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ෙැඳින්වීෙ 
 

 

ජහ අගේ ගෞබහය ව අ රීමේභ වහ ්රී ර හගේ න අඳමක  යක්ණඹ ගතන  ර්ධනඹ රීරිභ, න  යක්ණ 

ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ගභගවය ගේ. ගභභ ගභගවය ව අ රීමේභ උගදහ විවිධ ක්රිඹහහයඅ 2016 ර්ඹ රුරදී න 

 යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු විසන් සදු යන රදී. එභ ර්ඹ රුර ක්රිඹහමකභ යන රද ළස නයුරු ඳවත දක්හ ඇ අ 

ශයමුණු යහ ශඟහවීභන විලහර ලගඹන් දහඹ විඹ. 

 

 භහජ ව ඳහරිරි ප්ර අරහබ  අයහය රඵහ ළනීභ ව අ රීමේභ වහ උඳරිභන ආයණඹක්  යක්ණඹ රීමේභ. 

 යගට් දළ ශලයතහඹන් පුයහලීභ වහ වහ දළ ළඳයුභ ඉවශ නළ වීභ උගදහ  ජහ අ නහ සථහඳනඹ රීමේභ ව 

ඒහ ශභනහයණඹ රීමේභ. 

 ජහ අ න ගෂේත්ර ප්ර අඳමක අඹ වහ න  යක්ණ ආඥහ ඳනගමක විි  විධහන රන ශනුූලර නහන්තයර ආයක්හ 

ලක් අභමක රීමේභ. 

 යජගේමක, ප්රජහගේමක පුධතිය ශ ලගේමක වබහගිමකගඹන් ගධතලගේ රු ප ළසභ ඉවශ නළ වීභ. 

 ඳර්ගේණ, ශධයහඳන ව යහප්ති අ ඹන ශ ල ්සගේ ජහ අ න අඳමක  ර්ධනඹ වහ තහක්ණි වගඹෝඹ 

රඵහදීභ. 

 ප්රජහ න ශභනහයණ ළස නයුරු  ර්ධනඹ රීමේභ. 

 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ප්රධහන හර්ඹහර භට්නගඅදී තහක්ණි ශ ල 07 ක් ඹනගමක ක්රිඹහමකභ ගේ. එනඅ, භහජ 

න විදයහ ව න යහප්ති අ ,න විදයහ ව න ශභනහයණ, න  ණන වහ භූ විදයහ ගතතයරු ප, ඳරිය  යක්ණ වහ 

ශභනහයණ, න ඳර්ගේණ, ශධයහඳන වහ  ර්ධන, න ආයක්ණ ව නී අ ක්රිඹහමකභ රීමේභ ව ළරසුඅ ව ප්ර අ 

ඳහරන ඹන ශ ල ගේ. ගභඹන ශභතය ගදඳහර්තගඅන්රුගේ එදිගනදහ ූලරය ශභනහයණ ව ඳරිඳහරන නයුරු පිළිගියන් 

මුදල් ශ ලඹ ව භහන අඳමක ශභනහයණ, ඳරිඳහරන ව ආඹතනි  ර්ධන  ශ ලඹ ඹන ශ ල භගින් සදු යයි. 

 

ගභභ ශ ල භගින් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ළස නයුරු පිළිඵ දීර්ක ගතතයරු ප විසතයඹක් ඉදිරිගේ දක්හ ඇ අ ඳරිජේග ද 

භගින් විග්රව ගගර්. ගභභ ගෂේත්ර ක්රිඹහහයඅ ශඅඳහය, ශනුයහධපුයඹ, ඵදුල්ර, භසරපු, හල්ර, අඳව, වඅඵන්ගතතන, 

ළුතය, භවනුය, ෆල්ර, කු පණෆර, භහතගල්, භහතය, ගභතණයහර, නුයඑළිඹ, ගඳතගශතන්න ප, පුමකතරභ, යමකනපුයඹ, 

ත්රිකුණහභරඹ, වුනිඹහ, මුර අේ, භන්නහයභ ව රීියගනතජේි ඹන සථහන ර පිිටටි දිහන හර්ඹහර භගින් ක්රිඹහමකභ යනු 

රළ ගේ. ගභභ දිහන්ගේ නයුරු  ගතශම, යමකනපුයඹ, නුයඑළිඹ, ශනුයහධපුයඹ ව රීළිගනතජේිඹ ඹන සථහන ර සථහඳනඹ 

ය  අගඵන ශහඳ නි ගඹෝජය න  යක් හර්ඹහර භගින් ශීකක්ණඹ යනු රළගේ. 

 

ගභභ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ පුහුණු ළස නවන් නුයඑළිගේ පිිටටි ්රී ර හ න විදයහඹතනගේදී එිට ශධයක් /  න  යක් 

(ශධයහඳන) ගේ ූලියමකඹ ඹනගමක සදු යයි. 

 

ශ අගර් න  යක් ජනයහල් ( න ඳර්ගේණ, ශධයහඳන වහ  ර්ධන ) විසන් ඳර්ගේණ නයුරු, ශීකක්ණඹ ය 

අඵන්ීකයණඹ යනු රළගේ. ගභභ නයුරු කුමල්ගඳතර ව ඵදුල්ර ඹන සථහන ර පිිටටි ඳර්ගේණ භධයසථහන ්සගේ 

ක්රිඹහමකභ ගේ 
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01 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

්ෙකජා ලාවන ලාවිදයක ලා්ෙ ලාවන ලාවයකප්ති අ ලාභි   

 

1.1 ෙැඳින්වීෙ 

 

ජහ අ භට්නගඅ යහප්ති අ ව දළනුමක රීමේගඅ ළස නවන් ගභන්භ සඹළුභ වබහගිමක ව භහජ න 

විදයහ ළස නවන්  ර්ධනඹ ව ශීකක්ණඹ, යහප්ති අ ළස නවන් ළරසුඅ රීමේභ ව ඒ වහ බීජ 

ඳළර නිසඳහදනඹ, පුහුණු වහ යහප්ති අ  ළස නවන් වහ ශලය යන මු්රිත රය ළසීභ ව ශන ප්රජහ 

දවහ ප්රධහන භට්නගඅ ආදහඹඅ උඳදන යහඳෘ අ ළරසුඅ රීමේභ ව ක්රිඹහමකභ රීමේභ ඹනහදී නයුරුර 

නියතවීභ  භහජ න විදයහ ව න යහප්ති අ ශ ලගේ ම්අ ගේ. ගභභ ශ ලඹන වබහගිමක න හ ව 

වබහගිමක න ශභනහයණඹ වහ ශලය භහර්ගෝඳගධතල ළසීභද ඳළමේ  අගේ. සබහවි 

නහන්තය ර සදු යන ප්රජහ න ශභනහයණ නයුරු ර ම්භද ඳළමේ  අගඵන්ගන් භහජ න 

විදයහ ව න යහප්ති අ ශ ලඹ ගතඹ. 

 

1.2 භි මේ ලාරධකන ලාපකර්  ලාාකර න් 

 

භවජනඹහ දවහ ගඳතදු දළනුමක රීමේගඅ ළසනවන් ඳළළමකවීභ. 

 

න විදයහ  ර්ධන ළසනවන් පිළිඵද විවිධ ඳහර්ලස ණ්සහඹඅ ගත යහප්ති අ ගේහන් ළඳමභ. 

 

භවජනඹහ අඵන්ධ ය න්නහ විවිධ  පක් ගයෝඳණ ළසනවන් ක්රිඹහමකභ රීමේභ. ඒ ඹනගමක 

 ගරු  ර්ධනඹ. 

 වබහගිමක  යක්ණ  පක් ගයෝඳණ ළසනවන්. 

 භහර් ගදඳ  පක් ගයෝඳණඹ රීමේගඅ ළසනවන්. 

 න හ / ෘෂි න හ 

 බීජ ඳළර නිසඳහදනඹ ඹනහදී හර්ඹඹන් ඉටුගර්. 

 

සබහවි න අඳමක ආයක්හ රීමේභන ව ශභනහයණඹ රීමේභන වබහගිමක න 

ශභනහයණ ළසනවන් ක්රිඹහමකභ රීමේභ. 

 

 

1.3 ආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ 

 

ගභභ ශ ලඹ න  යක්යගඹකුගේ ප්රධහනමකඹ ඹනගමක ක්රිඹහමකභ ගේ. ශ ලගේ ප්රධහන හර්ඹ 

බහයඹන් ඉටු රීමේභ වහ වහය න  යක්යගඹකු න  යක්න වහඹ ගේ. ක්ගේත්ර 

ක්රිඹහහයඅ සඹල්රභ  රහඳ නිගඹෝජය න  යක් ප ඳසගදනහගේ ශීකක්ණඹ ඹනගමක දිහ න 

හර්ඹහර භගින් ගභගවඹනු රඵයි. 
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1.4. වන ලා ්ිර්ෂණය ලා මදඳකර්හම්පන්තුමේ ලා රක ධන ලා වි ද්ප ලා භ වැ  ලා  ේම්  ලා දුදු ලා පරනු ලා ං න ලා

ක්රි කපකරප්ප ලා 

 

1.4.1 බීජා ලාඳැළ ලා්ප්  ලාක රීෙ 

 

න යහප්ති අ නයුරු දවහ ශලය යන බීජ ඳළර න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ  ඳළර තහන්ර 

නිඳද න රදි. 2016 ගර් නිඳදන රද  අපර්ණ බීජ ඳළර   යහ 500,000 රී. 

 

නිඳදන රද අපර්ණ බීජ ඳළර  යහගන් බීජ ඳළර 154,548 ක් ශගරවි යන රද ශතය 309,548             

ක්  පක් ගයෝඳණ ළස නවන් දවහ ශගනකුමක  යහජය ව යහජය ගනතන ආඹතනරන ගනතමිරගේ  

රඵහගදන රදි. ඉ අරිඹ “නගයෝඳහ” ජහ අ  පක් ගයෝඳණ ළස නවන ව  ගරු  ර්ධන ළසනවන් 

ළනි න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ළස නවන් දවහ ගඹතදහ න්නහ රදි.  

බීජ ඳළර නිසඳහදනඹ පිළිඵද ළඩිදුය  ගතතයරු ප ගු1.1 භගින් දළක්ගේ. 

 

වගුව ලා1.1 ලාබීජා ලාඳැං ලානිණ ඳකදන  

 

දි්කව බීජා ලාඳැං ලානිණ ඳකදන  
භමළවි ලාපං ලා

්ිඛ්යකව 

මනොමිමේ ලානිකු්  ලාපං ලාඳැං ලා

්ිඛ්යකව 

ළුතය 41,500 19,255 20,772 

අඳව 16,000 4,868 19,238 

කු පණෆර 23,750 25,550 7,537 

පුමකතරභ 33,750 4,610 24,883 

යමකනපුයඹ 65,500 13,215 447 

ෆල්ර  20,500 6,440 16,748 

හල්ර  10,500 8,048 8,705 

භහතය  10,750 6,004 13,215 

වඅඵන්ගතතන  18,500 11,040 19,798 

ඵදුල්ර 10,750 962 9,038 

නුයඑළිඹ 8,750 1,799 5,751 

භවනුය  10,750 4,613 12,091 

භහතගල් 8,500 4,337 3,912 

ගභතණයහර 15,750 2,601 8,609 

ශඅඳහය 18,750 7,670 11,080 

ශනුයහධපුයඹ 19,000 10,338 8,662 
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ගඳතගරතන්න ප 18,750 3,155 15,294 

ත්රිකුණහභරඹ 25,750 1,363 21,185 

භසරපු 18,750 5,904 14,889 

වුනිඹහ 18,500 281 16,077 

භන්නහයභ 16,750 210 14,239 

මුර අේ 35,500 3,133 23,511 

රීියගනතජේිඹ/ඹහඳන

ඹ 
33,000 9,152 13,867 

එපතුව 500,000 154,548 309,548 

 

1.4.2 දැනුව්  ලාක රීම්ප ලා්ෙ ලාවයකප්ති අ ලාවැස ලා්ේෙන් ලා 

 

ශ  1.2ගුගේ දළක්ගන දළනුමක රීමේගඅ ව න යහප්ති අ ළස නවන් ශදහර හර ඳරිජේගයදඹ රුර සදු 

යන රදි. 

 

වගුව ලා1.2 ලා ලාදැනුව්  ලාක රිම්ප ලා්ෙ ලාවන ලාවයකප්ති අ ලා ලාවැස ලා්ේෙන් ලා   

 

වර්ග  ්ිඛ්යකව 

දළනුමක රීමේගඅ ළස නවන් 505 

අභන්ත්රණ ව ළසමුළු 67 

ප්රදර්ලන 08 

තයඟ ව ගනමක ළසනවන් 470 

එපතුව 1,050 

 

1.4.3 ්ොකගි් ව ලාරු්ෂ ලාමරෝඳය ලාවැස ලා්ේෙන් 

 

“න ගයෝඳහ” ජහ අ  පක් ගයෝඳණ ළසනවන ක්රිඹහමකභ රීමේගඅ ම්භ ඳළමේ  අගඵන ප්රධහන ආඹතන 

ශරුරින් එක් ආඹතනඹක් න්ගන් න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුයි. බීජ ඳළශ 3,42,355 ක් “න 

ගයෝඳහ” ළසනවන ඹනගමක සදුයන ඳළර සටුවීගඅ නයුරු රන ගඹතදහ ළනීභ දවහ සඹළුභ දිසත්රික් 

ගල්අ පන් ගත රඵහගදන රදී.   
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එඹන ශභතය, න යහප්ති අ ළස නවගන් හර්ෂි ළස ළරළසභ ඹනගමක ඳවත වන්  පක් ගයෝඳණ 

නයුරු සදු යන රදී. ගභභ ළස නවන් ප්රධහන ලගඹන් ්ක්ගතෝඵර් 01 න දින සන ්ක්ගතෝඵර් 30 

දක්හ හර ඳරිජේගයදඹ රුර සදු  යන රදී. ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 1.3 ඹනගමක දක්හ ඇත. 

 

වගුව ලා1.3 ලාරු්ෂ ලාමරෝඳය ලාක්රි කපකරප්ප 

 

ක්රි කපකරප්ප වැස ලා්ේෙන් ලා්ිඛ්යකව 

භහර් ගදඳ  පක් ගයෝඳණඹ රීමේභ  04 

ජරහධහයර ව   ඉවු පර  පක් ගයෝඳණඹ රීමේභ 08 

ඳහළල්ර  පක් ගයෝඳණඹ රීමේභ 136 

ශගනකුමක යජගේ ආඹතන භූමිර  පක් ගයෝඳණඹ රීමේභ 

 

244 

එපතුව 392 

 

1.4.4 නව ලාමගොවි ලාවන ලාවගක ලා් ථකඳන  ලාක රීෙ 
 

ගභභ ර්ඹ රුර ගතවි න හ ගවක්නඹහර් 100 ක් සථහඳනඹ යන රදී. ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 1.4 ිට 

දළක්ගේ. 

 

වගුව ලා1.4. ලානව ලාමගොවි ලාවන ලාවගක ලා් ථකඳන  ලාක රීෙ 

දි්කව වන ලාවගක (මේෂ) ්ොකගි ලාව ලාමගොවි න් ලා්ිඛ්යකව 

ශනුයහධපුයඹ 19 37 

ශඅඳහය 10 10 

ඵදුල්ර  10 10 

ත්රිකුණහභරඹ 5 13 

භසරපු 10 15 

ගභතණයහර 21 21 

භන්නහයභ 5 5 

වඅඵන්ගතතන 20 15 

එපතුව 100 126 
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1.4.5  2014/2015 ලාව්ර ලාවං ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලාමගොවි ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ 

 

 2014 ව 2015 ර්ඹන් රුශ  සථහඳනඹ යන රද ගතවි න හ ගවක්නඹහර් 299.3 ක් විදයහමකභ 

ශභනහයණඹ යන රදී.  ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 1.5 ිට දළක්ගේ. 

 

වගුව ලා1.5 ලා ලා2014/2015 ලාව්ර ලාවං ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලාමගොවි ලාවන ලාවගක ලානස් තු 

දි්කව න හ ප්රභහණඹ. ගවක්. 

ඵදුල්ර 50 

වඅඵන්ගතතන 10 

ශනුයහධපුයඹ 60.8 

ගඳතගරතන්න ප 55 

ේනිඹහ 15 

ශඅඳහය 17.5 

ත්රිකුණහභරඹ 5 

භසරපු 15 

භන්නහයභ 10 

මුර අේ 45 

පුමකතරභ 16 

එපතුව 299.3 

 

 

1.4.6 ලාමගවතු ලා්ිවර්ධන ක රීෙ 

 

ගරු 6215 ක් දවහ බිජ ඳළර ඳඹහ දීගභන් ව තහක්ණි වඹ රඵහ දීගභන්  ර්ධනඹ යන රදි. 

ලහ ශභනහයණඹ රීමේගඅ ළසනවන් 100 ක් ක්රිඹහමකභ යන රදි. ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 1.6 

භගින් දළක්ගේ. 
 

වගුව ලා1.6 ලා ලාමගවතු ලා්ිවර්ධන  ලා්ෙ ලා කප ලාපළෙනකපරය  ලාක රීෙ 
 

දි්කව 
්ිවර්ධන  ලාපරන ලාංද ලා 

මගවතු ලා්ිඛ්යකව 

 කප ලාපළෙනකපරය 

වැස ලා්ේෙන් 

ශනුයහධපුයඹ  240 4 

ගඳතගරතන්න ප 150 2 

ශඅඳහය 400 6 

කු පණෆර  300 5 

භහතගල්  370 6 

නුයඑළිඹ  130 3 

ඵදුල්ර  275 3 
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1.4.7 ලාවන ලාවයකප්ති අ ලාපේයුතු ලා්දෙක ලාභව ය ලාපරන ලාමු්රිහ ලාරවය ලා්ැපීමෙ. 
 

ශදහශ ර්ඹ රුරදී   පක් යහ ගදක් ව පුමක යහ ගදක් ප්රහලඹන ඳමක යන රදි. 

 

1.5 රජාක ලාවන ලාපළෙනකපරය ලාවැස්ේෙන 
 

ප්රජහ න ශභනහයණ ළසනවන 2012- 2016 දක්හ ය වතය හර ඳරිජේගයදඹක් රුර ශ්රි 

ර හගේ විඹළි ව ශතයභළදිරහඳ රන ශඹමක දිසත්රික් 18 ක්රිඹහමකභ යන රදී. ගභභ ළස නවන 

ඕසගේියඹහනු යජගේ විගධතල නයුරු  ව ගශදහභ පිළිඵද  ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ූලරයහධහය ඹනගමක 

ක්රිඹහමකභ න ශතය එක්මක ජහතීන්ගේ   ර්ධන ළස නවන භගින් ශලය යන තහක්ණි වහඹ 

රඵහදීභ ව ආධහය අගප්රේණඹ සදු යයි. ගභභ ළස නවගන්  ප්රධහන ශයමුණ න්ගන්  නහන්තය ශන 

ප්රජහගේ දිවි ගඳගතන උඳහමේවිභ  දවහ  සහබහවි  අඳමක ශභනහයණඹ  ළඩි දියුණු  රීමේභ ව  

්රී ර හගේ  විඹළි ව  ශතයභළදි  රහඳර  දිළිදු ඵ රුයන් රීරිභ  දවහ  දහඹමකඹ ළඳමභයි. 
 

ගභභ ළසනවගන්  ප්රධහන   යච  ගදක්  අගේ.  ඉන් එක්  යචඹක්  ගර න ශභනහයණඹ 

දවහ  ප්රජහ වබහීතමකඹ  රඵහගන එභගින්  න වයණඹ ව නහන්තය වහඹනඹ  ශභ රීමේභ දළක්විඹ 

වළරීඹ.  ශගනක්  යචඹ න්ගන්, න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු හර්ඹ භණ්සරගේ  ප්රජහ න 

ශභනහයණ ප්රගේලඹ  පිියඵද  දළනුභ ළඩි දියුණු ය  එභගින් ගභභ  ළස නවගන්  ශයමුණුරන  

දහඹවිභයි.  

 

 

 
 

භවනුය 460 10 

අඳව  200 4 

පුමකතරභ 90 2 

යමකනපුයඹ 120 2 

හල්ර 460 7 

ෆල්ර 380 6 

ගභතණයහර 200 5 

භසරපු 300 4 

ේනිඹහ 50 1 

ත්රීකුණහභරඹ 550 8 

වඅඵන්ගතතන 470 7 

භහතය 370 6 

ළුතය 100 3 

භන්නහයභ 300 4 

රීියගනතජේි 100 - 

මුර අේ 150 2 

ඹහඳනඹ 50 - 

එපතුව 6,215 100 
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1.5.1 ්ෂමණේත්ර ලාක්රි කපකරප්ප 
 

1.5.1.1වැස්ේෙන් ලාරම්ධ  ලාමහෝරක ලාගැනිෙ 
 

2016 ය න වින දිසත්රික් 18 ක් ආයණඹ යමින්  ළසනවන් ප්රගධතල 167   ගභභ ළස නවන 

ක්රිඹහමකභ යන රදි. 2016 ගර්දී  2014 වහ 2015 ය ර ආයඅබ ර ළස නවන් ප්රගධතල 77 

සඹ ක්රිඹහහයඅ සදු යනු රළබීඹ.  
 

වගුව ලා1.7 ලා ලාමහෝරකග්  ලාවැස්ේෙන් ලාරම්ධ  ලා්ිඛ්යකව 
 

වර්ණ  මහෝරකග්  ලා් ථකන ලා්ිඛ්යකව 

2012 26 

2013 64 

2014 40 

2015 37 

එපතුව 167 
 

 

 

වගුව ලා1.8 ලා ලාරජාක ලාවන පළෙනකපරය ලාවැස්ේෙන් ලාරම්ධ  ලා- ලාදි්ක ලාභනුව 
 

 

පංකඳ  දි්කව 2015 2014 2013 2012 එපතුව 

යමකනපුයඹ යමකනපුයඹ 1 2 6 2 11 

  වඅඵන්ගතතන 2 2 2 1 7 

        18 

ශනුයහධපුයඹ 

  

  

  

  

  

  

  

ශනුයහධපුයඹ 4 5 4 3 16 

ගඳතගශතන්න ප 4 4       6 2 16 

ත්රීකුණහභරඹ 2 2 1 1 6 

ශඅඳහය 4 4 7 2 17 

භසරපු 2  

 

 2 

 

2 

 

1 
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රීියගනතජේි 

  

     62 

වුනිඹහ 1 1 1 1 4 

මුර අේ 1 1 2  4 

භන්නහයභ 1 1 2  4 

 රීියගනතජේජේඹ 1 1   2 

     14 

ගතශම පුමකතරභ 3 3 7 1 14 
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  කු පණළර 1 2 5 1 9 

        23 

නුයඑළිඹ ඵදුල්ර 3 3 6 4 16 

  භහතගල්  2 3 3 8 

  ගභතණයහර 3 3 5 3 14 

  භවනුය 3 2 2 1 8 

  නුයඑළිඹ 1 - 3 - 4 

    - - - - 50 

එපතුව 37 40 64 26 167 

 

 

1.5.1.2  පළෙනකපරය ලා්ැළසු්ප ලා්ප්  ලාක රිෙ 

 

ප්රජහ න  ශභනහයණ ළශසුඅ, නහන්තය  ර්ධනඹ , නහන්තය ශන ප්රජහගේ ආදහඹඅ 

උමකඳහදනඹ, ඹටිතර ඳවසුඅ  ර්ධනඹ  ව භහජ ගේහ  ව ප්රජහූලර  විධහනර  හභහිකයින්ගේ  

ධහරිතහ ර්ධනඹ  රීරිභ ඹන ක්රිඹහහයඅ ඹනගමක  ක්රිඹහමකභ යන රදී.  

 

1.5.1.3 ලාරජාකමං ලා්ිවිධකන ලාලි කඳදිිචි  

 

2016 ර්ඹ න වින ප්රජහමුර  විධහන 167  ක් පිිටටුන රද ශතය ඒහ ප්රහගධතය ඹ ගල්අ හර්ඹහරර 

ියඹහඳදි ිඹ සදු ය ඇත. ප්රජහූලර  විධහනර සථහඳනඹ ව  ියඹහඳදි ිඹ පිළිඵද  ළඩිදුය ගතතයරු ප  

ගු 1.9 භගින්  දළක්ගේ 

 

වගුව ලා1.9     රජාක ලාමං ලා්ිවිධකන ලාපිහිටුවීෙ ලා්ෙ ලාලි කඳදිිචි  

 

 

ව්ර 

 

් ථකඳන  ලා පරන ලා ංද ලා රජාක ලා මං ලා ්ිවිධකන ලා

්ිඛ්යකව 

 

රකම්ධය   ලාමේප්ප ලාපකර් කං ලාවං ලා

ලි කඳදිිචි ලාපරන ලාංද ලාරජාක ලාමං ලා

්ිවිධකන ලා්ිඛ්යකව 

2012  26 26 

2013  64 64 

2014 40 40 

2015 37 37 

එපතුව 167 167 
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1.5.1.4  ලාරජාක ලා්ොකීත් ව ලාවන ලාවිදයක ලා්ිවර්ධන ලාපේයුතු 

 

ගභභ ර්ගේදී ගතවි න හ නසමකරු නයුරු ගවක්නඹහය 212  සදු  ය ඇත. තද  ගඳෝණීඹ න 

හ නසමකරු නයුරු ගවක්නඹහය 361.5   ව සහයක් රහඳ  නසමකරු නයුරු ගවක්නඹහය 125.5 

ද සදු යන රදී. ගඅ දවහ ප්රජහගේ වබහගිමකඹ රළබුණි.  
 
 

1.5.1.5  ලාආදක ්ප ලාඋ් ඳකදන ලාක්රි කපකරප්ප 

 
්රී ර හ ප්රජහ න ශභනහයණ ළස නවන ප්රථභ යන ක්රිඹහමකභ වීභ ආයඅබ යන ශි ගේදී ගභභ 
ළස නවනන ශදහශ ග්රහීඹ ප්රගධතලර ීවමකන ගඵතගවතභඹක් ඳවුල් ඉතහ දිළිුක වහ ශඩු ීවන තමකඹක් 
රුර ීවමක වීභ දක්නන රළබුණි. ගගේ ගතමක ගභභ ළස නවන ක්රිඹහමකභ වී ය රීිටඳඹක් 
තවීගභන් ඳසු ගභභ ළස නවනන අඵන්ධ ප්රගධතලර ප්ර අරහී  ඳවුල් ්රභ ්රභගඹන් සඹ ආර්ික 
ළනළු විහ නිමින් දිළිුක ඵගේ ගර්හගන් ඉවරන ඳළමිණීභන උමකව රීමේභ ශඳන දක්නන රළගේ. ගඅ 
තමකඹ වහ දිළිුක ඵ රුයන් රීමේභ ශයමුණු යමක යජගේ ළස නවන් ගභන්භ ප්රජහ න 
ශභනහයණ ළස නවනද දහඹමකඹක් රඵහ දී ඇ අ ඵ ගභිටරහ වන් ර යුරුගේ. විගලේගඹන්භ 
ගභභ ප්රජහ න ශභනහයණ ළස නවන භඟින් එගතක් ්රීඹ ගර ශදහඹඅ  උමකඳහදන නයුරු රන 
දහඹ ගනතව පිරිස විගලේගඹන්භ ෘවණිඹන් ඉරක් ය නිමින් ක්රිඹහමකභ යන රද ගනතගඹකුමක 
ීවගනෝඳහඹ පුහුණු රීමේභ වහ න යහඳහය ආයඅබ රීමේභ  ගනුගන් ගදන රද ූලරය වහ රයභඹ ආධහය 
ගවේරුගන් එභ පිරිස ඳවුගල් ශදහඹඅ උමකඳහදන වහ ගඹතමු රීමේභ ගභභ න ආර්ික පුන පදඹ වහ 
ඵරඳහ ඇත.  
  
2016 ගර් දී ඳසුගිඹ ය ර ගතෝයහමක ග්රහීඹ ජනතහන රඵහ දුන් ීවගනෝඳහඹ  ර්ධන 
වඹන්ගේ දිගුක් සදු යන රද ශතය ඊන ශභතය පිරිමි 300ක් වහ හන්තහන් 400න ශි  
 යහක් වහ මක ඳහරනඹ, ෘෂිර්භහන්තඹ, ආවහය ළසුඅ ක්රිඹහියඹ,  ඇුකඅ භළසීභ,  ගරු 
ඳහරනඹ  ආදී ශ ලරන ශදහශ පුහුණුවීඅ රඵහදී ෘවහශ්රිත ර්භහන්ත ආයඅබ රීමේභන ශනුඵර ඳඹහ ඇත.   
 
1.5.1.6 ලා ටිහං ලාඳෙසුප්ප ලා්ිවර්ධන  ලාෙක ලා්ෙකජා ලාසුා්කධන ලාපේයුතු ලා 
 

ග්රහීඹ ඹටිතර ඳවසුඅ නළ වීභ එනඅ ඒහ  ර්ධනඹ රීමේභ රුියන් එභ ප්රගධතලර ීවමකන ජනතහගේ 
ර්තභහන ීවගනෝඳහඹන් හර්ථ ය ළනීභ වහ න ීවගනෝඳහඹ ශසථහ බිිට රීමේභ වහ 
විගලේගඹන්භ ඵරඳහ ඇත. තද ගභගේ ග්රහීඹ ඹටිතර ඳවසුඅ නළ වීභ රුියන් ආර්ික  ර්ධනඹ 
ඳභණක් ගනත භහීවඹ  ර්ධනඹද එනඅ ග්රහීඹ ජනතහන  සහමක උිත ීවන තමකඹක් රඵහ ළනීභ 
වහද භගවෝඳහමේ ගේ. ගභගර ්රී ර හ ප්රජහ න ශභනහයණ ළස නවන ග්රහීඹ ඹටිතර 
ඳවසුඅ නළ වීභ වහ  සඹ දහඹමකඹ ඳඹහ ඇ අ ශතය එභ ක්රිඹහහයඅ ශතය භහර් ඉදි රීමේභ වහ 
පිළිය රීමේඅ, ප්රජහ ලහරහ ඉදිරීමේඅ, ළේ ප්ර අ සයණඹ, ඇරගේිය වහ හනු පිළිය රීමේභ ගවෝ 
ඉදිරීමේඅ ළනි දෆ මුල් තළනක් ගන ඇත. ගභගේ සදු යන රද ග්රහීඹ ඹටිතර ඳවසුඅ නළ වීගඅ 
ක්රිඹහහයඅ ර ූලිය රක්ණඹ න්ගන් එභ ක් රිඹහහයඅ සඹල්ර ප්රජහ වබහීතමකගඹන් යුරු 
ශදහශ ප්රමිතීන්න ශනුූලර ඉතහ ශඩු විඹදභරීන් නිභ ය  අබීභයි. ගඵතගවෝ ශසථහරදී ළස නවන 
භඟින් ශමු රය ළඳමභක් ඳභණක් සදුන ශතය ඳශහමක ඳහරන ආඹතන වහ ප්රජහ ූලිය  විධහනර 
භළදිවමකවීභ භඟින් ඉ අරි ළස නයුරු ගභගවඹනු රළගඵයි.  
 
ගභගේ 2016 ගර් ළස නවන ක්රිඹහමකභ ව දිසත්රික් ර ඉවත වන් ඹටිතර ඳවසුඅ නළ වීගඅ 
ක්රිඹහහයඅ වහ භහජ සුබහධන ළස නවන් 215 ක් ඳභණ හර්ථ ක්රිඹහමකභ ග පණු ශතය 
එභඟින් ඳවුල් 3000 න ශි   යහන ෘ ප ප්ර අරහබ ශමකවී ඇත.  
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 ලා1.5.1.7 ලාරජාක ලාමං ලා්ිවිධකන ලාවං ලා්කෙකිකපයින්ම  ලා ලාධකරිහක ලාවර්ධන  ලාක රීෙ ලා 

 

        හන්තහන් වි ඵර ළන්වීභ දිළිුක ඵ මුියනුපුනහ දළීභ වහ ර වළරී උඳහඹ භහර්ගි ක්රිඹහරී. 
්රී ර හ ජන ගල්න වහ  යහගල්න ගදඳහර්තගඅන්රු භඟින් ය 2009/10 ප්රහිතත ්රී ර හගේ 
දිළිුක ඵගේ විභසුභන ශනු ශඳ යගට් දිළිුක ඳවුල් ියන් 21.2 % හන්තහ ූලිය ඳවුල් ගේ.  ගඅ ශනු ඵරන 
වින ්රී ර හ ප්රජහ  න ශභනහයණ ළස නවන වහ අඵන්ධ ප්ර අරහී  ඳවුල් 2466ක්භ හන්තහ ූලිය 
ඳවුල් ග අ. ළස නවන වයවහ ගභභ හන්තහන්න රළගඵන ප්ර අරහබ ගභන්භ ශමකදළම්අ ්වුන්ගේ ීවන 
භට්නඅ ඉවර නළ වීභන උඳහමේ ගේ.  ප්රජහ ූලර  විධහන ර නිරධහමේ භඩුල්ගරන් ශභ ලගඹන් 50% 
හන්තහ නිරධහමේන් වීභ ළස නවගන් එක් හර්ථ ඵගේ දර්ලඹරී. හන්තහන්ගේ ශලයතහ  භහීවඹ 
වහ ආර්ික ප්රලසනරදී ගභන්භ ඒහන විුකඅ ගවීගඅදී ද ළරරීල්රන ළනීභ ගභභ ඉරක්ඹ  හක්හමක 
රීමේභ භඟින් ඵරහගඳතගයතමකරු ගේ.  
 

 

1.6 ් ථිර ලානි ඳි ලාබි්ප ලාපට්ටි ලා් ථකඳන  ලාක රීෙ 
 

ප්රජහ න ශභනහයණ ළස නවන ක්රිඹහමකභ රීමේභ ගවේරුගන් ළස නවන් ප්රගධතල ආශ්රිත 

නහන්තයගේ සදු න ගනසඅ ශධයඹනඹ රීමේභන සීරය නිඹි  බිඅ ට්ටි සථහඳනඹ දිසත්රික් 18 ක් 

රුර සදු ය ඇත. 
 

 

1.7   ්ොකගි් ව ලා ලාමවරළ ස ලා ලාපංකපී  ලාපුනරු් ථකඳන ලා්ෙ ලා අර්කර ලාපළෙනකපරය ලාවයකඳද අ  

 

්රී ර හගේ නළගනිටය ඳශහගමක ඳලසචහමක සුනහමි වබහීතමක ගයශඵස රහපීඹ පුන පමකථහඳන ව 
 අයහය ශභනහයණ යහඳෘ අඹ 2012 ගර් සන නළගනිටය ඳශහගමක භසරපු, ත්රීකුණහභරඹ ව 
ශඅඳහය ඹන දිසත්රික්ර ක්රිඹහමකභ යන රදී. ය වඹ හර ඳරිජේග දඹක් දවහ ගභභ ළස 
නවනන GEF ව IFAD ඹන ආඹතන භගින් ූලරය ආධහය ඳඹන රදී. ගභභ ළස නවගන් ශයමුණ 
න්ගන් සුනහමි විඳ අන් ඵරඳෆඅ එල්ර ව ඳරිය ඳධතධ අ පුන පමකථහඳනඹ ය එභගින් ගධතලගුණි 
විඳර්ඹහ ර ශිටත ය තමකඹන්න එගයිට ශනුර්තනඹ වීභ වහ ඳරිය ඳධතධ අ ගේහක් ළඳමභයි. 
ශඅඳහය දිසත්රික්ගේ ඳහනභ, මු පතන් වහ ගෝභහරි ප්රගධතලර 2015 සථහපිත ගයශ න හ ගවක්: 50 
ක් වහ ගඳතරුවිල් රපු නහ සථහපිත රී.ී 04  වරිත තී ප නසමකරු රීමේභ රීමේභ, 2014 දී මු පතන් 
ප්රගධතලගේ  සථහපිත ගවක්:20 ඉන්ධන න හ නසමකරු රීමේභ, ගෝභහරි රපු නහ 2015 දී සථහපිත 
රී.ී. 2  වරිත න හ නසමකරු  වහ 2013 ර්ගේ දී ඳහනභ, මු පතන් වහ මුහුදු භවහ විවහයඹ 
ප්රගධතලඹන් ිට සථහපිත ගවක්: 50 ගයශ න හ නසමකරු රීරිභ ගභභ ගර් දී සදු ගරිණි. 
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02 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

වන විදයක ලාෙක ලාවන ලාපළෙනකපරය ලාභි   

 

 

2.1 ලාෙැඳින්වීෙ 

 

න නිසඳහදන වහ ගේහ ළඳමභ තවවු පයමින්  අයහය ගර සබහවි නහන්තය වහ න හ 
ශභනහයණඹ රීමේභ න ලාවිදයහ වහ න ශභනහයණ ශ ලගේ ප්රධහන රීභ  ගේ. න හ සථහඳනඹ 
රීරිභ වහ ශභනහයණඹ ව න ආයණඹ ඉවර නළ වීභ  ගභභ ශ ලඹ රු ප්රධහන හර්ඹඹන් ගේ. 
ශසනු ගනලීභ දවහ යහජය දළ  සථහ ගත න හ නිදවස රීරිභන ව එභ නයුරු ශීකක්ණඹ 
රීරිභනද ගභභ ශ ලඹ දහඹ ගේ. 
 

2.2 ලා ලාමෙෙ ලාභි මේ ලාමුලිප ලාභරමුණු 

 

I. 1995 න ක්ගේත්ර භවහ ළරළසභ භගින් ගඹෝජනහ ර ඳරිදි සබහවි නහන්තය ව න හ 

වහ ශභනහයණ ළරසුඅ ස රීමේභ. 

 

II. විවිධ න හ ලහ විගලේ වහ ව ශභනහයණ ළරසුඅ භගින් දක්හ ඇ අ ඳරිදි, න 

විදයහමකභ  ප්ර අර්භ ව දළ ගවලීගඅ නයුරු ක්රිඹහමකභ රීමේභ ව ශීකක්ණඹ. 

 

III. වහඹනඹන ඳමක වු නහන්තය ඉසඅ ප්ර අසථහඳනඹ රීරිභ. 

 

IV. නළත හ රීරිගභ නයුරු ව නහන්තය ගනතන ඉසඅ නහන්තය ඵන ඳමකරීරිගඅ නයුරු 
ව ඹ ශවු පදු 03න සහ ශඩු නහර නසමකරු නයුරු ක්රිඹහමකභ රීරිභ. 

 

V. පුධතිය ශ ලගේ  විධහන භ ඵදු ගිවිසුඅ ඹනගමක, ඳයිනස ්ියගඹෝ ගයසන් නිසහයණ 

නයුරු සදුරීමේභ ශීකක්ණඹ රීමේභ. 

 

VI. ගතෝයහමක යජගේ ඉසඅ ර සදුයන ගඳෞධතිය ශ ලගේ නළත න හ රීමේගඅ ළස නවන් 

ක්රිඹහමකභ රීමේභ ව ශීකක්ණඹ රීමේභ. 

 

VII. ප්රහගධතිතඹළවිිය භහඅ  සඹ රු ියන් දළ රඵහ ළනීභ වහ පිළිගඹර යන රද න 

ශභනහයණ ළරසුඅ භහගරෝචනඹ රීමේභ. 

 

VIII. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු රු  චහය ඵ රහ ශභනහයණඹ ව නසමකරු රීමේභ. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.3 ලා ලාආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ 

 

ගභභ ශ ලඹ න  යක්යඹකු ඹනගමක ක්රිඹහමකභ ගේ.ගභභ ශ ලඹන ශදහර  සඹලුභ හර්ඹඹන් රහඳ 
හර්ඹහරර ව දිහ න හර්ඹහරර හර්ඹ භණ්සරර වඹ ඇ අ ඉටුයයි. එභ හර්ඹඹන් ළරසුඅ 
රීරිභ‚ අඵන්ි යණඹ‚ ඳහරනඹ ව අඳමක ගන්රීරිභ ඹන නයුරු දවහ න  යක්යඹහන, 
නිගඹෝජය න  යක්යගඹකුගේ ව වහය න  යක්යගඹකුගේ වහඹ රළගේ. ගභඹන 
ශභතය  ර්ධන වහයයගඹකු,  ර්ධන නිරධහරින් 05 ක්‚ ශභනහයණ වහය ප 02 ක්‚න 
ක්ගේත්ර වහය ප 02 ක් ශගනකුමක හර්ඹ භණ්සරඹ ගභභ නයුරු රන වහඹ දක් අ. 
 

2.4 ලා ලාරධකන ලාපකර්  න් ලාෙක ලාඑහි ලා්කරකි  ගහ ලාක්රි කපකරි් ව   

 

2.4.1 ලා ලා ලානැවහ ලාවන ලාවගක ලාක රීෙ. 

 

නළත න හ රීමේභ ඹනගමක ඳවත ක්රිඹහහයඅ සදු යන රදී. 

 හනිජභඹ බහවිතඹන් දවහ න හ සථහඳනඹ රීමේභ. 

 ආයක්ණ නයුරු දවහ න හ සථහඳනඹ රීමේභ. 

 පුර්ණ ගවලීඅ සදුශ න හර නළත න හ රීමේභ. 

 ඳයිනස න හ පුළුල් ඳත්ර මි්ර  විගලේ ිටත හ ඵන ඳරිර්තනඹ රීමේභ. 

 ඳළරතහන් සථහඳනඹ රීමේභ ව ශභනහයණඹ රීමේභ. 

 ළරළ ගිනි ශභනහයණඹ රීරිභ. 

 ගනතගඅරූ න හ න විදයහමකභ ශභනහයණඹ රීරිභ. 

 පුධතිය ශ ලගේ නළත න හ රීමේගඅ ළස නවන ක්රිඹහමකභ රීමේභ. 

 භධයභ ුකයගේ පිිටටි ුක මුදුන්  යක්ණඹ රීමේභ. 

 

2.4.2 ලා ලා  වන ලාවිදයක් ෙප ලාර අපර්ෙ ලා්ෙ ලාවන ලාවගකවලින් ලාභ් වැන්න ලාං කගැනිෙ ලා්ැංසු්ප ලාක රිෙ‚ ලාක්රි ක් ෙප ලා

ක රිෙ ්ෙ ලාඳකංන  ලාක රීෙ. 

 

න අඳමක දමකත ඳධතධ අඹ උඳගඹෝීත ය නිමින් න හරන සදුශ යුරු නවිදයහමකභ ප්ර අර්භ 
වුකනහ ළනීභ. ගභභ ප්ර අර්භ ගභභ ශ ලගේ හර්ෂි ළස ළරසුභනද ඇරුරමකය  අගේ. පුනර්ජනනීඹ 
ළපිඅ‚ හනිජභඹ රුනී රීරිඅ‚ පුර් හනිජ රුනී රීරිඅ‚  ශුධතධ රීරිභ‚ ඳලසචහමක ගවළීභ  ණනඹ ව 
රිරීිය ශභනහයණඹ න විදයහමකභ ප්ර අර්භ රන ඇරුරමක ගේ. ඒ දවහ යහජය දළ  සථහගේ වඹ 
රඵහගන  අගේ. 
 

2.4.3. ලාරකජාය ලාදැව ලා්ි් ථකව ලා්ෙ  ලා්්ප න්ීකපරය ලාපේයුතු ලාවං ලානිරහ ලාවීෙ 

 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු රු න හ ියන් දළ රඵහ ළනීභන ඵරඹ රඵහදී  අගඵන්ගන් යහජය 

දළ  සථහ ගත ඵළවින්, එභ ආඹතන භ අඵන්ධතහඹක් ඳමකහ ගන යහජය දළ  සථහ විසන් 

ගවිඹ යුරු සන්ධබහඹ ්රභහනුූලර ණනඹ රීමේභ ව ශඹ රීමේභ සදු යන රදි. 
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2.4.4 ලා ලාඳයින්  ලාඔලිම ො ලා- ලාමරදුන් ලානි් ්කරය ලාපේයුතු ලාක්රි ක් ෙප ලාක රීෙ 

 

ඳයිනස ්ියගඹත ගයසන් නිසහයණඹ වහ ගතෝයහමක ගඳෞධතිය ශ ලගේ භහඅ රන, ඳරිණත 

ඳයිනස ළමේබිඹහ න හ ඵදු දීභ වහ එභ නයුරු ශීකක්ණඹ සදු යනු රඵයි. 

 

2.4.5 වනකන්හරවං ලාගුයක් ෙප ලා ව ලා ලාවැඩි ලාදියුණු ලාක රීෙ 

 

්රී ර හගේ  න ආයණඹ 29.7 %  සන  32% දක්හ  ඉවශ නළ වීභ දවහ නහන්තයර ගුණහමකභ 

ළඩිරීරිගඅ ළස නවනක්  න  යක්ණ  ගදඳහර්තගඅන්රු  විසන් ආයඅබ යන රදී. විවිධ 

ක්රිඹහහයඅ  ක්රිඹහමකභ ය  ඉවත ශයමුණු ඉටුය ළනීභ න විදයහ ව න ශභනහයණ ශ ලඹ 

රු ම්භරී. 

  

ගභභ ළසනවන ඹනගමක න ආයණඹ ඉවර නළ වීභ දවහ ප්රධහන උඳහඹ භහර් රුනක්  උඳගඹෝීතය 

න්නහ රදී. ඒහනඅ, දළනන  අගඵන  නහන්තය ආයක්හ රීමේභ  ව  යක්ණඹ රීමේභ,  න 

ප්රගධතලරන  නහන්තය යහප්තිත රීමේභ ව පුධතිය ඉසඅර රු ප ආයණඹ ඉවර නළ වීභයි. ඉවත  

උඳහඹ භහර්  ඹනගමක  2016 ර්ඹරුර ඳවත දවන් ක්රිඹහහයඅ ක්රිඹහමකභ යන රදී. 

 

2.4.6 ලාඳකරි්රිප ලාර අ් ථකඳන  

 

ඳහරිරි ප්ර අසථහඳනඹ භගින් මුියන්  අබ නහන්තය නළත සථහඳනඹ රීමේභ ශයමුණ ගේ. ගභඹන 

සබහවි පුනර්ජනනඹ ප්රර්ධනඹ (වහඹරද සබහවි  පුනර්ජනනඹ), බීජ ළපිමේභ. විස පණු  පක් 

ගයෝඳණඹ, සුගඳෝණඹ හ  රීමේභ ඇරුරමක ගේ. ගනතගඅරූ බීජ ඳළර ර ර්ධනඹන ඵහධහ යන 

ශනලය ව ඵහධහ යන ෘක්ඳතහියඹ ඉමක රීමේගභන් බීජ  ප්රගයෝවනඹන ව සබහවි පුනර්ජනනඹන 

ගඹෝය තමකඹන් උදහ යයි. රළවිගිනි ඇ අවීභ ළරළක්වීභ, යින් විසන් උරහෆභ ළරළක්වීභ ව 

මිනිහගේ ගනමක ඵරඳෆමි ියන් ආයක්හ රීමේභ නිර්ගධතිතත ක්රිඹහහයමි  ගේ. ගභභ ්රභ රහඳගේ 

ගනමක යනල් රැක් ප්රහගඹෝගි ගඹතදහගන  අගඵන ශතය හර්ථ ප්රිකඳර ශමකයදී  අගේ. න 

 යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු 2016 ය රුර දී වහඹනඹන ඳමකව නහන්තය ගවක්නඹහර් 600  ඳහරිරි 

ප්ර අසථහඳන නයුරු ක්රිඹහමකභ ය   අගේ. 

 

2014 ව 2015 ඹන ය ර දී ප්ර අසථහඳනඹ යන රද න හ  ගවක්නඹහර් 8741ක් නසමකරු යන 

රදී. 

 

2.4.7    නැවහ ලාවන ලාවගක ලාපරන ලාංද ලාබි්ප ලානස් තු ලාක රීෙ 

 

ගභභ ය රුර දී 2014 ව 2015 ඹන ය ර දී නළත න හ යන රද ප්රගධතල නසමකරු යන රදී. 

ගඅ ඹනගමක ගවක්නඹහය 420 ක් න හ නසමකරු යන රදී.  
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2.5 ලා ලා ලා ලා ලා2016 ලාව්ර ලාතුං ලාදී ලාදුදු ලාපරන ලාංද ලාක්රි කපකරප්ප ලාවං ලාරග අ . 

 

2.5.1 ලා ලානැවහ ලාවනවගක ලාක රීම්ප ලාවැස ලා්ේෙන ලා- ලා2016 

 

ගභඹ ඹනගමක ගභභ හර ඳරිජේග දඹ රුර ගභභ ශ ලඹ විසන් පර්ණ ගවලීඅ සදුර න හ ර න හ 

ගවක්නඹහර් 884.60 ක් සථහඳනඹ යන රදී. ගභභ ළස නවන පිියඵ ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු ශ  2.1 

භගින් දක්හ   අගේ. 

 

2.1 ලාවගුව ලා ලා: ලානැවහ ලාවන ලාවගකක රීම්ප ලාවැස ලා්ේෙන ලා- ලා2016 

 

දි් ත්රි්ෂප  ඳැරණි විම ේණ  භළු අන් ලා ් ථකඳන  ලා

පරන ලාංද ලාවිම ේණ  

ඉං්ෂප  

(මේෂේ කර්) 

රග අ  

(මේෂේ කර්) 

ශඅඳහය  ගමකක්  හඹහ/ ගමකක් 85.00 85.00 

ශනුයහධපුය ගමකක් ගමකක් 79.80 79.80 

ගඳතගශතන්න ප ගමකක් ගමකක් 35.00 35.00 

භසරපු ගමකක්  ගමකක් 25.00 25.00 

ත්රීකුණහභරඹ ගමකක් ගමකක් 56.00 56.00 

මුර අේ ගමකක් ගමකක් 40.00 40.00 

වුනිඹහ ගමකක් ගමකක් 35.00 35.00 

භහතගල් ගමකක්  ගමකක් 75.00 75.00 

ගභතණයහර  ගමකක් ගමකක්  110.95 110.95 

ඵදුල්ර ඳයිනස/ඉයුළියප්තිනස ඉයුළියප්තිනස ග්රහන්ඩිස 54.0 54.0 

නුයඑළිඹ   74.80 74.80 

ළුතය ඳයිනස  ගවතය/ අ්ර 25.00 25.00 

කු පණෆර ගමකක් ගමකක් /හඹහ 77.41 62.61 

පුමකතරභ  ගමකක් 54.40 54.40 

භහතය ඳයිනස ගවතය/ අ්ර 42.20 42.20 

වඅඵන්ගතතන ගමකක් ගමකක් 10.00 10.00 

ෆල්ර   19.84 19.84 

එපතුව   899.40 884.60 

 

 

2.5.2 ලා ලාබීජා ලාඳැං ලානිණ ඳකදන  ලා ලා- ලා2016 

 
ඉවත නළතන හ රීමේගඅ ළසනවන දවහ බීජඳළර 3,901,943 ක් නිසඳහදනඹ යන රදී. ළඩි දුය 
ගතතයරු ප ගු 02 භගින් දළක්ගේ. ගභිටදී ගමකක්, ඉයුළියප්තිනස ව ගධතය ඹ විගලේ ගභභ නළත න 
හ රීමේගඅ  ළසනවන දවහ බහවිතහ යන රදී. පුන පදඹ ජහ අ ළස නවන ඹනගමක නිසඳහදනඹ 
යන රද බීජ ඳළර මිියඹන 2 ක් ද ීන ඇරුරමක ගේ. 
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වගුව ලා2.2 ලා ලාබීජා ලාඳැං ලානිණ ඳකදන - ලා2016 
 

දි් ත්රි්ෂප  විම ේණ  බීජා ලාඳැං ලා්ිඛ්යකව 

ශඅඳහය ගමකක්/හඹහ/මි්ර 323,600 

ශනුයහධපුයඹ වල්මිල්ර /ගමකක්/හඹහ 342,000 

ගඳතගශතන්න ප හඹහ/හුර ිටක්/ගෝන්/දම/සඹමරහ/දිවුල් 282,420 

භසරපු ගමකක් 88700 

ත්රිකුණහභරඹ ගතගවතම/ වල්මිල්ර  132,100 

වුනිඹහ හඹහ 141,000 

මුර අේ ගමකක්/හඹහ 55,000 

නුය එළිඹ ඉයුළියප්තිනස/ගධතය ඹ විගලේ 276,000 

අඳව ගවතය/භළගවෝනී/මි්ර 36,000 

යමකනපුයඹ මි්රවිගලේ 86,014 

භහතය ගවතය/ මි්රවිගලේ 121,000 

භහතගල් ගමකක්/හඹහ 309,200 

භවනුය ගධතය ඹ මි්ර 159,000 

ළුතය ගවතය/ මි්රවිගලේ 60,000 

කු පණෆර ගමකක්/හඹහ  298,856 

ගභතණයහර ගමකක් 382,653 

ඵදුල්ර ඉයුළියප්තිනස 299,800 

වඅඵන්ගතතන ගධතය ඹ 50,600 

පුමකතරභ හඹහ/ගමකක් 195,000 

භන්නහයභ මි්ර 38,000 

හල්ර මි්ර 55,000 

එපතුව  3,901,943 

 

 

 

2.5.3. ලාමනොම්පර ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ ලා- ලා2016 
 
න හ නසමකරු රීමේගඅ ළස නවන ඹනගමක ල් ගනලීභ, ගඳතගවතය ගඹදීභ, රළේ ගිනි ළරළක්වීභ ව 
ඳහළු ඳළර සටුවිභ ඹන ප්රධහන ක්රිඹහහයඅ සදු යන රදී.ශදහර ර්ඹ රුර න හ ගවක්නඹහය  
2180.20  නසමකරු නයුරු සදු යන රදි. ළඩිදුය ගතතයරු ප  ගු 03  භගින් දළක්ගේ. 
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 වගුව ලා ලා2.3 ලා: ලාමනොම්පර ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ. ලා–2014 
 

දි
්
 ත්රි
්ෂ
ප
 

 

 

2014 ලා ව්මර් ලා ් ථකපිහ ලා ව්ර ලා

01්ෂ ලා ව ්ැ අ ලා වන ලා

වගකරෙකය  ලා ලා(මේෂේ කර) 

 

2013 ලා ව්මර් ලා ් ථකපිහ ලා ව්ර ලා

මදප්ෂ ලා ව ්ැ අ ලා වන ලා වගක ලා

(මේෂේ කර) 

 

2012 ලාව්මර් ලා් ථකපිහ ලාව්ර ලා 3්ෂ ලා

ව ්ැ අ ලාවන ලාවගක ලා(මේෂේ කර) 

වි
ම
 
ේණ
 

 

ඉ
ං
්ෂ
ප
 
 ලා

(ම
ෙ
්ෂ
) 

ර
ග
 අ
 
 ලා

(ම
ෙ
්ෂ
) 

වි
ම
 
ේණ
 

 

ඉ
ං
්ෂ
ප
 
 ලා

(ම
ෙ
්ෂ
) 

ර
ග
 අ
 
 ලා

(ම
ෙ
්ෂ
) 

වි
ම
 
ේණ
 

 

ඉ
ං
්ෂ
ප
 
 ලා ලා

( ලා
ම
ෙ
්ෂ
) 

ර
ග
 අ
 
 ලා

(ම
ෙ
්ෂ
) 

 

කු පණෆර 

 

ගමකක්/

හඹහ 

 

 

95.46 

 

95.46 

 

 ගමකක්/  

 

 

92.6 

 

92.6 

 

ගමකක්/හ

ඹහ 

 

123.7 

 

123.7 

අඳව ගවතය 24.8 24.8    ගේළල් 10 10 

පුමකතරභ    ගමකක්/හ
ඹහ 

101 101 - - - 

   - - - - - - 

ළුතය ගවතය/ මි්ර 15 15 ගවතය/ මි්ර 6.5 6.5 ගවතය/ මි්ර 61.6 61.6 

ශනුයහධපුයඹ හඹහ/වල්

මිල්ර 

72 72 ගමකක්/ 

හඹහ/වල්මි

ල්ර 

 

92.7 92.7 ගමකක්/හ

ඹහ 

143 143 

ශඅඳහය හඹහ 

භළගවෝනී 

72.0 72.0 හඹහ/ගමකක්

 

/වල්මිල්ර 

 

40.0 40.0 හඹහ 80.0 80.0 

ගඳතගශතන්

න ප 

ගමකක් 

 

50.0 50.0 හඹහ 45.0 45.0 හඹහ 50.0 50.0 

ත්රිකුණහභර

ඹ 

   වල්මිල්ර/

ගතගවතම/

කුඹුක් 

30.0 30.0 ගමකක් 50.0 50.0 

වුනිඹහ - - -    හඹහ 15.0 15.0 

භසරපු හඹහ 20 20 හඹහ 55.0 55.0 හඹහ 50.0 50.00 

මුර අේ ගමකක් 

 

20.0 20.0 ගමකක් 40.0 40.0 ගමකක්/හ

ඹහ 

35.0 35.0 

භවනුය මි්ර 10 10     ගධතය ඹ  මි්ර  42.6 42.6 

 

නුයඑළිඹ 

 

ඉයුළියප්තින

ස 

 

22.8 

 

22.8 

 

- 

 

- 

 

- 
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ගභතණයහර ගමකක් 

/හඹහ 

58.04 58.04 ගමකක්  67.4 67.4 ගමකක් / 

හඹහ 

108.7 108.7 

භහතගල් හඹහ 75.0 75.0 ගමකක් 67.0 67.0 ගමකක් 67.0 67.0 

ඵදුල්ර ඉයුළියප්තින

ස 

35.0 35.0  ගමකක් 20.0 20.0    

      ගමකක්/ගධත

ය ඹ මි්ර 

27.8 27.8 

යමකනපුය මි්ර 16 16    ඉයුළියප්තිනස

/මි්ර 

45.0 45.0 

භහතය ගවතය/මි්ර 27.4 27.4 - - -    

එපතුව  

 

613.5 613.5  657.3 657.3  909.4 909.4 

 

 

 

2.6 ලාවන ලාවගකවං ලාවන ලාවිදයක් ෙප ලාමෙමෙයු්ප ලා ලා- ලා2016 
 
 
ශදහර ර්ඹ  රුරදී  ගතෝයහමක ඇතළඅ  න හර  ඳවත දවන්  න විදයහමකභ  ගභගවයුඅ  සදු 
යන රදි. 
 

 පර් හනිජභඹ රුනී රීමේඅ  

 හනිජභඹ රුනී රීමේඅ 

 ඳලසචහමක ගවලීඅ  ණනඹ 

 රිරීිය නසමකරු රීමේභ 

 ශුධතධ රීමේභ  

2.6.1. ලාපර්ව ලාවකනිජාෙ  ලාතුනීක රී්ප 
 
දිසත්රික් 9   ගමකක්, ඉයුළියප්තිනස  ව හඹහ  න හර  පර් හනිජභඹ රුනී රීමේඅ  සදු යන 
රදී. ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 2.4 භගින්  දළක්ගේ. 
 
වගුව ලා ලා2.4 ලා ලා ලාපර්ව ලාවකනිජාෙ  ලාතුනී ලාක රී්ප - 2016 
 

දි් ත්රි්ෂප  විම ේණ  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂ ලා) 

රග අ  ලා(මේෂ) 

යමකනපුයඹ ගමකක් 16.2 16.2 

ඵදුල්ර ගමකක්/හඹහ/ඉයුළියප්තිනස 135.7 135.7 

නුයඑළිඹ ඉයුළියප්තිනස  50.1 54.2 

භහතගල් හඹහ 59.6 59.6 

ගභතනයහර හඹහ/ගමකක් 82.7 82.7 

ශඅඳහය ගමකක්  50.0 50.0 
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ශනුයහධපුයඹ හඹහ/ගමකක් 98.2 98.2 

කු පණෆර හඹහ 85.6 85.6 

පුමකතරභ ගමකක් 10.0 10.0 

එපතුව  588.1  ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා592.2 

 

 

වගුව ලා2.5 ලාවකනිජාෙ  ලාතුනී ලාක රී්ප ලා- ලා2016 

 

දි් ත්රි්ෂප  විම ේණ  ඉං්ෂප  ලා(මේෂ ලා) රග අ  ලා(මේෂ) 

මුර අේ ගමකක් 25.0 25.0 

ශඅඳහය ගමකක් 95.0 95.0 

ඵදුල්ර ඉයුළල්ප්තිනස/ගමකක් 137.5 138.0 

නුයඑළිඹ ඉයුළල්ප්තිනස 204.1 210.2 

වඅඵන්ගතතන ගමකක් 92.0 92.0 

යමකනපුයඹ ගමකක් 58.8 58.8 

එපතුව  612.4 619.0 

 
 

 

2.6.2 ලා ලාඳරිනහ ලාවන ලාවගකවං ලාපුනර්ජානනී  ලාමෙලී්ප ලා. 
 
නළත න හ රීමේගඅ නයුරු දවහ නහර සදු යන පුනර්ජනනීඹ ළපීඅ ගභභ ක්රිඹහහයභන 
ශඹමකගේ. (ගු 2.1) ඇතළඅ ුකය ඉයුළියප්තිනස   න හද පර්ණ ගවියඅරන  රක්ය  ඒහගේ 
ළඩිපුය ගමකක්  විගලේ ගයෝඳණඹ යන රදී. ගතෝයහමක ඇතළඅ ගඅරූ ඳයිනස හන් පර්ණ ගවලීඅ 
රන රක්ය ගවතය, ඉයුළියප්තිනස ව ගධතය ඹ විගලේ භගින් ආගධතල ය  අගේ. විඹිය රහපීඹ ගමකක්  
න හ ගදන නගේදිද,  ප්රධහන ලගඹන්  ගමකක් ගඹතදහ නිමින්  නළත සථහඳනඹ ය  අගේ. 
ගගේවුද, ශියන්ගේ තර්ජන  දළඩි  අගඵන  ප්රගධතලර  ගමකක් ගනුන  හඹහ ව  ගධතය ඹ විගලේ  
හ යන රදී. ගභභ ක්රිඹහහයඅ  ඉයුළියප්තිනස , ඳයිනස  ව ගමකක්  ශභනහයණ  ළරසුඅරන 
ශනුූලර  සදු යන රදි. 
 

2.6.3 ලාඳ  ච්  ලාමෙලී්ප ලා්ිගයන  
 
න හර පර්ණ  හනිජභඹ රුනි රීරිඅ ගවෝ හනිජභඹ රුනි රීරිඅ  සදු රීරිගභන්  ඳසු ඳලසචහමක ගවලීඅ  
 ණනඹ සදු යන රදි. (ගු- 2.6) 
 

වගුව ලා2.6 ලා ලා: ලා ලාඳ  චක්  ලාමෙලී්ප ලා්ිගයන  ලා- ලා2016 

 

දි් ත්රි්ෂප  විම ේණ  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂ) 

රග අ  ලා(මේෂ.) 

ඵදුල්ර ගමකක්/හඹහ 
/ඉයුළියප්තිනස 135.7 135.7 

යමකනපුයඹ ගමකක් 75.0 75.0 

නුයඑළිඹ ඉයුළියප්තිනස 346.9 96.3 

මුර අේ ගමකක් 25.0 25.0 
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භහතගල් හඹහ 59.6 59.6 

ශනුයහධපුයඹ ගමකක්/හඹහ 98.2 98.2 

ශඅඳහය ගමකක් 50.0 50.0 

එපතුව  790.4 539.8 

 
 

2.6.4 ලා. ලාරික ලි ලානස් තු ලාක රීෙ 
 
සදු යන රද ක්රිඹහහයඅ ඳවත ඳරිදි ගේ.. (ගු 2.7) 

 

 

වගුව ලා2.7 ලා: ලාරික ලි ලානස් තු ලා ලාක රීෙ-2016 

 

දි් ත්රි්ෂප  විම ේණ  ඉං්ෂප (මෙ

්ෂ.) 

රග අ (මේෂ.) 

ගඳතගරතන්න ප ඉයුළියප්තිනස 40.0 40.0 

එපතුව  40.0 40.0 

 

 

 

2.6.5 ලා ලාශු්ධධ ලාක රීෙ. 

 
ගවක්නඹහර් 420.1  ශුධතධ රීමේගඅ නයුරු ඳවත ඳරිදි සදු යන රදී  (ගු 2.8) 

 

වගුව ලා:2.8 ලා ලාශු්ධධ ලාක රීෙ ලා ලා- ලා2016 

 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර්) 

රග අ  ලා

(මේෂේ කර) 

ශනුයහධපුයඹ 60.0 60.0 

ගඳතගරතන්න ප 20.0 20.0 

ශඅඳහය 41.0 41.0 
භන්නහයභ 20.0 20.0 

භවනුය 20.5 20.5 

භහතගල් 59.6 59.6 
ඵදුල්ර 10.0 10.0 

යමකනපුයඹ 50.0 50.0 

පුමකතරභ 79.0 79.0 

කු පණෆර 40.0 40.0 
ලුතය 20.0 20.0 

එපතුව 420.1 420.1 
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2.6.6 ලාපුනරු් හකඳන  ලා ලාපරන ලාංද ලා ලා ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ ලාදුදු ලාපරන ලාංද ලාක්රි කපකරපමි ලාඳෙහ ලාඳරිදි ලාමේ ලා

(වගුව ලා2.9) 
 

වගුව ලා2.09 ලා ලාපුනරු් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ 

 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර) 

රග අ  ලා

(මේෂේ කර) 

භහතගල් 25.0 25.0 

පුමකතරභ 20.0 20.0 

කු පණෆර 49.9 49.9 

එපතුව 94.9 94.9 

 

 

 

 ලා2.7 ලා: ලාෙධයෙ ලාපුකපරමේ ලාපුකමුදුන් ලානස් තු ලාක රීෙ 

 

 ලාවගුව ලා2.10 ලා- ලාෙධයෙ ලාපුකපරමේ ලාපුකමුදුන් ලානස් තු ලාක රීෙ ලා(2015 ලාවර්ණමේ ලාදී ලා් ථකඳන  ලාපරනංද) ලානස් තු ලා

ක රීෙ 

 

දි්ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර) 

රග අ  ලා

(මේෂේ කර) 

නුයඑළිඹ 20.0 20.0 

ඵදුල්ර 22.5 22.5 

එපතුව 42.5 42.5 

 

වගුව ලා2.11 ලා- ලාෙධයෙ ලාපුකපමේ ලාපුක ලාමුදුන් ලා(2014 ලාව්මර් ලාදී ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලා) ලානස් තු ලාක රීෙ 
 

 

 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර්) 

රග අ  ලා

(මේෂේ කර්.) 

නුයඑළිඹ 10.00 10.00 

ඵදුල්ර 15.00 15.00 

භවනුය 30.00 30.00 

යමකනපුයඹ 20.00 20.00 

එපතුව 75.00 75.00 
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වගුව ලා2.12 ලා- ලාෙධයෙ ලාපුකපරමේ ලාපදු ලාමුදුන් ලා(2013 ලාව්මර් ලාදී ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලා) ලා ලානස් තු ලාක රීෙ. 
 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර්) 

රග අ  ලා(මේෂේ කර්.) 

ෆල්ර 6.0 6.0 

භවනුය 50.0 50.0 

නුයඑළිඹ 102.3 102.3 

ඵදුල්ර 60.0 60.0 

යමකනපුයඹ 26.0 26.0 

එපතුව 244.0 244.3 

 
 

2.8 ලා ලා ලාඳයින්  ලාවන ලාවගක ලාපුලුේ ලාඳත්ර ලා්හිහ ලාවනවගක ලා වේ ලාඳරිවර්හන  ලාක රීෙ. 

වගුව ලා2 ලා: ලා13 ලාපුළුේ ලාඳත්ර ලා්හිහ ලාවන ලාවගක ලා් ථකඳන  ලාක රීෙ. 
 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා(මේෂ) රග අ  ලා(මේෂ.) 

යමකනපුයඹ 20.4 20.4 

එපතුව 20.4 20.4 

 

වගුව ලා2. ලා14 ලා: ලා2015 ලා ලාවර්ණමේදී ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලාපුලුේ ලාඳත්ර ලා්හිහ ලා ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලාක රීෙ 
 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා(මේෂ) රග අ  ලා(මේෂ.) 

යමකනපුය 27.0 27.0 

එපතුව 27.0 27.0 

 

වගුව ලා2.15 ලා: ලා2014 ලාව්මර්දි ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලාපුලුේ ලාඳත්ර ලා්හිහ ලාවන ලාවගක ලානස් තු ලා අරීෙ 

 

දි් ත්රි්ෂප  ඉං්ෂප  ලා

(මේෂේ කර්) 

රග අ  ලා(මේෂේ කර්.) 

යමකනපුයඹ 45.0 45.0 

භහතය 23.7 23.7 

භවනුය 38.5 38.5 

මිඳව 10.0 10.0 

ලුතය 30.0 30.0 

එපතුව 147.2 147.2 
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2.9 ලා ලා ලාවනකන්හරවං ලාගුයක් ෙප ලා ව ලාවැඩි ලාදියුණු ලාක රීම්ප ලා ලාවැස්ේෙන ලා 
 
ඳවත දළක්ගන ඳරිදි ක්රිඹහයඅ සදුයන රදී.(ගු 2.16) 
 

වගුව ලා:2. ලා16 ලා ලාවනකන්හරවං ලාගුයක් ෙප ලා ව ලාවැඩිදියුණු ලාක රීම්ප ලාවැස ලා්ේෙන 
 

 වැස්ේෙන ලා ඉං්ෂප  

(මේෂ) 

රග අ  ලා

(මේෂ) 

1 වහඹ රඵහගදන රද සබහවි පුනර්ජනනඹ 600 600 

2 වහඹ රඵහගදන රද සබහවි පුනර්ජනනඹ සදුර  බිඅ 

නසමකරු 

8,741 8,741 

3 නළත නහ බිමි නසමකරු 290 290 

එපතුව  9,631 9,631 

 

2.10 ලා ලාඳයින්  ලාවන ලාවගකවලින් ලා ලාඔලිම ෝ ලාමරදුන් ලා ලානි් ්කරය  ලාක රීෙ. ලා–2016 
 
ඳවත දවන් පුධතිය ශ ලගේ  විධහන 5, සඹ හනිජ භට්නගඅ  ගයසන නිසහයණ නයුරු රන ශදහර  
ගිවිසුඅ  දීර්ක  යන රද ශතය එභ න හ ර ගයසන නිසහයණ නයුරු 2016 ර්ඹ පුයහ සදු යන 
රදී. ීන ශදහර ගතතයරු ප ගු 2. 17 භගින්  දළක්ගේ. 
 

1. ගතනිඳර් ගප්රතසක්ට්ස ගප්රතගසන් (පුධතිය) භහභ. 

2. ්රිඹන්නල්  ගයසන් (පුධතිය) භහභ 

3. ඳඹනිඹර් ර හ ඳයිනස (පුධතිය) භහභ 

4. JCT ගමිල්ස  (පුධතිය) භහභ 

5. ිරේ ගභතඵයිල් 

වගුව ලා2.17 ලා: ලා ලා2016 ලා ලාවර්ණමේදි ලා දු ලාදුන් ලාඉස්ප ලාරෙකය  ලා්ෙ ලාං කග්  ලා දු ලාආදක ෙ. 
 

්ිවිධකනමේ ලානෙ 

 දු ලාදුන් ලාඉස්ප 

රෙකය  ලා(මේෂ.) 

 දු ලාආදක ෙ 

(රුපි ේ) 

1.ගතනිෂර් ගප්රතසක්ට්ස ගප්රතගසන් (පුධත) භහභ   69.7 442,129.40 

2.ඳඹනිඹර් ර හ ඳයිනස (පුධත) භහභ 1085.0 5,302,070.00 

3. ්රිඹන්නල් ගයසන්ස (පුධත) භහභ 796.64 3 ,935,214,56 

4. ග .සී.ටී. ගමිල්ස (පුධත) භහභ 331.4 1,522,451.60 

5.ිරේ ගභෝඵයිල් 30.0 292,320.00 

 ලා ලා ලාඑපතුව 2312.74 11,494,185,56 

 

2.11 ලා  2016 ලාවර්ණ  ලාතුං ෙෙක ලාාකණ්සකගකර ේ ලාමගවි  ලායුතු ලා් පන්ධ ලාාකග . 
 
යහජය දළ  සථහ විසන් 2016 ර්ඹ දවහ  ගවිඹ යුරු  අපර්ණ සන්ධ බහඹ  ප: 
1,039,446,808.91රී. ගභඹන ඳළයණි න හ  ශභනහයණඹ  භගින්  රඵහ න්නහ දළ ර ටිනහභ 
න  ප: 49,448,638.41  ද, පුනර්ජනනිඹ ළපීඅ භගින් රඵහ න්නහ  දළර  ටිනහභ  න  ප. 
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987,979,703.70 ද,  න ශඳයහධ ියන්  ශමකඳමකයගන  යහජය දළ  සථහන  රඵහදුන්  දළර  
ටිනහභ න  ප. 2,018,466.80 ද ඇරුරමකගේ. 
 

2.12 ලා ලා ලා ලාපු්ධගලිප ලාභි මේ ලානැවහ ලාවන ලාවගක ලාක රීම්ප ලා ලාවැස්ේෙන ලා 
 
පුධතිය ශ ලඹ රු අඳමක , න හ  ර්ධනඹ දවහ  උඳගඹෝීත ය ළනීගඅ  ශයමුණින්  පුධතිය 
ශ ලගේ  නළත න හ රීමේගඅ  ළස නවන නිර්භහණඹ ය  අගේ. ගභභ ළස නවගන් ශදිඹය  ගදක් 
ය  2000දී ව 2002දි දිඹමක යන රදි.2016 ර්ගේදී  පුධතිය ශ ලඹ භ ඇ අය මක ගිවිසුඅ 
ශනු ලානළත න හ  රීමේගඅ  ළසනවගන්  තමකමකඹ ගු 2.18  භගින් දළක්ගේ. 
 

වගුව. ලා2.18 ලා: ලා ලාපු්ධගලිප ලාභි මේ ලා ලානැවහ ලාවන ලාවගක ලා ලාක රීම්ප ලා ලාවැස්ේෙමන් ලා ලාහ් ් ව  ලා- ලා2016 
 

දි් ත්රි්ෂප  භසවි  ගිවිසු්ප ලා

භිප  

විම ේණ  භදි ර රෙකය  

( ලාj්ෂ..) I II 

කු පණෆර ල්මු 1070 ගමකක්   17.80 

 ල්මු 1108 ගමකක්   11.142 

 ල්මු 1091 ගමකක්   6.244 

ශනුයහධපුයඹ ශනුයහධපුයඹ 2002/01 ගමකක්   40.00 

 ශනුයහධපුයඹ 2002/09 ගමකක්   83.00 

 ළරීයහ 2002/07 ගමකක්   35.00 

 ළරීයහ 2002/05 ගමකක්   4.00 

 ශනුයහධපුයඹ 2002/12 ගමකක්   4.00 

 ශනුයහධපුයඹ 17 ගමකක්   20.234 

 ළරීයහ 177 ගමකක්   4.00 

 ළරීයහ 234 ගමකක්   14.77 

 ශනුයහධපුයඹ 230 ගමකක්   4.02 

 ශනුයහධපුයඹ 168 ගමකක්   6.02 

ගඳතගශතන්න

 ප 

වඵයණ 2002/26 මි්ර විගලේ   47.00 

භහතගල් නහඋර 1180 ගමකක්    9.50 

 නහඋර 1228 ගමකක්    4.00 

 නහඋර 2002/15 ගමකක්    3.00 

 නහඋර 2002/20 ගමකක් / හඹහ    90.00 

 නහඋර 2002/18 ගමකක්   5.00 

 නහඋර 2002/16 ගමකක්   4.00 

එපතුව    10 10 412.73 

 

 

2.13 ලා ලාවන ලාවගක ලාවලින් ලාංද ලාභ් වැන්න 

 
ශදහර ර්ඹ රුර දී  සදු යන රද විවිධ දළ ගවලීඅ ව න විදයහමකභ ප්ර අර්භ භගින් රඵහමක දළ 
ප්රභහණඹ හයහ ලඹක් ගර ගු 2.19 භගින් දළක්ගේ. ගභභ ක්රිඹහහයඅ රන පර් හනිජභඹ රුනී 
රීමේඅ, හනිජභඹ රුනී රීමේඅ, පුනර්ජනන ගවලීඅ ඇරුරමක ගේ.  ර්ධන යහඳෘ අ වහ නහන්තය ගවිය 
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රීමේගභන් රද දළ ද ගභඹන ඇරුරමක ගේ. 2016 ය රුර දී යජගේ නහන්තය ියන් රඵහමක  සඹලභ දළ 
ර ශගරවි ටිනහභ  පපිඹල් 3,193,247,932.99 
 

වගුව ලා2.19 ලා: ලාවන ලා්මිඳ්  ලාවලින් ලාංද ලාආදක ෙ ලා- ලා2016 ලා 

දැව ලාවර්ග  තුනී ලාක රී්ප ලා

වලින් ලාංද ලා

භ් වැන්න ලා

(ඝන ලා

මීේර්) 

පුනර්ජානන ලා

මෙලී්ප ලා

ෙගින් ලාංද ලා

භ් වැන්න ලා

(ඝන ලා

මීේර්) 

්්පපර්ය ලා

භ් වැන්න ලා

(ඝන ලා

මීේර්) 

මවළමඳොං ලා

වටිනකපෙ ලා( දු ලා

්හිහව) ලාරුපි ේ) 

මවමළමඳොං ලා

වටිනකපෙ ලා( දු ලා

රහිහ) ලා(රුපි ේ) 

ම් ්ෂප ලාපදන් ලා(ඝන ලා

මීේර්) 
1,098.65 34,119.35 35,218.00 1,802,351,586.00 

1,591,265,450.23 

නැදුන් ලාපදන් ලා(ඝන ලා

මීේර්) 
0.00 7.00 7.00 355,348.00 

313,730.68 

ෙැමෙෝගනී ලාපන් ලා

(ඝන ලාමීේර්) 
13.00 85.00 98.00 4,272,702.00 

3,772,295.66 

මිේං ලාපන් ලා(ඝන ලා

මීේර්) 
2.00 470.00 472.00 11,878,352.00 

10,487,194.22 

භ අ ලාවිම ේණ ලාපන් ලා

(ඝන ලාමීේර්) 

15.00 929.00 944.00 50,445,849.60 44,537,779.53 

විම ේණ ලාඳන් අමේ ලා

පන් ලා(ඝන.මීේර්) 
1,088.20 7,620.80 8,709.00 245,011,516.26 

216,316,485.51 

ඳංමු ලාඳන් අමේ ලා

පන්(ඝන ලාමීේර්) 
375.10 3,087.90 3,463.00 43,529,044.25 

38,431,050.15 

මදවන ලාඳන් අමේ ලා

පන් ලා(ඝන ලාමීේර්) 
3,163.70 12,554.30 15,718.00 199,293,708.94 

175,953,013.80 

තුන්වන ලාඳන් අමේ ලා

පදන් ලා(ඝන ලාමීේර්) 
179.00 4,102.00 4,281.00 20,184,915.00 

17,820,916.91 

ඳයින්  ලාපන් ලා ලා(ඝන ලා

මීේර්) 
102.00 26,006.00 26,108.00 381,907,824.00 

337,179,898.87 

ඉර ලාදැව ලා(ඝන ලාමීේර්) 0.00 4,181.00 4,181.00 261,836,128.00 231,170,648.03 

විදුලි ලා්්පමරේණය ලා

පණු ලා(්ිඛ්යකව) 
19,716 10,055 29,771 295,774,885.00 

261,134,597.27 

දුේඳර ලාමපොේන් ලා

(්ිඛ්යකව) 
2,332 20,680 23,012 201,861,264.00 

178,219,864.34 

ඉන්ධන ලාදැව ලා(ඝන ලා

මීේර්) 
8,626 96,022 104,648 49,812,448.00 

43,978,560.07 

වැේ ලාපණු ලා(්ිඛ්යකව) 35,718 62,544 98,262 14,542,776.00 12,839,568.69 

වේ ලාපණු ලා(්ිඛ්යකව) 77,223 111,465 188,688 24,906,816.00 21,986,802.70 

පිේඳලු ලා(්ිඛ්යකව) 2,738 41,206 43,944 8,876,688.00 7,837,076.32 

එපතුව    3,616,841,851.05 3,193,244,932.98 
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2.14 ලා2016 ලාවර්ණමේ ලාදී ලා්ිචකරප ලා ිගංකවලින් ලාංද ලාආදක ෙ 
 
 චහය ඵ රහ,  යක්ණ භධයසථහන, නළයඹුඅ කුටි ව දවු ප බිඅ  භවජනඹහගේ ඳරිවයනඹන 
රඵහදීගභන්   ප:9,107,946.40   මුදරක් උඳඹහගන   අගේ. ගඅ පිියඵද ළඩිදුය ගතතයරු ප  ගු 2.20 
දක්හ  අගේ. 
වගුව ලා2.20 ලා: ලා්ිචකරප ලා ිගංකවලින් ලා ලාංද ලාආදක ෙ ලා- ලා2016 

 

්ිචකරප ලා ිගංකමේ ලානෙ ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ශනුයහධපුයඹ  චහය ඵ රහ 151,748.25 

ඩීන්සනන් දවු ප බිභ 71,940.00 

ඩීන්සනන්  යක්ණ භධයසථහනඹ 286,587.50 
එයඵළධතද  චහය ඵ රහ 10,585.00 

ගි ඟ  චහය ඵ රහ 257,240.00 

වහිය ඇර  චහය ඵ රහ 22,578.50 

වඅඵන්ගතතන  චහය ඵ රහ 17,667.75 

වඅඵන්ගතතන වු ප  භූමිඹ 94,650.00 

වපුතගල්  චහය ඵ රහ 145,617.00 

රීරිටු්ඹ වුය භූමිඹ 459,059.00 

ඉලුක්කුඹුය දුමිඵය න නිවන 1,079,568.80 

න්ගධත ඇර  චහය ඵ රහ 762,650.00 

න්ගනියඹ  යක්ණ භධයසථහනඹ 1,627,648.50 

න්ගනියඹ විධහඹ ඵ රහ 15,404.00 

තයභ  චහය ඵ රහ 125,767.50 

කුමල්ගඳතර  චහය ඵ රහ 51,595.00 

මින්ගන්රිඹ  චහය ඵ රහ 89,512.00 

මින්ගන්රිඹ න  චහය ඵ රහ 45,834.00 

මුයළගල් මකත  චහය ඵ රහ 199,343.25 

නහදුර  චහය ඵ රහ 22,965.00 

නුයඑළිඹ  චහය ඵ රහ 186,225.00 

්ිටඹ  චහය ඵ රහ 166,074.75 

ඳට්ටිගඳතර  චහය ඵ රහ 179,867.50 

යඹුක්්ලු වුය භූමිඹ 407,839.00 

ස වයහජ  යක්ණ භධයසථහනඹ (කුස) 295,692.00 

ස වයහජ  යක්ණ භධයසථහනඹ (කුස) 

නළයඹුඅ භූමිඹ 
446,307.30 

ස වයහජ (ගතසගුරහන) 184,800.00 

ස වයහජ (පිනගදනිඹ) 1,040,625.75 

ගඳතරමකතහ වුය භූමිඹ 37,740.00 

ස වයහජ විධහඹ ඵ රහ 11,338.75 

ගතල්මු ්ඹ  චහය ඵ රහ 480,635.50 

තේගඵෝ  චහය ඵ රහ 46,680.00 
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තණභල්විර  චහය ඵ රහ 12,780.00 

උසමකත ළගල්  චහය ඵ රහ 73,379.80 

එරු 9,107,946.40 

 

2.15. ලා ලා ලා ලා2016 ලාව්මර ලාමංයෙ  ලාරග අ  

 
න විදයහ ව න ශභනහයණ ශ ලගේ ක්රිඹහහයඅ දවහ  ප:476,600,000.00 ක් ගන්ය  අබ 
ශතය, ශදහර ර්ඹ රුර ඉන්  ප:476,496,903.83 ක් විඹදඅ යන රදී.   ගඅ පිළිඵ ළඩිදුය ගතතයරු ප 
ඳවත 2.21 න ගු භගින් දළක්ගේ.  

 

වගුව ලා2.21 ලා- ලාවන ලාවිදයක ලා්ෙ ලාවන ලාපළෙනකපරය ලාභි මේ ලාමංයෙ  ලාරග අ  ලා- ලා2016 

 

ක්රි කපකරපෙ ර අඳකදන ලා(රු) වි දෙ ලා(රු.) % 

හර්මි න හ සථහඳනඹ ව 
ශභනහයණඹ 

215 .000 .000 .00 214,992,327.13 99.99 

ඳයිනඅ නහ පුලුල් ඳත්ර ිටත 
හ ඵන ඳරිර්තනඹ රීමේභ 

10,000,000.00 9,999,962.56 99.99 

භධයභ දුයගේ ුක මුදුන් 
 යක්ණඹ 

10,000,000.00 10,000,000.00 100 

න ආයණඹ ඉවශ නළ වීභ 215,600,000.00 215,590,182.97 99.99 

බීජ ඳළර නිසඳහදනඹ (පුන පදඹ) 26,000,000.00 25,914,431.17 99.67 
 476,600,000.00 476,496,903.83 99.77 
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03 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

 ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලාවන ්ිගයන ්ෙ භූමගෝං විදයක මහොරතුරු ඳ්ධධ අ භි    
 

3.1 ලාෙැඳින්වීෙ 

 

න  ණන වහ භූගෝර විදයහ ගතතයරු ප ඳධතධ අ ශ ලඹ ප්රධහන ලගඹන් යගට් න අඳමක 
ආයක්හ ව ශභනහයණඹ වහ ශලය ගතතයරු ප ළඳමගඅ ම්භ දයයි. ගභභ ශ ලගේ 
ප්රධහන හර්ඹඹ න්ගන් යගට් ඳ අන නහන්තය මිනුඅ රීමේභ ව ස අඹඅ ළසීභ, 

නහන්තයර භහයිඅ රකුණු රීමේභ, සහබහවි ව මිනිහ ඇ අ යන රද නහන්තයර 
 ණනඹන් ඳළළමකවීභ, න හන් ර  ණන දමකත ශස ගු දමකත මුදහඹක් නසමකරු 
රීමේභ, න ආයණ ස අඹඅ ළසීභ, ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ශගනකුමක ශ ලර ක්රිඹහහයඅරන 
ශලය ශ ඛිත ස අඹඅ ළසීභ, නහන්තය යක්ෂිත ඵන ප්රහලඹන ඳමක රීමේභ වහ 
ශලය  උඳගල්න ළසීභ වහ ඒහ ඳමේක්හ රීමේභ ගේ. ඊන ශභතය යහජය දළ  සථහන 
ගවළීභ වහ රඵහගදන න හ වහ යහජය දළ  සථහ භඟින් ගවිඹ යුරු සන්ධබහඹ 
ණනඹ රීමේභ ද ගභභ ශ ලගේ ම් භක් ගේ. එගේභ ඳළයණි ගුන් ඡහඹහරූඳ, ශ ඛිත දමකත, භූ 
ස අඹඅ, ගුන් ඡහඹහරූඳ රඵහමක ගර්හන් දක්න භූ ස අඹඅ ආයක්ෂිත ඵසහ ය තළබීභ ද 
ගභභ ශ ලගේ ම්භක් ගේ. 
 

3.2  ලාරධකන භරමුණු 

 

1. න අඳමක වහ ශභනහයණ  ්රගභෝඳහඹන් ගතසනළඟීභ වහ න 

 යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ඹනගමක ඳ අන සඹළුභ ළශෆ ස අඹඅ තරීමේභ. 

2. න හ ශභනහයණඹ වහ ශලය න ගතතයරු ප නිඳදවීභ වහ  ණන දමකත එරු 

රීමේභ ව ඵසහ රීමේභ. 

3. ශලය ශසථහන්ිට දී සහබහවි නහන්තය  ණනඹන් රීමේභ. 

4. ඹහමකහලීන යන රද ස අඹඅ ළසීභ වහ භුගෝර විදයහ ගතතයරු ප ඳධතධ අඹ 

ශභනහයණඹ රීමේභ. 

5. න හ දමකත මුදහඹ ඹහමකහලීන රීමේභ ව ශභනහයණඹ රීමේභ භඟින්  ණන දමකත 

පිරිළසුඅ ය ගතතයරු ප නිඳදවීභ. 

6. නහන්තය භළනුඅ රීමේභ, ඊන ශදහශ පිඹු ප ව ඉසඅ විසතය රළයිසරු මිනින්ගදෝ ප 

ගදඳහර්තගඅන්රුගන් රඵහළනීභ, ළශෆර භහයිඅ ණු සටුවීභ, භනින රද නහන්තය ප්රහලඹන 

ඳමක රීමේභ වහ උඳගල්න ස රීමේභ. 

7. මිනුඅ යන රද සඹළු නහන්ත යර භහයිඅරන ශදහශ ශ ඛිත දමකත හ නසමකරු රීමේභ. 

8. න  ණනඹ, දමකත මුදහඹ ශභනහයණඹ, භූගෝර විදයහ ගතතයරු ප ඳධතධ අ බහවි තගඹන් 

ස අඹඅ ළසීභ අඵන්ධ නිරධහමේන් පුහුණු රීමේභ . 

9. හරහනරූඳ න ආයණ ස අඹඅ ළසීභ. 
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3.3  ලාආ හන ්ැපසුෙ  

 

ගභභ ශ ලඹ  5102 ගර් දී සථහපිත යන රද ශතය එඹ න  යක්යගඹක්  ඹනගමක ගතනු ය 

ඇත .ඒ වහ නිගඹෝජය න  යක් යගඹක් ද, වහය න  යක්යගඹක් ද වහඹ ගේ .

ගභභ ශ ලඹන ශදහශ ක්ගේත්ර භට්නගඅ හර්ඹඹන් ගදඳහර්තගඅන්රුගේ රහඳ ව දිහ භට්නගඅ 

නිරධහමේන් විසන් ඉටු යනු රඵයි .ශගනක් වහඹ හර්ඹඹ භණ්සරඹන ළරසුඅ ිතල්පීන්  8 ගදගනකු ද 

 ර්ධන වහයරිඹක් ද, ගතතයරු ප වහ න්නිගේදන තහක්ණ වහයයගඹක් ද, 
යහජය ශභනහයණ වහයරිඹන් ගදගදගනකු ද, න ක්ගේත්ර වහයරිඹන් ගදගදගනකු ද 

හර්ඹහර හර්ඹ ගේඹන් ගදගදගනකු ද ඇරුශමක ගේ. 

 

3.4 ව්ර තුළ ක්රි ක් ෙප පරන ංද රධකන ක්රි කපකරප්ප 

 

3.4.1 ලාවන ආවරය දු අ ්ප ්ැපීමෙ ්ෙක දුර් ථ ්න්නිමේදන   

 

ගභභ ශ ලගේ ප්රධහන ක්රිඹහහයඅියන් එක් න්ගන් යගට් ආයණ ස අඹභක් ඹහමකහලීන රීමේභ 

ඹ  .5102 ගර් දී ගභභ න ආයණ ස අඹඅ ඹහමකහලීන රීමේභ ආයඅබ ශ ශතය Google Earth Pro 

භෘදුහ ඹ බහවිතගඹන්  5102 යන ශදහශ චන්දහ දමකත බහත රීමේභ සදුයන රදී .ගඅ වහ 

REDD+ හර්ඹහරඹ ව  ර හගේ මිනින්ගදෝ ප ගදඳහර්තගඅන්රුගේ තහණි වහඹ රඵහ න්නහ 

රදී .ගභභ ඳවසුභ නිහ චන්්රිහ ප්ර අබිඅඵර විගේදනඹ  5 m න ඳභණ ළඩි යළනීභන වළරී ව 

ශතය එභඟින් න ආයණ ස අඹඅර නිළයදි ඵ ළඩි යළනිභන වළරී විඹ .ගඅ න වින ඳළ අ ESRI 

ArcGIS භෘදුහ ගේ නතභ  සයණ ව 01...0 ව  01...0 බහවිතගඹන් චන්්රිහ ප්ර අබිඅඵ ශර්ථ 

නිරූඳණඹ සදු යන රදී .එභඟින් ්රී ර හභ ආයණඹ න ඳරිදි න රද සඹළුභ ූලිය ස අඹඅ 

ක්ගේත්ර නිරධහමේන් භඟින් තවවු ප රීමේභ සදු යන්නහ රද ශතය එභඟින් රඵහමක ගතතයරු ප බහවිතහ ය 

ස අඹඅ තදුයනමක ඹහමකහලීන යන රදී .ගඅ න වින නහන්තයර රු ප විඹන් ආයණඹ ඳදනඅ ව 

ර්ීතයණඹ බහවිතගඹන් ්රී ර හගේ න ආයණ ස අඹඅ ව ඊන ශදහශ ගතතයරු ප ඳධතධ අඹක් හ 

ඇත .ඳශමු භට්නගඅ ක්ගේත්ර ඳමේක්හගන් ඳසු ්රී ර හගේ මුළු න ආයණඹ  ( ගරෝ ෘෂිර්භ වහ 

ආවහය  විධහනගේ නහන්තය ශර්ථ දළක්වීගභන් යඵර් ඉමක ශ ඳසු )ගවක්නඹහර්  57.1.7,22.22 

ගරමක, සහබහවි නහන්තය ප්රභහණඹ ගවක්නඹහර්  57501721,.2. ගර වහ න හ ප්රභහණඹ 

ගවක්නඹහර්  2.7525. 06 ගර දළක්විඹ වළ .තද රු ප විඹන් ආයණඹ ළරූල වින කන නහන්තය 

ගවක්  0 ,800, ,.8.17 ගර ද විෘත නහන්තය ගවක්නඹහර්  .81 , 512.15 ගර වහ ගසතරහන නහන්තය 

ගවක්නඹහර්  08 , 221.82 ගර ශර්ථ දක්හ  අගේ .ීන ශභතය ටු ඳුක ප ිටත රුක ළරෆ ව තෘණ භූමි 

ගවක්නඹහර්  022 , 2,0.15 ක් වහ ඟු ප බිඅ ගවක්නඹහර්  02 ,5.4.33 ස අඹඅ ත ය  අගේ( .ගභභ ශඹන් 

ශන් නගේ ක්ගේත්ර ඳමේක්හගන් ඳසු තදුයනමක සුළු ලගඹන් ගනස විඹ වළ ).තදුයනමක සදු 

යන ශන් ක්ගේත්ර ඳමේක්හියන් ශනරු ප ක්ගේත්ර භට්නමින් නළත ස අඹඅ ස රීරිභ, මුරණඹ 

රීමේභ වහ ක්ගේත්ර නිරධහමේන් ගත රඵහ දීභ  510, ගර්දී සදු රීමේභන ළරසුඅ ය ඇත. 
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3.4.2 වන ්ිගයන පේයුතු   

 

යහජය  දළ  සථහන  5107 ගර් නිදවස ශ යුරු න හර පර්ණ ස රකුණු රීමේභ ඉටු යන 

රද ශතය ගවක්නඹහර්  2,7  ඉරක්ගඹන් ගවක්නඹහර්  .398. ස රකුණු රීමේභ නිභ යන රදී .මුර අේ 

දිහගේ ඉරක්ඹ පුයහ ළනීභන ගනතවළරී විඹ. 

 

3.3.4 ලා වන වගක ද් හ ්මුදක  ( FORDATA )පළෙනකපරය  

 

දළනන ඳ අන දමකත මුදහඹ ඹහමකහලීන රීමේගඅ නයුරු එභ දමකත මුදහගේ ඇ අ ශඩුඳහඩු නිහ 

ඇණිටන ඇත .එභ නිහ න දමකත මුදහඹක් ගතසනළඟීගඅ ශලයතහඹක් ඳළන නළඟි  අබිණි .න දමකත 

මුදහඹක් ගතසනළඟීගඅ නයුරු දළනන සදුයමින් ඳතී . 

 

 

3. 3.3  ලාමිනු්ප ක රීෙ ්ෙ ෙකයි්ප ්ංකුණු ක රීෙ. 

 

ගභභ ය ව භහයිඅ රකුණු රීමේගඅ ඉරක්ඹ 1000 km ක් ව ශතය නහන්තය භහයිඅ 
300 km  මිනුඅ රීමේභන ළරසුඅ ය  අබුණි. ශ ල ගදගිටභ ප්ර අඹ 100% රී. 
 

3.4.5 භුමගෝං විදයක මහොරතුරු ඳ්ධධ අ  පළෙනකපරය  ක රීෙ. 
 

ගභභ ශ ලගේ  අබු Esri ArcGIS භෘදුහ ඹ ඹහමකහලීන ය න ඳරිණර සථහඳනඹ 
යන රදී. දළනන ඳ අන නතභ Esri ArcGIS  සයණඹ 10.4.1 ගේ.  2017 ර්ගේ දී 
10.5  සයණඹ ඹහමකහලීන රීමේභන නිඹමිතඹ. න ආයණ ස අඹඅ ළසීභ වහ ගනමක 
ශලස ඹ ස අඹඅ හ දීභ ගභභ භෘදුහ ඹ බහවිතගඹන් සදු යනු රඵයි.  
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04 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

 

ඳරි්ර ලා්ිර්ෂණය ලාෙක ලාපළෙනකපරය ලාභි   

 

4.1 ලා ෙැදින්වීෙ 

 

න ප්ර අඳමක අගේ ූලිය ශයමුණක් න ඳහරිරි ඳධතධතීන්  යක්ණඹ රීමේගඅ ශයමුණ භත පිිටනමින්, 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ඳහරනගේ ඳමකනහ සඹළු ඳරිය ඳධතධතීන්ිට ජජවිවිධමකමකඹ, ඳ, 

ජරඹ, ගප අවහස,  සෘ අ ආමි වහ ගෞන්දර්ඹහමකභ ශඹඹන්  යක්ණඹ යමින් 

ශභනහයණඹ රීමේභ.   

 

4.2 රධකන ලාක්රි කපකරප්ප 

 

 ප්රහිතත ස වයහජ වහ නල්ස ගරෝඋ පභ නභුමින්ර ඳමකනහ විලසවීඹ ටිනහඅ රන වහනි 

ගනතන ගේ ඒහ රැනිමින් ශභනහයණ නයුරු සදු රීමේභ.  

 

 මිනිහ වහ ජජගෝර  යක්ෂිත නහන්තය ශභනහයණ නයුරු සදු රීමේභ.  

  

 න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු භගින් ප්රහිතත  යක්ෂිත වහ යක්ෂිත නහන්තයර 

ශභනහයණ නයුරු සදු රීමේභ . 

 

 න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ඳහරනගේ ඳමකනහ භූීන් රුර සදු රීමේභන ගඹෝිකත ශතයහලය 

 ර්ධන හර්ඹඹන් දවහ ජහ අ ඳහරිරි ඳනතන ශනු, සදු ගගයන ඳහරිරි ඵරඳෆඅ ඇමඅ 

ක්රිඹහියගේදී යහඳෘ අ ශනුභත රීමේගඅ ආඹතනඹ ගරසන් නයුරු යමින්, ශභ ඳරිය වහනිඹරීන් 

වහ එභගින් සදුන වහනිඹ ශභ රීමේභන සුදුසු ගතන්ගධතස ඳනමින් ඳහරිරි ශනුභළතීන් රඵහදීභ. 

 

 ඳහරිරි ඵරඳෆඅ ඇමඅ ක්රිඹහියගේදී, ඳහරිරි ඵරඳෆඅ ඇමඅ තහක්ණි මිටු 

හභහිකගඹකු ගර නයුරු යමින් ඳරිය වහනි ශභ ය ළනීභ දවහ නිර්ගධතල රඵහදීභ. 

 

 ඳහරිරි  චහය ර්භහන්තඹ දවහ විබඹක් ඇ අ සථහනර ඳහරිරි  චහය යහඳහයඹ ළඩි 

දියුණු රීමේභන නයුරු රීමේභ රුියන් ජහ අ ආර්ිකඹ ඉවශ නළ වීභ. 

 

 ගසතරහන ඳරිය ඳධතධතීන්  යක්ණඹ වහ ශභනහයණඹ රීමේභ. 

 

 න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ඳහරනගේ ඇ අ සබහවි ගෞන්දර්ඹ ිටත සථහනර සුදුසු 

ගතන්ගධතස භත රූත රීමේඅ දවහ ශය දීභ වහ එභගින් ජහ අ ආදහඹභ ඉවශ නළ වීභ. 

 

 ජහ අ  යක්ණ විභසුභ භගින් වදුනහගන ඇ අ ප්රමු ඳරිය ඳධතධතීන්  යක්ණ වහ 

ශභනහයණඹ. 
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 නහන්තය ඳරිය ඳධතධතීන්ගේ ආයක්හ වහ ඳළළමකභ තවවු ප රීමේභ දවහ එභ ඳධතධතීන්න භළදි වහ 

ඹහ ඇ අ පුධතිය ඉසඅ ඳයහ ළනීභන නයුරු රීමේභ. 

 

 පුහුණු වහ ශධයහඳනි ළසනවන් භගින් න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ක්ගේත්ර හර්ඹ 

භණ්සරගේ ඳරිය ශභනහයණ ළනළු වදුනහළනීභ වහ විදීගඅ වළරීඹහ ළඩි දියුණු රීමේභ. 

 

4.3  ආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ 

 

ඳරිය  යක්ණ වහ ශභනහයණ ශ ලඹ, න  යක්යඹකු ඹනගමක  ක්රිඹහමකභ ගේ. ගභභ 

ශ ලගේ ප්රධහන හර්ඹ බහයඹ ගභගවඹවීභන න  යක්යඹහන වහය න  යක්යඹකුගේ 

වහඹ රළගේ. න  යක් ව වහය න  යක්ගේ වහඹන  ර්ධන වහයරිඹක්, එක් 

 ර්ධන නිශධහරිනිඹ, ශභනහයණ වහය පන් ගදගදගනකු ව න ක්ගේත්ර වහයරිඹන් 

 අගදගනකු ගභභ ශ ලඹන ශනුයුක්ත ය ඇත. 

 

ගභඹන ශභතය ක්ගේත්ර නයුරු ශදහර රහඳ නිගඹෝජය න  යක් පන්, දිහ න නිශධහමේන් වහ 

ක්ගේත්ර හර්ඹ භණ්සරඹ භගින් සදු යනු රඵයි. 

 

4.4. වකර්ෂිප ලාක්රි කපකරප්ප 

 

ඉවත 4.2 න ශදහශ, ඳවත දවන් ක්රිඹහහයඅ සදු ය ඇත.  

 

4.4.1 මංෝපඋරුෙ ලාවන ලාභූමීන් ලානස් තුව ලාෙක ලාපළෙනකපරය  

 

(i) ස වයහජ, නල්ස ගරෝඋ පභ නභූීන්ගේ ඳමකහ ගන ඹනු රඵන සබහවි භ ගඳමක, 

නහතළන් ඇරුළු සඹළු ඳවසුඅ නසමකරු යමින් ඳමකහ ගන ඹහභ.  

 

දුිෙරකජා ලාමංෝපඋරුෙ ලාවන ලාභූමි  

 

 ස වයහජ ගරෝඋ පභ න භූමිඹන භහයිඅ ඇ අ ඉසඅ ප්ර අ සයණ ගතමින් බහ රු සඹළු 

ළශෆ වහ ගඳෞධතිය ළශෆ භූීන් ද ඇරුරමක න ගේ ශළු අන් භහයිඅ ශකුණු ය, ඒ ශනු ශළු අන් 

භළනීඅ ය භහයිඅ ශකුණු රීමේභන නයුරු යමින් ඳතී. ස වයහජ නහන්තයඹන ඹහ ඇ අ සඹළු 

නහන්තය භූීන් ඇරුරමක න ගේ ීව.පී.එස. තහක්ණගඹන් භූමි අ ණ්සහ  ශනු, ස අඹඅ ස 

ය ශන් ය ඇත. ගභභ භහයිභන ඇරුරමක න ගඳෞධතිය වහ ඉසඅ ප්ර අ සයණ ගතමින් 

බහ රු ළශෆ ඉසඅ ඳයහ ළනීභන ශදහශ නයුරු ද ගගයමින් ඳතී. 

 

නපේ්  ලාමංෝපඋරුෙ ලාවන ලාභූමි  

 

නල්ස ගරෝඋ පභ න භූමිගේ භහයිඅ නිරූඳණඹ ඹනගමක ගභභ ය රුර රීගරෝීනය 60.4  ක් 

ඳභණ භළනීඅ ය භහයිඅ ශකුණු රීමේභන නයුරු ය ඇත. ගභභ භහයිභන ඇරුරමක න ගඳෞධතිය 

වහ ඉසඅ ප්ර අ සයණ ගතමින් බහ රු ළශෆ භූීන් ඳයහ ළනීභන ශදහශ නයුරු ද 

ගගයමින් ඳතී. 
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(ii) ගභභ ගරෝඋ පභ නභූීන් ලා නළයඹීභන ඳළමිගණන ඳහල් සසුන් ඇරුළු සඹළු ණ්සහඹඅ 

දළනුමක රීමේගඅ ළසනවන් වහ භහර්ගෝඳගධතල ඳවසුඅ ළඳමභ.   

 

 

4.4.2. ්ිර්ෂණය ලාෙධය් ථකන පළෙනකපරය  

 

න්ගනියඹ, ගතට්න, උසමකතළගල්, ්ියඹන්ළගල් වහ කු පළුළගල් න  යක්ණ 

භධයසථහනර වහ න්ගදඇර ශධයහඳනි න උදයහනගේ වහ වපුතගල් උදයහනගේ ශලය ඳවසුඅ 

නසමකරු වහ ළඩි දියුණු යමින් ඳමකහ ගන ඹහභ.  

 

4.4.3. ලා හුරුළු ලාඳකරි්රිප ලාඋදයකන  

 

හු පළු ඳහරිරි උදයහනගේ සඹළුභ ඳවසුඅ ළඩි දියුණු යමින් වහ නසමකරු යමින් ඳමකහ ගන 

ඹහභ.  

  

4.4.4 ්ිචකරපයින්ම  ලාමහොරතුරු ලා්ෙ ලාඔවුන්මගන් ලාරමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාඑපතු ලාපං ලාආදක ෙ 

 

 චහයයින්ගේ ගතතයරු ප ව ප්රගේල ඳත්ර නිකුමක රීමේගභන් රැසයන රද ආදහඹභ  ගු 4.1  (ශ) –4.1 

(එ) භගින් දළක්ගේ. 

 

වගුව ලා4.1. ලා(භ) ලාඋසව් හ ලාපැමේ ලා( ලාෙෙනුවර) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලා ගක් තු ලා මං් ලා ැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ඳහළල් සසුන් 281 2,489.98 

ගධතය ඹ ශමුන්  6,731 89,804.06 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 9,760 258,888.30 

විගධතය ඹ ශමුන් 309 89,644.96 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 8,090 4,686,796.83 

එපතුව 25,171 5,127,624.13 

 

වගුව ලා4.1.  ලා(ආ) නපේ්  ලා ලාවනකන්හර  ලා(ඩීන්් ේන්, ලාෙෙනුවර) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලා ගක් තු ලා මං් ලා ැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ගධතය ඹ ශමුන් 455 5,687.00 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි  5,044 126,100.00 

විගධතය ඹ ශමුන්  128 13,920.00 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 1,212 701,500.00 

එපතුව 6,839 847,207.00 
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වගුව ලා ලා4.1.  ලා(ඇ) නපේ්  ලා ලාවනකන්හර  ලා(පිේවංඳහන, ලාෙකහමේ ලා) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලා ගක් තු ලා මං් ලා ැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ඳහල් සසුන්(ගනතමිගල්) 140 - 

ඳහල් සසුන් (ශඹය) 1,038 6,424.02 

ගු ප පන්(ශඹය) 14 444.00 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 50,436 1,343,911.41 

ගධතය ඹ ශමුන් 724 8,759.13 

විගධතය ඹ ශමුන්  22 29,545.70 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 500 293,450.85 

එපතුව 52,874 1,682,535.11 

 

වගුව ලා4.1. (ඈ) ලාදුිෙරකජා ලාවනකන්හර  ලා(පිේමදනි , ලාෙකහර ලා) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ඳහල් සසුන්(ගනතමිගල්) 840 - 

ගධතය ඹ ශමුන් 2569 34,690.40 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 14,214 372,659.00 

විගධතය ඹ ශමුන් 336 92,392.50 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 8,460 4,628,790.00 

එපතුව 26,419 5,128,531.90 

 

වගුව ලා4.1. (ඉ) ලාදුිෙරකජා ලාවනකන්හර  ලා(කුසව, ලාර් නපුර ලා) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ඳහල් සසුන් (ගනතමිගශේ) 2,988 - 

ඳහල් සසුන් (ශඹය) 5,856 40,639.22 

ගු ප ප (ගනතමිගශේ) 446 - 

ගු ප ප (ශඹය) 655 18,279.25 

ගධතය ඹ ශමුන් 2,263 30,735.08 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 17,508 571,635.87 

විගධතය ඹ ශමුන් 232 74,108.25 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 9,269 5,909,844.25 

එපතුව 39,217 6,645,241.92 
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වගුව ලා4.1.  ලා(ඊ) ලාහුරුළු ලාඳකරි්රිප ලාඋදයකන  ලා( ලාෙ රය, ලාමඳොමළොන්නරුව) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලා ගක් තු ලා මං් ලා ැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ) 

ගධතය ඹ ශමුන් 1,435 39,245.68 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි  26,636 1,469,527.78 

විගධතය ඹ ශමුන්  1719 795,988.73 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 59,801 55,360,229.75 

එපතුව 89,591 57,644,991.94 

 

වගුව ලා4.1.  ලා(උ) මපොට්ේව ලාවනකන්හර  ලා(ගකේං) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ ලා) 

ඳහල් සසුන් 5 30.00 

ගධතය ඹ ශමුන් 24 300.00 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 280 7,059.75 

විගධතය ඹ ශමුන්  8 2,320.00 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 489 281,175.00 

එරු 806 290,884.75 

 

වගුව ලා4.1.  ලා(ඌ) පන්මනලි  ලාවනකන්හර  ලා(ගකේං ලා) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ ලා) 

ඳහල් සසුන් (ගනතමිගශේ) 8,546 - 

ඳහල් සසුන් 2,324 13,944.00 

ගධතය ඹ ශමුන්  790 9874.50 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 46,138 977,450.00 

විගධතය ඹ ශමුන්  47 13,630.00 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 1,618 930,350.00 

එපතුව 59,463 1,945,248.50 

 

වගුව ලා4.1.  ලා(එ) ෙකපන්දකව ලාවනකන්හර  ලා(පෑගේං ලා) 

භමු් හන් ලාවර්ග  භමු් හන් ලා්ිඛ්යකව රමේ  ලාගක් තු ලාමං් ලාැස් පං ලා

ආදක ෙ ලා(රුපි ේ ලා) 

ඳහල් සසුන් (ගනතමිගශේ) 74 - 

ගධතය ඹ ශමුන්  226 3,137.33 

ගධතය ඹ ළඩිිටටි 1474 39,845.25 

විගධතය ඹ ශමුන්  96 31,272.20 

විගධතය ඹ ළඩිිටටි 791 586,544.75 

එපතුව 2,661 660,799.53 
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අපර්ණ නළයඹීඅ භගින් රළබ ආදහඹභ  පපිඹල් 79,133,135.25  රී. 

 

4.4.5. වනකන්හර ලාතුං ලාරගහ ලාක රී්ප ලාවලින් ලාංද ලාආදක ෙ. 

 

ගදඳහර්තගඅන්රු භගින්  ශභනහයණඹ යනු රඵන යක්ෂිත නහන්තය රුර වීඩිගඹෝ රූත රීමේඅ භගින් 

 පපිඹල් 517,100.00  ආදහඹභක් උඳඹහ  අබුණි. 

 

4.4.6 ලාඳරි්ර ලා ංඳෑ්ප ලාඇගයීෙ 

 

2004 ගර් සන න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු, යජගේ නහන්තය භූීන් ර ක්රිඹහමකභ විවිධ 

 ර්ධන යහඳෘ අියන් සදුන ඳහරිරි ඵරඳෆඅ, ඇළමභ වහ යහඳෘ අ ශනුභත රීමේගඅ ශනු 

නිගඹෝිකත ආඹතනඹක් ගර වහ තහක්ණි මිටු හභහිකගඹකු ගර නයුරු රීමේභ වහ ඳමක ය 

 අගේ. ඒ ශනු 2016 ගර්දී ඳහරිරි ශනුභළ අඹ රඵහ ළනීභන වහ තහක්ණි නිර්ගධතල රඵහ දීභන 

ගඹතමු යන රද විවිධ යහඳෘ අ ගඹෝජනහ 136 ක් න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ගත ඉදිරිඳමක ය 

 අගේ.  

 

ගභභ ගඹෝජනහ ශරුරින් ගඹෝිකත ගතරළල්රෆමකත ජරහලඹ ඉි  රීමේගඅ යහඳෘ අඹ වහ යහඳෘ අ ශනුභත 

රීමේගඅ ශනුගඹෝිකත ආඹතනඹ ගර න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු 2016 දී ඳමක ය ඇත.  

 

ඳසුගිඹ යර ඳරිය ශනුභළ අඹ රඵහ දුන් විවිධ යහඳෘ අන් ඒහගේ ඳනනු රළබ ගතන්ගධතස ඹනගමක 

සදු යනු රඵන ඵන ශීකක්ණ නයුරු සදු ය ඇත. ගභභ ගර් දී ඳහරිරි ශනුභළ අඹ ඉල්රහ ගඹතමු 

යන රද යහඳෘ අ ගඹෝජනහ අඵන්ධගඹන් ඉදිරි නයුරු ගගයමින් ඳතී. 

 

ීන ශභතය, ගභභ ගර්දී න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු, විවිධ ක්ගේත්ර ්සගේ ආයඅබ යන 

නිර්ගධතිතත යහඳෘ අ 36 ක් අඵන්ධගඹන් න තහක්ණි ඇළයිඅ මිටු හභහිකගඹකු ගරද නයුරු 

ය ඇත. 

 

4.4.7. ලා ඳකරි්රිප ලාමහොරතුරු ලාපළෙනකපරය ලාඳ්ධධ අ  

 

සහබහවි නහන්තයර ජජවිවිධමකමකඹ, ඳ, ජරඹ ආදී ගතතයරු ප එක් රැස ය සදු යන රද 

ජහ අ  යක්ණ විභසුගඅ දමකත ආ්රගඹන්  ඳහල් සසුන්, ඳර්ගේයින්  ව විවිධ පුධතිය ව යහජය 

ශ ලර  පුධතරයින් ඹන සඹල්රන්නභ ශලය ගතතයරු ප ඳඹන රදී. 
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05 වන පරිච්දේෙය 

ඳර්මේණය, ලාභධයකඳන ලා්ෙ ්ිවර්ධන ලාභි   

 

5.1 ෙැඳින්වීෙ 

 

්රී ර හගේ විි භමක, න විදයහමකභ ඳර්ගේණ නයුරුර ආයඅබඹ නිටුවන් යමින්, 1937 

ර්ගේදී න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ඳර්ගේණ ව ශධයහඳන ශ ලඹ, න විදයහමකභ 

ඳර්ගේණ ඒඹ ගර ආයඅබ යන රදී. ගභභ ශ ලඹන ගදඳහර්තගඅන්රු ඵර සීභහ රුර, න 

විදයහමකභ ඳර්ගේණ නයුරු ඳරිඳහරනඹ ව න විදයහ ක්ගේත්රඹ වහ අඵන්ධ ශධයහඳන නයුරු 

ක්රිඹහමකභ රීමේභ ඹන නයුරුර ම්භ ඳළමේ  අගේ. 

 

ගභභ ශ ලඹ, කු පණෆර ව ඵදුල්ර ඹන සථහනර පිිටටි ප්රහගධතය ඹ ඳර්ගේණ භධයසථහන, ්රී ර හ 

න විදයහඹතනඹ ව න විදයහ ගතතයරු ප ඒඹ ඹන ශ ල ියන් භන්විත ගේ. න  යක්ණ 

ගදඳහර්තගඅන්රුගේ පුසතහරඹද ගභභ ශ ලඹ ඹනගමක ඳතී.  

 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ හර්ෂි ඳර්ගේණ ළස නවන්, ඳර්ගේණ භධයසථහන වයවහ 

ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ශතය, න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ, යහජය දළ  සථහගේ  ව න 

හ නයුරු ර නියත සටින පුධතිය ශ ලගේ ළනළු නියහයණඹ රීමේගඅ රහ ඍ ප ක්රිඹහ යයි. 

ගභභ භධයසථහන විසන්,  යක්ණ ව නිසඳහදන න විදයහ අඵන්ධ යවහරි ව ශනුර්තීඹ 

ඳර්ගේණ නයුරු සදු යයි. 

 

ගදඳහර්තගඅන්රුගේ තහක්ණි ගේගේ හර්ඹ භණ්සරගේ වළරීඹහන් ලක් අභමක රීමේභ වහ, 

ප්රධහන ලගඹන්භ න විදයහ ව ඳරියඹ ආ්රීත විඹන් භත පුහුණු ළස නවන්, නුයඑළිගේ 

පිිටනහ  අගඵන ්රී ර හ න විදයහඹතනඹ භගින් සදු යනු රඵයි. 

 

 

න විදයහ ගතතයරු ප ඒඹ භගින්, න විදයහ වහ අඵන්ධ ඳර්ගේණ ර ප්ර අපර, ඒහ 

ශගප්තික්හ ගන් සටින ප්ර අරහබ රඵන්නන් ගත සහමක හර්ථ ශන්දභන රඵහ දීගඅ ශයමුණින් ක්රිඹහ 

යයි. ගඅ න වින පුසතහරඹ රු ග්රන්ථ 31,313 ක් ඳභණද, හර්තහ 505 ක් ඳභණද, ඟයහ 21 ක් 

ඳභණද  අගේ.  

 

5.2 ඳර්මේණය ලාෙක ලාභධයකඳන ලාභි මේ ලාරධකන ලාක්රි කපකරප්ප 

1. ඳර්ගේණහමකභ ව  ර්ධනහමකභ ඳරි්රභඹක් රුියන් ජහ අ න ක්ගේත්ර  ර්ධන 

ළසනවන් වහ තහක්ණි වහඹ රඵහදීභ. 

2. ජහ අ න ප්ර අඳමක අගේ ශයමුණු යහ රහවීභන ශ්රි ර හ රුර සදු යන න විදයහමකභ 

ඳර්ගේණ වහ භගඳන්විභ, එභ නයුරු අඵන්ීකයණඹ, ප්ර අඹ ඳහරනඹ රීමේභ ව 

ඇමභ. 
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3. නහන්තය ඳරිය ඳධතධ අඹන ශදහශ ඳර්ගේණ ගඹෝජනහ භහගරෝචනඹ යන්නහවද එභ 

ඳර්ගේණ නයුරු වහ ශය රඵහගදන්නහ වද ජහ අ න ක්ගේත්ර ඳර්ගේණ මිටුගේ 

රැසවීඅ වහ අඵන්ධ නයුරු අඵන්ීකයණඹ රීමේභ. 

4. ජහ අ ප්රමුතහඹන් න ශනු ඳර්ගේණ ළසනවන් ස රීමේභ ව ඒහ ක්රිඹහමකභ රීමේභ. 

5. ඳර්ගේණ ශහනගේදී රඵහ න්නහ ප්රගඹෝජනමක ගතතයරු ප ක්ගේත්ර හර්ඹ භණ්සරඹන ව 

ශගනකුමක ශලය පුධතරයින් වන රඵහදීභ ව ශලය යන තහක්ණි උඳගදස රඵහදීභ. 

6. ජහ අ න ප්ර අඳමක අඹ ක්රිඹහමකභ රීමේභ දවහ ශලය යන ඳර්ගේණ නයුරු දවහ ප්රමු 

සථහනඹ රඵහ දී ශදහශ ආඹතන රන නිර්ගධතල රඵහදීභ. 

7. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ව යහජය දළ  සථහගේ තහක්ණි ව උඳ තහක්ණි 

භට්නඅ ර සටින නිරධහමේන්ගේ දළනුභ ළඩි දියුණු රීමේභ ව වළරීඹහන් දියුණු රීමේභ ගභන්භ 

ශගනකුමක ආඹතන ර පුහුණු ශලයතහඹන් පුයහලීභ දවහ නයුරු රීමේභ. 

8. න විදයහ ගතතයරු ප ඒඹ ව න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු පුසතහරඹ ශභනහයණඹ 

රීරිභ. 

9. ්රී ර හ න විදයහඹතනගේ ඳරිඳහරනඹ ව  ර්ධනඹ ඹන ශ ලර භසත ශීකක්ණඹ. 

10. ගදඳහර්තගඅන්රුගේ යහජහමේ නයුරු දවහ ශලය යන සඹළුභ ියපි ගල්ණ ඉ ්රිසී බහහගන් 

ස වර බහහනද ස වර බහහගන් ඉ ්රිසී බහහනද ඳරිර්තනඹ රීමේභ. 

11. ගදඳහර්තගඅන්රුගේ සඹළුභ නයුරු රදී ශලය යන බහහ  සයණ වහඹ රඵහදීභ. 

 

 

5.3. ලාආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ. 

 
ගභභ ශ ලගේ ප්රධහනිඹහ ගර ශ අගර් න  යක් ජනයහල් (ඳර්ගේණ, ශධයහඳන වහ  ර්ධන) 

ක්රිඹහ යන ශතය  ශගනකුමක හර්ඹ භණ්සරඹන එක් වහය න  යක් යගඹකු, එක් බහහ 

ඳරිර්තඹකු, එක් බහහ  සහයයඹකු , එක්  ර්ධන වහයයඹකු, එක් බීට්ටු න නිරධහරිඹකු, 

එක් න ක්ගේත්ර වහයයඹකු, එක් හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹකු ශඹමක ගේ. පුසතහර හර්ඹ 

භණ්සරඹ දවහ  එක් පුසතහරඹහි ඳ අනිඹක්,  න ක්ගේත්ර වහය ප  අගදගනක් ව එක් හර්ඹහර 

හර්ඹ වඹඹකු ශඹමක ගේ. 

 

5.4. ලානව ලාඳර්මේණය ලාක්රි කපකරප්ප ලාවං ලාපකර්  ලා්කධන  ලා- ලා2016 

 

5.4.1 2016 ලාව්ර ලාතුංදී ලා් ථකඳන  ලාපරන ලාංද ලානව ලාඳර්මේණය. 

 

 ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා5.4.1.1 ලාඉන්ධන ලාදැව ලාවිම ේණ ලාෙක ලා්්ප න්ධ ලාඳර්මේණය ලා(මේෂ.0.6) 
 

ගභභ ඳර්ගේණ, ආවහය ව ෘෂිර්භ  විධහනගේ ජජ සන්ධ ඵරලක් අ යහඳෘ අඹ 
ඹනගමක කු පණෆර සථහඳනඹ යන රදි. ප්රහගධතය ඹ ප්රජහගන් රැස යමක ගතතයරු ප ඳදනඅ 
යගන  ගවක්. 0.6  විල්ඳ ඉන්ධන දළ විගලේ 16 ක් හයන රදි. 
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5.4.1.2 ලාම් ්ෂප ලා්ෙ  ලාAnnona muricata (පටු ලාආහක) ලාවගක ලාක රීෙ. ලා(ඇඹිලිපිටි , ලාමේෂ ලා. ලා02) 

 

Annona muricata ඹනු ගමකක් භඟ හය වළරී ටිනහ ඳශරු ප විගලේඹක් න ශතය එිට 
ඖීකඹ ටිනහභ ගවේරුගතන ගන ඉතහ ඉවශ ඉල්ලුභක් ඳතී. ගභභ ශධයඹනගේදී ගමකක් 
හ ගවක් . 02 ක් විවිධ ප්රභහණගඹන් රුනී ය (ගවක්නඹහයඹන ලහ 500 ක් ව 700 ක් න 

ඳරිදි) එක් ගවක්නඹහයඹ Annona muricata ලහ 250 ඵළගින් සටුන රදි. ගභගර ගමකක් 

භඟ Annona muricata ලහඹ සටුවීභ ගවේරු ගතන ගන  ගභභ භූමිගේ  ශණ්ස ආදහඹභක් 
රඵහ ත වළරීඹ. ගමකක් පිළිඵ ශහ ඵරන වින එභඟින් ආදහඹභක් රඵහ ත වළක්ගක් රුනී 

රීමේගඅදී ව ශහනගේදී සදු යන ගවලීඅ භඟින් ඳභණි. Annona muricata ලහගේ උඳරිභ 
ර්ධනඹ ව නිලසඳහදනඹ වහ ගඹෝයතභ ගණ / ආගරෝ තමකඹ නිර්ණඹරීමේභ වහ 
විවිධ භට්නඅියන් රුනීරීමේඅ සදු යන රදි.  
 

5.4.1.3 වර්ධප ලාරචකරය ලාභධය න න්. 
 

5.4.1.3.1 Eucalyptus microcorys ර්ධ ප්රචහයණඹ. 
 

ප්රගයෝව ළපීභ භඟින් ස ය මක Eucalyptus microcorys බීජ ඳළර ව ප්ති යචහයණඹ යන 
රද බීජ ඳළර ්ිටඹ ප්රගධතලගේ ගවක්. 0.5  සටුන  රදි. 
 

5.4.1.3.2 

  

කුමල්ගඳතර ඳර්ගේණ භධයසථහනගේදී ගමකක් (Tectona grandis),Aquilaria විගලේ ව 

ල්රඳට්න (Gyrinops walla) ඹන ලහ විගලේර ර්ධ ප්රචහයණඹ පිළිඵ ශධයඹනඹ යන 
රද ශතය ඉවශ උසණමකඹ ගවේරුගතනගන ගභිට හර්ථමකඹ සීමිතඹ. 

 

5.4.1.4 ලාඳේප ලාමරෝඳය ලාඳර්මේණය. 

 

මිල්ර (Vitex pinnata), සුදු වුකන් (Santalum album) ව ල්රඳට්නහ  (Gyrinops walla) 
ගඹතදහනිමින් ඳන ගයෝඳණ ඳර්ගේණ සදුයන රද ශතය ඒහගේ හර්ථමකඹ සීමිතඹ. 
 

මිල්ර (Vitex pinnata) :  හර්ථ සථහඳනඹය ගුණනඹ යන රදි .ගගේ වද, වදිසගේ ඹඅ 
ශිටතය රයඹක් මි්රවීභ ගවේරු ගතනගන ෘත්රීභ ගඳෝ භහධයඹ ඉත රන ශතය එභ 
ඳර්ගේණ නළත සදුයන රදි. 
 

සුදු වුකන්  මුල් ඇධතදවීභ (Santalum album) :  30%  ඳභණ මුල් ඇදීභ සදුවිඹ. ගගේවද 
ගභභ මුල්  ඇදීගඅ ප්ර අලතඹ ඉවශ නළ වීභ වහ ගභභ ඳර්ගේණඹ තදුයනමක සදුයනු රළගේ. 
 

ල්රඳට්නහ (Gyrinops walla) මුල් ඇධතදවීභ ව එභ මුල් දළඩි රීමේභ. 
මුල් දළඩිරීමේභ වහ හර්ථ ්රභඹක් වදුනහගන  අගේ. මුල් ඇධතදවීභ ළඩිදියුණු රීමේභ වහ 
ත දුයනමක ඳර්ගේණ සදුයනු රළගේ. 
 

ගමකක් -  සථහඳනඹ ව ගුණනඹ හර්ථ සදුයන රදි. ගභභ ඳර්ගේණඹ තදුයනමක 
සදුයනු රළගේ. 
 

ඵහදුයහ (Nepenthes) - ඳර්ගේණ ණනහක් සදුරීමේගභන් ඳසු දළඩිරීමේභ වහ ගඹෝය ්රභඹක් 
වදුනහගන  අගේ. 
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5.4.1.5 ලාප්රජාක ලාවන ලාවිදයක ලාවයකඳද අමේ ලාවජාව ලාවිවිධ් ව  ලාභීක්ෂණය  ලාක රීම්ප ලාපේයුතු. 
 

යහඳෘ අ ශීකක්ණ ළසනවගන් ගතනක් ගර ගතෝයහමක ඳරිවහනිඹන ඳමකවු නහන්තය 
ප්රගධතල  ර ප්රජහ න විදයහ ක්රිඹහහයඅ ගවේරුගතනගන සදුන ගනසඅ ගභභ ජජ 
විවිධමක ශීකක්ණ ළසනවන් භඟින් ඇමභන රක්යනු රළගේ. 2013 ගර් දී සථහඳනඹ 

යන රද ඳර්ගේණ බිඅ ර සිකය නිඹදි බිඅ දමකත 2016 දී රැසයන රදි. 2013 ව 2014 

යරන ශදහර ඳර්ගේණ බිඅර සථහඳනඹ යන රද ශසථහගේදී රඵහමක ඳහද ගර්හ 
දමකත, දමකත මුදහඹන ඇරුරමක ය නහන්තයර තමකඹ ශීකක්ණඹ රීමේභ වහ විලසගල්ණඹ 

යන රදි. ශීකක්ණ බිඅ, ඳහද ගර්හ දමකත ඳදනඅ යගන ඳරිවහනි හණ්ස 03 න ර් 

යන රදි. ශීකක්න බිඅ 75 ක් ව සිකය නිඹදි 831 ක් වහ ශහලභඹ දමකත සථය ස 
යන රදි.  

 

5.4.1.6 ලාම් ්ෂප ලාභිවජානන ලාවැස්ේෙන. 
 

ගමකක් බීජ ඳළර 1000 ක් ග්රහව ලහ ගර නිඳදන රදි. ඉන් ග්රහව ලහ 500 ක් ගතෝයහමක 
භේ ලහ ගඹතදහගන ඵධතධ යන රදි. ඉ අරිඹ ඵධතධ රීමේභන සුදුසු භට්නභන ර්ධනඹ වී නළත. 
ඵධතධ යන රද ලහ 2017  ගර්දී ක්ගේත්රගේ සටුනු රළගේ. 
 

5.4.1.7 ලාම් ්ෂප ලාඳර්පඳරකව ලාෙක ලා ැුකණු ලාඳර්මේණය. 
 

ශනුයහධපුයඹ, භහතගල් ව කු පණෆර ඹන දිසත්රික් ියන් ගතෝයහ මක ධන ලහ ියන් 
රැසයමක බීජ ගඹතදහනිමින් බීජ ඳළර සයන්නහ රදි. ගභභ බීජ ඳළර කු පණෆර  
සටුවීභන නිඹමිතවු නමුමක ප්රභහණමක ර්හක් ගනතරළබුණු ඵළවින් එභ ශදව ශමකවළය දභන රදි. 
ගභභ බීජ ඳළර 2017 ගර්දී සටුනු ඇත. 
 

5.4.1.8 ලාම් ්ෂප ලා් ථකඳන  ලාක රීම්ප ලාඳරී්ෂණය  ලා. 
 

දළඩි නිඹඟඹ ව ශි  ල්ඳළරෆටි ර්ධනඹ ආදී විවිධ ගධතලගුණි හධ ගවේරුගතනගන 
ගඵතගවතභඹක් න හ ශහර්ථ විඹ. ගධතලගුණි විඳර්ඹහ වහ ශනුර්තනඹ වීභ ගනුගන් 
සදුයන ගමකක් නළත හරීමේගඅ ගභභ ඳර්ගේණඹ නිළයටිගේ ඹසඳත ප්රගධතලගේ 
සථහඳනඹය  අගේ.ගභිටදී, ජර  යක්ණ රයඹක් ගර කුසහ හරිභහර් ජරහලඹරීන් 

රැයමක විඹළි ළල්වීනිඹහ ගඹතදහන්නහ රදි. ගභඹ 2013  ගර්දී ඳළ අ දළඩි නිඹඟඹ 
ගවේරුගන් ශහර්ථවු ඳර්ගේණඹරී. තද, ගභඹ හර්ථවුගවතමක වී ගතවිතළනන ජරඹ 
ඳඹන ජරහලර හරිභහර් නයුරුරන ඵහධහයමින් ඳ අන ආ්රභණය ලී ළල්වීනිඹහ 
ලහගේ ළනළු ද නියහයණඹ ය ත වළරීඹ. 

 

5.4.1.9 ලාම්ධ ගුණිප ලාවිඳර් ක්වංේ ලාභනුවර්හන  ලාවීෙ ලා්දෙක ලාම ෝගය ලා වේ ලාහෙවුරු ලාම්ධය   ලා කප ලාවිම ේණ ලා

වං ලාවන ලාවිදයකව. ලා 
 

ගධතය ඹ ලහ විගලේ සටුවීභ වහ ඳමකනහ ඉල්ලුභ සීඝ්රගඹන් ඉවර ඹමින් ඳ අන ශතය මකභන් 
ගධතලගුණි විඳර්ඹහ  සධති ඹන ශනුූලරන ශන්දභන ඳළශ සටුවීගඅ ්රභගේදඹක් සථහඳනඹ 
ශ යුරු  අගේ. ූලිය ඳර්ගේණරදී හර්ථඹළයි තවවු ප වු ගධතය ඹ ලහ විගලේ 
වඅඵන්ගතතන දිසත්රික්ගේ විඹළි ප්රගධතලර  සටුන රදි. ගභිටදී ගඳතල් ගරිය, ගතඅගඳෝසට් ව 
ෘත්රිභ හරි ්රභ ඹනහදී ගධතලගුණි විඳර්ඹහරන ශනුර්තනඹ වීභන ගඹතදහ තවළරී ළඩි දියුණු 

ශ ්රභගේදඹන්ද උඳගඹෝගි යන්නහ රදි. 2016 ගර් ජනහරි භහගේ ඳළ අ ශනගප්තික්ෂිත 
දළඩි නිඹඟඹ ගවේරුගතනගන ඳළර සටුවීභ 2017 ගර් ජනහරි භහගේදී සදුයන රදි.  
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5.4.1.10 ලාමහ්  ලාපංකඳමේ ලා අම න ලාමෙොර ලාවගකවන්හි ලා(Dipterrocarpus zeylanicus) ලා  ේ ලා(Ochlandra 

stridula) දුටුවක ලාපළෙයකපරය  ලාක රීෙ. ලා(මේෂ.05) 

 ලා 

Ochlandra stridula (ඵන) ඹනු ගතමක රහපීඹ නහන්තයර ඹටිහගේ වමුන පුළුල් ගර 
යහප්තිතවු ගධතය ඹ ලහ විගලේඹරී.ගභඹ ෘව ර්භහන්ත වහ ශමුරය ඳඹන නමුමක ජජ 
විවිධමකඹ ඳවත ගවශමින් ව හයන රද ලහර ර්ධනඹ ශසහර යමින් නහන්තයර 

ඹටි හ දුර්ර යන ඵ නිමේක්ණඹය  අගේ. එඵළවින්, ළුතය දිසත්රික්ගේ  ප්රගධතලගේ 
ගවතය ඟහ ඳමකනහ ඵන භර්ධනඹ රීමේගඅ ක්රිඹහියගේ හර්ථමකඹ ශධයනඹ යන රදි. 
ගභභ යහඳෘ අඹන භවළිය  ර්ධන වහ ඳරිය ශභහතයහලගේ ජජ විවිධමක ගල්අ 
හර්ඹහරඹ භගින් ශයමුදල් ඳඹන රදි. 

 

5.5. ලානි කෙප ලාඉන්ධන දැව ලාවගකවන් ලා් ථකඳන  ලාක රීෙ. ලා ලා ලා 
 

 ආවහය ව ෘෂිර්භ  විධහනගේ ජජ සන්ධ ඵරලක් අ ේ ඹහඳෘ අඹ ඹනගමක ගතෝයහමක 
දිසත්රික් 05  ගවක්. 50  ඉන්ධන දළ හන් සථහඳනඹ ය  අගේ. 

   

 ගභභ හන්හී ේියරිසීඩිඹහ (Gliricidia sepium), Khaya, සඹමරහ, Eucalyptus 

tereticornis, Acacia mangium ව  Eucalyptus grandis ප්රධහන ලහ විගලේඹ ගර 
හය  අගේ. 

 

 ශනහත ඉන්ධන දළ හරීමේගඅ ළසනවන් වහ උඳගඹෝීතයත වළරී සහමකභ ගඹෝය 
්රභගේදඹ වුකනහළනීභ වහ විවිධ ඳයතයඹන් ව විවිධ විගලේ  ගඹෝජනඹන් බහවිතහ 
යන රදි. 

 

 ප්රජහ ඉන්ධන දළ හ ගවක්. 21 ක් ද හයන රදි.ළවිිය භහඅර වහඹ ඇ අ ළවිිය 

භහඅ රු ඉසඅ ගවක්. 13  ව න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු රු ඉසඅ ගවක්. 8  
ගභභ ඉන්ධන දළ හ සදුයන රදි.   

 

5.6 ලාඳර්මේණය ලානස් තු ලාක රීෙ. 
 

1. ම්ධය   ලාවිම ේණ ලාගදේ ථපරය . 
 

ගභභ ළසනවන ඹනගමක ඳර්ගේණ ශනක් කු පණෆර, නුයඑළිඹ, ඵදුල්ර ව ළුතය 
ඹන දිසත්රික්ර සදුයන රදි. 
 

2. වනවගක ලා් ථකඳන  ලා්ෙ ලාපංෙනකපරය . 
 

ගභභ ළසනවන ඹනගමක ඵදුල්ර, නුයඑළිඹ, කු පණෆර, ශනුයහධපුයඹ, ගභතණයහර 

ව යමකනපුයඹ ඹන දිසත්රික්ර  ඳර්ගේණ  24 ක් නසමකරු යන රදි. 
 

3. රු්ෂ ලාවැඩිදියුණු ලාක රීම්ප ලාඳර්මේණය ලාවැස්ේෙන. 
 

ගභභ ළසනවන ඹනගමක ඵදුල්ර, කු පණෆර, නුයඑළිඹ ව ගභතණයහර ඹන 

දිසත්රික්ර  ඳර්ගේණ 14 ක් නසමකරු යන රදි. 
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4. දැව ලාමනොවන ලාවනජා ලාරවය. 
 

කු පණෆර, පුමකතරභ ව ළුතය ඹන දිසත්රික්ර ඳර්ගේණ වතක් නසමකරුයන 
රදි. 
 

5. ් වකාකවිප ලාවනකන්හර ලාපළෙනකපරය  ලාක රීෙ. 
 

ඵදුල්ර, භවනුය ව වඅඵන්ගතතන ඹන දිසත්රික්ර ඳර්ගේණ වඹක් නසමකරු යන 
රදි. 
 

6. බීජා ලාඋ න් ලානස් තු ලාක රීෙ. 
 ශදහර ර්ඹ රුර ගමකක් ව හඹහ ක්ගරෝනීයණඹ යන රද බීජ උඹන් නසමකරු 
යන රදි. 
 

5.7 ලාබීජා ලාැස්  ලාක රීම්ප ලාවැස ලා්ේෙන. ලා 
 

1. ඉයුළියප්තිනස - ඵදුල්ර ප්රගධතලගේ Eucalyptus grandis ව  Eucalyptus microcorys බීජ 
රීගරෝ ග්රෆඅ 16 ක් රැසයන රද ශතය ඒහ න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුන ව ළවිිය 
භහඅරන රඵහගදන රදි. 

 

2. ගමකක් - ඳසුගිඹ ගර්දී රැසයන රද ගමකක් බීජ රීගරෝ ග්රෆඅ 721 ක්, 2016 ය රුර 
සදුයන හ නයුරු වහ දිහ න නිරධහමේ හර්ඹහරඹ ශතය ගඵදහවරින රදි. 

ගතෝයහමක ගමකක් ලහියන් 2016 ය රුර රැසයනරද ගමකක් බීජ රීගරෝ ග්රෆඅ 

700 ක් 2017 ගර්දී ගඵදහ වළමේභ වහ කු පණෆර ඵසහය තඵහ ඇත. 
 

බීජ නිසඳහදනඹ වහ ගමකක් බීජ උඹන් 03 ක් නසමකරු යන රදි. ශසළන්න ඉවශ නළ වීභ 
වහ ගවතයළගල් ව ඵරිගතස බීජ උඹන් ශුධතධය ගඳතගවතය ගඹතදන රද ශතය ඳයගඳෝෂී ලහ 
ර්ධනඹවී  අගඵන ශරු ඳහ ඉමක යන රදි. 

 

5.8      බීජා ලාඳැං ලානිණ ඳකදන . 
 

ශදහර ර්ඹ රුරදී ඳර්ගේණ නයුරු වහ ශගනකුමක ශලස ඹතහඹන් වහ ගමකක් ව ගධතය ඹ 

ලහ විගලේ (විගලේ 20 ක් ඳභණ) ගඹතදහනිමින් බීජ ඳළර නිලසඳහදනඹ යනරද ශතය විවිධ  පක් 
ගයෝඳණ ළසනවන් වහ විවිධ ආඹතන ව පුධතරයින් වන ගභභ බීජ ඳළර රඵහගදන රදි. 
ශදහර ර්ඹ රුරදී ප්රධහන ලගඹන් ගමකක්, සුදු වුකන්, ළුය ව ශගනකුමක ගධතය ඹ ලහ 
විගලේර බීජ ඳළර 3978 ක් ශගරවියන රද ශතය එගර ඳළර ශගරවිගඹන්  ප.136,000  
මුදරක් උඳඹහගන  අගේ. 

 

 

5.9 ජාක අප ලාවන ලා්ෂමණේත්ර ලාඳර්මේණය ලාපමිටුව. 
 

ජහ අ න ක්ගේමක ය ඳර්ගේණ මිටුගේ අඵන්ීකයණ නයුරු තදුයනමක ගභභ ශ ලඹ භඟින් 
සදුයන රද ශතය ශදහර ර්ඹ රුශ රැසවීඅ 4 ක් ඳමකන රදි. න ඳර්ගේණ ගඹෝජනහ 33 ක් 
ඇමභන රක්ය ඳර්ගේණ නයුරු සදුරීමේභ වහ ශය රඵහගදන රදි. ගභඹන ශභතය 
දළනන සදුයගන ඹන ඳර්ගේණ යහඳෘ අ 09 ක් තදුයනමක ඉදිරිඹන යගන ඹහභන හරඹ 
දීර්ක යන රදි. 
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5.10 ලාඳර්මේණය ලාපමිටුමේ ලා්කෙකිකපයින් ලා 

 

1. ශනුය රු පස ව භඹහ.    -   න  යක් ජනයහල්,  

                                                                         න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු 

 

2. ආචහර්ඹ එන්.ඩී.ආර්. වීයර්ධන       -             ශ අගර් න  යක් ජනයහල් 

                                                                          (න ඳර්ගේණ, ශධයහඳන ව  ර්ධන) 

                                                                          න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු 

 

3. දීඳහනි ශරරුගතස මිඹ                  -      න  යක් (ඳර්ගේණ)  

                                                                        න විදයහ ඳර්ගේණ භධයසථහනඹ. 

 

4. ආචහර්ඹ සුීකයහ යන්ර                    -      ගජයසක ිකහචහර්ඹ,  

         උධතභිද විදයහ ගදඳහර්තගඅන්රු,   

              ගතශම විලස විදයහරඹ 

5.  ආචහර්ඹ ප්රිඹහන් ගඳගර්යහ  -    ගජයසක ිකහචහර්ඹ,  

 ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ. 

 

 6. ආර්.එජේ.එඅ. පී. ශගේගෝන් මිඹ        -  ශධයක්/ජජ විවිධමක ශ ලඹ භවළිය 

 ර්ධන වහ ඳරිය ශභහතයහ ලඹ. 

 

   7.  දිල් පක්ෂි ඒනහඹ මිඹ.                 -          වහය ශධයක්,  

    ජහ අ විදයහ ඳදනභ. 

 

    8. ආචහර්ඹ  ගක්.එන්.ඹහඳහ.     -  ශධයක් ජනයහල්,   

      ජහ අ උධතභිද උදයහන ගදඳහර්තගඅන්රු. 

 

         9. ආචහර්ඹ  එන්.ඒ.ඒ.එස.පි. නිස     -         ගජයසක ිකහචහර්ඹ,  

      ගබෝ විදයහ ගදඳහර්තගඅන්රු. 

 

            10.යූ.ගක්.එල්.පීරිස භඹහ    -   නිගඹෝජයශධයක් (ඳර්ගේණ වහ ශධයහඳන)  

                                                                    න ීවවි  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු.   

      

         11. භවහචහර්ඹ ගධත වීයගෝන්     -   ගජයසක ිකහචහර්ඹ,  

                                                                                     විදයහ පීකඹ, ගතශම විලස විදයහරඹ. 

 

        12  .  හමිණී ජඹස ව භඹහ     -        නිගඹෝජය ශධයක් ජනයහල්,  

         භධයභ ඳරිය ශි හරි 

 

 

 



44 
 

5.11 2016 ලාව්මර්දී ලාභනුෙහ ලාපරන ලාංද ලාඳර්මේණය ලාම ෝජානක. 
 

1. ්රී ර හගේ ඳවතයන ගතමක රහඳගේ ලහ  යු අඹ ව විවිධ ඉසඅ ඳරිගබෝජන යනහන්හී 

හඵන් ශනු්රභණඹ : ළුතය දිසත්රික්ගේ  ප්රගධතලඹ පිළිඵ සධති  ශධයඹනඹ - ආචහර්ඹ. 
ගක්.ග .එඅ. කු පප්තිපුආයජේි ව භවහචහර්ඹ හමිණී ගගනවියමකන. 
 

2. ගතශ ශරු ිටත විසරු ප ලහර ගගන ඳයගඳෝෂීන්න එගයිට දිලීය නහල ගර ක්රිඹහ ර 
වළරී ආ්රභණය ලී ලහ නිසහයණ /  ගඹෝ ගන්රීමේභ - ආචහර්ඹ.ග .සේ.දමුණුගඳතර ව 
භවහචහර්ඹ බී.එඅ.ආර්.ඵණ්සහය. 
 

3. Corduliidae කුරඹන ශඹමක ්රී ර හගන් ගභගතක් හර්තහ ගනතව ඵමකූලයන් විගලේඹ, විගලේ 
භට්නගඅ ශනනයතහඹ සථහඳනඹරීමේභ - භවහචහර්ඹ.ගධත වීයගෝන් ව ශමිර පී. සුභනඳහර 
භඹහ. 
 

4. ්රී ර හගේ ගතමක රහඳගේ ගතෝයහමක ළදමක ඳරිය ඳධතධ අර ්ගසතනහනහන්ගේ 
විවිධමකඹ, යහප්ති අඹ ව ච්රීඹ ව ෘරුභඹ සහබහවි  සධතීකන් ශධයඹනඹ - භවහචහර්ඹ. 
ගධත වීයගෝන් ව ශමිර පී. සුභනඳහර භඹහ. 

 

5. ්රී ර හගේ ගගන ිටනළුන්ගේ ශණු ර්ීතයණ විදයහ, ඳරිණහභඹ ව ජජ භූගෝර 
විදයහ - ආචහර්ඹ.ගක්.ඩී.බී.උකුගර ව ආචහර්ඹ .ඇන්සරඅ ද සල්හ. 
 

6. ්රී ර හගේ ගතමක ව විඹළි රහඳර ගතෝයහමක සථහනර ගගන ගඅඵන්වන දසක යන 
භදු පන්ගේ විගලේ විවිධමකඹ ව හව තමකඹ - ආචහර්ඹ .සේ.ඒ.ප්රිඹ හ ද සල්හ. 

 

7. ්රී ර හගේ ඳවතයන ර්හ නහන්තයර ෘක්රතහ යුවඹ ව භූමිගඹන් ඉවශ හඵන්  අ 
විදයහ පිළිඵ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ. සසය එදිරිවීය ව භවහචහර්ඹ. බී.එඅ.පී.ස වකුභහය. 
 

8. ්රී ර හගේ සටින ඳක්ෂීන්ගේ කු පළු වනඹ පිළිඵ ඳරිපර්ණ  ලභූවිදයහමකභ ශධයඹනඹක් 
සදුය ඳක්ෂී විගලේර සීභහන් වුකනහළනීභ - භවහචහර්ඹ.ගක්.බී.යණන ව ආචහර්ඹ. 
ඒ.ටී.පීනර්න්. 

 

9. ්රී ර හගේ නිරිතදි ප්රගධතලගේ පිිටටි විඹළි භූමි නහන්තය පිළිඵ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ. 
ටී.සනන්තර්ල් ව ලුස හල් ගතජේ මිඹ. 
 

10. ්රී ර හගේ ගගන ්රෆේ භකුළුන්ගේ ජජ විවිධමකඹ ්වුන්ගේ රූඳ විදයහ ව DNA තී ප 
ගක්තඹ උඳගඹෝීත යනිමින් ශධයඹනඹ රීමේභ - භවහචහර්ඹ .එස.පි.ගඵන්ජමින්. 

 

11. ්රී ර හග රුර Strobilanthus විගලේර යහප්ති අඹ,  යක්ණඹ ව ර්ීතයණඹ 
භහගරෝචනඹ රීමේභ - ආර්.එඅ.ආර්.නිරන් අ මිඹ. 

 

12. රයිනර විවිධමකඹ ගගයිට හයු දණගේ ඵරඳෆභ, ඒහගේ ධතවි අයි ඳරිෘමකතීඹ 
නිසඳහදනඹ ව ප්ර අක්ෂුරීවවී ක්රිඹහහමේමකඹ - ආචහර්ඹ හය ීත ශරුගෝයහර ව ආචහර්ඹ 
සී.එල්.ශගේගේය. 
 

13. ්රී ර හගේ ගභතයවන්ද ප්රගධතලගේ පිිටටි ශතයභළදි රහපීඹ නහන්තයර Bambusa Bambos 

ලහගේ යහප්ති අඹ භගින් ඇ අයන ඵරඳෆභ - ආචහර්ඹ .එජේ.එඅ.එස.පී.භසර. 
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14. ්රී ර හගේ ්රී ඳහද න්ගධත ලහභඹ විවිධමකඹ - ආචහර්ඹ .ඒ.එඅ.ඒ.එස.ශමකතනහඹ ව ආචහර්ඹ 
එස.එජේ.ත්රිආයජේි. 
 

15. ගඳෝ රය ිටඟ නහන්තයර විවිධ ලහ ර් ළවීගඅදී ගඳෝ රය රහඹෆභ - ආචහර්ඹ 
එල්.ඩී.බී.සරිඹගතස ව ආචහර්ඹ .ආර්.එජේ.ීව.යනිල්. 
 
 

16. සීතහ ගතමක රහපීඹ උධතභිද උදයහනගේ (ශවිසහගේල්ර) ව ඉි ස ූලරහන නහන්තය  
ප්රගධතලගේ (රබුභ) හසථහන ශනු්රභණඹමක භඟ කුහුඹුන්ගේ විවිධමකඹ - ආචහර්ඹ. 
එන්.ඳල්ගරමකත ව ආචහර්ඹ සී.ද ල්ර. 
 

17. සීතහ ගතමක රහපීඹ උධතභිද උදයහනගේ (ශවිසහගේල්ර) ව ඉි ස ූලරහන නහන්තය  
ප්රගධතල(රබුභ) හසථහන ශනු්රභණඹමක භඟ භනළුන්ගේ විවිධමකඹ ශධයඹනඹ රීමේභ   
ආචහර්ඹ .එන්.ඳල්ගරමකත ව ආචහර්ඹ.සී.ද ල්ර. 
 
 

18. උජේචමක ශනු්රභණඹමක භඟ පිදු පතරහර න්ගධත ඳයණහ  විවිධමකඹ - ආචහර්ඹ 
ආර්.එජේ.ීව.යනිල් ව භවහචහර්ඹ ඩී.ගක්.එන්.ීව.පුසඳකුභහය. 
 

19. නල්ස යක්ෂිත නහන්තයගේ ම්ර් අස වගේ රීරි පඬ භළඬිඹහ (Nahnophrysmar Morata) ගේ 
ඳරිය විදයහ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ .එඅ .විග ස ව ව භවහචහර්ඹ ඩී.ගක්.වීයගෝන්. 
 

20. ගතෝයහමක භණ්සරහහය ජහර න භකුළුන් විගලේ රීිටඳඹ රූඳ විදයහමකභ විවිධමකඹ 
ව භකුළු දළගල් යනහන් පිළිඵ ශධයඹනඹ - ආචහර්ඹ.එඅ.ආර්.විග ස ව. 
 

21. ගතමක රහඳගේ ළගන ගධතය ඹ ඳුක ප ලහර ඳයහණඹ ගගයිට ගතෝයහමක ආ්රභණය ලී 
ලහ විගලේර ඵරඳෆභ - භවහචහර්ඹ .සේ.බී.ඹහඳහ ව ආචහර්ඹ .එස.එඅ.සේියේ.ය ර. 
 

22. ්රී ර හගේ ඳවතයන ගතමක රහඳගේ ගතෝයහමක සථහන රීිටඳඹ ්රී ර හගේ දිවිඹහ 

(Pantheraparduskotiya) පිළිඵ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ.යු.ගක්.ීව.ගක්.ඳධතභරහල් ව භධුය 
ද සල්හ. 
 

23. ශ්රි ර හගේ ගභගභයිගරෝන් (ගරසගනතභහනහසගේ) කුරගේ  ල ප්රගේණිඹ ව නිගක්තන 
ඳරිණහභඹ පිළිඵ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ.එජේ.එස.ත්රිආයජේි ව 
ආචහර්ඹ.නිගෝගියනීස. 
 

24. න්ගනියඹ ඳවතයන ර්හ නහන්තයගේ ආ්රභණය ලී ලහර ශහලභඹ යහප්ති අඹ ව 
විවිධමකඹ - ආචහර්ඹ.සී.එස.ගවට්ටිආයජේි ව එල්.පී.එඅ.වන් අ මිඹ. 
 

25. ශන්තර්ජහ අ ිතය ශභණනහයණ පුහුණු ේ ඹහප්ති අඹ : ්රී ර හ රුර නහන්තය රහඳඹක් 
ගතසනළ වීභ - භවහචහර්ඹ. ටී.ිතනන්තර්ල්. 
 

26. න්ගනියඹ යක්ෂිත නහන්තයගේ ලහර ජජ විවිධමකඹ- ආචහර්ඹ . ගල්හ නගේය. 
 

27. ්රී ර හගේ ප්රධහන ගධතලගුණි රහඳ වයවහ පිඹහය ගනතයන ඳක්ෂී විගලේඹ රූඳහනුදර්ය  

ව ජහනභඹ ඵන්ධුතහඹ - ආචහර්ඹ.අඳමක ගගනවියමකන, ගතශම විලස විදයහරඹ. 
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28. භකුළුන්ගේ සල්ක් ගප්රෝටීනගේ ඳ අන ප්ර අක්ෂුරීවවී ක්රිඹහහමේමකඹ ව ඒ ිරීමක 

බහවිතහරීමේභන ඇ අ වළරීඹහ - ආචහර්ඹ. ඉගනෝහ ගඳගර්යහ, බී.එඅ.යි.ද ශභයගේය මිඹ. - 
ගතශම විලසවිදයහරඹ. 
 

29. ්රී ර හ රුර ඳශරු ප භළසහගේ විවිධමකඹ පිළිඵ ශධයඹනඹ රීමේභ - 
ආචහර්ඹ.යූ.ීව.ඒ.ශයි.සරිගේන ව සළනිගඹල්  පබිගනස - යජයන විලසවිදයහරඹ. 
 

30. ්රී ර හගේ නිරිතදි පිිටටි හඅප්රධහයි  පක් උඹන් ඳධතධ අර සරූඳඹ නිරූඳනඹ රීමේභ  
 භවහචහර්ඹ බී.එඅ.පී.ස වකුභහය - ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ.  
 

31. ්රී ර හගේ උසමකතළගල් න යක්ෂිතගේ වමුන ගධතය ඹ ලහ විගලේර පුනර්ජනනඹ 

ගගයිට Myroxylon balsamum ලහගේ ඵරඳෆභ - ඒ.එඅ.ටී.ඒ.ගුණයමකන ගප්තියහගදණිඹ 
විලසවිදයහරඹ. 
 

32. ්රී ර හගේ මිනිස - ුක ප ළටුභ භථඹන ඳමකරීමේභ රුියන් ප්රයිගඅනහන්  යක්ණඹ රීමේභ 

භවහචහර්ඹ.ගධත වීයගෝන්, ආචහර්ඹ.ටී.ප්රහධත ව එල්.එස.ග .ේයහල් - ගතශම විලස 
විදයහරඹ. 
 

33. ්රී ර හ රුර වමුන ඕගතතෂිියක් භදු පන්ගේ විවිධමකඹ ව හවගඹකු ගර ක්රිඹහ රීමේගඅ 
වළරීඹහ ආචහර්ඹ.ප්රිඹ හ ද සල්හ ව භවහචහර්ඹ. එස.එජේ.පී.පී. පණහයමකන - ගප්තියහගදණිඹ 
විලසවිදයහරඹ. 
 

5.12  දැනේ ලාදුදුපරන ලාඳර්මේණය ලාවයකඳද අවං ලාපකං  ලාදීර්ඝ ලාක රීෙ. 
 

1.  නල්ස ුකය ප්රගධතලගේ ලහර ළළසභ වහ භූ නිර්භහණඹ ශනු උබඹීවවීන් වමුවීගඅ යනහ 
- ආචහර්ඹ.එස.ආර්.වීයර්ධන. 
 

2. ්රී ර හගේ වමුන භහළන්ටිඹහගල්ස ව ශන්ගතතගයහනහගල්ස කුරරන ශඹමක ර්ීතයණඹ/ 
ජජ භූගෝර විදයහ ව ඳරිණහමි ඵන්ධුතහ - ආචහර්ඹ.සුමුදු රූඵස ව. 
 

3. ්රී ර හගේ වමුන සසෆන්ගේ විවිධමකඹ - භවහචහර්ඹ.ීව.ඒ.ඩී.ගඳගර්යහ,ආචහර්ඹ පී.භයවීය 
ව ආචහර්ඹ.එස.ඩී.එස.එස.සුරිඹඳ අයණ. 
 

4. ගතශම දිසත්රික්ගේ ඉි ස ූලරහන ගඹෝිකත යක්ෂිත නහන්තයඹ (ඳශමු ගතන) රුර 

Semnopithecus (Trachypithecus) Vetulus nester විගලේගේ ඳරිය විදයහ,ආවහය යනහ ව 
ආවහය ගතඹහඹෆගඅ ඳයහඹ පිළිඵ ශධයඹනඹ. 

5. මි්ර කු පළු ෑනන්ර හභහිකඹන්ගේ ආවහය ගතඹහඹෆභ ව නවඬ පිළිඵ ශධයඹනඹ- 
ආචහර්ඹ.අඳමක ගගනවියමකන ව භවහචහර්ඹ.යමක සේ.ගතනභ. 
 

6. ්රී ර හගේ විවිධ ජජ ගධතලගුණි රහඳර ගගන ්රී රහ ම්ඹ රැළි භළඩිඹහගේ හසථහන 
ශතය ඇ අ අඵන්ධතහඹ ව ඳරියගේ සදුන ගනසඅ ගගයිට එභ භළඩිඹහගේ 
විගලේමකඹ - ආචහර්ඹ යු.ගක්.ික.ඳධතභරහල් ව ගයතහන් ගක්  ප්රිගු. 
 

7. ගතශම ව ෆල්ර දිසත්රික්ර ගතෝයහමක නහන්තයඹ Anuretussimonii (ගෝර්මිසගේ 
කුරඹ) ඇ අවීභ ව ළදළල්ගල් කනමකඹ පිළිඵ ීක්ණඹ ව ෆභ නහන්තයඹක් වහභ 
ූලිය කුහුඹු ඉන්ගන්ට්රිඹක් ස රීමේභ - භවහචහර්ඹ ආර්.ගක්.එස.සඹස ව 
සේ.එස.උදඹහන්ත. 
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8. ජජ විවිධමකඹ ශ අන් ඉතහභ ළදමක සථහනඹ  යක්ණඹ වහ ්රී රහ ම්ඹ මිරිදිඹ 
භසුන්ගේ ඳරිණහමි ඳරිය විදයහ ව  ල ප්රගේණි අඵන්ධතහ ශධයඹනඹ රීමේභ - ආචහර්ඹ 
භහධ ීසකුඹුය. 
 

9.  යක්ණඹ වහ ්රී රහ ම්ඹ උබඹීවවීන්ගේ ඳරිණහමි ඳරිය විදයහ ව  ලප්රගේණි 

ඵන්ධුතහ ශධයඹනඹ - ආචහර්ඹ.එඅ.ීසකුඹුය ව ආචහර්ඹ. නමක යහජඳක්, ගප්තියහගදණිඹ 
විලසවිදයහරඹ. 
 

 

5.13. වන ලාවිදයක ලාභධයකඳන . 
 

ඳවත වන් පුහුණු ළසනවන් ්රී ර හ න විදයහඹතනගේදි ඳමකහ  අගේ. 
 

1. ගදඳහර්තගඅන්රු නිරධහමේන් වහ හභහනය ඳහකභහරහ 2016 ර්ඹ වහ බීට්ටු න 

නිරධහමේන්  අවක් (30) න විදයහ ව අ ඳත්ර ඳහකභහරහ වදහයහ  අගේ. 
 

2. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ව ශගනකුමක ආඹතනර ගේගේ නියත නිරධහමේන් 
වහ රඵහදුන් ගටි හලීන පුහුණු ළසනවන්. 

 

        5.1 ලාවගුව ලාභමනකු්  ලාආ හන ලා්ෙක ලාමපටි ලාපකලීන ලාපුහුණු ලාවැස්ේෙන්. 
 

ශනු 
ශ ඹ 

ඳහකභහරහගේ නභ වබහීත ව 
ණ්සහඹභ 

වබහීත 
ව 
 ඹහ  

දිනඹ දින 
 ඹහ 

01 

 

 

 

 

 

 

02. 

 

 

 

 

03. 

 

 

 

 

 

04. 

 

 

 

ශළුගතන් ඵහ මක 
න ක්ගේත්ර 
වහය පන්න 
ප්රහයඅබ පුහුණු 
ළසනවන 

 

 

ඳරිවහනිඹන ඳමකව 
ඉවශ ව ඳවශ 
ුකය නහන්තය 
ප්ර අසථහඳනඹ 

 

්රී ර හගේ න 
විදයහඹතනගේ 
ගේයින් වන 
නහඹමක පුහුණු 
ළසනවන 

 

්රී ර හගේ 
ආ්රභණය ලී 
ආන්රු විගලේ 
ඳහරනඹ ව 

න ක්ගේත්ර 
වහය ප  
 

 

 

 

 

න  යක්ණ 
ගදඳහර්තගඅන්රු 
නිරධහමේන්  
 

 

්රී ර හ න 
විදයහඹතනගේ 
ගේයින්  
 

 

 

න  යක්ණ 
ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 
ව ශගනකුමක 
යහජය ආඹතනර 

45 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

2016.02.15 

 

 

 

 

 

 

2016.02.09 

2016.02.12 

 

 

 

2016.03.22 

2016.03.23 

 

 

 

 

 

2016.03.28 

2016.04.02 

 

16 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

06 
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05. 

 

 

 

 

06. 

 

 

 

 

 

 

 

07. 

රභනහයණඹ 
පිළිඵ ඳරිපර්ණ 
ගන්හස පුහුණු 
ළසනවන.  
 

 

නී අඹ ක්රිඹහමකභ 
රීමේභ පිළිඵ 
ගන්හස පුහුණු 
ළසනවන 
 

ශල්රස ගවෝ දණ 
ගවීභ වහ 
ගතමින් පිළිඵ 
දළනුමකරීමේගඅ 
ළසනවන. 
 

 

 

‘’ශ්රි ර හගේ 
ආ්රභණය ලී 
ආන්රු විගලේ 
ඳහරනඹ ව 
රභනහයණඹ’’ 
පිළිඵ ඳරිපර්ණ 
ගන්හස පුහුණු 
ළසනවන 
 

 

විධහඹ නිරධහමේන් 

 

 

 

 

 

න  යක්ණ 
ගදඳහර්තගඅන්රු 
ගේයින් 

 

 

න  යක්ණ 
ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 
නිරධහමේන් 
(භධයභ/ඌ 
රහඳ ව න 
විදයහඹතනගේ 
2016 පුහුණුරහී න්) 
 

න  යක්ණ 
ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 
ව ශගනකුමක 
ආඹතනර 
ගේයින් 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

2016.08.08 

2016.08.12 

 

 

 

 

2016.09.29 

 

 

 

 

 

 

2016.11.21 

2016.11.25 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

  
 

 ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා ලා5.2.වගුව ලාභමනකු්  ලාආ හන ලා්ෙක ලාමපටි ලාපකලීන ලාපුහුණු ලාවැස්ේෙන්. 
 

 

ශනු 
ශ ඹ 

 

ඳහකභහරහගේ නභ වබහීත ව 
ණ්සහඹභ 

වබහීත 
ව 

 ඹහ 

දිනඹ දින 
 ඹහ 

01. න විදයහගේ 
නී අභඹ දර්ලනඹ 
ව න හ 
සථහඳනඹ රීමේභ. 

භවළිය 
ශි හරිගේ B - 

රහඳගේ 
ගේයින් 

 

 

 

20 2016.11.16 

2016.11.18 

03 
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02. න විදයහ පිළිඵ 
ප්රහයඅබ පුහුණු 
ළසනවන 

්රී ර හ 
ඳරිඳහරන 
ගේගේ ළගසට් 

නිරධහමේන් - 2015 

34 2016.12.01 

2016.12.03 

03 

 

 

 

5.14 ලාශ්රී ලාංිපක ලාවන ලාවිදයක හනමේ ලාජාක අප ලාවද් තී  ලානිපුයහක ලා(NVQ) ලාක්රි කපකරප්ප ලා 
 

*  විඹ භහරහ  ර්ධනඹ. 
 

2016 ළප්තිතළඅඵර් 22 – 23 දක්හ තෘතීයි ෘමකතීඹ ශධයහඳන ගතමිගඅ ව ්රී ර හ න 
විදයහඹතනගේ හර්ඹ භණ්සරගේ වබහීතමකගඹන් විඹභහරහ  ර්ධනඹ පිළිඵ ළසමුළුක් ඳමකන 

රදි.ගභිට ූලිය ශයමුණ වගේ NVQ 5 භට්නගඅ ෆභ විඹක් වහභ සධතධහන්ත ව ප්රහගඹෝගි ඳන් අ 
වහ ඳහසඅ  ර්ධනඹ රීමේභ. 
 

*  ්රී ර හ න විදයහඹතනගේ ඳහකභහරහරන පිළිළනීභක් රඵහදීභ. 
 

්රී ර හ න විදයහඹතනගේ NVQ 5 ව NVQ 6 ඳහකභහරහ රන පිළිළනීභක් රඵහදීභ වහ තෘතී 
ෘමකතීඹ ශධයහඳන ගතමිභ ගත ඉල්ලුඅඳමක ඉදිරිඳමකය  අගේ. 
 

* ්රී ර හ න විදයහඹතනගේ තමක රභණහයණ භහර්ගෝඳගධතලන ව ඳධතධ අඹ, ්රී ර හ න 
විදයහඹතනගේ තමක රභණහයණ භහර්ගෝඳගධතලන  ව ඳධතධ අඹ  සය  අගඵන ශතය තෘතීයි 
ෘමකතීඹ ශධයහඳන ගතමිභ විසන් තමක රභණහයණ ඳධතධ අ ව අ 2016  ගර්දී පිරිනභහ  අගේ. 
 

* ්රී ර හ න විදඹහඹතනගේ ඩිප්තිගරෝභහධහමේන් වහ NVQ 6 භට්නභන භහන ව අ ඳත්රඹක් රඵහ 
දීභ. 
 

2012 ර්ඹන ගඳය ්රී ර හ න විදයහඹතනගේ ඩිප්තිගරෝභහ ඳහකභහරහ අපර්ණශ ශඹදුඅ පන් 

159 ක් වහ ගේහගඹෝජනීඹ ගභතඩියුර 6 වහ පුහුණු ළසනවනක් ඳමකන රදි.ගභභ පුහුණු 
ළසනවන ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරගේ ිකහචහර්ඹ ප ූලවඹක් විසන් ඳමකන රද ශතය 
තෘතීයි ෘමකතීඹ ශධයහඳන ගතමිභ භගින් අඵන්ීකයණඹ යනරදි.ගභභ ඳහකභහරහ භමකන 

ශගප්තික්ඹන්වන ශනහතගේදී තෘ අයි ෘමකතීඹ ශධයහඳන ගතමිභ විසන්  NVQ 6 භට්නභන භහන 
ව අ ඳත්රඹක් පිරිනභනු ඇත. 
 

5.15 ලාරපක න 

 

5.15.1 Forest Research News 
න විදයහ ඳර්ගේණ භධයසථහනගේ හර්ෂි ප්රහලනඹ න Forest Research News ිට 12 න රහඳඹ 

(2015) ප්රහලඹන ඳමකයන රදි. 
 

5.15.2 ලාඉදිරිඳ්  ලාපළ ලාඳර්මේණය ලාඳත්රිපක. 
 

* ්රී ර හ වමුන ප්රජහ විසන් රභනහයණඹ යන රද ඳරිවහනිඹන ඳමක නහන්තය ඉසඅර 
ඳරිවහනිඹන ඳමකවී  අගඵන භට්නභන ශළමභ ( ූලිය ශළමභ) (ආර්.එඅ.ඩී.ශරරුගතස මිඹ විසන් 

ගතරම, ඵණ්සහයනහඹ ශනුසභයණ ජහතයන්තය අභන්ත්රණ ලහරහගේ ඳළළමකව Sri Lanka Next ; නීර 
වරිත ආර්ිකඹ භළගඹන්ව අභන්ත්රණගේදී ඉදිරිඳමක යන රදි.) 
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* Eucalyptus  microcorys ලහගේ භවහ (macro) ප්රචහයණඹ. (ඒ.එල්.එඅ.සුවසරි භඹහ විසන් 

ගතරම,ඵණ්සහයනහඹ ශනුසභයණ ජහතයන්තය අභන්ත්රණ ලහරහගේ ඳළළමකව  Sri Lanka Next ; නීර 
වරිත ආර්ිකඹ භළගඹන්ව අභන්ත්රණගේදී ඉදිරිඳමක යන රදි.) 
 

* ්රී ර හගේ ුකය ඳයිනස හන්හී සටුහ  අගඵන ගධතය ඹ ලහ විගලේර ඳළමකභ ව 
ර්ධනඹ.(එස.එජේ.ඵන්ධුභහරහ මිඹ විසන් ගතරම,ඵණ්සහයනහඹ ශනුසභයණ ජහතයන්තය අභන්ත්රණ 
ලහරහගේ ඳළළමකව  Sri Lanka Next ; නීර වරිත ආර්ිකඹ භළගඹන්ව අභන්ත්රණගේදී ඉදිරිඳමකයන 
රදි.) 
 

*  ල්රඳට්නහ (Gyrinops Walla) ලහඹ ඵහිටය ඳරියඹ ප්රචහයණඹ රීමේගඅදී ගඹතදහත වළරී සහමකභ 
ගඹෝය මුල් ඇධතදවීගඅ භහධයඹ වහ ශනුූලරනඹ භහධය වුකනහළනීභ 
(ග .එඅ.ශයි.ජඹසුන්දය,ඒ.එල්.එජේ.සුවසරි ව සේ.එඅ.ආර්.එස.ගක්.ර්ණසරිඹ. යජයන විලසවිදයහරගේ 
උඳහි  ශගප්තික් යහඳෘ අඹ) 
 

5.16 ලාපුහුණු ලාවැස්ේෙන්. 
 

ඳර්ගේණ හර්ඹ භණ්සරඹ විසන් ශදහර ර්ඹ රුරදී ඳවත දළක්ගන පුහුණු ළසනවන් සදුයන 
රදි. 

 

1.  ගිරිඋල්ර ශධයහඳන රහඳගේ උස ගඳශ ඳහල් ගු ප පන් වහ ඳන ගයෝඳණඹ පිළිඵ 
පුහුණු ළසනවන. 
 

2. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ව ශගනකුමක යහජය ආඹතනර නිරධහමේන් වහ 
ුකයගේ නහන්තය ප්ර අසථහඳනඹ පිළිඵ පුහුණු ළසනවන. 

 

3. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ව ශගනකුමක යහජය ආඹතනර නිරධහමේන් වහ 
ආ්රභණය ලී ලහ විගලේ පිළිඵ පුහුණු. 
 

5.17 ලාආගන්තුප ලාම්ධ න. 
 

්රී ර හ න වීදයහඹතනගේදී බීට්ටු න නිරධහමේන්ගේ ව අඳත්ර ඳහකභහරහ වහ ඳර්ගේණ 
හර්ඹ භණ්සරඹ විසන් ඳවත ඳරිදි ගධතලන ඳමකන රදි. 
 

 ම්න විදයහ ව යහි  විදයහ    -   ආර්.එඅ.ඩී.ශරරුගතස 

 නහන්තය ප්ර අසථහඳනඹ           -   එස.එජේ.ඵන්ධුභහරහ. 

 ගදභශ                                      -   ඒ.එල්.එඅ.සුවසරි 

 ශභනහයණඹ                      -    ඒ.එල්.එඅ.සුවසරි, එස.එජේ.ඵන්ධුභහරහ. 
 

 

5.18 ලාපු් හපකං . 

 

පුසතහරඹ දවහ   ප. 523,881.00 ක් ටිනහ ගඳතමක ව යහ මිශදී න්නහ රදි. ගභඹන විවිධ භහතෘහ  

05 ක් ඹනගමක  මිශදීමක ගඳතමක  ව විවිධ භහතෘහ  07 ක් ඹනගමක මිශදී මක  ඟයහද ඇරුරමකගේ.  

තද විවි ධ භහතෘහ 150 ක් ඹනගමකවු  ග්රන්ථ  ඳරිතයහ  ගර රළබුණි. 
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CD- ISIS පුසතහර ඳළගක්ජඹ ගඹතදහ නිමින් පුසතහර ග්රන්ථ නහභහියඹ ගභභ ගර්දීද ඳරිකන 

තයන රදී. ශදහර ර්ඹ ශහනගේදි දමකත 4800 ක් ගභභ දමකත ඵසහරන  ඇරුරමකය   අබුණි.  

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ගභභ ය දවහද IUFRO හභහිකමකඹ  රඵහගන  අගේ. (හභහික 

මුදල් ගර  ප:64,237.30 ක් ගහ  අගේ.) 

 

 

5.19 ලාවන ලාවිදයක ලාමහොරතුරු ලාම්ේවකව. 

 

්රී ර හ ගෂතයසනර් ඟයහගේ  36 න ව 37 න ගළුභ ප්රහලඹන ඳමකයන රදි. 

 

5.20. ලා ලාභි මේ ලා ලාමංයෙ  ලාපකර්  ලා්කධන . 

 

ශ ලඹන රළබුණු අපර්ණ ප්ර අඳහදන ප්රභහණඹ න මිියඹන 42.75  මුදියන්  පපිඹල් මිියඹන  42.64 ක් 

විඹදඅ යන රදි. 
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06 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

වන ලාආර්ෂණය ලා්ෙ ලානී අ ලාක්රි ක් ෙප ලාක රීම්ප ලාභි   

 

6.1 ෙැඳින්වීෙ 

න ආයක්ණ ව නී අ ක්රිඹහමකභ රීමේගඅ ශ ලගේ ප්රධහන ශයමුණ න්ගන්, නී අභඹ ආයක්හ තවවු ප 

ය, සබහවි නහන්තය, න හ ව එිට සටින න ීවවීන්ද, ශගනකුමක ජජ විවිධමකඹ වහ 

දහඹන අඳමකද, සුරැම්භන ව  යක්ණඹ රීමේභන වහඹ වී, එභඟින් නහන්තය ියන් ළඳගඹන 

ඳහරිරි ගේහන් ව නජ නිසඳහදන ශණ්ස ළඳමභන, යජඹන ශඹමක න අඳමක රන රළබිඹ යුරු 

නී අභඹ ආයක්හ ළඳමභයි. ීන ශභතය ප්රහගධතය ඹ හර්ඹ භණ්සරඹ, වදිස ළනලීඅ ශ ල ව දළ 

ඳමේක්හ රීමේගඅ භධයසථහන වයවහ, න නී අඹ ක්රිඹහමකභ රීමේගඅ නයුරු සදු යයි.  

 

6.2 ලා ලා ලා ලා ලාරධකන ලාක්රි කපකරප්ප 

 

න ආයක්ණ ව නී අ ක්රිඹහමකභ රීමේගඅ ශ ලගේ ප්රධහන ක්රිඹහහයඅ ඳවත දක්හ  අගේ.  

 

i. න  යක්ණ ආඥහ ඳනගමක ඳරිඳහරනභඹ නයුරු.  

ii. ජහ අ උ පභ න භූමි ඳනගමක ඳරිඳහරනභඹ නයුරු. 

iii. න  යක්ණ ආඥහ ඳනත ඹනගමක නහන්තය ප්රහලඹන ඳමක රීමේභ. 

iv. දළ ඳදනඅ යමක ර්භහන්ත ව දළ ප්රහවනඹ ඳහරනඹ රීමේභ. 

v. යජගේ නහන්තය අඳමක, ගබෞ අ ලගඹන් ආයක්හ රීමේභ ව ඳහරනඹ රීමේභ. 

vi. න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ශයමුදගල්, ඳරිඳහරන නයුරු සදු රීමේභ. 

vii. න නිරධහරින් දවහ නිර ඇුකඅ මිරදි ළනීභ වහ ළඳමභ. 

viii. දළ ව දළ ගනතන නජ රය ශඳනඹනඹ ඳහරනඹ රීමේභ. 
 

6.3. ලා ලා ලා ලා ලා ලාආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ 

 

ගභභ ය රුරදී ගභභ ශ ලඹ, ප්රධහන හර්ඹහරගේ සටින  වහය න  යක් ප  අගදගනක් විගලේ 

ගලේණිගේ  න ඳහරයගඹක් ව න ඳහර යගඹකුගේ වහඹ ඇ අ න  යක් යඹකු විසන් 

ගභගවඹන රදී. 

 

දිහ න නිරධහමේන් 23 ගදනහන ව ්වුන්ගේ ක්ගේත්ර හර්ඹ භණ්සරඹන, ශදහර දිහන්ිට පිිටටි යජගේ 

නහන්තය ආයක්හ රීමේභ ව නී අ ක්රිඹහමකභ රීමේභ ඹන නයුරු ර ම්භ ඳළමේ  අගේ. 

 

ප්රහගධතය ඹ ක්ගේත්ර හර්ඹ භණ්සරඹ වළ පණු වින ගජයසක නිගඹෝජය න  යක් / රහඳ නිගඹෝජය න 

 යක් / ශදහර දිහන්ිට දිහ න නිරධහමේන්ගේ ශීකක්ණඹ ව භඟ ගඳන්වීභ ඹනගමක ෘ පභ 

ක්රිඹහමකභ න, ඳවත වන් ඒද ඳහරනඹ ගේ. 

i) වදිස ළනලීඅ ශ ලඹ     - 01 

ii) සිකය දළ ඳමේක්හරීමේගඅ භධයසථහන      - 03 

(ව ළල්ර, දඹුල්ර, ඳසඹහර) 
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ප්රධහන හර්ඹහරගේ වදිස ළනලීඅ ශ ලඹ ශසවි න නිරධහමේන් 02, බීට්ටු න නිරධහමේන් 02, ව න 

ක්ගේත්ර වහයයඹන් 02 කුගන් භන්විත න ශතය වහය න  යක්යගඹකුගේ ශීකක්ණඹ 

ඹනගමක ඳතී. ගභඹ ර හපුයහ නීතී විගයෝීක ක්රිඹහහයඅ භළස ඳළළමකවීභන ශදහර වදිස ළනලීඅ නයුරු 

ර නියත ගේ. 
 

ශදහර දිහ න නිරධහමේන්ගේ ශීකක්ණඹ ඹනගමක, දළ ඳමේක්හ රීමේගඅ භධයසථහන ක්රිඹහමකභ න ශතය, 

ගභභ ඒ ගජයසක ශසවි න නිරධහරිගඹකුගේ ූලියමකගඹන් ක්රිඹහ යයි. 
 

6.4.    ක්රි කපකරප්ප ලාපිළි  ලා්කෙකනය ලා්ෙකමංෝචන ්ෂ 

 

ආයක්ණඹ ව අඵන්ධ ප්රධහන හර්ඹ බහයඹන් දිහන් 23 න ශනුඵධතධ ගේඹ යන ප්රහගධතය ඹ 

හර්ඹ භණ්සරඹ විසන් ඉටු යයි. 2016 ය රුරදී ගභභ ගදඳහර්තගඅන්රු හර්ඹ භණ්සරඹ විසන් න 

ශඳයහධ 3717 ක් නී අඹන වසුයගන  අගේ. 
 

භවජනඹහගන් න  යක් ගත ගවෝ න  යක් ජනයහල් ගත ගවෝ ශභහතයහ ලඹ ගත ගවෝ 

ජනහි ඳ අ හර්ඹහර ගත ෘ ප රළගඵන ගතතයරු ප භත විලහර ප්රභහණගේ න ශඳයහධ ළනලීභ වහ 

ප්රධහන හර්ඹහරගේ වදිස ළනලීඅ ශ ලඹ ගඹදවීභන ක්රිඹහ යයි. 
 

න  යක්ණ ආඥහ ඳනගමක නිගඹෝරන ශනුූලර දගේ ඳළඹ 5. පුයහභ නී අ විගයෝීක දළ ව නජ 

නිසඳහදන ප්රහවනඹන් ශල්රහ ළනීභ වහ සීරය දළ ඳමේක්හ රීමේගඅ භධයසථහන ක්රිඹහමකභ ගේ. 
 

දළ ඉ පඅවල්, දළ ශගරවිළල්, ඩුභඩු, දළ ඳදඅ රීමේගඅ ආඹතන, දය ශගරවිළල් ආදිඹ ියඹහඳදි ි 

රීමේභ, ප්රහගධතය ඹ ගල්අ  පන්ගේ නිර්ගධතල භත දිහ න නිරධහරින් විසන් සදු යනු රළගේ. 
 

න  යක්ණ ආඥහ ඳනත ශනු ශ්රි ර හගේ නහන්තය  යක්ණ නහන්තය ගර ගවෝ යක්ෂිත 

නහන්තය ගර ප්රහලඹන ඳමක රීරිභ ගභභ ශ ලඹ භගින් සදු යන තමක ප්රධහන හර්ඹඹරී.  

 

ඉවත ක්රිඹහහයඅ රන ශභතය දළ / දළභඹ නිසඳහදන ව ලහ / ලහභඹ රය ශඳනඹනඹ දවහ 

ඵරඳත්ර නිකුමක යමින් එභ රය ශඳනඹනඹ නිඹහභනඹ රීරිභද ගභභ ශ ලගේ ම්භක් ගේ.   

6.5. වන ලා්ිර්ෂණය ලාආඥක ලාඳනහ ලා ේම්  ලානව ලාවනකන්හර ලාරම්ධ  ලාරපක  ේ ලාඳ්  ලාක රිෙ ලා 

2016 ය රුර එභ හර්ඹඹන් ඹනගමක ශ අ විගලේ ළට් 01 ක්  නිකුමක යන රද ශතය,  යක්ෂිත 

නහන්තය 01 ක් වහ යක්ෂිත නහන්තය 01 ක් ප්රහලඹන ඳමක යන රදී.  

6.6 ආර්ෂණය ලාපේයුතු ලාවං ලාරග අ  ලා 

6.6.1. ලා්කෙකනය 

නී අ විගයෝීක දළ ගවළීඅ, එළි ගඳගවළි රීමේඅ, ප්රහවනඹ, භළණික් ළමේඅ, යජගේ දළ න්තගේ 

තඵහළනීභ ව ියඹහඳදි ිඹක් යිටත පුධතිය දළ යහඳහය ඳමකහගන ඹහභ ආදිඹ ඇරුරමක න 

ශඳයහධ 3717 ක් 2016 ය රුරදී හර්තහ වී ඇත. 

ගදඳහර්තගඅන්රු විසන් නී අ විගයෝීක දළ න්තගේ තඵහළනීඅ 0.7 ක් පිළිඵ ශන් තීයණ න්නහ 

රද ශතය, ඉ අරි න ශඳයහධ 3571 ක් උහවිඹන ඉදිරිඳමක යන රදී. ඒහන පුධතරයින් ...2 ක් අඵන්ධ 

වී  අගේ. ගඅහන ශඹමක පුධතරයින් 33ගදගනක් සයත යන රද ශතය, තමක නඩු 21දී ශදහර 
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පුධතරයින්න දළඩි ගර ශහද ය  අගේ. තමක නඩු  2144 දී ළයදි පන්ගන්  ප. .,7220700..0. 

 මුදරක් දස ගර ශඹ යගන  අගේ. යහජන්ත යන රද හවන ශතය ගරතරි 12 ක්, ටිඳර් 03 

ක්,ෆන් 01 ක්, ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර් 23 ක් , ට්රළක්නර් 04 ක් , රුන් ගයෝද රිඹ 01 ක්,ඹරු ප ඳළදි 02 ක්, 

ඳහඳළදි 19 ක් න ශතය ඒහගේ මුළු ටිනහභ  ප. .27.887211.11 රී. න ශඳයහධ පිළිඵ ළඩිදුය විසතය 

ඇමුණුඅ I , II , ව III භගින් දළක්ගේ. 

 

6.6.2 දැව ලාඳරී්ෂණය ලාෙධය් ථකන 

2016 ය රුරදී ව ළල්ර, දඹුල්ර ව ඳසඹහර ඹන සථහනර දළ ඳමේක්ණ භධයසථහන ක්රිඹහමකභ 

විඹ. 
 

6.6.3 ලා ලාපු්ධගලිප ලාදැව ලාවයකඳකර 
 

2016 ය රුරදී දළ ඉ පඅ වල් 532 ක් , දළ ශගරවිළල් ,1., ඩු භඩු 1292, ෘව බහණ්ස ගශළල් 

1188 ව දය විකුණුඅවල් 276 ක් ශළු අන් ියඹහඳදි ි යන රදී. (ඇමුණුභ V) 

2016 ය ශහන නවින ියඹහඳදි ි දළ යහඳහය  යහ 5.2., ක් ගර හර්තහ වී  අබුණි. (ඇමුණුභ 

IV) 

 

6.7 ලාපුහුණු ලාවැස්ේෙන් 
 

ඳවත දවන් දළනුමක රීමේගඅ ව පුහුණු රීමේගඅ ළස නවන් ශදහර ර්ඹ රුරදී සදුයන රදී. 
 

i. ගඳතියස නිරධහමේන් 510 ක් වහ දළනුමක රීමේගඅ ළසනවන් 17 ක් ඳමකන රදී.                                                      
 

ii. ප්රහගධතය ඹ ගල්අ හර්ඹහර රන ශනුඵධතධ නිරධහමේන් 5.71 ක් වහ දළනුමක රීමේගඅ 
ළසනවන් 52 ක් ඳමකන රදී. 

 
iii. න නිරධහමේන් 667ක් වහ, දළනුමක රීමේගඅ ළසනවන් 55ක් ඳමකන රදී. 

 
iv. ගනමක පිනසතය පුධතරයින් 8.57ක් වහ, දළනුමක රීමේගඅ ළසනවන් 511ක් 

ඳමකන රදී.   
 
v. න නිරධහමේන් 01.2ගදගනකු වහ ගිනි ශවි පුහුණු ළස නවන් .1 ක් ඳමකන රදී. 

( ඇමුණුභ VII) 
 

6.8 හයකග ලාමුදේ ලාං ක ලාදීෙ 

උහවිඹ භගින් යද පන් යන රද න ශඳයහධ රන ශදහර යන රද නයුරු ගනුගන් 5107 

ය රුරදී  පපිඹල් 5,28.,0.5.,1  මුදරක් නිරධහරින් 839 ක් ව ගතතයරු ප රඵහදුන් පුධතරයින් 08ක් 

ශතය ගඵදහ ගදන රදි. 

(ළඩිදුය විසතය ඇමුණුභ VI ිට දක්හ ඇත.) 
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6.9  ලා ලා ලා ලා ලා ලාමුංයෙ  ලාරග අ  
 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු ශයමුදර ඹනගමක සදු යනු රඵන ක්රිඹහහයඅ දවහ 5107 ගර්දී රද 

අපුර්ණ ප්ර අඳහදන ප්රභහණඹ  ප. 29,300,000.00 රී. 2016 ගර්දී නිර ඇුකඅ දවහ  ප. 2,8.1,.71.22  

ප්ර අඳහදන ප්රභහණඹක් ගන් වු ශතය, එයින් 2,781,,50.01  මුදරක් විඹදඅ වී ඇත.  න  යක්ණ 

ගදඳහර්තගඅන්රු ශයමුදගල් මුරයභඹ ප්ර අඹ 72.96% ක් න ශතය නිර ඇුකඅ දවහ ළඹ වු ප්ර අඳහදන 

ප්රභහණඹ භත එිට මුරයභඹ ප්ර අඹ 98.37% ක්ද ගේ. 

(ගු 2.5  භගින් ළඩිදුය ගතතයරු ප දළක්ගේ.) 

වගුව ලා: ලා6.2 වන ලා්ිර්ෂණය ලාමදඳකර්හම්පන්තු ලාභරමුදමේ ලාමුංයෙ  ලාරග අ  

විණ  ර අඳකදන වි දෙ රග අ  ලා% 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු නිරධහමේන්න 

ව ශගනකුමක ගතතයරු ප ළඳයූන්න රඵහදුන් 

තයහ මුදල්  

6000,000.00 3,050,000.00 50.83 

භන් විඹදඅ (උහවි)  4,000,000.00 3,300,000.00 85.21 

න ආයක්ණ ක්රිඹහහයඅ  07,000,000.00 0.,205,,17.51 80.8. 

පුහුණු වීඅ  1,500,000.00 0,100,.8,.11 7,... 

ගනමක (ඵරඳත්ර ගඳතමක මුරණඹ , ළට් 

ප්රහලඹන ඳමක රීමේභ ආදිඹ)  
800,000.00 01.,7...21 0..12 

 

එපතුව 

 

29,300,000.00 

 

21,378,726.70 

 

72.96 

 

 

 

6.10 වනකන්හර ලාමනොවන ලාරාව ලාවලින් ලාං ක ලාගන්නක ලානිණ ඳකදන ලාභඳන න  ලාක රීෙ 

 

නහන්තය ගනතන ප්රබ ියන් රඵහ න්නහ නිසඳහදනශඳනඹනඹ  රීමේභ දවහ ශනුභළ අඹ රඵහගදන රදි. 

ය ඝ්රහී ගේහන් රුියන්  ප.1,521,570.75  මුදරක්ද, හභහනය ගේහන් රුියන්   ප.210,372.44  

මුදරක්ද, ,ලහ/ලහභඹ රය ව බීජ ශඳනඹනඹ දවහ ඵරඳත්ර නිකුමක රීමේගභන් ශදහර ර්ඹ රුරදී 

උඳඹහ ගන  අගේ. තද ෘව බහණ්ස, ශමකඅ බහණ්ස, ගල්රඅඵඩු ව ශඹ එරු යන රද  දළභඹ  

නිසඳහදන  ශඳනඹනඹ  දවහ ය ඝ්රහී ගේහ භගින් ඵරඳත්ර  නිකුමක රීමේගභන්  ප. .,117,2,0.52 ක්ද, 

හභහනය ගේහ භගින් ඵරඳත්ර නිකුමක රීරිගභන්  ප. 569,270.21 ක්ද උඳඹහගන  අගේ.තද ඉවත 

දක්න රද නිලසඳහදන වහ එක්දින ගේහක් ඹනගමක ඵරඳත්ර නිකුමක රීමේගභන්  ප.3,380,015.39 ක්ද 

උඳඹහගන  අගේ.ගභගරඉවත දළක්ව සඹළුභ ගේහන් භගින්  ප.278,811.1.  අපර්ණ ආදහඹභක්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

උඳඹහ  අගේ.(ඇමුණුභ IX, X,XI,XII ව XIII) 
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07 ලාවන ලාඳරිච්මේද  

්ැංසු්ප ලාෙක ලාරග අ ලාඳකංන ලාභි   
 

7.1 ෙැඳින්වීෙ 

 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු විසන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන  විවිධ ක්රිඹහහයඅ රන ශදහශ 

හර්ෂි ළරසුඅ ස රීමේගඅ ප්රධහන ම්භ ඳළමේ ඇමකගමක ළරසුඅ වහ ප්ර අ ඳහරන ශ ලඹ ගතයි. 

හර්ෂි ශඹළඹ ස රීමේභ න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රු භගින් ගභගවඹනු රඵන සඹළුභ 

යහඳෘ අර ප්ර අඹ භහගරෝචනඹ රීමේභ ව ප්ර අඹ හර්තහ රීමේභ ව න යහඳෘ අ දවහ යහඳෘ අ 

ගඹෝජනහ ස රීමේභ ගභන්භ ගතසනළගිිය ඉදි රීමේභ ව ගතසනළගිිය නසමකරු රීමේභ, ෘව බහණ්ස,   

හර්ඹහර උඳයණ ව ඹන්ගත්රෝඳයණ මිරදී ළනීභ ඹන ක්රිඹහහයඅද ළරසුඅ වහ ප්ර අ ඳහරන 

ශ ලඹ විසන් සදු යනු රළගේ. 

 

 

7.2 ලාමෙෙ ලාභි මේ ලාරධකන ලාභරමුණු 

 

i. ඉදිරි ර්ඹ වහ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ශඹළඹ ඇසතගඅන්රු ළසීභ. 

 

ii. ප්රහේධන ශඹළඹ ඹන ගමක මුරයභඹ ඵළීමඅ ඇරුළු හර්ෂි ළසනවන 

ගදඳහර්තගඅන්රු ගනුගන් ළරසුඅ රීමේභ. 

 

iii. ගදඳහර්තගඅන්රු විසන් ක්රිඹහමකභ යන ක්රිඹහහයඅ පිළිඵ භහස ප්ර අඹ 

භහගරෝචනඹ රීමේභ ව ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක් අ ශභහතයහ ලඹ ඇරුළු 

විවිධ ආඹතඹනරන ප්ර අඹ හර්තහ රීමේභ.    

 

iv. විගධතල ශයමුදල් ව ඒහඵධතධ ශයමුදල් රඵහ ළනීභ වහ යහඳෘ අ හර්තහ ස 

රීරිභ.  

 

v. න ගතසනළගිිය ඉදි රීමේභ ව දළනන  අගඵන ගතසනළගිිය ශළුමකළඩිඹහ රීමේභ 

භගින් ගදඳහර්තගඅන්රුන ශලය යන ඹටිතර ඳවසුඅ ගතස නළ වීභ.  

 

vi. හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ ස වර, ගදභශ, ඉ ග්රීස ඹන බහහ භහධය රුගනන්භ 

පිළිගඹර රීරිභ  වහ එභ හර්තහ ඳහර්ියගඅන්රුගේ බහත රීරිභ වහ ඉදිරිඳමක 

රීරිභ. 
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7.3. ආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ 

 

ළරසුඅ වහ ප්ර අ ඳහරන ශ ලඹ න  යක්යඹකුගේ ඳහරනඹ ඹනගමක ඳතී. . න  යක්ගේ 

වහඹන ශභනහයණ වහයරිඹ ව බීට්ටු න නිරධහරිනිඹ ගභභ ශ ලඹන ශනුයුක්ත ය ඇත. 

 

 

 

7.4. රධකන ලාක්රි කපකරප්ප 

 

ගභභ හර්තහ යන හරඹ රුශ ඳවත වන් ප්රධහන ක්රිඹහහයඅ, ළරසුඅ ව ප්ර අ ඳහරන ශ ලඹ 

විසන් සදු යන රදී.  

 

7.4.1. වකර්ෂිප ලාක්රි කපකරී ලා්ැංැ් ෙ ලා්ෙ ලාරක ධන ලාභ වැ  ලා්ප්  ලාක රීෙ 

 

2016 ය දවහ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ හර්ෂි ළරසුඅ ව 2017 ගර් ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 

ශලයතහඹන් සඹල්ර ළරරීල්රන ගන, 2017 ය වහ හර්ෂි ප්රහේධන ශඹළඹ ස යන රදී.  

 

 

7.4.2. රග අ ලාවකර්හක ලා්ැඳයීෙ 

 

ප්රහේධන ශඹළඹ ඹනගමක ක්රිඹහමකභ යන රද ළසනවන්ර ප්ර අඹ හර්රුන යක් ලගඹන් 

භවළිය  ර්ධන වහ ඳරිය  ශභහතයහ ලඹ ගත ඹන රදී. ගනමක විවිධ ආඹතන ගත ඒහගේ ඉල්ලීභ 

ව ශලයතහ ශනු රින්ය ප්ර අ හර්තහ ඉදිරිඳමක යන රදී. 

 

ශදහර හරඹ රුරදී, 2015 ය රුර ගදඳහර්තගඅන්රු විසන් සදුර ක්රිඹහහයඅ පිළිඵ සඹළු 

ගතතයරු ප ශස ගු හර්ඹ හධන හර්තහ ස යන රදී. 

 

7.4.3.මගොසනැගිලි ලාඉදික රීෙ ලා්ෙ ලාභළු් වැඩි කව 

 

7.4.3.1 ලාමගොසනැගිලි ලාඉදික රීෙ 

 

භහගරෝචනඹ සදු ර ය රුරදී ඒහඵධතධ ශයමුදගල්, මුදල් උඳගඹෝීත ය නිමින් ගතසනළගිිය 24  

ඉදි රීමේඅ නයුරු සදු යන රදී. ගඅ පිළිඵ ළඩිදුය ගතතයරු ප ගු 7.1 භගින් දක්හ ඇත. 

 

වගුව ලා7.1 ලාඒපක ්ධධ ලාභරමුදං ලාඋඳම ෝීත ලාපර ලාගනිමින් ලාඉදි ලාපං ලාමගොසනැගිලි ලාපිළි  ලා ලාමහොරතුරු ලා- ලා2016 

 

දි්කව 

 

මගොසනැගිේං 

ත්රිකුණහභරඹ 
 

බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - ඳදවි ්රී පුය   

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - ගභතයළ 
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 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - හන් ඇර 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - ග පල් 

ෙසපංපුව ශසවි න  නිරධහරි නිර නි - හරජේගජේන  

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-   දියගේිය 

 ශසවි න නිරධහරි හර්යහරගේ  නර ළි  - හරජේගජේන නහල් ශඩි 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි නර ළි  - හරජේගජේන නහල් ශඩි  

භ්පඳකර බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - දභන 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - ගෝභහරි 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි -  රහහුර 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - උණුරුයබුබුර  

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-    අරික්ගෝවිල් 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-  ශක්යඳමකරු 

වවුනි ක නිර නි 02 ක් වහ වයහ එවු ප්ර අඳහදන රඵහදී ඇත.-ඕභන්ත වහ 

ගනඩුන්ගනි 

ෙන්නකරෙ දිහ න නිරධහරි නිර නි - භන්නහයභ 

 ශසවි න නිරධහරි නිර නි - භඩු 

ක ලිමනොච්චි බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි - ඹහඳනඹ 

 ශසවි න නිරධහරි නිර නි-    ඳගරයි 

මෙොයරකගං බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-   ඉඟිණිඹහර 

 ශසවි න නිරධහරි නිර නි-   තණභල්විර  

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-  භඩුල්ර 

 බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-  ඇ අභගල් 

 දුේං බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-  නිගඳතත 

කුරුයෑගං බීට්ටු න නිරධහරි නිර නි-   ගිරිඵහ 

ේප න්මහොේ දිහ න නිරධහරි නිර නි-   වඅඵන්ගතතන 
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ඉවත ළසනවගන් ූලරයභඹ හර්ඹ හධනඹ ඳවත දක්හ ඇත. ( ගු 7.2) 

 

 

වගුව ලා7.2 ලා: ලා ලා2016 ලාව්ර ලාතුං ලාමගොසනැගිලි ලාඉදික රීෙ ලාෙක ලා්්ප න්ධ ලාමංයෙ  ලාපකර්  ලා්කධන  

 

භරමුදං 

 

වකර්ෂිප ලාර අඳකදන 

(රු.) 

වි දෙ(රු..) රග අ  

(%) 

ඒහඵධතධ 

ශයමුදර 

79,300,000.00 79,300,000.00 100 

 

 

7.4.3.2 ලාමගොසනැගිලි ලානස් තු ලාක රීෙ 

 

ගභභ ය රුරදී ගතසනළගිිය නසමකරු රීමේගඅ ළසනවන් ඹනගමක ගතසනළගිිය ර නසමකරු නයුරු සදු 

යන රදී.  ඒ පිළිඵ ළඩිදුය විසතය ගු 7.3 භගින් දක්හ ඇත. 

 

වගුව ලා7.3 ලා: ලා ලාවර්ණ ලා2016 ලාතුං ලානස් තු ලාපරන ලාංද ලාමගොසනැගිලි ලාවං ලාමහොරතුරු. 

 

මගොසනැගිලි ් ථකන  

දිහ න හර්ඹහර 1.ෆල්ර 

2.හල්ර 

3.භහතගල් 

4.ත්රිකුණහභරඹ 
5.ළුතය 

6.කු පණළර 

7.ගභතණයහර 

8. භසරපු 

9. නුයඑළිඹ 

10.භහතය 

11.ඵදුල්ර 

දිහ න නිරධහරි නිර නිහ වහ වහය දිහ න 

නිරධහරි නිර නිහ 

1.හල්ර 

2.ත්රිකුණහභරඹ 

3.ළුතය 

4.භසරපු 

5.කු පණළර 

6.නුයඑළිඹ 

7.ගභතණයහර. 

8 .භහතගල්  

9 9.ඵදුල්ර 
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න ඳහර නිර  නිහ 1. වඅඵන්ගතතන 

ශසවි න හර්ඹහර 1.අඳව              - (අඳව) 

2.ළුතය             -  ( ශරමකත) 

                           -  (ඉ ගිරිඹ)  

                           -  ()  

                           -  (භරුභ) 

3. නුයඑළිඹ       -  (වළනන්) 

4.භවනුය           -  (භවනුය) 

5.භහතය               -  (ගදනිඹහඹ) 

6 ශනුයහධපුයඹ     - භළදජේිඹ 

7. වඅඵන්ගතතන  - ( රසමුල්ර) 

8.ගභතණයහර    -  (තණභල්විර) 

                          -  (ළල්රහඹ) 

9. ත්රිකුණහභරඹ   - (ත්රිකුණහභරඹ) 
10.පුමකතරභ       -  (ආනභඩු) 

10.හල්ර           -  (ඇල්පිටිඹ) 

                          -  ( හල්ර) 

                          -  (තරභ) 

11.යමකනපුය        -  (රහන)  

                          -  (යක්හන)  

                          -  (ඇඹිියපිටිඹ) 

                          -  ( යමකනපුය)      

12.භසරපු     -  (භසරපු) 

13.කු පණළර    -  (භව) 

                          -  (භළල්සරිපුය) 

14.ශඅඳහය          -  (ශක්ගයඳමකරු) 

                          - (භව්ඹ) 

                          - (ශඅඳහය) 

15.ඵදුල්ර           - (භිටඹ නඹ) 

                          - (ළියභස) 

 

ශසවි න නිරධහරි නිර නිහ 1.ශනුයහධපුයඹ     - (ශනුයහධපුයඹ ) 

                    - (ළරීයහ) 

2.ශඅඳහය            - ශඅඳහය   

3.හල්ර              - (හල්ර) 

                           - ( තරභ) 

                           - (ගනළු) 

4.භහතගල්           - (ලුදෆර) 

5.යමකනපුය          - (රහන) 

                          - (යමකනපුය) 

                          - (යක්හන) 
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6.කු පණෆර       - (ල්මු)  

7.පුමකතරභ          -(ආණභඩු) 
8.වඅඵන්ගතතන    - ( වඅඵන්ගතතන) 
9. ත්රිකුණහභරඹ    - (ත්රිකුණහභරඹ) 
 

ශ අගර් ශසවි න නිරධහරි නිර නිහ  1.පුමකතරභ.        – (පුමකතරභ) 

2. 2. නුයඑළිඹ      - (රඳගන්) 

 3. ත්රිකුණහභරඹ   - (ත්රිකුණහභරඹ-රේ  ග රන්ිට 
 

බී ට්ටු න නිරධහමේ නිර නිහ 1.නුයඑළිඹ         - (ළල්ගේසරෆන්ේ) 

                            - (යේගඵතස) 

 2.ගභතණයහර      - (තණභල්විර) 

                             - (වඅගඵමු) 

                             - ගභතණයහර) 

3.ඵදුල්ර              - (වපුතගල්)      

                            - (ඵණ්සහයගර) 

                            - (ලුණුර) 

                            - (වල්දුඅමුල්ර) 

4.පුමකතරභ           - (නමකගමකභ) 

                            - (ඉඟිනිමිටිඹ) 

5 භවනුය            - (ගදතගරතසඵහගේ) 

                            - (වර) 

                            - (උසළමකතහ) 

6.කු පණෆර        - (ල්මු) 

                            - (ගතනගගවය) 

                            - (නිළයටිඹ) 

7.ශනුයහධපුයඹ      - (ල්නෆ) 

  - (ගනතජේිඹහභ) 

                             - (පනෆ) 

8.ශඅඳහය               - (උවන) 

                             - (ශඅඳහය)  

9. ත්රිකුණහභරඹ     - (ත්රිකුණහභරඹ ) 

10.ගඳතගරතන්න ප- ( ඇරවළය) 

                             - (භනඅපිටිඹ) 

                             - (ගගවයර) 

                             - (තරඳමක න්ද) 

                             - (යමකභගල්) 

11.යමකනපුය           - (කුකුගල් භ ) 

                             - (පින්නර) 

                             -(ගගල්ඵස) 

                             -(යජ) 

                             -(ළධතදහර)  
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12.භහතය               -  (ළකුණදුය)         

බී ට්ටු න නිරධහමේ හර්ඹහරඹ 1.ෆල්ර             -  (නුගර) 

 චහය ඵ රහ   1. ගභතණයහර     - (තණභල්විර) 

2.  භවනුය           - (භවනුය ) 

3. ගඳතගරතන්න ප- (මින්ගන්රිඹ) 

න විදයහ ඳර්ගේණ ආඹතනඹ 

දළ ඳර්ගේණ භධයසථහන 

 යක්ණ  භධයසථහනඹ 

න යහප්ති අ භධයසථහනඹ 

 

භධයභ -ඌ ශහඳ හර්ඹහරගේ ගතසනළගිල්ර 

පුඑල් රීමේභ. 

 

1.කු පණෆර         -  (කු්ල්ගඳතර) 

2.භහතගල්              - (දඹුල්ර) 

3.භහතය                 - (නහදුර) 

1. ගඳතගරතන්න ප- (ගඳතගරතන්න ප) 

2..ශඅඳහය              -  ( ශඅඳහය ) 

භධයභ                   - ඌ 

            

ඳළර තහන්  
 

1.අඳව             - (ගවතයළගල්) 

2. ළුතය            - (ගදඳහනභ) 

3..පුමකතරභ        - (ඉඟිනිමිටිඹ) 

 

න ක්ගේත්ර වහය 1. නුයඑළිඹ       - (මිපිළිභහන) 

 

භහගරෝචනඹ සදු යන ය රුර ගතසනළගිිය නසමකරු රීමේගඅ ළසනවගන් ූලරයභඹ ප්ර අඹ ඳවත 

දළක්ගේ. (ගු 7.4) 

වගුව ලා7. ලා4. ලාමගොසනැගිලි ලානස් තුව ලා- ලාමංයෙ  ලාරග අ  ලා2016 

 

වකර්ෂිප ලාර අඳකදන   (රු..) වි දෙ 

 (රු.) 

රග අ  

(%) 

40,000,000 40,000,000 100 

 

වගුව ලා7.5 ලා: ලා ලා2016 ලාව්ර ලාතුං ලාගදෙ ලාාකණ්ස, ලා ලාෙක ලා ලාපකර් කං ලාඋඳපරය ෙක ලා්්ප න්ධ ලාමංයෙ  ලාපකර්  ලා්කධන  

භරමුදං 

 

වකර්ෂිප ලාර අඳකදන 

(රු.) 

වි දෙ ලා(රු..) රග අ  

(%) 

ඒහඵධතධ 

ශයමුදර 

12,000,000.00 12,000,000.00 100 

 

වගුව ලා7.6 ලා: ලා ලා2016 ලාව්ර ලා න්මත්රෝඳපරය ලාමිංදී ලාගැනීෙ ලාෙක ලා්්ප න්ධ ලාමංයෙ  ලාපකර්  ලා්කධන  

භරමුදං 

 

වකර්ෂිප ලාර අඳකදන 

(රු.) 

වි දෙ ලා(රු..) රග අ  

(%) 

ඒහඵධතධ 

ශයමුදර 

3,500,000.00 3,500,000.00 100 
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08.වන ලාඳරිච්මේද  

රවකෙන ලාභි   

 
 
8.1. ලාෙැඳින්වීෙ. 
 

ගභභ ශ ලඹ, න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුන ශඹමක හවන නසමකරු රීමේභ වහ ශළුමකළඩිඹහ රීමේභ, 
 ිතගේ  අගඵන හවන රන ඉන්ධන ළඳමභ, යහජහමේ නයුරු වහ හවන ගනස රීමේභ ව 
රිඹදුයන්ගේ ශ අහර ව ප්රහවන ඉල්ලීඅ ගනුගන් ශභහතයහ ලගේ ශනුභළ අඹ රඵහළනීභ ඹනහදී 
නයුරු වහ රීඹනු රළගේ.ගභඹන ශභතය, ප්රධහන හර්ඹහරඹන ව දිහ න හර්ඹහරරන ශඹමක 
හවනර නසමකරු නයුරු, ශළුමකළඩිඹහ නයුරු ව ඉන්ධන වහ ශලයන මුදල් ප්ර අඳහදන 
ළඳයිභනද ගභභ ශ ලඹ භඟින් සදුයයි. 
 

8.2. පකර්  ලාෙණ්සං  ලාෙක ලාආ හනිප ලා්ැපැ් ෙ. 
 

ගභභ ශ ලඹ, හර්ඹ බහය නිරධහමේ - ප්රහවන  (ශ අගර් න  යක් ජනයහල් - ඳර්ගේණ,ශධයහඳන 
ව  ර්ධන) ඹනගමක ඳතී. ශගනකුමක හර්ඹ භණ්සරඹන රභනහහය වහය ප ගදගදගනක් එක් 
න ක්ගේත්ර වහයයගඹක් ව එක් හර්ඹහර හර්ඹ වහඹගඹකු ශඹමකගේ. 
 

8.3. ලාමංයෙ  ලාර අඳ්  අ 

 

2016 ර්ඹ වහ ප්රහවන ශ ලඹන රළබුණු ප්ර අඳහදන ප්රභහණඹ ව විඹදඅ ඳවත ගු භගින් දක්හ 
 අගේ.භවහ බහණ්සහහයගඹන් රද ප්ර අඳහදනරන ශභතය නහන්තයර විඹන් ආයණඹ  ර්ධනඹ 
රීමේභ ඹනගමක ද ූලරයභඹ ශයමුදල් රළබී  අබුණි. 
 

8.1 ලාවගුව ලා- ලා2016 ව්මර් ලාංැබුණු ලාර අඳකදන ලාෙක ලාඒවක ලාවි ද්ප ලාව ලාආපකර  

 

ක්රිඹහහයභ රද ප්ර අඳහදන 
ප්රභහණඹ ( ප.) 

විඹදභ ( ප.) ප්ර අඹ 

හවන නසමකරු රීමේභ ව 
ගේහ රීමේභ. 

15,400,000.00 15,380,000.00 99.9 

ඉන්ධන 12,800,000.00 12,763,000.00 99.7 

හවන ශළුමකළඩිඹහ 9,000,000.00 8,999,600.00 99.9 

 

 

8.4. ගර්හිහ ලාක රීෙේ ලාසුදුසු ලාඳැරණි ලාවකෙන ලාෙුකනක ලාගැනීෙ. 
 

මිටුක් ඳමකය,ර්ිටතරීමේභන සුදුසු හවන වුකනහළනීගභන් ශනරු ප එභ හවන ගන්ගධතස රීමේභන 
පිඹය න්නහ ගර සඹළුභ රහඳ හර්ඹහරරන දළනුඅගදන රදි. 
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09. වන ලාඳරිච්මේද  
ෙකනව ලා්්පඳ්  ලාපළෙනකපරය, ඳරිඳකංන ලා්ෙ ලාආ හනිප ලා්ිවර්ධන ලාභි   

 
9.1. ලාෙැඳින්වීෙ. 
 

න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ භහන අඳමක ශභනහයණ ඳරිඳහරන වහ ආඹතනි  ර්ධන 
ශ ලඹ ලගඹන් භසථ ඳරිඳහරන නයුරු සදු රීමේභ ව න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 
නිරධහමේන්ගේ වළරීඹහ ර්ධනඹ යමින් භවජනඹහන ව යනන උඳරිභ ගේහක් ළඳමභ වහ සුදුසු 
ඳරිඳහරන ව ශභනහයණ ළස යහමු රුර ප්රධහන හර්ඹහරඹ, රහඳ හර්ඹහර, දිහ න හර්ඹහර, 
ශසවි න හර්ඹහර න විදයහරඹ වහ ඳර්ගේණ භධයසථහනඹ ළඩි දියුණු රීමේභ වහ ශලය නයුරු 
අඳහදනඹ රීමේභ ඹන ම්අ ඳළමේ  අගේ. 
 

පිරිස වහ ඳහරන ඹන විඹඹන්න ශදහර විවිධ නයුරු 2016 ගර්දී ගභභ ශ ලඹ විසන් ක්රිඹහමකභ යන 
රද ශතය එිටදී ආඹතන  ග්රවඹ, මුදල් ගයගුරහස ව ශගනකුමක ච්රගල් විි  විධහන ව සඹළුභ ශදහර 
නී අ, ගයගුරහස ව නිගඹෝඹන්ගේ සීභහන් ඇරුරත ගේහ යසථහ වහ ඵහ ළනීගඅ ඳටිඳහටි රන 
ශනුූලර සඹළු ඵහ ළනීඅ වහ උස වීඅ වහ ශගනකුමක යප්රහද රඵහ දීඅ සදු රීමේභ ගභභ ශ ලඹ විසන් 
ක්රිඹහමකභ යන රදී. 
 
2016 ය ශහන න වින ගජයසක, තෘතී, ධතතී ව ප්රහථමි ව සඹළුභ හණ්ස ියන් භන්විත 
න ඳවත දක්හ ඇ අ ආහයගේ ගේ  යහක් ගභභ ගදඳහර්තගඅන්රු රුගේ. 
 

ඒ ශනු ගදඳහර්තගඅන්රුගේ භසථ ගේ  යහ 3144 ක් න ශතය පුයප්තිඳහඩු  යහ 411 ක් 
විඹ.විසතය ගු ශ   9.1 ිට දළක්ගේ. 
 

වගු ලාභිප ලා ලා9.1. ලාවන ලා්ිර්ෂණය ලාමදඳකර්හම්පන්තුමේ ලාපකර්  ලාෙණ්සං ලාමහොරතුරු ලා 

     

 

 
භනුෙහ ලාම්ේවප ලා්ිඛ්යකව දැනේ ලාදුටින ලාම්ේවප ලා්ිඛ්යකව පුරප්තිඳකඩු 

මජායණ ම ලාෙට්ේෙ 85 64 21 

හදතීප ලාෙට්ේෙ 42 19 23 

්ධවතීයිප ලාෙට්ේෙ 1383 1029 354 

රකථමිප ලාෙට්ේෙ 1634 1596 13 

එපතුව 3144 2708 411 

 

9.2. ලා වක ලාගැනී්ප 

 

න ක්ගේත්ර වහය 294 ක්  ව බීට්ටු න නිරධහමේන් 42 ක් ඵහ ළනීභ සදු යන රදී. 
 

9.3. ලාමරේණි ලාඋ්්  ලාවී්ප 

 

තහක්ණ ගේගේ 1 ඳන් අගේ න ඳහර තනරු ප  01 ක් ද, 
වහය න  යක්  තනරු ප  03 ක්, නිගඹෝජය න  යක් තනරු ප  ගර උස වීඅ රඵහ ඇත. 
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9.4. විරකෙ ලාගැනී්ප 

 

ශදහර හර හනු රුර ඳවත වන් තනරු ප දයණ රද නිරධහමේන් වි්රහභ න්නහ රදී. 
 

න  යක්   - 01 
වහය න  යක්  - 01 

න ඳහර   - 08 
ශසවි න නිරධහරි  - 03 

බීට්ටු න නිරධහරි  - 25 
න ක්ගේත්ර වහය  - 03 

න යහප්ති අ නිරධහරි  - 01 
යහජය ශභනහයණ වහය - 05 

ජර ඹන්ත්ර ක්රිඹහ ප  - 01 
හ අ ප   - 09 

රිඹදු ප    - 05 

 

9.5.  ලාමි  ලාගි  ලානිංධකරීන් ලාපිළි  ලාවි් හර 

  

ශසවි න නිරධහරි  - 01 

බීට්ටු න නිරධහරි  - 02 

න ක්ගේත්ර වහය  - 01 

න යහප්ති අ නිරධහරි  - 01 

යහජය ශභනහයණ වහය - 01 
රිඹදු ප    - 01 

 

9.6.  ලාවින  ලාපේයුතු 

 

ළස තවනඅ රීමේඅ   - 05 
නළත ගේගේ පිිටටුවීඅ - 03 

විනඹ ඳමේක්ණ   - 03 

 

9.7. ය  ලාං ක ලාදීෙ 

 

ගදඳහර්තගඅන්රු හර්ඹ භණ්සරඹන ශඹමක නිරධහමේන්න යජගේ ගේයින්න ිටමි ණඹ ඹනගමක ඳවත 
වන් ණඹ රඵහ දී ඇත. 
 

01.ආඳදහ ණඹ 137 ක්  
02.ගධතඳර ණඹ 22 ක් රඵහ දී ඇත. 
 

9.8.  විාකග 

 

ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ගේඹ යන වහය න  යක්, ශසවි න නිරධහරි, බීට්ටු න නිරධහරි, න 
යහප්ති අ නිරධහරි, න ක්ගේත්ර වහය නිරධහමේන් වහ ඳළළමකගන න නී අඹ විබහඹ ය රුර 
ඳමකහ ශන් ය ඇත. 
 

NVQ 5 වහ 6 විබහඹ ඳළළමකවීභන ළරසුඅ ය  අබ නමුමක විබහ ශගප්තික්ඹන්න ය ශහනගේ  අබ 
යහජහරි ශි  වීභ නිහ 2017 ගර් ජනහරි භහඹන ල් දභන රදී. 
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2017 යන ශදහර ඵහ ළනීගඅ විබහ අඵන්ධ විබහ ගතභහරිස ජනයහල්ගේ 2017 හර්ෂි 
ක්රිඹහහමේ ළරළසභන ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ශසවි න නිරධහරි, බීට්ටු න නිරධහරි, න යහප්ති අ නිරධහරි, 
ව න ක්ගේත්ර වහය ඹන තනරු ප ර ඵහ ළනීගඅ තයඟ විබහ උඳගල්ණ ත යන රදී. 
 

9.9. රකජාය ලාභි   ලාර අවයුෙගහ ලාක රීෙ. 
 

්රී ර හ විදයහමකභ ගේගේ ්රී ර හ විදයහමකභ ගේහ යසථහන ශනුූලර ගජයසක විධහඹ වහ 
විධහඹ ණගේ ඵහ ළනීගඅ ඳරිඳහටි 02 ක් ස ය යහජය ගේහ ගතමින් බහ ගත ඉදිරිඳමක 
ය ඇත. 
්රී ර හ න  යක්ණ ගේහ වහ ්රී ර හ න  යක්ණ වඹ ගේහ නමින් ගේහ ඒහඵධතධ ව 
ගේහ යසථහ 02 ශභහතය භණ්සරඹ ගත ගඹතමු රීමේභ වහ එඹ යහජය ගේහ ගතමින් බහ ගත 
ගඹතමු වීභ.  
 

9.10.ම්ේවම න් ලාඉේංක ලාභ් වී්ප 

 

2016 ය රුර ගනමක තනරු ප රන ඹහභ වහ යහජය ශභනහයණ ගේගේ නිරධහමේන් වතය 
ගදගනකු (04) , න ක්ගේත්ර වහය නිරධහමේන් ශනගදගනකු (08) , බීට්ටු න නිරධහමේන්  අගදගනකු  
(03)  වහ න යහප්ති අ නිරධහමේන් එක් ශගඹකු (01)  තනරු ප ියන් ඉල්රහ ශසවී ඇත. 
 

9.11.ම්ේව  ලාභහෙැර ලා ක්ප 

 ලා 
න ක්ගේත්ර වහය නිරධහමේන් - 06 

යහජය ශභනහයණ වහය - 01 
න යහප්ති අ නිරධහරි  - 01 

 

9.12.නැවහ ලාම්ේවමේ ලාපිහිටුවී්ප 

 
න ක්ගේත්ර වහය නිරධහමේන්- 03 
න යහප්ති අ නිරධහමේන්  - 01 
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10. ලාවන ලාඳරිච්මේද  

මුදේ ලාභි   
 

10.1 ලාෙැදින්විෙ 
 

ගදඳහර්තගඅන්රුන ශදහර ූලරයභඹ නයුරු සඹල්ර අඵන්ීකයණ යනු රඵන්ගන් මුදල් 
ශ ලඹ භගිනි. ගභභ ශ ලඹ භවහ බහණ්සහහයඹ, යහජය ූලරය ගදඳහර්තගඅන්රු, යහජය  ගිණුඅ 
ගදඳහර්තගඅන්රු, ජහ අ ශඹළඹ ගදඳහර්තගඅන්රු, යහජය ූලරය ප්ර අඳමක අ ගදඳහර්තගඅන්රු ව 
බහණ්සහහයඹ ගභගවයුඅ ගදඳහර්තගඅන්රු ළනි ආඹතන භඟ අඵන්ීකයණ නයුරුර 
නියත විඹ. 
 

10.2 ලාමුදේ භි මේ ප්රධකන ලා ක්රි කපකරප්ප 

 

1. ගදඳහර්තගඅන්රුගේ හර්ෂි ආදහඹඅ ව විඹදඅ ඇසතගඅන්රු ළරසුඅ රීමේභ, ගභගවඹවිභ, 

ඳහරනඹ ව ගිණුඅ තළබීභ. 

 

2. භවහ බහණ්සහහයගඹන් රළගඵන ශක් මුදල් ව ගදඳහර්තගඅන්රු ආදඹඅ අඵන්ධ ූලරය  

ඳහරනඹ. 

 

3. භවහ බහණ්සහහයඹන, භවළිය  ර්ධන වහ ඳරිය ශභහමක ඹහ ලඹන ව ගදඳහර්තගඅන්රුගේ 

ඉවශ  ශභනහහමේමකඹන, ූලරයභඹ ගතතයරු ප ර්ීතයණඹ ය ඉදිරිඳමක රීමේභ. 

 

4. විර්ජන ගිණුභ, ආදහඹඅ ගිණුඅ, යජගේ නිරධහමේන්ගේ ශමක අහයඅ ගිණුභ ව 

ගදඳහර්තගඅන්රු ඳරිඳහරනඹ ඹනගමක ඳමකනහ ළශෆ ශයමුදල් ගිණුඅ අඵන්ධ හර්ෂි ගිණුඅ 

ඉදිරිඳමක රීමේභ. 

 

10.3 ලාආ හනිප ්ැපැ් ෙ 

 
   ගභභ ශ ලගේ ප්රධහනිඹහ ගර  ප්රධහන ණහි හරි නයුරු යන රද ශතය, ඇඹන වහය 
ශධඹක්යගඹක් (මුදල්),  ර්ධන නිරධහරිනිඹන් ගදගදගනකු, යහජය රභනයණ වහය 
දගදගනකු, න ක්ගේත්ර වහය ගදගදගනකු වඹ විඹ.  
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10.1 ලාවගුව ලාභ වැ  මහොරතුරු 

 2016 ගර් ගදඳහර්තගඅන්රු අඵන්ධ ශඹළඹ විසතය ඳවත ඳරිදි ගේ. 
            ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ූලරයභඹ ප්ර අඹ ඳවත දවන් ගතතයරු ප භගින් විදවහ 
දළක්ගේ. 
 

ය ර්ණ : 283 වන ්ිර්ෂණය මදඳකර්හම්පන්තුව 

වැස්ේෙන: 01 මෙමෙයු්ප වැස්ේෙන 

වැ  

විණ  

භිප  

වි් හර 
ප්ර අඳකදන ලාරු. 

1026 

වි ද්ප රු. 

2016  
ඉ අරි  ලාරු. 

 
 

පුනරකවර්හන වි ද්ප 1,351,050,000.00 1,304,155,778.94 

                      
46,894,221.06 

 
පුධතර ඳඩිනඩි 1221,800,000.00 

    
1,179,330,624.67 

          
42,469,375.33 

 ගනමක  පුනයහර්තන 129,250,000.00 124,825,154.27 4,424,845.73 

 
මංධන වි ද්ප 831,800,000.00 830,861 ,036.69 

      
938,963.91 

 

මංධන ව් ප්ප 
පුනරු් හකඳන  ෙක වැඩිදියුනු 
ක රි්ප 

 

52,250,000.00 

     

51,912,905.64 

               

337,094.36 

5110 ගතසනළගිිය වහ ඉදිරීමේඅ 

 
40,000,000.00 39,973,418.90 26,581.10 

5115 ඹන්ත්ර. ව ඹන්ත්රඳයණ 

 
3,250,000.00 3,004,697.45 245,302.55 

511. හවන 

 
9,000,000.00 8,934,789.29 65,210.71 

 ප්රහේ ධන ලාව් ප්ප භ් ඳ්  පර 

ගැනිෙ 

 

143,300,000.00 143,211,313.03 88,686.97 

5015 ෘව බහණ්ස වහ හර්රමඹ 
උඳයණ 
 

13,300,000.00 13,283,736.61 16,263.39 

501. ඹන්ත්ර ව ඹන්ත්රඳයණ 

 

3,500,000.00 3,478,227.89 21,772.11 

501. ගතසනළගිිය ව ඉදිරීමේඅ 

 

79,300,000.00 79,299,795.53 204.47 

5012 ඉසඅ වහ ඉසඅ ළඩි දියුණු රීරිඅ 47,200,000.00 47,149,553.00 50,447.00 

 ෙැක  ක වර්ධන   

 
6,000,000.00 5,842,194.58 157,805.42 

5.10 හර්ඹ භණ්සර පුහුණු  6,000,000.00 5,842,194.58 157,805.42 
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10.2 ලාවගුව ලාභ්  අපකර්ප ගිණු්ප  

 යහජය ගේඹන්ගේ ශමක අහයඅ ගිණුභ  අඵන්ධ ණුගදනු ර හයහ ලඹ.  

 රකජාය ලාම්ේවපයින්ම  භ්  අපකර්ප ගිණුෙ - 283011 

 

ීමෙකව 
ඇ් හම්පන්තුව 

(රු;) 
්හය වි ද්ප (රු;) මවන් (රු;) 

උඳරිභ විඹදඅ 
සීභහ 69,000,000.00 68,044,796.51 

 

      955,203.49 

ශභ රළබීඅ සීභහ 50,000,000.00 67,874,006.76 

 

17,874,006.76 

උඳරිභ වය ගලේ 
සභහ 281,000.000.00 216,134,847.97 

 

64,865,152.03 

 
 *ළබිගනට් ශනුභළ අ ඹ රළබීගභන් ශනරු ප ඇසතගඅන්රු ගනසවිඹ වළ 

10.3 ලාආද ්ප ැස්  ක රීෙ. 
න  යක්ණ ගදඳහර්තගඅන්රුගේ ආදහඹඅ ිතර් ගදක් (02) ඹනගමක ඳවත ඳරිදි රැස යන 
රදී.  

 

1003:07:03 පුධතිය ඉසඅ ියන් දළ ප්රහහවනඹ රීමේභ වහ ඵරඳත්ර  හසරු 

 

2002:01:02 යජගේ ළශෆ ියන් රළගඵන ආදහඹභ 

 

 

10.3 ලාවගුව ලා2016 ව්ර තුං ැස් පං ආදක ෙ 

 

 

ආදක ්ප ය ර්ණ  
 

ඇ් හම්පන්තුව (රු) ංැබ ආදක ෙ (රු) මවන් (රු) 

1003:07:03 
90,000,000.00 111,567,175.06 

     
21,567,175.06 

2002:01:02. 1,800,000,000.00 2,170,576,942.04 370,576,942.04 

එපතුව 
 1,890,000,000.00 2,282,144,117.10 392,144,117.10 

 භමනකු්  මංධන වි ද්ප 

 630,250,000.00 629,894,622.84 355,377.16 

5215 ආගඹෝජන 
630,250,000.00 

 
629,894,622.84 

 
355,377.16 

 වයකඳද අ 02 ්්පපර්ය වි ද්ප 

  2,182,850,000.00 2,135,016,815.03 47,833,184.97 
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වගුව ලා10.4 ලාපැළෑ මදඳකර්හම්පන්තු භරමුදං 

 

 ළශෆ ගදඳහර්තගඅන්රු ශයමුදල් ගිණුභ අඵන්ධ ණුගදනු ර හය ලඹ. 
 

 

වි් හර 
 

රුපි ේ රුපි ේ 

2016.01.01 ඉදිරිඹන ගනහ ගලේඹ 

 

 
 

-  
132,276,277.01 

 

ෙර   

1.උහවිගඹන් ශඹය මක දස මුදර 

 
37,148,935.91  

2.ආගඹෝජන ියන් රද ගඳතළිඹ 249,631.25 
         

37,398,567.16 

්්පපර්ය ංැබි්ප 
 

   169,674,844.17 

 
 

  

 ැර   

1. තඹහ පිරි නළමිභ 2,748,966.70  

2. උහවිර ගඳනී සටිභ වහ භන් විඹදඅ 2,533,347.85  

3. ශයක්ණ විඹදඅ 13,095,050.91  

4. පුහුණුවීඅ වහ විඹදඅ 1,016,208.25  

5. ශගනකුමක විඹදඅ 240,300.25  

6. උහවිගඹන් ශඹය මක දස මුදල් 115,000.00  

අපර්ණ ගවිඅ 
 

 
19,748,873.96 

 
 

 
 

2016.12.31 ඉදිරිඹන  ගන ආ ගලේඹ 

 
 149,925,970.21 
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වන ලාභඳරකධ ලාවං ලා්කරකි   ලා(උ්කවි ලානඩු) ලා- ලා2016                                                      ඇමුණුෙ ලා01 

    
  

  
 

       
     

 

භිප   
දි්කව  

වන ලා

භඳරකධ ලා
්ිඛ්යකව  

 වකර්හක ලාපං ලා

භංකාමේ ලාභග  

(රු.)  

වැරදිපරුව

න් ්ිඛ්යකව  

දුරගහ ලාක රී්ප ලා

පං ලානඩු 

්ිඛ්යකව  

දස ලාඳෙය්ෂ ලාගැසු  භවවකද ලාපර ලා
නිදේ  ලාපං ලා

නඩු  

්ිඛ්යකව  

රජාමේ ලා
ඉස්ප ලා

රෙකය  

(මේෂ) 

නඩු ලා්ිඛ්යකව  භේංකග්  ලාදැව ලාරෙකය   

නඩු ලා්ිඛ්යකව   දස ලාමුදං ලා(රු)  භ ආ ඇ ඈ ඉ 
ඳරිෙකව 

(ක යු.මී)  
 වටිනකපෙ ලා(රු)  

1 ශඅඳහය  327 

        

70,777,008.55  
354 0 

97      1,725,886.66  

1 27.15 86 56 28 18 139 61.08 1,564,573.93   

2 ශනුයහධපුය  462 

        

11,268,335.57  
548 0 

354      7,617,279.68  

1 46.05 183 96 34 28 121 211.84     

9,237,794.06  

3 ඵදුල්ර 165 

          

4,609,507.90  
237 0 

84      1,310,900.00  

  6.122 29 18 18 51 49 89.367     

4,525,022.82  

4 භසරපු  66 

          

3,550,404.86  
91 0 

34      2,441,810.00  

0 27.6 25 3 29 7 2 92.297     

3,195,039.86  

5 හල්ර 200 

        

12,136,416.00  
219 0 

93      1,225,500.00  

0 13.819 41 93 13 12 41 198.62     

1,791,895.27  

6 අඳව 30 

             

859,877.27  
35 0 

23         299,457.43  

0 0 0 5 3 22 0 4.35668        

570,660.19  

7 වඅඵන්ගතතන  106 

          

1,649,524.35  
150 0 

96      2,105,584.00  

0 10.6 19 8 11 43 25 20.22        

851,401.71  

8 ළුතය  170 
          

1,992,965.76  
227 0 

142      2,049,784.86  
1 3.7253 32 104 11 20 3 114.58     

1,830,826.19  

9 රීියගනතජේිඹ  45 

          

1,570,312.22  
57 1 

15         527,500.00  

0 4.25 15 6 11 0 13 2.79     

1,570,312.22  

10 භවනුය 78 
          

1,878,136.90  
69 0 

37         742,676.64  
  5.4081 33 15 2 11 17 38.456        

922,135.66  

11 ෆල්ර  65 

             

163,512.06  
71 0 

39         550,256.00  

0 0.26 5 14 3 41 2 115.6557     

2,424,024.00  

12 කු පණෆර  124 
          

3,478,278.94  
146 1 

99      2,493,375.00  
0 4.715 20 7 17 55 25 137.386     

3,937,083.67  

13 භහතගල්  109 

          

2,627,790.18  
110 0 

68      1,233,000.00  

1 46.05 29 17 11 20 32 10.4954     

1,983,835.18  

14 භහතය  118 
          

2,406,386.80  
158 0 

88      3,337,226.67  
0 1.0954 20 61 7 10 20 110.65     

2,087,844.57  

15 මුර අේ  204 

          

8,040,802.80  
283 1 

153      3,475,650.00  

1 14.3 14 53 16 1 120 187.76     

7,918,212.60  

16 භන්නහයභ  85 
          

4,026,029.37  
124 2 

43      1,030,000.00  
2 0.4 3 43 5 0 34 74839.15     

3,023,087.12  

17 ගභතනයහර  367 

        

15,122,779.34  
421 24 

238      2,871,425.00  

0 61.9 156 61 20 4 126 70.33     

2,966,720.22  

18 නුයඑළිඹ  113 
          

2,371,870.26  
131 0 

82      1,438,000.00  
6 1.47 16 51 6 4 36 65.653        

690,113.82  

19 ගඳතගරතන්න ප  115 

          

2,414,356.56  
160 0 

29         801,236.42  

0 18.583 34 23 14 10 34 53.3     

2,184,152.08  

20 පුමකතරභ  181 

          

5,016,259.58  
202 0 

121      2,847,348.00  

3 16.015 24 47 15 39 56 58.964     

2,602,920.11  

21 යමකනපුය  233 

          

5,008,686.22  
326 0 

114      5,703,810.05  

1 3.165 36 75 21 27 74 136.71     

4,638,753.92  

22 ත්රිකුණහභරඹ  107           142 0 51         789,406.72  0 12.5 40 24 13 2 28 3.683     



72 
 

 

  

 

 
ශ - නීතී විගයෝි  ඳදි ි වීඅ ව එළිගඳගවිය රීමේභ. 

ආ - නීතී විගයෝි  ගවලීඅ 

ඇ - නීතී විගයෝි  දළ ප්රහවනඹ 
 
ඈ - නීතයහනුූලර ගනතන දළ ඵසහ 

ඉ - ශගනකුමක නීතී විගයෝි  ක්රිඹහහයඅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,234,957.97  2,717,052.69  

23 ේනිඹහ  89 

          

3,388,248.07  
172 4 

32      1,133,500.00  

4 6.6 17 37 13 1 21 74.417     

3,131,807.07  

24 
.නි.. . 
(ගතශම) 11 

                            
-    

11 0 
11         120,500.00  

0 0 0 0 0 11 0 0.2527          
28,056.67  

25 .නි.. . 
(යමකනපුය ) 

0                             

-    
0 0 

0                        -    0 0 0 0 0 0 0 0                       -    

26 .නි.. . 
(නුයඑළිඹ) 

0                             
-    

              -               -    
              -                           -                -                   -            

-    

         

-    

         

-    

          

-    

          

-    
                      

-    
                      -    

27 .නි.. . 
(ශනුයහධපුය) 

0                             

-    
              -               -    

              -                           -                -                   -            

-    

         

-    

         

-    

          

-    

          

-    
                      

-    

                      -    

28 

ප්රධන 
හර්ඹහරඹ 
(ව.ළ.ශ)  

1                             
-    1 0 

1           80,000.00  0 0 0 0 0 0 1 0   

  එපතුව 3571 167,592,447.53 4445 33 2144 47,951,113.13 21 331.77 877 917 321 437 1019 76698.01 66,393,325.63 
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වන ලා්ිර්ෂණය ලාආඥක ලාඳනම්  ලා30 වන ලාවගන් අ   ේම්  ලාවන ලාභඳරකධ - 2016 

          

 ඇමුණුෙ ලාII  

භිප   දි්කව  

වන ලා

භඳරකධ ලා

්ිඛ්යකව  

 ්්පපුර්ය ලා

වටිනකපෙ (රු.)   

රකජා්න්හප ලාපං ලාදැව  නිදෙ  ් ලාපරන ලාංද ලාදැව  භව්න් ලා

මනොවු ලාවන ලා

භඳරකධ ලා

්ිඛ්යකව  

වන ලා

භඳරකධ ලා

්ිඛ්යකව  

 දැව ලාඳරිෙකව ලා

(ක යු.මී)  
වටිනකපෙ (රු)  

වන 

භඳරකධ ලා

්ිඛ්යකව  

 දැව ලාඳරිෙකව ලා

(ක යු.මී)  
වටිනකපෙ (රු)  

1 ශඅඳහය  3 

          

174,601.72  

2               

5,117.74  

             

167,518.26  

-  -   -  
1 

2 ශනුයහධපුය  10 

          

893,277.10  7 

            

17,175.32  

             

308,091.56  

-  -   -  
3 

3 ඵදුල්ර 9 

       

1,112,002.00  2 

                 

654.40  

               

13,416.00  

-  -   -  
7 

4 භසරපු  16 

       

1,282,122.67  5 

            

22,653.44  

             

513,875.47  

-  -   -  
11 

5 හල්ර 3 

            

79,327.50  2 

              

1,485.60  

               

47,575.93  1 

            

1,281.00  

           

31,856.57  
0 

6 අඳව 4 

          

202,787.32  1 

                 

344.00  

                 

7,313.44  1 

            

1,380.00  

           

32,840.33  
2 

7 වඅඵන්ගතතන  3 

          

138,193.33  0 

                         

-    

                           

-    0 

                      

-    

 -  
3 

8 ළුතය  1 

          

232,386.64  1 

              

5,461.90  

             

232,386.64  0 

                      

-    

 -  
0 

9 රීියගනතජේිඹ  3 

          

195,727.10  1 

              

1,694.00  

               

40,114.76  0 

                      

-    

 -  
2 

10 භවනුඑ  3 

            

72,134.86  

-  -   -  -  -   -  
3 

11 ෆල්ර  14 

       

1,064,251.20  1 

                 

179.70  

               

48,714.34  11 

          

96,199.57  

         

805,567.20  
2 

12 කු පණෆර  14 

          

935,172.37  10 

              

9,538.50  

             

801,975.06  0 

 -   -  
4 

13 භහතගල්  13 

       

7,012,528.42  

1                  

115.73  

               

15,729.98  

-  -  - 
12 

14 භහතය  8 

          

444,545.92  1 

                   

13.25  

               

66,528.43  4 

                 

27.71  

         

227,332.33  
3 

15 මුර අේ  8 

          

746,504.45  

-  -   -  -  -   -  
8 

16 භන්නහයභ  6 

          

340,656.57  0 

              

7,919.00  

 -  -  -   -  
6 

17 ගභතනයහර  5        2                            2                    1 
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1,041,909.07  3,353.00  140,264.27  20,750.00  894,446.50  

18 නයඑළිඹ  1 

            

83,888.04  1 

              

1,365.00  

               

83,888.04  

-  -   -  
0 

19 ගඳතගරතන්න ප  3 

            

59,541.17  2 

                 

315.05  

               

17,709.95  

-  -   -  
1 

20 පුමකතරභ  9 

          

408,046.45  8 

            

10,609.00  

             

369,134.52  1 

            

2,298.00  

           

38,911.93  

 -  

21 යමකනපුය  8 

          

557,371.51  3 

            

10,000.00  

             

291,941.54  0 

                      

-    

- 
5 

22 ත්රිකුණහභරඹ  1 

            

73,261.01  1 

              

1,099.57  

               

73,261.01  
- 

 -  - 
0 

23 ේනිඹහ  1 

          

131,011.82  
-  -   -  - 

 -  - 
1 

24 .නි.. . (ගතශම) - - -  -   -  -  -  - - 

25 

.නි.. . (යමකනපුය ) 

0 
 -  

0 

                         

-    

                           

-    0 

                      

-    

- 
0 

26 .නි.. . (නුයඑළිඹ)  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

27 .නි.. . (ශනුයහධපුය)  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

28 ප්රධන හර්ඹහරඹ (ව.ළ.ශ)  0  -  0 

                         

-    

                           

-    0 

                      

-    

                        

-    
0 

එපතුව  146 

  

17,281,248.24  51 

          

99,094.20  

       

3,239,439.20  20 

     

121,936.28  

   

2,030,954.86  75 
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රකජා්න්හප ලාපං ලාවකෙන  -  2016 

   
 

   

 ඇමුණුෙ ලාIII  

භිප   දි්කව  
වන ලාභඳරකධ ලා

වකර්හක භිප   
නඩු ලාභිප    දැව ලාවං ලාවටිනකපෙ ලා(රු)  

වකෙනමේ ලා් වාකව    වකෙනමේ ලා

වටිනකපෙ ලාරු.  ඳන් අ   ලි.ඳ. ලාභිප   

1 ශඅඳහය  10/2016 B/8751/FFT/2016                         600.00  ඳහ ඳළදිඹ  - 01 - 2500.00 

    11/2016 AR/4785/FFT/2016                    10,800.00  ඳහ ඳළදිඹ  - 03 - 7500.00 

    18/2016 46935/FFT/2016                    10,600.00  ඳහ ඳළදිඹ  - 01 - 2500.00 

    19/2016 46936/FFT/2016                    10,600.00  ඳහ ඳළදිඹ - 01 - 2500.00 

    24/2016 47166/FFT/2016                      6,196.00  ඹරු ප ඳළදිඹ  EPJF 7883 40000.00 

2 ශනුයහධපුය  03/2016 34913                      1,772.00  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 30,000.00  

    11/2016 
37783 

                     1,600.00  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  

ිය.ඳ.ගනතර  ශනු්රමි 

.ශ ..No.1149                30,000.00  

    12/2016 39102                      3,810.76  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 30,000.00  

    13/2016 
38182 

                        651.32  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  

ිය.ඳ.ගනතර  ශනු්රමි 

.ශ ..No.1798                30,000.00  

    28/2016 
39818 

                     1,154.40  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  

ිය.ඳ.ගනතර  ශනු්රමි 

.ශ ..3964                30,000.00  

    33/2016 40199                    77,901.57  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 30,000.00  

    34/2016 40457                         684.50  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 30,000.00  

    12/2016 18842                    10,000.00  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර               150,000.00  

    45/2012 
32202 

                   40,000.00  ටිඳර් යථඹ  

ිය.ඳ.ගනතර  ශනු්රමි 

.ශ .NCLB 0185           3,000,000.00  

    56/2016 22814                    10,000.00  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර               150,000.00  

3 ඵදුල්ර  18/2015 72064                    25,108.57  ගරතරි යථඹ  226-9653           1,500,000.00  

    39/2013 91280                  581,633.97  ගරතරි යථඹ  UPLB-8387           2,000,000.00  

    48/2013 91780                  149,171.42  ඹරු ප ඳළදිඹ  UPVR-7590                75,000.00  

    17/2015 98910                      5,343.38  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  NCSE-8265                75,000.00  

    29/2016 5303                    28,186.75  ගරතරි යථඹ  UPPP-4701           2,000,000.00  

    38/2015 855                      7,000.00  ගරතරි යථඹ  UPLH-8463           2,000,000.00  

    20/2016 5287                      8,396.31  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 75,000.00  

    9/2015 98767                      7,548.00  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  ිය.ඳ.ගනතර                 75,000.00  

    26/2014 96172                    18,200.00  ට්රිඳර් යථඹ  UPLH-3507           3,000,000.00  

4 භසරපු  27/2015 28274 

131,561.50 
 

ට්රළක්නර්  (භගවේන්රහ) EP-RD5351 950,000.00 
 
       

  
ගට්රයඹ  EP-RE0169 
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        ට්රළක්නර්  (භගවේන්රහ) EP-RE0595 950,000.00 
         ගට්රයඹ  EP-RW6595 

    21/2016 30566 - ඹරු ප ඳළදිඹ  EP-BAR4407              120,000.00  

    01/2016 17597                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 69296587                  5,000.00  

    02/2016 17596                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 69282246                  5,000.00  

    03/2016 17595                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 271707                  5,000.00  

    04/2016 17594                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 6978620                  5,000.00  

    05/2016 AR/630/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala Not clear                  5,000.00  

    06/2016 AR/631/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 51456631                  5,000.00  

    07/2016 AR/632/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 69580439                  5,000.00  

    08/2016 AR/633/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala Not clear                  5,000.00  

    09/2016 AR/634/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 69518075                  5,000.00  

    10/2016 AR/635/16                      2,500.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala Not clear                  5,000.00  

    34/2011 2883                         700.00  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 559774910                  4,000.00  

    02/2014 13285                      5,784.03  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 69345113                  5,000.00  

    10/2014 14486                      8,522.08  ඳහ ඳළදිඹ  Lumala - 55785382                  4,500.00  

5 හල්ර 12/2013 71834                      1,945.00  ට්රළක්නර්ඹ SP-HT  80852              900,000.00  

6 අඳව  නළත  - - - - - 

7 වඅඵන්ගතතන  

07/2016(A/R) 
168/2016 

                     4,574.23  

ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  

SIFANG ිය.ඳ.ගනතර                  75,000.00  

39/2016 
39452 

                     5,000.00  

ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  S/N 

No 8831 
ිය.ඳ.ගනතර   

               75,000.00  

40/2016 
39806 

                     5,000.00  

ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  

SIFANG ිය.ඳ.ගනතර                  75,000.00  

47/2016 
23676 

                     5,000.00  

ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර් 
SIFANG 1797                75,000.00  

55/2016 
41117 

                     5,000.00  

ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර් 
SIFANG ිය.ඳ.ගනතර                  75,000.00  

8 ළුතය  02/2016 26450                      5,482.50  ෆන් යථඹ  38 Sri 6188              200,000.00  

    36/2012 87377                  125,410.03  ට්රළක්නර් 28 Sri 7966           1,000,000.00  

9 රීියගනතජේිඹ  නළත  - - - - - 

10 භවනුය  නළත  - - - - - 

11 ෆල්ර  නළත  - - - - - 

12 කු පණෆර  05/2016 9273                  169,802.17  ට්රළක්නර් WP-JS 6300           5,000,000.00  

    08/2016 AR 176/16                    22,038.91  ට්රළක්නර් No Number           1,500,000.00  

    19/2016 9980                  305,378.50  ට්රළක්නර් WP-LJ 2439           5,000,000.00  
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13 භහතගල්  නළත  - - - - - 

14 භහතය  

02/2016 

KABURUPITIYA 
11720 

                   50,960.00  ත්රී විල්  SP ABF 0022              600,000.00  

15 මුර අේ  නළත  - - - - - 

16 භන්නහයභ  නළත  - - - - - 

17 ගභතනයහර  66/2012 61639                  401,550.92  ගරතරි යථඹ  43-0029           1,000,000.00  

18 නුයඑළිඹ  නළත  - - - - - 

19 ගඳතගරතන්න ප  නළත  - - - - - 

20 පුමකතරභ  16/2016 82302                      9,600.00  ගරතරි යථඹ  48-1071           2,000,000.00  

    28/2016 83305                    12,000.00  ගරතරි යථඹ  28Sri 4727           1,000,000.00  

21 යමකනපුය  30/2016 41537/16                      8,406.19  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  Chasi No Sc 0010,2016/12                80,000.00  

    3/2016 67014                      1,252.26  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  C Fan 3-2016                85,000.00  

    28/2016 41540/16                      3,422.92  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  28-2016                65,000.00  

    18/2016 68942                      2,030.84  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  Chasi No Gt 142436                70,000.00  

    22/2016 60860                    44,281.03  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  Cf 13655, Cf 53655                75,000.00  

    6/2016 AR/97                      4,508.29  ගයෝද ගදගක් ට්රළක්නර්  Cf Chasi No 2627                80,000.00  

22 ත්රිකුණහභරඹ  01/16 AR/24/16   ඳහ ඳළදිඹ  4 10000.00 

23 ේනිඹහ  නළත  - - - - - 

24 හ.නි.. . (ගතශම) නළත  
- 

- - - - 

25 

.නි.. . (යමකනපුය ) 

නළත  
- 

- - - - 

26 

.නි.. . 
(නුයඑළිඹ) නළත  

- 
- - - - 

27 

.නි.. . 
(ශනුයහධපුය) නළත  

- 
- - - - 

28 
ප්රධන හර්ඹහරඹ 
(ව.ළ.ශ)  නළත  

- 
- - - - 

එපතුව                 2,381,170.35           35,488,500.00  
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ක්රි කපකරී හ් වමේ ලාඳව අන ලාලි කඳදිිචි ලාදැව ලාවයකඳකර ලා්ිඛ්යකව ලා- ලා2016 

    
 

  

                      ඇමුණුෙ ලාIV  

 
භිප   දි්කව  

දැව ලා

ඉරු්පෙේ  

දැව ලා

මවළ්ැේ  
 වඩු ලාෙඩු  

ජාිගෙ ලාදැව ලා

ඉරු්පෙේ  

ගදෙ ලාාකණ්ස ලා

මවළ්ැේ 
දර ලාවිකුණු්ප ලාෙේ  

 
 1 ශඅඳහය  142 310 460 - 442 103 

 2 ශනුයහධපුය  130 241 814 127 916 78 

 3 ඵදුල්ර 47 95 359 0 340 68 

 4 භසරපු  72 225 212 - 228 61 

 5 හල්ර 239 282 311 11 201 31 

 6 අඳව 326 879 522 - 260 29 

 7 වඅඵන්ගතතන  118 97 436 0 148 65 

 8 ළුතය  206 297 300 - 149 30 

 9 රීියගනතජේිඹ  20 40 44 0 47 27 

 10 භවනුය 342 443 549 - 354 63 

 11 ෆල්ර  233 222 296 - 185 28 

 12 කු පණෆර  632 572 853 - 653 162 

 13 භහතගල්  93 130 226 0 253 19 

 14 භහතය  302 287 299 0 278 52 

 15 මුර අේ  15 20 36 - 31 19 

 16 ගභතනයහර  16 23 28 - 30 15 

 17 භන්නහයභ  42 5 35 6 48 16 

 18 නුයඑළිඹ  13 41 63 - 39 8 

 19 ගඳතගරතන්න ප  54 87 235 - 241 25 

 20 පුමකතරභ  200 290 467 2 364 59 

 21 යමකනපුය  144 170 389 0 239 41 

 22 ත්රිකුණහභරඹ  56 105 100 - 107 - 

 23 ේනිඹහ  54 135 217 - 96 64 

 24 ඹහඳනඹ  75 173 140 0 100 124 

 25 .නි.. . (ගතශම) 133 474 481   239 7 

 එපතුව 3704 5643 7872 146 5988 1194 

 



79 
 

නව දැව ලාග සක ලාලි කඳදිිචි ලාක රී්ප ලා- ලා2016 

        
 ඇමුණුෙ ලාV  

භිප   දි්කව  
ගදෙ ලාාකණ්ස 

මවළ්ැේ  
වඩු ලාෙඩු  

දැව ලා

මවළ්ැේ  

ජාිගෙ 

ලී මෙෝේ  

දැව ලාඳද්ප ලාක රී්ප ්ෙ ලා

්ැපසු්ප ලාපර්ෙකන්හ  
ඉරු්පෙේ  දර ලාමවළ්ැේ  

1 ශඅඳහය  39 35 20 - - 2 9 

2 ශනුයහධපුය  85 78 28 100 - 23 9 

3 ඵදුල්ර 11 12 6 0 1 5 6 

4 භසරපු  28 23 23 - - 8 8 

5 හල්ර 12 17 20 3 0 13 5 

6 අඳව 11 27 33 - 2 12 2 

7 වඅඵන්ගතතන  20 25 19 0 1 19 7 

8 ළුතය  19 29 28 - 1 10 4 

9 රීියගනතජේිඹ  13 14 22 0 0 5 18 

10 භවනුය 31 42 30 - 4 16 5 

11 ෆල්ර  14 34 38 - - 37 7 

12 කු පණෆර  251 274 109 - - 136 65 

13 භහතගල්  14 13 12 0 3 8 3 

14 භහතය  10 11 10 0 1 8 0 

15 මුර අේ  8 9 7 - - - 3 

16 ගභතනයහර  482 489 188 - - 176 97 

17 භන්නහයභ  5 2 1 - - 1 - 

18 නුයඑළිඹ  5 7 6 - - - - 

19 ගඳතගරතන්න ප  27 27 11 - 1 11 - 

20 පුමකතරභ  51 59 39 - 1 18 16 

21 යමකනපුය  10 19 14 0 2 10 4 

22 ත්රිකුණහභරඹ  15 12 10 - - 4 4 

23 ේනිඹහ  6 9 6 - - 5 4 

24 .නි.. . (ගතශම) 21 25 24 - 3 5   

එපතුව  1188 1292 704 103 20 532 276 
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හෑගි මුදේ ලාමගවී්ප ලා- ලා2016 

    

 ඇමුණුෙ ලාVI  
  භිප   දි්කව  මුදං නිංධකරීන් ලා්ිඛ්යකව  මහොරතුරු ලා්ැඳයු 

පු්ධගංයින් ලා්ිඛ්යකව  
  1 ශඅඳහය  නළත      
  2 ශනුයහධපුය                        327,740.70  180 - 

  3 ඵදුල්ර                       166,530.00  35 - 

  4 භසරපු  නළත - - 

  5 හල්ර                          4,950.00  8 0 
  6 අඳව                         53,500.00  9 - 

  7 වඅඵන්ගතතන                          92,400.00  39 0 
  8 ළුතය                        285,250.00  37 1 
  9 රීියගනතජේිඹ  නළත - - 

  10 භවනුය                         11,000.00  5   
  11 ෆල්ර  නළත - - 

  12 කු පණෆර                        643,726.00  52 - 

  13 භහතගල්                          22,950.00  16 0 
  14 භහතය                          43,700.00  7 0 
  15 මුර අේ  නළත     
  16 භන්නහයභ  නළත     
  17 ගභතනයහර                        476,586.00  236 7 
  18 නුයඑළිඹ                        414,400.00  49 0 
  19 ගඳතගරතන්න ප                        172,000.00  8 - 

  20 පුමකතරභ                          24,500.00  31 - 

  21 යමකනපුය                        244,900.00  127 0 
  22 ත්රිකුණහභරඹ  නළත     
  23 ේනිඹහ  නළත     
  එපතුව                   2,984,132.70  839 8 
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පුහුණු ලාවැස්ේෙන්  -  2016 

           
 ඇමුණුෙ ලාVII  

 
භිප

  
දි්කව  

මඳොලි  ් ලානිංධකරින්  රකම්ධය   ලාමේප්ප   වන ලානිංධකරීන්  ගිනි ලාභවි  මවන්   

 වැස්ේෙන් ලා

්ිඛ්යකව  

නිංධකරීන් 

්ිඛ්යකව  

වැස්ේෙන් 

්ිඛ්යකව  

නිංධකරීන් 

්ිඛ්යකව  

වැස්ේෙ

න් ්ිඛ්යකව  

නිංධකරීන් 

්ිඛ්යකව  

වැස්ේෙ

න් ්ිඛ්යකව  

නිංධකරීන් 

්ිඛ්යකව  

වැස්ේෙ

න් ්ිඛ්යකව  

නිංධකරීන් 

්ිඛ්යකව  ලා ලා ලා 

 1 ශඅඳහය  1 5 4 35 4 12 6 60 3 75 

 2 ශනුයහධපුය  - - 3 109 - - 1 12 4 77 

 3 ඵදුල්ර - - 3 240 13 33 4 4 29 545 

 4 භසරපු  2 120 1 40 - - - - - - 

 5 හල්ර 0 0 1 41 2 106 0 0 5 340 

 6 අඳව - - - - 1 35 - - 1 25 

 7 වඅඵන්ගතතන  - - - - - - - - - - 

 8 ළුතය  - - - - - - - - - - 

 9 රීියගනතජේිඹ  1 25 0 0 0 0 1 2 - 0 

 10 භවනුය - - 3 220 1 35 - - 11 500 

 11 ෆල්ර  - - 4 282 1 46 - - - - 

 12 කු පණෆර  4 120 5 299 1 5 5 354 21 702 

 13 භහතගල්  0 0 3 220 1 35 0 0 11 500 

 14 භහතය  1 48 7 100 11 40 0 0 0 0 

 15 මුර අේ  - - 1 38 3 150     8 240 

 16 ගභතනයහර  - - - - 12 46 - - - - 

 17 භන්නහයභ  2 57 1 32 1 4 1 26 1 4 

 18 නුයඑළිඹ  0 0 3 269 3 60 0 0 7 486 

 19 ගඳතගරතන්න ප  - - 1 31 - - - - 15 251 

 20 පුමකතරභ  3 91 6 280 - - - - 33 1985 

 21 යමකනපුය  2 19 3 116 0 0 2 141 44 2381 

 22 ත්රිකුණහභරඹ  - - 2 78 1 60 1 11 - - 

 23 ේනිඹහ  1 25 1 30 - - - - 7 315 

 
24 

ප්රධන හර්ඹහරඹ 
(ව.ළ.ශ)  - - - - - - 9 429 - - 

 එපතුව  17 510 52 2460 55 667 30 1039 200 8426 

 



82 
 

ඉර ලාදැව, ගදෙ ලාාකණ්ස, භ් ප්ප, ම්ේං්ප ලා ඩු ලා්ෙ ලාභග  ලාඑපතු ලාපං ලාදැව ලාභඳන න  ලාෙගින් ලා ලාංද ලාආදක ෙ 

ීමඝ්රගකමී ලාම්ේව  ලා-2016 
 

        
ඇමුණුෙ VIII     

ෙක්  
නිකු් පං ලා

 ංඳත්ර ලා

්ිඛ්යකව  

නැේගහ ලාපං ලා

්ිඛ්යකව 

ආදක ෙ 

(රු) 

11% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

12.5% භග  ලාඑපතු ලා

ක රීම්ප ලා ්ධද 

(රු) 

15% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

10% මු්ධදර ලා

ගක  ්තු 

(රු) 

එපතුව 

ජනහරි  144 144 

       

193,200.00  

      

13,156.00                 9,200.00  - 

          

19,320.00  
         

234,876.00  

ගඳඵයහරි 179 179 

       

253,000.00  

      

27,830.00  - - 

          

25,300.00  
         

306,130.00  

 භහර්රු 184 184 

       

288,650.00  

      

31,751.50  - - 

          

28,865.00  
         

349,266.50  

ශගප්රේල් 212 212 

       

325,450.00  

      

35,891.50  - - 

          

32,545.00  
         

393,886.50  

භළයි 310 310 

       

415,725.00  - -   62,358.75  

          

41,572.50  
         

519,656.25  

 පනි 187 187 

       

254,150.00  - -   38,122.50  

          

25,415.00  
         

317,687.50  

 පිය  208 208 

       

290,950.00  

      

23,368.00      11,902.50  

          

29,095.00  
         

355,315.50  

ශගෝසරු 215 215 

       

307,050.00  

      

33,775.50  -  -  

          

30,705.00  
         

371,530.50  

ළප්තිතළඅඵර් 175 175 

       

253,000.00  

      

27,830.00  - - 

          

25,300.00  
         

306,130.00  

්ක්ගතෝඵර් 154 154 

       

241,500.00  

      

27,255.00  - - 

          

24,150.00  
         

292,905.00  

ගනතළඅඵර් 185 185 

       

254,150.00  

 

-   38,122.50  

          

25,415.00  
         

317,687.50  

ගදළඅඵර් 136 136 

       

193,200.00  - -   28,980.00  

          

19,320.00  
         

241,500.00  

එපතුව 2289 2289 

  

3,270,025.00  

  

220,857.50               9,200.00  179486.3       327,002.50  

      

4,006,571.25  
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ඉර ලාදැව, ගදෙ ලාාකණ්ස, භ් ප්ප, ම්ේං්ප ලා ඩු ලා්ෙ ලාභග  ලාඑපතු ලාපං ලාදැව ලාභඳන න  ලාෙගින් ලා ලාංද ලාආදක ෙ 

්කෙකනය ලාම්ේව  ලා-2016 
 

 

        

ඇමුණුෙ ලාIX   

ෙක්  
නිකු් පං ලා ංඳත්ර ලා

්ිඛ්යකව 
නැේගහ ලාපං ලා

්ිඛ්යකව 

ආදක ෙ 

(රු) 

11% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

12.5% 

භග  ලා

එපතු ලා

ක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

15% ලාභග  ලා

එපතු ලා

ක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

10% මු්ධදර ලා

ගක  ්තු 

(රු) 

එපතුව 

ජනහරි 49 49         28,175.00        2,024.00  

    

1,221.96  -           2,817.50         34,238.46  

ගඳඵයහරි 93 93         53,475.00        5,882.25  - -           5,347.50         64,704.75  

භහර්රු 109 109         62,675.00        6,894.25  - -           6,267.50         75,836.75  

ශගප්රේල් 38 38         21,850.00        2,403.50  - -           2,185.00         26,438.50  

භළයි 31 31         17,825.00  - - 

        

2,673.75            1,782.50         22,281.25  

 පනි 11 11           6,325.00  - - 

          

948.75              632.50           7,906.25  

 පිය 88 88         50,600.00        2,277.00  - 

        

4,485.00            5,060.00         62,422.00  

ශගෝසරු 99 99         56,925.00        6,261.75  -  -            5,692.50         68,879.25  

ළප්තිතළඅඵර් 95 95         54,625.00        6,008.75  - -           5,462.50         66,096.25  

්ක්ගතෝඅඵර් 49 49         28,175.00        3,099.25  - -           2,817.50         34,091.75  

ගනතළඅඵර් 110 110         63,250.00   -  - 

        

9,487.50            6,325.00         79,062.50  

ගදළඅඵර් 38 38         21,850.00  - - 

        

3,277.50            2,185.00         27,312.50  

එපතුව 810 810     465,750.00     34,850.75  

   

1,221.96  

    

20,872.50        46,575.00       569,270.21  
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බීජාඳැං, ලාබීජා, ලා කප ලා්ෙ ලා කප ලාමපොේ්  ලාභඳන න  ලාෙගින් ලාංද ලාආදක ෙ 

ීමඝ්රගකමී ලාම්ේව  ලා- 2016 

         

ඇමුණුෙ ලාX   

ෙක්  
නිකු් පං ලා

 ංඳත්ර ලා

්ිඛ්යකව 

නැේගහ ලා

පං ලා

්ිඛ්යකව 
රකජාය ලාාකග  

ආදක ෙ 

(රු) 

11% භග  ලාඑපතු ලා

ක රීම්ප ලා ්ධද 

(රු) 

12.5% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

15% භග  ලා

එපතු ලා

ක රීම්ප ලා ්ධද 

(රු) 

10% මු්ධදර ලා

ගක  ්තු ලා ලා(රු) 
එපතුව 

ජනහරි 66 66 

       

36,380.00  

         

78,200.00        4,174.50      5,031.25  - 

           

7,820.00  
            

95,225.75  

ගඳඵයහරි  59 59 

       

29,280.00  

         

67,850.00        7,463.50  - - 

           

6,785.00  
            

82,098.50  

භහර්රු 92 92 

       

50,400.00  

       

117,300.00      12,903.00  - - 

         

11,730.00  
          

141,933.00  

ශගප්රේල් 48 48 

       

29,500.00  

         

56,350.00        6,198.50  - - 

           

5,635.00  
            

68,183.50  

භළයි 101 101 

       

89,850.00  

       

128,800.00  - - 

      

19,320.00  

         

12,880.00  
          

161,000.00  

 පනි 80 80 

       

38,360.00  

       

109,250.00  - - 

      

16,387.50  

         

10,925.00  
          

136,562.50  

 පිය  84 84 

       

41,120.00  

       

113,850.00        9,740.50  - 

       

3,795.00  

         

11,385.00  
          

138,770.50  

ශගෝසරු 65 65 

       

40,010.00  

         

80,500.00        8,855.00  -  -  

           

8,050.00  
            

97,405.00  

ළප්තිතළඅඵර් 95 95 

       

49,750.00  

       

125,350.00      13,788.50  -  -  

         

12,535.00  
          

151,673.50  

්ක්ගතෝඅඵර් 98 98 

       

50,025.00  

       

123,050.00      11,258.50  - 

       

3,105.00  

         

12,305.00  
          

149,718.50  

ගනතළඅඵර් 88 88 

       

34,240.00  

       

110,400.00   -  - 

      

16,560.00  

         

11,040.00  
          

138,000.00  

ගදළඅඵර් 101 101 

       

49,860.00  

       

128,800.00  - - 

      

19,320.00  

         

12,880.00  
          

161,000.00  

එපතුව 977 977    538,775.00  

  

1,239,700.00    74,382.00    5,031.25  

      

78,487.50  

     

123,970.00  

       

1,521,570.75  
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බීජාඳැං, ලාබීජා, ලා කප ලා්ෙ ලා කප ලාමපොේ්  ලාභඳන න  ලාෙගින් ලාංද ලාආදක ෙ 

්කෙකනය ලාම්ේව  ලා- 2016 

         

ඇමුණුෙ ලාXI   

ෙක්  

 

නිකු් පං ලා

 ංඳත්ර ලා

්ිඛ්යකව 

නැේගහ ලාපං ලා

්ිඛ්යකව 

 

රකජාය ලා
ාකග  

 

ආදක ෙ 

(රු) 

11% භග  ලා

එපතු ලා

ක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

12.5% 

භග  ලාඑපතු ලා

ක රීම්ප ලා ්ධද 

(රු) 

15% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

10% 
මු්ධදර ලා

ගක  ්තු ලා ලා(රු) 
එපතුව 

ජනහරි 30 30 

      

28,740.00  

       

17,250.00  

        

1,075.25  

        

934.44  - 

      

1,725.00             20,984.69  

ගඳඵයහරි 34 34 

      

20,160.00  

       

19,550.00  

        

2,150.50  - - 

      

1,955.00             23,655.50  

භහර්රු  19 19 

       

8,560.00  

       

10,925.00  

        

1,201.75  - - 

      

1,092.50             13,219.25  

ශගප්රේල් 46 46 

      

24,080.00  

       

26,450.00  

        

2,909.50  - - 

      

2,645.00             32,004.50  

භළයි 33 33 

      

10,720.00  

       

18,975.00  - - 

          

2,846.25  

      

1,897.50             23,718.75  

 පනි 17 17 

       

8,900.00  

         

9,775.00  - - 

          

1,466.25  

        

977.50             12,218.75  

 පිය  16 16 

       

4,580.00  

         

9,200.00   -  - 

          

1,012.00  

        

920.00             11,132.00  

ශගෝසරු 18 18 

       

6,800.00  

       

10,350.00  

        

1,138.50  -  -  

      

1,035.00             12,523.50  

ළප්තිතළඅඵර් 28 28 

      

21,520.00  

       

16,100.00  

        

1,771.00  -  -  

      

1,610.00             19,481.00  

්ක්ගතෝඅඵර් 20 20 

       

7,700.00  

       

11,500.00  

          

695.75  - 

             

776.25  

      

1,150.00             14,122.00  

ගනතළඅඵර් 24 24 

      

29,100.00  

       

13,800.00   -  - 

          

2,070.00  

      

1,380.00             17,250.00  

ගදළඅඵර් 14 14 

      

12,545.00  

         

8,050.00  - - 

          

1,207.50  

        

805.00             10,062.50  

එපතුව 299 299 

  

183,405.00     171,925.00  

    

10,942.25         934.44  

         

9,378.25  

  

17,192.50           210,372.44  
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ඉර ලාදැව, ගදෙ ලාාකණ්ස, භ් ප්ප, ම්ේං්ප ලා ඩු ලා්ෙ ලාභග  ලාඑපතු ලාපං ලාදැව ලාභඳන න  ලාෙගින් ලා ලාංද ලාආදක ෙ ලාඑ්ෂ ලාදින ලාම්ේව  ලා-2016 

 
 

          

ඇමුණුෙ ලාXII   

ෙක්   

 

නිකු් පං ලා

 ංඳත්ර ලා

්ිඛ්යකව 

නැේගහ ලාපං ලා

්ිඛ්යකව 

 

රකජාය ලා
ාකග  

 

ආදක ෙ 

(රු) 
10% මු්ධදර ලා
ගක  ්තු ලා ලා(රු) 

11% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

12.5% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

15% භග  ලා

එපතු ලාක රීම්ප ලා

 ්ධද 

(රු) 

10% මු්ධදර ලාගක  ්තු ලා ලා

(රු) 
මුළු ලාඑපතුව 

ජනහරි 137 137 

     

1,360.00  

       

282,900.00  

             

28,290.00  

      

22,681.45  

              

13,124.44  - 

             

28,290.00  
     

375,285.89  

ගඳඵයහරි 120 120 

     

9,380.00  

       

241,500.00  

             

24,150.00  

      

29,221.50  - - 

             

24,150.00  
     

319,021.50  

භහර්රු 132 132 

    

14,320.00  

       

270,250.00  

             

27,025.00  

      

32,700.25   -  - 

             

27,025.00  
     

357,000.25  

ශගප්රේල් 63 63 

     

1,560.00  

       

113,850.00  

             

11,385.00  

      

13,636.70  - 172.5 

             

11,385.00  
     

150,429.20  

භළයි 115 115 

     

3,040.00  

       

235,750.00  

             

23,575.00  - - 

      

35,362.50  

             

23,575.00  
     

318,262.50  

 පනි 107 107  -  

       

226,550.00  

             

22,655.00  - - 

      

33,982.50  

             

22,655.00  
     

305,842.50  

 පිය 114 114 

     

2,540.00  

       

232,300.00  

             

23,230.00  

      

18,646.10  - 

      

11,730.00  

             

23,320.00  
     

309,226.10  

ශගෝසරු 131 131 

     

6,360.00  

       

264,500.00  

             

26,450.00  

      

32,004.50  -  -  

             

26,450.00  
     

349,404.50  

ළප්තිතළඅඵර් 133 133 

     

3,660.00  

       

255,300.00  

             

25,530.00  

      

30,891.30  -  -  

             

25,530.00  
     

337,251.30  

්ක්ගතෝඅඵර් 147 147 

     

5,560.00  

       

293,250.00  

             

29,325.00  

      

34,926.65  - 

          

690.00  

             

29,325.00  
     

387,516.65  

ගනතළඅඵර් 50 50 

     

5,660.00  

         

67,850.00  

               

6,785.00   -  - 

      

10,177.50                6,785.00  
       

91,597.50  

ගදළඅඵර් 47 47 

     

2,700.00  

         

58,650.00  

               

5,865.00  - - 

       

8,797.50                5,865.00  
       

79,177.50  

එපතුව 1296 1296 

  

56,140.00  

  

2,542,650.00  

         

254,265.00    214,708.45  

            

13,124.44  

  

100,912.50           254,355.00  

  

3,380,015.39  

                      




