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අධ්යක්ෂ ජනරාල්ගේ ජණිවිඩය 

ශ්රී ලංකාව ජ ලංතක ව ලංඛායන ආ ලංතනයන ආන ලං න ආ ලංතන ආ නන ආ ලං  ලංඛාය නන ආ ලං ාරතමය ්තුවේ ජ ලංරධාන ආ ලං

 ගකීම ලං තු තු ලංරතනට ලංඛ  ලං  න ආත් ලංාත්ය ලංභවිය ලංවරතුන ආතු ලං ට ලංඅ ශ්ය ලං තුන ආ ලංූ  ලංඛාය න ලංන ආ ලංරැඛ ලං

කිරීම ලං  ලංරචලිතය ලංකිරීමි.  ලං මරට ලංරත ලංවිායත්මව  ලංඛමත ලංතතමථිව ලංයත් නතු ේ ලංවිවිධා ලංඅාශ්නතුහි ලංාත්ය ලංරැඛ ලං

කිරීම ලංඛ  ලංඛ්රාන ආන ලංකිරී ් ලං ගකීම ලංඇවේළු  ලංඛායන ආ ලං ඛය  අ ලංඅ ශ්ය ලං තුන ආ ලංූ  ලංරතය ලංතනයන ආ ලංඛහ  ලං

 ෘත්තීන ලං මට්ට ් ලං නිකධාරීතු ලං පුහුණු ලං කිරී ් ලං   ලං අනුයුක්ය ලං කිරී ් ලං වටයුවේ ලං ා ලං එනට ලං ර රී ලං ඇය  ලං එනට ලං

අමයර  ලං ඛායන ආ ලං වටයුවේ ලං ඛහ  ලං ඛ න ලං අ ශ්ය ලං තනයන ආනතු ලං ඛහ  ලං ඛායන ආ ලං දර නශ්න ආ ලං  ඛය  තු ලං ා ලං

එමඟිතු ලංකබ ලං ාි. 

ගය ලංූ  ලං තමෂන ලංවේළ ලං ාරතමය ්තුවේ  ලංවිසිතු ලංභරගත් ලං බො  ෝ ලංවතමනනතු ලංඉයමත් ලංඛතමථව ලංඅයුරිතු ලංනිම ලං

කිරීමට ලං කි ලංවීම ලංඛවේටට ලංවරුණකි 

ඉකුත් ලං තමෂ නහි ලංතර්භ ලංවළ ලංවතමනනතු ලංය  ලංදුරටත් ලංඅණ්ඩ  ලංඉදිරිනට ලං ගන ආ ලංන්මට ලංබක රො රොත්වේ ලං න ආ ලං

අයරම ලං 1026 ලං  තමෂ අ ලං ඉකක්වනතු ලං ඛපුර ලං ගනීම ලං ඛහ  ලං  ගකී මතු ලං   ලං වරවී මතු ලං යුවේ  ලං     ඛ ලං

 න ආොබක ලංවටයුවේ ලංවක ලං ාරතමය ්තුවේ ජ ලංවතමන ලංමණ්ඩකන ලං  ය ලංම ේ ලංඅ ාව ලංඛවේක න ලංපිරින ආමමි  ලංඑ ඛයම ලං

 ාරතමය ්තුවේ ජ ලං ඉකක්වනතු ලං ඛපුර ලං ගනීම ලං ඛහ  ලං ඛ  නෝගන ලං දුතු ලං රතය  ලං  රෞනගිතව ලං   ලං   න ආත් ලං

තනයන ආ ලං  ය ලං මතුම ලංම තන ආය  ලං  යා ලංම ේ ලංඛවේක න ලංපිරින ආමමි 

තචලතමන ලංඒ  ේ  ලංඛයරසිා 

අධායක්ෂ ලංතන ආරන

තන ආ නන ආ ලං  ලංඛාය නන ආ ලං ාරතමය ්තුවේ  

“ඛායන ආ ලංමතුදිරන” 

අාව ලං306/71  ලං රොනදූ  ලංරර

බත්යරමුනක

දුරවථන ආ ලංඅාවන : ලං+94 ලං ලං11 ලං ලං2147001 

ෆක්ඛ : ලං+94 ලං ලං11 ලං ලං214701  ලං

විාුත් ලංිතපින ආන : ලං

  බ් ලංඅඩවින : ලං  

PUB-SO002
Highlight
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 1 
 

ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ලාර්තාල - 2016 

1. ශැඳින්වීම 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු යලේ ංර්ධනඹ වහ යහජය ්රතිඳත්ති ්ඳහදනඹ වහ 

ළරසු් කස කිරීභට අලය දත්ත ළඳීමභ වහ ව ගීම් දය  භධයභ යජල  යඹතනඹක් ලේ. තද, 

ශියඹතුලේ සිට ජහතයතුතයඹ දක්හ දත්ත බහවිතහ කයතුනතු ලේ ඉේලුභ වහ ව පුළුේ ඳයහඹක දත්ත 

අලයතහ ලදඳහර්තල්තුතු පුයහරනු රළල.. ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳත්නු රඵන ංග න වහ 

මීක්  ඳදන් යර්ථිකල  කෘෂිකර්භඹ, කර්භහතුත, ලශහභ, ජනගවනඹ, ජහතික යදහඹභ වහ 

අලනකුත් ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතු ක කහනවන  ස කිරීභ තුලිතු ඉවත අලයතහ ඉු  කය ීමභට 

ලදඳහර්තල්තුතු නියතුතයලඹතු කටයුතු කයයි. 

 දැක්ම 

ලේශීඹ ංර්ධන අභිභතහර්ථ හක්හත් කයගළනීභ දවහ කහනවන ලතතයතු ක රඵහ ීමභ තුලිතු කරහඳල  ලඳය 

ගභතුක ක ඵට ඳත්වීභ. 

මමමශලර 

ලගෝනවඹකය  ඳසුබිභක් තුශ භෘේධිභත් ජහතිඹක් ඵට ඳත්වීභ දවහ න තහක් ඹ, ලේක කළඳවීභ ව 

උඳහඹශීනව නහඹකත්ඹ තුළිතු කහනවන වත් නිළයදි වත් දත්ත රඵහ ීමභ භඟිතු ඩහත් පරදහීම ලර ලේලලඹහි 

භහජ යර්ථික ංර්ධනඹට දහඹක වීභ 

2. මදඳාර්තමේන්තුල මගින් ඉටුකරනු බන කාර්යයන්  

 ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඉු කයනු රඵන කහර්ඹඹතු පුළුේ ලලඹතු ඳවත දළක්ලේ. 

2.1 ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳත්නු රඵන ංග න ව මීක්  

2.2 ලභයට භහජ යර්ථික දත්ත එක් ස කිරීභ ව කස කිරීභ ්ඵතුධලඹතු ලදඳහර්තල්තුතු 

භගිතු ඉු  කර අලනකුත් ංඛයහනභඹ කටයුතු 

2.3 ඇතළ් අභහතයහංල වහ ලදඳහර්තල්තුතුර සථහ කත කය ඇති ංඛයහලේඛන ලහඛහ කහර්ඹහර භගිතු 

ඳත්නු රඵන ංග න, මීක්  ව අලනකුත් ංඛයහනභඹ කටයුතු 

2.1 මදඳාර්තමේන්තුල මගින් ඳලත්ලනු බන වංගණන වශ වමීක්ණ 

2.1.1 රාජ්ය ශා රර්ධ රාජ්ය රංම  මව ලා ියයුක්ියය ිළිබබල වංගණනය - 2016 

යලේ ්රතිඳත්ති ්ඳහදනඹට ව ශ්රභ ඵර ළරසු් කිරීභට අලස ඹ යහජය අංලල  මභධයභ යජල  ව ඳශහත් 

යහජය)  ව  අර්ධ යහජය අංලල  ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ ව එභ නිරධහරීතුලේ ්රජහ විදයහත්භක වහ භහජ 

යර්ථික ලතතයතු ක  කළිඵ නිළයදි ංඛයහලේඛන  ස කිරීභ වහ ලභභ ංග නඹ ළරසු් කයන රීම. 

ලභභ ංග නඹට අදහර ංග න උඳලදස කස කිරීභ, ලක්ත රළයිසතු කස කිරීභ, භධයභ යජඹ  ඳශහත් 

යහජය අංලඹ අර්ධ යහජය අංලඹ යය ඹ න ඳිදදි යඹතන 10 ක් ඳභ  ලතෝයහ ලගන ංග න 

්රලසනහලිඹ පර් ඳරීක්හතුට රක් කිරීභ වහ   අනු ්රලසනහලිල  ංලලෝධන සිු  කිරීභ, සිඹලුභ යහජය වහ 

අර්ධ යහජය යඹතන නිලඹෝජනඹ න ලේ ංග න ්ඵතුධීකය  නිරධහරීතු වකහය ්ඵතුධීකය  

නිරධහරීතු ඳත් කය එභ නිරධහරීතු වහ දළනුත් කිරීල් ළඩමුළු ඳළළත්වීභ ව එභ නිරධහරීතුලේ 

වලඹෝගලඹතු ංග න යහමු කස කිරීභ ඹනහදිඹ ංග න පර් ළරසු් කටයුතු ලර ලභභ ර්ඹ 

තුරීම ළරසු් කයන රීම. ලදඳහර්තල්තුතු ්රධහන කහර්ඹහර ඳිදශ්ර, දිසත්රික් ලේක් කහර්ඹහර ඳිදශ්ර වහ ඳශහත් 
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බහ ඳිදශ්ර තුර ලේකයිතු ළි  ංඛයහක් සින න  ලතෝයහ ගත් යඹතන ර ංග න පුණු ව ළඩටවතු 

100 ක් ඳභ  ඳත්හ ්පර්  ංග න ක්රිඹහලිඹ  කළිඵ යඹතන දළනුත් කිරීලභතු ඳසු 2016 

ලනතළ්ඵර් භ 17 න දින යහජය වහ අර්ධ යහජය අංලල  සිඹලු යඹතන තුශ ීමඳ යහප්තවත ංග නඹ 

ඳත්න රීම. ලභභ ංග නල ීම ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ ලතතයතු ක  ස කිරීභට භගහමී ෆභ යහජය වහ 

අර්ධ යහජය යඹතනකභ යඹතනික ත්ක්, එන් යඹතනඹ තු ඉඩ්, ලගතඩනළගිලි, හවන ව උඳකය  

 කළිඵ හයංල ලතතයතු ක රළයිසතුගත කිරීභද සිු  කයන රීම. 

ලභභ ංග නඹට අදහර ලර්ඛීඹ අභහතයහංල, ඳශහත් ්රධහන ලේක් කහර්ඹහර ව ඳශහත් අභහතයහංල, 

දිසත්රික් ලේක් කහර්ඹහර ව අභහතයහංලඹක් ඹටතට අඹත් ලනතන යඹතන විසිතු කස කයන රද R4  

හයංල හර්තහ ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ ්රධහන කහර්ඹහරඹට එක්  ස කිරීල් 

කටයුතු ද ලභභ ර්ඹ තුශ යය්බ කයන රද අතය ලභභ හයංල හර්තහ ලිතු 60% ක් ඳභ  ලභභ ර්ඹ 

තුරීම එක්  ස කය ගළනීභට වළකි විඹ. 

ංග න දත්ත විලසලේ ඹ, මලික හර්තහ ව අහන හර්තහ ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ 2016 ර්ඹ තුශ සිු  

කිරීභට ළරසු් කය තිබුනද 2016 ර්ඹට අදහර ක්රිඹහකහිද ළරළසභ ඉදිිදඳත් කිරීලභතු ඳසු ංග න ක්රභ 

ලේදඹ ලනස කිරීභ ලවේතුලතු පර් ංග න කටයුතු ව ංග න කටයුතු වහ ළි  කහරඹක් 

ලඹදවීභට සිු  වීභ නිහ එභ කටයුතු 2016 ර්ඹ තුරීම නිභ කිරීභට ලනතවළකි විඹ. 

2.1.2 ආර්ථික වංගණනය – 2013/14 

 I. කෘෂිකර්ම රංම  ගණන් ගැනීම 

ශ්රී රංකහලේ යර්ථික ක්ලේත්රල  ඇති ුවහත්භක ලනසක් වඳුනහ ගළනීභ වහ කෘෂිකර්භ, 

කර්භහතුත, ලශ වහ ලේහ ඹන ක්ලේත්රඹතු යය ඹ න ඳිදදි යර්ථික ංග නඹ 

ඳත්න රීම. 

ලභභ ංග නඹ ඹටලත් කෘෂිකර්භ අංලල   ලතතයතු ක  ස කිරීභ මලික අදිඹය  2 කිතු සිු  

කයන රීම. ඳශමු අදිඹය ඹටලත්  ශ්රී  රංකහලේ  අක්කය 20 ට ළි  සිඹලුභ තු රළයිසතු ගත කශ 

අතය එභ ලතතයතු ක භත ඳදන් ව හර්තහක් දළනටභත් ්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. අනතු ක 

ලදන අදිඹය ඹටලත් කෘෂිකර්භහතුතඹට අදහශ සිඹලුභ  කක  කළිඵ විසතයහත්භක ලතතයතු ක 

 ස කයන රීම.   අනු ලභභ අදිඹය ඹටලත් සිඹලුභ තු වහ කුඩහ ලගතවිකහණ්ඩ යය ඹ 

කයමිතු ලගතවි කහයකයිතු, ලගතවි කහයකඹහලේ ගෘව කහණ්ඩඹ, ඉඩ් බහවිතඹ වහ භුක්තිඹ, 

සථීය ලඵෝග, කහනවන ලඵෝග ඹටලත් ගහ ලකතට ඇති බි් ්රභහ , ත් ඳහරනඹ, 

මිිදදිඹ කිවුේදිඹ කයදිඹ භත්ය ගහ, යීම  විඹඹතුට අදහර ලතතයතු ක   ස කයන රීම. 

ලභභ ංග නල ීම  ස කශ ලතතයතු ක බහවිතලඹතු  කළිලඹර කශ හර්තහ කිහිඳඹක් දළනටභත් 

නිකුත් කය ඇත.   අනු තු  කළිඵද හයහංල හර්තහ, ක්ලේත්රල  දත්ත  ස කයන අසථහලේ 

 කළිලඹර කයන රද හයහංල හර්තහ ඇසුලයතු කුඩහ ලගතවිකහණ්ඩ  කළිඵ මලික හර්තහ, වහ 

භතුනහයභ,මුරතිේ, කිලිලනතච්චි දිසත්රික් හර්තහතු ද ල් නවිට ලදඳහර්තල්තුතු ල. 

අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. අලනකුත් දිසත්රික් හර්තහ වහ අතු හර්තහ 2017 ර්ඹ 

තුර නිකුත් කිරීභට ළරසු් කය ඇත. 

 

 II. කෘෂිකාර්මික මනොලන රංම  ගණන් ගැනීම 

කෘෂිකහර්මික ලනතන අංලඹ, රළයිසතු ගත කිරීල් අදිඹය වහ විසතයහත්භක ලතතයතු ක 

 සකිරීල් අදිඹය ලර අංල 2ක් ඹටලත් යය ඹ ලේ. සිඹළුභ භවහ ඳිදභහන යඹතනර වහ 

කුඩහ භධය ඳිදභහන යඹතන නිඹළදිඹක විසතයහත්භක ලතතයතු ක  ස කය ඇත. 
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ර්ල  නිඹමිත කහරකහනුට කර්භහතුත අංලල  දත්ත හර්තහ නිකුත් කය ඇති අතය 

ලශ වහ ලේහ අංලල  දත්ත හර්තහ  කස කයමිතු ඳතින අතය අවිධිභත් අංලල  දත්ත 

විලසලේ  අදිඹලර් ඳතී. 

2.1.3 ගැටුේ මශ තුමලන් මියගිය තුලා ැබූ පුද්ගයින් ශා මද්ඳෂ ශාිය ිළිබබ වංගණනය - 2013 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු ව යහජය ඳිදඳහරන වහ සලේල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

 කහඵේධ  2013 ර්ල ීම ලභභ ංග නඹ ඳත්න රීම. ංග න දත්ත ර නියදයතහඹ තවවු ක 

කිරීභ, දත්ත විලසලේ ඹ ව අතු හර්තහ ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ 2016 ර්ල ීම සිු  කිරීභට ළරසු් 

කයන රීම. ංග නල ීම එක් ස කයන රද දත්ත අතිදතු ගළු ් ලවේතුලතු මිඹගිඹ තුහර රළබ 

පුේගරඹතුට අදහර දත්ත ර නියදයතහඹ තවවු ක කය දත්ත විලසලේ  කටයුතු නිභ කිරීලභතු ඳසු එභ 

2.1.4 ඳරිගණක වාක්රතා වමීක්ණය 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ව ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු  කහඵේධ ඳහේ සිසුතුලේ 

ව ගු ක කතුලේ ඳිදග ක හක්යතහඹ භළනීභ වහ ශ්රී රංකහලේ යජල  ඳහේ ව යජල  අනුභත 

පුේගලික ඳහේ ර 2014 ර්ල ීම ලභභ මීක් ඹ ඳත්න රීම. මීක් ඹ වහ තහක්ණික වහඹ 

රඵහ ීමභ ලභභ ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු සිු කයනු රඵන අතය දත්ත ඳිදග කගත කිරීභ වහ අලය 

ඳිදග ක ළඩටවතු කහ ීමභ ව දත්ත ඳිදග කගත කිරීල් අලනකුත් කටයුතු වහ තහක්ණික 

වහඹ රඵහ ීමභ 2016 ර්ල ීම ද අඛණ්ඩ සිු  කයන රීම.   

2.1.5 ප්රජ්ාිදදයා ශා මවෞය වමීක්ණය - 2016 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) ක්රභලේදඹ බහවිතහ කයමිතු 

ඳත්න රද ්රථභ මීක් ඹ ලර ්රජහවිදයහ වහ ල්ඛය මීක් ඹ - 2016 වළඳිතුවිඹ වළක. ල් වහ 

අතුතර් ජහතික වලඹෝගඹ රඵහ ගනු රළබ අතය ල්ඛය අභහතයහංලල  ඉේනවභ භත ලභභ මීක් ඹ 2016 

ලර් ඳත්න රීම. මීක්  කටයුතු වහ කහර්ඹහර උඳකය  වහ ටළ.රේ උඳකය  මිරීම ගළනීභ, 

්රතිාහයක වහ ද කතු දිිදභත් කිරීභ වහ බහණ්ඩ වහ  ෛදය උඳකය  මිරීම ගළනීභ , ්රහවන ඳවසුක් 

ළඳීමභ වහ අදහර ්ර්ඳහදන කටයුතු ල්ඛය අභහතයහංලල  යහඳෘති කහර්ඹහරඹ භගිතු සිු  කයන රීම. 

මීක් ල  උඳලේඛනඹ ළකසීභ, CAPI තහක් ඹ වහ අදහර ඳිදග ක ළඩටවන ඇතුරත් කිරීභ, 

ක්ලේත්ර ඳරීක්හතු සිු  කිරීභ, ේවිතියික දත්ත ංසකය ඹ සිු  කිරීභ ICF ජහතයතුතය යඹතනල  උඳලදස 

වහ භග ලඳතුවීභ ඹටලත් සිු  කයන රීම. මීක් ඹ වහ ව ක්ලේත්රල  දත්ත  ස කිරීභ වහ දත්ත ්රධහන 

කහර්ඹහරඹ ලත රඵහ ගළනීභ අතු කය ඇති අතය  මලික වහ අතු හර්තහ කස කිරීල් කටයුතු 

යය්බ කය ඇත. ල් න විට, දත්ත ්රකහලඹට ඳත් කිරීල් ක්රිඹහලිඹ ළරසු් කයමිතු ඳතී. 

2.1.6 ෂමා ක්රියාකාරකේ වමීක්ණය - 2016 

අවු. 5 - 17 ඹස සීභහ තුශ සින න සිඹළුභ ශභයිතුලේ යර්ථික ක්රිඹහකහයක් යය ඹ කිරීභ අයමු ව ලකතට 

ලගන ශභහ ක්රිඹහකහයක් මීක් ඹ ඳත්නු රළල.. 2016 ලර්ීම ක්ක ක වහ ෘත්තීඹ මිති ඵතහ 

අභහතයහංලල  ඉේනවභ ඳිදදි ජහතයතුතය ක්ක ක ංවිධහනල  (ILO) තහක්ණික වහ මරය 

වලඹෝගිතහලඹතු, භසථ දියිනභ යය ඹ න ඳිදදි ලතෝයහගත් නිහ  කක 25,000 ක නිඹළදිඹක් 

බහවිතලඹතු ලභභ මීක් ඹ ඳත්න රීම.  

2016 භළයි භහඹ න විට ලභභ මීක් ල  ක්ලේත්ර කටයුතු අතු කයන රීම.  ස කයන රද දත්ත 

ඳිදග කගත කිරීභ වහ ංසකය ඹ කිරීලභතු අනතු ක නිඹමිත කහරඳිදච්ලේදඹ තුරීම අතු දත්ත 

ලගතනුලේ දශ ගුගත කිරීල් (rough tables) හර්තහ ජහතයතුතය ක්ක ක ංවිධහනඹට (ILO) ඉදිිදඳත් කය 

අතු හර්තහලේ විලසලේ  කටයුතු අතු කය ඇත.  

දත්ත අනුසාරෙයන් සංගණන අවසන් වාර්තාව සකස් කරමින් පවතී.
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2.1.7 ගෘශ ඒකක ආදායේ වශ ිදයදේ වමීක්ණය - 2016 

යට තුර සිු වී ඇති භහජ වහ යර්ථික ලනසක් අධයඹනඹ කිරීභ උලදහ ගෘව  කකර යදහඹ් වහ විඹද් 

 කළිඵ ඳිදපර්  ලතතයතු ක රඵහ ගළනීල් අයමුණිතු ෆභ ය 03කට යක් ලභභ මීක් ඹ ඳත්නු 

රළල.. දිළිඳු ජන ලකතටස වඳුනහ ගළනීභටත්, එභ ජනඹහ විඵර ගළතුවීභ වහ යජඹට වහ ලනත් 

යඹතනරට ළඩටවතු ්ඳහදනඹ කිරීභට වහ ්රතිඳත්තිභඹ තීය  ගළනීභටත් ලභභ මීක් ඹ භගිතු 

 ස කයන ලතතයතු ක ළදගත් ලේ. 

ගෘව  කක යදහඹ් වහ විඹද් මීක් ල  වතයන කහර්තුලේ ක්ලේත්ර කටයුතු අතු කය ඇත. නිඹමිත 

කහරකහනුට අදහර දත්ත ඳිදගනකගත කිරීභ දිසත්රික් කහර්ඹහරරීම  සිු  කය අතු අතය ඉරක්කගත 

ඳිදදි ඳිදග ක ගතකර දත්ත ංසකය ඹ වහ  කිදසිු  කිරීල් කටයුතු ද අංලඹ භඟිතු අතු කය ඇත. 

2.1.8 ශ්රී ංකාමේ ශ්රමබ වමීක්ණය - 2016 

ලේහ නියුක්තිඹ, ලේහ වියුක්තිඹ ඇතුළු ශ්රභඵරඹට ්ඵතුධ විවිධ ක ක ව ව  හල  කහරහනුූපඳ 

සිු න ලනසවී්  කළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ ලභභ මීක් ල  අයමු යි. ශ්රී රංකහ ශ්රභඵර මීක් ඹ 

1990 ලර් සිට හර්ෂික ලනතකඩහ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන අතය ලභභගිතු හර්ෂික වහ කහර්තුභඹ දත්ත 

නිකුත් ලකලර්.  

ශ්රී රංකහ ශ්රභඵර මීක් ල  වතයන කහර්තුලේ ක්ලේත්ර කටයුතු ද ්පර්  කය ඇත. නිඹමිත 

කහරකහනුට අදහර දත්ත ඳිදග කගත කිරීභ, ංසකය ඹ වහ  කිදසිු  කිරීල් කටයුතු දිසත්රික් ලේක්  

කහර්ඹහරරීම සිු  කය ඇති අතය  හල  නියදයතහඹ තවවු ක කය තිල.. එලේභ, කහර්තුරට අදහර හර්තහ 

ළකසීභ, නිකුත් කිරීභ වහ ල. අඩවිල  ඳශ කිරීභ නිඹමිත කහරඹ තුශ සිු  කය තිල.. 

ලකතිදඹහනු යජල  යධහය ඹටලත් සිු  කයනු රඵන KOSTAT යහඳෘතිඹ තුලිතු ශ්රී රංකහ ශ්රභඵර 

මීක් ල  ක්ලේත්ර කටයුතු 2017 ර්ල  සිට CAPI ක්රභලේදඹ ඹටලත් ටළ.රේ ඳිදග ක බහවිතලඹතු 

සිු  කිරීභට අලප්තවක්ෂිතඹ. 2016 ර්ඹ තුරීම ලභහි ළරසු් කටයුතු වහ නිඹමු මීක්  කටයුතු අතු 

කයන රීම. 

ලගුල 1 : ශ්රී ංකාමේ ශ්රම බ වමීක්ණය 2016 

දර්කය ශ්රී ංකාල පුරු ව්ත්රී 

ශ්රභ ඵරකහඹමඹ අවු :15 වහ ඊට ළි  )  ම‟000)  8,311 5,304 3,007 

ලේහ වියුක්ති ජනගවනඹ ම‟000)  363 154 209 

ශ්රභඵර වබහගීත් අනුඳහතිකඹ  ම%)  53.8 75.1 35.9 

ලේහ වියුක්ති අනුඳහතිකඹ  ම%)  4.4 2.9 7.0 

2.1.9 වී රව්ලැන්න ඇව්තමේන්තු කිරීමේ වමීක්ණය 

2015 2016 භව කතුනඹ වහ 2016 ඹර කතුනඹ වහ වී ගහ කයන රද බි් ්රභහ ඹ, හභහනය අසළතුන 

ව මුළු නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු කිරීභ ලභභ මීක් ඹ භගිතු සිු  කයයි. 2015 2016 භව කතුනඹ වහ 

2016 ඹර කතුනඹ වහ     දිසත්රික්කර වී ගහ ලකලයන හිද ක්රභඹ නිලඹෝජනඹ න අකහයඹට 

අක්කයඹට  ලවක්ටඹහයඹකට හභහනය වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීභ ද ලභභ මීක් ඹ භගිතු සිු  

කයයි.  

ලභහිීම ජහතික භේටමිතු වහ දිසත්රික් භේටමිතු එක් එක් කතුනඹ තුශ ගහ කයන රද ව අසළතුන ලනරහ 

ගත් බි් ්රභහ ඹතු ග නඹ කිරීභට වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීභ වහ න මීක්  ඳත්තුනට 

ලඹු නි. එලභතුභ, භවළලි ඵර ්රලේලර කුඩහ කශභනහකය  ලකතේාහල භේටමිතුද ඉවත දක්න රද 

ංඛයහතීතු  කළිලඹර කිරීභට ලඹු නි. 

PUB-SO002
Highlight

PUB-SO002
Highlight

PUB-SO002
Highlight
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  අනු 2015 2016 භව කතුනඹ වහ වී ගහ කයන රද බි් ්රභහ ඹ, හභහනය අසළතුන ව මුළු 

නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු කිරීභ, වහ 2016 ඹර කතුනඹ වහ ඉවත ඇසතල්තුතු රට අදහර ලතතයතු ක  

 ස කිරීභට කටයුතු ලඹතදන රීම. 

ඉවත මීක් ඹට භගහමී වී ගහ  කළිඵ උඳහශ්රිත ලතතයතු ක න එක්  එක් වී ර්ග අනු ගහ ලකතට 

ඇති බි් ්රභහ ඹතු , බි් කස කයන රද යකහයඹ, ලඳතලවතය බහවිතඹ, ේනහලක බහවිතඹ ළනි 

විාරයඹතු  කලිඵ දත්තඹතුද එක්  ස කයන රීම.  

2.1.10 මත්, රබර්, මඳොල් ිය්ඳාදන ිදයදේ වමීක්ණය 

2015 2016 ර් වහ ලත්, යඵර් ව ලඳතේ ඹන ්රධහන ලබෝගඹතුලේ නිසඳහදන විඹද් ග නඹ කිරීල් 

කටයුතු අතු කයන රීම. ලත් කිලරෝග්රෆභඹක නිසඳහදන විඹදභ ග නඹ කිරීභට අදහර විසතයහත්භක 

ලතතයතු ක ශ්රී රංකහ ලත් භණ්ඩරල , ලත් ලකතභහිදස අංලල  වහඹ ඇති එභ  කහර්ඹහරලඹහි ලිඹහඳදිංචි 

ලත් ක්වේලිතු එක්  ස කයන රීම. යඵර් නිසඳහදන විඹද් ග නඹ කිරීල්ීම යඵර් ංර්ධන 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ වලඹෝගඹ ඇති ඳත්නු රඵන මීක් ඹ ඳදන් කය ගනු රළබීඹ. ලඳතේ නිසඳහදන 

විඹද් ග නඹ කිරීල්ීම ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳත්නු රඵන ලඳතේ 

නිසඳහදන විඹද් මීක් ඹ ඳදන් කය ගනු රළබීඹ. ලභභ මීක්  භගිතු රඵහ ගතුනහ දත්ත භගිතු 

2015 2016 ගහ ර්ඹ වහ ලත්, යඵර් ව ලඳතේ ර නිසඳහදන විඹද් ග නඹ කිරීල් කටයුතු සිු  කයන 

රීම. 

2.1.11 කෘෂිකර්ම ිය්ඳාදන වමීක්ණය - 2016/17 

කෘෂිකර්භ ක්ලේත්රල  ුවහත්භක තත්ත්ඹ  කළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ වහ අලුලතතු මීක් ඹක් සිු  

කිරීභට ලභභ ලර් ීම කෘෂිකර්භ වහ ඳහිදිදක අංලඹ කටයුතු සිු  කයයි.   අනු කෘෂිකර්භ අංලල  ගෘව 

 කක ර ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතු ක, ඉඩ් බහවිතඹ, ගහ ුවඹ, ත් ඳහරනඹ, ලඵෝග ගහ, න ගහ, 

කෘෂිකහර්මික ලඹදවු්,  නිසඳහදන විඹදභ වහ ලතතග ඳත්හ ගළනීභ යීම ලතතයතු ක  ස කිරීභට ලභභ 

මීක් ඹ ළරසු් කය ඇත.   අනු මීක් ඹ වහ උඳලේඵනඹ  කළිලඹර කිරීල් කටයුතු වහ 

මීක් ඹ ඳළළත්වීභ  කළිඵද අලනකුත් මලික ළරසු් සිු  කය ඇත.  

2.1.12 කාර්මික ිය්ඳාදන ිළිබබ ත්රෛයිමාක ක වමීක්ණය - 2015 

කහර්මික නිසඳහදන යඹතනර නිසඳහදන භේටභ, අමුද්රය ඳිදලබෝජනඹ, ලඹදවු්, ඉඳීම් වහ ලේහ 

නියුක්තිඹ  කලිඵ කහනවන ලතතයතු ක රඵහ ගළනීභ වහ ලභභ මීක් ඹ ළරසු් කය ඇත. 

2015 ර්ල  වතයන කහර්තු වහ 2016 ර්ල  ඳශමු, ලදන වහ ලතන කහර්තු දවහ ක්ලේත්ර කටයුතු 

සිු කය  එභ කහරඳිදච්ලේද දවහ ර්ධක අනුඳහතික ඇසතල්තුතු කය ජහතික ගි ව් අංලඹට රඵහ ීමභ සිු  

කයන රීම. 

2.1.13 රර්තාඳල් ිය්ඳාදනය ඇව්තමේන්තු කිරීමේ වමීක්ෂණය -  2016 

අර්තහඳේ ගහ කයනු රඵන බි් ්රභහ ඹ වහ අලප්තව්ෂිත නිසඳහදනඹතු භහසික පුලයෝකථනඹ කිරීභ ්රධහන 

අයමු  ලකතටගත් ලභභ මීක්ෂ ඹ 2016 ය තුරීම නුයඑළිඹ වහ ඵු ේර දිසත්රික්ක ර ්රහ.ලේ. 

ලකතේාහ භේටමිතු ඳවත දවතු අයුිදතු  සිු  කයන රීම. 

ලභභ මීක්ෂ ඹ 2016 ර්ඹ තුර නුයඑළිඹ දිසත්රික්කලඹහි අදිඹය තුනකිතු ඉු කයන රද අතය, ඵු ේර 

දිසත්රික්කලඹහි අදිඹය ලදකකිතු ඉු කයන රීම.  එහි ක්ලේත්ර කටයුතු ජනහිද   ලඳඵයහිද, අල්රේේ   භළයි ව 

අලගෝසතු   ළප්තවතළ්ඵර් ඹන  කහර කහනු ර සිු  කයනු රළබ අතය එභ මීක්  ්රතිපර අනු 2016 
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ර්ඹ දවහ අර්තහඳේ ගහ කයනු රඵන බි් ්රභහ ඹ වහ අලප්තව්ෂිත නිසඳහදනඹතු භහසික පුලයෝකථනඹ 

කිරීභ සිු  කයන රීම. 

2.1.14 මොකු ළූණු ිය්ඳාදනය ඇව්තමේන්තු කිරීමේ ිදම  වමීක්ෂණය - 2016 

ලරතකු ළූ ව ගහ කයන ලගතවීතු ංඛයහ වහ බි් ්රභහ ඹ අනු අලප්තව්ෂිත නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු 

කිරීල් අයමුණිතු යුතු 2016 ලර්ීම ද ලභභ මීක්ෂ ඹ අනුයහධපුයඹ, ලඳතලශතතුන ක, භහතලේ ඹන 

දිසත්රික්කර ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේාහ භේටමිතු වහ භවළලි „එච්„ කරහඳඹ තුශ  කක කශභනහකය  

ලකතේාහ භේටමිතු සිු  කයන රීම. 

ලරතකු ළූ ව නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු කිරීලභහිරහ ඳත්න ලභභ මීක්ෂ ඹ ඹර කතුනඹ වහ සිු කයන 

ඵළවිතු එහි ක්ලේත්ර කටයුතු 2016 ර්ඹ තුශ අලගෝසතු   ළප්තවතළ්ඵර් කහර කහනුලේීම සිු  කයන රීම. 

එභ මීක්ෂ  ්රතිපර අනු 2016 ර්ඹ දවහ     ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේාහ භේටමිතු වහ භවළලි „එච්„ 

කරහඳඹ තුශ  කක කශභනහකය  ලකතේාහ භේටමිතු, ලරතකු ළූ ව ගහ කයන බි් ්රභහ ඹ වහ 

අලප්තව්ෂිත නිසඳහදනඹ ඇතුරත් අතු හර්තහ කස කයන රදි. 

2.1.15 ලාර්ෂික ඉදිකිරීේ කර්මාන්ත වමික්ණය - 2015 

ලභභ මීක් ඹ භගිතු ඉදිකිරී් කර්භහතුතල  ුවඹ ්ඵතුධ නිභහනකඹතු රඵහ ගළනීභ ලභතුභ  ්රතිඳත්ති 

වහ ළශසු් කස කිරීභට අලය දත්ත රඵහ ගළනීභ සිු  කයනු රඵයි. ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹ  2015 

ට අදහර  ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹට අදහශ ක්ලේත්ර කටයුතු සිු  කිරීභ, උඳලේඛ  ංසකය ඹ, 

ලක්ත කිරීභ, දත්ත ඳිදගනක ගත කිරීභ ව අතු හර්තහ කස කිරීල් කටයුතු අතු කය ඇත. 

2.1.16 ලාර්ෂික කර්මාන්ත වමික්ණය - 2015 

හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ 2015 ට අදහර ක්ලේත්ර කටයුතු සිු  කිරීභ ව ක්ලේත්රලඹතු රද ්රලසනහනව 

ංසකය ඹ කිරීභ, ලක්ත කිරීභ වහ ඳිදගනක ගත කිරීල් කටයුතු ්පර්  කය ඇති අතය අතු හර්තහ කස 

කිරීල් කටයුතු  සිු කයමිතු ඳතී. 

හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ 2016 ට අදහර  ක්ලේත්ර කටයුතු සිු  කය ක්ලේත් යලඹතු රද ්රලසනහනව ංසකය ඹ 

කිරීභ, ලක්ත කිරීභ වහ ඳිදගනක ගත කිරීල් කටයුතු  සිු කයමිතු ඳතී. 

2.1.17 ලාර්ෂික මලෂ ශා මව ලා වමීක්ණය - 2016 

2016 ර්ල  ලභභ මීක් ඹ සිු  කිරීභ දවහ ්රලසනහලිඹ  ළශසු් කිරීභ, මීක් ඹ  කළිඵද ක්ලේත්ර 

නිරධහරීතු දළනුත් කිරීභ පුණු ව ළඩටවතු ඳළළත්වීභ ව මීක් ඹට අදහර  ක්ලේත්ර කටයුතු සිු  කිරීභ 

්පර්  කය ඇති අතය ක්ලේත්රලඹතු රද ්රලසනහලි ංසකය ඹ, ලක්ත කිරීභ වහ ඳිදගනක ගත කිරීල් 

කටයුතු  සිු කයමිතු ඳතී. 

2.1.18 ඳරීක්ණාත්මක මිදී ගැනීේ වමීක්ණය 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු සිු  කයනු රඵන තත්  ළදගත් කහර්ඹඹක් තුලතු ෆභ භහඹකභ ලකතශම 

ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ ග නඹ කය ්රකහලඹට ඳත්කිරීභඹ. ලභභ දර්ලකහංකඹ ග නඹ කිරීභට අලය 

මිර ලතතයතු ක රඵහ ගළනීභ වහ ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු විසිතු ලකතශම දිසති රක්කල  නහගිදක ්රලේල 

යය ඹ න ඳිදදි ඳරීක් හත්භක මිරීම ගළනීල් මීක් ඹ සිු  කයනු  රළල.. ලකතශම ඳහිදලබෝගික මිර 

දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ වහ ලකතශම දිසත්රික්කල  නහගිදක සීභහ තුර භධයසථහන 14 කිතු බහණ්ඩ ඳළ 

වහ මිර ග තු  ස කිරීභ සිු  කයනු රළල.. ලභහිීම ලතෝයහගත් බහණ්ඩ වහ ලේහතුහි මිර ලතතයතු ක 

අඛණ්ඩ ලතෝයහගත් ලශළේ ලිතු එක් එක් බහණ්ඩඹ වහ කහ ඇති  කිදවිතය තත්ඹතුට අනුකූර 

එක් ස කයනු රළල.. ගෘව  කකඹතුලේ නතභ විඹද් යටහ විදවහ දළක්වීභට ලභභ ලතතයතු ක බහවිතහ 
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කයනු රඵන අතය ලභභ ඳරීක් හත්භක මිරීම ගළනීල් මීක් ල  ලතතයතු ක භගිතු ලකතශම 

ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ ව ්රකහලඹට ඳත්කිරීභ සිු කයනු රළල.. 

2.2 මමරට වමාජ් ආර්ථික දත්ත එක්රැව් කිරීම වශ වකව් කිරීම වේබන්ධමයන් 

මදඳාර්තමේන්තුල මගින් ඉටුක රමනකුත් වංයානමය කටයුතු 

2.2.1  වී ිළිබබ වංයාමල්න 

වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීල් මීක් ලඹතු රඵහ ගත් දත්ත විග්රව ලකතට 2016 ලර් භව ව ඹර 

කතුන වහ දිසත්රික් භේටමිතු ලතතයතු ක ්රකහලඹට ඳත්කයන රීම. එලභතු භ, භවළලි ඵර ්රලේලර කුඩහ 

කශභනහකය  ලකතේාහල භේටමිතුද, ඉවත දක්න රද ංඛයහතීතු  කළිලඹර කය ල. අඩවිල  ්රකහලඹට 

ඳත්කයන රීම. 

2.2.2 ප්රජ්ාිදදයා වංයාිය 

ජනගවන දත්ත  කළිඵ ඳහර්ලිල්තුතුට, යහජය අංලල  විවිධ අභහතයහංල, ලදඳහර්තල්තුතුරට,අර්ධ 

යහජය යඹතන රට, පුේගලික අංලල  යඹතන රට, ඳර්ල කඹතුට, සිසුතුට වහ විවිධ අලයතහ වහ 

දත්ත ඉේනව් වහ ලතතයතු ක රඵහීමභ නිතිඳතහ සිු  කයයි. එලභතුභ, ජන වහ නිහ ංග නඹ 2021 වහ 

ංග න කහණ්ඩඹක තයභ මනහගිදක, ග්රහමීඹ අංලඹතු වහ)  තීය ඹ කිරීභ, ංලලෝධන රට රක් කර යුතු 

ංග න කහණ්ඩ 210ක් වඳුනහ ගනු රළබ අතය  හයිතු පර් රළයිසතුගත කිරීල් ලේඛන 78 ක් 

ඹහත්කහනවන කිරීභ වහ ක්ලේත්රඹට ඹන රීම. මීට අභතය ඳළිදස 21 ළඩ ටවලනහි යධහය ඇති 

“NSDS Country Training Programme” ළඩටවන ඳළළත්වීභ, ංඛයහන හක්යතහ ර්ධනඹ කිරීල් 

ළඩටවතු ඹටලත් භහධය ව ගු ක කතු දළනුත් කිරීල් ළඩටවතු 2 ක් ඳළළත්වීභ ද සිු  කයන රීම. 

2.2.3 මගොඩ මගොිදතැන් වංයාමල්න  

කතුන භේටමිතු මලික දත්ත හර්තහක කතුලේ වහඹ ඇති එක් ස කයනු රඵන ලගතඩ ඉඩ් ර ලඵෝග 

ගහකයන බි් ්රභහ ඹ, නිසඳහදනඹට අදහර හර්ෂික  ස කයනු රඵන ංඛයහතීතු ද ංයහංලගත කය 

යජල  ්රතිඳත්ති ්ඳහදකයිතු වහ අලනකුත් යඹතනරට දත්ත රඵහීමභට කටයුතු කශ අතය එභ දත්ත  

ල. අඩවිඹටද ඇතුරත් කයන රීම.  

ලභහිීම. සථිය ලබෝග ව කහනවන ලබෝග ඹටලත් සුළු අඳනඹන ලඵෝග, ඳශතු ක, .එරළු, ධහනය ර්ග වහ යනිර 

ලබෝග ඇතුළු ලබෝග ර්ග 60 ක් ඳභ  යය ඹ න ඳිදදි ගහ කයන රද බි් ්රභහ ඹ ව අසළතුන 

2015 2016 භව කතුනඹ වහ ඇසතල්තුතු කය ්රකහලඹට ඳත් කයනු රළබීඹ. 

2.2.4 වත්ත්ල වංයාිය  එක් රැව් කිරීම - 2016  

2016  ර්ල  ීම ත්ත් ංඛයහති ර ගු හත්භකබහඹ ළි දියු ව කිරීභ දවහ තුතු ඇති කයනු රළබ 

සිඹලුභ නිහ  කක , යජල  වහ ලඳ්ේගලික ලගතවිඳරේ යදිඹට ලගතස ලතතයතු   ස කයන රීම. 

ලභභගිතු  ඇති කයනු රළබ එශ වයක්, මී වයක්, එළුතු, ඵළටළුතු, ඌයතු, කුකුශතු, තහයහතු, කළුකුතු වහ 

ු තු යීම තුතු  කළිඵද ලතතයතු ක වහ ත් ංඛයහ ද එශ කිිද, මී කිිද වහ බිත්තය නිසඳහදනඹ  කළිඵ 

ලතතයතු ක ද ග්රහභ නිරධහිද භේටමිතු එක්  ස කයන රීම.  

එක්  ස කයනු රළබ එභ ලතතයතු ක ්රහ. ලේ. භේටමිතු වහ දිසත්රික්ක භේටමිතු  කළිලඹර ලකතට, 2016 ර්ඹ 

දවහ ඉවත දවතු එක් එක් ත්ත් ගව ඹ ද කිිද වහ බිත්තය නිසඳහදනඹ  කළිඵද ඇසතල්තුතු ද  කළිලඹර 

කිරීභට කටයුතු ලඹතදන රීම. 
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2.2.5 මව් ිළණිව මරණ ද වතුන්මේ වංයාමල්න  

2016 ර්ල  දි, 2015 ර්ඹ දවහ ඳශහත් ඳහරන යඹතන භගිතු භස  කණි තුතු භළරීභට ඵරඳත්ර රඵහ 

ු තු ග ඝහතකහගහය  ලිතු , භස  කණි භය  රද තුතු පීළිඵද ංඛයහලේඛන  එක් ස කයන රීම. එභ 

ලතතයතු ක භගිතු 2015 ර්ඹ දවහ දිසත්රික් භේටමිතු භස  කණි භය  රද තුතුලේ  ංඛයහති  කළිලඹර 

කයන රීම. 

2.2.6 ආශාර ම  ඳෛය 

හර්ෂික  කශලඹර කයනු රඵන යවහය ලලේ ඳත්රඹ භගිතු  ක පුේගර යවහය ළඳයුභ ලඳතුනු් කයන අතය 

එභගිතු යලේ ඳතින ලඳෝ  තත්ත්ඹ ජහතික භේටමිතු  කළිබිඹු ලේ.  2015 ර්ල  කෘෂිකහර්මික 

නිසඳහදන ළරකිේරට ලගන 2015 ර්ල   ක පුේගර යවහය ළඳයුභ  කළිඵද ඇසතල්තුතු  කලිලඹර 

කයනු ඇත. 

 

2.2.7 ජ්ාියක ගිණුේ 

ශ්රී රංකහලේ ජහතික ගි ව් කස කිරීල් නිර ගීමභ ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුට 

ඳළරී ඇති අතය කහර්තුභඹ වහ හර්ෂික  ජහතික ගි ව් ළකසීභ සිු  කයනු රඵයි.  

2016 ය තුරීම 2010 ඳහද ර්ඹ ලර ලගන කන රද ජහතික ගි ව් ංඛයහතීතු ව අලනකුත් 

කහර්ඹඹතු ඳවත දළක්ලේ. 

1. දශ ජහතික නිසඳහදිතඹ ඇතුළු සිඹළුභ හර් යර්ථික ංඛයහතීතු නිසඳහදන, යදහඹ් ව විඹද් 

්රලේලඹතු ඹටලත් 2015 ර්ඹ වහත් 2015 සිේළනි කහර්තු ව 2016 ර්ල  ඳරන, ලදන ව 

ලතන කහර්තු වහත් නිකුත් කිරීභ ව ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

 
2. 2015 ර්ඹ වහ සිේන කහර්තු වහ දත්ත නිකුත් කිරීල්ීම   වහ භහධය දළනුත් කිරීල් 

ළඩමුළුක් ඳළළත්වීභ. 

 
3. ්රකහලඹට ඳත්කයන රද ජහතික ගි ව් දත්ත ඹහත්කහනවන කිරීල් ංලලෝධිත ්රතිඳත්තිඹ අනු නිළයදි 

කයන රද 2014 හර්ෂික වහ කහර්තුභඹ ජහතික ගි ව් දත්ත ව 2016 මුේ කහර්තු ලදලකහි ජහතික ගි ව් 

දත්ත ප්තව යකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

 
4. ජහතික ගි ව් දත්ත ළි  දියු ව කිරීභ වහ දත්ත රඵහ ලදන යඹතන ලනුලතු කෘෂිකර්භහතුත , 

කර්භහතුත අංල වහ ළඩමුළු 1 ඵළගිතුද ලේහ අංලඹ වහ ළඩමුළු 3 ක්ද ඳළළත්විණි. 

 
5. ශ්රී රංකහලේ යර්ථික ක්රිඹහකහයක් භඟිතු රඵහ ලදන බහණ්ඩ ව ලේහතුහි නිභළවුභ ව එහි අතයභළදි 

ව අතු ඳහිදලබෝජනඹ, යනඹන ව අඳනඹන ව දශ ්රහේධන ්ඳහදනඹ ඹනහීම ක ක ව යහශිඹක් 

 කළිඵ විසතයහත්භක  ලතතයතු ක ඳඹන „ළඳයු් ව බහවිතහ‟ ගු 2010 ර්ඹ ඳහදක ලකතටලගන 

තු යටත් ඹහත්කහනවන කර අතය   අනු 2010 ර්ඹ වහ යදහන - ්රතිදහන ගු කස කිරීභ. 

2010 ර්ඹ වහ කස කයන රද ළඳයු් ව බහවිතහ ගු, යදහන - ්රතිදහන ගු ව ඊට අදහශ 

යධහයක ගු ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ වයවහ ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

 
6. හර්ක් යටේ නිලඹෝජනඹ කයමිතු ඉතුදිඹහලේදි ඳතී හර්ක් මුළු වහ අලය දත්ත රඵහ ීමභ ව 

හර්ක් යටර ජහතික ගි ව් ලතතයතු ක ඇතුරත් හර්තහක් කස කිරීභ. ඊට අභතය ලනත් ලේශීඹ 

ව විලේශීඹ යඹතන වහ අලය දත්ත විලසලේ ඹ කය කස  කිරීභ වහ රඵහ ීමභ. 

 
7. 2010 ඳහද ර්ඹට අනු 2015 ර්ල  ජහතික ගි ව් හර්ෂික හර්තහ කස කිරීභ. 
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ලගුල 2 : ලාර්ෂික ජ්ාියක ගිණුේ ඇව්තමේන්තුල ප්රධාන දර්ක 2013-2016 (2010 ඳාද ලර්ය යටමත්) 

දර්කය 2013 2014* 2015* 2016** 
දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ර්ධනඹම%)  3.4 5.0 4.8 4.4 

 ක පුේගර දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ ම ක කඹේ)  466,112 498,828 522,355 558,363 

 ක පුේගර දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ මඇලභිදකහනු ලඩතරර්)  3,610 3,821 3,844 3,835 

 ක පුේගර දශ ජහතික යදහඹභ ම ක කඹේ)  455,126 487,462 508,936 542,669 

 ක පුේගර දශ ජහතික යදහඹභ මඇලභිදකහනු ලඩතරර්)  3,525 3,734 3,745 3,727 

 ක පුේගර දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ මඇලභිදකහනු ලඩතරර්)  ර්ධනඹ ම%)  7.7 5.8 0.6 -0.2 

 ක පුේගර දශ ජහතික යදහඹභ මඇලභිදකහනු ලඩතරර්)  ර්ධනඹ ම%)  7.1 5.9 0.3 -0.5 

දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ගභය මිර දර්ලකඹ ම2002=100)  122 126 127 131 

දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ගභය මිර දර්ලකඹ අනු උේධභනඹ ම%)  6.2 2.9 0.8 3.6 

*  ංලලෝධිත, **  ඹහකහලිකයි 

ලගුල 3 : කාර්තුගත ජ්ාියක ගිණුේ ඇව්තමේන්තුල ප්රධාන දර්ක, 2014 කාර්තු 1 ක ට2016 කාර්තු 4 දක්ලා 

(2010 ඳාද ලර්ය යටමත්) 

දර්කය 

2014* 2015* 2016** 

කාර්තු 

 

කාර්තු 

 

කාර්තු 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතල  

ර්ධනඹ ම%)  
1.3 2.2 5.1 10.6 4.6 7.0 5.3 2.9 5.1 2.4 4.6 5.3 

දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතල  

ගභය මිර 

දර්ලකඹ 

ම2002=100)  

132.3 128.0 126.8 117.8 135.2 128.8 127.5 117.7 139.1 134.8 128.9 124.4 

දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතල  

ගභය මිර 

දර්ලකඹ 

අනු 

උේධභනඹ 

ම%)  

2.7 4.2 2.8 2.5 2.2 0.6 0.5 -0.1 2.9 4.6 1.1 5.7 

*  ංලලෝධිත, **  ඹහකහලිකයි 

2.2.8   ජ්ාියක ඳාරිම ෝගික මි දර්කය (NCPI) (ඳදනම 2013 = 100) 

 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු නිකුත් කයනු රඵන නතභ ඳහිදලබෝගික මිර 

දර්ලකඹ න ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ 2015 ඔක්ලතෝ්ඵර් භ සිට අදහර ලිත් භහඹ අතු වී දින 

21 ඳසු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රළල.. ජහතික ඳිදලබෝගික මිර දර්ලකල  ඵය තළබීභ 2012 13 ර්ල  

ඳහිදලවෝගිකඹතුලේ විඹද් යටහ  කළිබිඹු න යකහයඹට ජහතයතුතය  කළිගත් ක්රභලේදඹතුට අනු කස 

කය ඇත. ජහතයතුතය ්භත ක්රභලේදඹතුට අනු න ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ එන් ජහතික ඳහිදලබෝගික 

මිර දර්ලකඹ කස කිරීල්ීම ශ්රී රංකහලේ ඳශහත් න ඹභ යය ඹ න ඳිදදි මිර ග තු  ස ලකලර්.  
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ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු භව ලකතශම නහගිදක ්රලේලඹ වහ ඳභ ක් සීභහ න 

මිර දර්ලකඹක් 1953 ඳටතු 2008 අල්රේේ භහඹ දක්හ ග නඹ කය ්රකහලඹට ඳත් කය ඇති අතය ලකතශම 

දිසත්රික්කල  නහගිදක ්රලේල වහ ඳභ ක් සීභහන මිර දර්ලකඹක් 2008 භළයි භහල  සිට ල් දක්හ 

ග නඹ කය ්රකහලඹට ඳත් ලකලර්. ලකලේ ලතත් මුප යටභ යය ඹ න ඳිදදි මිර ලනසවී් ග නඹ 

කිරීභ වහ න දර්ලකඹක අලයතහ   න විට භතු විඹ. ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ 

වහ දියිලතු සිඹළුභ කුු ්බඹතුලේ ඳිදලබෝජන යටහ වු නහ ගළනීභ 2012 13 ලර් ඳළති ගෘව  කක 

යදහඹභ වහ විඹද් මීක්  භගිතු සිු  කයනු රීම. ෆභ ගෘව කහණ්ඩඹක්භ සිු  කයනු රඵන සිඹළුභ 

යකහයල  විඹද් අතුතර්ගත න අතය එභ ලතතයතු ක භගිතු යලේ ෆභ ගෘව කහණ්ඩඹක්භ නිලඹෝජනඹ ලේ.  

ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකල  ඳදන් ර්ඹ ලර 2013 ර්ඹ රකහ ඇත.  

ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ වහ ෆභ දිසත්රික්කඹකභ ්රධහන නගයල  මිර  ස කයන  භධයසථහන 3 

කිතු බහණ්ඩ ඳළ වහ මිර ග තු  ස කයනු රළල.. ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර දර්ලකඹ මඳදනභ 2013=100)  

ශ්රී රංකහලේ උේධභනඹ භළනීල් නිර මි වභ ලර 2015 ඔක්ලතෝ්ඵර් භහල  සිට බහවිතහ කයනු රළල..   

අනු 2015 ලර් ව 2016 ලර් ජනහිද භ සිට ලදළ්ඵර් භ දක්හ ජහතික ඳහිදලබෝගික මිර 

දර්ලකල  විාරනඹ ඳවත ගු භගිතු දළක්ලේ. 

ලගු රංක 4: ජ්ාියක ඳාරිම ෝගික මි දර්කම  ිදචනය (ඳදනම 2013=100) 

 

මාවය දර්ක රගය 
2015 2016 

ජනහිද 112.8 112.0 
ලඳඵයහිද 108.9 110.8 

භහර්තු 107.6 110.0 
අල්රේේ 107.0 111.6 

භළයි 108.0 113.7 
ජුනි 109.1 116.1 

ජුලි 108.9 115.2 
අලගෝසතු 108.4 113.3 

ළප්තවතළ්ඵර් 108.4  113.5 
ඔක්ලතෝ්ඵර්  109.2 114.7 
ලනතළ්ඵර්  112.0 116.6 

ලදළ්ඵර්         113.2 118.0 

2.2.9 දිව්ත්රික් නාගරික ක ල්ර වශ ිය්ඳාදකයාමේ මි ගණන් රැව් කිරීම 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඉු  කයනු රඵන තත් කහර්ඹඹක් තුලතු දිසත්රික් නහගිදක සිේරය මිර ග තු වහ 

නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු  ස කිරීභයි. එභ  කහර්ඹඹ ළි  දියු ව කිරීභ වහ, දිසත්රික් නහගිදක සිේරය මිර 

ග තු  ස කිරීල් ලඳෝයභ ඳරහත් භේටමිතු ංලලෝධනඹ කයන රීම. සිඹළුභ දිසත්රික්ක ර ්රධහන 

නගයඹතුහි යවහය වහ විවිධ ඳහිදලබෝගික බහණ්ඩ  කලිඵ සිේරය මිර ග තු තිඳතහ, ති ලදකකට යක්, 

භහසික වහ කහර්තුභඹ ඳදනභක් භත එක්  ස කයනු රඵන අතය ලේශීඹ නිසඳහදනඹ ලකලයන  

කෘෂිකහර්මික , ත්ත් වහ ධීය නිසඳහදන ද්රය වහ  නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු  ්රහලේශීඹ ලේක් 

ලකතේාහල භේටමිතු ක්රභත්, භහසික ලදඳහර්තල්තුතුලේ ක්ලේත්ර ංඛයහන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ලඹතදහ 

ගළනීලභතු එක්  ස කයහ මිර වහ ලේතන අංලඹ ලත ලගතුහ ගනු රළල..  

මිර ලතතයතු ක ඇතුරත් කය 2015 ජනහිද සිට 2015 ලදළ්ඵර් දක්හ තිඳතහ සිේරය මිර ග තු මලකතශම 

දිසත්රික්කඹ)  හි මිර වියණිකහලේ 24 න නිකුතු මුද්ර ඹ කය ්රකහලනඹට ඳත් කයන රීම. 2012-2015 

දක්හ දිසත්රික් නහගිදක සිේරය මිර ව නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු ඇතුශත් වියණිකහලේ 33 ළනි 

නිකුතුද මුද්ර ඹ කය ්රකහලනඹට ඳත් කයන රීම.  
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තද, ලභභ සිේරය මිර ලතතයතු ක ව නිසඳහදකඹහලේ මිර ලතතයතු ක ජහතික ගි ව් ග නඹ කිරීභ වහ 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ ජහතික ගි ව් අංලඹට කහර්තුභඹ ලලඹතු රඵහ ලදනු 

රළල.. ලභඹට අභතය දත්ත බහවිතහ කයතුනතුලේ අලයතහඹතු වහද  ලභභ    ලතතයතු ක රඵහ ීමභට 

කටයුතු රහ ඇත. යවහය ද්රය, විෘත ලශ ලඳතශ සිේරය මිර ලතතයතු ක ජනහධිඳති ලේක් කහර්ඹහරඹ,  

මුදේ වහ ක්රභ ්ඳහදන අභහතයහංලල  ව ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුලේ අදහශ නිශධහිදතු ලත තිඳතහ ඉදිිදඳත් 

කයතු රළල.. ලභභ මිර ග තු ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිල ද ්රකහලඹට ඳත් කයනු රළල.. 2016 ර්ඹ 

වහ යුධ වමුදහ නිශධහිදතුලේ ව අලනකුත් තයහතිය්ර පුේගරඹතුලේ රහක න නහකභ ග නඹ කය 

යුධ වමුදහඳති ලත ඉදිිදඳත් කිිදභ සිු  කයන රීම.  

2.2.10 ිය්ඳාදකයාමේ මි දර්කය (PPI) : (ඳදනම 2013 Q4=100) 

යටක ජහතික ංඛයහලේඛන ළඩටවනට ඇතුරත් න මුලික විඹඹක් ලර නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකඹ 

වළදිතුවිඹ වළකි අතය ලේශීඹ නිසඳහදකඹහ තභ නිඳළයු් රට රඵහගතුනහ මිලේ සිු න ලනස වීභ ලභභගීතු 

භනිනු රළල.. ශ්රී රංකහලේ ජහතික ගි ව් ග නඹ කිරීභ වහ ලභතුභ එහි ගු හත්භක බහඹ ළි දියු ව 

කිරීභ වහද ලභභ මිර දර්ලකඹ ඉතහ අලය ලභරභකි. එලභතුභ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ළනි යඹතන වහ 

යලේ නීති ්ඳහදකයිතු ලභතුභ ්රතිඳත්ති ළරළසු් කයතුනතුද  ලභභ දර්ලකහංකඹ බහවිතහ කයනු රඵයි.  

ලේශීඹ නිසඳහදනඹ ලකලයන කෘෂිකහර්මික, ත්ත් වහ ධීය නිසඳහදන ද්රය ර මිර ග තු ්රහලේශිඹ 

ලකතේාහල භේටමිතු අඳ ලදඳහර්තල්තුතුලේ ක්ලේත්ර කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ විසිතු භහසික එකතු කයනු රඵන 

අතය එක් අයිතභඹක් දවහ ්රහලේශිඹ ලේක් ලකතේාහලල  භධයසථහන 03 කිතු මිර ලතතයතු ක  ස කයනු 

රළල.. නිසඳහදන කර්භහතුත වහ උඳලඹෝගිතහ කර්භහතුත මවිු ලිඹ වහ ජරඹ ළඳීමභ)  ඹන අංල ර භහසික මිර 

ලතතයතු ක කහර්තුභඹ ලලඹතු එකතු කයනු රළල.. ඵසනහහිය, දකු , භධයභ ඹන ඳශහත් හි  කහිටහ තිලඵන 

නිසඳහදන කර්භහතුත අංලඹට අඹත් යඹතන 375 කිතු මිර ලතතයතු ක එක් ස කයනු රළල.. නිසඳහදකඹහලේ 

මිර දර්ලකල  ඳදනභ 2013 වතයන කහර්තු ලේ. ්රථභ තහට නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකඹ 2015 ලදන 

කහර්තු වහ ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකඹ විාරනඹ 2015 වහ 2016, ඳරමු 

කහර්තුලේ සිට ලතන කහර්තු දක්හ ඳවත ගුලේ දළක්ලේ.  

ලගු රංක 5: ිය්ඳාදකයාමේ මි දර්කම  ිදචනය (ඳදනම 2013 Q4=100) 

 

මාවය දර්ක රගය 

2015 2016 

ජනහිද        107.3 103.7 

ලඳඵයහිද         103.2 105.8 

භහර්තු        101.9 101.4 

අල්රේේ        102.9 102.6 

භළයි        105.8 104.8 

ජුනි        105.5 107.0 

ජුලි          107.2 107.8 

අලගෝසතු          105.3 106.0 

ළප්තවතළ්ඵර්          105.8 107.0 

ඔක්ලතෝ්ඵර් 104.7 109.9 

ලනතළ්ඵර් 106.3 113.4 

ලදළ්ඵර් 107.2 115.3 
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2.2.11 ජ්ාතයන්තර  වංවංදනාත්මක ලැඩවටශන  (ICP) 

යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු භඟිතු ලභලවඹනු රඵන යසිඹහ-ඳළසි කක් කරහඳල  ජහතයතුතය 

ංතුදනහත්භක ළඩටවන ඹටලත් අයිතභඹතු 297 යය ඹ න ඳිදදි තිඳතහ මඅයිතභ - 42)  භහසික  

මඅයිතභ - 71)  කහර්තු ලලඹතු මඅයිතභ -114)  ව යකට ලදයක් මඅයිතභ - 70)  ලකතශඔ දිසත්රික්කල , 

 කටලකතු , ග්රෆතුඳහස, ළේරත්ත, නහයහලවේතු කට, කඩුලර ව ලවෝභහගභ ඹන නගය ලිතු මිර 

ලතතයතු ක එක්  ස කයන රීම. 2016 ය වහ එකතු කයන රද මිර ලතතයතු ක ඳරීක්හකය, ඳිදග කගත 

ලකතට යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ලත ඹහ ඇත.  

2.2.12 ඳෂාත් ඳාන වංයාිය 

දියිලතු සිඹලුභ භව නගය බහ, නගය බහ ව ්රහලේශීඹ බහ ඇතුරත් ඳශහත් ඳහරන යඹතනඹතුහි 

යදහඹ් විඹද් දත්ත ව එභඟිතු ඳඹන ලේහතු, ඹන තර ඳවසුක් ඇතුලු ලඳතු  ලතතයතු ක  සකිරීභ ෆභ 

ර්ඹකීමභ සිු  කයනු රඵයි. දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල වයවහ ඳශහත් ඳහරන යඹතන භගිතු රඵහගතුනහ 

ලතතයතු ක විලසලේ ඹ කය ශ්රී රංකහලේ දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ කහර්තුගත ග නඹ කිරීභ වහ ජහතික 

ගි ව් අංලඹට රඵහ ලදන අතය හර්ෂික ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ංඛයහන නිඵතුධනඹ ව ංඛයහන 

අත්ලඳතලතහි ද 2015 ර්ඹට අදහශ ඳශහත් ඳහරන ංඛයහතීතු ඇතුරත් කය ඇත. 

2.2.13 ඳර්ම ණ ශා ිදම  රධයයන කටයුතු 

I. ිය වංයාිය ලැඩවටශන 

නිර ංඛයහති ළඩටවන භගිතු යලේ විවිධ යඹතන තු දත්ත උඳලඹෝගීකයලගන කස කශ වළකි 

දර්ලකහංක වු නහලගන එභ දර්ලකහංක දත්ත ඳිදවය ඹ කයතුනතු ලත විධිභත් රඵහීමභ වහ 

අලය ළඩ කළිලරක් කස කිරීභ සිු  කයයි. ලභභ ළඩටවන ජහතික දත්ත කමිු ට අනුඵේධ 

අනුකමිු  23ක් වයවහ සිු  කයනු රඵන අතය ලභහිීම එක් එක් විඹඹතුට අදහර ්රධහන යඹතන 

වු නහලගන එභ යඹතන ර නිලඹෝජිතඹතුලගතු ළු ්රත් අනුකමිු   කහිු හ එභ අනුකමිු  භගිතු 

ක්ලේත්රඹට අදහර දර්ලකහංක වු නහලගන එභ දර්ලකහංක කස කිරීල් ක්රභලේදඹ, නිකුත් කයනු 

රඵන කහර ඳයහඹ ඹනහදිඹ ඇතුරත් ්පර්  හර්තහක් කස කශ යුතු ලේ. 2016 ර්ඹ 

අතු න විට ලභභ අනුකමිු  අතිදතු 22ක ළඩ ්පර් ලඹතු නිභ කය අතු හර්තහ බහයීම 

ඇත. ඉතිිද අනුකමිු  ර කහර්ඹඹතු ත ු යටත් සිු කයමිතු ඳතී.    

 

II. ව්ත්රී පුරු  ාලය රනුල වංයාිය වකව් කිරීම (Preparing Gender Statistics) 

ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු සිු  කයනු රඵන ංග න වහ මීක්  ලතතයතු ක ව අලනකුත් 

මරහශ්රලිතු රඵහගතුනහ රද දත්ත බහවිතලඹතු සත්රී පු ක බහඹ අනු ංඛයහති කස කය එභ 

ංඛයහති ඉදිිදඳත් කිරීභ වහ ල.  කු ක් කස කයන රීම. 

  

III. ජ්ාියක මතොරතුරු කමිටුලට රදා රාජ්කාරී කටයුතු  

ශ්රී රංකහලේ දත්ත ඳඹනු රඵන ්රධහන යඹතන තුනක් න ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන 

ලදඳහර්තල්තුතු, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ වහ ජහතික ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන 

තහක් හඹතනඹ ්ඵතුධ කය ගනිමිතු කරට ලේරහට විලසහනීඹ යකහයඹට දත්ත නිකුත් 

කිරීභ තවවු ක කිරීභ, දත්ත ර ේවිකය ඹ මduplication)  ළරළක්වීභ වහ සිඹළු ලදනහ වහ දත්ත 

විෘත කිරීභ ඳදන් කය ගනිමිතු 2015 ර්ල ීම ජහතික ලතතයතු ක කමිු  සථහඳනඹ කයන රීම. 

ලතතයතු ක  කමිු   සවී් රට වබහගී ලමිතු ලභභ ක්ු ලේ කහර්ඹඹතු වහ වලඹෝගඹ 

රඵහීමභ ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු අඛණ්ඩ සිු  කයන රීම. 
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IV. වාර්ක් වංයාිය වකව් කිරීම 

හර්ක් ංවිධහනඹට අඹත් යටේ ර ංඛයහලේඛන යඹතන විසිතු හර්ෂික හර්ක් භවලේක් 

කහර්ඹහරඹ ලත ඹළවිඹ යුතු SAARC in Figures, SAARC Statistical Year Book ්රකහලන ර ශ්රී 

රංකහට අදහර ංඛයහති දර්ලකහංක ඹහත්කහනවන කය ඹන රීම. මීට අභතය SAARC Expert 

Group, SAARC Catalogue of Publications, SAARC Manual, Statistical Systems ඹන හර්තහ ද 

හර්ක් භවලේක් කහර්ඹහරඹ ලත ඹන රද අතය හර්ක් කරහපීඹ ංඛයහලේඛන යඹතන 

්රධහනීතුලේ හර්ෂික  සවී් රීම එකව ඇති ඳිදදි ශ්රී රංකහට අදහශ සිඹලු ලි ක ලේඛන ඉදිිදඳත් 

කිරීභ ්ඵතුධීකය ඹ කයන රීම. 

 

V. රන්තර් ජ්ාියක ඉල්ලීේ වශා ිළිබතුරු වැඳයීම 

 එක්ත් ජහතීතුලේ ංවිධහනඹට අඹත් යඹතන ව අලනකුත් ජහතයතුතය ව කරහපීඹ ංවිධහන 

භගිතු එනු රඵන ්රලස හලි වහ  කළිතු ක ළඳීමභ ලභතුභ ජහතයතුතය යඹතන ර දත්ත 

ඉේනව් අනු ලදඳහර්තුල්තුතු විසිතු  කළිලඹශ කයනු රඵන දත්ත ලභතුභ ලනත් යඹතන ලිතු 

රඵහගත යුතු දත්ත එභ යඹතන ලත රඵහීමභට අලය කටයුතු ්ඳහදනඹ ලකිදණි. එලභතුභ 

ජහත් ඹතුතය ංවිධහන යඹතන භගිතු ංඛයහලේඛන ක්ලේත්රඹට අදහර විවිධ ්රකහලන වහ අදවස 

විභසී්, අර්ථ නිූපඳන ඉේනව් කයනු රඵන අසථහරීම අදහර ලේශීඹ යඹතන ්ඵතුධීකය ඹ 

කයමිතු එභ අලයතහ ඉු  කිරීභ ද ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු 2016 ර්ල ීම ද අඛණ්ඩ සිු  

කයනරීම. 

 

VI. ඳර්ම ණ ශා ිදම  රධයයන කටයුතු 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ නිරධහරීතු ඳර්ල   කටයුතු රට ලඹතමු කිරීභ වහ   තුළිතු 

ලදඳහර්තල්තුතු තුශ ඳර්ල   කටයුතු ්රාලිත කිරීභ ලභභගිතු අලප්තවක්හ ලකලර්. 

ලදඳහර්තල්තුතු තුශ ඳර්ල   කටයුතු සිු  කිරීභට කළභළත්තක් දක්න විධහඹක නිරධහරීතු 

ලගතු මලික ඳර්ල   ලඹතජනහලි ලගතුහ ගතුනහ රද අතය එභ නිරධහරීතුට විධිභත් 

ඳර්ල   ලඹතජනහලිඹක් කස කයන යකහයඹ  කළිඵ ව ඳර්ල   ක්රභලේද  කශඵ 

පුණු ව අසථහ රඵහ ීමභට ළරසු් කයන රීම. 

  

VII. දර්නඳිය උඳාධි වශා ශියත්ල බාදීමේ ලැඩවටශන 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඉු  ලකලයන කහර්ඹඹතු ඩහත් හර්ථක සිු  කිරීභ වහ 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ විධහඹක නිරධහරීතු ලේශීඹ විලස විදයහර භගිතු ඳත්නු රඵන යාහර්ඹ උඳහධි 

ඳහාභහරහ වළදෆරීභ වහ උනතුු  කයවීල් අයමුණිතු ලභභ ළඩටවන වඳුතුහ ලදන රද අතය 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ විධහඹක නිරධහරීතු අනුයුක්ත අංල ව යඹතන ලත ළඩටවන  කළිඵ 

විසතය ව අඹු ්ඳත් ඹහ කළභති නිරධහරීතු විසිතු ්පර්  කයන රද අඹු ්ඳත් ලගතුහලගන 

ඇති අතය එභ අඹු ්ඳත් ඉදිිද කටයුතු වහ ලඹතමු කය ඇත. 

 

VIII. ඉදිරි දත්ත මුදාශැරීමේ දින වටශන 

ර්ඹ යය්බල ීම 2016 ර්ඹ වහ ඉදිිද දත්ත මුදහවළරීල් දින ටවන කස කය 

ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹට ඇතුශත් කයන රද අතය එතළතු සිට එහි ඹහත්කහනවන කිරීභ සිු  

කිරීභ අඛණ්ඩ ර්ඹ පුයහ සිු  කයන රීම. 

2.2.14 ලයාඳාර ිළිබබ වංයාන නාමාලය(ය( Statistical Business Register) 
 
යහඳහය  කළිඵද ංඛයහන නහභහලිඹමSBR) කස කිරීභ දවහ අලය න යඹතන  කළිඵ ලතතයතු ක ලේශීඹ 

යදහඹ් ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු රඵහ ලගන ඇති අතය ලේශීඹ යදහඹ් ලදඳහර්තල්තුතු ,භහග් 

ලයජිසට්රහර්  කහර්ඹහරඹ, ංාහයක භණ්ඩරඹ ඹන යඹතන ර දත්ත ඳේධති භග SBR          ඹටලත්  
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අතු       ඵතහක් මLink) ලගතඩනගහ ඇත. එලරසිතු භ  යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු නිලඹෝජිතයිතු වහ 

SBR යහඳෘතිඹට ්ඵතුධ අලනකුත් යඹතන ර හභහජිකයිතු ලේ වබහගිත්ලඹතු ළඩමුළුක් 

ඳත්නු රළබ අතය  යඹතන යහමු තුශ ඳතින ේවිග නඹ හිත යඹතන ඉත් කිරීභ වහ යඹතන යහමු 

නියදි කිරීභ ද සිු  කයන රීම. 

 

2.2.15 මගොඩනැගිය( වංයාමල්න 

 

ශ්රී රංකහලේ භව නගය බහ, නගය බහ ව ්රහලේශීඹ බහ ඹන ෆභ ඳරහත් ඳහරන ඵර ්රලේලඹක්භ 

යය ඹ න ඳිදදි භහසික ලගතඩනළගිලි ංඛයහලේඛන එක්  ස කයනු රළ ල.. ලභභ ංඛයහලේඛ   ස 

කයනු රඵතුලතු ්රහලේශීඹ ලේක් කහර්ඹහරඹතුට අනුයුක්ත ංඛයහලේඛ  නිරධහරී ලවෝ ංඛයහලේඛ  

වකහය නිරධහරීතු විසිනි. BS/U/NEW  නමිතු වළඳිතුලන ලභභ ලඳෝයභඹ භගිතු     භහඹට අදහර 

අනුකූරතහ වතික නිකුත් කිරීභ මිඵතුධ ලතතයතු ක රඵහ ගතුනහ රීම.   ඹටලත් හදහ නිභ කයන රද න 

ලගතඩනළගිලි, අතිලර්ක ලකතටස ගළනී් වහ ලනසකිරී්හි ලතුහසික වහ ලතුහසික ලනතන ලගතඩනළගිලි 

ර භවේ ංඛයහ බි් ්රභහ ඹ වහ ඇසතල්තුතු විඹද් රඵහ ගතුනහ රීම. තද එභ ලගතඩනළගිලි ර 

ලගබිභ, බිත්ති වහ වර තනන රේලේ ලකඵු  ද්රයලිතුද ඹතුනද හර්තහ රඵහ ගතුනහ රීම. II න ලකතට 

භගිතු     භහඹ තුර නිකුත් කයන රද ලගතඩනළගිලි ඵරඳත්ර ග න වහ   ඹටලත්  ව ර්ග ්රභහ ඹ  කළිඵද 

ලතතයතු කද රඵහ ගතුනහ රීම. 

 

භහසික එක් ස කයනු රඵන ලගතඩනළගිලි ංඛයහලේඛන ර නියදයතහඹ තවවු ක කය ගළනීභ දවහ ෆභ 
භකීමභ දිසත්රික් ංඛයහලේඛනම භගිතු එක් ඳශහත් ඳහරන යඹතනඹක ලතතයතු ක  ස කිරීභ අධීක් ඹ 
කිරීභ සිු  කයනු රඵයි.  
 

ලගතඩනළගිලි ංඛයහලේඛන  ස කිරීල් න යකෘති ඳත්රඹ න  BS/U/NEW  භගිතු  2015 ජලි භහල  සිට 

දත්ත  ස කිරීභ ක්ලේත්රල ීම සිු  කයමිතු ඳතී.ලභලතක් රඵහ ගතුනහ ලතතයතු ක විලසලේ ඹ කිරීලභතු 

ෆභ ර්ඹකීමභ ංඛයහන නිඵතුධනඹ දවහ අදහරව ලගතඩනළඟිලි ංඛයහතීතු රඵහ ලදනු රළල.. 

 

2.2.16  කාර්මික ිය්ඳාදන දර්කය (IIP) 

ලභභ දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ වහ ලභයට කහර්මික අංලල  නිසඳහදන රට ඉවශ දහඹකත්ඹක් රඵහ ලදන 

කහර්මික බහණ්ඩ යය ඹ කයනු රළල..    තුලිතු යලේ කහර්මික අංලල  අභිෘේධිඹ නිූපඳනඹ කිරීභ වහ 

කහර්මික අංලල  ලකන කහනවන යර්ථික ්රනතහ වහ වළසිරීභ වු නහ ගළනීභ සිු  කයනු රඵයි. 2016 ර්ල  

ඳශමු, ලදන වහ ලතන කහර්තු දවහ ක්ලේත්ර කටයුතු සිු කිරීභ ව 2016 ර්ල  ඳශමු, ලදන වහ ලතන 

කහර්තු ව ඔක්ලතෝ්ඵර් භහඹ දවහ නිසඳහදන දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ වහ හර්තහ ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ 

පුයහ ඇත. 

2.2.17 පුහුණු කටයුතු 
 

ංඛයහන පුණු ව අංලඹ භඟිතු 2016 ර්ඹ වහ ඳවත වතු පුණු ව ඳහාභහරහ ඳත්හ ඇත.  

ඳාඨමාාමේ නම පුහුණු ව ියධාරීන් වංයාල 

1.   ලදභශ බහහ පුණු ව මIII භේටභ)  117 

2.   සිංවර බහහ පුණු ව 13 

3.   ඉංග්රීසි බහහ පුණු ව 35 

4.   විලේල ඳහාභහරහකට වබහගි වීලභතු ඳසු පුණු ව ළසි ඳළළත්වීභ 16 

5.   මලික ඳිදග ක පුණු ව ඳහාභහරහ 41 

6.   කහර්ඹහර ලේක ලේඹ නිරධහරීතු වහ පුණු ව ඳහාභහරහ 19 
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 15 
 

7.   දර්ලකහංක  කශඵ පුණු ව ඳහාභහරහ 10 

8.   මලික ංඛයහන  කළිඵ පුණු ව ඳහාභහරහ 18 

9. SPSS පුණු ව ඳහාභහරහ 15 

10. ඳිදග ක පුණු ව ඳහාභහරහ මදිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලඹතුහි 

ICT        ස  ) 

57 

11. ංර්ධන නිරධහරීතු දිිද ගළතුවීල් ළඩමුළු 40 

12. විග න විභසුභ වහ  කළිතු ක කස කිරීභ  කළිඵ දළනුත් කිරීල් 

ළඩ ටවන 

34 

13. ලප්තවයහලදනිඹ විලස විදයහරීමඹ කෘෂිකහර්මික ඳලසාහත් උඳහධි 

යඹතල  සිසුතු වහ පුණු ව ඳහාභහරහ 

16 

14. ලතතයතු ක තුනිලේදන වහ තහක්  වකහය නිරධහරීතුලේ 

කශභ හකය ඹ  කළිඵ ඳහාභහරහ 

28 

15. මලික ංඛයහනඹ  කළිඵ  ඳහාභහරහ (Module පුණු ව) 18 

16. විලස විදයහරීමඹ විදයහර්ථීමතු ලදඳහර්තල්තුතු  කළිඵ දළනුත් 

කිරීල් ළඩටවන 

80 

17. නක ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්   නිරධහිද පුණු ව 10 

18. ක්ලේත්ර නිරධහරීතු වහ ව දත්ත  ස කිරීල් කුරතහ ංර්ධන 

ළඩටවන 

15 

19. හර්තහ ලිවීභ  කළිඵ පුණු ව ඳහාභහරහ  13 

20. Presentation for Content Management Solution Process 

Automation 

24 

21. GIS Application Open Source (Module Training) 26 

22. න ංඛයහලේඛනමයිතු වහ ලදඳහර්තල්තුතු කටයුතු  කළිඵ 

දළනුත් කිරීල් ළඩටවන 

58 

23. මලික ඳිදග ක පුණු ව ඳහාභහරහ 16 

24. නිඹළදි මීක්  ක්රභලේදඹ වහ ඇසතල්තුතු කස කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ඳහාභහරහ 

24 

25. ලදඳහර්තල්තුතුලේ ඳිදග ක ජහරඹ ්රතිුවගත කිරීභ ්ඵතුධ 

දළනුත් කිරීල් ළඩටවන 

27 

26. ක්ලේත්රල  දත්ත  සකිරීල් අභිලඹෝග  කළිඵ පුණු ව(Module 

Training) 

27 

27. Master Trainers – Group 1 40 

28. Master Trainers – Group 2 47 

29. ඵහහිය යඹතන රට අනුයුක්ත ජනලේඛන වහ ංඛයහලල්ේඛන 

ලදඳහර්තල්තුතු කහර්ඹ භණ්ඩරඹට පුණු ව 

67 

30. ලතතයතු ක තහක්  කුරතහ ංර්ධන ළඩටවන 29 

31. ලදඳහර්තල්තුතු ඳිදග ක ජහර ්රතිුවගත කිරීල්ීම ඇති ව ගළටළු 

නියහකය ඹ කිරීභ 

30 

32. CsPro ඳිදග ක පුණු ව ඳහාභහරහ 26 

2.2.18 මතොරතුරු ශා වන්ියමේදන තාක්ණ කටයුතු  

ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු ඳත්නු රඵන ංග න වහ මීක් ර දත්ත ළකසු් කටයුතු ද ඇතළ් 

අභහතයහංල ව ලදඳහර්තල්තුතුරට අනුයුක්ත ංඛයහලේඛන අංල රට අඹත් දත්ත ළකසු් කටයුතුද 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  අංලඹ භගිතු සිු  කයන රීම. 
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I. ශ්රම බ වමීක්ණය - 2015/16 

උක්ත මීක් ඹට අදහර දත්ත ලගතනු කස කිරීභ අතු ලකතට ඇත. 

 

II. ශ්රී ංකා මර්ගු දත්ත  

2015  ඔක්ලතෝඵර් සිට 2016 ළප්තවතළ්ඵර් දක්හ භහ ර දත්ත ලගතනු ළකසීභ ව යදහඹ් 

ංඛයහතීතු ළකසීභ අතු කය ඇත. 

 

III. කේකරු රැකියා වමීක්ණය - 2016 

(Annual Employment Survey) 

ක්ක ක ලදඳහර්තල්තුතුලේ ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු හර්ෂික සිු  කයනු රඵන උක්ත 

මීක් ල  දත්ත ලගතනු  කලිලඹර කිරීභ අතු ලකතට ඇත. 

 

IV. ආර්ථික වංගණනය - 2013/14 

 (කර්මාන්ත ශා කෘෂිකර්ම රං) 

 දත්ත ලගතනු ළකසීභ ව ගු යකෘතීතු ට අදහර ඳිදග ක ළඩටවතු නිභ කය ඇත. 

 
V. මදඳාර්තමේන්තු මලබ් රඩිදය ලැඩි දියුණු කිරීම 

2016 ර්ඹට ළරසු් කර ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ ළි  දියු ව කිරීල් කටයුතු වහ 

ඹහත්කහනවන කිරීල් කටයුතු අතු කයන රීම. 

 
VI. කඩිනේ දත්ත ලැඩ වටශන (Accelerated Data Programme ) (ADP) 

 සථහඳනඹ  කයන රද දත්ත ඳේධතිඹ ළි  දියු ව කිරීල් ව ඹහත්කහනවන කිරීල් කටයුතු ළරසු් 

ලභභ ය තුරීම ඉු  කයන රීම. 

 
VII. Digital Display Unit 

දත්ත ්රදර්ලනඹ කිරීල්  කකඹට අදහර නතභ දත්ත ඇතුරත් කයමිතු ඹහත්කහනවන කිරීල් 

කටයුතු සිු  කය ඇත. 

 
VIII. ප්රජ්ා ිදදයාත්මක ශා මවෞය වමීක්ණය (DHS) 2016 

දත්ත ලගතනු ළකසීභ සිු  කයමිතු ඳතී. 

 

IX. “ංකා ක ව් ”වංයාන මතොරතුරු ඳද්ධියය (Lanka SIS) 

“රංකහ සිස ”ලතතයතු ක ඳේධතිඹ ළි  දියු ව කිරීල් වහ ඹහත්කහනවන කිරීභ භගිතු දත්ත බහවිතහ 

කයතුනතුට ඉතහ ඳවසුලතු ලදඳහර්තල්තුතු දත්ත රඵහ ගළනීල් වළකිඹහ රළබී ඇත. 

 

X. ෂමා ක්රියාකාරකේ ිළිබබ වමීක්ණය 2016 

ශභහ ක්රිඹහකහයක්  කළිඵ ංඛයහලේඛන ්ඳහදනඹ කය අතු කය ඇත.  

 

XI. KOSTAT ලයාඳෘියය 

ලකතසටළේ මKOSTAT) යහඳෘතිඹ භගිතු රඵහ ු තු යධහය ඹටලත් නවීන ඳවසුක් හිත ඳිදග ක විදයහගහය 

2ක් සථහඳනඹ කයන රීම. එලේභ එභ යධහය ඹටලත් CAPI (Computer Assist Personal Interview) 

ක්රභලේදඹ  කලිඵ පුණු වක්ද නිරධහරීතුට රඵහ ලදන රීම.  

 

XII. රාජ්ය ශා රර්ධ රාජ්ය රංම  මව ලා ියයුක්ියය ිළිබබ වංගණනය 2016 

ලභභ ංග නඹ වහ ඳිදග ක ළඩටවතු කස කිරීභ සිු  කයන රීම. 
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XIII. ඳරිගණක ජ්ා ප්රියලයුශගත කිරීම 

Windows ලභලවයු් ඳේධතිල  active directory උඳහංගඹ සුය කිරීභ සිු  කයන රීම. 

 

XIV. ඳරිගණක නඩත්තු කිරීම ශා රළුත්ලැඩියාල 

ලදඳහර්තල්තුතු තුර ඳිදග ක ජහරලඹහි දෘඩහංග වහ භෘු කහංග ළවළේලු ක්රිඹහකහිදත්ඹකට 

ලඹතමු කිරීභ සිු  කයන රීම. 

2.2.19 ප්රකාන කටයුතු 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ඉදිිද ර්ඹ වහ ව ක්රිඹහකහරී ළරළසභ, හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ, ංඛයහන 

නිඵතුධනඹ, ංඛයහන අත්ලඳතත මඉංග්රීසි, සිංවර ලදභශ) , ලදඳහර්තල්තුතුලේ ක්ලේත්ර ටවතු ලඳතත 

ළකසීභ ව ලදඳහර්තල්තුතුලේ ්රකහලන ලඵදහ වළරීභ ්රකහලන අංලල  මලික කහර්ඹඹතු ලේ. 

ක්ලේත්ර ග නහක ය කිහිඳඹක් දත්ත ඇතුරත් කස කයනු රඵන ංඛයහන නිඵතුධනඹ 2016 වහ 

ංඛයහන අත්ලඳතත 2016 අදහර කහර ඳිදච්ලේදඹතු තුරීම ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත්කර 

අතය මුද්ර ඹ ලකතට ලඵදහ විදන රීම.  

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ලභලවය හක්හත් කය ගළනීභ වහ 2017 ර්ඹ වහ ව ක්රිඹහකහරී ළරළසභ අනුභත 

ඇසතල්තුතු ඹටලත් කන රීම.ලදඳහර්තල්තුතුලේ සිඹලුභ අංලඹතු වහ ලදඳහර්තල්තුතුලතු ඳිදඵහහිය 

අභහතයහංල වහ ලදඳහර්තල්තුතු රට අනුයුක්ත ංඛයහලේඛන අංලඹතු භගිතු ඉු  කයන රද කහර්ඹඹතු වහ 

අදහශ ර්ඹ වහ ව මරය හර්තහද ඇතුරත් හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ 2015 ්රකහලඹට ඳත්කර අතය 

එභ හර්තහලේ ංයුක්ත තළන  350 ක් ඳහර්ලිල්තුතු ලත ඹළවීභට කටයුතු කයන රීම. 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ කහනවන ලතතයතු ක ඇතුරත් ංඛයහන පුත් වියණිකහ 2016 අර්ධ හර්ෂිකද විවිධ 

ක්ලේත්රඹතු ඹටලත් කන රද ංඛයහන දත්ත ඳත්රිකහ 2016 ත්රිත් බහහලතුභ මුද්ර ඹ කය ලඵදහ විදන 

රද අතය ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ භඟිතුද ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 

ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ්රකහලනඹතු ව පුත්ඳත් වියණිකහ වහ අදහශ ව 

ISBN/ISSN  අංක රඵහ ගළනීභත් එීම ්රකහලනඹතු වහ මිර ගනතු කළවීල් කටයුතු ද අදහශ කහරඹ තුර 

ඉු  කයන රීම. 

එක්  ස කයනු රඵන දත්ත ්රාලිත කිරීල් මලික ගීමභ ලදඳහර්තල්තුතු තුලේ. ලභභ කහර්ඹඹ හක්හත් 

කය ගළනීභ වහ ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ්රකහලනඹතු පුත් වියණිකහ 

්රභහදඹකිතු ලතතය ලේශීඹ විලේශීඹ යඹතනඹතු ව පුේගරඹතු අතය ලඵදහ වළරීභ සිු  කයන රීම. 

ලභඹට අභතය ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික කටයුතු අභහතයහංලඹ වහ 2016.09.30 දක්හ 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ කහර්ඹ හධන හර්තහ  කලිලඹර කයන රීම. 

2.2.20 මුද්රණ කටයුතු 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු  ඳත්නු රළබ ංග න වහ මීක්  ර ඳවත න් වතු හර්තහ ලභතුභ ඊට 

අදහර උඳලේඛන, ්රලසනහනවතු වහ උඳලදස අත්ලඳතත් ලදඳහර්තල්තුතුලේ මුද්ර හරඹ භගිතු මුද්ර ඹ කිරීභ 

සිු  කයන රීම. 

I. ංඛයහන නිඵතුධනඹ 2015    

II. ක්ලේත්ර ටවතු ලඳතත් 

III. Paddy Statistics 2014/15 – Maha  

IV. Key Indicators of Crop Production 
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V. ජන වහ නිහ ංග නඹ - 2012 ංග න අතු හර්තහ ම ඵයගමු ඳශහත දකු ව ඳශහත උතු ක 

භළද ඳශහත,ඹඔ ඳශහත, ඌ ඳශහත, උතු ක ඳශහත)  

VI. යර්ථික ංග නඹ - 2013 14 කෘෂිකර්භ කටයුතු  කළිඵ ග තු ගළනීල් නිරධහරීතුලේ වතික 

ඳත්ර 

VII. Basic Statistics Module Book 

VIII. Estimated Extent and Production of Potato 2015 

IX. ශ්රභඵර මීක් ඹ හර්තහ 2015 මI,III ,IV න කහර්තු)  

X. National Survey of self-reported Health in Sri Lanka 2014 

XI. වී  කළිඵ ංඛයහලේඛන 2015මඹර කතුනඹ)  

XII. Bulletin of Weekly Retail Prices 2015 (Colombo District) 

XIII. විග කහධිඳති හර්තහ මසිංවර ලදභශ ඉංග්රීසි)  

XIV. Statistical Newsletter 2016 (1st Issue) 

XV. Data Collection Post Module 

XVI. කහර්ඹ හධන හර්තහ 2015 

XVII. Health Report 

XVIII. Index of Industrial Production Report 

XIX. ංඛයහන දත්ත ඳත්රිකහ 

XX. අභහතයහංල කහර්ඹ හධන හර්තහ 

XXI. ලස යභඵර හර්ෂික හර්තහ 2015 

XXII. යහජය වහ අර්ධ යහජය ංග නල  අත්ලඳතත් මසිංවර ලදභශ)  

XXIII. G.I.S.Application Module 

XXIV. කහර්මික නිසඳහදන දර්ලකඹ හර්කහ 

XXV. අර්තහඳේ නිසඳහදන ඇසතල්තුතු වියණිකහ 

XXVI. ංග න දත්ත ඳත්රිකහ මසිංවර ලදභශ ඉංග්රීසි)  

XXVII. Statistical Pocket Book 2016 

XXVIII. Agricultural Statistics 2015 

XXIX. Bulletin of Selected Retail & Product Prices 2012-2015 

XXX. යවහය ලලේ ඳත්ර මසිංවර)  

2.2.21 ක ියයේ ිදදයා කටයුතු  

2021 ර්ල  ඳළළත්වීභට නිඹමිත ජන වහ නිහ ංග නඹ මලික ලකතට ලගන ග්ඳව, කු ක ෆගර, 

ලභත යහගර, ඵු ේර වහ කෆගේර දිසත්රික්කර ාතුරිකහ ඡහඹහූපඳ බහගත කිරීල් කටයුතු අතු කය ඇති 

අතය යත්නපුය වහ නුයඑළිඹ දිසත්රික්කර  කළිලලිතු 17% ක් වහ 25% ක් ලලඹතු අතු කය ඇත. 

එලභතුභ එභ දිසත්රික්කර ව භවනුය, භහතලේ අ්ඳහය දිසත්රික්ක ර ද 2012 ජන වහ නිහ 

ංග නඹට බහවිතහ කයන රද සිතිඹ් ඳිදලරෝකනඹ කිරීල් කටයුතු ද අතු කය ඇත. භූලගෝනවඹ දත්ත 

ඳේධතිඹ කස කිරීල් කටයුතු ග්ඳව, කු ක ෆගර, ලභත යහගර, ඵු ේර යත්නපුය, කෆගේර වහ භවනුය  

දිසත්රික්ක ර අතු කය ඇත. ත ද,  කළුතය, ග්ඳව, කු ක ෆගර, වහ  ඵු ේර ඹන දිසත්රික්කර  සිතිඹ්  

Geo referencing කිරීල් කටයුතු අතු කය ඇති අතය ලභත යහගර ව කෆගේර දිසත්රික්ක ර 

 කළිලලිතු ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේාහ 4 ක 5 ක සිතිඹ්  Geo referencing කිරීල් කටයුතු අතු කය 

ඇත. ග්රහභ නිරධහිද ලකතේාහල සිතිඹ් අංකිත කිරීල් කටයුතු කළුතය ව ග්ඳව දිසත්රික්ක ර අතු කය 

ඇති අතය කු ක ෆගර, ඵු ේර වහ ලභත යහගර ඹන දිසත්රික්ක ර  කළිලලිතු  ග්රහභ නිරධහිද ලකතේාහල 

සිතිඹ් ලිතු 95%, 49% වහ 09% ක් අතු කය ඇත. කෆගේර දිසත්රික්කල  සිතිඹ් අංකිත කිරීභ යය්බ 

කය ඇත. දකු ව වහ උතු ක ඳශහත්ර දිසත්රික්කර අංකිත කයන රද සිතිඹ් ඳරීක්හ කය අතු කය ඇත. 
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ලදඳහර්තල්තුතු ක්ලේත්ර කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹට වහ ග්රහභ නිරධහිදතුට බහවිතඹට අලය උඳලදස අත්ලඳතත් 

කස කය ඇති අතය ංග න සිතිඹ් කස කිරීල් ක්රභලේදඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ කළුතය වහ ග්ඳව 

දිසත්රික්කර ක්ලේත්ර ඳරීක්හ සිු කයන රීම. එලභතුභ, ගහේර දිසත්රික්කල  ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේාහ 

නඹකට අඹත් සිතිඹ් මුද්ර ඹ කය ඇත. තද, යජල  අභහතයහංල, ලදඳහර්තල්තුතු ව   ්ඵතුධ 

යඹතන ර ඉේනව් භත අදහර සිතිඹ් කස කිරීල් කටයුතු සිු  කය ඇත.  

2.2.22 දත්ත ියකුත් කිරීමේ කටයුතු  

I. ක්ෂුද්ර දත්ත ියකුත් කිරීම 

  

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ , ක්ෂුද්ර දත්ත නිකුත් කිරීල් ්රතිඳත්තිඹ 
මDissemination Policy on MicroData) අනු ලභභ ර්ඹ තුශීම දත්ත ඉේනව් 72ක් වහ 
ලනතමිරල ද, ඉේනව් 2ක්  වහ මුදේ අඹකිරීල් ඳදනභ භතද දත්ත නිකුත් කයන රීම.  

 

II. ඳාර්ය(මේන්තු ප්ර්න වශා ිළිබතුරු වැඳයීම 
 

ශ්රී රංකහ ජනයජල  ඳහර්ලිල්තුතුලහි ග ක භළති ඇභති කතුලේ හචික ්රලසන වහ  කළිතු ක 

ළඳීමභට අලය න දත්ත වහ ලතතයතු ක රඵහ ගළනීභ වහ අධයක් ජනයහේ ලත එනු රඵන 

ඉේනව් වහ දත්ත රඵහ ීමභ සිු  කයතුලතුද ලභභ  කකඹ භඟිනි.  අදහර ඳහර්ලිල්තුතු ්රලසනඹට 

අනු ලදඳහර්තල්තුතුලේ විවි ධ අංල ්ඵතුධීකය  ඹ කයගනිමිතු අදහර  කළිතු ක කහ මුදේ 

අභහතයහංලල  ඳහර්ලිල්තුතු කටයුතු ලදඳහර්තල්තුතු ලත කි නමිතු රඵහීමභ ලභහිීම සිු කයනු 

රළල.. ලභළනි ඉේනව් 03 ක් 2016 ර්ල  රළබු ව අතය එභ සිඹේරටභ  කළිතු ක රඵහ ීමභට 

කටයුතු කයන රීම.  

 

III. මලනත් ආයතන ල දත්ත ඉල්ලීේ වශා මතොරතුරු බාදීම 
 

 ලදඳහර්තල්තුතු ලත ලඹතමු කයන රඵන විවිධ අභහතයහංල,ලදඳහර්තල්තුතු අලනකුත් යහජය ව 

යහජය ලනතන යඹතන ව පුේගරයිතු විසිතු කයනු රඵන දත්ත ඉේනව් වහ අදහර ලතතයතු ක 

ළඳීමභද දත්ත නිකුත් කිරීල්  කකඹ භඟිතු සිු කයනු රඵයි. ලභභ ර්ඹ තුරීම හභහනය තළඳෆර 

භඟිතු වහ විදුත් තළඳෆර භඟිතු රද දත්ත ඉේනව් 280 කට ඳභ  ලතතයතු ක ළඳීමභ සිු  කය ඇත.  

 

IV. මදඳාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩ දත්ත ඳද්ධියය ඳලත්ලාමගන යාම 
 

ජනලේ    ඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ, කහර්ඹ භණ්ඩර දත්ත ඳේ ධතිඹ ඳත්හලගන 

ඹහභ වහ ඉව ශ කශභනහකය  ල  අලයතහඹතු වහ කහර්ඹ භණ්ඩර ලතතයතු ක රඵහ ීමභ 

සිු කයනු රඵතුලතු ද දත්ත නිකුත් කිරීල්  කකඹ භඟිනි. ලදඳහර්තල්තුතු ඳහරන අංලඹ භඟිතු 

රඵහ ලදන ලතතයතු ක භත ලභභ ර්ල ීමද  දත්ත ඳේධතිඹ ඹහත් කහනවන කිරීභට අලය  කඹය 

ගතුනහ රීම. 

 
V. මදඳාර්තමේන්තු ප්රකාන රමිද කවුළුල ඳලත්ලාමගන යාම 

 

ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන මුරිත ්රකහලන අලශවිඹ ලභභ  කකලඹහි 

 කහිු හ ඇති අලරවි කවුළු භඟිතු සිු  ලකලර්. තද 2016 ලඳඵයහිද 02 ව 03 ඹන ලදදිනට 

ලඹු  ව ලකෝේලේ ලහතුත ලතෝභස විදයහරල  අධයහඳනික ්රදර්ලනඹ වහද, 2016 ඔක්ලතෝ්ඵර් 

12, 13 ව 14 ඹන ලතදින ලකතශම අනුරහ විදයහරල  අනුරහ අභිභතු අධයහඳනික ්රදර්ලනඹ 

වහ ඔවුතුලේ ඉේනවභ භත ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහල  අලරවි කවුළුක් ඳළළත් වීභට ලභභ 

 කකඹ විසිතු දහඹකත්ඹ ඳඹන රීම.  එලභතුභ, 2016 ර්ල ීම ්රකහලන  කටඳත් 552ක් ව CD 

තළන  02ක් අලරවි කය ඇත. 
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2.2.23 පුව්තකා මව ලා 

ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහරඹ විභර්ලන අංලඹ වහ ඵළවළයීමල් අංලඹ ලර ලකතටස ලදකකිතු භතුවිතඹ.  

ඵළවළයීමල් අංලල  ලේහ ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතුට ඳභ ක් රඵහ ලදන අතය ඊට අභතය ඳවත දවතු 

ලේහතු පුසතකහරලඹතු රඵහ ගළනීභට ඳවසුක් රහ ඇත. 

 විභර්ලන ලේහ 

 ඳු න  කු  ලේහ 

 පුසතකහර දත්ත ඳදනභ  ගලේලනඹ  

 ජහඹහ  කටඳත් ලේඹ 

 අතුතර් පුසතකහර  ක කළු ලේඹ  

එලේභ ඵහහිය ඳහාකයිතු වහ විභර්ලන ලේහ ඳභ ක් රඵහ ලදනු රළල.. 

ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහලන එකතු, ශ්රී රංකහ එකතු, ජහතයතුතය ්රකහලන එකතු ව විවිධ විඹඹතුට 

අදහශ ලඳශ ලඳතත් එකතුකිතු ඵළවළයීමල් අංලඹ භතුවිතඹ. විභර්ලන අංලල  ඳළයණි ලදඳහර්තල්තුතු 

්රකහලන තළතුඳත් කය ඇත. පුසතකහරල  ලනතභළති ්රකහලන අලයතහක් වුලවතත් අතුතර් පුසතකහර 

 ක කළු ලේහ ඹටලත් ලනත් පුසතකහරලිතු ්රකහලන ණුභහ ක කයගනු රළල.. 

I. පුව්තකා මඳොත් වංයාංකකරණය 

අතුතර්ජහරඹ ඳදන් කයගත් පුසතකහර සඹංක්රීඹකය  සචිඹ මWeb Based Automated Library 

Catalogue System) යහඳෘතිඹ ඹටලත් පුසතකහර ලඳතත් ව ඳහාකයිතු  කළිඵ ලතතයතු ක ලභභ 

දත්ත ඳදනභට ඇතුශත් කිරීභ ල් න විට නිභකය ඇත. ල් වහ විෘත භෘු කහංගඹක් න 

KOHA බහවිත කයනු රළල.. 

 

II. මඳොත් මිදී ගැනීම 

ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතුලගතු රඵහගත් විවිධ විඹඹතුට අදහශ මංඛයහනඹ, ඳිදග ක විදයහ, 

යර්ථික විදයහ, හභහනය දළනීභ, හහිතයඹ)  ලඳතත් රළයිසතු ව පුසතකහරඹහධිඳතිතු විසිතු 

ලතෝයහගත් ලඳතත් රළයිසතු ්රකහලන යඹතන ලත ලගතස ලතෝයහ ලඳතත් 200ක් ඳභ  මිරීම ගළනී් 

සිු කයන රීම. 

III. පුලත්ඳත් රංය 

පුසතකහරඹට රඵහගතුනහ සිංවර, ලදභශ ව ඉංග්රීසි බහහලිතු ්රකහශිත පුත්ඳත් ෛදනික 

රඵහගළනීභ ව ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ්රකහශිත වහ ලදඳහර්තල්තුතුට අදහශ පුත් උපුටන 

අදහශ අංල ලත ෛදනික ඡහඹහ  කටඳත් කය රඵහ ීමභ ව අලය අසථහර ීම උපුටනරට අදහශ 

අතුතර්ජහර ලි කන මWeb Link) ලතතයතු ක තහක්  අංලඹ ලත රඵහ ලේ. 

IV. ලයාප්තිිය මව ලා 

 

 ඳටුන ිළටු මව ලය (Content Page Service)  

පුසතකහරඹට ලේශීඹ වහ විලේශීඹ ලලඹතු රළලඵන ලඳතත්ඳත් ව හය ්රකහලන  කළිඵ 

ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු දළනුත් කිරීභ වහ ලභභ ලේහ ක්රිඹහත්භක ලේ. ලභඹ භහසික  

විදුත් තළඳෆර වයවහ නිරධහරීතු දළනුත් කයනු රළල.. 

 

PUB-SO002
Highlight



                                                                                                                                                      හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ  2016 
 

 21 
 

 “රනුා රභිමන්” රධයාඳියක ප්රදර්නය  

නුලේලගතඩ අනුරහ විදයහරඹට ය 75ක්  කරීභ ලනුලතු ංවිධහනඹ කයන රද “අනුරහ 

අභිභතු” අධයහඳනික ්රදර්ලනඹ වහ ලදඳහර්තල්තුතු ලනුලතු ්රදර්ලන කුන ඹක් දින 

තුනක් පුයහ ඳත්හගන ඹන රීම. 

 පුව්තකා දත්ත ඳදනම ිළිබබ ියධාරීන් දැනුලත් කිරීමේ ලැඩවටශන  

ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහර දත්ත ඳදනභ මKOHA)  කළිඵ නිරධහරීතු දළනුත් කිරීල් එක් දින 

ළඩටවනක් පුණු ව අංලල  ීම ඳත්න රීම. 

V.  පුව්තකා මඳොත් වංගණනය  

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ත්ක් කශභනහකය  අංලල  භග ලඳතුවීභ ඹටලත් සිු කයන රද ලභභ 

මීක් ඹ ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහරල  ලඳතත් මීක් ඹක් සිු  කයන රද ඳශමු අසථහයි. 

ලභභ හර්ෂික මීක් ඹ භගිතු  රඵහ ගතුනහ දත්ත භගිතු පුසතකහල  කශභනහකය ඹ  කළිඵ 

ඉදිිද  තීය  ගළනීභට  කන වරක් රළල..  

2.2.24 ක්ම ෛ කෂමණාකරණ කටයුතු  

දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල වහ ්රධහන කහර්ඹහරඹ අතය ්ඵතුධීකය  කටයුතු භනහ  ඳත්හ ලගන ඹමිතු 

    අංලඹතුට අදහශ ව විවිධ ්රතිඳහදන, ලබ්තික ්ඳත් ඳඹහ ීමභ ල් ඹටලත් සිු  ලකලර්.   අනු 

කහර්තුභඹ ලලඹතු දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනීතුලේ වහ ක්ලේත්ර නිරධහරීතුලේ භහසික ගභතු විඹද්, 

තළඳළේ වහ තුනිලේදන ලි කද්රය, ඉතුධන වහ ්රතිඳහදන, ිදඹළු  ක ඵටහ, අතිකහර ීමභනහ ව විු ලිඹ, ජරඹ, 

නීඳහයක්ක කටයුතු ළනි කහර්ඹහනවඹ අලයතහ වහ අලය ්රතිඳහදන ඹළවීභ සිු  ලකලර්. 

ලභභ ර්ඹ වහ ව දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනීතුලේ හර්ෂික ළඩමුළු, 2016.04.04 ව 05 ලදදින 

තුර ලවක්ටර් ලකත.ඵෆකඩු ලගතවි කටයුතු ඳර්ල   වහ පුණු ව යඹතනල ීම ඳත්න රද අතය දිසත්රික් 

ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනීතුලේ ලදන හර්ෂික ළඩමුළු  2016.12.22 ව 23 ඹන දිනඹතුහි ීම නිහ 

ළරසු් වහ ලගතඩනළඟිලි භධයසථහනල ීම ද ඳළළත්විණි.  

අභහතයංල, ලදඳහර්තල්තුතු ව ඳශහත් බහර  කහිු හ ඇති ංඛයහලේඛන අංල ර යහජකහිද කටයුතු 

විභර්ලනඹ කිරීභ, ්රගතිඹ, මුණු  ඳහ ඇති ගළටළු වහ විඳු් ලඹෝජනහ හකච්ඡහ කිරීභ ්රජහ විදයහත්භක, 

කර්භහතුත වහ කෘෂිකහර්මික කමිු   සවී් ඳළළත්වීභ භගිතු සිු  කයන රීම. 

කහර්ඹක්භ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ ලත්රීල් ක්රභලේදඹ, අධීක්  යහජකහිද ඳයනු රඵන ්රධහන කහර්ඹහරීමඹ 

අංල භගිතු ලගතුහගනු රඵන හර්තහ ඳදන් කයලගන සිු කයන රද පර් ඳරීක්හක් ලර ක්රිඹහත්භක 

කයන රීම.   අනු අදහර ඇගීම් හර්තහ ලභභ අංලඹට රළලඵමිතු ඳතී. 

දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත ළකසීභ වහ අලය අදහර දත්ත ගුර යදර්ල ව ලිිතත උඳලදස දිසත්රික් 

ංඛයහලේඛන අංල ලත රඵහීම ඇත. 2014 ර්ල  සිට ංඛයහන අත්ලඳතත  ළකසීභ දිසත්රික් 

ංඛයහලේඛන අංලලිතුභ සිු කයනු රඵන ඵළවිතු   වහ අදහර දිසත්රික් නිරධහිදතු වහ පුණු ව 

ළඩමුළුක් 2016 භහර්තු 17 ව 18 දිනඹතුහි පුණු ව අංලල  ීම  ඳත්න රීම. ල් වහ දිසත්රික් ංඛයහන 

අත්ලඳතත කස කයනු රඵන නිරධහිදතු වබහගීවිඹ. දිසත්රික්ක 16 ක ංඛයහන අත්ලඳතත මුද්ර ඹ කය 

අතු කය ඇත. 

2017 දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත කස කිරීල් ීම සිු කශයුතු ංලලෝධන හකච්ඡහ කිිදල් කමිු ක් 

2016.12.06 ව 07 දිනර  සවී හකච්ඡහ කයන රීම.   වහ දිසත්රික්ක 05 ක  ංඛයහන අත්ලඳතත කස 

කයනු රඵන නිරධහිදතු වබහගීවිඹ.  
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2.3 රමාතයාං ශා මදඳාර්තමේන්තුල ව්ිාිළත කර ඇිය වංයාමල්න ාා කාර්යා මගින් 

ඳලත්ලනු බන වංගණන වශ වමීක්ණ 

2.3.1 ලාර්ෂික රැකීරක්ා වමීක්ණය 

ලභභගිතු දියිලතු  කහින  ලඳ්ේගලික  වහ යහජය ඹන ලදඅංලලඹහි ලේක අර්ථහධක අයමුදරට දහඹකන 

යහඳහය ව ලේහ යඹතන ්ඵතුධ ලර් ජුනි භ අතු ළඩ කයන දිනඹ ඳදන් ලතතයතු ක ,  සථය 

අනු ්රභහ ඹට භහනුඳහතික ලතෝයහගත් නිඹළදිඹක් ඇසුිදතු තළඳළේ භගිතු හර්ෂික ලතතයතු ක   ස 

කිරීභ සිු  කයනු රළල.. ලභභ හර්තහ භගිතු දියිලනහි ංවිධහනඹ ව ලේහ නියුක්තිඹ, කර්භහතුත වහ 

ෘත්තීඹ ර්ගීකය  ලතතයතු ක  ඇතුළු ක්ක ක  ක්ලේත්රට අදහශ තත් ලතතයතු ක  ක් හර්ෂික 

ඳත්නු රඵන “ Annual Employment Survey ” ්රකහලනඹ භගිතු හර්ෂික ්රකහලඹට ඳත් කයනු රළල.. 

2.3.2 වාමානය ඉඳැයීේ වශ ලැඩ ක ඳැය ගණන ිළිබබ වමීක්ණය 

ලභභ මීක් ඹ භගිතු ඳි  ඳහරක බහ යමහ ඳනත ඹටලත් ලේතන රඵන යඹතනර ඳතින ලේහ 

තත්ත් අනු ලේකයිතුලේ ඉඳළීම් ර ලනසවීල් යකහයඹ අධයඹනඹ කයනු රඵයි. ලභහිීම ඳි ඳහරක 

බහ අනු ලතෝයහගත් යඹතන ලිතු ෆභ යකභ භහර්තු ව ළප්තවතළ්ඵර් භහ රීම ර්ඹකට ලදයක් 

තළඳළේ භහර්ගික ලතතයතු ක   සකයනු රඵයි. එක් එක් ලේහ තත්ත් අනු ඉඳළීම්  කලිඵද ලතතයතු ක  ස 

කය හර්ෂික  ්රකහලඹට ඳත්කයනු රඵන “ The Survey on hours of actually worked and average 

earings ” ්රකහල ඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන අතය එභගිතු ලේහ තත් අනු ඉඳළීම් යටහ 

විග්රව කයනු රළල.. 

2.3.3 ඳඩිඳාක ව ා රලම ලැටුප්ති දර්කාංකය ගණනය කිරීම 

ඳි  ඳහරක බහ යමහ ඳනත ඹටලත් ක්ක ක  ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳි  ඳහරක බහ අනු නිඹභ කයනු 

රඵන අභ ළු ප්තව ඳදන් ලකතට භහසික අභ ළු ප්තව අනුඳහත දර්ලකහංකඹ ග නඹ කයනු රළල.. ලභභ 

දර්ලකහංකඹ කෘෂි (ළවිලි අංලඹ) කර්භහතුත, හණිජ, ලේහ ඹන ්රධහන අංල දවහ ලතු ලතු වහ 

 කහඵේධ ග නඹ කයනු රඵන අතය එභගිතු යර්ථිකල  ්රධහන අංල  ර අභ ළු ප්තව භේට්ර ලනස 

නිරීක් ඹ කයනු රළල.. ඉවත දර්ලකඹ, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, ජන ලේඛන වහ ංඛයහලේඛන 

ලදඳහර්තල්තුතු ව ජහතයතුතය ක්ක ක  ංවිධහනඹ ඇතුළු විවිධ යඹතන රට භහසික, කහර්තුභඹ ව 

හර්ෂික භේට් ලිතු රඵහලදනු ඇත. 

 

2.3.4 කේකරු වංයාිය ප්රකානය ප්රකායට ඳත් කිරීම 

ලේශීඹ දත්ත ්රලඹෝජනඹට ගතුනතු වහ ශ්රී රංකහලේ ශ්රභ ලශ ලඳතර යශ්රිත ක්ක ක ංඛයහතීතු වහ   

භග ව ්ඵතුධ ව ජනගවනඹ වහ ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතු ක ව ශ්රභ ඵරකහඹ, මිර, ළු ප්තව වහ යදහඹ් 

විඹද් ්ඵතුධ හභහනය භහජ යර්ථික ව ක්ක ක ්ඵතුධතහ, ක්ක ක යමහ ඳනත් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ  කළිඵ ලතතයතු ක අඩංගු  “ ක්ක ක ංඛයහති” ්රකහලනඹ හර්ෂික ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන 

අතය, ල් දවහ ක්ක ක ලදඳහර්තල්තුතුට අභතය ශ්රී රංකහලේ විවිධ ලදඳහර්තල්තුතු ව යඹතන 

ලිතු අලය ලතතයතු ක රඵහ ගනු රළල.. 

 

දියිලතු සිඹලු ක්ක ක  කහර්ඹහර ලිතු ක්ක ක අ  ඳනත් ඇසුිදතු සිු කයනු රඵන ක්ක ක  සුඳරීක්  

භහසික හර්තහ ලඳෝයභ 14 ක් භගිතු රඵහ ගතුනහ ලතතයතු ක  ව ලේක අර්ථහධක අයමුදරට දහඹක න 

න යඹතන ශ්රී රංකහ ්භත කර්භහතුත ර්ගීකය ඹ (Sri Lanka Standard Industry Classification)  භත 

CSpro දත්ත ඳේධතිඹක්  ලත ඇතුරත්  කය ලතතයතු ක  ඹහත්කහනවන කිරීභ සිු  කයන රීම. 
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2.3.5 රධයාඳන වංයාිය 

අධයහඳන අභහතයහංලල  සථහ කත ලකතට ඇති ංඛයහලේඛන ලහඛහ භඟිතු හර්ෂික සිු කයනු රඵන යජල  

ඳහේ ංග නඹට භගහමී පුේගලික ඳහේ,   කිදලතු,  ගු ක අබයහ විදයහර වහ අධයහඳන විදයහපීා 

 කළිඵ ද 2016 ර්ඹට අදහශ  දත්ත වහ ලතතයතු ක  ස කයන රදි. 

2015 වහ 2016 ර්රට අදහශ යජල  ඳහේ,   කිදලතු,  ලඳ්ේගලික ඳහේ,  ගු ක අබයහ විදයහර වහ 

අධයහඳන විදයහපීා  කළිඵ වහ ලනතවිධිභත් අධයහඳන අංලඹතුහි ංග න කටයුතු අතු කය අදහශ දත්ත 

ඳේධති කස කය අතු වී ඇති අතය, එභ ර්රට අදහශ මලික හර්තහ නිකුත් කය ඇත. 

2.3.6 ත්රලදය වංයාිය 

ෛදය ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු යට පුයහ විසිරී ඇති යජල  ලයෝවේ ඳේධතිඹ භගිතු, අබයතුතය ලයෝගී වහ 

භය , ලයෝගී ඇතු , හඹන , ඵහහිය ලයෝගීතු, භහතෘ වහ ශභහ, භහන ්ඳත්, විලලේම ෛදය කතු වහ 

දතුත ෛදය ලේහ ඹන ක්ලේත්රඹතු  කළිඵ දත්ත  ස කයන අතය අදහර යකෘති ඳත්ර එභ යඹතන ලත 

නිකුත් කය, ්පර්  කයන රද යකෘති ඳත්ර නිඹමිත කහරල ීම රඵහ ගනී. 

2016 හි අහන කහර්තුට අදහර අභ් ඹතුතය ලයෝගීතු  කලිඵ දත්ත වහ ඵහහිය ලයෝගීතු  කලිඵ දත්ත 

රළලඵමිතු ඳතින අතය භහසික රළලඵන භහතෘ වහ ශභහ ංඛයහති රළබී් තුු දහඹකඹ. 2016.12.31 ට 

අදහර  ස කයන භහන ්ඳත්, විලලේම ෛදය වහ ලයෝගී ඇතු ංඛයහලේඛන  රළලඵමිතු ඳතී. 2016 

ර්ඹ වහ දතුත ෛදය ලේහ දත්ත  ස කිරීභ වහ න යකෘතිඹක් වඳුතුහ ලදනු රළබීඹ. එභ භහසික 

හර්තහ භවයගභ, මුඛ ල්ඛය යඹතනඹ වයවහ අංලඹට රළල..  

 

2015 ර්ඹ අහන න විට 2011 ර්ලඹහි දත්ත විලසලේ ඹ අතු කශද ඊට ලඳය වහ ඳසු ර්ඹතුහි 

දත්තඹතු වහ ංතුදනඹ කය අහන දත්ත ලගතනු කස කිරීභ ලභභ ර්ල ීම සිු  කයන රදි. එලවත් 2014 

ර්ල  දත්ත විලසලේ ඹ වහ ්රමුඛත්ඹ ීමභත් ශභහ ක්රිඹහකහයක් මීක් ඹ වහ ්රජහ විදයහ වහ ල්ඛය 

මීක් ඹ වහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ නිදවස කිරීභට සිු  වීභත් නිහ 2011 ර්ඹට අදහර අහන දත්ත 

ලගතනු කස කිරීභ ්රභහද විඹ. 

 

2014 ර්ඹට අදහර දත්ත විලසලේ ඹ අතු කශ අතය 2015 හි දත්ත ලගතනු ර නියදයතහඹ 

ඳරීක්හ කයමිතු ඳතී. එඹට භගහමී දත්ත ඳිදඝනක ගත කිරීභ වහ කහර්ඹක්ෂභ ළඩ  කළිලරක් ලඹූ 

අතය ලභභ ර්ඹ තුශීම 2014, 2015 ර්ර දත්ත ඳිදඝනක ගත කය අතු කය 2016 ර්ල  දත්ත 

ලිතුද 40% ක් ඳභ  ඳිදඝනකගත කය අතු කයන රදි. 2015 වහ 2016 දතුත ෛදය ලේඹ  කළිඵ 

දත්ත ඳිදඝනකගත කිරීභ වහ න ළඩටවතු ්ඳහදනඹ කයන රද අතය 2015 ර්ල  දත්ත 

ඳිදඝනකගත කය අතු කයන රදි. 2016 ර්ල  දත්ත ඇතුරත් කයමිතු ඳතී. 

 

2014 ර්ඹට අදහර හර්ෂික ල්ඛය ංග්රවල  ළඩ කටයුතු අතු කය ්රකහලඹට ඳත් කයන රදි. 

එලභතුභ 2014 හර්ෂික ල්ඛය ංග්රවඹ ල්ඛය අභහතයහංල ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රදි. 2015 

හර්ෂික ල්ඛය ංග්රවල  5 න වහ 6 න ඳිදච්ලේද වහ අදහර අංලලිතු කස කයන රද ලි ක එකතු කය 

්රකහලඹට සුු සු ඳිදදි කස කයමිතු ඳතී. 

 

2010 ර්ල ීම වඳුතුහ ු තු eIMMR යහඳෘතිඹ 2012 ර්ල ීම ලයෝවේර සථහඳනඹ කිරීභ යය්බ කශ 

අතය 2013 ර්ල ීම ලයෝවේ 98 ක හර්ථක සථහඳනඹ කිරීභට වළකි විඹ. එලභතුභ 2014 ර්ල ීම  

අළුතිතු ලයෝවේ 75 ක්ද, 2015 ර්ල ීම  අළුතිතු ලයෝවේ 127 ක්ද,  2016 ර්ල ීම  අළුතිතු ලයෝවේ 124 

ක්ද ඇතුරත් ව අතය දළනට ලභභ යහඳෘතිඹ යට පුයහ ලයෝවේ 424 ක ක්රිඹහත්භක ලේ.  
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2016 ර්ඹ වහ ල්ඛය ෛදය නිරධහිද කහර්ඹහර භේටමිතු ජනගවන ඇසතල්තුතු කස කය 

්රකහලනඹට ඳත් කයන රදි. ල් වහ ජන වහ නිහ ංග නඹ - 2012 හි අහන හර්තහලහි     ේ යහභ 

නිරධහිද ලකතේාහල ජනගවනඹ ඳහදක කය ගනු රළබීඹ. 2017, ජනගවන ඇසතල්තුතු  කළිලඹශ කිරීභට 

අලය ල්ඛය ෛදය නිරධහිද කහර්ඹහර රළයිසතු ඹහත්කහනවන කිරීභ ද නිභ කය ඇත. 

2016 ර්ල  ්රහලේශීඹ ල්ඛය ලේහ අධයක් කහර්ඹහර 26 හිභ eIMMR ඳේධතිඹ ්ඵතුධ පුණු ව 

ළඩටවතු ඳත්න රද අතය කළශණිඹ විලස විදයහරල  ෛදය පීාල  සිසුතු‚ ෛදය ංඛයහලේඛන 

 කළිඵ දළනුත් කිරීභ වහ ලේලන ඳත්න රදි.  

2.3.7 ජීල වංයාිය 

ලයජිසට්රහර් ජනයහේ ලදඳහර්තල්තුතුලේ ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු ශ්රී රංකහලේ හර්ෂික ලිඹහඳදිංචි කයනු 

රඵන උඳත්, විහව වහ භය  ංඛයහ වහ ඊට අදහර ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතු ක වහ භය ඹට ලවේතු ඹන දත්ත 

 ස ලකතට එභ ලතතයතු ක හර්තහ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ සිු  කයනු රඵයි.ල් න විට 2011, 2012, 

2013 ය වහ භය  රට අදහර ඹහත්කහනවන දත්ත ්රකහලඹට ඳත් ලකතට ඇති අතය, 2014 ය වහ  

අදහර දත්ත ඳිදග ක ගත කිරීභ අතු කය ඇත. එලභතුභ, 2014 ය වහ අතු දත්ත ්රකහලඹට ඳත් 

කිරීභ වහ කස කයමිතු ඳතී. 2015 ව 2016 ය රට අදහර ්රජහවිදයහත්භක දත්ත ල් න විට 

දිසත්රික් කහර්ඹහර ලිතු රළලඵමිතු ඳතී.  

මීට අභතය භධය හර්ෂික ජනගවනඹ ඇසතල්තුතු කිරීල් කටයුතු ලභභ අංලඹ භගිතු සිු  ලකලයන අතය 

2016 ර්ඹ වහ ඹස කහණ්ඩ ව දිසත්රික් අනු භධය හර්ෂික ජනගවනඹ කස කය දත්ත බහවිතහ 

කයතුනතුට රඵහ ීම ඇත. 2015 ර්ඹට අදහර ජී ංඛයහති දර්ලක මඋදහ : දශ උඳත් අනුඳහතිකඹ, දශ භය  

අනුඳහතිකඹ, ජනගවන ඝනත්ඹ, උඳලත්ීම පුමිතිිද අනුඳහතඹ, ජනගවන ර්ධන අනුඳහතිකඹ, සබහවික 

ර්ධන අනුඳහතිකඹ, ඹළපු් අනුඳහතඹ යදිඹ)  කස කිරීභ අතු කය ඇත. 

2.3.8 මර්ගු වංයාිය 

ශ්රි රංකහ ලර්ගුලේ සඹංක්රීඹ දත්ත ළකසු් අංලලඹතු ඳිදග ක  ගත කයන රද යනඹන අඳනඹන ්ඵතුධ 

දත්ත දිනඳතහභ රඵහ ගළනීභත් ඵහහිය ලශද ංඛ යහති රට අදහර ලතතයතු ක කස කිරීභත් 

යනඹන අඳනඹන වහ ්රති අඳනඹන ලර දත්ත ලතුකය ලගතනු කස කිරීභත් ලදෝ හිත දත්ත නිළයදි 

කයමිතු භහසික ලදෝ යහිත ඳිදග ක දත්ත ලගතනු කස කිරීභ වහ ංඛයහන දත්ත අලරවි අංලඹ 

කහර්ඹක්භ ඳත්හලගන ඹහභත් ගීම් දයන ්රධහන ක්ලේත්ර ලේ. ඵහහිය ලශ ංඛයහති අදහර භහඹ 

අතු දින 15 ක කහරඹ තුරීම භහසික කස කය ශ්රි රංකහ භව ඵළංකුට,භව බහණ්ඩහගහයඹට, ජහතික 

ගි ව් කස කිරීභ වහ ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුට,විවිධ අභහතයහංල වහ 

ලදඳහර්තල්තුතු රට ,ලේශීඹ වහ විලේශීඹ යඹතන රට, තහනහඳති කහර්ඹහර රට වහ ඳර්ල කඹතුට 

නිකුත් කය ඇත. 

2.3.9 ධීලර වංයාිය 

ලයශහශ්රිත වහ ගළඹු ක මුණුලේ භත්ය නිසඳහදනඹ, ලතතග ව සිේරය භත්ය මිර ග තු ව භත්ය 

නිසඳහදනඹ ව යනඹනඹ අඳනඹනඹ දත්තඹතු එක් ස කිරීභ ධීය වහ ජරජ ්ඳත් ංර්ධන 

අභහතයහංලල  ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු ඉු  කයනු රඵයි. 

ධීය ංඛයහති - 2016 ්රකහලනඹ මුද්ර ඹ වහ කස කය ඇත. විලහර මුරික භත්ය නිසඳහදනඹ 

ඇසතල්තුතු කිරීභ වහ ළඩ ටවන ඹටලත් දත්ත  සකිරීභ සිු  කශ අතය එභ දත්ත ඳිදග ක ගත 

ලකලයමිතු ඳතී. එලරසිතුභ අයිස ඹහත්රහගහය ව ශීතහගහය  කළිඵ දත්ත  ස කිරීල් මීක් ඹ - 2016 හි 

මීක්  යහමු 75% ක් ඳභ  ංලලෝධනඹ ලකිදන. මීට අභතය ධීය ඹහත්රහංගන  කළිඵ මීක් ල  

මලික දත්ත  ස කය ඇති අතය අදහර ්රකහලනඹ ්රකහලඹට ඳත් කිරීභට නිඹමිතඹ. 
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3.   ඳරිඳානය 

3.1      රං, ාා කාර්යා ශා දිව්ත්රික් කාර්යා 

3.1.1   රං වශ ඒකක 

ඳවත දළක්ලන තහක්ණික වහ ලේහ අංල 15 කිතු ව  කක 01ක් භගිතු 2016 ය තුර කහර්ඹඹඹතු ලභලවඹ 

න රද අතය අබයතුතය විග න අංලඹකිතු ද භතුවිත ලේ. 

1 න අංලඹ ජන ංග න වහ ්රජහ විදයහ   

2 න අංලඹ කර්භහතුත, ඉදිකිරී්,ලශ වහ ලේහ 

3 න අංලඹ කෘෂිකර්භ වහ ඳහිදිදක 

4 න අංලඹ ජහතික ගි ව් 

5 න අංලඹ ්රකහලන 

6 න අංලඹ පුසතකහර වහ ්රලේඛන 

7 න අංලඹ ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  

8 න අංලඹ යඹතනික වහ ගි ව් 

9 න අංලඹ නිඹළදි මීක්  

10 න අංලඹ මුද්ර  

11 න අංලඹ ක්ලේත්ර කශභ හකය  

12 න අංලඹ පුණු ව 

15 න අංලඹ ඳර්ල   වහ විලලේ අධයඹන 

16 න අංලඹ මිර වහ ලේතන 

18 න අංලඹ සිතිඹ් විදයහ 

දත්ත නිකුත් කිරීල්  කකඹ  

අබයතුතය විග න අංලඹ 

 

3.1.2   රමාතයාං ශා මදඳාර්තමේන්තුල ිළි ශා ාා කාර්යා 

 

ලභභ ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු විවිධ ලදඳහර්තල්තුතු ව අභහතයහංල තුර ලහඛහ කහර්ඹහර 40 ක්  

ඳත්හලගන ඹයි. ලභභ ලහඛහ කහර්ඹහර නිලඹෝජය අධයක්යලඹකු, ලජයසා ංඛයහලේඛනමයලඹකු, 

ංඛයහලේඛනමයලඹකු, ංඛයහලේඛන නිරධහරීයලඹකු ලවෝ ංඛයහලේඛන වකහය නිරධහිදයලඹකු 

ඹටලත් ඳතී. 

3.1.3  දිව්ත්රික් කාර්යා 

දිසත්රික් ලේක් කහර්ඹහරරට අනුයුක්ත ලකතට ඇති දිසත්රික් කහර්ඹහර 25 ක් ව භවළලි ංර්ධන ඵර 

්රලේලඹට අඹත් භවළලි එච් කරහඳල  තඹුත්ලත්ගභ එක් කහර්ඹහරඹක්ද ලේ. ලභභ කහර්ඹහර නිලඹෝජය 

අධයක්යලඹකු, ලජයසා ංඛයහලේඛනමයලඹකු ලවෝ ංඛයහලේඛනමයලඹකු බහයල  ඳතින අතය 

ඔණුට වහඹ වීභට ංඛයහලේඛන නිරධහිදතු ව ංඛයහලේඛන වකහය කතු ද අනුයුක්ත ලකතට ඇත.    

දිසත්රික්කඹ තුශ ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳත්නු රඵන මීක් , ංග න රට අදහර දත්ත  ස 

කිරීභ ලභභ කහර්ඹහර භඟිතු සිු  ලකලර්. දිසත්රික්කඹ තුශ ංඛයහලේඛන කටයුතු  කළිඵ ්ඵතුධීකය ඹ 

කයනු රඵතුලතුද ලභභ දිසත්රික් කහර්ඹහර භඟිනි. 
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3.1.4  ඳෂාත් ව ාල වංයාමල්න කාර්ය මණ්ඩය 

ෘත්තීඹ දක්තහ ලඳතුන ංඛයහලේඛන කහර්ඹ භ ඩරඹක් අනුයුක්ත කයමිතු ඳරහත් බහරට 

ංඛයහලේඛන ලේහ ළඳීමභ ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු අඛණ්ඩ සිු  කයන රීම. ල් අනු කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ තහකහලික ඳදනභ භත ලභභ ලදඳහර්තල්තුතුලතු මුදහ වළරීලභතු ඳශහත් බහරට අනුයුක්ත 

කය ඇත. ඩහත් සුු සු ංඛයහනභඹ ්ඵතුධීකය ඹ, ංඛයහලේඛන ්රමිතීතු ඳත්හලගන ඹහභ වහ කහර්ඹ 

භණ්ඩරල  උඳිදභ ්රලඹෝජන රඵහ ගළනීභ ලභභඟිතු තවවු ක කය ඇත. තහකහලික මුදහ වළරීභ භගිතු 

ලදඳහර්තල්තුතු ලභභ නිරධහරීතු ළඳීමභට ඳශහත් බහ භව ළඩ ටවතු ්ඳහදනඹ කයන රීම.  

3.2 කාර්ය මණ්ඩය 

 
තනතුර 

රනුමත 

වංයාල 

2016.12.31 

දිනට වංයාල 

පුරප්තිඳාඩු 

වංයාල 
 

1 අධයක් ජනයහේ 1 1 0  

2 අතිලර්ක අධයක් ජනයහේමංඛයහන)  3 1 2  

3 අතිලර්ක අධයක් ජනයහේමලතතයතු ක තහක් )  1 0 1  

4 අතිලර්ක අධයක් ජනයහේමඳිදඳහරන)  1 1 0  

5 අධයක් මංඛයහන)  11 4 7  

6 අධයක් මඳිදඳහරන)  1 0 1  

7 අධයක්මලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  

ලේඹ)  

2 0 2 
 

8 ්රධහන ග කහධිකහරී  1 1 0  

9 ්රධහන අබයතුතය විග ක 1 1 0  

10 නිලඹෝජය අධයක්මංඛයහන)  34 0 34  

11 නිලඹෝජය අධයක්මලතතයතු ක වහ තුනිලේදන 

තහක්  ලේඹ)  

6 3 3 
 

12 නිලඹෝජය වකහය අධයක්මඳිදඳහරන)  1 1 1 0  

13 වකහය අධයක්මලතතයතු ක වහ තුනිලේදන 

තහක්  ලේඹ)  

14 6 8  

14 ග කහධිකහරී 1 2 2 0  

15 අබයතුතය විග ක 1 1 0 1  

16 ලජයසා ංඛයහලේඛනම 3   30 0  

17 ංඛයහලේඛනම 1,7 114 56  

18 මුද්ර  කශභ හක ක 1 1 0 1  

19 ඳිදඳහරන නිරධහිද 1 1 0  

20 ංඛයහලේඛන ළශසු්ක ක 1 0 1  

21 පුසතකහරඹහධිඳති 3 3 0  

22 බහහ ඳිදර්තක 3 2 1  

23 ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  නිරධහිද  30 12 18  

24 ංඛයහලේඛන නිරධහරී 494 336 158  

25 ංඛයහලේඛන වකහය 2  202 189 0  

26 ංර්ධන නිරධහිද  64 57 7  

27 අඹළඹ වකහය 2 1 1 0  
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28 සිතිඹ් විදයහම 1 1 0  

29 ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය  250 227 23  

30 මුද්ර  නිභළවු්ක ක 5 0 5  

31 මුද්ර  කහර්මික 2 0 2  

32 කහර්මික නිරධහිද 1 0 1  

33 ලඳය මුද්ර  ළරසු්ක ක 2 0 2  

34 ඹ්ෂසලේ ලිලතෝ මුද්ර  ඹතුත්ර ක්රිඹහක ක 1 0 1  

35 ඳේධති ඳහරක 3 6 2 0  

36 ලජයසා ඳේධති ක්රිඹහක ක 3 4 3 0  

37 ළඩ මලික මමුද්ර )  1 0 1  

38 යහජය කශභනහකය  වකහය  170 112 58  

39 දත්ත ටවතු ක්රිඹහක ක 8 5 3  

40 දත්ත ටවතු ක්රිඹහක ක ේලක්ත ලි කක ක 42 36 6  

41 ලි කක ක මසිංවර භහධය)  10 9 1  

42 ලි කක ක මලදභශ භහධය)   20 17 3  

43 කළභයහ ක්රිඹහක ක 3 1 1 0  

44 ලිලතෝ ඹතුත්ර ක්රිඹහක ක 5 1 1 0  

45 තවඩු හදතුනහ 4 1 1 0  

46 ඹතුත්ර ඳිදාහයක 3 2 2 0  

47 ටයිප්තව ලටර් 6 1 1 0  

48 ිදඹු  ක 55 50 5  

49 හයුමීකය  ඹතුත්ර ක්රිඹහක ක 3 1 1 0  

50 මුද්ර  ඹතුත්ර වහඹක 1 0 1  

51 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක තනතු ක මසථිය)  107 99 8  

52 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක තනතු ක 

මලදඳහර්තල්තුතුගත) 

10 9 1 
 

 එකතුල 1783 1343 422  

 උඳහධිධහරී අබයහරහී 0 4 0  

 ිදඹු  ක මඅනිඹ්)  3 2 1  

 කහර්ඹහර ක්ක ක 3 1 2  

 එකතුල 1789 1350 425  

1 ලභභ තනතු ක අදහශ ලේල   තනතුලර් III ලවෝ II ඳතුතිල  තනතු ක ලේ. ලේක ංඛයහ සීභහකිතු ලතතය 

ලශ්රේණිගත උසවී් රඵහ ලදන ඵළවිතු II ලශ්රේණිඹට ලවෝ I ලශ්රේණිඹට උසවීලභතු අනතු ක වුද ලභභ 

තනතුලයහිභ  ඳී සිටීභට එභ නිරධහරීතුට සිු විඹ වළක. අනුභත ලේක ංඛයහ තුශ ලේඹ කයනු රඵන විට 

III ලශ්රේණිල  නිරධහරීතු ළඩ ඵළනවල් ඳදනභ භත II ලශ්රේණිල   තනතු ක වහ ඳත් ලනතකශ යුතුඹ. 

2 ශ්රී රංකහ ංර්ධන නිරධහරී ලේහ යසථහට අතුතර්ග්රව ඹ වීභට ඹටත් 

3 තනතුය දයතුනහට ලඳ්ේගලික න ලේ වහ ඳසු අලවෝසි වීභට ඹටත් 

4 තනතුය දයතුනහට ලඳ්ේගලික න ලේ වහ ඳසු අලවෝසි වීභට ඹටත් නිර්ලේල කයන අතය, ලභභ තනතුය 

අලවෝසි වීලභතු ඳසු "ලඳය මුද්ර  ළරසු්ක ක" ඹන තනතු ක නහභඹ ව MT 1-2006A ළු ප්තව ඳිදභහ  ඹටලත් 

න තනතු ක 03 ක් නිර්ලේල ලකලර්. 

5 තනතුය දයතුනහට ලඳ්ේගලික න ලේ වහ ඳසු අලවෝසි වීභට ඹටත් නිර්ලේල කයන අතය, ලභභ තනතුය 

අලවෝසි වීලභතු ඳසු "ඕෂසලේ ලිලතෝ මුද්ර  ඹතුත්ර ක්රිඹහක ක" ඹන තනතු ක නහභඹ ව MT 1-2006A ළු ප්තව 

ඳිදභහ ඹ වහ න තනතු ක 04 ක් ඵහ ගළනීභ සිු කිරීභ නිර්ලේල ලකලර්. 

6 තනතුය දයතුනහට ලඳ්ේගලික න ලේ වහ ඳසු අලවෝසි වීභට ඹටත් නිර්ලේල කයන අතය, ලභභ තනතුය 
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3.3 ිදමද් වේමේන, වේමන්ෛණ ශා ලැඩමුළුලට වශ ාගිවීම - 2016 

 
නම වේමේන/වේමන්ෛණ/ලැඩමුළු 

1 ලක්.එ්.ඩී.එස.ඩී. ක ක හයත්න මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජනහිද 12 සිට 18 දක්හ ජඳහනල  ඳළළති ජහතික 

ගි ව් ක්රභඹ  කළිඵ පුණු ව 

2 
එ්.එේ.  .පී. ගු ලේකය මිඹ 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම 

2016 ජනහිද 11 සිට 22 දක්හ  කලිපීනල  ඳළළති ්රජහ 

විදයහත්භක විලසලේ ඹ වහ ජනගවන පුලයෝකථන  කළිඵ 

ජහතයතුතය ළඩමුළු 

3 
ඕ.යර්. විලේගු සිංව මිඹ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 ජනහිද 11 සිට 22 දක්හ  කලිපීනල  ඳළළති ්රජහ 

විදයහත්භක විලසලේ ඹ වහ ජනගවන පුලයෝකථන  කළිඵ 

ජහතයතුතය ළඩමුළු 

4 
වී.ටී. අනු කේධ භඹහ 

ංඛයහලේඛන වකහය 

2016 ජනහිද 11 සිට 22 දක්හ  කලිපීනල  ඳළළති ්රජහ 

විදයහත්භක විලසලේ ඹ වහ පුලයෝකථන  කළිඵ ජහතයතුතය 

ළඩමුළු 

5 

බී. .යු. ර් සිිද භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජනහිද 21 සිට 22 දක්හ කහ්ලඵෝි ඹහලේ ඳළළති 

්රලසථ යර්ථික තීයන ගළනීභ වහ හර් යර්ථික ංඛයහන 

වහ ලලේ ඳත්ර  කවිසුභ  කහඵේධ ධහිදතහ ඉවර නළංවීල් 

්භතුත්ර ඹ 

6 
පී.ඩී.ඩී. පීිදස භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් මලතතයතු ක වහ 

තුනිලේදන තහක් )  

2016 ලඳඵයහිද 15  සිට 16 දක්හ ඳකිසථහනල  ඳළති 

SAARC STAT අතුතර්ජහර ගි වභ ඹහත්කහනවන කිරීභ 

 කළිඵ SAARC – ADB 1 න පුණු ව ඳහාභහරහ 

7 
ජී.ඩී.පී.ටී. ගු තිරක භඹහ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 ලඳඵයහිද  15 සිට 16 දක්හ ඳකිසථහනල  ඳළළති 

SAARC STAT අතුතර්ජහර ගි වභ ඹහත්කහනවන කිරීභ 

 කළිඵ SAARC – ADB 1 න පුණු ව ඳහාභහරහ 

8 
ලක්.යර්. යූ.එස. ඵණ්ඩහය භඹහ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 භහර්තු 29 සිට අල්රේේ 01 දක්හ ලභතතුලගෝලිඹහලේ 

ඳළළති විදත යර්ථික දර්ලකඹතු  කළිඵ ංර්ධන ගි ව් 

යහඳෘතිඹ 

9 
යර්.එච්.එස. අල.නහඹක භඹහ 

අධයක් 

2016 ලඳඵයහිද 29 සිට භහර්තු 03 දක්හ ජඳහනල  ඳළළති 

නිර ංඛයහති වහ නිරධහරීතු පුණු ව කිරීල් කරහපීඹ 

ළඩමුළු 

10 

ඩ.ලිේ.  .සී. විලේඵණ්ඩහය මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 භහර්තු 14 සිට 18 දක්හ ඉතහලිල  ඳළළති ඳහළේ 

අධයහඳනලඹතු ඳසු   කිඹහකට ලඹතමුවීභ  කළිඵ මරහශ්ර 

භත ඳදන්ව ්රතිඳත්තිඹක් වහ දත්ත විලසලේ ඹ කිරීල් 

ළඩමුළු 

11 
යාහර්ඹ  .ලේ. තයසිංව භඹහ 

අධයක් ජනයහේ 

2016 භළයි 02 සිට 04 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති යසිඹහ ව 

ලහතුතිකය කරහපීඹ යර්ථික ංඛයහන තිඹ 

12 
ඩී.එතු . මු සිංව මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 භළයි 02 සිට 04 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති යසිඹහ ව 

ලහතුතිකය කරහපීඹ යර්ථික ංඛයහන තිඹ 

අලවෝසි වීලභතු ඳසු "ලකත් කයුටර් ටයිප්තව ලටර් යටහ සිත්ත්ක ක" ඹන තනතු ක නහභඹ ව MT 1-2006A 

ළු ප්තව ඳිදභහ  ඹටලත් න තනතු ක 02 ක් නිර්ලේල ලකලර්. 

7 අනුභත ංඛයහලේඛනම තනතු ක 200 ක් තුශ ලජයසා ංඛයහලේඛනම තනතු ක 37 ද ඇතුශත් ඇති ඵළවිතු 

ඵහ ගළනී් කිරීල්ීම පුයප්තවඳහඩු ංඛයහ ළරකිඹ යුත්ලත් එභ තනතු ක ලදක භ වහ  කහඵේධ ලේක 

ංඛයහ 200 ක් ලේ රකමිනි. 
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13 
යි. පී. යහජඳක් මිඹ  

ංඛයහලේඛනම 

2016 භහර්තු 07 සිට 08 දක්හ ඉතුු නීසිඹහලේ ඳළළති කුඩහ 

ඳිදභහ  ධීය වහ දත්ත එකතු කිරීභ ව ළි  දියු ව කිරීභ 

වහ ව කරහපීඹ ළඩ මුළු 

14 
යු.එේ.ලක්. ලඳලර්යහ මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 භහර්තු 07 සිට 08 දක්හ ඉතුු නිසිඹහලේ ඳළළති කුඩහ 

ඳිදභහ  ධීය වහ දත්ත එකතු කිරීභ ව ළි  දියු ව කිරීභ 

වහ ව කරහපීඹ ළඩ මුළු 

15 එ්.ඩී. සුනිේ ලේනහනහඹක භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 භළයි 23 සිට 25 දක්හ චීනල  ඳළළති ඵර ලක්ති 

ංඛයහති ව ඵරලක්ති තුරනඹ  කළිඵ ජහතයතුතය මුළු 

16 
අයි. .එ්. ්රනහතුු  මිඹ, 

අධයක් 

2016 අල්රේේ 18  සිට  22 දක්හ භළලේසිඹහලේ විෘත විලස 

විදයහරල  ඳළළති කශභනහයකය  කුරතහ ංර්ධන 

ළඩටවන 

17 
ඩී.ජී.එස.ජී. මු සිංව භඹහ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 

2016 භළයි 02 සිට 09 දක්හ භළලේසිඹහලේ ඳළළති  ්රතිඳත්ති 

්ඳහදනඹ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඇගීමභ  කළිඵ ජහතයතුතය 

ළඩටවන  

18 
ඩී.ඩී. ඵසනහඹක මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 අල්රේේ 27 සිට 29 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති ශභයිතුට 

සිු න භහනසික වහ ලහිදිදක වහනි  කළිඵ 2 න තහක්ණික 

ළඩටවන 

19 
ලක්.එස.ජී. තිරකයත්න භඹහ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 අල්රේේ 27 සිට 29 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති ශභයිතුට 

සිු න භහනසික වහ ලහිදිදක වහනි  කශඵ 2 න තහක්ණික 

ළඩටවන 

20 
අයි.යර්. ඵණ්ඩහය මිඹ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 07 සිට 19 දක්හ ඇලභිදකහ එක්ත් 

ජනඳදල   ඳළළති  28 න ජන ංග න වහ ව 

්භතුත්ර ඹ 

21 

ලේ.එ්.එස.යු.බී. ජඹභව භඹහ,           

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජලි 07 සිට 08 දක්හ  කලිපීනල  ඳළති තියහය 

ංර්ධන ඉරක්කරට වඹවීභ වහ දත්ත  සකිරීභ වහ 

ජහතික මීක්  කශභනහකය ඹ ළි  දියු ව කිරීභට 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්ණික ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

22 

 

ඩී.යර්.එ්.සී.එ්. යත්නහඹක භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජලි 07 සිට 08 දක්හ  කලිපීනල  ඳළති තියහය 

ංර්ධන ඉරක්කරට වඹවීභ වහ දත්ත  සකිරීභ වහ 

ජහතික මීක්  කශභනහකය ඹ ළි  දියු ව කිරීභට 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්ණික ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

23 

 .එ්. පී. අල.සිංව භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජුනි 27 සිට ජලි 01 දක්හ දකු ව ලකතිදඹහලේ ඳළති 

තුනිලේදනඹ වහ කෘෂිකහර්මික ංඛයහන  කළිඵ කරහපීඹ 

පුණු ව ඳහාභහරහ 

24 
ජී.ලක්.ඩී.එච්. භළණිලක් මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජනි 27 සිට ජලි 01 දක්හ දකු ව  ලකතිදඹහලේ ඳළළති 

තුනිලේදනඹ වහ කෘෂිකහර්මික ංඛයහන  කළිඵ කරහපීඹ 

පුණු ව ඳහාභහරහ 

25 
ඊ. . .පී. එලගතඩත්ත මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 භළයි 09 සිට 11 දක්හ තහයිරතුතල  Bloomberg D4H 

කරහපීඹ ලඳර ගළසභ ව යහඳහය හසතු විදයහ  කළිඵ පුණු ව 

ළඩ මුළු 

26 

 .ජී.එස. කහිදඹ් භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජනි 06  සිට 10 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 2015 – 

2016 මිරීම ගළනීල් වළකිඹහතු  කළිඵ ලදන කරහපීඹ පුණු ව 

වහ තහක්ණික ඇගීම් ළඩමුළු 
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27 ඩී.ඩී.ජී. . ලලනවියත්න මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 12 දින සිංගප්තවපු කලේ ඳළළති භධය යදහඹ් යටේ 

වබහගිත්ලඹතු නහගිදකකය ඹ අධයඹනඹ  කළිඵ පුණු ව  

28 
බී. .යු. ර් සිිද භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජනි 27 සිට ජලි 01 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති ළඳයු් 

වහ බහවිතහ ගු රංගුබහඹ  කළිඵ ළඩමුළු වහ ළඳයු් වහ 

බහවිතහ ගු ඹහත්කහනවන කිරීල් පුණු ව 

29 
ලේ.එස.එතු.පී. ධර්භර්ධන භඹහ 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම 

2016 අලගෝසතු 30 සිට ළප්තවතළ්ඵර් 01 දක්හ අඹර්රතුතල  

ඳළළති නිර ංඛයහති වහ Big – data  කළිඵ තුතුන 

අතුතර්ජහතික මුළු 

30 

පී.එ්.යර්. ්රනහතුු  භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

31 

ඩ.ලිේ.එච්.පී. ඩ.ලිේ වීයසිිද භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

32 

ලක්.එ්.යර්.  වික්රභසිංව භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

33 

ලක්.එේ.සී.එස. වීයසුිදඹ භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

34 

පී.ඩී.ඩී. පීිදස භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

35 

ඊ.එ්.ඩී.  කනහඹක භඹහ 

වකහය අධයක් 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

36 

එච්.ටී. ලෂතතුලේකහ භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

37 

එස. පුතුගුතුයතු භඹහ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 ජලි 25 සිට 31 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති ජන වහ 

ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු මDCS) වහ CAPI භත 

ඳදන්වු වහ දත්ත ලඹදවු් ඳේධතිඹ සථහ කත කිරීභ  කළිඵ 

පුණු ව ළඩටවන 

38 

ඊ.එ්.සී. ඩී. ලේය් භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ජලි 26 සිට 28 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 2020 නයහඹ 

ඳත්රලඹහි තියහය ංර්ධනඹ ව 2020 ලරෝක ජනගවන වහ 

නිහ ංග න ළඩටවනට වඹ වීභ වහ ඵහධක මිනු් 

ව ංඛයහති  කළිඵ එක්ත් ජහතීතුලේ කරහපීඹ  සවීභ 



                                                                                                                                                      හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ  2016 
 

 31 
 

39 
පී.එ්.පී. අනුය කුභහය භඹහ 

අධයක් 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 19 සිට 23 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

2020 කෘෂිකහර්මික ංග නඹ වහ ලරෝක ළඩටවන 

 කළිඵ ට ල් හකච්ඡහ 

40 
යාහර්ඹ  .ලේ. තයසිංව භඹහ 

අධයක් ජනයහේ 

2016 අලගෝසතු 29 සිට 31 දක්හ ඉතුදිඹහලේ ඳළළති SAARC 

ංඛයහන ංවිධහනල   ්රධහනීතුලේ 8 න  සවීභ 

41 
යූ. භලවේසයතු මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 අලගෝසතු 29 සිට 31 දක්හ ඉතුදිඹහලේ ඳළළති SAARC 

ංඛයහන ංවිධහනල   ්රධහනීතුලේ 8 න  සවීභ 

42 
ලක්.එ්.ඩී.එස.ඩී ක ක හයත්න මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 අලගෝසතු 29 සිට 31 දක්හ ඉතුදිඹහලේ ඳළළති 

ංඛයහනඹ  කළිඵ SAARC ංවිධහන ්රධහනීතුලේ 8 න 

 සවීභ 

43 
පී.එේ. . . ලවේභතුත භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 10 සිට 12 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති යසිඹහ 

- ඳළසි කක් කරහපීඹ ජහතයතුතය ක්ක ක ංක්රභ  දත්ත  ස 

කිරීභ  කළිඵ ලදන ළඩමුළු 

44 

එස.සී. වික්රභහයච්චි මිඹ 

ංඛයහලේඛන වකහය 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 10 සිට 12 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති යසිඹහ 

- ඳළසි කක් කරහපීඹ ජහතයතුතය ක්ක ක ංක්රභ  දත්ත  ස 

කිරීභ  කළිඵ ලදන ළඩමුළු 

45 

ඊ.එ්.එ්.ලක්. කනහඹක භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 අලගෝසතු 22 සිට 30 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති දර 

ලේශීඹ නිසඳහදිතල  යය ඹ පුළුේ කිරීභ  කළිඵ SNA 2008 

කරහපීඹ ඳහාභහරහ 

46 

ඩී.ජී.එස.ජී. මු සිංව භඹහ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 

2016 අලගෝසතු 24 සිට 26 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

තියහය ංර්ධනඹ වහ 2030 නයහඹ ඳත්රඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ නිර ංඛයහති ඳිදර්තනඹ කිරීභ  කළිඵ යසිඹහ - 

ඳළසි කක් ්ල්රනඹ 

47 ලක්.එ්.එ්. කුභහිදවහමි මිඹ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේමඳහරන)  

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 20 සිය 26 දක්හ භළලේසිඹහලේ ඳළළති 

කශභනහකය  වළකිඹහ ංර්ධනඹ කිරීල් ළඩටවන 

48 
යාහර්ඹ  .ලේ.තයසිංව භඹහ 

අධයක් ජනයහේ 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 05 සිට 09 දක්හ ඉතුදිඹහලේ ඳළළති තියහය 

ංර්ධන ඉරක්ක මSDGs) වහ ලතතයතු ක වහ දත්ත වහ  

 කළිඵ උඳ- කරහපීඹ ළඩමුළු 

49 
ලේ.ලක්.බී.එතු.ජඹලකති  මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 12 සිට 16 දක්හ  කලිපීනල  ඳළළති 2015 – 

2016 මිරීම ගළනීල් වළකිඹහ  කළිඵ තුතුන තහක්ණික 

ඇගීම් වහ කරහපීඹ පුණු ව ළඩටවන 

50 
ඕ.එ්.පී. කුභහය භඹහ 

ංඛයහලේඛන වකහය 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 10 සිට 21 දක්හ ඉතුු නිසිඹහලේ ඳළළති 

කෘෂිකහර්මික වහ ග්රහමීඹ ංඛයහති වහ ්රධහන දත්ත නිඳදවීභට 

නිඹළදි ක්රභ  කළිඵ පුණු ව ළඩටවන 

51 
ලක්.එ්.එස. විභරයත්න මිඹ 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 10 සිට 21 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති 

ංඛයහන ධහිදතහඹ ඉවර දළමීභ වහ ව භහජ ංඛයහනඹ 

 කළිඵ පුණු ව ඳහාභහරහ 

52 
එ්. ලේ.භහකස ්රනහතුු  භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 13 සිට 28 දක්හ චීනල  ඳළළති යසිඹහ වහ 

යුලයෝපීඹ යටර විු ලි ංලේල ඹන තර ඳවසුක් ංර්ධනඹ 

කිරීභ  කළිඵ ්භතුත්ර ඹ 

53 
ඩී.එේ.එදිිදසිංව භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ළප්තවතළ්ඵර් 13 සිට 28 දක්හ චීනල  ඳළළති යසිඹහ වහ 

යුලයෝපීඹ යටර විු ලි ංලේල ඹන තර ඳවසුක් ංර්ධනඹ 

කිරීභ  කළිඵ ්භතුත්ර ඹ 
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54 
ඊ. . .පී. එලගතඩත්ත මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 05 සිට 07 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

SDG අධීක් ඹ වහ කරහපීඹ ධහිදතහ ඉවර නළංවීල් 

ළඩමුළු 

55 
එස.එ්.එච්.එතු. භයලකෝතු භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ඔක්ලතෝඵර් 05 සිට 06 දක්හ  කලිපීනල  ඳළළති යඳදහ 

්ඵතුධ ංඛයහති  කළිඵ විලලේම කණ්ඩහඹල් සිේන 

 සවීභ 

56 
ටී.ඩී.එ්.එස.ඩී. ලඳලර්යහ භඹහ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ලනතළ්ඵර් 30  සිට ලදළ්ඵර් 02 දක්හ තහයිරතුතල  

ඳළළති යර්ථික ංඛයහති  කළිඵ කරහපීඹ ළඩමුළු : ංඛයහන 

යහඳහිදක නහභහලිඹ  කළිඵ යහඳෘති  සවීභ වහ ළඩමුළු 

57 
එ්.ජී.ඩ..අයි. ලයහභලි ලභඹ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

2016 ලනතළ්ඵර් 30  සිට ලදළ්ඵර් 02 දක්හ තහයිරතුතල  

ඳළළති යර්ථික ංඛයහති  කළිඵ කරහපීඹ ළඩමුළු : ංඛයහන 

යහඳහිදක නහභහලිඹ  කළිඵ යහඳෘති  සවීභ වහ ළඩමුළු 

58 
ලක්. .එස.පී. ලකති කහය මිඹ 

ංඛයහලේඛනම 

2016 ලනතළ්ඵර් 07 සිට 11 දක්හ ජඳහනල  ඳළළති දියු ව 

ලමිතු ඳතින යටේ වහ ංඛයහන යහඳහිදක නහභහලිඹ 

 කළිඵ ළඩමුළු 

59 
එස. තනඵහරසිංග් භඹහ 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම 

2016 ලනතළ්ඵර් 21- 25 දක්හ ලකතිදඹහලේ ඳළළති  

කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන ංඛයහති විඹද්  කළිඵ කරහපීඹ 

පුණු ව ඳහාභහරහ 

60 
ඩී.එ්.ලක්.පී.ලක්. දිහනහඹක භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ලනතළ්ඵර් 09 සිට 11 දක්හ ඉතුදිඹහලේ ඳළළති 

ලඳ්ේගලික යවහය ධහනය ලතතග භළනීභ වහ  කවිසීභ වහ 

ක්රලභෝඳහඹ  කළිඵ ්භතුත්ර ඹ 

61 

සී.ඩී.ද සිේහ මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ලනතළ්ඵර් 15 සිට 17 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

යසිඹහ ඳළසි කක් කරහපීඹ තියහය ංර්ධන ඉරක්ක වහ  

සත්රී  පු ක භහනත්භතහඹ ව ්රහලේශීඹකය ඹ හක්ෂි 

මලික ්රතිඳත්ති රට ඳක් කතහ කයන මලික ්රකහලනඹක් 

ළි  දියු ව කිරීභ  කළිඵ යසිඹහ - ඳළසි කක් කරහපීඹ උඳලදස 

රඵහ ීමභ  කළිඵ පුණු ව 

62 
යාහර්ඹ  .ලේ. තයසිංව භඹහ 

අධයක් ජනයහේ 

2016 ලදළ්ඵර් 14 සිට 16 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

තියහය ංර්ධනඹ වහ 2030 හි නයහඹ ඳත්රඹ වහ නිර 

ංඛයහති දියු ව කිරීභ  කළිඵ කමිු ලේ 5 න ළසිහයඹ 

63 

යි.ජී.යර්.අයි. කුරතිරක මිඹ 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම 

2016 ලනතළ්ඵර් 15 සිට 17 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

කෘෂිකහර්මික වහ ග්රහමීඹ ංඛයහති ළි දියු ව කිරීල් ලගෝනවඹ 

උඳක්රභ වහ යසිඹහ වහ ඳළසි කක් කරහපීඹ  කමිු ලේ 6 න 

 සවීභ 

64 යි.ජී.යර්.අයි. කුරතිරක මිඹ 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම 

2016 ලනතළ්ඵර් 21 සිට 25 දක්හ විඹේනහභල  ඳළළති 

යසිඹහ - ඳළසි කක් ඇගීම් ංග් මුළු 

65 
ඩී.ඩී.ජී. . ලනවියත්න මිඹ 

නිලඹෝජය අධයක් 

2016 ලදළ්ඵර් 12 සිට 13 දක්හ තහයිරතුතල  ඳළළති 

යසිඹහ වහ ඳළසි කක් කරහඳඹ වහ ංඛයහන යඹතනර 

ඳහරන කවුතුසිරල  12 න ළසිහයඹ 
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3.4   උවව්වීේ, ඳත්වීේ, මුදාශැරීේ, ඉල්ා රව්වීේ, මව ලය රතශැරයෑේ ශා ිදශ්රාමයෑේ 

උවව් කිරීේ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේමංඛයහන)      01 

අධයක්මංඛයහන)        08 

 

ඳත් කිරීේ 

ංඛයහලේඛනම        01 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක      15 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹකමඅනිඹ්)      02 

ිදඹු  කමඅනිඹ්)         02 

  

මුදාශැරීේ 

ංඛයහලේඛන වකහය       01 

දත්ත ටවතු ක්රිඹහක ක       01 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක      01 

 

මව ලය රතශැරයෑේ 

ංඛයහලේඛන වකහය       01 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය    01 

දත්ත ටවතු ක්රිඹහක ක       01 

ලක්ත ලි කක කමසිංවර භහධය)       01 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක      01 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹකමලදඳහර්තල්තුතුගත)     01 

 

ිදශ්රාමයෑේ 

අධයක්මංඛයහන)        02 

අධයක්මලතතයතු ක තහක් )       01 

ලජයසා ංඛයහලේඛනම      05 

ංඛයහලේඛනම       04 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී       07 

යහජය කශභනහකය  වකහය      03 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය    05 

ලජයසා ඳේධති ක්රිඹහක ක      01 

ලඳතත් ඵළඳු්ක ක මමුද්ර )       01 

ිදඹු  ක         01 

 

ව්ිාන මාරු 

වකහය අධයක්මලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක් )    01 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  නිරධහිද    14 

ංර්ධන නිරධහිද       11 

යහජය කශභනහකය  වකහය      45 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය    53 

ිදඹු  ක         14 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක      24 
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උඳහධිධහරී අබයහරහී       04 

 

මව ලමයන් ඉල්ා රව්වීේ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී       03 

ලතතයතු ක වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය    01 
 

ජීිදතක්යට ඳත්වීම 

ංඛයහලේඛන නිරධහිද       01 

3.5 ර යන්තර ිදගණන කටයුතු 

2016 ර්ල ීම අබතුතය විග න අංලඹ භගිතු සිු  කර කහර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳිදදි ලේ. 

 2016 ර්ඹට අදහර අබයතුතය විග න ළඩටවන කස කය ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික 

කටයුතු අභහතයංලල  ලේක්ට වහ විග කහධිඳති ලත ඹන රීම. 

 2016 ර්ඹට අදහර මලික හර්තහ ඉදිිදඳත් කිරීභ. 

 ඳවත වතු දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ර හභහනය ඳිදඳහරනඹ  කළිඵ ඳරීක්හ කය හර්තහ 

ඉදිිදඳත් කයන රීම. ග්ඳව, කෆගේර, යත්නපුයඹ, කු ක ෆගර, කළුතය, ගහේර වහ අධයහඳන 

අභහතයංලල  දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලඹ. 

 පුණු ව අංලල  නිහඩු වහ පුණු ව ළඩටවතු ඳළළත්වීභ  කළිඵ ඳරීක්හ. 

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ ්රධහන ගඵඩහ අංලඹ, නිඹදි මීක්  අංලඹ, සිතිඹ් වහ විදයහ අංලඹ, පුසතකහර 

අංලඹ, දත්ත නිකුත් කිරීල් අංලඹ, යඹතන අංලඹ, කර්භහතුත ඉදිකිරී් ලශ වහ ලේහ අංලඹ, 

ගිණූ් අංලඹ ඹන අංල ර නිරධහරීතුලේ නිහඩු ඳරීක්හ කය හර්තහ ඉදිිදඳත් කිරීභ. 

 ඵළංකු ළඳු් වහ මුදේ ලඳතත් නිඹදි ඳරීක්හ. 

 2015 ර්ල  ඔක්ලතත්ඵර් භ වුාය ඳත්, මුදේ ලඳතත්, ළඹ ලරජය යශ්රිත ඳරීක්හ. 2016 

ර්ල  ඵළංකු ළඳු්, මුදේ ලඳතත්, ළඹ ලරජය, ලඳතු  තළතුඳත් ගි වභ, ගිණූ් හයහංල නිඹදි 

ඳරීක්හ. 2015 ර්ල  විර්ජන ගි වභ වහ ඵළයක් ඳරීක්හ.  

 බහණ්ඩ මීක්  හර්තහ, ඉතුලතුට්රි ලේඛන ඳරීක්හ කිරීභ. ්රකහලන අංලඹ, ජහතික ගි ව් අංලඹ, 

නිඹදි මීක්  අංලඹ, සිතිඹ් විදයහ අංලඹ, කෘෂිකහර්මික වහ ඳහිදිදක අංලඹ, කර්භහතුත ඉදිකිරී් 

ලශ වහ ලේහ අංලඹ, පුණු ව අංලඹ, යඹතන අංලඹ ඹන අංල ර ඵඩු ේලටෝ ක ලේඛන, බහණ්ඩ 

මීක්  හර්තහ ඳරීක්හ කය ඌනතහ වහ අතිිදක්තතහ  කළිඵ හර්තහ කයන රීම.  

 2016 ර්ල  ක්රිඹහකහරී ළරළසල් වහ ්ර්ඳහදන ළරළසල් මරය වහ ලබ්තික ්රගතිඹ ඳරීක්හ කය 

හර්තහ කිරීභ. 2015 ක්රිඹහකහරී ළරළසභ වහ කහර්ඹහධන හර්තහ ඳරීක්හ කය හර්තහක් ඉදිිදඳත් 

කිරීභ. 

 2015 ර්ල ීම මිරීම ගත් ටඹර් රට අදහර ලි කලගතනු ඳරීක්හ කිරීභ, නිකුත් කිරීභ වහ ලරතේ ලඳතත් 

ර ඇතුරත් කිරීභ ඳරීක්හ කිරීභ, හවන අළුත්ළි ඹහ ලරතේ ලඳතත් ර ඇතුරත් කිරීභ ඳරීක්හ 

කිරීභ. ෂළක්ස ඹතුත්ර වහ ඡහඹහ  කටඳත් ඹතුත්ර මිරට ගළනීභ වහ නඩත්තු කිරීභ  කළිඵ ඳරීක්හ. ්රධහන 

ගඵඩහලේ ලේඛන වහ ලතතග ඳරීක්හ. ඳිදලරෝඛන ඹතුත්ර ර ක්රිඹහකහරීත්ඹ වහ ලේහ ගිවිසු් 

අනු ලේහ කටයුතු සිු  කය ඇත්දළයි ඳරීක්හ. 

 පුසතකහරල  ලඳතත් මිරීම ගළනීභ, ඉතුලතුට්රි ගත කිරීභ, ලඳතත් ංයක් ඹ ඹන කහර්ඹඹතු ර 

්රගතිඹ ඳරීක්හ වහ ලඳතත් මීක් ඹ  කළිඵ විග න ඳරීක්හ. 

 යජල  නිරධහරීතුලේ අත්තිකහය් B ගි වභ ඳරීක්හ කය හර්තහක් ඉදිිදඳත් කයන රීම. 

 කෘෂිකර්භ වහ ඳහිදිදක අංලලඹතු සිු  කයන කෘෂිකර්භ ංග ඹ 2013 14 හි මරය වහ ලබ්තික 

්රගතිඹ ඳරීක්හ කිරීභ. 
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 ්රජහ විදයහත්භක වහ ල්ඛය මීක් ල  මීක් ඹ කශ යුතු නිහ  කක රයිසතු රට අදහර 

ලගතනු නිඹදි ඳරීක්හ. ලගවී් වුාය නිඹදි ඳරීක්හ. පුණු ව ඳංති ඳළළත්වීල්  කිදළඹ වුාය නිඹදි 

ඳරීක්හ. 

 හර්ෂික කර්භහතුත වහ හර්ෂික ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක්  ර මරය වහ ලබ්තික ්රගතිඹ ඳරීක්හ 

කය හර්තහ කිරීභ. 

 කහර්ඹක්භ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ ලත්රීල් ක්රිඹහලිඹ වහ දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත් කස කිරීල් 

ක්රිඹහලිල  ්රගතිඹ ඳරීක්හ කය ඵරහ හර්තහ කිරීභ. 

 ලත්, ලඳතේ, යඵර් නිසඳහදන විඹද් ඇසතල්තුතු කිරීල් මීක් ල  ්රගතිඹ ඳරීක්හ කය ඵරහ 

හර්තහ කිරීභ. 

 යඹතන අංලල  ලඳ්ේගලික ලි කලගතනු නිඹදි ඳරීක්හ. ළු ප්තව ර්ධක වහ කහර්ඹහධන හර්තහ 

ඉදිිදඳත් කිරීභ නිඹදි ඳරීක්හ. ළු ප්තව ලරජය ඳරීක්හ. අතිකහර ලගවී්, ළු ප්තව යහිත නිහඩු අඹ 

කිරී් නිඹදි ඳරීක්හ කය හර්තහ කිරීභ. ලදඳහර්තල්තුතු තු හවන බහවිතඹ වහ නඩත්තු කටයුතු 

ඳරීක්හ කිරීභ. 

  2016 ර්ඹ වහ විග න කශභනහකය  කමිු   සවී් 4ක් ඳළළත්වීභ. 

 

4.   මුය ලාර්තාල - 2016 

2016 ර්ඹ වහ අදහර සීභහතු ඹටලත් න මුළු ඇසතල්තුතුගත විඹදභ  ක.1,134,742,040 මමිලිඹන 

1,134.74) කි. ල් අතිදතු  ක.857,980,000 මමිලිඹන 857.98)  ක් පුනයහර්තන විඹද් ඇසතල්තුතු න අතය 

 ක.276,762,040 ක්මමිලිඹන 276.76)  ්රහේධන විඹද් ඇසතල්තුතුලේ. ුපුනයහර්තන විඹද් 2016ු ගු 

අනු තය ලලඹතු දයන රද පුනයහර්තන විඹදභ  ක. 838,283,719 මමිලිඹන 838.28) ක් ලේ. ු්රහේධන 

විඹද් 2016ු ගුලහි දක්හ ඇති ඳිදදි තය ලලඹතු දයන රද ්රහේධන විඹදභ  ක. 249,630,348 මමිලිඹන 

249.63)  කි. 

ඉවත ර්ගකිරී් ඹටලත් ඇසතල්තුතුගත විඹදභ වහ තය විඹදභ අතය සුළු ලනක් දළකිඹ වළකි අතය ඊට 

ලවේතු  ඳවත දළක්ලේ. 

පුනයහර්තන විඹද්: ඇසතල්තුතු විඹදභ වහ තය විඹදභ අතය ලන 

 ර්ඹ තුර කුනව ඳදනභ භත හවන රඵහ ගළනීභට අලය ලනතවීභ 

 ලගවීභට තිබ වුාය වහ අක් මුදේ ්රභහ ත් ලනතවීභ 

්රහේධන විඹද්: ඇසතල්තුතු විඹදභ වහ තය විඹදභ අතය ලන 

 අලප්තවක්ෂිත ඳිදදි ඹතුත්ර ර විලහර අළුත්ළි ඹහ සිු  කිරීභට අලය ලනතවීභ 

 ඇසතල්තුතු කර කහර්ඹඹ වහ ්රභහ ත් ්රතිඳහදන ලතු ලනතවීභ 

 ලගවීභට තිබ වුාය වහ ්රභහ ත් ඳිදදි අක් මුදේ ලනතරළබීභ 

 විලේල ්රදහනඹක් ඹටලත් රළබී තිබ මුළු මුදරටභ ්රතිඳහදන ලතු කිරීභ 
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ශීර්ඹ  :252  ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු 

ළඩ ටවන :    01 ලභලවයු් ළඩ ටවන 

යහඳෘතිඹ  :    ඳිදඳහරනඹ ව ජහතික ංඛයහලේඛන 

පුනරාලර්තන ිදයදේ 2016          
            

ලයාඳෘියය ලැය ිදයය 
2016 ඇව්තමේන්තුල 

(මුළු ශුද්ධ මලන්කිරීම) 

රුිළයල් 

2016 වතය ිදයදම 

රුිළයල් 

1 

1. පුේගලික ඳි නි  694,000,000.00 689,846,816.00 

2. ලනත් පුනයහර්තන විඹද් 163,980,000.00 148,436,903.00 

එකතුල 857,980,000.00 838,283,719.00 

ප්රාේධන ිදයදේ 2016 

ර.ිය.ර.බි. ගිණුම             2520011 – 2016 

 

ලයාඳෘියය ලැය ිදයය 

2016 ඇව්තමේන්තුල (මුළු 

ශුද්ධ මලන්කිරීම) 

රුිළයල් 

2016  වතය ිදයදම 

රුිළයල් 

1 

1.මරධන ත්ක්ර 

පුන කත්ථහඳන වහ ළි දියු ව 

කිරීභ 

6,500,000.00 5,356,182.00 

2. මරධන ත්ක්ර අත්ඳත් 

කය ගළනීභ 
207,553,225.00 186,995,843.00 

ලනත් මරධන විඹද් 62,708,815.00 57,278,323.00 

එකතුල 276,762,040.00 249,630,348.00 

 
රනුමත සීමාල 

රුිළයල් 

වතය සීමාල 

රුිළයල් 

උඳිදභ වය සීභහ 40,000,000.00 35,557,373.00 

උඳිදභ ඵළය සීභහ 28,000,000.00 36,288,023.19 

වය ලලේල  උඳිදභ සීභහ 220,000,000.00 141,333,974.41 
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