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අතිගරු ජනාධිඳතිුභාකේ ඳණිවුඩඹ  
 

ජනතාකේ විකලේ අධානඹට රක්න යාජජ යඹතන අතය ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ සුවිකලේ වි. 

යකේ ංර්ධන ැඩපිළිකශට උයදීභ සිඹලු යාජජ කේකින්තකේ ගීමභ න අතය, එභ ංර්ධන 

ැඩපිළිකශ කභකවඹවීකන කක්්තද්රා්ථානඹ ්තක්ත ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹින. ඒ වා 

පරදායීතාකඹ්ත ව කාර්ඹක්භතාකඹ්ත ඉවශ යඹතනඹක් ඵට ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ ඳත්නු 

දැක්භ ජනතා අකේක්ාින. 
 
ංචා, දණ , අක්රළමිකකතා සිදු  කනොන ඳරිදි විනිවිදබාකඹ්ත වා විධිභත් යාජකාරී කටයුු සිදු 

කයමික්ත, අනාගත ඳයපුය කනුක්ත ඩා ඹවඳත් කේලඹක් නිර්භාණ ඹ ිරීභ අඳ කත ඳැරී ඇති 

ප්රිධානතභ ගීමභි. 
 
ය 150 කටත් ැඩි ීමර්තිභත් යාජජ කේා ජාරඹක් ිතත ඉවශ ාක්යතාඹක් වා කතොයුරු 

තාක්ණ  දැනුභක් ඇති යටක් න ශ්රීි රංකා පරදායීතාඹ ැනි දියු ස ංකප ඳ ාර්ථක 

ක්රිෂඹාත්භක ිරීභ භන්්ත ඳවසුක්ත කගොඩනැය ඹ වැිඹ. ඒ වා අලජ ්තක්ත පරදායීතා 

ංකප ඳඹ නිසිඹාකාය ක්රිෂඹාට නැංවීභ ඳභණි. කභභ කාර්ඹඹ ඉටුකයලීභ උකදා සිඹලුභ අංල 

ඉවශභ ප්රිමිකතිඹි්ත යුක්තවීභ අලජ ක . 
 
භාකේ ෘජු භැදිවත්වීභ ව අධීක්ණ ඹ ඹටකත් ක්රිෂඹාත්භක විකලේ ජාඳෘති ඳවක් ඉතා ාර්ථක 

ජනතා අතයට කගන කගෝ ජනතා සුඵාධනඹ ැරසීභට රැබීභ අඳ රැබූ සුවිකලේෂී ජඹග්ර වණ ඹි. 

ග්ර ාමීය ඹ ජනතාකේ යර්කයකඹ කගොඩනැංවීභ ඉරක්ක කය ගත් ග්ර ාභ ලක්ති ජනතා ජාඳායඹද 

ාර්ථක ක්රිෂඹාත්භක කමික්ත ඳ . කන සිඹලු ජාඳෘති ුළි්ත අඳ අකේක්ා කයනුකේ, පුයැසි 

ඹවඳත ැරසීභින. 
 
අ ත භෘේධිභත්බාඹ නැත අඳ යට කත උදා ිරීභ ඳවසු කනොන මුත් ඒ වා උකදජයගකඹ්ත 

වා කැඳවීකභ්ත යුු නිැයදි භග එශඹිඹ යුු ඇත. රක් දාවතයක් ඳභණ  න භ්ත යාජජ 

කේඹට යදර්ලඹක් කමික්ත න මුහු සයි්ත ව න ැඩපිළිකශක් ඔ්කේ කාර්ඹක්භ ව 

ැරසුනවගත ජනාධිඳති කාර්ඹාරකේ කටයුු ඉදිරිඹට ඳත්ාකගන ඹාකන ැදගත්කභ 

අධායණ ඹ කයන අතය, ඳසුය ඹ ය ුශ දැක්ව ාමූිතක ප්රිඹත්නඹ ුළි්ත රද ජඹග්ර වණ  අතිලඹ 

අගඹ කයමික. 
 
අතිගරු ජනාධිඳති මභත්රී ඳාර සිරිකේන  
ශ්රීි රංකා ප්රිජාතා්ත්රිදක භාජාදී ජනයජඹ  
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ජනාධිඳති කප කනුභාකේ ඳණිවුඩඹ  
 
ජනතාකේ කුදු භවත් අලජතා ඉටු කය ගැීමභට ඇති ප්රිධානභ යඹතනඹ කර ජනාධිඳති 

කාර්ඹාරඹට විකලේ කාර්ඹබායඹක් ඳැරී ඇත. ජනාධිඳතියඹාට ෘජුභ ගවීභ කේභ 

ජනාධිඳතියඹාකේ දැක්භ යටට ජනතාට රඵා දීභ අඳ කත ඳැකයන ප්රිධාන කාර්ඹබායඹ්තඹ. 
 
ංිතඳිඹා, තියය යර්කයක ංර්ධනඹ, තියය ාභඹ, ජාතජ්තතය ාභඹ ඳත්ාකගන  ඹාභ ව 

යඳදා වන කේා ඹනාදී න ක්කේත්රි ඔ්කේ යකේ ංර්ධනඹට දාඹකවීභට ඔඵට ඇති ගීමභ 

ගැඹුරි්ත වඳුනාගත යුුඹ. ඳසුය ඹ කාරකානු ුශ ජාතජ්තතය යාජජ තා්ත්රිදක ඵතාඹද 

ර්ධනඹ වී ඇත. 
 
ජනාධිඳතිුභාකේ පූර්ණ  අධීක්ණ ඹ ව භැදිවත්වීභ ඹටකත් ක්රිෂඹාත්භක න යවාය නි්ඳාදන, 

භත්ද්රාජ නිායණ , දරු්ත සුයිමු, කුගඩු කයයග නිායණ  ව ඳරිය ංයක්ණ  ඹන විකලේ 

ජාඳෘති ුළි්ත ජනතා සුඵාධනඹ ැරසීභට කයන රද කැඳිරීභ ව ශ ා කයගත් 

ාර්ථකත්ඹ පිළිඵ සිඹලු කදනාට ්තූති්තත කමික. 
 
අනාගත ඳයපුය කනුක්ත ඹවඳත් කේලඹක් නිර්භාණ ඹ ිරීභ අඳ වමුක  ඇති ප්රිඵර අියකඹයගඹක් 

න අතය, ඒ වා යාජජ කේඹද ර්තභානඹට වා අනාගතඹට කඹයගජ කර නැත ක් කර 

යුුඹ. ඒ උුන කාර්ඹඹ ාර්ථක කයගනු ් කඳයමුණ  ග්තනා කර ඉප රා සිටින අතය, අැසි 

අ්ථා්තිත ඒ වා අලජ වාඹ රඵා දීභට කටයුු කයන අතයභ එභ කර්තජඹ ප්රිලංීමඹ 

යකායකඹ්ත සිදුවීභට ලක්තිඹ මධර්ඹඹ රැකේා ඹැින ප්රිාර්ථනා කයමික. 

 
 
ඔට්ි්ත ප්රිනා්තදු  
ජනාධිඳති කප කන  
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වළඳින්වීභ 
 

 

නතන ප්රමජහතන්්රයහදක  මු්  ිමභ කර ළරකකන ්රීැසියේක  ැතළන්ස නුය හිටි ඇ ැනානහ කද න 

කනුකන් ඉදිකශ ඳහනානන් කදව්භළදුකර් ගෘව නිර්භහණ ආකෘතිකඹන් ඉදි ව ඳළයණි ඳහර්ලිකේන්තු 

කගොඩනළගි් ක්  සථහහිත කය ැති ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ, ශ්රීව රාකහකව් ප්රමජහතන්්රයහදඹ හිිබඵ 

ඉතිවහක  වළයවුේ ගණනහක කේන්ද්රිඹ ව භන්දියඹි.  

 

ර්තභහනක  යකේ යහජන නහඹකඹහක  සියේඹලු ගීමේ ව කහර්ඹබහයඹන් කභකවඹන, 

ේඵන්ධීකයණඹ ව කශභනහකයණඹ කයන යහජන ආඹතනඹ න්කන් ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹි. 

යකේ සියේඹලු යහජන ආඹතන කභන්භ ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹද කඳොදු ජන වලනතහ ඉු  ිරීභ  ඵළී 

සියේ ඇනහ කභන්භ සියේඹලු ගීමේ වහ කහර්ඹබහයඹන් හිිබඵ කඳොදු ජනඹහ  ගවීභ  ද ඵළී සියේ ඇ .ි 

 

ඹවඳහරනඹ  ශ්රීව රාකහකව් කපලඳහරන පවඹ තුශ සථහඳනඹ ිරීභ කනුකන් ඳකෙකකරුණු 

ර්තභහන ජනහධිඳතියඹහ ඹ කකෙ එභ ගීමභ ඩහ ඵළරෑරුේනහ කේභ යහජන කතොයතුරු කඳොදු ජන 

විතිඹේ ඵ  ඳකෙ කෙභන තුශ, ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඉු  කයන ක යුතු ද විෘත කතොයතුරු ඵ  

ඳකෙ තිකේ. 

 

ජනහධිඳති ගරු මභත්රී්ඳහර සියේරිකේන භළතිතුභහක  දළේභ භත ඳදනේ ශ්රීව රාකහකව් සියේවි්  කේක  

කජනසමතභ නිරධහරිකඹ හ වහ යහජන කේක  ප්රමධහනිඹහ කර නිර ඵරකඹන් ඳකෙන ජනහධිඳති 

ක් කේයඹහ ඹ කකෙ ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් ඳසුගිඹ ය පුයහ ක්රිනඹහකෙභක කශ ළඩහිිබකශ 

හිිබඵ කහර්ඹඹ           හධන හර්තහ කකකයන් ඳළකනුක  ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ යකේ ාර්ධනඹ 

උකදහ සියේදුකශ දළළන්ත ක්රිනඹහලිඹක විභර්ලනහකෙභක ාේප්තයතඹි. 

 
ජහතික ාර්ධනඹ උකදහ එභ ළඩහිිබකකශේ ක්රී ඹ දහඹකකෙඹ කභන්භ එටි පරදහිතහක  වගඹ 

නිරීේණඹ ද එභඟින් හිිබිමඹු කව්. ාර්ධනඹ කමින් ඳතින ය ේ කරසියේන් ශ්රීව රාකහ තියය 

ාර්ධනක  වකතයේහ වගත ගභනක  ප්රමකව්ල වී ැති වද දකේ වඳ ජඹ කගන ැති වියකඹගග 

කභන්භ වඳ ජඹ ගත යුතු ඉරේකඹන් ද ඒ වහ න උඳහඹභහර්ගඹන් ද වඳුනහ ගළනීභ වහ කභඹ 

භවඟු හි ඇවරි. 
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දළේභ 

ඹවඳහරනකඹන් කවිම තියය කෞබහගනභකෙ                  

ශ්රීව රාකහේ 

 

කභකවය 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත ආණ්ඩුක්රරභ නසථහනුූලර 

ඳළකයන නසථහහිත යහජකහරී ඉු  ිරීභ  වහ 

ජනහධිඳතිතුභන්ක  ාර්ධන ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  

වලන ඳවසුකේ ඳඹන වතයභ ශ්රීව රාකහකව් යහජන ඹහන්්රයණඹ 

තුර ඹවඳහරනඹ සථහහිත ිරීභ කෙ, තියය ාර්ධනඹ තුලින් 

කෞබහගනභකෙ ශ්රීව රාකහේ කගොඩනළමටභ  කඳයමුණ ගළනීභ. 
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ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඳවත දළේකන වාල ලින් භන්විත කව්. 

 
 

ක් කේ කහර්ඹහාලඹ  

කඳෞපගලික ක් කේ වාලඹ  

කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රමධහනී වාලඹ  

ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ව නසථහහිත ක යුතු වාලඹ  

වබනන්තය ඳහරන වාලඹ  

භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලඹ  

ප්රමතිඳකෙති ේඵන්ධිකයණ වහ ප්රමගති භහකරගනන වාලඹ  

මරන කශභනහකයණ වාලඹ  

වබනන්තය විගණන වාලඹ  

ජනහධිඳති වයමුද්  වාලඹ  

ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ  

භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ 

භහධන වාලඹ  

ප්රමතින්ධහන කහර්ඹහරඹ  

නීති වාලඹ  
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ක් කේ කහර්ඹහාලඹ 
 

 වළඳින්වීභ 
  
 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කනුකන් ජනහධිඳති ක් කේතුභහ විසියේන් ඉු  කයනු රඵන කහර්ඹඹන් 

ඩහකෙ ඳවසු කයලීභ වහ ඒ ේඵන්ධකඹන් ක යුතු ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදුකව්. ඒ වනු, 

වාලඹ භගින් සියේදු කකකයන ප්රමධහන කහර්ඹඹන් ඳවත ඳරිදි කව්. 

  

 ප්රමධහන කහර්ඹඹන් / වයමුණු 
  
 විකපශීඹ යහජන නහඹකඹන් ඳළමිකණන වසථහරී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක /ජනහධිඳති 

ක් කේතුභහක  උඳකදස ඳරිදි උකෙ ාවිධහනඹ වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ඉු  ිරීභ. 
  
ක් කේ කහර්ඹහාලඹ විසියේන් කළන රැසවීේ, උකෙ වහ හකච්ඡහ වහ ආයහධනහ ඳ්රය ළකීභ, 

එභ වසථහන් ාවිධහනඹ ිරීභ, හකච්ඡහ  වන් තළබීභ, ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ වහ 

වධීේණ ක යුතු. 
  
යජක  ාටිඳිඹහ ළඩ වන ඹ කකෙ ාක්රරහන්ති යුේතිඹ ඉු  ිරීභ වහ න කමිු කව් ක යුතු 

ිරීභ. 
  
භහන ටිමිකේ ආයේහ ිරීභ ව ප්රමර්ධනඹ ිරීභ වහ න 2016 – 2021 ජහතික ක්රිනඹහකහරී 

ළරළසභ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වරාහභහතන කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ඳකෙ කය ැති නිරධහරී කමිු කව් 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  නිකඹගජිත කර ක යුතු ිරීභ. 
  
ජහතික තියය ාර්ධන දළේභ - 2030 හිිබකඹශ ිරීකේ කහර්ඹඹ වදහශ විකලේඥ කමිු  භග 

භහකඹගජනඹ ිරීභ. 
  
කනළුේ  හළුණ වභහතන භණ්ඩරඹ විසියේන් ඳකෙ කයන රද හකච්ඡහ වහ ේමුතිඹ  එශීමකේ 

කමිු කව් ව නහඳෘති කමිු කව් ක් කේ කර ක යුතු ිරීභ. 
  
වභහතනහාල ක් කේරුන්ක  රැසවීේ ේඵන්ධීකයණඹ. 
  
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක /ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  උඳකදස ඳරිදි නක්රරක්   නි හකෙ ිරීභ. 
  
දිසත්රිනේ ේඵන්ධීකයණ කමිු  වහ ප්රමහකපශීඹ ේඵන්ධීකයණ කමිු  ඳකෙවීේ ේඵන්ධකඹන් 

ක යුතු ිරීභ. 
  
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත කෙකේ ඵළයකේ ප්රමකහල ඉදිරිඳකෙ කශයුතු පුපගරඹන්කගන් එභ 

කෙකේ ඵළයකේ ප්රමකහල රඵහගළනීභ ේඵන්ධකඹන් ක යුතු ිරීභ. 
  
ජනහධිඳති ඳරිය නිඹමු යන් ඳදේකේරහභීන්ක  ේමු  ඳරීේණර විනිලසනඹ භණ්ඩර 

බහඳති ධුය ක යුතු ිරීභ. 
  
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වහ ජනහධිඳති ක් කේ කත ඉදිරිඳකෙ න විවිධ ඳළමිණිලි/ඉ් ලීේ ආී  

විවිධ ක යුතු ේඵන්ධකඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  /ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  උඳකදස 

ඳරිදි ක්රිනඹහ ිරීභ. 
  
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ඒ ඹ කකෙ ැති ආඹතනර නිරධහරීන්  වදහශ වනදහයී කභග ර් යථ 

ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ ේඵන්ධ  ක යුතු. 
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 6  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේඹලුභ නක්රරක්  /වබනන්තය ලිහි, යහජන ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ 

වභහතනහාලක  නක්රරක්   / මුද්  නක්රරක්   වහ කනකෙ ළදගකෙ සුවිකලේී  නක්රරක්   / ලිහි ේඵන්ධ 

කගොනු ඹහකෙකහලීන ඳකෙහකගන ඹහභ. 
  
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  විකලේ වසථහරී  ආයහධිතින් හිිබගළනීකේ වහ ආන ඳළනවීකේ 
ක යුතු කනුකන් ඳකෙ කය ැති කණ්ඩහඹභ (Ushering Team) ේඵන්ධීකයණඹ, පුහුණු ිරීභ 
වහ වධීේණඹ. 

 
 
03 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීේ 
 

 ඉන්දිඹහකව් ආන්ද්රිහ ප්රමකපලක  ප්රමධහන 
වභහතන ගරු නන්ද්රිඵහු  නිදු 

 භළතිතුභහක  ශ්රීව  රාකහ නිර ානහයඹ 
  

  
 
 
 

2017 ජනහරි භ 07 න දින සියේ  08 න දින දේහ ශ්රීව රාකහකව් කදදින නිර ානහයඹක කඹදුනු 
ඉන්දිඹහකව් ආන්ද්රිහ ප්රමකපලක  ප්රමධහන වභහතන, ගරු නන්ද්රිඵහු  නිදු භළතිතුභහ කනුකන් ජනහරි භ 07 

න දින වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ජනහධිඳති භන්දියක  ඳළති විකලේ යහත්රී් කබගජන 

ාරාවකඹටි ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 
 

 69 න ජහතික නිදවස ළභරුේ උකෙඹ  
 

 69 න ජහතික නිදවස ළභරුභ නිමිකෙකතන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 
2017.02.04 න දින ජනහධිඳති භන්දියක  ඳළති විකලේ යහත්රී් කබගජන ාරාවකඹටි ාවිධහන 

ක යුතු වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 

 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඉන්දුනීසියේඹහනු නිර ානහයඹ 
 

 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් 2017 භහර්තු භ 06 න දින සියේ  භහර්තු භ 08 න දින දේහ සියේදු 

කයන රද ඉන්දුනීසියේඹහනු නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ 

එේ සියේදු ිරීභ. 
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වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  රුසියේඹහනු නිර ානහයඹ 
 

 
 
 
 
 
 
  
2017 භහර්තු භ 22 න දින සියේ  25 න දින දේහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් සියේදු කයන රද 
රුසියේඹහනු නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ එේ 

ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 
 
 

ඉන්ී ඹ වරාහභහතන ගරු නකර්න්ද්රි කභගදි භළතිතුභහක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2017 භළි භ 11 න දින සියේ  12 න දින දේහ ශ්රීව රාකහකව් කදදින නිර ානහයඹක කඹදුනු ඉන්ී ඹ 
වරාහභහතන ගරු නකර්න්ද්රි කභගදි භළතිතුභහ කනුකන් භළි භ 11 න දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක  

ඳළති යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ වහ භළි භ 12 න දින භවනුය, ජනහධිඳති භන්දි යක  ඳළළකෙව දිහ 

කබගජන ාරාවඹ කනුකන් ආයහධනහ ඳ්රය ළකීභ, ආයහධිතඹන්ක  වබහමටකෙඹ තවවුරු කය ගළනීභ 
ැතුළු ේඵන්ධීකයණ ක යුතු වහ ාවිධහන ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු කයන රී .  

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඕසකංලිඹහනු නිර ානහයඹ 
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 8  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

2017 භළි භ 23 න දින සියේ  26 න දින දේහ ඕසකංලිඹහකව් සියේව් දින නිර ානහයඹක නියත ව 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  එභ නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ 

එේ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදු විඹ.  
 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඵාගරහකපල නිර ානහයඹ 
 

 
 
 
 
 
 
 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් 2017 ජූලි භ 13 න දින සියේ  15 න දින දේහ සියේදු කයන රද 

ඵාගරහකපල නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ එේ සියේදු කයන 

රී . 
 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් එේකෙ ජහනාන්ක  මුළුකටි 72 න ළසියේ හයඹ  වබහගි 
වීභ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017 ළතයතළේඵර් භ 17 න දින සියේ  25 න දින දේහ නිව්කඹගර්ේ නුය ඳළති 72 න එේකෙ 
ජහනාන්ක  භවහ ේකේරනඹ  වබහමට ව වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  එභ නිර ානහයක  

ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ එේ සියේදු කයන රී .
 

හේ ය ර ගරු කථහනහඹකරුන් වහ ගරු ඳහර්ලිකේන්තු ියකින්ක  ාගභකඹටි             
8 න මුළු වහ වබහමට ව දූත හිරි කනුකන් ඳළළකෙ ව විකලේ යහත්රී් කබගජන 
ාරාවඹ 

 

හර්ේ ය ර ගරු කථහනහඹකරුන් වහ ගරු ඳහර්ලිකේන්තු ියකින්ක  ාගභකඹටි 08 න මුළු 

වහ වබහමට ව දූත හිරි කනුකන් 2017 ඔේකතගඵර් භ 03 න දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක  

ඳළති යහත්රී් කබගජන ාරාවකඹටි ාවිධහන ක යුතු වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ කනුකන් 

කභභ වාලක  දහඹකකෙඹ රඵහ කදන රී .  
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වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ක හර් යහජන නිර ානහයඹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 ඔේකතගඵර් භ 25 න දින සියේ  26 න දින දේහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් ක හර් යහජනක  
සියේදු කයන රද කදදින නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ එේ සියේදු 

කයන රී .  
 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  කකොරිඹහනු නිර ානහයඹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 කනොළේඵර් භ 27 න දින සියේ  30 න දින දේහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් සියේදු කයන රද 
සියේව් දින කකොරිඹහනු නිර ානහයක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ එේ සියේදු 

කයන රී .  
 

භළක් සියේඹහනු වරාහභහතනතුභහක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ 
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2017 කදළේඵර් භ 17 න දින සියේ  19 න දින දේහ ශ්රීව රාකහකව් කතදින නිර ානහයඹක  කඹදුනු 
භළක් සියේඹහනු වරාහභහතන, ගරු දහක ග ශ්රීව කභොකවොභ න නබ්ේ තුන් වු දු්  යහේ භළතිතුභහ කදළේඵර් 18 

න දින ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  ඳළමිණීභ නිමිකෙකතන් ඳළළකෙ ව නිර හිිබගළනීකේ උකෙඹ, 

පවිඳහර්ලවික හකච්ඡහ වහ ගිවිසුේ වකෙන් ිරීභ ඹන වාගඹන් ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ සියේදු ව 

වතය, එතුභහ කනුකන් එදින ජනහධිඳති භන්දි යක  ඳළළකෙව දිහ කබගජන ාරාවකඹටි ේඵන්ධීකයණ 

වහ ාවිධහන ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 
නකෙත්  දිනඹ කනුකන් ඳළති විකලේ යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 ර්ක  නකෙත්  උකෙඹ නිමිකෙකතන් කදළේඵර් භ 19 න දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක  
ඳළති විකලේ යහත්රී් කබගජන ාරාවකඹටි ේඵන්ධීකයණ ක යුතු වහ ාවිධහන ක යුතු වහ  ක් කේ 

කහර්ඹහාලක  දහඹකකෙඹ රඵහ කදන රී . 

 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළති හකච්ඡහ  
 

 

 වභහතනහාල ක් කේරුන් භග ඳළති හකච්ඡහ 
 

 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017.07.19 න දින ඳකෙන රද වභහතනහාල 

ක් කේරුන්ක  රැසවීකේ ාවිධහන ක යුතු වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ. 
 

 වතුරුදවන් ව ඳවු් ර හභහජිකඹන් භග ඳළති හකච්ඡහ  
 

 2017 ළතයතළේඵර් භ 06 න දින වහ කනොළේඵර් භ 16 න දිනඹන්ටි වතුරුදවන්වන්ක  
ඳවු් ර හභහජිකඹන් භ  ඳළති හකච්ඡහන්ටි ේඵන්ධීකයණ ක යුතු වහ ාවිධහන 

ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී .   
 
 

 
 
 

 
 වී ඹහකේ තර්ජනඹ  රේ ැති කෙ වහ ලහක විකලේ ජහතනන්තය කර කශහේ ිරීභ 

ේඵන්ධ  ේමුතික  (CITES) ඳහර්ලකරුන්ක  18 න ළසියේඹ 2019 ර්ක ී  ශ්රීව රාකහකව් 
ඳළළකෙවීභ ේඵන්ධකඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳකෙ කයන රද ඉවශ 
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කඳක්  කභකවයුේ කමිු කටි 2017 වකගගසතු 30 න දින ඳකෙ න රද රැසවීකභටි 

ේඵන්ධීකයණ වහ ාවිධහන ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 

 ක හර් යහජනක  ගරු ආර්ිකක වහ හණිජ ක යුතු වභහතනතුභන් භ  2017 ඔේකතගඵර් භ 

29 න දින ඳළති හකච්ඡහකව් ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 
 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළති කනකෙ උකෙ වහ ළඩ වන්  
 

 එේකෙ ජහනාන්ක  2030 තියය ාර්ධන දළේභ ාක් ඳඹ මලික කයගනිමින්  ශ්රීව රාකහකව් 
ඉදිරි ය 03 තුශ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වකතයේප්ත තියය ාර්ධන කඹගජනහලිඹ ැතුශකෙ 

―තියය යුගඹේ‖ ාර්ධන දළේභ ප්රමකහලඹ  ඳකෙිරීකේ උකෙඹ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  

ප්රමධහනකෙකඹන් 2017 ජනහරි භ 02 න දින ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ී  ඳළළකෙ ව වතය, එභ 
උකෙකඹටි ේඵන්ධීකයණ ක යුතු වහ ාවිධහන ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 

 

 “තියය යුගඹක  - කතයක ැයඹුභ‖ ජහතික බහ 
 

 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017.01.08 න දින ඵණ්ඩහයනහඹක  වනුසභයණ 

ජහතනන්තය ේභන්්රයණ ලහරහකටි ඳළති ―තියය යුගඹක - කතයක ැයඹුභ‖ ජහතික 
බහකටි ාවිධහන ක යුතු වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු වහ කභභ වාලක  දහඹකකෙඹ රඵහ 

කදන රී .  
 

 ක්රී ඩහ වහ ලරීය සුතහ ප්රමර්ධන ජහතික ළඩ වන 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 ර්ක ී  ක්රිනඹහකෙභක කයන රද ක්රී ඩහ වභහතනහාලඹ භගින් හර්ප්ක ඳකෙන ක්රී ඩහ වහ ලරීය සුතහ 
ප්රමර්ධන ජහතික ළඩ වකන් වන්තර් වභහතනහාල කභකවයුේ කමිු  ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ කභභ 

වාලඹ භගින් සියේදුවිඹ. ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2016කදළේඵර් භ 15 න දින වහ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017 ජනහරි භ 10 න දින රැසව එභ කමිු ර 

ේඵන්ධීකයණ වහ ාවිධහන ක යුතු සියේදු කයන රද වතය, එටි භහයේබක උකෙඹ 2017.02.06 න 

දින වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළළකෙවිණි. 

 

 

 

 

 

3 - CM 26894  



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 12  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 ජහතික ේභහන උකශර 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 භහර්තු භ 20 න දින කනළුේ කඳො හණ භටින්ද යහජඳේ ය වක්  ඳළති ජහතික ේභහන 

හිරිනළමීකේ උකෙඹ කනුකන් ආයහධනහ ඳ්රය ළකීභ, වදහශ ේභහනරහභීන් වහ ආයහධිතින් 
කනුකන් ආයහධනහ ඳ්රය කඹොමු ිරීභ වහ ආයහධිතින්ක  වබහමටකෙඹ තවවුරු කය ගළනීභ ැතුළු 

උකෙක  ාවිධහන වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 

ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළති ළඩ වන් වහ හකච්ඡහ 
 

 

 ශ්රීව රාකහ ඳරිඳහරන කේක  නක නිරධහරීන් කනුකන් කඳෞපගලික වාලඹ ේඵන්ධ 
කයගනිමින් පුහුණු ළඩ වන් දිඹකෙ ිරීභ ේඵන්ධකඹන් කඳෞපගලික වාලක  

නහඹකින් භග 2017 ළතයතළේඵර් භ 14 න දින ඳළති හකච්ඡහකව් ාවිධහන ක යුතු 

වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලක  වබහමටකෙඹ භත සියේදු කකරිණි. 
 
 ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017.02.17, 2017.07.13, 2017.08.31 වහ 
2017.09.29 ඹන දිනඹන්ටි ඳකෙන රද වභහතනහාල ක් කේරුන්ක  රැසවීේර 

ේඵන්ධීකයණ වහ  ාවිධහන ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 

  
 භහන ටිමිකේ ේඵන්ධ විකලේ යකඳගර්තුකරුන් වහ නිකඹගජිතින්ක  ශ්රීව රාකහ ානහයඹන්  
 

 1. ්රයසතහදඹ හිු දිමින් භහන ටිමිකේ ආයේහ ිරීභ වහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ ේඵන්ධ 

විකලේ  යකඳගර්තුකරු කඵන් එභර්න් භවතහ 2017.07.12 න දින ජනහධිඳති 

ක් කේතුභහ භග ඳළති හකච්ඡහ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ සියේදු විඹ. 
 

 2. තනඹ, හධහයණඹ, වහනි පූර්ණඹ වහ පුනයහර්තනඹ ළශළේවීකභටි ගීමේ හිිබඵ 

විකලේ යකඳගර්තුකරු ඳහේකරග ඩි ්රීැෂස භවතහ විසියේන් සියේඹ ශ්රීව රාකහ ානහයඹ හිිබඵ වන් 

වදවස දළේවීභ 2017.10.22 න දින මුද්  වහ ජනභහධන වභහතනතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 

එභ වභහතනහාලක ී  ඳළකෙවිණි. එභ වසථහ  ජනහධිඳති ක් කේතුභහ වබහමට ව වතය,         

එටි ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ද කභභ වාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 
 

 

 

 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 13  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 3. ශ්රීව රාකහකව් ාක්රරහන්ති යුේතිඹ වහ ගවීකේ ඹහන්්රයණඹ හිිබඵ නිරීේණ නහරිකහේ 

වහ ශ්රීව රාකහ  ඳළමිණි විකලේ නිකඹගජිත ආනහර්ඹ කභොක ග කනොචි ම භවතහ 2017 

ඔේකතගඵර් භ 30 න දින ජනහධිඳති ක් කේතුභහ භග ඳළති හකච්ඡහකව් 

ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු කයන රී .  
 

කනකෙ උකෙ, රැසවීේ, ළඩ වන් වහ හකච්ඡහ 
 

 ප්රමතින්ධහන ඹහන්්රයණඹ වහ න උඳකපලන කහර්ඹ ඵරකහක  හර්තහ 2017 ජනහරි භ 

03 න දින ටි පු ජනහධිඳතිනි, වතිගරු නන්ද්රි්කහ ඵණ්ඩහයනහඹක  හභහයතුාග භළතිනිඹ කත 

හිිබගළන්වීභ සියේදු කයන රද වතය, එභ උකෙක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ක් කේ කහර්ඹහාලඹ 

භගින් සියේදු විඹ. 
 

 ජහතික තියය ාර්ධන දළේභ - 2030 හිිබකඹශ ිරීභ වහ 2017 ජනහරි භ 25 න දින 

ඳකෙ කයන රද ජනහධිඳති විකලේඥ කමිු කටි රැසවීේ, ළඩමුළු ාවිධහනඹ ිරීභ වහ ඒහ 

ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ වහ දහඹකකෙඹ රඵහ කදන රී . 
 

 එේකෙ ජහනාන්ක  භහන ටිමිකේ කවුන්සියේරක  නිර්කපලඹන් ේඵන්ධීකයණඹ  වහඹවීභ 

වහ ව නිරධහරී කමිු කව් ජනහධිඳති කහර්ඹහරයීඹ නිකඹගජිත කර 2017.07.06 වහ 

2017.12.14 ඹන දිනඹන්ටිී  ඳළති රැසවීේ වහ වබහගි වීභ. 
 

 විලස කහරහන්තය භහකරගනනඹ ඹ කකෙ ශ්රීව රාකහ ජහතික හර්තහකටි කතන භහකරගනනඹ 

හිිබඵ 2017 කනොළේඵර් භ 15 න දින ජිනීහටිී  ඳළළකෙවුණු හකච්ඡහ  වදහශ 

කනොළේඵර් 13 සියේ  19 දේහ කහරඹ තුශ එටි රැී  සියේ ඇමින් එභ හර්තහ ේඵන්ධ ක යුතු සියේදු 

ිරීභ වහ එීම දූත හිරිකටි හභහජිකහේ කර විකපල ක යුතු වභහතනහාලකඹටි ඉ් ලීභ වහ 

නිර්කපලඹ භත ක් කේ කහර්ඹහාලක  ජනහධිඳති කජනසම වකහය ක් කේ වබහගි වීභ. 
 

 2017 කදළේඵර් භ 19 න දින වරාහභහතන ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළති උතුරු 

නළකගනටිය ඳශහකෙර වතළන් සියේ ඇන පුපගරින් නළත ඳදිා ම ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

වහ වබහගිකෙඹ රඵහ ී භ සියේදු විඹ. 
 
 

 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2018.01.08 න දින කඳෝ කගෝ ර කව්් ර වහ 

කභොයගවකන්ද කව්් ර ආශ්රි ත ඳළති ―හලිස යක - භවළලි වසියේරිඹ‖උකෙඹන්ටි 

ආයහධනහ ඳ්රය ළකීභ වහ ආයහධනහ ඳ්රය කඹොමු ිරීභ ැතුළු පූර් ූදදහනේ ක යුතු සියේදු ිරීභ ද 

2017 කදළේඵර් භ වහනක ී  කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 

වනදහයී කභග ර් යථ ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ 
 
 

 ඳවත වන් නිරධහරින් වහ වනදහයී කභග ර් යථ ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් 

සියේදු කකරිණි. 

 කේ එච් ආර් විරහසියේතහ භවකෙමිඹ -  නීති නිරධහරී, භහන ටිමිකේ කකොමින් බහ 

 ඩේලිව් ආර් ඒ විජඹවික්රරභ භවකෙමිඹ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ 

 ඩේලිව් බ් ඒ එන් කගභයකෙන භවකෙමිඹ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ 

 බ් බී එේ රලිකෙ ඵණ්ඩහය භවතහ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ  

 වි එච් බී ඒ කපලප්රිාඹ භවතහ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ 

 ඕ කේ එස ඒ ඕවි ඇගර භවතහ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ 

 එේ ඩේලිව් කේ  හභහය භවතහ  -  ජනහධිඳති වකහය ක් කේ 

 ය ඩී උදඹ හභහය භවතහ  -  කජනසම කිකකහනහර්ඹ, ශ්රීව රාකහ ඳදනභ 

 

 

 

 

 

 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 14  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

නක්රරක්   නි හකෙ ිරීභ 
 

ඳවත වාක දයන නක්රරක්  ඹ නි හකෙ ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කකරිණි. 

 

 

 

 

වභහතන භණ්ඩර ාකපල නි හකෙ ිරීභ 
 

      ඳවත වාක දයන වභහතන භණ්ඩර ාකපලඹ නි හකෙ ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කකරිණි. 

 

 

 

 

 

 ජනහධිඳති ඳරිය නිඹමු යන් ඳදේකේරහභීන්ක  ේමු  ඳරීේණර විනිලසනඹ 

භණ්ඩරර ක යුතු 
 
 2017 ර්ක ී  ඳවත වන් සථහනඹන්ටි ඳළති ඳරිය නිඹමු ඳදේකේ හිරිනළමීභ වහ න 

ේමු  ඳරීේණන්ටි විනිලසනඹ භණ්ඩර ක යුතුර නියත විඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වනු 

වාකඹ 
නක්රරක්  ක  නභ නක්රරක්   වාකඹ දිනඹ 

01. “ක්රී ඩහ වහ ලරීය සුතහ ප්රමර්ධන ජහතික 

තිඹ‖ - 2017 කඳඵයහරි 06  - 12) 
SP/SB/01/17 2017.01.06 

 

වනු 

වාකඹ 
කහයණඹ 

වභහතන භණ්ඩර 
ාකපල වාකඹ 

දිනඹ 

01. ශ්රීව රාකහ ාර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ  වනුඵපධිත කවග කනභ 

ඳතින නවීන ඳවසුකේලින් යුකෙ 

පුහුණු ආඹතනඹේ හිටිු වීභ 

PS/CP/56/17 2017.12.05 

 

දිනඹ සථහනඹ 

2017 භහර්තු 28 වහ 29 කභොණයහගර, දුු ගළමුණු ජහතික ඳහර 

2017 භළි 17 ඵදු් ර රිී භහලිඹපද භධන භවහ විදනහරඹ 

2017 භළි 18 ඵදු් ර උඩකර භධන භවහ විදනහරඹ 

2017 භළි 22 භහතය දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

2017 ජූලි 19 ව 20 කඳො/දිඹු/වරර හඹුය භවහ විදනහරඹ 

2017 වකගගසතු 15  හ/උඩඵදර සුදර්ලන භවහ විදනහරඹ 

2017 වකගගසතු 29  හ/උඩඵදර සුදර්ලන භවහ විදනහරඹ 

2017 කදළේඵර් 20 ව 21 භධනභ ඳශහකෙ කහර්ඹහරඹ, භධනභ ඳරිය වධිකහරිඹ, 

කඳෝ කගෝ ර 
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 15  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

  කනළුේ  හළුණ නහඳෘතිඹ 
 

 කනළුේ  හළුණ ේඵන්ධකඹන් වභහතන භණ්ඩරඹ විසියේන් ඳකෙ කයන රද හකච්ඡහ වහ 

ේමුතිඹ  එශඹිකේ කමිු කව් ව නහඳෘති කමිු කව් ක් කේ ලකඹන් 2017.01.30, 

2017.02.23, 2017.04.21, 2017.08.03, 2017.09.26 වහ 2017.10.16 ඹන දිනඹන්ටිී  

රැසවීේර  වබහමට වීභ. 
 

 ප්රමහකපශීඹ ේඵන්ධීකයණ කමිු  භ-බහඳතිරුන් ඳකෙ ිරීභ 
 
 

 ප්රමහකපශීඹ ේඵන්ධීකයණ කමිු  වහ ශ්රීව රාකහ නිදවස ඳේඹ කනුකන් භ බහඳතිරුන් 

65 කදකන හද, එේකෙ ජහතික ඳේඹ කනුකන් භ බහඳතිරු 33 කදකන හද ඳකෙ ිරීභ  

ක යුතු කය ැත. 

 

 කෙකේ වහ ඵළයකේ ප්රමකහල ේඵන්ධ ක යුතු 
 

 ගරු වභහතනරුන්, වභහතනහාල ක් කේරුන්, වතිගරු තහනහඳතිරුන් වහ ගරු 

විනිලසනඹකහයරුන් ැතුළු වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත සීමඹ කෙකේ වහ ඵළයකේ ප්රමකහල 

ඉදිරිඳකෙ කශ යුතු පුපගරඹන්  කතින් රද එීම ප්රමකහල 244 ේ කනුකන්  රද ඵ  ලිහි කඹොමු 

ිරීභ 2017 ර්ක ී  කභභ කහර්ඹහාලඹ භගින් සියේදු විඹ. 

 
 සුළු ප්රමේඳහදන කමිු  වහ වබහමටකෙඹ 
 
 

 2017 ර්ක ී  සුළු ප්රමේඳහදන කමිු  රැසවීේ 30 ේ වහ වබහමටකෙඹ රඵහී භ සියේදු කයන 

රී . 

 

 නක්රරක්   කගොනු ඹහකෙකහලීන ිරීභ 
 

 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ව යහජන ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ වභහතනහාලඹ විසියේන් නි හකෙ 

කයනු රඵන නක්රරක්   ඹහකෙකහලීන ිරීභ කභභ වාලඹ භගින් සියේදුන වතය, 2017 ර්ක ී  

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භගින් නි හකෙ කයන රද නක්රරක්   08 ේ වහ යහජන ඳරිඳහරන වහ 

කශභනහකයණ වභහතනහාලඹ භගින් නි හකෙ කයන රද නක්රරක්   68 ේ ැතුශකෙ කගොනු 

ඹහකෙකහලීන කයමින් ඳකෙහකගන ඹන රී . 
 

 ආන ඳළනවීකේ කණ්ඩහඹභ ඳකෙ ිරීකේ සියේ  පුහුණු ේඵන්ධීකයණඹ ැතුළු 

වධීේණ ක යුතු 
 

 2017 ර්ක  ඳළති ඳවත වන් උකෙ වසථහන්ටි ආන ඳළනවීකේ ක යුතු වහ 

ඉවත වන් 35 කදකන හකගන් යුකෙ කණ්ඩහඹභේ කඹොදහ ැත. එටි ේඵන්ධීකයණ වහ 

වධීේණ ක යුතු කභභ වාලඹ භගින් සියේදුවී ැත.  
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කභභ කණ්ඩහඹකභටි හභහජික/හභහජිකහන් කනුකන් 2017.03.07 න දින ඔවුන්  ඳළරී ැති 

කහර්ඹඹ හිිබඵ වකඵගධඹ, දළනුභ ඳරීේහ කය ඵළලීභ වහ ලිඛිත ඳරීේණඹේ කභභ වාලඹ භගින් 

ඳකෙන රද වතය, 2017.03.24 න දින ේබහනීඹ ආයහධිතඹන් හිිබගළනීභ, වසුන් ඳළනවීභ වහ නිර 

යහජන කබගජන ාරාවඹකී  හිිබගකෙ ආවහය ගළනීකේ ක්රරභකව්දඹන් හිිබඵ පුහුණු ළසියේඹ ඳළළකෙවීකේ 

ක යුතු ද කභභ වාලඹ භගින් සියේදු  විඹ. 

වනු 

වාකඹ 
උකෙඹ 

ඳළළකෙ ව 

දිනඹ 

01. “තියය යුගඹක - කතයක ැයඹුභ‖ ජහතික බහ 2017.01.08 

02. 69 න නිදවස ළභරුභ නිමිකෙකතන් ජනහධිඳති භන්දියක  
ඳළති යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ 

2017.02.04 

03. ජහතික ේභහන උකශර - 2017 2017.03.20 

04. කකොශම දිසත්රිනේ විකලේ ඳරිය ළඩමුළු 2017.06.20 

05. හර්ේ ය ර ගරු කථහනහඹකරුන් ව ගරු ඳහර්ලිකේන්තු 

ියකින්ක  8 න මුළු වහ වබහමට ව දූත හිරි 

කනුකන් ඳළළකෙව යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ 

2017.10.03 

06. දිිබඳුකභ හිු දළීමකේ ළඩ වන  භගහමී ක්රිනඹහකෙභක න 

රාහභලේති නහඳහයඹ භහජගත ිරීකේ ජහතික උකෙඹ 
2017.10.20 

07. කෙන කඵෞපධ මුළු  භගහමී ඳළති උකෙඹ 2017.11.02 

08. භළක් සියේඹහනු වරාහභහතනතුභහක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ 

නිමිකෙකතන් ඳළළකෙ ව දිහ කබගජන ාරාවඹ 
2017.12.18 

09. නකෙත්  දිනඹ කනුකන් ඳළති විකලේ යහත්රී්  කබගජන 

ාරාවඹ 
2017.12.19 
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ජනහධිඳති කඳෞපගලික ක් කේ වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 
  
ගරු ජනහධිඳතිතුභන් වහ ගරු ජනහධිඳතිතුභන් කනුකන් ඉු  කයනු රඵන කහර්ඹඹන් රී  ජනහධිඳති 
කඳෞපගලික ක් කේතුභන්  වලන කරසියේන් වලන ක්රිනඹහකහයකේ සියේදු ිරීභ. 
 

ප්රමධහන වයමුණු  
 
ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  මදනික ළඩ වන්/උඳකදස වහ නිකඹගග /ලිහි වහ හර්තහ ේඵන්ධකඹන් 
උඳරිභ කහර්ඹේභතහඹින් යුතු ක්රිනඹහ ිරීභ. 
 

කඳොදු වයමුණු/ කහර්ඹඹන්  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ක්රිනඹහකහයකේ වයමුණු හේහකෙ කය ගළනීභ 

1 ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  මදනික ළඩ වන්, උඳකදස වහ නිකඹගග, ලිහි වහ 
හර්තහ ේඵන්ධකඹන් උඳරිභ කහර්ඹේභතහඹින් යුතු ක යුතු ිරීභ. 

නිකඹගග රද වහභ වලන ක්රිනඹහ 
භහර්ග කගන ැත. 

2 ගරු ජනහධිඳතිතුභන් වබහමට න උකෙ, රැසවීේ වහ වමුවීේ වසථහ 
 වන් තඵමින් දින කඳොත ළකීභ. ඒ වනු මදනික ළඩ වන් 
කඳශගළසවීභ, ේඵන්ධීකයණඹ වහ වදහශ වාල වහ නිරධහරීන් දළනුකෙ ිරීභ. 

එභ 

3 ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  නිකඹගග වනු එතුභහක  වකෙන  ලිහි ළකීභ. 
  

එභ 

4 ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධහනඹ  කඹොමුවිඹ යුතු ලිහි/හර්තහ, උකෙ 
ආයහධනහ ආදිඹ  වන් ටිත එතුභහ  ඉදිරිඳකෙ ිරීභ වහ ඒ වහ රඵහ 
කදන නිකඹගග වනු ක යුතු ිරීභ. 

එදිකනදහ ක යුතු සියේදු කය වත. 

5 ගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත  භවජන නිකඹගජිතින් වහ ජනතහ විසියේන් එනු 
රඵන ලිහි ේඵන්ධකඹන් ඉදිරි ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභ. 

එභ 

6 රළකඵන තළඳෆර වහ ේඵන්ධ කතොයතුරු ඹහකෙකහලීන ිරීභ / ලිහිකගොනු 
ළකීභ වහ ඳකෙහකගන ඹහභ. 

එභ 
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මදන කේහ ඒකකඹ 
 

වළදින්වීභ  
 

ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහරඹ තුශ ඳකෙනහ මදන කේහ ඒකකඹ ජනහධිඳති  ක් කේතුභහ ඹ කකෙ 
ක්රිනඹහකෙභක න වතය ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ව මීඳ ඥහනාන්ක  කභන්භ ජනහධිඳති ක් කේ 
කහර්ඹහරක  නිරධහරීන්ක  කෞ න ඹවඳකෙ භේ භක ඳකෙහකගන ඹහභ  වලන උඳකදස ව ප්රමතිකහය 
රඵහ කදනු රඵි. 
එඹ  වභතය ආර්ිකක දුසකයතහ ටිත පුයළසියේඹන්ක  කෞ න තකෙකෙඹ නගහසියේු වීභ  වලන වන 
ක යුතු ළරසුේ ිරීභ ද කභභ ඒකකඹ භඟින් සියේදු කයනු රළකේ. 
 

ප්රමධහන වයමුණු : -  

 ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  යථකඳශ භ  ගභන් ගන්නහ ගිරන් යථඹ ක්රිනඹ තකෙකෙකඹන් 

ඳකෙහකගන ඹහභ  වලන ක්රිනඹහකහරී ළඩහිිබකශේ කස කය ක්රිනඹහකෙභක තකෙකඹන් 

ඳකෙහකගන ඹහභ. 

 එභ ගිරන් යථක  නඩකෙතු ක යුතු ව ළඳයුේ හිිබඵ නියන්තයකඹන් කොඹහ ඵරහ වලන 

ක යුතු රී  ඒ වහ භළදිවකෙ ක්රිනඹහිරීභ. 

 ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  කෞ න ක යුතු කභයකේ ී  කභන්භ හි ය  තුශී  ද කොඹහ ඵරහ වලන 

ක යුතු සියේදු ිරීභ වහ එතුභහ භ  ගභන් ිරීභ. 

 කහර්ඹහලීඹ නිරධහරීන්  ඹවඳකෙ කෞ න තකෙකෙඹේ ඳකෙහකගන ඹහභ  වලන දළනුභ රඵහ 

ී භ දවහ විවිධ ළඩ වන්  ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 

 කහර්ඹහරක  නිරධහරීන්  මදන ප්රමතිකහය රඵහගළනීභ  උඳකදස රඵහී භ කෙ, ප්රමතිකහය 

ිරීභ කෙ මදන භධනසථහනඹේ ඳකෙහකගන ඹහභ. 

 කහර්ඹහරක  නිරධහරීන්  විකලේඥ මදන ප්රමතිකහය රඵහගළනීභ වහ වලන වසථහරී  

කසු ප්රමධහන කෞ න ආඹතන කත කඹොමු ිරීභ. 

 කහර්ඹහරඹ භඟින් කඳොදු භවජනතහක  සුබ හධනඹ වහ රින් ය ළරසුේ කය දුසකය 

ප්රමකපලරී  ඳකෙනු රඵන කෞ න ළඩ වන් චිණහකෙභක ඳළළකෙවීභ වහ උඳකදස වහ 

ක්රිනඹහකහරී දහඹකකෙඹන් වලන වසථහ රී  රඵහ ී භ. 

 යකේ වලනතහඹ වනු කහරහනුරීව ැතිවිඹ වළි ඕනෆභ කෞ න ක යුකෙතේ දවහ 

වලන ළඩ වන් ළරසුේ කය ක්රිනඹහ  නළාවීභ.   

 

2017 ර්ක ී  හේහකෙ කයගළනීේ   

1. 2017 ජනහරි භ 27 න දින ― ගළ ලු භළද තුක න් " ඹන භහතෘකහ ඹ කකෙ කහර්ඹහලීඹ 

භවකෙභ භවකෙමීන් දළනුකෙ ිරීකේ කපලනඹේ ාවිධහනඹ ිරීභ 

2. 2017 කඳඵයහරි භ 06 න දින ― ක්රී ඩහ වහ ලරීය සුතහ ප්රමර්ධන ජහතික තිඹ නිමිකෙකතන් 

කහර්ඹහලීඹ භවකෙභ භවකෙමීන් කනුකන් ― සුඹ, තු  ජඹරාවණඹ  වහ ලරීය සුතහ 

ප්රමර්ධනක  ළදගකෙකභ" ඹන භළකඹන් දළනුකෙ ිරීකේ කපලනඹේ ාවිධහනඹ ිරීභ. 
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3. 2017 භහර්තු භ 03 න දින ―දිඹළඩිඹහ ව වධික රුධිය ීවඩනඹ, රුධියගත 

කකොකරස කයග්  දළනගනිමු, වඳුනහගනිමු, ළශකකමු" ඹන භහතෘකහ ඹ කකෙ කහර්ඹහලිඹ 

භවකෙභ භවකෙමීන් දළනුකෙ ිරීකේ කපලනඹේ ාවිධහනඹ ිරීභ. 

4. 2017 භහර්තු භ 23 න දින වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ආවහය ඳරීේණ වහ ආයේණ 

වාලක  නිරධහරින් ව  පුහුණු ළඩමුළුේ මදන ඳර්ක ණ ආඹතනඹ වහ එේ 

ාවිධහනඹ ිරීභ. 

5. 2017 ජූලි භ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  උඳකදස ඳරිදි මීගමු කයගවර වර කඩාචි 

කයගමටන්ක  රුධිය ඳරිේහ ිරීකේ භධනසථහනඹේ සථහහිත ිරීභ  වලන ක යුතු ිරීභ. 

6. 2017 කනොළේඵර් භ 11 න දින ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහලීඹ නිරධහරී භවකෙභ භවකෙමීන් 

කනුකන් ශ්රීව රාකහ ජහතික කයගවර, RADIANT EYE Hospital වහ එේ වේප් හඹන 

ළඩ වනේ ඳළළකෙවීභ. 
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කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රමධහනී වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 

 

ජනහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ කශභනහකයණඹ ිරීභ, ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ආයේක ක යුතු 

ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ, කකොශම වහ හි  ඳශහකෙර උකෙ වහ රැසවීේ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ වහ ගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  රළකඵන ලිහි, නහඳෘති කඹගජනහ වහ වකන හකෙ ඳණිවුඩ එතුභහක  උඳකදස වනු 

ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභ, ජනහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රමධහනී කහර්ඹහරක  ප්රමධහන ගීමේ කව්. 

 

ප්රමධහන වයමුණු 
 
1. ජනහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විධිභකෙ කශභනහකයණඹ ිරීභ. 

2. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ආයේහ තවවුරු ිරීභ. 

3. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  කකොශම වහ හි  ඳශහකෙර රැසවීේ වහ උකෙ ේඵන්ධීකයණඹ. 

4. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  රැසවීේ වහ හකච්ඡහ පරදහයී කර ඳළළකෙවීභ තවවුරු ිරීභ වහ 

ේඵන්ධීකයණඹ. 

5. භවජනතහකගන් ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත රළකඵන වලනතහ පුයහී භ වහ ගළ ලු නියහකයණඹ 

කයී භ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ. 

6. "කඵෞපධ පුනරුද වයමුදර" භගින් කඵෞපධ ආගමික, ාසකෘතික වහ වධනහඳන කේහන් කනුකන් 

ඳකෙහකගන ඹනු රඵන ආඹතන ර ව විවහයහී ියේෂූන් වන්කේරහක  සුඵහධනඹ 

ැතිිරීභ. 

7. ගේඳව, ඳවර ඹහකගොඩ ප්රමකපලක  ජනතහක  බ්න තකෙකෙඹ ඉවශ නළාවීභ 

8. 2016 – 2020 "හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු" දිසත්රිනේ ාර්ධන නහඳෘතිඹ භගින් කඳොකශොන්නරු 

දිසත්රිනේකක  තියහය ාර්ධනඹේ  ැතිිරීභ. 

 

2017 ර්ක  හේහකෙ කයගළනීභ 

 

1. ජනහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විධිභකෙ කශභනහකයණඹ ිරීභ. 
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වනුයුේත සියේඹලු කහර්ඹ භණ්ඩර වහ විඹහනුඵපධ දළනුභ, කහර්ඹහලීඹ ක්රරභ වහ 

විනඹ වහ ආක් ඳ ර්ධනඹ වහ ළඩමුළු ඳළළකෙවීභ ව ඳසු විඳයභ තුලින් වයමුණු ඉු කය ැත. 

 

2.   ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ආයේහ තවවුරු කය තිබීභ. 
 
කහර්ඹහ රක  ව නිර නිකේ, ේකේ්රය යහජකහරීරී  ආයේක ප්රමධහනීන් භ  හකච්ඡහ කය 

ේඵන්ධීකයණ ළඩහිිබකරේ කස ිරීභ. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වහ කහර්ඹහරක  කතොයතුරු වනලන 

ඳහර්ලසඹන් කත කඹොමුවීභ ළශළේවීභ වහ ක්රිනඹහහිිබකරේ කස ිරීභ  ව ජාගභ දුයකථන, 

ඉකරේකොොනික උඳකයණ කහර්ඹහරඹ තුශ   රැකගන ඒභ ඳහරනඹ ිරීභ, කහර්ඹහරඹ  ඳළමිකණන 

වමුකෙතන් ඳළමිණීභ වහ හි වීභ වධීේණඹ ිරීකේ ළඩහිිබකරේ සථහඳනඹ ිරීභ ආදිඹ භගින් ගරු 

ජනහධිඳතිතුභහක  ව ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ආයේහ තවවුරු කයන රදි. 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 21  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

3. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  කකොශම වහ හි  ඳශහකෙර රැසවීේ වහ උකෙ ේඵන්ධීකයණඹ. 
 
ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කකොශම වහ හි  ඳශහකෙර වබහමට න රැසවීේර ූදදහනභ, එඹ  වබහමට වීකේ 

කඹගගනතහඹ වහ එටි ී  කථහේ ඳළළකෙවීකේ කඹගගනතහ, ආයහධනහ කය ැති වහ වබහමට වීභ තවවුරු 

කය ැති ආයහධිතින් හිිබඵ කතොයතුරු, රැසවීකේ වයමුණ, රැසවීභ කවග උකෙ භූමිඹ  ප්රමකව්ලන 

භහර්ග විසතයඹ, භහධන ආයණඹ වහ ආයේක විධිවිධහන හිිබඵ පූර්ණ වකඵගධඹ රඵහ ගනිමින් ඒ 

හිිබඵ ගරු ජනහධිඳතිතුභහ දළනුකෙ ිරීභ භගින් ඳකෙන රද රැසවීේ වහ උකෙ ඹහකෙකහලීන කයන 

රදි. 

 

කභභ වලනතහඹන් පුයහ ගළනීභ වහ ජනහධිඳති ේඵන්ධීකයණ ක් කේරුන්  දිසත්රිනේකර 

ගීමේ ඳයහ ැති වතය එභ නිරධහරීන්කගන් ද ජනහධිඳති ආයේක වාල නිරධහරීන්කගන් ද කතොයතුරු 

රඵහගළනීභ  ළඩහිිබකරේ කස කය තිකේ. රඵහගන්නහ කතොයතුරු දිසත්රිනේ  ක් කේරුන්කගන් 

තවවුරු කය ගළනීකේ ළඩහිිබකරේ ද ක්රිනඹහකෙභක කව්. 

 

4. ගරු ජනහධිඳතිතුභහක  රැසවීේ වහ හකච්ඡහ පරදහයී කර ඳළළකෙවීභ තවවුරු ිරීභ. 

 

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ වබහමට න ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ඳළළකෙකන රැසවීේ, වයමුණු, ඉදිරිඳකෙ විඹ වළි 

ගළ ලු වහ ඉ් ලීේ, වබහමට න ඳහර්ලඹන්, රැසවීකේ වයමුණු වනු ෘජුභ ේඵන්ධන ආඹතන 

හිිබඵ පූර් වකඵගධඹේ රඵහකගන ගරු ජනහධිඳතිතුභහ දළනුකෙිරීකේ ක යුතු සියේදුකයන රදි.  

 

රැසවීභ  ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමකව්ලවීභ  කඳය නනහඹ ඳ්රයඹ, වබහමට න්නන් හිිබඵ කතොයතුරු, 

රැසවීකේ වයමුණ  වදහර ඳසුිමේ කතොයතුරු ටිත කගොනුේ ව  වනේ,   වන් තඵහ ගළනීකේ 

ලිහිද්රින කේඹ භත ූදදහනේ ැති ඵ තවවුරු කය ගළනීභ. වසථහකග මත ඳරිදි භහධන ආයණ ූදදහනභ 

ඹන ක යුතු හිිබඵ ඩහකෙ වධහනඹ කඹොමුකයන රදි. 

 

5. ගරු ජනහධිඳතිතුභහ  කඳෞපගලික රළකඵන ලිහි, නහඳෘති  කඹගජනහ වහ වකන හකෙ ඳණිවුඩ    

ේඵන්ධ ප්රමතිනහය දළේවීභ. 
 
ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත රළකඵන භවජන ඉ් ලීේ වඳුනහකගන ර්මටකයණඹ කය වදහශ වාල කත කඹොමු 

ිරීභ. කඹොමුකශ ලිහි ේඵන්ධකඹන් ගන්නහ ක්රිනඹහභහර්ග ඳසුවිඳයේ ිරීභ, භවජන වලනතහ ඉු ිරීභ  

ැති ඵහධහ වඳුනහකගන ඒහ ඉකෙ ිරීභ  ගතවළි ක්රිනඹහභහර්ග ක්රිනඹහකෙභක වීභ හිිබඵ ඳසු විඳයේ ිරීභ, 

භවජන වලනතහ ඉු වීභ තවවුරු කයගළනීභ භගින් එභ ඉ් ලීේ ේඵන්ධ විකලේ වධහනඹ කඹොමුකය 

ක්රිනඹහභහර්ග ගන්නහ රදි. ඒ වනු 2017 ර්ක ී   ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත රළු ණු ඉ් ලීේලින් 

ආන්න ලකඹන් 9,000ක  ඳභණ ක්රිනඹහභහර්ග කගන ැත.  

 

6. ―කඵෞපධ පුනරුද වයමුදර‖ කභකවඹවීභ 
 
1. කඵෞපධ පුනරුද වයමුදර වහ කපශීඹ වහ විකපශීඹ ලකඹන් ඵළා හ ගිණුභ කත ෘජුභ කයන 

ඳරිතනහග වයවහ දහඹකකෙඹ රඵහගළනීභ  ක යුතු කයන රදි. 

        ඒ වනු 2017.12.31 දින  කඵෞපධ පුනරුද වයමුදර වහ රළබී ැති ඳරිතනහගර එකතු 

        රු . 102,360,136.97 ි. 
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ශ්රධභ දහඹකකෙඹ 

  
නහඳෘති සථහන 

ගණන 

  
ැසතකේන්තුගත මුළු මුදර         

රු. 

  
ශ්රීව රාකහ යුපධ වමුදහ 

  
09 

  
3,840,271.56 

  
ශ්රීව රාකහ නහවික වමුදහ 

  
08 

  
6,520,570.88 

  
ශ්රීව රාකහ චින් වමුදහ 

  
09 

  
3,783,522.60 

  
එකතු 

  
26 

  
14,144,365.04 

2. ත්රිනවිධ වමුදහකව් ශ්රධභ දහඹකකෙඹ භත 2018 ර්ක ී  ඉදිිරීේ ආයේබ ිරීභ වහ 2017 ර්ක ී  
වඳුනහගකෙ නහඳෘති ා නහ වහ ැසතකේන්තුගත මුදර ඳවත දේහ ැත.  

 

 

 

 

 

 

 

 
7. ගේඳව ඳවශ ඹහකගොඩ ාර්ධන ළඩ වන 
 
 නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ගේඳව දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ, ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කහර්ඹහර වහ 

වදහශ වකන හකෙ ඳහර්ලඹන් භග ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදුකයන රදි. 
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8. ―හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු‖ දිසත්රිනේ ාර්ධන නහඳෘතිඹ ේඵන්ධීකයණඹ. 
 
―හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු‖ දිසත්රිනේ ාර්ධන ළඩ වන වහ ප්රමජහක  ව ප්රමජහ ාවිධහනර, යහජන 

නිරධහරීන්ක  වහ කපලඳහරන නහඹකඹන්ක  වබහමටකෙඹ ද, විපතුන්ක  භගකඳන්වීභ ද ආගමික 

නහඹකඹන්ක  වනුලහනහ වහ ආශීර්හද ද වනු ජනබ්විතඹ  වදහශ වඳුනහගකෙ සියේඹලු ේකේ්රයඹන්ටි 

ාර්ධන වලනතහ ප්රමමු තහ ඳදනමින් කඳශගසහ 2016 – 2020 ඳස වවුරුදු ළරළසභේ හිිබකඹර කය 

තිකේ.  
 
ඒ වනු 2017 ර්ක  කභභ ාර්ධන නහඳෘති වහ ාර්ධන ේකේ්රයඹන් වඳුනහකගන ළඩ වන් 

කය ැති වතය තදුය කෙ ඉදිරි ළරළසභ වනු ළඩ කයමින් ඳතින නහඳෘති ද  ඳනා. ඒ වනු  ප්රමධහන 

ාර්ධන ේකේ්රයඹන් වහ ඒ වහ 2017 ර්ක  කන් කශ ප්රමතිඳහදන වහ ළඹ ව මුද්  කභකේ කඳන්හ 

දිඹ වළක.   

 ාර්ධන ේකේ්රය 
ගණන 

2017 ර්ක  ආයේබ කශ 
නහඳෘති ගණන 

2017 වන් කශ 
නහඳෘති ගණන 

2017 ර්ක  විඹදභ 

               26 2338 1781 5,630,903,126.14 
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වබනන්තය ඳහරන වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේඹලුභ වාල වහ ඒකක කත ඳළරී ැති කහර්ඹබහයඹන් පරදහයී වහ 

කහර්ඹේභ ඉු  ිරීභ වහ වලන කහර්ඹහර ඉඩ ඳවසුකේ, කබෞතික  ේඳකෙ වහ කේහන් ළඳයීභ 

කශභනහකයණඹ ිරීභ කභභ වාලඹ භඟින් ඉු  කයනු රඵන කහර්ඹබහයඹ කව්. 

කභභ කහර්ඹබහයඹ ඉු  ිරීභ වහ වබනන්තය ඳහරන වාලඹ ඹ කකෙ ඳවත වන් ඒකක ක්රිනඹහකෙභක කව්. 
 

 වබනන්තය කභකවයුේ ඒකකඹ 

 ප්රමේඳහදන ඒකකඹ 

 ඉාජිකන්රු ඒකකඹ 

 කගොඩනළගිලි නඩකෙතු ඒකකඹ 

 තළඳළ්  I ඒකකඹ 

 තළඳළ්  II ඒකකඹ 

 ප්රමධහන දුයකථන හුභහරු 

 හිිබගළනීකේ ඒකකඹ 

 ක්  නහගහයඹ 

 චින් වමුදහ ාරාව ඒකකඹ 

 ජනහධිඳති භන්දිය (කකොු , භවනුය, වනුයහධපුයඹ, නුයඑිබඹ , භටිඹාගණඹ , කතයගභ) 

 බහහ ඳරිර්තන ඒකකඹ 

 කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ 

 ප්රමහවන ඒකකඹ 

 

ප්රමධහන කහර්ඹඹන් වහ වයමුණු  
 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේඹලුභ වාල වහ ඒකකර  වදහශ කහර්ඹහර ඉඩ ඳවසුකේ උඳකයණ වහ 
 කේහන් ළඳයීභ. 

 
විකලේ යහජන උකෙ ාවිධහනඹ ිරීභ වහ ඊ  වදහශ ඳවසුකේ ළරීභ වහ වලන වබනන්තය 

 වහ ඵහටිය ඳහර්ලඹන් ේඵන්ධීකයණඹ කයමින්  ක යුතු ිරීභ  
 
ජර /විදුලි /දුයකථන ිම් ඳකෙ කගන්හ ප්රමභහදඹින් කතොය හිඹවීභ  වලන ක යුතු ිරීභ  
 
හර්ප්ක බහණ්ඩ මීේණ භණ්ඩර ඳකෙ ිරීභ, බහණ්ඩ මීේණ ඳළළකෙවීභ, බහණ්ඩ මීේණ 

 භණ්ඩර හර්තහ වනු වඳවයණඹ කශයුතු බහණ්ඩ කන්කපසියේ ිරීභ/ විනහල ිරීභ සියේදු කය නිසියේ 
 ඳරිදි ේක ගරු බහණ්ඩ ක්  න ඳකෙහකගන ඹහභ  වලන ක්රිනඹහ භහර්ග ගළනීභ . 

 
දිසත්රිනේකකඹන් හි ත ඳළළකෙකන රැසවීේ/උකෙ වහ වබහමටන නිරධහරීන් කත 

 වකෙතිකහයේ රඵහ ී භ/හිඹවීභ වහ එභ නිරධහරීන්  වලන නහතළන් ඳඹහ ඊ  වදහශ කගවීේ 
 ක යුතු ිරීභ 

 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරයීඹ නිර වළඳුනුේඳකෙ නි හකෙ ිරීභ. 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 26  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

  

 

 

 

 

 

 

භහණ්ඩලික නිරධහරීන්ක  නිර නිහ ේඵන්ධ ක යුතු ිරීභ. 
 
සියේඹලුභ වාල/ඒකකලින් ක්  නහගහයඹ කත එනු රඵන ලිහිකගොනු විධිභකෙ වසුයහ තළබීභ /

 නඩකෙතු ිරීභ  වලන ක යුතු ඉු  ිරීභ. 
 
කහර්ඹහරක  තළඳළ්  ඒකකඹ භඟින් රළකඵන වහ හි ත  ඹළකන තළඳෆර විධිභකෙ, වප්රමභහද වහ 

 ගීමකභන් යුතු වදහශ වාල/ඒකක කත කඹොමු ිරීභ  ක යුතු ිරීභ. 
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේඹලුභ කගොඩනළගිලිර නඩකෙතු වහ වලුකෙළඩිඹහ ක යුතු නහවික/වමුදහ  

 ඉාජිකන්රු වාලක  වකඹගගකඹන් ප්රමමු තහඹ වනු ඉු  ිරීභ. 
 
හර්ප්ක ප්රමේඳහදන ක්රිනඹහලිඹ ඹ කකෙ ය  වදහශ ැසතකේන්තු කස ිරීභ, ළඳයුේකරුන්  

 ලිඹහඳදිා ම ිරීභ, ඊ  වනුූලර බහණ්ඩ ැණවුේ ිරීභ, බහණ්ඩ නි හකෙ ිරීභ. 
 
ප්රමධහන දුයකථන හුභහරු ේඵන්ධ කහර්ඹඹන් ඉු  ිරීභ වහ නිරධහරීන්  වලන කතොයතුරු 

 රඵහ ී භ. 
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් ාවිධහනඹ කයනු රඵන සියේඹලුභ උකෙ වසථහන් වහ ාරාව 

 ඳවසුකේ ළඳයීභ  වදහශ සියේඹලු ාරාව ක යුතු ාවිධහනඹ  ිරීභ වහ කේහ ළඳයීභ. කභටිී  
 චින් වමුදහ ාරාව ඒකකක  වහඹ රඵහ ගළනීභ සියේදු කයනු රළකේ. 

 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් කස කයනු රඵන වභහතන භණ්ඩර න්කපල, වභහතන භණ්ඩර 

 ඳත්රිනකහ, වභහතන භණ්ඩර න්කපල හිිබඵ නිරීේණ, ගළේ නිකව්දන, නක්රරක්  , ඳහර්ලිකේන්තු 
 ප්රමලසනර  හිිබතුරු, විවිධ ආඹතන, වහ පුපගරින් කත කඹොමු කකකයන ලිහික්  න වහ 
 රළකඵන ලිහික්  න සියේාවර/කදභශ/ඉා්රීැසියේ බහහ්රයඹ  ඳරිර්තනඹ ිරීභ වහ කථන ඳරිර්තන 
 කේහ ළඳයීභ. 

 
 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ නිකඹගජනඹ කයමින් ප්රමභූන්ක  වභාගරන ක යුතුරී  කලගකඹ ප්රමකහල 
ිරීකේ ළඩහිිබකර ඹ කකෙ රළකඵන උඳකදස ඳරිදි ක යුතු ිරීභ වහ වදහශ විඹදේ හිඹවීභ. 

 
 

2017 ර් ක  හේහකෙ කය ගළනීේ 
 

  වබනන්තය  කභ කවයුේ ඒකකඹ 
 

1. විකලේ යහජන උකෙ/රැසවීේ /උකෙ ාවිධහනඹ ිරීභ වහ ඊ  වදහශ ඳවසුකේ ළරීභ වහ වලන 

වබනන්තය වහ ඵහටිය ඳහර්ලසඹන් ේඵන්ධීකයණඹ කයමින් හර්ථක ක යුතු ඉු   ිරීභ.  

යහජන තහන්ත්රිනක උකෙ  

යහජන තහන්ත්රිනක උකෙ ක යුතු ාවිධහනඹ ිරීභ වහ එටි සියේඹලු කහර්ඹඹන් වහ වලන ඳවසුකේ 

ළරීභ කභභ වාලඹ භඟින් ඉු  කයනු රඵන සුවිකලේී  කහර්ඹඹේ කව්. යහජන තහන්ත්රිනක උකෙඹන්ටි 

ඳවත කහර්ඹඹන් කකකයටි දළඩි වධහනඹේ කඹොමු කයමින් වදහශ ඳහර්ලඹන් කත උකෙක  ගීමේ 

ඳළරීභ, ඒ වහ වලන ඳවසුකේ ළඳයීභ, වධීේණඹ වහ ඳසුවිඳයේ ක යුතු ිරීභ කභභ වාලඹ භඟින් 

ඉු  කයනු රඵි. 

 

 

 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 27  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ භ  මලික හකච්ඡහේ ඳළළකෙවීභ  ක යුතු ිරීභ. 
 වනතුරු ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ත්රිනවිධ වමුදහ,  යථහවන කඳොලිස ව වදහශ 

වකන හකෙ ඳහර්ලඹන් භ  හකච්ඡහ ඳළළකෙවීභ  
 යජක  කර්භහන්ත ලහරහ භඟින් විකලේ ීවඨිකහ ළකීභ, යතු ඳරස එලීභ, වමුදහ ේභහන මුය 

ආනහය කඳශඳහලිඹ වහ කහරතුේ හ මුය කඩි ආනහය හිරිනළමීභ වහ ක යුතු ාවිධහනඹ ිරීභ 
 යහජන නහඹක වමු, පවිඳහර්ලසවික හකච්ඡහ වහ පවිඳහර්ලසවික  ගිවිසුේ වකෙන් ිරීකේ ක යුතු වහ  

වලන ඳවසුකේ ළරීභ 
 

ාරාව, ළයසියේලි ක යුතු ාවිධහනඹ ිරීභ 
විකලේ කබගජන ාරාව/යහජන කබගජන ාරාව ඳළළකෙවීභ  වලන ඵහටිය/වබනන්තය 

ඳහර්ලඹන් ේඵන්ධීකයණඹ  
වලන වසථහරී  විවිධ ආඹතන වතය සියේඹලුභ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු 
ිරීභ 

 
2017 ර්ක  ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ඳළති යහජන තහන්ත්රිනක උකෙ වසථහන්  
 

 2017.01.07  - ඉන්ී ඹ වන්ද්රිහ ප්රමකපලක   භව ැභතිතුභහක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ 

 

 

 

 

 

 

 2017.05.11 -  ඉන්ී ඹ වරාහභහතනතුභහක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ 
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 28  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 2017.05.15 - කන්ඳහරක  ජනහධිඳතිතුමිඹක  ශ්රීව රාකහ නිර ානහයඹ  

 

 

 

 

 

 

 

 2017.12.18 -  භළක් සියේඹහ වගභළතියඹහක   ශ්රීව  රාකහ නිර ානහයඹ 

 

 

 

 

 

 

 
කනකෙ උකෙ වසථහන්  
 

ඳවත උකෙ වසථහරී  විවිධ ආඹතන වතය සියේඹලුභ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ද, ාරාව, ළයසියේලි 
ක යුතු වහ වකන හකෙ ඳවසුකේ ළඳයීභ ද සියේදු ිරීභ  
 

 2017.01.02 දින ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ී  ඳළති තියය දළේභ ප්රමකහලඹ  ඳකෙ ිරීකේ 

උකෙඹ  
 2017.01.02 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති විවහයසථහන වහ මරනහධහය 

කඵදහී කේ උකෙඹ  
 2017.01.08 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක  සහමීන් වන්කේරහ 1000  නභක  

ඳළති දහනභඹ හිාකභ  
 2017.01.08  දින කකොශම ඵණ්ඩහයනහඹක ේභන්්රයණ ලහරහකව්ී  ඳළති තියය 

යුගඹක කතයක  ැයඹුභ  උකෙඹ  
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 29  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 2017.02.04 දින ජහතික නිදවස දිනඹ නිමිකෙකතන් කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  

ඳළළකෙ ව යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ 
 2017.02.22 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති  කරගක කෞ න ාවිධහනක  

නිරධහරීන් වහ ව යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ  
 2017.03.20 දින කනළුේ කඳො හණ භටින්ද යහජඳේ ය වක් ී  ඳළති ජහතික ේභහන 

ප්රමදහකනගකෙඹ 
 2017.04.03 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  කරහකරුන් වහ ඳළළකෙ ව කකෙ 

ඳළන් ාරාවඹ  
 2017.04.25 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී   ඳළළකෙ ව විපතුන් වහ ව යහත්රී් 

කබගජන ාරාවඹ 
 2017.05.04  දින කකොශම ඵණ්ඩහයනහඹක ේභන්්රයණ ලහරහකව්ී  ඳළති රාහභ ලේති 

ජනතහ නහඳහයඹ දිඹකෙ ිරීකේ උකෙඹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2017.05.10 දින ඳළති යහජන කේ උකෙඹ 
 2017.05.21 දින එේකෙ ජහනාන්ක  කේ ළභරුේ උකෙඹ හර්ථක නිභ කය 

ගළනීභ වහ වබහමට ව නිරධහරින් වහ කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළළකෙ ව 

යහත්රී් කබගජන ාරාවඹ   
 2017.06.20 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති ඉෂසතහර් උකෙඹ 
 2017.08.08 දින භවනුය ජනහධිඳති භන්දියක ී  දශදහ කඳයවළකර් නිභහ නිු වන් 

කයමින් දිඹ කළීවකේ උකෙඹ  
 2017.08.09 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති ජහතනන්තය කකෙ මුළු උකෙඹ  
 2017.09.06 දින  කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති දරුන් සුයිමු තියය ඳහ්  

ළඩ වන  
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 30  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 2017.10.19 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති ී ඳහලී උකෙඹ  
 2017.10.20 දින සුගතදහ ගෘවසථ ක්රී ඩහාගනක ී  ඳළති රාහභ ලේති ජනතහ නහඳහයඹ 

දිඹකෙ ිරීකේ උකෙඹ  
 2017.11.10 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති කඵෞපධ ේකේරනඹ  

 
 

2017.12.19 න දින  කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති නකෙත්  උකෙඹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.12.20 දින කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති BIMSTEC මුළුකව් 

නිකඹගජිතින්  ඳළති කබගජන ාරාවඹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 වේතඳ්රය ප්රමදහනඹ ිරීකේ උකෙ වසථහන්  

2017.01.24  න දින කකොු  භන්දියක ී  වේතඳ්රය ප්රමදහනඹ කයන රද ය ්  

කභොාකගගලිඹහ  

ලිතුකව්නිඹහ  

ඳළනභහ 

ඉන්දිඹහ 
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2017.06.28 න දින කකොු  භන්දියක ී  වේතඳ්රය ප්රමදහනඹ කයන රද ය ්  
 

 ඇයුනීසියේඹහ  

ී ක් ස 

සඳහඤසඤඹ  

කජගර්ජිඹහ  

 

 

 

 

2017.09.11 න දින ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ී  වේතඳ්රය ප්රමදහනඹ කයන රද ය ්  

එසක ගනිඹහ  

කතයරු 

තහිරන්තඹ 
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1. ඊ  වභතය 2017 ය තුරී  කහර්ඹහරක  විවිධ රැසවීේ 155 ේ වහ වලන ඳවසුකේ 

ළඳයීභ සියේදු කය ැත.  
 
2. ජර /විදුලි / ිම් ඳකෙ ප්රමභහදඹින් කතොය හිඹවීභ  වලන ක යුතු ිරීභ.  

 

කභටිී  2017 ර්ක  ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ැති  කගොඩනළගිලි 34 ේ කනුකන් ජර ිම් ඳකෙ 

හිඹවීභ වහ රු. 29,680,804.13 ක මුදරේ ද විදුලි ිම් ඳකෙ හිඹවීභ වහ රු. 103,212,952.12 ක 

මුදරේ විඹදේ කය ැත. 
 
3. දුයකථන ිම් ඳකෙ ප්රමභහදඹින් කතොය කගවීේ ිරීභ  ක යුතු සියේදු කය ැත. 

 
 කභටිී   භහණ්ඩලික නිරධහරින්ක  ිම් ඳකෙ හිඹවීභ වහ මුළු විඹදභ රු 7,288,029.91 ක මුදරේ ළඹ 

කය ැත. 

 

4. හර්ප්ක බහණ්ඩ මීේණ භණ්ඩර ඳකෙ ිරීභ, බහණ්ඩ මීේණ ඳළළකෙවීභ, බහණ්ඩ 

මීේණ භණ්ඩර හර්තහ වනු වඳවයණඹ කශයුතු බහණ්ඩ කන්කපසියේ ිරීභ/ විනහල ිරීභ 

2017 ර්ක ී  ද  ඳවත ඳරිදි සියේදු කයනු රළිමණි. 
 

 බහණ්ඩ මීේණ භණ්ඩරඹ වහ නිරධහරීන් 42 ේ කඹොදනු රළබූ වතය එභ නිරධහරීන් 

විසියේන් කභභ කහර්ඹහරක  වහ ඊ  වඹකෙ සියේඹලුභ වාල වහ ඒකකර  වදහශ වහ  සියේඹලුභ 

කගොඩනළගිලිර ද බහණ්ඩ මිේණ ක යුතු සියේදු කයන රී . එභ මීේණ ක යුතු 

වහනක  බහණ්ඩ කන්කපසියේ ිරීභ  ද ක යුතු කයනු රළබීඹ. 

 

එභඟින් කභභ කහර්ඹහරඹ  රු. 479,960/- ක  ආදහඹභේ  උඳඹහ ගළනීභ   ක යුතු කය ැත. 

 
5. කභභ කහර්ඹහරක  ඳකෙවීේ රඵහ විවිධ වාලර  වනුයුේත  කේඹ කයනු රඵන නිරධහරීන් 

213 ේ වහ වළඳුනුේඳකෙ නි හකෙ කය ැත. 

 
6. දිසත්රිනේකකඹන් හි ත ඳළළකෙකන රැසවීේ/උකෙ වහ වබහමටන නිරධහරීන් කත 2017 

ර්ක ී  රු. 23,530,039 .00 ක වකෙතිකහයේ රඵහ ී භ/හිඹවීභ වහ ක යුතු කය ැත. 

 
7. වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ නිකඹගජනඹ කයමින් ප්රමභූන් 190 කක  වභාගරන ක යුතු කනුකන්  

කලගකඹ ප්රමකහල ිරීභ  ක යුතු කය ැත. 

 

 කගොඩනළගිලි නඩකෙතු ඒකකඹ 

 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේඹලුභ කගොඩනළගිලිර නඩකෙතු ක යුතු කනුකන්                         

රු. 143, 846,811.03 ක මුදරේ ළඹ කය ැති වතය ඳළයණි කගොඩනළගි් ර  ේඵන්ධ ඉදි 

කකකයන න  කගොඩනළගි් ර නහවික වමුදහ  වකඹගගකඹන් ඉදිකය ැත. 

 

 තද කභභ කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ඳතින කගොඩනළගිලිර වහ භන්දියර වලුකෙළඩිඹහ / නඩකෙතු 

ක යුතු ද නහවික වමුදහ වකඹගගඹ ඹ කකෙ ඳකෙහ ගළනීභ  ක යුතු සියේදු කය ැත. 
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   ප්රමේඳහදන ඒකකඹ  
 

 2017 ර්ඹ  වදහශ ප්රමේඳහදන ක්රිනඹහලිඹ ඹ කකෙ ැසතකේන්තු කස ිරීභ, ළඳයුේකරුන්  

ලිඹහඳදිා ම ිරීභ, ඊ  වනුූලර බහණ්ඩ ැණවුේ ිරීභ, බහණ්ඩ නි හකෙ ිරීභ සියේදු කයන රී . 

 

 කභභ කහර්ඹහරක  සුළු ඳරිභහණ ප්රමේඳහදන ක යුතු කනුකන් රු. 290,852,815.70 ක මුදරේ 

වහ  භවහ ඳරිභහණ ප්රමේඳහදන ක යුතු කනුකන්  රු. 329,539,042.96 ක මුදරේ ළඹ කයමින් 

නිඹමිත ප්රමේඳහදන ක්රිනඹහලිඹන්  වනුූලර බහණ්ඩ වහ කේහ මිරී  ගළනීභ  ක යුතු කය ැත. 

 

   තළඳළ්  I වහ තළඳළ්  II ඒකක  

 

කහර්ඹහරක  තළඳළ්  II ඒකකඹ   2017 ර්ක ී  ඳවත ඳරිදි ලිහි රළබීේ සියේදු වී ැති වතය සියේඹළු ලිහි 

ක්රරභහනුූලර නිඹමිත ඳරිදි කනොඳභහභ වදහශ වාල කත කඹොමු කය ැත. 

 ලිඹහඳදිා ම තළඳෆර  8652 

 හභහනන තළඳෆර  14633 

 ජනහධිඳති ේඵන්ධීකයණ ක් කේ වාලඹ  56182 

 වතින්  6235 

 ෂළේස  5485 

 මුළු ලිහි ගණන 91187 

 කහර්ඹහරක  තළඳළ්  1 ඒකකකඹන් 2017 ර්ක ී  නිඹමිත ඳරිදි ලිහි ඹළවීේ කයන රද වතය එටිී  

කහර්ඹහරකඹන් හි ත  ඹළකන ලිහි නිසියේ ඳරිදි ක්රරභහනුූලර ඹළවීභ  ක යුතු කය ැත. 

 

 එටිී  ලිහි ඹළවීභ වහ හභහනන තළඳෆර වහ ලිඹහඳදිා ම තළඳෆර කනුකන් බහවිතහ කයන රද  මුපදය  

 ඇනහකභ රු 3,411, 000.00 

 

    ක්  නහගහයඹ  

 

කභභ කහර්ඹහරක  ඳතින ආයේහ කයකගන ඳකෙහකගන ඹහ යුතු ඳළයණි ලිහි ක්  න වහ ලිහිකගොනු 

නිසියේඹහකහය ආයේප්ත ගඵඩහ ිරීභ වහ වලන වික ක ඒහ කොඹහ ඵරහ කතොයතුරු ළඳයීභ  

 

    ප්රමධහන දුයකථන හුභහරු වහ හිිබගළනීකේ ඒකකඹ 

 
 කහර්ඹහරඹ  ඳළමිකණන කේහරහභීන් සුවද කර හිිබකගන වලන උඳකදස රඵහ ී භ වහ වදහශ වාල 

කත කඹොමු ිරීභ 

 

 කභභ කහර්ඹහරඹ කත ඳළමිකණන දුයකථන ැභතුේ වහ නිසියේඹහකහය ාඹභකඹන් වහ වප්රමභහී ඹ 

හිිබතුරු රඵහ ී භ භඟින් කහර්ඹේභ කේහේ රඵහ ී භ 

 

 කහර්ඹහරක  වබනන්තය නිරධහරින් වතය න්නිකව්දන ක යුතු වහ වහඹ වීභ 
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  චින් වමුදහ ාරාව ඒකකඹ 
 

කභභ කහර්ඹහරක  ඳළළකෙකන සියේඹලුභ උකෙ වහ රැසවීේ වහ ඉතහ ප්රමණීත වහ විලසහදහයී කර 

ආවහයඳහන කර  කව්රහ  වඩු විඹදමින්  ළඳයීභ භඟින් ෆභ උකෙ වහ රැසවීේ වසථහකී භ යජඹ  

විලහර මුදරේ ඉතිරි කය ී  ැත. 

 

  බහහ ඳරිර්තන ඒකකඹ 
 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් කස කයනු රඵන වභහතන භණ්ඩර න්කපල, වභහතන භණ්ඩර ඳත්රිනකහ, 

වභහතන භණ්ඩර න්කපල හිිබඵ නිරීේණ, ගළේ නිකව්දන, නක්රරක්  , ඳහර්ලිකේන්තු ප්රමලසනර  

හිිබතුරු, විවිධ ආඹතන, වහ පුපගරින් කත කඹොමු කකකයන ලිහික්  න වහ රළකඵන ලිහික්  න 850 

ේ ඳභණ 2017 ර්ක ී   සියේාවර/කදභශ/ඉා්රීැසියේ බහහ්රයඹ  ඳරිර්තනඹ ිරීකේ ක යුතු  ඉතහ 

කහර්ඹේභ කර ඉු  කය ැත. 

 

  ප්රමහවන ඒකකඹ 
 
 01. ප්රමහවන වාලක  කහර්ඹ බහයඹ 

 ගරු ජනහධිඳතිතුභන්  වනුයුේත යථ හවන ර  වදහර සියේඹලු ක යුතු සියේදු ිරීභ.  

 මදනික ප්රමහවන කේහන් ළඳයීභ. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වඹකෙ සියේඹලු යථහවන නඩකෙතු ිරීභ. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ තු යථහවන ර  වදහර යේණඹ, ආදහඹේ ඵරඳ්රය, දුේ 

ඳරීේණ හර්තහ රඵහ ගළනීභ. 

 රිඹ වනතුරු වහ යේණ න්දි රඵහ ගළනීභ. 

 ඉන්ධන ැණවුේ නි හකෙ ිරීභ, ඉන්ධන ැණවුේ කගවීේ ක යුතු වහ නිළයදි තහඹ 

ඳරීේහ කය වුනර් හිිබකඹර කය ගිණුේ වාලඹ  ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 හවන වළුකෙළඩිඹහන් ව වදහර කේහන් වහ න ිම් ඳකෙ ඳරීේහ කය කගවීේ 

ක යුතු කනුකන් ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 ඉන්ධන නි හකෙ ිරීේ ර  වදහර ධහන  වන් ඳරීේහ ිරීභ ව ඉන්ධන හිරිළඹ 

නිසියේ කශභනහකයණඹේ තුිබන් ඳකෙහකගන ඹහභ. 

 යථහවන ේක ගරු ක්  ණඹ ඳකෙහකගන ඹහභ, ඳයහ ගළනීභ, ඳයහ ී භ, වඳවයණඹ 

ිරීභ. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ කත ඵහ ගනු රඵන නක රිඹදුයන් පුයතයඳහඩු ඳතින වදහර වාල 

වහ වනුයුේත ිරීභ. 

 රිඹදුයන්ක  ව කහර්ඹ භණ්ඩරක  දේතහඹන් ඉවශ නළාවීභ වහ වලන පුහුණු 

ඳහමභහරහ භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලඹ වහ එේ ාවිධහනඹ ිරීභ. 

 

 02. කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 

 යහජන කේඹ  ඵළඳුණු නක නිශධහරීන් වහ  කනකෙ යහජන ආඹතනලින් ජනහධිඳති 

ක් කේ කහර්ඹහරඹ කත සථහන භහරුවීේ රළඵ ඳළමිණි නිශධහරීන්කගන් භන්විතඹ. ඒ 

වනු දළන  කහර්ඹහරයීඹ කහර්ඹ භණ්ඩරක  පුයතයඳහඩු කදකේ වළය වකනේ පුයතයඳහඩු 

ේපූර්ණ කය ැති වතය, ඔවුන  වලන පුහුණුවීේ භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලකඹන් 

 

 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 35  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

ාවිධහනඹ කයනු රළකේ. රිඹදුරු කහර්ඹඹ භණ්ඩරක  පුයතයඳහඩු ගණනහේ ැතිවී තිකඵන 

වතය ඒ වහ න ඵහ ගළනීේ 2018 ඳශහකෙ ඳහරන භළතියණකඹන් ඳසු සියේදු ිරීභ  

ක යුතු කයමින් ඳතින ඵ වන් කයමි. 

 

 එකේභ දළන  රිඹදුරු කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹද නක රිඹදුයන් ව යහජන කේක  කනකෙ 

සථහනලින් ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහරඹ  සථහන භහරුවීේ රළඵ ඳළමිණි රිඹදුයන්කගන් 

භන්විතඹ. සියේඹලු රිඹදුයන් වහ රාකහ ජර්භහනු කහර්මික වබනහ ආඹතනක , ශ්රීව රාකහ 

ඳදනේ ආඹතනක  ව ෘකෙනාඹ පුහුණු වධිකහරික  පුහුණු ළඩ වන් ඳකෙන රී . 

තහේණික වහ භහර්ග නීති හිිබඵ දළනුභ  වභතය ධනහකෙභක  මන්තනඹ වහ භහනසියේක 

ආතති ඳහරනඹ හිිබඵ ළඩමුළු ශ්රීව රාකහ ඳදනේ ආඹතනක ී  ඳකෙන රී . කභභ සියේඹලු 

පුහුණු ළසියේ වහනක  වබහගි වන්කගන් රළබූ ප්රමතිනහය ඉතහ ඹවඳකෙ විඹ. 

 

 යහත්රී් කේඹ නිභකයන රිඹදුයන් වහ විකව්ක ගළනීභ  ැති ඉඩකඩ ප්රමභහණකෙ කනොව 

වතය දව්  කහරක  රිඹදුයන්  රැී සියේටීභ  සුදුසු සථහනඹේ කනොතිිමණි. ඒ වහ සුදුසු 

ආකහයඹ  කස කශ ඵවලුේ කදකේ (Containers) සථහහිත කයන රී . 

 

 කහර්මික නිරධහරීන් කදකදනහ  ද යහජකහරි වහ ඵවලුභක ඉඩකඩ රඵහ ී  ැත. 

 

 03. කේහ ළඳයීභ 

 
දළන  ප්රමහවන වාලඹ තු කබෞතික වහ භහන ේඳකෙ උඳකඹගගි කකො  කගන තුු දහඹක කේහේ රඵහ 

කදන වතය, කහර්ඹඹ භණ්ඩරක  රිඹදුයන් 30 ක ඳභණ පුයතයඳහඩු ඳනා. කභභ තකෙඹ ඹ කකෙ රිඹදුරු 

පුයතයඳහඩු කවේතුකන් දළන  වනුයුේත රිඹදුයන්ක  නිහඩු ඉ් ලීේ ඳහරනඹ ිරීභ  සියේදුවී ැත. 

 

 04. කහර්ඹහරඹ නවීකයණඹ 

 
කහර්ඹහරඹ විධිභකෙ වයුරින් ළකීකේ ක යුතු වන් කය ැති වතය, න කගොඩනළගි් ක්  ඉදිිරීේ 

ක යුතු වන් ව ඳසු, එභ කහර්ඹහරක  ප්රමහවන වාලඹ සථහහිත ිරීභ  නිඹමිත ැත. ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරක  කතොයතුරු න්නිකව්දන වාලක  වහකඹන්  ඳරිගණක භෘදුකහාගඹේ සථහහිත කය ැත. එභ 

ඳරිගණක භෘදුකහාගඹ වහ දකෙත ැතුරකෙ ිරීභ වහ ඳරීේණ වදි ඹකර් බහවිතඹ ආයේබ කය ැත. 

ඳරිගණක ඳපධතිඹ නිසියේ ඳරිදි ක්රිනඹහකෙභක ිරීකභන් කශභනහකයණ නායණ ගළනීභ  වලන හර්තහන් 

රඵහ ගළනීභ, කඩදහසියේ බහවිතඹ වඩුිරීභ වහ මදනික කහර්ඹඹන් කහර්ඹේභ ිරීභ  වකතයේහ කකකර්. 

 

 05. යථහවන වලුකෙළඩිඹහ ක යුතු 

 
 යථහවන වලුකෙළඩිඹහ ක යුතුර  කඹොමු ිරීකේී  හවන තහේණික නිශධහරීන්ක  

පූර් වධීේණඹින් ඳසු කඹොමු කයන ඵළවින් වනලන වළුකෙළඩිඹහන් වහ ඉ් ලීේ 

ඳහරනඹ කය ැත. වළුකෙළඩිඹහන් ඉු කශ ඳසු ද හවන ඳරීේහන්  රේකය ඉකෙ 

කශ වභතය කකො ස නළත බහයකගන ගඵඩහ ිරීභ  ක යුතු කය ැත. 

 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 36  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 දළන  ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ධහනකඹන් ඉකෙ කයන හවන කනු  වළුතින් මිරී  

ගළනීභ සියේදු කනොකයන ඵළවින් කනකෙ යහජන ආඹතනර තුු දහඹක තකෙක  ැති හවන 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වනුයුේත කයහ කගන හභහනන වළුකෙළඩිඹහලින් ඳසු ධහනඹ  

එේ කය ගළනීභ. 

 

06. ඉන්ධන ඳරිකබගජනඹ 

කනකෙ ර්ර  හකතයේ ඉන්ධන ඳරිකබගජනඹ තුු දහඹක භේ භක  වඩුකය ගළනීභ  වළිවී 
ැත. එභ විසතය ඳවත දේහ ැත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ඉවත කගවීේ කේ නවි  කගවීේ ක යුතු වහ ගිණුේ වාලඹ කත ඉදිරිඳකෙ කය ැති ිම් ඳකෙ ටිත 
වුනර්ර  වදහර ආන්නතභ ලකඹන් ගණනඹ කය ැත.) 
 

07. යථහවන වදිසියේ වනතුරු වහ යේණ න්දි රඵහගළනීකේ ප්රමගතිඹ 

 වදිසියේ වනතරුර ළඩිවීභේ දේන  ැති ඵළවින්, එභ වනතුරුර  වදහර නිසියේ ඳරිදි ඳරීේණ 

ක යුතු සියේදු කය, ග ියුතු රිඹදුයන්  විරුපධ විනඹහනුූලර හිඹය ගළනීභ  ව ශ්රීව රාකහ 

යේණ ාසථහ භඟින් කනොමිරක  ේභන්්රයණ ළසියේ 02ේ කඩිනමින් ඳළළකෙවීභ  හිඹය 

කගන ැත.  
 

යේණ න්දි ඳවත ඳරිදි රඵහ කගන ැත. (දශ ලකඹන් ගණනඹ කය ැත) 

 

 

 

 

 ඳසුගිඹ ර්ර (2014 ව ඊ  කඳය) වදිසියේ වනතුරුර  වදහර කඵොකවගභඹක රඵහ කනොගකෙ 

යේණ න්දි රඵහ ගළනීභ ව ජනහධිඳති ක් කේ නභ  කනේඳකෙ රළබී වදහර  ගයහජ ර  

කගහ නියවු්  කනොකර යේණ න්දි සියේඹ් රභ නියවු්  ිරීභ සියේදුකය ැත. 

 

 කහර්ඹ හධන ැගයීකේී  ව ළු තය ර්ධක රඵහ ී කේ ී  කනොළරිලිභකෙ රිඹ ධහනඹ, 

නිර්ණහඹකඹේ කර ළරීමභ  ජනහධිඳති ක් කේතුභහ උඳකදස ී  ැත. 

 
 
 

ර්ඹ ඉන්ධන විඹදභ (රු) 

2015 120,000,000.00 

2016 140,000,000.00 

2017 180,000,000.00 

ර්ඹ රළු ණු මුදර (රු.) 

2017 ර්ඹ  කඳය සියේදුව රිඹ වනතු රු කනුකන් 2017 
ර්ක ී  රද න්දි 13,000,000.00 

2017 ර්ඹ තුර සියේදු වු රිඹ වනතුරු කනුකන් 2017 ර්ක ී  
රද න්දි 10,100,000.00 
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08. වධි ආයේප්ත හවන 
 

 වධි ආයේප්ත යථ නවීකයණඹ කය හභහනන බහවිතඹ  ගත කනොවළි ඵළවින්, විිණීභ  කවග 

කඳෞපගලික ඳරිවයණඹ  ඳයහදිඹ කනොවළක. එභ යථ විනහල ිරීභ  කවග හිිබගකෙ 

ක්රරභකව්දඹන්  වනුූලර හගය ඳරියඹ  වහනිඹ වභ කර ගළඹුරු මුහුකප ගි් වීභ කේ දේහ 

ඳළති ක්රරභකව්දඹි. මී  වභතය කභභ යථ ේඵන්ධකඹන් ළඳයුේකරුන්  නළත මිරී  

ගළනීභ  ැති වළිඹහ හිිබඵ ද විභන රී . වඳනඹනඹ ිරීකේ නළව් ගහසතු ව ප්රමතිනක්රී ඹ 

ිරීකේ විඹදභ යජඹ විසියේන් දයනු රඵන්කන් නේ යථ බහයගත වළි ඵ කඵන්ස කභග ර් යථ 

නිසඳහදන භහගභ දන්හ ැත. 

 
 එඵළවින් ඳහවිච් මඹ  ගත කනොවළි තකෙක  කවග බහවිතකඹන් ඉකෙකශ කඩි කනොදින  යථ 

08 ේ ශ්රීව රාකහ නහවික වමුදහ  බහය ී භ  ක යුතු කකො  ැත. එකේභ තකෙ කඩි කනොදින 

 යථ 08 ේ ඳභණ කකොශම හුණුහි ඇඹ ගාගහයහභ විවහයසථහනක  භවජන ප්රමදර්ලනඹ වහ රඵහ 

ී භ  ක යුතු කය ැත.  

 
 බහවිතකඹන් ඉකෙ කය ැති හභහනන හවන වඳවයණඹ කය විධිභකෙ ක්රරභකව්දඹ ඹ කකෙ 

වි හණහ ඉකෙ ිරීභ  ක යුතු ූදදහනේ කය ැත. 

 

 09. හවන ඳයහී භ 

 

සියේවි්  ආයේක කදඳහර්තකේන්තු, හරිභහර්ග කදඳහර්තකේන්තු, කෞ න කදඳහර්තකේන්තු වහ ආගභන 

විගභන කදඳහර්තකේන්තු ැතුළු යහජන ආඹතන 16ේ වහ හවන 95ේ ඳභණ ඳයහී භ  ක යුතු 

කකො  ැත. 

 

 10. නීති ක යුතු වහ උහවි බහයඹ  ඳකෙව හවන නළත රඵහගළනීභ 

 

වසථහනගතවීභ, වදිසියේ වනතුරු, වබහවිතඹ වහ විවිධ කවේතුන් භත උහවිර වකෙවඩාචි  ඳකෙ කය 

ගහ් කය තිබූ හවනර නීතිභඹ ගළ ලු නියහකයණඹ කය ගළනීකභන් ඳසු නළත කේඹ  එකතු කය 

ගළනීභ  වළි විඹ. 

 

 11. න මිරී  ගළනීභ 

 

ආයේක යථ 10 ේ ඳභණ මිරී  ගළනීභ වතනලන වී ැති වතය ඊ  වදහර ඉ් ලීභ වතිකර්ක ක් කේ 

(වබනන්තය ඳහරන) කත කඹොමු ිරීභ  ක යුතු කයනු රළකේ. 

  

12. න නහඳෘති වහ ප්රමහවන ඳවසුකේ ළරීභ. 

 

න නහඳෘති කර ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ඳතින හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු, ාර්ධන වහ 

විකලේ නහඳෘති ව ජහතික කෘප් නහඳහය ාර්ධන ළඩ වන (NADEP) වහ වලනතහ ඳරිදි 

යහජකහරි ක යුතු කනුකන් ප්රමහවන ඳවසුකේ රහ කදනු රළකේ. 
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13. විගණන විභසුේ වහ හර්තහ වනු වලන ක්රිනඹහභහර්ගඹන් වනුගභනඹ ිරීභ. 

 
විගණන වහ කශභනහකයණ කමිු  රැසවීකේී  ප්රමහවන වාලක  ක යුතු ඩහකෙ කහර්ඹේභ වහ විධිභකෙ 

ිරීභ හිිබඵ ළදගකෙ කරුණු හකච්ඡහ කයනු රළකේ. එභ රැසවීකේී  එශකමන නායණ වනු ක යුතු කය 

ප්රමගතිඹ හර්තහ කයනු රළකේ. 

 
ජහතික පරදහයීතහ ේභහනඹේ දිනහ ගළනීභ වයමුණු කකො  ආයේබ කය ැති ළඩහිිබකර වහ 

ප්රමහවන වාලක  ද තකෙකෙ ක ආයේබ ිරීභ, ලිහිකගොනු ප්රමමිතිඹක  කස ිරීභ, වනලන 

බහණ්ඩ ඉකෙ කය කහර්ඹහරඹ නිසියේ ඳරිදි කස ිරීභ දළන  වන් කය ැති වතය ඉදිරි ක යුතු 

වහ ද දහඹකකෙඹේ දේනු රළකේ. 
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  කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ 
 
වළඳින්වීභ 
 
 කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ, වබනන්තය ඳහරන වාලඹ ඹ කකෙ ඳතින වතය 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ඊ  වනුඵපධිත සියේඹලුභ සථහනර ඳරිගණක, දුයකථන ව වකන හකෙ 

තහේණික උඳකයණ නඩකෙතු ක යුතු, කේ වඩවි වහ භෘදුකහාග නිර්භහණ ක යුතු , ජහරකයණ ක යුතු 

ආදිඹ සියේදුකයනු රඵි. 
 
ප්රමධහන වයමුණු  
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ භගින් 2016 ර්ක  

ී  සියේදුිරීභ ආයේබ කය ැති කහර්ඹඹන් ව ඒහක  ප්රමගතිඹ ඳවතින් දේහ ැත.  
 

01. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ජහරකයණ ඳපධතිඹ විධිභකෙ ිරීභ. 

 
කභභ කහර්ඹකඹන් 60% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ජහරකයණ ඳපධතිඹ හිිබඵ ේපූර්ණ හර්තහගත ිරීභ. 

2016 ර්ක  ී  ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ආයේබ කයන රද ―upgrading the infrastructure at 
the Presidential Secretariat”නහඳෘතිඹ භගින් කභභ කහර්ඹඹ නිභ ිරීභ  ඵරහකඳොකයොකෙතු ව 

වතය ඉන් 2017 ර්ඹ වහ ඉතිරි ව කකො සියේන් 50%ේ නිභ කය ැත. 
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03. භෘදුකහාග ඳපධති ව කේ ර්ර් (Web Server)ඹන්්රය වහ උඳසථ ඳපධති සථහහිත ිරීභ. 

කභභ කහර්ඹකඹන් 2017 ර්ඹ වහ ඉතිරි ව කකො සියේන් 60%ේ නිභ කය ැත. 
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04. Cloud Based ර්ර් ඹන්්රයඹේ නහර් ර් න ඵළා හ කගොඩනළගි් ක්  හිටි ඇ ාර්ධන වහ විකලේ 

නහඳෘති වාලක  සථහහිත ිරීභ. 

 කභභ කහර්ඹඹ 2017 ර්ක  ී  ේපූර්ණ කයන රී . 

 

05. ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ Proxy ර්ර් ඹන්්රයඹේ සථහහිත ිරීභ. 

               2017 ර්ක  ී  කභභ කහර්ඹඹ නිභ කය ැත. 

 

06. ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වනුඵපධිත සියේඹලුභ සථහනර ජහරකයණ ඳපධතිඹ ේපූර්ණ 

හර්තහගත ිරීභ. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සියේදුකයනු රඵන ―upgrading the infrastructure at the Presidential 

 Secretariat”නහඳෘතිඹ භගින් කභභ කහර්ඹකඹන් 50% ේ ේපූර්ණ කය ැත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Cloud Based File ර්ර් ඹන්්රයඹේ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  සථහහිත ිරීභ. 

කභභ ර්ගක  ර්ර් ඹන්්රය ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  ව ප්රමතිඳකෙති 

ේඵන්ධීකයණ වහ ප්රමගති භහකරගනන වාලඹ වහ සථහහිත කය ැත. දළන  කභභ වාල 

විසියේන් උේත ඳවසුකභ බහවිතහ කයනු රඵි. 

08. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  නිර කේ වඩවිඹ නවීකයණඹ කය එටි දකෙත ඹහකෙකහලීන ිරීභ. 

කභභ කහර්ඹඹන්කගන් 50% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 
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09. භවජන ේඵන්ධතහ වාලක  ැති ―ජනඳති  ිඹන්න‖ නහඳෘතිඹ ඹහකෙකහලීන ිරීභ. 

 “ජනඳති  ිඹන්න‖ නහඳෘතික  දුයකථන භගින් සියේදු කයන විභීේ හිිබඵ හර්තහ රඵහ 

ගළනීභ ව ඳපධතිඹ ඳකෙහකගන ඹහභ වහ තහේණික වඹ රඵහ ී භ. 
 

10. ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ Intranet ඳපධතිඹේ සථහහිත ිරීභ. 

 කභභ කහර්ඹකඹන් 20% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 
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09. භවජන ේඵන්ධතහ වාලක  ැති ―ජනඳති  ිඹන්න‖ නහඳෘතිඹ ඹහකෙකහලීන ිරීභ. 

 “ජනඳති  ිඹන්න‖ නහඳෘතික  දුයකථන භගින් සියේදු කයන විභීේ හිිබඵ හර්තහ රඵහ 

ගළනීභ ව ඳපධතිඹ ඳකෙහකගන ඹහභ වහ තහේණික වඹ රඵහ ී භ. 
 

10. ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ Intranet ඳපධතිඹේ සථහහිත ිරීභ. 

 කභභ කහර්ඹකඹන් 20% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 
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11. ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ඊ  වනුඵපධිත සථහනර නියුතු නිරධහරීන් වහ ඳරිගණක පුහුණු 

ළඩ වනේ ආයේබ ිරීභ. 

 කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ භඟින් ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ඊ  වනුඵපධිත 

සථහනර නියුතු නිරධහරීන්  ඳරිගණක ක්රිනඹහකහරීකෙඹ හිිබඵ මලික පුහුණුේ රඵහී භ  

ක යුතු කයන රද වතය කහර්ඹහරයීඹ විදපකෙ තළඳළ්  ලිහිනඹන් බහවිතඹ හිිබඵ ද ඉදිරික  ී  

පුහුණු රඵහ ී භ  ක යුතු ළරසුේ කය ැත. 
 
12. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ඳළයණි වහ න කගොඩනළගි් ර ේපූර්ණකඹන්භ Wi-Fi කරහඳඹේ 

ඵ  ඳකෙ ිරීභ. 

 කභභ කහර්ඹකඹන් 50% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ජහතික කඳගණ ක් කේ කහර්ඹහරක  කඳගණඹ වහ න ඵහු ආාශික 

ක්රිනඹහකහරී ළරළසභ සථහහිත ිරීභ. 

  කභභ කහර්ඹකඹන් 90% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 

5 - CM 26894  
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14. ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ලිහිකගොනු කශභනහකයණ ඳපධතිඹේ සථහහිත ිරීභ. 

  කභභ කහර්ඹකඹන් 90% ේ ේපූර්ණ කය ැත. 
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 භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලඹ  
 

වළඳින්වීභ 
     
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කහර්ඹ භණ්ඩරක  ඵහ ගළනීේ /සථහන භහරු /උස ිරීේ /විනඹ ඳහරනඹ 
ේඵන්ධ ආඹතනික ක යුතු ව කහර්ඹ භණ්ඩරක  පරදහයීතහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ වහ ක්රිනඹහ ිරීභ. 
 

කඳොදු වයමුණු / කහර්ඹඹන් 
 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කහර්ඹභණ්ඩරඹ ඵහ ගළනීභ, සථහනභහරු ිරීභ, උස ිරීේ වහ විනඹ 
ඳහරනඹ ේඵන්ධ ආඹතන ක යුතු  
 
ජනහධිඳති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ මු.කය. 71 ඹ කකෙ තනතුරු ැති ිරීභ  වදහශ ක යුතු 

 
 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ව වකන හකෙ කහර්ඹභණ්ඩරඹ  ඵහ ගනු රඵන 

නිරධහරීන්ක  කඳෞපගලික ලිහිකගොනු ඹහකෙකහලීන ඳකෙහ කගන ඹහභ. 
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කහර්ඹභණ්ඩරක  නිරධහරීන්ක  / කේකින්ක  ආයේක 

නිලසකහණ හර්තහ රඵහගළනීභ ේඵන්ධ ක යුතු. 
 
 වනුභත කේක ා නහ විසතය කසිරීභ වහ ඹහකෙකහලීන ඳකෙහකගන ඹහභ. 
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ාවිධහන පවඹ ඳකෙහකගන ඹහභ. 
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹභණ්ඩරඹ  ඵහකගන ැති යහජන කේක  සීය/ තහකහලික 

නිරධහරීන්ක  කහර්ඹ හධන හර්තහ ැගළයීේ ක යුතු. 
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹභණ්ඩරඹ  ඵහකගන ැති නිරධහරීන් වහ කපශීඹ/විකපශීඹ පුහුණු 

වහ ාර්ධන ක යුතු ාවිධහනඹ ිරීභ. 
 
 යජක  නිරධහරීන් වහ ආඹතන ාරාවක  XXIV ඳරිච්කේදඹ ඹ කකෙ රඵහදිඹ වළි 

නිහ, කපඳශ ණඹ, ආඳදහ ණඹ ැතුළු කනකෙ ණඹ මුද්  නිර්කපල ිරීභ / වනුභත 
ිරීභ. 

 
 ජනහධිඳති කහර්ඹභණ්ඩරක  නිරධහරීන්ක  නිහඩු දුේරිඹ ඵරඳ්රය,වනුරාව දුේරිඹ හය 

ප්රමකව්ල ඳ්රය රඵහී භ  වදහශ ක යුතු. 
 
 වරාවහය යේණ න්දි රඵහී භ නිර්කපල ිරීභ. 
 
 ජනහධිඳති කහර්ඹභණ්ඩරක  නිරධහරීන්ක  නිහඩු, වතිකහර ී භනහ, ගභන් විඹදේ වහ 

වකන හකෙ ී භනහ වනුභත ිරීභ  වදහශ ක යුතු. 
 
 කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  වඹකෙ නිරධහරීන්ක  පරදහිතහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ වහ ක්රිනඹහ 

ිරීභ. 
 
 චින්කතොු ඳර ඳර්ඹන්ත විකලේ ඳවසුකේ රඵහගළනීභ  ටිමිකේ රඵන ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරක  කහර්ඹභණ්ඩරක  නිරධහරීන් වහ එභ ඳවසුකේ ළරීභ ේඵන්ධ 
ක යුතු. 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 46  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 විකපල යහජකහරී ගභන් ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ  වදහශ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ ව වීහ 
ඵරඳ්රය රඵහගළනීභ  ඉ් ලුේ ිරීකේී  කේඹ වතික ිරීභ. 

 
 වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  විකපල ානහයරී  වබහමට න ජනහධිඳති 

කහර්ඹභණ්ඩරක  නිරධහරීන්  විකපල ගභන් වහ ටිමි ී භනහ ව ඒ ආශ්රි ත විඹදේ 
කගවීභ. 

 
 නාරු ඵදු යටිත හවන ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ  වදහශ යහජකහරී. 
 
 පුසතකහරඹ  වදහශ ඳරිඳහරන ක යුතු. 
 
 එේ බහහක  ළඩි බහහ ගණනක ප්රමවීණතහඹ ැති යහජන නිරධහරීන්  දිරි ී භනහ 

කගවීභ ේඵන්ධ ක යුතු වහ යහජන බහහ ප්රමතිඳකෙති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වදහශ ක යුතු. 
 
 ඳළමිණීකේ වහ හි වීකේ  වන් තඵහ ගළනීභ ව ැඟිලි ර හණු ඹන්්රය ේඵන්ධ 

වධීේණඹ. 
 
 නක්රී ඹ කේක  කඹොදන නිරධහරීන්ක  වහ කනිසම කේකින්ක  භහසියේක නක්රී ඹ 

ළඩ වන් හිිබකඹර ිරීභ. 
 

 
2017 ර්ක  හේහකෙ කයගළනීේ 
 

 ඵහ ගළනීේ වනුයුේත ිරීේ, සථහන භහරු ිරීේ, විශ්රධහභ ගළනීේ වහ විනඹ හිඹය ගළනීභ හිිබඵ 
යහජකහරි වදහශ කහරඹ තුශ ඳකෙවීේ වහ වනුයුේත ිරීේ 208 ේද සථහනභහරු ිරීේ වහ ආඳසු මුදහ 
වළරීේ 157 ේ වහ වරාවහය මදන ිම් ඳකෙ ප්රමතිපූර්ණඹ ිරීේ 111 ේද සියේදු කය ැත. 

 

2017.12.31 දින දේහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 
 

වනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ : 1497 

 

2017.12.31 දින  කහර්ඹ භණ්ඩරක  සබහඹ  

සිකය තහකහලික කකොන්්රයහකෙ වනුයුේත එකතු 

691 172 70 106 1039 
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කපශීඹ වහ විකපශීඹ පුහුණු වලනතහ ළඳයීභ 
  
විකපශීඹ පුහුණු  
 
විකපශීඹ පුහුණු ඳහමභහරහ වහ වනුභළතිඹ රළඵ එභ ඳහමභහරහ වහ 2017.01.01 දින සියේ  2017.12.31 

දින දේහ වබහමට ව භහණ්ඩලික නිරධහරීන් ා නහ 34 ි. 
 
විකපශීඹ ේභන්්රයණ, මුළු වහ ළඩ වන් කනුකන් වනුභළතිඹ රළඵ ඒ වහ 2017.01.01 දින සියේ  

2017.12.31 දින දේහ වබහමට ව භහණ්ඩලික නිරධහරීන් ා නහ 15  ි. 
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කපශීඹ පුහුණු  
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ෆභ වාලඹකභ / ඒකකඹකභ සියේ ඇන පවීනාික වහ ප්රමහථමික භේ ේර 

නිරධහරීන්ක /කේකඹන්ක  දළනුභ  හරතහ වහ ආක් ඳ ර්ධනඹ ිරීකේ පුහුණු ළඩ වන් / ළඩමුළු 

ඳවත ඳරිදි ඳකෙහ ැත. 

වනු. 
වාකඹ 

2017.01.01 සියේ  2017.12.31 දේහ ඳකෙන 
රද කපශීඹ පුහුණු ළඩ වන් 

පුහුණුරහභීන් 
කණ්ඩහඹභ 
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ආඹතන ේඵන්ධීකයණ ඒකකඹ 
 

වළඳින්වීභ 

 

ආඹතන ේඵන්ධීකයණ ඒකකඹ භඟින් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධීේණඹ ඹ කකෙ ඳතින සහධීන 

කකොමින් බහ වභහතනහාල/ජනහධිඳති ඳරීේණ කකොමින් බහ ව ආඹතනඹන්ටි ආඹතනික වහ 

ඳරිඳහරන ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ සියේදු කයනු රළකේ. එකේ ේඵන්ධීකයණඹ කයනු රඵන 

ආඹතනර  වභතය ිසියේඹේ වභහතනහාලඹේ ඹ ත  ැතුශකෙ කනොන කදඳහර්තකේන්තුර ආඹතන වහ 

ඳරිඳහරන ක යුතු කභභ වාලඹ භඟින් සියේදු කයනු රළකේ. 

කභභ වාලඹ විසියේන් 2017 ර්ඹ තුශ සියේදුකයනු රළබූ යහජකහරී ක යුතු එේ එේ ආඹතනඹ වහ කන 

කනභ ැමුණුේ IV ටි  ා නහකෙභක දේහ ැත. 

 

ප්රමධහන වයමුණු 

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධීේණඹ ඹ කකෙ ඳතින වභහතනහාලඹන්ටි ේඵන්ධීකයණ 

ක යුතු කනොඳභහ සියේදු ිරීභ.  

 

19 න ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ාකලගධනඹ ඹ කකෙ සථහහිත කයන රද සහධීන කකොමින් බහ 

කත ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදුිරීභ. 

 

ජනහධිඳති ඳරීේණ කකොමින් බහ, කමිු  ව කහර්ඹහධක ඵරකහඹන්ටි ප්රමතිඳකෙතිභඹ, 

ආඹතන වහ ඳරිඳහරන ක යුතු ේඵන්ධකඹන් රළකඵන ලිහි වහ කඩිනමින් හිිබතුරු ළඳයීභ. 

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධීේණඹ ඹ කකෙ ඳතින වකන හකෙ ආඹතනඹන්ටි ආඹතනික, 

ඳරිඳහරන වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ.  

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කනුකන් ගරු වරාහභහතනතුභහ විසියේන් හිිබතුරු ළඳිඹ යුතු සියේඹලුභ 

ඳහර්ලිකේන්තු ප්රමලසන වහ වදහශ වභහතනහාල, ආඹතන වහ වාල ේඵන්ධීකයණඹ කකො  හිිබතුරු 

ළඳයීභ. 

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධීේණඹ ඹ කකෙ ඳතින වභහතනහාලර (වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් 

විසියේන් කයනු රළබූ ඳකෙිරීේ වළය) වහ වභහතනහාලඹන් ඹ ත  කනොගළකනන සහධීන ආඹතනර 

විකපල නිහඩු වහ දිිකනන් ඵළවළය ඹහභ  වදහශ ක යුතු වහ වනුභළතිඹ රඵහී භ  ක යුතු 

ිරීභ. 

 

සුවිකලේ තළනළකෙතන් වහ යහජන තහන්ත්රිනක ඵරඳ්රය නි හකෙ ිරීභ වහ පවිකෙ පුයළසියේබහඹ 

ප්රමදහනඹ  වදහශ ක යුතු. 
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2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීේ  

ආඹතනඹ ඉු  කයන රද කහර්ඹබහයඹ ප්රමගතිඹ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වභහතන ධයඹ කවොඵනු රඵන වභහතනහාලර වලන වසථහරී  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු 
ිරීභ. 

ආයේක වභහතනහාලඹ වභහතන භණ්ඩර නායණ දළනුේ ී භ වහ විවිධ 20 

භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය වභහතනහාලඹ වභහතන භණ්ඩර නායණ දළනුේ ී භ වහ විවිධ 15 

ජහතික ඒකහඵපධතහ වහ ප්රමතින්ධහන 
වභහතනහාලඹ 

විවිධ 02 

19 න ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ඹ කකෙ ඳකෙ කයන රද සහධීන කකොමින් බහර  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ. 

භළතියණ කකොමින් බහ 

විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 21 

ආඹතන ක යුතු 09 

විවිධ 15 

යහජන කේහ කකොමින් බහ 
විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 05 

විවිධ ඉ් ලීේ 04 

ජහතික කඳොලිස කකොමින් බහ 
2014, 2015 වහ 2016 හර්ප්ක හර්තහ ඳහර්ලිකේන්තු  ඉදිරිඳකෙ ිරීභ 

විවිධ ඉ් ලීේ 06 

විගණන කේහ කකොමින් බහ ආඹතන ක යුතු 02 

ශ්රීව රාකහ භහන ටිමිකේ කකොමින් බහ 
  

  

  

  

  

  

ආඹතන ක යුතු 16 

භවජන ඳළමිණිලි 05 

විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 16 

කගොඩනළගි් රේ මිරී  ගළනීභ 04 

ඵහ ගළනීේ ඳරිඳහ ඇඹ වනුභත ිරීභ 24 

විවිධ 13 

ව් රස කවග දූණ කනගදනහ විභර්ලන 
කකොමින් බහ 

විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 19 

විවිධ 17 

මුද්  කකොමින් බහ 
  

  

ආඹතන ක යුතු 13 

කහර්ඹහර ාීමර්ණඹ ඉදිිරීභ 02 

විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 08 

විවිධ 08 

2015 වහ 2016 හර්ප්ක හර්තහ ඳහර්ලිකේන්තු  ඉදිරිඳකෙ 
ිරීභ 
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ීභහ නීර්ණඹ කකොමින් බහ 

ආඹතන ක යුතු 06 

විවිධ 06 

ජහතික ප්රමේඳහදන කකොමින් බහ ආඹතන ක යුතු 08 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් ඳකෙ කයනු රළඵ ැති ඳරීේණ කකොමින් බහ, ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹන් ව 
ආඹතනර ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ. 

වභහතන භණ්ඩර කහර්ඹහරඹ විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 07 

විගණකහධිඳති කදඳහර්තකේන්තු 
විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 143 

ආඹතන ක යුතු 23 

වධිකයණ කේහ කකොමින් බහ 
ආඹතන ක යුතු 03 

හර්ප්ක හර්තහ 06 

ජහතික භගිඹ වහ ාටිඳිඹහ කහර්ඹහාලඹ විවිධ 06 

ජහතික වධනහඳන කකොමින් බහ 

ආඹතන ක යුතු 20 

විවිධ 11 

වනදහයී ඳදනභ භත හවන ඵරඳ්රය රඵහී භ 04 

ජහතික ළු තය වහ කේක ා නහ කකොමින් 
බහ 

ආඹතන ක යුතු 04 

විකපල නිහඩු 02 

  
කතොයතුරු දළනගළනීකේ කකොමින් බහ 
  

  
ආඹතන ක යුතු 
  

  
93 

ඵයඳතර ානහ, දූණ, යහජන ේඳකෙ 
යප්රමහද ඵරඹ ව වධිකහරිඹ වනිසියේ කර 
බහවිතහ ිරීභ ේඵන්ධකඹන් විභර්ලනඹ 
ිරීභ වහ න ජනහධිඳති ඳරීේණ 
කකොමින් බහ. 

ිම් ඳකෙ හිඹවීේ 
  

117 

ආඹතන ක යුතු 25 

විවිධ ක යුතු 08 

යහජන කෙකේ ආඳසු රඵහ ගළනීභ හිිබඵ 
විකලේ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ 

ආඹතන ක යුතු 49 

ශ්රීව රාකහ විදුලි ාකපල නිඹහභන කකොමින් 
බහ 

විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 85 

වීහ රඵහී ේ වහ වනුභත ිරීේ 100 

ආඹතන ක යුතු 64 

විවිධ ක යුතු 70 

ශ්රීව රාකහ ඳදනභ 
විකපල නිහඩු ේඵන්ධ ක යුතු 28 

ආඹතන ක යුතු 18 
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ඳරිඳහරන වියඹහනන විනිලසනඹ වධිකහයඹ 
ආඹතන ක යුතු 14 

හර්ප්ක හර්තහ 03 

එස.ඩේලිව්.ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතික 
වනුසභයණ ඳදනභ, 

ආඹතන ක යුතු 11 

විවිධ ඉ් ලීේ 04 

ඳරිඳහරන ක යුතු හිිබඵ ඳහර්ලිකේන්තු 
කකොභහරිස කහර්ඹහරඹ 

ආඹතන ක යුතු 10 

ක්රිනඹහකෙභක කනොව නිර්කපල 08 

කේ.ආර්. ජඹර්ධන භධනසථහනඹ ආඹතන ක යුතු 22 
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නඩකෙතු ක යුතු 155 

විදුලි ිම්  නියවු්  ිරීේ 22 
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සුළු මුද්  වග්රිපභඹ 45 

විවිධ ක යුතු 142 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ේඵන්ධ ගළ ලු 20 

කගොඩනළගිලි ක යුතු 07 

කනළුේ  හළුණ විවිධ ක යුතු 11 
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ආඹතන ක යුතු 61 

විවිධ ක යුතු 03 

ීභහටිත එේකෙ ප්රමෘකෙති ඳ්රය භහගභ 
ළඩි දියුණු ිරීභ ේඵන්ධකඹන් කොඹහ 
ඵළලීකේ ජනහධිඳති කමිු  

ආඹතන ක යුතු 07 

විවිධ ක යුතු 14 

2017 වකප්රමේ්  භ 14 න දින 
මීකතො මු් ර ප්රමකපලක   හණු කන්ද 
කඩහළටීභ නිහ සියේදුව වහනිඹ හිිබඵ 
කොඹහ ඵළලීකේ කමිු  

ආඹතන ක යුතු 38 

විවිධ ක යුතු 21 
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ආඹතනඹ ඉු  කයන රද කහර්ඹබහයඹ ප්රමගතිඹ 

උඳහඹ භහර්ගික නහඹ කශභනහකයණ 
ආඹතනඹ 

ආඹතන ක යුතු 
  

09 

කජනසම වභහතන කහර්ඹහරඹ ආඹතන ක යුතු 11 

Indian Ocean Marine Affairs Co-

Operation ආඹතනඹ 
ආඹතන ක යුතු 29 

කශභනහකයණ විගණන 
කදඳහර්තකේන්තු 

ආඹතන ක යුතු 18 

විවිධ ක යුතු 10 

විවිධ ක යුතු     

ඳහර්ලිකේන්තු ප්රමලසනර  හිිබතුරු වරාහභහතන කහර්ඹහරඹ කත ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 14 

ඳහර්ලිකේන්තු ක යුතු ේඵන්ධ විවිධ ක යුතු 10 

යහජන තහන්ත්රිනක ඵරඳ්රය රඵහී භ 05 

ශ්රීව රාකහ ඳහර්ලිකේන්තු නිරධහරීන්ක  විකපල නිහඩු 01 
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මුරන කශභනහකයණ  වාලඹ 
 
වළඳින්වීභ  
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වදහශ සියේඹලුභ මරන කශභනහකයණ ක යුතු ඉු  ිරීභ . 
 

කඳොදු වයමුණු 
 සීය, තහකහලික, වනිඹේ, කකොන්්රයහකෙ වහ වනුයුේත නිරධහරීන්ක  භහසියේක ළු තය, ී භනහ 

වහ ඳහරිශ්රධමික කගවීභ 
 නිරධහරීන්ක  වතිකහර ී භනහ වහ ගභන් විඹදේ ී භනහ කගවීභ 
 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ කනුකන් ව කේහ ව ළඳයීේ ර  වදහශ කගවීේ ිරීභ 
 භහසියේක ගිණුේ හයහාල වහ ඵළා හ ළඳුේ හිිබකඹශ ිරීභ වහ භවහබහණ්ඩහගහයඹ  ඉදිරිඳකෙ 

ිරීභ 
 හර්ප්ක විර්ජන ගිණුභ හිිබකඹශ ිරීභ වහ භවහබහණ්ඩහගහයඹ  ඉදිරිඳකෙ ිරීභ 
 හර්ප්ක වඹළඹ හිිබකඹශ ිරීභ වහ භවහබහණ්ඩහගහයඹ  ඉදිරිඳකෙ ිරීභ 
 වඹළඹ කහයක බහ වසථහ  වදහශ ක යුතු 
 කහර්ඹහරයීඹ ගිණුේ බහණ්ඩහගහය ගිණුේ භග ළීභ 
 කනකෙ වභහතනහාල වහ කදඳහර්තකේන්තු කත ප්රමතිඳහදන නිදවස ිරීභ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

විසතයඹ පුනයහර්තන මරධන 

මුළු ප්රමතිඳහදනඹ                         3,642                               6,659 

මුළු විඹදභ                         3,240                               4,677 
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2015 , 2016  වහ 2017 ර්ර මුළු විඹදභ ළීභ 
    රු.මි.   

 
ර්ඹ 2015 2016 2017   

 
පුනයහර්තන                         2,116 

                              2,081                               3,240 
  

 
මරධන                         1,191 

                              4,779                               4,677 
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ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ව නසථහහිත ක යුතු වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 
 
ආණ්ඩුක්රරභ නසථහකන් වහ විවිධ වණඳනකෙ භගින් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් ක්රිනඹහකෙභක කශ යුතු 

ඵ  වන් කහර්ඹඹන් ඉු ිරීභ වහ වලන වඹ රඵහී භ. 

 

ප්රමධහන වයමුණ 
 
ඉවත ීම ඵරතර වහ ගීමේ නසථහහිත ප්රමතිඳහදනර  වනුූලර කහර්ඹේභ වහ වනරස ඉු  ිරීභ. 

 

2017 ර්ක  හේහකෙ කයගළනීභ 

 

I. ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ භගින් වහ කනකෙ නසථහහිත විධිවිධහන වනු වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් 

විසියේන් සියේදුකයනු රඵන විවිධ තනතුරු වහ ඳකෙිරීේ 

 වභහතන භණ්ඩර වභහතනරුන් 01 

 යහජන වභහතනරුන් 04 

 ඳශහකෙ ආණ්ඩුකහයරුන් 01 

 කශ්රධේසමහධිකයණ විනිසුරුරුන් 01 

 වියඹහනනහධිකයණ විනිසුරුරුන් 03 

 භවහධිකයණ විනිසුරුරුන් 06 

 වධිකයණ කේහ කකොමින් බහකව් හභහජිකඹන් 01 

 ජනහධිඳති නීනාඥරුන් 29 

 යහජන කේහ කකොමින් බහකව්  හභහජිකඹන් 02 

 යහජනකේහ කකොමින් බහ  හභහජිකඹන් (පුයතයඳහඩු ව හභහජික  ධුයඹන් වහ ) 01 

 කතොයතුරු දළනගළනීකේ විතිහසියේකභ හිිබඵ කකොමින් බහ හභහජිකඹන් (පුයතයඳහඩු ව 

හභහජික  ධුයඹන් වහ ) 
01 

 ව් රස කවග දූණ විභර්ලන කකොමින් බහකව් වධනේ ජනයහ්  01 

 වභහතනහාල ක් කේරුන්   

විශ්රධහභ ඹහකභන් ැති ව පුයතයඳහඩු වහ 12 

සථහන භහරු ිරීේ කවේතුකන් කයන රද ඳකෙ ිරීේ 22 

 ඳශහකෙ ප්රමධහන ක් කේරුන් 03 

 රඵහ ී  ැති භයණීඹ දණ්ඩනඹ බ්විතහන්තඹ දේහ සියේයදඬුභේ ඵ  ඳරිර්තනඹ ිරීභ 60 
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 කේ උකෙඹ කනුකන් ජනහධිඳති භහ රඵහී භ රඵහ ී  ැත 

ජනහධිඳතිතුභහක  02 ළනි ඳදවි ප්රමහතයතිඹ නිමිතිකකො  ජනහධිඳති භහ රඵහී භ රඵහ ී  ැත 

 න්නපධ වමුදහ ප්රමධහනීන්   

ආයේක භහණ්ඩලික ප්රමධහනී 02 

යුද වමුදහඳති 01 

නහවික වමුදහඳති 02 

 විලසවිදනහර  හරඳතිරුන් 05 

 විලසවිදනහර උඳ හරඳතිරුන් 09 

 ශ්රීව රාකහ විදුලි ාකපල නිඹහභන කකොමින් බහකව් හභහජිකඹන් 01 

 ශ්රීව රාකහ ඳදනේ ආඹතනක  හභහජිකඹන් 14 

 වකහය කඳොදු කකොන්්රයහකෙ ගිවිසුේ කයජිසොහර් 01 

 ඵහරදේ විකලේ කකොභහරිසරුන් 01 

 ඵහරදේ දිසත්රිනේ කකොභහරිසරුන් 05 

 ජහතික ශභහ ආයේක වධිකහරික  හභහජිකඹන් 03 

 ළඩිටි ඇ තළනළකෙතන් වහ ව ජහතික බහකව් හභහජිකඹන් 16 

 ආඵහධ ටිත තළනළකෙතන්ක  ජහතික බහකව් හභහජිකඹන් 01 

 ීභහටිත එේකෙ ප්රමෘකෙතිඳ්රය භහගභ ළඩිදියුණු ිරීභ ේඵන්ධකඹන් කොඹහ ඵළලීකේ 

කමිු කව් හභහජිකඹන් 
04 

 ශභහ විතිහසියේකේ හිිබඵ ජහතික කභකවයුේ කමිු   හමිජිකඹන් ඳකෙ ිරීේ 06 

 ශ්රීව රාකහ ආකඹගජන භණ්ඩරක  වධනේ භණ්ඩරඹ ඳකෙ ිරීේ 05 

 ඳශහකෙ බහ භළතියණ ීභහ නිර්ණඹ කමිු  ඳකෙ ිරීභ 05 

 ශ්රීව රාකහ ප්රමතිඳකෙති වධනඹන ආඹතනක  කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ ඳකෙ ිරීභ 01 

 ු පධ ලහන වයමුදක්  උඳකපලක කමිු   හභහජිකඹන් ඳකෙ ිරීේ 05 

 තෘනාික වහ ෘකෙනාඹ වධනහඳන කකොමින් බහකව් හභහජිකඹන් ඳකෙ ිරීභ 11 

 කතොයතුරු දළනගළනීකේ විතිහසියේකේ හිිබඵ කකොමින් බහ  හභහජිකඹන් ඳකෙ ිරීේ 01 
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II. ඉඩේ ඔතයපු, ී ර්ඝ කහලීන ඵදුකය 

 ී ර්ඝ කහලීන ඵදුකය නි හකෙ ිරීභ 169 

 ාර්ධනඹ කශ ඉඩේ වහ ී භනහඳ්රය නි හකෙ ිරීභ 373 

 යණවිරු ඔතයපු නි හකෙ ිරීභ 13 

 සුනහමි ී භනහඳ්රය නි හකෙ ිරීභ 607 

 විවහයසථහන වහ ී භනහඳ්රය 13 

 ශ්රීව රාකහ ආකඹගජන භණ්ඩරඹ කත ඉඩේ රඵහී භ 02 

 නහගරික ාර්ධන වධිකහරිඹ කත ඉඩේ ඳළරීභ 09 

 නිහ ාර්ධන වධිකහරිඹ කත ඉඩේ ඳළරීභ 16 

 වික් ඳ ඉඩේ රඵහී භ 18 

 භවළලි ඵදුකය 45 

 භවළලි ී භනහඳ්රය රඵහී භ (ාර්ධනඹ කශ ඉඩේ වහ) 80 

 භවළලි ී භනහඳ්රය රඵහී භ (ඉඩේ ාර්ධන ආඥහ ඳනත ඹ කකෙ) 7822 

 භවළලි විවහයසථහන 32 

 න යන්ිමභ ී භනහඳ්රය 7437 

 යජක  ඉඩේ ආඥහ ඳනකකෙ 3 ගන්තිකඹන් වරාචි ිරීභ 76 

යජක  ඉඩේ ආඥහ ඳනකකෙ 4(1) ගන්තිකඹන් වරාචි කය, 

4(3) ගන්තිකඹන් න ී භනහඳ්රය රඵහී භ 

1102 

 යජක  ඉඩේ ආඥහ ඳනකකෙ 4(1) ගන්තිඹ ඹ කකෙ යජඹ  බහයකගන ැති ී භනහඳ්රය 

කනුකන් න ී භනහඳ්රය ළකීභ 
95 

 භධනභ ඳහන්තික ඉඩේ 26 

 යජක  ඉඩේ ආඥහ ඳනකකෙ 104 ගන්තිකඹන් වරාචි ිරීභ 28 

III. ප්රමේඳහදන වියඹහනන භණ්ඩර 

 ප්රමේඳහදන වියඹහනන භණ්ඩර රැසවීේ 90 

IV. න්නපධ වමුදහ හභහජිකඹන්  වීය ඳදේකේ ප්රමදහනඹ ිරීභ 5330 

V. ත්රිනවිධ වමුදහ වධිකහරීඳ්රය ප්රමදහනඹ ිරීභ 511 

VI. ADC කළවීභ 29 
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VII.වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් ඳකෙකයනු රඵන භවජන නිකඹගජිතින්ක  ව 

නිරධහරීන්ක  විකපල නිහඩු වහ වනුභළතිඹ රඵහී භ 
807 

VIII.ඳනකෙ කකු ේඳකෙ හිිබඵ ඳශහකෙ බහකව් භතඹ විභීභ 02 

IX. වභහතන භණ්ඩර  වන්, ඳත්රිනකහ ව නිරීේණ ඉදිරිඳකෙ ිරීභ   

වභහතන භණ්ඩර  වන් 05 

වභහතන භණ්ඩර ඳත්රිනකහ 02 

X. 1979 වාක 61 දයණ වතනහලන භවජන කේහ ඳනත ඹ කකෙ ගළේ නිකව්දන නි හකෙ ිරීේ

( නිජ කත්  / දුේරිඹ කේහ  ) 
02 

XI. (40 ළනි වධිකහරිඹ ව ) භවජන ආයේක ආඥහ ඳනත ඹ කකෙ ගළේ නිකව්දන නි හකෙ 

ිරීේ (කශ ඵළවළය ිරීභ) 
01 

XII.විඹඹන් වහ කහර්ඹඹන් ාකලගධනඳ්රය 07 

6 - CM 26894  
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ප්රමතිඳකෙති ේඵන්ධීකයණ වහ ප්රමගති භහකරගනන වාලඹ 
 

වළදින්වීභ  
 
වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු ැතුළු යහජන ආඹතන කභන්භ දිසත්රිනේ වහ ඳශහකෙ භේ කේ ඳරිඳහරන 

ඒකකඹන් භ  ේඵන්ධීකයණඹ කයමින් ාර්ධන නහඳෘති ළඩ වන් හිිබඵ ප්රමගති භහකරගනනඹ 

ව කඳගණඹ වහ න ඵහු ආාශික ක්රිනඹහකහරී ළරළසභ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  කභභ වාලඹ ගීමේ දයනු 

රඵි . 
 

ප්රමධහන වයමුණු  
 

 ප්රමතිඳකෙති ේඳහදනඹ ඳවසුකයණඹ වහ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ, 

 දිසත්රිනේ ාර්ධන ක යුතු "මභත්රී් ඳහරනඹේ - සථහය ය ේ" වනු සියේදුන්කන් දළි තවවුරු 

ිරීභ, 

 "දියුණු වහ ගීමේ වගත යහජන වාලඹේ" "මභත්රී් ඳහරනඹේ - සථහය ය ේ"  ප්රමතිඳකෙති 

ප්රමකහලනඹ වනු වන්තර් වභහතනහාල වහ ේඵන්ධීකයණඹ, 

 ාර්ධන නහඳෘති වහ ළඩ වන් වධීේණඹ ව ප්රමගති භහකරගනන ක යුතු, 

 භහජ, ආර්ිකක වහ ාසකෘතික ගළ ලු ව භහජ වලනතහ හිිබඵ වධනඹනඹන් ිරීභ, 

 ප්රමතිඳකෙති ේඳහදනඹ වහ වලන දකෙත වහ කතොයතුරු එේ රැස ිරීභ, විලසක් ලනඹ ිරීභ වහ 

වලනතහඹ ඳරිදි හර්තහ ළඳයීභ, 

 කඳගණ ළඩ වන ේඵන්ධ සියේඹලු ඳහර්ලකරුන් වතය ේඵන්ධීකයණඹ වහ ක්රිනඹහකෙභක 

ිරීභ  වඹවීභ, කභටි ප්රමධහන වයමුණ නුක  ඹ වවු: 5  වඩු දරුන් වතය මි ඇඵ ව ඵය 

වඩුතහඹ 40% ින් වභ ිරීභ ව කෘවීභ 5% ක  වඩු ා නහේ දේහ වභ ිරීභ කභන්භ 

වධිඵය දරුන්ක  ප්රමතිලතඹ තදුය කෙ ර්ධනඹ කනොවීභ වහ ක යුතු ිරීභ. වඩුඵය දරු උඳකෙ 

වහ කහන්තහන් වතය වඩුඵය වහ වධිඵය ඳතින භේ ේලින් 30% දේහ වඩුකය ගළනීභ. 

නියේතඹ ඳතින භේ කභන් 50% ින් වඩුිරීභ. 

 
2017 ර්ක ී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ව ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳකෙන රද 
රැසවීේ. 
 
2017 ර්ක ී   ඉවත වයමුණු ඉු කය ගළනීභ වහ කභභ වාලඹ භගින් ාවිධහනඹ කයන රද රැසවීේ ව 

ළඩ වන් ප්රමභහණඹ ඳවත වන් ඳරිදි කව්. 

කහයණඹ රැසවීේ/ක්රිනඹහකහයකේ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 36 

ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් 64 

ජනහධිඳති  වතිකර්ක ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් 13 

ජනහධිඳති කජනසම වකහය ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් 01 

කනකෙ 01 

එකතු 115 
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වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු, යහජන ආඹතන ේඵන්ධීකයණඹ 
 
01. පුනරුකෙථහඳනඹ ව එ් .ටී.ටී.ඊ. හභහජිකින් ෘකෙනාඹ පුහුණු වහ කඹොමුිරීභ- 2017.01.05 
 
ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළළකෙව කභභ හකච්ඡහකව්ී , පුනරුකෙථහඳනඹ ව එ් .ටී.ටී.ඊ. 

හභහජිකින් ෘකෙනාඹ පුහුණු වහ ජහතික ළරළසභේ කස ිරීභ කෙ, ඒ හිිබඵ වභහතන භණ්ඩර 

වනුභළතිඹ රඵහගළනීභ කෙ වදහශ ඳහර්ලඹන් කත උඳකදස කදන රී . 
 
02. පුයහවිදනහ සථහන වහ පුයහසතු ායේණඹ හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ - 2017.01.24 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කභටිී  දිිකනටි හිටි ඇ පුයහවිදනහ සථහන වහ පුයහසතු ායේණඹ හිිබඵ 

වදහශ ඳහර්ල කත විකලේ උඳකදස රඵහ දුන් වතය, කභභ වාලඹ විසියේන් ය පුයහ කේ හිිබඵ රින් ය 

ඳසුවිඳයේ ක යුතුද සියේදු කයන රදි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. උතුය වහ නළකගනටිය ඳශහකෙර නළත ඳදිා ම ිරීභ හිිබඵ ප්රමගති භහකරගනනඹ - 2017.02.17 දින 
වහ 2017.08.15 
 
උතුය වහ නළකගනටිය ඳශහකකෙ යුදගළු ේ නිහ විඳත  ඳකෙව ජනතහ නළත ඳදිා මිරීභ හිිබඵ වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන්ක  විකලේ වධහනඹ කඹොමු ැත. ඒ වනු ඹහඳනඹ වහ වුනිඹහ දිසත්රිනේකඹන්ටි 

ඳතින සුඵහධන භධනසථහනර ජනතහ නළත ඳදිා මිරීභ කඩිනේ ිරීභ ප්රමධහන ඉරේකඹන් කර 

රකහ ඒ වහ වලන ේඵන්ධීකයණඹ ව කභකවඹවීභ ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් සියේදුකයන රදි. 
කභටි ප්රමගතිඹ භහසියේක ජනහධිඳති ක් කේ කත හර්තහ කයන වතය, කහර්තුභඹ ලකඹන් වදහශ නිරධහරීන් 

කළහ රැසවීේ ඳකෙනු රළකේ. 
 
 
04. වතනහලන බහණ්ඩ ව ව් ර මිර ඉවශ ඹහභ හිිබඵ කයන රද හකච්ඡහ -2017.02.13 
 
කශකඳොකරටි වතනහලන බහණ්ඩ ව ව් ර මිර ඉවශ ඹහභ හිිබඵ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  

ප්රමධහනකෙකඹන් වදහශ සියේඹලු ඳහර්ලස භ  හකච්ඡහ හය 04 ේ ඳභණ ඳකෙන රදි. 
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එටිී  ව්  මිර ව වතනහලන බහණ්ඩ ර මිර ඳහරනඹ ිරීභ ව ව්  ආනඹනඹ ිරීභ හිිබඵ 

උඳකදස රඵහ දුන් වතය , වදහශ රැසවීේ ඳළළකෙවීභ ව ේඵන්ධීකයණඹ කභන්භ, ඒ හිිබඵ ර්ඹ පුයහ 

රින් ය ඳසුවිඳයේ ිරීභද කභභ වාලඹ විසියේන් සියේදුකයන රදි. 
 
 
 
 
 
 
 
05. Little Hearts නහඳෘතිඹ- 2017.02.28 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළළකෙව කභභ හකච්ඡහකව්ී , Little Hearts නහඳෘතිඹ 
ඹ කකෙ, කඵොරැ් ර, රිේකව් ආර්ඹහ ශභහ කයගවක්  ප්රමතිකහය රඵන වෘද කයගමට දරුන් වහ ආයේබ 

ිරීභ  කඹගජිත න දළඩි කෙකහය ඒකකඹ ඉදිිරීභ ේඵන්ධකඹන් ශ්රීව රාකහ ශභහ කයගග විකලේඥ 

මදනරුන්ක  ාගභක  නිරධහරීන් භ  හකච්ඡහ කයන රී . 
 
06. කෘප් කබගගර මිර සථහය ඳකෙහ ගළනීභ හිිබඵ හකච්ඡහ - 2017.03.02 
 
කෘප් වාලඹ  වදහශ කහලීන කබගගර වසළන්න කනශන කහරඹන්හීී  මිර සථහය ඳකෙහගළනීභ 

හිිබඵ ජනහධිඳති ක් කේ විසියේන් ඳකෙකයන රද තහේණික කමිු  හර්තහකව් නිර්කපල ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

හිිබඵ කභභ හකච්ඡහ ඳකෙන රදි. 
 
07. ශ්රීව රාකහ යුධ වමුදහ විසියේන් කොඹහගනු රළබූ/ එ් ටීටීඊ බහයක  තිබී වකෙවඩාචි  ගන්නහ රද ය්රයන් ශ්රීව 
රාකහ භව ඵළා හ කත බහයී භ. 
 
ශ්රීව රාකහ යුධ වමුදහ විසියේන් කොඹහගනු රළබූ/ එ්  ටී ටී ඊ බහයක  තිබී වකෙවඩාචි  ගන්නහ රද ය්රයන්             
ශ්රීව රාකහ භව ඵළා හ කත බහයී කේ ක්රිනඹහලිඹ ේඵන්ධකඹන් ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් 

කභභ හකච්ඡහ ඳකෙන රී . වදහශ ක්රිනඹහලිඹ වධීේණඹ වහ හකච්ඡහ  වබහමට ව 

නිරධහරීන්කගන් ළදුේරකෙ වධීේණ භණ්ඩරඹේ ඳකෙකයන රී . කභභ හකච්ඡහකව්ී  ගන්නහ රද නායණ 

වනු කේ න වි  ආයේක වභහතනහාලඹ වදහශ හිඹය කගන ැති වතය, එටි ඳසුවිඳයේ රැසවීේද 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් ඳකෙහ ැත. 
 
08. ආගභන විගභන නිරධහරීන්ක  ෘකෙනාඹ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ -2017.05.16 
 
ර් ගණනහේ පුයහ ආගභන විගභන නිරධහරීන් විසියේන් මුහුණ දුන් සියේඹ ෘකෙනාඹභඹ ගළ ලු වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ කත ඉදිරිඳකෙ කශ වතය, ඒ වනු වඳුනහගකෙ ෘකෙනාඹභඹ කරුණු ේඵන්ධ වලන 

හිඹය ගන්නහ කර වදහශ නිරධහරීන් කත උඳකදස කදන රදි. 
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09. භවනුය දශදහ ඳරිශ්රධඹ ආශ්රි ත  ඓතිවහසියේක කපහරඹන්ටි ක්රිනඹහකහරිකෙඹ ඳකෙහ ගළනීභ-2017.06.14 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් භවනුය දශදහ ඳරිශ්රධඹ ආශ්රි ත  ඓතිවහසියේක කපහරඹන්ටි 

ක්රිනඹහකහරිකෙඹ ේඵන්ධ හකච්ඡහේ ඳළළකෙවිණි. එටිී  කඳයවළය වහ වලි ැතුන් වලන ප්රමභහණඹ, 

ඵසනහඹක නිරකේරුන්  ආයේහ රඵහ ී භ, නහථ කපහරඹ  වඹකෙ ඉඩේ හිිබඵ, ප්රමතිාසකයණ 

ක යුතු කනුකන් භධනභ ාසකෘතික වයමුදර භඟින් මුද්  රඵහ ී භ ළනි කරුණු හිිබඵ හකච්ඡහ 

විඹ. 
 
10. ශ්රීව රාකහ ක්රරභේඳහදන කේක  වධි කේක ඳදනමින් ඳකෙකයන රද නිරධහරීන්ක  ෘකෙනාඹභඹ වහ 
යහජකහරිභඹ ගළ ලු හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ- 2017.02.20 
 
ාර්ධන නිරධහරී කේක  සියේ , වධිකේක ඳදනභ භත ශ්රීව රාකහ ක්රරභේඳහදන කේක  II ඳන්තික  II 
කශ්රධේණිඹ වහ 2009.06.22 දිනළති වන්තර්රාවණඹ කයන රද නිරධහරීන් 268 කදනහක  ෘකෙනාඹභඹ 

ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳකෙන රී . කභභ නිරධහරීන් සියේඹලු 

කදනහක  කතොයතුරු යහජන ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ වභහතනහාලඹ කත රඵහී භ කෙ, ඉන් වනතුරු 

එභ වභහතනහාලඹ විසියේන් වදහශ ඉ් ලීේ ේඵන්ධකඹන් ප්රමතිඳකෙතිභඹ නායණඹක  එශීමභ කෙ උඳකදස 

කදන රී . 
 
11. උතුරු ඳශහකෙ සකව්ච්ඡහ කෞ න කේකින්ක  කේඹ සිකය ිරීභ හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ -
2017.07.26 
 
ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳකෙන රද කභභ හකච්ඡහකව්ී , උතුරු ඳශහකකෙ සකව්ච්ඡහ 

කෞ න කේකින්ක  කේඹ සිකය ිරීභ ේඵන්ධ ඳතින මනතික විධිවිධහන ඹ කකෙ ගත වළි 

ඉදිරි හිඹය ගළනීභ  වදහශ ආඹතන කත උඳකදස රඵහ කදන රදි. 
 
12. කකතගලික ක යුතු හිිබඵ කමිු  රැසවීභ - 2017.07.28 
 
ආගමික වකඹගමටතහඹ ඉවශ නළාවීභ වහ කකතගලික ආගභ ේඵන්ධ වධනහඳන ේකේ්රයඹ ව 

කකතගලික සියේපධසථහන ආශ්රි ත ඉඩේ ආී  ක යුතු ේඵන්ධ හකච්ඡහ ිරීභ වහ ානහයක ාර්ධන 

වහ ක්රිනසත්රිනඹහනි ආගමික ක යුතු හිිබඵ වභහතනයඹහක  ප්රමධහනකෙකඹන් යුකෙ කමිු ේ ඳකෙකයන රදි. 

එභ කමිු  කළවීභ, ේඵන්ධීකයණඹ වහ ඳසුවිඳයේ ිරීභ කභභ වාලඹ භඟින් සියේදුකයනු රඵ .ි 
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13. කපශීඹ උළු නිඳදන්නන්ක  ව ේබහණ්ඩ නිඳදන්නන්ක  ාගේ භ  ඳළති රැසවීභ-
2017.09.11 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් කපශීඹ උළු නිඳදන්නන්ක  මුඳකහය මිතික  ව 

කපශීඹ ඳහවන් නිසඳහදකින්ක  ාගභක  නිකඹගජිතින් භ  ඔවුන් මුහුණ ඳහ ැති ර්තභහන 

තකෙකෙඹ ේඵන්ධකඹන් හකච්ඡහ කයන රදි. කභටිී  එභ කර්භහන්තකරුන්ක  උන්නතිඹ උකදහ 

වලන වහඹ රඵහ කදන කර නිරධහරින්   උඳකදස රඵහ කදන රදි. 
 
14. භහර්ග ාර්ධන වධිකහරික  ප්රමගති භහකරගනන රැසවීභ 2017.09.13 
 
භහර්ග ාර්ධන වධිකහරික  ප්රමගති භහකරගනන රැසවීභ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ී  ඳළළකෙවු වතය එටිී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් භහර්ග ාර්ධන වධිකහරික  

ප්රමගතිඹ හිිබඵ  හකච්ඡහ කයන රදි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ඵපකපගභ නගය ාර්ධන - 2017.09.28 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඵපකපගභ නගය ාර්ධන ළරළසභ ේඵන්ධ ක යුතු 

හිිබඵ හකච්ඡහේ ඳළළකෙවිණි. එටිී  නගයඹ තුශ ඉදිරික ී  සියේදුිරීභ  නිඹමිත ාර්ධන ක යුතු, 

වික් ඳ භහර්ග ඉදිිරීභ, ඵසනළතුේඳර ඉදිිරීභ, ලහන්ත වන්කතගනි විදනහරක  රැසවීේ ලහරහ ඉදිිරීභ, 

ගහ් ර ඵපකපගභ ාර්ධනඹ වහ කනකෙ ාර්ධන ක යුතු හිිබඵ හකච්ඡහ විඹ. 
 
16.  ළේහි  විවහය ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ -  2017.10.13 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් කභභ හකච්ඡහ ඳකෙන රද වතය, කළරණිඹ 

විලසවිදනහරක  භහන ශ්රධහස්රය ීවමක  ාකථන ඳර්ක ණ කේන්ද්රිඹ විසියේන් සියේදුකයන රද ඳර්ක ණ 

හර්තහේ හිිබඵ කභටිී  පුළු්  කර හකච්ඡහ කයන රදි. ඉදිරිඳකෙ ව කඹගජනහ වහ වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් වනුභළතිඹ රඵහදුන් වතය, දිින පුයහ හිටි ඇ  ළේහි  විවහයසථහන ායේණඹ 

වහ ගතවළි සියේඹලු ක්රිනඹහභහර්ග කඩිනමින් සියේදුකයන කර  උඳකදස රඵහ කදන රදි. කේ හිිබඵ 

ඳසුවිඳයේ ක යුතු ව ණ්ඩ කභභ වාලඹ විසියේන් සියේදුකයමින් ඳනා. 
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17. නිර කහරඹ වන් ව ඳශහකෙ බහන්ටි ඉදිරි ක යුතු ඳකෙහකගන ඹහභ හිිබඵ හකච්ඡහ                             
- 2017.10.16 
 
විසුරුන රද ඳශහකෙ බහන්ටි (උතුරුභළද/ඵයගමු/නළකගනටිය ඳශහකෙ බහන්ටි) ඉදිරි ක යුතු 

ඳකෙහකගන ඹහභ ේඵන්ධකඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් යුතු කභභ හකච්ඡහ 

ඳකෙන රී . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. භෘපධි නිරධහරීන්ක  ෘකෙනාඹභඹ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ - 2017.11.01  
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳකෙන රද කභභ හකච්ඡහකව්ී  භෘපධි නිරධහරීන්ක  

ගළ ලු වහ විඳුේ රඵහ ී භ  වභහතන භණ්ඩර ඳත්රිනකහේ ඉදිරිඳකෙ කය වලන හිඹය ගන්නහ කර 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් උඳකදස රඵහ කදන රදි. 
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19. ශ්රීව රාකහකව් භළණිේ කර්භහන්තඹ වහ කපශීඹ භළණිේ ේඳත සුයේප්ත ිරීභ 

(2017.11.01/2017.12.13) 

 

විකපශීඹ ඵහුජහතික භහගේලින් සියේදු කය ැති ඵරඳෆේ, ැතළේ ඹ් ඳළන ගිඹ නීති රීති, භළණිේ වහ ඳත්  

කර්භහන්තඹ ආශ්රි ත කේක ටි ඹ ළනි තකෙකෙඹන් කවේතුකන් ශ්රීව රාකහකව් භළණිේ කර්භහන්තඹ  සියේදු වී 

ැති වටිතකය ඵරඳෆේ වභ කය ගළනීභ උකදහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ සියේඹ විකලේ වධහනඹ කඹොමු කය 

ැති වතය, ඒ ේඵන්ධකඹන් 2017.12.13 දින ව 2017.11.01 දින රැසවීේ ඳකෙන රදි. එීම  රැසවීේ, 

ප්රමතිඳකෙති, ේඵන්ධීකයණ වහ ප්රමගති භහකරගනන වාලඹ විසියේන් ාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ. 

 

20.   කඳෝ  ටි ඹ හිිබඵ ඉදිරිඳකෙ කයන රද වභහතන භණ්ඩර වනුකමිු  හර්තහ 2017.12.11 

 

යකේ ඳළති කඳෝ  ටි ඹ  කවේතු ව කරුණු ව තකෙකෙඹ භනඹ ිරීභ වහ ගතවළි හිඹය හිිබඵ 

වභහතන භණ්ඩරඹ විසියේන් ඳකෙකයන රද වභහතන භණ්ඩර  වනුකමිු  හර්තහකව් වන් නිර්කපල හිිබඵ 

වදහශ සියේඹලු ඳහර්ලස භ  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් හකච්ඡහේ ඳකෙන රදි. 

 

21.   රාහභ නිරධහරීන්ක  ෘකෙනාඹ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ - 2017.12.15 

 

රාහභ නිරධහරී ෘකෙනාඹ මිති විසියේන් ඉදිරිඳකෙ කය තිබූ තභ කේහ  වදහශ ෘකෙනාඹ ගළ ලු හිිබඵ 

හකච්ඡහ ිරීභ වහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් කභභ හකච්ඡහ ඳකෙන රී . එභ 

ගළ ලු වධනඹනඹ කය ඒහ විීභ  නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ වහ, ගරු සකපල ක යුතු 

වභහතනතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් යුකෙ කමිු ේ ඳකෙකයන රී . එභ කමිු කව් නිර්කපල 2018 භහර්තු භ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත රඵහී භ  නිඹමිතඹ. 

 

22.   උතුරු නළකගනටිය ඳශහකෙර කළරෆ ඉඩේ එිබකඳකවිබ ිරීභ - ජහතික කමිු  රැසවීභ -2017.12.27 

 

උතුරු නළකගනටිය ඳශහකෙර ඳළති යුධභඹ හතහයණඹ ඳව ඹෆභකෙ භග, ගහ ක යුතු වහ කනකෙ 

කහර්ඹඹන් වහ එීම ප්රමකපලර ඳතින කළරෆ ඉඩේ ී්රග කර එිබකඳකවලි ිරීභ කවේතුකන් 

භතුව ඳහරිරික ඵරඳෆේ වභ ිරීභ  නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ වහ ජනහධිඳති ක් කේක  

ප්රමධහනකෙකඹන් ජහතික කමිු ේ ඳකෙ කශ වතය, එීම ජහතික කමිු කව් කදන රැසවීභ 2017.05.18 න 

දින ද, කතන රැසවීභ 2017.12.27 දින ද ඳළළකෙවිණි. කභටි ී  එභ ඳශහකෙර දිසත්රිනේ තහේණික කමිු  

විසියේන් ජහතික කමිු  කත ඉදිරිඳකෙ කය තිබූ එේ එේ දිසත්රිනේකඹන්  වදහශ කඹොමුකයන රද ඉඩේ 

නිදවස ිරීභ හිිබඵ නිර්කපල රඵහ කදන රී . කභභ රැසවීේ ප්රමතිඳකෙති, ේඵන්ධීකයණ වහ ප්රමගති 

භහකරගනන වාලඹ ාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ. 

 

23.  ප්රමහකපශීඹ භහධන කව්දින් මුහුණ ී  සියේ ඇන ෘකෙනාඹ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ - 2017.12.27 

 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ප්රමහකපශීඹ භහධනකව්ී න් මුහුණ ී  සියේ ඇන ෘකෙනාඹ ගළ ලු හිිබඵ 

හකච්ඡහේ වභහතනරුන්, යහජන නිරධහරින් ැතුළු භහධනකව්ී න්ක  වබහගිකෙකඹන් ඳළළති වතය, 

කභටිදි වලන නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ වහ කමිු ේ ඳකෙ ිරීභ  නායණඹ විඹ. 
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24. කඩාචි භර්දනඹ හිිබඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ 
 
ඳසුගිඹ ය ිටිඳඹ පුයහභ කහලීන කඩාචි කයගගඹ ළඩි වීභේ දේන  රළු ණු වතය, 2017 කර්ී  එටි 
නාව්රය වසථහ විඹ. ඒ වනු ඳළති ාගත තකෙකෙඹ නිහ දිිකන් ජනතහක  කෞ නඹ  සියේදුව 

වටිතකය තකෙකෙඹ වභ ිරීභ  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  උඳකදස ඳරිදි කඩිනමින් භළදිවකෙවීභ කඩාචි 

භර්දනඹ හිිබඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් සියේදුකයන රදි. 
 

 

 
 
 

 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017.05.16 න දින කඩාචි භර්දනඹ හිිබඵ ජනහධිඳති 

කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ ඳළති වතය එභ රැසවීකේ ගනු රළබූ නායණ හිිබඵ තිඳතහ ව භහසියේක 

ජනහධිඳති ක් කේ විසියේන් ප්රමගතිඹ භහකරගනනඹ කයන රදි. 2017 ය තුශ එළනි රැසවීේ හය 18 ේ 

ඳකෙහ ැත. 

සියේඹලු වභහතනහාල කදඳහර්තකේන්තු, ැතුළු යහජන, පුපගලික වහ 

යහජන කනොන ආඹතන ේඵන්ධීකයණඹ වහ කභකවඹවීභ කෙ, 

ජහතික කඩාචි භර්දන ඒකකක  තහේණික දහඹකකෙකඹන් 

කඩාචි භර්දනඹ ශේහලීභ ව ඳහරනඹ වහ කඩිනේ  

වන්තර්ඳහර්ලසවීඹ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කයන රදි. 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 68  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

25. ආඳදහ කශභනහකයණ කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ  
 
නන කශභනහකයණ ජහතික බහකව් ප්රමධහනකෙඹ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් කවොඵන වතය,  

ආඳදහන්කගන් කතොය සුයේප්ත ශ්රීව රාකහ ඹන දළේකභන් යුතු ශ්රීව රාකහකව් ළසියේඹන්, කපඳශ වහ 

ඳරියඹ ආඳදහන්කගන් ආයේහ ිරීභ එටි වයමුණ කව්. කේ ඹ කකෙ කහලීන ලකඹන් දිින මුහුණ 

කදන විවිධ ආඳදහ තකෙකෙඹන් භනහ කර කශභනහකයණඹ , වභ ිරීභ ව පූර් ූදදහනේ ිරීභ විධිභකෙ 

ිරීභ උකදහ සියේඹලු වාලඹන් හමටික ක යුතු ිරීභ වලන කව්. ඒ වහ සියේඹලුභ යහජන වහ යහජන 

කනොන, පුපගලික කභන්භ ජහතනන්තය වකඹගමටකෙඹ වහ වන්තර් ේඵන්ධතහ ඳළනාභද වතනලන 

කරුණි. 
 
කේ වනු 2017 ය තුශ මුහුණ ඳෆ විවිධ ආඳදහන්ටිී  වලන භළදිවකෙවීභ නන කශභනහකයණ 

ජහතික බහ භඟින් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් සියේදුකය ැත. 
 
කේ ඹ කකෙ නිඹ ඹ වහ විඹිබ කහරචිණික තකෙකෙඹ නිහ ීවඩහ  ඳකෙ ජනතහ  වන ළරීභ, ගාතුය 

වහ නහඹඹෆේ විඳත  ඳකෙ ජනතහ ඹිබ නගහ සියේු වීභ, කෆග් ර දිසත්රිනේකක  සියේදුව නහඹඹෆභ නිහ සියේදුව 

ආඳදහ මීකතො මු් ර  හණු කන්ද කඩහ ළටීභ නිහ සියේදුව වදිසියේ තකෙකෙඹන් කශභනහකයණඹ ඹන ආඳදහ 

තකෙකෙඹන් වහ භළදිවකෙ වීේ සියේදුකය ැත. 
 
කේ ඹ කකෙ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් රැසවීේ හය 08ේ ඳකෙහ ැති වතය, එභ 

හකච්ඡහන්හීී  ගනු රඵන නායණඹන් ක්රිනඹහකෙභක වීභ හිිබඵ ජනහධිඳති ක් කේ විසියේන් රින්ය වදහශ 

නිරධහරීන් භ  ප්රමගති භහකරගනන රැසවීේ 05 ේ 2017 ර්ක  ඳකෙහ ැත. 

 

 

 

 

 

ආඳදහ කශභනහකයණක  සුවිකලේී  වසථහ. 
 
01. ඳහනීඹ ජරඹ කඵදහවළරීභ වහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් කරොරි වහ ොළේ ර් 
ඵවුය කඵදහවළරීභ. (කේ වහ ඉන්ී ඹ ජනයජක  ප්රමදහනඹන් ව ශ්රීව රාකහකව් වයමුද්  කඹොදහගන්නහ රදි.)

2017.03.21 
 
02. වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඉ් ලීභ භත, විකපල ය ලින් කභය   ව්  කතොග ප්රමදහනඹන් කර 
රඵහගළනීභ  වළිවිඹ. (ඳිසථහනඹ, චීනඹ, ඉන්දුනීසියේඹහ, ආී  ය ් ) 
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වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් හිටිු හ ැති විකලේ කමිු  ේඵන්ධීකයණඹ 
 
01.  ාසථහ වහ නසථහහිත ආඹතනර වධනේ භණ්ඩර හභහජිකින් වහ බහඳතිරුන් ඳකෙිරීභ  
 
වභහතන භණ්ඩරඹ විසියේන් වනුභත කය ැති, නිර්ණහඹක භත ඳදනේ යහජන ාසථහ වහ නසථහහිත 

ආඹතනර වධනේ භණ්ඩර හභහජිකින් වහ බහඳතිරුන් ඳකෙිරීභ හිිබඵ නිර්කපල වදහශ කමිු  

වයවහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත ඉදිරිඳකෙ ිරීභ කභභ වාලඹ භඟින් සියේදුකයනු රඵ .ි 
 
02. උතුය වහ නළකගනටිය ඳශහකෙර ාර්ධන කහර්ඹඹන් වහ ඉඩේ නිදවස ිරීභ  නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ 
ිරීකේ කමිු  - 2017.10.03 
 
උතුරු නළකගනටිය ඳශහකෙර ඳසුගිඹ දලක ිටිඳඹ තුශ ඳළති වබනන්තය ගළු ේකහරී තකෙකෙඹ භත එභ 

ඳශහකෙර වතළන් ව ජනතහ නළත ඳදිා ම කයවීභ, පුනරුකෙථහඳනඹ ව ආර්ිකක ඹ ඇතර ඳවසුකේ 

වහ වලන යජක  ඉඩේ නිදවස ිරීභ, න ායේණ වහ නබ්වී ායේප්ත ප්රමකපල වඳුනහගළනීභ, 

ගළේ ිරීභ වහ එභඟින් ැති ව හභහබ්ඹ ඵරඳෆේ හිිබඵ නිරීේණඹ කය නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ වහ 

ඳකෙකයන රද සියේව් පුපගර කමිු  භඟින් වදහශ නිර්කපල ටිත හර්තහ 2017.10.03 දින වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ කත ඉදිරිඳකෙ කයන රදි. එීම කමිු  ව ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වතය ේඵන්ධීකයණ 

ක යුතු කභභ වාලඹ විසියේන් සියේදුකයන රදි. 

 

 

 

 

 

 

වභහතනහාල ප්රමගති භහකරගනනඹ 
 
ෆභ කහර්තුේ වන් ව ළණින් සියේඹලුභ වභහතනහාල වහ ඒ ඹ කකෙ ැති සියේඹලුභ ආඹතන විසියේන් 

කයකගන ඹනු රඵන ාර්ධන නහඳෘති ශ හකය කගන ැති ප්රමගතිඹ කන් කන් විභීභ වහ කභභ 

වාලඹ ව ණ්ඩ ක යුතු කයකගන ඹනු රඵ .ි  එභඟින් හිිබකඹශ කයනු රඵන හර්තහේ ෆභ කහර්තුේ 

වහනක ී භ ජනහධිඳති ක් කේතුභහ  ඉදිරිඳකෙ කයනු රඵ .ි 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 70  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

2017 ඳශමු කහර්තු 

 

ඳශමු කහර්තු තුර වඳ කත හර්තහ රඵහදුන් කර්ඛීඹ වභහතනහාල වහ ඒ ඹ කකෙ ැති ආඹතන වහ                      

රු. ිමලිඹන 539.0 ක ප්රමතිඳහදන ප්රමහ ධන ාර්ධන නඳෘති වහ කන් කය තිු  වතය එභඟින්                   

රු. ිමලිඹන 108.5 ක විඹදභේ දයහ ැත.  එඹ 20%  ආන්න මුරන ප්රමගතිඹ වකෙකය ගළනීභි. 2017.04.27 

දින කෘප් වාලඹ  වඹකෙ වභහතනහාල 4 ක නිරධහරීන් කළහ ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 

ප්රමගති භහකරගනන රැසවීේ ඳකෙන රදි.  එනේ 2017.06.13 දින 2016 ර්ක ී  වහ 2017 ඳශමු 

කහර්තුකව් වභ ප්රමගතිඹේ දේන රද වභහතනහාල කළහ කජනසම වතිකර්ක ක් කේතුභහක  

ප්රමධහනකෙකඹන් හකච්ඡහේ ඳකෙන රදි. 

 

2017 කදන කහර්තු 

 

කදන කහර්තු තුශ ද වඳ කත හර්තහ රඵහදුන් කර්ඛීඹ වභහතනහාල වහ ඒ ඹ කකෙ ැති ආඹතන වහ          

රු. ිමලිඹන 787.5 ක ප්රමතිඳහදන ප්රමහ ධන ාර්ධන නඳෘති වහ කන් කය තිු  වතය එභඟින් රු. 

ිමලිඹන 325.6 ක විඹදභේ දයහ තිු  වතය එඹ 41% ක ආන්න මුරන ප්රමගතිඹි. 

 

2017 කතන කහර්තු 

 

කතන කහර්තු තුශ ද වඳ කත හර්තහ රඵහදුන් කර්ඛීඹ වභහතනහාල වහ ඒ ඹ කකෙ ැති ආඹතන වහ  

රු. ිමලිඹන 719.7 ක ප්රමතිඳහදන ප්රමහ ධන ාර්ධන නඳෘති වහ කන් කය තිු  වතය එභඟින්                  

රු. ිමලිඹන 348.3 ක විඹදභේ දයහ තිු  වතය එඹ 48% ක ආන්න මුරන ප්රමගතිඹි. 

 

2017 සියේව්න කහර්තු 

 

සියේව්න කහර්තු  වදහශ හර්තහ කේන වි  කළහ ැති වතය එභඟින් 2017 භසත ර්ක  කර්ඛීඹ 

වභහතනහාල ප්රමහ ධන ප්රමතිඳහදන විඹදේ ිරීකේ ප්රමගතිඹ විභීභ  නිඹමිත ැත. 

 

කඳො හරු රැසවීේ (Cluster meetings ) 

 

වභහතනහාල ප්රමගති භහකරගනනඹ ඩහකෙ විධිභකෙ ිරීකේ වයමුණින් 2017 වඹළඹ කතහකව්ී  යජඹ විසියේන් 

කඳන්හ කදනු රළබූ වභහතනහාල වහ ප්රමධහන කහර්ඹ හධන දර්ලකඹ (KPI) ක්රිනඹහ  නළාවීභ වහ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  උඳකදස ඳරිදි වභහතනහාල ර  ඳළරී ැති ප්රමධහන ගීමේ වහ කහර්ඹ බහයඹ 

භහකරගනනඹ ිරීභ  සියේඹලුභ වභහතනහාල කහණ්ඩ 09 ක  කඵදහ කන්කයන රී . 

 

කභභ එේ එේ කහණ්ඩ(Cluster ) ර  වදහශ වභහතනහාල ර ප්රමගතිඹ ජනහධිඳති ක් කේ ප්රමමු  ජනහධිඳති 

උඳකපලකරුන්, වරාහභහතන ක් කේ, වභහතන භණ්ඩර ක් කේ, ජහතික ඒකහඵපධතහ වහ ප්රමතිාධහන 

වභහතනහාල ක් කේ, බහණ්ඩහගහය නිකඹගජන ක් කේ, නහඳෘති කශභනහකයණ වහ වධීේණ 

කදඳහර්තකේන්තුකව් වධනේ ජනයහ්  වහ ජනහධිඳති වතිකර්ක ක් කේයඹ හකගන් භන්විත විපකෙ 

කමිු ේ ඉදිරික  වභහතනහාල ක් කේයඹහක  වබහමටකෙකඹන් ප්රමගතිඹ භහකරගනනඹ ිරීකේ රැසවීේ 

ආයේබ කයන රී . 
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ාර්ධන නහඳෘනාන් වහ නසථහහිත ආඹතනර කහර්ඹබහයඹ විභහ ඵළලීභ -  2017.03.14 
 
ශ්රීව රාකහ ානහයක ාර්ධන වධිකහරිඹ වහ ශ්රීව රාකහ කකෙ භණ්ඩරඹ ඹන නසථහහිත ආඹතනර 

කහර්ඹබහයඹ හිිබඵ ව එභ ආඹතනර කහර්ඹ හධනඹ හිිබඵ කභටිී  හකච්ඡහ කයන රී . 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඳළළකෙකන උකෙ ාවිධහනඹ ිරීභ වහ ඒහකඹටි සියේඹලු 

ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ. 
 

01. "තියය යුගඹක කතය ැයඹුභ" ඹන භළකඹන් භඩකරපු  උකෙඹ  වදහර ඳළකෙව ේකේ්රය 
ක යුතු  

 
"තියය යුගඹක කතය ැයඹුභ" ඹන භළකඹන් භඩකරපු දිසත්රිනේකක  ඳළළකෙ ව උකෙඹ  වදහර 
මලික ේකේ්රය ක යුතු  භඩකරපු දිසත්රිනේ ේඵන්ධීකයණඹ ඹ කකෙ 2017.01.10 සියේදුකයන රදි. 

වාකඹ දිනඹ වභහතනහාල විඹ ාකඹගජනඹ කළන රද වභහතනහාල 
ගණන 

01 2017.08.04 කෘප්කර්භ  උඳ විඹ I 5 

02 2017.08.14 කෘප්කර්භ  උඳ විඹ II 4 

03 2017.08.18 වධනහඳන, භහන ේඳකෙ ව ජහතික 
භඟිඹ උඳ විඹ I 

4 

04 2017.09.08 කෞ න 2 

05 2017.10.13 ආර්ිකක ඹ ඇතර ඳවසුකේ 
උඳ විඹ II 

2 

06 2017.11.29 ආර්ිකක ඹ ඇතර ඳවසුකේ 
උඳ විඹ I 

3 
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02. ප්රමධහන වභහතනරුන්ක  මුළු - 2017.06.19 
 
2017.05.06 න දින වඵයණ සියේනභන් කරොේ ටිී  ඳකෙන රද, 33 න ප්රමධහන වභහතන මුළුකව්ී  

හකච්ඡහ ව කරුණු වනු, වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත ඉදිරිඳකෙ කශයුතු කරුණු ේඵන්ධකඹන් 

හකච්ඡහ ිරීභ වහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් යුතු කභභ හකච්ඡහ ඳකෙන රී . 
 
03. ජඳන් මි්රයකෙ ාගභඹ විසියේන් ගිණි නින යථඹ ඳරිතනහග ිරීභ - 2017.07.24 
 
ජඳන් මි්රයකෙ ාගභඹ විසියේන් ඳරිතනහග කයන රද සියේඹලු උඳහාග ටිත ගිණි නින යථඹ 2017.07.24 න 

දින නිර ලකඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත බහයී භ ජනහධිඳති නිර භළදුකර්ී  සියේදු කශ වතය, එභ 
වසථහකව්ී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් ටිඟුයේකගොඩ ප්රමහකපශීඹ බහ කත බහය කදන රදි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. හර්ප්ක නකෙත්  උකෙඹ - 2017.12.19 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ව වතිඋතුේ භළ් කේ කහඩින්  යාජිකෙ ටිමිඳහණන්ක  

වබහමටකෙකඹන් හර්ප්ක නකෙත්  උකෙඹ දින ජනහධිඳති භන්ී යක ී  වති උකෙකර්කෙ වයුරින් 

ඳකෙන රදි. කභටිී  කළකයෝ  ප්රමාගඹේ වහ උකෙඹ වහනක  යහත්රී් කබගජන ාරාවඹේද 

ඳළළකෙවුණි. 
 
(කභභ උකෙඹ ේඵන්ධ සියේඹලු ේඵන්ධීකයණ ක යුතු කභභ වාලක  භළදිවකෙවිභ ඹ කකෙ සියේදු විඹ.) 
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දිසත්රිනේ ේඵන්ධීකයණ කමිු  රැසවීේ ඳළළකෙවීභ. 

 

1. ඹහඳනඹ දිසත්රිනේ විකලේ  ේඵන්ධීකයණ රැසවීභ. 

 

ජහතික ාර්ධන ළරසුේ ර  වනුූලර දිසත්රිනේ භේ කේී  යහජන ආඹතන වහ යහජන කනොන ආඹතන 

භගින් ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන සියේඹලුභ ාර්ධන ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ, ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ ව 

ඳසු විඳයේ ිරීකේ වයමුණින්  2017.06.12 න දින ඹහඳනඹ දිසත්රිනේකක  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  

ප්රමධහනකෙකඹන් විකලේ දිසත්රිනේ ේඵන්ධීකයණ කමිු  රැසවීභ ඳකෙන රී . එදින ගන්නහ රද නායණ 

ඹ කකෙ ඳසුවිඳයේ ක යුතු ව ණ්ඩ සියේදුකමින් ඳනා. 

 

නක්රරක්   නි හකෙ ිරීභ 
 

 
කඳගණ ළඩ වන 

  
2017 ර්ක ී  ඉු  කයන රද ක්රිනඹහකහයකේ 

 

කඳගණඹ වහ න ඵහු ආාශික ක්රිනඹහකහරි ළරළසභ 2017-2020 කස ිරීභ. 

කඳගණඹ වහ න ඵහු ආාශික ක්රිනඹහකහරි ළරළසභ 2017-2020 ඹ කකෙ වභහතනහාල, ඳශහකෙ, 

දිසත්රිනේ, ප්රමහකපශීඹ ව රාහමීඹ භේ මින් ඳවත දළේකන ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ, 

වධීේණඹ, ඳසු විඳයේ ිරීභ ව ැගයීභ. 

 
කඳගණඹ වහ න ඵහු ආාශික ක්රිනඹහකහරි ළරළසභ 2017 ඹ කකෙ දිිකන් සියේඹලුභ 

දිසත්රිනේක ආයණඹ න ඳරිදි භන්දකඳගණඹ තුයන් ිරීභ වහ වඳුනහගකෙ විකලේ 

නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. කභභ නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ තුිබන් 2020 නවි  කභය , 

  
නක්රරක්  ඹ නක්රරක්   වාකඹ දිනඹ 

1.   කශ කශභනහකයණ ජහතික ළඩ වන 
(ජනහධිඳති ක් කේක  වකෙනින් නි හකෙ කයන 
රද නක්රරක්  ඹ) 
  

PCMD/PS/02/PCG 2017.01.03 

2.   ආඹතන ඳරිශ්රධ තුශ කඩාචි භදුරුන් කඵගන 
සථහන නියන්තය ඳරීේහ වහ කඩාචි භදුරුන් 
කඵගවීභ වභ ිරීභ - කඩාචි භර්දන 
විකලේ ම්රයභහසියේකඹ 
(ජනහධිඳති ක් කේක  වකෙනින් නි හකෙ කයන 
රද නක්රරක්  ඹ) 

PCMD/SD/01/MoHealth - Dengue 2017.05.18 

3.   ආඹතන ඳරිශ්රධ තුශ කඩාචි භදුරුන් කඵගන 
සථහන නියන්තය ඳරීේහ වහ කඩාචි භදුරුන් 
කඵගවීභ වභ ිරීභ - කඩාචි භර්දන 
විකලේ  ළඩ වන 
(ජනහධිඳති ක් කේක  වකෙනින් නි හකෙ කයන 
රද නක්රරක්  ඹ) 
  

PCMD/SD/01/MoHealth - Dengue 

(II) 
2017.09.11 
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 ඹ වවුරුදු 05  වඩු දරුන් වතය  හරුඵ 8.1% දේහකෙ, කෘ ඵ 5.8% 

දේහකෙ, වඩු ඵය උඳකෙ ා නහ 10% ේ දේහකෙ, වධිඵය තකෙකෙඹ ර්ධනඹ 

වීභ ළශළේවීභකෙ, යේතහීනතහඹ 8.8% දේහ වඩු ිරීභකෙ, ගෘවසත ආවහය 

සුයේප්තතහඹ 25% ින් ළඩි ිරීභකෙ මලික ලකඹන් වකතයේප්ත ඹ. 

 
2017 ර්ක  දිසත්රිනේ භේ කභන් ක්රිනඹහකෙභක කශ විකලේ නහඳෘති 
 

 කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක වඳුනහගළනීභ වහ දකෙත රඵහ ගළනීභ 

 කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක කත භෘපධි ී භනහ රඵහී භ තවවුරු 

ිරීභ 

 දිිබඳුකභ හිු දළීමකේ ළඩ වන් තුිබන් කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක 

විඵර ගළන්වීභ 

 දිිබඳුකභ හිු  දළීමභ වහ සඹා රැිඹහ උකෙඳහදනඹ ිරීභ ේඵන්ධකඹන් රාහභ 

නිරධහරි ේ භේ මින් ආර්ිකක ාර්ධන නිරධහරින් දළනුකෙ කය ඒ තුිබන් 

කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක දළනුකෙ ිරීභ වහ විඵර ගළන්වීභ 

 නහඳහරික න්ධහන ැති ිරීභ වහ ඒ තුිබන් භහජ කෙකහය ළඩ වන් 

ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

 ගර්බණී භවුරුන් වහ ―කඳගණ භ් ර‖ රඵහ ී කේ ළඩ වන නිඹහභනඹ 

ිරීභ 

 රැිඹහ වහ ී ර්ඝ කහලීන භ නිසියේන් ඵළවළය සියේ ඇන, කඳගණ වදහනේ 

ටිත ගෘව ඒකකර ඹ වවුරුදු 05  වඩු දරුන්ක  කඳගණඹ 

ේඵන්ධකඹන් එභ දරුන්  රැකයණඹ රන්නන් වහ ශභහ ටිමිකේ 

ප්රමර්ධන නිරධහරින් දළනුකෙ ිරීභ 

 රැිඹහ සථහනක  දිහ සුරැ හේ භධනසථහන ැති ිරීභ වහ කේහකඹගජකඹන් 

උනන්දු කයවීභ. 

 භවු වවු්  ැති ිරීභ වහ ඳකෙනහ භවු වවු්  ලේතිභකෙ ිරීභ 

 කඳය ඳහ්  දරුන්ක  ආවහය පුරුදු ේඵන්ධකඹන් කඳය ඳහ්  චිරුරුන් 

පුහුණු ිරීභ වහ ඒ තුිබන් එභ දරුන් වහ ඔවුන්ක  කදභහහිඹන් දළනුකෙ ිරීභ 

 වන්තර් වධනහඳනඹ වහ හර්ථක වකෙදළීමේ හුභහරු කයගළනීභ වහ කඳය 

ඳහ්  චිරුරුන් කනුකන් හර්ප්ක ේභන්්රයණඹේ ඳළළකෙවීභ 

 කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකකර භවුරුන් වහ දරුන් රැකඵරහ 

ගන්නන් දරුන්ක  ර්ධන දුඵරතහ පූර් ලකඹන් වඳුනහගළනීභ ව ශදරු වහ 

ශභහ කඳගණ පුරුදු හිිබඵ පුහුණු ිරීභ 

 කගොවි ාවිධහන දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

 ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කහර්ඹහරර  වනුයුේත කේඹ කයන කඳගණඹ වහ 

ේඵන්ධ සියේඹලු නිරධහරින් දළනුකෙ ිරීභ 

 කඳො හරු රැසවීේ ඳළළකෙවීභ භඟින් කඳගණඹ හිිබඵ රාහමීඹ ලකඹන් ැති 

වධහනඹ නාව්රය ිරීභ 

 කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකකර කඳගණ තකෙකෙඹ ඉවශ නළාවීභ 

වහ භහජ ඳරිර්තකඹන් කර ක්රිනඹහිරීභ උකදහ සකව්ච්ඡහ කේකින් 

පුහුණු ිරීභ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 75  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 කඳගණ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකකර කඳගණ ර්ධන ප්රමගතිඹ නිඹහභනඹ 

ිරීභ වහ වකතයේප්ත ඳරිදි ර්ධනඹේ යටිත ගෘව ඒකක කව් නේ එභ ගෘව ඒකක 

ඉරේක කය සුදුසු කනකෙ නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
 පවිභහසියේක ලකඹන් ප්රමහකපශීඹ වහ දිසත්රිනේ කඳගණ කමිු  රැසවීේ ඳළළකෙවීභ 

භඟින් නිතිඳතහ උේත ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක වීකේ ප්රමගතිඹ භහකරගනනඹ කය 

හර්තහ කළවීභ 
 ිමිමර ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  ඹ වවුරුදු 05  වඩු දරුන්ක  භන්ද 

කඳගණ භේ භ 10% දේහ වඩු ිරීකේ නහඳෘතිඹ ඹ කකෙ වඳුනහගන්නහ රද 

ක්රිනඹහකහයකේ කනුකන්, ප්රමතිඳහදන නි හකෙ කයන රී . 
 

උේත නහඳෘතිඹ භඟින් ිමිමර ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  ක්රිනඹහකෙභක කශ කහරඹ තුශ (2016 ජුනි -
2016 කදළේඵර් දේහ) වඩු ඵය දරුන්ක  ප්රමතිලතඹ 14.7% සියේ  11.3% දේහ, 3.4% ින් වඩු වී ැත.  

කඳගණඹ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක ර 
භව්රුන් වහ දරුන් රැකඵරහ ගන්නන් වහ 
දරුන්ක  ර්ධන දුර්රතහඹන් කඳය 

වඳුනහගළනීභ ව ශදරු වහ ශභහ කඳගණ පුරුදු 
හිිබඵ පුහුණු ිරීභ -  හරුණෆගර දිසත්රිනේකඹ 

ආර්ිකක ාර්ධන නිරධහරින් වහ පුහුණු ිරීකේ 

ළඩ වන - භඩකරපු දිසත්රිනේකඹ 

කඳගණඹ වදහනේ ටිත ගෘව ඒකක ර භව්රුන් වහ 
දරුන් රැකඵරහ ගන්නන් වහ දරුන්ක  ර්ධන 
දුර්රතහඹන් කඳය වඳුනහගළනීභ ව ශදරු වහ ශභහ 
කඳගණ පුරුදු හිිබඵ පුහුණු ිරීභ - භවනුය දිසත්රිනේකඹ 

ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කහර්ඹහරර  වනුයුේත 
කේඹ කයන කඳගණඹ වහ ේඵන්ධ සියේඹලු 
නිරධහරින් දළනුකෙ ිරීභ - ඵදු් ර දිසත්රිනේකඹ 

7 - CM 26894  
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 76  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ජහතික කඳගණ කතොයතුරු ඳපධතිඹ  (National Nutrition Information System) 

 
ජහතික කඳගණ කතොයතුරු ඳපධතිඹ  ාර්ධනඹ ිරීභ ව ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 
 
ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ බහවිතඹ හිිබඵ සියේඹලුභ ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කහර්ඹහරර  

වනුයුේත කඳගණඹ වහ ේඵන්ධ නිරධහරින් ආයණඹ න ඳරිදි ප්රමහකඹගගික පුහුණු ළඩ වන් 

ඳළළකෙවීභ 

ිමිමර ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහඹ ආශ්රි ත ක්රිනඹහකෙභක භන්දකඳගණඹ වභ ිරීකේ විකලේ නහඳෘතික  

විවිධ වසථහ 

 

 

වනු 
වාකඹ දිසත්රිනේකඹ දිනඹ 

1 නුයඑිබඹ 2017.03.06 

2 භවනුය 2017.03.07 

3 භහතක්  2017.03.09 

4 කෆග් ර 2017.03.10 

5 භඩකරපු 2017.03.13 

6 ත්රින හණහභරඹ 2017.03.14 

7 ඹහඳනඹ, ිලිකනොච් මඹ 2017.03.16 
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වනු 
වාකඹ දිසත්රිනේකඹ දිනඹ 

8 භන්නහයභ, මුරතිව් ව වුනිඹහ 2017.03.17 

9 කභොණයහගර 2017.03.20 

10 වේඳහය 2017.03.21 

11 යකෙනපුය 2017.03.23 

12 ඵදු් ර 2017.03.24 

13 වනුයහධපුය 2017.03.27 

14 කඳොකශොන්නරු 2017.03.28 

15 වේඵන්කතො  2017.03.30 

16 භහතය 2017.03.31 

17 ගහ් ර 2017.04.03 

18 කළුතය 2017.04.03 

19 කකොශම 2017.04.04 

20 ගේඳව 2017.04.04 

21  හරුණෆගර 2017.04.06 

22 පුකෙතරභ 2017.04.07 

ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ මලික හකච්ඡහ 
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ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ ප්රමථභ පුහුණු ළඩ වන - නුයඑිබඹ දිසත්රිනේකඹ 

ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ 

පුහුණු ළඩ වන - ඹහඳනඹ දිසත්රිනේකඹ 
ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ 

පුහුණු ළඩ වන - භඩකරපු දිසත්රිනේකඹ 

ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ 

පුහුණු ළඩ වන -  හරුණෆගර දිසත්රිනේකඹ 
ජහතික කඳගණ දකෙත ඳපධතිඹ සථහහිත ිරීභ හිිබඵ 

පුහුණු ළඩ වන - ගහ් ර දිසත්රිනේකඹ 
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දකෙත ැතුශකෙ ිරීකේ ප්රමගතිඹ - 2017 කදළේඵර් භ 31 දින    

   ැතුශකෙ දකෙත ා නහ දිසත්රිනේකඹ 
වහ 
එකතු 

ඹ 
වවුරුදු 5  
වඩු ශමුන් 

පූර් ගර්බණී 
කහන්තහන් 

ගර්බණී 
කහන්තහන් 

1 කකොශම 3899 11 1232 5142 

2 ගේඳව 8905 39 1991 10935 

3 කළුතය 12560 210 3155 15925 

4 භවනුය 14337 57 2571 16965 

5 භහතක්  4701 18 927 5646 

6 නුයඑිබඹ 11468 66 222 11756 

7 වේඵන්කතො  6815 113 1776 8704 

8 ගහ් ර 3840 11 679 4530 

9 භහතය 7364 36 1491 8891 

10 ඹහඳනඹ 7543 7267 1724 16534 

11 භන්නහයභ 615 1783 310 2708 

12 වුනිඹහ 1794 2486 332 4612 

13 මුරතිව් 1446 67 147 1660 

14 ිලිකනොච් මඹ 1637 2150 569 4356 

15 භඩකරපු 6060 2366 1452 9878 

16 වේඳහය 8618 72 1928 10618 

17 ත්රින හණහභරඹ 1704 10 823 2537 

18  හරුණෆගර 15443 34 2068 17545 

19 පුකෙතරභ 4868 52 1055 5975 

20 වනුයහධපුය 9820 28 1603 11451 

21 කඳොකශොන්නරු 3870 45 257 4172 

22 ඵදු් ර 9877 64 882 10823 

23 කභොණයහගර 6176 3 731 6910 

24 කෆග් ර 4497 39 626 5162 

25 යකෙනපුය 9673 72 1218 10963 

එකතු 142166 16839 23391 182396 

වනු. 
වාකඹ දිසත්රිනේකඹ 
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2017 ඔේකතගඵර් භ 10-12 න දින දේහ ඳළති කඳොදු යහජන භණ්ඩරයීඹ ඩිජි ්  කෞ නඹ 

හිිබඵ ේභන්්රයණඹ ව ේභහන උකශක්  ී  කඳගණ වාලක  කවොභ දකෙත ඳපධතිඹ කර 

ේභහන රළබීභ 
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ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ 
 

 

ය ක ාර්ධනඹ හුකදේ ඹ ඇතර ඳවසුකේ ාර්ධනඹ කකකයටි ඳභණේ ීභහ කනොකකො  පුපගර 

ාර්ධනඹ තුිබන් දහනහයකෙ භහජඹේ තුශ බ්කෙ න ලේතිභකෙ ඳයපුයේ ිමටිිරී කේ වයමුණ කඳයදළරි 

කයකගන, වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  වධීේණඹ ඹ කකෙ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක   ―ාර්ධන වහ විකලේ 

නහඳෘති වාලඹ‖ විසියේන් ඳවත වන් සුවිකලේී  ජහතික ළඩ වන් ක්රිනඹහ  නානු රළකේ. 

 

1. ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන 

2. භකෙද්රින නිහයණ ජහතික ළඩ වන 

3.  හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන   

4. “දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන     

5. තියය ඳහ්  ළඩ වන. 

6. ආගමික ක යුතු හිිබඵ ළඩ වන් 

7. කනකෙ විකලේ ළඩ වන් (ජහතික කඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹ ළකීභ, කරහ වහ 

ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙතිඹ ළකීභ,―වකතය සුඹ යකේ විඹ‖ ළඩ වන,දිසත්රිනේ 

තරුණ කවුරු ඳළළකෙවීභ ළනි ළඩ වන් ) 

 

ඉවත ළඩ වන් වහ සථහඳනඹ කයන රද ‗ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹන්‘ වහ විකලේප්ත පසකක 

භඟින්, 

-  නිලස මත කහර කහනු ටිත ජහතික ළරසුේ කස ිරීභ.  

-  වන්තර් වභහතනාල කදඳහර්තකේන්තු වහ ආඹතන වතය භනහ ේඵන්ධීකයණඹ. 

-  නීතිභඹ වහ ප්රමතිඳකෙතිභඹ කහයණහ ේඵන්ධ භළදිවකෙ වීභ. 

-  වලන වසථහ රී  මරන ප්රමතිඳහදන වහ ඳවසුකේ ළඳයීභ. 

-  සියේවි්  ාවිධහන වහ ප්රමතිරහභීන් භ  භනහ ේඵන්ධීකයණඹ. 

-  වධීේණඹ වහ ප්රමගති භහකරගනනඹ සියේදු කයනු රළකේ. 

-  නියන්තය ඳසු විඳයභ. 

 

2016 කර් ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ කත රු.මි.1000 ේ කන් වු වතය, එින් 

98% ක  ළඩි මරන ප්රමගතිඹේ වකෙකය ගන්නහ රී . 2017 කර් කන් වු රු.මි.1250 න් 92% ක  ඩහ 

ළඩි ප්රමභහණඹේ විවිධ නහඳෘති වහ ප්රමතිඳහදන රඵහී ේ වහ විඹදේ කනුකන් දයන රී .  
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ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ වහ කන්ව වඹළඹ ප්රමතිඳහදන ව විඹදභ - 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඳරිය 
ායේණ 
ජහතික 

ළඩ වන 

භකෙද්රින 
නිහයණ 
ජහතික 

ළඩ වන 

 හගඩු 
කයගග 
නිහයණ 
ජහතික 

ළඩ වන 

දරුන් 
සුයිමු 
ජහතික 

ළඩ වන 

ඳරිය 
ායේණ 
ජහතික 

ළඩ වන 

භකෙද්රින 
නිහයණ 
ජහතික 

ළඩ වන 

 හගඩු 
කයගග 
නිහයණ 
ජහතික 

ළඩ වන 
 

ආවහය 
නිසඳහදන 
ජහතික 

ළඩ වන 

ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ වහ කන්ව වඹළඹ ප්රමතිඳහදන ව විඹදභ - 2017 

එේ එේ ජහතික ළඩ වන් ඹ කකෙ 2017 කර් සියේදු කයන රද ක්රිනඹහකහයකේ ඳවත ඳරිච්කේද තුිබන් 
විසතය කකකර්. 
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01. “පුනරුදඹ‖ ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන 

දළේභ 

 

 

 

 

 

 

 

තියය ඳරියඹේ ශ්රීව රාකහ තුශ සථහහිත ිරීභ 

කභකවය 
වන්තර් ආඹතනික ේඵන්ධතහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ වහ ඹහන්්රයණඹේ සථහහිත ිරීභ වහ පුළු්  ජනතහ 

වබහමටකෙඹේ තුිබන්, වඳුනහගකෙ ප්රමමු  ඳරිය ගළ ලු වහ විඳුේ රඵහ කදමින් ශ්රීව රාකහ තුශ තියය 

ඳරියඹේ සථහහිත ිරීභ. 
 
වයමුණු 

1. ශ්රීව රාකහකව් තියය ඳළළකෙභ වහ වලන න ේඳත ායේණඹ වහ ාර්ධනඹ ිරීභ. 
2. ශ්රීව රාකහකව් සහබහවික ේඳකෙ තියය උඳකඹගජනඹ , ායේණඹ වහ කශභනහකයණඹ තුිබන් 

බ්නප්රිාඹ ඳරිය ඳපධතිඹේ සථහහිත ිරීභ. 
3. තියය කශ කශභනහකයණඹේ තුිබන් නිකර බ්න ඳරියඹේ නිර්භහණඹ ිරීභ. 
4. ශ්රීව රාකහකව් මජ විවිධකෙ ායේණඹ වහ තියය කශභනහකයණඹ. 
5. ඳරිය ායේණඹ හිිබඵ භවජනතහ විඥහණික විඵර ගළන්වීභ. 
6. ශ්රීව රහාික ජනතහ ඳරිය ායේණඹ කකකයටි ාකව්ී  ජනතහේ ඵ  ඳකෙ ිරීභ. 

 
වළඳින්වීභ  
ආර්ිකක ාර්ධන ක්රිනඹහලිඹ කව්ගකෙවීභ, ජනතහක  බ්න ක්රරභඹ කනස වීභ, ජනගවනඹ වහ භහන 

වලනතහ ඉවශ ඹහභ ළනි කරුණු කවේතුකන් ැතින ඳහරිරික ගළ ලු වභ කයමින් සබහවික ේඳකෙ 

ආයේහ කය තියය ඳරියඹේ සථහහිත ිරීකේ වයමුණින් ―පුනරුදඹ‖ ඳරිය ායේණ ජහතික 

ළඩ වන (2016-2018) වඳුන්හ කදන රී . ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ හිටිු හ ැති ජනහධිඳති 
කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් ඳහර්ලකහරී ආඹතන වහ ඒකහඵපධ කභභ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කයනු 

රළකේ. කභටිී  භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය වභහතනහාලඹ, ඳශහකෙ බහ වහ ඳශහකෙ ඳහරන වභහතනහාලඹ, 

ඉඩේ වභහතනහාලඹ, තියය ාර්ධන වහ නබ්වී වභහතනහාලඹ, ළවිලි කර්භහන්ත වභහතනහාලඹ ැතුළු 

වභහතනහාල කභන්භ එභ වභහතනහාල ඹ කකෙ ැති විවිධ කදඳහර්තකේන්තු වහ ආඹතන කභභ ළඩ වන් 

ක්රිනඹහකෙභක ිරීකේී  ක්රී ඹ දහඹකකෙඹ ඳඹි. කභටිී  ඳවත වන් ප්රමධහන විඹ ේකේ්රය 6 ඹ කකෙ 

ජහතික ළඩ වන් 21ේ වඳුනහකගන ැත. 
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i. ඳරිය දූණ ඳහරනඹ 

ii. න ායේණඹ වහ ාර්ධනඹ 

iii. තියය ඉඩේ කශභනහකයණඹ 

iv. න කෙ මිනිස වබ්නඹ 

v. මජ ේඳකෙ ායේණඹ 

vi. ආඹතනික ප්රමතියූුවගත ිරීභ වහ ප්රමර්ධනඹ 
 
ඳහර්ලසකහරී ආඹතන විසියේන් ඒ ඒ ේකේ්රය ඹ කකෙ වඳුනහගන්නහ රද ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන 

වතය ඳරිය ායේණ ජනහධිඳති කහර්ඹඹ හධන ඵරකහඹ කේ වහ වලන කභකවඹවීභ, 

ේඵන්ධීකයණඹ, ඳසුවිඳයභ, වධීේණඹ වහ ප්රමගති භහකරගනනඹ සියේදු කයනු රඵි. 

 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් 2017 කර් ඳවත වන් ේකේ්රය ඹ කකෙ විවිධ නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක කයන 

රද වතය ඳහර්ලසකහරී ආඹතන කත ඳවසුකේ ඳඹන රී . 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භගින් ඳරිය ායේණඹ වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ -  2017 

 ේකේ්රයඹ 
කන්කය ැති 
ප්රමතිඳහදන (රු.) 

රඵහ ී  ැති ප්රමතිඳහදන 
ප්රමභහණඹ (රු.) 

1 
ඳරිය දූණ ඳහරනඹ, කශ 
කශභනහකයණඹ 

226,000,000 225,455,319 

2 න ායේණඹ ව ාර්ධනඹ 34,000,000 33,743,450 

3 
වහඹනඹ  රේවී ැති ජරමරහශ්රධ ව ජර 
කඳගක ප්රමකපල විධිභකෙ ඳරිදි ායේණඹ 
ිරීභ 

67,000,000 66,077,055 

4 තියය ඳහ්  ළඩ වන 40,000,000 36,509,540 

5 ඳහරිරික හේයතහ ර්ධනඹ ිරීභ 48,000,000 34,038,549 

6 
ඳරිය ායේණඹ වහ ජනතහක  බ්න 
තකෙඹ ඉවශ නළාවීභ 

25,000,000 8,663,287 

7 
ඳසු විඳයභ වධීේණඹ වහ ප්රමගති 
භහකරගනනඹ 

10,000,000 612,800 

එේ එේ ේකේ්රය වනු රඵහ ී  ැති මුළුප්රමතිඳහදන ප්රමභහණඹ 450,000,000 405,100,000 
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1.1 ඳරිය දූණ ඳහරනඹ 
 

ඳරිය දූණඹ ඳහරනඹ ිරීභ වහ ―පුනරුදඹ‖ ඹ කකෙ වඳුනහගකෙ උඳහඹ භහර්ග ඳවත වන් 

ළඩ වන් ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක කව්. 
 

නිකශ රාකහ 
නිකශ පුයය 
වරිත කයශ 
සුනිර යුය 
හිරිසියේඳු හයු - ී ඝහයු 
ජනදිවි යින - ජර රැකයණඹ 
හය නගය 
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ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් ඳරිය දූණ ඳහරනඹ වහ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද විකලේ 

කහර්ඹඹන් - 2017 
 

 
වරිත කගොඩනළගිලි භහර්කගගඳකපල ාරාවඹ එිබදළේවීභ 
 

“පුනරුදඹ‖ තුන් වවුරුදු ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වකනටි වඳුනහගකෙ එේ ළඩ වනේ කර 

නගය වහ කගොඩනළගිලි නිර්භහණක ී  වරිත ාක් ඳ ආශ්රි ත ක්රිනඹහකහයකේ වඳුනහකගන ැත. කේ සියේදුිරීභ 

ඹ කකෙ යහජන වහ වර්ධ යහජන ආඹතනර කගොඩනළගිලි පුළු්  කර ඳරිය ටිතකහමී වරිත කගොඩනළගිලි 

කර 2017 ර්ක  සියේ  ඉදිිරීභ වහ ඳකෙහකගන ඹහභ වහ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  මරන දහඹකකෙඹ 

ැති වරිත කගොඩනළගිලි භහර්කගගඳකපල ාරාවඹ නිර්භහණඹ කයන රී . 2017 ජනහරි භ 09 කනි දින 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ඵණ්ඩහයනහඹක වනුසභයණ ජහතනන්තය ේභන්්රයණ 

ලහරහකව්ී  එභ වරිත කගොඩනළගිලි භහර්කගගඳකපල ාරාවඹ එිබදළේවීකේ නිර උකෙඹ ඳළළකෙවිණි. කභභ 

භහර්කගගඳකපල ාරාවඹ ඳරිදි ක යුතු ිරීභ වහ නිරධහරීන් පුහුණු ිරීේ සියේදුකකකයමින් ඳතින වතය 

න කගොඩනළගිලි ඉදිිරීකේී  වරිත ාක් ඳ ක්රිනඹහ  නළාවීභ වහ ජනතහ දිරිගළන්වීභ  ක්රිනඹහකහයකේ 

භවනගය වහ ඵසනහටිය ාර්ධන වභහතනහාලඹ ළරසුේ කය ැත. කභටිී  විකලේකඹන්භ 2018 කර් සියේ  

ඉදිකයනු රඵන යහජන වහ වර්ධ යහජන ආඹතන වරිත කගොඩනළගිලි කර ඉදිිරීභ  ක්රිනඹහභහර්ග කගන ැත. 
 
1.1.2 ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතනර කශ කශභනහකයණඹ 
 

ශ්රීව රාකහ තුශ කශ කශභනහකයණඹ ේඵන්ධකඹන් භතු ැති ගළ ලු, වවිධිභකෙ කශ ඵළවළය ිරීේ 
කවේතුකන් භෆතකහලීන සියේදු ව ආඳදහන් වහ හිිබඹේ වහ ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතනඹන්ටි කශ 
කශභනහකයණඹ විධිභකෙ ිරීභ වහ ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වකන් කභකවඹවීකභන් වතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් හකච්ඡහ  ිටිඳඹේ ඳකෙහ ළදගකෙ නායණ රැේ ගන්නහ රී . 
 
කේ න වි  ආයේබ කය ැති කකයරහි ඇඹ, වරුේකහ් , කයදිඹහන, ගේඳව කඳතිඹහකන්ද, භවනුය 

කගොවහකගොඩ වහ භහතය කකො විර ඹනහී  කශ කශභනහකයණ නහඳෘනාන්ටි ක යුතු වහ රු.මි. 226ක 

ප්රමතිඳහදන රඵහ දුන් වතය ඳසුවිඳයේ කයමින් ී ර්ඝ කහලීන කශ කශභනහකයණ ක්රරභකව්දඹේ කස 

කයන රදි. සියේඹලු ඳශහකෙ වහ කප්භහ කකොේකඳගසේ ඹන්්රය සථහඳනඹ ිරීභ, ඳශහකෙ ඳහරන 

ආඹතනඹන්  වඩුඳහඩුේ ඳළති කේඳළේ ර්, ොළේ ර් මිරී  ගළනීකේ ක යුතු සියේදු ිරීභ, කශ 

කශභනහකයණඹ වහ විධිභකෙ භහර්කගගඳකපලඹක  වනු ක යුතු ිරීභ  සියේඹලු ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතන 

කඹොමු කයවීභ ඳකෙන රද හකච්ඡහන්ටි ප්රමධහනතභ ප්රමතිපරඹන් විඹ. 
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1.1.3 ඳරිය මිතුරු සියේරිඳහ භඹ ළඩ වන 
 
2016 – 2017 සියේරිඳහ භඹ කනුකන් ජනහධිඳති කහර්ඹහරකඹටි ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන 

භගින් ―ඳරිය මිතුරු සියේරිඳහ භඹ‖ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කයන රී . ඒ වනු න්දනහකරුන් සියේරි ඳහ 

භඹ  කඳය සියේ භ දළනුකෙ ිරීේ සියේදු කශ වතය විදපකෙ භහධන ඔසකේ ද දළනුකෙ ිරීේ සියේදු කයන රද වතය 

එේ රැස න කශ ර්මටකයණඹ  වහ ප්රමතිනක්රී කයණඹ  ක යුතු රසන රී . එඵළවින් තයරහස ඇේ වහ 

කඳොලිතින් ඳරියඹ  ඵළවළයලීභ කභය සියේරි ඳහ භක  කඵොකවග කින් වභ විඹ. න්දනහකරුන්  

කශ ඳවශ  රැකගන ඒභ ඳවසු ිරීකේ වයමුණින් ඳරිය ටිතකහමී ඵෆගඹේද කඵදහ කදන රී . 
 
තද ශ්රීව ඳහදඹ  හිවිකන භහර්ග කදඳ හිටි ඇ වේඵරන්ටි ළසියේිලි ඳපධති හිිබකය ිරීභ ව  ඳරියඹ 

වහ ජර මරහශ්රධ රැක ගළනීභ  ඉව්  න නිහකන් ර්ණගර, ීතගඟුර, භළදටින්න, කදභශභරටින්න වහ 

ඉඳිකු ඳහන ඹන වේඵරන්ටි ළසියේිලි ඳපධති හිිබකය ිරීභ වහ රු. රු.මි.4.015 ක ප්රමතිඳහදන 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ ක් කේ කත රඵහ කදන රී . 
 
නබ්වී කදඳහර්තකේන්තු භගින් සියේදු කයන ශ්රීව ඳහද යේප්තක  ැති ළදගකෙකභ වහ ඳරියඹ වඳවි්රය 

ිරීකභන් සියේදුන වහනිඹ හිිබඵ ඵළතිභතුන් කණ්ඩහඹේ ලකඹන් දළනුකෙ ිරීේ ක යුතු ඩහකෙ ඳවසු 

කයනු හිණි භ්  ඇමීඩිඹහ කප්රමොකජේ ර් ඹන්්රයඹේ, කභකවයුේ ඳපධතිඹ යටිත ඳරිගණක ඹන්්රයඹේ වහ 

කග්  භවුන්ේ තියඹේ රඵහ ගළනීභ වහ (වලන මරන වඹ රු. 176,645.25 ක) ප්රමතිඳහදන නුයඑිබඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ කත රඵහ කදන රී . 

  

2017 භහර්තු 10 න දින හකච්ඡහ 2017 වකප්රමේ්  25 න දින හකච්ඡහ 
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1.1.4  කයශ ායේණ ළඩ වන් 
 
ශ්රීව රාකහ නහවික වමුදහ, කයශ ායේණ වහ කයශ ේඳකෙ කශභනහකයණ කදඳහර්තකේන්තු වහ 

මුද්රී්ඹ ඳරිය ආයේණ වධිකහරිඹ එේ කයශ ආශ්රි ත ප්රමකපල ායේණඹ ිරීභ වයමුණු කයමින් 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  භළදිවකෙවීකභන් 2018 ර්ඹ වහ ළඩ වනේ ළරසුේ කයන රී . වහිරිසියේදු 

තකෙකෙක  ඳතින ධීය යහඹන් හිරිසියේදු ඳකෙහ ගළනීභ, කයශ ආශ්රි ත කකඩොරහන ඳරියඹ 

ාර්ධනඹ, ධීය යහඹ ආශ්රි ත ප්රමජහ වහ කයශහන්න ඳහ්  දරුන් වහ දළනුකෙ ිරීකේ 

ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ,  හඩහ ජර ඳවයලින් හගයඹ  එකතුන වඳද්රින වභ ිරීභ වහ කයශ ආශ්රි ත 

වඳද්රින කශභනහකයණඹ ැතුළු ළඩ වන් රැේ 2018 ර්ක ී  ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  නිඹමිතඹ. 

ඳරිය මිතුරු සියේරිඳහ භඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
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ඳරිය දූණ ඳහරනඹ - කශ කශභනහකයණඹ වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ 2017 

 
 
 

 
යහජන ආඹතනර ඉදිිරීේ 
වරිතකයණඹ ිරීභ වහ වු 
භහර්කගගඳකපල ාරාවඹ 
වඳුන්හී භ 

ප්රමතිඳහදනඹ රඵහදුන් / 
කගවීේ කයන රද 

ආඹතනඹ 
 
භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ  

ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක 
කයනු රඵන ආඹතනඹ 

 
 
 
භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ  

නිදවස කශ / කගන 
රද මුදර  රු. 

 
      3,000,000  

ඵරාකගොඩ 

ප්රමහ.ක් .කකොේමහක  කශ 

කශභනහකයණඹ නහඳෘතිඹ 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

      2,776,743 

භහන ව ඳහරිරික ඳළළකෙභ 
කනුකන් යහඹනික 
කඳොකවොය බහවිතඹ වභ ිරීභ 

දිසත්රිනේ ක් කේ,භහතක්  වි් ගමු ප්රමහකපශීඹ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

         790,000 

“චිරු කගදය  කශ එිබඹේ‖ 
කභොණයහගර දිසත්රිනේකක  
සියේඹලුභ ජහතික ඳහ්  තුශ 
ආදර්ල කහඵනික කඳොකවොය 
 හටීය ෆී කේ වඳද්රින 
කශභනහකයණ නහඳෘතිඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
කභොණයහගර 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
කභොණයහගර 

         603,756 

ඵරලේති ජනනඹ වහ 
ඳරිකබගජනක ී  සියේදුන 
වරිතහගහය විකභගනනඹ වභ 
ිරීකේ ජහතික ලකඹන් 
කඹගගන ක්රිනඹහභහර්ග වහ ව 
නහඳෘතිඹ ඹ කකෙ කඵලිවකෙත 

ප්රමහ.ක් .කහර්ඹහරඹ වහ බ් 
හයු ඒකකඹේ සථහහිත ිරීභ. 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

කඵලිවකෙත ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

          68,352 

ඉකරේකොොනිේ වඳද්රින 
විධිභකෙ එේරැසිරීභ  
ආර්ිකක ාර්ධන නිශධහරී 
කහර්ඹහර වහ ඵඳුන් රඵහ 
ී කේ නහඳෘතිඹ 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

කඵලිවකෙත ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

        381,341 

කකයරහි ඇඹ කශ වාගනඹ 
ඉදි ිරීභ 

භවනගය වහ ඵසනහටිය 
ාර්ධන වභහතනහාලඹ 

ශ්රීව රාකහ ඉඩේ කගොඩිරීකේ 
වහ ාර්ධනඹ ිරීකේ 
ාසථහ 

 115,000,000 

  දිසත්රිනේ ක් කේ, 
කභොණයහගර 

        600,000 

 

 

 

 

  

කහයණඹ 

2017 කතයගභ න්දනහ භක  
කශ කශභනහකයණඹ විධීභකෙ 
ිරීභ වහ ඵළතිභතුන්  කඵදහ 
ී භ වහ ඳරිය ටිතකහමී ඵෆ  
10,000ේ නිර්භහණඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
කභොණයහගර 
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ප්රමතිඳහදනඹ රඵහදුන් / 
කගවීේ කයන රද 

ආඹතනඹ 

ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක 
කයනු රඵන ආඹතනඹ 

 
 

නිදවස කශ / කගන 
රද මුදර  රු.       

කශ කශභනහකයණඹ ව 
කඩාචි භර්ධන ළඩ වන 

කඳොකශොන්නරු දි.ක් . කඳොකශොන්නරු දි.ක් .කහ.             58,250 

නිකශ පුරතිසියේ පුයයඹේ - 
ඳශමු හිඹය නහඳෘති 
කඹගජනහ 

පුකෙතරභ දි.ක් . පුකෙතරභ දි.ක් .කහ.             970,625 

කඳොලිනාන් භගින් ැති වී 
තිකඵන ඳහරිරික ගළ ලු 
වභිරීභ වහ කඳොලිනාන් 
බහවීතඹ නිසියේ ඳරිදි 
කශභනහකයණඹ ිරීභ  වදහශ 
කළිමනේ භණ්ඩර නිර්කපල 
ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

         20,000,000 

ගේඳව දිසත්රිනේ කකොේකඳගසේ 
නහඳෘතිඹ වහ වභතය 
කගොඩනළගිලි ඉදි ිරීභ 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

ඉාජිකන්රුභඹ කහර්ඹඹන් 
හිිබඵ භධනභ උඳකපලක 
කහර්ඹහාලඹ 

          50,000,000 

යකෙනපුය භව නගය බහ 
වහ ඳර්ක ණ භේ මින් 
කකොේකඳගසේ ඹන්්රයඹේ 
නිර්භහණඹ ිරීභ 

ක් කේ, කෞ න වහ 
කඳගණ වභහතනහාලඹ 

ප්රමහකපශීඹ කෞ න කේහ 
වධනේ කහර්ඹහරඹ - 
යකෙනපුය 

               320,000 

කකොේකඳගසේ නහඳෘතිඹ 
වහ වභතය කගොඩනළගිලි 

ඉදිිරීභ (ගේඳව දිසත්රිනේ 

කශ කශභනහකයණ 

නහඳෘතිඹ ඹ කකෙ) 

ක් කේ, භවළලි 
ාර්ධන වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

ඉාජිකන්රුභඹ කහර්ඹඹන් 
හිිබඵ භධනභ උඳකපලක 
කහර්ඹහාලඹ 

            26,512,353 

ශ්රීවඳහදඹ  හිවිකන භහර්ගර 
ළසියේිිබ ඳපධති 16ේ ඉදි 
ිරීභ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, යකෙනපුය යකෙනපුය දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

              4,015,000 

    

1.2   න ායේණඹ වහ ාර්ධනඹ 

 

න වයණඹ වහ න වහඹනඹ කවේතු කකො  කගන, මජ විවිධකෙඹ විනහල වීභ, තුන්ක  හසථහන 

වටිමි වීභ, ජර කඳගක ප්රමකපලර චිණහකෙභකබහඹ වඩු වීභ, ඳහාශු  හදනඹ ඉවශ ඹහභ, කපලචිණික 

විඳර්ඹහ ැති වීභ ළනි වටිතකය ඵරඳෆේ රැේ ැති කව්. එඵළවින් න ායේණඹ වහ ාර්ධනඹ 

උකදහ ඳවත ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක කකකර්. 
 

නකයගඳහ 

න වයණ - රැකයණ 

න යණ 

 

 

 

කහයණඹ 
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ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් න ායේණඹ වහ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද                         

විකලේ කහර්ඹඹන් - 2017 

 

1.2.1 නක් ස ඉඩේ වකෙඳකෙ කයගළනීභ 

  

2016.06.05 දින භහතක්  එ න න ක්රී ඩහාගනක  ඳළති ඳරිය මුළු  භගහමී ආයේබ කයන රද 

ඳරිය ායේණ ළඩ වනේ කර කරගක උරුභ නක් ස යේප්තඹ  වදහශ ඉඩේ වකෙඳකෙ කය ගළනීභ 

සියේදුකකකයමින් ඳතිි. ඉඩේ ටිමිකේ ප්රමකහල කයන්නන් කොඹහගළනීභ වහ ඉඩේ වකෙඳකෙ කයගළනීකේ 

ක්රිනඹහලිඹ වහ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  භළදිවකෙ වීභ වහ වකඹගගඹ රඵහ කදන රී . 

 

1.2.2 ඳළර මිලිඹන 3ේ නිසඳහදනඹ 

 

ඳරිවහනිඹ  ඳකෙ නහන්තය නළත ගහ ිරීභ වහ 2017 ර්ඹ  වලන ඳළර මිලිඹන 3 ේ නිසඳහදනඹ 

ිරීභ  2016 ර්ක ී  ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භගින් රු.මි.42 ක ප්රමතිඳහදනඹේ න ායේණ 

කදඳහර්තකේන්තු කත රඵහ දුන් වතය එභ ඳළර නඩකෙතු ිරීභ වහ 2017 ර්කඹී  රු.මි.10 ක 

ප්රමතිඳහදනඹේ රඵහ ී  ැත. දිින පුයහ ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණ ළඩ වන් වහ රුේ කයගඳණ 

ළඩ වන් වහ වලන ඳළර රඵහ ී භ  එභගින් වළිඹහ රළබී ැත. 

 

1.2.3 ශ්රීව රාකහකව් න ළසභ 1%  ින් ළඩිිරීකේ නිඹමු නහඳෘතිඹ 

 

 හරුණෆගර දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ භගින් ග් ගමු මලික කයගවක්  මදන වධිකහරී, මදන 

එච්.එේ.බී. ආසියේරි මුණසියේාව භවතහ විසියේන් කඹොමු කයන රද ර් 2020 න වි  ශ්රීව රාකහකව් න ළසභ 1% 

ින් ළඩිිරීභ වහ කඹගජනහ ැතුශකෙ නහඳෘතිඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  මලික හිඹය ගන්නහ රී . නිඹමු 

නහඳෘතිඹේ කර  හරුණෆගර දිසත්රිනේකක  සියේඹලු ඳහ්  ර ඳශමු කශ්රධේණිඹ  ැතුශකෙ න දරුන් 

වහ ඳළරඹේ රඵහී භ (නළණකෙ ග ාක් ඳඹ) වහ දිසත්රිනේකක  සියේඹලු කයගව් ර ඉඳකදන දරුන් 

වහ ඳළරඹේ රඵහ ී භ (නිවුන් කවගදය ග ාක් ඳඹ) වහ ක යුතු සියේදුකය ැත. 

 

1.2.4 ජනහධිඳති කහර්ඹහරයීඹ නිරධහරීන් ව  ඳශතුරු ඳළර කඵදහ ී කේ නහඳෘතිඹ 

 

ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන භගින් 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරයීඹ සියේඹලු නිරධහරීන් ව  2018 න කර් ඳශමු යහජකහරී දිනක ී  ඳශතුරු ඳළරඹේ 

රඵහ ී භ  ක යුතුකයන රී . ඒ වනු 2018.01.02 ඳශමු යහජකහරී දිනක ී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  

ප්රමධහනකෙකඹන් ඳශතුරු ඳළර කඵදහ ී කේ ළඩ වන ඳකෙන රී . ඳශතුරු ඳළරඹ ඵවහලීභ වහ 

ඳරිය ටිතකහමී ඵෆගඹේ භග රුේ කයගඳනක  ළදගකෙකභ හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ වහ න 

වකෙඳත්රිනකහේ කඵදහ ී භද ඒ භග සියේදු කයන රී . 

8 - CM 26894  
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ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  නිරධහරීන්  ඳශතුරු ඳළර රඵහ ී භ - 2018.01.02 

න ායේණඹ ව ාර්ධනඹ වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ - 2017 
 

 
කහයණඹ 

 
 
 
භහදේකතය සියේ  යේහන භහර්ගඹ 
කදඳ නහ ඳළශ ව 

ඳශතුරුඳළශ 1000ේ සියේු වීභ  

ප්රමතිඳහදනඹ රඵහදුන් / 
කගවීේ කයන රද 

ආඹතනඹ 
 
යකෙනපුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ  

ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක 
කයනු රඵන ආඹතනඹ 
 
 
 
කගොඩකකර ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ  

නිදවස කශ / කගන 
රද මුදර  රු. 

 
              182,000  
 

2017 ර්ක  සියේ  උඳදින 
ෆභ දරුකේ වහභ 
තිිබණඹේ කර ඵපධ කකොස 
ඳළශඹේ රඵහ ී කේ ― චූ ඇ ඵඵි 
- ඵකෙ ගි‖ නහඳෘතිඹ 

කභොණයහගර  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

කභොණයහගර දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

              396,000 

ෂර්ගන් උස ඵහලිකහ 
විදනහරක  සියේඹස ළභරුේ 
උකශක් ී  ඳශතුරු ඳළර           
4300 ේ රඵහ ී භ 

කෘප්කර්භ 
කදඳහර්තකේන්තු 

කෘප්කර්භ 
කදඳහර්තකේන්තු 

               972,800 
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ප්රමතිඳහදනඹ රඵහදුන් / 
කගවීේ කයන රද 

ආඹතනඹ 
 

ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක 
කයනු රඵන ආඹතනඹ 
 
 

නිදවස කශ / කගන 
රද මුදර  රු. 

              
2017 ර්ඹ වහ නිසඳහදිත 
ඳළර මිලිඹන 03 නඩකෙතු 
ක යුතු 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

න ායේණ 
කදඳහර්තකේන්තු 

               10,000,000 

කතගයහගකෙ ගේභහන 10ක 
කගතු න ගහ 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

ලුණුගේ කකවය 
ප්රමහකපශීඹ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

                    130,600 

2017 න කයගඳහ ජහතික රුේ 
කයගඳන ළඩ වන 
කනුකන් වලන ඳළර මිරී  
ගළනීභ 

දිසත්රිනේ ක් කේ -
කභොණයහගර, ඵදු් ර, 
කෆග් ර,  ගහ් ර, 
භහතය, වේඵන්කතො , 
ගේඳව, කළුතය, 
වනුයහධපුය, 
කඳොකශොන්නරු, 
 හරුණෆගර, පුකෙතරභ, 
ඹහඳනඹ, ිිබකනොච් මඹ, 
මුරතිව්, ව්නිඹහ, 
භහතක් , නුයඑිබඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ -
කභොණයහගර, ඵදු් ර, 
කෆග් ර, ගහ් ර, භහතය, 
වේඵන්කතො , ගේඳව, 
කළුතය, වනුයහධපුය, 
කඳොකශොන්නරු, 
 හරුණෆගර, පුකෙතරභ, 
ඹහඳනඹ, ිිබකනොච් මඹ, 
මුරතිව්, ව්නිඹහ, 
භහතක් , නුයඑිබඹ 

               20,531,050 

2017 නකයගඳහ ජහතික 
රුේකයගඳණ භහඹ 

කනුකන් භවනුය දි. ක් . 
කහර්ඹහරඹ  වලන ඳශතුරු 
ඳළර රඵහ ගළනීභ 

භවනුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

භවනුය දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

        735,000 

ැතහගර මජ විවිධකෙ 
ායේණඹ වහ ජහනාන් වතය 
ාටිඳිඹහ කගොඩනළමටකේ 
නහඳෘතිඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
භඩකරපු 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
භඩකරපු 

                    460,000 

නි් ර හිරුණු කව ේ - 
ජහතික රුේ කයගඳණ 
ළඩ වන 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

තිසභවහයහභ ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

                    200,000 

1.3   තියය ඉඩේ කශභනහකයණඹ 

 

වහඹනඹ වී ැති භූමි ේඳත රැකගළනීකේ වයමුණින්, ශ්රීව රාකහ තුශ සියේදුන ඳහාශු  හදනඹන් ව විවිධ 

දූනකහයක එකතු වීභ නිහ සියේදුන භූමි වහඹනඹන් ශේහලීභ, ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණඹ කය 

ජර ේඳත ආයේහ කය ගළනීභ, සියේඹලු භළණිේ ඳත් , ළලි, ග්  ව වකන හකෙ  නිජ නිධි ළඩිමේ ව 

කයශ කරහඳ ඹථහකෙ කය ඳරිය ඳපධති පුනරුකෙථහඳනඹ ිරීභ, කපලචිණ විඳර්ඹහර  වනුහුරු 

ගේභහන රාකහ පුයහ සථහහිත ිරීභ, භූමි ඳරිවයණ ළරසුේ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ, ඉරේක කයගනිමින් ඳවත 

වන් ළඩ වන් තියය ඉඩේ කශභනහකයණඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභකි. 

කහයණඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 94  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

වහඹන හඹන 

ේකේභ භූමි 

කළණීේ භූමි හඹන 

කපලචිණ වනුහුරු 

හය භූමි 

 

ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් වහඹනඹ  රේ වී ැති ජරමරහශ්රධ ව ජර කඳගක ප්රමකපල 

විධිභකෙ ඳරිදි ායේණඹ ිරීභ වහ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද විකලේ කහර්ඹඹන් - 2017 
 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන වහ වදහශ සියේඹලු ආඹතන ඒකහඵපධ                

ශ්රීව රාකහකව් ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණ ිරීකේ ළඩ වනේ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන වතය එටිී  

භවනුය, නුයඑිබඹ, ඵදු් ර, යකෙනපුය, කෆග් ර,භහතක්  ඹන දිසත්රිනේක 6 වහ ප්රමමු තහඹේ රඵහී  

ක යුතු කයනු රඵි. 

 

කභභ ළඩ වන දිින පුයහ ක්රිනඹහ  නළාවීකේී  ―ශ්රීව රාකහ වහ ව ජර මරහශ්රධ වහ ජර කඳගක ප්රමකපල 

ායේණඹ හිිබඵ ඒකහඵපධ ප්රමකව්ලඹ‖ ක්රිනඹහකහරී ළරළසභ කස කයන රී . 2016 ර්ක  කභභ 

කහර්ඹහරඹ භගින් රඵහ දුන් ප්රමතිඳහදනලින් ඉතහ හර්ථක වන්දමින් දිිකන් දිසත්රිනේක ිටිඳඹක ජර 

කඳගක ප්රමකපල ායේණ නහඳෘති රැේ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද වතය 2017 ර්ක ී  දිසත්රිනේක 23 ක 

නහඳෘති 216 ේ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ වලන වකඹගගඹ රඵහ කදන රී . 

 

එකේභ ළවිලි කර්භහන්ත වභහතනහාලඹ ඹ කකෙ න ප්රමහකපශීඹ ළවිලි භහගේ ේඵන්ධ කය ගනිමින් තු 

ඉඩේ ආශ්රි ත ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණ ළඩ වනේ ආයේබ කකො  ැති වතය එටි  ප්රමථභ 

ළඩ වන යකෙනපුය දිසත්රිනේකඹ කේන්ද්රි කය ගනිමින් ඳකෙන්න රී . එටි කදන ළඩ වන 

2017.05.02 දින භවනුය දිසත්රිනේකක ද කතන ළඩ වන 2017.06.02 දින ඵදු් ර දිසත්රිනේකක  ද, 

සියේව්න ළඩ වන 2017.07.03 දින භහතක්  දිසත්රිනේකක ද ඳකෙන රී . 

 

ෆභ යකභ ඔේකතගඵර් භහඹ  කඹකදන ජහතික රුේ කයගඳණ භහඹ  භගහමී සියේදුකයන ―න 

කයගඳහ‖ ජහතික රුේ කයගඳණ ළඩ වකනටි වහ  ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණ ළඩ වකනටි 

භහයේබක උකෙඹ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017 ඔේකතගඵර් 11 න දින 

කඳ..10.00   භවනුය දිසත්රිනේකක  කද් කතො  ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක , කන්කපතළන්න ළව් 

ඳරිශ්රධක ී  ඳළළකෙවිණි. 

 

කභටිී  සියේී ඹහකේ තර්ජනඹ  රේ ැති කන්කපතළන්න ජරකඳගකඹ ායේණඹ වහ ඳළර 5000 ක  

වධික ප්රමභහණඹේ සියේු වීභ  හිඹය ගන්නහ රී . ඒ  වහ ඳහ්  සියේසුන්, ආයේක වාල නිරධහරීන්, යහජන 

නිරධහරීන් කභන්භ ප්රමකපලහීන් රැේ ද වබහමට න රී . වබහමටන ෆභ වකඹේ වහභ ඳශතුරු 

ඳළරඹේ රඵහ ී භ වහ ඳහ්  සියේසුන් වහ ඳරිය විඹ  වදහශ වධනහඳනික උඳකයණ කේ රඹේ රඵහ 

ී භද එටිී  සියේදු විඹ. 
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2017.06.02 දින ඵදු් ර දිසත්රිනේ ළඩ වන 

2017.07.03 දින භහතක්  දිසත්රිනේ ළඩ වන 
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ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණඹ  

ජර කඳගක ප්රමකපල ායේණඹ ළඩ වකනටි භහයේබක උකෙඹ, කද් කතො  
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වහඹනඹ  රේ වී ැති ජරමරහශ්රධ ව ජර කඳගක ප්රමකපල විධිභකෙ ඳරිදි 

ායේණඹ ිරීභ (තියයභූමි කශභනහකයණඹ) වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ - 2017 

 
 
 
 
 

ප්රමතිඳහදනඹ දුන් / 
කගවීේ කයන 
ආඹතනඹ 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 

මුදර රු. 

කව්ලි ඔඹ ජරහධහය ප්රමකපල කශභනහකයණඹ 
වහ ළරළසභේ ළකීකේ ළඩ වන 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

භධනභ ඳරිය වධිකහරිඹ                     

552,625 

නුයඑිබඹ, භවනුය, භහතක් , ඵදු් ර, 
යකෙනපුය, කෆග් ර, භහතය, ගහ් ර, පුකෙතරභ  
ව  හරුණෆගර ඹන දිසත්රිනේකර ආදර්ල 
නහඳෘති කර වේකය 20 ඵළගින් ජර 

කඳගක ප්රමකපල ආශ්රි ත න ගහ සියේදු ිරීභ. 

නගය ළරසුේ වහ ජර 
ේඳහදන වභහතනහාලඹ 

ජහතික ප්රමජහ ජර ළඳයුේ 
කදඳහර්තකේන්තු 

               

2,745,786 

කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
කඳොකශොන්නරු 

                   

833,900 

භවනුය දිසත්රිනේ ජර කඳගක ප්රමකපල වහ 
ජරමරහශ්රධ කශභනහකයණ නහඳෘති කඹගජනහ 

භවනුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

භවනුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

               

3,635,000 

කෆග් ර දිසත්රිනේ ජර කඳගක ප්රමකපල වහ 
ජරමරහශ්රධ කශභනහකයණ නහඳෘති කඹගජනහ 

ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
කෆග් ර 

              

1,457,190 

ඵදු් ර දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵදු් ර 

              

2,580,309 

කභොණයහගර දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
කභොණයහගර 

              

2,277,830 

භහතය දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
භහතය 

              

2,516,556 

භවනුය දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
භව නුය 

              

3,717,000 

නුයඑිබඹ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
නුයඑිබඹ 

              

1,530,633 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ නහඳෘති කඹගජනහ යකෙනපුකය දිසත්රිනේ 
ප්රමහ.ක්   කහර්ඹහරඹ 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ ප්රමහ.ක් . 
කහර්ඹහර 

 6,109,070 

කහයණඹ 
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ප්රමතිඳහදනඹ දුන් / 
කගවීේ කයන 
ආඹතනඹ 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 

මුදර  රු. 

භහතක්  දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ඉඩේ වභහතනහාලඹ දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
භහතක්  

                

4,247,405 

ජර කඳගක ායේණ ළඩමුළු ඵදු් ර 

දි.ක් .කහ. 
ඵදු් ර දි.ක් .කහ. ඵදු් ර දි.ක් .කහ.                   

104,850 

ජර කඳගක ායේණ ළඩමුළු භවනුය 

දි.ක් .කහ. 
භවනුය දි.ක් .කහ. භවනුය දි.ක් .කහ.                     

39,375 

කන්කදතළන්න ජරහලඹ ආශ්රි ත ජර කඳගක 
කරහඳඹ ායේණඹ ිරීභ 

භවනුය දි.ක් .කහ. භවනුය දි.ක් .කහ.               

1,152,000 

ඕකේකර ව හීන ඇවතමණ රාහභ නිරධහරී 
ේ වයවහ ගරහ ඵසියේන ියභ ඔඹ කදඳ 
පුේ ඳළර සියේු වීභ 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

ඕකේකර ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

19,000 

ජර කඳගක ායේණ ළඩමුළු භහතක්  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

භහතක්  දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

75,000 

කකොශම දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
කකොශම 

දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
කකොශම 

                    

98,000 

කළුතය දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

දිසත්රිනේ ක් කේ,කළුතය දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
කළුතය 

              

4,310,595 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
වේඵන්කතො  

දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
වේඵන්කතො  

                  

364,000 

භහතය දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, භහතය දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
භහතය 

                  

456,550 

ඳහළුගභ ඉවශ කකො කේ ජර මරහශ්රධ 
ායේණ නහඳෘතිඹ 

භවනුය දි.ක් .කහ. භවනුය දි.ක් .කහ.                   

200,000 

ද හණු භවගභ දිඹ ු ු ර සබහවික ජර මරහශ්රධ 
ාර්ධන නහඳෘතිඹ 

පුකෙතරභ දි.ක් .කහ. භහදේකතය ප්රමහ.ක් .කහ.                   

149,800 

කහයණඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 99  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
 
 
 

ප්රමතිඳහදනඹ දුන් / 
කගවීේ කයන 
ආඹතනඹ 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 

මුදර  රු. 

කයශ ඳවි්රයතහ ළඩ වන් සියේදුිරීභ, 
කකඩොරහන ව ළ කකිඹහ ඳළර සියේු වීභ 

පුකෙතරභ දි.ක් .කහ. භවළ ප්රමහ.ක් ..කහ.                     

72,500 

කවොකර්කර රාහභ නිශධහරී කේ රුේ 
කයගඳණඹ ිරීකේ නහඳෘතිඹ 

දිසත්රිනේ ක් කේ, 
වේඵන්කතො  

රසමු් ර ප්රමහ.ක් .කහ.                     

13,750 

භූමි ාර්ධනඹ ව භූමි කශභණහකයණඹ - 
උඩකර ඳහුරුකගෝ රකෙත ජර කඳගක 
ප්රමකපලඹ 

භවනුය දි.ක් .කහ. භවනුය දි.ක් .කහ.               

1,253,800 

ගහ් ර දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ගහ් ර දි.ක් .කහ. ගහ් ර දි.ක් .කහ.               

2,404,620 

ඵදු් ර දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ඵදු් ර දි.ක් .කහ. ඵදු් ර දි.ක් .කහ.                   

247,600 

ිිබකනොච් ම දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

ිිබකනොච්ච් දි.ක් .කහ. ිිබකනොච්ච් දි.ක් .කහ.                   

925,705 

භහතක්  දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

භහතක්  දි.ක් .කහ. භහතක්  දි.ක් .කහ.                   

230,562 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

යකෙනපුය දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

                  

818,600 

 හරුණෆගර දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

 හරුණෆගර දි.ක් .කහ.  හරුණෆගර දි.ක් .කහ.                   

416,585 

වේඳහය දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

වේඳහය දි.ක් .කහ. වේඳහය දි.ක් .කහ.                   

378,500 

යදහකඳුය වහ ටිතයඳකර ැර ඉවුය 
ායේණඹ ිරීභ 

භවනුය දි.ක් .කහ. භවනුය දි.ක් .කහ.                     

30,600 

කෆග් ර දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

කෆග් ර දි.ක් .කහ කෆග් ර දි.ක් .කහ.                   

339,000 

භඩකරපු දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

භඩකරපු දි.ක් .කහ භඩකරපු දි.ක් .කහ. 415,500 

කහයණඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 100  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
 
 
 

ප්රමතිඳහදනඹ දුන් / 
කගවීේ කයන 
ආඹතනඹ 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 

මුදර  රු. 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

වේඵන්කතො  දි.ක් .කහ වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

              

1,205,500 

පුකෙතරභ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

පුකෙතරභ දි.ක් .කහ. පුකෙතරභ දි.ක් .කහ.                   

498,000 

ගේඳව දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ගේඳව දි.ක් .කහ. ගේඳව දි.ක් .කහ.               

1,075,375 

ත්රින හණහභරඹ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

ත්රින හණහභරඹ 

දි.ක් .කහ. 
ත්රින හණහභරඹ දි.ක් .කහ.                   

917,250 

ඹහඳනඹ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ඹහඳනඹ දි.ක් .කහ. ඹහඳනඹ දි.ක් .කහ.                   

471,000 

ව්නිඹහ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ව්නිඹහ දි.ක් .කහ. ව්නිඹහ දි.ක් .කහ.                   

433,000 

පුකෙතරභ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

පුකෙතරභ දි.ක් .කහ. පුකෙතරභ දි.ක් .කහ.                   

100,000 

භන්නහයභ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

භන්නහයභ දි.ක් .කහ. භන්නහයභ දි.ක් .කහ.                   

324,990 

ඹහඳනඹ දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

ඹහඳනඹ දි.ක් .කහ. ඹහඳනඹ දි.ක් .කහ.                   

874,400 

කළුතය දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ නහඳෘති 
කඹගජනහ 

කළුතය  දි.ක් .කහ. කළුතය දි.ක් .කහ.                     

80,000 

කභොණයහගර දිසත්රිනේ ඳරිය ායේණ 
නහඳෘති කඹගජනහ 

කභොණයහගර දි.ක් .කහ. කභොණයහගර දි.ක් .කහ.               

2,068,179 

කන්කදතළන්න ළව් යේප්තක  ඳළර සියේු වීභ 
වහ නඩකෙතු වහ 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

                  

941,525 

කහයණඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 101  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
 
 
 

ප්රමතිඳහදනඹ දුන් / 
කගවීේ කයන 
ආඹතනඹ 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 

මුදර  රු. 

ගරමුකණ්ආය කදොශ යේප්තඹ ායේණඹ 
ිරීභ - කදභ ඳසරාහභ නිරධහරී භ 

භහතය දි.ක් .කහ. දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ 

200,000 

 හඩහ ඳරිභහණ හරි ළව් පුනරුකෙථහඳනඹ 
ිරීකේ නහඳෘතිඹ 

ිිබකනොච්ච් දි.ක් .කහ. දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ 

300,000 

වරිත පරදහිතහ ළඩ වන - ඳරියඹ  
මුදහවරින වඳද්රින කශභනහකයණ ළඩ වන 

ව්නිඹහ දි.ක් .කහ. ව්නිඹහ දි.ක් .කහ. 26,000 

ඉවශකදනිඹ ළ වහ එටි යේප්තඹ ායේණ 
ළඩ වන - ග් ලිමු් ර රාහභ නිරධහරී 
භ 

වේඵන්කතො  දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

දිසත්රිනේ ඉඩේ ඳරිවයණ 
ළරසුේ කහර්ඹහරඹ - 
වේඵන්කතො  

115,000 

කදොයගර ීවකකොේහී්  ළ ආශ්රි ත ප්රමකපලඹ 
ායේණ නහඳෘතිඹ 

භවනුය දි.ක් .කහ. උඩඳශහත ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

              

3,026,291 

කන්කදතළන්න ළව් යේප්තක  කයගඳණඹ 
කයන රද න ඳළරආයේහ  ආයේප්ත 
ළ ේ ඉදි ිරීභ 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

න ායේණ 
කදඳහර්තකේන්තු 

                  

200,000 

රැක කරපු ීභහ භහිේ කඹොදහ ායේණඹ 
ිරීභ 

වේඵන්කතො  

දි.ක් .කහ. 
තාග් ර ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

              

1,926,250 

 

1.4 න කෙකෙ මිනිස වබ්නඹ වහ මජ ේඳකෙ ායේණඹ 

වලි මිනිස ගළු ේලින් කතොය වබ්න කරහඳ නිර්භහණඹ ිරීභ ඉරේක කයගනිමින් ඳවත වන් 

ළඩ වනන කෙකෙ මිනිස වබ්නඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභකි. 
 
ජනයණ රැකයණ 

තර්ජනඹ  රේ ැති බ්වී විකලේ 05 ක ඳළළකෙභ සථහහිත ිරීභ වහ මජ ේඳකෙ භාකකෝ රඹ 

ඳහරනඹ ිරීභ ඉරේක කයගනිමින් ඳවත වන් ළඩ වන් මජ ේඳකෙ ායේණඹ ඹ කකෙ 

ක්රිනඹහකෙභකි. 

 

තර්ජනඹ  රේ ැති විකලේ ායේණ ළඩ වන 

මජ ේඳකෙ වයන - හයන ළඩ වන 

 

භසත ―පුනරුදඹ‖ ළඩ වන ඹ කකෙ ප්රමගතිඹ ඳසු විඳයේ ිරීකේ වයමුකණන් 2017.08.30 දින 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ී  ඳළති හකච්ඡහකව්ී  න කෙකෙ වහ මිනිස, වබ්නඹ මජ ේඳකෙ 

 

 

 

කහයණඹ 
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ායේණඹ ඹන ේකේ්රයඹන්ටි ඉරේකගත වයමුණු ඉු කය ගළනීභ වහ කගන ැති ක්රිනඹහභහර්ග වහ ඉදිරි 

ළරසුේ හිිබඵ වදහර ආඹතනඹන් භග හකච්ඡහ කයන රී . ජනහධිඳති කහර්ඹහරකඹන් වළසියේ 

වකඹගගඹ රඵහී භ  ද එටිී  එක තහ ඳරකයන රී . 

 

1.5 ආඹතනික ප්රමතියූුවගත ිරීභ වහ ප්රමර්ධනඹ 

 

ඳරිය විඹ පුළු්  ඳයහඹින් කභන්භ එිකනක විඹඹන් වේඵන්ධ නනිහ ද ෆභ ේකේ්රයඹකභ 

වඩු ළඩි ලකඹන් ඳරිය ායනක ඳතින නිහකන් ද, ඳරිය ායේණ ළඩ වනකී  ආඹතනික 

ේඵන්ධීකයණඹ වහ ප්රමර්ධනඹ වහ ඉවශ වධහනඹේ රඵහ දිඹ යුතුඹ. කේ වයමුණු හේහකෙ කය 

ගළනීභ වහ ඳවත ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක කව්. 

 

ඳරිය ඵරමුළු 

ඳපධති ප්රමතිනිර්භහණඹ 

ජන වඬවළයඹ 

 

ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් ක්රිනඹහකෙභක කයන රද විකලේ කහර්ඹඹන් - 2017 

 

 

1.5.1 ඳහරිරික හේයතහ ර්ධනඹ ිරීභ 

 

ඳහර්ලකහරී ආඹතන ේඵන්ධකය ගනිමින් විකලේකඹන් ඳහළ්  සියේසුන්, චිරු බතුන් වහ ප්රමජහ 

කනුකන් කේ ඹ කකෙ විවිධ නහඳෘති වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී  ැති වතය ඒ ඹ කකෙ විවිධ ළඩ වන් 

යහශිඹේ 2017 ර්ක  ක්රිනඹහකෙභක කය ැත. 

 

භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය වභහතනහාලඹ ඹ කකෙ ඳරිය නිඹමු ළඩ වන ඳහ්  ඳපධතිඹ තුශ 

ලේතිභකෙ ිරීභ, ඳරිය වධනහඳනඹ හිිබඵ න විඹ නිර්කපලඹ  වනුූලර යජක  ඳහ්  චිරුබතුන් 

දළනුකෙ ිරීභ, ඳහළ්  පුසතකහර තුශ ඳරිය වාලඹේ හිටිු වීභ, කභය ජනහධිඳති ඳදේකේරහභී ඳරිය 

නිඹමුබ ින් වහ කඹගජිත ඉන්දිඹහනු විකපල ශිනකෙ රඵහී භ ඹනහී  ළඩ වන් කේ ඹ කකෙ 

ක්රිනඹහකෙභක කය ැත. 

 

එකභන් භ ඳහරිරික ළඩ වන්ර  වදහර භහධන ආයණඹ වහ භවළලි ාර්ධන වහ ඳරිය 

වභහතනහාලඹ කත වලන මුරන වකඹගගඹ රඵහ ී භ ද සියේදු කකරුණි. 
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ඳහරිරික හේයතහ ර්ධනඹ ිරීභ - ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ 2017 

කහයණඹ 
 
 
ඳරිය නිඹමු ළඩ වන ඳහ්  ඳපධතිඹ තුශ 
ලේතිභකෙ ිරීභ 

 ඳශමු ඳදේකේ කස ිරීභ 

  වන් කඳොකෙ මුද්රිණඹ ිරීභ 

 ජනහධිඳති ඳදේකේ ප්රමදහකනගකෙඹ  

 
 

 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

 
 
 

භධනභ ඳරිය 
වධිකහරිඹ  

2,900,000  

හිිබරු නහඳෘතිඹ භගින් ක්රිනඹහකෙභක ඳහරිරික 
ළඩ වන් ර  වදහර භහධන ආයණඹ වහ 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

භධනභ ඳරිය 
වධිකහරිඹ 

              
5,000,000 

ඳරිය වධනහඳනඹ හිිබඵ න විඹ නිර්කපලඹ  
වනුූලර යජක  ඳහ්  චිරුබතුන් දළනුකෙ 
ිරීකේ නහඳෘතිඹ 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

            
10,000,000 

ඳහළ්  පුසතකහර තුශ ඳරිය වාලඹේ හිටිු වීභ භව. ා. වහ ඳරිය 
වභහතනහාලඹ 

භධනභ ඳරිය 
වධිකහරිඹ 

              
1,000,000 

ඳරිය නිඹමු ළඩ වන ඳහ්  ඳපධතිඹ 
ලේතිභකෙිරීභ (ඳරිය නිඹමු ටිස ළසුේ 
රේඹේ කස ිරීභ) 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

භධනභ ඳරිය 
වධිකහරිඹ 

              
9,200,000 

කභය ජනහධිඳති ඳදේකේරහභී ඳරිය නිඹමු 
බ ින් වහ කඹගජිත ඉන්දිඹහනු විකපල 
ශිනකෙඹ වහ 

භවළලි ාර්ධන වහ 
ඳරිය වභහතනහාලඹ 

භධනභ ඳරිය 
වධිකහරිඹ 

              
1,800,000 

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයන 

ආඹතනඹ 

නිදවස කශ / 
කගන රද 
මුදර  රු. 

ප්රමතිඳහදනඹ රඵහ දුන් / 
කගවීේ කයන රද 

ආඹතනඹ 

1.5.2 ඳරිය ායේණඹ වහ ජනතහක  බ්න තකෙකෙඹ ඉවශ නළාවීභ 
 
ජහතික නිහ ාර්ධන වධිකහරිඹ, දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහර වයවහ ජනතහක  බ්න තකෙකෙඹ ඉවශ 
නළාවීභ වහ විවිධ ළඩ වන් යහශිඹේ ක්රිනඹහ  නළාවීභ  වලන මුරන වකඹගගඹ රඵහ ී  ැත. දිසත්රිනේ 
ඳරිය මුළු ඳළළකෙවීභ ද කේ ඹ කකෙ සියේදුකයන රද සුවිකලේී  ළඩ වන .ි 
 
කකොශම දිසත්රිනේ ඳරිය මුළු 2017.06.20 න දින භවයගභ ජහතික තරුණ කේහ බහ ප්රමධහන 

ලහරහකව්ී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් හර්ථක වන්දමින් ඳකෙන රී . ඒ වහ 

ප්රමහකපශීඹ කෞ න කේහ වධනේරුන්, කෞ න මදන නිරධහරීන්, භවජන කෞ න ඳරීේකරුන්, 

විදුව් ඳතිරුන්, රාහභ නිරධහරීන්, ආර්ිකක ාර්ධන නිරධහරීන් ැතුළු 2000 ක ඳභණ යහජන නිරධහරීන් 

වබහමට න රී . එකේභ ගේඳව දිසත්රිනේ ඳරිය මුළු 2017.06.30 න දින ගේඳව ශ්රීව කඵගධි 

ක්රී ඩහාගනක ී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් හර්ථක වන්දමින් ඳකෙන රී . ඒ වහ ද 

ප්රමහකපශීඹ කෞ න කේහ වධනේරුන්, කෞ න මදන නිරධහරීන්, භවජන කෞ න ඳරීේකරුන්, 
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විදුව් ඳතිරුන්, රාහභ නිරධහරීන්, ආර්ිකක ාර්ධන නිරධහරීන් ැතුළු 5000 ක ඳභණ යහජන නිරධහරීන් 

වබහමට න රී . එකේභ එභ කහරීභහ තුර උරා ගළ ළුේ ඳළති කර කශභනහකයණඹ වහ කඩාචි 

උදුය හිිබඵ යහජන නිරධහරීන් දළනුකෙ ිරීභ කභභ ඳරිය මුළුර වයමුණ විඹ.එටිී  කඩාචි කයගගඹ 

ශකහලීභ ව ඳහරනඹ වහන කඩිනේ වන්තර් ඳහර්ලවීඹ ළඩ වන හිිබඵකෙ, ඳහ්  ඳපධතිඹ 

තුර ඳරිය ායේණ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ හිිබඵකෙ, කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵකෙ 

විපකෙ කපලන ඳකෙන රී . කකොශම වහ ගේඳව දිසත්රිනේක තුශ කර කශභනහකයණඹ වහ කඩාචි 

භර්දනඹ  වලන භගකඳන්වීභ වහ ේඵන්ධීකයණඹ මුළු තුලින් සියේදු කයන රද ප්රමධහනතභ කහර්ඹඹ විඹ. 

 

 

 

  

ඳරිය ායේණඹ වහ ජනතහක  බ්න තකෙකෙඹ ඉවශ නළාවීභ 
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කහයණඹ 
 
 
 
සුයිමු ඳරියඹ රැකගමු කඳොදු කපඳර නහඳෘතිඹ  

ප්රමතිඳහදනඹ 
දුන් / කගවීේ 
කයන 

ආඹතනඹ 
 
 
වේඵන්කතො  
දි.ක් .කහ.  

ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක කයනු 
රඵන ආඹතනඹ 

 
 
වේඵන්කතො  
දි.ක් .කහ.  

නිදවස 
කශ / 
කගන 
රද මුදර  
රු. 

 
124,425 
 

ජහතික නිහ ාර්ධන වධීකහරිඹ භගින් ක්රිනඹහකෙභක ―ළභ  
කණ‖ ආදර්ල ගේභහන තුශ ඳරිය ායේණ ජහතික 
ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

වේඵන්කතො  
දි.ක් .කහ. 

වේඵන්කතො  
දි.ක් .කහ. 

                  
150,150 

තියය ඳරිය ායේණඹ හිිබඵ ේභන්්රයණඹ ව 
දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ 

දිසත්රිනේ ක් කේ 
භන්නහයභ 

දිසත්රිනේක් කේ 
භන්නහයභ 

                  
125,800 

සියේරිඳහ න්දනහකරුන් දළනුකෙ ිරීභ වහ භ්  ඇමීඩිඹහ 
කප්රමොකජේ ර් ඹන්්රයඹේ කභකවයුේ ඳපධතිඹ යටිත ඳරිගණක 
ඹන්්රයඹේ වහ කග්  භවුන්ේ තියඹේ රඵහ ගළනීභ 

නුයඑිබඹ  
දි.ක් .කහ. 

නුයඑිබඹ දිසත්රිනේ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

                  
176,645 

―ළභ  කන‖ නිහ ාර්ධන ළඩ වන ඹ කකෙ 
වේඵන්කතො  ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහලක  ඉදිකශ ආදර්ල 
ගේභහන 06ේ තුශ ඳළර කයගඳණඹ ව කශ 
කශභනහකයණඹ ිරීකේ නහඳෘතිඹ 

වේඵන්කතො   
දි.ක් .කහ. 

වේඵන්කතො  
ප්රමහකපශීඹ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

               

―ළභ  කන‖ නිහ ාර්ධන ළඩ වන ඹ කකෙ ඉදිකශ 
තියගභ ආදර්ල ගේභහනඹ තුශ රුේ කයගඳණඹ ව කශ 
කශභනහකයණඹ ිරීකේ නහඳෘතිඹ 

වේඵන්කතො  
දිසත්රිනේ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

තාග් ර ප්රමහකපශීඹ 
ක් කේ කහර්ඹහරඹ 

                  
573,350 

 හඩහ ඳරිභහණ කෙකෙ කගොවිඳශ තියහය කර ාර්ධනඹ 
ිරීභ වහ ව බ් හයු ජනක ඉදිිරීභ 

වේඵන්කතො   
දි.ක් .කහ. 

ලුණුගේ කකවය 
ප්රමහකපශීඹ ක් කේ 
කහර්ඹහරඹ 

                  
389,661 

රාහභ නිරධහරී ේ භේ කභන් ඵපධ කකොස ඳළරසියේු වීභ යකෙනපුය  
දි.ක් .කහ. 

 හරුවි  ප්රමහ.ක් .කහ.                   
386,180 

3,304,020 
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2014 ය  හකතයක්ෂල ය 2020 න වි  ශ්රීව රාකහකව් නීති විකයගධී භකෙද්රින නිසඳහදනඹ, ප්රමහවනඹ වහ 

වකරවිඹ 80% ින් වඩු ිරීභ, ඒක පුපගර භදනහය බහවිතඹ 25% ින් වඩු ිරීභ වහ දුේකකොශ නිසඳහදන 

බහවිතඹ 50% ින් වඩු ිරීභ භකෙද්රින  නිහයණ ජහතික ළඩ වකන්  ප්රමධහන ඉරේකඹන් කව්. ඒ වනු 

භකෙද්රින ඉ් ලුභ වභ ිරීභ කභන්භ ළඳයුභ වභ ිරීභ හිිබඵද වධහනඹ කඹොමු කයමින් ඳවත 

ප්රමධහන වාල 03  ඹ කකෙ කභභ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කකකර්. 
 

1. ප්රමතිඳකෙති වහ නීති ේඳහදනඹ, ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ළ ලීේ 

2. ප්රමතිකහය වහ පුනරුකෙථහඳනඹ 

3. නිහයණඹ 
 

  
2.1 ප්රමතිඳකෙති වහ නීති ේඳහදනඹ, ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ළ ලීේ. 
 

ශ්රීව රාකහ තුශ නීතිවිකයගධී භකෙද්රින නිසඳහදනඹ, ප්රමහවනඹ වහ වකරවිඹ හිිබඵ ඳතින නීති රීතිර 

කහලීන ාකලගධනඹන් සියේදු ිරීභ කභන්භ වකනේ භකෙද්රින බහවිතඹ වළිතහේ වභ ිරීභ වහ වලන 

නීතිභඹ ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභ ැතුළු ―භතින් නිදවස ය ේ‖ නිර්භහණඹ ිරීභ වහ ප්රමතිඳකෙතිභඹ වහ 

නීතිභඹ ලකඹන් සියේදුකශ යුතු ප්රමතිාසකයණඹන් සියේදුිරීභ, භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන 

ඵරකහඹ භගින් සියේදුකයනු රළකේ. 
 

 
2.1.1 ත්රිනවිධ වමුදහ වහ කඳොලීසියේක  ක්රිනඹහකහරිකෙඹ 

 
භකෙද්රින බහවිතඹ ීරා  කර නහතයත වීභ  ඵරඳහන මලික කරුණේ න්කන් භකෙද්රින ය  තුශ සුරබ 

වීභඹ. එභ නහතයතිඹ වභ ිරීභ වයමුණු කයකගන, ත්රිනවිධ වමුදහ වහ ඊ  වදහශ වකන හකෙ ආඹතන 

ේඵන්ධීකයණඹ කයගනිමින් භකෙද්රින ළ ලීේ වහ ඳතින ගළ ළු ඉකෙ කය ළ ලීේ ක්රිනඹහලිඹ 

ඩහකෙ කහර්ඹේභ ිරීභ වහ වලන ඳවසුකේ ළඳයීභ ද භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන 

ඵරකහඹ භගින් සියේදුකකකර්.  
 
ත්රිනවිධ වමුදහ, ශ්රීව රාකහ කඳොලීසියේඹ වහ ඊ  ේඵන්ධ වකන හකෙ ආඹතන 2017 ර්ඹ තුශ සියේදුකයන රද 

භකෙද්රින ළ ලීේ වහ භකෙද්රින වකෙවඩාචි  ගළනීේ හිිබඵ කතොයතුරු ඳවත ඳරිදි කව්. 
 

02. භකෙද්රින නිහයණ ජහතික ළඩ වන 
 
භකෙද්රින නිහයණඹ  වදහර යහජන වහ යහජන කනොන ආඹතන 

ඒකහඵපධ කය ගනිමින් 2015 කර්ී  භකෙද්රින නිහයණ 

ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ හිටිු න රද වතය කභභ 

කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් භකෙද්රින නිහයණ ජහතික 

ළඩ වකනටි සියේඹලු වධීේණ වහ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු 

සියේදු කයනු රඵි. 
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භකෙද්රින වකෙවඩාචි  ගළනීේ (කනකෙ) (2017.01.01 සියේ  2017.11.20 දේහ) 

 

 

 

 

භකෙද්රින 
  

  
ආඹතනඹ 

කවකයොින් කාහ කකොකේන් වී ස 

නඩු 
ගණන 

ප්රමභහණඹ 
kg 

නඩු 
ගණන 

ප්රමභහණඹ 
Kg 

නඩු 
ගණන 

ප්රමභහණඹ 
kg 

නඩු 
ගණන 

ප්රමභහණඹ 
kg 

කඳොලිස භකෙද්රින 
නහලක 
කහර්ඹහාලඹ 

        

දිින පුයහ 
කඳොලිස සථහන 

25,216 234.37 44,627 3433.851 14 218.639 27 3.400 

රහන දූණ 
භර්දන ඒකකඹ 

95 0.59 35 57.676 - - - - 

කකොශම වඳයහධ 
කකොේමහඹ 

355 17.449 75 6.396 - - - - 

ඵන්ධනහගහයඹ 2 0.140 1 0.110 - - - - 

ශ්රීව රාකහ කර්චි 8 8.651 0 0 - - - - 

ශ්රීව රාකහ නහවික 
වමුදහ 

3 27.700 5 326.300 - - - - 

එකතු 25,848 311.752 44,791 4012.676 15 221.139 31 3.685 

169 22.852 48 188.343 1 2.50 4 0.285 

කඳොලිස විකලේ කහර්ඹ ඵරකහඹ විසියේන් වකෙවඩාචි  ගළනීේ (2017.01.01 සියේ  2017.11.21දේහ) 

                     භකෙද්රිනඹ 
  වකෙවඩාචි          

ගළනීේ 
    ළකකරුන් 

  ව් රහ ගන්නහ රද     
ප්රමභහණඹ 

       ඇනහකභ (රු.) 

කවකයොින් 247 264 5,257.337(g)       52,573,370.00 

දුේළ ඇ 46 47 643,882(g)         8,783,100.00 

නීතිවිකයගධී ආස්රැළත සරී0තු 539 587 16,340.093(l)         7,630,823.43 

විකපල භදනහය 13 27 7,930.000(l)       71,507,980.00 

යජක  වයේ හ 53 56 545(bott)             383,406.50 

භකෙ කය්  
19 20 

822          1,165,130.00 

භකෙ කඳති 10,306 

ගාජහ 
434 365 

152.092(kg)       78,412,864.69 

කේයර ගාජහ 550,529(kg) 

එකතු 1,351 1,366 -     220,456,674.62 

9 - CM 26894  
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2.1.2 දුේකකොශ කගොවීන් කනකෙ ගහන් කත කඹොමු ිරීභ. 
 
දුේකකොශ ගහ වමධර්ඹභකෙ ිරීභ වහ දුේකකොශ කගොවීන්  ඩහ ආකර්ණීඹ ගහන් වදුන්හී කේ 

ක යුතු, කෘප්කර්භ කදඳහර්තකේන්තු වහ  කෘප්කර්භ වභහතනහාලක  වකඹගගකඹන් භකෙද්රින නිහයණ 

ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහක  භ කඳන්වීභ භත ආයේබකය ැත. 
 
 
ය 2020 නවි  කවේ. 2,000 ක ඳභණ දුේකකොශ ගහ කයන  කගොවීන් ඉන් ඉකෙ කය කනකෙ  කඵගග 

වහ ක්රරමික කඹොමු ිරීභ  වකතයේහ කයන වතය 2017.08.29 ළනි දින කඳ.. 9.00   ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරක  ඳළති විකලේ හකච්ඡහකව්ී  ගනු රළබූ නායණ වනු දුේකකොශ ගහ කනු  වික් ඳ කබගග 

වඳුන්හකදමින් දුේකකොශ කගොවීන් වී, මිරිස, කව්හි, මුා,  හයවන් ළනි කනකෙ කබගග ගහ කකකයටි 

කඹොමු කයවීභ වහ විකලේ නහඳෘතිඹේ, කෘප්කර්භ කදඳහර්තකේන්තු වහ  කෘප්කර්භ වභහතනහාලඹ 

භ  එේ කස කයමින් ඳතින වතය එභ නහඳෘතිඹ 2018 ර්ඹ තුශ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වලන 

ක යුතු කේ න වි  ළරසුේ කයමින් ඳනා . 
 
2.1.3 ජහතික ප්රමතිඳකෙතිඹ වහ ක්රිනඹහකහරී ළඩහිිබකර ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
 
ජහතික ප්රමතිඳකෙතිඹ වහ ක්රිනඹහකහරී ළඩහිිබකර  වනු යහජන වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු වහ ආඹතන 

රැේ වහ ෘජු ගීමේ ඳළරී ැති වතය, ඔවුන් වයවහ සියේඹලුභ යහජන ආඹතන භඟින් භකෙද්රින නිහයණ 

ක්රිනඹහලිඹ ලේතිභකෙ ිරීභ  වකතයේහ කකකර්. භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹඹ හධන ඵරකහඹ 

විසියේන් 2017 කර්ී  කභභ ආඹතන සියේඹ් රභ කළහ ඔවුන්ක  ප්රමගතිඹ වහ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ කකො  

ඉදිරි ය ිටිඳඹ වහ ළරසුේ කස ිරීභද ආයේබ කකරිණි. 
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නීතිඹ, හභඹ වහ දේප්ණ ාර්ධන වභහතනහාලඹ,  විකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ වහ UNODC ආඹතනඹ 
භග එේ ද හණු ආසියේඹහනු ය ්  ිටිඳඹේ භ  2017.11.27 වහ 28 කදදින විකලේ හකච්ඡහේ 

ඳකෙහ ද හණු ආසියේඹහනු කරහීවඹ ු පධිභඹ හුභහරු භධනසථහනඹේ කකොශම සථහහිත ිරීභ  ක යුතු 

සියේදුකයමින් සියේටී. 
 
 
2.2   ප්රමතිකහය වහ පුනරුකෙථහඳනඹ. 
 
දිින පුයහ හිටි ඇ, භකෙද්රිනර  ැේඵළටි වන් පුනරුකෙථහඳනඹ කයනු රඵන භධනසථහනඹන්ටි 

සියේදුකයනු රඵන පුනරුකෙථහඳන ළඩ වන් වධීේණ ිරීභ වහ වලන ප්රමතිඳහදන රඵහී භ භකෙද්රින 

නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ භඟින් සියේදුකයනු රළකේ. 
 
 

2.1.4  ද හණු ආසියේඹහනු කරහීවඹ ු පධිභඹ හුභහරු භධනසථහනඹේ සථහහිත ිරීභ 

පුනරුකෙථහඳන භධනසථහනඹ ළඩ වන් ඳකෙන 
රද දිනඹ වබහමටකෙඹ 

ඳකඵගදහ කභකෙ කන ප්රමතිකහය වහ 
පුනරුකෙථහඳන භධනසථහනඹ 
(වකේපුස) 

2017.06.26 කන්හසියේකඹන් 48 

තරුණ යදකරුන්ක   විකලගධන 
භධනසථහනඹ (මීගමු) 2017.08.21 – 2017.08.30 කන්හසියේකඹන් 45 

ජඹවිරු භහධි නිවන, භකෙකරගලී 
පුනරුකෙථහඳන භධනසථහනඹ 
(වවිසහකව්් ර) 

2017.09.15 – 2017.07.25 කන්හසියේකඹන් 50 

එකතු කන්හසියේකඹන් 143 
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2.2.2  නීතිභඹ ක යුතු වහ පුනරුකෙථහඳන ක යුතු හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ 
 
භකෙද්රින ේඵන්ධ ළයදිර  සියේයගතවන් වහ නීතිභඹ ක යුතු වහ පුනරුකෙථහඳන ක යුතු හිිබඵ 

විකලේ හකච්ඡහේ ජනහධිඳති ක් කේතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017.10.30 දින ඳළති වතය  එටිී  

වඳුනහගකෙ ගළ ලු වහ විදුේ හකච්ඡහ ිරීභ වහ කඹගජනහ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ හිිබඵ උඳකදස ී භද සියේදු 

කකරිණ. 
 
2.3 නිහයණඹ 
2.3.1 විකලේ භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන දිසත්රිනේ භේ කභන් ඳළළකෙවීභ. 
 
“ භතින් නිදවස ය ේ‖ ඹන කකෙභහ ඹ කකෙ ජහතික ළඩ වන් 08 ේ (ගේඳව, ගහ් ර, කෆග් ර, 

කකොශම,  හරුණෆගර, නුයඑිබඹ, පුකෙතරභ වහ ඹහඳනඹ) 2016 ර්ඹ තුශ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද වතය 

2017.07.19 ළනි දින කළුතය දිසත්රිනේ භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන ඳහනදුය නගය බහ ක්රී ඩහාගනක ී  

ඳකෙන රී . 

එකේභ කන්දකහඩු පුනරුකෙථහඳන භධනසථහනඹ, පුනරුකෙථහඳන කකොභහරිස ජනයහ්  කහර්ඹහාලඹ වහ 

භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහක  ෘජු වධීේණඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන 

වතය කභභ සියේඹලු පුනරුකෙථහඳන භධනසථහනඹන්ටි භහන වහ කබෞතික ේඳකෙ වලනතහඹන් පුයහලීභ, 

වදහර වභහතනහාලඹන් වහ ෘජු ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ජනහධිඳති කහර්ඹඹ හධන ඵරකහඹ භඟින් 

සියේදුකයනු රළකේ. 
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කභභ දිසත්රිනේ ළඩ වන් තුිබන් භකෙද්රින බහවිතක  වනිසියේ ප්රමතිපර වහ ඉන් ළශීමකභන් වකෙන ඹවඳත 

හිිබඵ ප්රමජහ දළනුකෙ ිරීභකෙ, භදනහය වහ දුේළ ඇ භහගේ සියේදු කයන මිථනහනහයර  එකයටි 

භවජනතහ වදි කයවීභකෙ, භකෙද්රින බහවිතහ ිරීකේ ආී න වකඵගධ කයගනිමින් ඒහ ප්රමතිේකේඳ 

ිරීභ  ඔවුන් ඵරහකෙභක ිරීභකෙ  සියේදු කකකර්. 
 
2.3.2 දිසත්රිනේ, ප්රමහකපශීඹ  වහ රාහමීඹ භකෙද්රින නිහයණ කමිු  හිටිු වීභ. 
 
කේ නවි  දිසත්රිනේ භකෙද්රින නිහයණ කමිු  25 ේ ප්රමහකපශීඹ භකෙද්රින නිහයණ කමිු  331 ේ වහ රාහමීඹ 

භකෙද්රින නිහයණ කමිු  14022ේ හිටිු හ ැති වතය, රාහමීඹ කමිු  ර ක්රිනඹහකහරීකෙඹ හිිබඵ ප්රමහකපශීඹ 

ක් කේ භේ මින්ද ප්රමහකපශීඹ කමිු  ර ප්රමගතිඹ දිසත්රිනේ කමිු  භගින්ද නිරීේණඹ කකකර්. කභභ කමිු  

වයවහ "භතින් නිදවස නිේ" නිර්භහණඹ ිරීභකෙ, එළනි ඳවු්  ර එකමුතුකන් "භතින් නිදවස 

ගභේ" ළකීභකෙ වහනක ී  "භතින් නිදවස ය ේ" කගොඩ නළමටභකෙ වකතයේහ කකකර්. ඒ වහ 

භකෙද්රින බහවිතක  වනිසියේ ප්රමතිපර වහ ඉන් ළශීමකභන් වකෙන ඹවඳත හිිබඵ ප්රමජහ දළනුකෙ ිරීභකෙ, 

භදනහය වහ දුේළ ඇ භහගේ සියේදු කයන මිථනහ ප්රමනහයණ ර  එකයටි භවජනතහ වදි කයවීභකෙ, 

භකෙද්රින බහවිතහ ිරීකේ ආී න වකඵගධ කයගනිමින් ඒහ ප්රමතිේකේඳ ිරීභ  ඔවුන් ඵරහකෙභක ිරීභකෙ  

සියේදු කකකර්. 

භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ (2017) 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 112  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
2.3.3 භකෙද්රින නිහයණ තහේණික නිරධහරි ා මතඹේ නිර්භහණඹ ිරීභ  
 
භකෙද්රින නිහයණ කමිු ර  වඹකෙ හභහජිකින්කගන් කතගයහගකෙ හිරිේ භකෙද්රින නිහයණඹ හිිබඵ 

විදනහකෙභක වහ තහේණික දළනුමින් යුකෙ පුහුණුකරුන් ඵ  ඳකෙ කයමින් පුහුණු ා මතඹේ කගොඩ නගහ, 

ඔවුන් වයවහ ප්රමජහ ඵරගළන්වීභ කභභ ළඩ වකනටි වයමුණ කව්. 
 
කේ නවි  දිසත්රිනේ භේ මින් පුහුණුකරුන් 100(25x4) ින්ද, ප්රමහකපශීඹ භේ මින් පුහුණුකරුන් 

1,986(331x6) ින්ද රාහමීඹ භේ මින් පුහුණුකරුන් 70,110(14,022x5) ින්ද යුකෙ පුහුණු ා මතඹේ 

නිර්භහණඹ වී ැත. 

වනු 
වාකඹ දිසත්රිනේකඹ 

ළඩ වන් 
ක්රිනඹහකෙභක කය ැති 
ප්රමහ/ක් /කකො ගණන 

ළඩ වන් 
ක්රිනඹහකෙභක කය ැති 
රාහ/නි/කකො ගණන 

වබහමටකෙඹ 

01 භවනුය 01 80 4241 

02 කළුතය 14 762 23021 

03 යකෙනපුය 02 74 9487 

04 කඳොකශොන්නරු 01 45 1416 

05 භහතක්  01 39 1462 

06 ඵදු් ර 01 35 1280 

07 භඩකරපු 01 17 1278 

08  හරුණෆගර 04 171 5416 

09 පුකෙතරභ 16 548 26558 

10 වනුයහධපුයඹ 06 243 7505 

එකතු 47 2014 81,664 
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2.3.5 භකෙද්රින නිහයණඹ ේඵන්ධකඹන් ජනහධිඳති කහර්ඹහරකඹන් නක්රරක්   වහ විකලේ ලිහි නි හකෙ 

ිරීභ 
 

 ජහතනන්තය දුේළ ඇ විකයගධී දිනඹ ප්රමකහලඹ  ඳකෙිරීභ 

(සියේඹලුභ දිසත්රිනේ ක් කේරුන් කත) - නක්රරක්   වාකඹ SP/DSP/DP/13/17 

 ජහතනන්තය දුේළ ඇ විකයගධී දිනඹ ප්රමකහලඹ  ඳකෙිරීභ 

(සියේඹලුභ යහජන ආඹතන කත) - නක්රරක්   වාකඹ SP/DSP/DP/14/17 

 භකෙද්රින නිහයණ ජහතික ප්රමතිඳකෙති වහ ක්රිනඹහකහරි ළඩහිිබකර ඹ කකෙ දිසත්රිනේ වහ ප්රමහකපශීඹ 

ඳරිඳහරනක  කහර්ඹ බහයඹ 

ලිහි වාකඹ HAF/Add.sec/01/ භකෙද්රින 

 ප්රමජහ කඳොලිස කමිු , රාහමීඹ භකෙද්රින නිහයණ කමිු  කර ඵරගළන්වීභ 

නක්රරක්   වාකඹ SP/DSP/DPU/19/17 
 
2.3.6. ඳහ්  තුශ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් 

 “තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ‖ දිිකන් ඳහ්  තුශ ―තියය ඳහ්  කමිු ‖ 3409 ේ 

හිටිු හ ඒ ඹ කකෙ භකෙද්රින නිහයණ කමිු  3409 ේ හිටිු හ ැත. කභභ ෆභ කමිු ේ වහභ 

එේ චිරුයකඹේ වහ ඳහ්  3409 ටි භ විදුව් ඳතියඹහ භකෙද්රින නිහයණඹ හිිබඵ විකලේකඹන් 

පුහුණු කය ැත. 
 ඳහ්  තුශ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් වහ ේඳකෙ දහඹකකෙඹ 

ළඳයීභ 
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දිිකන් ඳහ්  භගින් ාවිධහනඹ කයනු රඵන භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් වහ ෘජු 

ේඳකෙදහඹකකෙඹ රඵහ ී භ භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ භගින් සියේදුකයන රද 

වතය එභ ළඩ වන්රී  භකෙද්රින බහවිතක  වනිසියේ ප්රමතිපර වහ ඉන් ළශීමකභන් වකෙන ඹවඳත, 

භදනහය ව දුේකකොශ භහගේ විසියේන් සියේදු කයකගන ඹන මිථනහ ප්රමනහයණ , භහධන භඟින් සියේදු කයනු රඵන 

ප්රමනහයණ, භකෙද්රිනර භහ දේන ආකර්ණීඹකෙක  ළඵෆ තකෙකෙඹ හිිබඵ ඳහළ්  ශින ශිනහන් 

දළනුකෙ ිරීකේ ක යුතු සියේදුකය ැත. 
 
ෘජු ේඳකෙදහඹකකෙඹ රඵහ ී  ක්රිනඹහකෙභක කයන රද ඳහ්  භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් 

දිනඹ ළඩ වන ඳකෙන රද සථහනඹ වබහමට ව සියේසුන් 
ගණන 

2017.04.08 භවනුය ක ේකව් විදනහරඹ (කයග රැේේ ාගභඹ ) 100

2017.05.16 කකොශම යහජීමඹ විදනහරක  න ය වක් ී  (යතු  හරු ාගභඹ) 1000 

2017.06.04 භටිඹාගන භවජන ක්රී ඩහාගණක ී  2000 

2017.07.03 කකොශම ඩී.එස.කේනහනහඹක විදනහරක  (භකෙද්රින නිහයණ ාගභඹ 

විසියේන්) ප්රමධහන ලහරහකව් ී  

400 

2017.07.04 වවිසහකව්් ර ීතහක භධන භවහ විදනහරක  9/10 කශ්රධේණිර සියේසු 

දරුන් 

700 

2017.07.04 වවිසහකව්් ර ීතහක භධන භවහ විදනහරක  12,13 කශ්රධේණිර සියේසු 
දරුන් 

100

2017.07.05 කකොශම ඩී.එස.කේනහනහඹක විදනහරක  (භකෙද්රින නිහයණ ාගභඹ 

විසියේන්) ප්රමධහන ලහරහකව් ී  

250

2017.07.06 ඵඳ/කවග සියේරි හිඹයතන භධන භවහ විදනහරක ී  8,9,10 කශ්රධේණික  

සියේසුදරුන් 

400 

2017.07.06 ඵඳ/කවග සියේරි හිඹයතන භධන භවහ විදනහරක ී  12,13 කශ්රධේණික  

සියේසුදරුන් 

200

2017.07.24 ඵඳ/කළර/ිමඹගභ භදන භවහ විදනහරක ී  10, 11 කශ්රධේණික  සියේසුදරුන් 200 
2017.07.27 ඵඳ/කත් / හඹුේකගෝ ර කණිසම විදනහරක  ප්රමහථමික කශ්රධේණිර සියේසු 

දරුන් 
20 

2017.09.22 ඵඳ/කළු/කේ/ඳහදහකගොඩ භවහ විදනහරක  9,10,11,12 වහ 13 කශ්රධේණිර 

සියේසු දරුන් 
400
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2.3.7 ජහතික ශින  ඵ  ඵරකහඹ වහ ශ්රීව රාකහ ඵහරදේ ාගභඹ වයවහ ඳහ්  ප්රමජහ වතය භකෙද්රින 
නිහයණඹ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ 
 
ඳහළරක ක්රිනඹහකහරී, ආකර්ණීඹ සියේසු සියේසුවිඹන් වයවහ ඳහළ්  ප්රමජහ වතය  භකෙද්රින නිහයණඹ 

කගනඹහභ කභටි වයමුණි. ඒ වහ ජහතික ශින බ  ඵරකහක  වහ ශ්රීව රාකහ ඵහරදේ ාගභක  විඹ 

නිර්කපල තුශ  භකෙද්රින නිහයණඹ ැතුරකෙ කකො  න ඳදේකේ වඳුන්හ ී  ශින හභහජික 

හභහජිකහන් කේ වහ වියකප්රමේයණඹ ිරීභ  ක යුතු ූදදහනේ කයමින් ඳනා. 
 
ඒ ඹ කකෙ ශින බ  ඵරකහ උඳකපලකරුන් පුහුණු ිරීභ ව යන් ළකේ කවුය ආී  විකලේ වසථහර 

දරුන් වහ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳකෙහ ැත. 
 

තද ඳහ්  භකෙද්රින නිහයණ කමිු  නිළයදි 

දිලහේ ඔසකේ ප්රමතිපරදහයී නිහයණ ක්රිනඹහලිඹක  

කඹොමු ිරීභ වහ ඳහ්  භකෙද්රින නිහයණ 

උඳකදස ාරාවඹේ ද කසකය ැත. 
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2.3.8. නක විලස විදනහර සියේසුන් ඵරගළන්වීකේ ළඩ වන්  
 
භකෙද්රින බහවිතක  වනිසියේ ප්රමතිපර වහ ඉන් ළශීමභ හිිබඵ විලස විදනහර ප්රමකව්ලඹ රකෙ ශින ශීනහන් 

5,700 ේ ළඩ වන් භහරහ 16ේ භගින් 2016 ර්ක ී  දළනුකෙ කයන රද වතය 2017 ර්ක ී  

ළඩ වන් කදකේ භගින් සියේසුන් 900 ේ දළනුකෙ කයන රී . 

 

 

 

 

 

 

 

නක විලස විදනහර සියේසුන් දළනුකෙ ිරීභ වහ 2017 ර්ඹ තුශ ක්රිනඹහකෙභක කයන රද ළඩ වන් 

 
2.3.9. දවේ ඳහ්  කරනහණ මි්රය භහජ ළඩ වන වයවහ සියේසුන් ඵරගළන්වීභ 
 
කඵොදු චිණ නළණින් යුකෙ දවේ ඳහ්  දරුන්ක  නහඹකකෙඹ තුිබන් තභ මිතුයන් ව ප්රමජහ භතින් 

නිදවස කය ගළනීභ වයමුණු කය ගනිමින් ු පධ ලහන වභහතනාලඹ, කඵෞපධ ක යුතු කදඳහර්තකේන්තු, 

ලහනහයේක ඵර භණ්ඩරඹ වහ එේ කභභ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කකකර්. කේ නවි  දවේ ඳහ්  

භේ මින් කරනහණ මි්රය භහජ කමිු  10,018 ේ හිටිු හ ැත. 
 
ඊ  භගහමී කරනහණ මි්රය භහජ කමිු  නිළයදි දිලහේ ඔසකේ ප්රමතිපරදහයී නිහයණ ක්රිනඹහලිඹක  

කඹොමු ිරීභ වහ දවේ ඳහ්  භකෙද්රින නිහයණ උඳකදස ාරාවඹේ ද කස කය ැත. 

දිනඹ දිසත්රිනේකඹ ළඩ වන ඳකෙන රද 
සථහනඹ 

වබහමට ව 
සියේසුන් ගණන විඹදභ (රු.) 

2017.01.06 කකොශම භවයගභ තරුණ කේහ බහ 400 138,500.00 

2017.01.07 භහතය භහතය කඵෞපධ විදනහරඹ 500 415,100.00 

දළනුකෙ කයනු රළබූ මුළු සියේසුන් ගණන/ මුළු විඹදභ 900 553,600.00 
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2.3.10.  විකලේ වසථහ ඳදනේ කයගනිමින් දිඹකෙ කකකයන ළඩ වන් 
 

 “භතින් නිදවස ය ේ‖ ඳහගභන වහ ජහතික රුාග්  උකෙඹ 
 

භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ විසියේන් 2016 ර්ක  සියේ  කයො රි ආඹතනඹ වහ Kite 
Sri Lanka  ආඹතනඹ භ  එේ ජහතික රුාග්  උකෙඹ වහ ඳහගභන ඳකෙන රී . 2017 කර්ී  
එඹ මීගමු කයශ නායක ී  වකගගසතු 12, 13 දිනඹන්ටිී  ඳකෙන රී . 
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 භළි 31, කරගක දුේළ ඇ නිහයණ දිනඹ  භගහමී ළඩ වන් 
 
සියේඹලුභ යහජන ආඹතන තුශ විවිධ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ කෙ ඵළනර්, කඳගස ර් ප්රමදර්ලනඹ ිරීභ කෙ 

නක්රරක්  ඹේ භඟින් උඳකදස රඵහ ී භ. ඊ  භගහමී විවිධ යහජන ආඹතන, යහජන කනොන ාවිධහන, 

කඳෞපගලික ආඹතන වහ භකෙද්රින නිහයණ ළඩමුළු ඳළළකෙවීභ කේ දිනඹ  භගහමී සියේදුකයන රී . 
 

 කඳොකවග දින වහ කතයගභ කඳයවළය ආී  ආගමික උකෙර  භගහමී විකලේ ළඩ වන් 
 
කඳොකොන් කඳොකවොඹ  භගහමී වනුයහධපුය කඳොකොන් කරහඳඹ භතින් කතොය කරහඳඹේ ඵ  

ඳකෙිරීභ වහ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන්, ඵළනර් කඳගස ර් ප්රමදර්ලන, වීදි නහ න ය  දළේවීභ, නීති කඩ 

කයන්නන්  එකයටි නීතිඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ ද සියේදු කකරිණි. 
කතයගභ භවහ කපහරක  හර්ප්ක ැශ උකෙඹ, භවනුය දශදහ කඳයවළය ආී  ආගමික උකෙර  

භගහමී භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් ද දිඹකෙ කකරිණ. 
 

 යහජන කනොන ආඹතන වහ වන්තර්ජහතික ාවිධහන භ  ක යුතු ිරීභ. 
 
කරගක කෞ න ාවිධහනඹ, එේකෙ ජහනාන්ක  වනුඵපධිත ආඹතන ආී  ජහතනන්තය ාවිධහන කභන්භ 

භදනහය වහ භකෙද්රින කතොයතුරු භධනසථහනඹ, කව් දි රාකහ ආඹතනඹ ළනි යහජන කනොන ාවිධහන 

භ  එේ භකෙද්රින නිහයණඹ කනුකන් විවිධ ක යුතු සියේදු කයනු රඵි. 
 
එකභන්භ ජහතික ව වන්තර්ජහතික මුළු වහ ඳර්ක ණ හර්තහ ඉදිරිඳකෙ කයනු රළු  වතය ඉන් හර්තහ 

ඳවත මුළු වහ කකෙරී ඳකෙ විඹ. 
 
උදහ:          Symposium of International Cancer Society 2018 - Nepal 
                 Scientific Symposium 2018 -ඌ ක් රස විලස විදනහරඹ 
                 IFNGO Awards 2017 
                 Presenting at the UNODC even 
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 යජය  විලස විදනහරඹ වහ කකොශම විලස විදනහර භ  එේ කකකයන මීේණ 
 
භවජනතහ ඉරේක කයගනිමින් භදනහය වහ දුේළ ඇ කර්භහන්ත විසියේන් ප්රමනහයඹ කයනු රඵන මිතනහ භත 

වහ වතන දකෙත වහ කතොයතුරු විදනහකෙභක ඳදනභේ ඹ කකෙ ප්රමතිේකේඳ ිරීභ කෙ ඒහක  තන දකෙත 

ඉදිරිඳකෙ ිරීභ කෙ, භකෙද්රින නිහයණ ේකේ්රයක  ප්රමගභනඹ කෙ ඳර්ක ණ සියේදු ිරීභ වතනලනකව්. ඒ 

වනු යජය  විලස විදනහරඹ වහ කකොශම විලස විදනහර භ  එේ ඳර්ක ණ ිටිඳඹේ සියේදු කකකර්. 
 
විදපකෙ ව මුද්රි්ත භහධන තුිබන් නිහයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ 
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ළඩ වන ප්රමනහයඹ ව හය ගණන 

කඳොකවගදින භකෙද්රින නිහයණ චින් විදුලි ළඩ වන (ඳළඹ 1) 

2017 කේ කඳොකවොඹ සියේ  2017 උදුතය කඳොකවොඹ දේහ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක 
කයන රද වතය එේ ළඩ වනේ වහ රු.70,380.00 ඵළගින් කගවීේ සියේදු කයන 
රී . 

08 

කඳොකවගදින භකෙද්රින නිහයණ චින් විදුලි දළන්වීේ (තකෙ.60x5 + තකෙ.30x2 + 
තකෙ.20 x28) 

280 

චින් විදුලි කක ඇ දළන්වීේ(සියේ ඇ එෂස.එේ. වහ සකපශීඹ කේඹ) 
(2017 ජුනි සියේ  2017 කදළේඵර් දේහ ප්රමනහයණඹ කයන රද වතය භහ කදකේ 

වහ රු.1,200,000.00 ඵළගින් කගවීේ සියේදු කයන රී .) 

එේ නහලිකහක 2880 
හයඹේ ඵළගින් 

කරගක ශභහ දින විදුලි චින් විදුලි ළඩ වන (ඳළඹ 1) 

(විඹදභ රු.200,000.00) 
01 

කරගක ශභහ දින චින් විදුලි දළන්වීේ (තකෙ.60x5 + තකෙ.30x2 + තකෙ.20 x28) 35 

රඳහටිනී දළන්වීේ -    ජහතික රඳහටිනිඹ (තකෙ.45) 195 

-      සියේඹත (තකෙ.45) 27 

   -       සහධීන රඳහටිනී කේඹ 

         (තකෙ.45 x19 + තකෙ.5 x27) 

46 

  සියේය(තකෙ.45 x16+ තකෙ.5 x34) 50 

වි.ී.ී.ශයින්ක   හරතහ තයගහලිඹ වතයතුය දළන්වීේ (තකෙ.10) 
(විඹදභ රු.1,173,000.00) 

1500 

කනොමික්  - Y එෂස.එේ චින් විදුලි දළන්වීේ 180 

සියේළුමිණ(විඹදභ-රු.115,000.00), තරුණඹහ - (විඹදභ - රු.46,000.00), සියේරිකත 
පුකෙඳකෙ දළන්වීේ - (විඹදභ - රු.120,750.00) 

23 

මුළු දළන්වීේ 8105 
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එකභන්භ භහධන හකච්ඡහ වහ ේමු  හකච්ඡහ භඟින් භකෙද්රින නිහයණඹ හිිබඵ ජනතහ දළනුකෙ ිරීභ 

සියේදු කකකර්. 
 

 භහජ කේ ජහර වයවහ නිහයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ 
 

භකෙද්රින නිහයණ ක යුතු භහජ ජහරහ වයවහ ඳළතියවීභද වද කහරක  වලනතහඹි. වඳක  කෂේසු ේ 

වඩවිඹ වහ කේ හිු  වයවහ වඳ කත කඹගජනහ, වදවස එවිඹ වළි වතය වඳ විසියේන් සියේදු කයනු රඵන 

ක්රිනඹහකහයකේ හිිබඵද ඹහකෙකහලීන කයනු රඵි. 
 
 
 
භකෙද්රින නිහයණ ආධහයක තුිබන් ජනතහ දළනුකෙ ිරීභ 

ආධහයක මුද්රිණඹ කඵදහවළරීභ 

වකෙඳත්රිනකහ 1173600 516733 
කඳගස ර් 880700 626408 

ඵළනර් 2166 822 
ස ඇකර් 292500 180610 
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වළඳින්වීභ 
 
1990 දලකක ී  ඳභණ කභය  මලික ලකඹන්භ යජය  ප්රමකපලකඹන් වඳුනහගකෙ කභභ  හගඩු කයගගඹ 

කේ න වි  ශ්රීව රාකහකව් විවිධ ප්රමකපලර නහතයත වී ැත. කභභ කයගමටන් උතුරු භළද ඳශහත, ඌ ඳශහත, 

ඹම ඳශහත, උතුරු ඳශහත, භධනභ ඳශහත ව නළකගනටිය ඳශහත ඹන ඳශහකෙර ළඩිලකඹන් නහතයත 

වී ැත. මී  වභතය කේ න වි  ද හණු ඳශහකකෙ වේඵන්කතො  දිසත්රිනේකක  ද කයගමටන් හර්තහ වී තිකේ.  

දිසත්රිනේක ලකඹන් ශකහ ඵළලීකේී  කභභ කයගගඹ ප්රමධහන දිසත්රිනේක 11ක (වනුයහධපුයඹ, 

කඳොකශොන්නරු,  හරුණෆගර, භහතක් , ව්නිඹහ, ඵදු් ර, වේඵන්කතො , වේඳහය, කභොණයහගර, 

මුරතිව්, ත්රින හණහභරඹ) ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහ  60ක ජනතහ  ප්රමධහන ලකඹන් ඵරඳහ ැත. 
 
මරඹ වඳුනහ කනොගකෙ නිදන්ගත  හගඩු කයගගඹ තදුය කෙ නහතයත වීභ ළශළේවීභ වහකෙ එභ කයගගඹ 

නිහ ීවඩහ විඳින කයගමටන් ැතුළු ඳවු් ර හභහජිකින් වහ ඳතින ගළ ලු යහශිඹේ විීභ වහකෙ 

 හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කව්. 
 
මරඹ වඳුනහ කනොගකෙ නිදන්ගත  හගඩු කයගග නිහයණඹ වහ ව ළඩ වකන් ප්රමම්රස  ේකේ්රයඹන් 
 

1. කයගග නිහයණඹ වහ නර්ඹහ ප්රමර්ධනඹ 

2. කයගමටන් කඳය වඳුනහ ගළනීකේ ක යුතු 

3. කයගමටන්  ප්රමතිකහය ිරීභ 

4. කයගගිඹහ, ඳවුර ව ප්රමජහ වහ සුඵහධනඹ 

5. හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජරඹ ේඳහදනඹ 

6. කෞ න ආයේප්ත ආවහය ව කඳගණඹ 

7. ක්රී ඹ, නිරීේණ දකෙත ඳපධතිඹේ සථහඳනඹ ිරීභ 

8. මීේණ, ඳර්ක ණ වහ ප්රමතිඳකෙති ේඳහදනඹ 
 

ඉවත වන් ප්රමධහන ේකේ්රයඹන් ඔසකේ  හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළරළසභ කභය  ඳහර්ලසකහරි 

වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු වහ වකන හකෙ යහජන වහ යහජන කනොන වාලඹන් ේඵන්ධ කයකගන 

ක්රිනඹහකෙභක කයමින් ඳති. කභභ සියේඹලු ක යුතු භනහ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ වහ වලන වසථහරී  

ඳවසුකේ ළඳයීභ වහ  හගඩු කයගග නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹඹ හධන ඵරකහඹ හිටිු හ ැත. 

03.  හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන 
 
දළේභ 
නිදන්ගත  හගඩු කයගගඹ තදුය කෙ ළශළේවීභ වහ  හගඩු 
කයගමටන්ක  වහ ඔවුන්ක  ඳවු් ර හභහජිකින්ක  
සුඵහධනඹ 
 
කභකවය 
වලන දළනුභ රඵහී භ වහ නියදන ක්රරභකව්දඹන් කඹොදහ 
ගළනීභ,කයගගඹ ළශළේවීභ වහ ප්රමතිකහය රඵහී භ ව ීවඩහ  
ඳකෙවන්ක  සුඵ හධනඹ වහ ේඵන්ධීකයණ ක්රිනඹහදහභඹේ 
භගින් වතික වීභ 
 

10 - CM 26894  
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2017 ර්ඹ තුශ ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භඟින් ක්රිනඹහකෙභක කයන රද ළඩ වන්  
 
3.1  දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ 

 
සියේඹලු ආඹතන ේඵන්ධීකයණඹ ව විධිභකෙ ක්රරභකව්දඹේ තුිබන්, එනේ රැසවීේ, ළඩමුළු, 

කණ්ඩහඹේ හකච්ඡහ වහ සියේපධි වධනඹනඹ භගින්  හගඩු කයගගඹ ැතිකන ආකහයඹ, ඳළතිරීභ වහ 

ළශළේවීභ හිිබඵ ජනතහ දළනුකෙ ිරීභ. කේ ඹ කකෙ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් 5,578 ේ 

ක්රිනඹහකෙභක කයමින් කගොවි ජනතහ, ඳහ්  සියේසුන්, චිරුරුන්, තරුණ තරුණිඹන්, ගළිමණි 

භහතහන්, ගෘවණිඹන්, ප්රමජහ ාවිධහන, යහජන නිරධහරීන් ැතුලු පුපගරින් 1,380,647 කදකන හ 

දළනුකෙ ිරීභ සියේදු කකො  ැත. 

දළනුකෙ කයන රද ජනගවනඹ දිසත්රිනේ ලකඹන් - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

විදපකෙ භහධන තුිබන් දළනුකෙ ිරීභ 
 

 ශ්රීව රාකහ චින් විදුලි ාසථහකව් චින් විදුලි නහලිකහ 12ක දිනක  විකහලන හය  5 ඵළගින් 

2017 වකගගසතු 16 දින සියේ  2017 කදළේඵර් 31 දින දේහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

හිිබඵ වහ  හගඩු කයගමටන් කඳය වඳුනහගළනීකේ ළඩ වන් වහ වබහමට වීකේ 

ළදගකෙකභ හිිබඵ දළන්වීේ ප්රමනහයණඹ 
 
 චින්විදුලි ේමු  හකච්ඡහ ඳළළකෙවීභ. (සුබහයනා චින් විදුලි ළඩ වන) 

 
       මුද්රි්ත භහධන තුිබන් දළනුකෙ ිරීභ 
 

  හගඩු කයගගඹ හිිබඵ විකලේ ලිහි ැතුරකෙ ආකයගගනහ  යහ මුද්රිණඹ කකො  කඵදහවළරීභ 
 
  හගඩු කයගගඹ හිිබඵ විකලේඥ මදනරුන්ක  ව විපතුන්ක  ලිහි ැතුරකෙ කකො  

කන රද ලහසත්රී්ඹ ාරාවඹ කඳොත මුද්රිණඹ කකො  කඵදහවළරීභ 
 
 ප්රමසියේපධ සථහනර දළන්වීේ පුරු ප්රමදර්ලනඹ 
 
  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ වකෙඳත්රිනකහ, කඳගස ර් වහ ඵළනර් මුද්රිණඹ කකො  කඵදහවළරීභ 

දිසත්රිනේක 
ඳකෙන රද දළනුකෙ ිරීකේ 
ළඩ වන් ා නහ 

දළනුකෙ කයන රද 
ජනගවනඹ 

වනුයහධපුයඹ /කඳොකශොන්නරු 865 274,410 

 හරුණෆගර/පුකෙතරභ 1,177 268,060 

ඵදු් ර / කභොණයහගර 639 98,965 

වේඳහය/ත්රින හණහභරඹ 499 117,181 

නුය /භහතක්  1,302 225,793 

මුරතිව්/ ව්නිඹහ 302 91,080 

කකොශම/ ගේඳව 460 181,058 

ගහ් ර/ වේඵන්කතො /භහතය 329 121,700 

යකෙනපුයඹ/ කෆග් ර 05 2,400 

එකතු 5,578 1,380,647 
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දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් වහ ළඹව විඹදභ - 2017 

කහයණඹ විඹදභ (රුහිඹ් ) 

ආකයගගනහ  යහ 3000ේ මුද්රිණඹ              70,000 

ලහසත්රී්ඹ ාරාවඹ මුද්රිණඹ         1,048,340 

දළනුකෙ ිරීකේ වකෙ ඳත්රිනකහ මුද්රිණඹ         2,519,650 

දළනුකෙ ිරීකේ දළන්වීේ පුරු ප්රමදර්ලනඹ            492,000 

චින් විදුලිඹ භගින් දළනුකෙ ිරීකේ දළන්වීේ ප්රමනහයණඹ         1,085,700 

 හගඩු කයගගඹ හිිබඵ ඳහ්  සියේසුන් වතය දළනුභ මිනුභ තය  ළඩ වන් 
ඳළළකෙවීභ              42,500 

දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ            650,000 

 හගඩු කයගගඹ හිිබඵ ප්රමදර්ලන වහ  ම්රය ප්රමදර්ලන ඳළළකෙවීභ              29,400 

එකතු         5,937,590 

 ම්රය ප්රමදර්ලනඹ - ගියහඳුරුකකගේකේ 

විවිධ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ 
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3.2  හගඩු කයගමටන් කඳය වඳුනහ ගළනීකේ ක යුතු 
 
කයගග රේණ ඵහටිය කනොකඳන්න මලික වධිරී  කයගගඹ වඳුනහගළනීකභන් වලන ප්රමතිකහය රඵහ 

ගළනීභ  වහ මදන උඳකදස නිසියේ ආකහය හිිබඳළී භ  කයගමටන්  උඳකදස රඵහ දිඹ වළක. කභභ වයමුණින් 

කෞ න, කඳගණ වහ කපශීඹ මදන වභහතනහාලඹ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක ද වහඹ ැති   හගඩු 

කයගමටන් කඳය වඳුනහගළනීකේ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵි. 
 
ක්රිනඹහකෙභක කයන රද කඳය වඳුනහගළනීකේ ළඩ වන් - 2017 

දිසත්රිනේකඹ වහ කයගමට වදහනභ ටිත ප්රමහකපශීඹ ක් කේ 
කකොේමහ 

ඉරේකගත 
ජනගවනඹ 

ඳරීේහ කයන රද 
ජනගවනඹ 

වනුයහධපුයඹ ( සියේඹලුභ ප්රමහ/ක්  කකොේමහ) 607,323 188,154 

කඳොකශොන්නරු (සියේඹලුභ ප්රමහ/ක්  කකොේමහ) 271,000 101,206 

ඵදු් ර (ගියහඳුරුකකගේකේ, රිී භහලිඹපද, භටිඹාගනඹ) 119,885 47,736 

වේඳහය(කදටිවකෙතකණ්ඩිඹ, භව ඔඹ) 59,076 43,161 

 හරුණෆගර (කඳෝ හිතිගභ, ැවළු ළ, ගිරිඵහ, 
කකො කකවය, භව, නිකළය ඇඹ) 

286,306 72,954 

භහතක්  (වි් ගමු, නහඋර, ඳ් ක් ගභ, ගක් කර, දඹු් ර) 75,459 56,149 

කභොනයහගර (ු කෙතර, ළ් රහඹ, තණභ් විර) 106,963 29,859 

මුරතිව් (ළලිඔඹ, භරහවි) 18,879 22,453 

ත්රින හණහභරඹ (ඳදවි ශ්රීව පුය, කගගභයන්කඩර, කන්තක් ) 54,472 19,460 

ව්නිඹහ(ව්නිඹහ, ව්නිඹහ ද හණ, කනේ ඇ හරේ) 116,160 29,666 

වේඵන්කතො  (තිසභවහයහභඹ, ූදරිඹළ, 
වඟුණකකොරඳළරළස, ලුණුගේකකවය) 

403,640 41,553 

භවනුය(වරක) 38,556 25,309 

එකතු 2,157,719 677,660 
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3.3 හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ී භ. 
 
වදහනේ ප්රමකපලර භවජනඹහ කත හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජරඹ ේඳහදනඹ ිරීභ තුිබන්  හගඩු කයගගඹ 

කභන්භ ජරඹ ආශ්රි ත ැතිවිඹ වළි කනකෙ කයගගහඵහධලින් සුයේප්ත ිරීභ වකතයේහ කකකර්. කේ 

ඹ කකෙ  හගඩු කයගග නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ භඟින් ඳහර්ලසකහරී ආඹතන භ  

ඒකහඵපධ හිරිසියේඳු ඳහනීඹ ජර ේඳහදනඹ වහ ඳවත වන් කහර්ඹඹන් සියේදු කයනු රළකේ. 
 

 ප්රමති ආශ්රධළතිකයණ ජර ඳපධති (RO plants) රඵහ ී භ. 
 විලහර ළසියේ ජර  ළාි ඉදි ිරීභ. 
 ඳතින ජර ේඳහදන ක්රරභර කේහ ී ර්ඝ ිරීභ. 
 ඳතින ජර ේඳහදන ක්රරභ පුනරුකෙථහඳනඹ ිරීභ. 
   ගෘවසථ ජර කඳයණ ඹන්්රය රඵහ ී භ. 
 ජරක  චිණහකෙභකබහඹ ව ජර ළඳයුේ ක්රරභර තහේණික කඹගගනතහඹ ඳරීේහ 

වහ වධීේණඹ 
 
ප්රමති ආශ්රධළතිකයණ ජර ඳපධති රඵහී භ - 2017 ර්ඹ 

 හගඩු කයගමටන් කඳය වඳුනහගළනීකේ හඹන ඳළළකෙවීභ 

දිසත්රිනේකඹ ජර ඳපධති ා නහ විඹදභ (රුහිඹ් ) 

කභොණයහගර 16 24,330,684.76 

ඹහඳනඹ 03 4,566,214.15 

 හරුණෆගර 17 25,875,190.85 

ව්නිඹහ 2 3,044,140.10 

භවනුය 1 2,080,300.00 

වනුයහධපුයඹ 43 65,700,322.65 

ඵදු් ර 16 24,353,120.80 

මුරතිව් 02 3,044,140.10 

කඳොකශොන්නරු 02 3,044,140.10 

පුකෙතරභ 01 1,522,070.05 

එකතු 120 183,435,514.41 
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ප්රමති ආශ්රධළතිකයණ ජර ඳපධනාන්ටි විදුලි ිම් ඳකෙ හිඹවීභ වහ දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහර කත 2017 

ර්ඹ වහ ප්රමතිඳහදන නිදවස ිරීභ 

දිසත්රිනේකඹ                     කන්කය ැති මුදර (රුහිඹ් ) 

භහතක්                                   1,287,430 

කභොණයහගර                                     870,000 

 හරුණෆගර                                     608,549 

ව්නිඹහ                                     540,000 

වේඵන්කතො                                        36,000 

වනුයහධපුයඹ                                  4,381,092 

ඵදු් ර                                  1,278,000 

මුරතිව්                                     108,000 

කඳොකශොන්නරු                                  1,404,000 

ත්රින හණහභරඹ                                     144,000 

එකතු                                10,657,071 
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මී  වභතය වදහනේ දිසත්රිනේක වහ ළසියේ ජර  ළාි වහ ගෘවසථ ජර කඳයණ රඵහ ී භ සියේදුකය ැත. 

ළසියේ ජර  ළාි රඵහ ී භ - 2017 ර්ඹ 

 

 

 

 

 

ගෘවසථ ජර කඳයණ රඵහ ී භ - 2017 ර්ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

3.4  කයගගිඹහ, ඳවුර ව ප්රමජහ වහ සුඵහධන ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 
 
 හගඩු කයගගකඹන් භ/හිඹහ වටිමි ව ව.කඳො.. (උ/කඳ) වදහයන දරුන් වහ එේ වකඹ හ                      

රු. 3000.00 ඵළඟින් ී භනහේ (ජනහධිඳති වධනහඳනික ශිනකෙ) රඵහී භ  හගඩු වයමුදර භගින් සියේදු 

කකකර්. කභභ කහර්ඹඹන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ භහජ විඵර ගළන්වීභ, සුඵහධන වහ කන්ද උඩය  

උරුභඹන් හිිබඵ වභහතනහාලඹ ද වහඹ දේනු රළකේ.  

දිසත්රිනේකඹ ප්රමභහණඹ ප්රමතිරහභීන් ා නහ විඹදභ රු. 

වනුයහධපුයඹ 85 425      8,165,077 

භහතක්  10 50          774,500 

වේඵන්කතො  50 250        4,802,986 

එකතු 145 725      13,742,563 

දිසත්රිනේකඹ ප්රමභහණඹ ප්රමතිරහභීන් ා නහ විඹදභ 

වනුයහධපුයඹ 800 4,000 3,600,000 

ව්නිඹහ 100 500 450,000 

ඵදු් ර 276 1,380 1,242,000 

 හරුණෆගර 302 1,510 1,488,415 

පුකෙතරභ 351 1,700 1,729,913 

එකතු 1,829 9,090 8,510,328 

හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජර ේඳහදනඹ 
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ශිනකෙ රඵහී භ - 2017 

දිසත්රිනේකඹ ශිනකෙ ා නහ කගන රද මුදර (රුහිඹ් ) 

වනුයහධපුයඹ 52                     1,108,000 

වේඳහය 04                        112,000 

 හරුණෆගර 02                          68,000 

ත්රින හණහභරඹ 19                         514,000 

කඳොකශොන්නරු 08                         248,000 

 ඵදු් ර 23                        560,000 

භහතක්  05                        146,000 

මුරතිව් 04                        112,000 

කභොනයහගර 02                          56,000 

වුනිඹහ 09                        258,000 

එකතු 128                     3,182,000 

විවිධ සුඵහධන ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
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භහජ විඵර ගළන්වීේ, සුඵහධන වහ කන්ද උඩය  උරුභඹ හිිබඵ වභහතනහාලඹ භගින් වඩු ආදහඹේරහභී 

 හගඩු කයගමටන් කත රු.3,000 ක බ්නහධහය මුදරේ රඵහ ී භ සියේදු කයන රදි. කභභ මුදර ප්රමභහණකෙ 

කනොන ඵළවින් 2017 ජූනි භ සියේ  එඹ රු.5,000 දේහ කයන රදි. 

 

ආධහය රඵහ කදන වඩු ආදහඹේරහභී කයගමට ා නහ - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
නිහ රඵහී භ වහ වලුකෙළඩිඹහ 
 
කේ ඹ කකෙ ජහතික නිහ ාර්ධන වධිකහරිඹ භගින් වඩු ආදහඹේරහභී  හගඩු කයගමටන් කත නිහ 

ආධහය රඵහ කදනු රඵන වතය ඳවත චි භගින් දේහ ැකෙකකෙ 2017 ර්ඹ තුර නිහ ාර්ධන 

වධිකහරිඹ භගින් එකර රඵහ කදන නිහ ආධහය හිිබඵ ාේප්තයත හර්තහ .ි 

දිසත්රිනේකඹ ආධහය රඵහකදන කයගමටන් ා නහ 

වනුයහධපුයඹ 8,607 

කඳොකශොන්නරු 4,447 

භහතක්  1,754 

ත්රින හණහභරඹ 603 

වේඳහය 957 

වුනිඹහ 1,807 

 හරුණෆගර 1,250 

මුරතිව් 485 

වේඵන්කතො  181 

එකතු 20,091 

දිසත්රිනේකඹ ඳවු්  ා නහ 

වනුයහධපුයඹ 648 

කඳොකශොන්නරු 355 

 හරුණෆගර 174 

වුනිඹහ 105 

භහතක්  106 

ඵදු් ර 48 

වේඳහය 53 

ත්රින හණහභරඹ 47 

මුරතිව් 20 

කභොණයහගර 75 

යකෙනපුයඹ 26 

ගේඳව 10 

කලුතය 25 

භවනුය 65 

එකතු 1,757 
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3.5 කයගමට ප්රමතිකහය වහ වලන කෞ න වාලක  ඹ ඇතර ඳවසුකේ ාර්ධනඹ 
 
කේ ඹ කකෙ  හගඩු කයගමටන්ක  සුඵහධනඹ උකදහ  හගඩු කයගමට වන කෙකහයක වහ සුඵහධන 
භධනසථහන ඉදිිරීභ සියේදුකයි. 
 

3.5.1 වනුයහධපුය භව කයගව්  භූමික  ඉදිකකකයන ―කභකෙසියේරි කණ‖  හගඩු කයගමට වන   

කෙකහයක වහ සුඵහධන භධනසථහනඹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

වනුයහධපුයඹ ―කභකෙසියේරි කණ‖ නහඳෘතික  ඉදිිරීේර ර්තභහන තකෙකෙඹ 

ැසතකේන්තුගත විඹදභ රු.  මි. 291.8 

යුධ වමුදහ ශ්රධභ දහඹකකෙඹ ඳඹන ඵළවින් යජඹ  ඉතිරි න මුද්  රු. මි. 134.8 

තන ලකඹන් ළඹ න මුදර රු. මි. 157 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් කභකතේ ප්රමතිපූර්ණඹ කයන රද විඹදභ රු. මි. 48 

කඹගජිත කන්හසියේකහගහය 

ාීමර්ණඹ - වනුයහධපුයඹ 
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3.5.2 භවනුය භව කයගව්  භූමික   ඉදිකකකයන  හගඩු කයගමට වන කෙකහයක වහ සුඵහධන 
භධනසථහනඹ 

ැසතකේන්තුගත විඹදභ      රු. මි. 326.6 

යුධ වමුදහ ශ්රධභ දහඹකකෙඹ ඳඹන ඵළවින් යජඹ  ඉතිරි න මුද්       රු. මි. 108.8 

න ැසතකේන්තුගත මුදර      රු. මි. 217.7 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් කභකතේ ප්රමතිපූර්ණඹ කයන රද විඹදභ 
       
  

කඹගජිත 

කන්හසියේකහගහය 

රු. මි. 38.6 
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භවනුය  හගඩු කයගමට වන කෙකහයක වහ සුඵහධන භධනසථහනක  ඉදිිරීේර ර්තභහන තකෙකෙඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.3  චීන ජනයජක  ආධහය භත ඉදි කකකයන කඳොකශොන්නරු චීන ශ්රීව රාකහ මි්රයකෙ ජහතික 
ෘේකකව්ද විකලේ කයගවර ඉදිිරීකේ ක යුතු ේඵන්ධිකයණඹ ිරීභ. 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඉ් ලීභ ඳරිදි භවජන චීන මවහණ්ඩු විසියේන් කභය   ඳරිතනහග කයන රද 

ජහතික ෘේකකව්ද විකලේ කයගවර වහ මු් ගර තළබීකේ උකෙඹ 2017.12.06 න දින වතිගරු 

ජනහධිඳති මභත්රී්ඳහර සියේරිකේන භළතිතුභහක  සුයතින් සියේදුකයන රී . 
 
රුහිඹ්  මිලිඹන 12,000ක විඹදභින් ඉදිකකකයන කභභ විකලේ ෘේකකව්ද ජහතික කයගවර ඳවත 

වාගඹන්කගන් භන්විත කව්. 
 

 ැන් 200 ේ 
 රුධිය කහන්දුකයණ ැන් 100 ේ 
 වාග ේපූර්ණ ලරනහගහය ඒකකඹේ 
  හගඩු වහ වඹ ඵපධ ිරීකේ ඒකකඹේ 
 නිර්වින්දන ඒකකඹේ, ලරන දළඩි කෙකහයක ඒකකඹේ වහ මදන දළඩි කෙකහයක 

ඒකකඹේ 
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කනකෙ සියේදුකයන රද විකලේ කහර්ඹඹන් - 2017 

3.6  ඳර්ක ණ ක යුතු සියේදුිරීභ 
 
කේ ඹ කකෙ  හගඩු කයගගඹ වහ මරඹ වඳුනහගළනීභ වහ කයගග නිහයණඹ ේඵන්ධකඹන් සියේදුකකකයන 

ඳර්ක ණ වහ වලන වකඹගගඹ රඵහී භ සියේදුකයි. ඒ ඹ  කකෙ 2017 ර්ඹ තුශ සියේදුකයන රද 

ඳර්ක ණ, ේභන්්රයණ වහ ළඩමුළු හිිබඵ කතොයතුරු ඳවත දේහ ැත. 

ඉදිකයනු රඵන කඳොකශොන්නරු  හගඩු කයගවර 

කහයණඹ විඹදභ (රුහිඹ් ) 

කභොරඹ මිඹගිඹ  හගඩු කයගමටන්ක   හගඩු ඵපධ කයන රද කයගමටන් වහ යජක  
කයගව්  භගින් හකෙතු ිරීකේ කහභය ඳවසුකේ රඵහගත කනොවළි වසථහන්ටිී  
කඳෞපගලික කයගව්  භගින් වදහර ඳවසුකේ රඵහගළනීභ වහ කගවීේ ිරීභ 

998,258 

 හගඩු කයගමටන් කඳය වඳුනහගළනීකේ ක යුතු වහ යහඹනහගහය ශි් ීවන්  කගවීේ 
ිරීභ 

1,967,040 

 හගඩු කයගමටන් ව ඔවුන්ක  ඳවු් ර හභහජිකින් වහ උඳකපලන ළඩ වන් 
ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

91,200 

දිනඹ ඳර්ක ණඹ/ළඩමුළු/ ේභන්්රයණඹ විඹදභ 
(රු.මි.) 

2017.07.13 වහ 
14 

ඵණ්ඩහයනහඹක  ජහතනන්තය වනුසභයණ ේභන්්රයණ ලහරහකව් ී  ඳකෙන රද 
නිදන්ගත  හගඩු කයගගඹ  මරඹ වඳුනහගළනීකේ ඳරීේණ ඳහර්ලසකරුන්ක  
ේකේරනඹ 

       1.1 

2016-2017 
ර් 

භහජ විඵර ගළන්වීේ වහ සුඵහධන වභහතනහාලඹ භගින් සියේදුකයන රද නිදන්ගත 
 හගඩු කයගමටන්ක  ඳවු් ර සුඵහධනඹ නාහලීභ වහ ගතවළි ක්රිනඹහභහර්ග 
කොඹහඵළලීකේ මීේණඹ 

       1.9 

2017.11.02 ගහලු මුකදොය කවග රක  ී  ඕසකංලිඹහනු නනස ඇක විදනහ වහ තහේණ 
ාවිධහනඹ (ANSTO) භගින් ඳකෙන රද  හගඩු කයගගඹ  මරඹ වඳුනහ 
ගළනීකේ ඳර්ක ණ හිිබඵ භහකරගනනඹ වහ ඉදිරි ක යුතු හිිබඵ ළඩමුළු 

  
         ---- 
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3.7   ක්රී ඹ දකෙත ඳපධතිඹේ සථහහිත ිරීභ 
 
 හගඩු කයගමටන් හිිබඵ දකෙත ඳපධතිඹේ සථහහිත කකො  ඳකෙහකගන ඹහභ වහ වබනහරහභී 

ඳරිගණක පුහුණුරහියන් කයගව්  කත වනුයුේත ිරීභ වහ දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහර කත මරන 

ප්රමතිඳහදන නිදවස කය ැති වතය ඳවත චි භගින් එඹ දේහ ැත. 

ආඹතනඹ විඹදභ (රුහිඹ් ) 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - භවනුය            225,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - ත්රින හණහභරඹ              75,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - වේඳහය              37,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ - භඩකරපු              37,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - ඹහඳනඹ              75,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - වුනිඹහ              37,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - වනුයහධපුයඹ            262,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - කඳොකශොන්නරු            225,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  -  හරුණෆගර            150,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - ගහ් ර            112,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ - ඵදු් ර            150,000 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - කභොණයහගර            112,500 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ  - කකොශම            750,000 

එකතු         2,250,000 
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3.8 ජහතික ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ 

 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ ේඵන්ධ කේ න වි  ව්නිඹහ, වනුයහධපුය, ඵදු් ර වහ භහතක්           

දිසත්රිනේක ර මුළු 07ේ ඳකෙහ ැති වතය ඉන් කදකේ 2017 කර්ී  ඳකෙන රදි. කභභ දිසත්රිනේ 

මුළුරී  දළනුකෙ ිරීභ ැතුළු ඉවත වන් ේකේ්රය ආයණඹ න ඳරිදි විවිධ ළඩ වන් ඳකෙනු 

රළකේ. 

 

3.8.1 භහතක්  දිසත්රිනේකක  වි් ගමු ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහඹ කේන්ද්රි කය ගනිමින් ඳකෙන රද 

ජහතික ළඩ වන 

 

2017 ර්ක  භහර්තු 10 දින  කඹී  තිබූ ―කරගක  හගඩු දිනඹ‖   භගහමී 2017.03.13 න දින 

වි් ගමු නහමිණිඔඹ භධන භවහ විදනහරක  ී , භධනභ ඳශහකෙ භව ැභති ගරු යකෙ ඒකනහඹක 

භළතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2500ක ඳභණ හිරිකක  වබහමටකෙකඹන් කභභ ජහතික ළඩ වන 

ඳකෙන රී . ප්රමකපලක  ඳතින ගළ ලු වහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන 

ඵරකහක  භළදිවකෙ වීකභන් වහ ඳහර්ලකහරී ආඹතනර වකඹගගකඹන් විඳුේ රඵහ කදන රදි. 

 

  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ ප්රමකපලක  රාහභ නිරධහරී කකොේමහ 545ක භවජනඹහ 

ව ඳහ්  323ක දරුන් දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ 

 
  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ උඳකදස ටිත දළන්වීේ පුරු 40ේ ප්රමකපලක  භවජනඹහ 

ගළකන සථහනඹන්ටි ප්රමදර්ලනඹ ිරීභ 

 
 වි් ගමු ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  රාහභ නිශධහරී ේ 39ක 23,600 ක ඉරේකගත 

ජනගවනඹින් 20,060 ේ (ඉරේකගත ජනගවනකඹන් 85%ේ)  හගඩු කයගමටන් කඳය 

වඳුනහගළනීකේ (SCREENING) ඳරීේහ  රේිරීභ  

  
 වි් ගමු ප්රමකපලක  භවජනතහ බහවිතහ කයනු රඵන ජරඹ ඳහනඹ ිරීභ  සුදුසු ද ඹන්න 

ඳරීේහ  රේිරීභ 

 
  හගඩු කයගග නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹඹ හධන ඵරකහක  මරන ප්රමතිඳහදන භත වි් ගමු 

ප්රමකපලක  ඳහ්  10ේ වහ ප්රමති ආශ්රධළතිකයණ ජර ඳපධති 10ේ ව ාබ්ව් ගහඩිනර් 

ඳදනකේ මරන දහඹකකෙඹ භත ප්රමකපලක  ප්රමජහ මර ාවිධහන 03ේ වහ ප්රමති ආශ්රධළතිකයණ 

ජර ඳපධති 03ේ රඵහී භ 

 
 වි් ගමු කයගවක්  ඉදිකයන රද න  හගඩු කයගග ඒකකඹ ව යහඹනහගහයඹ විෘත 

ිරීභ 

 
 භහජ සුඵහධන ළඩ වන් ඹ කකෙ  හගඩු කයගමටන් වහ සඹා රැිඹහ ළඩ වන් 

ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ,  හගඩු කයගමටන් වහ ඔවුන්ක  ඳවු් ර හභහජිකින් උකදහ උඳකපලන 

ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ වඩු ආදහඹේරහභී  හගඩු කයගමටන් 90ේ වහ නිහ 

ආධහය හිරිනළමීභ  
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3.8.2 වනුයහධපුයඹ දිසත්රිනේකක  කවොකයොව්කඳොතහන ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  ඳකෙන රද 
 හගඩු කයගග නිහයණ ප්රමහකපශීඹ ළඩමුළු වහ 250 න ප්රමතිආශ්රධළතිකයණ ජරඳපධතිඹ විෘත ිරීකේ 

උකෙඹ 
 
2017 ළතයතළේඵර් භ 10 න දින වතිගරු ජනහධිඳති මභත්රී්ඳහර සියේරිකේන භළතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් 

කවොකයොව්කඳොතහන රි ඇගවළ, කභොයකෆ ශ්රීව පධර්භකජගතිකහයහභ විවහයසථහනක  ී  කභභ ළඩ වන 

ඳකෙන රී . මී  භගහමී කවොකයොව්කඳොතහන ප්රමකපලඹ කේන්ද්රි කයගනිමින් ඳවත ළඩ වන් 

ක්රිනඹහකෙභක කයන රී . 
 

භහතක්  ළඩ වකන් දිසත්රිනේ ජහතික විකලේ වසථහ 
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  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ ප්රමකපලක  ඳහ්  සියේසුන් වහ භවජනතහ දළනුකෙ ිරීකේ 

ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

  හගඩු කයගමටන් කඳය වඳුනහ ගළනීකේ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

 වඩු ආදහඹේරහභී  හගඩු කයගමටන් 38 කදකන හ වහ නිහ ආධහය රඵහී භ 

  හගඩු කයගගකඹන් භ කවග හිඹහ වටිමිව ව.කඳො.. (උ/කඳ) වදහයණ සියේසු දරුන් 08 

කදකන හ වහ ශිනකෙ ප්රමදහනඹ ිරීභ 

  හගඩු කයගමට ඳවු්  600ේ වහ ගෘවසත ජර කඳයණ 600ේ රඵහී භ 

04. ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන 

11 - CM 26894  
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වනහගත ශ්රධභ ඵරකහකඹටි චිණහකෙභක ඵ ර්තභහන ශභහ ඳයපුය භත යහ ඳකෙනහ කවින්, දළන  

භහජඹ තුශ ඳළතිය ඹන විවිධ නනඹන්කගන් දරුන් ආයේහ කය ගළනීකේ වලනතහඹ ප්රමමු තහ 

ඳදනභින් වඳුනහගකෙ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ, ර්තභහන දරු ඳයපුය වහ ව විකලේප්ත සුඵහධන වහ 

ආයේක ළඩහිිබකරේ කඩිනමින් ක්රිනඹහ  නළාවිඹ යුතු ඵ  උඳකදස රඵහ ී  ැත. ඒ වනු කභභ 

විඹඹ  වදහර කර්ඛීඹ වභහතනහාල වහ ඳශහකෙ බහ වභහතනහාල ැතුළු ආඹතනර ප්රමධහනීන් වහ කනකෙ 

වදහර ඳහර්ලඹන්ක  වබහමටකෙකඹන් හකච්ඡහ   ගණනහේ ඳකෙන රදි. එභ හකච්ඡහ රී  
වඳුනහගකෙ ගළ ලු ක්රරභකෙ ඳරිදි කඩිනමින් විීභ වහ ව ප්රමතිකර්භ වන්තර්ගත ව, නිලස මත කහර යහමුේ 

ටිත ක්රිනඹහකහරී ළරළසභේ (Time-bound Action Plan) කස කය, ය තුනේ (2017 – 2019) තුර 
ක්රිනඹහ  නළාවීභ වයමුණු කය ගනිමින් ඳවත ේකේ්රයඹන් තුන ඹ කකෙ ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික 

ළඩ වන කස කය ැත. 

දළේභ 
විසියේඑේ න සියේඹකේ වියකඹගගඹන්  හර්ථක මුහුණ කදන, 

සුයේප්ත ඳරියඹක බ්කෙ න ශභහ ඳයපුයේ 
 

කභකවය 
දරුන්  සුයේප්ත, ඔවුන්ක  කහික වහ භහනසියේක 

ාර්ධනඹ  ටිතකහමී ඳරියඹේ කගොඩනළමටභ 

1. ප්රමතිඳකෙති ේඳහදනඹ, නීති ප්රමතිාසකයණඹ වහ 
ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

2. ආඹතන ලේතිභකෙ ිරීභ වහ ඹ ඇතර ඳවසුකේ 
ාර්ධනඹ 

3. ශමුන්ක  ලහරීරික සුතහඹ, දළනුභ වහ  හරතහ ර්ධනඹ                                                                
වහ විකලේ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  

දළනුභ වහ  හරතහ ර්ධනඹ                                                                

“දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන ඳහර්ලකහරී ආඹතන භ  ඒකහඵපධ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන 

වතය, ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භඟින් 2017 ය තුර ඳවත වන් කහර්ඹඹන් සියේදුකයන රී  
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4.1 “දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වකන් භහයේබක උකෙඹ 
 

“දරුන් සුයිමු” ජහතික ළඩ වන භහජගත ිරීකේ ප්රමධහන ජහතික උකෙඹ වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන්, ගරු භළති ැභතිරුන්, නිරධහරීන් ව කසු ආයහධිතින් ැතුළු 

7,000 ක ඳභණ ජනතහ වබහමටකෙකඹන් යුතු 2017 ළතයතළේඵර් භ 08 න දින භවනුය, දිගන, 

ඳශහකෙ ක්රී ඩහ ාීමර්ණක ී  ඳකෙන රී . කභටිී  ―දරුන් සුයිමු” 2017 – 2019 ජහතික ළරළසභ, 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත හිිබගන්න රී . 
 
එදින සියේදු කයන රද වකන හකෙ විකලේ කහර්ඹඹන් නුක  
 

 “වනහගතඹ දිනන දරුකග‖ විකලේ කඳෞරු ාර්ධන ළඩ වන ඹ කකෙ කස කශ රාන්ථඹ 

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත හිිබගළන්වීභ. 
 

 කඳොකශොන්නරු, ිලිකනොච් මඹ, ඵදු් ර වහ කභොණයහගර දිසත්රිනේකඹන්ටි වඵහධ ටිත දරුන් 

සියේ ඇන ඳහ් ර, ප්රමකව්ල භහර්ග ැතුළු වකන හකෙ ඳවසුකේ ළඩිදියුණු ිරීභ වහ රු.මි. 80.7 ක 

මරන ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ. 
 

 කේකරු, ෘකෙනාඹ මිති ඵතහ වහ ඵයගමු ාර්ධන වභහතනහාලඹ විසියේන් කස කයන රද, 

ශ්රීව රාකහකව් ශභහ ශ්රධභඹ තුයන් ිරීභ හිිබඵ ජහතික ප්රමතිඳකෙතිඹ, වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත 

හිිබගළන්වීභ. 
 

 භධනභ ඳශහකෙ බහ විසියේන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  නිඹමිත, භකෙද්රින උදුකයන් දරුන් මුදහගළනීභ 

වහ ශභහ වඳනහයලින් රේහ ගළනීභ හිිබඵ නහඳෘති හර්තහ හිිබගළන්වීභ. 

භහයේබක උකෙක  වසථහන් 
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4.2 “දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන - කඳො කශොන්නරු දිසත්රිනේ මුළු  
 
වතිගරු ජනහධිඳති මභත්රී්ඳහර සියේරිකේන භළතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික 

ළඩ වකන් කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේ මුළු, ප්රමහකපශීඹ කපලඳහරන නහඹකකෙඹ, උතුරු භළද ඳශහකකෙ 

ප්රමධහන යහජන නිරධහරීන්, සියේසු දරු දළරිඹන් ව චිරු බතුන් 5,500 ේ ඳභණ ව හිරිකක  

වබහමටකෙකඹන් කඳොකශොන්නරු යහජීමඹ භධන භවහ විදනහරක ී , 2017 කනොළේඵර් භ 10 ළනි දින 

ඳකෙන රී . 
 
එදින සියේදු කයන රද වකන හකෙ විකලේ කහර්ඹඹන් නුක  
 

 උතුරු භළද වහ නළකගනටිය ඳශහකෙර ශභහ නිහ 08 ේ නවීකයණඹ වහ ප්රමතිාසකයණඹ ිරීභ 

කනුකන් රු.මි. 11.4 ක ප්රමතිඳහදන රඵහී භ. 
 

 එභ ඳශහකෙර හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජර ඳවසුකේ කනොභළති ඳහ්  20 ක  ප්රමතිආශ්රි තකයණ ජර හිරිඳවදු 

කේ ර රඵහී භ සියේදුකශ වතය, ාකේතහකෙභක භඩකරපු කඹන්කයමන යසනා විදනහරඹ, 

භඩකරපු ප්රමන්තුමයිකච්මන වහර් විදනහරඹ, වේඳහය රහහුගර විදනහරඹ ව වේඳහය ඳයණ 

කගොවිඳර ප්රමහථමික විදනහරඹ කත හිරිනළමීභ. 
 

 “තියය ඳහ් ‖ ළඩ වකන් කදන වදිඹය ඹ කකෙ කඳොකශොන්නය, භඩකරපු වහ වේඳහය 

ඹන දිසත්රිනේක ලින් කතගයහගකෙ ඳහ්  381 ේ වහ, එේ ඳහරක  රු. 50,000/= ඵළගින් 

රු.මි. 19.05 ක ප්රමතිඳහදන රඵහී භ සියේදුව වතය එදින කඳොකශොන්නරු ඳළරතිඹළ කනිසම 

විදනහරඹ, භඩකරපු  හභහයකව්ලිඹහර්රාහභේ සියේකෙති විනහඹගර් විදනහරඹ ව ක් මුකන් භජි නපුය 

විදනහරඹන් කත ාකේතහකෙභක ප්රමතිඳහදන රඵහී භ. 
 

 
 

කඳොකශොන්නරු  දිසත්රිනේ මුළුකව් වසථහන් 
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4.3 “වනහගතඹ දිනන දරුකග‖ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
 
කරගකක  දියුණු ය ර කයන රද භහජයීඹ වහ විදනහකෙභක ඳර්ක ණ තුිබන් වනහයණඹ කයකගන 

ැකෙකකෙ පුපගරින්ක   හරතහ ව ආක් ඳ වළඩගළසවීභ උකදහ ශභහ විකඹටි ී  සියේදුන භහනසියේක 

ඵරඳෆේ ෘජුභ කවේතු න ඵි. ඹවඳකෙ භහබ්ඹ ප්රමතිනිර්භහණඹේ උකදහ ශභහ විකඹටි භහනසියේක 

ාර්ධනඹ ක්රරභහනුූලර, විධිභකෙ ව ඹවඳකෙ ආකහයකඹන් සියේදු කශ යුතු වතය ඒ තුිබන් පරදහයී, 

චිණගරුක, නීතිගරුක ව ඹවඳකෙ පුයළසියේඹන් නිර්භහණඹ කය ගළනීභ  වකහලඹ ළරකනු ැත. 

කඳෞරු ාර්ධනඹ හිිබඵ භහජක  දළනුකෙබහඹ ඉවශ නළාවීභ වතනලන කරුණි. ඒ වනු 

―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන ඹ කකෙ ―වනහගතඹ දිනන දරුකග‖ කඳෞරු ාර්ධන ළඩ වන 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භඟින් ක්රිනඹහකෙභක කයනු රළකේ. 
 
කේ ඹ කකෙ ―වනහගතඹ දිනන දරුකග‖ වකෙකඳොත, සියේාවර වහ කදභශ බහහන්කගන් කස කකො  මුද්රිණඹ 

ිරීභ වන් කකො  ැත. එකභන්භ, කභභ ළඩ වන ී ඳ නහතයත දළනුකෙ ිරීභ  වලන කයන 

පුහුණු කරුන්, පුහුණු ිරීභ වහ වලන න පුහුණු කභොඩියුරඹන් කස ිරීභද වන් කකො  ැත. 

මී  වභතය භවනුය වහ කඳොකශොන්නරුකව් ඳළළකෙව මුළුරී  වබහමටන්නන්, ළඩ වන හිිබඵ 

දළනුකෙ කයන රී . 
 
2018 කර්ී  කභභ ළඩ වන වධනහඳන, කෞ න වහ ඳරිඳහරන ේකේ්රය වයවහ දිසත්රිනේ වහ ප්රමහකපශීඹ 
භේ මින් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වකතයේප්තඹ. 
 

දරුන්ක  කඳෞරු ාර්ධනඹ හිිබඵ දළනුකෙ කයමින් 
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4.4 ආඵහධ ටිත දරුන් සියේ ඇන ඳහ් ර ප්රමකව්ල භහර්ග ැතුළු වකන හකෙ ඳවසුකේ ළඩිදියුණු ිරීභ.  
 
ආඵහධ ටිත පුපගරඹන් වහ ළඩිටි ඇ ප්රමජහ  මුහුණ ඳෆභ  සියේදුන වභහනතහඹන් වභ කයකගන, 

ඔවුන්  සීමඹ වලනතහඹන් පුයහ ගළනීභ  වළි න ඳරිදි වලන ඳවසුකේ ළඳයීකභන් ඔවුන් 

තකක හ භත ඹළීවභින් කතොය, කගෞයහන්විත පුපගරඹන් ඵ  ඳකෙ කකො  ඔවුන් යකේ ාර්ධනඹ  

දහඹක කය ගත යුතු ැත. එභ වයමුණින් ආඵහධ ටිත පුපගරඹන් වහ ළඩිටි ඇ ප්රමජහ විඵරගළන්වීභ 

හිිබඵ ජහතික ළඩ වන 2018 ර්ක  සියේ  ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  කඹගජිතඹ. එටි භහයේබඹේ ලකඹන් 

2017 ර්ක ී  ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන ඹ කකෙ කඳොකශොන්නරු, ිලිකනොච් මඹ, ඵදු් ර 

වහ කභොණයහගර ඹන දිසත්රිනේක ර ආඵහධ ටිත දරුන් සියේ ඇන ඳහ්  54 ේ වහ ප්රමකව්ල ඳවසුකේ වහ 

ආඵහධිත දරුන් වහ ව නීඳහයේක ඳවසුකේ ළඩිදියුණු ිරීභ සියේදුකයන රී . 

දිසත්රිනේකඹ වධනහඳන කරහඳඹ 
ඉදිිරීේ සියේදු කයන රද 
ඳහ්  ා නහ 

කන්කයන රද 

ප්රමතිඳහදනඹ (රු.මි.) 

කඳොකශොන්නරු 

ටිඟුයේකගොඩ 11 

36 
කඳොකශොන්නරු 06 
දිඹුරහගර 06 
එකතු 23 

ඵදු් ර 

ඵදු් ර 03 

15 

ඵණ්ඩහයකර 03 
විඹළු 03 
භටිඹාගනඹ 01 
එකතු 10 

කභොනයහගර 

ළ් රහඹ 03 

22.5 

තණභ් විර 04 
කභොනයහගර 04 
ිමිමර 04 
එකතු 15 

ිලිකනොච් මඹ 

ිලිකනොච් මඹ 06 
7.2 

එකතු 06 
මුළු එකතු 54 80.7 
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4.5 “දරුන් සුයිමු‖ කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේ මුළු  භගහමී, ශභහ නිහ 08 ේ නවීකයණ වහ 

ප්රමතිාසකයණ ක යුතු සියේදුිරීභ.  
 
කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේ මුළුකව් පූර් හකච්ඡහ රී , උතුරුභළද වහ නළකගනටිය ඳශහකෙර ැති ශභහ 

නිහර වලුකෙළඩිඹහ වහ ශභහ නිහඹන්ටි ආයේහ කනුකන් ක යුතු ිරීකේ ැති ළදගකෙකභ 

හිිබඵ වනහයණඹ විඹ. ඒ වනු කේ ඹ කකෙ කඳොකශොන්නරු, භඩකරපු වහ වේඳහය දිසත්රිනේක ර 

ශභහ නිහ 08 ක වතනලන ඹ ඇතර ඳවසුකේ ාර්ධනඹ වහ රු.මි. 11.4 ක ප්රමතිඳහදන රඵහී භ 

සියේදුකයන රී . 

ඳහ්  ර ආඵහධ ටිත දරුන් වහ ඳවසුකේ ාර්ධනඹ 

  දිසත්රිනේකඹ ශභහ නිහඹ කන්හසියේක 
දරුන් ගණන ප්රමතිඳහදනඹ (රු.) 

1 කඳොකශොන්නරු 

ටිචියේකගොඩ කඵගකෙ ඵහලිකහ 
ශභහ නිහඹ 26   2,028,342 

  

ඳළය හේ ඵහලිකහ ශභහ නිහඹ 27   1,465,302 

2 භඩකරපු 

භඩකරපු ආයේප්ත නිහඹ 10   4,880,000 

Village of Hope Girls Home 26    585,000 

Vivekananda Girls Home 33    599,816 

Shakthi Girls Home 52    600,000 

Jeevananda Girls Children’s 

Home 31    500,000 

3 වේඳහය විපුරහනන්ද හිරිමි ශභහ නිහඹ 27    744,250 

එකතු 232  11‚402‚710 
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ශභහ නිහර වතනලන ප්රමතිාසකයණ ක යුතු සියේදුකයමින් 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 දරුන්ක  ිඹවීකේ රු මඹ ප්රමර්ධනඹ වහ කඳොකෙ කේ ර 2 ඵළගින් ඳහ්  2,820 ේ වහ රඵහ 
ී භ. 
 
නවීන තහේණඹකෙ භ භ, නවීන ඉකරේකොොනික කභරේ ය පුයහ ඳළතියඹහභ කවේතුකන්, දරුන් 

කඳොකෙඳකෙ ිඹවීකභන් වහ ඳරිශීරනකඹන් ඈකෙවී ඹන ප්රමනතහඹේ දේන  රළකේ. එඵළවින් තියය 

ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ දරුන්ක  ිඹවීකේ රු මඹ ප්රමර්ධනඹ වහ වධනහඳන වභහතනහාලඹ භගින් 

නිර්කපප්ත කඳොකෙ 25 ින් යුතු කේ ර 2 ඵළගින් දිින පුයහ හිටි ඇ ව.කඳො. (උ/කඳශ) ඳන්ති ටිත 

ඳහ්  2,820 ේ වහ රඵහ ී භ සියේදු කයන රී . කේ වහ දයන රද විඹදභ රු.මි.19.1 ි. 

 

 

  ඳශහත 

කඳොකෙ 
කේ ර 
රඵහදුන් 
ඳහ්  
ා නහ 

කඳොකෙ රඵහී භ හිිබඵ විසතය 

සියේාවර 
භහධන 
කඳොකෙ 

කදභශ  
භහධන 
කඳොකෙ 

ඉා්රීැසියේ 
භහධන 
කඳොකෙ 

මුළු 
එකතු 

01. උතුරු භළද 191 3,200 620 1,910 5,730 
02. ඌ 260 4,260 960 2,600 7,820 
03. උතුය 213 80 4,180 2,130 6,390 
04. නළකගනටිය 275 1,220 4,280 2,750 8,250 
05. භධනභ 431 6,080 2,900 4,310 13,290 
06. ඹම 361 5,680 1,580 3,610 10,870 
07. ඵයගමු 286 4,860 940 2,860 8,660 
08. ද හණ 358 6,800 440 3,580 10,820 
09. ඵසනහටිය 445 7,840 1,540 4,450 13,830 
එකතු 2,820 40,020 17,440 28,200 85,660 

වනු. 
වාකඹ 
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4.7 ඳහ්  සියේසුන් සුයේප්ත ප්රමහවනඹ ිරීභ වහ ඵසයථ 04 ේ උතුරු භළද ඳශහත වහ රඵහී භ. 
 
දුසකය ප්රමකපලඹන්ටි ඳතින ප්රමහවන දුසකයතහ හිිබඵ වධහනඹ කඹොමුකයමින්, ඩහ සුයේප්ත න 

ඳරිදි ඳහ්  දරුන්ක  ගභනහගභන ඳවසුකේ ළරීභ වහ ආයේබක නිඹමු ළඩහිිබකශේ කර 

ඳහ්  දරුන්ක  බහවිතඹ වහ ඵසයථ රඵහකදන රී . ඒ වනු වනුයහධපුය නිකෙතකකච්තිඹ භවහ 

විදනහරඹ  ඵස යථ 01 ේ වහ ටිඟුයේකගොඩ, දිඹුරහගර, කඳොකශොන්නරු ඹන වධනහඳන කරහඳඹන්  

වඹකෙ ඳහ්  ර ශමුන්ක   වලනතහඹන් කනුකන් බහවිතහ ිරීභ  වදහශ කරහඳ කහර්ඹහරඹන් වහ 

ඵසයථ 03 ේද රඵහකදන රී . 

ඳහ්  කත කඳොකෙ රඵහී භ 

ඳහ්  වහ ඵසයථ රඵහී භ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 148  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

4.8 දිසත්රිනේ වහ ප්රමහකපශීඹ භේ මින් විවිධ නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ 

 

ඳශහකෙ, දිසත්රිනේ වහ  ප්රමහකපශීඹ නහඳෘති වධනේරුන් විසියේන් ඉදිරිඳකෙ කයනු රඵන නහඳෘති කඹගජනහ 

රකහ ඵළලීකභන් වනතුරු ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වකන් වයමුණු ඉු කයගළනීභ  ඉව්  න 

නහඳෘති කඹගජනහ වහ රු. 1,332,900/= ක ප්රමතිඳහදන රඵහ ී භ සියේදු කයනු රඵි. ඒ වනු 2017 කර්ී  

ඳවත නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ සියේදු කයන රී . 

 

 i. වේඵන්කතො  දිසත්රිනේකක  ඕකකකර ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  ක්රී ඩහ වහ නහඹහභ 

තුිබන් නිකයගගිභකෙ දරු ඳයපුයේ ිමටිිරීභ වහ ප්රමහකඹගගික ක්රිනඹහකහයකේ ටිත ශභහ භහජ 

ශභින් දළනුකෙ ිරීභ වහ මු්  ශභහ විඹ ාර්ධන භධනසථහන ර  කගතු ගහ ළඩ වන. 
 
 ii. කළුතය දිසත්රිනේකක  ඳහ්  17 ක ශමුන් විවිධ උඳද්රි ලින් ආයේහවීභ වහ ඳහ්  15 ක සියේසු 

දරු දළරිඹන්ක  කදභව්හිඹන්, දරුන් ආයේහ කය ගළනීභ හිිබඵ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන. 
 
 iii. පුකෙතරභ දිසත්රිනේකක  කරුරගසළ වහ පුකෙතරභ ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහ ර ශභහ 

ාර්ධනඹ වහ ශභහ වඳකඹගජනකඹන් දරුන් ආයේහ කය ගළනීකේ ළඩ වන්  වහ ඳහ්  

භේ මින් වඳුනහගකෙ ගළ ලු ටිත ශමුන් වහ නහඹකකෙ පුහුණු ළඩමුළුේ ඳළළකෙවීභ තුිබන් 

කඳෞරුකෙඹ කගොඩනළාවීභ. 
 
 iv. පුකෙතරභ දිසත්රිනේකක  භවළ ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහලක  ශභහ ආයේහ වහ ශමුන්ක  

ගීමභ හිිබඵ කදභව්හිඹන් දළනුකෙ ිරීභ වහ ශභහ වඳකඹගජනඹ වහ ශභහ වඳනහය වභ ිරීභ 

ේඵන්ධ කදභව්හිඹන් දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ඳළළකෙවීභ. 
 
 v. ව්නිඹහ දිසත්රිනේකක  වුනිඹහ ද හණ ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  භකෙද්රින නිහයණඹ 

වහ ශභහ වඳකඹගජනඹ ළශළේවීභ හිිබඵ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 
 
 vi. ව්නිඹහ දිසත්රිනේකක  නහනේ හන් ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහලක  ඳහ්  භේ මින් උස 

කඳශ දරුන් 1,500 ේ වහ ළඩමුළු 05 ේ ඳළළකෙවීභ. 
 
 vii. ඵදු් ර දිසත්රිනේකක  මීගවිවුර ප්රමහකපශීඹ ක් කේ කකොේමහක  රාහභකේහ ේ 20 ේ 

ආයණඹ න ඳරිදි පුහුණු ළඩ වන් 05 ේ ඳකෙහ වදහනේ ඳවු් ර කදභව්හිඹන් වහ 

බහයකරුන් 300 ේ දළනුකෙ ිරීභ. 

 
 
“දරුන් සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වන ඹ කකෙ  2018 ය තුශද විකලේ ක්රිනඹහකහයකේ රැේ ක්රිනඹහකෙභක 

ිරීභ  ළරසුේ කය ැත. දරුන් ේඵන්ධ ඳළන නළමට ැති ගළ ලු වහ වදහශ ඳහර්ලකහරී ආඹතන 

භ  ඒකහඵපධ වලන විදුේ රඵහ ී භ  වකතයේහ කකකර්. එකේභ වින්දිත දරුන් වධිකයණඹ කත 

ප්රමහවනඹ ිරීභ වහ ඳශහකෙ ඳරිහ කදඳහර්තකේන්තු නඹ වහ හවන 9 ේ රඵහ ී භ, ආඵහධ ටිත 

දරුන් සියේ ඇන ඳහ්  වහ ප්රමකව්ල භහර්ග ැතුළු වකන හකෙ ඳවසුකේ ළඩිදියුණු ිරීභ කභන්භ ඔවුන්ක  

ඳවු්  වහ ආර්ිකක භේ භ ඉවශ නළාවීභ වහ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ , ශභහ නඩු කඩිනමින් 

විීභ  වලන හිඹය ගළනීභ මින් ප්රමධහන තළනේ ගනී. 2018 ය වහ ―දරුන් සුයිමු‖ ජහතික 

ළඩ වකන් කහර්ඹඹන් වහ රු. මි. 200 ක ප්රමතිඳහදන කන්කකො  ැත. 
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කකෙභහ  
“කොඳුරු ශභහ කරොේ - තියය කව ේ ‖ 

 
  

උඳහඹභහර්ග 
 

1. වබහමටකෙඹ, වකඹගගඹ ව දහඹකකෙඹ 

2. වකෙදළිේ තුිබන් ඉකගනුභ 

3. සඹා ැගයීභ ව තේකේරු 

4. සකව්ච්ඡහකන් ඉදිරිඳකෙ වීභ, ක යුතු ිරීභ වහ භහජගත ිරීභ 
 

වයමුණු 
1. කපශීඹ ආවහය නිසඳහදනඹ  වහ ඳරිකබගජන ය හක  දරුන් හුරු ිරීභ. 
 
2. ඳරියඹ  ාකව්ී  වනහගත ඳයපුයේ ිමටි ිරීභ තුිබන් තියය ාර්ධනඹ කයහ කඹොමුවීභ  

ඳහ්  දරු දළරිඹන් හුරු ිරීභ. 
 
3. කහලීන උදුයේ ඵ  ඳකෙ ැති භකෙද්රින බහවිතඹ භළඩලීභ වහ  හගඩු කයගගඹ නිහයණඹ 

වහ ක්රිනඹහකහරී ඳහර්ලඹේ කර ඳහ්  දරුන් වබහගි කය ගළනීභ. 
 
4. කඳෞරු ාර්ධනඹ වහ දරුන් ඵරගළන්වීභ තුිබන් සුයේප්ත ශභහ ඳයපුයේ ිමටිිරීභ. 
 
5. ඳහ්  භූමිඹ වහ ඳරිශ්රධඹ තුශ තියය ාර්ධනඹ භගින් රඵන වකෙදළීමේ තභ නි කයහ කගන 

ඹන විඳර්ඹකහයකඹ හ කර ඳහ්  දරුන් ඵරගළන්වීභ. 
 
ප්රමධහන ක්රිනඹහකහයකේ 
 

1. ඉඩේ/ භූමි ඳරිවයණ ය හ හිිබඵ වකඵගධඹේ රඵහ ී භ. 
2. ඳහ්  කෙත නිඳළයුේ ඒකකඹේ ඵ  ඳකෙ ිරීභ. 
3. වරාකහය, හිරිසියේදු වහ කෞ නහයේප්ත ඳහ්  ඳරිශ්රධඹේ ැති ිරීභ. 
4. භකෙද්රින වහ  හගඩු උදුය හිිබඵ සියේසුන් දළනුකෙ ිරීභ. 
5. භකෙද්රින වහ  හගඩු උදුය ළශළේවීභ වහ ක්රිනඹහකහරී ඳහර්ලඹේ කර ඳහ්  දරුන් පුහුණු 

ිරීභ. 
6. සඹා ආයේණඹ වහ ඳහ්  දරුන් ඵර ගළන්වීභ. 
7. දරුන්ක  ිඹවීකේ රු මඹ ර්ධනඹ ිරීභ තුිබන් යසියේකකෙඹ ර්ධනඹ ිරීභ වහ දළනුකභන් 

න්නපධ ිරීභ. 
8. තියය ාර්ධනඹ  දහඹක විඹ වළි ඳරිදි දළනුභ,  හරතහ වහ ආක් ඳ ාර්ධනඹ. 
9. දරුන් තුශ ඹවඳකෙ නර්ඹහන් ර්ධනඹ ිරීභ. 
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වළඳින්වීභ 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  සුවිකලේී  වධහනඹ, පූර්ණ වධීේණඹ වහ භ  කඳන්වීභ භත විඹඹ ේකේ්රය 

ිටිඳඹේ ඔසකේ ාර්ධනඹ වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ කේ න වි  ඳවත වන් ජහතික ළඩ වන් 

ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵි. 
 

1. ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන 
2. භකෙද්රින නිහයණ ජහතික ළඩ වන 
3.  හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන 
4. දරුන් සුයිමු ජහතික ළඩ වන 

 
ඉවත ජහතික ළඩ වන් හිිබඵ ඳහ්  දරුන් දළනුේකෙ ිරීභ, ඔවුන්ක  නර්ඹහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ වහ 

ජහතික ළඩ වන්ටි වයමුණු ඳහ්  දරුන් වයවහ භහජගත ිරීභ තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි මු න 

ඳයභහර්ථඹ න්කන්ඹ. එකභන්භ ඉවත වන් ජහතික ළඩ වන්ටි වයමුණු ශ හකය ගළනීභ  වහ 

ඉරේකගත සුදුසුභ කණ්ඩහඹභ ඳහ්  දරුන් කව්. ඳහ්  දරුන් වදහනේ නර්ඹහලින් ශේහ 

ගනිමින් ළඩ කරගකඹ  වහ භහජඹ  හුරු ිරීභ, ඳහ්  දරුන් භහජ විඳර්ඹහකහයකින් කර ඵර 

ගළන්වීභ ඹන ප්රමධහන ඳයභහර්ථඹන් ශ හ කය ගළනීකේ වකතයේහකන් ඉවත වන් ජහතික ළඩ වන් 

ඒකහඵපධ කකො  ―තියය ඳහ්  ළඩ වන‖ වඳුන්හ කදන රී . ඉදිරි ය 5  ඳසු භහජගත න 

ර්තභහන සියේසු ඳයපුය හයධර්භ වහ චිණධර්භ ලින් හිරි, ඳරිය ටිතකහමී, භතින් කතොය, කපශීඹ  ඇනහකේ 

වගඹන ව  කෞ න ේඳන්න දරු ඳයපුයේ ඵ  ඳකෙ ිරීභ ― තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ‖වියප්රමහඹ 

කව්. 
 
― තියය ඳහ්  ළඩ වන ‖ වහ වලන ප්රමතිඳහදන ඉවත වන් කශ ජහතික ළඩ වන් භගින් රඵහ 

කදනු රඵි. එභ සියේඹලු ළඩ වන්ර ඳහ්  භේ මින් සියේදු කයනු රඵන ක්රිනඹහකහයකේ තියය ඳහ්  

ළඩ වන ඔසකේ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵි. කේ වහ න කඳොදු ඹහන්්රයණඹේ ජහතික, ඳශහකෙ, ඳහ්  

භේ මින් වධනහඳන වභහතනහාලක  වඹ ැති කස කය ැත. 
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තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ඳශමු වදිඹය වහ ඳහ්  3409 ේ ී ඳ නහතයත කතගයහ ගන්නහ රී .කභභ 

ළඩ වකනටි හර්ථකකෙඹ භත වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  උඳකදස ඳරිදි කදකනි වදිඹය කර 

තියය ඳහ්  ළඩ වන න ඳහ්  3000 ේ වහද  නහතයත කයන රී . කේ න වි  භසත ඳහ්  

6409 ක තියය ඳහ්  ළඩ වන හර්ථක ක්රිනඹහකෙභක කව්. 

ඳශහකෙ වනු තියය ඳහ්  ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක න ඳහ්  ා නහ 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් තියය ඳහ්  ළඩ වකන් භහයේබක උකෙඹ 

භවනුය, කකන්ග් ර භවහ විදනහරක ී  2017.01.19 න දින ඳකෙන රී . 

 

 

 

 

ඳශහත 

ඳශමු වදිඹය ඹ කකෙ කතගයහගකෙ ඳහ්  කදන වදිඹය 
ඹ කකෙ 
කතගයහගකෙ 
ඳහ්  

මුළු ඳහ්  
ඳහ්  2820

(1AB+IC) 
ඳහ්  
(T.1 & T.2) 

ඳශමු වදිඹය  
විති ඳහ්  
ගණන 

 
ඵසනහටිය 
 
භධනභ 431 3 434 454 888 

ද හණ 358 42 400 337 737 

උතුය 213 32 245 237 482 
ඹම 361 94 455 359 814 

නළකගනටිය 
275 184 459 296 755 

උතුරු භළද 191 49 240 247 487 
ඌ 260 62 322 213 535 

ඵයගමු 286 51 337 308 645 

මුළු එකතු 2820 589 3409 3000 6409 

445 72 517 549 1066 
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කභඹ  භගහමී තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ සථහහිත කශ භධනභ ඳශහකෙ තියය ඳහ්  කමිු  

ශින නහඹකඹන් වහ ව දින කදකක ශින කවුයේ 2017.01.18,19 කඳෝ කගෝ ර භවළලි වධනහඳන 

විදනහ හිමක ී  ඳකෙන රී . 

 

 

 

 

 

 

තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ විවිධ නහඳෘති ඳහ්  තුශ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ඳවත වන් 

ප්රමධහන ේකේ්රයඹන් ඔසකේ ඳහර්ලකහරී ආඹතන කත 2017 ර්ක ී  ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන් 

ප්රමතිඳහදන රඵහ කදන රී . 

භහයේබක උකෙක  වසථහන් ිටිඳඹේ 

ශින කවුය - කඳෝ කගෝ ර 
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5.1 තියය ඳහ්  ළඩ වන ඳහ් ගත ිරීභ 
 

තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි භහර්කගගඳකපල ාරාවකඹටි ැතුශකෙ ක්රිනඹහකහයකේ ඳහ්  කත 
වඳුන්හී කේ වයමුණින් වහ ඒ ඹ කකෙ න එේ එේ ක්රිනඹහකහයකේ ඳහ්  භේ මින් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 
වහ එේ ඳහරක  රු.50,000/- ඵළගින්  ප්රමතිඳහදන රඵහ කදන රී . 
 

                                    ඳශමු වදිඹය ඹ කකෙ ප්රමතිඳහදන රඵහී භ 

වනු 
වාකඹ 

කහයණඹ 
රඵහදුන් ප්රමතිඳහදන 
(රු.) 

01. 
තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි මලික ක්රිනඹහකහයකේ ඳහ් ගත ිරීභ වහ එේ 
ඳහරක  රු.50,000/- ඵළගින් රඵහ ී භ. 
2016 ර්ක ී    - 141,000,000.00 

2017 ර්ක ී    - 179,450,000.00 

  
  
  
      320,450,000 

02. පුහුණු ාවිත ආයේබ ිරීභ              707,850 

03. තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ චිරුබතුන් දළනුකෙ ිරීභ         15,690,440 

04. ― කරණ මිතුරු - කඳොකෙ සුමිතුරු ‖ ළඩ වන         19,100,000 

05. 
― තියය ඳහ්  ‖කේ වඩවිඹ නිර්භහණඹ ිරීභ වහ ඹහකෙකහලීන ිරීභ වහ 
පුහුණු ිරීභ 

             258,775 
  

06. භහර්ග ආයේණ නහඳෘතිඹ         15,000,000 

07. 
තියය ඳහ්  භහයේබක උකෙඹ 
කඳෝ කගෝ ර භවළලි වධනහඳන විදනහීවමක  ඳළති ශින කවුය 

          3,066,730 
             954,062 

08. කනකෙ විඹදේ           1,788,277 

එකතු       377,016,134 

  

ඳශහත දිසත්රිනේකඹ 
ඳහ්  
ා නහ 

මුළු ඳහ්  
ා නහ 

ප්රමතිඳහදන ප්රමභහණඹ 

(රු.මි.) 

1 ඵසනහටිය 
  
  

කකොශම 186   
  
517 

  
  
25.85 ගේඳව 196 

කළුතය 135 

2 භධනභ 
  
  

භවනුය 222   
  
434 

  
  
21.7 භහතක්  87 

නුයඑිබඹ 125 

3 ද හණ 
  
  

ගහ් ර 153   
  
400 

  
  
20 

වේඵන්කතො  119 

භහතය 128 
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කභභ ප්රමතිඳහදන බහවිතහ කයමින් තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ැතුශකෙ කකො  ැති ළඩ වන් වහ 

වලන මලික කඹදවුේ වහ වමුද්රින මිරී  ගළනීභ ව ඳහ්  භ  මින් ක්රිනඹහකහයකේ සියේදු කයන කර ඳහ්  

දළනුකෙ කකො  ැත. ඳහ්  භේ මින් සථහහිත කය තිකඵන . ―තියය ඳහ් ‖ කමිු  විසියේන් හකච්ඡහ 

ඳකෙහ වලනතහ වඳුනහකගන, ඒ වනු උඳ කමිු  වහ මුද්  කන් කය ගනු රඵි. කභභ ප්රමතිඳහදන 

බහවිතහ කයමින් එේ එේ කමිු  භගින් තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ න විවිධ ේකේ්රය ඔසකේ 

ක්රිනඹහකහයකේ සියේදු කයන රී . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ඳශහත දිසත්රිනේකඹ 
ඳහ්  
ා නහ 

මුළු ඳහ්  
ා නහ 

ප්රමතිඳහදන ප්රමභහණඹ 

(රු.මි.) 

4 නළකගනටිය 
  
  

වේඳහය 189   
  
459 

  
  
22.95 භඩකරපු 124 

ත්රින හණහභරඹ 146 

5 ඹම 
  

 හරුණෆගර 311   
455 

  
22.75 

පුකෙතරභ 144 

6 උතුරුභළද 
  

වනුයහධපුය 172   
240 

  
12 

කඳොකශොන්නරු 68 

7 ඌ 
  

ඵදු් ර 212   
322 

  
16.1 

කභොනයහගර 110 

8 ඵයගමු 
  

කෆග් ර 162   
337 

  
16.85 

යකෙනපුය 175 

9 උතුය 
  
  
  
  

ඹහඳනඹ 105   
  
  
  
245 

  
  
  
  
12.25 

ිලිකනොච් ම 30 

භන්නහයභ 40 

මුරතිවු 34 

වුනිඹහ 36 

මුළු එකතු   3409 170.45 
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කදකනි වදිඹය ඹ කකෙ ප්රමතිඳහදන රඵහී භ 

ඳහ්  කත රඵහ කදන රද රු.50,000/- බහවිතහ කයමින් ඳහ්  විසියේන් 2017 ර්ඹ තුශ ී  සියේදු කයන රද 
විකලේ ක්රිනඹහකහයකේ 
 

ඳහර වහ ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභ ළකීභ. 
 

ඉඩේ ඳරිවයණ කදඳහර්තකේන්තුකටි ප්රමහකපශීඹ භේ මින් වනුයුේත කය ැති ඉඩේ ඳරිවයණ 

නිරධහරීන්ක  වඹ ැති ඳහ්  ඳරිය ායේණ කමිු කටි සියේසුන්ක  දහඹකකෙඹ  ැති තභ ඳහර 

වහ න ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභ කස කය ගළනීභ  උඳකදස රඵහී  ැත. ඒ වනු තභ ඳහකරටි 

කගොඩනළඟිලි ඳළතිඹ යුතු ප්රමකපල,  ගහ කර වළි ප්රමකපල, ඳහාශු ායේණඹ කශ යුතු ප්රමකපල ව 

ඉදිරික ී   ාර්ධනඹ කශ යුතු සථහන වඳුනහ ගළකන්. ඉවත ෆභ ඳහරේ වහභ ඉඩේ ඳරිවයණ 

ළරසුභේ කස කය ැති වතය ඳහ්  ඉඩේ ඳරිවයණ හිරිවිතය මුද්රිණඹ කය ඳහකරටි ප්රමදර්ලනඹ කය 

ැත. 

 ඳශහත දිසත්රිනේකඹ ඳහ්  ා නහ 
මුළු ඳහ්  
ා නහ 

ප්රමතිඳහදන මුදර 
(රු.මි.) 

1 
  
  

ඵසනහටිය 
  
  

කකොශම 155   
  
549 

  
  
27.45 

ගේඳව 235 

කළුතය 159 

2 
  
  

භධනභ 
  
  

භවනුය 196   
  
454 

  
  
22.7 

භහතක්  89 

නුයඑිබඹ 169 

3 
  
  

ද හණ 
  
  

ගහ් ර 131   
  
337 

  
  
16.85 

වේඵන්කතො  105 

භහතය 101 

4 
  
  
  
  

උතුය 
  
  
  
  

ඹහඳනඹ 116   
  
  
  
237 

  
  
  
  
11.85 

ිලිකනොච් ම 37 

භන්නහයභ 19 

මුරතිවු 31 

වුනිඹහ 34 

5 
  
  

නළකගනටිය 
  
  

වේඳහය 115   
  
296 

  
  
14.8 

භඩකරපු 111 

ත්රින හණහභරඹ 70 

6 
  

ඹම 
  

 හරුණෆගර 225   
359 

  
17.95 පුකෙතරභ 134 

7 
  

උතුරු භළද 
  

වනුයහධපුය 165   
247 

  
12.35 කඳොකශොන්නරු 82 

8 
  

ඌ 
  

ඵදු් ර 132   
213 

  
10.65 කභොනයහගර 81 

9 
  

ඵයගමු 
  

කෆග් ර 129   
308 

  
15.4 යකෙනපුය 179 

මුළු එකතු   3000 150 

12 - CM 26894  
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ඉඩේ ඳරිවයණ ළරළසභ භගින් වඳුනහගන්නහ රද ඳහාශු ායේණඹ කශ යුතු සථහන ඳහ්  සියේසුන්ක  

ව කදභව්හිඹන්ක ද වඹ ැති ායේණඹ ිරීභ සියේදු කකකර්. කභටිී  ඳහාශු ායේණ ක්රරභ හිිබඵ 

ඳහ්  සියේසුන් දළනුකෙ ිරීභ මලික වියප්රමහඹ කව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. කර කශභනහකයණ ළඩ වන  
 
ශ්රීව රාකහ තුශ කර කශභනහකයණඹ ේඵන්ධකඹන් භතු ැති ගළ ලු කභන්භ වවිධිභකෙ කර ඵළවළය 
ිරීභ කවේතුකන්  භෆතකහලීන කනොකඹ හකෙ ආඳදහන් වහ මුහුණ ී භ  සියේදු වී ැත. එඵළවින් ඳහ්  
සියේසුන් කර කශභනහකයණකඹටි ැති ළදගකෙකභ හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ වහ ව කර ර්මටකයණඹ 
ිරීභ වහ හුරු ිරීභ වයමුණු කකො  විවිධ ක්රිනඹහකහයකේ ඳහ්   භේ මින් ක්රිනඹහකෙභක කකො  ැත. 
 
එකභන්භ ඳහ්  කඳොලිනාන් ලින් මුේත කරහඳඹේ ඵ  ඳකෙ ිරීකේ වයමුණින් නක්රරක්  ඹේ  නි හකෙ 

කයන රී . එටි වන් උඳකදස වනු ඳහ්  ඳරිය ායේණ කමිු  විසියේන් කඳොලිනාන් ලින් කතොය 

ඳහ්  ඳරියඹේ ිමටි ිරීභ වහ විවිධ ක්රිනඹහකහයකේ සියේදු කකො  ැත. 

යකෙනහලී ඵහලිකහ භවහ විදනහරඹ - කකොශම ශ්රීව නහග ජහතික ඳහර - නහඋර

කභ් හි ඇඹ භවහ විදනහරඹ - භහතක්  
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5.1.4. ඳරිය වරාකයණ ළඩ වන 
 
ඳහ්  ඳරියඹ ප්රිාඹභනහඳ සථහනඹේ ඵ  ඳකෙ ිරීකේ වයමුණින් විවිධ ළඩ වන් සියේදු කකො  ැත. ගස 

වහ භලින් හිරි ක්රරභකෙ ඳහ්  ඳරියඹේ ඳකෙහ ගළනීභ භඟින් නළවුේ ඉකගනුේ ඳරියඹේ ිමටිකව්. කභඹ 

ඳහ්  සියේසුන්  කභන්භ චිරුරුන් වහ ද වධනහඳන ක යුතු සියේදු කය කගන ඹහභ  රු හරේ නු ැත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.5 භකෙද්රින නිහයණඹ හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ 
 
ඳහ්  භකෙද්රින නිහයණ කමිු  භගින් තභ ඳහක්  සියේසුන්ක  ද දහඹකකෙඹ ැති විකලේ ක්රිනඹහකහයකේ 

ඳහ් ර සියේදු කකකර්. දළන්වීේ  භගින් භකෙද්රින නිහයණ ළි ඳහර තුශ ප්රමදර්ලනඹ ිරීභ, භකෙද්රින 

නිහයණඹ හිිබඵ  ම්රය තය , කඳගස ර් තය  ඳළළකෙවීභ, භකෙද්රින නිහයණ ඳහ ගභන් ාවිධහනඹ ිරීභ 

ව කනකෙ විවිධ ළඩ වන් සියේදු කකකර්. එටිී  ඳහ්  සියේසුන්ක  කභන්භ කදභව්හිඹන්ක ද දහඹකකෙඹ 

කේ වහ රඵහ කගන ැත. එකභන්භ සියේදු කයන රද විවිධ ක්රිනඹහකහයකේ වයවහ භහජඹද දළනුකෙ ිරීභ  

වළිවී ැත. 

මුසලිේ ඵහලිකහ විදනහරඹ - ින්නිඹහ 

භ / භවභහඹහ ඵහලිකහ විදනහරඹ                                         භධ / නු / කේනහනන්ද භවහ විදනහරඹ 
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5.1.6 ඳහරිරික දළනුකෙ ිරීේ සියේදු ිරීභ 
 
ඳරියකඹටි ැති ළදගකෙකභ, ඳහරිරික ඳපධති, ගස ළ්  හිිබඵ ඳහ්  සියේසුන් දළනුකෙ ිරීභ වහ 

තියය ඳහ්  ඳරිය ායේණ කමිු  විසියේන් ක යුතු කකො  ැත. ඳහ්  සියේසුන් විසියේන්භ නිර්භහණඹ 

කයන රද කඳගස ර්, ළි වහ විවිධ නිර්භහණඹන් කේ වහ බහවිතහ කය ැත. 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.7  හගඩු කයගග නිහයණ වහ කඵග කනොන කයගග නිහයණඹ වහ ව ළඩ වන් 
 
කේ න වි  මරඹ වඳුනහ කනොගකෙ  හගඩු කයගගඹ කවේතුකන් දිසත්රිනේක 11 ක ජනතහ ීවඩහ  ඳකෙවී 

ැත. එභ දිසත්රිනේක 11 ටි ව වකන හකෙ දිසත්රිනේකඹන්ටිද සියේසුන් කභභ කයගගඹ හිිබඵ ව එඹ ශේහ 

ගළනීභ වහ පුහුණු කශ යුතු නර්ඹහන් හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ කේ ඹ කකෙ සියේදු කකකර්. ඒ වනු එභ දළනුභ 

බහවිතහ කයමින් ඳහ්  සියේසුන්  කනොකඹේ නිර්භහණඹන් ිමටි ිරීභ  වසථහ උදහ කව්. තභන්ක භ 

නිර්භහණහකෙභක ක්රරභ බහවිතහ කයමින් තභ කවගදය සියේසු සියේසුවිඹන්  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ 

දළනුකෙ ිරීභ  වළිඹහ රළබී ැත. 

ඳහ්  දරුන් විසියේන් නිර්භහණඹ කයන රද දළන්වීේ 
දුු ගළමුණු භධන භවහ විදනහරඹ  - කඳොතුවළය 
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ගන්තියහඹහගභ භටින්ද භවහ විදනහරඹ, කතොරේු කගෝ ර භවහ විදනහරඹ  
 
ඳහ්  ර  ජර කඳයන රඵහ ගළනීභ භගින් හිරිසියේදු ඳහනීඹ ජරඹ ඳහනඹ ිරීභ වහ ඳහ්  දරුන්  

වළිඹහ රළබී ැත. එකභන්භ  හගඩු කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන භගින්  හගඩු කයගගඹ ඵහුර 

ඳතින ප්රමකපලර වඳුනහගකෙ ඳහ්  කත ප්රමතිආශ්රධළතිකයණ ජර කඳයන රඵහ ී භ සියේදුකයන ඵළවින් ඒ 

වහ වලන කතොයතුරු ඳහ්  කතින් තියය ඳහ්  ජහතික කමිු  වයවහ  හගඩු කයගග නිහයණ කහර්ඹ 

හධන ඵරකහඹ කත රඵහ ී  ැත. 
 
එකභන්භ ර්තභහනක  ී්රගකඹන් ඳළතිරීඹන කඵගකනොන කයගග ඳහරනඹ කකකයටිද කභභ ළඩ වන 

ඹ කකෙ වධහනඹ කඹොමු කය ැත. ඹවඳකෙ කෞ න පුරුදු, කඳගනදහයී ආවහය වහ ප්රමථභහධහය ක්රරභ ේඵන්ධ 

විවිධ ළඩ වන් ඳහ්  විසියේන් ාවිධහනඹ කයන රී . ඒ වහ ඳහ්  දරුන්ක  ක්රී ඹ දහඹකකෙඹ 

රඵහ කගන ැත. 

ඳහ්  දරුන්ව  ජර කඳයණ රඵහී භ  —  කකො / යකෙනහලී ඵහලිකහ භවහ විදනහරඹ 
ලහන්ත කේරි කදභශ භවහ විදනහරඹ 
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5.1.8 ඳහ්  දරුන්ක  සුයේප්තතහ ර්ධනඹ ිරීභ වහ ව ළඩ වන් 
 
ඳහ්  සියේසුන්  ඵහටිය භහජකඹන් එ් ර න කනොකඹ හකෙ ීවඩහකහරී තකෙකෙඹන්  මුහුණ ී භ වහ තභ 

ලේනාන් ර්ධනඹ කය ගළනීභ ව සියේසුන් ඵර ගළන්වීභ වයමුණු කකො  දළනුකෙ ිරීේ වහ පුහුණු 

ළඩ වන් ඳකෙන රී . කේ වහ කඳොලීසියේඹ, ශභහ ආයේණඹ ේඵන්ධ විවිධ ආඹතනඹන්ක ද 

වඹ රඵහ ගන්නහ රී . ශභහ ටිානඹ, වඳනහයඹන් වහ භහජ විකයගධී ක්රිනඹහන්  එකයටි වීභ  ව එින් 

ආයේහ  වීභ වහ වලන දළනුකෙබහඹ දරුන් කත රඵහ ී භ  වළි වී ැත. දළනුකෙ ිරීේ වහ පුහුණු 

ළඩ වන් තුිබන් රඵහ ගකෙ දළනුභ බහවිතහ කයමින් ඳහ්  සියේසුන් විසියේන් ඳහ්  භේ මින් කනොකඹ හකෙ 

ක්රිනඹහකහයකේ සියේදු කකකර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
5.1.9 කගතු ගහ ළඩ වන  
 
කපශීඹ කෘප් ආර්ිකකඹ උරුභඹේ ව ශ්රීව රාකහ භහජඹ ර්තභහනඹ න වි  ඒ තුිබන් ක්රරමික ඈකෙ කමින් 

සියේටී.ඒ වනු ඉකගනුේ ක්රිනඹහලිඹ  ගළශකඳන ඳරිදි ඳහ්  කගකෙත වහ ඳරියඹ කගොඩනළාවීභ හිිබඵ, 

කභභ ළඩ වන වයවහ දහඹකකෙඹ රඵහ කදනු රඵි. ඳහර තුශ ඳකෙනහ භූමිඹ කෘප් කහර්මික ලකඹන් 

ඳරිය ටිතකහමී කර ාර්ධනඹ ිරීභ කභටි වයමුණ කව්. එකභන්භ  විකන් කතොය ආවහය 

නිසඳහදනඹ ප්රමනලිත ිරීභ වහ කහඵනික කඳොකවොය බහවිතඹ ර්ධනඹ ිරීභ කේ තුිබන් 

ඵරහකඳොකයොකෙතුකව්. ඳහ්  දරුන් කෘප් ආර්ිකකඹ  නළඹුරු ිරීභ තුිබන් ඔවුන් තභ වකෙදළීමේ තභ 

නිහ වහ කගකෙත කත රැකගන ඹහභ වහ කඳශමවීභේ ැති කශ වළිඹ. එකභන්භ තභ ප්රමකපලක  

ඳහාශු තකෙකෙඹ, කහරචිණික තකෙකෙඹන් වනු කඵගග ර්ග නායණඹ ිරීභ වහ කයගඳණඹ කශ යුතු 

කහරඹන් හිිබඵ දළනුකෙ ඵේ රඵහ දිඹ වළිඹ. ඉවත වයමුණු මුදුන් ඳමුණුහ ගනිමින් ඳහ්  විසියේන් 

ඳහ්  කගතු ගහ ඉතහ හර්ථක සියේදු කය ැත. 

ඵඳ/ කු නහඹක භවහ විදනහරඹ  ත්රී් / ින්නිඹහ මුසලිේ ඵහලිකහ විදනහරඹ   
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කඵගධිභළු විදනහරඹ - ැඹිලිහි ඇඹ 

භධ / නු / කේනහනන්ද භවහ විදනහරඹ 

5.2 තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි එේ එේ ේකේ්රයඹන් වහ පුහුණු ා මත ආයේබ ිරීභ. 
 
තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ, එේ එේ ේකේ්රයඹන් වහ පුහුණු ා මත සථහහිත කයන රී . එභ 

පුහුණු ා මත වහ, නිරධහරීන් මුළු දිිනභ ආයණඹ න ඳරිදි කතගයහගන්නහ රද වතය ඉදිරික ී  

ඳහ්  භේ මින් න පුහුණු වහ දළනුකෙ ිරීේ වහ ඔවුන් ේඳකෙ දහඹකඹන් කර කඹොදහ ගළකන්. කභභ 

පුහුණුකරුන් පුහුණු ිරීභ වහ වලන මරන ප්රමතිඳහදන වධනහඳන වභහතනහාලඹ  රඵහ කදන රී . ඒ 

වනු කදදින ළඩ වන් කර පුහුණු ළඩ වන් ඳකෙන රී . 
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5.3 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ 
 
තියය ඳහ්  ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක න ඳහ් ර විදුව් ඳතිරු වහ කමිු  බහය චිරුබතුන් තියය 

ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභ කේ ඹ කකෙ සියේදු කයන රී . තියය ඳහ්  භසත ළඩ වන 

හිිබඵ ව එේ එේ කමිු  බහය චිරුරුන් තභන්  වදහශ ළඩ වන හිිබඵ දළනුකෙ ිරීභේ සියේදු 

කයනු රඵි. කේ වහ වලන ප්රමතිඳහදන එභ ඳශහකෙ වධනහඳන කදඳහර්තකේන්තු කත රඵහ කදන රී . 

 

5.4 ― කශණ මිතුරු - කඳොකෙ සුමිතුරු ‖ ළඩ වන  
 
ඳහ්  දරුන්ක  ිඹවීකේ රු මඹ ර්ධනඹ ිරීකේ වයමුණින් වධනහඳන වභහතනහාලක  පුසතකහර 

ලහ හ එේ ― කශණ මිතුරු - කඳොකෙ සුමිතුරු ‖ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵි. ඳහ්  දරුන් 

කඳොකෙඳකෙ ිඹවීභ වහ වියකප්රමේයණඹ කය ගළනීභ වහකෙ ඔවුන් කත උස යවින්දන වළිඹහේ ශ හ 

කය ී කේ කභභ ළඩ වකනටි වයමුණ කව්. කභටි භහයේබක උකෙඹ 2017 ළතයතළේඵර් භ 06 න 

දින වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමධහනකෙකඹන් කකොු  ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳකෙන රී . 

 
ප්රමතිඳහදන රඵහ දුන් කහයණඹ ප්රමතිඳහදන මුදර රු. 

පුහුණුකශ  පුහුණුකරුන් 
ා නහ 

01 ප්රමථභහධහය වහ භහර්ග ාඥහ හිිබඵ 
පුහුණුකරුන් පුහුණු ිරීකේ කදදින 
ළඩමුළු 

201,500/- 45 

02 ඳහ්  භෘදු  හරතහ වහ උඳකපලන 
ළඩ වන වහ පුහුණු කරුන් පුහුණු 
ිරීකේ කදදින ළඩමුළු 

307,350/- 60 

03 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩ වන හිිබඵ 
පුහුණුකරුන් පුහුණු ිරීභ 

199,000/- 60 

 
ප්රමතිඳහදන රඵහ දුන් ආඹතනඹ 

රඵහ දුන් ප්රමතිඳහදන 
මුදර 

දළනුකෙ කශ 
ා නහ 

01 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ විදුව් ඳතිරුන් දළනුකෙ 
ිරීභ 

250,000/- 4500 

02 තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ඳරිය කමිු බහය චිරු 
බතුන් දළනුකෙ ිරීභ 

5,128,400/- 3409 

03 තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි භකෙද්රින නිහයණ කමිු බහය 
චිරු බතුන් දළනුකෙ ිරීභ 

5,128,400/- 3409 

04 තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ශභහ සුයේප්තතහ කමිු බහය 
චිරු බතුන් දළනුකෙ ිරීභ 

5,128,400/- 3409 
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එටි ඳශමු වදිඹය කර සියේඹලුභ උස කඳශ ටිත ඳහ් ර පුසතකහර කත කඳොකෙ කේ ර (සියේාවර, 

ඉා්රීැසියේ, කදභශ) කදක ඵළගින් රඵහ කදන රී . විකලේ ජහතික කභකවයුේ කමිු ේ කේ වහ ඳකෙ කය ැති 

වතය ඔවුන් විසියේන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  කඹගජිත ජහතික භේ මින් ව තය හලිඹේ කස කයනු රළකේ. 
 
ජහතික කභකවයුේ කමිු  

වධනහඳන වභහතනහාලක  ඳහ්  පුසතකහර ාර්ධන ලහ හ 
වධනහඳන රාන්ථ ප්රමකහලන උඳකපලන භණ්ඩරඹ 
ජහතික පුසතකහර වහ ප්රමක්  න කේහ භණ්ඩරඹ 
කකොශම විලස විදනහරක  පුසතකහර වහ විඥහඳන විදනහ ආඹතනඹ 
 

5.5  භහර්ග ආයේණ නහඳෘතිඹ 
 
ශ්රීව රාකහ රඳහටිනී ාසථහ භගින් ළරසුේ කය ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන ― ඳරිසමින් ගිටින් එන්න ‖ 

භහර්ග ආයේණ නහඳෘතිඹ තියය ඳහ්  ළඩ වන වහ ඒකහඵපධ ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵි. කේ 

වහ තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ සථහඳනඹ කශ භහර්ග ආයේණ කමිු  තදුය කෙ ලේතිභකෙ 

කයමින් ඔවුන් වහ ළඩමුළු ඳකෙන රී . ඒ වහ න භහධන ප්රමනහයණඹ වහ වකන හකෙ න්නිකව්දන 

ඳවසුකේ ජහතික රඳහටිනිඹ විසියේන් රඵහ කදනු රඵි. කභඹ  වභතය භහර්ග ආයේහ ේඵන්ධ 

කු යුතු කයන කනකෙ ආඹතන කේ වහ දහඹකකෙඹ රඵහ කදනු රඵ .ි 

භහයේබක උකෙඹ - කකොු  ජනහධිඳති භන්දියඹ 

භහර්ග ආයේණ ළඩ වන් - නහරන්ද භවහ විදනරඹ 
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5.6  තියය ඳහ්  කේ වඩවිඹ නිර්භහණඹ ිරීභ 
 
―තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි‖ කතොයතුරු, දළන්වීේ, ඳහ්  කත දළනුේ ී භ  වහ ළඩ වන හිිබඵ 

දළනුකෙ ිරීකේ වකතයේහකන් කේ වඩවිඹේ නිර්භහණඹ කයන රී . (www.thirasarapasal.gov.lk) 
කභඹ ජහතික, ඳශහකෙ, කරහඳ වහ ඳහ්  භේ මින් යුේත කව්. කභභඟින් ඳහ්  භේ මින් සියේදු කයනු රඵන 

ක්රිනඹහකහයකේ වධීේණඹ ිරීභ  වළිකව්. එභඟින් තියය ඳහ්  ළඩ වන ක්රී ඹ භේ මින් ඳහ්  

තුශ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  ඳවසු නු ැත. එකභන්භ එේ එේ ඳහ් ටි න ක්රිනඹහකහයකේ, නනකයණඹන් 

හිිබඵ වකන හකෙ ඳහ් ර  ද දළනුකෙබහඹේ රඵහගත වළිනු ැත. 

 

 
06. ආගමික ක යුතු ඒකකඹ 
 
6.1   වළඳින්වීභ 
 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක න ආගමික ක යුතු 
ඒකකඹ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කනුකන් එතුභන් විසියේන් ඉු ිරීභ  නිඹමිත ැති ආගමික ක යුතු 

ේඵන්ධ මලික වී ක යුතු කයි. සියේඹලු ආගේ මලික කකො කගන ඳකෙනු රඵන හකච්ඡහ, උකෙ, 

ඉදිිරීේ ක යුතු ේඵන්ධ කොඹහඵරහ වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කනුකන් වදහශ ේඵන්ධීකයණ 

ක යුතු ඉු කයි. 
 

දළේභ 
සියේඹලු ආගේ කත එකකේ සියේඹ ලහනික කේඹ ඉු ිරීභ වහ උඳකහය සියේදුිරීභ 
 

කභකවය 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කනුකන් ජනහධිඳති කහර්ඹහරකඹන් ඉු විඹ යුතු කහර්ඹඹන් ඉු ිරීභ 
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ප්රමධහන ක්රිනඹහකහයකේ 
 
 දවේ ඹහ්රයහ ළඩ වන් භහසියේක ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

 භසත රාකහ ලහනහයේක භණ්ඩර රැසවීභ ඳළළකෙවීභ 

 ජහතික කේ උකෙක  ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදුිරීභ 

 කඵෞපධ ු පධි භණ්ඩරඹ, කඵෞපධ උඳකපලක බහ ළනි කඵෞපධ හකච්ඡහ ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ 

 හර්ප්ක ඳකෙනු රඵන ප්රමධහන කඳයවළය භාගරනඹන් ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  වබහමටකෙකඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කනුකන් ී ඳනහතයත ඳකෙන 

ආගමික ළඩ වන්ර ේඵන්ධීකයණඹ සියේදුිරීභ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 166  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

2017 ර්ක ී  සියේදුකයන රද ක්රිනඹහකහයකේ ඳවත ඳරිදි කව් 

6.2 දවේ ඹහ්රයහ ධර්භ කපලනහ භහරහ 

 භහඹ දිසත්රිනේකඹ විවහයසථහනඹ 
ාර්ධන 
ක යුතු (රු.) 

ාවිධහන 
ක යුතු 
විඹදභ (රු.) 

මුළු විඹදභ 
(රු.) 

01 ජනහරි කකොශම 
ඳන්නිහි ඇඹ, 
රුේභක්  
විවහයසථහනඹ 

  278,324.00 278,324.00 

  
02 

කඳඵයහරි පුකෙතරභ 
කරුරගසළ, 
කකවයගර 
විවහයසථහනඹ 

221,953.84 606,720.84 828,674.68 

03 භහර්තු කඳොකශොන්නරු 
ටිඟුයේකගොඩ, 
උණගරහ 
විවහයසථහනඹ 

  287,389.00 287,389.00 

04 වප්රිාකඹ්  ත්රින හණහභරඹ 
කන්තක් , කළුන්නහ 
විවහයසථහනඹ 

62,277.55 404,699.95 466,977.50 

05 භළි කෆග් ර 
ග් ගමු, ේ හයභ 
විවහයසථහනඹ 

  50525.00 50525.00 

06 ජුනි කඳොකශොන්නරු 
භළදිරිගිරිඹ, 
 දහකගඹ 
විවහයසථහනඹ 

  245,030.00 245,030.00 

07 ජූලි ගේඳව 
වකෙතනග් ර, හයණ 
විවහයසථහනඹ 

  140,210.00 140,210.00 

08 වකගගසතු කළුතය 
ඵණ්ඩහයගභ, 
උබඹහහිකහයහභ 
විවහයසථහනඹ 

  360,657.50 360,657.50 

09 ළතයතළේඵර් වුනිඹහ 
භඩුකන්ද 
විවහයසථහනඹ 

39,725.00 247,910.00 287,635.00 

10 ඔේකතගඵර් ගේඳව 
ඹ කෙත, පුයහණ 
විවහයසථහනඹ 

380,800.00 835,312.50 1,216,112.50 

11 කනොළේඵර් කකොශම 
නහයහකවේන්හි , 
ධර්භහඹතන 
විවහයසථහනඹ 

  303,451.00 303,451.00 

12 කදළේඵර් කකොශම 
ඵේඵරහි ඇඹ, 
ජියහයහභ 
විවහයසථහනඹ 

443,859.00 718,629.00 1,162,488.00 

එකතු 1,148,615.39 4,478,858.79 5,627,474.18 
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වේ ඹහ්රයහ  - 2017 කදළේඵර්  -  ඵේඵරහි ඇඹ, ජියහයහභ විවහයසථහනඹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  කඳයවළය ක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ 
 
විකලේකඹන් ඳවත ප්රමධහන කඳයවළය්  ැතුළු දි ි කන් වකන හකෙ කඳයවළය ක යුතු ර ේඵන්ධිකයණඹ 

වහ වලන ඳවසුකේ ළඳයීභ ආගමික ක යුතු වාලඹ භගින් සියේදුකකකර්. 
 
 ඓතිවහසියේක භවනුය දශදහ කඳයවළය 
 ශ්රීව ජඹර්ධනපුය කකගේකේ කඳයවළය 
 කඵ් රන්විර කඳයවළය 
 
කභටිී  විකලේකඹන් භවනුය ඓතිවහසියේක ශ්රීව දශදහ කඳයවළය භහතයතිඹ නිු වන් කයමින් න්නස ඳ්රයඹ 

බහයී කේ උකෙක  ාවිධහන ක යුතු භවනුය දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ වහ ේඵන්ධ වී සියේදුකයනු 

රළකේ. එටිී  කභභ උකෙඹ වහ ආයහධනහ ඳ්රය මුද්රිණඹ, ආයහධිතින් ව  ආයහධනහ ිරීභ, විකලේ 

වමුකෙතන් වහ ාරාව ිරීභ, නිකව්දන ක යුතු සියේදුකශ ශිරීවන්ක  කගවීේ ක යුතු වහ වහ කඳයවළකර් 

දේතහ දේන රද ශි් ීවන් කත වතික ඳ්රය ප්රමදහනඹ ිරීභ වහ ව විඹදේර  වලන ප්රමතිඳහදන 

දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහරඹ කත රඵහී භ ළනි ක යුතු සියේදුකයන රී . 

ඓතිවහසියේක දශදහ කඳයවළකර් භහතයති උකෙඹ 
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6.4  වකන හකෙ ේඵන්ධීකයණ ක යුතු 
 
2017 කර්ී  ඳවත ළඩ වන්ර ේඵන්ධීකයණ ක යුතුද කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කයන රී . 
 

 එේකෙ ජහනාන්ක  කේ දින ළභරුේ උකෙඹ 

 7 න කරගක කඵෞපධ මුළු 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ව  කේ කරහඳඹ 

 කඵෞපධහකරගක කේ කරහඳඹ 

 ජනහධිඳති භන්දියක ී  ඳළති ී ඳහලී ළභරුේ උකෙඹ 

 ජහතික කේ උකෙඹ - කෆග් ර, ේ හයභ ශ්රීව වයවකෙත පුයහණ විවහයසථහනඹ 

 තියය යුගඹක කදයක ැයඹුභ කනුකන් සහමීන්ද්රිඹහණන් වන්කේරහ 2000ේ කනුකන් 

ඳළති දහනභඹ හිාකභ 

 හර්ප්ක හිච්න භ්  පූජහ 

 වභයපුය භවහ නිකහක  උඳේඳදහ උකෙඹ 

 රේළසියේඹන් කෙ, වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කෙ කකෙඳතහ නිදවස නතුයස්රැක ී  ඳළති හිරිකෙ 

ඣඡහඹනහ 

 විවිධ ඳශහකෙ ර වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වබහමටන ආගමික උකෙ ේඵන්ධීකයණඹ 

 වඳකෙ වී දහශ විවිධ ප්රමකපලඹන්ටි ළඩවිූද නහඹක සහමීන්ද්රිඹහණන් වන්කේරහක  

වභාගරනඹ උකෙ ේඵන්ධීකයණඹ 

 

ඓතිවහසියේක දශදහ කඳයවළකර් දේතහ දළේව ශි් ීවන් ව  ේභහන ප්රමදහනඹ 
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07. කනකෙ විකලේ ළඩ වන් 
 
ප්රමධහන ජහතික ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වභතය ―ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති‖ වාලඹ භගින් 

2017 කර් කනකෙ විකලේ කහර්ඹඹන්ද ඉු  කයන රී . 
 

7.1 කරහ ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙතිඹේ ේඳහදනඹ ිරීභ 
 
පුයළසියේ ආයේබඹේව කරහ ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙති ඒකකඹ විසියේන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් කත ඉදිරිඳකෙ 

කයන රද කඹගජනහක  වනු ඳහර්ලසකහරී ආඹතනර වබහමටකෙඹ වහ දහඹකකෙඹ ැති  වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් වභහතන භණ්ඩරඹ කත 2017.11.13 දිනළති ― වනුඵපධ බ්නඹ ඳදනේ කයගකෙ 

ශ්රීව රාකහේ ‖ වහ ඳසුිමභ ළකීභ උකදහ ජහතික කරහ - ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙතිඹේ ඵර ගළන්වීභ‖ 
නළභළති වභහතන භණ්ඩර ාකපලඹ කස කය ඉදිරිඳකෙ කයන රී . 
 
එභ ාකපලඹ ේඵන්ධ රද වභහතන භණ්ඩර නායණඹ වනු ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වනුඵපධිත ජහතික 

ාසකෘතික පුනර්බ්නඹ වයමුණු කය ගන්නහ විකලේ කභකවයුේ ඒකකඹේ සථහඳනඹ කය එඹ  වලන 

ඳවසුකේ ළඳයීභ  උඳකදස රඵහ ී  ැත. 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 170  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

එභ ඒකකඹ ඹ කකෙ ඳවත ක්රිනඹහකහයකේ ක්රිනඹහ  නාමින් ඳනා. 

 
1. හයකෙ, ඳරිපූර්ණ වහ නභනශීලී  ජහතික   කරහ ව ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙති කඹගජනහේ 

පුළු්  භත විභසුේ ක්රිනඹහලිඹේ ඔසකේ කකු ේඳකෙ කකො , යජඹ කත ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

2. යහජන කරහ වහ ාසකෘතික ආඹතන වහ විසතයහකෙභක ප්රමතිාසකයණ කඹගජනහ,  

ඳර්ක ණ ක්රිනඹහදහභඹේ ඔසකේ  ඹමින්  ේඳහදනඹ  කකො ,  ේපූර්ණ කයන රද 

ආඹතනික ප්රමතිාසකයණ කඹගජනහලිඹ   යජඹ කත ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

3. යජක  කභන්භ කඳෞපගලික ේකේ්රයක  ආධහය ටිත ජහතික කරහ-ාසකෘතික 

වනුයේණ   වයමුදරේ  භහජ බහය ඳදනභින් සථහඳනඹ ිරීභ. 

4. ශ්රීව රහාික ජනතහක   ාසකෘතික  විඥහණඹ  පුළු්  කය කරහ වහ ාසකෘතිඹ ඔවුන්ක   

කඳෞපගලික වහ භහජ බ්විතක  ප්රමමු සථහනඹක  කගන ඒභ උකදහ වධනහඳනික  වහ 

දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. මී  භගහමී ජහතික කරහ -ාසකෘතික 

ේඳකෙ භධනසථහනඹේ  ආයේබ ිරීභ. 

5. ඳතින වධනහඳන ක්රරභඹ තුශ  විනහයහකෙභක   ාසකෘතික වධනහඳනඹ  ප්රමමු කෙඹ ී භ   

වහ භළදිවකෙ කමින්  ාසකෘතික ලකඹන්  ඩහකෙ වනුඵපධ  වනහගත ඳයපුයේ 

ිමටිිරීභ  දහඹක වීභ. 

6. භහජ හධහයණකෙඹ ව භහජ ඒකහඵපධතහ කභන්භ විඳරිර්තනඹ ව ඹවඳහරනඹ 

උකදහ ාසකෘතික ඳදනභේ  ලකඹන් පුයළසියේ ‗ඹවබ්නඹ‘ හිිබඵ  දළේභේ ශ්රීව රහාික 

භහජඹ  රඵහ ී භ. 

7. කරහ වහ ාසකෘතික ප්රමතිඳකෙති ාර්ධනඹ කභන්භ  ද හණු ආසියේඹහනු  කරහඳක  

ාසකෘතික විනාන්  හිිබඵ කකෙභහ  වශරහ   විඳර්ඹකහයක කරහීවඹ ාසකෘතික 

ාහදඹක  මුරහිරීභ ව යුකනසකකග ආඹතනක  වනුරාවඹ ද ටිත ාසකෘතික 

විනාන් හිිබඵ ද හණු ආසියේඹහතික ප්රමඥහතයතිඹේ   ේභත කය ගළනීභ. 

8. ජහතික ප්රමතිඳකෙති ේඳහදනඹ තුශ කශහකෙභක ප්රමදහනඹන් ව ාසකෘතික ාකව්දනඹන් 

නියතුරු වන්තර්රාවණඹ වීභ වතික  න තකෙකෙඹේ ැති ිරීභ. 

9. ශ්රීව රහාික කරහ කරුහක   ,  කරහකව්  ව කරහ කර්භහන්තඹන්ක   ප්රමතිරඳඹ  ජහතික 

ව ජහතනන්තය ලකඹන් ප්රමර්ධනඹ  ිරීභ   ක යුතු ිරීභ. 

10. ශ්රීව රාකහකව් කභභ ාසකෘතික මුරහිරීභ  ජහතනන්තය වධහනඹ කඹොමු කයහගළනීභ ව 

ජහතනන්තය වකඹගගඹ රඵහගළනීභ.  

11. යුකනසකකග ආඹතනඹ විසියේන් ජහතනන්තය ලකඹන් වනුභත කයන රද ප්රමතිඳකෙනාන් වහ 

ප්රමමිනාන් කකකයටි වධහනඹ කඹොමුකය ජහතික  ලකඹන් උ මත ඳරිදි වනුූලර ක්රිනඹහිරීභ. 

12. භවජන කේහ න්නිකව්දනඹ වහ භහධන හේයතහඹ දියුණු ිරීභ වයමුණු කයගකෙ 

ළඩහිිබකශක  නහඹකකෙඹ ී  භවජන-ටිමතී   භහධන ාසකෘතිඹක  ඳදනභ  දළමීභ. 

 
7.2  ජහතික කඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹේ කස ිරීභ 
 

ජනතහ ක්  ක කඳයමුණ ව ශ්රීව රාකහ කඳොකෙ ප්රමකහලකින්ක  ාගභඹ විසියේන්  ජහතික කඳොකෙ 

ප්රමතිඳකෙතිඹේ ේඳහදනඹ ිරීකේ වයමුණින් ඉදිරිඳකෙ කයන රද කඹගජනහලිඹ ේඵන්ධ වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් රඵහ දුන් උඳකදස ඳරිදි වධනහඳන  වභහතනහාලඹ ැතුළු ඳහර්ලසකරුන්ක  

දහඹකකෙඹ ැති ― ජහතික කඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹ ව එඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ භධනසථහනඹේ හිටිු වීභ‖ 

ඹන භළකඹන් වභහතන භණ්ඩර ාකපලඹේ කකු ේඳකෙ කයන රී . 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 171  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

2011 ර්ක ී  වධනහඳන වභහතනහාලක  විඹ ඳථකඹන් ඉකෙ කයන රද ශ්රීව රාකහ රාන්ථ ාර්ධන 

භණ්ඩරඹ වධනහඳන වභහතනහාලක  විඹ ඳථඹ ඹ කකෙ නළත හිටිු හ එභඟින් එභ ප්රමතිඳකෙතිඹ ක්රිනඹහ  

නළාවීභ  වහ ඊ  වළසියේ විධිවිධහන ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ කභභ වභහතන භණ්ඩර ාකපලක  මලික වයමුණ න 

ඵළවින්, එභ වභහතන භණ්ඩර කකු ේඳත ේඵන්ධකඹන් නිරීේණ රඵහ කදන කර  වධනහඳන 

වභහතනහාලඹ කත දන්හ ඹන රී . ගරු වධනහඳන වභහතනයඹහ විසියේන් ද  කේ ේඵන්ධ විකලේ 

වධහනඹේ කඹොමු කය ැති ඵකෙ, ඒ වනු වධනහඳන වභහතනහාලඹ භගින් මී  වදහශ වභහතන භණ්ඩර 

ාකපලඹක ඉදිරිඳකෙ කයන ඵ දන්හ ැත. ශ්රීව රාකහ රාන්ථ ාර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් කඹගජිත ජහතික 

කඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වකතයේහ කයන ඵ වඳ කත දන්හ ැත. 

 

7.3 ―වකතය සුඹ යකේ විඹ‖ - කෞ න ප්රමර්ධන ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

 

මදනරුන් ප්රමමු  ෘකෙනාඹකව්ී න් ව කරහකරුන් හිරිකකගන් ළදුේරකෙ ― සු දිවි ඳදනභ‖ විසියේන් 

කඵග කනොන කයගග ශේහ ගළනීභ ේඵන්ධකඹන් ඉදිරිඳකෙ කයන රද  කඹගජනහ  හිිබඵ   කෞ න 

කඳගණ ව කපශීඹ මදන  වභහතනහාලඹ භ  හකච්ඡහ කය ක්රිනඹහ  නාන කර  වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභන් විසියේන් උඳකදස රඵහ ී  ැත. 

 

එභ කඹගජනහලිඹ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ කෞ න කඳගණ ව කපශීඹ මදන වභහතනතුභහද වලන 

උඳකපලකකෙඹ ව තහේණික වකඹගගඹ රඵහී භ  එක තහඹ ඳශ කය ැත. 

 

ඒ වනු, කෞ න කඳගණ වහ කපශීඹ මදන වභහතනහාලක  නිරීේණ වහ උඳකදස ඹ කකෙ සු දිවි 

ඳදනභ භඟින් ේඵන්ධීකයණඹ සියේදු කය ― වකතය සුඹ යකේ විඹ ‖ නමින් කඹගජිත කභභ ළඩ වන 

ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ වභහතන භණ්ඩර වනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභ වහ වභහතන භණ්ඩර ාකපලඹේ කේ 

න වි  කස කමින් ඳනා. 

 

7.4  ය  කනුකන් හිිමකදන පුරතිසියේ කඹෞනඹ - තරුණ කවුය - 2017  

 

කපලක  ඉදිරි ාර්ධන ක්රිනඹහලිඹ  කහර්ඹේභ කර දහඹක විඹ වළි නහඹකකෙ චිණහාගලින් ව 

කඳෞරුකෙකඹන් හිරි තරුණ  ඳයපුයේ ිමටි ිරීභ උකදහ ජනහධිඳති ගරු මභත්රී්ඳහර සියේරිකේන 

භළතිතුභහක  ාක් ඳඹේ භත ක්රිනඹහකෙභක ව, ය  කනුකන් හිිමකදන පුරතිසියේ කඹෞනඹ, තරුණ 

කවුකර් භහයේබක උකෙඹ ජනහධිඳතිතුභන්ක  ප්රමධහනකෙකඹන් 2017 භහර්තු 10, 11, 12 ඹන කතදින 

තුශ කඳොකශොන්නරු යහජීමඹ භධන භවහ විදනහරක ී  ඳළළකෙවිණි. කභටිී  විකලේකඹන් භකෙද්රින නිහයණ 

ජහතික ළඩ වන, ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන හිිබඵ තරුණ තරුණිඹන් 3000 ේ ඳභණ 

දළනුකෙ කයන රද වතය ඔවුන් තුශ කඳෞරුකෙඹ, කණ්ඩහඹේ වළඟීේ ව නහඹකකෙඹ ඉවශ නළාවීභ  

ක්රිනඹහකහයකේ රැේ ාවිධහනඹ කයන රී . එකේභ ඔවුන්  වනහගත ෘකෙනාන් / රැිඹහ වසථහ රඵහ 

ගළනීභ වහ විවිධ ආඹතන භගින් භගකඳන්වීභ වහ උඳකපලන කේහ රඵහ කදන රී . 

13 - CM 26894  



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 172  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වනු 
වාකඹ දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 

1 2017.01.02  හගඩු නිහයණ ක යුතු කනුකන් සියේදුකයන ක්රිනඹහකහයකේ 
හිිබඵ හකච්ඡහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

2 2017.01.02 උතුරු නළකගනටිය ැතුලු දිසත්රිනේක රැේ නිකඹගජනඹ න 
ඳරිදි විවහයසථහන 146 ේ වහ විවහයහධහය රඵහී භ ආගමික 

3 2017.01.05 තරුණ කවුය - කඳොකශොන්නරු හිිබඵ හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

4 2017.01.09 භකෙද්රින බහවිතඹ  ැේඵළටිවන් පුනරුකෙථහඳනඹ ිරීභ 
හිිබඵ හකච්ඡහ භකෙද්රින නිහයණඹ 

5 2017.01.13 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ තියය ඳහ්  

6 2017.01.13 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ භහධන කච්ඡහ තියය ඳහ්  

7 2017.01.16 ඉන්දිඹහකව් කකෙනි වර්ඵ්  ආඹතනක  නිකඹගජිතින් භග 
ජර හිරිඳවදු ඹන්්රය හිිබඵ ඳළති හකච්ඡහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

8 2017.01.16 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ තියය ඳහ්  

9 2017.01.16 කඳොකශොන්නරු තරුණ කවුය හිිබඵ හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

10 2017.01.19 තියය ඳහ්  ළඩ වකනටි ප්රමගතිඹ හිිබඵ භහකරගනන 
රැසවීභ තියය ඳහ්  

11 2017.01.20 කඳොකශොන්නරු තරුණ කවුය හිිබඵ හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

12 2017.01.23 නහයහකවේන්හි  වබඹහයහභඹ වියන ටි ඇහිිබභ වන්කේක  
කන්්රය ප්රමතිසමහඳනඹ ව නියහයණ හිාකභ ආගමික 

13 2017.01.23 කඳොකශොන්නරු තරුණ කවුය හිිබඵ හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

14 2017.01.24 ඳරිය ායේණ නහඳෘති හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

15 2017.01.26 ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ භඟින් ක්රිනඹහකෙභක 
විකලේ නහඳෘනාන්ර  වදහශ ප්රමගතිඹ විභහ ඵළලීකේ රැසවීභ. ප්රමගති භහකරගනන 

16 2017.01.28 දුේකකොශ ගහ ඳහරනඹ හිිබඵ හකච්ඡහ භකෙද්රින නිහයණඹ 
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වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 

17 2017.01.29 දුේකකොශ ගහ ඳහරනඹ හිිබඵ හකච්ඡහ භකෙද්රින නිහයණඹ 

18 2017.01.30 වරිත කපලචිණ වයමුදර හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

19 2017.01.30 ජනහධිඳති වධනහඳනික ශිනකෙ ක්රරභඹ හිිබඵ හකච්ඡහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

20 2017.01.31 ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  ප්රමගති භහකරගනනඹ ප්රමගති භහකරගනන 

21 2017.02.01 
ගරුවජිකෙ ීව. කඳකර්යහ නිකඹගජන ැභතිතුභහ භ  ාර්ධන 
වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ භඟින් ක්රිනඹහකෙභක කයනු රඵන 
ජහතික ළඩ වන් හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

22 2017.02.06 
 හගඩුකයගග නිහයණඹ හිිබඵ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් 
සියේදු ිරීභ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

23 2017.02.06 නහඳෘති වධනේකරුන් භ  හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

24 2017.02.08  නිජ කළීවේ වහ ඳවකෙිමේ කගොඩිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

25 2017.02.09 
පුනරුදඹ ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වකන් ප්රමගතිඹ 
හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

26 2017.02.09 
කකොශම නගය වරාකයණඹ වහ ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතනර 
කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

27 2017.02.09 ප්රමතිඳහදන රඵහදුන් ආඹතන භග ප්රමගති භහකරගනනඹ ප්රමගති භහකරගනන 

28 2017.02.13 ජරකඳගක ප්රමකපල ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

29 2017.02.13 නක් ස ඉඩේ වකෙඳකෙ කය ගළනීභ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

30 2017.02.15 
දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 

31 2017.02.16 
ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

32 2017.02.16 
එේකෙ ජහනාන්ක  ජහතනන්තය කේ දින උකශර  
භගහමී කේ ළයසියේලි සියේදුිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

ආගමික 

33 2017.02.17  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ ප්රමගතිඹ ඳරිේහ ිරීභ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

34 2017.02.21 
තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ චිරුරුන් දළනුකෙ 
ිරීකේ ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ 

තියය ඳහ්  

35 2017.02.27 කඳොකශොන්නරු තරුණ කවුය හිිබඵ හකච්ඡහ කනකෙ විකලේ 

36 2017.03.05 
දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 

37 2017.03.10 
කකොශම වහ තදහන්න ප්රමකපලර කශ කශභනහකයණඹ 
විධිභකෙ ිරීභ හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 
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38 2017.03.22 
භසත රාකහ ලහනහයේක භණ්ඩරක  ප්රමගති භහකරගනන 
රැසවීභ  

ආගමික 

39 2017.03.30 
දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 

40 2017.04.03 ජරකඳගක ප්රමකපල ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

41 2017.04.04 
ජනහධිඳති කඵෞපධ පුනරුද වයමුදර වහ වනුරාහවක බතුන් 
භ  ඳළති හකච්ඡහ 

ආගමික 

42 2017.04.04 කඵෞපධහකරගක කේ කරහඳක  ළයසියේලි හිිබඵ හකච්ඡහ ආගමික 

43 2017.04.06 ජරකඳගක ප්රමකපල ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

44 2017.04.06 
ඵදු් ර දිසත්රිනේකක  යේප්ත ගළේ ිරීභ ේඵන්ධ 
හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

45 2017.04.06 
―දරුන්සුයිමු‖ ජහතික ළඩ වකන් ක්රිනඹහකහයකේ තියය 
ඳහ්  තුශද ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

තියය ඳහ්  

46 2017.04.20 
යුධවමුදහ කභකවයුේ භළදිරික  නිරධහරින් වහ ව භකෙද්රින 
නිහයණ  පුහුණු ළඩමුළු 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

47 2017.04.21 
දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 

48 2017.04.25 
යුධවමුදහ කභකවයුේ භළදිරික  නිරධහරින් වහ ව භකෙද්රින 
නිහයණ පුහුණු ළඩමුළු 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

49 2017.05.02 සියේවි්  ආයේක කදඳහර්තකේන්තුකව් නිරධහරින් පුහුණු ිරීභ භකෙද්රින නිහයණඹ 

50 2017.05.03 
ජහතික ශින ඵ  කණ්ඩහඹභ, යතු  හරු ාගභඹ වහ 
ඵහරදේ වමු 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

51 2017.05.03 
පුසකකොශකඳොකෙ ායේණඹ හිිබඵ නිලස මත 
ළඩහිිබකශේ කස ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

52 2017.05.04 
ව්නිඹහ කඵගගසළ ජනඳදක  ජනතහක  බ්න 
තකෙකෙඹ ඉවශ නළාවීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

53 2017.05.08 
ත්රින හණහභර දිසත්රිනේකක  වබ්වි කඵ් රන්ක  කන කළනීභ 
වහ ප්රමහවනඹ ේඵන්ධ ගළ ලු 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

54 2017.05.08 
ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  ජහතික ළඩ වන්ර 
ප්රමගති භහකරගනන රැසවීභ 

ප්රමගති භහකරගනන 

55 2017.05.15 
කපශීඹ  හඩහ ඳරිභහණ ජරවිදුලි ඵර ේකේ්රයක  ඳකෙනහ 
ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 175  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

56 2017.05.15 
ඳරිය මිතුරු සියේරිඳහ භඹ ළඩ වන ප්රමගති භහකරගනන 
රැසවීභ 

ඳරිය ායේණඹ 

57 2017.05.15 
Rajini’s Aqua GOD භහගභ විසියේන් වඳුන්හ කදන රද ප්රමති 
ආශ්රධළතිකයණ ජර ඳපධති හිිබඵ හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

58 2017.05.16 කඩාචි උදුය හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

59 2017.05.25 

 හගඩුකයගග නිහයණඹ හිිබඵ භවජනඹහ දළනුකෙ ිරීකේ 
ප්රමනහයණ දළන්වීේ ළකීභ හිිබඵ ශ්රීව රාකහ චින් විදුලි 
ාසථහකව් නිකඹගජිතඹන් වහ මදන ාජඹ කවිඹන්තුඩු 
භවතහ භ  ඳළති හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

60 2017.05.29 
ජනභහධනකව්ී න් වහ ආනහයධර්භ ඳපධතිඹේ ළකීභ 
හිිබඵ හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 

61 2017.05.30 ජරකඳගක ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

62 2017.05.31  හඩහජර විදුලි ඵරහගහය හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

63 2017.05.31 වන්තර් ආගමික උඳකපලක භණ්ඩර විකලේ හකච්ඡහ ආගමික 

64 2017.06.01 
ජහතික ළඩ වන්ර ප්රමගති භහකරගනනඹ හිිබඵ විකලේ 
හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

65 2017.06.02 ජරකඳගක ායේණඹ හිිබඵ ළඩ වන ඳරිය ායේණඹ 

66 2017.06.05 

ආඵහධිත පුපගරින් ව ළඩිටි ඇඹන් විඵර ගළන්වීභ වහ 
සුඵහධනඹ කනුකන් දළන  කයනු රඵන ළඩ වන් ව 
තදුය කෙ ඔවුන් විඵර ගළන්වීභ වහ ගතයුතු ඉදිරි 
ක්රිනඹහභහර්ග හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

67 2017.06.06 
චීන යජක  ආධහය භත ඉදිකකකයන  හගඩු කයගවර හිිබඵ 
වකඵගධතහ ගිවිසුභ වකෙන් ිරීභ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

68 2017.06.06 
ජහතික ාසකෘතික වහ කරහ ප්රමතිඳකෙතිඹේ කස ිරීභ හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

69 2017.06.07 ඉකරේකොොනික වඳද්රින කශභනහකයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

70 2017.06.15 
න කශ කශභනහකයණ ක්රරභකව්දඹේ වඳුන්හ ී භ හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

71 2017.06.15 
 හගඩුකයගමටන් වහ ජහතික  හගඩු වයමුදලින් දේන 
දහඹකකෙඹ පුළු්  ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

72 2017.06.16 
රාහමීඹ භකෙද්රින නිහයණ ළඩ වන් හිිබඵ විකලේ 
හකච්ඡහ 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 176  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

73 2017.06.19 භකෙද්රින නිහයණඹ වහ කළකඩේ නිරධහරින් පුහුණු ිරීභ භකෙද්රින නිහයණඹ 

74 2017.06.22 
 හගඩුකයගග නිහයණඹ හිිබඵ ප්රමනහයක දළන්වීේ කස ිරිභ 
ේඵන්ධ මදන ාජඹ කවිඹන්තුඩු භවතහ වහ ශ්රීව රාකහ 
චින් විදුලි ාසථහකව් නිකඹගජිතින් භ  ඳළති හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

75 2017.06.22 වන්තර් ආගමික උඳකපලක භණ්ඩර හකච්ඡහ ආගමික 

76 2017.07.04 
 හගඩු කයගමටන් වහ සුබහධන ළඩ වනේ ක්රිනඹහකෙභක 
ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

77 2017.07.06 දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන දරුන් සුයේණඹ 

78 2017.07.07 ජහතික කඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹේ ේඳහදනඹ ිරීකේ ළඩමුළු කනකෙ විකලේ 

79 2017.07.07 
භවහූදඳාලඹ ඉාග්රිපසියේ බහහ  ඳරිර්තනඹ ිරීකේ නහඳෘති 
කඹගජනහ හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

80 2017.07.11 
උතුරු ඳශහකෙ නහඳෘති වධනේකරුන් දළනුකෙ ිරීකේ 
ළඩ වන 

ඳරිය ායේණඹ 

81 2017.07.17 
ජහතික ළඩ වන් හිිබඵ  ජනහධිඳති ක් කේතුභහ භ  
ඳළති හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

82 2017.07.20 වන්තර් ආගමික උඳකපලන භණ්ඩර හකච්ඡහ ආගමික 

83 2017.07.20 ජහතිකකඳොකෙ ප්රමතිඳකෙතිඹේ ේඳහදනඹ ිරීකේ ළඩමුළු කනකෙ විකලේ 

84 2017.07.24 
කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේකක  ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතනඹන්ටි 
කශ කශභනහකයණඹ විධිභකෙ ිරීභ 

ඳරිය ායේණඹ 

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 

85 2017.07.31 
ජහතික ළඩ වන් භඟින් 2017 කර් රඵහ දුන් 
ප්රමතිඳහදනර  මරන වහ කබෞතික ප්රමගතිඹ හිිබඵ හකච්ඡහ 

ප්රමගති භහකරගනන 

86 2017.08.01 භහජවහ භහනසියේක ු පධි ඉකගනීභ හිිබඵ හකච්ඡහ දරුන් සුයේණඹ 

87 2017.08.03 
කඳොකශොන්නරු දිසත්රිනේකක  කශ කශභනහකයණඹ 
විධිභකෙිරීභ ව කහඵනික කඳොකවොය නිසඳහදනහගහයඹ 
හිටිු වීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

88 2017.08.11 
හිවිතුරු සියේරිඳහ භඹ ළඩ වන ප්රමගතිඹ භහකරගනනඹ - 
නුයඑිබඹ දිසත්රිනේකඹ 

ඳරිය ායේණඹ 

89 2017.08.14 ගෘවසථ හයු කශභනහකයණඹ ඳරිය ායේණඹ 

90 2017.08.14 
ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  ඉදිරි ක යුතු ේඵන්ධ 
විකලේ කහර්ඹ භණ්ඩර රැසවීභ 

කනකෙ විකලේ 

91 2017.08.15 
කකොශම ජහතනන්තය කඳොකෙ ප්රමදර්ලනක  කඳොලිනාන් බහවිතඹ 
වභ ිරීභ හිිබඵ ශ්රීව රාකහ කඳොකෙ ප්රමකහලකින්ක  ාගභඹ 
භග ඳළති හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 



කහර්ඹ හධන හර්තහ 2017 

 177  ජනහ ධි ඳ ති  කහ ර් ඹහ රඹ ,  කකො ශ ම  0 1  

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 

92 2017.08.16 ජහතික රුේ කයගඳණ භහඹ හිිබඵද මලික හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

93 2017.08.17 විගණනඹ වහ කශභනහකයණඹ හිිබඵ රැසවීභ කනකෙ විකලේ 

94 2017.08.18 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිලිඵ හකච්ඡහ. තියය ඳහ්  

95 2017.08.24 
වන්තයහගමික උඳකපලක භණ්ඩරක  ප්රමකහලන වහ භහධන 
බහවිතඹ හිිබඵ වනු කමිු  හකච්ඡහ 

ආගමික 

96 2017.08.28 
කකොශම ජහතනන්තය කඳොකෙ ප්රමදර්ලනක  කඳොලිනාන් බහවිතඹ 
වභ ිරීභ හිිබඵ ශ්රීව රාකහ කඳොකෙ ප්රමකහලකින්ක  ාගභඹ 
භග ඳළති හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

97 
2017.08.28/
29 

දුේකකොශ ගහ ඳහරනඹ හිිබඵ හකච්ඡහ භකෙද්රින නිහයණඹ 

98 2017.08.30 පුනරුදඹ ප්රමගති භහකරගනනඹ ඳරිය ායේණඹ 

99 2017.08.30  හගඩු කයගමටන් හිිබඵ දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

100 2017.08.30 
 හගඩු කයගමට ඳවු්  සුබහධනඹ වහ ගතවළි ක්රිනඹහභහර්ග 
කොඹහ ඵළලීකේ ඳර්ක ණ හර්තහ හිිබඵ පූර් හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

101 2017.09.11 
ශකව් ග  යේප්තඹ ාර්ධනඹ ිරීභ කදන වදිඹය හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

102 2017.09.19  හගඩු කයගග නිහයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ  හගඩු කයගග නිහයණඹ 

103 2017.09.19 
 හගඩු කයගග නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹහධන ඵරකහඹ 
ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක නහඳෘනාන් හිිබඵ ප්රමගති හභහකරගනන 
රැසවීභ. 

ප්රමගති භහකරගනන 

104 2017.09.21 කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

105 2017.09.25 
ජරකඳගක ප්රමකපල ායේණ වහ නකයගඳහ රුේ කයගඳණ 
ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

106 2017.09.27 
ශ්රීව රාකහකව් න ළසභ 1% ින් ළඩිිරීකේ නිඹමු නහඳෘතිඹ 
හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

107 2017.10.03 
ත්රින හණහභර දිසත්රිනේකක  වබ්වි කඵ් රන්ක  කන කළණීභ 
ේඵන්ධ ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

108 2017.10.03 ගේඳව දිසත්රිනේ කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

109 2017.10.04 
කපශීඹ  හඩහ ඳරිභහණ ජරවිදුලි ඵර ේකේ්රයක  ඳකෙනහ 
ගළ ලු හිිබඵ හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

110 2017.10.07 වන්තර් ආගමික උඳකපලක බහ - විකලේ හකච්ඡහ ආගමික 

111 2017.10.09 
ආඵහධිත දරුන් සියේ ඇන ඳහ්  වහ ප්රමකව්ල භහර්ග ඉදිිරීභ 
හිිබඵ හකච්ඡහ 

දරුන් සුයේණඹ 
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112 2017.10.12 දරුන්ක  කඳෞරුකෙ ාර්ධන ළඩ වන දරුන් සුයේණඹ 

113 2017.10.19 තියය ඳහ්  ප්රමගති භහකරගනනඹ තියය ඳහ්  

114 2017.10.19 ප්රමගති භහකරගනන රැසවීභ ප්රමගති භහකරගනන 

115 2017.10.22 
දුේකකොශ නිහයණඹ හිිබඵ චින් වමුදහ නිරධහරීන් දළනුකෙ 
ිරීකේ ළඩමුළු 

භකෙද්රින නිහයණඹ 

116 2017.10.24 
 හගඩු කයගමට ඳවු්  සුඵහධනඹ වහ ගත වළි ක්රිනඹහභහර්ග 
හිලිඵ හකච්ඡහ. 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

117 2017.10.24 
ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  ළඩ වන් හිිබඵ 
භහධන වාලඹ භග හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

118 2017.10.26 ප්රමතිඳහදන රඵහදුන් ආඹතන භග ප්රමගති භහකරගනනඹ ප්රමගති භහකරගනන 

119 2017.10.27 චින් වමුදහ නිරධහරීන් වහ භකෙද්රින නිහයණ ළඩමුළු භකෙද්රින නිහයණඹ 

120 2017.10.27 7 න කරගක කඵෞපධ මුළු හිිබඵ පූර් හකච්ඡහ ආගමික 

121 2017.10.30 ප්රමගතිභහකරගනන රැසවීභ - නහඳෘති වධනේකරුන් භග ප්රමගති භහකරගනන 

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 

122 2017.11.02 ගේඳව දිසත්රිනේ කශ කශභනහකයණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

123 2017.11.16 
ඉන්දිඹහකව් කකෙනි වර්ඵ්  ආඹතනක  නිකඹගජිතින් භග 
ජර හිරිඳවදු ඹන්්රය හිිබඵ ඳළති හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

124 2017.11.20 ප්රමතිඳහදන රඵහදුන් ආඹතන භග ප්රමගති භහකරගනනඹ ප්රමගති භහකරගනන 

125 2017.11.23 
ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වකන් භහධන ළඩ වන් 
ේඵන්ධකඹන් රඳහටිනි ාසථහ භග හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

126 2017.11.23 
ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලක  භහණ්ඩලික 
නිරධහරින්ක  රැසවීභ 

ප්රමගති භහකරගනන 

127 2017.11.28 
ගේඳව දිසත්රිනේ කශ කශභනහකයණඹ විධිභකෙ ිරීභ හිිබඵ 
රැසවීභ 

ඳරිය ායේණඹ 

128 2017.11.28 
ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වකන් භහධන ළඩ වන් 
ේඵන්ධකඹන් රඳහටිනි ාසථහ භ  හකච්ඡහ 

ඳරිය ායේණඹ 

129 2017.11.29 හගයඹ වහ කයශ ායේණඹ හිිබඵ හකච්ඡහ ඳරිය ායේණඹ 

130 2017.11.29 
හිරිකන් වධනහඳනඹ වහ කේ ව පුු  රඵහ ී කේ 
උකෙඹ හිිබඵ විකලේ හකච්ඡහ 

ආගමික 

131 2017.11.29 
―1818 ඌ කළරැ් ක්  කදසියේඹස ළභරුභ‖ ඳරිාහදඹ 
වහ ව නහඳෘති කඹගජනහලිඹ හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 
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132 2017.12.04 
කඳොකශොන්නරු තරුණ කවුය හිිබඵ ඳසු විඳයේ 
හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

133 2017.12.05 කඳොලිනාන් තයරහස ඇේ බහවිතඹ වභ ිරීභ හිිබඵ ළඩ වන ඳරිය ායේණඹ 

134 2017.12.05 ශ්රීව දශදහ භහිබගහකව් යන් ආක් ඳ හිිබඵ පූර් හකච්ඡහ ආගමික 

135 2017.12.08 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ රැසවීභ තියය ඳහ්  

136 2017.12.11 
සියේඹලුභ ආඹතනර ප්රමතිඳහදන රඵහ දුන් නහඳෘතිර ප්රමගති 
භහකරගනන රැසවීභ 

ප්රමගති භහකරගනන 

137 2017.12.20 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ රැසවීභ තියය ඳහ්  

138 2017.12.20 
ජඳහනක  Fuji Innovation ආඹතනඹ භඟින් ඳරිතනහග 
ිරීභ  නිඹමිත ජර ඳපධති ේඵන්ධ හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

139 2017.12.22 
―වකතය සුඹ යකේ විඹ ‖  ප්රමජහ කෞ න ප්රමර්ධන ළඩ වන 
ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

කනකෙ විකලේ 

140 2017.12.27 ගේඳව දිසත්රිනේ කර  කශභනහකයණඹ හිිබඵ රැසවීභ ඳරිය ායේණඹ 

141 2017.12.27 

  
―තියය ඳහ්  ළඩ වන‖ -  හගඩු කයගග වහ කඵග 
කනොන කයගග නිහයණ ජහතික ළඩ වන ඹ කකෙ ෆභ 
ඳහරකභ බහවිතහ කයනු රඵන ඳහනීඹ ජරකඹටි 
චිණහකෙභකබහඹ තවවුරු කයගළනීභ හිිබඵ හකච්ඡහ 

තියය ඳහ්  

142 2017.12.28 

ශ්රීව රාකහ රඳහටිනි ාසථහ ක්රිනඹහ  නාන ―ඳරිසකභන් 
ගිටින් එන්න‖ භහර්ග ආයේහ හිිබඵ ළඩ වන වහ 
ඒකහඵපධ ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහරඹ වධනහඳන 
වභහතනහාලඹ වහ එේ ක්රිනඹහ  න න තියය ඳහ්  
ළඩ වන - දරුන් සුයිමු ජහතික ළඩ වන ක්රිනඹහ  
නළඟීභ හිලිඵ මලික හකච්ඡහ 

තියය ඳහ්  

143 2017.12.28 
2018 ර්ක  වඹළඹ ප්රමතිඳහදන කඹොදහගන්නහ ආකහයඹ 
හිිබඵ හකච්ඡහ 

ප්රමගති භහකරගනන 

144 2017.12.28 
නිදන්ගත  හගඩු කයගග නිහයණඹ වහ කපශීඹ ප්රමතිකහය 
ප්රමර්ධන ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ 

 හගඩු කයගග නිහයණඹ 

145 2017.12.28 

තියය ඳහ්  ළඩ වන ඹ කකෙ  හගඩු කයගග වහ කඵග 
කනොන කයගග නිහයණඹ ේඵන්ධකඹන් ළඩ වන් 
ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ වහ ක්රරභකව්දඹේ කස ිරීභ හිිබඵ 
හකච්ඡහ 

තියය ඳහ්  

146 2017.12.29 තියය ඳහ්  ළඩ වන හිිබඵ හකච්ඡහ තියය ඳහ්  

වනු 
වාකඹ 

දිනඹ රැසවීභ / හකච්ඡහ ේකේ්රයඹ 
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ජනහධිඳති වයමුදර 
 

වළඳින්වීභ 
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ැතුළු ඳහරක භණ්ඩරක   ප්රමතිඳකෙතිභඹ නායණ භත ජනහධිඳති ක් කේ ැතුලු 

ජනහධිඳති වයමුදක්  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විසියේන් ශ්රීව රාකහකව් පුයළසියේඹන්  මදන ප්රමතිකහය රඵහගළනීභ 

වහ මරනහධහය රඵහී භ, සුදුසුකේ පුයහ ැති වඩු ආදහඹේරහභී ඳවු් ර දරුන්  ව.කඳො.. (උස 

කඳශ) වළදෆරීභ වහ මරනහධහය රඵහී භ වහ කනකෙ නහඳෘති වහ ද මරනහධහය හිරිනළකේ. එකභන්භ 

ාර්ධන කරොතරැි භණ්ඩරකඹන් රළකඵන ආදහඹකභන් 50% ක මුදරේ භවකඳොශ උස වධනහඳන 

ශිනකෙ බහය වයමුදර කත රඵහී භද ජනහධිඳති වයමුදක්  කහර්ඹබහයඹ .ි 

 

ජනහධිඳති වයමුදක්  වයමුණු 
 

1. දරිද්රිතහඹ  වන ළරීභ  

2. වධනහඳනඹ කවග ඥහණඹ ර්ධනඹ ිරීභ  

3. ආගේ නාහලීභ වහ දහඹකකෙඹ රඵහී භ  

4. ජහතිඹ කනුකන් කේඹේ කය ැති තළනළකෙතන්  ප්රමදහනඹන් ිරීභ  

5. ජනහධිඳතියඹහක  වහ ඳහරක භණ්ඩරක  භතඹ වනු භවජනතහක  සුබ සියේපධිඹ 

උකදහ කහර්ඹඹන් ඉු ිරීභ 

 

2017 ර්ක  හේහකෙ කයගළනීේ 
 

1. 2017 ර්ක ී  ජනහධිඳති වයමුදක්  ැසතකේන්තුගත ආදහඹභ කර ාර්ධන 

කරොතරැි භණ්ඩරකඹන් රුහිඹ්  මිලිඹන 2500 ේ ඵරහකඳොකයොකෙතු විඹ. නමුකෙ කපශීඹ 

ආදහඹේ කකොභහරිස කදඳහර්තකේන්තු භඟින් ාර්ධන කරොතරැි භණ්ඩරකඹන් 

2001-2009 කහරඹ  වදහශ ටි  ඵදු ලකඹන් රුහිඹ්  මිලිඹන 1807ේ 2017 ර්ඹ 

වන් න වි  ේපූර්ණකඹන්භ වඹ කය ගළනීභ කවේතුකන් කභභ වකතයේප්ත මුදර 

රඵහ ගළනීභ  කනොවළි ව වතය එභ මුදලින් රුහිඹ්  මිලිඹන 346.54ේ ඳභණේ 

රළු ණි. කේ කවේතුකන් ජනහධිඳති වයමුදකරන් කකකයන ප්රමදහනඹන් වභ භේ මින්කෙ 

ඳකෙහ කගන ඹහභ වහ වාක වභඳ/17/1226/701/015 දයන වභහතන භණ්ඩර 

ාකපලඹ භඟින් රුහිඹ්  මිලිඹන 1000 ක මුදරේ වනුභත කයන රී . 

ආදහඹභ රළු ණු ආකහයඹ මුදර (රුහිඹ්  
මිලිඹන) 

ාර්ධන කරොතරැි භණ්ඩරකඹන්              346.54 

කඳොලී ආදහඹභ වහ ඳරිතනහග                88.09 

සථහය තළන්ඳතු ඉකෙ කය ගළනීේ වහ කනකෙ රළබීේ              569.44 

ජනහධිඳති වයමුදර තු තිබූ මුද්                   6.44 

වභහතන භණ්ඩර ාකපලඹ භඟින් රළු ණු මුද්               775.00 

එකතු            1785.51 
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2. මදනික ඳළමිකණන විලහර කේහරහභීන් ප්රමභහණඹ  වහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ  ප්රමභහණකෙ 

ඉඩ ඳවසුකේ කනොභළතිවීභ කවේතුකන් දළන  ජනහධිඳති වයමුද්  කහර්ඹහර ඳකෙහ 

කගන ඹන කර්ණුකහ කගොඩනළගි් ක්  1 න භවක්  කකො ේ රඵහකගන ගිණුේ 

ඒකකඹ එටි සථහඳනඹ ිරීභ  
 

3. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  පරදහිතහ ප්රමර්ධන ළඩ වන  භගහමී ජනහධිඳති වයමුද්  

වාලක  
 මදනහධහය රඵහී කේ ඒකකඹ 

 ශිනකෙ ඒකකඹ   

 ගිණුේ ඒකකඹ  

 
වහ විධිභකෙ කහර්ඹහර හිරි ළකළසභේ ළරසුේ කය, න ළඩ කේ වහ පුු  රඵහගළනීභ, කේහරහභීන් 

වහ වලන ඳවසුකේ ළඩි දියුණු ිරීභ  
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4. ජනහධිඳති වයමුදක්  කේ වඩවිඹ ඹහකෙකහලීන කතොයතුරු ටිත නළත කස 

ිරීභ 

 

5. ජනහධිඳති වයමුද්  වාලක  ක යුතු ඳරිගණකගත සඹාකයණ ක්රිනඹහලිඹේ ඹ කකෙ 

සියේදුන ඵළවින් එභ ඳපධතික  ඳතින වඩුඳහඩු කස ිරීභ වහ වලන කබෞතික 

ේඳකෙ ඳඹහ ගළනීභ වහ කතොයතුරු තහේණඹ හිිබඵ විකලේඥ දළනුභ ටිත 

භහන ේඳකෙ පුයහ ගළනීභ 
 

6. ව.කඳො.. (හ.කඳශ) භකෙ ව.කඳො.. (උස කඳශ) වදහයන සියේසුන්ව  ජනහධිඳති 

වයමුදකරන් රඵහකදන ශිනහධහයඹ  වදහශ සියේඹලුභ හරික කගහ වන් ිරීභ 

 

7. ජනහධිඳති වයමුදක්  කහර්ඹ භණ්ඩරක  පුපගර ාර්ධනඹ උකදහ ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරක  භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලඹ භගින් ාවිධහනඹ කයන රද ඳවත 

වන් පුහුණු ඳහමභහරහ වහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ කඹොමු ිරීභ 
 

 ෘකෙනාඹ දියුණු  උඳකහරී න ආතති කශභනහකයණ ක්රරභකව්ද ේඵන්ධ 

ළඩමුළු 

 භසථ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ පරදහිතහ ළඩ මුළු 

 පරදහයී යහජන කේඹේ වහ හර්ථක කඳෞපගලික බ්විතඹේ උකදහ 

ධනහකෙභක  මන්තනඹ ළඩ වන 

 නිකයගමටභකෙ දිචි බ්විතඹේ  වහ නිළයදි ආවහය පුරුදු හිිබඵ දළනුකෙ 

ිරීකේ ළඩමුළු 

 මිකරගදහ ආඹතනඹ භඟින් ඳකෙන පුහුණු ඳහමභහරහ - Formal Letter 

Writing Skills  

 නිපුණතහ ාර්ධන වහ ෘකෙනාඹ පුහුණු වභහතනහාලඹ භඟින් ාවිධහනඹ කශ 

කහර්ඹහර උඳකයණ හිිබඵ ඳහරනඹ හිිබඵ ළඩමුළු 

 

8. ජනහධිඳති වයමුදක්  මදනහධහය රඵහී ේ පු ළු්  ිරීභ 

 

ජනහධිඳති වයමුදක්  මදනහධහය රඵහකදන කයගගහඵහධ ප්රමභහණඹ ළඩි ිරීභ වහ එේ එේ කයගගහඵහධ 

වහ රඵහකදන මුරනහධහය ප්රමභහණඹ ාකලගධනඹ ිරීභ  

 

 ගිරන්-කඵකර් සියේන්කෝගේ (Guillain-Barre Syndrome) 

 වඳසභහයඹ වහ ව ළකෙකභ  (Epilepsy surgery) 
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2017 ර්ක ී  ජනහධිඳති වයමුදක්  විඹදභ 

කයගවර කයගගඹ 

1. ලීන්ස කයගවර, යහගභ රුධිය කහන්දුකයණ ප්රමතිකහයඹ 

2. වකතයේහ කයගවර, භවයගභ ැ මිදුළු ඵපධ ිරීකේ ළකෙකභ  කඳය සියේදු කයන 
ඳරීේණ වහ 

3. රාකහ කයගවර, නහයහකවේන්හි  ැ මිදුළු ඵපධ ිරීකේ ළකෙකභ 

4. බ්ර්වුන්ස කයගවර, යහගභ රුධිය කහන්දුකයණ ප්රමතිකහයඹ 

5. නහවින්න කභඩිකකඹහ කයගවර, භවයගභ උ හ්  / දණටිස / උයස න්ධි ඵපධ ිරීකේ ළකෙකභ 
වහ 
කකොඳු ැ  කඳශ කතයීවභ වහ සියේදු කයන ළකෙකභ 

කහර්ඹඹ             මුදර (රුහිඹ්  මිලිඹන) 

මදනහධහය වහ                      1357.50 

වධනහඳන වහ ශිනකෙ වහ                        172.16 

සුබ හධන ක යුතු වහ                            7.95 

ආගමික ක යුතු වහ                            0.05 

ාසකෘතික ක යුතු වහ                             3.40 

කරහ ක යුතු වහ                             1.00 

භවකඳොර උස වධනහඳන ශිනකෙ වයමුදර                                   - 

එකතු                       1542.06 

9. ජනහධිඳති වයමුදක්  මදනහධහය රඵහී භ වහ න කයගව්  ලිඹහඳදිා ම ිරීභ 
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ජනහධිඳති වයමුදර තු මුද්  යහජන ඵළා හර සථහය තළන්ඳතු වහ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුේකයර 
ආකඹගජනඹ කය ැත. 
 

 වන : ඉවත දේහ ැති ා නහකෙභක කතොයතුරු දළන  විගණනඹ කයමින් ඳනා. 
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භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ  
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත  කඹොමුන සියේඹලුභ භවජන ගළ ලු වහ ඉ් ලීේ කභන්භ යහජන කේක ගළ ලු 
වහ ඉ් ලීේ වදහශ වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු වහ යහජන ආඹතනර  කඹොමු කය කඩිනේ වන ළරීභ 
වහ ක්රිනඹහකෙභක වීභ. 
 

ප්රමධහන වයමුණු 
 

01. තෆඳළර, දුයකථන ැභතුේ, විදපකෙ තළඳෆර, ෂළේස භගින් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත  ඉදිරිඳකෙ 
න විවිධ සරඳක  භවජන ඉ් ලීේ වහ කඩිනේ ප්රමතිනහය රඵහකදමින් ―ජනඳති  ිඹන්න‖ 
ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 

 
02. භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ  ෘජු ඳළමිකණන භවජනතහ  කඩිනේ ප්රමතිනහය රඵහී භ තුිබන් 
 ගළ ලු විී භ  ක යුතු ිරීභ. 
 
03. භවජන උපකඝගණරී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  රඵහකදන ාකපල කර රඵහකදන භවජන 
 ගළ ලු වහ විඳුේ රඵහී භ  යහජන ආඹතනර  කඹොමු කය කඩිනේ ප්රමතිනහය දළේවීභ  
 භළදිවකෙවීභ. 
 
04. කේක ගළ ලු කශභනහකයණඹ දවහ සියේඹලුභ වභහතනහාල, කදඳහර්තකේන්තු ේඵන්ධීකයණඹ 
 කය ගනිමින් විකලේ ළඩ වනේ ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ. 
 
05. ජනඳති ජාගභ කේහ ළඩ වන්රී  රළකඵන භවජන දුේගළනවිලි වහ කඩිනමින් ප්රමතිනහය 
 දළේවීභ. 

 

2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීේ 
 

    “ජනඳති  ිඹන්න‖ ළඩ වන 
 

ඳළමිණිලි ඉදිරිඳකෙ ව ආකහයඹ 

භහධන රළු ණු ඳළමිණිලි 
ගණන 

තළඳළ් භඟින් 41869 

දුයකථන භඟින් 12171 

කේවඩවිඹ ව විදපකෙ තළඳෆර 
භඟින් 4536 

ෂළේස භඟින් 455 

එකතු 59031 
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ඳළමිණිලි ේඵන්ධකඹන් ක්රිනඹහකෙභකවීභ 

ක යුතු කය වන් 16623 

ක යුතු කයමින් ඳතින 32568 

ක යුතු ිරීභ ආයේබ කයමින් ඳතින 9840 

එකතු 59031 
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2017 ර්ක ී  ඩිජි ්  භහබ්ඹ ඵරඳෆභ වහ ව කතොයතුරු තහේණ නිසඳහදන (Digital            

Social Impact Awards) වහ න ―ඊ සහියභහනී‖ ේභහනකඹන් ―යහජන ව පුයළසියේ‖ 

වාලකඹන් ප්රමථභ සථහනඹ කභභ ළඩ වන  ටිමි විඹ. 

 

      භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ  ෘජු ඳළමිකණන භවජනතහක  ගළ ලු විී භ  ක යුතු ිරීභ. 

 

භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ  ෘජු ඳළමිකණන පුපගරින්   4000ක  වධික ා නහකක   ගළ ලු වහ 

ධනහකෙභක ප්රමතිනහය දළේවීභ  වළිවිඹ. 

 

 භවජන උපකඝගණ තුිබන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ  රඵහකදන ාකපල දවහ විඳුේ රඵහී භ 

 

2017 ය තුශ ැතිව උපකඝගණ වහ විකයගධතහ තුශ රැිඹහ සුයේප්තතහඹ ේඵන්ධ 06ේද, මුද්  

තළන්ඳකෙකරුන්ක  ගළ ලු ේඵන්ධ 03ේද, වලුතින් ඳනන රද නීති රීති වහ යජඹ විසියේන් ගන්නහ රද 

නාන්දු නායණ ේඵන්ධකඹන් 04ේ ද, යණවිරු ාගේ විසියේන් 06ේ ද, විශ්රධහමිකින්ක  ගළ ලු 04ේද, භහන 

විතිහසියේකේ සුරැීමභ ේඵන්ධකඹන් 05ේ ද, ඉඩේ වකෙඳකෙකයගළනීභ ව න්දි රඵහ ී භ ේඵන්ධකඹන් 

04ේ ද, ියේෂුන් වන්කේරහ විසියේන් ඉදිරිඳකෙ කයන රද භහබ්ඹ ගළ ලු 04 ේ ද, උඳහධිධහරී ඉ් ලීභ 01 ේ 

ද, විලස විදනහර සියේසුන්ක  ඉ් ලීේ 01ේ ද  ලකඹන් භවජන උපකඝගණ 38 ේ දවහ ධනහකෙභක කර 

ප්රමතිනහය දළේවීභ  වළි විඹ. 

 

 කේක ගළ ලු කශභනහකයණඹ දවහ සියේඹලුභ වභහතනහාල / ඳශහකෙබහ  ේඵන්ධීකයණඹ 

කයමින් ක්රිනඹහකෙභක කයන විකලේ ළඩ  වන 

 

සියේඹලුභ යහජන ආඹතන ර කේක ප්රමජහ වහ තභ යහජකහරීභඹ ගළ ලු වහ දුේගළනවිලි ේඵන්ධකඹන්  

කනොවිී ැති  ඉ් ලීේ ඉදිරිඳකෙ ිරීභ  වහ එභ ඉ් ලීේ ේඵන්ධකඹන් ක්රිනඹහකහරී ළඩහිිබකරේ  භගින් 

විඳුේ රඵහී භ කවග ඳළවළදිලි ිරීේ වහ වසථහේ රඵහී කේ වයමුණින් කභභ ළඩ වන ක්රිනඹහකෙභක 

කයන රී . කේ න වි  වභහතනහාල 34 ක ඉතහ හර්ථක කර කභභ ළඩ වන ඳකෙහ ැති වතය, එටිී  

ඵහ ගළනීේ, උසවීේ වහ සිකය ිරීේ ේඵන්ධ ගළ ලු 1688ේ ද, ළු තය වහ ී භනහ ේඵන්ධ ගළ ලු 

534ේ ද, සථහන භහරු ේඵන්ධ ගළ ලු 483ේ ද යහජකහරිභඹ වහ කනකෙ ගළ ලු 1009 ේද  ලකඹන් 

කේක ගළ ලු 3714ේ වහ ඒ ඒ වභහතනහාල ලින් විඳුේ රඵහ ී  ැත. 

 

       ජනඳති ජාගභ කේඹ භගින් රළකඵන භවජන දුේගළනවිලි දවහ කඩිනමින් ප්රමතිනහය දළේවීභ 

 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ භගින් ඳකෙනු රඵන ජාගභ කේහ රී  වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කත රළකඵන 

භවජන ගළ ලු වහ ඉ් ලීේ වදහශ ආඹතන කත කඹොමුිරීභ  භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ භගින් ක යුතු 

කයන රදි. සකපල ක යුතු වභහතනහාලඹ භඟින් ාවිධහනඹ කයනු රඵන ―නිර කභකවය ජනඳති ජනතහ 

කේඹ‖ නමින් දිිකන් සියේඹලු ඳශහකෙ ආයණඹ න වයුයන් සියේදු කකකයන  ජාගභ කේහ ළඩ වන් 

රී  ද ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ කනුකන් සියේඹලු ේඵන්ධීකයණ ක යුතු සියේදු ිරීභ ද කභභ වාලඹ භඟින් 

සියේදු කයනු රළකේ. 
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          කනකෙ කරුණු 

 

කේ න වි   වභහතනහාල, ඳශහකෙ බහ ව දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහර ැතුළු යහජන ආඹතන විලහර 

ප්රමභහණඹේ ආයණඹ න ඳරිදි ―ජනඳති  ිඹන්න‖ ළඩ වන  පුළු්  කර නහතයත වී ැත.2017 

ර්ක ී  කභභ ළඩ වන වහ බහවිතහ කයන කතොයතුරු ඳපධතික  කදන වදිඹය ාර්ධන ක යුතු 

වන් කයන රී . භවජන ේඵන්ධතහ වාලඹ, සියේාගතයපුරුකව් Temasek Foundation International වහ 

Civil Service College ඹන ආඹතන වහ එේ ―ජනඳති  ිඹන්න‖ ළඩ වන නනකයණඹ වහ 

ක්රිනඹහලි ළඩිදියුණු ිරීභ වහ වභහතනහාල 20 ේ, ඳශහකෙ බහ 03ේ  ව දිසත්රිනේ ක් කේ කහර්ඹහර 02ේ  

ේඵන්ධ කයගනිමින් දින 04ක කතොයතුරු රැසිරීකේ මීේණඹේ සියේදු කයන රී . 

 

“ජනඳති  ිඹන්න‖ ළඩ වකන් නිඹහභන ක යුතු වහ ැගයීේ වහ භහකරගනන ඒකකඹේ හිටිු හ 

ැති වතය එභඟින් කහර්තුභඹ ලකඹන් වභහතනහාල, ඳශහකෙ බහ ැතුළු යහජන ආඹතනික ක්රිනඹහකහරීකෙඹ 

ැගයීභ  රේ කයනු රළකේ. එකේභ  ජනහධිඳති ක් කේක  ප්රමධහනකෙකඹන් කභභ ආඹතනර ප්රමගතිඹ 

විභීභ වහ ප්රමගති භහකරගනන රැසවීේ 03ේ ඳළළකෙවීඹ. ආඹතනර පුහුණු වලනතහ ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරඹ කත කඩිනමින් දළනුේී භ වහ support@presidentsoffice.lkනමින් විදපකෙ තළඳළ්  

ලිහිනඹේ නිර්භහණඹ කය ැති වතය, 2017 ර්ඹ තුශ පුහුණු ළඩ වන් 20ේ ඳකෙන රී . 
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නීති වාලඹ 
 

වළදින්වීභ 

 

කභභ වාලඹ 2015 භහර්තු භ 18 න දින හිටිු න රද වතය, ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහරඹ වහ ේඵන්ධ 

සියේඹලුභ නීති ක යුතු කභකවඹවීභ වහ උඳකදස රඵහ ී භ සියේදු කකකර්. 

 

ප්රමධහන කහර්ඹඹන් වහ වයමුණු 

 

1. වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් වතිකර්ක ක් කේ (නීති) කඹොමු කයනු රඵන ජහතනන්තය ගිවිසුේ 

කකු ේඳකෙ, වණ ඳනකෙ ටි කකු ේඳකෙ, භවජන දුේගළනිවිලි කවග නීති ේකේ්රයඹ  වදහර ලිහි 

ක්  න කභන්භ ජහතනහන්තය ලකඹන් ඳළන නළකගන නීතිභඹ ගළ ළු වධනනඹ කය වදහශ 

හර්තහ කළහ නිරීේණ ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

2. ජනහධිඳති ක් කේ විසියේන් නීති කේ්රයඹ  වදහර කඹොමු කයනු රඵන සියේඹලුභ ලිහි වහ ගළ ළු 

වධනනඹ කය වලන ඳරිදි නිරීේණ වහ නිර්කපලඹන් රඵහ ී භ වහ ඒ ේඵන්ධකඹන් වදහර ලිහි 

ක්  න කස ිරීභ. 

 

3. ඳරීේණ කකොමින් බහ ඳනත ඹ කකෙ හිටි නු රඵන ඳරීේණ කකොමින් බහ 

 

i. ඉවත ඳරිදි ඳකෙ කයනු රඵන ඳරීේණ කකොමින් බහ ර  වදහර ඉදිරිඳකෙ කයනු 

රඵන වන්තර් හර්තහ වධනනඹ කය, හයාල ගත ිරීභ වහ වලන ඳරිදි ජනහධිඳතිතුභහ වහ 

ජනහධිඳති ක් කේතුභහ දළනුකෙ ිරීභ. 

 
ii. කභභ කකොමින් බහ ලින් ඉදිරිඳකෙ කයන වන් හර්තහ වධනනඹ කය කකොමිකේ 

නිර්කපල ඳරිදි ජනහධිඳතිතුභහක  වයඹ ටිත වදහර ආඹතන කත ඉදිරි හිඹය 

වහ කඹොමු ිරීභ. 

 
iii. ඉවත කකොමින් බහ විසියේන් කඹගජනහ කයනු රඵන කනකෙ නිර්කපලඹන් වදහර ආඹතන 

කත වලන ක යුතු ිරීභ වහ කඹොමු ිරීභ ව ේඵන්ධීකයණ ක යුතු ිරීභ. 

 

4. වධිකයණ ක යුතු 
 

i. වතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් ග උකෙතයකරු කයමින් ඉදිරිඳකෙ කයනු රඵන මලික 

විතිහසියේකේ නඩු ව ජනහධිඳති ක් කේ කවග එභ කහර්ඹ භණ්ඩරක  යහජකහරී 

ේඵන්ධකඹන් වධිකයණක  ඳයහ ැති නඩු ේඵන්ධීකයණඹ ව වලන ඳරිදි 

නිකඹගජනඹ ිරීභ. 

 

ii. වධිකයණක  බහයක  ැති ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ  වඹකෙ කපඳර මුදහ වළරීභ  වදහර 

වධිකයණක  කඳනී සියේටීභ වහ ේඵන්ධීකයණඹ.  
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5. ජනහධිඳතිතුභහ විසියේන් හිටි නු රඵන කනකෙ කමිු  

 

i. වදහශ කමිු  හර්තහ වධනනඹ කය නිර්කපලඹන් වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ වහ ජනහධිඳති ක් කේ 

කත ඉදිරිඳකෙ ිරීභ.  

 

6. ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  එදිකනදහ යහජකහරී ක යුතු ේඵන්ධකඹන් මනතික ගළ ලු වහ වලන 

උඳකදස රඵහ ී භ. 

 

i. වබනන්තය ඳහරන වාලඹ 
 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ විසියේන්  හලී ඳදනභ භත රඵහ ගන්නහ කගොඩනළගිලි ර  වදහර 

ගිවිසුේ වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 යහජන ආඹතන කතින් බහණ්ඩ වහ කේහ රඵහ ගළනීභ  වදහර නීතිභඹ ලිඹිඹවිලි 

ේඵන්ධකඹන් වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

a. කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන තහේණ ඒකකඹ (ICT) 

 

 කභභ වාලඹ විසියේන් තහේණික කේහන් රඵහ ගළනීභ වහ ැතුරකෙ න්නහ ව 

ගිවිසුේ වහ කකු ේඳකෙ වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

b. ප්රමහවන වාලඹ 
 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ කත  හලී ඳදනභ භත රඵහ ගන්නහ හවන ර  වදහර ගිවිසුේ 

වහ කකු ේඳකෙ වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

ii. භහන ේඳකෙ ාර්ධන වාලඹ වහ ආඹතන ේඵන්ධීකයණ වාලඹ 
 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  කේකඹන් විසියේන් ණඹ ආඳසු කගවීේ ඳළවළය වළරීේ සියේදුකය 

ැති වසථහරී  ඉදිරි නීතිභඹ ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභ වහ ඒ වහ උඳකදස රඵහ ී භ. 

 සහධීන ඳරීේණ කකොමින් බහර  වදහර ඳනකෙ කකු ේඳකෙ ේඵන්ධකඹන් 

වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ඳකෙනහ ආඹතන ර  වදහර ඳනකෙ කකු ේඳකෙ 

ේඵන්ධකඹන් වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

iii. ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ වාලඹ 

 

 ශ්රීව රාකහ ප්රමජහතහන්ත්රිනක භහජහී  ජනයජක  ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ඹ කකෙ සියේදු 

කයනු රඵන ඳකෙ ිරීේ වහ ඊ  ආනුලහාගික කරුණු ේඵන්ධකඹන් උඳකදස රඵහ 

ී භ  

 ජනහධිඳතියඹහක  ඵරතර වහ කහර්ඹබහයඹන් ඹ කකෙ සියේදු කයනු රඵන ඳකෙ ිරීේ 

වහ වකන හකෙ ක්රිනඹහන් ේඵන්ධකඹන් උඳකදස රඵහ ී භ. 
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iv. ප්රමතිඳකෙති වහ වභහතනහාල ේඵන්ධීකයණ වහ ඳසුවිඳයේ වාලඹ 
 

 ජහතික ළදගකෙකභින් යුකෙ ගිවිසුේ වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල රඵහ ී භ. 

 

v. කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රමධහනී වාලඹ 
 

 ජහතික ළදගකෙකභින් යුකෙ හිිමකදන කඳොකශොන්නරු නඳෘතිඹ  වදහර යහජන 

ආඹතන භ  ැති කය ගන්නහ ගිවිසුේ වහ නීතිභඹ වඹ රඵහ ී භ. 

 

vi. පුපගලික ක් කේ වාලඹ 
 

 ජනහධිඳතිතුභන් කත පුපගලික ඵහය කදන භවජන දුේගළනවිලි ේඵන්ධකඹන් 

ක්රිනඹහ ිරීභ වහ නීතිභඹ උඳකදස රඵහ ී භ.  

 

vii. විකලේ නහඳෘති වාලඹ 
 

 කභභ වාලඹ භඟින් විවිධ ාර්ධන නහඳෘනාන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීකේී  පුපගලික වාලඹ 

භ  එශකමන්නහව ගිවිසුේ වධනනඹ කය නිරීේණ වහ නිර්කපල රඵහ ී භ. 

 NADep ආඹතනක  ගිවිසුේ වධනනඹ කය වදහර නිර්කපල රඵහ ී භ. 

 

7. වභහතන භණ්ඩර වනුකමිු  (Cabinet Sub Committee) කත කඹොමු කයන නීති කකු ේඳකෙ 

 ේඵන්ධකඹන් නායණ ගළනීභ වහ ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ කනුකන් දහඹකකෙඹ රඵහ ී භ. 

 

8. වභහතන භණ්ඩරඹ විසියේන් ජනහධිඳති ක් කේ කත කඹොමු කයන න වණ ඳනකෙ 

 ේඵන්ධකඹන් වලන වසථහන්ටිී  නිරීක්ෂලණ ඉදිරිඳකෙ ිරීභ. 

 

9. නීතිඳතිතුභන් වහ නීතිඳති කදඳහර්තකේන්තු භ  ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ. 

 

10. විනිලසනඹකහයරුන්ක  ගළ ලු වහ ඒ ේඵන්ධ ළඩක යුතු ේඵන්ධීකයණඹ ිරීභ.  

 

11. වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  කඹගජනහ ඳරිදි ජනහධිඳති ක් කේ කහර්ඹහරක  කේඹ කයන 

 සියේඹලුභ නිරධහරීන්ක  ගළ ලු වහ කඹගජනහ එතුභහක  වධහනඹ  කඹොමු ිරීභ වහ 

 ක්රරභකව්දඹේ කස ිරීභ. 

2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 
 

 2016 ර්කඹන් ඉදිරිඹ  කගන ආ නඩු කගොනු ා නහ  - 35 

 2017 ර්ක ී   රළු ණු නඩු කගොනු ා නහ   - 21 

 මුළු නඩු කගොනු ා නහ     - 56 
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මුළු නඩු කගොනු ා නහ 
  

2017 ර්ඹ තුර වන් ව 
නඩු කගොනු ා නහ 

තදුය කෙ විබහග කමින් 
ඳතින නඩු කගොනු ා නහ 

  
56 

  
08 

  
48 
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වබනන්තය විගණන  වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 
  
ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ වහ ඒ ඹ කකෙ ැති  සියේඹලුභ ආඹතනර වබනන්තය විගණන ක යුතු සියේදු ිරීභ ව 
ජනහධිඳති ක් කේයඹහ විසියේන් ඳයනු රඵන විකලේ වබනන්තය විගණන විභර්ලණ ක යුතු සියේදු ිරීභ 
වහ ජනහධිඳති ක් කේයඹහ ඹ කකෙ හිටිු හ ැති වාලඹ .ි 
 

වයමුණු 
 

 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ව ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ඹ කකෙ ැති සියේඹලුභ ආඹතනර මුද්  
ක යුතු හිිබඵ ඳකෙන වබනන්තය ඳහරන ක්රරභඹ  වබහමට වීභ, එභ ක යුතුර ළයදි වහ 
ානහ ළශළේවීභ  ව වනහයණඹ කය ගළනීභ  බහවිතහ කයනු රඵන වබනන්තය කගදිසියේකඹටි 
විධිභකෙ ඵ වහ ප්රමභහණකෙ ඵ හිිබඵ ව ණ්ඩ මීේණඹේ වහ සහධීන ැගයීභේ 
ඳකෙහකගන ඹහභ. 

 

 ළඩ, කඹගජනහ ක්රරභ වහ නහඳෘති ඹන කේහක  ප්රමගතිඹ කොඹහ ඵළලීභ ේඵන්ධකඹන් ජනහධිඳති 
ක් කේයඹහ  වහඹ වීභ .  

 

2017 ර්ක   හේහකෙ කය ගළනීභ. 

වනු 
වාකඹ 

ළරසුභ තකෙකෙඹ පරදහයීතහ 
ප්රමතිලතඹ 

1 ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක න 
භකෙද්රින නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ 

භහතයත 100% 

2 මරන කශභනහකයණ වාලඹ විසියේන් ඳකෙහකගන ඹනු රඵන 
ගිණුේ වහ ක්  න 

භහතයත 100% 

3 ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක න 
 හගඩු කයගග නිහයණ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ 

භහතයත 100% 

4 " හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු" දිසත්රිනේ ාර්ධන නහඳෘතිඹ භහතයත 100% 

5 ාර්ධන වහ විකලේ නහඳෘති වාලඹ ඹ කකෙ ක්රිනඹහකෙභක න 
පුනරුදඹ ඳරිය ායේණ ජහතික ළඩ වන 
  

භහතයත 100% 

6 ශ්රීව රාකහ ඳදනේ ආඹතනඹ භහතයත 100% 

7 උඳහඹභහර්ගික නහඹ කශභනහකයණ ආඹතනඹ භහතයත 100% 

8 ජනහධිඳති වයමුදර භහතයත 100% 

9 ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ප්රමහවන වාලක  මරන ඳහරනඹ වහ 
ඳරිඳහරන ක යුතු 

භහතයත 100% 

10 කනළුේ කඳො හණ භටින්ද යහජඳේ ය වර භහතයත 100% 

11 " සියේරිය හිවිසුභ " ත්රින හණහභර දිසත්රිනේ ාර්ධන 
ළඩ වන 

හර්තහ ඉදිරිඳකෙ 
කශ යුතු ැත. 

75% 

12 විගණන වහ කශභනහකයණ කමිු  රැසවීභ 
(ඳළළකෙවීභ  කඹගජිත රැසවීේ  - 04) 

රැසවීේ 03 ේ 
ඳකෙහ ැත 

75% 
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භහධන ඒකකඹ 
 

වළඳින්වීභ  
 
වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක /ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  ඳළළකෙකන විකලේ රැසවීේ /හකච්ඡහ /උකෙ හිිබඵ 
වකන හකෙ භහධන ආඹතන කත නියදනතහකඹන් වහ ගීමකභන් යුතු කතොයතුරු රඵහ ී භ.  

 

2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීේ  

වාලක  / ඒකකක  නභ : කර්තෘ ඒකකඹ 

  

ක්රිනඹහකහයකභ 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 

(ඉු  කයන කහර්ඹඹන් හිිබඵ විසතය) 

යජක  ාර්ධන ක්රිනඹහලිකඹටි ය 
02ක ප්රමගතිඹ කෘතිඹ ේඳහදනඹ 
ිරීභ (ජනහරි 8 භරු 
නිමිකෙකතන්) 

  

සියේාවර වහ කදභශ භහධනකඹන් කෘති 08ේ නි හකෙ කය ැත. ඒ භ  
ජනහධිඳති භහධන ඒකකඹ භඟින් ප්රමකහලඹ  ඳකෙ කය ැති භසත කෘති 
ප්රමභහණඹ 21ේ කව්. 

කදයක ාර්ධන කභකවය 
තියය කදය (සියේාවර) 
තියය කදය (කදභශ) 
හිිමකදමු කඳොකශොන්නරු 
Maithri – The Turning Point (Tamil) 
ශ්රීව රාකහකව් ාර්ධන වියකඹගග 
කභොයගවකන්ද කළුග  ාර්ධන නහඳෘතිඹ 
භාගර දිඹය රැවුේ භාගරනඹ 

ජනහධිඳතිතුභහක  කපලන ැතුරකෙ 
කෘතිඹේ මුද්රිණඹ ිරීභ 

  
“යුතුකභ‖ කෘතිඹ මුද්රිණඹ කය ැත. (යුතුකභ) 

ජනහධිඳතිතුභහක  ාක් ඳ  යහේ 
භහජගත ිරීභ වහ කස 
කයන  යහේ මුද්රිණඹ ිරීභ 
වහ 

  

“කන‖  යහකව් කරහඳ 06ේ ඳසුගිඹ කර් ප්රමකහලඹ  ඳකෙකයන 
රී . 

දිිකන් ඳශහකෙ ිටිඳඹේ කේන්ද්රිගත 
කය ගනිමින් ප්රමහකපශීඹ 
ජනභහධනකව්ී න් වහ 
ේභන්්රයණ 

  

ජනහධිඳතිතුභන්ක  පුකෙ ආයණඹ කයන භහධනකව්ී න් භ  හකච්ජහ 
  10ේ ඳසුගිඹ ය තුර සියේදු කය ැත. 

කනකෙ 
  

සියේඹළු වභහතනහාල නිකඹගජනඹ කයන භහධන ක් කේරු භ  හකච්ජහ 
  02ේ සියේදු කයන රී . 
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වාලක  / ඒකකක  නභ : ජහතනන්තය භහධන වහ ඳර්ක ණ ඒකකඹ 

  
ක්රිනඹහකහයකභ 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 

(ඉු  කයන කහර්ඹඹන් හිිබඵ විසතය) 

කතගයහගකෙ කරුණු වනු හකච්ඡහ  කේ/ ාහද 
ළසියේ ඳළළකෙවීභ (Round Table Discussion / 

Seminars) 

  

  කේ හකච්ඡහ, ප්රමෘකෙති හකච්ඡහ, භහධන හකච්ඡහ, 
ව භහධනකව්ී න් දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන් 06ේ 
ඳකෙහ තිකේ. 

තහේණික බහණ්ඩ වහ 
  

- 

ලිහි ේඳහදනඹ ිරීභ / බහහ ඳරිර්තනඹ 
  

ජනහධිඳතිතුභහක  නහඳෘතිර  වදහර ලිහි 120ේ 
ේඳහදනඹ කකො  ැත. 

කනකෙ 
  

- 

  

වාලක  / ඒකකක  නභ : කේ වඩවි ඳරිඳහරන ඒකකඹ 

  

ක්රිනඹහකහයකභ 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 

(ඉු  කයන කහර්ඹඹන් හිිබඵ විසතය) 

ජනහධිඳතියඹහක  යහජන ළඩ හිිබකර භහජගත 
ිරීභ වහ ජහතනන්තය භහජඹ  කගන ඹහභ 

  

ළරිඹ යුතු භේ භින් ජහතනන්තය භහජඹ  කගන ඹහ 
වළි විඹ. ජනහධිඳතියඹහක  ජහතනන්තය මුළු වහ 
විකපල ානහය වයවහ කදස විකදස භහධන කත නිර 
වන්තර්ජහර භහධන වයවහ පුළු්  කභකවයේ ඉු  කයන 
රී . 

ජනහධිඳතියඹහක  ළඩ වන් වහ න දළනුභ ගභ  
කගන ඹහභ 

  

ාර්ධන පුකෙ ළඩ වන වයවහ යකේ ාර්ධනඹ 
ගභ  කගන ඹහභ  වළි විඹ. න දළනුභ ගභ  කගන ඹහභ 
නිසියේ ඳරිදි සියේදු කනොවීභ. 

වන්තර්ජහර කභකවයුේ ව ජනහධිඳතියඹහක  නිර 
වන්තර්ජහර ඳපධතිඹ ප්රමර්ධන ව ඹහකෙකහලීන 
ිරීභ 

  

නිසියේ ඳරිදි සියේදු විඹ. එකභන්භ එඹ ඹවඳකෙ භේ භක 
ප්රමර්ධනඹ කය ගළනීභ  වළිවීඹ. 

කනකෙ 
  

ජනහධිඳතිතුභහක  ප්රමතිරඳඹ නළාවීභ. භහජ භහධන තුර 
හධනීඹ භේ භක  කගන ඒභ  වළිවිඹ. 
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වාලක  / ඒකකක  නභ : වීඩිකඹග කළභයහ වහ ාසකයණ ඒකකඹ 

  

ක්රිනඹහකහයකභ 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 

(ඉු  කයන කහර්ඹඹන් හිිබඵ විසතය) 

1. ගරු ජනහධිඳතිතුභහ වබහමට න ළඩ වන්ටි 
රඳහටිනී භහධන ආයණ ක යුතු ඉු  කයමින් එටි 
 ඇනහ ප්රමෘකෙතිඹ වළි ඉේභනින් භහධන නහලිකහ 
කත රඵහ ී භ 

  

දිනක  හභහනන - 03 

ය තුර - 1100 ඳභණ 

2. රඳහටිනි ළඩ වන් නිසඳහදනඹ 

 තිඳතහ විනහඩි 05ක හර්තහ ළඩ වන් 
ිටිඳඹේ ඵහටිය පුපගරින් රහ නිසඳහදනඹ 
ිරීභ 

 දිනඳතහ විනහඩි 01ක හර්තහ ළඩ වන 

 භහසියේක විනහඩි 30ක හර්තහ ළඩ වන 
නිසඳහදනඹ ිරීභ 

 භහසියේක ජනහධිඳති කහර්ඹහධන ඵරකහඹන්ටි 
ළඩ වන් හිිබඵ ඳහ්  සියේසුන් දළනුකෙ 
ිරීකේ ළඩ වන නිසඳහදනඹ ිරීභ 

 ම්රයභහසියේක ජනහධිඳති කහර්ඹහධන 
ඵරකහඹන්ටි ළඩ වන් හිිබඵ භවජනතහ 
දළනුකෙ ිරීකේ ළඩ වන නිසඳහදනඹ ිරීභ  

   
48 ඳභණ 
  
 
 
නළත 
10 
  
කභභ ළඩ වන හිිබඵ ඳර්ක ණ සියේදු කය 
නිසඳහදන කඹගජනහලිඹ කහ ඉදිරි ක යුතු 
හිිබඵ වනුභළතිඹ වකතයේහකන් ඳනා. 
 නළත 

  

  

3.    වන්තර්ජහරඹ ආශ්රි ත කේ රඳහටිනී නහලිකහේ 
ඳකෙහකගන ඹහභ කභඹ වන්තර්ජහරඹ ඔසකේ 
ජනහධිඳතිතුභහ  භඩ ගළීේර  ෘජුභ මුහුණී භ  
කභභ කේ නහලිකහ ක්රිනඹහ කය ැත.  

න භහධන ඒකකඹ කේ ේඵන්ධ ක යුතු කයන 
නිහ වීඩිකඹග වාලඹ කේ වහ දහඹක කනොවීඹ. 

4.     උඳකයණ වළුකෙළඩිඹහ ිරීභ 
  

රේ 14 

5.     කනකෙ විඹදේ (කළේ ඳ , DVD, XD Cam,           

Portable Hard Disc, Router, Connectors etc.) 

කළේ ඳ  50 
DVD = 750 ඳභණ 

  

6.     කනකෙ 
  

නළත 
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වාලක  / ඒකකක  නභ : ඡහඹහරඳ ඒකකඹ 

  

ක්රිනඹහකහයකභ 2017 ර්ක  හේහකෙ කය ගළනීභ 

(ඉු  කයන කහර්ඹඹන් හිිබඵද විසතය) 

ඡහඹහරඳ මුද්රිණඹ 
  

ජනහරි භහක  සියේ  කදළේඵර් දේහ ඡහඹහරඳ හි ඳකෙ 
2000 ේ ඳභණ විවිධ ඳ ්භහණඹන්කගන් මුද්රිණඹ කය ැත 

ඡහඹහරඳ යහමු ිරීභ 
  

ජනහරි භහක  සියේ  කදළේඵර් දේහ ඡහඹහරඳ 150 ේ  
ඳභණ විවිධ ඳ ්භහණඹන්කගන් යහමු කය ැත 

විකලේ උකෙඹන්ර ඡහඹහරඳ ැ් ඵේ කස 
ිරීභ 
  

සියේාවර වලුකෙ වවුරුපද නහරිත  ්සියේදු ිරීකේ වසථහ, වතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ භවළලි වහ ඳරිය වභහතනහාලක  විවිධ 
උකෙඹන්ර  වබහමට ව වසථහන්ර, 
කඳොකශොන්නරුකව් ඳළති තරුණ කවුය විකලේ 
වසථහර, කඳොකොන් උදහනක  විකලේ වසථහ වහ 
කඳොකශොන්නරුකව් ඳළති කඳොකොන් දන්ළර  වතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහ වබහගි ව වසථහන් ආයණඹ න ඳරිදි 
ඡහඹහරඳ ැ් ඵේ කස ිරීභ 

විකපල ානහයර ඡහඹහරඳ ැ් ඵේ කස ිරීභ 
  

වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ානහයඹ කයන රද වහ ල ්ම රාකහ  
ඳළමිණි විකපශීඹ ඳ ්භූරුන් වමු ව වසථහන්  වදහර 
ඡහඹහරඳ ැ් ඵේ කස ිරීභ 
x වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  භළක් සියේඹහ ානහයඹ 
x වතිගරු ජනධිඳතිතුභහක  රුසියේඹහනු ානහයඹ 
x වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඕසකේ ල්ිඹහ ානහයඹ 
x වතිගරු ජනහධිඳතිතුභහක  ඵාගරහකපල ානහයඹ 
x වතිගරු ජනධිඳතිතුභහක  ැභරිකහනු ානහයඹ 
x වතිගරු ජනධිඳතිතුභහක  ක හර් ානහයඹ 
x ඉන්ී ඹ භව ැභතිතුභහක  ල ්ම රාකහ ානහයඹ 
  

උඳකයණ වළුකෙළඩිඹහ 
Laptop වළුකෙළඩිඹහ කය ගළනීභ  Canon 1Dx කළභයහ 
වළුකෙළඩිඹහ, Nikon කළභයහකව් උඳහාග වළුකෙළඩිඹහ, 
ඡහඹහරඳ මුද්රිණ ඹන්ත ඹ් වළුකෙළඩිඹහ 

කනකෙ 
තියය යුගඹක කතයක ැයඹුභ නිමිකෙකතන් 
BMICHටි ඳළති උකෙඹ  භගහමී කහු න් 
ඳ ්දර්ලනඹේ ඳළළකෙවීභ 
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ප්රමතින්ධහන වාලඹ 
 

වළඳින්වීභ 

 

ප්රමතින්ධහන වාලඹ ආයේබ කයන රපකප 2015 ජුනි භ සියේ   ක්රිනඹහකෙභක න ඳරිදිඹ. ෆභ 

පුයළසියේකඹ හ   භ භහන වසථහන් ළරකන, විවිධකෙ වහ ජහතික වනනනතහඹ  ගරු කයන එකමුතු 

බහකඹන් බ්කෙවිඹ වළි සථහය කපලඹේ කගොඩනළමටභකෙ, මලික මිනිස විතිහසියේකේ ආයක්ෂලහ කයමින් 

ජහතික භගිඹ වහ ාටිඳිඹහ ැති ිරීකේ ක්රිනඹහලිඹ  වදහර ක යුතු ිරීභ  මලික දහඹකකෙඹේ රඵහ 

ී භ කභභ වාලක  ප්රමධහන කහර්ඹබහයඹ කව්. කභභ වාලඹ ජනහධිඳති කහර්ඹහරක  භ  කඳන්වීභ භත ටි පු 

ජනහධිඳතිනි නන්ද්රි්කහ ඵණ්ඩහයනහඹක  හභහයතුාග භළතිනිඹක  කභකවඹවීභ වහ භ  කඳන්වීභ ඹ  කකෙ 

ක්රිනඹහකෙභක කව්. 

 

ප්රමධහන වයමුණු 

 

කභභ වාලක  ප්රමධහන වයමුණු නුක  ජහතික භගිඹ වහ ාටිඳිඹහ ැති ිරීභ වහ විවිධ ජහනාන් වහ 

ආගමික නහඹකඹන්, සියේවි්  භහජඹ නිකඹගජනඹ කයන ාවිධහන ව ජහතික, ඳශහකෙ බහ ව ප්රමහකපශීඹ 

කපලඳහරන නහඹකින් භ  හකච්ඡහ ඳකෙහ ඉවත ීම කහර්ඹඹන් ඉු කය ගළනීභ වහ 

වලන ක්රිනඹහභහර්ග ගළනීභි. 

 

කභභ කරුණු ඉ ු  කය ගළනීභ වහ 2017 ර්ක ී  , 
 

1. කළිමනේ වභහතනරුන්, යහජන වභහතනරුන්, නිකඹගජන වභහතනරුන් ව ඳහර්ලිකේන්තු 

භන්ත්රී්රුන් 

2. ඳශහකෙ බහ ව ඳශහකෙ ඳහරන ආඹතන නිකඹගජිතින් 

3. සියේවි්  භහජ නිකඹගජනඹ කයන ආඹතන 

4. විවිධ ආගමික නහඹකඹන්  

5. ප්රමජහමලික ාවිධහන 

    භ  හකච්ඡහ හය ීමඳඹේ ඳකෙන රී . 

 

කභභ හකච්ඡහරී  ගනු රළබූ නායණ කවේතුකන් ජහනාන් වහ ආගේ වතය ාටිඳිඹහ ප්රමර්ධනඹ ිරීභ 

කවේතුකකො  කගන ගළු ේ නියහකයණඹ ිරීභ කවග එළනි ගළු ේ වනහගතක ී  ැතිවීභ ළශළේවීභ  

ළදගකෙ නායණ ගනු රළබූ වතය ඒහ ක්රිනඹහකෙභක කයන රී . 

 

මී  වභතය විකපල තහනහඳති නිරධහරීන්, එේකෙ ජහනාන්ක  ාවිධහනක  ශ්රීව රාකහ නිකඹගජිතින්, 

ආසියේඹහනු ාර්ධන ඵළා හ, කරගක ඵළා හ නිකඹගජිතින් ව කනකෙ යහජන ව යහජන කනොන 

ාවිධහනර නිකඹගජිතින් භ  හකච්ඡහ කය එභ ආඹතනලින් විලහර වකඹගගඹේ රඵහ ගන්නහ 

රී . 
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විකලේකඹන්භ බ්රිදතහනන , ැභරිකහ එේකෙ ජනඳදඹ, ඉන්දිඹහ ඹන ය  ්  නිකඹගජනඹ කයන භව 

කකොභහරිසරුන් ව ප්රමාල, ජර්භන්, යුකයගීවඹ ාගභඹ සවිේර්රන්ත, ඕසකංලිඹහ, කනදර්රන්තඹ, 

කළනඩහ ඹන ය  ර තහනහඳතිරුන් භ  හකච්ඡහ ඳකෙහ ජහතික භඟිඹ වහ ාටිඳිඹහ ැති ිරීභ 

වහ ශ්රීව රාකහ කගන ැති ක්රිනඹහභහර්ග ඔවුන්  ඳළවළදිලි කය ී භකෙ,   කඹගජිත නහඳෘති ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ 

වහ ආධහය ඳඹන කර ඉ් රහ  සියේටීභකෙ ටි පු ජනහධිඳතිනි ගරු නන්ද්රි්කහ ඵණ්ඩහයනහඹක  හභහයතුාග 

භළතිනිඹක  ප්රමධහනකෙකඹන් හකච්ඡහ ඳකෙන රී . 

 

ජහතික භඟිඹ වහ ාටිඳිඹහ ැති ිරීභ වහ යජඹ විසියේන් ක්රිනඹහකෙභක ිරීභ  වදවස කයනු රඵන න 

ආණ්ඩුක්රරභ නසථහ ේඳහදනඹ ිරීකභටිරහ ශ්රීව රාකහකව් ප්රමධහන කපලඳහරන ඳක්ෂල භ  හකච්ඡහ   

ගණනහේ ඳකෙහ ඹේ ඹේ කරුණු හිිබඵ එක කෙඹ  ඳළමිණ හර්තහ කසකය වතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ව වරාහභහතනතුභහ  එභ හර්තහ ඉදිරිඳකෙ කයන රී . 

 

ටි පු ජනහධිඳතිනි ගරු නන්ද්රි්කහ ඵණ්ඩහයනහඹක  හභහයතුාග භළතිනිඹ වමුවීභ වහ විවිධ ඳශහකෙලින් 

භව ජනතහ කභභ කහර්ඹහරඹ කත ඳළමිකණන වතය, කඳොදු ප්රමලසන හිිබඵ හකච්ඡහ කය විඳුේ රඵහ ී භ 

කභභ වාලක  ප්රමධහන කහර්ඹඹේ විඹ. 

 

ශ්රීව රාකහහී කඳොදු භව ජනතහකගන් ද, විවිධ වභහතනහාල කදඳහර්තකේන්තු වහ කනකෙ ආඹතනලින් 

රළකඵන ලිහිර  හිිබතුරු රඵහ ී භකෙ එභ ලිහි ආදහර වභහතනහාල වහ ආඹතනර  කඹොමු ිරීභකෙ, 

එකභන්භ දුයකථන  භහර්ගකඹන් රළකඵන ඳණිවිඩර  වදහර එභ පුපගරඹන් වහ ආඹතන භ  

හකච්ඡහ කය හිිබතුරු රඵහ ී භකෙ කභභ වාලඹ භගින් සියේදු කය ැත. 

 

2017 ර්ඹ තුර කභභ වාලඹ කත  ලිහි 4500 ක   වධික ප්රමභහණඹේ රළබී ැති වතය, එභ සියේඹලුභ 

ලිහිර  හිිබතුරු කනොඳභහ වදහර ආඹතන වහ භවජනතහ කත ඳඹන රී . 

 

තද ඉවත ීම කහර්ඹන්  වභතය ගේඳව දිසත්රිනේකඹ ාර්ධනඹ ිරීකේ ක යුතුර  වදහර නිහ, 

ක්රී ඩහ, භහර්ග, කර කශභනහකයණඹ, ජර ේඳහදන ව ෘකෙනාඹ පුහුණු ඳවසුකේ ැති ිරීභ වහ 

වදහර වභහතනහාල වහ ආඹතන වතය භනහ ේඵන්ධීකයණඹේ ඳකෙහකගන ඹමින් වදහර කහර්ඹඹන් 

ඉු කයන රී . විකලේකඹන්භ ජනහර්ගික ප්රමලසන මු්  කයකගන කභභ දිසත්රිනේකක  ඳහ්  මු් කකො  ැති 

ව ගළු ේ කඵොකවග දුය  භථඹක  ඳකෙිරීභ  වළිඹහ රළු ණි. 
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