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අධයක්ෂ  නනාා්ගේ  ණිවිඩයය

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 1027 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

මි. 

දුරවථන ආ ලංඅාවන : ලං+94 ලං ලං11 ලං ලං2147001 

ෆක්ඛ : ලං+94 ලං ලං11 ලං ලං214701  ලං

විාුත් ලංිතපින ආන : ලං

  බ් ලංඅඩවින : ලං  

mailto:dgcensus@statistics.gov.lk
http://www.statistics.gov.lk/
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ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ලාර්තාල - 2017 

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 ලතතයතුරු කහනන රැස කිරීභ තුලිතු ඉවත අලයතහ ඉටු කය ීමභට 

ලදඳහර්තල්තුතු නියතුතයලඹතු කටයුතු කයයි. 

දැක්ම 

ලේශීඹ ංර්ධන අභිභතහර්ථ හක්හත් කයගළනීභ දවහ කහනන ලතතයතුරු රඵහ ීමභ තුලිතු කරහඳල  ලඳය 

ගභතුකරු ඵට ඳත්වීභ. 

මමමශලර 

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

උඳහඹශීන නහඹකත්ඹ තුළිතු කහනන වත් නිළයදි වත් දත්ත රඵහ ීමභ භඟිතු ඩහත් පරදහීම ලර ලේලලඹහි 

භහජ යර්ථික ංර්ධනඹට දහඹක වීභ 

2. මදඳාර්තමේන්තුල මගින් ඉටුකරනු බන කාර්යයන්  

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඉටුකයනු රඵන කහර්ඹඹතු පුළුේ ලලඹතු ඳවත දළක්ලේ. 

2.1 ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳත්නු රඵන ංග න ව මීක්  

2.2 ලභයට භහජ යර්ථික දත්ත එක්රැස කිරීභ ව කස කිරීභ ්ඵතුධලඹතු ලදඳහර්තල්තුතු 

භගිතු ඉටු 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 
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3. මදඳාර්තමේන්තුමේ එක් එක් අංයන්හි දායකත්ලය ශා 2017 ලර්මේ ක්රියාකා  

වැැව්මේ ඉක්කලට අනුකල කාර්ය වාධනය ඳශත ඳරිදි මේ. 

3.1 ජන වංගණන ශා ප්රජා ිදදයා  අංය 

I. ප්රජාිදදයා වංඛ්යාති 

 ජනගවන දත්ත  කළිඵ ඳහර්ලිල්තුතු, යහජය අංලල  විවිධ අභහතයහංල, ලදඳහර්තල්තුතු, අර්ධ 

යහජය යඹතන, පුේගලික අංලල  යඹතන, ඳර්ල කඹතු, සිසුතු, ඇතුළු දත්ත බහවිතහ කයතුනතුලේ 

ඉේන් වහ ලතතයතුරු රඵහ ීමභ නිතිඳතහ සිදු කයන රීම. 

 

 ජන වහ නිහ ංග නඹ -2021 හි ළරසු් කටයුතු යය්බ කයන රදි. ලභලවයු් කමිටු, 

්රලසනහලිඹ ළකීමල් වහ ්රභලේදඹ ළකීමල් උඳ කමිටු ඳත් කයන රද අතය  ්රභලේදඹ  කළිඵ 

මලික ලකටු්ඳත් හර්තහ කස කය ඇත. එලභතුභ ්රලසනහලි ලඹහි මලික ලකටු්ඳත කස කයන 

රීම.  

 

 ංග නඹ වහ න විඹද් ඇසතල්තුතු ලකටු්ඳත ළකලමිතු ඳතී. 

 

 ංඛයහලේඛන ය හ ඳනලතහි මලික ලකටු්ඳත කස කය ඇත. 

 

 ංග න ඒකක රළයිසතුගත කිරීල් යකෘතිලඹහි ලකටු්ඳත වහ නහගරික, ග්රහමීඹ ව තු අංල 

යය ඹ න ඳරිදි දිසත්රික්ක 6ක් තුශ පර් ඳරීක්හ සිදු කයන රීම. 

 

 ංඛයහන හක්යතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ  ලකතශම, පුත්තරභ ව ග්ඳව දිසත්රිකඹතුහි 

යඡල  ලේකඹතු ලභතුභ  ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලහි ංඛයහලේඛන කහර්ඹ භඩලඩරඹට 

අඹත් ලනතන අලනකුත් නිරධහරීතු වහ දළනුත් කිරීල් ළඩටවතු ඳත්න රීම. එලභතුභ ශ්රී 

රංකහලේ ළඩිහිටි ජනගවනඹ ඉවශ ඹහභ වහ භතු විඹ වළකි භහජ යර්ථික ්ර තහ  කළිඵ යහජය වහ 

යහජය ලනතන අංල දළනුත් කිරීල් ළඩටවනක් ද ඳත්න රීම.  

 

 නහගරික අංලඹ වහ න අර්ථ දළක්වීභක් වඳුතුහ ීම ලභඹට අදහශ ලතතයතුරු ල් න විට එක්රැස 

කය  ්රධහන කහර්ඹහරඹ ලත ලගතුහ ලගන ඇත.  

II. SARA  වමීක්ණ 

ලෞඛය අභහතයහංලල  ඉේනභට අනු ශ්රී රංකහලේ ලෞඛය ලේල  දළනට ඳතින ඳවසුක් ව 

ලේහ ළඳීමභ මීක් ඹ(SARA) සිදු කයන රීම. ඒ වහ නිරධහරීතු  පුහුණු කිරීභ, ක්ලේත්රඹ තුශ 

දත්ත රැස කිරීභ, රැසකර දත්ත ඳේධතිඹ කස  කිරීභ වහ අදහශ දත්ත ගු රඵහීමභ සිදු කය අතු 

කය ඇත. 

III. ප්රජා ිදදයාත්මක වශ මවෞඛ්ය වමීක්ණය 

 ්රජහවිදයහ වහ ලෞඛය මීක් ල  අතු හර්තහ 2017 ළප්තළ්ඵර් භ 18 න දින ්රකහලඹට 

ඳත් කයන රීම. එඹ ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිල  ද ඳර කය ඇත.  

 දත්ත බහවිත කයතුනතු වහ ද දත්ත ලගතනු නිකුත් කයන රීම.  
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IV. ජාතයන්තර යයතන වශා දත්ත බාීම 

 එක්ත් ජහතීතුලේ ංවිධහනඹ ඇතුළු ජහතයතුතය යඹතන ලත දත්ත රඵහීමභ දත්ත ඉේන් අනු 

සිදු කය ඇත. 

V. ිදමේශීය රටල ඉල්ලීම ඳරිදි පුහුණු ඳාඨමාා ඳැලැත්වීම 

 ලතුඳහර ංඛයහන යඹතනලඹහි නිරධහරීතු වහ රභඵර මීක් ඹ  කළිඵ පුහුණු ළඩටවන 

ජන භහල ීම ද, යර්ථික ංග නඹ  කළිඵ පුහුණු ළඩටවන ළප්තළ්ඵර්  භහල ීම ද ඳත්න 

රීම. 

VI. තිරවාර වංලර්ධන අභිමතාර්ථ දර්ක 

 ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු ඳත්නු රඵන ංග න, මීක්  ව අභතයහංලෙ ලදඳහර්තල්තුතු තුර 

 කහිටහ ඇති ංඛයහලේඛන අංල භගිතු රැස කයනු රඵන දත්ත ඳදන් කය ගනිමිතු ග නඹ කයන රද 

දර්ලකඹතු 46 ක් ඇතුරත් “ ශ්රී රංකහලේ තියය ංර්ධන දර්ලක  කළිඵ හර්තහ” 2017 ජන භ 

26 දින එළිදක්න රදි. එඹට භගහමී තියය ංර්ධන අභිභතහර්ථ ්ඵතුධ ල. අඩවිඹද දිඹත් 

කයන රදි. 

VII. වාර්ක් වංඛ්යාමල්ඛ්න 

හර්ක් ංඛයහලේඛන වහ අදහර න දත්ත රඵහ ීමභ සිදු කය ඇත. 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 

 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල  කාර්යයන් 

2017 ලර්ය 

වශා 

ඇව්තමේන්තු 

මුද (රු. මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා 

ලැයකරන ද මුද 

(රු. මිලි.)  

1 ංඛයහන හක්යතහ ඉවශ නළංවීල් ළඩටවන 0.45 0.442 

2 ංග න ඒකක රළයිසතුගත කිරීභ (F1) 0.3 0.3 
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3.2 කර්මාන්ත, ඉදිකි ේ,මලෂ ශා මවේලා අංය 

I. ත්රෛමාක ක කාර්මික ෂ්්ඳාදන ළිබදබද වමීක්ණය - 2016/ 2017 

ශ්රී රංකහලේ කහර්මික නිසඳහදන කර්භහතුතඹතුලේ නිසඳහදිතලඹහි වළසිරීභ ත්රයිභහසික 

ඇසතල්තුතු කිරීල් අයමුණිතු ත්රභහසික කහර්මික නිසඳහදන මීක් ඹ ඳත්නු රඵයි. නිඹළදි 

යඹතන 444 කිතු  නිභළවුභ වහ ටිනහකභ  කළිඵද ලභහිීම දත්ත රැසකයනු රඵයි.  

2017 ර්ඹ වහ දශ ජහතික නිසඳහදිතඹ ග නඹ කිරීල්ීම 2016 අතු කහර්තුලේ ව 2017 මුේ 

කහර්තු තුලනහි ත්රභහසික කර්භහතුත මීක් ලඹහි ග නඹ කයන රද ඇසතල්තුතු අගඹතු 

උඳලඹෝගී කය ගනුරඵයි.  

අඳ ලදඳහර්තල්තුතුලේ ලතතයතුරු තහක්  අංලඹ භඟිතු ලභභ මීක් ඹට අදහර දත්ත 

අතුතර්ජහරඹ වයවහ රඵහ ගළනීභ වහ ඳරිග ක ගත දත්ත ඳේධතිඹක්  කස කයමිතු ඳතී. 

ක්ලේත්ර කටයුතු අීකක්  ළඩටවතුඅභ කිරීභ ව ලතතයතුරු රඵහලනතලදන යඹතන ්රභහ ඹ 

අභ කිරීභ ලභභඟිතු ඵරහලඳතලයතත්තු ලේ. 

II. ලාර්ෂික කර්මාන්ත වමීක්ණය  

යලටහි කර්භහතුත අංලල  දිලහනතිඹ ව ්රගතිඹ වදුනහ ගළනීල් අයමුණිතු ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු 

හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ සිදු කයනු රඵයි.  2016 ර්ල  හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ 

වහ ලඹතදහගත්  නිඹළදියහමු 2013ෙ14 යර්ථික ංග නඹට අනු කස කයන රීම. 2016 ර්ඹ 

තුශ සිදුකයනු  රළබු හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ල  ඳදන් ර්ඹ ලර 2015 ර්ඹ ලඹතදහ 

ගළණුන අතය එඹ අඳ යලටහි 30 ලනි හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹයි.   

එක්ත් ජහතීතු විසිතු බහවිතඹට ගළල න අතුතර් ජහතික කර්මික ර්ගීකය ල  වතය න 

ංලලෝධනඹට අනු කස කයන ලභභ හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹට අනු කර්භහතුත ්රධහන 

ලකතටස වතයක් ඹටලත් ර්ග කය ඇත. 

1) ඳතේ වහ කළණී් 

2) නිසඳහදන 

3) විදුලිඹ, ගෆස, හසඳ ව හයු මීකය  ළඳයුභ 

4) ජරඹ එක්රැස කිරී්, අඳද්රය ඵළවළයකිරීභ, ්රතිකහයක ලඹීමභ වහ ළඳීමභ 

2017 ර්ඹ තුශීම, විධිභත් කර්භහතුත වහ  අතු හර්තහ 2017.06.20 න දින නිකුත් කයනු 

රළබ අතය 2016 හර්ෂික කර්භහතුත මීක්  හර්තහ වහ දත්ත රැසකිරීල් කටයුතුර 

නියතවිඹ.  

III. ලාර්ෂික ඉදිකි ේ කර්මාන්ත වමීක්ණය 

හර්ෂික ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ල  එකතු කශ ටිනහක් අගඹ ව ලේහ නියුක්තිකඹතු 

 කළිඵ ංඛයහත දත්ත රඵහගළනීභ වහ ලභභ මීක් ඹ සිදු කයනු රළල.. 2016 ර්ල ීම 

ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු  ඳත්නු රළබල  18 ළනි ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹයි. ඉදිකිරී් 

අංලඹට අදහර සිඹලු ක්රිඹහකහයක් ඇතුරත් න යකහයඹට ඉදිකිරී් කර්භහතුත ංර්ධන 

අධිකහරිල  ලිඹහඳදිංචි ව යර්ථික ංග නඹ 2013ෙ14 ඹටලත්  ලඳෞේගලික , යහජය ව අර්ධ යහජය 

ඹන සිඹලු අංල යය ඹ න ඳරිදි ලභභ මීක් ඹ ඳත්නු රඵයි. නමුත් නිළසිඹතු විසිතු 

ඔවුනලේ අලඹතහඹතු වහ සිදුකයන ඉදිකිරී් කටයුතු ඉදිකිරී් කර්භහතුත ංර්ධන අධිකහරිඹ 
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ව යර්ථික ංග නඹ 2013ෙ14 ඹටලත් යය ඹ ලනතන නිහ ලභභ ඉදිකිරී් කර්භහතුත 

මීක් ඹ ඹටලත්ද යය ඹ ලනතලේ.  

IV. ලාර්ෂික මලෂද ශා මවේලා වමීක්ණය - 2016/ 2017 

2013ෙ14 යර්ථික ංග නඹ ඹටලත් වදුනහ ගනු රළබ ලශ වහ ලේහ යඹතන අතරිතු යඹතන 

4000 ක නිඹළදි යහමුකිතු යුත් ලභභ මීක් ඹ ්රථභ යට 2016 ර්ල ීම යය්බ කයන රීම.  

ලභභ මීක් ල ීම ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ නිරධහරීතු ්රභහ ත් තය් 

ලඹතදහ ගතලනතවළකි නිහ ්රලසනහලි යඹතන ලත තළඳළේ කිරීභ භඟිතු දත්ත රැස කිරීභ සිදුකයණු 

රළබීඹ. එලභතුභ විලහර යඹතනර හර්ෂික ගිණු් හර්තහ අතුතර් ජහරඹ වයවහ ඵහගත කිරී් 

සිදුකයමිතු දත්ත රැස කිරීභ  සිදුකයන රීම. ඒ අනු ලභභ හර්තහ ඳරිග ක ඳේධති බහවිතලඹතු 

ලතතය කස කයන රීම. එභ අතු හර්තහ 2018 ර්ලල ීම ්රකහලඹට ඳත් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

2017 ර්ල  හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹට අදහර ්රලසනහලි කස කිරීභ , නිඹළදිඹ ලත්රීභ වහ 

නිඹළදි යහමු ඹහත් කහනන කිරීභ, උඳලදස භහරහ නළත කස කිරීභ ළනි කටයුතු සිදු කය ඇත. 

තද ්රලසනහලි ව උඳලදස ඳත්රිකහ දළනටභත් දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලලත ඹහ ඇත. 

V. ශ්රම ඉල්ලුේ වමීක්ණය 

අග්රහභහතය කහර්ඹහරල  විලලේ ඉේනභකට අනු ශ්රී රංකහලේ රභ ඉේලුභ  කළිඵද විලලේ 

අලඵෝධඹක් රඵහගළනීභ වහ ලභභ මීක් ඹ සිදු කයන රීම. 2017 ර්ල  ශ්රී රංකහලේ සිඹලු 

යර්ථික කටයුතු යය ඹනලේ ලභභ මීක් ඹ සිදු කයන රීම. 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලහි නිරධහරීතු හර්ථක පුහුණුකිතු ඳසු නිඹළදිඹ 

ලර ලතෝයහගත් යඹතන 3500 කිතු දත්ත රැසකයන රීම. ලභභ මීක් ල ීම අඳලේ නිරධහරීතු 

89% ක ඉවර ්රතිාහයඹක් යඹතනලිතු රඵහගළනීභට භත් වුණි. ලභහි අතු හර්තහ 

අතුතර්ජහරඹ භඟිතු රඵහගත වළකිඹ. 

ලභභ මික් ඹට අනු ශ්රී රංකහලේ රභ ඉේලුලභහි වදුනහගත් ්රධහන ඳළතිකඩඹතු ඳවත ගු 

භඟිතු නිරඳ ඹ කය ඇත. 

ලගුල 1 : ප්රධාන අං අනුල ශ්රම ඉල්ලුම 

අංය ිදධිමත් අිදධිමත් එකතුල 

වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % 

කර්භහතුත 

      ඉදිකිරී් 

      කර්භහතුත (ඉදිකිරී් වළය) 

 152,189 

   17,818 

 134,371 

38.5 

4.5 

34.0 

43,285 

2,406 

40,879 

42.5 

2.4 

40.1 

195,474 

20,224 

175,250 

39.3 

4.1 

35.2 
ලශ    84,380 21.3 26,391 25.9 110,771 22.3 

ලේහ 

        ංාහයක 

        ලේහ (ංාහයක වළය) 

 155,878 

   10,207 

 145,671 

39.4 

2.6 

36.8 

32,142 

0 

32,142 

31.6 

0.0 

31.6 

188,020 

10,207 

177,813 

37.8 

2.1 

35.8 
ළවිලි අංලඹ    3,037 0.8 0 0 3,037 0.6 

එකතු 395,484 100.0 101,818 100.0 497,302 100.0 
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VI. කර්මාන්ත ෂ්්ඳාදන දර්කය ( IIP)  

නිසඳහදන කර්භහතුත යය ඹ න ඳරිදි භහසික කර්භහතුත දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ 2016 ර්ල ීම 

යය්බ කයනු රළබිණි. එහිීම  ඳදන් ර්ඹ ලර 2015 ර්ඹ  ලඹතදහ ගනු රළබිණි. ෆභ 

භහඹකටභ අදහර කර්භහතුත නිසඳහදන දර්ලකඹ ජහතයතුතය මරය අයමුදර භඟිතු ්රකහලකය ඇති 

දිනඹතුට අනු අතුතර්ජහරල  ඳර කයනු රළල.. එලභතුභ භහ 3 කට යක් භහසික කහර්මික 

නිසඳහදන දර්ලකඹ ඇතුශත් අත් ඳත්රිකහක් නිකුත් කයනු රළල..  

VII. ලයාඳාර නාමාලලිය (SBR) 

්රධහන යර්ථික ංඛයහති කසකිරීල්ීම ංඛයහනභඹ ඳවසුක් ඳඹන මලික අංගඹක් තුලතු 

යහඳහය ංඛයහන නහභහලිඹයි. එඹ විවිධ ්රලේල ර ඳළතිරී ඇති විවිධ යහඳහය ඒකකර 

ංඛයහනභඹ අලයතහඹතු උලදහ නියතුතයලඹතු ඹහත් කහනන න ළරසු්ගත දත්ත මුදහඹක් 

ලේ. යලටහි ඳතින ඳහරනභඹ අලයතහඹතු අනු යහඳහය නහභහලිඹ වයවහ විවිධ ්රලේලර, 

අභහතයංලර ව ඳහරන අධිකහරී ඹටලත් ලිඹහඳදිංචි වීභ වහ ඳවසුක් ඳඹහ ඇත. 

ර්තභහනල  ඳතින යහඳහය නහභහලිඹ යර්ථික ංග නලඹතු කසකයන රද යඹතන 

රළයිසතුක් න අතය එඹ හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ ව ත්රභහසික කර්භහතුත මීක් ඹ 

භඟිතු ඹහත්කහනන වී ඇත. යහඳහය නහභ ලිඹහඳදිංචි කිරීල් ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු විලහර  ලඳතදු 

ව ලඳෞේගලික යඹතන ඳරිග ක ගතකිරීභ සිදුකයමිතු ඳතී. භහග් ලිඹහඳදිංචි කය ඇත. තද 

ෆභ යහඳහයඹක්භ ්රහලේශීඹ ලේක් කහර්ඹහර ර ව ඳශහත් යහඳහය ලිඹහඳදිංචි කහර්ඹහර ර  

ලිඹහඳදිංචි කයනු රළල.. ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ කර්භහතුත අංලඹ භඟිතු 

ල් න විටත් එලේ ලිඹහඳදිංච් න යඹතන රළයිසතු ලගතුහ දළනට කසකය ඇති යහඳහය 

ංඛයහන නහභහලිඹ භස ංතුධනඹ කයමිතු ඳරිග ක ගත කරීභ සිදුකයයි. 

VIII. ක්මෛ කටුතතු අීකක්ණය 

යඹතන මීක්  රීම ්රතිාහය රඵහ ගළනීල් දුසකයතහ ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන 

ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු මුහු  ලදනු රඵන ්රධහන ගළටළුක් ඵට ඳත් වී ඇත. එභ නිහ යඹතන 

ලිතු දත්ත රැසකිරිල් කටයුතු අධයනඹ කිරීභ දවහ ක්ලේත්ර කටයුතු අීකක්  ළඩ ටවනක් අඳ 

අංලඹ භඟිතු වදුතුහ ලදන රීම. ලතතයහගත් යඹතන ලතිතු ්රතිාහය භේටභ ර්ධනඹ කිරීභත් 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ක්ලේත්ර නිරධහරීතු දිරිභත් කිරීභත් ලභභ ළඩටවන ඹටලත් සිදු කයනු රළල.. 

ලකතශම, නුය, නුයඑළිඹ, අනුයහධපුය, භහතලේ ව  ලභත යහගර ඹන දිසත්රික්ක ර ලභලේ 

ක්ලේත්ර කටයුතු අධික් ඹ කිරීභට අඳ අංලඹ භඟිතු තීය ඹ කය ඇත. 
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මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල  කාර්යයන් 

2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු. මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා 

ලැයකරන ද මුද 

(රු. මිලි.)  

1 ත්රභහසික කහර්මික නිසඳහදන  කළිඵද මීක් ඹ  වහ  

කර්භහතුත නිසඳහදන දර්ලකඹ  

0.86 0.41 

2 හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ - 2016 0.16 0.16 

3 හර්ෂික කර්භහතුත මීක් ඹ - 2017 0.5 0.23 

4 හර්ෂික ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹ - 2016 0.2 0.15 

5 හර්ෂික ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹ - 2017 0.23 0.10 

6 හර්ෂික ලශද වහ ලේහ මීක් ඹ - 2016 0.29 0.22 

7 හර්ෂික ලශද වහ ලේහ මීක් ඹ - 2017 0.71 0.30 

8 ර භ ඉේලු් මීක් ඹ 5.40 4.04 

9 යහඳහය නහභහලිඹ (SBR) 1.93 0.46 

10 ක්ලත්ර කටයුතු අීකක් ඹ 0.58 0.29 
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3.3 කෘෂිකර්ම ශා ඳාරිවරික අංය 

I. වී අව්ලැන්න ඇව්තමේන්තු කි මේ වමීක්ණය  

 

2016ෙ2017 භව කතුනඹ වහ 2017 ඹර කතුනඹ වහ වී ගහ කයන රද බි් ්රභහ ඹ, හභහනය 

අසළතුන ව මුළු නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු කිරීභ ලභ භගිතු සිදු කයන රීම. ලභහිීම ජහතික 

භේභමිතු වහ දිසත්රික් භේටමිතු එක් එක් කතුනඹ තුශ ගහ කයන රද ව අසළතුන ලනරහ ගත් බි් 

්රභහ ඹතු ග නඹ කිරීභ ව හභහනය අසළතුන ව මුළු නිසඳහදනඹ ඇසතලභතුතු කිරීභ වහ 

ලභභ මීක්  ඳත්තුනට ලඹදුනි. 

 

ඉවත මීක් ඹට භගහමී වී ගහ  කළිඵ උඳහශ්රිත ලතතයතුරු 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 රැස කයන රීම.  

 

වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීල් මීක් ලඹතු රඵහ ගත් දත්ත විග්රව ලකතට 2016ෙ2017 භව ව 

2017 ඹර කතුන වහ දිසත්රික් භේටමිතු ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. එලභතුභ, භවළලි ඵර ්රලේල 

ර කුඩහ කශභනහකය  ලකතේඨහල භේටමිතුද ඉවත දක්න රද ංඛයහතීතු  කළිලඹර කය ල. 

අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 

 

II. මගොඩමගොිදතැන් වංඛ්යාමල්ඛ්න රැව් කි ම (මශ/ය)-2017  

 

කතුන භේටමිතු මලික දත්ත හර්තහකරුතුලේ වහඹ ඇති එක්රැස කයනු රඵන උසබි්ර 

ගහකයන ලබෝගර බි් ්රභහ ඹ, නිසඳහදනඹට අදහර හර්ෂික රැස 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 කහනන ලබෝග ඹටලත් සුළු අඳනඹන ලඵෝග, ඳශතුරු, .එරළු, ධහතු ඹ ර්ග 

වහ යනිර ලබෝග ඇතුළු ලබෝග ර්ග 60 ක් ඳභ  යය ඹ න ඳරිදි ගහ කයන රද බි් ්රභහ ඹ 

ව නිසඳහදනඹ 2016ෙ2017 භව ව 2017 ඹර කතුන වහ ඇසතල්තුතු කය ල. අඩවිල  

්රකහලඹට ඳත් කයනු රළබීඹ. 

 

III. ඳශුධන වේඳත් ළිබදබ වංඛ්යාමල්ඛ්න රැව් කි ම- 2017 

 

2017  ර්ල  ීම ත්ත් ංඛයහති ර ගු හත්භකබහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ දවහ තුතු ඇති කයනු 

රළබ සිඹලුභ නිහ ඒකක , යජල  වහ ලඳෞේගලික ලගතවිඳරේ යදිඹට ලගතස ලතතයතුරැ රැස කයන 

රීම. ලභභගිතු  ඇති කයනු රළබ එශ වයක්, මී වයක්, එළුතු, ඵළටළුතු, ඌයතු, කුකුශතු, තහයහතු, 

කළුකුතු වහ ටුතු යීම තුතු  කළිඵද ලතතයතුරු වහ ත් ංඛයහ ද එශ කිරි, මී කිරි වහ බිත්තය 

නිසඳහදනඹ  කළිඵ ලතතයතුරු ද ග්රහ. නි. භේටමිතු එක් රැස කයන රීම.  

 

එක් රැස කයනු රළබ එභ ලතතයතුරු ්රහ. ලේ. භේටමිතු වහ දිසත්රික්ක භේටමිතු  කළිලඹර ලකතට, 2017 

ර්ඹ දවහ ඉවත දවතු එක් එක් ත්ත් ගව ඹ ද කිරි වහ බිත්තය නිසඳහදනඹ  කළිඵද 

ඇසතල්තුතු ද  කළිලඹර කිරීභට කටයුතු ලඹතදන රීම. ඒ අනු ලභභ ංඛයහතීතු ල. අඩවිල  

්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 
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IV. මත්, රබර් වශ මඳොල් ෂ්්ඳාදන ිදයදේ වමීක්ණය- 2016/2017 

 

2016ෙ2017 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 ලතතයතුරු ශ්රී රංකහ ලත් භඩලඩරල , ලත් ලකතභහරිස අංලල  වහඹ ඇති එභ  

කහර්ඹහරල හි ලිඹහඳදිංචි ලත් ක්වේ ලිතු එක් රැස 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 භගිතුඳත්නු රඵන ලඳතේ නිසඳහදන විඹද් මීක් ඹ ඳදන් කය ගනු රළබීඹ 

ලභභ මීක්  භගිතු රඵහ ගතුනහ දත්ත භගිතු 2016ෙ2017 ගහ ර්ඹ වහ ලත්, යඵර් ව ලඳතේ 

ර නිසඳහදන විඹද් ග නඹ කය ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 

V. අර්තාඳල් ෂ්්ඳාදනය ඇව්තමේන්තු කි මේ වමීක්ෂණය - 2017 

 

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

්රධහන අයමු  ලකතටගත් ලභභ මී්ෂ ඹ 2017 ය තුරීම නුයඑළිඹ වහ ඵදුේර දිසත්රික්ක ර 

්රහ.ලේ. ලකතේඨහ භේටමිතු ඳවත දවතු අයුරිතු  සිදු කයන රීම. 

ලභභ මී්ෂ ඹ 2017 ර්ඹ තුර නුයඑළිඹ දිසත්රික්කලඹහි අදිඹය තුනකිතු ඉටුකයන රද අතය, 

ඵදුේර දිසත්රික්කලඹහි අදිඹය ලදකකිතු ඉටුකයන රීම.  එහි ක්ලේත්ර කටයුතු සිදු කයනු රළබ කහර 

කහනු ඳවත ඳරිදි ලේ.  

ජනහරි ෙ ලඳඵයහරි 

අල්රේේ ෙ භළයි 

අලගෝසතු ෙ ළප්තළ්ඵර් 

එභ මීක්  ්රතිපර අනු 2017 ර්ඹ දවහ අර්තහඳේ ගහ කයනු රඵන බි් ්රභහ ඹ වහ 

අලප්්ෂිත නිසඳහදනඹතු භහසික පුලයෝකථනඹ කය ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 

VI. මොකු ළූණු ෂ්්ඳාදනය ඇව්තමේන්තු කි මේ ිදමේ වමීක්ෂණය - 2017 

 

ලරතකු ළූණු ගහ කයන ලගතවීතු ංඛයහ වහ බි් ්රභහ ඹ අනු අලප්්ෂිත නිසඳහදනඹ 

ඇසතල්තුතු කිරීල් අයමුණිතු යුතු 2017 ලර්ීම ද ලභභ මී්ෂ ඹ අනුයහධපුයඹ, 

ලඳතලශතතුනරු, භහතලේ ඹන දිසත්රික්කර ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහ භේටමිතු වහ භවළලි 

„එච්„ කරහඳඹ තුශ ඒකක කශභනහකය  ලකතේඨහ භේටමිතු සිදු කයන රීම. 

ලරතකු ළූණු නිසඳහදනඹ ඇසතල්තුතු කිරීලභහිරහ ඳත්න ලභභ මී්ෂ ඹ ඹර කතුනඹ වහ 

සිදුකයන ඵළවිතු එහි ක්ලේත්ර කටයුතු 2017 ර්ඹ තුශ අලගෝසතු ෙ ළප්තළ්ඵර් කහර කහනුලේදි 

සිදු කයන රීම. 

එභ මී්ෂ  ්රතිපර අනු 2017 ර්ඹ දවහ ඒ ඒ ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහ භේටමිතු වහ 

භවළලි „එච්„ කරහඳඹ තුශ ඒකක කශභනහකය  ලකතේඨහ භේටමිතු, ලරතකු ළූණු ගහ කයන බි් 

්රභහ ඹ වහ අලප්්ෂිත නිසඳහදනඹ ඇතුරත් අතු හර්තහ කස කය ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් 

කයන රීම. 
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VII. යශාර මේ ඳෛය 

හර්ෂික  කශලඹර කයනු රඵන යවහය ලලේ ඳත්රඹ භගිතු ඒක පුේගර යවහය ළඳයුභ ලඳතුනු් 

කයන අතය එභගිතු යලේ ඳතින ලඳෝ  තත්ත්ඹ ජහතික භේටමිතු  කළිබිඹු ලේ.  2016 ර්ල  

කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන ළරකිේරට ලගන 2016 ර්ල  ඒක පුේගර යවහය ළඳයුභ  කළිඵද 

ඇසතල්තුතු  කලිලඹර ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. 

VIII. දිව්ත්රික් ෂ්ධා න් පුහුණු කි මේ ලැඩවටශන 

ලභභ පුහුණු ළඩටවන භගිතු වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීල් මී්ෂ ඹ වහ කෘෂි ලඵෝග 

ලතතයතුරු රැස කිරීභ  කළිඵද පුහුණුක් රඵහ ීමභට කටයුතු කශ අතය මලික කෆගේර, යත්නපුය වහ 

ඵදුේර දිසත්රික්ක ර ලභභ පුහුණු සිදු කයන රීම. ඳසු එභ පුහුණු ලදඳහර්තල්තුතුලේ දිසත්රික් 

කහර්ඹහර භගිතු කශ අතය එභගිතු අලනකුත් සිඹලුභ දිසත්රික්ක යය ඹ න ඳරිදි පුහුණු කටයුතු 

සිදු කයන රීම. 

IX. යර්ථික වංගණනය (කෘෂිකර්ම අංමේ ගණන් ගැනීම) 

ශ්රි රංකහලේ කෘෂිකර්භ ක්ලේත්රල  ඇති යුවහත්භක ලනසක් වදුනහගළනීභට  යර්ථික ංග නඹ 

ඹටලත් කෘෂිකර්භ අංලල   ලතතයතුරු රැස කිරීභ සිදුකයන  රීම. ඒ අනු කෘෂිකර්භ අංලල   

ලතතයතුරු රැස කිරීභ ඹටලත් කෘෂිකර්භහතුතඹට අදහශ සිඹලුභ ඒකක  කළිඵ විසතයහත්භක 

ලතතයතුරු රැස කයන රීම. ඒ අනු සිඹලුභ තු වහ කුඩහ ලගතවිකහඩලඩ යය ඹ කයමිතු ලගතවි 

කහයකයිතු, ලගතවි කහයකඹහලේ ගෘව කහඩලඩඹ, ඉඩ් බහවිතඹ වහ භුක්තිඹ, ඒ ඒ ලඵෝග ඹටලත් ගහ 

ලකතට ඇති බි් ්රභහ , මිරිදිඹෙකිවුේදිඹෙකයදිඹ භත්ය ගහ, යීම  විඹඹතුට අදහර ලතතයතුරු  

රැස කයන රීම. 

ලභභ ංග නල ීම රැස කශ ලතතයතුරු බහවිතලඹතු සිඹලුභ දිසත්රික්ක දවහ හර්තහ  කළිලඹර කය 

ල.අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. එලභතුභ රැසකය ගතුනහ ලතතයතුරු බහවිතලඹතු අතු 

හර්තහ ්රකහලඹට ඳත් කයන රීම. ලභභ හර්තහ භගිතු ලගතවි කහඩලඩ ංඛයහ, ලගතවි කහයකයිතු 

ංඛයහ, එක් එක් ලඵෝග ගහ ඹටලත් ඇති බි් ්රභහ ඹ,  කෘෂිකහර්මික ඹතුලත්රෝඳකය  බහවිතඹ, 

ත් ඳහරනඹ, මිරිදිඹ/කිවුේදිඹ/කයදිඹ භත්ය ගහ යදි විඹඹතුට අදහර ංඛයහති ්රකහලඹට ඳත් 

කයනු රළබීඹ.  

X. කෘෂිකර්ම ගෘශ ඒකක වමීක්ණය-2017/18 

 

කෘෂිකර්භ ක්ලත්රල  යුවහත්භක තත්ත්ඹ  කළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ වහ ලභභ මීක් ඹ සිදු 

කයනු රළබීඹ. ඒ අනු කෘෂිකර්භ අංලල  ගෘව ඒකක ර ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතුරු, ඉඩ් බහවිතඹ, 

ගහ යුවඹ, ත්ත් ඳහරනඹ, ලඵෝග ගහ, න ගහ, කෘෂිකහර්මික ලඹදවු්,  නිසඳහදන විඹදභ වහ 

ලතතග ඳත්හ ගළනීභ යීම ලතතයතුරු රැස කිරීභට ලභභ මීක් ඹ ළරසු් කයන රීම. ඒ අනු 

මීක්  උඳලේඵනඹ  කළිලඹර කිරීභ,  නිඹදිඹ ලත්රීභ, පර් වහ නිඹමු මීක්   ඳළළත්වීභ,  

ග තු ගතුනහ නිරධහරීතුලේ පුහුණු  ඳළළත්වීභ වහ මීක් ල  ඳශමු අදිඹලයහි ලතතයතුරු රැස 

කිරීභ යදිඹ සිදු කයන රීම. 
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මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල  කාර්යයන් 

2017 ලර්ය 

වශා 

ඇව්තමේන්තු 

මුද 

(රු.මිලියන) 

2017/12/31 දක්ලා 
ලැය කරන ද මුද 

(රු. මිලියන)  

01 
වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීල් මීක් ඹ (භව)-

2017 

3.06 1.9 

02 
වී අසළතුන ඇසතල්තුතු කිරීල් මීක් ඹ (ඹර)-

2017 

2.92 2.92 

03 
ලගතඩලගතවිතළතු ංඛයහලේඛන රැස කිරීභ (භව/ඹර)-

2017 

0.30 0.30 

04 ඳශුධන ්ඳත්  කළිඵ ංඛයහලේඛන රැස කිරීභ  0.39 0.39 

05 ලත්, යඵර්, ලඳතේ නිසඳහදන විඹද් මීක් ඹ 2016/17 - - 

06 අර නිසඳහදන මීක් ඹ -2017  0.03 0.03 

07 ලරතකුළූණු නිසඳහදන මීක් ඹ - 2017  0.10 0.10 

08 යවහය ලලේ ඳත්යඹ - - 

09 දිසත්රික් නිරධහරීතු පුහුණු කිරීල් ළඩටවන 1.00 0.75 

10 යර්ථික ංග නඹ (කෘෂිකර්භ අංලල  ග තු ගළනීභ) - - 

11 කෘෂිකර්භ නිසඳහදන මීක් ඹ  18.48 4.30 
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3.4 ජාතික ගිණුේ අංය 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු ලත 2007 ර්ල  සිට ශ්රි රංකහලේ ජහතික ගිණු් කස 

කිරීභ  කළිඵද ්පුර්  අධිකහරිඹ ඳළරී ඇත. ලදඳහර්තල්තුතුලේ ජහතික ගිණු් අංලඹට එභ කටයුත්ත දවහ 

ගීමභ ඳළරී ඇති අතය එභ අංලඹ විසිතු හර්ෂික වහ කහර්තුගත ජහතික ගිණු් ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵයි.  

ඒ අනු 2017 ර්ඹ තුශීම ජහතික ගිණු් අංලඹ විසිතු ඉටුකයන රද කහර්ඹඹතු ඳවත ඳරිදි ලේ. 

I. හර්ෂික දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ ව අලනකුත් හර් යර්ථික දර්ලක 2016 ර්ඹ දවහ නිසඳහදන 

්රලේලඹ, යදහඹ් ්රලේලඹ ව විඹද් ්රලේලඹ ඹන යකහය තුන ඹටලත් භ ඇසතල්තුතු කයන රදි. 

එලේ භ නිසඳහදන ්රලේලඹ ව විඹද් ්රලේලඹ ඹටලත් කහර්තුගත දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතඹ ව 

අලනකුත් හර් යර්ථික දර්ලක 2016 ර්ල  ලතන කහර්තු ව 2017 ර්ල  ඳශමු, ලදන 

ව ලතන කහර්තු දවහ ඇසතල්තුතු කයන රදි. ලභභ සිඹලුභ ඇසතල්තුතු 2010 ඳදන් ර්ඹ 

ලලඹතු ලගන ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ව සථහය මිර ග තු ඹටලත් කස කය ඇත. තද 

අංලඹ විසිතු අනුගභනඹ කයනු රඵන ංලලෝධන ්රතිඳත්තිඹ අනු ඹමිතු 2014 ර්ල  හර්ෂික 

ඇසතල්තුතු, 2015 ර්ල  හර්ෂික ඇසතල්තුතු ව 2016 ර්ල  ඳශමු කහර්තුලේ වහ ලදන 

කහර්තුලේ කහර්තුගත ඇසතල්තුතු ංලලෝධනඹ කයන රදි. 

 

II. ජහතික ගිණු් හර්ෂික හර්තහ 2015 ර්ඹ ව 2016 ර්ඹ දවහ කස ලකලයමිතු ඳතින අතය 

එභ හර්තහ ේවිත්ඹ භ 2018 ර්ල  ලඳඵයහරි භහල  ීම නිකුත් කිරීභට ළරසු් කය ඇත. 

 

III. ජහතික ව ජහතයතුතය යඹතනලිතු සිදුකයන රද දත්ත ඉේන් දවහ කිසිදු ්රභහදඹකිතු ලතතය 

්රතිාහය දළක්වීභ ය පුයහ සිදුකයන රදි. 

 

IV. ජහතික ගිණු් දත්ත ඳේධතිඹ ව ්රභලේදඹ නවීකය ඹ කිරීභ ්ඵතුධලඹතු ගත්කර 2017 ර්ඹ 

තුශීම ළඩමුළු රැක් ක්රිඹහත්භක කයන රදි. ඒ අනු ජහතයතුතය මුරය අයමුදර ව යසිඹහනු 

ංර්ධන ඵළංකු ජහතික ගිණු් අංලල  ලේක භඩලඩරඹ භග එක් ජහතික ගිණු් ඳදන් ර්ඹ 

ඹහත්කහනන කිරීභ ව ඳශහත්ඵද ජහතික ගිණු් ඇසතල්තුතු කස කිරීභ ්ඵතුධ ළඩමුළු ලදක 

ඵළගිතු දිඹත් කයන රදි. එලේ භ යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු විසිතු “ජහතික ගිණු් දත්ත ඇසුලයතු 

උස යර්ථික විලසලේ ඹ” ්ඵතුධ විලලේ ළඩමුළුක් ඳත්න රදි. ත ද දිසත්රික් ලේක් 

කහර්ඹහර ව ්රහලේශීඹ ලේක් කහර්ඹහර ර වඹ රඵහගනිමිතු නගහ ව දළ උඳ යර්ථික 

කටයුත්ලත් එකතු කශ අගඹ ඇසතල්තුතු කිරී් දවහ අලය දත්ත රඵහ ගළනීභට මුළු දියින භ 

යය ඹ න ළඩ කළිලරක් කස කයන රදි.   

 

V. හර්ෂික ව කහර්තුගත ජහතික ගිණු් ඇසතල්තුතු ඒහට අදහර දත්ත ගු, භහධය නිලේදන ව 

විසතයහත්භක භහධය ටවතු ද භගිතු නිඹමිත කහරල  ීම භවජනතහ ලත නිකුත් කශ අතය 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ල. අඩවිල  ද ්රකහලඹට ඳත් කයන රදි.  
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ලගුල 2: ලාර්ෂික ජාතික ගිණුේ හී ප්රධාන දර්ක (2010 ඳාද ලර්ය) 2013 – 2016  

   

ලගුල 3: කාර්තුගත ජාතික ගිණුේ හි ප්රධාන දර්ක (2010 ඳාද ලර්ය) 2015 – 2017 

දර්කය 
2015 2016 2017 

කාර්තු කාර්තු කාර්තු 

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

දෂ මේශීය 

ෂ්ඳ්ාදිතමේ 

ලර්ධන 

මේගය (%) 

4.4 7.0 5.6 2.5 5.2 2.7 4.1 5.3 3.9 4.0 3.3 

 

දෂ මේශීය 

ෂ්ඳ්ාදිතමේ 

ගමය මි 

දර්කය 

137.7 130.5 132.2 120.1 143.2 138.5 136.4 124.4 149.8 141.4 140.3 

 

දෂ මේශීය 

ෂ්ඳ්ාදිතමේ 

ගමය මි 

දර්කය 

මලනවව්ීම 

(%) 

3.2 1.0 3.2 1.2 4.0 6.2 3.2 5.7 7.7 4.9 8.9 

 

 

 

 

 දර්කය 2013 2014 2015 2016 

1. දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ර්ධන ලේගඹ (%) 3.4 5.0 4.8 4.4 

2. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතඹ (රු.) 

466,112 498,828 522,355 558,363 

3. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතඹ (එක්ත් ජනඳද ලඩතරර්) 

3,610 3,821 3,844 3,835 

4. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ජහතික යදහඹභ 

(රු.) 

455,126 487,462 508,936 542,669 

5. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ජහතික යදහඹභ 

(එක්ත් ජනඳද ලඩතරර්) 

3,525 3,734 3,745 3,727 

6. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ලේශීඹ 

නිසඳහදිතල  (එක්ත් ජනඳද ලඩතරර්) ළඩිවිභ  (%) 

7.7 5.8 0.6 -0.2 

7. ඳත්නහ මිර ග තු ඹටලත් ඒක පුේගර දශ ජහතික 

යදහඹල් (එක්ත් ජනඳද ලඩතරර්) ළඩිවීභ  (%) 

7.1 5.9 0.3 -0.5 

8. දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ග් ඹ මිර දර්ලකඹ 122 126 127 131.4 

9. දශ ලේශීඹ නිසඳහදිතල  ගභය මිර දර්ලකල  ලනසවීභ (%) 6.2 2.9 0.8 3.6 

10. විනිභඹ අනුඳහතිකඹ : එක්ත් ජනඳද ලඩතරයඹක් දවහ 

රු කඹේ  

129.1 130.6 136 146 
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මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල  කාර්යයන් 

2017 ලර්ය 
වශා 

ඇව්තමේන්තු 

මුද 

(රු.මිලියන) 

2017/12/31 දක්ලා 
ලැය කරන ද මුද 

(රු. මිලියන) 

01 
හර්ෂික ජහතික ගිණු් හර්තහ -2015, 2016 කස කිරීභ, 
ංසකය ඹ ව මුද්ර ඹ කිරීභ 

0.28 0.003 

02 ජහතික ගිණු් ළඩි දියුණු කිරීභ  0.22 0.22 

03 ජහතික ගිණු් දත්ත ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ  0.1 0.044 
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3.5 ප්රකාන අංය  

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ඉදිරි ර්ඹ වහ වු ක්රිඹහකහරි ළරළසභ, හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ, ංඛයහන නිඵතුධනඹ, 

ංඛයහන අත්ලඳතත (ඉංරීසි, සිංවර ෙ ලදභශ ), ඳරහත් ඳහරන ංඛයහති , ංඛයහන දත්ත ඳත්රිකහ, ශ්රී රංකහලේ යර්ථික 

ංඛයහති, News Letter   කළිලඹර ලකතට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ලදඳහර්තල්තුතුලේ සිඹළුභ ්රකහලන ලඵදහ වළරීභ ්රකහලන 

අංලල  මලික කහර්ඹඹතු ලේ. 

I. වංඛ්යාන ෂ්බන්ධනය - 2017 

 

ශ්රී රංකහලේ ළදගත් ක්ලත්ර ග නහක දත්තඹතු ය කිහිඳඹක ලරේණිඹක්  ලර ඇතුරත් ලකතට කස 

කයනු රඵන ංඛයහන නිඵතුධන 2017  කළිලඹර ලකතට නිඹමිත ඳරිදි ල. අඩවිඹට ඇතුරත් කයනු රළබු 

අතය එඹ මුද්ර ඹ කිරීභ වහ සිඹළු කටයුතු සුදහන් ලකතට ඇත. 

II. ක්රියාකාරි වැැව්ම - 2018  

 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ ලභලවය හක්හත් කය ගළනීභ වහ 2018 ර්ඹ වහ වු ක්රිඹහකහරි ළරළසභ, අනුභත 

ඇසතල්තුතු ඹටලත් කස ලකතට නිඹමිත කහරකහනු තුශීම ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික කටයුතු 

අභහතයහංලඹට  වහ විග කහධිඳති ලදඳහර්තල්තුතුට ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

III. කාර්ය වාධන ලාර්තාල - 2016 

 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ සිඹළුභ අංලඹතු වහ ලදඳහර්තල්තුතුට ඳරිඵහහිය අභහතයහංල වහ ලදඳහර්තල්තුතුරට 

අනුයුක්ත ංඛයහලේඛන අංලඹතු භඟිතු ඉටු කයන රද කහර්ඹඹතු වහ 2016 ර්ඹ වහ වු මරය හර්තහ ද 

ඇතුරත් හර්ෂික කහර්ඹහධන හර්තහ 2016 ්රකහලඹට ඳත් කයන රද අතය එභ හර්තහලේ ංයුක්ත තළටි 

350ක් භස ලභභ හර්තහලේ  කටඳත් ශ්රී රංකහ ඳහර්ලිල්තුතු ලත නිඹමිත දිනට ලඳය බහයීමභට කටයුතු 

කයන රදි. 

IV. කාර්ය වාධන වාරාං ලාර්තාල - 2017 

 

2016 ර්ල  ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඉටු කයන රද කහර්ඹඹතු හයහංල ගතලකතට එභ හර්තහ 

ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික කටයුතු  කළිඵ අභහතයහංලඹ ලත නිලසචිත කහරඹ තුර විදයුත් 

තළඳෆර(e-mail) භගිතු රඵහ ලදන රීම. 

V. ම ෞතික ශා මය කාර්ය වාධන කාර්තු ලාර්තාල - 2017 

 

එක් එක් කහර්තු තුර ෆභ අංලඹක් විසිතුභ ඉටු කයන රද කහර්ඹඹතු  කළිඵ ලබෞතික වහ මරය 

කහර්ඹ හධන කහර්තු හර්තහ ෆභ කහර්තුක් අහනල ීම භ  කලිලඹර කයන රීම. 

VI. වංඛ්යාන අත්මඳොත - 2017 

 

ශ්රී රංකහලේ ළදගත් මලික භහජ යර්ථික දත්ත , ර් ීමඳඹක ලරේණිඹක් ලර ඉදිරිඳත් කයන ලභභ 

්රකහලනඹ ඉංරීසි භහධයලඹතු  කළිලඹර කයන ංඛයහන අත්ලඳතත  2017 වහ එභ ලතතයතුරුභ ඇතුරත් සිංවර 

වහ ලදභශ භහධයලඹතු  කළිලඹර කයන ංඛයහන අත්ලඳතත 2017 ඹන ්රකහලන ලදකභ නිඹමිත කහර 

කහනු තුශ එළි දළක්වීභට වළකි විඹ. 

VII. යර්ථික දත්ත - 2017  

 

ශ්රී රංකහලේ යර්ථික තත්ත්ඹ ලඳතුනු් කයන   දත්ත ඳභ ක් ඇතුරත්ලකතට ්රථභ තහට  කළිලඹර කයන 

රද ශ්රී රංකහලේ යර්ථික දත්ත 2017 ්රකහලනඹ  කළිලඹර ලකතට එළි දක්න රදි. 
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VIII. වංඛ්යාන පුලත් ිදලරකාකාල - 2017 

 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ කහලින ලතතයතුරු ඇතුරත් ංඛයහන පුත් වියණිකහ 2017 අර්ධ හර්ෂික  කළිලඹර 

ලකතට එළි දක්න රදි. 

IX. වංඛ්යාන දත්ත ඳත්රිකාල - 2017 

 

ලභභ දත්ත ඳත්රිකහ බහහ ත්රිත්ලඹතුභ  කළිලඹර ලකතට මුද්ර ඹ කිරීලභතු ඳසු ලඵදහ වරින රද අතය 

ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹටද ඇතුරත් කයන රදි. 

X. මදඳාර්තමේන්තු ප්රකාන මබදා ශැ ම 

 

එක්රැස කයනු රඵන දත්ත ්රාලිත කිරීල් මුලික ගීමභ ලදඳහර්තල්තුතු තුලේ. ලභභ කහර්ඹඹතු 

හක්හත් කය ගළනීභ වහ ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ්රකහලනඹතු වහ පුත් 

වියණිකහ ්රභහදඹකිතු ලතතය ලේශීඹ වහ විලේශීඹ යඹතනඹතු වහ පුේගරයිතු අතය ලඵදහවළරීභ ඳසුගිඹ 

ර්ඹ පුයහ ලනතකඩහ සිදුකය ඇත.  

 

මීට අභතය ලදඳහර්තල්තුතුලේ සිඹළුභ ්රකහලනඹතු වහ පුත් වියණිකහතු වහ ISBN/ ISSN අංක රඵහ 

ගළනීභත්, ඒ ඒ කහරකහනු රීම ඉටු කය ඇත. ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු සිදුකයනු රඵන කහර්ඹඹතු  කළිඵ කහර්ඹ 

හධන හයහංල හර්තහ  කළිලඹර ලකතට ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික කටයුතු  කළිඵ අභහතයහංලඹ ලත නිඹමිත කහර 

කහනු තුර ඉදිරිඳත් කිරීභටද වළකි විඹ. 
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3.6 පුව්තකා ශා ප්රමල්ඛ්න අංය 

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ දළක්භ වහ ලභලවය ක්රිඹහත්භක කිරීභට අලය වලඹෝගඹ රඵහීමභ,  ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු, 

යජල  යඹතන, යජල  ්රතිඳත්ති ්ඳහදකඹතු, ඳර්ල කයිතු, විලසවිදයහර සිසුතු, ඳහේ සිසුතු වහ භවජනතහට 

අලය ලතතයතුරු අත්ඳත් කය ලගන එභ ලතතයතුරු ංවිධහනඹ කය  ළඳීමල් ්රධහන කහර්ඹඹ බහර්ඹඹක් පුසතකහර වහ 

්රලේඛන අංලඹ විසිතු සිදුකයනු රඵයි. 

ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහරඹ ඵළවළය දිල් අංලඹ ව විභර්ලන අංලඹ ලලඹතු ්රධන අංල ලදකකිතු භතුවිත න 

අතය, පුසතකහර ද්රය ඵළවළය දිල් ලේහතු ලදඳහර්තල්තුතු සථිය ලේල  ලඹදි සිටින නිරධහරීතුට ඳභ ක් රඵහ 

ලදන අතය විභර්ලන අංලඹ භගිතු ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරිතු ව ඵහහිය ඳහඨකයිතුට විභර්ලන ලේහ රඵහගත වළක. 

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

ලඳතත් එකතුකිතු ඵළවළයීමල් අංලඹ භතුවිතඹ. විභර්ලන අංලල  ඳළයණි ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහලන තළතුඳත් කය 

ඇත. පුසතකහරල  ලනතභළති ්රකහලන අලයතහක් වුලවතත් අතුතර් පුසතකහර  කරුළු ලේහ ඹටලත් ලනත් 

පුසතකහරලිතු හුභහරු කයගනු රළල.. 

2017 ර්ල  ක්රිඹහකහරී ළරළසභට අනු ඉටුකයන රද පුසතකහර ලේහ ලර, 

I. පුව්තකා මඳොත් මිී ගැෂ්ම  

පුසතකහරඹ බහවිත කයන නිරධහරීතුලේ ්රලඹෝජනඹ වහ ංඛයහනඹ, ඳරිග ක විදයහ, සිතිඹ්, 

කශභනහකය ඹ, කහර්ඹහර ්රභ, ඉංරීසි බහහ, ලදභශ බහහ ව පුසතකහර විදයහ ඹන විඹතුට අදහර 

ග්රතුථ 191ක් ලේශීඹ ්රකහලන යඹතනලිතු මිරීම ගතුනහ රීම. 

II. පුව්තකා මඳොත් වංරක්ණය 

අඵරතු වී තිබ ඳළයණි ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහලන 40ක් ලදඳහර්තල්තුතු මුද්ර  අංලඹ භගිතු ඵළීම් සිදුකයන 

රීම. ලභඹට අභතය සුළු ලලඹතු වහනි වී තිබ ලඳතත් පුසතකහර අංලල  ලේඹ කශ ලඳතත් ඵළඳු්කරු විසිතු 

්රතිංසකය ඹ කයන රීම. 

III. දැනුලත් කි මේ ලැඩවටශන් 

 

ලකතශම විලහඛහ විදයහරීමඹ ලත ංත්ය ්රදර්ලනඹ ලනුලතු 2017 භහර්තු භ 28, 29, 30, ව 31 

දිනරීම ්රදර්ලන කුටිඹක් ඳත්හලගන ඹහභ ව එඹට භගහමී එහි සිසුතු දළනුත් කිරීල් ලදදින 

ළඩමුළුක් ලදඳහර්තල්තුතුලේ ීම ඳත්න රීම. 

ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහරල  ඳරිග ක දත්ත ඳේධතිඹ  කළිඵ ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු දළනුත් කිරීල් 

ළඩටවතු  ලදකක් පුසතකහර අංලල  ීම ඳත්න රීම. 

 

IV. පුව්තකා මඳොත් වමීක්ණය 

2016 ර්ල  ලඳතත් මීක් ලඹතු අනහය ඹ ව නළති ව ලඳතත් ඌ තහ  කළිඵ තීය  ගළනීභ වහ 

පුසතකහර උඳලේලන කමිටුක් ඳත්කිරීභ 2017 ර්ල  ීම සිදුකශ අතය කමිටු නිර්ලේල රඵහ ගළනීභට අදහශ 

කටයුතු ල් න විට ඉටු කයමිතු ඳතී. 

V. පුව්තකා වාමාජිකයින් වශා ඉමක්මරොෂ්ක් ශැනුනුේඳත් බා ීම 

ලදඳහර්තල්තුතු පුසතකහරල  දළනට ඇති ්රකහලන ව පුසතකහර හභහිකකයිතු ලිඹහඳදිංචි කිරිල් කටයුතු 

 කළිඵ ලතතයතුරු (ඡහඹහරඳ හිත) ඳරිග ක දත්ත ඳේධතිඹට ඇතුරත් කිරීභ ල් න විට අතු කය 

ඇත. ඳහඨකඹතුට ලඳතත් ඵළවළයීමල් කටයුතු සඹංක්රීඹකය ඹ කිරීභ වහ Barcode අංකඹ හිත 

ඉලරක්ලරතනික් වළඳුනු්ඳත් රඵහ ීමල් කහර්ඹඹතු සිදු කයන අතය එභ කහර්ඹඹ වහ වළඳුනු්ඳත් මුද්ර ඹ 

කිරීල් කටයුතු ලදඳහර්තල්තුතු ්ර්ඳහදන අංලඹ භගිතු සිදුකයමිතු ඳතී.  
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VI. ඳටුන ළිටු මවේලය 

පුසතකහරඹට රළලඵන නතභ ්රකහලන  කලිඵ ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු දළනුත් කිරීභ වහ භහසික 

ලභභ ලේඹ ක්රිඹහත්භක කයනු රළල.. ලනත් යහජය ව අර්ධ යහජය යඹතනලිතු ඳරිතයහග ලලඹතු 

රළලඵන ්රකහලන ර මුේ කයඹ ව ඳටුන ඳරිලරෝකනඹ කය විදයුත් තළඳෆර භගිතු ලදඳහර්තල්තුතු 

නිරධහරීතු දළනුත් කිරිල් කහර්ඹඹතු සිදු කයනු රළල..  

VII. පුලත්ඳත් කැපුේ මවේලය 

පුසතකහර අංලඹට දිනඳතහ රඵහ ගතුනහ සිංවර, ලදභශ ව ඉංරීසි බහහරට අදහර පුත්ඳත්ර තිලඵන 

ලදඳහර්තල්තුතු විඹ ක්ලේත්රඹට අදහශ ලි ක ඡහඹහ  කටඳත් කය දළනුත් කිරිභ වහ සිඹලුභ අංල ්රධහනීතු 

ලත දනික ඹළවීභ ව එභ පුත්ඳත් ලි ක එකතුක් ලර පුසතකහර අංලල  ඳත්හලගන ඹහභ කයනු 

රළල.. 

 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු.මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා ලැය 

කරන ද මුද (රු.මිලි.)  

01 පුසතකහර ලඳතත් මිරීම ගළනීභ 0.44 0.44 
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3.7 ෂ්යැදි වමීක්ණ අංය 

I. ශ්රී ංකා ශ්රමබ වමීක්ණය - 2017 

ශ්රී රංකහලේ රභඵරකහඹ, ලේහ නියුක්තිඹ ව ලේහ වියුක්ති භේටභ ව ඒහල  උඳනතීතු  කළිඵ 

භළනඵළනභ වහ 1990 ර්ල  ඳශමු කහර්තුලේ සිට ලනතකඩහ කහර්තු භේටලභතු ලභභ 

මීක් ඹ සිදුකයනු රඵයි. 2017 ර්ඹ වහ ව ලභභ මීක් ල  ක්ලේත්ර කටයුතු ටළ.රේ 

ඳරිග ක බහවිතලඹතු (CAPI) ජනහරි සිට ලදළ්ඵර් භහඹ දක්හ සිඹලුභ දිසත්රික්කඹතුහි සිදු කය 

ඇත. 

රභඵර මීක් ල  හර්ෂික හර්තහ  2016 ්රකහලඹට ඳත්කය ඇත.තද 2017 ර්ල  ඳශමු, 

ලදන ව තුතුන කහර්තුර ංක්ෂිප්ත ර්තහ ව කහර්තුගත හර්තහතු ව  ඳරිග ක 

හක්යතහඹ  කළිඵ 2016 අතු ංක්ෂිප්ත හර්තහ, 2017 ඳශමු භහ 6 වහ ව ඳරිග ක 

හක්යතහඹ  කළිඵ ංක්ෂිප්ත හර්තහද  ්රකහලඹට ඳත්කය ඇත. 

ලගුල 4:  ශ්රී ංකා ශ්රමබ වමීක්ණය - 2017  (III ලන කාර්තුල) 

දර්කය ශ්රී ංකාල පුරු ව්ත්රී 

ඹ අවුරුදු 15ට ළඩි ජනගවනඹ 15,893,819 7,315,588 8,578,231 

රභ ඵරකහඹ (ඹ අවු 15 වහ ටට ළඩි ) 8,522,219 5,381,432 3,140,787 

රභ ඵරවබහගිත් අනුඳහතඹ 53.6 73.6 36.6 

ලේහ නියුක්ති ජනගවනඹ  8,163,869 5,237,380 2,926,489 

ලේහ නියුක්ති අනුඳහතිකඹ (%) 95.8 97.3 93.2 

ලේහ වියුක්ති ජනගවනඹ  358,350 144,052 214,298 

ලේහ වියුක්ති අනුඳහතිකඹ (%) 4.2 2.7 6.8 

යර්ථික ලලඹතු ක්රිඹහශීන ලනතන ජනගවනඹ 7,371,600 1,934,157 5,437,444 

ඳරිගණක වාක්රතාලය (I වශ II කාර්තු - 2017)  

ඳරිග ක හක්යතහ අනුඳහතිකඹ (%) 28.3 30.7 26.1 

 

II. ගෘශ ඒකක යදායේ ශා ිදයදේ වමීක්ණය - 2016 

ජහතික ගෘව ඒකක නිඹළදි මීක්  ළඩටවන ඹටලත් ගෘව ඒකක යදහඹ් ව විඹද් මීක් ඹ 

ලභභ ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ය 3කට යක් ඳත්නු රඵයි. ලභභ මීක්  භහරහලේ 9න 

මීක් ල  ක්ලේත්ර කටයුතු 2016 ජනහරි භහල  යය්බ ව අතය 2016 ලදළ්ඵර් භහලඹතු 

අතු විඹ. 

ලභභ මීක් ල  ලතතයතුරු රැසකිරීභ මුළු දියිනභ යය ඹ න ඳරිදි ඳළළත්විණි. ලතතයතුරු 

රඵහගතුනහ උඳලේඛනඹ කහඩලඩ 9කිතු භතුවිත න අතය ්රජහවිදයහත්භක ලතතයතුරු, ඳහේ 

අධයහඳනඹ, ලෞඛය, ගෘව ඒකක යදහඹ් වහ විඹද්, ගෘව ඒකක තු ඇති කේඳතින බහඩලඩ, 

මලික ඳවසුක් රඵහ රළනීභ, ගෘව ඒකකල   ඹගළතිබහඹ , නිහ ව නීඳහයක්හ,සබහවික 

විඳත්, ඉඩ් අයිතිඹ, ත්ත් ඳහරනඹ ඹන ක්ලේත්ර රට අදහර ලතතයතුරු රැසකයන රීම.  

ලභභ මීක් ඹට අදහර අතු ංක්ෂිප්ත හර්තහ ව අතු හර්තහ ්රකහලඹට ඳත්කයන රද 

අතය ලභභ මීක්  දත්ත උඳලඹෝගී කයලගන කස කයනු රඵන දරිද්රතහ දර්ලක ඇතුරත් කය 

ංක්ෂිප්ත හර්තහද ්රකහලඹට ඳත්කයන රීම. 
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ලගුල 5: ගෘශ ඒකක යදායේ ශා ිදයදේ වමීක්ණය - 2016 

දර්කය ඒකකය ලටිනාකම 

භහසික ගෘව ඒකක භධයනයඹ යදහඹභ (රු.) 62,237 

භහසික ගෘව ඒකක භධයසථ යදහඹභ (රු.) 43,511 

භහසික ගෘව ඒකක භධයනයඹ ඒක පුේගර යදහඹභ (රු.) 16,377 

භහසික ගෘව ඒකක භධයසථ ඒක පුේගර යදහඹභ (රු.) 11,307 

යදහඹ් උඳඹතුනතුලේ භහසික ගෘව ඒකක භධයනයඹ යදහඹභ (රු.) 33.894 

යදහඹ් උඳඹතුනතුලේ භහසික ගෘව ඒකක භධයසථ යදහඹභ (රු.) 23,260 

ගෘව ඒකක යදහඹභ වහ ගිනි ංගු කඹ  0.45 

ඒක පුේගර යදහඹභ වහ ගිනි ංගු කඹ  0.44 

යදහඹ් උඳඹතුනතුලේ යදහඹභ වහ ගිනි ංගු කඹ  0.51 

භහසික ගෘව ඒකක භධයනය විඹදභ (රු.) 54,999 

භහසික ගෘව ඒකක භධයසථ විඹදභ (රු.) 40,186 

භහසික ගෘව ඒකක ඒක පුේගර භධයනය විඹදභ (රු.) 14,473 

භහසික ගෘව ඒකක ඒක පුේගර භධයසථ විඹදභ (රු.) 10,429 

ගෘව ඒකක විඹදභ දවහ ගිනි ංගු කඹ  0.41 

ඒක පුේගර විඹදභ දවහ ගිනි ංගු කඹ  0.40 

නිර දරිද්රතහ ලර්ඛහ (එක් පුේගලරකු වහ භකට)  4,166 

ජනගවන දරිද්රතහ දර්ලකඹ (%) 4.1 

අතුතර් දරිද්රතහ දර්ලකඹ (%) 0.6 

අතුතර් දරිද්රතහ දර්ලකල  ර්ගහයිත අගඹ (%) 0.1 

 

III. ෂමා ක්රියාකාරකේ වමීක්ණය - 2016 

ඹ අවුරුදු 5 – 17 ඹස ීමභහ තුර සිටින සිඹළුභ ශභයිතුලේ යර්ථික ක්රිඹහකහයක් යය ඹ 

කිරීභ අයමුණු කයලගන ශභහ ක්රිඹහකහයක් මීක් ඹ ඳත්නු රඵයි. ක්කරු වහ ෘත්තීඹ මිති 

ඵතහ අභහතයහංලල  ඉේනභ ඳරිදි ජහතයතුතය ක්කරු ංවිධහනල  (ILO) මරය ව තහක්ණික 

අනුග්රවලඹතු භසථ දියිනභ යය ඹ න ඳරිදි නිහ ඒකක 25000 ක නිඹළදිඹක් බහවිතලඹතු 

ලභභ මීක් ඹ ඳත්න රීම. 2016 ර්ල  ඳළළත්ව ලභභ මීක් ඹ භගිතු ශභයිතුලේ 

්රජහවිදයහත්භක, අධයහඳනික, ලඹීම සිටින යර්ථික ක්රිඹහකහයක්, එදිලනදහ ගෘව ක්රිඹහකහයක්, 

ලෞඛය වහ යයක්හ ලභතුභ ශභහ රමිකයිතු  කළිඵ ලදභහ කඹතුලේ යකේඳ  කළිඵ ලතතයතුරු රැස 

කයන රීම. 

ලගුල 6:  ෂමා ක්රියාකාරකේ වමීක්ණය - 2016 

ප්රධාන දර්ක වංඛ්යාල ප්රතිතය 

ෂමා ජනගශනය 

ඹ අවුරුදු 5 -17 ඇසතල්තුතුගත ශභහ ජනගවනඹ 4,571,442 100.0 

යර්ථික ටිනහකභක් ඇති ඕනෆභ කටයුත්තක නියත ලනතන ශභයි 4,467738 97.7 

යර්ථික ටිනහකභක් ඇති ඕනෆභ කටයුත්තක නියත න ශභයි 103,704 2.3 

යර්ථික කටයුත්තක නියත ශභහ රමිකයිතු ලනතන ශභයි 59,990 1.3 

අතුතයහඹකහරී රැකිඹහර ලනතලඹලදන ශභහ රමිකයිතු 4,707 0.1 

අතුතයහඹකහරී රැකිඹහර නියත න ශභයි 39,007 0.9 
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ඳාවල් අධයාඳනය ැමම 

මුළු ශභයිතු අතරිතු 4,118,781 90.1 

ළඩකයන ශභයිතු අතරිතු 40,290 38.9 

මුළු ශභහ රමිකයිතු අතරිතු 8,713 19.9 

අතුතයහඹකහරී ශභහ රමිකයිතු අතරිතු 4,612 11.8 

මවේලා තත්ත්ලය අනුල යර්ථික ලමයන් ක්රියාශීලී ෂමයි 

ලේක 37,500 36.2 

ලේහ ලඹෝජක 0 0.0 

තභහලේභ ළඩකටයුතු කයතුනහ 4,741 4.6 

ළටුප් ලනතරඵහ ඳවුලේ ළඩ කයතුනහ 61,463 59.3 
 

IV. වංචාරක ිදයදේ වේක්ණය - 2017/2018 

විසතයහත්භක ජහතික ගිණු් ළකීමල් ඳයභහර්ථලඹතු ඒ වහ අලය දත්ත රඵහ ගළනීභ වහ 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු ්රථභ යට ලභභ මීක් ඹ සිඳුකයනු ඇත. 

විලලේලඹතුභ ංාහයක යහඳහයලඹතු යර්ථික දහඹකත්ඹ ග නඹ කිරීභ වහ අලය ාතු්රිකහ 

ගිණු් ළකීමභ වහ අලය ලතතයතුරු රඵහ ගළනීල් අයමුණිතු ලභභ මීක් ඹ ඳළළත්වීභට 

තීය ඹ කය ඇත.  

  ලභහි ක්ලේත්ර කටයුතු 2017 ඔක්ලතෝ්ඵර් භහල  සිට 2018 ළප්තළ්ඵර් භහඹ දක්හ මුළු දියිනභ 

යය ඹ න ඳරිදි සිඳුකයයි.  

V. කා ඳරිශරණ වමීක්ණය - 2017 

කිසිඹ් පුේගරලඹකු දිනක ඳළඹ 24ක කහරඹ ගතකයතුලතු ලකලේද ඹතුන  කළිඵ ලතතයතුරු 

රඵහගළනීල් අයමුණිතු ශ්රී රංකහ රභඵර මීක් ඹට භගහමී ලනභභ උඳලේඛනඹක් බහවිතහ 

කයමිතු මුළු යටභ යය ඹ න ඳරිදි නිහ ඒකක 6,250ක නිඹළදිඹක් බහවිතලඹතු 2017 ර්ල  

අතු කහර්තුලේීම (ඔක්ලතෝ්ඵර්,ලනතළ්ඵර් ව ලදළ්ඵර්) ලභභ මීක් ඹ ඳළළත්වුණි. ඹ 

අවුරුදු 10ට ළඩි ගෘව කහඩලඩල  සිඹලුභ හභහිකකයිතු ලභහිීම මීක් ඹට බහජනඹ විඹ. 

මීක් ල  උඳලේඛනඹ ්මුඛ ඳරීක්ක විසිතු ්පර්  කර අතය ්රතිාහයකයිතු වහ 

ලනභභ දිනලඳතතක් රඵහීම එඹ ්පර්  කිරීභ වහ තිඹක කහරඹක් රඵහ ලදන රීම. ලභභ කහර 

ඳරිවය  දිනලඳතත ඳළඹ 24ක කහරඹ විනහඩි 15 ඵළගිතු කහර ඳයහ රට ලඵදහ ඇති අතය එභ 

කහරඹතු තුර පුේගරයිතු සිදුකර ක්රිඹහකහයක්  කළිඵ ටවතු කිරීභ වහ ඔවුතුට උඳලදස රඵහ 

ලදන රීම. 

VI. World Bank Trust Fund for statistical capacity building – 2016 

ලරෝක ඵළංකු අනුග්රවඹ ඹටලත් ක්රිඹහත්භක කර ලභභ යහඳෘතිඹ භගිතු ජහතයතුතය උඳලේලන ලේහ 

තුනක් ව මීක්  කටයුතු වහ ටළ.රේ ඳරිග ක මිරීම ගළනීභක් 2016 ර්ල ීම සිඳුලකරිනි. 

අදහර උඳලේලක භවතුතු වහ ලගවී් 2017 ර්ල  ඳශමු කහර්තුලේ සිදුකය අතු කයන රීම. 

 

 

 



හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ  2017 
 

22  
 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 

 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල  කාර්යයන් 

2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු. මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා 

ලැයකරන ද මුද 

(රු. මිලි.)  

1 ශ්රී රංකහ රභඵර මීක් ඹ 5.84  

 

 

9.82 

2 ගෘව ඒකක යදහඹ් වහ විඹද් මීක් ඹ 3.2 

3 ංාහය විඹද් මීක් ඹ 1.5 

4 කහර ඳරිවය  මීක් ඹ 0.5 

5 ශභහ ක්රිඹහකහයක් මීක් ඹ 5.846 5.75 

6 ංඛයහනභඹ වළකිඹහතු ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ව 

ලරෝක ඵළංකු බහය අයමුදර 

12 10.67 
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3.8 ක්මේෛ කෂමණාකරණ අංය 

I. දිව්ත්රික් වංඛ්යාමල්ඛ්න අං වශ ප්රධාන කාර්යාය අතර වේබන්ීකකරණ කටුතතු 

දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ව ්රධහන කහර්ඹහරඹ අතය ්ඵතුීකකය  කටයුතු භළනවිතු සිදු කිරීභ වහ 

දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලරට අලය විවිධ ්රතිඳහදන,  ලබෞතික ඳවසුක් වහ විවිධ යකෘති ඳත්ර රඵහීමල් 

කටයුතු සිදුකය ඇත.  

්රතිඳහදන ඹළවීභ ඹටලත්, කහර්තුභඹ ලලඹතු 

 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනිතුලේ වහ ක්ලේත්ර නිරධහරිතුලේ භහසික ගභතු  විඹද් වහ ්රතිඳහදන 

 ලි කද්රය වහ ්රතිඳහදන 

 තළඳළේ ව තුනිලේදන කටයුතු වහ ්රතිඳහදන 

 ඉතුධන වහ ්රතිඳහදන, රිඹදුරු ංයුක්ත ව අතිකහර ීමභනහ වහ ්රතිඳහදන රඵහ ීම ඇත.  

එලභතුභ දිසත්රික් කහර්ඹහරීමඹ ංඛයහලේඛන අංලරට අලය 

 විදුලිඹ, ජරඹ, නීඳහයක්ක කටයුතු,  

 ඹතුලත්රෝඳකය  නඩත්තු කටයුතු ළනි අලනකුත් කහර්ඹහරීමඹ අලයතහ වහ ද ්රතිඳහදන ඹහ ඇත 

 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලර යකෘති ඳත්ර අලයතහ පුයහනභ 

දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලර කහර්ඹ භඩලඩර  කළිඵ දත්ත ඳේධතිඹ ඳත්හලගන ඹහභ, දිසත්රික් කහර්ඹ 

භඩලඩර නිරධහරිතුලේ සථහන භහරුවී්, අනුයුක්ත කිරී් ව ළඩ යය ඹ කිරී් වහ ්ඵතුධ නිර්ලේල 

කිරී් අනුභළතිඹ වහ ලඹතමු කිරී්  කළිඵ යහජකහරි කටයුතු සිදු කය ඇත.  

II. අමනකුත් මදඳාර්තමේන්තු වශ අමාතයංල ළිහිටුලා ඇති වංඛ්යාමල්ඛ්න අං වේබන්ීකකරණය ශා අගැමේ 

කටුතතු 

 ලභභ කහර්ඹඹ ඹටලත් අභහතයහංල, ලදඳහර්තල්තුතුර ඇති ංඛයහලේඛන අංල අීකක් ඹ වහ අධයක් 

රුතු ඳත් කිරීභ.  

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ විලලේෂිත කහර්ඹඹතු, භහධය නිලේදන නිකුත් කිරීභ, ලතතයතුරු තහක්  අංලල  

කහර්ඹඹතු ්ඵතුධ ලදඳහර්තල්තුතු ව අභහතයහංලර  කහිටුහ ඇති ංඛයහලේඛන අංල නිරධහරිතු  

දළනුත් කිරිල් ළඩ ටවනක් 2017.06.29 න දින ඳත්න රීම. 

III. කාර්යක්ම දිව්ත්රික් කාර්යා මත්රිම 

 අදහර අංල භගිතු අගළීම් හර්තහ රඵහ ගළනීභ. 

 එභ හර්තහ ඳදන් කයලගන ලත්රී් කටයුතු සිදු කිරීභ වහ හර්තහක් කස කිරීභ.  

IV.  දිව්ත්රික් වංඛ්යාමල්ඛ්න අං ප්රධාෂ්න් ශා ප්රධාන කාර්යාමය අං ප්රධාෂ්න්මේ වශ ාගිත්ලමයන්   ලාර්ෂික    

ලැඩමුළු ඳැලැත්වීම. 

ලභභ ළඩමුළු අධයක් ජනයහේතුභහලේ ්රධහනත්ලඹතු වහ ්රධහන කහර්ඹහරීමඹ අංල ්රධහනිතුලේ වහ දිසත්රික් 

ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනිතුලේ වබහගිත්ලඹතු ඳවත වතු දිනරීම ඳත්න රීම. 

 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනිතුලේ හර්ෂික ළඩමුළු 1 

 2017 ජනි  භ 15, 16 ව 17 දින රීම ලවක්ටර් ලකත.ඵෆකඩු ලගතවි කටයුතු ඳර්ල    යඹතනල  ීම  
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 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන  අංල ්රධහනිතුලේ හර්ෂික ළඩමුළු 2 

2017 ලනතළ්ඵර් භ 28, 29 ව 30 දිනරීම ලවක්ටර් ලකත.ඵෆකඩු ලගතවි කටයුතු ඳර්ල    

යඹතනල  ීම ඳත්හ ඇත. 

ලභභ ළඩමුළුරීම, 

 ්රධහන කහර්ඹහරීමඹ අංල ්රධහනිතු විසිතු අංලර විලලේෂිත කහර්ඹබහයඹතු  කළිඵ ඉදිරිඳත් කිරී් සිදු කයන 

රීම. 

 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනිතු විසිතු ඉදිරිඳත් කයන රද අදවස, ලඹෝජනහ, ගළටළු වහ විඳු්  කළිඵ 

හකච්ඡහ කයන රීම.  

V. කාර්යවාධනය වශ ප්රගතිය ෂ් ක්ණය, වාකච්ඡා කිරිම වශා කමිටු රැව්ිදේ ඳැලැත්වීම. (ප්රජාිදදයාත්මක, 

කර්මාන්ත, කෘෂිකර්ම) 

ලභභ අංලඹ භගිතු ඳත්නු රඵන හර්ෂික ්රජහවිදයහත්භක, කෘෂිකර්භ කමිටු රැසවි් ර ඳශමු රැසවී්  

ලදඳහර්තල්තුතු පුහුණු අංලල  ීම ඳවත වතු දින රීම  ඳත්න රීම.  

 කෘෂිකර්භ කමිටු රැසවිභ           -  2017.03.31  

 කර්භහතුත කමිටු රැසවිභ         -  2017.04.04  

 ්රජහවිදයහත්භක කමිටු රැසවිභ   -  2017.05.23  

එලභතුභ ලභභ කමිටු රැසවී්ර   ලදන ටල  රැසවී් ඳවත වතු දින රීම  ඳත්න රීම.  

 කර්භහතුත කමිටු රැසවිභ      -  2017.11.23 

 කෘෂිකර්භ කමිටු රැසවිභ        -  2017.12.04 

 ්රජහවිදයහත්භක කමිටු රැසවිභ      -  2017.12.14  

 

ලභභ රැසවී් ීම අදහර ංඛයහලේඛන අංලර කහර්ඹබහයඹ  කළිඵ ්රගතිඹ, මුහු ඳහ ඇති ගළටළු වහ 

ඉදිරිඳත්කයනු රළබ ලඹෝජනහ  කළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ සිදුකයන රීම.  කමිටු රැසවී්රට අදහර හර්තහ කස 

කිරිභ ද සිදු කය ඇත. 

VI. දිව්ත්රික් වශ ප්රාමේශීය මල්කේ මකොට්ඨාව මට්ටමින් දිව්ත්රික් වංඛ්යාන අත්මඳොත වැකසීම 

 දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත ළකීමභ වහ අලය අදහර දත්ත ගුර යදර්ල ව ලිඛිත උඳලදස ව ISBN 

අංක  දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ලත රඵහීම ඇත.  

 අධයහඳන, උස අධයහඳන, විලේල රැකිඹහ, විරහභ ළටුප්, ලයිකසරහර් ජනයහේ, ලඳතලිස යීම විවිධ යඹතන 

ලිතු එකතු කයන දත්ත එභ යඹතනලිතු රඵහ ලගන දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ලත රඵහීම ඇත. 

 දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත කස කයනු රඵන නිරධහරිතු වහ පුහුණු ළඩ ටවනක් 2017 අල්රේේ භ 05 

ව 06 දිනඹතුහි පුහුණු අංලල  ීම  ඳත්න රීම.  

 දත්ත නියදයතහඹ ඳරික්හ කිරීල් ළඩටවන දිසත්රික් භේටමිතු කසකය රඵහීම ඇත. 

 දත්ත ගු යකෘති බහහ ලදකකිතු වහ තුනකිතු න ඳරිදි දිසත්රික්ක අනු ළකීමභ. 

VII. ක්මේෛ ෂ්ධාරින්මේ කාර්යක්මතාලය ශා ශැකියා ප්රලර්ධනය කි මේ ලැඩමුළු (SEC) 

 High Brand Team ලඳෞේගලික පුහුණු කිරී් යඹතනඹ වහ ්ඵතුධ ලමිතු දිසත්රික් ක්ලේත්ර නිරධහරිතු 

වහ  ලතදින ලතුහසික පුහුණු ළඩමුළු 03 ක් හරිඹලඳතර ඹම පුහුණු යඹතනල  ීම ඳවත වතු දිනර 

ඳත්න රීම. 
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1 න පුහුණු ළඩමුළු  -  2017 ඔක්ලතෝඵර් 25, 26 ව 27 

2 න පුහුණු ළඩමුළු  -  2017 ඔක්ලතෝඵර් 31, ලනතළ්ඵර් 01 ව 02 

3 න පුහුණු ළඩමුළු  -  2017 ලනතළ්ඵර් 14, 15 ව 16 

ක්රිඹහකහරි ළරළසලභහි අතුරත් ලනතන ඳවත වතු කහර්ඹඹතු ද ක්ලේත්ර කශභනහකය  අංලඹ විසිතු 2017 

ර්ල  ීම සිදු කය ඇත.  

 ඵඩලඩහයනහඹක අනුසභය  ජහතයතුතය ්භතුත්ර  ලහරහ ඳරිරල  ීම 2017 භහර්තු 31 අල්රේේ 01, 02, 03, 

04 දිනර ඳළති තියය යුගඹක් ජහතික ්රදර්ලනල  ලදඳහර්තල්තුතු ්රදර්ලන කුටිඹ ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකාරි වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 

2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුළු මුද 

(රු.මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා ලැය 

කරන ද මුද (රු.මිලි.)  

1 
දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ව ්රධහන 
කහර්ඹහරඹ අතය ්ඵතුීකකය ඹ ඳත්හ 
ගළනීභ වහ තහක්ණික වහ ඳරිඳහරනභඹ 
ඳවසුක් ළඳීමභ. 

14.5 13.68 

2 
අභහතයංල, ලදඳහර්තල්තුතුර ඇති 
ංඛයහලේඛන අංල ්ඵතුධිකය ඹ  ව 
ඇගීමභ. 

0.05 0.05 

3 කහර්ඹක්භ දිසත්රික් කහර්ඹහර ලත්රිභ 0.15 - 

4 

දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ්රධහනිතු වහ 
්රධහන කහර්ඹහරීමඹ අංල ්රධහනිතුලේ 
වබහගිත්ලඹතු හර්ෂික ළඩමුළු 
ඳළළත්වීභ. 

0.55 0.6 

5 

කහර්ඹහධනඹ ව ්රගතිඹ නිරීක් ඹ, 
හකච්ඡහ කිරිභ වහ කමිටු රැසවි් 
ඳළළත්වීභ. (්රජහවිදයහත්භක, කර්භහතුත, 
කෘෂිකර්භ) 

0.05 0.043 

6 

දිසත්රික් ව ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහ 
භේටමිතු දිසත්රික් ංඛයහන අත්ලඳතත 
ළකීමභ. 

0.70 0.248 

7 
දිසත්රික් ක්ලේත්ර නිරධහරිතු වහ 
කහර්ඹක්භතහ වහ වළකිඹහ ්රර්ධනඹ 
කිරීල් ළඩමුළු (SEC) 

2.0 1.766 
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3.9 පුහුණු අංය 

I. කාර්යක්මතා කඩඉේ ිද ාගය 

ලදභශ භහධය ලක්ත ලි කකරුෙසිංවර භහධය ලක්ත ලි කකරු නිරධහරිතු ව දත්ත ටවතු ක්රිඹහකරුෙලක්ත 

ලි කකරු නිරධහරිතු වහද කහර්ඹක්භතහ කඩඉ් විබහග ඳත්හ ඇත. 

II. ඳරිගණක පුහුණු ලැඩවටශන් 

නිරධහරීතු 97 ලදලනකු පුහුණු කය ඇත. පුහුණු ළඩටවතු වහ ්රභහ ත් අඹදු්ඳත් ලනතරළබීභ වහ 

්ඳත් දහඹකයිතු ලර වබහගි න ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු කහර්ඹ ඵහුරවීලභතු නිඹමිත පුහුණු 

ළඩටවතු ක්රිඹහත්භක කිරීභට ලනතවළකි විඹ. 

III. වංඛ්යාන පුහුණු ලැඩවටශන් 

ලේශීඹ නිරධහරීතු 143ක් වහ ලතුඳහරල  ංඛයහලේඛන කහර්ඹ භඩලඩරඹ 9ලදලනක්  පුහුණු කයහ ඇත. මීට 

අභතය E-learning ඳහඨභහරහ වහ නිරධහරීතු ්ඵතුීකකය ඹ කිරීභ, 9 න අංලඹ භඟිතු ඳත්නු රළබ 

ංාහයක විඹද් මීක් ඹ, 3 න අංලඹ භඟිතු ඳත්නු රළබ යවහය ලලේ ඳත්ර කස කිරීභ, කෘෂිකහර්මික 

ගෘව ඒකක මීක් ඹ, 2 න අංලඹ භඟිතු ඳත්නු රළබ රභ ඉේලුභ  කළිඵ මීක්  යීම ළඩටවතු 

ඳළළත්වීභ වහ ලේලන ලහරහ ළඳීමභ ඳරිග ක විදයහගහයඹ,ල.ද විකහලන ඳවසුක් යීම ඹටිතර ඳවසුක් 

ළඳීමභ සිදු කයන රීම.ලකලේ නමුදු  පුහුණු ළඩටවතු වහ ්රභහ ත් අඹදු්ඳත් ලනතරළබීභ වහ ්ඳත් 

දහඹකයිතු ලර වබහගි න ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු කහර්ඹ ඵහුරවීලභතු නිඹමිත පුහුණු ළඩටවතු 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට ලනතවළකි විඹ.    

IV. පුහුණු මමොඩිුත වකව් කි ම ශා පුහුණු ලැඩවටශන් වංිදධානය කි ම 

කන රද ලභතඩියුර රට අනුකූර නිරධහරීතු 68 ලදලනකු පුහුණු කයහ ඇත. 

V. ිදමේශීය පුහුණු ලැඩවටශන් වේබන්ධ මේන මාාල 

විලේශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහතුට වබහගිව නිරධහරීතු විලේල යටර රඵහගත් දළනුභ ලදඳහර්තල්තුතු 

නිරධහරීතුට රඵහීමභ වහ ෆභ භකභ පුහුණු ළසිඹක් ඳළළත්වීභට නිඹමිත තිබුණි. විලේශීඹ පුහුණු 

ඳහඨභහරහතුට වබහගිවු නිරධහරීතු 22 ලදලනකු විසිතු ලත්භහත්භක ළඩ ටවතු ඹටලත් නිරධහරීතු 304 

ලදලනකු දළනුත් කයන රීම.  

VI. ලයලශාරික වංඛ්යාන වශතික ඳෛ ඳාඨමාාල 

ලභභ ඳහඨභහරහ වහ අඹදු් කයන නක නිරධහරීතු ලදඳහර්තල්තුතුට ඵහ ගළනීල්ීම ංඛයහනඹ 

 කළිඵ දළනුභක් හිත ඳළමිලනන ඵළවිතු  අඹදු්කරුතු ංඛයහ ්රභහ ත් ලනතන නිහ ලභභ 

ඳහඨභහරහ යය්බ කිරීභට ලනතවළකි වී ඇත. 

VII. බාහිර යයතන ශා වේබන්ධවී ක දු කරන පුහුණු ඳාඨමාා 

ඵහහිය යඹතන භඟිතු ්ඳත් දහඹකයිතු රඵහ ගළනීලභතු ලවෝ ඵහහිය යඹතන ලත ලදඳහර්තල්තුතු 

නිරධහරීතු ලඹතමු කිරීලභතු සිදුකයන පුහුණු ළඩටවතු භඟිතු නිරධහරීතු 983ක් පුහුණු කය ඇත. ඉවත 

II,III,IV,V,VI ඹන කහර්ඹතු ර ඉරක්කගත මරය ්රගතිඹ රඵහ ගත ලනතවළකි වුද එභ මුදේ 

ලදඳහර්තල්තුතුලේ නිරධහරීතුලේ දළනුභ, යකේඳ වහ කුරතහ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ලකටි කහනන පුහුණු 

ළඩටවතු වහ ඵහහිය පුහුණු යඹතන ලත නිරධහරීතු ලඹතමු කිරීලභතුද, ඳලසාහත් උඳහධි අධයඹන වහ 

මුදේ ්රතිඳහදන රඵහ ීමලභතුද පරදහයි ලර මුදේ ්රතිඳහදන විඹද් කය ඇත. 
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VIII. මදමෂ/ඉංග්රීක  පුහුණු ලැඩවටශන් 

යහජය බහහ ලදඳහර්තල්තුතු වහ අඳ ලදඳහර්තල්තුතුලේ පුහුණු අංලඹ  ්ඵතුධවී ංඛයහලේන රුතු 23 

ලදලනකු වහ දින 17ක ඉංරීසි බහහ පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන රදි. ලදභශ  යහජය බහහ 

්රවීනතහ රඵහ ගළනීභට අලය නිරධහරීතු වහ ඳළඹ 105ක ළඩටවතු ඳත්හ නිරධහරීතු 40ලදලනකු 

පුහුණු කයහ ඇත. 

 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකාරි වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 

2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුළු මුද 

(රු.මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා ලැය 

කරන ද මුද (රු.මිලි.)  

1 කාර්යක්මතා කඩඉේ ිද ාගය 0.005 0.004 

2 ඳරිගණක පුහුණු ලැඩවටශන් 0.5 0.044 

3 වංඛ්යාන පුහුණු ලැඩවටශන් 

 

0.5 0.17 

4 
පුහුණු මමොඩිුත වකව් කි ම ශා පුහුණු 

ලැඩවටශන් වංිදධානය කි ම 

 

0.765 0.198 

5 
ිදමේශීය පුහුණු ලැඩවටශන් වේබන්ධ 

මේන මාාල 

 

0.1 0.03 

6 
ලයලශාරික වංඛ්යාන වශතික ඳෛ 

ඳාඨමාාල 

 

0.35 
- 

 

7 
බාහිර යයතන ශා වේබන්ධවී ක දු කරන 

පුහුණු ඳාඨමාා 

 

1.5 1.60 

8 

 

මදමෂ/ඉංග්රීක  පුහුණු ලැඩවටශන් 

 

0.34 0.32 
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3.10 ඳර්මේණ ශා ිදමේ අධයයන අංය 

I. රාජය ශා අර්ධ රාජය අංමේ මවේලා ෂ්ුතක්තිය ළිබදබ වංගණනය 

 

යලේ ්රතිඳත්ති ්ඳහදනඹට ව රභඵර ළරසු් කිරීභට අලය යහජය අංලල  (භධයභ යජඹ ව 

ඳශහත් යහජය) ව අර්ධ යහජය අංලල  ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ ව එභ නිරධහරීතුලේ 

්රජහවිදයහත්භක වහ භහජ යර්ථික ලතතයතුරු  කළිඵ නිළයදි ංඛයහලේඛන රැසකිරීභ වහ 2016 

ලනතළ්ඵර් භ 17 න දින ලභභ ංග නඹ ඳත්න රීම. යහජය වහ අර්ධ යහජය අංලල  සිඹලු 

යඹතන තුශ ඳත්න රද ලභභ ංග නල  හයහංල ලේඛන, ලදඳහර්තල්තුතු ්රධහන කහර්ඹහරඹ 

ලත ලගතුහ ගළනීභ, එභ හයහංල ලේඛනර නියදයතහඹ තවවුරු කයගළනීභ වහ ංග න මලික 

හර්තහ වහ දත්ත ළකසු් කටයුතු වහ දත්ත විලසලේ ඹ සිදු කිරීභ වහ ංග න මලික හර්තහ  

කස කය ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ ලභභ ර්ඹ යය්බල ීම සිදු කයන රීම. මිලිඹන 1.1 න ංග න 

්රලසනහලි වහ අලනකුත් ලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු ්රධහන කහර්ඹහරඹ ලත ලගතුහ ගළනීභ, ංග න 

්රලසනහලි ලත්රීභ වහ ගඵඩහ කිරීභ, ංග න ්රලසනහලි ලක්ත කිරීභ වහ ංසකය ඹ කිරීභ, 

්රලසනහලි යඹතන ලලඹතු අංක කිරීභ, ලඳතත් ලලඹතු කස කිරීභ වහ ලේඵේ කිරීභ, දත්ත 

ළකසු් කටයුතු වහ ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන අංලඹට ලත ්රලසනහලි නිකුත් කිරීභ ලභභ 

ර්ඹ තුශ අඛඩලඩ සිදු කයන රීම. ංග න අමු දත්ත ලගතනු අධයඹනඹ කය අලය දත්ත ලලෝධන 

(Data Cleaning) වහ දත්ත ංසකය  වඳුනහගළනීල් කටයුතුද ලභභ ර්ඹ තුශීම යය්බ කයන රීම.  

 

ලභභ ංග නල ීම ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ ලතතයතුරු රැසකිරීභට භගහමී සිදු කයන රද යහජය වහ 

අර්ධ යහජය යඹතනර යඹතනික ත්ක්  කළිඵ හයහංල ලතතයතුරු රළයිසතුගත කිරීල් ්රලසනහලි 

නළත ලගතුහ ගළනිභ, ්රතිාහය ලනතරළබුනු යඹතන රට නළත දළනු්ීම් සිදු කය අදහශ ්රලසනහලි 

්පර්  කය නළත ලගතුහ ගළනීභට කටයුතු කිරීභ, එභ ්රලසනහලිර ්පර් ත්ඹ තවවුරු 

කිරීභ වහ  කළිලශට ගඵඩහ කිරීභ ලභභ ර්ඹ තුශ සිදු කයන රීම.  

 

II. ෂ් වංඛ්යාති ලැඩවටශන 

 

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

දර්ලකහංක වදුනහලගන, එභ දර්ලකහංක දත්ත ඳරිවය ඹ කයතුනතු ලත විධිභත් රඵහීමභ වහ 

අලය ළඩ කළිලරක් කස කිරීභ සිදු කයයි. ලභභ ළඩටවන ජහතික දත්ත කමිටුට අනුඵේධ 

අනුකමිටු 23ක් වයවහ සිදු කයනු රඵන අතය ලභහිීම එක් එක් විඹඹතුට අදහර ්රධහන යඹතන 

වඳුනහලගන එභ යඹතන ර නිලඹෝිකතඹතුලගතු ළදු්රත් අනුකමිටු  කහිටුහ එභ අනුකමිටු භගිතු 

ක්ලේත්රඹට අදහශ දර්ලකහංක වදුනහලගන එභ දර්ලකහංක කස කිරීල් ්රභලේදඹ, නිකුත් කයනු 

රඵන කහර ඳයහඹ ඹනහදිඹ ඇතුශත් ්පර්  හර්තහක් කස කශ යුතු ලේ. 2017ර්ඹ අතු 

න විට ෆභ අනුකමිටුකභ ළඩ ්පර් ලඹතු නිභ කය අතු හර්තහ බහයීම ඇත.  

III. ව්ත්රී පුරු  ාලය අනුල වංඛ්යාති වකව් කි ම (Preparing Gender Statistics) 

 

ලභභ විඹ වහ ්ඵතුධ විවිධ යඹතන ලත දත්ත ඉේන් ඉදිරිඳත් කිරීභ, ඒ අනු විවිධ 

යඹතනලිතු රළලඵන දත්ත ඳරීක්හ කිරිභ වහ දත්තර කිසිඹ් ලනතගළරපීභක් ඇත්න් අදහශ 

යඹතන ්ඵතුීකකය ඹ කයමිතු එභ ලනතගළරපී් නිළයදි කයහ ගළනීභ සිදු කිරීභ වහ එභ දත්ත වහ  

ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු සිදුකයනු රඵන ංග න වහ මීක්  භගිතු රඵහ ගතුනහ දත්ත ඇතුශත් 

කය සත්රීෙපුරු බහඹට අදහශ ංඛයහති ්රකහලඹට ඳත්කිරීභ වහ න ල.  කටු ඹහත්කහනන 

කිරීභ සිදු කයන රීම. 
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IV. ජාතික මතොරතුරු කමිටුලට අදා රාජකා  කටුතතු  

 

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

ලදඳහර්තල්තුතු, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, භවහබහඩලඩහගහයඹ වහ ජහතික ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන 

තහක් හඹතනඹ ්ඵතුධ කයගනිමිතු කරට ලේරහට විලසනීඹ යකහයඹට දත්ත නිකුත් කිරීභ 

තවවුරු කිරීභ, දත්ත ර ේවිකය ඹ (duplication) ළරළක්වීභ වහ සිඹලු ලදනහ වහ දත්ත විෘත 

කිරීභ ඳදන් කයගනිමිතු 2015 ර්ල ීම ජහතික ලතතයතුරු කමිටු සථහඳනඹ කයන රීම. ජහතික 

ලතතයතුරු කමිටු රැසවී්රට වබහගී ලමිතු ලභභ ක්ටුලේ කහර්ඹඹතු වහ වලඹෝගඹ රඵහීමභ 

ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු 2017 ර්ල ීමද අඛඩලඩ සිදු කයන රීම.  

V. ඳර්මේණ ශා ිදමේ අධයයන කටුතතු 

 

ලදඳහර්තල්තුතු තුශ ඳර්ල   කටයුතු සිදු කිරිභට විලලේ කළභළත්තක් දක්න විධහඹක 

නිරධහරීතු වඳුනහලගන එභ නිරධහරීතු ලනුලතු ඳර්ල   ලඹෝජනහලිඹක් විදයහනුකූර කස 

කිරීභ වහ ඳර්ල   ්රභලේද  කළිඵ පුහුණු ළඩටවතු ඳළළත්වීභ වහ ්ර්ඳහදන කටයුතු  සිදු 

කය  ්ඳත්දහඹකලඹක්  ලතෝයහගළනීභ සිදු කයන රද අතය ල් ්ඵතුධ ්ඳත්දහඹක භග මලික 

හකච්ඡහක් ඳත්හ පුහුණු ඳත්නු රඵන ්රභලේදඹෙ දින කහනු තීය ඹ කයන රීම.   

VI. දර්නඳති උඳාධි වශා ශියත්ල බාීමේ ලැඩවටශන 

 

ලභභ ළඩටවන වහ ලදඳහර්තල්තුතු නිරධහරීතු ලදලදලනකු විසිතු ඉදිරිඳත් කයන රද අඹදු්ඳත් 

ලේශීඹ ඳහඨභහරහ වහ මුදේ ්රතිඳහදන රඵහ ීමභ වහ න කමිටු ලත ඉදිරිඳත් කය ඇති අතය 

ඉතු එක් නිරධහරිලඹක් වහ පුහුණු ළඹ ශීර්ඹ භගිතු ්රතිඳහදන රඵහ ලදන රීම. ලභභ ළඩටවන 

වහ අඹදු්ඳත් ලඹතමු කය තිබ අලනක් නිරධහරිඹහට ්රතිඳහදන රඵහ ගළනීභ වහ න අඹදු්ඳත්රඹ 

්පර්  කය එන ලර දළනු්ලදන රීම. 

VII. ඉදිරි දත්ත මුදාශැ මේ දින වටශන 

 

ර්ඹ යය්බල ීම 2017 ර්ඹ වහ ඉදිරි දත්ත මුදහවළරීල් දින ටවන කස කය 

ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹට ඇතුශත් කයන රද අතය එතළතු සිට එහි ඹහත්කහනන කිරී් සිදු 

කිරීභ අඛඩලඵ ර්ඹ පුයහ සිදු කයන රීම.  

 

2017 ලර්ය වශා මය කාර්ය වාධනය ඳශතින් දැක්මේ. 

අනු 
අංකය 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 
2017 ලර්ය වශා 
ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු. මිලියන) 

2017/12/31 

දක්ලා ලැයකරන 
ද මුද (රු. 
මිලියන)  

01 
යහජය වහ අර්ධ යහජය අංලල  ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ 

ංග නඹ - 2016 
1.93 1.93 
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3.11 මි ශා මේතන අංය 

I.   ජාතික ඳාරිම ෝගික මි දර්කය (NCPI) : ඳදනම 2013 = 100 

 

ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ (ඳදනභ 2013=100) ශ්රී රංකහලේ උේධභනඹ භළනීල් නිර මිණුභ 

ලර 2015 ඔක්ලතෝ්ඵර් භහල  සිට බහවිතහ කයනු රළල.. 2017, ලනතළ්ඵර් භහඹ දක්හ මුළු 

දියිනභ යය ඹ න ඳරිදි ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ දර්ලකඹ (NCPI) (ඳහද ර්ඹ 2013 

= 100) ග නඹ කය ෆභ භකභ මිර දර්ලකඹ, ටශස භ 21 දින ගළේ නිලේදනඹ, භහධය 

නිලේදනඹ, පුත්ඳත් භගිතු ව ලදඳහර්තල්තුතු ල.අඩේඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කිරීල් කටයුතු 

සිදු කය ඇත. 

2017, ලනතළ්ඵර් භහඹ දක්හ භහසඳතහ දර්ලකහංකඹ ග නඹ කිරීභ  කළිඵ ලතතයතුරු ඇතුරත් 

්රධහන මිර ලනසවී් ලඳතුනු් කයන “ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ” පුත් නිලේදනඹ 

ලදඳහර්තල්තුතු ල.අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් ලකතට ඇත. එලභතුභ 2017, ලනතළ්ඵර් භහඹ දක්හ 

භහසඳතහ දර්ලකහංකඹ ග නඹ කිරිභ  කළිඵ ලතතයතුරු ඇතුරත් ්රධහන මිර ලනසවී් ලඳතුනු් 

කයන “ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ” ්රෘත්ති නිලේදනඹ සිංවර, ලදභශ වහ ඉංශ්රීසි භහධයලඹතු 

කස කය ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. අදහර ්රෘත්ති හර්තහ භහධය 

යඹතන ලත රඵහ ීමභ වහ ්රෘත්ති ලදඳහර්තල්තුතු ලත රඵහ ීම ඇත. මිර දර්ලකහංකඹ ඇතුරත් 

නිලේදනඹ දිනමි , ලේලිනිවුස වහ තිනකයතු ඹන පුත්ඳත් ර සිංවර, ඉංරීසි වහ ලදභශ 

භහධයලඹතු ්රකහලඹට ඳත් කය ඇත.  2017 ලනතළ්ඵර් භ දක්හ ග නඹ කයන රද ජහතික 

ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකහංකඹ ශ්රී රංකහ ්රජහතහතුත්රික භහජහීම ජනයජල  අති විලලේ ගළේ 

නිලේදනඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. මිර දර්ලකහංකඹ නිකුත් කිරීභත් භස මරය ්රතිඳත්ති 

්ඳහදනඹ වහ අලය කටයුතු රට අදහර ලතතයතුරු ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු ලත රඵහ ීම ඇත. 

2017 ලර් ජනහරි භ සිට ලනතළ්ඵර් භ දක්හ ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකල  විාරනඹ 

ඳවත ගු භගිතු දළක්ලේ. 

ලගු අංක 7: ජාතික ඳාරිම ෝගික මි දර්කමේ ිදචනය (ඳදනම 2013=100) 
 

මාවය 
දර්ක අගය 

2017 

ජනහරි 119.3 

ලඳඵයහරි 119.9 

භහර්තු 119.5 

අල්රේේ 121.0 

භළයි 121.8 

ජුනි 123.4 
ජුලි 122.4 

අලගෝසතු 122.3 

ළප්තළ්ඵර් 123.3 
ඔක්ලතෝ්ඵර් 124.8 

ලනතළ්ඵර් 126.4 

 
ක්කරු ලකතභහරිස ජනයහේලේ ඉේනභ ඳරිදි ඳඩි ඳහරක බහ ය හඳ ත ඹටලත් කයදමුංගු, 

ලකතලකෝහ වහ ග්මිරිස ගහ කරුතුලේ විලලේ ජීන විඹද් ීමභනහ ග නඹ කිරීභ වහ ජහතික 

ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකල  D1-D6                                2017, ජනහරි 

භ සිට ලනතළ්ඵර් භ      ගණන   ර                            ඇ . 
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II.    ඳ ක්ණාත්මක මිී ගැනීමේ වමීක්ණය 

 

ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභට අලය මිර ලතතයතුරු රඵහ ගළනීභ වහ මිර වහ 

ලේතන අංලල  නිරධහරීතු විසිතු ලකතශම දිසති රක්කල  නහගරික ්රලේල යය ඹ න ඳරිදි 

ඳරීක් හත්භක මිරීම ගළනීල් මීක් ඹ සිදු කයනු  රළල.. ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ 

ග නඹ කිරීභ වහ ලකතශම දිසත්රික්කල  නහගරික ීමභහ තුර භධයසථහන 14 කිතු බහඩලඩ ඳළ 

වහ  2017 ලර් ජනහරි භ සිට ලදළ්ඵර් භ දක්හ මිර ග තු රැස කිරීභ සිදු කය ඇත. 

ලභහිීම ලතෝයහගත් බහඩලඩ වහ ලේහතුහි මිර ලතතයතුරු අඛඩලඩ ලතෝයහගත් ලශළේ ලිතු 

එක් එක් බහඩලඩඹ වහ කහ ඇති  කරිවිතය තත්ඹතුට අනුකූර එක්රැස කයනු රළල.. 2017 

ලර් ජනහරි භ සිට ලදළ්ඵර් භ දක්හ  රළබී ඇති මිර ලතතයතුරු ඳරීක්හ කය ඳරිග ක ගත 

කය ඇත.  

III. මකොෂඹ ඳාරිම ෝගික මි දර්කය (CCPI) : ඳදනම 2013=100 

 

ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ මිර දර්ලකඹ(ඳහද ර්ඹ 2006ෙ07 = 100), ඳහද ර්ඹ 2013 = 

100 ලර 2017 ජනහරි භහල ීම ඹහත්කහනන කයන රීම. ලකතශඔ දිසත්රික් නහගරික ්රලේල 

යය ඹ න ඳරිදි 2013 ඳදන් ර්ඹ ලර රකහ ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ 2017 

ජනහරි භ සිට ්රකහලඹට ඳත් කයනු රල.. ඒ අනු 2017, ලදළ්ඵර් භහඹ දක්හ දර්ලකහංක 

ග නඹ ෆභ භහඹකභ යහජකහරී ඉටුකයන අහන දින ලදඳහර්තල්තුතුලේ ල. අඩේඹ භගිතු 

්රකහලඹට ඳත් කිරීල් කටයුතු සිදු කය ඇත. එලභතුභ 2017, ලදළ්ඵර් භහඹ දක්හ දර්ලකහංකඹ 

ග නඹ කිරීභ  කළිඵ ලතතයතුරු ඇතුරත් ්රධහන මිර ලනසවි් ලඳතුනු් කයන “ලකතශඔ 

ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකහංකඹ“ පුත් නිලේදනඹ භහසික ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ භගිතු 

්රකහලඹට ඳත් ලකතට ඇත. මිර දර්ලකහංකඹ නිකුත් කිරීභත් භස මරය ්රතිඳත්ති ්ඳහදනඹ වහ 

අලය කටයුතු රට අදහර ලතතයතුරු ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු වහ ජහතයතුතය මරය අයමුදර ලත රඵහ 

ීමභ සිදුකය ඇත. 2017 ලර් ජනහරි භ සිට ලදළ්ඵර් භ දක්හ ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර 

දර්ලකල  විාරනඹ ඳවත ගු භගිතු දළක්ලේ. 

ගු අංක 8: ලකතශම ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකල  විාරනඹ (ඳදනභ 2013=100) 
 

මාවය 
දර්ක අගය 

2017 

ජනහරි 116.1 

ලඳඵයහරි  116.7 

භහර්තු 116.5 

අල්රේේ 117.1 

භළයි 118.2 

ජුනි 120.1 

ජුලි 119.4 

අලගෝසතු 118.8 

ළප්තළ්ඵර් 119.7 

ඔක්ලතෝ්ඵර් 120.8 

ලනතළ්ඵර් 122.2 

ලදළ්ඵර් 122.9 
 

IV.    දිව්ත්රික් නාගරික ක ල්ර වශ ෂ්්ඳාදකයාමේ මි ගණන් රැව් කි ම 

 ලභභ අංලඹ භගිතු ඉටු කයනු රඵන තත් කහර්ඹඹක් තුලතු ජහතික ඳහරිලබෝගික මිර දර්ලකඹ 
ග නඹ කිරීභ වහ දිසත්රික් නහගරික සිේරය මිර ග තු වහ නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු රැස 
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කිරීභයි. ඳශමු, ලදන, ලතන ව වතයන කහර්තු වහ සිඹළුභ දිසත්රික්ක ර ්රධහන නගයඹතුහි 
යවහය වහ විවිධ ඳහරිලබෝගික බහඩලඩ  කලිඵ සිේරය මිර ග තු තිඳතහ, ති ලදකකට යක්, 
භහසික වහ කහර්තුභඹ ඳදනභක් භත දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංලඹට අනුයුත්ක නිරධහරීතු විසිතු එක් 
රැස කය ලභභ අංලඹ ලත එහ ඇත. ටට අභතය නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකඹ ග නඹ කිරීභ 
වහ ලේශීඹ නිසඳහදනඹ ලකලයන කෘෂිකහර්මික, ත්ත් වහ ීකය නිසඳහදන ද්රය වහ  
නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු  ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහල භේටමිතු ්රභත්, භහසික 
ලදඳහර්තල්තුතුලේ ක්ලේත්ර ංඛයහන කහර්ඹ භඩලඩරඹ ලඹතදහ ගළනීලභතු එක් රැස කයහ මිර වහ 
ලේතන අංලඹ ලත ලගතුහ ඳරීක්හ කය ඳරිග ක කය ඇත. 

 මිර ලතතයතුරු ඇතුරත් කය 2016 ජනහරි සිට 2016 ලදළ්ඵර් දක්හ තිඳතහ සිේරය මිර ග තු 
(ලකතශම දිසත්රික්කඹ) හි මිර වියණිකහලේ 25 න නිකුතු මුද්ර ඹ කය ්රකහලනඹට ඳත් කයන රීම.  

 2013-2016 දක්හ විසතය ඇතුරත් සිේරය ව නිසඳහදකඹහලේ මිර ග තු  කලිඵ වියණිකහලේ 34 
න නිකුතු මුද්ර ඹ කය ්රකහලනඹට ඳත් කයන රීම. 

තද, ලභභ සිේරය මිර ලතතයතුරු ව නිසඳහදකඹහලේ මිර ලතතයතුරු ජහතික ගිණු් ග නඹ කිරීභ 
වහ ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ ජහතික ගිණු් අංලඹට කහර්තුභඹ ලලඹතු 
(ඳශමු, ලදන, ලතන ව වතයන කහර්තු වහ) රඵහ ීම ඇත. ලභඹට අභතය දත්ත බහවිතහ 
කයතුනතුලේ අලයතහඹතු වහද   මිර ලතතයතුරු රඵහ ීම ඇත.  යවහය ද්රය, විෘත ලශ ලඳතශ 
සිේරය මිර ලතතයතුරු ජනහධිඳති ලේක් කහර්ඹහරඹ,  මුදේ වහ ්රභ ්ඳහදන අභහතයහංලල  ව ශ්රී 
රංකහ භව ඵළංකුලේ අදහශ නිශධහරිතු ලත තිඳතහ ඉදිරිඳත් කය ඇත. ලභභ මිර ග තු 
ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිල ද ්රකහලඹට ්රකහලඹට ඳත් ලකතට ඇත. 

V.  ෂ්්ඳාදකයාමේ මි දර්කය (PPI) : ඳදනම 2013 Q4=100      

නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකල  කෘෂිකර්භ අංලල  ග නඹ කිරීභ වහ කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන 36 
ක මිර  ලතතයතුරු ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහල රට අනුයුතුත ක්ලේත්ර කහර්ඹ භඩලඩරඹ භගිතුද, 
කර්භහතුත අංලඹ වහ ග නඹ කිරී් රට අදහර මිර ලතතයතුරු ලතෝයහගත් යඹතන 376 කිතුද, 
උඳකහයක ලේහ වහ විදුලිඵර භඩලඩරඹ වහ ජර ්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භඩලඩරඹ භගිතුද 
2017 ලනතළ්ඵර් භ දක්හ ලතතයතුරු රඵහ ලගන ඳරිග ක ගත කය ඇත. ෆභ භකභ 
නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකඹ (PPI) (ඳහද ර්ඹ 2013 q4=100) එභ භ අතු වී දින 45 කට ඳසු 
ලදඳහර්තල්තුතුලේ ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵයි. 2017 ලර් ජනහරි භ සිට 
අලගෝසතු  භ දක්හ නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකල  විාරනඹ ඳවත ගු භගිතු දළක්ලේ. එලභතුභ 
2017, ලනතළ්ඵර් භහඹ දක්හ දර්ලකහංකඹ ග නඹ කිරීභ  කළිඵ ලතතයතුරු ඇතුරත් ්රධහන මිර 
ලනසවි් ලඳතුනු් කයන “නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකහංකඹ“ පුත් නිලේදනඹ භහසික 
ලදඳහර්තල්තුතු ල. අඩවිඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් ලකතට ඇත. 

ගු අංක 9: නිසඳහදකඹහලේ මිර දර්ලකල  විාරනඹ (ඳදනභ 2013 Q4=100) 

මාවය 
දර්ක අගය 

2017 

ජනහරි 117.8 

ලඳඵයහරි  120.1 

භහර්තු 120.6 

අල්රේේ 123.4 
භළයි 126.0 

ජුනි 127.9 
ජුලි 125.4 

අලගෝසතු 124.9 
ළප්තළ්ඵර්* 126.6 

ඔක්ලතෝ්ඵර්* 128.5 
ලනතළ්ඵර්** 130.2 

ටවන :  *  -  ංලලෝධිත  * *  -  ඹහකහලිකයි 
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VI. යක යානු ඳැක ළික් කාඳමේ ජාතයන්තර  වංවන්දනාත්මක ලැඩවටශන  (International 

Comparision Programme) 

 

යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ලභලවඹවීලභතු කයනු රඵන යසිඹහනු ඳළසි කක් කරහඳල  ජහතයතුතය 

මිර ංතුදනහත්භක  ළඩටවන (ICP) ඹටලත් 2017, 1 න කහර්තුට අදහර ගෘව ඒකකඹතු 

ඹටතට ලනතනළලගන ඹතුලත්රෝඳකය , ඉදිකිරී්, යජඹ විසිතු සිදු කයනු රඵන ලේතන වහ අදහර 

මිර ලතතයතුරු  එක්රැස  ලකතට ඳරීක්හ කය ඳරිග ක ගතලකතට යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ලත 

ඹහ ඇත. 

ලභභ ICP ළඩ ටවන ඹටලත් 2017, 2 න කහර්තුට අදහර සිඹළුභ දිසත්රික්කඹතුහි (මුළු දියිනභ 

යය ඹ න ඳරිදි) ගෘව ඒකකඹතු ඳරිලබෝජනඹ කයන බහඩලඩ වහ ලේහතු වහ මිර ලතතයතුරු 

එක් රැස ලකතට ඇති අතය, ලකතශම දිසත්රික්කඹ වහ ලතතයතුරු ඳරීක්හ කිරීලභතු අනතුරු 

යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු         ඇ . 

යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු භගිතු රඵහ ලදන රද ICP-APSS භෘදුකහංගල  ඳළති ලදෝ ව අඳ 

දිසත්රික් කහර්ඹහර ර ඳතින ඳරිග කඹතුහි ඳතින අඩුඳහඩු ලවේතුලතු එභ භෘදුකහංගඹ, Patch 

File            න  රන    දිසත්රික් කහර්ඹහරඹතුහි දත්ත ඳරිග ක ගත කිරීභ යය්බ 

කිරීභට ්රභහද විඹ. එලභතුභ ලභභ ළඩටවන ඹටලත් 2017, 3 න කහර්තුට අදහර සිඹළුභ 

දිසත්රික්කඹතුහි ගෘව ඒකකඹතු ඳරිලබෝජනඹ කයන බහඩලඩ වහ ලේහතු වහ මිර ලතතයතුරු 

එක්රැස ලකතට ඳරීක්හ කය ඳරිග ක ගතලකතට යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ලත ඹහ ඇත. තද 

ලභභ ළඩටවන ඹටලත් 2017, 4 න කහර්තුට අදහර සිඹළුභ දිසත්රික්කඹතුහි ගෘව ඒකකඹතු 

ඳරිලබෝජනඹ කයන බහඩලඩ වහ ලේහතු වහ මිර ලතතයතුරු එක්රැස ලකතට ඇත. 

VIII. ත්රිිදධ ශමුදා මවේලා පුේගයන්මේ වාක ීමනාල  ගණනය කි ම 

 

 යහජය යයක්ක අභහතයංලල  ඉේනභ ඳරිදි, 2017 ර්ඹ වහ භහසික ග නඹ කයන රද ත්රිවිධ 

වමුදහ ලේහ පුේගරඹතුලේ රහක ටිනහකභ යුධ වමුදහඳති ලත ඉදිරිඳත් කිරිභට අලය කටයුතු 

කස කය ඇත. 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 
අංකය 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 
2017 ලර්ය වශා 
ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු. මිලියන) 

2017/12/31 

දක්ලා ලැයකරන 
ද මුද (රු. 
මිලියන)  

01 ඳරීක් හත්භක මිරීම ගළනීල් මීක් ඹ 0.810 

1.020 02 දිසත්රික් නහගරික මිර වහ නිසඳහදන මිර ග තු රැස 
කිරීභ 

0.482 

03 ජහතයතුතය මිර ළීමල් ළඩටවන 3.476 3.241 
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3.12 ක තියේ ිදදයා අංය  

2021 ර්ල  ඳළළත්වීභට නිඹමිත ජන වහ නිහ ංග නඹ මලික ලකතට ලගන භවනුය, භහතලේ, 

අ්ඳහය, භඩකරපු වහ ත්රීකු හභරඹ ඹන දිසත්රික්කර ාතු්රිකහ ඡහඹහරඳ බහගත කිරීල් කටයුතු අතු කය 

ඇත. එලභතුභ, අ්ඳහය, භඩකරපු, ත්රීකු හභරඹ, පුත්තරභ, අනුයහධපුය වහ ලඳතලරතතුනරු දිසත්රික්කර 

2012 ජන වහ නිහ ංග නඹට බහවිතහ කයන රද සිතිඹ් ඳරිලරෝකනඹ කිරීල් කටයුතු ද අතු කය 

ඇත. භූලගෝනඹ දත්ත ඳේධතිඹ කස කිරීල් කටයුතු යත්නපුය, භවනුය, අ්ඳහය වහ භඩකරපු දිසත්රික්ක 

ර අතු කය ඇත. තද, ඵදුේර, ලභතනයහගර, යත්නපුය වහ කෆගේර දිසත්රික්ක ර සිතිඹ් Geo 

referencing කිරීල් කටයුතු අතු කය ඇති අතය භවනුය වහ නුයඑළිඹ දිසත්රික්කර සිතිඹ් අංකිත 

කිරීභ සිදු කයමිතු ඳතී. 

 

ග්රහභ නිරධහරි ලකතේඨහල සිතිඹ් අංකිත කිරීල් කටයුතු ඵදුේර, කෆගේර වහ යත්නපුය දිසත්රික්ක ර අතු 

කය ඇති අතය ලභතනයහගර, භවනුය වහ නුයඑළිඹ දිසත්රික්ක ර  කලිලලිතු ග්රහභ නිරධහරි ලකතේඨහල 

සිතිඹ් ලිතු 86%, 47% වහ 14% ක් අතු කය ඇත. දකුණු ඳරහලත් දිසත්රික්ක 3 හි , උතුරු ඳරහලත් 

දිසත්රික්ක 5 හි, ග්ඳව වහ කළුතය දිසත්රික්කරට අඹත් සිඹළුභ ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහල ර පුහුණු ඳංති 

ඳත්හ අතු කය ඇති අතය එභ දිසත්රික්ක රට අඹත් ග්රහභ නිරධහරි ලකතේඨහල සිතිඹ් 4981 ක් මුද්ර ඹ 

කය ක්ලේත්ර කටයුතු වහ රඵහ ීම ඇත. එභ දිසත්රික්ක 10 හි ක්ලේත්ර කටයුතු සිදුලමිතු ඳතින අතය ගහේර 

දිසත්රික්කල  ්රහලේශීඹ ලේක් ලකතේඨහල 17 කට අඹත් සිතිඹ් 727 ක් ක්ලේත්ර කටයුතු අතු කය සිතිඹ් 

විදයහ අංලල  නිරධහරීතු විසිතු බහය ලගන ඇති අතය ංග න ඛහඩලඩ සිතිඹ් අංකිත කිරීල්  කටයුතු 

යය්බ කය ඇත. තද, යජල  අභහතයහංල , ලදඳහර්තල්තුතු ව ඒ ්ඵතුධ යඹතන ඉේන් භත අදහර 

සිතිඹ් කස කිරීල් කටයුතු සිදු කය ඇත.  

 

 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 
අංකය 

ක්රියාකා  වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 
2017 ලර්ය වශා 
ඇව්තමේන්තු මුද 

(රු. මිලියන) 

2017/12/31 

දක්ලා ලැයකරන 
ද මුද (රු. 
මිලියන)  

01 ක්ලේත්ර කටයුතු ළරසු් කිරීභ ( සිතිඹ් මුේ ය ඹ කිරීභ, 
උඳලදස ලඳතත් කස කිරීභ යදිඹ) (දකුණු ව උතුරු ඳරහත් 
රට අඹත් දිසත්රික්ක, ග්ඳව ව කළුතය දිසත්රික්කර 
සිතිඹ් මුද්ර ඹ කිරීභ.) 

5.647 6.3853 

02 දිසත්රික් ංඛයහලේඛන කහර්ඹ භඩලඩරඹ ව ග්රහභ නිරධහරීතු 
සිතිඹ් ඳරීක්හ කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ. (දකුණු ව උතුරු 
ඳරහත් රට අඹත් දිසත්රික්ක, ග්ඳව ව කළුතය දිසත්රික්ක 
වහ පුහුණු ඳංති ඳළළත්වීභ.)  

1.646 1.4368 

03 ක්ලේත්ර කටයුතු සිදු කිරිභ. (දකුණු ව උතුරු ඳරහත් රට 
අඹත් දිසත්රික්ක, ග්ඳව ව කළුතය දිසත්රික්ක ර ක්ලේත්ර 
කටයුතු සිදු කිරිභ.) 

11.707 0.6627 

එකතුල  19.0 8.48 
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3.13 මතොරතුරු ශා වන්ෂ්මේදන තාක්ණ අංය 

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 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  අංලඹ භගිතු සිදු කයන රීම. 

I. යර්ථික වංගණනය කෘෂිකාර්මික අංය  

 දත්ත ංසකය  කටයුතු අතු කය ඇති අතය සිඹළුභ දත්ත ගු නිකුත් කය ඇත. 

 

II. රාජය ශා අර්ධ රාජය අංමේ මවේලා ෂ්ුතක්තිකයින්මේ වංගණනය 

 ල් න විට යඹතන 17 ක දත්ත ඳරිග ක ගත කිරීල් කටයුතු අතු කය ඇත. 

 

III. ශ්රී ංකාමේ ශ්රම බ වමීක්ණය - 2017 

 CAPI  ඳරිග ක ළඩටවන අතු කය ඇති අතය 2018 ර්ඹ වහ වු CAPI භෘදුකහංගඹ නිඹළදි 

මීක්  අංලඹට රඵහ ීම ඇත. 

 

IV. මලබ් අඩිදය ලැඩි දිුතණු කි ම. 

2017 ර්ඹට අදහර ළඩි දියුණු කිරීල් කටයුතු නිඹමිත ඳරිදි අතු කය ඇත. 

 

V. “ංකා දත්ත” (Lanka Datta) 

2017 යට දත්ත ඉේලු් කයතුනතු වහ දත්ත නිකුත් කිරීල් අතු කය ඇත. 

 

VI. “Lanka SIS” වංඛ්යාන මතොරතුරු ඳේධතිය  

2017 ර්ඹට අදහර ඹහත්කහනන  කිරීභ සිදු ලකතට අතු කය ඇත. 

 

VII. Digital Display unit  

2017 ර්ඹට අදහර ඹහත්කහනන කටයුතු අතු කය ඇත. 

 

VIII. කර්මාන්ත ෂ්ඳ්ාදන ත්රෛයිමාක ක වමීක්ණය 

ඉවත මීක් ඹට අදහර බහවිතහ කර වළකි ඳරිදි 2017 ර්ඹට අදහර භෘදුකහංග ංර්ධනඹ කිරීල් කටයුතු 

අතු කය ඇත. 

 

IX. ඳරිගණක නඩත්තු කි ම ශා අළුත්ලැඩියා කි ම 

2017 ර්ඹට අදහර ඳරිග ක නඩත්තු කිරීල් කටයුතු සිදු කය ඇත. 

 

X. Sever Room Power Backup modification 

ල් වහ අදහර ලකතතුත්රහත් යඹතනඹට ළඩ කටයුතු බහය ීම ඇත. 

 

XI. (STATA/ Network Monitoring) මෘදුකාංගය 

ලභභ භෘදුකහංගඹ මිරට ලගන ර්ර් ඳරිඝ කලඹහි සථහඳනඹ කය ඇත. 

 

XII. වංඛ්යාන ලයාඳෘති නාමාලලිය (SBR) ලැඩිදිුතණු කි ම (ඳෂමු අදියර) 

ලභභ අදිඹලර් ළඩ කටයුතු අතු ලකතට අදහර අංලඹට රඵහ ීම ඇත. 

 

XIII. කෘෂිකාර්මික ගෘශ ඒකක වමීක්ණය (AHS)  - 2017/18 (ඳෂමු ලටය) 

ලභභ මීක් ඹට අදහර CAPI තහක් ඹ භගිතු දත්ත එක් රැස කිරීභ වහ ලතතයතුරු තහක්  කහර්ඹඹතු 

සිඹේර අතු කය ඇත. 
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XIV. ඳාවල් වංගණනය - 2017 

දත්ත ඳරිග ක ගත කිරීභ වහ නියදයතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ. 

යජල  ඳහළේ ,  කරිලතු අධයහඳන යඹතනර අදහර භෘදුකහංග නිඳදවීභ අතුකය ඇත. ලඳෞේගලික 

ඳහළේ වහ අධිභත් යඹතන රට අදහර භෘදුකහංග නිඳදමිතු ඳති.  

 

XV. ජන ශා ෂ්ලාව වංගණනය - 2021 

ග්රහභ නිරධහරි ලකතේඨහල වහ ංග න කහඩලඩ සිතිඹ් ගත කිරීභ වහ ල්හ ර්ර් ඳරිග කලඹහි සථහඳනඹ 

කිරීභ  සිදු ලකලයමිතු ඳතී. 

 

XVI. මි රැව් කි ම වශා වු  CAPI  ඳරිගණක ලැඩවටශන 

ලභභ ඳරිග ක ළඩටවන වහ වු  භෘදුකහංග නිඳදහ අතු කය ඇත. 

 

XVII. Network Monitoring System ලැඩි දිුතණු කි ම 

2017 ර්ඹට අදහර ලදඳහර්තල්තුතු ඳරිග ක ජහර ඹහත්කහනන කිරීභ වහ ළඩි දියුණු කිරීභ අතු කය 

ඇත. 

 

XVIII. “Lanka StatMap” ක ංශ ශා මදමෂ  ාාලට ඳරිලර්තනය කි ම 

ලභභ ල. ළඩටවන ංර්ධනඹ කය සථහඳනඹ ලකතට ඇත. 

 

XIX. “SARA”  ලයාඳෘතිය 

ලභභ යහඳෘතිඹට අදහර දත්ත ළකසු් ඳේධතිඹ නිර්භහ ඹ අතු කය ලෞඛය අභහතයහංලඹට රඵහ ීම ඇත. 

 

XX. Online Census for Industry (ලාර්ෂික කර්මාන්ත වමීක්ණය ) 

ල් වහ වු භෘදුකහංගඹ ංර්ධනඹ කයමිතු ඳතී. 

 

XXI. වශශ්ර වංලර්ධන ඉක්ක (SDG) මලබ් ළිටුල ලැඩි දිුතණු කි ම 

ලභභ ල.  කටු ංර්ධනඹ කය සථහඳනඹ කය ඇති අතය ඹහත්කහනන කයමිතු ඳතී. 

 

XXII. Poverty People of Sri Lanka 

ලභභ භෘදුකහංගඹ නිර්භහ ඹ කිරීභ අතු ලකතට ඇත 

 

XXIII. ජන ශා ෂ්ලාව වංගණනය 2021 - මතොරතුරු තාක්ණ කටුතතු   

්රලස හලිඹ ළකීමල් කටයුතු රට අදහර ලතතයතුරු තහක්  නිරීක්  රඵහ ීම ඇත. 
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3.14 දත්ත ෂ්කුත් කි මේ ඒකකය 

I. ක්ෂුද්ර දත්ත ෂ්කුත් කි ම 

ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුලේ , ක්ද්ද්ර දත්ත නිකුත් කිරීල් ්රතිඳත්තිඹ (Dissemination 

Policy on MicroData) අනු ලභභ ර්ඹ තුශීම දත්ත ඉේන් 52ක් වහ ලනතමිරල ද, ඉේන් 4ක්  වහ 

මුදේ අඹකිරීල් ඳදනභ භතද දත්ත නිකුත් කයන රීම. ල් ඹටලත් ලරෝක ඵළංකු ව ගහමිණී ලකතයඹහ ඳදනභ 

ලත දත්ත අලරවි කිරීලභතු රු: 976634.88 මුදරක් ඒකහඵේධ  අයමුදරට ඵළය කිරීභ  කණි ලදඳහර්තල්තුතු 

ගිණුභ ලත ලඹතමු කය ඇත.   

 

II. ඳාර්ලිමේන්තු ප්ර්න වශා ළිබදතුරු වැඳමම 
 

ශ්රී රංකහ ජනයජල  ඳහර්ලිල්තුතුලහි ගරු භළති ඇභතිරුතුලේ හචික ්රලසන වහ  කළිතුරු 

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

ඉේන් වහ දත්ත රඵහ ීමභ සිදු කයතුලතුද ලභභ ඒකකඹ භඟිනි.  අදහර ඳහර්ලිල්තුතු ්රලසනඹට 

අනු ලදඳහර්තල්තුතුලේ විවි ධ අංල ්ඵතුීකකය  ඹ කයගනිමිතු අදහර  කළිතුරු කහ මුදේ 

අභහතයහංලල  ඳහර්ලිල්තුතු කටයුතු ලදඳහර්තල්තුතු ලත කඩිනමිතු රඵහීමභ ලභහිීම සිදුකයනු 

රළල.. ල් ඹටලත් 2017 ර්ල ීම ඉේන් 05ක් රළබුණු අතය ඒ සිඹේරටභ  කළිතුරු රඵහ ීමභට 

කටයුතු කයන රීම.  

 

III. මලනත් යයතන ල දත්ත ඉල්ලීේ වශා මතොරතුරු බාීම 

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

යහජය ලනතන යඹතන ව පුේගරයිතු විසිතු කයනු රඵන දත්ත ඉේන් වහ අදහර ලතතයතුරු 

ළඳීමභද දත්ත නිකුත් කිරීල් ඒකකඹ භඟිතු සිදුකයනු රඵයි. ලභභ ර්ඹ තුරීම හභහනය තළඳෆර 

භඟිතු වහ විදයුත් තළඳෆර භඟිතුද, දුයකථනඹ භඟිතුද රද ඉේන් 200කට ඳභ  ලතතයතුරු ළඳීමභ 

සිදු කය ඇත.  

 

IV. මතොරතුරු දැන ගැනීමේ ඳනතට අදාෂ රාජකා  ඉටු කි ම 
 

2016 අංක 12 දය  ලතතයතුරු දළන ගළනීල් අයිතිහසික්  කලිඵ ඳනත 2017 ලඳඵයහරි 01 ළනි 

දින  සිට ඵරහත්භක කයන රීම. ඒ අනු ලතතයතුරු දළන ගළනීල් ඳනත ඹටලත් ඉදිරිඳත් න ඉේන් 

අදහර අංල ලත ලඹතමු කය එභ ලතතයතුරු රඵහ ීමභ දත්ත නිකුත් කිරීල් ඒකකඹ විසිතු සිදු කයනු 

රඵයි.2017 ර්ල ීම ලතතයතුරු දළන ගළනීල් ඳනත ඹටලත් ලතතයතුරු ඉේන් 20ක් ව අභිඹහානහ 

04ක් වහ  කළිතුරු රඵහ ීමභ සිදු කය ඇත.    

V. මදඳාර්තමේන්තු ප්රකාන අමිද කවුළුල ඳලත්ලාමගන යාම 

ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන මු්රිත ්රකහලන අලශවිඹ ලභභ ඒකකලඹහි 

 කහිටුහ ඇති අලරවි කවුළු භඟිතු සිදු ලකලර්. තද 2017 භහර්තු 31 ව අල්රේේ 01, 02, 03, 04  ඹන 

දිනඹතුහි ඵඩලඩහයනහඹක ්භතුත්ර  ලහරහලහි ඳළති තියහය යුගඹක ජහතික ්රදර්ලනඹ වහද, 

ඔවුතුලේ ඉේනභ භත ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහල  අලරවි කුටිඹක්  කහිටුවීභට ලභභ ඒකකඹ විසිතු 

දහඹකත්ඹ ඳඹන රීම.   

 

2017 ර්ල  මු්රිත ්රකහලන  කටඳත් 393ක් ව CD තළටි 16ක් අලරවි කය ඇත. 
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VI. ක්ෂුද්ර දත්ත ෂ්කුත් කි මේ ප්රතිඳත්තිය යාලත් කාලීන කි ම 

ංලලෝධිත ක්ද්ද්ර දත්ත නිකුත් කිරීභ ්රතිඳත්තිඹ වහ ලදඳහර්තල්තුතුලේ විවිධ අංල භඟිතු නිර්ලේල 

ඉදිරිඳත් කය රඵහ ගළනීභ සිදු කයනු රද අතය ලභඹ ටරග ලර්ීම අභහතයංල අනුභළතිඹ වහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභට නිඹමිතඹ.    

ඒ අනු 2017 ර්ල  අඳ ඒකකඹ ලත ඳළරුණු කහර්ඹඹතු හර්ථක ඉටු කයන රදි. 
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3.15 මුද්රණ අංය 

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

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

සිදු කයන රීම. 

 කර්භහතුත ඉදිකිරී් මීක් ඹ - 2015 අතු හර්තහ  

 වී  කළිඵ ංඛයහලේඛන - 2015/16  භව     

 කෘෂිකහර්මික කටයුතු  කළිඵ ග්රහභ නිරධහරී භේටල් ලතතයතුරු 2013/14 

 ංඛයහන අත්ලඳතත සිංවරෙලදභශ  2016 

 ංඛයහන නිඵතුධනඹ  -  2015  

 ක්රිඹහකහරී ළරළසභ 

 ලදඳහර්තල්තුතු ලි ක ශීර්, ්රංලහ වතික ඳත්ර 

 රභඵර මීක්  උඳලේඛන   -      සිංවර, ලදභශ 

 NASP උඳලේඛන ( කටු  04  -  සිංවර, කටු  02  -  සිංවර,  කටු  04  -  ලදභශ,  කටු  02  -  ලදභශ) 

 රභඵර මීක් ඹ අතු හර්තහ  - 2016 

 ශභහ ක්රිඹහකහයක් මීක්  හර්තහ - 2016 , ෂයිේ කය ව යයහධනහ ඳත්ර 

 රභඵර මීක් ඹ කහර්තු හර්තහ - 2016 ( 1  , 2, 3, 4 කහර්තු හර්තහ)  

 තියහය රංකහ  ලඳතත් රකුණු  ව අත් ඳත්රිකහ 

 SPSS මලික කරුණු 

 යහජය වහ අර්ධ යහජය අංලල  රැකිඹහ  කලිඵ ංග නඹ 2016  (මලික හර්තහ) 

 ඳහේ ංග න හර්තහ - 2015ර 2016 

 ංඛයහන  හක්යතහඹ ඉවර නළංවීල් ළඩටවතු ලගතනු කය 

 යර්ථික ංග නල  අතු හර්තහ (විධිභත් කර්භහතුත වහ)  

 ශ්රී රංකහ  භධයභ නිසඳහදන ර්ගීකය ඹ ( SLCPC) 

 කහර්මික නිසඳහදන දර්ලකඹ ( 1න කහර්තු 2017) 

 අර්තහඳේ නිසඳහදන යහප්තිඹ ඇසතල්තුතු කිරීභ   

 කෘෂිකහර්මික ගෘව ඒකක 17/18 රළයිසතු ගත කිරීල් ලේඛනඹ  - සිංවර, ලදභශ 

 F1  ලෂෝයභ 
 වී  කළිඵ ංඛයහලේඛන - 2016  ඹර 

 කඳහ ලවරන රද දළ කදතු ්රභහ ඹ ඇසතල්තුතු කිරීල් යකෘති ඳත්ර 

 දළ ඳරිභහ ගු 

 ලදඳහර්තල්තුතු කහර්ඹඹ හධන හර්තහ 

 ලගතඩනළගිලි ංඛයහලේඛන  

 ඳරිග ක හක්යකහ හර්තහ (ජනහරි-ජුනි) 

 රභ ඵර මීක්  හර්ෂිකහර්තහ - 2016   

 රභ ඉේලුභ  කලිඵ මීක් ඹ - 2016  (උඳලේඛන) 

 ංඛයහන අත්ලඳතත - 2016    ග්ඳව දිසත්රික්කඹ 

 ජහතයතුතය  මිර ළඳිල් ළඩ ටවන  යකෘති ඳත්ර ( තිඳතහ මිර,භහසික මිර, කහර්තු)  

 තිඳතහ සිේරය මිර ග තු  

 ජන වහ නිහ ංග නඹ  - 2021  සිතිඹ් කස කිරිභ -  උඳලේඛන (MP-1,MP-2,MP-3,MP-

4,MP-5), ග්රහභ නිරධහරි හයහංල ලේඛන, ග්රහභ නිරධහරි උඳලදස ලඳතත්  
 ශ්රී රංකහ භධයභ නිසඳහදන ර්ගීකය ඹ (කහර්මික අංලඹ) 

 රභ ඵර මීක්  උඳලේඛන (සිංවර) 

 ලදඳහර්තල්තුතු ශීර් ලි ක, ටවතු ලඳතත් 

 LG-1 ලඳෝයභ (සිංවර ව ලදභශ) 

 ශ්රී රංකහලේ ංර්ධන ඉරක්කඹතු -2017 

 ශ්රී රංකහලේ ඳහරිරික ංඛයහති -2015 

 හර්ෂික කර්භහතුත මීක්  හර්තහ -2015 
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 ජන වහ නිහ ංග නඹ-2021  ංඛයහලේඛන නිරධහරිතුලේ ව ග්රහභ නිරධහරි උඳලදස 

ලඳතත්(ලදභශ)   ංඛයහන පුත්ඳත (Statistical Newsletter) - ජුලි  2017 

 ඇසතල්තුතුගත පුභහ ඹ වහ අර්තහඳේ නිසඳහදනඹ  

 ශභහ ක්රිඹහකහයක්  කලිඵ අභතු හර්තහ (සිංවර, ලදභර) 

 නිහඩු අඹදු්ඳත් ලඳෝයභ 

 ඳරිග ක හක්යතහඹ ංක්ෂිප්ත හර්තහ-ඉංරීසි 

 කහර ඳරිවය  ංග න උඳලේඛන(සිංවර), උඳලදස ලඳතත්  TSA-1 , TSA-2 

 දත්ත ඳත්රිකහ (Data Sheet) - (සිංවර,ලදභශ ව ඉංරීසි) 

 ග්රහභ නිරධහරි උඳලදස 

 අභහතයහංල කහර්ඹ හධන හර්තහ(හයහංල ව හර්ෂික) 

 කහර්මික නිසඳහදන දර්ලකඹ ((IIP) හර්තහ  

 ASH මීක්  උඳලේඛන-සිංවර,ලදභශ -  උඳලදස ලඳතත්-ලදභශ 

 ංාහයක විඹද් මීක් ඹ උඳලදස ලඳතත්   - ලදභශ                                                                                                                                                                     

 කහර ඳරිවය  මීක්  දින ලඳතත්- සිංවර ,ඉංරීසි ,ලදභශ 

 ක්රිඹහකහරී ළරළසභ 2017-  1න ංලලතධනඹ) 

 Pocket Book English 

 ශ්රීරංකහ ්රමිති කර්භහතුත ර්ගීකය ඹ(SLSIC) 

 ලතෝයහගත් සිේරය මිර ග තු  කලිඵ වියණිකහ, 2013-2016 

 ජහතික ්රතිඳත්ති වහ යර්ථික කටයුතු අභහතයහංලල  ්රගති හර්තහ,  CD කය 

 විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලල  යයහධනහ ඳත්ර 

 ංඛයහන අත්ලඳතත-2017 සිංවරෙලදභශ 

 P-1 කය ව P1, P2 ලේඛන ( සිංවර, ලදභර) 

 දර්ද්රතහ දර්ලකඹ-2016 

 HIES මීක් ඹ-2016 අතු හර්තහ 

 ඳශහත් ඳහරන යඹතන ංඛයහලේඛන 

 LH Register 

 ශ්රී රංකහලේ යර්ථික ංඛයහති-2017 

 ංාහයක විඹද් මීක් ඹ උඳලේඛන- සිංවර, ලදභශ 

 NSHP ලේඛන සිංවර,ලදභශ 

 ඳරිග ක හක්යතහ හර්තහ 2017 (ඳශමු භහ 6 වහ) 

 ජන වහ නිහ ංග නඹ -2021 ( MP-1,Mp-2,Mp-3,Mp-4,ග්රහභ නිරධහරි ලි ක,ලි ක කය ඇරවීල් 
ලි ක)  ගිණු් අංලල  ලරජය ලඳතත් (ලඳතත් ඵළීමභ) 

 යර්ථික ංග නල  අතු හර්තහ (ඉදිකිරී්, ලශ වහ ලේහ වහ) 
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3.16 යයතෂ්ක ශා ගිණුේ අංය 

3.16.1 ඳරිඳානය 

 
I. අං ශා ඒකක 

 

ඳවත දළක්ලන තහක්ණික වහ ලේහ අංල 15 ක් ව ඒකක 4 ක් භගිතු 2017 ය තුර කහර්ඹඹතු 

ලභලවඹන 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 ඳහරිරික 

4 න අංලඹ  ජහතික ගිණු් 

5 න අංලඹ  ්රකහලන 

6 න අංලඹ  පුසතකහර වහ ්රලේඛන 

7 න අංලඹ  ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  

8 න අංලඹ  යඹතනික වහ ගිණු් 

9 න අංලඹ  නිඹළදි මීක්  

10 න අංලඹ  මුද්ර  

11 න අංලඹ  ක්ලේත්ර කශභනහකය  

12 න අංලඹ  පුහුණු 

15 න අංලඹ  ඳර්ල   වහ විලලේ අධයඹන 

16 න අංලඹ  මිර වහ ලේතන  

18 න අංලඹ  සිතිඹ් විදයහ  

දත්ත නිකුත් කිරීල් ඒකකඹ 

අතුතර්ජහතික ංඛයහලේඛන ඒකකඹ 

තියහය ංර්ධන අභිභතහර්ථ  කළිඵද ඒකකඹ 

යඳදහ කශභනහකය  ංඛයහලේඛන ඒකකඹ 

අබයතුතය විග න අංලඹ 

 

II. අමාතයාං ශා මදඳාර්තමේන්තුල ළිහිටි ාඛ්ා කාර්යා 

 

ලභභ ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු විවිධ ලදඳහර්තල්තුතු ව අභහතයහංල තුර ලහඛහ කහර්ඹහර 46 ක් 

ඳත්හලගන ඹයි. ලභභ ලහඛහ කහර්ඹහර නිලඹෝජය අධයක්යලඹකු, ලජයසඨ ංඛයහලේඛන යලඹකු, 

ංඛයහලේඛන යලඹකු, ංඛයහලේඛන නිරධහරීයලඹකු ලවෝ ංඛයහලේඛන වකහය නිරධහරීයලඹකු 

ඹටලත් ඳතී. 

 

III. දිව්ත්රික් කාර්යා 

 

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

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

අධයක්යලඹකු, ලජයසඨ ංඛයහලේඛන යලඹකු ලවෝ ංඛයහලේඛන යලඹකු බහයල  ඳතින අතය 

ඔහුට වහඹ වීභට ංඛයහලේඛන නිරධහරීතු ව ංඛයහලේඛන වකහයරුතු ද අනුයුක්ත ලකතට ඇත. ඒ ඒ 

දිසත්රික්කඹ තුශ ලදඳහර්තල්තුතු භඟිතු ඳත්නු රඵන මීක් , ංග න රට අදහර දත්ත රැස කිරීභ 
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ලභභ කහර්ඹහර භඟිතු සිදු ලකලර්. දිසත්රික්කඹ තුශ ංඛයහලේඛන කටයුතු  කළිඵද ්ඵතුීකකය ඹ කයනු 

රඵතුලතුද ලභභ දිසත්රික් කහර්ඹහර භඟිනි. 

 

IV. ඳෂාත් ව ාල වංඛ්යාමල්ඛ්න කාර්ය මඩලඩය 

 

ෘත්තීඹ දක්තහ ලඳතුන ංඛයහලේඛන කහර්ඹ භඩලඩරඹක් අනුයුක්ත කයමිතු ඳශහත් බහර 

ංඛයහලේඛන ලේහ ළඳීමභ ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු අඛඩලඩ සිදු කයන රීම. ල් අනු කහර්ඹ 

භඩලඩරඹ ඳශහත් බහරට අනුයුක්ත කය ඇත. ඩහත් සුදුසු ංඛයහනභඹ ්ඵතුීකකය ඹ, ංඛයහලේඛන 

්රමිතීතු ඳත්හලගන ඹහභ වහ කහර්ඹ භඩලඩරල  උඳරිභ ්රලඹෝජන රඵහ ගළනීභ ලභභගිතු තවවුරු කය ඇත. 

  

V. කාර්ය මඩලඩය 

 

  තනතුර අනුමත වංඛ්යාල 
2017.12.31 දිනට 

වංඛ්යාල 
පුරප්ඳාඩු 

1 අධයක් ජනයහේ 1 1 0 

2 අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ ( ංඛයහන) 3 3 0 

3 
අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ (ලතතයතුරු 
තහක් ) 

1 0 1 

4 අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ(ඳරිඳහරන) 1 1 0 

5 අධයක් (ංඛයහන) 11 0 11      

6 අධයක් (ඳරිඳහරන) 1 1 0 

7 
අධයක්  (ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන 
තහක් ) 

2 0 2 

8 ්රධහන ග කහධිකහරී 1 1 0 

9 ්රධහන අබයතුතය විග ක 1 1 0 

10 නිලඹෝජය අධයක් (ංඛයහන) 34 0 34 

11 
නිලඹෝජය  අධයක් (ලතතයතුරු වහ 
තුනිලේදන තහක් ) 

6 

3 
(තත් නිරධහරීතු 
3 ලදලනකු 
ලතත..තහ. 
ලේල  1 
ඳංතිල  II 

ලරේණිඹට උස වී 
ඇත.) 

        0      

12 නිලඹෝජයෙ වකහය අධයක් (ඳරිඳහරන) 1 0 1 

13 
වකහය අධයක් (ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන 
තහක් ) 

15 7 8 

14 ග කහධිකහරී 2 2 0 

15 අබයතුතය විග ක 1 0 1 

16 ලජයසඨ ංඛයහලේඛන   37 29 -  ◊ 

17 ංඛයහලේඛන  200 109       62   ® 

18 මුද්ර  කශභ හකරු  1 0 1 

19 ඳරිඳහරන නිරධහරී 1 1 0 

20 ංඛයහලේඛන ළරසු්කරු 1 0 1 

21 පුසතකහරඹහධිඳති (වි  ලලේ) 1 0 1 
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® - අනුභත ංඛයහලේඛන  තනතුරු 200 ක් තුශ ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  තනතුරු 37 ද ඇතුශත් ඇති 

ඵළවිතු ඵහ ගළනී් කිරීල්ීම පුයප්ඳහඩු ංඛයහ ළරකිඹ යුත්ලත් එභ තනතුරු ලදක(02) භ වහ ඒකහඵේධ 

ලේක ංඛයහ 200 ක් ලේ රකමිනි. 

•  - ශ්රී රංකහ ංර්ධන නිරධහරී ලේහ යසථහට අතුතර්ග්රව ඹ වීභට ඹටත් 

◊  - තනතුය දයතුනහට ලඳෞේගලික න ලේ වහ ඳසු අලවෝසි වීභට ඹටත් 

22 පුසතකහරඹහධිඳති 3 3 0 

23 බහහ ඳරිර්තක 3 2 1 

24 
ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  නිරධහරී 
2 ඳතුතිඹ II,I ලරේණිඹ 

30 10 20 

25 ංඛයහලේඛන නිරධහරී  494 319 175 

26 ංර්ධන නිරධහරි 64 57 7 

27 ංඛයහලේඛන වකහය 202 185            0       • 

28 අඹළඹ වකහය 1 1         0       • 

29 සිතිඹ් විදයහ  1 0 0 

30 
ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය 
3 ඳතුතිඹ III,II,I ලරේණිඹ 

262 223 39 

31 මුද්ර  නිභළවු්කරු 5 0 5 

32 මුද්ර  කහර්මික 2 0 2 

33 කහර්මික නිරධහරී 1 0 1 

34 ලඳය මුද්ර  ළරසු්කරු 3 0 3 

35 ඕෂසලේ ලිලතෝ මුද්ර  ඹතුත්ර ක්රිඹහකරු 1 0 1 

36 ඳේධති ඳහරක  6 2         0      ◊ 

37 ලජයසඨ ඳේධති ක්රිඹහකරු 3 3         0      ◊ 

38 ළඩමලික (මුද්ර ) 1 0 1 

39 යහජය කශභ හකය  වකහය 170 111 59 

40 දත්ත ටවතු ක්රිඹහකරු 5 5         0     ◊ 

41 දත්ත ටවතු ක්රිඹහකරුෙ ලක්ත ලි කකරු 33 31 2 

42 ලි කකරු (සිංවර භහධය) 10 6 4 

43 ලි කකරු (ලදභශ භහධය) 20 17 3 

44 කළභයහ ක්රිඹහකරු 1 1         0      ◊ 

45 ලිලතෝ ඹතුත්ර ක්රිඹහකරු 1 1 0 

46 තවඩු හදතුනහ 1 1 0 

47 ඹතුත්ර ඳරිාහයක 2 2         0      ◊ 

48 ටයිප් ලටර් 1 1 0 

49 රිඹදුරු 55 45 10 

50 හයු මීකය  ඹතුත්ර ක්රිඹහකරු 1 1         0      ◊ 

51 මුද්ර  ඹතුත් ය වඹක 1 0 1 

52 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක තනතුරු 107 86 21 

53 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක තනතුරු 10 9 1 

  එකතුල 1822 1284 479 

  රිඹදුරු (අනිඹ්) 3 2 1 

 
කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක (අනිඹ්) 3 0 3 

  එකතුල 1828 1286 483 
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VI. ිදමේ වේමේන, වේමන්ෛණ ශා ලැඩමුළුලට වශ ාීවවීම - 2017 

 

අනු 

අංකය 
නම තනතුර ලැඩවටශන කා සීමාල රට 

1 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ    
ලක්.එ්.ඩී.එස.ඩී.කරු හයත්න මිඹ 
අයි.ීම.ල්රේභයත්න මිඹ 

අධයක් ජනයහේ             
නිලඹෝජය අධයක්          
ංඛයහලේඛන  

යසිඹහ ඳළසිෆික් යටර 
ජහතික ගිණු් ්රභඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

2017 ජනහරි 19 - 
14 

විඹේනහභඹ 

2 ලක්.එේ.ීම.එස.වීයසූරිඹ භඹහ          
ඩ..ටී.පී.ජී.එතු.ීම.වීයසිංව භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක්  
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

කුඩහ, භධයභ ව භවහ 
ඳරිභහ  යහඳහය  කළිඵ 
ංඛයහලේඛන නහභහලිඹ 
්ඵතුධ ඳළළත්වුණු 
කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ජනහරි 23- 27  කහ්ලඵෝජ
ඹ 

3 ලක්.ඩ..එස.ේධහනතුද භඹහ         
පී.එේ.ඒ.ඒ.ලවේභතුත භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක්   
ංඛයහලේඛන  

තියහය ංර්ධනඹ වහ 
ළකසූ 2030 නයහඹ 
ඳත්රලඹහි වතු 
අතුතර්ජහතික ං්රභ  
දත්ත රැස කිරීභ දිරිභත් 
කිරීභ උලදහ ඳළළත්වුණු 
කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ජනහරි 31  -  
ලඳඵයහරි 03   

තහයිරතුතඹ 

4 එතු.ඩ..දිහනහඹක මිඹ ංඛයහලේඛන  දකුණු ව නිරිතදිග 
යසිඹහනු යටේ ර ඳරිය 
ංඛයහලේඛන  කළිඵ 
උඳකරහපීඹ ළඩමුළු  

2017 ලඳඵයහරි 06- 
08 

තහයිරතුතඹ 

5 ඩී.ජී.එස.ජී.මු සිංව භඹහ  අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ  
(ංඛයහන III) 

ලෞඛය යශ්රිත තියය 
ංර්ධන අභිභතහර්ථ 
අීකක් ඹ කිරීභ වහ 
ඳළළත්වුණු කරහපීඹ 
තහක්ණික උඳලේලන 
ළඩටවන 

2017 ලඳඵයහරි 09- 
10   

ඉතුදිඹහ 

6 ඒ.එ්.යූ.ලක්.අරවලකෝතු භඹහ නිලඹෝජය අධයක්   යසිඹහලේ ජහතික 
ංඛයහලේඛන 
කහර්ඹයංලල  
ංඛයහලේඛන ්රධහනීතු 
වහ ඳළළත්ව 
ංඛයහලේඛන නහඹකත් 
පුහුණු ළඩටවන 

2017 ලඳඵයහරි 14- 
15    

ජඳහනඹ 

7 ඒ.ජී.එස.කහරිඹ් භඹහ              
වී.පී.රලිත් භඹහ 

ංඛයහලේඛන               
ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  

ජහතයතුතය ළදු් 
ළඩටවන  කළිඵ කරහපීඹ 
තහක්ණික ඇගීමභ ව 
පුහුණු ළඩමුළු 

2017 ලඳඵයහරි 23- 
28   

තහයිරතුතඹ 

8 ාහතුදනී විලේඵඩලඩහය මිඹ ංඛයහලේඛන  20 ලනි ICLS ළඩටවන 
වහ සූදහන් වීභ  කණි 
ඳළළත්ව ක්කරු 
ංඛයහලේඛන යිතු වහ 
ව කරහපීඹ රැසවීභ 

2017 ලඳඵයහරි 28 - 
භහර්තු 02   

තහයිරතුතඹ 

9 එ්.පී.ලඳලර්යහ මිඹ                       
ඒ.එ්.පී.අල.සිංව භඹහ          

අධයක්  - ඳරිඳහරන       
ංඛයහලේඛන   

යහජය කශභ හකයන 
ඳලසාහත් උඳහධි ළඩටවන 
(MPM) ඹටලත් සිදු කශ 
ලදන විලේල අධයඹන 
වමු 

2017 ලඳඵයහරි 27 -  
භහර්තු 11   

චීනඹ 

10 අයි.යර්.ඵඩලඩහය මිඹ අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ  
(ංඛයහන II) 

එක්ත් ජහතීතුලේ 
ංඛයහලේඛන ලකතමිතු 
බහලේ 48 ලනි 
ළසිහයඹට වබහගි වීභ 

2017 භහර්තු  06-10  ඇභරිකහ 
එක්ත් 
ජනඳදඹ 

11 එ්.ඩී.ඩී.ඩී.ීමඳංල මිඹ ංඛයහලේඛන  තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ අීකක් ඹ 
කිරීභ වහ භහජ 
යයක්  දර්ලක  කළිඵ 
වළකිඹහ ්රර්ධන ළඩමුළු 

2017 භහර්තු 14-15   කලිපීනඹ 

12 ඩී.එ්.එතු.ඵඩලඩහය භඹහ ංඛයහලේඛන  පරදහයිතහ විලසලේ ඹ  කළිඵ 
ලකටිකහනන ඳහඨභහරහ 
(ලරෝක ඵළංකුලේ ලගෝනඹ 
දළනුභ ව භළලේසිඹහලේ 
ඳර්ල   භධයසථහනඹ - 
පරදහීමතහඹ යඹතන භේටමිතු 
භළනීභ  කළිඵ ළඩමුළු) 

2017 භහර්තු 20-22   භළලේසිඹහ 
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13 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ         අධයක් ජනයහේ  යසිඹහ ඳළසිෆික් 
්ල්රනඹ: 2030 නයහඹ 
ඳත්රඹට අනු නිර ංඛයහති 
ලනස කිරීභ කඩින් කිරීභ 
වහ හමුහික ක්රිඹහභහර්ග 
ගළනීභ 

2017 භහර්තු  27-28  තහයිරතුතඹ 

14 එස.එ්.එච්.එතු.භයලකෝතු භඹහ ංඛයහලේඛන  ISDR යසිඹහනු වවුේ 
යහඳහය රැසවීභ 

2017 අල්රේේ 05-07   ලභතංලගෝලි
ඹහ 

15 යූ.භලවේසයතු මිඹ                      
ඒ.එේ.රීහ භඹහ 

නිලඹෝජය අධයක්          
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

කර්භහතුත ලක්නුතහ යශ්රිත 
ංඛයහති  කළිඵ 
අතුතර්ජහතික ළඩමුළු 

2017 අල්රේේ 24-26   චීනඹ 

16 ජී.අිකතහ ාහතුදනී මිඹ ්රධහන අබයතුතය විග ක ්රතිඳත්ති විධිභත් ඳරිදි 
ක්රිඹහත්භක කයවීභ වහ 
සිදුකයනු රඵන ලනසක් 
්රභත් ලර 
කශභ හකයනඹ කිරීභ 
 කළිඵ උස ජහතයතුතය 
ළඩටවන 

2017 භළයි 02-08    භළලේසිඹහ 

17 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ       
ලක්.එ්.ඩී.එස.ඩී.කරු හයත්න මිඹ 

අධයක් ජනයහේ             
අධයක් (ංඛයහන) 

ලදන යසිඹහ- ඳළසිෆික් 
යර්ථික ංඛයහති තිඹ 
(APES 2017) : 3 න 
ESCAP යහඳෘති රැසවීභ 
ලදන යසිඹහ- ඳළසිෆික් 
යර්ථික ංඛයහති තිඹ 
(APES ) : තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ හක්හත් කිරීභ 
 කණි යර්ථික ංඛයහති 
පුළුේ කිරීභ 

2017 භළයි 25                                                   
2017 භළයි 22- 25 

තහයිරතුතඹ 

18 ඒ.ලක්.ඩී.ීම.එතු.එස. කරු හයත්න 
භඹහ 

ංඛයහලේඛන  යසිඹහලේෙ අේනිදිග 
යසිඹහලේ ලලන 
තරු යිතු නගහසිටුවීභ 
 කළිඵ හක්ෂිභත ඳදන් ව 
්රතිඳත්ති ්ඳහදනඹ 

2017 භළයි 29- ජනි 
01   

තහයිරතුතඹ 

19 ලේ.ලිඹනලේ භඹහ                         
ටී.යර්.ඩී.ඳේභසිරි මිඹ 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  
ංඛයහලේඛන නිරධහරී                                                                       

ජහතයතුතය මරය අයමුදර 
(IMF) - දකුණු යසිඹහනු 
කරහපීඹ පුහුණු ව 
තහක්ණික වඹ 
භධයසථහනඹ : SA:17:13 
කහර්තුභඹ ජහතික ගිණු් 

2017 ජනි 12 - 16    ඉතුදිඹහ 

20 අයි.යර්.ඵඩලඩහය මිඹ    
                                                    
ඩී.ඩී.ජී.ඒ.ලලනවියත්න මිඹ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 
(ංඛයහන I)     
අධයක් 

ජන වහ නිහ ංග නඹ 
ළරසු් කිරීභ ව 
කශභ හකයනඹ  කළිඵ 
කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ජනි 19-23   තහයිරතුතඹ 

21 ජී.එස.උඩුන භඹහ                        
යූ.ඩ..එතු.ඩී.අළුත්ත්ත මිඹ 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  
ංඛයහලේඛන නිරධහරී                  

කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන 
ංඛයහති, තුනිලේදනඹ 
ව ංඛයහති ්ඵතුධ 
උඳලේලන වහ ළඹ න 
විඹදභ  කළිඵ කරහපීඹ 
පුහුණු ඳහඨභහරහ 

2017 ජනි 26-30   දකුණු 
ලකතරිඹහ 

22 එස.යූ.බී.ජඹභව භඹහ ංඛයහලේඛන  තියය ංර්ධනඹ වහ 
ළදගත්න දත්ත රඵහ 
ගළනීභ  කළිඵ ළඩටවන 

2017 ජනි 27-29   දකුණු 
ලකතරිඹහ 

23 ටී.එතු.යහජඳක් මිඹ                    
පී.එච්.ේ කට මිඹ                         
එස.ටී.ටී.යහ කටිඹ භඹහ 

ංඛයහලේඛන                
ංඛයහලේඛන              
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

අතුතර්ජහතික ළදු් 
ළඩටවන ඹහත්කහනන 
කිරීභ  කළිඵ තහක්ණික 
ඇගීම් ව පුහුණු කරහපීඹ 
ළඩමුළු 

2017 ජනි 29  - ජලි 
05                      
2017 ජනි 29 -30                                     
2017 ජලි 03-04   

තහයිරතුතඹ 

24 ීම.ජඹවි්රභ මිඹ                            
එ්.ඩී.ඩී.ඩී.ීමඳංල මිඹ                  
ීම.එස.ලිඹනලේ මිඹ 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  
ංඛයහලේඛන               
ංඛයහලේඛන වකහය              

ඵහුවිධ දරිද්රතහ මිනුභ ව 
විලසලේ ඹ 

2017 ජලි 14-15   ලභතලයතක්
ලකෝ 

25 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ       
එච්.පී.එේ.ජඹයත්න මිඹ 

අධයක් ජනයහේ             
ංඛයහලේඛන    

එක්ත් ජහතීතුලේ ්රධහන 
ලේලඳහරනික ංදල ීම 
ඳළළත්වුණු ංඛයහති  කළිඵ 
හකච්ඡහ  

2017  ජලි 14-15  ඇභරිකහ 
එක්ත් 
ජනඳදඹ 

26 ඩී.එ්.එතු.ඵඩලඩහය භඹහ              
ඩ..බී.ලේ.වි්රභහයච්චි භඹහ           
එච්.එේ.ටී.පී.්රනහතුදු භඹහ 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  
ංඛයහලේඛන               
ංඛයහලේඛන වකහය               

ජහතයතුතය මරය අයමුදර 
(IMF) - දකුණු දිග යසිඹහ 
කරහපීඹ පුහුණු ව 
තහක්ණික වඹ භධයසථහනඹ 
: SA:17:4 ඵහහිය අංලඹ  කළිඵ 
ංඛයහති 

2017 ජලි 24-28   ඉතුදිඹහ 
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27 එස.ජඹවිතුතතු භඹහ ංඛයහලේඛන නිරධහරී ඉතුදිඹහලේ  කහිටුහ ඇති 
තහක්ණික වහ යර්ථික 
ංසථහ (ITEC) ඹටලත් 
පුහුණු අකහල ශියත් 
්රභඹෙISEC විධිභත් 
ඳහඨභහරහ - 71 න හයඹ 

2017 අලගෝසතු 01 - 
2018 භළයි 31   

ඉතුදිඹහ 

28 ීම.පී.ාතුලද්රසකය මිඹ ංඛයහලේඛන   ඳරිග ක යශ්රිත ්මුඛ 
ඳරීක්  (CAPI)  කළිඵ 
ළඩමුළු 

2017 ජලි 31 - 2017 
අලගෝසතු 04   

ජඳහනඹ 

29 එස.ටී.ීම.ගලේෂිකහ මිඹ ංඛයහලේඛන   EAPRO-ROSA MICS 
මීක්  ළරසු්  කළිඵ 
අනුඵේධිත ළඩමුළු 

2017 අලගෝසතු 07 - 
14  

තහයිරතුතඹ 

30 අයි.යර්.ඵඩලඩහය මිඹ අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 
(ංඛයහන I)     

කිසිකු ලනතවළය' 
ංකේඳඹ ඹටලත් රඵහගත් 
දත්ත ්ඵතුධ ජන වහ 
භහජ ංඛයහති  කළිඵ 
කරහපීඹ ලභලවඹවී් 
කඩලඩහඹ් වහ ඳළළත්ව 
ඳශමු රැසවීභ 

2017 අලගෝසතු 28-
31   

තහයිරතුතඹ 

31 පී.එ්.පී.අනුය කුභහය භඹහ අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 
(ංඛයහන III)  

යවහය වහ කෘෂිකර්භඹ 
අංලඹ යශ්රිත තියය 
ංර්ධන අභිභතහර්ථ 
අීකක් ඹ කිරීභ වහ 
කරහපීඹ උඳලේලන 
ළඩටවන ව යවහය 
සුයක්ෂිතතහඹ වහ 
බහවිතහ කයන තහක්ණික 
්රභ  කළිඵ නිරඳ හත්භක 
ළඩමුළු 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
04-08   

තහයිරතුතඹ 

32 එස.එ්.එච්.එතු.භයලකෝතු භඹහ  
ඩ..බී.එ්.යර්.වීයලේකය භඹහ  

ංඛයහලේඛන           
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

යසිඹහ - ඳළසිෆික් යටර 
ඳතින යඳදහ යශ්රිත 
ංඛයහති  කළිඵ විලලේ  
කඩලඩහඹලභහි 5 න 
රැසවීභ ව නළලගනහිය වහ 
ටලහනදිග යසිඹහලේ ඳළතිඹ 
වළකි යඳදහ අධහනභ 
 කළිඵ ළඩමුළු 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
20-22   

දකුණු 
ලකතරිඹහ 

33 යූ.වී.යර්.එස.ගු ර්ධන මිඹ  ංඛයහලේඛන   තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ අීකක් ඹ ව 
හර්තහ කිරීභ වහ ඉඩ් 
ග නඹ කිරීභ  කළිඵ 
කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
25-27   

තහයිරතුතඹ 

34 සුගුභයතු භඹහ ංඛයහලේඛන නිරධහරී යසිඹහ - ඳළසිෆික් කරහඳල  
ජහතයතුතය ලේක 
(ක්කරු) ං්රභ  
ංඛයහති  කළිඵ දත්ත 
රැසකිරීභ වහ ඳළළත්වුණු 
3 න ළඩමුළු 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
25-27  

දකුණු 
ලකතරිඹහ 

35 ඩී.ඩී.ජී.ඒ.ලලනවියත්න මිඹ අධයක් තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ වහ රැසකයන 
රද විෘත දත්ත  කළිඵ 
ජහතයතුතය ්භතුත්ර ඹ 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
25-27   

දකුණු 
ලකතරිඹහ 

36 ලක්.ඒ.එස.පී. ලකතඩිකහය මිඹ ංඛයහලේඛන   යහඳහය ලේඛන  කළිඵ 
විලලේ  කඩලඩහඹල් 
ේවිහර්ෂික රැසවීභ 

2017 ළප්තළ්ඵර් 
27-29  

්රංලඹ 

37 ඩ..ඒ.ීම.විලේඵඩලඩහය මිඹ ංඛයහලේඛන   අවිධිභත් අංලල  ංඛයහති 
(දිේලි කඩලඩහඹභ)  කළිඵ 
විලලේ  කඩලඩහඹභ වහ 
ඳළළත්වුණු 12 න රැසවීභ 

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
02-03  

සවිේර්ර
තුතඹ 

38 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ  අධයක් ජනයහේ  තියය ංර්ධනඹ උලදහ 
ළකසූ 2030 නයහඹ ඳත්රඹ 
 කළිඵ කරහපීඹ දළනුභ හුභහරු 
කය ගළනීල් ළඩටවන - 
2017 

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
02-04  

 කලිපීනඹ 

39 ඒ.ජී.එස.කහරිඹ් භඹහ             
පී.එච්.ේ කට මිඹ  

ංඛයහලේඛන                
ංඛයහලේඛන   

යසිඹහ - ඳළසිෆික් යටර 
ඳර්ල   සිදු කිරීභ වහ 
ළකසුණු ජහතයතුතය ළදු් 
ළඩටවන 

2017  ඔක්ලතත්ඵර් 
04-11  

තහයිරතුතඹ 

40 ඩ..එච්.පී.ඩ.. වීයසිරි භඹහ අධයක්  (ලතත..තහ) ංග න වහ මීක්  දත්ත 
ළකසුභ  කළිඵ කරහපීඹ 
ළඩමුළු 

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
09-20   

 කලිපීනඹ 
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41 ඒ.එතු.ද සිේහ මිඹ                       
එතු.ඩ..දිහනහඹක මිඹ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී     
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

අවිධිභත්බහඹ  කළිඵ 
කරහපීඹ ඳහඨභහරහ : අර්ථ 
දළක්වීභ, මිනු්, තියය 
ංර්ධන අභිභතහර්ථ ව 
ලනත් ්රතිඳත්ති දර්ලක  

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
16-20   

ජඳහනඹ 

42 යාහර්ඹ ඒ.ලේ.තයසිංව භඹහ      
අයි.යර්.ඵඩලඩහය මිඹ 

අධයක් ජනයහේ            
අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ 
(ංඛයහන I)     

දුඵරතහ ංඛයහති  කළිඵ 
ලතෂිතුටතු කඩලඩහඹල් 
17 ලනි රැසවීභ 

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
30- ලනතළ්ඵර් 02   

ඕසලේලිඹහ
 

43 ලේ.පී.එතු.භේරයයචිචි භඹහ ංඛයහලේඛන   තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
 කළිඵ දකුණු ව නිරිතදිග 
යසිඹහ ංදඹ 

2017 ලනතළ්ඵර් 
01-02  

ලතුඳහරඹ 

44 ජී.යූ.එතු.ලඳලර්යහ භඹහ                
ඩ..ඒ.එස.භේකහතුති මිඹ 

ංඛයහලේඛන             
ංඛයහලේඛන නිරධහරී 

ලගෝනඹ යර්ථිකඹ තුශ 
ඳතින ක්කරු ව රැකිඹහ 
නියුක්තිඹ අතය 
්ඵතුධතහඹ 

2017 ලනතළ්ඵර් 06 
- 24   

ඉතුදිඹහ 

45 ීම.ඩී.ද සිේහ මිඹ නිලඹෝජය අධයක්    2015 ර්ල  ඳසුවිඳය් සිදු 
කිරීල් ලකයතහඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ  කළිඵ 
ඳළළත්වුණු ගිණු්  
ංර්ධන යහඳෘතිල  3 
න ළඩමුළු 

2017 ලනතළ්ඵර් 
06- 10   

 කලිපීනඹ 

46 ඩී.ඩී.ඵසනහඹක මිඹ ංඛයහලේඛන   ංඛයහති ර දියුණු වහ 
ජහතිකභඹ ලලඹතු ගත 
වළකි ්රලභෝඳහඹතු  කළිඵ 4 
ලනි කරහපීඹ පුහුණු 
ඳහඨභහරහ 

2017 ලනතළ්ඵර් 07 
- 09  

ජඳහනඹ 

47 ලක්.ඩී.පී.ප්රිඹදර්ලන භඹහ               
ඩ..ඒ.යර්.භංගලිකහ මිඹ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී    
ංඛයහලේඛන වකහය   

ST. 17.23: කහර්තුභඹ 
ජහතික ගිණු් (QNA) 
 කළිඵ ඳහඨභහරහ  

2017 ලනතළ්ඵර් 06 
- 17   

සිංගප්පරු 

48 බී.ජී.ලක්.ල්රේභරතහ මිඹ                 
යූ.එස.දිේරුක්ෂි මිඹ 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  
ංඛයහලේඛන                                          

නිර ංඛයහති ර ක්ද්ද්ර 
දත්ත විලසලේ ඹ  කළිඵ 9 
ලනි ජහතයතුතය ළඩමුළු 

2017 ලනතළ්ඵර් 08 
- 15   

ජඳහනඹ 

49 යූ.භලවේසයතු මිඹ                      
ලේ.එස.එතු.පී.ධර්භර්ධන භඹහ 

අධයක්                         
ංඛයහලේඛන                             

යර්ථික ංඛයහති  කළිඵ 
කරහපීඹ ළඩටවන 

2017 ලනතළ්ඵර් 13 
- 15   

තහයිරතුතඹ 

50 ඒ.එ්.යූ.ලක්.අරවලකෝතු භඹහ අධයක් කෘෂිකහර්මික ව ග්රහමීඹ 
ංඛයහති දියුණු කිරීභ වහ 
ලගෝනඹ ්රලභෝඳහඹතු 
 කළිඵ හකච්ජහ කිරීභ 
වහ යසිඹහ - ඳළසිෆික් 
වහ න කරහපීඹ 
ලභලවයු් කමිටුලහි 7 න 
රැසවීභ 

2017ලනතළ්ඵර් 15 
- 17   

තහයිරතුතඹ 

51 ඩී.එ්.ලක්.පී.ලක්.දිහනහඹක භඹහ 
ට.යර්.අයි.ඒ.පී.ඩ..ය සිංව 

නිලඹෝජය අධයක්          
ංඛයහලේඛන නිරධහරී   

න ළඳයු් උඳලඹෝගිතහ 
ගිණුභෙ යවහය ලලේ ඳත්ර 
්රභඹ ව ්ඳහදන උඳහංග 
 කළිඵ කරහපීඹ පුහුණු 
ළඩටවන 

2017 ලනතළ්ඵර් 20 
- 24  

ලකතරිඹහ 

52 යූ.වී.ජඹලකතඩි මිඹ අධයක්  ංග න ්රභලේදඹතු 
ළඩිදියුණු කිරීභ ව 
බහවිතඹ  කළිඵ  ළඩමුළු 

2017 ලනතළ්ඵර්  
21 - 22  

ලකතරිඹහ 

53 ජී.එස.උඩුන භඹහ                               ලජයසඨ ංඛයහලේඛන   ගෘවසථ ත්ත් විවිධත් 
ලතතයතුරු ඳේධතිලඹහි (DAD- 
IS) න අනුහදඹ ්රකහලඹට 
ඳත් කිරීභ ව ලගෝනඹ ව 
ජහතික ්ඵතුීකකය  
ළඩමුළු 

2017 ලනතළ්ඵර් 21 
- 23   

ඉතහලිඹ 

54 ලක්.එේ.ීම.එස.වීයසූරිඹ                
බී.ඒ.යූ.ර් සිරි භඹහ                  
ඩ..ටී.පී.ජී.එතු.ීම.වීයසිංව භඹහ     
ලක්.එ්.ීම.බී.කසතුරිසිංව භඹහ     
පී.පී.එතු.ඒ.එස.ලඳලර්යහ භඹහ     
ඩ..ලක්.ටී.පී.කුරයත්න භඹහ         
බී.ීම.ළලිකර භඹහ          

නිලඹෝජය අධයක්        
ංඛයහලේඛන               
ංඛයහලේඛන නිරධහරී   
ංඛයහලේඛන නිරධහරී    
ංඛයහලේඛන නිරධහරී    
ංඛයහලේඛන වකහය    
ලතත..තහ. නිරධහරී 

යහඳහය ලේඛන  කළිඵ 
ංඛයහති  කළිඵ කරහපීඹ 
තහක්ණික පුහුණු 

2017 ලනතළ්ඵර් 20 
- 25   

.රනහයි 

55 එ්.ඩී.ඩී.ඩී.ීමඳංල මිඹ ංඛයහලේඛන   දකුණුදිග යසිඹහලේ ඳතින 
යදහඹ්, අභහනත්භතහ ව 
දරිද්රතහඹ තීය ඹ කිරීභ  කළිඵ 
අත්දළීම් ව අභිලඹෝග  කළිඵ 
ජහතයතුතය ඳර්ල   
්ල්රනඹ 

2017 ලනතළ්ඵර්  
23 - 24  

ඉතුදිඹහ 
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56 ඩී.ජී.එස.ජී.මු සිංව භඹහ   අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ  
(ංඛයහන II) 

භසථ ංර්ධනඹ වහ 
අලය න දත්ත අලයතහ 
 කළිඵ අලඵෝධ කය ගළනීභ 
වහ කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ලනතළ්ඵර් 28 
- 31   

තහයිරතුතඹ 

57 යි.ජී.යර්.අයි.කුරතිරක මිඹ ලජයසඨ ංඛයහලේඛන  යසිඹහනු යර්ථික 
ංර්ධනඹ ව 
ඒීමඹකය ඹ  කලිඵ 
ඉලරක්ලරතනික් භහධය 
ඉලගනු් ඳහඨභහරහ 

2017 ලනතළ්ඵර් 29   
-                          
2017 ලදළ්ඵර් 01  

ජඳහනඹ 

58 ලේ.එ්.එස.යූ.බී.ජඹභව භඹහ ංඛයහලේඛන   යවහය ව කෘෂිකර්භඹ 
යශ්රිත තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ  කළිඵ 2030 
නයහඹ ඳත්රඹ ක්රිඹහට 
නළංවීභ  කණි දකුණු 
යසිඹහ වහ ඳළළත්ලන 
කරහපීඹ ළඩමුළු 

2017 ලදළ්ඵර් 02 - 
03   

ඵංේරහලේල
ඹ 

59 එ්.පී.ලඳලර්යහ මිඹ  අධයක් (ඳරිඳහරන) කශභ හකය ඹ  කළිඵ 
ජහතයතුතය ළඩටවන 

2017 ලදළ්ඵර් 03 -
10  

තහයිරතුතඹ 

60 අයි.යර්.ඵඩලඩහය මිඹ අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ  
(ංඛයහන I) 

යසිඹහ-ඳළසිෆික් යටේහි 
ඳළළත්ලන ංඛයහලේඛන 
යඹතනල  ඳහරන 
බහලහි 13 න ළසිහයඹ                                                                                         
යසිඹහ ඳළසිෆික් යටර 
ජහතික ංඛයහලේඛන 
නිරධහරී ්රධහනීතු වහ 
ඳළළත්ලන 13 ලනි 
කශභ හකය  
්භතුත්ර ඹ ව න දත්ත 
මරහර වහ ංඛයහලේඛන 
අංලල  වළකිඹහ ්රර්ධනඹ 
 කළිඵ ්භතුත්ර ඹ 

2017 ලදළ්ඵර් 04- 
07   

ජඳහනඹ 

61 ඩ..එ්.එස.ඩී.තුනිනහඹක මිඹ   
ජී.ජී.ලේ.භළණිලක් මිඹ 

ංඛයහලේඛන වකහය    
ංඛයහලේඛන වකහය    

රැකිඹහ ලරෝකල  ඳතින 
සත්රී පුරු භහජබහඹ 
යශ්රිත ගළටළු 

2017 ලදළ්ඵර් 04 - 
22   

ඉතුදිඹහ 

62 ලක්.ඒ.එස. ලකතඩිකහය මිඹ අධයක් (ංඛයහන) තියය ංර්ධන 
අභිභතහර්ථ වහ 
ංකරනඹ ව ංඛයහති 
 කළිඵ විලලේ ඹතු වහ 
ඳත්නු රඵන 
්භතුත්ර ඹ 

2017 ලදළ්ඵර් 11 - 
13  

තහයිරතුතඹ 

63 බී.ඒ.ලක්.ජඹලකතඩි භඹහ ංඛයහලේඛන නිරධහරී ංර්ධනඹ ලමිතු ඳතින 
යටර ඳහරිරික 
කෘෂිකර්භඹ 
කශභ හකය ඹ  කලිඵ 
්භතුත්ර ඹ 

2017 ජනි 29 - ජලි 
26   

චීනඹ 

64 යූ.එේ.ලක්.ලඳලර්යහ මිඹ ංඛයහලේඛන   ංර්ධනඹ ලමිතු ඳතින 
යටර මුහුදුඵඩ 
්රලේලඹතුහි ඳතින 
යර්ථික කටයුතු ලක්තිභත් 
කිරීභ  කළිඵ ්භතුත්ර ඹ-
2017 (ICM) 

2017 ඔක්ලතත්ඵර් 
23   - ලනතළ්ඵර්  
11  

චීනඹ 

65 යර්.ඩී.එතු.කරු හසිරි භඹහ ංඛයහලේඛන   අධයහඳන දර්ලක ළඩිදියුණු 
කිරීභ ව ංඛයහති  කළිඵ 
වළකිඹහ ්රර්ධනඹ  කළිඵ 
යසිඹහනු වලඹෝගිතහ 
කඩලඩහඹභ ලනුලතු 
ඳළළත්ව ළඩමුළු 

2017  අලගෝසතු 27  
-                             
ළප්තළ්ඵර් 01    

දකුණු 
ලකතරිඹහ 

66 ඩී.පී.ඩ..ඩී. ර් සූරිඹ මිඹ ංඛයහලේඛන   අප්රිකහ මලික කයගනිමිතු 
ලේහ ංඛයහති රට 
අඹත්න යහඳහය  කළිඵ 
ලත්භහත්භක ඳහඨභහරහ 
(WTO) 

2017 ලනතළ්ඵර්  
06 - 10  

සවිේර්ර
තුතඹ 
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VII. උවව්වීේ, ඳත්වීේ, මුදාශැ ේ, ඉල්ා අව්වීේ, මවේලය අතශැරයෑේ ශා ිදශ්රාමයෑේ  

 

ඳත් කි ේ 

අධයක් (ඳරිඳහරන)      01 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය   04 

ංර්ධන නිරධහරී      04 

යහජය කශභ හකය  වකහය     15 

රිඹදුරු (අනිඹ්)      02 

 

මුදාශැ ේ 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  නිරධහරී   01 

ංඛයහලේඛන වකහය      02 

ලක්ත ලි කකරු (සිංවර භහධය)     01 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය   01 

ංර්ධන නිරධහරී      01 

යහජය කශභ හකය  වකහය     02 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක      02 

 

මවේලය අතශැරයෑේ 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  නිරධහරී   01 

ංඛයහලේඛන වකහය      01 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක      02 

 

ිදශ්රාමයෑේ 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ (ංඛයහන)    01 

අධයක් (ංඛයහන)      01 

ලජයසඨ ංඛයහලේඛන      01 

ංඛයහලේඛන       04 

සිතිඹ් විදයහ        01 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී      13 

යහජය කශභ හකය  වකහය     02 

ලතතයතුරු වහ තුනිලේද තහක්  වකහය   03 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක      01 

රිඹදුරු        01 

 

ව්ථාන මාරු 

අතිලර්ක අධයක් ජනයහේ (ඳරිඳහරන)    01 

වකහය අධයක් (ලතතරුතුරු වහ තුනිලේදන තහක් ) 01 

ංර්ධන නිරධහරී      04 

යහජය කශභ හකය  වකහය     24 

ලතතරුතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය   19 

රිඹදුරු        05 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක      11 
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මවේලමයන් ඉල්ා අව්වීේ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී      01 

ලතතරුතුරු වහ තුනිලේදන තහක්  වකහය   01 

ංර්ධන නිරධහරී      01 

යහජය කශභ හකය  වකහය     02 

 

මිය යාේ 

ංඛයහලේඛන නිරධහරී      03 

රිඹදුරු (අනිඹ්)      01 

 

 

මය කාර්ය වාධනය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්රියාකාරි වැැව්මට අනුල කාර්යයන් 

2017 ලර්ය වශා 

ඇව්තමේන්තු මුළු මුද 

(රු.මිලි.) 

2017/12/31 දක්ලා ලැය 

කරන ද මුද (රු.මිලි.)  

1 
පුනරුත්තාඳන ශා ලැඩි දිුතණු 

කි ේ(මගොඩනැඟිලි) 
40 28 

2 නඩත්තු ශා අළුත්ලැඩියා(මගොඩනැඟිලි) 9 6 
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3.16.2 ගිණුේ අංය 
 

I. මුය ලාර්තාල - 2017 

 

2017 ර්ඹ වහ අදහර ීමභහතු ඹටලත් න මුළු ඇසතල්තුතුගත විඹදභ රු.1,127,213,222 (මිලිඹන 

1,127.21)කි. ල් අතරිතු රු.942,052,000 (මිලිඹන 942.05) ක් පුනයහර්තන විඹද් ඇසතල්තුතු න අතය 

රු.185,161,222 ක්(මිලිඹන 185.16) ්රහේධන විඹද් ඇසතල්තුතුලේ. ුපුනයහර්තන විඹද් 2017ු ගු 

අනු තය ලලඹතු දයන රද පුනයහර්තන විඹදභ රු. 851,029,819 (මිලිඹන 851.02)ක් ලේ. ු්රහේධන 

විඹද් 2017ු ගුලහි දක්හ ඇති ඳරිදි තය ලලඹතු දයන රද ්රහේධන විඹදභ රු. 130,098,865 (මිලිඹන 

130.09) කි. 

ඉවත ර්ගකිරී් ඹටලත් මුළු පුනයහර්තන විඹදමිතු පුේගර ඳඩිනඩි වහ දයන රද විඹදභ එභ ඇසතල්තුතු 

්රතහඳහදනලඹතු 91.5% ක් න අතය අලනකුත් පුනයහර්තන විඹදභ එභ ඇසතල්තුතු ්රතිඳහදනඹ තුර 

85.9% ක උඳලඹෝජනඹක් ලඳතුනු් ලකලර්. 

්රහේධන විඹද් ඇසතල්තුතු තුර මර ධන ත්ක් පුනයහර්තනඹ වහ ළඩි දියුණු කිරීභ එභ ඇසතල්තුතු 

්රතිඳහදනඹ තුර 69.5 ක උඳලඹෝජනඹක් ද මර ධන ත්ක් අත්ඳත් කය ගළනී් එභ ඇසතල්තුතු තුර 

71.5% ක වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ 87% ක උඳලඹෝජනඹක්ද ලඳතුනු් ලකරිණි. 

ලේශීඹ අයමුදේ බහවිතඹ ඹටලත් ක්රිඹහත්භක කයන රද ්රහේධන යහඳෘති ව යහජය වහ අර්ධ යහජය 
අංලඹතුහි ලේහ නියුක්තිඹ  කළිඵ ංග නඹ- 2016 වහ රභ ඉේලු් මීක් ඹ (ලේශීඹ අයමුදේ) 

 කලිලලිතු එභ ඇසතල්තුතු භත 99.2% ක් වහ 79.6% ක උඳලඹෝජනඹක් අත්කය ලගන තිබුණි. 

විලේශීඹ අයමුදේ බහවිතහ ව ්රහේධන යහඳෘති ඹටලත් ශභහ ක්රිඹහකහයක් ළඩටවන (ජහතයහතුතය ක්කරු 

ංවිධහනඹ), යසිඹහ ඳළසි කක් කරහඳල  ජහතයහතුතය ංතුදනහත්භක ළඩටවන (යසිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකු), යහඳහය  කළිඵ ංඛයහන නහභහලිඹ (යසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු), ංඛයහන වළකිඹහ ලගතඩ 

නළංවීභ- දරිද්රතහ භළන ඵළනල් යහඳෘතිඹ, රභ ඉේලු් මීක් ඹ (විලේශීඹ), කෘෂිකහර්මික ගෘව අකසකක 

මීක් ඹ ඹන කහර්ඹඹතුහි එභ ඇසතල්තුතු ්රතිඳහදනඹ භත  කළිලලිතු 98.3%, 91.8%, 30.1%, 92%, 

99.9% වහ 18.4% ක උඳලඹෝජනඹක් ලඳතුනු් ලකරිණි. 

ශීර්ඹ  :    252  ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතු 

ළඩ ටවන :    01 ලභලවයු් ළඩ ටවන 

යහඳෘතිඹ  :    ඳරිඳහරනඹ ව ජහතික ංඛයහලේඛන 

පුනරාලර්තන ිදයදේ 2017          
            

ලයාඳෘතිය ලැය ිදයය 
2017 ඇව්තමේන්තුල 

(මුළු ශුේධ මලන්කි ම) 

රුළියල් 

2017 වතය ිදයදම 

රුළියල් 

1 

1. පුේගලික ඳඩිනඩි 732,752,000.00 671,096,662.00 

2. ලනත් පුනයහර්තන විඹද් 209,300,000.00 179,933,157.00 

එකතුල 942,052,000.00 851,029,819.00 
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ප්රාේධන ිදයදේ 2017 

ර.ෂ්.අ.බි. ගිණුම             2520011 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලයාඳෘතිය ලැය ිදයය 

2017 ඇව්තමේන්තුල (මුළු 

ශුේධ මලන්කි ම) 

රුළියල් 

2017  වතය ිදයදම 

රුළියල් 

1 

1.මරධන ත්ක්ර 

පුනරුත්ථහඳන වහ ළඩිදියුණු 

කිරීභ 

46,000,000.00 32,003,417.00 

2. මරධන ත්ක්ර අත්ඳත් 

කය ගළනීභ 
74,725,000.00 53,453,596.00 

ලනත් මරධන විඹද් 64,436,222.00 44,641,852.00 

එකතුල 185,161,222.00 130,098,865.00 

 
අනුමත සීමාල 

රුළියල් 

වතය සීමාල 

රුළියල් 

උඳරිභ වය ීමභහ 48,000,000.00 29,792,345.61 

උඳරිභ ඵළය ීමභහ 30,000,000.00 36,297,711.78 

වය ලලේල  උඳරිභ ීමභහ 240,000,000.00 128,592,512.24 
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II. ප්රවේඳාදන අංය 

අනු 

අංකඹ 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභට අනු කහර්ඹඹතු 2017 ර්ඹ වහ 

ඇසතල්තුතු මුදර 

(රු. මිලිඹන) 

ළඹ කයන රද මුදර 

(රු. මිලිඹන) 

2017.12.31 දක්හ 

01 ලි ක ද්ර  ය - ඳශමු භහ 06 ව ලදන භහ 06 07  

13.34 
02 ලටෝනර් - ඳශමු භහ 06 ව ලදන භහ 06 04 

03 ලි ක ද්ර  ය (මුද්ර   අංලඹ) - ඳශමු භහ 06 ව ලදන 

භහ 06 

02  

04 ටඹර් - ඳශමු භහ 06 ව ලදන භහ 06 2.4 1.41 

05 සුළු ්රහේධන බහඩලඩ 02 0.25 

06 ඩුප්ලරෝ රිලෝග්රහෂස ඹතුත්ර ඹ (මුද්ර   අංලඹ) 01 1.1 

07 ඩිිකටේ ලකතනිකහ මිලනතේටහ ඹතුත්ර  වහ UPS 

ඹතුත්ර ඹ 

01 0.52 

08 ර්ර් කහභයඹ වහ උඳසථ විදුලිඵර ළඳයුභ 

නවීකය ඹ කිරීභ ව ළඩිදියුණු කිරීභ. (යන්ෛ  

විද කි ේ කටුතතු ක දු කරමින් ඳලතී.)  

06 - 

09 භෘදුකහංග ංර්ධනඹ 02 2.18 

10 හවන (මකොන්ෛාත්තුල ළිරිනමන ද යයතනය 

ිදක න් අදා චක්රමල්ඛ් ලට අනුකල ලාශන 

වැඳමමට අමඳොමශොවත් ව බැිදන් නැලත මි 

ගණන් කැවීමට අනුමැතිය ැමඇත.) 

5.75 - 

11 උදයහන වහ නීඳහයක්ක ලේහ (2018 ලර්ය 

වශා මි ගණන් කැලා ඇත.) 

08 5.65 

12 ලගතඩනළගිලි නඩත්තු ලේහ ( ප්ර තිඳාදන මනොමැති 

වීම මශේතුමලන් ඉටු කි මට මනොශැකි ිදය.) 

02 - 

13 ADB යහඳෘතිඹ වහ ටළ.රේ ඳරිග ක මිරීම 

ගළනීභ. 

2.5 2.14 

14 ලදඳහර්තල්තුතු ලගතඩනළගිේර වහ Roller 

Blinds ලඹීමභ. 

5 3.3 

15 ඳරිග ක වහ යශ්රිත උඳහංග මිරීම ගළනීභ. 4 3.1 
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3.17 අ යන්තර ිදගණන අංය 

2017 ර්ල  අබයතුතය විග න අංලඹ භඟිතු ඉටු කශ කහර්ඹඹතුලේ කහර්ඹහධනඹ ඳවත ඳරිදි ලේ.  

 2017 ර්ඹ වහ මලික හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන ලදඳහර්තල්තුතුට අඹත් දිසත්රික් ංඛයහලේඛන අංල ර (නුය, භහතලේ, 

ලකතශම, අනුයහධපුයඹ, ලඳතලශතතුනරු වහ ව්ඵතුලතතට) අබයතුතය විග න ඳරීක්හ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ. 

 2016 ර්ල  ලදඳහර්තල්තුතු විසිතු ඳත්න රද මීක්  ර හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීල් ්රගතිඹ (හර්ෂික 

කර්භහතුත මීක් ඹ 2015, හර්ෂික ඉදිකිරී් කර්භහතුත මීක් ඹ 2015, ලත් යඵර් ලඳතේ ගහතු  කළිඵ 

නිසඳහදන  කරිළඹ ඇසතල්තුතු) ඳරීක්හ කිරීභ වහ අදහර විග න හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 දත්ත නිකුත් කිරීල් අංලල  අබයතුතය විග න ඳරීක්හ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ මුද්ර  අංලල  අබයතුතය විග න ඳරීක්හ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 හවන  කරිළඹ හර්තහ ඳරීක්හ කිරීභ, ්රහවන අංලල  හවන ධහනඹ  කළිඵ නිඹදි ඳරීක්හ වහ විග න 

හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2016 ලදළ්ඵර් වහ 2017 ර්ල  ජනහරි, භළයි, ළප්තළ්ඵර් වහ ඔක්ලතත්ඵර් භහ ර ඵළංකු ළඳු් හර්තහ 

ඳරීක්හ කය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2016 වහ 2017 ර් ර භහ කිහිඳඹක වුාය ඳත් ඳරීක්හ වහ විග න හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 ලෞඛ් ඹ අභහතයංලල   කහිටි ංඛයහලේඛන අංලල  වහ ලයිකසටහර් ලදඳහර්තල්තුතුලේ  කහිටි ංඛයහලේඛන 

අංලල  අබයතුතය විග න ඳරීක්හ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2017 ර්ල  ්ර්ඳහදන ළරළසල් ්රගතිඹ ඳරීක්හ කිරීභ.  

 මිර වහ ලේතන අංලල  මිර ග තු රැස කිරීභට අදහර සුළු මුදේ අග්රිභ ඳරීක්හ කිරීභ. 

 2017 ර්ල  (්රකහලන අංලඹ, ජන ංග න වහ ්රජහ විදයහ අංලඹ, ජහතික ගිණු් අංලඹ, ඳර්ල   වහ විලලේ 

අධයන අංලඹ, පුසතකහර අංලඹ, මිර වහ ලේතන අංලඹ, කෘෂිකහර්මික වහ ඳහරිරික අංලඹ, කර්භහතුත ඉදිකිරී් 

ලශ වහ ලේහ අංලඹ වහ ගිණු් අංලඹ ඹන අංල ර) නිහඩු ඳරීක්හ කය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ සථහය ත්ක් ලේඛනඹ වහ ජන ංග න වහ ්රජහ විදයහ අංලඹ, මිර වහ ලේතන අංලඹ, 

පුසතකහර අංලඹ, ඳර්ල   වහ විලලේ අධයඹන අංලඹ ඹන අංල ර ඵඩු ේලටෝරු ලේඛන වහ බහඩලඩ 

මීක්  හර්තහ ඳරීක්හ වහ විග න හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 උදයහන වහ නීඳහයක්ක ලේහ ඇගීමභ වහ ටට අදහර ලගවී්  කළිඵ ඳරීක්හ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ක්ලේත්ර කශභනහකය  අංලල  ලඳෞේගලික ලි කලගතනු වහ යහජකහරී රළයිසතු ඳරීක්හ වහ ටට අදහර හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2017 ක්රිඹහකහරී ළරළසල් ලබෞතික වහ මරය ්රගතිඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 යජල  නිරධහරීතුලේ අත්තිකහය් B ගිණුභ ඳරීක්හ කිරීල්ීම නිරීක් ඹ ව කරුණු  කළිඵ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ.  

 ගිණු් අංලල  භහසික ගිණු් හයහංල, මුදේ ලඳතත්, ර්ගීකය  ලේඛන, 2016 විර්ජන ගිණුභ ඳරීක්හ කය 

හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2017 ර්ල  ක්රිඹහකහරී ළරළසභ අනු හර්ෂික ඳත්න මීක්  වහ ංග න ර මරය වහ ලබෞතික 

්රගතිඹ නිඹදි ඳරීක්හ වහ ටට අදහර හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2016 ර්ල  කහර්ඹ හධන හර්තහ  කළිඵ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 පුසතකහර අංලල  අබයතුතය විග න ඳරීක්හ වහ අදහර හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 2017 ර්ල  ලඳතදු තළතුඳත් ගිණුභ නිඹදි ඳරීක්හ වහ ටට අදහර හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 අතුතර්ජහතික මිර ළීමල් මීක් ල  මලික කරුණු  කළිඵ ඳරීක්හක් සිදු කිරීභ.  

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ ංචිත හවන බහවිතඹ ඳරීක්හ වහ ටට අදහර හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ යයක්ක අංලඹ ්ඵතුධලඹතු විග න ඳරීක්හක් සිදු කය හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 ලදඳහර්තල්තුතුලේ නිරධහරීතුලේ ලඳෞේගලික ලි කලගතනු නිඹදි ඳරීක්හ වහ අදහර විග න හර්තහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ.  

 ගිණු් අංලල  ළටුප් ලරජය වහ ළටුප් ලේඛන නිඹදි ඳරීක්හ වහ විග න හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  



                                                                                                                                                      හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ  2017 
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 2017ෙ11ෙ15 දිනට ක්රිඹහකහරී ළරළසල් මරය වහ ලබෞතික ්රගතිඹ ඳරීක්හ. 

 ලදඳහර්තල්තුතු තුශ භහසික අබයතුතය විග න රැසවී් ඳළළත්වීභ. 

 2017 ර්ඹ වහ කශභනහකය  විග න කමිටු රැසවී් 4ක් ඳළළත්වීභ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ  2017 
 

56  
 

4.0 අමාතයාං ශා මදඳාර්තමේන්තුල ව්ථාළිත කර ඇති වංඛ්යාමල්ඛ්න අංයන්හි 

කාර්ය වාධනය 

4.1  ලාර්ෂික රැකීරක්ා වමීක්ණය 

ලභභගිතු දියිලතු  කහිටි ලඳෞේගලික  වහ අර්ධ යහජය ඹන ලදඅංලලඹහි ලේක අර්ථහධක අයමුදරට 

දහඹකන යහඳහය ව ලේහ යඹතන ්ඵතුධ ලර් ජුනි භ අතු ළඩ කයන දිනඹ ඳදන් 

ලතතයතුරු ,  සථය අනු ්රභහ ඹට භහනුඳහතික ලතෝයහගත් නිඹළදිඹක් ඇසුරිතු තළඳළේ භගිතු හර්ෂික 

ලතතයතුරු  රැස කිරීභ සිදු කයනු රළල.. ලභභ හර්තහ භගිතු දියිලනහි ංවිධහනඹ ව ලේහ නියුක්තිඹ, 

කර්භහතුත වහ ෘත්තීඹ ර්ගීකය  ලතතයතුරු  ඇතුළු ක්කරු  ක්ලේත්රට අදහශ තත් ලතතයතුරු රැක් 

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

කයනු රළල.. 2016 හර්ෂික හර්තහ ්රකහලඹට ඳත්කයන රීම. 

4.2 වාමානය ඉඳැමේ වශ ලැඩ ක ඳැය ගණන ළිබදබ වමීක්ණය 

ලභභ මීක් ඹ භගිතු ඳඩි ඳහරක බහ ය හ ඳනත ඹටලත් ලේතන ලගනු රඵන යඹතනර ඳතින 

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

ඳඩිඳහරක බහ අනු ලතෝයහගත් යඹතන ලිතු ෆභ යකභ භහර්තු ව ළප්තළ්ඵර් භහ රීම ර්ඹකට 

ලදයක් තළඳළේ භහර්ගික ලතතයතුරු  රැසකයනු රඵයි. එක් එක් ලේහ තත්ත් අනු ඉඳළීම්  කලිඵද 

ලතතයතුරු රැස කය හර්ෂික  ්රකහලඹට ඳත්කයනු රඵන “ The Survey on Hours of Actually Worked and 

Average Earnings ” ්රකහල ඹ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන අතය එභගිතු ලේහ තත්ත් අනු 

ඉඳළීම් යටහ විග්රව කයනු රළල.. 2016 හර්ෂික හර්තහ ්රකහලඹට ඳත්කයන රීම. 

4.3 ඳඩිඳාක ව ා අලම ලැටුප් දර්කාංකය ගණනය කි ම 

ඳඩි ඳහරක බහ ය හ ඳනත ඹටලත් ක්කරු  ලදඳහර්තල්තුතු භගිතු ඳඩි ඳහරක බහ අනු නිඹභ කයනු 

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

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

ඒකහඵේධ ග නඹ කයනු රඵන අතය එභගිතු යර්ථිකල  ්රධහන අංල  ර අභ ළටුප් භේට්ර 

ලනසවීභ  නිරීක් ඹ කයනු රළල.. ඉවත දර්ලකඹ, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, ජනලේඛන වහ ංඛයහලේඛන 

ලදඳහර්තල්තුතු ව ජහතයතුතය ක්කරු  ංවිධහනඹ ඇතුළු විවිධ යඹතන රට භහසික, කහර්තුභඹ ව 

හර්ෂික භේට් ලිතු රඵහලදනු රළල.. 2017 ඔක්ලතෝඵර් භහඹ දක්හ රඵහ ීම ඇත. 

 

4.4 කේකරු වංඛ්යාති ප්රකානය ප්රකායට ඳත් කි ම 

ලේශීඹ දත්ත ්රලඹෝජනඹට ගතුනතු වහ ශ්රී රංකහලේ රභ ලශ ලඳතර යශ්රිත ක්කරු ංඛයහතීතු වහ ඒ 

භග ව ්ඵතුධ ව ජනගවනඹ වහ ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතුරු ව රභ ඵරකහඹ, මිර, ළටුප් වහ යදහඹ් 

විඹද් ්ඵතුධ හභහනය භහජ යර්ථික ව ක්කරු ්ඵතුධතහ, ක්කරු ය හ ඳනත් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ  කළිඵ ලතතයතුරු අඩංගු  “ ක්කරු ංඛයහති” ්රකහලනඹ හර්ෂික ්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන 

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

ලිතු අලය ලතතයතුරු රඵහ ගනු රළල.. 2016 හර්ෂික හර්තහ මුද්ර ඹ කිරීභ දවහ කසකයන රීම. 
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4.5 මවේලක අර්ථවාධක අරමුදට දායක ලන නල යයතන ලියාඳදිංචි කි ම 

 

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 ලතතයතුරු  

ඹහත්කහනන කිරීභ සිදු කයනු රළල.. 

4.6 අධයාඳන වංඛ්යාති 

අධයහඳන අභහතයහංලල  සථහ කත ලකතට ඇති ංඛයහලේඛන ලහඛහ භඟිතු හර්ෂික සිදුකයනු රඵන දියින 

පුයහ  කහිටි යජල  ඳහේ, පුේගලික ඳහේ,  ජහතයතුතය ඳහේ,  කරිලතු,  ගුරු අබයහ විදයහර වහ අධයහඳන 

විදයහපීඨ වහ ලනතවිධිභත් අධයහඳන යඹතන ඹන අංලඹතුහි ඳහේ ලතතයතුරු, ශිය ලතතයතුරු වහ ගුරු 

ලතතයතුරු ඉතහභත් නිළයදි වහ කහනන නවීනතභ ්රභලේද බහවිතහ කයමිතු  දත්ත රැස කිරීභ වහ අදහශ දත්ත 

ඳහදකඹ කස කයන රීම. 

ෆභ ලදතිඹකභ අධයහඳන අභහතයහංලල  එක් එක් ලහඛහ භගිතු ඳත්න උත් වහ විලලේ ළඩටවතු 

 කළිඵ  ලතතයතුරු රඵහලගන අභහතයහංල ල. අඩවිල  ඳශ කිරීභට වහ දිනඳතහ ්රදර්ලන පුරු වයවහ දළනුත් 

කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

2016 වහ 2017 ර්රට අදහශ යජල  ඳහේ,   කරිලතු,  ලඳෞේගලික ඳහේ,  ගුරු අබයහ විදයහර වහ 

අධයහඳන විදයහපීඨ  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. 

4.7 මර්ගු වංඛ්යාති 

ශ්රි රංකහ ලර්ගුලේ සඹංක්රීඹ දත්ත ළකසු් අංලලඹතු ඳරිග ක  ගත කයන රද යනඹනෙඅඳනඹන ්ඵතුධ 

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

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

කයමිතු භහසික ලදෝ යහිත ඳරිග 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 බහඩලඩහගහයඹට, ජහතික 

ගිණු් 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. 

4.8 ත්රලදය වංඛ්යාති 

දය ංඛයහලේඛන අංලඹ භඟිතු යට පුයහ විසිරී ඇති යජල  ලයෝවේ ඳේධතිල , අබයතුතය ලයෝගී වහ 

භය , ලයෝගී ඇතු, හඹන, ඵහහිය ලයෝගීතු, භහතෘ වහ ශභහ, භහන ්ඳත්, විලලේ  දයරුතු වහ 

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

නිකුත් කය, ්පර්  කයන රද යකෘති ඳත්ර නිඹමිත කහරල ීම රඵහ ගනී. 2017 හි අහන කහර්තුට අදහර 

අබයතුතය ලයෝගීතු  කළිඵ දත්ත, හඹන වහ ඵහහිය ලයෝගීතු  කළිඵ දත්ත 2018 ජනහරි භහඹ ඇතුරත 

රළබීභට නිඹමිත අතය, මුළු ලයෝවේ ංඛයහලතු 75% ක ඳභ  භහසික රළලඵන භහතෘ වහ ශභහ ංඛයහති 

දත්ත හර්තහ 2017 ඔක්ලතෝ්ඵර් භහඹ දක්හ අංලඹ ලත රඵහ ීම ඇත. 2017.12.31 ට අදහර රැස කයන 

භහන ්ඳත්, විලලේ  දය වහ ලයෝගී ඇතු ංඛයහලේඛන 2018 ජනහරි භහඹ ඇතුරත රළබීභට 

නිඹමිතඹ. දතුත දය ලේහ ංඛයහලේඛන රට අදහර භහසික හර්තහ භවයගභ, මුඛ ලෞඛය යඹතනඹ 

වයවහ අංලඹට රළල.. 
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ලෞඛය ලේහ අධයක් කහර්ඹහර 26 ට වහ අභහතයහංලඹ ලත ඳසුගිඹ ලයහි යඹතන රළයිසතු රඵහ  ීම 

2017 ර්ඹ වහ අදහර යඹතන රළයිසතු ඹහත්කහනන කයන රදි.   

 

2015 වහ 2016 ර්ඹතුට අදහර දත්ත ඳරිඝනකගත කිරීභ වහ දත්ත විලසලේ ඹ කිරීභ අතු කය ඇත. 

2017 ර්ල  දත්ත ලිතුද 40% ක් ඳභ  ඳරිඝනකගත කය අතු කය ඇත. 2016 ර්ල  දතුත දය 

ලේඹ  කළිඵ දත්ත ඳරිඝනකගත කය අතු කයන රද අතය 2017 ර්ල  දත්ත ඇතුරත් කයමිතු ඳතී. 

2017 ර්ල ීම 2015 වහ 2016 හර්ෂික ලෞඛය ංග්රවඹතු කස කිරීභ අංලල  ඉරක්කඹ විඹ. 

2015 ර්ඹට අදහර හර්ෂික ලෞඛය ංග්රවල  ළඩ කටයුතු අතු කය ්රකහලඹට ඳත් කයන රද අතය එඹ  

ලෞඛය අභහතයහංල ල. අඩවිඹට ද ඇතුරත් කයන රීම. 

2016 හර්ෂික ලෞඛය ංග්රවල  5 න වහ 6 න ඳරිච්ලේද වහ අදහර අංලලිතු රද ලි ක එකතු කය 

්රකහලඹට සුදුසු ඳරිදි කස කයමිතු ඳතී. 

eIMMR අබයතුතය ලයෝගීතු  කළිඵ හර්තහ භෘදු  කටඳතක් ලර රඵහ ගළනීභ, ඳේධතිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 

ත දුයටත් යහප්ත කිරීභ සිදු කයන රීම.2010 ර්ල ීම වඳුතුහ දුතු 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, 2017 ර්ල ීම  අළුතිතු ලයෝවේ 65 ක්ද ඇතුරත් ව අතය දළනට 

ලභභ යහඳෘතිඹ යට පුයහ ලයෝවේ 489 ක ක්රිඹහත්භක ලේ.  

2017 ර්ඹ වහ ලෞ. . නි. කහර්ඹහර භේටමිතු ජනගවන ඇසතල්තුතු කස කය ්රකහලඹට ඳත් 

කයන රදි. ල් වහ ජන වහ නිහ ංග නඹ - 2012 හි අහන හර්තහලහි ග්රහ. නි. ලකතේඨහල 

ජනගවනඹ ඳහදක කය ගනු රළබීඹ. 2018 ජනගවන ඇසතල්තුතු  කළිලඹශ කිරීභට අලය ලෞ..නි. 

කහර්ඹහර රළයිසතු ඹහත්කහනන කිරීභද නිභ කය ඇත. 

දය ංඛයහලේඛන අංලල  නිරධහරීතු කඩලඩහඹ් 4 ක් දියින පුයහ ඇති ලඳෞේගලික වහ යජල  ලේශීඹ 

දය අංලල  ලයෝවේ ලත ලගතස යඹතන යහමුක් කස කයන රදි. ලභභ ළඩටවන ලරෝක ඵළංකු 

යධහය ඹටලත් ක්රිඹහත්භක කයන රද අතය එහිීම රඵහ ගත් දත්ත විලසලේ ඹ කය මලික හර්තහක්ද කස 

කයන රදි. 

 

දය ංඛයහලේඛන අංලඹ භඟිතු ඉටු කයන රද අභතය යහජකහරි කටයුතු;  

 

 2017 ර්ල  ්රහලේශීඹ ලෞඛය ලේහ අධයක් කහර්ඹහර 26 හිභ eIMMR ඳේධතිඹ ්ඵතුධ 

පුහුණු ළඩටවතු ඳත්න රදි. 

 කළශණිඹ විලස විදයහරල  දය පීඨල  සිසුතු‚ දය ංඛයහලේඛන  කළිඵ දළනුත් කිරීභ 

වහ ලේලන ඳත්න රදි. 

 එලභතුභ ලෞඛය දත්ත බහවිත කයතුනතුලේ දත්ත ඉේන් වහ ඉතහ ඉක්භණිතු දත්ත නිකුත් 

කයන රදි. 

 ලෞඛය අභහතයහංලඹ භගිතු හර්ෂික ලෞඛය ංග්රවඹ ්රතිංවිධහනඹ කශ යුතු ඵට ලඹෝජනහ  කයන 

රද අතය ඒ වහ දය ංඛයහලේඛන අංලල  ක්රිඹ  දහඹකත්ඹ රඵහ ලදන රදි. ල්  වහ 

ළඩමුළු කිහිඳඹක් ලජයසඨ වකහය ලේක් වහ විලේල නිලඹෝිකතලඹකුලේ ්රධහනත්ලඹතු 

ඳත්න රද අතය එහිීම ලි ක ළකසිඹ යුතු යකහයඹ ගළන උඳලදස ලදන රදි. එභ උඳලදස ඳරිදි අදහශ 

අංල භගිතු ලි ක කස කයමිතු ඳතින අතය ලි ක රළබිඹ යුතු අංල 9 කිතු ඳභ  තභත් ලි ක රළබී 

නළත. 
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 ලෞඛය අභහතයහංලඹ භගිතු ලෞඛය ක්ලේත්රඹට අදහර යඹතන වහ අනනය අංකඹක් රඵහ යුතු 

ඵට ලඹෝජනහ කයන රදි. ඒ වහ දය ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු හර්ෂික ඹහත්කහනන 

කයනු රඵන යඹතන රළයිසතු  ඳහදක කය ගත් අතය ඒ වහ දය ංඛයහලේඛන අංලල  ක්රිඹ 

දහඹකත්ඹ රඵහ ලදන රදි. එලභතුභ එලේ කස කයන රද යඹතන රළයිසතු වහ එක් එක් යඹතන 

වහ රඵහ දුතු අනනය අංක ඇතුරත් රළයිසතු ලෞඛය අභහතයහංල ල. අඩවිල  ්රකහලඹට ඳත් 

කය ඇත. 

4.9 ජීල වංඛ්යාති 

ලයිකසරහර් ජනයහේ ලදඳහර්තල්තුතුලේ ංඛයහලේඛන අංලඹ භගිතු ශ්රී රංකහලේ හර්ෂික ලිඹහඳදිංචි කයනු 

රඵන උඳත්, විහව වහ භය  ංඛයහ වහ ටට අදහර ්රජහ විදයහත්භක ලතතයතුරු වහ භය ඹට ලවේතු ඹන දත්ත 

රැස ලකතට එභ ලතතයතුරු හර්තහ භගිතු ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ සිදු කයනු රඵයි.ල් න විට 2011, 2012, 

2014,2015 ය වහ භය ඹට ලවේතු ලක්ත කිරීභ වහ ඳරිග ක ගත කිරීභ සිදු කයමිතු ඳතී. එලභතුභ, 

2014 ය වහ උඳත් වහ භය  රට අදහශ අතු දත්ත ලගතනු කස කිරීභ නිභ කය ඇති අතය 2015 

ය වහ එභ ලතතයතුරු ඳරිග ක ගත කයමිතු ඳතී. 2016 ව 2017 ය රට අදහර ්රජහවිදයහත්භක 

දත්ත ල් න විට දිසත්රික් කහර්ඹහර ලිතු රළලඵමිතු ඳතී.  

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

2017 ර්ඹ වහ ඹස කහඩලඩ ව දිසත්රික් අනු භධය හර්ෂික ජනගවන ඇසතල්තුතු කස කය දත්ත 

බහවිතහ කයතුනතුට රඵහ ීම ඇත. 2016 ර්ඹට අදහර ජී ංඛයහති දර්ලක (එන් දශ උඳත් අනුඳහතිකඹ, දශ 

භය  අනුඳහතිකඹ, ජනගවන ඝනත්ඹ, උඳලත්ීම පුමිතිරි අනුඳහතඹ, ජනගවන ර්ධන අනුඳහතිකඹ, 

සබහවික ර්ධන අනුඳහතිකඹ වහ ඹළපු් අනුඳහතඹ) කස කිරීභ අතු කය ඇත. 

එලරසිතුභ, ලෞඛය අභහතයහංලඹ, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, ලරෝක ලෞඛයඹ ංවිධහනඹ ඇතුළු ලේශීඹ ලභතුභ 

ජහතයතුතය යඹතන වහ පුේගරයිතු විසිතු කයනු රඵන දත්ත ඉේන් වහ දත්ත වහ ලතතයතුරු රඵහ ීමභ ද 

නියතුතයලඹතුභ සිදු කයනු රඵයි. 

4.10 ීකලර වංඛ්යාති 

ීකය වහ ජරජ ්ඳත් අභහතයහංලල   කහිටුහ ඇති ංඛයහලේඛන ලහඛහ භඟිතු 2017 ර්ඹ තුර ඳවත වතු 
කහර්ඹඹතු ඉටු කය ඇත. 

I. ලයශහශ්රිත වහ ගළඹුරු මුහුලේ භත්ය නිසඳහදන වහ  කළිඵ දත්ත ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 
II. මිරිදිඹ වහ ජරජීවි භත්ය නිසඳහදන  කළිඵ දත්ත ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

III. භත්ය නිසඳහදන අලරවිල  ලතතග ව සිේරය මිර ග තු රැස ලකතට ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 
IV. භත්ය යනඹන වහ අඳනඹන දත්ත ්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

ඳවත න් වතු මීක්  හර්තහ ්රකහලඹට ඳත්ලකතට ඇත. 

I. Baseline Survey for Fisheries 
II. ටිතු භහළු නිසඳහදන මීක් ඹ 

මීට අභතය ලදඳහර්තල්තුතු ්රකහලන වහ අලය දත්ත රඵහ ීම ඇති අතය ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු, ඉතුදිඹහනු හගය 

ටනහ ලකතමිභ(IOTC) වහ යවහය වහ කෘෂිකර්භ ංවිධහනඹ(FAO) ඹන යඹතන වහ ද දත්ත රඵහ ලදන රීම. 

ධිලර වංඛ්යාති ලාර්තාල- 2017 

ලභභ ්රකහලනඹ  කලිලඹර ලකතට ඇති අතය ඉදිරිල ීම මුද්ර ඹ කිරීභට නිඹමිතඹ. 

මලරෂාශ්රිත ීකලර වමීක්ණය 

ලභභ මීක් ඹට අදහර ්රලස හලි වහ උඳලදස භහරහ  කලිලඹර කයමිතු ඳතී. 
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