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භිද්ධි ංර්ධන මදඳාර්තමම්න්තු 

්තූතිඹ 
 

 

2017 අංක 02 දයණ දිවිනළගුභ (ංශලෝධන) ඳනතින් ංශලෝධිත , 2013 අංක1 දයණ දිවිනළගුභ 

ඳනතින් පිහිටුහ ඇති භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ අභිරහඹන් මුදුන් ඳමුණුහ ගනිමින්, 

යටටත්, යශේ දිළිඳු ජනතහටත් කහර්ඹක්භ වහ ගුණහත්භක ශේඹක් ඉටුකිරීභ වහ, 2017 ර්ශේදී 

ඇඳ කළඳවී කටයුතු කශ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඳශමු 

කෘතඥතහඹ ඳර කයමි.  

 

තද, ඉවත ඳරිදි න ජනතහ ශේඹන් ළරසීශේදී, නිසි භගශඳන්වීේ රඵහ ශදමින්, ශභභ 

ශදඳහර්තශේන්තු ශත දළක්ව කහරුණික වශඹෝගඹ ශනුශන් මුදල් අභහතයහංලශේ, භවහ 

බහණ්ඩහගහයශේ වහ භහජ විඵරගළන්වීේ, සුඵහධන වහ කන්ද උඩයට උරුභඹ පිළිඵ අභහතයංලශේ 

ශල්කේ, අතිශර්ක ශල්කේරුන් ඇතුළු අදහර සිඹලු නිරධහරීන්ටත්, භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ශනුශන් සතතිඹ පිරිනභමි. එශභන්භ, ශදඳහර්තශේන්තුශේ ංර්ධන කටයුතු, වනහධහය ව භහජ 

සුඵහධන ශේහ නිසි ඳරිදි ඳත්හ ශගන ඹහභට දියිශන් සිඹලුභ දිසත්රික් ශල්කේරුන්ද දිසත්රික් 

අතිශර්ක අධයක් ජනයහල්රුන්, ්හශද්ය ඹ ශල්කේරුන් දළක්ව කහරුණික වශඹෝගඹ වහ යහජකහරී 

කළඳවීේ කෘතශේදී සිහිඳත් කයමි.  

 

අහන ලශඹන්, 2017 ශර් අඳ ශදඳහර්තශේන්තුශේ යහජකහරී කටයුතු ඳත්හශගන ඹහශේදී, නන් 

අයුරින් වශඹෝගඹ දළක්ව සිඹලුභ අදහර යහජය යඹතනරටත්, අශනකුත් අදහර යඹතන වහ 

පුද්ගරඹන්ටත් සතතිඹ පුදකයමි.  

 

 

 

 
භමවේ ්මඳමර්යා 

නිමඹෝනය අධයක්(ැරසුම්,මම්මවයුම් වා ඇගයුම්) 

භිද්ධි ංර්ධන මදඳාර්තමම්න්තු 
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අඳම  දැක්භ 
 

 

"ය 2030 න විට දුගී ඵශන් ශතොය, විඵරගළන්ව භෘද්ධිභත්  ශ්රී 

රංකහක් බිහි කිරීභට කටයුතු කයන පුශයෝගහමී යඹතනඹ ඵට ඳත්වීභ" 

 

 

 

අඳම  මභමවය 
 

 

යන්තීකයණඹටඳත් ජනතහ (යර්ථිකභඹ, භහජයීඹ, ශද්ලඳහරනික, ශබෞතික, 

භහනසික, නනතික, වහ ඳහරිරික) විඵරගළන්වීභ වහ ්හශද්ය ඹ විභතහඹ 

අභ කිරීභ වහ කහර්ඹක්භ, පරදහයී, ශේගත් වහ පරදහයී විඳුේ 

ජනහිතකහමී ශර ක්රිඹහට නළංවීභ වහ, ශදඳහර්තශේන්තු, ්ජහමර ංවිධහන 

වහ ක්ෂුද්ර මරය යඹතන ජහරඹ වහ ෘත්තිකඹන්, යජඹ, ශඳෞද්ගලික, ජනතහ ව 

ශද්ලඳහරන අංලර භනහ දහඹකත්ඹ වහ ශද්ය ඹ වහ ශගෝලීඹ යඹතන රද 

වබහගීත්ශඹන්, දුගී ඵශන් ශතොය, භෘද්ධිභත් ශද්ලඹක් ශගොඩ නළංවීභ 

තුළින් යර්ථික ංර්ධනඹට දහඹක වීභ.  
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01. අධයක් නනයා්ගම  ඳිවිඩඩඹ 

 

1995 අංක 30 දයණ ඳනත භඟින් පිහිටුහ තිබ ශ්රී රංකහ භෘද්ධි අධිකහරිඹ, 1996 අංක 18 දයණ ඳනත භඟින් පිහිටුහ 

තිබ ශ්රී රංකහ දක්ණසණංර්ධන අධිකහරිඹ ව 2005 අංක 26 දයණ ඳනත භඟින් පිහිටුහ තිබ ශ්රී රංකහ උඩයට ංර්ධන 

අධිකහරිඹ ඹන අධිකහරී තුන ව උඩයට ගළමි පුනරුත්ථහඳන ශදඳහර්තශේන්තු ව භෘද්ධි ශකොභහරිස ජනයහල් 

ශදඳහර්තශේන්තු ඹන ශදඳහර්තශේන්තු ශදක ද ඇතුලු, යහජය යඹතන 05ක් කකහඵද්ධ කයමින්, 2013 අංක 01 දයණ 

දිවිනළගුභ ඳනතට අනු, දිවිනළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු පිහිටුන රදි. දිවිනළගුභ ඳනශත් විධිවිධහන අනු, ගරු 

යර්ථික ංර්ධන අභහතයයඹහ  විසින් 2014 ජනහරි 03 දිනළති අංක 1843ද47 දයණ ගළේ නිශේදනඹ ඳශ කිරීශභන් 

ඳසු, ශභභ ශදඳහර්තශේන්තු නිර ලශඹන් සථහපිත කයන රදි. අනතුරු, ඉවත යඹතන 05 හි ශේඹ කයන රද 

26,000 කට අධික ශේකයින් න ශදඳහර්තශේන්තුට අන්තර්ග්රවණඹ කයන රදි. ඉන් අනතුරු, 2017 අංක 02 දයණ 

දිවිනළගුභ ංශලෝධන ඳනත භගින් ශදඳහර්තශේන්තුශේ නහභඹ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු ශර ංශලෝධනඹ 

කයණ රදි. ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ක්රිඹහකහරිත්ඹ දියිශන් දිසත්රික් 25 තුශ, ්හශද්ය ඹ ශල්කේ ශකොේශහල 332ක් 

තුශ ව ග්රහභ නිරධහරී ේ 14,022 ක් යයණඹ න ඳරිදි ඳළතිය ඳතී. ක අනු, ශදඳහර්තශේන්තුශේ කටයුතු 

ක්රිඹහත්භක කිරිභ වහ දිසත්රික් අතිශර්ක අධයක් ජනයහල්රුන් ලශඹන් දිසත්රික් ශල්කේරුන්ද, දිසත්රික් භෘද්ධි 

අධයක්රුන්ද, ්හශද්ය ඹ ශල්කේරුන්ද ෘජු දහඹක ශේ. 

 
 

දියිශන් යර්ථික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ ්ර්ධනඹ කිරීශේ අයමුණ ශාහ කය ගළීමභ වහ, දිළිඳු ඵ තුයන් කිරීශේ ව 

භහජ හධහයණත්ඹ වතික කිරීශේ ජහතික ්තිඳත්තිඹ ඵරහත්භක කයමින් පුද්ගරඹහ, ඳවුර, කණ්ඩහඹභ ව ්ජහ 

ශක්න්ද්ර කයගත් ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන ක්රිඹහකහයකේ ළ ද දියුණු කිරීභ ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුශේ එක් ්ධහන 

අයමුණකි. ශේ වහ, දියින පුයහ භෘද්ධි ්ජහමර ංවිධහන සථහපිත ශකොට, ජහතික, දිසත්රික් වහ ්ශද්ය ඹ භේටශේ 

ේඵන්ධීකයණ ජහරඹන් ශගොඩනළගීභ, ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු ඳද්ධතිඹ ්ර්ධනඹ කිරීභ භගින් ඉරක්කගත ්ජහට ක්ෂුද්ර 

මුරය ණඹ ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ ජහතික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹට ජනතහ කකයහශි කිරීභ භෘද්ධි ංර්ධන 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ තත් මලික අයමුණකි. ශේ වහ, 2013 අංක 01 දයණ දිවි නළගුභ(භෘද්ධි) ඳනශත් විධි විධහන 

අනු,  ශදඳහර්තශේන්තු ඳවත ඳරිදි න ්ධහන ධහයහ තුනක් ඹටශත් ක්රිඹහත්භක ශේ.   

 

(I) නිර යෘවඹ හිත ශදඳහර්තශේන්තු ධහයහ  

(II) ්ජහමර ඵළංකු ඳද්ධති ධහයහ 

(III) ්ජහමර ංවිධහන ධහයහ 

 

(I) නිර ුවඹ තත මදඳාර්තමම්න්තු ධායා 

 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ නිර යෘවශේ ංයුතිඹ ඳවත ඳරිදි න නිර තන්රඹකින් භන්විත ශේ. අධයක් ජනයහල්ශේ නිර 

නහඹකත්ඹ ඹටශත් ්ධහන අංල 14 ක  ්ධහනින් භගින් ක්රිඹහත්භක එනේ අතිශර්ක අධයක් ජනයහල්, භහන ේඳත් 

වහ ඳහරන, භහජ යයක්ණ වහ සුඵහධන වහ භහජ ංර්ධන වහ ඳරිය ංර්ධන, ්ජහමුර ංවිධහන, අශරවි, 

ළරසුේ වහ ශභශවයුේ, පුහුණු වහ ඳර්ශේණ, ජිශනෝඳහඹ ංර්ධන වහ ්ජහ මුර ඵළංකු ඹන අංල බහය අධයක්රුන්, 

්ධහන ගණකහධිකහරි, ්ධහන අබයන්තය විගණක, ශතොයතුරු තහක්ණ වහ භහධය ඹන අංල බහය ්ධහනින් ්ධහන 
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කහර්ඹහරශේ වහ දිසත්රික් 25 අයණඹ න ශරසින් තභ අංල ර යහජකහරි කටයුතු ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. දිසත්රික් 

භේටමින්, දිසත්රික් අතිශර්ක අධයක් ජනයහල්රුන්දදිසත්රික්  ශල්කේරුන්ශේ ශභශවඹවීභ ඹටශත් ඇති දිසත්රික් 

(භෘද්ධි) අධයක්රුන් ව එභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ භගින් දිසත්රික්, ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල, කරහඳ වහ ග්රහභ 

නිරධහරි ේ භේටමින් දිවිනළගුභ(භෘද්ධි) ඳනශත් අයමුණු ශාහ කය ගළීමභට අදහර යහජකහරී ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. 

්ජහ මර ඵළංකු කටයුතු, ්ජහමර ංවිධහන ශගොඩනළගීභ ව ංර්ධන යහඳෘති ගේ භේටමින් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

්හශද්ය ඹ ශල්කේරුන්ශේ මුලිකත්ශඹන්, භෘද්ධි කශභනහකරුන් ව භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරීන් ඇතුළු 

අශනකුත් සිඹලු කහර්ඹහර වහ ශක්සර නිරධහරීන් විසින් ඉටු කයනු රඵයි. 

 

(II)  රනාමර ඵැංු  ඳද්ධති ධායා 

 

ශභභ අංලශේ කහර්ඹබහයඹ න්ශන්, ්ධහන කහර්ඹහරශේ ඵළංකු මරය අධයක් ඹටශත් ඳහරනඹ න කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

භගින් ව දියින පුයහ ්හශද්ය ඹ ශල්කේ ශකොේශහල 332 කට අදහර මරසථහන කහර්ඹහර වහ ්ජහමර ඵළංකු මිති, 

කරහඳ ව ග්රහභ නිරධහරි ේ භේටමින් ක්රිඹහත්භක න ඵළංකු 1074 කට අදහර සිඹලු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ භගින් ශභභ 

ඵළංකු ඳද්ධතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභයි. එභ ඳද්ධතිඹ භගින්, භෘද්ධි වනහධහය ශඵදහ දීභ, ්තිරහීනන්ශේ අනිහර්ඹ ඉතිරි 

කිරීශේ තළන්ඳතු ඳත්හ ශගන ඹහභ, ප් යතිරහීනන්ට වහ අඩු යදහඹේ රහීනන්ට ක්ෂුද්ර මරය ණඹ නිකුත් කිරීභ, ඉතිරි 

අයමුදල් ළ ද ්තිරහබ රළශඵන මරහ්ර ර යශඹෝජනඹ කිරීභ ව ශනත් භහජ සුබහධන කටයුතු ක්රිඹහත්භක කිරීභද 

කයනු රඵයි. 

 

2017 ර්ඹ තුශදී, ජිශනෝඳහඹ කටයුතු දවහ ණඹ ඳවසුකේ අතයලය ග්රහමීඹ ජනතහට විවිධ රභ භඟින් රඵහ දී තිබු 

මුළු ණඹ ටිනහකභ රු.මි. 40,643.95කි.ඊට අදහර ණඹ ංඛ්යහ 653,370 කි. 1999 සිට 2017 ර්ඹ අහන න විට 

්තිරහීනන්ට රඵහ දී තිබ මුළු ණඹ ර මුච්චිත  ටිනහකභ රු.මි.220,873.20කි. ඊට අදහර මුච්චිත ණඹ ංඛ්යහ 

8,202,461කි. තද ශභභ අංලශේ සිඹලු කටයුතු න ශතොයතුරු තහක්ණ රභශේද සසශේ ක්රිඹහලි ගතශකොට, 

ජනතහට ඩහ කහර්ඹක්භ වහ ගුණහත්භක ශේහක් රඵහ දිභට අශප්ක්ණසතඹ. ශභභ අංලඹට අදහර කහර්ඹ හධනඹ 

ේඵන්ධ ශතොයතුරු අංක 14 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත් දක්හ ඇත. 

 

(III) රනාමර  ංිඩධාන ධායා 

 

2017 අංක 2 දයණ භෘද්ධි ඳනතින් ංශලෝධිත 2013 අංක1 දයණ දිවිනළගුභ ඳනතට අනු භෘද්ධි ්ජහමර ංවිධහන, 

්හශද්ය ඹ ංවිධහන වහ භෘද්ධි දිසත්රික් ංවිධහන පිහිටුවීභ වහ අලය නිශඹෝග වහ යසථහ (භෘද්ධි ඳනශත් 42 න 

ගන්තිඹ) ඇතුරත් 2017 භහර්තු 07 දිනළති ශ්රී රංකහ ්ජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජශේ අංක 2009ද08 දයණ අති විශලේ 

ගළේ ඳරඹ ්කහලඹට ඳත්විඹ. ක අනු භෘද්ධි ඳනශත් මලික අයමුණ න දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ වහ භහජ 

හධහයණත්ඹ ඉටුකිරීභ උශදහ ෆභ ග්රහභ නිශධහරී භක්භ යයණඹ න ඳරිදි සශේච්වහශන් ංවිධහනඹ න 

භෘද්ධි ්ජහමර ංවිධහන පිහිටුවීභත් (භෘදිධි ඳනශත් 9න ගන්තිඹ), ්හශද්ය ඹ ංවිධහන පිහිටුවීභත් (භෘද්ධි 

ඳනශත් 15 න ගන්තිඹ), භෘද්ධී දිසත්රික් කමිටු පිහිටුවීභත්, (භෘද්ධි ඳනශත් 19 න ගන්තිඹ) සිදුකය ඇත. ්ජහ 

මර ංවිධහන පිහිටුහ, ලක්තිභත් ශකොට, ්ජහ ඵරගන්හ, සවුන් යර්ථික, හභහජයීඹ වහ අධයහත්මික ලශඹන් 



6 
 

ංර්ධනඹ කයමින්, ්ජහ මර ඵළංකු වහ ීවශනෝඳහඹ ළඩටවන් වහ ශඹොමු කිරීශේ අයමුණින්, 2017 ර්ඹ න විට 

්ජහ මර ංවිධහන 30,088 ක් ද ්හශද්ය ඹ ංවිධහන 331ක් ව දිසත්රික් කමිටු 25 ක් ක්රිඹහත්භක ඳතී. ඳනශත් වන් 

අයමුණු ශාහකය ගළීමභ වහ, 2017 ය තුරදී පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීශේ ළඩටවන ඹටශත් නිශධහරීන් 132 ක්, 

මරසථහන කශභණහකරුන් 331ක්, ්ජහමර ංවිධහන විඹ බහය නිශධහරීන් 25ක්, ඇතුළු දිසත්රික් වහ ්හශද්ය ඹ 

භේටමින් සිඹලුභ භෘද්ධි කශභණහකරුන් ව භෘද්ධි ංර්ධන නිශධහරීන් දළනුත් කිරීේ සිදුකය ඇත. මීට අභතය 

්ජහමර ංවිධහනර බහඳතිරුන්, ශල්කේරුන්, බහන්ඩහගහරිකරුන් ව ගණන් ඳරීක්කරුන් ඹන ්ජහ 

නිශඹෝජිතයින් 1,324 ක් වහ ්ජහමර ංවිධහන ව ්හශද්ය ඹ ංවිධහනර ක්රිඹහකහරිත්ඹ ව කහර්ඹ බහයඹන් 

පිළිඵ දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන් 26 ක් ඳළළත්වීභට කටයුතු කය ඇත. ශභභ අංලඹට අදහර 2017 ශර් කහර්ඹ 

හධනඹ ේඵන්ධ විසතයහත්භක ශතොයතුරු අංක 09 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත් දක්හ ඇත. 
 

එශභන්භ, 2017 යට අදහර භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු විසින් රාහ කය ගත් කහර්ඹ හධනඹ පිළිඵ 

හයංල විසතයඹක් ඳවත දක්හ ඇත. 

 

ජිමනෝඳාඹ ංර්ධනඹ මුලික මකොටගත් ංර්ධන යාඳිති  

 

2016-2030 ට අදහර ශගෝලීඹ ංර්ධන නයහඹ ඳරඹට අනු එක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹ විසින් ්කහලඹට ඳත්කය 

ඇති තියය ංර්ධන ඉරක්ක 17 තුර ්ධහන කරුණක් ශර දිළිඳුකභ පිටු දළකීභ වහ කුගින්න ශූනය කිරීභ ඹන 

කරුණු ඇතුරත් කය ඇත. එඹට භගහමී 2017 ර්ශේ යයේබශේදීභ අඳ යශේ ද විශලේ කරුණු 2 ක් සිදුවිඹ. 

 

1. අතිගරු ජනහධිඳති තුභහ විසින් 2017 ර්ඹ දිළිඳුකභ පිටු දළකීශේ ඳදනේ ර්ඹ ශර නේ කයන රදි. 

2. ගරු අගභළතිතුභහ විසින් අඳ යශේ තියය ංර්ධන ්කහලඹ එළිදළක්වීභ සිදුවිඹ. 

 

ක අනු, 2030 නවිට ශ්රී රංකහශේ දිළිඳුකභ පිටු දළකීභට අදහර ක්රිඹහභහර්ග ගළීමභ වහ ජනහධිඳති ශල්කේ 

කහර්ඹහරශේ ්ධහනත්ශඹන් කමිටුක්  පිහිටුහ ඇත. අඳ ශදඳහර්තශේන්තු අඹත් න භහජ විඵර ගළන්වීේ වහ 

සුඵහධන කන්ද උඩයට උරුභඹ පිළිඵ අභහතයංලශේ ගරු අභහතය එස. බී. දිහනහඹක භළතිතුභහ එභ කමිටුශේ 

භහජිකත්ඹ දයයි. ඉවත කරුණු ශවේතුශකොට ශගන ශ්රී රංකහශේ දිළිඳුකභ පිටුදළකීශේ ක්රිඹහලිශේ ්මුඛ්තභ යඹතනඹ 

න භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ 2017 ර්ශේ  ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කිරීශේ දී දිළිඳු ඳවුල් විඵර 

ගන්හ සවුන් දිළිඳු ඵවින් මුදහ ගළීමශේ ්ධහන අයමුණ ශඳයදළරි කයගනිමින්, ශදඳහර්තශේන්තුශේ සිඹලු යහඳෘති 

ළරසුේ කයණ රදි. ශභහිදී දිළිඳු ඳවුල් විඵරගළන්වීභ තුලින් ඵරහශඳොශයොත්තු නුශේ සවුන් යර්ථික, භහජයීඹ. 

ශද්ලඳහරනික, ලහරීරික, භහනසික වහ නනයතික ඹන සිඹලු ක්ශේරඹන්ශගන් කකහඵද්ධ ව භසත ලශඹන් විඵර 

ගළන්ව ලක්තිභත් පිරික් ඵට ඳත් කිරීභයි. ක අනු, ශදඳහර්තශේන්තුශේ දළක්භ ව ශභශවය න භහතකට 

ශඹොමුකය ඇති අතය, එභ දළක්භ වහ එඹට අදහර අයමුණු හක්ලහත් කය ගළීමභ වහ 2017 ර්ශේ සිට 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඉදිරි කටයුතු ළරසුේ කිරීභ යයේබ කයණ රදි. 
 

 

ක අනු, 2016 ශදළේඵර් භහඹ න විට රංකහශේ ීවත්ව  මුළු භෘද්ධි ඳවුල් ංඛ්යහ 1,414,340 ක් විඹ. එභ ඳවුල් 

්භහණඹ විඵර ගළන්ව ඳවුල්, විඵර ගළන්විඹ ශනොවළකි ඳවුල්, විඵර ගළන්විඹ වළකි ඳවුල් ශර ර්ගීකයණඹ 

කයණ රදි. ක අනු විඵර ගළන්විඹ වළකි ඳවුල් 1,253,846 ක් වඳුනහගත් අතය ඉන් 10% ්භහණඹ න ඳවුල් 125,385 

ක ්භහණඹ විඵරගළන්වීභ වහ ළරසුේ කස කයණ රදි. ක අනු ශදඳහර්තශේන්තුශේ ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන 
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ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන අංල ර යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීශේ දී ශභශේ වඳුනහ ගන්නහ රද ්තිරහීන 

ඳවුල්ර යර්ථික, භහජයීඹ. ශද්ලඳහරනික, ලහරීරික, භහනසික වහ න් නඹතික ඹන සිඹළුභ අංල ලින් විඵරගළන්වීභ 

වහ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කයණ රදි. 

 

ක අනු, 2017 ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ, භවහ බහණ්ඩහගහයශඹන් ෘජු රු.මි. 1,200 ක  

්තිඳහදන ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුට රළබුණි. ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන අංලශේ ක්රිඹහත්භක යහඳෘති අතය, කෘණසකර්භ 

ංර්ධන යහඳෘති, ත්ත් ඳහරන යහඳෘති, ධීය ංර්ධන යහඳෘති, සඹං කිකිඹහ කර්භහන්ත ංර්ධන ළනි 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරිභ තුළින් දිවිනළගුභ (භෘද්ධී) ්තිරහභි ඳවුල්ර වහ අඩු අදහඹේරහභි ඳවුල්ර අදහඹේ භේටභ 

ඉවර නළංවීභත්, එභ ඳවුල්ර ශෞඛ්ය වහ ශඳෝණ භේටභ උස කිරිභත්, කිකිඹහ ශශ ශඳොශට උචිත ්රමිකයින් 

ළඳයීභ වහ ෘත්තිඹ පුහුණු රඵහදීභත් ශභභ අංලශේ ්ධහන  කහර්ඹඹන් ශේ.  

 

2017 ර්ඹ තුශ, ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුශේ සිඹලු ංර්ධන අංල භගින්, නිභ කිරීභට ළරසුේ කයණ රද යහඳෘති 

ංඛ්යහ 20,866 ක් ව අතය ර්ඹ අහනශේ යහඳෘති 25,712 ක් නිභ කිරීභට වළකිවිඹ. ක අනු ර්ඹ අහනශේ 

රු.මි. 1,148.71 ක් ළඹ කයමින් ්තිරහීන ඳවුල් 363,767 ක් වහ ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කය 

ඇත. ක අනු, 2017  ර්ඹ තුශ දී ශාහකය ගත් මරය ්ගතිඹ 96% ක් න අතය, ශබෞතික ්ගතිඹ 95% කි.  

 

ශභභ අංල ඹටශත්, ඉවත දළක්වු උඳ අංල ව දිසත්රික්  ලශඹන් ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘති, ක දවහ ළඹකර මුදල්, 

යහඳෘති වහ ්තිරහීනන් පිළිඵද ළ දදුය ශතොයතුරු අංක 08 සිට 13 දක්හ න ඳරිච්ශේද  ඹටශත් දළක්ශේ. 

 

අමනු ත් අංලර කාර්ඹ ාධනඹ 

 

2017 ර්ඹ තුශදි අශනකුත් ශේහ වහ ංර්ධන අංලර කහර්ඹ හධනඹ පිලිඵ දත්ත වහ ශතොයතුරු ඳවත ඳරිදි ශභභ 

හර්තහ තුශ ඇතුරත් කය ඇත. එනේ, වහඹක ශේහ ලශඹන් 2017 ය තුශදි ඳහරන, පුහුණු වහ විභර්ලණ අංල 

ශාහකයගත් කහර්ඹ හධනඹ පිළිශලින් අංක 02, 03 වහ 04 ඳරිච්ශේද ඹටශත්ද, භහජ සුබහධන වහ භහජ යයක්ණ 

අංලඹට අදහර ශාහ කයගත් කහර්ඹ හධනඹ පිළිඵද විසතයහත්භක ශතොයතුරු පිළිශලින් අංක 06 වහ 07 ඳරිච්ශේද 

ඹටශත්ද, භහජ ංර්ධන අංලශේ කහර්ඹ හධනඹ පිළිඵ ශතොයතුරු අංක 08 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත්ද, අශරවි අංලශේ 

කහර්ඹහධනඹ අංක 11 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත්ද දක්හ ඇත. ඊට අභතය, ශතොයතුරු වහ තහක්ණ අංලශේ කහර්ඹ හධනඹ 

අංක 12 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත් ද, භහධය අංලශේ කහර්ඹ හධනඹ අංක 13 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත් ද, ගිණුේ හර්තහ ේඵන්ධ 

විසතය අංක 15 ඳරිච්ශේදඹ ඹටශත් ද දක්හ ඇත. 

 

ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ්ධහනභ ළඩටවනක් න භෘද්ධි වනහධහය ළඩටවශන් 2017 ර්ඹට අදහශ හයහංල 

ගත ්ගතිඹ ඳවත ඳරිදි ශේ. එනේ, වනහධහයරහීන ඳවුල් 1,388,242 ශදශනකුට රඵහ දුන් මුළු වනහධහය ටිනහකභ 

රු.මි. 39,707.05ක් න අතය, එභ මුදර ළඹ කයනු රළබුශේ, ශභභ ශර් වනහධහය ශනුශන් ශදඳහර්තශේන්තුට 

ශන් කයනු රළබු රු.මි 43,950.00 ක මුළු ්තිඳහදන මුදලිනි. 

 



8 
 

මීට අභතය, භහජ යයක්ණ ළඩටවන ඹටශත් 2017 ර්ඹ තුරදී, භහජ යයක්ණ අයමුදලින් රු.මි.1,054.43 ක් 

ළඹ ශකොට, ්තිරහීනන් 130,059 ශදශනකුට සවුන්ශේ  නදනික ජිවිතශේ  උඳශත් සිට භයණඹ දක්හ වු ළදගත් 

සිදුවීේරට  අදහශ ඳවත වන් ශර ්තිරහබ රඵහ දීභට වළකිවිඹ. 

 

උඳත් වහ   7,500.00  ඵළගින්    6,369  ශදශනකුට     

භයණ වහ 15,000.00 ඵළගින්                          28,228  ශදශනකුට 

විහව වහ  7,500.00  ඵළගින්               27,905 ශදශනකුට 

ශයෝග වහ  7,500.00  ඵළගින්               51,719  ශදශනකුට 

ශියත් වහ 1,500.00 ඵළගින්භහ 24ක්  10,000  ශදශනතුට 

විශලේ උඳත් වහ     5,838  ශදශනකුට යදී ලශඹන් 

(නිවුන් දරු උඳත්  02 ට රු.5,000.00 ක් ව   

නිවුන් දරු උඳත් 03 ට ශවෝ ඊට ළ ද රු.10,000.00 ඵළගින්) 

 

ඉවතින් දළක්ව ංර්ධන යඳෘති ්තිඳහදනරට අභතය, 2017 ශර් කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු වහ ධහරිතහ ංර්ධන 

කටයුතු වහ භවහ බහණ්ඩහගහයශඹන් රු.මි. 7.5 ක් රළබුණු අතය, එභ රු.මි. 7.09 ක් ළඹ ශකොට, කහර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිකයින් 10,294 ශදශනකුට පුහුණු අසථහ ද ්තිරහබ රඵහ ශදන රදී. ක අනු, ඊට අදහර රාහ කයගත් මරය  

්ගතිඹ 89% කි. ශභභ අංලඹ භඟින් යහඳෘති 125ක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඉරක්ක කය ශගන තිබු අතය, නිභ කර 

යහඳෘති ගණන 136 කි.  

 

මීට අභතය, 2017ර්ශේදි, මුලින් වන් කර යහජය යඹතන 05 න් ශදඳහර්තශේන්තුට අන්තර්ග්රවණඹ කයන රද 

නිරධහරීන් ශනුශන් වි්රහභ ළටුප් ක්රිඹහලිඹ වහ අග්රවහය යක්ණ ඳවසුකභ ක්රිඹහත්භක කිරිභ ශනුශන් අදහර 

ලිපිශගොනු කස කිරිශේ කටයුතු ද, ශදඳහර්තශේන්තු වහ ඵහ ගළනිශේ ඳටිඳහටිඹ වහ යඹතනික ඳහරිඳහරන යෘවඹ 

කස කිරිශේ කටයුතු, වි්රහභ ළටුප් ශදඳහර්තශේන්තු, යහජය ශේහ ශකොමිේ බහ වහ කශභනහකයණ ශේහ 

ශදඳහර්තශේන්තු ළනි යඹතන භා ේඵන්ධීකයණශඹන් අඛ්ණ්ඩ ඉටු කයන රදී. 

 

ඉවත දළක්වු ඳසුබිභ තුශ, ශදඳහර්තශේන්තු ංවිධහනභඹ වහ ඳරිඳහරනභඹ ලශඹන් සථහය කිරීභට අදහර විවිධ 

්හශඹෝගික  අඳවසුතහ ව ගළටලුරට මුහුණ ශදමින් ,රු.මි. 1,148.71ක් ්තිරහීනන්ශේ ීවන භේටභ උසකයලීභට 

ළඹශකොට, ංර්ධන යහඳෘති  28,268 ක් දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක කිරීභට වළකිවීභ, තුලින් ්තිරහීන ඳවුල් 363,767 ට 

්තිරහබ රඵහදීභට වළකිවිඹ. තද, විවිධ රභ භඟින් ්තිරහීනන් 653,370ට, රු.මි. 40,643.95ක ණඹ රඵහ දීභට වළකිවීභ 

ශදඳහර්තශේන්තු ශාහ කය ගත් ජඹග්රවණඹකි. ක සසශේ දිවිනළගුභ ඳනශත් 04 ගන්තිශේ වන් ඳයභහර්ථ ඹේතහක් 

දුයකට ශාහකය ගළීමභට වළකි වු ඵද වන් කයමි. එශභන්භ, අඳ යශේ දිවිනළගුභ (භෘද්ධි) වනහධහයරහභි වහ අඩු 

යදහඹේරහභි ජනතහ විඵර ගන්මින්, සවුන්ශේ ීවශනෝඳහඹ වහ යර්ථික ංර්ධන කටයුතු ශේගත් කයමින්, සවුන් 

දිළිදු ඵවින් මුදහ ලීභටත්, සවුන් යශේ ්ධහන යර්ථික ධහයහශේ ක්රීඹ වහ සථහය ශකොටසකරුන් ඵට ඳත්කයලීශේත් 

උදහය අයමුණ ශාහකය ගළීමභ වහ ශභභ ශදඳහර්තශේන්තු 2017 ශර් ක්රිඹහත්භක න රදී. එභ අයමුණු 

ඹථහර්තහදී, මුළුභනින්භ ශාහ කය ගළීමභට ශභභ ශදඳහර්තශේන්තු ඉදිරිඹටත් දළ ද කළඳවිභකින් ක්රිඹහකයන ඵ 
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තුටින් වන් කයමි. ඉදිරි ර්රදි එභ අයමුණු ශාහ කය ගළීමභ වහ අභිශ්ේයණඹ වු ව කළඳවු භහන ේඳතක් 

නිර්භහණඹ කයලීශේ අයමුණද ඇති ඉදිරි ළරසුේ කස ශකොට ක්රිඹහත්භක කයන ඵ ද වන් කයනු කළභළත්ශතමි.  

 

 

 

 

ආචාර්ඹ සුනි්ග නඹන්ත නයත්න 

අධයක් නනයා්ග  

භෘද්ධි ංර්ධන මදඳාර්තමම්න්තු 
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02 භාන ම්ඳත් අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ (ඳාරන අංලඹ) 

 

භිද්ධි ංර්ධන මදඳාර්තමම්න්තුමේ භාන ම්ඳත් අංලඹ - ඳාරන, ආඹතනික, නීති වා ිඩභර්ලනරට 

අදාර කටයුතු සිදු කයනු රඵයි. ඳරිඳාරනමේ දී මුහුණ මදනු රඵන එදිමනදා කටයුතු ව රතිඳත්තිභඹ ීරයණ 

ක්රිඹාත්භක රීමදභද මභභ අංලඹ ඹටමත් ුටු මකමයන රධාන යානකාරි මේ.  

 

2.1.1.  රධාන අයමුණු 

 
 ඵහ ගළීමේ වහ උසවීේ ඳටිඳහටිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 කහර්ඹ භණ්ඩරශේ ඹවඳළළත්භ, විනඹ ඳත්හශගන ඹහභ, නදනික යහජකහරී කටයුතු වහ අලය ඳවසුකේ 

ළරසීභ. 

 යඹතනශේ ඹවඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ. 

 කහර්ඹහර පිරි ළකළසභ කස කිරීභ වහ කහර්ඹහර ංවිධහන යෘවඹ කස කිරීභ. 

 

2.1.2. දදනික යානකාරි 

 

 නදනික තළඳෆර පිළිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 අංලර වහ අංල ගත ේඵන්ධීකයණඹ ඳත්හශගන ඹහභ. 

 භවජන ඉල්ලීේ වහ ්තිාහය දළක්වීභ. 

 ශේක භණ්ඩර ඉල්ලීේ පිළිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 කහර්ඹ භණ්ඩරශේ සිඹළු නිරධහරීන්ශේ ශඳෞද්ගලික ලිපි ශගොනු නඩත්තු, ඳත්හශගන ඹහභ, ඹහත්කහලීන 

කිරීභ.  

 ්හවන කකකඹ කශභනහකයණඹ කිරීභ. 

 ශේක ළටුප්, දීභනහ වහ ගභන් විඹදේ වහ සිඹලභ ශගවීේ ේඵන්ධ බිල්ඳත් ශගවීේ කිරීභට අදහර කටයුතු.  

 කහර්ඹක්භතහ කඩඉේ විබහග, තයා විබහග වහ උසවීශේ විබහග ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 නිරධහරීන් අනුයුක්ත කිරීභ ේඵන්ධ ංඛ්යහ ශල්ඛ්ණ හර්තහ නඩත්තු කිරීභ.  

 අන්තර් දිසත්රික් සථහන භහරු යහජකහරි කටයුතු. 

 නිරධහරින් වහ ේඵන්ධ විනඹ ඳරිඳහරන යජකහරි කටයුතු 

 

2.1.3.   ිඩමලේ ඳැරුම් 

 
 ඳහරන අංලඹට අදහර ඳහර්ලිශේන්තු ්ලසනරට අදහර පිළිතුරු රඵහදීභ වහ අභහතයහංලඹ අතය 

ේඵන්ධීකයණඹ. 

 භවජන ශඳත්ේ කහයක බහ යහජකහරි කටයුතු.  

 ඳහරන අංලඹට අදහර විගණන විභසුභ වහ පිළිතුරු ළකසීභ වහ ේඵන්ධීකයණඹ. 

 ඳහර්ලිශේන්තු උඳශද්ලක කහයක බහ කිසවීශේලින් ඳළන නඟින කරුණු පිළිඵ කටයුතු කිරීභ වහ ක 

පිළිඵ අංල ්ධහීමන් දළනුත් කිරීභ. 
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 කහර්ඹක්භතහ කඩඉේ විබහග ව අනිකුත් උසවීේ විබහග ඳළළත්වීභ ද න්නිශේදන කහර්ඹ පුයහලීභ. 

 ඳතින පුයප්ඳහඩු පිළිඵ රකහ ඵරහ න නිරධහරින් ඵහ ගළීමභ. 

 භහජ විඵරගළන්වීේ පිළිඵ අධීක්ණ කහයක බහ භඟින් ඉදිරිඳත් න ගළටළු වහ පිළිතුරු රඵහදීභ.  

 

2.1.4.    කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 

 

ක්ශේර යහජකහරි කටයුතුර නියුතු භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරීන් ඇතුළු භෘද්ධි ංර්ධන 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 25794 කි.  
 

 
 

ංඛ්යා ටවන-2.1- මඹෝජිත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා පුයප්ඳාඩු (ායාංලඹ) 
 

අනු 

අංකඹ 
තනතුරු නාභඹ 

අනුභත කාර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

දැනට මේමේ 

මඹදී සිටින 

ංඛ්යා 
පුයප්ඳාඩු ංඛ්යා 

1 අධයක් ජනයහල් 1 1 0 

2 අතිශර්ක අධයක් ජනයහල් 
2 0 2 

1 1 0 

3 අධයක් 7 1 6 

4 අධයක් 5 3 2 

5 අධයක් 1 0 1 

6 ්ධහන ගණකහධිකහරී 1 1 0 

7 ්ධහන අබයන්තය විගනක 1 1 0 

8 වකහය අධයක් 3 3 0 

9 වකහය / නිශඹෝජය අධයක් 426 28 398 

10 දිසත්රික් අධයක් 20 20 0 

11 දිසත්රික් අධයක් 5 5 0 

12 ගණකහධිකහරි 28 6 22 

13 අබයන්තය විගණක 2 2 0 

14 ීමති නිරධහරි 1 1 0 

15 ඳරිඳහරන නිරධහරි 1 1 0 

16 ඳද්ධති විලසශල්ක 1 1 0 

17 මුදල් වකහය 1 1 0 

18 ්ෘත්ති නිරධහරි 1 1 0 

19 අබයන්තය විගණන නිරධහරි 10 8 2 

20 
භෘද්ධි කශභනහකරු (විශලේ 
ශ්රේණිඹ) 

1850 1850 0 

21 
ශජයසශ ේඵන්ධීකයණ 
නිරධහරි 

20 20 0 

22 ේඵන්ධීකයණ නිරධහරි 56 56 0 

23 
භෘද්ධි කශභනහකරු  
(VI a ශ්රේණිඹ) 

549 549 0 



12 
 

24 ංර්ධන නිරධහරි 48 48 0 

25 ංර්ධන වකහය 7 7 0 

26 ්ර්ධන නිරධහරි 27 27 0 

27 ංර්ධන වකහය 4 4 0 

28 ංර්ධන නිරධහරි 4 4 0 

29 ගිණුේ වකහය 1 1 0 

30 ශතොයතුරු තහක්ණ නිරධහරි 1 1 0 

  ශතොයතුරු තහක්ණ වකහය 365   365 

31 ගිණුේ වකහය 6 6 0 

32 භහධය වකහය 1 1 0 

33 
බහහ ඳරිර්තක 
(සිංවරදශදභශ) 

1 1 0 

34 අබයන්තය විගණන නිරධහරි 95 95 0 

35 අබයන්තය විගණන වකහය 54   54 

37 
වීඩීශඹෝ 
කළභයහකරුදංසකහයක 

1 1 0 

38 ශඳොත් තඵන්නහ 1 1 0 

39 ඳරිගණක වකහය 1 1 0 

40 කහර්මික නිරධහරි 9 9 0 

41 යහජය කශභනහකයණ වකහය 445 189 256 

42 කශභනහකයණවකහය  164 - 

45 භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරි 22611 22444 167 

46 රිඹදුරු 
107 

99 8 

47 රිඹදුරු 19 - 

48 ංාහයක ඵංගරහ බහයකරු 1 1 0 

49 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 
377 

59 318 

50 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 16 - 

51 ශරොරි වහඹක 9 9 0 

52 කේකරු 8 18 - 

53 මුයකරු 2 3 - 

54 යයක්ක නිඹහභක 6 6 0 

55 අයක්කළමි 6   6 

56 නුපුහුණු කේකරු     0 

එකතු 27191 25794 1397 

 

    මරාශ්රඹ - මදඳාර්තමම්න්තු මරාශ්ර 
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අභාතයතුභා, නිමඹෝනය අභාතයතුභා, ම්ගකම්තුභා ව 
 

 

භහජ විඵරගළන්විේ වහ සුඵහධන අභහතයහංලශේ  ගරු අභහතය      - එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 

භහජ විඵරගළන්විේ වහ සුඵහධන අභහතයහංලශේ ගරු නිශඹෝජය අභහතය - යංජන් යහභනහඹක භවතහ 

භහජ විඵරගළන්විේ වහ සුඵහධන අභහතයහංලශේ  ශල්කේ       - ශියහණි වීයශකෝන් මිඹ 

 

2.1.5.1 නාතික බා භාජික නාභ ම්ගඛ්ණඹ 

 

නිරධාරිඹාම  නභ 

1.  යාහර්ඹ සුනිල් ජඹන්ත නයත්න භවතහ             -බහඳති 

2.  යාහර්ඹ යර්.එේ.ශක්. යත්නහඹක භවතහ - ගරු ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ලක 

3.  එේ.ශක්. ඵන්දුර වරිසාන්ද්ර භවතහ          - අතිශර්ක ශල්කේ (ග්රහභ ංර්ධන) 

4.  යාහර්ඹ පී.ක. කිරින්ශදණිඹ භවතහ        - බහඳති (ණ) 

5.  යාහර්ඹ එේ ඵහරසුරිඹ භවතහ                  - අධයක් (නදය යඹතනඹ) 

6.  යාහර්ඹ ඩී.එේ. අජිත් දිහනහඹක භවතහ   - (කළරණිඹ විලස විදයහරඹ) 

7.  අභිත් කහවින්ද දංගල්ර භවතහ                  - ගරු ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ලක 

8.  බී.ක.ටී. ශයොද්රිශගෝ භවතහ                         - අධයක් (මුදල් අභහතයහංලඹ) 

9.  එච්. ශක්. ක.යංජිත් උදඹසිරි භවතහ           - අධයක් (ක්ෂුද්ර මුරය) 

10.  ක.ීව. ශල්රප්පිලි භවතහ                        - අධයක් (භහජ විඵර ගළන්විේ වහ ග්රහභ ංර්ධන) 

11.  පී.යර්.ඩී.එච්. අනුයංල භවතහ                - නි. අධයක් (්ජහ මුර ංර්ධන) 

12.  අයි. ද.එන්. ංජිනි මිඹ                         - ශල්කේ 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 අභාතයතුභා, නිමඹෝනය අභාතයතුභා, ම්ගකම් ව ඳාරක භණ්ඩර භාජිකයින් 
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2.1.5.2 ඵැංු  කශභනාකයණ භණ්ඩරමේ භාජික නාභ ම්ගඛ්ණඹ 

නිරධාරිඹාම  නභ 

1. යාහර්ඹ සුනිල් ජඹන්ත නයත්න භවතහ                     - අධයක් ජනයහල් (බහඳති) 

2. එච්. ශක්. ක.යංජිත් උදඹසිරි භවතහ                              - අධයක් (ක්ෂුද්ර මුරය) (හභහජික) 

3. ටී.වී.වීයශේන භඹහ                                                      - අධයක් (හභහජික) 

4. එච්.අජිත් භඹහ                                                            - නිශඹෝජය අධයක් (හභහජික) 

5.  යාහර්ඹ පී.ක. කිරින්ශදනිඹ භඹහ                              - (ඳත්කර හභහජික) 

6

. 

 යාහර්ඹ යර්.එේ.ශක්. යත්නහඹක භඹහ                        - (ඳත්කර හභහජික) 

7. එේ.යහභමර්ති භඹහ                                                      - අධයක් (ළරසුේ) (හභහජික) 

  

 

2.1.5.3 භාන ආයක්ණ අයමුද්ග බායකාය භණ්ඩරමේ භාජික නාභ ම්ගඛ්ණඹ 

නිරධාරිඹාම  නභ 

1. යාහර්ඹ සුනිල් ජඹන්ත නයත්න භවතහ- අධයක් ජනයහල් 

2. එච්.ශක්.යණවීය භවතහ                - අධයක් (භහජ යයක්ණ) 

3. ය.ීව. යත්නසිරි භවතහ                              - අතිශර්ක ශල්කේ (්ති. වහ යර්ථික කටයුතු අභහ.) 

4. එච්.ක.එන්. භන්කුභහය භවතහ                - අධයක් (මුදල් අභහතයහංලඹ) 

5. එස.ඩී.  උඩත්ත භවතහ                          -අතිශර්ක ශල්කේ(ඳහරන) 

6. එේ.ශක්.ඵන්දුර වරිසාන්ද්ර භවතහ           -අතිශර්ක ශල්කේ(ංර්ධන) 

7. යාහර්ඹ යර්.එේ.ශක්. යත්නහඹක භවතහ - ගරු ඇභතිතුභහශේ උඳශද්ලක 

8. ඩී.ීව.එේ.පී.විශේසිරි භවතහ                      - භහජික 

9. භවහාහර්ඹ අතුර ශේනහයත්න භවතහ        - භහජික 

10. පී.ීව. ජඹසිංව භවතහ                               - භහජික 

11. ීමතී සඥ නලින් භශවේස ශඳශර්යහ භවතහ      - භහජික 
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2.1.6 භිද්ධි ංර්ධන මදඳාර්තමම්න්තුමේ භාණ්ඩලික නිරධාමදන්ම  නාභ ම්ගඛ්ණඹ - 2017 

 

1. අධයක් නනයා්ග  

1. ීමල් ඵණ්ඩහය වපුහින්න භවතහ  

2. යාහර්ඹ සුනිල් ජඹන්ත නයත්න භවතහ - (2017.10.06 දින සිට) 

 

2. අතිමර්ක අධයක් නනයා්ග 

 එන්.ක.පී. නිලසලංක මිඹ  - (2017.03.06 දින සිට) 

 

3. රධාන ගණකාධිකාරි 

 

එස.එේ.එස.ීව. යත්නහඹක භවතහ 

යර්. භනේශප්රි ශභනවිඹ - (2017.12.21 දින සිට) 

 

4. අධයක් තනතුරු  
 

1. සී.ඩී. කළුයයච්චි  භවතහ  -  අධයක් (භහන ේඳත්) 

2. ක.ීව. ශල්රප්පිලි භවතහ  -  අධයක් (භහජ විඵරගළන්වීේ වහ ග්රහභ ංර්ධන) 

3. ශක්.ශක්.එල්. ාන්ද්රතිරක භවතහ -  අධයක් (ක්ෂුද්ර මුරය)  

4. යංජිත් උදඹසිරි භවතහ  -  අධයක් (ක්ෂුද්ර මුරය) 2017.07.27 දින සිට ශේ දක්හ  

5. ශේ.ශක්. ඳද්භසිරි භවතහ  -  අධයක් (ළරසුේ වහ ශභශවයුේ) 

                                                         (ශේ න විට වි්රහභ ශගොස ඇත) 

6. කහන්ති දිහනහඹක මිඹ  -  අධයක් (පුහුණු වහ ඳර්ශේණ) 

                                                         (ශේ න විට වි්රහභ ශගොස ඇත) 

7. ඩබ්.ක.එල්. රංකහතිරක භවතහ -  අධයක් (භහජ ංර්ධන වහ ඳරිය) 

 

5. ගණකාධිකාරි තනතුරු 

 

1. පී.ක.එස.ශේ. කුභහය භවතහ (මුදල් වහ ශගවීේ) 

 
 

6. රධාන අබයන්තය ිඩගණක  

 

යර්.පී.පී. අශබ්ශකෝන් මිඹ  -  2016.01.21 සිට  
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7. දි්ත්රික් භිද්ධි අධයක් තනතුරු 

 

අංකඹ නභ දි්ත්රික්කඹ 

1 ශක්.ක.එේ.ශඳශර්යහ භඹහ ගේඳව (ළ.ය) 

2 බී.ක.එස.උදඹංගීම මිඹ කළුතය (ළ.ය) 

3 ඩී.ඩබ්.භහයමශේ මිඹ භවනුය 

4 එේ.එස.එේ. ෂසයහස භඹහ  කුරුණෆගර (ළ.ය) 

5 ටී.ක.පී. කුසුේසිරි මිඹ කෆගල්ර  

6 ශේ.ක.එස.පී. ජඹසිංව භඹහ යත්නපුය 

7 එෂස.යර්.එේ. රිඹහල්දීන් මිඹ   භහතශල් 

8 එච්.එේ.එස.ශක්.ශක්. ශවේයත් මිඹ නුයඑලිඹ (ළ.ය) 

9 ශක්.පී.ශ්ේභදහ භඹහ  ත්රිකුණහභරඹ (ළ.ඵ) 

10 ක. තඵහරන් මිඹ කිලිශනොච්චිඹ (ළ.ය) 

11 ක.ීව.එස. අශලෝක කුභහය භඹහ ශකොශම 

12 ය.පී.එස.ක.පිඹදහ භඹහ අේඳහය (ළ.ය)  

13 ඩී.එස. විතහනශේ මිඹ ගහල්ර (ළ.ය) 

14 එච්.ඩී.එන්.එස. ්නහන්දු භඹහ අනුයහධපුය (ළ.ය) 

15 ඩබ්.ක.ධර්භසිරි භවතහ ශභොණයහගර (ළ.ඵ) 

16 පී. ්ඳහවයන් භඹහ භන්නහයභ (ළ.ය) 

17 ඩබ්.ීව.ඩබ්. නසිංව භඹහ ශඳොශරොන්නරු(ළ.ඵ) 

18 ශජඹවහනි කශන්මුර්ති මිඹ මුරතිේ (ළ.ය) 

19 ඩබ්.එේ.පී. විජඹඵණ්ඩහය භඹහ ඵදුල්ර 

20 ශක්.ක.එල්.සිරිල් භඹහ භහතය 

21 එන්.ීව.ශේ.පී. ශයෝහිත භඹහ  වේඵන්ශතොට 

22 පී. ගුණයත්නේ භඹහ භඩකරපු 

23 එස.ක.එන්.ප්රිඹලහන්ත භඹහ පුත්තරභ (ළ.ය) 

24 ශක්. භශවේසයන් භඹහ ඹහඳනඹ(ළ.ඵ) 

25 ශයෝජනිශද්වි ඳද්භයංජන් මිඹ වුනිඹහ 
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8. නිමඹෝනය අධයක් තනතුරු 

 

1. භශවේස ශඳශර්යහ භවතහ   - නි.අධයක් (ළරසුේ වහ ශභශවයුේ) 

2. එස.ලිඹනහයච්චි භවතහ   - නි.අධයක් (පුහුණු වහ ඳර්ශේණ) 

3. එච්.ශක්.යණවීය භවතහ   - නි.අධයක් (ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන) 

4. යර්.එේ.එල්.ඩබ්.එල්. යත්නහඹක මිඹ - නි.අධයක් (ක්ෂුද්ර මරය) 

5. බී.ීව.එල්.යර්.එන්.එස. ඵණ්ඩහය භවතහ - නි.අධයක් (නුය දිසත්රික්කඹ) 

6. එස.යර්. විශේශේකය භවතහ   - නි.අධයක් (ීමති) 

7. එස. න්නිගභ භවතහ   - නි.අධයක් (භහතය දිසත්රික්කඹ) 

8. කපිර භහශකෝයහශ භවතහ   - නි.අධයක් (ගහල්ර දිසත්රික්කඹ) 

9. එස.ඩී. කරයහණි මිඹ   - නි.අධයක් (ගහල්ර දිසත්රික්කඹ) 

10. යංජිත් ද සිල්හ භවතහ   - නි.අධයක් (භහතය දිසත්රික්කඹ) 

11. පී.යර්.ඩී.එච්. අනුයංල භවතහ  - නි.අධයක් (්ජහ මර ංවිධහන) - ්ධහනකහර්ඹහරඹ 

  

 

9. වකාය අධයක් තනතුරු 

 

1. යනන්ද ගභශේ භවතහ   - අශරවි අංලඹ - ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

2. අයි.ඩී.එන්.ංීවනි මිඹ   - භහජ ංර්ධන - ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

3. එස.පී. නිගතුංග භවතහ   - භහතය දිසත්රික්කඹ 

4. අයි.සී.ශේ.ගුණයත්න භවතහ   - ඳහරන - ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

5. පී.ඩී.යර්.ශක්. ශඳශර්යහ භවතහ  - භවනුය දිසත්රික්කඹ 

6. ක.එෂස. ්නහන්දු භවතහ   - ශකොශම - දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ  

7. ඩබ්.එේ.ටී.ය. විශේයත්න ශභඹ  - යඹතන - ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

8. ඩබ්.ීව.එස. විරභසිංව භවතහ   - භවනුය - දිසත්රික් උඳකහර්ඹහරඹ  

 

 
 

10. ඳරිඳාරන නිරධාරි තනතුරු  

 

1. පී.ීව. උපුල් ජඹලහන්ත භවතහ  (ඳහරන) 

2. ටී.බී. ඉරංගන්තිරක භවතහ (යඹතන) (ළ.ඵ) 
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03. පුහුණු වා ඳර්මේණ අංලමේ  කාර්ඹ ාධනඹ  

3.1 වැඳින්වීභ : 

ශ්රී රංකහශේ දිළිදු ඵ  අභ කිරීශේ අයමුණින් 2017 ර්ඹ දිළිදුකභ පිටුදළකීශේ ර්ඹ ශර ්කහලඹට ඳත් කයන රදී. 

තියය ංර්ධන ශභශවය ශත්භහ කය එහි ඉරක්ක හක්හත් කයගළීමභ පිණි දිළිදුකභ අභ කිරීශේ කහර්ඹශේ 

නිඹළලී සිටින භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹ භණ්ඩරශේ කහර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ 

නළංවීශේ අයමුශණන් සවුන්ශේ දළනුභ, කුරතහ, යකල්ඳ ංර්ධනඹ වහ විඹහනුඵද්ධ දළණුභ ඹහත්කහලීන කිරීභ 

පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලශේ මලික අයමුණ ශයි. 

ක දවහ අලය පුහුණු ඳහශභහරහ ව ළඩටවන් ළරසුේ කිරීභ, වදුන්හදීභ, ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ, භගශඳන්වීභ ව 

අලය ඳවසුකේ ළඳයීභ පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලඹ භගින් සිදු කයනු රඵයි. 

දැක්භ : 

ය 2030 දී දිළිඳු ඵවින් ශතොය ශ්රී රංකහක් වහ විභත් භහන ්හේධනඹක් බිහිකිරීභ. 

මභමවය : 

දිළිඳු ජනතහ විඵරගන්හ ජහතික යර්ථිකඹට දහඹක කය ගළීමභට අලය දළනුභ, කුරතහ, යකල්ඳ වහ සුසුදු 

ඳයභහදර්ලඹන්ශගන් ලක්තිභත් භහන ේඳතක් ශදඳහර්තශේන්තු තුළින් බිහිකිරීභ. 

කාර්ඹබායඹ : 

 අබයන්තය කහර්ඹභණ්ඩරශේ දළනුභ, කුරතහ වහ යකල්ඳ ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 පුහුණු භධයසථහන කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී ඳත්හ ගනිමින් පුහුණු කටයුතු දවහ ශඹදවීභ. 

 ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් ර හර්ථක අහර්ථක බහඹ අධයනඹ කිරීභ වහ න ්ශේලඹන් වදුනහ ගළීමභ. 

 

3.2  ක්රිඹාත්භක කයන රද යාඳිති වා ක්රිඹාකායකම් පිලිඵ ිඩ්තය 

 ශේ දවහ ඳවත ක්රිඹහකහයකේ පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලඹ භගින් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරසුේ කයන රදී. 

1. කහර්ඹ භණ්ඩරඹ දවහ විඹහනුඵද්ධ දළනුභ වහ පුහුණු රඵහ දීභ. 

2. යහජය ශේකශඹකු තු කහර්ඹ බහර්ඹ පිළිඵද නිරධහරින් දළනුත් කිරීභ. 

3. ්රහසරීඹ වහ ක්ශේර ඳර්ශේණ කටයුතු වහ දිළිදු කභ අභ කිරීශේ රභශේදඹන් කස කිරීභ වහ ක දවහ ඵහහිය 

යඹතන න භහජ ශේහ විදයහරඹ, ජහතික වහ ජහතයන්තය උස අධයහඳන වහ ඳර්ශේණ යඹතන, 

විලසවිදයහර භග ේඵන්ධ වී කටයුතු කිරීභ. 

4. විශද්ල ශියත් ඳහශභහරහ දවහ ශඹොමු කිරීභ වහ ශද්ය ඹ අත්දළකීේ හුභහරු අසථහ රහ දීභ. 

5. නිරධහරීන්ට ඵදහ ගළීමශේ ඳටිඳහටිඹට ව ශේහ අලයතහ අනු ඳහශභහරහ වළදෆරීභට මරය ේඳහදනඹ. 

6. පුහුණු භධයසථහන විධිභත් වහ කහර්ඹක්භ ඳත්හශගන ඹහභ. 
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3.2.1. යානය මේකමඹු  තු කාර්ඹ බායඹ වා ගවීභ පිළිඵද නිරධාරින් දැනුත් රීමදභ 

භෘද්ධි අධිකහරිඹ, ශ්රි රංකහ දක්ණසණ ංර්ධන අධිකහරිඹ, උඩයට ංර්ධන අධිකහරිඹ, අධිකහරී තුනක ශේඹ කශ 

නිරධහරින් ශදඳහර්තශේන්තු රභශේදඹට අනුගත වීශේදී මරයභඹ වහ ඳරිඳහරන ලශඹන් ඳළන නළගී ඇති ීමති රීති 

කහර්ඹ ඳටිඳහටීන් පිළිඵද සවුන් දළනුත් කිරීශේ අලයතහඹ දළ ද ඳළන නළගුනු ඵළවින් ශභභ ළඩටවන 2016 

ර්ශේ දී ළරසුේ ශකරිණ. 

ශභහි ඳශමු අදිඹය ශර, දිසත්රික් භේටමින් ශභභ විඹඹන් දවහ ්වීනතහඹන් ඇති කශභනහකරුන් සිඹ ශදශනකු 

ශතෝයහ ජහතික භහජ ශේහ යඹතනඹ භග කකහඵද්ධ, ශතදින ශන්හසික පුහුණුක් රඵහ දී, පුහුණු ංචිතඹක් වහ 

පුහුණු ශභො දයුරඹක්  කස කයන රදී. 

ශභහි ශදන අදිඹය ශර, 2017 ර්ශේ දී ශභභ පුහුණුකරුන් රහ දිසත්රික් භේටමින් දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන් 

ඳවත ක්ශේරඹන් සසශේ ළරසුේ කයන ශර දිසත්රික් අධයක්රුන්ට උඳශදස දී  ක ක දිසත්රික්ක ලින් ඉදිරිඳත් න 

ළඩටවන් අනු අනුභත ව ඳසු පුහුණු අංලඹ භගින් නිදවස කිරීභට කටයුතු කයන රදී. 

 

-දිසත්රික් භේටමින් පුහුණු ළඩටවන් ඳත්න අසථහක් - 

 

3.2.2. දි්ත්රික් භටමටන්න් දැනුත් රීමදමම් ැඩටවමන් අන්තර්ගත ිඩඹ යුතු කරුණු 

යඹතන ශයගුරහසි, මරය ශයගුරහසි, විනඹ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ, යහජය ශේකශඹකු තු යුතුකේ වහ ගකීේ, කහර්ඹහර රභ 

වහ යඹතනික ගළටළු, අන්තර්ජහර බහවිතඹ වහ කහර්ඹක්භ ශතොයතුරු හුභහරු රභශේදඹන්ඹ. 

ශන් කර මුදර     - රු. මිලිඹන 2.50 

විඹදභ                   - රු. මිලිඹන 2.09 

ඳත්න රද ළඩටවන් ගණන  - 94 

පුහුණු කයන රද නිශධහරීන් ගණන  - 5535 

 

මභභ ැඩටවන් භගින් රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිරාබ 

යහජය ශේඹට යධුනික නිශධහරින් වහ ඳත්න රද ශභභ ළඩටවනින් රද දළනුත් වීභ භඟින් ඩහත් නිළයදි වහ 

කහර්ඹක්භ ශේඹක් ්තිරහභිඹහ ශත රඵහ දීභට වළකිඹහ අබයන්තය කහර්ඹ භණ්ඩරඹට රළබී ඇත. 
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3.2.3. දි්ත්රික් කාර්ඹ භණ්ඩරඹ දවා ිඩඹානුඵද්ධ පුහුණු 

ශදඳහර්තශේන්තුගත ශේකයින් ශර ඉවත දළනුත් විඹ යුතු ශඳොදු ාරශල්ඛ් අණ ඳනත් රට අභතය තභහ 

නිඹළශරනු රඵන විඹ ක්ශේරශේ ්වීනතහඹ වහ කහර්ඹ හධනඹ ඉවශ නළංවීභ අයමුණු කය ශගන ශභභ විඹහනුඵද්ධ 

පුහුණු රඵහ දීභට ළරසුේ කය ඇත. 

ශේ ඹටශත්,  ක්ෂුද්ර මරයකයණඹ වහ භෘද්ධි ඵළංකු ගිණුේ ක්රිඹහලිඹ, භහජ ංර්ධන, ්ජහ මර ංවිධහන  ඳරිඳහරන 

වහ යඹතන, ගිණුේ වහ මරය ඳරිඳහරන, විගණන වහ විභර්ලණ, ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන, අශරවි ඹන ක්ශේරරට අදහර 

පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්ශේ. 

ශේ දවහ දිසත්රික් භේටමින් ද ්හශද්ය ඹ භේටමින් නිරධහරීන්ට රඵහ දිඹ යුතුඹළයි වදුනහගත් පුහුණු අලයතහ අනු 

ළඩමුළු ළරසුේ කය, පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලඹට ඉදිරිඳත් කය, නිර්ශද්ල වහ අනුභළතිඹට ඹටත් ්තිඳහදන නිදවස 

කයගත යුතුඹ. 

ශන් කර මුදර     - රු. මිලිඹන 2.50 

විඹදභ                  - රු. මිලිඹන 2.83 

ඳත්න රද ළඩටවන් ගණන  - 69 

පුහුණු කයන රද නිශධහරීන් ගණන  - 4231 
 

මභභ ැඩටවන් භගින් රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිරාබ 

නිශධහරින් තභහ ශේඹ කයන විඹන්ට අදහර න දළනුභ රඵහ ගළීමභ වහ  දළණුභ ඹහත්කහලීන වීභ තුලින් 
ශදඳහර්තශේන්තුශේ අශප්ක්ණසත අයමුණ ඩහත් කහයූක්භ ව පරදහයී ඉටු කිරීභට වළකිඹහ රළබීභ. 

 

3.2.4. කාර්ඹ භණ්ඩරඹ අත්දැකීම් හුභාරු ැඩටවන් වා මඹොමු රීමදභ. 

ශර්ඛීඹ යඹතනඹ කයනු රඵන ළඩටවන් පිළිඵ අත්දළකීේ රඵහදීශේ අයමුණින් ව ශවෝදය යඹතන භා 

ේඵන්ධීකයණඹ භළනවින් ඳත්හ ගළීමශභන් ශදඳහර්තශේන්තුශේ අයමුණු කහයූක්භ ව පරදහයී ඉටු කිරීශේ 

ඳයභහර්ථශඹන් ශභභ ළඩටවන් ංවිධහනඹ කයන රදී. ශේ ඹටශත් ඳශහත් භේටමින් දිසත්රික් ශල්කේ ව ්හශද්ශිඹ 

ශල්කේරුන් වහ දුප්ඳත්කභ දුයලීශේදී එභ යඹතන තු ගකීභ පිළිඵ දළනුත් කිරීභ. උඳහඹ භහර්ගික ළරසුේ 

කස කිරීභ පිළිඵ නිශධහරීන් දළනුත් කිරීභ. තහක්ණික නිශධහරීන් වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ. විෘත 

ංහද, නිතය න පීඩහ කශභනහකයණඹ පිළිඵ දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 
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ශන් කර මුදර    - රු. මිලිඹන 2.50 

විඹදභ                   - රු. මිලිඹන 1.76 

ඳත්න රද ළඩටවන් ගණන  - 18 

 

3.2.5. පුහුණු භධය්ථාන ිඩධිභත් වා කාර්ඹක්භ ඳත්ාමගන ඹාභ. 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුට අඹත් ්හශද්ය ඹ පිහිටුහ ඇති පුහුණු භධයසථහන, කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

දවහ බහවිතහ කිරීභට ව යජශේ ව ශඳෞද්ගලික අංල රට අලය ඳවසුකේ රඵහදීභත්, එභගින් පුහුණු භධයසථහනශේ 

යදහඹේ උත්ඳහදනඹට භග ශඳන්හ දීභත්  අශප්ක්හ ශකශර්.  

ඳවත දවන් භධයසථහන භෘද්ධි  ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුට අඹත් ජහතික පුහුණු භධයසථහන ශර ක්රිඹහත්භක 

ශේ. 

ඵරංශගොඩ  - භනරළ පුහුණු භධයසථහනඹ    - 045 - 3499821 

 ශප්යහශදණිඹ  -නිල්රම පුහුණු භධයසථහනඹ        - 081 - 2067215 

ත්රිකුණහභරඹ - නිරහශේලි  භෘද්ධි භධයසථහනඹ  - 026 - 2232335  

දිසත්රික් භේටමින් ඉවත භධයසථහනර පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීශේ දී සථහනබහය නිරධහරීන් භග හකච්වහ 

කය, ඇසතශේන්තු කස කිරීභ වහ ළරසුේ කිරීභ කය ඇත. 

එශරභ, ශභභ භධයසථහන පුහුණු කටයුතු වහ ඩහත් කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී ශඹොදහ ගළීමභ අශප්ක්හ කයන 

ඵළවින්  දිසත්රික්කර යහජය වහ ශඳෞද්ගලික අංලශේ පුහුණු ළඩටවන් ශභභ භධයසථහන ශත ශඹොමු කිරීභට 

්ාහයණහත්භක ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 

එශභන්භ, ගිණුේ අංලඹ භගින් නිකුත් කයන රද,  පුහුණු භධයසථහන ර මරය වහ ඳරිඳහරන උඳශදස භත 

භධයසථහනශේ ඳවසුකේ ඵහහිය ඳහර්ල රට රඵහ දීශේ විධිභත් ළඩපිළිශරක් අනු යදහඹේ උත්ඳහදනඹ කිරීභටත් 

භධයසථහන බහය නිරධහරින් කටයුතු කයනු රළශබ්. ඉවත පුහුණු භධයසථහන ර කහර්තුභඹ ්ගතිඹ,  භධයසථහනබහය 

නිරධහරීන් විසින් පුහුණු අංලඹට නරයිභහසික ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

මභභ ැඩටවන් භගින් රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිරාබ  

ශදඳහර්තශේන්තුට ශභතුලින් යදහඹභක් රළබීභ ්ධහන න අතය අභතය ්තිරහභිඹහ ශත ඩහත් පරදහයී ශේඹක් 

රඵහ දීශේ වළකිඹහ රළබීභ. යහජය වහ ශඳෞද්ගලික යඹතන රට ශේකයින් පුහුණු වහ අලය ඳවසුකේ රඵහදීභට 

වළකිඹහ ඇත. 

 



22 
 

3.2.6. ඳර්මේණ වා මීක්ණ කටයුතු 

ශදඳහර්තශේන්තු විසින් ශභශතක් ක්රිඹහත්භක කශ ළඩටවන් ර හර්ථක අහර්ථකබහඹ වහ න ්ශේලඹන් වදුනහ 

ගළීමභ දවහ මීක්ණ වහ ඳර්ශේණ සිදුකිරීභටත්, ඳර්ශේණ ්ථිපර ජහතික වහ ජහතයන්තය ඳර්ශේණ මුළු රදී 

විද්ත් කථිකහන්ට ඉදිරිඳත් කය, ්ශඹෝගික විදුේ හකච්වහ කිරීභ කයන රදී. 

ශභහිදී  දරිද්රතහඹ වහ ඵළදී ඳතින සබහවික ඳහරිරික  හධක වහ කහ කශභණහකයණඹ කිරීභ  පිළිඵද ජහතික 

මුළුකට පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලඹ සිඹ දහඹකත්ඹ රඵහ දීභට කටයුතු කයනු රළශබ්. 

ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ ඳර්ශේණ යධහය වහ තහක්ණික ඳවසුකේ රඵහ ගනිමින් තියහය ංර්ධනඹ වහ දිළිදුකභ 

පිටුදළකීභට අලය  අත්දළකීේ හුභහරු දවහ විවිධ  අනුභත ංවිධහන භග ේඵන්ධ වී  ඳර්ශේණ කටයුතු සිදු 

කිරීභට අලය ඹහන්රණඹ කස කිරීභට ඳවත ඳර්ශේණ වහ මීක්ණ භතෘකහ වඳුනහ ශගන ඇත. 

I. ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ළඩටවන ඹටශත් ීවශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ ණඹ ළඩටවන භහජ ගත වී ඇති  යකහයඹ 

 පිළිඵ  අධයනඹ 

II. භහජ යයක්ණ ළඩටවන භහජගත වී ඇති යකහයඹ පිළිඵ අධයනඹ 

III  ීවශනෝඳහඹ ාක්රීඹ අයමුදශල් අශප්ක්ණසත අයමුණු ඉටු වී ඇති යකහයඹ පිළිඵ අධයනඹ 

ඉවත මීක්ණ  ඳළළත්වීභ වහ මලික කටයුතු කස කර ද ශේ වහ ්තිඳහදන කස කය ගළීමශේ ඳඹහ 

ගළීමශේදී වහ ළඩ ඇසතශේන්තු ළකසීශේ ගළටළු ඇතිවීභ නිහ ළරසුේ කශ ඳරිදි ඳළළත්වීභට ශනොවළකි විඹ. 

 

 

3.2.7 ිඩමද්ල ශියත් ඳාඨභාරා ම්ඵන්ධීකයණඹ ව ිඩමද්ල අත්දැකීම් හුභාරු අ්ථා වා නිරධාමදන් 

මඹොමු රීමදභ. 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ ශේඹ කයනු රඵන නිරධහරින් ශත ්දහනඹ කයනු රඵන විශද්ය ඹ ශියත් ඳහශභහරහ 

ේඵන්ධශඹන් දිසත්රික් ද ්ධහන කහර්ඹහරශේ අංල ්ධහීමන් දළනුත් කය සුදුසු නිරධහරින් විශද්ල ශියත් දවහ ශඹොමු 

කිරීභ, එභ කටයුතු ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ පුහුණු වහ ඳර්ශේණ අංලඹ භගින් සිදු කයන රදි. කරහපීඹ යටල් දුගී ඵ 

දුයලීභ වහ ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් පිළිඵ අත්දළකීේ රඵහ ගළීමභ ශභහි ්ධහන අයමුණ ශේ. 

විශද්ල ංාහය වහ ශඹොමු කර නිශධහරීන් ගණන - 29 
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මභභ ැඩටවන් භගින් රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිරාබ 

විශද්ල යටර ක්රිඹහත්භක දුප්ඳත්කභ දුයලීශේදී ළඩටවන් පිළිඵ රඵහගත් දළණුභ අඳශේ අයමුණු ඉටු කය ගළනිභ 

වහ පිටිවල් වීභ. 

3.2.8. උඳාධි  ද ඳල්චාත් උඳාධි රතිඳාදන රඵාදීභ/ ිත්ීරඹ ංර්ධන ඳාඨභාරා වැදෑමදභ වා මරය 

වමඹෝගිතා 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ සථීය කහර්ඹ භණ්ඩරශේ නිරධහරීන් දවහ භෘද්ධි  ජහතික බහ විසින් අනුභත 

කයන රද නිර්නහඹක රට අනු ශදඳහර්තශේන්තුශේ මලික අයමුණට  වහ අදහර තනතුශර් කහර්ඹඹබහයඹ ඩහත් 

පරදහයී ඉටුකිරීභට ෘජු දහඹක න ඳහශභහරහ වහ අදහර යඹතන විසින් ශතෝයහගනු රළඵ ඇති අසථහර අදහර 

ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ  ඳහශභහරහ දවහ යහජය ඳරිඳහරන ාරශල්ඛ් වහ ශදඳහර්තශේන්තු ර  යහජය නිරධහරීන්ට අදහර 

න්නහ ව අශනකුත් විධිවිධහන රට ඹටත් ඳහශභහරහ දවහ මරය ්තිඳහදන නිදවස කිරීභට කටයුතු කයන රදි. 

තද, ශභභ ඳහශභහරහ ඳත්නු රඵන සථහන යජශේ විලස විදයහර, ෘත්තීඹ පුහුණු යඹතන, ශ්රී රංකශේ විලස විදයහර 

්තිඳහදන ශකොමිභ විසින් පිළිගනු රඵන තෘතික අධයහඳන ශකොමිශේ ලිඹහඳදිංචි ශනත් ශද්ය ඹ, විශද්ය ඹ උස 

අධ් ඹහඳන යඹතන විඹ යුතුඹ.  

ශන් කර මුදර  - රු. මිලිඹන 1.00 

විඹදභ                 - රු. මිලිඹන1.66 

නිශධහරීන් ගණන   -61 

මභභ ැඩටවන් භගින් රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිරාබ 

ශභභ ළඩටවන් භගින් රඵහගත් දළනුභ යඹතනශේ අයමුණු ඉටුකය ගළීමශභහිරහ ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් රදී 

පිටිවරක් න අතය කහර්ඹක්භ ව පරදහයී ශේඹක්  ඉටු කිරිභට ඉවල් වීභ. 

3.2.9.ක්ෂුද්ර මරය ඵැංු  කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා පුහුණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ. 

ශදඳහර්තශේන්තුට අඹත් ඵළංකු 1074 භන්විත ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු කහර්ඹ භණ්ඩරශේ කහර්ඹක්භතහ ඉවශ දභහ 

අශප්ක්ණසත අයමුණු ඉටුකය ගළීමශේ අයමුණින් පුහුණු ළඩටවන් ඳත්න රදී. ශේ වහ ්තිඳහදන ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු 

අංලඹ භඟින් දයන රදී. 

ංඛ්යා ටවන-3.1 

අ.අ පුහුණු ැඩටවන නිශධාරි ංඛ්යා 

10 
 

භෘද්ධි  ඵළංකු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ මලික ගිණුේ 
පුහුණු 

96 

12 
 

භෘද්ධි ඵළංකු ඳද්ධතිඹ ්තියෘවගත කිරීභ වහ 
නවීකයණඹ කිරීශේ ළඩටවන 

144 

13 
 

භෘද්ධි  ඵළංකු ර කහර්ඹහධන ඉවශ නළංවීභ වහ 
න පුහුණු ළඩටවන 

227 
 

 එකතු 476 
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04. ිඩභර්ලන අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

 

දැක්භ 
 

නීතිගරුක වා ිඩනඹගරුක කාර්ඹ භණ්ඩරඹක් බිත රීමදභ තුලින් කාර්ඹක්භ වා පරදායී මර භවනන මේාන් 

ුටුකයන ංචා, දණ, අක්රන්කතා ලින් මතොය ආදර්ලභත් යානය ආඹතනඹක් බිතරීමදභ. 

 

මභමවය 
 

මඳොදු නීති උ්ගරංඝනඹ රීමදම්, ිඩනඹ ිඩමයෝධී වැසිමදම් වා ාඳයාධී ක්රිඹාන් ම්ඵන්ධමඹන් ිඩභර්ලනඹ කය 

ැයදිකරුන් න නිරධාමදන් මත යනමේ ිඩනඹ කාර්ඹ ඳටිඳාටිඹට අනුකූර ිඩනඹ දඞුම් ඳමුණුන්න් ඔවුන්ට 

නීතිගරුක වා ිඩනඹ ගරුක යානය මේකයින් ඵට ඳරිර්ථනඹ වීභට අ්ථා රඵාදීභ ව යානය මේමේ ඹව 

ඳැැත්භට වා මඳොදු භවනන සුබසිද්ධිඹට අතතකය ඵට නාථ න නිරධාමදන් යානය මේමඹන් ුත් රීමදභ. 

 

4.1 අංලමේ කාර්ඹ බායඹ 
 

 රළශඵන ඳළමිණිලි රඵහ දීභ පිළිඵ මලික විභර්ලන ඳළළත්වීභ. 

 අබයන්තය විගණන අංලඹ විසින් සිදු කයන විශලේ විගණන ඳරීක්ණ ේඵන්ධ ඉදිරි විනඹ ක්රිඹහභහර්ග සිදු 

කිරීභ. 

 නිදවට කරුණු විභසීභ වහ ශාෝදනහ ඳර  නිකුත් කිරීභ. 

 විධිභත් විනඹ ඳරීක්ණ ඳළළත්වීභ. 

 විනඹ නිශඹෝග නිකුත් කිරීභ. 

 විනඹ නිශඹෝගරට එශයහි අභිඹහානහ වහ යහජය ශේහ ශකොමින් බහ ශත හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 තනතුය අතවළය ඹහශේ නිශඹෝගරට අදහර අභිඹහානහ කමිටු ශභශවඹ වීභ. 

 ජනහධිඳති විභර්ලන අංලඹ, අල්රස ශවෝ දණ ශාෝදනහ විභර්ලන ශකොමින් බහ, ශ්රී රංකහ භහන හිමිකේ 

ශකොමින් බහ, ීමතිඳති ශදඳහර්තශේන්තු වහ ඳහර්ලිශේන්තු ශඳත්ේ කහයක බහ ළනි යඹතන භා 

ේඵන්ධීකයණ කටයුතු 

 

4.2  ර්තභාන නීතිභඹ ඳසුබිභ 

 

ඳවත වන් ීමතිභඹ විධිවිධහන අනු භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ භහණ්ඩලික ශනොන 

ශදඳහර්තශේන්තුගත නිරධහරීන්ශේ විනඹ ඵරතර ශදඳහර්තශේන්තු ්ධහනිඹහ ශත ඳභණක් ඳළරී ඇත. 
 

I. යණ්ඩුර භ යසථහ 57 (1) වහ 57 (2) යසථහ. 

II. යහජය ශේහ ශකොමින් බහ විසින් ඵරඹ අභිනිශඹෝජනඹ කිරීභ විධිවිධහන දළක්ශන අංක 1941ද41 වහ 

2015.11.20 දිනළති අතිවිශලේ ගළේ ඳර ඹ. 

III. යහජය ශේහ ශකොමින් බහ කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති ංග්ර වඹ. 

IV. යඹතන ංග්රවශේ ශදශනි කහණ්ඩඹ. 

 

4.3 අංලමේ ර්තභාන ංයුතිඹ 
 

 වකහය අධයක් (විභර්ලන) 

 ් ධහන කශභනහකයණ වකහය 

 භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරීන්   - 06 

 දිසත්රික් කහර්ඹහරරට අනුයුක්ත පර්ණ කහලීන විභර්ලන කශභණහකරුන්   - 11 
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 විගණන කශභණහකරුන් -  02 

 පර්ණ කහලීන ශනොන විභර්ලන කශභණහකරුන්   - 11 

 

4.4. 2017.12.31 දිනට කාර්ඹ ාධනඹ ැමකිඩන් 
 

 2016.12.31 ට ශනොනිමි ශගොණු ගණන    - 304 

 2017.12.31 දක්හ අලුතින් යයේබ කර ශගොණු  - 210 

 2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක්හ කහරඹ තුර නිකුත් කර ශාෝදනහ ඳර  ංඛ්යහ - 114 

 ර්ඹ තුර නිභ කර ශගොණු ංඛ්යහ   - 78 

 ් තිලතඹක් ශර ් ගතිඹ    - 37.14% 

 විනඹ ඳරීක්ණ වහ විඹදභ 2017.12.31 දිනට  - රු.1872034.25 

 

4.5 අංලමේ තදුයටත් ම්පූර්ණ කර යුතු අලයතා 
 
 

 ඉඩ ඳවසුකේ ළ දකිරීභ. 

 ඳශපුරුදු කශභනහකරුශකු අනුයුක්ත කිරීභ ඇතුප කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ළ දකිරීභ. 

 ශදභශ වහ සිංවර වළසිය විඹ වළකි නිරධහරිඹකු අනුයුක්ත කිරීභ. 

 පර්ණ කහලීන විභර්ලන කශභනහකරුන් වහ රළප්ශටොප් ඳරිඝණක රඵහදීභ 

 ෂළක්ස ඳවසුකේ රඵහදීභ. 

 

4.6 ුදිරි ැරසුම් 
 

 විඹ දළනුභ හිත පර්ණ කහලීන කශභණහකරුකු අංලඹ වහ අනුයුක්ත කය ගළීමභ වහ ංචිතඹ  වහ 

කශභනහකරුන් පුයප්ඳහඩු දිසත්රික්ක වහ ඵහ ගළීමභ. 

 අංලශේ කහර්ඹහර ඳරි්රඹ ළ දදියුණු කිරීභ. 

 ර්ඹ තුර යයේබකයන ශගොනු ලින් 50% ක් ර්ඹ තුර අන් කිරීභ. 

 අංලශේ නිරධහරීන්ශේ කහර්ඹ හධනඹ ගණනඹ කය ඇගයීශේ ර භඹක් වදුන්හ දීභ. 

 සිඹලු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශත ඳරිඳහරන ීමතිඹ වහ විනඹ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵ විධිභත් පුහුණුක් රඵහදීභ. 

 ළඩ අන් ශගොණු රභහනුකර ඵළවළය කිරීශේ රභශේදඹක් ළකසීභ. 
 

4.7 න මඹෝනනා 
 

 විධිභත් සථහන භහරු ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ කිරීභ. 

 ඵළංකු ගිණුේ ක්රිඹහලිඹ පර්ණ ලශඹන් ඳරිගණක ගත කිරීභ. 

 එශතක් මුදල් බහය ගළීමශේ වහ නිකුත් කිරීශේදී ංාහ සිදු කිරීභට ඇති අසථහ ළශළක්වීශේ  ර භශේද වඳුන්හ 

දීභ. 

 ීවශනෝඳහඹ යහඳෘති වහ ් තිරහීනන් ශතෝයහගළීමශේ ඵරඹ විභධයගත කිරීභ. 

 ීවශනෝඳහඹ යහඳෘති වහ විධිභත් අධීක්ණඹක් ඳළරීභ. 

 ීමති උල්රංඝනඹ කයන නිරධහරීන් ශත අනුගභනඹ කයන ක්රිඹහභහර්ග පිළිඵ දළනුත් කිරීභ. 
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05. 2017 - ංර්ධන යාඳිතිර රගතිඹ                   
 
ංඛ්යා ටවන-5.1 

5.1 ක්රිඹාකාමද ැරැ්මම් ායාංල රගතිඹ- (2017.12.31 දිනට) 

අනු 

අං

ක

ඹ 

ැඩටවන මුළු 

රතිඳාදන 

(රු.න්.) 

මබෞතික 

ුරක්කඹ 

රගතිඹ 

මරය 

(රු.න්.) 

මබෞතික රතිරාී

න් 

ංඛ්යා 

1 භහජ විඵර ගළන්වීේ වහ ග්රහභ 
ංර්ධන ළඩටවන 

           

740.00  
15,946 යහඳෘති 730.82 ළඩටවන්20,882  20,882 

2 අශරවි ංර්ධන ළඩටවන            

169.60  
2,080 ළඩටවන් 144.33 ළඩටවන් 2,561 6,719 

3 භහජ ංර්ධන වහ ඳරිය 
ළඩටවන 

           

200.00  
2,730 ළඩටවන් 197.68 ළඩටවන්4,747 310,706 

4 ්ජහමර ංවිධහන ංර්ධන 
ළඩටවන 

             

38.80  
03 ළඩටවන් 26.47 ළඩටවන් 03   25,460 

5 ශතොයතුරු තහක්ණ 
ළඩටවන 

             

30.00  
06 ළඩටවන් 28.26 ළඩටවන්05  

6 භෘද්ධි වනහධහය මීක්ණ 
ළඩටවන 

               

6.40  
01 ළඩටවන් 6.40 ළඩටවන් 01    

7 භහධය ළඩටවන 11.20 88 ළඩටවන් 11.16 ළඩටවන් 64    

8 ළරසුේ වහ ශභශවයුේ 
ළඩටවන 

               

4.00  
12 ළඩටවන් 3.59 ළඩටවන් 10   

එකතු 1,200.00  
 

1,148.71 
 

363,767 
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06. භාන සුඵාධන අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

6.1 .වැදින්වීභ: 

ශ්රී රංකහ තුර දිළිදු ්ජහශේ සුබහධනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ, ඳළළති යජඹන් විසින් විවිධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

කයන රද අතය ඳවත වන් ළඩටවන් ඉන් ්මුඛ්තහඹ ගීම. 

 
එනේ, 
 

1. යවහය මුද්දය රභඹ 

2. ජනවිඹ ළඩටවන 

3. භෘද්ධි ළඩටවන 

දිළිදුකභ පිටුදළකීශේ මලික ඳයභහර්ථඹ ශක්න්ද්රකය ගනිමින්  ක්රිඹහත්භක න යජශේ ්ධහන සුබහධන ළඩටවන ශර 

1994 සිට ශේ දක්හ භෘද්ධි යහඳහයඹ  ක්රිඹහත්භක ශමින් ඳති. ශභභ යහඳහයඹ ශ්රී රංකහ භෘද්ධි අධිකහරිඹ වහ 

භෘද්ධි ශකොභහරිස ජනයහල්  ශදඳහර්තශේන්තු ශර යඹතන ශදකක් ඹටශත් ක්රිඹහත්භක ව අතය වනහධහය 

ළඩටවන භෘද්ධි  ශකොභහරිස ජනයහල් ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශත් ක්රිඹහත්භක විඹ. 

එශභන්භ 2013 අංක 01 දයණ දිවිනළගුභ ඳනතින්  සථහඳනඹ කර දිවිනළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු 2016, අංක 

02 දයණ භෘද්ධි ඳනත ශර ංශලෝධනඹ ශමින් භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු ශර ක්රිඹහත්භක විඹ. ක 

අනු වනහධහය ළඩටවන  ශභභ ශදඳහර්තශේන්තුශේ වනහධහය අංලඹ  ඹටශත් දළනට ක්රිඹහත්භක ශේ. 

6.2.වනාධාය ැඩටවමන් රධාන අයමුණු: 

 දිළිදු ජනතහශේ ශඳෝණ අලයතහ පුයහදීභ වහ ංර්ධන අලයතහ වහ සවුන් ශඳශගළසවීභ. 

 නිහ ශරොතකියි අයමුදර වහ දහඹක කය ගළීමභ. 

 අනිහර්ඹඹ ඉතුරුේ තුලින් අඩු යදහඹේරහභිඹහ මරය ලශඹන් ලක්තිභත් කිරිභ. 

 භහජ යයක්ණ ළඩටවනට දහඹක කය ගනිමින් එභ ඳවුල් ර අශප්ක්ණසත වහ අනශප්ක්ණසත අධහනේ  

අසථහරදි මරය ලක්තිඹ රඵහදීභ. 

6.3.රතිරාීන් මතෝයා ගැනීභ 

2017 ජනහරි භ සිට භෘද්ධි ්තිරහබ රළබීභට සුදුසුකේ රඵන්ශන් ශඳය ර්ශේ ශදළේඵර් භ 31 දිනට වනහධහය 

රද ්තිරහීනන් ඳභණි. 
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6.4. වනාධාය ර්ගීකයණඹ 

ංඛ්යා ටවන-6.1 

ඳවුම්ග ාභාජික ංඛ්යා වනාධාය 

ටිනාකභ (රු.) 
වනාධාය දීභනා මඵදිඹන ආකායඹ 

අනිාර්ඹඹ 

ුතිරිරීමදම් 

(රු.) 

භාන 

ආයක්ණ 

(රු.) 

නිා 

මරොතරැයි 

අයමුදර (රු.) 

රතිරාියඹාට 

මගේඹ යුතු 

මුදර (රු.) 

04  ශවෝ 04 ට ළ ද 3500ද- 300ද- 100ද- 50ද- 3050ද- 

03 (තිශදශනකුට) 2500ද- 200ද- 100ද- 50ද- 2150ද- 

03 (තිශදශනකුට අඩු) 1500ද- 100ද- 100ද- 50ද- 1250ද- 

විඵරගළන් ව ඳවුල් 420ද- 270ද- 100ද- 50ද-  

 

6.5. පූනය ඳක්ඹ මත වනාධාය රඵාදීභ: 

පජය ඳක්ඹට හිමි වනහධහයඹ න්ශන් තනි පුද්ගරඹන්ට හිමි  රු.1500ද- ශේ  වනහධහය ටිනහකභයි .ඹ අවුරුදු 

18 ට අඩු පජය ඳක්ඹට හිමි වනහධහය මුදල් යඹතනශේ ීමතයහනුකර බහයකරු න්ශේ ගිණුේ රට ඵළයශකශර්.ශභභ 

යගමික යඹතන යජශේ ලිඹහඳදිංචි විඹ යුතුඹ. 

6.6.ැඩිතටි නිා/ශභා නිා/ආඵාධිත නිා 

ඳරිහ වහ ශභහයක්ක ශදඳහර්තශේන්තුශේ වහ භහජ ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ලිඹහඳදිංචිඹ රඵහ ඇති ්භහණත් 

යදහඹභක් ශනොරඵන අඹ තනි පුද්ගරඹන් ශේ රකහ රු1500ද- ක වනහධහයඹක් නිකුත් කය ඇත. ඹ අවුරුදු 18 ට 

අඩු දරුන්ශේ වනහධහය ඳහලිකහන් නමින් රඵහශදන අතය ඹ අවුරුදු18ට ළ ද දරුන් වහ ශක්ර රභඹට 

රඵහශද්. 

6.7.අියඹාචනා/ිඩමයෝධතා 

වනහධහය රළබිභට තභහට සුදුසුකේ තිබිඹදිත් ශනොරළබි ඇති ඵ වළඟීඹන්ශන් නේ ක පිළිඵ අභිඹහානහ ්හශද්ය ඹ 

ශල්කේ ශත ඉදිරිඳත් කර යුතුඹ. ශභශර රළශඵන අභිඹහානහ කරහඳ කරභනහකරු භගින් භෘද්ධි ංර්ධන 

නිරධහරීන් ශත රඵහදි  ඳරීක්හකය ශගන්හශගන ශඳොශයොත්තු ශල්ඛ්නඹක් කස කය තඵහ ගළීමභ ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 

විසින් කර යුතුඹ. 

6.8.වනාධාය අත්තටුවීභට/ අරංගු රීරිභට මවේතුන කරුණු  

 කිකිඹහ වහ විශද්ලගත වීභ.(විශද්ලගතවී භහ 06 කට ඳසු) 

 යජශේ කිකිඹහ රඵහදීභ. 

 යදහඹේ තත්ඹ ඉවරඹහභ. 

 අතය ශතොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරිභ. 

 භත්ඳළන් ඳහනඹට වහ සදුට ශඹොමු වීභ. 

ශකශේ ශතත් ශභභගින් ඳවුල් කකකඹ තත් අයණවීභ රක්හ ගළීමභ ශකශයහි  අධහනඹ  ශඹොමු ශකශර්. 
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6.9. වනාධාය මුද්ග රතිරාියඹා මත නිදව් රීරිභ. 

වනහධහය දීභනහ ශගවීභ වහ අලය මුදල් දිසත්රික් භෘද්ධි කහර්ඹහරඹ විසින් භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු භේටමින් 

රඵහශදන භහසික උඳරීභ හර්තහ ඳදනේකය ගනිමින්  ්ධහන කහර්ඹහරඹ භගින් භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකුශේ නිර ජංගභ 

ගිණුභ ශත ඉශරක්ශරොනික මුදල් ශ්ේණඹ කර ඳසු ්තිරහීනන්ශේ ඉතුරුේ ගිණුේ වයවහ මුදල් ශගවීභට කටයුතු 

කයයි. 

 ංඛ්යා ටවන-6.2 

ඳසුගිඹ ය 05 තුශ භිද්ධි වනාධාය රතිරාීන් ංඛ්යා (2013 - 2017) 

ර්ඹ රතිරාීන් ංඛ්යා 
2013 1,477,173 

2014 1,479,811 

2015 1,453,078 

2016 1,407,235 

2017 1,388,242 
 

 ංඛ්යා ටවන-6.3 

ඳසුගිඹ ය 05 තුශ භිද්ධි වනාධාය ැඩටවමන් ිඩඹදභ (2013 - 2017) 

ර්ඹ ිඩඹදභ (රු .(  

2013 15,255,979,958.73 

2014 15,041,799,341.62 

2015 40,209,736,640.00 

2016 40,740,170,648.31 

2017 39,707,051,488.00 

 

 ංඛ්යා ටවන-6.4 

2017 ර්මේ භිද්ධි රතිරාීන් ංඛ්යා දිත්්රික්ක අනු 

දි්ත්රික්කඹ රු .420  රු .1500  රු 2500-  රු .3500-  
මුළු රතිරාීන් 

ංඛ්යා 
මකොශම 1,108 21,161 8,718 15,364 46,351 
ගම්ඳව 6,414 41,130 20,365 40,074 107,983 
කළුතය 5,259 0 10,226 20,281 59,666 
භවනුය 6,507 31,296 14,213 30,210 82,226 
භාතම්ග 2,807 15,738 7,382 13,767 39,694 
නුයඑළිඹ 7,479 12,762 5,976 12,475 38,692 
ගා්ගර 7,230 20,526 11,369 28,747 67,872 
භාතය 4,142 23,502 10,733 23,308 61,685 
වම්ඵන්මතොට 5,879 15,107 9,582 22,254 52,822 
ඹාඳනඹ 0 13,169 9,122 31,022 53,313 
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භන්නායභ 0 3,248 2,104 7,666 13,018 
වුනිඹා 2,693 2,956 1,552 4,657 11,858 
මුරතිේ 44 2,086 2,453 6,476 11,059 
රීළිමනොච්චි 0 2,964 1,882 6,710 11,556 
භඩකරපු 15,709 21,787 9,889 30,547 77,932 
අම්ඳාය 12,958 21,569 10,111 27,226 71,864 
ත්රිු ණාභරඹ 5,973 11,508 5,723 14,786 37,990 
ු රුණෑගර 7,962 50,960 26,297 53,587 138,806 
පුත්තරභ 1,346 21,893 8,549 18,234 50,022 
අනුයාධපුයඹ 4,033 22,997 11,089 20,832 58,951 
මඳොමශොන්නරු 3,740 7,530 5,497 10,676 27,443 
ඵදු්ගර 5,194 19,296 9,470 20,695 54,655 
මභොණයාගර 6,725 12,569 7,684 17,901 44,879 
යත්නපුයඹ 10,189 26,596 20,164 47,929 104,878 
කෑග්ගර 7,638 19,421 11,329 24,639 63,027 
එකතු 131,029 465,671 241,479 550,063 1,388,242 
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ංඛ්යා ටවන-6.5 

2017 ර්මේ වනාධාය මඵදාවැමදභ 

අනු 

අංකඹ 

දි
්
ත්රි
ක්
ක
ඹ

 

රු
. 
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2
0
/=
 (
1
) 

රු.1500/= 

මු
ළු
 රු
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1
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0
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ර
ති
ර
ාී
න්
 
ංඛ්
ය
ා
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6
+
7
) 

(8
) 
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2
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0
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0
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ය
ා
  

(1
+
8
+
9
+
1
0
) 
 (
1
1
) 

අනිාර්ඹ ුතිරිරීමදම් 
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ර
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ය
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) 
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ා
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ා
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ආ
ඵ
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ඹ
ත
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ා
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ර
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අ
ම
න
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ාර්
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ු
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3
) 

1 මකොශම 1,108 943 222 516 541 2,222 18,939 21,161 8,718 15,364 46,351 222,200 8,545,860 92,055,150 92,277,350 4,635,100 2,317,550 107,775,860 

2 ගම්ඳව 6,414 1,223 91 877 13 2,204 38,926 41,130 20,365 40,074 107,983 220,400 21,719,580 217,422,950 217,643,350 10,798,300 5,399,150 255,560,380 

3 කළුතය 5,259 1,282 30 303 0 1,615 22,285 23,900 10,226 20,281 59,666 161,500 11,777,930 113,717,950 113,879,450 5,966,600 2,983,300 134,607,280 

4 ගා්ගර 7,230 1,137 98 133 39 1,407 19,119 20,526 11,369 28,747 67,872 140,700 14,761,900 137,779,200 137,919,900 6,787,200 3,393,600 162,862,600 

5 භාතය 4,142 837 396 90 5 1,328 22,174 23,502 10,733 23,308 61,685 132,800 12,474,740 123,542,850 123,675,650 6,168,500 3,084,250 145,403,140 

6 වම්ඵන්මතොට 5,879 290 16 1 19 326 14,781 15,107 9,582 22,254 52,822 32,600 11,658,030 107,359,750 107,392,350 5,282,200 2,641,100 126,973,680 

7 යත්නපුය 10,189 597 166 0 60 823 25,773 26,596 20,164 47,929 104,878 82,300 23,739,830 222,781,050 222,863,350 10,487,800 5,243,900 262,334,880 

8 කෑග්ගර 7,638 354 76 125 37 592 18,829 19,421 11,329 24,639 63,027 59,200 13,602,660 123,782,550 123,841,750 6,302,700 3,151,350 146,898,460 

9 භවනුය 6,507 1,075 106 173 83 1,437 29,859 31,296 14,213 30,210 82,226 143,700 16,648,390 161,818,450 161,962,150 8,222,600 4,111,300 190,944,440 

10 භාතම්ග 2,807 315 5 70 0 390 15,348 15,738 7,382 13,767 39,694 39,000 7,899,190 77,533,150 77,572,150 3,969,400 1,984,700 91,425,440 

11 නුයඑළිඹ 7,479 273 2 37 20 332 12,430 12,762 5,976 12,475 38,692 33,200 8,200,030 66,849,650 66,882,850 3,869,200 1,934,600 80,886,680 

12 ු රුණෑගර 7,962 885 41 139 8 1,073 49,887 50,960 26,297 53,587 138,806 107,300 28,473,940 283,678,900 283,786,200 13,880,600 6,940,300 333,081,040 

13 පුත්තරභ 1,346 167 62 99 45 373 21,520 21,893 8,549 18,234 50,022 37,300 9,695,420 101,360,300 101,397,600 5,002,200 2,501,100 118,596,320 

14 ඵදු්ගර 5,194 617 11 122 0 750 18,546 19,296 9,470 20,695 54,655 75,000 11,359,480 107,600,250 107,675,250 5,465,500 2,732,750 127,232,980 

15 මභොණයාගර 6,725 330 0 25 0 355 12,214 12,569 7,684 17,901 44,879 35,500 9,944,250 86,829,900 86,865,400 4,487,900 2,243,950 103,541,500 

16 අනුයාධපුය 4,033 554 4 12 47 617 22,380 22,997 11,089 20,832 58,951 61,700 11,794,310 116,125,200 116,186,900 5,895,100 2,947,550 136,823,860 

17 මඳොමශොන්නරු 3,740 404 42 104 20 570 6,960 7,530 5,497 10,676 27,443 57,000 6,008,000 53,792,850 53,849,850 2,744,300 1,372,150 63,974,300 

18 අම්ඳාය 12,958 180 0 203 38 421 21,148 21,569 10,111 27,226 71,864 42,100 15,803,460 131,739,200 131,781,300 7,186,400 3,593,200 158,364,360 

19 ඹාඳනඹ 0 16 2,903 69 463 3,451 9,718 13,169 9,122 31,022 53,313 345,100 12,102,800 130,690,650 131,035,750 5,331,300 2,665,650 151,135,500 

20 භඩකරපු 15,709 37 6 5 368 416 21,371 21,787 9,889 30,547 77,932 41,600 17,520,430 141,663,450 141,705,050 7,793,200 3,896,600 170,915,280 

21 ත්රිු ණාභරඹ 5,973 28 1,128 11 117 1,284 10,224 11,508 5,723 14,786 37,990 128,400 8,215,510 71,786,750 71,915,150 3,799,000 1,899,500 85,829,160 

22 ේනිඹා 2,693 2 0 0 0 2 2,954 2,956 1,552 4,657 11,858 200 2,730,010 21,235,650 21,235,850 1,185,800 592,900 25,744,560 

23 මුරතිේ 44 8 326 23 61 418 1,668 2,086 2,453 6,476 11,059 41,800 2,612,080 27,633,250 27,675,050 1,105,900 552,950 31,945,980 

24 භන්නායභ 0 3 0 1 1 5 3,243 3,248 2,104 7,666 13,018 500 3,044,900 31,964,900 31,965,400 1,301,800 650,900 36,963,000 

25 රීළිමනොච්චි 0 0 8 24 0 32 2,932 2,964 1,882 6,710 11,556 3,200 2,682,600 28,216,800 28,220,000 1,155,600 577,800 32,636,000 

එකතු 
 
131,029 11,557 5,739 3,162 1,985 22,443 443,228 465,671 241,479 550,063 1,388,242 2,244,300 293,015,330 2,778,960,750 2,781,205,050 138,824,200 69,412,100 3,282,456,680 
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07. භාන ආයක්ණ අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

7.1 වැදින්වීභ 

අංක 8 දයණ බහයකහය සප්පු භගින් 1997.01.01 දින සිට ඵර ඳළළත්ශන ඳරිදි භෘද්ධි ශකොභහරිස ජනයහල් 

ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශත් භෘද්ධි භහජ යයක්ණ අයමුදර යයේබ කය ඳත්හශගන ඹනු රළශබ්. ශභභ අයමුදර 

යජඹට අඹත් හනිජ ශනොන යඹතනඹක් ශර ළරශක්. ක අනු භහජ යයක්ණ අයමුදර යජශේ ්තිඳහදන 

ලින් ඹළශඳන යඹතනඹක් ශනොන අතය, යඹතනඹ විසින්භ යදහඹේ උඳඹහගන්නහ ඵළවින් ශභශේ ර්ගීකයණඹ 

කිරීභකට රක් කය ඇත. 

 

2013 අංක 01 දයණ දිවිනළගුභ ංර්ධන ඳනතට අනු දිවිනළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු පිහිටුවීශේ දී 

භෘද්ධි ශකොභහරිස ජනයහල් ශදඳහර්තශේන්තු ද මීට කකහඵද්ධ කයන රදී. ක අනු දිවිනළගුභ ංර්ධන 

ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශත් දිවිනළගුභ භහජ යයක්ණ අයමුදර ශර ක්රිඹහත්භක ව අතය, 2017 ර්ශේ භෘද්ධි 

ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු නමින් ශදඳහර්තශේන්තු නහභඹ ංශලෝධනඹ වීභත් භග භෘද්ධි භහජ යයක්ණ 

අයමුදර නමින් ක්රිඹහත්භක ශේ. ශදඳහර්තශේන්තු ්ධහනිඹහශේ බහඳතිත්ශඹන් යුතු හභහජිකඹන් 10 

ශදශනකුශගන් භන්විත භහජ යයක්ණ බහයකහය භණ්ඩරඹ භගින් අයමුදශල් කරභනහකයණ කටයුතු සිදු ශේ.  
 

දැක්භ:  භිද්ධිභත් රනාක් දවා සුයක්ෂිත මවටක් 

මභමවය:    අමප්ක්ෂිත වා අනමප්ක්ෂිත මුහුණමදන සිදුවීම්රදී බිැටීභට ුඩමනොදී භිද්ධි 

                   රතිරාීන් ආර්ථිකභඹ, භාජීඹ, මෞඛ්යභඹ ව අධයාඳනික ඔා තැමභ. 

 

අයමුණු:  

 

 භෘද්ධි වනහධහයරහීනන් ව භහජශේ අහසි වගත තත්ඹට ඳත් පුද්ගරඹන්, කණ්ඩහඹේ, 

යඹතනතභ යර්ථික ක්රිඹහකහයකේ ර නිඹළලීශේදී අනශප්ක්ණසත වහ අශප්ක්ණසත මුහුණ දිභට සිදුන 

මරයභඹ දුසකයතහ අභ කය සවුන්ශේ භහීවඹ වහ ීවන තත්ඹ  සුයක්ණසත කිරිභ. 

 වනහධහයරහීන ්ජහශේ ශඳෝණ භේටභ ඉවර නංහ සවුන්ශේ භහීවඹ වහ යර්ථික තත්ඹ නගහ 

සිටුවීභට ක්රිඹහ කිරීභ. 

 

අංලමේ භථ් රගතිඹ:-  

 ්තිරහීන දහඹක මුදල් රළබීේ - ංඛ්යා ටවන-7.1 

 ්තිරහීන ශගවීේ ව බහයකහය භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත සිදු කර ශගවීේ -  ංඛ්යා ටවන-7.2 

 යශඹෝජන විසතය :- ංඛ්යා ටවන-7.3 
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ංඛ්යා ටවන-7.1 
 

භිද්ධි භාන ආයක්ණ අයමුදර 

 

2011 ර්මේ සිට 2017 දක්ා දාඹක මුද්ග රැමම් 
 

ර්ඹ රතිරාී ංඛ්යා රැමම් )රු(.  

2011 1,006,026 526,956,418.80 

2012 1,262,216 661,148,580.38 

2013 1,479,960 775,202,873.40 

2014 1,480,450 775,464,467.85 

2015 1,466,090 767,937,637.00 

2016 1,419,534 1,570,238,635.00 

2017 1,407,235 1,677,301,000.00 

 එකතු 6,754,249,612.43 
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ංඛ්යා ටවන-7.2 

භිද්ධි  භාන ආයක්ණ අයමුදර 

2011 ර්ඹ සිට 2017  දක්ා  රතිරාබ මගවීම් 

ර්ඹ උඳත් ිඩාව මයෝග භයණ ිඩමලේ උඳත් ශියත් එකතු 

 

රභාණඹ මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. 

ාය 

ගණන මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. 

2011        5,540  

    

26,968,500.00  

      

20,192  

     

55,208,000.00       16,361  

    

23,229,300.00  

      

19,954  

     

199,535,000.00      

     

138,020  

     

69,028,000.00  

     

200,067       373,968,800.00  

2012        5,148  

    

25,740,000.00  

      

24,405  

     

73,213,000.00       22,460  

    

61,993,900.00  

      

24,187  

     

241,865,000.00      

     

125,151  

   

105,792,500.00  

     

201,351       508,604,400.00  

2013        9,902  

    

49,507,000.00  

      

29,287  

   

135,116,000.00       29,699  

    

83,438,000.00  

      

29,009  

     

290,090,000.00      

     

177,313  

   

177,043,000.00  

     

275,210       735,194,000.00  

2014      10,833  

    

54,160,000.00  

      

32,630  

   

163,098,000.00       32,969  

    

91,714,270.00  

      

28,690  

     

286,891,500.00      

       

70,040  

     

70,040,000.00  

     

175,162       665,903,770.00  

2015      10,015  

    

50,075,000.00  

      

34,111  

   

170,555,000.00       33,423  

    

92,072,200.00  

      

29,154  

     

291,545,000.00      

     

225,952  

   

225,952,000.00  

     

332,655       830,199,200.00  

2016        7,884  

    

56,405,000.00  

      

29,853  

   

215,562,500.00       36,758  

  

111,245,700.00  

      

26,739  

     

382,120,000.00   34  

   

135,000.00  

     

222,128  

   

222,128,000.00  

     

323,396       987,596,200.00  

2017 6369 47727500 27905 209201500 51719 144152800 28228 423370000 5838 29242000 131465 200736000 251524 1054429800 

එකතු 55691 310583000 198383 1021954000 223389 607846170 185961 2115416500 5872 29377000 1090069 1070719500 1759365 5155896170 
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ංඛ්යා ටවන-7.3  

භිද්ධි භාන ආයක්ණ අයමුදර 

 

2017/12/31 දිනට ආමඹෝනන  ිඩ්තයඹ 

      

 

ආමඹෝනනඹ කයන රද 
ආඹතනඹ  ආමඹෝනන දිනඹ  ආමඹෝනන මුදර 

 ආමඹෝනන 
කාරඹ 

අමඹෝනන 
මඳොළී 

 ආමඹෝනන මඳොළී 
මුදර     

 යාගැනීමම් ඵදු 
8% 

 රැමඵන මුළු 
මඳොළී ආදාඹභ   මුළු උඳරබ්ධි මුදර 

     

අනුඳාතඹ 
% 

    

1 

රංකහ ඵළංකු - 

ශටොරින්ටන් 2017-08-18 

       

121,863,851.42   භහ 06  11.75 

             

7,100,656.05  

             

568,052.48  

        

6,532,603.57  128,396,454.99  

 

එකතු   

       

121,863,851.42      7,100,656.05 568,052.48 6,532,603.57 128,396,454.99  

2 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර  2017-08-09 

       

167,119,156.15   භහ 06  12.25 

           

10,151,916.41  

             

812,153.31  

        

9,339,763.10  176,458,919.25  

3 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර  2017-10-26 

       

106,210,000.00   භහ 06  11.75 

             

6,188,551.16  

             

495,084.09  

        

5,693,467.07  111,903,467.07  

4 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර  2017-11-29 

    

1,425,197,198.48   භහ 06  11.50 

           

81,275,286.81  

          

6,502,022.94  

      

74,773,263.87  1,499,970,462.35  

5 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර  2017-11-30 

       

559,043,366.89   භහ 06  11.50 

           

31,880,788.17  

          

2,550,463.05  

      

29,330,325.12  588,373,692.01  

6 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර    2017-12-04 

       

685,612,712.12   භහ 06  11.50 

           

39,098,708.50  

          

3,127,896.68  

      

35,970,811.82  721,583,523.94  

7 

භවජන ඵළංකු, 

ඵත්තයමුල්ර    2017-12-19 

       

520,212,379.05   භහ 06  11.25 

           

29,021,437.17  

          

2,321,714.97  

      

26,699,722.20  546,912,101.25  

 

එකතු   

    

3,463,394,812.69      

        

197,616,688.23  

      

15,809,335.06  

   

181,807,353.17  3,645,202,165.86  
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අනු 

අංකඹ 
 
 

ආමඹෝනනඹ කයන රද 

ආඹතනඹ 
ආමඹෝනන දිනඹ ආමඹෝනන මුදර 

ආමඹෝනන 

කාරඹ 

අමඹෝනන 
මඳොළී 

අනුඳාතඹ 

% 

ආමඹෝනන මඳොළී 

මුදර 

යාගැනීමම් ඵදු 

8% 

රැමඵන මුළු 

මඳොළී ආදාඹභ 
මුළු උඳරබ්ධි මුදර 

8 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 
ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර 2017-07-03    2,249,129,266.68   06 months  12.85  

          
143,318,830.27  

            
11,465,506.42            131,853,323.85   

9 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර 2017-11-19 

       

589,347,065.18   භහ 06  11.65 

           

34,329,466.55  

          

2,746,357.32  

      

31,583,109.22  620,930,174.40  

10 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර   2017-12-02 

       

150,332,511.53   භහ 06  11.50 

             

8,644,119.41  

             

691,529.55  

        

7,952,589.86  158,285,101.39  

11 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර   2017-12-05 

    

1,376,292,321.02   භහ 06  11.50 

           

79,136,808.46  

          

6,330,944.68  

      

72,805,863.78  1,449,098,184.80  

12 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර   2017-12-06 

       

797,775,720.89   භහ 06  11.50 

           

45,872,103.95  

          

3,669,768.32  

      

42,202,335.64  839,978,056.53  

13 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර  2017-12-07 

       

940,759,772.74   භහ 06  11.50 

           

54,093,686.93  

          

4,327,494.95  

      

49,766,191.98  990,525,964.72  

14 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර  2017-12-12 

       

262,006,556.32   භහ 06  11.50 

           

15,065,376.99  

          

1,205,230.16  

      

13,860,146.83  275,866,703.15  

15 

ජහතික ඉතිරි කිරීශේ 

ඵළංකු, ඵත්තයමුල්ර   2017-12-15 

       

136,753,922.97   භහ 06  11.50 

             

7,863,350.57  

             

629,068.05  

        

7,234,282.53  143,988,205.50  

 

එකතු   

    

4,253,267,870.65      

        

245,004,912.86  

      

19,600,393.03  

   

225,404,519.83  4,478,672,390.48  

 

    

    

7,838,526,534.76      

        

449,722,257.15  

      

35,977,780.57  

   

413,744,476.57  8,252,271,011.33  
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7.2 භාන ආයක්ණ අයමුදම්ග බායකාය භණ්ඩරමේ අනුභැතිඹ රත් ිඩමලේ මගවීම් 
 

භෘද්ධි ්තිරහීනන් විසින් සකළභළත්ශතන් ශදනු රඵන භහසික දහඹකත්ඹ වහ එභ දහඹකත් මුදලින් ්තිරහීන 

ශගවීේ සිදු කිරීශභන් අනතුරු ඉතිරි න මුදල් යහජය ඵළංකු ර යශඹෝජනඹ කිරීශභන්  උඳඹහ ගන්නහ ශඳොලී 

යදහඹේ භගින් ශභභ අයමුදර ශගොඩනළගී ඇත. එශේ ශගොඩනගහගත් අයමුදර තුලින් භෘද්ධි ්තිරහීනන්, 

අඩුයදහඹේරහීනන් වහ අහසි වගත තත්ඹන්ට ඳත්ව පුද්ගරඹන්,කණ්ඩහඹේ, යඹතන ව ්තිරහීන ශනොන 

නිවුන් දරු උඳත් වහ ්තිරහබ ශදනු රළශබ්. ප් යධහන ලශඹන් උඳත් ,නිවුන් දරු උඳත්, විහව,ශයෝවල් ගතවීභ, 

භයණ ව සිප්ශදොය ශියත් ඹන අශප්ක්ණසත වහ අනශප්ක්ණසත සිදුවීේ වහ යක්ණ රභශේදඹක් ලශඹන් 

්තිරහබ රඵහ ශද්. මීට අභතය භෘද්ධි භහජ යයක්ණ බහයකහය භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ භත භහජශේ අහසි 

වගත තත්ඹට ඳත් පුද්ගරයින්, කණ්ඩහඹේ, යඹතන වහ මරයභඹ ව ද්රයභඹ යධහය රඵහ ශද්.  

 

ංඛ්යා ටවන-7.4 
 

අනු අංකඹ ර්ඹ මුදර (රු  .ලත ) 

1 2015 1,350,000.00 

2 2016 228,586,587.11 

එකතු 229,936,587.11 

 

ඉරක්ක කණ්ඩහඹභ :-       I. භෘද්ධි ්තිරහීනන් 

II. භහජශේ අහසි වගත තත්ඹට ඳත් පුද්ගරඹන්, කණ්ඩහඹේ, යඹතන 

 

7.3 ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ:  

භෘද්ධි ්තිරහීනන් සකළභළත්ශතන් ශදනු රඵන රු.100ද= ක භහසික දහඹකත්ඹ වහ එභ දහඹකත් මුදලින් 

්තිරහීන ශගවීේ සිදු කිරීශභන් අනතුරු ඉතිරි න මුදල් යහජය ඵළංකු ර යශඹෝජනඹ කිරීශභන්  උඳඹහ ගන්නහ 

ශඳොලී යදහඹේ උඳශඹෝගී කයශගන උඳත්, විහව, ශයෝවල් ගතවීේ, නිවුන් දරු උඳත් ව සිප්ශදොය ශියත් වහ 

්තිරහබ රඵහ ශද්. ශභභ සිදුවීේ අතරින් ්භහණඹ නිලසචිතභ දළක්විඹ වළකි සිදුවීභ න්ශන් සිප්ශදොය ශියත් 

ඳභණි. එනේ යකට සිප්ශදොය ශියත්රහීන ංඛ්යහ 10,000 ක් න අතය භකට රු.1,500ද= ඵළගින් ය 

ශදකක් වහ මිලිඹන 360ක් ශන් ශකශර්. අනිකුත් සිඹළුභ සිදුවීේ ේඵන්ධශඹන් නිලසචිත ගණනඹ කිරීභක් 

දළක්විඹ ශනොවළක. ඉවත සිඹළුභ සිදුවීේ ශනුශන් ්තිරහබ ශගවීේ කයනුශේ ඳවත යකහයඹටඹ. 
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ක අනු ඳශමු ්ධහන කහර්ඹහරශේ භෘද්ධි භහජ යයක්ණ අංලඹ භගින් ර්ඹ යයේබශේ දී සිඹළු ්හශද්ය ඹ 

ශල්කේ කහර්ඹහර වහ දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ ශත අත්තිකහයේ මුදරක් නිදවස කයනු රළශබ්. එභ අත්තිකහයේ 

මුදල් උඳශඹෝගී කය ශගන ්තිරහබ වහ ශගවිේ කර යුතු අතය, ඉන්ඳසු අදහර විඹදේ ්තිපර්ණඹ කය ගත යුතුඹ. 

 

අදහර සිදුවීේ වහ භ බහය ංර්ධන නිරධහරිඹහ විසින් නිසි ශර ේපර්ණ කයන රද අඹදුේඳර භග අදහර 

ලිපි ශල්ඛ්ණ කරහඳ බහය කශභනහකරු ශවත් ්ජහමර ඵළංකු මිති කරභනහකරු ශත බහය දිඹ යුතුඹ. ඉන්ඳසු 

එභ අඹදුේඳත් ්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහරශේ මරසථහන කරභනහකරු ශත බහය දිඹ යුතුඹ. ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 

කහර්ඹහරශේ විඹබහය නිරධහරි විසින් එභ අඹදුේඳත් ්හශද්ය ඹ ශල්කේ ශත ඉදිරිඳත් කයනු රළශබ්. ඉන් 

අනතුරු ්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහරශේ ගණකහධිකහරී විසින් විඹදේ වතික කිරීශභන් ඳසු අදහර ්තිරහීනන්ට 

භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු මිති වයවහ ශගවීේ සිදුකයනු රඵයි.  

 

්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහරඹට අඹත් සිඹළු ේරට අදහර සිදුකර ්තිරහබ ශගවීේ දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ 

භගින් ්තිපර්ණඹ කය ගළීමභට කටයුතු කර යුතුඹ. ඉන්ඳසු දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ භගින් අදහර සිඹළු 

්හශද්ය ඹ ශල්කේ ශකොේශහලර සිඹළු ්තිරහබ ශගවිේ ්ධහන කහර්ඹහරශේ භෘද්ධි භහජ යයක්ණ අයමුදර 

භගින් ්තිපර්ණඹ කය ගත යුතුඹ. ඹේ යකහයඹකට රඵහදුන් අත්තිකහයේ මුදල් ්භහණත් ශනොශේ නේ භහජ 

යයක්ණ අයමුදර භගින් නළත අත්තිකහයේ ඉල්ලුේකර වළක. 

මීට අභතය බහයකහය භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ භත අසථහනුකර භෘද්ධි ්තිරහීනන්ට, අඩුයදහඹේරහීනන්ට වහ 

භහජශේ අහසිවගත තත්ඹට ඳත් පුද්ගරඹන්, කණ්ඩහඹේ, යඹතන වහත් අදහර අලයඹතහන්ට මරයභඹ 

වහ ද්රයභඹ යධහය රඵහ ශද්. 

 

 ක්රිඹහත්භක කයන රද සථහනඹ:-  

භ       කරහඳ කහර්ඹහරඹ       ්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහරඹ        ්ජහමර ඵළංකු මිතිඹ 

 දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ කහර්ඹහරඹ             ්ධහන කහර්ඹහරශේ භෘද්ධි භහජ යයක්ණ අයමුදර 

 

අනුභත රතිඳාදන :-  2017 ක්රිඹහකහරී ළරළසභ අනු රු.මිලි.2,227 ක ශගවීේ සිදු කය ඇත. 

 

ආයම්බ කර දිනඹ:-  2017.01.01 

 

අන් කර දිනඹ:-  2017.12.31 
 

ිඩඹදම් ාර්තා:- 2017.12.31දිනට බහයකහය භණ්ඩරශේ අනුභළතිඹ භත ශගවීේ -ංඛ්යා ටවන-7.5 

2017.12.31 දිනට විඹදභ ්තිරහීන ශගවීේ - ංඛ්යා ටවන-7.6 
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ංඛ්යා ටවන7.5 

භාන ආයක්ණ අයමුදර 
 

ිඩමලේ මගවීම් 2017 නනාරි 01 සිට මදැම්ඵර් 31 දක්ා 
අනු
අංක

ඹ 
ර්ඹභහඹ විසතයඹ ශගන්ශන් කහටද මුදර රු. ලත 

1 2017 භෘද්ධියදර්ල ගේභහන ළඩටවන ඹටශත් නිඳහයක්ක ළසිකිලි ඳවසුකේ රඵහදීභ. දිසත්රික් 25 දවහ 
        
37,765,000.00  

2 2017 ජනහරි 
ත්රිදසිංවර භධයභවහ විදයහරශේ අඩුයදඹේරහීන ඳවුල්ර දරුන් දවහ තර්ඹහදක බහණ්ඩමිරදී ගළීමභ 
ශනුශන් ශගවීභ. 

ත්රිකුණහභරඹ ්ධහන ලහඛ්හභවජන ඵළංකු 
ගි.අ.66100150035794 

             
520,000.00  

3 
2017 

ශඳඵයහරි 
ඉන්දිඹහශේනදිල්ලි නගයශේ ඳළළත්ශන නහටය උත්ඹට වබහගිවීභ දවහ විදයහර්ථයින් 17 
ශදනහට ගුන්ටිකේඳත් මිරදීගළීමභ ශනුශන් ශගවීභ. 

ශෞන්දර්ඹ කරහ විලසවිදයහරඹ ශකොශස 7 
             
816,000.00  

4 
2017 

ශඳඵයහරි 
2017.12.19 දින ශබ්රුර ඵහුදින ඹහරහ අනතුරින් මිඹගිඹ පුද්ගරයින්ශේ භයණ ශනුශන්ශගවීභ. 

එක්භයණඹක් ශනුශන් රු. 25000/= ඵළගින් 
භයණ 12 ක් දවහ 

             
300,000.00  

5 2017 භහර්තු 
යටශනුශන් පිබිශදන පුරතිසි ශඹෞනඹතරුණකදවුය දවහ ශඵොටේ 3500 ක් රඵහ ගළීමභ දවහ 
ශගවීේ කිරීභ. 

දිසත්රික් ශල්කේශඳොශරොන්නරු 
          
1,680,000.00  

6 2017 භහර්තු යසිඹහනු ්රණහඵහධිතක්රිකේ තයගහලිඹට වබහගින භෘද්ධිරහීන ක්රීඩකයින් දවහ යධහය ළඳයීභ. ශ්රි රංකහ ්රණහඵහධිතක්රිකේ ංගභඹ 
             
700,000.00  

7 2017 භහර්තු භෘද්ධි යදර්ල ගේභහනළඩටවන ඹටශත් නිඳහයක්ක ළසිකිලි ඳවසුකේ රඵහදීභ. 
දි.ශල්.වේඵන්ශතොටරු.595,000/= 
දි.ශල්.ත්රිකුණහභරඹ රු.105,000/= 

             
700,000.00  

8 2017 භළයි 
ශප්යහශදණිඹවිලසවිදයහරශේ අධයහඳනඹ රඵන අඩුයදඹේරහීන වහ භෘද්ධිරහීන ඳවුල්ර සිසුන් 
දවහයයේබකයන රද අයමුදර දවහ මුදල් නිදවස කිරිභ. 

sir ivor jennings endowment fund bank of 
ceylon kollupitiya branch a/c no 
0080645032 

          
1,000,000.00  

9 2017 භළයි හලිඹපුය ළ දහිටි නිහශේඅළුත්ළ දඹහන් ශනුශන් හිග මුදල් රඵහදීභ. දිසත්රික් ශල්කේඅනුයහධපුයඹ 
          
1,666,916.42  

10 2017 භළයි භෘද්ධි යදර්ල ගේභහනළඩටවන ඹටශත් නිඳහයක්ක ළසිකිලි ඳවසුකේ රඵහදීභ. දි. ශල්. ගේඳව 
          
3,500,000.00  

11 2017 භළයි ශ්රි රංකහ දෘලයහඵහධිතේශේරන ශගොඩනළගිලි අයමුදර දවහ මුදල් නිදවස කිරිභ. 
ශ්රිරංකහ ජහතික ්රණහඵහධිත ේශේරනඹ 
භවජන ඵළංකු නහයශවේන්පිට ලහඛ්හ ගි. අ. 
078100122285318 

          
2,000,000.00  

12 2017 ජුනි නිරහශේලි පුල්රඹහර් ශකෝවිර්තිංසකයණඹ කිරිභට මුදල් රඵහදීභ. දිසත්රික් ශල්කේත්රිකුණහභරඹ 
             
845,153.30  

13 2017 ජුනි 
ගංතුයවහ නහඹහඹහශභන් විඳතටඳත් භෘද්ධි වහ අඩුයදඹේරහභි ඳවුල්ශත බහණ්ඩ 
මිරදීගළීමභශනුශන් ශගවීභ. 

union development & investment company 
(pvt) limited 

        
18,187,500.00  

14 2017 ජුනි 
ගංතුයවහ නහඹහඹහශභන් විඳතටඳත් භෘද්ධි වහ අඩුයදඹේරහභි ඳවුල්ශත බහණ්ඩ මිරදී 
ගළීමභශනුශන් ශගවීභ. 

tegma city sale centre 
        
41,231,250.00  
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15 2017 ජුනි 
ගංතුය වහ නහඹ ඹහශභන්  විඳතට ඳත් වුන්ට බහණ්ඩ දළමීභ දවහ භෘද්ධි  නහභඹ හිත ඵෆේ මිරදී 
ගළීමභ ශනුශන් ශගවීභ. 

kandy plastics (pvt) ltd 
             
527,140.57  

16 2017 ජුනි ශදොයගමු භවහ විදයහරශේ  සිසුන්ශේ  භසත රංකහ ංගීත තයගහලිඹට ශගවීේ කිරිභ. 
ඳහළල් ංර්ධන මිතිඹ ශදොයගමු භවහ 
විදයහරඹ ගි.අ. 0075667096 

               
80,000.00  

17 2017 ජුලි 
වංශේරිඹහශේ ඳළළත්ශන ශඵොක්සිං තයගහලිඹට වබහගින ක්රී දකහ වහ පුහුණුකරු ශනුශන් 
මුදල්රඵහදීභ. 

කශභණහකරු භෘද්ධි ්ජහමුරඵළංකු 
වගුයන්ශකත 

             
400,000.00  

18 2017 ජුලි 
ගංතුය වහ නහඹ ඹහශභන් විඳතට ඳත් භෘද්ධි වහ අඩු යදඹේරහභි ඳවුල් ශත බහණ්ඩ මිරදී 
ගළීමභශනුශන් ශගවීභ. 

tegma city sale centre 
        
32,985,000.00  

19 2017 ජුලි විලස විදයහර අධයහඳනඹ දවහ යධහය මුදල් රඵහදීභ. 
ීව.ංීව දිශන්ස භෘද්ධි ්ජහමුර ඵළංකු 
යහපිටිඹ ලහඛ්හගි.අ. 8521112130543 

             
100,000.00  

20 
2017 

අශගෝසතු 
සලිේපික් ක්රිඩක ක්රි දකහන් ඇගයීශේ උත්ඹ දවහ මුදල් රඵහදීභ. ක්රිඩහ ංර්ධන අයමුදරක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

          
1,000,000.00  

21 
2017 

අශගෝසතු 
ජඳන් ය යත්රහීනන්ශේ විබහග ශ්ේල ගහසතුශගවීභ.   

               
85,500.00  

22 
2017 

අශගෝසතු 
ජඳන් ය යත්රහීනන්ශේ නිල්රස  ශන්හසික ගහසතු ශගවීභ. 

සථහනබහයනිරධහරි, නිල්රස පුහුණු 
භධයසථහනඹ ගි.අ. 0078295667 

          
1,340,640.00  

21 
2017 

ළප්තළේඵර් 
ජහතයන්තය බිහිරිදිනඹටවබහගි න්නන්ශේ දිහ යවහයඹ ළඳයීභට මුදල් රඵහදීභ. ශ්රි රංකහ බිහිරිවුන්ශේභධයභ ේශේරනඹ 

             
200,000.00  

22 
2017 

ළප්තළේඵර් 
ජඳන් ය යත්රහීනන් තිශදශනකුශේ වීහ රඵහගළීමභ ශනුශන් ශගවීභ ශියත්රහභින් තිශදශනකුදවහ 

               
22,500.00  

23 
2017 

සක්ශතෝේඵර් 
ජඳන් ශියත්රහභින් තිශදනහශේ ගුන් ටිකේඳත්මිරදීගළීමභ ශනුශන් ශගවීභ. ORINWAY LEISURE PVT LTD 

             
204,000.00  

23 
2017 

සක්ශතෝේඵර් 
ජඳන් ශියත් තිශදශනකුශේ ඳහළල් ගහසතු රඵහදීභ. 

SENDAGAYA LANGUAGE SCOOL 
JAPAN 

          
3,315,945.09  

24 
2017සක්ශතෝ

ේඵර් 
ජඳන් ශියත් තිශදශනකුශේ ර්ඹකට ශන්හසික ගහසතුරඵහදීභ. CHIKUJIN ජඳන් අධයන යඹතනඹ 

          
1,157,667.75  

25 
2017 

ශනොළේඵර් 
යඵහධිත දරුන් ඇගයීභට මුරයභඹ අනුග්රවඹ රඵහදීභ. 

යඵහධ හිත තළනළත්තන් දවහවු ජහතික 
අයමුදර 

             
365,000.00  

26 
2017ශනොළේ

ඵර් 
භහජ යයක්ණ භරු කරහඳඹ ශනුශන් අනුග්රවඹ දළක්වීභ. 

හභහනයධිකහරි ශ්රි රංකහභහජ යයක්ණ 
භණ්ඩරඹ 

             
200,000.00  

27 
2017 

ශනොළේඵර් 
න නිරධහරින්ශේ නහඹකත් පුහුණු ශනුශන් දහඹකත්ඹදළක්වීභ. 

අධයක් ජනයහල් දිවිනළගුභ ංර්ධන 
ශදඳහර්තශේන්තු ගි.අ. 7041562 

        
24,000,000.00  

28   භෘද්ධි යදර්ල ගේභහන ළඩටවනට මුදල් නිදවස කිරීභ. 
අධයක්ජනයහල් දිවිනළගුභ ංර්ධන 
ශදඳහර්තශේන්තු ගි.අ. 7041562 

      
307,126,475.00  

    එකතු   
      

484,021,688.13  
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ංඛ්යා ටවන-7.6                                                              භිද්ධි භාන ආයක්ණ අයමුදර 

රතිරාී මගවීම් 

2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්ා 

අනු දි්ත්රික් උඳත් ිඩාව මයෝග භයණ ශියත් ිඩමලේ උඳත් එකතු 

අංක

ඹ ම්ගකම් රභා මුදර රු. රභා මුදර රු. රභා මුදර රු. රභා මුදර රු. රභා මුදර රු. රභා මුදර රු. රභාණඹ මුදර රු. 

  කාර්ඹාරඹ 

              

1 ශකොශම 

         

67           485,000.00           493         3,697,500.00         937        2,853,500.00           999  

      

14,985,000.00        3,636         5,559,000.00  

       

187        1,040,000.00  

         

6,319          28,620,000.00  

2 ගේඳව 

      

329       2,467,500.00         1,781        13,357,000.00  

     

3,713      10,750,000.00       2,307  

     

34,605,000.00        8,075  

       

12,112,500.00  

      

462       2,385,000.00  

      

16,667          75,677,000.00  

3 කළුතය 

       

139        1,042,500.00           957          7,177,500.00  

     

1,808        5,372,250.00  1,716  

     

25,740,000.00        4,645         6,999,000.00  

      

367        1,840,000.00  

        

9,632            48,171,250.00  

4 භවනුය 

      

334       2,505,000.00        1,653        12,397,500.00      3,287        9,747,750.00        1,973  

     

29,595,000.00        7,902        11,853,000.00  

      

484       2,500,000.00  

      

15,633          68,598,250.00  

5 භහතශල් 

       

157         1,177,500.00           632         4,740,000.00  

     

1,272        3,853,500.00           865  

      

12,975,000.00        4,680  

         

7,011,000.00  

         

90           490,000.00  

        

7,696          30,247,000.00  

6 නුයඑළිඹ 

       

201        1,507,500.00           636         4,770,000.00  

     

1,308        3,795,250.00           943  

       

14,145,000.00        4,354          6,531,000.00  

       

127           685,000.00  

        

7,569           31,433,750.00  

7 ගහල්ර 

       

185        1,387,500.00         1,140         8,550,000.00  

     

1,859        5,358,000.00        1,420  

      

21,300,000.00  

        

7,411  

        

11,116,500.00  

      

344        1,742,500.00  

      

12,359          49,454,500.00  

8 භහතය 

      

267       2,002,500.00        1,332         9,984,500.00      2,750        7,373,000.00        1,540  

     

23,080,000.00        5,674         8,565,000.00  

       

197        1,045,000.00  

       

11,760          52,050,000.00  

9 වේඵන්ශතොට 

       

317       2,377,500.00         1,157         8,665,000.00      2,446         6,735,150.00           992  

      

14,870,000.00        4,346          6,515,500.00  

      

369        1,985,000.00  

        

9,627  41,148,150.00  

10 ඹහඳනඹ 

      

357       2,677,500.00        1,447        10,852,500.00      2,948        7,320,250.00           907  

      

13,605,000.00        5,779         8,756,500.00  

      

352           784,500.00  

       

11,790          43,996,250.00  

11 භන්නහයභ 

       

128           955,000.00            312         2,340,000.00         345           848,500.00             85  

        

1,275,000.00  

       

1,588          2,186,000.00  

            

1  

              

5,000.00  

        

2,459            7,609,500.00  

12 ේනිඹහ 

         

65           467,500.00            187  

         

1,410,000.00  

        

183           725,350.00             66  

           

990,000.00  

       

1,332          4,981,500.00  

          

16             80,000.00  

         

1,849            8,654,350.00  

13 මුරතිේ  53           397,500.00            150  1,125,000.00         209           666,000.00             62  930,000.00  1,896         2,844,000.00  6             55,000.00  2,376             6,017,500.00  
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14 කිලිශනොච්චි 

         

83           625,000.00           233          1,747,500.00  

        

412  

         

1,181,250.00  

          

123  

        

1,845,000.00        2,044         3,594,000.00  

         

59           345,000.00  

        

2,954            9,337,750.00  

15 භඩකරපු 

      

379       2,842,500.00        2,201        16,507,500.00      3,224        8,230,050.00           863  

      

12,945,000.00        7,054        10,581,000.00  

       

194  

          

912,500.00  

       

13,915           52,018,550.00  

16 අේඳහය 

       

512       3,840,000.00       2,467        18,502,500.00      4,643        11,294,100.00        1,079  

       

16,185,000.00        5,399          8,100,000.00  

      

302        1,620,000.00  

      

14,402           59,541,600.00  

17 ත්රිකුණහභරඹ 

       

184        1,380,000.00           920         6,900,000.00         839        2,268,750.00           439  

       

6,585,000.00  

        

4,101  

         

6,151,500.00  

       

170           850,000.00  

        

6,653           24,135,250.00  

18 කුරුණෆගර 

      

559        4,192,500.00       2,449        18,367,500.00      5,333      14,997,500.00       3,272  

     

49,070,000.00      10,603       15,904,500.00  

      

499       2,692,500.00  

      

22,715        105,224,500.00  

19 පුත්තරභ 

      

352       2,640,000.00        1,027         7,702,500.00  

     

1,390         3,988,150.00  

       

1,133  

      

16,995,000.00        5,502         8,253,000.00  

      

382        1,977,500.00  

        

9,786            41,556,150.00  

20 අනුයහධපුයඹ 

      

392       2,940,000.00        1,095          8,212,500.00  

     

1,860         5,614,500.00  

       

1,154  

       

17,310,000.00  

       

6,517         9,754,500.00  

      

226  

       

1,130,000.00  

       

11,244           44,961,500.00  

21 ශඳොශශොන්නරු 

      

233        1,747,500.00           600         4,500,000.00         836         2,571,750.00  

          

441  

        

6,615,000.00        3,520         5,280,000.00  

       

143           652,500.00  

        

5,773           21,366,750.00  

22 ඵදුල්ර 

      

247        1,852,500.00         1,019         7,642,500.00      2,254          6,129,100.00        1,060  

      

15,895,000.00        6,828       10,242,000.00  

       

157  

          

817,500.00  

       

11,565          42,578,600.00  

23 ශභොණයහගර 

       

221        1,657,500.00           863         6,397,500.00  

     

1,444  

         

4,171,150.00           747  

       

11,205,000.00        6,408          9,591,000.00  

       

158           840,000.00  

         

9,841           33,862,150.00  

24 යත්නපුය 

      

457       3,427,500.00         2,171        16,282,500.00      3,689      10,676,250.00       2,290  

     

34,350,000.00        6,439         9,656,000.00  

      

324  

       

1,610,000.00  

      

15,370          76,002,250.00  

25 කෆගල්ර 

        

151         1,132,500.00           983         7,372,500.00      2,730         7,631,750.00        1,752  

     

26,275,000.00        5,732         8,598,000.00  

      

222  

       

1,157,500.00  

       

11,570           52,167,250.00  

  එකතු 

   

6,369     47,727,500.00     27,905     209,201,500.00  

   

51,719     144,152,800.00     28,228  

  

423,370,000.00  

   

131,465    200,736,000.00  

   

5,838  

   

29,242,000.00  

    

251,524     1,054,429,800.00  

 

 

 



43 
 

 

යාඳිතිමේ නිභැවුභ:- 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දක්හ ඉල්ලුේ කයන රද සිඹළුභ ්තිරහීනන් වහ ශගවීේ 

සිදුකිරීභට ව භහජ යයක්ණ බහයකහය භණ්ඩරශේ අනුභත භහණ්ඩලික ඳත්රිකහරට අදහර කටයුතු ඉටුකිරීභ. 

 

7.4 රඵා ගත් භාන ආර්ථික රතිපර:-  

 නිඹමිත ඳරිදි මරයභඹ ්තිරහබ රඵහ දීභ තුලින් ්තිරහීනන්ශේ මුරයභ දුසකයතහ අභ කිරීභ. 

 අ.ශඳො. (.ශඳ) විශිසශ ්තිපර රඵහ අ.ශඳො. (උ.ශඳ) වළදළරීභට යේ රද භෘද්ධි්තිරහීන දරුන්ශේ 

ද්වීතීක අධයහඳනඹ බිළටීභට ඉඩ ශනොදී හර්ථක උස අධයහඳනඹක් වහ දිරිගළන්වීභ. 

 උඳත් ව නිවුන් දරු උඳත් වහ මරයභඹ ්තිරහබ රඵහ දීභ තුලින් ශඳෝණ භේටභ ඉවර නංහ ශෞඛ්ය 

ේඳන්න භහජ යයක්ණ ඳරියඹක් වහ දහඹකත්ඹ ළඳයීභ. 

 යශේ ්ධහනතභ භහජ යයක්ණ ජහරඹ උශදහ දහඹකත්ඹක් රඵහ දීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2017 සිප්මදොය ශියත් අධයඹන ර්ඹ    

දියිමන් රථභ ්ථානඹ 

නභ:-   රක්ණසත ාතුයංග භඩරගභ 

විඹ ධහයහ:-  නජ ඳද්ධති තහක්ණඹ 

දිසත්රික්කඹ:-  යත්නපුය,  

්හ.ශල්. කහර්ඹහරඹ:- යත්නුඳය 

ඳහර:-    යදසීලී භවහ විදුවර -යත්නපුය 
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නිවුන් දරුන් මනුමන් භාන ආයක්ණ  මගවීභ -  භාදම්මප් රා.ම්ග.මකොටමඨාලඹ 
 

 

 

 

         

 

 

මුන්දරභ රා.ම්ග.මකොටමඨාලඹ 

 

 

 

 

  

 

භයණ දවා භාන ආයක්න රතිරාබ මගවීභ- නාත්තන්ඩිඹ රා.ම්ග.කා 
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08. භාන ංර්ධන වා ඳරිය අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

 

8.1 වැඳින්වීභ  

ශ්රි රංකහශේ දිළිඳුකභ පිටුදළකිශේ ජහතික ශභශවය සිඹ ්මුඛ්තභ කහර්ඹඹ කයගත් භෘද්ධි ංර්ධන 
ශදඳහර්තශේන්තු ්ජහ පුර්ණ විඵරකයණඹකට රක් කිරීභ වහ යර්ථික, භහීවඹ, භහනසික, ශද්ලඳහරනික, 
ංසකෘතික, නනතික වහ ඳහරිරික ඹන පුළුල් ඳයහඹ තුශ සිඹ ක්රිඹහකහයකේ ශඳශගසහ ඇත. ක  වහ  භෘද්ධි 
ංර්ධන  ශදඳහර්තශේන්තු ංවිධහන යෘවශඹහි  සථහපිත ්ධහනතභ අංලඹක් න්ශන් භහජ ංර්ධන වහ ඳරිය 
අංලඹයි. 

ශභභ අංලඹ භහජශේ සිඹළු භහජ කණ්ඩහඹේ ( ශමුන්, තරුණඹන්, ළ දහිටිඹන්, කහන්තහන්) ශත අධහනඹ 
ශඹොමු කයමින්  සවුන් භහජික, භහනුණසක ඳහරිරික වහ ංසකෘතිකභඹ  ලශඹන්   මුහුණ ශදන ගළටළු වදුනහශගන 
කහ අභ කය  දළනුභ, කුරතහ වහ යකල්ඳ ලින් පිරිපුන් භහන භහජඹක් බිහිකිරිභ දවහ 2017 ර්ශේද 
රුපිඹල් මිලිඹන 200 ක් ළඹ කය ළඩටවන් යහශිඹක් ක්රිඹහත්භක කයන රදි.  

දැක්භ 

"භාජීඹ, භානසික,ඳාරිරික වා ං්කිතිකභඹ ලමඹන් ිඩඵරගැන් වු රනාක්" 

මභමවය 

"භාජීඹ, භානසික, ඳාරිරික වා ං්කිතිකභඹ ලමඹන් ිඩභත් භාන රනාක් මගොඩනැගීභ  දවා භාන 

ංර්ධන වා ඳාරිරික  ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක රීමදභ" 

අයමුණ 

 ඳරිය ංයක්ණඹ පිළිඵ ්ජහශේ යකල්ඳ ර්ධනඹ කයමින් න ඝනත්ඹ ළ ද කිරීභට දහඹකවිභ. 

 විවිධ භහීවඹ ශවේතු නිහ ීවත්වීභට සුදුසු නික් ශනොභළති ්ජහශේ නික අයිතිඹ වතික කයමින් 

            සවුන්ශේ භහීවඹ ීවවිතඹ සුයක්ණසත කිරීභ. 

 දුේළටි වහ භත්ද්රය බහවිතඹ, ශනත් භහීවඹ ශවේතු නිහ ඳවුල් කකකඹන්ශේ බි ළටි ඇති අබයන්තය 

            වජිනඹ ශගොඩනළගීභ. 

 දියින පුයහ විසිරි සිටින ඹ අවුරුදු 7. -18 සීභහට අඹත් දරුන් වදුනහශගන සවුන් කහණ්ඩහඹේ ගත කය  

            වළකිඹහන් ඉසභතු කිරිභ,  නහඹකත් වළකිඹහන් ර්ධනඹ කිරිභ වහ සුයක්ණසතබහඹ තවවුරු කිරීභ. 

 ජහතයන්තය කහන්තහ දිනඹ, ජහතයන්තය දුේළටි විශයෝධී දින, ජහතයන්තය හක්යතහ දිනඹ වහ ජහතයන්තය 

            ළ දහිටි වහ ශභහ  දිනඹ ශත්භහ පිලිඵ ්ජහශේ අශඵෝධඹ ළ දදියුණු කිරිභ වහ පරදහයි ළඩටවන් 

            ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ්ජහශේ භශනෝ භහීවඹ ගළටළු වදුනහ ශගන කහ අභ කිරීභ වහ සුදුසු ළඩටවන් ක්රිඹහත්භත කිරීභ 

            වහ සවුන්ශේ භහීවඹ ජිවිතශේ පරදහයිතහඹ වතික කිරීභ. 

 ශද්ශිඹ යවහය සුයක්ණසත කය ්ාලිත කිරීභ වහ අඩු යදහඹේරහභි ඳවුල්ර ීවශනෝඳහඹ ලක්තිභත් කිරීභ. 

 ඉවත ළඩටවන නිසි ශේරහට ඉරක්කගත ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ්තිපර ඇගයීභ.  
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8.2 අංලමේ භථ් රගතිඹ පිළිඵ ායංලඹ (ංඛ්යා ටවන-8.1) 

 

 

අං

ක

ඹ 

ැඩටවන මන් වු මුදර 

රු:- 
ැඹ වු මුදර රු:- ැඹ වු 

රතිලතඹ 
ැඩටව

න් 

ංඛ්යා 

වබාගිත්ඹ 

1 භෘද්ධි වරිත උඹන 15,315,000.00 14,823,450.60 97% 373 33,918 

2 දිරිඹ පිඹ නිහ 
ළඩටවන 

 

12,905,000.00 

 

129,050,000.00 

 

100% 

 

892 

 

892 

3 භත්ද්රය වහ දුේළටි 
නිහයණඹ, අධයහත්මික 
ංර්ධනඹ තුළින් තුටු 
ඳවුර 

 

 

15,000,000.00 

 

 

14,809,226.00 

 

 

99% 

 

 

954 

 

 

87,378 

4 ශභහ යයක්ණ, ශභහ භහජ 
වහ ංසකෘතික ළඩටවන 

 

15,000,000.00 

 

14,004,358.86 

 

93% 

 

1463 

 

83,168 

5 ජහතයන්තය දින ළභරිභ  

6,000,000.00 

 

5,994,510.90 

 

100% 

 

579 

 

59,701 

6 උඳශද්ලනඹ වහ ෘත්තීඹ 
භහර්ශගෝඳශද්ලනඹ 

 

8,000,000.00 

 

7,938,290.19 

 

99% 

 

448 

 

38,887 

7 කහන්තහ විඵරකයණඹ වහ 
සුබහධනඹ 

 

9,135,000.00 

 

9,131,776.52 

 

100% 

 

38 

 

814 

8 ්ගති භහශරෝානඹ 2,500,000.00 1,933,979.64 77% 161 5,850 

 එකතු 200,000,000.00 197,685,592.71 99% 4908 310,608 

 

ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘති වහ ක්රිඹහකහයකේ පිළිඵ විසතය  

8.3. භිද්ධි වරිත උඹන ැඩටවන 

වැදින්වීභ:- රංකහශේ න ඝනත්ඹ අඩුවිභ දිර්ඝකහලීන ලශඹන් ඳහරිරික වහ භහීවඹ වහනි ර්ධනඹ විභට ශවේතු 

වි ඇත. ශභළනි යනඹන් තුළින් ෘජු පීඩනඹට රක් න්ශන් දුප්ඳතුන්,  කහන්තහන් වහ යන්තික භහජ 

කණ්ඩහඹේඹ.  ශභභ තත්ත්ශඹන් එභ භහජ කණ්ඩහඹේ යයක්හ කය ගළීමභට නේ ඳරිය ංයක්ණඹ ශභන්භ 

ර්ධනඹ ළදගත්ඹ. දළනට ඳතින න ඝනත්ඹ යහජය, යහජය ශනොන වහ ශඳෞද්ගලික අංලශේ කකහඵද්ධ 

ප් යශේලඹකින් 29% සිට  32% දක්හ ර්ධනඹ කිරිශේ අයමුණින් අතිගරු ජනහධිඳති විසින් ක්රිඹහට නංහ ඇති 

"නශයෝඳහ" ජහතික ළඩටවනට භහජ විඵර ගළන්විේ, සුබහධන වහ කන්ද උඩයට උරුභඹ පිළිඵ 

අභහතයහංලශේ  භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ දහඹකත්ඹ භෘද්ධි වරිත උඹන ළඩටවන ඹටශත් එක් 

කිරීභ ශභභ ළඩටවශන් අශප්ක්හයි. එභගින් ඳවත අයමුණු හක්හත් කය ගළීමභට ශඹෝජිතඹ. 

 ශ්රි රංකහශේ න යයණඹ ළ ද කිරීභ තුළින් න ේඳත වහ ජර ේඳත යයක්හ කිරීභ. 

 විනහල වි ගිඹ භුමි ්ශද්ල න ගහ තුළින් ්තිසශහඳනඹ කිරීභ. 

 ජර ශඳෝක ්ශද්ල ංයක්ණඹ කිරීභ. 

 යවහය සුයක්ණසතතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳරිය ංයක්ණඹ පිළිඵ ්ජහශේ අශඵෝධඹ ර්ධනඹ කිරිභ. 

 තියහය ංර්ධන ඉරක්ක අනු මිහිභත ජිඹ සුයක්ණසත කිරීභ. 
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ුරක්ක කණ්ඩාඹභ:-   දුප්ඳතුන්,  කහන්තහන්, ශමුන් , යන්තික භහජ කණ්ඩහඹේ  

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ:-   ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල භේටමින් න ගහට සුදුසු භුමි වදුනහශගන වහඹ 
යඹතන භා එකහඵද්ධ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරිභ. 
 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන:-  ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල භේටමින් වදුනහගත් සථහන 373  

අනුභත ්තිඳහදන:-   රු: 15,315,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ:-        2017.03.01 

අන් කශ දිනඹ :-   2017.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ:-  14,823,450.60 

යාඳිතිමේ නිභැවුභ :- එක් එක් ඳහරිරික තත්ත්ඹන්ට අශේණික ඳළර ර්ග 100,000ක් ඳභණ  ශයෝපිත වරිත න 

උඹන් 373 ක් සථහපිත කිරීභ. 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිළුර  :-  ඳරිය ංයක්ණඹ පිළිඵ ්ජහශේ අශඵෝධඹ පුළුල්වීභ, ඳරිය 

ංයක්ණඹට ඳහල් ශමුන් ේඵන්ධවීභ, ජහතික න ඝනත්ඹට ඳළර 100,000 එක් කිරීභ, යවහය සුයක්ණසතතහඹ 

ඉවශ ඹෆභ යදි ඵහුවිධ භහජ ්තිරහබ හිමිවිභ. 

 

 

ශයශ උදයහනඹ - භහතය                                           භෘද්ධි වරිත උඹන - තඹුත්ශත්ගභ 
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8.4. දිරිඹ පිඹ නිා ැඩටවන 

නිහ ඹනු මලික භහන අලයතහඹක් ඵ භහජඹ විසින් පිළිගත් කරුණකි. නිහර තත්ඹ පුද්ගරඹහශේ වහ 

්ජහශේ දුගීකභ භතුපිටට ශඳශනන ංශක්තඹක් විඹ වළක. නික් ශනොභළති ීවත් විභ දුප්ඳත්කභ මිනුේ කයනු 

රඵන ්ධහන හධකඹක් ශභන්භ ශඳෞද්ගලිකත්ඹ, යයක්හ, ශෞඛ්යඹ, යර්ථික ශභන්භ පුද්ගර අශනයෝනය 

ේඵන්ධතහඹ ශනොභළති වීභ ඹන භසථඹ නිර්ණඹ කයන්නක් ද ශේ. 

නික් ඹනු ඳරියශේ ශකොටකි. නික් තුශ ීවත්න පුද්ගරඹන්ශේ ව ඳරියඹ අතය නියන්තයශඹන් ඵතහ 

ශගොඩනළශේ. එඹ භහනසික ශගොඩනළශගන අර්ථත්  ේඵන්ධතහඹකි. ශභහි ළදගත් මලිකහංගඹ න්ශන් ඳවුර 

පිළිඵ ංකල්ඳඹයි. ගෘවඹ වහ ඳවුර ඹන ංකල්ඳ  ශදශකහි මීඳ කකහඵද්ධතහඹක් ඇති අතය එහිදී නි ්ධහන 

්හශඹෝගික වහ ංශක්තහත්භක මිමිකහක් ඉසශ කයයි. 

භහන ේබඹ ඇති ව දහ ඳටන් සවුන් භහජ ගතවීශේදී මලික අංගඹක් න හඹට සුදුසු නිහ අලයතහ පුයහ 

ගළීමභට ශනොවළකිවීභ ශිසශහාහයශේ සිට අදයතන යුගඹ දක්හභ ්ධහන ගළටළුක් ශර ඳතී. පුද්ගරඹකුට නික් 

ශගොඩනළගීභට ශනොවළකිවීභ යර්ථික කරුණක්  නහ ශභන්භ යකල්ඳ තුශ සියවීභ ශවෝ භහජ ්තිඳත්ති ර 

අඩුඳහඩුක් නිහ සිදුශතළයිද උඳකල්ඳනඹ කශ වළක. ශභළනි යන්නතභ ශවේතන් ගළන රකහ නික 

හිමිකහරිත්ඹ ශනොභළති ඵළවින් විවිධ අඳවසුතහඹන්ට රක්න අඩු යදහඹේ රහීන ඳවුල් වදුනහ ශගන සවුන්ශේ 

නික සිහිනඹ ඹථහර්තඹක් ඵට ඳත් කිරීභ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ භහජ ංර්ධන අංලශේ 

අශප්ක්හයි.   

නික හිමිකභ ශනොභළති අනහයක්ණසත තත්ශේ ීවත්න ඳවුල්ර විශලේශඹන් ගළවළණු දරුන්ශේ ජිවිත රට 

ඵහහිය පුද්ගරඹන්ශගන් සිදුන විනහලඹ වහ ඳරියශඹන් සිදුන අහිතකය ඵරඳෆේ ශවේතුශන් සවුන් දිළිඳුඵශේ 

අන්තඹට රාහ වීභ ළරළක්විඹ ශනොවළක. ශභභ භහජ අහධහයණඹන් රක්හ අදහර නිර්ණහඹකඹන් පුයහරන 

ඳවුල් වහ රු:150,000ද= ක මුරය යධහයඹක් රඵහ ශදමින් නිරධහරින්ශේ වහ ්ජහශේ හමහික භළදිවත්වීභ තුළින් 

නික් ඉඳිකය අන් කය දීභ "දිරිඹ පිඹ" නිහ ළඩටවශන් රභශේදඹ ශේ. තභ නි ඉදිකිරීශේදි ශභභ 

්තිරහීනන් රඵන අත්දළකීේ ේබහයඹ භහජ ගකීභ වහ පුද්ගර අභිභහනඹ ශගොඩ නළගීභ ඩහ ළදගත් ශේ.  නික් 

හිමිවීශේ  තෘප්තිඹ භා තභ කුටුේබඹ තුශ සුයක්ණසතතහ තවවුරු කය ගනිමින් කහයික, භහනසික වනඹක් 

රළඵමින් දරුන්ශේ අධයහඳනික වහ ශෞඛ්ය භේටේ ඉවශ නංමින් පුද්ගර යධයහත්මික ංර්ධනඹ, යර්ථික 

ංර්ධනඹ තුළින් ජින තත්ඹ උස කය සවුන් විඵරගළන්වීශේ ප් යශේලඹට ශඹොමුකය ජහතික ංර්ධන 

ක්රිඹහලිඹට දහඹක කයගළීමභට අශප්ක්ණසතඹ. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ -  ඳවත වන් නිර්ණහඹක ඹටශත් නික අයිතිඹ ශනොභළති ඳවුල් 

1. ඳවුශල් උඳඹන්නහ මිඹගිඹ ශවෝ අක්රීඹ තත්ත්ශේ ඇති ඳවුල් 

2. ළ දපුය ගළවළණු දරුන් ඇති කහන්තහ මුලික ඳවුල් 

3. යඵහධිත දරුන් සිටින ්ධහන උඳඹන්නහ යඵහධිත ව ඳවුල් 

4. ශදභහපිඹන් කිකඵරහ ගන්නහ අවිහවක ළ දහිටි දරුන් ඇති ඳවුල් 

5. ශදභහපිඹන් අහිමි අච්චි සිඹහ කිකයණශේ දරුන් සිටින ඳවුල් 

6. නික් ඉදිකිරීභ යයේබ කය යර්ථික දුසතයතහ නිහ දිර්ඝ කහරඹක් එඹ අන් කශ ශනොවළකි ඳවුල් 

7. කුගඩු ශයෝගඹ ඵහුර අනුයහධපුයඹ, ශඳොශරොන්නරු, භහතශල්, අේඳහය, ත්රිකුණහභරඹ,අේඳහය ඹන දිසත්රික 

ර ඳවුශල්  එක් අශඹකු ශවෝ කුගඩු ශයෝගශඹන් ශඳශශන නික් ශනොභළති ඳවුල්   

 

 



49 
 

 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ -  භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරින් භගින් සුදුසු ඳවුල් වදුනහශගන ග්රහභ නිරධහරි නිර්ශද්ලශඹන් 

එඹ තවවුරු කය  අදිඹය 3 ක් ඹටශත් ්තිඳහදන නිදවස කය යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරිභ. 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන - ඉවත නිර්ණහඹක භත ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල භේටමින් වදුනහගත් 

නිහරහභින්ශේ ඉඩේර  

අනුභත ්තිඳහදන-   රු. මිලිඹන 129.05 

යයේබ කශ දිනඹ -  2017.03.01 

අන් කශ දිනඹ -   2017.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ-  රු. මිලිඹන 129.05  

යාඳිතිමේ නිභැවුභ - භෘද්ධි ්තිරහභින් වහ අඩු අදහඹේරහභින් වහ න නිහ 840 ක් වහ අලුත් ළ දඹහ කශ 

නිහ 52 ක් ළඩ අන් කය ඇත. 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිළුර - නික අයිතිඹ පිළිඵ යත්භ අභිභහනඹ ඇතිවිභ, යයක්හ වතිකවිභ, භහජ 

පිළිගළීමභට රක්විභ, ඳවුශල් භහජිකඹන්ශේ ශඳෞද්ගලිකත්ඹ යයක්හ විභ,   යදි පුළුල් භහජ ්තිරහබ හිමි ශේ. 

 

අනුයාධපුය දි්ත්රික්කමේ, ඳදිඩඹ රාමද්ශිඹ ම්ගකම් මකොටමඨාලමේ ඒ.එම්.ගංගානි භංජුරා භවත්න්ඹම  නි 

 

භවනුය දි්ත්රික්කමේ, උඩුනුය රාමද්ශිඹ ම්ගකම් කාර්ඹාරමේ, එම්.ජී.නිලාන්ති චන්ද්රභාලි භවත්න්ඹම  නි 
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8.5. භත්ද්රය වා දුම්ැටි නිායණඹ, අධයාත්න්ක ංර්ධනඹ තුළින් තුටු ඳවු්ග ැඩටවන  

වැදින්වීභ :-භහජශේ ්හථමික කකකඹ න්ශන් ඳවුරයි. ඳවුල් කකකශේ ාර්ඹහන් ්කහල න  ්ධහන  කළඩඳත 

න්ශන් භහජඹයි. භහජ ඳරිණහභඹත් භා විසතෘත ඳවුල් කකකශේ සිට නයසටික  ඳවුර කකකඹ දක්හ ඳවුල් 

ංසථහ ඳරිණහභඹ වි ඇත. ර්තභහන ඳවුල් කකකඹ ශද අධහනඹ ශඹොමුකය ඵරනවිට භහන ේඵන්ධතහ ලින් 

විතළන් වු අති ධහනකහරි සරුඳශඹන් ක්රිඹහකයන ඵක් දළකිඹ වළකිඹ. නුතන තහක්ණික ශභරේ ශත 

අවිාහයත් ශර ශගොදුරුවීභ, එකිශනකහ ඳයඹහ ඹේ ඹේ අත්ඳත් කය ගළීමශේ තයාඹ, භත්ද්රය වහ භත්ඳළන් රට 

ශගොදුරු විභ, ශඵෝ ශනොන ශයෝගරට ශගොදුරුවිශේ ්නතහඹන් ඉවර ඹෆභ වහ යතතිඹ ළනි තත්ත්ඹන් නිහ  

සවුන් රඵහශගන ඇති ඳයහජඹන් අතිභවත්ඹ. 

ශේ නිහ ඳවුල් කකකශේ භහීවකඹන් අතය අශනයෝනය ඵළදිේ ගිලිහි ඹහභ නිහ දු දරු ශදභහපිඹ ේඵන්ධතහ, බිරි 

වහ සහමිඹහ අතය ේඵන්ධතහ ලිහිල් වි ඳවුල් කකකඹ භහජ ඳරිවහනිශේ ්ඳංාඹක් ඵට ඳත් වි ඇති ඵ 

ර්තභහනශේ අන්නට වහ දකින්නට රළශඵන අත්දළකිේ තුළින් ඳළවළදිලි ශේ. ක නිහ ඳවුල් කකකශේ ඵළදිේ 

ලක්තිභත් කිරිභකින් ශතොය ඳරිපුර්ණ භහජ  ංර්ධනඹක්  ගළන කථහ කිරිභ පරදහයි ශනොශේ. 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ භහජ ංර්ධන අංලශේ භත්ද්රය වහ දුේළටි නිහයණඹ, අධයහත්මික 

ංර්ධනඹ තුළින් තුටු ඳවුල් ළඩටවන තුළින් උත්හව කයනු රඵන්ශන් ඳවුල් කකකශේ භහන ඵළදිේ 

ලක්තිභත් කය නුතන භහජ ගතිකඹන් පිලිඵ පුර්ණ අශඵෝධඹනික් යුතු තෘප්තිභත් ඳවුල් ීවවිතඹක් ගත කිරිභ 

පිලිඵ ්ජහශේ අශඵෝධඹ දියුණු කිරිභයි. ක  ඹටශත් තෘප්තිභත් ඳවුල් ජිවිතඹක් ගත කිරිශේ ළදගත්කභ, 

භත්ද්රය වහ භත්ඳළන් ලින් අත්මිදිභ, ගෘව කශභනහකයණඹ යදි ශත්භහන් ඹටශත් ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල 

භේටමින් ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක විඹ. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ:-නුතන තහක්ණික ශභරේ ශත අවිාහයත් ශර ශගොදුරුවීභ, තයාඹ, භත්ද්රය වහ භත්ඳළන් 

රට ශගොදුරු විභ, ශඵෝශනොන ශයෝගරට ශගොදුරුවිශේ ්නතහඹන් ඉවරඹෆභ වහ යතතිඹ තත්ත්ඹන්ට 

මුහුණඳහන  භෘද්ධි ්තිරහභි ඳවුල් වහ අඩු යදහඹේරහභි ඳවුල් 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ:-  භෘද්ධි ංර්ධන නිශධහරින් භගින් ග්රහභ නිශධහරි ේ භේටමින් ඉවත ගළටළුරට 

මුහුණඳහන ඳවුල් ශතෝයහශගන සුදුසු ේඳත්දහඹකයින් භගින් දළනුත්  කිරීභ  

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන:- ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහලඹ තුශ 

අනුභත ්තිඳහදන :-    රු: 15,000,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ :-  2017.03.01 

අන් කශ දිනඹ :-   2017.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ :-  රු: 14,809,226.00 

යාඳිතිමේ නිභැවුභ :- ළඩටවන් 954 ක් ඹටශත් පුද්ගරයින් 87378 ට අදහර විඹ දළනුභ රඵහ දි ඇත. 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිපර :- ්ජහශේ භත්ද්රය බහවිතශේ යදීන අශඵෝධ විභ වහ තෘප්තිභත් ඳවුල් ජිවිතඹක් 

ගත කිරීශේ අශඵෝධඹ පුළුල් වීභ. 
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ඹහඳනඹ දිසත්රික්කඹ - ශකෝඳහයි ්හශද්ශිඹ           කළුතය භත්ද්රය නිහයණ දිසත්රික් ළඩටවන  

ශල්කේ ශකොේශහලඹ 

 

8.6. ශභා ආයක්ණ, ශභා භාන වා ං්කිතික ැඩටවන 

වැදින්වීභ :-නුතන තහක්ණශේ යහප්තිඹත් භා ශභහ ඳයපුය ංසකෘතික වහ හහිතය වයඹන්ශගන් ශඵරීනන 

අධයහත්මික ලශඹන් පිරිහුනු කණ්ඩහඹභක් ඵට ඳත් ඇත. එඵළවින් නළතත් එභ ංසකෘකිත වහ හහිතය අගඹන්  

භහජ ගත  කය අය ගනශේ  ංසකෘතික දිහනතිඹ ශනස කිරිභට සුදුසුභ ශතෝතළන්න න්ශන් ශමුන් ඉරක්ක  වු 

ඩහත් පරදහයි ංසකෘතික වහ හහිතයභඹ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරිභයි. 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ භහජ ංර්ධන අංලඹ භගින් දළශේ දරුන්ශේ ශවට ද සුයක්ණසත කිරීශේ 

අයමුණින් අනහගත ළඩ ශරෝකඹට ගළශළශඳන අයුරින් සවුන් ලහරිරික, භහනසික, අධයහත්මික, භහීවඹ වහ 

ංසකෘතිකභඹ ලශඹන් ඵරගළන්විභ වහ ඹ අවුරුදු 7 – 18 අතය ඳසුන සිඹලු දරුන් භෘද්ධි කළකුළු ශභහ 

භහජ ටහ කකයහය  කය ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයයි. ශභහි දි පුළුල් ඳයහඹක් තුශ යහප්ත වුනු විවිධ 

ක්රිඹහකහයකේහි නිඹළශරමින් දළනුභ, කුරතහ වහ යකල්ඳ ලින් පිරිපුන් අනහගත අභිශඹෝග ජඹගක වළකි දරුන් 

දළඹට තිලිණ කිරිභට අශප්ක්ණසතඹ. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ - ඹ අවුරුදු 7 – 18 අතය ඳසුන සිඹලු දරුන් 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ - ඹ අවුරුදු 7 – 18 අතය ඹශේ ඳසුන දරුන් භෘද්ධි කළකුළු ශභහ භහජ ටහ එකයහශි 

කය ගනිමින් භෘද්ධි කළකුළු ශභහ භහජ ංසකෘතික වහ හහිතය තයාහලිඹ කරහඳ, ්හශද්ශිඹ, දිසත්රික් වහ ජහතික 

භේටමින්  ඳළළත්ශේ  

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ථ්ාන - භෘද්ධි කරහඳඹ, ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල, දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ වහ 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු 

අනුභත ්තිඳහදන -   රු:- 15,000,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ -   2018 04.01 

අන් කශ දිනඹ -   2018.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ - රු:- 14,004,358.86 
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යාඳිතිමේ නිභැවුභ  -  කරහඳ තයා 1074 , ්හශද්ශිඹ ශල්කේ භේටභ තයා 331, දිසත්රික් භේටභ තයා ද්රවිඩ වහ 

සිංවර භහධඹ 42, ජහතික භේටභ ද්රවිඩ වහ සිංවර භහධය තයා 02 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිළුර - ශමුන් 200,000 ක විවිධ වළකිඹහන් ංර්ධනඹ කිරිභට කටයුතු කිරීභ. 

 

8.7. නාතයන්තය දින ැභමදභ 

වැදින්වීභ :-  ශමුන්, කහන්තහන් වහ ළ දහිටිඹන් ඹන භහජ කණ්ඩහඹේ ඉරක්ක කය සවුන්ශේ භහීවඹ අභිශඹෝග 

ජඹගළීමභ ඉරක්ක කය ජහතයන්තය ලශඹන් විවිධ දිනඹන් ්කහලඹට ඳත්කය ඇත. භෘද්ධි  ංර්ධන 

ශදඳහතශේන්තුශේ භහජ ංර්ධන අංලඹ සිඹ හර්ණසක ක්රිඹහකහරි ළරසභ ඹටශත් ඳවත දිනඹත් ශත්භහ කයශගන 

එභ භහජ කණ්ඩහඹේ ඉරක්ක කය විවිධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයයි. 

1. ජහතයන්තය කහන්තහ දිනඹ  

2. ජහතයන්තය දුේළටි විශයෝධි දිනඹ 

3. ජහතයන්තය හක්යතහ දිනඹ 

4. ජහතයන්තය ළ දහිටි වහ ශභහ දිනඹ 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ - ශමුන්, කහන්තහන් වහ ළ දහිටිඹන් 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ - ශමුන්, කහන්තහන් වහ ළ දහිටිඹන් මුහුණ ශදන විවිධ ගළටළු වදුනහ ශගන කහ අභ කිරීභ 

වහ  දළනුත් කිරීභ වහ ඹේ ඹේ යධහය උඳකහය රඵහදීභ. 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන - ්හශද්ශිඹ ශල්කේ කහර්ඹහර, ඳහල්, ළ දහිටි නිහ 

අනුභත ්තිඳහදන -   රු:- 6,000,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ -   2017.03.01 

අන් කශ දිනඹ -   2017.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ-  රු:- 5,994,510.90 
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යාඳිතිමේ නිභැවුභ - ඉවත දිනඹන් ශත්භහ කයශගන ළඩටවන් 579 ක් ක්රිඹහත්භක කිරිභ. 
 
රඵහගත් භහජ යර්ථික ්තිපර- කරහත්භක වළකිඹහශන් පිරිපුන් ශමුන් පිරික් බිහිවීභ තුළින් සවුන් භහජයීඹ 
ලශඹන් විවිධ භහජ අඳාහයඹන්ට රක් වීභ රක්හ ගළීමභ.  
 

 .  

ැඩිතටි දින ැභරුභ ඳානදුය  ැඩිතටි නිාඹ                ශභා දින ැභරුභ භාතම්ග දි්ත්රික්කඹ 

8.8. උඳමද්ලනඹ වා ිත්ීරඹ භාර්මගෝඳමද්ලනඹ 

වැදින්වීභ:-  දිළිදුකභ පිළිඵ කයන හකච්වහර ්ධහන භහතෘකහ ඵට ඳත් වුශේ යර්ථික ද්රරිදතහඹයි. නමුත් 

ර්තභහනශේ දරිද්රතහශේ ්ඵර හධකඹක් ඵට භහනසික හධක ද ශවේතු වි ඇත. තහක්ණික දියුණු, 

තයාකහරිත්ඹ, ඳවුල් ේඵන්ධතහ බි ළටිභ යදි හධක නිහ භහජශේ සිඹලු සථයඹන්ශේ ඹේ ්තිලතඹක් කුභන 

ශවෝ භහනසික යතතිශඹන් ශඳශශන ඵ වන් ශේ. සිඹදිවි නහ ගළීමභ, භත්ද්රය බහවිතඹ, භහර්ග අනතුරු ඉවර 

ඹළභ වහ ඳවුල් යයවුල් ළ දවිභ යදි තත්ත්ඹන්ශගන් එඹ ්කහල ශේ. ශභභ ගළටළු දුප්ඳත් ්ජහටද ශඳොදු 

තත්ත්ඹක් න අතය දිළිඳුකභ පිටුදළකිශේ ජහතික ළඩටවන න භෘද්ධි ළඩටවශන් මුලික ඉරක්කඹ න්ශන් 

සවුනට  ඳරිපුර්ණ ංර්ධනඹක් අත්ඳත් කයදීභයි. 

එඵළවින් භෘද්ධි ්තිරහභි වහ අඩු යදහඹේරහභි ඳවුල් ඉරක්ක කය ශභභ උඳශද්ලන ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කශ 

අතය එභගින් සවුන්ශේ සලක්තිඹ ර්ධනඹ කයමින්, කහයික වහ භහනසික නිශයෝගිතහඹ ර්ධනඹ කය පුද්ගර 

අභිභහනඹ ශගොඩනළගිභට අශප්ක්ණසතඹ. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ  -  භෘද්ධි ්තිරහභි වහ අඩු යදඹේරහභි ඳවුල් ර භහීවකඹන් 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ-  භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරින් භගින් සුදුසු  ඉරක්ක කණ්ඩහඹභ වදුනහශගන ්හශද්ශිඹ 

ශල්කේ ශකොේශහල භේටමින් ළඩටවන ක්රිඹහත්භක ශකරිනි. 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන - ්හශද්ශිඹ ශල්කේ කහර්ඹහර වහ ශනත් සුදුසු පුහුණු  භධයසථහන 

අනුභත ්තිඳහදන-   රු. 8,000,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ -   2017.03.31 

අන් කශ දිනඹ-   2017.12.31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ- රු. 7,938,290.19 
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යාඳිතිමේ නිභැවුභ - භෘද්ධි ්තිරහභින් වහ අඩු අදහඹේරහභින් 38,887 ක් ේඵන්ධ කය පුහුණු ළඩටවන්  

   448 ක්  ඳත්හ ඇත. 

රඵහගත් භහජ යර්ථික ්තිපර - සලක්තිඹ ර්ධනඹ කයමින්, කහයික වහ භහනසික නිශයෝගිතහඹ ර්ධනඹ කය 

පුද්ගර අභිභහනඹ ශගොඩනළගිභට අලය භාශඳන්විේ කිරීභ. 

 

ඵදුල්ර දිසත්රික්කඹ, පුසළල්රකන්ද භවහ විදයහරඹ              භඩකරපු දිසත්රික්කඹ 

 

8.9. කාන්තා ිඩඵරකයණ ැඩටවන 

වැදින්වීභ :-  භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ මුලික අයමුණ න දිළිඳුකභ අභ කිරිශේ ක්රිඹහලිශේ 

කහන්තහන් විඵරගළන්වීභ උශදහ කහන්තහන්ශේ කහරඹ ්රභඹ ඩහත් පරදහයි යර්ථික කටයුතු ර ශඹදවීශේ 

අයමුණින් භෘද්ධි ශඵොජුන්වල් යයේබ කයන රදි. 

 

එහි දි කහන්තහන් කිහිඳ ශදශනකු කණ්ඩහඹභක් ශර එකතු වී ශද්ශිඹ යවහය රට මුල්තළන ශදමින්  විශන් 

ශතොය යවහය නිසඳහදනඹ කය අශරවි කය තභ ීවශනෝඳහඹ ළ ද දියුණු කය ගළනිභ ශභයින් අශප්ක්හ ශකශර්. 

එශභන්භ ්මිතිශඹන් ශතොය අශරවි න යවහය ඳහන නිහ ්ජහ මුහුණ දි ඇති කුගඩු ශයෝගඹ, ශඵෝ ශනොන 

ශයෝග ළනි තත්ත්ඹන්ශගන් යයක්හ කය ගළීමභටත්, ්මිතිශඹන් යුතු කෘතිභ යකහයක ලින් ශතොය 

නිසඳහදනඹ කයන  යවහය අශරවිඹ ්ර්ධනඹ කිරීභටත් අශප්ක්හ කයන රදි. 

 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ:- භෘද්ධි ්තිරහභි වහ අඩු යදඹේරහභි කහන්තහන් 

 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ:- ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල භේටමින් ්ජහ දළනුත් කය ක වහ කළභළත්තක් දක්න 

කහන්තහන් ශතෝයහ පුහුණුක් රඵහ දිශභන් අනතුරු සුදුසු සථහනර ශඵොජුන් වල් ඉදිකිරිභට කටයුතු කයන රදි. 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන:- දිසත්රික් භේටමින් සුදුසු විබඹන් හිත සථහන ශතෝයහශගන ්හශද්ශිඹ ශල්කේ 

භුමිශේ වහ ශනත් සථහනර ශඵොජුන්වල් 38 ක් ඉදිකය ඇත. 
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අනුභත ්තිඳහදන :-    රු; 9,135,000.00 

යයේබ කශ දිනඹ -    රු:  2017.03.01 

අන් කශ දිනඹ :-   2017.12..31 

2017.12.31 දිනට විඹදභ - රු:-  9,131,776.52 

 
යාඳිතිමේ නිභැවුභ  -  කුඩහ ඳරිභහණශේ වහ භධයභ ඳරිභහණශේ ශඵොජුන් වල්  38ක්  ඉදිකය ඇත. 

රඵහගත් භහජ යර්ථික ්තිපර :- භෘද්ධි ්තිරහභි වහ අඩු යදඹේරහභි කහන්තහන් 78 ශදශනකු වහ ඝෘජු 

යදහඹේ උත්ඳහදන භහර්ගඹක් වදුන්හ දි ඇත. රකහයශඹන් 150 ළ ද පිරිකට යර්ථික ්තිරහබ හිමි ශේ. 

 

8.10. රගති භාමරෝචන ැඩටවන් 

වැදින්වීභ:- ඕනෆභ ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරීශේ දි එඹ අඛ්ණ්ඩ ඇගයීභකට රක්කිරීභ තුළින්  අශප්ක්ණසත 

ඉරක්ක හක්හත් කය ගළීමභටත්, ශේක කහර්ඹක්භතහඹ ර්ධනඹ කය ගළීමභටත් වළකිඹහ රළශබ්. ක ඹටශත් 

භෘද්ධි භහජ ංර්ධන වහ ඳරිය ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීශේ දි දිසත්රික් ක්රිඹහකහයකේ ජහතික භේටමින් 

නරයිභහසික ඇගයිභත්, ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහල භේටශේ ක්රිඹහකහයකේ භහසික දිසත්රික් භේටමින් 

ඇගයීභත් ශේ ඹටශත් සිදුකයන රදි. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ - ්හශද්ශිඹ ශල්කේ කහර්ඹහර භේටමින් ශේඹ කයන භෘද්ධි භහජ ංර්ධන වකහය 

නිරධහරින්, මුරසථහන කශභනහකරුන්, දිසත්රික් භහජ ංර්ධන කශභනහකරු, දිසත්රික් භෘද්ධි අධයක්, ්ධහන 

කහර්ඹහරශේ භහජ ංර්ධන අංලශේ නිශධහරින් 

ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ - භහසික  ්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහර ක්රිඹහකහයකේ දිසත්රික් භේටමින්  ඇගයිභ , දිසත්රික් 

භේටශේ ක්රිඹහකහයකේ නරයිභහසික ජහතික භේටමින් ඇගයීභ. 

ක්රිඹාත්භක කයන  රද ්ථාන - දිසත්රික් ශල්කේ කහර්ඹහරඹ වහ  භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු 

අනුභත ්තිඳහදන -  රු:-  2,500,000.00 
යයේබ කශ දිනඹ -   2017.03.01 
අන් කශ දිනඹ -   2017.12.31 
2017.12.31 දිනට විඹදභ - රු:- 1,933,979.64 
 

යාඳිතිමේ නිභැවුභ - දිසත්රික් වහ ජහතික භේටමින් ්ගති ළඩමුළු 161 ක්රිඹහත්භක කිරිභ. 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රතිළුර-  2017 ර්ශේ භහජ ංර්ධන අංලඹ වහ ශන් වු රුපිඹල් මිලිඹන 200 න් 

99 % ්ගතිඹක් රඵහගළනිභ. 



56 
 

 

8. රනාමර ංිඩධාන අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

 

9.1 වැදින්වීභ  

ශ්රී රංකහ ්ජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජශේ ඳහර්ලිශේන්තු  විසින් ඳනන රද 2013අංක 01 දයණ භෘද්ධි ඳනත 

්කහය යර්ථික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ ්ර්ධනඹ කිරීශේහිරහ තනි පුද්ගර ලශඹන් , ඳවුර, කණහඩහඹභ වහ ්ජහ 

්මුඛ් ශකොට කරහඳ , දිසත්රික් වහ ජහතික භේටශේ ේඵන්ධීකයණ ජහරශේ මුල් කකකඹ ශරසින් ඳිළිඳු ඵ තුයන් 

කිරීභ ද , භහජ හධහයණත්ඹ වතික කිරීශේ ජහතික ්තිඳත්තිඹ ඵරහත්භක කිරීභ උශදහ වු අති භවත් වු පුළුල් වු 

අභිභතහර්තඹ ඳණ ශඳොමින් ජහතික ්ජහ ංවිධහන ජහරඹ ශගොඩනළංවීභ ්ජහමුර ංවිධහන අංලශේ කහර්ඹඹ ශේ. 

්ජහ යර්ථික හභහීවඹ වහ ශද්ලඳහරන ලශඹන් විඵරගළන්වීභ උශදහ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු 

ඹටශත් ්ජහමුර ංවිධහන අංලඹ පිහිටුහ ඇත. ක අනු 2013අංක 01 දයණ දිවිනළගුභ ඳනශත් විධි විධහන තුලින් 

යර්ථික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ ්ර්ධනඹ කිරීශේරහ දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ , භහජ  හධහයණත්ඹ වතික කිරීශේ 

ජහතික ්තිඳත්ති ඵරහත්භක කිරීභ පිණි පුද්ගරඹහ , ඳවුර , කණ්ඩහඹේ ව ්ජහ ශක්න්ද්ර කය ගනිමින් ංර්ධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභත් අයමුණු ශකොට ඇත. ෆභ ංර්ධන ළඩටවනක්භ ්ජහ මුලික කයගනිමින් 

්ජහමුර ංවිධහනඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ සිදුශේ.ක අනු එක් එක් ග්රහභ නිරධහරී ශකොේශහලඹක්, ඹේ ශකොටක් 

වහ ශවෝ ග්රහභ නිරධහරී ශකොේශහල කිහිඳඹක් වහ භෘද්ධි ්ජහමුර ංවිධහන පිහිටුහ ඇත. 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශත් ශභභ අංලශේ කහර්ඹබහයඹ දිඹත් කිරීභ වහ  ්ජහ ේඵන්ධ න 

ඳවරභ ංවිධහනහත්භක කකකඹ ්ජහමුර ංවිධහනඹයි. භෘද්ධි ්ජහමුර ංවිධහනඹක් ඹනු භෘද්ධි ඳනතින් 

ශඹෝජිත ශභශවයුේ ක්රිඹහලිශේ දී ්ජහ ේඵන්ධ ග්රහමීඹ භේටමින් ංවිධනඹ.ශේ කකකඹ ඳදනේ ශකොට ශගන 

භෘද්ධි ්හශද්ය ඹ ංවිධහනඹ භෘද්ධි දිසත්රික් කමිටු ව භෘද්ධි ජහතික ේශේරන ලශඹන් භෘද්ධි ංවිධහන 

යෘවඹ ශගොඩනළගී ඇත. 

භෘද්ධි ඳනතට අනු භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු භඟින් ඉටුකර යුතු සිඹළු ංර්ධන කහර්ඹඹන් ්ජහ 

ේඵන්ධ ඳවරභ ංවිධහනහත්භක කකකඹ න ්ජහමුර ංවිධහන මුලික ශකොට ශගන ්ජහශේ පුර්ණ 

වබහගීත්ශඹන් ඉටුකයමින් ඇත. ්ජහමුර ංවිධහන පිහිටුහ ක භගහමී ්හශද්ය ඹ ංවිධහන වහ දිසත්රික් කභටු 

පිහිටුහ ඇත.ශභශේ පිහිටුහ ඇති සිඹළුභ ංවිධහන ඹහත්කහලීන කිරීභ, ඳත්හශගන ඹහභ වහ කශභනහකයණඹ 

කිරීභ ශභන්භ එභ ංවිධහන ර සිඹළුභ අධීක්ණ කටයුතු ්ජහමුර ංවිධහන අංලඹ භඟින් කයනු රඵයි. 

දැක්භ-  " ිඩඵර ගැන්වු මෞබාගය ම්ඳන්න රනාක් " 

 

මභමවය-   භාන වා මබෞතික ම්ඳත් ලක්තිභත් රීමදමම් පුද්ගරඹා , ඳවුර වා රනා තුර   

  ාභාජීඹ වා ආර්ථික තත්ඹ නඟාසිටුවීභට දැනුභ , ආක්ගඳ  වා ු රතාඹන්   

  ර්ධනඹ කයරනාමුර  ංිඩධාන වා අංල ංිඩධාන වා දි්ත්රික් කන්ටු වයවා    

  රනා ිඩර ගැන්වීභ. 
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අයමුණු 

1. සකීඹ ඵර ්ශද්ලඹ තුර ඳදිංචි සිටින දිවිනළගුභ ්තිරහීනන්ශේ  භහීවඹ ව යර්ථික තත්ඹ ළ දදියුණු 

කිරීභ. 

2. ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන අසථහ ව කහශේ ලකයතහන් වඳුනහගළීමභ. 

3. ශදඳහර්තශේන්තුශේ භාශඳන්වීේ ඹටශත් ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන කටයුතු වහ අලය න උඳකයණ ව 

යධහය ළඳයීභ. 

4. ීවශනෝඳහඹ කටයුතු ්ර්ධනඹ වහ අලය න ශබෞතික වහ භහන ේඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ. 

5. දිවිනළගුභ ්තිරහීනන්ශේ ඉතිරි කිරීේ පුරුදු ළ දදියුණු කිරීභ වහ අලය විඹ වළකි අසථහ රහ දීභ. 

6. ක්ෂුද්ර මුරය ඳවසුකේ රඵහගළීමභ වහ ඳතින අසථහ පුළුල් කිරීභ ව යශඹෝජන වළකිඹහන් ළ දදියුණු 

කිරීභ. 

7. දිවිනළගුභ ්තිරහීනන්ශේ ව සවුන්ශේ ඳවුල්ර අධයහඳන භේටභ ව කුරතහ නාහසිටුවීභ. 

8. නිසඳහදනඹ ව පරදහයීතහ ්ර්ධනඹ කිරීභ වහ අලය විඹ වළකි අමුද්රය උඳශද්ලන ශේහ  ව 

තහක්ණික ඳවසුකේ ළඳයීභ. 

9. දිවිනළගුභ ්තිරහීනන්ශේ නිසඳහදන ගඵඩහ කිරීභ ව කස කිරීභ වහ අලය ඳවසුකේ ව එභ නිසඳහදන 

අශරවිකයණ ්ර්ධනඹ කිරීභ වහ අලය ඳවසුකේ ළඳයීභ. 

10. දිවිනළගුභ ්තිරහීනන්ශේ යත්භ විලසහඹ, භෘද්ධිඹ ශකශයහි හමුහික ගකීභ ඹවඳත් ගුණහංග  ව 

ගුණත්ඹ ්ර්ධනඹ කිරීභ. 
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9.2. රනා මර ංිඩධාන පිතටුවීභ. 

 
්ජහමර ංවිධහන ංඛ්යහ - 30088 

්හශද්ය ඹ ංවිධහන ංඛ්යහ-331 

දිසත්රික් කමිටු ංඛ්යහ - 25 

 

අනු 

අංක

ඹ 

ැඩටවන 
මන් ව 

මුදර(රු.මි.) මබෞතික 

රගතිඹ 

තය 

ිඩඹදභ(රු
.මි.) 

1 

රනාමරංිඩධාන ලිඹාඳදිංචි රීමදභ. 

18.80 

i.්ජහමර ංවිධහන යසථහ,ලිඹහඳදිංචිකිරීශේ අඹදුේඳත් 
මුද්රණඹ දවහ විඹදභ 2,578,304 

10.68 
ii.භෘද්ධි ්හශද්ය ඹ ංවිධහනලිඹහඳදිංචි කිරීශේ 
වතිකඳත් ්දහනඹ 331 

2 

දැනුත්රීමදමම් ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක රීමදභ 
10.00 

  10.51 

i. භෘද්ධී ඵළංකු වහ්ජහමර මිති නිරධහරීන් දළනුත් 
කිරීභ (2017/03/03 දින පුහුණු අංලඹ භගින්) 

2,075  

ii.්ජහමර ංවිධහනවිඹ ඵහය නිරධහරීන් දළනුත් කිරීභ 
(2017/03/06) 

32  

iii.මරසථහන කශභනහකරුන්දළනුත් කිරීශේ 
ළඩටවන(2017/03/21,22,23 දි) 

331  

iv. භෘද්ධි ්ජහමර ංවිධහන වහ ්හශද්ශිඹංවිධහන 
ලිඹහඳදිංචි කිරීශේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵද මරසථහනඳ 
කශභනහකරුන් දළනුත්කිරීභ 

(2017/05/08,09,16,22,23) 

331  

v. දිසත්රික් භේටමින්වහ ්හශද්ය ඹ භේටමින් භෘද්ධි    
කශභනහකරුන්දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන් 

2,229 

 
vi. දිසත්රික් භේටමින් වහ ්හශද්ය ඹ භේටමින්භෘද්ධි 
ංර්ධන නිරධහරීන් දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන් 

20,793 

vii. ්ජහමර ංවිධහන වහ ්හශද්ය ඹ ංවිධහනදවහ පුහුණු 

ළඩමුළු (2017/09/11,12,15 දින ර) 
132  

viii. දිසත්රික්කශභනහකරුන්,්ජහමර ඵළංකු මිති 
කශභනහකරුන්,්හශද්ය ඹ ංවිධහන ්ජහනහඹකයින් 
දළනුත් කිරීශේ ළඩටවන්(2017/10/03 සිට 
2017/12/14 දින දක්හ) 

1,680  

3 දි්ත්රික්කන්ටු පිතටුවීභ i 25 
 

  දි්ත්රික්කන්ටු පිතටුවීභ ii   25 

4 නාතික ම්මම්රනඹ 10.00 1 5.28 

එකතු 38.80   26.47 
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9.3. දුම්ැටි ව භත්ද්රය නිායණ මකොඩි දිනඹ  

2017 භළයි 31 නදින ජනහධිඳතිතුභහශේ ්ධහනත්ශඹන් ්ජහමුර ංවිධහන අංලඹ විසින් ්ජහනහඹකයින් 

වබහගී ශකොටශගන භෘද්ධි දුේළටි ව භත්ද්රය නිහයණ ශකො ද දිනඹ ඳළළත්විඹ. ශකො ද  විකුණහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 185 ක යදහඹභක් භහජ ංර්ධන ළඩටවන උඳඹහ දී ඇත.ක වහ අලය සිඹළු ්තිඳහදන 

බහණ්ඩහගහය අයමුදල් රඵහ ශනොශගන භහජ ංර්ධන අයමුදලින් උඳඹහ ශගන ඇත. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
භෘද්ධි ්ජහමර ංවිධහන වහ ්හශද්ශිඹ ංවිධහන 2017 භෘද්ධි භත්ද්රය වහ දුේළටි විශයෝධී 
දළනුත් කිරීභ.      ශකො ද දිනඹ භයමින් ්ථභ ශකො දඹ අතිගරු  
       ජනහධිඳතිතුභහට ඳළශවීභ.    
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11. ආර්ථික ිඩඵරගැන්වීම් වා ග්රාභ ංර්ධන අංලමේ කාර්ඹාධනඹ 
 

10.1 වැදින්වීභ  

2030 නවිට දුප්ඳත්කභ දුයලීශේ යහජය ්තිඳත්තිඹට ක්රිඹහට නංමින් 2017 ර්ඹ දුප්ඳත්කභ දුයලීශේ 

භහයේබක ර්ඹ ශර නේ කයන රද අතය භෘද්ධි ංර්ධන 

ශදඳහර්තශේන්තුද ඊට භගහමී සිඹළු ංර්ධන ළඩටවන් භෘද්ධි 

වනහධහයරහභින් විඵරගළන්වීභ උශදහ ක්රිඹහත්භක කයන රදි. 

ශේ ඹටශත්  යර්ථික විඵරගළන්වීේ වහ ග්රහභ ංර්ධන ළඩටවන ද භෘද්ධි 

වනහධහයරහභින් විඵරගළන්වීභ ්මුඛ්ත්ශඹහි රහ ගනිමින් ළඩටවන් 

ළරසුේ කයන රද අතය ශදඳහර්තශේන්තු විසින් ශභභ අංලඹ ශත රඵහ ශදන 

රද විඵර ගළන්විඹ යුතු ඳවුල් 25,000 ක ඉරක්කඹ පුයහ ගළනිභ වහ ඳවත වන් ඳරිදි නය වහ විශලේණසත වු 

ංර්ධන ළඩටවන්  06 ක් ක්රිඹහට  නංන රදි. 

 ශේ වහ රු.මිලිඹන 740 ක බහණ්ඩහගහය ්තිඳහදන ්භහණඹක් ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන අංලඹ ශත ශන් කය 

ශදන රද අතය ංර්ධන ළඩටවන් ශනුශන් තදුයටත් අලය රු.මි. 500 ක් භෘද්ධි ංර්ධන 

ශදඳහර්තශේන්තු තු භහජ යයක්ණ බහයකහය අයමුදලින්  ශන් කය ශදන රදි. 

ක අනු භෘද්ධිරහභින් විඵරගළන්වීභ ඉරක්ක කයමින් යහඳෘති 28,348 ක් වහ රු.මි. 1,740 ක් ඳවත වන් 

ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරිභට ශඹොදන රද අතය ඊට රු.මි 512.97 ක ්තිරහභි දහඹකත්ඹක්ද  රඵහ 

ගළනිභට වළකිවිඹ. 
 

යනමේ වා රතිරාිය දාඹකත්ඹ තත නිභකයන  රද ැඩටවන්ර මබෞතික වා මුරය රගතිඹ 
 

ංඛ්යා ටවන -10-1 
 

ැඩටවන 
මන්කර 

රතිඳාදන 

රභාණඹ 

(රු.න්.) 

නින් 

යාඳිති 

ංඛ්යා 

ිඩඹදභ 

(රු.න්.) 
රතිරාිය 

දාඹකත්

ඹ (රුන්.) 

රතිරාිය 

ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

1. “භෘද්ධි අරුනළු”කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 
ංර්ධන ළඩටවන 

549.51 17,286 548.03 324.54 17,286 

2. භෘද්ධි යදර්ල ගේභහන ළඩටවන 2016 52.45 1,860 51.98 27.17 1,860 

3. විශලේ යහඳෘති ංර්ධන ළඩටවන 34.24 1,646 30.17 22.39 2,646 

4. ජිශනෝඳහඹ ංර්ධනඹට ඉවල්න ඹටිතර 
ඳවසුකේ ං.ළ. 

103.80 77 99.25 0.62 26,534 

එකතු (බාණ්ඩාගායරතිඳාදන) 740.00 20,870 730.82 374.72 48,326 

5. භෘද්ධි නිසඳහදන යදර්ල ගේභහන ංර්ධන 
ළඩටවන 

427.20 7,465 279.30 94.69 7,465 

6. භිද්ධි ආදර්ල ගම්භානඹන්ත නිා ංර්ධන 
ැඩටවන 

72.80 13 17.95 43.56 300 

එකතු (ආයක්ණබායකායඅයමුදර) 500.00 7,478 297.25 138.25 7,765 

මුළු එකතු 1,240.00 28,348 1,014.73 512.97 56,091 
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ර්ථායටවන-10-01 

 

ක්රිඹාත්භක ැඩටවන් රතිඳාදන මඵදි ගිඹ අයුරු 

 
 

 

10.2. භිද්ධි අරුනළු ු ඩා වා භධය ඳරිභාණ යාඳිති ංර්ධන ැඩටවන 
 

ශභභ ළඩටවන භෘද්ධි වනහධහයරහභින් ඉරක්ක කය ගනිමින්භ දිසත්රික් 25 තුර ෆභ 

ග්රහභ නිරධහරි භක්භ යයණඹ න ඳරිදි  ක්රිඹහත්භක කිරිභට කටයුතු කයන රදි. 

ශභහිදි  දුප්ඳත්කභ දුයලීශේ යහජය ්තිඳත්තිඹට භගහමී කුභන ශවෝ යදහඹේ භේටභක 

සිටින නිලසචිත විඵරගළන්විඹ වළකි භෘද්ධි වනහධහයරහභින් ඉරක්ක කය ගත් අතය 

ක වහ රු.මි. 549.51 ක ්තිඳහදන  නිදවස කයන රදි. 

 
්තිඳහදන ශන් කිරිශේදි දිසත්රික් භේටමින් සිටි භෘද්ධි වනහධහයරහභි ඳවුල් ංඛ්යහ ඉරක්ක කය ගන්නහ රදි. 

එශභන්භ ළඩටවනට ශන් කයන රද සීමිත ්තිඳහදන ්භහණඹට හශප්ක්,  ෆභ දිසත්රික්කඹක් ශතභ 

විඵරගළන්විඹ යුතු නිලසචිත ඉරක්කඹක් රඵහ ශදමින් ඳවුශල් යදහඹභ ඉවශ භේටභකට කිශගන ඹහභ වහ අලය 

ංර්ධන ළරසුේ කස කයන ශරට උඳශදස රඵහ ශදන රදි. 
 

එක් යහඳෘතිඹක් වහ රඵහ දුන් උඳරිභ මුදර රු. 45,000ද- ක් වු අතය යහඳෘති ඇසතශේන්තු විඹදශභන් 40% ක් 

වහ ්තිරහභි දහඹකත්ත්ඹ රඵහ ගන්නහ රදි. 

 

ක අනු ශභභ ළඩටවන ඹටශත් ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘතින්හි ්ගතිඹ ඳවත ඳරිදි ශේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “භෘද්ධි 
අරුනළු, 

549.51, 44% 

       භෘද්ධි 
යදර්ල ගේභහන 

ළඩ. 2016, 
52.45, 4% 

       විශලේ 
යහඳෘත 34.24, 

3% 

ඹටිතර 
ඳවසුකේ 

ංර්ධනඹ , 
103.8, 8% 

       භෘද්ධි 
නිසඳහදන යදර්ල 
ගේභහන  427.2, 

35% 

       භෘද්ධි 
යදර්ල 

ගේභහනඹන්හි 
නිහ , 72.8, 

6% 
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ංඛ්යා ටවන-10-2 

 

යාඳිති ර්ගඹ යාඳිති 

ංඛ්යා 
මදඳාර්තමම්න්තු 

ිඩඹදභ )රු.න්(.  

රතිරාිය 

දාඹකත්ඹ 

)රු.න්(.  

රතිරාිය 

ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

ිඩඵර ගන්න 

රද ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

කෘණසකර්භ ංර්ධන යහඳහති 77033 73.57 97.35 77033 07379 

ඳශු ේඳත් ංර්ධන යහඳෘති 47112 37.28 31.07 47112 07172 

ධීය ංර්ධන යහඳෘති 737 05.83 7.97 737 471 

කර්භහන්ත වහ යහහඹ ංර්ධන 
යහඳෘති 

007979 799.62 055.34 007979 37474 

කිකිඹහ ඉරක්ක කයගත් ෘත්තීඹ 
පුහුණු යහඳෘති 

413 7.73 4.20 413 73 

ඳරිඳහරන විඹදභ  4.05  

එකතු 76,687 548.03 36.423 762687 82678 

 

 

ක අනු භසත ඉරක්කඹ අභිඵහ භෘද්ධිරහභි ඳවුල් 17,286 ක ශේ ීවශනෝඳහඹන් වහ මුදල් ්දහනඹන් රඵහ 

දුන් අතය ඉන් ඳවුල්  9,218 ක් විඵරගළන්වීභට කටයුතු කයන රදි. එශේභ ශන් කයන රද  රු.මි. 549.51 ක් වු 

්තිඳහදන ්භහණශඹන් රු.මි. 543.04 ක් ළඹ කයන රද අතය  ්තිරහභි දහඹකත්ඹ රු.මි. 324.53 ක් වීභද ශභහිදි 

විශලේශඹන් ශඳන්හ දිඹ යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. භිද්ධි ආදර්ල ගම්භාන ැඩටවන 2016 / 2017 

2016 ර්ශේ දි චියසථහයි නිසඳහදන රභශේදඹක් තුලින් ඳවුශල් ශඳෝණඹ ව යවහය සුයක්ණසතතහඹ ඇති කිරිශේ 

අයමුණින් ෆභ දිසත්රික්කඹක්භ නිශඹෝජනඹ න ඳරිදි භෘද්ධි යදර්ල ගේභහන 40 ක ංර්ධන ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කයන රදි. 

2017 ර්ශේදි ශභභ ගේභහන 40 න් ඹේ නිසඳහදන ද ශේහ යහඳෘතීන් ක්රිඹහත්භක න ගේභහන 28 ක් වඳුනහ ගත් 

අතය ක වහ යන්න ලශඹන් රු.මි. 02 ඵළඟින් රු.මි. 52.45 ක ්තිඳහදන ශන් කය ශදන රදි. 

ඳවත වන් කයනුශේ එභ ගේභහන 28 හි ක්රිඹහත්භක කයන රද නිසඳහදනඹන් 

පිළිඵ වු ශබෞතික වහ මුරය තත්ත්ඹන් ශේ. 
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ංඛ්යා ටවන-10-3 

 

අනු 

අංකඹ 

ගම්භානමේ නභ නිඳ්ාදන යාඳිතිඹ යාඳිති /

රතිරාියන් 

ංඛ්යා  

ැඹ කර මුදර 

)රු.න්(.  

0 ඳළරළන්ත්ත උ. භළහුේ කර්භහන්තඹ 29 0.55 

4 දඹුටු ගේමිරිස ගහ 430 0.55 

7 කිරිකිත්ත නළ. කර්භහන්ත යහඳෘති 57 0.53 

2 උක්ත්ත නළ. භල් ගහ 47 1.93 

9 කළකිරිගසශවේන කුරුඳු  ,ශත් ගහ වහ පුයන් කුඹුරු අසළද්දීභ  50 0.53 

3 භහයර ගේමිරිස වහ ශත් ගහ 430 0.45 

3 පුංචිඅප්පුජඳුය කිරිග වහ විසිතුරු භත්ඹ 73 0.53 

7 ශක්න්ගසතළන්න ශත්  ,කුරුඳු වහ ගේමිරිස ගහ  019 0.27 

5 ඳවරගභ ශඵොජුන් වල්  ,කෘණස යහඳෘති  39 0.55 

01 මීරුප්ඳ කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  94 4.11 

00 භහශකේශප් කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  29 4.11 

04 කිතුල්ඵළද්ද කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  99 4.11 

07 භඩ ශකොහු කර්භහන්තඹ 27 0.17 

02 ඉකිරිඹන්ශඳොර භළටි කර්භහන්තඹ 04 0.55 

09 අේඵරහ කිරිග වහ අඳනඹන ඇන්තුරිඹන් ගහ 72 1.52 

03 වළරභඩ කුකුල්  ,කිරිග ,එළු ඳහරන  97 0.95 

03 සීරගභ කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  71 0.55 

07 කීයගර කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  34 0.55 

05 ශභොයශගොඩ ශඳෝණ බිත්තය වහ කිරිග 21 0.97 

41 අමන්ගා උ. එළු ඳහරනඹ 21 0.55 

40 තරහශකොශළ කිරිග  ,ගේමිරිස ශගොඩ ශඵෝග ගහ  90 0.53 

44 රක්උඹන භළහුේ කර්භහන්තඹ  ,කිරිග ,ශඳෝණ බිත්තය  92 0.73 

47 රගේපුය ඳන් කර්භහන්තඹ 7 4.00 

42 භහ දශේබු කිරිග වහ එළු ඳහරන යහඳෘති 47 0.59 

49 ඕභන්ශතයි ශගතු ගහ  ,අන්නහසි ,එළු වහ ඌරු ඳහරනඹ  90 0.77 

43 පභරන්තහන් කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  31 0.53 

43 සේටරුේටකුරේ කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  23 4.11 

47 මුරන්කහවිල් කෘණස වහ ත්ත් ඳහරන  22 0.55 

 එකතු 0,731 91 .17  
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10.4. ිඩමලේ යාඳිති ංර්ධන ැඩටවන 

දිසත්රික් ශත ශන් කයනු රඵන ්තිඳහදන ්භහණත් ශනොන විට එභ දිසරක්කඹන්හි අතයහලය ජිශනෝඳහඹ 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරිභ වහ ්තිඳහදන රඵහ දීභට හර්ණසක ඹේ ්තිඳහදන ්භහණඹක් ශභභ අංලඹ භඟින් යහ 

ගනු රඵයි. ක අනු ශභභ ළඩටවන වහ රු.මි. 32.24 ක මුදරක් ශන් කයන රදි. 

ශභහිදි ඉවශ මිරක් හිත ඩහ ශවො ශදස විශදස ශශඳරක් තවවුරු කිරිභටත් විඹළි 

කහරශේදි ද ගහන් වහ ප් යතිරහීනන් ශඹොමු කයවීභත්, අයමුණු කයමින් ක ක 

දිසත්රික්කඹන්හි ඩහ විබතහඹන් හිත ගහන් වහ වහ ශඳොදු ඳවසුකේ ළ දදියුණු 

කිරිභත් උශදහ දිසත්රික් අලයතහඹ භත ්තිඳහදන රඵහ ශදන රදි. 

ශභහිදි ද එක් ්තිරහභිශඹක් ශනුශන් ශදඳහර්තශේන්තු උඳරිභ දහඹකත්ඹ රු. 50,000 ක් 

වු අතය යහඳෘතිඹක ඇසතශේන්තු විඹදශභන් 40% ක් ්තිරහභිඹහ විසින් ද ඉතිරි 60% 

ශදඳහර්තශේන්තු විසින් දයන රදි.  

 

ංඛ්යා ටවන-10- 4 

ිඩමලේ යාඳිති ැඩටවමන් මබෞතික වා මරය රගතිඹ 

යාඳාති ර්ගඹ යාඳාති 

ංඛ්යා 
මදඳාර්තමම්න්තු 

ිඩඹදභ )රු.න්(.  

රතිරාිය දාඹකත්ඹ 

)රු.න්(.  
රතිරාිය ඳවු්ග 

ංඛ්යා 
ඵට ශඳොතු කර්භහන්තඹ 23 0.35 7.29 23 
කුරුඳු ගහ 8 0.11 1.13 8 
ශද්ශිඹ කළ වහ වල් පිටි යවහය 4 0 .03  1.10 2 
ගේමිරිස 971 1.25 1.33 971 
කිතුල් ඳළණි යශ්රිත නිසඳහදන 32 1.50 1.37 32 
බුරත් ගහ 45 1.13 1.13 45 
ශඵොජුන් වල් 3 1.71 1.09 3 
ශඳොඹර්ස ගහ 777 1.50 1.57 777 
කිරිග ඳහරනඹ 31 7.73 7.47 31 
ධීය යහඳෘති 73 0.17 1.29 73 
ඳරතුරු ගහ 51 0.14 4.07 51 
කහඵනික ශගතු ගහ 21 0.11 0.11 21 
භළටි යශ්රිත නිසඳහදනඹන් 39 4.57 2.77 39 
එළු ඳහරනඹ 37 4.74 4.71 37 
කර්භහන්ත යහඳෘති 023 9.11 0.75 021 
භහර්ග ඳවසුකේ ළ දදියුණු කිරිභ 5 8.37 0 1,000 

එකතු 7,7.7 31476 66.38 6,7.7 
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10.5 ජීමනෝඳාඹ ංර්ධනඹට ුව්ග න ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන ැඩටවන 

2017 යර්ථික විඵර ගළන්වීේ වහ ග්රහභ ංර්ධන ළඩටවන ඹටශත්  ජිශනෝඳහඹ ංර්ධනඹට ඉවල් න්නහවු 

අතයහලය වු ඹටිතර ඳවසුකේ යහඳහති වහ ද ්තිඳහදන රඵහ දීභට කටයුතු කයනු රළබීඹ. ශේ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 103.8 ක ්තිඳහදන ්භහණඹක් භවනුය, නුයඑළිඹ, කළුතය, කෆගල්ර, ගහල්ර, අේඳහය වහ ගේඳව ඹන 

දිසත්රික්ක රට අදහර යහඳෘති 78 ක් ක්රිඹහත්භක කිරිභ වහ ්තිඳහදන රඵහ ශදන රදි. 

නිභ කයන රද  යහඳෘති අතය භහර්ග ංර්ධන යහඳෘති  ්ධහන වු අතය ඳහීමඹ ජර යහඳෘති ද ක අතය විඹ. ශේ 

අනු ්තිරහභින් 26,534 ක ශේ යදහඹේ උත්ඳහදන කටයුතු ඳවසුශන් ඉටුකය ගළනිභට අදහර ඳවත වන් 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කර ඵ ශඳන්හ දිඹ වළකිඹ. 

ංඛ්යා ටවන -10-5 

 
ජීමනෝඳාඹ ංර්ධනඹට ුව්ගන ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන ැඩටවමන් මබෞතික වා මරය  රගතිඹ 
 

යාඳිති ර්ගඹ නින් 

යාඳිති 

ංඛ්යා 

රඵාදුන් මුදර 

)රු.න්(.  

මදඳාර්තමම්න්

තු ිඩඹදභ 

)රු.න්(.  

රතිරාිය ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

ඳහීමඹ ජර ශඹෝජනහ රභ ළ දදියුණු කිරිභ 12 7.79 7.29 707 

භහර්ග ංර්ධනඹ 32 99.95 95.80 497340 

එකතු 37 103.80 99.25 43,972 
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10.6. භිද්ධි නි්ඳාදන ආදර්ල ගම්භාන ැඩටවන 

කෘණසකහර්මික, ත්ත් ඳහරන, ධීය, කර්භහන්ත වහ ශේහ ළඳයීේ ඹන කුභන ශවෝ නිසඳහදන කටයුත්තක් ඩහත් 

ර්ධනඹ කයමින් භෘද්ධි යහඳහයඹට අනනය වු “ භෘද්ධි නිසඳහදනඹන් ” ශද්ශිඹ විශද්ශිඹ ශශඳර දක්හ 

කිශගන ඹහශේ මුලික යයේබඹක් ශභභ ළඩටවන තුලින් ක්රිඹහත්භක කිරිභ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ  

මුලික අයමුණු අතය විඹ.   

ක අනු ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරිභ වහ ගේභහන 65 ක් වඳුනහ ගන්නහ රද අතය ඉන් ගේභහන 15 ක්  A 

ගේභහන ලශඹන්  ද තත් ගේභහන 50 ක් B  ගේභහන ලශඹන්ද වඳුනහ ශගන ංර්ධන ළරසුේ ක්රිඹහත්භක කයන 

රදි. 

A ගේභහනඹන් හි භහ නිභ කර ඇඳුේ, ශප්කර්භහන්ත, බුරත් ගහ, භළටි වහ විසිතුරු බහණ්ඩ, යත්තයන් වහ රීදි 

නිසඳහදන, තල් ශකොශ, ළනිරහ, ශකශල්, ශයෝ ඳළර, ශඵෝගන්විරහ ළනි නිසඳහදනඹන් ර්ධනඹ කර අතය 

කිරිග  වහ  එළු ඳහරන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ගේභහන ද ශේ අතය විඹ. 
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B  ගේභහනඹන් හි කහඵනික ශගොටු ශකොර ගහ, ංාහයක, කයර වහ උේඵරකඩ, ඕකිඩ්, ඇන්තරිඹේ, කිතුල්, 

ශේත් ශඵය නිසඳහදන, විසිතුරු භල් ගහ, කජු නිසඳහදන, ඳරතුරු වහ ශද්ශිඹ අර ගහ, විසිතුරු භසුන්, 

ගශඩොල්,කිරි යශ්රිත නිසඳහදන,වි නළති කෘණස නිසඳහදන, තර ශතල්, ශප් කර්භහන්ත ධිය නිසඳහදන යදි 

ක්රිඹහත්භක ගේභහන විඹ. 

නය අත්දළකිේ රඵහ ශදමින් ක්රිඹහත්භක කයන රද ශභභ ළඩටවන ඹටශත් දිසත්රික්කඹකින් ගේභහන 02 ක් ශවෝ 5 

අතය ගේභහන ්භහණඹක් වඳුනහ ගන්නහ රද අතය ඳතින නිසඳහදන කටයුත්ත ඩහත් ර්ධනඹ කයමින් 

භෘද්ධිරහභින් වහ අඩු යදහඹේරහභි ඇතුළු නිසඳහදනශේ නියුතු සිඹළු ්ජහශේ යදහඹභ ළ ද කිරිභට කටයුතු කයන 

රදි. ශභහිදි විශලේශඹන් ශඳන්හ දිඹ යුත්ශත් භෘද්ධි ්තිරහභින් විඵරගළන්වීභ ඉරක්ක කයමින් ශභභ 

ළඩටවන දිඹත් කරද නිසඳහදන කටයුත්තක මුළු ගභභ නිඹළලි සිටින විට රඵහ ශදන ්තිරහබ මුළු ගභභ අදහර කය 

ගළනිභට සිදුවීභයි. 

ශභභ ළඩටවන වහ මුදල් ශන් කය ශදන රද්ශද් භහජ යයක්ණ බහයකහය අයමුදලිනි. එක් එක් නිසඳහදන 

ගේභහනඹන් හි අදහර ංර්ධන ළරසුභට අනු රු.මි. 7 සිට රු.මි. 10 අතය මුදරක් රඵහ දුන් අතය එක් යහඳෘතිඹක් 

ද ්තිරහභිශඹක්   දවහ රු. 50,000 ක්ද අදහර නිසඳහදන වහ වහඹ ශේහ ශාහ කය ගළනිශේදි එභ යහඳෘතිඹට 

අනු රු. 50,000ද- සිට රු. 200,000ද- අතය මුදරක් රඵහ ශදන රදි.  
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ංඛ්යා ටවන 10-6 

 
භිද්ධි නි්ඳාදන ආදර්ල ගම්භාන ැඩටවමන් මබෞතික වා මුරය රගතිඹ 

යාඳිති ර්ගඹ යාඳි

ති 

ංඛ්යා

 

මදඳාර්තමම්

න්තු ිඩඹදභ 

)රු.න්(.  

රතිරාිය  

දාඹකත්ඹ 

)රු.න්(.  

රතිරාිය 

ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

ිඩඵර 

ගන්න රද 

ඳවු්ග 

ංඛ්යා 

කෘණසකර්භ ංර්ධන යහඳහති 77417 35.95 23.77 77417 07347 

ඳශු ේඳත් ංර්ධන යහඳෘති 07743 93.07 24.75 07743 535 

ධීය ංර්ධන යහඳෘති 430 15.67 6.32 430 263 

කර්භහන්ත වහ යහඹ ංර්ධන 
යහ. 

47059 52.22 33.45 47059 07155 

අශරවි ංර්ධන යහඳෘති 027 3.21 2.05 027 55 

ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන 

යාඳිති 
017 03.72 7.77 77011 1 

මනත් යාඳිති 59 7 .15  4.75 1 1 

ඳරිඳාරන ිඩඹදම් 0 2.11 1 1 1 

එකතු 7,465 279.27 182.84 15,398 4,064 

 

ංඛ්යා ටවන-10-7 - රතිරාියන් ංඛ්යා වා ැඹ කර මුදර අනු නි්ඳාදනඹන්  
 
 යාඳිති ර්ගඹ යාඳිති ංඛ්යා ැඹකර මුදර )රු.න්(.  

කළපුේ භල් වහ විසිතුරු භල් ගහ 303 05.31 
ඳරතුරු ගහ 013 7.29 
බුරත් ගහ 301 7.03 
ශද්ශිඹ අර ගහ 32 7.70 
කජු නිසඳහදන 77 7.21 
ශගතු ගහ )ඳරහ ගහ(  050 3.39 
ගෘව යශ්රිත කුකුල් ඳහරනඹ 39 4.07 
කිරිග ඳහරනඹ 950 02.25 

ත්ත් ඳහරනඹ දකෘණස යහඳෘති  552 20.93 

කිරි යශ්රිත නිසඳහදන 033 3.77 

විසිතුරු භත්ඹ ගහ 95 4.43 

කයර  ,ජහ ද වහ උේඵරකඩ  405 5.37 

ධිය නිසඳහදන 307 47.37 

තල් නිසඳහදන 927 09.39 

යකළවිලි නිසඳහදන 73 7.35 

අත්කේ නිසඳහදන 215 5.12 

ගශඩොල් නිසඳහදන 044 3.70 

භළටි යශ්රිත නිසඳහද 753 07.93 

ංාහයකයින් වහ නිසඳහදන  37 4.53 

කේභල් නිසඳහදන 44 0.77 

කිතුල් නිසඳහදන 072 2.59 
ළනිරහ ගහ 937 9.73 

ශඵය නිසඳහදන 40 4.07 
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10.7. භිද්ධි නි්ඳාදන ආදර්ල ගම්භානඹන්ත ක්රිඹාත්භක නිා ැඩටවන 

2016 වහ 2017 භෘද්ධි නිසඳහදන යදර්ල ගේභහනඹන්හි ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන රද අතය ශේ වහ ද 

මුදල් රඵහ ශදන රද්ශද් භහජ යයක්ණ බහයකහය අයමුදර භඟිනි. ශේ වහ රු.මි. 72.8 ක මුදරක් එභ අයමුදලින් 

රඵහ දීභට අනුභළතිඹ රළබීණී. 

ශභහිදි එක් ගේභහනඹකින් නිහ ශනොභළති භෘද්ධි ්තිරහභි ඳවුල් 04 ඵළඟින් වඳුනහ ගන්නහ රද අතය එක් 

නිහඹක් වහ රුපිඹල් 200,000 ක මුදරක් රඵහ ශදන රදි. ශභහිදි ්තිරහභි දහඹකත්ඹද භඟින් 

ඳරිතයහගශිලින්ශේ වහ ්ශද්ලහසින්ශේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගනිමින් ශභභ නිහ ර ඉදිකිරිේ කටයුතු කිරිභට 

කටයුතු කර යුතු ඵට උඳශදස රඵහ ශදන රදි. 

ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන රද්ශද් ර්ඹ අහන කහර්තුශේ න ඵළවින් ඉදිකිරිේ අයමන රද ෆභ 

නිහඹකභ ඳශමු අදිඹය වහ මුදල් රඵහ ශදන රද අතය අන් අදිඹශර් ඉදිකිරිේ කටයුතු වහ මුදල් රඵහ දීේ 

2018 ර්ශේදි රඵහ දීභට නිඹමිතඹ. 

ඳවත ශඳන්හ ශදනුශේ එභ ළඩටවශන් ශබෞතික වහ මුරය තත්ත්ඹන් ශේ. 

 

 

 

 

 

 

 

   ංඛ්යා ටවන-10-8 
   

මුළු නිසඳහදන යදර්ල ගේභහන ගණන 53 
අනුභත නිහ ංඛ්යහ 711 
නිදවස කශ මුදල් ්භහණඹ )රු.මි(.  03.59 
නිමි නිහ ංඛ්යහ 07 
මුළු විඹදභ )රු.මි(.  03.59 

 

10.8. භ්ත රගතිඹ 

ශභශර 2017 ර්ශේ ළඩටවන් 06 ක් සසශේ භහජ විඵරගළන්වීේ වහ ග්රහභ ංර්ධන ළඩටවන පරදහයි 

වහ හර්ථක ක්රිඹහත්භක කිරිභට වළකිඹහ රද අතය නිලසචිත භෘද්ධි ්තිරහභින් විඵරගළන්වීභට කටයුතු ශඹොදන 

රදි. ශභහිදි ශභභ මුළු ළඩටවන තුලින් භෘද්ධි ්තිරහභින් 25,000 ක් විඵරගළන්වීභ අශප්ක්හ කයමින් ඉවශ 

යදහඹේ භේටමින් යුතු භෘද්ධි වනහධහයරහභින් ඉරක්ක කයමින් ළඩටවන දිඹත් කරද විඵරගළන්වී ඇති ඵට 

දිසත්රික්ක විසින් ශඳන්හ දි ඇත්ශත් ්තිරහභින් 14,572 ක් ඳභණි.  
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ක්රිඹහත්භක කයන රද සිඹළු ීවශනෝඳහඹ යහඳෘති වහ රඵහ දුන් මුදල්, ්දහනඹන් වු අතය ්තිරහභි දහඹකත්ඹද 

ඊට ඇතුරත් කයමින් යහඳෘතිර නිමි ටිනහකේ ළ දකිරිභට කටයුතු කිරිභ තුලින් අඩු යදහඹේරහභින් වහ 

භෘද්ධිරහභින්ශේ යදඹේ තත්ත්ඹ ඩහ ර්ධනඹ කිරිශේ වළකිඹහ රළබීණි. 

එශභන්භ භෘද්ධි ඵළංකු ංගේ භේටමින්  ක්රිඹහත්භක ීවශනෝඳහඹ ාක්රිඹ අයමුදර භඟින්ද ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරිශේදි ්තිරහභින්ට සවුනශේ දහඹකත්ඹ රඵහ දීභට මුදල් ශනොභළති වු විටක අඩු 

ශඳොළිඹක් ඹටශත් වනදහයි හරික අඹ කිරිභකට ඹටත් ණඹ මුදල් රඵහ ශදමින් ීවශනෝඳහඹ ළඩටවන ඩහ 

ඳවසු කිරිභට කටයුතු ශඹොදහ තිබිණි.   

ක අනු එක් එක් යහඳෘති අංලඹක් ඹටශත් නිභ කයන රද යහඳෘති ංඛ්යහ වහ නිමි ටිනහකේ වහ ්තිරහභින් 

ංඛ්යහ පිළිඵ ඳවත ඳරිදි ශඳන්හ දිඹ වළකිඹ. 

ංඛ්යා ටවන-10-9 
 

 

 

 

යාඳිති ර්ගඹ නින් යාඳිති 
ංඛ්යා 

ැඹකශ මුදර 
(රු.න්.) 

රතිරාිය 
දාඹකත්ඹ (රු.) 

රතිරාිය ඳවු්ග 
ගණන 

ිඩඵර ගන්න 

රද ඳවු්ග ංඛ්යා 
කෘණසකර්භ යහඳෘති  8,393  203.67 125.89  8,393   3,908  
ත්ත් ඳහරන යහඳෘති  3,715  153.53 78.18  3,715   2,245  
ධීය යහඳෘති  839  31.53 15.06  839   436  
සුළු ඳරිභහන යහඹ  14,098  461.8 284.14  14,098   7,397 
අශරවි ංර්ධන  228  9.33 3.68  228   143  
ෘත්තීඹ පුහුණු යහඳෘති  207  6.29 2.41  207   87  
ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ 868 148.55 3.61  28,611  1 

එකතු 28,348 717.46 276486 27,187 7.,266 
 

 

 

ර්ථායටවන-10-02 

 

 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

කෘණසකර්භ 
ංර්ධන 
යහඳෘති 

ත්ත් 
ඳහරන 

යහඳෘති 

ධීය 
ංර්ධන 
යහඳෘති 

කර්භහන්ත 
ංර්ධන 
යහඳෘති 

අශරවි 
ංර්ධන 
යහඳෘති 

කිකිඹහ 
අභිමුඛ් 

ෘත්තීඹ 
පුහුණු 

ඹටිතර 
ඳවසුකේ 
ංර්ධන 

යහ. 

 8,393   
රු.මි. 203.7 

  
 3,715 

රු.මි. 153.5   839 
රු.මි. 31.53  

 14,098 
රු.මි. 461.8  

 228 
රු.මි. 9.3   207 

රු.මි. 6.3   868 
රු.මි. 148.6  
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11. අමරිඩ ංර්ධන අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

 

11.1  වැදින්ිඩභ   

අශරවි ංර්ධන අංලඹ භඟින් 2017 ශර්දී  ්ධහන ළඩටවන් 02ක් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

1.අමරිඩ ංර්ධන ැඩටවන 

ශේ ඹටශත් භෘද්ධි යහඹකයින් විසින් කයනු රඵන නිසඳහදනඹන් වහ අශරවි අසථහ උදහ කය දීභ, 

ශරඳර සථහය ඵ කිකගනිමින්ශරඳර පුළුල් කය ගළනිභ, ශිල්පීඹ වහ තහක්නික දළනුභ රඵහ දිභ, අශරවි 

්ර්ධනඹට අදහර ඹටිතර  ඳවසුකේ රහ දිභ, නිසඳහදකඹහට ශභන්භ ඳහරිශබෝගිකඹහටද හධහයණ මිරක් 

තවවුරු කිරිභ වහ ගුණහත්භක ඵවින් යුත්  විශන් ශතොය ඳරිය හිතකහමී නිසඳහදනඹන් වහ යහඹකයින් 

ශඹොමු කිරිභ භඟින් සඹං කිකිඹහ අසථහ සුරබ කිරිභටත්  මුලික සිදු කයනු රළබිඹ. 

3. භිද්ධි නිා මරොතරැයි බායකාය අයමුදර ඳත්ාමගන ඹාභ 

 ෆභ භෘද්ධි ්තිරහීන ඳවුරක් දවහභ සථිය නික හිමිකභ රඵහ දිශේ අයමුණින් භහසික භෘද්ධි නිහ 

 ශරොතකියි දිනුේ ඇදීශේ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරිභ. 

දැක්භ :-  “ නනතතකාමී යාඳාරික රනාක් ව ෑභ භිද්ධි රතිරාී ඳවුරක් දවාභ ්ථිය නික්.” 

මභමවය :-“නි්ඳාදකඹාට ාධායන න්රක්, ඳාරිමබෝගිකඹාට වන න්රක් වා ්ඹං රැරීඹා අ්ථා ැඩි 

දියුණු රීරිභ ව භිද්ධි රතිරාී ඳවු්ග ර නිා ගැටළුට තියය ිඩදුභක් රඵා දිභ.” 

අයමුණ :-  

1. භෘද්ධිරහීන යහඹකයින්ශේ නිසඳහදන උස ්මිතිශඹන් වහ නිභහකින් යුක්ත සිදු කිරිභ, සථහය  

 ශරදඳශක් ඇති කය ගළනිභ, තෘප්තිභත් ඳහරිශබෝගික ්ජහක් ශගොඩනළංවිභ, නිසඳහදනඹට හධහයන 

 මිරක් රඵහ ගළනිභ වහ ඳරිය හිතකහමි වරිත කිකිඹහ අසථහ සුරබ කිරිභ භගින් යහඹකඹහ යර්ථික වහ 

 හභහජිඹ ලශඹන් විඵර ගළන්විභ තුලින් ජහතික යර්ථික ර්ධනඹට ෘජු දහඹක වීභ. 

2.      භෘද්ධි ්තිරහීන ඳවුල් ර නිහ ්ලසණඹ සථිය විදීභ තුලින් සවුන් යර්ථික භහජිඹ, අධයඳනික වහ 

 ංසකෘතිකභඹ ලශඹන් ලක්තිභත් කිරිභ ව අධයහත්මික ගුණගහන් ළ දදියුණු කිරිභ. 

 

11.2. භථ් රගතිඹ පිලිඵ ායාංලඹ 

  භෘද්ධි අශරවි ංර්ධන ළඩටවන වහ බහවිතහ කයන රද්ශද්  බහණ්ඩහගහය ෘජු ්තිඳහදන ඳභණි. ක  

  අනු 2017 ර්ඹ වහ ශන් කශ ්තිඳහදන ්භහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 169.6 ක් න අතය  භසථ  

  විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 137.9 කි. 
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ංඛ්යා ටවන-11-1 

 

අමරිඩ ංර්ධන ැඩටවන  -  මුරය වා මබොතික රගතිඹ 

  

 

ැඩටවන 

මන් 

කශ 

මුදර 

රු.න් 

 

ිඩඹදභ 

රු.න් 

ුරක්ක ගත 

යඳිති 

ැඩටවන් 

ංඛ්යා 

නිභ 

කශ 

ංඛ්යා 

1 අශරවිකයන ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ 66.20 62.86 1342 1807 

2 දිසත්රික් අශරවි ්දර්ලන 19.65 17.51 51 50 

3 අශරවිකයන පුහුණු ළඩටවන් 33.10 28.29 662 1183 

4 ශවශ ශඵොජුන් යශ්රිත යවහය තහක්න පුහුනු 2.80 1.22 07 13 

5 දිසත්රික් අශරවි භධයසථහන පිහිටුවිභ 37.45 27.39 05 05 

6 දිසත්රික් යහඳහරික ංගේ ඵරගළන්විභ 0.63 0.49 25 23 

7 ්ගති භහශරෝාන 0.10 0.08 01 01 

8 විශලේ යහඳෘති 8.67 6.49   

9 යහඹක ංගේ ජහතික ේශේරනඹ 1.000 - 01 0 

 එකතු 169.60 144.33 2080 3088 
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11.3 ැඩටවන අනු ිඩඹදභ  

ර්ථාය ටවන-11-01 

 

 

11.4 අමරිඩ ංර්ධන ැඩටවන 
 

11.4.1 අමරිඩකයණ ඹටිතර ඳවසුකම් ැරසිභ 

     භෘද්ධි ්තිරහීනන් විසින් ග්රහමිඹ භේටමින් සිදු කයනු රඵන ශද්ය ඹ නිසඳහදන ර අතිරික්තඹන් යයක්හ හිත 

කල්තඵහ ගළනිභට අලය කුඩහ ්භහණශේ  ගෘවසථ ගඵඩහ, අශරවි කටයුතු ඳවසු කයනු රඵන කුඩහ ්භහණශේ 

ජංගභ යථ, ජංගභ කුටි වහ නිසඳහදන ර තත්ඹ, ගුණහත්භකබහඹ, ්මිතිඹ ළ ද කිරිභ ශභන්භ අගඹ එකතු 

කිරිශේ නිසඳහදන වහ අලය උඳකයන ව ඹන්ර සුර රඵහ ගළනිභ වහ අලය වඹ ශේ ඹටශත් රඵහ ශදන 

අතය ෆභ ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහලඹක් වහභ රුපිඹල් 200,000.00 ඵළගින් න ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 66.2 

ක ්තිඳහදන ශන් කයන රදි. 

 ක අනු 2017.12.31 දින න විට යඳෘති ටිනහකමින් 50% ්තිරහීන දහඹකත්ඹක්ද හිත අශරවිකයන 

ඹටිතර ඳවසුකේ ළරසිශේ ළඩටවන ඹටශත් ගෘවසථ ගඵඩහ 108 ක් ජංගභ යථ වහ කුටි 851 ක් ව සුළු 

ඳරිභහන ඹන්ර සුර 848 ක් භෘද්ධි ්තිරහීනන් ශත රඵහ දී තිබු අතය දයණ රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 

60.86 කි. අශරවිකයන ඹටිතර ඳවසුකේ රහ දිභ තුලින් ්තිරහීන ඳවුශල් භහසික යදහඹභ අභ ලශඹන් 

රුපිඹල් 5000 කින් ළ දශේ ඹළයි අශප්ක්හ කයන අතය ක තුළින් දුප්ඳත්කභ අභ ශකොට යදහඹේ සුරබ කිරිභට 

අසථහ ඇති කයන රදි. 

62.86 

17.51 

28.29 

1.22 

27.39 

0.49 

0.08 

6.49 

අශරවිකයන ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ 

දිසත්රික් අශරවි ්දර්ලන 

අශරවිකයන පුහුණු ළඩටවන් 

ශවශ ශඵොජුන් යශ්රිත යවහය තහක්න පුහුනු 

දිසත්රික් අශරවි භධයසථහන පිහිටුවිභ 

දිසත්රික් යහඳහරික ංගේ ඵරගළන්විභ 

්ගති භහශරෝාන 

විශලේ යහඳෘති 

යහඹක ංගේ ජහතික ේශේරනඹ 
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11.4.2 අමරිඩ භධයථ්ාන/ මඵොජුන්ව්ග ්ථාපිත රීරිභ 

 කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණශේ භෘද්ධි යහඹකඹන්ශේ ශශරදඳශ පුළුල් කිරිශේ රශභෝඳහඹක් ශර ළභ 

දිසත්රික්කඹකට ඵහු විධ නිසඳහදන හිත වු අශරවි භධයසථහනඹක් යයේබ කිරිභට පිඹය ගනු රළබුණි.  අශරවි 

භධයසථහනද ශඵොජුන්වල් සථහපිත කිරිශේ ්ධහන අයමුණ වුශේ භෘද්ධි යහඹකයින්  විශන් ශතොය ඳරිය 

හිතකහමී නිසඳහදනඹන් සිදු කිරිභට ශඳශමවීභත් එළනි ගුණහත්භක ශද් මිරදී ගළනිභට ඳහරිශබෝගිකඹන් 

හුරුකයවිභටත්ඹ. ක ඹටශත් 2017 ශර්දී භහතශල්, අේඳහය, ශඳොශශොන්නරු, පුත්තරභ, කිළිශනොච්චිඹ වහ ගහල්ර 

ඹන දිසත්රික්ක ර අශරවි භධයසථහන ඉදි කයනු රළබිඹ. ශභභ යඳෘති වහ රුපිඹල් මිලිඹන 37.45 ක ්තිඳහදන 

ශන් කයන රද අතය 2017.12.31 දිනට දයන රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 24.96 කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ඉඳිකයමින් ඳතින අශරවි භධයසථහන -  භහතශල් දිසත්රික්කඹ) 

 

11.4.3 භිද්ධි යාඹක පුහුණු ැඩටවන් 

  භෘද්ධි යහඹකයින් වහ නය අශරවි කයන උඳරභ පිළිඵ දළණුභ ර්ධනඹ කිරිභ වහ භජහතිඹ 

නිසඳහදනඹන් සිදු කයනු රඵන යහඹකයින් වහ විශලේණසත පුහුණු ළඩටවන් ංවිධහනඹ කිරිභ සිදු කයන රද 

අතය එහිදී යහඹකයින්ට අලය නයහඹහත්භක වහ ්හශඹෝගික පුහුණු රඵහ ශදනු රළබිඹ. 

 එක් ්හශද්ශිඹ ශල්කේ ශකොේශහලඹක් විසින් අභ ලශඹන් පුහුණු ළඩටවන් 02 ක් ංවිධහනඹ කර යුතු අතය 

රඵහශදන රද ්තිඳහදන ්භහණඹ රුපිඹල් 100.000.00 කි. ක අනු ශන් කයන රද භසථ ්තිඳහදන ්භහණඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 33.1 කි. 

  2017.12.31 දිනට පුහුණු ළඩටවන් 1183 ක් ඳත්නහ ඇති අතය දයන රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන27.29 

කි. 
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    (යහඹක පුහුණු  - භහතය දිසත්රික්කඹ)       

11.4.4 දි්ත්රික් අමරිඩ රදර්ලන ංිඩධානඹ රීරිභ 

  අශරවි ංර්ධන ළඩටවන් වහ ීවශනෝඳහඹ ංර්ධන ළඩටවන් භා ේඵන්ධ වු වහ එභගින් ්තිරහබ රළබු 

භහද්ධි යහඹකයින්ශේ නිසඳහදන වහ අඛ්න්ඩ ශශශදඳරක් තුලින් ළ ද අශරවිඹක් ශගහ කයදිශේ අයමුණින් 

භෘද්ධි අභිභහීම - 2017 ඹන ශත්භහ ඳහශඹ මුල් කයගනිමින් දිසත්රික් ශශද ්දර්ලන ඳත්නු රළබිඹ. ක අනු 

අශ්ේල් වහ ශදළේඵර් උත් භඹ ශක්න්ද්ර කයමින් දිසත්රික් භේටමින් ශශද ්දර්ලන 50ක් වහ ජහතික භේටමින් 

එක් ශශද ්දර්ලනඹක් ද ඳළළත්විභට ළරසුේ කයන රදි. ක වහ ශන් කයන රද භසථ ්තිඳහදන ්භහණඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 19.65 කි.  

  2017.03.06, 07 වහ 08  ඹන ශතදින ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ේභන්රන ලහරහ ඳරි්රශේ ඳළළති තියය යුගඹක් 

ජහතික ශශ ්දර්ලනඹට භෘද්ධි යහඹකයින් 35 ශදශනකු වබහගි කයනු රළබුණු අතය උත් භඹ 

ශක්න්ද්ර කයගනිමින් දිසත්රික් භේටමින් ශශ ්දර්ලන 25 ක් ද අශ්ේල් භහශේද ශශ ්දර්ලන 24ක් ශදළේඵර් 

භහශේද ඳත්න රදී.ශභභ ශශ ්දර්ලන වහ දිසත්රික් භේටමින් භෘද්ධි යහඹකයින් 3000 කට අධික 

පිරික් වබහගි වි ඇත. ශශ ්දර්ලන ශනුශන් දයණ රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන17.541කි. 

  

 

 

 

 

 

 

(භෘද්ධි අභිභහණී ශශ ්දර්ලනඹ - ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කඹ)       (භෘද්ධි අභිභහණී ශශ ්දර්ලනඹ - අේඳහය දිසත්රික්කඹ) 
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11.4.5 මවශ මඵොජුන් ආශ්රිත ආවාය තාක්න පුහුණු ැඩටවන්  

  ර්තභහන ජන භහජඹ තුශ  විශන් ශතොය ශද්ශිඹ යවහය වහ ළ ද  ඉල්ලුභක් ඳතින ඵළවින් එකී ඉල්ලුභ 

පුයහලීභට වළකින්ශන් දළනට ක්ණික යවහය නිසඳහදනශේ ශඹශදන වහ ක වහ රුචිකත්ඹක් දක්න භෘද්ධි 

්තිරහීනන් දවහ ගුණහත්භක වහ ශෞඛ්යහයක්ණසත නිසඳහදනඹන් සිදු කිරිශේ අලයතහඹ ශඳන්හ ශදමින් විධිභත් 

නයයික වහ ්ශඹෝගික පුහුණුක් රඵහ ශදනු රළබිඹ.  

 ශේ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 2.8 ක ්තිඳහදන ශන් කයන රද අතය 2017.12.31 දින න විට ගහල්ර, භවනුය, 

නුයඑළිඹ, කුරුණළගර, පුත්තරභ, කෆගල්ර, අනුයහධපුය, ශඳොශශොන්නරු, මුරතිේ වහ ඹහඳනඹ ඹන දිසත්රික්ක 

ලින් ශතෝයහ ගත් ්තිරහීනන් 457 ශදශනකු වහ පුහුණු ළඩටවන් 13 ක් ංවිධහනඹ කය ඇති අතය ක 

ශනුශන් දයණ රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 1.22 කි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ආවාය තාක්ණඹ පිළිඵ රාමඹෝගික පුහුණු- ගන්මනෝරු ) 

11.4.6 දි්ත්රික් යාඹක ංගම් ඵරගැන්ිඩභ 

විඹදේ අභ කය ගනිමින් ගුණහත්භකබහශඹන් යුතු භෘද්ධි නිසඳහදන ශද්ශිඹ ශශඳරට ශභන්භ විශද්ශිඹ 

ශශඳරටද උචිත යකහයශඹන්  නිසඳහදන කිරිභටත්, කණ්ඩහඹභක් ශර හමුහික විභ තුලින් න ශශ අසථහ 

ඇති කිරිභටත් එ තුලින් එකමුතු ළඩ කිරිශේ වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරිභත් දිසත්රික් යහඹක ංගේ පිහිටුවිශේ 

අයමුණ ශේ. ක අනු ්හශද්ශිඹ යහඹක ංගේ බහඳතිරුන්ශේ වබහගිත්ශඹන්  දිසත්රික් යහඹක ංගභඹ 

පිහිටුවිඹ යුතු අතය එ වහ එක් දිසත්රික්කඹකට රුපිඹල් 25,000.00 ක මුදරක් න ශේ ශන් කයනු රළබු මුළු 

්තිඳහදන ්භහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 0.625 කි. 2017.12.31 දින න විට දිසත්රික් යහඹක ංගේ 23 ක් පිහිටුහ 

අන් අතය දයණ රද භසථ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 0.490 කි. 

11.4.7 නාතික භටමටමම් රගති භාමරෝචන රැ්ිඩභ 

2017 අශරවි ංර්ධන ළඩටවන ඇතුළු භසථ භෘද්ධි ංර්ධන ළඩටවනට යදහර ්ගතිඹ වහ ඉදිරි ළරසුේ 

ක්රිඹහත්භක කිරිභ පිළිඵ හකච්ජහ කිරිභ දවහ 2017 අශ්ේල් භට නිඹමිත ජහතික භේටශේ ්ගති භහශරෝාන 

කිසවිභ ශඳොශශොන්නරුශේදි ඳත්න රදි. 

ශේ වහ සිඹලුභ දිසත්රික් භෘද්ධි අධයක්රුන්, ්ධහන කහර්ඹහලිඹ භහණ්ඩලික නිරධහරින් වහ  අභහතයංල 

නිශඹෝජිතඹන්ද වබහගි න රදි.  
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ශභභ ජහතික භේටශේ ්ගති භහශරෝාන කිසවිභ ශනුශන් ශන් කයන රද ්තිඳහදන මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 0.10 

ක් න අතය ළඹ කයන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 0.79 ක් ශේ. 

 

11.4.8 මනත් ිඩමලේ යඳිති වා ැඩටවන්  

හර්ණසක ක්රිඹහත්භක ළරසුභට ඇතුරත් ශනොවු එශවත් අශරවි ංර්ධන ළඩටවන් අයමුණු වහ ඳයභහර්ථ ඉටු න 

අයුරින් කහලීන සිදු කශ යුතු යඳෘති ශවෝ ඳළළත්විඹ යුතු ළඩටවන්  ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 8.675 ක් 

ශන් කයන රද අතය 2017.12.31  දිනට විශලේ  යඳෘති වහ ළඩටවන් ඹටශත් ඳවත යඳෘති සිදු කයන රදි. 

ංඛ්යා ටවන-11-2 

            යඳිතිඹ     දි්ත්රික්ක රතිරාබ 

ැරසු ඳවු්ග 

ගණන 

   ිඩඹදභ 

    රු.න් 

ගංතුරින් විඳතට ඳත් යහඹකයින් වහ 
වන ළරසිභ 

ගහල්ර 
භහතය 
වේඵන්ශතොට 

55 
37 
03 

2.13 
1.58 
0.15 

අශරවිළර කුරුණළගර 
(ශඳොල්පිතිගභ) 

05 0.30 

කුගඩු ශයෝගින් දවහ අශරවි ඳවසුකේ රඵහ 
දිභ 

භහතශල් 
(විල්ගමු) 

22 0.35 

 කළුතය 19 0.52 

විශලේ නිරික්න ාහරිකහ ළඩටවන ශඳොශශොන්නරු 60 0.035 

අශරවිළර ශභොනයහගර 10 0.430 

එකතු  211 5.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අශරවි කුටි - ගහල්ර දිසත්රික්කඹ   ජංගභ අශරවි ළර යදර්ල ගේභහනඹ ඵනහගර -   

         ශඳොශශොන්නරු 
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11.5. භිද්ධි නිා මරොතරැයි බායකාය අයමුදර ඳත්ා මගන ඹාභ 
 

     භෘද්ධි නිහ ශරොතකියි බහයකහය අයමුදර ශගොඩනංහ ඇත්ශත් භෘද්ධි ්තිරහීන ඳවුල් රට රඵහශදනු රඵන 

වනහධහය මුදලින් භහසික රුපිඹල් 50.00 ක මුදරක් බහයකහය අයමුදරට ඵළය කිරිශභනි. ශභභ අයමුදර ශයගුරහසි 

භහරහකට අනුකුර බහයකහය භණ්ඩරඹක් භගින් ඳහරනඹ ශේ. අයමුදර ඳත්හ ශගන ඹහශේ ්ධහන අයමුණ 

න්ශන් ෆභ භෘද්ධි ්තිරහීන ඳවුරක් වහභ සථිය නික හිමිකභ රඵහ දිභ වහ භෘද්ධි නිහ ශරොතකියි 

දිනුේ ඇදිශේ ළඩටවන ඳත්හශගන ඹහභයි. 

දිනුේ ඇදිභ වහ බහවිතහ කයනු රඵන්ශන් සිඹලුභ භෘද්ධි ්තිරහීන ඳවුල් ර ශතොයතුරු ඇතුරත් ශකොට කස 

කයනු රළබු ඳරිඝනක දත්ත ඳද්ධතිඹකි. ශභභ දත්ත ඳද්ධතිඹ බහවිතහ ශකොට භහසික ්ශද්ශිඹ ශල්කේ 

ශකොේශහලඹකට එක් ජඹග්රහීන ්තිරහීනශඹකු න ශේ ජඹග්රහීන ්තිරහීනන් 331 ශදශදශනකු ශතෝයහ ගනු රළශබ්. එක් 

අශඹකු ශනුශන් පිරිනභනු රඵන තයහග මුදශල් ටිනහකභ රුපිඹල් 200,000.00 කි. ශභභ මුදල් ශඹොදහ නික්  

ඉදිකිරිභට, ඳත්නහ නි ළ ද දියුණු කිරිභට, ඉඩභක් මිරදී ගළනිභට ශවෝ නික අලයතහඹ ශනොභළත්ශත් නේ 

යදහඹේ උත්ඳහදන යහඳෘතිඹක ශඹදවිඹ වළකිඹ. එභගින් ්තිරහීන ඳවුල් ර නිහ ්ලසනඹට තියහය විදුභක් රඵහ 

දිභ තුලින් සවුන් යර්ථික වහ හභහජිඹ ලශඹන් විඵර ගළන්විභට වළකිඹහ රළශබ්. 

මීට අභතය නිහ තයහග රඵහ දිශභන් ඳසු ඉතිරි න ඹේ ශලේඹක් ශේ නේ කහ ශභභ අයමුදශල් ඳයභහර්ථ ඉටු 

කයන යකහයඹට ළ ද දුයටත් ශඹොදහ ගළීමභට බහයකහය භණ්ඩරඹට ඵරඹ ඇත. ක අනු 2017.12.31 දිශනන් අන් 

න ර්ඹ තුශ ශරොතකියි අයමුදලින් ්තිරහීන ඳවුල් ර නිහ ්ලසනඹ විදිභ වහ ඳවත ඳරිදි කටයුතු කය ඇත.  

 

 

ංඛ්යා ටවන-11-3 
 

අනු 

අංකඹ 

             ැඩටවන වන ැරසු ඳවු්ග 

ගණන 

රඵා මදන රද 

මුදර 

රු. න් 

01 භෘද්ධි නිහ ශරොතකියි දිනුේ ඇදිභ  
3972 

 
794.4 

02 භෘද්ධි යදර්ල ගේභහනර නිහ ඉදිකිරිභ ද ළ ද දියුණු 
කිරිභ 

 
39 

 
7.8 

03 යඵහධිත පුද්ගරඹන් වහ නිහ ඉදිකිරිභ   
24 

 
6.0 

04 විශලේ නිහ ළඩටවන  
14 

 
2.85 

05 භෘද්ධි නිහ හනහ ගේභහනඹ (යයච්චිකේටු)  
26 

 
13.00 

 එකතු  

4075 

 

824.05 
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12. මතොයතුරු තාක්ණ අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

12.1  වැදින්ිඩභ   

දැක්භ:- මතොයතුරු වා ංනිමේදන තාක්ිවක ැඩටවන් ඔ්මේ ලිපි හුභාරුලින් මතොය 

කාර්ඹාර ඳරිශ්රඹක් බිතරීමදභ. 

. 

මභමවය:- මතොයතුරු ංනිමේදන තාක්ණඹ ගභ දක්ා පුළු්ග කයන්න්, නි්ඳාදන මරෝක 

මශමඳොරට මඹොමුකය නාතික ආර්ථිකඹ ිඩබ ලක්ීරඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ රීමදමභතරා 

මේකඹා, අඩු ආදාඹම්රාීඹා යාඳිති වා ඵැංු  නාරඹ මතොයතුරු තාක්ණමඹන් ිඩඵර 

ගන්ා න භානඹකට මඹොමු රීමදභ  

අයමුණු 

1. 2016 ර්ඹ වහ දියිශන් ග්රහභ නිරධහරි ේ 14000 වහ ේඳත් ඳළතිකඩ CRM ශභො දයුරඹ භඟින් 

ඳරිගණකගත කිරීභ තුළින් න ේ ශතොයතුරු රඵහගළීමභ. 

2. 2017 ක්රිඹහකහරි ළරළසශේ සිට  PPM ශභො දයුරඹට ශතොයතුරු ඇතුරත් කය 2018 ර්ශේ සිඹලු යහඳෘති 

ඳරිගණකගත කිරිභ. 

3. භහන ේඳත් ශභො දයුරඹ (HRM)  ඹහත්කහලීන කය නිරධහරි කහර්ඹක්භතහඹ ඇගයීභ. 

4. භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු 1074 වහභ ඳරිගණක භෘදුකහංග රඵහදීභ. 

5. ඳරිගණකගත කහර්ඹක්භ ශදඳහර්තශේන්තුක් ඵට ඳත්කිරීභ. 

 

12.2. මතොයතුරු තාක්ණ අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

1. ඉ - දිවිනළගුභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ. භෘද්ධි ඳරිගණක ළඩටවන ඹටශත් ්ධහන ශභො දයුර 

නිර්භහණඹකය අදහශ අංල ශත බහයදීභ. 

 භහන ේඳත් කරභණහකයණඹ   (HRM) 

 ්තිරහීන කරභණහකයණඹ    (CRM) 

 යහඳෘති වහ ළඩටවන් කරභණහකයණඹ (PPM) 

 

ශේ ඹටශත් භහන ේඳත් කරභණහකයන ශභො දයුරඹ තුළින් සිඹලු නිරධහරින්ශේ ශතොයතුරු ඹහත්කහලීන 

කිරීභ. 

 

2. අඩු යදහඹේරහීන ඳවුල් මීක්ණශේ ඉල්ලුේකරුන්ශේ ශතොයතුරු ඳරිගණකගත කය න විදයහත්භක 

රභශේදඹකට අනු වනහධහයරහීනන් ශත්රීශේ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 
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3. භෘද්ධි ්ජහ මර ඵළංකු (භෘද්ධි ඵළංකු) ඳරිගණකගත කිරීශේ ළඩටවන නිඹමු යහඳෘති 8 කින් යයේබ 

කයන රද ළඩටවන ඵළංකු 300 ක් දක්හ යහප්ත කය ඇති අතය, උඳශද්ලකශඹකුශේ වහඹ භත ඉදිරිඹට 

කයශගන ඹහභට ළරසුේ කය ඇත. 

 

4. 2017 ර්ඹට අදහශ භෘද්ධි නිහ ංර්ධන ශරොතකියි දිනුේ ඇදීශේ දත්ත ඳද්ධතිඹ කස කය නිහ 

3972 පිරිනළමීභට කටයුතු කිරීභ. 

 

5. භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු නිර ශබ් අඩවිඹ, ශදඳහර්තශේන්තු භඟින් නිකුත් කයනු රඵන ාර 

ශල්ඛ්න, උඳශදස ලිපි වහ දළනුේ දීේ සිඹල්ර ඹහත්කහලීන කයමින් ඳත්හ ශගන 

ඹහභ.www.samurdhi.gov.lk 

 

6. දියින පුයහ විසිරී ඇති භෘද්ධි මරසථහන කහර්ඹහර 332 වහ ඳරිගණක 332 ක් රඵහදීභ වහ අන්තර්ජහර 

ඳවසුකේ රඵහදීභ ව දිසත්රික් කහර්ඹහර දවහ ද ඳරිගණක උඳහංග රඵහදීභ. 

 

7. භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු ක්ණික දුයකතන (Hot line) ඇභතුේ අංක 0112-887722 ක්රිඹහත්භක 

කිරීශේ වහ රළශඵන ඳළමිණිලි අදහශ අංල ශත ශඹොමුකය විඳුේ රඵහදී භවජනතහට ශේඹක් ළරසීභ. 

 

8. 2016 ර්ශේ යයේබ කයන රද "නනඳතිට රීඹන්න (Tell to President)" භවජන දුක්ගළණවිලි 

කශභණහකයණඹ ළඩටවනට අදහර භෘද්ධී ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු ශත රළශඵන ඳළමිණිලි 

ඵහගත (download) මුද්රණ පිටඳත් රඵහශගන අදහශ අංල ශත ශඹොමු කිරීභ ව අදහශ අංල ලින් පිළිතුරු 

රඵහශගන ්ගතිඹ ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීභ. 

 

9. දිවිනළගුභ දුයකතන ජහරඹ ඳත්හශගන ඹහභ (Calling Circle) 

 

10. භෘද්ධි ළඩටවශන් ශදඳහර්තශේන්තුශේ කහර්ඹබහයඹ සිදුකිරීභ 

 

11. ්ධහන කහර්ඹහරශේ ඳරිගණක ජහරශේ නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 

12. නිරධහරින්ට අලය ශතොයතුරු තහක්ණ පුහුණු රඵහදීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samurdhi.gov.lk/
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12.3. 2017 ාර්ෂික ක්රිඹාකාරි ැරැ්මම් රගතිඹ 

 
ංඛ්යා ටවන-12.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ැඩටවන අනුභත 

රු.න්ලිඹන 

2017.12.31 

ිඩඹදභ 

ඵළංකු ඳරිගණකගත කිරීභ    

ඉ - භෘද්ධි යහඳෘතිශේ ශභො දයුර ඹහත්කහලීන ඳත්හශගන ඹෆභ 05 5.00 

ශතොයතුරු තහක්ණ නිරධහරින් පුහුණු කිරීභ   

්ධහන කහර්ඹහරඹට ව දිසත්රික් කහර්ඹහර වහ ඳරිගණක උඳහංග රඵහදීභ  25 23.26 

මුළු එකතු 30 28.26 
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13. භාධය අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ 

 

13.1  වැදින්ිඩභ  

අයමුණ 

දුගී ඵ අභ කිරීශේ ංර්ධන කහර්ඹඹන්ට වහ අඩු යදහඹේරහීනන් ජන ශකොටසර උත්හවඹන්ට උයශදන 

න්නිශේදන යටහන් ශගොඩ නගමින් දිවිනළගුභ යහඳහයඹ පුළුල් ංහදඹකට බහජනඹ කයමින් එහි ංර්ධනඹ 

ඩහත් පරදහයි ජනතහ අතයට ශගන ඹහභට අදහර ්ාහයණ කටයුතු සිදු කිරීභ, ශභභ අංලශේ කහර්ඹ බහයඹයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකඹ 

ැඩටවන 

01 භෘද්ධි උදහනඹ රඳහහිීම ළඩටවන. 

02 භෘද්ධි ගුන්විදුලි ශේහ. 

03 භෘද්ධි පුත් අතිශර්කඹ - දිනමිණ, තිනකයන්. 
 

04 ්හශද්ය ඹ භෘද්ධි න්නිශේදන ජහරඹ ලක්තිභත් කිරීභ. 

05 භහධය යයණ. 
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13.2.මුද්රිත භාධය රචායණ කටයුතු. 

 

 භෘද්ධි පුත්ඳත භහසික දිනමිණ පුත්ඳශත් අතිශර්කඹක් ලශඹන් ඳර කිරීභ. 
 

 

 

 

 

 

නනාරි කරාඳඹ             මඳඵයාරි කරාඳඹ             භාර්තු කරාඳඹ               අමරේ්ග කරාඳඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  භැයි කරාඳඹ                    ජුනි කරාඳඹ                    ජලි කරාඳඹ                අමගෝ්තු කරාඳඹ 

 2017 ජනහරි භ සිට ශදළේඵර් භ දක්හ භකට පුත්ඳත ඵළගින් පුත්ඳත් 12 ක් ඳර කයන රදී. 

භෘද්ධි පුත්ඳත භහසික තිනකයන් පුත්ඳශත් අතිශර්කඹක් ලශඹන් ඳර කිරීභ. 

 

 

 

නනාරි කරාඳඹ        මඳඵයාරි කරාඳඹ            භැයි කරාඳඹ                 ජුනි කරාඳඹ 
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   ජූලි කරාඳඹ             අමගෝ්තු කරාඳඹ     ැප්තැම්ඵර් කරාඳඹ    ඔක්මතෝඵර්  කරාඳඹ 

 

 2017 ජනහරි භ සිට ශදළේඵර් භ දක්හ භකට පුත්ඳත ඵළගින් පුත්ඳත් 12 ක් ඳර කයන රදී. 

 

13.3.ිඩදුත් භාධය රචායණ කටයුතු  

13.3.1 රූඳාතනි ැඩටවන. 

 

o "දිරිඹක රුණ " නමින් දිරිඹ මිනිසුන්ශේ පුත් ඇතුරත් දිරිඹක රුණ රඳහහිනි ළඩටවන ජහතික 

රඳහහිනිඹ සසශේ ්ාහයඹ කිරීභ.  

o ජනහරි - භළයි දක්හ ඳුදහ දිනඹන්හි ඳ..6.30 - ඳ.. 6.45 දක්හ විකහලඹ. 

o අශගෝසතු - ශදළේඵර් දක්හ ඉරිදහ දිනඹන්හි  ඳ.. 4.30 - ඳ.. 5.00 දක්හ විකහලඹ. 

 

 රාහයඹ කයන රද ළඩටවන් ගණන 27 යි.  
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13.3.2. භිද්ධි පිළිය ගුන් ිඩදුලි ැඩටවන. 
 

ශ්රී රංකහ ගුන් විදුලි ංසථහ භඟින් ෆභ තිඹකටභ යක් ශශ ශේඹ සසශේ ශනසුයහදහ දිනඹන්හි ශඳ.. 

11 සිට ඳ.. 12 දක්හ භෘද්ධි යහඳහයශේ ංර්ධන කහර්ඹන් වහ ්තිරහීන ඳවුල් නගහ සිටුවීශේ ශතොයතුරු 

ඇතුශත් ගුන් ශවෝයහක් විකහලඹ කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

“භිද්ධි ගුන් ිඩදුලි පිළිය” රචායක භැදිරිමේ සිට ැඩටවන මභමවඹවීභ 

 

 ්ාහයඹ කයන රද ළඩටවන් ගණන 12 කි.  

 

13.4. භිද්ධි රාමද්ය ඹ න්නිමේදන නාරඹ ලක්තිභත් රීමදමම් ැඩමුළු ඳැැත්වීභ. 
 

භෘද්ධි යහඳහයඹ භගින් සිදුකයනු රඵන ංර්ධන කහර්ඹන් පිළිඵ විදයෘත් වහ මුද්රිත භහධයඹන් භඟින් දළනුත් 

කිරීේ වහ ්ාහයණ කටයුතු වහ ්හශද්ය ඹ න්නිශේදන ජහරඹ ලක්තිභත් කිරීශේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

ශදභශ න්නිශේදකයින් පුහුණු කිරීශේ ළඩටවන , නිරහශේලි පුහුණු භධයසථහනඹ. 

 ළඩටවන් ගණන 1 කි. පුහුණු කයන  රද න්නිශේදකයින් ගණන 125.  
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ංඛ්යා ටවන-13.01- භාධය අංලමේ ැඩටවන් ිඩ්තයඹ. 

 

ැඩටවන් ැඩටවන් ගණන ැඹ ව මුදර 

රුපිඹ්ග න්ලිඹන 

1. භිද්ධි පුත්ඳත. 

(දිනන්ණ වා තිනකයන් පුත්ඳත් ර අතිමර්ක )  

 

සිංවර 12 

ශදභශ 12 

 

2.40 

2. රූඳාතනි ැඩටවන.  

27 

 

6.26 

3. ගුන්ිඩදුලි ැඩටවන.  

17 

 

2.00 

4. දි්ත්රික් භාධය ැඩමුළු 

(රාමද්ය ඹ භිද්ධි න්නිමේදන නාරඹ ලක්තිභත් 

රීමදභ. ) 

 

             - 

 

 

0.50 

එකතු              11.16 
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14. ක්ෂුද්ර මරය (ඵැංු ) අංලමේ කාර්ඹ ාධනඹ  

 

14.1. වැදින්වීභ :- 

1996 ර්ශේදී ශ්රී රංකහ භෘද්ධි අධිකහරිඹ යයේබ වීභත් භග එහි එක් අංලඹක් ශර "ණඹ අංලඹ" යයේබ 

ශකරිණි. කහලීන ලශඹන් සිදු ව ශනසකේ ශවේතුශකොට ශගන ශභභ අංලඹ 1998 ශර්දී "ඵළංකු මරය කටයුතු" 

අංලඹ ශර නේ කයනු රළබීඹ.  

1995 අංක 30 දයණ ශ්රී රංකහ භෘද්ධි අධිකහරිශේ ඳනත අනු භෘද්ධි ජහතික ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ දවහ 

භෘද්ධි  ඵළංකු ංගේ 1996 දී යයේබ කශ අතය, අඩු යදහඹේරහීනන්ශේ ඉතිරි කිරීේ ර්ධනඹ කය, ක තුලින් 

යශඹෝජන ලක්තිඹ ළ ද කිරීභටත් නිසඳහදන ව ශේහ ර්ධනඹට අලය ්හේධනඹ (ණඹ ඳවසුකේ) ළඳයීභටත්, 

අවිධිභත් ණඹ ගණුශදනු අඩු කිරීභටත්, එභගින් සවුන් ණඹ ඵරින් මුදහරමින් රහබදහයී යඹතනික යටහක් ඇති 

කිරීභටත් ඵරහශඳොශයොත්තු විඹ. 

භෘද්ධි ංර්ධන ළඩටවන ඳසු කහලින අලයතහරට රිරන අයුරින්  2013 අංක 01 දයණ දිවිනළගුභ ඳනත 

අනු යර්ථික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ පුළුල් කිරිශභහිරහ ව දිළිදු ඵ අභ කිරිභ දවහ භහජ හධහයණත්ඹ වතික 

කිරිශේ ජහතික ්තිඳත්තිඹ  ඵරහත්භක කිරිභ උශදහ  වු  ්මුඛ් අභිභතහර්ථඹ මුදුන්ඳත් කිරිශේ අයමුණින්, ඳතින 

හණිජ ඵළංකු ඳද්ධතිඹ විසින් ශේහ ළඳයිශභහිදි  ්මුඛ්ත්ඹක් ශනොදක්න රද අඩු යදහඹේරහීනන් ශකශයහි  නිසි 

අධහනඹක් ශඹොමු කයමින්, දිළිදුකභ පිටු දළකිශේ අයමුණුරට අනුගතශමින්, ්ජහ මුර භේටමින් ජනතහශේ 

කසුරුේ පුරුද්ද ර්ධනඹ කිරිභ, ්ජහ යර්ථික භේටමින් ඵරගළන්විභ වහ සවුනශේ මුරය අලයතහ ංතෘප්ත 

කිරිභ  භගින් යදහඹභ ර්ධනඹ කිරිභ දවහ  ශභන්භ යශේ  ජහතික නිසඳහදනඹට  ළ ද දහඹකත්ඹක් රඵහගළනිශේ 

මුලික ඳයභහර්ථ ක්ෂුද්ර මුරය ඳද්ධතිඹ තුලින් සිදුශකශර්. ශභභ ඳද්ධතිඹට භෘද්ධි  ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ 

්ධහන කහර්ඹහරශේ ක්ෂුද්ර මුරය ඵළංකු අංලඹ, ්හශද්ශිඹ ්ජහමුර ඵළංකු මිති 331ක් ව දියින පුයහ පිහිටි ්ජහමුර 

ඵළංකු 1074 ක් අඹත් ශේ. 

ක අනු පිහිටුන රද භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු වහ ්ජහමර ඵළංකු මිතිර ්ධහන ශභශවයුේ කහර්ඹහරඹ ඵට ක්ෂුද්ර 

මුරය අංලඹ ඳත්ව අතය, ඉවත දවන් අයමුණු කයහ එභ යඹතන ශභශවඹවීභ ක්ෂුද්රමුරය අංලශේ ගකීභ ව කහර්ඹ 

බහයඹ ඵට ඳත්විඹ.  

දර්ලනඹ :- 

‘‘ශ්රී රංකා තුශ ඩාත් නවීකයණඹ ව රඵර වා නනතතකාන් ව තියාය ක්ෂුද්ර මරය ඵැංු  ඳද්ධතිඹක් 

ඵට    භිද්ධි ඵැංු  නාරඹ ඳත් රීමදභ" 

 

මභමවය:- 

දුගී ඵිඩන් මතොය භිද්ධිභත් මද්ලඹක් මගොඩනැංවීමම් උදාය අයමුිවන්,  දිළිදු රනා ඹැපුම් 

භානසිකත්මඹන් මතොය,  ිඩඵරගැන්වීභ තුළින් ඔවුන්ම  දැනුභ, ආක්ගඳ වා ු රතා ඔප් 

නංන්න් ආර්ථික වා ාභාජීඹ ලමඹන් ්ලක්තිමඹන් නැගී සිටීභ වා ක්ෂුද්ර මරයකයණඹට වා 

මරය ාක්යතාඹ මත ශඟා කයවීභ. 
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අයමුණු  

1. භථ් භිද්ධි රනාමර ඵැංු  ඳද්ධතිඹ රාබදායිත්ඹට ඳත්රීමදභ. 

2. 2018 ර්මේ රාබදායිත්ඹ රු. රක් 20 ුක්භන භිද්ධි රනාමර ඵැංු  රභාණඹ 75% ක් දක්ා ැඩි 

රීමදභ. 

3. මඵෝග ණඹ රතිලතඹ 2018 ර්මේ දී 3% දක්ා අඩු රීමදභ. 

4. ක්ග ඳසුව ණඹ අනුඳාතඹ 5% දක්ා අඩු රීමදභ.  

5. ණඹ තැන්ඳතු අනුඳාතඹ 2018 ර්මේ දී 70% දක්ා ුවශ අගඹකට මගන ඒභ.  

6. සිඹළුභ භිද්ධි රනාමර ඵැංු  ර ණඹ, තැන්ඳතු වා ආමඹෝනන මක්ර මලේ පිරික්සුම් අදාර ඳාරන 

මරනර් භඟ තුරනඹ න තත්ඹට ඳත් රීමදභ.  

7. න ඵැංු  මගොඩනැගිලි 200 ක් ුදිරීමදභ. 

8. උක් භධය්ථාන 10 ක් ුදිරීමදභ. 

9. භිද්ධි රනාමර ඵැංු  වයය 2018 

10. ක්ෂුද්ර මරය අංලඹ භගින් භිද්ධි වනාධායරාී ඳවු්ග 80,000 ක් ිඩඵරගැන්වීභ. 

 

14.2.  ක්ෂුද්ර මුරය අංලමේ කාර්ඹබායඹ 

1. ඵළංකු ඳද්ධතිඹ දවහ න ණඹ රභ වඳුන්හ දීභ වහ ක වහ අලය ාරශල්ඛ් වහ ශභශවයුේ උඳශදස 

නිකුත් කිරීභ. 

2. අශනකුත් ශභශවයුේ කටයුතු වහ අලය න්නහව භා ශඳන්වීේ, උඳශදස නිකුත් කිරීභ. 

3. තළන්ඳතු ්ර්ධන ළඩ ටවන් වඳුන්හ දීභ වහ ක වහ අලය භා ශඳන්වීේ වහ උඳශදස නිකුත් කිරීභ. 

4. ඵළංකු අයමුදල් යශඹෝජනඹ කිරීභ වහ ්හශද්ය ඹ භේටමින් උඳශදස නිකුත් කිරීභ. 

5. ක්ෂුද්ර මරය යක්ණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

6. සිඹළු ඵළංකුර ජහතික භේටමින් විභර්ලණ කටයුතු සිදු කිරීභ වහ ක පිළිඵ උඳශදස නිකුත් කිරීභ. 

7. භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිතිර අහන ගිණුේ වහ රඵහශදන විගණන හර්තහ  අනු 

අන් ගිණුේ වතික කිරීභ වහ රහබ විර්ජනඹ වහ නිශඹෝග රඵහදීභ.  

8. ඵළංකු දවහ ්තිමරය ණඹ ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ ණඹ විලසශල්ණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

9. භෘද්ධි  ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති වහ ඉඩේ ඳයහ ගළීමභද මිරට ගළීමේ කටයුතු ව ඵළංකු 

ශගොඩනළගිලි ඉදි කිරීභ වහ අයමුදල් ළඳයීභ වහ ත්කේ කශභනහකයණඹ. 

10. භෘද්ධි ්ජහමර කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ කිස කිරීභ, කශභනහකයණ භණ්ඩර ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

වහ එභ නිශඹෝග ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

11. සිඹළුභ ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිතිර අධීක්ණ, ්ගති ඳහරනඹ, ඳසු විඳයේ කිරීභ. 

12. රංකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වහ එක් විදුලි අත්ළර ණඹ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 
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13. භෘද්ධි ්තිරහීනන්, ්ජහමර ඵළංකු මිති වයවහ පිළිගත් යඹතන වහ ංවිධහන භඟින් දිඹත් කයන 

යහඳෘති භා ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

14. ීවශනෝඳහඹ වහ අශරවි අංල ක්රිඹහත්භක කයන ළඩ ටවන් ්ජහමර ඵළංකු මිතිර නිර්භහණය ලී 

දහඹකත්ඹ රඵහදීභට කටයුතු කයවීභ. 

 

ශේ අනු ඵළංකු මරය කටයුතු අංලශේ ක්රිඹහකහරිත්ඹ ශදඹහකහයශේ. 

1. භෘද්ධි ඵළංකු වහ ්ජහමුර ඵළංකු මිති ළඩටවන. 

2. භෘද්ධි ඵළංකු අංලඹ තුශ ක්රිඹහකහරීත්ඹ. 

 

14.3. භිද්ධි රනාමර ඵැංු  ැඩටවන. 

භෘද්ධි ්ජහමුරඵළංකුර යයේබඹ අදිඹය 07 කින් ක්රිඹහත්භක ව අතය 2016.12.31 දින න විට උතුරු 

නළශගනහිය දිසත්රික්ක ඇතුළු දියින පුයහ ඵළංකු 1,074 ක් වහ ්ජහමර ඵළංකු මිති 331ක් ක්රිඹහත්භක ශේ. 

ශේ අනු ඵරන විට භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු ශර යයේබ ව ලහඛ්හ ජහරඹ ශභයට ක්ෂුද්ර මරය ක්ශේරශේදී 

යහප්ත විහිදී ඇති විලහරතභ ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු යඹතනික යෘවඹ ඵට ශකටි කහරඹක් තුරදී ඳත්වී ඇති අතය 

්ජහමර ඵළංකු ංගේ ඳද්ධතිඹ ජහතයන්තය භේටමින් ක්ෂුද්ර මුරය ක්ශේරඹ තුර කළපී ශඳශනන සථහනඹක් හිමි 

කයශගන ඇත. සුළු මුරයකයණශේ දළළත්තයින් අතය, කළපී ශඳශනන සථහනඹක් හිමි කයශගන සිටින භෘද්ධි 

්ජහ මර ඵළංකු ඳද්ධතිඹ, දිළිදුකභ පිටු දළකීශේ අයමුණුරට අනුගත ශමින් තළන්ඳතු  කකයහශිකයණඹ  අතින් 

විශලේත්ඹක් හිමි කයශගන සිටින අතය, න ඵළංකු තහක්ණික රභ ශේදඹන් අනුගභනඹ කයමින් ඵළංකු 

ඳරිගණක ගත කිරීශේ කටයුතු යයේබ කය ක්රිඹහත්භක ශමින් ඳතී. 

භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ මලික අයමුණු වහ අනුගතශමින් ක්ෂුද්ර මරයකයණඹ තුළින් අඩු 

යදහඹේරහීන ්ජහ විඵරගළන්වීශේ භවගු කහර්තය ඉටුකිරීශේ දී එහි ඳහදක යෘවඹ ලශඹන් “භෘද්ධි 

්ජහමර ඵළංකු ඳද්ධතිඹ ඉවල් කයගනු රඵයි. 

ශභභ කහර්ඹඹ ඉටුකිරීභ තුළින් දක්හ ඇති ්ගතිඹ ඳවත වන් ඳරිදි ශේ. 

14.3.1. ඵැංු  ාභාජිකත්ඹ වා මකොට් රා ධන රගතිඹ 

 

භෘද්ධි ්තිරහභින්රු.500/- ක ශකොටක් මිරදී ගළීමශභන්, සවුනට ්ජහමර ඵළංකු ංගභශේ හභහජිකත්ඹ 

හිමිශන අතය, සවුන් ඵළංකුශේ ශකොටසකරුන් ඵට ඳත්ශේ. 
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ංඛ්යා ටවන-14-1 

භිද්ධි රනාමර ඵැංු  ාභාජිකත්  රගතිඹ -(2000-2017) 

ර්ඹ ගැවැණු පිරින් එකතු 
ඳසුගිඹ ය 

ාමප්ක් ර්ධනඹ 

ර්ධනඹ 

අනුඳාතඹ % 

2000 943,142 628,094 1,571,236 326,300 26 

2001 1,042,158 663,905 1,706,063 134,827 9 

2002 1,149,226 716,833 1,866,059 159,996 9 

2003 1,275,273 777,222 2,052,495 186,436 10 

2004 1,351,769 806,470 2,158,239 105,744 5 

2005 1,428,848 824,846 2,253,694 95,455 4 

2006 1,516,985 853,604 2,370,589 116,895 5 

2007 1,575,509 872,490 2,447,999 77,410 3 

2008 1,641,872 859,900 2,501,772 53,773 2 

2009 1,691,112 896,947 2,588,059 86,287 3 

2010 1,830,840 970,693 2,801,533 213,475 8 

2011 1,881,808 987,740 2,869,548 68,015 2 

2012 2,079,173 1,078,546 3,157,719 288,171 9 

2013 2,199,135 1,121,833 3,320,968 163,249 5 

2014 2,389,133 1,214,461 3,603,594 282,626 7.8 

2015 2,503,840 1,253,016 3,756,856 153,262 4.08 

2016 2,543,403 1,248,042 3,791,445 34,589 0.91 

2017 2,624,784 1,266,833 3,891,617 100,172 2.57 

 

ය 16 ක් තුර හභහජිකත්ශේ යහප්තිඹ 1න ංඛ්යහ ටවන භඟින් දළක්ශේ. න හභහජිකයින් 2016 

ර්ශේද 34,589 ක ංඛ්යහක් ශභභ ළඩ ටවනට අළුතින් දහඹක වී ඇති අතය, විවිධ යර්ථික වහ හභහජික 

්ලසන වමුශේ මුරය යඹතන මුහුණ ඳෆ අර්බුදකහරි යර්ථික තත්ත්ඹන් තුර ද අඳශේ ්ජහමර ඵළංකු  ශකශයහි 

ගණුශදනුකරුන් තඵනු රඵන විලසහඹ  ශේ තුර ගභයභහන ශේ. 
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විශලේශඹන් 2017 ය තුරදී ්ජහමර ඵළංකු වයවහ වදුන්හශදන රද දිරිඹ විඹ විශලේ ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ ද 

ඇතුරත් එශතක් ක්රිඹහත්භක ව සඹං කිකිඹහ, ගහ, මිහිජඹ, ධීය, සලක්ති, යඳදහ, කිරුර ණඹ, ශඹොවුන් 

දිරිඹ, ඳහරිශබෝගික, ීවශනෝඳහඹ ළනි ණඹ ශඹෝජනහ රභද ශභභ ර්ධනඹ වහ ඵරඳහ ඇත. 

 

ංඛ්යා ටවන-14-2 

ාභාජිකයින් මගව මකොට් මුදර (2000 – 2017) 

 

ර්ඹ මුදර (රු.ද.ර.) ර්ධනඹ (රු.ද.ර.) ර්ධන අනුඳාතඹ (%) 

2000 985.16 397.98 67.80 

2001 1,383.15 397.99 40.40 

2002 1,679.79 296.64 21.40 

2003 1,930.37 250.57 14.90 

2004 2,206.62 276.25 14.30 

2005 2,601.01 394.40 17.90 

2006 3,096.44 495.42 19.00 

2007 3,639.53 543.10 17.50 

2008 3,989.90 350.37 9.63 

2009 4,212.42 222.52 5.58 

2010 4,790.47 578.05 13.72 

2011 5,370.53 580.06 12.11 

2012 6,380.00 1,009.69 15.83 

2013 7,101.00 721.00 10.15 

2014 8,499.50 1,398.50 16.45 

2015 9,927.81 1,428.31 14.39 

2016 11,791.00 1,863.19 15.80 

2017 13,724.19 1933.19 14.08 
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ය 16 ක් තුර ශකොටස ්හේධනශේ යහප්තිඹ 2 න ංඛ්යහ ටවන (1න ්සථහය ටවන) භගින් ශඳන්නුේ 

ශකශර්. යයේබක අධිශේ ශකොටස ්හේධනශේ ර්ධන අනුඳහතඹ 68% ක් ළනි ඉවර අගඹක් ශඳන්නුේ කශ ද, 

ඳසුගිඹ ර් රදී ර්ධන අනුඳහතඹ සීඝ්ර ශර ඳවර ශගොස ඇත. ්ර්ථන ර්ශේදී ශඳය ර්ඹට හශප්ක් 

ශකොටස ්හේධනශේ ර්ධනඹක් ශඳන්නුේ කර ද ර්ධන අනුඳහතිඹ මුල් කහලීන ර්ධනඹට හශප්ක් අඩු වී ඇත. 

ශකශේ වුත් ්ර්ථන ර්ශේ ශකොටස ්හේධනශේ ර්ධනඹ රකහ ඵරන කර ශකොටස ්හේධන අනුඳහතඹන් 

ඳවශ ඹහභත් ශඳන්නුේ ශකශර්. ශභභ තත්ඹ තදුයටත් විලසශල්ණඹ කයමින් ඵළංකු ීන සථීය ඳළත්භට දහඹක න 

ඳරිදි භෘද්ධි ්තිරහභින්, අඩු යදහඹේරහභින් වහ ජිශනෝඳහඹ ංර්ධන කටයුතු ර නියත න්නන් ද ඇතුරත් න 

ශර ්ජහමුර ඵළංකු අංලශේ ඉදිරි ළශසුේ කස කිරීභ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු ශකශර්.  

2015 ර්ශේ රු.මිලිඹන 9,927.81ක් ව ශකොටස ්හේධනඹ 2016 ර්ශේ අහනශේදී රු.මිලිඹන 11,791.00 

දක්හ ර්ධනඹක්  ශඳන්නුේ ශකශර්. 

14.3.2. ඵැංු  ංගම් තැන්ඳතු ැඩටවන. 

ංඛ්යා ටවන-14-3 

 

තැන්ඳතු (ාභාජික, භාජික මනොන, මව, ශභා ව දිරිඹ භාතා) (2000 – 2017) 

 

ර්ඹ ංඛ්යා ර්ධනඹ මුදර (රු.) ර්ධනඹ(රු.) 

2000 2,645,574 1,220,922 2,033.45 1,264.50 

2001 3,035,233 389,659 3,111.16 1,077.71 

2002 3,296,569 261,336 3,857.10 745.94 

2003 3,680,786 384,217 4,710.80 853.70 

2004 3,989,539 308,753 5,751.81 1,041.01 

2005 4,229,575 240,036 6,824.88 1,073.07 

2006 4,394,498 164,923 8,131.66 1,306.78 

2007 4,613,504 219,006 9,875.63 1,743.97 
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2008 5,081,229 467,725 11,356.79 1,481.16 

2009 5,167,854 86,625 13,536.65 2,179.86 

2010 5,505,853 337,999 15,906.77 2,370.12 

2011 5,524,025 18,172 18,907.33 3,000.56 

2012 6,206,484 682,459 20799.06 1,891.73 

2013 6,383,307 176,823 23,916.57 3,117.52 

2014 6,822,409 439,102 29,436.10 5,519.53 

2015 7,096,317 273,908 36,528.03 7,091.93 

2016 7,417,540 321,223 43,716.00 7,187.97 

2017 7,800,246 382,706 49,320.02 5,604.02 

 

 

 

2016 ය තුර මිලිඹන 7,187.97 මුදල් තළන්ඳත් කයමින් ඵළංකු ළඩටවන ශකශයහි තදුයටත් විලසහඹ තඵහ 

කටයුතු කය ඇති අතය, විශලේශඹන් 2016 සිංවර වහ හින්දු අළුත් අවුරුදු උත්ඹ වහ ව න අවුරුදු ඉතුරුේ ළඩ 

ටවන වහ භහර්තු 8 දිනට ශඹශදන ශරෝක කහන්තහ දිනඹ ඉරක්ක ශකොට ක්රිඹහත්භක කයන රද දිරිඹ භහතහ තළන්ඳතු 

්ර්ධන ළඩටවන් ශභභ තළන්ඳතු ්හයණඹ ශකශර් ඵරඳෆේ කය ඇත. අශනකුත් තයාකහරී ක්ෂුද්ර මරය යඹතන 

භා න විට ශභන් ර්ධනඹක් අත්ඳත් කය ගළීමභ අගඹ කශ යුතුඹ. 
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ර්ථාය ටවන-14-2 

තැන්ඳතු මුද්ග ර්ධනඹ (%) 

තළන්ඳතු 
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14.3.3 රනාමර  ඵැංු  ණඹ ැඩටවන. 

 භෘද්ධි වනහධහයරහීනන් ඇතුළු අඩු යදහඹේරහීනන්ශේ යහඹකත් වළකිඹහන් වදුනහශගන, 

සලක්තිඹ භගින් දුගී ඵවින් මිදීභට අලය ඳරියඹ ශගොඩනළංවීභට අලය සුළු මරයකයණ ඳවසුකේ ඳඹහ 

දීභ ්ජහමර ඵළංකු ණඹ රභඹ ඹටශත් සිදුශේ.   

 හභහජිකයින්ශේ ්හේධන අයමුදල් වහ ක්ණික මුරය අලයතහ පිරිභළසීභ දවහ ව විශලේ ණඹ ළඩටවන් 

කිහිඳඹක් වදුන්හ දී දිඹත් කය ඇත. 

 සඹං කිකිඹහ, මිහිජඹ ණඹ, කිරුශ ංර්ධන ශඹොවුන් දිරිඹ, ීවශනොඳහඹ ණඹ  ළඩටවන් තුලින් යදහඹේ 

උත්ඳහදන යහඳෘති දවහ රු.100,000  සිට රු. 250,000ද- දක්හ ණඹ නිදවස ශකශර්. ගහ කටයුතු දවහ ව 

අයමුදල් දවහ රු. 75,000 දක්හ ණඹ මුදල් රඵහගළීමභට ඳවසුකේ ඇත. 2010 ය අග බහගශේදී 

ක්රිඹහත්භක කයන රද කිරුශ ංර්ධන ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ ඹටශත් එශතක් ක්රිඹහත්භක කයන රද සඹං 

කිකිඹහ රු.100,000ශේ ණඹ සීභහ රු.250,000ද- දක්හ ළ ද කයන රදී. 

 නික් ඉදිකිරීභ, අඩක් නිභ ව නිහඹක ළඩ අන්කිරීභ, නි අළුත්ළ දඹහ ළනි අලයතහ 

ශනුශන්  රු.50,000/- දක්හ ණඹ ඳවසුකේ රඵහශගන, නිශේ අලයතහ ේපර්ණ කයගළීමභට 

හභහජිකයින්වට අත්ළරක් ළඳයීභට ඵළංකු ංගභඹ සදහනේඹ. 

 ක්ණික මුරය අලයතහරදී ගිනි ශඳොලීකරුන්ශේ ග්රවණශඹන් මිදී ඉතහ ඳවසුශන් මුදල් අලයතහ 

ේපර්ණ කයගළීමභට ඳහරිශබෝගික, යඳදහ, සලක්ති ණඹ ශඹෝජනහ රභ තුලින් භහජිකයින්  වට 

වනඹක්  දී ඇත. 

 2010 ය අහනශේ යයේබ කයන රද විදුලි අත්ළර ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ ඹටශත් භෘද්ධි ්තිරහීන වහ 

අඩු යදහඹේරහීන ඵළංකු හභහජිකඹන්ට ඳදිංචි නිට විදුලිඹ රඵහගළීමභ දවහ රු30,000ද- ක උඳරිභඹකට 

ඹටත් ණඹ රඵහදීභ සිදු ශේ. 

 ර්තභහනශේදී ශඳොලී අනුඳහතඹ යදහඹේ උත්ඳහදන ණඹ යහඳෘති ශනුශන් රඵහශදන ණඹ දවහ 

භෘද්ධිරහභි වහ අඩු යදහඹේරහීන හභහජිකයින්ට, 8% ක්, හර්ණසක අනුඳහතඹට රඵහශද්. 

 2015 ර්ශේ අඩු යදහඹේරහීන ්ජහට වඳුන්හ ශදන රද රු.100,000ක දිරිඹ විඹ ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ 

ඹටශත් ශඳොලී අනුඳහතඹ 4%කි. 

 2016 අහනශේ හභහජිකයින් 462,970 දවහ රු.මිලිඹන 26,184.25 ක මුදරක් ණඹ ශර රඵහ දී ඇත. 

 ංඛ්යා ටවන-14-4 
 

ණඹ නිු ත් රීමදභ (1999 - 2017) 

 

ර්ඹ ංඛ්යා )මුච්චිත(  මුදර (රු.ද.ර.) 
ය තුර ණඹ නිු ත් 

රීරිභ (රු.ද.ර.) 

1999 209,818 966.31 966.31 

2000 481,475 2,788.50 1,822.19 

2001 813,334 5,552.75 2,764.24 

2002 1,016,392 7,448.08 1,895.33 
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2003 1,340,126 10,503.30 3,055.22 

2004 1,697,866 13,977.81 3,474.51 

2005 2,149,135 20,725.03 6,747.22 

2006 2,527,841 26,035.09 5,310.06 

2007 2,952,840 32,843.04 6,807.93 

2008 3,450,469 42,757.37 9,914.36 

2009 3,721,662 48,352.73 5,595.36 

2010 4,160,596 58,531.61 10,178.88 

2011 4,682,822 71,721.04 13,189.43 

2012 5,085,275 87,046.00 15,324.96 

2013 5,360,115 98,056.00 11,010.00 

2014 6,388,489 127,805.40 29,749.40 

2015  6,851,459 153,989.65 26,184.25 

2016 7,536,257 180,229.25 26,239.60 

2017 8,202,461 220,873.20 40,643.95 
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ර්ථාය ටවන-14-3 

ණඹ නිු ත් රීමදභ 

ණඹ නිකුත් කිරීශේ 
ර්ධනඹ 
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ංඛ්යා ටවන-14-5 

ණඹ ර්ගීකයණඹ 2017.12.31 දිනට මුච්චිත 

ණඹ ර්ගඹ ංඛ්යා මුදර (රු.න්.) දාඹකත්ඹ 

සඹංකිකිඹහ 88,695 88,806 49.27 

ගහ 13,642 12,651 7.01 

ශනත් (මිහිජඹ, ධීය, සලක්ති, යඳදහ, කිරුර ණඹ, 
ශඹොවුන් දිරිඹ,ජිශනෝඳහඹාක්රිඹ,යටවිරුශෝ,ජිශනෝඳහඹ 
ංර්ධන) 

49,548 
22,949 12.73 

ඳහරිශබෝගික 9,772 7,946 4.40 

ජනපුබුදු 11,022 10,632 6.00 

නිහ 23,933 23,536 13.05 

දිරිඹ විඹ 3,002 3,170 1.75 

වන අරුණ 6,399 6,442 3.57 

ගෘව කකක ඹටිතර ඳවසුකේ 14,412 4,003 2.22 

වදිසි යහඳහරික ණඹ 446 94 0.05 

අරුණළු 03 180,229 100.00 

එකතු 220,874   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
සඹං කිකිඹහ, 

49.27 
ගහ, 7.01 

ශනත්, 12.73 

ඳහරිශබෝගික, 4.4 

ජනපුබුදු, 6 

නිහ, 13.05 

වන අරුණ, 3.57 

ගෘව කකක ඹටිතර 
ඳවසුකේ, 2.22 

වදිසි යහඳහරික 
ණඹ, 0.05 

දිරිඹ විඹ, 1.75 

ර්ථාය ටවන-14-4 

ණඹ ර්ගීකයණඹ 

සඹං කිකිඹහ 

ගහ 

ශනත් 

ඳහරිශබෝගික 

ජනපුබුදු 

නිහ 

වන අරුණ 

ගෘව කකක 
ඹටිතර 
ඳවසුකේ 
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14.3.4 රනා මුර ඵැංු  අතිරික්ත අයමුද්ග ආමඹෝනනඹ (්ථීය තැන්ඳතු වා බාණ්ඩාගාය බි්ගඳත්ර) 
  

ඵළංකු හි ත්කේලින් උඳරිභ ්තිරහබ රඵහගළීමශේ අයමුණින් ණඹ  ඉල්ලුේකරුන්ට ණඹ මුදහ වළරීශභන්  

අනතුරු අතිරික්ත අයමුදල් ්ජහමුර ඵළංකු මිති වයවහ බහණ්ඩහගහය ාරශල්ඛ්න ්කහය යහජය ඵළංකුර 

ඳභණක්  යශඹෝජන  කිරීභට අය රඵහ දී ඇත. ශේ භගින් ්ජහමුර ඵළංකු මිති මරයභඹ ලශඹන් ලක්තිභත් 

කිරීභද අයමුණ ශේ.  

                        ංඛ්යා ටවන-14-6 

                        භිද්ධි රනාමර ඵැංු  හී අතිරික්ත මුද්ග ආමඹෝනනඹ රීමදභ. (2000 – 2016) 

ර්ඹ මුදර(රු.න්) ර්ධනඹ(රු.න්) ර්ධනඹ (%) 

2000 1,620 1,038 178.00 

2001 3,175 1,555 95.99 

2002 5,097 1,922 60.54 

2003 5,914 817 16.03 

2004 7,828 1,914 32.36 

2005 7,417 -411 (5.25) 

2006 9,936 2,519 33.96 

2007 13,791 3,855 38.80 

2008 18,833 5,042 36.56 

2009 24,039 5,206 27.64 

2010 27,248 3,209 13.35 

2011 39,048 11,800 43.31 

2012 42,098 3,050 7.81 

2013 55,690 13,592 3 2. 29 

2014 48,309 (7,381) (15.27) 

2015  55,906 7,597 13 .53 

2016 68,782 12,786 18.72 

2017 78,068 9,286 11.89 
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 ්ජහමර ඵළංකු ීන අතිරික්ත මුදල් යශඹෝජනඹ 6 ංඛ්යහ ටවන භගින් ශඳන්නුේ කයන අතය, ඵළංකු 

යයේබක අධිශේ යශඹෝජන ර්ධනඹ ඉවශ අගඹක් ශඳන්නුේ කශද ඳසුකහලීන එඹ ඳවර ශගොස ඇත. 

ණඹ ළඩටවශන් ්හයණඹ ශවේතුශන් යශඹෝජනඹ කශවළකි අයමුදල් ්භහණඹ රමික සීභහ වුද 

2016 ර්ශේ තළන්ඳතු ර්ධනඹ ශවේතුශන් යශඹෝජනශේ ර්ධනඹක් ශඳන්නුේ ශකශර්. එඹ හධීමඹ 

රක්ණඹකි. 

 

14.3.5. භිද්ධි රනා මුර ඵැංු  මශ්රිවගත රීමදභ වා නිරධාමදන් ඇගයීමම් නාතික උත්ඹ  
 

"ඵැංු වයය" 2017 

  භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු ශ්රේණිගත කිරීේ වහ නිරධහරීන් ඇගයීශේ ජහතික උත්ඹ 2016 අශ්ේල් භ 02 දින 

ශනළුේ ශඳොකුණ යාවශල් දී උත්කර්ත් අයුරින් ගරු විඹබහය අභහතය එස.බී. දිහනහඹක භළතිතුභහශේ 

්ධහනත්ශඹන් ඳත්හශඹන් ඳත්න රදී. ශ්රේණිගත කිරීශේ රභශේදඹට අනු ජහතික භේටශේ ජඹග්රහීන 

ඵළංකු , ඵළංකු විසතය ඳවත වන් ශේ.  

1. ජහතික භේටශේ ්ථභ සථහනඹ :- යත්නපුය දිසත්රික්කශේ ඇලිලිපිටිඹ ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 

         ශකොේශහලශේ මඹෝධගභ භෘද්ධි ්ජහ මර ඵළංකු 

2. ජහතික භේටශේ ශදන සථහනඹ :-  පුත්තරභ දිසත්රික්කශේ යයච්චිකේටු ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 

          ශකොේශහලශේ දිගන්ැ භෘද්ධි ්ජහ මර ඵළංකු 
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ර්ථාය ටවන-14-5 

මුද්ග අනුඳාත ර්ධනඹ 

ර්ධනඹ 
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3. ජහතික භේටශේ ශතන සථහනඹ           :- භහතය දිසත්රික්කශේ භහතය ්හශද්ය ඹ ශල්කේ ශකොේශහලශේ 

නහවිභන භහකහවිට භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු  

 

 

 

 ජහතික භේටශේ A ශ්රේණිඹ රඵහ ගළීමභට  භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු 52ක්භත් වු අතය එඹ ඳවත ඳරිදි ශේ. 

ංඛ්යා ටවන-14.7 

අනු අංක දි්ත්රික්කඹ රා.ම්ග. 

මකොටමඨාලඹ 

භිද්ධි ඵැංු  

1 යත්නපුය 
ඇලිලිපිටිඹ ර 

2  
ඇලිලිපිටිඹ ශඹෝධගභ 

3  
ඵරංශගොඩ කල්ශතොට 

4  
ළලිශගශඳොර පුසශතොට 

5  
ළලිශගශඳොර ළලිශගොශඳොර 

6  
නිවිතිගර ශදොශරොසර 

7  
කරහන ශඳොතුපිටිඹ 

8  
ශකොශරොන්න කෆල්ර 

9  ශකොශරොන්න ශකොශරොන්න 

10 ඵදුල්ර 
ළලිභඩ කළප්ශඳටිශඳොර  

11  
ශභොනයහගර ශභොනයහගර 

12 ගහල්ර 
ඇල්පිටිඹ ගශන්ශගොඩ 

13  
කයන්ශදනිඹ කයන්ශදනිඹ 

14 ගේඳව 
අත්නගල්ර වියගුර 

15  
අත්නගල්ර කශරෝටුහ 

16  
අත්නගල්ර ශඵේමුල්ර 

17  
අත්නගල්ර ශේඹන්ශගොඩ 

18  
අත්නගල්ර නිටිටඹු 

19  
අත්නගල්ර යන්ශඳොකුණගභ 

20  
අත්නගල්ර රුන්පුය 

21  
බිඹගභ භහශකොශ 

22  
ශදොේශප් ශදොේශප් 

23  
ශදොේශප් ගණිහිගභ 

24  
ජහඇර යහගභ 

25  
මිරිගභ ඉදිඳයශප් 
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26  
මිනුන්ශගොඩ උඩුගේඳර 

27  
මිගමු පිටිඳන 

28  
භවය යන්මුතුගර 

29  
ජහඇර ජහ ඇර 

30  
ගේඳව ගශන්මුල්ර  

31  
ගේඳව අ  දශඵෝගමු 

32  
ගේඳව කිරිදිවිට 

33  
ජහඇර කදහන 

34  
ශඳොල්පිතිගභ භඩවශඳොර 

35 කුරුණෆගර 
ගිරිඵහ යහළ 

36  
ගිරිඵහ දේශෝපුය 

37  
කුලිඹහපිටිඹ නළ ශඳොල්පිටිඹ 

38 භහතය 
භහතය ශගොඩගභ 

39  
භහතය කළකනදුය 

40  
භහතය භහතය 

41  
භහතය නහවිභන 

42 පුත්තරභ 
යයච්චිකටිටු දිගන්ළ 

43  
යයච්චිකටිටු ඵත්තුපසඹ 

44  
මුන්දරභ භදුයන්කුලිඹ 

45  
පුත්තරභ පුත්තරභ 

46 ශකොශස 
ඳහදුක්ක ඳහදුක්ක 

47  
ශවෝභහගභ මිශගොඩ 

48 ඹහඳනඹ 
කයේටි ශනල්ලිඹ ද 

49  
කයේටි උඩුප්පිටිටි 

50  
ශඳොයින්ේශප්දුරු ශඳොයින්ටිශප්දුරු 

51  
උඩුවිල් චුන්නහගේ 

52  
උඩුවිල් ඉනුවිල් 
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ංඛ්යා ටවන-14-8 

  දි්ත්රික්ක භටමටන්න් ඳශමු ්ථානඹ රඵාගත් භිද්ධි ඵැංු  ඳවත ඳරිදි මේ. 

අනු 

අංකඹ 

දි්ත්රික්කඹ රාමද්ය ඹම්ගකම් 

මකොටමඨාලඹ 

භිද්ධි රනා මර ඵැංු  

1 ශකොශම ශවෝභහගභ මීශගොඩ 

2 ගේඳව බිඹගභ භහශකොර 

3 ගහල්ර කයන්ශදනිඹ කයන්ශදනිඹ 

4 භහතය භහතය කළකනදුය 

5 යත්නපුය නිවිතිගර ශදොශරොසර 

6 කෆගල්ර දළයණිඹගර භහලිශඵොඩ 

7 භවනුය උඩඳරහත ගේශඳොශ 

8 භහතශල් දඹුල්ර ඳන්නේපිටිඹ 

9 කුරුණෆගර ශඳොල්පිතිගභ භඩවශඳොර 

10 පුත්තරභ පුත්තරභ පුත්තරභ 

11 ඵදුල්ර ළලිභඩ ශඵොයරන්ද 

12 ශභොණයහගර ඵඩල්කුඹුය  

13 අනුයහධපුය ගල්නෆ මුල්නෆ 

14 අේඳහය උවන භළද ඳශහත 

15 භඩකරපු ශාන්ගර ද භහ දශේබු 

16 ඹහඳනඹ උඩුවිල් චුන්නහගේ 

17 කිලිශනොච්චිඹ කයච්චි කිලි ටවුන් 
 

   

   ළ දභ A ශ්රේණිශේ ඵළංකු ංඛ්යහක්  රඵහගත් දිසත්රික්කඹ  ශර ගේඳව දිසත්රික්කඹ පිදුේ රළබීඹ. 

 ජහතික භේටමින් 1,2,3 සථහන රඵහ ගත් ඵළංකු රට අදහර දිසත්රික් ශල්කේරුන් , අධයක්රුන් දිසත්රික් 
විඹ කශභණහකරු ද ේභහනශඹන් පිදුේ රළබව. 

නඹග්රාහී ඵැංු  රට අදාර තයාග රැබූ නිරධාමදන්  

 නාතික භටමටමම් ඳශමු , මදන,මතන ්ථාන  

 
1. දිසත්රික් ශල්කේ  
2. දිසත්රික් අධයක්  
3. ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 
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4. දිසත්රික් ඵළංකු විඹ කශභණහකරු  
5. විධහඹක කමිටු බහඳති 
6. ඵළංකු මිතිඹ. 
7. යහඳෘති කශභනහකරු. 

 

 

 

14.4 ක්ෂුද්ර මරය අංලඹ තුශ භථ් රගතිඹ 

2000 ශර් සිට සඹං මරය කකකඹක් ශර අංලශේ උඳඹහගත් ශඳොලී අදහඹේ තුලින් විවිධ ංර්ධන ළඩටවන් 

්ජහමර ඵළංකු ඳද්ධතිඹ සසශේ අඩු යදහඹේරහීන ්ජහ ඉරක්ක කයගනිමින් සිදුකිරීභ ක්ෂුද්ර මරය අංලශේ ්ධහන 

අයමුණ ශේ. 

ශේ වහ අංලඹ තුශ ක්රිඹහක්භක කයනු රඵන ළඩටවන් ඳවත ඳරිදි ශේ. 

14.5 ක්රිඹාත්භක කයන රද යාඳිති වා ක්රිඹාකායකම් 

14.5.1 වළඳින්වීභ. 

තළන්ඳතු ්ර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

14.5.2අළුත් අවුරුදු ඉතුරුේ ්ර්ධන ළඩටවන. 

අළුත් අවුරුදු තිඹ තුශ ඵළංකු ශත  ඳළමිශණන ගණුශදනුකරුන් වහ තිලිණ වහ තයහග රඵහදීභ තුලින් ඵළංකුශේ 

දිගු කහලීන ඉතුරුේ ්ර්ධනඹ කය ගළීමශේ අයමුණින් ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක ශකශර්. 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ 

්ශද්ලඹ තුශ සිඹළුභ ජනතහ. 
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ක්රිඹාත්භක ක්රභමේදඹ 

ක්ශේර නිරධහරීන් විසින් එකතු කයනු රඵන ඉතුරුේ වහ ඍජු ඵළංකු ශත ඳළමිණ ගණුශදනුකරුන් විසින් 

තළන්ඳතු කයනු රඵන මුදල් ඉතුරුේ ්ර්ධන ළඩටවන ඹටශත් ඵළංකු තුශ කකයහය  ශේ. යක් කහරඹක් තුශ 

ශභභ තළන්ඳතු ඵළංකු තුශ යහ තඵහගළීමභ අනිහර්ඹ ශේ. 

ක මුදර භත තයහග පිරිනළමීභ වහ අශනකුත් තයාකහරී මරය යඹතන අභිඵහ ශභභ තළන්ඳතු කකයහය  වීභද 

විශලේත්ඹකි. 

 

ක්රිඹාත්භක කයන රද ්ථානඹ  

සිඹලුභ භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු 1074 යශ්රිත ශභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක ශේ. 

අනුභත රතිඳාදන  

තයහග රඵහ දීභ වහ එක් ඵළංකුක් ශත ඵළංකු විඹදමින් රු.මි 200 ක් අනුභළතිඹ භත විඹදේ කිරීභට ඵරඹ රඵහ දී 

ඇත. 

ආයම්බ කර දිනඹ -   2017 අශ්ේල් 16 

අන් කර දිනඹ -  2017 අශ්ේල් 25 

2017.12.31 ට ිඩඹදභ - රු.මි.200 

යාඳිතිමේ නිභැවුභ  

අලුත් අවුරුදු ඉතුරුේ තිඹ තුර රු. මිලිඹන 4200 ක් ඵළංකු භේටමින් කකයහය  වී ඇත.   

රඵාගත් භාන ආර්ථික රථිපර- 

ශභභ ඉතුරුේ ්ර්ධන ළඩටවනට භගහමී දියින පුයහ එකභ දිනඹකදී (2017ද04ද 16 දින ) අලුත් අවුරුදු 

උත් 1074ක් භෘද්ධි ඵළංකු යශ්රිත ඳත්න රදී. ශේ තුරත් අදහර කරහඳ තුර ජනතහ කකයහය  වීභත් ්ජහත් 

ංසකෘතික වළඟිේ සප්නළංවීභටත් ශභඹ අසථහක් කයගළීමභට වළකි විඹ. දිශනන් දින භෘද්ධි ඵළංකු ශත ්ජහ 

කකයහය  කය ගළීමභ තුලින් අඩු යදහඹේරහීන ්ජහ තුර ඵළංකු ශකශයහි විලසහඹ ඇති කයලීභ තුලින් සවුන් 

විඵරගළන්වීභත් අශප්ක්හ ශකශර්. 
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14.5.3 වැඳින්වීභ  :-  

භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු යශ්රිත PAY & GO ළඩටවන වඳුන්හ දීභ.  

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ :-භෘද්ධි ්ජහමුර ඵළංකු ශත ඳළමිශණන ගණුශදනුකරුන් වහ අඩුඅදහඹේරහීන 

  ්ජහ  

ක්රිඹාත්භක රීමදභට මවේතු :- PAY & GO භහගභ වහ එක් ශතෝයහගත් භෘද්ධි ඵළංකු ඳරි්රඹ යශ්රිත  
   PAY & GO ඹන්ර වි කිරීභ. 

ක්රිඹාත්භක කයන රද ්ථාන :- ශතෝයහගත් භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු යශ්රිත  

අනුභත  රතිඳාදන  :- නළත  

ආයම්බ කර දිනඹ  :-2016ද08 ද01 

2017/12/31 දිනට රගතිඹ :- භෘද්ධි ඵළංකු 21 ක් යශ්රිත ඹන්ර විකය ඇත.\ 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රථිපර :- ්තිරහීන  වහ අඩු යදහඹේරහීන ්ජහ ශත බිල්ඳත් (ජර,විදුලි,දුයකථන)  

   ශගවීශේ ඳවසුකේ රාහකයලීභ  භෘද්ධි ්ජහමරඵළංකු ශත ්ජහ කකයහය   

   වීභට අසථහ රළබිභ. 

  

 

14.5.4 වැඳින්වීභ   

භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු භඟින ස "රහෂස ගෆස සිලින්ඩර් ්ජහශත රඵහදීභ" 
  

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ  :- අඩුයදහඹේරහීන ්ජහ  

 

14.5.5වැඳින්වීභ     

භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු යශ්රිත අරුනළු ක්ණික ණඹ ළඩටවන වඳුන්හ දීභ  

 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ  :- නිඹමු යෘඳෘතිඹක් ශර භවනුය දිසත්රික්කශේ භෘද්ධි ඵළංකු 82 ක් යශ්රිත 

   ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

ක්රිඹාත්භක රීමදභට මවේතු :- ්ජහ මර ංවිධහන හභහජිකඹන් වහ ශකටි කහලීන ණඹ මුදරක් රඵහදීභ වහ 

   ග්රහමීඹ අවිධිභත් ණඹකරුන්ශගන් හභහජිකඹන් මුදහගළීමභ. 

ක්රිඹාත්භක කයන රද ්ථාන :- ්ජහ මර ංවිධහන 32 ක. 

අනුභත  රතිඳාදන  :-  - 

ආයම්බ කර දිනඹ  :- 2017ද02ද15 

අන් කර දිනඹ  :- 2017ද12ද31 දිනට  

යඳිති නිභවුභ   :- රු.මි.2 
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රඵාගත් භාන ආර්ථික රථිපර:-  

1. හභහජිකඹන් 819 ශදශනකු වහ රු.මි.4.5 ක ණඹ නිකුත් කිරීභ. 

2. ණඹ ළඩටවන තුශ ්ජහ මර ංවිධහන මිලිඹන 0.35 ක් උඳඹහශගන ඇත. 

 

14.5.6වැඳින්වීභ 

     
රු. රක් 10ක් විශලේ ශේක ණඹ ළඩටවන 

ුරක්ක කණ්ඩාඹභ  :-  භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුට අනුයුක්ත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ක්රිඹාත්භක 

රීමදභට මවේතු   :-  ශදඳහර්තශේන්තුට අනුයුක්ත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ නිහ, වදිසි ණඹ  

                    අලයතහ පුයහලීභ පිණි ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

ුරක්ක ගත කණ්ඩාඹභ  :-  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 

අනුභත  රතිඳාදන  :-  රු.බි.2 

ආයම්බ කර දිනඹ  :-2016 ශනොළේඵර් 

යඳිති නිභවුභ    :- 2017.12.31 දිනට ්ගතිඹ රු.1,782,340,000.00 

රඵාගත් භාන ආර්ථික රථිපර :- නිරධහරීන්ශේ ණඹ අලයතහඹ පුයහලීභ තුළින් සවුන්ශේ භහජ යර්ථික 

               තත්ඹ නංහලීභ. 

 

 14.6 ඵැංු  අංලඹ තුළින් ක්රිඹාත්භක කයන රද අමනු ත් ණඹ ැඩටවන් 

 

14.6.1. ිඩදුලි අත්ැර ණඹ ැඩටවන. 

 

ළභට විදුලිඹ ළඳයීශේ අයමුණින් භෘද්ධි ්තිරහීනන් වහ අඩු යදහඹේ රහභි ඳවුල් කකක දවහ විදුලි ඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතයංලඹ විසින් විදුලි අත්ළර ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ යයේබ කය ඇත. ශභභ ළඩටවනට යර්ථික 

ංර්ධන අභහතයංලඹ වහ විදුලි ඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයංලඹ භග ශඳන්ව අතය ර්තභහනශේ එඹ භහජ 

විඵරගළන්වීේ, සුබහධන වහ කන්ද උඩයට උරුභඹ පිළිඵ අභහතයංලඹත්, ශ්රී රංකහ භෘද්ධි අධිකහරිඹ 

(ර්තභහනශේ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු) වහ රංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹත් ශේ දවහ ක්රිඹ දහඹකත්ඹ 

ඳඹයි. 

දීඳ යහප්ත භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු ජහරඹ වයවහ එකයභ ශභභ වනදහයි "විදුලි අත්ළර" ණඹ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට අදහර අයමුදල් ක්ෂුද්ර මරය  අංලඹ භගින් රඵහ ශදනු රඵයි.  
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14.6.1.1 මභභ ැඩටවනින් අමප්ක්ෂිත රතිරාබ න්මන් 

I. අඩු අදහඹේ රහීනන් විසින් ඳත්හශගන ඹන ශවෝ ඳත්හශගන ඹහභට අශප්ක්ණසත සුළු කර්භහන්ත 

වහ අශරවි ංර්ධන ළඩටවන් කහර්ඹක්භ කය යර්ථික ලක්තිඹ ඉවර නළංවීභ.  
 

II. භෘද්ධි ංර්ධන ළඩටවන දවහ ණඹ ඉල්ලුභ ළ දවී න හභහජිකඹන් ්ජහමර ඵළංකු රට 

කකයහශි වී තළන්ඳතු ර්ධනඹ වීභ. 
 

III. ්ජහමුර ඵළංකු කටයුතු අංලඹ භගින් රඵහශදන  ශේහ ගහසතු නිහ ඵළංකු ර යදහඹේ ලක්තිඹ ද 

ඉවර නළංවීභට වළකි වීභ.  

IV. ්ජහමර ඵළංකු ර මුරය ලක්තිඹ, කහර්ඹක්භතහඹ, විලසහඹ තදුයටත් ර්ධනඹ වීභ.   
 

ශභභ විදුලි අත්ළර ණඹ ළඩටවන දවහ ්තිරහභින් ශත රඵහශදන උඳරිභ ණඹ මුදර රු. 30,000 ක් න 

අතය භහ 60 ක කහරඹක් තුර 12% හර්ණසක ශඳොළිඹ භග ණඹ මුදර හරික ලින් අඹකය ගනු රළශබ්.   

ශභහිදී විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ භගින් වදුන්හ ශදන ණඹ ඉල්ලුේ ඳරඹ  අදහර ඳහරිශබෝගික ශේහ භධයසථහනඹ 

භගින් රඵහ ශගන ශභශවයුේ උඳශදස අංක 05 ඳරිදි සුදුසුකේ ේපර්ණ කය ඇති ඉල්ලුේ ඳර පිළිශලින් 

භෘද්ධි ංර්ධන නිශධහරී, භෘද්ධි කශභනහකරු, ්හශද්ශිඹ ශල්කේ නිර්ශද්ල කය විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ශත ඉල්ලුේ ඳත් ඉදිරිඳත් කිරීශභන් ඳසු විදුලි ඳවසුකේ රඵහශදනු ඇත.  

2010 ර් ඹ තුර ශභභ විදුලි අත්ළර ණඹ ළඩටවනට ේඵන්ධ ද්විඳහර්ලසවික ගිවිසුේ ශ්රී රංකහ භෘද්ධි 

අධිකහරිඹ (ර්තභහනශේ භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු) වහ රංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ විසින් 

අත්න් කර අතය එභ ර්ඹ තුර ණඹ නිකුත් කිරීභක් සිදු කය ශනොභළත.  

 2014 ර්ඹ තුරද ශභභ විදුලි අත්ළර ණඹ ළඩ ටවන ේඵන්ධශඹන් ද්විඳහර්ලසවික ගිවිසුභ භෘද්ධි 

ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු වහ රංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ විසින් අත්න් කයන රදී. 
 

ංඛ්යා ටවන-14.9 

ිඩදුලි අත්ැර ණඹ ැඩ ටවමන් රගතිඹ-(2011 – 2016) 

  

ර්ඹ 

රනාමුරඵැංු   අංලඹ ිඩසින් ිඩදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට 

ිඩදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ිඩසින් 

රතිරාීන්/අඩු ආදාඹම්රාීන්ට 

රඵාදී ඇති රඵාදී ඇති 

ණඹ 

ංඛ්යා 
මුදර (රු.න්) 

පිටතටි 

මුදර 

(රු.න්) 

ණඹ 

ංඛ්යා 
මුදර (රු.න්) 

2011 02 350 335.08 20,694 354 

2012 07 747 675.32 44,932 853 

2013 09 1080 861.67 64,520 1,237 

2014 13 1537 1,106.18 80,153 1,537 

2015 15 1782 1,036.93 97,831 1,899 

2016 16 1984 1,082.52 101,800 1,985 
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14.6.2 ඳාරිමබෝගික ණඹ මඹෝනනා ක්රභඹ. 
 

 2004  ශඳඵයහරි භහශේදී යයේබ ව ශභභ ළඩටවන 2008 දක්හ භෘද්ධි ංර්ධන නිරධහරීන් දවහ ඳභණක් 

හර්ණසක ශඳොලී අනුඳහතඹ 9% කට රු.50,000 ක ණඹ මුදරක් රඵහශදන රදී. ශභභ ණඹ රභඹ සිඹළුභ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹට විෘතඹ. ණඹ මුදර යඳසු  ශගවීශේ  කහරඹ භහ 60 කි. 2010.10.18 දින සිට 50,000 ක් වු ණඹ මුදර 

රු. 100,000ක් දක්හ ළ ද කයන රදී. 2013.12.18 දින සිට ශභභ ළඩටවන දිසත්රික්ක ශත විභධයගත කය ඇත. 

 

2015.01.19 දින සිට ශභභ ණඹ රඵහදීභ අත්හිටුහ ඇති අතය, අඹ කිරීේ දිසත්රික්ක භේටමින් සිදු කයනු රඵයි. 

 

ංඛ්යා ටවන-14-10 

2016.12.31 දිනට මේක ඳාරිමබෝගික ණඹ(මුච්චිත) 

 

රඵාදුන් ණඹ 

ංඛ්යා 

මුදර (රු.න්) 

28,308 2,001.00 

 

 

14.6.3. කාර්ඹ භණ්ඩරඹ දවා නිා ණඹ මඹෝනනා ක්රභඹ. 

2004 ජූනි භහශේදී යයේබ ව ශභභ ළඩටවන භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තුශේ සථීය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

දවහ ්ජහමර ඵළංකු අංලශේ යශඹෝජන ලින් උඳඹහගත් යදහඹේ භගින් ්තිඳහදන ශන් කයන රදී. ණඹ 

ළඩටවන ඹටශත් ඉඩභක් මිරට ගළීමභ, න නික් ඉදිකිරීභ, නික් මිරට ගළීමභ වහ නික ශකොටක් එකතු 

කිරීභ ශවෝ පුළුල් කිරීභ ඹන කරුණු දවහ ණඹ රඵහදීභ සිදු කයයි.  ණඹ මුදශරහි යඳසු ශගන කහරඹ ය 15 

දක්හ දීර්ඝ කය ඇති අතය, ශඳොලී අනුඳහතඹ ..........% ක් ශේ.නිහ ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ ඹටශත් 2015.12.31 දිනට 

ඳවත ඳරිදි ණඹ නිකුත් කය ඇත.  2010.01.01 දින සිට අදහර ශඳොලී අනුඳහතඹ 10% දක්හ අඩු කය ඇති අතය, 

2014.11.01 දින සිට ශභභ ණඹ අඹ කිරීේ ද දිසත්රික් භේටභට විභධයගත කය ඇත. 2015.01.19 දින සිට ශභභ ණඹ 

රඵහදීභ අත්හිටුහ ඇත. 
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 ංඛ්යා ටවන-14.11 

2016.12.31 දිනට නිා  ණඹ(මුච්චිත) 

 

 

 

 

14.6.4 ඹතුරුඳැදි ණඹ මඹෝනනා ක්රභඹ. 

2004 ශනොළේඵර් භහශේදී යයේබ ව ශභභ ණඹ ළඩටවන දවහ, ඵළංකු මරය කටයුතු අංලශේ යශඹෝජන ලින් 

උඳඹහගත් යදහඹමින් ්තිඳහදන ශන් කයන රදී. භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු සථීය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ දවහ 

ඳභණක් ශභභ ණඹ ළඩටවන සීභහ වී ඇත. 10% ක හර්ණසක ශඳොලී අනුඳහතඹක් ඹටශත් උඳරිභඹ රු.150,000ක 

ණඹ මුදරක් භහ 60 ක යඳසු ශගවීශේ කහරඹ භත ඹතුරු ඳළදි ණඹ රඵහශදනු රළබිණි.2014.12.31 දිශනන් ඳසු 

ඹතුරු ඳළදි ණඹ දිසත්රික් භේටමින් නිකුත් කිරීභට බහය දී තිබ අතය, 2014.11.01 දින සිට ශභභ ණඹ අඹකිරීේ ද 

දිසත්රික් භේටභට විභධයගත කය ඇත. 2015.01.19 දින සිට ශභභ ණඹ රඵහදීභ අත්හිටුහ ඇත. 

ංඛ්යා ටවන-14.12 

2016.12.31 දිනට ඹතුරු ඳැදි   ණඹ(මුච්චිත) 
 

රඵාදුන් ණඹ ංඛ්යා මුදර රු.න්. 

4067 368.03 

 

 

 

ංඛ්යා ටවන-14.13 

රතිමරය ණඹ ැඩටවමනත රගතිඹ (1999 – 2016) 

  

ර්ඹ 
ණඹ 

ංඛ්යා 

රතිරාීන් 

ංඛ්යා 

මුදාවර මුදර 

(රු.න්.) 

අඹවීමම් 

රතිලතඹ (%) 

1999 11 523 3.00 100 

2000 175 5,578 52.00 92 

2001 324 12,588 117.00 101 

2002 472 18,400 177.00 100 

2003 637 23,223 233.00 100 

2004 786 27,605 283.00 101 

2005 849 30,351 315.80 102 

රඵා දුන් ණඹ ංඛ්යා මුදර රු.න්. 

2,129 

 

905.08 
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2006 971 36,155 389.00 100 

2007 1,040 40,008 450.00 100 

2008 1,072 42,631 499.71 100 

2009 1,097 44,180 523.58 100 

2010 1,110 45,284 571.11 91 

2011 1,112 45,399 581.42 95 

2012 1,132 46,145 613.12 100 

2013 1,163 48,460 710.91 100 

2014 1,175 49,332 761.64 100 

2015 1,179 49,798 797.88 100 

2016 1188 50,506 851.44 100 

 

ංඛ්යා ටවන-14.14 

 මගොඩනැගිලි ුදිරීමදම්, අළුත්ැඩිඹා රීමදම් වා ුඩම් න්රදී ගැනීම් රගතිඹ-2017.12.31 දිනට 
 

 

 

 

 

14.7. මේක ලාමදරික අනතුරු යක්ණඹ. 
 

්ජහමර ඵළංකු තු මුදල් හනිජ ඵළංකුර තළන්ඳත් කිරීභට ශගනඹහශේදී වහ හනිජ ඵළංකුශේ සිට ්ජහමර ඵළංකු 

රට මුදල් ශගන කශේදී සිදුන මුදල් භංශකොල්රකෆේරදී  ඵළංකු කහර්ඹ භණ්ඩරඹට සිදුන ලහරීරික අනතුරු 

ශනුශන්  ශභභ ළඩටවන ඹටශත් න්දි ්දහනඹ කයනු රළශබ්. 2005 සක්ශතෝඵර් භහශේ සිට ක්රිඹහට නළංව 

ලහරීරික අනතුරු යක්ණ අයමුදරට ෆභ ඵළංකුකටභ යකට රු.1,000ක හරික මුදරක් ශගහ යක්ණ 

යයණඹ රඵහගත යුතුඹ. 

ශේ ඹටශත් රඵහගත වළකි උඳරිභ න්දි මුදර  2015.08.19 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි සිඹළුභ නිරධහරීන් වහ 

රු.300,000ද- ක් ශේ. 

 

2016 ශර් ශභභ ළඩටවන ඹටශත් යක්ණ හරික ශර ඵළංකු භගින් රු.1,295,480ද- ක මුදරක් රළබී ඇති 

අතය, එඹ 2016 ශර් රු.1,027,600ද- ක් ශර රළබී ඇත. ලහරීරික අනතුරු දවහ ද න්දි ශර 2016.12.31 දිනට 

රු.1,786,270ද- ක මුදරක් ශගහ ඇත. 

 

ැඩටවන මරය රගතිඹ (රු.න්) 
අළුතින් ඉදිකයන රද ්ජහමුර ඵළංකුවහ්ජහමුර ඵළංකු මිති 

ශගොඩනළගිළිඉදි කිරීභ 
39.90 
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14.7.1. භිද්ධි  රනාමර ඵැංු  ංගම් අතරැඳී මුද්ග යක්ණඹ  

14.7.1.1 භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිතිහි අතකිදි මුදල් , එකී ඵළංකුර සිට හණිජ  ඵළංකුරට 

කිශගන කශේදී ව කිශගන ඹහශේදී ඇතින මුදල් ශොයකේ කිරීභ ශවෝ භංශකොල්රකෆේ රදී 

මුදල්රට ඇතින වහනිඹ ශභභගින් ්තිපර්ණඹ ශකශර්.  

14.7.1.2 ඵළංකු වහ මිතිර එදිශනදහ ද්රය රතහ වුභනහන් රකහ ඵරහ ක අනු ශභභ යක්ණ යයණඹ 

දවහ  ඳහරක භණ්ඩරඹද විධහඹක කමිටු වහ හකච්වහ කය තීයණඹ කයගත වළකිඹ. ක දවහ 

හර්ණසක හරික මුදල් ක්ෂුද්ර මරය අංලඹට එහ යක්ණ යයණඹ ගළීමභට අලය කටයුතු 

ංවිධහනඹ කය ඇත. එහි ්ගතිඹ 2016.12.31 දිනට ඵළංකු සිඹල්රභ වහ ශේප්පු බහවිතහ කයන ්ජහ 

මර මිති ශභභ යක්ණ යයණඹ රඵහශගන ඇත. 

14.7.1.3    ශේක ලහරීරික අනතුරු ව අතකිඳි මුදල් යක්ණඹ ේඵන්ධශඹන් 2015 ය ශතක් නිකුත් කය 

තිබ සිඹළුභ ාරශල්ඛ් වහ ංශලෝධන අරංගු කය 2015.08.14 දින න ාරශල්ඛ්ඹක් නිකුත් කය 

ඇත. ක අනු 2016 ශර්දී අතකිඳි මුදල් යක්ණ සීභහ රුපිඹල් රක් 10 සිට රුපිඹල් රක් 20 

දක්හ ඉවර නළංවීභට කටයුතු කය ඇත 

14.7.1.4 ඵළංකු ංගේ (ලහරිරික අනතුරු යක්ණ මුදර ද ඇතුරත්) වහ භවහ ංගේ විසින් එන රද හරික 

මුදල් ්ජහමුර ඵළංකු  අංලඹ විසින් ශගොඩනංහ ඇති අයමුදරකට ඵළය කය පරදහයී යශඹෝජන 

ශඹොදහ අයමුදර පුළුල් කය ඇත.  

14.7.1.5. 2016.12.31 දිනට ්ජහමුර ඵළංකු වහ අතකිඳි යක්ණ න්දි ශරරු. 4,104,150.82ක මුදරක්  

  (මුච්චිත) ශගහ ඇත.  

14.8   රනාමුර ඵැංු ,  රනාමුර න්ති ඵාතය ිඩගණනඹ. 

දිවිනළගුභ ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති කටයුතු ෆභ මුදල් ර්ඹක් අහනශේ එනේ ජනහරි 1 ශනි දින සිට 

ශදළේඵර් 31 දක්හ කහරඹ තුර සිදුව කටයුතු පිළිඵද විගණනඹ කය හර්ණසක විගණන හර්තහක් කස කය ඇති 

අතය මුල් කහලීන එභ හර්තහ කස කිරීශේ ඵරඹ ඳළරී තිබුශණ් ්හශද්ය ඹ ශල්කේ කහර්ඹහරශේ 

ගණකහධිකහරිරුන් ශතඹ. එශවත් එභ කටයුත්ත හර්ථක ඉටු ශනොවුණ ශවයින් එභ ර් රට අදහර කස 

ශනොකයන රද විගණන හර්ථහ කස කිරීභ දවහ යහජයද අර්ධ යහජය යඹතනඹන්හි ගණකහධිකහරිරු ඵහහිය 

විගණන නිරධහරින් ශර ශඹොදහ ගනිමින් එභ ශේඹ රඵහ ගන්නහ රදී. 

2006 ර්ඹට ඳසු ර්ඹන් විගණනඹ කය මරය ්කහලනඹන් කස කය විගණන භතඹ භග ්ජහමර ඵළංකු 

අංලඹට ශඹොමු කිරීභ අබයන්තය විගණන අංලඹ භගින් ශේ දක්හ සිදු කයයි. 

ශභඹට අභතය  ඩහත් නිළයදි තියණ ගළනිභ දවහ “අර්නසේ ඇන්ඩ් ඹන්ේ” යරත් විගණන භහගභ ශතට 

2013, 2014, 2015  ඹන ර්ර අන් ගිණුේ විගණනඹ කිරිභ දවහ රඵහ දි ඇත.  
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14.9  ඵැංු  අධීක්ණ ඒකකඹ. 
 
ක්ෂුද්ර මරය අංලඹ විසින් නිකුත් කයන රද ශභශවයුේ උඳශදස වහ ාරශල්ඛ් අනු භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු ංගේ වහ 

්ජහමුර ඵළංකු මිති ශභශවයුේ ක්රිඹහලිඹ විධිභත් සිදුන්ශන් ද ඹන්න අධික්ණ කිරිභ වහ භග ශඳන්වීේ කටයුතු 

සිදු කිරිභටත් භසත ඵළංකු ංගේ ඳද්ධති වහ කහර්ඹක්භතහඹ පරදහයිතහඹ ර්ධනඹ කිරිභ අයමුණු කයශගන  

“ඵළංකු අධික්ණ කකකඹ” ක්ෂුද්ර මරය අංලඹ තුර සථහඳනඹ කය ඇති අතය ඳවත දවන් කටයුතු එභ කකකඹ 

තුලින් ඉටු කයනු රළශබ්. 

* භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති හි  විගණන විභසුේ ශෝදිසි විගණන හර්තහ භගින් වහ 

ශනත් යකහයශඹන් රළශඵන ඳළමිණිලි අනු ඳසු විඳයේ කටයුතු සිදු කිරිභ, ක අනු අනහයණඹ 

න අඩුඳහඩු නිළයදි කිරිභ වහ අබයන්තය විගණන, ීමති විභර්ලන වහ අදහර අංල ශත අලය 

ශතොයතුරු ශඹොමු කය අලය කටයුතු ේඵන්ධිකයණඹ සිදු කයයි. 

* භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු වහ ්ජහමුර ඵළංකු මිති හි ගිණුේ කටයුතු යඹතන කටයුතුර වහ නදනික 

කටයුතුර ඳතින අඩුඳහඩු නිළයදි කිරිභට කටයුතු කිරිභ වහ අලය උඳශදස රඵහදීභ වහ 

ගනුශදනුකරුන් යයක්හ කිරීභ සිදු කයයි. 

* භහසික ශක්ර ශලේ පිරික්සුේ තුරනඹ කිරිශේ කටයුතු, ඵළංකු ජංගභ ශේහ, භෘද්ධි ඵළංකු 

කකහඵද්ධ කිරිභ, සහබහවික යඳදහ ශවේතුශන්  ඵළංකු භංගේරට සිදුන වහනි ශවේතුශන් ඵළංකු 

ශභශවයුේ කටයුතු නළත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කිරිභට අලය උඳශදස රඵහදීභ වහ නිළයදි කිරිේ 

කටයුතු සිදු කිරිභ. 

* භෘද්ධි ්ජහමර ඵළංකු ර වහ ඵළංකු මිති ර  ඇති න විවිධ කහලීන අලයතහ අනු අලය 

ශභශවයුේ උඳශදස වහ භග ශඳන්වීේ නිකුත් කිරිභ තුලින් ඵළංකු වහ ඵළංකු මිති ර පරදහයිතහඹ 

ඉවශ දළමීභට දහඹකවීභ “්ජහමුර ඵළංකුද්ජහමුර ඵළංකු මිති නිඹහභනඹ වහ අධීක්ණ කකකඹ 

භගින්” භගින් සිදු ශකශර්. 

* අඛ්ණ්ඩ අධික්ණඹ කිරිභ ශභන්භ, ක්ණික ඇති න අලයතහ දවහ අලය වහඹ රඵහදීභ වහ 

ේඵන්ධිකහයක කටයුතු ඳවසු කිරිභ පිණි ඵළංකු භවහ ංගේ නිඹහභන  අධික්ණ කකකඹ 

දිසත්රික්ක 25 පුයහභ පිහිටුහ ඇත. 2016 ර්ඹ ්ජහමුර ඵළංකුද්ජහමුර ඵළංකු මිති නිඹහභන 

අධීක්ණ කකකශේ ජහතික  භේටමින් ්ගති භහශරෝාන 3ක් ඳත්හ ඇති අතය එහි දී වදුනහ 

ගන්නහ රද ගළටප විලහර ්භහණඹක් එභ ර්ඹ තුශභ නියවුල් කය ඇත.    

 

 

 



111 
 

14.10  පුහුණු කටයුතු 

1074 ක් න ්ජහමුර ඵළංකු ජහරශේ වහ 331 ක ්ජහමුර මිති හි ශේඹ කයන කහර්ඹ භණ්ඩර ඵළංකු කටයුතු වහ 

අශනකුත් විඹන්ට අදහර පුහුණු කිරිේ ්ජහමුර ඵළංකු අයමුදල් භගින් ශදඳහර්තශේන්තුශේ පුහුණු අංලඹ 

ේඵන්ධිකයණඹ සිදුකයයි. 
 

ගණුශදනුකහය ්ජහ ශත ඩහත් කහර්ඹක්භ පරදහයි ශේහක් ළකසීභ උශදහ ඵළංකු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ දවහ 

දළනුභ කුරතහඹ වහ ඹවඳත් යකල්ඳඹන් ්ගුණ කිරිභ ශභභ කකකශේ කහර්ඹ බහයඹයි. 
 

ක අනු ඵළංකුශේ කටයුතු පිළිඵද අශඵෝධඹ රඵහශදන ඵළංකු කටයුතු වහ ගිණුේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵද මුලික පුහුණු 

ඳහශභහරහ ෆභ ඵළංකු නිරධහරිඹකුට රඵහදීභට කටයුතු කයයි.  ශභඹට අභතය ්ජහමුර ඵළංකු කටයුතු වහ ්ජහමුර 

ඵළංකු මිතිශේ  ගිණුේ කටයුතු පිළිඵද නුපුහුණු ්ජහමුර ඵළංකුද ඵළංකු මිතිශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ පුහුණු කිරිභට 

කටයුතු කය ඇත. එශේභ ශ්රී රංකහ ඵළංකුකරුන්ශේ පුහුණු යඹතනඹ වයවහ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය 

ඇති අතය 2016 ය තුර ඵළංකු නිරධහරින් දවහ නිඹහභන වහ අධීක්ණ පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන 

රදි. ක ඹටශත් පුහුණු රළබු කශභණහකරුන් ංඛ්යහ 61කි. 2015 ශර් ක්ෂුද්ර මුරය වතික ඳර ඳහශභහරහ 

අන් කශ නිරධහරින් ංඛ්යහ 489කි. 

 

14.11  කශභනාකයණ මතොයතුරු ඒකකඹ 

1074 ක් ව ්ජහමර ඵළංකු ංගේීන ශතොයතුරු කශභනහකයණඹ සිදු ශකශයන්ශන් ්ජහමුර ඵළංකු කටයුතු  අංලශේ 

කශභනහකයණ  ශතොයතුරු කකකඹ භගිනි. ක අනු ෆභ ්ජහමුර ඵළංකු වහ ්ජහමුර ඵළංකු මිතිඹක් භහසික තභ 

ඵළංකු ්ගතිඹ, රඵහ දී ඇති යකෘති භගින් ශතොයතුරු කරභනහකයණ කකකඹ ශත හර්තහ කශ යුතු අතය, එභ දත්ත 

කස කය ්ජහමුර ඵළංකු ීන ඳතින තත්ඹ විලසශල්ණඹ කය  ශතොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභත්, ්ජහමුර ඵළංකු ්ගතිඹ 

ඇගයීභ දවහ අලය අනුඳහත විලසශල්ණඹන් ශගොඩ නළගීභ වහ ක අනු ්ජහමුර ඵළංකු ඇගයීේ සිදු කිරිභට ළරසුේ 

කය ඇත. තද ඳරිගණක තහක්ණඹ උඳශඹෝගි කයශගන ප් යජහමුර ඵළංකු වහ ඵළංකු මිතිශඹහි ශතොයතුරු ්ජහමුර 

ඵළංකු කටයුතු අංලඹ ශත ේශ්ේණඹ කිරිභට කටයුතු කය ඇත. ්ජහමර ඵළංකු ඳරිගණකගත කිරීශේ කටයුතු 

හර්ථක වීභත් භග ශභභ කකකඹ භගින් තත් පරදහයී වහ කහර්ඹක්භ අන්දමින් ්ජහමුර ඵළංකු ඳත්නහ 

තත්ත්ඹ විලසශල්ණඹ කිරීභ වහ ඇගයීේ කහර්ඹ සිදු කිරීභට  කටයුතු කයනු රළශබ්. 2016 ශර් ජහතික භේටමින් 

්ජහමුර ඵළංකු ්ගති භහශරෝාන ළඩටවන් 21 ක් දිසත්රික්ක භේටමින්  ක්රිඹහත්භක කයන රදි. 

භසථ ඵළංකු ඳද්ධතිඹ තියහය මුරය කකක ඵට ඳත්කිරිශේ අයමුණ ඇති ශභන්භ ශේක අභිශ්ේයණඹ 

අශප්ක්හශන් ඵළංකු ශ්රේණිගත කිරිභ වහ ඇගයිභ ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරිභට කටයුතු කය ඇත. එභ 

ළඩටවන ළභ ර්ඹක් ඳහහභ ළ දදියුණු කයමින් ක්රිඹහත්භක කිරිභට ළරසුේ කය ඇත. 

14.12.රනාමර ඵැංු  ර අනිාර්ඹ ුතිරි රීමදම් ගිණුම් ක්රිඹාලිඹ. 

14.12.1වැදින්වීභ. 

 අඩු යදහඹේරහීන  ජනතහ  ළ ද ළ දශඹන්  ඉතිරි කිරීභට හුරුකිරීභක් ලශඹන් වහ සවුන්ශේ අනහගත 

අභිෘද්ධිඹශනුශන් අනිහර්ඹ  ඉතිරි කිරීේ ළඩටවන යයේබ  වුනි. ශභහිදී යජඹ භගින් ශදනු රඵන වනහධහය 

මුදලින්  ශකොටක් භහසික  අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ ශර ළභ වනහධහයරහභිඹකුටභ ශන් ශකශර්. 

ශේ න විට භෘද්ධි ංර්ධන ශදඳහර්තශේන්තු භඟින්නිකුත් කයනු රඵන වනහධහය මුද්දය ඳවුශල් හභහජික 

ංඛ්යහ අනු ශනස වී ඇත. ඳවුශල් හභහජික ංඛ්යහ 04 ශවෝ 04ට ළ ද නේ රු.3,500, හභහජික ංඛ්යහ 03ක් 

නේ රු.2,500ක්ද, හභහජික ංඛ්යහන 3ට අඩුනේ රු.1,500 ක්ද විඵර ගළන්ව ඳවුල් වහ රු.420ක් ශරද රඵහදී 

ඇත. ශභභ වනහධහය ටිනහකමින් අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ වහ පිළිලින් රු.300, රු.200, රු.100 ක් වහ රු.270 ක 
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මුදරක් 2015 ය සිට භහසික ්ජහමර ඵළංකුශේ ඳතින ්තිරහභින්ශේ ගිණුේ වහ ඵළය කයනු රඵයි. 1995 සිට 

ඳළති අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ මුදල් ්ධහන ලශඹන්  අදිඹය ශදකකින්  ක්රිඹහත්භකශේ. 

1. 1999 ශනොළේඵර් භ සිට  2012 ය දක්හ අනිහර්ඹ ඉතිරිකිරීේ අයමුදල්,රඵහ දී ඇති ්හශද්ය ඹ ශල්කේ 

කහර්ඹහර විසින් ක ක ්තිරහීනන් අඹත්න “්ජහමුර ඵළංකු මිති” නමින් අදහර අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ 

අයමුදල්  භහසික යශඹෝජනඹ  පිණි ්ජහමුර ඵළංකු  අංලඹ ශතඑනු රළඵ ඇත. 

 

2. 1995 සිට 1999 සක්ශතෝඵර් දක්හ භවජන ඵළංකුශේ වහ රංකහ ඵළංකුශේ යශඹෝජිත අයමුදල් ලින් 

(්තිරහීනන් තු අයමුදලින්) 25%ක්ඵළංකු මරය අංලඹ ශත ශගන්හ ශගන යශඹෝජනඹ කිරීභ සිදු කයන 

රදී. 2012 භහර්තු භහශේ සිට ඵළංකු විසින්භ අදහර ය ශඹෝජනඹ කයනු රඵන ඵළවින් ්ධහන කහර්ඹහරඹ 

විසින් අනිහර්ඹ ඉතිරිකිරීේ ේඵන්ධ යශඹෝජනඹන් සිදු ශනොශේ. 

 

්ජහමුර ඵළංකු  අංලශේ යශඹෝජන කයන රද අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ අයමුදල්  ඳවත ඳරිදි ශේ. 

 

ංඛ්යා ටවන- 14.15 

ආමඹෝනනඹ දවා රද අනිාර්ඹ ුතිරි රීමදම් (2000 – 2013) 

 

ර්ඹ අයමුද්ග(රු.ද.ර.) 
ර්ධනඹ 

(රු.ද.ර.) 
ර්ධනඹ (%) 

2000 1,045  - 

2001 2,424 1,379 131.96 

2002 3,852 1,428 58.91 

2003 5,510 1,658 43.04 

2004 6,652 1,142 20.73 

2005 7,349 697 10.48 

2006 8,282 933 12.70 

2007 9,099 817 9.86 

2008 9,960 861 9.46 

2009 10,738 778 7.81 

2010 12,886 2,148 20.00 

2011 13,702 816 6.33 

2012 11,726 (1,976) (14.42) 

2013 12,760 1,034 8.82 

2014 - - - 
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14.12.2. අනිාර්ඹ ුතිරි රීමදම් මඳොලී මගවීභ.   

යශඹෝජනඹ දවහ ්ජහමුර ඵළංකු අංලඹ ශත එනු රඵන අනිහර්ඹ ඉතුරුේ අයමුදල් යශඹෝජන කකකඹ වයවහ  

යශඹෝජනඹ කිරීශභන් උඳඹන රද ශඳොළී මුදශරන් ෆභ යක් අහනශේභ ක ක ්ජහමර ඵළංකු මිති දවහ 

ශඳොලී ශගවීේ සිදුකයනු රළශබ්.   එශභන්භ 2006 ශර් සිටභ දිවිනළගුභ මිති ක්රිඹහකහරි වහ ලක්තිභත් කිරීශේ 

අයමුණින් ශභභ ශඳොලී ශගවීභ ්ජහමර ඵළංකු මිති සසශේ සිදු ශකශර්. එශරභ ඵළංකු ්ජහමර වහ ඵළංකු මිති 

දවහ තහක්ණික වහ පරදහයී රභ වදුන්හදීශේ අයමුණින් 2008 ශර් සිට අනිහර්ඹ ඉතිරි කිරීේ ශඳොලී ශගවීභ 

ඍජුභ ්ජහමර ඵළංකු මිති ජංගභ ගිණුභට ශ්ේනඹ කිරීභ භඟින් සිදු ශකරිණ. එභ ක්රිඹහකහරිත්ඹ තුලින් ශේ 

භගින් ක්ෂුද්ර මරය අංලඹටද යකට මිලිඹන 3 ක ඳභණ අභතය යදහඹභක් රඵහගළීමභට වළකිවිඹ. (භහර්ගසථ මුදල් 

කිදවීශේ කහරඹ එක් දිනක් දක්හ අඩුකිරීභ තුලින්) අනිහර්ඹ ඉතුරුේ දවහ  ්තිරහීනන්ට රඵහශදන ශඳොලී ්තිලතඹ 

තයගකහරී හණිජ ඵළංකු භග ළදීශේ දී ඉවර අගඹක් ගන්නහ අතය, එඹ ගිණුේ හිමි ්තිරහීනන්ට රඵහශදන විශලේ 

ය්හදඹකි. 
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ර්ථාය ටවන-14-6 

අනිාර්ඹ ුතිරි රීමදම් 
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ංඛ්යා ටවන -14.16 

 අනිාර්ඹ ුතිරි රීමදම් මගන රද  මඳොලිඹ (2000 – 2016) 

 
 

ර්ඹ මගන රද මඳොලී අනුඳාතිකඹ % 

2000 14.0 

2001 17.75 

2002 13.0 

2003 8.1 

2004 7.5 

2005 7.75 

2006 10.06 

2007 14.0 

2008 14.0 

2009 14.0 

2010 9.5 

2011 7.1 

2012 7.5 

2013 6.5 

2014 6.0 

2015 6.0 

2016 6.0 

2017  
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ර්ථාය ටවන-14-7 

අනිාර්ඹ ුතුරුම් මඳොලිඹ (%) 
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*ඉවත කහර්ඹන් හක්හත් කයගළීමභ වහ දහඹකත්ඹ දක්නු රඵන ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු අංලශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

ඳවත ඳරිදි ශේ. 

ංඛ්යා ටවන -14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තනතුය දැනට සිටින ංඛ්යා 

1 අධයක් 01 

2 නි.අධයක් - 

3 .අධයක් - 

4 භෘද්ධි  කශභනහකරු 29 

5 ේඵන්ධිකයණ නිරධහරී 01 

6 ්ර්ධන නිරධහරී 01 

7 භෘද්ධි  ංර්ධන නිරධහරී 17 

8 ලිපිකරුන් 01 

11 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 02 

12 රිඹදුරු 0 
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15. ගිණුම් ාර්තා 

 

 

 

 


