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ගරුංාතායතුතාදේශේංපණිවුඩස 
 

ශ්රීංලරකා්ං්ැනිංවර්ධන අසංදේශ්න්න්ංප්තිපඅංරටකංප්රාදේශීය සංවර්ධන අසංසඅංවිෂසසංවිදේශශේෂදේශසන්ංා් ාඅසටං

ලක්ංවිසංයුතුමංකරුණකි.ංකංනිවාතංදේශම්ං රජසංකංදේශ්නුදේශ්න්ංදේශ්අතංාතායරශසක්ංආරම් ංකිරීතටංරණරණසං

කරඅං ලදී.ං ප්රාදේශීය සං ං වර්ධන අසං වාහාං විවි ං  රං දේශධනය සං ාතායරශ,ං දේශදපාධනදේශම්න්තුම,ං ආසඅං තන්න්ං

දේශඅාදේශසකුත්ං වර්ධන අං ්යාපීරණන්ංක්රිසාත්තකංකමං දං ප්රාදේශීය සං වර්ධන අසටං ාදාමං වපුරාං ගං යුතුමං ්ත්ං

දේශතාදේශහෝංකාධනසසන්ංක්දේශෂේත්රසංතුමමංහුනඅාංගැීමතටංහැකිංත්ංදේශපදේශඅන්අටංංඇ.කංනිවාංප්රාදේශීය සංවිවතා්න්ං

ා්තංකරං රදේශේං වතතර,ං තිපරවාරං වර්ධන අසක්ංඇතිපංකිරීතං වාහාං ්ඩාත්ං වා ීමස රත්ං ඵලදායී රත්ං ප්රාදේශීය සං

වර්ධන අං ්ැඩවටහන්ංවැලසුම්ංකිරීතං හාං වම්තන්ීකරණසංකිරීතං තදේශ ං ාතායරශදේශේං ්ගමකතක්ං ්ශදේශසන්ං

වලකන්. 

ාදේශේංරටංනිදහවංලතාගත්ංදාංපටන්ංවිදේශීය සංණසංවහංආ ාරංලතාංදේශගඅංංදේශඅාදේශසකුත්ංවර්ධන අං්ැඩවටහන්ං

හාං ්යාපීරණන්ං ක්රිසාත්තකං කරං ඇත්ං රටක්ං දේශලවං ්තත්ං ප්රශවේං වර්ධන අං තේටතක්ං මාාං කරගැීමතටං

හැකිසා්ංලැබීංඅැ. 

ජාතිපකංාසං්ැසංදේශසෝජඅාදේශේංදීංඑක්ංඑක්ංාතායරශසටංලැදේශතඅංප්රතිපපාදඅංප්රතාණසංපතණක්ංවලකා දේශම්ංරටං

වර්ධන අසංකමංහැකිංසැයිංතතංවිශේ්ාවංදේශඅාකරන්.ංඑතැවින්ංදේශම්ං රටටංහැකිංරම්ංවිදේශීශංආදේශසෝජඅංලතාං

ගැීමතටංකටයුතුමංකිරීතංකාදේශ ත්ං්ගමකතක්ංසැයිංසින්. කංහරහාංවෑතංක්දේශෂේත්රසකතංතහාංපයතාණංආදේශසෝජඅං

්යාපීතිපං ආරම් ං කමං හැකිස.ං එතගින්ං අ්ං රැකිසාං ා්වේථාං උත්පාදඅසං කිරීතටත්ං ්ාධනික්ං දේශතරතලන්ං

පිටරට්ලටංගලාංසඅංවිදේශීශංවිනිතස ඉතිපයංකරංගැීමතටත්ංඉඩංවැලදේශවනුංඇ. 

දේශම්ංනිවාං2017ං්ධනෂදේශේදීංතාදේශ ංාතායරශසංතන්න්ංදේශතරටටංඅ්ංආදාසම්ංතාධනගංඋත්පාදඅසංකමංහැකිංතහාං

පයතාණං ආදේශසෝජඅං ්යාපීතිපං ං ආරම් ං කිරීතං වාහාං දේශීය සං වහං විදේශීය සං ආදේශසෝජකසන්ං කිහිපදේශදදේශඅකුතං

හුනඅාදේශගඅංඔවුන්ංවතාංමූලිකංවාකච්ඡාංආරම් ංකරඅංලදී.ංඇැම්ං්යාපීතිපංාතායංතණ්ඩලංානුතැතිපසටත්ං

්ත්ංකිහිපසක්ංාදාමංපාධනශීසංආසඅ්ලංා් ාඅසංවාහාත්ංදේශසාමුංකිරීතටංකටයුතුමංකරංඇ.ං 

2017ං ්ධනෂදේශේං දේශතතං ාතායරශසටං දේශ්න් රං වම්්ධනණං ප්රතිපපාදඅං ප්රතාණසං ාතායරශදේශේං ං ාරමුණුං වා අසං

වාහාංආදේශසෝජඅං්යාපීතිපංවැලසුම්ංකරංක්රිසාත්තකංකිරීතටංහැකිීතංපිළිතාංවතුමටුං්අංාරං2018ංාස්ැසං

තගින්ංදේශම්ං්වරටංවාදේශේක්ෂ්ං 280%කං්ැඩිීතක්ංවහි්ංදේශතතංාතායරශසටංමූල අංප්රතිපපාදඅංදේශ්න්ංකරං

තිපබීතං ාගසං කරන්.ං එදේශවේතං කං තගින්ං දේශම්ං ්ධනෂදේශේං ක්රිසාත්තකං කමං වර්ධන අං ්ැඩවටහන්ං ්ඩාං පුළුේං

ආකාරදේශසන්ංක්රිසාත්තකංකිරීතටංාදේශේක්ෂාංකරඅංත්දංවටහන්ංකරන්.ං 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායං 

ෆීේ්ංතාධනෂේංවරත්ංදේශ ාන්දේශවේකාං(පා.ත.) 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 

 

 

 2017ංකාධනසංවා අං්ාධනා් v 

 

 

ාතායරශංදේශමකගදේශේංපණිවුඩස 

 

“ප්රාදේශීය සංවර්ධන අස“ංරටකංවර්ධන අංක්රිසා්ලිදේශේංදීංතහුල්ංහාංනිරන්රං්ං ාවිාං්අංදේශසදුතකි.ංඑතන්න්ං

ාධනථංගැන්දේශ්න්දේශන්ංං“ාඩුංආධනිකංවර්ධන අසක්ංවහිංප්රදේශීශංවාහාංවහාසංලතාංදීතටංගනුංලතඅංක්රිසාතාධනග”ංං

සන්අංයි.ං“ප්රාදේශීය ස”ංසීතා්න්ංඑතංවහාසංක්රිසාතාධනගසන්දේශ ං ාවිසන්ංහාංඉලක්කංඑකිදේශඅකටංදේශ්අවේංදේශේ. 

“ප්රාදේශීය සංවර්ධන අස”ංසනුංදේශම්ංානු්ංඉාංපුළුේංදේශසදුතක්ංත්ංදේශපදේශඅන්අටංඇත්ංවරලංාධනථදේශසන්ංආධනිකං

ප්රතිපපත්තිපංවම්පාදකසන්ංවිසින්ංඑසං“ප්රාදේශීය සං්ංප්ත්අාංවිවතා්න්ංා්තංකිරීතංවාහාංරැකිසාංහාං්ත්කම්ං

ජඅඅසංකිරීතංවාහාංගනුංලතඅංදේශපාදුංඋත්වාහසක්”ංං්ශදේශසන්ංහුනන්්නුංදංදක්අටංලැදේශබ්. 

ප්රාදේශීය සං වර්ධන අං විෂසං දේශක්න්රං කරන්න්ං 2016ං ්වදේශධනං දීං වේථාපිං දේශතතං ාතායරශසං දේශ්ං කාධනසං හාං

කධන්යසන්ං පැ්රීදේශම්දීං දං ඉහං නිධන්නඅසන්ං තන්න්ං ාධනථං දක්්අං ලදං ාරමුණුං වපුරාීමතංංදේශ්නුදේශ්න්ං

වේථාපඅසංකරනුංලතඅංත්ංාදාමංගැවේංනිදේශේදඅසංතගින්ංපැහැදිළිංදේශලවංදක්්ාංඇ. 

2017ං්ධනෂසංතුමමංාතායරශසටංදේශ්න්ං රංමූල අංප්රතිපපාදඅංතන්න්ංඑතංාරමුණුංවපුරාංගැීමතංදේශ්නුදේශ්න්ංහුනඅාං

ගන්අාංලදංවර්ධන අං්යාපීතිපංවාහාංආදේශසෝජඅසංකිරීතටංහැකිීතංපිළිතා්ංවතුමටුංදේශ්න්.ං 

ඌඅංවර්ධන අසක්ංවහිංප්රදේශීශ්ලංජඅා්දේශ ංීව්අංත්්සංඅර්ාීමතත්ංප්රදේශීශංාරංප්ත්අාංවිවතා්න්ං

ා්තංකිරීතත්ංාතිපගරුංජඅාකාපතිපතුමතාදේශ ංතාදේශපන්ීතංතංක්රිසාත්තකං්අංජාතිපකංආහාරංප්ර්ධන අංවරග්රාතසටං

වතගාමී්ං ජාතිපකංආහාරංනිෂේපාදඅං ප්ර්ධන අංක්රිසාතාධනගං දියගැන්ීතත්ංවාහාං 2018ං ්ධනෂදේශේං දීං ්ධනණංදේශලවං

ා් ාඅසංදේශසාමුංකිරීතටංාතායරශසං ා්ශයංපිස්රංගනින්න්ංසිතල.ංකංවාහාං 2017ං ටංවාදේශේක්ෂං්ං 280%ංකං

ප්රතිපපාදඅංජාතිපකංාස්ැසංතන්න්ංදේශ්න්ංකරංතිපබීතංපිළිතා්ංවතුමටුංදේශ්න්. 

 

 

ක.පී.ීව.ංකිත්සිය 

දේශේකම්ං 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 

 

 

 2017ංකාධනසංවා අං්ාධනා් vi 

 

 

 

 

 

 

දැක්ත 
 

වතතුලිංතිරවාරංප්රාදේශීය සංවර්ධන අසක්ංතුළින් 

ජාතිකංආධනිකංවර්ධන අසටංදාසකත්්ස 

 

 

 

 

 

ං    ංංංංංංංංංංදේශතදේශේර 

ප්රශවතංාුරිනන්ංවගපත්ංභාවිදේශසන්, 

ප්රාදේශීය සං විදේශශතිං වර්ධන අං ්ැඩවටෙන්ං ොං ්යාපීන්න්ං ක්රිසාත්තකං

කරමින්ං ං ප්රජාං ීව්අං ත්්සං අගාං ිටටුීමත,ං විැකියසා්ං ොං ප්රාදේශීය සං

විවතා්න්ංා්තංියරීත. 
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I ක ොටස 

ප්රොකශීය සංවර්ධන අමොත්යංශය 

 

 

1. පසුබිම 

 

ප්රාදේශීය සංකධනතාතංප්ර්ධන අසංතුළුව්ංප්රාදේශීය ස ආධනීකසංශක්තිතත්ංකිරීතංවඳහා සුදුසුංආධනිකංහාංවතාජං

වර්ධන අං්ැඩවටහත,ං්යාපෘතිිංවබන්තරකය සංකිරීදේශබනංවහංජාිකංආධනිකං්ධන අසංඉලක්තකංකයගත්ං

විදේශශේෂංවර්ධන අං්යාපෘතිිංරිසාත්තකංකිරීදේශබනංායමුණිතංාරකං1958/72ංහාං2016.03.18ංදිඅැිංාිංවිදේශශේෂං

ගැවට්ංනිදේශේදඅසංතඟිතංංකැබිඅට්ංාතායරශසක්තංදේශලවංප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශසංවේථාපිංකයංත.ං

ශ්රීංලරකාංහදබිතංාකාකාය සංංරහය ංදඅේංබිබනංවර්ධන අංත යත ංදේශතතංාතායරශසටංාසත්ංවූං්ය්වේථාපිං

ආසඅසංදේශේ. 

 

යදේශට්ංවතවේං ජඅා්ං ායංආධනිකංප්රිලා ං වතදේශවේං දේශ්ී ං සාතටංඅබනංවත්යංප්රාදේශීය සංවර්ධන අසක්තං

පෘතැ්ිසංයුුළස.ංඑදේශහත්ංවිවි ංඋපෘතාසංතාධනගංසටදේශත්ංරිසාත්තකංකසංවර්ධන අං්ැඩංවටහතංතඟිතංං ංයදේශට්ං

වෑතංප්රදේශීශසකටංතංඑකංදේශවේංංප්රිලා ංවතදේශවේංදේශ්ී ංදේශගාවේංතිං්්ක්තංදක්තඅටංඅැ.ංදේශබනංනිවාංප්රදේශීශංායං

පෘත්ිඅංවර්ධන අංවිවතා්සං්ඩාත්ංකැපීංංදේශපෘතදේශත.ං 

 

ශ්රීංලරකාදේශේංදසංදේශීය සංනිෂේපෘතාදිසටං්වේඅාහියංපෘතසාදේශත්ංදාසකත්්සං39.7%ංක්තං්අංවිටංඊසඟටං්ැඩිංතං

දාසකත්්සක්තංවපෘතසඅං්සඹ,ංදකු ංවහංත යතංපෘතසාත්්ලංදාසකත්්සං10%-11%ංත්ංායංපෘත්තී.ංදේශබනංායං

ාඩුංතංදාසකත්්සක්තංවපෘතසඅංඋුළය,අැදේශගඅහිය,ංඋුළරුංතැදංවහංඌ්ංපෘතසාත්්ලංඑතංාගසං%%-6%ංායං

ඉාංපෘතහසංාගසකංපෘත්තී.ං රංතහං්ැරකුං්ාධනා්ං  ංපෘතසාත්ංායංපෘත්ිඅංවර්ධන අංවිෂතා්දේශේංපෘතයයසං

දේශතයිතංතඅා්ංපෘතැහැදිළිංදේශේ.ංදේශතතංංවර්ධන අංවිෂතා්තංා්තංදේශකාටංියවායංජාිකංවර්ධන අසක්තංාත්ං

කයංගැනීතංාපෘතංහමුදේශේංතිංාභිදේශසෝගසංයි. 

 

ාඩුංවර්ධන අංවහිංප්රදේශීශංපිළි්ඳංවිදේශශේෂංා් ාඅසංදේශසාමුංකයිනතංආධනිකංහාංවාතාජීසංසටිලංපෘතහසුකබනං

්ධන අසංකයංරැකිසාංා්වේථාංජඅඅසං්අංදේශීය සංහාංවිදේශීය සංආදේශසෝජඅසතටංා්කාශංවැලසීතටත්ංග්රාමීසං

ප්රදේශීශ්ලං විවි ං ජී්දේශඅෝපෘතාසං ා්වේථාං ජඅඅසං ්අං සටිලං පෘතහසුකබනං ්යාපෘතිිං රිසාත්තකං කිරීතටත්ං

ාතායරශසංපිස්යංගනිිනතංටී..ංඑක්තංඑක්තංප්රදේශීශ්ලංපෘත්ත්අාංවබනපෘතත්ංහාංවි ්ා්තංඋපෘතය ත්ං ාවිාං

කිරීතටංවලවේ්ාංඒ්ාංආශ්රිං්ංඅ්ං්ය්වාසකංා්කාශසතංවි්යංකිරීතටංදංකටයුුළංකයිනතංටී..ං 

 

 

 

 

 

 

 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 

 

 

 2017ංකාධනසංවා අං්ාධනා් 2 

 

2.  ොර්යයන් හො  ර්ත්වයයන් 

 

ාතායරශසංදේශ්ංපෘතැ්රීංතිංකාධනසසතංහාංකධන්යසතං්ශදේශසතංංතත්දේශත්ං; 

 
 

 ප්රාදේශීය සංවර්ධන අසටංාදාසංප්රිපෘතත්ි,ං්ැඩවටහතංවහං්යාපෘතිිංවබනපෘතාදඅසංකිරීත,ංපෘතසුවිපෘතයබනංකිරීතං

හාංතගයීත. 

 

 ප්රාදේශීය සංකධනතාතංප්ර්ධන අසංතුළුවං්ංප්රාදේශීය සංආධනීකසංශක්තිතත්ංකිරීතංවඳහාංසුදුසුංආධනීකංහාං

වතාජංවර්ධන අං්ැඩවටහතංහාං්යාපෘතිතීතංවබන්තරකය සංකිරීත. 
 

 

 තහනු්ය,ං තාදේශේ,ංනු්යඑළිස,ං ්දුේල,ං ානුයා පුයස,ං දේශපෘතාදේශසාතඅරු්,ං ත්රිකු ාතලස,ං තඩකලපු්,ං

ාබනපෘතාය,ංසඅංදිවේත්රික්තක්ලංවිදේශශේෂංවර්ධන අං්යාපෘතිිංරිසාත්තකංකිරීත. 

 

 ශ්රීංලරකාංහදබිතංරහය ංදඅේංබිබනංවර්ධන අංත යත ංාකාකාය සටංාදාසංප්රිපෘතත්ි,ං්ැඩවටහත,ං්යාපෘතිිං

වබනපෘතාදඅස,ංපෘතසුංවිපෘතයබනංකිරීත,ංතගයීතංහාංඑතංආසඅසංාරක්ෂ සංකිරීත සඅංකරුණුංස. 
 

 

 

 
 

දේශතතංකාධනසසතං හාං කධන්යසතං ඉටුං කිරීදේශබනං ී ං ප්රදේශීශදේශේං ජඅා්ං ායං පෘත්ත්අාං වතාජං හාංආධනීකං

විවතා්සතං ා්තං කිරීතං දං ාදේශේක්තිං ස.ං දේශතතං ප්රිලලං සඟාං කයං ගැනීතං වඳහාං සටිලං පෘතහසුකබනං

වර්ධන අසංකිරීතංවහංවිදේශශේිංවර්ධන අං්යාපෘතිිංරිසාත්තකංකිය තංා්ශයංදේශේ.ංඑහිී ,ංත යතංයජදේශේත්,ං

පෘතසාත්ංහාංප්රාදේශීය සංතට්ටබන්ලංයාජයංආසඅ්ලත්ංදේශවසුංආසඅංවතගත්ංපුුවේංවබන්තරකය සකිතං

කටයුුළංකයිනතංටී.. 
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3. උපොය මොර්ග, වැඩසටහන් හො ක්රියො ොම  ංං 

 

ංංංංංපෘතැ්රීංතිංකාධනසසතංහාංකධන්යසතංඉටුංකිරීතංවඳහාංාතායරශසංවිටීතංපෘතහං්ැඩවටහත,ං්යාපෘතිිංහාං

රිසාකායකබන්ලංදේශසදේශදනුංත. 

 

ංංංංරා. ංදේශධනඛීසංහාංපෘතසාත්ංාතායරශංහාංදේශදපෘතාධනදේශබනතුළංනිදේශසෝතයසතංයාජයංනිල ාරීතංනිදහවේංවිී්ත්ංං 

ංංංංංංංංංංංංකණ්ඩාසබනංවතඟංප්රාදේශීය සංවර්ධන අංා්ශයාංවිතධනශඅසංකිරීත. 

 

ංංංරආ. ංයාජයංදේශපෘත ීගිකකංහුලේකාරීත්්සංදේශහෝංදේශීය සංහාංවිදේශීය සංදේශපෘත ීගිකකංවිු ංආදේශසෝජඅංංං 

ංංංංංංංංංංංා්කාශසතංංප්ර්ධන අස. 

 

ංංංරත. ංග්රාමීසංප්රජා්දේශ ංවාතාජීසංා්ශයා්තංවැලසීත. 

 

ංංංරඈ. ංදේශීය සංහාංවිදේශීය සංදේශ්සඳදේශපෘතාසංඉලක්තකංකයගත්ංකිිංවැකසුබනංකධනතාතංවඳහාංංාක්ෂ සංවහංංං 

ංංංංංංංංංංංපෘතහසුකබනංවැලසීත. 
 

 

ංංංරඉ. ංදි්යිදේශතංවෑතංදිවේත්රික්තකසකංතංපෘතාදේශහේංාඩුං්ැඩිං්ශදේශසතංටීදු්අංපෘතාරශුංඛාදඅසංහාංහාසඅසංා්තංකයංං 

ංංංංංංංංංංපෘතාරශුංංවරයක්ෂ සටංහාංපෘතය වයංපෘතී තීතංආයක්ෂාංකිරීතටංප්රජා්ංදේශසාමුංකිරීත. 

 

ංංංරඊ. ංග්රාමීසංහාංප්රාදේශීය සංවිෂතා්තංා්තංකිරීතංවඳහාංවාතාජීසංහාංආධනීකංසටිලංපෘතහසුකබනංංවර්ධන අස. 

 

 

ංංංරඋ. ංග්රාමීසංප්රජා්දේශ ංජී්දේශඅෝපෘතාසංඉහසංඅැරීමතංහාංවිරැකිසා්ංා්තංකිරීතටංකුඩාංපෘතය තා ං්ය්වාසං/ංං 

ංංංංංංංංංංකධනතාතංජඅඅසංවඳහාංපෘතහසුකබනංවැලසීත.ං 

 

ංරඌ. ංදේශීය සංහාංවිදේශීය සංවරචායකංආකධනෂ සක්තංවහිංවේ් ාංදේශව තදධනසාත්තකංහාංදේශපෘත යාණිකංවේථාඅං 

ංංංංංංංංංංදේශක්තන්ද්රංදේශකාටංපෘතහසුකබනංඉහසංඅර්ාංඑතංප්රදේශීශංආශ්රිංජඅා්ංදේශසාදාදේශගඅංවිවි ංාත්කබනංනිෂේපෘතාදඅ,ංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංං 

ංංංංංංංංංංංංආහාය,ංවිදේශඅෝදංරිසාකායකබනංහාංපෘතහසුකබනංාදේශලවිසටංදේශසාමුංකිරීත 
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 %.  2017  ොර්යසොධනය (2017.12.31 දිනට) 

    4.1.මොනව ස පත් සංවර්ධනය 

%.1.1 කසේව  සංඛ්යො කත්ොමරු 

 

ාරකං1958/72ංදය ංගැවට්ංපෘතත්රසංප්රකායං්ංදේශතතංාතායරශසංදේශ්ංපෘතැ්රුනුංආධනිකංහාංවතාජංවර්ධන අං

්ැඩවටහතං ං හාං විදේශශේෂං ්යාපෘතිතීතං වැලසුබනංකයිනතංරිසාත්තකංකිරීතං වඳහාං වහං වාතාඅයං පෘතය පෘතාලඅං

කටයුුළංවඳහාංං150ංකිතංවතතවිංපෘතහංවඳහතංකාධනසංතණ්ඩලසක්තංානුතංකයනුංලැ්ංත. 
 

ංංංාතායරශදේශේංකාධනසංවේ් ා්සංවලකාං්ලාංඑතංකාධනසංතණ්ඩලසංාුළය තංඅුළරුං85ංක්තංවේියංපෘතදඅිනතංද,ං

ඉිය ංඅුළරුං66ංංදේශකාතත්රාත්ංපෘතදඅිනතංදං්ඳ්ාංගැනීතටංානුතැිසංලැබිණි.ංඒංපිළි්ඳංදත්සතංපෘතහං

වටහඅංතඟිතංඉදිය පෘතත්ංකයංතිංායං2017.12.31ංදිඅටංපුයේපෘතාඩු්ංපෘත්ිඅංඅුළරුංපිළි්ඳ්ංඒංඒංඅුළරුං

ඉදිය දේශසතංදක්ත්ාංත. 

 
 

අනු 

අං ය 
ත්නරම අනුමත්  ොර්ය මණ්ඩලය 2017.12.31 දිනට පුමප්පොඩු 

 ොර්ය මණ්ඩලය 
සේීම ක ොන්රොත් සේීම ක ොන්රොත් 

1 දේශේකබන 

 1    

2 ාිදේශධනකංදේශේකබනංශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ. 
 

2    

3 දේශජයෂේසංවහකායංදේශේකබනං
ශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ. 
 

1  1  

4 ා යක්ෂරවර්ධන අ ංශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ. 
 

1    

5 ා යක්ෂංරවැලසුබන ංශ්රී.ලර.ර.දේශවේ. 
 

2  1  

6 ප්ර ාඅංග කාකාකාය ං
ශ්රී.ලර.ග.දේශවේ 
 

1    

7 ා යක්ෂං(වර්ධන අංඒකක   2   

8 වහකාය/නිදේශසෝජයංා යක්ෂං
ශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ. 
 

1  1  

9 වහකාය/නිදේශසෝජයංා යක්ෂං
ශ්රී.ලර.ර.දේශවේ. 
 

2    

10 වහකායංා යක්ෂං 
නිදේශසෝජයංා යක්ෂ 
(වර්ධන අංඒකක  

 8  6 

11 වහකායංදේශේකබනංශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ. 
 

1  1  
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12 වහකායංදේශේකබනංකබනකරුං
ව්ඳාංශ්රී.ලර.පෘත.දේශවේ.දේශඅා්අ 
 

1    

13 ග කාකාකාය ංශ්රී.ලර.ග.දේශවේ. 1  1  

14 ා යතයංවිග කංශ්රී.ලර.ග.දේශවේ. 1  1  

15 නිතීංනිල ාරීංරා්කාිකක  1  1  

16 පෘතය පෘතාලඅංනිල ාරීං
යා.ක.ව.දේශවේ.රාකාංපෘතතිස  1    

17 දේශායුළරුංහාංාක්තෂ ංනිල ාරී 1    

18 දේශේකබනදේශ ංවබන්තරකය ං
දේශේකබන 

1    

19 වර්ධන අංනිල ාරීං 20 2% 16 3 

20 දේශායුළරුංහාංාක්තෂ ංවහකාය 1  1  

21 යාජයංකසතඅාකය ංවහකාය 20  3  

22 කසතඅාකය ංවහකාය 
 12  2 

23 ය සදුරු 12 12 1 7 

2% ීමඩීදේශසෝංකැතයාංශිේපී 1  1  

25 කැතයාංශිේපී 1  1  

26 ීමඩීදේශසෝංකැතයාංශිේපීංරවහාසක  1  1  

27 කාධනසාලංකාධනසංවහාසක 10 8 1  

එ රව 85 66 32 18 
 

      වගු අං  - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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%.1.2.  ොර්ය මණ්ඩල නිපුණත්ො සංවර්ධන සහ පුහුණු කිරීම 

ාතායරශංනිල ාරීතංායං්තරයසංවේි යංහාංදේශකාතත්රාත්ංපෘතදඅතංතංවූංඅ්කංනිල ාරීතං්ැවිතංයාජයංදේශවේ්සං

පිළි්ඳං දැනුතං හාං නිපු ාං වර්ධන අං පුතරණුං වැටීං කිහිපෘතසක්තං පෘත්ත්්අං ලදි.ං ්ද,ං තාණ්ඩිකකං නිල ාරීතං

දේශ්නුදේශ්තං දැනුතං කුවලාං ්ධන අසං වඳහාත්,ං කාධනසක්ෂතා්ං ඉහසං තට්ටතකටං දේශගඅං ඒතටත්ං පුතරණුං

්ැඩවටහතංපෘතැ්ැත්ංවිස. 

අභ්යන්ත්ම පුහුණු ිළිබඳ  වොර්ත්ොව 

පුහුණු සැසි මොත්ෘ ො පුහුණුව ස හො සහභ්ොගී වූ  ණ්ඩොය  

 
කාධනසාලංරතංපිළි්ඳංූලල ධනත 

 

i. ාතායරශදේශේංතාණ්ඩිකකංනිල ාරීත 
i. ශ්රීංලරකාංහදබිතංාකාකාය දේශේංතාණ්ඩිකකං

නිල ාරීත 
 

 

 කාධනසාලංරත 

 ගිණුබනංාරශදේශේංකටයුුළංහාංමුදේංදේශයගුලාටී 

 විශ්රාතං්ැටුේංහාංදේශපෘත ීගිකකංිකපිංදේශගානුං

පෘත්ත්්ාංගැනීත 

 කාධනසාලංරතංහාංිකපිංකටයුුළං 

 ප්රවබනපෘතාදඅංකටයුුළං 
 

 

i. වර්ධන අංනිල ාරීත 

ii. යාජයංකසතඅාකය ංවහකායංදේශවේ්දේශේං

නිල ාරීත 

 

 යාජයංදේශවේ්දේශේංාචායං ධනතංහාං්ටිඅාකබන 

 විඅසංහාංහැටීරීබන 

 

i. වර්ධන අංනිල ාරීත 

ii. යාජයංකසතඅාකය ංවහකායංදේශවේ්දේශේං

නිල ාරීත 

iii. කාධනසාලංකාධනසංවහාසක 

iv. ය සදුයත 
 

 කාධනසංතණ්ඩලංාභිදේශේය ංං්ැහැයගං
පුතරණුං්ැඩවටහඅං-ංානුයා පුයංකලාං්ැ් 

 

i. ාතායරශදේශේංටීසුවංනිල ාරීත 

                  වගු අං  - 02      

විකශශ පුහුණු ිළිබඳ  වොර්ත්ොව     

                  වගු අං  - 03 

 

 
පුහුණු පොඨමොලොව 

 
මට 

 
 ොල පරිච්කේදය 

සහභ්ොගි වූ 

නිලධොරීන් 

සංඛ්යොව 
 

ශ්රීංලරකාදේශේංවතනිදේශේදඅංහාංදේශායුළරුංාක්තෂ සංං
පිළි්ඳංවමුුව්ං-ං2017 

 

 
චීඅස 

 

 
2017.0%.03-2017.0%.23 

 
01 

 

වර්ධන අසංදේශ්ිනතංපෘත්ිඅංයට්ලංූලලයංදේශවේ් ාංවහං
වහදේශසෝගීා්සංපිළි්ඳංවමුුව්ං-ං2017 

 

 
චීඅස 

 

 
2017.06.02-2017.06.22 

 
01 

 

ග්රාමීසංප්රදේශීශං්ලංකාතා්තංතඟිතංාඩුංආදාසබනලාභිං
පෘතුලේංශක්තිතත්ංකිරීතංවඳහාං්අං්ැඩමුුව් 

 

 

දකුණුං
දේශකාය සා්  

 
2017.06.23-2017.07.13 

 
01 

 

වර්ධන අසංදේශ්ිනතංපෘත්ිඅංයට්ලංචධනසාත්තකංහාං
ආධනික,පෘතාය වය කංදේශගාඩඅැඟීතංපිළි්ඳංවමුුව්ං-ං2017 

 

 

 

චීඅස 
 

 

2017.08.30-2017.09.21 
 

01 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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4.2. 2017 මූලධන ආකයෝජන 
 

2017ං්ධනෂදේශේංාතායරශසටංජාිකංාස්ැසංතඟිතංදේශ්තංවූංවබනූධන ංප්රිපෘතාදඅංමුදලංරු.ිනිකසඅං658.%26කි.ං

එයිතංරු.ින.277.0ක්තංූලල අංප්රිපෘතාදඅංදේශේ.ංඉිය සංපුඅයා්ධනඅංවිසදබනංවඳහාංස.ංූලල අංප්රිපෘතාදඅංපෘතහං

වඳහතංපෘතය දිංදේශ්තංීමංිබුණි. 

i. සටිලංපෘතහසුකබනංවර්ධන අස  - රු.ින.ංංංංංංංං50.0 

ii. ප්රාදේශීය සංවර්ධන අස   - රු.ින.ංංංංංං100.0 

iii. හදබිතංාකාකාය ස   - රු.ින.ංංංංංං100.0 

iv. දේශ්අත්ංූලල අංවිසදබන   - රු.ින.ංංංංංංංං27.0 

රු.ිනංංංංංංං277.0 

 

ාතායරශසංදේශ්ංපෘතැ්රීංතිංකාධනසසතටංහාංකධනය්සතටංානුගං් ංවකවේංකයඅංලදං2017ං් ාධනිකංරිසාකාරීං

වැලැවේතං තඟිතං දේශසෝතයං ප්රාදේශීය සං වර්ධන අං රිසාකායකබනං දේශද්අං කාධනුළ්ං ා්වාඅසටං පෘතැ්ිං ප්රගිසං

වතාදේශලෝචඅදේශසතං ං ාඅුළරු්ං ා්ශයංපෘතය දිංවරදේශශෝ අසංකයඅංලී .ං ඒං ානු්ං පෘතහංවඳහතං්ැඩවටහතංහාං

්යාපෘතිිංසටදේශත්ංප්ර්ධනඅං්ධනෂදේශේංවර්ධන අං්ැඩවටහතංරිසාත්තකංකයඅංලී . 

01. ප්රාදේශීය සංසටිලංපෘතහසුකබනංවර්ධන අං්ැඩංවටහඅ 

 වතාජංහාංවරවේකිිකංවර්ධන අස 

 සටිලංපෘතහසුකබනංවර්ධන අසංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංරු.ංින.ං50.0 

 ජී්දේශඅෝපෘතාසංවර්ධන අස 

 ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංවැලැවේතංවබනපෘතාදඅස 

 

02. ප්රාදේශීය සංවර්ධන අං්ැඩවටහඅංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංං-ංංංංංංංංංංංරු.ංින.ං100.0 

 

03. දේශ්අත්ංූලල අංවිසදබන 

 ූලල අං්ත්කබනංඅඩත්ුළංහාංප්රිවරවේකය  

 ූලල අං්ත්කබනංාත්පෘතත්ංකයංගැනීතංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංරු.ංින.ං27.0 

  ාය ාංවර්ධන අස 
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%.2.1. වොර්ි  ප්රතිපපොදන හො මූලය ප්රගතිපය 

             

                                                      වගු අං  - 04 

  මූලය ප්රතිපපොදන හො ප්රගතිපය 
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2017.12.31 දිනට මූලය ප්රගතිපය

පුනමොවර්ත්න ප්රොග්ධන

  වැඩසටහන 
2017 ස හො 
කවන් වූ 

ප්රතිපපොදන (ු.ි) 

2017.12.31 
දිනට වියදම 

(ු.ි) 

මූලය 

ප්රගතිපය 

% 

පුනමොවර්ත්න 

ාතාය කාධනසාලස  22,850,000.00 18,140,957.00 79.39 

පෘතය පෘතාලඅංකටයුුළ  201,761,000.00 177,407,715.00 87.93 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අං්ැඩවටහත      36,430,000.00 
  

17,214,954.00 
  

47.26 

සටිලංපෘතහසුකබනංවර්ධන අස - - - 

හදබිතංාකාකාය දේශේංවර්ධන අං්ැඩවටහත 79,000,000.00 70,035,000.00 88.66 

  උප එ රව 340,041,000.00 282,798,626.00 83.17 

ප්රොග්ධන 

ාතාය කාධනසාලස  40,225,000.00 24,439,304.00 60.76 

පෘතය පෘතාලඅංකටයුුළ  28,200,000.00 15,347,377.00 54.42 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අං්ැඩවටහත 100,000,000.00 24,130,178.00 24.13 

සටිලංපෘතහසුකබනංවර්ධන අස 50,000,000.00 27,640,443.00 55.28 

හදබිතංාකාකාය දේශේංවර්ධන අං්ැඩවටහත 100,000,000.00 61,802,849.00 61.80 

  උප එ රව 318,425,000.00 153,360,151.00 48.16 

මුළු එ රව 658,466,000.00 436,158,777.00 66.24 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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ං%.2.2.  ප්රොකශීය සංවර්ධන වැඩසටහන  

අනු 

අං ය 
අංශය  

වයොපෘතිප 
සංඛ්යොව 

කවන්  ළ 

ප්රතිපපොදන (ු.) 

කභ්ෞතිප  

ප්රගතිපය 

(%) 

සත්ය වියදම 

(ු.) 

අත්ැතිප බිල්පත් 

වටිනො ම (ු.)  
අවිච්කේද 

වයොපෘතිප 
සංඛ්යොව 

අවිච්කේද 

වටිනො ම (ු.) 

1 තාධනග 
40 

  
49,083,663.60  

          77  
  
15,811,135.61  

   
21,859,518.26  7 

    
3,938,576.54  

2 
කාණු/පෘතාලබන/
දේශ්ෝක්තකු 6 

    
6,890,000.00  

          78                            
-    

     
5,117,805.67  2 

    
1,336,227.80  

3 ප්රජා ශාලා 
3 

  
14,999,969.15  

          41  
                          
-    

     
5,641,195.26  3 

    
6,601,743.87  

4 ාමුණු / ්ැේ 
1 

    
6,700,000.00  

           -    
                          
-    

                           
-                  -    

                          
-    

5 
ආගිනක 
වේථාඅං
ඉදිකිරීබන 3 

    
9,000,000.00  

          85       
3,902,605.99  

     
3,496,502.21  2 

    
1,406,090.76  

6 
ජල දේශසෝජඅාං
රත 2 

    
8,000,000.00  

          76       
4,000,000.00  

     
1,878,924.16  1 

    
1,646,181.62  

7 ආදාහඅාගාය 
1 

    
5,000,000.00  

          99  
                          
-    

     
4,816,133.07                -    

                          
-    

8 පෘතාවේ ආශ්රිං
ඉදිකිරීබන 1 

        
195,736.40  

        100          
195,736.40  

                           
-                  -    

                          
-    

පෘතය පෘතාලඅංවිසදතරකැලණිස    
           
20,700.00  

         
772,023.31    

        
331,610.45  

දිවේත්රික්තංදේශේකබනංපෘතය පෘතාලඅංවිසදතරගබනපෘතහ    
        
200,000.00      

                          
-    

එ රව 57 
  
99,869,369.15  

           
70  

  
24,130,178.00  

   
43,582,101.94  15 

  
15,260,431.04  

 වගු අං  - 05 

 

එදො...       අද 

ප්රොකශීය යටිත්ල පහසු   සංවර්ධන වැඩසටහන යටකත් මොයො 

මොවකත් අරු මොර්ගයක් ක ොන්ීට කිරීම 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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              එදො...        අද 

      

%.2.3. ප්රොකශීය යටිත්ල පහසු   සංවර්ධන වැඩසටහන  

                                                                                                                                                                                              වගු අං  - 06 

1 මාර්ග 46 27,849,273.80 82           11,115,339.25 10,802,107.34 7 3,514,463.94   

2
කාණු/පාලම්/

බ ෝක්කු
3 2,160,000.00   81           844,320.95       735,222.12       - -

3 බෙනත් 1 528,000.00       98           511,310.54       

4 ප්රජා ශාලා -        -                      -         -                      -                      - -

5 අමුණු / ෙැව් -        -                      -         -                      -                      - -

6
ආගමික 

ස්ථාන ඉදිකිරීම්
9 6,500,000.00   99           5,003,282.00   -                      - -

7 ජල බ ෝජනා 

ක්රම
-        -                      -         - -                      - -

8 ආදාහනාගාර -        -                      -         - -                      - -

9 දේශයෝහේ 1 300,000.00       99           291,240.00       -                      - -

10 පෘතාවේ 2 472,350.00       100         220,000.00       252,350.00       - -

11

වතාජ හා 

වරවේකිික 

වර්ධන අ 

්ැඩවටහඅ

54 5,766,350.00   82           4,963,719.79   -                      - -

12

ප්රාදේශීය ස 

ජී්දේශඅෝපෘතාස 

වර්ධන අ 

්ැඩවටහඅ

99 5,424,026.20   75           3,691,230.47   -                      - -

13

ප්රාදේශීය ස 

වර්ධන අ 

වැලසුබන

1 1,000,000.00   99           1,000,000.00   

216 50,000,000.00 83           27,640,443.00 11,789,679.46 7 3,514,463.94   

අවිච්කේද 

වයොපෘතිප 

සංඛ්යොව

අවිච්කේද 

වටිනො ම (ු.)

එ රව

අනු 

අංකය
අංශය

ව්යාපෘති

 සංඛ්යාව්

වව්න් කළ 

ප්රතිපාදන (රු.)

සත්ය වියදම 

(රු.)

අත්ැති බිල්පත් 

ව්ටිනාකම (රු.)

ව ෞතික 

ප්රගතිය 

(%)

ප්රොකශීය යටිත්ල පහසු   සංවර්ධන වැඩසටහන යටකත් වනවොසල 

කසේපොලි ො වත්ත් පොම ක ොන්ීට කිරීම 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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%.2.%. විමධයගත් මූලධන අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන 

ජාිකංප්රිපෘතත්ිංහාංආධනීකංකටයුුළංාතායරශංප්රිපෘතාදඅංසටදේශත්ංරිසාත්තකං්අංවිත යගංූලල අංාස්ැසං

වර්ධන අං්ැඩවටහදේශතංඋුළරුංතැද,ංත යත,ංඅැදේශගඅහියංහාංඌ්ටංාසත්ංදිවේත්රික්තකං09කංපෘතාධනිකදේශබනතුළංගරුං

තතී්රුතං63ක්තංවඳහාංදේශ්තංදේශ්අංරු.ින.ං630.0ංකං්යාපෘතිිංදේශසෝජඅාංචරදේශේඛංප්රකායං්ංවතාදේශලෝචඅසං

කයංානුතංකයංප්රිපෘතාදඅංනිදහවේංකිරීදේශබනංනිධනදේශීශංල්ාංී තංදංදේශතතංාතායරශසටංපෘතැ්ය ණි.ං 

ඒංානු්ංානුයා පුය,ංදේශපෘතාදේශසාතඅරු්,ංත්රිකු ාතලස,ංතඩකලපු්,ංාබනපෘතාය,ං්දුේල,ංනු්යංඑළිස,ං

තහනු්ය,තාදේශේංදිවේත්රික්තකසතටංාසත්ංතතී්රුතදේශ ං්යාපෘතිිංදේශසෝජඅාං5957ක්තංානුතංකයඅංලදංායං

රු.ංින.629.%5ංකංප්රිපෘතාදඅංනිදහවේංකිරීතංවඳහාංනිධනදේශීශංකයංත. 

 

අනු අං ය දිසේික් ය මන්ී සංඛ්යොව  අනුමත් ප්රතිපපොදන (ු.) අනුමත් වයොපෘතිප 
සංඛ්යොව 

 
01. 

ාබනපෘතාය 7 69,910,000.00 567 

 
02. 

ානුයා පුය 9 90,000,000.00 1209 

 
03. 
 

්දුේල 8 80,000,000.00 543 

 
0%. 
 

තඩකසපු් 5 50,000,000.00 418 

 
05. 

තහනු්ය 12 119,538,000.00 1317 

 
06. 

තාදේශේ 5 50,000,000.00 709 

 
07. 

නු්යඑළිස 8 80,000,000.00 546 

 
08. 

දේශපෘතාදේශසාතඅරු් 5 50,000,000.00 453 

 
09. 

ත්රිකු ාතලස 4 40,000,000.00 268 

එ රව 63 629,448,000.00 5957 

 

වගු අං  - 07 
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4.3 අමොත්යංශ නිල කව අ අඩවිය ආම භ් කිරීම  

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශංනිලංදේශ්බ්ංාඩවිසංවි්ිංකිරීතං2017ංඔක්තදේශෝ්ධනංතවං02ං්අංදිඅංටීදුංදේශකරුණි. 

දේශබනංඔවේදේශවේං්ධනතාඅදේශේංයජසංතඟිතං්ලාත්තකංකයංතිංදේශායුළරුංදැඅංගැනීදේශබනංපෘතඅංටංානුගංදේශ්ිනතං

දේශතහිංකටයුුළංටීදුංකයඅංායංාතායරශසංතඟිතංටීදුංකයනුංල්අංකටයුුළංතහජඅා්ංායටංදේශගඅංසාතත්, 

අ්ංආදේශසෝජඅංා්වේථා වහංපෘතහසුකබනංආදිසංපිළි්ඳ්ංදැනු්ත්ංකිරීතත්,ංවිවි ංදේශක්ෂේත්රසතංඔවේදේශවේංාතායරශසං

තඟිතංආයබන ංකයනුංල්අංවිවි ං්යාපෘතිිංපිළි්ඳංදැනු්ත්ංකිරීතත්ංටීදුංකයනුංල්යි. 

( www.mrd.gov.lk ඔසේකසේ කමම  නිල කව අ අඩවියට ිළවිසිය හැකිය.) 

 

 

 

 

 

http://www.mrd.gov.lk/
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4.4 ප්රොකශීය සංවර්ධන ඒ   

දි්යිදේශතංප්ර ාඅංදිවේත්රික්තකං09ක්තංඑඅබනංංතහනු්ය,ංතාදේශේ,ංනු්යඑළිස,ංං් දුේල,ංානුයා පුයස,ංදේශපෘතාදේශසාතඅරු්,ං

ත්රිකු ාතලස,ංතඩකසපු්,ංාබනපෘතාය,ංසඅංදිවේත්රික්තකසතහිංජාිකංආධනිකංවර්ධන අසංඉලක්තකංකයංගත්ංවිදේශශේි ං

වර්ධන අංආදේශසෝජඅං්යාපෘතිිංවබන්තරකය ස,ංදේශතදේශහසීමතංහාංා්ශයංසටිලංපෘතහසුකබනංවැලසීතංාය සාං

ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංඒකකංදේශදකක්තංාතායංතණ්ඩලංපෘතත්රිකාංාරකංං16/1132/75%/002ංංතඟිතංවේථාපිංකයංත. 

 

ප්රොකශීය සංවර්ධන ඒ   මන්න් සිළකමන කසේවො 

 

 තහාපෘතය තා ං වර්ධන අං ආදේශසෝජඅං ්යාපෘතිිං වඳහාං ඉදිය පෘතත්ං ්අං දේශීය සං හාං විදේශීය සං

ආදේශසෝජකසතටංා්ශයංපෘතහසුකබනංවැලසීත. 

 ාදාලංආසඅ්ිකතංපෘතහිතංදැක්තදේශ්අංදේශවේ්ා්තංල්ාංගැනීතංවඳහාංපෘතහසුකබනංවැපෘතයීත. 

-ංංසුදුසුංභූිනසක්තංදේශෝයාගැනීත.ං 

-ංපිවිසුබනංතාධනගංපෘතහසුකබනං්ැඩිංදියුණුංකිරීත. 

-ංපෘතාය වය කංානුතැතීතංල්ාංගැනීත. 

-ංඉදිකිරීබනංාමුද්ර්යංල්ාංගැනීදේශබනංී ංා්ශයංා්වයසතංගැනීත.ං 

-ංවිදුිකස, ජලසංවහංදුයකඅංපෘතහසුකබනංල්ාංගැනීත.ං 

-ංවතාගබන/දේශ්සදංිකසාපෘතදිරචිංකිරීතංභූවිදයාංහාංකැනීබනංආසඅංතඟිතංානුතැතීතංල්ාංගැනීත. 

 ංතාඅ්ංවබනපෘතත්ංවපුයාංගැනීතංවහංපුතරණුංකිරීත.ං 

 ඉදිංකිරීබනංවහංාදේශඅකුත්ංකටයුුළංවඳහාංා්ශයංසටිලංපෘතහසුකබනංවැපෘතයීත. 

4.4.1 මධයම සංවර්ධන ඒ  ය 

ත යතංවර්ධන අංඒකකසංවිටීතංතහනු්ය,ංතාදේශේ,ංනු්යඑළිසංවහං්දුේලංසඅංදිවේත්රික්තකසතහිංආදේශසෝජඅං

්යාපෘතිතීතං කිහිපෘතසක්තං වබන්තරකය සං වඳහාං උත්වාහං දේශගඅං ත.ං සුසරං ්ලශක්තිසං ජඅඅස,ං පෘතායවය කං

වරචායකංකධනතාතංවහංකිිංකාධනිනකංසඅ දේශක්ෂේත්රං් ලං්යාපෘතිතීතංකිහිපෘතසක්තංවැලසුබනංකයඅංලී .ංංආදේශසෝජඅං

ූලලයංප්රා  අසංවැලසුබනංකසංපෘතය දිංප්රතා ්ත්ංතට්ටතකංදේශඅාිබීතංවහංපෘතායවය කංංදේශසෝගයා්සංසඅංවිවි ං

ගැටලුංතංඑතංදේශසෝතයං්යාපෘතිතීතංරිසාත්තකංතට්ටතටං්තංපෘතැින ංදේශඅාතැ.ංං 

දේශබනං්අංවිටංත යතංවර්ධන අංඒකකසංතඟිතංවිදේශීශංආදේශසෝජකසකුංවතඟංඑක්ත්ං්දුේලංදිවේත්රික්තකදේශේංතේලං

ප්රදේශීශදේශේංතතය කානුං දේශඩාලධනං ිනිකසඅං 25කටං ්ඩාං ්ැඩිං ආදේශසෝජඅං ්ටිඅාකතක්තංතිං පෘතායවය කං වරචායකං

ආදේශසෝජඅං්යාපෘතිිසක්තංංවැලසුබනංකයිනතංටීටියි.ංදේශසෝතයංආදේශසෝජඅසංතඟිතංප්රදේශීශදේශේංරැකිසාංජඅඅසංවඳහාං

තහත්ංපිටු්හලක්තං්නුංතැයිංපුදේශයෝකඅසංකසංහැක.ං 
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4.4.2 නැකගනහිම සංවර්ධන ඒ  ය 

ානුයා පුයසං ,ං දේශපෘතාදේශසාතඅරු් ,ං ත්රිකු ාතලසං ,තඩකලපු්ංහාං ාබනපෘතායං සඅං දිවේත්රික්තකංආ්ය සං්අංපෘතය දිං

අැදේශගඅහියංවර්ධන අංඒකකසංරිසාත්තකංදේශේ. 

 

තතය කානුං දේශඩාලධනං ිනිකසඅං 100කං

විදේශීශං ආදේශසෝජඅසකිතං යුුළ්ං

දේශහෝටේං ,දේශ්සඳං ත යවේථාඅං වහං

පෘතය පෘතාලඅං දේශගාඩඅැඟිිකං ්ිකතං

වතතවිංවූංවමුද්රිසංපෘතතිදේශේංරOcean 

Class)ං නිදේශක්තඅං ්යාසක්තං (Yacht 

Marina)ංංත්රිකු ාතලසංදිවේත්රික්තකදේශේං

ආයබන ං කිරීතටං දේශසෝතයං ායං එහිං

ඉදිකිරීබනං වඳහාං ා්ශයං කටයුුළං

වබනපෘතාදඅසං කිරීතං දේශබනං ්අං විටං ටීදුං

කයනුංලැදේශබ්. 

දේශතතං නිදේශක්තඅං ්යාසං ්යාපෘතිිසං කැබිඅට්ං ානුතැිසං වඳහාං ඉදිය පෘතත්ං කයං තිං ායං එහිං ඉදිය ං කටයුුළං

වබනපෘතාදඅසංදේශ්ිනතංපෘත්තී.ංං 

දේශතතඟිතංශ්රීංලරකා්ටංවිදේශීශංවිනිතසංවිශාලං්ශදේශසතංඋපෘතසාංගැනීතටංහැකි්අංායංවිු ංහාං ්රංරැකිසාං

ා්වේථා්තං2000ක්තංපෘතත ංඋත්පෘතාදඅසංකිරීතටංාදේශේක්තිංදේශේ.ංවරචායකංක්තදේශෂේත්රදේශේංදේශතතතංප්රාදේශීය සං් ශදේශසතං

ත්රිකු ාතලංදිවේත්රික්තකසංවර්ධන අසංීමතටංදංදේශතතං්යාපෘතිිසංවිු ං්ලපෘතෑතක්තංටීදුකයනුංත. 

්ං දං තඩකලපු්ං දිවේත්රික්තකසං දේශක්තතද්රං කයගනිිනතං දේශඩාලධනං ිනිකසඅං 297ං කං ආදේශසෝජඅසකිතං යුුළ්ං සීනීං

කධනතාතංශාලා්ක්ත,ංඑසටංානු්ී ංකිය ග්ං් යාපෘතිිසක්තංවහංකා්නිකංදේශපෘතාදේශහායංරදේශකාබනදේශපෘතාවේට් ං් යාපෘතිිසක්තං

වඳහාං ්යාපෘතිිං දේශසෝජඅා්ක්තං

ඉදිය පෘතත්ංීමංත.ං 

දේශතතං්යාපෘතිිසංතඟිතංවිු ංරැකිසාං

ා්වේථාං625ක්තංදං් රංරැකිසාංා්වේථාං

1600ක්තං පෘතත ං දං ජඅඅසං්අං ්්ං

දේශපෘතත්ාං ී ංත.ංදේශබනංව්ැඳි්ංපෘතසමුං

වාකච්ඡාං ්ටසං පෘතැ්ැත්ං වූං ායං

්යාපෘතිිසංරිසාත්තකංකිරීතංවඳහාං

ා්ශයං ඉදිය ං කටයුුළං දේශකදේශයිනතං

පෘත්තී. 

සීනිංකධනතාතංශාලා්කංදධනශඅසක්ත 
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II ක ොටස 

 

ශ්රී ලං ො හදබිම අකා ොරිය 

 

දැක්ම 

“ගුණොත්ම   ෘි නිෂේපොදනයක් උකදසො යහපත්  ෘි ොර්ි  ිළිබකවත් ප්රවර්ධනක  ප්රමුඛ්යො ීමම.” 

 

කමකහවම 

“තිපමසොම සේවොභ්ොවි  ස පත් සංමක්ෂණය සහ  ෘි ආශ්රිත්  ර්මොන්ත් ප්රවර්ධනය රිබන් කශීය ආහොම 

සුමක්ෂිත්ත්ොවය ත්හරුු කිරීම 

 

1. හැඳින්ීමම 
 

සටත්ංවිතයංවතසංුළසංශ්රීංලරකාදේශේංවරංදේශේී ංපෘතය වයංකලාපෘතංවහිංත යතංකුකකයසංආශ්රි්ංටීදුවූං්ැවිිකංදේශ ෝගං

්ගා්ංදේශහේුළදේශ්තංඑතංප්රදේශීශදේශේං්අංආ්ය සංා්තංවිස.ංදේශතසංඑතංප්රදේශීශදේශේංපෘතය වයංවතුළිකා්සංබිඳං

්ැ.තටංදේශහේුළංවිස.ංපෘතසුංකාලීඅ්ංදේශතතංඉඩබනංපෘතී ිංනිටීංඅඩත්ුළ්ක්තංදේශඅාතැිංීමතංදේශහේුළදේශ්තංදැඩිංපෘතාරශුංඛාදඅං

ත්්සටංපෘතත්්ංත.ංඑසංඑතංප්රදේශීශදේශේංදේශතතතංජාිකං්ශදේශසතංදංපෘතාය වය කංගැටලුංයාශිසකටංදේශහේුළංීමංත.ං

දේශතතංත්්සංා්තංකිරීතංවඳහාංයජසංතැදිහත්්ං1972ංාරකං11ංදය ංකිිකධනතංනීිංගංවරවේථාංපෘතඅටංානු්ං

1978ං ජාිකං කිිකාධනිනකං විවි ාරගීකය ං හාං ජඅා්ාවං වර්ධන අං ාකාකාය සං දේශහ්ත්ං රඅැඩ්වා ං ආසඅසං

වේථාපිංකයංත. 

 

පෘතසු්ං1991ං්ධනෂදේශේංාරකං678/15ංදය ංවිදේශශේෂංගැවට්ංනිදේශේදඅසංානු්ංාකාකාය දේශේංනිලංඅාතසංශ්රීංලරකාංහදබිතං

රහය ං දඅේංබිබනංවර්ධන අංත යත ං ාකාකාය සං දේශලවංවරදේශශෝ අසටංලක්තදේශකාටංත. 2016 ්ධනෂදේශේංතාධනුළං

තාවදේශේං ටීටං එදේශක්තං කිිකධනතං ාතායරශං විෂසං පෘතථසටං ාසත්ං වූං දේශතතං ආසඅසං ප්රාදේශීය සං වර්ධන අං

ාතායරශදේශේංවිෂසංපෘතථසටංතුළසත්ංකයණුංලැබිණි.ංඉතංාඅුළරු්ං2017.07.07ං් අංදිඅැිංාරකං2026/%5ංදය ං

ාිවිදේශශේෂංගැවට්ංනිදේශේදඅසංතඟිතංූලිකකංගැවට්ංනිදේශේදඅසංවරදේශශෝ අසටංලක්තංකයඅංලදංායංඒංතඟිතංඅ්ං

වර්ධන අංඋපෘතාසතාධනගංහුකඅාංගැනීතටත්ංාකාකාය දේශේං්යාපෘතිිං් ලංප්රදේශීශසංදි්යිඅංතංආ්ය සං් අංපෘතය දිංපුුවේං

කිරීතටත්ංකටයුුළංකයංත. 
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2. පැවරී ඇතිප විෂයයන් 

කිිකධනතං විවි ාරගීකය සංහාං ජඅා්ාවං වර්ධන අසංවහං ූධන ංවබන්තකාං දිසදේශ්ත්තංකසතඅාකය ංහාං

වැලසුබනංවකවේංකිරීතංහාංරිසාත්තකංකිරීත. 

1. පෘතය වයසං රැකංගැනීත,ං ඉඩබනං හාං ජලං වබනපෘතත්ං වරයක්තෂ සංහාං ජඅා්ාවං වර්ධන අසංහුලරුංකිරීදේශබනං

කාධනසසතංකසතඅාකය සංකිරීත.ං 

2. කිිංනිෂේපෘතාදඅංවැකසීතංහාංාදේශලවිකය සංවඳහාංතැදිහත්ංීමත. 

3. ්ාණිජංකිිකධනතාතංහාංකිිකාධනිනකං්යාපෘතායසතහිංදේශීය සංහාංවිදේශීය සංආදේශසෝජඅංප්ර්ධන අසංකිරීතං

හාංා්ශයංවහාසංල්ාංී ත. 

4. කිිකධනතාතසංපෘතදඅබනංකයංගත්ංආදේශසෝජඅංතිංකිරීතංවඳහාංවැලසුබනංවකවේංකිරීත,ං එතංවැලසුබනං

රිසාත්තකංකිරීදේශබනංදේශවේ්ා්තංවැපෘතයීතංහාංවිදේශශේෂඥංදැනුතංල්ාංී ත. 

 

 

2017ංවර්ධන අං්ධනෂසංවඳහාංප්රා  අංවිසදබනංදේශලවංරු.ින.ං100ංක්තංදංපුඅයා්ධනඅංවිසදබනංදේශලවංරු.ින.79ංක්තංදං

තහං ාණ්ඩාගායසංතඟිතංදේශ්තංකයඅංලදංායං 2017.12.31ං දිඅං්අංවිටංරු.ින.55.60ක්තං්ැසංදේශකාටංපෘතහං

වඳහතංවර්ධන අං්ැඩවටහතංරිසාත්තකංකයඅංලදංායංදේශතතංදිඅටංපුඅයා්ධනඅංවිසදබනංදේශලවංදේශ්තංකයඅං

ලදංරු.ින.79ංකංමුදිකතංරු.ින.ං70.93ංකංමුදලක්තං්ැසංකයංාකාකාය දේශේංදේශතදේශහයුබනංහාංආසනිකංකටයුුළංටීදුංකයං

ත.ංං 
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3. 2017  ොර්ය සොධනය (2017.12.31 දිනට) 
 
 

3.1.මොනව ස පත් සංවර්ධනය 
 

       3.1.1.කසේව  සංඛ්යො කත්ොමරු 

 

අනු 

අං ය 
ත්නරු නොමය 

අනුමත් 

කසේව  

සංඛ්යොව 

දැනට 

සිටින 

කසේව  

සංඛ්යොව 

පුමප්පොඩු 

සංඛ්යොව 

01 විධොය  අධයක්ෂ 1 1   

02 සහ ොම අධයක්ෂ   නිකයෝජය අධයක්ෂ (පොලන) 1   1 

03 සහ ොම අධයක්ෂ   නිකයෝජය අධයක්ෂ (සංවර්ධන) 1 1 - 

04 සහ ොම අධයක්ෂ   නිකයෝජය අධයක්ෂ (මුදල්) 1 1 - 

05 සහ ොම අධයක්ෂ   නිකයෝජය අධයක්ෂ (අකලවි) 1 1 - 

06 සහ ොම අධයක්ෂ   නිකයෝජය අධයක්ෂ (වයොපෘතිප හො සැළසු ) 1 1 - 

07 පරිපොලන නිලධොරි 1 1 - 

08 මූලය නිලධොරි 1 1   

09 අකලවි නිලධොරි 1   1 

10  ෘි ර්ම සංවර්ධන නිලධොරි 2 1 1 

11 අභ්යන්ත්ම විගණන නිලධොරි 1 1 - 

12  ලොප නිලධොරි 12 11 1 

13  ොර්ි  නිලධොරී 1 - 1 

14  ළමනො මණ සහ ොම (ත්ොක්ෂණි ) 35 32 3 

15  ළමනො මණ සහ ොම (ත්ොක්ෂණි  කනොවන ) 19 18 1 

16 සමප් 1 1 - 

17 යන්ර ක්රියො ු 2 1 1 

18 ශ්රවය දෘෂය සහොය  1 1 - 

19  ොර්ි  සහොය  2 - 2 

20 රියදුු 14 12 2 

21  ොර්යොල  ොර්ය සහොය  4 4 - 

22 රිය සහොය  3 2 1 

23 මුම ු 4 4 - 

24    ු 2 2 - 

25 කගොවිපල්    ුවන් (පල්කල් ැකල්  හො ක ොත්මකල්) 13 13 - 

එ රව 125 110 15 

                                                                                                                                                     

වගු අං  - 08 

 
*2014/25 චරංදේශේඛසංානු්ංවේියංකයඅංලදංපෘතේදේශේකැදේශේංහාංදේශකාත්තදේශේංදේශගාවිපෘතේංකබනකරු්තං13ංදේශදදේශඅකු 
වඳහාංඔුලතටංදේශපෘත ීගිකකං්අංදේශවේංකසතඅාකය ංදේශවේ් ාංදේශදපෘතාධනදේශබනතුළදේශේංDMS/1578/VII හා 2016-05-03 
දිඅැිංිකපිදේශසතංානුතැිසංලැබීංත.ඒංානු්ංපෘතත්ීමබනංපිය අතාංත. 
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3.2. මූලධන ආකයෝජන 

               3.2.1. පොංශු සංමක්ෂණය හො දියකඳත්ම  ළමනො මණය 

 

ඉලක්තකගං වර්ධන අං ප්රදේශීශං ුළසං පෘතාරශුං ඛාදඅං ත්්සතං ා්තං කයං ගනිිනතං එතං කලාපෘතදේශේං ජලං ූලලාශ්රං

වරයක්තෂ සංකිරීතත්,ංදේශගාවිංප්රජා්දේශ ංආධනිකං්ධන අසත්ංඉලක්තකංකයංගනිිනතංදේශතතං්ැඩවටහඅංරිසාත්තකං

කයඅංලදංායංඒංසටදේශත්ංරිසාකායකබනංදේශලව,ං 

 ූලිකකංවරයක්තෂ ංවැලසුබනකය ස,ං 

 අාසකත්්ංවර්ධන අසංාක්තෂණිකංපුතරණුං 

 පෘතාරශුංවරයක්තෂ ංආදධනශ ංවේථාපිංකිරීත 

 ජලංූලලාශ්රංහාංදිසකුකරුංවරයක්තෂ සං 

 දේශවා ාංටීසු ැඅංපෘතුලයංපෘතාවේංපෘතය වයංවරයක්තෂ ං්ැඩවටහඅංං 

 පෘතාරශුංවරයක්තෂ ං්ූහංවේථාපිංකිරීතංසඅං්ැඩවටහතංරිසාත්තකංකයඅංලදංායංඑහිංකාධනසංවා අසං

පෘතහංදැක්තදේශේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 කගොවිපිබන් ඳැහැම පොංශු සංමක්ෂණය හො අපවහන ජල  ළමනො මණය 

 

 

  

  

      ජල මූලොශ්ර හො දිය ඳුු සංමක්ෂණය                 කසොභ්ො සිසුණැන පරුම පොසල් පරිසමං

්ැඩවටහඅ 

පොංශු සංමක්ෂණ වූහ සේථොිළත් කිරීමං

්ැඩවටහඅ 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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               3.2.2. කගොවිපිබන් ඳැහැම පොංශු සංමක්ෂණය හො ආපදො ජල  ළමනො මණය 

 

ජඅගහඅංඝඅත්්සංඉාංඉහසංලසකංපෘත්ිඅංප්රාදේශීය සංදේශේකබනංදේශකාට්සාශංුළලංතාඅ්ංහාංවිවි ංදේශීශගුණිකං

දේශහේුළතංතංවිඅාශසටංපෘතත්්ංතිංදේශගාවිපෘතස්ිකතං්ැහැයංාපෘත්හඅංජලංප්ර්ාහඅංපෘතී ිංඅැ්ංපිළිවකයංකිරීතං

වඳහාංා්ශයංකටයුුළංකයංත.ං 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 .3. පොංශු කපෝෂ   ළමනො මණය 

පෘතාරශුංඛාදඅසටංහාංපෘතාරශුංහාසඅසටංලක්තංුලංඉඩබනංුළසංපෘතවංඅැ්ංපුඅරුත්ාපෘතඅසංකිරීතංවඳහාං

කා්නිකංදේශපෘතාදේශහායංනිෂේපෘතාදඅසටංහාං ාවිසංප්රචිකංකිරීදේශබනං්ැඩවටහඅක්තංරිසාත්තකංකයඅං

ලදංායංදේශබනංසටදේශත්ංකා්නිකංදේශගාවිපෘතලංආදධනශඅං100ක්තංවේථාපිංකිරීතටංකටයුුළංත.ං 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ොඳනි  කපොකහොම නිෂේපොදන වැඩසටහන 

 

කගොවිපිබන් ඳැහැම පොංශු සංමක්ෂණය හො ආපදො ජල  ළමනො මණය - 
සේථොිළත් කිරිමට කත්ෝමො ගත් සේථොන -  ැළණිය ප්රොකශීය කල්   ක ොටිඨොශය 

 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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      3.2.%. ඉඩ  ඵලදොයිත්ොවය සහ කභ්ෝග විවිධොංගී මණය  

 

පෘතාරශුංඛාදඅසංහාංපෘතාරශුංහාසඅසංදේශහේුළදේශ්තංවිඅාශංුලංඉඩබනංපෘතී ිංවරයක්ෂ සංකිරීදේශතතංාඅුළරු්ංඑතංඉඩබනං

වඳහාංසුදුසුංදේශ ෝගංයටා්ක්තංහුකත්ාංී තටංකටයුුළංකයංත.ංඒංානු්ංදේශගාීමතංවඳහාංබීජංහාංදේශයෝපෘත ංද්ර්යංල්ාං

ී තටංකටයුුළංකයංත.ං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. ආයත්නි  සංවර්ධන  ටයුර 

 
 

ංඉහංවඳහතංකසංටීසුවංතංවර්ධන අංරිසාකායකබනංකාධනසක්ෂතංදේශලවංහාං ලලදායීංදේශලවංඉටුං ංකිරීතංවඳහාං

ආසඅසංුළසංතාඅ්ංහාංදේශ  ිකංවබනපෘතත්ංවර්ධන අසංකසංයුුළස.ංඒංානු්ංදේශතතංආධනිකංවර්ධන අං් ැඩවටහඅං

සටදේශත්ං 2017ං ්ධනෂසං ුළසං තාඅ්ං වබනපෘතත්ං වර්ධන අස,ං දේශ  ිකං වබනපෘතත්ං වර්ධන අස,ං තා යං හාං ප්රචායකං

ප්ර්ධන අස,ංආසනිකංවර්ධන අංවැලසුබනකය ස,ංප්රගිංවතාදේශලෝචඅස,ංවිෂසානු්ී ංඋපෘතදේශීශඅංදේශවේ්ාංල්ාං

ගැනීතං්ැනිංරිසාකායකබනංවැලසුබනකය ංලදංායංඒංවඳහාං2017ංවර්ධන අං්ධනෂසංුළසංදේශ්තංකයඅංලදංමුදලං

රු.ින.%.0ක්තං්අංායං2017.12.31ං්අංදිඅටංඑහිංූලලයතසංප්රගිසංරු.ින.3.73ංකි.ංඑසංප්රිශසක්තංදේශලවං93%ංකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  කඳෝග වගො වැඩසටහන - විල්ගමුව ප්රොකශීය කල්   ක ොටිඨොශය 

 



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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3.2.6. සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්රගතිපය 

 

වගු අං  - 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අං ය 
වැඩසටහන ඒ  ය  

ඉලක් ය කභ්ෞතිප  

ප්රගතිපය 

(%) 

සත්ය වියදම 

(ු.) 

අත්ැතිප බිල්පත් 

වටිනො ම (ු.)  

අවිච්කේද 

වටිනො ම 

(ු.) කභ්ෞතිප  මූලය 

1 
පෘතාරශු වරයක්ෂ සංහාං
දිසදේශ්ත්තං
කසතඅාකය ස 

්යාපෘතිි 
             

7  
62.4 74%    

46,433,755.43  
  
11,440,707.00    

2 
දේශගාවිපෘතළිත ්ැහැයංපෘතාරශුං
වරයක්ෂ සංහාංාපෘත්හඅං
ජලංකසතඅාකය ස 

නිධනිනසත 
           

27  
27.5 18%      

5,264,281.77  
  
10,116,927.00  

  
5,194,817.71  

3 
කා්නික දේශගාවිපෘතලං
වර්ධන අස 

කා්නික      100  0.1 76% 
           
76,000.00      

4 ඉඩබන ලලදායිා්සංහාං
දේශ ෝගංවිවි ාරගීකය ස 

දේශගාවි 
පෘතුලේ  

  4,500  6.0 90%      
5,451,929.00      

5 ආසනික වර්ධන අස 
    4.0 

92% 
     
3,728,194.88      

එ රව 
     

4,634  100   
   
60,954,161.08  

  
21,557,634.00  

  
5,194,817.71  



ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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3.2.7.ංංජොතිප  ආහොම නිෂේපොදන සංග්රොමය - 2017  
  

යජසංවිටීතංප්රකාශසටංපෘතත්ංකයඅංලදංජාිකංආහායංනිෂේපෘතාදඅංවරග්රාතසංවඳහාංා්ශයංදාසකත්්සංල්ාංී තං

ායමුණුංකයංගනිිනතංඑතං්ැඩවටහඅටංවතගාමීං්ංදේශගාවිංප්රජා්ංදැනු්ත්ංකිරීතංාක්ෂණිකංපුතරණුං්ැඩවටහතං

වරවි ාඅසංකිරීතංහාංත යකාලීඅ,ංදේශකටිකාලීඅංහාංවේීයංදේශ ෝගං් ගා්ටංා්ශයංපෘතැලංලක්ෂසක්තංදේශයෝපෘතඅසංකිරීදේශබනං

්ැඩවටහඅං2017ං්ධනෂසංුළසංරිසාත්තකංකයංත.ංඒංානු්ංඑතංපෘතැලංදේශගාීමතංදේශ්ංල්ාංී ංදේශයෝපෘතඅසංකිරීතටං

කටයුුළංවරවි ාඅසංකයංත. 

 

 
 

ජොතිප  ආහොම නිෂේපොදන සංග්රොමයට සමගොී ව  

කමෝපණය  මන ලද පැළ 
   

අනු 

අං  
කඳෝග වර්ගය 

නිකුත් ළ පැල 

අවශයත්ොව 

1 ගබනිනය වේ 55393 

2 දේශපෘතාේ 4419 

3 ්ී ංජතඅායර 4588 

4 බීජංදේශදුවබන 3825 

5 ්ී ංයඹුටත 1647 

6 ්ී ංදූය සත 1250 

7 ්ී ංදේශ්ික 250 

8 ්ී ංදේශදාඩබන 1547 

9 ්ී ංාිකදේශේය 650 

10 ්ී ංාඹ 2088 

11 පෘතැණිංදේශදාඩබන 89 

12 ්ී  ්යකා 500 

13 ැඹිිකංරදේශීය ස  500 

14 දේශඅේිකංපෘතැල 100 

15 අයිංිනය වේංපෘතැලං්දුත 500 

16 බීජංදේශදහි 3842 

 17 එස්ලුංපෘතැල 22866 

18 විටීුළරු 757 

19 බීජංපෘතැල 6989 

එ රව 111,800 
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ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංාතායරශස 
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ලග්ගල අතිපකර්  ආහොම කභ්ෝග වගො වැඩසටහන 

 

කභ්ෝග වගො වැඩසටහන - කදල්කත්ොට  

ප්රොකශීය කල්   ක ොටඨොශය 

 

ගු අමොත්යරමො විසින්  පැල කඳදො දීම 
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