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ශ්රි ලංකා ප් ලංකාජාතානතරික සම් ලංකාවාන   ලංකානනරනයේ ලංකා

අතිගරු  ලංකානනිපතතිමාත්රීපත  ලංකාිරිසයව න

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය

අතිගරු  ලංකානනිපතතිතුායේ ලංකාතණිවුඩය

1

දේශපාලන බලය දමන්ම පරිපාලන ක්රමය උපරිම

වශදයන් විමධ්ගත්ව පැවැතීම දියුණු ප්රජාත්න්ත්රවාදී

පාලනයක අනිවාර්ය අාංගයක් විය යුතු බව දපොදු

පිළිගැනීමයි. ප්රත්න්ත් වැසි ජනයා ත්ම පරිපාලනය ද ෝ

අදනකුත් ගැටලු විසඳා ගැනීම දවනුදවන් දෛනිකව

නගර දවත් පැමිණීම ඔවුන්දේ ජන ජීවිත්ය අඩාල වීමට

දමන්ම නාගරිකව ප්රවා න  ා ත්වත් දබොද ෝ ගැටලු

නිරිමාණයටෛ ද ේතුවක් වී ඇත්.

ජනත්ාව සමීපයට දගොස් ඔවුන්දේ ගැටලු  ඳුනා ගනිමින්

කඩිනම් විසඳුම් සැලසීම, ජනත්ා සම්මුතිදයන් බලයට

පැමිණි රජයක පරම අභිලාෂයයි. අග්රාමාත් ගරු රනිල්

වික්රමසිාං මැතිතුමා ප්රමුඛ අප රජය පරිපාලනදේ

පවත්නා සාංකීර්ණ ත්ත්ත්වයන් ජය ගනිමින්ෛ,

ප්රාදයෝගික දුෂක්රත්ා අවම කර දපොදු ම ජනත්ාවට

දසත් සැලසීම සඳ ා දම් වන විට පියවර රාශියක් දගන

ඇත්.

ඒ අත්රින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත් ගරු වජිර

අදේවර්ධ්න මැතිතුමාදේ මැදි ත්වීම මත් ස්වදේශ

කටයුතු අමාත්ාාංශය මගින් සාංවිධ්ානය කරන නිල

දමද වර ජනපති ජනත්ා දසේවය ඔසද්සේ  ඬක් නැති

ජනත්ාවට පෘතුල දසේවාවක් ඉටු කිරීමට දම් වන විට

කටයුතු සාංවිධ්ානය කරඇත්.

ඊට අමත්රව ප්රාදේශිය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම

උදෛසා දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල ස ප්රාදේශිය දල්කම්

කාර්යාල නව දගොඩනැගිලි රැසක් ඉදි කිරීම සඳ ා

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය පියවර දගන ඇත්. ඒ

තුළින් වඩා කාර්යක්ෂම, ගුණාත්මක  ා විශ්වාසනීය

ම ජන දසේවයක්ඇතිකිරීම අප රජදේ අරමුණයි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්තුමා ප්රමුඛ එම අමාත්ාාංශය

දගන යන වැඩපිළිදවළ සඳ ා රජයක් දලස අප පූර්ණ

ආශිර්වාෛය ස අනුග්ර ය ෛක්වන අත්ර ඔවුන්දේ එම

ප්රයත්නයට ශක්තිය  ාදධ්ර්යය ප්රාර්ථනා කරමි.

අතිගරු ජනාධිපති දමත්රීපාල සිරිදසේන

මැතිතුමාදේ විදශේෂ උපදෛස් පරිදි නිරන්ත්රදයන්

කටයුතු කරන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය ශ්රි ලාංකාව

තුළ දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල 25 ක්, ප්රාදේශිය දල්කම්

කාර්යාල 332 ක්, ග්රාම නිලධ්ාරි දකොට්ඨාස 14,022 ක් ස 

ආර්ථික සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරින් 17,000 කදගන්

සමන්විත්ය.

රාජ අාංශදේ මැදි ත්වීම මත් ඉටුකර ගත් යුතු දසේවා

අවශත්ාවන් දමන්ම විසඳුම් ලබාගත් යුතු ගැටලු රැසක්

දපොදු ජනත්ාව දවත් ඇති බව අපි ෛනිමු. ස්වදේශ

කටයුතු අමාත්ාාංශය ජනත්ාවට වඩාත් සමීප පුළුල්

දසේවාවක් කිරිදම් පරමාර්ථදයන් දම් වන විටත් පියවර

රාශියක් දගන ඇත්. ජනත්ාව නිලධ්ාරින් පසුපස යනවා

දවනුවට නිලධ්ාරින් ජනත්ාව ළඟට දගොස් දසේවය කිරීදම්

ජනපති ජනත්ා දසේවය ජාතික වැඩසට නක් නිල

දමද වරනමින් දම් වන විටත්ආරම්භකර ඇත්.

එදමන් ම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය මගින් ඉටු කරනු

ලබන දසේවාව වඩා කාර්යක්ෂම  ා ඵලෛායි කිරීම ස්වදේශ

කටයුතු අමාත් ගරු වජිර අදේවර්ධ්න මැතිතුමාදේ

අදේක්ෂාවයි. දම් සඳ ා රාජ නිලධ්ාරීන්ට ය පත්

මානසිකත්වයකින් යුතුව රාජකාරිදයහි දයදීම සඳ ා

අවශ පරිසරය නිර්මාණය කරදීම ත්ම වගකීමක් දලස

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය  ඳුනාදගන ඇත්. එහි

ප්රතිඵලයක් දලස ප්රාදේශිය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට

දිවයින පුරා නව ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල ස දිස්ත්රික්

දල්කම් කාර්යාල ඉඳිදවමින් පවතින අත්ර සෑම ග්රාම

නිලධ්ාරි දකොට්ඨාසයකම දසේවා පියස බැගින් ආරම්භ

කිරීම ෛ අමාත්ාාංශදේ ඊළඟ අරමුණයි.

දම් නිසා දපොදු ම ජනත්ාවදේ සුභසිේධිය උදෛසා වජිර

අදේවර්ධ්න මැතිතුමන් නායකත්වය දෛන ස්වදේශ

කටයුතු අමාත්ාාංශය දවත් දමවර ජාතික අයවැය මගින්

අවශ පුළුල් ප්රතිපාෛන ලබාදීමට අප රජයක් දලස

කටයුතුකරඇති බව සතුටින් සඳ න්කළ යුතුව ඇත්.

ශ්රි ලංකා ප් ලංකාජාතානතරික සම් ලංකාවාන   ලංකානනරනයේ

ගරු  ලංකාඅග්රාතය ලංකාරනිල්  ලංකාික්රමාිරප 

ගරු  ලංකාඅග්රාතයතුායේ ලංකාතණිවුඩය



ව් යශ ්ටයුතු ගරු අාතය

 ජිර අයේ ර්ධන

2

අතිගරු ජනාධිපති දමත්රීපාල සිරිදසේන මැතිතුමා ස 

ගරු අග්රාමාත් රනිල් වික්රමසිාං මැතිතුමාදේ නිපුන

නායකත්වය යටදත් සියලුම ශ්රී ලාංකිකයින් සඳ ා

වඩාත් ය පත් ද ට දිනයක් ඇතිකරලීම දවනුදවන් අප

රජය දනොසැදලන කැප කිරීමකින් යුක්ත්ව ත්වදුරටත්

කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනවා. අපදේ ජනවත්ාවට

සුවිදශේෂී ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබාදීම දවනුදවන් අප යන

අභිදයෝගාත්මක ගමන් මඟ අේවිතීය දේශපාලන

පසුබිමක් තුළ සකස්ව ඇති අත්ර එය ඉලක්කගත්

සමෘේධිය කරා පිය නැගීමට දබද වින් උපකාරී දේ.

ශ්රී ලාංකාදේ සෑම දකදනක්ම ඇතුලත්වන සමාජ

සාංවර්ධ්නයක් ඇති කිරීමට ප සුකම් සැලසීම සඳ ා

පුළුල් ප්රතිපත්තියක් සකස් කරනු ලැදේ. සාංවර්ධ්න

ක්රියාවලියට රදට් සැමදෛනාම ඇතුලත්වීම මුලිකව

සැලකිල්ලට ගත් යුතු අවශත්ාවයක් දලස සැලදක්.

සාංවර්ධ්නය සඳ ා වන ගමදන්දී සමසත්් ජන සමාජදේ

ස භාගීත්වය ලබා ගනිමින් “සැමට සමාජයක්” යන

සාංකල්පය අනුව කටයුතු කිරීම දරේෂඨ් අරමුණකි.

දම් අනුව “සැමට ප්රතිලාභ හිමිවන දේගවත් වර්ධ්නයක්

කරා ” යන්න 2017 වර්ෂදේ ජාතික අයවැදයහි පුළුල්

දත්මාවයි.

අදනොන දගෞරවය  ා සම්මුතිවාෛය පාෛක දකොට,

නව ෛැක්මක් තුළ තිරසාර සාමයක් සථ්ාපනය කරලීම

උදෛසා අප රට තුළ සමාජීය, දේශපාලනික, ආර්ථික ස 

ජාත්න්ත්ර සබඳත්ා වැනි වැෛගත් ක්දෂේත්ර සියල්ල

ඇතුළත් වන පරිදි අත්ාවශ ප්රතිසාංසක්රණ රාශියක්

අප විසින් සකස් කර ඇත්. ජාතීන් අත්ර දපොදු

එකඟත්ාවය දමන්ම ආණ්ඩුක්රම වවසථ්ාවට අවශ

ප්රතිසාංසක්රණ, රට තුළ නීතිය ශක්තිමත් කිරීම ස 

අධිකරණදේ ස්වාධීනත්වය ත් වුරු කරලීම සඳ ා

අපදේ රජය දක්න්ද්රගත් වනවා. විසි එක්වන ශත්

වර්ෂයට ගැලදපන පරිදි නව ත්ාක්ෂණික ක්රම උපදයෝගී

කරගනිමින් ජාතික මූල ප්රතිපත්ති අනුව කටයුතු

කරමින් පුරවැසියන්දේ බදු මුෛල් වියෛම් කරන ආකාරය

ප්රසිේධ් කිරීම වැෛගත් කාර්යයක් දේ.

දමම අමාත්ාාංශදේ 2016 වර්ශදේ ප්රගතිය ස 2017

වර්ශදේ අයවැය සැලසුම පුරවැසියන් පරිශීලනය කිරීම

තුළින් අප වගවීදමන්, පාරෛෘශභාවයකින්, ඵලෛායීව  ා

කාර්යක්ෂමව සිදු කරන්නා වු කටයුතු පිළිබඳ දත්ොරතුරු

ෛැන ගැනීම සඳ ා වන අයිතිය උෛා කර දෛනු ලැදේ.

අපදේ ප්රමුඛ පරමාර්ථය වන්දන් රට සාංවර්ධ්නය කිරීම

දවනුදවන් ජාතික වශදයන් ඉත්ා වැෛගත් වන පුළුල්

ප්රතිපත්ති රාශියක් ඇතුලත් වන පරිදි රැකියා අවසථ්ා ෛස

ලක්ෂයක් ඇති කිරීම, ආෛායම් මට්ටම් ඉ ළ ෛැමීම, ග්රාමීය

ආර්ථිකය වර්ධ්නය කිරීම, වැඩ කරන වතු ජනත්ාව ස 

ග්රාමීය ජනත්ාව දමන්ම මධ්ම පාන්තිකයන් ස රාජ

දසේවකයින් දවත් ඉඩම් අයිතිය ලැදබන බවට ස තික

වීම ස එමගින් වඩා ශක්තිමත් මධ්ම පාන්තිකයින්

පිරිසක් බිහිකරවීමයි. එදමන්ම, දිළිදුකම දුරලීම සඳ ා

අවශ වන ප්රතිපත්ති ස වැඩ සට න් දකදරහි සුවිදශේෂි

අවධ්ානයක් 2017 වර්ෂය ආරම්භදේ සිටම දයොමු කරනු

ලබනවා.

ව් යශ ්ටයුතු ගරු නියයෝනය අාතය

ඩේ.ඒ. නිාල්  රව

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාශදේ ප්රධ්ාන ෛැක්ම මූලික

කරදගන, ෛශක තුනක කුරිරු යුේධ්දේ නිමාව සමඟම

අරුණළු නැදගනා උතුදර් දමන්ම ෛකුදණ් ම ජනයා  ට

කාර්යක්ෂම වූ දසේවාවක් ලබාදීමට අපි කැපවී සිටින්දනමු.

ගරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්තුමාට මාදේ පූර්ණ

ස දයෝගය ලබාදෛමින්  ා එතුමාදේ මඟ දපන්වීම

යටදත් උපරිම කාර්යක්ෂමත්ාවදයන් යුත් ගුණාත්මක

රාජ දසේවාවක් දගොඩනැාංවීම සෛ ා වන ප්රයත්නයට

මාදේ පූර්ණ ෛායකත්වය ලබාදීමට කැපවී සිටින බව

සෛ න්කරනුකැමැත්දත්මි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ අරමුණු  ා ඉලක්ක,

අතීත්දේ ලෛ අත්ෛැකීම් පෛනම් කරගනිමින් වඩා ඵලෛායී

දලස උපාය මාර්ගිකව දමද යවීමට අමාත්ාාංශදේ

සමසත්් කාර්යය මණ්ඩලයත් අමාත්ාාංශයට අයත්

දෛපාර්ත්දම්න්තු  ා ආයත්න ප්රධ්ානීන් ඇතුළු කාර්යය

මණ්ඩලයත් රාජ දසේවදේ දපර ගමන්කරුවන් වශදයන්

දපළ ගැසී සිටින බව ප්රකාශ කරනුකැමැත්දත්මු.

ගරු අාතයතුායේ ලංකාතණිවුඩය

ගරු නියයෝනය ලංකාඅාතයතුායේ ලංකාතණිවුඩය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය



ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ ප්රධ්ාන ෛැක්ම, දමද වර,

අරමුණු ස කාර්යයන් මුලික කර දගන නව

අමාත්ාාංශයක් දලස රාජ දසේවදේ උපක්රමික සැලසුම්

උපදයෝගී කර දගන නව මාවත්ක් අරභයා ම ජනත්ාවට

ඉත්ා සාංදේදී ස ම ජනත්ාවට නැඹුරු වු රාජ දසේවයක්

ස්ථාපිත් කිරීම සඳ ා අපි කැප වී සිටින්දනමු.

පසුගිය වසර පුරාවට රාජ අාංශ දේ කටයුතු විධිමත්

කිරීදමහි ලා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය විසින් සිදු

කල දසේවය ඇගයිය යුතු දේ. ඒ සඳ ා ස්වදේශ කටයුතු

අමාත්ාාංශය යටදත් පවතින දරජිසට්්රාර් ජනරාල්

දෛපාර්ත්දම්න්තුව, දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය

දල්කම් කාර්යාල ස ග්රාම නිලධ්ාරි කාර්යාල විසින්

විශිෂ්ඨ ෛායකත්වයක් ලබාදී ඇති බව සිහිපත් කරන්දන්ෛ

ස්තූති පූර්වකවය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය යටදත් ඇති දිසත්්රික්

දල්කම් කාර්යාල ස ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල පුළුල්

ජනත්ා දසේවයක් දවනුදවන් කැප වී සිටියි. විසිඑක් වන

ශත්වර්ෂයට ගැලදපන පරිදි ජනත්ා අදේක්ෂා

ඉටුකිරීදමහිලා සමීප දසේවාවක් ලබාදීමට නවීන

දත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණය දයොෛා ගැනීමට කටයුතු කර තිබීම ෛ

ඉත්ා ප්රතිඵලෛායකය.

දමදත්ක් ආ මඟ තුළ අප ලත් අත්ෛැකීම් දපරෛැරි

කරදගන ඉදිරියටත් ම ජනත්ාව දවත් කාර්යක්ෂමවූත්,

ඵලෛායීවූත් රාජ දසේවයක් ඉටු කිරීම තුළින් රදට්

පරිපාලන වු ය, ය පාලනය  ා සාංවර්ධ්නය සඳ ා අප

අමාත්ාාංශදේ උපරිම ෛායකත්වය ලබා දී ඇත්

නීල්  ලංකාද ලංකාඅල් ිකව්

යල් ්ම්

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

යල් ්ම්තුායේ ලංකාතණිවුඩය

3

ජාතිදේ උන්නතිය උදෛසා වන සුවිදශේෂ දසේවාවක් 

සැපයීම.

නිපුනත්ාවදයන් ද බි මානව සම්පත් උපදයෝජනය

සහිත් ජාතික  ා ප්රාදේශීය මට්ටදම් ප්රශස්ත් පරිපාලන

ක්රමයක්තුළින් විශිෂ්ට ත්ම දසේවාවක් ත් වුරුකිරීම.

• ජනත්ාවට වඩා සමීපවූ ස භාගිත්ව සාංවර්ධ්න

ප්රදේශයක් සහිත් දිසත්්රික්, ප්රාදේශීය  ා ග්රාමීය

පරිපාලන යාන්ත්රණයක්ස්ථාපිත් කිරීම.

• ග්රාමීය, ප්රාදේශීය  ා සමසථ් ආර්ථික සාංවර්ධ්නය

වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා ස භාගීත්ව ස සාමූහික

ප්රදේශයක් ස්ථාපිත් කිරීම.

• ඒකාබේධ් ප්රදේශයක් ස ජනත්ාවට වඩා සමීප වූ

රාජ දසේවාවක් ස්ථාපිත් කිරීම ස පවත්වාදගන

යාම.

• නවීන දත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණික සම්බන්ධ්ත්ාවය

ශක්තිමත් කරමින් දිස්ත්රික්, ප්රාදේශීය  ා ග්රාමීය

පරිපාලනය ශක්තිමත්කිරීම.

• කාර්යක්ෂම , ඵලෛායී  ා ගුණාත්මක බව ඇතිවන

පරිදි මානව සම්පත් අභිදප්රේරණයකිරීම.

දැක්ා

යාය  ර

අරමුණු

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය



1. ම ජන වගකීම  ා සාංත්ෘේතිය ස තික වන දසේ

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල  ා ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාලවල සාංවිධ්ාන වු යන් සරල කිරීම  ා

නැවත්නිර්ණයකිරීම.

2. සියළුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල, ග්රාම නිලධ්ාරි කාර්යාල ස දරජිසට්්රාර්

ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව එකම ව ලක් යටත්ට

ජාලගත්කිරීම.

3. දසේවාලාභීන්ට හිත්ැති  ා ප්රතිචාර ෛැක්විය  ැකි දසේ

කාර්යාල පේධ්තිය වැඩිදියුණුකිරීම.

4. දසෞඛාත්මක ප්රවර්ධ්නාත්මක පරිසරයක් තුළ

ආකර්ෂණීය දගවීම් පටිපාටියක් ඇතිකරමින් සියළුම

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල  ා ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාලවල දසේවකයන් බලගැන්වීම  ා

අභිදප්රේරණයකිරීම.

උතය ලංකාාර්ගර ජාතාධන ලංකා්ර්යයර

මූලි් ලංකා්ර්ය ලංකාදර් ් ලංකා(KPI)

1. මානව සම්පත් අවශත්ාවයන් සම්පූර්ණ කිරීදම්

ප්රතිශත්ය.

2. අෛාල නිලධ්ාරි කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීම සඳ ා වැය

කළ වාර්ෂික පුහුණු පැය ගණන.

3. දිසත්්රික් / ප්රාදේශීය පරිපාලනයට අෛාල ම ජන

පැමිණිලි / ඉල්ලීම් සඳ ා විසඳුම් ලබාදීදම්

ප්රතිශත්ය.

4. උපත් / විවා / මරණ ආදී දල්ඛණ නිකුත් කිරීම

සඳ ා ගත්වන කාලදයහි සාමානය.

• ස්වදේශ කටයුතු විෂයයට ස දරජිස්ට්රාර් ජනරාල්

දෛපාර්ත්දම්න්තුව, සියළු දිසත්්රික්  ා ප්රාදේශීය

දල්කම් කාර්යාල වල විෂයයන්ට අෛාල ප්රතිපත්ති,

වැඩසට න් ස වාපෘති සම්පාෛනය කිරිම පසු

විපරම් කිරිම  ා ඇගයීම.

• රාජ උත්සව සාංවිධ්ානයකිරිම.

• ග්රාම රාජ දක්න්ද්රයන්හි සීමා නිර්ණයකිරිම.

• ග්රාම රාජ දක්න්ද්ර මණ්ඩල පිහිටුවීම.

• දිසත්්රික් සාංවර්ධ්න සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩල

පිහිටුවීම  ා පැවැත්වීම.

• උපත්, විවා  ා මරණ ලියාපදිාංචියට අෛාළ කටයුතු

සිදු කිරිම.

• දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුවල, සියලුම

දිසත්්රික්  ා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල වලට පැවරී

ඇති සියලුම විෂයන්ට අෛාළ කටයුතුකිරිම.

• දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව, සියලුම

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල ස ග්රාම නිලධ්ාරි කාර්යාල අධීක්ෂණය

කිරිම.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
4

අනු ලංකා

අප්ය
තළත

දිව්ික සමක් ලංකා

යල් ්ම්

්ර්ය  ලංකා

වපඛ්ය 

ජාතායශශීය ලංකා

යල් ්ම්

ය්ොට්ඨ 

වපඛ්ය 

ග්රා ලංකා

නිළධිස

ය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය 

01
ාධයා ලංකා

තළත
03 36 2224

02
නැයගරනහිර ලංකා

තළත
03 46 1079

03
උතුු  ලංකා

තළත
05 34 921

04
උතුු  ලංකාාැද

තළත
02 29 989

05  යඹ ලංකාතළත 02 46 2158

06 වබරගරමු 02 28 1148

07
දකුණු ලංකා

තළත
03 47 2122

08
බව්නහිර

තළත
03 40 2495

09 ඌ  ලංකාතළත 02 26 886

එ්තු 25 332 14022



ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යට ලංකානය්වය ය ලංකාන්ර ලංකාඅාතය ු ර
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යදොර ලංකාබයරොර ලංකානයති ් ලංකා

ාැතිතුා

1931  ිරට ලංකා1942 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

අු ණාල ම් ලංකාා යශ  ලංකාාැතිතුා

1942  ිරට ලංකා1946 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ඔලි ර් ලංකාුණණාති ් ලංකාාැතිතුා

1947  ිරට ලංකා1952 දක් 

රනය ලංකාතිසත න, තළවය ලංකාත න ලංකා  ලංකා

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ඒ.රවයනය් ලංකාාැතිතුා

1953  ිරට ලංකා1956 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ඒ.පී.නයසූිසය ලංකාාැතිතුා

1956  ිරට ලංකා1959 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ආලර්ය ලංකාඑම්.සී.එම්.්ලීල්  ලංකා

ාැතිතුා

1960 ාර්තු ලංකාිරට ලංකා1960 ජූලි දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාව  ලංකාග්රමීය ලංකායටිත  ලංකා

ත සු්ම් ලංකාවප ර්ධන ලංකාඅාතයප ය

මාත්රීපත  ලංකායව නනය් ලංකා

ාැතිතුා

1960 ිරට ලංකා1965 දක් 

්ර්ාරත, ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාව  ලංකා

වපව්්ෘති් ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ආලර්ය ලංකාඩේලි්.ද නය් ලංකාාැතිතුා

1965 ිරට ලංකා1970 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ෆීලික්ව ්ලංකාඩයව් ලංකාබණ්ඩරණාය් ලංකා

ාැතිතුා

1970 ිරට ලංකා1974 දක් 

රනය ලංකාතිසත න, තළවය ලංකාත න ලංකා 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ටී.බී.ඉ පගරරවයන ලංකාාැතිතුා

1974 ිරට ලංකා1977 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා

අාතයප ය

යාොරයට්ුණ ලංකානයික්රමා ලංකාාැතිතුා

1977 ිරට ලංකා1980 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා

අාතයප ය

යක්.ඩේලි්.යශ නයගරම් ලංකාාැතිතුා

1980 ිරට ලංකා1989 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

 ලංකායූ.බී.ිකයේය්ෝර ලංකාාැතිතුා

1989 ිරට ලංකා1990 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකාතළවය ලංකාවභ ලංකා 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

 ලංකායෙව්ටව් ලංකායතයර්ර ලංකාාැතිතුා

1990 ිරට ලංකා1994 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකාතළවය ලංකාවභ ලංකා 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය



ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යට ලංකානය්වය ය ලංකාන්ර ලංකාඅාතය ු ර
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 ලංකාරවයනිරිස ලංකාික්රමානය් ලංකාාැතිතුා

1994

රනය ලංකාතිසත න ලංකාතළවය ලංකාවභ ලංකා 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

අාරිරිස ලංකායදොඩම්යගරොඩ ලංකාාැතිතුා

1994 ිරට ලංකා2000 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු, තළවය ලංකාත න ලංකා

  ලංකාවමූත්ර ලංකාඅාතයප ය

 ලංකාආලර්ය ලංකාිසලඩ් ලංකාතතිරණා ලංකා ලංකාාැතිතුා

2000 ිරට ලංකා2001 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා

්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය ලංකා/ 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා  ලංකාතිසත න

ජාතාතිවපව්්රණා ලංකාඅාතයප ය ලංකා/

රනය ලංකාතිසත න, ව් යශ  ලංකා්ටයුතු, 

තළවය ලංකාවභ, තළවය ලංකාත න ලංකා 

දක්ෂිණා ලංකාවප ර්ධන ලංකා

අාතයප ය

 ලංකාඇලික් ලංකාඅළුික යර් ලංකාාැතිතුා

2001 ිරට ලංකා2004

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා  ලංකාතළවය ලංකාත න ලංකා

අාතයප ය

 ලංකාඅාරිරිස ලංකායදොඩම්යගරොඩ ලංකාාැතිතුා

2004 ිරට ලංකා2005 දක් 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා  ලංකාතළවය ලංකාත න ලංකා

අාතයප ය

ආලර්ය ලංකාවරවය ලංකාඅමුණුගරා ලංකාාැතිතුා

2005 ිරට ලංකා2007 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා

්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

යශ ානය ලංකා්ු  ලංකානයසූිසය ලංකාාැතිතුා

2007 ිරට ලංකා2009 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා

අාතයප ය

ආලර්ය ලංකාවරවය ලංකාඅමුණුගරා ලංකාාැතිතුා

2009 ිරට ලංකා2010 දක් 

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා

අාතයප ය

යනෝර ලංකායවනිකරවයන ලංකාාැතිතුා

2010

රනය ලංකාතිසත න ලංකා  ලංකාව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා

අාතයප ය

එම්.යනෝ ප් ලංකාායි්ල්  ලංකායතයර්ර ලංකා

ාැතිතුා

2015 නන ිස ලංකාිරට 2015 වැප්තැම්බර්

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකා  ලංකාධී ර ලංකාඅාතයප ය ලංකා

/ 

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

 ජිර ලංකාඅයේ ර්ධන ලංකාාැතිතුා

2015 වැප්තැම්බර් ලංකාිරට

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Michael_Perera.jpg


්ර්ය ලංකාාණ්ඩ  ලංකාවපයුතිය
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ස්වදේශ කටයුතු 

අමාත්ාාංශය /
දිස්ත්රික් / ප්රාදේශීය 

දල්කම් කාර්යාල
533 1 17,819 72 18,425

දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

දෛපාර්ත්දම්න්තුව 9     898 960 414 2,281 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - දකොළඹ 44     24 1,068 122 
4

1,262 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - ගම්ප 45 22 1,687 106 1,860 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - කළුත්ර 49 18 1,342 158 1,567 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - ම නුවර 65 35 1,879 192 2,171 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - මාත්දල් 41 16 901 110 
26

1,094 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය -

නුවරඑළිය
21 28 677 76 802 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - ගාල්ල 64 25 1,702 161 1,952 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - මාත්ර 52 27 1,434 136 1 1,650 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය -

 ම්බන්දත්ොට
41 13 1,037 110 1,201 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - යාපනය 49 20 1,002 192 1,263 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය -

මන්නාරම
20 01 268 36 325 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය -

වවුනියාව
20 6 224 51 

2
303 

දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාලය - මුලතිේ 19 3 204 39 1 266 

ආයත්න
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දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

කිලිදනොච්චිය 18 2 237 54 311 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

මඩකලපුව 50 11 811 128 10 1,01 0

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

අම්පාර 60 10 1,080 237 1,387

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

ත්රිකුණාමලය 34 13 479 113 639 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

කුරුණෑගල 99 38 2,737 285 3,159 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

පුත්ත්ලම 51 17 985 159 1,212 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

අනුරාධ්පුරය 68 23 1,212 198 1,501 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

දපොදළොන්නරු

ව
26 10 523 83 642 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

බදුල්ල 44 28 1,013 138 1,223 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

දමොණරාගල 36 6 681 98 821 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

රත්නපුර 55 27 1,145 176 1 1,404 

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය -

කෑගල්ල 40 16 996 111 1,163 

1,653 1,338 44,103 3,755 45 50,894 

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
7



ත න ලංකාඅප ය

අාතයප යේ ලංකානි ධිසර ලංකාවඳ  ලංකාපුහුණුවීම් ලංකා

 බන්ර ලංකාඅ ව්ා ක්

 ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාංශදේ අභන්ත්ර

පරිපාලන වු යට අයත් නිළධ්ාරින්දේ සියලූම

ආයත්නිකකටයුතු සිදු කිරීම.

 අමාත්ාාංශදේ ගුණාත්මකභාවය ඉ ළ නැාංවිය  ැකි

දභෞතික පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම  ා පවත්වා

දගන යාම.

 කාර්යය මණ්ඩල සමාදලෝචනය කිරීම,
යාවත්කාලීන කර පවත්වාදගන යාම  ා කාර්ය

මණ්ඩල සුභසාධ්නය ඉ ල මට්ටමකට දගන ඒම.

 ආරක්ෂාව  ා සනීපාරක්ෂාව අඛණ්ඩව  ා ඵලෛායී

දලස සපයා ගැනීම  ා පවත්වාදගන යාම.

 අමාත්ාංශදේ සථ්ාපිත් දගොඩනැගිලිවල නඩත්තු ස 

අලුත්වැඩියා කටයුතු පරිපාලනය කිරීම  ා ප්රවා න,

විදුලි, ජල සැපයුම, දුරකථන වැනි දසේවා ප සුකම්

නඩත්තුකිරීම  ා සාංවර්ධ්නයකිරීම.

 මානව සම්පත් සාංවර්ධ්නයට අෛාලව දෛස් විදෛස්

පුහුණු අවශත්ා  ඳුනාදගන එම පුහුණු වැඩ

සට න් සඳ ා නිලධ්ාරීන් දයොමු කිරීම.

 අමාත්ාාංශදේ වා න අලුත්වැඩියාව, නඩත්තු

කටයුතු,නව මිළදී ගැනීම් ස අප රණයකිරීම.

 අභන්ත්ර  ා බාහිර ආයත්න සමඟ ඉ ළ

සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීම  ා පවත්වා දගන

යාම.

 දත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණය උපදයෝගි කර ගනිමින්

කාර්යාලක්රම කාර්යක්ෂම ස විධිමත්කිරීම.

 ප්රාදේශීය ස දිසත්්රික් කාර්යාල ජාල ගත් කිරීම් ස 

ෛත්ත් ගබඩාවන් පරිපාලනය.

ත න අප යේ ්ර්යයර

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
8

මූල ක්රියාකාරකම් කාර්යක්ෂමව  ා ඵලෛායීව නවීන

ත්ාක්ෂණ ශිල්ප ක්රම උපදයෝගී කර ගනිමින් දිස්ත්රික්,

ප්රාදේශීය, ග්රාමීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කර දීදම්දී ප්රධ්ාන

අාංශයක් දලස මූල අාංශය  ැදින්විය  ැක. මූල අාංශය

උප අාංශ ප කින් සමන්විත් වන අත්ර, දිසත්්රික් ගිණුම්, මූල

වාර්ත්ාකරණ, වැටුේ  ා දගවීම්, ප්රසම්පාෛන ස ග්රාමීය  ා

ප්රාදේශීය පරිපාලන එම අාංශ දේ. නිශ්චිත්ව පවරා දෛනු

ලබන විෂය පථයට අෛාලව මුෛල් දරගුලාසි  ා ඒ  ා

සම්බන්ධ් සියලු නීතිරීති  ා විධිවිධ්ානයන්ට අනුකූල වන

පරිදි ආයත්නදේ ගිණුම්කරණ පේධ්තිය විධිමත්ව

පවත්වාදගන යාම, තීරණ ගැනීදම් ක්රියාවලියට අෛාල

වන්නාවූ දත්ොරතුරු වාර්ත්ාකරණය  ා ඒ සඳ ා අෛාල

වන්නා වූ ගිණුම්කරණ  ා ඊට අෛාල දත්ොරතුරු වාර්ත්ා

සකස් කිරීම  ා ඒවා යාවත්කාලීනව පවත්වාදගන යාම,

ලැබීම්, දගවීම් සම්බන්ධ් කටයුතු ඉටුකිරීම, ඇසත්්දම්න්තු

සකස් කිරීම, විධිමත් අභන්ත්ර පාලන ක්රමදේෛයක්

ක්රියාත්මක කිරීම, ප්රධ්ාන ගණන් දීදම් නිලධ්ාරියාට

ස ායවීම, අනුබේධ් ආයත්නවල ගිණුම් කටයුතු  ා

සම්බන්ධ්ව පවරා දෛනු ලබන කාර්යයන්  ා ආයත්නදේ

ගිණුම්කරණ ක්රියාවලියට අෛාල දවනත් කාර්යයන් වන

කාර්යක්ෂම  ා සඵලෛායක මූල කළමනාකරණ පේධ්තිය

ක්රියාත්මක කිරීම, මූල උපදෛස්  ා මඟ දපන්වීම, මූල

සැලසුම්කරණය  ා අයවැය, ගිණුම්කරණය  ා

වාර්ත්ාකරණය, අභන්ත්ර පාලනය, වත්කම්

කළමනාකරණය, ප්රසම්පාෛන කළමනාකරණය, විදේශ

ආධ්ාර වාපෘති සම්බන්ධ් මූල කළමනාකරණ උපදෛස්  ා

සුපරීක්ෂණය, මූල ප්රතිපත්ති  ා දරගුලාසි ක්රියාත්මක

කිරීම  ා මූල වගකීම සම්බන්ධ්දයන් ආයත්න ප්රධ්ානියාට

 ා මූල කටයුතු වලට අෛාලව පාර්ලිදම්න්තුවට වගකිව

යුතු කරුණු සඳ ා ස ාය වීම, අනුබේධ් ආයත්නවල මූල

කළමනාකරණය සඳ ා මඟ දපන්වීම, සුපරීක්ෂණය  ා

උපදෛස් ලබාදීම  ා මූල කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩල

පුහුණුව යනාදිය අන්ත්ර්ගත් දේ.

මූ ය ලංකාඅප ය

 ර්ෂ ලංකාඅ වන ලංකාගිණුම් ලංකාපියවීයම් ලංකා්ටයුතු



දිව්ික සමක් ලංකාත න ලංකාඅප ය

 දිව්ික සමක් යල් ්ම් / දිවතති ු රයේ වම්ාරත්රණාය

දිසත්්රික් මට්ටමින් පවතින දපොදු ගැටළු පිළිබඳව

සාකච්ඡා කර විසදුම් ලබා දීම සඳ ා දමන්ම දවනත්

අමාත්ාාංශ/දෛපාර්ත්දම්න්තු/ආයත්න විසින් සාංවිධ්ානය

කරනු ලබන වැඩසට න් පිළිබඳව දිසත්්රික්

දල්කම්වරුන් ෛැනුවත් කිරීම සඳ ා අවසථ්ාව ලබා දීම

සඳ ා දිස්ත්රික් දල්කම් සමුළු පවත්වනු ලබයි. 2016

වසර තුල දිසාපති සමුළු 06ක් සාර්ථක දලස පවත්වන

ලදි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය

 68  න නිද ව් වාු උයළ 

‘‘එකම ෛැයක් ම බලයක්’’ යන්න දත්මා කරගනිමින්

68 වන ජාතික නිෛ ස් දින උදළල අභිමානවත් අයුරින් 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාදේ ප්රධ්ානත්වදයන් 2016.02.04

දින දපරවරුදේ ගාලූ මුවදෛොර පිටිදේදී අති

උත්කර්ෂවත් අන්ෛමින් පැවැත්විය.

• දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල වල මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය ස  අධීක්ෂණය.

• දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල කළමනාකරණය.

• දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාලයන්හි ගැටළු කළමනාකරණය.

• ජාතික ස  රාජ උත්සව සාංවිධ්ානය කිරීම.

• ජාතික ගීය, ජාතික දකොඩිය සම්බන්ධ්ව කටයුතු කිරීම ස  

රජදේ නිවාඩු දින තීරණය කිරීම.

• ශ්රී ලාංකා ජනරජ ප්රමුඛත්ා දල්ඛණය යාවත්කාලීනව 

පවත්වාදගන යාම.

දිවි්ක සමක් ත න අප ය ිකිරර 2016  වර තු ිරන් ් 

ිකය  ෂ ්ර්යයර

 අතිපූනය නඋයයර අිසයධම්ා අනුනය් ව් මීර

  රයව යේ ආද න පූයනෝවයව ය

ජාතික ආගමික  ා ශාසනික වශදයන් ශ්රී ලාංකාවට
උෛාර දසේවයක් කල අපවත් වී වෛාල ශ්රී ලාංකා

රාමඤඤ් ම නිකාදේ අනුනායක ශ්රී කලාණි

දයෝගාරම සාංසථ්ා ප්රධ්ාන අනුශාසක ම ා

කම්මට්ඨානාචාර්ය මද ෝපාධ්ාය ත්රිපිටකාචාර්ය

අතිපූජ නාඋයදන් අරියධ්ම්ම අනුනායක ස්වාමීන්

ව න්දසේදේ ආෛා න පූදජෝත්සවය 2016.09.12 දින

රාජ අනුග්ර ය සහිත්ව පාර්ලිදම්න්තු ක්රිඩාාංගනදේදී

පැවැත්විය.
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දිව්ික සමක් ලංකාත න ලංකාඅප ය

 වප ර්ධන නි ධරීර වඳ  රන්රී  යිව්තු ක්

ව්ව් කිරීා

පසුගිය වසදර් ආර්ථික සාංවර්ධ්න අමාත්ාාංශය යටදත්

දසේවය කල සියලුම සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් දමම

අමාත්ාාංශය දවත් අනුයුක්ත් කරනු ලැබූ අත්ර

ඔවුන්දේ ප්රධ්ාන ගැටළුවක් දලස  දුනාගත් නිශ්චිත්

රාජකාරී පැවරීමක් සිදු දනොකිරීම යන ගැටළුව සඳ ා

විසදුමක් ලබා දීමට ඔවුන් සඳ ා දපොදු රාජකාරී

ලයිස්තුවක් දමම අාංශය විසින් සකස් කර ඇත්.

 ික සමිකධ  මුද යව  යේ නිරත වු ිකශ්රමි් ්ර්මි්

නි ධරීර ය්ොරත්රවය තදනා ාත බඳ  ගරැනීා

කාර්මික නිලධ්ාරී ත්නතුරු පුරේපාඩු පිරවීම සඳ ා වන

විසදුමක් දලස, බෛවා ගැනීම් පටිපාටිය අනුව සුදුසුකම්

සපුරා ඇති ත්රිවිධ්  මුෛා දසේවදේ නිරත් වු විරාමික

කාර්මික නිලධ්ාරීන් 19 දෛදනකු දමම අමාත්ාාංශයට

බඳවා ගැනීම තුලින් සාංවර්ධ්න කටයුතු ත්වත්

ශක්තිමත්කිරීමට දමම අාංශය සමත් විය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය

 ආලර්ය ලංකාතණ්ඩිවය ලංකාඩේ.ඩී.අාරයශ  ලංකාශූරීරයේ

ආද න ලංකාඋවයව ය

ශ්රී ලාාංකික කලා දකත්ට කළ උෛාර දසේවය දවනුදවන්

ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩේ.ඩී.අමරදේව ශූරීන්දේ

අවමාංගල උත්සවය රාජ අනුග්ර දයන් පූර්ණ රාජ

දගෞරව සහිත්ව නිෛ ස් චතුරස්රදේදී 2016.11.05 වන

දින පැවැත්විය.

වප ර්ධන අප ය

• දිස්ත්රික්  ා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දගොඩනැගිලි

ඉදිකිරීම් වලට අෛාල කටයුතු කළමනාකරණය.

• වාපෘති වාර්ත්ා අධීක්ෂණය, මග දපන්වීම. 

ක්රියාත්මක කිරීම ස  පසුවිපරම් කිරීම.

• වාර්ෂික සාංවර්ධ්න ක්රියාකාරී සැලැසම් අනුව ප්රගතිය 

පසුවිපරම් කිරීම.

• දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලට අෛාල ප්රසම්පාෛන 

කළමනාකරණය.

• මූලධ්න වාපෘති වලට අෛාල රාජ ආදයෝජන

වැඩසට න් ක්රියාත්මක කිරීම.

• දසේවා පියස ඉදිකරීම් කළමනාකරණය.

යතොයළොරනු   ලංකාදිව්ික සමක් ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය යට ලංකා

මුල්  ලංකාගර  ලංකාතැබීා

ාඩ් පු  ලංකාදිව්ික සමක් ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය යට

මුල්  ලංකාගර  ලංකාතැබීා
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ජාතායශශීය ලංකාත න ලංකාඅප ය

ජාතාධන ක්රිය්ර්ම්

 ප්රාදේශිය දල්කම්වරුන්දේ කටයුතු

සම්බන්ධීකරණය  ා ඒ සඳ ා මඟ දපන්වීම.

 ප්රාදේශිය දල්කම්වරුන්  ා ස කාර  ප්රාදේශිය

දල්කම්වරුන්දේ පත්වීම්  ා ස්ථානමාරු.

 ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල වල දගොඩනැගලි

ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.

 ප්රාදේශිය දල්කම්කාර්යාල අධීක්ෂණයකිරීම.

 ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලය

සඳ ා වඩා ය පත් කළමනාකරණ පේධ්තීන්

 ඳුන්වා දීම  ා පවතින පේධ්තීන්  ා පටිපාටීන්

සාංදශෝධ්නයකිරීම.

 ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල අත්ර කළමනාකරණ

ත්රඟ පැවැත්වීම.

 ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල  ර ා අදනකුත්

අමාත්ාංශ විසින් සිදුකරනු ලබන කටයුතු

සම්බන්ධීකරණය.

 ස්වදේශ කටයුතු අාංශය යටදත් ක්රියාත්මක

සාංචාරක නිවාස රජදේ දසේවකයන් සඳ ා දවන්

කිරීම  ා එම සාංචාරක නිවාස කළමනාකරණයට

අෛාළ කටයුතු.

 ප්රාදේශිය පරිපාලන කාර්ය සාධ්නය ඉ ළ නැාංවීම

සඳ ා පියවර ගැනීම.

මනති් රමු 

ප්රාදේශිය දල්කම්වරුන්දේ බලත්ල වල දක්න්ද්රිය

මුලාරය වනුදේ 1992 අාංක 58 ෛරණ බලත්ල පැවරීදම්

(ප්රාදේශිය දල්කම්වරු) පනත්යි.

ජාතායශශිය යල් ්ම් ්ර්ය 

ප්රාදේශිය පාලන අාංශයට අයත් වන ප්රාදේශිය දල්කම්

කාර්යාල ගණන 313 ක්ෛ, උප දිසාපති කාර්යාල ගණන

16 ක්ෛ, උප කාර්යාල ගණන 3 ක් ෛ දේ.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
11
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ග්රා ලංකානි ධිස ලංකාත න ලංකාඅප ය

ග්රා නි ධිස ත න අප යේ ්ර්යභරයර

• නව ග්රාම නිලධ්ාරීන් බඳවාගැනීම  ා සම්බන්ධ්කටයුතු.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන් සඳ ා උසස්වීම ලබාදීම.

• පරිපාලන ග්රාම නිලධ්ාරීන් පත්කිරීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරි පුරවැසි දසේවාලාභී ප්රඥේතිය ක්රියාවට

නැාංවීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන්දේ කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉම් විභාගවලට

අෛාල කටයුතු.

• ග්රාම නිලධ්ාරී විනය සම්බන්ධ්කටයුතු.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන්ට එදරහිව ලැදබන පැමිණිලි

සම්බන්ධ්දයන්කටයුතුකිරීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන්ට දසේවා ප සුකම් සැපයීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන්දේ ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධ්කටයුතු.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන් විරාම ගැන්වීම සම්බන්ධ්කටයුතු.

• විරාමික ග්රාම නිලධ්ාරීන් දකොන්ත්රාත් පෛනම මත්

දසේවදේ දයෛවීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරීන් විදේශ සාංචාර සඳ ා ස භාගි කරවීමට

අෛාල කටයුතු දයදීම.

• ග්රාම නිලධ්ාරී ෛත්ත් පේධ්ති පවත්වාදගන යාම.

• ස්වදේශ කටයුතු අාංශයට අයත් සාංචාරක නිවාස

දවන්කිරීම  ා ඊට අෛාල ආයත්න කටයුතු.

වපලර් නි ව

ස්වදේශ කටයුතු අාංශයට අයත් සාංචාරක නිවාස

ගණන 29 යි. එම සාංචාරක නිවාස ප ත් ෛැක්දවන

ස්ථාන වල පිහිටා ඇත්.

1 ගාල්ල (බටගන්විල) 16 දමොණරාගල
2 ම නුවර 17 ත්රිකුණාමලය
3 මාත්ර 18 අම්පාර
4  ම්බන්දත්ොට 19 මුලතිේ
5 කත්රගම 20  ලාවත්
6 බදුල්ල 21 ආරුගම්දේ
7 නුවරඑළිය 22 මඩු
8 අනුරාධ්පුර 23 දපොදළොන්නරුව - නව
9 දපොදළොන්නරුව 24 ත්රිකුණාමලය - නව

10 කුරුණෑගල 25 මන්නාරම
11 පුත්ත්ලම 26 ත්වලම
12 යාපනය 27 රත්නපුරය
13 මාත්දල් 28 දෛනියාය
14 මඩකලපුව - 1 29 වාකදර්
15 මඩකලපුව - 2

ග්රාම නිලධ්ාරි පාලන අාංශය, රාජ ප්රතිපත්ති වලට

අනුකූලව ග්රාමීය මට්ටදම් පරිපාලන ක්රමයක් ස තික

කරනු වස,් දිවයින පුරා ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ

332 ට අෛාල ග්රාම නිලධ්ාරි වසම් 14022 තුල රාජකාරි

ඉටුකරන ග්රාම නිලධ්ාරීන් සම්බන්ධ් සමසථ් පරිපාලන

කටයුතු දමද යවනුලබයි.

විමර්ශන අාංශය

අභන්ත්ර විගණන අාංශය

• ම ජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.

• ප්රාදේශීය, දිස්ත්රික් ස  ග්රාම නිලධ්ාරි පරිපාලන 

විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.

• වාංචා, දූෂණ ස  අක්රමිකත්ා ක්රම  ඳුනාගැනීමට 

ස  වලක්වා ගැනීමට නව ක්රම  ඳුන්වාදීම.

• විනය පරීක්ෂණ වලට අෛාල කටයුතු 

කළමනාකරණය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය, දරජිස්ට්රාර් ජනරාල්

දෛපාර්ත්දම්න්තුව, දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල ස 

ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලයන්හි විගණන කටයුතු

සම්බන්ධ්දයන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ

අභන්ත්ර විගණන අාංශය වගකීම් ෛරයි.

අනුරධපුර වපලර් නි වය
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බසන්ාහිර පලාදත් ප්රධ්ානත්ම දිසත්්රික්කයක් වන දකොළඹ

දිසත්්රික්කය වර්ග කි.මී. 675 කින් යුක්ත්ය. දමහි මායිම්

වශදයන් උතුරින් කැළණි ගඟෛ, ෛකුදණන් පානදුර

දබොල්දගොඩ ගඟෛ, බසන්ාහිරින් මුහුදු තීරයෛ,

නැදගනහිරින් සබරගමු පලාත් මායිම්ෛ සීමා මායිම් දකොට

දගන පිහිටා ඇත්. ලාංකාදේ අගනුවර පිහිටි දිස්ත්රික්කය

වන දමහි ජනග නය 2,309,199 ක් වන අත්ර ප්රාදේශීය

දල්කම් දකොට්ඨාශ 13කින් සමන්විත් දේ. රාජ

අමාත්ාාංශ කටයුතු දිසත්්රික් මට්ටමින් දමද ය වීම

දකොළඹ දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලදේ ප්රධ්ාන කාර්යභාරය

වන අත්ර බසන්ාහිර පළාත් සභාව සමගෛ සෘජු

සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාදගන යාමෛ ඒ අත්ර ප්රධ්ාන

දේ. විදශේෂදයන්ම දිසත්්රික්කදේ ආර්ථික සාංවර්ධ්න

කටයුතු දමන්ම ආර්ථික, සමාජ, සාංසක්ෘතික  ා

සුබසාධ්න කටයුතු ෛ අමාත්ාාංශ වලින් ලැදබන ප්රතිපාෛන

ඔසද්සේ ක්රියාත්මක කරනු ලබන අත්ර එමඟින් ජනත්ාවදේ

ජීවන ත්ත්වය ඵලෛායී දලස නාංවාලීම ෛැනට ක්රියාත්මක

දකොළඹ දිස්ත්රික් සාංයුක්ත් සැලැසද්ම්ෛ ප්රධ්ාන අරමුණ

බවට පත්කර ඇත්. දකොළඹ දිසත්්රික්කය මැතිවරණ

දකොට්ඨාශ 13කින් ස පලාත් පාලන ආයත්න 13 කින්

සමන්විත්ය.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 2,309,199

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 1,649,716

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකා

ය්ොට්ඨ  ලංකාවපඛ්ය  ලංකා

13

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 557

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාශය ඉදිකිරීම රු.මි. 3461 ක

ප්රතිපාෛන භාවිත්ා කරමින් කඩිනමින් ඉදි දවමින් පවතී.

දමම වාපෘතිය 2018 ජනවාරි මස අවසන් කිරීමට

දයෝජිත්වඇත්

ය්ොළඹ ලංකාදිව්ික සමක්්ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
13



ගම්ප දිස්ත්රික්කය පරිපාලන දිස්ත්රික් පනදත් 3 වන

දේෛය යටදත් 1978 සැේත්ැම්බර් මස 07 වන දින ගැසට්

නිදේෛනය මඟින් නව දිසත්්රික්කයක් දලස ප්රකාශයට

පත් කරනු ලැබුණි. දමය දකොළඹ දිසත්්රික්කය නැවත්

දබදීදමන් දවන් කරන ලෛ පාලන ප්රදේශයකි. ගම්ප 

බැන්ඩියමුල්ල ප්රදේශදේ අග්රා දගොඩනැගිල්දලහි

පවත්වාදගන යනු ලබන දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලය

මූලසථ්ානය දක්න්ද්රකර ගත් උතුරින් මා ඔදයන්ෛ

(කුරුණෑගල  ා පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්ක) නැදගනහිරින්

මීටර් 100-200 උසකින්ෛ විහිදී යන වැටි  ා නිම්න

වලින්ෛ (කෑගල්ල දිසත්්රික්කය) ෛකුණින් කැළණි ගඟ

මායිම් වන දකොළඹ දිස්ත්රික්කදයන්ෛ, බටහිර ඉන්දියන්

සාගරදයන්ෛ, මායිම් වූ කිදලෝ මීටර 45 දිගින්  ා

පළලින් යුත්  ත්රැස් බිම් කඩක් වශදයන් පිහිටා ඇත්.

සාංසක්ෘතික, දේශපාලන  ා අධ්ාපනික ක්දෂේත්රයන්හි

ගම්ප දිසත්්රික්කයට අේවිතීය ස්ථානයක් හිමි දවයි.

දිවයිදන් අග නගරය  ා ජාත්න්ත්ර වරායට මුවදෛොර

පිහිටි ගම්ප දිස්ත්රික්කය නිෂප්ාෛන කර්මාන්ත් දක්න්ද්ර

කරගත් නිෛ ස් දවළඳ කලාප, සාංචාරක වාපාරය

සම්බන්ධ්වෛ ජාත්න්ත්ර ගුවන් දත්ොටුපල, දුම්රිය  ා

ම ා මාර්ග දමන්ම විදුලි බලය  ා දුරකථන වැනි යටිත්ල

ප සුකම් අතින්ෛ විදශේෂ වැෛගත් කමක් උසුලයි. ගම්ප 

පරිපාලන දිස්ත්රික්කය වර්ග කිදලෝමීටර 1,387

(ද ක්ටයාර 139,140) භූමි ප්රමාණයකින් යුක්ත් වන

අත්ර දකොළඹ දිස්ත්රික්කය දමන් දෛගුණයක්

විශාලත්වයක් ෛරයි. බසන්ාහිර පළාදත් මුළු බිම්

ප්රමාණදයන් 38%  ා ශ්රී ලාංකා භූමි ප්රමාණදයන් 2.1%

ආවරණය දේ. උතුරු අක්ෂාාංශ 6 54”5 ස 7 20 අත්ර

 ා නැදගනහිර දේශාාංශ 79 48.75 ස 80 13 අත්ර

පිහිටා ඇත්. ගම්ප දිසත්්රික්කය 21.6C අවම

උෂ්ණත්වයකින්ෛ 37C උපරිම උෂණ්ත්වයකින්ෛ මිලි

මීටර් 1,750 පමණවූ සාමාන වර්ෂාපත්නයකින්ෛ

(ද නරත්දගොඩ 2,477 මිලි මීටර්) යුතු උෂ්ණ දත්ත්

කලාපීය දේශගුණයක් විෛ ාපාන භූමි ප්රදේශයකි.වැසි

ලැදබන්දන් අන්ත්ර් දමෝසම් සුළඟ සහිත් කාල

පරිච්දේෛදේ  ා නිරිත් දිග දමෝසම් සුළාං කාලදේදීය.

ගම්ප  දිස්ත්රික්කය

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 2,354,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 1,681,887

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

13

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 1,177

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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බසන්ාහිර පළාදත් පිහිටි කළුත්ර දිසත්්රික්කදේ සාදේක්ෂ
පිහිටීම සලකන විට උතුරින් දකොළඹ දිසත්්රික්කයටත්,
නැදගනහිරින් රත්නපුර දිසත්්රික්කයටත්, ෛකුණින් ගාල්ල

දිසත්්රික්කයටත්, බටහිරින් සාගරයටත් මායිම් දේ. එහි

නිරදේක්ෂ පිහිටීම ෛළ වශයන් උතුරු අක්ෂාාංශ 60 191
3011 – 60 491 3011 ස නැදගනහිර දේශාාංශ 790
511 3011 – 800 221 4511 වශදයන් ෛැක්විය  ැකිය.
දකෝරළ දෛකකින් , පත්තු අටකින්  ා දත්ොටමුණු

දෛකකින් යුත් කළුත්ර දිසත්්රික්කදේ නැදගනහිර සීමාව

මධ්ම කඳුකරදයන් ප ත් වී එන කඳුවැටියට සම්බන්ධ් වූ
කඳුගැට කිහිපයකින්  ා රැලි සහිත් බිදමන් යුතු දේ.
මධ්ම දකොටස  ා බටහිර සීමාව වැඩි වශදයන් ත්ැනි බිම්
සහිත් දේ. නැදගනහිර සීමාදවන් ඇරදඹන කළුගඟ  ා

දබන්ත්ර ගඟත් , අතු ගාංඟා වන හික් ගඟ  ා කුඩා ගඟත්

මාවක් ඔයත් ප්රධ්ාන වශදයන් ජල ප්රවා න රටා නිර්ණය
කරයි. දිස්ත්රික්කදේ භූමි පරි රණදයන් වැඩි දකොටසක

වාේත්ව පැවති රබර් වගාදේ පරි ානියත් සමඟ

දිසත්්රික්කදේ කඳු සහිත් දකොටසට සීමා වී පැවති දත්
වගාව දිසත්්රික්කය පුරා වර්ධ්නය වීමක් සිදුදවමින් පවතී.
මීට අමත්රව දපොල්, කුරුඳු ගම්මිරිස් වැනි අපනයන

දබෝග වගාවන් මධ් දකොටස්වල දේ. ත්ැනිත්ලා ස 

ප ත් බිම් වල වී වගාව වාේත්ව ඇති අත්ර දිස්ත්රික්කදේ

ගිණිදකොණ දෛසින් පිහිටි සිාං රාජ වනය වනාන්ත්ර
ලක්ෂණ පිළිබිඹු කරයි. ඓති ාසික අගයන් ඔපවත්

කරන නටඹුන් අත්ර බුලත්සිාං ල, පාහියාංගල, පිහිටි

දලන බලාංදගොඩ මානවයාදේ කාලීනයන් විසූ බවට
කැනීම් තුලින් සාධ්ක ලබා දගන ඇත්. දෛවන පෑතිස් රජ

ෛවස දරෝපණය කරන ලෛ තිස් දෛකක් වූ දබෝ පැලවලින්

එකක් දලසට කළුත්ර දබෝධිය  ා දචත්ය ශ්රී ලාාංකික
දබෞේධ්, අදබෞේධ් බැතිමතුන්දේ දමන්ම විදේශ

සාංචාරකයින්දේ ෛ භක්ත්ාෛරයට පත් ඉපැරණි

සිේධ්ස්ථානයකි

්ළුතර ලංකාදිව්ික සමක්්ය

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 1,261,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 930,901

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

14

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 762

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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මධ්ම පළාදත් ප්රධ්ානත්ම දිස්ත්රික්කය වන ම නුවර

දිසත්්රික්කය උතුරට මාත්දල් දිස්ත්රික්කදයන් ෛ

නැදගනහිරට බදුල්ල දිසත්්රික්කදයන් ෛ ෛකුණට

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කදයන් ෛ බසන්ාහිරට කෑගල්ල

දිසත්්රික්කදයන් ෛ මායිම්ව පිහිටා ඇත්. දිසත්්රික්කයට

සම්පත්ක් වී ඇති සමනළ අඩවිදේ උපන් ම වැලි නදිය

පස්බාදේ දකෝරදළේ ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාසය

ඔසද්සේ ඟඟවට දකෝරදල්, කුණ්ඩසාදල් උඩ පළාත්,

දෛොළුව, උඩුනුවර, යටිනුවර,  ාරිස්පත්තුව, කුණ්ඩසාදල්

 ා මැෛදුම්බර ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශය  ර ා ගලා

බැස පසුව දිසත්්රික්ක මායිදමන් ගලා දගොස් මිනිදේ

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශය  ර ා බදුල්ල

දිසත්්රික්කයට වැදට්. ප්රාදේශිය දල්කම් කාර්යාල 20 ක්ෛ

ප්රාදේශීය සභා 17 ක්ෛ ග්රාම නිලධ්ාරී දකොට්ඨාස 1188

කින්ෛ සමන්විත් දේ.මන ර කඳුවැටි  ා නිම්න භූමි වලින්

සැඳුම්ලත් ම නුවර දිසත්්රික්කය මධ්ම කඳුකරදේ වර්ග

කිදලෝමීටර් 1940 ක භූමි ප්රමාණයක් වසා පැතිරී ඇති

මනරම් භූමි භාගයකි. ම වැලි ගාංඟාවට දිසත්්රික්කදේ

අදනකුත් ප්රදේශ වලින් ගලා එන ජල ධ්ාරාවන්දගන් වැඩි

ප්රමාණයක් එක් දේ. මීට අමත්රව ෛැදුරු ඔදේ ආරම්භක

ජල ධ්ාරා ආරම්භවන්දන් ෛ පුජාපිටිය ප්රාදේශිය දල්කම්

දකොට්ඨාශදයනි. දිසත්්රික්කදේ යටිනුවර  ා උඩුනුවර

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ වල බටහිර බෑවුදමන් ගලා

යන ජලධ්ාරා මා ඔයට එක් වී එහි ජලධ්ාරාව වැඩි කරයි.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 1,416,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 1,086,161

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

20

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 1,188

ම නුවර දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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ශ්රී ලාංකාදේ මධ් ප්රදේශය දලස සැලදකන මාත්දල්

දිසත්්රික්කය විශාලත්වදයන් ව. කි.මි. 1993.3 කින්

සමන්විත් දේ. මධ්ම පළාදත් උතුරු දකොටස

නිදයෝජනය දකදරන මාත්දල් දිසත්්රික්කයට උතුදරන්

අනුරාධ්පුරය ෛ නැදගනහිරින් දපොදලොන්නරුව, බදුල්ල

 ා අම්පාර ෛ ෛකුණින් ම නුවර ෛ බටහිරින් කුරුණෑගල ෛ

යන දිසත්්රික්ක මායිම් දේ. දිවයිදන් ස්වභාවික සම්පත්

වලින් අනූන ප්ර දේශ වලින් එකකි. දලොව අති විශිෂට්

නිර්මාණයක් වූ සීගිරිය ෛ දසොබා ෛ දම් අපූර්වත්ම

ෛායාෛයක් වන නකල්ස් කඳු වැටිය ෛ පිහිටි දමම

දිසත්්රික්කය ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 11 ක් පුරා

විහිදුනු ගම්මාන 1373 කින් සමන්විත් ලක්ෂ 05 කට අධික

ජනග නයක් දවදසන ප්රදේශයකි. කඳුකර පේධ්තියට

අයත් දකොට්සයිට්ල පියුම් ඛන්ඩිත් නයිස්, ග්රනයිට්,

කැලික්නයිස,් ස්ඵටික හුණූගල් දඩොලයිට්  ා

දකොණ්ඩලයිට් වර්ගයට අයත් ගානට්, සිලමනයිට්, ෂිසට්්

 ා ග්රැපයිට් යන පාෂාණ වලින් මාත්දල් දිස්ත්රික්ක ය

සමන්විත් දේ. දිස්ත්රික්කදේ වනාන්ත්ර වාේතිය ෛ

සාංකීර්ණය. එහි මධ් නිරිත්  ා බටහිර ප්රදේශ කඳුකර

දත්ත් කලාපීය වනාන්ත්ර ෛ උතුරු  ා ලේගල - විල්ගමුව

ප්රදේශ ප ත්රට වියළි කලාපීය වනාන්ත්ර වලින්ෛ

සමන්විත් දේ.ප්රධ්ාන දමෝසම් සුළාං වර්ෂා 2 මඟින්ම

වර්ෂාව ලැබුවත් වැඩි වර්ෂාපත්නයක් ලැදබන්දන් ඊසාන

දිග දමෝසම් සුළාං මඟිනි. නකල්ස් කඳු වැටිය අසල පුළුල්

දජව විවිධ්ත්වයක් දපන්නුම් කරන අත්ර දමය

ලාංකාදේ ප්රධ්ාන ෛායාෛයක් දලස සැලකිය  ැකිය.

ද ෝටන් ත්ැන්නට දබොද ෝ දසයින් සමාන එද ත් විශාල

දනොමැති පත්නයක් පිටවල ආශ්රිත්ව පිහිටා ඇති අත්ර කුඩා

දලෝකාන්ත්යෛ එහි එක් දකලවරක පිහිටා ඇත්.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 508,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 391,892

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

11

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 545

ාතයල් දිව්ික සමක්්ය

ාතයල්  ලංකාන  ලංකාදිව්ික සමක් ලංකායල් ්ම් ්ර්ය  ලංකා

යගරොඩනැගිල්  ට ලංකාමුල්  ලංකාගර  ලංකාතැබීා

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ මඟ දපන්වීම යටදත්

මාත්දල් නව පරිපාලන සාංකීර්ණය දගොඩ නැඟීම සඳ ා

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලය දවත් රු.මි. 400 ක ප්රතිපාෛන

දවන්කරඇත්.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
17



ශ්රී ලාංකාදේ පියස්ස යැයි විරුෛාවලි ලබන නුවරඑළිය

දිසත්්රික්කය ම නුවර, බදුල්ල, කෑගල්ල  ා රත්නපුර යන

දිසත්්රික්කයන්ට මායිම්ව, මධ්ම පලාදත් පිහිටා ඇත්. මුහුදු

මට්ටදම් සිට අඩි 900 සිට අඩි 8000 ෛක්වා උසට විහිදී යන

ශ්රී ලාංකාදේ උසම කන්ෛ වන පිදුරුත්ලාගල කන්ෛ දමන්ම

කිරිගල් දපොත්ත් කන්ෛ, දකොටුදපොල කන්ෛ කිකිළියාමාන

කන්ෛ, දග්රේඩ් දවසට්න් කන්ෛ , ේගල කන්ෛ  ා අති

පූජණීය සමනල කන්ෛ ආදී කඳු පන්තිෛ නුවරඑළිය

දිසත්්රික්කය තුළ පිහිටා ඇත්. එදසේම ලක්ෂපාන ඇල්ල,

දඩදවෝන් ඇල්ල, ඇල්ජින් ඇල්ල, දසන්ට් ක්දල්යා

ඇල්ල, රම්දබොඩ ඇල්ල, දේකස් ඇල්ල, කුරුඳු ඇල්ල,

ගැරඬි ඇල්ල ආදියත් ම වැලි  ා කැළණි ගාංඟාවල

ආරම්භයත් එදසේම දෛස් විදෛස් ප්රචලිත් ද ෝර්ටන් ත්ැන්න

අභය භූමියත්,  ේගල උෛානයත් දමහි පිහිටා තිබීම

සාංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට ද ේතුවී තිදේ. එදසේම

ශ්රී ලාංකාදේ ජලවිදුලි බල උත්පාෛනයට ප්රමුඛත්වයක්

ගන්නා මාවුසස්ා කැදල්, කාසල්රී, කැනිදයොන්,

දනෝර්ටන්බ්රිේ, දකොත්මදල්, රන්දෛණිගල යන ජලාශෛ,

වික්දටෝරියා ජලාශදයන් වැඩි දකොටසක්ෛ පිහිටා ඇත්දත්

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය තුළය. ජනග නදයන් 57.1% ක්

පමණ ශ්රී ලාංකා දෛමළ වන අත්ර, ඉතිරිය සිාං ල  ා

අදනකුත් ජාතීන්දගන් සමන්විත් දේ. වර්ග කිදලෝ මීටර්

1741 ක විශාලත්වයකින් යුක්ත් දමම දිසත්්රික්කදේ

සාමාන වර්ෂාපත්නය අගල් 75 ක් පමණ වන අත්ර,

ලාංකාදේ වැඩිම වර්ෂාපත්නය ලැදබන ප්රදේශය (වටවල)

දමන්ම අවම උෂ්ණත්වය වාර්ත්ා වන ප්රදේශයෛ

(නුවරඑළිය) දමම දිස්ත්රික්කය තුළ ෛක්නට ලැබීම

විදශේෂත්වයකි. දිස්ත්රික්කදේ  ඟුරන්දකත්, දකොත්මදල්,

වලපදන් වැනි ප්රදේශ ද ළ රජවරුන්දේ ආරක්ෂක භූමි

දලස පැවති අත්ර, එකල ඉදිවු රජ ම ා වි ාර ආදිය දම්

ෛක්වා සුරක්ෂිත්ව පවතී, දමහි ඉති ාසය රාවණා යුගය

ෛක්වා දුරාතීත්යට පැතිර යන බවට ජනප්රවාෛ දමන්ම

ඉති ාස වාර්ත්ාෛ සාක්ෂි ෛරයි. ඉ ත් කී ලක්ෂණ වලින්

ද බි නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය අඹගමුව, නුවරඑළිය,

 ඟුරන්දකත්, දකොත්මදල්  ා වලපදන් යන ප්රාදේශීය

දල්කම් දකොට්ඨාශ ප කින් සමන්විත්දේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 740,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 548,971

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

05

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 491

නු රඑළිය දිව්ික සමක්්ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 1,102,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 843,470

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

19

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 896

ගරල්  දිව්ික සමක්්ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
19

ගාල්ල යනු ශ්රී ලාංකාදේ ෛකුණු පළාදත් පිහිටි

අගනගරයයි. එය වර්ග සැත්පුම් 6.5 ක් පුරා පැතිර

පවතී. එය යුදනසද්කෝ සාංවිධ්ානය විසින් දලෝක උරුම

නගරයක් දලස ෛ නම් කර ඇත්. ගාල්ල පුරාණදේ

සිටම දවළෛ නගරයක් දලස ප්රසිේධ්ව පවතී. ගාලු

වරාය, ඉන්දියන් සාගරය තුළ එහි පිහිටීම නිසාම

සුවි දශේෂී වරායක් දලස ප්රසිේධ්ව ඇති අත්ර ඇත්ැම්

විේවතුන්දේ මත්ය වන්දන් පැරණි බයිබලදේ සෛ න්

ෛකුණු ආසියාදේ ම ා දවළෛ නගරය වන ටර්ෂීෂ්,

ගාල්ල විය  ැකි බවයි.

සලදමොන් රජ ඇත් ෛළ, දමොණරුන්  ා දවනත් වටිනා

භාන්ඩ දගන්වා ගත් ඓති ාසික ටර්ෂිෂ් වරාය ගාලු

වරාය බව දේම්ස් එමර්සන් දටන්දනන්ට් දපන්වා

දෛයි. ක්රි.පූ 1400 ටත් දපර සිට ශ්රි ලාංකදේ සිට

විදේශයන් දවත් කුරුඳු අපනයනය කර ඇති අත්ර එම

අපනයනයන් සෛ ා ප්රධ්ාන දවළඳ අන්ත්ර්

මධ්සථ්ානය දලස ගාලු වරාය භාවිත් කර ඇත්. බටහිර

ජාතිකයන් ලාංකාවට යටත් කර ගනීමටත් දපර සිටම

ගාල්ල වරාය රදටහි ප්රධ්ාන වරාය දලස භවිත්ා කර

ඇත්. පර්සියානු ජාතිකයන්, අරාබි ජාතිකයන්, ග්රීක

ජාතිකයන්, දරෝම ජාතිකයන්, මැදල් ජාතිකයන්,

ඉන්දීය ජාතිකයන්, චීන ජාතිකයන් ගාල්ල වරාය  ර ා

වාපාරික කටයුතු කරන ලදී. ක්රි.ව 1411 දී චීන ජාතික

අේමිරාල් දකදනකු වන ෂැන් ද ේ දේ ශ්රි ලාංකාදවහි

දෛවන සාංචාරය නිමිත්දත්න් චීන, දෛමළ ස 

පර්සියානු භාෂා තුදනන්ම ගල් පුවරුවක දකොටා ඇති

ගාල්ලදත්රභාෂික දල්ඛනය සාෛන ලදි. දලොදරන්දසො

ෛ අල්දම්ෛා ප්රමුඛ පෘතුගීසි නාවික කණ්ඩායමක් ක්රි.ව

1502 දී ගාල්ල වරායට පැමිණීමත් සමග ගාල්ල

"නූත්න" ඉති ාසය ආරම්භ විය. 1640 දී පෘතුගීසි,

ලන්දේසි දපරදිග ඉන්දියානු සමාගම යටත් විය.

"හිරු", "සඳ" ස "ත්රු" දලස  ඳුන්වන ප්රාකාර තුනක්

සහිත් ඝන කළුගල් දයොෛාදගන ඉදි කර ඇති වර්ත්මාන

ගාලු දකොටු පවුර 1663 වසදර් දී ලන්දේසින් විසින්

ඉදිකරන ලදි. 1796 දී ශ්රි ලාංකාව බ්රිත්ාන ජාතිකයන්

විසින් යටත් කර ගත් පසු ඔවුන් ගාලු දකොටුව

දනොදවනස් කර දිස්ත්රික් පරිපාලන මධ්සථ්ානයක්

දලස භාවිත් කරනලදි.



හික්කඩුව නව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල  දගොඩනැගිල්ලට මුල් ගල ත්ැබීම

වැලිවිටිය දිවිතුර නව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දගොඩනැගිල්ලට මුල් ගල ත්ැබීම

ගරල්  දිව්ික සමක්්ය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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ත්වලම නව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දගොඩනැගිල්ලට මුල් ගල ත්ැබීම



ෛකුණුලක නිල්වලා නදිය අසබඩ ම සයුරට මායිම්ව

පිහිටි මාත්ර දිස්ත්රික්කය, දරෝ ණ පුරවරදේ ගාල්ල  ා

 ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කයන්ට මැදිව පිහිටා ඇති වර්ග

කිදලෝමීටර් 1282.5ක් ද වත් ද ක්ටයාර් 128,250ක

භුමි ප්රමාණයක වපසරියකින් යුක්ත් සශ්රීක වු ආකර්ශනීය

භූමි ප්රදේශයකි. උතුරු අක්ෂාාංශ අාංශක 5.8 ත් 6.4 ත්

අත්ර නැදගනහිර දේශාාංශ 80.4ත් 80.7ත් අත්ර පිහිටි

මාත්ර දිස්ත්රික්කය මිලි ලීටර් 2553.2ක සාමාන

වර්ෂාපත්නයකින් ෛ දසල්සියස් අාංශක 26.7 ක සාමාන

උෂන්ත්වයකින් ෛ යුක්ත් දත්ත් කලාපීය දේශගුණයක්

සහිත් දිසත්්රික්කයකි. ශ්රී ලාංකා භූමි ප්රමාණදයන් 1.93%ක්

අප දිසත්්රික්කය සතුව ඇති අත්ර, ෛකුණු පළාදත් භූමි

ප්රමාණදයන් 23.14% ක් වශදයන් මුළු බිම් ප්රමාණය

 ැඳින්විය  ැකිය. මාත්ර දිසත්්රික්කය ෛකුණු දවරළබඩ

සිට උතුදර් අඩි 3880ක් ෛක්වා නැගීමක් දපන්නුම් කරන

අත්ර, උතුදර්දී දලෝක උරුමයන් බවට පත්ව ඇති

සිාං රාජ වනග නදයන් ආකර්ශනීය දිය ඇළි වලින්

සමන්විත් දේ. ෛකුණින් ෛර්ශනීය මුහුදු තීරයකින්ෛ,

උතුරින් රත්නපුර දිසත්්රික්කදේ දකොදළොන්න, කලවාන

ප්රාදේශිය දල්කම් දකොට්ඨාශයන්දගන් ෛ බටහිර ගාල්ල

දිසත්්රික්කදේ  බරාදුව, ඉමදුව, යක්කලමුල්ල, ත්වලම

දනළුව යන ප්රාදේශිය දල්කම් දකොට්ඨාශයන්දගන්ෛ

නැදගනහිරින්  ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කදේ ඕදක්දවල,

දබලිඅත්ත්, කටුවන ප්රාදේශිය දල්කම්

දකොට්ඨාශයන්දගන් ෛ මායිම්ව මාත්ර දිසත්්රික්කය පිහිටා

තිදේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 845,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 641,047

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

16

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 650

මාත්ර දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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ශ්රී ලාංකාදේ ගිනිදකොණ දිග සීමාව පිහිටා ඇති

 ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කය විශාලත්වදයන් වර්ග කි.මී.

2609 කි. දමය දිවයිදන් මුළු භූමි ප්රමාණදයන් 1/25

පමණ දේ. දිස්ත්රික්කදේ උපරිම දිග කි.මී. 106 ක්ෛ

උපරිම පළල කි.මී. 39 ක්ෛ දේ.  ම්බන්දත්ොට

දිසත්්රික්කයට අයත්වන දවරළබඩ තීරදේ දිග කි.මී. 151

කි.  ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කදේ මුළු භූමි ප්රමාණදයන්

ව.කි.මී. 11.5 ක් පමණ අභන්ත්ර ජලාශ වලින් වැසී

ඇත්. උතුරට දමොණරාගල  ා රත්නපුර දිස්ත්රික්කවලින්ෛ

බටහිර මාත්ර දිසත්්රික්කදයන්ෛ ෛකුණට ඉන්දියන්

සාගරදයන්ෛ නැදගනහිරට ඉන්දියන් සාගරදයන්  ා

අම්පාර දිසත්්රික්කදයන්ෛ දමම දිසත්්රික්කය මායිම් වී ඇත්.

 ම්බන්දත්ොට දිස්ත්රික්කදේ ඇති ස්වභාවධ්ර්මදේ

සුවිදශේෂි ෛායාෛයන් වන ත්ාංගල්ල ප්රා.දල්. දකොට්ඨාශදේ

පිහිටි හුම්මානය  ා සූරියවැව ප්රාදේශීය දල්කම් පිහිටි

උණු දිය උල්පත්  ා අම්බලන්දත්ොට ප්රාදේශීය දල්කම්

දකොට්ඨාශදේ උසන්දගොඩ ප්රදේශය දමරට ෛක්නට ඇති

දුර්ලභ භූ විෛාත්මක ලක්ෂණයන්ය. අම්බලන්දත්ොටින්

ඔේදබහි පිහිටි මදුනාගල නම් සුපත්ල ආරණ

දසේනාසනයට නුදුරින් දම් උණුදිය උල්පත් පිහිටා ඇත්.

 ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කදේ ජලව න රටාව ප්රධ්ාන ගාංගා

ස ස්වභාවික ජල මාර්ග 19 ක් පිහිටා ඇත්. දම් අත්රින්

වලදේ ගඟ, කිරිඳි ඔය, මැණික් ගඟ, ඌරුදබොකු ඔය,  ා

කච්චිගල්ආර දමන්ම දිසත්්රික්කදේ නැදගනහිර මායිදම්

පිහිටි කුඹුක්කන් ඔය ෛ ප්රධ්ාන ජල මාර්ග දේ.

දිසත්්රික්කදේ ඇති ප්රධ්ාන වැේ  ා අභන්ත්ර ජලාශ 13

න් විශාලත්ම වැව රිදියගම වැව වුවෛ වැඩිම ජල

ධ්ාරිත්ාවක් අඩාංගු වන්දන් මුරුත්දවල  ා

ලුණුගම්දවද ර යන ජලාශ වලය. වැඩි වැේ ප්රමාණයක්

පිහිටා ඇත්දත් තිසස්ම ාරාමය ප්රදේශය ආශ්රිත්වය.

දිසත්්රික්කය තුළ ප්රධ්ාන වශදයන් වාරිමාර්ග සාංවර්ධ්න

දයෝජනා ක්රම කිහිපයක් පසුගිය අවදිදේ ක්රියාත්මක වී

ඇත්. උඩවලව සාංවර්ධ්න වාපාරය, කිරම ඔය

වාපාරය, ඌරුදබොකු ඔය වාපාරය, ලියන්ගසද්ත්ොට

වාපාරය, රිදියගම වාපාරය, ලුණුගම්දවද ර

වාපාරය, මේආර වාපාරය ස කැකිරිඕබඩ වාපාරය

දම්වා අත්ර දේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 637,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 475,510

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

12

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 576

 ම්බන්දත්ොට දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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අම්බ රයතොට ලංකාන  ලංකාජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකායගරොඩනැගිල්  ට ලංකාමුල්  ලංකාගර  ලංකාතැබීා

් ් ලංකාිරට ලංකාික   ලංකාඅඩුතඩු ක්  ලංකාතැ ති ලංකාඅම්බ රයතොට ලංකාජාතායශශිය ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකායගරොඩනැඟිල්   ලංකාවඳ  ලංකාු . ක්ෂ ලංකා

500 ් ලංකාජාතාතිතදන ලංකාඋතයයෝනනය ලංකාකිරීයම් ලංකාතරාර්ායයර ලංකාසුභ ලංකායාොය ොතිර ලංකාමුල් ගරල්  ලංකාතැබූ ලංකා ගරයි.

 ම්බන්දත්ොට දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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ඔදක්දවල ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල  නව දගොඩනැගිල්ලව මුල්ගල ත්ැබීම

කටුවන නව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල විවෘත් කිරීම

වීරකැටිය නව ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල විවෘත් කිරීම

 ම්බන්දත්ොට දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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යතනය දිව්ික සමක්්ය

ශ්රී ලාංකාදේ උතුරු පළාදත් උතුරු අග පිහිටි යාපනය

දිසත්්රික්කය දකොළඹ සිට කී.මී. 410 කට එපිටින් පිහිටා

ඇත්.එය අර්ධ්ේවීපයකින්  ා ජනයා වාසය කරන දිවයින්

07කින් සමන්විත් දවයි. දිසත්්රික්කදේ උතුරු නැදගනහිර

 ා බටහිර මායිම් වන්දන් ඉන්දියන් සාගරයට වන අත්ර

ෛකුණින් යාපනය කලපුව  ා කිලිදනොච්චි දිස්ත්රික්කය

දවයී. දිවයිනෛ ඇතුළුව මුළු භූමි ප්රමාණය වර්ග කී.මී.

1012.01 වන අත්ර යාපනය දිසත්්රීක්කය උප දකොටස්

 ත්රකට දබෛා ඇත්. ඒවා නම් දිවයින්, වලිකාමම්,

දත්න්මරච්චි  ා වඩමාරච්චිය. දිසත්්රීක්කය පුරා දපොකුණු

1084ක්  ා අඟල් 2433ක් විසිරී පවතින අත්ර ඒවා වැසි

ජලය සාංරක්ෂණය කිරීදම් මාර්ග සහිත් ඒවාය. අතිරික්ත්

ජලය ඉත්ා ප සුදවන් මුහුෛට/කලපුවට ගලායයි.මුහුදු

මට්ටදම් සිට ඇති උස දමපරිදිය. දේදුරුතුඩුව මී.15.24,

මයිලිඩ්ඩි මී.10.8, චන්කදනයි මී.3.04, දකොකුවිල්

මී.6.09.

යාපනය දිස්ත්රික්කය

රුපියල් ලක්ෂ 847ක වියෛමින් ඉදිකරන ලෛ යාපනය

නව දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලීය පරිපාලන සාංකීර්ණය

ගරු අග්රමාත්, රනිල් වික්රමසිාං මැතිතුමා විසින්

ජනත්ා අයිතියට පත්කල වගයි.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 622,709

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 463,726

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

15

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 435
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ශ්රී ලාංකාදේ වයඹ දෛසින් උතුරට මන්නාරම දිස්ත්රික්කය

පිහිටා ඇත්. දිස්ත්රික්කදේ ෛකුණු දිශාදවන් පුත්ත්ලම

දිසත්්රික්කයෛ, ගිණිදකොන දිශාදවන් අනුරාධ්පුර

දිසත්්රික්කයෛ, නැදගනහිර දිශාදවන් වවුනියා දිස්ත්රික්කයෛ,

ඊසාන දිශාදවන් මුලතිේ දිස්ත්රික්කය  ා උතුරු දිශාදවන්

කිලිදනොච්චි දිසත්්රික්කයෛ මායිම් දලස පිහිටා ඇත්.

තිරුදක්දීශ්වරම් දකෝවිළ, මරඳ මඩු දේවසථ්ානය, ඕලන්ෛ

දකොටුව, ආරිේපු දකොටුව, ආරුේපු අල්ලිරාණි දකොටුව,

රාමා (ආෛම්දේ) පාලම, වැල් පාලම, බදයෝබැේ ගස  ා

ප්රදීපාගාරය දිසත්්රික්කය තුළ වැෛගත් ස්ථාන  ඳුන්වා දිය

 ැකිය. මන්නාරම දිසත්්රික්කදේ ප්රධ්ාන ජීවදනෝපාය

මාර්ගයක් වශදයන් කෘෂිකර්මය  ා ධීවර කර්මාන්ත්ය

 ැඳින්විය  ැකිය. 70% ක් කෘෂිකර්මය, 25% ක් ධීවර,

5% ක් දවනත් රැකියාවල නිරත් වන අත්ර 61.4% වී වගා

කටයුතු වල දයොමු වී සිටියි. ඉ ත් ආර්ථික කටයුතු සිදු

කරනුලබන පිරිමින් 70.5%ක් පමණ සිටී.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 162,262

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 84,764

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

05

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන 153

මන්නාරම දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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දමම දිස්ත්රික්කය නැදගනහිරින් අනුරාධ්පුර

දිසත්්රික්කයටෛ, මුලතිේ දිසත්්රික්කයටෛ, උතුරින් මුලතිේ

දිසත්්රික්කයට ෛ, බටහිරින් මන්නාරම දිස්ත්රික්කයටෛ,

මුලතිේ දිස්ත්රික්කදේ දකොටසකට ෛ, ෛකුදණන්

අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කදයන් ෛ සීමා වී ඇත්. ප්රසිේධ් ඒ-9

මාර්ගය, දකොළඹ දකොටුදේ සිට කන්කසන්තුදර් ෛක්වා

දිදවන දුම්රිය මාර්ගදයන් ෛ දකොළඹ දකොටුව සිට

ත්දලයිමන්නාරම් ෛක්වා දිදවන දුම්රිය මාර්ගය ෛ දමම

දිසත්්රික්කය  ර ා පිහිටා ඇත්. කනකරායන් කුලම් ආරු,

පාලි ගඟ, පරාංගි ගඟ යන ප්රධ්ාන ගාංඟාවන් ෛ දවනත් අතු

ගාංඟාවන් ෛ දමම දිසත්්රික්ක  ර ා ගලා බසී. ජල සම්පත්

 ා සාරවත් පසින් යුතු වවුනියා දිස්ත්රික්කය භූදගෝලීය

පිහිටීම අනුව කුඩා පරිමාණදේ පාෂාණ ස්ථරයකින්

සමන්විත්යි. දමම දිස්ත්රික්කදේ කෘෂිකර්මාන්ත්ය ප්රධ්ාන

ජීවදනෝපාය මාර්ගයක් බවට පත් වුවෛ කුඩා ප්රමාණදේ

කර්මාන්ත්යන් වන ඇගළුම් නිෂ්පාෛන, සත්ව පාලනය,

දවළෛාම, යනාදි කර්මාන්ත්යන් ෛ පවත්වාදගන යයි.

අවශ ප්රමාණයන්ටත් වඩා අධික දලස එකතුවන කිරි

නිෂ්පාෛනදයන් දවනත් කිරි ආශ්රිත් නිෂ්පාෛන නිපෛවීම

දවනුදවන් පිට දිසත්්රික්ක වලට යවනු ලැදේ. වී

නිෂ්පාෛනදයන් දමම දිස්ත්රික්කය ස්වයාංදපෝෂිත් වු අත්ර

අතිදර්ක නිෂ්පාෛන වන වී ස ස ල් වශදයන් දවනත්

දිසත්්රික්කවලට රැදගන යනු ලැදේ. දිස්ත්රික්කය තුල

සම ර ප්රදේශවල ඇල දෛොළ ගාංඟාවන්හි කුඩා

ප්රමාණදේ මිරිදිය මත්ස කර්මාන්ත්ය පවතින අත්ර

විශාල වශදයන් මුහුදු මාළු මන්නාරම්, මුලතිේ,

ත්රිකුණාමලය වැනි දිසත්්රික්කවල සිට වවුනියාවට රැදගන

එනු ලැදේ. කෘෂිකර්මාන්ත්ය, කුඩා පරිමාණ

කර්මාන්ත්යන් වන පශු සම්පත් සත්ව පාලනය, දවළෛාම

දමම දිස්ත්රික්කදේ ප්රධ්ාන ජීවදනෝපාය මාර්ගයන් දේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 191,416

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 112,573

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

04

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 102

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

වවුනියාව දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
32

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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1979 වර්ෂදේ දී අලුතින් පිහිටුවන ලෛ දිසත්්රික්ක වලින්

මුලතිේ දිස්ත්රික්කය එකක් දලස  ැඳින්විය  ැකිය.

මන්නාරම, ත්රිකුණාමලය  ා වවුනියා යන දිස්ත්රික්කවල

දකොටස්වලින් සමන්විත් දමම නව දිස්ත්රික්කය ප්රධ්ාන

වශදයන් උතුරු පළාදත් නැදගනහිර දකොටස අඩාංගු

ප්රදේශයයි. මුලතිේ දිසත්්රික්කදේ මායිම් වනුදේ උතුරින්

කිලිදනොච්චි දිස්ත්රික්කයෛ, ෛකුණින් ත්රිකුණාමලය

දිසත්්රික්කයෛ, වවුනියා දිසත්්රික්කය  ා මන්නාරම්

දිසත්්රික්කදේ දකොටසක් ෛ, බටහිරින් මන්නාරම්

දිසත්්රික්කය ෛ නැදගනහිරින් මුහුෛ ෛ දේ. දමම

දිසත්්රික්කදේ භූමි ප්රමාණය ෛළ වශදයන් වර්ග

කි.මී.25169ක් වන අත්ර (වනාන්ත්ර ඇතිව  ා විශාල

අභන්ත්ර ජල ප්රදේශ  ැර) රදට් භූමි ප්රමාණදයන්

3.8%කි. සමත්ලා වු දමම ප්රදේශය උතුරු  ා

නැදගනහිර දෛසට බෑවුම් ව ෛ බටහිර දෛසින් , ෛකුණ  ා

බටහිර දෛසට බෑවුම් ව ෛ පිහිටා ඇත්. දමම දිසත්්රික්කදේ

මුහුදු තීරය කි.මී.70ක් වන අත්ර, දකෝකිලායි,

නයාරු,නන්දිකඩාල්  ා මාත්ලන් නැමැති ඉස්සන් බහුල

කලපු  ත්රකින්ෛ සමන්විත්ය. දමම දිස්ත්රික්කය මුහුදු

මට්ටදම් සිට සාමාන උස මීටර් 36.5ක් ෛක්වා දවනස්

දේ.ප්රදේශදේ පිහිටි රතු, දුඹුරු, දමන්ම රතු, ක පැ ැති

ලැදටෝ වර්ගදේ පස වගාවට ඉත්ාමත් සුදුසු දේ. දමම

දිසත්්රික්කදේ ඉඩම් ද ක්ටයාර් 251,690ක වනාන්ත්ර

ලඳු කැලෑ, කෘෂි බිම්, දපොල් වගාව, ජනාවාස ස 

දගොඩනැගිලි වැනි විවිධ් කටයුතු සඳ ා භාවිත්ා දේ.

දමයින් වනාන්ත්ර වශදයන් ද ක්ටයාර් 167,850ක්

එනම් දිස්ත්රික්කදේ භූමි ප්රමාණදයන් 64.1%කි.

ජලදයන් යට වී ඇති ප්රදේශ  ා මුඩුබිම් වශදයන්

ද ක්ටයාර් 21,390ක් එනම් දිසත්්රික්කදේ භූමි

ප්රමාණදයන් 5.2%ක් වශදයන් ෛ, කෘෂි කර්මය සඳ ා

ද ක්ටයාර් 44,040ක් එනම් දිසත්්රික්කදේ භූමි

ප්රමාණදයන් 5.1%ක් ෛ, ඉතිරි ප්රමාණය ජනාවාස  ා

දගොඩනැගිලි සඳ ා ෛ භාවිත්ා දේ. දමම දිසත්්රික්කදේ

ම ා පරිමාණ වාරිමාර්ග 03ක් ෛ මධ් ප්රමාණදේ

වාරිමාර්ග 16ක් ෛ කුඩා ප්රමාණදේ වාරිමාර්ග 198ක් ෛ

පිහිටා ඇත්.

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
44

මුලතිේ දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
33

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
28

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 134,074

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 71,774

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

06

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 136



යාපනය දිස්ත්රික්කය සමග ඒකාබේධ්ව තිබූ කිළිදනොච්චි

ප්රදේශය නව දිසත්්රික්කයක් දලස 1984 වන වර්ෂදේ

දපබරවාරි මස 3 වන දින සථ්ාපිත් කරන ලදි.

කිළිදනොච්චිය කරඩිදපෝක්කු  න්දිදේ තිදබන වී අදලවි

මණ්ඩලයට අයත් දගොඩනැගිල්දල් පළමුවන දිස්ත්රික්

දල්කම් කාර්යාලය 1984.02.03 වන දින ආරම් භ කරන

ලදී. 1985 වර්ෂදේ ඒ 9 පාදර් දිසත්්රික් දල්කම්

කාර්යාලය ඉදිකර එහි කාර්යාලයන් ක්රියාත්මක දවමින්

පැවතුදන්ය.ඓති ාසික වැෛගත්කමකින් යුතු

උරුත්තිපුරම් ශිවන් දකෝවිල පුලියම්දපොක්කදන

නාගත්ම්බිරාන් දකෝවිල, මන්නිත්ත්දලයි ශුේධ් වූ

අන්දත්ෝනි මුනිදු කිතුණු දේවසථ්ානය, පාලයිතිවු ශුේධ් වු

අන්දත්ෝනි මුනිදු දේවස්ථානය දපොන්නාදේලි ශිවන්

දකෝවිල  ා පුනකර් ඕලන්ෛ දකොටුව ආදිය සැලදක්.

ස්වාභාවික සම්පත් වන ඉරණමඩු වැව, චුණ්ඩික්කුලම්

පක්ෂි අභය භූමිය , දකෞෛාරිමුනයි මුහුදු දවරළ ආදිය

පිහිටා ඇත්. දමම දිසත්්රිත්කය ෛළ වශදයන් වර්ග කිදලෝ

මීටර් 1237.11 බිම් දකොටසකින්ෛ, වර්ග කිදලෝ මීටර

44.3ක අභන්ත්ර ජල ප්රදේශයන්දගන්ෛ සමන්විත් ව

පිහිටා තිදේ. දමම දිසත්්රික්කදේ ප්රධ්ාන රැකියාව

කෘෂිකර්මාන්ත්ය දේ. බහුත්රයක් වී දගොවිත්ැදනහි නිරත්

ව සිටින අත්ර, අදනක් පිරිස් උප ආ ාර දභෝග වගාව,

පළතුරු වගාව, ගව, එළු කුකුල් වැනි සත්ව පාලන

රැකියාවන්වල ෛ දයදී සිටිති. ඒ සමග ධීවර කර්මාන්ත්ය

දෛවැනි සථ්ානය ලගා කරදගන දමම ජනත්ාවදේ

ජීවදනෝපායට ස ය දේ. කිළිදනොච්චි දිසත්්රික්කදේ

වාරිමාර්ග  ා කෘෂිකර්ම වර්ධ්නය සලකා බැලීදම් දී,

ඉරණමඩු වැව  ා වාරිමාර්ග වාපෘතිය ෛ ප්රධ්ාන ත්ැනක්

ගන්නා අත්ර කිළිදනොච්චිදේ ජීවත් වන ජනත්ාවදේ

ප්රාණය දලස ෛ පවතී. දිස්ත්රික්කදේ පදිාංචි ව සිටින දගොවි

පවුල් 21208 ක් දගොවි පවුල් 9495 ක් ඉරණමඩු

වාපෘතිය යටදත් දගොවිත්ැන් කටයුතු වල නිරත් වන

අයවලුන් වන අත්ර දමය දිස්ත්රික්කදේ සම්පූර්ණ

දගොවිපවුල් සාංඛාදවන් 40% ක් දේ. ත්ව ෛ ඉරණමඩු

වාරිමාර්ග වාපෘතිදේ වී වගාව පමණක් දනොව උප

ධ්ාන වගාවන් වන කවුපි, උදු, මුාං වැනි ෛෑ ෛ වගා කර

කෘෂිකර්මදයන් සපිරි ස්ථානය කරා දගනයමින්

කිළිදනොච්චි දිස්ත්රික්කය දියුණු මාර්ගයක ගමන් කිරීම

ෛැක ගත්  ැකි ව තිදේ. ත්ව ෛ වැේ 464 ක් දගොවි ජන

දසේවා දෛපාර්ත්දම්න්තුව විසින් නඩත්තුකරමින් පවතී.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 141,665

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 84,353

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

04

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 95
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45
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දමය දවරළතීරදේ දිස්ත්රික්කයක් වන බැවින්, මුහුදු

සම්පත් ප්රධ්ාන සම්පත්ක් වශදයන් ෛක්නට ලැදේ.

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 08 ක් ඇතුලත්ව ග්රාම

නිලධ්ාරී වසම් 76 ක්ම පිහිටා ඇත්දත් දවරළ තීරුදේය.

දමය වර්ග කි.මි.119.43 දේ. දමම කළාපදේ ජීවත්වන

ජනත්ාවදේ ප්රධ්ාන ජීවදනෝපාදයන් එකක් දලස කරදිය

ධීවර කර්මාන්ත්ය ෛක්වති. එදසේම දිස්ත්රික්කදේ නමට

ගැලදපන දසේ කල්ලාරු සිට වාලච්දච්නයි ෛක්වා වර්ග

කි.මී.229.19 ක අන්ත්ර් ජලදයන් සමන්විත් ඉත්ා දිගු

කලපුවක් පිහිටා ඇති අත්ර, දමය දිස්ත්රික්කදේ භූමි

ප්රමාණදයන් 8.70% දේ. මඩකලපුව පැරණි වරාය

නගරයක් දලස තිබුනු අත්ර, දමහිදී භාවිත්ා කරනු ලැබු

දක්රේන් යන්තු ත්වමත් ගාන්ධි උෛානදේ කලපුව අසල

ෛැකගැනීමට  ැකිය. පාසිකුඩා දවරළ රැළි නැති සුප්රසිේධ්

දවරළ තීරයක් වන අත්ර, දමය ශ්රී ලාංකාදේ දේශිය  ා

විදේශීය සාංචාරකයින්දේ ප්රියත්ම වැෛගත් සාංචාරක

ස්ථානයක් දේ. දිසත්්රික්කදේ ප්රධ්ාන වෘත්තියක් වන

කුඹුරු වගාවට සුදුසු දරොන්පස සාංයුක්ත්ය දිසත්්රික්කදේ

බටහිර දිසාදේ ෛක්නට ලැදේ.දමය දිසත්්රික්කදේ

ස්වයාංදපෝෂිත් වීමට  ා  ාල් නිෂ්පාෛනය කරන ප්රධ්ාන

දිස්ත්රික්කයක් වීමටත් ද ේතුවක් වී ඇත්

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 601,671

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය 383,429

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

14
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මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය
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ාඩ් පු  ලංකාන  ලංකාදිව්ික සමක් ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකායගරොඩනැගිල්    ලංකාමුල් ගර  ලංකාතැබීා

ාරමුයනයි ලංකාතවයතු ලංකාන  ලංකාජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකායගරොඩනැගිල්   ලංකාික ෘත ලංකාකිරීා

 වුනතිවු ලංකාන  ලංකාජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකා

යගරොඩනැගිල්   ලංකාික ෘත ලංකාකිරීා

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

ු . මිලියන ලංකා804 ් ලංකාජාතාතිතදන ලංකායටයවය ලංකාඉදිකිරීම් ලංකාඇරඹි ලංකාාඩ් පු  ලංකාදිව්ික සමක් ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය ය ලංකා

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
47

මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
36

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
31



ඔඩ්ඩා ච්චි ලංකාජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකා්ර්ය  ලංකාන  ලංකායගරොඩනැගිල්    ලංකාමුල් ගර  ලංකාතැබීා

 ්යර් ලංකාවපලර් ලංකාබපගර   ලංකාික ෘත ලංකාකිරීා

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
48

මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
37

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
32



ද ක්ටයාර් 205,978ක් වු ඉඩම් ප්රමාණයක්  ා

ද ක්ටයාර් 19280 ක් ත්රම් භුමි භාගයකට යට වු

අභන්ත්ර ජල ත්ටාක වලින් සමන්විත් වූ අම්පාර

දිසත්්රික්කදේ සිාං ල, ද්රවිඩ , මුසල්ිම් යන ත්රිවිෛ

ජාතීන්ම ජිවත් දේ. උතුරින් දපොදළොන්නරුව  ා

මඩකලපුව යන දිසත්්රික්කවලටත් නැදගනහිරින්

ඉන්දීයන් සාගරයටත් ෛකුණින්  ම්බන්දත්ොට  ා

දමොණරාගල දිසත්්රික්ක වලටත් බටහිරින් බදුල්ල  ා

මාත්දල් යන දිසත්්රික්ක වලටත් මායිම් වන අම්පාර

දිසත්්රික්කදේ වර්ග ප්රමාණයක් වර්ග කි.මි.4415කි.

අම්පාර ආගමික  ා සාංසක්ෘතික උරුමයන් පිළිබඳ

ඓති ාසික වටිනාකමක් සහිත් දිස්ත්රික්කයකි. පියාංගල,

බුේධ්ාංගල වැනි ආරණ දසේනාසන ෛ

රජගල,දිඝවාපිය, මඟුල් ම වි ාරය, මුහුදු ම 

වි ාරය, නීලගල සෑය  ා කූඩුම්බිගල වැනි පුරා

විෛා වටිනාකමක් ඇති ආගමික සිේධ්ාස්ථාන ෛ ඒ

අත්රින් වැෛගත් ත්ැනැක් ගනී. එදසේම ම ඔය  ා

පදියත්ලාව ප්රදේශවල ඇති උණු දිය උල්පත්

ආරුගම්දේ මනරම් මුහුදු දවරළ තීරයත් කත්රගම

වන්ෛනා කරන බැතිමතුන්දේ පාෛ චාරිකාදේ

දයදෛන මාර්ගයත් පිහිටා තිබීම දමම ප්රදේශයට

සාංචාරකයින්දේ පැමිණීම වැඩි කරවන සාධ්ක දේ.

එදසේම දිස්ත්රික්කදේ ත්ැන ත්ැන ෛක්නට ලැදබන

(දපොල්දල්බැේෛ, ද ේනානිගල) ආදී වාසී ගම්මානෛ

පැවතිම දවනත් දිසත්්රික්කවලට වඩා දවනස් වු

සාංසක්ෘතියක ෛායාෛයක් ලැබීම දමම දිසත්්රික්කය

අතිශයින් මනරම් වූ දිසත්්රික්කයක් විමට ද ේතු දේ.

එදසේම අම්පාර දිස්ත්රික්කය කල්මුණ ම නගර

සභාව, අම්පාර නගර සභාව ඇතුළුව නාමල්ඔය,

උ න, ෛමන, ම ඔය, පදියත්ලාව, දෛහිඅත්ත්කණ්ඩිය,

ලාහුගල. සම්මන්තුර, අක්කරපත්තුව, අඩ්ඩාලදච්න,

ආලයඩිදවම්බු, තිරුක්දකෝවිල්, නාවිෛන්දේලී, එරගම,

නින්ෛවුර්. කාර්තිේ  ා දපොතුවිල් යන ප්රාදේශීය සභා

17කින්සමන්චිත් වන දසේ සාංවිධ්ානය වී ඇත්.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 691,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 486,440

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

20

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 503

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
49

අම්පාර දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
38

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
33



දිගු ඓති ාසික පසුබිමක් ඇති, ස්වභාවික වරායකින්

යුතු, දවළඳ, කෘෂිකාර්මික  ා ධීවර වැනි ආර්ථික

කටයුතුවලින් පිරිපුන් එදමන්ම ස්වභාව

දසෞන්ෛර්යදයන් අනුන ස්ථානවලින් සමන්විත්

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය ශ්රී ලාංකාදේ නැදගනහිර

පළාදත් පිහිටි දිස්ත්රික්කයකි. එය උතුරින් මුලතිවු

දිසත්්රික්කදයන්ෛ බටහිරින් අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කදයන්

ස ෛකුණින් මඩකලපුව  ා දපොදළොන්නරුව

දිසත්්රික්කවලින් ෛ මායිම්ව පිහිටා තිදේ. ත්රිකුණාමලය

ඉති ාසය ස්මරණය කිරීමට අප සු අතීත්යක් ෛක්වා දිව

යන්නකි. ලාංකා ඉති ාසදේ අනුරාධ්පුර යුගදේ ප්රකට

ඉති ාස ග්රන්ථ දෛකක් වන ම ාවාංශය  ා චුලවාංශය

‘දගෝකණ්ණ’, ‘දගෝකර්ණ’,ස ‘දගෝණගාමක’ දලස

ත්රිකුණාමලය  දුන්වා ඇත්. නැදගනහිර පළාදත් පිහිටි

ත්රිකුණාමලය දිසත්්රික්කය වර්ග කි.මි. 2,728.8 ක් පුරා

විහිෛ ඇත්.එය ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 11ක්  ා

ග්රාමනිලධ්ාරී දකොට්ඨාශ 230 කින් සමන්විත් දේ.

කෘෂිකර්මය  ා ධීවර කර්මාන්ත්ය ප්රදේශදේ

ජනත්ාවදේ ප්රධ්ාන ආර්ථික ක්රියාකාරකම්ය.වී වගාව

ප්රධ්ාන කෘෂි දබෝගයයි.කන්ත්දල් වැව, දවන්ඩ්රාස වැව,

දමොර වැව ම ා දිවුල් වැව ස පරවිකුලම එහි ප්රධ්ාන

වැේ කිහිපයකි. එදමන්ම කන්ත්දල්, අල්ල කන්ත්දල්

ස දමොරවැව ප්රධ්ාන වාරිමාර්ග වාපෘති තුනකි. පශු

සම්පත්  ා ගව පාලනය ත්වත් ප්රධ්ාන ජීවදනෝපායකි.

ත්රිකුණාමලය දිසත්්රික්කය දලොව පත්ළ දවරළ තීරයකින්

ස සාංචාරක සථ්ානවලින් සමන්විත් වීම නිසා සාංචාරක

කර්මාන්ත්ය ෛ ආර්ථික වශදයන් දිස්ත්රික්කය තුල

වැෛගත් කාර්යයක් ඉටු කරනු ලැදේ. ත්වෛ උපායමාර්ගික

අතින් වැෛගත් සථ්ානයක පිහිටීමත්, ස්වභාවිකව පිහිටි

වරායත් නිසා ප්රීමා ශ්රී ලාංකා ස දටෝකිදයෝ සිදමන්ති

වැනි ජාත්න්ත්ර සමාගම් සිය නිෂ්පාෛන  ා

දබෛා ැරීදම් මධ්ස්ථාන ත්රිකුණාමලය නගරය දක්න්ද්ර

කරදගන පිහිටුවා තිදේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 423,181

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 257,061

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

11

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 230

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
50

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
39

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
34



යගරෝාරර්ඩ   ලංකාන  ලංකාජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ්ර්ය  ලංකායගරොඩනැගිල්   ලංකාික ෘත ලංකාකිරීා

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
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ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
40

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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වයඹ පලාත් තුළ පිහිටා ඇති කුරුණෑගල දිසත්්රික්කදේ

වර්ග ප්රමාණය වර්ග කිදලෝමීටර් 4812.7කි. එනම්

ද ක්ටයාර් 481270 කි. ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ

30 කි. ග්රාමදසේවා වසම් 1610 ක් අයත් දවයි.

දිසත්්රික්කදේ මුළු ගම්මාන සාංඛාව 4432 ක් වන අත්ර

ජන්ෛ දකොට්ඨාශ 14 කි. දිසත්්රික්කදේ ම නගර සභා 01

ක්  ා නගර සභා 01ක් ඇත්. ප්රාදේශීය සභා 19 කි.

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කදේ අධ්ාපන කලාප 6කි. පාසල්

875කි. දමයින් 28ක් ජාතික පාසල් දවයි. දිස්ත්රික්කදේ

මුළු ගුරුවරු සාංඛාව 20223 ක් දවයි. සාදේක්ෂ

වශදයන් ගත් කල කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය, දිසත්්රික්ක 5

කින් වටවී ඇත්. එනම් උතුරින් අනුරාධ්පුර දිසත්්රික්කයත්,

නැදගනහිරින් මාත්දල් දිස්ත්රික්කයත්, ෛකුණින් ගම්ප 

ස කෑගල්ල දිසත්්රික්කත්, බසන්ාහිරින් පුත්ත්ලම

දිසත්්රික්කයත් දේ. දිස්ත්රික්කදේ නිරදේක්ෂ පිහිටීම

උතුරු ඛණ්ඩාාංක 228-333 ස නැදගනහිර ඛණ්ඩාාංක

104-178 ක් අත්ර දවයි. ඓති ාසික පසුබිම පිළිබඳ

කත්ා කරන විට කුරුණෑගල දිසත්්රික්කය ශ්රී ලාංකාදේ අන්

දිසත්්රික්ක වලට වඩා වැඩි සුවිදශේෂී ත්ාවයක් ගනී. එනම්

රාජධ්ානි 4ක් පැවති ලාංකාදේ එකම දිසත්්රික්කය දලස

අභිමානයක් කුරුණෑගලට හිමිව තිබීමයි. පඩුවසන්ුවර,

කුරුණෑගල, යාපහුව, ෛඹදෛණිය එම රාජධ්ානීන් වන

අත්ර දමම රාජධ්ානි යුග වලදී කීර්තිමත් රජවරු රැසක්ම

සිටි බවට සාක්ෂි ඕනෑත්රම්  මුදේ. දිසත්්රික්කදේ මධ්

වාර්ෂික වර්ෂාපත්නය මිලි ලීටර් 900-2200 අත්ර දවයි.

ඊසාන දිග දමෝසම් සුළාං  ා නිරිත් දිග දමෝසම් සුළාං  ා

සාංව න ක්රියාකාරීත්වය නිසා ප්රධ්ාන වශදයන්

වර්ෂාපත්නය ලැදබන අත්ර වැඩිම ප්රමාණයක්

ලැදබනුදේනිරිත් දිග දමෝසම් සුළාං ප්රවා ය මගිනි.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 1,658,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 1,304,995

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

30

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 1,610

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
52

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය

වාරියදපොළ ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල නව 

දගොඩනැගිල්ලව මුල්ගල ත්ැබීම
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ලාාංකික වාංශ කථාදේ නිජ භූමිය වු පුත්ත්ලම

(ත්ම්බපන්නී) දීර්ඝ ඉති ාසයක් ඇති භූමිභාගයකි.

පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්කය මුහුදු මට්ටමින් අඩි 300ට අඩු

උසකින් පිහිටි බිම් තීරුවකි. උතුරින් කලා ඔයටෛ,

නැදගනහිරින් කුරුණෑගල දිසත්්රික්කයටෛ, ෛකුදණන් මා

ඔදයන් ෛ, බටහිරින් ඉන්දියන් සාගර දවරළ තීරදයන්ෛ

සීමා වී පුත්ත්ලම පරිපාලන දිසත්්රික්කය පිහිටා ඇත්.

දිසත්්රික්කය තුල වැඩිම දිග කි.මී.120 වන අත්ර පළල

කි.මී.50 පමණ දේ. දිගින් කි.මී.288 ක් වු දවරළබඩ

තීරදයන්ෛ අභන්ත්ර ජල දපෝෂිත් ප්රදේශ සමඟ

ව.කි.මි.3072 භූමි ප්රමාණයක් දමම දිසත්්රික්කයට අයත්

දේ. දපොල් ත්රිදකෝණයට අයත් පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්කය

දපොල් ආශ්රිත් අතුරු නිෂ්පාෛන අපනයනය මගින් ශ්රී

ලාංකාදේ ආර්ථික වර්ධ්නයට ෛායකත්වයක් ෛක්වයි.

එදමන්ම අතීත්දේ සිට පවතින වාරිමාර්ග පේධ්තිය නිසා

වී දගොවිත්ැන දමහි ජනත්ාවදේ ප්රධ්ාන ජීවදනෝපාය

මාර්ගය වී ඇත්.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 790,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය 579,604

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

16

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 548

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
54

පුත්ත්ලම දිස්ත්රික්කය

පුත්ත්ලම් දිස්ත්රික්කදේ කරුවලගස්වැව ප්රාදේශිය

දල්කම් කාර්යාලය සඳ ා නව දගොඩනැඟිල්ලකට

මුල්ගල ත්ැබූ වගයි.
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බහු ආගමික, බහු භාෂික ජනත්ාවක් ජීවත්වන

අනුරාධ්පුර දිසත්්රික්කය උතුරින් වේනියාව, මන්නාරම,

මුලතිේ දිස්ත්රික්කවලින් ෛ , ෛකුණින් කුරුණෑගල,

මාත්දල් යන දිසත්්රික්ක වලින් ෛ , බටහිරින් පුත්ත්ලම

 ා මන්නාරම දිස්ත්රික්ක  ා නැදගනහිරින්

දපොදළොන්නරුව  ා ත්රිකුණාමළය යන දිසත්්රික්කවලින්

සමන්විත් අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කදේ සීමාවන් පවතී. ජය

ශ්රී ම ා දබෝධින් ව න්දසේ ඇතුළු අටමසථ්ානය ප්රමුඛ

දකොට අතිපුජත්වයට පත් ඓති ාසික

උරුමයන්දගන් යුත් ස්ථාන දමන්ම මිහින්ත්දල්

රජම ා වි ාරය, ත්න්තිරිමදල් රජම ා වි ාරය, අවුකන

පිළිමය ඇතුළු ඓති ාසික දබෞේධ් සිේධ්සථ්ාන රැසක්

දමම නගරය තුළ ෛර්ශනය වන අත්ර එම පසුබිම දෛස

විදෛස් සාංචාරකයන්දේ ආකර්ෂණයට ලක්වී ඇත්.

අනුරාධ්පුර දිසත්්රික්කදේ ප්රධ්ාන ජීදවදනෝපාය කෘෂි

කර්මාන්ත්ය වන අත්ර වී දගොවිත්ැන ප්රධ්ාන දභෝගය

දවයි. අතිදර්ක දභෝග වශදයන් දසෝයා, බඩ ඉරිඟු, උඳු

, ත්ල, දලොකු ළූණු වලින් දිසත්්රික්කදේ අවශත්ාවයන්

සපුරා ගනී. දමයින් බඩබරිගු  ා දසෝයා දභෝගයන්

ජාතික අවශත්ාවය සම්පූර්ණ කර දීමට කටයුතු කරයි.

අ ස් දිය  ා වාරි පේධ්තිය උපදයෝගී කරදගන වගාවට

ජලය සපයා ගනී. වර්ත්මාන ඉාංජිදන්රු ක්දෂේත්රය පවා

මවිත් කරවන ඉපැරණි වාරි කළමණාකරණ ත්ාක්ෂණ

පේධ්තියකින් ද බි දමම දිසත්්රික්කය තුළ කලාවැව,

තිසාවැව, නුවරවැව, අභයවැව, නාච්චාදූව, රාජාාංගනය

 ා පෛවිය ඇතුළුව ප්රධ්ාන වැේ 12 කින්ෛ, මධ් වැේ

85කින් ෛ , සුළු වැේ 2974කින් ෛ , වාරි පේධ්තිය

සමන්විත් දේ. ඉත්ා කුඩා පරිමාණදේ වැේ රාශියක් ෛ

ඇත්.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 905,231

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 653,151

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

22

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 694

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
56

අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
43

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
38



ශ්රී ලාංකාේවිපදේ දෛවන රාජධ්ානිය දලසින්, පැරකුම් රජු

ෛවස සිට සිරිලක ස ලින් සය්වාංදපෝෂිත් කළ

ඓති ාසික දපොදළොන්නරුව පුරවරය අෛ වන විට

ප්රාදේශිය දල්කම් බල ප්රදේශ 07කින් ස ග්රාම නිලධ්ාරී

වසම් 295කින් සැඳුම්ලත්, ආර්ථික දමන්ම

දසෞන්ෛර්යාත්මක සම්පත් රැසකින් ද බි පුන භූමියක්

දලස දේශිය ආර්ථිකයට ෛායක දවමින් පවතී. ශ්රී

ලාංකාදේ උතුරු මැෛ පලාදත් දපොදළොන්නරුව

දිසත්්රික්කය තුල කි.මී.216ක් දුරින් ම වැලි මිටියාවදත්

ත්ැනිත්ලා භූමියක පිහිටි දපොදළොන්නරුව වු කලී

වර්ත්මාන දිසත්්රික්කදේ ප්රධ්ාන නගරයයි.

දපොදළොන්නරුව දිසත්්රික්කදේ මුළු භූමි ප්රමාණය වර්ග

කි.මී.3337.9කි. උතුරු අක්ෂාාංක 7’40 ‘’-8 ‘21’’  ා
නැදගනහිර දේශාාංශ 80’ 44’’ – 81’ 20 ‘’ උන්නත්ාාංශය
අඩි 50-500කි. ත්රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර,

මාත්දල් අනුරාධ්පුරය යන දිස්ත්රික්ක වලින් මායිම්ව

ඇත්. දිසත්්රික්කය පුරා ප්රධ්ාන වැේ 04, මධ්ම ප්රමාණ

වැේ 03, වැඩ කරන සුළු වැේ 62, වැඩ දනොකරන සුළු

වැේ 35  ා වැඩ කරන අමුණු 123 කිනුත් වැඩ

දනොකරන අමුණූ 6 කිනුත්සමන්විත්ය.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 419,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 314,365

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

07

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 295
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දපොදළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය
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මුල් ගල ත්ැබීම
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බදුල්ල දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලය මඟින් පාලනය වන

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 15 කි. එකී ප්රාදේශීය

දල්කම් දකොට්ඨාශ 15 තුළ ග්රාම නිලධ්ාරි දකොට්ඨාශ

567 ක් ඇති අත්ර, එම ග්රාම නිලධ්ාරි දකොට්ඨාශ තුළ

ගම් 1996 ක්  ා දෛමළ ජනත්ාව ජීවත් වන වතු(වැවිලි)

186 ක් ඇත්. ප්රාදේශීය සභා 14ක්, නගර සභා 02 ක්  ා

ම නගර සභා 01 ක් දමම දිසත්්රික්කය තුළ

දේශපාලන  ා පරිපාලනය  ා සම්බන්ධ්ව පවතී.

දිසත්්රික්කදේ පවුල් 227,428කට වැඩි සාංඛාවක් ඇති

අත්ර, එම පවුල් වල මුලු ජනග නය 854000 ක් පමණ

දේ.දමම ජනග නදයන් 406,623 ක පිරිසක් දසේවා

නියුක්ත්ව සිටින අත්ර, දසේවා වියුක්තිකයන් සිටින

සාංඛාව (රම බලකායට අයත්) 16,891 කි. බදුල්ල

දිසත්්රික්කදේ ජීවත් වන ජනත්ාවදගන් වැඩි පිරිසකදේ

ජීවදනෝපාය වන්දන් කෘෂිකර්මාන්ත්යයි. එනිසා, අඩු

ආෛායම් ලබන පිරිස ඉ ළ මට්ටමක පවතී. රජදේ

සමෘේධි වැඩසට න යටදත් ආධ්ාර ලබන සාංඛාව

59,273 කට ආසන්න දේ. විරාම වැටුේ ලබන පිරිස

17,399 කටආසන්න දේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 854,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 643,580

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

15
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අතීත්දේදී දවල්ලස්ස දලස  ැදින්වූ දමොණරාගල

දිසත්්රික්කය ශ්රී ලාංකාදේ නැදගනහිර  ා ගිණිදකොණ
දිශානුගත්ව ඌව පළාත් තුල පිහිටා ඇත්.මුළු බිම්

ප්රමාණය වර්ග කිදලෝමීටර් 5959 ක් වන අත්ර ශ්රී

ලාංකාදේ දෛවන විශාලත්ම දිසත්්රික්කය දේ. නිරදේක්ෂ
පිහිටීම අනුව උතුරු අක්ෂාාංශ 6° 17’ ත් 7° 28’ ත් ස 

නැදගනහිර දේශාාංශ 80° 50’ ත් 81° 35’ ත් අත්ර පිහිටා

ඇති ස්වභාවික සම්පත් වලින් අනූන භූමි ප්රදේශයකි.
දමම දිස්ත්රික්කය නැදගනහිරින්  ා උතුරින් අම්පාර

දිසත්්රික්කදයන්ෛ බටහිරින්  ා උතුරින් බදුල්ල

දිසත්්රික්කදයන්ෛ ෛකුණින්  ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කදයන්ෛ
නිරිත් දිගින් රත්නපුර දිස්ත්රික්කදයන්ෛ මායිම් වී ඇත්.
දමම දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 11 කින්
 ා ග්රාම නිළධ්ාරි වසම් 319 කින් ෛ ගම්මාන 1324 කින්
ස ප්රාදේශීය සභා 10 කින් සමන්විත් දේ. සමසථ්යක්
වශදයන් දමොණරාගල දිසත්්රික්කය දේශගුණික කලාප

දබදීම අනුව අන්ත්ර් මධ් දේශගුණික කලාපයට  ා
වියළි කලාපයට අයත්දේ. දිස්ත්රික්කදයන් 70 % ක්

පමණ වියළි දේශගුණික කලාපයට අයත් අත්ර දමහි

විදශේෂත්වයක් වන්දන් දිසත්්රික්කය මධ්දේ පිහිටි

මරගල කදුවැටිය ආශ්රිත් ප්රදේශය දත්ත් කලාපීය
දේශගුණික ලක්ෂණ දපන්වයි. දමය දමරට තුල පිහිටි

සුවිදශේෂී වූ දේශගුණික කලාපයකි. දිසත්්රික්කදේ

සාමාන වාර්ෂික වර්ෂාපත්නය මි.මි. 1625 ක් පමණ

වන අත්ර දිස්ත්රික්කදේ මධ් වාර්ෂික උෂ්ණත්වය
දසල්සියස් 26° ක් පමණ දේ.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 472,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 355,474

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

11

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 319

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
60
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ශ්රී ලාංකාදේ නිරිත් දෛසින් පිහිටි රත්නපුර දිස්ත්රික්ක දේ

පිහිටීම, ඓති ාසික  ා භූදගෝලීය වශදයන් එහි වාසය

කරන ජනත්ාවදේ පැවැත්මට  ා ආර්ථික වර්ධ්නයට

දබද වින් බලපා තිදේ. උතුරු අක්ෂාාංශ 6 සිට 7

අත්රෛ නැදගනහිර දේශාාංශ 80 සිට 81 අත්රෛ පිහිටි

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය වර්ග ප්රමාණදයන් වර්ග කිදලෝ

මීටර 3275.4කි. දමම දිස්ත්රික්කය උතුරින් කෑගල්ල  ා

නුවරඑළි දිසත්්රික්කෛ ෛකුණින් ගාල්ල මාත්ර  ා

 ම්බන්දත්ොට දිසත්්රික්කෛ බටහිරින් දකොළඹ  ා ක ළුත්ර

දිසත්්රික්කෛ නැදගනහිරින් බදුල්ල  ා දමොණරාගල

දිසත්්රික්ක වලින් මායිම් වී ඇත්. ෛැනට දසොයාදගන ඇති

පුරාවිෛාත්මක සාධ්ක අනුව පැරණිත්ම මිනිසා එනම්

බළාංදගොඩ මානවයා පිළිබඳ පාෂාණභූත් ඇටසැකිළි

දසොයාදගන ඇත්දත් රත්නපුර දිසත්්රික්කදේ

බටදෛොඹදලන  ා දබල්ලන්බැඳි පැලැසස් වැනි ස්ථාන

වලිනි. අනුරාධ්පුර යුගදේ ඇත්ැම් සථ්ාන වලින් ලැබුණු

බ්රා ම්ී අක්ෂර ගණයට වැදටන අක්ෂරවලින් යුතු

දසල්ලිපි දමම ප්රදේශදයන් ෛ දසොයාදගන ඇති අත්ර

ඇඹිළිපිටිය කල්දත්ොට වැනි ප්රදේශවලින් ලැබී ඇති

අදනකුත් නටඹුන් වලින්ෛ රත්නපුර දිස්ත්රික්කදේ ඇති

ඓති ාසික වටිනාකම පැ ැදිලිදේ. ම නුවර යුගය

වන විට රත්නපුර දිසත්්රික්කය දකෝරළ 6 ට දබදී තිබූ

බව දපදන්. ඒවා නම් කුරුවිට, නවදුන්, අටකලන්,

කුකුළු, කඩවත්මැෛ  ා දකොදලොන්න දකෝරළය දේ.

රත්නපුර දිස්ත්රික්කදේ දකොඩිය කසාවත් මුතු පාට

දකොඩියකි. සබරගමුදේ පුරාණ දකොඩිදයන් සකසක්ර

ගන්නා ලෛ දමහි විසිතුරු රතු ෛාරයක් ෛ කසාවන්

පසුත්ලයක් ෛ ඇත්දත්ය. කසා වර්ණය

සමන්ත්කූඨාධිපති සමන් දිව රාජයාණන්ට කැප

කරන ලෛ වර්ණය දේ. දිසත්්රික්කදේ ඇති ප්රධ්ාන

පූජණීය සථ්ානය ශ්රී පාෛසථ්ානය දේ. අවුරුේදේ උඳුවේ

දපොද ොය දිදනන් ඇරදඹන ශ්රී පාෛ වන්ෛනා සමය

ඊළඟ වසදර් දවසක් පුර පසදලොස්වක දපොද ොය

ෛක්වා පවතී. රත්නපුර සමන් දේවාලයෛ එවැනි

ඓති ාසික වටිනාකමක් ඇති ත්වත් වැෛගත් පූජණීය

ස්ථානයකි.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 1,127,000

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 831,579

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

17

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 575
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62
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්ෑගරල්  දිව්ික සමක්්ය

සබරගමු පළාදත් පිහිටි කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය ශ්රී ලාංකාදේ

මධ් කඳුකර ප්රදේශයත් නිරිත් දිග ත්ැනිත්ලා ප්රදේශයත්

අත්රමැෛ පිහිටි රමණිය පරිසරයකින් යුත් බිම්

ප්රදේශයකි. රුහුණු, මායා, පිහිටි යන ත්රි සිාං ලදයන්

මායා රටට අයත් ප්රදේශයකි. පරිපාලනමය වශදයන්

දිසත්්රික්කය ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 11කට දබෛා

ෛක්වා ඇත්. කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය උතුරු අක්ෂාාංක 6.50 -

7.20 ස නැදගනහිර දේශාාංක 80.10ත් 80.35ත් අත්ර

පිහිටා තිදේ. උතුරින් කුරුණෑගල දිසත්්රික්කයෛ, ෛකුණින්

රත්නපුර දිසත්්රික්කයෛ, නැදගනහිරින් ම නුවර ස 

නුවරඑළිය දිසත්්රික්ක වලින්ෛ, බටහිරින් ගම්ප ස 

දකොළඹ දිසත්්රික්ක වලටෛ මායිම් දේ. කි.මී 48ක් වු

උතුරු ෛකුණු විහිදීමකින් ෛ යුත් දමම ප්රදේශය

ව.කි.මි.1692.8(ව.සැ.645)ක විශාලත්වයකින් යුක්ත්

දේ. ශ්රීලාංකා ඉති ාසදේ දේශපාලන ආර්ථික, සමාජීය,

ආගමික  ා සාංසක්ෘතික දත්ොරතුරු විමසා බලන විට

කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය දෛවනි වනුදේ අනුරාධ්පුරය ස 

දපොදළොන්නරුව දිසත්්රික්කවලට පමණි. ශ්රී ලාංකාදේ

ද ොඳම මිනිරන් නිධිය කෑගල්ල දිසත්්රික්කදේ දබෝගල

පිහිටා ඇත්. කෑගල්ල දිසත්්රික්කය නිරිත් දිග දත්ත්

කලාපයට අයත් වන අත්ර අධික වර්ෂාපත්නයක් ස 

අධික සුර්යත්ාපයක් ලැදබන ප්රදේශයකි. දමෝසම්,

සාංව න  ා වාසුළි මඟින් වර්ෂාව ලැදබන බැවින් වර්ෂය

පුරා වාේත් වු වර්ෂාපත්න රටාවක් ෛැකිය  ැකිය.

ිකව්තරය ලංකා ජාතාාණාය

නනගර නය ලංකා 836,603

ඡරදදය්යිර ලංකාවපඛ්ය  ලංකා 665,817

ජාතායශශීය ලංකායල් ්ම් ලංකාය්ොට්ඨ  ලංකා

වපඛ්ය  ලංකා

11

ග්රා ලංකායව   ලංකා වම් ලංකාගරණාන ලංකා 573

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
63

කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
48

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
43



ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
63

දිස්ත්රික්ක වලට අෛාල දපොදු ෛත්ත්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
48

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
44
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නි
ද
ක්
ත්
න
 ස
ාංඛ

ාව

අ
නු
ම
ත්

ස
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ය්ොළඹ 13 557 2309199 1649716 5 5 3 19 41 93 76 0

ගරම්ත 13 1177 2354000 1681887 5 2 12 13 40 3342 2848 0

්ළුතර 14 762 1261000 930901 4 0 13 10 22 140 124 0

ා නු ර 20 1188 1416000 1086161 4 1 17 12 29 115 113 1

ාතයල් 11 545 508000 391892 0 2 11 5 11 32 30 1

නු රඑළිය 5 491 740000 548971 1 2 5 9 17 97 75 1

ගරල්  19 896 1102000 843470 2 1 17 10 22 2057 1925 2

ාතර 16 650 845000 641047 1 1 15 7 17 1497 1613 1

 ම්බරයතොට 12 576 637000 475510 1 1 10 7 17 1187 1193 1

යතනය 15 435 622709 463726 3 1 13 8 16 1666 1265 1

ාරනරා 5 153 162262 84764 1 0 4 6 5 444 315 2

 වුනිය 4 102 191416 112573 1 0 4 6 7 451 309 1

මු ති් 6 136 134074 71774 0 0 4 6 11 70 56 1

කිලියනොච්චි 4 95 141665 84353 0 0 3 1 4 124 107 0

ාඩ් පු 14 345 601671 383429 1 2 9 5 11 1156 985 2

අම්තර 20 503 691000 486440 1 2 17 7 14 1564 1387 2

ික සමකුණාා ය 11 230 423181 257061 2 0 11 4 10 1035 664 2

කුු ණාෑගර 30 1610 1658000 1304995 1 1 19 15 38 159 145 1

පුවයත ා 16 548 790000 579604 2 0 10 9 16 757 614 2

අනුරධපුරය 22 694 905000 653151 0 1 18 7 22 1816 1501 1

යතොයළොරනු  7 295 419000 314365 0 0 7 5 10 1153 849 2

බන්ල්  15 567 854000 643580 1 2 14 8 34 1390 1257 1

යාොනරගර 11 319 472000 355474 0 0 10 5 14 915 795 3

රවයනපුර 17 575 1127000 831579 2 1 14 8 27 1484 1409 0

්ෑගරල්  11 573 836603 665817 1 0 11 11 18 1236 1142 0



• ඉ ත් දල්ඛණ, දනොත්ාරිස ්ඔේපු දෛවන පිටපත් 

 ා සාංරක්ෂණය කළ යුතු අදනකුත් ලියවිලි  ා 

දල්ඛණ වල භාරකාරත්වය ස  සාංරක්ෂණය 

කිරීම.

• ව ති් ලංකාපිටතවය ලංකානිකුවය ලංකාකිරීා.

• දල්ඛණ ලියාපදිාංචි කිරීම (ඇටර්නි)

• හිමිකම් ලියාපදිාංචි කිරීම (ඉඩම්)

• සිවිල් ලියාපදිාංචි කිරීම (උේපැන්න, 

විවා , මරණ)

• ස තික පිටපත් නිකුත් කිරීමට නියමිත් සියළු 

දල්ඛණ වල ස තික කළ පිටපත් එදසේ ලබා 

ගැනීමට බලය ලත් පුේගලයින්ට නිකුත් කිරීම.

• උේපැන්න, විවා , මරණ දරජිස්ටාර්වරු පත් 

කිරීම ස  විනය පාලනය

• දනොත්ාරිස්වරු පත් කිරීම ස නියාමණය

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප යව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
64

දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

ජාතාධන ලංකා්ර්යයර ලංකා

• ලියතදිපචි ලංකාකිරීා.

• භර්රවය ය ලංකාව  ලංකායල් ඛ්න ලංකාවපරක්ෂණාය.

1.
විවා , උේපැන්න ස  

මරණ දරජිස්ට ාාර්වරු
532

2.
විවා  (අතිදර්ක) 
දරජිස්ට ාාර්වරු

345

3.
උේපැන්න  ා මරණ

දවෛ දරජිස්ට ාාර්වරු 
58

4.
උේපැන්න  ා මරණ

දරජිස්ට ාාර්වරු
27

5.
මුස්ලිම් විවා  

දරජිස්ට ාාර්වරු
297

මුළු ගණන 1259

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
49

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
45

ඉඩම් දරජිස්ට්රාර් කාර්යාල

01.  අම්පාර 23.  කුරුණෑගල

02.  අනුරාධ්පුරය 24.  කුලියාපිටිය

03.  අත්ත්නගල්ල 25.  කෑගල්ල

04.  අවිස්සාදේල්ල 26.  දකොටදපොල

05.  බදුල්ල 27.  ම නුවර

06.  බලපිටිය 28.  මතුගම

07.  මඩකලපුව 29.  මාත්දල්

08.   ලාවත් 30.  මන්නාරම

09.  දකොළඹ 31.  මාත්ර

10.  දෛල්කඳ / නුදේදගොඩ 32.  මාරවිල

11.  ඇල්පිටිය 33. දමොණරාගල

12.  ඇඹිලිපිටිය 34.  මුලතිේ

13.  ගම්දපොල 35.  මීගමුව

14.  ගම්ප 36.  නුවරඑළිය

15.  ගාල්ල 37.  නිකවැරටිය

16.  ද ෝමාගම 38.  පානදුර

17.  ද ොරණ 39.  පුත්ත්ලම

18.   ම්බන්දත්ොට 40.  දේදුරුතුඩුව

19.  යාපනය 41.දපොදළොන්නරුව

20.  කළුත්ර 42.  රත්නපුර

21.  කල්මුදණ් 43.  ත්ාංගල්ල

22.  කිළිදනොච්චිය 44.  ත්රිකුණාමලය

45.  වවුනියාව



ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

1. ජාතාතිතවයති ලංකාව  ලංකාතර්යේෂණාය

(Policy & Research)

• සරල භාෂාදවන් සියලුම චක්රදල්ඛ නිකුත් කිරීම

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල ස ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල ස දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

දවත්  ඳුන්වා දීම

• සියලුම ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල, දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාල ස දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුදේ

දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ ක්රමදේෛ  ඳුන්වා දීම

ස පසු විපරම් කිරීමම

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
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2017  ර්ෂයේ ලංකාඇව්තයම්රතු  ලංකාඅනු  ලංකායයෝජිත ලංකාක්රිය්රී ලංකාවැ ැව්ා

3. ිරයලු ලංකා්ර්ය  ලංකාවඳ  ලංකායතරටු ලංකා්ර්ය  ලංකා්රමාය ලංකා

 ඳුර  ා (Front Office System)

• දමම දපරටු කාර්යාල ක්රමය දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාල 25, ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල 332  ා

ග්රාම නිලධ්ාරී කාර්යාල 14022 තුළ ක්රියාත්මකකිරීම.

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා ග්රාම නිලධ්ාරී කාර්යාල සඳ ා දපරටු

කාර්යාලක්රමය  ඳුන්වාදීම  ා ස්ථාපිත් කිරීම.

• දපරටු කාර්යාල ක්රමය දියත් කිරීම  ා එහි

වැෛගත්කම සම්බන්ධ්දයන් සියලුම දිසත්්රික් දල්කම්

කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල, ග්රාම නිලධ්ාරී

කාර්යාලවල නිලධ්ාරීන් ස සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්

ෛැනුවත් කිරීම  ා පුහුණු කිරීම තුළින් මානව සම්පත්

සාංවර්ධ්නයකිරීම.

2.  ිසත ලංකාඵ දයිත ලංකාවප්ල් තය ලංකාක්රියවයා් ලංකාකිරීා
(Green Productivity Concept)

• දමම සාංකල්පය දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල 25,

ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල 332  ා ග්රාම නිලධ්ාරී

කාර්යාල 14022 තුළ ස සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්

17000 ෛක්වා ක්රියාත්මකකිරීම.

• දම් සම්බන්ධ්දයන් දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල,

ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල  ා ග්රාම නිලධ්ාරී

කාර්යාලවල දසේවදේ නිරත් නිලධ්ාරීන් ස 

සාංවර්ධ්නනිලධ්ාරීන් ෛැනුවත්කිරීම.

•  රිත් ඵලෛායිත්ා සාංකල්පය ක්රියාත්මක කිරීම

සම්බන්ධ්දයන් උපදෛස් ලබා දීම සඳ ා අත්

දපොත්ක් (Manual)නිර්මාණයකිරීම.

• දම් සම්බන්ධ්දයන් දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල,

ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල, ග්රාම නිලධ්ාරී

කාර්යාලවල ස සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරී පුහුණුව ලබා

දීම තුළින් මානව සම්පත් සාංවර්ධ්නයකිරීම.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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2017  ර්ෂයේ ලංකාඇව්තයම්රතු  ලංකාඅනු  ලංකායයෝජිත ලංකාක්රිය්රී ලංකාවැ ැව්ා

4. ාන  ලංකාවම්තවය ලංකා්ළාන්රණාය

(Human Resource Management)

(සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම්කාර්යාල, ප්රාදේශීය

දල්කම්කාර්යාල, ග්රාම නිලධ්ාරීන් ස 

සාංවර්ධ්නනිලධ්ාරීන් සඳ ා)

• සියලුම මාණ්ඩලික  ා සියලුම දක්ෂේත්ර නිලධ්ාරීන්

සඳ ා පුහුණු වැඩසට න්  ඳුන්වාදීම ස 

සාංවර්ධ්නයකිරීම

• සියලුම මාණ්ඩලික  ා සියලුම දක්ෂේත්ර නිලධ්ාරීන්

සඳ ා මානව සම්පත්වල කාර්යය සාධ්නය මැනීම

ස ඇගයීදම්ක්රමදේෛයක් සකස් කිරීම.

• රාජ දසේවදේ  ා පුේගලික දසේවදේ වැටුේ පරත්රය

අඩු කිරීම සඳ ා කුසලත්ාවය ස ත්රඟකාරීත්වය

පෛනම් කර ගත් ක්රමදේෛයක්  ඳුන්වා දීම

• දෛවන දපළ කළමනාකරණය පුහුණු කිරීම  ා

සාංවර්ධ්නය

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

සඳ ා මානව සම්පත් ඒකක (HR Cell) පිහිටුවීම

• තුන්ෛා නීතිය බලාත්මකකිරීම

• සෑම ප්රාදේශීය දල්කම්, දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල  ා

ග්රාම නිලධ්ාරී කාර්යාලකම ගුණාත්මකභාවය වැඩි

දියුණුකිරීම සඳ ා CheckList  ඳුන්වා දීම

•  දිසි පරීක්ෂණ ඒකක  ඳුන්වා දීම (පැමිණිලි

විමර්ශනය ස එම කාර්යාල පරීක්ෂා කිරීම)

5. අරතර් ලංකා්ළාන්රණා ලංකාතරඟ ලංකාවපිකධනය ලංකාකිරීා

(Internal Management Competition)

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල 25, ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල

332  ා ග්රාම නිලධ්ාරී කාර්යාල 14,022 තුළ ස සාංවර්ධ්න

නිලධ්ාරීන් සඳ ා විවිධ්ත්වදයන් යුතු අන්ත්ර්

කළමනාකරණ ත්රඟ ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් නිලධ්ාරීන්

දිරි ගැන්වීම.

6. ිකයශ  ලංකාශිෂයවය  ලංකාපිිසනැමීා. (Foreign Training & 
Scholarships)

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාල 25, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල 332  ා ග්රාම නිලධ්ාරී කාර්යාල 14,022 තුළ

ස සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් සඳ ා විදේශ ශිෂත්ව ලබා

දීම තුළින් ඔවුන් තුළ ආකල්පමය සාංවර්ධ්නයක් ඇති

කිරීම  ා දසේවකයින් අභිදප්රේරණයකිරීම.
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7. යතොරතුු  ලංකාතක්ෂණාය

(Information Technology)

• E-citizen පුරවැසි දසේවා ප්රඥේතිය ක්රියාවට නැාංවීම

 ා දිරිමත් කිරීම

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

සඳ ා වා න කළමනාකරණ පේධ්තියක්  ඳුන්වා දීම

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

සඳ ා කඩෛාසි භාවිත්ය අවම කිරීදම් පේධ්තියක්

 ඳුන්වා දීම

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

සඳ ා ත්ත්කාල (online) විභාග ක්රමයක්  ඳුන්වාදීම

සඳ ා ශකත්ා අධ්යනයක් සිදුකිරීම.

• සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව

සඳ ා සාංවර්ධ්න වාපෘති පිළිබඳව අාංග සම්පුර්ණ

ෛත්ත් පේධ්තියක්  ඳුන්වා දීම

8. අරතර්න  ලංකාබිහියදොර ලංකානිර්ාණාය ලංකා

(Internet Gateway)

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය  ා ස්වදේශ කටයුතු

අමාත්ාාංශය යටදත් ක්රියාත්මක වන දිස්ත්රික් දල්කම්

කාර්යාල, ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල, ග්රාම නිලධ්ාරීන්,

සාංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් ස දරජිසට්්රාර් ජනරාල්

දෛපාර්ත්දම්න්තුව අත්ර එකම අන්ත්ර්ජාල බිහි දෛොරක්

දලස ක්රියාත්මක වන පරිදි ජාල ගත් කිරීම

• ඒ සඳ ා අවශ පරිගණක  ා අෛාළ අදනකුත් 

උපාාංග ලබා දීම 

• පුහුණුව ලබා දීම 

• ෛැනුවත් කිරීම 

9. ජාතාේධන ලංකාිකයදම් ලංකාජාතාගරතිය ලංකාඅරතර්න ය ලංකා ර  ලංකා

තවය්ලීන  ලංකාවම්බරධ ලංකාිකය ලංකා ැකි ලංකාාෘන්්පගරයක් ලංකා

නිර්ාණාය ලංකාකිරීා ලංකා

(Software for online connection through 
Internet)

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය, අදනකුත් සියලුම

අමත්ාාංශය  ා දෛපාර්ත්දම්න්තු මඟින් දිසත්්රික් දල්කම්

කාර්යාල  ා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාල දවත් ලබා

දෛනු ලබන සියලුම ප්රතිපාෛනයන්හි ප්රගතිය එම

ප්රතිපාෛන ලබා දුන් සියලුම අමාත්ාාංශ  ා

දෛපාර්ත්දම්න්තු දවත් නිරීක්ෂණය කිරීම, අධීක්ෂණය

කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම, ඇගයීම  ා පසුවිපරම්

කිරීමට  ැකිවන පරිදි අන්ත්ර්ජාලය  ර ා ත්ත්කාලීනව

(Online) සම්බන්ධ් විය  ැකි මෘදුකාාංගයක් නිර්මාණය

කිරීම

• ඒ සඳ ා අවශ පරිගණක  ා අෛාළ අදනකුත් උපාාංග

ලබා දීම

• පුහුණුව ලබා දීම

• ෛැනුවත්කිරීම

10.නි  ලංකායාය  ර ලංකා- නනතති ලංකානනත ලංකායව  ය ලංකා ඳුර   ා ලංකා

(Nilamehewara – Presidents’ Peoples Service)

නිල දමද වර ජාංගම දසේවාව ක්රියාත්මක කිරීම තුලින්

ම ජනත්ාවදේ දුක්ගැනවිලි, ගැටළු  ඳුනාගැනීම,  ඳුනාගත්

ගැටළු විසඳීමට දයෝජනා ඉදිරිපත්කිරීම
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11. ඵ දයීත ය ලංකා(Productivity)

• සියලුම සියලුම දිස්ත්රික් දල්කම් කාර්යාල, ප්රාදේශීය

දල්කම් කාර්යාල  ා දරජිසට්්රාර් ජනරාල්

දෛපාර්ත්දම්න්තුව සඳ ා  රිත් විගණනයක්  ඳුන්වා

දීම

• දසේවාලාභීන් සඳ ා ඵලෛායීත්ාවය වර්ධ්නය කිරීම ස 

 ඳුන්වා දීම

• ෛැනුම් කළමනාකරණය ස නව දසොයාගැනීම් සඳ ා

රාජ දසේවකයින් දිරිමත් කිරීම

• ඵලෛායීත්ා සාංකල්පය රාජ දසේවකයින් අත්රට දගන

යාම සඳ ා

- ෛැනුවත්කිරීදම්ක්රමදේෛ  ඳුන්වා දීම

- පුහුණු අත්දපොත්නිර්මාණයකිරීම

- ප්රදයෝගික පුහුණුව

12. ජාතාතිවපව්්රණා ලංකා(Reforms)

• ප්රතිඵලෛායක ස ඉලක්ක ගත් සැලසුම් ක්රමදේෛයක්

 ඳුවන්වා දීම.

• දසේවාලාභීන් ස දසේවාෛායකයින් අත්ර මනා

සම්බන්ධීකරණ ක්රමදේෛයක්  ඳුන්වාදීම, දිරිමත්කිරීම

 ා සාංවර්ධ්නය.

• නවීන කළමනාකරණ සාංකල්ප ක්රම,නීතිරීති පිළිබඳව

ෛැනුවත්භාවය වර්ධ්නය කිරීම සඳ ා

මාර්දගෝපදේශනය සැපයීම.

• නවීන ප්රතිසාංසක්රන ඒකක (Reform cells) සෑම

දිසත්්රික් දල්කම් කාර්යාලයකම ස දරජිසට්්රාර්

ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුදේ ස්ථාපිත් කිරීම  ා

ක්රියාත්මකකිරීම.

14. යරජිව්ට්රර් ලංකානනරල්  ලංකායදතර්තයම්රතු  ලංකා
(Department of Registrar General)

දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෛපාර්ත්දම්න්තුව සඳ ා ෛැනට

පරිදලෝඛනය (Scan) දනොකරන ලෛ උපත්, මරණ  ා

විවා ස තික පරිදලෝඛනය කර ෛත්ත් පේධ්තියට

ඇතුලත්කිරීම.

• 2009 ෛක්වා දමම කාර්යය සිදුවී ඇති අත්ර ඉදිරියට ෛ

සිදුකරදගන යාම

• දම් තුලින් ශ්රී ලාංකාදේ ඕනෑම ප්රාදේශීය දල්කම්

කාර්යාලයකින් පිටපත් ලබා ගැනීදම්  ැකියාව ඇති

කිරීම මඟින් අඩු කාලයකින් දසේවාලාභීන්  ට දසේවය

සැපයීමටකටයුතුකිරීම

• ඊ - උපත්, මරණ  ා විවා ෛත්ත් පේධ්තිය ආරදයන්

දිවයිදන් ඕනෑම ත්ැනකින් පිටපත් ලබා ගැනීදම්

 ැකියාව

අනුරාධ්පුර සාංචාරක නිවාසය  

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
54

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
49

13. සුබවධන ත සු්ම්

(Welfare Fascilities)

• රාජ දසේවකයින් සඳ ා ස න පෛනම මත් නිවාස

සැපයීදම්ක්රම වැඩිදියුණුකිරීම.

• ස නෛායී පෛනම මත් රජදේ සාංචාරක නිවාස, නිවාඩු

නිදක්ත්න ප සුකම් රජදේ දසේවකයින් දවත් සැපයීම.



ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය

අතිගරු ජනාධිපති, දමත්රිපාල සිරිදසේන මැතිතුමාදේ

නියමදයන් ස අග්රාමාත් ගරු රනිල් වික්රමසිාං 

මැතිතුමාදේ උපදේශකත්වදයන් නිලදමද වර

ජනපති ජනත්ා දසේවය ජාතික වැඩසට න, ස්වදේශ

කටයුතු අමාත් ගරු වජිර අදේවර්ධ්න මැතිතුමාදේ

නායකත්වය යටදත් ම ජනත්ාවදේ කලක පටන්

දනොවිසඳී ඇති ගැටළු දිස්ත්රික්  ා ප්රාදේශීය කාර්යාල

මට්ටමින්  ඳුනාදගන, එම ගැටළුවලට අෛාල

අමාත්ාාංශ  ා දෛපාර්ත්දම්න්තු සම්බන්ධ් කර

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ තුළ ජනත්ාවදේ සියළුම

ගැටළු එකම ව ලක් යටදී විසඳා ගැනීම සඳ ා අවශ

ප සුකම් සලසාදීදම් අරමුණින් ආරම්භ කරන ලදී.

එහිදී ජනත්ාවට දමදත්ක් දනොවිසඳී ඇති ගැටළු එනම්,

ජාතික  ැඳුනුම්පත් දනොලැබීම, වා න රියදුරු බලපත්ර

දනොලැබීම, උපත්  ා විවා , මරණ ස තික ලබා

ගැනීමට දනො ැකි වීම, ඉඩම් ගැටළු දනොවිසඳීම,

නිවාස ප්රශන්, ආපෛා ගැටළු, කෘෂි කර්මාන්ත්යට අෛාල

ගැටළු, ජල ගැටළු, වැඩිහිටි දීමනා ගැටළු, ආදී

දමදත්ක් කිසිදවකුදේ අවධ්ානයට ලක් දනොවී පැවති

ජනත්ා ගැටළු වලට ස්වදේශ කටයුතු අමාත් ගරු වජිර

අදේවර්ධ්න මැතිතුමාදේ සාංකල්පය අනුව, ජනත්ාව

අප දවත් පැමිණීම දවනුවට අප විසින් ජනත්ාව දවත්

යාම සඳ ා සැලසුම්කරන ලෛ වැඩසට නකි.

දමම ජාතික වැඩ සට දනහි පළමු අදියර, අතිගරු

ජනාධිපතිතුමාදේ දිස්ත්රික්කය වන දපොදළොන්නරුව

දිසත්්රික්කදයහි ක්රියාත්මක කරන ලෛ අත්ර ඉන් ඵලෛායී

විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත්. දෛවන ජාතික

වැඩසට න දලස ස්වදේශ කටයුතු අමාත් ගරු වජිර

අදේවර්ධ්න මැතිතුමාදේ දිස්ත්රික්කය වන ගාල්ල

දිසත්්රික්කදේ ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ 19ක් තුල

ගැටළු 250,000කට ආසන්න ප්රමාණයකට විසඳුම්

ලබාදීදම් අෛ සින් 2016 ඔක්දත්ෝම්බර් මාසදේ සිට

2017 ජනවාරි 14 ෛක්වා දමම නිල දමද වර ජනපති

ජනත්ා දසේවය වැඩසට න ඉත්ා සාර්ථක අන්ෛමින්

ක්රියාත්මක දවමින් පවතින අත්ර ඉතිරි දිස්ත්රික්ක 23

සඳ ාෛ දමම වැඩසට න 2017 වර්ෂදේදී සැලසුම් කර

ඇත්.

ව් යශ  ලංකා්ටයුතු ලංකාඅාතයප ය
75

නි  ලංකායාය  ර ලංකානනතති ලංකානනත ලංකායව  ය

නි යාය  ර ලංකානනතති ලංකානනත ලංකායව   

ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය

2016-2017

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
55

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
50

ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය
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නි  ලංකායාය  ර ලංකානනතති ලංකානනත ලංකායව  ය - ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය

භූමි ප්රමාණය (ව.කි.මී.) 1652

ජනග නය 1,102,000

පවුල් සාංඛාව 276,377

පළාත් පාලන ආයත්න සාංඛාව 20

ම  නගර සභා 01

නගර සභා 02

ප්රාදේශීය සභා 17

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාස 

සාංඛාව
19

මැතිවරණ දකොට්ඨාස ගණන 10

ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් සාංඛාව 896

ලියාපදිාංචි ඡන්ෛෛායකයින් 

සාංඛාව
833,891

ගම්මාන සාංඛාව 2477

ෛරිද්රත්ාවය 9.9

විරැකියා අනුපාත්ය 4.6

මූලි් ලංකායතොරතුු - ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය

නි  ලංකායාය  ර ලංකාවඳ  ලංකාඉදිිසතවය ලංකාවු ලංකාගරැටළු ලංකාවරප ය

දිස්ත්රික්කදේ ප්රා.දල්.දකොට්ඨාස සාංඛාව 19

පැවැත්වූ නිල දමද වර සාංඛාව 21

ඉදිරිපත්වු ගැටළු සාංඛාව 140,956

විසඳන ලෛ ගැටළු සාංඛාව 137,681

ගැටළු විසඳීදම් ප්රගතිය (%) 97.7%

ජාතික මට්ටමින් විසඳිය යුතු ගැටළු 

සාංඛාව
3275

නනත ට ලංකා බ ලංකාන්ර ලංකාජාතාති භ ලංකා  ලංකාමූ ය ලංකා ටින්ා ලංකා ලංකා

භාණ්ඩ  ා දසේවා ලබා දුන් ප්රතිලාභීන් සාංඛාව  56402

මුළු භාණ්ඩ  ා දසේවා සාංඛාව                          67064

 බ ලංකාන්ර ලංකාභණ්ඩ ලංකා  ලංකායව     ලංකාදළ ලංකාමු ය ලංකා ටින්ා

ු .මි.26.69

නි  ලංකායාය  ර ලංකායටයවය රනයේ දළ ලංකාආදයා

ු .මි. 23.35

(ිසයන්ු  ලංකාබ තත්ර ලංකාාගිර ලංකා ද ලංකාදළ ලංකාආදයා)
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නි  ලංකායාය  ර ලංකානනතති ලංකානනත ලංකායව  ය - ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය

ජාතා. යල් . ය්ොට්ඨවය ග්ර.නි. වම් ලංකාවපඛ්ය 

අක්මීමණ 63

අම්බලන්දගොඩ 36

බේදේගම 70

බලපිටිය 52

දබන්දත්ොට 51

දබෝදේ දපෝේෛල 44

ඇල්පිටිය 51

කඩවත්සත්ර 50

දගෝනාපීනුවල 19

 බරාදුව 59

හික්කඩුව 97

ඉමදුව 43

කරන්දෛණිය 40

නාදගොඩ 53

දනළුව 34

නියාගම 34

ත්වලම 36

වැලිවිටිය දිවිතුර 20

යක්කලමුල්ල 44

එකතුව 896

අප  ලංකාඅනු  ලංකා  ලංකාව්ත්රීප ලංකාපුු ෂ ලංකාභ ය ලංකාඅනු 

නනගර නය ලංකා- 2016 

ගාල්ල දිස්ත්රික්කදේ ග්රාමීය අාංශදේ ජනග නය, මුළු

ජනග නදයන්  85% ක ප්රතිශත්යක් ගනී.

අප ය නනගර නය

නාගරික 136,869

ග්රාමීය 934,866

වතු 19,266

එකතුව 1,091,000

 ර්ගරය නනගර නය

ස්ත්රී 567,831

පුරුෂ 523,169

එකතුව 1,091,000

නගරිස් ලංකා

136,869

ග්රමීය ලංකා

934,866

 තු ලංකා ලංකා19,266

ව්ත්රීප ලංකා ලංකා567,831පුු ෂ ලංකා ලංකා523,169

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
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අප ය නනගර න ජාතාති තය

කෘෂිකර්මාන්ත්ය 32.6

කාර්මික 28.3

දසේවා 39.1

්ර්ාරත ලංකාඅනු  ලංකානනගර න ලංකාජාතාති තය

්ෘෂි්ර්ාරතය

33%

්ර්මි්

28%

යව  

39%

නි ව ලංකාඅ යත

ඉඩම් ලංකාවප ර්ධන ලංකාආඥ ලංකාතනත ලංකාව  ලංකාඉඩම් ලංකාජාතාධන ලංකා ලංකා

(ිකය  ෂ ලංකාිකිපිකධන) තනත ලංකායටයවය ලංකායබද ලංකා  ලංකාඇති ලංකාඉඩම් ලංකා

පිළිබඳ ලංකාිකව්තර

නිකුවය ලංකා්ර ලංකාඇති ලංකාඉ.වප.ආ. බ තත්ර ලංකාගරණාන 93,175

නිකුත් කර ඇති ඉ.සාං.ආ. 

දීමනාපත්ර ගණන

පිඹුරක් සහිත්

දීමනා පත්ර 

ගණන
30,552

මැන නැති 

(ජයභූමි)දීමනා

පත්ර ගණන
28,392

නිකුත් කර ඇති නියාෛන සාධ්න පත්ර ගණන 2,422

ඉ.සාං.ආ දීමනා පත්ර නිකුත් කිරීමට ඉතිරිව 

ඇති බලපත්ර ගණන
39,907

ාතෘ ලංකාාරණා ලංකාඅනුතතය ලංකා

(වජී  ලංකාඋතවය ලංකා(100000්ට) 
22

ළදු  ලංකාාරණා ලංකාඅනුතතය ලංකා ලංකා

(වජී  ලංකාඋතවය ලංකා1000 ්ට)
7.5

ළා ලංකාඅඩු ලංකාබර ලංකාජාතාති තය ලංකා ලංකාඅවු. 1 - 2 % 14.87

ළා ලංකාඅඩු ලංකාබර ලංකාජාතාති තය ලංකා ලංකාඅවු. 2 - 5 % 27.26

යඩපුණ ලංකාඋණා ලංකායරෝගීර ලංකා ර්ත ලංකාවීා 947

ාන  ලංකාන  ලංකාභීති් ලංකාාරණා ලංකා ර්ත ලංකාවීා 1

ජාතාධන ලංකායවෞඛ්ය ලංකාවපරල් ලංකාදවයතයර

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
58

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
53

මුළු ලංකානි ව ලංකා 282,555

යතොල්  ලංකාඅතු ලංකායවිකලි ලංකා්ළ ලංකානි ව ලංකා 211

ත ඩු ලංකා ලංකායවිකලි ලංකා්ළ ලංකානි ව ලංකා 4,865

්තරු  ලංකා්ළ ලංකායුතු ලංකානි ව ලංකා 30,555

අඩක් ලංකාඉදි්ළ ලංකානි ව ලංකා 12,555

ඉඩාක් ලංකානැති ලංකානි ව ලංකානැත ලංකාතවුල්  ලංකා 8,982

ඉඩාක් ලංකාඇති ලංකානි ව ලංකානැති ලංකාතවුල්  ලංකා 2,985

ත ්ලි්  ලංකාකුලියට/බශදට ලංකා

ිරටින ලංකා
1,737

ව්ථිර ලංකාතදිපචියට ලංකාකුලියට/බශදට ලංකා

ිරටින ලංකා
1,605

රැකිය  ලංකාවඳ  ලංකානි  ලංකානි ව   ලංකා

ිරටින ලංකා
511

ිකන්ලිය ලංකානැති ලංකා 4,433

ාර්ගර ලංකාත සු්ම් ලංකානැති ලංකා 6,356

වනීතරක්ෂ් ලංකාත සු්ම් ලංකානැති 6,806

තනීය ලංකාන ය ලංකානැති ලංකා 11,729
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නි  ලංකායාය  ර ලංකානනතති ලංකානනත ලංකායව  ය - ගරල්   ලංකාදිව්ික සමක්්ය

නනත ට ලංකාන්ර ලංකාජාතාති බ නති් ලංකාාට්ටමිර ලංකාිකවඳීාට ලංකාඇති ලංකාගරැටළු

 බ න්ර ලංකාජාතාති භය ගරණාන

ඇව් ලංකා්ණ්ණාඩි 10488

යරෝද ලංකාපුටු ලංකා 39

අවය ු 17

කිහිලි්ු  ලංකා 12

වාන ලංකායව   ලංකාය නවය ලංකාආධර 443

 ැඩිහිටි ලංකා ැඳුනුම්තවය 3906

ඉඩම් ලංකා ාන ලංකාතත්ර ලංකා  ලංකාබ තත්ර ලංකා 2865

ජී යනෝතය ලංකාවඳ  ලංකාඋත්රණා ලංකා  ලංකා

යරෝතණා ලංකාද්ර ය ලංකා 3048

නි ව ලංකාවඳ  ලංකාිරයාරති ලංකාාළු ලංකා 3073

ක්රීඩ/ද ම් ලංකාතවල්  ලංකාඋත්රණා,ආතද ලංකා

ආධර ලංකා  ලංකාය නවය 1235

නති් ලංකා ැඳුනුම්තවය ලංකාගරණාන ලංකා 16205

උප්තැරන,ික   ලංකා  ලංකාාරණා ලංකාව ති් ලංකා

පිටතවය ලංකාගරණාන 18282

ලියතදිපචි යනොවූ ලංකා

ික   ලංකාලියතදිපචි ලංකාකිරීම් 49

ිසයන්ු  ලංකාබ තත්ර(න  ලංකා  ලංකාවපය ෝධන

අයනකුවය යව  ) 7037

ප්රා.දල්.

දකොට්ඨාසය

දක්ෂේත්රය

ඉඩම්
දිවි

නැගුම
නිවාස එකතුව

1 නියගරා 525 230 755

2
 ැලිිකටිය ලංකා

දිිකතුර ලංකා 142 142

3 ඇල් පිටිය 0

4 බශයශගරා 366 366

5 හික්්ඩු 465 465

6
අම්බ රයගරො

ඩ ලංකා 136 136

7 ්ඩ වය ලංකාවතර 0

8  බරන් 338 338

9 ඉාන් 200 200

10 යක්් මුල්  0

11 යබරයතොට 0

12 බ පිටිය 66 66

13 ්රරයදණිය 0

14 යනළු 80 80

15 අක්මීාණා ලංකා 21 179 20 220

16 යගරෝනපීනු  78 78

17
යබෝයප් ලංකා

යතෝශද 127 127

18 ත  ා 302 302

19 නයගරොඩ 0

එ්තු 692 2333 250 3275
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