
 
 

  



 
 

  

©2018 විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
මහදලේකම් කාර්යාලය (3 වැනි මහල) 
තැ.දප. 277 
දකාළඹ  00100 
ශ්රී ලාකාව 
 
info@erd.gov.lk 
http://www.erd.gov.lk 



 
 

 
 
සමසේත විග්රහය 

විදෙේශීය මූලයයනය 

 

එක් එක් අාශයනේහ ිකාර්යසාධනය 
 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකු අාශය 

 
දපරෙිග් ආසියානු අාශය 
 

- ජපානය 

- දකාරියාව 
 
දලෝක බැාකුව හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙලේ අාශය 

 
චීන හා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකු අාශය 

 
මැෙදපරෙිග් හා ෙකුණු ආසියා අාශය 
 

- මැෙදපරෙිග් රටවලේ 
- ෙකුණු ආසියානු රටවලේ 

 
ෙියුණු ආර්ථික අාශය 

 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන සහ තාක්ෂණික ආධාර අාශය 
 

- එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන 
- -    තාක්ෂණික ආධාර අාශය 

 
පරාග්ේධන දවළොදපාළ හා ආදයෝජන අාශය 

 
ණය කළමනාකරණ අාශය 

 
අාශ සම්බනේධීකරණ හා කාර්යසාධන අධීක්ෂණ ඒකකය 

 
පාලන හා ග්ිණුම් අාශවල කාර්යසාධනය 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කඩිනම් ආර්ථික සාවර්ධනයක් සොහා අවශය අනේතර්ජාතකක ෙැනුම  පරවීණතාවනේ සහ මූලය පහසුකම් 

සලසාෙීම මඟිනේ ශ්රී ලාකාදඅ අනාග්තය හැැග්ැසේවීම. 

ෙැක්ම 

රට තුළ ණය තකරසාරතේවය ෙිග්කුාලීනව පවතේවා දග්න යාමට උපකාරී දවමිනේ ශ්රී ලාකාදඅ ආර්ථික හා 

සමාජ සාවර්ධනය සොහා ෙරාග්තහැකි පකරිවැයක් සහිතව හා අවම දකානේදෙේසවිලට යටතේව විදෙේශ 

ආධාර/ මූලය පහසුකම් දයෙවීම. 

දමදහවර 

 සාවර්ධන වයාපිතක හිතකර දකෝනේදෙේසි  හා නියමයනේ මත අවම පකරිවැයකිනේ හා අවධානමකිනේ යුතුව 

මූලයයනය කිරීම  විදෙේශ මූලය සම්පතේ ඒකරාශ ිකිරීම 

 විදෙේශ සම්පතේ ඵලොයි අනේෙමිනේ හා කාර්යක්ෂම දලස උපදයෝජනය කිරීම පකණිස පහසුකම් සැපයීම 

 ෙිගු්කාලීන විදෙේශ ණය තකරසාරභාවදයනේ පවතේවා ග්ැනීදමහිලා ොයකවීම  

 විදෙේශ පුහුණු අවසේථා ඵලොයී දලස උපදයෝගී් කර ග්ැනීම තුළකනේ රාජය අාශදයේ මානව සම්පතේ 

සාවර්ධනය සොහා ොයක වීම 

 දෙපාර්තදම්නේතුව දවත පැවරී ඇතක වග්කීම් සම්භාරය ඵලොයී දමනේම කාර්යක්ෂම දලස ඉටුකිරීම 

උදෙසා දෙපාර්තදම්නේතුදඅ හැකියාවනේ තවදුරටතේ සවිමතේ කිරීම 

 

අපදග්ේ අරමුණු 

 සියලුම අණපනතේවලට අවනත දවමිනේ හිෙ සාක්ෂකයට අනුකූලව කටයුතු කිරීම  ඉතා උසසේ මට්ටදම් 

යහපාලනය  විනිවිෙභාවය හා අනාවරණය පකළකබො පරතකපතේතීනේ පකළකපෙිමිනේ ආචාරශීලීව කටයුතු කිරීම 

 උසසේ මට්ටදම් පෙුේග්ල එකමුතුභාවයට අනකුූලතාවයක් ෙක්වමිනේ දපෞෙේග්ලකක අභිලාෂයනේට වැා 

දෙපාර්තදම්නේතුදඅ අභිලාෂයනේට පරමුසසේථානය ෙීම 

 කාර්ය මණ්ැලයට සේවකීය උපරිම කාර්යසාධන මට්ටම කරා ළඟාවීමට හැකිවන පරිෙ ිසහ එම 

කාර්ය පරෙර්ශනය කිරීමට හැකිවන දලස අදනයෝනය දග්ෞරවදයනේ හා විශේවාසදයනේ කටයුතු කළහැකි 

පරිසරයක් බිහිකිරීම   

 සතය හා සාධාරණවතතේ  ග්ණුදෙන ුතුළකනේ සාවර්ධනය දකදරහි උනනේදුවක් ෙක්වන පාර්ශේවකරුවනේ 

සමඟ ෙිග්ුකාලීන යහපතේ සබොතා පරවර්ධනය කිරීම 

 සෑම මට්ටමකම කාර්ය මණ්ැලය සවිබලකරණය හා ඔවනුේදග්ේ කටයුතුවලට මැෙිහතේවීම අවම කිරීම 

තුළකනේ සේවකීය රාජකාරී සම්බනේධව වග්කිව යුතු බව ඒතේතු ග්ැනේවීම 

 

අපදග්ේ සාරධර්ම 



 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
පකළකබො සැදකවිනේ 

 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  විදෙේශ මූලයයනය ඒකරාශී කිරීම පකළකබො වග්කීම ෙරණ 

දෙපාර්තදම්නේතුව දඅ. එය මුෙලේ අමාතයාාශය යටදතේ වන භාණ්ැාග්ාර දෙපාර්තදම්නේතු සමඟ 

සම්බනේධීකරණය ඇතකව ක්රියාතේමක වන අතර  18 ව වර්ෂදයේ දනාවැම්බර් 8  ෙින ෙක්වා ජාතකක 

පරතකපතේතක හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයේ සිජ ුඅ්ෂක්ෂණය යටදතේ ක්රියාතේමක විය. 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව අධයක්ෂ ජනරාලේ පරමුස අතකදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේවරුනේ සිඅදෙදනක ු

යටදතේ පාලනය දඅ. අාශ පරධානීනේ දලස කටයුතු කරන අධයක්ෂවරුනේදග්ේ අධීක්ෂණය යටදතේ පහත 

සොහනේ අාශ හා ඒකක ක්රියාතේමක දඅ. 

 ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකු අාශය 

 දපරෙිග් ආසියානු අාශය 

 දලෝක බැාකවු හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙලේ අාශය 

 චීන හා ආසියානු යටිතල පහසුකම් හා අදයෝජන බැාකු අාශය 
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විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 1 

  

සමසේත විග්රහය 
ශ්රී ලාකාව  මැෙි ආොයම් ලබන රටක් දලස සහ රජදයේ පරතකපතේතක පරකාශනය වන “ෙැක්ම 1815" හි සොහනේ වන 

ආකාරයට තම නව සාවර්ධන අභිදයෝග්යනේ අවදබෝධ කර දග්න ඇතක අතර ඒ අනුව  ආර්ථික වර්ධනය සහ 

සමාජ සුභසාධනය ඇතක වන ආකාරදයේ තතේතේවයනේ රට තුළ නිර්මාණය කිරීමට කැපවී සිටියි. දමම පසුබිම තුළ 

දකටි කාලයකිනේ සැලකිය යුතු ආර්ථික හා මූලය පරතකලාභ ලැදබන අාශයනේ දකදරහි දපෞෙේග්ලකක ආදයෝජන 

ෙිරිග්නේවමිනේ  වාර්ෂකක රාජය ආදයෝජනය ඉෙිරි වසර පහක කාලය තුළ ෙළ ජාතකක නිෂේපාෙිතදයනේ සියයට 5-6 

අතර මට්ටමක පවතේවා දග්න යාම සොහා අවශය පකයවරයනේ දග්න ඇත. 
 

රාජය ඉතුරුම්-ආදයෝජන පරතරය පකයවා ග්ැනීම සොහා දෙේශීය ඉතකරිකිරීම් කිසිදසේතේම පරමාණවතේ දනාවන බැවිනේ  

රජදයේ ආදයෝජන කළඹ තුළ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන විදෙේශ මූලයයන අවසේථා මත යැපීමට 

රජයට සිදුව ඇත. දමම විදෙේශ මූලයයනයනේ පරධාන වශදයනේ ආදයෝජනය කරනුදයේ මධයකාලීනව හා ෙිග්ුකාලීනව 

සැලකිය යුතු ආර්ථික පරතකලාභ උතේපාෙනය කිරීමට හැකිදවතැයි අදපේක්ෂා කරන සහ විදෙේශ සිජු ආදයෝජන  

අපනයන හා සාචාරක වයාපාර පරවර්ධනය කිරීමට ඉවහලේදවතැයි හඳුනාග්නු ලබන මහා පරිමාණ සහ 

උපායමාර්ග්ික වශදයනේ වැොග්තේ යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන වයාපිතීනේ සොහා දඅ. දම් අතර  ෙිග්ුකාලීන 

වශදයනේ දබාදහෝ ධනාතේමක පරතකඵල අතේකර දෙනු ලබන පරිෙි අපදග්ේ මානව සම්පදතහි ග්ුණාතේමකභාවය 

වැඩිෙියුණු කිරීම සොහා දසෞසයය  අධයාපන හා නිපුණතා සාවර්ධන වයාපිතීනේ දකදරහි විදශේෂ අවධානයක් 

දයාමු කර ඇත.  
 

ඒ අනුව  ඉහත කරුණු පකළකබොව සලකා බලමිනේ අපදග්ේ ණය උපායමාර්ග්යනේට අනුකූලව රදට් ණය තකරසාරීතේවය 

පවතේවා ග්නිමිනේ රටට අවශය විදෙේශ මූලයයනය අවම පකරිවැයක් යටදතේ ලබාග්ැනීදම් හැකියාව දමම 

දෙපාර්තදම්නේතුව මඟිනේ දසායා බලනු ලැදේ. 
 

දකදසේ දවතතේ  ශ්රී ලාකාව ඉහළ මැෙි ආොයම්ලාභී තතේතේවයට ලඟාවීමතේ සමඟ සහනොයී මූලයයන ලබාග්ැනීදම් 

හැකියාව පසුග්ිය වසර කිහිපය තුළ සීඝ්රදයනේ අැු වී ඇත. එබැවිනේ ණය ග්ැනීදම්ෙී ෙැරීමට සිදුවන පකරිවැය ෙරා 

ග්ත හැකි මට්ටමක පවතේවාදග්න යාම සොහා ෙේවීපාර්ශේවික හා බහුපාර්ශේවික සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ 

ලැදබන සහනොයී දනාවන  සහනොයී හා වාණිජ අරමුෙලේ සහ මූලය දවළොදපාළ තුළකනේ සම්මිශර වත විදෙේශ 

මූලයයන ලබාග්ැනීමට අවශය පකයවරයනේ පුුලලේ කර ඇත. දමම කාර්යය සපුරා ග්ැනීම සොහා  අෙියර කිහිපයකිනේ  

සමනේවිත මූලයයන පහසුකම්  විවිධ විචලය/සේථාවර ණය දපාළී අනුපාතයනේ හා ණය පරිණත වූහයනේ සමඟ 

නමයශීලී ණය මිලකිරීම් විකලේපයනේ සහ ‘‘සාවර්ධන වැැසටහනේ ණය’’ වැනි නව මූලයයන ආකිතීනේ දකදරහි 

රජදයේ අවධානය දයාමු වී ඇත. උපායමාර්ග්ික සාවර්ධන වයාපිතීනේ කිහිපයක් මූලයයනය කිරීම සොහා සාකච්ඡා 

කර එකඟවන ලෙ ණය අනුපාතයනේ යටදතේ දෙේශීය බැාකු මඟිනේ ණය ලබාග්ැනීමට අවශය පකයවර ෙ දග්න ඇත. 
 

අදනක් අතට  දර්ඛීය අමාතයාාශ විසිනේ අරමුෙලේ ලබාග්ැනීම සොහා ඉෙිරිපතේ කරනු ලබන සාවර්ධන වයාපිතක 

දයෝජනා සැලකිය යුතු දලස ඉහළ දග්ාසේ ඇතක අතර  එමඟිනේ විදෙේශ මූලයයනය සොහා ඇතක ඉලේලුම මෑත 

කාලදයේෙී සැලකිය යුතු දලස වැඩි වී ඇත. දකදසේ දවතතේ  විදෙේශ මූලයයන ලබාග්ැනීමට අොළව පවතේනාවත 

නනතකක සහ ආයතනික සීමාවනේ  මධයකාලීන හා ෙිග්ුකාලීන ණය තකරසාරතේවය පවතේවා ග්ත යුතුවීම හා වාර්ෂකක 

රාජය අයවැදයහි පරතකපාෙන සලසාෙීදම් ධාරිතාව සීමාවීම ඇතුුල දහේතු ග්ණනාවක් නිසා විදෙේශ ණය ග්ැනීම් 

වැඩිකිරීමට ශ්රී ලාකාවට අපහසු වී ඇත. 
 

ඒ අනුව  ඉහත ෙක්වා ඇතක කරුණු දකදරහි අවධානය දයාමු කරමිනේ  විදෙේශ වයවහාර මුෙදලේ අග්යනේ 

උච්චාවචනය වීම හා ආර්ථිකය දකදරහි ඍණාතේමකව බලපෑ අදනකුතේ අනේතර්ජාතකක තතේතේවයනේ වලට මුහුණ 

දෙමිනේ  නිවැරෙි රාජය මූලය කළමනාකරණ ක්රදමෝපායනේ අනුග්මනය කරමිනේ  රදට් ණය ආපසු දග්වීම නිසි පරිෙි 

පවතේවා ග්නිමිනේ  18 ව වසර තුළ රාජය ආදයෝජනය සොහා අවශය විදෙේශ මූලයයනය ඒකරාශී කිරීමට රජය 

සමතේවිය.    
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විදෙේශ මුලයයනය 
 
විදෙේශ මලූයයන ඒකරාශ ීකිරීම 
 
ශ්රී ලාකාදඅ සාවර්ධනය සොහා රජය දවනුදවනේ විදෙේශ සම්පතේ ඒකරාශී කිරීම විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ 

පරමුස කාර්යය දඅ. ඒ අනුව  රජය පසුග්ිය ෙශක හතරක පමණ කාලපරිච්දේෙයක සිට විවිධ ෙේවිපාර්ශේවීය හා 

බහුපාර්ශේවීය සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ දමනේම  විදෙේශ දවළොදපාළ අවසේථාෙ උපදයෝග්ී කරග්නිමිනේ සහනොයි 

ණය  අපනයන ණය  තාක්ෂණික ආධාර  පතර්ණ පරොන හා පරාග්ේධන දවළොදපාළ ණය දලස විදෙේශ මූලයයන 

සම්පාෙනය කරදග්න ඇත. 

ශ්රී ලාකාදඅ ණය කළඹ කාලානුපීපීව සැලකිය යුතු විවිධාාග්ීකරණයකට ලක්වී ඇත. රදට් ආර්ථික සාවර්ධනය 

දහේතුදවනේ සිදුවන ඒකපුෙේග්ල ආොයදම් අනවරත ඉහළ යාමට සමග්ාමීව ඇතකවන ඉලේලුමට සාදපේක්ෂව එහි 

පරිමාව  සායුතකය සහ වර්ග්ය කාලානුපීපීව දවනසේවී ඇත. මාර්ග්  අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්  පාලම්  විදුලකබල  වරාය  

ග්ුවනේ දතාටුපල  ජල සම්පාෙනය  වාරිමාර්ග් හා දුම්රිය මාර්ග් ආෙී ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන වයාපිතක 

මූලයයනදයහිලා රජය විශාල දලස විදෙේශ අරමුෙලේ දයාෙවා ග්නේනා ලෙී. ශ්රී ලාකාව පහළ මැෙි ආොයම් රටක් 

දලස වර්ග්ීකරණය වීමතේ සමඟ  පතර්ණ පරොන හා සහනොයි ණය සොහා තකබූ පරදඅශය අැු වත අතර  සහනොයි 

හා සහනොයි දනාවන ණය වල මිශරණයක් හා විදෙේශ පරාග්ේධන දවළොදපාළ ණය  ණය කළදඹහි පරමුස අාග්යක් 

බවට පතේවිය. 

විදෙේශ සම්පතේ ඒකරාශී කිරීදමහිලා විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  රාජය ණය තකරසාරතේවය පවතේවා ග්නිමිනේ 

රජදයේ මධයකාලීන මූලය පරතකපතේතක රාමුව හා ණය උපායමාර්ග් මඟිනේ සකසේකර ඇතක ඉලක්ක සපුරා ග්නිමිනේ 

රදට් පවතකන නනතකක සීමාවනේට යටතේව සිය කාර්යය නිසියාකාරව සිදුකර ඇත.  

2018 ෙී විදෙේශ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ සහ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතන මඟිනේ සාවර්ධන වයාපිතක 

සහ වැැසටහනේ ආරම්භ කිරීම සොහා ලැබුණු සමසේත මූලයයන එකඟතා පරමාණය ඇ.දැා. මිලකයන 1,241.59ක් 

දඅ. එයිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 1,108.67  ග්ිවිසුම් 28ක් හරහා ණය දලසෙ ඉතකරි ඇ.දැා. මිලකයන 132.92 පරොන ආධාර 

ග්ිවිසුම් 11ක් හරහාෙ 2018 වර්ෂදයේෙී ලබාදග්න ඇත.  2018 වර්ෂදයේෙී ණය එකඟතා පහත පරිෙි පරධාන වයාපිතක 

ඇරඹීම සොහා ලබාදෙන ලෙී. මහවැලක ජල සුරක්ෂකතතා ආදයෝජන වැැසටහන සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 210ක් 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේෙ  දපාදු අධයාපනය නවීකරණ වයාපිතකය සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 100ක් 

ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය දහවතේ දලෝක බැාකුව විසිනේ ෙ නිපුණතා සාවර්ධන වයාපිතකය දවනුදවනේ 

අතකදර්ක අරමුෙලේ වශදයනේ ඇ.දැා. මිලකයන 100ක් ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ ෙ  ශ්රී ලාකාදඅ මධයම හා 

ඌව පළාතේවල කිදලෝමීටර් 64.31ක් ෙිඟැතක මාර්ග් පුුලලේ කිරීම හා වැඩිෙියුණු කිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත 

ඉෙිකිරීම දවනුදවනේ චීන රජය මඟනිේ ඇ.දැා. මිලකයන 84.98ක් ලබාදෙන ලෙී. 

මීට අමතරව ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය විසිනේ ජල සම්පාෙන වයාපිතක සොහා 

දනෙර්ලනේතදයේ අයි.එනේ.ජී බැාකුදවනේ හා ඔසේට්රියාදඅ යුනිදක්රඩිට් බැාකුදවනේ ලබාග්තේ ඇ.දැා. මිලකයන 160ක් 

සොහා ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ සේනවරීතේව ඇපකර නිකුතේ කර ඇත. 
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විදෙේශ මලූයයන එකඟතා 2018 - සාවර්ධන පාර්ශේවකරු අනවු  

සාවර්ධන පාර්ශේවකරු මලූයයන එකඟතා (ඇ.දැා. මිලකයන) 

ණය පරොන එකතවු 

ෙේවිපාර්ශේවීය 475.99 57.00 532.99 

ඕසේදේලකයාව   25.10 25.10 

පරාශය 50.88   50.88 

ජපානය 95.78 2.30 98.08 

දකාරියාව 14.00 7.50 21.50 

දසෞෙි අරාබිය   15.83   15.83 

දනෙර්ලනේතය 59.07   59.07 

ඔසේට්රියාව 30.38   30.38 

ඉනේෙියාව 45.27   45.27 

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය     22.10 22.10 

චීනය 164.78   164.78 

බහපුාර්ශේවීය 632.68 75.92 708.60 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව   472.50 25.00 497.50 

දලෝක බැාකුව   104.00   104.00 

කිෂකකාර්මික සාවර්ධන සොහා වත ජාතයනේතර අරමුෙල 6.18   6.18 

ජාතයනේතර සාවර්ධනය සොහා වත ඔදපක් අරමුෙල 50.00   50.00 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන   50.92 50.92 

එකතවු 1 108.67 132.92 1 241.59 

සටහන - දමම වාර්තාව සොහා දයාොග්තේ හුවමාරු අනුපාතකක වනුදයේ වසදර් අොළ ගි්විසමු් අතේසනේ කල ෙිනදයේ  
          විවිධ මුෙලේ වර්ග් සොහා පැවතක විනිමය අනපුාතකක දඅ.  
 

 

 

 

විදෙේශ මලූයයන පරතකලේධීනේ හා උපදයෝජනය 

2018 ෙී සාවර්ධන වයාපිතක හා වැැසටහනේ තුළකනේ ණය සහ පරොන වශදයනේ විදෙේශ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ 

සහ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතන මඟිනේ ලැබුණු සමසේත පරතකලේධීනේ ඇ.දැා. මිලකයන 1,389.98කි. දමයිනේ     

ඇ.දැා. මිලකයන 1,368.34ක් ණය දලසෙ  ඉතකරි ඇ.දැා. මිලකයන 21.64ක් පරොන ආධාර දලසෙ ලැී  ඇත. දමම 

කාලය තුළ එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ සිදු කරනු ලැබූ පරතකලේධීනේ පහත වග්ුදවනේ දපනේනුම් 

කරයි. 
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විදෙේශ මලූයයන උපදයෝජන 2018 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ උපදයෝජන (ඇ.දැා. මිලකයන) 

ණය පරොන එකතවු 

ෙේවිපාර්ශේවීය           791.27          17.70             808.97  

පරාශය             71.74            0.40               72.14  

චීනය           371.19               371.19  

ජර්මනිය 2.53   2.53  

ඉනේෙියාව             49.34               49.34  

ජපානය           156.76              14.40             171.16  

දකාරියාව             15.44                 15.44  

කුදඅට්             14.03                14.03  

සේපාඤේඤය               4.84                 4.84  

දසෞෙි අරාබිය               16.93                16.93  

දනෙර්ලනේතය             31.59                31.59  

එක්සතේ රාජධානිය             15.83                15.83  

ඕසේදේලකයාව               1.01                  1.01  

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය                 9.42                2.90              12.32  

හාදග්ේරියාව               0.04                 0.04  

HSBC (දැනේමාර්ක්)                 8.37                 8.37  

දබලේජියම               0.29                 0.29  

ඔසේට්රියාව             21.92                21.92  

බහපුාර්ශේවීය           577.07            3.94             581.01  

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව   400.79 0.20 400.99 

දලෝක බැාකුව      153.20              153.20  

කිෂකකාර්මික සාවර්ධන සොහා වත ජාතයනේතර අරමුෙල 3.46   3.46 

ජාතයනේතර සාවර්ධනය සොහා වත ඔදපක් අරමුෙල 19.62   19.62 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන  3.74  

එකතවු 1 368.34 21.64 1,389.98 

සටහන - දමම වාර්තාව සොහා දයාොග්තේ හුවමාරු අනුපාතකක වනුදයේ වසදර් අොළ පරතකලේධීනේ සිදුවත ෙිනදයේ විවිධ මුෙලේ වර්ග් සොහා 
          පැවතක විනිමය අනපුාතකක දඅ. 
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පළ කරන ලෙ එකඟතාවයනේ මත ඉෙරිියට උපදයෝජනය වීමට නයිමිත දශේෂය 
සහ උපදයෝජන අනපුාතකකය 
 

2018 වර්ෂය අවසාන වන විට එකඟතාවය පළ කරන ලෙ එදහතේ තවමතේ සාවර්ධන වයාපිතීනේහි උපදයෝජනය 

වීමට නියමිත විදෙේශ මූලයයන පරමාණය ඇ.දැා. මිලකයන 8,139.8ක් විය. දමයිනේ සියයට 61ක් ෙේවිපාර්ශේවීය 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ උපදයෝජනය වීමට නියමිත අතර  ඉතකරි සියයට 39ක් බහුපාර්ශේවීය සාවර්ධන 

පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ උපදයෝජනය වීමට නියමිතය.  

2018 දෙසැම්බර් අවසනේ වන විට සාවර්ධන පාර්ශේවකරු අනුව එකඟතාවය පළකරන ලෙ 
එදහතේ උපදයෝජනය වීමට නියමිත විදෙේශ මලූයයන පරමාණය 
 

 
 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරු 
මෙුල  

(ඇ.දැා. මිලකයන) 
% 

ෙේවිපාර්ශේවීය          4,957.2  61.0 

පරාශය              411.3  5.1 

ඕසේදේලකයාව               0.1  0.0 

චීනය            1,878.0  23.1 

දනෙර්ලනේතය              96.5  1.2 

එක්සතේ රාජධානිය               5.1  0.1 

ඔසේට්රියාව              29.6  0.4 

ඉනේෙියාව             524.3  6.4 

ජපානය            1,565.0  19.2 

කුදඅට්              77.9  1.0 

පකිසේතානය              14.9  0.2 

දකාරියාව              83.0  1.0 

රුසියාව             134.7  1.7 

ජර්මනිය              35.5  0.4 

HSBC (දැනේමාර්ක්)                  11.1  0.1 

දබලේජියම               0.1  0.0 

සේපාඤේඤය              24.4  0.3 

HSBC  (දහාාදකාා)              65.7  0.8 

බහපුාර්ශේවීය 3,182.5  39.0 

දලෝක බැාකුව              1,092.8  13.4 

කිෂකකාර්මික සාවර්ධන සොහා වත ජාතයනේතර අරමුෙල             58.9  0.7 

ජාතයනේතර සාවර්ධනය සොහා වත ඔදපක් අරමුෙල             156.8  1.9 

දසෞෙි අරමුෙල               159.2  2.0 

යුදරෝපීය ආදයෝජන බැාකුව              57.2  0.7 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව              1,657.6  20.4 

එකතවු 8,139.8 100.0 

 

උපදයෝජනය වීමට නියමිත දශේෂදයනේ සියයට 26.18ක් මාර්ග් හා පාලම් අාශය සොහාතේ සියයට 22.38ක් ජල 

සම්පාෙන හා සනීපාරක්ෂාව සොහාතේ උපදයෝජනය වීමට නියමිතය. 



 2018 
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2018 දෙසැම්බර් අග් වන විට පැවතක එකඟතා පළකල එදහතේ උපදයෝජනය වීමට නියමිත 
විදෙේශ මලූයයන උපදයෝජනයනේ - ආර්ථිකදයේ විවිධ අාශ අනුව 
 

 
අාශය මෙුල 

(ඇ.දැා.මිලකයන) 
% 

කිෂකකර්ම      599.60  7.37 

කිෂකකර්මය 144.00 1.77 

පශු සම්පතේ සාවර්ධනය 56.40 0.69 

ඉැම් හා වාරිමාර්ග් 399.20 4.90 

ආර්ථික යටිතල පහසකුම්   5,370.50  65.98 

මහාමාර්ග් සහ පාලම් 2,130.70 26.18 

වරාය හා නාවික 186.30 2.29 

විදුලකය හා බලශක්තක 532.50 6.54 

පරවාහනය 699.50 8.59 

ජල සම්පාෙන හා සනීපාරක්ෂාව 1,821.50 22.38 

සමාජ යටිතල පහසකුම් 1,031.30 12.67 

අධයාපනය හා පුහුණු 16.30 0.20 

කම්කරු හා විතේතීය පුහුණු 64.20 0.79 

දසෞසයය හා සමාජ සුභසාධනය 194.30 2.39 

නිවාස හා නාග්රික සාවර්ධනය 293.20 3.60 

ආපො කළමනාකරණය 463.30 5.69 

ග්රාමීය සාවර්ධනය 133.20 1.64 

පරිසරය 293.40 3.60 

මලූය 290.00 3.56 

දවනතේ 421.80 5.18 

එකතවු 8,139.80 100.00 
 

 

විදෙේශ ණය සේකනේධය සහ විදෙේශ ණය දසේවාකරණය 

2018 වර්ෂය අවසාන වන විට රජදයේ විදෙේශ ණය සේකනේධය ඇ.දැා. බිලකයන 32.54කි. 2018 ෙී සමසේත ණය 

දසේවාකරණ ග්ාසේතුව ඇ.දැා. මිලකයන 2,920.0ක් විය. ඉනේ ඇ.දැා. මිලකයන 1,805.7ක් මූලකක ණය වාරික දග්වීම් 

සොහාෙ ඉතකරි ඇ.දැා. මිලකයන 1,114.3ක් දපාළ ීදග්වීම සොහාෙ විය. වර්ෂ 2015-2018 ෙක්වා ණය දසේවාකරණ 

ග්ාසේතු සහ 2026 වර්ෂය ෙක්වා ඇසේතදම්නේතු කරන ලෙ ණය දසේවාකරණ ග්ාසේතු දමම පරසේතාරදයනේ දපනේනුම් 

දකදර්. 
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විදෙේශ ණය කලේපකරීදම් වුහය

වර්ෂයකට අැු 1-2 වර්ෂ 2-3 වර්ෂ 3-4 වර්ෂ 4-5 වර්ෂ 5-10 වර්ෂ වර්ෂ 10 ට වැඩි

  
 

සටහන :  
            . සාවර්ධන වයාපිතක සොහා ලබාග්තේ ණය  ජාතයනේතර සේනවරී බැඳුම්කර  විදෙේශ විනිමය කාලීන මූලය පහසුකම් දමහි ඇතුලතේ වන  
            අතර  හම්බනේදතාට වරාය සාවර්ධනය සොහා ලබාග්තේ ණය හැර දසසු අර්ධ රාජය ආයතන විසිනේ ලබාග්තේ විදෙේශ ණය අනේතර්ග්ත දනාදඅ. 
 

                     1. ණය දසේවාකරණය = ණය වාරික දග්වීම + ණය දපාළී දග්වීම.                                           
                       හම්බනේදතාට වරාය සාවර්ධනය සොහා ලබාග්තේ ණය හැර දසසු අර්ධ රාජය ආයතන විසිනේ ලබාග්තේ විදෙේශ ණය අනේතර්ග්ත දනාදඅ 

 

විදෙේශ ණය කලේපකරීදම් වුහය  

සාවර්ධන වයාපිතක මූලයයනය සොහා ඇ.දැා. බිලකයන 32.54ක් වත සමසේත ණය සේකනේධය ආසනේන වශදයනේ 

සියයට 22ක් පමණ ඉෙිරි වසර 5 කාලය තුළ කලේපකරීම සිදුදඅ. ඉෙිරි වසර 5-10 කාලදයේෙී මුුල ණය සේකනේධදයනේ 

සියයට 32ක් කලේපකරීමට නියමිත අතර ඉතකරිය වන සියයට 46 වසර 10 කට පසු කලේපකරීම සිදුදඅ.   

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 -

 1,000.0

 2,000.0

 3,000.0

 4,000.0

 5,000.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ණය දසේවාකරණ දග්වීම් (ඇ.දැා. මිලකයන)

ණය වාරික දග්වීම ණය දපාලී දග්වීම්
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ආසියානු සාවර්ධන බැාකු අාශය 

 
 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකු අාශය විසිනේ  ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ සාවර්ධන ආධාර දලස ලැදබන 

වයාපිතක/ණය සුවිදශේෂී සාසයාවකිනේ සමනේවිත  විවිධාාග්ීකරණය වත සුවිසලේ ආදයෝජන කළඹ උපදයෝජනය කිරීමට 

අොළ වත සියලු දමදහයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ ශ්රී ලාකාව සොහා වත දෙේශීය 

සහදයෝග්ීතා උපායමාර්ග්යනේ පකළකදයළ කිරීම  දෙේශීය ක්රියාකාරකම් වයාපාරික සැලැසේම සකසේ කිරීම  ණය සම්මුතක 

සාකච්ඡා පැවැතේවීම  ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ ලැදබන මූලයමය සහදයෝග්ීතාවය ඵලොයී දලස භාවිතා 

කිරීම සොහා පහසුකම් සැපයීම යනාෙී ක්රියාකාරකම් මීට ඇතුළතේ දඅ. ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ ලැදබන 

සහදයෝග්ීතාවය වයාපිතක සහ පරතකපතේතක පෙනම් වත ණය, පරොන  දකාටසේ ආදයෝජන  පරතකපතේතක සාකච්ඡා සහ 

තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතා ආකාරදයනේ උපදයෝජනය කරනු ලැදේ. ඒ අනුව විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකු අාශය  ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ ලැදබන අරමුෙලේ උපදයෝජනය කිරීමට අවශය 

අනුමැතීනේ ලබා ග්ැනීදම් ක්රියාව තහවුරු කිරීම සිදුකරන අතර  ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සහ අදනකුතේ 

පාර්ශේවකරුවනේ සමඟ සම්බනේධීකරණය සිදුකරනු ලබයි. 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුවට සම්බනේ්ෂත ෙකුණු ආසියා උප කලාපීය ආර්ථික සහදයෝග්ීතාවය (SASEC) සහ 

ආසියා පැසිපකක් ආපො අවොනම් අරමුෙල ආෙී අදනකුතේ මූලාශරවලකනේ ලැදබන සම්පතේ සුදුසු පරිෙි වැඩිකර 

ග්ැනීම සොහා ඒවාදයහි නියමයනේ හා දකානේදෙේසි ඇග්යීමෙ ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ වග්කීමක් දඅ. මීට 

අමතරව දමම අාශය ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ සේනවරී දනාවන ණය පහසුකම් දමදහයුම් කටයුතු සොහාෙ 

පහසුකම් සලසයි. 

ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකුව ශ්රී ලාකා සාවර්ධන සහදයෝග්තිාකරු දලස කටයතු ුකරයි 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ 1966 සිට ශරි ලාකාව සමඟ සමීපව කටයුතු කර ඇතක අතර                     

2018 දෙසැම්බර් 31 වන ෙිනට ඇ.දැා. බිලකයන 9.7 ක ණය, පරොන සහ තාක්ෂණික ආධාර ලබාෙී තකදේ. ආර්ථික 

විවිධාාග්ීකරණය හා ඵලොයීතාවය ඉහළ නැාවීම සොහා පරමුසතා ආදයෝජන දලස පරවාහන  බලශක්තක හා 

නාග්රික අාශවල යටිතල පහසුකම් දග්ාැනැාවීමතේ  ආර්ථික කවුුලවක් දග්ාැනැාවීම සහ මානව පරාග්ේධනය 

වැඩිෙියුණු කිරීම සොහා දයාමුදකදර්. තවෙ ඒකාබෙේධතාවය පරවර්ධනය කිරීම සොහා පරමුස ආදයෝජනයනේ වනුදයේ 

කිෂකකාර්මික යටිතල පහසුකම් සහ වාණිජකරණය ශක්තකමතේ කිරීම  ග්රාමීය සම්බනේධතා වැඩිෙියුණු කිරීම  රාජය 

දසේවා සැපයීම වැඩිෙියුණු කිරීම සහ සුුල හා මධය පරිමාණ වයාපාර සොහා මූලය පහසුකම් පුුලලේ කිරීමයි. 

2018 වර්ෂදයේ එකඟතා සහ උපදයෝජනයනේ 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ 2018 වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලෙ සමසේත එකඟතාවය ඇ.දැා. මිලකයන  497.5ක් 

වන අතර  ඉනේ ඇ.දැා. මිලකයන 472.5ක මුෙලක් ණය දලසතේ  ඇ.දැා. මිලකයන 25ක් පරොනයනේ දලසතේ දඅ. දමම 

සමසේත එකඟතාවදයනේ වාරිමාර්ග් හා ජල සම්පතේ කළමනාකරණ අාශය සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 210ක්,  

අධයාපන නිපුණතා අාශය සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 103ක්  මූලය අාශය සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 84.5ක් හා දසෞසයය  

විදුලකබල හා බලශක්තක යන අාශ සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 50ක් බැඟනිේ ලබා ෙී තකදේ. 
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2018 වර්ෂදයේෙී සමසේත උපදයෝජනය ඇ.දැා මිලකයන 497.5ක් වන අතර  එය ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව ෙැනට 

ක්රියාතේමක වන ණය ග්ිවිසුම් සොහා ලබා ෙී ඇත.  

2018 වර්ෂදයේ උපදයෝජනයනේහ ිආාශකි සායතුකය (ඇ.දැා. මිලකයන) 

 

 
 
2018 ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාක ුණය කළඹ 

වතේමනේ ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ ආදයෝජනය කළඹ වයාපිතක 29ක්  පරොන 05ක් සහ තාක්ෂණික ආධාර 

22කිනේ සමනේවිත වන අතර  එය විදුලකබල හා බලශක්තක, නාග්රික සාවර්ධන, ජල සම්පාෙන හා සනීපාරක්ෂක 

කටයුතු, අධයාපන  නිපුණතා  මානව සම්පතේ සාවර්ධනය, වාරිමාර්ග්, පාරිසරික හා කිෂකකාර්මික  මාර්ග් හා 

පරවාහන යන අාශයනේ ඇතලුුව අාශ 06ක් පුරා වයාපේතව ඇත. 2018 දෙසැම්බර් 31 වන විට ආසියානු සාවර්ධන 

බැාකුදඅ ආදයෝජන කලදේ ආාශික වයාපේතකය පහත ෙැක්දඅ. 
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කුැා හා මධය පරිමාණ වයවසාය ණය මාලා වයාපිතකය 
- අතකදර්ක මූලයයනය

මහවැලක ජල සුරක්ෂකතතා ආදයෝජන වැැසටහන -
දෙවන අෙියර

දග්ාැනැග්ිලක මත සවිකරන සූර්ය බලශක්තක උතේපාෙනය 
කිරීදම් වයාපිතකය 

දසෞසය පෙේධතකනේ වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 

කානේතා වයවසායකතේව මූලයාධාර වැැසටහන

නිපුණතා අාශය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වැැසටහන -
අතකදර්ක මූලයයනය

2018 වර්ෂදයේ ණය හා පරොන එකඟතාවනේ (ඇ.දැා මිලකයන)

බලශක්තක, 58.80, 12%

කිෂකකර්මානේතය, 
සේවභාවික සම්පතේ

සහ ග්රාමීය 
සාවර්ධනය, 21.90, 5%

අධයාපන දසෞසයය , 
35.45, 7%

මූලය/රාජය අාශ 
කලමනාකරණය, 

195.60, 39%

පරවාහනය, 121.40, 24%

ජලය සහ 
අදනකුතේ 
නාග්රික 
යටිතල 

පහසුකම්,  
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2018 ෙ ීක්රියාතේමක කරන පරධාන වයාපිතක 

2018 ෙී ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ සහදයෝගී්තාවදයනේ ක්රියාතේමක වන පරධාන වයාපිතකනේ පහත 

වග්ුදඅ ෙැක්දඅ. 
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ආසියාන ුසාවර්ධන බැාක ුණය පහසුකම් ආාශික සායුතකය - 2018
(ඇ.දැා. මිලකයන)

මාර්ග් හා පරවාහන ක්දෂතරය

විදුලකබල හා බලශක්තක

නාග්රික සාවර්ධනය, ජලය සහ 
සනීපාරක්ෂාව
මුෙලේ 

අධයාපනය/නිපුණතා

වාරිමාර්ග්/පාරිසරික/කිෂකකාර්මික

වැැසටහන / වයාපිතකය මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 
මාර්ග් සහ පරවාහන අාශ  

ෙක්ෂකණ මාර්ග් සම්බනේධතා වයාපිතකය 75.88 

ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - පළමු අෙියර 90.88 

ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - දෙවන අෙියර 107.88 

ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - දතවන අෙියර 200.88 

දෙවන ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - පළමු අෙියර 150.88 

ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - සිඅවන අෙියර 150.88 

උතුරු මාර්ග් සම්බනේධතා වයාපිතකය -  අතකදර්ක මූලයයනය 95.88 

පරවාහන වයාපිතක සොහා පහසුකම් සැපයීදම් වයාපිතකය 24.48 

දග්ාැනැග්ිලක මත සවිකරන සූර්ය බලශක්තක උතේපාෙනය කිරීදම් වයාපිතකය 50.88 

කානේතා වයවසායකතේව මූලයාධාර වයාපිතකය (We - Fi) 9.58 

විදුලකබල හා බලශක්තක  

පකවිතුරු බලශක්තක හා ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 128.88 

හරිත බලශක්තක සාවර්ධන හා බලශක්තක කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු කිරීදම් ආදයෝජන වැැසටහන 

- පළමු අෙියර 
150.00 

හරිත බලශක්තක සාවර්ධන හා බලශක්තක කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු කිරීදම් ආදයෝජන වැැසටහන 

- දෙවන අෙියර 
150.88 

විදුලකය සැපයීදම් විශේවාසනීයතේවය වැඩිෙියුණු කිරීමට සහායවීදම් වයාපිතකය 115.88 

සුළා විදුලකබල සාවර්ධනය කිරීදම් වයාපිතකය 200.88 

නාග්රික සාවර්ධනය, ජලය සහ සනපීාරක්ෂාව  

මහ දකාළඹ අපජල කළමනාකරණ වයාපිතකය 100.88 

යාපනය සහ කිලකදනාච්චිය ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 90.88 

වියළක කලාපය නාග්රික ජල හා සනීපාරක්ෂක වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 40.88 

පුර නැග්ුම - පළාතේ පාලන ආයතන වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 60.88 
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2018 වර්ෂදයේෙ ීසාකච්ඡා සම්මතුක පවතේවන ලෙ සහ බලාතේමක කරන ලෙ ණය පහසකුම් 

ඇ.දැා. මිලකයන 841.5ක් වටිනා ණය මුෙලක්  ණය 07ක් සහ පරොන 03ක් දලස ලබා ෙීම සොහා ණය සම්මුතක 

සාකච්ඡා පවතේවන ලෙ අතර  2018 ෙී  ණය 08ක් සහ පරොන 02ක් සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 992.5ක් බලාතේමක 

බවට පරකාශ කරන ලෙී. 

 

වැැසටහන / වයාපිතකය 
මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 

මහ දකාළඹ පරදෙේශදයේ ජල සම්පාෙනය ඉහළ නැාවීම සහ අපජල කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු 

කිරීදම් වැැසටහන - පළමු අෙියර   
84.88 

මහ දකාළඹ පරදෙේශදයේ ජල සම්පාෙනය ඉහළ නැාවීම සහ අපජල කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු 

කිරීදම් වැැසටහන - දෙවන අෙියර   
88.88 

මහ දකාළඹ පරදෙේශදයේ ජල සම්පාෙනය ඉහළ නැාවීම සහ අපජල කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු 

කිරීදම් වැැසටහන - දතවන අෙියර   
128.88 

යාපනය සහ කිලකදනාච්චිය ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 120.88 

මෙුලේ  

මූලය කළමනාකරණය කාර්යක්ෂම කිරීදම් වයාපිතකය 30.88 

පරාග්ේධන දවළොදපාළ සාවර්ධන වැැසටහන 250.88 

කුැා හා මධය පරිමාණ වයවසාය ණය මාලා වයාපිතකය 100.88 

කුැා හා මධය පරිමාණ වයවසාය ණය මාලා වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 75.88 

අධයාපනය / නපිණුතා / මානව සම්පතේ සාවර්ධනය  

අධයාපන ආාශීය සාවර්ධන වැැසටහන   200.00 

නිපුණතා අාශය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වැැසටහන 100.00 

නිපුණතා අාශය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 103.88 

වාරිමාර්ග්, පරිසර හා කිෂකකාර්මික කටයතු ු  

මහවැලක ජල සුරැකුම් ආදයෝජන වැැසටහන - පළමු අෙියර 150.88 

උතුරු පළාතේ තකරසාර ධීවර සාවර්ධන වයාපිතකය 1.38 

මහවැලක ජල සුරැකුම් ආදයෝජන වැැසටහන - දෙවන අෙියර 210.88 

එකතවු 3,624.08 

වයාපිතකය 

 
ණය / පරොන 

මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 

බලාතේමක කරන ලෙ  ණය ග්විිසමු්  

නිපුණතා ආාශීය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වැැසටහන - අතකදර්ක මූලයයනය ණය 100.0 

නිපුණතා ආාශීය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වැැසටහන - අතකදර්ක මූලයයනය පරොන     3.0 

යාපනය සහ කිලකදනාච්චිය ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය ණය 120.0 

පරාග්ේධන දවළොදපාළ සාවර්ධන වැැසටහන ණය 125.8 

දෙවන ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන ණය 150.8 

කුැා හා මධය පරිමාණ වයවසාය ණය මාලා වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය ණය 75.0 

ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - සිඅවන අෙියර ණය 150.0 

කානේතා වයවසායකතේව මූලයාධාර වයාපිතකය (We – Fi) පරොන     9.5 

දග්ාැනැග්ිලක මත සවිකරන සූර්ය බලශක්තක උතේපාෙනය කිරීදම් වයාපිතකය ණය  50.0 

මහවැලක ජල සුරැකුම් ආදයෝජන වැැසටහන - දෙවන අෙියර ණය 210.0 

එකතවු  992.5 
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2019 ෙ ීණය සැකසමු 

වර්ෂ 2019 ෙී ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව දවතකනේ ලබා ග්ැනීම සොහා අවශය කටයුතු සිදු දකදරමිනේ පවතකන 

පරධාන වයාපිතක පහත වග්ුදඅ ෙැක්දඅ. 

වයාපිතකය 

 

මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 

නාග්රික වයාපිතක සූොනම් කිරීදම් පහසුකම (UPPF-TA) 10 

විෙයා හා තාක්ෂණ මානව සම්පතේ සාවර්ධන වයාපිතකය (STHRDP) 145 

කුුලණු මතකනේ ෙිදවන වරාය පකවිසුම් අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකය (SASEC - PAEH) 300 

දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 160 

පරාදෙේශීය සාවර්ධන බැාකුව ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය 50 

දෙවන ඒකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැැසටහන - පළමු අෙියර 150 

එකතවු 815 
 

 

වර්ෂ 2018 විදශේෂ සෙිේධීනේ 

 මාර්තු - ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සමඟ පවතේවන වාර්ෂකක උපදෙේශන සැසිය 

 මැයි - ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ 51 වන වාර්ෂකක රැසේවීම පකලකපීනදයේ මැනිලා හි පැවැතේවිණි  

 ඉහළ දපදළේ උපදෙේශන කටයුතු සොහා පැමිණි දූත කණ්ැායම         

o ජනවාරි  -   ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදඅ අධයක්ෂ මණ්ැල සාමාජිකයනේදග්ේ පැමිණීම  

                කෂාතරපතක ක්ෂකවාජි මහතා - විධායක අධයක්ෂ, හදලේමට හදයිසේ ෆිචරේ මහතා - විධායක අධයක්ෂ, 

මුහම්මඩ් සමී සයිඩ් මහතා - විධායක  අධයක්ෂ  ඉා චෑාග්ේ දසාාග්ේ මහතා - විධායක අධයක්ෂ, 

මාරිදයෝ ග්යිසේපක ෙී මායිදයෝ  -  විකලේප විධායක අධයක්ෂ, දජාහෑනේසේ ඉම්මෑනුවලේ මහතා - විකලේප 

විධායක අධයක්ෂ, මෂාසි ටැනබි මහතා -   විකලේප විධායක අධයක්ෂ 

o මාර්තු  -    ඉනේග්රිඩ් වෑනේ වීසේ මහතේමිය - උප සභාපතක (මූලය සහ අවොනම් කළමනාකරණ) 

o අදපරේලේ -    හුනේ කිම් මහතා - අධයක්ෂ ජනරාලේ ෙකුණු ආසියා කලාපීය දෙපාර්තදම්නේතුව 

o    අදග්ෝසේතු    -    දවනේකායී ෂැාග්ේ මහතා - උප සභාපතක (දමදහයුම් 1) 

 

ඉහත ඉහළ දපදළේ උපදෙේශන දූත මණ්ැලෙ ඇතුළතේව ආසියානු සාවර්ධන බැාකු දූත මණ්ැල 150ක්   2018 

වර්ෂදයේෙී ශ්රී ලාකාවට පැමිණ ඇත. 

 
 
 
 
 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 14 

  

චීන හා ආසියානු යටිතල පහසකුම් 
අදයෝජන බැාක ුඅාශය 

 
මහජන චීන සමූහාණ්ැුදඅ ණය ලබාදෙන ආයතන හරහා දමරට පරමුස සාවර්ධන වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම 

සොහා අවශය විදෙේශීය සම්පතේ ඒකරාශී කිරීම චීන හා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකු අාශදයේ 

පරධාන කාර්යභාර්ය දඅ. සඵලොයී සම්බනේධීකරණයක් තුළකනේ සාවර්ධන වයාපිතකවල සුමට ක්රියාකාරීතේවය 

තහවුරු කිරීම දමම අාශදයේ ඉටුවන සුවිදශේෂක කාර්යභාර්යකි. 

 

චීන රජය දමරට සමාජිය හා ආර්ථික සාවර්ධනය උදෙසා ඉතා සුවිදශේෂක කාර්යභාර්යක් ඉටුකර ඇතක අතර  

ජාතකකමය වශදයනේ වැොග්තේ මහා පරිමාණ වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීමට ොයක දවමිනේ පසුග්ිය ෙශක කිහිපය 

තුළෙී චීනය දමරට පරධාන සාවර්ධන පාර්ශේවකරුදවක් බවට පතේව ඇත. චීන රජදයනේ ලබා ග්තේ ණය අරමුෙලේ 

වලකනේ වැඩි පරතකශතයක් ආදයෝජනය කර ඇතේදතේ අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් හා පරවාහන  වරාය හා ග්ුවනේදතාටුපල  ජල 

සැපයුම් හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු සහ විදුලකබල හා බලශක්තක ක්දෂේතරයනේහිය. සහනොයී මූලයයන පහසුකම්වල 

ලක්ෂණයනේදග්නේ සමනේවිත සේථාවර මූලයමය දකානේදෙේසි සහිත වීම  ෙීර්ඝ් පරිණත කාලයකිනේ යුක්ත වීම දමනේම 

ඉහළ ආදයෝජන මුෙලකිනේ සමනේවිත මහා පරිමාණ වයාපිතක සොහා අවශය මූලයමය පහසුකම් ලබාෙීම චීන 

රජදයනේ ලබාදෙන මූලය පහසුකම් වල ෙක්නට ලැදබන විදශේෂ වාසි සහග්ත තතේතේවයනේය. 

 

චීනදයේ අපනයන ආනයන බැාකුව  චීන සාවර්ධන බැාකුව  චීනදයේ කර්මානේත හා වාණිජ බැාකුව යනාෙී චීන 

රජය සතු මූලය ආයතන හරහා ණය  ආධාර හා දපාළී රහිත ණය දලස ආකාර තුනකිනේ චීන රජය දමරටට 

අවශය සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය ලබා දෙේ. ආධාර දහෝ දපාළී රහිත ණය මුෙලේ චීනදයේ දවළො හා ආර්ථික 

සහදයෝග්ීතාවය පකළකබො අමාතයාාශය හරහා සිජුවම ලබා දෙේ. ජාතයනේතර බැාකුවක් දලස දහාාදකාා සහ 

ෂැනේහයි බෑනේකිනේ දකෝපදර්ෂනේ ලකමිටඩ් ෙ (එච්.එසේ.ී .සී)  චීන ජාතකක දකානේතරාතේකරුවනේ විසිනේ ක්රියාතේමක කරන 

වයාපිතක සොහා අවශය මූලයමය පහසුකම් ලබා දෙේ. 

 

එකඟතා 

2008 සිට 2018 ෙක්වා චීනදයේ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ඇ.දැා මිලකයන ව 3 9ක් අරමුෙලේ ලබා ෙීමට 

එකඟතාවය පලකර ඇතක අතර  ඉනේ ඇ.දැා. මිලකයන 1,707ක් ලබා ෙීමට එකඟතාවය පලකර ඇතේදතේ 2018 

වසදරනේ පසුවය. ශ්රී ලාකාදඅ මධයම සහ ඌව පළාතේවල කි.මී. 6 .3 ක් ෙඟිැතක මාර්ග් පුුලලේ කිරීම සහ වැඩිෙියුණු 

කිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකදයේ සහ උැරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ දමදහයුම් කටයුතු සොහා      

ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්නේතුව දවත සලසලේ බලදඅග් කට්ටල 09ක් පරසම්පාෙනය  මිලෙී ග්ැනීම හා දබො 

හැරීදම් වයාපිතකයට අොළ ණය ග්ිවිසුම් දෙක 2018 වසර තුළෙී අතේසනේ කරන ලෙී. 
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උැරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ දමදහයමු් කටයතු ුසොහා ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්නේතවු දවත 
සලසලේ බලදඅග් කට්ටල 09ක් පරසම්පාෙනය  මිලෙ ීග්ැනමී හා දබො හැරීදම් වයාපිතකය 

උැරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ දමදහයුම් කටයුතු සොහා ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්නේතුව දවත සලසලේ බලදඅග් 

කට්ටල 09ක් පරසම්පාෙනය  මිලෙී ග්ැනීම හා දබො හැරීදම් වයාපිතකය මූලයයනය කිරීම සොහා                  

ඇ.දැා. මිලකයන 80ක ණය මුෙලක් ලබා ග්ැනීම සොහා දහාාදකාා සහ ෂැනේහයි බෑනේකිනේ දකෝපදර්ෂනේ ලකමිටඩ් 

සමඟ රජය විසිනේ ණය ග්ිවිසුමකට එළදඹන ලෙී. ඒ අනුව  දමම නව වයාපිතකය යටදතේ ශ්රී ලාකා දුම්රිය දසේවදයේ 

උැරට දුම්රිය මාර්ග් සොහා නව දුම්රිය එනේජිනේ එක් කිරීම මඟනිේ දුම්රිය දසේවාවනේහි කාර්යසාධනය ඉහළ 

නැාවීමට අදපේක්ෂකත අතර  දමහි පළමු සලසලේ බලදඅග් කට්ටලය 2019 වසර අවසානදයේ ශ්රී ලාකාවට නැඅග්ත 

කරනු ඇත. පළමු සලසලේ බලදඅග් කට්ටල ඒකකය ශ්රී ලාකාව තුළ අවම වශදයනේ මාස තුනක කාලයක් ක්රියාතේමක 

කරනු ඇතක අතර  පළමු පකරික්සුම් ධාවනදයනේ අනතුරුව  එම පකරික්සුම් ධාවනය අතරතුර හඳුනාග්නු ලබන අවශය 

දවනසේකම් සිදුකිරීදමනේ පසුව ඉතකරි සලසලේ බලදඅග් කට්ටල නැඅග්ත කරනු ඇත. 

 

ශ්රී ලාකාදඅ මධයම සහ ඌව පළාතේවල කි.මී. 64.31ක් ෙඟිැතක මාර්ග් පුුලලේ කිරීම සහ 
වැඩිෙයිණු ුකිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත ඉෙකිිරීදම් වයාපිතකය 
 
දසේවය සලසා ෙිය හැකි උපරිම තතේතේවයට පතේව ඉතා අබලනේ තතේතේවදයේ පවතකන පාලම් හා මාර්ග් 

පරතකසාසේකරණය කිරීදම් රජදයේ පරමුසතාවය සැලකිලේලට ග්නිමිනේ චීනදයේ අපනයන ආනයන බැාකුදඅ හුනානේ 

ශාසාව ඇ.දැා. මිලකයන ව5ක (මුුල දකානේතරාතේ මුෙලකනේ සියයට 85ක්) ණය මුෙලක් ලබා දෙමිනේ  මධයම සහ ඌව 

පළාතේවල කි.මී. 64.31ක් ෙඟිැතක මාර්ග් පුුලලේ කිරීම සහ වැඩිෙියුණු කිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත ඉෙිකිරීදම් 

වයාපිතකයට මූලය පහසුකම් ලබා ෙීමට එකඟතාවය පළකරන ලෙී. 

 

 
උපදයෝජනය 
 

පසුග්ිය වසර 10 තුළ චීන රජය විසිනේ මූලයයන පහසුකම් ලබා දුනේ වයාපිතක සොහා ඇ.දැා මිලකයන 6,173ක් 

උපදයෝජනය කර ඇත. චීනදයේ අපනයන ආනයන බැාකුව හා චීන සාවර්ධන බැාකුව මඟනිේ 2018 වසදර්ෙී 

පමණක් සිදු කළ උපදයෝජනය ඇ.දැා මිලකයන 371කි. (රජය සතු වයාපාරවල උපදයෝජනයනේෙ ඇතුලතේ දඅ). 
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චීන අපනයන ආනයන බැාකදුවනේ ලබාග්න ුලබන සාවර්ධන ආධාර 
 
 

රටට සැලකිය යුතු ආර්ථික පරතකලාභ අතේකර දෙනු ලබන යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන වයාපිතක අරමුණු කර 

ග්නිමිනේ ශ්රී ලාකා රජය චීන අපනයන ආනයන බැාකුදවනේ ලබාදෙන ණය ආධාර වරණීය ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය  

චීන රජදයේ සහනොයී ණය හා ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය වශදයනේ ලබා ග්නියි. ජාතකක වශදයනේ වැොග්තේ  මාතර සිට 

හම්බනේදතාට ෙක්වා වන ෙක්ෂකණ අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය ෙීර්ඝ්කිරීදම් වයාපිතකය  කැවත සිට දකරවලපකටිය ෙක්වා 

වන පකටත වටරවුම් අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය ඉෙිකිරීම් අෙියර III වයාපිතකය වැනි විශාල පරමාණදයේ වයාපිතීනේ චීන 

අපනයන ආනයන බැාකුදඅ මූලයමය පහසුකම් යටදතේ 2018 වසදර්ෙී වර්ධනාතේමකව ක්රියාතේමක කරන ලෙ 

අතර  රදට් පවතකන අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් ජාලදයහි අනේතර් සම්බනේධතාවය වැඩිෙියුණු කරමිනේ එම වයාපිතීනේහි අවසනේ 

අෙියර කරා ලඟා වී ඇත. ෙක්ෂකණ අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය ෙීර්ඝ් කිරීදම් වයාපිතකදයේ අෙියරයනේ හතදරහිම වයාපිතක 

ක්රියාකාරකම් සියයට 80කට වැා වැඩි පරතකශතයකිනේ සම්පතර්ණ කර ඇතක අතර  සම්පතර්ණ වයාපිතකය 2019 

වසදර්ෙී අවසනේ කිරීමට නියමිතය. පකටත වටරවුම් අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකය අෙියර III හි සමසේත 

පරග්තකය සියයට ව5ක් වන අතර  දමම වයාපිතකය 2019 ජතනි මසෙී නිම කිරීමට අදපේක්ෂකතය.  

 

එයට අමතරව  චීන අපනයන ආනයන බැාකු ආධාර යටදතේ කුරුණෑග්ල පරදෙේශදයේ වර්තමාන හා අනාග්ත පානීය 

ජල අවශයතාවය තහවුරු කරමිනේ හා වි්ෂමතේ මළාපවහන හා අපජල පෙේධතකයක් පකහිටුවමිනේ විසලේ කුරුණෑග්ල 

ජල සම්පාෙන හා මළාපවහන වයාපිතකදයහි ඉෙිකිරීම් කටයුතු 2018 වසදර්ෙී නිම කරන ලෙී. මාතර කතරග්ම 

දුම්රිය මාර්ග් වයාපිතකදයේ  මාතර සිට දබලකඅතේත දකාටස සියයට 80කට වැා වැඩි දභෞතකක පරග්තකයක් වාර්තා 

කරමිනේ එහි ක්රියාතේමක කිරීම් අවසනේ අෙියරට පැමිණ තකදේ. එහි දුම්රිය දමදහයුම් කටයුතු 2019 මැෙ භාග්දයේෙී 

ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 

 

වැඩිදුරටතේ  රදට් යටිතල පහසුකම් වයාපිතක වැඩි පරමාණයක් මූලයයනය සොහා තවදුරටතේ සහදයෝග්ීතාවය වැඩි 

කරමිනේ චීන අපනයන ආනයන බැාකුදඅ හුනානේ ශාසාව දවතකනේ මධයම සහ ඌව පළාතේවල කි.මී 64.31ක් ෙඟිැතක 

මාර්ග් පුුලලේ කිරීම සහ වැඩිෙියුණු කිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකය සොහා                    

ඇ.දැා මිලකයන 85ක මූලයමය ආධාරයනේ ලබා ග්ැනීමට රජයට හැකි වී තකදේ.  

 

එදසේම  2018 වසර තුළෙී මහනුවර උතුර පාතදුම්බර ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය  ෙක්ෂකණ අ්ෂදඅග් ී

මාර්ග්ය ෙීර්ඝ් කිරීදම් වයාපිතකදයේ සිවිලේ වැැ ඉෙිකිරීම් අධීක්ෂණය සහ සැලසුම් නිර්මාණය විමර්ශනය සොහා 

උපදෙේශන දසේවා වයාපිතකය හා මධයම සහ ඌව පළාතේවල කි.මී. 64.31ක් ෙඟිැතක මාර්ග් පුුලලේ කිරීම සහ 

වැඩිෙියුණු කිරීම හා පාලම් 13ක් නැවත ඉෙිකිරීදම් වයාපිතක වලට අොළ ණය ග්ිවිසුම් බලාතේමක කරන ලෙී. 

 

දපරකී ොයකතේවයට අමතරව  “රජරට නදවෝෙය - ජනපතක වැැසටහන පකබිදෙමු දපාදළානේනරුව ෙිසේතරික් 

සාවර්ධන වැැසටහන 2016-2020” යටදතේ වන කිෂකපාෙක කර්මානේත හා කිෂක නිෂේපාෙන අදලවි යටිතල 

පහසුකම් පරවර්ධන වයාපිතකය හා නැදග්නහිර නග්ර දපාදළානේනරුව ජල සම්පාෙන වයාපිතීනේ සොහා ණය 

ඉලේලුම් කිරීදම් ක්රියාවලකයට අොළ මූලකක කටයුතු 2018 වසදර්ෙී නිම කරන ලෙ අතර  ණය ලබා ග්ැනීදම් ක්රියාවලකය 

2019 වසදර්ෙී අවසනේ කිරීමට අදපේක්ෂකතය. එදසේම  රජදයේ ඉතා පරමුස වයාපිතක අතරිනේ එකක් වන මධයම 

අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකදයේ පළමු අෙියදරහි ණය ග්ිවිසුම අතේසනේ කිරීමට අොළ වන ක්රියාපටිපානනේ හා අනුමැතීනේ 

සියලේල නිම කරන ලෙ අතර  චීන අපනයන ආනයන බැාකුව සමඟ වන ණය ග්ිවිසුම 2019 වසදර් මුලේ භාග්දයේෙී 

අතේසනේ කිරීමට අදපේක්ෂකතය. 
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චීන සාවර්ධන බැාකදුවනේ ලබා දෙන ුලබන සාවර්ධන ආධාර 
 
ශ්රී ලාකා රජය චීන සාවර්ධන බැාකුදවනේ සැලකිය යුතු මූලයාධාර පරමාණයක් ලබා දග්න ඇතක අතර  චීන 

සාවර්ධන බැාකුව  ශ්රී ලාකාවට දෙවැනියට විශාලම චීන මූලයාධාර සපයන ආයතනය බවට පතේව ඇත. චීන 

සාවර්ධන බැාකු ණය ආධාර මඟනිේ දම් වන විට ජල සම්පාෙන වයාපිතක පහක් ක්රියාතේමක වන අතර  ඒවා 

වනුදයේ  ග්ම්පහ  අතේතනග්ලේල සහ මිනුවනේදග්ාැ ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය  කටාන ජල සම්පාෙන 

වයාපිතකය  තඹුතේදතේග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතකය  වාලච්දච්න ජල සම්පාෙන වයාපිතකය සහ බණ්ැාරදවල  

ෙියතලාව හා හපුතදලේ ජල සම්පාෙන වයාපිතකයයි. තවෙ  පරමුසතා මාර්ග් වයාපිතකදයේ පළමු හා දෙවන 

අෙියරයනේහි අොළ වයාපිතක කටයුතු ක්රියාතේමක දවමිනේ පවතකන අතර  ණය මුෙලේ වලකනේ සියයට 68කට වැඩි 

පරතකශතයක් භාවිතා කරනු ලැබ ඇත. දමම වයාපිතක 2019 වර්ෂදයේෙී නිම කිරීමට අදපේක්ෂකතය. එයට අමතරව  

චීන සාවර්ධන බැාකුව දවතකනේ දෙේශීය වතේකම්හි සුවිශාල වැඩිවීමක් සිදු කරමිනේ සහ රුපකයල මත වත බාහිර 

සාධක පෙනම් වත පීැනය වළකමිනේ ඉහළ තරඟකාරී දපාළී අනුපාතකකයකට ඇ.දැා. බිලකයන  ක විදෙේශ විනිමය 

කාලීන මූලය පහසුකමක් ලබා ග්නේනා ලෙී. 

 

දහාාදකාා සහ ෂැනේහයි බෑනේකිනේ දකෝපදර්ෂනේ ලකමිටඩ් මඟනිේ ලබා දෙන ුලබන සාවර්ධන ආධාර 
 

රදටහි දපාදු මහජනතාවදග්ේ පරවාහන පහසුකම් වැඩිෙියුණු කිරීම අරමුණු කරග්තේ වැොග්තේ වයාපිතක අතුරිනේ 

එකක් වත උැරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ දමදහයුම් කටයුතු සොහා ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්නේතුව දවත සලසලේ 

බලදඅග් කට්ටල 09ක් පරසම්පාෙනය  මිලෙී ග්ැනීම හා දබො හැරීදම් වයාපිතකය  චීන දකානේතරාතේකරුදවකු වත 

දැාාග්ේෆැනේග්ේ ඉදලක්ට්රික් ඉනේටර්නැෂනලේ දකෝපදර්ෂනේ සමඟ සිදු කිරීමට දහාාදකාා සහ ෂැනේහයි බෑනේකිනේ 

දකෝපදර්ෂනේ ලකමිටඩ් දවතකනේ ඇ.දැා මිලකයන 80ක ණය මුෙලක් රජය විසිනේ ලබා ග්නේනා ලෙී. තවෙ  දරෝහලේ 13ක් 

සාවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරග්තේ ශ්රී ලාකාදඅ දතෝරාග්තේ දරෝහලේවල දසෞසයය පහසුකම් වැඩිෙියුණු කිරීදම් 

වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීම සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 72.25ක ණය මුෙලක් ලබා ග්ැනීමට අොළ සම්මුතක සාකච්ඡා 

රජය හා දහාාදකාා සහ ෂැනේහයි බෑනේකිනේ දකෝපදර්ෂනේ ලකමිටඩ් අතර සිදුකර අවසනේ කරන ලෙී. 2019 මුලේ 

භාග්දයේෙී ණය ග්ිවිසුම අතේසනේ කිරීමට අදපේක්ෂකතය. 

 

ආසයිාන ුයටිතල පහසකුම් ආදයෝජන බැාකවු 
 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව ශ්රී ලාකාවට බහුපාර්ශේවීය මුලයාධාර සපයනේනනේ කණ්ැායමට 

නවතම එකතු කිරීමයි. මාර්ග් හා දුම්රිය මාර්ග් සම්බනේධතා  පුනර්ජනනීය බලශක්තක සහ දතාරතුරු හා 

සනේනිදඅෙන තාක්ෂණය සොහා වැඩි පරමුසතාවයක් ලබාදෙමිනේ සාමාජික රටවල තකරසාර යටිතල පහසුකම් 

වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම දකදරහි ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව උනනේදුදඅ.  

 

ශ්රී ලාකාව ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි ආරම්භක සාමාජිකයිනේ අතරිනේ දකදනක් දලස 

2017 සහ 2018 අතරතුර ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි මුලයයනය මඟිනේ ක්රියාතේමක කිරීම 

සොහා වයාපිතක කිහිපයක් දයෝජනා කරන ලෙී. දමම දයෝජනා අතරිනේ දයෝජනා දෙකක් ක්රියාතේමක කිරීම සොහා 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව උනනේදුවක් ෙක්වා ඇත. එම වයාපිතක දයෝජනා දෙක පහත පරිෙි 

දඅ. 
 

1. ආපො අවම කිරීදම් පකයවර මඟනිේ නායයාම් අවොනම් අවම කිරීදම් වයාපිතකය  

2. දකාළඹ නග්රදයේ නාග්රික පුනර්ජිවන වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීමට සහය වීම - දකාළඹ නාග්රික     

    පුනර්ජිවන වයාපිතකය යටදතේ පැලේපතේවාසිනේ සොහා අැු ආොයම් නිවාස ඉෙිකිරීම  

 
 



 2018 
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2018 වසදර්ෙී  දමම වයාපිතක දෙක ක්රියාතේමක කරන ආයතන එනම්  ජාතකක දග්ාැනැග්ිලක පර්දයේෂණ සාවිධානය 

(NBRO) සහ නාග්රික සාවර්ධන අ්ෂකාරිය (UDA)  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි සහ 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදවහි උපදෙසේ ලබාග්නිමිනේ දමම වයාපිතක දෙදකහි සියලුම මුලකක ක්රියාකාරකම් 

සම්පුර්ණ කරන ලෙි. විසේතරාතේමක වයාපිතක දලේසනය  පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව  සාමාජීය 

කළමනාකරණය සහ නැවත පෙිාචි කිරීදම් පරතකපතේතක රාමුව  නැවත පෙිාචි කිරීදම් පරතකපතේතක රාමුව සහ 

පරසම්පාෙන සැලසුම් ඇතුලු විවිධ වාර්තා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි අවශයතාවයනේට 

අනුකූලව සකසේ කරන ලෙි. දමම පරාරම්භක ක්රියාකාරකම් සොහා උපකාර කිරීම  එම ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය 

සහ ඇග්යීම සොහා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව මඟනිේ දූත මණ්ැල කිහිපයක් ක්දෂේතරග්ත 

කරන ලෙ.ී  

 

ආපො අවම කිරීදම් පකයවර මඟනිේ නායයෑම් අවොනම අවම කිරීදම් වයාපිතකදයහි ණය මුෙල                    

ඇ.දැා මිලකයන 80කි. දමම වයාපිතකය යටදතේ නායයාම් අවොනම අවම කිරීම සොහා පරමුස සේථාන 147ක් 

හඳුනාදග්න ඇත. වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීම අෙියර දෙකකිනේ සිදුදක දරනු ඇත. අෙියර I මඟනිේ තීරණාතේමක 

සේථාන 27ක හෙිසි තතේතේවයනේ සොහා පකළකයම් දයාෙන අතර  අෙියර II මඟනිේ ඉතකරි සේථාන 120 සොහා පකළකයම් 

දයාෙනු ලැදේ. දමම නායයාම් හෙිසි අවොනම් සේථාන රට තුළ ෙිසේතරික්ක 11ක් පුරා පැතකර පවතී.  

 

දකාළඹ නාග්රික පුනර්ජනනීය වයාපිතකයට සහයවීම සොහා වු ණය මුෙල ඇ.දැා මිලකයන 200කි. දකාළඹ නාග්රික 

පුනර්ජනනීය වයාපිතකයට  නාග්රික සාවර්ධන අ්ෂකාරිය මඟිනේ දකාළඹ ෙිසේතරික්කදයේ අැු ආොයම්ලාභී පරජාවනේ 

සොහා නිවාස ඒකක 60,000ක් ඉෙිකිරීම අරමුණු කරග්නිමිනේ ෙැනට ක්රියාතේමක දවමිනේ පවතකන වයාපිතකයකි. 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි දකාළඹ නාග්රික පුනර්ජනනීය වයාපිතකයට සහායවීම යටදතේ 

නිවාස ඒකක 5,500ක් ඉෙිකරනු ලැදේ.  

 

දමම වයාපිතක දෙදකහි සියලුම මුලකක ක්රියාකාරකම් සම්පුර්ණ කර ඇතක බැවිනේ  2019 ෙී නිල ණය සම්මුතක 

සාකච්ඡා පැවැතේවීමට සැලසුම් කර ඇත. සම්මුතක සාකච්ඡා අවසනේ වු පසු  ණය ග්ිවිසුම් අතේසනේ කිරීම සොහා 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව ඔවුනේදග්ේ අධයක්ෂ මණ්ැලදයේ අනුමැතකය ලබාග්නු ඇත.  
 

මීට අමතරව  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි මුලයයනය සොහා ඉහළ පරමුසතා වයාපිතක 

කිහිපයක් දපළග්සේවා ඇත. වර්තමානදයේ රට මුහුණපා ඇතක මූලයමය බාධක සැලකිලේලට ග්නිමිනේ  ශ්රී ලාකා 

රජයට වැාතේ හිතකර නියමයනේ සහ දකානේදෙේසිවලට අනුකූලව දමම වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීමට ආසියානු 

යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව සහ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව ෙැනට සාකච්ඡා පවතේවනු ලැදේ.  

 

 
වයාපිතක දපළග්ැසේම  
 
පහත සොහනේ වයාපිතක චීනදයේ අපනයන ආනයන බැාකුව  චීන සාවර්ධන බැාකුව සහ ආසියානු යටිතල 

පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි මුලයයනය සොහා දපළග්සේවා ඇත. 

 
 
චීනදයේ අපනයන ආනයන බැාකුව 
 
 මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකය අෙියර I කැවත සිට මීරිග්ම ෙක්වා 

 නැදග්නහිර නග්ර දපාදළානේනරුව ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

 කිෂක පාෙක කර්මානේත සහ කිෂක නිෂේපාෙන අදලවි යටිතල පහසුකම් පරවර්ධන වයාපිතකය 

 මාඳුරු ඔය ෙකුණු ඉවුර සාවර්ධන වයාපිතකය 
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චීන සාවර්ධන බැාකවු 
 
 බණ්ැාරදවල  ෙියතලාව හා හපුතදලේ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

 වාලච්දච්න ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

 
 

 
ආසයිාන ුයටිතල පහසකුම් ආදයෝජන බැාකුව 
 
 අනුරාධපුර අපජලය බැහැර කිරීදම් පෙේධතකය සාවර්ධනය කිරීදම් වයාපිතකය (සාවර්ධනය පකළකබො පරාශ   

    නිදයෝජිතායතනදයේ සම මූලයයන පහසුකම් සමඟ) 

 දකාළඹ නග්රාසනේන දුම්රිය වයාපිතකය  

 සීතාවක ග්ඟ ජල විදුලක වයාපිතකය 

 

 
 
 
චීන රජය විසනිේ ලබාදෙන පරොන ආධාර  
 
ශ්රී ලාකාදඅ විවිධ සාවර්ධන කටයුතු සොහා මහජන චීන සමුහාණ්ැුව විසිනේ පරොන ආධාර සපයනු ලැදේ. 

දමවැනි පරොන වැඩි වශදයනේ ලබාදෙනු ලබනේදනේ ආොයම් ඉපැයීදමනේ දතාර  රාජය අාශදයේ දසේවා වන දසෞසයය 

අාශදයේ වයාපිතක දහෝ දෙරට අතර මිතර සම්බනේධතාවය සොහා වැොග්තේවන අදනකුතේ සුවිදශේෂක පරමුසසේථාන වන 

බණ්ැාරනායක අනුසේමරණ ජාතයනේතර සම්මනේතරණ ශාලාව  දනුලම් දපාකුණ ජාතකක කලා රාග් පඨීය සහ 

උපරිමා්ෂකරණ සාකීර්ණය වැනි වයාපිතක සොහා ය.  

 

ශ්රී ලාකාදඅ උතුරු මැෙ පළාදතේ නිෙනේග්ත වකුග්ැු දරෝග්යට එදරහි ශ්රී ලාකා රජදයේ පරමුසතාවයට පරතකචාර 

වශදයනේ  නිෙනේග්ත වකුග්ැු දරෝග්ය සොහා දපාදළානේනරුදඅ නව රසායනාග්ාරයක් හා දරෝහලේ සාකීර්ණයක් 

ඉෙිකිරීම හා ඒකාබෙේධ චීන - ශ්රී ලාකා ජල තාක්ෂණය සොහා වන පර්දයේෂණ හා ආෙර්ශ මධයසේථානය සොහා 

පරොන පහසුකම් ලබාදෙන ලෙී. දමම වයාපිතක දෙක ෙැනට ක්රියාතේමක දවමිනේ පවත.ී ඉහත මුලේ වයාපිතකය විසිනේ 

නිෙනේග්ත වකුග්ැු දරෝග්දයනේ පීැා විොින දරෝග්ීනේ සොහා පරතකකාර ලබාදෙන අතර  අදනක් වයාපිතකය මඟනිේ දමම 

නිෙනේග්ත වකුග්ැු දරෝග්ය සොහා දහේතුව සහ එයට විසඳුමක් දසායා ග්ැනීමට පර්දයේෂණ සිදුකරනු ලබය.ි          

ශ්රී ලාකාදඅ ජාතකක දරෝහදලේ බාහිර දරෝග්ී අාශය ඉෙිකිරීම චීන පරොන ආධාර යටදතේ ෙැනට ඉෙිදවමිනේ පවතකන 

තවතේ පරධාන වයාපිතකයක් දඅ. 
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දපරෙගි් ආසියානු අාශය 

 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ දපරෙිග් ආසියානු අාශය මඟිනේ, දමරට සාවර්ධන වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම 

සොහා ජපානය, දකාරියානු ජනරජය, තායිලනේතය, වියට්නාමය, සිාග්පේපතරුව හා මැදලේසියාව යන රටවලකනේ නිල 

සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය සපයා ග්ැනීදමහි දමනේම එම රටවලේ හා සම්බනේධව හැකියාවනේ වර්ධනය කිරීදම් 

වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීදමහිලා ෙ වග්කීම ෙරනු ලබයි.  

 

ජපාන රජදයේ සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය, ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය (JICA) මඟනිේ  දමරටට 

ලබාදෙන අතර, දකාරියානු රජදයේ ණය ආධාර, දකාරියානු අපනයන ආනයන බැාකුදඅ ආර්ථික සාවර්ධන 

සහදයෝග්ීතා අරමුෙල (EDCF) හරහාෙ, පරොන ආධාර දකාරියානු අනේතර්ජාතකක සහදයෝග්ීතා නිදයෝජිතායතනය 

(KOICA) මඟනිේෙ දමරටට ලබාදෙේ. ඉහත පරධාන ෙේවිපාර්ශේවීය සහදයෝග්ීතාවයනේට අමතරව අදනකුතේ රටවල 

නිල සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය, මූලකකවම හැකියාවනේ වර්ධනය කිරීදම් වැැසටහනේ උදෙසා ලබා දෙේ.  
 

ජපානය 
ජපානය සමඟ පවතේනා සාවර්ධන සහදයෝග්තීාවය 
 

ජපාන රජය ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය (JICA) හරහා ජපානය තම නිල සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය 

දමරට සමාජීය හා ආර්ථික සාවර්ධනය උදෙසා ලබාදෙන අතරම  එමඟනිේ ශ්රී ලාකාදඅ ක්රදමෝපාය සාවර්ධන 

ක්රියාවලකයට මහඟු ොයකතේවයක් ලබාදෙේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965 වසදර් සිට  ශ්රී ලාකා රජය ජපානදයනේ ලබාග්නේනා ලෙ නිල සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය                    

ඇ.දැා මිලකයන 8,829ක් වන අතර  එය ඉතා සහනොයී දපාළී අනුපාතකක යටදතේ ක්රියාතේමක කරන ලෙ සාවර්ධන 

වයාපිතක 120කිනේ හා පාරිදභෝග්ික භාණ්ැ සොහා වත ණය වයාපිතක 15කිනේ දමනේම ඇ.දැා. මිලකයන 1,392ක් වත 

පරොන ආධාර වලකනේ සමනේවිත දඅ. 

ජපාන රජදයේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය 

මූලකක වශදයනේ දයනේ ණය පැදක්ජ  පරොන ආධාර  

ක්දෂේතර සාවර්ධන සැලසුම් සකසේකිරීම  ශකයතා 

අධයයනයනේ සිදුකිරීම සහ තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතා 

වැැසටහනේ සොහා සහය යන විවිධ අාශයනේදග්නේ 

ලබා දෙේ. ජපානදයනේ දයනේ ණය පැදක්ජ වාර්ෂකකව 

ලබාදෙන අතර එමඟිනේ  විදුලකබල හා බලශක්තකය  

ජල සම්පාෙනය හා ජලාපවහනය  වරාය  

මහාමාර්ග්  පරවාහනය  ග්ුවනේ දසේවා  දසෞසයය  

කිෂකකර්මය හා වාරිමාර්ග්  ආපො කළමනාකරණය  

විදුලක සාදෙේශ සහ ග්රාමීය සාවර්ධනය ආෙී පුුලලේ 

ක්දෂේතර රැසක් ආවරණය දඅ.

ජපාන තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතාවය හරහා ජපාන රජය 

විසිනේ විදශේෂඥ ෙැනුමැතක පුෙේග්ලයිනේ දමරටට එවීමට හා 

ෙියුණු තාක්ෂණික උපකරණ සැපයීමට කටයුතු කිරීම 

මඟිනේ දමරට ආර්ථික සාවර්ධනය දවනුදවනේ උසසේ 

තාක්ෂණික විදශේෂඥ ෙැනුම  අතේෙැකීම් හා 

නිපුණතාවයනේ හුවමාරු කරග්ැනීම අදපේක්ෂා දකදර්.  
 

තවෙ  තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතාවය යටදතේ ග්ැදනන 

තකරසාර සාවර්ධනය සොහා වන විෙයා  තාක්ෂණ හා 

පර්දයේෂණ සහදයෝග්ීතාවය යන වැැසටහනේ හරහා 

දමරට සමාජීය හා ආර්ථික අවශයතා හා තාක්ෂණික නව 

නිපැයුම් මත පෙනම්ව අනේතර්ජාතකක ඒකාබෙේධ 

පර්දයේෂණ වැැසටහනේ පරවර්ධනය කරනු ලබයි. 
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2018 වර්ෂදයේ සමසේත එකඟතාවය 
 
ෙැනට පවතේනා ජපාන ආදයෝජන කළඹ 2018 වසදර්ෙී දසෞසයය හා නවෙය දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 

ක්රියාතේමක කිරීම උදෙසා දමරටට ලැබුණු ඇ.දැා. මිලකයන 100ක සහනොයී ණය ආධාරය දහේතුදවනේ තවදුරටතේ 

ඉහළ නැාවිණි. ශ්රී ලාකා රජය  දකාළඹ සැහැලේලු දුම්රිය සාක්රමණ පෙේධතකයක් (LRT) සේථාපනය කිරීදම් වයාපිතකය 

2019 වසදර්ෙී ක්රියාතේමක කිරීම උදෙසා පරථම ණය වාරිකය දලසිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 300ක සහනොයී ණයක් 

ජපාන රජදයනේ ලබාග්ැනීමට අෙහසේ කර ඇත. 

 

දසෞසයය හා නවෙය දසේවා වැඩිෙයිණු ුකිරීදම් වයාපිතකය - ඇ.දැා මිලකයන 100.25 
 
ශ්රී ලාකාදඅ මෑත කාලීන සමාජීය - ආර්ථීක හා ජනග්හන පරිවර්තනයනේහි පරතකඵලයක් දලස හිෙ දරෝග් හා 

මසේතකෂේකවාහිනී  ආඝ්ාත වැනි දබෝ දනාවන දරෝග් වල (NCD) වර්ධනයක් දපනේනුම් කරයි. 

 

දමම ග්ැටුලව විසොීම සොහා දබෝ දනාවන දරෝග්  විදශේෂදයනේම හිෙ දරෝග් නිර්ණය කිරීමට සහ පරතකකාර කිරීම 

සොහා අවශය වනේනා වත නවෙය දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීම මඟනිේ දමරට ජනතාවදග්ේ දසෞසයය තතේතේවය නඟා 

සිටුවීම උදෙසා ජපාන රජය විසිනේ ජපනේ ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය හරහා ජපනේ දයනේ මිලකයන 10,639ක 

මුෙලක් ලබා ෙීමට එකඟ වී ඇත. 

 

හිෙ දරෝග් හා සම්බනේධ පරතකකාර කිරීම සොහා අනුරාධපුර  මහනුවර  කුරුණෑග්ල  බදුලේල සහ තරිකුණාමලය යන 

පරදෙේශ වල සේථාපකත කර ඇතක තිතීයික දරෝහලේ 05ක් සහ නවෙය කාර්ය මණ්ැල සොහා පුහුණු මධයසේථාන 

වැඩිෙියුණු කිරීමට දමම වයාපිතකය මඟිනේ මූලකක අවධානය දයාමුකර ඇත. දමම වයාපිතකය හරහා නවෙය 

උපකරණ නැතේතුව ශක්තකමතේ කිරීම සිදුවන අතර  එමඟනිේ ඒවාදයේ තකරසාරතේවය සහතකක කිරීම උදෙසා ඵලොයී 

උපදයෝග්ීතාවය වැඩිෙියුණු දකදර්. 

 
 

ජපාන ණය එකඟතාවයනේහ ිආාශකි වයාපේතකය 2013 - 2018 

 
 

 

පරතකපතේතක 
සාවර්ධනය , 

97.13, 5%
විදුලකබල හා 
බලශක්තක 
366.23
19%

දසෞසයය හා 
සමාජ 

සුභසාධනය
95.78
5%

මාධයය
126.08
7%මාර්ග් හා පාලම්

551.6
29%

ග්රාමීය 
සාවර්ධනය

113.84
6%

ජල සම්පාෙනය 
හා 

සනීපාරක්ෂාව 
545.56
29%

2013-2018 ආාශික ණය එකඟතාවය
(ඇ.දැා. මිලකයන)

 
2013-2018 කාල පරාසය ඇතුළත ජපාන 

මුුල එකඟතාවය ඇ.දැා. මිලකයන 2,055ක් 

වන අතර එය ඇ.දැා මිලකයන 1,896ක් වන 

ණය හා ඇ.දැා මිලකයන 159ක් වත 

පරොනයනේදග්නේ සමනේවිතය. 2015 වසදර්ෙී 

විදුලකබල හා බලශක්තක හා ග්ුවනේ දසේවා යන 

අාශවල ඉහළම වාර්ෂකක එකඟතාවය 

වාර්තා වත අතර  එය ඇ.දැා. මිලකයන 569කි.   
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13%

15%

19%7%

32%

7%

6%
1%

2013-2018 ආාශික පරොන එකඟතාවය (ඇ.දැා මිලකයන)

සමුද්රීය ආරක්ෂණය

ආපො කළමනාකරණය 

අධයාපනය හා පුහුණුව

ධීවර

දසෞසයය හා සමාජ සුභසාධනය 

මාර්ග් හා පාලම් 

වරාය හා නාවික කටයුතු

කුැා හා මධයම පරිමාණ වයාපාර සාවර්ධනය

 

 

ජපාන පරොන එකඟතාවයනේහ ිආාශකි වයාපේතකය 2013-2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 වර්ෂදයේ සමසේත උපදයෝජනය 
 

2018 වර්ෂදයේ ජපාන නිල සාවර්ධන සහදයෝග්ීතා සොහා සමසේත උපදයෝජනය ඇ.දැා. මිලකයන 17,123කි.  

 
 

2018 වර්ෂදයේෙ ීසම්පතර්ණ කරන ලෙ වයාපිතක 

වයාපිතකය ණය මුෙල 
(ඇ.දැා මිලකයන) 

SLP – 101  

මහ දකාළඹ නාග්රික පරවාහන සාවර්ධන වයාපිතකය අෙියර II 

390.97 

SLP – 105  

පකබිදෙන කලාප ඉලක්ක කරග්තේ මූලකක සමාජ දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 

47.40 
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දසෞසයය හා 
සමාජ 

සුභසාධනය

විදුලකබල හා 
බලශක්තකය 

මාර්ග් හා පාලම්ජල සම්පාෙනය 
හා 

සනීපාරක්ෂාව

අධයාපන හා 
පුහුණු දසේවා

සමුද්රීය 
ආරක්ෂණය 

2018 ආාශික උපදයෝජනය
(ඇ.දැා මිලකයන)

 
ඉහත සමසේත උපදයෝජනය  මාර්ග් හා පාලම් 

සාවර්ධන ක්දෂේතරය සොහා                            

ඇ.දැා මිලකයන 78.2කිනේ  විදුලකබල හා 

බලශක්තකය සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 47.53කිනේ  

ජල සම්පාෙනය හා සනීපාරක්ෂාව සොහා 

ඇ.දැා. මිලකයන 25.38කිනේ  සමුද්රීය 

ආරක්ෂණය සොහා ඇ.දැා මිලකයන 8.39කිනේ  

අධයාපන හා පුහුණු දසේවා සොහා                  

ඇ.දැා. මිලකයන 06කිනේ හා දසෞසයය හා 

සමාජ සුභසාධනය සොහා දවනේවත                          

ඇ.දැා. මිලකයන 5.7කිනේෙ සමනේවිතය.  
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මහ දකාළඹ නාග්රික පරවාහන සාවර්ධන වයාපිතකය 
 
ජපාන රජය විසිනේ විශාල ජාතකක මහාමාර්ග් සහ අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් සොහා අරමුෙලේ සැපයීම හරහා ශ්රී ලාකාදඅ 

මාර්ග් පෙේධතකය සාවර්ධනය කිරීදමහිලා මහඟ ුොයකතේවයක් ෙරයි. කි.මී 29.1ක ෙඟිනිේ යුක්ත වන දමම පකටත 

වටරවුම් අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය මඟනිේ සියලු අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් දකාළඹ නග්රදයනේ පකටතෙී “ඒ” දශරේණිදයේ මහාමාර්ග් 

සමඟ සම්බනේධ කරනු ලබයි.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

මීට අමතරව  මාකුඹුර (දකාට්ටාව), කැුදවල සහ කැවත යන පරධාන නග්ර තුන ෙ උපරිම යටිතල පහසුකම් 

සහිතව සාවර්ධනය දවමිනේ පවතී. 
 

 
පකබිදෙන කලාප ඉලක්ක කරග්තේ මලූකක සමාජ දසේවා වැඩිෙයිණුු කිරීදම් වයාපිතකය 
  
 

රාජය ෂෂධ නිෂේපාෙන ධාරිතාවය පුුලලේ කිරීම සහ ෙේවිතීයික මට්ටදම් දරෝහලේවල පවතේනා වත පහසුකම් 

වැඩිෙියුණු කිරීම සොහා ඇ.දැා මිලකයන 47.4ක ණය මුෙලක් ආදයෝජනය කිරීමට  රජය සැලසුම්කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

18 9 වර්ෂදයේෙී ක්රියාතේමක 
කිරීමට අදපේක්ෂකත සාවර්ධන 
වයාපිතක 
 
 

දකාට්ටාව සිට කැුදවල ෙක්වා වත කි.මී. 12ක ෙිඟනිේ යුතු 

මාර්ග් දකාටස ඉෙිකිරීම් කටයුතු ඇ.දැා මිලකයන 186ක 

වියෙමිනේ 2014 වසදර් ෙී  අවසනේ කරන ලෙී. කැුදවල සිට 

කැවත ෙක්වා කි.මී. 8.9ක මාර්ග් දකාටසෙ ජපාන ආධාර 

යටදතේ නිමකරන ලෙී. 
 

පකටත වටරවුම් මාර්ග්දයේ කැුදවල සිට කැවත ෙක්වා 

වත මාර්ග් දකාටස මඟිනේ දකාළඹ නග්ර සීමාව තුළ රථවාහන 

තෙබෙය අැු කිරීම සොහා දමනේම  අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් ජාලදයේ 

සම්බනේධතාවය වැඩි ෙියුණු කිරීම සොහා ෙ පහසුකම් 

සපයනු ඇත. 

 
 
 
 

පකටත වටරවමු් මාර්ග්ය 
 

තවෙ  ග්රාමීය ජනතාවදග්ේ දසෞසයය තතේතේවය ඉහළ 

නැාවීම උදෙසා දතලේදෙණිය  වරකාදපාළ  ග්ලේග්මුව 

සහ කලවාචිකුඩි යන දතෝරාග්නේනා ලෙ ෙේවිතීයික 

දරෝහලේ කිහිපයක පවතේනා පහසුකම් ඉහළ නැාවීමට 

කටයුතු කර ඇත. 

 

මීට අතකදර්කව  බරපතල තතේතේවදයේ පසුවන දරෝග්ීනේ 

කඩිනම් දරෝග් නිවාරණ කටයුතු සොහා පර්යනේත  

මධයම හා ෙිසේතරික් දරෝහලේවලකනේ මූලකක හා ශික්ෂණ 

දරෝහලේවලට අපරමාෙව මාරුකර යැවීම සහතකක කරමිනේ 

මධයම  සබරග්මුව  වයඹ  උතුරු මැෙ  ඌව  නැදග්නහිර 

සහ උතුරු පළාතේහි දරෝහලේ සොහා ග්ිලනේ රථ 124ක් 

ලබාෙී ඇත. 

 
 

ෂෂධ නෂිේපාෙනය කිරීම 
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විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 24 

  

 
 
 
2019 වර්ෂදයේෙ ීක්රියාතේමක කිරීමට අදපේක්ෂකත සාවර්ධන වයාපිතක 
  
 

දකාළඹ සැහැලේලු දුම්රිය සාක්රමණ පෙේධතකයක් (LRT) සේථාපනය කිරීදම් වයාපිතකය (I) 
(දකාළඹ දකාටවු සටි මාලදේ ෙක්වා) - පළමු වාරිකය ඇ.දැා. මිලකයන 300 (ඇ.දැා. මිලකයන 1,800ක මුුල 

පකරිවැදයනේ)  

“ෙැක්ම 2025: දපාදහාසතේ රටක්‘’ රජදයේ සාවර්ධන පරතකපතේතකය සහ බසේනාහිර කලාප මහනග්ර පරධාන සැලසුම 

2030 මඟනිේ දයෝජනා කළ පරිෙි  දකාළඹ නග්රදයේ සහ තොසනේන පරදෙේශවල පවතකන ෙැඩි රථවාහන තෙබෙයට 

පකළකයමක් දලස කාර්යක්ෂම සහ සුවපහසු මග්ී පරවාහන පෙේධතකයක් සේථාපනය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

වයාපිතකදයේ කටයුතු 2026 වසදර්ෙී අවසනේ කිරීමට නියමිත අතර  දමම දුම්රිය පෙේධතකය මඟිනේ දකාළඹ නග්රයට 

තොසනේන පරිපාලන දක්නේද්රසේථාන, වාණිජ මධයසේථාන හා ඉහළ ජන ඝ්නතේවයකිනේ යුතු දනේවාසික පරදෙේශ රැසක් 

එකිදනක සම්බනේධ කරනු ලබයි.  

 

දයෝජිත සැහැලේලු දුම්රිය පෙේධතකය යටදතේ මග්ීනේ 800ක් ග්මනේ කලහැකි වායුසමනය කල මැෙිරි 04 කිනේ සමනේවිත 

දුම්රිය කට්ටල 25ක් දසේවදයේ දයෙවීමට අදපේක්ෂකතය. 

 
 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර දකෝට්දට් මළාපවහන පකරිපහදු මධයසේථානයක් සේථාපකත කිරීදම් වයාපිතකය 
 

ශ්රී ලාකාදඅ මළාපවහනය සොහා වන පරධාන සැලැසේමක් සැකසීම සොහා වත ක්රියාවලකය තුළ ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

දකෝට්දට් හා නුවරඑළකය නග්ර සභා බල පරදෙේශයනේහි මළාපවහන පකරිපහදු මධයසේථාන 02ක් සේථාපකත කිරිම  

සොහා වන ශකයතා අධයයනයනේ ෙ ඇතුළතේ වන අතර  එය ෙැනට ජපාන ආධාර යටදතේ ක්රියාතේමකව පවතී.  

 

එදසේම  ජපනේ රජදයේ ණය අධාර යටදතේ  හීනටිකුඹුර පරදෙේශදයේ කලපුලවාව මාර්ග්දයේ සිට දකාසේවතේත මාසනේෙිය 

ෙක්වා වත දකාටදසහි පරධාන අපවහන පකරිපහදු මධයසේථානයක් සේථාපකත කිරීමටතේ  ඒ අනුව පරධාන දපාම්පාග්ාර 

07ක් ඇතුලතේව දපාම්ප කිරීදම් සේථාන 50ක් මඟිනේ රාජග්ිරිය  නුදග්ේදග්ාැ  දෙලේකො  ෙියවනේනාව හා මාෙිදවල 

යන පරදෙේශ ආවරණය කිරීමටතේ සැලසුම් කර ඇත.  

 

 

ඉහත වයාපිතකදයේ ශකයතා අධයයනය ජපාන 

පරොන ආධාර යටදතේ සිදුකරන ලෙී. දම් අනුව ඉහත 

ණය මුෙල JICA ආයතනදයනේ ලබාග්ැනීම සොහා 

අවශය කටයුතු දම් වනවිට සිදුදකදරමිනේ පවතී. 

දමම සැහැලේලු දුම්රිය පෙේධතකය දකාළඹ-දකාටුව 

සිට මාලදේ ෙක්වා දකානේක්රීට් කුුලණු මත ඉෙිවන, 

කි.මී 17ක පමණ ෙිඟනිේ යුක්ත දුම්රිය මාර්ග්යකිනේ 

සහ දකාළඹ නග්රදයේ වැෙග්තේ සහ පරධාන මාසනේ්ෂ 

ආවරණය වන පරිෙි සැලසුම් කර ඇතක දුම්රිය 

නැවතුම්පලවලේ 16කිනේ සමනේවිතය.   
සැහැලේලු දුම්රිය සාක්රමණ 
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මධයම අ්ෂදඅග් ීමාර්ග්දයේ 3 වන අෙයිර ඉෙකිිරීදම් වයාපිතකය - දපාතහුැර සිට ග්ලදග්ෙර 

දපාලේග්හදවල හා රඹුක්කන අනේතර් හුවමාරු මධයසේථාන සමඟනිේ දපාතුහැර සිට ග්ලදග්ෙර ෙක්වා ඉෙිවන 

මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්දයේ දතවන දකාටදසහි මුුල දුර පරමාණය කි.මී. 32.5ක් දඅ.  
 

දමම අෙියරදයහි ශකයතා අධයයනය හා මූලකක සැලැසේම දම් වන විට අවසනේ වී ඇතක අතර  ඉැම් අතේපතේ 

කරග්ැනීම සිදුකරමිනේ පවතී. දමම වයාපිතකය සොහා අවශය ජපාන දයනේ බිලකයන 100ක ණය මුෙල ලබාග්ැනීම 

උදෙසා විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව සහ ජපානදයේ දටෝකිදයෝ MUFG බැාකුව සමඟ සම්මුතක සාකච්ඡා දම් 

වන විට සිදුදකදරමිනේ පවතී. 

 

2018 වර්ෂදයේ ක්රියාතේමක පරධාන වයාපිතක  

 
 

 

වයාපිතකය මෙුල 
(ඇ.දැා. මිලකයන) 

ණය වයාපිතක 

මහනුවර නග්රදයේ අපජල කළමනාකරණ වයාපිතකය 152.38 

මහ දකාළඹ නාග්රික පරවාහන සාවර්ධන වයාපිතකය - අෙියර II 390.97 

කඵ ග්ඟ ජල සම්පාෙනය පුුලලේ කිරීදම් වයාපිතකය I 279.48 

පකබිදෙන කලාපයනේහි ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය කිරීදම් වයාපිතකය 113.84 

හබරණ - දඅයනේදග්ාැ සම්දපරේෂණ ජාල වයාපිතකය 115.33 

මහ දකාළඹ සම්දපරේෂණ හා දබො හැරීදම් නාසේතකය අවම කිරීදම් වයාපිතකය 166.38 

ජාතකක මාර්ග් ජාලදයේ පරධාන පාලම් ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකය 129.23 

නාය යෑදම් ආපො වලකනේ ජාතකක මාර්ග් ජාලය ආරක්ෂා කරග්ැනීදම් වයාපිතකය 79.52 

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - අෙියර I 53.92 

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - අෙියර II 212.16 

බණ්ැාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේ දතාටුපල සාවර්ධන වයාපිතකය - අෙියර II (I)  272.89 

බණ්ැාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේ දතාටුපල සාවර්ධන වයාපිතකය - අෙියර II (II)  427.94 

කැළණි ග්ඟ හරහා නව පාලමක් ඉෙිකිරිදම් වයාපිතකය 342.85 

දභෞමික පීපවාහිනී විකාශන කටයුතු ඩිජිටලේකරණය කිරීදම් වයාපිතකය 132.10 

ජාතකක විදුලකබල සම්දපරේෂණ හා දබොහැරීදම් ජාල සාවර්ධනය සහ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැාවීදම් 

වයාපිතකය  

200.07 

 

පකබිදෙන කලාප ඉලක්ක කරග්තේ මූලකක සමාජ දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 47.40 

දසෞසයය හා නවෙය දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 100.25 

පරොන 

යාපනය විශේවවිෙයාලදයේ කිෂකකර්ම පීඨදයේ පර්දයේෂණ හා පුහුණු දග්ාැනැග්ිලක සාකීර්ණය ඉෙිකිරීම 15.70 

සමුද්රයී ආරක්ෂක හැකියාවනේ වර්ධනය කිරීම දවනුදවනේ පරොන ආධාර 17.05 

තරිකුණාමලය වරායට නාවික සැලසුම් ආධාර ලබාෙීම සොහා වයාපිතක දනාවන ආධාර 9.42 

ශ්රී ලාකාදඅ දැාපේලර් දර්ැාර් ජාලයක් සේථාපනය කිරීම දවනුදවනේ පරොන ආධාර 23.58 
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දකාරියාව 
 

දකාරියාන ුජනරජදයහ ිසාවර්ධන සහදයෝග්තීාවය 
 

සහන ණය පහසුකම් සැලැසීම  පරොන  තාක්ෂණික සහදයෝග්යනේ ලබාෙීම  ෙැනුම හුවමාරු කරග්ැනීදම් 

වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීම  සාසේකිතකක කණ්ැායම් හුවමාරු කරග්ැනීදම් වැැසටහනේ  විදශේෂඥ සහයවීම්  

සේදඅච්ඡා දසේවකයනේ හුවමාරු කරග්ැනීදම් වැැසටහනේ ඇතුළතේව විවිධ ක්දෂේතර ඔසේදසේ  ශ්රී ලාකාවට සාවර්ධන 

සහදයෝග්ීතාවයනේ ලබාදෙමිනේ දකාරියානු ජනරජය ශ්රී ලාකාදඅ පරමුස ෙේවීපාර්ශේවීය සාවර්ධන 

සහදයෝග්ීතාකරුවකු බවට පතේව ඇත. තවෙ දකාරියානු රජය වාර්ෂකක පුහුණු වැැසටහනේ ඔසේදසේ විශාල 

වශදයනේ රාජය නිලධාරීනේදග්ේ අධයාපනික හා විතේතීමය කුසලතා පරවර්ධනය සොහා අවසේථා සපයනු ලබයි. 

 

 

ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්තීා අරමෙුල (EDCF) 
 

දකාරියානු රජය  දකාරියානු ආනයන අපනයන බැාකුදඅ ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්ීතා අරමුෙල හරහා 

සහනොයී ණය පහසුකම් ශ්රී ලාකාව දවත සපයනු ලබයි. රජදයහි සාවර්ධන පරමුසතා වලට සමපාත දවමිනේ 

පරවාහනය  ජල කළමනාකරණය සහ සනීපාරක්ෂාව  අධයාපනය සහ ග්රාමීය සාවර්ධනය යන ක්දෂේතරයනේහි 

වයාපිතක මූලයයනය කිරීම සොහා දෙරට අතර පවතේනා ක්රදමෝපායික අදනයෝනය එකඟතාවය අනුව තීරණය කර 

ඇත.  

දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්තීා අරමෙුල විසිනේ ලබාදෙන ණය ආධාරවල වතේමනේ නියමයනේ හා 
දකානේදෙේස ි

නයිමයනේ හා දකානේදෙේස ි සාමානය දකානේදෙේස ි දකාරියාන ුවිදශේෂඥ 
සහය සමඟ 

සායකු්ත සහය 

දපාළ ීඅනුපාතය 0.20% 0.15% 0% 

නැවත දග්වීම වසර 30 වසර 40 වසර 30 

සහන කාලය වසර 10 

ණය මුෙදලේ වටිනාකම මුුල වයාපිතක පකරිවැදයනේ 100%ක් ෙක්වා 
මුෙල දකාරියානු දවානේ 

ශකයතා අධයනය සඵලොයී වයාපිතක සොහා ආධාර පෙනම මත සම්මත ආකිතකය පරිෙි 

 

ෙැනමු හවුමාරුකර ග්ැනදීම් වැැසටහන (KSP) 
 

දකාරියාදඅ මුෙලේ සහ ක්රදමෝපායික අමාතයාාශදයේ අනුග්රහය යටදතේ ක්රියාතේමක වන ෙැනුම හුවමාරු කර ග්ැනීදම් 

(KSP) වැැසටහනේ පසුග්ිය ෙශකයනේහිෙී දකාරියාව විසිනේ අතේකරග්නේනා ලෙ සාවර්ධන අතේෙැකීම් හා ෙැනුම 

අදනකුතේ සහදයෝග්ීතා රටවලේ සමඟ හුවමාරු කර ග්ැනීම අරමුණු කරදග්න ක්රියාතේමක කරනු ලබන විදශේෂ 

තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතා වැැසටහනකි. 

2018 වර්ෂදයේ ෙී දමම ෙැනුම හුවමාරු කර ග්ැනීදම් වැැසටහනේ යටදතේ දකාළඹ මහනග්ර සභාදඅ බදු පරිපාලන 

පෙේධතකය අනාග්ත අභිදයෝග්වලට ග්ැලදපන අයුරිනේ පරතකසාවිධානය කිරීමට අවශය නිර්දෙේශයනේ ලබාෙීම සොහා 

උපදෙේශනාතේමක වයාපිතකයක් සාර්ථක අයුරිනේ ක්රියාතේමක කරනු ලැබිණි. දමහිෙී දකාරියාදඅ දසෝලේ නුවර නවීන 

බදු දතාරතුරු පෙේධතකයක් පකහිටවීදම්ෙී ලෙ අතේෙැකීම් දබොග්ැනීම සිදු දකරිණි.  
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දකාරියාන ුණය උපදයෝජනය 2014 - 2018 (ඇ.දැා) 

 

 
 
 
ශ්රී ලාකාදඅ ඝ්න අපද්රවය කළමනාකරණය සොහා දකාරියාන ුරජදයේ සහදයෝග්තීාවය 

ශ්රී ලාකාදඅ ක්රමිකව බරපතල ග්ැටුලවක් බවට වර්ධනය දවමිනේ පවතේනා ඝ්න අපද්රවය කළමනාකරණය සොහා 

නවීන තාක්ෂණය හා භාවිතයනේ හඳුනේවාදෙමිනේ තකරසාර වැැපකළකදවලක් ක්රියාතේමක කිරීම සොහා මැෙිහතේවීදම් 

අවශයතාවය රජය විසිනේ අවදබෝධ කරදග්න ඇත. පරාදෙේශීය පාලන ආයතන මඟනිේ ක්රියාතේමක දකදරන නාග්රික 

පරදෙේශවල විවිත කසල රොවන පරදෙේශ කරා කසල බැහැර කිරීදම් ක්රමදඅෙය විවිධ දසෞසයය ග්ැටලු සහ 

පාරිසරික ග්ැටලු රැසක් නිර්මාණය කර ඇත. 

දකාරියානු රජය ශ්රී ලාකාදඅ ඝ්න අපද්රවය කළමනාකරණ ක්දෂේතරය වි්ෂමතේ කිරීම සොහා පරමුස ොයකතේවයක් 

ලබාෙී ඇත. දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනදයේ (KOICA) මූලයමය හා තාක්ෂණික සහදයෝග්දයනේ 

සනීපාරක්ෂක බිම් පකරවීදම් නියමු වයාපිතකයක් දලස බසේනාහිර පළාදතේ දොම්දපේ නග්රදයේ ඉෙිකරන ලෙ කසළ 

රොවන වයාපිතකය ෙැනට ක්රියාකාරී මට්ටදම් පවතී. තවෙ දමබඳු සනීපාරක්ෂක බිම් පකරවීදම් කසළ අාග්න හතරක් 

ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්ීතා අරමුෙදලේ ණය අධාර ොයකතේවය යටදතේ අනුරාධපුරය  ග්ාලේල  යාපනය හා 

දපාදළානේනරුව යන ෙිසේතරික්කවල පකහිටුවීමට කටයුතු දම් වන විට සැලසුම්කර ඇත. 

 

පරාදෙේශයී පාලන ආයතන දවත කසළ රැසේකිරීදම් යනේතර  98 ක් සැපයමී 
 

පරාදෙේශිය පාලන ආයතන වල කසළ කළමනාකරණ ක්රමදඅෙය 

තවදුරටතේ ශක්තකමතේ කිරීදම් අරමුණිනේ කසළ එකතු කිරීදම් 

යනේතර 190ක් දකාරියානු ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්ීතා 

අරමුෙදලේ සායුක්ත ණය වැැසටහන හරහා දපාළී රහිත ණය 

මුෙලක් ඔසේදසේ සැපයීමට දකාරියානු රජය එකඟ වී ඇත.       

ශ්රී ලාකා රජය දමකී කසළ එකතු කිරීදම් උපකරණ ලාකාදඅ 

සියලුම පළාතේ ආවරණය වන අයුරිනේ පරාදෙේශීය පාලන ආයතන 

වල කසළ එකතු කිරීදම් හා පරවාහනය කිරීදම් ධාරිතාවය 

වර්ධනය කිරීදම් අරමුණිනේ දබොෙීමට නියමිතය.  
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දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග්තීා අරමෙුල හරහා මලූයයනය කළ ෙැනට ක්රියාතේමක වයාපිතක 

 

දකාරියාදවනේ හමිිවන පරොන 
 

දකාරියානු රජය මඟනිේ ලබාදෙනු ලබන පරොනයනේ පරමුස දලස දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය 

(KOICA) හරහා ලබාදෙනු ලබයි. දමම ආධාර  පරොන මඟනිේ ක්රියාතේමක වන වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම  

තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතා වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීම  රාජය නිලධාරීනේදග්ේ ධාරිතා සාවර්ධන වැැසටහනේ 

ක්රියාතේමක කිරීම විදශේෂඥයිනේ දසේවදයේ දයෙවීම සහ (දලෝක දකාරියානු මිතරතේව) සේදඅච්ඡා දසේවකයිනේ දසේවදයේ 

දයෙවීම ආෙී කටයුතු සොහා දයාෙවනු ලැදේ. 
 

 

කිලකදනාච්චි ෙසිේතරකි්කදයේ පාසලේ සාවර්ධනය  

කිලකදනාච්චි ෙිසේතරික්කදයේ අධයාපන පරිසරය සාවර්ධනය කිරීදමහිලා දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා 

අරමුෙල (KOICA) මඟිනේ ලබාෙී ඇතක ොයකතේවය තවදුරටතේ පුුලලේ කරමිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 7.5ක ආධාර මුෙලක් 

පරදෙේශදයේ පාසලේ සාවර්ධනය සොහා ලබාෙීමට දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා අරමුෙල (KOICA) කටයුතු 

කරනු ලැබිණි. දමම වයාපිතකය සොහා වන ග්ිවිසුමට 2018 දනාවැම්බර් මසෙී දෙරට විසිනේ අතේසනේ කරනු ලැබිණි. 

වයාපිතකය පරදෙේශදයේ අධයාපන ධාරිතාවය සාවර්ධනය කිරීදම් අරමුණිනේ යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය  

ග්ුරුවරුනේ පුහුණු කිරීම  මහජනතාව අධයාපනය පකළකබො ෙැනුවතේ කිරීදම් වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීම යන සෑම 

ක්දෂේතරයක්ම ආවරණය වන දලස ක්රියාතේමක කිරීමට නියමිතය. තවෙ  වයාපිතකදයේ අභිමතාර්ථය සාක්ෂාතේ 

කරග්ැනීම සොහා ෙරුවනේදග්ේ අධයාපනයට දෙමාපකයනේදග්නේ ලැබිය යුතු සහදයෝග්ය ලබාග්ැනීම සොහා 

දෙමාපකයනේ ෙැනුවතේ කිරීදම් වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීමෙ වයාපිතකය හරහා සිදුදකදරනු ඇත. 

ෙැනට ක්රියාතේමක වන වයාපිතක 

ක්දෂේතරය වයාපිතකය 
අනමුත 

කළ ෙනිය 
මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 

පාරිසරික ඝ්න අපද්රවය අපහරණය කිරීදම් පහසුකම් දග්ාැනැාවීදම් වයාපිතකය 2010 33.54 

අධයාපන හා 
විතේතීය පුහුණු 

මැෙ දකාළඹ විතේතීය පුහුණු මධයසේථානය හා ග්ම්පහ කාර්මික 
විෙයාලය සේථාපනය කිරීදම් වයාපිතකය 

2011 26.05 

ජල සැපයුම ෙැදුරු ඔය ජල සැපයුම් වයාපිතකය 2013 58.16 

ජල සැපයුම රුවනේවැලේල ජල සැපයුම් වයාපිතකය 2014 20.53 

පාරිසරික 
ශ්රී ලාකාදඅ ෙකුණු පරදෙේශය සොහා කසළ එකතුකිරීදම් යනේතර 
සැපයීදම් වයාපිතකය 

2017 7.00 

පාරිසරික 
ශ්රී ලාකාදඅ මධයම හා උතුරු පරදෙේශ සොහා කසළ එකතුකිරීදම් 
යනේතර සැපයීදම් වයාපිතකය 

2017 7.00 

එකතවු 152.28 

අමාතයාාශය වයාපිතකදයේ නම /කාලය /මෙුල 

අධයාපන අමාතයාාශය 

නව තාක්ෂණික විෂය මාලාව සොහා ග්ුරුවරුනේ පුහුණු කිරීදම් ජාතකක අධයාපන 
ආයතනයක් පකහිටුවීදම් වයාපිතකය (2015-2022 / ඇ.දැා. මිලකයන 13)  

කිලකදනාච්චි පාසලේ සාවර්ධනය වයාපිතකය                                                   
(2018-2022/ ඇ.දැා මිලකයන 7.5)  

දසෞසය හා දෙේශීය නවෙය 
අමාතයාාශය 

 මාතර ෙිසේතරික් දරෝහලේ මාති හා ළෙරු ඒකකය සාවර්ධනය කිරීදම් වයාපිතකය      
(2016-2020/ ඇ.දැා. මිලකයන 8.5) 

නිපුණතා සාවර්ධන හා 
විතේතීය පුහුණු අමාතයාාශය 

 ශ්රී ලාකාදඅ සාග්ර විශේවවිෙයාලය පකහිටුවීම සොහා තාක්ෂණික සහය                             
(2017-2021/ ඇ.දැා. මිලකයන 2.5) 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 29 

  

දලෝක බැාකුව හා ජාතයනේතර මලූය 
අරමෙුලේ අාශය 

දලෝක බැාකුව දලාව පුරා ෙරිද්රතාවයට එදරහිව තකරසාර විසඳුම් සැපයීදම් අරමුණ දපරෙැරිව සාවර්ධනය 

දවමිනේ පවතකන රටවලේ සොහා මූලය හා තාක්ෂණික සහාය සැපයීම අරමුණු කරග්තේ මූලය ආයතනයකි. 

ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය (IDA), පරතකසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සොහා වත අනේතර්ජාතකක බැාකුව 

(IBRD), ජාතයනේතර මූලය සහදයෝග්ීතාව (IFC), බහුපාර්ශේවීය ආදයෝජන ඇප ආවරණ ආයතනය (MIGA) සහ 

ආදයෝජන ආරවුලේ සමථයට පතේ කිරීම සොහා ජාතයනේතර මධයසේථානය (ICSID) යන ආයතන පදහනේ දලෝක 

බැාකු සමූහය සමනේවිත දඅ. 

2018 වර්ෂය අවසානදයේ ෙී ශ්රී ලාකාදඅ විවිධ අාශයනේහි ආදයෝජන සොහා දලෝක බැාකුව විසිනේ නිකුතේ කරන 

ලෙ මුුල ක්රියාකාරී ණය පරමාණය ඇ.දැා මිලකයන 1,957.6ක් විය. විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ දලෝක බැාකු 

අාශය මඟිනේ දලෝක බැාකු සමූහදයේ මූලය හා තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතාව සම්බනේධීකරණය කිරීම සිදු කරයි. 

2018 වසදර්ෙ ීදලෝක බැාක ුආධාර යටදතේ ක්රියාතේමක දවමිනේ පවතකන වයාපිතක 

 

වැැසටහන /වයාපිතක 
මෙුල           

(ඇ.දැා මිලකයන) 

නිපුණතා සාවර්ධන වයාපිතකය 101.5 

උපායමාර්ග්ික නග්ර සාවර්ධන වයාපිතකය 147.0 

දෙේශග්ුණික අවබලපෑම් අවම කිරීදම් වයාපිතකය  110.0 

දෙේශග්ුණික අවබලපෑම් අවම කිරීදම් වයාපිතකය  - අතකදර්ක මූලයයනය 42.0 

පාසලේ අධයාපනය ෙැනුම දක්නේද්ර කරග්තේ අධයාපන ක්රමයට පරිවර්තනය කිරීදම් වයාපිතක  100.0 

දකාළඹ අග්නග්ර ආශරිත නාග්රික සාවර්ධන වයාපිතකය 213.0 

පතර්ව ළමාවිය සාවර්ධන වයාපිතකය 50.0 

ජල සම්පාෙන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය  165.0 

උපායමාර්ග්ික නග්ර සාවර්ධන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 55.0 

පරිසර පෙේධතක සාරක්ෂණය හා කළමනාකරණය කිරීදම් වයාපිතකය 45.0 

කිෂකකාර්මික අාශය නවීකරණ සොහා වත වයාපිතකය 125.0 

උසසේ අධයාපනය පුුලලේ කිරීම සහ සාවර්ධනය කිරීම දඅග්වතේ කිරීදම් වයාපිතකය  100.0 

පරවාහන සම්බනේධතා හා වතේකම් කළමනාකරණ වයාපිතකය 125.0 

මූලය අාශ නවීකරණ වයාපිතකය 75.0 

සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපිතකය 75.0 

මළාපවහන දසේවාව සොහා ග්ිහසේථ පරදඅශතාවය වැඩිෙියුණු කිරීම 5.1 

සාමානය අධයාපන නවීකරණ වයාපිතකය 100.0 

වැැසටහනේ සැකසුම් අතේතකකාරම් 4.0 

දෙවන දසෞසයය අාශදයේ සාවර්ධන වයාපිතකය 200.0 

පාසලේ අධයාපනය ෙැනුම දක්නේද්ර කරග්තේ අධයාපන ක්රමයට පරිවර්තනය කිරීදම් වයාපිතකය  37.0 

ජල දඅලක සුරැකුම් සහ ජල සම්පතේ සැලසුම්කරණ වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 83.0 

එකතවු 1,957.6 
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දලෝක බැාක ුසහදයෝග්තීා රාමවු 2018-2020 

ෙරිද්රතාවය අවසනේ කිරීම හා සමිෙේ්ෂමතේභාවය ඉහළ නැාවීම යන අරමුණු දපරෙැරිව  දලෝක බැාකු සමූහදයේ 

සහදයෝග්ීතා රාමුව වැා වි්ෂමතේ  සාධනීය හා වරණීය පර දඅශයකිනේ යුතේ සාවර්ධනයක් ඉලක්ක කර ඇතක අතර  

දලෝක බැාකු සහදයෝග්ීතා රාමුව මූලකකව අරමුණු තුනක් යටදතේ අාශග්ත කර ඇත. එනම්  සාර්ව මූලය 

සේථාවරතේවය හා තරඟකාරීතේවය වැඩිෙියුණු කිරීම, සියලේලනේ සොහා පරදඅශයනේ සහ අවසේථාවනේ වැඩි කිරීම, 

හරිත සාවර්ධන අවසේථා අතේපතේ කර ග්ැනීම, පාරිසරික කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු කිරීම සහ අනුග්තවීදම් සහ 

අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීදම් හැකියාව වැඩි ෙියුණු කිරීම දලස දඅ. 

 

2019-2020 වර්ෂ සොහා දලෝක බැාකු ආධාර යටදතේ ක්රියාතේමක වීමට නයිමිත වයාපිතක 

ශ්රී ලාකාව සහනොයී ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනදයනේ ණය ලබාග්ැනීදම් සිට පරතකසාසේකරණය හා 

සාවර්ධනය සොහා වත අනේතර්ජාතකක බැාකුදවනේ වාණිජ දපාළී අනුපාත යටදතේ ණය ලබාග්ැනීම ෙක්වා වර්ධනය 

වීම නිසා වැඩි වත මූලය පකරිවැය සම්බනේධ කර ග්නිමිනේ දලෝක බැාකුදඅ 2019 - 2020 වර්ෂ සොහා ක්රියාතේමක 

වීමට නියමිත වයාපිතක හඳුනා ග්ැනීම සිදුකර ඇත. 

 

 

නාග්රික 
සාවර්ධන

16%

ආපො 
කළමනාකරණ

ය 
13%

අධයාපන හා
නිපුණතා 
සාවර්ධන  

23%

වාරිමාර්ග් හා
කිෂකකර්ම 

15%

ජල හා 
සනීපාරක්ෂක

කටයුතු 
5%

පරවාහන හා
මහාමාර්ග්

6%

මුෙලේ
4%

සමාජ 
සුබසාධන 

6%

පරිසරය
2%

දසෞසයය
10%

වයාපිතක සමූහදයේ වයාපේතකය - 2018

28%
24%

7%

15%

26%
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දලෝක බැාක ුආධාර යටදතේ ක්රියාතේමක වීමට නියමිත වයාපිතක 2019-2020
ආාශික වයාපේතකය

වාරිමාර්ග් හා කිෂකකර්ම ජල හා සනීපාරක්ෂණය සාචාරක සමාජ සුබසාධන පරවාහන හා මහාමාර්ග්

 

අාශය 
 

පරමාණය 

(ඇ.දැා මිලකයන) 

නාග්රික සාවර්ධන  313.8 

ආපො කළමනාකරණය  254.8 

අධයාපන හා නපිුණතා 
සාවර්ධන       

438.5 

වාරිමාර්ග් හා 
කිෂකකර්ම  

291.8 

ජල හා සනපීාරක්ෂක 
කටයුත ු 

87.1 

පරවාහන හා මහාමාර්ග්  125.8 

මුෙලේ  75.8 

සමාජ සභුසාධන  125.0 

පරිසරය  45.8 

දසෞසයය 200.8 

දවනතේ  4.8 
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නාග්රික සාවර්ධන, 
29%

ආපො 
කළමනාකරණ 8%

අධයාපන හා 
කුසලතා සාවර්ධන, 

16%පාරිසරක 3%

පරවාහන හා 
මහාමාර්ග්, 1%

දසෞසයය හා සමාජ
සුභසාධන, 16%

වාරිමාර්ග් හා 
කිෂකකර්ම, 14%

ජල හා 
සනීපාරක්ෂණය, 14%

උපදයෝජනය 

දලෝක බැාක ුආදයෝජන යටදතේ 2018 වසර සොහා උපදයෝජන පරමාණය ඇ.දැා. මිලකයන 104ක් දඅ.  

2013 - 2018 වසර තළු උපදයෝජනයනේහ ිආාශකි වයාපේතකය 

 
 

2013 සිට 2018 ෙක්වා කාලය තුළ දලෝක බැාකු අරමුෙලේ වල ඉහළම උපදයෝජනය වන මුුල උපදයෝජන වලකනේ 

සියයට 22ක පරතකශතය අධයාපන හා නිපුණතා සාවර්ධන අාශය විසිනේ වාර්තා කළ අතර, ආපො කළමනාකරණ 

අාශය විසිනේ දෙවැනි ඉහළ අග්ය වන මුුල උපදයෝජන වලකනේ සියයට 13ක පරතකශතය වාර්තා කරන ලෙී. 
 
 

2018 වසදර් උපදයෝජනයනේහ ිආාශකි වයාපේතකය 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

2018 ෙී දලෝක බැාකු අරමුෙලේ වයාපිතක සොහා වාර්තා කර ඇතක මුුල උපදයෝජනය ඇ.දැා මිලකයන 153ක් වන 

අතර  ඉහළම උපදයෝජනය වන නාග්රික සාවර්ධන අාශය සියයට 29ක ොයකතේවයක් ලබාෙී ඇත. දෙවන 

ඉහළම උපදයෝජනය වන අධයාපන හා නිපුණතා සාවර්ධන හා දසෞසයය හා සමාජ සුභසාධන යන අාශ දෙක 

විසිනේ සමසේත උපදයෝජනදයනේ සියයට 16 බැඟනිේ ොයක වී ඇත. 

නාග්රික සාවර්ධන
10%

ආපො කළමනාකරණ
13%

අධයාපන හා කුසලතා
සාවර්ධන

22%
දසෞසයය

10%

වාරිමාර්ග් හා
කිෂකකර්ම

11%

ජල හා 
සනීපාරක්ෂණය 9%

ග්රාමීය සාවර්ධන
2%

පරවාහන හා
මහාමාර්ග්

7%

පාලන හා මූලය
10%

සමාජ සුභසාධන
4%

පාරිසරික
2%
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නව සාවර්ධන මලූාරම්භයනේ 

දෙේශග්ණුික විපර්යාසයනේට අනගු්තවන කිෂක-වාරි සාවර්ධන වයාපිතකය 

 

දමම වයාපිතකදයේ අරමුණ වනේදනේ දග්ාවි පරජාවදග්ේ දෙේශග්ුණ පරතයසේථතා හැකියාව වැඩිෙියුණු කිරීම හා          

ශ්රී ලාකාදඅ දතෝරාග්තේ දෙේශග්ුණික අවොනම් කලාප තුළ වාරි කිෂකකාර්මික ඵලොයීතාව වැඩිෙියුණු කිරීමයි. 

දෙේශග්ුණ පරතයසේථ කිෂකකාර්මික ක්රමදඅෙයනේ හා තාක්ෂණයනේට අනුග්තවීම වැඩි කිරීම  කිෂකකාර්මික 

ඵලොයීතාව ඉහළ නැාවීම  ඉලක්කග්ත කුැා දග්ාවි සාවිධාන සොහා දවළොදපාළ පරදඅශ අවසේථා වැඩිකිරීම 

තුළකනේ එම අරමුණු වලට ලඟා කර ග්ැනීම දමම වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීම තුළකනේ අදපේක්ෂකතය. 

ණය සාකච්ඡා කරන ලෙ වසර 2018 
ණය පරමාණය : ඇ.දැා මිලකයන 125   

ක්රියාතේමක කරන කාලසමීාව : 2018 - 2024 
පරාදෙේශයී සාවර්ධන ආධාර වයාපිතකය 

 

දමම වයාපිතකදයහි සාවර්ධන ඉලක්කය වනුදයේ වග්කීදමනේ හා වග්විය යුතු ආකාරදයනේ පරජාව දවත දසේවා 

සැපයීම සොහා පළාතේ පාලන ආයතන සවිබල ග්නේවමිනේ පළාතේවල ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් 

සාවර්ධනයට සහය වීමයි. දමම වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීදම් සමසේත වග්කීම අභයනේතර හා සේවදෙේශ කටයුතු 

සහ පළාතේ සභා හා පළාතේ පාලන අමාතයාාශය සතු දඅ. දමම වයාපිතකය මඟනිේ උතුරු  නැදග්නහිර  උතුරු 

මැෙ හා ඌව පළාතේවල පළාතේ පාලන ආයතන 134ක ජනග්හනදයනේ අ්ෂක අවොනම් කණ්ැායම් වන අනේත 

ෙිළකඳු දකාටසේ  කානේතාවනේ  කානේතා මුලකක පවුලේ  රැකියා විරහිත තරුණයනේ  අබාධ සහිත පුෙේග්ලයනේ ඉලක්ක 

කරදග්න පළාතේ පාලන සැලසුම් ශක්තකමතේ කිරීම  පළාතේ පාලන දසේවා සහ ආර්ථික යටිතල පහසුකම් 

වැඩිෙියුණු කිරීම සහ ආර්ථික දපාකුරු සහදයෝග්ීතාව  ආයතනික සාවර්ධනය සහ හෙිසි පරතකචාර ෙැක්වීම 

තුළකනේ සිදු කිරීමට අදපේක්ෂකතය.  

ණය සාකච්ඡා කරන ලෙ වසර 2019 
ණය පරමාණය : ඇ.දැා. මිලකයන 70   

ක්රියාතේමක කරන කාලසමීාව: 2019 - 2024 
පරාථමික දසෞසයය දසේවා ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය   

 

වයාපිතකදයේ පරමාර්ථය වනේදනේ රදටහි දතෝරාග්තේ පරදෙේශවල අ්ෂ අවොනම් සහිත ජනග්හන කාණ්ැවල       

දබෝ දනාවන දරෝග් හඳුනාදග්න ඒවා පාලනය කිරීම සොහා පරාථමික දසෞසයය දසේවා භාවිතා කිරීම හා 

ග්ුණාතේමකභාවය ඉහළ නැාවීමයි. ශ්රී ලාකාදඅ පරාථමික දසෞසයාරක්ෂක පෙේධතකය පරතකසාවිධානය හා ශක්තකමතේ 

කිරීම මඟනිේ දමම අරමුණ සාක්ෂාතේ කර ග්ැනීමට අදපේක්ෂා දකදර්. වයාපිතකදයේ මූලකක පරතකලාභීනේ වනුදයේ රදට් 

දතෝරාග්තේ පරජාවනේහි පරාථමික දසෞසයය දසේවා (PHC) භාවිතා කරනේනනේ දඅ. පරාථමික දසෞසය දසේවාවනේහි 

පරාථමික භාවිතා කරනේනනේ ජනග්හනදයේ ෙිළකඳු දකාටසේ දඅ. දමම වයාපිතකදයේ මුලකක ඉලක්කය වනුදයේ 

වයාපිතකය මඟිනේ ආධාර සපයන පරජාවනේ තුළ බරපතල දහෝ විනාශකාරී දනාවන දබෝ දනාවන දරෝග් (NCD) 

ඇතකවීම දහෝ වැඩිෙියුණු වීදම් අවොනමක් ඇතක අය දඅ. හැකියා සාවර්ධනය  සහ පරාථමික දසෞසයය දසේවා 

සැලසුම් කිරීම හා උපායමාර්ග්ික ශක්තකමතේ කිරීම සොහා සම්පතේ ොයකතේවය ඇතක කිරීම මඟනිේ දමම 

වයාපිතකදයේ බලපෑම දසෞසයය දසේවකයනේට ෙ වාසිොයක වනු ඇත.   

ණය සාකච්ඡා කරන ලෙ වසර 2108 
ණය පරමාණය: ඇ.දැා. මිලකයන 200   

ක්රියාතේමක කරන කාලසමීාව : 2018 - 2024 

 

 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 33 

  

දලෝක බැාක ුතාක්ෂණික දූත මණ්ැල - 2018 

තාක්ෂණික දමදහවර දමදහවර ෙනි 

ශ්රී ලාකා බලශක්තක යටිතල පහසුකම් ආාශික ඇග්යුම් වැැසටහන සොහා තාක්ෂණික දමදහවර  මාර්තු 16-30, 2018 

රාජය අාශදයේ කාර්යක්ෂමතාව ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය - තාක්ෂණික දමදහවර මාර්තු 16-30, 2018 

විදෙේශ සාචිත කළඹ අවොනම හා කාර්යසාධන සොහා තාක්ෂණික සහදයෝග්ීතාවය සොහා 
දමදහවර 

මාර්තු 16-30, 2018 

උතුරු නැදග්නහිර පළාතේ දසේවා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය (NELSIP) - තාක්ෂණික සහාය 
දමදහවර 

මාර්තු 16-30, 2018 

ආදයෝජන පරවර්ධන සාඝ්ටක සොහා තාක්ෂණික සහාය දමදහවර මාර්තු 16-30, 2018 

නාග්රික පරවාහන යටිතල පහසුකම් ආාශික ඇග්යුම් වැැසටහන (InfraSAP) - තාක්ෂණික 
සාචාර 

මාර්තු 16-30, 2018 

දෙේශග්ුණික පරතයසේථතා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය I I  (CRIP II), AIIB සමඟ ඒකාබෙේධ 
තාක්ෂණික දමදහවර  

මාර්තු 16-30, 2018 

දෙේශග්ුණික විපර්යාස අවම කිරීදම් ක්රියාකාරකම් සොහා සහදයෝග්ීතා වයාපිතකය (P106552)  
තාක්ෂණික දමදහවර 

මාර්තු 16-30, 2018 

දෙේශග්ුණික පරතයසේථතා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය I  (CRIP I), තාක්ෂණික දමදහවර මාර්තු 16-30, 2018 

දකාළඹ අග්නග්ර පරිවර්තන ක්රමදඅෙය -  තාක්ෂණික දමදහවර මාර්තු 16-30, 2018 

දඅලක ආරක්ෂණ හා ජල සම්පතේ සැලසුම් වයාපිතකය - තාක්ෂණික දමදහවර මාර්තු 16-30, 2018 

පරාථමික දසෞසයය දසේවා පෙේධතක ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය පකළකබො පතර්ව ඇග්යීම පකළකබො 
දමදහදවර 

මාර්තු 16-30, 2018 

ආපො අවොනම් මුලයකරණය සහ රක්ෂණය හා පුුලලේ පරාග්ේධන දවළොදපාළ සාවර්ධන සොහා 
දයෝග්ය පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.  

මාර්තු 16-30, 2018 

රාජය අාශදයේ කාර්යක්ෂමතාව ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය - තාක්ෂණික දමදහවර  මාර්තු  16-30, 2018 

සේවභාවික ග්ාවතුර අනාවැකිකරණ හා පුර්ව අනතුරු ඇග්වීදම් පෙේධතකයක් සේථාපකත කිරීම පකළකබො 
තාක්ෂණික දමදහවර  

මාර්තු 16-30, 2018 

ශ්රී ලාකාව තුළ දවදළො හා තරඟකාරීතේවය වැඩි ෙියුණු කිරීම සොහා තාක්ෂණික සහාය දමදහවර  මාර්තු 26-29,2018 

ශ්රී ලාකා ශරම දවළොදපාළ අභිදයෝග් පකළකබො ඉෙිරි ෙර්ශන - තාක්ෂණික දමදහවර අදපරේලේ 2-7, 2018 

ශ්රී ලාකා බලශක්තක යටිතල පහසුකම් අාශදයේ ඇග්යුම් වැැසටහන - තාක්ෂණික දමදහවර  අදපරේලේ 30- මැයි 11, 2018 

ජනග්හනය හා ෙරිද්රතාවය පකළකබොව පරදෙේශීය දලේකම් දකාට්ඨාශයනේහි තක්දසේරු කිරීදම් 
යාවතේකාලීන කිරීම සොහා වු තාක්ෂණික දමදහවර  

මැයි 21 - ජතනි 1, 2018 

වැඩිහිටියනේ සොහා ආොයම් පරතකසාසේකරණය කිරීම සොහා - තාක්ෂණික දමදහවර  මැයි 21 - ජතනි 1, 2018 

ශ්රී ලාකා බලශක්තක යටිතල පහසුකම් සොහා ආාශික ඇග්යුම් වැැසටහන - තාක්ෂණික දමදහවර මැයි 28 - ජතනි 11, 2018 

වැවිලක අාශදයේ ොයකතේවය - තාක්ෂණික සහාය දමදහවර   මැයි 31- ජතනි 5, 2018 

දෙේශග්ුණික විපර්යාස බලපෑම අවම කිරීදම් ක්රියාකාරි වයාපිතකය (P160552) - තාක්ෂණික 
දමදහවර 

ජතලක 2-6, 2018 

පරාථමික දසෞසයය දසේවා පෙේධතකය ශක්තකමතේ කිරීදම් වයාපිතකය - තාක්ෂණික සහාය දමදහවර  ජතලක 2-6, 2018 

පරතයසේථ තාක්ෂණික ආධාර විෂය පරාසය සොහා නීතක පෙේධතක සැකසීම පකළකබොව - තාක්ෂණික 
දමදහවර 

ජතලක 25-27, 2018 

ජනග්හනය හා ෙරිද්රතාවය පකළකබොව පරදෙේශීය දලේකම් දකාට්ඨාශයනේහි තක්දසේරු කිරීදම් 
යාවතේකාලීන කිරීම සොහා වු තාක්ෂණික දමදහවර  

අදග්ෝසේතු 1-7, 2018 

ජනග්හනය හා ෙරිද්රතා දමදහවදර් පරග්තක සමාදලෝචනය කිරීම සොහා තාක්ෂණික සහාය අදග්ෝසේතු 6-17, 2018 

ජාතකක ජල ග්ැලීම් පුදරෝකථන හා පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පෙේධතකයක් පකහිටුවීම පකළකබො - 
තාක්ෂණික දමදහවර  

අදග්ෝසේතු 6-17, 2018 

දවළො පරතකපතේතක සහ දවළො පහසුකම් සැලසීම පකළකබොව තාක්ෂණික සහාය  අදග්ෝසේතු 13-16,2018 

වැඩිහිටි සතේකාර වයාපිතකය - තාක්ෂණික දමදහවර සැපේතැම්බර් 10 - 17, 

2018 

දෙේශග්ුණික පරතයසේථාතාව වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය (CRIP) පකළකබො දමදහවර  සැපේතැම්බර් 17-22, 2018 

ජාතකක සේවභාවික ආපො රක්ෂණ ක්රම - තාක්ෂණික දමදහවර සැපේතැම්බර් 24-28, 2018 

පරාදෙේශීය සාවර්ධන ආධාර වයාපිතකය - තාක්ෂණික දමදහවර ඔක්දතෝම්බර් 7-12, 2018 

දවළො පරතකපතේතක සහ දවළො පහසුකම් සැලසීම පකළකබො - තාක්ෂණික සහාය  ඔක්දතෝම්බර් 8-19, 2018 

ශ්රී ලාකා දෙේශග්ණුික පරතයසේථතා වැැසටහන බහු අව්ෂ ක්රදමෝපායික පරදඅශය - තාක්ෂණික 
දමදහවර 

ඔක්දතෝම්බර් 20-26, 

2018 

පරාදෙේශීය සාවර්ධන වයාපිතකය  ඔක්දතෝම්බර් 26 -

දනාවැම්බර් 2, 2018 
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මැෙදපරෙගි් හා ෙකණුු ආසයිා අාශය 
 
මැෙදපරෙගි් 
 
1970 ෙශකදයේ මැෙ භාග්දයේ සිට දම් ෙක්වා ශ්රී ලාකාදඅ සමාජයීය හා ආර්ථික සාවර්ධනය දකදරහි මැෙදපරෙිග් 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ කැපී දපදනන දමදහයක් සිදු කරනු ලබයි.  
 

මැෙදපරෙිග් ෙේවීපාර්ශේවීය සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ වන සාවර්ධනය සොහා වන දසෞෙි අරමුෙල (SFD), අරාබි 

ආර්ථික සාවර්ධනය සොහා වන කුදඅට් අරමුෙල (KFAED) හා ඉසේලාමීය ඉරාන අපනයන සාවර්ධන බැාකුව 

(EDBI) දමනේම  බහුපාර්ශේවීය  ආයතන වන  අනේතර්ජාතකක සාවර්ධනය සොහා වන ඔදපක් අරමුෙල  (OFID)

සහනොයී ණය හා අපනයන ණය පහසුකම් හරහා ශ්රී ලාකාව දවත සිය මහඟු ොයකතේවය ලබා දෙනු ලබයි. 

එදමනේම බහදර්නේ රජය  කසකසේථාන රජය සහ ඕමාන රජය විසිනේ ශ්රී ලාකාදඅ සාවර්ධන වයාපිතක සොහා 

පරොන ෙ ලබා ෙී ඇත.  
 

1975 සිට දම් ෙක්වා වයාපිතක 14ක් සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 281ක ණය ආධාර කුදඅට් අරමුෙල විසිනේ ලබා ෙී 

ඇත. තවෙ දමාරග්හකනේෙ කිෂකකාර්මික හා වාරි කර්මානේත සාවර්ධන වයාපිතකදයහි ශකයතා අධයයනය සහ 

දමාරදග්ාලේල ජල විදුලක බලාග්ාර වයාපිතකය සොහා ඇ.දැා මිලකයන 2ක පරොනයක්ෙ ලබා ෙී ඇත. 

 

2018 වර්ෂය අවසනේ වනවිට මාර්ග්, දසෞසයය, වාරිමාර්ග්, පරජා සාවර්ධනය හා උසසේ අධයාපනය යන ක්දෂේතරයනේ 

සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 386ක පමණ ණය ආධාර දසෞෙි අරමුෙල මඟනිේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙී ඇත. 

 

ඔදපක් අරමුෙල එහි ආරම්භදයේ සිට රාජය අාශදයේ ණය පහසුකම් දලස ඇ.දැා මිලකයන 333ක ණය ලබා ෙී 

ඇතක අතර  ඉනේ වැඩි පරමාණයක් මාර්ග් සාවර්ධනය සොහා ලබා ෙී ඇත. ඔදපක් අරමුෙදලහි අදනකුතේ පරමුසතා 

ක්දෂේතර වනේදනේ අධයාපන, වාරිමාර්ග්  විදුලකබල හා බලශක්තක  දතේ සාවර්ධනය සහ විෙයා හා තාක්ෂණයයි.  

උමා ඔය සාවර්ධන බහුකාර්ය වයාපිතකය සහ ග්රාමීය විදුලකයනය වයාපිතකය - 8 සෙහා මුලය ආධාර දලස         

ඇ.දැා මිලකයන 530ක ණය මුෙලක් ඉරාන අපනයන සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ ශ්රී ලාකා රජය දවත ලබා ෙී ඇත. 

උමා ඔය සාවර්ධන බහුකාර්ය වයාපිතකදයේ මුුල පකරිවැදයනේ සියයට 85ක් එනම් ඇ.දැා මිලකයන 450ක් ලබා ෙීමට 

ඉරාන රජය විසිනේ එකඟතාවය පළ කර තකබුන ෙ  ඉරානදයේ ජාතයනේතර සබෙතා සොහා සම්බාධක පැනවීම 

දහේතුදවනේ දමම වයාපිතකය සොහා අරමුෙලේ ලබාෙීම නතර කිරීමට සිදුවිය. දම් ෙක්වා  ඉරාන රජය විසිනේ දමම 

වයාපිතකය සොහා ඇ.දැා මිලකයන 51ක පමණ උපදයෝජනය කර ඇත. ඉරානය සහ ශ්රී ලාකාව අතර ෙේවිපාර්ශවික 

සබොතා තහවුරු කිරීම සොහා ඉරාන දකානේතරාතේකරුවනේ දයාෙවා ශ්රී ලාකා රජදයේ අරමුෙලේ මඟනිේ දමම 

වයාපිතකදයේ කටයුතු තවදුරටතේ කරදග්න යාමට රජය තීරණය කරන ලෙී.  

තවෙ  ඉරාන මූලය ආධාර යටදතේ යූදරෝ මිලකයන 77ක වියෙමිනේ ″ග්රාමීය විදුලකයනය වයාපිතකය - ව″ වයාපිතකයෙ 

ආරම්භ කර ඇත. එම වයාපිතක වියෙමිනේ සියයට 75ක පරමාණයක් එනම් යූදරෝ මිලකයන 58ක් මූලයකරණය කිරීමට 

ඉරානය සිය එකඟතාවය ලබා ෙී ඇත. එදසේම දමම වයාපිතකය සොහා ඉරානය විසිනේ යූදරෝ මිලකයන 32ක් 

උපදයෝජනය කර ඇත. 

  

මැෙදපරෙිග් කලාපදයනේ ලබා ග්නේනා ණය අරමුෙලේ දබාදහාමයක් වාරිමාර්ග්  මාර්ග් හා පාලම්  බලශක්තක හා 

දසෞසයය ක්දෂේතර සොහා ආදයෝජනය කර ඇත. දමම ණය පහසුකම්වලට අොළ පරසම්පාෙන නිර්දෙේශයනේ වැනි 

මැෙදපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ නමයශීලී දකානේදෙේසි දමනේම සහනොයි දපාළී අනුපාතකක සහ ෙීර්ඝ් 

නැවත පකයවීදම් කාලය ශ්රී ලාකාව දවත වැා වාසිොයක දඅ. 
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මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සමඟ ඇතකකරග්තේ මුුල එකඟතා (ඇ.දැා. මිලකයන) 

 
 

මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සමඟ ඇතකකරග්තේ ක්දෂේතර එකඟතා (ඇ.දැා. මිලකයන) 

 

2018 වසදර්ෙ ීඋපදයෝජන 

2018 වර්ෂදයේෙී මැෙදපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ දවතකනේ ඇ.දැා. මිලකයන 51ක් උපදයෝජනය වී ඇත. 

 

0

50

100

150

200

විදුලකබල හා 
බලශක්තක

අධයාපන දසෞසයය වාරිමාර්ග්, ජල 
සම්පාෙන හා 
කිෂකකර්ම

මාර්ග් හා 
පාලම්

කාර්මික,දතේ හා
පරජා 

සාවර්ධනය

මුෙලේ අදනකුතේ 
ක්දෂේතර 

දසෞෙි අරමුෙල කුදඅට් අරමුෙල ඔදපක් අරමුෙල

0

20

40

60

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

එකඟතා සහ උපදයෝජන (ඇ.දැා. මිලකයන)

එකඟතා උපදයෝජන

අරාබි ආර්ථික 
සාවර්ධනය සොහා 
වන කුදඅට් අරමුෙල

26%

අනේතර් ජාතකක 
සාවර්ධනය සොහා 
වන ඔදපක් අරමුෙල

31%

සාවර්ධනය සොහා 
වන දසෞෙි අරමුෙල

35%

ඉරාන අපනයන 
සාවර්ධන බැාකුව

8%



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 36 

  

2018 වසදර්ෙ ීමැෙදපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ලබාදුනේ ආාශකි එකඟතා 

ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 2018 වර්ෂය තුළ ෙී දසෞෙි අරමුෙල හා ඔදපක් අරමුෙල සමඟ පහත වයාපිතක සොහා 

ණය ග්ිවිසුම් අතේසනේ කරන ලෙී

2018 වසදර්ෙ ීක්රියාතේමක වත වයාපිතක 

සාවර්ධනය සොහා වන දසෞෙි අරමුෙල

ඇ.දැා මිලකයන 16

කුලග්ඟ සාවර්ධන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 

අනදපේක්ෂකත භූදග්ෝල තතේතේවයනේ දහේතුදවනේ අතේතකවාරම්වල සිදුවු 
දවනසේවීම් සහ සැලසුම්වල සිදුවත අතයවශය සාදශෝධනයනේ දහේතුදවනේ 
කුලග්ඟ සාවර්ධන වයාපිතකදයහි පකරිවැය ඉහළ යාමක් සිදුවිය. දම්

දහේතුදවනේ දසෞෙි අරමුෙල, කුදඅට් අරමුෙල හා ඔදපක් අරමුෙල විසිනේ ණය 
මුෙලක් ලබාෙීමට එකඟ වත අතර දසෞෙි අරමුෙල සමඟ 2018 ජුලක 18 වන 

ෙින ඒ සොහා ණය ග්ිවිසුම්  අතේසනේ කරන ලෙී

අනේතර්ජාතකක සාවර්ධනය සොහා වන ඔදපක් අරමුෙල 

ඇ.දැා මිලකයන 50

තාක්ෂණික අධයාපන සාවර්ධන වැැසටහන

පාසලේ සොහා තාක්ෂණ විෙයාග්ාර ඉෙිකිරිම සහ අවශය යනේතර සහ උපකරණ ලබා 
ෙීම දමම වයාපිතකදයේ අදපේක්ෂාවයි. 2018 ජතලක 03 වන ෙින වියානා හි ඔදපක් 
අරමුෙලේ මූලසේථානදයේ ෙී දම් සොහා වන ණය ග්ිවිසුම් අතේසනේ තබන ලෙී. 

මැෙ දපරෙගි් අාශය ක්රියාතේමක වන වයාපිතක ණය මෙුල 

(ඇ.දැා මිලකයන) 
සාවර්ධනය සොහා වන දසෞෙ ිඅරමුෙල 

- අපසේමාර දරෝහල හා දසෞසය මධයසේථාන වයාපිතකය 12.0 

- කුල ග්ඟ සාවර්ධන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 16.0 

- මාර්ග් ජාලා සාවර්ධන වයාපිතකය 60.0 

- බදුලේල සිට දචනේකලාඩි ෙක්වා වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතකය 60.0 

- කුලග්ඟ වම් ඉවුරු සාවර්ධන වයාපිතකය  45.0 

- වයඹ විශේවවිෙයාල නාග්රික සාවර්ධන වයාපිතකය 28.0 

අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය සොහා වන කුදඅට් අරමෙුල 

- අග්ේනිෙිග් විශේවවිෙයාල සාවර්ධන වයාපිතකය (B –I  අෙියර) 11.0 

- කුල ග්ඟ සාවර්ධන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය 16.0 

- පාලම් 15ක් පරතකසාසේථාපනය කිරීදම් වයාපිතකය 35.0 

නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලදයේ දසෞසයය ආරක්ෂණ විෙයා පීඨය සොහා දග්ාැනැග්ිලක සාකීර්ණයක් 

ඉෙිකිරීම 
33.0 

අනේතර් ජාතකක සාවර්ධනය සොහා වන ඔදපක් අරමෙුල  

- මාර්ග් ජාලා සාවර්ධන වයාපිතකය 40.0 

දකාළඹ ජාතකක මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතකය 50.0 

- බසේනාහිර පළාතේ සාවර්ධන වයාපිතකය 17.0 

- A 85 මාර්ග්දයේ බදුලේල සිට දචනේකලාඩි ෙක්වා පරතකසාසේකරණය කිරීදම් වයාපිතකය 60.0 

- කුල ග්ඟ සාවර්ධන වයාපිතකය - අතකදර්ක මූලයයනය  18.0 



 2018 
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මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ අනාග්ත ආදයෝජනයනේ 
 
2019 වසර තුළෙී පහත ෙැක්දවන වයපිතක මූලයයනය කිරීම සොහා මැෙදපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ 

සමඟ ණය ග්ිවිසුම් දවත එළඹීමට අදපේක්ෂා කරනු ලැදේ. 

 

 

 ඉහත ෙැක්දවන වයාපිතක වලට අතකදර්කව  දමාරටුව විශේවවිෙයාලදයේ නවෙය පකඨයක් සේථාපකත කිරීමට අොළ 

වයාපිතක දයෝජනාව කුදඅට් අරමුෙල දවත ලබා ෙී ඇතක අතර  එම වයාපිතකදයේ මුුල පකරිවැය                     

රුපකයලේ මිලකයන 8,011 (ආසනේන වශදයනේ කුදඅට් ඩිනාර් මිලකයන 15) 

 

 තවෙ දපේරාදෙණිය ශික්ෂණ දරෝහල සොහා තට්ට ු 14ක මධයම බහුකාර්ය දග්ාැනැග්ිලේලක් ඉෙිකිරීමට අොළ 

වයාපිතක දයෝජනාව ඔදපක් අරමුෙල දවත ලබා ෙී ඇත. දමම වයාපිතකදයේ මුුල පකරිවැය රුපකයලේ මිලකයන 7,950දඅ. 

(ආසනේන වශදයනේ ඇ.දැා. මිලකයන 46කි)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනේතර් ජාතකක 
සාවර්ධනය සොහා 
වන ඔදපක් අරමුෙල

• A 017 මාර්ග්ය සාවර්ධනය කිරීදම් වයාපිතකය (රක්වාන සිට සූරියකනේෙ 
ෙක්වා)

•ඇ.දැා. මිලකයන 40
•දමම වයාපිතකය යටදතේ ෙකුණු හා සබරග්මු පළාතේ යා කරමිනේ කි.මී 18ක
'A' පාතකදයේ මාර්ග් තීරුවක් වැඩිෙියුණු කිරීමට අදපේක්ෂකතය.

සාවර්ධනය සොහා 
වන දසෞෙ ිඅරමුෙල

•සබරග්මුව විශේවවිෙයාලදයහි නවෙය පීඨයක් සේථාපකත කිරීදම් වයාපිතකය
•ඇ.දැා මිලකයන 50
• දමම වයාපිතකය මඟිනේ නවෙය පීඨ සොහා ඇතුළතේ කර ග්නේනා ශිෂය/
ශිෂයාවනේදග්ේ පරමාණය ඉහළ නැාවීමට හැක.
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ෙකණුු ආසයිාව 

 

 
ඉනේෙයිාව 
 

වර්තමානදයේෙී  පරධාන වශදයනේම ආර්ථික යටිතල පහසුකම් පුුලලේ කිරීම  ජීවදනෝපාය සාවර්ධනය  අධයාපනය  

දසෞසයය  ධාරිතා සාවර්ධනය  ආර්ථික නවීකරණය යන ක්දෂේතර සොහා ණය  පරොන සහ තාක්ෂණික ආධාර යන 

ක්රමදඅෙ ඔසේදසේ ඉනේෙියානු සාවර්ධන සහායනේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබා දෙේ. 

 

 

2018 වර්ෂදයේ ක්රියාතේමක වන ඉනේෙයී ණය මලූයයන 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තරවිිධ හමුොවට  සහ දපාලීසියට උපකරණ සැපයීම/මිලෙී ග්ැනීම 

- ඇ.දැා. මිලකයන 100 

 උතුරු දුම්රිය මාර්ග්ය යළක ඉෙිකිරිම - ඇ.දැා. මිලකයන 416 ක් හා 

- ඇ.දැා. මිලකයන 382ක්.  

 දුම්රිය ක්දෂේතරය සාවර්ධනය කිරීම - ඇ.දැා. මිලකයන 318ක්.  

 කනේකසනේතුදර් වරාය සාවර්ධනය කිරීම -                        

ඇ.දැා. මිලකයන 45.27ක්. 

 

 විසලේ ෙඹුලේල ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - ඇ.දැා. මිලකයන 60.69 

 ශ්රී ලාකා නාවික හමුොවට අ්ෂ තාක්ෂණික දනෞකා මිලෙී ග්ැනීම 

- ඇ.දැා. මිලකයන 124 

 අලඅව, දපාතුහැර සහ දපාලේග්හදවල ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 

වයාපිතකය - ඇ.දැා. මිලකයන 91.8 

 අුලතේග්ම, මතුග්ම සහ අග්ලවතේත ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 

වයාපිතකය - ඇ.දැා. මිලකයන 164.9 
 

 

ණය මාලාව 
 

ණය මාලාවක් යනු අනුමත 
උපරිම සීමාවක් තුල අවශයතාවය 
පරිෙි දකාටසේ වශදයනේ ග්ැනීම 
සොහා විදෙේශ බැාකුවක් දහෝ ණය 
දෙන ආයතනයක් විසිනේ සපයනු 
ලබන ණය පහසුකමකි. එම 
සීමාව තුළකනේ ග්නු ලබන ණය 
මුෙල සොහා පමණක් දපාළ ී
අයකරනු ලබයි. 

 

ග්ැනමු්කරුදග්ේ ණය 
පහසුකම් 

භාණ්ැ දහෝ දසේවාවනේ මිලෙී 
ග්ැනීම සොහා සම්පාෙනය 
කරනු ලබන ණය 
පහසුකමකි. 
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ණය ආධාර යටදතේ එකඟතා සහ උපදයෝජන 

කනේකසනේතුදර් වරාය පරතකසාසේකරණය කිරීම සොහා ඇ.දැා. මිලකයන 45ක ණය මුෙලට අොළ ග්ිවිසුම 2018 

වර්ෂදයේ ෙී අතේසනේ තබන ලෙ අතර  2018 වර්ෂදයේ වාර්ෂකක උපදයෝජනය ඇ.දැා. මිලකයන 49ක් දඅ.  

 

 

ඉනේෙයිාන ුපරොන මලූාරම්භයනේ 

ඉනේෙියානු රජය විසිනේ විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිතක සහ කුැා සාවර්ධන වයාපිතක දයෝජනා ක්රම තළුකනේ පරොන 

ආධාර සම්පාෙනය කරනු ලබයි. 

 

 
  

12%

52%

14%

3%

7%

12%

ආාශික එකඟතා 1973-2018

ආරක්ෂක

දග්ා ැබිම්  පරවාහනය

නිවාස හා නාග්රික සාවර්ධනය

ජල සැපයුම සහ සනීපාරක්ෂාව

දවනතේ

දග්වුම් දශේෂය

උතුරු  නැදග්නහිර  මධයම සහ ඌව පළාතේවල නිවාස 

ඒකක 50,000ක් ඉෙිකිරීම සොහා විදශේෂ සාවර්ධන 

වයාපිතක දයෝජනා ක්රමය යටදතේ ශ්රී ලාකා රජය දවත 

ඇ.දැා. මිලකයන 270ක පරොන ආධාර ලබා ෙී ඇත. 
  

 

දමම වයාපිතකය “UN හැබිටෑට්” (UNHABITAT), 

අනේතර්ජාතකක රතුකුරුස සාවිධානය (IFRC), Habitat 

for Humanity Sri Lanka සහ ජාතකක නිවාස 

සාවර්ධන අ්ෂකාරිය විසිනේ ක්රියාතේමක කරනු ලබයි. 

අවදශේෂ නිවාස 131ක් හැරුණු විට 46,000ක් 

සම්පතර්ණ කර ඇතක අතර ඉතකරි නිවාස 4,000 ඌව හා 

මධයම පළාත තුළ ඉෙිකිරීමට අදපේක්ෂකතය. දම් යටදතේ 

නිවාස 1,000ක් දම් වනවිට ඉෙිකර අවසනේ වීමට 

ආසනේන වන අතර  ඉතකරි නිවාස 3,000, 2019 වර්ෂදයේ 

මැෙ වනවිට අවසනේ කිරීමට නියමිත දඅ. 

විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිතක කුැා සාවර්ධන පරොන වයාපිතක 

 ඉනේෙියානු රජය විසිනේ කුැා සාවර්ධන වයාපිතක 

කාණ්ැය යටදතේ වයාපිතකයක් සොහා උපරිමය 

රුපකයලේ මිලකයන 300 ෙක්වා පරොන ආධාර 

ලබාදෙනු ලබයි. දමම කාණ්ැය යටදතේ පහත 

සොහනේ අාශ දකදරහි විදශේෂ සැළකිලේලක් දයාමු 

කරමිනේ වයාපිතක ක්රියාතේමක කර ඇත. එම අාශ 

වනේදනේ නැවත පෙිාචි කිරීම  ජිවදනෝපාය 

සාවර්ධනය  කානේතාවනේ සවිබල ග්ැනේවීම  

විතේතීය පුහුණුව  රැකියා උතේපාෙනය  අධයාපනය 

හා පර්දයේෂණ  සාසේකිතකක ක්රියාකාරකම්  ක්රීැා  

කර්මානේත සාවර්ධනය  දරෝහලේ හා නවෙය 

මධයසේථානයනේහි යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය 

සහ නවෙය උපකරණ සැපයීම යන අාශයනේය. 
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ශ්රී ලාකාව තළු හෙසි ිපතර්ව දරෝහලේ පරතකකාර ග්ලිනේ රථ දසේවාවක් සේථාපකත කිරීම 
 

ශ්රී ලාකාව තළු මාර්ග් අනතුරු  හිෙ දරෝග්  විෂ ශරීර ග්තවීම්  හෙසි ආපො තතේතේවයනේ  කම්පනය (Traumas) 

ආෙී විවිධ දහේතුනේ නිසා හෙිසි නවෙය පරතකකාර සොහා වන අවශයතාවය දඅග්දයනේ ඉහළ යමිනේ පවතී. දමම 

තතේතේවය තළු හෙිසි අවසේථාවනේට දග්ාදුරුවතවනේදග්ේ ජීවිත රැක ග්ැනීම සොහා වහාම නවෙය පරතකකාර ලබාෙීම 

අතයවශය කරුණකි. දමම අවශයතාවය හඳුනාග්තේ ශ්රී ලාකා රජය  ඉනේෙියානු රජදයේ සහදයෝග්ය ඇතකව  ශ්රී 

ලාකාව තුළ හෙිසි පතර්ව දරෝහලේ පරතකකාර ග්ිලනේ රථ දසේවාවක් සේථාපකත කිරීම සොහා මූලකක අඩිතාලම ෙමන ලෙී. 

දමම වයාපිතකය 2018 වර්ෂදයේ ෙී අවසනේ වත අතර  ෙීප වයාපේතව ග්ිලනේ රථ 297ක් ලබා ෙී ඇත. එදසේම  දමම 

වයාපිතකය දහේතුදවනේ දුෂේකර පළාතේ වල ජීවතේවන ජනතාවදග්ේ හෙිසි අවශයතාවයනේහි ෙී සාර්ථකව ක්රියාතේමක 

වීමට හැකියාව ලැබුණු අතර  ඉනේෙියානු රජය විසිනේ දමම වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීම සොහා                   

ඇ.දැා. මිලකයන 22.06ක පරොන ආධාර ලබා දෙන ලෙී. 

 

පාර්ලකදම්නේතුදඅ සම්මත කරග්තේ පනතක් මඟනිේ “1990 සුවසැරිය පෙනම” දම් වනවිට සේථාපනය කර ඇත. 

ඉනේෙියානු පරොන ආධාර මඟිනේ ක්රියාතේමක කරන ලෙ සියලුම වයාපිතක කාර්යයනේ දම් වන විට අවසනේ කර ඇතක 

අතර  වයාපිතකදයේ සියලුම වතේකම් හා ග්ිලනේ රථ 297ක් දම් වනවිට රජය හිමිකම් ෙරණ ඉහත සුවසැරිය පෙනම 

දවත ලබා ෙී අතර  එම පෙනම යටදතේ වයාපිතකය ඉෙිරිදයේ ෙී ක්රියාතේමක වනු ඇත. 

 

 
18 8 වසදර්ෙ ීක්රියාතේමක පරොන 
 

 

 වයාපිතක 
 

(රුපකයලේ මිලකයන) 

හෙිසි පතර්ව දරෝහලේ පරතකකාර ග්ිලනේ රථ දසේවාවක් සේථාපකත කිරීම 3,530(ඇ.දැා.මි22) 

නිවාස ඒකක 5,0000ක් ඉෙිකිරීම - විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිතක 43,200(ඇ.දැා.මි 270) 

නිවාස ඒකක 10,000ක් ඉෙිකිරීම - විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිතක 11,200(ඇ.දැා.මි 70) 

යාපනය නව  සාසේකිතකක මධයසේථානය ඉෙිකිරීම                                                                        1,800(ඇ.දැා.මි 11.35) 

උතුරු පළාදතේ පාසැලේ 27ක් පරතකසාසේකරණය කිරීම 250 

මැකලපුව ශික්ෂණ දරෝහදලේ ශලය කර්ම ඒකකයක් ඉෙිකිරීම සහ නවෙය උපකරණ සැපයීම 275 

මහනුවර  පලේදලකැදලේ ෙළොා මාළකග්ාව සොහා පුහුණු පාසලක් සේථාපකත කිරීම 145 

යාපනය විශේවවිෙයාලදයේ ඉානේදනේරු හා කිෂකකර්ම පීඨයනේ සොහා දග්ාැනැග්ිලක සාකීරණයක් සහ 

අවශය පහසුකම් සම්පාෙනය කිරිම 
600 

මැකලපුව ෙිසේතරික්කදයේ සනීපාරක්ෂක ඒකක /වැසිකිලක 3,400ක් ඉෙිකිරීම 300 

මැු  මනේනාරම් හි අැු වියෙම් නවිාස 300ක් ඉෙිකිරීම 300 

ආෙර්ශ ග්ම්මාන නිවාස වයාපිතකය යටදතේ ශ්රී ලාකාදඅ ෙිසේතරික්ක 25 තුළ නිවාස 600ක් ඉෙිකිරීම 300 

දපාදළානේනරුව  නතරභාෂා පාසැලක් ඉෙිකිරීම 300 

හැටනේ දතානේැමනේ විතේතීය මධයසේථානය නවීකරණය කිරීම 199 

යාපනය ෙිසේතරික්කදයේ වැසි ජල එකතුකිරීදම් පෙේධතක 3,000ක් ඉෙිකිරීම 294 

නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලදයේ  සේවාමි විපුලනානේෙ දසෞනේෙර්යය පීඨය නවීකරණය කිරීම 275 

අනුරාධපුර දසෝභිතහිමි ග්ම්මානදයේ නිවාස 153ක් ඉෙිකිරීම සහ යටිතල පහසුකම් සම්පාෙනය කිරිම 300 

නුවරඑළකය  පුසේසැලේලාව සරසේවතී විෙයාලය වැඩි ෙියුණු කිරීම 95 

ෙකුණු පළාදතේ ග්රාම ශක්තක නිවාස වයාපිතකය 300 

උතුරු පළාදතේ ග්රාම ශක්තක නිවාස වයාපිතකය 300 

ෙඹුලේදලේ උෂේණතේව පාලක ග්බැා සාකීර්ණයක් සේථාපකත කිරීම 300 
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පාකිසේතානය 
 
පාකිසේතානදයනේ ලබාග්තේ පරථම ණය ආධාරය වන ඇ.දැා. මිලකයන 5ක් 1991 වර්ෂදයේ ෙී දුම්රිය බලදඅග් කට්ටල 

මිලෙී ග්ැනීම සොහා ලබා දග්න ඇත. තවදුරටතේ  පාකිසේතානු රජය විසිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 50ක් වන ණය මාලාවක් 

වර්ෂ 2006 ෙී ආරක්ෂක අාශ දවත පකරිනමා ඇත. තවෙ පාකිසේතානු රජය විසිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 10ක ණය 

මාලාවක් 2017 වර්ෂදයේෙී පකරිනමා ඇත. 

 

වර්ෂ 2014 ෙී මනේනාරම සහ වඅනියා ෙිසේතරික්කවල අවතැනේවතවනේ සොහා වත නිවාස වැැසටහනට               

ඇ.දැා. මිලකයන 1ක පරොන ආධාර පාකිසේතානදයනේ ලබා දග්න ඇත. දමම වයාපිතකය දම් වන විටතේ ක්රියාතේමක 

දවමිනේ පවතී. මීට අමතරව  සාවර්ධන වයාපිතක 06ක් ක්රියාතේමක කිරිම සොහා ඇ.දැා. 350,000ක පරොන ආධාර 

2014 වර්ෂදයේ ෙී පරොනය දකාට ඇත. 

  

පාකිසේතානු රජය විසිනේ ඇ.දැා. මිලකයන 200ක ණය මාලාවක් ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙීමට එකඟ වී ඇතක අතර  

එහි දකානේදෙේසි හා නියමයනේ සම්බනේධදයනේ දම් වනවිට විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව හා පාකිසේතානු 

බලධාරීනේ අතර සාකච්ඡා පැවැතේදඅ. 

  



 2018 
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ෙයිුණ ුආර්ථික අාශය 

ෙියණු ුආර්ථිකයනේ සමඟ සාවර්ධන සහදයෝග්තීාවය 

බටහිර අර්ධ දග්ෝලීය රටවලකනේ දමනේම ඕසේදේලකයාව  නවසීලනේතය  සහ රුසියාව වැනි රටවලකනේෙ නිල සාවර්ධන 

සහායයනේ එක් රැසේ කිරීම විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ ෙියුණු ආර්ථික අාශය මඟිනේ සිදු දකදර්. ජර්මනිය  

දනෙර්ලනේතය  යුදරෝපා සාග්මය  ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය  පරාශය  සේපාඤේඤය  ඔසේට්රියා  දබලේජියම  රුසියාව  

ඕසේදේලකයාව  එක්සතේ රාජධානිය  හාදග්ේරියාව හා පකනේලනේතය යන රටවලේ දමම කලාපය තුළ ශ්රී ලාකාවට මූලය 

සහන ලබාදෙන පරධාන පාර්ශේවකරුදවෝ දවතක.  

2010 වසදර්ෙී ශ්රී ලාකාව මැෙි ආොයම් ආර්ථිකයක් ෙක්වා ක්රමදයනේ දවනසේවීමතේ සමඟ බටහිර රටවලකනේ හා 

ණය නිදයෝජිතායතනවලකනේ ලැදබන මූලයයනේහි සායුතකය හා සේවපීපය සැලකිය යුතු පරිෙි දවනසේ වී ඇත. අැු 

දපාළ ී අනුපාතකකයනේ සමඟ ලැදබන සහනොයී මූලයයනේහි අැුවීම දහේතු දකාටදග්න දමකි රටවලකනේ හා 

ආයතනවලකනේ ලබාග්නේනා සාවර්ධන සහය සහනොයී දනාවන හා සහනොයී ණය පහසුකම්හි සාකලනයක් සහ 

අපනයන ණය පහසුකම් ෙක්වා විතැනේ වීමකට ලක්වී ඇත.  

දමකී මූලයයනයනේ පරධාන වශදයනේ  අපනයන ණය  වාණිජ ණය  සහනොයී ණය ආධාර සහ පරොන ආධාර යන 

සේවපීපයනේදග්නේ ලබාග්නේනා ලෙි. බටහිර රටවලකනේ  ලැදබන සහනොයී දනාවන ණයවලකනේ වැඩි පරමාණයක් මාර්ග්  

පාලම් හා ජල සම්පාෙන වැනි කඩිනම් සහ පරමුස සාවර්ධන වයාපිතක සොහා දමනේම ජනතාව සොහා ග්ුණාතේමක  

උසසේ තාක්ෂණික හා විශේවාසනීය දසෞසයාරක්ෂණ පහසුකම් සලසාෙීදම් අරමුණිනේ යුතුව දරෝහලේ සාවර්ධනය 

සහ දසෞසයාරක්ෂණ පහසුකම් වැඩිෙියුණු කිරීම වැනි සමාජ යටිතල පහසුකම් වයාපිතක සම්පතර්ණ කිරීම සොහා 

භාවිතා කරනු ලැබ ඇත.  

එකඟතා හා උපදයෝජන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙයිණු ුආර්ථිකයනේදග්ේ 2007 - 2018 කාල පරිච්දේෙය තළු ලැබ ුමලූය එකඟතා සහ උපදයෝජන (ඇ.දැා මිලකයන) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

එකඟතා 337 439 138 547 124 234 488 370 224 713 177.27 349 

උපදයෝජන 264 313 295 361 202 223 312 246 307 233 188.61 196 
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2007 - 2018 කාල පරිච්දේෙය තුළ මූලය එකඟතා සහ උපදයෝජන (ඇ.දැා. මිලකයන)

එකඟතා උපදයෝජන
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2018 වසදර්ෙ ීසදිුකරන ලෙ විදෙේශයී මලූය එකඟතාවයනේ 

2018 වසදර්ෙී ෙියුණු ආර්ථිකයනේදග්නේ අපනයන ණය  සහනොයී ණය සහ පරොන ආධාර යටදතේ පකරිනමන ලෙ 

පහත සොහනේ වයාපිතක වලට අොළ මූලය පහසුකම් ලබාග්ැනීමට අොළ පකයවරයනේ ග්නු ලැී ය.  

2018 වර්ෂදයේ එකඟතාවයනේ 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරු වයාපිතකය මුෙල 

(ඇ.දැා.මිලකයන) 

පරාශ සාවර්ධන ආයතනය (AFD) හරිත බලශක්තක සාවර්ධන හා බලශක්තක කාර්යක්ෂමතා 

වැඩිෙියුණු කිරීදම් ආදයෝජන වැැසටහන - අෙියර 2 

34.7 

 

දනෙර්ලනේතදයේ අයි.එනේ.ජී බැාකුව දහම්මාතග්ම ජල සම්පාෙන දයෝජනා ක්රමය 96.5 

ඕසේදේලකයා රජය සාවර්ධනය සොහා යහපාලන වැැසටහන 25.0 

දනෙර්ලනේතදයේ රාදබෝ බැාකුව ග්රාමීය පාලම් වයාපිතකය 59.1 

පරාශ රජය කුැා පරමාණදයේ කිරි සැකසීදම් මධයසේථාන සාවර්ධනය 

කිරීම 

16.2 

ඔසේට්රියාදඅ ERSTE බැාකුව දමදහයුම් ශලයාග්ාර සහ ICU උපකරණ වැඩි ෙියුණු 

කිරීම 

11.3 

ඔසේට්රියාදඅ යුනිදක්රඩිට් බැාකුව  රජරට හා නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලවල නවෙය විෙයා 

පීඨවලට සහ දපේරාදෙණිය විශේවවිෙයාලදයේ සම දසෞසයය 

විෙයා පීඨයට අවශය නවෙය උපකරණ සැපයීම 

6.1 

ඔසේට්රියාදඅ යුනිදක්රඩිට් බැාකුව ඔරුදග්ාැවතේත අඹතදලේ මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතකයට 

සමග්ාමීව ජලනල පෙේධතකය වැඩිෙියුණු කිරීම 

62.7 

ඔසේට්රියාදඅ යුනිදක්රඩිට් බැාකුව කිරම - කටුවන ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 13.0 

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය ශ්රී ලාකා රජය සහ සහශර අභිදයෝග් ආයතනය (MCC) 

අතර  කම්පැක්ට් (Compact) ග්ිවිසුම (අතකදර්ක 

පරතකපාෙන)  

2.6 

USAID සමාජ ඒකාබෙේධතාවය සහ පරජාතානේතරික පරතකසාසේකරණ 

උදෙසා වත සහදයෝග්ීතාවය ශක්තකමතේ කිරීදම් වැැසටහන 

9.7 

USAID තකරසාර සහ ආවරණිත ආර්ථික වර්ධනයක් ඇතකකිරීදම් 

වැැසටහන 

12.4 

 

 

10%

49%

5%

17%

3%

2%

14%

මූලය එකඟතාවයනේදග්ේ ආාශික වයාපිතකය

විදුලකබල හා බල ශක්තක

ජල සම්පාෙනය

පශු සම්පතේ සාවර්ධනය

පාලම්

දසෞසයය

උසසේ අධයාපනය

දවනතේ
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2018 වසදර්ෙ ීසම්මතුක සාකච්ඡා පවතේවන ලෙ වයාපිතනීේ 
 
 

2018 වසදර්ෙී පහත සොහනේ පරධාන වයාපිතීනේ සොහා ෙියුණු ආර්ථිකයනේ සමඟ ණය සම්මුතක සාකච්ඡා නිම 

කරන ලෙි.  

 

 

 

2018 වර්ෂදයේෙ ීක්රියාවට නාවමිනේ පැවතක පරධාන වයාපිතක 

දහම්මාතග්ම ජල සම්පාෙන ක්රම වයාපිතකය  

වැාතේ ඉහළ දසෞසයය තතේතේවයක් සහ සමාජ ආර්ථික සාවර්ධනයක් ඇතක කරලීම සොහා පකරිසිදු පානීය ජල 

පහසුකම් පවතේනා පරිසරයක් රට තුළ නිර්මාණය කිරීම ඉතා වැොග්තේ සාධකයක් දඅ. දම් වන විට රදටහි පකරිසිදු 

පානීය ජල ආවරණ අනුපාතය සියයට 86ක් පමණ වන අතර  පානීය නළ ජල පහසුකම් ආවරණ අනුපාතය 

සියයට 46ක් පමණ දඅ. රදට් ජාතකක මට්ටදමනේ පකරිසිදු පානීය ජල ආවරණ අනුපාතදයේ සැලකිය යුතු පරග්තකයක් 

සපුරාදග්න තකබුණ ෙ  පානීය ජල ආවරණ අනුපාතදයේ කලාපීය වශදයනේ විෂමතාවයනේ තවමතේ ෙිසේතරික්ක  

පරාදෙේශීය සහ ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටදමනේ ෙක්නට ලැදේ. නුවර එළකය  බදුලේල සහ දමාණරාග්ල වැනි ෙිසේතරික්ක 

වල රදටහි සමසේත සාමානය පකරිසිදු පානීය ජල ආවරණ අනුපාතයට වැා අැු පකරිසිදු පානීය ජල ආවරණ 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරු වයාපිතකය මුෙල 
(ඇ.දැා මිලකයන) 

ඔසේට්රියාව දකාළඹ මහනග්ර සභාව සොහා ග්ිනි නිවීදම් 
වාහන/උපකරණ ලබාෙීම. 

11.93 

ඔසේට්රියාව දුම්රිය මාර්ග් ජාලය නැතේතු කිරීම හා පරසාරණය කිරීම 
සොහා දුම්රිය පාලම් හා හැරවුම් දම්ස සහ ආධාරක දසේවා 
සැපයීම 

8.64 

ඔසේට්රියාව කැළණිය පැරණි දුම්රිය පාලම දවනුවට නව පාලමක් 
ඉෙිකිරීම  

10.23 

බ්රසීලය කඳුරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ ධාවනය සොහා ශ්රී ලාකා දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්නේතුවට දුම්රිය එනේජිනේ හා මැෙිරි පරසම්පාෙනය 
කිරීම - දුම්රිය එනේජිනේ  1 ක් මිලෙී ග්ැනීම  

49.00 

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය ශ්රී ලාකා රජය සහ සහශර අභිදයෝග් ආයතනය (MCC) අතර 

කම්පැක්ට් (Compact) ග්ිවිසුම 

480.00 

පරාශ සාවර්ධන ආයතනය රතේමලාන /දමාරටුව අපජල බැහැර කිරීදම් වයාපිතකය 86.00 

පරාශ සාවර්ධන ආයතනය මුනේදෙණි ආරු ඒකාබෙේධ වාරිමාර්ග් වයාපිතකය 172.00 

එක්සතේ රාජධානිය ග්රාමීය පාලම් ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකය 63.00 

පරාශය ෙ දසායිසා මාති දරෝහදලහි ළෙරු සහ පරසව විමර්ශන 
මධයසේථානයක් සේථාපනය කිරීදම් වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීම 

30.00 

දනෙර්ලනේතය උතුරු පළාදතේ දසෞසයය දසේවා සැපයීම ශක්තකමතේ කිරීම 60.00 

දනෙර්ලනේතය දපාදළානේනරුව ෙිසේතරික්කදයේ විතේතීය පුහුණු මධයසේථානයක් 
සේථාපකත කිරීම 

33.00 

දනෙර්ලනේතය ග්රාමීය පාලම් ඉෙිකිරීදම් වයාපිතකය 54.00 

ජර්මනිය පානදුර මූලකක දරෝහල පරතකසාසේකරණය කිරීම 120.00 

එකතවු  1,178.00 
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අනුපාතයක් ඇත. රට තුළ පානීය නළ ජල පහසුකම් සැලකු විට ඌව  සබරග්මුව වයඹ සහ උතුරු පළාතේ ජාතකක 

මට්ටමට වැා අැු අග්යක් ග්නී.  

ඉහත සොහනේ කරුණු අනුව, සබරග්මුව පළාදතේ කෑග්ලේල ෙිසේතරික්කදයේ දහම්මාතග්ම හා අරණායක පරදෙේශවල 

ජනතාවට පානීය ජලය ලබා ෙීම සොහා දහම්මාතග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතකය ක්රියාතේමක කිරීමට රජය තීරණය 

කර තකදේ. දහම්මාතග්ම පරදෙේශදයේ ජීවතේවන ග්ිහ ඒකකවලකනේ සියයට 70ක් පමණ පානීය ජල අවශයතා සොහා 

මූලකකවම භූග්ත ජල පරභවයනේ මත යැදපේ. වියළක කාලවලෙී දමම භූග්ත ජල පරභවයනේ වියළ ීයන අතර, දම් 

කාලය තුළ ග්ිහ අවශයතා සොහා අවශයවන ජලය ලබා ග්ැනීමට දබාදහෝ කාලයක් ග්ත කිරීමට සිදුව ඇත. 

අරණායක හා දහම්මාතග්ම පරදෙේශදයේ පවතකන මතුපකට ජල පරභවයනේ පරධාන වශදයනේ දතේ සහ රබර් වතු ආශරිතව 

පකහිටා ඇතක අතර  එහි ජල දූෂණය ඉහළ මට්ටමක පවතකන නිසා පානීය අවශයතාවයනේට දයෝග්ය දනාදඅ. 

එමනිසා දමම පරදෙේශදයේ ජීවතේවන බහුතර ජනතාව ඔවුනේදග්ේ නිදවසේවලට පකරිසිදු පානීය ජලය ඉලේලා සිටියි. 

ඉහත තතේතේවය සැලකිලේලට ග්නිමිනේ පරදෙේශදයේ ජීවතේවන 197,000ක් පමණ පකරිසකට පානීය ජලය සැපයීම 

සොහා ඉහත වයාපිතකය ක්රියාතේමක කර ඇත. වයාපිතකදයේ ඇසේතදම්නේතු දකානේතරාතේ පකරිවැය                        

යුදරෝ මිලකයන 81.9ක් දඅ. දනෙර්ලනේතදයේ ING බැාකුව විසිනේ දමම වයාපිතකය මූලයයනය කිරීම සොහා එකඟ 

වී ඇත.  

 
 
කටනුායක ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ ආයතනය ෙයිණු ුකිරීම සහ ඉහළ නැාවීම 
 
 

ශ්රී ලාාකීය කර්මානේත ක්දෂේතරදයේ සහ විදෙේශ දසේවා නියුක්තකදයේ අසණ්ැ සාර්ථකතේවය සහතකක කර ග්ැනීම සොහා 

වැොග්තේම සාධකය වනේදනේ මානව සම්පතයි. එබැවිනේ ආර්ථික වර්ධනය සේථාවර කිරීමටතේ  වැඩි ෙියුණු කිරීමටතේ  

දෙේශීය සහ විදෙේශ රැකියා සුරක්ෂකතතාවය ඇතකකිරීම සොහාතේ  අධයාපනය හා පුහුණුව රදටහි ආදයෝජන 

උපායමාර්ග්යනේහි පරධාන අාග්යක් බවට පතේ වී තකදේ. 
 

කටුනායක කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය එය සේථාපනය කල 1985 සිට කර්මානේත සොහා සුදුසුකම්ලතේ ශරමිකයිනේ 

බිහිකිරීම සොහා ක්රියාකාරීව ොයක වී ඇත. අනාග්තදයේෙී කටුනායක ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ ආයතනදයේ භූමිකාව 

විදශේෂදයනේ ඉාජිදනේරු ක්දෂේතරය සොහා මිනිසේබල වර්ධනය සහ මිනිසේබල සාවර්ධනය සොහා වැොග්තේ වනු 

ඇත. වර්තමානදයේ ශිෂයයනේ 1,500ක් පමණ දමම ආයතනදයේ පුහුණුව ලබන අතර  වාර්ෂකකව සිසුනේ 450ක් බොවා 

ග්ැනීම සොහා 2,000කට ආසනේන අයදුම්පතේ සාසයාවක් ආයතනයට ලැදබයි. ජාතකක විතේතීය සුදුසුකම් මට්ටම 

06 වන කාර්මිකයිනේ සොහා විශාල ඉලේලුමක් ඇතක බව වාර්තාවලකනේ දහළක වී තකදේ. 

 

පසුග්ිය වසර කිහිපය තුළ ඇතුළතේ කළ සිසුනේ සාසයාව වැඩිවීමතේ සමඟ කටුනායක ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ 

ආයතනදයහි පහසුකම් වැඩිෙියුණු වී දනාමැතක අතර  පනේතක කාමර  උපකරණ සහ අධයයන කාර්ය මණ්ැලය 

වැනි පහසුකම් පරමාණවතේ දනාමැතක තතේතේවයක් නිර්මාණය වී ඇත. ඉහත කරුණු සැලකිලේලට ග්නිමිනේ කටුනායක 

ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ ආයතනය වැඩි ෙියුණු කිරීමට සහ තතේතේවය උසසේ කිරිමට රජය තීරණය කර ඇත. 

වයාපිතකදයේ මුුල ඇසේතදම්නේතුග්ත පකරිවැය යුදරෝ මිලකයන 9.5කි. ඔසේට්රියානු රජය ඔසේට්රියානු රයිෆයිදසනේ බැාකුව 

මඟිනේ ඉහත වයාපිතකය මූලයයනය කිරීම සොහා දපාළී රහිත සහනොයී ණයක් ලබා ෙී තකදේ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 46 

  

ඔසේට්රියාන ුසහන ණය දයෝජනා ක්රමය යටදතේ රජදයේ දරෝහලේ සොහා ග්ලිනේ රථ 100ක් ලබාග්ැනමී 
 
හෙිසි නවෙය දසේවාවනේ දසෞසයය ආරක්ෂණ පෙේධතකදයේ පරමුස අවශයතාවයක් බවට පතේ වී තකදේ. ජාතයනේතර 

පර්දයේෂණයනේ අනුව කම්පන අවසේථාදඅ සහ බරපතල තතේතේවදයේ පසුවන දරෝග්ීනේ සොහා ඉතාමතේම තීරණාතේමක 

කාල සීමාව වනුදයේ, පළමුවන පැය වන අතර  එය "රනේ පැය" දලස ෙ හැොිනේදඅ. දම් දහේතුදවනේ ග්ිලනේ රථවල 

කාර්යභාරය පරවාහන ඒකකයක සිට දරෝහලේ දසේවාවනේහි ජාග්ම ෙිග්ුවක් ෙක්වා දවනසේ වී තකදේ. 

 

දමම වයාපිතකය මඟනිේ ග්ිලනේරථ 100ක් ලබා ෙීමට නියමිත අතර  එමඟනිේ ලබාදෙන පතර්ව පරතකකාර දහේතුදවනේ 

දරෝහලේ ග්ත කිරීමට දපර ලබා දෙනු ලබන හානිකර සහ පරමාණවතේ දනාවන පරතකකාර මඟිනේ ඇතකවන සාකූලතා 

නැතක කර ග්ැනීමට හැකි දඅ. දමම වයාපිතකය මඟිනේ දරෝහලේ ග්ත කිරීම අතරතුර ෙී ලබා ෙිය යුතු පරතකකාර සොහා 

අවශය වන උපකරණ සැපයීම ෙ සිදු කරනු ලබන අතර  එමඟිනේ දරෝහලේ ග්ත කරන දරෝග්ීනේ ක්රියාශිලී පුරවැසියනේ 

දලස නැවත සමාජයට එක් කිරීම සොහා නවෙයවරුනේට සහ දහෙ කාර්ය මණ්ැලයට දරෝහල තුළෙී විතේතීය 

මට්ටදම් පරතකකාර ලබාෙීම පහසු කරනු ඇත. දමම වයාපිතකය මඟිනේ සපයනු ලබන ග්ිලනේ රථ වැා සුදසෝපදභෝග්ී 

වන අතර  හෙිසි පරථමාධාර අවශය දරෝග්ීනේ පරවාහනය සොහා ඉතා සුදුසු දවයි. දමමඟිනේ  ඉතා සුවපහසු පරවාහන 

දසේවාවක් අවශය වන ග්ර්භණී මාතාවනේ දවත එම පහසුකම සැපයිය හැකි වන අතර  එමඟිනේ ළෙරු මරණ 

අනුපාතකකය අැුකර ග්ැනීම සොහා හෙිසි නවෙය පරතකකාර දසේවාවනේ හි නියුතු පකරිසට තම කාර්යය පහසු කරනු 

ඇත. වයාපිතකදයේ මුුල පකරිවැය යුදරෝ මිලකයන 9.8කි. දමම වයාපිතකය දපාළී රහිත ඔසේට්රියානු සහන ණය දයෝජනා 

ක්රමය යටදතේ මූලයයනය කරන ලෙී. 
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එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නදියෝජිතායතන සහ 
තාක්ෂණික ආධාර අාශය 
 

එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නදියෝජිතායතන 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන සහ තාක්ෂණික ආධාර අාශය  දමම දෙපාර්තදම්නේතුදඅ වැාතේම 

විවිධාාග්ිකරණය වත අාශයනේදග්නේ එකකි. දමම අාශය මඟනිේ රජදයේ සාවර්ධන පරයතේනදයේ දකාටසක් දලස විවිධ 

වයාපිතක හා වැැසටහනේ ක්රියාතේමක කිරීම සොහා මූලය හා තාක්ෂණ සහය ලබාග්ැනීමට එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 

නිදයෝජිතායතන සමඟ සම්බනේධීකරණය කරනු ලබයි.  තවෙ  විවිධ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ලබාදෙන 

විදෙේශීය පුහුණු අවසේථා හා සේදඅච්ඡා දසේවාවනේ ඒකරාශී කිරීම සම්බනේධදයනේ කටයුතු කිරීමෙ දමම අාශය මඟිනේ 

සිදුකරනු ලබයි.  
 
 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවිධානය එහි විදශේෂකත නිදයෝජිතායතන  අරමුෙලේ  වැැසටහනේ හා ශ්රී ලාකාදඅ ඇතක 

කාර්යාල හරහා සෑම වසර 5ක කාලයක් සොහා ශ්රී ලාකා රජය හා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන විසිනේ 

ඒකාබෙේධව අතේසනේ කරනු ලබන “සාවර්ධන සහය රාමුව” යටදතේ හඳුනාග්නු ලබන වයාපිතක හා වැැසටහනේ 

ක්රියාතේමක කිරීම මඟනිේ සාමුහිකව ශ්රී ලාකා රජයට සහය ලබා දෙනු ලබයි. දමම රාමුව මඟිනේ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 

එක් එක් නිදයෝජිතායතන සොහා විදශේෂකත ඉලක්ක හා විසේතරාතේමක ක්රියාතේමක කිරීදම් වැැසටහනේ සහිතව 

දමරටට අොළ වැැසටහනේ පකළකදයල කිරීම සොහා මාර්දග්ෝපදෙේශ ලබාදෙන අතරම වයාපිතක හා වැැසටහනේ 

ක්රියාතේමක කිරීම සොහා ශ්රී ලාකා රජය සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීම සොහා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 

නිදයෝජිතායතනයනේට උපායමාර්ග්ික උපදෙසේ ලබා ෙීමෙ සිදුකරනු ලබයි.  
 

ශ්රී ලාකා රජය හා එක්සතේ ජාතීනේ අතර ඇතක වතේමනේ හවුලේකාරිතේවය රජදයේ ජාතකක පරමුසතාවනේට අනකූුලව   

ශ්රී ලාකාදඅ ඇතක එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්යයනේ සොහා පුුලලේ රාමුවක් සපයන (2018 - 2020) “එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 

තකරසාර සාවර්ධනය රාමුව” සමඟ අසණ්ැව ක්රියාතේමක දඅ. 
 

ශ්රී ලාකා රජය හා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිත ආයතන අතර 2018 වසර තුළ පහත ෙැක්දවන පරධාන වයාපිතක 

සොහා ග්ිවිසුම් අතේසනේ කරන ලෙී. 
 

එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නදියෝජිතායතනය වයාපිතකය 
මෙුල 

(ඇ.දැා. මිලකයන) 

දලෝක ආහාර වැැසටහන දෙේශීය උපායමාර්ග්ික සැලැසේම 2018 - 2022 46.83 

කිෂකකර්ම සාවර්ධනය සොහා වන 
අනේතර්ජාතකක අරමුෙල 

කුැා පරිමාණ කිෂක වයාපාර හවුලේකාරිතේව වැැසටහන 
(අරමුෙලේ ඉහළ නැාවීම) 

6.18 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන අරමුෙල දෙේශීය වැැසටහනේ ක්රියාකාරී සැලැසේම 2018 - 2022 4.00 
ආහාර සහ කිෂකකර්ම සාවිධානය ඊ - කිෂකකාර්මික පරිසරය ශක්තකමතේ කිරීම සහ ITC 

මැෙිහතේ වීම මත කිෂකකාර්මික විසඳුම් ලබා ෙීම 
0.10 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ මහ දකාමසාරිසේ 
කාර්යාලය 

කිළකදනාච්චි, පුතේතලම සහ මනේනාරම ෙිසේතරික්කවල 
නැවත පෙිාචිකරුවනේට ඔවුනේදග්ේ අයිතකවාසිකම් 
ලබාග්ැනීමට හැකියාව ඇතක කිරීම 

0.01 

 

මීට අමතරව, ශ්රී ලාකා රජය හා අොළ නිදයෝජිත ආයතන අතර 2018 - 2022 කාල රාමුවට අොළව අතේසනේ 

තබන ලෙ දෙේශීය වැැසටහනේ ක්රියාකාරී සැලැසේම යටදතේ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා අරමුෙල (UNICEF) හා එක්සතේ 

ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන අරමුෙල (UNFPA), යන ආයතන 2018 වසරට අොළ වන වාර්ෂකක ක්රියාකාරී සැලැසේම 

අතේසනේ තබන ලෙී. ආහාර සහ කිෂකකර්ම සාවිධානය (FAO ) හා ශ්රී ලාකා රජය ෙ 2018 - 2022 කාල රාමුවට 

අොළ වන දෙේශීය වැැසටහනේ සැලැසේම 2018 වසදර්ෙ අතේසනේ තබන ලෙී. දමම වැැසටහන ක්රියාතේමක කිරීම 

සොහා තක්දසේරු කරන ලෙ වටිනාකම ඇ.දැා. මිලකයන 28කි. 
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2018 වසදර් එකඟතා හා උපදයෝජනයනේ  

2018 වසර තළු එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන හරහා ලෙ සහදයෝග්යනේ සමාජීය හා වයාපාර සාවර්ධන 

වයාපිතක මූලකක දකාට ග්තේ සහන සැලසීම, නැවත දග්ාැනැග්ීම් හා පරතකසාසේකරණ, ක්රියාකාරකම් හරහා 

කිෂකකාර්මික නිෂේපාෙනවල ඵලොයිතාවය ඉහළ නැාවීම, ධීවර ක්රියාකාරකම් සාවර්ධනය, ග්රාමීය සමාජය තුළ 

ජීවදනෝපාය සාවර්ධනය, ළමා හා මාති දසාසයය නැාවීම, පතර්ව ළමාවිය සාවර්ධනය හා පරාථමික අධයාපනය 

නැාවීම, ග්රාමීය සාවර්ධනය, ආපො සොහා සහන ලබාෙීම  පාරිසරික සාවර්ධනය හා කානේතා කටයුතු ආෙිය 

සොහා උපදයෝග්ී කරග්නේනා ලෙී. වාර්තා අනුව  කිෂකකර්ම සාවර්ධනය සොහා වන අනේතර්ජාතකක අරමුෙල (IFAD) 

හා ඉනේපසුව එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා අරමුෙල (UNICEF) හා දලෝක ආහාර වැැසටහන (WFP) යන ආයතනවල 

සහදයෝග්දයනේ සිදුකරන ලෙ වයාපිතක සොහා වැඩිම උපදයෝග්ිතා පරමාණයක් වාර්තා දකාට ඇතක අතර  එය ළමා 

හා මාති දසෞසයය, අධයාපනය, පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂාව වැනි අාශ සොහා දයාෙවා ඇත.  

 

සටහන :  .  විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු හරහා සිඳු කරන ලෙ එකඟතා හා උපදයෝජනයක් පමණක් අොළ දඅ.   

          1. දලෝක ආහාර වැැසටහන සහ එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ ජනග්හන අරමුෙලකනේ පමාවී ලෙ උපදයෝජනයනේෙ ඇතළුතේය.  
 

කිෂකකර්ම
සාවර්ධන
ය සොහා 

වන 
අනේතර්ජා

තකක 
අරමුෙල, 

6.18 

දලෝක 
ආහාර 

වැැසටහ
න, 46.83 

ආහාර සහ 
කිෂකකර්ම
සාවිධානය

, 0.10 

එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ
ජනග්හන 
අරමුෙල, 

4.00 

එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ

මහ 
දකාමසාරි

සේ 
කාර්යාලය, 

0.01 

එකඟතා 2018 (ඇ.දැා.මි)

එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ

ළමා 
අරමුෙල, 

2.53 

කිෂකකර්ම 
සාවර්ධනය 
සොහා වන 

අනේතර්ජාතකක 
අරමුෙල, 3.47 

දලෝක 
ආහාර 

වැැසටහන, 
1.67 

ආහාර සහ 
කිෂකකර්ම 
සාවිධානය, 

0.60 

එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ
ජනග්හන 
අරමුෙල, 

0.60 

එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ

මහ 
දකාමසාරිසේ
කාර්යාලය,

0.01 

උපදයෝජනයනේ 2018 (ඇ.දැා.මි)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉතා අවොනම් 
තතේතේවදයේ පසුවන

ශ්රී ලාාකිකයිනේ
සොහා වසර පුරා 
ආහාර සැපයීම 

(ඇ.දැා මිලකයන 15)

ආහාර සපයා ග්ැනීම
අවිනිශේචිත පරදෙේශවල 
පාසලේ වයදසේ පසුවන
ෙරුවනේ සොහා වසර 
පුරා ආහාර සුළබ 

කිරීම

(ඇ.දැා මිලකයන 13)

ශ්රී ලාකාදඅ වයස  
අවුරුදු 5ට අැු 
ෙරුවනේ, නව 

දයෞවනවිදයේ පසුවන 
ෙැරියනේ හා පරජනන

වයදසේ පසුවන 
කානේතාවනේ සොහා 

2025 ෙී දපෝෂණ මට්ටම්
ඉහළ නැාවීම

(ඇ.දැා මිලකයන 4)

වසර පුරා 
අනතුරුොයක 

තතේතේවදයේ පසුවන 
පරජාවදග්ේ හා කුැා
පරිමාණ දග්ාවීනේදග්ේ
ජීවදනෝපාය මාර්ග් 
ශක්තකමතේ කිරීම සහ
කම්පන හා ආතතීනේ 
සොහා පරතයසේථතාව 

ඇතක කිරීම 

(ඇ.දැා මිලකයන 14)

ශ්රී ලාකා රජය හා දලෝක ආහාර වැැසටහන  

2018- 2022 සොහා වත දෙේශීය උපායමාර්ග්ික 

සැලැසේම 2018.07.19 ෙින මුෙලේ 

අමාතයාශදයේෙී  අතේසනේ තබන ලෙී. 2025 

ෙැක්ම හා රාජය ආදයෝජන වැැසටහන    

(2017 - 2022) හා සබැොි එම දෙේශීය 

උපායමාර්ග්ික සැලැසේම, ශ්රී ලාකා රජය හා 

දලෝක ආහාර සාවිධාන අතර පහත 

උපායමාර්ග් ලඟා කර ග්ැනීම සොහා 

ක්රියාතේමක දඅ.  එය 2018 - 2022 සොහා වත 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ තකරසර සාවර්ධන රාමුව 

යටදතේ පරමසුතා ක්රියාතේමක කිරීමට සහදයෝග්ය 

ෙක්වයි. 
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ඒ අනුව, 2018 වසදර්ෙී විදෙේශ පුහුණු 

අවසේථාවනේ 1,734ක් ලබාග්නිමිනේ විදෙේශ සම්පතේ 

දෙපාර්තදම්නේතුව ඉහළ කාර්යසාධනයක් 

ලබාග්ැනීමට සමතේවී ඇත. එය දපර වසරට 

සාදපේක්ෂව සියයට 11ක වර්ධනයකි. දමම 

පුහුණු වැැසටහනේ දසෞසයය, කිෂකකර්මය, 

සතේතේව පාලනය,  කර්මානේත, යටිතල පහසුකම්, 

පරිසරය, අධයාපනය, ආපො කළමනාකරණය 

සහ රාජය පරිපාලනය වැනි පුුලලේ පරාසයක වත 

විෂය ක්දෂේතර ග්ණනාවක් ආවරණය කර ඇත. 

 

 2018 වසදර් ක්රියාතේමක කළ පරධාන වයාපිතක 

 

තාක්ෂණික ආධාර  
 
විදෙේශීය පුහුණු අවසේථාවනේ ඵලොයි දලස උපදයෝජනය කිරීම සොහා පහසුකම් සලසමිනේ රාජය අාශදයේ මානව 

සම්පතේ සාවර්ධනය සොහා ොයකතේවය ලබාෙීම දමම අාශදයේ පරධාන වග්කීම දඅ. ඒ අනුව විදෙේශ පුහුණු 

අවසේථාවනේ විනිවිෙභාවයකිනේ යුතුව පරිපාලනය කිරීම සොහා සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සහ දර්ඛීය 

අමාතයාාශ/ ආයතන සමඟ සම්බනේධීකරණය කිරීදමනේ තාක්ෂණික සහදයෝග්ිතා සම්බනේධීකරණ දක්නේද්රසේථානය 

වශදයනේ දමම අාශය කටයුතු කරනු ලබයි. 
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මුුල විදෙේශ පුහුණු අවසේථාවනේ සාසයාව

දකටිකාලකන ෙිග්ුකාලීන මුුල සාසයාව

එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ 
නදියෝජිතායතනය 

වයාපිතකය ණය /පරොන 

කිෂකකර්ම සාවර්ධනය සොහා 
වන අනේතර්ජාතකක අරමුෙල 

කුැා පරිමාණ කිෂක වයාපාර හවුලේකාරිතේව වැැසටහන ණය 

ශ්රී ලාකාදඅ කුැා පරිමාණ දතේ හා රබර් වග්ාකරුවනේ  පුනර්ජනනය 
කිරීදම් වයාපිතකය 

ණය 

දලෝක ආහාර වැැසටහන 
දෙේශීය උපායමාර්ග්ික සැලැසේම 2018 - 2022 පරොන 

මහවැලක ග්ාඟා දද්රෝණිදයේ ජීවතේවන පරජාවනේ දකදරහි පාරිසරික 
විපර්යාසයනේහි බලපෑමට විසඳුම් දසවීම 

පරොන 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන 
වැැසටහන 

පාරිසරික වශදයනේ සාදඅෙී පරදෙේශ නජව විවිධතේවය සාරක්ෂණය 
වැඩිෙියුණු කිරීම හා පරිසර පෙේධතක දසේවා පවතේවාදග්න යාම 

පරොන 

දග්ෝලීය පරිසරය පකළකබො සලකා බැලීම හා පරශසේත ක්රියාමාර්ග් පරොන 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්මික 
සාවර්ධන වැැසටහන 

මිනිමාටා සම්මුතකය ආරම්භක ඇග්යීම (MIA) පරොන 

ශ්රී ලාකාදඅ දපාලකකදලෝරිදනේටරි බයිග්ීනයිලේ (PCBs) අපද්රවය හා දූෂකත / 
ආවරණ උපකරණ පරිසර හිතකාමී දලස කළමනාකරණය කිරීම 

පරොන 

ආහාර සහ කිෂකකර්ම 
සාවිධානය 

ඊ - කිෂකකාර්මික පරිසරය ශක්තකමතේ කිරීම සහ ICT මැෙිහතේ වීම මත 
කිෂකකාර්මික විසඳුම් ලබා ෙීම 

පරොන 

කිෂක  ආර්ථිකය සාවර්ධන වයාපිතකය  (ADP) පරොන 
මධයම කඳුකරදයේ නුවර  බදුලේල සහ නුවරඑළකය ෙිසේතරික්කයනේහි 
හායනයට පතේ කිෂකකාර්මික ඉැම් පුනරුතේථාපනය කිරීම 

පරොන 

ජාතකක නජව සේථිර රාමුව ක්රියාතේමක කිරීම පරොන 

සේථානීය විදශේෂකත දපාදහාර කළමනාකරණ පෙේධතක සාවර්ධනය කිරීම පරොන 

ආසියාදඅ නිලේ ආර්ථිකය ෙියුණු කිරීම සොහා නවයකිත ආකාරයට වී 
සමඟ කුඹුරුවල මතේසය වග්ාව පරචලකත කිරීම හා දෙේශග්ුණික 
තතේතේවයනේට ඔදරාතේත ුදෙන දලස දපාකුණු තුළ තකලාපකයා මසුනේ වග්ා 
කිරීම 

පරොන 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා 
අරමුෙල 2018 වර්ෂදයේ ක්රියාකාරකම් සොහා වැැ සැලැසේම 

පරොන 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන 
අරමුෙල 2018 වර්ෂදයේ ක්රියාකාරකම් සොහා වැැ සැලැසේම 

පරොන 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ මහ 
දකාමසාරිසේ කාර්යාලය 

කිළකදනාච්චි, පුතේතලම සහ මනේනාරම ෙිසේතරික්කවල නැවත 
පෙිාචිකරුවනේට ඔවුනේදග්ේ අයිතකවාසිකම් ලබාග්ැනීමට ඇතක හැකියාව 
ඇතක කිරීම 

පරොන 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 50 

  

විශාල පරමාණයක විෂය ක්දෂේතරයනේ ආවරණය 

කරමිනේ රාජය අාශදයේ නිලධාරිනේ පුහුණු කිරීම 

සොහා චීන රජය මඟනිේ ලබාදෙන සහදයෝග්ය 

පසුග්ිය කාලය තුළ ක්රමානුකූලව ඉහළ නාවා 

ඇත. 2018 වසදර්ෙී 1,000කට අ්ෂක 

නිලධාරිනේ පරමාණයක් චීනදයේ විදෙේශ 

අතේෙැකීම් ලබාෙීම සොහා දතෝරා දග්න ඇත. 

එය දපර වසරට සාදපේක්ෂව සියයට 15ක 

වර්ධනයකි. 

 

2018 වසදර්ෙ ීසාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසනිේ ලබා දුනේ විදෙේශ පහුණු ුඅවසේථාවනේ සාසයාව 
 

 පරොයකයා වැැසටහනේ ග්ණන ලැබණු ුනාම දයෝජනා ග්ණන 

 දකටිකාලකන ෙගි්ුකාලනී දකටිකාලකන ෙගි්ුකාලනී දකටිකාලකන ෙගි්ුකාලනී 

චීනය 243 1 1,217 2 1,038 2 
ඉනේෙියාව 166 1 524 1 183 -  
දකාරියාව 33 25 191 66 135 11 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව 55 - 174                  

- 

131 - 

ජපානය 73 12 309 46 93 17 
සිාග්පේපතරුව 26 - 245                  

- 

29 - 

මැදලේසියාව 15 - 58                  

- 

22 - 
තායිලනේතය 27 19 149 6 21 - 

දකාළඹ ක්රමය 10 - 26                  

- 

15                             - 

ඕසේදේලකයාව - 1 - 36 - 36 
ඊශරායලය 2 - 3                  

- 

1 - 
එකතවු 650 59 2,896 157 1,668 66 

 

2018 වසදර්ෙී  දකටිකාලීන පුහුණු වැැසටහනේවලකනේ විශාල පරමාණයක් ලබාෙී ඇතේදතේ චීන රජය මඟනිේ වන 

අතර  එය සියයට 62ක පරමාණයකි. ඊට පසුව වැඩි පරමාණයක් පකළකදවලකනේ ඉනේෙීය රජය (සියයට 11), දකාරියානු 

රජය (සියයට 8) සහ ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව (සියයට 8) පරමාණයක් ලබාෙී ඇත. 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

විවිධ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ ොයකතේවය 

චීන රජය  

 

135

453
699 588

882
1038

2013 2014 2015 2016 2017 2018

චීන රජය මඟිනේ ලබා දුනේ පුහුණු අවසේථාවනේදග්ේ
පරවණතාවය

ආසියාන ුසාවර්ධන 
බැාකුව

8%

දකාළඹ සැලැසේම
1%

චීනය
62%මැදලේසියාව

1%

සිාග්පේපුරුව
2%

තායිලනේතය
1%

දකාරියාව
8%

ඉනේෙියාව
11%

ජපානය
6%

2018 වසදර්ෙී සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ලබා දුනේ දකටිකාලනී පුහුණු අවසේථාවනේ 



 2018 
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විෙයා විෂයට අොළව ජපාන සහ ආසියාන ුතරුණ හවුමාරු වැැසටහන (සකරුා) 
 

ජපානදයේ විශේවවිෙයාල  පර්දයේෂණ ආයතන සහ දපෞෙේග්ලකක ආයතනවල පවතකන ජපනේ විෙයා හා 

තාක්ෂණය සම්බනේධදයනේ ආසියානු තරුණයිනේදග්ේ කැමැතේත ඉහළ නැාවීදම් අරමුණ ඇතකව ජපනේ විෙයා 

හා තාක්ෂණ ආයතනය (JST) විසිනේ ජපානදයේ පවතේවනු ලබන සකුරා විෙයා වැැසටහනට සහභාග්ී 

වීම සොහා 2018 වසදර්ෙී සිසුනේ ෙහදෙදනකුට සහ සුපරීක්ෂකවරුනේ දෙදෙදනකුට අවසේථාව හිමිවිය. 

 

ශ්රී ලාකාව සොහා වත කණ්ැායම් 
වැැසටහනේ

103

තනි පුෙේග්ල පුහණු ු
වැැසටහනේ

88

පශේචාතේ උපා්ෂ 
වැැසටහනේ 

02ෙිග්ු කාලනී 

දකාරියාන ුරජය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජපාන රජය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ඉනේෙයිාන ුරජය 

 

 

 

 

 

89
64

43
75 68

183

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ඉනේෙියාව මඟිනේ ලබා දුනේ පුහුණු අවසේථාවනේදග්ේ 
පරවණතාවය

දකටිකාලීන, 
93

ෙිග්ු 
කාලීන 17

2018 වසදර්ෙී ජපාන රජදයනේ ලබා දුනේ මුුල
පුහුණු වැැසටහනේ

2013 සිට 2018 වසර ෙක්වා කාල 

පරිච්දේෙය තළු දකාරියානු රජය, 

දකාරියානු ජාතයනේතර 

සහදයෝග්ිතා ආයතනය (KOICA) 

හරහා පුහුණු අවසේථාවනේ 753ක් 

පමණ ලබා ෙී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය හරහා 

ඔවුනේදග්ේ සාවර්ධන අතේෙැකීම් මඟිනේ පුහුණු 

වනේනනේහට ඵලොයී තීරණ ග්ැනීමට සහ රදටහි 

පුරවැසියනේහට කාර්යක්ෂමවතතේ ඵලොයීවතතේ දහාො 

තතේතේවදයනේ යුතේ දසේවාවක් ලබා ෙීමට හැකි වන පරිෙි 

වසරකට සැලකිය යුතු පරමාණයක දකටිකාලීන හා 

ෙිග්ුකාලීන පුහුණු වැැසටහනේ පරමාණයක් ජපාන රජය 

විසිනේ ලබා දෙේ.  

 

2018 වසදර්ෙී ඉනේෙියානු රජය විසිනේ දසෞසයය  

කිෂකකර්මය  වයවසායකතේවය, කුැා හා මධය පරිමාණ 

වයාපාර  මූලය සහ ග්ණකා්ෂකරණය  ඉාග්රීසි භාෂාව  

දතාරතුරු තාක්ෂණය සහ අදනකුතේ අාශයනේහි විශාල 

පරමාණයක පුහුණු වැැසටහනේ ලබාෙී ඇත. 

 



 2018 
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ඕසේදේලකයාන ුරජය 

 

 

 

 
 

 

 

ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකවු 

විදෙේශීය අතේෙැකීම් ලබා ග්ැනීම සොහා ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මඟනිේ සාවිධානය කරනු ලබන ෙින 2 - 8 

කාලයක් සොහා වන වැැසටහනේ පරධාන වශදයනේ සම්මනේතරණ හා සමුුලවලකනේ සමනේවිත වන අතර  එම 

වැැසටහනේ රජදයේ දජයෂේඨ නිලධාරීනේ ඉලක්ක කර ග්නී. වාර්තා වී ඇතක ආකාරයට 2018 වසදර්ෙී පරිසරය  

දවළො සහ මූලය  පරාග්ේධන දවළොදපාළ  රාජය කළමනාකරණය  රාජය අාශදයේ අභිදයෝග් සහ සමාජ ආරක්ෂාව 

වැනි ක්දෂේතරයනේ සොහා නිලධාරීනේ 131 දෙදනකුට පමණ අවසේථාවනේ ලබා ෙී ඇත. 

 

සේදඅච්ඡා දසේවකයනිේදග්ේ දසේවය  

පුහුණු වැැසටහනේවලට අමතරව, තාක්ෂණික ආධාර අාශය මඟනිේ දර්ඛීය අමාතයාාශ සොහා විදෙේශීය 

විදශේෂඥයිනේ හා සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේදග්ේ දසේවය ලබා ග්ැනීම සොහා අවශය පහසුකම් සැලසීම සහ 

සම්බනේධීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, දර්ඛීය අමාතයාාශ මඟිනේ සිදු කරන ඉලේලීම් සොහා සුදුසු 

විදශේෂඥයිනේ හා සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ හඳුනාදග්න ඔවුනේව බොවා ග්ැනීම සොහා අවශය පකයවර ග්නු ලබයි. 2018 

වසර තළුෙී ශ්රී ලාකා රජය දකාරියාව, ජපානය, කැනැාව සහ ඕසේදේලකයාව යන රටවලකනේ සේදඅච්ඡා දසේවකයිනේ 

පකළකදවලකනේ 69, 33, 14 සහ 5 යන පරමාණයක් ලබා දග්න ඇත. 

 

 
අනේතර්ජාතකක සේදඅච්ඡා දසේවය සම්බනේධව විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතදුඅ භමූිකාව 
 

 අනේතර්ජාතකක සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ විවිධ ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරීම සම්බනේධීකරණය කිරීම 

 හඳුනාග්තේ සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ සොහා පැමිණීදම් වීසා බලපතේ සොහා එකඟතාව ලබාෙීම 

 සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ සොහා දනේවාසික වීසා සොහා එකඟතාව ලබාෙීම 

 අවශය අවසේථාවනේහිෙී දසේවා ෙිග්ු සොහා එකඟතාව ලබාෙීම 

 ශ්රී ලාකාව තුළ සේදඅච්ඡා දසේවකයිනේදග්ේ ක්රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීම 

 සේදඅච්ඡා දසේවකයිනේ සොහා හැඳුනුම්පතේ නිකුතේ කිරීම 
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ඕසේදේලකයාන ුරජය  මඟිනේ ලබා දුනේ පශේචාතේ 
උපා්ෂ පාඨමාලාවනේදග්ේ පරවණතාවය

ඕසේදේලකයානු රජය විසිනේ ශ්රී ලාකාදඅ 

දපෞෙේග්ලකක අාශදයේ හා රාජය අාශදයේ 

නිලධාරීනේහට ඕසේදේලකයාදඅ පරමුස 

විශේවවිෙයාලයනේහි පශේචාතේ උපා්ෂ පාඨමාලා 

හැෙෑරීම සොහා අවසේථාව ලබා දෙේ. 2018 

වසදර්ෙී ආර්ථික සාවර්ධනය  යහපාලනය සහ 

සේතර ීපුරුෂ සමාජභාවය යන ක්දෂේතරයනේ සොහා 

අවසේථාවනේ 36ක් ලබා ෙී ඇත. 



 2018 
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2018 වසදර්ෙ ීලබා ග්තේ සේදඅච්ඡා දසේවකයනිේදග්ේ පරතකශතය 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018 සුවිදශේෂකතා 

ජපාන සාවර්ධන ශෂියතේව වැැසටහන (JDS) 

 මානව සම්පතේ සාවර්ධනය සොහා වන ජපාන ආධාර වැැසටහදනහි තුනේවන කාර්ය රාමුව (2018-2021) 2018 

වසදර්ෙී ආරම්භ කරන ලෙී. ඒ අනුව, එහි පරථම කණ්ැායමට පහසුකම් සැලසීම සොහා 2018 වසදර්ෙ ී       

මිලකයන 265ක (ආසනේන වශදයනේ රුපකයලේ මිලකයන 374ක්) ආධාර පරොනයක් ජපාන රජය විසිනේ ලබා දෙන ලෙී 

 

ජාතයනේතර දසමාවලුේ සමුුලව 

 ජාතයනේතර දසමාවුලේ සමුුලව 2018 වසදර් දෙසැම්බර් 12 ෙින ශ්රී ලාකාදඅෙී පවතේවන ලෙී 

වාර්තා සැස ි 

 ජපාන සහ දකාරියා පශේචාතේ උපා්ෂ පාඨමාලාව හොරා නැවත ශ්රී ලාකාවට පැමිණි නිලධාරීනේ සොහා වාර්තා 

සැසි 02ක් පකළකවලකනේ 2018 ජනවාරි 23 සහ 2018 දනාවැම්බර් 14 යන ෙිනවලෙී පවතේවන ලෙී 

දතාරතරුු සැස ි 

 ඕසේදේලකයානු පශේචාතේ උපා්ෂ පාඨමාලාවනේ පකළකබොව නිලධාරීනේ ෙැනුවතේ කිරීදම් වැැසටහනක් 2018 මාර්තු 09 

වැනි ෙින පවතේවන ලෙී 

සේදඅච්ඡා සහදයෝග්තිාවය  

 ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය (JICA) සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ අොළ ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරීදම් 

නිල උතේසව 12ක් එම ආයතනවල සහභාග්ිතේවදයනේ 2018 වසදර්ෙී පවතේවන ලෙී 

 ශ්රී ලාකාදඅ සේදඅච්ඡා දසේවක වැැසටහනේ සම්බනේධව විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ භූමිකාව යන මැදයනේ 

දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ීතා ආයතනය (KOICA) සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ ෙැනුවතේ කිරීදම් වැැසටහනේ 04ක් 

2018 වසදර්ෙී පවතේවන ලෙී 

 ජයිකා සහ දකායිකා සේදඅච්ඡා නිලධාරීනේ සොහා හැඳුනුම්පතේ 100ක් නිකුතේ කරන ලෙී 

ශ්රී ලාකාදඅ පවතේවන ලෙ පහුණු ුවැැසටහනේ  

 “නිෙහසේ දවළො කලාප කළමනාකරණය” හා “විතේතීය අධයාපනය” නමිනේ වැැසටහනේ 02ක් චීන රජදයේ 

සහභාග්ිතේවය ෙ ඇතකව 2018 වසදර්ෙී ශ්රී ලාකාදඅෙී පවතේවන ලෙී  

දකාරියානු 
ජාතයනේතර 
සහදයෝගී්තා 
ආයතනය

34%

ජපාන ජාතයනේතර
සහදයෝගී්තා 
ආයතනය

27%

සමාජ දසේවය සොහා
වත දකාරියානු 
විශේවවිෙයාල 
ආයතනය

23%

කැනැාව
12%

ඕසේදේලකයාව
4%



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 54 

  

පරාග්ේධන දවළොදපාළ හා ආදයෝජන 
අාශය 
 
සාවර්ධන වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම සොහා දෙේශීය බැාකු දවතකනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය කිරීම සහ ජාතයනේතර 

දවළොදපාළ තුළකනේ විදෙේශ විනිමය ණය ලබාග්ැනීම සොහා පහසුකම් සැලසීම පරාග්ේධන දවළොදපාළ අාශදයේ 

පරධාන කාර්යභාරය දඅ. තවෙ  රජදයේ අරමුෙලේ අවශයතා සම්පතර්ණ කිරීම සොහා දග්ෝලීය දවළොදපාළට පරදඅශ 

වීමට වැාතේ සුදුසු අවසේථා හඳුනාග්ැනීම සොහා  ජාතයනේතර ණය පරාග්ේධන දවළොදපාළ අධීක්ෂණය කිරීම ෙ  

දමම අාශය මඟිනේ සිදු කරනු ලැදේ. 

 
 

දෙේශයී බැාකවුලකනේ මූලයයනය සම්පාෙනය කිරීම 

පරමුසතා මාර්ග් පුනරුතේථාපනය කිරීදම් සහ වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතක 64ක් මූලයයනය කිරීම සොහා       

රුපකයලේ බිලකයන 151.7ක් ෙක්වා දෙේශීය බැාකුවලකනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරග්ැනීම සොහා මාර්ග් සාවර්ධන 

අ්ෂකාරියට අවශය සහය ලබා දෙන ලෙි. ඒ අනුව  2018 වසර අවසාන වන විට මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය 

රුපකයලේ මිලකයන 149.6ක් උපදයෝජනය කර ඇතක අතර  මාර්ග් පුනරුතේථාපන සහ වැඩිෙියුණු කිරීදම් වයාපිතක 

64හි ඉෙිකිරීම් කටයුතු සම්පතර්ණදයනේම පාදහේ අවසනේ කර ඇත. තවෙ  මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය විසිනේ දමම 

පරමුසතා මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතකවලට අමතරව  විදෙේශ අරමුෙලේ සපයන වයාපිතක 03ක දෙේශීය මූලයයන 

සාරචකය සොහා පරිපතරක වශදයනේ දෙේශීය බැාකුවලකනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය සොහා පරදඅශ වන ලෙි. දකාළඹ 

කටුනායක අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකදයේ (CKE) කාර්යය විෂය පථදයහි දවනසේවීම් ක්රියාතේමක කිරීම සොහා මූලය 

පහසුකම් දලස ඇ.දැා. මිලකයන 44.7ක් සැපයීම  පකටත වටරවුම් අ්ෂදඅග්ී මාර්ග්ය (OCH) අෙියර III කැවත 

සිට දකරවළපකටිය ෙක්වා වත මාර්ග් දකාටදසේ ඉෙිකිරීම් සුපරීක්ෂණය සොහා උපදෙේශන දසේවා සැපයීම දවනුදවනේ 

මූලය පහසුකම් සැපයීම සොහා රුපකයලේ මිලකයන 1,810ක මුෙලක් ලබාග්ැනීම සහ මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් 

වයාපිතකදයේ පළමු දකාටදසේ උපදෙේශන දසේවා සැපයීම මූලයයනය කිරීම සොහා රුපකයලේ මිලකයන 2,551ක් සැපයීම 

ඊට ඇතුළතේ දඅ. 
 

මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකය රජදයේ පරමුසතම වයාපිතකයක් වන අතර  එහි දෙවන දකාටස මූලයයනය කිරීම 

සොහා ෙ  දෙේශීය බැාකු දවත පරදඅශ වන ලෙි. මීරිග්ම සිට කුරුණෑග්ල ෙක්වා වන මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් 

වයාපිතකදයේ II දකාටදසහි සම්පතර්ණ ෙිග් කි.මී 39.3ක් දඅ. මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකදයේ II දකාටසට පරදඅශ 

වීම සොහා මීරිග්ම  නාකලග්මුව  දපාතුහැර  ෙම්දබාක්ක සහ කුරුණෑග්ල යන පරදෙේශවලකනේ අනේතර් හුවමාරු 05 

ක් ග්ාසේතු අයකිරීදම් කුටි සමඟ පකහිටවනු ලබයි. වයාපිතකය දකානේතරාතේ පැදක්ජ 04කට දබො ඇතක අතර  එක් 

දකාටසක දුර පරමාණය ආසනේන වශදයනේ කි.මී 10ක් පමණ දඅ. දමම දෙවන දකාටදසහි ඉෙිකිරීම් කටයුතු  

දකානේතරාතේකරුවනේ 15 දෙදනකුදග්නේ සමනේවිත දෙේශීය දකානේතරාතේ සමාග්ම් සමූහ හතරක් මඟිනේ සිදු කරනු ලබන 

අතර  ඉැම් අතේපතේ කරග්ැනීම  සිවිලේ ඉෙිකිරීම් සහ ඉෙිකිරීම් සුපරීක්ෂණය සොහා උපදෙේශන දසේවා සැපයීම 

මූලයයනය කිරීම සොහා 2018 වර්ෂය අවසාන වන විට රුපකයලේ බිලකයන 52.3ක පමණ ණය මුෙලේ මහජන බැාකුව  

ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් බැාකුව  සම්පතේ බැාකුව සහ ලාකා බැාකුව දවතකනේ ලබා දග්න ඇත. 2018 දෙසැම්බර් මස 

අවසනේ වන විට වයාපිතකදයේ දභෞතකක පරග්තකය සියයට 55.2ක් වන අතර  මූලයමය පරග්තකය සියයට 44.3ක් පමණ 

දඅ. මධයම අ්ෂදඅග්ී මාර්ග් වයාපිතකදයේ II දකාටදසහි ඉෙිකිරීම් කටයුතු 2019 වසර අවසනේ වන විට නිම කිරීමට 

අදපේක්ෂකතය. 
 

සුරක්ෂකත පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම රජදයේ පරමුසතාවයක් දලස හඳුනාදග්න ඇතක අතර  2014 වසදර් සිට 

ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය විසිනේ  ජල සම්පාෙන වයාපිතක 18ක් මූලයයනය කිරීම සොහා 

දෙේශීය බැාකු දවතකනේ රුපකයලේ බිලකයන 71.5ක පමණ ණය මුෙලේ ලබාග්ැනීම සොහා ණය ග්ිවිසුම්වලට එළඹ ඇත.  



 2018 
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තවෙ  දමම පරමුස ජල සම්පාෙන වයාපිතකවලට අමතරව  ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය  

ඉනේෙියානු ආනයන අපනයන බැාකුව විසිනේ අරමුෙලේ සපයනු ලබන අලුතේග්ම  මතුග්ම සහ අග්ලවතේත ඒකාබෙේධ 

ජල සම්පාෙන වයාපිතකය  දපාලේග්හදවල  දපාතුහැර  අලඅව ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය සහ 

කුණ්ැසාදලේ  හාරග්ම ඒකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතකය යන ජල සම්පාෙන වයාපිතක තුන සොහා අවශය 

පරතකපාර්ශේව අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරග්ැනීම සොහා දෙේශීය බැාකු දවත පරදඅශ වන ලෙි.  

දෙේශීය බැාකු දවතකනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරන ලෙ ජල සම්පාෙන වයාපිතක පකළබො විසේතර 

 

ජල සම්පාෙන වයාපිතකය දකානේතරාතේකරු බැාකවු මෙුල 
(රුපකයලේ මිලකයන) 

දකාළඹ නග්රදයේ ජල සම්පාෙනය වැඩිෙියුණ ු
කිරීදම් වයාපිතකය - අෙියර 1 

V.V. Karunaratne& 
Company   

ලාකා බැාකුව 2,792.07 

දකාළඹ නග්රයට නැදග්නහිරිනේ පකහටිි නග්ර -   
වන පැදක්ජය සහා වන ජල සම්පාෙන 
වයාපිතකය (ෙියග්ම සහ පාදුක්ක ආශරති පරදෙේශ) 

Access Engineering PLC ලාකා බැාකුව 5,170.00  

දබනේදතාට ජල සම්පාෙන වයාපිතකය K.D.A.Weerasinghe& Co 
(Pvt) Ltd 

ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් 
බැාකුව 

1,239.47  

රුහණුුපරු දබොහැරීදම් ජල සම්පාෙන 
වයාපිතකය 

K.D.A.Weerasinghe& 
Company (pvt) Ltd 

දකාමර්ෂලේ බැාකුව 1,929.61 

අම්පාර දබොහැරීදම් ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Sunpower Construction 
(pvt) Ltd 

ජාතකක සාවර්ධන 
බැාකුව  ලාකා බැාකුව 
සහ සලඑෆේසීස ීබැාකුව  

6,848.06 

ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ැලය මඟනිේ ආවරණය කරන නළ ජල 
සැපයමු් දසේවා පරදෙේශය පුුලලේ කිරීම සොහා 
ජල සම්පාෙන වයාපිතක 11ක් ක්රියාතේමක කිරීම 

National Water Supply & 
Drainage Board 

ලාකා බැාකුව 3,499.00 

ලග්ේග්ල ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Hovael, CML-MTD Joint 
Venture 

හැටනේ නැෂනලේ 
බැාකුව 

4,495.87 

විලේග්මුව ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Hovael, CML-MTD Joint 
Venture 

හැටනේ නැෂනලේ 
බැාකුව, ජාතකක 

සාවර්ධන බැාකුව 

 3,580.42 

දකාළඹ ෙිසේතරික්කදයේ නැදග්නහරි නග්ර සොහා 
වන ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - III වන 
පැදක්ජය වන දහෝමාග්ම  පාදුක්ක සහ 
සීතාවක පරාදෙේශයී දලේකම් බල පරදෙේශයනේහ ි
දබොහැරීදම් ජාලය සොහා HDPE/DI නල 
සපයා ඇතකරීදම් වයාපිතකය 

Sierra Construction (Pvt) 
Ltd 

ලාකා බැාකුව 10,049.41 

ඌරග්සේමනේහාෙිය  දග්ෝනාපනීවුල  ෙික්කුඹුර  
වැලකග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

Squire Mech Engineering 
(Pvt) Ltd 

ලාකා බැාකුව, මහජන 
බැාකුව 

1,754.78 

දකාළඹ ෙිසේතරික්කදයේ නැදග්නහරි නග්ර සොහා 
වන ජල සම්පාෙන වයාපිතකය - II වන 
පැදක්ජය 

Maga Engineering Ltd ලාකා බැාකුව 4,822.96 

ග්ලදග්ෙර / මාවතග්ම ජල සම්පාෙන 
වයාපිතකය 

Maga Engineering (pvt) Ltd සලඑෆේසීස ීබැාකුව 3,126.24 

දකාසේග්ම  අවිසේසාදඅලේල ඒකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතකය  

International Construction 
Consortium (pvt) Ltd 

ලාකා බැාකුව 1,382.43 

මැෙිරිගි්රිය ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Sanken Construction (Pvt) 
Ltd 

ලාකා බැාකුව 1,500.03 

ඇටැම්පකටිය ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Tudawe Brothers (Pvt) Ltd. මහජන බැාකුව 2,243.89 

විසලේ රතේනපුර ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Subasinghe Contractors & 
Earth Movers Finite Lanka 
(Pvt) Ltd 

ලාකා බැාකුව 1528.98 

ගි්රිෙර ජල සම්පාෙන වයාපිතකය SquireMech Engineering 
(Pvt) Ltd. 

මහජන බැාකුව 513.28 

කුණ්ැසාදලේ - හාරග්ම ඒකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතකය  

Pratibha Industries Limited ලාකා බැාකුව  3,378.00 

මාතර අෙියර IV ජල සම්පාෙන වයාපිතකය Kolon-Samsung C&T JV ජාතකක සාවර්ධන 
බැාකුව 

ඇ.දැා.මි. 76.83 ට සමාන 
රුපකයලේ වටිනාකම + රු. 

මිලකයන 2,448.81 
අුලතේග්ම  මතුග්ම සහ අග්ලවතේත ඒකාබෙේධ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

Ion Exchange India Limited ලාකා බැාකුව ඇ.දැා.මි. 29.10 ට සමාන 
රුපකයලේ වටිනාකම  

දපාලේහහදවල  දපාතහුැර  අලඅව ඒකාබෙේධ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතකය 

Va Tech Wabag Limited ලාකා බැාකුව ඇ.දැා.මි. 16.20 ට සමාන 
රුපකයලේ වටිනාකම  

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  ජාතකක ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය 
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දමම වයාපිතකවලකනේ බහුතරයක් මූලයයනය කිරීම සොහා සාමානය බර තැබූ පරමුස ණය ෙීදම් අනුපාතය 

(AWPLR)ට එකතු කළ සියයට 2.25ක වාර්ෂකක දපාළී අනුපාතකකයක් මත වසර 2  1/2ක සහන කාලයක් ෙ 

ඇතුුලව වසර 14  1/2ක ණය ආපසු දග්වීදම් කාලයක් සහිතව දෙේශීය බැාකු විසිනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය කර 

ඇත. දමහිෙී  නිෙනේග්ත වකුග්ැු දරෝග්ය සහිත පරදෙේශ ආවරණය කරන ජල සම්පාෙන වයාපිතක සොහා පරමුසතාවය 

ෙී ඇත. 

ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලදයේ මූලය තතේතේවය සැලකිලේලට ග්නිමිනේ  අමාතය මණ්ැලය විසිනේ 

අනුමත කරන ලෙ පරිෙි  2016 වසදර් ජනවාරි මාසදයනේ පසු ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය 

විසිනේ ග්රාමීය වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම සොහා ලබාග්නේනා ලෙ ණය මුෙලේ වලකනේ සියයට 75ක පරමාණය සහ 

නාග්රික වයාපිතක ක්රියාතේමක කිරීම සොහා ලබාග්නේනා ලෙ ණය මුෙලේවලකනේ සියයට 50ක පරමාණය දසේවාකරණය 

කිරීම රජය විසිනේ සිදුකරනු ලැදේ. 

තවෙ  2018 වසර තුළ ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය විසිනේ විදෙේශ අරමුෙලේ මඟනිේ ක්රියාතේමක 

වයාපිතකවල ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ ෙැරිය යුතු පරතකපාර්ශේවීය අරමුෙලේ ෙැරීම දවනුදවනේ මහජන බැාකුව දවතකනේ         

රු. මිලකයන 9,613ක ණය මුෙලක් ලබාග්නේනා ලෙි. අමාතය මණ්ැලය විසිනේ අනුමත කළ පරිෙි  එම ණය මුෙල  

වයාපිතකවල අග්ය මත එකතු කළ බදු සහ දර්ග්ු බදු දග්වීම සොහා ෙ උපදයෝජනය කරන ලෙි. 

එදමනේම  නාග්රික සාවර්ධන අ්ෂකාරිය විසිනේ ෙ  ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ සැපයිය යුතු පරතකපාර්ශේවීය අරමුෙලේ 

සපයා ග්ැනීම දවනුදවනේ රුපකයලේ මිලකයන 11,510ක ණය මුෙලක් ලබාග්ැනීම සොහා මහජන බැාකුව දවත පරදඅශ 

වන ලෙි. 
 

යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය සොහා රාජය වයවසායනේවලට දෙේශීය බැාක ුණය සපයා ෙමි  

මූලාශර: ලාකා බැාකුව  මහජන බැාකුව  ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් බැාකුව  හැටනේ නැෂනලේ බැාකුව  දකාමර්ෂලේ බැාකුව  සල.එෆේ.ස.ීසී බැාකුව    
       ජාතකක සාවර්ධන බැාකුව 

රාජය වයවසාදයේ සහ වයාපිතකදයේ නම බැාකවු 2018.12.31 ෙනිට 
ග්විිසමු්ග්ත මෙුල 

(රු. බිලකයන) 

2018.12.31 ෙනිට 
උපදයෝජනය වත 

මෙුල (රු. බිලකයන)  
මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය - පරමුසතා මාර්ග් සාවර්ධන 
වයාපිතක 

ලාකා බැාකුව 36.66 35.78 
මහජන බැාකුව 14.59 14.45 

ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් 
බැාකුව  

55.37 55.27 

හැටනේ නැෂනලේ බැකුව 28.26 27.63 
දකාමර්ෂලේ බැාකුව 7.21 7.11 
සලඑෆේසීස ීබැාකුව 1.33 1.31 
ජාතකක සාවර්ධන බැාකුව 8.35 8.13 

මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය - දකාළඹ කටුනායක අ්ෂදඅගී් 
මාර්ග් වයාපිතකය 

මහජන බැාකුව ඇ.දැා.මි. 44.72 ඇ.දැා.මි. 43.56 

මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය - පකටත වටරවමු් අ්ෂදඅගී් 
මාර්ග්ය (දකානේතරාතේ සුපරීක්ෂණය සොහා උපදෙේශන දසේවා 
සැපයීම මලූය පහසුකම් සැපයීම) 

ලාකා බැාකුව 1.81 0.98 

මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය - මධයම අ්ෂදඅගී් මාර්ග් 
වයාපිතකය- පළමුවන දකාටස- ඉෙිකිරීම් අධීක්ෂණය සොහා 
උපදෙේශක දසේවා සැපයීම 

ලාකා බැාකුව 2.55 0.23 

මාර්ග් සාවර්ධන අ්ෂකාරිය - මධයම අ්ෂදඅගී් මාර්ග් 
වයාපිතකය - දෙවන දකාටස (ඉැම් අතේපතේ කරග්ැනීම සහ 
උපදෙේශන දසේවා ෙ ඇතුුලව) 

මහජන බැාකුව, ජාතකක 
ඉතකරිකිරීදම් බැාකුව, 
සම්පතේ බැාකුව  ලාකා 
බැාකුව 

52.33 52.33 

ශ්රී ලාකා ඉැම් දග්ාැකිරීදම් සහ සාවර්ධන සාසේථාව - 
දඅරසේ ග්ඟ වැසි ජල අපවහන හා පරිසර වැඩිෙියණුු කිරීදම් 
වයාපිතකය 

ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් 
බැාකුව 

14.2 2.80 

ජාතකක ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ැලය ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් 
බැාකුව, ලාකා බැාකුව  
මහජන බැාකුව, හැටනේ 
නැෂනලේ බැාකුව  සලඑෆේසීස ී
බැාකවු  ජාතකක සාවර්ධන 
බැාකුව  දකාමර්ෂලේ 
බැාකුව 

79.53 41.45 

ජාතකක වයාපාර කළමනාකාරිතේව විෙයායතනය (NSBM) - 
දයෝජිත ජාතකක වයාපාර කළමනාකාරිතේව විෙයායතනදයේ 
විශේවවිෙයාල සාකීර්ණය දහෝමාග්ම ඉෙිකිරීම 

ලාකා බැාකුව 8.68 8.59 

දකාතලාවල ආරක්ෂක විශේවවිෙයාලය (KDU) ජාතකක ඉතකරිකිරීදම් 
බැාකුව 

ඇ.දැා.මි. 201.6  රු.බි.3.16  
+ඇ.දැා.මි. 177.33  

සීමාසහිත ලාකා නැඅ සාසේථාව -දනෞකා දෙකක් මිලෙී 
ග්ැනීම (පැනමැක්සේ භාණ්ැ පරවාහන දනෞකා 82ක්) 

මහජන බැාකුව ඇ.දැා.මි 80.7 ඇ.දැා.මි. 80.7 

උසසේ අධයාපන අමාතයාාශය - දමාරටවු විශේවවිෙයාලදයේ 
තාක්ෂණික ආයතනය සාවර්ධනය කිරීම හා පරතකසේථාපනය 
කිරීදම් වයාපිතකය 

දකාමර්ෂලේ බැාකුව, හැටනේ 
නැෂනලේ බැාකුව 

10.29 10.26 
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ජාතයනේතර සේනවරීතේව බැඳුම්කර නකිතුේ කිරීම් 
 

2018 වර්ෂදයේ අදපරේලේ මාසය තුළෙී වසර 05ක කලේපකරීදම් කාලයකිනේ යුතුව ඇ.දැා. මිලකයන 1,250ක් සහ වසර 

10ක කලේපකරීදම් කාලයකිනේ යුතුව ඇ.දැා. මිලකයන 1,250ක් වශදයනේ ජාතයනේතර සේනවරීතේව බැඳුම්කර නිකුතේ 

කරන ලෙි. දමම බැඳුම්කර සමමිල මත සියයට 5.75 සහ සියයට 6.75කට මිල කරන ලෙි. දමම නිකුතුව          

2007 වසදර් සිට ශ්රී ලාකාව විසිනේ ජාතයනේතර බැඳුම්කර දවළොදපාළ තුළ සිදුකරන ලෙ දොදළාසේවන එක්සතේ 

ජනපෙ දැාලර් බැඳුම්කර නිකුතුව සනිටුහනේ කරන ලෙි. ශ්රී ලාකාව විසිනේ දම් ෙක්වා සිදුකර ඇතක විශාලතම 

අක්දවරළ බැඳුම්කර නිකුතුව ෙ දමය දඅ. ඉතා දහාො භූදග්ෝලීය විවිධාාග්ීකරණයක් දපනේනුම් කරමිනේ වසර 05ක 

කලේපකරීදම් කාලයකිනේ යුතේ බැඳුම්කර  සියයට 66ක පරමාණය එක්සතේ ජනපෙ ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ  සියයට 24ක 

පරමාණය යුදරෝපා ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ  ඉතකරි සියයට 10ක පරමාණය ආසියානු ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ විභජනය 

වී ඇත. එදමනේම  වසර 10ක කලේපකරීදම් කාලයකිනේ යුතේ බැඳුම්කර සියයට 65ක පරමාණය එක්සතේ ජනපෙ 

ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ  සියයට 29ක පරමාණය යුදරෝපා ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ  ඉතකරි සියයට 6ක පරමාණය 

ආසියානු ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ දබෙී යන ලෙි. 

මූලාශර: බාක්දලේසේ බැාකුව  එච්.එසේ.ී .සී. සහ සටිි බැාකුව (නිකතුේ කිරීම් සොහා බෙේධ නයිමු කළමනාකරුවනේ) 

 

 

ශ්රී ලාකා සේනවරීතේව බැඳුම්කර නිකතුේ කිරීම පකළකබො දතාරතුරු 

නම නකිතුේ කළ 
ෙනිය 

දශරේණිග්ත කිරීම 
(Moody's/ 

S&P/ Fitch) 

වටිනාකම 
(ඇ.දැා. 
මිලකයන) 

කූපනේ 
අග්ය 
(%) 

කලේපකරීදම් 
කාලය 
(අවරුුදු) 

කලේපකරීදම් 
ෙනිය 

2018.12.31 
ෙනිට මිල 

2018.12.31 
ෙනිට ඵලොව 

(%) 

SL’19 06/01/2014 B1/B+/B+ 1,000.0 6.000 5 14/01/19 100.00 5.83 

SL’19 07/04/2014 B1/B+/B+ 500.0 5.125 5 11/04/19 99.62 6.51 

SL’20 30/10/2010 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 04/10/20 97.88 7.57 

SL’21 27/07/2011 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 27/07/21 96.50 7.78 

SL’22 25/07/2012 B1/B+/B+ 1,000.0 5.875 10 25/07/22 94.62 7.77 

SL’22 11/07/2016 B1/B+/B+ 500.0 5.750 5 1/2 18/01/22 94.12 7.80 

SL’23 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 5.750 5 18/04/23 92.75 7.77 

SL’25 28/05/2015 B1/B+/B+ 650.0 6.125 10 03/06/25 90.50 8.05 

SL’25 27/10/2015 B1/B+/B+ 1,500.0 6.850 10 03/11/25 93.62 8.08 

SL’26 18/07/2016 B1/B+/B+ 1,000.0 6.825 10 18/07/26 93.00 8.08 

SL’27 04/05/2017 B1/B+/B+ 1,500.0 6.200 10 11/05/27 88.75 8.08 

SL’28 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 6.750 10 18/04/28 91.00 8.15 

ජාතයනේතර පරාග්ේධන දවළොදපාළ තළුකනේ විදෙේශ විනමිය කාලනී ණය පහසකුම් ලබාග්ැනමී  

ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 2018 වර්ෂය තුළෙී  එම වර්ෂය සොහා අනුමත ණය ග්ැනීම් සමීාව තුළ ඇ.දැා. මිලකයන 1,000ක 

ණය මුෙලක් විදෙේශ විනිමය කාලීන මූලය පහසුකමක් තුළකනේ ලබාග්නේනා ලෙි. දමම ග්නුදෙනවු සාර්ථක දලස අවසනේ 

කරමිනේ  ඇ.දැා. මිලකයන 1,000ක මුෙල 2018 ඔක්දතෝබර් මාසදයේෙී චීන සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ ලබාදෙන ලෙි.  

ඇ.දැා. මිලකයන 1,000ක් වත ණය මුෙල සය මාසික ලනේැනේ අනේතර් බැාකු අර්පණ අනුපාතකකය මත සියයට 2.56ක් වත 

වාර්ෂකක දපාළකයක් මත සහ සයියට 1.25ක දපර දග්වුම් ග්ාසේතුවක් මත සහ වසර 03ක සහන කාලයක් ඇතුුලව වසර 

08ක කලේපකරීදම් කාලයක් සහිතව ලබාග්නේනා ලෙි. දමම ණය පහසුකම සොහා තරඟකාරි මිල කැොවීදම් ක්රමදඅෙයක් 

තුළකනේ  දෙේශීය සහ අනේතර්ජාතකක බැාකු/ ආදයෝජන ආයතන 04ක් දවතකනේ ලෙ මූලය දයෝජනා විකලේප 10ක් ඇග්යීදමනේ 

පසු චීන සාවර්ධන බැාකුව දතෝරාග්නේනා ලෙි.  
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ණය කළමනාකරණ අාශය 
 
ණය කළමනාකරණ අාශදයේ කාර්යභාර්ය 
 
 
 

 දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය වාර්තා කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය (CS-DRMS) තුළ නව 

එකඟතාවයනේහි ෙතේත සටහනේ කිරීම, අවලාග්ු කිරීදම් සහ ණය/ පරොන එකඟතාවයනේහි ග්ැනීම් කාල 

සීමාවනේදග්ේ වර්ධනය පකළකබො උප ඇමුණුම් වල ෙතේත සටහනේ කිරීම 

 ණය ග්ිවිසුම් වලට අොළ පරතකලේධීනේ, ණය වාරික දග්වීම්, ණය  දපාළී නැවත දග්වීම් සහ දවනතේ 

දග්වීම් දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය වාර්තා කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකයට (CS-DRMS) ඇතුලතේ 

කිරීම 

 දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය වාර්තා කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය (CS-DRMS) අනුව දග්වීම 

සොහා පුදරෝකතන අග්යනේ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතන අග්යනේ සමඟ සාසනේෙනය කිරීම සහ      

ශ්රී ලාකා මහ බැාකවුට මුෙලේ දග්වීම් පකළකබොව උපදෙේශ ඉෙිරිපතේ කිරීම 

 ණය එකඟතාවයනේට අනූව දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය වාර්තා කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය 

(CS-DRMS) මඟිනේ දග්වීම් සොහා පුදරෝකතනය කරන ලෙ අග්යනේ ණය ලබාදෙන 

නිදයෝජිතායතනයනේහි එම අග්යනේ සමඟ සාසනේෙනය කිරීදම්ෙී දවනසක් තකදේ නම් ඒ පකළකබො අොළ 

අාශය මඟිනේ තහවුරු කර ග්ැනීමට කටයුතු කිරීම 

 නව ණය එකඟතාවයනේට අොළ එකඟතා සහ දකානේදෙේසීනේදග්ේ සාරාාශයක් සහ අොළ එකඟතා 

ග්ිවිසුම්වල පකටපතේ ශ්රී ලාකා මහ බැාකුදඅ ආර්ථික විශේදලේෂණ දෙපාර්තදම්නේතවුට භාරෙීම 

 ණය සාසයානයනේ භාණ්ැාග්ාර දමදහයුම් දෙපාර්තදම්නේතුවට සහ අොළ නිදයෝජිතායතන දවත නකිුතේ 

කිරීම සහ දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය සටහනේ කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය (CS-DRMS) මඟිනේ 

ලබාග්නේනා 814 වාර්තාව මඟිනේ වයාපිතක වශදයනේෙ පරතකලේධීනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ 

දවේ අැවිදයේ පළකිරීම 

 විදෙේශ අධාර විමසුම, සැකසීම හා පරකාශයට පතේකිරීම හා මුෙලේ අමාතයාාශය සහ ජාතකක පරතකපතේතක 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයහි වාර්ෂකක වාර්තා, විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ කාර්යසාධන 

වාර්තාව, අයවැයට අොළ දෙපාර්තදම්නේතු පරකාශය සහ දවනතේ පරකාශන සොහා අවශය පකළකදයල 

කිරීම් හා සම්බනේධීකරණය කිරීම 

 විදෙේශ ණය පරොනයනේට අොළ විශේදලේෂණ වාර්තා නියමිත කාලයනේහි පකළකදයල කිරීම සහ විදෙේශ 

සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ දවනතේ අාශ සහ දවනතේ බාහිර ආයතනවලට නියමිත කාලවලෙ ීලබාෙීම 

 පාර්ලකදම්නේතුව මඟිනේ ණය සම්බනේධව අසන පරශේන සොහා විදෙේශ ණය සම්බනේධ පකළකතුරු සැපයීම හා 

විග්ණකා්ෂපතක දෙපාර්තදම්නේතුව විසනිේ අසනු ලබන විදෙේශ ණය සම්බනේධ විග්ණන විමසුම් සොහා 

පකළකතුරු සැපයීම 

 ණය කළමනාකරණය සම්බනේධව මුෙලේ අමාතයවරයාදග්ේ සහ ජාතකක පරතකපතේතක හා ආර්ථික කටයතු ු

අමාතයවරයාදග්ේ නරි්දෙේශ අමාතය මණ්ැලය දවත ලබාෙීම 

 විදෙේශ ණය සම්බනේධ පැන නඟින ග්ැටලු සොහා මනා සම්බනේධීකරණයක් ඇතක කර ග්ැනීමට එම 

නිදයෝජිතායතන සහ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ අොළ අාශ සමඟ නිරනේතරදයනේ කටයතුු කිරීම 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 59 

  

 විදෙේශ මූලයයනය සහ ණය සම්බනේධදයනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ අධයක්ෂ ජනරාලේ, මුෙලේ 

අමාතයාාශ දලේකම් දවතකනේ විවිධ ආයතන මඟිනේ සිදු කරනු ලබන ඉලේලීම් සොහා කටයුතු සිදු කිරීම 

 රදට් ණය කළමනාකරණ ධාරිතාව වැඩිෙියුණ ුකර ග්ැනීම සොහා ශ්රී ලාකා මහ බැාකවු සහ දපාදු 

රාජය මණ්ැලීය කණ්ැායම සමඟ නිරනේතර ක්රියාොමයනේහි නිරත වීම 

 දලෝක බැාකවු, අනේතර්ජාතකක මූලය අරමුෙල මඟිනේ විදෙේශ ණය සාසයානයනේට අොළ ඔවුනේදග්ේ වාර්ෂකක 

පරකාශන සොහා ඒ සොහාම ආදඅනකි වත  ආකිතකවලට විදෙේශීය ණය සාසයානයනේ ලබාෙීම  
 

 

 

2018 වසදර් කාර්යසාධනය 
 

 2018 වසදර් සිදු වත නව එකඟතාවයනේ 57ට අොළ එකඟතා දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය සටහනේ 

කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකයට (CS-DRMS) ඇතුළතේ කිරීම හා උප ඇමුණුම් අනවු දතාරතුරු 

පෙේධතකය යාවතේකාලීන කිරීම 

 ණය ග්විිසුම්වලට අොළව 2018 වසදර් සිදුවත පරතකලේධීනේ, ණය වාරික දග්වීම්, ණය දපාළී දග්වීම් සහ 

දවනතේ දග්වීම් දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය සටහනේ කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය (CS-DRMS) 

ඇතුළතේ කිරීම 

 2018 වසර තුළ ණය ග්විිසමු් අනුව නියමිතව තකබූ නැවත දග්වීම් වාරික, දපාළී දග්වීම් ඇතුුල අදනකුතේ 

දග්වීම් සිදු කිරීම, ණයදෙන ආයතන වලකනේ ලෙ දග්වීම් අග්යනේ CS-DRMS ඇසේතදම්නේතු සමඟ සසොා 

බලා ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව දවත උපදෙේශ ඉෙිරිපතේ දකරිණි 

 දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය සටහනේ කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය (CS-DRMS) මඟිනේ දග්වීම් 

සොහා පුදරෝකතනය කරන ලෙ අග්යනේ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතනයනේහි එම අග්යනේ සමඟ 

සාසනේෙනය කිරීදම්ෙී දවනසක් සිදුවත අවසේථාවනේහි ණය එකඟතාවයනේට/ ග්විිසුම් අනූව ඒ පකළකබො 

අොළ අාශය මඟිනේ තහවරුු කරග්ැනීමට කටයුතු කිරීම 

 2018 වසදර් සදිු වත නව එකඟතාවයනේහි අොළ එකඟතා සහ දකානේදෙේසි සාරාාශ දකාට පළ කිරීම 

 2018 වසර සොහා ණය සාසයානයනේ භාණ්ැාග්ාර දමදහයුම් දෙපාර්තදම්නේතුව සහ අොළ 

නිදයෝජිතායතන දවත නකිතුේ කිරීම. දපාදු රාජය මණ්ැලීය ණය සටහනේ කිරීදම් හා කළමනාකරණ 

පෙේධතකය (CS-DRMS) මඟිනේ ලබාග්නේනා 814 වාර්තාව මඟිනේ වයාපිතක වශදයනේ පරතකලේධීනේ විදෙේශ 

සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතු දවේ අැවිදයේ පළ කිරීම 

 ජාතකක පරතකපතේතක හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශය හා මුෙලේ අමාතයාාශදයහි 2018 වසර සොහා 

විදෙේශ ආධාර සම්බනේධව වාර්ෂකක වාර්තාව, කාර්යසාධන වාර්තාව, අයවැයට අොළ දෙපාර්තදම්නේත ු

පරකාශය සහ දවනතේ පරකාශන පකළකදයල කිරීම 

 විදෙේශ මූලයයනය සහ ණය සම්බනේධදයනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ අධයක්ෂ ජනරාලේ, මුෙලේ 

අමාතයාාශ දලේකම් දවතකනේ විවිධ ආයතන මඟිනේ සිදු කරනු ලබන ඉලේලීම් සොහා අවශයතාව අනවු 

කාලානුපීපව කටයුතු සදිු කිරීම 

 2018 වසදර් පාර්ලකදම්නේතවු මඟිනේ ණය සම්බනේධව අසන පරශේන 03ක් සොහා විදෙේශ ණය සම්බනේධ 

පකළකතුරු සැපයීම හා විදෙේශ ණය සම්බනේධව අසන ලෙ විග්ණන විමසුම් 09ක් සොහා පකළකතුරු සැපයීම 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 60 

  

 විදෙේශ ණය සම්බනේධ පැන නඟින ග්ැටුල සොහා මනා සම්බනේධීකරණයක් ඇතක කර ග්ැනීම සොහා එම 

නිදයෝජිතායතන සහ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ අොළ අාශ සමඟ නිරනේතරදයනේ කටයතුු කිරීම 

 රදට් ණය කළමනාකරණය ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීදම් අභිලාෂදයනේ දපාදු රාජය මණ්ැල දලේකම් 

කාර්යාලය හා දලෝක බැාකුව/ ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල මඟිනේ සදිුකරන ලෙ විදෙේශ දූත මණ්ැල 

03කට පහසකුම් සැපයමි 

 ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල හා දලෝක බැාකුව දවත ඔවුනේදග්ේ වාර්ෂකක වාර්තා සොහා අවශය දතාරතුරු 

අොළ ආකිතක අනුව ලබාෙමී 

 දලෝකදයේ පකළකග්තේ සෙිේධානේත අනුව අනුග්ත දවමිනේ දෙේශීය හා විදෙේශීය ණය කළමනාකරණය සොහා 

විදෙේශ  සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව හා ශ්රී ලාකා මහ බැාකවු දවත පහසුකම් සැපයීම සොහා තන ි

ෙතේත පෙේධතකයක් මඟිනේ වැා කාර්යක්ෂමව පහසුකම් සැපයීම සොහා ෙැනට පවතකන  දපාදු රාජය 

මණ්ැලීය ණය සටහනේ කිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතකය යාවතේකාලීන කිරීදම් කටයුතු අවසනේ කරන 

ලෙී 
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අාශ සම්බනේධීකරණ හා කාර්යසාධන 
අධීක්ෂණ ඒකකය 

 
ශ්රී ලාකා රජය විසනිේ පරකාශ කර ඇතක සාවර්ධන පරතකපතේතක රාමුව මඟිනේ පරමුසතා පෙනම මත හඳුනා 

ග්නේනා ලෙ සාවර්ධන වයාපිතීනේ ක්රියාතේමක කිරීම සොහා වන විදෙේශ මූලය පරභවයනේ ආකර්ශනය කර 

ග්ැනීම  නිල සාවර්ධන ආධාර උපදයෝජනය හා කළමනාකරණය  විදෙේශ ආධාර සම්බනේධීකරණ 

ක්රියාවලකය වැඩිෙියුණ ුකිරීම යනාෙ ීකාර්යයනේ ඉටු කිරීම දමම ඒකකදයේ මූලකක වග්කීමයි. 

දමම ඒකකය මඟිනේ දෙපාර්තදම්නේතුව තුළ පවතකන එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේට අොළ 

සියලුම අාශ සම්බනේධීකරණය කරන අතර  2018 වසදර්ෙී පහත සොහනේ කාර්යයනේහි සාර්ථකව 

නියැලකණි. 

2018 ක්රියාකාරකම්  

 රජදයේ සාවර්ධන මූලාරම්භයනේ දලස ක්රියාතේමක කිරීමට නියමිත සාවර්ධන වයාපිතක සහ වැැසටහනේ 

සොහා අවශය අරමුෙලේ පහසුකම් ලබාග්ැනීම සොහා දර්ඛීය අමාතයාාශ වලකනේ ලැදබන වයාපිතක 

දයෝජනා 62ක් සමාදලෝචනය කරන ලෙ ි

 ජාතකක ක්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුව මඟිනේ අනුමත කරන ලෙ වයාපිතක දයෝජනා 19ක් විදෙේශ 

මුලයයනය ලබාග්ැනීම සොහා අොළ සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශ දවත දයාමු කිරීම 

 දෙපාර්තදම්නේතුදඅ සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශයනේදග්නේ දතාරතුරු විමසීම මඟිනේ විදෙේශ ආධාර 

මඟිනේ ක්රියාතේමක කිරිමට නියමිත නව වයාපිතක දයෝජනා මාලාව පකළකදයල කිරීම 

 2017 වර්ෂය සොහා වත දෙපාර්තදම්නේතු කාර්යසාධන වාර්තාව පකළකදයල කිරීමට අවශය දයෙවමු් 

ලබාෙීම 

 දෙපාර්තදම්නේතුදඅ සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශ මඟිනේ ඉෙරිිපතේ කරන ුලබන ඇසේතදම්නේතු එකතු කර  

2019 වසර සොහා ක්රියාතේමක හා නව වයාපිතක දයෝජනා ඇතුලතේ විදෙේශ මූලයයන අයවැය 

ඇසේතදම්නේතුව පකළකදයල කිරීම හා සම්බනේධීකරණය කිරීම 

 දෙපාර්තදම්නේතුදඅ සියලුම අාශයනේහි සහදයෝගී්තේවදයනේ 2018 වසරට අොළ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සකසේ කිරීම සහ 2017 වසදර් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට අොළ පරග්තකය වාර්තා 

කිරීම 

 පාර්ලකදම්නේතුව  ජනා්ෂපතක දලේකම් කාර්යාලය  අග්රාමතය කාර්යාලය  විග්ණකා්ෂපතක දෙපාර්තදම්නේතුව  

භාණ්ැාග්ාරදයේ විවිධ දෙපාර්තදම්නේත ුසහ නිදයෝජය භාණ්ැාග්ාර දලේකම් කාර්යාලය දවතකනේ විදෙේශ 

මූලයයන වයාපිතක  ඒවාදයේ පරග්තකය  ඉෙරිිදයේෙී ණය දග්වන ආකාරය  පරසම්පාෙන ග්ැටුල ආෙ ීවිවිධ 

විෂය පකළකබො ඉලේලීම් 38ක් ඉෙිරිපතේ වත අතර  ඊට අොළ යාවතේකාලීන කරන ලෙ දතාරතරුු සපයන 

ලෙි  
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පාලන හා ග්ණිමු් අාශවල 
කාර්යසාධනය 
 

 

පාලන  
 
දෙපාර්තදම්නේතුව කාර්යක්ෂමව පවතේවාදග්න යාම සොහා අවශය යටිතල පහසුකම් හා අවශය සහායක දසේවා 

සපයනු ලබනේදනේ පාලන හා ග්ිණුම් අාශ මඟිනි. එම දසේවා යටදතේ දභෞතකක හා මානව සම්පතේ සාවර්ධනය හා 

කළමනාකරණය  දසේවාවනේ සම්බනේධ දභෞතකක සම්පතේ සැපයීම කළමනාකරණය කිරීම හා නැතේතුව සහ මූලය 

කළමනාකරණය පරධාන වශදයනේ සිදුකරනු ලබයි.  

 

දතාරතුරු ෙැනග්ැනීදම් අයතිකවාසකිම් පකළකබො පනදතේ වි්ෂවිධාන ක්රියාතේමක කිරීම 
 

ශ්රී ලාකා පාර්ලකදම්නේතුව විසිනේ සම්මත කරනු ලැබූ 2016 අාක 12 ෙරණ දතාරතුරු ෙැනග්ැනීදම් අයිතකවාසිකම් 

පකළකබො පනදතහි වි්ෂවිධාන ක්රියාතේමක කිරීම සොහා  විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදඅ නම් කළ නිලධාරියා 

වශදයනේ අධයක්ෂ ජනරාලේ  ආර්.එම්.පී. රතේනායක මහතා කටයුතු කරනු ලබයි. අතකදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේ    

සල.ඒ.පී. අදේදසේකර මහතා සහ අධයක්ෂ  සී.ැේලකඅ.දක්. ධර්මදසේන මහතා දතාරතුරු නිලධාරිනේ දලස පතේකර 

ඇත. 
 

පනදතහි වි්ෂවිධාන පරකාරව සේථාපකත කරන ලෙ දතාරතුරු ඒකකය දවත 2018 වර්ෂය තුළෙී දතාරතුරු ඉලේලීම් 

08ක් ලැී  ඇතක අතර  ඒ සෑම ඉලේලීමක් සොහාම අවශය දතාරතුරු ලබාෙීදමනේ නියමිත කාලය තුළෙී පරතකචාර 

ෙක්වා ඇත. 
 

කාර්ය මණ්ැල නපිණුතා සාවර්ධනය හා පහුණු ුකිරීම 

දෙපාර්තදම්නේතුදඅ කාර්ය මණ්ැල නිපුණතා සාවර්ධනය දවනුදවනේ 2018 වර්ෂදයේෙී විදශේෂ අවධානයක් දයාමු 

කරන ලෙී. ඒ අතුරිනේ කාර්ය මණ්ැලය සොහා දෙේශීය දමනේම විදෙේශීය පුහුණු අවසේථා ලබාෙීම මඟිනේ 

දෙපාර්තදම්නේතුදඅ නිලධාරීනේදග්ේ කුසලතා වර්ධනය කර ග්ැනීමට සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ මට්ටමකට දග්න 

ඒම සොහා කටයුතු කරන ලෙී. ආයතනදයේ නිලධාරීනේට 2018 වර්ෂය තුළෙී ලබාදෙන ලෙ දෙේශීය හා විදෙේශීය 

පුහුණු ක්දෂේතරයනේ සහ පුහුණු කරන ලෙ කාර්ය මණ්ැල සාසයාව පහත සොහනේ පරිෙි දඅ. 

 නලිධාරීනේ ලැබ ූදෙේශයී පුහණුු 

පුහණු ුපාඨමාලාව 
පුහණුවු ලෙ 
නලිධාරීනේ 
ග්ණන 

ෂෂධ මිලෙී ග්ැනීදම් පරසම්පාෙන කටයුතු සොහා දමවලමක් දලස රාමුග්ත ග්ිවිසුම 1 

දටෝසේට් මාසේටර් ඉනේටර්නැෂනලේ ආයතනය සමඟ ලබාදෙන ෙීප වයාපේත දසේවාවනේහි විදශේෂ 

දශරේණිදයේ නිලධාරීනේ සොහා කථා කිරීදම් පුහුණුව 

2 

දටෝසේට් මාසේටර් ඉනේටර්නැෂනලේ ආයතනය සමඟ ලබාදෙන ෙීප වයාපේත දසේවාවනේහි Iපනේතකදයේ 

නිලධාරීනේ සොහා කථා කිරීදම් පුහුණුව 

5 

MS Access ෙතේත ග්බැා කළමනාකරණය 1 

උසසේ පැතුරුම්පතේ (Advanced Excel) පාඨමාලාව  6 

ශ්රී ලාකා ක්රමසම්පාෙන දසේවදයේ Iපනේතකදයේ නිලධාරීනේදග්ේ හැකියා වර්ධන පුහුණු වැැසටහන 4 

 USAID වයාපිතකය යටදතේ හැකියා වර්ධන පුහුණු වැැසටහන 5 

වාර්තා ලකවීදම් හැකියාව 2 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 63 

  

 

නලිධාරීනේ ලැබ ූවිදෙේශයී පහුණු ු
 

පුහණු ුවැැසටහන පැවැතේවත රට 
සහභාග්වීත 
නලිධාරීනේ 
ග්ණන 

ආර්ථික හා රාජය පරතකපතේතක පකළකබො විෙයාපතක උපා්ෂ වැැසටහන ඕසේදේලකයාව 1 

දපාදු රාජය මණ්ැලීය දලේකම් කාර්යාලදයේ ණය වාර්තාකරණය හා 

කළමනාකරණ පෙේධතක පකළකබො පුහුණුව 

එක්සතේ 

රාජධානිය 

1 

ශ්රී ලාකාදඅ නිෙහසේ දවළො කලාප කළමනාකරණය පකළකබො සමුුලව - 2018 චීනය 1 

ආදයෝජන වයිපිතකවල ආර්ථික විශේදලේෂණය දකාරියාව 1 

IMF –SARTTAC  මූලය විශේදලේෂණය හා පුදරෝකථනය ඉනේෙියාව 1 

සාවර්ධනය වන රටවලේ සොහා එක් තීරයක් එක් මාවතක් දසේ සාවර්ධන 

වැැසටහන පරවර්ධනය කිරීදම් සමුුලව 

චීනය 1 

රටවලේ අතර RMB නිරවුලේ කිරීම හා RMB ජාතයනේතරකරණය චීනය 2 

සාවර්ධනය වන රටවලේ සොහා මූලයමය උපායමාර්ග් චීනය 1 

රාජය මූලය කළමනාකරණය/රාජය ණය කළමනාකරණය පකළකබො විධායක 

වැැසටහන 

ජපානය 1 

විදෙේශීය නිලධාරීනේ සොහා එක් තීරයක් එක් මාවතක් දසේ මාර්ග් ඉෙිකිරීම 

පකළකබො සමුුලව 

චීනය 5 

සාවර්ධනය වන රටවලේ සොහා ෙකුණු - ෙකුණු සහදයෝග්ීතා සමුුලව චීනය 4 

රාජය පරසම්පාෙනය හා දකානේතරාතේ පාලනය පකළකබො ඩිපේදලෝමා පාඨමාලාදඅ 

විදෙේශ පුහුණුව 

ඉනේෙියාව 1 

ශ්රී ලාකා පරිපාලන දසේවදයේ I  නිලධාරීනේදග්ේ හැකියා වර්ධනය පකළකබො 

පාඨමාලාදඅ විදෙේශ පුහුණුව 

මලයාසියාව 1 

දසෝයා දබෝාචි නිෂේපාෙනය හා සැකසීදම් තාක්ෂණය හා සාවර්ධනය වන 

රටවලේ සොහා කාර්මික ධාරිතා සාවර්ධනය පකළකබො සමුුලව 

චීනය 1 

විධායක සාවර්ධන සහදයෝග්ීතාවය සොහා දග්ෝලීය හවුලේකාරීතේවය හා 2018 

දකාරියානු ඉදග්නුම් හා කඩිනම් කිරීදම් වැැසටහන 

දකාරියාව 1 

Saemoul ආෙර්ශ ග්ම්මාන නායකතේව පුහුණු වැැසටහන දකාරියාව 1 

ආසියානු රටවලේ සොහා දතාරතරුු සම්බනේධීකරණය පරවර්ධනය කිරීම පකළකබො 

සමුුලව 

චීනය 2 

 

පුහණු ුපාඨමාලාව පුහණුවු ලෙ 
නලිධාරීනේ 
ග්ණන 

වයාපිතක කළමනාකරණය හා වයාපිතක දයෝජනා ලකවීම 10 

ඉෙිරිපතේ කිරීදම් හා කථන හැකියා වර්ධනය 5 

විතේතකකයනේ සොහා ඉාග්රීසි ඩිපේදලෝමාව - 2018 3 

දයෙවුම් - නිමවුම් විශේදලේෂණය පකළකබො ක්රදමෝපායික ෙැනුම පාෙක විසඳුම් ලබාෙීදම් සහයක 

වැැමුුලව 

3 

නව සිග්ාසේ පුහුණු වැැමුුලව 2 

රැකියාමය කාර්යයනේ සොහා සහතකකපතේ වැැසටහන 5 



 2018 
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මලූය විග්රහය 

වියෙම් පකළකබො මලූය දතාරතරුු 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව රජයට ආොයම් උපයා දෙන දෙපාර්තදම්නේතුවක් දනාවන නිසා එය මුෙලේ 

එක්රැසේ කිරීදම් ආයතනයක් දලස දනාසැලදක්. 2018 වර්ෂදයේ අයවැය ශීර්ෂ අාක 239 යටදතේ 

දෙපාර්තදම්නේතුදඅ කාර්ය මණ්ැල පුෙේග්ල පඩිනඩි  පරාග්ේධන වියෙම්  අතේතකකාරම් ග්ිණුම්  පුනරාවර්ථන හා දවනතේ 

වියෙම් සොහා දමදහයවීම් වලට අොළ මූලය පරතකපාෙන පහත වග්ුදවනේ ෙැක්දඅ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  
   

  
  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පෙුේග්ල පඩිනඩි සොහා පරතකපාෙන 

 (රු) 

මුෙලේ පරතකපාෙන 80,985,000.00 

එකත ුකලා   

පරිපතරක පරතකපාෙන  

මු.දර. 66 යටදතේ මාරු කිරීම් 1,745,000.00 

අැ ුකලා  

මු.දර.66 යටදතේ මාරු කිරීම් - 

මුුල පරතකපාෙන 82,730,000.00 

වසර තුළ වියෙම් 82,470,025.44 

දවනතේ පනුරාවර්ථන වියෙම් 

 (රු) 

මුෙලේ පරතකපාෙන  372,360,000.00 

එකත ුකලා  

පරිපතරක පරතකපාෙන  11,100,000.00 

මු.දර. 66 යටදතේ මාරු කිරීම් -  

අැ ුකලා  

මු.දර. 66 යටදතේ මාරු කිරීම් 1,745,000.00 

මුුල පරතකපාෙන 381,715,000.00 

වසර තුළ වියෙම් 380,911,635.92 

පරාග්ේධන වියෙම 

 (රු) 

මුෙලේ පරතකපාෙන  3,601,700,000.00 

එකත ුකලා  

පරිපතරක පරතකපාෙන  345,200,000.00 

මු.දර. 66 යටදතේ මාරු කිරීම් 940,000.00 

අැ ුකලා  

මු.දර. 66 යටදතේ මාරු කිරීම් 940,000.00 

මුුල පරතකපාෙන 3,946,900,000.00 

වසර තුළ වියෙම් 3,890,313,442.32 



 2018 
 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 65 

  

පරාග්ේධන වියෙම 

 

අයවැය පරතකපාෙනයනේ උපදයෝජනදයේ සාරාාශය 

වියෙම් විසේතරය 2018 ඇසේතදම්නේතවු (රු) 2018 ශෙුේධ පරතකපාෙන (රු) 2018 සතය වියෙම (රු) 

පුනරාවර්ථන වියෙම් 453,345,000.00 464,445,000.00 463,381,661.36 

පරාග්ේධන වියෙම් 3,601,700,000.00 946,900,000.00 3,890,313,442.32 

එකතවු 4,055,045,000.00 4,411,345,000.00 4353695103.68 

  

අතේතකකාරම් “ී ” ග්ණිමු 

රාජය නිලධාරීනේට ණය ෙීම සොහා දමම දෙපාර්තදම්නේතුදඅ එක් අතේතකකාරම් ග්ිණුමක් ඇත. සමාදලෝචිත වර්ෂය 

තුළ අතේතකකාරම් ග්ිණුදම් නිශේචිත සිමාවනේ පකළකපැෙ ඇතක අතර, එම ග්ිණුදම් දමදහයුම් පහත පරිෙි දඅ. 

විසේතරය අනමුත සමීාව (රු) සතය වියෙම (රු) 

වියෙම් කිරීදම් උපරිම සීමාව 7,500,000.00 5,262,180.00 

ලැී දම් අවම සීමාව 3,700,000.00 4,849,463.00 

හර දශේෂදයේ උපරිම සීමාව  30,000,000.00 19,554,496.00 

 

විග්ණන විමසමු 

2018 වර්ෂය තුළ ජාතකක පරතකපතේතක හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයනේ විග්ණන විමසුම් 01ක් හා විග්ණකා්ෂපතක 

දෙපාර්තදම්නේතුදවනේ විග්ණන විමසුම් 06ක් ෙ ලැී  ඇතක අතර  සියුලම විමසුම් සොහා පකළකතුරු යවා ඇත. 

මලූය පරකාශන 2018 

2018 වර්ෂයට අොළ මූලය පරකාශ 2019 දපබරවාරි 27 ෙින ජාතකක විග්ණන කාර්යාලය දවත ඉෙිරිපතේ කර ඇත.       

වැය 
සාදක්තය 

වැය ශරී්ෂය 2018 
ඇසේතදම්නේතවු (රු) 

2018 ශුෙේධ 
පරතකපාෙන (රු) 

වියෙම්  
(රු) 

2001 දග්ාැනැග්ිලක සහ ඉෙිකිරීම්  
පනුරුතේථාපනය  හා වැඩිෙියුණු 
කිරීම 

50,000.00 50,000.00 3,840.00 

2002 යනේතර හා උපකරණ 
පුනරුතේථාපනය  හා වැඩිෙියුණු 
කිරීම 

200,000.00 

 

200,000.00 

 

69,837.50 

2003 වාහන පුනරුතේථාපනය හා 
වැඩිෙියුණු කිරීම 

1,000,000.00 1,190,000.00 1,182,807.30 

2102 ග්ිහ භාණ්ැ හා කාර්යාලීය 
උපකරණ අතේපතේ කර ග්ැනීම 

1,000,000.00 60,000.00 28,900.00 

2103 යනේතර හා යනේදතරෝපකරණ 
අතේපතේ කර ග්ැනීම 

1,000,000.00 1,750,000.00 1,712,325.00 

2204 (21) ආසියානු යටිතල පහසුකම් 
ආදයෝජන බැාකුව 

3,443,200,000.00 3,634,400,000.00 3,578,579,569.94 

2205 (17) රාජය දනාවන ආයතන සොහා 
පරාග්ේධන පරොනයනේ 

250,000.00 250,000.00 19,618.00 

2401 කාර්ය මණ්ැල පුහුණු 5,000,000.00 5,000,000.00 4,982,607.78 

2401 (13) කාර්ය මණ්ැල පුහුණු - (ජපනේ 
ශිෂයතේව ආධාර) 

150,000,000.00 304,000,000.00 303,733,936.80 

 එකතවු 3,601,700,000.00 3,946,900,000.00 3,890,313,442.32 



කාර්යසාධන වාර්තාව 2018 
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අධයක්ෂ ජනරාලේ

අතකදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේ

ණය කළමනාකරණ අාශය, දෙේශීය 
මූලය, පරාග්ේධන දවළොදපාල හා

ආදයෝජන අාශය

ණක

අධයක්ෂ

සඅ

සඅ

පරාදවඅාා

අධයක්ෂ

සඅ

හවඅ

අධයක්ෂ

සඅ

සඅ

අතකදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේ

දලෝක බැාකුව හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙලේ අාශය 
මැෙ දපරෙිග් හා ෙකුණු ආසියාන ුඅාශය, චීන හා
ආසියාන ුයටිතල පහසුකම් හා ආදයෝජන බැාකු
අාශය, ආාශික සම්බනේධීකරණ හා කාර්යසාධන
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,yq;ifapd;   nghUshjhu tsh;r;rpiaj; Jhpjg;gLj;Jtjw;F ntspehl;L epjpapidj;; 
jpul;Ltjd; %yKk;> Kfhikj;Jtk; nra;tjd; %yKk; Njitahd mwpT> kw;Wk; 
epGzj;Jt hPjpahf rpwe;j juj;ij miljy;. 

J}u Nehf;F 
 

ehl;bd; ePz;l fhyg;gL;fldpd; epiyNgwhd  jd;ikiag; NgZk; mNj Ntis> 
,yq;ifapd; nghUshjhu kw;Wk; r%f mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; MjuTld;  
Fiwe;j epge;jidfSld; Fiwe;j rhj;jpakhd nrytpy; ntspehl;L epjpapidj; 
jpul;ly;. 

nraw;gzp 

 Kd;Dhpik mspf;fg;gl;Ls;s Jiwfspd; mgptpUj;jpj; NjitfSf;F epjp 
toq;Ftjw;F Fiwe;j nryTlDk;> Fiwthd ,lUlDk; ntspehl;L tsq;fisj; 
jpul;Ljy;. 

 ntspehl;L tsq;fis tpidj; jpwDilajhfTk;> gaDW tpisTs;sjhfTk; 
gad;gLj;Jtjw;F trjpaspj;jy;. 

 ehl;bd; ePz;l fhy ntspehl;Lg; gLfld;fis epiyNgwhd jd;ikiag; NgZtjw;Fg; 
gq;fspg;Gr; nrYj;Jjy;.  

 ntspehl;Lg; gapw;rp tha;g;Gf;fis tpidj;jpwdhd gad;ghl;bd; %yk; mur Jiwapd; 
kdpj ts mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;Gr; nrYj;Jjy;. 

 jpizf;fsj;jplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;s ghhpa nghWg;Gf;fis gaDW 
tpisTs;sjhfTk;> nraw;jpwd; nfhz;ljhfTk; epiwNtw;Wtjw;F jpizf;fsj;jpd; 
jpwd;fis njhlh;e;J tYT+l;Ljy;. 

vkJ Nehf;fq;fs; 

 rfy rl;lq;fisAk;> xOq;F tpjpfisAk; filg;gpbg;gjd; ClhfTk;  kw;Wk; rpwe;j 
Fz eyd;fNshL ,zq;fp elg;gjd; ClhfTk;> MSik> ntspg;gilj;jd;ik> 
ntspg;gLj;Jif> kw;Wk; xOf;f newpfspd; mjp cah; juj;ijg; NgZjy;. 

 jpizf;fsj;jpd; mf;fiwia Kd;dpWj;jp mjp cah; jukhd jdpg;gl;l Neh;ikiag; 
NgZjy;. 

 gzpf; FOtpdhpd; nrayhw;Wiffis ntspf;fhl;lf; $bathwhd gu];gu kjpg;G 
kw;Wk; ek;gpf;iff;fhd R+oiy Vw;gLj;jpg; g+uzkhd rhj;jpaq;fis epiwNtw;Wjy;. 

 gq;fhsu;fSld; cz;ikahdJk;> epahakhdJkhd njhlh;Gfspd; Clhf xOf;f 
newpfspd; ePz;l fhy cwTfis Nkk;gLj;Jjy;.  

 rfy kl;lq;fspYk; cs;s gzpahsh;fSf;F mjpfhukspj;jy;> jiyaPLfisf; 
Fiwj;jy;> kw;Wk; mth;fisf; flikg; nghWg;Gs;sth;fshf ,Uf;FkhW Ntz;Ljy;. 

 

vkJ tpOkpaq;fs; 

 



 
 

 

 

ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk; xNu 
ghu;itapy ; 
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jpizf;fsq;fSld; xUq;fpize;J nraw;gLtJld;> 2018 Mk; Mz;L etk;gu; khjk;  04 Mk; 

jpfjp tiuapy; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; mikr;rpd; Neubf; 

fz;fhzpg;gpd; fPOk;> mjd; gpd;du; epjp mikr;rpd; fPohYk; nraw;gl;lJ. 

 

ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fskhdJ gzpg;ghsu; ehafk; cs;slq;fyhf ehd;F Nkyjpf 

gzpg;ghsu;fspdhYk; epUtfpf;fg;gLfpwJ. gpupTj;jiytu;fs; vd nraw;gLfpd;w gzpg;ghsu;fspd; 

Nkw;ghu;itapd; fPo; gpd;tUk; gpupTfs; kw;Wk; myFfs; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 
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Nkd;Nehf;F 
“Jhu Nehf;F 2025” vd;w murhq;fj;jpd; nfhs;if Mtzj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;sthwhd mjd;; Gjpa 

mgptpUj;jpr; rthy;fis> eLj;ju tUkhd ehL vd;w epiyapid milag;ngw;Ws;s ,yq;if>  

rkepiyahd  nghUshjhu tsu;r;rpapidj;  Njhw;Wtpg;gjw;fhd  epiyikfis cUthf;Ftjw;fhf 

mu;g;gzpj;Js;sJ. ,r;#o;epiyapy;> FWfpa fhyj;jpy; fzprkhd  nghUshjhu kw;Wk; epjp 

tUkhdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd Jiwfspy; jdpahu; Jiw KjyPLfis Cf;Ftpj;J> 

mLj;JtUk; Ie;J tUlq;fspy; nkh.c.cw;gj;jpapy; 5-6 rjtPj kl;lj;jpy; tUlhe;j  nghJ KjyPl;bidg; 

NgZtjw;fhd eltbf;ifapidAk; vLj;Js;sJ.  
 

ehl;bd;  nghJ KjyPl;L ,ilntspapidf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F nkhj;j cs;ehl;Lr; Nrkpg;Gf;fs; Kw;wpYk; 

Nghjhj epiyapy;> murhq;f KjyPLfspy;  Fwpg;gplj;jf;fsT gq;fspg;Gr;nra;Ak;  ntspehl;L epjpaspg;G 

trjpfspd; ghy; murhq;fk; mjpfk; rhu;e;jpUf;f NeupLfpwJ. ntspehl;L Neub KjyPL> Vw;Wkjpfs; kw;Wk; 

Rw;Wyhj;Jiw vd;gdtw;wpid Cf;Ftpj;J eLj;ju kw;Wk; ePz;l fhyj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f nghUshjhu 

tUkhdq;fis cUthf;Ftjw;fhf ghupastpyhd %Nyhgha cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; 

fUj;jpl;lq;fSf;F ntspehl;L epjpaspg;Gf;fs; gpujhdkhf nrytplg;gLfpd;wd. ,NjNtis> ePz;l 

fhyj;jpy; gy Neu;kiwahd tpisTfisf;  nfhz;bUf;Fk; Rfhjhuk;> fy;tp kw;Wk; jpwd; Nkk;ghl;Lf; 

fUj;jpl;lq;fis  Nkk;gLj;Jtjd; %yk; vkJ kdpj tsj;jpd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;Fk; tpNrl 

ftdQ; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 
 

mjw;fika> ehl;bd; gLfld; epiyNgw;Wj;jd;ikapidg; Ngzp rhj;jpakhd Mff; Fiwe;j nrytpdj;jpy; 

Njitg;gl;l ntspehl;L epjpaspg;gpidj; jpul;Ltjd; ghy; ftdQ;nrYj;Jfpd;w vkJ fld; ngWif 

%Nyhghaj;Jld; ,ize;j tifapy;  ntspehl;L epjpaspg;G trjptha;g;Gf;fis ehk; Muha;fpd;Nwhk;. 
 

vt;thwhapDk;> ehL cau; eLj;ju tUkhd ehL vd;w epiyapid mile;Js;sjd; fhuzkhf rYif 

epjpaspg;Gf;fhd fpilg;gdthdJ fle;j Ie;J Mz;Lfspy;  fLikahf tPo;r;rpaile;Js;sJ. Mjyhy;> 

fld;ngWifr; nrytpdj;jpid rhj;jpakhd kl;lj;jpy; Ngzp epjpr; re;ijfs; kw;Wk; ,U jug;G kw;Wk; 

gy;jug;G mgptpUj;jpg; gq;fhsu;fsplkpUe;J fyg;G rYifay;yhj> rYifAld; $ba kw;Wk; tu;j;jf 

epjpaq;fs; vd;gdtw;wpypUe;J nghJ KjyPLfisj; jpul;Ltjw;fhf  ntspehl;L epjpaspg;gpw;fhd 

njupTfis tpupTgLj;Jtjw;fhd eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sd. gy;fl;l epjpaspg;G trjpfs;> 

tpj;jpahrkhd khWk; kw;Wk; khwh guty;fSld; $ba nefpOk; jd;ik nfhz;l fld; tpiyaply; 

njupTfs;> Kjpu;Tf; fhy fl;likg;Gf;fs; kw;Wk; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lf; fld;fs; vd;gd Nghd;w 

Gjpa epjpaspg;G khjpupfSk; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf murhq;fj;jpdhy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. gy;NtWgl;l 

%Nyhgha mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;jtjw;fhf cld;ghlhd tpfpjq;fspy; cs;Su; 

tq;fpfspypUe;J epjpaspg;Gf;fisj; jpul;Ltjw;fhd eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
 

kWgf;fj;jpy;> epuy; mikr;Rf;fspdhy; Muk;gpf;fg;gl;l mgptpUj;jpf; fUj;jpl;l Kd;nkhopTfspd; 

vz;zpf;ifapYk; Fwpg;gplj;jf;f mjpfupg;G Vw;gl;Ls;sjd; fhuzkhf  ntspehl;L epjpaspg;Gf;fhd 

Nfs;tpapYk; fle;j fhyq;fspy; fzprkhdsT mjpfupg;G Vw;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk;> jw;Nghija rl;l 

kw;Wk; ntspehl;Lf; fld;ngWiffNshL rk;ge;jg;gl;l epWtd uPjpahd tiuaiufs;> murhq;f 

tuTnryTj;jpl;lj;jpy; mtw;wpid cs;thq;Ftjw;fhd jpwd; mt;thNw eLj;ju kw;Wk; ePz;l 

fhyj;jpw;nfjpuhf  gLfld; epiyNgw;Wj;jd;ikapidg;  NgZtjd;ghy; murhq;fj;jpd; mu;g;gzpg;G vd;gd 

cs;slq;fyhf gy;NtWgl;l fhuzq;fSf;fhf vjpu;ghu;f;fg;gl;lthwhd mNj tpfpjq;fspy;  ntspehl;Lg; 

gLfld;fis mjpfupg;gjw;F KbahJs;sJ. 
 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fs; fUj;jpw;nfhs;sg;gl;L> murhq;fk; ehza Vw;w ,wf;f ,lu;Tfs; kw;Wk; 

ntspthupahd mjpu;Tfs; fhzg;gl;l NghjpYk; rhj;jpakhd ehza kw;Wk; murpiw Kfhikr; 

nraw;ghLfs; vd;gdtw;wpidf; filgpbg;gjd; %yk; mjd; jtWifaw;w  epiyapidg; Ngzp NkNy 

Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fSf;F Kiwahf ftdQ;nrYj;jp 2018 Mk; Mz;bd; NghJ nghJ KjyPl;Lf;Fj; 

Njitahd ntspehl;L tsq;fis murhq;fk; jpul;bAs;sJ. 
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ntspehl;L epjpaspg;G  
ntspehl;L epjpia jpul;Ljy; 
 

,yq;ifapy; mgptpUj;jpf;fhf murhq;fk; rhu;gpy; ntspehl;L tsq;fis xd;Wjpul;LtJ ntspehl;L 

tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd gzpahFk;. mjw;fika> murhq;fk; fle;j ehd;F jrhg;j fhykhf 

gy;NtWgl;l ,Ujug;G kw;Wk; gy;jug;G mgptpUj;jp jug;Gf;fisAk; ntspehl;L re;ijfisAk; gad;gLj;jp 

rYiff; fld;> Vw;Wkjpf; fld;> njhopy;El;g cjtpfs;> KOikahd nfhilfs; kw;Wk; %yjd re;ijf; 

fld; vDk; topKiwfs; %yk; ntspehl;L epjpia Vw;ghL nra;Js;sJ.   
   

,yq;ifapd; fld; njhFjp fhyj;jpw;F Vw;g Fwpg;gplj;jf;f gy;tifg;gLj;;jYf;F cl;gl;Ls;sJ. ehl;bd; 

nghUshjhu mgptpUj;jp fhuzkhf epfOk; jdpahs; tUkhdj;jpd; njhlu;r;rpahd mjpfupg;Gf;F ,izthf 

Vw;gLk; Nfs;tpf;F rhu;ghf mjd; gupkhz mikg;G kw;Wk; tif fhyj;jpw;F Vw;g khWgl;Ls;sJ. tPjp> 

mjpNtfg; ghijfs;> ghyq;fs;> kpd;rhuk;> JiwKfq;fs;> tpkhd epiyaq;fs;> ePu; toq;fy;> ePu;ghrdk; 

kw;Wk; Gifapujg; ghijfs; Nghd;w nghUshjhu cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fspd; 

epjpaplypy; murhq;fk; ghupa mstpy; ntspehl;L epjpia <LgLj;jpAs;sJ. ,yq;if fPo; eLj;ju tUkhdk; 

nfhz;l ehlhf tifg;gLj;jg;gl;Ls;s fhuzj;jpdhy; KOikahd nfhilfs; kw;Wk; rYiff; fld;fs; 

kPjhd gpuNtrk; Fiwe;Js;sNjhL> rYiff; fld; kw;Wk; rYifaw;w fld;fspd; fyit kw;Wk; 

ntspehl;L %yjd re;ijf; fld;> fld; njhFjpapd; gpujhd mq;fkhf khwpAs;sJ.  

  

ntspehl;L tsq;fis xd;Wjpul;Ltjpy; ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk;> murhq;f fldpd; 

epiyNgw;jd;ikiag; Ngzpa tz;zk; murhq;fj;jpd; eLj;jufhy epjpf; nfhs;ifr; rl;lfk; kw;Wk; fld; 

%Nyhghaq;fspdhy; jahupf;fg;gl;Ls;s ,yf;Ffis mile;j tz;zk; ehl;by; epyTk; rl;l 

tiuaiwfSf;F cl;gl;L jdJ gzpia rpwg;ghf epiwNtw;wpAs;sJ.  

 

2018 Mk; Mz;L ntspehl;L mgptpUj;jp jug;Gf;fspd; kw;Wk; fld; toq;Fk; Kftuhz;ik epWtdq;fs; 

%yk; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;fhf fpilf;fg;ngw;w nkhj;j 

epjp xg;Gjy;fspd; msT 1>241.59 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fshFk;. mjpy; 1>108.67 kpy;ypad; mnkupf;f 

nkhyu;fs;> 28 xg;ge;jq;fs; %ykhd fldhfTk; vQ;rpa 132.92 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs;> 11 nfhil 

xg;ge;jq;fs; ClhfTk; 2018 Mk; Mz;L fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. 2018 Mk; Mz;L fld; xg;Gjy; 

gpd;tUkhW gpujhd fUj;jpl;lq;fis Muk;gpg;gjw;fhf toq;fg;gl;lJ. kfhtyp  ePu; ghJfhg;G KjyPl;L 

epfo;r;rpj;jpl;ljpw;fhf 201 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhYk; nghJf; fy;tp 

etPdkakhf;fy; fUj;jpl;lj;jpw;fhf 100 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; ru;tNjr mgptpUj;jp epWtdk; 

vDk; cyf tq;fpapdhYk; jpwd;fs; mgptpUj;jp fUj;jpl;lj;jpw;fhf Nkyjpf epjpahf (120 kpy;ypad; 

mnkupf;f nlhyu;fs; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhYk; ,yq;ifapy; kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 

64.31 fp.kP ePsk; tPjp tpupthf;fj;jpw;fhfTk; Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 13 ghyq;fis kPz;Lk; mikg;gjw;F rPd 

murhq;fj;jpdhy; (84.98 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;;fs;) toq;fg;gl;Ls;sJ. . nkhj;j mu;g;gzpg;Gfs; fPNo 

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 2>500 I.m.nlh. ru;tNjr ,iw Kiw toq;fy; kw;Wk; rPd mgptpUj;jp 

tq;fpaplkpUe;J fld; trjp I.m.nlh 1>000 kpy;ypad; vd;gtw;iw cs;slf;fpaJ. jpiwNrup Kwpfs; 

cz;bay;fspy; ntspehl;L KjyPLfs; cs;slf;fg;gltpy;iy. mur clik njhopy;Kaw;rpfSf;F 

mgptpUj;jp gq;fhsu;fs; kw;Wk; fld; toq;Fk; epWtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epjp mu;g;gzpg;GfSk; 

,jpy; cs;slf;fg;gltpy;iy. 

NkYk;> Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapdhy; ePu; toq;fy; fUj;jpl;lq;fSf;fhf 

neju;yhe;J murhq;fj;jpdhy; I.vd;.[P. tq;fpapdhy; kw;Wk; x];upahtpd; Adhnfl; tq;fpapdhy; 
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ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 160 kpy;. mnkupf;f nlhyu;fSf;fhf ,yq;if murhq;fj;jpdhy; ,iwahd;ik 

gpizaq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

mgptpUj;jp jug;Gf;fSf;F mika ntspehl;L epjp xg;Gjy;fs; - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntspehl;L epjp toq;fy; 

2018 Mk; Mz;L mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Clhf fld; kw;Wk; nfhilfshf 

ntspehl;L mgptpUj;jp jug;Gf;fsplkpUe;J kw;Wk; fld; toq;Fk; Kftuhz;ik epWtdq;fsplkpUe;J 

fpilf;fg;ngw;w nkhj;j eyd;fspd; ngWkjp 1>389.98 kpy;ypad; nlhyu;fshFk;. ,jpy; 1>368.34 kpy;ypad; 

nlhyu;fs; fldhfTk; vQ;rpa 21.64 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; nfhilahfTk; fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. 

,f;fhyg; gpuptpy; xt;nthU mgptpUj;;jp jug; 

 

 

 
 
 
 

mgptpUj;jp jug;G 
epjp xg;Gjy; (I.m.nlh kpy;ypad;) 

fld; nfhilfs; nkhj;jk; 

,Ujug;G 
475.99 57.00 532.99 

mT];jpNuypah   25.10 25.10 

gpuhd;]; 50.88  50.88 

[g;ghd; 95.78 2.30 98.08 

nfhupah 14.00 7.50 21.50 

rTjp mNugpah 15.83   15.83 

neju;yhe;J 59.07   59.07 

x];upah 30.38   30.38 

,e;jpah 45.27   45.27 

If;fpa mnkupf;fh   22.10 22.10 

rPdh 164.78  164.78 

gy;jug;G 632.68      75.92               708.60  

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp   472.50 25.00 497.50 

cyf tq;fp         104.00    104.00 

fkj;njhopy; mgptpUj;jpf;fhd ru;tNjr epjpak; 6.18   6.18 

ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak;           50.00    50.00 

If;fpa ehLfs; Kftuhz;ik   50.92 50.92 

nkhj;jk; 1,108.67        132.92           1,241.59  

Fwpg;G - ,e;j mwpf;iff;fhf gad;gLj;jg;gl;l khw;W rjtPjk; cupa tUlj;jpy; Vw;Gila xg;ge;jq;fs; 
ifr;rhj;jplg;gl;l jpfjpapy; fhzg;gl;l gy;NtWgl;l  gz tiffspd;  nryhtzp tPjj;jpw;F mikthdjhFk;. 
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ntspehl;L epjp toq;fy; 2018 
 

mgptpUj;jp jug;G epjp toq;fy; (I.m.nlh. kpy;ypad;) 

    fld; khdpak; nkhj;jk; 

,Ujug;G 

          

791.27               17.70                 808.97  

gpuhd;]; 71.74 0.40                  72.14  

rPdh 371.19                  371.19  

N[u;kdp 2.53                      2.53  

,e;jpah 49.34                    49.34  

[g;ghd; 156.76 14.40                171.16  

nfhupah 15.44                    15.44  

Fitl; 14.03                    14.03  

];ngapd; 4.84                      4.84  

rTjp mNugpah 16.93                    16.93  

neju;yhe;J 31.59                    31.59  

If;fpa ,uhr;rpak; 15.83                    15.83  

mT];jpNuypah 1.01                      1.01  

If;fpa mnkupf;fh 9.42 2.90                  12.32  

`q;Nfup 0.04                      0.04  

vr;v];gPrp (nld;khu;f;)   8.37                      8.37  

ngy;[pak;         0.29                       0.29  

x];upah 21.92                    21.92  

gy;jug;G 577.07 3.94                581.01  

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp   
400.79 0.20                400.99  

cyf tq;fp 153.20                  153.20  

fkj;njhopy; mgptpUj;jpf;fhd ru;tNjr epjpak; 3.46                      3.46  

ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak; 
19.62                    19.62  

If;fpa ehLfs; Kftuhz;ik   3.74                    3.74  

nkhj;jk;   1,368.34    21.64   1,389.98  

 
Fwpg;G - ,e;j mwpf;iff;fhf gad;gLj;jg;gl;l khw;W rjtPjk; cupa tUlj;jpy; Vw;Gila xg;ge;jq;fs; 

ifr;rhj;jplg;gl;l jpfjpapy; fhzg;gl;l gy;NtWgl;l  gz tiffspd;  nryhtzp 
tPjj;jpw;F mikthdjhFk;.  



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 5 

 

 

mu;g;gzpf;fg;gl;L nrytplg;glhj kPjp  
 
2018 Mk; Mz;L ,Wjpapy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l MapDk; ,J tiuapy; mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fspy; 

<LgLj;jTs;s ntspehl;L epjpapd; msT 8>139.8 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fshFk;. ,jpy; Ehw;Wf;F 61 

rjtPjk; ,Ujug;G mgptpUj;jp jug;gpduplkpUe;J toq;fg;glTs;sNjhL> vQ;rpa Ehw;Wf;F 39 rjtPjk; 

gy;jug;G mgptpUj;jp jug;gpduplkpUe;J toq;fg;glTs;sJ.  

 

2018 Mk; Mz;L brk;gu; ,Wjpapy; mgptpUj;jp jug;Gf;fSf;F mika xg;Gjy; 
mspf;fg;gl;l MapDk; fpilf;f Ntz;ba ntspehl;L epjpapd; msT 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
nkhj;j nrytplg;glhj kPjpapy; 26.18 rjtPjk; ghij kw;Wk; ghyq;fs; Jiwf;fhdJ vd;gJld; 
ePu;toq;fy; kw;Wk; Jg;guNtw;ghl;Lj; Jiw xt;nthd;Wf;Fk; 22.38 rjtPjkhFk;. 
 

 

 

 

 

mgptpUj;jp jug;G 
njhif 

(I.m.nlh. kpy;ypad;)  
% 

,U jug;G 4,957.2 61.0 

gpuhd;]; 411.3 5.1 

mT];jpNuypah 0.1 0.0 

rPdh 1,878.0 23.1 

neju;yhe;J 96.5 1.2 

If;fpa ,uhr;rpak; 5.1 0.1 

x];upah 29.6 0.4 

,e;jpah 524.3 6.4 
[g;ghd; 1,565.0 19.2 

Fitl; 77.9 1.0 
ghfp];jhd; 14.9 0.2 

nfhupah 83.0 1.0 
u~;ah 134.7 1.7 

N[u;kdp 35.5 0.4 

vr;v];gPrp (nld;khu;f;)   11.1 0.1 

ngy;[pak; 0.1 0.0 

];ngapd; 24.4 0.3 
vr;v];gPrp  (n`hq;nfhq;) 65.7 0.8 
gy;jug;G 3,182.5 39.0 

cyf tq;fp 1,092.8 13.4 
fkj;njhopy; mgptpUj;jpf;fhd ru;tNjr epjpak; 58.9 0.7 
ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak; 156.8 1.9 

rTjp epjpak;   159.2 2.0 

INuhg;gpa KjyPl;L tq;fp 57.2 0.7 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 1,657.6 20.4 
nkhj;jk; 8,139.8 100.0 
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Ntz;bapUe;j ntspehl;L epjp – nghUshjhuj;jpd; gy;NtW gpupTfSf;F mika 

gpupT njhif  

(I.m.nlh. kpy;) 
% 

fkj;njhopy; gpupT          

599.6  

7.37 

fkj;njhopy; 144.0 1.77 

fhy;eil ts mgptpUj;jp 56.4 0.69 

fhzp kw;Wk; ePu;g;ghrdk; 399.2 4.90 

nghUshjhu cl;fl;likg;G trjpfs;         5,370.5  65.98 

ngUe;njUf;fs; kw;Wk; ghyq;fs; 2,130.7 26.18 

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gy;Jiw 186.3 2.29 

kpd;rhuk; kw;Wk; tYr;rf;jp 532.5 6.54 

Nghf;Ftuj;J 699.5 8.59 

ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L 1,821.5 22.38 

r%f cl;fl;likg;G trjpfs; 1,031.3 12.67 

fy;tp kw;Wk; gapw;rp 16.3 0.20 

njhopy; kw;Wk; njhopw; gapw;rp 64.2 0.79 

Rfhjhuk; kw;Wk; r%f eyd;Gup 194.3 2.39 

tPlikg;G kw;Wk; efu mgptpUj;jp 293.2 3.60 

mdu;j;j Kfhikj;Jtk; 463.3 5.69 

fpuhkpa mgptpUj;jp 133.2 1.64 

Rw;whly; 293.4 3.60 

epjp 290.0 3.56 

NtW 421.8 5.18 

nkhj;jk; 8,139.8 100.00 

 

 

ntspehl;Lf; fld; epYit kw;Wk; ntspehl;L fld; Nrit 
nfhLg;gdTfs;   

Mz;L ,Wjpapy; murhq;fj;jpd; ntspehl;Lf; fld; epYit 32.54 gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fshFk;. 

2018 Mk; Mz;L nkhj;j fld; nrYj;Jiff; fl;lzk; 2>920.0 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fshFk;. mjpy; 

1>805.7 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; Muk;g fld; jtizfis nrYj;Jtjw;Fk; vQ;rpa 1>114.3 

kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs; tl;bf; nfhLg;gdTf;Fk; nrytplg;gl;lJ. 2015-2018 tiu fld; Nritf; 

fl;lzq;fs; kw;Wk; 2026 Mk; Mz;L tiuapy; kjpg;gPL nra;ag;gl;l fld; Nritf; fl;lzk; ,e;j 

tiugpd; %yk; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
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5% 5%
3%

5%
4%

32%

46%

ntspehl;Lf; fld; Kjpu;r;rp milAk; fl;likg;G 

tUlj;jpw;F Fiwthd 1-2 tUl 2-3 tUl

3-4 tUl 4-5 tUl 5-10 tUl

10 tUlq;fSf;F Nky;

Ehw;Wf;F 46 rjtPjk; 10 tUlq;fspd; gpd;du; Kjpu;r;rp milAk 

 
 

Fwpg;G:  

1. mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fSf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld;fs;> ru;tNjr ,iwahd;ik gpizKwpfs;> ntspehl;L 

nryhtzp elg;G epjp trjpfs; cs;slq;Ffpd;wd. `k;ghe;Njhl;il JiwKf mgptpUj;jpf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

fld; jtpu;e;j Vida mur rhu;G epWtdq;fspdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ntspehl;Lf; fld;fs; cs;slf;fg;gltpy;iy.  

 

2. fld; Nritf; fl;lzk; = fld; jtizf; fl;lzk; nrYj;jy; + flDf;fhd tl;b nrYj;jy;.  

`k;ghe;Njhl;il JiwKf mgptpUj;jpf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld; jtpu;e;j Vida mur rhu;G epWtdq;fspdhy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ntspehl;Lf; fld;fs; cs;slf;fg;gltpy;iy. 

 

ntspehl;Lf; fld; Kjpu;r;rp milAk; fl;likg;G  

mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fSf;fhd epjpf;fhf 32.54 gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fshd nkhj;j fld; njhif 
mz;zsthf Ehw;Wf;F 22 tPjk; msT vjpu;tUk; 5 tUl fhyj;jpw;Fs; Kjpu;r;rp milaTs;sJ. vjpu;tUk; 
tUl fhyj;jpy; nkhj;j fld; Rikapd; Ehw;Wf;F 32 rjtPjk; Kjpu;r;rp milaTs;sJ. vQ;rpait 
Ehw;Wf;F 46 rjtPjk; 10 tUlq;fspd; gpd;du; Kjpu;r;rp milAkÊ 

  

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

fld; Nritf; fl;lzk; nrYj;jy; (m.nlh.kpy;.)

fld; jtizfs; nrYj;jy; flDf;fhd tl;b nrYj;jy;
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gpupTfs; thupahd 
nrayhw;Wif 
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Mrpa mgptpUj;jp tq;fpg; gpupT  
 
Mrpa mgptpUj;jp tq;fpg; gpupT> Fwpg;gplj;jf;f vz;zpf;ifapyhd jpl;lq;fs; / fld;fSld; xU ngupa 

kw;Wk; gy;tifg;gl;l Nritfis epu;tfpf;fpwJ> Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapypUe;J mgptpUj;jp cjtpfis 

jpul;Ljy; njhlu;ghd midj;J nraw;ghl;L fhuzpfspYk; <Lgl;Ls;sJ. ehL gq;fspg;G %Nyhghaj;jpd; 

cUthf;fk;> ehL nraw;ghl;L tpahghuj; jpl;lj;ij (COBP) jahupj;jy;> fld;fspd; Ngr;Rthu;j;ijfs; 

kw;Wk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapypUe;J jpul;lg;gl;l epjpAjtpapd; gaDs;s gad;Kiwia vspjhf;Fjy; 

Mfpait ,jpy; mlq;Fk;. jpl;lk; kw;Wk; nfhs;if mbg;gilapyhd fld;fs;> khdpaq;fs;> gq;F 

KjyPLfs;> nfhs;if ciuahly;fs; kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfis tbtj;jpy; Mrpa mgptpUj;jp 

tq;fpapypUe;J cjtp jpul;lg;gLfpwJ.   

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpg; gpupthdJ> jpl;lkplg;gl;l epjpapd; tpjpKiwfisAk; epge;jidfisAk; 

kjpg;gpLtjw;Fk;> Mrpa mgptpUj;jp tq;fpAld; ,ize;j Vida Mjhuq;fisj; jLj;jy;> njw;F 

Mrpahtpd; cg gpuhe;jpa nghUshjhu xj;Jiog;G (SASEC) kw;Wk; Mrpah grpgpf; NguopT mgha epjpak; 

Mfpatw;wpw;Fk; nghUj;jkhd Mjhuq;fis Nkk;gLj;Jtjw;F nghWg;ghFk;. ,yq;ifapy; Mrpa 

mgptpUj;jp tq;fpapd; my;yhj ,iwahz;ik nraw;ghLfisAk; gpuptpidAk; cjTfpd;wJ. 

 
,yq;ifapd; mgptpUj;jpg; gq;fhsuhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 
  
Mrpa mgptpUj;jp tq;fpahdJ> 31.12.2018 Mk; Mk; jpfjpad;W Rkhu;  9.7 I.m.nlh gpy;ypad; ngWkjpahd 

fld;fs;> ed;nfhilfs; kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfisf; ifr;rhj;jpLtjd; %yk; 1966 Mk; 

Mz;by;pUe;J ,yq;ifAld; neUf;fkhf gzp Gupe;J te;Js;sJ. nghUshjhug; gd;Kfg;gLj;jy; kw;Wk; 

cw;gj;jpj; jpwd; Nkk;ghL vd;gtw;wpw;fhd Kd;Dupik KjyPLfs;> cl;fl;likg;Gf;fisf; fl;bnaOg;gy;> 

(Nghf;Ftuj;J tY kw;Wk; efu) nghUshjhuj; jho;thunkhd;iw mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; kdpj 

%yjdj;ij tpUj;jp nra;jy; vd;gdtw;iw ikakhff; nfhz;bUf;Fk;. cs;slf;fj;jpid> 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd Kd;Dupik ngw;w KjyPLfs;> tptrha cl;fl;likg;gpidAk;;> tu;j;jfkakhf;fiyAk; 

tYg;gLj;Jjy;> fpuhkpa ,izg;gpid tpUj;jp nra;jy;> nghJr; Nritfspd; tpepNahfj;jpid tpUj;jp 

nra;jy;> kw;Wk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;Kaw;rpfSf;fhd epjpf;fhd milit tpuptilar; 

nra;jy; vd;gdtw;wpid cs;slf;fpapUf;Fk;. 
 

2018 ,d; mu;g;gzpg;Gf;fSk;> gfpu;TfSk; 

2018 Mk; Mz;by; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nkhj;j mu;g;gzpg;Gf;fs;          

497.5 I.m.nlh. kpy;ypadhFk;. ,j;njhifahdJ 472.5 I.m.nlh kpy;ypad; fld;fisAk;> kw;Wk;                

25 I.m.nlh. kpy;ypad; ed;nfhilfisAk; cs;slf;fpAs;sJ. 2018 Mk; Mz;by; jpul;lg;gl;l fld;fSk;> 

ed;nfhilfSk; ePu;g;ghrdk; kw;Wk; ePu; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; Jiwf;fhd 210 I.m.nlh. kpy;ypad;> 

fy;tp/jpwd;fs; mgptpUj;jpj; Jiwf;fhd 103 I.m.nlh. kpy;ypad; epjpj; Jiwf;fhd                    

84.5 I.m.nlh kpy;ypad; kw;Wk; Rfhjhuk;;> rf;jpAk; tYTk; ,uz;L JiwfSf;Fkhd 50 I.m.nlh 

kpy;ypad;fisAk; cs;slf;fpAs;sJ.  
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2018 Mk; Mz;by; nkhj;jg; gfpu;thdJ 497.5 I.m.nlh. kpy;ypad;fshf ,Ue;jJ.  

Jiw thupahd gfpu;tpd; tpepNahfk; 2018 (I.m.nlh kpy;ypad;) 

 

 

2018 Mk; Mz;by; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; fld; njhFjp  
Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; jw;Nghija fld;;; njhFjp eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUk;                    

29 fUj;jpl;lq;fisAk;> 05 ed;nfhilfisAk; kw;Wk; 22 njhopy;El;g cjtpfisAk; cs;slf;fpAs;sJ. 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;  fld;;; njhFjpahdJ> 06 JiwfSf;Fs; Kjyplg;gl;Ls;sJ. mjhtJ  

tPjpAk; Nghf;Ftuj;Jk; JiwNa ghupa JiwahfTk;> mjidj; njhlu;e;J rf;jpAk;> tYTk;> efu 

mgptpUj;jp> ePu; toq;fYk;> Jg;Guthf;fYk;> fy;tp / jpwd;fs; /kdpj ts mgptpUj;jp> ePu;g;ghrdk;> Rw;Wr; 

R+oy;> kw;Wk; tptrhaj; JiwfNs mt;thW Kjyplg;gl;l JiwfshFk; gpd;tUk; juTfs;              

2018 brk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjpastpy; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; Jiwthupahd fld; njhFjpia 

cs;slf;fpAs;sJ. 

 

 

75

210

50

50

9.5

103

0 50 100 150 200 250

rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;Kaw;rpfs;
fld; tupir- Nkyjpf epjpaPL

kfhtyp ePu;g;ghJfhg;G KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; -
fl;lk; 2

$iuapy; nghUj;jg;gLk;; r+upa rf;jp cUthf;ff;
fUj;jpl;lk;

Rfhjhu Kiwik tpupthf;ff; fUj;jpl;lk;

ngz; njhopy;Kaw;rpahsu;fs; epjp Kd;ndLg;Gf;fs;
(tP - gP)

jpwd;fs; Jiw tpupthf;f epfo;r;rpj; jpl;lk; -
Nkyjpf epjpaPL

2018 ,y; fld;fSk;> mu;g;gzpg;Gf;fSk; (I.m.nlh kpy;ypad;)

rf;jpAk;> tYTk; 
58.80 12% tptrhak;> ,aw;if 

tsq;fs;> kw;Wk; 
fpuhkpa mgptpUj;jp 

21.90 
5%

fy;tpAk; RfhjhuKk;
35.45 

7%

epjpAk;> mur Jiw 
Kfhikj;JtKk; 

195.60 
39%

Nghf;Ftuj;J 121.40
24%

ePu; kw;Wk; efu 
cl;fl;likg;Gk; 

NritfSk; 64.64
13%
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2018 ,y; eilKiwg;gLj;jg;gl;L te;j gpujhd fUj;jpl;lq;fs             
;Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjp cjtpapd; fPo; 2018 ,y; eilKiwg;gLj;jg;gl;L te;j gpujhd 

fUj;jpl;lq;fspd; gl;bay;; gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sd. 

epfo;r;rpj; jpl;lk; / fUj;jpl;lk; njhif 
(Imnlh kpy;ypad;) 

t Pj p k w ;W k ; N g h f ;F t u j j ;J j ; J i w  

njw;F tPjp ,izg;Gf; fUj;jpl;lk;  75.00 

Xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; fl;lk;  1 90.00 

Xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; fl;lk; 2 107.00 

Xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; fl;lk; 3 200.00 

2 Mk; Xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  1 150.00 

Xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk; 4 150.00 

tlf;F tPjp ,izg;Gf; fUj;jpl;lk;  - Nkyjpf epjpaPL 95.00 

Nghf;Ftuj;Jf; fUj;jl;lj; jahupg;G trjpaspg;Gf; fUjjpl;lk;  24.48 

$iu kPJ nghUj;jg;gl;l rf;jp cUthf;ff; fUj;jpl;lk;  50.00 

ngz; njhopy; Kaw;rpahsu;fSf;fhd epjp Kd;ndLg;Gf;fs; (We – Fi) 9.50 

rf;jpAk; tYTk; 

J}a rf;jp;> tiyaikg;G tpidj;jpwd; tpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  128.00 

gRik rf;jp mgptpUj;jpAk;> rf;jp tpidj;jpwd; mgptpUj;jp KjyPl;L 

epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  1 

150.00 

gRik rf;jp mgptpUj;jpAk;> rf;jp tpidj;jpwd; mgptpUj;jp KjyPl;L 

epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  2 

150.00 

kpd;rf;jp toq;fy; ek;gfj;jd;ik  tpUj;jpf;F Mjutspj;jy;  115.00 

fhw;Wr; rf;jp mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  200.00 

efu mgptpUj;jpAk;> ePUk;> Jg;guthf;fYk; 

ghupa nfhOk;G fopT ePu; Kfhikj;Jt fUj;jpl;lk;  1 0 0 . 0 0  

aho;g;ghzk; kw;Wk; fpspnehr;rp ePu; toq;fy;;> Jg;Guthf;fy; fUj;jpl;lk;  90.00 

cyu; tya efu ePu; kw;Wk; Jg;Guthf;fy; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaPL  40.00 

cs;s+uhl;rp tpupthf;fj; Jiw fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaPL  60.00 

950.98
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2018 ,y; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUk;  
fUj;jpl;lq;fspd; Jiwthupahd tpepNahfk; - I.m.nlh kpy;ypad; 

tPjpAk;> kw;;Wk; Nghf;Ftuj;Jj;
Jiw

rf;jpAk; tYTk;

efu mgptpUj;jp ePu; kw;Wk;
Jg;Guthf;fy;

epjp

fy;tp jpwd;fs; kw;Wk; kdpj ts
mgptpUj;jp

ePu;g;ghrdk;> Rw;Wr; r+oy;> kw;Wk;
tptrhaKk;
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epfo;r;rpj; jpl;lk; / fUj;jpl;lk; njhif                              
(Imnlh kpy;ypad;) 

ghupa nfhOk;G fopT ePu; Kfhikj;Jt tpUj;jp KjyPl;Lf; epfo;r;rpj; 

jpl;lk; - fl;lk;  1 

84.00 

ghupa nfhOk;G fopT ePu; Kfhikj;Jt tpUj;jp KjyPl;Lf; epfo;r;rpj; 

jpl;lk; - fl;lk; 2 

88.00 

ghupa nfhOk;G fopT ePu; Kfhikj;Jt tpUj;jp KjyPl;Lf; epfo;r;rpj; 

jpl;lk; - fl;lk; 3 

128.00 

aho; kw;Wk; fpspnehr;rp ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaPL 120.00 

epjpaPL  

murpiw Kfhikj;Jt tpidj;jpwd; fUj;jpl;lk;  3 0 . 8 0  

%yjdr; re;ij mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk;  250.00 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;Kaw;rpfs; fld; tupirf; 

fUj;jpl;lk;  

100.00 

rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;Kaw;rpfs; fld; tupirf; 

fUj;jpl;lk; – Nkyjpf epjpaPL  

75.00 

fy;tp/jpwd;fs;/kdpj ts mgptpUj;jp  

fy;tpj; Jiw mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk;  200.00 

jpwd;fs; Jiw tpupthf;f epfo;r;rpj; jp;l;lk;  100.00 

jpwd;fs; Jiw tpupthf;f epfo;r;rpj; jp;l;lk; – Nkyjpf epjpaPL 103.00 

ePu;g;ghrdk;> Rw;Wr; r+oy;> kw;Wk; tptrhak;  

kfhtyp ePu;g; ghJfhg;G KjyPl;L epfor;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  1 150.00 

tl khfhz  epiyNgwhd flw;nwhopy; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; (PDA) 1 . 3 0  

kfhtyp ePu;g; ghJfhg;G KyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  2 2 1 0 . 0 0  

nkhj;jk; 3,624.08 
 

2018 ,y;; Ngr;R thu;j;ijfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJk; mKYf;Ff;  nfhz;L tug;gl;lJkhd 
fld;fSk; ed;nfhilfSk;  

2018 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; nkhj;jkhf 841.5 I.m.nlh. kpy;ypad; ngWkjpahd 8 fld;fSf;Fk;;> 

kw;Wk; 2 ed;nfhilfSf;Fkhd Ngr;Rthj;ijfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lNjhL> 992.5 I.m.nlh kpy;ypad; 

ngWkjpahd mKyhf;fg;gl;ljhf gpufldg;gLj;jg;gl;ld.       
 

fUj;jpl;lk; fld; 

/ed;nfhil 

njhif 
(Imnlh 
kpy;ypad;) 

mKyhf;fg;gl;litfs; 

jpwd;fs; Jiw tpupthf;ff; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaPL fld; 100.0 
jpwd;fs; Jiw tpupthf;ff; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaPL ed;nfhil 3.0 
aho;g;ghz kw;Wk; fpspnehr;rp ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf 
epjpaPL 

fld; 120.0 

%yjdr; re;ij mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;  fld; 125.0 
,uz;lhtJ xUq;fpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;  fld; 150.0 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopy;Kaw;rpfs; fld; fUj;jpl;lk; - 
Nkyjpf epjpaspg;G 

fld; 75.00 

xUq;fpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  04   fld; 150.0 

ngz; njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;F epjp Kd;ndLg;Gf;fs; (We – Fi) ed;nfhil 9.5 

$iuapy; nghUj;jg;gLk; R+upa rf;jp cUthf;ff; fUj;jpl;lk;  fld; 50.0 
kfhtyp ePu; toq;fy; ghJfhg;G KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk; - fl;lk;  2 fld; 210.0 
                                               nkhj;jk;  992.5 
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2019 ,d; fld; nraw;ghLfs; 

gpd;tUk;  ml;ltizahdJ 2019 ,y; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapypUe;J nraw;gLj;jg;gl;L te;j 

fld;fSf;fhd gpujhd fUj;jpl;lq;fspd; gl;baiyf; fhl;Lfpd;wJ.  

fUj;jpl;lk; njhif 
(Imnlh kpy;ypad ;) 

efu fUj;jpl;lk; jahupg;G trjpaspg;G – njhopy;El;g cjtpf; fld;  10 

tpQ;;Qhd kw;Wk; njhopy;;El;g kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  145 

njd;dhrpa cg gpuNjr nghUshjhu xUq;fpizg;G JiwKf cl;gpuNtr 

cau;j;jg;gl;l neLQ;rhiyfs; fUj;jpl;lk;    

300 

fsdpg; gs;sj;jhf;F Gifapuj Gifapuj tpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk; fl;lk; 1 

Gifapuj tpidj;jpwd; tpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  

160 

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpiag; tYg;;gLj;jy;. fUj;jpl;lk; 50 

,uz;lhtJ xd;wpizf;fg;gl;l tPjp KjyPl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;  (fl;lk; 1) 150 

                                                         nkhj;jk;  815 
 

 

2018 ,y; epfo;e;j tpN~l epfo;Tfs;   

 khu;r;  – Mrpa mgptpUj;jp tq;fpAldhd tUlhe;j ehl;bd; epfo;r;rpj; jpl;lkplYf;fhd 

MNyhrid 

 Nk  – gpypg;igd;]; nkdpyh efuj;jpy; ,lk;ngw;w Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; 51 MtJ 

tUlhe;jf; $l;lk; 
 

 cau; kl;l J}Jtu; FO  

o [dtup – Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; rigf; FO jpU rh`;j;ugjp rpth[p> epiwNtw;Wg; 

gzpg;ghsu;> jpU n`y;kl; n`a;]; gpr;ru;> epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;>  jpU K`k;kl; rhkp 

r`Pl;> epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;> jpU ,d; rhq; Nrhq;> epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;> jpU 

khupX Fapnrg;gp b kha;X> gjpy; epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;> jpY n[h`d;nd]; 

,khDNtyl rnda;lu; gjpy; epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;  

o khu;r; - nry;tp ,d;fpupl; Ntd; tP];> cg jiytu; (epjp kw;Wk; ,lu; Kfhikj;Jtk;) 

o Vg;upy; - jpU. `d; fpk; > gzpg;ghsu; ehafk;> njw;fhrpa mgptpUj;jp   

o Mf];l; - jpU .ntd;if ]hq;> cg jiytu;> (nraw;ghL 1)  
   

 NkNy Fwpg;gplg;gl;litfs; cs;slq;fyhf 2018 ,y; ,yq;iff;F Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; 

150 cau; kl;lj;jpyhd J}Jf;FOnthd;W  tp[ak; nra;jJ 
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rPdh kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L 
tq;fpg; gphpT  
 

ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; rPdh kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpg; gphpthdJ 

murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp Kd;ndLg;GfSf;F trjpaspg;gjw;fhf rPdh kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G 

KjyPl;L tq;fpapd; fld; toq;Fk; epWtdq;fspypUe;J ntspehl;L tsq;fis jpUl;LtJ mtw;wpd; 

flikahFk;. fld; toq;FeUld; rpwe;j xUq;fpizg;gpidg; NgZtjD}lhf fUj;jpl;lr; 

nraw;gLj;Jifapd; cWjpahd nraw;ghl;bid cWjpg;gLj;jtJ ,g;gphptpd; gpujhd flikahFk;.  

 

rPd murhq;fkhdJ ,e;ehl;by; r%f kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F gq;fspf;Fk; tifapy; Kf;fpakhd 

gq;fpid tfpj;Js;sJld; Njrpa hPjpapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ghhpastpyhd cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 

fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;F fle;j rpy tUlq;fspd; NghJ mgptpUj;jpg; gq;fhsnuhUtuhf 

tsh;e;J tUfpd;wJ. rPd cjtpahfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wtw;wpy; ghij kw;Wk; Nghf;Ftuj;J> 

JiwKfk; kw;Wk; tpkhd Nritfs;> ePh;toq;fy; kw;Wk; Jg;guNtw;guNtw;ghL kw;Wk; kpd;tY kw;Wk; 

rf;jpj; Jiw Mfpa Jiwfspy; KjyPL nra;ag;gl;lJ. rYif ,ay;igAila mNjNtis ePz;l 

Kjph;r;rpf; fhyj;ijf; nfhz;l epiyahd epjp xOq;Ftpjpfs; cah; KjyPl;Lr; nryTld; ghhpastpyhd 

mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpw;F trjpaspg;gJld; rpy rPd epjpaspg;G trjpfis ed;ikahff; 

nfhz;Ls;sd. 

 

rPd murhq;fk; gpd;tUk; gpujhd 3 mikg;Gfspy; mgptpUj;jp cjtpfis toq;Ffpd;wJ; fld;fs;> 

khdpaq;fs;> rPd Vw;Wkjp - ,wf;Fkjp tq;fp (rPd vf;rpk; tq;fp)> rPd mgptpUj;jp tq;fp kw;Wk; rPdhtpYs;s 

ifj;njhopy; kw;Wk; th;j;jf tq;fpfs; Nghd;w mur clik rPd epjp epWtdq;fspd; Clhf tl;br; 

rYif fld; trjpfSk; toq;fg;gLfpd;wd. tu;j;jf mikr;rpD}lhf rPd murhq;fj;jpdhy; khdpaq;fs; 

kw;Wk; tl;bay;yh fld;fs; Neubahf toq;fg;gLfpd;wd. vr;v];gprp rh;tNjr tq;fp vd;w tifapy; rPd 

xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; nraw;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fSf;F epjp toq;Ffpd;wJ. 

 

mh;g;gzpg;Gfs; 
 
 

2008 ,ypUe;J 2018 tiuf;Fk; fUj;jpl;lq;fSf;fhd epjpaspg;gpypUe;J rPdhtpdhy; toq;fg;gl;l nkhj;j 

epjpaspg;G  8>319 kpy;ypad; I.m.nlhyuhff; fhzg;gl;lJld; mtw;Ws; 1>707 kpy;ypad; I.m.nlhyh; 2015 

,d; gpd;dh; ngwg;gl;ljhFk;. (mur clik njhopy; Kaw;rpfs; cs;slq;fshf) kj;jpa> Cth 

khfhzq;fspy;  64.31 fp.kPw;wh; ghij tphpthf;fy; kw;Wk; Nkk;ghL> 13 ghyq;;fs; Gduikg;G vd;gtw;Wld; 

,yq;ifapy; kiyehl;L Gifapujg;ghij njhopw;ghl;Lf; fUj;;;;;jpl;lj;jpw;fhf 9 Bry; vd;[pd;fis 

nfhs;tdT nra;jy; Mfpa ,uz;L fld; cld;gbf;iffs; 2018 ifr;rhj;jplg;gl;ld. 
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,yq;ifapy; kiyehl;L Gifapujj; njhopw;ghl;Lf; fUj;jpl;lj;jpw;fhf 09 
Bry; vd;[pd;fisf; nfhs;tdT nra;jy;  
 
,yq;ifapy; kiyehl;L Gifapuj njhopw;ghl;Lf; fUj;jpl;lj;jpw;fhf 09 Bry; ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;F epjpaspg;gjw;fhf vr;v];gprp tq;fpAld; 80 kpy;ypad; I.m.nlhyh; fld; xd;wpidg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F murhq;fk; fld; cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpl;lJ. ,jw;fikthf ,yq;ifapy; kiyehl;L 

Gifapuj Nritapid Nkk;gLj;Jtjw;fhf Gjpa ,ae;jpuq;fspd; njhopw;ghL mjpfhpf;fg;gLtJld; 2019 

,d; ,Wjpapy; KjyhtJ fl;l ,ae;jpuk; te;jilAk;. KjyhtJ Bry; ,ae;jpuk; 3 khjq;fSf;F 

,yq;ifapy; njhopw;gLj;jg;gLtJld; KjyhtJ nts;Nshl;lj;jpd; gpd;dh; ,dq;fhzg;gl;l Njitahd 

khw;wq;fisr; nra;tjw;F kPz;Lk; mDg;gg;gl;L vQrpa ,ae;jpuq;fs; nfhs;tdT nra;ag;gLk;. 

 
kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 64.31 fp.kPw;wh; ghij tphpthf;fy; kw;Wk; 
Nkk;ghL mj;Jld; 13 ghyq;fs; Gduikg;G  
 
kpfTk; gioiktha;e;j ghijfis tphpthf;fy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ghyq;fs; kPs;fl;likg;G Nghd;w 

murhq;fj;jpd; Kd;Dhpikj; Jiwfis nraw;gLj;Jtjw;F rPdhtpd; vf;rpk; tq;fpapd; `_dhd; 

fpisahdJ 85 kpy;ypad; I.m.nlhyh;fis epjpaspg;gjw;F cld;gl;lJ. (nkhj;j xg;ge;jj; njhifapy; 

85 rjtPjk;) ,jd; %yk; kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 64.31 fp.kPw;wh; ghij tphpthf;fg;gl;L 

Nkk;gLj;jg;gLtJld; 13 ghyq;fs; Gduikf;fg;gLk;. 

 

nrytply; 
 
10 tUl fhyg;gFjpapy; rPdhtpdhy; epjpaspf;fg;gl;l mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fspd; nkhj;j nrytplyhf 

6>173 kpy;ypad; I.m.nlhyh; epjpaspf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;iff;fhd ntspehl;L epjpaspg;gpd; nkhj;jr; 

nrytpdkhf vf;rpd; tq;fp kw;Wk; rPBgp tq;fp vd;gd 2018 ,y; 371 kpy;ypad; I.m.nlhyuhff; 

fhzg;gl;lJ. (mur clik njhopy; Kaw;rpfs; cs;slq;fshf)  
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rPd Vw;Wkjp - ,wf;Fkjp tq;fpapypUe;J (rPd vf;rpk; tq;fp) mgptpUj;jp cjtp  
 
 

 

,yq;if murhq;fk; rPd vf;rpk; tq;fpapypUe;J fld; ngw;WtUfpd;wJ. ,J Kd;Dhpik nfhs;tdthsh; 

fld;> rPd murhq;f rYiff; fld; gpujhdkhf cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fSf;F 

xj;Jiog;G toq;Fk; tifapy; ehl;Lf;F epiyahd ed;ikapid <l;bj;jUfpd;w xj;Jiog;G vd;gdthFk;. 

Njrpa hPjpapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j  cjhuzkhf khj;jiwapypUe;J mk;ghe;Njhl;ilf;F njw;F 

mjpNtfg; ghijapid tphpthf;Fjy;> nfutyg;gpl;bahtpypUe;J fltj;ijf;F ntspr;Rw;W neLQ;rhiy 

fUj;jpl;lk; fl;lk; III ,id eph;khzpj;jy; vd;gd rPd vf;rpk; tq;fpapd; epjp cjtpapd; fPo; 2018 ,y; 

ntw;wpfukhf nraw;gLj;jg;gl;lJ. NkYk; jw;nghOJ ehl;bYs;s mjpNtfg; ghijfspd; cs;sf 

,izg;GfSk; mjpfhpf;fg;gLtjw;F fUj;jpl;lq;fs; ,Wjpf;fl;lj;jpid mile;Js;sd. 80 

rjtPjj;jpw;fjpfkhd fUj;jpl;lr; nraw;ghLfs; njw;F mjpNtfg; ghij tphpthf;fspd; ehd;F gphpTfSk; 

2019 ,y; epiwT nra;ag;gLtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ntspr;Rw;W ngUe;njUf;fUj;jpl;lj;jpy; fl;lk; III 

,y; 85 rjtPjkhd gzpfs; epiwtile;Js;sJld; 2019 a+d; mstpy; KOikahf epiwtilAnkd 

vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ.  

 

,jw;F Nkyjpfkhf> ghhpa FUehfy; ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G fUj;jpl;lj;jpd; eph;khzg; gzpfs; 

2018 ,y; cWjpg;gLj;jg;gl;bUg;gJld; FUehfy; gpuNjrj;jpy; FbePUf;fhd Njit mjpfhpj;Js;s 

epiyapy; rPdhtpd; vf;rpk;; tq;fpapd; cjtpAld; Kiwahd fopT ePh; mfw;wy; Kiwiknahd;wpid 

jhgpf;fg;gLk;. khj;jiw – ngypaj;j – gphpT khj;jiw – fj;jufk Gifapujg; ghij fUj;jpl;lk; 

,Wjpf;fl;lj;ij mile;Js;sJld; ngsjpf Kd;Ndw;wj;jpy; 80 rjtPjj;jpw;F mjpfkhd 

mwpf;ifaplypid nfhz;Ls;sJ. Gifapuj njhopw;ghl;Lg; ghij 2019 ,d; eLg;gFjpapy; 

Muk;gpf;fg;gLnkd jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

 

NkYk;> ,yq;ifapy; kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 64.31 fp.kPw;wh; ghij tphpthf;fy; kw;Wk; Nkk;ghL 

13 ghyq;fspd; Gduikg;G vd;gtw;Wf;fhf 85 kpy;ypad; I.m.nlhyh; epjpAjtp apidg; ngwKbAkhf 

,Ue;jJld; ehl;by; NkYk; gy cl;fl;likg;G fUj;jpl;lq;fSf;F epjpaspg;gjw;F murhq;fj;jpw;F 

KbAkhftpUe;jJ. 

 

mNjNghd;W> fz;b tlf;F ghjJk;giw xUq;fpize;j ePh; toq;fy; fUj;jpl;lj;jpd; cld;gbf;ifnahd;W 

njw;F mjpNtfg;ghij tphpthf;fy; fUj;jpl;lj;jpd; rptpy; gzpfis tbtikj;jy; kPsha;T nra;jy; 

vd;gtw;Wf;fhd Vw;ghLfisf; nfhz;Ls;sJld; 64.31 fp.kPw;wh; ghij tphpthf;fy; kw;Wk; Nkk;ghL kw;Wk;  

13 ghyq;fspd; kPs; fl;likg;G vd;gd 2018 ,y; Kd;ndLf;fg;gl;l fUj;jpl;lq;fshFk;. 

 

Nkw;Fwpj;j mh;g;gzpg;GfSf;F Nkyjpfkhf> “u[ul;l eNthja – rdhjpgjp epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2016 – 2020 

nghyd;eWit khtl;l mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; vd;gtw;wpd; fPo; nghyd;eWit fpof;F efuq;fs; 

kw;Wk; tptrha nghUshjhu epiyak; vd;gtw;wpid mbg;gilahff; nfhz;L Muk;g Ntiy fld; 

njhifahdJ epjpaspf;fg;gl;lJ. NkYk;> fld; cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLtjw;F Njitahd 

nrad;Kiw kj;jpa mjpNtfg; ghijapd; gphpT 1 ,w;fhf Kd;ndLf;fg;gl;lJld; ,J murhq;fj;jpd; 

Kd;Dhpikf; fUj;jpl;lk; vd;gJld; 2019 ,d; Muk;gj;jpd; vf;rpk; tq;fpAld; fld; cld;gbf;ifapy; 

ifr;rhj;jpLtjw;F vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ. 
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rPd mgptpUj;jp tq;fpapypUe;J mgptpUj;jp cjtpfs; 
 
,yq;if murhq;fk; rPd mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J ngUe;njhifahd epjpAjtpfisg; ngw;Ws;sJld; 

jw;nghOJ ,yq;iff;fhd epjp cjtpapid toq;Ffpd;w ,uz;lhtJ nghpa rPd epWtdkhf 

fzpg;gplg;gLfpd;wJ. jw;nghOJ rPd mgptpUj;jp tq;fpapd; %yk; Ie;J ePh; toq;fy; fUj;jpl;lq;fs; 

nraw;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. mitahtd> fk;g`h> mj;jdfiy kw;Wk; kpDthq;nfhil xUq;fpize;j 

ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk;> fl;lhd ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk; jk;Gj;Njfk ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk;  

thior;Nrid ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk; kw;Wk;  gz;lhutis> jpaj;jyht kw;Wk; ̀ g;Gj;jis ePh; toq;fy; 

fUj;jpl;lk; vd;gdthFk;;. NkYk;> Kd;Dhpikg; ghij fUj;jpl;l Gduikg;G kw;Wk; Nkk;ghL – 3 

njhlh;ghd fUj;jpl;lq;fs; (fl;lk; 1) kw;Wk; (fl;lk; 2) vd;gd nraw;gLj;jg;gLtJld; fld;fspy; 60 

rjtPjj;jpw;F mjpfkhdJ gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,f;fUj;jpl;lq;fs; 2019 ,y; epiwtilAnkd 

vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf &gh kPjhd ntspehl;L mOj;jj;jpw;nfjpuhf ehl;bd; 

xJf;FfSf;F ghhpa cj;Njfk; toq;Fk; tifapy; cah;e;j tl;btPjj;jpy; ,yq;if murhq;fk; rPd 

mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J ntspehl;L ehza epajpfSf;fika 1 gpy;ypad; I.m.nlhyh;fisg; 

ngw;Ws;sJ. 

 

n`hq;nfhq;;;;;; md;l; rq;`ha; tq;fp $l;Lj;jhgdj;jpypUe;J (vr;v];gPrp) 
mgptpUj;jp cjtp  
 
,yq;ifapy; nghJ kf;fs; Nghf;Ftuj;J trjpfis Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; kpf Kf;fpa 

fUj;jpl;lq;fspy; xd;whd ,yq;if kiy ehl;L Gifapuj Nghf;Ftuj;Jf;F 09 Gifapuj vd;[pd;fis 

rPd xg;ge;jf; fk;gdpahd nlhq;ghq; vyf;wpf; ,d;une]dy; Nfhg;gpNwrdpypUe;J nfhs;tdT nra;tjw;F 

n`hq;nfhq; rq;`ha; tq;fpapypUe;J 80 kpy;ypad; I.m.nlhyh;fis murhq;fk; ngw;Wf; nfhz;lJ. 

NkYk;> ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 13 itj;jparhiyfis mgptpUj;jp nra;Ak; Nehf;fj;Jld; ,yq;ifapy; 

njhpT nra;ag;gl;l itj;jparhiyfspy; Rfhjhu trjpfis juKah;j;Jtjw;fhd fUj;jpl;lj;jpidr; 

nraw;gLj;Jtjw;F 72 kpy;ypad; I.m.nlhyh;fis fldhfg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F vr;v];gprp kw;Wk; 

,yq;if murhq;fk; vd;gtw;Wf;fpilapy; Ngr;Rthh;ijfs; epiwT nra;ag;gl;ld. ,f;fld; cld;gbf;if 

2019 ,d; Muk;gj;jpy; ifr;rhj;jplg;gLtjw;F vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ.  

 
Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp  
 
,yq;iff;F gy;jug;G epjp toq;Feh;fspd; FOtpy; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpahdJ ,Wjpahf 

,ize;J nfhz;lJ. ghij kw;Wk; uapy; tiyaikg;G> GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp kw;Wk; jfty; njhlh;ghly; 

njhopy;El;gk; Nghd;wtw;Wf;F $ba Kf;fpaj;Jtk; toq;Fk; tifapy; cWg;G ehLfspy; epiyahd 

cl;fl;likg;G fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjid ,t;tq;fp fupriz nrYj;jpAs;sJ.  

 

Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpapd; ];jhgf cWg;G ehLfspy; ,yq;if xd;W vd;w tifapy; 2017 

kw;Wk; 2018 fspy; ,t;tq;fpapD}lhf gy;NtW fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;F Kd;nkhopag;gl;lJ. 

mt;thW Kd;nkhopag;gl;l fUj;jpl;lq;fspy; tq;fp ,uz;L Kd;nkhopTfis nraw;gLj;Jtjw;F 

Kd;te;jJ. Fwpj;j ,uz;L fUj;jpl;l Kd;nkhopTfSk; gpd;tUkhW; 

 

1. kz;rhpT Mgj;jpid jzpf;Fk; eltbf;iffspd; %yk; Fiwj;jy;.  

2. nfhOk;G efu kPs; cUthf;fy; fUj;jpl;lj;jpw;fhd xj;Jiog;G – nfhOk;G efu kPs; cUthf;fy; 

fUj;jpl;lj;jpd;fPo; Nrupg;Gwj;jy; trpg;gtu;fSf;fhd Fiwe;j tUkhd tPlikg;Gj; jpl;lq;fis 

eph;khzpj;jy;. 
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2018 ,d;NghJ> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; kw;Wk; efu mgptpUj;jp mjpfhurig Mfpa 

,f;fUj;jpl;lj;jpd; 2 nraw;gLj;Jif epWtdq;fs; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp kw;Wk; ntspehl;L 

tsq;fs; jpizf;fsk; vd;gtw;Wld; fye;Jiuahb ,e;j ,uz;L fUj;jpl;lq;fspdJk; Muk;g gzpfs; 

midj;Jk; epiwT nra;ag;gl;Ls;sd. tpgukhd fUj;jpl;l Mtzk;> Rw;whly; kw;Wk; r%f Kfhikj;Jt 

Ntiyr; rl;lfk;> r%f Kfhikj;Jtk; kw;Wk; kPs; FbNaw;w jpl;lkply; Ntiyr;rl;lfk;> kPs; FbNaw;w 

nfhs;if Ntiyr;rl;lfk; kw;Wk; ngWifj; jpl;lk; cs;slq;fshf Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L 

tq;fpapd; Njitg;ghLfSf;F mikthf gy;NtWgl;l mwpf;iffs; jahupf;fg;gl;ld. ,t;thwhd 

Kd;dhaj;jr; nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy;> xj;Jioj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;Ak; tifapy; KjyPl;L 

tq;fpahdJ gy;NtW fs tp[aq;fis Nkw;nfhz;lJ.   

 

kz;rhpT ghjpg;gpid jzpf;Fk; eltbf;iff; fUj;jpl;lj;jpw;fhd fld; njhifahdJ 80 kpy;ypad; 

I.m.nlhyh;fshFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; jzpf;fg;gl Ntz;bajhf ,dq;fhzg;gl;l 147 Kd;Dhpik 

tplaq;fs; fhzg;gLfpd;wd. fUj;jpl;lr; nraw;gLj;JifahdJ ,uz;L fl;lq;fspy; Kd;ndLf;fg;gLk;. 

fl;lk; 1 – 27 ,lq;fspy; mtru epiyikfspd; Nghjhd gpur;ridfis vjph;nfhs;sy;. fl;lk; 11 – 

kPjkhd 120 tplaq;fs; njhlh;gpy; ftdk; nrYj;Jk; mt;thwhd kz;rhpT Mgj;J ,lq;fs; ehL 

KOtjpYk; 11 khtl;lq;fspy; fhzg;gLfpd;wd. 

nfhOk;G efu kPs; cUthf;fy; fUj;jpl;lj;jpw;fhd xj;Jiog;Gf; fld; njhifahdJ 200 kpy;ypad; 

I.m.nlhyh;fshFk;. nfhOk;G efu kPs; cUthf;fy; fUj;jpl;lkhdJ efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; 

nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s tho;f;ifj; juk; Fiwe;j r%fq;fSf;fhd 60>000 tPlikg;G myFfis 

eph;khzpg;gij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;s fUj;jpl;lnkhd;whFk;. Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpapd; 

xj;Jiog;gpd; fPo; nfhOk;G efu kPs; cUthf;fy; fUj;jpl;lj;jpw;F  xj;Jiog;G toq;Fk; tifapy; 5>500 

tPLfs; eph;khzpf;fg;gLk;.  

 

,e;j ,uz;L fUj;jpl;lq;fspdJk; Muk;g nraw;ghLfs; midj;Jk; epiwT nra;ag;gl;lJld; 2019 ,y; 

cj;jpNahfg+h;t fld; Ngr;R thh;j;ijfis elj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Ngr;R thh;j;ijfs; 

epiwtile;jJld; fld; cld;gbf;iffspy; ifr; rhj;jpLtjw;fhd gzpg;ghsh; rig mq;fPfhuj;jpid 

KjyPl;L tq;fp ngw;Wf;nfhs;Sk;. 

 

,jw;F Nkyjpfkhf> Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp epjpaspg;Gf;fhd gy;NtW mjpKf;fpaj;Jtk; 

tha;e;j fUj;jpl;l Kd;nkhopTfs; rkh;g;gpf;fg;glTs;sd. jw;nghOJ ehL vjph;Nehf;fpAs;s murpiw 

neUf;fb epiyikapidf; ftdj;jpw;nfhz;L ,yq;if murhq;fj;jpw;F kpfTk; rhjfkhd epajp 

epge;jidfSld; ,f;fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;fhd fye;Jiuahly;fs; KjyPl;L tq;fpf;Fk; 

ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpw;Fkpilapy; ,lk;ngw;W tUfpd;wJ.  

 

nraw;ghl;bYs;s fUj;jpl;l jpl;lkply; 
 
vf;rpk; tq;fp> rPd mgptpUj;jp tq;fp kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp vd;gtw;wpypUe;J 

epjpaspg;Gf;fhd jpl;lkplypy; Nrh;j;Jf; nfhs;tjw;F gpd;tUk; fUj;jpl;lq;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd; 

 

rPd vf;rpk; tq;fp  
 

 kj;jpa mjpNtfg;ghij fUj;jpl;lk;  – fltj;ijapypUe;J kPhpfk tiu gphpT - 1  

 nghyeWit fpof;F efuq;fs; ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

 tptrha mbg;gil ifj;njhopy;fs; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp 

fUj;jpl;lk;  

 khJW Xah tyJfiu mgptpUj;jp tq;fp 
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rPd mgptpUj;jp tq;fp  
 

 gz;;lhutis> jpaj;jyht kw;Wk; `g;Gj;jis ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk;  

 thior;Nrid ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

 

Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp  
 

• mEuhjGu fopTePufw;wy; Kiwik mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; (Vvg;b cld; $l;L 
epjpaspg;G) 

• nfhOk;G Gw efu Gifapujf; fUj;jpl;lk; (M.m tq;fpAld; ,ize;j epjpaspg;G) 

• rPj;jhtf;f fq;if ePh;; kpd; cw;gj;jp fUj;jpl;lk; 

 
 

 
rPd murhq;fj;jplkpUe;J khdpa cjtpfs;  
 
,yq;ifapy; gy;NtW mgptpUj;jp eltbf;iffSf;F rPd kf;fs; FbauR murhq;fk; khdpa cjtpfis 

toq;fp tUfpd;wJ. ,t;thwhd khdpaq;fs; Rfhjhuj; Jiw Nghd;w tUkhdk; <l;lhj Rfhjhuj;Jiw 

Nghd;w murJiw Nritfs; my;yJ gz;lhuehaf;f Qhgfhh;j;j rh;tNjr khehl;L kz;lgk;> 

neOk;nghf;fd Njrpa nrayhw;Wif fiy$lk; kw;Wk; cah; ePjpkd;w fl;blj;njhFjp Nghd;w ,uz;L 

ehLfSf;fpilapYk; el;Gwitg; NgZfpd;w kpf Kf;fpa fUj;jpl;lq;fshd Vida fUj;jpl;lq;fSf;Fk; 

epjpaspf;fg;gLfpd;wJ. 

 

,yq;ifapd; tlkj;jpa khfhzj;jpy; ePz;lfhy rpWePuf Neha;f;nfjpuhd ,yq;if murhq;fj;jpd; 

Kd;Dhpik eltbf;iffSf;F rPd murhq;fk; nghyeWitapy; rpWePuf Neha;f;fhd Gjpa Ma;T$lk; 

kw;Wk; itj;jparhiy fl;blj;njhFjpapid eph;khzpg;gjw;fhd khdpa trjpapid toq;fpAs;sJld; ePh; 

njhopy;El;gj;jpw;fhd rPd - ,yq;if ,ize;j Muha;r;rp kw;Wk; nra;Jfhl;ly; epiyaj;jpw;Fk; khdpak; 

toq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j ,uz;L fUj;jpl;lq;fSk; jw;nghOJ nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. rpWePuf Nehapdhy; 

ghjpf;fg;gl;l Nehahsh;fSf;fhd rpfpr;ir trjpfs; Muk;gj;jpy; toq;fg;gLtJld; gpd;dh; rpWePuf 

Neha;f;fhd fhuzq;fisf; fz;lwpjy; kw;Wk; mjw;fhd jPh;Tfis fhZjy; vd;gjw;fhd Muha;r;rpfs; 

vd;gd Kd;ndLf;fg;gLk;. ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; ntspNehahsh; gphptpd; eph;khzg;gzpAk; 

rPd khdpa cjtpj;jpl;lj;jpd; fPo; nraw;gLj;jg;gLfpd;w kw;WnkhU gpujhd fUj;jpl;lnkhd;whFk;. 
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fpof;fhrpag; gpupT 
 
ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; fpof;fhrpag; gpupthdJ> mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fisAk; kw;Wk; 

,aysT mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fisAk;; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd [g;ghd;> nfhupah> jha;yhe;J> 

tpal;ehk;> rpq;fg;g+u;> kw;Wk; kNyrpah Mfpa ehLfspypUe;jhd  cj;jpNahfg+u;t mgptpUj;jp cjtpia 

xUq;fpizg;gjw;Fg; nghWg;ghf cs;sJ. gy;NtW Jiwfspd; ghupa mstpyhd mgptpUj;jpf; 

fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; njhopy;El;g xUq;fpizg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhd cj;jpNahfg+u;t mgptpUj;jp 

cjtpia toq;Ftjpy; [g;ghDk;> nfhupahTk; ,yq;ifapd; gpujhd gq;Nfw;ghsu;fshf tpsq;Ffpd;wd.  

 

[g;ghdpa cjtpahdJ> [g;ghdpa ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jpd; Clhf toq;fg;ggLtNjhL> nfhupah 

murhq;fk; mjd; fld; cjtpia nfhupah Vw;Wkjp ,wf;Fkjp tq;fpapd; (vf;rpk; tq;fpapd;) nghUshjhu 

mgptpUj;jp xUq;fpizg;G epjpapd; ClhfTk; kw;Wk; mjd; ed;nfhil cjtpia nfhupah ru;tNjr 

xj;Jiog;G epWtdj;jpd; ClhfTk; toq;Ffpd;wJ.  

 

Vida ehLfspypUe;J fpilf;fg; ngWk; cj;jpNahfg+u;t mgptpUj;jp cjtpahdJ> mbg;gilapy; mur 

Jiwapd; ,aysT mgptpUj;jpf;Nf toq;fg;gl;Ls;sJ.  

 

[g;ghd; 
 
[g;ghDldhd mgptpUj;jpg; gq;Nfw;G                           
 
,yq;ifapd; r%f- nghUshjhu mgptpUj;jpj; NjitfSf;F Mjutspf;Fk; Nehf;Fld; [g;ghdpa  

ru;tNjr xj;jiog;G epWtdj;jpd; Clhf cj;jpNahfg+u;t mgptpUj;jp cjtpia toq;Ftjd; %yk; 

ehl;bd; cgha uPjpahd mgptpUj;jp Kaw;rpfSf;F [g;ghd; gq;fspg;Gr; nrYj;Jfpd;wJ.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1965 ,ypUe;J> I.m. nlhyu; 1>392 kpy;ypad; khdpa cjtpAld; 120 mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 
kpfTk; rYif tpfpjj;jpy; 15 Efu;Tg; nghUl;fSf;fhd flDf;fhf I.m.nlh. 8>829 kpy;ypad; njhifahd 
ag;ghdpa cjtpapid murhq;fk; ngw;Wf; nfhz;lJ.  

 

NkYk;>  njhopy;El;g xj;Jiog;ghdJ cjtpiag; 
ngw;Wf; nfhs;Sk; ehl;bd; r%f> nghUshjhu Njitfs; 
kw;Wk; njhopy;El;gf; fz;L gpbg;Gf;fis 
mbg;gilahff; nfhz;L ru;tNjr $l;L Muha;r;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis  Cf;Ftpf;Fk; epiyNgwhd 
mgptpUj;jpf;fhd tpQ;Qhdk; njhopy;El;g Muha;r;rp 
gq;Nfw;gpid cs;slf;Ffpd;wJ.  

NkYk;> nfhilngWk; ehLfspd; r%f nghUshjhu 
Njitfs; kw;Wk; njhopy;El;g fz;Lgpbg;Gfspd; 
mbg;gilapy; ru;tNjr ,ize;j Muha;r;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Cf;Ftpf;Fk; epiyahd 
mgptpUj;jpf;fhd tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis njhopy;El;g xj;Jiog;G 
cs;slf;fpAs;sJ. 

[g;ghdpa cjtpahdJ nad; fld; 
nghjpfs;> ed;nfhil cjtp> mgptpUj;jp 
Æ rhj;jpa ts Ma;Tfs; kw;Wk; 
njhopy;El;g xUq;fpizg;G epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; Nghd;w gy;NtW jpl;lq;fspd; 
Clhf   toq;fg;gLfpd;wJ. [g;ghdpa 
nad; fld; nghjpfs; rf;jpAk; tYTk;> ePu; 
toq;fYk;> tbfhyikg;Gk;> Jiw 
Kfq;fSk;> tPjpfSk; ghyq;fSk;> 
Nghf;Ftuj;Jk;> tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jk;> 
Rfhjhuk;> tptrhak;> ePu;g;ghrdk;> mdu;j;j 
Kfhikj;Jtk;> njhiyj;njhlu;G kw;Wk; 
fpuhkpa mgptpUj;jp cs;slq;fyhf> 
gy;NtW Jiwfis cs;slf;fpathW 
tUlhe;j mbg;gilapy; 
toq;fg;gLfpd;wJ. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=images+of+country+flags&id=DBFABCC5DBE6F880115D1C8F4E5DD0A01E06FD43&FORM=IQFRBA#view=detail&id=800F358143E5851FC200FC507BC6CAEA50D58E71&selectedIndex=576
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2018 ,y; nkhj;j mu;g;gzpg;G  
 
[g;ghdpa epjp cjtpapd; jw;Nghija fld; njhFjpahdJ Rfhjhu kw;Wk; kUj;Jt tpUj;jpf; 

fUj;jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf 100 I.m.nlh kpy;ypad; ngWkjpahd rYif 

mbg;gilapyhd fld; xd;iwg; ngWtjd; %yk; 2018 Mk; Mz;by; tpUj;jp nra;ag;gl;lJ. nfhOk;gpy; 

nkd; uapy; ,l khw;w Kiwikf; fUj;jpl;lj;jpid (I) ,id eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd KjyhtJ 

fl;lkhf 2019 Mk; Mz;by; [g;ghdpa murhq;fj;jplkpUe;J 300 I.m.nlh kpy;ypaidg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F ,yq;if murhq;fk; cj;Njrpj;Js;sJ.  

 

Rfhjhu kw;Wk; kUj;Jt Nrit tpUj;jpf; fUj;jpl;lk; - 100.25 I.m.nlh kpy;ypad;  
   
ehl;by; ntspg;gilahd Nehapay;> r%f – nghUshjhu khw;wq;fs; fhuzkhf ,yq;ifapy; rkPg fhykhf 

,Uja Neha;fs; kw;Wk; ngU %is ,uj;jf; Foha; NfhshWfs; Nghd;w njhw;whj Neha;fs; 

mjpfupj;Js;sd.  

 

,g;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhf [g;ghdpa murq;fk; rfy ,yq;if gpui[fSf;Fk; 

nghUj;jkhdJk;> mZff; $baJkhd cau; juj;jpyhd Nehiaf; Fzg;gLj;jf; $ba guhkupg;Gfis 

tpepNahfpg;gjw;F tpN~lkhf ,Uja Neha; Nghd;w njhw;whj Neha;fSf;fhd Nehiaf; fz;lwptjw;fhd 

kUj;Jt NritfisAk; rpfpr;irfisAk; tpUj;jp nra;tjw;F 10>639 [g;ghdpa nad; kpy;ypad;fis 

[g;ghdpa ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jpd; Clhf jdJ Mjuit toq;fpAs;sJ.  

 

,f;fUj;jpl;lkhdJ mDuhjGuk;> fz;b> FUehfiy> gJis kw;Wk; jpUNfhzkiy Mfpa ,lq;fspy; 5 

%d;whe;ju guhkupg;G kUj;Jt kidfs; kw;Wk; kUj;Jt Copau;fSf;fhd gapw;rp epiyaq;fs; 

Mfpatw;wpy; kUj;Jt trjpfisAk; kw;Wk; cgfuzq;fisAk; tpUj;jp nra;tjd; %yk; gpujhdkhf 

,Uja Neha;fis ikakhff; nfhs;Sk;. ,f;fUj;jpl;lk; tpidj;jpwdhd gad;ghl;bid mjpfupg;gjw;Fk; 

kw;Wk; epiyNgwhd jd;ikia cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; kUj;Jt cgfuzq;fis guhkupg;gjid 

gyg;gLj;Jtjw;fhd xj;Jiog;igAk; toq;Fk;.  

 

 

[g;ghdpa fld; cjtpapd; Jiwthupahd tpepNahfk; - 2013 – 2018 

 

nfhs;if 
mgptpUj;jp

5%

rf;jpAk; tYTk;
19%

RfhjhuKk; r%f 
eyDk;

5%

Clfk;
7%

tPjpfSk; 
ghyq;fSk;

29%

fpuhkpa mgptpUj;jp
6%

ePu; toq;fy; kw;Wk; 
Rj;jpfupg;G 

29%

Jiwthupahd fld; mu;g;gzpg;Gf;fs;
2013-2018 (I.m.nlh kpy;ypad;) 

2013 – 2018 fhyg;gFjpapy; [g;ghdpa
murhq;fj;jpdhy; mu;g;gzpf;fg;gl;l
nkhj;j njhif 1>896 Imnlh kpy;.>
fld; epjp kw;Wk; 159 Imnlh
ed;nfhilfs; cs;slq;fyhf
nkhj;jj; njhif 2>055 Imnlh
kpy;. $Ljyhd tUlhe;j
mu;g;gzpg;ghd 569 Imnlh kpy;. 2015
Mk; Mz;by;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jNjhL> mJ
tpkhdg; Nghf;Ftuj;JlDk;> kw;Wk;
rf;jpAk; tYTk; JiwfSld;
njhlu;Ggl;ljhf ,Ue;jJ.
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[g;ghdpa ed;nfhil cjtpapd; Jiwthupahd tpepNahfk; 2013 – 2018 

 

2018 ,y; nkhj;j mu;g;gzpg;Gfs;  
 
2018 Mk; Mz;bw;fhd ag;ghdpa cj;jpNahfG+u;t mgptpUj;jp cjtpf;fhd nkhj;j nrytply; I.m.nlh. 
171.23 kpy;ypadhFk;.  

 

 
2018 ,y; g+u;j;jp nra;ag;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 
 

fUj;jpl;lq;fs; fld; njhif  
(Imnlh kpy;ypad;) 

SL P – 101:  
ghupa nfhOk;G efug; Nghf;Ftuj;J mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; fl;lk; 2 

                       

390.97 

SL P – 105:  
vOr;rp ngw;W tUk; gpuhe;jpaq;fis ,yf;fhff; nfhz;l mbg;gil r%f 
Nritfspd; tpUj;jp 

                

47.40 

 

13%

15%

19%
7%

32%

7%

6% 1%

Jiwthupahd ed;nfhil mu;g;gzpg;Gf;fs; 2013-2018 
(Imnlh kpy;ypad;)) 

flNyhug; ghJfhg;G

mdu;j;j
Kfhikj;Jtk;

fy;tpAk;> gapw;rpAk;

flw;nwhopy;

RfhjhuKk;> r%f
eyDk;

tPjpfSk;> ghyq;fSk;

JiwKfq;fSk;>
fg;gw;JiwAk;

rpenjhK mgptpUj;jp
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RfhjhuKk;>
r%f eyDk;

rf;jpAk;
tYTk;

tPjpfSk;>
ghyq;fSk;

ePu; toq;fYk;>
Jg;Guthf;fYk;

fy;tpAk;>
gapw;rpAk;

flNyhug;
ghJfhg;G

Jiwthu pahd gfpu ;T - 2018 (Imnlh k py ;y pad ;)
 

 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
nkhj;jg; gfpu;T tPjpfSk; 
kw;Wk; ghyq;fSf;Fkhd 
78.20 Imnlh 
kpy;ypaidAk;> rf;jpAk; 
tYTf;Fkhd 47.53 Imnlh 
kpy;ypaidAk;> ePu; toq;fy; 
kw;Wk; Jg;Guthf;fYf;fhd 
25.38 Imnlh 
kpy;ypaidAk;> flNyhug; 
ghJfhg;Gf;fhd 8.39 Imnlh 
kpy;ypaidAk;> fy;tpAk; 
gapw;rpf;Fkhd 6 Imnlh 
kpy;ypaidAk;> RfhjhuKk;> 
r%f eyDf;Fkhd 5.7 
Imnlh kpy;ypaidAk; 
cs;slf;fpAs;sJ.  

 

 

 



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 23 

 

 

ghupa nfhOk;G efug; Nghf;Ftuj;J mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;;; 
 
[g;ghdpa murhq;fk; ghupa Njrpa tPjpfSf;Fk;>  kw;Wk; mjp Ntfg;ghijfSf;Fk; epjp toq;Ftjd; 

%yk; ,yq;ifapd; tPjp tiyaikg;G mgptpUj;jpf;fhd mu;g;gzpg;gpid Nkw;nfhz;Ls;sJ. ntsptl;l 

Rw;Wtl;l neLQ;rhiyahdJ 29.1 fp.kP ePskhdjhf cs;sNjhL> rfy mjp Ntfg;ghijfisAk; 

,izg;gNjhL> ‘v’  tFg;G  neLQ;rhiyfs; nfhOk;G efuj;jpypUe;J CLUtpr; nry;fpd;wd.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NkYk;> khf;Fk;Giw (nfhl;lhit>) fLtiy> kw;Wk; fltj;ij gpuNjrq;fspy; cs;s %d;W gpujhd 
efukakhf;fq;fs; mjpf gl;r cl;fl;likg;GfSld; mgptpUj;jp nra;ag;gl;L tUfpd;wd. 

vOr;rp ngw;W tUk; gpuNjrq;fis ,yf;fhff; nfhz;l mbg;gil r%f 
Nritfspd; tpUj;jpf;fhd fUj;jpl;lk; 

ehl;bd; tUlhe;j kUe;Jg; nghUl;fspd; Njitg;ghl;bidg; g+u;j;jp nra;tjw;Fk; kw;Wk; ,uz;lhe;ju 

kUj;Jt kidfspy;; jw;NghJ cs;s trjpfis tpUj;jp nra;tjw;Fk; mur kUe;Jg; nghUl; jahupg;Gf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; cw;gj;jp ,aysit tpupthf;Ftjw;fhf murhq;fk; [g;ghdpa ru;tNjr xj;Jiog;G 

epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l Rkhu;  47.4 I.m.nlh kpy;ypaid KjyPL nra;Js;sJ. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

nfhl;lhitapypUe;J fLtiy tiuapyhd 12 fp.kP 

gpuptpd; epu;khzk; 186 Imlh kpy;ypad; [g;ghdpa 

cjtpiaj; jpul;Ltjd; %yk; 2014 ,y; g+u;j;jp 

nra;ag;gl;lJ. fLtiyapypUe;J fltj;ij 

tiuapyhd 8.9 fp.kP tPjpg; gpuptpd; epu;khzk; 

[g;ghdpa cjtpAld;   g+u;j;jp nra;ag;gl;lJ.    

fLtiyapypUe;J fltj;ij tiuapyhd ntsptl;l 

Rw;W tl;lg; ghijapypUe;jhd tPjpg; gpupthdJ> 

nfhOk;G ngU efu;g; gpuNjrj;jpd; Nhf;Ftuj;J 

neUf;fbia ,yF gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; 

mjpNtfg;ghij tiyaikg;Gldhd njhlu;gpw;Fk; 

gq;fspg;Gr; nrYj;Jk;.   

 
 
 
 

ntsptl;l Rw;W tl;lg; ghijapd; mjpNtfg;ghij 

 

mj;Jld; fpuhkpag; gpuNjrq;fspYs;s r%fq;fspd; 
Rfhjhu epiyikfis tpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld; 
,g;gpuNjrq;fspYs;s Jiz kUj;Jtkidfshf 
njhopw;gLtjw;fhf njy;njdpa> twf;fhg;nghy> 
fy;fKit> kw;Wk; fSthQ;rpf;Fb Mfpa 
gpuNjrq;fspYs;s njupT nra;ag;gl;l ,uz;lhe;ju 
kUj;Jtkidfs; Njitahd kl;lj;Jf;F 
juKau;j;jg;gl;ld.  

Gw> kj;jpa kw;Wk; khtl;l kUj;JtkidfspYs;s 
,f;fl;lhd epiyikapYs;s Nehahspfis mbg;gil 
kw;Wk; Nghjidh kUj;JtkidfSf;F cldbahff; 
Fzg;gLj;jf; $ba rpfpr;iria Nkw;nfhs;tjw;fhf 
tpiuthf khw;wy; nra;tjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf 
kj;jpa> rg;ufKth> tl Nky;> tl kj;jpa> Cth> 
fpof;F> kw;Wk; tl khfhzq;fspy; cs;s 
kUj;JtkidfSf;F 124 Nehahsu; Cu;jpfs; 
(mk;gpAyd;];) toq;fg;gl;Ls;sd 

 kUe;Jg; nghUl;fspd; jahupg;G 
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2019 ,y; g+u;j;jp nra;ag;glTs;s mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 

nfhOk;gpy; nkd; uapy; ,lkhw;wj; jpl;lj;ij ];jhgpg;gjw;fhd fUj;jpl;lk;  (I)  
(nfhOk;Gf; Nfhl;il - khyig) – 300 Imnlh kpy;ypad; KjyhtJ fl;lk;  (Imnlh 
1>800 kpy;ypad; nkhj;jr; nrytpy;)  
 

“njhiyNehf;F 2025: tpUj;jpAw;w xU ehL” ,d; %yk;  Kd; nkhopag;gl;lJ NghyTk;>  murhq;fj;jpd;  

mgptpUj;jpf; nfhs;ifapYk;> kw;Wk;  2030  Nkw;gpuhe;jpa ngU efu; gpujhd jpl;lj;jpYk; Kd; 

nkhopag;gl;lJ NghyTk;> nfhOk;G efuj;jpYk; kw;Wk; Gw efuq;fspYk; cs;s gyj;j Nghf;Ftuj;J 

neUf;fbf;F jPu;T fhz;gjw;fhf tpidj; jpwdhdJk; trjpfs; tha;e;j gazpfs; Nghf;Ftuj;J Kiwik 

xd;iw cUthf;Ftjw;Fj; jPu;khdk; vLf;fg;gl;Ls;sJ.   

 

 

 

                                                                                       

 
 
 

 

,f;fUj;jpl;lk; 2026 Mk; Mz;by; g+u;j;jp  nra;ag;glTs;sNjhL> gy epu;thff; fl;llj; njhFjpfs;> 

tu;j;jf ikaq;fs;> efuj;jpd; rdj;njhif neUf;fbAs;s tjptplg; gpuNjrq;fSf;fpilapyhd 

,izg;Gf;fSk; ];jhgpf;fg;glTs;sd. 

   

Kd;nkhopag;gl;Ls;s nkd; uapy; jpl;lj;jpd; fPo;> 25 uapy;fs; Nritf;fhf  tpLtpf;fg;gl;Ls;sNjhL> 

xt;nthU myFk; 800 gazpfSf;F ,lkspf;ff; $ba tifapy; ehd;F Fsp&l;lg;gl;l gazpfSf;fhd 

jdpg;gpupTfis cs;slf;fpapUf;Fk;.     

 
= [atu;jdGu Nfhl;ilapy; fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyankhd;iw epu;khzpj;jy; 
 
= [atu;jdGu Nfhl;il kw;Wk; Etnuypah Mfpa gpuNjrq;fspy;  fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyankhd;iw 

];jhgpg;gjw;fhd ,uz;L rhj;jpa ts Ma;Tfs; cs;slq;fyhf ,yq;ifapd; fopT ePu;j;Jiwf;fhd 

gpujhd jpl;lj;jpd; jahupg;G [g;ghdpa ed;nfhil cjtpapd; fPo; g+u;j;jp nra;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

  

[g;ghdpa murhq;fj;jpd; Kd;;nkhopag;gl;l ,f;fld; cjtpapd; fPo; uh[fpupa> ENfnfhil> njy;fe;ij> 

jpatd;dh kw;Wk; khjptisg; gpuNjrq;fspy; cs;slf;fg;gLk; 07 gpujhd ,iwf;Fk; epiyaq;fs; 

cs;slq;fyhf Vida 50 Foha;fSld; nfh];tj;ij re;jpapypUe;J fygYthit neLfpYk; 

mike;Js;s `Pdbf;Fk;Guapy; gpujhd fopT ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; ];jhgpf;fg;gLk;. 

 

Gifapuj tPjpf;fhd rhj;jpa ts Ma;thdJ 

[g;ghdpa ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jpdhy; 

ed;nfhil mbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,f;fUj;jpl;lj;jpid  

eilKiwg; gLj;Jtjw;fhd  [g;ghdpa ru;tNjr 

xj;Jiog;G epWtdj;jplkpUe;jhd cj;jpNahfg+u;t  

mgptpUj;jp cjtp fld; epjpaspg;gpidg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F mtrpakhd nrad;Kiwfs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. Kd;nkhopag;gl;Ls;s 

nkd; uapy; Nghf;Ftuj;J KiwikahdJ> 

khyigapypUe;J nfhOk;Gf; Nfhl;il tiuapyhd 

Kf;fpakhd kw;Wk; gpujhd  ClWg;Gfis 

cs;slf;ff; $ba tifapy; 16 epiyaq;fis 

cs;slf;fpathW 17 fp.kP ePskhd  cau;j;jg;gl;l 

uapy; ghijfis epu;khzpg;gjw;F 

tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 

nkd; uapy; Kiwikf;fhd vz;zf;fU                                         
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nghJ`wuapypUe;J fynfju tiuapyhd kj;jpa mjpNtfg;ghijapd; %d;whk; gpuptpd; 
epu;khzk ; 
 
 

nghJ`wuapypUe;J fynfju tiuapyhd kj;jpa mjpNtfg;ghijapd; %d;whk; gpupthdJ nghy;f`tiy 
kw;Wk; uk;Gf;fid Mfpa ,uz;L gupkhw;wy;fSld; 32.5 fp.kP. ,w;Fr; rkdhd nkhj;j ePsj;jpy; 
epu;khzpf;fg;gLk;.   

,J njhlu;ghd rhj;jpa ts Ma;Tk;> Muk;g tbtikg;Gf;fSk; Vw;fdNt g+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sNjhL> 
fhzpf; nfhs;tdT eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L  tUfpd;wd. fld; njhifahdJ 100 gpy;ypad; 
[g;ghdpa nad;dhf cs;sNjhL> ,t;trjpaspg;gpd;  epajpfSk; epge;jidfSk; njhlu;ghf ntspehl;L 
tsq;fs; jpizf;fsk;> [g;ghdpa Nlhf;fpNah kpl;Rgprp tq;fpAld; Ngr;R thu;j;ijfis Nkw;nfhz;L 
tUfpd;wJ. 

2018 ,y; nraw;gLj;jg;gl;l gpujhd fUj;jpl;lq;fs; 

 

fUj;jpl;lk;; njhif               
(Imnlh kpy;ypad;); 

fld;fs;; 

fz;b efu; fopT ePu; Kfhikj;Jt fUj;jpl;lk; 152.38 

ghupa nfhOk;G efug; Nghf;Ftuj;J mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  II  390.97 

fS fq;if mgptpUj;jp tpupthf;ff; fUj;jpl;lk;  I  114.30 

vOr;rp ngw;W tUk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;   114.30 

`guiz – Ntaq;nfhil gupkhw;w tpupirf; fUj;jpl;lk; 115.33 

ghupa nfhOk;G gupkhw;w kw;Wk; tpepNahf ,og;Gf; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  II  166.38 

Njrpa tPjp tiyaikg;gpy; gpujhd ghyq;fis epu;khzpg;gjw;fhd fUj;jpl;lk;  129.23 

Njrpa tPjp tiyaikg;gpy; epyr;rupT mdu;j;j ghJfhg;Gf; fUj;jpl;lk;  79.52 

mDuhjGuk; tlf;F ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  I  53.92 

mDuhjGuk; tlf;F ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  II  212.16 

gz;lhuehaf;fh ru;tNjr tpkhd epiya mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  II 

epiy I  

272.89 

gz;lhuehaf;fh ru;tNjr tpkhd epiya mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; - fl;lk;  II 

epiy II 

427.94 

fsdp Mw;wpd; kPjhd Gjpa ghyj;jpd; epu;khzf; fUj;jpl;lk;   342.85 

Gtpf;Fupa njhiyf;fhl;rp xspgug;gpid b[ply;kakhf;Fk; fUj;jpl;lk;;   132.10 

Njrpa gupkhw;wKk; kw;Wk; tpepNahf tiyaikg;G mgptpUj;jpAk; tpidj; jpwd; 

tpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 

200.07 

 

vOr;rp ngw;W tUk; gpuhe;jpaq;fis ,yf;fhff; nfhz;l mbg;gil r%f Nritfspd; 

tpUj;jp    

47.40 

Rfhjhu kw;Wk; kUj;Jt Nritfs; tpUj;jpf; fUj;jpl;lk;    100.25 

ed;nfhilfs; 

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha gPlj;jpy; Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpf; fl;llj; 

njhFjp 

15.70 

,yq;if flNyhuf; fhtw;gilf;fhd flNyhug; ghJfhg;G ,aysT tpUj;jpf;fhd 

fUj;jpl;lk; 

17.05 

jpUNfhzkiyj; JiwKfj;Jf;F topfhl;ly; cjtpfSf;fhd  fUj;jpl;lky;yhj 

ed;nfhil cjtpfs;    

9.42 

lhg;su; fhyepiy Nllhu; tiyaikg;ig ];jhgpg;gjw;fhd fUj;jpl;lk; 23.58 
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nfhupa FbauR 

nfhupaf; FbauRldhd mgptpUj;jpf; $l;LwT 

nfhupaf; FbaurhdJ ,yq;iff;F rYif kw;Wk; khdpaf; fld;fis toq;fy;;> njhopy;El;g cjtpfs;> 

mwpTg; gfpu;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; (Knoladge Sharing Programme) fyhr;rhu gupkhw;wj; jpl;lq;fs;> 

epGzj;Jt xj;Jiog;Gr; Nritfs;; kw;Wk; njhz;lu;fs; gupkhw;w jpl;lq;fs; Nghd;w gy;NtWgl;l 

mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lq;fis toq;fp> ,yq;ifapd;; Kd;dzp ,U jug;G mgptpUj;jp gq;fhspahf 

khwpAs;sJ. NkYk; mur gzp mjpfhupfspd; fy;tp kw;Wk; njhopy;rhu; jpwd;fis mjpfupg;gjw;fhf 

tUle;NjhWk; mjpf vz;zpf;ifapyhd fy;tp kw;Wk; gapw;rp tha;g;GfisAk; nfhupa FbauR 

toq;fptUfpwJ. 

 

nghUshjhu mgptpUj;jp xj;Jiog;G epjpak;  
  
nfhupahtpd; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp tq;fpapd; (nfhupa vf;]pk; tq;fp) nghUshjhu mgptpUj;jp 

xj;Jiog;G epjpaj;jpDhlhf nfhupa murhq;fk; ,yq;iff;F rYiff; fld;fis toq;fptUfpwJ. 

murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp Kd;DupikfSld; ,ize;j tifapy;> ,U ehLfSf;Fkpilapyhd ehl;L 

$l;LwT %Nyhghaj; jpl;lj;jpd; fPo; epjpaspg;Gr; nra;tjw;fhf Nghf;Ftuj;J> ePu; Kfhik> Jg;guthf;fy;> 

fy;tp> Nghd;w Jiwfis Kd;dzpj; Jiwfs; vd milahsq;fz;Ls;sJ.  

 

 
mwpT gfpu;T epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
 

fle;j jrhg;jq;fSf;F Nkyhf nfhupahtpdhy; jpul;lg;gl;l mgptpUj;jp njhlu;gpyhd mwpT kw;Wk; 

mDgtq;fis gq;Fjhu ehLfSld; gfpu;e;J nfhs;tjw;fhf nfhupahtpd; epjp kw;Wk; %Nyhgha 

mikr;rpdhy; toq;fg;gLfpd;w tpNrl njhopy;El;g cjtp epfo;r;rpj; jpl;lkhf mwpT gfpu;T epfo;r;rpj; 

jpl;lk; fhzg;gLfpwJ. 

 

2018 Mk; Mz;by; njd; nfhupahtpd; rpNahy; efupy; Nkk;gl;l tupj; jfty; Kiwikapidj; 

jhgpg;gjw;fhd mDgtg; gfpu;tpid toq;Ftjd; %yk; vjpu;fhyj;jpy; nfhOk;G khefu rig tup epUthf 

Kiwik mgptpUj;jpnra;tjid Cf;Ftpg;gjw;Fk; nfhs;if tpjg;Giufis toq;Ftjw;Fk; mwpTg; 

gwpkhwy; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo;  kjpAiu epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;wpid ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;lJ. 

 

                                                           
1nfhk;gf;l; fld; jpl;lkhdJ nfhupahtpd; rpwpa> eLj;ju mstpyhd njhopy; Kaw;rpfspypue;jhd ngWif Kiwik 
Clhf nraw;gLj;jg;gl;l ,ae;jpu rhjdk; kw;Wk; cgfuzk; vd;gdtw;wpd; toq;fypid cs;slf;FfpwJ. 

,yq;iff;fhd ngh.m.x.ep fld;fspd; jw;Nghija epajpfs;> epge;jidfs; 

epajpfs;> 
epge;jidfs; 

rhjhuz 
epge;jidfs; 

nfhupahtpd; kjpAiu 
ngwg;gLfpd;wJ 

nfhk;gfl; fld;1 
 

tl;btpfpjk; 0.20% 0.15% 0% 

kPs;nfhLg;gdT 30  tUlq;fs; 40  tUlq;fs; 30  tUlq;fs; 

rYiff; fhyk; 10  tUlq;fs; 

fld; ngWkjp nkhj;j fUj;jpl;lr; nrytpdj;jpd; 100 rjtPjk; tiuapy; 

ehzak; nfhupa Nthd; 

rhj;jpag;ghl;L 
Ma;T 

rhj;jpakhd fUj;jpl;lq;fSf;fhf rYif 
mbg;gilapyhd xj;Jiog;G 

epakg; gbtk; 
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,yq;ifapy; jpz;kf; fopT Kfhikf;fhd nfhupa murhq;fj;jpd; cjtp 

tsu;e;JtUk; jpz;kf; fopTg; gpur;rpidfSf;F epiyahd jPu;nthd;wpid rpwe;j eilKiwfSld; 

mwpKfg;gLj;JtjidAk; Gjpa njhopy;El;gj;Jld; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jiwapy; jiyapLtjd; 

mtrpaj;jpidAk; ,yq;if murhq;fk; czu;e;Js;sJ. efu;g;Gwg; gFjpfspy; jpz;kf; fopTfis jpwe;j 

ntspapy; nfhl;Lk; cs;Suhl;rp kd;wq;fspd;  jw;Nghija nraw;ghlhdJ gy;NtWgl;l Rw;whly; kw;Wk; 

Rfhjhuk; rhu; mr;RWj;jy;fisAk; Njhw;Wtpj;Js;sd. 

 

,yq;ifap;y; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jiwf;fhf  nfhupa murhq;fk; Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;gpidr; 

nra;Js;sJ nfhupa ru;tNjr xj;Jiog;G Kftu; epWtdj;jpd; epjp kw;Wk;  njhopy;El;g xj;Jiog;Gj; 

jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;ifapd; Nky; khfhzj;jpy; njhk;Ng gpNjrj;jpy; Kd;Ndhb Rfhjhu uPjpahd epyk; 

epug;Gk; jsnkhd;W jhgpf;fggl;L nraw;gLj;jg;gLfpwJ. NkYk;> nghUshjhu mgptpUj;jp xj;Jiog;G 

epjpaj;jpd; epjpAjtpj; jpl;lj;jpd; fPo; mEuhjGuk;> fhyp> aho;ghzk; kw;Wk; nghyd;eWitg; 

khtl;lq;fspYk; jpz;kf; fopT epyk; epug;Gk; ehd;F epyk; epug;Gk; jsq;fs; Nkyjpfkhf jhgpf;fg;gl;L 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 

 
 
,yq;if cs;Suhl;rp rigfSf;F 190 Fg;ig tz;by;fs; 
 
ehl;bd; jpz;kf; fopT Kfhikapid NkYk; gyg;gLj;Jk; 

tifapy; nghUshjhu mgptpUj;jp xj;Jiog;G epjpaj;jpd; G+r;rp 

tl;b fhk;ngfl; fld; jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;if murhq;fj;jpw;F 

190 Fg;ig tz;by;fis toq;Ftjw;F  nghUshjhu mgptpUj;jp 

xj;Jiog;G epjpak; cld;gl;Ls;sJ. cs;Suhl;rp rigffspd; 

jpz;kf; fopTfisj; jpul;Ltjw;Fk; mtw;wpid ,lg; 

ngau;g;gjw;Fkhf  ,yq;if murhq;fk;  Nkw;Fwpj;j 190 Fg;ig 

tz;by;fisAk; 9 khfhzq;fspYs;s cs;Suhl;rp rigfSf;F 

gfpu;e;jspf;fTs;sJ.  
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ngh.m.x.ep My; epjpaspf;fg;gl;L jw;NghJ ,lk;ngWfpd;w fUj;jpl;lq;fs; 
 

Jiw fUj;jpl;lk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
jpfjp 

ngWkjp  
(I.m.nlh.kpy;ypad;) 

Rw;whly; jpzkf; foptfw;wy; trjpf; fUj;jpl;lj;jpid 
epu;khzpj;jy; 

2010          33.54  

fy;tp nfhOk;G kj;jpa njhpw;gapw;rp  epiyaj;jpidj; 
jhgpj;jy; kw;Wk; fk;g`h njhopy;El;gf; 
fy;Yupapid juKau;j;jy; 

2011          26.05  

ePu; toq;fy; njJW Xah ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 2013          58.16  

ePu; toq;fy; Utz;nty;y ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 2014          20.53  

Rw;whly; jpz;kf; fopTfis jpul;Lk; nfhk; ngf;lu;fis 
njd; khfhz rigf;F toq;fy; 

2017            7.00 

Rw;whly; jpz;kf; fopTfis jpul;Lk; nfhk;ngf;lu;fis 
tl kw;Wk; kj;jpa khfhz rigfSf;F 
toq;fy; 

2017            7.00 

nkhj;jk; 152.28 
 

nfhupa khdpa cjtpj; jpl;lk; 
 
khdpa cjtpf; fUj;jpl;lq;fSf;F epjpaspg;Gr; nra;tjw;fhfTk; njhopy;El;g xj;Jiog;G epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fs;> mur gzp cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf  nfhs;jpwd; mgptpUj;jp gapw;rpj; jpl;lq;fs; 

vd;gdtw;wpid elhj;Jtjw;Fk; kw;Wk; njhopy; ty;Yeu;fs; kw;Wk;  Ntu;l; gpuz;l;]; nfhupah 

jd;dhu;tsu;fis mioj;J tUjy; vd;gdtw;wpid elhj;Jtjw;fhfTk; nfhupah ru;tNjr xj;Jiog;G 

Kftu; mikg;gpDHlhf nfhupa murhq;fj;jpd; khdpa cjtpfs; ,yq;iff;F gpujhdkhf 

tpupTgLj;jg;gLfpd;wd.  
 

fpspnehr;rp khtl;lj;jpYs;s ghlrhiyfis mgptpUj;jpnra;jy; 

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy;  fy;tpr; #oy; Nkk;ghl;bw;fhd mjd; Kaw;rpapd; kw;WnkhU fl;lkhf 

fpspnehr;rpapYs;s  ghlrhiyfisg; GJg;gpg;gjw;fhf  nfhupa ru;tNjr $l;L Kftu; mikg;ghdJ 

I.m.nlh.7.5 kpy;ypad; ngWkjpahd  cjTnjhifnahd;wpid toq;FfpwJ. fUj;jpl;lj;jpw;fhf ,uz;L 

ehLfspfSf;fpilapyhd cld;gbf;ifahdJ 2018 Mk; Mz;L etk;gu; khj;jpy; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 

Fwpj;j fUj;jpl;lk; khtl;lj;jpd; fy;tpj; jpwdpid Nkk;gLj;Jtjpy; ftdQ;nrYj;JtNjhL khj;jpukd;wp 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp> Mrpupau;fSf;fhd gapw;rpfs; kw;Wk; r%f tpopg;Gzu;Tr; nraw;ghLfs; vd;gd 

Nghd;w gpupTfis cs;slf;fp gy;Jiwr; nraw;ghlhf mikag;ngWk; vd;gNjhL khj;juky;yhJ 

fUj;jpl;lj;jpd; Fwpf;NfhshdJ cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf;F mg;ghy; gps;isfspd; fy;tp 

eltf;iiffspy;  ngw;Nwhupd; xj;Jiog;G ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gjid cWjpg;gLj;JfpwJ 

vd;gNjhly;yhJ ,f;fUj;jpl;lk; njhlu;gpy; ngw;NwhUf;Fk; tpopg;Gzu;nthd;wpidAk; toq;FfpwJ. 

 

jw;NghJ ,lk;ngWfpd;w fUj;jpl;aq;fs; 

gq;Fjhuu;/epWtdk; fUj;jpl;lg; ngau; ̦ fhyk; kw;Wk; nryT 
fy;tp mikr;R  Njrpa fy;tpf; fy;Yhupfs; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; Jiwf;fhd Mrpupau; 

gapw;Wtpg;G Kiwikapidj; jhgpj;jy;. (2015-2022 / I.m.nlh.13 kpy;.) 
 fpspnehr;rp khtl;lj;jpYs;s ghlrhiyfis mgptpUj;jp nra;jy;(2018-2022/ 

I.m.nlh. 7.5 kpy;) 
Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr 
kUj;Jt mikr;R 

 khj;jiw khtl;lj;jy; kfg;Ngw;W kw;Wk; rpR eyd;Ngzy; myfpid tYT+l;ly; 
fUj;jpl;lk; 
(2016-2020 / I.m.nlh.8.5 kpy;) 

jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
njhopw;gapw;rp mikr;R 

 ,yq;ifapd; rKj;jpug; gy;fiyf;fofj;jpw;fhf Kjd;ikj; jpl;lk; kw;Wk; 
nfhs;jpwd; mgptpUj;jpj; jpl;lk; vd;gdtw;iwj; jhgpj;jy;  (2017-2021/2.5 kpy;) 
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cyf tq;fp kw;Wk; ru;tNjr ehza 
epjpag; gpupT 

 
cyf tq;fpahdJ epiyahd jPh;TfspD}lhf cyfshtpa hPjpapy; tWikf;nfjpuhf NghuhLk; 

Nehf;fj;Jld; cyfk; KOtjpYKs;s mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfSf;F epjp kw;Wk; njhopy;El;g 

cjtpapid toq;Ffpd;w kpf Kf;fpa rh;tNjr epjp epWtdnkhd;whFk;. cyf tq;fpf; FOthdJ Ie;J 

epWtdq;fis cs;slf;fpAs;sJ. rh;tNjr mgptpUj;jp mikg;G> kPs; fl;likg;G kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd 

rh;tNjr tq;fp> rh;tNjr epjpf; $l;Lj;jhgdk;> gy;jug;G KjyPl;L cj;juthj Kftuhz;ik kw;Wk; 

KjyPl;Lg; gpzf;F jPh;TfSf;fhd rh;tNjr epiyak; vd;gd mitahFk;.  

 

2018 ,d; ,Wjpapy; cyf tq;fp epjp cjtpapd; fPo; I.m.nlh 1>957.6 kpy;ypad; ngWkjpahd fld; 

gy;NtW KjyPl;Lj; JiwfSf;F tphpthf;Fk; tifapy; toq;fg;gl;lJ. ntspehl;L tsq;fs; 

jpizf;fsj;jpd; cyf tq;fpg; gphpthdJ cyf tq;fpf; FOtpypUe;J epjp kw;Wk; njhopy;El;g cjtp 

njhlh;ghd xUq;fpizg;gpid Kd;ndLf;fpd;wJ. 

 

cyf tq;fpf; fld; / khdpak; - 2018 
 

epfo;r;rpj;jpl;lk;/fUj;jpl;lk; njhif  
(I.m.nlh. kpy;ypad;) 

jpwd; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  101.5 

cgha efuq;fs; mgptpUj;jp fUj;jpl;lk;   147.0 

fhyepiy jhf;f Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk; 110.0 

fhyepiy jhf;f Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G  42.0 

fy;tp ikaj;jpd; mbg;gilahf ghlrhiy fy;tpapid khw;Wjy; 
fUj;jpl;lk;  

100.0 

nkw;Nwh nfhOk;G efu mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  213.0 

,sk; rpWguha mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 50.0 

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;guNtw;ghl;L Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk;  165.0 

cgha efuq;fs; mgptpUj;jp fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G 55.0 

#oypay; ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt fUj;jpl;lk; 45.0 

tptrhaj;Jiw etPdkag;gLj;jy; fUj;jpl;lk;  125.0 

cah; fy;tp tphpthf;fy; kw;Wk; mgptpUj;jp fUj;jpl;lj;jpid Jhpjg;gLj;jy;  100.0 

Nghf;Ftuj;J ,izg;G kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jt fUj;jpl;lk;  125.0 

epjpj;Jiw etPdkag;gLj;jy; fUj;jpl;lk;  75.0 

r%f ghJfhg;G tiyaikg;G fUj;jpl;lk;  75.0 

[p.gp.x.gp.V – Jg;guNtw;ghl;Lf;fhd ,yq;if milt fUj;jpl;lk; 5.1 

nghJf;fy;tp etPd kag;gLj;jy; fUj;jpl;lk;  100.0 

epfo;r;rpj;jpl;l jahhpg;G Kd;Ndw;ghL 4.0 

,uz;lhtJ Rfhjhuj;Jiw mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  200.0 

fy;tp ikaj;jpd; mbg;gilahf ghlrhiy fy;tpapid khw;Wjy; 
fUj;jpl;lk; 

37.0 

mizf;fl;Lg; ghJfhg;G kw;Wk; ePH;tsq;fs; jpl;lkply; fUj;jpl;lk; - 
Nkyjpf epjpaspg;G  

                   83.0 

nkhj;jk; 1,957.6 
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cyf tq;fp ehl;Lg; gq;fspg;G Ntiyr;rl;lfk; 2018–2020  
epiyNgwhd jpl;lj;jpd; mbg;gilapy;;;;;;;;;; mjpfsT tWikapid KbTWj;jy; kw;Wk; RgPl;rj;jpid 

mjpfhpj;jnyd;w ,uz;L ,yf;Ffis cyf tq;fp ikakhff; nfhz;Ls;sJld;> cyf tq;fpf; FOtpd; 

ehl;Lg; gq;fspg;G Ntiyr; rl;lfkhdJ kpfTk; rpwe;j Kiwik> rhd;W mbg;gil> njhpT topKiw 

vd;gtw;wpd; %yk; mgptpUj;jp nra;tjid ,yf;fhff; nfhz;Ls;sJ. Nguz;l epjp epiyj;jd;ik> 

Nghl;bj;jd;ikia Nkk;gLj;Jjy;> midtUf;Fk; Nru;j;Jf;nfhs;tJ kw;Wk; tha;g;Gfs; Mfpatw;iw 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; gr;ir tsu;r;rp tha;g;Gfis iftpLjy;> Rw;Wr;R+oy; Nkyhz;ik Nkk;gLj;Jjy; 

kw;Wk; jOty; kw;Wk; jzpg;G jpwd; Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jjy;. 
 

2019 - 2020 Mk; Mz;bw;fhd cyf tq;fp fUj;jpl;l jahu;gLj;jy; 

2019 - 2020 Mk; Mz;bw;fhd cyf tq;fp fUj;jpl;l jahu;gLj;jy;> ru;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikf;F 

tzpf uPjpapyhd fld; thq;FjYf;fhd rYifahd ru;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikf; 

fldspg;gpypUe;J ,yq;ifapd; vjpu;fhy epjp nrytpdj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F jahuhf cs;sJ. 

 

  
 
 
 

efu 
mgptpUj;jp

16%

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtk;

13%

fy;tp> jpwd; 
mgptpUj;jp

23%ePu;g;ghrdk;> 
tptrhak;

15%

ePu;> 
Jg;guNtw;gh

L
5%

Nghf;Ftuj;J 
neLQ;rhiy

6%

epjp
4%

r%f eyd;Gup
6%

Rw;whly;
2%

Rfhjhuk;
10%

JiwuPjpahd gfpu;T-2018  

28%
24%

7%

15%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cyf tq;fp jpl;lkplypd; JiwuPjpahd xJf;fPL 2017 - 2020

ePu;g;ghrdk;> tptrhak; ePu;> Jg;guNtw;ghL Rw;Wyh r%f eyd;Gup Nghf;Ftuj;J> ngUe;njUf;fs;

Jiwfs; 
njhif 
(I.m.nlh.kpy;.) 

 

efu mgptpUj;jp 313.0 
 

mdu;j;j Kfhikj;Jtk;  254.0 
 

fy;tp> jpwd; mgptpUj;jp 438.5 
 

ePu;g;ghrdk;> tptrhak; 291.0 
 

ePu; kw;Wk; Jg;guNtw;ghL 87.1 
 

Nghf;Ftuj;J> neLQ;rhiy 125.0 
 

epjp 75.0 
 

r%f eyd;Gup 125.0 
 

Rw;whly; 45.0 
 

Rfhjhuk; 200.0 
 

Vida 4.0 
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mu;g;gzpg;Gfs; 
    
,yq;ifahdJ 2018 ,y; fld; vd;w tifapy; cyf tq;fpaplkpUe;J 104 kpy;ypad; I.m. nlhyiug; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ue;jJ. 

 

JiwuPjpahd mu;g;gzpg;Gfs; 2013-2018  
 

 
 
2013 ,ypUe;J 2018 tiuahd fhyg;gFjpapd; NghJ cyf tq;fpapd; Mff; $ba mh;g;gzpg;G fy;tp 

kw;Wk; Mw;wy; tpUj;jpj; Jiwapy; gjpthfpAs;sJld; nkhj;j mh;g;gzpg;gpy; ,J 22 rjtPjkhf fhzg;gl;l 

mNjNtis ,uz;lhtJ mjp$ba epjpaspg;ghd 13 rjtPjk; mdh;j;j Kfhikj;Jt Jiwapy; 

mh;g;gzpg;gpidf; fhl;baJ.  

 
 
JiwuPjpahd gfpu;Tfs; 2013-2018 
 

 
 
2018 ,y; cyf tq;fpapdhy; epjpaspf;fg;gl;l nkhj;j mh;g;gzpg;G 153 gpy;ypad; I.m.nlhyuhf 

gjpthfpAs;sJld; 29 rjtPj gq;fspg;Gld; efu mgptpUj;jp  Jiwapy; ghhpanjhU gq;F gjpthfpAs;sJ. 

,uz;lhtJ mjp$ba gq;fspg;ghf fy;tp kw;Wk; jpwd; mgptpUj;jpj; Jiw fhzg;gLtJld; nkhj;j 

mh;g;gzpg;Gfspy; Rfhjhuk; kw;Wk; r%f eyd;Ghpj;Jiwf;fhd gq;fspg;G 16 rjtPjkhFk;.  

 

 
 

efu mgptpUj;jp
10%

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtk;

13%

fy;tp kw;Wk; jpwd; 
tpUj;jp

22%

Rfhjhuk;
10%

ePu;g;ghrdk;> 
tptrhak;

11%

ePu; kw;Wk; 
Jg;guNtw;ghL

9%

fpuhkpa 
mgptpUj;jp

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; 
neLQ;rhiy

7%

epUthfk; kw;Wk; epjp
10%

r%f eyd;Gup
4%

Rw;whly;
2%

efu mgptpUj;jp 
29%

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtk; 8%

fy;tp> jpwd; 
mgptpUj;jp 16%

Rw;whly; 3%

Nghf;Ftuj;J 
kw;Wk; 

neLQ;rhiy 1%

Rfhjhuk;> r%f 
eyd;Gup 16%

ePu;g;ghrdk;> 
tptrhak; 14%

ePu; kw;Wk; 
Jg;guNtw;ghL 14%
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Gjpa mgptpUj;jp Kd;ndLg;Gfs; 

 
 

 
 
 
 

#oYf;Nfw;w ePh;g;ghrdk; nra;ag;gLk; tptrhak; 
 
gz;iz r%fj;jpd; fhyepiy jhf;Fg;gpbg;gpid Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; ePh;g;ghrdk; nra;ag;gl;l tptrhaj;jpd; 

cw;gj;jpj; jpwdhdJ ,yq;ifapy; kpfTk; c];zj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l njhpT nra;ag;gl;l gpuNjrq;fspy; 

Kd;ndLf;fg;gLfpd;wJ. ,J fhy #o;epiyapidf;Nfw;w tptrha eilKiwfs;> njhopy;El;gk;> Kd;Ndw;wfukhd 

tptrha cw;gj;jpj;jpwd; vd;gtw;wpid  gpd;gw;Wtjid mjpfhpj;jy; kw;Wk; ,yf;fplg;gl;l rpWgw;Wepy gz;iz 

tptrha epyj;jpy; re;ij miltpid mjpfhpj;jy; vd;gtw;wpd; %yk; milag;ngw;wJ.  

 

                                                  2018 ,y; Ngr;Rthh;j;ij ,lk;ngw;wJ 

                                                  fld; njhif: I.m.nlhyh;  125 kpy; 

                                                  nraw;gLj;Jiff; fhyk;: 2018 – 2024 

cs;shl;L mgptpUj;jp xj;Jiog;G fUj;jpl;lk; 

nghWg;G kw;Wk; tif$Wk; mbg;gilapy; cs;Suhl;rp murhq;fq;fspd; Mw;wypid Nritfis toq;Fk; tifapy; 

cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; gq;Fgw;Wk; khfhzq;fspy; nghUshjhu cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf;F xj;Jioj;jy; vd;gd 

,f; fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpidr; nraw;gLj;Jfpd;w nkhj;jg; nghWg;G cs;sf> 

cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp mikr;Rld; ,ize;jjhFk;. tWikapdhy; mjpfsT 

ghjpf;fg;gl;lth;fs;> ngz; jiyikf; FLk;gq;fs;> Ntiy tha;g;gw;w ,isQh;fs;> mq;ftPdKw;wth;fs; kw;Wk; 

tNahjpgh;fs; Nghd;w ghjpf;fg;gl;l rdj;njhifapid ,yf;fhff; nfhz;L tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa kw;Wk; 

Cth khfhzq;fspYs;s 134 cs;Suhl;rp mjpfhu rigfspy; cs;Suhr;rp jpl;lkply; Kiwikapid tYg;gLj;jy;> 

cs;Sh; Nrit toq;fy; kw;Wk; nghUshjhu Rw;W xj;Jiog;G vd;gtw;wpid Nkk;gLj;Jtjd;  %yk; cs;Sh; 

Nritfs; kw;Wk; nghUshjhu cl;fl;likg;gpid Nkk;gLj;jy;> epWtd mgptpUj;jp kw;Wk; vjph;ghuh mtru nghWg;G 

vd;gtw;wpd; Clhf ,f;fUj;jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gLk;.  
 

                                                  2019 ,y; Ngr;Rthh;j;ij ,lk;ngw;wJ 

                                                  fld; njhif: I.m.nlhyh;  70 kpy; 

                                                  nraw;gLj;Jiff; fhyk;: 2019 – 2024 

Muk;g Rfhjhug; guhkhpg;G Kiwik tYg;gLj;jy; fUj;jpl;lk;  
 

ehl;bd; njhpT nra;ag;gl;l gpuNjrq;fspy; cah; Mgj;J rdj;njhif FOf;fspy; njhw;whj Neha;fspid 

Fiwj;jy; kw;Wk; Kfhik nra;jypid tYg;gLj;Jk; tifapy; Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G Nritfspd; gad;ghL 

kw;Wk; juj;jpid mjpfhpg;gJ ,f;fUj;jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. ,yq;ifapd; Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G 

Kiwikapid kPs; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; tYg;gLj;jYf;F xj;Jiog;G toq;Fk; Nehf;fj;jpid miltjw;F 

vjph;ghh;f;fg;gl;Ls;sJ. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; Neubg; gadhspfs; ehl;bd; njhpT nra;ag;gl;l r%fq;fspYs;s Muk;g 

Rfhjhu guhkhpg;G epWtdq;fisg; gad;gLj;Jfpd;w nghJ kf;fshFk;. Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G epWtdq;fis 

gad;gLj;Jfpd;w nghJ kf;fs; nghJthf rdj;njhifapy; twpath;fshff; fhzg;gLfpd;whh;fs;. r%fj;jpYs;s 

,f;fUj;jpl;lj;jpdhy; xj;Jiog;G toq;fg;gLk; njhw;whj Neha;fSf;Fl;gl;l nghJ kf;fs; ,jd; Muk;g ,yf;fhFk;. 

Muk;g Rfhu guhkhpg;G Nritfis tYg;gLj;Jtjw;fhd cghaq;fis jpl;lkpLjy; kw;Wk; epiwNtw;Wtjw;Fj; 

Njitahd tsq;fs; kw;Wk; Mw;wy;fspid tYg;gLj;Jtjd; %yk; kj;jpa kw;Wk; khfhz kl;l RfhjhuJiw 

mYty;fs; ed;ikailAk; tifapy; ,f; fUj;jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLk;.   

                                                  2018 ,y; Ngr;Rthh;j;ij ,lk;ngw;wJ 

                                                  fld; njhif: I.m.nlhyh;  200  kpy; 

nraw;gLj;Jiff; fhyk;: 2018 – 2024 
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cyf tq;fp njhopy;El;g J}Jf; FOf;fs; - 2018 
njhopy;El;g J}Jf;FO jpfjpfs; J}Jf;FOj; jpfjpfs; 

,yq;if rf;jp cl;fl;likg;Gj;Jiw kjpg;gPl;L epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd njhopy;El;g 
J}Jf;FO  

gq;Fdp 16-30, 2018 

murJiw tpidj;jpwd; tYt+l;ly; fUj;jpl;lk; - njhopy;El;g J}Jf;FO  gq;Fdp 16-30, 2018 

ntspehl;L xJf;Fj;Jiw Mgj;J kw;Wk; nrayhw;Wif kPjhd njhopy;El;g cjtp 
J}Jf;FO 

gq;Fdp 16-30, 2018 

tlfpof;F cs;Sh; Nritfs; Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk;  (NELSIP) – njhopy;El;g 
xj;Jiog;G J}Jf;FO  

gq;Fdp 16-30, 2018 

KjyPl;L Cf;Ftpg;Gf;fhd njhopy;El;g cjtp J}Jf;FO  gq;Fdp 16-30, 2018 

efu Nghf;Ftuj;Jf;fhd cl;fl;likg;G kjpg;gPl;L epfo;r;rpj;jpl;l J}Jf;FO – 
njhopy;El;gk;  

gq;Fdp 16-30, 2018 

Rw;whly; jhf;f Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk; II (CRIP II), KjyPl;L tq;fpAld; 
njhopy;El;g J}Jf;FO 

gq;Fdp 16-30, 2018 

fhyepiy khw;w jzpg;G nraw;ghl;L xj;Jiog;G fUj;jpl;lk;  (P160552), njhopy;El;g 
J}Jf;FO 

gq;Fdp 16-30, 2018 

Rw;whly; jhf;f Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk; I (CRIP I), njhopy;El;g J}Jf;FO gq;Fdp 16-30, 2018 

nkw;Nwh nfhOk;G Nghf;Ftuj;J jsNkil  – njhopy;El;g J}Jf;FO gq;Fdp 16-30, 2018 

mizf;fl;Lg; ghJfhg;G ePh; tsq;fs; jpl;lkply; fUj;jpl;lk;;;;;;, njhopy;El;g J}Jf;FO gq;Fdp 16-30, 2018 

Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik Kd; kjpg;gPl;L tYg;gLj;jy; fUj;jpl;lk; J}Jf;FO gq;Fdp 16-30, 2018 

mdh;j;j ghJfhg;G Mgj;J epjpaspg;G kw;Wk; fhg;GWjp> %yjd re;ij 
mgptpUj;jpf;fhd #oypid cUthf;Fjy; kw;Wk; ,ayr; nra;jy;  

gq;Fdp 16-30, 2018 

murJiw tpidj;jpwd; tYt+l;ly; fUj;jpl;lk;  - njhopy;El;g J}Jf;FO gq;Fdp 16-30, 2018 

Njrpa nts;s vjph;T$wy; Kd;ndr;rhpf;if Kiwikapid jhgpj;jy; - njhopy;El;g 
J}Jf;FO 

gq;Fdp 16-30, 2018 

,yq;ifapy; tu;j;jf kw;Wk; Nghl;bj;jd;ik Nkk;ghl;Lf;fhd njhopy;El;g cjtp 
J}Jf;FO 

gq;Fdp 26-29,2018 

,yq;ifapy; njhopw; re;ij rthy;fs; kPjhd fz;Nzhl;lk; - njhopy;El;g J}Jf;FO rpj;jpiu 2-7, 2018 

,yq;ifapy; mtru cl;fl;likg;Gj; Jiw kjpg;gPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; - njhopy;El;g 
J}Jf;FO 

rpj;jp. 30- itfhrp 11, 
2018 

rdj;njhif kw;Wk; tWik gw;wpa gp.nr. gpupT kjpg;gPL ,w;iwg;gLj;jy; njhopy;El;g 
cjtp 

itfhrp 21 - Mdp 1, 
2018 

njhopy;El;g cjtp: taJ KjpNahUf;fhd tUkhd xj;Jiog;G kWrPuikg;G 
J}Jf;FO 

itfhrp 21 - Mdp 1, 
2018 

,yq;if rf;jp cl;fl;likg;G rf;jp cl;fl;likg;G - njhopy;El;g J}Jf;FO itfhrp 28 - Mdp 11, 
2018 

ngUe;Njhl;lj; Jiw <LghL – njhopy;El;g cjtp itfhrp 31- Mdp 5, 2018 

fhyepiy khw;w jzpg;G nraw;ghl;L xj;Jiog;G fUj;jpl;lk; (P160552), njhopy;El;g 
J}Jf;FO, 

Mb 2-6, 2018 

Muk;g Rfhjhu guhkhpg;G Kiwik Kd; kjpg;gPl;L tYg;gLj;jy; fUj;jpl;lk; 
njhopy;El;g cjtp  

Mb 2-6, 2018 

njhopy;El;g cjtp Nehf;nfy;iy vjpu;jhq;fYf;fhd fl;bl xOq;Ftpjp J}Jf;FO Mb25-27, 2018 

ngUe;Njhl;lj; Jiw <LghL - njhopy;El;g cjtp J}Jf;FO Mtzp 1-7, 2018 

rdj;njhif kw;Wk; tWik gw;wpa gp.nr. gpupT kjpg;gPL ,w;iwg;gLj;jy; njhopy;El;g 
cjtp 

Mtzp 6-17, 2018 

Njrpa nts;s vjph;T$wy; Kd;ndr;rhpf;if Kiwikapid jhgpj;jy; - njhopy;El;g 
J}Jf;FO 

Mtzp 6-17, 2018 

tu;j;jf; nfhs;if kw;Wk; tu;j;jf trjp njhlu;ghd njhopy;El;g cjtp J}Jf;FO Mtzp 13-16,2018 

tNahjpgu; guhkupg;G fUj;jpl;lk;> njhopy;El;g J}Jf;FO Gul;lhjp 10 - 17, 2018 

fhyepiy vjpu;jhq;fy; Nkk;ghl;Lf; fUj;jpl;lk; (CRIP) njhopy;El;g J}Jf;FO Gul;lhjp 17-22, 2018 

Njrpa ,aw;if mdu;j;j fhg;GWjpj; jpl;lk; - njhopy;El;g J}Jf;FO Gul;lhjp  24-28, 2018 

cs;ehl;L mgptpUj;jp xj;Jiog;G fUj;jpl;lk; – njhopy;El;g J}Jf;FO Ig;grp 7-12, 2018 

tu;j;jf; nfhs;if kw;Wk; tu;j;jf trjp njhlu;ghd njhopy;El;g cjtp J}Jf;FO Ig;grp 8-19, 2018 

,yq;if fhyepiy vjpu;nfhs;sy; gy;Kf epfo;r;rpj;jpl;lk; -  njhopy;El;g J}Jf;FO Ig;grp 20-26, 2018 

cs;ehl;L mgptpUj;jp xj;Jiog;G fUj;jpl;lk; – njhopy;El;g J}Jf;FO Ig;grp 26 – fhh;j;jp. 2, 
2018 
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kj;jpa fpof;F kw;Wk; njw;fhrpa gpupT  
 
kj;jpa fpof;F 
kj;jpa fpof;ifr; Nru;e;j mgptpUj;jpg; gq;fhsp ehLfs; ehl;bd; Kd;DupikfSf;F Kf;fpaj;Jtk; toq;Fk; 

tifapy; 1970 fspd; kj;jpapypUe;J ehl;bd; r%fg; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F Kf;fpakhd gq;fhw;wp 

tUfpd;wd. 

,Ugf;f cjtp epWtdq;fshd mgptpUj;jpf;fhd rt+jp epjpak;> mNugpa nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhd 

Fitl; epjpak; kw;Wk; <uhd; Vw;Wkjp mgptpUj;jp tq;fp mNjNghy;> ,Ujug;G cjtp toq;Fk; 

epWtdq;fshd ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak; vd;gd rYiff; fld;fs;> Vw;Wkjpf; fld;fs; 

kw;Wk; g`;iud;> f]f];jhd;> Xkhd; Nghd;w ehLfs; cs;ehl;by; ,lk; ngau;e;jtu;fSf;fhd tPLfis 

epu;khzpg;gjw;fhd ed;nfhilfisg; ngw;Wf; nfhLj;J kj;jpa fpof;fpd; %ykhf epjpaspg;Gj; Jiwf;F 

gq;fspg;Gr; nra;Js;sJ. 

1975 Mk; Mz;bypUeÊJ ,yq;if  murhq;fkhdJ I.m. nlhyu; 281 kpy;ypad;fis gjpehd;F fld;fshfg; 

FitbypUeÊJ ngw;Wf; nfhz;Ls;sNjhL I.m. nlhyu; 2 kpy;ypad;fis nkhuf`fe;j ePu;g;ghrd kw;Wk; 

tptrha mgptpUj;jpj; jpl;lk; kw;Wk; nkhunfhy;y ePu; kpd; cw;gj;jpj; jpl;lk; vd;gtw;wpd; rhj;jpats 

Ma;TfSf;fhf ed;nfhilahfg; ngw;Wf; nfhz;Ls;sJ. 

2018 Mk; Mz;bd; ,Wjpapd; NghJ mgptpUj;jpf;fhd rt+jp epjpahdJ nkhj;jkhf I.m.nlh. 386 

kpy;ypad;fis fldhfg; ngw;Wf; nfhLj;jJ. mgpUj;jpf;fhd rT+jp epjpakhdJ tPjp> Rfhjhk;> ePu;g;ghrdk;> 

r%f mgptpUj;jp kw;Wk; cau;fy;tp Nghd;w JiwfSf;F fld; toq;Ftjw;F Kd;Dupik mspf;fpd;wJ. 

,jd; cUthf;fj;jpy; ,Ue;J ,e;epWtdkhdJ ,yq;iff;F I.m.nlh 333 kpy;ypad;fis nghJj; Jiw 

fldhfg; ngw;Wf; nfhLj;Js;sJ. ,jpy; ngUk;gFjpahdJ tPjp mgptpUj;jpf;Nf ngw;Wf; 

nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ru;tNjr  mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpaj;jpd; Vida Kd;Dupik epjpaspg;Gj; 

JiwfshdJ fy;tp> ePu;g;ghrk;> kpd; cw;gj;jp> Njapiy mgptpUj;jp kw;Wk; tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

njhopy;El;gk; vd;gdthFk;. 

Ckh Xah gy;Nehf;F mgptpUj;jpj; jpl;lk; kw;Wk; 8MtJ fpuhkpa kpd; kakhf;fy; jpl;lk; Mfpad <uhd; 

Vw;Wkjp mgptpUj;jp tq;fpapd; I.m.nlh. 530 ,uz;L fld;fspd; %yk; epjpaPl;lk; nra;ag;gl;lJ. <uhd; 

murhq;fkhdJ ckh Xah gy;Nehf;F mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;F I.m.nlh. 458 kpy;ypad;fis ngw;Wf; 

nfhLg;gjw;F ,zq;fpAs;sJ.  ,J nkhj;jr; nrytpy; 85 rjtPjkhFk;.  vt;thwhapDk; <uhDf;F 

tpjpf;fg;gl;Ls;s ru;tNjr cwTfSf;fhd jilfspd; fhuzkhf ,j;jpl;lj;jpd; kPjhd epjpaPl;lj;jpid 

epWj;j Ntz;bNaw;gl;Ls;sJ.  vt;thwhapDk; ,j;jpl;lj;jpd; kPJ ,Jtiu <uhdpdhy; I.m.nlh. 51 

kpy;ypad;fs; ejpaPl;lk; nra;ag;gl;Ls;sd.  Vw;fdNt ,j;jpl;lj;jpd; epu;khd xg;ge;jf;fhuuhfTs;s <uhdpa 

xg;ge;jf;fhuupD}lhfNt ,j;jpl;lj;jpid cs;ehl;L epjpapidf; nfhz;L G+u;j;jp nra;tjw;F ,yq;if 

murhq;fk; jPu;khdpj;Js;sJld;> ,J ,U ehLfSf;Fkpilapyhd ,Ugf;f cwTfisAk; 

cWjpg;gLj;JtJkhfTk; cs;sJ. 

<uhdpd; epjpaPl;lj;jpd; fPo; “fpuhkpa kpd;kakhf;fy; jpl;lk; - 8” MdJ A+Nuh 77 kpy;ypad; fpuaj;jpy; 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,J nkhj;jf; fpuaj;jpy; 75 rjtPjkhd A+Nuh 58 kpy;ypad;fis <uhdpdhy; fldhfg; 

ngw;Wj; jUtjw;F ,zq;fpAs;sJ. ,Jtiu a+Nuh 32 kpy;ypad;fs; ,j;jpl;lj;jpw;fhf <uhdpdhy; 

nrytplg;gl;Ls;sd.  
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kj;jpa fpof;F ehLfspy; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; fld;fspy; gFjpahdJ ePu;g;ghrdk;> tPjpfs; 

kw;Wk; ghyq;fs; kpd; rf;jp> kw;Wk; vupnghUs; kw;Wk; Rfhjhuj; Jiwfs; kPNj KjyPL nra;ag;gl;Ls;sd. 

rYif kw;Wk; epiyahd epjp epge;jidfs; ePz;lfhy jpUg;gpr; nrYj;jy; kw;Wk; ngWif eilKiwfs; 

njhlu;ghd nefpo;thd epge;jidfs; vd;gd kj;jpa fpof;F epjpaspg;ghsu;fspd; rpwg;gk;rq;fshFk;. 

 

kj;jpa fpof;F ehLfspd; %ykhd nkhj;j mu;g;gdpg;Gfs;              
(I.m.nlh. kpy;ypad;)    
        

 

 

kj;jpa fpof;F gq;fhsu;fsplkpUe;J JiwuPjpahd mu;g;gzpg;G                  
(I.m.nlh. kpy;ypad;) 

 

 

 
 

mNugpa 
nghUshjhu 

mgptpUj;jpf;fhd 
Fitl; epjpak; 

26%

ru;tNjr 
mgptpUj;jpf;fhd 
xngf; epjpak

31%

mgptpUj;jpf;fhd 
rt+jp epjpak;

35%

<uhd; Vw;Wkjp 
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

kpd; tY rf;jp fy;tp Rfhjhuk;
r%f eyd;Gup

ePu;g;ghrdk;> ePu;
toq;fy;>
tptrhak;

ghij>
ghyq;fs;

ifj;njhoy;
mgptpUj;jp>
Gduikg;G

epjp Vida

JiwuPjpahd mu;g;gzpg;G

rTjp epjp Fitl; epjp xngf; epjp



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 36 

 

 

 
2018 ,y; gfpu;T 
 
Fwpj;j tUlj;jpd; NghJ kj;jpa fpof;F nfhil toq;Feu;fsplkpUr;J nkhj;j gfpu;T 51 
kpy;ypad; I.m. nlhyu;fshFk;. 

 

 

2018 ,y; kj;jpa fpof;F mgptpUj;jp nfhilahsu; %ykhf epjpaPl;L 
cld;ghLfs;. 

 

2018 Mk; Mz;by; gpd;tUk; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;fhf rt+jp mgptpUj;jp epjp kw;Wk; ru;tNjr 

mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak; Mfpatw;Wld; ,uz;L fld; xg;ge;jq;fs; nra;J  nfhs;sg;gl;ld.   
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cld;ghLfs;. gfpu;T

mu;g;gzpg;Gfs; kw;Wk; gfpu;T (I.m.nlh. kpy;ypad;) 

rëjp mgptpUj;jp epjp

[.m.nlh 16 kpy;ypad;

fSfq;if mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G

fSfq;if mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpy; Vw;gl;l vjpu;ghu;f;fhj Gtpapay; 
Njhw;wg;ghLfspd; fhuzkhf mjd; tbtikg;ghdJ jpUj;jg;gl 

Ntz;bNaw;gl;lJ.  ,jd; fhuzkhf mjpfupj;j nrytpid <Lnra;af; $ba 
tifapy; rT+jp mgptpUj;jpf;fhd epjpak;> mNugpa nghUshjhu 

mgptpUj;jpf;fhd Fitl; epjpak; kw;Wk; ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; 
epjpak; vd;gd Nkyjpf epjpaPl;lj;jpidg; ngw;Wj; jUtjw;F Kd;te;jJ.  
,jw;fhd fld; xg;ge;jk; rt+jp mgptpUj;jp epjpaj;Jld; 2018 [{iyapy; 

ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 

ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak;

I.m.nlh. 50 kpy;ypad;

njhopy;El;gf; fy;tp mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;

ghlrhiyfSf;F mtrpakhd njhopEl;g Ma;T $lq;fis 
epu;khdpj;jy; kw;Wk; mtw;wpw;F mtrpakhd cgfuzq;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;fhd ,f;fUj;jpl;lk; cjTfpd;wJ. ,jw;fhd fld; 
xg;ge;jkhdJ 2018 [{iy 3 ,y; tpad;dhtpYs;s ru;tNjr 
mgptpUj;jpf;fhd xngf; epWtdj;jpd; jiyikafj;jpy; 

ifr;rhj;jplg;gl;lJ.
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2018 ,y; mKy;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 
kj;jpa fpof;F fldÊ njhif  

 (I.m.nlh. kpy;ypad;) 
mgptpUj;jpf;fhd rt+jp epjpak; 

fhf;if typg;G rpfpr;ir fUj;jpl;l Nkyjpf epjpaPl;lk; 12.0 

fSfq;if mgptpUj;jf; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G 16.0 
tPjp tiyaikg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk; 60.0 
Nguhjid - gJis> nrq;fyb tPjp Nkk;gLj;jy; jpl;lk; 60.0 
fSfq;if ,lJ fiu mgptpUj;jpj; jpl;lk; 45.0 
tak;g gy;fiyf;fof efu mgptpUj;jpj; jpl;lk; 28.0 

mNugpa nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhd Fitl; epjpak;  

njd;fpof;F gy;fiyf;fof mgptpUj;jpj; jpl;lk; 1gP 11.0 

fSfq;if mgptpUj;jf; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G 16.0 

ghyq;fs; Gduikg;Gf; fUj; jpl;lk; 35.0 

fpof;Fg; gy;fiyf;fof Rfhjhu eyNehk;G tpQ;Qhd gPlj;jpw;fhd 
fl;blj; njhFjp 

33.0 

ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; epjpak; 
tPjp mgptpUj;jp fUj;jpl;lk; 40.0 

nfhOk;G Njrpa tPjp mgptpUj;jpf; fUjpl;lk; 50.0 

Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 17.0 
gJisapypUe;J  nrq;fyb tiu V05 tPjp Gduikg;G 60.0 
fSfq;if mgptpUj;jf; fUj;jpl;lk; - Nkyjpf epjpaspg;G 18.0 

 

 

kj;jpa fpof;F mgptpUj;jp gq;fhsu;fspd; vjpu;fhy cjtpfs ; 
kj;jpa fpof;F epjp cjtp toq;Fk; epWtdq;fspypUe;J epjpAjtp ngUtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;w kw;Wk; 

2019 ,y; fld; xg;ge;jq;fs; nra;J nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLk; fUj;jpl;lq;fs; 

 Nkw;Fwpg;gpl;l fUj;jpl;lq;fSf;F Nkyjpfkhf nkhul;Lit gy;fiyf;fofj;jpy; kUj;Jt 
gPlj;jpid cUthf;Ftjw;fhd fUj;jpl;lkhdJ mNugpa nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhd Fitl; 
epjpaj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,j;jpl;lj;jpd; nkhj;jf; fpuak; &gh. 8>011) kpy;ypad; 
(md;dsthf 15 kpy;ypad; Fitl; bdhu;fshFk;.) 
 

 Nguhjid Nghjdh itj;jparhiyapd; gy;Nehf;F cau; nraw;ghLfSf;fhd kj;jpa 
epiyaj;jpw;fhd 14 khbf; fl;bl epu;khdj; jpl;lkhdJ ru;tNjr mgptpUj;jpf;fhd xngf; 
epjpaj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jd; nkhj;jf; fpuak; &gh. 7>950 kpy;ypad; (md;dsthf 
I.m.nlh. 46 gpy;ypad;) MFk;. 

 

ru;tNjr 
mgptpUj;jpf;fh

d xngf; 
epjpak;

•V 017 ghij Gduikg;Gf; fUj;jpl;lk; (uf;thd - R+upafe;j)
•I.m.nlh. 40 kpy;ypad;
•,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 18 fpNyh kPw;wu; J}uj;ijf; nfhz;l gpuNjrq;fspd; ,aysit
tp];j;jupj;jy;. ,J njd; khfhzj;ijAk; rg;ufKit khfhzj;ijAk; ,izf;Fk; V
ju tPjpg; gpupthFk;.

mgpUj;jpf;fhd 
rT+jp epjpak;

•rg;ufKt gy;iyf;fofj;jpd; kUj;Jt gPlj;jpid cUthf;Fjy;.
•I.m.nlh. 50 kpy;ypad;

•,j;jpl;lj;jpd; %yk; ehl;bd; kUj;Jt gPlq;fSf;fhd mDkjpia mjpfupf;fyhk;.



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 38 

 

 

njw;fhrpa ehLfs;  
 

 
,e;jpah 
 

,e;jpahtpd; mgptpUj;jp cjtpdfshdJ fld;fs;> nfhilfs; kw;Wk; njhopEl;g cjtpfs; vd;w 

Kiwapy; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wd. ,tw;Ws; gpujhdkhf nghUshjhu cl;fl;likg;G trjpfs; 

Nkk;ghL> tho;thjhu mgptpUj;jp> fy;tp> Rfhjhuk;> ,aysTfis fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; nghUshjhu 

kPnsOr;rp Nghd;w Jiwfspy; ftdk; nrYj;Jfpd;wJ.  ,g;gpd;dzpapy; ,e;jpa murhq;fKk; Vida 

kuGuPjpahd mgptpUj;jp gq;fhsu;fisg; Nghd;W Kf;fpakhf mgptpUj;jpg; gq;fhsu;fshf khwpAs;sJ. 

 

 

2018 ,y; ,e;jpaf; fld; jpl;lk;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tiuaWf;fg;gl;l fld; 

 
xU tq;fpapy; my;yJ xU 
fld; rq;fj;jpd; 
fzf;fpD}lhf Njtiahd 
NghJ Fwpg;gpl;l vy;iyf;Fs; 
fldhfg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;F 
cWjpaspf;fpd;wJ. ,jd; fPo; 
ngw;Wf; nfhz;l njhiff;Nf 
tl;b mwtplg;gLfpd;wJ.  
 

 

 Kg;gilfSf;FkhdJ/ kw;Wk; ,yq;ifg; nghyPrpf;F 
mtrpakhd cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;;.  
ngWiffs; - I.m.nlh. 100 kpy;ypad; 

 tlf;F Gifapujg; ghij - I.m.nlh. 416 kpy;ypad; 
kw;Wk; I.m.nlh. 382 kpy;ypad; 

 Gifapuj;Jiw mgptpUj;jp - I.m.nlh. 318 kpy;ypad;. 
 fhq;Nfrd; Jiw JiwKf mgptpUj;jpf;fhd 
tiuaWf;fg;gl;l fld;. I.m.nlh. 45.27 kpy;ypad; 
 

 

nfhs;tdTf; fld; 
 
nghUl;fs; mw;w 
Nritfisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf 
ntspehl;L 
nfhs;tdthsu; ngw;Wf; 
nfhs;Sk; fld;. 

 

• ghupa jk;Gs;s ePu; tpepNahfj; jpl;lk; I.m.nlh. 60.69 
kpy;ypad; 

• ,yq;if flw;gilf;F ,U fg;gy;fis nfhs;tdT 
nra;jy;. I.m.nlh. 124 kpy;ypad; 

• myt;t> nghJn`u kw;Wk; nghy;f`nty xd;wpize;j 
ePu; tpepNahfj; jpl;lk; I.m.nlh. 91.8 kpy;ypad; 

• mSj;fik> kj;Jfik kw;Wk; mfytj;ij xd;wpize;j 
ePu; tpepNahfj; jpl;lk;.  I.m.nlh 164.9 kpy;ypad; 
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fld; epjpapd; fPohd mu;g;gzpg;Gf;fSk; nryTfSk; 
 
,t;tUl fhyg;gFjpapy; fhq;Nfrd;Jiw JiwKf fUj;jpl;lj;jpw;fhf I.m.nlh. 45 
kpy;ypad; fld; cjtpf;fhd xg;ge;jk; ifr;rhj;jplg;gl;lJ.  2018 Mk; Mz;by; I.m.nlh. 
49 kpy;ypad; nrytplg;gl;Ls;sJ. 
 

 
 
 
,e;jpa ed;nfhil Kd;ndLg;Gfs;  
 
,e;jpa murhq;fj;jpd; ed;nfhil cjtpfshdJ tpNrl fUj;jpl;lk; kw;Wk; rpwpastpshd 
mgptpUj;jpj; jpl;lk; vd;w mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 
 
  

tpNrl mgptpUj;jpj; jpl;lk;  rpwpa mgptpUj;jpj; jpl;lk;  

tpNrl mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; tlf;F> 

fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; 50,000 
tPLfis epu;khzpg;gjw;fhf I.m.nlh. 270 
kpy;ypad;fis ed;nfhil cjtpahfg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf ,j;jpl;lk; MdJ I. ehLfspd; 
`gplhl; epWtdk;> ru;tNrj nrQ;rpYit 
nglNurd;> kdpjhgpkhdj;jpw;fhd FbapUg;G 
Njrpa tPlikg;G mjpfhu rig vd;gtw;wpd; 
gq;fspg;Gld; mKy;gLj;jg;gl;lJ.  tlf;F 
fpof;F khfhzq;fspy; jpl;kplg;gl;l tifapy; 
131 tPLfs; khj;jpuk; ePq;fyhf 46>000 tPLfs; 
epu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.  kpFjp 4>000 tPLfSk; 
Cth kw;Wk; kj;jpa khfhzq;fSs; 
epu;khzpf;fg;glTs;sd.  ,tw;wpy; 1>000 tPLfs; 
fl;b Kbf;fg;gLk; jWthapYs;sd.  kpFjp 3>000 
tPLfSk; 2019Mk; Mz;bd; eLg;gFjpapy; 
G+uzg;gLj;jg;glTs;sd.   

rpwpa mgptpUj;jpj; jpl;l ed;nfhilj; jpl;lj;jpd; 
fPo; ,e;jpa murhq;fkhdJ mjpfgl;rkhf &gh. 
300 kpy;ypad;fis xU jpl;lj;jpw;fhf ngw;Wf; 
nfhLfpd;wJ.  ,j;jpl;lj;jpd; fPo; kPs; 
Fbaku;j;jy;> tho;thjhu mgptpUj;jp> njhopy; 
tha;g;G> ngz;fs; tY}T+l;ly;> njhopy; gapw;rp> 
fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp> fyhrhu elbtf;iffs;>  
tpisahl;L> ifj;njhopy; mgptpUj;jp> 
itj;jparhiy fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; 
cgfuzq;fs; ngw;Wf; nfhLj;jy; Nghd;w gy 
Jiwfis cs;slf;Fk; tifapy; gy 
fUj;jpl;lq;fs; jw;NghJ mKy;gLj;jg;gLfpd;wd. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

12%

52%

14%

3%

7%

12%
JiwuPjpahd mu;g;gzpg;G 1973 - 2018 

ghJfhg;G

jiug; Nghf;Ftuj;J

tPlikg;G> efu mgptpUj;jp

ePu; toq;fy;> Jg;guNtw;ghL

Vida

nfhLg;gdT kPjp
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,yq;ifapy; Kd;itj;jpa Nrit mk;Gyd;]; Nritia cUthf;Fjy; 
 
,yq;ifapy;> tPjp tpgj;Jf;fs;> khuilg;G> eQ;#l;ly; kw;Wk; mdu;j;jq;fs; Nghd;w gy;NtWgl;l 
fhuzq;fsphy; mtru kUj;Jtg; guhkupg;G Nritfspd; NjithadJ mjpfupj;Jr; nrd;Wssijf; 
fhzyk;.  ,jd;NghJ> capu;fisf; fhg;ghw;wpf; nfhs;tjw;F cldb Kd; kUj;jt cjtpfisg; ngw;Wf; 
nfhLg;gJ ,d;wpaikahjjhFk;.  cldb kUj;Jt Nritapd; mtrpaj;ijf; fUj;jpw; nfhz;L ,yq;if 
murhq;fkhdJ itj;jparhiyfSf;F mDkjpg;gjw;F Kd;djhd cldb kUj;Jt Nritfisg; ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;fhd mk;Gayd;]; Nritapid ,e;jpa murhq;fj;jpd; cjtpAld; mwpKfg;gLj;Jjtw;fhf 
eltbf;iffis Nkw;nfhz;lJ.  ehL G+uhfTk; gue;j tifapy; 297 mk;Gayd;]; tz;bfisg; ngw;Wf; 
nfhLj;Js;sJ.  2018 Mk; Mz;by; ,j;jpl;lk; G+uzg;gLj;jg;gl;lJ.  ,f;fUj;jpl;lkhdJ ehl;bd; 
gpd;jq;fpa fpuhkq;fspy; thOk; kf;fspd; Kf;fpakhd cldbj; Njitiag; G+u;j;jp nra;Js;sJ.   ,e;jpa 
murhq;fkhdJ ,j;jpl;lj;jpid mKy;gLj;Jtjw;hf I.m.nlh. 22.06 kpy;ypad;fid ed;nfhilahf 
ngw;Wf; nfhLj;Js;sJ. 

“1990 Rtnrupa kd;wk;” MdJ ghuhSkd;wj;jpy; $l;bizf;fg;gl;l xU mikg;ghFk;.  ,e;jpaf; 
nfhilj;jpl;lj;jpd; vjpu;ghu;f;fg;gl;l eltbf;iffs; ntw;wpfukhf mKy;gLj;jg;gl;Lss;d.  297 
mk;Gayd;];   cl;gl midj;J nrhj;Jf;fSk; Rtnrupa kd;wj;jpw;F khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sd.  ,J 
murhq;fj;jps;F nrhe;jkhd mikg;ghFk;.  jw;NghJ fUj;jpl;lkhdJ ,t;tikg;gpdhy; Kd;ndLj;Jf; 
nry;yg;gLfpd;wd. 

 
eilKiwapYs;s ed;nfhilj; jpl;lq;fs;  
 

fUj;jpl;lj;jpd; ngau ;  (&gh. kpy;ypad;) 

Kd;itj;jpa Nrit ,ytr mk;GAyd;]; Nrit 3>530 (I.m.nlh.22kpy;) 

50000 ,e;jpa nfhil tPlikg;Gj; jpl;lk 43̦200 (I.m.nlh.270kpy;) 

10000 ,e;jpaf; nfhil tPlikg;Gj; jpl;lk; 11̦200 (I.m.nlh.70 kpy;) 

aho;g;ghzk; Gjpa fyhrhu kz;lgk; 1>̦800 (I.m.nlh.11.35kpy;) 

tl khfhzj;jpy; 27 ghlrhiyfis Gzuikj;jy;. 250 
kl;lf;fsg;G Nghjdh itj;jpa rhiyf;F kUj;Jtg; gpupTf; fl;blk; kw;Wk; kUj;Jt 
cgfuzq;fis ngw;Wf; nfhLj;jy 275 

jsjh khspiff;fhd gapw;rpg; ghlrhiy fz;b gy;Nyfy 145 

aho; gy;fiyf;fofj;Jld; tptrhak; kw;Wk; nghUspay; gPlj;jpw;fhd fl;blj; njhFjp 600 

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; 3400 kyry $lq;fis epu;khzpj;jy;. 300 
300 ,ilj; jq;fy; tpLjpfis kd;dhu; kLtpy; epu;khzj;jpy; 300 

  khjpupf; fpuhk tPlikg;Gj; jpl;lj;jpd; fPo; 25 khtl;lq;fspy; 600 tPLfis   epu;khzpj;jy; 300 

nghyd;eWitapy; gy; fyhr;rhu Kk;nkhop ghlrhiyia epu;khdpj;jy; 300  

  `l;ld; njhz;lkhd njhopw; gapw;rp epiyaj;jpid Nkk;gLj;jy; 199 
3000 kio ePu; Nrfupg;G myFfis epu;khzpj;jy; 294 
kl;lf;fsg;G> fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpy; mofpay; fw;iffSf;fhd Rthkp tpGyhee;ju; 
fy;Y}upapid Nkk;gLj;jy; 275 

 mEuhjGuk; Nrhgpj Njuu; fpuhkj;Jy; 153 tPLfis epu;khzpj;jy 300 

 Gry;yhit ru];tjp tpj;jpayhaj;jpid Nkk;gLj;jy;. 95 

 njd; khfhz fpuhk-rf;jp tPlikg;Gj; jpl;lk; 300 

 tl khfhz fpuhk-rf;jp tPlikg;Gj; jpl;lk; 300 

jk;Gs;isapy; ntg;gepiyf; fl;Lg;ghl;Lld; $ba fsQ;rpa rhiy epu;khzk; 300 
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ghfp];jhd;  
 
ghfp];jhdplkpUe;jhd KjyhtJ fld; cjtpahdJ 1991 Mk; Mz;L I.m.nlh. 5 kpy;ypad; 
Gifapuj fsQ;rpa tz;bfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhfg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ.  ghfp];jhd; 
murhq;fkhdJ 2006 ,y; xU tupirf; fld; cjtpahf I.m.nlh. 50 kpy;ypad;fis ,uhZt 
cgfuzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf gq;fspj;Js;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf I.m.nlh. 10 
kpy;ypad; tupirf; fldhf 2017 ,y; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

cs;ehl;by; ,lk; ngau;e;jtu;fis kPs; FbNaw;Wtjw;fhd tPLfis epu;khzpg;gjw;fhf 
ghfp];jhd; murhq;fk; I.m.nlh. 1 kpy;ypaid 2014 Mk; Mz;by; ed;nfhilahfg; ngw;Wf; 
nfhLj;Js;sJ. ,jw;F Nkyjpkhf 2014 Mk; Mz;by; ,Ue;J 06 fUj;jpl;lq;fis 
mKy;gLj;Jtjw;fhf I.m.nlh. 350>000 ngw;Wf; nfhLj;Js;sJ.  

ghfp];jhd; murhq;fkhdJ I.m.nlh. 200 kpy;ypad;fis fldhfg; ngw;Wj; jUtjw;F 
,zq;fpAs;sJ. ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk; ghfp];jhd; mjpfhupfSld;> fld; 
epge;jidfs; kw;Wk; tpjp Kiwfs; njhlu;ghd fye;Jiuahliy Muk;gpj;Js;sJ.  
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Kd;Ndw;wg; nghUshjhuq;fspd;; 
gpupT 
 

Kd;Ndw;wg; nghUshjhuq;fSld; mgptpUj;jp gq;Flik  
Nkw;F ehLfshd mT];jpNuypah> epa+rpyhe;J> u~;ah Nghd;w ehLfspypUe;J ,yq;iff;fhd epjp cjtp 
ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; tsh;r;rpaile;j nghUshjhuq;fs; gphptpD}lhf jpul;lg;gLfpd;wJ. 
,yq;iff;F epjpAjtp toq;Ffpd;w gpujhd fld; toq;Feh;fspy; N[h;kdp> nejh;yhe;J> INuhg;gpa a+dpad;> 
If;fpa mnkhpf;fh> gpuhd;];> ];ngapd;> mT];jphpah> ngy;[pak;> u~;ah> mT];jpNuypah> If;fpa 
,uhr;rpak;> `q;Nfhp kw;Wk; gpd;yhe;J> Mfpa ehLfs; fhzg;gLfpd;wd. 

2010 ,y; ,yq;if eLj;ju tUkhdkl;l nghUshjhukhf tsh;r;rpaile;jjd; tpisthf murhq;fq;fs; 
kw;Wk; ,e;ehLfspd; fld; toq;Fk; Kfth;fsplkpUe;J ntspehl;L epjpahf ngwg;gLfpd;w cjtp 
njhifahdJ Fwpg;gplj;jf;fsT khw;wkile;Js;sJ. rYif epjpaspg;G my;yJ Fiwe;j tl;b 
tpfpjj;Jldhd ,yFf; fld; vd;gd Fiwtile;jjd; fhuzkhf ,e;ehLfs; kw;Wk; Kfth;fsplkpUe;J 
ngwg;gl;l mgptpUj;jp cjtp rYif kw;Wk; rYif my;yhj epjpahfTk; Vw;Wkjp fld; trjpfshfTk; 
gz;Kfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

,e;j epjpaspg;GfshdJ gpujhdkhf Vw;Wkjpf; fld;fs> th;j;jff; fld;fs;> rYiff; fld; cjtp> khdpa 
cjtp Mfpa tbtq;fspy; ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wd. Nkw;F ehLfspypUe;J ngwg;gLk; ngUk;ghyhd 
rYifay;yhj fld;fshdit> ghijfs;> ghyq;fs;> kw;Wk; ePh;toq;fy;> r%f cl;fl;likg;G Nghd;w 
Jiwfspy; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gl;l mtru NjitfSf;fhd cjtpahfg; 
gad;gLj;jg;gLtJld; kf;fSf;F jukhd cah; njhopy;El;g kw;Wk; ek;gfkhd Rfhjhu trjpfis 
toq;Fk; Nehf;fj;Jld; Rfhjhu guhkhpg;G trjpfis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; itj;jparhiyfspd; mgptpUj;jp 
vd;gd Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd.  

mh;g;gzpg;GfSk; gfph;e;jspg;Gk;  
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2007 Kjy; 2018 tiu mu;g;gzpg;G kw;Wk; nrytpd mirT

mh;g;gzpg;Gfs; gfph;e;jspg;Gfs

2017-2018 cah; nghUshjhuq;fspypUe;J mh;g;gzpg;GfSk; gfph;Tk; (I.m.nlh.  kpy;ypad;) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

mh;g;gzpg;Gfs; 337 439 138 547 124 234 488 370 224 713 177.27 349 

gfph;e;jspg;Gfs; 264 313 295 361 202 223 312 246 307 233 188.61 196 
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2018 ,y; ,lk;ngw;w ntspehl;L epjpaspg;G mh;g;gzpg;Gfs;  
 
gpd;tUk; fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jk; tifapy; epjp Vw;ghLfis nraw;gLj;Jtjw;F 2018 ,y; 
Njitahd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;lJld; Vw;Wkjp fld; trjpfspd; fPo; rYiff; fldhf 
toq;fg;gLtJld; Kd;Ndw;wkile;j nghUshjhuq;fspypUe;J khdpa cjtpahf toq;fg;gLk;. 

 
mh;g;gzpg;Gfs; - 2018 
 

mgptpUj;jp gq;fspg;G fUj;jpl;lj;jpd; ngah; njhif            
(I.m.nlh kpy;ypad) 

mgptpUj;jpf;fhd gpuhd;]; Kftu; 
(Vvg;b) 

gRik tY mgptpUj;jp kw;Wk; rf;jp tpidj;jpwd; 
Nkk;ghl;L KjyPl;L epfo;r;rpj;jpl;lk; - fl;lk; 2 

34.7 

neju;yhe;jpd; Ivd;[p tq;fp vd;tP n`k;khjfk ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 96.5 

mT];jpNuypa murhq;fk; tsu;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd MSif 25.0 

neju;yhe;J uhNgh tq;fp fpuhkpa ghyq;fs; fUj;jpl;lk; kPs;fl;likg;G 59.01 

gpuhd;]; murhq;fk; rpwpa ghw;nghUs; $l;lwTr;rq;fq;fs; mgptpUj;jp 16.02 

mT];jpupah tq;fp rj;jpurpfpr;irf; $lq;fs; kw;Wk; IrPA cgfuzk; 
juKau;j;jy; 

11.3 

mT];jpupa Adpfpubl; tq;fp u[ul;l kw;Wk; fpof;F gy;fiyf;fofj;jpd; 
kUj;Jt gPlq;fs; kw;Wk; Nguhjizg; 
gy;fiyf;fofj;jpd; ,ize;j Rfhjhu 
tpQ;Qhdq;fs; gPlj;jpd; kUj;Jt cgfuzq;fs; 
toq;fy;. 
 

6.1 

mT];jpupa Adpfpubl; tq;fp xUnfhltj;j – mk;gj;jy tPjp mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lj;Jld; ,ize;j ePu; Foha;fs; 
mgptpUj;jp. 

62.7 

mT];jpupa Adpfpubl; tq;fp xUq;fpize;j fpuhk – fLthdh ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lj;jpidr; nraw;gLj;jy;. 

13.0 

If;fpa mnkupf;fh vk;rPrP khdpak; (Nkyjpf epjpaspg;G) 2.6  

Av];va;l; rdehaf MSif kw;Wk; r%f xw;Wikf;fhd 
gq;Flikapid tYT+l;ly; 

              9.7  

Av];va;l; epiyahd kw;Wk; gpuj;jpNaf nghUshjhu tsu;r;rp            12.4  
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2018 ,y; Ngr;Rthu;j;ij elj;jg;gl;l gpujhd fUj;jpl;lq;fs;  
 

tsu;r;rpaile;j nghUshjhuq;fspypUe;J epjp cjtpapd; fPo; 2018 ,d; NghJ Ngr;Rthu;j;ij elhj;jg;gl;l 
gpujhd fUj;jpl;lq;fspd; gl;bay;. 
 

 

 
2018 ,y; nraw;gLj;jg;gl;l gpujhd fUj;jpl;lq;fs;  
 
n`k;khj;jfk ePh; toq;fy; fUj;jpl;lk;  
 

ehnlhd;wpd; rpwe;j Rfhjhu kw;Wk; r%fg; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F ghJfhg;ghd FbePh; 
mj;jpatrpakhd xd;whFk;. jw;nghOJ> ehl;by;> ghJfhg;ghd FbePh; fpilg;gdthdJ nkhj;j 
rdj;njhifapy; Vwf;Fiwa 86 rjtPjkhff; fhzg;gLk; mNjNtis rdj;njhifapy; Foha; ePH; toq;fy; 
trjpahdJ Vwf;Fiwa 46 rjtPjkhff; fUjg;gLfpd;wJ. ehL Njrpa kl;lj;jpy; ghJfhg;ghd 
FbePh;g;ngWiff;F Fwpg;gplj;jf;fsT Kd;Ndw;wj;jpidf; fz;bUf;fpd;w NghjpYk; ehL KOtjpYKs;s 
khtl;l> gpuNjr nrayf kw;Wk; fpuhk Nritahsh; gphpT kl;lj;jpy; ghJfhg;ghd FbePh; ngWifapy; 
gpuhe;jpa kl;lj;jpy; Kuz;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd. Etnuypah> gJis kw;Wk; nkhduhfiy Nghd;w 
khtl;lq;fspy; ghJfhg;ghd FbePh; Njrpa ruhrhpapidtpl Fiwthff; fhzg;gLfpd;wJ. ehL KOtjpYk; 
Foha; ePh;; trjpfSld; xg;gpLifapy; Cth> rg;gpufKt> tlNky; kw;Wk; tlkhfhzk; vd;gd Njrpa 
ruhrhpapidtpl gpd;dilthff; fhzg;gLfpd;wd. 

Nkw;Fwpj;j gpd;dzpapy;> rg;gpufKt khfhzj;jpd; Nffhiy khtl;lj;jpy; n`k;khj;jfk kw;Wk; mwehaf 
gpuNjrq;fspYs;s kf;fSf;F Foha; ePh; trjpfis toq;Ftjw;F n`k;khj;jfk ePh; toq;fy; 
fUj;jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jtjw;F murhq;fk; jPh;khdpj;Js;sJ. n`k;khj;jfk gpuNjrj;jpy; tho;fpd;w 
Vwf;Fiwa vOgJ rjtPjkhd FLk;gq;fs; mth;fsJ FbePh;j; NjitfSf;fhf jiuf;fPo; ePh; %yq;fspy; 
jq;fpapUf;fpd;wdh;. ngUk;ghyhd ,j;jiuf;fPo; ePh; %yq;fs; tul;rpf; fhyq;fspd; NghJ tw;wptpLtJld; 
,f;fhyg;gFjpapy; jkJ tPl;Lf; FbePh;j; Njitapid epth;j;jp nra;tjw;F kf;fs; mjpf Neuj;jpid 

mgptpUj;jp gq;fhsp  fUj;jpl;lk; Njhif         
(I.m.nlh kpy;ypad;) 

mT];hpah  
nfhOk;G khefu rigf;fhd jPaizg;G thfdq;fs; / 
cgfuzq;fs; toq;fy;. 

11.93 

 

mT];hpah  
Gifapuj ghyq;fs; kw;Wk; Rw;W Nkirfs; toq;fy; kw;Wk; 
Gifapuj tiyaikg;G guhkupg;G kw;Wk; tpupthf;fSf;F Jiz 
toq;fy;fs; 

8.64 

 

mT];hpah  
gioa fsdp Gifapuj ghyk; fUj;jpl;l epu;khzk; kw;Wk; 
,lkhw;wy; 

10.23 

 

gpNurpy;  
 

,yq;if Gifapuj Nritf;fhd kiyehl;Lg; ghij 
njhopw;ghl;Lf;fhf 12 nyhfnkhbt; nfhs;tdT. 

49.00 

If;fpa mnkhpf;fh  
 

kpy;Nydpa rthy; nfhk;ngf;l; epfo;r;rpj;jpl;lk;. 480.00 

gpuhd;]; mgptpUj;jp 
Kfth;  (Vvg;b) 

,uj;kyhid – nkhul;Lit fopT ePu; Kfhikj;Jt fUj;jpl;lj;ij 
epu;khzpj;jy;. 

86.00 

gpuhd;]; mgptpUj;jp 
Kfth;  (Vvg;b) 

Kd;njdp MW xUq;fpize;j ePu;g;ghrdf; fUj;jpl;lk; 
172.00 

 

yz;ld;  
 

fpuhkpa ghyq;fs; fUj;jpl;l epu;khzk; 63.00 

gpuhd;]; 
 

nrha;]h gpurt itj;jparhiyf; fUj;jpl;lj;jpw;fhd Foe;ijg; 
gpurt kw;Wk; kfg;Ngwpay; crhTif epiyaj;jpidr; nraw;gLj;jy;. 

30.00 

 

nejh;yhe;Jfs;  
 

tlkhfhzj;jpy; Rfhjhu toq;fy; Nritapid tYg;gLj;jy; 
60.00 

 

nejh;yhe;Jfs;  
 

nghydWit njhopy; gapw;rp epWtfj;jpid mgptpUj;jpnra;jy;. 33.00 

nejh;yhe;Jfs;  
 

fpuhkpa ghyq;fs; fUj;jpl;l epu;khzk; 54.00 

N[h;kd; ghze;Jiw js itj;jparhiy kPs;epu;khdk; 120.00 

 nkhj;jk; 1,178.00 
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nrytpl Ntz;bAs;sJ. mwehaf;f kw;Wk; n`k;khj;jfk gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; jiuf;F NkYs;s ePh; 
%yq;fs; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lq;fSf;F kpf neUf;fkhff; fhzg;gLtjdhy; ,k; %yq;fspy; 
fhzg;gLk; ePh; ngUksT khrile;jpUg;gjdhy; FbePh; Nehf;fj;jpw;F cfe;jjhff; fhzg;gLtjpy;iy. mg; 
gpd;dzpapy;> ,g;gpuNjrq;fspy; thOk; ngUk;ghyhd kf;fs; mth;fsJ FLk;gj; Njitf;fhf ghJfhg;ghd 
FbePiug; ngw;Wf; nfhs;tjpy; mjpf f~;lj;jpid vjph;Nehf;Ffpd;wdh;. Nkw;Fwpj;j epiyikapidf; 
ftdj;jpw; nfhz;L ,g;gpuNjrj;jpy; thOfpd;w Vwf;Fiwa 197>000 kf;fs; rdj;njhiff;F FbePh; 
trjpapid toq;Ftjw;F Nkw;Fwpj;j fUj;jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j xg;ge;jr; nrytpdk; 81.9 kpy;ypad; a+Nuhf;fshFk;. nejh;yhe;jpd; Ivd;[p tq;fp 
vd;.tP. MdJ ,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 81.9 kpy;ypad; a+Nuhf;fis toq;Ftjw;F ,zq;fpAs;sJ.  

 
fl;Lehaf;f nghwpapay; njhopy;El;g epWtfj;jpid juKah;j;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; 
fUj;jpl;lk;  
 

,yq;ifapd; ifj;njhopw;Wiw kw;Wk; ntspehLfspYs;s ,yq;ifj; njhopyhsh;fspd; 
njhlh;e;Njh;r;rpahd ntw;wpapid cWjpg;gLj;Jtjw;F kdpjts fhuzpahdJ kpf Kf;fpa gq;fhspahff; 
fhzg;gLfpd;wJ. ehl;bYk; ntspehLfspYk; njhopy;tha;g;Gfis cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; nghUshjhu 
tsh;r;rpapid mjpfhpj;jy; kw;Wk; ];jpug;gLj;jYf;fhd ehl;bd; KjyPl;L cghaq;fspd; gpujhd 
gFjpnahd;whf fy;tp kw;Wk; gapw;rp fhzg;gLfpd;wJ.  

,f;fUj;jpl;lk; 1985 ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ vd;w tifapy;> ifj;njhopw; r%fj;jpw;Fj; Njitahd 
jifik ngw;w kdpj tsj;jpid cw;gj;jp nra;tjpy; fl;Lehaf;f nghwpapay; njhopy;El;g epWtfk; 
kpfTk; tpidj;jpwDld; <Lgl;lJ. vjph;fhyj;jpy; fl;Lehaf;f nghwpapay; njhopy;El;g epWtfj;jpd; 
gq;fspg;ghdJ nghwpapay; Jiwf;fhd kdpjts cUthf;fk; kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jp vd;gtw;wpy; 
kpf Kf;fpa tplakhff; fhzg;gLk;. jw;nghOJ khzth; mDkjpahdJ Vwf;Fiwa tUlj;jpw;F 1>500 
Mf fhzg;gLfpd;w mNjNtis ruhrhpahf 2>000 tpz;zg;gq;fs; fpilf;fg;ngWtJld; 450 khzth;fs; 
Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. Njrpa bg;NshkhTf;F rkkhd vd;tpfpa+ kl;lk; 6 ,idf; nfhz;Ls;s 
eLj;ju kl;l njhopy;El;gtpayhsh;fSf;fhd Njit mjpfsT fhzg;gLtjhf mwpf;iffs; 
ntspg;gLj;jpAs;sd.  

fle;j gy tUlq;fshf ,e;epWtdj;jpd; khzth; mDkjp mjpfhpf;fg;gl;l NghjpYk; mjd; trjpfs; 
Kd;Ndw;wkilatpy;iy. ,jd; tpisthf> tFg;giw trjp cgfuzk; kw;Wk; Njitahd 
tphpTiuahsh;fs; NghjpasT fhzg;glhikapdhy; gy;NtW gpur;ridfs; Vw;gl;Ls;sd. Nkw;Fwpj;j 
fhuzpfisf; fUj;jpw; nfhz;L murhq;fk; fl;Lehaf;f nghwpapay; njhopy;El;g epWtfj;jpw;fhd 
trjpfis Nkk;gLj;JtJld; juKah;j;Jtjw;F murhq;fk; jPh;khdpj;Js;sJ. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j 
kjpg;gplg;gl;l nrytpdk; 9.5 kpy;ypad; a+Nuhf;fshFk;. murhq;fk;  mT];jphpa tq;fpapD}lhf Nkw;Fwpj;j 
fUj;jpl;lj;jpw;F epjpaspg;gjw;F tl;bay;yhj ,yFf;flid toq;Ftjw;F mT];jphpa murhq;fk; 
,zq;fpAs;sJ.  

 
 
murhq;f itj;jparhiyfSf;F 100 mk;Gyd;]; fhh;fis toq;fy; fUj;jpl;lk;   
 

Rfhjhug; guhkhpg;G Kiwikapy; Kd;Ndhbahf mtru kUj;Jt Nritfs; jhgpf;fg;gl;Ls;sd. rh;tNjr 
Muha;r;rpfspd; mbg;gilapy;> Nehahsp xUthpd; kpfTk; rpf;fyhd Neuk; mtru epiyik Vw;gl;L Kjy; 
4 kzpj;jpahyq;fshFnkd itj;jpah;fs; ep&gpj;Js;sJld; mJ “jq;f kzpj;jpahyq;fs;” vdTk; 
mwpag;gl;Ls;sJ. ,jdhy;> Nehahsp xUthpid itj;jparhiy Nritfspd; elkhLk; Nritf;F 
Nghf;Ftuj;J thfdnkhd;wpypUe;J mk;Gyd;]; thfdkhf khw;WtJ mk;Gyd;]; Nritapd; gpujhd 
gq;fhFk;. 

Nehahsp xUtiu itj;jparhiy Kd;guhkhpg;Gf;F my;yJ vt;tpj ghjpg;Gkw;w tifapy; ,lk; khw;wk; 
nra;tJ vd;gjw;fhf 100 mk;Gyd;];fis toq;Ffpd;w fUj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJld; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;l kUj;Jt cgfuzq;fs; rpWth; guhkhpg;G vd;gd Kd;ndLf;fg;gl;lJld;> itj;jparhiyfspy; 
kUj;Jth; my;yJ jhjpkhhplk; Fwpj;j Nehahsp ghuk;gLj;jg;gl;L cah; njhopy; Kiwikapy; mtUf;fhd 
rpfpr;ir toq;fg;gLtJld; r%fj;jpy; gq;fspg;Gr; nra;Ak; xUtuhfTk; khw;wg;gLfpd;whh;. 
,f;fUj;jpl;lj;jpy; toq;fg;gl;l mk;Gyd;];fs; trjpahditahfTk; Rfhjhu guhkhpg;Gr; rpfpr;irf;fhf 
Nehahspapid vLj;jr; nry;y KbAkhd tifapYk; mtru kUj;Jt cjtpahsh; ,e;ehl;by; rpWth; 
kuzj;jpidf; Fiwg;gjw;Fk; cjtpahfTs;sJ. 

,f;fUj;jpl;lj;jpw;fhd nkhj;jr; nrytpdk; 9.8 kpy;ypad; a+Nuhf;fshFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpw;fhd epjpahdJ 
mT];jphpa nkd; fld; jpl;lj;jpd;fPo; g+r;rpa tl;b tPjj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sJ.  
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If;fpa ehLfs; kw;Wk; njhopEl;g 
cjtpfs; gpupT 
    
If;fpa ehLfs; Kftuhz;ikfs; 
    

ntspehl;L tsj; jpizf;fsj;jpd; If;fpa ehLfs; rig kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfs; gpupthdJ 
jpizf;fsj;jpy; fhzg;gLk; gy gpupTfspy; kpfTk; gy;tiff;Fl;gl;l xU gpupthFk;.  ,J If;fpa ehLfs; 
rigapd; fPo; fhzg;gLk; gy epWtdq;fspD}lhf ehl;bd; mgptpUj;jp Kaw;rpf;F cjTk; Kfkhf 
gy;NtWgl;l fUj;juq;Ffs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; mKy;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd epjp kw;Wk; 
njhopy;El;g cjtpfis ngw;Wf; nfhs;tjhy; xUq;fpize;J nraw;gLfpd;wJ. ,jw;F Nkyjpfkhf 
ntspehl;Lg; gapw;rp newpfis ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gq;Ffspdhy; ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gLk; njhz;lu; NritfisAk; ngw;Wf; nfhs;tjpy; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wJ. 
 

If;fpa ehLfs; rigahdJ mjd; ,yq;ifapYs;s tjptplf; fhupayaj;jpD}lhf ,yq;if 

murhq;fj;Jld; ,ize;J xt;nthU Ie;J tUlq;fSf;Fkhf jahupf;fg;gLfpd;wJ. “mgptpUj;jp cjtpfs; 

Ntiyj;jpl;lj;jpd;” fPo; milahsk; fhzg;gLk; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
mKy;gLj;JtjpD}lhf ,yq;if murhq;fj;Jld; Mjutspf;fpd;wJ.  ,t;Ntiyr; rl;lfkhdJ If;fpa 
ehLfspd; fPo; cs;s xt;nthU jdpg;gl;l epWtdq;fSk; jkJ Fwpj;j ehl;Lf;fhd epfor;;rpj; jpl;lj;jpid 
nghUj;jkhd ,yf;Ffs; kw;Wk; tpupthd mKy;gLj;jy; jpl;lj;Jld; jahupg;gjw;F topfhl;LtNjhL> 
jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mKy; gLj;Jk; NghJ ,yq;if murhq;fj;Jld; ,ize;J 
nraw;gLtjw;fhd cgha topfhl;liyAk; toq;Ffpd;wJ. 

 

If;fpa ehLfs; kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; ,ilapyhd jw;Nghija gq;Fgw;WjyhdJ If;fpa 
ehLfspd; epiyNguhd mgptpUj;jp Ntiyr; rl;lfj;jpd; (UNSDF 2018-2022) mbg;gilapy; 
mike;Js;sJ.  ,J If;fpa ehLfSf;F ,yq;if murhq;fj;Jld; Njrpa Kd;DupikfSf;F cl;gl;ljhf 
nraw;gLj;Jtjw;fhd KOikahd Ntiyr; rl;lfj;ij toq;Ffpd;wJ. 

 

,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; If;fpa ehLfSf;Fk; ,ilNa gpd;tUk; rl;lq;fs; 2018 ,y; 
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sd. 

I.eh. epWtdk; jpl;lk; I.m.nlh. 

(kpy;ypad;) 
cyf czTj; jpl;lk;  ehl;Lf;fhd cghaj;jpl;lk; 2018-2022 46.83 

tptrha mgptpUj;jp 

ru;tNjr epjpak;  

rpwpastpyhd tptrha tpahghu gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid 

mKy;gLj;jy;. 
6.18 

I.eh. rdj;njhif 

epjpak;  

ehl;Lf;fhd epfo;r;rpj; jpl;lk; 2018-2022 
4.00 

czT tptrha  epjpak;  ,yj;jpudpay; tptrhaj;jpw;fhd #oiy cWjpg; gLj;Jjy;> jfty; 

njhlu;ghly; njhopy;El;gj;jpD}lhf tptrhaj;jpw;fhd jPu;Tfs; 
0.10 

mfjpfSf;fhd I.eh. 

cau;];jhdpfu; 

fhupahyak;  

fpspnehr;rp> Gj;jsk; kw;Wk; kd;dhu; khtl;lq;fspy; kPs; jpUk;Gk; 

mfjpfs; jkJ cupikfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F trjpaspj;jy;. 0.01 

 
 
,tw;wpw;F Nkyjpfkhf If;fpa ehLfspd; rpWtu; epjpak; kw;Wk; If;fpa ehLfs; rdj;njhif epjpak; 
vd;w ehl;bw;fhd epfo;r;rpj;jpl;l eltbf;ifj; jpl;lk; 2018-2022 If;fpa ehLfspd; cgha mgptpUj;jp 
Ntiyr;rl;lfj;jpw;F mikthf ,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; If;fpa ehLfspd; Jiz 
murhq;fj;jpw;Fkpilapy; 2017 ifr;rhj;jplg;gl;ljhFk;. 2018-2022 fhyg; gFjpapy; czT kw;Wk; tptrha 
mikg;gpd; %yk; epjpaspf;fg;gLk; jpl;lq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mKy; gLj;Jtjw;fhd 
ehl;Lf;fhd epfo;r;rpj; jpl;l Ntiyr; rl;lfkhdJ czT kw;Wk; tpthra mikg;G kw;Wk; ,yq;if 
murhq;fj;jpw;Fkpilapy; ifr;rhj;jplg;gl;J.  ,e;ehl;Lf;fhd epfo;r;rpj;jpl;l Ntiyr; rl;lfj;ij 
mKy;gLj;Jtjw;F If;fpa mnkupf;f nlhyu; 28 kpy;ypad; Njitg;gLfpd;wJ. 
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Jauq;fSf;F 
Kfq;nfhLf;Fk; 
kf;fs; Mz;L 
KOtJk; 

Njitahd czTg; 
nghUl;fisg; 

ngw;Wf; nfhLj;jy;
(I.m.nlh. 15 
kpy;ypad;)

czT ghJfhg;gw;w 
gpuNjrq;fspy; 

thOk; ghlrhiy 
khztu;fSf;F 
tUlk; KOtJk; 
czT fpilg;gij 
cWjp nra;jy;

(I.m.nlh. 13 
kpy;ypad;)

2025 MFk; NghJ 
Ie;J tajpw;Ff; 

Fiwe;j rpWtu;fs;> 
gUkile;j ngz; 
gps;isfs; kw;Wk; 
Foe;ijfisg; 

ngw;Wf; nfhs;sf; 
$ba tajpYs;s 

ngz;fspd; 
Cl;lr;rj;jpid 
Nkk;gLj;Jjy; 

(I.m.nlh. 4 
kpy;ypad;)

tUlk; G+uhfTk; 
tho;tpoe;jtu;fs; 

kw;Wk; mOj;jq;fs;> 
,aw;ifj; 

jhf;fq;fSf;F 
Kfk;nfhLf;ff; $ba 

tifapy; 
tho;thjhuq;fis 
cWjpg; gLj;Jjy; 

(I.m.nlh. 14 
kpy;ypad;)

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mu;g;gzpg;Gfs; kw;Wk; nryTfs;  
2018 Mk; Mz;by; If;fpa ehLfspdhy; fpilf;fg; ngw;w cjtpfshdJ gpujhdkhf epthuzq;fs; 
Gdu;tho;Tfs; kw;Wk; kPs; fl;likg;G eltbf;iffs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd.  tptrha cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;ghL> kPd;gpb mgptpUj;jp Nehf;fha;f; nfhz;l fUj;jpl;lq;fspD}lhf r%fk; kw;Wk; kf;fs; eyq;fspy; 
ftdk; nrYj;jp KjyPL nra;ag;gl;Ls;sd.  ,jd; %yk; fpuhkpa kf;fspd; tho;thjhu Nkk;ghL> rpWtu; 
kw;Wk; jha; Nra; ey Nkk;ghL> Muk;g Foe;ijg; gUt mgptpUj;jp kw;Wk; Muk;gf; fy;tp> fpuhkpa 
mgptpUj;jp> mzu;j;j epthudk; ngw;Wf; nfhLj;jy;> #oy; ghJfhg;G kw;Wk; ngz;fs; tptfhuq;fspy; 
ftdk; nrYj;jg;gl;ld.   fpilf;fg; ngWk; jfty;fspd; gb nkhj;j nryTfspy; gpujhdkhf tptrha 
mgptpUj;jpf;fhd ru;tNjr epjpak;> rpWtu; epjpak; kw;Wk; cyf czTj; jpl;lk; vd;gd $ba 
gq;fspg;gpid gjpt nra;Js;sd.  tpNrlkhf rpWtu; kw;Wk; jha; Nra; eyd; fopT ePu; kw;Wk; Jg;guT 
Vw;ghLfspy; $Ljy; nryTfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 

 
Fwpg;G – 1. ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpD}lhf khj;jpuk; Nkw;nfhs;sg;gl;l mu;g;gzpg;G> gfpu;T    

cs;slq;fshf  
2.. I.eh. rdj;njhif epjpak; kw;Wk; cyf czTj; jpl;l khzpak; vd;gtw;wpd; jhkj mu;g;gzpg;Gk; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  

ehl;Lf;fhd cghaj; jpl;lk; 2018-2022 
,yq;if murhq;fk; kw;Wk; cyf czTj; 
jpl;lj;jpw;Fk; ,ilNa 2018.07.19 ,y; epjp 
mikr;rpy; ifr;rhj;jplg;gl;lJ.  If;fpa 
ehLfs; epiyNguhd mgptpUj;jp 
,yf;Ffis mile;J nfhs;sf;$ba 
tifapy; murhq;fj;jpd; J}u Nehf;F 2025 
kw;Wk; nghJ KjyPl;Lj; jpl;lk; 2017-2020 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s mur Kd;Dupikfis 
mKy; gLj;Jtjw;F ,J cjTk;. 
ehl;Lf;fhd cghaj; jpl;lkhdJ gpd;tUk; 
ehd;F cghafukhd ntspaPLfis 

mile;J nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 

IFASD 6.18

WFP 46.83; 

FAO, 0.10 
UNFPA, 

4.00 

UNHCR, 
0.01 

mu;g;gzpg;G 2018 (I.m.nlh. kpy;.)

UNICEF, 
2.53 

IFAD, 3.47 

WFP, 1.67 

FAO, 0.60 

UNFPA, 
0.60 UNHCR, 

0.12 

gfpu;T 2018 (I.m.nlh. kpy;.)
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574

1015

1174
1160

1481

1668

147 71 69 70 55 66

721

1086
1243 1230

1536
1734

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ntspehl;Lg; gapw;rp tha;Gf;fspd; vz;zpf;if

FWq;fhy neLq;fhy nkhj;jk;

mjw;fika> 2018 Mk; Mz;by; 
Vwj;jhs 1>734 ntspehl;L gapw;rp 
tha;g;Gfis ngw;wjd; %yk;  
ntspehl;L tsq;fs;  jpizf;fsk; 
cau;e;j nrayhw;Wifapid mile;J 
ntw;wp ngw;Ws;sNjhL Kd;ida 
Mz;iltpl ,J Vwf;Fiwa 11 
rjtpfpj mjpfupg;gpidg; 
gpujpgypf;fpwJ. Rfhjhuk;> tptrhak;> 
fhy; eil tsu;g;G> ifj;njhopy;> 
cl;fl;likg;G> Rw;Wr; R+oy;> fy;tp> 
mdu;j;jKfhik> nghJepu;thfk; 
Nghd;w gue;jstpyhd gy;NtW 
Jiwfis ,g; gapw;rpj; jpl;lq;fs; 
cs;slf;fpAs;sd. 

 

2018 ,y; mKy;gLj;jg;gLfpd;w Kf;fpakhd fUj;jpl;lq;fs;> 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;/eltbf;iffs; 

I.eh. epWtdk ; jpl;lk; 
khdpak; 
/fld; 

tptrha mgptpUj;jpf;fhd 
ru;tNjr epjpak;  

rpwpastpyhd tptrha tpahghu gq;Flik 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpidr; (Smallholder Agribusiness 
Partnership -SAP) nraw;gLj;jy; 

fld; 

rpwpastpyhd Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Njhl;lq;fis 
Gj;Japuhf;Fjy; 

fld; 

cyf czT epfo;r;rpj;jpl;lk;  ehl;Lf;fhd cghaj; jpl;lk; 2018-2020 khdpak; 

,yq;if kfhtyp Mw;Wg; gLf;ifapy; trpf;Fk; tho;tpoe;j 
tptrha r%fr; rPu;NfL epiy khw;wq;fspdhy; Vw;gLk; 
jhf;fq;fspy; ,Ue;J ghJfhj;jy;. 

khdpak; 

I.eh. mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

capupay; gy;tifj;jd;ikapd; ghJfhg;gpid Nkk;gLj;jy;.  khdpak; 
cyf Rw;whly; mf;fiwfs; kw;Wk; rpwe;j eilKiwfis 
cWjpg;gLj;jy;. 

khdpak; 

I.eh. ifj; njhopy; mgptpUj;jp 
epWtdk;  

kpdpklh rktha Muk;g kjpg;gPL khdpak; 

,yq;ifapy; nghypFNshuPd; fopTfs; mRj;jkile;Js;s 
cgfuzq;fs; Rw;whlYf;F nghUj;jkhd Kiwapy; Kfhik 
nra;jy; kw;Wk; xopj;jy;.  

khdpak; 

czT tptrha  epjpak;  ,yj;jpudpay; tptrha #oy; kw;Wk; jfty; njhopy;El;g 
tptrha jPu;Tfis cWjpg;gLj;Jjy;.  

khdpak; 

tptrha nghUshjhu mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;.  khdpak; 

cw;gj;jpj; jpwd; Fiwtile;j tptrhaf; fhzpfis 
Gduikj;jy;. 

khdpak; 

Njrpa capupay; ghJfhg;G Ntiyr; rl;lfj;jpid 
mKy;gLj;Jjy;. 

khdpak; 

epyj;jpw;Fg; nghUj;jkhd cu Kfhik mgptpUj;jp khdpak; 

GJikahd ey;-kPd; gd;id Kfhikapid Cf;Ftpj;jy; khdpak; 
tbtikg;gjw;fhd njhopy;El;g cjtp khdpak; 

I.eh. rpWtu; epjpak;  2018 Mk; Mz;bw;fhd Ntiyr; rl;lfk; khdpak; 

I.eh. rpWtu; epjpak;  2018 Mk; Mz;bw;fhd Ntiyr; rl;lfk; khdpak; 

mfjpfSf;fhd I.eh. 
cau;];jhdpfu; fhupahyak;  

fpspnehr;rp> Gj;jsk;> kd;dhu; khtl;lq;fspy; kPs; 
jpUk;Gtu;fSf;F mtu;fspd; cupikfisg; ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;F cjTjy; 

khdpak; 

 

njhopy;El;g cjtp 
ntspehl;L gapw;rp tha;g;Gfis tpidj;jpwdhf gad;gLj;Jtjw;fhd trjpfis toq;fp> mjd; %yk; 
mur Jiwapy; kdpjts Nkk;ghl;Lf;F gq;fspg;Gr; nra;tJ> njhopy;El;g cjtpg; gpuptpd;  gpujhd 
nghWg;ghFk;. mjd;gpufhuk;> ntspehl;L gapw;rp tha;g;Gfis ntspg;gilj; jd;ikAld;  epu;tfpg;gjw;fhf 
mgptpUj;jpg; gq;Fjhuu;fs; kw;Wk; epuy; mikr;Rf;fs;/Kftu; epWtdq;fs;  vd;gdtw;wpid 
xUq;fpizj;J njhopy;El;g xj;Jiog;Gf;fhd ikag; Gs;spahf ,g;gpupT nray;gLfpwJ. 
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mjpfstpyhd ghltpjhdq;fSld;  gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;fp> mur Jiw 
mYtyu;fisg;  gapw;Wtpg;gjw;fhf rPd 
murhq;fk; gbg;gbahf mjd;  xj;Jiog;gpid 
mjpfupj;Js;sJ. rPdhtpy; ntspehl;Lg;  
gapw;rpapidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2018 Mk; 
Mz;by; 1>000  ,w;Fk;  mjpfkhd mYtyu;fs; 
njupTnra;ag;gl;ldu;. ,J  Kd;ida 
tUlj;jpid tplTk; 15 rjtPj mjpfupg;ghFk;. 

 

mgptpUj;jpg; gq;fhsu;fspdhy; toq;fg;gl;l ntspehl;L gapw;rp tha;g;Gf;fspd; vz;zpf;if - 
2018 
gq;Fjhuu; epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; 

vz;. 
ngwg;gl;l 

gupe;Jiufspd; vz; 
njupTnra;ag;gl;l 
mYtyu;fspd; vz;. 

 FWq;fhy neLq;fhy FWq;fhy neLq;fhy FWq;fhy neLq;fhy 

rPdh 243 1 1,217 2 1,038 2 

,e;jpah 166 1 524 1 183 -  

nfhupah 33 25 191 66 135 11 

Mrpa mgptpUj;jp tq;fp   55 - 174                 - 131 - 

ag;ghd; 73 12 309 46 93 17 

rpq;fg;g+u; 26 - 245                  

- 

29 - 

kNyrpah 15 - 58                  

- 

22 - 
jha;yhe;J 27 19 149 6 21 - 

nfhOk;Gj; jpl;lk; 10 - 26                  

- 

15                             - 

mT];jpNuypah - 1 - 36 - 36 

,];Nuy; 2 - 3                  

- 

1 - 

      nkhj;jk 650 59 2,896 157 1,668 66 

 
 
2018 Mk; Mz;by; mjpfstpyhd FWq;fhyg;  gapw;rp tha;g;Gf;fis rPd murhq;fk; 
toq;fpAs;sJ. ,J nkhj;jg; gapw;rp tha;g;Gf;fspy; fpl;lj;jl;l 62 rjtpfpjkhFk;. mjidj; 
njhlu;e;J KiwNa ,e;jpah (11 rjtpfpjk;)> nfhupah kw;Wk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fp vd;gd 
(8 rjtpfpjk;) vd toq;fpAs;sJ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
mgptpUj;jpg; gq;fhsu;fspd; gq;fspg;Gf;fs;;; 
 
rPd murhq;fk; 

 
 
 

 

 

  

 
 

ஆ.அ.வ
8% க ொழும்புத்

திட்டம் 
1%

சீனொ
62%

மலேசியொ
1%

சிங் ப்பூர்  
2%

தொய்ேொந்து
1%

க ொரியொ 
8%

இந்தியொ
11%

யப்பொன்
6%

2018 Mk; Mz;by; mgptpUj;jp gq;fhsu;fspdhy; toq;f;fg;gl;l FWq;fhyg; 
gapw;rp tha;g;Gf;fs;

135

453
699 588

882
1038

rPd murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l gapw;rp 
newpfspd; Nghf;F
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ehLfSf;fhd 
tpNrl FOg; 
gapw;rpfs;

103

jdpahl;fSf;
fhd 

gapw;rpfs;… KJepiy 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs;

02

ePz;l 
fhyk;

nfhupa murhq;fk;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ag;ghdpa murhq;fk;  

 

   

 

 

 

 

 

 

,e;jpa murhq;fk; 

 

2013 Mk; Mz;L Kjy; 2018 Mk; 
Mz;L tiuapy; nfhupahtpd; ru;tNjr 
xj;Jiog;G mikg;G (KOIKA) %yk; 
nfhupa murhq;fk; Vwj;jhs 753 
ntspehl;Lg; gapw;rp tha;g;Gf;fis 
toq;fpAs;sJ. 

 

ag;ghd; murhq;fk;> ag;ghd; ru;tNjr 
xj;Jiog;G epWtdkhd (JICA) %yk; 
Mz;LNjhWk; FWfpa fhy kw;Wk; ePz;l fhy 
gapw;rpj; jpl;lq;fis toq;Ffpd;wJ. ,jd; 
%yk; mtu;fsJ mgptpUj;jp mDgtj;jpypUe;J 
ghlq;fisf;  fw;Wf; nfhs;tjw;F ,aYkhf;Fk; 
tifapy; gapw;rpfis toq;Ftjw;Fk;> 
Mf;fG+u;tkhd jPu;khdq;fis vLg;gjw;fhftk;> 
rpwe;j> jukhd> tpidj;jpwdhd Nritfis 
toq;Ftjw;Fk;  gapYeu;fis gapw;Wtpf;fpwJ. 

 

 

FWq; fhyk;
93

neLq; 
fhyk;

17

2018 Mk; Mz;by; ag;ghd; 
murhq;fj;jpdhy; ngwg;gl;l nkhj;j gapw;rp 

tha;g;Gf;fs;

Rfhjhuk;> tptrhak;> njhopy;Kaw;rp 
kw;Wk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju 
njhopy;Kaw;rpfs;> epjp kw;Wk; fzf;fPL> 
Mq;fpy nkhop> jfty; njhopy;El;gk; 
kw;Wk; Vida gpw JiwfNshL 
rk;ge;jg;gl;l gy gapw;rpjpl;lq;fis 
,e;jpa murhq;fk; toq;FfpwJ. 
 89

64
43

75 68

183

2013 2014 2015 2016 2017 2018

,e;jpa murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l 
gapw;rpfspd; Nghf;F

tpQ;Qhdj;jpy; ag;ghd; - Mrpa ,isQu; gupkhw;W epfo;r;rpj;jpl;lk; (rFuh)  

ag;ghdpa gy;fiyf;fofq;fs;> Muha;r;rp epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahu; fk;gdpfspy; rpwe;j 
ag;ghdpa tpQ;Qhd njhopy;El;gj;jpidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F Mrpa ,isQu;fspd; 
Mu;tj;jpid mjpfupf;Fk; Nehf;fj;Jld; ag;ghdpa tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g 
Kftuhz;ikahdJ 2018 ,y; rFuh tpQ;Qhd epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gq;Fgw;Wtjw;F cau; 
fy;Y}up khztu;fs; gj;J Ngu; kw;Wk; ,uz;L Nkw;ghu;itahsu;fSf;Fk; re;ju;g;gk; 
toq;fpAs;sJ. 
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mT];jpNuypa murhq;fk; 

 
 
Mrpa mgptpUj;jp tq;fp   
 
Mrpa mgptpUj;jp  tq;fpapdhy; (ADB) Vw;ghLnra;ag;gl;l ntspehl;L gapw;rpfs; 2-8 ehl;fs; 
fUj;juq;Ffs; kw;Wk; fUj;Jf;fsq;fshf mikag;ngw;wNjhL mit Kf;fpakhf rpNu~;l epiy 
mjpfhupfis ,yf;fhf nfhz;like;jpUe;jd. gjpTfs; mbg;gilapy;> 2018 Mk; Mz;by; 
Rw;Wr;R+oy;> tzpfk;> epjp> %yjdr; re;ij> gLfld; Kfhik> nghJj;Jiw rthy;fs; kw;Wk; 
r%f ghJfhg;G Nghd;w Jiwfspy; 131 mjpfhupfSf;F tha;g;Gfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
,yq;ifapy;; epGzj;Jtk; ngw;Ws;s epGzu;fspd mwptpid Mrpa mgptpUj;jp tq;fp 
tsthsuhfg; gad;gLj;JfpwJ. 

 
jd;dhu;tyu;fspd;  Nritfs ;  
 
njhopy;El;g cjtpg; gpupthdJ gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F mg;ghy; mikr;Rf;fshy; 
tpLf;fg;gl;l  Nfhupf;ifapid mbg;gilahff; nfhz;L epuy; mikr;Rf;fSf;fhd ntspehl;L 
epGzu;fs; kw;Wk; jd;dhu;tyu;fspd; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd xUq;fpizg;Gr; 
nraw;ghLfisAk; trjpfisAk; toq;FfpwJ. mjw;fika> nghUj;jkhd epGzu;fs; kw;Wk; 
jd;dhu;tyu;fs; milahsq;fhzg;gl;Ls;sNjhL mtu;fis Ml;Nru;g;gjw;Fj; Njitahd 
eltbf;iffSk; jw;nghOJ ,lk;ngWfpd;wd. 2018 Mk; Mz;by; nfhupah> ag;ghd;> fdlh 
kw;Wk; mT];jpNuypah Nghd;w ehLfspYUe;J KiwNa 69>33>14> kw;Wk; 5 jd;dhu;tyu;fspd; 
Nritfis ,yq;if murhq;fk; ngw;Wf;nfhz;Ls;sJ.  

 
ru;tNjr jd;dhu;tyu;fs; kPjhd ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; 
gq;fspg;G 

 

mT];jpNuypahtpYs;s Kf;fpa 
gy;fiyf;fofq;fspy; KJfiy 
gl;lg;gbg;Gfis gpd; njhlUtjw;fhf 
,yq;ifapYs;s mur kw;Wk;  jdpahu; 
Jiw mjpfhupfSf;F M];jpNuypa 
murhq;fk; tha;g;Gfis 
toq;fptUfpwJ. mjw;fika> 
nghUshjhu mgptpUj;jp> ey;yhl;rp 
kw;Wk; ghypdk; Nghd;w Jiwfspy; 
mT];jpNuypa murhq;fk; 2018 Mk; 
Mz;by; 36 tha;g;Gfis 
toq;fpAs;sJ. 0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

t
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v
z
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mT];jpNuypa murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;l 
;;;;;;;;;;;;;;;KJepiy gl;lg;gbg;G epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 

Nghf;F

• gy;NtWgl;l Kftu; epWtdq;fSf;F ru;tNjr jd;dhu;tyu;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf  xUq;fpizg;Gr; nraw;ghLfis Nkw;nfhs;sy;. 

• milahsq; fhzg;gl;l jd;dhu;tyu;fSf;F EisT tprhtpid toq;fy;. 

• jd;dhu;tyu;fSf;F tjptpl tprhf;fis toq;fy;. 

• jd;dhu;tyu;fspd; Nritfs NjitNaw;gbd; ePbj;jy;. 

• jd;dhu;tyu;fspd; gzpfis fz;fhzpj;jy;. 

• jd;dhu;tyu;fSf;F milahs ml;ilfis toq;Fjy;. 
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nfha;fh
34%

i[fh
27%

$f;];
23%

fdlh
12%

mT];jpNuypah
4%

 

Kf;fpa Fwpg;Gf;fs; - 2018 

ag;ghd; mgptpUj;jp Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lk;  (JDS)                                                                    
 kdpjts mgptpUj;jp Gyikg;guprpYf;fhd ag;ghdpa khdpa cjtpj; jpl;lj;jpw;fhd 

(JDS) %d;whtJ Ntiyr; rl;lfk; (2018-2021)  MdJ 2018 Mk; Mz;by; Muk;gpj;J 
itf;fg;gl;lJ. mjw;fika> KjyhtJ FOtpw;F trjptha;g;Gf;fis Vw;gLj;jpf;nfhLf;Fk; 
tifapy; kdpjts mgptpUj;jp Gyikg;guprpYf;fhd ag;ghdpa khda cjtpj; 
jpl;lj;jpw;fhd (JDS)  mikg;ghdJ nad; 265 kpy;ypadpid (fpl;lj;jl;l &gh 374 
kpy;ypad;) khdpa cjtpahf toq;fpAs;sJ. 
 

,d;lu;nerdy; rhapkTy; Nghuk; 
 ,d;lu;nerdy; rhapkTy; Nghuk; 2018 Mk; Mz;L jpnrk;gu; khjk; 12 Mk; jpfjp 

,yq;ifapy; eilngw;wJ. 
 
mwpf;ifaply; mku;Tfs; 
 JDS kw;Wk; KOICA cjtpapd; fPo; KJfiykhdpg; gl;lj;jpidg; g+u;j;jpnra;J tpl;L 

ehL jpUk;Ggtu;fSf;fhd mwpf;ifaply; mku;Tfs; ,uz;L 2018 Mk; Mz;L rdtup khjk; 
23 Mk; jpfjpAk; kw;Wk; 2018 Mk; Mz;L etk;gu; khjk; 14 Mk; jpfjpAk; ,lk;ngw;wd.  

 

  jfty; mku;Tfs; 
 2019 Mk; Mz;Lf;fhf mT];jpNuypag; Gyikg;guprpy;fs; njhlu;ghf mYtyu;fis 

tpopg;g+l;Ltjw;fhd jfty; mku;nthd;W 2018 Mk; Mz;L khu;r;R khjk; 09 Mk; jpfjp 
eilngw;wJ. 

 

jd;dhu;tyu; $l;L xj;Jiog;G 
 rk;ge;jg;gl;l mikr;Rf;fspd; gpujpepjpfSld; 2018 Mk; Mz;by; i[f;fh jd;dhu;tyu;fshf 

tUif je;jtu;fSf;fhf 12 cj;jpNahfG+u;t itgtq;fs; ,lk;ngw;wd.    

 “,yq;ifapy; jd;dhu;tyu; epfo;r;rpj; jpl;lq;fspy; ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; 

gq;fspg;G” vd;w jiyg;gpy; nfha;f;fh jd;dhu;tyu;fSf;fhf 04 tpopg;Gzu;T epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 2018 Mk; Mz;by; elhj;jg;gl;ld. 

 i[f;fh kw;Wk; nfha;f;fh jd;dhu;tyu;fSf;fhf 100 milahs ml;ilfis tpepNahfpj;jy;. 
 

,d; fd;bup ngNyhrpg; epfo;r;rpj; jpl;lk ; 
 rPd murhq;fj;Jld; $l;bize;J nfhOk;G efupy; ‘njhopw; fy;tp’ vd;w jiyg;gpYk; 

‘Rje;jpu tu;j;jf tya Kfhik’ vd;w jiyg;gpYk; ,uz;L ,d; fd;bup ngNyhrpg; epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;Lsd. 
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%yjdr; re;ij kw;Wk; KjyPl;Lg;;  gpupT 
              

 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;fhf cs;ehl;L tq;fpfsplkpUe;J epjpaspg;Gf;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;; kw;Wk; ru;tNjr re;ijfspypUe;J ntspehl;L ehzaf; fld;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy; vd;gd %yjdr; re;ijg; gpuptpd;  gpujhd 
nghWg;ghff; fhzg;gLfpwJ. NkYk;> murhq;fj;jpd; epjpj; Njitg;ghLfisg; G+u;j;jpnra;tjw;fhf  ru;tNjr 
re;ijapid mZFtjw;fhd kpfg; nghUj;jkhd re;ju;g;gj;jpid  milahsq;fhzy; kw;Wk;  ru;tNjr 
gLfld; %yjdr; re;ij epytuq;fisf; fz;fhzpj;jy; vd;gdTk; ,g;gpuptpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
Kf;fpa gzpfshff; fhzg;gLfpd;wd. 
 

cs;ehl;L tq;fpfsplkpUe;J epjp jpul;Ljy; 
 

Kd;Dupikg; ghijfisg; Gduikj;jy;> kw;Wk; mtw;wpid Nkk;gLj;jy; Nghd;w 
eltbf;iffSf;fhf 64 fUj;jpl;lq;fSf;F epjpaspg;Gr; nra;tjw;fhf &gh 151.7 gpy;ypad; tiuapy; 
cs;ehl;L tq;fpfsplkpUe;J epjpfisj; jpul;Ltjw;fhf tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F xj;Jiog;G 
toq;fg;gl;lJ. mjd; gpufhuk;> 2018  Mk; Mz;bd; ,Wjpapstpy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F &gh 
149.6 kpy;ypad; gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sNjhL> mjw;fika 64 tPjp Gduikg;G kw;Wk; Nkk;ghl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fSk; g+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sd. mj;Jld;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w ,k;Kd;Dupik tPjp mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fSf;F Nkyjpfkhf 3 ntspehl;L 
epjpaspg;Gf; fUj;jpl;lq;fSf;F epjpaspg;Gr;nra;tjw;fhf cs;ehl;L tq;fpfsplkpUe;J epjp jpul;Ltjw;fhd 
Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. nfhOk;G fl;Lehaf;f mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;l nraw;ghl;L 
gug;ngy;;iyapy; Vw;gl;l khw;wq;fisr;  nraw;gLj;Jtjw;fhd   epjp trjpfs; vd;wbg;gilapy;  I.m.nlh. 
44.7 kpy;ypadpid toq;Fjy;> ntspr; Rw;Wtl;l mjpNtfg; ghij fl;lk; III ,id  fltj;ij Kjy;  
nfutygpl;ba tiuapy; epu;khdpg;gjw;fhd  Nkw;ghu;itg; gzpf;fhf  kjpAiur; Nritfis toq;Ftjd; 
Ngupy; epjp trjpfis toq;ftjw;fhf  &gh 1>810 kpy;ypadpidg; toq;Fjy; kw;Wk; kj;jpa mjpNtfg; 
ghijf; fUj;jpl;lj;jpd; I Mk; fl;lj;jpw;fhd kjpAiur; Nritfis toq;Ftjw;fhf 
epjpspg;gr;nra;tjw;fhf &gh 2>551 kpy;ypadpid toq;Fjy; vd;gdTk; ,jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

kj;jpa mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lk; murhq;fj;jpd; Kd;dzpf; fUj;jpl;lq;fspy; xd;whff; 
fhzg;gLtjd; fhuzkhf mjd; ,uz;lhk; fl;lj;jpw;F epjp jpul;Ltjw;fhf cs;ehl;L tq;fpfs; 
mZfg;gl;ld. kPupfk Kjy; FUzhfy; tiuahd mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lj;jpd; II Mk; fl;lj;jpd; 
KO nkhj;j ePsk; 39.3 fpNyh kPw;wwhFk;. kj;jpa mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lj;jpy; Eistjw;fhd 
kPupfk> ehfyfKt> nghJ`u> jk;nghf;f kw;Wk; FUzhfy;  Nghd;w guNjrq;fspy; fl;lzk; mwtpLk;  
epiyaq;fs; cs;slq;fyhf 5 ,ilkhwy; epiyaq;fs; jhgpf;fg;glTs;sd. fUj;jpl;lj;jpd; xg;ge;jr; 
nraw;ghlhdJ 4 gpupTfshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sNjhL> xt;nthU xg;ge;jg; gpupTf;Fkhd Jhuk; Vwj;jhs 10 
fpNyh kPw;wwhf tiuaiwnra;ag;gl;ls;sJ. NkNy Fwpg;gplg;gl;l ,uz;lhk; fl;lj;jpd; epUkhzg; gzpfs; 
15 xg;ge;jf;fhuu;fis cs;;slf;fpa 04 cs;ehl;L $l;LKaw;rp xg;ge;jf;fhuu;fspd; ,izepiy 
epWtdq;fs; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL fhzp RtPfupj;jy;> rptpy; epUkhzg; gzpfs; kw;Wk; 
Nkw;ghu;itf;fhd kjpAiu Nritfis toq;fy; vd;gdtw;wpw;fhf epjpaspg;Gr;nra;tjw;fhf 2018 Mk; 
Mz;bd; ,Wjpapy; &gh 52.3 gpy;ypad; fld; epjpahdJ kf;fs; tq;fp> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> rk;gj; tq;fp 
kw;Wk;  ,yq;if tq;fp vd;gdtw;wplkpUe;J ngwg;gl;Ls;sJ. 2018 Mk; Mz;L jpnrk;gu; khj ,Wjpapy; 
fUj;jpl;lj;jpd; ngsjPf Kd;Ndw;wk; 55.2 rjtPjkhff; fhzg;gl;lNjhL> mjd; epjp Kd;Ndw;wk; 44.3 
rjtPkhfTk; gjpag;gl;bUe;jJ. kj;jpa mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lk; II ,d; epUkhzg; gzpfis 2019 
Mk; Mz;bd; ,Wjpstpy; g+u;j;jpnra;tjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
 

  

ghJfhg;ghd FbePu; trjpfis toq;Fjy; vd;gjid murhq;fk; Kd;Dupikr; nraw;ghL vd milahsq; 
fz;Ls;sjdhy; 2014 Mk; Mz;L Kjy; Njrpa ePo; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapdhy; 18 ePu; 
toq;fy; fUj;jl;lq;fSf;F epjpaspg;Gr; nra;tjw;fhf  cs;ehl;L tq;fpfsplkpUe;J &gh 71.5 
gpy;ypadpidf;  fldhfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf  fld; cld;gbf;iffspYk; ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sd. 
 
 

NkYk;> NkNy Fwpg;gp;lg;gl;l Kd;dzp ePu;toq;fy; fUj;jl;lq;fSf;F Nkyjpfkhf> Njrpa ePu; toq;fy; 
kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigahdJ> ,e;jpahtpd; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp tq;fpapdhy; 
epjpaspg;Gr;nra;ag;gLfpd;w  mOj;fk> kJfk kw;Wk; mfytj;ij xUq;fpize;j ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk;> 
nghyf`nty> nghJ`u kw;Wk; myt;t xUq;fpize;j ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk;> kw;Wk; Fz;lhiriy> 
`hufk;  xUq;fpize;j ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Nghd;w %d;W ePu; toq;fy; fUj;jpl;lfSf;Fj; 
Njitahd epjpapidj; jpul;Ltjw;fhf  cs;ehl;L tq;fpfis  mZfpAs;;sd. 
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cs;ehl;L tq;fpfspdhy; epjpaspg;Gr; nra;ag;gl;l ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 
gw;wpa tpguk; 

ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; xg;ge;jf;fhuu; tq;fp nryT (&gh. 
kpy;ypad;)) 

nfhOk;G efu; ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 
- fl;lk; I ,idr; nraw;gLj;jy; 

V.V. Karunaratne & Company   ,yq;if tq;fp 2,792.07 

nfhOk; efu; fpof;F – ngNf[; I 
(jpafk> ghJf;f kw;Wk; mz;ba 
gFjpfs;) 

Access Engineering PLC ,yq;if tq;fp 5170.00  

nge;Njhl;il ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; K.D.A.Weerasinghe & Co (Pvt) Ltd Njrpa Nrkpg;G tq;fp 1239.47  
W`{Z Gw ePu; tpepNahff; fUj;jpl;lk; K.D.A.Weerasinghe & Company 

(pvt) Ltd 

nfhku;ry; tq;fp 1,929.61 

mk;ghiw  ePu; tpepNahf tiyaikg;G 
ePo; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

Sunpower Construction (pvt)Ltd Njrpa mgptpUj;jp 
tq;fp,,yq;if 
tq;fp>b.vg;.rp.rptq;fp  

6,848.06 

ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;gr; 
rigapdhy; toq;fg;gLfpd;w  Foha; 
ePu; toq;fy; Nrit gug;ngy;iyapid 
tp];jupg;gjw;fhf 22 ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lq;fisr; nrw;gLj;jy; 

National Water Supply & Drainage 
Board 

,yq;if tq;fp 3,499.00 

yf;fy ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Hovael, CML-MTD Joint Venture `l;ld; erdy; tq;fp 4,495.87 
tpy;fKt ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Hovael, CML-MTD Joint Venture `l;ld; erdy; 

tq;fp,Njrpa 
mgptpUj;jp tq;fp 

 3,580.42 

nfhOk;g khtl;lj;jpd; efu; fpof;F 
gFjpf;fhd ePu; toq;fy; fUj;jpl;lj;jpd; 
III Mk; fl;lj; jpl;lkhd 
N`hkhfk> ghJf;f kw;Wk; rPjhtf;f 
gpuNjr nrayfg; gpuptpd; fPo; ePu; 
tpepNahfj;jpw;fhf HDPE/DI ePu;f; 
Foha;fisg; epyf; fPo; gjpf;Fk; 
fUj;jpl;lk;  

Sierra Construction (Pvt) Ltd ,yq;if tq;fp 10,049.41 

Cuf];kq;`e;jpa> 
NfhzgpZty>jpf;Fk;Gu kw;Wk; 
ntypfk ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

Squire Mech Engineering (Pvt) Ltd ,yq;if tq;fp>  
kf;fs; tq;fp  

1,754.78 

nfhOk;G khtl;l efu; fpof;F ePu; 
toq;fy; fUj;jpl;lk; fl;lk; II 

Maga Engineering Ltd ,yq;if tq;fp 4,822.96 

fynfju / khtj;j fk ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lk; 

Maga Engineering (pvt) Ltd b.vg;.rp.rp tq;fp 3,126.24 

nfh];fk> mtprhnty;y xUq;fpize;j 
ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

International Construction 
Consortium (pvt) Ltd 

,yq;if tq;fp 1,382.43 

nkjpupfpupa ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Sanken Construction (Pvt) Ltd ,yq;if tq;fp 1,500.03 
vl;lk;gpba ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Tudawe Brothers (Pvt) Ltd. kf;fs; tq;fp 2,243.89 
,uj;jpdGup ghupa ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lk; 

Subasinghe Contractors & Earth 
Movers-Finite Lanka (Pvt) Ltd. 

,yq;if tq;fp 1,528.98 

fpwpju ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; Squire Mech Engineering (Pvt) Ltd kf;fs; tq;fp 513.28 
Fz;lrhiy> `hufk;  xUq;fpize;j 
ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 

Pratibha Industries Limited ,yq;if tq;fp 3,378.00 

khj;jiw fl;lk; IV ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lk; 

Kolon-Samsung C&T JV Njrpa mgptpUj;jp 
tq;fp 

I.m.nlh.76.83 
kpy;ypaDf;F  
epfuhd &gh 
nghWkjp + 
&gh 2>448.81 
kpy;ypad ;  

mOj;fk> kJfk kw;Wk; mfytj;ij 
xUq;fpize;j ePu; toq;fy; fUj;jpl;lk; 
 

Ion Exchange India Limited ,yq;if tq;fp I.m.nlh.29.10 
kpy;ypaDf;F  
epfuhd &gh 
nghWkjp 

nghy;f`nty> nghJ`u kw;Wk; 
myt;t xUq;fpize;j ePu; toq;fy; 
fUj;jpl;lk; 

Va Tech Wabag Limited ,yq;if tq;fp I.m.nlh.16.20 
kpy;ypaDf;F  
epfuhd &gh 
nghWkjp 

%yk;: ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk;> Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig 
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NkNy Fwpg;gplg;gl;l fUj;jpl;lq;fspy; ngUk;ghyhdit epjpaspg;Gr; nra;tjw;fhf epiwaspj;j ruhrup 

Kjdpiyf; fld; tPjj;jpw;F  Nru;f;fg;gl;l 2.25 tUlhe;j tl;b  rjtpfpjj;jpd; Ngupy;    2 ½ tUl rYif; 

fhyj;Jld;  14 ½   tUlq;fspy; jpUg;gpr; nrYj;jg;gLjy;; Ntz;Lk; vd;w epge;jidAld;  cs;ehl;L 
tq;fpfspdhy; epjpaspg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sd. ,jpy; rpWePuf Nehapdhy; mjpfk; ghjpf;fg;gl;Ls;s gpuNjrq;fis 
cs;slf;Ffpd;w ePu; toq;fy; fUj;jpl;lq;fSf;F Kd;Dupikaspf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

ePu; toq;fy; kw;wk; tbfhyikg;Gr; rigapd; epjp epyikapidf; ftdj;jpw;nfhz;L> mikr;ruitapdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;lthW>  2016 Mk; Mz;L rdtup khjj;jpd; gpd;du;  Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; 
rigapdhy;  fpuhkpa kl;lj;jpyhd fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;fhf  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l  fld; 

njhifapd; 75%efu kl;lj;jpyhd fUj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;Jtjw;fjf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld; 

njhifapd; 50% vd;gd Nritahw;wy; nraw;ghLfSf;fhf murhq;fj;jpdhy; kPs;nfhLg;gdTnra;ag;glTs;sd. 
 

NkYk; 2018 Mk; Mz;by; Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapdhy; ntspehl;L epjpaspg;G %yk; 
nraw;gLj;jg;gLfpd;w fUj;jpl;lfspy; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; nghWg;Ngw;fg;glTs;s vjpu;jug;G epjpapidg; 
nghWg;Ngw;gjd; Ngupy; kf;fs; tq;fpaplkpUe;J &gh 9>613 kpy;ypad; fldhfg; ngwg;gl;lJ. mikr;ruitapdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;lthW> Nkw;Fwpj;j fld; njhifahdJ  fUj;jpl;lj;jpd; ngWkjpapd; Ngupy; ngWkjpNru; tup 
kw;Wk; Rq;fj; jPu;itfs; vd;gdtw;wpidr; nrYj;Jtjw;fhf gad;gLj;jg;gl;lJ. 
 

mt;thNw> ,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;glTs;s vjpuj;jug;G epjpaj;jpd; Ngupy; &gh 11>510 kpy;ypad; 
ngWkjpahd flndhwpidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; kf;fs; tq;fp 
mZfg;gl;Ls;sJ. 
 
cl;fl;likg;G mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fSf;fhf  muRlikj; njhopy;Kaw;rpfSf;F cs;ehl;L tq;fpf; 
fld;fis tq;fpf; fldÊtoq;fy; (&gh gpy;ypad;) 
 

muRlikj; njhopy;Kaw;rp> fUj;jpl;lg; ngau; tq;fp 2018.12.31 
mu;g;gzpg;G 

2018.12.31 md;W 
nkhj;jg;  gfpu;T 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig – Kd;Dupik tPjp 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 

,yq;if tq;fp 36.66 35.78 
kf;fs; tq;fp 14.59 14.45 
Njrpa Nrkpg;G tq;fp 55.37 55.27 
`l;ld; erdy; tq;fp 28.26 27.63 
nfhku;ry; tq;fp   7.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7.11 
b.vg;.rp.rp tq;fp 1.33 1.31 
Njrpa mgp. tq;fp 8.35 8.13 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - nfhOk;G 
fl;Lehaf;f mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lk; 

kf;fs; tq;fp I.m.nlh 
44.7 kpy; 

I.m.nlh 43.56 
kpy; 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - ntspr; Rw;Wtl;l 
mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lk; fl;lk; (epu;khz  
Nkw;ghu;itg; kjpAiur; Nrit epjpaspg;G) 

,yq;if tq;fp 
1.81 0.98 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig -  kj;jpa 
mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lj;jpd; fl;lk; I>  
epUkhz Nkw;ghuitf;fhd kjpAiur; Nritfs;  

,yq;if tq;fp 
2.55 0.23 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - kj;jpa 
mjpNtfg; ghijf; fUj;jpl;lj;jpd; fl;lk; II>  
(fhzp RtPfupg;G cs;slq;fyhf) 

kf;fs; tq;fp, Njrpa 
Nrkpg;G tq;fp, rk;gj; 
tq;fp, ,yq;if tq;fp 

52.33 52.33 

,yq;if fhzp kPl;G kw;Wk; mgptpUj;jpf; 
$l;Lj;jhgdk; - Ntu]; fUj;jpl;lk; 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp 14.2 2.80 

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;gr; rig  Njrpa Nrkpg;G tq;fp, ,y. 
tq;fp> kf;fs; tq;fp> 
`l;ld; erdy; tq;fp, 
Njrpa mgptpUj;jp tq;fp, 
bvg;rp.rp tq;fp> nfhku;ry;  

79.53 41.45 

e~dy; ];$y; xg; gp];d]; kNd[;kz;l; 
(NSBM) –  e~dy; ];$y; xg; gp];d]; 
kNd[;kz;l; ypkpl;nll; ,w;fhd cj;Njrg; 
gy;fiyfof fl;bllj; njhFjpapid 
N`hkhfikapy;; epu;khzpj;jy;  

,yq;if tq;fp 

8.60 8.59 

nfhj;jyhtis ghJfhg;Gg; gy;fiyf;fofk;  Njrpa Nrkpg;G tq;fp I.m.nlh. 
201.6 kpy;.       

&gh. 3.16  gpy;. 
m.nlh.177.33 kpy;. 

rpNyhd; rpg;gpq; NfhgNurd; ypkpl;nll; - 02 
fg;gy;fisf; nfhstdT (02 gdhkh gy;fu;];)  

kf;fs; tq;fp I.m.nlh. 
80.7 kpy.; 

I.m.nlh.80.7 kpy; 

cau;fy;tp mikr;R – nkhul;Lt gy;fiy 
njhopy;El;gtpay; epWtfj;jpid  NtnuhU 
blj;jpw;F ,lkhw;wy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy;  

nfhku;ry; tq;fp  
 `l;ld; erdy; tq;fp 10.29 10.26 

 

%yk; : ,yq;if tq;fp> kf;fs; tq;fp> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> `l;ld; erdy; tq;fp> nfhku;rpay; tq;fp> b.vg;.rp.rp tq;fp> 
Njrpa mgptpUj;jp tq;fp  
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ru;tNjr murpiwik Kwpfis tpepNahfpj;jy; 
2018 Mz;L Vg;uy; khjj;jpy; 5 tUl Kjpu;r;rpf; fhyj;Jld; $ba I.m.nlh.1>250 kpy;ypad; kw;Wk; 10 tUl 
Kjpu;r;rpf; fhyj;Jld; $ba I.m.nlh. 1>250 kpy;ypad; ngWkjpahd ru;tNjr murpiwik Kwpfs; 
ntspaplg;gl;ld. ,k;Kwpfs; rk kjpg;Gld;   5.75% kw;Wk; 6.75% vd tpiyaplg;gl;lJ. ,k;Kwp 
tpepNahfkhdJ 2007 Mk; Mz;L Kjy;  ,yq;ifapdhy; ru;tNjr ehza Kwpr; re;ijapy;  
tpepNahfpf;fg;gl;l gd;dpnuz;lhtJ If;fpa mnkupf;f nlhyu; Kwp tpepNahf juepiyf; FwpaPL vd 
milahsg;gLj;jg;gl;lNjhL. ,J tiuapy; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s Kwpfspy; ,JNt ghupastpyhd 
fiufle;j Kwp tpepNahfkhfTk; fUjg;gLfpd;wJ.  
 
kpfTk; rpwe;j g+Nfhs uPjpahd gd;Kfj;jd;iknahd;wpid  ntspf;fhl;b 5 tUl Kjpu;r;rpf; fhyj;jpidf; 
nfhz;l> 66% Kwpfs; If;fpa mnkupf;f kjyPl;lhsu;fSf;Fk;> 24% Kwpfs; INuhg;gpa KjyPl;lhu;fSf;Fk; 

vQ;rpa 10% kwpfs;  Mrpa KjyPl;lhsu;fSf;Fk; gfpu;e;jspf;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw> 10 tUl Kjpu;r;rpf; 
fhyj;jpidf; nfhz;l 65%  Kwpfs; If;fa mnkupf;f KjyPl;lhsu;fSf;Fk; 29% Kwpfs; INuhg;gpa 

KjyPl;lhsu;fSf;Fk; vQ;rpa 6% Kwpfs; Mrpa Kjypl;lhu;fSf;Fk; kj;jpapy; gfpu;e;jspf;fg;gl;ls;sJ. 
 

 

%yk;: ghf;Ny]; tq;fp> Vr;v];gprp kwWk; rpb tq;fp (tpepNahfj;;jpw;fhd ,iz xOq;FgLj;jy; Kfhikahdu;fs;)            

* 2015 rdtupapy; ,isg;ghwy; 

 

,yq;if murpiwik Kwpfs; tpepNahfk; gw;wpa tpguk; 
ngau; tpepNahfpf;f

g;gl;l 
jpfjp 

jug;gLj;jy; 
 

ngWkjp 
(I.m.nlh.

kpy;) 

$g;gd; 
ngWkjp  
 (rjtPjj; 

jpy;) 

Kjpu;Tf; 
fhyk; 

(tUlq;f
s;) 

Kjpu;til
Ak; jpfjp 

2018.12.31 
md;W 
tpiy 

2018.12.31 
md;W 
tpisT 
(rjtPjk; 
tPjk;) 

SL’19 06/01/2014 B1/B+/B+ 1,000.0 6.000 5 14/01/19 100.00 5.83 

SL’19 07/04/2014 B1/B+/B+ 500.0 5.125 5 11/04/19 99.62 6.51 

SL’20 30/10/2010 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10  04/10/20 97.88 7.57 

SL’21 27/07/2011 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 27/07/21 96.50 7.78 

SL’22 25/07/2012 B1/B+/B+ 1,000.0 5.875 10 25/07/22 94.62 7.77 

SL’22 11/07/2016 B1/B+/B+ 500.0 5.750 5.5 18/01/22 94.12 7.80 

SL’23 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 5.750 5 18/04/23 92.75 7.77 

SL’25 28/05/2015 B1/B+/B+ 650.0 6.125 10 03/06/25 90.50 8.05 

SL’25 27/10/2015 B1/B+/B+ 1,500.0 6.850 10 03/11/25 93.62 8.08 

SL’26 18/07/2016 B1/B+/B+ 1,000.0 6.825 10 18/07/26 93.00 8.08 

SL’27 04/05/2017 B1/B+/B+ 1,500.0 6.200 10 11/05/27 88.75 8.08 

SL’28 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 6.750 10 18/04/28 91.00 8.15 

 

ru;tNjr %yjdr; re;ijapypUe;J ntspehl;L ehza epajpf; fld; trjpfs ; 
 
2018 Mk; Mz;by; Fwpj;j Mz;Lf;fhf ,yq;if murhq;fj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l fld; ngWif 
vy;iyapDs;; ntspehl;L ehza epajpf; fld; trjpj; jpl;lj;jpd; fPo; I.m.nlh.1>000 kpy;ypad; 
ngWkjpahd fld; njhifnahd;W ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. ,f;fld; ngWiff;fhd Vw;ghLfs; 
ntw;wpfukhfg; G+uzg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rPd mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J 2018 Mk; Mz;L xw;Nwhgu; 
khjj;jpy;; I.m.nlh.1>000 kpy;ypad; ngWkjpahd fld; toq;fg;gl;lJ 
 

I.m.nlh. 1>000 kpy;ypad; ngWkjpahd fld; MW khj yz;ld; tq;fpapil tl;b tpfpj mbg;gilapy; 
Ew;Wf;F 2.56 rjtPj tiuaiwapy; tUlhe;j tl;bapd; NgupYk; Ehw;Wf;F 1.25 rjtPj Kw;nfhLg;gdTf; 
fl;lzk; kw;Wk;  %d;W tUl rYiff; fhyk; cs;slq;fyhf 8 tUl fhy Kjpu;r;rpf; fhyj;Jld; 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. ,f;fld; trjpfSf;fhf  Nghl;br; re;ijapy; tpiykD Nfhug;gl;lNjhL> 04 
cs;ehl;L kw;wk; ntspehl;L  tq;fpfs; kw;wk; epjp KjyPl;L epWtdq;fsplkpUe;J ngwg;gl;l 10 khw;W 
epjp Kd;nkhopTfs; kw;Wk; Nju;Tfs; guprPyidf;Fl;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rPd mgptpUj;jp tq;fp 
,jw;fhfj; njupTnra;ag;gl;lJ.   
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gLfld; Kfhikj;Jtg; gphpT 

gLfld; Kfhikj;Jtg; gphptpd; gq;F  
 nghJeythar; nrayfg; gL;fld; Kfhikj;Jt gjpT Kiwik (CS-DRMS) juT 

mbg;gil vd miof;fg;gLk; gLfld; Kfhikj;Jt  Kiwikf;fhd Gjpa 
mh;g;gzpg;Gf;fspd; tpguq;fisg; gjpT nra;jy;;> gLfld; / ed;nfhil mh;g;gzpg;Gf;;fspd; 
,uj;Jr; nra;jy;fs;> tphpthf;fk;> ngw;Wf; nfhs;;Sk; fhyg;gphpTfspd; ePbg;G Nghd;w 
njhlh;Gila ,d;Ndhud;d tpguq;fisg; GJg;gpj;jy;. 
 

 fld; cld;gbf;iffs; njhlh;ghd gfph;Tfs;> fld; kPs; nfhLg;gdTfs;;> tl;bf; 
nfhLg;gdTfs;> kw;Wk; Vida nfhLg;gdTfis nghJeythar; nrayff;; fld; 
Kfhikj;Jt gjpT Kiwikf;F cl;gLj;jy;.  
 

 nghJeythar; nrayfg;;; gLfld; Kfhikj;Jt gjpT Kiwikapd; kjpg;gPLfSld;> 
ed;nfhil epWtdq;fspdhy; Nfhug;gl;l nfhLg;gdTfis xg;gpl;Lg; ghh;j;jYk;> ,yq;if 
kj;jpa tq;fpf;Fr; nrYj;j Ntz;ba njhifapid chpa Neuj;jpy; nrYj;JtJ 
njhlh;ghf mtrpakhd ghpe;Jiufis Kd; itj;jYk;. 
 

 fld; cld;gbf;iffspd; Vw;ghLfSf;F Vw;g jahupf;fg;gl;l nghJ eytha nrayfg; 
gL; fld; Kfhikj;Jt gjpT Kiwik kjpg;gPLfSf;Fk; kw;Wk; ed;nfhilahsu;fspd; 
Nfhupf;iffSf;Fk;  ,ilapy; NtWghLfs; ,Uf;Fk; gl;;rj;jpy; Fpwg;gpl;l ed;nfhilahsu; 
gpuptpd; Clhf ed;nfhilahsu; epWtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhLg;gdTf; 
Nfhupf;iffSf;F mtrpakhd tpsf;fq;fisg;  ngw;Wf;nfhs;sYk;. 
 

 Gjpa fld; mh;g;gzpg;Gf;fspd; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; njhlh;ghd RUf;fj;jpidj; 
jahhpj;jYk;> kw;Wk; mtw;iw fld; cld;gbf;iffspd; gpujpfSld; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapd; nghUspay; Ma;Tj; jpizf;fsj;Jf;Fr; rkh;g;gpj;jYk;>  fld; / ed;nfhil 
cld;gbf;iffspd; gl;bay; xd;iwg; gpuRhpj;jy;. 
 

 gLfld; Gs;sp tpguq;fisj; jpiwNrhpr; nraw;ghLfs; jpizf;fsj;Jf;Fk; Vida 
njhlu;Gila epWtdq;fSf;Fk; toq;FjYk;> gfph;Tfs; njhlh;ghf (fUj;jpl;l thhpahd) 
nghJeythar; nrayff;; gLfld; Kfhikj;Jt gjpT KiwikapypUe;J jahhpf;fg;gl;l 
814 mwpf;iffis ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; nghJ ,izaj;jsj;jpy; 
ntspaply;.  
 

 ntspehl;Lg; gL; fld; njhlh;ghd nrayhw;w mwpf;if> tUlhe;j mwpf;if> tuT 
nryTj;jpl;l ntspaPL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; 
mikr;R kw;Wk; epjp  kw;Wk; ntFrd Clf mikr;rpd; Vida ntspaPLfisj; 
jahupj;jy;.  
 

 ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; Vida gpupTfspdhYk;> kw;Wk; Vida jpiwNrupj; 
jpizf;fsq;fspdhYk;  Nfhug;gl;l kj;jpa murpd;  ntspehl;Lg; gL; fld; njhlh;ghd 
mtrpakhd  nghUshjhu Ma;T hPjpahd mwpf;iffisAk;> juTfisAk; chpa 
Neuj;jpYk; jpUg;jpfukhd kl;lj;jpYk; fpilf;fr; nra;jYk;.  
 

 kj;jpa murhq;fj;jpd;; ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghf ghuhSkd;wj;jpdhy; Nfl;fg;gLk; 
Nfs;tpfSf;fhd gjpy;fisj; jahupj;jYk;> fzf;fha;thsu; ehafj;jpdhy; fzf;fha;T 
tprhuizfspd; Clhf ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; gpur;rpidfSf;fhd 
tpsf;fq;fis toq;FjYk;.  
 

 nfsut Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; mikr;rUf;Fk;> kw;Wk; 
nfsut epjp mikr;rUf;Fkhd ntspehl;Lg; gLflDld; njhlu;Gila mikr;ruit 
mtjhdq;fisj; jahupj;jy;. 
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 ntspehl;Lg; gL; fld; njhlh;ghd gpur;rpidfs; njhlh;ghd tpsf;fq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf  ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; Fwpg;gpl;l gphptpd; xj;Jiog;Gld;  
Fwpg;gpl;l mgptpUj;jpg; gq;fhsh; epWtdq;fSld; njhlh;G nfhz;L  nraw;gly;. 
 

 ntspehl;L epjpaPL kw;Wk; gLfld; njhlh;ghf ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; 
gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; jpiwNrhpapd; nrayhshplk; gy;NtW epWtdq;fsplkpUe;J 
Nkw;nfhs;sg;gLk; Nfhupf;iffs;  njhlh;ghf nghUj;jkhd eltbf;iffis vLj;jy;. 
 

 ehl;bd; gLfld; Kfhikj;Jtj;jpd; ,aystpid tpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld; ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapd; Ntz;LNfhspd; NghpYk; nghJeythar; nrayfj;jpd; rhh;gpy; tUif 
jUk;  J}Jth; FOf;fSf;F trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy; 
 

 cj;jpNahfg+h;t ntspehl;Lg; gLfld; juTfis gpuRhpf;Fk; Nehf;Fld; fhyhz;L 
ntspehl;Lg; gLfld; Gs;sp tpguq;fspd; Kd;ndLg;Gf;fspd;  Clhf cyf 
tq;fpapdhYk;> rh;tNjr ehza epjpaj;jpdhYk; Nfhug;gl;l jdpg;gl;l gbtq;fspy; 
tUlhe;j mbg;gilapy; ntspehl;Lg; gLfld; njhlh;ghd juTfis toq;fy;.   
 

 

2018 Mk; Mz;bd; nrayhw;Wif 
 

 2018 Mk; Mz;L  njhlh;ghd nghJeythar; nrayfg; gL;; fld; Kfhikj;Jt gjpT 
Kiwik (CS-DRMS) juT mbg;gilapy; 57 Gjpa mh;g;gzpg;Gf;fs; gjpT 
nra;ag;gl;lNjhL> njhlu;r;rpahd jpUj;jq;fSf;F Vw;g jpUj;jk; nra;ag;gl;lJ. 
 

 2018 Mk; Mz;L  fhyg;gFjpapy;  fld; cld;gbf;iffs; njhlh;ghd gfph;Tfs;> fld; 
kPs; nfhLg;gdTfs;;> tl;bf; nfhLg;gdTfs;> kw;Wk; Vida nfhLg;gdTfis 
nghJeythar; nrayff;; fld; Kfhikj;Jt gjpT Kiwikapy; gjpT nra;jy;.      
  

 epYitahfTs;s kPs; nfhLg;gdTfisAk;> kw;Wk; Vida fl;lzq;fisAk; cupa 
Neuj;jpy;  Nkw;nfhs;Sk; Nehf;Fld; nghJeythar; nrayff;; fld; Kfhikj;Jt gjpT 
Kiwikapd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjpfs; kw;Wk; fld; cld;gbf;ifapd; Vw;ghLfSlDk;  
Mz;L KOJk; mgptpUj;jpg; gq;fhsu;fsplkpUe;Jk;; kw;Wk; Vida fld; toq;Fk; 
epWtdq;fsplkpUe;Jk;  ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSf;fhd 
ngWkjpfis  xg;gpl;Lg; ghh;j;J> NtWghLfs; njhlh;ghf Fwpg;gpl;l gphptpd; %yk; 
cWjpg;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. 
 

 ed;nfhilahsu;fspd; Nfhupf;iffSf;Fk; vkJ gjpTfSf;Fk; ,ilapy; NtWghLfs; 
,Uf;Fk; gl;;rj;jpy; Fwpg;gpl;l ed;nfhilahsu; gpuptpd; Clhf ed;nfhilahsu; 
epWtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhLg;gdTf; Nfhupf;iffSf;F mtrpakhd 
tpsf;fq;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ld.   
  

 2018 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Gjpa fld; mu;g;gzpg;Gf;fSf;fhd 
jtizfs; kw;Wk; epge;jidfSld; fld; kw;Wk; ed;nfhil cld;gbf;iffspd; 
gl;banyhd;iw jahupj;jYk;> ntspaplYk;.   
 

  Njitg;gLk; NghJ ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; Vida gpupTfSf;Fk;> 
jpiwNrupr; nraw;ghLfs; jpizf;fsj;Jf;Fk;> kw;Wk; Vida jpizf;fsq;fSf;Fk; 
Njitahd gL;fld;  Gs;sp tpguq;fs; toq;fg;gl;ld   

 
 gfph;Tfs; njhlh;ghf (fUj;jpl;l thhpahd) nghJeythar; nrayff;; gLfld; 

Kfhikj;Jt gjpT KiwikapypUe;J jahhpf;fg;gl;L  814 mwpf;iffis ntspehl;L 
tsq;fs; jpizf;fsj;jpd;; nghJ ,izaj; jsj;jpy;  gpuRupf;fg;gl;ld. 
 

 2018 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy;>  Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; 
mikr;R kw;Wk; epjp kw;Wk; ntFrd Clf mikr;R Mfpa mikr;Rf;fspd; fPo; 
ntspaplg;gl;l ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghd nrayhw;w mwpf;iffs;> tUlhe;j 
mwpf;iffs;> tuT nrytj; jpl;l  ntspaPLfs; kw;Wk; Vida ntspaPLfs;> njhlu;ghd 
mwpf;iffs; jahupf;fg;gl;ld. 
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 ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; Vida gpupTfspdhYk; kw;Wk; Vida jpiwNrupj; 
jpizf;fsq;fspdhYk; Nfhug;gl;l  gy;NtW nghUshjhu Ma;T mwpf;iffSk; kw;Wk; 
ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghd juTfSk; cupa Neuj;jpy; jahupf;fg;gl;L 
njhFf;fg;gl;ld. 
 

 murhq;fg; gLfld;   njhlh;ghd 3 ghuhSkd;wf; Nfs;tpfSf;F gjpy;fs; 
jahhpf;fg;gl;lNjhL> ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghd 9 fzf;fha;T tprhuizfSf;Fk; 
tpsf;fq;fs; jahupf;fg;gl;ld.  
 

 ntspehl;Lg; gLfld; njhlu;ghd gpur;rpidfSf;fhd tpsf;fq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;Fk;> kw;Wk; rku;g;gpg;gjw;Fk; ntsp ehl;L  tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; 
Fwpg;gpl;l ed;nfhilahsu;fspd; gpupTfspd; xg;GjYld; ed;nfhil epWtdq;fSld  
njhlu;G nfhs;sg;gl;ld.   
 

 ntspehl;L epjpaPL kw;Wk; gLfld; njhlu;ghf ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsj;jpd; 
gzp;g;ghsu; ehafk; kw;Wk; jpwr;Nrupr; nrayhsUf;Ff; Fwpg;gplg;gl;l ntspthupahd 
epWtdq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l gy;NtW Nfhupf;iffSf;F cupa Neuj;jpy; nghUj;jkhd 
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;ld.  

 ehl;bd; gLfld; Kfhikj;Jtj;jpd; ,aystpid tpUj;jp nra;Ak; Nehf;Fld; 
nghJeythar; nrayfj;jpypUe;Jk;>  cyf tq;fp kw;Wk; rh;tNjr ehza epjpapypUe;Jk;  
3   J}Jth; FOf;fs; tUif je;jd.  
 

 rh;tNjr ehza epjpak; / cyf tq;fpapdhYk; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Nfhupf;iffSf;fpzq;f> tUlhe;j mbg;gilapy; ntspehl;Lg; gL; fld; njhlh;ghd 
Njitahd juTfs; toq;fg;gl;ld.   

 

 gjpg;G 1.3 ,ypUe;J tpUj;jpAw;w gLfld; Kfhikj;Jt trjpfis toq;Fk; gjpg;G 2 ,idf; 
nfhz;l gLfld; Kfhikj;Jt Kiwikf;F juKau;j;Jk; eltbf;ifahdJ g+u;j;jp 
nra;ag;gl;lJ. murhq;fj;jpd; ntspehl;L kw;Wk; cs;ehl;Lg; gLfld;fis cs;slf;fpa 
xUKfg;gLj;jg;gl;l gLfld; juT mbg;gil xd;iw ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsKk; 
kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpAk; NgZtjw;Nfw;w tifapy; KOikahd gLfld; 
Kfhikj;Jtj;jpd; tpidj;jpwidd ,J tpUj;jp nra;Ak;.  
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Jiw xUq;fpizg;G kw;Wk; 
nrayhw;Wif fz;fhzpg;Gg; gpupT 
 

,yq;if murhq;fj;jpd; mgptpUj;jpf; nfhs;if Ntiyr;rl;lfj;jpw;Nfw;g ,dk; fhzg;gl;l Kd;Dhpikf; 

fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;fhd ntspehl;L cjtp xUq;fpizg;G> epjp jpl;lkply;> ntspehl;L 

cj;jpNahfg+h;t mgptpUj;jp cjtp vd;gtw;iw Nkk;gLj;JtJ ,e;j gphptpd; nghWg;ghFk;.   

,g;gphpthdJ jpizf;fsj;jpd; midj;J gphpTfisAk; xUq;fpizg;gJld;> 2018 ,d; NghJ gpd;tUk; 

eltbf;iffspy; ntw;wpfukhf <Lgl;lJ. 

 

2018 nraw;ghLfs;  

 murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp Kd;ndLg;Gf;fshf nraw;gLj;jg;glTs;s mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhd Njitahd epjpaspg;G trjpfis ngw;Wf; nfhs;tjw;F Njitahd epjpaspg;G 

trjpfis ngw;Wf; nfhs;tjw;F mikr;Rf;fspypUe;J ngwg;gl;l 62 fUj;jpl;l Kd;nkhopTfis kPsha;T 

nra;jJ. 

 rkh;g;gpf;fg;gl;l 19 fUj;jpl;l Kd;nkhopTfs;> nspehl;L epjpapidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F mgptpUj;jpg; 

gq;fhsh;fSf;F Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jpdhy; tpLtpf;fg;gl;lJ.  

 jpizf;fsj;jpd; mgptpUj;jpg; gq;fhsh; fUkgPlj;Jld; fye;Jiuahb ntspehl;L cjtpAld; 

nraw;gLj;jg;gl Ntz;ba fUj;jpl;l jahh; epiyj;jpl;lq;fs; jahhpf;fg;gl;ld  

 2017 tUlj;jpw;fhd jpizf;fsj;jpd; tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;iff;fhd cs;sPLfs; 

toq;fg;gl;ld. 

 jpizf;fsj;jpd; mgptpUj;jpg; gq;fhsh; gphpTfspdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;l kjpg;gPLfSf;fika 2019 

,w;fhd nraw;gLj;jNyhLk; kw;Wk; Gjpa fUj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;fhd ntspehl;L epjpaspg;G tuT 

nryTj;jpl;l kjpg;gPLfs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd. 

 2018 ,w;fhd jpizf;fsj;jpw;fhd nraw;ghl;Lj;jpl;lk; jahhpf;fg;gl;lJld;> jpizf;fsj;jpd; 

midj;J gphpTfspdJk; xj;Jiog;Gld; 2017 ,y; nraw;ghl;Lj;jpl;l Kd;Ndw;w mwpf;if  2017 

jahhpf;fg;gl;lJ. 

 ntspehl;L epjpaspg;G fUj;jpl;lq;fs;> mtw;wpdJ Kd;Ndw;wk;> kPs; nfhLg;gdT Kiwik> nfhs;tdT 

jhkjq;fs; njhlh;ghd gy;NtW eltbf;iffs; gw;wp jpiwNrhpapd; mYtyfj;jpw;F ghuhSkd;wk;> 

rdhjpgjpr; nrayfk;> gpujkhpd; mYtyfk;> fzf;fha;thsh; ehafk; jpizf;fsk;> jpiwNrhp 

jpizf;fsq;fs; kw;Wk; gpujpr; nrayhsh;fsplkpUe;J fpilf;fg;ngw;w 38 Nfhhpf;iffSf;F 

,w;iwg;gLj;jg;gl;l jfty;fs; rkhg;gpf;fg;gl;lJ. 

 

 



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 61 

 

 

epu;thfk; kw;Wk; epjpr; 
nrayhw;Wif 
 
epUthfk;  
 
 

epUthf kw;Wk; fzf;Ff; fpisfs; vd;gd jpizf;fsj;jpid R%fkhfTk; tpidj;jpwDlDk; 
elhj;jpr;nry;tjw;Fj; Njitahd xj;Jiog;Gr; Nritfis toq;Ffpd;wd. mr;Nritfspd; fPo; 
gpujhdkhf  ngsjPf kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jpr; Nritfs; gpujhdkhditfshFk;. jpizf;fsj;jpd; 
nraw;ghLfis cr;rkl;lj;jpy; toq;Ftjw;fhf ngsjPf kw;Wk; kdpj tsq;fisg; gad;gLj;Jtjw;fhfTk;  
kw;Wk; jpizf;fsj;jpd; Ntiyr; rl;lfj;jpDs;  tsq;fis Kiwahfg; gad;gLj;Jtjw;fhd 
eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sd. 
 

jfty; mwpAk; cupikr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfis nraw;gLj;jy; 

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f> jfty; mwpAk; 
cupikr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfis nraw;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk; 
Nkw;nfhz;Ls;sJ. mjw;fika> jpizf;fsj;jpy; jfty;; gpupT jhgpf;fg;gl;Ls;sJld;> jpizf;fsj;jpd; 
ngau; Fwpg;gplg;gl;l cj;jpNahfj;juhf gzpg;ghsu; ehafk; jpU.Mu;.vk;.gp uj;ehaf;f mtu;fs; 
gzpahw;Wfpd;whu;.  Nkyjpf gzpg;ghu; ehafk; b.V.gp mNgNrfu mtu;fSk; kw;Wk; gzpg;ghsu;> 
rp.lgÊA.Nf.ju;kNrd mtu;fSk; jfty; cj;jpNahfj;ju;fshf epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. 

 

Nkw;Fwpj;j rl;ljjpd; fPo; 2018 Mk; Mz;by; jfty; gpuptpw;F jftywpAk; Nehf;fpy; 08 Nfhupf;iffs; 
rku;g;gpf;fg;gl;lNjhL> midj;Jf; Nfhupf;iffSf;Fkhd jftyfs; cupa fhyj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 

gjtpazp jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp 

jpizf;fsg; gjtpazpapd; jpwd; mgptpUj;jpf;fhf 2018 Mk; Mz;by; tpNrl ftdQ;nrYj;jg;gl;lJ. 
mjw;fika> jpizf;fsg; gjtpazpapdupd; jpwd;  kw;Wk; tpidj;jpwd; vd;gdtw;wpid 
mgptpUj;jpnra;tjw;fhf mtu;fSf;F cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gapw;rpfis toq;Ftjw;fhd 
eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;ld. 2018 Mk; Mz;by; gjtpazpapdu;fSf;fhf  toq;fg;gl;l cs;ehl;L 
kw;Wk; ntspehl;Lg; gapw;rpfs;>fUj;juq;Ffs; kw;Wk; khehLfs; gw;wpa tpguk; gpd;tUkhW: 

 

gjtpazpapdu;fSf;fhf toq;fg;gl;l cs;ehl;Lg; gapw;rpfs; 

 
epfo;r;rpj; jpl;lk; gapw;wg;gl;Nlhu; vz;. 

kUe;J nfhs;tdTg; ngWif eilKiwf;fhd xU rhjdk; vd;w tifapy; Ntiyr; 

rl;lf cld;gbf;if 
1 

ehlshtpa uPjpahd NritfspYs;s tpNrl ju cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf 

Nlh];kh];lu;]; ,d;lu; nerdy; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w Ngr;Rg; gapw;rp 
2 

ehlshtpa uPjpahd NritfspYs;s juk; - I    cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf 

Nlh];kh];lu;]; ,d;lu; nerdy; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w Ngr;Rg; gapw;rp 
5 

MS Access ,y; juTj;js Kfhik 1 

ml;thd;]; vf;n]y; (Advanced Excel) 6 

,yq;ifj; jpl;lkply; Nritapd; juk; - I cj;jpNahfj; ju;fSf;fhd jpwd; mgptUj;jp 

epfo;r;rpj; jpl;lk;.   
4 
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epfo;r;rpj; jpl;lk; gapw;wg;gl;Nlhu; vz;. 

Av];Vl; (USAID) fUj;jpl;lj;jpdhy; epjpaspg;Gr; nra;ag;gl;l jpwd; mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj; jpl;lk; 
5 

mwpf;if vOJtjw;fhd jpwd; 2 

fUj;jpl;l Kfhik kw;Wk; Kd;nkhopfis vOJtjw;fhd jpwd; 10 

Kd;itj;jy; njhopy;El;gk; kw;Wk; nghJg; Ngr;R Mw;wy;fs; 5 

cau; gjtpapdUf;fhd Mq;fpy bg;Nshkh (DEP) 2018 3 

cs;sPl;L kw;Wk; ntspaPl;L gFg;gha;Tfs; njhlu;ghd xj;Jiog;G toq;fy; cgha 

mwpTj; jPu;Tfs; - gFjp 1 
3 

Gjpa rpfh]; epfo;r;rpj;jpl;lk; njhlu;ghd gapw;rp 2 

njhopy; Nehf;fj;jpw;fhd Mq;fpyj;jpy; rhd;wpjo; (CEEP) 5 

 
gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf toq;fg;gl;l ntspehl;Lg; gapw;rpfs; 

 

epfo;r;rpj; jpl;lk; ehL 
gapw;wg;gl;N
lhu; vz;. 

nghUshjhuk; kw;Wk; mur nfhs;if njhlu;gpyhd KJkhdpf; fw;if 
epfo;r;rpj;jpl;lk; mT];jpNuypah 1 

nghJeytha mikg;Gr; nrayfj;jpd; gLfld; mwpf;ifaply; kw;Wk; 
Kfhikj;Jt Kiwik (CS-DRMS) njhlu;gpyhd gapw;rp 

If;fpa 
,uhr;rpak; 1 

,yq;ifapy; Rje;jpu tu;j;jf tyaj;jpid Kfhiknra;tjw;fhd fUj;juq;F - 
2018 rPdh 1 

KjyPl;Lf; fUj;jpl;lq;fspy; nghUshjhu gFg;gha;T 
nfhupah 1 

IMF –SARTIAC murpiwg; gFg;gha;T kw;Wk; vju;T$wy; ,e;jpah 1 

mgptpUj;jpaile;J tUk; ehLfSf;fhd xNu top xNu ghij vd;w mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid Kd;ndLg;gjw;fhd fUj;juq;F rPdh 1 

Ml;Gy vy;iyg; gpzf;Ffisj; jPu;j;Jitj;jYk; ru;tNjrkakhf;fYk; rPdh 
2 

mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd epjp %Nyhghak; rPdh 
1 

nghJepjp Kfhik my;yJ mur gLfld; Kfhik njhlu;gpyhd epiwNtw;W 
epfo;r;rpj; jpl;lk;. ag;ghd; 1 

cs;ehl;L cj;jpNahfj;ju;fSf;fhf xNu top xNu ghij vd;w Kd;ndLg;Gj; 
jpl;lj;jpd; fPo tPjp epu;khzk; njhlu;gpyhd fuj;juq;F rPdh 

5 

mgptpUj;jp mile;JtUk; ehLfSf;fhd njw;F – njw;F xj;Jiog;G 
njhlu;gpyhd fUj;juq;F 

rPdh 
4 

,uz;lhk; Rfhjhuj;Jiw mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpdhy; epjpaspf;fg;gl;L> 
nkNyhjh epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gl;l  nghJj;Jiwg; ngWif kw;Wk; xg;ge;j 
epUthf bg;Nshkh ghlnewpf;fhd ntspehl;Lg; gapw;rp ,e;jpah 

2 
 

,yq;if epUthf Nrit( juk; -I) cj;jpNahf j;ju;fSf;fhd jpwd; 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpd; ntspehl;Lg; gapw;rp kNyrpah 1 

Nrhah NgQ;rp cw;gj;jp> gjg;gLj;jy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; mgptpUj;jp 
mile;JtUk; ehLfSf;fhf tptrha nfhs;jpwd; mgptpUj;jp njhlu;ghd 
fUj;juq;F rPdh 1 

epiwNtw;W mgptpUj;jp xj;Jiog;gpw;fhd g+Nfhs gq;Flik kw;Wk; 2018 Mk; 
Mz;Lf;fhd nfhupa fw;wy; kw;wk; Jupjg;gLj;jy; epfo;r;rpj;jpl;lk; nfhupah 1 

rPNkhy; jiyikj;Jt kw;Wk; k\ ;&k;]; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk;  nfhupah 1 

Mrpa ehLfSf;fhd jfty; ,izg;G Cf;Ftpg;G njhlu;ghd nrayku;T rPdh 2 



nrayhw;Wif mwpf;if 2018 
  

  ntspehl;L tsq;fs;jpizf;fsk 63 

 

 

epjp kPsha;T  

nrytpdk; gw;wpa jfty;fs; 

,j;jpizf;fskhdJ tUkhdk; jpul;Lk; xU Kftu; epWtnkd  milahsq; fhzg;glhikapdhy; 2018 
Mk; Mz;by; tuTnryTj;jpl;l  jiyg;G ,y.239 ,d; fPo; ,j;jpizf;fsj;jpd;  MSf;Fupa Ntjdhjpfs;> 
Vida eilKiwr; nrytpdk;> %yjdr; nrytpdk; kw;Wk; Kw;gzf; fzf;Fr; nraw;ghLfs; 
vd;gdtw;wpw;;nfjpuhf nrytpdk; njhlu;gpyhd epjprhu; jfty;fis  gpd;tUk; ml;liz  tpgupf;fpwJ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 

                                                                                                                   
(&gh) 

Muk;g Vw;ghL 80,985,000.00 

$l;Lf:    

Nkyjpf Vw;ghL  

ep.gp 66 kw;Wk; 69 ,d; fPohd khw;wy;fs; 1,745,000.00 

fopf;f:  

ep.gp 66 ,d; fPohd khw;wy;fs;  

nkhj;j Vw;ghL 82,730,000.00 

Mz;bd; nrytpdk; 82,470,025.44 

Vida eilKiwr; nrytpdk; 

                                                                                                                            
(&gh) 

Muk;g Vw;ghL 372,360,000.00 
$l;Lf:    
Nkyjpf Vw;ghL 11,100,000.00 
ep.gp 66 kw;Wk; 69 ,d; fPohd khw;wy;fs;  
fopf;f:  
ep.gp 66 ,d; fPohd khw;wy;fs; 1,745,000.00 
nkhj;j Vw;ghL 381,715,000.00 
Mz;bd; nrytpdk; 380,911,635.92 

%yjd nrytpdk; 
                                                                                                                                        

(&gh) 
Muk;g Vw;ghL 3,601,700,000.00 
$l;Lf:   
Nkyjpf Vw;ghL 345,200,000.00 
ep.gp 66 kw;Wk; 69 ,d; fPohd khw;wy;fs; 940,000.00 
fopf;f:  
ep.gp 66 ,d; fPohd khw;wy;fs; 940,000.00 
nkhj;j Vw;ghL 3,946,900,000.00 
Mz;bd; nrytpdk; 3,890,313,442.32 
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%yjd nrytpdk; 

   

tuTnryTj; jpl;lg; gad;ghl;bd; RUf;fk; 

nrytpd tpguk; 2018 
kjpg;gPLfs; (&gh) 

2018 
Njwpa Vw;ghL (&gh)  

2018 
nkar; nrytpdk; 

(&gh) 
eilKiwr; nrytpdk; 453,345,000.00 464,445,000.00 463,381,661.36 

%yjdr; nrytpdk; 3,601,700,000.00 3,946,900,000.00 3,890,313,442.32 

nkhj;jk; 4,055,045,000.00 4,411,345,000.00 4,353,695,103.68 
 

mur gzp Copau;fSf;fhd Kw;gzf; fzf;F 

2018 Mk; Mz;Lf;fhf ,j;jpizf;fsj;jpd; mur gzp Copau;fspd; Kw;gzf; fzf;F 
njhlu;gpyhd tpguk; fPNo jug;gl;Ls;sJ. 

tpguk; mq;fPfupf;fg;gl;l vy;iy  
(&gh) 

nka;r; nrytpdk; 

(&gh) 

mjp$ba nrytpd vy;iy 7,500,000.00 5,262,180.00 

Mff; Fiwe;j ngWif  vy;iy 3,700,000.00 4,849,463.00 

gLfld; kPjpapd; Mff; $ba vy;iy 30,000,000.00 19,554,496.00 

 

fzf;fha;T Ia tpdhf;fs;  

Mz;bd; NghJ Njrpa nfhs;iffs;  kw;Wk; nghUshjhu  mYty;fs; mikr;rpd;  cs;sf fzf;fha;Tg;  
gpuptpypUe;J 01  fzf;fha;T  Ia  tpdhTk;  fzf;fha;thsu;  ehafj;  jpizf;fsj;jplkpUe;J  06  
fzf;fha;T Ia  tpdhf;fSk;  ,j;jpizf;fsj;jpw;F  fpilf;fg;ngw;Ws;sNjhL>  mtw;wpw;fhd gjpy;fSk;  
cupa fhyj;jpy;  toq;fg;gl;Ls;sd.   

epjpf; $w;W - 2018 

2018 Mk; Mz;Lf;fhd  epjpf; $w;whdJ fzf;fha;thsu; ehaj;jpw;F 2019 Mk; Mz;L ngg;Gutup khjk; 
27 Mk; jpfjp  rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s

tpla 
FwpaPL 

tpla jiyg;G 2018 kjpg;gPLfs; 
(&gh) 

2018 
Njwpa Vw;ghL 

(&gh) 

nrytpdk; (&gh) 

 

2001 fl;blq;fs;> fl;ikg;Gf;fspd; Gduikg;G 
kw;Wk; Nkk;ghL 

50,000.00 50,000.00 3,840.00 

2002 nghwpj;njhFjp> ,ae;jpurhjdk;> 
cgfuzq;fs; vd;gdtw;wpd; Gduikg;G 
kw;Wk; Nkk;ghL 

200,000.00 200,000.00 69,837.50 

2003 thfdq;fspd; Gduikg;G kw;Wk; 
Nkk;ghL 

1,000,000.00 1,190,000.00 1,182,807.30 

2102 jsghlk; kw;Wk; mYtyf cgfuz 
nfhs;tdT 

1,000,000.00 60,000.00 28,900.00 

2103 nghwpj;njhFjp> ,ae;jpurhjdk; kw;wk; 
cgfuzf; nfhs;dT 

1,000,000.00 1,750,000.00 1,712,325.00 

2204 (21)              Mrpa cl;fl;ikg;G KjyPl;L tq;fp 3,443,200,000.00 3,634,400,000.00 3,578,579,569.94 

2205 (17) mur epWtdq;fs; 
my;yhjitfSf;fhd %yjd 
khdpaq;fs; 

250,000.00 250,000.00 19,618.00 

2401 gjtpapzu;  gapw;Wtpg;G 5,000,000.00 5,000,000.00 4,982,607.78 

2401 (13) gjtpapzu;  
gapw;Wtpg;G-N[bv]; 

150,000,000.00 304,000,000.00 303,733,936.80 

 nkhj;jk; 3,601,700,000.00 3,946,900,000.00 3,890,313,442.32 
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mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jfh;fs;  - 19 

mur Kfhikj;Jt cjtpahsh;fs; - 42 

mbg;gil kl;l cj;jpNahfj;jfh;fs;   - 30 

 
gKgp – gLfld; Kfhikj;Jt gpupT 
cepKrgp – cs;ehl;L epjp kw;Wk; %yjd re;ij gpupT 
gfKgp – gq;Flik fUj;jpl;l KjyPl;L gpupT 
jnjhgp – jfty; njhopy;El;g gpupT 
fpgp – fpof;fhrpag; gpupT 

ctrehepgp – cyf tq;fp kw;Wk; ru;tNjr ehza epjpag; gpupT 
Mmtgp – Mrpa mgptpUj;jp tq;fp gpupT 
kfpnjgp – kj;jpa fpof;F kw;Wk; njw;fhrpa gpupT 
Knghgp – Kd;Ndw;wg; nghUshjhuq;fspd; gpupT 
 

Iehnjhcgp – If;fpa ehLfs; kw;Wk; njhopy;El;g cjtpfs; gpupT 
rPMKgp – rPdh kw;Wk; Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp gpupT  
jtxnfhMMgp – jfty; tsq;fs;> xUq;fpizg;G kw;Wk; nfhs;iffs;  
              Muha;r;rp Ma;Tfs; gpupT 
Jxnrfgp – Jiw xUq;fpizg;G kw;Wk; nrayhw;Wif fz;fhzpg;Gg; gpupT      

g -  gzpg;ghsu; 
cg - cjtp gzpg;ghsu; 
epc – epu;thf cj;jpNahfj;ju; 
jnjhc – jfty; njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; 
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Shaping the future of Sri Lanka by mobilizing global knowledge, expertise and external 

financing for accelerated economic growth  

Vision 

Facilitate mobilization of external financing at affordable cost with minimum 

conditionality in support of the economic and social development of Sri Lanka while 

supporting long term debt sustainability of the country 

Mission 

 Mobilize external resources at affordable cost to finance development needs in 

priority sectors  

 Facilitate the effective and efficient utilization of external resources 

 Contribute to maintain long – term external debt sustainability of the country 

 Contribute to the human resource development in the public sector by facilitating 

effective utilization of foreign training opportunities 

 Continue to strengthen the capacity of the Department to fulfil the responsibilities in 

an effective and efficient manner 
 

Our Objectives 

 Complying with and abide by all laws and regulations, adhering to the highest 
standards of governance, transparency, disclosure and ethical conduct 

 Maintaining the highest standards of personal integrity, putting the departments 
interest ahead of individuals 

 Create an environment of mutual respect and trust where the staff can demonstrate 
its performance and achieve the full potential 

 Promote long – term ethical relationships with the stakeholders through true and 
fair dealings 

 Empower the staff at all levels, minimize interferences, and require them to be 
accountable 

 

Our Values 



 
 

Department of External Resources 
at a Glance 

 

External Resources Department, is the apex government department for mobilizing 

foreign financing and is responsible for coordinating in this regard with the other 

Treasury Departments. The department was under the direct supervision of Ministry 

of National Policies and Economic Affairs until November 04, 2018 and after that 

subsequently gazetted under the Ministry of Finance.  

 

External Resources Department is administered by the Director General and four 

Additional Director Generals. Following divisions and units are headed by respective 

Directors; 

 

 Asian Development Bank Division 

 East Asia Division 

 World Bank and International Monetary Fund Division 

 China and Asian Infrastructure Investment Bank Division 

 Middle East and South Asia Division 

 Advanced Economies Division 

 United Nations and Technical Assistance Division 

 Capital Market and Investments Division 

 Debt Management Division 

 Information, Resources Coordination, Policy Research Studies Division 

 Administrative Division 

 Accounts Division 

 Sector Coordination and Performance Monitoring Unit 

 Information Technology Unit 
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Overview 
Sri Lanka, being a middle income country, has realized its new development challenges as 

stated in the Government’s policy document “Vision 2025” and is committed to create 

conditions which will generate economic growth with equity. In this context, action has been 

taken to maintain annual public investment at the level of 5 - 6 percent of GDP during the next 

five year period while encouraging private sector investment in areas where there are 

substantial economic and financial returns in the short run.  

Since domestic savings are grossly inadequate to bridge the savings-public investment gap of 

the country, government needs to rely on foreign financing opportunities, which plays a 

significant role in the government investment portfolio.  Foreign financing has mainly been 

channeled to large scale strategic infrastructure development projects which are expected to 

generate significant economic returns in the medium and long run while promoting Foreign 

Direct Investment (FDI), exports and tourism. Meanwhile, special attention has been paid to 

enhance the quality of our human resource base by promoting health, education and skills 

development projects which will have many positive outcomes in the long run.  

Accordingly, we explore foreign financing opportunities in accordance with our borrowing 

strategy focusing on mobilizing required foreign financing at least possible costs while 

maintaining the debt sustainability of the country.  

However, as the country has reached an upper middle income status, the availability of 

concessional financing has been declined drastically during the past few years. Therefore, 

steps have been taken to broaden the options for foreign financing for public investment by 

mobilizing a mix of non-concessional, concessional and commercial funds from bilateral and 

multilateral development partners and financial markets as well to keep the cost of borrowing 

at an affordable level. New financing modalities such as multi-tranche financing facilities, 

flexible loan pricing options with different variable/fixed spreads and maturity structures, 

and development program loans have also been explored by the government for this purpose. 

Steps have also been taken to mobilize Local Bank financing with negotiated rates for the 

implementation of several strategic development projects. 

On the other hand, there is a noticeable increase in the number of development project 

proposals initiated from line Ministries, and thereby demand for foreign financing has 

increased substantially over the recent past. However, it is difficult to increase foreign 

borrowing levels at the same rate as expected due to a number of reasons including the 

existing legal and institutional limitations relating to foreign borrowings, the absorption 

capacity of the government budget as well as government commitment towards maintaining 

the debt sustainability over the medium and long run. 

In view of the above, the government has mobilized the required foreign resources for public 

investment during the year 2018 giving due consideration to the above while maintaining its 

default free status through the adoption of prudent monetary and fiscal management 

practices despite the risk of currency fluctuation and external shocks.   
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Foreign Financing 

Foreign Financing Commitments 

Department of External Resources (ERD) is mandated to mobilize foreign financing for the 

country for its development initiatives. Over four decades, Sri Lanka has been accessing 

foreign financial assistance in the form of concessional loans, export credits, technical 

assistance and outright grants under Official Development Assistance (ODA) from bilateral 

and multilateral development partners, and also in the form of market borrowings.     

Over the years, the foreign financing portfolio of the country has become very diverse. The 

volume, composition and the form of foreign financing has changed with the increased 

demand for foreign financing in parallel with the steady increase of country’s per capita 

income. Since 2005, a large number of economic infrastructure development projects covering 

different economic sectors such as Roads, Expressways, Bridges, Power, Ports, Airports, 

Water Supply, Irrigation and Railways have been implemented by the Government using 

foreign financing to facilitate to socio development of the country. While the share of outright 

grants and concessional financing in the foreign financing basket has been reducing with the 

Sri Lanka’s graduation to a lower middle income country status, the proportion of the mix 

credit and the credit obtained through international capital market has taken prominence over 

the years.  

ERD has been performing well in its duties complying all relevant legislative arrangements 

and the limits and targets set by mid-term fiscal policy framework and borrowing strategy of 

the country to assist development while maintaining the debt sustainability.  

During 2018, the total financing commitments from foreign development partners and 

lending agencies for the implementation of development projects and programmes amounted 

to USD 1,241.59 million. Of which, USD 1,108.67 million was recorded as loans through 28 

agreements and the balance USD 132.92 million through 11 grant agreements signed during 

2018. During 2018, loan commitments were received to implement flagship projects including 

Mahaweli Water Security Investment Programme – Tranche 2 (USD 210 million) funded by 

the Asian Development Bank, General Education Modernization Project funded by 

International Development Association of the World Bank, Skills Sector Enhancement Project 

Additional Financing (USD 120 million) funded by Asian Development Bank, Widening and 

Improvement of 64.31km of Roads and Reconstruction of 13 Bridges in Central and Uva 

Provinces in Sri Lanka (USD 84.98 million) funded by Exim Bank of China. Total commitments 

made are represented in the below table. This excludes International Sovereign Bond 

Issuances worth of USD 2,500 million and USD 1,000 million Term Loan Facility obtain from 

the China Development Bank. Foreign investments in Treasury Bills/Bonds are not included. 

Financing commitments made by development partners and lending agencies to State Owned 

Enterprises (SOEs) are also not included. 
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In addition, the Government has issued sovereign guarantees worth USD 160 million for ING 

Bank, Netherlands and Unicredit Bank Austria funded several water sector projects obtained 

by National Water Supply and Drainage Board (NWSDB) of Sri Lanka. 

 

Foreign Financing Commitments by Development Partners in 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Financing Disbursements 

Total disbursements in terms of loans and grants received from foreign development partners 

and lending agencies to implement development projects and programmes in 2018 amounted 

to USD 1,389.98 million. Of which, loan disbursements were USD 1,368.34 million and the 

balance of USD 21.64 million was disbursed as outright grants. Disbursements made during 

the period under review by each development partner are depicted in table below. 

 

 

Development Partner 
Amount Committed (USD Mn) 

Loan Grant Total 

Bilateral  475.99 57.00 532.99 

Australia   25.10 25.10 

France 50.88  50.88 

Japan 95.78 2.30 98.08 

Korea 14.00 7.50 21.50 

Saudi Fund 15.83   15.83 

Netherlands 59.07   59.07 

Austria 30.38   30.38 

India 45.27   45.27 

USA   22.10 22.10 

China 164.78  164.78 

Multilateral        632.68              75.92                  708.60  

Asian Development Bank 472.50 25.00 497.50 

World Bank            104.00    104.00 

International Fund for Agricultural 
Development 

6.18  6.18 

OPEC Fund               50.00    50.00 

UN Agencies   50.92 50.92 

Total         1,108.67            132.92               1,241.59  

Note: The conversion rates used for the report were the exchange rates prevailed for different currencies at the date    

         where each Agreement was signed 
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Foreign Financing Disbursements in 2018  
 

Development Partner Amount Disbursed (USD Mn) 

Loan Grant Total 

Bilateral           791.27          17.70             808.97  

France             71.74            0.40               72.14  

China           371.19               371.19  

Germany 2.53   2.53  

India             49.34               49.34  

Japan           156.76              14.40             171.16  

Korea             15.44                 15.44  

Kuwait             14.03                14.03  

Spain               4.84                 4.84  

Saudi Fund             16.93                16.93  

Netherlands             31.59                31.59  

UK             15.83                15.83  

Australia               1.01                  1.01  

USA               9.42                2.90              12.32  

Hungary               0.04                 0.04  

HSBC (Denmark)               8.37                 8.37  

Belgium               0.29                 0.29  

Austria             21.92                21.92  

Multilateral           577.07            3.94             581.01  

Asian Development Bank 400.79 0.20 400.99 

World Bank    153.20              153.20  

International Fund for Agricultural 

Development 
3.46   3.46 

OPEC Fund 19.62   19.62 

UN Agencies  3.74  

Total 1,368.34 21.64 1,389.98 
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Committed Undisbursed Balance (CUB) 

The total undisbursed balance of foreign financing available to utilize in development projects 

as at end of 2018 was USD 8,139.8 million. 61 percent of total CUB is to be utilized from 

bilateral development partners and other 39 percent from the multilateral agencies.  

 

Development Partner- wise already Committed Financing yet to be utilized as at 

the end of December 2018 

Development Partner 
Amount  

(USD Mn) 
% 

Bilateral 4,957.2 61.0 

France 411.3 5.1 

Australia 0.1 0.0 

China 1,878.0 23.1 

Netherlands 96.5 1.2 

UK 5.1 0.1 

Austria 29.6 0.4 

India 524.3 6.4 

Japan 1,565.0 19.2 

Kuwait 77.9 1.0 

Pakistan 14.9 0.2 

Korea 83.0 1.0 

Russia 134.7 1.7 

Germany 35.5 0.4 

HSBC ( Denmark) 11.1 0.1 

Belgium 0.1 0.0 

Spain 24.4 0.3 

HSBC Limited (Hongkong) 65.7 0.8 

Multilateral 3,182.5 39.0 

World Bank 1,092.8 13.4 

International Fund for Agricultural Development 58.9 0.7 

OPEC Fund 156.8 1.9 

Saudi Fund 159.2 2.0 

European Investment Bank 57.2 0.7 

Asian Development Bank 1,657.6 20.4 

Total 8,139.7 100.0 
   

26.18 percent of total CUB is to utilized in Road and Bridges sector whereas, 22.38       

percent each for Water Supply and Sanitation sector. 
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Outstanding External Debt & Debt Service Payments 

As at the end of 2018, the total outstanding external debt of the Government amounted was 

USD 32.54 billion while total debt service payment in 2018 amounted to USD 2,920.0 million. 

These figures do not include the loan directly obtained by SOE. Of this, USD 1,805.7 million 

was for principal payments and the balance USD 1,114.3 million was for the interest payments. 

The debt service payments from 2015 to 2018 and the estimated debt service payments up to 

2026 is depicted in below chart. 

 

 

           

 
 
 
 
Sector - wise Committed Undisbursed Balance as at end of December 
2018 
 

Sector Amount  
(USD Mn) 

% 

Agriculture            599.60  7.37 

Agriculture 144.00 1.77 

Livestock Development 56.40 0.69 

Irrigation & Related Activities 399.20 4.90 

Economic Infrastructure         5,370.50  65.98 

Roads and Bridges 2,130.70 26.18 

Ports & Shipping 186.30 2.29 

Power & Energy 532.50 6.54 

Transport 699.50 8.59 

Water Supply & Sanitation 1,821.50 22.38 

Social Infrastructure 1,031.30 12.67 

Education & Training 16.30 0.20 

Labor & Vocational  Training  64.20 0.79 

Health & Social Welfare 194.30 2.39 

Housing & Urban Development 293.20 3.60 

Disaster Management 463.30 5.69 

Rural Development 133.20 1.64 

Environment 293.40 3.60 

Balance of Payments and Budget Support 290.00 3.56 

Other 421.80 5.18 

Total 8,139.80 100.00 
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Maturity Structure of the Portfolio

Less than 1 Year 1-2 Years 2-3 Years 3-4 Years 4-5 Years 5-10 Years 10+

 
 

Note:  

            1. Contains outstanding debt of loans obtained to finance development projects and outstanding debt of                                 

International Sovereign Bonds and syndicated loan. Outstanding debt of loans obtained for SOE’s are                        

not included. 

           2.  Debt service payment = Principal payments + Interest payments.                                                                                                                

Debt service pf loan obtained for SOEs are not included. 

Maturity Structure of the External Debt 

Out of the total outstanding foreign debt of USD 32.54 billion obtained to finance development 

projects, approximately 22 percent will mature during next five years. 32 percent will mature 

during in 5-10 years and remaining 46 percent will mature after 10 years. 
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Performance by 

Divisions 
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Asian Development Bank 

Division 
 

Asian Development Bank (ADB) Division, which manages a larger and diversified portfolio 

with significant number of projects/ loans, is engaged with all the operational matters relating 

to the mobilization of development assistance from ADB. These includes formulation of the 

Country Partnership Strategy, preparation of Country Operations Business Plan (COBP), 

negotiations of loans and facilitating effective utilization of the financing mobilized from 

ADB.  ADB assistance is mobilized in the form of project and policy-based loans, grants, equity 

investments, policy dialogues and technical assistances. Accordingly, ADB division of the 

ERD is entrusted with the processing of all necessary approvals for fund mobilization as well 

as coordination with ADB and other relevant stakeholders. 

The ADB division is also responsible for evaluating the terms and conditions of the proposed 

financing and tapping the other sources attached to ADB such as South Asia Sub Regional 

Economic Cooperation (SASEC) and Asia Pacific Disaster Risk Fund for enhancing the 

required resources appropriately. The division also facilitates the non-sovereign operations of 

ADB in Sri Lanka. 

 

Asian Development Bank (ADB) as a Development Partner of Sri Lanka  

ADB has worked closely with Sri Lanka since 1966, providing loans, grants, and technical 

assistance totalling around USD 9.7 billion as on 31st December 2018. Priority investments for 

economic diversification and productivity enhancement will focus on building infrastructure 

(transport, energy and urban), developing an economic corridor and enhancing human 

capital. Priority investments to promote inclusiveness will include strengthening agriculture 

infrastructure and commercialization, improving rural connectivity, improving public service 

delivery and expanding access to finance for Small and Medium Enterprises. 

Commitments and Disbursements in 2018  

In the year 2018, the total commitment made by the Asian Development Bank in the year 2018 

was USD 497.5 million. It includes USD 472.5 million loans and USD 25 million grants. The 

loans and grants mobilized in 2018 included USD 210 million for the Irrigation and Water 

Resource Management sector, USD 103 million for Education/Skills Development sector, 

USD 84.5 million for Finance sector and USD 50 million for both Health and Power and Energy 

sectors.  
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The total disbursement through ADB funded ongoing projects in 2018 was recorded as        

USD 497.5 million.  

 

ADB Portfolio in 2018  

The current ADB portfolio contains 29 ongoing projects, 05 grants and 22 technical assistance. 

ADB portfolio is spread across 06 sectors with Road & Transport as the largest sector followed 

by Power and Energy, Urban Development, Water Supply and Sanitation , Education/Skills/ 

Human Resource Development, Irrigation, Environment and Agriculture. Below figure 

illustrated the ADB sectoral portfolio at 31st December 2018.  
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Key Projects being Implemented in 2018 

Below table shows the list of key projects implemented in 2018 under the financial assistance 

of ADB  

Program/Project 
Amount                

(USD Mn) 

Road and Transport Sector  

Southern Road Connectivity Project 75.00 

Integrated Road Investment Program-Tranche 1 90.00 

Integrated Road Investment Program-Tranche 2 107.00 

Integrated Road Investment Program-Tranche 3 200.00 

Second Integrated Road Investment Program-Tranche 1 150.00 

Integrated Road Investment Program – Tranche 4 150.00 

Northern Road Connectivity Project - Additional Financing 95.00 

Transport Project Preparatory Facility 24.48 

Rooftop Solar Power Generation Project 50.00 

Women Entrepreneurs Finance Initiative (We – Fi) 9.50 

Power and Energy 

Clean Energy and Network Efficiency Improvement 

Project 

128.00 

Green Power Development and Energy Efficiency 

Improvement Investment Program - Tranche 1 

150.00 

Green Power Development and Energy Efficiency 

Improvement Investment Program-Tranche 2 

150.00 

Supporting Electricity Supply Reliability Improvement Project 115.00 

Wind Power Development Project 200.00 

Urban Development, Water and Sanitation 

Greater Colombo Wastewater Management Project 100.00 

Jaffna and Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project 90.00 

Dry Zone Urban Water and Sanitation Project - Additional 

Financing 

40.00 

Local Government Enhancement Sector Project - 

Additional Financing 

60.00 

950.98

743
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403
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Program/Project 
Amount               

(USD Mn) 

Greater Colombo Water and Wastewater Management 

Improvement Investment Program - Tranche 1 

84.00 

Greater Colombo Water and Wastewater Management 

Improvement Investment Program - Tranche 2 

88.00 

Greater Colombo Water and Wastewater Management 

Improvement Investment Program - Tranche 3 

128.00 

Jaffna Kilinochchi Water Supply Project - Additional 

Financing  

120.00 

Finance 

Fiscal Management Efficiency Project 30.80 

Capital Market Development Program 250.00 

Small and Medium-Sized Enterprises Line of Credit Project 100.00 

Small and Medium-Sized Enterprises Line of Credit Project 

– Additional Financing 

75.00 

Education/Skills/HRD 

Education Sector Development Program 200.00 

Skills Sector Enhancement Program 100.00 

Skills Sector Enhancement Project – Additional Financing 103.00 

Irrigation, Environment and Agriculture 

Mahaweli Water Security Investment Program - Tranche 1 150.00 

Northern Province Sustainable Fisheries Development 

Project (PDA) 

1.30 

Mahaweli Water Security Investment Program –Tranche 2 210.00 

Total 3,624.08 

 

Loans and grants Negotiated and Made Effective in 2018 

07 loans and 03 grants totalling USD 841.5 million were negotiated and 08 loans and 02 grants 

for USD 992.5 million were declared effective during 2018.  

 

Project 

 

Loan /Grant Amount 

(USD Mn) 

Made Effective 

Skills Sector Enhancement Project – Additional Financing Loan 100.0 

Skills Sector Enhancement Project – Additional Financing Grant 3.0 

Jaffna and Kilinochchi Water Supply Project - Additional Financing Loan 120.0 

Capital Market Development Program Loan 125.0 

Second Integrated Road Investment Program Loan 150.0 

Small and Medium – Sized Enterprises Line Credit Project – Loan 
Additional Financing 

 75.00 

Integrated Road Investment Program – Tranche 4   Loan 150.0 

Women Entrepreneurs Finance Initiative (We – Fi) Grant 9.5 

Rooftop Solar Power Generation project Loan 50.0 

Mahaweli Water Security Investment Program –Tranche 2 Loan 210.0 

Total  992.5 
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Loan Processing in 2019  
Below table shows the list of key projects for which loans are being processed from ADB in 

2019  

Project Amount                  

(USD Mn) 

Urban Project Preparatory Facility - Technical Assistant Loan 10 

Science and Technology Human Resource Development Project 145 

South Asia Sub regional Economic Cooperation Port Access Elevated Highway 

Project   

300 

Railway Efficiency Improvement Project 160 

Strengthening the Pradeshiya Sanwardana Bank (Regional Development Bank – RDB) 

Project 

50 

Second Integrated Road Investment Programme (Tranche 1) 150 

Total 815 
 

 

Special Events in 2018  
 March – Annual Country Programming consultation with ADB 

 

 May – 51st ADB Annual Meeting was held in Manila, Philippines 

 High Level Mission  

o January – ADB Board Group Visit to Sri Lanka, Mr. Kshatrapati shivaji, 

Executive Director, Mr. Helmut Heiez Fischer, Executive Director,                        

Mr.  Muhammad Sami Saeed, Executive Director, Mr. In Chang Song, 

Executive Director, Mr. Mario Guiseppe Di Maio, Alternate Executive Director,                  

Mr. Johannes Immanuel Schneider, Alternate Executive Director, Mr. Masashi 

Tanabe, Alternate Executive Director  

o March- Ms. Ingrid Van Wees, Vice President (Finance & Risk Management) 

o April – Mr. Hun Kim , Director General , South Asia Department  

o August – Mr. Wencai Zhang , Vice President (Operation 1)   

 

        Including above High Level Mission, 150 ADB Mission visited Sri Lanka in 2018 
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China and Asian Infrastructure 

Investment Bank Division 
 

China and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Division of the ERD is responsible for 

mobilization of external resources from lending agencies of China and the AIIB to facilitate 

Government development initiatives. Ensuring smooth implementation of the projects 

through effective coordination with lenders is one of the major functions of the division. 

 

The Government of China has played an important role in social and economic development 

in the country and it has emerged as a major development partner during last decades, 

contributing to the implementation of nationally important large scale infrastructure 

development projects. Major portion of borrowings from Chinese assistance has been invested 

in the sectors of Road & Transport, Port & Aviation, Water Supply & Sanitation and Power & 

Energy sectors. The fixed financial terms which are concessional in nature, longer maturity as 

well as extending financing facility for large scale development projects with higher 

investment cost are some of the advantages of the Chinese financing facilities.  
 

Government of China has extended its development assistance mainly in three forms: loans, 

grants and interest free loan facilities through state owned Chinese financial institutions, such 

as Export - Import Bank of China (EXIM bank of China), China Development Bank (CDB) and 

Industrial and Commercial Bank in China. (ICBC) The grants and interest free loans are 

provided directly by the Government of China through the Ministry of Commerce. Hongkong 

and Shanghai Banking Limited (HSBC) as an international bank provides financing facilities 

for projects implemented by Chinese contractors. 
    

Commitments 
 
The total commitments extended by Chinese development partners China from for project 

financing from 2008 to 2018 was USD 8,319 million, out of which USD 1,707 million has been 

committed after 2015 (including SOEs). Two loan agreements were signed in 2018, Widening 

& Improvement of 64.31km of Roads and Reconstruction of 13 Bridges in Central & Uva 

Provinces and Procurement, Purchase & Delivery of 09 Nos Diesel Multiple Units for 

Upcountry Line Operations in Sri Lanka Railways Project. 
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Procurement, Purchase and Delivery of 09 Nos Diesel Multiple Units 
for Upcountry Line Operations in Sri Lanka Railways Project 
 

The Government has entered into a Loan Agreement to obtain a loan of USD 80 million to 

finance the Procurement, Purchase & Delivery of 09 Nos Diesel Multiple Units for Upcountry 

Line Operation of Sri Lanka Railways Project with the Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited (HSBC). Accordingly, it is expected to improve the performance of train 

service by adding new locomotives for the upcountry service of Sri Lanka Railways from this 

new project and first Diesel Multiple Unit will be shipped to Sri Lanka at the end of 2019. First 

Diesel Multiple Unit set shall be operated in Sri Lanka for at least 03 months and once making 

first trial run, balance Diesel Multiple Units will be shipped after applying the necessary 

alterations which identified during the trial run.  

 

Widening & Improvement of 64.31km of Roads and Reconstruction of 
13 Bridges in Central & Uva Provinces of Sri Lanka 
 
In view of the government’s priority towards widening and improvement of roads and 

reconstruction of bridges which are very old and have reached their maximum serviceable 

life, the EXIM Bank of China, Hunan Branch agreed provide financing facility amounting to 

USD 85 million (85 percent of the total contract amount) for Widening and Improvement of 

64.31km of Roads and Reconstruction of 13 Bridges in Central and Uva Provinces.  

 

Disbursement 
 
The total disbursement recorded from development projects funded by China for last 10 year 

period was USD 6,173 million. EXIM Bank and CDB together account for a total disbursement 

of foreign funds for Sri Lanka, which is USD 371 million in 2018 (including SOEs).  
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Development Assistance from Export-Import Bank of China  
 
The Government of Sri Lanka obtains loan assistance from the EXIM Bank of China generally 

in the form of Preferential Buyer’s Credit, Chinese Government Concessional Loan and 

Buyer’s Credit mainly for focusing on supporting infrastructure development projects which 

generates substantial economic benefits to the country. Nationally important large scale 

projects such as the Extension of Southern Expressway Project from Matara to Hambantota, 

Construction of Outer Circular Highway Project Phase III from Kerawalapitiya to Kadawatha, 

etc. are being implemented progressively in 2018 under the financial assistance of the EXIM 

Bank of China and reached the final stages of the projects enhancing inter connectivity of the 

existing expressway network in the country. More than 80 percent of project activities have 

been completed for all 4 sections of Extension of Southern Expressway Project and it is 

scheduled to compile the whole project in 2019. The overall progress of Construction of Outer 

Circular Highway Project Phase III is 85 percent and it is expected to complete this project by 

June 2019.  

 

In addition, construction works of the Greater Kurunegala Water Supply & Sewerage Project 

has been completed in 2018 ensuring the present & future demand of drinking water in 

Kurunegala area and establishing a proper wastewater disposal system with assistance from 

the EXIM Bank of China. Matara-Beliatta section of Matara-Kataragama Railway Project is in 

the final stage of the implementation while reporting more than 80 percent of physical 

progress. The railway operational works are scheduled to be started by mid of 2019.  

 

Furthermore, the Government was able to secure the financial assistance of USD 85 million 

for Widening & Improvement of 64.31km of Roads and Reconstruction of 13 Bridges in 

Central & Uva Provinces Project from the Hunan Branch of the EXIM Bank of China extending 

further cooperation for financing of more infrastructure projects in the country. 

 

Loan agreements of Kandy North Pathadumbara Integrated Water Supply Project, 

Consultancy Services for Design Review and Construction Supervision of Civil Works on 

Extension of Southern Expressway Project and Widening & Improvement of 64.31km of 

Roads and Reconstruction of 13 Bridges in Central & Uva Provinces Project were made 

effective in 2018. 

 

In addition to the aforementioned commitments, the preliminary works of loan applying 

process of Agro–based Industries and Agro Economic Centre Project and Towns East of 

Polonnaruwa Water Supply Project under the “Rajarata Novodaya – Presidential Programme 

– Let’s Awaken Polonnaruwa District Development Programme 2016-2020” were completed 

in 2018 and it is expected to finalize these loans in 2019. Further, all necessary proceedings 

and approvals for the signing of the loan agreement were concluded for the Section 1 of 

Central Expressway Project which is one of the most priority projects of the government and 

it is expected to be signed the loan agreement with the EXIM Bank in early 2019.  
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Development Assistance from China Development Bank (CDB) 
 
The Government of Sri Lanka has obtained a considerable amount of financial assistance from 

the China Development Bank and currently, CDB becomes the second largest Chinese 

financial assistance provider for Sri Lanka. At present, there are five ongoing water supply 

projects financed through CDB loans namely; Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda 

Integrated Water Supply Scheme, Katana Water Supply Project, Thambuttegama Water 

Supply Project, Valachchanai Water Supply Project and Bandarawela, Diyatalawa and 

Haputale Water Supply Project. Further, project related activities of the Rehabilitation and 

Improvement of Priority Roads Project – 3 (Phase 1) & (Phase 2) are ongoing and more than 

60 percent of loans were utilized. These projects are expected to be completed in 2019. In 

addition, the government has secured a USD 1 billion Foreign Currency Term Financing 

Facility from CDB, at highly competitive interest rates offering a big boost to the country’s 

reserves and defenses against external-factor-led pressure on the rupee. 

 

Development Assistance from Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited (HSBC) 
 
The government has obtained a loan of USD 80 million from the Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited (HSBC) to implement the Procurement, Purchase and Delivery 

of 09 Nos Diesel Multiple Units for Upcountry Line Operations in Sri Lanka Railways Project 

with a Chinese contractor, M/s Dongfang Electric International Corporation which is one of 

the important projects aiming at improving the transport facilities of the general public of the 

country. Further, the negotiations have been finalized between HSBC and GOSL to obtain a 

loan of USD 72 million to implement the project of Upgrading Health Facilities in Selected 

Hospitals of Sri Lanka, which aims at developing 13 hospitals under this project. It is expected 

to sign loan agreement in early 2019.  

 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is the latest addition to the group of Multi-lateral 

financiers to Sri Lanka. AIIB is keen on implementing sustainable infrastructure projects in 

member countries giving more priority to road and rail connectivity, renewable energy and 

information and communication technology.  

 

Sri Lanka as one of the founding members of AIIB, proposed several projects to be 

implemented through AIIB financing during 2017 and 2018. Out of these proposals, AIIB was 

interested in implementing two proposals. The two project proposals are as follows; 

 

1. Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures 

2. Support to Colombo Urban Regeneration Project - Construction of Low Income 

Housing for Slum Dwellers under the Colombo Urban Regeneration Project.  
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During 2018, the two implementing agencies of these projects namely, National Building 

Research Organization (NBRO) and Urban Development Authority (UDA) in consultation 

with AIIB and the ERD completed all the preliminary activities of these two projects. Various 

reports were prepared in-line with the requirements of AIIB including Detailed Project 

Document, Environment and Social Management Framework, Social Management and 

Resettlement Planning Framework, Resettlement Policy Framework and Procurement Plan. 

Several missions from AIIB were fielded in order to support, monitor and evaluate these 

preparatory activities.  

 

The loan amount of Reduction of Landslide Vulnerability by Mitigation Measures Project is 

USD 80 million. There are 147 priority sites identified to be mitigated under this project. 

Project implementation will be carried out in two phases; Phase I will address emergency 

situations at 27 critical sites and the Phase II will address the balance 120 sites. These landslide 

emergency sites are spread in 11 districts of the country.  

  

The loan amount of Support to Colombo Urban Regeneration Project is USD 200 million. The 

Colombo Urban Regeneration Project is an ongoing project implemented by UDA, which aims 

at constructing 60,000 housing units for underserved communities in Colombo district. Under 

AIIB’s Support to Colombo Urban Regeneration Project 5,500 housing units will be 

constructed.  

 

Having completed all the preliminary activities of these two projects, it is planned to conduct 

official loan negotiations in 2019. Once the negotiations are completed, the AIIB will obtain 

the approval of their Board of Directors for signing of Loan Agreements.  

 

In addition, several high priority project proposals are in the pipeline for AIIB financing. The 

AIIB and ERD are currently having discussions as to implement these projects according to 

the most favorable terms and conditions to the Government of Sri Lanka, considering the 

current fiscal constraints the country has faced with.  

 
Project Pipeline 
 
The following projects have been identified to be included in the pipeline for financing from 

EXIM Bank, CDB and AIIB; 

 

EXIM Bank of China  
 

 Central Expressway Project – Section 1 from Kadawatha to Meerigama  

 Towns East of Polonnaruwa Water Supply Project 

 Agro-based Industries and Infrastructure Facilities Development Project 

 Maduru Oya Right Bank Development Project 
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China Development Bank (CDB)            
 

 Bandarawela, Diyathalawa and Haputale Water Supply Project 

 Valachchenei Water Supply Project 

 

 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
 

 Anuradhapura Sewerage Disposal System Development Project (co-finance with 

AFD) 

 Colombo Suburban Railway Project (CSRP)  

 Seethawaka Ganga Hydropower Project 

 

 
 
Grant Assistance from the Government of China 
 
Government of People’s Republic of China provides grant assistance to various development 

activities in Sri Lanka. These grants are mostly provided for non-revenue generating, public 

sector services such as health projects or other significant landmark projects which are of 

importance to the friendly relations of the two countries such as Bandaranayake Memorial 

International Convention Hall (BMICH), Nelum Pokuna National Performing Arts Theatre 

and Superior Courts Complex. 

 

In response to the Sri Lanka Government’s priority to fight Chronic Kidney Disease (CKD) in 

North Central Province of Sri Lanka, the Government of China provided grant facility for the 

Construction of New Laboratory and Hospital Complex for Chronic Kidney Disease in 

Polonnaruwa and China – Sri Lanka Joint Research and Demonstration Centre for Water 

Technology. These two projects are ongoing. While the former provides treatment facilities 

for patients suffering from CKD, the latter will carry out researches in order to find the cause 

for CKD and to find a solution to it. Another major project that is being implemented under 

Chinese grant assistance is Construction of the Out-Patient Department (OPD) of the National 

Hospital of Sri Lanka.  
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East Asia Division 
 
East Asia Division of ERD is responsible for coordinating Official Development Assistance 

(ODA) of Japan, Republic of Korea, Thailand, Vietnam, Singapore and Malaysia for the 

implementation of development projects and capacity development programs. Japan and 

Korea are the leading partners of Sri Lanka for providing ODA for large scale development 

projects and technical cooperation programs in various sectors.    
 

Japanese assistance provides through Japan International Cooperation Agency (JICA) and the 

Government of Republic of Korea provides loan assistance through the Economic 

Development Cooperation Fund (EDCF) of the Exim bank of Korea and grant assistance 

through the Korea International Cooperation Agency (KOICA).  
 

ODA assistance of other countries is basically provided for the capacity development of the 

government sector.  

 

Japan  

Development Partnership with Japan 

The Government of Japan is contributing to the country’s strategic development effort by 

extending Japanese Official Development Assistance (ODA) through the Japan International 

Cooperation Agency (JICA) in order to support the socio-economic development needs of Sri 

Lanka. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Since 1965, the Government has obtained Japanese ODA amounting USD 8,829 million for 120 

development projects and 15 commodity loans at very concessionary rates along with            

USD 1,392 million of grant assistance.  

Japanese Technical Cooperation is aimed at sharing 

Japanese knowledge, experience and skills for the 

economic development of the country by dispatching of 

experts from Japan to provide technical support or the 

provision of necessary equipment.  
 

Further, technical cooperation includes the programme 

of Science and Technology Research Partnership for 

Sustainable Development (SATREPS) which promotes 

international joint research programs based upon the 

social and economic needs and technological 

innovations of the recipient country. 

 

Japanese assistance is provided through 

various schemes such as Yen Loans 

Packages, Grant Aid, Development/ 

Feasibility Studies and Technical 

Cooperation Programs. Japanese Yen Loan 

Packages are extended on annual basis 

covering wide range of sectors including 

Power and Energy, Water Supply and 

Drainage, Ports, Roads, Transport, 

Aviation, Health, Agriculture and 

Irrigation, Disaster Management, 

Telecommunication and Rural 

Development etc. 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=images+of+country+flags&id=DBFABCC5DBE6F880115D1C8F4E5DD0A01E06FD43&FORM=IQFRBA#view=detail&id=800F358143E5851FC200FC507BC6CAEA50D58E71&selectedIndex=576
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Total Commitments in 2018  
 

The existing portfolio of Japanese financial assistance was improved in 2018, by receiving a 

concessionary loan amounting to USD 100 million for the implementation of Health and 

Medical Services Improvement Project. The Government of Sri Lanka intends to obtain         

USD 300 million from the Government of Japan in year 2019 as the first tranche for the 

implementation of the “Project for Establishment of Light Rail Transit System in Colombo (I).” 

 

Health and Medical Service Improvement Project - USD 100.25 Mn 
   

Non Communicable Diseases (NCDs) such as cardiovascular diseases and cerebrovascular 

diseases have increased in the recent past in Sri Lanka due to the apparent epidemiological, 

socio-economic and demographic transitions of the country.  
 

To address the issue, the Government of Japan has extended their support through JICA, in 

an amount of Japanese Yen 10,639 million to improve the medical service for diagnosis and 

treatment of non-communicable diseases, especially cardiovascular diseases to deliver 

appropriate and accessible high quality curative care for all Sri Lankan citizens. 
 

Project will mainly focus on cardiovascular diseases by improving the medical facilities and 

equipment in five tertiary care hospitals and training centers for medical staffs, in 

Anuradhapuura, Kandy Kurunegala, Badulla and Trincomalee. The project will also 

cooperate strengthening the maintenance of the medical equipment to enhance the effective 

utilization and to ensure sustainability. 

 

Sectoral Distribution of Japanese Loan Assistance from 2013-2018 

 

 

Policy Development 
5%

Power & Energy 
19%

Health & Social 
welfare 

5%

Media 
7%

Roads & Bridges 
29%

Rural Development 
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Water supply & 
Sanitation 

29%

Sectorwise Loan Commitments 
2013-2018 (USD Mn) 

 

The total commitments made by the 
Japanese Government over the 
period of 2013-2018 amounted to 
USD 2,055 million including        
USD 1,896 million loan financing 
and USD 159 million grant 
financing. The highest annual 
commitment of USD 569 million 
was recorded in 2015, related to the 
sectors of Aviation and Power & 
Energy.  
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Total Disbursement in 2018 

Total Disbursement for the Japanese official development assistance is USD 171.23 million for the 

year 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

Projects Completed in 2018 
 

Project Loan Amount  
(USD Mn) 

SL P – 101:  

Greater Colombo Urban Transport Development Project Phase 2 

390.97 

SL P – 105:  

Improvement of Basic Social Services Targeting Emerging Regions 

47.40 
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Sectorwise Grant  Commitment
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Maritime Safety
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Total disbursement in 2018 was 

consisted of USD 78.20 million for 

Roads and Bridges, USD 47.53 

million for Power and Energy,     

USD 25.38 million for Water Supply 

& Sanitation, USD 8.39 million for 

Maritime Safety, USD 6 million for 

Education & Training and USD 5.7 

million for Health & Social Welfare. 
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Greater Colombo Urban Transport Development Project 
 

The Government of Japan has committed for the development of Sri Lanka’s road network 

financing large national roads and expressways. The Outer Circular Highway (OCH) is        

29.1km in length and connecting all expressways and ‘A’ class highways radiating from the 

city of Colombo.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
In addition, three major townships in Makumbura (Kottawa), Kaduwela and Kadawatha 

areas are being developed with the maximum infrastructure facilities. 

Project for the Improvement of Basic Social Services Targeting the 

Emerging Regions 

The Government has invested approximately USD 47.4 million loan extended by JICA for the 

expansion of the production capacity of the State Pharmaceutical Manufacturing Corporation 

(SPMC) to meet the annual pharmaceutical requirement of the Country and improvement of 

existing facilities in secondary hospitals. 

  

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Construction of 12km section from Kottawa 

to Kaduwela was completed in 2014, 

mobilizing Japanese financial assistance of 

USD 186 million. Road section of 8.9km from 

Kaduwela to Kadawatha has been completed 

with the assistance of Japan. 

The road section from Kaduwela to 

Kadawatha of OCH will contribute to ease the 

traffic congestion in Colombo Metropolitan 

region and improve the connectivity with 

Expressway network.  

 
 
 
 

Outer Circular Highway  

Also, selected secondary hospitals of Teldeniya, 

Warakapola, Galgamuwa and Kalawanchikudy were 

upgraded to the required level to function as core 

hospitals in the region, with the objective of improving 

health conditions of the community in rural areas.  
 

In addition, 124 ambulances were provided to hospitals 

in Central, Sabaragamuwa, North Western, North 

Central, Uva, Eastern and Northern Provinces, 

ensuring speedy transfer of patients who are in a 

critical condition from peripheral, central and district 

hospitals to base and teaching hospitals for immediate 

curative treatment.  

 

 

Manufacturing of Pharmaceuticals  
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Development Projects Expected to be Committed in 2019 

 

The Project for Establishment of Light Rail Transit System in Colombo (I)  

(Fort – Malabe) - First Tranche of USD 300 Mn (Out of the total cost of a USD 1,800 Mn)  

 
As proposed by the "Vision 2025: An Enhanced Country” Government's Development Policy 

and the "2030 Western Region Megapolis Masterplan” Government has decided to set up an 

efficient and comfortable passenger transport system to address the heavy traffic congestion 

in Colombo city and suburbs. 

 

 

 

                                                                                       

The project will be completed in 2026 and establishes the connectivity between many 

administrative complexes, commercial hubs and densely populated residential areas of the 

city.  
 

Under the proposed light rail system, 25 trains will be deployed for the service and each unit 

will comprise of four air-conditioned passenger compartments to accommodate 800 

passengers.    

 

 
Construction of the Sewerage Treatment Plant in Sri Jayawardenapura Kotte 
 

Preparation of Sewerage Sector Master Plan in Sri Lanka, including two feasibility studies for 

the establishment of Sewerage Treatment Plants in Sri Jayawardenapura Kotte and        

Nuwara-Eliya are scheduled to be completed under Japanese grant assistance.  

 

Under the proposed loan assistance from the Government of Japan, the main Sewerage 

Treatment Plant will be established in Heenatikumbura, located along the Kalapaluwawa 

road from Koswatta junction and another 50 pumps including 07 major pumping stations will 

be covered Rajagiriya, Nugegoda, Delkanda, Diyawannawa and Madiwela areas.  

 
 

 

 

The feasibility study for the line was conducted 

by JICA on grant-basis. Necessary procedures to 

obtain ODA loan financing from JICA for the 

implementation is in progress. The proposed 

Light Rail System has designed to construct 

17km long elevated rail track including 16 

stations to cover important and major 

intersections from Malabe to Colombo Fort. 

 Concept of Light Rail Transit       
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Construction of Central Expressway 3rd Section from Pothuhera to Galagedara 

Third section of the Central Expressway Project from Pothuhera to Galagedara will be 

constructed in a total length equal to 32.5km with two interchanges in Polgahawela and 

Rambukkana.  

 

The feasibility study and preliminary design have already been completed and land 

acquisition activities are in progress. The loan amount is JPY 100 billion and the terms and 

conditions of the facility are being negotiated by the Department of External Resources with 

the MUFG Bank, Japan.   

 

Key Projects Implemented in 2018 

 

 

Project  Amount 
(USD Mn) 

Loans 

Kandy City Wastewater Management Project 152.38 

Greater Colombo Urban Transport Development Project-  Phase II 390.97 

Kalu Ganga Development Expansion Project I 279.48 

Rural Infrastructure Development Project in Emerging Regions  113.84 

Habarana – Veyangoda Transmission Line Project 115.33 

Greater Colombo Transmission & Distribution Loss Reduction Project 166.38 

Major Bridges Construction project of National Road Network 129.23 

Landslide Disaster Protection Project of National Road Network 79.52 

Anuradhapura North Water Supply Project – Phase I 53.92 

Anuradhapura North Water Supply Project – Phase II 212.16 

Bandaranaike International Airport Development Project Phase II Stage I 272.89 

Bandaranaike International Airport Development Project Phase II Stage II 427.94 

New Bridge Construction Project over the Kelani River 342.85 

Digitalization of Terrestrial Television Broadcasting Project 132.10 

National Transmission and Distribution Network Development and Efficiency 
Improvement Project  

200.07 
 

Improvement of Basic Social Services Targeting Emerging Regions  47.40 

Health & Medical Service Improvement Project  100.25 

Grants 

Establishment of Research and Training Complex at the Faculty of Agriculture, 
University of Jaffna 

15.70 

Project for Maritime Safety Capability Improvement for the Sri Lanka Coast Guard 17.05 

Non- Project Grant Aid for Providing Navigation Aids to the Port  of Trincomalee   9.42 

Project for the Establishment of a Doppler Weather Radar Network 23.58 
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Republic of Korea 

Development Partnership with Republic of Korea 

The Republic of Korea has become a leading bilateral development partner of Sri Lanka while 

providing diverse range of development assistance such as concessional loans, grants, 

technical assistance, knowledge sharing programmes (KSP), cultural exchange programmes, 

expertise supports and volunteers exchange programmmes etc. Further the Republic of Korea 

provides a large number of training opportunities for the government officers in Sri Lanka 

annually to enhance their academic and professional skills. 

  

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) 

The Government of Korea provides concessional loans to Sri Lanka through Economic 

Development Cooperation Fund (EDCF) of the Export-Import Bank of Korea (Korea Exim 

Bank). In line with the development priorities of the Government, Transportation, Water 

Management and Sanitation, Education and Rural Development are identified as priority 

sectors to be financed under the Country Partnership Strategy between two countries. 

 
Knowledge Sharing Program (KSP) 
 

Knowledge Sharing Program (KSP) is a special technical assistance program provided by the 

Korea Exim bank under the auspices of the Ministry of Strategy and Finance of Korea to share 

Korea’s development experience and knowledge accumulated over the past decades with 

partner countries.  

 

In 2018, a consultancy program was successfully carried out under the Knowledge Sharing 

Program to produce policy recommendations and promote the development of the future 

Colombo Municipal Council (CMC) tax administration system by sharing on the experience of 

establishing the advanced tax information system in Seoul, South Korea.  

                                                           
1 The compact loan scheme covers the supply of machinery and equipment processed through procurement from Korean 
small and medium-sized enterprises (SMEs) 

Current Terms and Conditions of EDCF Loans for Sri Lanka 

Terms & 

Conditions 

Normal 

Conditions 

Korean Consultant is hired Compact Loan1 

Interest Rate            0.20% 0.15% 0% 

Repayment 30 years 40 years 30 years 

Grace Period 10 years 

Loan Amount Up to 100% of total project cost 

Currency Korean won 

Feasibility Study Support by grant basis for potential projects Standard form 
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Assistance of Korean Government for the Solid Waste Management in Sri Lanka 

The Government of Sri Lanka has realized the crucial need of intervention in the solid waste 

management sector with new technologies and best practices for introducing sustainable 

solution for the growing problem. The present practice of local authorities for open dumping 

of solid wastes in urban areas have resulted numerous environmental and health hazardous. 

The Korean government has provided significant contribution for the solid waste 

management sector in Sri Lanka. Under the financial and technical support of Korea 

International Cooperation Agency (KOICA), a pilot sanitary land filling site has been 

established and now in operation in Dompe, Western Province in Sri Lanka. Further, 

additional four sanitary land filling sites for solid waste disposals are ready to construct in 

Anuradhapura, Galle, Jaffna and Polonnaruwa under the EDCF financial assistance. 

190 Garbage Collecting Compactors to the Local Authorities of Sri 

Lanka 
 

In order to further strengthen the capacity of solid waste 

management system of the country, the EDCF has agreed 

to provide 190 garbage compactors to the Government of 

Sri Lanka under the zero interest compact loan scheme of 

EDCF. The government will distribute the 190 garbage 

collecting compactors among local authorities in all 9 

provinces of Sri Lanka, in order to improve the capacity 

of waste collection and transportation of local     

authorities. 
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EDCF Funded Ongoing Projects 

Sector  Project Approval 
Date 

Amount 
(USD Mn) 

Environment Construction of Solid Waste Disposal Facilities Project  2010          33.54  

Education Establishment of Colombo Central Vocational 
Training Centre and Upgrading of Gampaha 
Technical College 

2011          26.05  

Water Supply Deduru Oya Water Supply Project  2013          58.16  

Water Supply Ruwanwella Water Supply Project  2014          20.53  

Environment Supply of Garbage Collection Compactors in South Sri 
Lanka 

2017            7.00 

Environment  Supply of Garbage Collection Compactors in North 
and Central Sri Lanka  

2017            7.00 

Total 152.28 
 

Korean Grant Assistance 
 

The grant assistance of the government of Korea is mainly extended to Sri Lanka through the 

Korea International Cooperation Agency (KOICA) in order to finance grant aid projects and 

conduct technical cooperation programs, capacity building training for government officials 

and dispatching experts and World Friends Korea (WFK) volunteers.  
 

Development of Schools in Kilinochchi District 

Taking a step forward in its endeavor for the betterment of the Educational Environment in 

Kilinochchi, Korean International Cooperation Agency (KOICA) is giving a grant worth     

USD 7.5 million to renovate a number of schools in the District. The agreement between the 

two countries for the project was signed in November 2018.  
 

The project will be focused on developing the Education Capacity of the district and thus it 

will be an all-inclusive endeavor with the components of infrastructural development, teacher 

training and community awareness activities. Ensuring that the focus of the project will 

surpass the mere infrastructural development and will move on to secure the parental support 

in the process of their children’s education, there is an awareness of the parents segment to 

the project. 
 

Ongoing Projects 

Ministry Project, Period and Cost 

Ministry of Education  Establishment of National College of Education and Teacher Training 

System for Technology Stream (2015-2022 / USD 13 Mn) 

 Development of Schools in Kilinochchi District (2018-2022/USD 7.5 Mn)                                    

Ministry of Health and  
Indigenous Medicine 

 Matara District Maternal and Newborn Health Care Strengthening 

Project (2016-2020 / USD 8.5 Mn) 

Ministry of Skills 
Development and 
Vocational Training 

 Establishment of Master Plan and Capacity Building for Ocean 

University of Sri Lanka (2017-2021/USD 2.5 Mn )                                                                            
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World Bank & IMF Division 
 
 

The World Bank is a leading international financial institution providing financial and 

technical assistance to developing countries around the world with the objective of fighting 

poverty worldwide through sustainable solutions. The World Bank Group consists five 

institutions i.e. International Development Association (IDA), International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Cooperation (IFC), 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and International Centre for Settlement 

of Investment Disputes (ICSID).  

 

At the end of 2018, there was USD 1,957.6 million worth active loan portfolio operating under 

the versatile World Bank financial assistance extended over different investment sectors. 

World Bank Division of External Resources Department coordinates the financial and 

technical assistance from the World Bank Group.  

 

World Bank Active Loan/ Grant Portfolio in 2018 
Program/ Project Amount 

(USD Mn) 

Skills Development Project  101.5 

Strategic Cities Development Project  147.0 

Climate Resilience Improvement Project  110.0 

Climate Resilience Improvement Project – Additional Financing 42.0 

Transforming the School Education as Foundation of a Knowledge Hub Project  100.0 

Metro Colombo Urban Development Project  213.0 

Early Childhood Development Project 50.0 

Water Supply and Sanitation Improvement Project 165.0 

Strategic Cities Development Project – Additional financing 55.0 

Ecosystems Conservation and Management Project 45.0 

Agriculture Sector Modernization Project 125.0 

Accelerating Higher Education Expansion and Development Project 100.0 

Transport Connectivity and Assets Management Project 125.0 

Financial Sector Modernization Project 75.0 

Social Safety Nets Project 75.0 

GPOBA - Sri Lanka Access to Sanitation Project  5.1 

General Education Modernization Project 100.0 

Programmatic Preparation Advance 4.0 

Second Health Sector Development Project  200.0 

Transforming the School Education as Foundation of a Knowledge Hub Project 37.0 

Dam Safety and Water Resources Planning Project - Additional Financing  83.0 

Total 1,957.6 
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World Bank Country Partnership Framework 2018-2020 

 
Focusing on the World Bank’s two goals of ending extreme poverty and increasing shared 

prosperity in a sustainable manner, World Bank Group’s Country Partnership Framework 

(CPF) targets to make the development with more systematic, evidence-based, selective 

approach. The World Bank CPF for Sri Lanka is segmented among three pillars; improving 

macro-fiscal stability and competitiveness, promoting inclusion and opportunities for all and 

seizing green growth opportunities, improving environmental management and enhancing 

adaptation and mitigation potential. 

World Bank Project Pipeline for 2019-2020 
 
World Bank Project Pipeline for 2019-2020 has been prepared optimizing the increased 

financing cost associated with the graduation of Sri Lanka from concessional IDA borrowing 

to IBRD borrowing at commercial rates.  
 

 

 

28%
24%

7%

15%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sector wise Allocation of WB Pipeline 2019-2020

Irrigation & Agriculture Water & Sanitation Tourism Social Welfare Transport and Highways

Sector 
Amount                          
(USD Mn) 

Urban Development 313.0 

Disaster Management 254.0 
Education & Skills 
Development 438.5 

Irrigation & Agriculture 291.0 

Water & Sanitation    87.1 

Transport and Highways 125.0 

Finance    75.0 

Social Welfare 125.0 

Environment   45.0 

Health 200.0 

other      4.0 
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Commitments     
Sri Lanka was able to mobilize USD 104 million from the World Bank by ways of loans in 
2018. 

Sectoral Commitments 2013-2018 
 

 
 

During the period from 2013 to 2018, the highest commitment of World Bank funding was 
recorded in Education and Skills Development sector with a 22 percent of the total 
commitments, followed by the commitments in disaster management sector at 13 percent as 
the second highest.  
 
Sectoral Disbursements 2013-2018 
 

 
 

The total disbursement recorded for World Bank funded Projects in 2018 was USD 153 million 

and the largest share reported in the Urban Development sector with a contribution of               

29 percent. As the second highest contribution, both Education and Skills Development sector 

and Health and Social Welfare sector contributed at 16 percent each of the total disbursements. 
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 New Development Initiatives  

 
Climate Smart Irrigated Agriculture 
The objective is to improve climate resilience of farming communities and productivity of irrigated 

agriculture in selected climatically vulnerable Hot-Spot areas in Sri Lanka. This will be achieved through 

increased adaptation of climate - resilient agricultural practices and technologies, improved agricultural 

productivity and increased access to markets in targeted smallholder farming communities. 

Negotiated in 2018 
Loan Amount: USD 125 Mn  

Implementation Period: 2018 – 2024 

Local Development Support project 

The objective of this project is to strengthen local government authorities’ capabilities to deliver services to 

communicate in a responsive and accountable manner and to support economic infrastructure development in 

participating provinces. The overall responsibility of the implementation of this project lies with the Ministry 

of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and Local Government. The project will target more 

vulnerable sections of the population, such as extreme poor, women, women-headed households, unemployed 

youth, people with disabilities and elders in 134 local authorities in Northern, Eastern, North Central and Uva 

province through strengthening local government planning systems, improving local services and economic 

infrastructure by improving local service delivery and economic cluster support, institutional development and 

contingent emergency response. 

Negotiated in 2019 
Loan Amount: USD 70 Mn  

Implementation Period: 2019 – 2024 

Primary Health Care System Strengthening Project 

The objective of the project is to increase the utilization and quality of primary health care services with an 

emphasis on detection and management of non-communicable diseases in high-risk population groups in 

selected areas of the country. It is expected to achieve this objective by supporting the reorganization and 

strengthening of the Sri Lankan Primary Health Care System. The primary beneficiaries of the project will be 

the users of public Primary Health Care (PHC) Institutions in the selected communities of the country. The 

primary users of the public PHC Institutions tend to be the poorer segments of the population. Within the 

communities supported by the project, those who are most at risk of having or developing a severe or 

catastrophic Non-communicable Disease (NCD) will be the primary target. Project interventions will benefit 

the health sector staff at the central and provincial levels by strengthening their capacities and making resources 

available to plan and execute the strategy for strengthening PHC services.  

Negotiated in 2018 

Loan Amount: USD 200 Mn  

Implementation Period: 2018 – 2024 
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World Bank Technical Missions - 2018 

 

  

Technical Mission Mission Dates 

Technical Missions for Sri Lanka Energy Infrastructure Sector Assessment Program  March 16-30, 2018 

Public Sector Efficiency Strengthening Project – Technical Mission  March 16-30, 2018 

Technical Assistance on Foreign Reserves Portfolio Risk and Performance Mission March 16-30, 2018 

North East Local Services Improvement Project (NELSIP) –Technical Support Mission  March 16-30, 2018 

Technical Assistance to Investment Promotion Component Mission  March 16-30, 2018 

Infrastructure Assessment Program (InfraSAP) for Urban Transport Mission-Technical Visit March 16-30, 2018 

Climate Resilience Improvement Project II (CRIP II), Joint Technical Mission with AIIB March 16-30, 2018 

Climate Change Mitigation Action Support Project (P160552), Technical Mission March 16-30, 2018 

Climate Resilience Improvement Project I (CRIP I), Technical Mission March 16-30, 2018 

Metro Colombo Transformation Platform – Technical Mission March 16-30, 2018 

Dam Safety and Water Resources Planning Project, Technical Mission March 16-30, 2018 

Pre appraisal of the Primary Health Care System Strengthening Project Mission March 16-30, 2018 

Disaster Risk Financing and Insurance and Creating an Enabling Environment for Boarder 

Capital Market Development  

March 16-30, 2018 

Public Sector Efficiency Strengthening Project - Technical Mission March 16-30, 2018 

Technical Mission on Establishing of a Natural Flood Forecasting and Early Warning System March 16-30, 2018 

Technical Assistance Mission to Enhance Trade and Competitiveness in Sri Lanka March 26-29,2018 

Perspectives on Labour Market Challenges in Sri Lanka Technical Mission April 2-7, 2018 

Sri Lanka Energy Infrastructure Sector Assessment Program- Technical Mission Apr 30- May 11, 2018 

Technical Assistance to Update DS Division Estimates of Population and Poverty Mission May 21 - June 1, 2018 

Technical Assistance: Reforming Income Support for the Elderly Mission May 21 - June 1, 2018 

Sri Lanka Energy Infrastructure Energy InfraSAP- Technical Mission May 28 - June 11, 2018 

Plantation Sector Engagement – Technical Assistance  May 31- June 5, 2018 

Climate Change Mitigation Action Support Project (P160552), Technical Mission July 2-6, 2018 

Primary Health Care System Strengthening Project Technical Assistance Mission July 2-6, 2018 

Building Regulation for Resilience Technical Assistance Scoping Mission July 25-27, 2018 

Plantation Sector Engagement – Technical Assistance Mission August 1-7, 2018 

Technical Assistance to Update DS Division Estimates of Population and Poverty Mission August 6-17, 2018 

Technical Mission on Establishment of National Flood Forecasting and Early Warning System 

Mission 

August 6-17, 2018 

Technical Assistance on Trade Policy and Trade Facilitation Mission August 13-16,2018 

Elderly Care Project,  Technical Mission Sep 10 - 17, 2018 

Technical Mission on Climate Resilience Improvement Project (CRIP) Mission Sep 17-22, 2018 

National Natural Disaster Insurance Scheme – Technical Mission Sep 24-28, 2018 

Local Development Support Project – Technical Mission  October 7-12, 2018 

Technical Assistance on Trade Policy and Trade Facilitation Mission October 8-19, 2018 

Sri Lanka Climate Resilience Program Multi Phase Programmatic Approach – Technical Mission October 20-26, 2018 

Local Development Support Project – Technical Mission  Oct 26 – Nov2, 2018 
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Middle East & South Asia 
Division 
 

Middle East 
Development partners of the Middle East have been playing a significant role towards social 

and economical development of the country focusing on the development priorities of the 

country, since mid 1970s.  
 

Bilateral development partners agencies such as Saudi Fund for Developemnt (SFD), Kuwait 

Fund for Arab Economic Development (KFAED) and Export Development Bank of Iran 

(EDBI) as well as multilateral development partners agencies such as OPEC Fund for 

Internatioanl Development (OFID) enrich the Middle East portfolio through Concessional 

Loans and Export Credits while Government of Bahrain, Kazkastan, Oman have provided 

few grants to construct houses specially for the IDPs resettlement.  
 

Since 1975 GOSL has obtained fourteen numbers of loans worth of USD 281 million from 

KFAED and it has provided two grant assistance worth of USD 2 million for feasibility studies 

of Moragahakanda Irrigation & Agricultural Development Project and Moragolla 

Hydropower Project. 
 

The total amount of loans extended by the SFD as at end of 2018 was USD 386 million. The 

priority areas of the SFD assistance are; Road, Health, Irrigation & Community Development 

Sectors, Higher Education etc. 
 

Since its inception OFID has extended USD 333 million as public sector loan facilities to Sri 

Lanka and out which the majority has been given for development of roads. Other priority 

areas of OFID are Education, Irrigation, Power & Energy, Tea Development and Science & 

Technology.  

Uma Oya Multipurpose Development Project and the Rural Electrification-8 Projects were 

financed under two loans amounting approximately USD 530 million by EDBI. The 

Government of Iran has agreed to provide USD 450 million which is 85 percent of the total 

cost of the “Uma Oya Multipurpose Development Project”. However, imposing of sanctions 

on the Iran’s international relations, it has to stop funding on this project. So far, around      

USD 51 million has been disbursed by the Iran for this project.  The Government decided to 

continue the work with the deployed Iranian Contractor utilizing the Government funds 

ensuring the bilateral ties between Iran and Sri Lanka. 

Moreover, the project of “Rural Electrification Project – 8” has also been started under Iran 

financial assistance at a cost of EUR 77 million. Out of which, 75 percent of the TEC was agreed 

to be financed by the Iran which is EUR 58 million. However, EUR 32 million has been 

disbursed by Iran for this project. 
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Major portion of borrowings from Middle East has been invested in the sectors of Irrigation, 

Roads & Bridges, Power & Energy and Health sectors. The concessional and fixed financial 

terms, longer maturity as well as the flexible conditions of procurement guidlines of Middle 

East development partners are more advantage to the country. 

 
Total Commitments from the Middle East Partners (USD Mn) 
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Disbursements in 2018 
 
Total disbursements from the Middle East development partners are USD 51 million during 
the year.  

 

 
Commitments from the Middle East Development Partners in 2018 
 

Two loan agreements were concluded and signed during 2018 with SFD and OFID for the 

implementation of following projects.  
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Saudi Fund for Development

USD 16 Mn

Kalu Ganga Development Project – Additional Financing

Due to unforeseen geological conditions in the foundations and 
necessary design revisions have led to a price increase of the Kaluganga 

Development Project. in this regard, SFD, KFAED and OFID has 
provided aditional financing and Loan Agreement with the SFD has 

signed on 18th July 2018.

OPEC Fund for International Development

USD 50 Mn

Technological Education  Development Programme

Project helps to construct technical laboratories and provide required 
machinery and equipment to the schools. The Loan Agreement has 

signed on 3rd July at the Headquarters of OFID in Vienna.
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OFID

•Rehabilitation of the A017 Road Corridor Project (Rakwana -
Suriyakanda)

•USD 40 Mn

•The project will augment the capacity of 18.0 km of a critical section of an
‘A’ class corridor connecting the Southern Province to the Sabaragamuwa
Province.

SFD

•Establishment of Faculty of Medicine, University of Sabaragamuwa

•USD 50 Mn

•This project will increase the admission of more student to medical
faculties in the country.

Projects Being Implemented In 2018 

Future Assistance from Middle East Partners 
 
Following projects has been identified for the financing of Middle East developments partners 

and anticipated to conclude financing agreements during 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In addition to the above projects, proposal of the establishment of the Medical Faculty at 

University of Moratuwa has forwarded to the KFAED and total cost of the project is        

LKR 8,011 million (approximately KWD 15 million). 

 

 Moreover, project proposal of the Construction of Center Excellence Fourteen Storied 

Multi-Tasking Building at Teaching Hospital Peradeniya has forwarded to the OFID and 

total cost of the project is LKR 7,950 million (approximately USD 46 million). 

Middle East Prortfolio  Loan Amount 
(USD Mn) 

Saudi Fund for Development 

Epilepsy Hospital and Health Centers Project – Additional Financing 12.0 

Kalu Ganga Development Project – Additional Financing 16.0 

Road Network Development Project 60.0 

Improvement of Peradeniya – Badulla – Chenkaladi Project 60.0 

Left Bank Development Project in Kalu Ganga 45.0 

Wayamba University Township Development Project 28.0 

Kuwait Fund for Arab Economic Development 

South Eastern University Development Project – Phase 1B 11.0 

Kalu Ganga Development Project – Additional Financing 16.0 

Reconstrucion of 25 Bridges Project 35.0 

Building Complex for the Faculty of Health Care Science, Eastern University 33.0 

OPEC Fund for International Development (OFID) 

Road Network Development Project 40.0 

Colombo National Highways Development Proejct 50.0 

Western Proince Road Development Project 17.0 

Rehabilitation of the A 05 Road Corridor From Badulla to Chenkaladi 60.0 

Kalu Ganga Development Project – Additional Financing 18.0 
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South Asia 
 

India 
 

Indian development assistance are mainly channeled in the form of loans, grants and technical 

assistance, mainly focusing on improvement of economic infrastructural facilities, livelihood 

development, education, healthcare, capacity building and economic renewal. In this 

backdrop, Government of India has become one of the major development partners among 

other traditional development partners.  

 

 

Indian Loan Financing in 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line of Credit 

A line of credit is an account 

can have with a bank or 

credit union that allows to 

borrow money when need it, 

up to the preset limit for the 

line. Interest is only charged 

once borrow money. 

 

 Purchase of Equipment Supplies to Three Forces and Sri 

Lanka Police – USD 100 Mn 

 Restoration Northern Railway Line – USD 416 Mn &      

USD 382 Mn 

 Restoration Railway Sector Development – USD 318 Mn 

 USD 45.27 Credit Line for Development of Kankasanthurei 

Harbour. 

 

Buyers Credit 

A loan obtained by the 
overseas purchaser for 
procurement of goods 
or services. 

 Greater Dambulla Water Supply Project – USD 60.69 Mn 

 Procurement of two AOPV Ships to Sri Lanka Navy – USD 

124 Mn 

 Alawwa, Pothuhera and Polgahawela Integrated Water 

Supply Project – USD 91.8 Mn 

 Aluthgama, Mathugama and Agalawaththa Integrated 

Water Supply Project – USD 164.9 Mn 
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Commitments and Disbursements under Loan Financing 
 
During the year, the loan assistance amounting to USD 45 million for the financing of the 
project of Kankesanthurai Harbour was signed. During 2018 USD 49 million has been 
disbursed. 

 

  
 
Indian Grant Initiatives  
 
Indian Grant assistances are provided through the scheme of Special Development Projects 

and Small Development Projects.  

 

Special Development Projects Small Development Grant Projects 

The grant of USD 270 million has been extended 

for the purpose of construction of 50,000 housing 

units in Northern, Eastern, Central and Uva 

Provinces under the Special Development Project 

Scheme. This project is implemented by 

UNHABITAT, IFRC, Habitat for Humanity, Sri 

Lanka and the National Housing Development 

Authority. Planned 46,000 houses in the Northern 

and Eastern provinces have already been 

completed excluding 131 residual houses. 

Remaining 4,000 houses have been scheduled to be 

constructed in Uva and Central Province.  Out of 

this 1,000 houses are nearly been at completion 

stage. The balance 3,000 houses are planned to be 

completed as early before mid-2019. 

The Government of India provides a maximum 

of Rs. 300 million for a project under Small 

Development Projects category. A number  

projects are being  implemented at present 

covering sectors of  Resettlement, Livelihood 

Development, Employment, Women 

Empowerment, Vocational Training, 

Education & Research, Cultural Activities, 

Sports, Industrial Development, Infrastructure 

Development of Medical Centers and 

Hospitals and Supply of Medical Equipment.  
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Setting up of Emergency Pre Hospital Care Ambulance Service in Sri 
Lanka 
 

In Sri Lanka, there is a rising demand for emergency medical care due to various reasons such 

as road accidents, heart attacks, traumas, poisoning, disaster victims, etc. consequently, 

immediate medical attention is needed to save the lives of such victims. Having recognized 

the necessity, Government of Sri Lanka has taken initiative to establish an Emergency Pre 

Hospital Care Ambulance Service with the support of the Government of India. The project 

has been completed in 2018 by providing 297 ambulances island wide. The project is 

implemented successfully by addressing the burning emergency requirement of the people 

living in the remote areas of the country. The government of India has extended                          

USD 22.06 million grant assistance for the implementation if this project. 
 

The “1990 Suwaseriya Foundation” was established by enacting an Act passed by the 

Parliament. Since the intended project activities under Indian grant assistance have been 

successfully completed, all the assets including 297 ambulances of the project have been 

transferred to the above foundation which is a government owned institution. Now the 

project is being implemented by the above foundation. 
 

 
Ongoing Grant Projects  

Project  (Rs. Mn) 

Setting of an Emergency Pre Hospital Care Ambulance Service 3,530 (USD 22 Mn) 

Implementation of Indian Grant Assistance for 50,000 Housing Projects 43,200 (USD 270Mn)  

Implementation of Indian Grant Assistance for 10,000 Housing Projects 11,200 (USD 70 Mn) 

Construction of New Jaffna Cultural Center 1,800 (USD 11.35 Mn) 

Renovation of 27 Schools in Northern Province 250 

Construction of a Surgical Unit and Supply of Medical Equipment at 
Teaching Hospital Batticaloa. 

275 

Training School for Dalada Maligawa at Pallekele, Kandy 145 

Building Complexes and Necessary Facilities for the Faculties of Agriculture 
and Engineering at the Jaffna University 

600 

Construction of 3,400 Sanitation Units/Toilets in Batticaloa District  300 

Construction of 300 Low Cost Transit Housing Units in Madhu, Mannar 300 

Construction of 600 Houses under Model Village Housing Project in 25 
District of Sri Lanka 

300 

Construction of Multi-ethnic Trilingual Secondary School in Polonnaruwa 300  

Upgradation of Thondaman Vocational Training Centre Hatton 199 

Construction of 3000 Rain Water Harvesting Units in Jaffna District 294 

Upgradation of Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies Eastern 
University, Batticaloa. 

275 

Construction of 153 Houses in Sobitha Thero Village in  Anuradhapura 300 

Upgradation of Saraswathi College in Pussellawa 95 

Gramashakthi Housing Project in Southern Province  300 

Grama-Shakthi Housing Project in Northern Province of Sri Lanka  300 

Establishment of a Temperature Controlled Warehouse – Dambulla 300 
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Pakistan  
 
First loan assistance from Pakistan was obtained in 1991 amounting USD 5 million for 

procurement of railway wagons. The Government of Pakistan has offered USD 50 million as 

a Line of Credit in 2006 for Defence sector. Further, Pakistan has offered a USD 10 million 

Credit Line in 2017. 

 

A grant assistance of USD 1 million has obtained from Pakistan for the Housing Programme 

for the IDPs in Mannar and Vavuniya Districts in 2014. The project has still been implemented. 

In addition, USD 350,000 has been offered as grants for 6 development projects by 2014.   

 

Government of Pakistan has agreed to provide a Credit of USD 200 million to Sri Lanka and 

currently Department of External Resources is in the process of negotiating terms and 

conditions of the loan with Pakistani authorities.  
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Advanced Economies Division 

Development Partnership with Advanced Economies 
 

Financial assistance from the countries in the western hemisphere, Australia, New Zealand 

and Russia to Sri Lanka is mobilized through the Advanced Economies Division of the 

Department of External Resources. The major development partners in the who provide 

financial assistance to Sri Lanka comprise of Germany, Netherlands, European Union, USA, 

France, Spain, Austria, Belgium, Russia, Australia, United Kingdom, Hungary and Finland.  
  

The composition and the form of foreign financing received from Governments and respective 

lending agencies of these countries have been substantially changed with the graduation of 

Sri Lanka to a middle income level economy in 2010. Due to the reduction of concessional 

financing or soft loans with low interest rates, the development assistance obtained from these 

countries and agencies has been deviated towards a mix of non-concessional and concessional 

funds and export credit facilities.  
 

These financing were obtained mainly in the form of export credits, commercial credits 

concessional loan assistance and grant assistance. Most of the non-concessional borrowings 

from western countries have been utilized to complete the urgent and prioritized 

development projects in the sectors of roads, bridges, water supply and social infrastructure 

such as development of hospitals and improvement of healthcare facilities with a view to 

providing quality, high-tech and reliable healthcare facilities to the people.  

 

Commitments and Disbursements  
 
 

 

 

 

0

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Financing Commitments & Disbursement movements from 2007 upto 2018 (USD Mn)

Commitments Disbursements

Financing Commitments & Disbursements from Advanced Economies 2007 to 2018 (USD Mn) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Commitments 337 439 138 547 124 234 488 370 224 713 177.27 349 

Disbursements 264 313 295 361 202 223 312 246 307 233 188.61 196 
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Foreign Financing Commitments made in 2018 
 
Necessary steps were taken in 2018 to conclude financial arrangements in order to implement 

the following projects under export credit facilities, concessional financing as well as grant 

assistance from Advanced Economies. 
 

Financing Commitments in 2018 
 

Development Partner Project  
Amount              

(USD Mn) 

French Agency for 
Development (AFD) 

Green Power Development and Energy Efficiency 
Improvement Investment Program – Tranche 2  

34.7 

ING Bank N.V. of the 
Netherlands 

Hemmathagama Water Supply Project 96.5 

Gov. of Australia Governance for Growth Programme 25.0 

Rabobank of Netherlands Rural Bridges Project 59.1 

Government of France Development of Mini Dairy Cooperatives 16.2 

ERSTE Bank of Austria Upgrading of Operation Theatres and ICU 
Equipment 

11.3 

Unicredit Bank Austria Supply of Medical Equipment to the Medical 
Faculties of Rajarata and Eastern University and 
the Faculty of Allied Health Science of the 
University of Peradeniya 

6.1 

Unicredit Bank Austria Augmentation of Water Pipelines along with the 
Orugodawaththa – Ambatale Road Development 
Project 

62.7 

Unicredit Bank Austria Implementation of the Kirama – Katuwana 
Integrated Water Supply Project 

13.0 

USA The Compact Agreement between the Millennium 
Challenge Corporation (MCC) and the 
Government of Sri Lanka (Additional Financing)  

2.6 

USAID Programme for Strengthen Partnership for 
Democratic Governance and Social cohesion 

              9.7 

USAID Sustain and Inclusive Economic Growth 
Programme 

12.4  

 

 

10%

49%
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17%
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2%

14%

Sectoral Distribution of Commitments

Power and Energy

Water Supply

Livestock Development

Bridges

Health

Higher Education
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Key Projects negotiated in 2018 
 

A list of key projects negotiated during 2018 under the financial assistance from Advanced 
Economies is as follows. 

 
Major projects being implemented in 2018 
 
Hemmathagama Water Supply Project 

 

Safe drinking water is an essential prerequisite for better health and socio economic 

development in a country. At present, the safe drinking water coverage in the country is 

around 86 percent of the population while the population having pipe borne water supply 

facilities is around 46 percent. Though the country has achieved significant progress in terms 

of access to safe water coverage at national level there is regional disparities in coverage of 

safe water in district /DS & GN division wise all around the country. Districts such as Nuwara 

Eliya, Badulla and Monaragala have safe water coverage less than the national average. When 

Development 
Partner 

Project 
Amount 

(USD (Mn) 

Austria 

 

Supply of Firefighting Vehicles/Equipment for the 

Colombo Municipal Council 

11.93 

 

Austria 

 

Supply of Railway Bridges and Turn-Tables and Auxiliary 

Supplies and Service for Maintenance and Expansion of 

Railway Network 

8.64 

 

Austria 

 

Construction and Replacement of Old Kelaniya Railway 

Bridge Project 

10.23 

 

Brazil 

 

Procurement of Rolling Stock for Upcountry line Operation 

for Sri Lanka Railways – Purchase of 12 No’s Locomotives 
49.00 

U.S.A 

The Compact Agreement between the Millennium 

Challenge Corporation (MCC) and the Government of Sri 

Lanka 

480.00 

French Agency for 

Development (AFD) 

Construction of Rathmalana - Moratuwa Waste Water 

Management Project 
86.00 

French Agency for 

Development (AFD) 

Mundeni Aru Integrated Irrigation Project 

 

172.00 

 

UK Construction of Rural Bridges Project 63.00 

France 

 

Implementation of a Neonatal and Obstetrics Reference 

Center for the De Zoyza Maternity Hospital Project 

30.00 

 

Netherlands 

 

Strengthening of the Health Delivery Service in the 

Northern Province 

60.00 

 

Netherlands 

 
Development of Polunnaruwa Vocational Training Institute 33.00 

Netherlands Construction of Rural Bridges Project 54.00 

Germany Reconstruction of Panadura Base Hospital 120.00 

Total 1,178.00 
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considering pipe borne water facilities throughout the country, Uva, Sabaragamuwa, North 

Western and Northern provinces are behind the national average.  

 

In light of the above, the government has decided to implement the Hemmathagama Water 

Supply Project to provide safe pipe born drinking water to the people in Hemmathagama and 

Aranayaka areas in Kegalle district of Sabaragamuwa Province. Around seventy percent of 

households living in Hemmathagama area basically depend on ground water sources for their 

drinking water requirements. Most of these ground water sources dry up during the dry 

season and people has to spend much time to collect water during this period for their 

domestic water needs. The existing surface water sources mainly in Aranayaka & 

Hemmathagama are situated close to tea and rubber estate areas and water in these sources 

are not suitable for drinking purposes due to its high level of pollution. In this background, 

majority of people living in these areas are demanding safe drinking water for their 

households. Having considered the above situation, it has been proposed to implement the 

above project to provide drinking water for a population of around 197,000 people living in 

the area. The estimated contract cost of the project is Euro 81.9 million. The ING Bank N.V. of 

the Netherlands has agreed to finance this project. 

 

Enhancing and Upgrading of Institute of Engineering Technology (IET), 

Katunayake  

 

The human factor is the most important parameter for ensuring a continued success of the Sri 

Lankan industrial sector and of Sri Lankan workmanship abroad. Education and training has 

therefore become an important part of the country investment strategies for increasing and 

stabilizing economic growth and ensuring job opportunities in the country and abroad. 
 

Since its establishment in 1985, the Institute of Engineering Technology Katunayaka has been 

actively involved in producing qualified manpower for the industry community. In the future, 

the role of the Institute of Engineering Technology Katunayaka will be much more important 

particularly in manpower enhancement and manpower development for the engineering 

sector. The current student enrolment is around 1,500 whereas an average of 2,000 

applications are being received for the annual intake of 450 students. Reports reveal that huge 

unmet demand for middle level technicians who have national diplomas equivalent to NVQ 

level 6.  

 

Facilities of the IET has not been improved with the increased intake of the students in past 

several years and this has resulted in a huge problem of insufficient facilities such as class 

room space, equipment and required academic staff. Taking into account the above facts 

government decided to enhance and upgrade the IET, Katunayake. The total estimated cost 

of the project is Euro 9.5 million. The Government of Austria provided an interest free soft 

loan to finance the above project through the Raiffeisen Bank of Austria. 
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Supply of 100 Ambulance Cars to the Government Hospitals  
 

Emergency Medical Services is being established as a priority in the Health Care System. 

Based on international research, doctors proved that the most critical time for trauma and 

major medical patients is the first hour of the emergency, also known as the “golden hour”. 

Because of this, the role of ambulances have been transformed from a transport vehicle to a 

mobile extension of the hospital services. 

 

The project provides 100 Ambulances to enhance Pre-Hospital care to patients in transit so 

that complications from harmful or inadequate pre-hospital care is eliminated and care to 

infants through specific medical equipment is provided, so that the patients delivered to 

physician and nursing personnel at hospitals are able to professionally treat these patients and 

rehabilitate them to society as contributing citizens. The ambulances provided in this project 

are comfortable and stable for the transport of patients that require emergency pre-health care 

treatment and neonatal patients that must have extreme stability and comfort so that the 

emergency medical technicians can do their part to reduce the infant mortality rate in this 

country. 

 

The total cost of the project is Euro 9.8 million. The project was financed under the Austrian 

Soft Loan Scheme with zero interest rate. 
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United Nation’s Agencies & 
Technical Assistance Division 
 

United Nation’s Agencies 

The United Nations and Technical Assistance Division of the ERD is one of the most diversified 

division in the department. It coordinates with a large number of UN Agencies to secure financial and 

technical assistance to implement projects and programmes in different nature as part of 

Government’s development efforts. Furthermore, it involves in mobilization of foreign training 

opportunities and services of volunteers offered by the development partners.  
 

The UN, collectively and through its specialized agencies, funds, programmes and offices has 

been supporting the Government of Sri Lanka through the implementation of projects and 

programmes identified under the “Development Assistance Framework” which is jointly 

prepared by GOSL and UN agencies in each five year period. This framework guides 

individual UN agencies to prepare their country programmes with more specific targets and 

detailed implementation programmes, and provides a strategic direction to UN agencies to 

closely work with the GOSL to implement the projects and programmes. 
 
 

The current partnership in between the GOSL and the UN continues with the “United Nations 

Sustainable Development Framework (UNSDF)” 2018-2022 which provides the overarching 

framework for the work of the United Nations in Sri Lanka in line with the national priorities 

of the Government of Sri Lanka. 
 

The following key projects were signed between GOSL and UN agencies in 2018. 

UN 

Agency 
Project 

Amount 

(USD Mn) 

WFP Country Strategic  Plan 2018 - 2022 46.83 

IFAD 
Implementation of Smallholder Agribusiness Partnership (SAP) Program        

(Enhancement) 
6.18 

UNFPA Country Program Action Plan 2018 - 2022 4.00 

FAO 
Strengthening the e-agriculture Environment and Developing ICT-mediated 

Agricultural Solutions 
0.10 

UNHCR 
Enabling Returnees in Kilinochchi, Puttalam and Mannar Districts to Access 

their Rights 
0.01 

 

In addition to the above UNICEF and UNFPA has signed annual work plans for 2018 under 

the Country Programme Action Plan (CPAP) for the period of 2018-2022 signed between 

GOSL and the relevant agencies. The Country Programming Framework (CPF) has also been 

signed by the FAO and GOSL in 2018 for the implementation of the FAO funded projects and 

programmes for the period of 2018-2022. The estimated resources requirement for the 

implementation of this CPF is USD 28 million.  
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Crisis affected 
people  have access 

to food all year 
round 

(USD 15 Mn)

School aged 
children in food 

insecure areas have 
access to food all 

year round

(USD 13 Mn)

Children under 5, 
adolescent girls, 
and women of 

reproductive age  
have improved 

nutrition by 2025

(USD 4 Mn)

Vulnerable 
communities and 

smallholder farmers 
have strengthened 

livelihoods and 
resilience to shocks 
and stresses all year 

round 

(USD 14 Mn)

UNICEF, 
2.53 

IFAD, 
3.47 

WFP, 
1.67 

FAO, 0.60 

UNFPA, 
0.60 

UNHCR, 
0.01 

Disbursements 2018 (USD Mn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commitments and Disbursements  

 
The UN assistance received in 2018 have been utilized to provide relief, rehabilitation and 

reconstruction activities mainly for social and community development through specific 

projects aimed at improving agricultural productivity, fisheries development activities, 

improving livelihoods of rural communities, improving child and maternity health, early 

childhood development and primary education, rural development, providing disaster relief, 

environment protection and women affairs etc. As our records, major share of total 

disbursement has been provided by IFAD, following by UNICEF and WFP assisted 

programmes mainly in the area of child and maternity health, education, water and sanitation 

etc.  

 

   
Note – 1. Includes commitments, disbursements made only through the Department of External Resources 

2. Late disbursements in UNFPA and WFP grants are also included 

IFAD, 
6.18 

WFP, 
46.83 

FAO, 0.10 

UNFPA, 
4.00 

UNHCR, 
0.01 

Commitments 2018  (USD Mn)

The Country Strategic Plan for             

2018-2022 was signed between GOSL 

and WFP on 19.07.2018 at the Ministry 

of Finance. It will contribute to the 

implementation of government 

priorities as articulated in its Vision 2025 

and Public Investment Programme 

(2017–2020) in line with the United 

Nations Sustainable Development 

Framework for 2018–2022. This country 

Strategic Plan seeks to achieve the four 

strategic outcomes.  
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Accordingly, ERD has succeed to reach 

high performance by obtaining 1,734 

number of foreign training opportunities 

in 2018 which is about 11 percent increase 

than the previous year.  These training 

programmes covered by wide range of 

subjects such as Health, Agriculture, 

Animal Husbandry, Infrastructure, 

Environment, Education, Disaster 

Management, Public Administration etc. 

Key Projects/Programmes/Activities being implemented in 2018 
 

UN 
Agency 

Project Grant/ Loan 

IFAD Implementation of Smallholder Agribusiness Partnership(SAP) 
Program  

Loan 

Sri Lanka Smallholder Tea and Rubber Revitalization Loan 

WFP Country Strategic  Plan 2018 - 2022 Grant 

Addressing Climate Change Impacts on Marginalized Agricultural 
Communities Living in the Mahaweli River Basin of Sri Lanka 

Grant 

UNDP Enhancing Biodiversity Conservation and Sustenance of Ecosystem 
Services in Environmentally Sensitive Areas 

Grant 

Ensuring Global Environment Concerns and Best Practices Grant 

UNIDO Minamata Convention Initial Assessment (MIA) Grant 

Environmentally Sound Management and Disposal of Polychlorinated 
Biphenyls (PCBs) Wastes and PCB Contaminated/Contained 
Equipment in Sri Lanka   

Grant 

FAO Strengthening the e-agriculture Environment and Developing ICT-
mediated Agricultural Solutions 

Grant 

Agro-Economic Development Project (ADP) Grant 

Rehabilitation of Degraded Agricultural Lands in Kandy, Badulla and 
Nuwara Eliya Districts of the Central Highland 

Grant 

Implementation of the National Biosafety Framework Grant 

Development of Site Specific Fertilizer Management Grant 

Promote Scaling-up Innovative Rice-Fish Farming and Climate 
Resilient Tilapia pond Culture Practices 

Grant 

UNICEF Work Plan Activities for 2018 Grant 

UNFPA Work Plan Activities for 2018 Grant 

UNHCR Enabling Returnees in Kilinochchi, Puttalam and Mannar Districts to 
Access their Rights 

Grant 

 

Technical Assistance 
Technical Assistance for human resources development in the public sector by facilitating 

effective utilization of foreign training opportunities is another main responsibility of this 

division. Accordingly, this division performs as the Focal Point of contact of the technical 

cooperation by coordinating the development partners and line Ministries/agencies to 

administrate the foreign training opportunities in a transparent manner.  
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The Government of China has gradually 

increased its support to train public sector 

officials by providing training programmes 

covering a large number of subject areas. In 

2018, more than 1,000 officials have been 

selected to obtain foreign exposure in China 

which is 15 percent increase than the previous 

year.  

 

Number of Foreign Training Opportunities Awarded by Development Partners in 2018 

 

In 2018, the majority of the short term training opportunities were provided by Government 

of China which is almost 62 percent, followed by Government of India (11 percent), 

Government of Korea and ADB (8 percent) respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contributions by Development Partners  
 

Government of China 
  

 

 

  

 

 

 
Development 
Partner 

No of  Programmes No. of Nomination 
Received 

No. of Selected Officials 
 

Short Term Long Term Short Term Long Term Short Term Long Term 

China  243 1 1,217 2 1,038                   2 

India 166 1 524 1 183 -  

Korea  33 25 191 66 135 11 

ADB  55                   - 174                  - 131                    - 

Japan 73 12 309 46 93 17 

Singapore  26                    - 245                    - 29                    - 

Malaysia  15                    - 58                    - 22                    - 

Thailand  27 19 149 6 21 - 

Colombo Plan  10                 - 26                   - 15                                               - 

Australia  - 1 - 36 - 36 

Israel  2                    - 3                    - 1                    - 

Total  650 59 2,896 157 1,668 66 

ADB 
8% Colombo Plan 
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China 
62%Malaysia 
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2%

Thailand 
1%

Korea 
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Short Term training Opportunities provided by Development Partners in 2018
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Government of China
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Country Specific 
Group Training

103

Individual 
Training

88

Masters 
Programmes

02

Long Term

 Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA) 
 
 With the aim of raising the interest of Asian youths toward the leading Japanese science 

and technologies at Japanese universities, research institutions and private companies 

the Japan Science and Technology Agency (JST) has provided opportunities to ten high 

school students and two supervisors to take part in the Sakura Science Programme in 

2018.  

 

Government of Korea 
 

 

 

 

 

 

 

The Government of Japan 
 

 

 

 

 

 

 

Government of India 

The Government of Korea 

through the Korean International 

Cooperation Agency (KOICA) 

has provided about 753 foreign 

training opportunities from 2013 

to 2018. 

The Government of Japan provides short 

term and long term training programmes 

annually through the Japanese International 

Cooperation Agency (JICA) to obtain 

exposure from their development experience 

enabling trainees to make productive 

decisions and to deliver efficient, effective 

and good quality service.   

 

 

 

Short 
Term, 93

Long 
Term, 

17

Total Training Oppertunities Received from 
Government of Japan  in 2018 

The Government of India has provided 

in 2018 large number of training 

programmes relevant to the health, 

agriculture, entrepreneurship and 

small medium enterprises, finance and 

accounting, English Language, IT and 

other sectors. 
89
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The Government of Australia 

 
Asian Development Bank  
 
The foreign exposures arranged by the Asian Development Bank (ADB) are mostly comprise 

of Seminars and Forums of 2–8 days and mainly focuses on the senior level officials. As per 

the records, opportunities have been given to around 131 officials in the fields of such as 

environment, trade and finance, capital market, debt management, public sector challenges 

and social protection in 2018. ADB also utilizes the expertise knowledge of Sri Lankan 

Expertise for one training programmes as Resources Person. 

 

Services of Volunteers 
 
Apart from the training programmes, Technical Assistance Division coordinates and facilitate 

to obtain services of foreign experts and volunteers for the line ministries. Based on the request 

made by the line ministries, suitable experts/volunteers are identified and necessary steps are 

taken to recruit them. During the year 2018, the Government of Sri Lanka received Volunteers 

from Korea, Japan, Canada and Australia which accounts for 69, 33, 14, 05 respectively.  

 
Role of the ERD on International Volunteerism 

The Government of Australia has 

been providing opportunities to Sri 

Lankan private and public sector 

officials to follow Master’s Degree 

Programmes in prominent 

Universities in Australia. In 2018 

they have provided 36 opportunities 

in the areas of Economic 

Development, Good Governance 

and Gender. 

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
o

. 
o

f 
O

p
p

o
rt

u
n

it
ie

s

Trend of the Masters Programmes Offerd by the 
Government of Australia

• Co-ordinate to assign the international volunteers to the various agencies  

• Grant entry visa for identified Volunteers 

• Grant residence visa for the Volunteers  

• Grant extension of services to volunteers if necessary 

• Monitor volunteers’ activities in Sri Lanka  

• Issue identity cards for volunteers  

•  
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KOICA
34%

JICA
27%

KUCSS
23%

Canada
12%

Australia
4%

Japanese Development Scholarship Programme (JDS)                                                                    
 The third framework (2018 – 2021) for the Japanese Grant Aid for Human Resources 

Development Scholarship (JDS) was started in 2018 and Government of Japan offered a 

grant assistance of Japanese Yen 265 million (approximately Rs. 374 million) in 2018 to 

facilitate it’s first batch.  
 

International Sae maul Forum 
 International Sae maul Forum was held on   12th December 2018 in Sri Lanka. 
 

Reporting Sessions 
 Two reporting sessions for the returning fellows of JDS and KOICA Masters were 

conducted on 23rd January 2018 and 14th November 2018 respectively. 
 

  Information Sessions  
 An information session was conducted on 09th March 2018 for the officials to make them 

aware regarding the Australian Awards intake 2019. 
 

Volunteer Cooperation 
 12 official ceremonies for dispatch JICA Volunteers have been conducted in 2018 with 

Representatives of the respective Ministries.     

 04 awareness programmes was conducted to KOICA Volunteers on “Role of ERD towards 

the volunteer programs in Sri Lanka” in 2018. 

 Issued 100  identity cards for JICA and KOICA volunteers  

In-country Fellowship Program 
 Conducted two in-country fellowship programs on “Management of Free Trade Zone” 

and “Vocational Education” in Colombo in collaboration by the Government of China.  
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Capital Market and Investment 
Division 
 

Capital Market Division is Responsible for mobilizing domestic financing from local banks 

for the implementation of development projects and facilitating Foreign Currency loans from 

International Markets. Further, this division monitors the global debt capital market 

conditions to seek the best opportunity to access the global markets to fulfill the financing 

needs of the government. 

Mobilizing Domestic Financing from Domestic Banks 

Road Development Authority (RDA) was supported to raise funds from the local banks 

amounting to Rs.151.7 billion to finance 64 priority road rehabilitation and improvement 

projects which by the end of 2018, RDA had disbursed Rs.149.64 million completing almost 

all 64 projects. Other than these priority road development projects, RDA had also accessed 

local bank financing to supplement the domestic financing component of three foreign 

financed projects. This included USD 44.7 million to meet the variations to the scope of works 

of construction of Colombo - Katunayake Expressway Project (CKE), Rs.1,810 million to 

finance the consultancy services for the supervision of construction of the Outer Circular 

Highway Project (OCH) - phase III - Kadawatha to Kerawalapitiya and Rs.2,551 million to 

finance the consultancy services of the Central Expressway Project Section I.  

The Central Expressway Project (CEP), one of the flagship projects of the government also 

accessed the local banks to finance Section II of the CEP. The total length of the Section II from 

Meerigama to Kurunegala is 39.3km. The access to the Section II will be provided through five 

interchanges at Mirigama, Nakalagamuwa, Pothuhera, Dambokka and Kurunegala, to be 

installed with Toll Booths. The project was divided into four contract packages, each section 

with an  approximate length of 10km. Construction works of the Section II was undertaken 

by consortium of four Local Contractors through Joint Ventures comprising in total of 15 

Contractors for which by the end of December 2018, Rs. 52.3 billion was raised from the 

People’s Bank, National Savings Bank, Sampath Bank and Bank of Ceylon to be utilized for 

Land Acquisition, Civil Construction and Consultancy for Construction Supervision. By end 

of December 2018, the physical progress of the project stood at 55.2 percent and the financial 

progress at 44.3 percent. The construction works of the CEP section II is expected to be 

completed by end of 2019. 

Access to safe drinking water is a priority of the government and since year 2014 the National 

Water Supply and Drainage Board (NWS&DB) has entered into loan agreements with local 

banks amounting to almost Rs.71.5 billion for 18 Water Supply Projects. 

In addition to these Priority Water Supply Projects, NWS&DB also accessed local bank 

financing to meet part of the cost of three Indian Exim Bank funded projects; Aluthgama, 

Mathugama and Agalawatta Integrated Water Supply Project, Polgahawela, Pothuhera, 
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Alawwa Integrated Water Supply Project and Kundasale – Haragama Integrated Water 

Supply Project. 

Details of the Water Supply Projects Funded By the Local Banks 

Source: Department of external Resources, National Water Supply & Drainage Board 

Water Supply Project (WSP) Contractor Bank Cost (Rs. Mn) 

Implementation of Colombo City 
Water Supply Improvement Project – 
Phase 1 

V.V. Karunaratne & 
Company   

BOC 2,792.07 

Town’s East of Colombo- Package I 
(Diyagama & Padukka Balance Area) 

Access Engineering PLC BOC 5,170.00  

Bentota WSP K.D.A.Weerasinghe & Co 
(Pvt) Ltd 

NSB 1,239.47  

Ruhunupura Distribution WSP K.D.A.Weerasinghe & 
Company (pvt) Ltd 

Commercial 
Bank 

1,929.61 

Ampara Distribution Network WSP Sunpower Construction 
(pvt)Ltd 

NDB, BOC & 
DFCC 

6,848.06 

Implementation of 22 Water Supply 
Projects for the Enhancement of 
Piped Water Supply Service 
Coverage by the NWS&DB 

National Water Supply & 
Drainage Board 

BOC 3,499.00 

Laggala Water Supply Project Hovael, CML-MTD Joint 
Venture 

HNB 4,495.87 

Wilgamuwa Water Supply Project Hovael, CML-MTD Joint 
Venture 

HNB, NDB  3,580.42 

Town’s East of Colombo- Package III 
- Supply & Laying of HDPE/DI Pipes 
for Distribution Network in 
Homagama, Padukka and 
Seethawaka DS Areas 

Sierra Construction (Pvt) 
Ltd 

BOC 10,049.41 

Uragasmanhandiya, Gonapinuwala, 
Dikkumbura, Weligama WSP 

Squire Mech Engineering 
(Pvt) Ltd 

BOC, People's 
Bank 

1,754.78 

Town East of Colombo District WSP 
Package II 

Maga Engineering Ltd BOC 4,822.96 

Galagedara/ Mawathagama WSP Maga Engineering (pvt) Ltd DFCC 3,126.24 

Kosgama, Avissawella Integrated 
WSP 

International Construction 
Consortium (pvt) Ltd 

BOC 1,382.43 

Medirigiriya Water Supply Project Sanken Construction (Pvt) 
Ltd 

BOC 1,500.03 

Ettampitiya Water Supply Project Tudawe Brothers (Pvt) Ltd. People’s Bank 2,243.89 

Greater Ratnapura Water Supply 
Project 

Subasinghe Contractors & 
Earth Movers-Finite Lanka 
(Pvt) Ltd. 

BOC 1,528.98 

Giridara Water Supply Project Squire Mech Engineering 
(Pvt) Ltd 

People’s Bank 513.28 

Kundasale – Haragama Integrated 
Water Supply Project 

Pratibha Industries Limited BOC  3,378.00 

Matara Stage IV Water Supply Project Kolon-Samsung C&T JV NDB Rupees equivalent 
to USD 76.83 Mn + 
LKR 2,448.81 Mn  

Aluthgama, Mathugama and 
Agalawatta Integrated WSP 

Ion Exchange India Limited BOC Rupees equivalent 
to USD 29.10 Mn 

Polgahawela, Pothuhera, Alawwa 
Integrated Water Supply Project 

Va Tech Wabag Limited BOC Rupees equivalent 
to USD 16.20 Mn 
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Majority of these water supply projects have been financed by local banks with an interest of 

Average Weighted Prime Lending Rate (AWPLR) plus 2.25 percent margin with a tenure of 

14 ½ years including  a 2 ½ years grace period. Priority was given to water projects in areas 

that are vulnerable to the Chronic Kidney Diseases (CKD). 

Given the financial position of the NWS&DB, 75 percent of the loans raised by the NWS&DB 

for rural projects and 50 percent of the loans raised for urban projects will be serviced and 

repaid by the government as approved by the Cabinet of Ministers. 

Further, NWS&DB entered into a loan agreement with People’s Bank in 2018 for Rs. 9,613 

million in lieu of the GOSL counterpart funds for the foreign funded projects. This loan was 

also utilized to settle VAT & Custom Duties of the projects as approved by the Cabinet of 

Ministers. 

Similarly, the Urban Development Authority (UDA) also accessed the People’s Bank for a loan 

facility amounting to Rs. 11,510 million in lieu of the counterpart funds to be provided by the 

GOSL.  
 

Domestic Borrowings by SOEs for Infrastructure Development Projects (Rs. Billion) 

Name of SOE and the Project Bank 
Commitment 

as at 
31.12.2018 

Total 
disbursement as 

at 31.12.2018 

Road Development Authority (RDA)- Priority 
Road Development Projects 

BOC 36.66 35.78 

Peoples Bank 14.59 14.45 

NSB 55.37 55.27 

HNB 28.26 27.63 

Commercial Bank    7.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7.11 

DFCC 1.33 1.31 

NDB 8.35 8.13 

RDA- Colombo Katunayake Expressway Project People’s Bank USD 44.72Mn USD 43.56 Mn 

RDA- Outer Circular Highway Project (Financing 
of consultancy services for construction 
supervision) 

Bank of Ceylon 1.81 0.98 

RDA- Central Expressway Project Section I, 
consultancy services for construction supervision 

Bank of Ceylon 2.55 0.23 

RDA - Central Expressway Project Section II 
(including land Acquisition) 

People’s Bank, 
NSB, Sampath 
Bank,BOC 

52.33 52.33 

Sri Lanka Land Reclamation and Development 
Corporation- Weras Ganga Storm Water Drainage 
and Environment project 

NSB 14.2 2.80 

National Water Supply & Drainage Board NSB, BOC, P/B, 
HNB,NDB, DFCC 
Commercial Bank 

79.53 41.45 

National School of Business Management 
(NSBM)- Construction of Proposed university 
Complex of National school of Business 
Management Limited (NSBM) at Homagama 

BOC 8.60 8.59 

Kotalawala Defence University (KDU)-  NSB USD 201.6Mn Rs. 3.16 Bn +USD 
177.33 Mn 

Ceylon Shipping Corporation Ltd- purchase of 2 
Ships (02 Panamax Bulkers) 

People’s Bank USD 80.7Mn USD 80.7 Mn 

Ministry of Higher Education -relocate and 
develop the Institute of Technology at University 
of Moratuwa 

Commercial, HNB 10.29 10.26 

Source: BOC, Peoples Bank, NSB, HNB, Commercial Bank, DFCC, NDB 
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International Sovereign Bond Issuances 

During the year 2018 International Sovereign Bonds (ISBs) amounting to USD 1,250 million 

with 5 year tenure and USD 1,250 million with 10 year tenure were issued in April 2018. Bonds 

were priced at 5.75 percent and 6.75 percent at par value. This issuance was marked Sri 

Lanka’s twelfth US dollar benchmark offering in the international bond markets since 2007. 

This was also represented the largest offshore bond offering ever by Sri Lanka. 

The geographical distribution was well diversified, with 66 percent to the US, 24 percent to 

Europe, and the remaining 10 percent to Asia for the 5 year tranche and for the 10 year tranche, 

65 percent to the US, 29 percent to Europe, and the remaining 6 percent to Asia. 

 

 

Details of Sri Lanka Sovereign Bond Issuances 

Name Date of 
Issuance 

Ratings 
(Moody’s/ 
S&P/Fitch) 

Amount 
(USD Mn) 

Coupon 
Rate         

 (percent) 

Tenure 
(Years) 

Maturity 
Date 

Price 
As at 

31.12.2018 

Yield as at 
31.12.2018
(percent) 

SL’19 06/01/2014 B1/B+/B+ 1,000.0 6.000 5 14/01/19 100.00 5.83 

SL’19 07/04/2014 B1/B+/B+ 500.0 5.125 5 11/04/19 99.62 6.51 

SL’20 30/10/2010 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10  04/10/20 97.88 7.57 

SL’21 27/07/2011 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 27/07/21 96.50 7.78 

SL’22 25/07/2012 B1/B+/B+ 1,000.0 5.875 10 25/07/22 94.62 7.77 

SL’22 11/07/2016 B1/B+/B+ 500.0 5.750 5.5 18/01/22 94.12 7.80 

SL’23 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 5.750 5 18/04/23 92.75 7.77 

SL’25 28/05/2015 B1/B+/B+ 650.0 6.125 10 03/06/25 90.50 8.05 

SL’25 27/10/2015 B1/B+/B+ 1,500.0 6.850 10 03/11/25 93.62 8.08 

SL’26 18/07/2016 B1/B+/B+ 1,000.0 6.825 10 18/07/26 93.00 8.08 

SL’27 04/05/2017 B1/B+/B+ 1,500.0 6.200 10 11/05/27 88.75 8.08 

SL’28 11/04/2018 B1/B+/B+ 1,250.0 6.750 10 18/04/28 91.00 8.15 

Source: Barclays Bank, HSBC and Citi Bank (Joint Lead Managers for the issuances) 

Foreign Currency Term Loan Facilities from International Markets 

GOSL raised USD 1,000 million successfully in year 2018 through a Foreign Currency Term 

Financing Facility within the approved borrowing limits for 2018. USD 1,000 million was 

disbursed in October 2018 from China Development Bank concluding the transaction 

successfully.  

The USD 1,000 million was raised at 6 Month USD LIBOR plus margin of 2.56 percent p.a.  

Upfront fee of 1.25 percent and the tenure of the facility is 8 years inclusive of a grace period 

of 3 years. The China Development Bank was chosen through a competitive bidding 

mechanism after evaluating 10 financing options submitted by 4 international and domestic 

banks/investment houses. 



Performance Report 2018 
  

  DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES 58 

 

 

Debt Management Division 
 
The Role of the Debt Management Division  

 
  Recording new commitments in the debt management system known as Commonwealth 

Secretariat Debt Management and Recording System (CS-DRMS) database and updating 

details in relation to subsequent amendments such as cancellations and enhancement of 

loan/grant commitments, extension of drawdown periods etc.  

  Entering disbursements, loan repayments, interest payments and other payments related to 

loan agreements to the CS-DRMS  

 Cross-checking the payment claimed by donor agencies with CS-DRMS forecasts, 

authentication of payments and making necessary recommendation for the Central Bank of 

Sri Lanka (CBSL) to pay the due amounts on time 

  Obtaining necessary clarifications for the payment claims made by donor through the 

respective donor desk for the cases where there are discrepancies between donor claims and 

CS-DRMS forecasts which are set in line with the provisions of the Loan Agreement 

   Preparing a summary on terms and conditions of the new loan commitments and submit them 

to the Economic Research Department of the CBSL with copies of agreement. Publish a list of 

loan/grant agreements 

  Providing debt statistics to the Treasury Operations Department (TOD) and other relevant 

agencies and publishing 814 report generated from CS-DRMS on disbursements                 

(project -wise) on the ERD public web 

  Preparation of write-up on foreign debt for Performance Reports, Annual Reports, Budget 

Publication and other publications of the Ministry of National Policies and Economic Affairs 

as well Ministry of Finance and Mass Media.  

  Completion of required economic analytical reports and data relevant to foreign debt of the 

Central Government on time and at a satisfactory level requested by other Divisions of ERD 

and other Treasury Departments  

  Preparation of answers to the Parliament questions pertaining to external debt of the Central 

Government and provide explanations for the issues raised on foreign debt through Audit 

Queries by the Auditor General’s Department.  

 Preparation of Cabinet Observations for Hon. Minister of National Policies and Economic 

Affairs and Hon. Minister of Finance and Mass Media which are relevant to foreign debt 

matters 
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  Communicating with donor agencies with the consent of the respective donor desk of ERD to 

get clarifications / submit clarifications for the foreign debt related issues 

  Taking appropriate actions for various requests made by the outside agencies which referred 

to the Secretary to the Treasury and DG/ERD regarding foreign financing and debt 

  Facilitating the Missions fielded by the Commonwealth Secretariat as their routine work and 

on request of CBSL in order to improve the debt management capacity of the country  

  Provision of required data on foreign debt on annual basis in separate format requested from 

IMF/World Bank through Quarterly External Debt Statistics Initiative in order to publish 

official foreign debt data Debt Management Division  

 

Performance of the Year 2018 

 
  Recorded 57 new commitments in the debt management database (CS-DRMS) with regard to 

the year 2018 and updated as per the subsequent amendments 

  Recorded disbursements, loan repayments, interest payments and other payments related to 

loan agreements in CS-DRMS during 2018 

  Authenticated payment advices received throughout the year from development partners and 

lending agencies and sent CBSL after cross-checking the payment claims with CS-DRMS 

forecasts and referencing respective loan agreements in order to make the due repayments 

and other charges on time  

   Obtained necessary clarifications for the payment claims made by donor agencies through the 

respective donor desks for the cases where there are discrepancies between donor claims and 

our records  

  Prepared and published a list of loan/grant agreements with terms and conditions for the new 

loan commitments during 2018 

  Provided required debt statistics to the other Divisions of ERD and Treasury Operations 

Department (TOD) and other relevant agencies where it is necessary.  

   Prepared and published 814 report generated from CS-DRMS on disbursements (project-wise) 

on the ERD public website  

  Prepared the write-up on foreign debt for Performance Reports, Annual Reports, Budget 

Publications and other publications under the Ministry of National Policies and Economic 

Affairs and Ministry of Finance and Mass Media in 2018 

   Prepared and compiled various economic analytical reports and data relevant to foreign debt 

on time required by other Divisions of ERD and other Treasury Departments 
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  Prepared answers for 3 Parliamentary Questions pertaining to external Government's Debt 

and prepared clarifications for 9 Audit Queries with regard to foreign debt 

  Communicated with donor agencies with the consent of the respective donor desk of ERD to 

get clarifications/submit clarifications for the foreign debt related issues  

  Taken timely and appropriate actions for various requests made by the outside agencies which 

referred to the Secretary to the Treasury and DG/ERD regarding foreign financing and debt 

   Facilitated 03 missions fielded by the Commonwealth Secretariat and the World Bank/IMF in 

order to improve the debt management capacity of the country  

  Provided the required data on foreign debt on annual basis requested from IMF/World Bank 

  Completed the upgrading of the debt management system (CSDRMS) from Version 1.3 to 

Version 2 which will provide improved debt management facilities. This will improve the 

efficiency of overall debt management by enabling   ERD and CBSL to maintain a consolidated 

debt database comprising both foreign and domestic debt of the Government. 
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Sector Coordination & 
Performance Monitoring Unit 
 
The unit is responsible for enhancing foreign aid coordination, mobilization, management of 

external Official Development Assistance (ODA), for implementation of priority projects 

identified in line with the Development Policy framework of the Government of Sri Lanka.  

 

This unit coordinates all divisions of the department and engaged with the following activities 

during 2018 successfully. 

 

2018 Activities 

 Reviewed 62 project proposals received from the line Ministries to obtain the necessary funding 

facilities for the development project and programmes that are to be implemented as 

government development initiatives. 

 Submitted 19 project proposals cleared by the Department of National Planning to the 

development partner desks to obtain foreign finance 

 Prepared project pipeline which are to be implemented with foreign assistance in 

consultation with development partner desks of the department 

 Provided inputs for Annual Performance Report of the department for the year 2017 

 Prepared Foreign Financing Budget Estimates for the ongoing and new project proposals 

for the year 2019 by compiling estimates submitted by the development partner divisions 

of the department 

 Prepared activity plan for the department for year 2018  and prepared the progress report 

of the activity plan 2017 in collaboration with all divisions of the department 

 Update information were submitted for 38 requests received by the Parliament, 

Presidential Secretariat, Prime Minister’s Office, Auditor General’s Department, Various 

Departments of the Treasury and the Deputy Secretary to the Treasury’s Office on various 

matters related to foreign financing projects, their progress, repaying methods, 

procurement delays, etc. 
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Administration & Financial 
Performance  
Administration  

Administration and Finance Divisions provide necessary supporting services for the smooth 

and proper functioning of the department. Development of physical and human resources are 

the main functions amongst them. Actions were taken for proper usage of resources of the 

department within its framework and for the utilization of physical and human resources to 

the optimal level to deliver the functions of the department. 
 

Implementation of provisions of Right to Information Act 

The department has taken actions to implement provisions of the Right to Information Act 

No. 12 of 2016 passed by the Parliament of Sri Lanka. Accordingly, information unit of the 

department was established and Mr. R M P Rathnayake, Director General is the nominated 

officer of the External Resources Department in this regard. The information officers are        

Mr. D A P Abeysekera, Additional Director General and Mr. C W K Dharmasena, Director. 

In 2018, 08 requests for information was forwarded to the information unit and all the requests 

were provided with the required information. 

Staff Development and Training 

The department paid special attention for the capacity development of the staff in 2018. 

Therefore, steps were taken for skills and efficiency enhancement through the provision of 

local and foreign training opportunities for the staff. The foreign and local training 

opportunities, seminars and conferences provided to the staff in 2018 are as follows; 
 

 

Local Training Opportunities Provided to Officers 
 

Training Programme No. of  

Participants 

Framework Agreement as a Tool for Procurement of Medicines 1 

Speech Craft Training with the Toastmasters International for Special Grade 

Officers of All Island Services 
2 

Speech Craft Training with the Toastmasters International for Class I Officers 

of All Island Services 
5 

Database Management in MS Access 1 

Advanced Excel 6 

Capacity Building Programme for the Officers of SLPS Class - I 4 
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Training Programme No. of  

Participants 

Capacity Building Programme Funded by USAID Project 5 

Report Writing Skills 2 

Project Management & Proposal Writing 10 

Presentation Techniques & Public Speaking Skills 5 

Diploma in English for Professionals (DEP) 2018  3 

Supporting Delivery of Strategic Knowledge Solutions Workshop on Input – 

Output Analysis – Part 1 
3 

Training on New CIGAS Program 2 

Certificate in English for Employment Purpose (CEEP) 5 

 

 Foreign Training Opportunities Provided to Officers 
 

Training Programme Country 
No. of 

Participants 

Master’s Degree Program in Economic and Public Policy Australia 1 

The Training Attachment on the Commonwealth Secretariat Debt 

Recording and Management System (CS-DRMS) 

United            

Kingdom 
1 

2018 Seminar on the Management of Free Trade Zone for Sri Lanka China 1 

Economic Analysis of Investment Project Korea 1 

IMF –SARTIAC Fiscal Analysis and Forecasting India 1 

Seminar on Promotion Development under Belt and Road Initiative 

for Developing Countries 
China 1 

Cross Border RMB Settlement and RMB Internationalization China 2 

Financial Strategy for Developing Countries China 1 

Executive Programme on Public Finance Management / Government 

Debt Management 
Japan 1 

Seminar on Highway Building for Foreign Officials under Belt and 

Road Initiative 
China 5 

Seminar on South–South Cooperation for Developing Countries China 4 

Second Country visit of the Diploma in Public Procurement and 

Contract Administration – MILODA Funded by the Second Health 

Sector Development Project (SHSDP) 

India 
2 

 

Second Country Study Visit –Capacity Development Programme For 

the Officers of SLAS (Class-I) 
Malaysia 1 

Seminar on Soybean Production and Processing Technology and 

Intuitional Capacity Building for Developing Countries 
China 1 

Global Partnership for Executive Development Cooperation (GPEDC) 

and 2018 Korea’s Learning and Accelerating Programme (LAP) 
Korea 1 

Seamoul Leadership & Mushrooms Training Programme Korea 1 

Seminar on Promoting Information Connectivity for Asian Countries China 2 
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Financial Review  
Financial Information on Expenditure 

This Department is not identified as a revenue collecting agency and financial information on 

expenditure against provision on Personnel Emoluments, Other Recurrent Expenditure, 

Capital Expenditure and Advance Accounts Operations of the Department under Budget 

Head No.239 in the year 2018 is given in following tables. 
 

 

  

 
 

Personnel Emoluments 

                                                                                                                         (Rs.) 

Original Provision 80,985,000.00 

Add:   

Supplementary Provision  

Transfers under F.R.66 &  F.R.69 1,745,000.00 

Less:  

Transfers under F.R.66  

Total Provision 82,730,000.00 

Expenditure during the year 82,470,025.44 

Other Recurrent Expenditure 

                                                                                                                             (Rs.) 

Original Provision 372,360,000.00 

Add:   

Supplementary Provision 11,100,000.00 

Transfers under F.R.66 &  F.R.69  

Less:  

Transfers under F.R.66 1,745,000.00 

Total Provision 381,715,000.00 

Expenditure during the year 380,911,635.92 

Capital  Expenditure 

                                                                                                                             (Rs.) 

Original Provision 3,601,700,000.00 

Add:   

Supplementary Provision 345,200,000.00 

Transfers under F.R.66 &  F.R.69 940,000.00 

Less:  

Transfers under F.R.66 940,000.00 

Total Provision 3,946,900,000.00 

Expenditure during the year 3,890,313,442.32 
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Summary of Utilization of Budgetary Provision 

Description of 
Expenditure 

2018 Estimates (Rs) 2018 Net Provision 
(Rs.) 

2018 Actual 
Expenditure (Rs.) 

Recurrent Expenditure 453,345,000.00 464,445,000.00 463,381,661.36 

Capital Expenditure 3,601,700,000.00 3,946,900,000.00 3,890,313,442.32 

Total 4,055,045,000.00 4,411,345,000.00 4,353,695,103.68 
 

Advance “B” Account  
The details of the Advance “B” Account of the Public Officials of this department for the year 
2018 are given below. 

Description Approved Limit (Rs) Actual Expenditure (Rs.) 

Maximum limit of expenditure 7,500,000.00 5,262,180.00 

Minimum limit of receipts 3,700,000.00 4,849,463.00 

Maximum limit of debit balance 30,000,000.00 19,554,496.00 
    

Audit Queries 

During the year, 01 audit query from the internal audit of Ministry of National Policies & 

Economic Affairs and 06 audit queries from the Auditor General’s Department were received 

and all the queries were answered.  

Financial Statement - 2018 

The Financial Statement for the year 2018 was submitted to the National Audit Office on                     

27th February 2019

Capital Expenditure 

Object 
Code 

Object Title 2018 Estimate 
(Rs.) 

2018 Net     
Provision (Rs.) 

Expenditure  
(Rs) 

2001 Rehabilitation & Improvement 
of Buildings & Structures 

50,000.00 50,000.00 3,840.00 

2002 Rehabilitation & Improvement 
of Plant, Machinery & 
Equipment   

200,000.00 200,000.00 69,837.50 

2003 Rehabilitation & Improvement 
of Vehicles 

1,000,000.00 1,190,000.00 1,182,807.30 

2102 Acquisition of Furniture and 
Office Equipment    

1,000,000.00 60,000.00 28,900.00 

2103 Acquisition Plant, Machinery & 
Equipment 

1,000,000.00 1,750,000.00 1,712,325.00 

2204 (21)              Asian Infrastructure Investment 
Bank 

3,443,200,000.00 3,634,400,000.00 3,578,579,569.94 

2205 (17) Capital Grants to Non- Public 
Institution 

250,000.00 250,000.00 19,618.00 

2401 Staff Training  5,000,000.00 5,000,000.00 4,982,607.78 

2401 (13) Staff Training - JDS 150,000,000.00 304,000,000.00 303,733,936.80 

 Total 3,601,700,000.00 3,946,900,000.00 3,890,313,442.32 
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Director General

Additional Director General                                                                      
( Debt Management, Local Finance, Capital 

Market & Investment )

DM

Director 

AD

AD

CM & I

Director 

AD

PP & I

Director 

AD

AD

Additional Director General                                                                      
(World Bank& IMF, China&AIIB, Middle East & 

South Asia, Sector Coordination & 
Performance Monitoring Unit)                                       

SC&PMU

AD

China & 
AIIB  

Director 

AD

AD

AD

AD

AD

WB & IMF

Director 

AD

AD

AD

AD

ME & SA

Director 

AD

AD

Additional Director General                                                                       
(Information, Resources Coordination & 

Policy Research Studies, East Asia, UN & TA)

East Asia 

Director 

AD

AD

AD

AD

UN & TA

Director 

AD

AD

AD

IRC&PRS

Director 

AD

Additional Director General                                                                       
(ADB and Advanced Economies)

ADB

Director 

AE

Direcor 

AD

AD

AD

Admin

AD

AO

Accounts

Accountant

ITU

ITO

ITO

Organization Chart 

Primary Level Staff - 30 

Public Management Assistants - 42 

Development Officers - 19 

 
DM – Debt Management Division 
CM&I – Capital Market & Investment Division  
PP&I- Partnership Projects & Investment Division 
ITU – Information Technology Unit 
 
 

WB & IMF - World Bank & International Monetary Fund 

ADB – Asian Development Bank Division 

ME & SA - Middle East & South Asia Division 

AE – Advanced Economies Division 

 

UN&TA- United Nation Agencies & Technical Assistance Division  

China & AIIB – China & Asian Infrastructure Investment Bank Division 

IRC&PRS – Information, Resources Coordination and Policy Research Studies Division 

SC&PMU – Sector Coordination & Performance Monitoring Unit 

 

AD - Assistant Director                    

AO - Administrative Officer                    

ITO - Information Technology Officer 
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