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ශෆඳින්වීම 
2015.09.21 දින නිකුමක යන රද ශ්රී රාංහ ්රජහත්හන්්රි භහජහ ජ ජනයජදණ අති විදලේ ළට් 

ඳත්රඹ අනු භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ ිළුවටුන ර ජ. තන්තීයආඹට රක්ව 

වහ අහසි වත් ත්මකමකඹන්ුව දදන ජනත්හදේ ජීවිත්දණ ගුආහමකභබහඹ නාංනු ස, 

හර්ඹක්භ, ්රඵර, පරදහි  දභන්භ ජනුවත්හමී භහජයීඹ වහ තර්ථිභඹ දේහන් ළඳයීදම් 

දභදවය දඳයදළරි දභභ අභහත්හාංලඹ ටු තු යනු රළද .   

 

ය 2030 න විට, දිිඳු ඵවින් දත්ොය, අි තිහසිම් සුයක්ෂිත් ශ්රී රාංහක් දළක්භ ඹටදමක ්රධහන 

ඉරක්ත් ණ්ඩහඹම් 04 ක් මලි ය නිමින් දභභ අභහත්හාංලඹ විසින් සුවිලහර භහජ 

දභදවයක් ඉටු යනු රළද .  දභදර දේහ රඵන ්රධහන ඉරක්ත් ණ්ඩහඹම් න්දන්, 

 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න් (මුළු ජනවනදඹන් 8.7%) 

 ඹ අවුරුදු 60 ට ළඩි දජසප පුයළසිඹන් (මුළු ජනවනදඹන් 12.4%) 

 ත්නිභහිළඹ ඳවුල් (මුළු ජනවනදඹන් 11.8%) 

 අඩු තදහඹම්රහභී ඳවුල් ( මුළු ජනවනදඹන් 6.7%) 
 

දභකී ණ්ඩහඹම් ඉරක් ය නිමින් අභහත්හාංලඹට අනුඵේධිත් දදඳහර්ත්දම්න්තුය තඹත්න ව අාංල භ් න් 

භහජයීඹ වහ තර්ථි ාංර්ධනඹ වහ සුවිලහර දහඹමකඹක් රඵහදදනු ඇත්. 

දිවි නළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු තර්ථි ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹ ්රර්ධනඹ කිරීදභුව රහ දිිඳුඵ තුයන් 

කිරීභ ව භහජ හධහයආමකඹ වති කිරීදම් ජහති ්රතිඳමකතිඹ ඵරහමකභ කිරිභ වහ ලක්තිඹ ඳඹන 

දළළන්ත්භ ාංර්ධන හඳහයඹ දර හණ්ඩත් ශ වළ. 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ ෘමකතීඹ නිපුආත්හ ළඩිදිු ණු කිරීභ වහ ඔවුන් සහධීන පුයළසිඹන් ඵට ඳමක 

කිරීභ, විදලේ අලත්හ ඇති දරුන්දේ ාංර්ධනඹ වහ පර් භළදිවමක වීභ ඇතුළු භහජ ාංර්ධන අයමුණු 

දඳයදළරි භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු සිඹ හර්ඹඹන් දභදවඹමින් සිටී. 

එදේභ භහජදණ ජිමකන අහසි වත් පුේරඹන්ට ුවත්ය ඳරියඹක් උදහය දිභ උදදහ තඵහධ ුවත් 

ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් ්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ඔවුන්දේ සුබහධනඹ ඇතුළු වන ළරීමභ තඵහධ ුවත් 

ත්ළනළමකත්න් වහ න  ජහති භව දල්ම් හර්ඹහරඹ තු හර්ඹබහයඹ දේ. 

ශ්රී රහාංකි ළඩිුවටි ්රජහදේ නිදව, ැකයආඹ, තමකභ ඳරිපර්ආමකඹ, වබහ් මකඹ වහ අිමභහනඹ ඇති ය 

ළනීභ වහ විවිධ ළඩටවන් තුලින් ඔවුන් උනන්දු යීමභ ව ළඩිුවටිඹන්දේ අි තිහසිම් රඵහ ජභට 

අල දහඹමකඹ ඳඹනු රඵන්දන් ජහති ළඩිුවටි භව දල්ම් හර්ඹහරඹ විසිනි. 

භහජ ළඩ විඹ මලි ය නිමින් යටට අල භහජ ළඩ වහ භහජ සුබහධන ෘමකතිඹන් ිහුවකිරීභ 

උදදහ භහජ ළඩ ිළිඵ අධහඳනඹ රඵහදදන ්රමුත්භ තඹත්නඹ න්දන් ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹි . 

එදභන්භ විවිධ දවේතු මුල් ය නිමින් ත්නි භහිළඹන් ඵට ඳමකන ශ්රී රහාංකීඹ පුයළසිඹන්ට ඔවුන් මුහුආ දදන 

තර්ථි අඳවසුත්හ වහ අමකළරක් ළඳයීභ වහ ත්නි භහිළඹ ඳවුල් ාංර්ධන ළඩටවන දභභ අභහත්හාංලඹ 

ඹටදමක ක්රිඹහමකභ දේ. 

ත් ද ්රජහ විඵරන්හ තියහය ග්රහභ ාංර්ධනඹක් උදදහ ඔවුන්දේ ක්රීඹ දහඹමකඹ රඵහ ජදම් දිගු 

හීමන අමකදළකීම් ුවත් තඹත්නඹක් දර ග්රහභ ාංර්ධන පුහුණු වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ සිඹ හර්ඹබහයඹ 

ඉටුයනු රඵමින් සිටි. 
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යජදණ විශ්රහභ ළටු න දනොරඵන සඹාං ැකකිඹහර නිු ක්ත්වන්, ළඩිුවටි පුේරි න්, අහසි වත් පුේරි න්, 

ත්නි භහිළඹන්, විදේල දේහ නිු ක්තිි න්, රහරුන් ත ජ ෆභ දේහ නිු ක්තිදඹකුභ දත් විශ්රහභ ළටු න 

වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ ක්රිඹහමකභ යනු රඵන්දන් ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹි . 

දම් තහයඹට භහජදණ ජීමකන දිිඳු පුේරි න්, ළඩිුවටිඹන්, ත්නි භහිළඹන්, භත්ට ඇිහඵළුවවන් වහ 

අනහථබහඹට රක්වන් වහ භහජයීඹ වහ තර්ථිභඹ ලදඹන් ක්රීඹ දහඹමකඹක් දභභ අභහත්හාංලඹ 

භ් න් ඳඹි .  ඒ අනු යදට් ාංර්ධනඹට උයදදන අභහත්හාංලඹක් ලදඹන් දභභ අභහත්හාංලඹට අඹමක 

තඹත්නය දදඳහර්ත්දම්න්තුය අාංල භ් න් ක්රිඹහමකභ ශ ාංර්ධන ළඩටවන් ර 2016 දදළම්ඵර් භ 31 

දක්හ  ්රතිඹ “හර්ඹහධන හර්ත්හ - 2016” වහ ඇතුශමක ය ඇත්. 

ප්රධළන කළර්යයන් ශළ ක්රියළකළරකම් 

 භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන විඹඹන්ට ව අභහත්හාංලඹට අඹමක දදඳහර්ත්දම්න්තු වහ 

සථහිළත් තඹත්නඹන්ුව විඹඹන්ට අදහශ ්රතිඳමකති ළඩටවන් ව හඳෘති ම්ඳහදනඹ 

කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 ග්රහමීඹ ජනදිවිඹ විඵරළන්වීභ ිළස  රදභපඳහඹන් වඳුන්හ ජභ වහ ඒහ ක්රිඹහමකභ කිරීභට 

මරහධහය ම්ඳහදනඹ කිරීභ. 

 ග්රහමීඹ වහ ්රහදේය ඹ තර්ථි ාංර්ධන ්රතිඳමකති ම්ඳහදනඹ කිරීභ. 

 ග්රහමීඹ ්රදේලර ඹටිත්ර ඳවසුම් ාංර්ධනඹ කිරීභ. 

 දිවිනළඟුභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 විදලේ අලත්හ ුවත් පුේරි න්දේ දුඵරත්හන් වඳුනහළනීභ වහ පුනරුමකථහඳනඹ සිදුකිරීභ. 

 භවජන තධහය දඹපජනහ රභඹ භහදරපනනඹ කිරීභ, ්රතිාංවිධහනඹ වහ උිතත් න 

්රතිාංසයආ වඳුන්හ  ජභ. 

 ක්ඹ දයපගීන්ට, කුඩු දයපගීන්ට, රහදුරු දයපගීන්ට, ිළිහ වහ ත්ළලිීමමිඹහ දයපගීන්ට ව 

ඔවුන්දන් ඹළදඳන්නන්ට තධහය රඵහ  ජභ. 

 ඳවුල් උඳදේලන දේහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න් වහ ෘමකතීඹ පුහුණු රඵහ ජභට වහ ැකකිඹහ අසථහ ඇති යීමභට 

අල රදභපඳහඹන් ළරීමභ. 

 තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්  වහ භහජ තයක්ආ රභ ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 දඹපෘේධ ත්ළනළමකත්න් ැකඵරහ ළනීභ, භහජ ාංර්ධන හර්ඹඹන්ුව ළඩිුවටිඹන්දේ 

වබහගීමකඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ දජසප පුයළසිඹන්දේ අි තිහසිම් සුැකකීභට අල ිළඹය 

ළනීභ. 
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නීති අම ඳනත් 

 අඹහර  තඥහ ඳනත්(1841 අාං 4) 

 නිර්ත්න නිහ තඥහ ඳනත් (1907 අාං 5) 

 දරිද්රත්හ නීති තඥහ ඳනත් (1939 අාං 30) 

 භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු සථහිළත් කිරීභට අදහශ 1947 ළ නත්ළම්ඵර් 21 දිනළති ළට් 

නිදේදනඹ 

 දිිඳු වන ඳනත් ( 1985  අාං 32) 

 ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්න ඳනත් ( 1992  අාං 41) 

 දෘහඵහධිත්ඹන් පුනරුමකථහඳනඹ කිරීදම් බහය අයමුදල් ඳනත් (1992 අාං 9) 

 භහජ තයක්ආ භණ්ඩර ඳනත් ( 1996  අාං 17) 

 2003 අාං 33 දයආ ඳනත් භ් න් ාංදලපධිත්1996 අාං 28 දයආ තඵහධ ුවත් 

ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්ෂහ කිරීම් ඳනත්. 

 2011අාං 5 දයආ ඳනත් භ් න් ාංදලපධිත් 2000 අාං 9 දයආ ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න්දේ 

අි තිහසිම් තයක්ෂහ කිරීදම් ඳනත්. 

 තඵහධිත්බහඹ ිළිඵ ජහති ්රතිඳමකතිඹ (2003) 

 දිවි නළඟුභ ඳනත් (2013 අාං 1)  
 ශ්රී රහාංකි දජසප පුයළසිඹන් ිළිඵ ජහති ්රඥ නතිඹ ව ජහති ්රතිඳමකතිඹ (2006 භහර්තු 30) 
 2011 අාං 28 දයආ භළතියආ (විදලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
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වමළජ වවිබගෆන්වීම් ශළ සුභවළධන අමළත්ළාංසය නයත් සක 

  වෆකෆවහම ශළ සත්ොරතුරු 
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අයත්  අසනකුත් නයත්න 

 

 

1.භහජ දේහ 

දදඳහර්ත්දම්න්තු 

2.දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

දදඳහර්ත්දම්න්තු 

 ග්රහභ ාංර්ධන 

පුහුණු වහ 

ඳර්දණආ  

තඹත්නඹ 

1.ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹ 

2.ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න් 

වහ න ජහති බහ 

ව ජහති භවදල්ම් 

හර්ඹහරඹ 

3.ශ්රී රාංහ භහජ 

තයක්ෂආ භණ්ඩරඹ 

 

වමළජ වවිබගෆන්වීම් ශළ 

සුභවළධන අමළත්ළාංයට 

අයත්  අාං, ලෆඩවටශන් ශළ 

ලළඳෘති 

 

1.ඳහරන අාංලඹ 

2.් ණුම් අාංලඹ 

3.ළරසුම්ය දභදවු ම් වහ 

ාංහදල්ආ අාංලඹ 

4.අබන්ත්ය විආන 

අාංලඹ 

5. උඳදේලන අාංලඹ 

6.තඵහධ ුවත් පුේරඹන්     
   වහ න ජහති බහ   
   ව ජහති භවදල්ම්  
    හර්ඹහරඹ 
 
7. ත්නි භහ ිළඹ ඳවුල්  

    ාංර්ධන ළඩටවන 
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01. උඳසේන අාංය 

1.1 උඳසේන අාංය වතු කළර්යභළරය 
  

 ෆභ යභ ජහති උඳදේලන දිනඹ ඔක්දත්පම්ඵර් භ ළභරීභ. 

 උඳදේලන දේහ ම්ඵන්ධදඹන් ්රතිඳමකති වහ ළරසුම් ස කිරීභ. 

 උඳදේලන දේහ ම්ඵන්ධදඹන් ්රමිතීන් ස කිරීභ. 

 උඳදේලන දේහ ඳඹන යහජ තඹත්න ම්ඵන්ධීයආඹ කිරීභ වහ අන්ත්ර් තඹත්න 

මිටුක් ිළුවටුවීභ. 

 ්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහල භට්ටමින් උඳදේලන නිරධහරීන් දේදණ දඹදවීභ වහ සිමකයආ 

උඳදේලන භධසථහන ිළුවටුවීභ. 

 උඳදේලනඹ, භදනප ්රතිහය වහ එුව ්රතිරහබ ිළිඵ යහජ නිරධහරීන්, ්රජහ නහඹි න්, 

ඳහල් ශි  ශිහන්, ගුරුරුන් දළනුමක කිරීභ භ් න් උඳදේලන දේහ හ නත් කිරීභ. 

 සබහවි වහ මිනිහ විසින් ඇති යන රද නඹන්ට දොදුරු ව ්රජහ වහ න 

උඳදේලන හඹන වහ භළදිවමකයආ ළඩටවන් ්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 යහජ තඹත්නර පරදහයීත්හඹ වහ හර්ඹක්භත්හඹ ර්ධනඹ කිරීභට තල්ඳ ාංර්ධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 උඳදේලන දේහ අලත්හ ඇති යහජ වහ යහජ දනොන තඹත්නරට පුහුණු 

උඳදේලරුන්දේ දේඹ රඵහ  ජභ. (දයපවල්, ඵන්ධනහහය, ශභහ වහ ළඩිුවටි නිහ, ගුන් 

දේහ භහභ) 

 උඳදේලන භදනප ්රතිහය වහ එුව ්රතිරහබ ම්ඵන්ධදඹන් ්රජහ දළනුමක කිරීදම් අමකඳ්රිහ 

වහ ්රහලන, සිාංවර වහ දදභශ භහධදඹන් මුද්රආඹ කිරීභ.  

 දභභ අභහත්හාංලඹ ඹටදමක උඳදේලන දේදණ නිු තු උඳදේලන නිරධහරින්දේ කුරත්හ 

ාංර්ධනඹ වහ දටිහීමන කුරත්හ ාංර්ධන පුහුණු ළඩටවන් ඳළළමකවීභ.   

 

1.2 සිදු කරන ෙ ක්රියළකළරකම් (2016 ලර්ය) 
 

1.2.1. ජළතික උඳසේන සවේලළ දිනයට වමගළමීල උඳසේන ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක රීමම 
 

I. “ළභට භදනපවිදහමකභ වහ භහනසි දෞ ්රථභහධහයඹක් දර උඳදේලනඹ” ඹන්න 

දමකභහ යනිමින් ජහති උඳදේලන දේහ දින ළභරුම් උමකඹ දයපඹල් ළන්ඩිඹන් 

උමක ලහරහදේ  ජ 2016 ඔක්දත්පම්ඵර් 13 න දින යහජ වහ යහජ දනොන උඳදේලන 

දේහ ඳඹන තඹත්න ඒයහය  ය නිමින් භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන 

අභහත් රු එස.බී. දිහනහඹ භළතිතුභහදේ ්රධහනමකදඹන් උමකශ්රීදඹන් ඳමකනු 

රළබීඹ. 

II. උක්ත් දමකභහ ඳදනම් යදන දිස්රික් වහ ්රහදේය ඹ භට්ටමින් උඳදේලන දේහ 

්රනලිත් කිරීභ අයමුණු යනිමින් දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ.  
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1.2.2. උඳසේන සවේලළ වම්බන්ධසයන් ප්රතිඳත්ති ශළ වෆසුම් වකවහ රීමම  
 

 

යහජ වහ අර්ධ යහජ දේහදේ නිු තු උඳදේලන නිරධහරීන් ම්ඵන්ධීයආඹ ය උඳදේලන 

ෘමකතිඹ වහ තනහය ධර්භ ඳේධතිඹක් දටුම්ඳමක කිරීභ යනු රළබීඹ. එභ ර්ත් වහ 

තඹත්න 15 ක් දහඹ විඹ.  
 

 

1.2.3. ජළතික, දිවහත්රික් ශළ ප්රළසේය ය මටමටන්න් ප්රතිකළරළත්මක ශළ  සලළරමළත්මක උඳසේන  

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක රීමම. 
 

අනු 

අාංකය 
ලෆඩවටශන 

ලෆඩවටශන් 

ගමන 

ප්රතිළීනන් 

ගමන 

1. 

“ඳළවළඳමක විභමක දේලඹක් වහ ත්හරුආදණ විඹ 

දදමු” භළදඹන් දඹෞන දඹෞනිඹන් දළනුමක කිරීදම් 

භදනපවිදහමකභ උඳදේලන ළඩටවන 

150 7500 

2. 

භදනපවිදහමකභ ඳරීක්ආඹක් භන්න් ශභහ 

ිතමකත්දේ්  ළටළු වඳුනහ ළනීදම් ළඩමුළුක් වහ 

හඹනඹක් ඳළළමකවීභ 

01 50 

3. 

“භහධ බහවිත්දණ  ජ භදනපවිදහමකභ අදඵපධඹ” 

ඹන භළදඹන් අනුයහධපුය දිස්රික්දණ විදයුමක ව මුරිත් 

භහධදේ ජ ටු තුර නියත්න භහධදේ ජන් වහ 

උඳදේලන ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

01 45 

4. 

දිස්රික් භට්ටමින් භදනපහභහජයීඹ ළටළු වඳුනහ 

ළනීභ, ්රමුත්හත් කිරීභ ව භළදිවමකයආ ළරළසභ 

ස කිරීභ 

25 1068 

5. 

“භදනපවිදහමකභ වහ භහනසි දෞ ්රථභහධහය“ 

ඹන දමකභහ ඳදනම් ය නිමින් ්රහදේය ඹ භට්ටදම් 

්රජහ නහඹඹන් දළනුමක කිරීභ 

150 6000 

6. 
භමකද්ර නිහයආ ළඩටවන - ඳඩුසනුය ්රහදේය ඹ 

ළඩටවන 
01 40 

7. 

“හර්ථ ජීවිත්ඹක් වහ උඳදේලනඹ”ඹන භළදඹන් 

්රහදේය ඹ දල්ම් හර්ඹහර නිරධහරීන් දළනුමක කිරීභ 

(භහනළල්රයයඹුක්නයදොදරොන්නහ) 

03 440 

8. 
අභහත්හාංලදණ හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ උඳදේලන 

ළඩටවන ඳළළමකවීභ 
01 85 

9. 
භහත්දල් දිස්රික් දල්ම් හර්ඹහරදණ භදනප ්රතිහය 

ිළිඵ උඳදේලන ළඩටවන 
01 10 

10. 
තු ර්දේද ාංයක්ආ බහදේ ඳහයම්ඳරි වදරු 

වහ අධහමකමි ාංර්ධන ළඩටවන 
01 15 

11. 

ුවක්ඩු හයදවන්දත්ොට විදහිමර්ධන විදහරදණ 

ව ඵරිළටිඹ හයදර්ත් ජහති ඳහදල් සිසුන් වහ 

න දඹොවුන්විදණ අිමදඹප ජඹ ළනීභ වහ ජීන 

ඉරක් දොඩනඟහ ළනීභ වහ දළනුමක කිරීදම් 

උඳදේලන ළඩටවන 

02 298 

12. 
නයළල්ිළට උතුය විදහරදණ දදභහිළඹන් දළනුමක 

කිරීදම් ළඩටවන 
01 44 

13. 

තල්ඳ ාංර්ධන වහ ශභහ භහනසි ළටළු 

වඳුනහළනීභ වහ වම්ඵන්දත්ොට රහඳදණ ඳහල් 

ශි උඳදේලන ගුරුරුන් වහ ළඩටවනක් 

ඳළළමකවීභ 

01 67 



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 
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1.2.4. ‘පිබිසෙමු සඳොසෂොන්නරුල’ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන වශළ මසනෝවිෙළත්මක 

උඳසේන ෙළයකත්ලය 
 

I. දඳොදශොන්නරු දිස්රික්දණ දළනට ඳතින උඳදේලන භළදිවමකයආඹ අල ළටළු 

වඳුනහ ළනීභ වහ දිස්රික් භට්ටමින් ක්දේත්රදණ ටු තු යන ක්දේත්ර නිරධහරින් 34ක් 

භඟ පර් හච්ඡහක් ඳළළමකවීභ 

II. දිස්රික් භට්ටමින් ඳළති හච්ඡහදේ  ජ වඳුනහ මක ළටළු ඳදනම් යනිමින් ඳශමු 

ළඩටවන ලදඹන් ළින්ද ්රහදේය ඹ දල්ම් හර්ඹහරදණ ක්දේත්ර නිරධහරින් 65 ක් 

වහ දත්දින පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

III. දදන ළඩටවන ලදඹන් දිඹුරහර ්රහදේය ඹ දල්ම් හර්ඹහරදණ ක්දේත්ර 

නිරධහරින් 131 ක් වහ දත්දින පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

 

1.2.5. උගත් ඳළඩම් සකොන්වසම්  සර්සේ මත් උතුරු නෆසගනහිර ඳෂළත්ල උඳසේන 

 මෆදිශත්කරම ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම  
 

I. භදනප භහජයීඹ ළටළු වඳුනහ ළනීභ වහ ඒහ ළශළක්වීභ වහ දඹපජනහ ඉදිරිඳමක ය 

භහනසි දෞ ිළිඵ දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් මුරතිේ දිස්රික්දණ විදුවල් 03  

ගුරුරුන් වහ ඳහල් සිසුන් වහ ඳළළමකවීභ. වබහගී ව ාංහ  680 ක් දේ.  

II. භදනප භහජයීඹ ළටළු වඳුනහ ළනීභ වහ ඒහ ළශළක්වීභ වහ දඹපජනහ ඉදිරිඳමක ය 

භහනසි දෞ ිළිඵ දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් මුරතිේ දිස්රික්දණ විදුවල් 03  

ගුරුරුන් වහ ඳහල් සිසුන් වහ ඳළළමකවීභ. වබහගී ව ාංහ  361 ක් දේ.  

III. ්රිකුආහභර දිස්රික්දණ දඳය ඳහල් ගුරුරුන්, හන්ත්හ මිති හභහජිඹන්, දඹෞන 

භහජර ත්රුආඹන්, ග්රහභ ාංර්ධන මිති හභහජිඹන් වහ තර්ථි ාංර්ධන 

නිරධහරීන්දන් 50 දදදනකුදන් ු මක වබහ් ඹන් වහ භදනප භහජයීඹ ළටළු 

වඳුනහ නීමින් ඒහ ළශළක්වීභමක භහනසි දෞ ිළිඵමක දළනුමක කිරීදම් 

ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ. 

IV. භඩරපු දිස්රික්දණ භණ්මුදණ් උතුය වහ එයහවර් ්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහර 

යහජ නිරධහරීන් වහ තත්ති ශභආහයආඹ ිළිඵ  ළඩටවන් තුනක් 505 

දදදනකුදේ වබහගීමකදඹන් ු තු ඳළළමකවීභ.  
 

1.2.6. වහලභළවික ශළ න් සවළ විසින් ඇති කරන ෙ ලවනයන්ට සගොදුරු ව ප්රජළල වශළ   

 ලවන උඳසේන වළයන ශළ මෆදිශත්කරම ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක රීමම. 
 

I. ෆල්ර දිස්රික්දණ අයආහඹ වහ ලතරමකදොහුිළටිඹ ්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහර 

සිදු ව නහඹ ඹෆදම් තඳදහ ත්මකමකඹ වහ උඳදේලන භළදිවමකයආ ළඩටවන් 

ක්රිඹහමකභ කිරීභ. ඳවුල් 230 ක් වහ දේහ ඳඹන ර ජ.  

II. දොශම දිස්රික්දණ ාංතුය දවේතුදන් විඳත්ට ඳමකවන් වහ උඳදේලන 

භළදිවමකයආ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභට අල දළනුමකබහඹ යහජ නිරධහරීන් 

140 දදදනකුවට රඵහ ජභ.   

III. දොශම දිස්රික්දණ හරහ ්රදේලදණ ඇති ව වදිසි තඳදහ ත්මකමකඹට මුහුආ ඳෆ 

ත්ළනළමකත්න් වහ උඳදේලන භළදිවමකයආ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ. දේහරහභී 

ඳවුල් 936 ක් දම් වහ වබහගී විඹ. 
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1.2.7 ධළරිත්ළ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන් 
 

I. උඳදේලන වහය නිරධහරීන් වහ ාංර්ධන නිරධහරී (උඳදේලන) වහ කුරත්හ 

ාංර්ධන පුහුණු ළඩටවන් 06 ක් ඳළළමකවීභ. 

a) 2016 ර්දණ ඵහ මක න නිරධහරින් වහ දේහයම්බ දදදින පුහුණු 

ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

b) ාංර්ධන නිරධහරී (උඳදේලන) වහ දත්දින පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ  

c) භදනප හභහජයීඹ ළටළු වඳුනහ ළනීභ වහ දිස්රික් ම්ඵන්ධීහයරුන්ට එක් 

දින පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

d) උඳදේලන වහය වහ ාංර්ධන නිරධහරී (උඳදේලන) වහ දත්දින පුහුණු 

ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ  

e) භමකද්ර නිහයආ ිළිඵ න්දහඩු පුනරුමකථහඳන භධසථහනදණ දේදණ දඹ ජභට 

ළභළමකත් ්රහල ශ උඳදේලන වහය වහ ාංර්ධන නිරධහරි (උඳදේලන) 50 

දදදනකු වහ පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ 

f) උඳදේලන වහය නිරධහරින් වහ දත්දින පුහුණු ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ  

II. තසිඹහනු ඳදනභ එක් භඳදසථ ණ්ඩහඹම් සුඳරික්ආඹ වහ අධීක්ආ ිළිඵ 

ළඩටවන් ිළිඵ ඳසුවිඳයම් ළඩටවන් ඳළළමකවීභ. 

III. තසිඹහනු ඳදනදම් අනුග්රවදඹන් දභභ අභහත්හාංලදඹමක ශභහ වහ හන්ත්හ ටු තු 

අභහත්හාංලදණමක උඳදේලන නිරධහරීන් දඳොදු සථයඹට දන ඒභ වහ ක්රිඹහමකභ 

පුහුණු ළඩටවන් භහරහ ඹටදමක තුන්න අදිඹය ක්රිඹහමකභ කිරීභ.  

IV. දිස්රික් භට්ටමින් ඳතින භදනප හභහජයීඹ ළටළු වඳුනහ ළනීභ වහ දිස්රික් 

ම්ඵන්ධීහයරුන් වහ එක් දින කුරත්හ ාංර්ධන ළඩටවනක් ඳළළමකවීභ. 
 

1.2.8. ජළතික මටමටන්න් කළර්තුමය ශළ දිවහත්රික් මටමටන්න් මළසික ප්රගති වමළසෝනන ැසවහවීම්  

ඳෆලෆත්වීම ශළ උඳසේන  සධළරින්සේ අධීක්ම ශළ සුඳමක්ම කටයුතු සිදු රීමම 
 

I. දභභ අභහත්හාංලඹ ඹටදමක දිස්රික් ම්ඵන්ධීයආ ටු තු වහ දඹොදහ ඇති 

උඳදේලන නිරධහරීන් භන්න් වත්රභහසි දිස්රික් භට්ටමින් උඳදේලන දේහ රඵහ ජභ 

ිළිඵ ්රතිඹ රඵහ ළනීභ වහ උඳදේලන දේහ ළඳයීදම්  ජ මුහුආ ඳෆභට සිදුන 

අඳවසුත්හ වහ ඳතින ළටළු ිළිඵ හර්තුභඹ ලදඹන් හච්ඡහ කිරීභ.  

II. දිස්රික් දල්ම්දේ ්රධහනමකදඹන් දිස්රික්දණ සිටින උඳදේලන වහයරුන් වහ 

ාංර්ධන නිරධහරීන් (උඳදේලන) දේ වබහගීමකදඹන් භහසි ්රති භහදරපනන 

ැකසවීම් දිස්රික් දල්ම් හර්ඹහරදණ  ජ ඳළළමකවීභ  
 

1.2.9. 24 ඳෆය ජාංගම දුරකථන උඳසේන සවේලළ වෆඳයීම 
 

ඩඹදරොේ ජාංභ දුයථන ජහරඹ ඔසදේ උඳදේලන නිරධහරීන් 88 දදදනකු වයවහ ්රජහදේ 

භහනසි ්රලසන වහ ළටු  නියහයආඹ වහ උඳදේලන වහඹ රඵහ ජභ. 
 

1.2.10. උඳසේන සවේලළල ප්රන්තිගත් රීමම 
 

දභභ අභහත්හාංලඹ ඹටදමක උඳදේලන දේහදේ නිු තු නිශධහරීන්දේ උඳදේලන දේහ 

ළඳයීභ ්රමිතියආඹ වහ ඳවත් හර්ඹඹන් ක්රිඹහට නළාංවීභ. 

I. භඳදසථ ණ්ඩහඹම් අධීක්ආඹ වහ සුඳරීක්ආ බහවිත්හ කිරිභ. 

II. දේහරහභීන් ඇයීභ වහ දභරම්  බහවිත්හ කිරීභ.  

 දේහරහභීන් වඳුනහ ළනීදම් ඳ්රිහ  

 දේහරහභීන් ඇතුරමක ය ළනීදම් ඳ්රිහ  

 දේහරහභී ත්ක්දේරු හර්ත්හ වහ ඳසුවිඳයම් ත්ක්දේරු හර්ත්හ  
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III. උඳදේලන දේහට අදහර ඳවත් දත්ොයතුරු තශ්රදඹන් දමකත් ඳේධතිඹක් ස කිරීභ.  
 

 උඳදේලන ළසි හයහාංලඹ  

 භහසි ්රති හර්ත්හ - දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන්  

 භහසි ්රති හර්ත්හ - ධහරිත්හ ාංර්ධන ළඩටවන්  

 දුයථන උඳදේලන දේහදේ ්රතිඹ  

 භහසි දිස්රික් ්රති භහදරපනන හර්ත්හ  

 භහසි හයහාංල දල්නඹ  - දිස්රික් භට්ටභ   

IV. උඳදේලන දේහ ්රමිතිත් කිරීභ වහ අල පුහුණුවීම් රඵහ  ජභ.  
 

 1.3 සභෞතික ශළ ම ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ 

ක්රියළකළරකම සභෞතික ප්රගතිය 

මු 

ප්රගතිය 

(රු.න්) 

 

ප්රතිළීනන් 

ගමන 

ජහති උඳදේලන 
දිනඹ 

ජහති උමකඹ ඳළළමකවීභ 1.72 
වබහ් ඹන් 

525 

උඳදේලන දේහ 
ඳඹන තඹත්න 
ම්ඵන්ධීයආඹ 

ළඩටවන් 03 0.10 තඹත්න 15 

24 ඳළඹ ජාංභ 
දුයථන උඳදේලන 
දේහ 

දුයථන 88 0.30 2638 

්රහලන 

 “උඳදේලනහ”ඟයහ එිදළක්වීභ 
1000 

 දිස්රික් වහ ්රහදේය ඹ භට්ටභ ඵළනර් 
180 රඵහ ජභ 

 දේහරහභීන් ඇයීභ වහ තෘති 
ඳත්ර මුද්රආඹ 462500 

2.01 දඳොදු ්රජහ 

ධහරිත්හ ාංර්ධන 
ළඩටවන් 

පුහුණු ළඩටවන් 06 1.83 214 

ළරළක්වීදම් වහ 
ණ්ඩහඹම් 
උඳදේලන 
ළඩටවන් 

 ්රහදේය ඹ ළඩටවන් 310 

 දිස්රික් ළඩටවන් 25 

 ඉල්ීමම් භත් ළඩටවන් 02 

 උමක ඳහඩම් දොමිදම් නිර්දේල භත් 
ළඩටවන් 09 

 ිළිහදදමු දඳොදශොන්නරු ළඩටවන් 
03 

 තඳදහ ළඩටවන් (ෆල්ර, 
දොශම)  

 න්දහඩු ්රතිහය වහ පුනරුමකථහඳන 
භධසථහනඹ වහ උඳදේලන 
ළඩටවන් ඳළළමකවීභ 02 

6.69 18709 

ම්ඵන්ධීයආ 

 හර්තුභඹ ලදඹන් අභහත්හාංලදණ 
ළඩටවන් 04 

 දිස්රික් භට්ටමින් ්රති භහදරපනන 
ළඩටවන් ඳළළමකවීභ 240 

0.36 214 

දනමක 

 සිමකයආ භධසථහනර විදුලි ිහල් 
දවීභ 

 ලිිළද්ර 

 අතිදර් ඉන්ධන  

1.53 - 

එකතුල 14.54  
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 02 . නබළධ වහිත් පුේගයන් වශළ ලන 

ජළතික වශළල වශ ජළතික මශ සල්කම් 

කළර්යළය 

2.1 ශෆඳින්වීම 
තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් ්රර්ධනඹ කිරීභ, අිමාංර්ධනඹ කිරීභ ව තයක්හ 

කිරීභ වහ ව ඊට ම්ඵන්ධ දවප අනුහාං්  හයආහ වහ ද විධි විධහන ළරළසවීභ ිළස  ඳනන 

රද 1996 අාං 28 දයආ තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්හ කිරීදම් ඳනත්ට අදහර 

වනති විධිවිධහන ළරළසවීභ. 

2.2 කළර්යයන් ශළ ක්රියළකරකම් 
උක්ත් ඳයභහර්ථ ඉටුය ළනීභ වහ න තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ, ඔවුන්දේ 

සුඵහධනඹ ව ඔවුන්ට වන ළරීමභ අයබඹහ ව ජහති ්රතිඳමකති ඵරහමකභ කිරීභ වහ න 

වනති විධිවිධහන ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ තීමකදු තීයආ ළනීභට තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ 

න ජහති බහ ිළුවටුහ ඇත්. එභ තීන්දු තීයආරට අදහශ තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ න 

ජහති භව දල්ම් හර්ඹහරඹ විසින් ඳවත් වන් හර්ඹඹන් වහ ක්රිඹහහයම් ක්රිඹහමකභ යනු 

රළද . 

 තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ සුවහධන ්රර්ධනඹ ඳදනම් යමක දරිද්රත්හඹ අභ 
කිරීදම් වහ පුනරුමකථහඳනඹ කිරීදම් ළඩටවන් 

 තඵහධ ඇතිවීභට ඵරඳහන ්රධහන දවේතු ළශළක්වීභ වහ ඳහරනඹ කිරීභ වහ න ළඩටවන් 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න් ම්ඵන්ධ නිළයදි දමකත් වහ ාංහදල්න ඳමකහදන ඹහභ. 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න්දේ ාංර්ධනඹ වහ සුබහධනඹ වහ ිළුවටුහ ඇති තඹත්නර 

ටු තු අධීක්ආඹ, භඟදඳන්වීභ වහ අල විට ජ තධහය රඵහ ජභ.  

 අන්ත්ර්යආ ාංර්ධනඹ වහ න ්රදේලඹ, ඳවසු කිරීභ, දබෞති ඳරියඹ ළීමභ ව ඒ 

ිළිඵ අදහර ඳහර්ල දභදවඹවීභ වහ අල විට ජ තධහය රඵහ ජභ. 

 අධහඳනඹ රළිහඹ ු තු ඹදේ ඳසුන ඳහල් ඹන වහ දළනට ඳහල් දනොඹන තඵහධ ුවත් 

දරුන් අණ්ඩ ඳහල් අධහඳනඹට දඹොමුකිරීභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ 

අල විට ජ තධහය රඵහ ජභ. 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න් අන්ත්ර්යආ ාංර්ධනඹට දහඹ ය ළනීභ වහ ඇති භහජයීඹ 

කීභ ිළිඵ භවජනත්හ දළනුමක කිරීභ වහ ්රනහය ටු තු වහ ළඩටවන් 

ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 තඵහධ ුවත් පුේරඹන් ළඩි ්රදේල වඳුනහදන එභ තඵහධිත් ත්මකමකඹ ළඩිවීභ දදයුව 

ඵරඳහන හධ දත් ජනත්හදේ අධහනඹ දඹොමු යවීභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ 

කිරීභ වහ ඳසුවිඳයම් ටු තු කිරීභ, එුව ්රතිඹ විලසදල්ආඹ කිරීභ 
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2.3 සභෞතික ශළ ම ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ 
2.3.1. නබළධ වහිත් ත්ෆනෆත්ත්න් සේ අයිතිලළසිකම් නරක්ළ රීමම වශළ ලන නීතිමය ප්රතිඳළෙන 

ක්රියළත්මක රීමම. 
 

2.3.1.1. නබළධ වහිත් ත්ෆනෆත්ත්න් සේ අයිතිලළසිකම් නරක්ළ රීමම වශළ ලන නල ඳනත් 

සකටුම්ඳත්. 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්හ කිරිභ වහ න 1996 අාං 28 දයආ ඳනත් 

ත්දුයටමක ාංර්ධනඹ යමින්, විදලේ දටුම්ඳමක මිටුක් භ් න් දටුම්ඳමක ය අන් ඇති 

න ඳනමක දටුම්ඳත් නීති දටුම්ඳමක දදඳහර්ත්දම්න්තු දත් ඉදිරිඳමක ය ඇත්. 
  

2.3.1.2. වාංඥළ භළළ ඳනත් සකටුම්ඳත් 

ාංඥහ බහහ ිළිමක බහහක් දර ඳහර්ලිදම්න්තුදේ ජ ද ිළිදන ඇති ඵළවින්, ඒ අනු ස යන 

රද ාංඥහ බහහ ඳනමක දටුම්ඳත් නීති දටුම්ඳමක දදඳහර්ත්දම්න්තුට ඉදිරිඳමක යන රදු, නීති 

දටුම්ඳමක ම්ඳහද විසින් ස යන රද මලි දටුම්ඳත්ක් දම් නවිට ඉදිරිඳමක ය ඇත්.  එභ 

දටුම්ඳත් ත්දුයටමක ාංර්ධනඹ ශු තු ඵට ඉදිරිඳමක ව දඹපජනහ අනු දක්ත්රඹ ිළිඵ දළනුභ 

ඇති පුේරි න්දන් ු තු මිටු අදවස වහ දඹපජනහ රඵහළනීභ වහ ජහති බහ විසින් 

නිර්දේල ය ඇති අත්ය එභ නිර්දේල නළත් නීති දටුම්ඳමක දදඳහර්ත්දම්න්තු දත් දඹොමු ය 

ඇත්. 
 

2.3.1.3. සුදුවෆරයටිය භළවිත්ළ කරන්නන් වශළ නීතිමය ැසකලරමය බළගෆනීම වශළ ලන ඳනත් 

සකටුම්ඳත් 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් දේ අි තිහසිම් තයක්හ කිරීභ වහ න 1996 අාං 28 දයආ ඳනත් 

භ් න් දෘලහඵහධවුන් දේ අි තිහසිම් ද තයක්හ න ඵළවින් අු මක ඳනත්ක් ස කිරීභ දනුට 

1996 අාං 28 දයආ ඳනත් ඹටදමක රීතිභහරහක් ස කිරීභ සුදුසු ඵ නීති දටුම්ඳමක 

දදඳහර්ත්දම්න්තු විසින් දන්හ ඇති ඵළවින් ඒ අනු රීතිභහරහක් ස ය නීති දටුම්ඳමක 

දදඳහර්ත්දම්න්තුට දඹොමු ය ඇත්. 
 

2.3.1.4. නබළධ වහිත් පුේගයන්සේ අයිතිලළසිකම් පිළිබ එක්වත් ජළතින්සේ වම්මුතිය අඳරළනුමත් 

රීමම. 

ශ්රී රාංහ විසින් 2007 භහර්තු 30 දින එඟත්හඹ ඳශය ඇති තඵහධ ුවත් පුේරඹන්දේ 

අි තිහසිම් ිළිඵ එක්මක ජහතීන්දේ ්රඥ නතිඹ අඳයහඅනුභත් කිරීභ වහ ඉදිරිඳමක යන රද 

අභහත් භණ්ඩර ාංදේලඹ අභහත් භණ්ඩරඹ විසින් 2015.12.23 දින අනුභත් ය ඇත්.  ඒ අනු 

එක්මක ජහතීන්දේ ාංවිධහනඹ දත් දභභ අනුභළතිඹ දළනුම්  ජදභන් අනතුරු එක්මක ජහතීන්දේ භව 

භණ්ඩරඹ විසින් 2016.02.08 දින ශ්රී රාංහ දභභ ම්මුතිඹට අඳයහනුභත් ර යටක් දර ්රහලඹට 

ඳමක ය ඇත්. 
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2.3.2. නෙළයම් උත්ඳළෙනය වශළ වහලයාංැසරීයළ නධළර බළදීම. 

තඵහධ ුවත් පුේරි න් සිටින අඩු තදහඹම්රහභී ඳවුල්ර ඳතින තර්ථි දරිද්රත්හඹ අභ කිරීභ 

වහ සඹාං ැකකිඹහක් තයම්බ කිරීභ දවප ළඩි දිු ණු කිරීභ වහ එක් පුේරදඹකුට දවප ඳවුරට 

උඳරිභ රු. 25000 ක් රඵහ ජ සඹාං ැකකිඹහක් තයම්බ කිරීභ, නිඹහභනඹ නිසඳහදනර ගුආහමකභ 

ත්මකමකඹ ළඩි දිු ණු කිරීභට ටු තු කිරීභ ව අදරවිඹ වහ භළදිවමක විභට අල ටු තු දභභ 

ළඩටවන ඹටදමක සිදු යනු රළද . 

 
 

 

2.3.3. සුබවළධන ශළ වාංලර්ධන මධවහථළන  සයළමනය. 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ න ජහති භව දල්ම් හර්ඹහරදණ ලිඹහඳදිාංිත සදච්ච්ඡහ ාංවිධහන 

විසින් ඳමකහදන ඹනු රඵන සුවහධන වහ ාංර්ධන භධසථහනර ඳතින ගුආහමකභවහඹ 

ිළිඵද අධීක්ආඹ, නිඹහභනඹ වහ අල විට ජ තධහය රඵහ ජදම් ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

දභදර ලිඹහඳදිාංිත වී ඳමකහදන ඹනු රඵන තඹත්න 130 කි. 
 

2.3.4. නබළධ වහිත් ත්ෆනෆත්ත්න් වශළ ප්රසශ ඳශසුකම් බළදීම . 

1996 අාං 28 දයආ තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්හ කිරීදම් ඳනත්ට අනු, 

2006.10.17 දිනළති අාං 1467ය15 වහ 2009.09.18 දිනළති අාං 1619ය24 දයආ අතිවිදලේ ළට් 

නිදේදන භ් න් ්රහලඹට ඳමකය ඇති 2006 අාං 01 දයආ තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් ිළිඵ 

(්රදේල) නිදඹප ්රහය දළනට ඳතින සිඹු භ ්රසිේධ දොඩනළ් ලි, ්රසිේධ සථහන වහ දඳොදු දේහ 

රඵහදදන සථහන තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්ට ්රදේල වීභට වළකින තහයඹට ස යනු රළිහඹ 

ු තුඹ. 
 

එදවමක දභභ අතිවිදලේ ළට් නිදේදනදණ වන් ිළරිවිත්යඹන් තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්ට ඩහමක 

ඳවසුන අු රින් වහ ර්ත්භහනඹට ළරදඳන අු රින් ාංදලපධනඹ කිරීභ වහ භහජ විඵරළන්වීම් 

වහ සුබහධන අභහත්හාංලදණ ්රධහනමකදඹන් නහරි ාංර්ධන අධිහරිඹ, ්රහවන වහ සිවිල් ගුන් 

දේහ අභහත්හාංලඹ, ශ්රී රාංහ හසතු විදහ තඹත්නඹ, නහරි ඉාංජිදන්රු දදඳහර්ත්දම්න්තු, භහර් 

ාංර්ධන අධිහරිඹ ළනි තඹත්නර වබහ් මකදඹන් මිටුක් ඳමක ය අල දයගුරහසි 

ාංදලපධනඹ කිරිභ වහ හර්ත්හක් ස යමින් ඳතී. 
 

2.3.5. නබළධ වහිත් පුේගයන් වශළ මළසික දීමනළල බළ දීම. 

දම් ඹටදමක අඩු තදහඹම්රහභී තඵහධ ුවත් පුේරඹන්දේ වහ ඔවුන්දේ ඳවුල් වහ භහසි රු. 

3000ය- ක් ඵළ් න් ජීනහධහය මුදරක් රඵහ  ජදම් ළඩටවන 2007 සිට ක්රිඹහමකභ දේ.  දභභ තධහය 

රඵහ ජභ වහ ඳවුදල් දිරිද්රත්හඹ තඵහධිත්බහදණ තීෘයත්හඹ, ෘවමලිඹහ තඵහධිත් වීභ, ඳවුදල් 

සිටින තඵහධ ුවත් පුේරඹන් ාංහ ළනි හධ ඳදනම් ය නී. 

 

 

ප්රතිළහින් වාං්ළල මුෙ (රු.න්.) 

386 9.299 
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ප්රගතිය 
 

 

දභභ ළඩටවන භ් න් තඵහධ ුවත් පුේරඹන්දේ ව එභ ඳවුල්ර තර්ථි ත්මකමකඹ, 

දඳපආඹ, භහනසි වහ හභහජීඹ භට්ටභ ළඩි දිු ණු වී ඇති ඵ ක්දේත්රදණ ජ සිදුයනු රඵන 

නිරීක්ආ ර ජ අනහයආඹ වී ඇත්. 
 

2.3.6. ශඳුනළ සනොගත් ලකුගඩු සරෝගීන් වශළ මළසික ජීලනළධළරය සගවීම.(CKDu) 

වඳුනහ දනොමක කුඩු දයපඹ දවේතුදන් පීඩහවිදින ජනත්හ දනුදන් ඔවුන්දේ ඖධ රඵහ 

ළනීභ දවප හඹන වහ ඹහභට ඒභට ඳවසු කිරීභක් ලදඹන් ඵහුර ඇති කුරුආෆර, අම්ඳහය, 

ේනිඹහ, භහත්දල්, වම්ඵන්දත්ොට, දඳොදශොන්නරු, මුරතිේ, අනුයහධපුයඹ, ්රිකුආහභරඹ ඹන 

දිස්රික්ලින් දෞ අභහමක ඹහාංලදණ නිර්දේල භත් දත්පයහමක දල් ිළරිසිදු දදයන වහ දරුණු 

ත්මකදණ ්රතිහය රඵන අඩු තදහඹම්රහභී දයපගීන් 19645 දදදනකු භහසි රු.3000ය-  ජභනහක් 

රඵහ ජභට දත්පයහදන ඇති අත්ය 2016 දදළම්ඵර් 31 දිනට ඉන් 15453 දදදනකු වහ රු.මි. 486.80 

ළඹ දොට තධහය රඵහ  ජ ඇත්. 
 

2.3.7. අධළඳන නධළර බළ දීම 

අඩු තදහඹම්රහහී තඵහධ ුවත් දරුන් වහ තඵහධ ුවත් දදභේිළඹන්දේ දරුන් වහ එක් යක් 

ඳභආක් රඵහදදන දභභ අධහඳන තධහයඹ උඳරිභ දර රු. 10,000   ක් න අත්ය දභභ මුදර ඳහර 

දත් ඹහභට ්රහවන ඳවසුම් හ ළනීභට වහ අධහඳන උඳයආ රඵහළනීභට රඵහදේ. දභභ 

තධහය රඵහ ජභ නිහ ඳහල් ඹන ඹදේ සිටින තඵහධ ුවත් දරුන් අධහඳනඹ යහ දඹොමුවීභ ළඩි 

දිු ණු වී ඇති ඵ ක්දේත්ර නිරීක්ආ ලින් අනහයආඹ වී ඇත්. 

 

දභභ ර්දණ (2016.12.31) තධහය රඵහ ජ ඇති තහයඹ ඳවත් ඳරිදි දේ. 

 

2.3.8. නධළරක උඳකරම බළදීම. 

තඵහධ ුවත් පුේරඹන්දේ පුනරුමකථහඳන ටු තු වහ උඳහය දමින්, අන්ත්ර්යආ 

ාංර්ධනඹට දහඹ යළනීභට වහ ඔවුන් සහධීන පුේරඹන් ඵට ඳමක කිරීභ වහ ඇස 

ණ්ආහඩි, දයපදපුටු, ශ්රන උඳයආ, වත්රසිල්, අමකහරු කිුවලිරු ළනි උඳයආ ව තඵහධ 

ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අලත්හඹ අනු විදලේ උඳයආ රඵහළනීභට මර තධහය රඵහ ජභට 

ටු තු යනු රළද .  අඩු තදහඹම්රහභී පුේරඹන් වහ රඵහදදන දභභ උඳයආ වද 

නිර්දේලඹ භත් ඳවත් වන් ඳරිදි දභභ ය තුශ රඵහ ජ ඇති අත්ය ඒ වහ ජාංභ දේහ ළඩටවන් 

98 ක් ඳමකහ ඇත්. 

ප්රතිළහින් වාං්ළල මුෙ (රු.න්.) 

30005 1074.37 

ප්රතිළහින් වාං්ළල මුෙ (රු.න්.) 

377 3.132 
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ප්රගතිය 
 

 

 

2.3.9.  සලළව නධළර ලෆඩවටශන  
 

ඳදිාංිතඹ වහ නික් දනොභළති අඩු තදහඹම්රහභී තඵහධ ුවත් පුේරඹහට දවප ඔහු දඳපආඹ ය 

ැකඵරහන්නහ ඳවුර දනුදන් න නික් ඉදිකිරීභට, නිදේ දොටක් ඉදිකිරීභට රුිළඹල් 

250,000  උඳරිභඹට ඹටමක නිහ අු මකළඩිඹහ කිරිභ වහ රුිළඹල් 150,000  උඳරිභඹට 

ඹටමක තධහය රඵහදදනු ඇත්.  සුිළරි හනහ ම්ඳත් දරොත්ැකි  අදරවි තදහඹදභන් 5%  ්රභහආඹක් 

දම් නවිට තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ න ජහති අයමුදරට ඵළය දේ.  ඒ අනු 2016.12.31 

දිනට නිහ 531 ක් වහ රු.මි.49.846 ක් ළඹ ය ඇත්. 

 

 

2.3.10. වලෙළධළර බළ දීම 
 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්ට වහ දිගු හීමන දයපරට දොදුරු ව පුේරි න් දනුදන් යජදණ 

දයපවල් ලින්  ජර්ක හීමන ඖධ රඵහ ළනීදම් ජ එභ දයපවල්ලින් දනොඳඹන ඖධ රඵහ ළනීභ 

දවහද හඹනරට වබහ්  වීභ වහ භන් විඹදම් දළරීභ වහ ද වෘද, අක්ෂි, කුඩු, දභොශඹ, 

දආුව, උකුල් ඇට, ර්ආ ඳට ඵේධඹ ත ජ ළමකම් වහ අල න විඹදම් ිළඹහ ළනීභ වහ 

ද ජර දභට්ට, හු  දභට්ට, ථන උඳයආ ළනි විදලේ වදභඹ උඳයආ රඵහ ළනීභට දභන්භ 

රුධිය හන්දුයආඹ තදිඹ වහ භහසි රු. 6,000.00 ට ඩහ අඩු තදහඹභක් රඵන ඳවුරක් 

දනුදන් වදහධහය ළඩටවන ඹටදමක උඳරිභ රු. 20,000.00 (විසි දවක්) තධහය මුදරක් රඵහ 

දදනු රළද .  2016 ර්දණ දදළම්ඵර් 31 දක්හ ඳවත් වන් ඳරිදි වද තධහය රඵහ ජභට 

ටු තු ය ඇත්. 

 

 

 

 

රීහිලි කරු ඇවහ 

කඩලමළඩි 

සරෝෙ පුටු 

(වළමළන 

ශළ සකොමඩ් 

වහිත්) 

විසේ 

උඳකරම 

අත්ලළරු ශ්රලම 

උඳකරම 

සුදු 

වෆරයටි 

මුෙ 

රු.න්. 

93 56,406 303 35 139 06 0 13.548 

ප්රතිළහින් වාං්ළල මුෙ (රු.න්.) 

406 6.064 
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2.3.11. ඳළඨමළළ  
 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ දේහ අලත්හ ඳවසුදන් ඉටුය  ජභට ඔවුන් භඟ න්නිදේදනඹ 

ර වළකි වීභ ඩහ ළදමක දේ.  ඔවුන්දේ හර්ඹඹන් ඩහමක පරදහි  වහ හර්ඹක්භ ඉටුකිරීභ 

වහ යහජ නිරධහරීන් වහ ාංඥහ බහහ, දරේල් රභ විදහ වහ නරත්හඹ වහ දිලහනතිඹ පුහුණු 

කිරීදම් ළඩටවන් තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ ව ජහති භවදල්ම් හර්ඹහරඹ භ් න් තයම්බ 

දොට ඇති අත්ය 2016 ර්දණ එක් ණ්ඩහඹම් දදක් වහ ඳහපභහරහ ඳමකන අත්ය, ඒ භ් න් 

නිරධහරීන් 50 දදදනකු වහ පුහුණු රඵහ ජභට ටු තු යනු රළද . 
 

 

2.3.12. ැසකලරම  සලළව වශළ නධළර බළදීම 
 

සුශ දනොවළකි ව ජීවිත් හරඹ පුයහභ ැකඵරහත් ු තු තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් විලහර 

ාංහක් ැකඵරහන්නහ යහජ් රිඹ වික්දටපරිඹහ නිහදණ විදුලි වහ ජර ිහල්ඳමක දවීභටමක දේ 

ළටු න දවීභ වහමක 2016 ර්ඹ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 8 ක් රඵහ  ජ ඇත්. 

 

2.3.13. වහසශච්ඡළ වාංවිධළන වශළ නධළර බළදීම 
 

තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් දනුදන් ටු තු යන සදේච්ඡහ ාංවිධහනර ඳවසුම් ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ රු. මි. 2.4 ක් දන් යන රද අත්ය 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට රු. මි. 2.299 ක් ළඹ ය 

තඹත්න 12 ක් වහ තධහය රඵහ ජ ඇත්. 
 

2.4 විසේ ලෆඩවටශන් 
2.4.1 ශඳුනළ සනොගත් ලකුගඩු සරෝගසයන් (CKDu) න්යගිය සෙමළපියන්සේ උවවහ සඳෂ ශෙළරන 

සිසුනට ශිළධළර සගවීම 
 

 

වඳුනහ දනොමක කුඩු දයපදඹන් ( CKDu) භ දවප ිළඹහ මිඹ් ඹ උස දඳශ වදහයන දරුන් 

දනුදන් අනුයහධපුය, ඵදුල්ර, වුනිඹහ ඹන දිස්රික් 3 ුව සිසුන් 752 ක් වහ අද්රේල් සිට 

දදළම්ඵර් දක්හ භහසි රු. 1,000 ඵළ් න් රු. 752,000 ක් රඵහ  ජ ඇත්.  ්රතිඳහදන ජනහධිඳති 

දල්ම් හර්ඹහරඹ භ් න් රඵහ  ජ ඇත්.  
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03. ත් ස මළ-පිය ඳවුල් වාංලර්ධන ලෆඩවටශන 

3.1 ශෆඳින්වීම  

ර්ත්භහන භහජදණ ත්නි භහිළඹන්දේ ාංහ ීමඝ්රදඹන් ර්ධනඹ දමින් ඳතී.  දරුන් වහ 

රත්රඹහ අත්වළය දළමීභ දවේතුදොටදනද, රත්රඹහ දිවිදඹන් මුළනීභ දවේතු දොට දනද, ත්නි 

භහිළඹන් ඵට ඳමක න දිිඳු ශ්රී රහාංකීඹ පුයළසිඹන්වට ඔවුන් මුහුආ දදන තර්ථි අඳවසුත්හඹන් 

වහ ඹම් ිළටුවරක් දමින් එභ ඳවුල් දභභ භහජ ත්රදණ ඉවර භට්ටභට ඔහ ත්ඵන්නට 

අමකළරක් වීභ දභභ ළඩ ටවදන් අයමුආි . 

3.1.1. ප්රතිළීනන් සත්ෝරළ ගෆනීම 

 වදිසි අනතුරු, සිඹදිවි නහ ළනීම් ව එළනි සිේධීන් නිහ ත්භ ළමිඹහදේයිහරිදේ අල් 

වි දඹපදන් අයආ ත්මකඹට ඳමකව කුඩහ ශමුන් වහ ඳහල් ඹන ඹදේ දරුන් සිටින 

පුරුඹන්යහන්ත්හන් වහද, 

 ළමිඹහ විසින් ිහරි වහ දරුන් අත්වළයඹහභ දවප ිහරි විසින් කුඩහ දරුන් භ ළමිඹහ 

අත්වළය ් ඹ ඳවුල්  දවහද, 

 නීතිභඹ විහවඹට ඇතුරමක දනොවු එදවමක අධහඳනඹ රඵන වහ කුඩහ දරුන් සිටින එභ 

දරුන්දේ අලත්හඹන් පුයහීමභ දවහ කිසිභ තදහඹම් භහර්ඹක් දනොභළති දරුන් භ 

හුදරහ සිටින හන්ත්හන් ය පුරුඹන්  වහද 
 

ඉවත් ර්ගීයආඹ ඹටදමක ්රතිරහභීන් දත්පයහ ළනීදම් ජ  සුවිදලේ සෂී  සථහනඹක්  භේ කිරි දඵොන දරුන් 

දවප ඳහල් ඹන දරුන් සිටින ඳවුල් දවහ ුවමිදේ. 

 

2012 ජන වහ ාංහදල්න දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ දමකත් අනු ශ්රි රාංහදේ භසථ ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල් 

610,945 ක් න අත්ය එි න් ළන්දඹු අවුරුදු 50 ට ළඩි ඳවුල් ාංහ 77,626 ද, ළන්දඹු අවුරුදු 50 ට 

අඩු ඳවුල් ාංහ 441,797 ද, නීතිදඹන් දන්වී ඇති අවුරුදු 50 ට ළඩි ඳවුල් ාංහ 8,856 ද , 

නීතිදඹන් දන්වී ඇති අවුරුදු 50 ට අඩු ඳවුල් ාංහ 9,043 ද, අමකවළය දභන රද අවුරුදු 50 ට ළඩි 

ඳවුල් ාංහ 40,436 ද, අමකවළය දභන රද අවුරුදු 50 ට අඩු ඳවුල් ාංහ 33,186 දර දක්හ ඇති 

අත්ය, ළඩිභ ත්නි භහිළඹ ඳවුල් ාංහක් ම්ඳව දිස්රික් දඹන් හර්ත්හ වී ඇත්.  දභභ ත්නි භහ-ිළඹ 

ඳවුල් අත්රින් ඩහමක අයආ බහඹට ඳමකන්නන් අත්ය කුඩහ දරුන් වහ හන්ත්හන් සුවිදලේඹ.  

දභභ අයආ බහඹ නිහභ ඔවුන්දේ ැකයආඹට, තයක්හට වහ අිමභහනඹට ඵරමක ත්ර්ජනඹක් 

එල්ර වී ඇත්. මීට අභත්ය ලදඹන් දරුන්දේ අධහඳනඹ වහ දඳපආඹ ළටළුක් වී ඇති අත්ය 

ඔවුන් විවිධ ව භහජ අඳනහය වහ දොඳුරු වීදම් ළඩි ්රආත්හඹක්ද ඳතී. 

 

ත්ද අධහඳන අභහත්හාංලඹ භ් න් යන රද මීක්ආඹට අනු ඳහළල් ඹහු තු ඹදේ සිටින 

දරුන්දන් 2%ක් ඳහල් දනොඹන ඵ අනහයආඹ වී ඇත්.  එඹට ්රධහන දවේතු දර දක්හ 

ඇමකදමක තර්ථි දරිද්රත්හඹි .  දභභ දොටසින් ළරකිඹ ු තු දොටක් ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල් නඹට 

ඇතුරමක දේ. 

 

දභභ ත්මකඹ අභ ය ළනීභ දවහ ඳවත් දවන් ක්රිඹහහයම් දභභ ළඩ ටවන භ් න් 

දභදවඹනු රඵි . 
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1. ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල් ාංර්ධනඹ දවහ සඹාං ැකකිඹහ තධහය රඵහ  ජ , සඹාං ැකකිඹහ  තයම්බ කිරීභ 

වහ ඳසු විඳයභ 

2. ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල්ර දරුන්දේ වහ ඳවුල් ර හභහජිි න්දේ කිඹවීදම් රුිතමකඹ ර්ධනඹ 

වහ කිඹවීදම් භධසථහන තයම්බ කිරිභ. 

3. ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල්ර භවුරුන්යිළඹරුන්දේ තර්ථි ලක්තිඹ දිු ණු කිරීභ, ඳවුදල් අිමෘේධිඹ 

වහ ඉටු විඹ ු තු හර්ඹබහයඹ වහ භහජභඹ කිභ ිළිඵ ඔවුන් දළනුමක ය ඔවුන්දේ 

තර්ථි ත්මකඹ නඟහසිටුහ දරුන්දේ අධහඳනඹ අණ්ඩ ඳමකහදන ඹහභ වහ අල 

දළනුභ රඵහ  ජභ, ඔවුන් විසින් තයම්බ යනු රඵන හඳෘතින් දවහ අල ත්හක්ස  දළනුභ 

රඵහ  ජභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ වඳුනහදන ඇති අදහනම් ුවත් ඳවුල් ාංසථහ 

සථහය කිරීදම් ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභට අභත්ය ඉරක්ත් ණ්ඩහඹම් භහනසි 

ාංර්ධනඹ වහ ළඩටවන් ක් රිඹහමකභ යනු රඵි . 
 

3.2 සභෞතික ශළ ම ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ 

 

ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල් ඒර විැකකිඹහ අභ ය ඔවුන් ජහති ාංර්ධන දණ  වවුල්රුන් ඵට ඳමක 

ය  ළනිභ තුලින් භහජදණ ්රභනඹට දහඹ න්නහව පුේර ිළරික් නිර්භහආඹ කිරිභ දභභ 

ළඩටව න ක්රිඹහමකභ කිරීභ තුලින් සිදුන භවඟු දේහකි. 

  

අනු අාංකය ලෆඩවටශන් සභෞතික ප්රගතිය 
මුෙ 

රු.න්. 

1. පුේරඹන් වහ තධහය රඵහ ජභ පුේරි න්  815 15.88 

2. පුහුණු ළඩටවන් ළඩටවන්  11 0.19 

3. 
දරුන් භමක උදුරින් ළශළක්වීභ වහ 

දළනුමක කිරීම් 
ළඩටවන්  05 0.12 

4. කිඹවීදම් භධසථහන තයම්බ කිරීභ භධසථහන  23 2.02 

5. ක්දේත්ර නිරීක්ආ නිරීක්ආ   06 0.11 

6. 

දත්පයහමක ්රහදේය ඹ දල්ම් 

දොට්පහලඹ ත්නි භහ-ිළඹ ඳවුල්ර 

තර්ථි වහ හභහජීඹ ාංර්ධනඹ ඇති 

කිරීභ (ළලින්ද ්රහදේය ඹ දල්ම් 

දොට්පහලඹ) 

හච්ඡහ     02 

සඹාං ැකකිඹහ 02 

නිහ තධහය 12 

අධහඳන තධහය 03 

0.94 

7. දනමක  0.74 

 එකතුල  20.00 
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04. ග්රළමීය වාංලර්ධන අාංය 

4.1 වමෘේධි නෙර් ගම්මළන ලෆඩවටශන 

4.1.1. ශෆඳින්වීම 
 

භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන භ් න් ජන ජීවිත්ඹ නඟහ සිටුවීභ වහ ග්රහමීඹ ජනත්හ 

විඵරළන්වීභ තුලින් ජීදනපඳහඹ ාංර්ධන හඳෘතිරට දඹොමු කිරීභ, ඒ වහ අල ඹටිත්ර 

ඳවසුම් ාංර්ධනඹ කිරීභ, ග්රහමීඹ නිසඳහදන වහ අදරවි ඳවසුම් රඵහ  ජභ, භ තුර ඳමකනහ 

ම්ඳමක නිසි ඳරිදි ්රදඹපජනඹට නිමින් ග්රහමීඹ ර්භහන්ත් ්රර්ධනඹ කිරීභ,  විදන් දත්ොය 

හඵනි හ වහ ජනත්හ උනන්දු යවීභ, නළවුම් එශළු ඳශතුරු ඳරිදබපජනඹ තුලින් ඳවුදල් 

දඳපආඹ ඉවශ නළාංවීභ, ග්රහමීඹ ජනත්හදේ අධහමකමි වහ හයධර්භ ාංර්ධනඹ තුලින් ඹවඳමක 

පුයළසිඹන් ඵට ඳමක යීමභ, සිඹළු දදනහට ජීමක වීභ වහ තයක්ෂිත් වහ ඹවඳමක දොඳුරු 

ඳරියඹක් ඇති යීමභ, භ තුර දිිඳුභ අඩු කිරීභ තදි විදලේෂිත් අයමුණු දඳයදළරි ය දන 

ක්රිඹහමකභ ශ අත්ය දභභ ම්භහන ්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහලඹට තදර්ලඹක් න නිඹමු ම්භහන 

දර ාංර්ධනඹ කිරීභටමක අද නක්හ යන රදි.  
 

දභභ ළඩටවදන් ඳශමු අදිඹයඹ ඹටදමක එක් දිස්රික්ඹකින් අභ ලදඹන් එක් ම්භහනඹක් 

ඵළ් න් ම්භහන 40 ක් දත්පයහ ළනීභට ටු තු ය ඇත්.  
 

ම්භහන දත්පයහ ළනීදම් ජ අඩු තදහඹම්රහභීන් ළඩි ිළරික් සිටීභ වහ භ තුර ඳමකනහ තර්ථි, 

හභහජීඹ, ාංසෘති, අධහමකමි, ඳහරිය ත ජ සිඹළු අාංල ළඩි දිු ණු කිරීභට ඇති විබත්හඹන් 

දදයුව අධහනඹ දඹොමු යනු රඵන අත්ය භෘේධිභමක භක් ඵට ඳරිර්ත්නඹ කිරීදම් ජ ග්රහමීඹ 

ජනත්හදේ, නිරධහරින්දේ වහ භට ම්ඵන්ධ අදනකුමක ඳහර්ලසඹන්දේ තල්ඳ වහ 

හර්ඹක්භත්හඹ ිළිඵ ද ළරකිලිභමක න රදි.   
 

දභභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු භ් න් එක් භට 

රුිළඹල් මිලිඹන 7.0 ක් ඳභආ දන් යනු රළද . දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ ්රතිඳහදන 

ඹටදමක දභභ අභහත්හාංලදණ ග්රහමීඹ ාංර්ධන වහ දිවිනළගුභ අාංලදණ නිරධහරින් භ් න් දභභ 

ළඩටවන දභදවඹ වීභ, අධීක්ආඹ වහ ඳසු විඳයම් ටු තු සිදු යනු රළද .  දිස්රික් දල්ම් 

හර්ඹහරඹ වහ ්රහදේශිඹ දල්ම් හර්ඹහරදණ දිවිනළගුභ ාංර්ධන අාංලඹ වහ ග්රහමීඹ භට්ටදම් තර්ථි 

ාංර්ධන නිරධහරින්, ග්රහභ නිරධහරින්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන නිරධහරින්, ෘෂි ඳර්දණආ වහ නිසඳහදන 

වහය වහ ඳවුල් දෞ දේවිහ තදි භට ම්ඵන්ධ නිරධහරින් භ් න් දභභ ළඩටවන 

ක්රිඹහමකභ කිරීභ සිදු යනු රළද .   
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4.1.2. දිවහත්රික්ක මටමටන්න් සත්ෝරළ ගත් ගම්මළන  

 

 

දිවහත්රික්ක ප්රළසේය ය සල්කම් සකොටමඨළය ග්රළම  සධළරි ලවම/ගම්මළනය 

1. දොශම ළසඵෆ 1. ඳළරළන්මකත් - උතුය 

 2. ම්ඳව දිවුරිළටිඹ 2. ඉදුයහහය දකුආ                 

භවය 3. කිරිකිමකත් නළ  දඟනුවය 

මීරිභ 4. දඹුටු 

3. ළුත්ය ලතරමකසිාංවර 5. ැකටිඹර 
 4. හල්ර ඩමකත්ය 6. උක්මකත් 

ඇල්ිළටිඹ 7. භවඌයව (ළකිරිසදවේන) 

5. භහත්ය ඳසදොඩ 8. භහයර 

6. වම්ඵන්දත්ොට ු ණුම්දදවය 9. පුාංච්අ නපුජදුය 

ටුන 10. දපන්සත්ළන්න 

7. භවනුය දදල්දත්ොට 11. උඩදදල්දත්ොට (ඳවරභ) 

දවේහවළට 12. මීරු නඳ  

ඳවත් දවේහවළට 13. නීරර 

8. භහත්දල් යමකදත්ොට 14. උඩවපුඉද  

9. නුයඑිඹ වඟුයන්දත් 15. භහදම්ද න 

දොමකභදල් 16. ඩදදොය (කිතුල්ඵළේද) 

10. කුරුආෆර භහත්භ 17. භඩ 

11. පුමකත්රභ ඳල්රභ  18. තුදඳොර 

12. ඵදුල්ර ඇල්ර 19. භදුයභ 

ළලිභඩ 20. පුයාංදර 

13. දභොආයහර ිහිහර 21. ණුල්දර (ඉකිරිඹන්දඳොර) 

14. ෆල්ර භහනළල්ර 22. අම්ඵරහ 

ලිමු 23. වළරභඩ 

15. යමකනපුය ඉඹුල්ද න 24. ීමරහභ 

කුරුවිට 25. කීයර (දොඩළල්රමකත්) 

16. අනුයහධපුයඹ ත්රහ 26. දභොයදොඩ 

17. දඳොදශොන්නරු ත්භන්ඩු 27. අමන්ඟ උතුය 

ුවගුයක්දොඩ 28. ඹටිඹල්ඳත්හන 

භළදිරි් රිඹ 29. ත්රහදොරළ 

දිඹුරහර 30. ඵනහර 

ත්භන්ඩු 31. රක්ෂ උඹන 

18. අම්ඳහය දඳොතුවිල් 32. දඳොතුවිල්  (ර්දපදපුයම්) 

උවන 33. රම්පුය 

19. ්රිකුආහභරඹ දේරුවිර 34. දේරුවිර 

20. භඩරපු දන්රඩි 35. භහඩිදම්ලත 

21. ේනිඹහ ේනිඹහ 36. ඕභන්දත්ි  

22. ඹහඳනඹ දත්ලි නඳදරි  37. දොල්රන්රඩ්ඩි 

23. භන්නහයභ භඩු 38. පුභරමකත්හන් 

24. මුරතිේ භහන්දත්ි  නළදනුවය 39. ඔට්ටරුට්ටකුරම් 

25. කිලිදනොච්ිතඹ පුනවරි 40. මුරන්හවිල් 
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4.1.3. වමෘේධි නෙර් ගම්මළන ලෆඩවටශසනහි 2016.12.31 දිනට ප්රගතිය 
 

දිස්රික් 25 ුව දත්පයහ මක ම්භහන 40 න් 39  2016 ර්ඹ වහ ඉරක්ත් ළඩ 

මුළුභනින්භ නිභ ය ඇති අත්ය නිභ ය ඇති මුළු හඳෘති ාංහ 5635 කි. ළඹ ය ඇති 

මුළු මුදර රු.මි. 192.72 ක් දේ. දභභ හඳෘතිලින් ෘෂි ාංර්ධන හඳෘති 3580 ක් ද, 

මක ඳහරන හඳෘති 779 ක් ද, ර්භහන්ත් ම්ඵන්ධ හඳෘති 827 ක් ද, අදරවි ටු තු 

ම්ඵන්ධ හඳෘති 212 ක් ද, ඹටිත්ර ඳවසුම් ාංර්ධන හඳෘති 110 ක් ද, භහජ ාංර්ධන 

හඳෘති 74 ක් ද, පුහුණු ළඩටවන් 53 ක් ද නිභ ය තිද .  
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 2016.12.31 දිනට ගම්මළන මටමටන්න් ප්රගතිය ඳශත් ෙෆක්සශ. 

භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන - 2016 

2016.12.31 දිනට ්රතිඹ 

අ
නු
 අ
ාං
ඹ

 

දිස්රික්ඹ ්රහදේය ඹ 
දල්ම් 

දොට්පහලඹ 

ම්භහනඹ ෘෂි ාංර්ධන මකමක 
ඳහරන 

ර්භහන්ත් අදරවි ඹටිත්ර 
ඳවසුම්  

භහජ 
ාංර්ධන 

පුහුණු මුළු එතු  


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 

1 දොශම ළසඵෆ ඳළරන්මකත් 
උතුය 

230 2.93 29 1.21 5 0.21             1 0.18 265 4.52 

2 ම්ඳව මීරිභ දඹුටු 573 0.17         4 0.15 13 6.43     5 0.15 595 6.89 

දිවුරිළටිඹ ඉඳුයහහය 
දකුආ 

12 0.28     57 2.52 47 1.61             116 4.41 

භවය කිරිකිමකත් 
නළ. 

        21 0.50     3 1.47         24 1.97 

3 ළුත්ය ලතරමකසිාංවර ැකටිඹර 168 1.34 12 0.18 9 0.40 25 0.71 7 4.31     2 0.02 223 6.96 

4 හල්ර ඩමකත්ය උක්මකත් 71 1.68     9 0.15     2 3.11     5 0.07 87 5.00 

ඇල්ිළටිඹ භවඌයව 
(ළකිරිමක
දවේන) 

3 0.07     126 1.57     6 4.11     3 0.05 138 5.80 

5 භහත්ය ඳසදොඩ භහයර 70 1.00     40 1.19     8 1.21 38 3.2
6 

4 0.05 160 6.70 

6 වම්ඵන්දත්ොට ු ණුම්ද
දවය 

පුාංිතඅ නපුජඳුය 61 0.34 31 1.00 22 0.73 4 0.20 1 1.98         119 4.25 

ටුන දපාංසත්ළ
න්න 

4 0.06     44 1.39 23 0.49 2 0.26         73 2.19 

7 භවනුය දදල්දත්ොට උඩදදල්දත්ො

ට 

3 0.14 10 0.23 6 0.28 2 0.05 3 3.77         24 4.48 
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භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන - 2016 

2016.12.31 දිනට ්රතිඹ 

අ
නු
 අ
ාං
ඹ

 

දිස්රික්ඹ ්රහදේය ඹ 
දල්ම් 

දොට්පහලඹ 

ම්භහනඹ ෘෂි ාංර්ධන මකමක 
ඳහරන 

ර්භහන්ත් අදරවි ඹටිත්ර 
ඳවසුම්  

භහජ 
ාංර්ධන 

පුහුණු මුළු එතු  


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 

(ඳවරභ) 

දවේහවළට මීරු නඳ 2 0.04 6 0.13 12 0.41 5 0.12 5 3.80         30 4.49 

ඳවත් 

දවේහවළට 

නීරර 45 0.73 11 0.39 42 1.63             2 0.02 100 2.77 

8 භහත්දල් යමකදත්ොට උඩවපුවිද 15 0.31 7 0.34 65 1.98     7 3.57 19 0.8

5 

    113 7.05 

9 නුයඑිඹ වඟුයන්දත් භහදම්ද න 60 0.78 17 1.25 11 0.31 1 1.99 2 2.66     3 0.01 94 7.00 

දොමකභදල් ඩදදොය 

(කිතුල්ඵළේද) 

    10 0.35 14 0.11 1 0.05             25 0.50 

10 කුරුආෆර භහත්භ භඩ 232 0.40 30 0.69 38 1.32     5 2.67 13 0.4

0 

4 0.07 322 5.55 

11 පුමකත්රභ ඳල්රභ තුදඳොර 8 0.57             13 6.33         21 6.90 

12 ඵදුල්ර ඇල්ර භදුයභ 26 0.81 6 0.33 12 0.66 15 0.71 1 3.17 3 0.4

0 

    63 6.09 

ළලිභඩ පුයන්දර 71 1.79 8 0.28                     79 2.06 
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භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන - 2016 

2016.12.31 දිනට ්රතිඹ 

අ
නු
 අ
ාං
ඹ

 

දිස්රික්ඹ ්රහදේය ඹ 
දල්ම් 

දොට්පහලඹ 

ම්භහනඹ ෘෂි ාංර්ධන මකමක 
ඳහරන 

ර්භහන්ත් අදරවි ඹටිත්ර 
ඳවසුම්  

භහජ 
ාංර්ධන 

පුහුණු මුළු එතු  


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 

13 දභොනයහර ිහිහර ණුල්දර 

(ඉකිරිඹන්

දඳොර) 

25 0.20     62 1.78     5 4.72     2 0.26 94 6.95 

14 ෆල්ර භහනළල්ර අම්ඵරහ 864 4.03 125 2.54 2 0.13 3 0.19         2 0.01 996 6.89 

ලිමු වළරභඩ 230 0.83 34 1.13                     264 1.97 

15 යමකනපුය ඉඹුල්ද න ීමරභ 104 1.46 3 0.15 11 0.26 8 0.26 10 4.84     1 0.03 137 6.99 

කුරුවිට කීයර 
(දොඩදර
මකත්) 

                3 1.91         3 1.91 

16 අනුයහධපුයඹ ත්රහ දභොයදොඩ 7 0.30 23 0.90 8 0.36 15 0.42         1 0.02 54 1.99 

17 දඳොදරොන්
නරු 

ත්භන්ඩු අමන්ඟ 
උතුය 

250 0.39 67 2.11 18 0.90         1 0.0
2 

    336 3.43 

භළදිරි් යඹ ත්රහදොරළ
 

66 0.62 101 2.12     1 1.97 2 0.26         170 4.97 

ුවඟුයක්දොඩ ඹටිඹල්ඳත්හන 76 4.08 3 0.21 13 0.68                 92 4.98 

දිඹුරහර ඵනහර     18 1.11 41 2.36 21 1.56             80 5.02 

ත්භන්ඩු රක් උඹන                             0 0.00 

18 අම්ඳහය දඳොතුවිල් දඳොතුවිල් 
(ර්දපදපුය

    34 1.80 58 3.14     3 1.99         95 6.93 
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භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන - 2016 

2016.12.31 දිනට ්රතිඹ 

අ
නු
 අ
ාං
ඹ

 

දිස්රික්ඹ ්රහදේය ඹ 
දල්ම් 

දොට්පහලඹ 

ම්භහනඹ ෘෂි ාංර්ධන මකමක 
ඳහරන 

ර්භහන්ත් අදරවි ඹටිත්ර 
ඳවසුම්  

භහජ 
ාංර්ධන 

පුහුණු මුළු එතු  


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 


ාං

හ

 

මු
දර

 (
රු
. 
මි
.)

 

ම්) 

උවන රම්පුය 86 0.48 2 0.03 29 1.22 16 0.24             133 1.97 

19 ්රිකුආහභරඹ දේරුවිර දේරුවිර 23 1.50 8 0.50 1 0.06     3 3.99         35 6.05 

20 භඩරපු දන්රඩි එයහවුර්ඳමකතු 9 0.36 18 1.36     3 0.25 2 5.05         32 7.02 

21 ේනිඹහ ේනිඹහ ඕභන්දත්ි  41 1.64 27 0.77 12 0.48 3 4.08         1 0.03 84 7.00 

22 ඹහඳනඹ දත්ලි නඳදර
ි  

දොල්රන් 
රඩ්ඩි 
(භහි රඩ්
ඩි) 

10 0.30 15 0.55 25 0.77 14 0.35 1 5.12         65 7.09 

23 භන්නහයභ භඩු පභරන්ත්හන් 94 6.10 16 0.63 6 0.27                 116 7.00 

24 මුරතිේ භහන්දත්ි  
නළ. 

ඔට්ටරුට්ටකු
රම් 

16 0.64 93 4.06 4 0.19 1 0.05 3 2.02     2 0.04 119 6.99 

25 කිලිදනොච්ිතඹ පනවරි මුරන්හවිල් 25 1.24 15 0.60 4 0.15             15 0.01 59 2.00 

මුළු එකතුල 3580 37.60 779 26.94 827 28.08 212 15.44 110 78.73 74 4.94 53 0.99 5635 192.72 
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 4.2 ෙරිද්රත්ළල දුරීමම පිළිබ වළර්ක් ලෆඩවටශන 
 

1985 ර්දණ ඵාංේරහදේලදණ ඩහ නුය දි දකුණු තසිඹහණු ඳවත් දළක්දන මුල් යටල් 7 ුව 

වබහ් මකදඹන් හර්ක් ළඩටවන තයම්බ වු අත්ය 2005 ර්දණ දි ඇෂසකනිසථහනඹ ද ඊට එක්විඹ.  
 

ඵාංේරහදේලඹ 

භූත්හනඹ 

ඉන්දිඹහ 

භහරදිි න 

දන්ඳහරඹ 

ඳකිසථහනඹ 

ශ්රී රාංහ 

ඇෂසකනිසථහනඹ 

දභුව මුරසථහනඹ දන්ඳහරදණ මකභන්ඩු නුය ිළුවටහ ඇත්.  

 

හර්ක් ාංර්ධන ඉරක් 22 ක් ජීදනපඳහඹ,  දෞඹ, අධහඳනඹ වහ ඳරියඹ ඹන අාංල ඹටදමක 

2015 දක්හ ඳළති අත්ය ඉදිරි හරඹ වහ ඉරක්, එක්මක ජහතීන්දේ තියහය ාංර්ධන 

ඉරක්ඹන්ට භහමී වඳුනහත් ු තු ඇත්. ඒ වහ ිළුවටුන රද අන්ත්ර්ජහති විදලේඥ 

ණ්ඩහඹදභුව ශ්රී රාංහ නිදඹපජනඹ යනුදණ තනහර්ඹ තර්. එම්. එස. යමකනහඹ භළතිතුභහඹ.  
  

හර්ක් ළඩටවදනුව අඳ අභහත්හාංලඹට අදහර නුදණ දරිද්රත්හ දුයලිභ ම්ඵන්ධඹ. හක් දරිද්රත්හ 

දුයීමදම් ක්රිඹහමකභ ළරළසභ වහ ජහති ලදඹන් දක්න ්රතිඳමකතිභඹ දහඹමකඹ වහ 

අභහත්හාංලඹට විදලේෂිත් අභහත්හාංලදණ ක්රිඹහමකභ ළඩටවන් භ් න් දක්න දහඹමකඹ හර්ක් 

දල්ම් හර්ඹහරඹට හර්ත්හ ශ ු තු ඇත්. 

 

2014 ර්දණ දි දන්ඳහරදණ මකභන්ඩු නුය ඳමකන රද 18 න හර්ක් මුළු ද ඳකිසථහනදණ 

ඳළළමකවීභට නිඹමිත් 19 න හර්ක් මුළු ද අත්ය අන්ත්ර් - ම්දම්රන ළසිඹක් 2016 ර්දණ 

භහර්තු භ දන්ඳහරදණ දි ඳළළමකවිස . ඒ දවහ ඳවත් වන් හර්ත්හ විදේල ටු තු අභහත්හාංලඹ 

භ් න් ඉදිරිඳමක දරිස . 

 

1. අභහත්හාංලදණ දරිද්රත්හ දුයලිදම් ළඩටවන් ිළිඵ ටවන   

2. අභහත්හාංලඹ භ් න් ක්රිඹහමකභ යන රද හර්ක් ළඩටවන් 

3. හර්ක් ාංර්ධන ඉරක් ිළිඵ හර්ත්හ 
 

 හර්ක් ාංර්ධන ඉරක් නිරීක්ආඹ කිරීදම් අන්ත්ර්ජහති විදලේඥ ණ්ඩහඹභට තනහර්ඹ 

තර්. එම්. එස. යමකනහඹ භළතිතුභහ දඹපජනහ කිරීභ. 

 භූත්හනඹ වහ දන්ඳහරඹ භඟ හර්ක් දරිද්රත්හ දුයීමදම් හඳෘති දඹපජනහක් ඉදිරිඳමක කිරිභ. 

 හර්ක් තදර්ල ම්භහන ාංග්රවඹ වහ තදර්ල ම්භහන හර්ත්හක් ඉදිරිඳමක කිරීභ. 

 දරිද්රත්හ දුයීමභ වහ හර්ක් ාංර්ධන ඉරක් හක්හමක කිරීභ ිළිඵ දවොභ නිදර්ලන 

ාංග්රවඹ  

 ශ්රී රාංහ යජඹ භ් න් දරිද්රත්හ දුයීමදම් ක් රිඹහමකභ ළරළසභට දක්නු රඵන ්රතිඳමකතිභඹ වහ 

ක්රිඹහමකභ දහඹමකඹ 

 හර්ක් ාංර්ධන ඉරක් හක්හමක ය ළනීභ වහ දභභ අභහත්හාංලඹ දක්න දහඹමකඹ 

 

ත්ද ඉදිරිදණ දි හර්ක් දරිද්රත්හ දුයීමභ ිළිඵ අභහත්රුන්දේ වහ දල්ම්රුන්දේ ැකසවීභ 

ඵාංේරහදේලදණ ඳළළමකවීභට නිඹමිත් ඇත්. 
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05.වමළජ සවේලළ සෙඳළර්ත්සම්න්තුල 

5.1 ශෆඳින්වීම  
 ශ්රීභමක අි ර් දජනිාංන්ස භවත්හදේ බහඳතිමකදඹන් 1944 ර්දණ ජ ඳමක යන රද භහජ දේහ 

දොමින් බහදේ නිර්දේලඹක් භත් 1948 දඳඵයහරි භ 01 න දින භහජ දේහ 

දදඳහර්ත්දම්න්තු ිළුවටුහ ඇත්.  තයම්බදණ ජ දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ ්රධහන හර්ඹ වදණ අඳ යට තුශ 

ජීමකන තු ම්රුන්, දිිඳු ඳවුල් වහ එභ ඳවුල්ර හභහජිඹන් විවිධ දයපහඵහධඹන්ට 

දොදුරුන වහ තඳදහන්ට රක්න අසථහර ජ මරභඹ තධහය ළඳයීභි .  ්රහථමි අසථහදේ 

ඳළළති දභභ ළඩටවන්, හීමන අලත්හ භත් ඹහමකහීමන යමින් දදන රද වනඹ ඹළපුම් 

භහනසිමකඹට ීමභහ දනොදොට පුේරඹහදේ දවප ඳවුදල් ජීදනපඳහඹ භහර් ාංර්ධනඹ ඇති 

කිරිභ වහ ඳරිර්ත්නඹ දොට ඇත්.  

 

විදලේදඹන් ශ්රී රාංහදේ අඳ දම් ඳසු යන ර්ත්භහන අධිඹ තුශ අඳ යට තුශ දළන දනොදළන යන 

රද මිනිස ක්රිඹහහයම් දවප ඳහරිරි ළටළු දවේතු දොට දන පුේරඹන් විවිධ තඵහධිත් 

ත්මකමකඹට ඳමකවීභ, හපරත්හඹ අඩුවීභ, දඵප දනොන දයප ර්ධනඹ වීභ, භදනපවික්ෂි නත්බහඹට 

ඳමකවීභ, සිඹදිවි නහ ළනීභ, දිිඳුභ වහ භමකද්ර බහවිත්ඹට දඹොමුවීභ ඹන හීමන භහජ ළටළු 

යහශිඹට යජඹට මුහුආ  ජභට සිදුවී ඇත්.  දභභ ත්මකමකඹ පුේරඹහදේ දභන්භ භසථ භහජදණභ 

්රභනඹට ෘජු දවප ර දළඩි අුවත්ය ඵරඳෆම් සිදු යි . 
  

දභළනි තන්තීයආඹට වහ අහසිවත් ත්මකමකඹන්ට ඳමක ජන දොටස ඉරක් ය නිමින් 

ඔවුන් සදපමකහවදඹන් නඟහ සිටුමින්, ජහති ාංර්ධනදණ ක්රීඹ දොටසරුන් කිරීභ භහජ 

දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ ්රධහනත්භ අයමුආ වී ඇත්.  ඒ වහ විවිධ ඳර්දණආ, ්රතිඳමකති ළරසුම් 

කිරීභ වහ ාංර්ධන ළඩටවන් ජහති භට්ටදම් සිට ිහම්භට්ටභ දක්හ වබහ් මක ාංර්ධන 

්රදේලඹන් වයවහ ක්රිඹහට නළාංවීභ 2016 ර්දණ හර්ථ සිදුදොට ඇත්.  

 

දේහ ඳඹන නිරධහරීන්දේ හර්ඹක්භත්හ, දේහ අිමද්රේයආඹ වහ පරදහි ත්හ ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ දේය ඹ විදේය ඹ ළඩමුළු, ම්භන්ත්රආ වහ පුහුණු ඳහපභහරහ වහ දඹොමු කිරීභ සිදුදොට ඇත්.  

2016 ර්දණ යහජ තඹත්න අත්ය ඳළති පරදහි ත්හ ම්භහන උදශදල් ජ දදඳහර්ත්දම්න්තු දත්න 

සථහනඹ දිනහළනීභට වළකිවිඹ.  දභභ දදඳහර්ත්දම්න්තු ඹටදමක ඳමකහදන ඹනු රඵන ෘමකතීඹ 

පුහුණු තඹත්න 08 න් තඹත්න 06 ට එභ ම්භහන උදශදල් ජ ම්භහන වහ වති රඵහළනීභටද 

වළකි වී ඇත්.  
   

 ක්රියළකළරකම් 

I. තඵහධ ුවත් ත්රුආ ත්රුස ඹන් වහ ෘමකතීඹ පුහුණු රඵහ ජභ,සඹාං ැකකිඹහ වහ  

ෘමකතීඹ දභරම්  රඵහ ජභ වහ විෘත් ැකකිඹහ වහ දඹොමු කිරීභ. 

II. තඵහධ ුවත් වන් වහ  ැකකිඹහ දශද දඳොශ වඳුනහ ළනීභ වහ පුළුල්  කිරීභ. 

III. අඵහධ ුවත් වන්  හීමන අලත්හ  වහ ්රමුත්හ   වඳුනහ ළනීභට  ඳර්දණආ සිදු 

කිරීභ. 

IV. තඵහධ ුවත්  පුේරඹන් වහ   තධහය උඳයආ  ළඳයීභ වහ අඵහධ ුවත්  

පුේරඹන්දේ ඳවුල්  විඵරළන්වීභ. 

V. විදලේ අලත්හ ඇති  ශමුන්  වහ  ල්තිඹහ භළදිවමකවීභ තුින්  ඔවුන්  

අන්ත්ර්යආ අධහඳනඹ  වහ  දඹොමු කිරීභ. 

VI. දේහ ඳඹන නිරධහරින්දේ දළනුභ,කුරත්හ වහ තල්ඳ ඉවශ නළාංවීභ වහ  

ළඩමුළු , ම්භන්ත්රආ වහ පුහුණු  ළඩටවන් ඳළළමකවීභ.  
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VII. ශ්රහඵහධිත්වන් වහ  වළඳුනුම්ඳමක රඵහ ජභ වහ ාංඥහ  බහහ  ඳරිර්ත්න දේහ 

රඵහ ජභ  තුින් ශ්රහඵහධිත් වුන්දේ  එදිදනදහ ටු තු ඳවසු යවීභ.  

VIII. බහයරුන්  අුවමි භන්ද භහනසි ිළරිමි ශමුන්  වහ  ැකයආ ළඳයීභ. 

IX. තඵහධ ුවත්  පුේරඹන්දේ සුබහධනඹ වහ ඳමකහදන ඹනු රඵන සදේච්ජහ  

ාංවිධහන වහ මරහධහය ළඳයීභ. 

X. දෘලහඵහධිත් දරුන්ට  ක්රීඩහ ,අධහඳනි වහ ාංසෘති තධහය රඵහ ජභ. 

XI. භත්ට ඇ ඵළුවවන්  දන්හසි පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ.  

XII. ්රජහ මලි අන්ත්ර්යආ ාංර්ධන ළඩටවන ඹටදමක  තඵහධ ුවත් වන් වහ 

අළසි දේහ රඵහ ජභ.  

XIII. ්රහදේය ඹ භට්ටමින්  තඵහධ ුවත් පුේරඹන්දේ  සලක්ති ාංවිධහන 

ිළුවටුවීභ,ඵරළන්වීභ  වහ ක්රිඹ ඳමකහ ළනීභ.  

XIV. ඒහඵේධ ්රදේලඹන් වයවහ  විවිධ ළඩටවන්  ක්රිඹහමකභ කිරීභ.   
   

5.2 සභෞතික ශළ ම ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ 
 

5.2.1. ම ප්රගතිය (වළරළාංය) 
 

 
ප්රතිඳළෙන 

රු.න්. 

වියෙම 

රු.න්. 
ප්රතිත්ය 

පුනයහර්ත්න  446.33 434.93 97.44% 

්රහේධන  50.11 48.89 97.58% 

එතු  496.44 483.82 97.46% 

   

5.2.2. ම ප්රගතිය (ප්රළේධන) 
 

 
ප්රතිඳළෙන 

රු.න්. 

වියෙම 

රු.න්. 

ප්රතිත්ය 

% 

්රජහ මලි පුනරුමකථහඳන 

ළඩටවන 
10.00 9.902 99.02% 

ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්න නවීයආඹ 20.00 19.827 99.13% 

අදනකුමක ්රහේධන ළඩටවන් 20.105 19.16 95.29% 

එකතුල 50.105 48.89 97.57% 
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5.2.2.1. නබළධ වහිත් පුේගයින්  වශළ ප්රජළ මලික අන්ත්ර්කරම වාංලර්ධන  ජළතික ලෆඩවටශන   

අරමුණු 

 

තඵහධ ුවත් පුේරි න්දේ  ජහති  ්රතිඳමකතිඹට අනු, ඔවුන්දේ අි තිහසිම් තයක්හ යමින්   

ඔවුන්දේ  කීම්  වහ ු තුම්  ඉටු කිරීභට වළකිනු ිළස  ඔවුන් දළනුදභන් වහ කුරත්හලින් 

විඵරළන්වීභ, දභභ ළඩටවදන් අයමුආ විඹ. ඒ අනු ඳවත් වන් ක්රිඹහහයම් ක්රිඹහමකභ 

යනු රළද . 

 

 තඵහධ ුවත් පුේරි න් ව එභ ඳවුල්  දළනුදභන් තල්ඳලින්  වහ ක්රිඹහහයම් ලින්  

විඵරළන්වීම්  වහ ළඩටවන්  ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 නිහ,දඳයඳහළල් ,විලසවිදහර ඹන දේහසථහන තුශ සහධීන පුේරදඹකු දරට  ටු තු 

කිරීභ වහ  සදේච්ජහ  දේි න්  භ් න්  වදනි ක්රිඹහහයම්  පුහුණු . 

 අන්ත්ර්යආ අධහඳන රභඹ තුශ  දවප විදලේ  අධහඳන රභඹ තුින්  දභභ  තඵහධ ුවත් 

දරුන්ට  අධහඳනඹ රළබීභට අසථහ ළරීමභ ඇතුළු අදනකුමක  දේහන්  වහ දඹොමු 

කිරීභ. 

 තර්ථිඹ විඵරළන්වීභ දවහ  ම්රු අභහත්හාංලඹ වහ  පුේලි  අාංලඹ භඟ 

ඒහඵේධ ැකකිඹහ අසථහ වඳුනහළනීභ  ඇතුළු අදනකුමක දේහන් වහ පර්  සූදහනම්  

කිරීභ.  

 ්රහදේය ඹ භට්ටදම් දවප  ජහති භට්ටදම්  ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්න වයවහ  ෘමකතීඹ පුහුණු 

රඵහ ජභට  ටු තු  කිරීභ. 

 අදනකුමක අභහත්හාංල ,දදඳහර්ත්දම්න්තු ක්රිඹහමකභ යන  ළඩටන්රට   තඵහධ ුවත් 

පුේරි න්  අන්ත්ර්යආඹ කිරීභ.  (ක්රිඩහ ,ාංසෘති ළනි) 

 

2016 මු ශළ  සභෞතික ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ 

අනු 

අාංකය 
ලෆඩවටශන 

සවේලළළභින්

වාං්ළල/ 

ලෆඩවටශන් 

ප්රතිඳළෙන 

රු.න්. 

වියෙම 

රු.න්. 

ප්රතිත්ය 

% 

1. තඵහධ ුවත් වන් වහ තධහය 

උඳයආ රඵහ ජභ 

 දොභඩ් රඵහ ජභ 

 ජර ඳවසුම් රඵහ ජභ 

 විදුලි ඳවසුම් රඵහ ජභ 

 තුය දභට්ට රඵහ ජභ 

 ්රදේල ඳවසුම් රඵහ ජභ 

 දනමක 

 

 

137 

18 

05 

04 

11 

31 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

9.90 

 

 

 

 

 

96 

2. 
තඵහධ ුවත් වුන්දේ නිහ 

අළුමකළඩිඹහ 

 

09 

3. 
සලක්ති ණ්ඩහඹම් වහ සදේච්ඡහ 

ණ්ඩහඹම් ඵරළන්වීභ 
801 

4. ක්දේත්ර නිරධහරීන් වහ ාංඥහ ළඩමුළු 03 

5. 
දිස්රික් දල්ම් හර්ඹහරඹ - භහජ 

දේහ නිරධහරීන් වහ ළඩමුළු 
180 
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5.2.2.2 ලෘත්තීය පුහුණු නයත්න නවීකරමය  

 

අනු අාංකය නයත්නය ප්රතිඳළෙන 

රු.න්. 

වියෙම 

රු.න්. 

1. සත්ෂඹුයළය ලෘත්තීය පුහුණු නයත්නය  

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.83 

 I. තඹත්නඹට ඇතුල්න දේට්ටු වහ ිළවිසුම් 
භහර්ඹ ස කිරීභ.  

II. ිළරිමි දන්හසිහහයදණ  ළසිකිි ඳේධතිඹ 
අු මකළඩිඹහ කිරීභ.  

III. දබපජනහහයදණ තීන්ත් තදල්ඳ කිරීභ 
IV. ඩු අාංලදණ ද නභන්ට් අු මකළඩිඹහ  
V. ද නසට්රි ව ද රි අාංලදණ  ද නභන්ට් 

අු මකළඩිඹහ 

2. ලත්සත්ගම ලෘත්තීය පුහුණු නයත්නය  

 I. රඳහුවනි  නළයඹීම් ලහරහ වහ ළසිකිි ඳේධතිඹ 
අු මකළඩිඹහ කිරීභ 

II. අධිහරි නිරනි අු මක ළඩිඹහ කිරීභ 

3. මළෙම්සේ ලෘත්තීය පුහුණු  නයත්නය 

 I. හර්ඹහර හභයඹ ව ඵඩහ හභයඹ දඵදහ දන් 
කිරීභ 

II. දන්හසිහහයදණ ළසිකිි අු මකළඩිඹහ  
III. ක්රීඩහ ිළටිඹ ස කිරීභ 
IV.  නහභපුරු දදක් විකිරීභ.  
V. හවන යහජඹ ඉදිකිරීභ 

4. සීදල ලෘත්තීය පුහුණු නයත්නය  

 හර්ඹහරදණ , පුහුණු අාංලදණ  ව දන්හසිහහයදණ තිය 

දයදි  විකිරීභ  

I. ැකසවීම් ලහරහ තීන්ත් තදල්ඳ කිරීභ.  
II. නහභපුරු  05ක් විකිරීභ  

5. කෆටල ලෘත්තීය පුහුණු නයත්නය 

 I. ිළන්ත්හරු අාංලඹ වහ කුටිඹක් ස කිරීභ 
II. දන්හසිහහයදණ  ළසිකිි ඳේධතිඹ 

අු මකළඩිඹහ කිරීභ.  
III. ක්රිඩහිළටිඹ ස කිරීභ ඳශමුන වහ දදන අදිඹය 

. 
IV. ක්රිඩහ ඳරිශ්රඹ ඉදිකිරීභ  

6. කලළන ලෘත්තීය පුහුණු නයත්නය 

 I. ළසිකිි අු මකළඩිඹහ කිරීභ.  
II. හර්ඹහරඹ දඵදහ දන් කිරීභ. 

7.  හර්ඹහර  උඳයආ  ෘව බහණ්ඩ මිර ජ ළනීභ   
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5.2.3. ම ප්රගතිය - (පුනරළලර්ත්න) 
 

 

 ප්රතිඳළෙන රු.න්. වියෙම රු.න්. ප්රතිත්ය % 

ාංර්ධන ළඩටවන් 24.2 24.54 100% 

අදනකුමක පුනයහර්ත්න ළඩටවන් 415.14 406.39 97.89% 

දෘලහඵහධිත් පුනරුමකථහඳන අයමුදර 7.00 7.00 100% 

එකතුල 446.34 437.93  

 

 

5.2.3.1  වාංලර්ධන ලෆඩවටශන්හි සභෞතික ශළ මු ප්රගතිය  - 2016.12.31 ෙක්ලළ  

 

අනු 

අාංකය 

ක්රියළකළරකම ප්රතිඳළෙන 

රු.න්ලියන 

වියෙම 

රු.න්ලියන 

1.  භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු භ් න් 
ඳමකහදන  ඹනු  රඵන ෘමකතීඹ පුහුණු  
තඹත්නර   තඵහධ ුවත් ත්රුආ ත්රුස ඹන් 
386 ක් වහ  ෘමකතීඹ  පුහුණු රඵහ ජභ , 
අබහරහභීන් වහ  ජභනහ රඵහ ජභවහ   

 ාංසෘති රහ උදශරක් ඳළළමකවීභ(සිමකර 
2016) 

 අමුද්ර වහ උඳයආ 

 දනමක සුබහධන විඹදම්  

 සදේච්ජහ තඹත්නර ෘමකතීඹ පුහුණු රඵන 
අබහරහභීන්  123ක්  වහ අබහරහභී 
දිභනහ 

 

 

 

 

17.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. විදලේ අලත්හ ඇති  ශමුන්  වහ  දේහ ළඳයීභ 

 නහවින්න ශභහ භහර්දපඳදේල  භධසථහනදණ   
දේඹ රඵහළනීභට ඳළමිදආන  ශභදඹකු  
දවහ  දිනට රුිළඹල් 100ය-  ජභනහක් රඵහ 
 ජභ 

 දේහ ඳඹන ිතකිමකරුන් වහ  

 දනමක සුබහධන විඹදම්  

 

 

 

1.20 

3. ෘමකතීඹ පුහුණු නිභශ  අබහරහභීන් 219ක්  වහ 

දභරම් ට්ටර රඵහ  ජභ සිදු ය ඇත්.  

5.00 

4. සදේච්ජහ භහජ දේහ ාංවිධහන 02  නඩමකතු 

මරහධහය ළඳයීභ 

 සර්ආදහභ ඳදනභ රු. 30,000.00 

 ිහුවරි දේහ භණ්ඩරඹ  රු.40,000.00 

 

 

0.10 

5. යමකනපුය ශභහ භහර්දපඳදේල  භධසථහනඹ වහ 

දවීභ ( ්රතිඳහදන නිදවස ය ඇත්) 

 ලිිළද්ර  

 ථන දු  

 ශමුන් දිරිළන්වීභ වහ ්රහවන  ජභනහ  

 

 

0.40 

6. ශ්රහඵහධිත් වන්   දවහ 1022ක් විදලේ වළඳුනුම් ඳමක 

නිකුමක කිරීභ. 
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7. ශ්රහඵහධිත් වහ  දදභන්  භන ළදඩන ශමුන්දේ  

දඳය ඳහළල් ගුරුන් 04ක්  දවහ ගුරු දිභනහ රඵහ ජභ.  

I. වීයළටිඹ අරුආළල්ර දඳය ඳහළදල්  
ගුරුරුන්  දදදදදනකු වහ 

            රු.5000 X 12 X 2 

II. වම්ඵන්දත්ොට   ටුන  විදලේ දඳය ඳහර 
රු.5000 X12 

III.  ව රිටිවඹහඹ විදලේ දඳය ඳහර 
a. 5000 X12 

IV. ඵඩල්කුඹුය ලිටිල් ෂසරර්  ශභහ භහර්දපඳදේල 
භධසථහන  ගුරුරුන් 03ක් වහ ( 
ළ නත්ළම්ඵර් සිට  දදළම්ඵර් දක්හ  ජභනහ ව   
ලිිළද්ර වහ  ජභනහ  

 

0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.54 

 

8. ශ්රහඵහධිත් වන් වහ  ාංඥහ  බහහ  දේහ රඵහ ජභ.  

 එකතුල 24.20 

 

5.2.3.1. (a)  නබළධ වහිත් ත්රුම ත්රුණියන් පුනරුත්ථළඳනය රීමම,ලෘත්තීය පුහුණුල බළදීම, 

වමළජගත් රීමම ශළ ැසකලරමය බළ දීම.   

 

තඵහධිත් ්රජහ ඉරක් ය නිමින් ක්රිඹහමකභ න ්රධහන ළඩටවනකි, තඵහධ ුවත් ත්රුආ 

ත්රුස ඹන්දේ ෘමකතීභඹ වළකිඹහන් ඵරළන්වීභ.  තඵහධ ුවත් ත්රුආ ත්රුස ඹන්දේ ජීදනපඳහඹ 

භහර් ාංර්ධනඹ කිරිභ වහ අල න ෘමකතිභඹ පුහුණු රඵහ ජදම් අයමුන දඳයදළරි ය නිමින් 

2016 ර්දණ යන රද ළඩටවන් තුශ හර්ථි ්රතිපර අමකය ළනීභට වළකිවී ඇත්. 

 

දොශම, ම්ඳව, භවනුය, පුමකත්රභ, යමකනපුය වහ වම්ඵන්දත්ොට ඹන දිස්රික් 06  ිළුවටුහ ඇති 

ීමදූ, අමුආකුඹුය, යහභ, භහදම්ද න, ළටර, මකදමකභ, රහන, දත්ශඹුඹහඹ ඹන ෘමකතීඹ පුහුණු 

තඹත්න 08 ක් ඹටදමක දභභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභ දේ.  ඹ අවු. 16-35 මක අත්ය කිසිඹම් 

පුහුණුට සුදුසුම් ඇති තඵහධ ුවත් ත්රුආ ත්රුස ඹන් දභභ තඹත්නර පුහුණු වහ විධිභමක 

ඳරිදි ඒ ඒ ඳහපභහරහ වහ ඇතුශමක යදන පුහුණු රඵහ  ජ ඇත්.  පුහුණු හරඹ තුශ තවහයඳහන, 

දන්හසි ඳවසුම්, දෞ ඳවසුම් දනොමිරදණ රඵහ  ජ ඇත්.  ය ව ය දදක් ලදඹන් 

පුහුණු ඳහපභහරහදේ හරඹ ඳළළමකදේ.  අබහරහභීන්දේ වදනි අවත්හ වහ දිභනහක් රඵහ 

දදනු ඇත්.  විධිභමක ඳරිදි පුහුණු අන් යන අබහරහභීන් වහ ටිනහ වතිඳමක වහ 

සඹාංැකකිඹහ වහ දභරම් ට්ටර රඵහ ජභ සිදුය ඇත්.  භහජත් යන අබහරහිමන් වහ  

යහජ වහ දඳෞේලි අාංලදණ ැකකිඹහ අසථහ වහ අල භළදිවමකවිභ දදඳහර්ත්දම්න්තු විසින් සිදු 

දොට ඇත්. 
 

විදලේදඹන් තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ හමකතීභඹ වළකිඹහන් ළඩිදිු ණු කිරිභ ඳභආක් 
දනො න ත්හක්ආඹ, ාංනිදේදනඹ, රහ වහ ක්රීඩහ ිළිඵ තඵහධ ුවත් පුේරඹන්ට 
තිදඵන දළනුභ වහ කුරත්හඹන් දසු දරපඹමක භඟ දඵදහවදහ ළනීභට අල ටිළටහ 
ඉන් ළරදේ.    ෘමකතීඹ පුහුණු රඵහ ජභට අභත්ය ශ්රහඵහධිත් වන් වහ විදලේ 
වළදුනුම්ඳමක රඵහ ජභ, තඵහධ ුවත් පුේරඹන් වහ පුහුණු රඵහදදන සදේච්ඡහ තඹත්නර 
අබහරහභී දිභනහ රඵහ ජභ, ශ්රහඵහධිත් වන් වහ ලතේධි ඌආත්හ ශමුන්වට අධහඳන 

රඵහදදන දඳය ඳහල් ගුරුරුන් වහ  ජභනහ රඵහ ජභ, දඳය ඳහල් ගුරු පුහුණු රඵහ ජභ, 
දදඳහර්ත්දම්න්තු ඹටදමක මර අනුග්රව රඵන සදේච්ඡහ භහජ දේහ තඹත්න වහ නඩමකතු 
තධහය වහ ඹථහදඹපහධහය රඵහ ජභ වහ ාංඥහ බහහ දේහ රඵහ ජභ ඉත්හ හර්ථ සිදුය 
ඇත්. 
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ලෘත්තීය පුහුණු  නයත්න විසින් ඳලත්ලනු බන ඳළඨමළළ  

1. ගුන්විදුලි   ඹන්ත්ර , රඳහුවනි ඹන්ත්ර ව තශ්රිත් උඳයආ  හර්මි ශිල්ඳඹ 

2. ය ත්යආ වහ හු  මීයආ හර්මි  ශිල්ඳඹ 

3. ඩු හර්මි  වහ ීමළටඹම් ශිල්ඳඹ  

4. භවන ඹන්ත්ර ක්රිඹහ යවීභ (ර්භහන්ත් ලහරහ) 

5. වසත් ර්භහන්ත් ශිල්ඳඹ  (උආ  ස තශ්රිත් ව දඳොල් තශ්රිත්)  

6.  වසත් ර්භහන්ත් ශිල්ඳඹ ( දොසු  ව ඉල් ) 

7. වසත් ර්භහන්ත් ශිල්ඳඹ  ( දේළල් වහ දොහු) 

8. වසත්  ර්භහන්ත් ශිල්ඳඹ (විසිතුරු ) 

9. ඇදුම් භළීමදම්  ශිල්ඳඹ  

10. දට්රරින්  ශිල්ඳඹ 

11. ම්ඵහවන ිතකිමකහ (නිර  දත්යපුම්) 

 12. දඳදදර්රු හර්මි ශිල්ඳඹ 

13.දභපටර් යථ හර්මි ය ල්ඳඹ  

14. ඹන්ත්ර  ශිල්ඳඹ 

15. විදුලි ශිල්ඳඹ 

16. දභපටර් යථ ිළන්ත්හරු ශිල්ඳඹ 

17. ඳෆසසුම් ශිල්ඳඹ 

18. සිදභන්ති නිසඳහදන ශිල්ඳඹ 

19. ඳහවන් වහ ම් හර්භහන්ත්  ශිල්ඳඹ 

20. ඵතික්  නිර්භහආ ශිල්ඳඹ 

21. ද රි වහ තවහය  ත්හක්ආ ශිල්ඳඹ 

22. දතු හ වහ ෘෂිහර්මි ශිල්ඳඹ  

23. ද න ර්භ ශිල්ඳඹ 

24. ඳරිආ  

25. ්රිදයපද යථ හර්මි ශිල්ඳඹ 
 

2016 වමළජ සවේලළ සෙඳළර්ත්සම්න්තුල යටසත්  ඳලත්ලළසගන යනු බන ලෘත්තීය පුහුණු  නයත්නල 

අභළවළීන වාං්ළල  
 

අනු 

අාංකය 
නයත්නය 2016 අභළවළීන වාං්ළල 

1. ීමදු ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ 91 

2. ළටර ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ 39 

3. මකදමකභ ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ 90 

4. දත්ශඹුඹහඹ ෘමකතීඹ   පුහුණු තඹත්නඹ  60 

5. අමුණුකුඹුය ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ 37 

6. යහභ ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ  18 

7. රහන ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ 29 

8. භහදම්ද න ෘමකතීඹ  පුහුණු තඹත්නඹ  22 

 එකතුල 386 
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2016 වමළජ සවේලළ සෙඳළර්ත්සම්න්තුල මගින්  වහසශච්ජළ නයත්නල පුහුණුල බන අභළවළීනන්  

වශළ දීමනළ බළදීම. 

අනු අාංකය නයත්නය 
2016 අභළවළීනන් 

වාං්ළල 

1. තඵහධිත් පුේර  ාංර්ධන ඳදනභ - ඵණ්ඩහයදර 26 

2. ඉසරහමීඹ තඵහධිත් තඹත්නඹ - තිවහරිඹ 21 

3. ර්දපදඹ සුදත් තඹත්නඹ 09 

4. වනඹ තඹත්නඹ-  දොශම- 08 26 

5. ඵටුම්භන ෘමකතීඹ  පුහුණු තඹත්නඹ 19 

6. සුඛිත් ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නඹ- දවොයආ 08 

7. ත්රහ තඵහධ ුවත් හන්ත්හ ාංභඹ 06 

8. විඹ ාංර්ධන ඳදනභ - හල්ර 08 

 මුළු එකතුල 123 

  

වමළජ සවේලළ සෙඳළර්ත්සම්න්තුලට අයත් අසනකුත් නයත්න 

 පුක්ිළටිඹ ජඹවිරු දන තඹත්නඹ 

 පුක්ිළටිඹ ජඹවිරු භහධි තඹත්නඹ 

 නහවින්න ශභහ භහර්දපඳදේල භධසථහනඹ 

5.2.3.1.(b) ජයවිරු සවලන (පුලක්පිටිය ැසකලරම  සලළවය) 

දදභහිළඹන් ව බහයරුන් අුවමි ලතේධි ඌආත්හ ිළරිමි ශමුන් වහ අල ැකයආඹ රඵහ ජදම් 

ළඩටවන් පුක්ිළටිඹ ජඹවිරු දආ ශභහ නිහඹ භ් න් ක්රිඹහමකභ දොට ඇත්.  න 

දොඩනළ් ල්ර ඉදිකිරිභ නිහ දභභ ය තුශ අබහරහභීන් 23 ක් ඇතුශමක ය ළනීභට වළකිවිඹ.  

මුළු ජීවිත් හරඹභ දන්හසි සිටින දම් අඹ හුදරහ දනොදොට තදයදඹන් දදනවසින් 

ැකඵරහන්නහ අත්යභ වදනි ක්රිඹහහයම් වහ දඹොමු දොට ඇත්. 2016 දදළම්ඵර් 31 දිනන 

විට ැකයආඹ රළබූ මුළු ශමුන් ආන 72 කි. 

 

5.2.3.1(c)  ෂමළ මළර්සගෝඳසේ ලෆඩවටශන 

ශභදඹකුදේ මුල් ශභහවිදණ ජ ර්ධනදණ කිසිඹම් දනක් දවප ්රභහදඹක් ඇති ඵට ළුවත් 

අසථහ ඒ වහ ල් ඇති භළදිවමක වී දරුහ ාංර්ධනඹ කිරීභට අල භහර්දපඳදේලමකඹ 

දභභ ළඩටවන භ් න් රඵහදිභ සිදු දදර්. නිළයදි භහර්දපඳදේලඹක් රඵහ ළනීදම් 

අද නක්හදන් තඹත්නඹට ඳළමිදආන දදභහිළඹන් වහ ්රධහනභ සිදු දදයනුදණ දරුහදේ ජීන 

දත්ොයතුරු රඵහදන දරුහ ලිඹහඳදිාංිත ය, දරුන්දේ අලත්හ වඳුනහදන ර්ධන ත්මකමකඹ 

ත්ක්දේරුක් ළනීභි .  විසත්යහමකභ ත්මකමක හර්ත්හක් ළීමදභන් අනතුරු ගුරුරුන් 

දදභහිළඹන් භඟ හච්ඡහ ය දරුන්දේ කුරත්හඹන් අනු සුදුසු ඳන්ති හභයඹට දඹොමු කිරීභ 

සිදු දදර්.  භහ වඹට, අවුරුේදට විදලේ අලත්හ ඇති දරුන්දේ කුරත්හඹන් වහ ර්ධන 

ත්මකමකඹන් හර්ත්හ ස යන අත්ය ත්දුයටමක දේහ රඵහ ළනීභට අල නම් දිගුහීමන 

ඔවුන්දේ ඳසුබහය ටු තු සිදු දදර්. 
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2016 ලර්සය  සභෞතික ප්රගතිය  
 

ලිඹහඳදිාංිත න ශමුන් ාංහ    - 98 

දදභහිළඹන් වහ උඳදේලන දේහ රඵහදුන් ාංහ -  81 

2016 ඳහල්රට දඹොමු ශ ශමුන්  ාංහ  - 21 

දඳය ඳහල්රට අන්ත්ර්යආඹ ශ ශමුන් ාංහ   -15 
 

 

 

 

2016 ලර්සය ලියළඳදිාංචි ෂමුන් ලයවහ මටමටම් අනුල 

අනු 

අාංකය 
ලයව අවු. වාං්ළල 

01. 0  - 3 12 

02. 4 - 5 31 

03. 6 - 15 55 

04. 16 ට ළඩි - 

 මුළු එකතුල 98 

 

එක් එක් අාං මගින් බළදුන් සවේලළ විවහත්ර  

බළ දුන් සවේලය ෂමුන් වාං්ළල සවේලළ ලළර ගමන 

1.දබෞති ිතකිමක ්රතිහය 122 511 

2.ථන ිතකිමක ්රතිහය  113 372 

3. ෘමකතීඹ ිතකිමක ්රතිහය  119 365 

4.අධහඳන අාංලඹ  238 7330 

 

2016 ලර්සය ලියළඳදිාංචි ව ෂමුන්  - නබළධසය වහලභළලය අනුල 
 

අනු 

අාංකය 
නබළධසය වහලභළලය ෂමුන් වාං්ළල 

1. ඕටිම්   (Autism ) 19 

2. භසතිස  තකහත්ඹ - (Curable Palsy) 08 

3. ඩවුන් සින්ඩ්දයපභඹ (Down Syndrome) 15 

4. ර්ධනඹ අඩුඵ( Global Development  delay) 20 

5. ථන වහ බහහ ළටළු(Speech & Language Delay ) 14 

6. අධික්රිඹහහරීමකඹ (Hyperactive ) 06 

7. දනමක 16 
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5.2.3.1. (d) මත්ට ඇබ්බෆහිවලන් පුනරුත්ථළඳනය රීමම ශළ වමළජගත්  රීමසම් ලළඳෘතිය 
 

භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු ඹටදමක ඳමකහදන ඹනු රඵන පුක්ිළටිඹ ජඹවිරු භහධි නිවන 

භ් න්  භත්ට ඇ ඵළුව වන් පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ වහ භහජත් කිරීදම් ළඩටවන ක්රිඹහමකභ දේ. 

දවදයොි න්,ාංජයදක්යශ ාංජහ ,භධහය වහ භමකදඳති  බහවිත්ඹ නිහ ජීවිත්ඹ අඳුරුයමක දභභ ිළරි  

අඳදේ  තඹත්නඹට ඇතුශමකවීදභන් ඳසු  ්රධහනභ සිදුදදයනුදණ  භදනපිතකිමක ,භදනප 

විදහමකභ උඳදේලන රභදේදඹන්  වහ වද විදහමකභ ්රදේලඹන් ඔසදේ  පුනරුමකථහඳන 

ක්රිඹහලිඹට දඹොමු කිරීභි .එභ හරඹ තුශ අබහරහභීන්දේ  අධහමකමි  ාංර්ධනඹ වහ දඹපගී 

බහනහ වහ තමි ළඩටවන් ඳළළමකවීභ  සිදු දදර්. අබහරහභීන් පුනරුමකථහඳනඹ න හරඹ 

තුශ දන්හසි ඳවසුම් තවහයඳහන, වද ඳවසුම් දනොමිරදණ ළඳදණ. අබහරහභීන්දේ 

ජීදනපඳහඹ භහර් ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ අල න ෘමකතීභඹ වළකිඹහන් ාංර්ධනඹ කිරීදම් 

පුහුණුක්ද දන්හසි හරඹ තුශ රඵහ දදනු ඇත්. 2016 ර්දණ තඹත්නත් ව මුළු 

පුනරුමකථහඳනරහභීන්  ාංහ 212ක් න අත්ය 2016 ර්දණ න ඇතුශමකවීම් 167ක් දේ. 127 

දදදනකු ය තුශ භහජ ත් වී ඇත්.  

 

2016 ලර්සය  සවේලළළීනන්සේ  ලයවහ මටමටම් අනුල 

 

2016 ලර්සය  සවේලළළීනන්සේ  අධළඳන මටමටම් අනුල 

 

5.2.3.2. ෙෘබළධිත් පුනරුත්ථළඳන භළර අරමුෙ 

දෘලහඵහධිත් ත්මකමකඹට ඳමකන පුේරඹන්ට අල දේහ ළඳයීභ ,පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ  වහ වන 

රඵහ ජභ දභභ අයමුදදල්  දභදවය දේ. ශ්රි රාංහ තුශ තඵහධිත් ුවත් පුේරඹන් ිළිඵ න  

තල්ඳ ර්ධනඹ රභදඹන්  තයම්බ වදණ 1981 ර්ඹ ජහත්න්ත්ය තඵහධිත් ර්ඹ දර ්රහලඹට 

අනු අාංකය ලයවහ මටමටම වාං්ළල 

1. අවු. 15ට අඩු 04 

2. 16-20 30 

3. 21-30 83 

4. 31-40 64 

5. 40 ට ළඩි 22 

 එකතුල 212 

අනු අාංකය අධළඳන මටමටම වාං්ළල 

1. 0 - 6 66 

2. 6  - හභහන දඳශ 91 

3. උස දඳශ 53 

4. උඳහධි 02 

 එකතුල 212 
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ඳමක කිරීභමක භඟඹ. ඒ අනු  ඹමින් ශ්රී රාංහ ්රජහත්හන්්රි භහජහදි ජනයජදණ  ඳහර්ලිදම්න්තු 

භ් න් 1992 අාං 9 දයආ දෘලහඵහධිත්  පුනරුමකථහඳන බහය අයමුදර නමින් ඳනත්ක් ම්භත් ය 

යජදණ ළට් නිදේදනඹක් භ් න් ්රහලඹට ඳමක  දොට ඇත්.  දභභ ඳනත්ට භහමී ශ්රි රාංහදේ 

දදන දෘලහඵහධිත් පුේරඹන් දනුදන් විවිධ දේහන් තයම්බ ය ඇත්. 

 

සභෞතික ශළ ම ප්රගතිය - 2016.12.31 ෙක්ලළ  

අනු 

අාංකය 
ලෆඩවටශන 

ඇවහත්සම්න්තුල 

රු. 
ප්රතිළීනන් 

වියෙම 

රු. 

1. ක්රීඩහ තධහය 200,000 ක්රිට්  - 

2. ෘමකතීඹ 

පුහුණු 

225,000 එච්.ඩ . ාංජී රුආහයමකන භඹහ  160,500 

   ඩී. උපුල් ලහන්ත් භඹහ   

   දක්.ඒ. රක්මිස  හනහ භඹහ   

3. අධහඳන වහ 

ාංසෘති 

තධහය  

2,000,000 දෆස දනොදඳදනන දදභහිළඹන්දේ දෆස 

දඳදනන දරුන් 152ක් වහ  ශිමක 

රඵහ  ජභ.  

3,536,715 

   දෘලහඵහධිත් විලසවිදහර සිසුන් 74ක් 

වහ  ශිමක රඵහ ජභ   

 

   දෘලහඵහධිත්  උස දඳශ  සිසුන් 05ක්   

දවහ   ශිමක රඵහ ජභ. 

 

   දරේල්  ඹතුරු ලිඹනඹක් වහ E5 Recorder  

32ක්  මිර ජ ළනීභ 

 

   හරඹ ඟයහ මුද්රආඹ කිරීභ   

4. පුනරුමකථහඳ

න තධහය  

1,500 ,000 ශ්රී රාංහ අන්ධ ජන දේහ භණ්ඩරඹ 

පුනරුමකථහඳනඹ  හඳෘතිඹ වහ 

තධහය  

1,185,760 

   ශ්රී රාංහ දෘලහඵධිත් ජනත්හ 

ම්දම්රනඹ -  ඉාංග්රීසි , ාංගීත් පුහුණු 

ඳහපභහරහ  වහ  මුරහධහය ළඳයීභ. 

 

   ශ්රී රාංහ දෘලහඵහධිත් ජනත්හ 

ම්දම්රනඹ - ථන පුසථහර 

හඳෘතිඹ වහ  

 

5. අක්ෂිහන වහ 

අක්ෂි ්රතිහය  

1,700,000 අක්ෂිහන 126ක්  රඵහ ජ ඇත්.  1,191,050 

6. දෘහඵහධිත් 

හන්ත්හ 

සුබහධන 

භධසථහනඹ 

400,000 උඳදේල  ජභනහ ඇතුළු දේ ළටු න 

දවීභ  වහ තඹත්නඹට අල අමුද්ර 

මිර ජ ළනීභ . 

400,000  

7. ඳරිඳහරන 

විඹදම් 

900,000  474,021 

8. විආන 

හසතු 

25,000  25,000 
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2016 ලර්සය  කරන ෙ විසේ ලෆඩවටශන්   

 භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු ඹටදමක ඳමකහ දන ඹනු රඵන ෘමකතීඹ පුහුණු තඹත්නර තඵහධ 

ුවත් අබහරහභීන්දේ  ක්රීඩහ වහ අවුරුදු උදශරක් භළි  භ  10 න දින  ඵමකත්යමුල්ර ඳළරමකත්  

ජී.එච්.  ලතේධදහ ක්රීඩහාංදණ ජ ඳමකහ ඇත්.  
 

 ෘමකතීඹ පුහුණු  තඹත්නර  තඵහධ  ුවත්  අබහරහභීන් ව හර්ඹ භණ්ඩරඹ එක් දමකසිරිඳහඹ 

දදන අදිඹය ,ිහම්භවදල්  ජ 2016 ජුනි භ 20 න දින  දඳොදොන් ''බෆති ගී වරණිය'' ඳළළමකවීභ. 
 

 දරප දෞ ාංවිධහනඹ ව භහජ දේහ  දදඳහර්ත්දම්න්තු එක් දෞ  හඹනඹක්  2016 ජුනි 

භ22 න දින දමකසිරිඳහඹ ,දදන අදිඹය  දදන භවදල් ජ ඳළළමකවිඹ.  
 

 ජහත්න්ත්ය සුදු ළයඹටි දිනඹට භහමී  සුදුළයඹටි දින ළභරුම්  ජහති උදශර  2016ය10ය14 න 

දින ඵමකත්මුල්ර  අද නභ ඳරිශ්රදණ දි  ඳමකහ ඇත්. 

  

 තඵහධ ුවත්  දරුදළරිඹන්දේ ''සිත්රූ -2016'' ාංසෘති රහ උදශර  ඵමකත්යමුල්ර  අද නභ 

ඳරිශ්රදණ  ජ  2016ය10ය21 න දින  දඳ.. 8.00 සිට  ඳ..6.00 දක්හ  ඳමකහ ඇත්.  

  

9. මුර විඹදම්  30,000  6,954 

10.  විවිධ  20,000  20,000 

 එකතුල  7,000,000  7,000,000 
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06. දිවි නෆගුම වාංලර්ධන සෙඳළර්ත්සම්න්තුල 

6.1  ශෆඳින්වීම 
2013 අාං 01 දයආ දිවි නළගුභ ඳනත් භන්න් දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු සථහිළත් ය 

ඇත්. දභභ දදඳහර්ත්දම්න්තු ිළුවටුවීදම් ්රධහනත්භ අයමුආ නුදණ පුේරඹහ, ඳවුර, ණ්ඩහඹභ ව 

්රජහ දක්න්ද්ර දොටමක ජීදනපඳහඹ තර්ථි ාංර්ධන ක්රිඹහහයම් ්රර්ධනඹ කිරීභ තුින් 

දිිඳුඵ තුයන් කිරීභ ව භහජ හධහයආමකඹ වති යනු රඵන භහජඹක් ිහුවකිරීභි .  

6.2 ක්රියළත්මක ලන ප්රධළන වාංලර්ධන ලෆඩවටශන්   
දිවි නළගුභ ාංර්ධන ළඩටවන ඹටදමක දිි දන් දිස්රික් 25 තුශ ඳවත් ඳරිදි ්රධහන ාංර්ධන 
ළඩටවන් 08ක් ක්රිඹහමකභ දදර්. 
 
 

01. භහජ සුබහධන ළඩටවන 

02. භහජ තයක්ෂආ ළඩටවන 

03. හර්ෂි ාංර්ධන ළඩටවන 

03.1  ජීදනපඳහඹ ාංර්ධන ළඩටවන 

03.2 අදරවි ්රර්ධන ළඩටවන 

03.3 

03.4     

භහජ ාංර්ධන ළඩටවන 

්ර්ර  ්රජහමර ාංවිධහන ළඩටවන 

03.5 දත්ොයතුරු ත්හක්ෂආ ළඩටවන 

03.6 භහධ ළඩටවන 

04. පුහුණු වහ ධහරිත්හ ාංර්ධන ළඩටවන 

05. ්රජහ මර ඵළාංකු ළඩටවන 

06. භහජ ාංර්ධන ඳදනදම් අයමුදලින් ක්රිඹහමකභ න හඳෘති 

07. නිහ දරොත්ැකි  ළඩටවන 

08 භෘේධි වනහධහය මීක්ආ ළඩටවන 
 

6.2.1 වමළජ සුබවළධන ලෆඩවටශන (වමෘේධි වශනළධළර ලෆඩවටශන) 

අඩු තදහඹම්රහභී දිිඳු ජනත්හ ජීදනපඳහඹ වහ ක්ෂුද්ර මර ඳවසුම් ම්ඳහදනඹ භන්න් දිිඳු ඵදන් 

රහ න්නහ දත්ක්, ඔවුන්දේ එදිදනදහ ජීන ත්මකඹ ඳමකහදන ඹහභ වහ මර වනහධහයඹක් 

රඵහ ජභ දභභ ළඩටවදනුව මලි අයමුආ දේ. 
 

වමෘේධි වශනළධළර ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016 

අනු අාංකය ඳවුසල් වළමළජිකයින්  

වාං්ළල 

මවකට බළ 

සෙන මුෙ (රු.) 

ප්රතිළීන ඳවුල් 

වාං්ළල 

බළදී ඇති 

වශනළධළර මුෙ 

(රු.න්.)  

01  4 > රු. 3,500/=  563,377 
 

23,661.83 

02  3  රු. 2,500/=  245,260 7,721.14 

03  2    රු .1,500/=  462,185 8,682.68 

04  විඵරළන්වු ඳවුල්  රු. 420/=  133,833 674.52 

 එකතුල  1,404,655 40,740.17 
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6.2.2 වමළජ නරක්ම ලෆඩවටශන  

දු නඳමක ජනත්හ සිඹ ජීන වහ තර්ථි ක්රිඹහලිදණ ජ මුහුආඳහන අද නෂිත් වහ අනද නක්ෂිත් සිදුවීම්ර ජ 

ඉන් නළඟී සිටීභ වහ ඔවුන් දත් මර තධහයඹක් රඵහ ජ යක්හයආඹක් රහ ජභ දභභ 

ළඩටවදන් අයමුආදේ. දම් ඹටදමක දු නඳමක ජනත්හදේ උඳමක, විහව, දයප, භයආ අසථහර ජ 

තධහය  ජභ වහ ්රතිරහභී ඳවුල්ර උස දඳශ වදහයන දරුන්ට ශිමක ිළරිනළමීභ ළනි භහජ 

තයක්ආ ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ දදර්. 

 

වමළජ නරක්ම ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016 

ක්රියළකළරකම ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

බළදී ඇති ම 

ලටිනළකම (රු.න්.) 

01 දරු උඳත් ජ 

(රු.7,500 /=) 

7,918 56.54 

02 

 

විහවඹ ජ 

(රු.7,500 /=) 

29,853 215.56 

03 දයපවල් ත්වීභ ජ  

(රු.7,500 /=) 

36,758 111.25 

04 භයආඹ ජ 

(රු.15,000 /=) 

26,739 382.12 

05 සි නදදොය ශිමකඹ 

(භට රු.1,500 /= ඵළ් න් භහ 24) 

222,128 222.13 

 එකතුල 323,396 987.60 
  

6.2.3. ලළර්ෂික වාංලර්ධන ලෆඩවටශන  
 

 

2016 ර්දණ ාංර්ධන ක්රිඹහයම් වහ භව බහණ්ඩහහයඹ විසින් රු.මි. 1,200  මුදරක් දන් 

ය ඇති අත්ය, ඒ ඹටදමක ්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් 09 ක් ක්රිඹහමකභ දේ. ාංර්ධන 

ළඩටවදන් ්රතිඹ ඳවතින් දක්හ ඇත්. 

 

2016 -  හර්ෂි ාංර්ධන ළඩටවදන් ්රතිඹ (හයහාංලඹ) 
 

 

අනු අාංකය ලෆඩවටශන 

සලන්ක 

මුෙ 

(රු.න්) 

අනුමත් 

ලළඳෘති/ 

ලෆඩවටශන්   

වාං්ළල 

මු ප්රගතිය සභෞතික ප්රගතිය 

වියෙම 

(රු.න්) 

ප්රතිත්ය 

(%) 

 සන් 

ලළඳෘති/ 

ලෆඩවටශන්  

වාං්ළල 

ප්රතිත්ය 

(%) 

1. 
ජීදනපඳහඹ 
ාංර්ධන 
ළඩටවන 

577.06 34,601 563.69 98 32,573 94 

2. 
භහජ ාංර්ධන 
ළඩටවන 

211.00 3,255 210.04 99 3,255 100 

3. 
අද රවි ්රර්ධන 
ළඩ ටවන 

248.69 1,516 234.38 94 1,495 90 

4. 
්රජහ මර ාංවිධහන  
ළඩටවන 

11.00 241 8.51 77 156 65 

5. 
දත්ොයතුරු 
ත්හක්ෂආ 
ළඩටවන 

54.25 1,736 48.14 89 948 55 

6. 
දඳොදු පුහුණු 
ළඩටවන 

20.00 164 7.91 40 155 95 
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අනු අාංකය ලෆඩවටශන 

සලන්ක 

මුෙ 

(රු.න්) 

අනුමත් 

ලළඳෘති/ 

ලෆඩවටශන්   

වාං්ළල 

මු ප්රගතිය සභෞතික ප්රගතිය 

වියෙම 

(රු.න්) 

ප්රතිත්ය 

(%) 

 සන් 

ලළඳෘති/ 

ලෆඩවටශන්  

වාං්ළල 

ප්රතිත්ය 

(%) 

7. භහධ ළඩටවන 23.00 77 22.69 99 48 64 

8. 

භහජ සුබ හධන 
ළඩටවන 
(භෘේධි 
වනහධහය 
මීක්ආ 
ළඩටවන) 

52.00 
01 

(2.38) 
42.98 83 

01 
(2.10) 

100 

9. 
ළරසුම් වහ ්රති 
භහදරපනන 
ළඩටවන 

3.00 14 2.69 90 13 93 

 එකතුල 1,200.00 41,605 1,141.03 95 38,644 93 

දනමක ළඩටවන්       

10. 
භෘේධි 
වනහධහය 
ළඩටවන 

43,950.0
0 

01 
(්රතිරහිමන් 
1,404,655) 

40,740.00 93 
01 

(්රතිරහිමන් 
1,404,655) 

100 

11. 
භහජ තයක්ආ 
ළඩටවන 

- - 987.60 - 
323,396 
(්රතිරහිමන් 
ාංහ) 

- 

12. 
පුහුණු වහ ධහරිත්හ 
ළඩටවන 

8.00 94 7.93 100 94 100 

13. ්රජහමුර ඵළාංකු 
ළඩටවන 
(ක්ෂුද්ර මුර ආඹ 
ළඩටවන -  
1998 – 2016) 

- - 177,406.0
0 

(ආඹටිනහ
භ) 

- 7,506,370        
(ආඹ 

ාංහ) 

- 

 

 

6.2.3.1  ජීලසනෝඳළය වාංලර්ධන ලෆඩවටශන 

විවිධ ජීදනපඳහඹ ක්රිඹහයම් ක්රිඹහමකභ කිරිභ තුලින් දිිඳු ජනත්හදේ ජීන ත්මකමකඹ ඉවර 

නළාංවිභ දභුව ්රධහන අයමුආ දේ. ඒ අනු ෘෂිහර්මි ාංර්ධනඹ, මක ඳහරනඹ, ධිය ර්භහන්ත් 

ාංර්ධනඹ, හඹමක ාංර්ධනඹ, ැකකිඹහ අිමමු පුහුණු, දොශ එශළු වහ න හ 

ළඩටවන, භෘේධි තදර්ල ම්භහන ාංර්ධනඹ, තු අාංලදණ ජීදනපඳහඹ ාංර්ධනඹ, හීමන 

දබප හ ළඩටවන වහ ඹටිත්ර ඳවසුම් ාංර්ධනඹ ළනි ජීදනපඳහඹ ාංර්ධන ළඩටවන් 

යහශිඹක් දම් ඹටදමක දිි න පුයහ ක්රිඹහමකභ කිරිම් තයම්බ ය ඇති අත්ය, එුව ්රතිඹ ඳවත් ඳරිදි දේ.  

මින් භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන ග්රහමීඹ ාංර්ධන අාංලඹ භ් න් ක්රිඹහමකභ යන රද අත්ය 

එුව විසත්ය හර්ත්හ ිළටු අාං 15- 22 ුව දක්හ ඇත්. 
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ජීලසනෝඳළය වාංලර්ධන ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016 

අනු අාංකය ලළඳෘතිය 

සලන්ක 

මුෙ 

(රු.න්.) 

අනුමත් 

ලළඳෘති 

වාං්ළල 

ප්රගතිය 

වියෙම 

(රු.න්.) 

සභෞතික 

ප්රගතිය 

1. 

ජීදනපඳහඹ ්රධහන ළඩටවන 
(ෘෂිහර්මි ාංර්ධනඹ, මක 
ඳහරනඹ, ධීය ර්භහන්ත් 
ාංර්ධනඹ, හඹමක 
ාංර්ධනඹ වහ ැකකිඹහ අිමමු 
පුහුණු) 

 

284.50 

 

16,275 284.42 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

16,275 

2. දොශ එශළු, අර වහ න හ 
ළඩටවන 

20.49 10,284 20.26 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

9,867 

3. භෘේධි තදර්ල ම්භහන ළඩටවන 78.54 3,265 78.54 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

3,097 

4. 
තු අාංලදණ ජීදනපඳහඹ ාංර්ධන 

ළඩටවන 
50.00 1,868 40.84 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

1,334 

5. අහයදණ දබප හ වහ විදලේ 
හඳෘති ළඩටවන 

51.92 2,898 49.12 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

1,929 

6 ජීදනපඳහඹ ාංර්ධන වහ ඹටිත්ර 
ඳවසුම් ාංර්ධනඹ 

91.61 11 90.51 

නිමි 

හඳෘති 

ාංහ 

06  

 එකතුල 577.06 34,601 563.69  
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6.2.3.2 වමළජ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන ළඩටවන ඹටදමක භහජ ාංර්ධනඹ අයමුණු යමක ළඩටවන් ෆභ 

දිස්රික්ඹභ ක්රිඹහමකභ ය එුව ්රතිරහබ ජනත්හට රඵහ ජභ දභුව මලි අයමුආ දේ. 

 

වමළජ වාංලර්ධන ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016  
 

අනු අාංකය ලළඳෘතිය 

සලන්ක 

මුෙ 

(රු.න්.) 

අනුමත් 

ලළඳෘති 

වාං්ළල 

ප්රගතිය 

වියෙම 

(රු.න්.) 

සභෞතික 

ප්රගතිය 

1. 

භමක වහ දුම්ළටි 
නිහයආ, 
අධහමකමිාංර්ධනඹ 
තුලින් තුටු ඳවුල් ඇති 
කිරීදම් ළඩටවන 

8.50 529 8.40 
නිමි හඳෘති 

ාංහ 529 

2. 
ශභහ තයක්ආඹ වහ 
ශභහ භහජ වහ 
ාංසෘති ළඩටවන 

7.65 71 7.41 
නිමි හඳෘති 

ාංහ 71 

3. 
උඳදේලනඹ වහ 

ෘමකතිඹ 

භහර්දපඳදේලනඹ 

7.95 400 7.78 
නිමි හඳෘති 

ාංහ 400 

4. ජහත්න්ත්ය දින 
ළභරීදම් ළඩටවන 

6.00 535 5.94 
නිමි හඳෘති 

ාංහ 535 

5. දිරිඹ ිළඹ නිහ 
ළඩටවන 

145.80 1003 145.80 

නිමි හඳෘති 

ාංහ 

1003 

6. දිවි විඹ තදර්ල 
ම්භහන ළඩටවන 

33.00 

 
568 32.91 

නිමි හඳෘති 

ාංහ 568 

7. ්රති භහදරපනනඹ 2.10 253 1.80 

නිමි 

ළඩටවන් 

ාංහ 149 

 එකතුල 211.00 3,359 210.04  
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6.2.3.3 අසවි ප්රලර්ධන ලෆඩවටශන 

ග්රහමීඹ අතිරික්ත් නිසඳහදන අදරවි කිරීභ වහ ඳවසුම් ඇති කිරීභ වහ ඒ වහ න රභදේදඹන් 

ස කිරීභ, න හඹි න් දළනුමක කිරීභ, ෘවසත් ඵඩහ ඳවසුම් ඇති කිරීභ, 

නිසඳහදි න්දේ ාංම් ිළුවටුවිභ, අදරවි ළල් ඇති කිරීභ වහ අදරවි ්රදර්ලන ඳළළමකවීභ දභුව මලි 

අයමුආ දේ. 

 

අසවි ප්රලර්ධන ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016 

 

 

අනු අාංකය 

  

ලළඳෘතිය 

සලන්ක 

මුෙ 

(රු.න්.) 

අනුමත් 

ලළඳෘති 

වාං්ළල 

ප්රගතිය 

වියෙම 

(රු.න්.) 

සභෞතික 

ප්රගතිය 

01. ජාංභ යථ වහ ජාංභ කුටී රඵහ  ජභ 35.99 647 34.38 ළඩටවන් 

ාංහ 

647  

02. ෘවසථ ඵඩහ ඉදිකිරීභ  14.79 154 14.05 ළඩටවන් 

ාංහ 

154  

03.  හඳහරි ාංම් ිළුවටුවීභ 19.79 331 17.49 ළඩටවන් 

ාංහ 

319  

04. හඹමක පුහුණු 

ළඩටවන 

14.90 331 13.51 ළඩටවන් 

ාංහ 

329  

05. භෘේධි තදර්ල ම්භහන 

ළඩටවන 

131.25 40 132.11 ම්භහන 40 

අදරවි 

ළඩටවන් 

ක්රිඹහමකභ 

යන රදි 

06 අදරවි භධසථහන ඇති කිරීභ වහ 

අදරවි ඳවසුම් ළඳයීභ 

22.22 10 13.20 භධසථහන 

ාංහ 03  

07 අදරවි ්රදර්ලන ඳළළමකවීභ 9.75 03 9.64 ළඩටවන් 

ාංහ 03 

 එකතුල 248.69 1,516 234.38  
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6.2.3.4 ප්රජළ ම වාංවිධළන ලෆඩවටශන 

 

දම් ඹටදමක දිි න පුයහ ඳතින ්රජහ මර ාංවිධහන 37,489 ක් වනති සථහිළත් දොට ලක්තිභමක 

කිරීභමක, ඒ තුලින් ම්ර ාංර්ධන ටු තුර ජ ජනත්හ වබහගීමකඹ ක්රීඹ රඵහළනීභමක, ජනත්හ 

රභහනුකර විඵර ළන්වීභමක අද නක්හ දේ. ඉරක්ත් ්රතිරහභීන් ාංහ රක් 14 කි. 

 

්රතිඹ - 2016 
  

 පුහුණුරුන් 142 දදදනකු පුහුණු කිරීභ - විඹදභ රු.260,719.90 

 

 දිස්රික් වහ ්රහදේශිඹ භට්ටදම් දිවිනළගුභ ශභනහරුන් වහ දිවිනළගුභ ාංර්ධන නිරධහරීන් 

156 දදදනකු පුහුණු කිරීභ - විඹදභ රු.7,018,472.10 
  

 

 දිවිනළගුභ ්රජහමර ාංවිධහන ඵළාංකු වහ ්රජහමර මිති නීතිත් කිරීදම් රභදේදඹ ිළිඵද 

දළනුමක කිරීදම් ළඩමුළු ඳළළමකවීභ - විඹදභ රු. 1,224,903.00 
 

 දිවිනළගුභ ඳනත් අනු ්රහදේය ඹ, දිස්රික් වහ ජහති භට්ටමින් න ්රජහ මර ාංවිධහන වහ 

සථහ වහ දයගුරහසිරට අදහර දටුම්ඳමක ිළිදඹශ කිරීභ - විඹදභ රු.5,905.00 

 

 මුළු විඹදභ රු. 8,510,000.00 

6.2.4  පුහුණු ශළ ධළරිත්ළ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන 
 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ අබන්ත්ය හර්ඹ භණ්ඩරදණ ධහරිත්හඹන් ර්ධනඹ කිරිභ 

වහ දේශිඹ වහ විදේශිඹ පුහුණුවිම් රඵහ දි ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹ වහ ඔවුන්දේ දහඹමකඹ රඵහ 

ළනිභ දභුව අයමුආ දේ. 
 

පුහුණු ශළ ධළරිත්ළ වාංලර්ධන ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016  

 

අනු අාංකය පුහුණු ලෆඩවටශන සලන්ක මුෙ 

(රු.න්.) 

වියෙම (රු.න්.) සභෞතික ප්රගතිය 

1. අබන්ත්ය හර්ඹ 
භණ්ඩරදණ වළකිඹහ 
ර්ධනඹ 

5.00 4.93 ළඩටවන් 92  /  

නිරධහරීන් 7000 

වහ පුහුණු රඵහ  ජ 
ඇත්.   

2. නිරධහරීන් දේශිඹ 
වහ විදේය ඹ 
අමකදළකීම් හුභහරු 
වහ දඹොමු කිරිභ 

3.00 3.00 නිරධහරීන් 6 දදදනකු 
විදේය ඹ අධහඳන 
ටු තු වහ දඹොමු 
ය ඇත්. 

නිරධහරීන් 50 

දදදනකු වහ 

දේය ඹ ඳහපභහරහ 

හසතු රඵහ  ජ ඇත්. 

 එකතුල 8.00 7.93  
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6.2.5 ප්රජළ මු බෆාංකු ලෆඩවටශන 
 

දම් ඹටදමක, දිි දන් දු නඳමක ජනත්හදේ ජීදනපඳහඹ ාංර්ධනඹ, සඹාං ැකකිඹහ, ඳහරිදබප්  

අලත්හ,නිහ ව තඳදහ ළනි අලත්හඹන් වහ වන දඳොළී ඹටදමක ආඹ රඵහ ජභ සිදු යනු 

රඵන අත්ය, එුව ්රතිඹ ඳවතින් දළක්දේ. 
 

ප්රජළ මු බෆාංකු ලෆඩවටශන යටසත් ක්රියළත්මක ලන මය ලෆඩවටශන්ල ප්රගතිය 

  

අනු අාංකය 
 

මය ලර්ගය 

බළදී ඇති මය 

වාං්ළල 

ම ලටිනළකම 

(රු.න්.) 

1. හ ආඹ 889,934 12,457.91 

2. සඹාං ැකකිඹහ ආඹ 3,524,288 87,042.83 

3. ඳහරිදබප්  ආඹ 1,212808 7,698.11 

4. තඳදහ ආඹ 161,775 725.35 

5. ධීය ආඹ 15,679 380.41 

6. ජන පුලතදු ව මිුවජඹ ආඹ 371,483 11,973.12 

7. නිහ ආඹ 554,545 27,041.52 

8. සලක්ති ආඹ 104,712 3,582.07 

9. කිරුශ ාංර්ධන ආඹ 3,683 866.50 

10. දඹොවුන් දිරිඹ ආඹ 1,497 47.32 

11. ජීදනපඳහඹ ආඹ 304,762 12,601.37 

12. යට විරුදප ආඹ 14,524 3,609.81 

13. දිවිනළඟුභ වන අරුආ ආඹ 309,174 6,357.69 

14. දිවිනළඟුභ දිරිඹ විඹ ආඹ 37,506 3,021.70 

එතු 7,506,370 177,405.71 
 

6.2.6. වමළජ වාංලර්ධන ඳෙනසම් අරමුෙලින් ක්රියළත්මක ලන ලළඳෘති  

දුම්ළටි විදයපධී දොඩි අදරවිඹ භ් න් රඵහ න්නහ තදහඹම් වහ ඳරිත්හය ලි පුේරි න්දන් වහ 

තඹත්නලින් රළදඵන දනමක අයමුදල් භ් න් දොඩනළගුන භහජ ාංර්ධන ඳදනදම් අයමුදල් 

බහවිත්දඹන් ්රහදේශිඹ භට්ටමින් විවිධ භහජ ාංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ දම් ඹටදමක 

සිදුදදර්. 

 

වමළජ වාංලර්ධන ඳෙනසම් අරමුෙලින් ක්රියළත්මක කරන ෙ ලෆඩවටශන්ල ප්රගතිය - 2016 

අනු අාංකය ලෆඩවටශන 

ක්රියළත්මක කරන 

ෙ ලෆඩවටශන් 

වාං්ළල 

වියෙම 

(රු.න්.) 

1. 
භමක වහ දුම්ළටි නිහයආඹ, අධහමකමි 

ාංර්ධනඹ තුින් තුටු ඳවුල් ඇති කිරීභ 
1,451 5.42 

2. 
ශභහ තයක්ආඹ, ශභහ භහජ වහ ාංසෘති 

ළඩටවන් 
933 7.02 
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අනු අාංකය ලෆඩවටශන 

ක්රියළත්මක කරන 

ෙ ලෆඩවටශන් 

වාං්ළල 

වියෙම 

(රු.න්.) 

3. ඳහළල් දනොඹන ශමුන් ඳහල් ත් කිරීභ 66 0.54 

4. ඳහළල් උඳයආ රඵහ ජභ 2,754 10.76 

5. සිසුදිරිඹ ය මක රඵහ ජභ 2,403 14.35 

6. උඳදේලනඹ වහ ෘමකතීඹ භහර්දපඳදේලනඹ 125 0.67 

 

7. ජහත්න්ත්ය දින ළභරීම් 597 3.02 

8. නිහ අු මක ළඩිඹහ 619 22.54 

9. දිරිඹ ිළඹ නිහ ළඩටවන 274 20.66 

10. නීඳහයක් ඳවසුම් ළඳයීභ 1,905 16.18 

11. තඵහධිත් සුබහධන ළඩටවන 125 6.47 

12. තදර්ල ම්භහන ළඩටවන 248 2.86 

13. දනමක 208 4.41 

 එකතුල 11,708 114.90 

 

6.2.7 දිවිනෆගුම  සලළව සොත්ැසයි ලෆඩවටශන  
 

ෆභ දිවිනළගුභ ්රතිරහභී ඳවුරක් වහභ සීරය නික් රඵහ ජභ දභභ ළඩටවදන් මලි අයමුආදේ. 

දම් ඹටදමක ෆභ භභ දිවිනළගුභ දරොත්ැකි  දිණුම් ඇ ජභ සිදුදොට, ්රතිරහභී ඳවුල් 200ක් වහ රු. 

රක් 2 ඵළ් න් නිහ ත්හ 200ක් රඵහ දදමින්, හර්ෂි ඳවුල් 2,400 ට එළනි ත්හ රඵහ ජභ 

සිදුදේ. ඒ අනු දම් වහ යට ළඹ යන මුදර රු.මි. 480 කි.  
 

දිවිනෆගුම  සලළව සොත්ැසයි ලෆඩවටශසන් ප්රගතිය - 2016  

දිනුම් ලළර 

ගමන 

දිනුම්  සලළව 

වාං්ළල 

එක් ත්ළගයක ම ලටිනළකම 

 (රු.) 

බළ දී ඇති මුළු මුෙ 

(රු.න්.) 

12 2,400 200,000ය- 480.00 

 

6.2.8 වමෘේධි වශනළධළර වමීක්ම ලෆඩවටශන 
 

භෘේධි වනහධහයඹ ළඵළවින්භ රළිහඹ ු තු ්රතිරහිමන් වඳුනහළනිභ වහ දිි න පුයහ ාංආනඹක් 

සිදු කිරීභට 2015 අන් හර්තු මුර ජ තීයආඹ යන රද අත්ය, ඊට අදහර ාංආන ඳ්රිහ මුද්රආඹ 

ය ඉල්ු ම් රුන් දත් දඵදහ වරින ර ජ.  

 

දභුව ඳශමු අදිඹය ඹටදමක දළනට භෘේධි වනහධහය රඵන ඳවුල් 1,436,210 දදනකුට අදහර 

මීක්ආ ටු තු අන් යන රද අත්ය, 2න අදිඹය ඹටදමක දළනට භෘේධි වනහධහය දනොරඵන, 
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එදවමක වනහධහය රළිහඹ ු තු පුේරි න් අු තින් වඳුනහළනිභ වහ න ඉල්ු ම් රුන් 943,726 

දදදනකුදන් දත්ොයතුරු රඵහ න්නහ රදි. 

ඉවත් මීක්ආදණ දමකත් ඳරිආ ත් කිරීභ 2016 දර් ජ සිදු යන රද අත්ය, ඒ අනු 

2016.12.31 දින න විට භෘේධි වනහධහය මීක්ආ ළඩටවදන් ්රතිඹ ඳවත් ඳරිදි දළක්විඹ 

වළ.  

 

භෘේධි වනහධහය මීක්ආ ළඩටවදන් ්රතිඹ - 2016 

 

ෙෆනට ප්රතිළභ බන 

ඉල්ලුම් කරුලන් 

වාං්ළල 

නල ඉල්ලුම් 

කරුලන් 

වාං්ළල 

මුළු 

ඉල්ලුම්කරුලන් 

වාං්ළල 

2016.12.31  

දිනට ෙත්ත් 

ඳරිගමක ගත්කර 

ඇති ඉල්ලුම්ඳත් 

වාං්ළල 

වියෙම් වු 

මුෙ 

.)න්.රු(  

 

1,436,210 

 

943,726 

 

2,379,936 

 

2,206,200 

 

42.98 

 

 

6.3 ග්රළම වාංලර්ධන අභළව ශළ ඳර්සයම නයත්නය 

3.6.1. ශෆඳින්වීම 
ග්රහභ ාංර්ධන අබහ වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ 1974 ර්දණ ජ සථහිළත් න්දන් දභයට වබහ් මක 

ාංර්ධනඹ ක්දේත්රඹට ළරිළඹ වළකි මලි ව ්රමුත්භ යහජ තඹත්නඹ ලදඹනි.  1978 

ර්දඹුව ග්රහභ ාංර්ධන අබහ වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ විසින් විඳර්ඹහය රභදේදඹ ාංර්ධන 

විඹ ක්දේත්රඹට වඳුන්හ දදන රදි.  ්රථභයට ශ්රී රාංහදේ ාංර්ධන ක්දේත්රඹට හර්ඹඵේධ 

ඳර්දණආ රභදේදඹ රඳහරනු රළලතදේද ග්රහභ ාංර්ධන අබහ වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ විසිනි.  

දභයට ක්රිඹහමකභ ව ජනවිඹ, භෘේධි ව භනළගුභ ළනි ්රමුත්භ යහජ ළඩටවන් වහ ්රජහ 

වබහ් මකඹ දඹොදහ ළනීභ උදදහ දභභ තඹත්නදණ භහජ ජීවියන ක් යභදේදඹ බහවිත්හ යන 

රදි. 

දම් නවිට ග්රහභ ාංර්ධන අබහ වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ පුහුණු, ඳර්දණආ, ්රහලන වහ ළරසුම් 

ඹන ්රධහන අාංල 04 ක් ඹටදමක ක්රිඹහමකභ දේ. 

 
  

6.3.2. 2016   ර්දණ ළරසුම් යන රද ළඩටවන්  

 
  

ලෆඩවටශන ප්රතිඳළෙන  

රු. න්. 

ඉක්ක 

පුහුණු අාංලඹ   

ඹහමකහීමන යන රද පුහුණු භහදිලිරට අදහශ 

හර්ෂි පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

1.15 පුහුණු ළඩටවන් 25 

තඹත්න හර්ඹ භණ්ඩරදණ භහන ම්ඳමක ාංර්ධනඹ 0.20 පුහුණු ළඩටවන් 02 
එතු 1.35  

ඳර්දණආ අාංලඹ   

ග්රහභ ාංර්ධනඹ වහ දිිදුභ ිළටුදළකීභට අදහශ විෘත් 
ාංහද ළඩටවන 

 
0.40 

විෘත් ාංහද 
ළඩටවන් 03 



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 
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්රජහලක්ති ාංවිධහන ිළිඵද හර්ඹ ඵේධ ඳර්දණආඹ 0.20 ළඩටවන්  09  

ඳශහමක ග්රහභාංර්ධන ළඩටවන් ලක්තිභමක කිරීභ 0.10 ළඩටවන් 08 

එතු 0.70  

්රහලන අාංලඹ   

්රජහලක්ති යහ ්රහලඹට ඳමක කිරීභ 0.25 ිළටඳමක 1000 
ත්යආඹ පුමක වසුන ්රහලඹට ඳමකකිරීභ 0.05 ිළටඳමක 500 

ග්රහභාංර්ධනඹ ිළිඵ ලහසරීඹ ඟයහ ්රහලඹට 
ඳමකකිරීභ 

 
0.30 

ිළටඳමක 1000 

පුසත්හර ාංර්ධනඹ වහ දඳොමක මිශ ජ ළනීභ  
0.10 

දඳොමක මිර ජ ළනීභ 

පුමකඳමක මිර ජ ළනීභ 0.05  
එතු 0.75  

ළරසුම් අාංලඹ   
භහසි ්රති භහදරපනන හර්ත්හ වහ හර්ඹ හධන හර්ත්හ 
ළීමභ   

0.10 ළඩටවන් 12 

2017 හර්ෂි ක්රිඹහමකභ ළරළසභ ස කිරීභ 0.10 ළඩටවන් 02 

එකතුල 0.20  

මුළු එකතුල 3.00  

 

6.3.3.  2016 සෙවෆම්බර් 31 ෙක්ලළ ප්රගතිය 

6.3.3.1. පුහුණු අාංය 

පුහුණු අාංලදණ ්රධහන හර්ඹබහයඹ න්දන් ජහති ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹට දහඹවී සිටින ාංර්ධන 

ළඩරුන්, භළදිවමකරුන්, ක්දේත්ර නිශධහරීන් ව ්රජහ නහඹි න් වබහ් මක ාංර්ධන 

රභදේදඹ ිළිඵ දළනුමක කිරීභ තුින් ජහති ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ යවීභි .  ඒ අනු 

ක්රිඹහමකභ දදයන පුහුණු ළඩටවන් ්රජහදේ දළනුභ, කුරත්හ, තල්ඳ ර්ධනඹ කිරිභ තුින් 

ාංර්ධන ළඩටවන් ඩහමක ්රතිපරදහඹ කිරීභට අයමුණු යදන ඇත්.  දභභ අයමුආ ශඟහය 

ළනීභ වහ ඳවත් දවන් ක්දේත්ර ඔසදේ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ දදර්. 

 

1.  ක්දේත්ර නිශධහරීන් දවහ විවිධ පුහුණු භහදිලි ඹටදමක සිදු යන පුහුණු ළඩටවන් 

2. හඹමක ාංර්ධනඹ  ලක්තිභමක කිරීදම් පුහුණු ළඩටවන් 

3. ඳශහමක ග්රහභ ාංර්ධන ළඩටවන ලක්තිභමක කිරීදම් පුහුණු ළඩටවන් 

පුහුණු ලෆඩවටශන්හි ප්රගතිය - 2016 සෙවෆම්බර් 31 ෙක්ලළ 

පුහුණු අාංය  

1. පුහුණු භහදිලිරට අදහශ 
හර්ෂි පුහුණු ළඩටවන් 
ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

විවිධ භහදිලි 08 ට අදහශ ළඩටවන් 32 ක් ඳමකහ අන් 
ය ඇති අත්ය ඒ දවහ පුහුණුරහභීන් 923 දදදනකු පුහුණු ය 
ක්දේත්ර අමකදළකීම් දවහ දඹොමු ය ඇත්. 

2. තඹත්න හර්ඹ භණ්ඩරදණ භහන ම්ඳමක ාංර්ධනඹ 

්රජහමර ාංවිධහන 
ශභආහයනඹ ිළිඵද 
පුහුණුරු පුහුණු 

දදදින පුහුණු ළඩමුළුක් ඳමකහ අන් ය ඇත්. 
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ර ශභආහයනඹ ිළිඵද 
පුහුණුරු පුහුණු 

එක් දින පුහුණු ළඩමුළුක් ඳමකහ අන් ය ඇත්. 

ක්ෂුද්ර මර ක්රිඹහලිඹ ිළිඵද 
පුහුණුරු පුහුණු 

දදදින පුහුණු ළඩමුළුක් ඳමකහ අන් ය ඇත්. 

3. පුලතදමු දඳොදරොන්නරු 
තදර්ල ම්භහන 
ළඩටවවන 

්රජහදේ ළටළු වඳුනහ ළනීභ වහ මීක්ආ ටු තු අන් 
ය ඇති අත්ය අඹට අදහශ දඹපජනහ ඳත්රඹක් හ දිස්රික් 
දල්ම් ට ඉදිරිඳමක කිරීභට නිඹමිත්ඹ. 

4. ග්රහභ ාංර්ධනඹ ිළිඵ 

විලස විදහර සිසුන් දළනුමක 

කිරීභ 

ළශස ඹ විලස විදහරදණ භූදපීමඹ අධඹන අාංලදණ සිසුන් 
දනුදන් ග්රහභ ාංර්ධනඹ ිළිඵද ළඩමුළු 02 ක් ඳමකන 
රද අත්ය ඒ දවහ සිසුන් 35 දදදනකු වබහ්  වී ඇත්. 

5. ශ්රී රාංහ ඳරිඳහරන දේදණ 

නිරධහරින් දළනුමක කිරීභ 

ළඩමුළු 02 ක් ඳමකන රදි. 

 

6.3.3.2 ඳර්සයම අාංය   

ග්රහභ ාංර්ධනඹ වහ දිිදුම් ිළිඵ ්රතිඳමකති ම්ඳහදනදඹුව දහඹවිඹ වළකි ්රදේලඹන් වහ 

උඳහඹභහර් වදුනහදත් වළකි ඳර්දණආ හර්ඹඹන්ුව නියත්වීභ දභභ අාංලදණ අයමුආ දේ. ඊට 

අභත්ය ර්ත්භහන භහජ තර්ථි ත්මකමකඹන් ම්ඵන්ධදඹන් ඳර්දණආ වහ මික්ආ සිදු කිරීභද 

දභභ අාංලඹ භන්න් සිදුදේ.  

 

ඳර්සයම  ලෆඩවටශන්හි ප්රගතිය - 2016 සෙවෆම්බර් 31 ෙක්ලළ 

ඳර්සයම අාංය 

ග්රහභ ාංර්ධනඹ වහ දිිදුභ ිළටුදළකීභට 

අදහශ විෘත් ාංහද ළඩටවන 

i. දිිදුභ ිළටුදළකීභට අදහශ විෘත් ාංහද දදක් ද  

ශ්රී රාංහදේ ක්ෂුදු මර බහවිත්ඹ ිළිඵද විෘත් 

ාංහදඹක් ද හර්ථ දර ඳමකහ  ඇත්. 

්රජහලක්ති ාංවිධහන ිළිඵද හර්ඹ ඵේධ 

ඳර්දණආඹ 

i. 38 න විඳර්ඹහය දින ාංමකය උමකඹ 
2016.09.01 දින ිළිභත්රහ පුහුණු 
භධසථහනදණදි හර්ථ දර ඳමකහ ඇත්. 

ii. ාංවිධහන ලක්තිභමක කිරීදම් ළඩටවන් 04 ක් 
ඳමකහ ඇත්. 

ඳශහමක ග්රහභාංර්ධන ළඩටවන් 

ලක්තිභමක කිරීභ 

i. පුහුණු ළඩටවන් 12  ක් ඳමකහ අන් ය ඇත්  

ළඩිුවටි ්රජහට රඵහදදන   ජභනහ 

ිළිඵද මීක්ආඹ  

i. මීක්ආ ටු තු අන් ය ඇති අත්ය හර්ත්හ 
ිළිදඹශ කිරීදම් ටු තු සිදු දමින් ඳතී. 

 

දිවිනළගුභ දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ විඹ ඳථඹට අදහශ සිදු යනු රඵන ඳර්දණආ 

 ජීදනපඳහඹ ාංර්ධනඹට අදහශ 
මීක්ආඹ 

ක්දේත්ර ඳරීක්ආ සිදු කිරීභ දක්හ මීක්ආදණ 
ටු තු සිදු ය ඇති අත්ය ්රතිඳහදන ළටළු භත් 
මීක්ආඹ ම්පර්ආ කිරීභට දනොවළකි විඹ. 
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 ක්ෂුද්ර මර  ක්රිඹහලිඹට අදහර 
මීක්ආඹ 

ක්දේත්ර ඳරීක්ආ සිදු කිරීභ දක්හ මීක්ආදණ 
ටු තු සිදු ය ඇති ්රතිඳහදන ළටළු භත් 
මීක්ආඹ ම්පර්ආ කිරීභට දනොවළකි විඹ. 

 භහජ තයක්ආ ළඩටවනට 
අදහශ මීක්ආඹ 

ක්දේත්ර ඳරීක්ආ සිදු කිරීභ දක්හ මීක්ආදණ 
ටු තු සිදු ය ඇති අත්ය ්රතිඳහදන ළටළු භත් 
මීක්ආඹ ම්පර්ආ කිරීභට දනොවළකි විඹ. 

 භෘේධි වනහධහය හඳෘතිඹ 
දිිදුභ ිළටුදළකීභට ය ඇති 
ඵරඳළභ ිළිඵ මීක්ආඹ 

ක්දේත්ර ඳරීක්ආ සිදු කිරීභ දක්හ මීක්ආදණ 
ටු තු සිදු ය ඇති අත්ය ්රතිඳහදන ළටළු භත් 
මීක්ආඹ ම්පර්ආ කිරීභට දනොවළකි විඹ. 

 

6.3.3.3. ප්රකළන අාංය 

වබහගීමක ාංර්ධනඹ ිළිඵ දළනුභ වහ දත්ොයතුරු ම්ඳහදනඹ වහ ාංර්ධන ළඩරුන්ට 

ඔවුනදේ දළනුභ හුභහරු යළනීභට අල උස ත්මකමකදණ ්රහලන එිදළක්වීභ දභභ අාංලදණ 

්රධහන හර්ඹබහයඹ දේ. 

 

ප්රකළන අාංසය ප්රගතිය - 2016 සෙවෆම්බර් 31 ෙක්ලළ 

ප්රකළන අාංය  

්රජහලක්ති ඟයහ ්රහලඹට ඳමක කිරිභ ්රජහලක්ති ඟයහ මුද්රආඹ ය අන් ය ඇති 

අත්ය දඵදහවළරීදම් ටු තු සිදු ය ඇත්. 

ත්යආඹ පුමක වසුන ්රහලඹට ඳමක කිරීභ ත්යආඹ පුමක වසුන මුද්රආඹ ය අන් ය 

ඇති අත්ය දඵොදහවළරීදම් ටු තු සිදු ය ඇත්. 

ග්රහ ාංර්ධනඹ ිළිඵ ලහසරීඹ ඟයහ 

්රහලඹට ඳමක කිරිභ 

්රම්ඳහදන තීයආ දනොරළබීභ දවේතුදන් 

මුද්රආඹ කිරීභට දනොවළකි විඹ. 

පුසත්හර ාංර්ධනඹ වහ දඳොමක මිශ ජ ළනීභ දඳොමක රළි සතු ස ය ඉදිරිඳමක ය ඇති 

මුමක මිශ ජ ළනීභ වහ අනුභළතිඹ රළබී නළත්. 

 

6.3.3.4. වෆසුම් අාංය 

තඹත්නදණ පුහුණු, ඳර්දණආ වහ ්රහලන අාංලඹන්ුව ්රධහන ළඩටවන් ම්ඵන්ධීයආඹ භ් න් 

හර්ෂි ්රතිඹ ශඟහය ළනීභට ටු තු කිරීභ දභභ අාංලදණ ්රධහන හර්ඹබහයඹ දේ. 
 

ළරසුම්  අාංලදණ ්රතිඹ 2016  දදළම්ඵර් 31 දක්හ 

 වෆසුම් අාංය 

භහසි ්රති භහදරපනන ැකසවීම් ඳළළමකවීභ ්රති භහදරපනන ැකසවීම් 06 ක් ඳමකහ ඇත්. 

2017 හර්ෂි ක්රිඹහමකභ ළරළසභ ළීමභ i. 2017 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳමක ව දඹපජනහ භත් 

ස යන රද හර්ෂි ක්රිඹහමකභ 

ළරළසභ අභහත්හාංලඹ දත් දඹොමු ය 

ඇත්. 
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6.4 ඉදිරි ක්රියළමළර්ග 
 

2017 දර් ජ අඩු තදහඹම්රහභී ඳවුල් විඵරළන්වීදම් ෘව ශභනහයආඹ වහ ඳවුල් ාංර්ධන 

නිඹහභ ළඩටවන ඹටදමක ඳවුල් 1800  ඳවුල් ාංර්ධන ළඩ ිළිදරක් ද ග්රහමීඹ  කුඩහ ඳරිභහආ 

හඹි න් විඵරළන්වීදම් ජීවීයආ පුහුණු වහ ඳර්දණආ නිඹහභ ළඩටවන ඹටදමක 

ග්රහමීඹ හඹි න් 300 ක් දොඩනළාංවීභ වහ හඳහය ක්දේත්රඹ ට න හඹි න් වදුන්හ ජදම් 

ළඩටවන් ක්රිඹහමකභ කිරීභට අද නක්ෂිත්ඹ.  මීට අභත්ය ාංර්ධන විඹ ක්දේත්රඹට අදහර 

ඳර්දණආ කිුවඳඹක් ව ්රහලනඹන් සිදු කිරීභට ද ළරසුම් ය ඇත්.  ඳර්දණආ වහ ළරසුම් 

අාංලඹන් ත්දුයටමක ලක්තිභමක කිරිභ තුින් අදනකුමක තඹත්න භ ඒහඵේධ ග්රහභ ාංර්ධන 

ක්රිඹහලිදණ විදලේඥඹන් වීභ ග්රහභ ාංර්ධන අබහ වහ ඳර්දණආ තඹත්නදණ අද නක්හි . 
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07. ජළතික ලෆඩිහිටි මශසල්කම් කළර්යළය 

7.1 ශෆඳින්වීම 
 

ශ්රී රහාංකි ළඩිුවටිඹන්දේ නිදව, ැකයආඹ, තමකභ ඳරිපර්ආමකඹ, වබහ් මකඹ වහ අිමභහනඹ 

ඇතිය ළනිභ වහ විවිධ ළඩටවන් තුලින් ඔවුන් උනන්දු යීමභ දභන්භ ළඩිුවටිඹන්දේ 

අි තිහසිම් රඵහ ජභ දභභ හර්ඹහරදණ අයමුආ දේ.  දභභ හර්ඹඹන් ඉටුය ළනීභට 2000 අාං 

09 දයආ ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්හ ය ළනීදම් ඳනත් ව 2011 අාං 05 දයආ 

ාංදලපධිත් ඳනතින් ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න් වහ ව ජහති බහ වහ ජහති ළඩිුවටි භවදල්ම් 

හර්ඹහරඹ දත් ඵරඹ ඳයහ ඇත්.  එභන්න් ශ්රී රහාංදක්ඹ ළඩිුවටි ඳයපුය උදදහ 2016 ර්දණ 

ක්රිඹහමකභ යන ළඩටවන් වහ 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට ඒහදණ ්රතිඹ ඳවත් ඳරිදි දේ.  

7.2 ක්රියළකළරකම් ශළ ප්රගතිය 
 

7.2.1. ග්රළමීය ලෆඩිහිටි කන්ටු වශළ මළධළර වෆඳයීම  
 

ඳනදමක 16 න න්තිඹ ්රහය ිළුවටුහ ඇති ග්රහමීඹ ළඩිුවටි මිටුය ්රහදේය ඹ ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩරය 

දිස්රික් ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩර වහ ඳශහමක ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩර වහ මරභඹ අනුග්රවඹ දක්මින් 

ඔවුන් අධීක්ආඹ කිරිභ දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 දින නවිට ග්රහමීඹ මිටු 325 ක් 

දනුදන් රු. 5,000 ඵළ් න්ද, ්රහදේය ඹ ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩර 03 ක් දනුදන් රු. 7,500 ඵළ් න්ද, 

දිස්රික් ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩර 01 ක් දනුදන් රු. 15,000 ක්ද, උතුරු ඳශහමක ැකසවීම් 01 ක්, උතුරු 

නළදනුවය ඳශහමක තමි ළඩටවන වහ දිස්රික් ළඩිුවටි ඵරභණ්ඩර 17 ක් වහ ලිිළ ද්ර 

රඵහ ජභ දනුදන් ද භසත් විඹදභ දර රු.මි.1.999 ක් ළඹ දොට ඇත්. 

 

7.2.2. අක්ෂිකළන ශළ ශ්රලම උඳකරම බළදීම. 
 

ඹ අවුරුදු 60 ට ළඩි අඩු තදහඹම්රහභී දජසප පුයළසිඹන් උදදහ අල අක්ෂිහනයශ්රආහධහය 

ඹන උඳයආ රඵහ ජභ.  දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට පුේරඹන් 3693 දදදනකු 

දනුදන් අක්ෂිහන ද පුේරඹන් 489 දදදනකු දනුදන් ශ්රආහධහය ද ිළරිනභහ ඇති අත්ය ඒ 

වහ ළඹ වී ඇති භසත් මුදර රු. මි. 9.998 කි.  

  

7.2.3. ග්රන්ථ ප්රකළයට ඳත් රීමම. 
 

2016 දදළම්ඵර් 31  දින න විට ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම් තයක්හ කිරීදම් ඳනමක 

4,000 ක් මුද්රආඹ, ළඩිුවටි ඟයහ ිළටඳමක 2000 මුද්රආඹ, ළඩිුවටි අමකදඳොමක 5,000 ක් මුදුආඹ කිරීභ 

සිදු ය ඇති අත්ය ඒ දනුදන් ළඹ වී ඇති භසත් මුදර ය. මි. 1.400 කි. 

 

7.2.4. ලෆඩිහිටි ශෆඳුනුම්ඳත්  සකුත් රීමම 
 

 

ඹ අවුරුදු 60 ට ළඩි දජසප පුයළසිඹන් උදදහ ව වළදුනුම්ඳමක රඵහ ජභ.  දම් ඹටදමක 2016 

දදළම්ඵර් 31 දින න විට පුේරඹන් 61,791 දදදනකු දනුදන් රු. මි. 0.6 ක් විඹදම් දයමින් 

වළදුනුම්ඳමක රඵහ  ජ ඇත්.  

 

7.2.5. පූර්ල වශ පුහුණු ශළ ෙෆනුලත් රීමසම් ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීම  

ළඩිුවටි භහනසිමකඹ ඉවශ නළාංවීභ උදදහ උඳදේලන දේහ ළඳයීභ, විශ්රහභ පර්හන්නදණ සිටින 

සිඹළු අාංලඹන්ුව දේි න්දේ විශ්රහභ දිවිඹ අරුමක ළන්වීභ උදදහ ක්රිඹහමකභ යනු රඵන විශ්රහභ 

පර් ළඩටවන් ඳළළමකවීභ වහ ෘේධ බහඹට ඳමකවී දයපගීන ළඩිුවටි පුයළසිඹන් ැකඵරහ ළනීභ 

වහ දවද දවදිඹන් පුහුණු යන ෘවසත් හමකතු දේ පුහුණු ළඩමුළු ඳළළමකවිභ සිදු යන රදි.  



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

50 

 

 දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට ග්රහමිඹ හන්ත්හ ාංවිධහන දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් 

121 ක් ද ඳහල් ශමුන් දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් 120 ක්ද, දිස්රික් මිටු දළනුමක කිරීම් 01 ක්ද රු. 

2000ය-  ජභනහ ම්ඵන්ධ දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් 01 ක්ද මිත්රමක හුභහරු ළඩටවන් 01 ක්ද 

ෘවසත් හමකතු දේ දළනුමක කිරීදම් ළඩටවන් 02 ක්ද ්රති භහදරපනන ැකසවිම් 02 ක්ද, 

ෘවසත් හමකතු දේ පුහුණු ළඩටවන - NVQ 02 භට්ටභ, විශ්රහභ පර් දළනුමක කිරීදම් 

ළඩටවනක්ද, අනුරහ අිමභහන ්රදර්ලනඹ තුර ඳහල් ශමුන් දළනුමක කිරීභ වහ ළඩිුවටි අමකම් 

්රදර්ලනඹද , ෘවසත් හමකතු දේඹන් දනුදන් ටී ර්ට් 90 ක්ද, ෘවසත් හමකතු දේ 

වළදුනම්ඳමක 30 ක්ද, හඹහභ CD දනුදන් රු. මි. 5.500  මුදරක් ළඹ දොට ඇත්. 
 

7.2.6. ලෆඩිහිටි නඩත්තු මඩලඩය ඳලත්ලළසගන යළම. 

ඳනදමක 24 න න්තිඹ ්රහය ිළුවටුහ ඇති ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න් වහ ව නඩමකතු භණ්ඩරඹට, 

අයආ බහඹට ඳමක දදභහිළඹන් දඹොමු යමින් ඔවුන්වට නඩමකතු මුදල් රඵහ  ජභට අල මලි 

ටු තු සිදු කිරීභ. දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට රළබී ඇති ඉල්ීමම් 130 න් 90 ක් 

වහ විඳුම් රඵහ ජ ඇති අත්ය ළඹ වී ඇති මුදර රු. මි. 1.055 කි. 
 

7.2.7. ලෆඩිහිටි ත්ෆනෆත්ත්න් වශළ ව ජළතික වභළල ඳෆලෆත්වීම 

2015 ර්දණ ජ ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න් වහ ව ජහති බහ ැකසවීම් හය 12 ක් ඳමකහ ඇත්.  විආන 

වහ ශභනහයආ මිටු ැකසවීම් 05 ක්ද ඳමකහ ඇති අත්ය ළඹවී ඇති මුළු මුදර රු. මි. 0.903 කි.  

 

7.2.8. ලෆඩිහිටි මළසික දීමනළල (රු. 2000/-) 

ඹ අවුරුදු 70 ඉක්භව ශ්රී රහාංදක්ඹ පුයළසිඹන්දේ ැකයආඹ ව සුබහධනඹ ළරීමදම් 

අයමුස න් 2015 අඹළඹ දඹපජනහ ඹටදමක, අඩු තදහඹම්රහිම දජසප පුයළසිඹන් උදදහ භහසි රු. 

2000ය- ඵළ් න් රඵහ ජදම් භවජනහධහය ළඩටවන ක්රිඹහමකභ කිරීභ.  දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 

දින න විට පුේරඹන් 386,080 දදදනකු දනුදන්  ජභනහ ්රදහනඹ දොට ඇත්.  දම් දනුදන් 

රු. මි. 9265.92 ක් ළඹ දොට ඇත්.  දම් ම්ඵන්ධදඹන් ඳරිඳහරන විඹදම් දර රු. මි.2.900  

මුදරක් ළඹ දොට ඇත්. 
 

7.2.9.   සලළව වශළ මළධළර බළදීම 

දිි න පුයහ විසිරී ඇති ළඩිුවටි නිහ වහ  ඹටිත්ර ඳවසුම් ාංර්ධනඹ කිරීභට අයමුදල් ළඳයීභ.  

දම් ඹටදමක 2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට ළඩිුවටි නිහ 14 ක් දනුදන් වහ භල්තු ුවරිිළටිඹ 

ළඩිුවටි නිහදණ වහ ත්යභ ළඩිුවටි නිහදණ නඩමකතු විඹදම් ලදඹන් රු. මි. 13.580 ක් ළඹ 

ය ඇත්. 

 

අනු අාංකය ලෆඩිහිටි  සලළවය බළ දුන් ප්රතිඳළෙන රු. 

1 ිළටඵළේදය දෆයාංර ළඩිුවටි නිහඹ 796,828.17 

2 දඵපිළටිඹ ළඩිුවටි නිහඹ 2058,153.02 

3 ඉඹුරන්දණ්ඩ ළඩිුවටි නිහඹ 262,000.00 

4 ගුරුළුදඳොත් යආ ළඩිුවටි නිහඹ 611,850.00 

5  උඩුනුය ළඩිුවටි නිහඹ 1,509,000.00 

6 භළදිරි් රිඹ භහිළඹ දන ළඩිුවටි නිහඹ 241,657.00 
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7.2.10. ලෆඩිහිටි නලරම කෆඳකරු ක්රමය 

දේය ඹ වහ විදේය ඹ දහනඳතීන්දේ ධන ඳරිත්හඹන් නිසි දර ශභනහයආඹ යමින් සිදු යනු 

රඵන ළඩිුවටි තයආ ළඳරු ළඩටවන ම්ඵන්ධීයආඹ කිරීභ.  දම් ඹටදමක ්රතිරහිමන් 45 ක් 

දනුදන් මුදල් රඵහ  ජභට ටු තු ය ඇත්.  එි න් ්රතිරහභීන් 10 දදදනකු වහ 

ඳරිත්හය ීමන්දේ ළභළමකත් භත් රු. 500 ඵළ් න් ද ්රතිරහභීන් 35 දදදනකු වහ රු. 250 ඵළ් න් ද 

දනු රළද . 

 

7.2.11. වහලයාං ැසරීයළ වශළ නධළර බළ දීම 

ඹ අවුරුදු 60 ට ළඩි, අඩු තදහඹම්රහභී දජසප පුයළසිඹන් උදදහ සඹාං ැකකිඹහ වහ තධහය 

රඵහ ජභ සිදු යන අත්ය එඹ උඳරිභඹ රු. 20000ය- ට ඹටමක ්රදහනඹ යනු රළද .  දම් ඹටදමක 

2016 දදළම්ඵර් 31 දින න විට ්රතිරහභීන් 209 දදදනක් අත්දර් රු. මි. 3.995  මුදරක් ්රදහනඹ 

දොට ඇත්. 

 

 7.2.12.ජහත්න්ත්ය ළඩිුවටි දින ළභරුභ 

 

“ළඩිුවටි අි තිහසිම් සුයක්ෂිත් දවටක් ”ඹන දමකභහ ඹටදමක 2016 ළඩිුවටි ළභරුම් දින උමකඹ 

2016.10.01 දින රු අභහත්තුභහදේ ්රධහනමකදඹන් වහ දිි දන් නන් දදසින් ඳළමිස  

ළඩිුවටිඹන්දේ වබහ් මකදඹන් ඳමකන්නට දඹදුන අත්ය ඒ වහ ළඹ ව මුදර රු. මි. 11 කි.  

  

7  නහමකත්න්ඩිඹ දජසප පුයළසි ඵර භණ්ඩරඹ 562,082.74 

8 ජඹර්ධන භරු ළඩිුවටි නිහඹ 48,875.00 

9 යමකභ ළඩිුවටි නිහඹ 2,500,000.00 

10 මීරිභ ළඩිුවටි දිහ භධසථහනඹ 100,000.00 

11 ඵටුවය ළලිදේරිඹ ළඩිුවටි මිති 
දොඩනළ් ල්ර 

934,357.81 

12 ඳළයකුම් ළඩිුවටි නිහඹ දඳොදශොන්නරු 574,469.20 

13 ිළටඵළේදය දෆයාංර ළඩිුවටි නිහඹ 1,850,000.00 

14 දොටදදවය දිහ සුැකකුම් භධසථහනඹ 39,934.53 

15 භල්තු ුවරිිළටිඹ ළඩිුවටි නිහදණ වහ 
ත්යභ නඩමකතු විඹදම් 

1,518,792.53 

 මුළු වියෙම 13,580,000.00 
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08.ජළතික වමළජ වාංලර්ධන නයත්නය 
  

8.1 ශෆඳින්වීම 
 

භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ ඹටදමක ක්රිඹහමකභ න ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹ භහජ ළඩ ( Social Work ) ිළිඵ අධහඳනඹ රඵහදදන ශ්රීරාංහදේ ඇති එභ යහජ 

අධහඳන තඹත්නඹ දේ. 1992 අාං 41 දයන ඳහර්ලිදම්න්තු ඳනත් භ් න් ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹ නමින් උස අධහඳන තඹත්නඹක් දර සථහිළත් ව දභභ තඹත්නඹ 1978 අාං 16 දයආ 

විලසවිදහර ්රතිඳහදන දොමින් බහ ඳනදමක 25 ඒ න්තිඹ ඹටදමක උඳහධි ිළරිනළමීභට ඵරඹ ඇති 

තඹත්නඹක් දර 2005 ර්දණ ජ ්රහලඹට ඳමක ය ඇත්. 2008 ර්දණ ජ දභභ තඹත්නඹ දතින් 

භහජ ළඩ ිළිඵ ලහසත්රඳති උඳහධි ඳහපභහරහ ඳමකහදන ඹහභ වහ විදලේ ළට් ඳත්රඹක් 

භන්න් අනුභළතිඹ රඵහ ජ ඇත්.2013 ර්දර් ද ශ්රී රාංහදේ ්රථභයට සිාංවර, දදභශ, ඉාංග්රීසි ඹන බහහ 

්රිමකදඹන් උඳහධි ඳහපභහරහ තයම්බ කිරීභ ද දභභ තඹත්නඹ භන්න් සිදු ය ඇත්. භහජ දේහ 

විදහරඹ, පුහුණු, භහජ ාංර්ධන ්රතිඳමකති ඳර්දණආ වහ ්රහලන, ඳරිඳහරන ව මුදල් අාංලඹ දර 

්රධහන අාංල වත්යකින් ු ක්ත් ර්ත්භහනදණ ජ දභභ තඹත්නඹ ක්රිඹහමකභ දේ.  

 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ භ් න් දොශම ්රධහන හර්ඹහරඹ වහ ්රහදේය ඹ ඇති 

අනුයහධපුය,වම්ඵන්දත්ොට, අම්ඳහය වහ කිලිදනොච්ිතඹ ඹන භහජ ළඩ පුහුණු, ඳර්දණආ වහ ක්දේත්ර 

ඉදනුම් භධසථහන දක්න්ද්ර යනිමින් ලහසත්රඳති උඳහධි ඳහපභහරහ , ලහසත්රදේ ජ උඳහධි ඳහපභහරහ, 

උස ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ , ඩි නදරපභහ වහ වතිඳත්ර ඳහපභහරහ ද, ළටුම් ශභනහයආඹ, 

නහඹමකඹ, න්නිදේදන කුරත්හ ර්ධනඹ, ක්රභථ ශභනහයආඹ, මලි භදනපවිදහමකභ 

උඳදේලනඹ වහ හඳෘති ශභනහයආඹ ළනි දටිහීමන අතුරු ෘමකතීඹ පුහුණු ඳහපභහරහද 

ඳමකහදන ඹනු රළද . මීට අභත්ය යහජ ්රතිඳමකති දොඩනළාංවීභ වහ අල හීමන ලදඹන් 

ළදමක ඳර්දණආ වහ පුහුණු ටු තු වඳුනහදන ඒහද ක්රිඹහමකභ යනු රළද .  
  

්රහදඹප්  පුහුණු වීම්ද ඇතුරමක ඉවත් ඳහපභහරහර ගුආහමකභ ඵ වහ අදහර ඵ ඉත්හ ඉවර 

භට්ටභ ඳතින අත්ය දභභ ඳහපභහරහ වළදෆර උඳහධිධහරීන් සිඹු  දදනහභ ැකකිඹහ නිු ක්තිි න් දේ. 

ඉන් 6.4%ක් විදේය ඹ විලසවිදහරඹන්ුව ැකකිඹහර දභන්භ අර්ධ වහ පර්ආ ශිමක රඵහ ඳලසනහමක 

උඳහධි අධඹන ටු තු ර නියත්වී ඇති දවි න් දභභ තඹත්නදණ කිසිදු උඳහධිධහරිදඹකු යජඹට 

ඵයක් වී දනොභළති ඵළේ නිරික්ෂආඹ දේ.   
  

තඹත්නදණ ාංවිධහනහමකභ යුවඹ 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නදණ ඳහර බහ එුව ාංවිධහනහමකභ යුවඹ තුර ඳහරන අධිහරිඹ 

න අත්ය ඒ ඹටදමක අධඹන ටු තු භණ්ඩරඹ සිඹළුභ අධඹන ටු තු ම්ඵන්ධ ක්රිඹහයනු 

ඇත්.  

එභ අාංල 04 නම්, 
 

01. ශ්රී රාංහ භහජ දේහ විදහරඹ 

02. භහජ ාංර්ධන ්රතිඳමකති, ඳර්දණආ වහ ්රහලන අාංලඹ 

03. පුහුණු අාංලඹ 

04. ඳහරන වහ මුදල් අාංලඹ 
 

ඉවත් අාංල 4 න් අධඹන අාංල දර ක්රිඹහමකභ න භහජ දේහ විදහරඹ  ,පුහුණු අාංලඹ  වහ භහජ ාංර්ධන 

්රතිඳමකති  ,ඳර්දණආ වහ ්රහලන ඹන අාංල 3 ුව ඳමකන ළඩටවන්  වහ එුව ්රතිඹ ඳවතින් දක්හ ඇත්.  



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

53 

8.2 ක්රියළකළරකම් ශළ ප්රගතිය 
 

8.2.1 වමළජ සවේලළ විෙළසයහි ලෆඩවටශන් 
  

 

අනු අාංකය ලළඳෘතිසය නම ප්රතිළීනන් වාං්ළල කළය 

1. 

භහජ ළඩ ිළිඵ ලහසත්රඳති උඳහධිඹ  

(2015ය2017) - ඉාංග්රිසි භහධඹ 

 

15 
2015.05.08  -

2017.05.30 

2. 
භහජ ළඩ ිළිඵ ලහසත්රඳති උඳහධිඹ  

(2016ය2018) - ඉාංග්රිසි භහධඹ 
17 

ඵහ ළනීභට 

අද නක්ෂිත්ඹ. 

3. 

භහජ ළඩ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ය භහජ ළඩ 

ිළිඵ උස ඩි නදරපභහය භහජ ළඩ ිළිඵ 

ලහසත්රදේ ජ උඳහධිඹ  

(2013ය2017) - ඉාංග්රීසි භහධඹ  

 A ව B ණ්ඩහඹභ 

96 
2013.07.30 – 

2017.06.30 

4. 

භහජ ළඩ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ය භහජ ළඩ 

ිළිඵ උස ඩි නදරපභහය භහජ ළඩ ිළිඵ 

ලහසත්රදේ ජ උඳහධිඹ  

(2014ය2018) – සිාංවර,දදභශ,ඉාංග්රීසි භහධඹ  

 

112 
2014.07.30 – 

2018.06.30 

5. 

භහජ ළඩ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ය භහජ ළඩ 

ිළිඵ උස ඩි නදරපභහය භහජ ළඩ ිළිඵ 

ලහසත්රදේ ජ උඳහධිඹ  

(2015ය2019) – සිාංවර,ඉාංග්රීසි වහ දදභශ 

භහධඹ  

 

100 
2015.08.03 – 

2019.07.22 

6. 

භහජ ළඩ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ය භහජ ළඩ 

ිළිඵ උස ඩි නදරපභහය භහජ ළඩ ිළිඵ 

ලහසත්රදේ ජ උඳහධිඹ  

(2016ය2020) – ඉාංග්රීසි භහධඹ 

 

45 2016-2020 

7. ාංඥහ බහහ ඳරිර්ත් ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 50 

2016.09.26-

2017.09.27 

 

8. 
දභපධහනි භහජ ළඩ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ 
40 

ශි ලිඹහඳදිාංිතඹ 

සිදුදේ. 

9. 
භහජ ළඩ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ (ති අන්ත්) 

සිාංවර භහධඹ 
40 

ශි ලිඹහඳදිාංිතඹ 

සිදුදේ. 

10. 
භහජ ළඩ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ (භහජ 

දේහ නිරධහරීන් වහ) සිාංවර භහධඹ 
35 

යන්න 

භධසථහනඹ 

භහයම්බ 

උමකඹ 

ඳළළමකවීභට 

නිඹමිත්ඹ. 
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8.2.2 පුහුණු අාංසය ලෆඩවටශන් 
 

8.2.2.1  ඩිේසෝමළ ලෆඩවටශන් 
 

අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම කළය 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

ඳලත්ලන ෙ 

නයත්නය 

1. 
උඳදේලනඹ ිළිඵද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

2015ය2017 (අම්ඳහය) 
භහ 18 28 

අම්ඳහය පුහුණු 
භධසථහනඹ, ජහති 
භහජ ාංර්ධන 
තඹත්නඹ  

2. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ උස ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(සිාංවර වහ දදභශ භහධඹ) 2014ය2016 
භහ 18 

සිාංවර 14 

දදභශ 16 

ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ  

3. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ (සිාංවර 

භහධඹ) ත්රහ 2015ය2017 
භහ 18 50 

ත්රහ, අනුයහධපුය 
පුහුණු භධසථහනඹ, 
ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ  

4. 

උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(දොශම) 1 ණ්ඩහඹභ 2015ය2017 (සිාංවර 

භහධඹ) 

භහ 18 34 
ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ 

5. 

උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(දොශම) 2 ණ්ඩහඹභ 2015ය2017 (සිාංවර 

භහධඹ) 

භහ 18 31 
ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ 

6. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(දොශම) 2014ය2016 (දදභශ භහධඹ) 
භහ 21 56 

ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ 

7. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(භඩරපු) 2015ය2017 (දදභශ භහධඹ) 
භහ 21 45 

ඉ නස ශ්රී රාංහ 
තඹත්නඹ භඩරපු 

8. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(වුනිඹහ) 2015ය2017 (දදභශ භහධඹ) 
භහ 21 45 

ග්රහමීඹ ාංර්ධන 
තඹත්නඹ, වුනිඹහ 

9. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ 

 ඳහපභහරහ (අම්ඳහය) 2015ය2017 (දදභශ භහධඹ) 
භහ 18 45 

අම්ඳහය පුහුණු 
භධසථහනඹ, ජහති 
භහජ ාංර්ධන 
තඹත්නඹ  

10. 
ළඩිුවටි ැකයආඹ ිළිඵද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

(අනුයහධපුයඹ) 
භහ 18 45 

ත්රහ, අනුයහධපුය 
පුහුණු භධසථහනඹ, 
ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ  

11. 

්රජහ ඳහද  විදලපධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ 

නිරධහරීන් දනුදන් ්රජහ ඳහද   ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ 2015ය2016 (සිාංවර භහධඹ) 

භහ 21 44 
්රජහ ඳහද විදලපධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තු, 
දඵොැකල්ර  

12. 

්රජහ ඳහද  විදලපධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ 

නිරධහරීන් දනුදන් ්රජහ ඳහද   ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ 2016ය2017 (සිාංවර භහධඹ) 

භහ 21 47 
්රජහ ඳහද විදලපධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තු, 
දඵොැකල්ර  

13. 

්රජහ ඳහද  විදලපධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ 

නිරධහරීන් දනුදන් ්රජහ ඳහද   ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ 2016ය2017 (දදභශ භහධඹ) 

භහ 21 17 
්රජහ ඳහද විදලපධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තු, 
දඵොැකල්ර  

14. 
ෘේධවිදහ වහ ළඩිුවටි ැකයආඹ ිළිඵද 

ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ (යන්න)   
භහ 18 37 

යන්න පුහුණු 
භධසථහනඹ, ජහති 
භහජ ාංර්ධන 
තඹත්නඹ  
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අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම කළය 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

ඳලත්ලන ෙ 

නයත්නය 

15. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ද ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ (නුය) 

2015ය2017  
භහ 18 40 

ිළිභත්රහ ග්රහභ 
ාංර්ධන, පුහුණු වහ 
ඳර්දණආ තඹත්නඹ  

16. 
ශභහ තයක්ආඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ  2016ය2018 
භහ 18 44 

අම්ඳහය පුහුණු 

භධසථහනඹ  

17. 
ශභහ තයක්ආඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ  2016ය2018 
භහ 18 42 දභොආයහර  

18. 
ශභහ තයක්ආඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ  2016ය2018 
භහ 18 40 භඩරපු  

19. 
ශභහ තයක්ආඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ  2016ය2018 
භහ 21 40 කිලිදනොච්ිතඹ  

20. 
ශභහ තයක්ආඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ 

ඳහපභහරහ  2016ය2018 
භහ 21 40 

ත්රහ පුහුණු 

භධසථහනඹ   

21. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

2016ය2018  
භහ 21 40 පුමකත්රභ   

22. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

2016ය2018 - සිාංවර 
භහ 21 50 ජහති භහජ 

ාංර්ධන තඹත්නඹ 

23. 
උඳදේලනඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහ ඳහපභහරහ 

2016ය2018 - දදභශ  
භහ 21 50 ජහති භහජ 

ාංර්ධන තඹත්නඹ 

 

8.2.2.2 සලනත් ලෆඩවටශන්  

අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

ඳලත්ලන ෙ 

වහථළනය 

1. 

තසිඹහනු ඳදනදම් මුරහධහය භත් ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නදණ උඳදේලන විඹ ඉළන්වීභ 
සිදුයන අධඹන හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු කිරීදම් 
ළඩමුළු  

 
20 

ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ  

2. 
භහජ ැකයආඹ ිළිඵද හඳෘතිඹක් තයම්බ කිරීභ  
(UNICEF)  

52 
ෆල්ර, ආ 
ළම්ඳස තඹත්නඹ   

3. 
භහජ ැකයආඹ ිළිඵද හඳෘතිඹක් තයම්බ කිරීභ  
(UNICEF)  

50 
ෆල්ර, ආ 
ළම්ඳස තඹත්නඹ   

4. 
භහජ ැකයආඹ ිළිඵද හඳෘතිඹක් තයම්බ කිරීභ  
(UNICEF)  

50 
උවන ්රහදේශිඹ 
දල්ම් හර්ඹහරඹ    

5. 
භහජ ැකයආඹ ිළිඵද හඳෘතිඹක් තයම්බ කිරීභ  
(UNICEF)  

32 
නුයඑිඹ ්රහදේය ඹ 
දල්ම් හර්ඹහරඹ 

6. 
භහජ ැකයආඹ ිළිඵද හඳෘතිඹක් තයම්බ කිරීභ  
(UNICEF)  

204 

අම්ඳහය ්රහදේය ඹ 
දල්ම් හර්ඹහරඹ 
වහ භඩරපු 
්රහදේය ඹ දල්ම් 
හර්ඹහරඹ 

7. 
ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ වහ තසිඹහනු ඳදනභ 
එක් ඳමකනු රඵන පුහුණු ඳහපභහරහ  
 

45 
පුහුණු භධසථහනඹ, 
ඳළරමකත් 

8. 
- එභ - 

33 
ශභනහයආ 
ාංර්ධන වහ පුහුණු 
තඹත්නඹ, ක්ළල්ර  
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අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

ඳලත්ලන ෙ 

වහථළනය 

9. 
- එභ - 

18 
ශභනහයආ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ, 
ඳසය  

10. 
ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ වහ තසිඹහනු ඳදනභ 
එක් ඳමකනු රඵන පුහුණු ඳහපභහරහ  
 

30 

ඳර්දණආ ව පුහුණු 

භධසථහනඹ, 

ගුරුත්රහ, 

ත්ළන්දන්කුඹුය (නුය) 

11. 
- එභ  -  

30 

ඹම පුහුණු 

භධසථහනඹ, 

හරිඹදඳොශ  

12. 
- එභ  -  

40 

පුමකත්රභ, කුරුආෆර 

වහ භහත්දල් දිස්රික් 

ර ඳමකහ ඇත්.  

13. 

- එභ  -  

-  28 

කිලිදනොච්ිතඹ, 

මුරතිේ, ඹහඳනඹ, 

ේනිඹහ වහ 

භන්නහයභ දිස්රික් 

තුර ඳමකහ ඇත් 

14. 
- එභ  -  

38 

භහත්ය වහ 

වම්ඵන්දත්ොට 

15. 

්රජහ විඳර්ඹහයඹන් වහ ව ඹවඳහරනඹ වහ 

්රජහත්හන්්රි අඹඹන් ිළිඵ දටිහීමන පුහුණු 

ළඩටවන - මර අනුග්රවඹ - සදරපම් ඳදනභ භන්න් 

දයන ර ජ. මුළු විඹදභ රු. 810,446.82 

80 

2016.01.18 සිට 

2016.11.30 දක්හ 

ඳමකන ර ජ.  

16. 
අධඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ පුහුණු ළඩමුළු  

26 

2016.09.28 වහ 29 

ද නයහදදස ඹ විලස 

විදහරඹ  

17. 

අධඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ ශභහ ැකයආඹ 

ිළිඵ එක්දින ළඩටවන  20 

ශභහ යක්ආ 

අධිහරිඹ  



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

57 

අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 

ඳලත්ලන ෙ 

වහථළනය 

18. 

තනහර්ඹ දන්ට්පුල්දල් භවත්හ විසින් භහජ ළඩ 

ඳරිනඹ තුශ ලක්තිඹ ඳහද ිළවිසුභ ඹටදමක දේලනඹක් 

ඳළළමකවීභ  

30 

ජහති භහජ 

ාංර්ධන තඹත්නඹ  

 

8.2.2.3 සකටිකළීමන පුහුණු ලෆඩවටශන් 

 

අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම කළය 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 
ඳලත්ලන ෙ වහථළනය 

1. 
මලි උඳදේලන කුරත්හ - 
දටිහීමන පුහුණු ළඩටවන  

2016.01.30, 
2016.02.01 වහ 
2016.02.02 

60 

කිලිදනොච්ිත පුහුණු 
භධසථහනඹ   

 

2. 
හර්ඹහර ශභනහයආ ඳරිඳහරනඹ වහ 
ඳරිආ හක්යත්හඹ ඉවශ නළාංවීභ  

2016.06.29,30 

වහ 07.01 28 
ජහති භහජ 
ාංර්ධන තඹත්නඹ 

3. 

ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක  

කුරත්හ ාංර්ධනඹ ිළිඵ 

දටිහීමන පුහුණු ඳහපභහරහ   

2016 .08.18 වහ 

19 දදදින  

 

44 

අනුයහධපුය ත්රහ 

්රහදේය ඹ පුහුණු 

භධසථහනඹ  

4. 

ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක  

කුරත්හ ාංර්ධනඹ ිළිඵ 

දටිහීමන පුහුණු ඳහපභහරහ   

2016.08.24 වහ 

25 දදදින  

 

50 

කිලිදනොච්ිතඹ 

්රහදේය ඹ පුහුණු 

භධසථහනඹ 

5. 

ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක  

කුරත්හ ාංර්ධනඹ ිළිඵ 

දටිහීමන පුහුණු ඳහපභහරහ   

2016.09.01 වහ 

02 දදදින  

 

50 

අම්ඳහය ්රහදේය ඹ 

පුහුණු භධසථහනඹ 

6. 

ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක  

කුරත්හ ාංර්ධනඹ ිළිඵ 

දටිහීමන පුහුණු ඳහපභහරහ (දින 02)  

2016.09.01 වහ 

02 

 

50 

අම්ඳහය ්රහදේය ඹ 

පුහුණු භධසථහනඹ 

7. 

ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ෂආ භණ්ඩරදණ 

නිරධහරීන්දේ හර්ඹක්ෂභත්හඹ ව 

පරදහයීත්හඹ ඉවශ නාංහ ළනීභ වහ 

පුහුණු ළඩමුළු 

2016.09.02 

 
75 

ජහති භහජ 

ාංර්ධන තඹත්නඹ  

8. 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන නිරධහරීන් දවහ 

පුහුණුරුන් පුහුණු කිරීදම් ළඩමුළු  

2016.10.03 සිට 

05 දක්හ 

 

40 

ළශස ඹ 

විශ්රහමිි න්දේ 

නිහඩු නිදක්ත්නඹ 

9. 

ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක 

කුරත්හ ාංර්ධනඹ ිළිඵද 

දටිහීමන පුහුණු ළඩමුළු  

2016.10.06 වහ 

07 

 

40 

අට්ටහරච්දච්න 

්රහදේය ඹ දල්ම් 

හර්ඹහරඹ  

10. භදනපවිදහමකභ උඳදේලනඹ වහ 2016.10.18 සිට 

24 දක්හ 50 
දඳොලිස විදලේ හර්ඹ 

ඵරහ පුහුණු ඳහර, 



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

58 

අනු අාංකය ඳළඨමළළසශ නම කළය 
ප්රතිළීනන් 

වාං්ළල 
ඳලත්ලන ෙ වහථළනය 

ක්රභථ ශභනහයආඹ ිළිඵ 

දටිහීමන පුහුණු ළඩමුළු  

ටුකුරුන්ද  

11. 

 - එභ   -  

2016.11.07 සිට 

09 දක්හ 

 

42 

ළශස ඹ 

විශ්රහමිි න්දේ 

නිහඩු නිදක්ත්නඹ 

12. 
ක්රභථ ශභනහයආඹ වහ නහඹමක 

කුරත්හ ාංර්ධනඹ  
2016.08.04, 05    47 

යන්න පුහුණු 

භධසථහනඹ 

13. 
ඳහල් ඳේධතිඹ තුශ භදනො ස හභහජීඹ 

භළදිවමකවීභ. 
2016.11.28 150 

සුදම්ධ භවහ විදහරඹ, 

හරහ  

14. 
ඳහල් ඳේධතිඹ තුශ භදනො ස හභහජීඹ 

භළදිවමකවීභ. 
2016.11.29 100 

භහනධී භවහ විදහරඹ, 

අයආහඹ. 

 

8.2.3 වමළජ වාංලර්ධන ප්රතිඳත්ති, ඳර්සයම ශළ ප්රකළන අාංසය ලෆඩවටශන් 

 

අනු අාංකය ලළඳෘතිසය නම ප්රතිළීනන් වාං්ළල කළය 

1. 
පුමක වසුන 
(News Letter) 

ශිි න්, ඳර්දණි න් ව 

අධඹන හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 

අදනකුමක අදහශ ිළරිස. 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ  

2. 
Sri Lanka Journal of Social 
Work 2016 

ශිි න්, ඳර්දණි න් ව 

අධඹන හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 

අදනකුමක අදහශ ිළරිස. 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ 

3. 

හර්ෂි ලහසරීඹ ාංග්රවඹ 
2016 (Annual Faculty 
Publication) 

ශිි න්, ඳර්දණි න් ව 

අධඹන හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 

අදනකුමක අදහශ ිළරිස. 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ 

4. 

දඳොදු ්රහවන දේහන්ුව  ජ 
හන්ත්හන්ට සිදුන අත්ය 
රට දොදුරුවීභ, ඒ වහ ව 
ඉඩඩ වහ ්රතිනහය ිළිඵ 
දොඹහඵළීමදම් ඳර්දණආඹ 

සිඹු භ ශ්රී රහාංකි ්රජහ වහ 

භසථ හන්ත්හ ්රජහ 

2015 භළි  සිට 2016 

දදළම්ඵර් දක්හ 

5. 

භවජනහධහය ිළරිනළමීදම්  ජ 

අද නක්ෂිත් අලත්හන් වහ 

අිමදඹප වදුනහළනීදම් 

ඳර්දණආඹ. 

්රතිඳමකති ම්ඳහදඹන් වහ ශ්රී 

රාංහදේ දදන සිඹු භ 

භවජනහධහයරහභීන් 

2015 ජුනි සිට 2016 

දඳඵයහරි දක්හ 

6. 

 

 

 

නත්න දටලිනහට රහ 

ඳවුල් යුවඹ දදයුව යනු 

රඵන ඵරඳෆභ ිළිඵ දොඹහ 

ඵළීමදම් ඳර්දණආඹ. 

 

රඳහුවනී භහධ තඹත්න ර 

නිරධහරීන්, ජහති භහජ 

ාංර්ධන තඹත්නදඹුව අධඹන 

හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ශිඹන් ව 

ක්දේත්රදණ දනමක අදහශ 

නිරධහරීන් 

2015 දනොළම්ඵර් සිට 

2016 දදළම්ඵර් 

දක්හ 

7. 

තීය ඟයහ (Sri Lanka 

Journal of Social 

Development) 

ශිි න්, ඳර්දණි න් ව 

අධඹන හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 

අදනකුමක අදහශ ිළරිස. 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ 
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අනු අාංකය ලළඳෘතිසය නම ප්රතිළීනන් වාං්ළල කළය 

8. 

ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹ වහ හර්ත්හ 

ිතත්රඳටිඹක් ළීමභ.  

ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නඹ වහ අදනකුමක ඵහුවය 

තඹත්න 

2016 ජනහරි සිට 

දඳඵයහරි  දක්හ 

9. 

ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නදණ ්රහදේය ඹ 

භධසථහන ඉරක් ය 

නිමින් ඒහදණ ක්රිඹහමකභ 

න ඳහපභහරහ ිළිඵ 

සිදුකිරීභට අද නක්ෂිත් 

අලත්හ ත්ක්දේරු 

ජහති භහජ ාංර්ධන 

තඹත්නදඹුව අධඹන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වහ ්රහදේය ඹ 

භධසථහනඹන්ුව ඉදනුභ රඵන 

සිඹු භ ශි ශිහන් 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ 

10. 

නහරි රහඳඹ තුශ 

ජීමකන ඹහනඹන් ිළිඵ 

මික්ආඹ (ඵසනහුවය 

ඳශහත්) 

දොශඔ නයදණ විථි ඹහනඹන් 

වහ දරුන් 
2017 දඳඵයහරි 

11. 

ග්රහමීඹ දිිඳුභ අභ කිරීභ 

වහ භෘේධි ාංර්ධන 

ළඩටවදනුව පරදහයීත්හඹ 

දඵඳු ද ඹන්න ිළිඵ 

දොඹහ ඵළීමදම් ඳර්දණආඹ  

සිඹු භ ශ්රී රහාංකි ්රජහ 2017 ජුනි 

12. 

භහජ විඵර ළන්වීදම් වහ 

සුබහධන අභහත්ාංලඹ භන්න් 

ඳමකහදන ඹනු රඵන 

ෘමකතීඹ පුහුණු භධසථහන 

ර ක්රිඹහමකභ න විවිධ 

ෘමකතීඹ පුහුණු 

ඳහපභහරහන්ුව පරදහයීත්හඹ 

දදේද ඹන්න ිළිඵ 

දොඹහඵළීමදම් ඳර්දණආඹ 

භහජ විඵර ළන්වීදම් වහ 

සුබහධන අභහත්ාංලඹ භන්න් 

ඳමකහදන ඹනු රඵන ෘමකතීඹ 

පුහුණු භධසථහනඹන්ුව 

ඳරිඳහරන වහ අධඹන නිරධහරීන් 

ව එුව ඉදනුභ රඵන සිඹු භ 

ශි ශිහන් 

2016 ජනහරි සිට 

දදළම්ඵර්  දක්හ 

13. 

කුඩු දයපගීන්දේ ඳවුල් 

වහ සුබහධනඹ ිළිඵ 

මීක්ආඹ 

අනුයහධපුය දිස්රික්දණ කුඩු 

දයපගී ඳවුල් 

2016 ඔක්දත්පම්ඵර් 

සිට 2017 

ඔක්දත්පම්ඵර් දක්හ 

 

8.6 සලනත් ලෆඩවටශන්  

8.3.1 ජළතික වමළජ වාංලර්ධන නයත්නයට අයත් සීදුල සගොඩනෆඟිල් ඉදිරීමම 
 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹට සීරය දොඩනළ් ල්රක් ඉඳිකිරීභ වහ භහජ විඵරළන්වීම් වහ 

සුබහධන අභහත්හාංලදඹුව භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තුට අඹමක ීමදූදුව ිළුවටි ඉඩදභන් 

දවක්ටඹහර් 2.1493 (අක්ය 05 රඩ් 01 ඳර්නස 9.08) දොටක් රඵහදන ඇත්. දභුව න 

දොඩනළ් ලි ාංකීර්ආඹ ඉඳිකිරීභ වහ රුිළඹල් ිහලිඹනඹක් වහ අභහත් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ 

 ජ ඇති අත්ය 2017 ර්ඹ දනුදන් රු.මිලිඹන 500 බහණ්ඩහහය ්රතිඳහදන දන්ය ඇත්. 

දොඩනළන්ලි ාංකීර්ආඹ ඉදිකිරිදම් ්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ තයම්බ ය ඇත්. 

8.3.2 රීළිසනොච්චි ප්රළසේය ය පුහුණු මධවහථළන ඇරීම 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ භ් න් ඳඹනු රඵන ඳහපභහරහ ග්රහමීඹ ්රදේලඹන්ුව හ නත් කිරීදම් 

අයමුස න් ්රහදේය ඹ පුහුණු භධසථහන තයම්බ කිරීභ සිදුදේ. දම් න විටමක අනුයහධපුය දිස්රික්දණ 
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හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

60 

ත්රහ, අම්ඳහය දිස්රික්දණ වහ වම්ඵන්දත්ොට දිස්රික්දණ යන්න ්රහදේය ඹ පුහුණු භධසථහන 

තයම්බ ය ඇති අත්ය සිේන ්රහදේය ඹ පුහුණු භධසථහනඹ කිලිදනොච්ිත දිස්රික් දල්ම් හර්ඹහර 

දොඩනළන්ල්දල් ජ 2016 ජනහරි භ විෘත් යන ර ජ.  
 

8.3.3 ජළතික වමළජ වාංලර්ධන නයත්නසය උඳළධි ශළ ඩිේසෝමළ ප්රෙළසනෝත්වලය  

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නදණ 2016 ර්දණ උඳහධි වහ ඩි නදරපභහ ්රදහදනපමකඹ 2016.03.20 

දින ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයආ ජහත්න්ත්ය ම්භන්ත්රආ ලහරහදේ ජ ඳමකන ර ජ.දභුව ජ භහජ ළඩ 

ලහසත්රඳති උඳහධිධහරීන් 11ක් වහ භහජ ළඩ ලහසත්රදේ ජ උඳහධීධහරීන් 56 ක්ද උඳහධි වති ඳත්ර 

රඵහන්නහ ර ජ. එදභන්භ උඳදේලනඹ ිළිඵ ඩි නදරපභහධහරීන් 401 දදදනක්ද ඩි නදරපභහ වති 

ඳත්ර රඵහන්නහ ර ජ. 

 

8.3.4 ත්ළල ප්රළසේය ය පුහුණු මධවහථළනසය අලුත්ලෆඩියළල 
 

ත්රහ ්රහදේය ඹ පුහුණු භධසථහනදණ අු මකළඩිඹහ ටු තු සිදු ය අන් ඇති අත්ය දටිහීමන 

වහ දිගුහීමන පුහුණු ඳහපභහරහ ඳමකහදන ඹනු රළද . මීට අභත්ය ඵහුවය තඹත්න වහ පුේරි න් 

වහ දේලන ලහරහ වහ දන්හසි ඳවසුම් රඵහ ජභද සිදුයනු රඵි . 

 

8.3.5 නයත්නසයහි ඳලතින ත්නතුරු පුරේඳළඩු පිරවීම 
 

තඹත්නදණ අධඹන වහ අනධඹන හර්ඹ භණ්ඩරදණ ත්නතුරු පුය නඳහඩු 24 ක් ිළයවීභ වහ අල 

ටු තු ළරසුම් ය ඇත්. දම් වහ 2017 ර්ඹට ්රතිඳහදන ඉල්ු ම් දොට ඇත්. 

 

8.3.6 පුවහත්කළ ඳශසුකම් 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නදණ පුසත්හරඹ 20000 ට අධි භහජ ළඩ විඹඹ ම්ඵන්ධ 

ඳ රහලන වහ  රන්ථ එතුකින් භන්විත් ය  ර රාංහදේ ඇති විලහරත්භ භහජ ළඩ ම්ඳමක 

භධසථහනඹි . දභභ පුසත්හරදණ ඳතින දඳොමක ිළිඵ දත්ොයතුරු ඳරිආ ත් කිරීභ හර්ථ 

දර නිභ ය ඇත්. 

 

8.3.7 ඉාංග්රීසි භළළල ඉගෆන්වීසම් ලෆඩවටශන 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නදණ භහජ ළඩ ඩි නදරපභහ, උස ඩි නදරපභහ, ලහසත් රදේ ජ උඳහධිඹ 

වදහයන සිසුන් වහ නිතිඳත්හ ඉාංගී රසි බහහ ාංර්ධනඹ කිරීභට ඳාංති ඳළළමකදේ. ලහසත් රදේ ජ උඳහධිඹ 

තයම්බ වීභට ඳ රථභ භක් මුළුල්දල් ඉාංගී රසි බහහ ාංර්ධනඹ වහ ඩිනම් ඳහපභහරහක් (Intensive 

Course) ඳළළමකදන අත්ය සුදුසුම් ඇති දක් ඳශපුරුදු ඵහුවය වහ අබන්ත්ය ඉාංගී රසි උඳදේලරුන් 

දම් වහ දඹොදහ ඇත්. සිසුන්දේ අධඹන ඳහපභහරහ හර්ථ වළදෆරීභ වහ දඳොමකඳමක 

ඳරිය රනඹට වහ දනමක අධඹන අලත්හ වහ සිසුන්දේ ඉාංගී රසි බහහ දළනුභ ාංර්ධනඹ කිරීභ 

දභභ ඉාංගී රසි බහහ අධඹන ඳහපභහරහදේ අයමුආි . භහජ ළඩ ඩි නදරපභහ, උස ඩි නදරපභහ, 

ලහසත් රදේ ජ උඳහධිඹ වදහයන සිසුන්වට අල බහහ නිපුආත්හ භට්ටම්රට රහවීභට දම් ඉාංගී රසි බහහ 

අධඹන ළඩටවන භවමක දේ උඳහරී දේ.  

 

8.3.8 ප්රළසේය ය මධවහථළන වශළ පුවහත්කළ ඳශසුකම් 
 

තඹත්නදණ ත්රහ, අම්ඳහය, යන්න වහ කිලිදනොච්ිත ්රහදේය ඹ භධ් ඹසථහන වහ කුඩහ පුසත්හරඹක් 

ඵළන්න් තයම්බ ය ඇත්. දභභ පුසත්හර ටු තු අධීක්ආඹ ව බහණ්ඩ දල්නත් කිරීභ 

තඹත්නදණ  පුසත්හරඹ වහ ඵඩහ අාංලඹ භන්න් සිදුනු ඇත් 
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8.3.9 වමළජ වාංලර්ධන නයත්නය ශ්රී ජයලර්ධනපුර විහල විෙළය වමඅ අනුබේධ වීම 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදහරඹට අනුඵේධවීදම් ක්රිඹහලිඹ තයම්බ 

වී ඇති අත්ය ඉදිරිදණ ජ තඹත්න දද අත්ය ඇතියන්නහ අදඵපධත්හ ් විසුභක් භන්න් එභ ටු තු 

නිර ලදඹන් ඇයදමනු ඇත්. 

 

8.3.10 විසේ ලළඳෘති  

ශඳුනළ සනොගත්  සෙන්ගත් ලකුගඩු සරෝගීන්සේ ඳවුල් සුභවළධනය නාංලළීමම වශළ ගත්ශෆරී 

ක්රියළමළර්ග පිළිබ සවොයළබෆීමම  

 

ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ භ් න් ජනහධිඳති හර්ඹහරදණ මුර ්රතිඳහදන වහ 

ම්ඵන්ධියආඹ ඹටදමක ක්රිඹහමකභ යනු රඵන උක්ත් ඳර්දණආඹ 2016.11.01 දින සිට 

2017.06.30 දක්හ ක්රිඹහමකභ කිරිභට නිඹමිත්ඹ.   දභභ ඳර්දණආඹ අනුයහධපුය වහ දඳොදශොන්නරු 

දිස්රික්ඹන් දදදුව ්රහදේය ඹ ඳල්ම් දොට්පහල 10 ක් තශ්රදඹන් සිදු දදයමින් ඳතී.  

නිඹළදිඹට අනු දත්පයහ න්නහ රද ්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහලඹන් ඳවත් ඳරිදි දේ. 

අනුයහධපුය දිස්රික්ඹ - භළදච්ිතඹ, තිය නඳදන්, යමෆ, ඳදවිඹ, දවොදයොේඳත්හන, ඉඳදරපභ, 

නළදනුවය නුය ම් ඳශහත්, යහජහාංනඹ 

 

දඳොදශොන්නරු  - භළදිරි් රිඹ, ඇශවළය 

 

ඳර්දණආඹ වහ රුිළඹල් 2,538,250.00  මුදරක් දන් ය ඇති අත්ය 2016.12.31 න දිනට 

රුිළඹල් 159,681.33  මුදරක් විඹදම් ය ඇත්. 

 

2016.10.18 දින සිට 2016.12.31 දින ෙක්ලළ ප්රගතිය 
 

අනු 

අාංකය 

දිනය ක්රියළකළරකම 

1. 2016.10.18 ඳර්දණආඹට අදහශ මලි හච්ඡහ  

2. 2016.11.08.ය09ය10 නිඹමු ඳර්දණආඹ 

අනුයහධපුය දිස්රික්ඹ - ඳදවිඹ, භළදච්ිතඹ, අනුයහධුඳයඹ, 

දවොදයොේඳත්හන, තිය නඳදන්, ඉඳදරපභ, යහජහාංනඹ ්රහදේය ඹ 

්රහදේය ඹ දල්ම් දොට්පහල 

දඳොදශොන්නරු දිස්රික්ඹ - ඇශවළය, භළදිරි් රිඹ ්රහදේය ඹ 

දල්ම් දොට්පහල 

3. 2016.11.17 ඳර්දණආඹට අදහශ ්රලසනහලිඹ ස කිරීභ ම්ඵන්ධ මලි 

හච්ඡහ 

4. 2016.11.22 ඳර්දණආඹට අදහශ දමකත් එක්ැකස කිරිභ වහ අදහශ හච්ඡහජක් 

ඳළළමකවීභ 

5. 2016.11.24 ්රලසනහලිඹ ළීමභ ිළිඵ අදවස වහ දඹපජනහ රඵහ ළනීදම් 

ඳශමු උඳදේලන මිටු ැකසවීභ  

6. 2016.12.07 ඳර්දණආඹට අදහශ ්රලසනහලිඹ ිළිඵ භළදච්ිතඹ ්රහදේය ඹ 

දල්ම් හර්ඹහරදණ අදහශ නිරධහරීන්දේ වබහ් මකදඹන් 



 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

හර්ඹ හධන හර්ත්හ - 2016 

62 

විදලේ හච්ඡහක් ඳළළමකවීභ 

7. 2016.12.08ය09 ්රලසනහලිඹ පර් ඳරීක්හට රක් කිරීභ 

ඳදවිඹ, භළදච්ිතඹ, යමෆ, නළදනුවය නුයම් ඳශහත්, 

දවොයේඳත්හන, තිය නඳදන්, ඉඳදරපභ, යහජහාංනඹ ්රහදේය ඹ 

දල්ම් දොට්පහල තයආඹ කිරිභ 

8. 2016.12.20ය21 ්රලසනහලිඹ පර් ඳරීක්හට රක් කිරීභ 

දඳොදශොන්නරු දිස්රික්ඹ - භළදිරි් රිඹ වහ ඇරවළය ්රහදේය ඹ 

දල්ම් දොට්පහල 

9. 2016.12.28 මික්ි න් වහ පුහුණු ළඩටවන - දඳොදශොන්නරු දිස්රික් 

දල්ම් හර්ඹහරඹ 
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09.ශ්රී ාංකළ වමළජ නරක්ම මඩලඩය 

9.1 ශෆඳින්වීම 
ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ 1996 අාං 17 දයආ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ ඳනත් ව 

1999 අාං 33 දයආ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ (ාංදලපධිත්) ඳනත් භ් න් සථහිළත් ය ඇත්. 

9.1.1 ක්රියළකළරිත්ලය 

1996 ර්දණදි භහජ දේහ අභහත්හාංලඹ ඹටදමක තයම්බ ක්රිඹහමකභ වු දභභ භණ්ඩරඹ 2010 

ර්දණ භළි  භ සිට මුදල් අභහත්හාංලඹ ඹටදමක ක්රිඹහමකභ විඹ. 2015.09.21 දින සිට භහජ 

විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්ාංලඹ ඹටදමක ක්රිඹහමකභ දේ. 

9.1.2  ලලවහථළපිත් අරමුණු 

 සඹාංැකකිඹහර නිු තු ත්ළනළමකත්න්ට ඔවුන් දඹපෘධ හරදණදි දවප ඔවුන් ඹම් 

අලක්නුත්හඹට ඳමකවු විට,එභ හරදණදි ඔවුන්ට භහජ යක්ආඹ ළරීමභ. 

 සඹාං ැකකිඹහර නිු තු ත්ළනළමකත්න් මිඹ් ඹ විට, ඔවුන්දේ ඹළදඳන්නන්ට වන ළරීමභ  

 සඹාං ැකකිඹහර  නිු තු ත්ළනළමකත්න්ට ඔවුන්දේ අදහශ ෘමකතීඹර දඹදදන දර දිරිභමක 

කිරීභ වහ ඔවුන්දේ වළකිඹහන් වහ දක්ත්හ ළඩිදිු ණු කිරීභ.  

 සඹාං ැකකිඹහර දඹදදන දර ත්රුආඹන් දිරිභමක කිරීභ වහ ඔවුන්දේ වළකිඹහන් වහ 

දක්ත්හ ළඩිදිු ණු කිරීභ  

 සුරුම්වීභ වහ ම්ඳමක ශභනහයආදණ ්රතිරහබ ිළිඵ සඹාං ැකකිඹහර නිු තු 

ත්ළනළමකත්න් දළනුමක කිරීභ ව හභහනදඹන් සඹාං ැකකිඹහර නිු තු ජීන ත්මකමකඹ 

ළඩිදිු ණු කිරීභ. 

9.1.3 කළර්ය භළරය 

යජදණ විශ්රහභ ළටු න දනොරඵන සඹාං ැකකිඹහ නිු ක්තිි න්, පුේලි අාංලදණ දේහ නිු ක්තිි න්, 

විදේල දේහ නිු ක්තිි න්, රහරුන් ත ජ දේහ නිු ක්තිඹන් දත් විශ්රහභ ළටු න වහ භහජ 

තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහරභඹ ක්රිඹහමකභ කිරිභ භණ්ඩරදණ හර්ඹබහයඹ දේ.  

9.1.4 ලෆටුේ ශළ වමළජ නරක්ම ප්රතිළභ සයෝජනළක්රමය 

යහජ විශ්රහභ ළටුඳට තයආඹ අල සිඹු දදනහ දත් භහජ තයක්ආ විශ්රහභ ළටු න ්රතිරහබ 

දඹපජනහරභඹ ක්රිඹහමකභ යමින් හභහජිි න්දේ දජසප පුයළසි භඹ සුයක්ෂිත් කිරීභ වහ 

භහසි විශ්රහභ ළටුඳ දභන්භ විශ්රහභ පර් අධිදණ ජ අර්ධ අඵරත්හ ්රතිරහබ, පර්ආ අඵරත්හ ්රතිරහබ, 

භයආ ඳහරිදත්පෂි තදි ්රතිරහබ වති යමින් ක්රිඹහමකභ දේ. 

9.1.4.1.  නලරමය කර ඇති සවේලළ ක්සේත්රයන් 

සඹාං ැකකිඹහ නිු ක්තිි න්, පුේලි අාංලදණ දේහ නිු ක්තිි න්, මඳහය දේහ 

නිු ක්තිි න්, විදේල ැකකිඹහ නිු ක්තිි න්, යහජ සථහිළත් භණ්ඩර දේහ නිු ක්තිි න්, 

රහරුන්, දේය ඹ වදරුන්, පජ ඳක්ඹ, ත ජහසින් ත ජ යහජ විශ්රහභ ළටුඳ ැකයආඹ 

අල අාංල දම් න විට තයආඹ ය ඇත්. 

9.1.4.2. ක්රියළත්මක කර ඇති සයෝජනළක්රම 

 ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරදණ විශ්රහභ ළටු න දඹපජනහරභඹන්ට අදහශ නිකුමක ය 

ඇති අාං 1464ය5 2006 ළ නත්ළම්ඵර් භ 22 න දිනළති අතිවිදලේ ළට් ඳත්රදණ වන් න 

"සුැකකුභ" දඹපජනහරභඹ ඹ අවුරුදු 18 මක 59 අත්ය, ළභට ක්රිඹහමකභ ය ඇත්. 
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 සුැකකුභ දඹපජනහරභඹට පර් ළරසුභක් දර ඹ අරුදු 18ට අඩු දරුන් උදදහ 

තයසහ පර් ළරසුම් භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහරභඹ ක්රිඹහමකභ ය ඇත්. 

 

9.1.4.3.  විශ්රළමලෆටුේ සයෝජනළ ක්රමසය ප්රතිළභ 

 ඹ අවුරුදු 60 සිට ජීවිත්හන්ත්ඹ දක්හ විශ්රහභ ළටුඳක්  

 දහඹඹහ විශ්රහමිදඹකු දර අවුරුදු 80 ම්පර්ආ වීභට දඳය මිඹ් ඹදවොමක  

 රත්රඹහ ජීමක සිටීනම් ඔහුට දවප ඇඹට විශ්රහමිනඹහට ඹ අවුරුදු 80 

නදත්ක් විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ළනිභට වළකිවීභ. 

 රත්රඹහ දනොභළතිනම් දහඹඹහදන් ඳසු උරුභරුන්ට දහඹඹහදේ 

නමින් ත්ළන්ඳමක ඇති ශුේධ දහඹ මුදර වහ දඳොිඹ තඳසු රඵහත් වළකිඹ.  

 සීරය අර්ධ අඵරත්හඹට ඳමකව විට ඹ අනු ළරප ඳහරිදත්පෂිඹක් ව නිඹමිත් ඳරිදි 

විශ්රහභළටුඳ 

 සීරය පර්ආ අඵරත්හඹට ඳමකව විට ඹ අනු ළරප ඳහරිදත්පෂි ශුේධ දහඹ මුදර භඟ 

දවප පර්ආ අඵරත්හඹට ඳමකව දින සිට ජීවිත්හන්ත්ඹ දක්හ දනු රඵන භහසි විශ්රහභ ළටුඳ  

 “තයසහ” දඹපජනහරභඹ ඹටදමක දරුන් දත් 5 ය ශිමකඹ, අ.දඳො.. (හයදඳශ) 

විලස විදහර ්රදේලඹ ඹන අසථහන්ර ජ විදලේ මර ්රතිරහබ රඵහ ජභ සිදුදදර්.  

 

9.1.4.4. සයෝජනළක්රමසය වළමළජිකත්ලය බළගෆනීම 

්රධහන හර්ඹහරඹ, භණ්ඩරදණ දිස්රික් හර්ඹහර, ්රහදේය ඹ දල්ම් හර්ඹහර, ග්රහභ නිරධහරින්, 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන නිරධහරින් වහ ඵරඹ ඳයන රද දනමක නිරධහරින් භන්න් හභහජිමකඹ රඵහ 

ත් වළකිඹ. 
 

9.1.4.5. ලළරික මුෙල් සගවීම  

රාංහ ඵළාංකු, භවජන ඵළාංකු, ජහති ඉතිරිකිරීදම් ඵළාංකු ඹන ඵළාංකු ර සිඹු භ ලහහ,ත්ළඳළල් 

හර්ඹහර, ඵරඹ ඳයන රද ග්රහභ නිරධහරීන්, ්රහදේය ඹ දල්ම් හර්ඹහර, දිස්රික් හර්ඹහර, 

භණ්ඩරදණ ්රධහන හර්ඹහරඹ භන්න් දවීම් ශ වළකිඹ. 
 

9.1.5 වමළජ නරක්ම ලෆඩවටශනක ප්රමු් අලත්ළලය  
 

2012 ර්ඹ නවිට ශ්රී රාංහදේ ඹ අවුරුදු 60 ඉක්භව ජනවන ්රතිලත්ඹ 12.2% ක් ව අත්ය, එභ 

ළඩිුවටිඹන් ාංහ 2,468,329 කි. දභභ ්රතිලත්ඹ 2041 න විට 24.9% දක්හ ර්ධනඹ න ඵ 

පුදයපථනඹ ය ඇත්. දභදර ජනවනදණ ළඩි ්රතිලත්ඹක් ළඩිුවටිඹන්වීභ දජසප 

පුයළසිඹන්ට, දරුන්ට, යජඹට, දභන්භ දඳොදුදේ ජන භහජඹට අිමදඹපඹක් නු ඇත්. යහජ 

්රතිඳමකති තුශ දම් ිළිඵ  විදලේ අධහනඹ දඹොමුය ළඩිුවටිඹන් දජ සප පුයළසිඹන් දර 

වඳුනහදන භහජ තයක්ආ ළඩටවන් යහශිඹක් ඇතුශමක ය ඇත්. අනහත් දජසප පුයළසිඹන් 

දත් විශ්රහභළටු න වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ වති යමින් ඔවුන් ඩහමක සුයක්ෂිත් වහ 

අිමභහනමක ිළරික් කිරීදම් ජහති කීභ ඉටුකිරීභට ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ ළඳවී 

සිටී. 
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9.2 ක්රියළත්මක රීමසම් ප්රගතිය 
විශ්රහභ ළටු න වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහරභඹ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
 

9.2.1. වළමළජිකයින් බලළගෆනීම 

2015.12.31 ෙක්ලළ එකතුල 2016.01.01 සිට 

2016.12.31 ෙක්ලළ 

වමවහත් එකතුල 

වාං්ළල 

මුල් ලළරික 

මුෙ රු. 

න්ලියන 

වාං්ළල 
මුල් ලළරික 

රු. න්ලියන 
වාං්ළල 

මුල් ලළරික 

මුෙ රු. 

න්ලියන 

494,294 307.46 52,603 27.37 546,897 334.83 

 

9.2.2. ප්රතිළභ සගවීම 

විශ්රහභ ළටු න දවීභ   

2015.12.31 ෙක්ලළ එකතුල 2016.01.01 සිට 

2016.12.31 

 එකතුල 

වාං්ළල 
ලටිනළකම 

රු. න්ලියන 
වාං්ළල 

ලටිනළකම 

රු. න්ලියන 
වාං්ළල 

ලටිනළකම 

රු. න්ලියන 

22,629 826.02 25,263 238.29 25,263 1048.56 

ඳහරිදත්පෂි දවීභ 

අනු අාංකය විවහත්රය 

2015.12.31 ෙක්ලළ 

එකතුල 

2016.01.01 සිට 

2016.12.31 ෙක්ලළ 

එකතුල 

වමවහත් එකතුල 

වාං්ළල 
ලටිනළකමරු. 

න්ලියන 
වාං්ළල 

ලටිනළකම 

රු. න්ලියන 
වාං්ළල 

ලටිනළක

ම රු. 

න්ලියන 

1. 
භයආ 

ඳහරිදත්පෂි 
1994 29.71 78 2.03 2022 31.75 

2. 

පර්ආ 

අඵරත්හ 

ඳහරිදත්පෂි 

30 0.88 02 0.07 32 0.96 

3. 
අර්ධ අඵරත්හ 

ඳහරිදත්පෂි 
67 1.05 - - 67 1.05 

4. 

පර්ආ 

අඵරත්හ 

භහසි  ජභනහ 

26 4.57 25 0.52 25 5.10 
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9.2.3. අරමුෙල් ශළ නසයෝජන කටයුතු 
 

විශ්රහභළටු න  වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහරභදණ හභහජිි න් දතින් රද හරි මුදල් 

භණ්ඩරඹ භ් න් භවහ බහණ්ඩහහයඹ අනුභත් යන රද  යහජ ඵළාංකුර තදඹපජනඹ යනු රඵි . 

2016.12.31 දිනට එුව ටිනහභ රු. මිලිඹන 1,875 කි. 
 

9.3 විසේ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක රීමම 
9.3.1. වමළජ නරක්ම ජළතික වම්මළන උසෂ 
 

විශ්රහභ ළටු න වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහරභඹ ක්රිඹහමකභ යනු රඵන යහජ නිරධහරින් 

දත් ඉරක් රඵහ දදමින් එභ ඉරක් රඟහ ය මක නිරධහරින් අළයීභට අදහශ නරදල් නිකුමක 

ය ඇත්. දභභ ඇළයීම් දිස්රික් වහ ජහති ලදඹන් සිදු දදර්. දිස්රික් භට්ටදම් අළයීම් උමක 

ඳමකහ තිලතආද, 2008 ර්දණ සිට ජහති භට්ටදම් අළයීම් උමකඹක් ඳමකහ දනොතිලතස . එභ 

භහජ තයක්ආ ජහති ම්භහන අළයීම් උමකඹ භහජ විඵරළන්විම් වහ සුඵහධන අභහත් රු 

එස.බී.දිහනහඹ භවත්හදේ ්රධහනමකදඹන් 2016.07.11 දින දොශම දනළුම් දඳොකුආ යඟවදල්දි 

සිදු යන ර ජ. එුව ජ ඉරක් රඟහ යමක දිස්රික් දල්ම්රුන්, ්රහදේය ඹ දල්ම්රුන්, භහජ 

දේහ නිරධහරින්, දිවි නළගුභ ශභආහරුන්, ඳරිඳහරන ග්රහභ නිරධහරින්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

නිරධහරින් වහ දභභ භණ්ඩරදණ දිස්රික් ම්ඵන්ධීයආ නිරධහරින් ඇතුළු නිරධහරින් 194ක් දත් 

ම්භහන වහ වතිඳමක ්රදහනඹ යන රදි. 

 

9.3.2. අන්ත්ර් ජළතික වම්බන්ධත්ළ 
 

දකුණු දොරිඹහදේ දේදණ නිු තු ශ්රි රාංකි ශ්රමිි න් උදදහ විශ්රහභ ළටු න දඹපජනහ රභඹ 

ක්රිඹහමකභ කිරිභ දවහ විදලේ අධහනඹ  දඹොමු ය ඇත් ඊට භහමි දකුණු දොරිඹහදේ භහජ 

තයක්ආ ළඩටවනක් ක්රිඹහමකභ යන යහජ තඹත්නඹ න ජහති විශ්රහභ ළටු න දේහ  (NPS) 

භ එක් ටු තු යනු රඵන අත්ය එභ තඹත්නදණ නිදඹපජිත් ිළරික් දභභ භණ්ඩරඹට ඳළමිආ 

හච්ඡහක් සිදු ය ඇත්. ත්ද 2015 ව 2016 ර්ඹන්ුව ජ දකුණු දොරිඹහදේ ඳළති තසිඹහ වහ 

ඳළසිිළක් රහඳදණ විශ්රහභ ළටු න ිළිඵද පුහුණු ඳහපභහරහට  දභභ භණ්ඩරදණ නිශධහරින් වබහ්  

විඹ. එභ තඹත්නදණ දේහ අමකදළකීම් ව රභදේදඹන් දභභ භණ්ඩරඹ දවහ ළදමක ඵළවින් 

අදඵපධත්හ ් විසුභක් ඇති ය ළනිභට මලි ඳදනභ ඇති යන්නහ රදි. 
 

 

9.4 භළඩලඩළගළර ප්රතිඳළෙන වශ ප්රගතිය 
 

  

වියෙම් ලර්ගය 

 

අනුමත් ප්රතිඳළෙන 

රු. න්ලියන 

2016.12.31 දිනට 

මුළු  වියෙම 

රු. න්ලියන 

ප්රතිත්ය 

්රනයහර්ත්න විඹදභ 107.37 107.30 99.93.% 

්රහේධන විඹදභ 7.0 4.14 59.13% 

භසථ විඹදභ 114.37 111.44 97.44% 
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10.අසනකුත් සත්ොරතුරු 

10.1 අමළත්ළාංය මගින් 2016 ලවසර් ක්රියළත්මක කරනු ෆ  

විසේ ලෆඩවටශන් වශ එහි ප්රගතිය 

 ඳවුල් ප්රතිඳත්තිය නෆලත් වකවහ රීමම 

2011 ර්දණ ස ය දටුම්ඳත්ක් දර ඉදිරිඳමක යන රද ඳවුල් ්රතිඳමකති ්රහලනදඹුව 

භහජදණ අහ වත් පුේරි න් ිළිඵ ඳභආක් වන් න ඵළවින් 2011.12.15 දිනළති අභහත් 

භණ්ඩර තීයආඹ අනු, ඳවුල් ාංසථහ තර්ථි, භහජීඹ වහ අධහමකමි ලදඹන් විඵර න්මින් 

භහජදණ මලි ඒඹ ලදඹන් ලක්තිභමක කිරිභ වහ ඩහමක දඹප ඳරිදි පුළුල් යහමුක් ුවත් 

ස ර ු තු ඵට තීයආඹ විඹ. 

ඒ අනු ළශස ඹ විලස විදහරදණ භවහනහර්ඹ දක්. රුආහතිරඹන්දේ ්රධහනමකදඹන් ළදුම්රමක 

ණ්ඩහඹභක් දල්ආඹ ඩහමක පුළුල් දළක්භකින් ු තු ස ය ඇත්.  දම් නවිට ඳවුල් ්රතිඳමකති 

්රහලන දටුම්ඳදත්ුව බහහ ්රිමකදඹන්භ ස ය ඇති ිළටඳමකර බහහභඹ ාංර්ධන ටු තු සිදු 

යමින් ඳතී.  දභුව අන් දටුම්ඳත් ජහති ළරසුම් දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ නිරීක්ආ වහ 

ඉදිරිඳමක ය ඇත්. 

 වහසශච්ඡළ කටයුතු පිළිබ සල්කම් කළර්යළය වහථළපිත් රීරිම 

මුදල් වහ රභ ම්ඳහදන අභහත්හාංලඹ,  UNDP වහ UNV  ඹන තඹත්න භඟ එක් භහජ දේහ 

අභහත්හාංලඹ තුශ සදේච්ඡහ ටු තු ිළිඵ දල්ම් හර්ඹහරඹ 2013  ජ සථහිළත් කිරීභට ටු තු 

යන රදි. 

දභුව මලි ටු තු සිදු යනු රළලතදේ  UNDP භ් න් න අත්ය ඔවුන් ෘජු මර දහඹමකඹ දයන 

රදි.  2014 ර්දණ ජ   UNDP අනුග්රවඹ භත් දභභ දල්ම් හර්ඹහරදණ ටු තු වහ ද  අඩවිඹක් 

තයම්බ යන රද අත්ය සදේච්ඡහ ටු තු ිළිඵ ජහති ්රතිඳමකතිඹ දටුම්ඳමක යන රදි. 

 

10.2  ශිර් අාංක 124 යටසත් 2016 ලර්සය සෙවෆම්බර් මව 31ලන දින ලන විට 

බළසගන ඇති ඳ රතිඳළෙන  

 
වියෙම් ලර්ගය ඇවහත්සම්න්තු 

ඳ රතිඳළෙන       රු. 

අතිසර්ක 

ඳ රතිඳළෙන        රු. 

මුළු ඳ රතිඳළෙන 

ඳ රමළමය             

රු. 

2016 ලර්සය      

සෙවෆම්බර් 31ට 

මුළු වියෙම  රු. 

පුනයහර්ත්න විඹදභ 11,766,712,000/- 24,020,000/- 11,790,732,000/- 11,383,254,694ය- 

්රහේධන විදඹභ 104,610,000ය- 150,820,000ය- 255,430,000ය- 238,877,766ය- 

භසත් විඹදභ  1,871,322,000ය- 174,840,000/- 12,046,162,000/- 11,622,132,460ය- 
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10.3  නල ඳත්වීම්, විශ්රළම ගෆනීම් ශළ වහථළන මළරුවීම් - 2016.12.31 

ෙක්ලළ  
10.2.1 නල ඳත්වීම් 

  දජසප භට්ටදම් නිරධහරීන්   - 01 

ත්ෘතීඹ භට්ටදම් නිරධහරීන්   - 01 

ේවිතීඹ භට්ටදම් නිරධහරීන්   - 27 

්රහථමි භට්ටදම් නිරධහරීන්   - 04 

10.2.2     විශ්රළම ගිය  සධළරින් 

  භහණ්ඩලි දනොන නිරධහරින්  - 05  

10.2.3 අමළත්ළාංසයන් වහථළන මළරුවී ගිය  සධළරින්     

  භහණ්ඩලි නිරධහරින්   - 13  

  භහණ්ඩලි දනොන නිරධහරින්  - 17  

10.2.4 අමළත්ළාංය සලත් වහථළන මළරුවී ඳෆන්ණි  සධළරින් 

  භහණ්ඩලි නිරධහරින්   - 06  

  භහණ්ඩලි දනොන නිරධහරින්  - 10  

10.2.5 සවේලය අත්ශෆර යළම    - 02 

10.2.6 සවේලසයන් වහථිරල මුෙළශෆමම්   - 01 

10.2.7 න්යගිය  සධළරින්    - 01  

 

10.4 අමළත් මඩලඩ වාංසේ - 2016.12.31 ෙක්ලළ 
 

අනු 

අාංකය 
කළරමය 

1. 
2013 අාං 01 දයආ දිවිනළගුභ ඳනදමක 44 (ඉ) න්තිඹ ඹටදමක දිවිනළගුභ ාංර්ධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තුට නිරධහරීන් අන්ත්ර්වනඹ කිරීදම් ජ ඳරිඳහරනභඹ ළටළු 
නියහයආඹ යළනීභ. 

2. යහජ ඳරිඳහරන නර දල් අාං 27ය88යඅනු තඵහධ ුවත් පුේරි න්ට ැකකිඹහ ළඳයීභ 

3. 
දිවිනළගුභ ාංර්ධන  නිරධහරින් ඵදහ ළනීභ දවහ න ළට් නිදේදනඹ ාංදලපධනඹ 
කිරීභ 

4. අඩු තදහඹම් රහිම තඵහධ ුවත් පුේරි න් දවහ භහසි රු.3000ය-  ජභනහ රඵහ ජභ 

5. දයපඹල් ළරිටි ඳදනභ (ාංසථහත් කිරීදම්) ඳනමක දටුම්ඳත් 

6. වහය අධක් (අධිදේ)  ත්නතුරු වඹක් (06) ඇති කිරීභ 

7. ශ්රී රාංහ ුවයහ ඳදනභ (ාංසථහත් කිරීදම්) ඳනමක දටුම්ඳත් 

8. නම්ිළ ද්රේභදහ ්රජහ ාංර්ධන ඳදනභ (ාංසථහත් කිරීදම්) ඳනමක දටුම්ඳත් 

9. ළඩිුවටි ත්ළනළමකත්න් වහ වු ජහති බහ - 2014 හර්ෂි හර්ත්හ 
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10. 
ඹ අවුරුදු වළමකත්ෆ (70) ඉක්භවු අඩු තදහඹම්රහභී ළඩිුවටි පුයළසිඹන් දත් භට 
දනු රඵන රුිළඹල් 2000ය- ළඩිුවටි  ජභනහදන් ළඩිුවටි භහජ තයක්ආ අයමුදරක් 
ිළුවටුවීභ වහ රුිළඹල් 100ය-  මුදරක් දන් කිරීභ 

11. 
ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹට අඹමක දොඩනළ් ලි ාංකිර්ආඹක් ීමදු ්රදේලදණ 
ඉදිකිරීභ වහ ්රතිඳහදන දන්ය ළනීභ 

12. 
භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු තයම්බදණ ජභ ඇති යන රද භහජ දේහ නිරධහරි 
ත්නතුය නළත් ක්රීඹ යළනීභ 

13. 
ඹ අවුරුදු 70 ඉක්භ වු අඩු තදහඹම්රහභී ළඩිුවටි පුයළසිඹන් දත් භට දනු 
රඵන රු.2,000ය- ළඩිුවටි  ජභනහ වහ අභත්ය ්රතිඳහදන දන්ය ළනීභ 

14. 
දදන ්රජහ ාංර්ධන වහ ජීන භහර් ළඩිදිු ණු කිරීදම් හඳෘතිඹ (ළමි දිරිඹ) හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තුට අන්ත්ර්ග්රවආඹ කිරීභ 

15. 
සථිය දේදණ ත්නතුය සිට ත්හහලි ත්නතුයක් වහ අනුු ක්ත් කිරීභ භත් ඉටු ර 
දේහ හරඹ විශ්රහභ ළටු න ආඹට ඇත්ශමක කිරීභ වහ 2014.08.08 දින සිට විශ්රහභ 
ළන්වීභය ඊ.දේ.දක්.තිස වීයසිාංව භවත්හ (භධභ භට්ටදම් හර්මි නිරධහරීන් - III) 

16. 
ඹ අරුදු වළදටන් (60) විශ්රහභ ඹහභට නිඹමිත් ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නදණ 
අතිදර් අධක් ජනයහල් (අධඹන) භදේ රුආහයමකන භවත්හදේ දේඹ  ජර්ක 
ය ළනීභ 

17. ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ දත් හවන රඵහ ජභ 

18. ජහති භහජ ාංර්ධන තඹත්නඹ - හර්ෂි හර්ත්හ 2014 

19. 
ජහති ළඩිුවටි භවදල්ම් හර්ඹහරදණ ළඩිුවටි ුවමිම් ්රර්ධන වහයරුන් දර 
දේඹ යන උඳහධිධහරීන්දේ ත්නතුය විශ්රහභ ුවත් ත්නතුයක් ඵට ඳමකකිරීභ 

20. 
භවහභහන ඩී.එස.දේනහනහඹ භළතිතුභහ අනුසභයආ කිරීභ දවහ සථහිළත් ය ඇති 
මිරීභ “දමකදන” ළඩිුවටි නිහඹ නවීයආඹ කිරීභ ව ජර ටළාංකිඹක් ඉදිකිරීභ 
දවහ ්රතිඳහදන දන් යහ ළනීභ 

21. ශ්රී රාංහ භහජ අයක්ආ භණ්ඩර ඳනත් ාංදලපධනඹ  

22. 
විශ්රහභ ළටු න වහ භහජ තයක්ආ ්රතිරහබ දඹපජනහ රභඹ ක්රිඹහමකභ කිරිදම් ජ 
්රර්ධනඹ ටු තු දනුදන් අයමුදල් රඵහළනීභ 

23. 
දේහ රාංහ ඳදනභට අඹමක නළදනුවය ඳශහදමක අාං10, දපඳහරපුයම්, නිරහදේලි 
ඹන සථහනදණ ිළුවටි  ෘමකතීඹ පුහුණු භධසථහනඹ දිවිනළගුභ ාංර්ධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තු  භෘේධි අයමුදර භ් න් මුදල් දහ ඳයහ ළනීභ 

24. අභහත්ාංලදණ විඹඹ ඳථඹ පුළුල්වීභ භත්  අභත්ය ්රතිඳහදන රඵහළනීභ 

25. 
තිදදොය-තිඹටර් ඉන්සටිටිු ට් දෂප ඩිළිහලිටි ඔරිඹන්ටඩ් රිර්ච් ඇන්ඩ් ඇ ඩ්දොසි 
(ාංසථහත් කිරීදම්) ඳනමක දටුම්ඳත්  

26. ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ භණ්ඩරඹ 2014 හර්ෂි හර්ත්හ 

27. 
දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ දිවිනළගුභ ක්ෂුද්ර මර ඵළාංකු ඳේධතිඹ වහ 
ඵළාංකු දොඩනළ් ලි ඉදිකිරීභ 

28. භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තුට අනුු ක්ත් ාංඥහ බහහ නිරධහරින් ඵහ ළනීභ 
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29. 
2013 අාං 01 දයආ දිවිනළගුභ ඳනදමක විධිවිධහන අනු හර්ඹ භණ්ඩරඹ 
අන්ත්ර්ග්රවආඹ කිරීභ 

30. 
තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න් වහ න නිහ තධහය ළඩටවන වහ සුිළරි හනහ 
ම්ඳත් දරොත්ැකි  තදහඹදභන් රළදඵන ්රතිරහබ ළඩි ය ළනීභ 

31. 
උඳදේලන වහය වහ ාංර්ධන නිරධහරි (උඳදේලන) ත්නතුය අභහත්ාංල ඹටදමක 
විදලේෂිත් දේහක් දර සථහඳනඹ කිරීභ 

32. දිවිනළගුභ අධක් ජනයහල් දර නීල් ඵණ්ඩහය වපුුවන්න භවත්හ ඳමකකිරීභ 

33. දිවිනළගුභ යක්ආ බහයඹ ආ භහභ භඟ ඒහඵේධ කිරීභ 

34. 2013 අාං 01 දයආ දිවිනළගුභ ඳනත් ාංදලපධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් 

35. 
2013 අාං 01 දයආ දිවිනළගුභ ඳනදමක 44 (ඉ) න්තිඹ ඹටදමක දිවිනළගුභ ාංර්ධන 
දදඳහර්ත්දම්න්තු දත් අන්ත්ර්ග්රවආඹ වු නිරධහරින් දත් විශ්රහභ ඳහරිදත්පෂි , භයආ 
ඳහරිදත්පෂි , විශ්රහභ ළටු න වහ ළන්දඹු වහ අනමකදරු විශ්රහභ ළටු න දවීභ 

36. 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්ාංලදණ උඳදේල ත්නතුය වහ තනහර්ඹ 

සුනිල් ජඹන්ත් නයමකන භවත්හදේ දේඹ  ජර්ක කිරීභ 

37. දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු වහ හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ අනුභත් යහ ළනීභ 

38. 
දශ්රේසපහධියආ නඩු තීන්දු ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ ඒ නිහ ඇතින  අදනකුමක 

්රලසනරට විදුම් රඵහ ජභ 

39. දත්ශඹුඹහඹ ෘමකතිඹ පුහුණු භධසථහනඹ පුපල් කිරීභ  

40. 
භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තුදේ තදේල ෘමකතීඹ උඳදේල ත්නතුදර් දේඹ යන 

තඵහධ ුවත් පුේර කුභහය නන්දසිරි භවත්හ ෘමකතීඹ උඳදේල ත්නතුයට ඳමක කිරීභ 

41. තඵහධ ුවත් ත්ළනළමකත්න්දේ අි තිහසිම්  තයක්හ කිරීදම් ඳනමක දටුම්ඳත් 

42. 
ක්ෂුද්ර මර ඵළාංකු ඳේධතිඹට වහ ජීදනපඳහඹ අාංලඹට අල උඳදේලමකඹ රඵහ 

ළනීභට සුදුසුම්රක් උඳදේලරුනදේ දේඹ රඵහළනීභ 

43. 
භහජ විඵරළන්වීම් වහ සුබහධන අභහත්ාංලදණ යජදණ නිරධහරින්දේ අමකතිහයම් බී 

් ණුදම් 124011 නිඹමිත් ීමභහන් දනස කිරීභ - 2016 මුදල් ර්ඹ 
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10.5 විසේ ශිත්ල - 2016.12.31 ෙක්ලළ 

අනු 

අාංකය 
වියය රට වශභළගී ව අයසේ නම කළ සීමළල 

1. 

ළසි ජරඹ එක්ැකස 

කිරීභ වහ විඳුම් 

දවීභ 

ඉන්දිඹහ 

රු එස.බී.දිහනහඹ භළතිතුභහ (රු 

අභහත්)                      

ත්භයහ දිහනහඹ භවමකමිඹ (  දඳෞේලි 

දල්ම්) 

2016.01.09 

- 

2016.01.14 

2. 

අන්ධ ඳශමු විසි  

විස තසිඹහනු 

කුරහන ක්රිට් 

ත්යඟහලිඹ 

ඉන්දිඹහ ි .ජී.ඒ.සුභනවීය භවත්හ (උඳසත්හඹ) 

2016.01.16 

– 

2016.01.25 

3. 

උස පරදහයී 

ළඩටවන වහ 

භහනසි තුරනඹ  

ඉන්දිඹහ 

ඒ.ජී.එස.අදලප කුභහය භවත්හ (වහය 

අධක් භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

දේ.ජී.ඒ.කුභහය භවත්හ (භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

2016.01.20 

– 

2016.01.30 

4. 

යහජකීඹ 

හඳෘතිදණ ව 

OTOP අඩවිදණ 

ාංනහයඹ 

ත්හි රන්ත්ඹ 

රු එස.බී.දිහනහඹ භළතිතුභහ (රු 

අභහත්) 

 ත්භයහ දිහනහඹ භවමකමිඹ (  දඳෞේලි 

දල්ම්)      

නන්ද්රහ විරභසිාංව භවමකමිඹ (අධක් 

ජනයහල්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

හන්ති දිහනහඹ භවමකමිඹ (අධක් 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

2016.02.05 

– 

2016.02.08 

5. 

භහජ ාංර්ධනඹ 

ිළිඵ මිටුදේ 

වත්යන ළසි 

හයඹ 

ත්හි රන්ත්ඹ 

එස.ඩී.උඩමකත් භවත්හ අතිදර් දල්ම් 

(ඳරිඳහරන වහ මුදල්) 

ඩ .ඩ .පී.පී.ඹයමකන භවත්හ (අධක්, 

භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

2016.03.27 

– 

2016.04.01 

6. 

තසිඹහ  ඳළසිෆික් 

ශහඳඹ තුර 

තියහය ාංර්ධනඹ 

දනුදන් 2030 

නහඹ ඳත්රඹ 

ක්රිඹහමකභ කිරීදම් 

ශහපීඹ 

්රමුත්හඹට අදහශ 

තියහය ාංර්ධනඹ 

වහ ව තසිඹහනු 

ඳළසිෆික් ාංදඹ  

ත්හි රන්ත්ඹ 

රු එස.බී.දිහනහඹ භළතිතුභහ 

(රු අභහත්) 

 

තනහර්ඹ සුනිල් ජඹන්ත් නයමකන භවත්හ (රු 

අභහත් තුභහදේ උඳදේල) 

2016.04.02 

-

2016.04.06 

7. 
ජහත්න්ත්ය 

නිසඳහදන ධහරිත්හ 
චීනඹ 

අි .ඩී.එන්.ාංජීනී භවමකමිඹ (වහය 

අධක්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

2016.04.06 

– 
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වදඹප් ත්හ 

ිළිඵ 

ම්භන්ත්රආඹ 

දදඳහර්ත්දම්න්තු) 2016.04.26 

8. 

ළඩිුවටි මකහය 

වහ රභම්ඳහදනඹ 

ිළිඵ විඹ බහය 

නිරධහරීන්දේ 

පුහුණු ළඩටවන 

ජඳහනඹ 

භුවන්ද දදනවියමකන භවත්හ (දල්ම්) 

ඩ .ඩ .පී.පී.ඹයමකන භවත්හ (අධක්, 

භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

සුවින්ද එස.සිාං නපුලි භවත්හ (අධක්, 

ජහති ළඩිුවටි භව දල්ම් හර්ඹහරඹ) 

2016.05.13 

– 

2016.05.22 

 

 

9. 

තඵහධිත් 

පුේරඹන්දේ 

ක්දේත්රදණ ළඩ 

යන ජනත්හ 

වහ ධහරිත්හ 

ාංර්ධන 

ළඩටවන 

දොරිඹහ 

පී.දේ.ඩී. ්රනහන්දු දභඹ (දජසප වහය 

දල්ම්) 

එම්.එස.ල්හදු භවත්හ (භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

ටී.වී.එම්.පීරිස දභඹ ( භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

හමිණී ඉරාංසිාංව භවත්හ ( භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

ඒ.ඩී.එම්. භදුන්ති භවමකමිඹ (භහජ 

ාංර්ධන වහය) 

එන්.දරීෂසඩීන් භවමකමිඹ (බහඳති, 

භවනුය සලක්ති ාංවිධහනඹ) 

තර්.ජී.පී.යහජඳක් භවත්හ (දිස්රික් 

බහඳති, ඵදුල්ර සලක්ති ාංවිධහනඹ) 

පී. යහභනහඹ භවමකමිඹ 

(බහණ්ඩහහරි,DOJF) 

ඩිහ.එම්.පී.දක්. විරභසිාංව භවත්හ (භ 

දල්ම්, ශ්රී රාංහ දෘලහඵහධිත් 
පුනරුමකත්හඳන අයමුදර)  

2016.08.23 

– 

2016.09.04 

10. 

තසිඹහ ඳළසිෆික් 

රහඳදණ භහජ 

ාංර්ධනඹ ව 

භහන පුහුණුවීම් 

දේහ වහ භතුවී 

එන අිමදඹප 

ඉන්දුනීසිඹහ

 

රිඩ්ලි ජඹසිාංව භවත්හ (අධක් ජනයහල්, 

ජහති භහජ ාංර්ධ තඹත්නඹ) 

එම්.ටී.තර්.එස.අමකත්නහඹ 

භවමකමිඹ (අධක්, භහජ දේහ 

විදහරඹ) 

 

2016.06.17 

– 

2016.06.20 

11. 

තසිඹහ ඳළසිෆික් 

යහජ දේහ විශ්රහභ 

ළටු න ිළිඵ 

පුහුණු ඳහපභහරහ  

දොරිඹහ 

ඳකිඹයහහ ්ර ජඳන් භවත්හ (ම්ඵන්ධීයආ 

නිරධහරී, ශ්රී රාංහ භහජ තයක්ආ 

භණ්ඩරඹ) 

2016.05.28 

– 

2016.06.05 

12. 

ග්රහමීඹ ්රදේල ර 

හන්ත්හන් වයවහ 

අඩු තදහඹම්රහභී 

ඳවුල් ලක්තිභමක 

කිරීභ 

දොරිඹහ 

දක්.ඒ.එල්.සිරිල් භවත්හ (අධක්, 
දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

ඒ.එම්.එස.අත්ඳමකතු භවත්හ (පුහුණු වහ 

ඳර්දණආ නිරධහරී, ග්රහමීඹාංර්ධන පුහුණු 

වහ ඳර්දණආ තඹත්නඹ) 

 

 

2016.06.02 

– 

2016.06.17 

13. 
ාංර්ධනඹ දමින් 

ඳතින යටල් 
චීනඹ 

අි .ීම.දේ.ගුආයමකන භවත්හ ( වහය 

අධක්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

2016.05.27 

– 
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වහ ධහරිත්හ 

ාංර්ධන 

ම්ම්න්ත්රආඹ 

දදඳහර්ත්දම්න්තු) 2016.06.18 

14. 
ඉන්දිඹහ 

නියහයආ නහරිහ 
ඉන්දිඹහ 

එම්.එම්.අිහදුල්රහ භවත්හ (භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

එම්.කුදහන් භවත්හ (ාංර්ධන 

නිරධහරී) 

එෂස.එම්.ෂහමි භවත්හ (ාංර්ධන නිරධහරී) 

2016.06.11 

– 

2016.06.18 

15. 

විශිසප 

ක්රිඹහහරීමකඹන් 

ම්භහනඹ 2016 - 

ම්ඳන වහ වදිසි 

අනතුරු ්රතිහය II 

න ළඩටවන 

 

දන්ඳහරඹ 

සුන්ත් විජඹකුභහය භවත්හ ( උඳදේලන 

වහය) 

 

2016.08.01 

– 

2016.08.13 

16. 

ධනහමකභ 

වළසිරීභට වහඹ 

ම්ඵන්ධ ඳශමු 

තසිඹහ ඳළසිෆික් 

මුළු 

ත්හි හනඹ 
ජී.එල්.එල්.ගුආසිාංව භවමකමිඹ (භහජ සුබ 

හධන අධිහරි) 

2016.06.20 

– 

2016.06.29 

17. 

ඹසත්වීදම් 

ජනවනඹ ිළිඵ 

රහපීඹ 

්රවීනඹන්දේ 

ාංදඹ 

ත්හි රන්ත්ඹ 
සුවින්ද එස.සිාං නපුලි භවත්හ (අධක්, 

ජහති ළඩිුවටි භව දල්ම් හර්ඹහරඹ)  

2016.07.11 

– 

2016.07.15 

18. 

2016 ාංර්ධනඹ 

න යටල් වහ 

ග්රහභ ාංර්ධනඹ වහ 

දිලිඳුභ අභ 

කිරීභ ිළිඵ 

ම්භන්ත්රආඹ 

චීනඹ 
පුසඳහ නිලසලාං භවමකමිඹ (අධක්, 

ග්රහමීඹ ාංර්ධන අාංලඹ)  

2016.07.09 

– 

2016.07.30 

19. 

භහජ ළඩර 

නියත් න ජනඹහ 

වහ න 

ම්භන්ත්රආඹ වහ 

ළඩටවන 

ජඳහනඹ 

රු යන්ජන් යහභනහඹ  භළතිතුභහ ( රු 

නිදඹපජ  අභහත්) 

දපල්ටර් විජඹහනන්ද යහජඳක් භවත්හ ( 

භහජ දේහ නිරධහරී)  

ඹනි  ඵහරසූරිඹ භවමකමිඹ (දල්ම්දේ 

ම්ඵන්ධීයආ දල්ම්) 

ඩිහ.එම්.පී. කුභහරි භවමකමිඹ (දිවිනළගුභ 

ශභආහරු) 

ඳඵමක නිලහන්ත් භවත්හ (දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

නිරධහරී) 

2016.10.19 

- 

2016.10.26 

20. 
දවල් න ඒේ තසිඹහ 

ඳළසිෆික් මුළු  
විඹට්නහභඹ 

රු එස.බී.දිහනහඹ භළතිතුභහ (රු 

අභහත්) 

 ත්භයහ දිහනහඹ භවමකමිඹ (  දඳෞේලි 

දල්ම්)    

සුවින්ද එස.සිාං නපුලි භවත්හ (අධක්, 

ජහති ළඩිුවටි භව දල්ම් හර්ඹහරඹ)  

2016.09.06 

– 

2016.09.08 
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21. 

තර්ථි 

ාංර්ධනඹ වහ 

මර 

ශභනහයආඹ 

ිළිඵ 

ම්භන්ත්රආඹ 

චීනඹ 
එස.එස. නර් අමිමක භවමකමිඹ (්රධහන 

අබන්ත්ය විආ) 

2016.08.17 

– 

2016.09.19 

22. 

ටහටහ 

ර්භහන්ත්ලහරහදේ 

ාංනහයඹ 

ඉන්දිඹහ 

එස.ඩී.උඩමකත් භවත්හ, අතිදර් දල්ම් 

( ඳරිඳහරන වහ මුදල්) 

නන්ද්රහ විරභසිාංව භවමකමිඹ (අධක් 

ජනයහල්, දිවිනළගුභ ාංර්ධන 

දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

අනුය වීයයමකන භවත්හ (අධක්, 

දිවිනළගුභ ාංර්ධන දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

 

 

2016.09.19 

– 

2016.09.22 

 

 

23. 

15 න තසිඹහ 

සුෂුම්නහනු ජහර 

ම්භන්ත්රආඹ 

ඉන්දුනීසිඹහ

 

යහධහ නහනහඹක්හය මිඹ (අතිදර් 

අධක්, භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

ඩ .එම්.වීයදපන් භවත්හ (භහජ දේහ 

නිරධහරී) 

ඉන්දිහ ද්රේභසිරි මිඹ (භහජ ාංර්ධන 

වහය) 

ධම්මි හර ඵණ්ඩහය භඹහ (භහජ දේහ 

නිරධහරි) 

ප්රිඹාංය ඵණ්ඩහය භවත්හ ( භහජ ාංර්ධන 

වහය) 

 

2016.10.26

. – 

2016.10.30 

24. 

නිදයපගී 

ඹසත්වීභ ිළිඵ 

ශහපීඹ ැකසවීභ 

ත්හි රන්ත්ඹ 

නඹනහ සිාං නපුලි භවමකමිඹ ( වහය 

අධක්, ජහති ළඩිුවටි .භව දල්ම් 

හර්ඹහරඹ) 

2016.10.26 

– 

2016.10.28 

25. 

දපීමඹ මිත්රමක 

තඵහධිත් ්රතිඳමකති 

ධහරිත්හ ාංර්ධන 

ළඩටවන 

දොරිඹහ 

ඒ.ජී.එස.අදලප කුභහය භඹහ (නිදඹපජ  

අධක්, භහජ දේහ දදඳහර්ත්දම්න්තු) 

ල්ඳනහ යාංනහදන් දභඹ      ( ාංර්ධන 

වහය) 

2016.10.23 

– 

2016.11.12 

 

10.6 සේය ය පුහුණු ඳළඨමළළ 

අනු 

අාංකය 
පුහුණු ඳළඨමළළල වශභළගි ව වාං්ළල 

1. පුේලි ලිිළදොනු 02 

2. ්රම්ඳහදන ළරසුම් කිරීභ ව රාංසු ලිඹවිලි ස කිරීභ 01 

3. භි දරොදොෂසට් ඇඩ්හන්ස ඳහපභහරහ 01 

4. ්රහදඹප්  දමකත් ළරසුම් කිරීභ 02 

5. ්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹට අදහශ ලිඹවිලි ස කිරීභ 70 
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75 

6. ්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිදණ ජ ත්හක්ස  ඇි ම් මිටුදේ හර්ඹබහයඹ 70 

7. පුේලි ලිිළදොනු ඳමකහදන ඹහභ 70 

8. ළටු න ඳරිර්ත්න 65 

9. තල්ඳ ාංර්ධනඹ ිළිඵ දළනුමක කිරිදම් ළඩටවන 110 

10. CIGAS ඳරිආ පුහුණු ළඩටවන 08 

11. උඳිතත් ඳදනභ භත් ් ණුම් ්රහලන ස කිරිභ 42 

12. Pay Rollඳරිආ පුහුණු ළඩටවන 11 

13. හර්ඹහර හර්ඹ වහඹි න් වහ විදලේ පුහුණු ළඩටවන 29 

14. ය න  මුදල් අඹළමි ත්නතුදර් හර්ඹබහයඹ ව කීභ 01 

15. "භභ ් ුවන් එන්නම්" භහර් තයක්ආඹ ිළිඵ දළනුමක කිරීදම් 

ළඩටවන 

45 

 

10.7 තීරු බදු වශන  සර්සේ රීමම් 

අනු 

අාංකය 
නයත්නසය නම ඳරිත්ළග රට ඳරිත්ළග භළඩලඩ 

1. යආ ඳවුල් ාංර්ධන ඒඹ සවිඩනඹ භහනුෂී ඹ උඳයආ 

2. දොශම මිතුරු ාංභඹ ඉන්දිඹහ ෘතිභ ඳහද වහ අමුද්ර 

3. යන්මුතුර භව විවහයඹ ජඳහනඹ ඳහවිච්ිත යන රද දයපද පුටු 

4. ඹහඳනඹ ජඹපර් පුනරුමකත්හඳන 

භධසථහනඹ 

සවිට්ර්රන්ත්ඹ ෘතිභ ඳහද වහ අමුද්ර 

5. සිාංව ටි ටස විදේයමකන ිළන්රන්ත්ඹ ඳහවිච්ිත යන රද ඇස ණ්නහඩි 

6. දල්ම්, භහජ විඵරළන්වීම් 

වහ සුබහධන අභහත්හාංලඹ 

සිාං නපරු භහනුෂී ඹ උඳයආ 

7. රු ලතේධි ඳතියආ භවත්හ 

(ඳහ.භ.) 

ඇභරිහ එක්මක 

ජනඳදඹ 

භහනුෂී ඹ උඳයආ 

8. රු ලතේධි ඳතියආ භවත්හ 

(ඳහ.භ.) 

ඇභරිහ එක්මක 

ජනඳදඹ 

භහනුෂී ඹ උඳයආ 

9. භව හරුආහ දඵෞේධ ාංභඹ සිාං නපරු භහනුෂී ඹ උඳයආ 

10. දොශම මිතුරු ාංභඹ ඉන්දිඹහ ෘතිභ ඳහද වහ අමුද්ර 

 


