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ඳයභහදර්ශී යහජය සේඹක් තුලින් ජනතහ 

අභිරහඹන් ජටුකිරීස්ප අයමුණු මුදුන්ඳත් 

කයගළනීභ වහ, 2018 ර්සේ ප්රගතිඹ 

භහසරෝචනඹ කිරීභ සනුසන් භරු ටවනක් 

එක් කයනුසේ වදපිරි තුටිනි. 

 

2018 ර්සේ අගබහගසේදී අඳ අභහතයහංලඹ සත 

සභයට සඳොදු ජනතහසේ ආයක්හසේ  එක් 

ඳළතිකඩක් න ආඳදහ කශභනහකයසඹ කිරීස්ප 
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ගභන්භගට ඹවඳහරන මරධර්භඹන් එක්කිරීස්ප 

ප්රමු  කහර්ඹඹ ඳළසයන යහජය සේඹ 

වසුරුහලීභට සිදුවීභ ස්ප සර් අඳ රද සුද්සලේෂී 

කහර්ඹ බහයඹක් ද්ඹ. එභ කහර්ඹඹන් ගවීස්ප 

ක්රිඹහලිඹක් තුලින් ජටුකිරීභට අභහතයහංලසේ 

සේක්පතුභන් ඇතුළු භසථ කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 

ගත් ක්රිඹහභහර්ග භහ සභදීදී කෘතසේදී සිදීඳත් 

කයමි. 
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රක්කයමින් එදී ගුසහත්භකබහඹ වහ පරදහයීත්ඹ 

නංහලීභට අඳ වළභද්ටභ උනන්දු ද්ඹ. සබහද්ක 

ආඳදහ තත්ත්ඹකදී ජනතහසේ සුයක්ෂිතතහ 

තවවුරු කිරීභට අඳ ද්සින් ජටුකරයුතු කහර්ඹඹන් 

නිසි ඳරිදි අසඵෝධ කයගනිමින් එදී හධහයස 

යුක්ති වගතවත් ගකීසභන් ඳරිපර්ස කහර්ඹ 

ඳද්ධතිඹක් ක්රිඹහට නළංවීභ වහ යජඹ ගත් 

ක්රිඹහභහර්ග සභදීදී සිදීඳත් කයන අතය එදීදී අඳ රද 

ප්රගතිඹ සභදීදී බඵට අසඵෝධ නු ඇත. 

 

රහංසක්ඹ භහජඹ තුශ යහජය සේඹ පිිබඵ 

ඳතින ද්සයෝධතහ ආකේඳ අභ කයමින් යටටත් 

ජනතහටත් ඹවඳත් යහජය සේහක් ජටුකිරීභට 

අලය කළඳවීභ, දිරිගළන්වී්ප වහ අභිසප්රේයසඹ යහජය 

නිරධහරීන් සත අසලෝසඹ කිරීභට අලය භග 

සවිබ කිරීභටත්, සබහද්ක ද්ඳත් රදී සභයට 

ජනතහට මුහුස දිභට සිදුන ගළටළු අභ කිරීස්ප 

ළඩපිිබසරක් ක්රිඹහට නළංවීස්ප අලය 

ක්රිඹහභහර්ග තවවුරු කිරීභටත් ජදිරි ර්සේ කටයුතු 

හර්ථක කය ගළනීභ වහ ජනහධිඳතිතුභන්, 

අගභළතිතුභන් සතින් රළසඵන ආශිර්හදඹ 

භඟින් අභහතයහංලසේ සිඹලු සදනහට ධධර්ඹ 

ලක්තිඹ ප්රහර්ථනහ කයමි. 

 

ගරු. ආර්.එුම. යාංජිත් භද්දුභඵණ්ඩාය 

යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ 

අභාත්ය 

 

යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ 

ගරු අභාත්යතුමභාේ  ඳිවවුඩඹ 
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හණිජ ඳයභහර්ථඹන් ඹටඳත් කයමින් භහජ 

සුබහධනඹට ප්රමු ත්ඹ රඵහසදන නිළයදි යහජය 

සභසවයක සඳයගභන්කරු සර සභභ 

අභහතයහංලඹ සගවී ගිඹ ය පුයහට සිදුකර 

සභසවඹ වහ ජදිරි ර්ඹ තුශ අඳසේ දළක්භ 

ඹථහර්ථඹක් කයනු වහ අඳ ගන්නහ ව පිඹය 

පිිබඵ ඳළවළදිලි ඳළතිකඩක් න අභහතයහංලසේ 

ප්රගති හර්තහ වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ සනුසන් 

සභභ ටවන තඵනුසේ සේක්පයඹහ ලසඹන් භහ 

වට ඳළරී ඇති බහයදය ගකීභ ජටුකිරීස්ප 

ඳයභහර්ථසඹනි. 

 

යහජය ඳරිඳහරනඹ ඹන ද්ඹ ධහයහට අභතය 

ආඳදහ කශභනහකයස ද්ඹද සභය අඳ 

අභහතයහංලඹ සත ඳළසයනුසේ සගවී ගිඹ 

තුන්යක් පුයහට ජනතහ සනුසන් ජටුකර 

සභසවඹ පිිබඵ ජනහධිඳතිතුභන් වහ 

අගභළතිතුභන් ද්සින් තඵහ ඇති ද්ලසහඹ භතඹ. 

ද්සලේසඹන් සභභ කහරකහනු තුශ අඳ 

අභහතයහංලඹ ජටුකර සභසවය පිිබඵ සභසනදී 

කිරීස්පදී අඳට නහඹකත්ඹ රඵහදුන් ගරු 

ඇභතිතුභන් වහ භහසේ භසථ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

සතුතිපර්ක සිදීඳත් කයමි. බවුන්සගන් රද 

වහඹ සභභ බහයදය කහර්ඹඹ ජටුකිරීභට භහ වට  

 

 

 

 

 

ඇති ගකී්ප ළවළේලු කිරීභටත් එභ කහර්ඹඹන් 

නිසි දිලහනතිඹකට සඹොමු කිරීභටත් ජවේ ව ඵ 

දන්නු කළභළත්තමි. 

 

ආඳදහ කශභනහකයස ද්ඹ ජතහ පුළුේ වත් ඩහ 

ජනතහහදී කහර්ඹඹ මුදහඹක් න අතය එදීදී 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ සතින් 

ජදිරිසේදී ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් ර්තභහන 

අත්දළකී්ප භත සගොඩනළගීභට අඳ කටයුතු කය ඇත. 

සබහද්ක ද්ඳතකදී ජනතහට නිති රැකයස 

වහඹ රඵහදීභ අඳ සත ඳළසයන ප්රමු  

කහර්ඹබහයඹ නු ඇත. එඳභසක් සනො යහජය 

ඳරිඳහරනසේ භව සගදය න අඳ සතින් යජසේ 

ංර්ධන උඳහඹ භහර්ග ජටුකිරීභට සුළදි, 

අත්දළකී්ප වහ පුහුණුසන් පිරි යහජය සේකයින් 

පිරික් බිදී කිරීභ තුලින් තියය ංර්ධනසේ නිමි 

ශලු පුළුේ කිරීභට අලය ජඹ රඵහදීස්ප ගකීභ 

අඳ සත ඳළරී ඇත. 
 

සභකී ඳයභහර්ථඹන් ජටුකය ගළනීභට එශසමන 

ර්සේදී භහසේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට අලය 

නහඹකත්ඹ ගරු ඇභතිතුභන්සගන් අසප්ක්හ 

කයන අතය යටට අළසි යහජය සභසවයක් භඟින් 

සහබහද්ක ද්ඳත් වහ ජනතහ සඳය සදහන්ප 

කයවීභ සභන්භ සබහද්ක ආඳදහ අසථහරදී 

ආඳදහට රක්වන්ට උඳරිභ වන ළරසීභ 

සභන්භ ඳලසචහත් ආඳදහ ක්රිඹහලිඹ වයවහ ජන 

ජීද්තඹ ඹථහ තත්ත්ඹට සගන ඒභ තවවුරු කයන 

සවට දිනක ඇයඹුභට දහඹකත්ඹ ළඳයීභ අඳ 

ළභට වළකිසේහයි ප්රහර්ථනහ කයමි. 

 

ේේ. ේේ. යත්නසිරි 
ේ්කුම 
යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ 

අභාත්යාාංලඹ

යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ 

 අභාත්යාාංල ේ්කුමතුමභාේ  ඳිවවුඩඹ 
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යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභහතයතුමභන් 

ේර යාංජිත් භද්දුභඵණ්ඩාය භවත්ා දිව්රුුම දීභ 

   

 
ේ්කුමතුමභන් ලේඹන් ේේ.ේේ.යත්නසිරි භවත්ාේ  ැඩ 

බාය ගැනීභ. 
 

සිද්ේ ඳරිඳහරනසේ සක්න්ද්රසථහනඹ සර යහජය 

ඳරිඳහරන ව කශභනහකයස අභහතයහංලඹ, යහජය 

ඳරිඳහරනසේ ප්රමු ඹහ සමින්, ජනතහ 

අසප්ක්හන්ට මුේ තළන රඵහසදන යහජය 

සේඹක් නිර්භහසඹ කිරීභට කටයුතු කයනු රඵයි. 

එදීදී යහජය ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ, භහන ්පඳත් 

කශභනහකයසඹ, ආඹතනික ංර්ධනඹ සඳයදළරි 

සකොට සගන ක්රිඹහත්භක න පුළුේ ද්ඹ ඳථඹක් 

දීත සුද්ලහර කහර්ඹඹ බහයඹක් ජටු කයනු රළසේ. 

ජහතික ංර්ධන ක්රිඹහකහයක්ප සිදු කිරීභ වහ දීඳ 

යහප්ත සේහන් වහ භසත ඒකහඵද්ධ 

සේහන්දී ඳරිඳහරන කටයුතු සිදු කයමින් වහ 

යහජය සේඹ තුශ භහන ්පඳත ඩහත් පරදහයී 

සර කශභනහකයසඹ කිරීභ මලික ඳයභහර්ථඹ 

කයගනිමින් කටයුතු කයනු රඵයි. 

භවජනතහට තෘප්තිභත් යහජය සේහක් ළඳයීභ 

වහ හධහයසත්ඹ, භරපිතහඹ වහ 

කහර්ඹක්භතහඹ සකසයදී ද්සලේසඹන් 

ළරකිලිභත් සමින්, ඳරිඳහරන ද්ධිද්ධහන වහ 

සයගුරහසි කසකිරීභ සභභ අභහතයහංලඹ තු 

මලික ගකීභකි. ඒ අනු ආඹතන ංග්රවඹ වහ 

අදහශ යහජය ඳරිඳහරන චරසේ  කසකයමින්, 

ංසලෝධනඹ කයමින්, අලය අසථහරදී ඒ 

්පඵන්ධ නිරීක්ස රඵහ දීභ ද සිදු කයනු රඵයි. 

යහජය ඳරිඳහරන කටයුතු ්පඵන්ධසඹන් ජහතික 

භට්ටස්ප ප්රතිඳත්ති  ්පඳහදනඹ, අර්ථකථනඹ වහ ඒ 

්පඵන්ධ භහර්සගෝඳසද් ළඳයීභ සභභ 

අභහතයහංලඹ සතින් ජටුන තත් සුද්සලේෂි 

කහර්ඹඹකි. එභඟින් ඩහ පරදහයී සේහක් රඵහ 

දීභට වළකින ඳරිදි භසත යහජය සේසඹදී භ 

ක්රිඹහකහරීත්ඹ සගොඩනළගීභ වහ ඳහරනඹ සිදුකයනු 

රඵයි. 

2018.05.12 දිනළති අති ද්සලේ ගළට් ඳත්රඹ 

භඟින් යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස සර 

ඳළති ද්ඹඹ ඳථඹ තදුයටත් පුළුේ කයමින් 

නීතිගරුක භහජඹක ඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ 

වහ එකට නීතිඹ හභඹ වහ දක්ෂිස ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ තු ඳළති ද්ඹඹ ඳථසඹන් තනීතිඹ 

ව හභඹතට අදහශ ද්ඹඹ ද යහජය ඳරිඳහරන වහ 

කශභනහකයස ගරු අභහතයතුභහසේ ද්ඹඹ 

ඳථඹට එක් කයමින් තයහජය ඳරිඳහරන, 

කශභනහකයස ව නීතිඹ වහ හභඹ පිිබඵ 

අභහතයහංලඹත සර අභහතයහංලඹ සථහපිත කයන 

රදී. එදී අභහතය ූරයඹ ගරු යංනේත් භද්දුභ ඵංඩහය 

භළතිතුභන් සත ඳයන රදී. 

2103/33 අංක දයස අති ද්සලේ ගළට්ඳත්රඹ භඟින් 

සභභ අභහතයහංලසේ ද්ඹඹ ඳථඹ “යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස” සර 

ංසලෝධනඹ ව අතය එදී අභහතය ූරයඹ ගරු යංනේත් 

භද්දුභඵණ්ඩහය අභහතයතුභන් සතභ ඳයන රදී. 

අභහතයහංල සේක්පයඹහ ලසඹන් තදුයටත්  

සේ.සේ.යත්නසිරි භවතහ සතභ ූරයඹ පිරිනභන 

රදී.  
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ේඳොදු යාජ්ය භණ්ඩීයඹ භව ේ්කුමරිඹ ගරු 

අභාත්යයඹා ුනනගැීමභ. 

 

සුවි ේලේෂි අකථා 

 ගරු අභහතයයඹහසේ නහඹකත්සඹන් 

අභහතයහංලඹ සත ඳළරී ඇති ජහතික වහ 

ජහතයන්තය ගකී්ප වහ ගවීස්ප 

ක්රිඹහලිසේ රකුසක් සර සඳොදු යහජය 

භණ්ඩලීඹ භව සේක්පරිඹ ගරු අභහතයයඹහ 

2018.08.03 දින මුනගළසීභ නිටුවන් කශ 

වළක. 

 

 සභභ අභහතයහංලඹ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක ප්රමු  

ද්ඹඹ ක්සේත්රඹක් න පරදහයිතහඹ ව 

ප්රතිංසකයස ද්ඹඹ ක්සේත්රඹ ඹටසත් අත් 

කයගත් සුද්සලේෂි ජඹග්රවසඹක් සර 2018 – 

2019 ර් දවහ ආසිඹහනු පරදහයිතහ 

ංද්ධහනසේ බහඳති ූරයඹ ශ්රී රංකහට 

දීමිවීභ දළක්ද්ඹ වළකිඹ. ඒ අනු යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ සේක්ප සේ.සේ.යත්නසිරි 

භවතහ ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංද්ධහනසේ 

බහඳති ූරයඹට ඳත්ද්ඹ.  

 

  

 

 

 

 

 

අභාත්යාාංලඹ ේත් ඳැරී ඇතිප කාර්ඹඹන් 

 යහජය ඳරිඳහරනඹ වහ කශභනහකයස 

ද්ඹඹන්ට ව ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ, දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ,  

ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු, යහජය සේහ 

ද්ශ්රහමිකඹන්සේ බහය අයමුදර, ජහතික 

පරදහයීතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ, යන 

කශභනහකයසඹ වහ ව ජහතික බහ, 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ, ජහතික 

ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ, කහරගුස 

ද්දයහ සදඳහර්තස්පන්තු, ජහතික සගොඩනළගිලි 

ඳර්සේස ංද්ධහනඹ ව සද්ලගුණික 

ඵරඳෆ්ප අභ කිරීස්ප යහඳෘතිඹ ඹන 

සදඳහර්තස්පන්තු වහ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්දී ද්ඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ්පඳහදනඹ කිරිභ, 

ඳසු ද්ඳය්ප කිරීභ වහ ඇගයිභ. 

 ඳවත වන් සේහන්දී ඳරිඳහරනඹ වහ පිරිස 

කශභනහකයසඹ. 

i. ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේඹ 

ii. ශ්රී රංකහ ගසකහධිකහරී සේඹ 

iii. ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේඹ 

iv. ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේඹ 

v. ශ්රී රංකහ ද්දයහත්භක සේඹ 

vi. ශ්රී රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ සේඹ 

vii. ශ්රී රංකහ තහක්ස සේඹ 

 ඒකහඵද්ධ සේහන් ඳරිඳහරනඹ කිරීභ. 

 ආඹතන ංග්රවඹ ඹටසත් න කහර්ඹඹන්. 

 යහජය සේහ පුහුණු. 

 ජහතික පරදහයීතහ ජවර නළංවීභ පිණි 

ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් කසකිරීභ ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් ංග්රවඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 යජසේ ද්ශ්රහභ ළටුප් රභඹ ්පඵන්ධ සිඹලුභ 

කටයුතු. 

 

 
ේේ.ේේ.යත්නසිරි භවත්ා ආසිඹානු පරදායිත්ා 

ාංවිධානේේ බාඳතිප ධූයඹට ඳත්වීභ. 
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 අසප්ක්ෂිත ංර්ධන ජරක්කඹන් හක්හත් 

කයගළනීභ පිණි යහජය තන්ත්රඹ තුශ 

ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නවීන ඹවඳහරන ංකේඳ වඳුන්හදීභ. 

 ජනතහ අසප්ක්හන්ට මුේතළන රඵහසදන 

යහජය සේඹක් නිර්භහසඹ කිරීභ වහ 

ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 

 සබහද්ක ද්ඳත් වහ මිනිස ක්රිඹහකහයක්ප නිහ 

ඇති න ද්ඳත් ලිදීේ කිරීභ, ප්රතිචහය දළක්වීභ, 

ප්රතිහධනඹ වහ වන ළරසීස්ප ක්රිඹහකහයක්ප 

්පඵන්ධීකයසඹ වහ කශභනහකයසඹ 

 ජහතික ප්රතිඳත්ති භත ඳදන්ප ව ජහතික යන 

කශභනහකයස ළරළසභ වහ ජහතික වදිසි 

අසථහ සභසවයු්ප ළරළසභ ළකසීභ. 

 යන ලිදීේ කයලීභ, ප්රතිචහය දළක්වීභ ව 

ප්රතිහධනඹ පිිබඵ ද්සද්ශීඹ ආධහය යහඳෘති 

ආය්පබ කිරීභ වහ ්පඵන්ධීකයසඹ 

 ජවත කහර්ඹඹ බහයඹන් නිසි සේරහට 

ක්රිඹහත්භක වීභ වතික කය ගළනීභ පිණී 

අභහතයහංල, යහජය ආඹතන වහ 

නිසඹෝනේතහඹතන, පුද්ගලික ආඹතන, සද්ශීඹ 

වහ ද්සද්ශීඹ යහජය සනොන ංද්ධහන භඟ 

්පඵන්ධීකයසඹ 

 සබහද්ක යනරට බසයොත්තු සදන 

ඳරිදි (ප්රතයසථ) ජදිකිරී්ප ප්රර්ධනඹ ව 

තහක්ණික භහර්සගෝඳසද්ල ළඳයීභ. 

 නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කශභනහකයසඹ ව ඊට 

අදහශ ඳර්සේස වහ ංර්ධන කටයුතු දිරි 

ගළන්වීභ. 

 කහශගුස ද්දයහත්භක මීක්ස වහ 

ඳර්සේස සිදු කිරීභ 

 සබහද්ක යන සඳයයී්ප කිරීභ වහ ඒ 

පිිබඵද අදහශ අංල දළනුත් කිරීභ. 

 සබහද්ක යන ව මිනිහ ද්සින් සිදු කයනු 

රඵන යන පිිබඵද දළනුත් කිරීස්ප 

ළඩටවන් ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ 

 ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ, 

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ, ද්ශ්රහභ ළටුප් 

සදඳහර්තස්පන්තු, යහජය සේහ 

ද්ශ්රහමිකඹන්සේ බහය අයමුදර, ජහතික 

පරදහයීතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ ජහතික ආඳදහ 

වන සේහ භධයසථහනඹ, කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තු, ජහතික සගොඩනළගිලි 

ඳර්සේස ංද්ධහනඹ ව සද්ලගුණික 

ඵරඳෆ්ප අභ කිරීස්ප යහඳෘතිඹ ඹන 

ආඹතනඹන්ට ඳළරී ඇති සිඹළුභ ද්ඹන්ට 

අදහශ කටයුතු අධීක්සඹ කිරීභ 

අභාත්යාාංලඹ ේතිපන් රිඹාත්භක කිරීභට 

ඳැේයන මූලික නීතිප 

 අනිහර්ඹ යහජය සේහ ඳනත (1961 අංක 70) 

 ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ඳනත 

(1982 අංක 9) 

 ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් 

ඳනත (1983 අංක 24) 

 ළන්දඹු ව අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් 

ආඥ හහඳනත (1898 අංක 1) 

 ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් 

සඹෝජනහ රභ (න්නද්ධ වමුදහ ) ඳනත (1998 

අංක 60) 

 ළන්දඹු වහ අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් සඹෝජනහ 

රභ (න්නද්ධ වමුදහ) ඳනත (1970 අංක 18) 

 යහජය සේහ ද්ශ්රහමිකඹන්සේ බහය අයමුදර 

ඳනත ( 1999 අංක 40) 

 යජසේ නිහ (න්තකඹ ආඳසු රඵහගළනීභ) 

ඳනත ( 1969 අංක 7) 

 යහජය සේහ අර්ථ හධක අයමුදර ආඥ හහඳනත 

(1942 අංක 18) 

 තෆගි පිරිනළමීස්ප තයඟ ඳනත (1957 අංක 37) 
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 ශ්රී රංකහ යන කශභනහකයස ඳනත (2005 

අංක 13) 

 සනත් අභහතයයසඹක් ඹටතට නිලසිතත 

ඳයහ සනොභළති, සභදී ජවත දවන් 

ද්ඹඹන්ට අදහශ අදහශ අසනකුත් සිඹලු 

යසථහන් 

අයුනණු 

යාජ්ය ඳරිඳාරන වා කශභනාකයණ අාංලේේ 

අයුනණු 

 යහජය සේසේ භහන ්පඳත් 

කශභනහකයසසේදී ඵහ ගළනී්ප, ඳහරිශ්රමික 

ව අසනකුත් සේහ සකොන්සද්සි පිිබඵ 

පරදහයි යහජය ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ කිරීභ.  

 භවජන අලයතහ වහ ප්රතිචහය දළක්වීස්පදී 

දළනට යහජය සේසේ සිටින සේකයින්සේ 

සිතු්ප ඳළතු්ප අළුත් භඟක් කයහ සභසවඹවීභ. 

 යහජය සේසේ පරදහයිතහ ව ගුසහත්භක ඵ 

ජවශ නළංවීභ වහ න කශභනහකයස ුව 

ඳද්ධතිඹක් ්පඳහදනඹ කිරීභ ව ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ 

 වය ඳද්ධතිඹක් සථහපිතසකොට සඵදහවදහ ගළනීභ 

(ප්රතිපර දිලහනත ආකේඳ, ගවීභ, ්පඳත් 

ප්රඥ හහන්ත සර සඹොදහගළනීභ, 

අඳක්ඳහතිත්ඹ, ඳහයදෘලයඵ, ආදිඹ) 

 පුහුණු ළඩටවන්රට ඳවසුක්ප ළඳයීභ ව 

ඒහ ඳළත්වීභ පිණි යහජය අංලසේ පුහුණු 

අලයතහ වඳුනහ ගළනීභ. 

 ද්ශ්රහභ ළටුප්රට අදහශ ගළටළුරට පිිබඹ්ප 

සඹදීභ වහ ද්ශ්රහභ ළටුප් ළඩටවන් 

්පඳහදනඹ කිරීභ ව ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 යජසේ ංර්ධන ජරක්ක ව ප්රමු තහ 

පුයහලිස්ප වළකිඹහ දීත යහජය අංලසේ 

ආඹතනික ංර්ධනඹ වහ යහමුක් කස 

කයගළනීභ. 

 සේහ ළඳයුස්ප පරදහයිතහ ව ගුසහත්භක 

ඵ ජවශ නළංවීභ වහ සතොයතුරු ව 

න්නිසේදන තහක්සඹ සඹොදහගළනීභ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 යහජය සේසේ කහර්ඹ භණ්ඩරසේ නිපුසතහ 

ළඩි දියුණු කිරීභ. 

 සනසසමින් ඳතින තත්ත්ඹන්ට අනු 

කටයුතු කිරීභ පිණි ඳද්ධති යර කිරීභ ව 

ක්රිඹහදහභ ඹිබ කස කිරීභ වහ භහර්සගෝඳසද්ල 

ළඩි දියුණු කිරීභ, ර්ධනඹ කිරීභ ව ක්රිඹහට 

නළංවීභ. 

 ආධහය ප්රදහඹකඹන් සභන්භ ශ්රී රංකහ යජඹ 

භඟින් අයමුදේ ඳඹන සිද්ේ ඳරිඳහරනඹ, e-

යහජය ඳහරනඹ ආදිඹට අදහර යඳෘති වහ 

ඳවසුක්ප ළඳයීභ, ්පඵන්ධීකයසඹ ව 

කශභනහකයසඹ. 

අයුනණු රඟාකයගැනීේුමදී ඳතිපන නීතිප 

යාුනරට අනුරඳක අඳ විසින් 

ේගොඩනගාගත් උඳාඹ භාර්ගඹන් 

 යහජය සේසේ කහර්ඹක්භ භනහ ්පඳත් 

කශභනහකයසඹ වහ ද්චක්ස ප්රතිඳත්තිඹක් 

ව නිඹහභන යහමුක් ඇති කිරීභ. 

 යහජය සේහ ළඳයුස්පදී පරදහයිතහ ජවශ 

නළංවීභ පිණි ක්රිඹහදහභ ඹිබ කසකිරීභ ව 

ඳද්ධති ංර්ධනඹ වහ න ඳරිඳහරන 

ප්රතිංසකයසඹ 

 යහජය සේඹ වහ තයඟකහරී ඵහගළනීස්ප වහ 

සතෝයහගළනීස්ප ක්රිඹහදහභඹන් සගොඩනළගීභ. 

 ජේලු්ප දිලහනත ධහරිතහ ංර්ධනඹ ව 

නිපුසතහ ගළරපුභ 

 සේහ ළඳයුභ පුයළසිඹන්ට මීඳ කිරීභ වහ 

ද්භධයගත කයනු රළබ ආඹතනික ජහරඹ. 

 යහජය සේසේ ගුසහත්භක ඵ ජවශ නළංවීභ 

ව සේහ ළඳයුස්ප ඳහයදෘලයබහඹ වහ 

සතොයතුරු ව න්නිසේදන තහක්සඹ සඹොදහ 

ගළනීභ 

 පුයළසිඹහ සක්න්ද්ර කයගත් යහජය සේඹක් 

සත නළඹුරු ව සේහ ළඳයුභක් ප්රමිතිගත 

කිරීභ වහ පුයළසි / සේහරහභී ප්රඥ හප්තිඹක්.
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අභාත්යාාංලේේ අධානඹට රක්ව ප්රුන  ක්ේේත්රඹන්

 
අභහතයහංලඹට ඳළරී ඇති ද්ඹඹ ඳයහඹ ඹටසත් 

ජටු කයනු රඵන කහර්ඹඹන් ළරකිේරට ගනිමින් 

ප්රධහන ද්ඹඹ ක්සේත්ර 7ක්  බසසේ ඒහ 

සගොනුකයමින් ඒ ඒ කහර්ඹඹන් ජටු කයනු රඵන  

අදහශ අංල ද එභ ද්ඹඹ ක්සේත්රඹන් ඹටසතදී භ 

රහ රකමින් අභහතයහංලඹ අත්ඳත් කයසගන ඇති  

ප්රගතිඹ ඒ බසසේ අධීක්සඹ කිරීභ සිදු කයයි. 

එභ ද්ඹඹ ක්සේත්රඹන් ජවතින් දක්හ ඇති අතය, 

ඒ ඒ ද්ඹඹ ක්සේත්රඹ ඹටතට සගොනු කයනු රඵන 

අංලඹන් ඳවතින් දළක්සන අතය, සභභ 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් න සිඹළු ආඹතන හමදීක 

අභහතයහංලසේ ඳයභහර්ථඹන් ඹථහර්ථඹක් කයහ 

රැසගන ඹහභ දවහ කළඳවී සිටියි. 
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යාජ්ය ඳරිඳාරන වා කශභනාකයණ 

අාංලඹ 
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දැක්භ 

" දැඹට විශිකඨ යාජ්ය ේේඹක් " 

 

 

ේභේවය 

"භාන ුමඳත් නිසි ඳරිඳාරනඹ, කශභනාකයණඹ වා ප්රතිපාංකකයණඹ 

තුමළින් විශිකඨ යාජ්ය ේේඹක් ත්වවුරු කිරීභ " 
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ාංවිධාන ටවන  
(යාජ්ය ඳරිඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භාන ුමඳත් විඹඹ ක්ේේත්රඹ 
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4.1 ාංක්ෂි හත්ඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස අංලඹ ඹටතට 

ඳළරී ඇති ද්ඹඹ ඳථඹ ළරකිේරට ගත් ද්ට 

සභන් භ ඒ වයවහ ක්රිඹහත්භක සකසයන කහර්ඹඹන් 

වහ කර්තයඹඹන් ළරක ද්ට, ප්රධහන ලසඹන්භ 

දීඳයහප්ත සේහන් වහ ව සිඹළුභ ඒකහඵද්ධ 

සේහන් වහ නක නිරධහරීන් ඵහ ගළනීභ 

සභන්භ භහන ්පඳත නිසි සර ඳරිඳහරනඹ වහ 

කශභනහකයසඹ කිරීභ බසසේ ආංශික කහර්ඹඹ 

හධන දර්ලකඹන් පුයහ ගළනීස්ප ජරක්කඹන්  

බසසේ ක්රිඹහත්භක න සිඹළුභ අංලඹන් සභභ 

ද්ඹඹ ක්සේත්රඹ ඹටසත් රකනු රඵයි. 

අභහතයහංලඹ භඟින් ඳරිඳහරනඹ නු රඵන දීඳ 

යහප්ත සේහන්, 

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේහ අංලඹ 

 ශ්රී රංකහ ගසකහධිකහරී සේහ අංලඹ 

 ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේහ අංලඹ 

 ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේහ අංලඹ 

 ශ්රී රංකහ ද්දයහත්භක සේහ අංලඹ 

 ශ්රී රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ සේහ අංලඹ 

 ශ්රි රංකහ තහක්ස සේහ අංලඹ 

අභහතයහංලඹ භඟින් ඳරිඳහරනඹ නු රඵන 

ඒකහඵද්ධ සේහන්, 

 බහහ ඳරිර්තක සේඹ 

 යහජය කශභනහකයස වකහය සේඹ 

 ශ්රී රංකහ පුසතකහරඹහධිඳති සේඹ 

 ශ්රී රංකහ සතොයතුරු න්නිසේදන 

තහක්ස සේඹ 

 ංර්ධන නිරධහරී සේඹ  

 කහර්ඹහර සේක සේඹ 

 ඒකහඵද්ධ රිඹදුරු සේඹ සේ. 

ේභභ අාංල භඟින් සිදු කයන ප්රධාන කාර්ඹඹන්  

 අදහශ සේහ යසථහ ප්රකහය සේඹට 

ඵහගළනීභ ්පඵන්ධ කටයුතු සිදු කිරීභ.  

 ද්බහග සදඳහර්තස්පන්තු වහ ද්ලසද්දයහර 

භඟින් නිරධහරීන්සේ  ප්රතිපර නහථ කය 

ගළනීභ. 

 සථහනභහරු වහ අනුභළතිඹ රඵහදීභ සවෝ 

සථහනභහරු පිිබඵ යහජය සේහ සකොමින් 

බහ සත නිර්සද්ල ළඳයීභ. 

 සථහනභහරු භත නිරධහරීන් න තනතුරුර 

යහජකහරී බහය ගළනීභ පිිබඵ යජසේ ගළට් 

ඳත්රසේ  ඳශකිරීභ වහ අලය කටයුතු කිරීභ  

 කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප ද්බහග ඳළළත්වීභ, 

ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ ව සේහ යසථහන් 

අනු කහර්ඹක්භතහ කඩජභට අඹත් 

ද්ඹඹන් වහ බහහ පිිබඵ ප්රවීසතහඹ 

රඵහගළනීස්ප අලයතහසඹන් නිදවස කිරීභ 

 කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප ද්බහගරට අදහර 

ගළටළු ්පඵන්ධසඹන් අලය අසථහ රදී 

යහජය සේහ සකොමින් බහ සත නිර්සද්ල 

ළඳයීභ.  

 සේහ සථීයත්ඹ රඵහ දීභ සවෝ සේහ 

සථීයත්ඹ රඵහ දීභ ්පඵන්ධසඹන් නිර්සද්ල  

යහජය සේහ සකොමින් බහ සත ළඳයීභ. 

 දියිසනන් ඵළවළය නිහඩු වහ අනුභළතිඹ 

රඵහදීභ 

 දීඳ යහප්ත සේහන් වහ සේහ 

යසථහසේ වන් ද්ඹඹ ක්සේත්රඹන් 

වහ ද්සද්ල අධයඹන නිහඩු රඵහදීභ 

(්පපර්ස ළටුප් දීත) – (ආඹතන ංග්රසේ 

XII 14 ගන්තිඹ අනු) 

 ළටුප් දීත ද්සද්ල නිහඩු වහ අනුභළතිඹ 

රඵහදීභ 

 යහජකහරී දවහ ද්සද්ල යටකට අනුයුක්ත 

කයන රද සවෝ ද්සද්ල අධයඹන නිහඩු රඵහ  

ඇති, තනතුසර් සථීය කය ඇති යහජය 

නිරධහරිසඹකුසේ කරත්රඹහ දවහ ළටුප් යදීත 

නිහඩු දවහ අනුභළතිඹ රඵහදීභ. 

 ඒකහඵද්ධ සේහන් වහ යහජකහරි ජටු 

කිරීභට, ළඩ ඵළලීභට අනුභළතිඹ රඵහ දීභ. 
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 දීඳ යහප්ත සේහන්දී ඹ්ප තනතුයක ළඩ 

ඵළලීභ වහ අදහශ නිර්සද්ල යහජය සේහ 

සකොමින් බහ සත ළඳයීභ 

 ඒකහඵද්ධ සේහන් වහ ද්ද්තීඹන ඳදනභ 

භත මුදහවළරීභ. 

 දීඳ යහප්ත සේහන් වහ ද්ද්තීඹන ඳදනභ 

භත මුදහවළරීභ පිිබඵද යහජය සේහ 

සකොමිභට නිර්සද්ල ළඳයීභ (කහර්ඹඹ 

ඳටිඳහටික රීති 143 අනු) 

 ඒකහඵද්ධ සේහන්දී සකොන්ත්රහත් ඳදනභ 

භත සේසේ සඹදීභට අය රඵහ දීභ. 

 ඒකහඵද්ධ සේහන්දී උසවී්ප රඵහ දීභ 

ව දීඳ යහප්ත සේහන්දී උසවී්ප 

්පඵන්ධසඹන් යහජය සේහ සකොමින් බහ 

සත නිර්සද්ල ළඳයීභ 

 ඒකහඵද්ධ සේහන්දී ද්ශ්රහභ ගළන්වී්ප සිදු 

කිරීභ ව දීඳ යහප්ත සේහන්දී ද්ශ්රහභ 

ගළනීභ ්පඵන්ධසඹන් යහජය සේහ 

සකොමින් බහට නිර්සද්ල ළඳයීභ 

 නිරධහරීන්සේ ද්නඹ ්පඵන්ධ කටයුතු 

 සේහ යසථහන්ට අදහශ නිරධහරීන් 

අදහශ ළටුප් පිඹසර් පිදීටුවීභ 

 සේහන්සේ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයස 

්පඵන්ධසඹන් යහජය සේහ සකොමින් 

බහට ව අභහතය භණ්ඩරඹට නිර්සද්ල 

ළඳයීභ 

 සජයසාතහ රළයිසතු ඳත්හසගන ඹහභ 

 ඇඵෆර්තු රළයිසතු ඳත්හසගන ඹහභ. 

ජවත දක්හ ඇති සේහන්ට අභතය භහන 

්පඳත් කශභනහකයසඹ වහ ඳවසුකහයක 

සේහන් ජටු කයන්නහ ව ද්භර්ස, ඳර්සේස 

වහ සභසවයු්ප අංලඹ ව භහන ්පඳත් ංර්ධන 

අංලඹ ද සභභ  හර් ද්ඹ ක්සේත්රඹ ඹටසත් 

රකනු රඵයි. 

 

ඒ ඹටසත් භහන ්පඳත් ංර්ධන අංලඹ ද්සින්, 

කශභනහකයස ව කශභනහකයස සනොන 

සේහ ගසඹන්ට අඹත් නිරධහරීන් සද්ශීඹ ව 

ද්සද්ශීඹ රඵන සකටි සවෝ දිගු කහලීන පුහුණු 

වහ ඳවසුක්ප ළඳයීභ සිදු කයනු රඵයි. 

 

එසභන්භ ද්භර්ලන, ඳර්සේස වහ සභසවයු්ප 

අංලඹ භඟින් ඳවත කහර්ඹඹන් සිදු කයනු රඵයි. 

 දස ංචහ ඇතිවීභට ජඩ ප්රසථහ සනොරළසඵන 

ඳරිදි ර්තභහන යහජය සේසේ ඳතින දුර්ර 

රභසේදඹන් ඩහත් ඹවඳත් ආකහයඹට 

සනස කිරීභ 

 දුක්ගළනද්ලි කශභනහකයස ඹහන්ත්රසඹක් 

සථහපිත සකොට ඳත්හසගන ඹහභ ඒ තුලින් 

දුක් ගළනද්ලි කශභනහකයස රභසේදඹන් 

හ්පප්රදහඹක තත්සේ සිට නවීනත්ඹ දක්හ 

ළඩි දියුණු කිරීභ   

 ඕනෆභ යහජය ආඹතනඹකට මලික 

ද්භර්ලනඹක් සිදුකයගළනීභට අලය වු ද්ට එභ 

කහර්ඹඹ ජටුකයදීස්ප භධයභ ද්භර්ලන 

ඒකකඹක් සර කටයුතු කිරිභ 

 සභභ අභහතයහංලසේ මලික ද්ඹ ක්සේත්රඹ 

න යහජය අංලසේ භහන ්පඳත් 

කශභනහකයසඹට අදහර භසත යහජය 

සේසේ ද්නඹ ආයක්හ කිරිභට කටයුතු  

කිරිස්පදී ලක්තිභත් ද්භර්ලන ඒකකඹක් ඇති 

කිරීභ 

 ද්ධිභත් ඳර්සේස ක්රිඹහලිඹ තුලින් යහජය 

කශභනහකයස ප්රත්ඳත්ති ්පඳහදනඹට වහ 

ඳරිඳහරන ප්රතිංසකයසඹ වහ අලය න 

දත්ත, සතොයතුරු වහ අත්දළකී්ප රඵහගළනීස්ප 

ප්රධහන මරහශ්රඹක් ලසඹන් ක ටයුතු කිරීභ  

 නියන්තය සිදු සකසයන ද්ධිභත් ක්රිඹහලිඹක් 

භගින් යහජය අංලසේ දස, ංචහ සිදු වීභට 

ඇති ප්රසතහ ශකහලීභ. 
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ඳසුගිඹ ය වතයක කහරඹ ළරකීස්පදී අභහතයහංලඹ භඟින් යහජය සේසේ භහන ්පඳත ප්රභහසහත්භක 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ දීඳ යහප්ත වහ ඒකහඵද්ධ සේහන් වහ සිදුකයන රද භසථ ඵහ ගළනී්ප ප්රභහසඹ 

ජවත ඳරිදි සේ. 

2018 ර්ඹ ඳභසක් ළරකීස්පදී දීඳ යහප්ත වහ ඒකහඵද්ධ සේහන් වහ සිදු  කයන රද ඵහ ගළනී්ප 

ප්රභහසඹ රකහ ඵලීස්පදී ප්රභහසත් භහන ්පඳත් ළඳයීභක් වහ අභහතයහංලඹ දහඹක වී ඇත. 

 

ේේා අාංලඹ ාර්ෂික ඵාගත් ප්රභාණඹන් 

2015 2016 2017 2018 

ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේඹ 217 - 132 - 

ශ්රී රංකහ ද්දයහත්භක සේඹ 7 9 22 16 

ශ්රී රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ සේහ අංලඹ - - 11 01 

ශ්රී රංකහ ගසකහධිකහරී සේඹ 189 95 13 233* 

ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේඹ - 15 - - 

ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේඹ - 237 - 226 

යහජය කශභනහකයස වකහය සේඹ 2,677 1,646 1,050 5427 

බහහ ඳරිර්තක සේඹ 69 27 - - 

පුසතකහරඹහධිඳති සේඹ - - - 33 

සතොයතුරු තහක්ස සේඹ - 218 52 9 

ංර්ධන නිරධහරි සේඹ 794 - 1,922 - 

කහර්ඹහර කහර්ඹඹ වඹක සේඹ 982 1,009 936 1,111 

රිඹදුරු 270 270 379 811 

ුනළු එකතුම 5,205 3,526 4,517 6,779 

* ශ්රී රංකහ ගසකහධීකහරි සේසේ ද්ෘත, සීමිත ව ෘජු  ධහයහන් බසසේ නිරධහරින් 233 කට 

ඳත්වී්ප රඵහ දීභට අදහශ ්පමු  ඳරීක්ස අන් කය යහජය සේහ සකොමින් බහ සත නිර්සද්ල 

ජදිරිඳත් කය ඇත. 

ඒකාඵද්ධ ව දීඳයා හත් ේේා වා කයන රද ඵාගැනීුම 
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ජවත  වන් සිඹළුභ සේහන්  සත ඵහගන්නහ රද නිරධහරීන් සවත් භහන ්පඳත ඩහත් පරදහයි 
සර කශභනහකයසඹ  කිරීභ අයමුණු කයගනිමින්  සිදු කයන රද ආඹතනික කටයුතුර භසත හයහංලඹ දීඳ 
යහප්ත වහ ඒකහඵද්ධ සේහ භට්ටමින් ඳවත ඳරිදි දළක්ද්ඹ වළකිඹ.  

කාර්ඹඹන් 
දීඳයා හත් ේේාන්  

ශ්රි.රාං.ග.ේේ ශ්රී.රාං.ර.ේේ. ශ්රී.රාං.ඉ.ේේ. ශ්රී.රාං.ඳ.ේේ. ශ්රී.රාං.වි.ේේ 

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 

 අනුභත් ාං යා  1,963 1,072 1,460 3,137 647 

 ත්ත්ය ාං යා  1,491 777* 1,073 2,376 370 

 න ඵාගැනීුම ාං යා  233 133 226 0 17 

 කථීය කිරීුම  110 15 77 72 55 

 උක කිරීුම  

 III සිට II  82 212 8 45 

34  II සිට I  10 2 8 85 

 I සිට විේලේ/අධි  13 32 0 24 

 විශ්රාභ ඹාුම  45 7 11 35 11 

 කථාන භාරු  153 56 32 339 7 

 ාර්ෂික කථාන භාරු        139   

 ුනදාවැරීුම  0 0 0 0 0 

 විනඹ කටයුතුම  

 විනඹ කටයුතුම ආයුමබ කයන රද 

ාං යා  

61 1 24 32  0 

 ේ ෝදනා ඳත්ර නිකුත් 

කිරීභ/නිදවට කරුණු විභීමභ  

12 1 13 16  02 

 විනඹ නිේඹෝග නිකුත් කිරීභ  0 0 11 16  0 

 ේේා අත්වැයඹාේුම නිේව්දනරට 

එේයහි කයන රද අභිඹා නා  

6 0 0 02  0 

* ශ්රි රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ අධි සේක නිරධහරි ං යහ 265කි.  

 

 

භාා 

ඳරිලර්තක

 සවේලය

පුව්තකා

යාධිඳති 

සවේලය

වංලර්ධන 

නිධාරි 

සවේලය

රාජ්ය 

කෂමනා

කරණ 

වශකාර 

සවේලය

රියදුරු 

සවේලය

කාර්යා 

කාර්යය 

වශයක 

සවේලය

සතොරතුරු 

වන්නිසේදන 

තාක්ණ 

සවේලය

අනුමත වංඛ්යාල 527 251 41,000 34,783 1,604

තතය වංඛ්යාල 282 132 39,000 30,027 8,500 15,919 1,258

නල බලාගැනීම් වංඛ්යාල - 33 - 5,427 811 1,111 9

ව්ථීර කිරීම් 15 2 2,542 1,554 446 992 10

III සිට II - 1 396 314 162 203 21

II සිට I - 2 - 407 195 270 9

I සිට විසේ/අධි - 21 - - 47 124 -

විශ්රාම යාම් - 2 - 673 211 309 5

ව්ථාන මාරු 20 1 490 2,000 568 633 170

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු 10 - 1,827 1,611 341 830 125

මුදාශැරීම් 1 1 357 385 2 615 13

විනය කටයුතු ආරම්භ කරන ද 

වංඛ්යාල
- - 24 87 24 30 -

ස ෝදනා ඳත්ර නිකුත් කිරීම/නිදශවට 

කරුණු විමසීම
- - 14 69 11 20 -

විනය නිසයෝග නිකුත් කිරීම - 2 5 43 10 21 -

සවේලා අත්ශැරයාසම් නිසේදනලට 

එසරහිල කරන ද අභියා නා
- - 7 10 4 20 -

කාර්යය

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්

කාර්යය මණ්ඩය

උවව් කිරීම්

විනය කටයුතු
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කශභනහකයස වහ කශභනහකයස සනොන සේහ කහණ්ඩ වහ සද්ශීඹ වහ ද්සද්ශීඹ වහ සකටි කහලීන 

වහ දිගු කහලීන රඵහ දන රද පුහුණුවී්ප පිිබඵ හයහංලඹ ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

යහජය අංලසේ භහන ්පඳත කශභනහකයසඹට අදහශ භසත යහජය සේසේ ද්නඹ ආයක්හ කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භක න ද්භර්ලන, ඳර්සේස සභසවයු්ප අංලඹ සත යජසේ සනත් ආඹතනර ජේලීභ ඳරිදි මලික 

ද්භර්ලන ඳළළත්වීභට 2018 ය තුශදී රඵහදුන් වඹ පිිබඵ ංක්ෂිප්තඹ ඳවතින් දළක්සේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්භර්ලනඹට රක් කයන රද කහයසහ රකන කර එදී ංක්ෂිතඹ සභසර දළක්ද්ඹ වළක.  

 

විභර්ලනඹ කයන රද කායණා 
සිදු කයන රද 

විභර්ලන ාං යා 

මරය අරමිකතහඹ 12 

ඵරඹ අයුතු සර බහද්තඹ 12 

යහජකහරි ඳළවළය වළරීභ 09 

කහර්ඹහරසේ රැඳී සනොසිටීභ - 

කුට සේ ස කස කිරීභ. 04 

ද්නඹ ද්සයෝධි ක්රිඹහ 02 

සනත් 02 
 

සතොයතුරු දළනගළනීස්ප ඳනසත් ද්ධිද්ධහන ඳරිදි ජේලී්ප කයනු රඵන සතොයතුරු අදහශ අංල සතින් රඵහ දීස්ප 

්පඵන්ධිකයස කටයුතු සිදු කයන ද්භර්ලන, ඳර්ඹසස වහ සභසවයු්ප අංලඹ සත 2018 සර් ජදිරිඳත් ව 

ද්භසු්ප පිිබඵ භහසරෝචනඹ ඳවත ඳරිදි සේ.  

 

 

 

 

 

 

ේේා ගණඹ ේද්ශීඹ පුහුණු ඳාඨභාරා විේද්ශීඹ පුහුණු ඳාඨභාරා 

ේකටි කාීයන දිගු කාීයන ේකටි කාීයන දිගු කාීයන 

කශභනාකයණ 328 24 103 02 

කශභනාකයණ ේනොන 10,474 20 01 - 

ප්රාථකක 188 - - - 
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4.2 ඒකාඵද්ධ ේේාන් 

යහජය සේහ සකොමින් බහසන් ඒකහඵද්ධ 

සේහ අධයක් ජනයහේ සත අභිනිසඹෝනේත ඵරඹ 

භත ඒකහඵද්ධ සේහන්දී නිරධහරීන් ඳත් කිරිභ, 

භහරු කිරිභ, උස කිරිභ, ද්නඹ ඳහරනඹ වහ 

සේසඹන් ඳව කිරිභ ්පඵන්ධ කටයුතු ඒකහඵද්ධ 

සේහ අංලසඹන් සිදු කයන ප්රධහන කහර්ඹඹන් සේ. 

ස්ප වහ ඒකහඵද්ධ සේහ අංලඹ ලහ හ 12 කින් 

භන්ද්ත සේ. 

4.2.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 යහජය කශභනහකයස වකහය සේඹ වහ 

නක නිරධහරීන් 4525 සදසනකු 2018.05.14 

දින ඵහගළනීභ. 

 යහජය කශභනහකයස වකහය සේඹ වහ 

නක නිරධහරීන් 902 සදසනකු 2018.10.18 

දින ඵහගළනීභ. 

 යහජය  කශභනහකයස වකහය අධි සශ්රේණිසේ 

තනතුරු 286ක් වහ සීමිත ඳදනමින් 

නිරධහරීන් ඵහගළනීභට තයග ද්බහග 

2018.05.12 ව 13 දින රදී ඳත්හ ඇති 

අතය, අදහශ ප්රතිපර ද්බහග සදඳහර්තස්පන්තු 

ද්සින් නිකුත් කිරීභට නිඹමිතඹ 

 යහජය  කශභනහකයස වකහය අධි සශ්රේණිඹ 

වහ කුරතහ ඳදනභ භත ්පමු  ඳරීක්ස 

වහ  854සදසනකු ්පමු  ඳරීක්සඹට 

කළදව අතය, 143සදසනකු ඵහගළනීභ වහ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභට යහජය සේහ 

සකොමින් බහ සත සඹොමු කය ඇත. 

 ශ්රී රංකහ සතොයතුරු න්නිසේදන තහක්ස 

සේසේ 3 (III) සශ්රේණිසේ තනතුරු 924ක් 

වහ නක නිරධහරීන් ඵහගළනීස්ප 

අයමුණින් 2018.08.28 දින තයඟ ද්බහගඹ 

ඳත්හ ඇති අතය, ඊට අදහශ ප්රතිපර නිකුත් 

වීභට නිඹමිතඹ. 

 ශ්රී රංකහ සතොයතුරු න්නිසේදන තහක්ස 

සේසේ 2 (II) සශ්රේණිසේ තනතුරු 146ක් 

වහ සීමිත වහ ද්ෘත ඳදනමින් නක 

නිරධහරීන් ඵහගළනීභට අදහශ ද්බහග 

ඳත්හ ඇති අතය සීමිත ද්බහගඹට අදහශ 

ප්රතිපර නිකුත් කය ඇත. 

 ශ්රී රංකහ සතොයතුරු න්නිසේදන තහක්ස 

සේසේ 1 (III) සශ්රේණිසේ 2017 ය න ද්ට 

ඳළති පුයප්ඳහඩු වහ ඵහගළනී්ප එභ ය 

ආය්පබ කයන රදු,  සදන ටසේ 

ඵහගළනී්ප 2018.07.16 දින නිභ කයන රදී. 

ඵහගළනීභට අනුභත ව නමුත් පියවීභට 

සනොවළකි පුයප්ඳහඩු ං යහ වහ තුන්න 

ටසේ ්පමු  ඳරීක්ස 2019 ර්සේ 

ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඇත. දළනට පුයප්ඳහඩු 

ඳතින තනතුරු 20කට නිරධහරීන් 

ඵහගළනීභ වහ ළකස ද්බහග නිසේදනඹ 

නිරීක්ස රඵහ ගළනීභට ද්බහග 

සදඳහර්තස්පන්තු සත සඹොමු කය ඇත. 

 ශ්රී රංකහ යජසේ පුසතකහරඹහධිඳති සේසඹදී 

පුයප්ඳහඩු තනතුරු 119ක් වහ සීමිත වහ 

ද්ෘත ඳදනමින් ඵහගළනීභට තයඟ ද්බහග 

සභභ සර් භහර්තු ව අසප්රේේ භහ රදී 

ඳත්න රද අතය, ද්ෘත ඳදනමින් 

18සදසනකු ව සීමිත ඳදනමින් 15සදසනකු 

සත 2018.12.10 දින ඳත්වී්ප රඵහ දී ඇත. 

 

 

යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය ේේේේ නක 

නිරධාරිනිඹක ගරු අග්රාභාත්යතුමභන් අතිපන් 

ඳත්වීුම රඵා ගැනීභ.  
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ශ්රී රාංකා යජ්ේේ පුකත්කාරඹාධිඳතිප ේේේේ නක 

නිරධාරිඹකු  ේ්කුමතුමභන් අතිපන් ඳත්වීුම රඵා ගැනීභ.  

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේඹට ඵහගන්නහ රද 

නක නිරධහරීන්, යහජය කශභනහකයස 

වකහය සේඹට ඵහගන්නහ රද නක 

නිරධහරීන්, 2016 සර් යහජය 

කශභනහකයස වකහය සේසේ අධි 

සශ්රේණිඹට ඳත්ව නිරධහරීන්, යජසේ බහහ 

ඳරිර්තක සේසේ නිරධහරීන්, 2016 සර් 

ඵහගන්නහ රද ශ්රී රංකහ සතොයතුරු 

න්නිසේදන තහක්ස සේසේ 3 (III) / 2 

(II)/ 1 (III) සශ්රේණිසේ නිරධහරීන් ව ශ්රී රංකහ 

යජසේ පුසතකහරඹහධිඳති සේඹ වහ 2016 

සර් ඵහගන්නහ රද නිරධහරීන් වට රඵහ 

දිඹ යුතු සේහය්පබක පුහුණු ඳහාභහරහ 

ඳළළත්වීභ අලය සිඹළුභ මලික කටයුතු 

ළරසු්ප කය ඇත.  

 අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳරිඳහරනඹ න දීඳ 

යහප්ත සේහන් ව ඒකහඵද්ධ සේහන් 

වහ ඳළළත්වීභට අලය කහර්ඹක්භතහ 

කඩජ්ප ද්බහග ංද්ධහනඹ කයන රද අතය, 

ඇතළ්ප සේහන් වහ ස්ප න ද්ට 

ඒහසඹදී ප්රතිපර ද නිකුත් කය අන්ඹ. 

 ඒකහඵද්ධ සේඹට අඹත් යහජය 

කශභනහකයස වකහය සේසේ දියින පුයහ 

ද්සිය සිටින නිරධහරීන්සේ හර්ෂික සථහන 

භහරු සිදු කිරී්ප රභසේදඹ වහ අන්තර්ජහරඹ 

බසසේ අඹදු්ප කය සඹොමු කිරීස්ප රභසේදඹක් 

ප්රථභ යට සභභ සර් වඳුන්හදුන් අතය, 

එඹට ප්රතිචහය දක්මින් අඹදු්පඳත්ර 6,250ක් 

ජදිරිඳත් ද්ඹ. එක් එක් ජේලීභ වහ සුදුසු 

අනුප්රහප්තිකඹන් සතෝයහගළනීභ ද දත්ත 

ඳද්ධතිඹ වයවහ ගළරපී්ප කිරීභ භඟින් සිදු 

කයන රදී. එසර අඹදු්පඳත්ර 5,950ක් දත්ත 

ඳද්ධතිඹ බසසේ ඳරීක්හට රක් කයන රදී.  

 ඒකහඵද්ධ සේසේ නිරධහරීන්සේ හර්ෂික 

සථහන භහරු ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ සථහන 

භහරු භණ්ඩර ඳත් කය සථහකන භහරු ජේලී්ප 

රකහ ඵළලී්ප සිඹේර අන් කය ඇති අතය, 

නිරධහරින් සත සථහන භහරු නිසඹෝග නිකුත් 

කය අන්ඹ.   

 

 ඒකහඵද්ධ සේසේ නිරධහරීන්සේ ද්නඹ 

කටයුතු පිිබඵ අංලඹ සගන ඇති 

ක්රිඹහභහර්ගඹන්දී ප්රගතිඹ ඳවත ඳරිදි සේ 

4.3 ශ්රී රාංකා ඳරිඳාරන ේේඹ 

ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේඹට අදහශ අභහතය 

භණ්ඩරඹ වහ යහජය සේහ සකොමින් බහ භඟින් 

රඵහ සදන තීයස ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව යහජය 

සේහ සකොමින් බහ භඟින් කයන රද ඵරතර 

ඳළරීභට අදහර කටයුතු  සේක්පසේ සවෝ 

අතිසර්ක සේක්ප (යහජය ඳරිඳහරන) සේ  

අනුභළතිඹ භත ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේහ ලහ හ 

භඟින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. 
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2018.01.01 දිනට ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ 

අනුභත තනතුරු ං යහ 3137ක් සේ. දළනට 

නිරධහරීන් 2376 සදසනකු සේසේ නියුක්ත අතය, 

පුයප්ඳහඩු ං යහ 761 කි.  

 

4.3.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ නිරධහරීන්සේ 

දත්ත රැස කිරීභ වහ න දත්ත ඳද්ධතිඹක් 

නිර්භහසඹ කිරීස්ප කටයුතු සිදු කය ඇති අතය, 

එභ ඳද්ධතිඹ අන්තර්ජහරඹ බසසේ බහද්තහ 

කිරීභට වළකි ඳරිදි ඹහත්කහලීන කිරී්ප සිදු 

කයමින් ඳති. 

 පුයප්ඳහඩු තනතුරු 235ක් වහ නිරධහරීන් 

ඵහගළනීභට අලය ද්බහග 2017 සර් 

ඳත්හ ඇති අතය, ද්බහග සදඳහර්තස්පන්තු 

ප්රතිපර නිකුත් කශ ඳසු සභභ සර්දී 

ඵහගළනී්ප නිභ කිරීභට ළරසු්ප කය ඇත. 

එභ නිරධහරීන් වහ සේහය්පබක පුහුණුවී්ප 

රඵහ දීභට අලය මලික ළරසු්ප කස කය 

ඇත.  

 2017 ර්සේ ඵහගන්නහ රද නක 

නිරධහරීන් 101සදසනකු පුයප්ඳහඩු ඳළති 

තනතුරු වහ සථහන ගත කිරී්ප සිදු කය ඇත.  

 සේහ සථීය කිරීභ වහ ජේලී්ප ජදිරිඳත් කය 

තිබ නිරධහරීන් 206 සදසනකු අතුරින් 

158සදසනකුසේ සේහ සථීය කිරීස්ප කටයුතු 

අන් කය ඇති අතය, 48සදසනකුසේ සේහ 

සථීය කිරීභ ්පඵන්ධ අඩුඳහඩු ලිඹද්ලි 

සගන්හ ගළනීභට ව යහජය සේහ සකොමින් 

බහ අනුභළතිඹ වහ  ජදිරිඳත් කය ඇත.  

 දළනට ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ නියුතු 

නිරධහරීන් 240සදසනකු වහ ධහරිතහ 

ංර්ධන පුහුණු අසථහ රහ දී ඇත.  

 2018 ර්සේ සිදු කශ උස කිරී්ප, 
 

උක කිරීුම සිදු කයන 

රද ේශ්රේිව 
උකවීුම රද 

නිරධාරීන් 

ාං යා 
III ේශ්රේිවේේ සිට II 
ේශ්රේිවඹට 

45 

II ේශ්රේිවේේ සිට I 
ේශ්රේිවඹට 

85 

විේලේ ේශ්රේිවඹ 24 

 

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ III / II / I සශ්රේණි 

ර හර්ෂික සථහන භහරු අඹදු්පඳත්ර 284ක් 

අතුරින්, 139 සදසනකු වහ සථහන භහරු 

නිසඹෝග නිකුත් කය ඇත. ද්සලේ සශ්රේණිසේ 

හර්ෂික සථහන භහරු අඹදු්පඳත් 12ක් රළබී 

ඇති අතය, එදී ජදිරි කටයුතු සිදු සමින් 

ඳතී. මීට අභතය ජේලී්ප ව සේහ 

අලයතහඹ භත නිරධහරීන් 235සදසනකු 

සත සථහන භහරු නිසඹෝග නිකුත් කය ඇත.  

 සභභ ර්සේදී නිරධහරීන් 72සදසනකු ද්ශ්රහභ 

රළබීභට නිඹමිත අතය, ජන් නිරධහරීන් 

52 සදසනකුසේ ද්ශ්රහභ ගළන්වීස්ප කටයුතු 

අන් කය ඇත. 
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 2017 ර්සේ ඳත්න රද කහර්ඹක්භතහ 

කඩජ්ප ද්බහග ප්රතිපර ස්ප න ද්ට අදහශ 

අසප්ක්කඹන් සත දළනු්ප දී ඇති අතය, 

2018 භළයි භ ඳත්න රද ද්බහගසේ 

ප්රතිපර දළනු්ප දී්ප ස්ප න ද්ට සිදු කයමින් 

ඳතී.  

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ පුයප්ඳහඩු 

තනතුරු පිිබඵ සතොයතුරු ව සජයසාතහ 

සේ සඹ නිඹමිත ඳරිදි ඹතහත් කය ඇත.  

 

 අභහතය භණ්ඩර ංසද්ල ප්රකහය සේහ 

යසථහ ංසලෝධනඹන් පිිබඵ අදහශ 

ඳහර්ලඹන් භඟ හකච්ජහ කයමින් ඳතී.  

 ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ නිරධහරීන්සේ 

සතොයතුරු රැසකිරීභ වහ දත්ත ඳද්ධතිඹක්  

නිර්භහසඹ කය සතොයතුරු රැස කයමින් ඳතී. 

4.4 ශ්රී රාංකා ඉාංජිේන්රු ේේඹ 

• ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේඹ යහජය  
ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස 
අභහතයහංලසේ ද්ඹඹ ඳථඹ ඹටසත් 
ඳතින දීඳයහප්ත සේහකි. 

• ජංනේසන්රුරුන්සේ ඳත්වී්ප වහ ද්නඹ 

ඵරධයඹහ නුසේ යහජය සේහ සකොමින් 

බහයි.  

ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේහ අංලඹ භඟින් 

ඳරිඳහරනඹ න ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේහසේ 
අනුභත තනතුරු ං යහ 1 ,459ක් න අතය ස්ප 

න ද්ට නිරධහරීන් 1,250ක් සේසේ නියුක්ත 

සිටියි. එභ නිරධහරීන් ද්ද්ධ ආඹතන භට්ටමින් 

අනුයුක්ත ඇති ආකහයඹ ඳවතින් දළක්සේ.  

 
තනතුරු 1,459කින් භන්ද්ත න ශ්රී රංකහ 

ජංනේසන්රු සේසේ සශ්රේණීන් අනු නිරධහරී 

ර්ගීකයසඹ ඳවත ඳරිදි සේ. 

ේශ්රේිවඹ අනුභත් 

ත්නතුමරු 

ාං යා 

ත්ත්ය 

ේේක 

ාං යා 

විේලේ ේශ්රේිවඹ 36 17 

I ේශ්රේිවඹ 253 336 

II / III ේශ්රේිවඹ 1,170 897 

ුනළු ාං යා 1,459 1,250 

 

එසභන්භ ස්ප න ද්ට ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේඹ 

වහ භ ්පඳත්, යහඹන , ද්දුලි, ඹහන්ත්රික, සිද්ේ 

ව සඳොදු ඹන ක්සේත්රඹන් ඹටසත් නිරධහරීන් 

සේඹට අනුයුක්ත කය ඇත.    
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ශ්රී රාංකා ඉාංජිේන්රු ේේේේ නිරධාරීන්ේ  

ේදභශ බාා පුහුණු ැඩුනළු අන් 

වීේභන් ඳසු  

4.4.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේඹ වහ  ද්ෘත 

ඳදනභ ඹටසත් 2018.10.08 න දින නක 

නිරධහරීන් 233සදසනකු සත ඳත්වී්ප රඵහ 

සදන රදී.  

 ශ්රී රංකහ ජංනේසන්රු සේසේ නක 

නිරධහරීන් වහ සේහය්පබක පුහුණු 

ළඩමුළු 2018.10.17 න දින ඳත්න රදී. 

 2017 ර්සේ ඳත්න රද කහර්ඹක්භතහ 

කඩජ්ප ද්බහග ප්රතිපර ස්ප න ද්ට නිකුත් කය 

ඇත. 

 2018 ර්සේදී සේහ සථීයත්ඹ රළබීභට 

නිඹමිත ව නිරධහරීන් 164ක් අතුරින්, 

නිරධහරීන් 92සදසනකුසේ සේහ සථීයත්ඹ 

රඵහ දීස්ප කටයුතු අන් කය ඇති අතය, 

සසු නිරධහරීන් 72සදනහසේ සේහ 

සථීයත්ඹ රඵහ දීභට අලය සතොයතුරු යහජය 

සේහ සකොමින් බහ සත සඹොමු කය 

ඇත. 

 සදභශ බහහ ප්රවීසතහඹ රඵහ දීභ දවහ 

නිරධහරීන් 80සදසනකුසගන් යුත් 

කණ්ඩහඹභක් ජහතික බහහ අධයඹන ව 

පුහුණු ආඹතනඹ සත සඹොමු කිරීභ . 

 උසවීස්ප සුදුසුක්ප රද සභභ සේසේ 

තුන්න ඳන්තිසේ නිරධහරීන් 148ක් අතුරින් 

14සදසනකු සදන ඳන්තිඹට ඳත් කිරීස්ප 

කටයුතු අන් කය ඇත. සසු නිරධහරින් 

134සදනහසේ උස කිරීස්ප කටයුතු වහ 

සතොයතුරු යහජය සේහ සකොමින් බහ 

සත ජදිරිඳත් කය ඇත. 

 උසවීස්ප සුදුසුක්ප රද සභභ සේසේ සදන 

ඳන්තිසේ නිරධහරීන් 148ක් අතුරින් 

14සදසනකු ඳශමු ඳන්තිඹට ඳත් කිරීස්ප 

කටයුතු අන් කය ඇත. සසු නිරධහරින් 

134සදනහසේ උස කිරීස්ප කටයුතු වහ 

සතොයතුරු යහජය සේහ සකොමින් බහ 

සත ජදිරිඳත් කය ඇත.  

 ඳශමු න සශ්රේණිසේ තනතුරු 22ක් අතුරින් 

18ක්  දවහ නිරධහරීන් ඳත් කයන රදී. 

 උසවී්ප වහ සුදුසුක්ප රද සභභ සේසේ 

ඳශමු ඳන්තිසේ නිරධහරීන් 18 සදසනකු 

ද්සලේ සශ්රේණිඹට උස කිරීභ වහ ්පමු  

ඳරීක්ස 2019 ර්සේ ඳළළත්වීභට 

නිඹමිත ඇත. 

 ද්ශ්රහභ ගළන්වීභට නිඹමිත නිරධහරීන් 43ක් 

අතුරින් 13සදසනකු වහ ද්ශ්රහභ රඵහ දීස්ප 

කටයුතු ්පපර්ස කය ඇති අතය, සසු 

නිරධහරීන්සේ සතොයතුරු අලය අනුභළතීන් 

රඵහ ගළනීභ වහ යහජය සේහ සකොමින් 

බහ සත සඹොමු කය ඇත.  

 පුයප්ඳහඩු සේ සඹ ව සජයසාතහ 

සේ සඹ නිඹමිත ඳරිදි ඹහතහත් කිරී්ප සිදු 

කය ඇත. 

 නිරධහරීන් 32සදසනකු සථහන භහරු වී්ප වහ 

ජේලු්ප කයන රද අතය, එභ සිඹළු සදනහ 

වහභ සථහන භහරු රඵහ සදන රදී.  

 සේහ යසථහ ංසලෝධනඹන් 

්පඵන්ධසඹන් ඳළන නළගී ඇති ගළටළු 

පිිබඵ ෘත්තිඹ මිති භඟ හකච්ජහ 

කයමින් ඳතී.  
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ශ්රී රාංකා විදයාත්භක ේේේේ නක 

නිරධාරිේඹකු ගරු අභාත්යතුමභන් අතිපන්  ඳත්වීුම 

රඵා ගැනීභ.  
 

4.5 ශ්රී රාංකා විදයාත්භක, ාකතුම විදයාඥ හ වා 

ත්ාක්ණ ේේඹ 

සිද්ේ ඳරිඳහරනසේ සක්න්ද්රසථහනඹ න යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ ද්දයහත්භක, හසතු ද්දයහත්භක 

සේහ අංලඹ භඟින් ද්දයහ, නිර්භහසකයනඹ වහ 

තහක්ස නළස ඵරඹ ඒකයහශී කය ද්දයහත්භක 

ළරසු්ප වහ ඳර්සේස කටයුතු උස සර ජටු 

කිරීභ වහ භහන ්පඳත සභසවඹ වීභ වහ 

ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු සභභ අංලඹ භගින් 

්පඳහදනඹ කයනු රඵයි. ඒ වහ සභභ අංලඹ 

ඹටසත් සථහපිත කයන රද සේහන් 3 කි.  

1. ශ්රී රංකහ ද්දයහත්භක සේඹ 

2. ශ්රී රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ සේඹ 

3. ශ්රී රංකහ තහක්ස සේඹ 

4.5.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 අංලඹ ඹටතට ගළසනන භහන ්පඳත 

කශභනහකයසසේදී  ඳවත ආඹතනික කටයුතු 

අංලඹ ද්සින් සිදු කයන රදී. 

 
 

සිදු කයන රද 

කාර්ඹඹ 

නිරධාරීන් ාං යා 

ාකතුම 

විදයාත්භක 

විදයාත්භක 

සේඹ සථිය කිරී්ප 04 51 

උස කිරී්ප 01 33 

සථහන භහරු කිරී්ප 01 06 

ද්ශ්රහභ ඹහ්ප 01 10 

 න නිරධහරින් 16සදසනකු ශ්රී රංකහ 

ද්දයහත්භක සේඹට ද, එක් නිරධහරිඹකු  ශ්රී 

රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ සේඹටද ඵහ සගන 

ඇත. 

 1877/27  අංක දයස 2014.04.28 දිනළති අති 

ද්සලේ ගළට් ඳත්රඹ භගින් ඳර කයන රද ශ්රී 

රංකහ ද්දයහත්භක සේසේ සේහ යසථහ,  

1877/28 දයස ශ්රී රංකහ හසතු ද්දයහඥ හ 

සේසේ සේහ යසථහ, අංක 2082/59 

දයස 2018.08.03 දිනළති අති ද්සලේ  ගළට් 

ඳත්රඹ භගින් ඳශ කයන රද ද්දයහත්භක 

සේසේ සේහ යසථහ ව 2085/46 

දයස 2018.08.24 දිනළති ගළට් ඳත්රඹ භගින් 

ඳශ කයන රද හසතු ද්දයහඥ හ සේසේ සේහ 

යසථහ ංසලෝධනඹ කය ඇත. 

 ද්දයහත්භක සේසේ නිරධහරීන්  85 සදසනක් 

වහ සේහය්පබක පුහුණු රඵහ දී අන් 

කය ඇත.  

 හසතු ද්දයහඥ හ සේසේ  නිරධහරීන් 10 

සදසනකු වහ සේහය්පබක පුහුණු රඵහ දී 

ඇත. 

 ශ්රී රංකහ තහක්ස සේසේ  2017(I) වහ 

අදහර ද්බහග 2018.09.22 දින ඳත්හ ඇත. 

 ශ්රී රංකහ තහක්ස සේසේ  ද්සලේ සශ්රේණිසේ 

නිරධහරීන් වහ ව 2016 ර්ඹට අදහර 

ද්බහගඹ ඳත්හ ඇත. 

 ශ්රී රංකහ තහක්ස සේසේ  III න 

කහර්ඹක්භතහ කඩජභ ්පපර්ස කිරීභට 

අලය ධත්රභහසික ඳහාභහරහසදී සතන 

කණ්ඩහඹභ වහ අඹදු්පඳත් කළහ ඇත. 

 ශ්රී රංකහ තහක්ස සේසේ  2016(II) වහ 

ව ද්සලේ සශ්රේණිසේ උස වී්ප වහ 

ඳත්න රද ද්බහගඹන්දී ප්රතිපර  නිකුත් කය 

ඇත. 

 ශ්රී රංකහ තහක්ස සේසේ  කහර්මික 

නිරධහරීන් වහ න සේහක් සථහපිත 

කිරීභට අලය කටයුතු සිදු කයමින් ඳති. 

 ද්දයහත්භක වහ හසතු ද්දයහඥ හ සේසේ අවුරුදු 

10ට ළඩි නිරධහරීන් 40 සදසනකුට ජංග්රීසි 

පුහුණු ඳහාභහරහ සදළ්පඵර් භට සඳය රඵහ 

දීභට නිඹමිතඹ. 
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 ද්දයහත්භක සේසේ නිරධහරීන් 80 සදසනකු 

වහ සදභශ පුහුණු ඳහාභහරහ රඵහ දී ඇත. 

 අභහතයහංල වහ සදඳහර්තස්පන්තු භට්ටසභන් 

අනුභත කය ඇති ශ්රී රංකහ ද්දයහත්භක, හසතු 

ද්දයහඥ හ වහ තහක්ස සේසේ අනුභත ව 

තතය සතොයතුරු ඇතුරත් සේ සඹ සභන්භ 

සජයසාතහ සේ සඹ ද ඇතුරත් දත්ත 

ඳද්ධතිඹක් කස කිරීස්ප කටයුතු ලින් ස්ප 

න ද්ට 60%කට ඩහ ළඩි ප්රතිලතඹක් 

අන් කය ඇත.  

4.6 ශ්රී රාංකා ගණකාධිකාරි ේේඹ 

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්්රීක භහජහදී ජනයජසේ, අංක 

1670/33 වහ 2010 ළප්තළ්පඵර් 10 දිනළති අති 

ද්සලේ ගළට් ඳත්රසේ ඳශ කයනු රළබු ශ්රී රංකහ 

ගසකහධිකහරී සේහ යසථහසේ ද්ධි ද්ධහන 

ඹටසත් සථහපිත කයන රද ශ්රි රංකහ ගසකහධිකහරී 

සේඹ දීඳ යහප්ත සේහසන් සගන් එකකි. එභ 

සේහසේ නිරධහරීන්සේ සිඹළුභ ඳරිඳහරන කටයුතු 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ ගසකහධිකහරී සේහ අංලඹ භගින් 

සිදු කයනු රඵයි. 

මරය කශභනහකයසසේ ද්නිද්දබහඹ උඳරිභ 

ඳත්හ ගනිමින් ගකී්ප වහ ගවී්ප සුයක්ෂිත 

කිරීභ පිණි ධනර්ගික සඳශමවීභක් දීත 

කටයුතු කයන ඳරිපර්ස ෘත්තීඹසේදිසඹකු බිදී 

කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ ගසකහධිකයස සේඹට 

අදහශ  අභහතය භණ්ඩරඹ වහ යහජය සේහ 

සකොමින් බහ භඟින් ඳනනු රඵන සිඹලුභ 

ප්රතිඳත්ති යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලසේ සේක්පතුභහසේ 

අනුභළතිඹ ඇති ශ්රී රංකහ ගසකහධිකයස සේහ 

අංලඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. 

 

* ඳශමු සශ්රේණිසේ නිරධහරි අතිරික්තඹ අඩු කිරීසභන් ඳසු II / 

III සශ්රේණි පුයප්ඳහඩු ං යහ දක්හ ඇත.  

ශ්රී රංකහ ගසකහධිකහරි සේසේ අනුභත තනතුරු 

ං යහ 1963ක් න අතය, ජන් තනතුරු 

1491කට අනුයුක්ත නිරධහරීන් සේඹ කයනු 

රඵන අතය, සශ්රේණින් අනු නිරධහරීන්සේ සඵදී 

ඹහභ සඳය ප්රසතහයසඹන් දළක්සේ.  

 

සභභ සේසේ නිරධහරීන් ඳශහත් වහ භධයභ යජඹ 

ඹටසත් සිඹ සේහ ඳඹන අතය, භධයභ යජඹ 

ඹටසත් නිරධහරීන් 74%ක් ද, ඳශහත් යහජය සේඹ 

ඹටසත් 26%ක් ද සේඹ කයනු රඵති. 

 
විදයාත්භක ේේේේ නිරධාරීන්ේ  ේදභශ 

බාා පුහුණු ඳාඨභාරාේව් භා හතිප උේශර 
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4.6.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 පුයප්ඳහඩු තනතුරු 233ක් වහ ද්ෘත වහ 

සීමිත ධහයන් බසසේ නිරධහරීන් 

198සදසනකු ද, ෘජු ඳදනභ ඹටසත්  

නිරධහරීන් 35සදසනකු ද ඵහගළනීභට 

අලය ද්බහග ව ්පමු  ඳරීක්ස ඳත්හ, 

යහජය සේහ සකොමින් බහ සත සඹොමු 

කය ඇත.  

 නිරධහරීන් 110සදසනකුසේ සේහ සථීය 

කිරීස්ප කටයුතු නිභ කයන රදී.  

 ගසකහධිකහරි සේසේ තුන්න ඳන්තිසේ 

නිරධහරීන් 82සදසනකු වහ උසවී්ප රඵහ 

දීභට යහජය සේහ සකොමින් බහ අනුභළතිඹ 

වහ සඹොමු කය ඇති අතය, ද්ශ්රහමික 

නිරධහරින් 13සදසනකු ද්සලේ සශ්රේණිඹට 

උස කයන රදී. 

 නිරධහරීන් 153සදසනකු වහ සථහනභහරුවී්ප 

රඵහ දී ඇත. 

 සේසේ නිරධහරින් වහ ධහරිතහ ංර්ධන 

ළඩටවන් ංද්ධහනඹ වහ ඒ වහ 

නිරධහරීන් 330 සදසනකු වබහගී කයවීභ. 

 ශ්රී රංකහ ගසකහධිකහරි සේසේ නිරධහරීන් 

වහ ඳශමු වහ සදන කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප 

ද්බහග නිඹමිත ඳරිදි ඳත්හ ඇත. 

 සභභ ය තුශදී ද්ශ්රහභ ගළනීභට නිඹමිත 

නිරධහරීන් 45සදසනකුට අදහර සිඹළුභ 

ආඹතනික කටයුතු නිභ කය ඇත. 

 සභභ සේසේ නිරධහරීන් 23සදසනකු වහ 

ද්නඹ ක්රිඹහභහර්ග ආය්පබ කිරීභට කටයුතු කය 

ඇති අතය, ජන් 12සදසනකු වහ සචෝදනහ 

ඳත්ර නිකුත් කය ඇත. නිරධහරීන් 06සදසනකු 

බවුන්සේ අභිඹහචනහ ඳරිදි නළත සේසේ 

පිදීටුවීභ සිදු කය ඇති අතය, 05සදසනකුසගන් 

ස්ප න ද්ට නිදවට කරුණු ද්භහ ඇත. 

 සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනු ර අඩංගු ළදගත් 

සතොයතුරු ඇතුරත් ලිපි ඳවසුසන් සොඹහගත 

වළකි ඳරිදි ද්සලේ රභඹක් ඹටසත් කස 

කිරීභට අදහර  කටයුතු නිභ කය ඇත. 
 

4.7 ශ්රී රාංකා රභුමඳාදන ේේඹ 
 

1984 ර්සේ දී ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන 

යසථහසේ ද්ධිද්ධහන ඹටසත් සථහපිත කයන රද 

ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේහ, දීඳ යහප්ත 

සේහන්ට අඹත් සේහකි.  

ශ්රී රංකහ තුශ භහජ වහ ආර්ථික ංර්ධනඹක් 

ඇති කයලීසභදීරහ අසප්ක්ෂිත තත්ත්ඹක් අත්කය 

ගළනීභ වහ න ප්රතිඳත්තිභඹ 

භහර්සගෝඳසද්ලඹක් ව රසභෝඳහඹන් කස කිරීභ, 

ඒහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ, ඊට අදහශ න්නහ වු 

ළඩටවන් / යහඳෘති ළරසු්ප කිරීභ, ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ, සභසවඹවීභ ව ඇගයීභ, සද්ශිඹ වහ 

ද්සද්ශිඹ ්පඳත් බහද්තඹ, සභසවඹවීභ ව ජහතික 

වහ ප්රහසද්ශිඹ ආර්ථිකඹ ්පඵන්ධසඹන් වු 

ඳර්සේස වහ ංර්ධන කටයුතු සිදු කිරීභ සභභ 

සේහට අඹත් සේ. 

ඹසථෝක්ත කහර්ඹඹන්දී පුසයෝගහමීන් සර 

කටයුතු කයනු රඵන ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේහ 

නිරධහරීන්සේ සිඹලුභ ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ රභ්පඳහදන සේහ අංලඹ භගින් 

සිදු කයනු රළසේ. 

මුදේ වහ රභ්පඳහදන අභහතයහංලයීඹ ද්ඹ ඳථඹ 

ඹටතට ගළසනන සේහන්ට අඹත් නිරධහරීන්සේ 

කශභනහකයස පුහුණු ව ප්රගභන කටයුතු 

්පඵන්ධසඹන් ක්රිඹහ කිරීභ වහ 1984 ර්සේ දී 

ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේහ නිර්භහසඹ කයන 

රදී. ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන යසථහසේ ද්ධි 

ද්ධහන ඹටසත් සථහපිත කයන රද ශ්රී රංකහ 

රභ්පඳහදන සේහ, දීඳ යහප්ත සේහන් 

ඹටසත්  නිර්භහසඹ කයන රදී. දීඳ යහප්ත 

ක්රිඹහත්භක න ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේහ 

2017 ර්ඹ න ද්ට නිරධහරීන් 1051 

සදසනකුසගන් භන්ද්ත සේ. 
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ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ අනුභත තනතුරු 

1,071ක් අතුරින් දළනට 1,047සදසනකු සේඹ 

කයනු රඵන අතය ජන්,   

- III වහ II සශ්රේණිර නිරධහරීන් 56%ක් ද, 

- I සශ්රේණිසේ නිරධහරීන් 16%ක් ද, 

- ද්සලේ සශ්රේණිසේ නිරධහරීන් 3%ක් ද, 

- අධි ඳදනභ භත සේඹ කයනු රඵන 

නිරධහරීන් 25%ක ප්රතිලතඹක් ද සේ. 

4.7.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 
 

 ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ ද්සලේ 

සශ්රේණිඹ වහ න තනතුරු 27ක් සථහපිත 

කිරීභ. 

 ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ ඳතින 

පුයප්ඳහඩු 133ක් වහ නිරධහරීන් 

ඵහගළනීභට අලය ද්බහග ඳත්හ මලික 

කටයුතු සිදු කය ඇත. අදහශ ඵහගළනී්ප 

ලින් ඳසු නිරධහරීන්ට සේහය්පබක 

පුහුණු රඵහදීභට අලය කටයුතු සදහන්ප කය 

ඇත.  

 සේසේ භහන ්පඳත කශභනහකයසසේදී  

ඳවත ආඹතනික කටයුතු අංලඹ ද්සින් සිදු 

කයන රදී. 

 

සිදු කයන රද කාර්ඹඹ 
නිරධාරීන් 

ාං යා 

සේඹ සථිය කිරී්ප 15 
 

උස 
කිරී්ප  

ද්සලේ සශ්රේණිඹ 32 

I සශ්රේණිඹ 2 

II සශ්රේණිඹ 212 

සථහන භහරු කිරී්ප 56 

ද්ශ්රහභ ඹහ්ප 7 

 සේහ යසථහ අලයතහඹ ඳරිදි ්පපර්ස 

කශ යුතු කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප ද්බහග 

නිඹමිත ඳරිදි ඳත්හ ඇත. 

 ඳසුගිඹ සර් ආය්පබ කයන රද හර්ෂික 

සථහනභහරු රභසේදඹ සභභ සර් ද 

ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

 ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ I සශ්රේණිසේ 

නිරධහරීන්සේ සතන කහර්ඹක්භතහ කඩජභ 

සර 2016 සර් වඳුන්හ සදන රද ධහරිතහ 

ංර්ධන ළඩටවන ඹටසත්, සද්ශීඹ වහ 

ද්සද්ශීඹ පුහුණු රළබීභට නිරධහරීන්ට 

අසථහ රහ දී ඇත. දළනට නිරධහරීන් 13 

සදසනකු පුහුණු නිභ කය ඇති අතය, හය 

4ක් තුශදී නිරධහරීන් 171 සදසනකුට 

පුහුණුවී්ප රඵහ දීභට ළරසු්ප කය ඇත. 

 නිරධහරීන්සේ ද්නඹ කටයුතු ළරකීස්පදී 

මලික ද්භර්ලන 01ක් ඳළළත්ව අතය, ළඩ 

අන් කයන රද ද්නඹ ඳරීක්ස ං යහ 

5කි.  

 සභභ සේසේ නිරධහරීන්සේ සජයසාතහ 

සේ නඹක් ව සේහ සතොයතුරු ඇතුරත් 

දත්ත ඳද්ධතිඹක් කස කය ඇති අතය, සභභ 

ඳද්ධතිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ව ඹහත්කහලීන 

කිරීභ සිදු කයමින් ඳතී. 
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4.8 භාන ුමඳත් ාංර්ධන  
 

ශ්රී රංකහසේ ංර්ධන ක්සේත්රඹ තුශ ගකි යුතු 

කහර්ඹබහයඹක් ජටුකයනු රඵන යහජය ඳරිඳහරන 
ව ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංලඹ තුිබන් 

භවජනතහ සත රඵහසදනු රඵන සේසේ 

පරදහයිතහ වහ කහර්ඹක්භතහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

පිණි නිපුසතහසඹන් පිරිපුන් භහන ්පඳතක් 

ඇතිකිරීභ භහන ්පඳත් ංර්ධන අංලඹ 

ලසඹන් අඳ අංලසේ සභසවයයි. ඒ අනු යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ නිරධහරීන්සේ පුහුණු අසථහ 

හධහයස සර සඵදහ වළරීභට කටයුතු කිරීභ අඳ 

අංලසේ ප්රධහන අයමුස සේ. එළනි කටයුතුරදී 

යජසේ අයමුදේ පරදහයී සර බහද්තහ කයමින් 

රඵහසදනු රඵන සේසේ කහර්ඹක්භතහ වහ 

පරදහයිතහ ර්ධනඹ වහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

අභිසප්රේයසඹ කිරීභ ද අඳ අංලසේ අයමුස සේ. 

අභහතයහංලසේ නිරධහරීන්සේ පුහුණු අලයතහ 

වඳුනහගළනීභ, පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ 

ඳවසුක්ප ළඳයීභට අභතය සභභ අභහතයහංලසේ 

සේඹ නියුතු දීඳයහප්ත කශභනහකයස 

සේහන්දී ලක්තිභත් ධහරිතහ ංර්ධනඹක් ඇති 

කිරීභ වහ ද්සද්ශීඹ වහ සද්ශීඹ පුහුණු අසථහ 

හධහයස සර සඵදහ වළරීභ බසසේ ද්ද්ධ 

වළකිඹහන්සගන් යුත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

ංර්ධනඹ කය ඳත්හසගන ඹහභ ව සිඹළුභ 

ඒකකර කහර්ඹ භණ්ඩරඹන්සේ ඌස වළකිඹහ 

වඳුනහ සගන යහජය මුදේ සඹොදහ ගනිමින් අලය 

පුහුණු අසථහ ඩහත් පරදහයි සර වහ බවුන්සේ 

කහර්ඹක්භතහ ළඩි දියුණුකය අභහතයහංලඹ තුර 

පර්ස කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් බිදී කිරීභ භහන 

්පඳත් අංලසේ අභිභතහර්ථ සේ.  

ේද්ශීඹ පුහුණු 

 

 රු.මිලිඹන 14.8 ක ද්ඹදභකින් දිසත්රික් 

භට්ටමින් ද්සිරී සිටින කශභනහකයස 

සනොන සේහ ගසඹට අඹත් නිරධහරින් 

9,420ක් වහ රඵහ සදන රද පුහුණුසේදී එභ 

අසථහන් ඳරහත් භට්ටමින් සඵදී ගිඹ 

ආකහයඹ ජවත දළක්සේ. මීට අභතය 

කශභනහකයස සේහ ගසඹට අඹත් 

181සදසනකු වහ පුහුණුකරුන් පුහුණු 

කිරීස්ප ළඩටවනක් (TOT) ව ප්රගති 

භහසරෝචන ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන 

රදී. 

 

 අභහතයහංලසේ භහණ්ඩලික ව භහණ්ඩලික 

සනොන නිරධහරින් 31සදසනකු වහ සද්ශීඹ 

දිගු කහලීන පුහුණු අසථහ රහ දුන් අතය, ඒ 

වහ දයස රද මුළු පිරිළඹ රු. මිලිඹන 

1.14කි. සභභ පුහුණු සඵදී ගිඹ ආකහයඹ ඳවත 

ඳරිදි සේ. 

පුහුණු ැඩුනළු 
වබාගි ව ාං යා 

 

භාණ්ඩලික 
භාණ්ඩලික 

ේනොන 
වතික ඳත්ර 
ඳහාභහරහ 

- 09 

ඩිප්සරෝභහ 
ඳහාභහරහ 

10 01 

ජංග්රීසි පුහුණු 

(Speech Craft) 
08 - 

ඳලසචහත් උඳහධි 
ඳහාභහරහ 

03 - 

මුළු එකතු 21 10 
 

 අභහතයහංශීඹ නිරධහරින් වහ රඵහ දුන් 

සද්ශීඹ සකටි කහලීන පුහුණු වහ වබහගි ව 

මුළු ගසන 1,119ක් ව අතය, ඒ වහ දයස 

රද මුළු පිරිළඹ රු. මිලිඹන 2.76කි. 
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පුහුණු රද නිරධාරි කාණ්ඩ නිරධාරීන් 

ාං යා 
කශභනහකයස 147 
කශභනහකයස සනොන 767 
ප්රහථමික 205 
ුනළු එකතුම 1,119 

 

 ශ්රී රංකහ රභ්පඳහදන සේසේ ධහරිතහ 

ංර්ධන ළඩටවන වහ නිරධහරින් 

170සදසනකු වබහගි ද්ඹ. ඒ වහ දයස රද 

මුළු පිරිළඹ රු.මිලිඹන 2.1ක් න අතය, ශ්රී 

රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ සේහය්පබක 

පුහුණ, දිඳයහප්ත සේහන්සේ ධහරිතහ 

ංර්ධන පුවණු ළඩමුළු වහ බහහ 

ඳරිර්තක සේසේ සේහය්පබක පුහුණු 

ළඩමුළු වහ රු. මිලිඹන 17.2ක් ළඹ කය 

ඇත. 

 ඹවඳහරන ව ප්රතිංසකයස පිිබඵ ඵදුේර, 

යත්නපුය ව අනුයහධපුය දිසත්රික්ක ර 

කශභහනකයස සනොන සේහ ගසසේ 

නිරධහරීන් වහ ඳත්න රද පුහුණු වහ 

නිරධහරින් 287සදසනකු වබහගී ද්ඹ. 
 

විේද්ශීඹ පුහුණු 
 

 ද්සද්ල සකටි කහලීන පුහුණු වහ නිරධහරින් 

104සදසනකු ද, ද්සද්ශීඹ දිගු කහලීන පුහුණු 

දවහ නිරධහරින් 2සදසනකු ද සඹොමු කයන 

රද අතය, ඊට දයස රද මුළු පිරිළඹ රු. 

මිලිඹන 19.9කි.  

 ද්සද්ල සකටිකහලීන පුහුණු වහ සඹොමු 

කයන රද නිරධහරින් පුහුණුට වබහගි ව 

යටේ අනු ර්ගීකයසඹ ඳවත දළක්සේ. 

 

අනු 

අාංකඹ 
පුහුණු ඳැැත්වුණු 

යට 
නිරධාරින් 

ාං යා 
01 භතහනඹ 01 

02 ජඳහනඹ 01 

03 පිලිපීනඹ 02 

04 චීනඹ 04 

05 තහයිරන්තඹ 01 

06 භරඹහසිඹහ 02 

07 ජන්දිඹහ 91 

08 සකොරිඹහ 01 

09 ෆිනේ දඳත 01 

4.8.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 අභහතයහංලඹ ද්සින් පුහුණු ළඩටවන් භහරහ 

රැක් ජදිරිසේදී ඳළළත්වීභට ළරසු්ප කය 

ඇති ඵළද්න් අභහතයහංලඹ තුර ්පඳත්දහඹක 

ංිතතඹක් ඇති කිරීභ වහ අලය කටයුතු 

ස්ප න ද්ට ආය්පබ කය තිබීභ. 

 යහජය අංලඹ තුශ භහන ්පඳත් ංර්ධනඹ 

කිරීභ පිිබඵ යහජය ඳරිඳහරන චරසේ  අංක 

02/2018 අනු ක්රිඹහ කිරීභට සිඹලු යහජය 

ආඹතන රට අලය උඳසදස වහ සුදුසු 

භඟසඳන්වී්ප රඵහ සදමින් ආඹතනසේ 

කහර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහ ජවශ 

නළංවීභ වහ අලය ද්ධිද්ධහන සඹදීභ. 

 අභහතයහංල සේක්පතුභහසේ උඳසදස වහ භඟ 

සඳන්වී්ප අනු අභහතයහංල ද්ඹ ඳථඹට 

අදහශ න ප්රමු  කහර්ඹහධන දර්ලක කස 

කිරීභ වහ හකච්ඡහභඹ ළඩමුළුක් 

ඳළළත්වීභ. 

 ඹවඳහරන ංකේඳඹ යහජය අංලඹ තුශ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ පිණි දිසත්රික් භට්ටමින් 

භහණ්ඩලික සනොන නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ 

ඹටසත් දිසත්රික්ක 03ක පුහුණු අන් කිරීභ. 

 ප්රහථමික ගසසේ සේකයින්සේ ජේලීභ භත 

ජංග්රීසි බහහ ඳහාභහරහක් සඳෞද්ගලික 

අංලසේ ප්රවීස සද්ලකසඹකුසේ 

්පඳත්දහඹකත්සඹන් ඳළළත්වීභ. 

 යහජය සේ සේ කහර්ඹඹහධනඹ ජවශ 

නළංවීස්ප අයමුණින් භහන ්පඳත් 

ළරළසභක් (HR Plan) කස කිරීභට අදහශ 

මලික කටයුතු සිදු කයන රදී. 

 අභහතයහංලසේ ප්රහථමික නිරධහරීන් 45 

සදසනකු වහ ඵළවළයගත පුහුණ 

ළඩටවනක් ඳළළත්වීඹ. 
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ප්රකාලඹට ඳත් කයන රද සිද්ධි අධයන එකතුම 

4.9 විභර්ලන, ඳර්ේේණ වා ේභේවයුුම 
 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ ප්රධහන ඒකකඹක් න ද්භර්ලන 

ඳර්සේස වහ සභසවයු්ප ඒකකඹ, 

 සභභ අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඇති ආඹතන ව 

සනත් යහජය ආඹතන සභන් භ යහජය 

නිරධහරීන් පිිබඵ රළසඵන ඳළමිණිලි 

්පඵන්ධසඹන් ද්භර්ලන ඳළළත්වීභ 

 යහජය සේසේ අභිෘද්ධිඹ සනුසන් ද්ද්ධ 

ක්සේත්ර බසසේ ඳර්සේස ඳළළත්වීභ  

 යහජය සේඹ ඩහ පරදහයී කිරීභ වහ අලය 

සභසවයු්ප කටයුතු සිදු කයයි 

4.9.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ 

ාධනඹන් 

 සභභ ර්ඹ තුශදී ද්භර්ලන, ඳර්සේස වහ 

සභසවයු්ප අංලඹ සත ඳළමිණිලි 55ක් රළබී 

ඇති අතය, එභ ඳළමිණිලි ්පඵන්ධ ප්රගතිඹ 

ජවත ප්රසතහයඹ භඟින් දක්හ ඇත. 

 මලික ද්භර්ලන අත්සඳොතක් බහහ තුසනන්භ 

නිකුත් කිරීභට මුේ පිටඳත බහහ ඳරිර්තන 

කටයුතු වහ රඵහ දී ඇත. සභභ පිටඳත 

Transparency International ආඹතනසඹන්ද 

අනුභත කය ඇත. 

 ද්නඹ ඳරීක්ස නිරධහරින්සේ නහභ 

සේ නඹ ඹතහත් කිරීභ. 

 අංලසඹන් සථහඳනඹ කයන රද පුසතකහරඹ 

ඳත්හසගන ඹහභ. 

 Public Focus අර්ධ හර්ෂික ඟයහ 

ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. 

 සතොයතුරු ඳනත ඹටසත් අභහතයහංලඹ සත 

ජදිරිඳත් න සතොයතුරු ජේලී්ප නිඹමිත ඳරිදි 

අදහශ අංල සත සඹොමු කිරීභ වහ භවජනඹහ 

සත එභ සතොයතුරු රඵහදීභට කටයුතු කිරීභ 

වහ හර්තහ ඹහත්කහලීන කිරීභ. 

 

 සභභ ය තුශදී සතොයතුරු ජේලී්ප 448ක් 

රළබුණු අතය, ජන් 359ක් වහ සතොයතුරු 

භවජනඹහ සත රඵහ දී ඇති අතය, 29ක් 

ප්රතික්සේඳ ද්ඹ.  

 මීට අභතය න්ප කශ නිරධහරිඹහ සත සඹොමු 

කශ ජේලී්ප ං යහ 29ක් ද, සකොමින් 

බහ සත සඹොමු කශ සතොයතුරු ජේලී්ප 

ං යහ 02කි.  

 යහජය සේසේ ඳතින ප්රධහන ගළටලු සදකක් 

වඳුනහසගන ඒහ ්පඵන්ධසඹන් ඳර්සේස 

සිදු කිරීභ. ස්ප න ද්ට සභභ කහර්ඹඹ 75%ක 

ප්රගතිඹක් රඵහ සගන ඇත. 

 අභහතයහංලඹ තුර ඳළමිණිලි සභසවඹවීභ වහ 

නිරධහරින් 15සදසනකුසගන් භන්ද්ත 

ංිතතඹක් බිදීකිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

   2017 ර්සේදී සිදු කයන රද මලික 
ද්භර්ලනඹන් ඳහදක කයගනිමින් සිද්ධි 

අධයඹන එකතුක් ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභ. 

 

 අබයන්තය කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ සත සිඹ 

යහජකහරි කටයුතු ද්ධිභත් සර සිදු කිරීභ 

වහ දීතකය න කහර්ඹහර ඳරිශ්රඹක් කස 

කිරීභ, සයිරි දිනඹක් ඳළළත්වීභ වහ න 

කහර්ඹහර පිරිළකළසභක් ළකසීභ වයවහ 
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සේහදහඹකඹහට ඹවඳත් කහර්ඹහලීඹ 

ඳරියඹක් සගොඩනළගීභ.  

 දුක්ගළනද්ලි කශභනහකයසඹ පිිබඵ 

අත්සඳොතක් එිබදළක්වීභ. 

 

 නිභ කයන රද මලික ද්භර්ලනරට අදහශ 

රඵහ දී ඇති නිර්සද්ල ්පඵන්ධ සතොයතුරු 

ඳවත ඳරිදි සේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද භහණ්ඩලික ව 

භහණ්ඩලික සනොන නිරධහරින් ්පඵන්ධ 

ද්භර්ලන පිිබඵ සතොයතුරු ජවත ප්රසතහය 

භඟින් දක්හ ඇත. 

 

 මලික ද්භර්ලන පිිබඵ භහණ්ඩලික 

නිරධහරින්සේ දළනුභ පුළුේ කිරීභ වහ 

දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවනක් ඳළළත්වීභට 

අලය අඹදු්පඳත් භහන ්පඳත් අංලඹ සත 

සඹොමු කිරීභ. 

 2018.08.20 දක්හ අභහතයහංලසඹන් ජටු න 

සේහන් ්පඵන්ධ සේහදහඹකයින්සේ 

ප්රතිචහය රැස කිරීභ.  

 ද්භර්ලන නිරධහරින් වහ ඳළමිණිේර 

සභසවඹවීභ ්පඵන්ධ පුහුණු ළඩටවනක් 

ඳළළත්වීභ. 

  

 

රඵා දුන් නිර්ේද්ලඹ රඵා දුන් 

නිර්ේද්ල 

ාං යා 

ඳශමු උඳසේ නඹ ඹටසත් සචෝදනහ ඳත්ර 

නිකුත් කිරීභ. 04 

ටිනහකභ අඹ කිරීභ 01 

ඳළමිණිේර අතය ඵ තවවුරු කිරීභ. 01 

සනත් 02 

 

 

 

විභර්ලන නිරධාරින් වා ව පුහුණු 

ැඩුනළු 
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විවිධ යාජ්ය ආඹත්න භ්ටටකන් සිදුකයන රද  විභර්ලන ිළළිඵ ේත්ොයතුමරු 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභාත්යාාංල භ්ටටකන් සිදු කයන රද විභර්ලන ිළළිඵ ේත්ොයතුමරු 

අනු අාංකඹ අභාත්යාාංලේේ නභ ඳැකිවලි ගණන 

01 යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංලඹ 27 

02 හරිභහර්ග වහ ජර ්පඳත් කශභනහකයස අභහතයහංලඹ 01 

03 ධීය වහ ජරජ ්පඳත් ංර්ධන අභහතයහංලඹ 01 

04 ඳශහත් ඳහරන අභහතයහංලඹ 04 

05 මුදේ වහ ජනභහධය අභහතයහංලඹ 01 

06 සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 03 

07 ළද්ලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 01 

08 භහජ ද්ඵර ගළන්වීභ ව සුඵහධන අභහතයහංලඹ 02 

09 කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහංලඹ 03 

10 ප්රහවන වහ සිද්ේ ගුන් සේහ අභහතයහංලඹ 03 

11 තියහය ංර්ධනඹ වහ නජීද් අභහතයහංලඹ 01 

12 කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 02 

13 ංචහයක ංර්ධන වහ ක්රිසතිඹහනි ආගමික කටයුතු 

අභහතයහංලඹ 

01 
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අනු අාංකඹ ආඹත්නේේ නභ ඳැකිවලි ගණන 

01 යජසේ මුද්රස සදඳහර්තස්පන්තු 05 

02 ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු 12 

03 භධයභ ජංනේසන්රු සේඹ 01 

04 යහජය මුද්රස නීතිගත ංසථහ 02 

05 ජහතික ිතත්රඳට ංසථහ 02 

06 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ 02 

07 ළඩිදීටි ජහතික සේක්ප කහර්ඹහරඹ 01 

08 ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන සදඳහර්තස්පන්තු 01 

09 සකොශම භවනගය බහ 02 

10 යඵර් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 01 

11 දු්පරිඹ සදඳහර්තස්පන්තු 01 

12 ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 01 

13 උතුරු භළද ඳශහත 02 

14 ත්සෝදයහන සදඳහර්තස්පන්තු 01 

15 ශ්රී රංකහ ංචහයක භණ්ඩරඹ 01 

16 යහජය සේහ සකොමින් බහ 02 

17 ඒකහඵද්ධ සේඹ 01 

18 කෘෂිකර්භ සදඳහර්තස්පන්තු 01 

19 මඳකහය ංර්ධන සදඳහර්තස්පන්තු 02 

20 දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ 01 

21 සඳොලිස සදඳහර්තස්පන්තු 01 

22 න ංයක්ස සදඳහර්තස්පන්තු 01 

23 සභෝටර් යථ  ප්රහවන සදඳහර්තස්පන්තු 02 
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5.1 ාංක්ෂි හත්ඹ 

සිඹළුභ යහජය සේකඹන් ්පඵන්ධසඹන් ව 

යහජය සේසේ ඹවඳළළත්භ වතික න අයුරින් 

ඊට අදහශ ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ වහ යජඹට 

වඹ වීභ, ආඹතන ංග්රවසේ ද්ධිද්ධහන සභන්භ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ ද්සින් නිකුත් කයනු රඵන 

චරසේ ඹන්දී ද්ධිද්ධහන අර්ථ නිරඳසඹ කිරීභ 

සභන්භ,  

 යහජය නිරධහරීන්ට, යහජය අභහතයහංල/ 

සදඳහර්තස්පන්තුරට යජසේ ආඹතනරට 

යහජය සේඹ ්පඵන්ධ උනන්දුක් දක්න 

අඹට ව පිිබගත් ෘත්තිඹ මිතිරට 

ආඹතන කටයුතු ්පඵන්ධසඹන් සේහන් 

ළඳයීභ, 

 යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ ද්ඹ ඳථඹට අඹත් ආඹතන 

කටයුතු රට අදහර අභහතය භණ්ඩර 

ංසද්ල සකටු්පඳත් කස කිරීභ ව අදහශ 

අභහතය භණ්ඩර තීයස ්පඵන්ධසඹන් ජදිරි 

පිඹයේ ගළනීභ, අභහතය භණ්ඩර ංසද්ල 

්පඵන්ධසඹන් ගරු අභහතයතුභහසේ 

නිරීක්ස ළඳයීභ, 

 ඳරිඳහරන කටයුතුරදී යහජය සේහ 

සකොමින් බහ, භවහ බහණ්ඩහගහයඹ, 

කශභනහකයස සේහ සදඳහර්තස්පන්තු, 

නීතිඳති සදඳහර්තස්පන්තු, ඳහර්ලිස්පන්තු 

අනුකහයක බහ ව අසනකුත් අභහතයහංල 

භග එක් කටයුතු කිරීභ, 

 ආඹතන ංග්රවඹ වහ අදහශ යහජය ඳරිඳහරන 

චරසේ  ්පඵන්ධසඹන් නිරීක්ස රඵහ 

දීභ, 

 යහජය සේඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති කස කිරීභ, 

 එභ ප්රතිඳත්ති කස කිරීස්ප දී නිරධහරීන්ට 

භහර්සගෝඳසද්ල ළඳයීභ, 

 ආඹතන කටයුතු ්පඵන්ධසඹන් ජහතික 

භට්ටස්ප ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ ව ඒහ 

අර්ථකථනඹ කිරීභ, 

 ආඹතන ංග්රවඹ කහලීන ංසලෝධනඹ 

කිරීභ ව කහලීන අලයතහඹ අනු යහජය 

ඳරිඳහරන චරසේ  නිකුත් කිරීභ, 

ඹන කහර්ඹඹන් බසසේ යහජය සේඹ වහ 

ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹට දහඹකත්ඹ ළඳයීභසභභ 

අභහතයහංලඹ සිදුකයන අතය, එදී ්පපුර්ස 

කහර්ඹඹබහයඹ ඳළරී ඇත්සත් අභහතයහංලසේ 

ආඹතන අංලඹ සතයි. 
 

5.2 ආඹත්න අාංලඹ 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳතින සනභ 

සදඳහර්තස්පන්තුක් සර ළරසකන ආඹතන 

අංලසේ සදඳහර්තස්පන්තු ප්රධහනිඹහ න්සන් 

ආඹතන අධයක් ජනයහේඹ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ - 

ආඹතන ංග්රවඹ ඳශමු යට නිකුත් කය ඇත්සත් 

යහජය ඳරිඳහරන, ඳශහත් ඳහරන වහ සසද්ල 

කටයුතු පිිබඵ අභහතයහංලඹ භඟින් 1972 

ජනහරි 01 දින සිට රංගු න ඳරිදි 1971 

ර්සේ දී ඹ. එකට බී. භවහසද් භවතහ යහජය 

ඳරිඳහරන, ඳශහත් ඳහරන වහ සසද්ල කටයුතු 

අභහතයහංලසේ සථිය සේක්පයඹහ ලසඹන් 

කටයුතු කය ඇත. බහණ්ඩහගහය චරසේ  වහ 

චරසේ  ලිපි, මුදේ සයගුරහසි වහ ඳරිඳහරන 

සයගුරහසි භහසරෝචනඹ කය සභභ ඳශමු 

ආඹතන ංග්රවඹ නිකුත් කය ඇත. සභඹ 

ඳරිච්සේද 46කින් භන්ද්ත ඹ. 

 

1971 ර්සේ නිකුත් කයන රද ආඹතන 

ංග්රවඹ, එඹට කයන රද ංසලෝධන ව අදහශ 

ද්ඹඹන් ්පඵන්ධසඹන් 1985 අසගෝසතු භ 

31 දින දක්හ නිකුත් කයන රද සිඹලු යහජය 

ඳරිඳහරන චරසේ  වහ ආඹතන චරසේ ඹන්දී 

ංසලෝධන ඇතුශත් කයමින් 1985 ර්සේ 
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ංසලෝධිත ආඹතන ංග්රවඹ නිකුත් කය ඇත. 

එකට යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලසේ 

සේක්පයඹහ ලසඹන් කටයුතු කය ඇත්සත් 

ඩී.බී.අයි.පී.ඒ. සිරිර්ධන භවතහ ඹ. සභදී 

ඳරිච්සේද 33ක් ඇතුශත් ඹ.   

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජසේ 

ආණ්ඩුරභ යසථහසේ 41, 51, 52, 54 ව 

114(6) ඹන යසථහන්දී වන් යජසේ 

නිරධයඹන් ද, යුද වමුදහසේ නහද්ක වමුදහසේ ව 

ගුන් වමුදහසේ හභහනේකඹන් ද වළය සසු සිඹලු 

යජසේ නිරධයඹන්සේ ද්නඹ ඳහරනඹ පිිබඵ 

ද්ධිද්ධහන ඇතුශත් කයමින් ආඹතන ංග්රවසේ 

II ළනි කහණ්ඩඹ 1974 අසප්රේේ භ 22 දින 

නිකුත් කය ඇත. එභ ආඹතන ංග්රවඹ සනුට 

නළතත් 1981 අසප්රේේ භ 08 දිනළති ආඹතන 

ංග්රවසේ II කහණ්ඩඹ නිකුත් කය ඇත. ත ද 

1999 සනොළ්පඵර් භ 01 දින සිට 

ඵරඳළළත්සන ඳරිදි 1999 අසගෝසතු භ 02 

න දින නළත යක් එඹ ංසලෝධනඹ කය 

නිකුත් කය ඇත. එකට යහජය ඳරිඳහරන, 

සසද්ල කටයුතු වහ ළද්ලි කර්භහන්ත 

අභහතයහංලසේ සේක්පයඹහ වසේ පී.ඒ. 

සේනහයත්න භවතහ ඹ.       

1985 ර්සේ නිකුත් කයන රද ආඹතන 

ංග්රවසේ I කහණ්ඩඹට 1985.09.01 දින සිට 

2012.12.31 දින දක්හ අභහතය භණ්ඩර 

අනුභතිඹ භත නිකුත් කයන රද සිඹලු යහජය 

ඳරිඳහරන චරසේ  ද්ධිද්ධහන ඇතුශත් කයමින් 

ංසලෝධනඹ කයන රද න ආඹතන ංග්රවඹ 

2013 ර්සේ දී නිකුත් කය ඇත. එකට යහජය 

ඳරිඳහරන වහ සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලසේ 

සේක්පයඹහ ලසඹන් කටයුතු කය ඇත්සත් 

පී.බී. අසේසකෝන් භවතහ ඹ.  

සභභ ය තුශදී යහජය සේසේ ප්රතිඳත්තිභඹ 

තීයස රඵහ ගළනීභ දවහ අභහතයහංලඹ සතින් 

ඳඹන රද දහඹකත්ඹ පිිබඵ භසත 

භහසරෝචනඹ ඳවත ඳරිදි සේ.  

 

 

 

5.2.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි 

කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 යහජය සේඹ භනහ ංද්ධිත කිරීභ උසදහ 

ඹහත්කහලීන කයන රද ප්රතිඳත්තිභඹ 

ද්ධිද්ධහන බසසේ කහර්ඹක්භතහඹ, 

පරදහයීතහඹ ජවශ නළංවීභ වහ තෘප්තිභත් 

යහජය නිරධහරින් පිරික් සභන්භ යහජය 

 

සිදු කයන රද කාර්ඹඹන් 
 

ාං යා 

නිකුත් කයන රද චරසේ  
ං යහ 

18 

නිකුත් කයන රද චරසේ  ලිපි 
ං යහ  

02 

ආඹතන අංලඹ සත සඹොමු කය 
ඇති ගළටලු ං යහ 

8,304 

එභ ගළටළුරට ඹහ ඇති 
පිිබතුරු ං යහ 

4,374 

ඵහ ගළනී්ප ඳරිඳහටි වහ රඵහ 
දී ඇති නිර්සද්ල  

191 

අභහතය භණ්ඩර ංසද්ල වහ 
රඵහ දී ඇති නිරීක්ස  

363 

සඹොමු කයන රද අභහතය 
භණ්ඩර ංසද්ල ං යහ 

24 

සතොයතුරු ඳනතට අදහශ සඹොමු 
කයන රද ගළටලුරට රඵහ දුන් 
පිිබතුරු ං යහ 

86 
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ආඹත්න ාංග්රවඹ ිළළිඵ නිරධාරීන් 

දැනුුමත් කිරීේුම පුහුණු ැඩුනළුක් 

අත්යතුමය 

 

 
අාංලේේ නිරධාරීන් වා ඳැැත්ව ඵාහිය 

පුහුණු ැඩුනළු 

සේසේ ප්රලසථ සේහ ළඳයුභක් සථහඳනඹ 

කිරීභ සඳයදළරි, 

- කහලීන අලයතහඹ අනු ආඹතන 

ංග්රවඹ ංසලෝධනඹ කිරීභ. (සභභ 

ය තුශ ඳරිච්සේද 16ක් ්පපුර්ස 

කයන රදී.) 

- 2018 සර් ආඹතන ංග්රවඹ 

ංසලෝධනඹ කයමින් නිකුත්කයන රද 

යහජය ඳරිඳහරන චරසේ  සිඹේර 

පිිබඵ සතොයතුරු ඇතුරත් 

චරසේ ඹක් නිකුත් කිරීභ. 

ඹන ප්රතිඳත්තිභඹ ක්රිඹහකහයක්ප 

ංසලෝධනඹ කයන රදී. 

 ආඹතන ංග්රවසේ ද්ධිද්ධහන පිිබඵ 

භනහ දළනු්පත් යහජය නිරධයඹන් පිරික් 

බිදී කිරීස්ප අයමුණින් ද්ද්ධ අභහතයහංල වහ 

සදඳහර්තස්පන්තුර සේසේ නියතන 

යහජය නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩටවන්  

3ක්  ඳළළත්ව අතය දළනුසභන් පිරි භහන 

්පඳත වයවහ ජවශ භට්ටස්ප සේහ 

්පඳහදනඹක් සභන් භ ජවශ 

පරදහයිතහඹකින් යුත් යහජය සේඹක් බිදී 

කිරීභ   සඳයදළරි සභභ කටයුත්ත ආය්පබ 

ද්ඹ. 

 අංලඹ තු සිඹළුලිපි සගොනු වහ ඳරියඹ 5S 

ංකේඳඹට අනු කස කිරීභ බසස 

්පභත පිිබසශකට අනු කස කයන රද 

ලිපිසගොනු වහ කහර්ඹහර ඳරියඹක් සථහපිත 

කිරීභටත් පර්හදර්ලඹන්සේ ඳරිසරෝකන 

පිටඳත් රඵහ ගළනීභ තුිබන් තීයස ගළනීස්ප 

ඒකභතික ඵ තවවුරු කිරීභ වහ 

ඳවසුක්ප ඳඹන රදී.  

 ආඹතන ංග්රවසේ ද්ධිද්ධහන පිිබඵ 

සනත් අභහතයහංල වහ සදඳහර්තස්පන්තුර 

යහජය නිරධයඹන් දළනු්පත් කිරීස්ප පුහුණ 

ළඩටවන් ංද්ධහන කිරීස්ප මු ය අයමුස 

නුසේ ආඹතන ංග්රවඹට අදහශ නිහඩු, 

ළටුප් වහ දීභනහ, බහහ ප්රතිඳත්තිඹ, ද්නඹ, 

න්දි වහ දීභනහ සභන්භ සේහ යසථහ වහ 

ඵහගළනීස්ප ඳරිඳහටි පිිබඵ දළනුභ යහජය 

නිරධහරීන්ට රඵහ දීභ තුිබන් යහජය අංලසේ 

සේහ ්පඳහදනඹ කහර්ඹක්භත්, 

නිළයදිත් සිදු කිරීභ වහ මුදීක 

ප්රඹන්තඹක් දළරීස්ප වළකිඹහ තවවුරු 

කිරීභඹ. ස්ප ඹටසත් යහජය කශභනහකයස 

වකහය සේසේ නිරධයඹන් වහ අදිඹය 

තුනක් ඹටසත් ළඩමුළු ඳත්නු රළසේ. 

 අංලසේ නිරධහරීන්සේ දළනුභ, කුරතහ වහ 

ආකේඳ ර්ධනඹ කිරීභ වහ සදදින ඵහදීය 

පුහුණු ළඩමුළුක් ව භහනසික සුතහ 

ර්ධනඹ කිරීභ දවහ ප්රවීස යංගන ශිේපී 

සයොඩ්නි ර්සකුර භවතහසේ 

වබහගීත්සඹන් ංගීතභඹ යහසහද 

ළඩටවනක් අබයන්තය පුහුණු ළඩමුළුක් 

සර ඳත්න රදී.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවසුකුම ැඳයීේුම විඹඹ ක්ේේත්රඹ 
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6.1 ාංක්ෂි හත්ඹ 

යහජය සේඹට අඹත් නිරධහරීන්ට නිහ ඳවසුක්ප 

ළඳයීස්ප කහර්ඹඹට අදහශ යහජකහරි ජටු කයන 

අංල ස්ප ඹටතට ගළසනන අතය, අභහතයහංලසේ 

නිහ වහ ංර්ධන අංලඹ භඟින් මීට අදහශ 

කහර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භක සේ.  

ස්ප ඹටසත් නිහ ජදිකිරීස්ප යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ, යජඹට අඹත් නිහ සන් කිරීභ වහ 

නඩත්තු, නිහඩු නිසක්තන සන් කිරීභ ව 

නඩත්තු කටයුතු ප්රධහන ලසඹන් සිදුකයනු රඵයි. 

2018 ය ළරකීස්පදී,  

නි යහඳෘති ්පඵන්ධසඹන් භසත ප්රගතිඹ 

ඳවත ඳරිදි සේ.  

නිර ිළඹ නිා යාඳතතිපඹ - ඒකාඵද්ධ අයුනදර 

දිකත්රික්කඹ 

ුනළු 

ිළරිැඹ 

(රු. ක.  

උඳේද්ලන ේේා 

ආඹත්නඹ 

ඉදිකිරීුම ආඹත්නඹ නිා 

ඒකක 

ගණන 

මූරය 

ප්රගතිපඹ 

(රු. ක  

ේබෞතිපක 

ප්රගතිපඹ 

ේභොණයාගර 375 
ඌ ඳශහත් බහ 
ජන්නේසන්රු 
ඒකකඹ 

ජංනේසන්රුභඹ 
කහර්ඹඹන් පිිබඵ 
භධයභ උඳසද්ලන 

කහර්ඹංලඹ 

32 97.8 44% 

ගුමඳව 345 
ඵසනහදීය ඳශහත් 
බහ ජන්නේසන්රු 

ඒකකඹ 

ලින්ක් ජන්නේනිඹරින් 
පුද්. භහගභ 

32 126.3 65% 

භවනුය 90 
භධයභ ඳශහත් 
සගොඩනළගිලි 

සදඳහර්තස්පන්තු 

සකොන්දසිංව 
කන්සට්රක්න් 
භහගභ 

08 15.9 20% 

ේඳොේශොන්නරු 300 
සභොයටු 

ද්ලසද්දයහරඹ 
ලින්ක් ජන්නේනිඹරින් 

පුද්. භහගභ 
32 56.5 9% 

ේකොශම 981 
සභොයටු 

ද්ලසද්දයහරඹ 
භධයභ ජන්නේසන්රු 
සේහ පුද්.භහගභ 

40 237.6 25% 

 

නිර ේණ නිා යාඳතතිප - යාජ්ය ේඳෞද්ගලික වවු්කාරීත් 

ප්රේද්ලඹ නිා ඒකක ගණන ර්ත්භාන ත්ත්ත්ඹ 

වඵයහද/ ළකුසසගොඩ 1148 අන් 

කුණ්ඩහසේ 512 ක්රිඹහත්භක සමින් ඳතී. 
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6.2 නිා වා ාංර්ධන 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳහරනඹ න සිඹළුභ යජසේ 

නිර නිහ, සේහ අලයතහඹ අනු යජසේ 

නිරධහරීන්ට රඵහදීභ, ඒහසේ ඹටිතර ඳවසුක්ප 

ප්රර්ධනඹ සභන්භ අභහතයහංලඹ ඹටසත් සිදුකයන 

නිර පිඹ, නිර සන  නිහ යහඳෘති ්පඵන්ධ 

සිඹළු කහර්ඹඹන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ භඟින් පරදහයී 

යහජය සේඹකට අලය ඳසුබිභ ළකසීභ. නිහඩු 

නිසක්තන සන්කය දීභ, ඒහ නඩත්තු කිරීභ වහ 

ඵංගරහ බහයකරුන් සත පුහුණු අසථහ රහ 

දීභ සභභ අංලඹ ඹටතට ඳළරී ඇති ප්රධහන 

කහර්ඹඹන් අතය සේ.  

නිර නිා 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳරිඳහරනඹ න නිර 

නිහඹන් සන්කිරී්ප සිදුකයනු රඵන අතය ඒහ  

 මුළු නිහ 104 

 ඵංගරහ නිහ 52 

 සරෝරිස නිහ 20 

 ජඹඩනගභ නිහ 18 

 සගෝතමී ඳහය නිහ 04 සේ. 

නිර නිහ අළුත්ළඩිඹහ වහ සන්කය ඇති මුළු 

ප්රතිඳහදන ප්රභහසඹ රුපිඹේ මිලිඹන 14.45ක් න 

අතය 2018.12.31 න ද්ට අළුත් ළඩිඹහන් වහ 

දයස රද ද්ඹද්ප ප්රභහසඹ රුපිඹේ මිලිඹන 

13.47කි.   

 
 

යාඳතතිප 

සභභ අංලඹ ඹටසත් යහඳෘතීන් සදකක් ක්රිඹහත්භක 

සේ. 

නිර ේන නිා යඳතතිපඹ  

සභභ යහඳෘතිඹ ඹටසත් ආය්පබ කයන රද ගහේර 

දිසත්රික්කසේ වඵයහද නිහ 576ක් වහ 

ළකුසසගොඩ නිහ  512ක ජදිකිරී්ප කටයුතු ස්ප 

න ද්ට අන් කය ඇත. 

 

 

 

 

 

භවනුය, කුණ්ඩහසේ නිහ 512 ක් ජදිකිරීභට 

ස්ප න ද්ට කටයුතු සකසයමින් ඳතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ආදහඹභ රු. මිලිඹන 13.3 

(2018.07.01 සිට 2018.12.31 දක්හ) 

       

         වඵයාදු                              ැකුණේගොඩ 

 
ුන්ගර ත්ැබීේුම උත්ඹ 

 
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 
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නිර ිළඹ නිා යාඳතතිපඹ  

යජසේ නිරධහරීන් දවහ දිසත්රික් භට්ටමින් 

ජදිකිරීභට සඹෝනේත නිහ ංකීර්ස ්පඵන්ධ 

යහඳෘතිඹ නිර පිඹ නමින් ක්රිඹහත්භක සේ. 

ද්ද්ධ තනතුරු දයස යහජය නිරධහරීන් වහ 

සන්හසික ඳවසුක්ප ළඳයීස්ප අයමුණින් සිඹලුභ 

දිසත්රික්කර නිහ ඒකක දීත සගොඩනළගිලි 

ජදිකිරීභ වහ යහඳෘතිඹක් සභභ අංලඹ භඟින් 

ස්ප න ද්ට ආය්පබකය ඇත. ඒ ඹටසත් 

සභොසයහගර, ග්පඳව, භවනුය වහ 

සඳොසරොන්නරු ඹන දිසත්රික්කර යහඳෘති 

සභභ සර් සිට ආය්පබකය ඇත. උක්ත 

යහඳෘතිඹ මුළු පිරිළඹ ඇසතස්පන්තු රුපිඹේ 

මිලිඹන 2895 කි. 

ේභොනයාගර දිකත්රික්කඹ  

 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ - සභොසයහගර 

 ඇසතස්පනතුගත පිරිළඹ - රු. මිලි. 375 

 සකොන්ත්රහත්කරු - ජංනේසන්රුභඹ කහර්ඹඹන් 

පිිබඵ භධයභ උඳසද්ලන කහර්ඹංලඹ  

 උඳසද්ලන සේහ -  ඌ ඳශහත් බහ 

ජංනේසන්රු සේහ  

 සඹෝනේත නිහ ඒකක ගසන  - 32.  

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු  - මුළු 

පිරිළඹ රු.මිලි. 97.8. 

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - සබෞතික 

ප්රගතිඹ 44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගුමඳව දිකත්රික්කඹ 

 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ - කළශණිඹ 

 ඇසතස්පනතුගත පිරිළඹ - රු. මිලි 

345කි. 

 සකොන්ත්රහත්කරු -  ලින්ක් ජංනේනිඹරින් 

පුද්. භහගභ 

 උඳසද්ලන සේහ - ඵසනහදීය ඳශහත් බහ 

ජංනේසන්රු සේහ. 

 සඹෝනේත නිහ ඒකක ගසන - 32.  

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - මුළු 

පිරිළඹ රු. මිලි 126.3 

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - 

සබෞතික ප්රගතිඹ 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භවනුය දිකත්රික්කඹ 

 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ - ගඟට 

සකෝයරඹ 

 ඇසතස්පනතුගත පිරිළඹ - රු. මිලි. 90  

  සකොන්ත්රහත්කරු - සකොන්දසිංව 

කන්සට්රක්න්ස භහගභ  

 උඳසද්ලන සේහ -  භධයභ ඳශහත් 

සගොඩනළගිලි සදඳහර්තස්පන්තු  

 සඹෝනේත නිහ ඒකක ගසන - 8  

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - මුළු පිරිළඹ 

රු. මිලි. 15.9 

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - සබෞතික 

ප්රගතිඹ 20%     

 

   
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 

 
2018.12.31 දිනට ප්රගතිපඹ 

 

 
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 

 
2018.12.31 දිනට ප්රගතිපඹ 
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ේඳොේශොන්නරු දිකත්රික්කඹ 

 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ - 

දීඟුයක්සගොඩ 

 ඇසතස්පනතුගත පිරිළඹ -  රු. මිලි. 300 

 සකොන්ත්රහත්කරු -  ලින්ක් ජංනේනිඹරින් පුද්. 

භහගභ 

 උඳසද්ලන සේහ - සභොයටු ද්ලසද්දයහරඹ 

 සඹෝනේත නිහ ඒකක ගසන - 32  

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු -  මුළු 

පිරිළඹ රු. මිලි 56.5  

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු - සබෞතික 

ප්රගතිඹ 9%කි. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ේකොශම දිකත්රික්කඹ 

 ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරඹ - තිඹිරිගසඹහඹ 

 ඇසතස්පනතුගත පිරිළඹ - රු. මිලි 981 

  සකොන්ත්රහත්කරු -  භධයභ ජංනේසන්රු සේහ 

පුද්ගලික භහගභ  

 උඳසද්ලන සේහ -  සභොයටු ද්ලසද්දයහරඹ 

 සඹෝනේත නිහ ඒකක ගසන - 40 

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු -  මුළු 

පිරිළඹ රු. මිලි. 237.6 

 2018 ර්සේ වතයන කහර්තු -  සබෞතික 

ප්රගතිඹ 25%කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

රිඹාත්භක ේනත් යාඳතතිප 

අභහතයහංලසේ  ද්දුලිඹ වහ ළඹ න මුදර 

අභ කිරීස්ප අමුණින් සර්ඹඹ සකෝ ඳද්ධතිඹක් 

ගරු අභහතයතුභන්සේ ව සේක්පතුභන්සේ  

ප්රධහනත්සඹන් 2018.07.25 දින ද්ෘත කයන 

රදී.  

 

 

 

 

 

 
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 

 
2018.12.31 දිනට ප්රගතිපඹ 

 

 
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 

 
2018.12.31 දිනට ප්රගතිපඹ 

 

 
ඉදිකිරීභට ේඹෝජිත් ේගොඩනැගි්ර 

 
2018.12.31 දිනට ප්රගතිපඹ 

    
අභහතයහංලඹ තුමශ සූර්ඹඹ ේකෝ ඳද්ධතිපඹ ක් කථාිළත් 

කිරීභ 
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පරදායිත්ා විඹඹ ක්ේේත්රඹ 
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දැක්භ 

ශ්රී රංකහ පරදහයිතහ ප්රර්ධනඹ  කිරීසභදී 

රහ ආසිඹහසේ ද්ශිසටතභ සක්න්ද්රසථහනඹ  

ඵට ඳත් වීභ. 

 

7.1 ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ේ්කුම කාර්ඹාරඹ 

ශ්රී රංකහ 1966 සර් ආසිඹහනු පරදහයිතහ 

ංද්ධහනසේ හභහනේකත්ඹ රඵහගත් අතය 

එතළන් ඳටන් යසට් පරදහයිතහ ජවශ නළංවීභ 

උසදහ ද්ද්ධ ක්රිඹහභහර්ග අනුගභනඹ කයන රදී. 

එසේභ 1997-2006 දලකඹ පරදහයිතහ දලකඹ 

සර න්ප කයන රද අතය 2002 සර් දී 

ජතිවහසේ සුද්සලේෂී භඟ රකුසක් ටවන් 

කයමින් යහජය වහ සඳෞද්ගලික ඹන අංල සදක 

වහ ජහතික පරදහයිතහ ප්රතිඳත්තිඹ වඳුන්හ 

සදන රදී. සභභ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ 

ක්පකරු අභහතයහංලඹ ඹටසත් සථහඳනඹ කය 

යහජය, සඳෞද්ගලික, ඳහේ ව ප්රජහ ඹන අංල 

වතය බසසේ පරදහයිතහ ප්රර්ධන දළනුත් 

කිරීස්ප ළඩටවන්, ්පභහන ප්රදහසනෝත්, 

තයඟහලි, ආදර්ල භහග්ප සගොඩනළඟීභ, කුඩහ 

වහ භධය ඳරිභහස කර්භහන්තකරුන් නඟහ 

සිටුවීභ ආදී ළඩටවන් දීඳ යහප්ත භට්ටමින් 

ක්රිඹහත්භක කයන රදී. පරදහයිතහ ප්රර්ධන 

අභහතයහංලඹ 2010 ර්සේ දී සථහපිත කයන රද 

අතය ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ ද එභ 

අභහතයහංලඹ ඹටතට ගනු රළබිඹ. 2015 ර්සේ 

දී ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ යහජය 

ඳරිඳහරන වහ කශභසහකයස අභහතයහංලඹ 

ඹටතට ගනු රළබිඹ. 

ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ "ර් 

2020 න ද්ට ළභට පරදහයිතහ'' ඹන අයමුස 

ශඟහ කය ගළනීභ වහ ආසිඹහනු පරදහයිතහ 

ංද්ධහනසේ ව එදී හභහනේක යටරද 

වසඹෝගඹ ඇති පරදහයිතහ ප්රර්ධන 

ළඩටවන් රැක් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි.  

 

 

 

 

 

 

අයුනණු 
1. දළනුභ භත ඳදන්ප ව භහජඹක් බිදීකිරීස්ප 

අයමුණින් පුහුණුවී්ප, රභ වහ ක්රිඹහ ඳටිඳහටි  

ංර්ධනඹ වහ හර්ථක ක්රිඹහකහයක්ප 

හුභහරු කය ගළනීභ තුිබන් භහන 

ප්රහේධනඹ වහ ආඹතනික ද්ශිසටත්ඹ ජවශ 

නළංවීභ. 

2. ද්ද්ධ ආර්ථික අංලඹන්දී පරදහයිතහඹ 

ගසනඹ කිරීභ, ඇගයී්ප ව ජවර නළංවීභ. 

3. ද්ද්ධ අංලඹන් තුශ ඳත්නහ ද්ද්ධ 

අසථහන් ළරළකිේරට ගනිමින් ජහතික 

පරදහයීතහ ප්රමිතීන් වහ ජරක්ක සථහපිත 

කිරීභ. 

4. පරදහයිතහ , ප්රමිති ප්රර්ධන ළඩටවන් ව 

වසඹෝගිතහ ළඩටවන් භඟින් 

පරදහයිතහඹ පිිබඵ පුළුේ දළනුභක් ඇති 

නයකයසඹ ව නිර්භහ සශීලී ංසකෘතිඹක් 

බිදීකිරීභ. 

උඳාඹභාර්ග 

1. පරදහයිතහ ප්රර්ධනඹ වහ ඇඳ කළඳ ව 

පුහුණුකරුන්, ද්ශිසටඹන්, 

උඳසද්ලකරුන් වහ පරදහයිතහ 

ද්ගසකරුන්සගන් භන්ද්ත ජහතික 

ංිතතඹක් පිදීටවීභ. 

2. සඳොදු ජනතහ වහ ව දළනුත් කිරීස්ප 

ළඩටවන් ජනභහධය තුිබන් පුපේ 

ලසඹන් ඳත්හසගන ඹහභට අලය 

ජන න්නිසේදන ජහරඹක් ආය්පබ 

කිරීභ. 

ේභේවය 

ශ්රී රංකහසේ පරදහයිතහ ප්රර්ධනඹ 
කිරීසභන් ජහතයන්තය තයඟඹට මුහුස දීභ 
වහ අලය න්නහ ව ලක්තිඹ රඵහ දිභ ව  
ජහතික ංර්ධනඹට දහඹක වීභ තුිබන් 

ජනතහට උස ජීන තත්ත්ඹක් රඵහ දීභ. 
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3. සිඹළුභ අංල ආයසඹ කයමින් ජහතික 

තරසේ ළඩටවනක් සර පරදහයිතහ 

ප්රර්ධන ළඩටවන් භහජගත කිරීභ. 

4. දළනුභ කශභනහකයසඹ ජවශ නළංවීභ 

තුිබන් නයකයසඹට වහ 

නිර්භහසශීලීත්ඹට ජඩ ළරසීභ. 

5. යට තුශ පරදහයිතහ ළඩ ංසකෘතිඹක් 

සථහපිත කිරීභ. පරදහයිතහඹ තුලින් 

භහජඹ ඵරගළන්වීභ වහ භහජඹට 

අත්ළරක් රඵහදීභ වහ ග්රහමීඹ 

ංර්ධනඹ ඒකහඵද්ධ කිරීභ වහ සිද්ධි 

අධයනඹ කශභනහකරුන් ජවශ 

නළංවීභ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ේ්කුම කාර්ඹරේේ 

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 2018.09.30 දිනට 

 

 

 

 

 

 

විකත්යඹ  
ප්රතිඳහදන 

(රු. මිලිඹන) 
ද්ඹදභ 

(රු.මිලිඹන) 

ුනරය 

ප්රගතිපඹ                     

(%) 

පුනයහර්තන 376.51 357.14 95 

ප්රහේධන  48.86 36.74 75 

එකතුම  425.37 393.88 93 

ර්ඹ ුනදර (රු.කලිඹන   

2003 0.714 

2004 1.895 

2005 1.216 

2006 1.685 

2007 2.834 

2008 3.683 

2009 1.933 

2010 4.443 

2011 4.883 

2012 6.965 

2013 2.71 

2014 8.257 

2015 17.25 

2016 16.44 

2017 16.06 

2018 9.93 

කාර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ 
ප්රධාන 

කාර්ඹා

රඹ  

දිකත්රි

ක් 
ප්රාේද්ශීඹ 

ේ්කුම 

කාර්ඹාර 

එකතුම 

භාණ්ඩලික 

නිරධාරීන්  

11 - - 11 

සතොයතුරු 
තහක්ස 

නිරධහරී , බහහ 
ඳරිර්තක   

2   2 

පරදහයිතහ 
ංර්ධන 
නිරධහරීන් 

55 61 464 580 

කශභනහකයස 
වකහය 

11 - - 11 

කහර්ඹහර 
කහර්ඹඹ 
වඹක   

9 - - 9 

රිඹදුරු 8 - - 8 

එකතු 96 61 464 621 2018 ර්ේේ ැඩටවන් 

1. අධයහඳන අංලසේ පරදහයිතහ 

ප්රර්ධන ළඩටවන් 

2. ප්රජහ අංලසේ පරදහයිතහ 

ප්රර්ධනඹ  

3. යහජය අංලසේ පරදහයිතහ 

ප්රර්ධනඹ  

4. සඳෞද්ගලික අංලසේ පරදහයිතහ 

ප්රර්ධනඹ 

5. පරදහයිතහ ්පභහන තයඟහලිඹ 

ව ්පභහන ප්රදහනඹ 

6. භහධය වහ ප්රචහයස ළඩටවන්  

7. නිපුසතහ ංර්ධන 

ළඩටවන් 

8. ජහතයන්තය ළඩටවන්  

9. ද්සලේ යහඳෘති  

10. ඳර්සේස ව පරදහයිතහ 

ංර්ධනඹ       
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ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ේ්කුම කාර්ඹාරඹ විසින් 

2018 ර්ඹ තුමශ රිඹාත්භක කයන ැඩටවන් 

ඉවත් දවන් ව  ප්රධාන අාංල ඹටේත් විකත්ය ේව්. 

 

1. අධයාඳන අාංලේේ පරදායිත්ා ප්රර්ධන 

ැඩටවන් 

තියහය ංර්ධනසේ ඳදනභ ශභහ ඳයපුයයි. 

සෞ ය ්පඳන්න භනහ ළසඩන දරු ඳයපුය 

භහජීඹ ව බහහත්භක ලසඹන්ද ංර්ධනඹ 

ද්ඹ යුතු අතය නිපුසතහ ව  තහක්ණික 

කුරතහ ර්ධනඹ තුශ සේගත් ආර්ථික ව 

භහජීඹ ංර්ධනඹකට අනහගත දහඹකත්ඹක් 

දිඹ වළකි දරුඳයපුයක් අධයහඳනසේ ප්රතිපරඹ ද්ඹ 

යුතුඹ. අධයහඳන අංලසේ පරදහයිතහ ප්රර්ධන 

ළඩටවන් සලක්තිසඹන් නළගී සිටින 

නිර්භහසශීලී ිතන්තනසඹන් සවබි පරදහයී 

පුයළසිඹන් ශ්රභ ඵරකහඹට එකතු කිරීභ දවහ 

නිර්භහසඹ කය ඇත. පරදහයිතහ ංකේඳ 

වදුන්හ දීභ දවහ ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප 

කහර්ඹහරඹ සිඹලු අධයහඳන ආඹතන ්පඵන්ධ 

කය ගනිමින් ළඩටවන් සිදු කයනු රඵයි. 

1.1ේඳය ඳා් අධයාඳනඹ  

ිළබිේදන භ් කැකුළු ......... 

 

 

 

 

1.1.1 ේඳය ඳා්හි පරදායිත්ා ාංක්ඳ 

රිඹාත්භක කිරීභ   

සභභ ළඩටවන් තුශ පරදහයිතහ ංකේඳ 

පිිබඵද සඳයඳහේ ගුරුරු, ශමුන් සභන්භ 

සදභහපිඹන් ද දළනුත් සකසර්. පරදහයිතහ 

ංකේඳ අනුගභනඹ කිරීභට නළඹුරු ව සඳය 

ඳහේ කහරඹත් භග ආඹතනික ලසඹන්ද 

කළපී සඳසනන දියුණුක් රඵන අතය දළඹට 

ඹවඳත් දරු ඳයපුයක් දහඹහද කයනු රඵයි. 

 

යට තුශ ලිඹහඳදිංිත සඳය ඳහේ 12353 ක් ස්ප 

නද්ට ඇති අතය 2018 ර්ඹ තුශ පරදහයි 

සඳය ඳහේ 600 ක් නිර්භහසඹ කිරීභ ජරක්කඹ 

වුණි.  

ස්ප න ද්ට දිසත්රික් සේක්ප ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

කහර්ඹහර පරදහයිතහ ංර්ධන නිරධහරීන් ද්සින් 

සඳය ඳහේ 1400 සතෝයහසගන ළඩටවන් 

අන් කය ඇත. 
 

භඩකශපු දිකත්රික්කේේ ේඳය ඳා් ර පරදායිත්ා 

ාංක්ඳ රිඹාත්භක කිරීේුම ැඩටවන් රිඹාත්භක 

කිරීේුම ැඩටවන් 
 

 

1.1.2  ේඳය ඳා් ගුරුරු දවා වතිපක ඳත්ර 

ඳාඨභාරා   

 

2016 සර් ආය්පබ කයන රද  සඳය ඳහේ 

ගුරුරු දවහ දින 5ක පරදහයිතහ වතික ඳත්ර 

ඳහාභහරහ 2018 සර්දී ද ක්රිඹහත්භක සේ. 

සකොශම, කළුතය, ග්පඳව, රු. 8,20,740.00ක 

ප්රතිඳහදන ඹහ ඇති අතය රු.7,35,046.00ක් 

ද්ඹද්ප වී ඇත. සිඹලුභ දිසත්රික්ක ර පරදහයිතහ 

වතික ඳත්ර ඳහාභහරහ අන් සකොට ද්බහග 

ගුරු රැකවීභක්                  ේදභාිළඹ දැනුත් කිරීභක් 
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ඳත්හ ඇත. ප්රතිරහභීන් සඳය ඳහේ ගුරුරු 

423කි.      

 

1.2 ඳහේ අංලඹ  

විකසිත් ේවට දිනට දැඹ දිනන ඳයපුයක් .........  

 

 

 

 

 

 

ඳහේ ඳද්ධතිඹ තුර ඇති 10,000 ක් ඳභස 

ඳහේදී පරදහයිතහ ප්රර්ධනඹ පිණි දීඳ 

යහප්ත ළඩටවන් ඳත්නු රඵයි. එදී 

ජරක්කඹ නුසේ පරදහයිතහ ්පභහන 

තයගහලිසේ නිර්සහඹකඹන්ට අනුගතව 

පරදහයි ඳහේ බිදීකිරීභයි. ප්රහසද්ශීඹ 

භට්ටමින් අනුයුක්ත කය ඇති පරදහයිතහ 

ංර්ධන නිරධහරීන් 2018  ර්ඹ තුශ 

ඳහේ 600ක් පරදහයි ඳහේ සර 

ංර්ධනඹ කිරීභට ළරසු්ප කය ඇත. ස්ප 

න ද්ට ඳහේ 924ක් වදුනහසගන එභ 

ඳහේ ර පරදහයිතහ ංර්ධන කටයුතු 

ආය්පබ සකොට ඇත  

 

1.2.1 පරදායිත්ා ුමභාන උේශේ් 

නිර්ණාඹක අනු ඳා් හි පරදායිත්ා 

ාංක්ඳ රිඹාත්භක කිරීභ ව ඳා් 

පරදායිත්ා ාංගුම ඇතිප කිරීභ 

 

 

 

ඳහේ පරදහයිතහ ංග්ප ඇතිකිරීභ භගින් 

පරදහයිතහ ංකේඳ ශමුන් තුශ 

නිර්භහසහත්භක අයුරින් හමුදීක 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට සුදුසු ඳරියඹක් ඇති 

කයනු රඵයි. පරදහයිතහ ප්රර්ධන ශිේඳ රභ 

වහ සභර්ප නිසි ඳරිදි බහද්තඹට සිසුන් 

සඹොමු කිරීභ තුිබන් බවුන්සේ දළනුභ, 

කුරතහ වහ ආකේඳ ංර්ධනඹ කිරීභ, එදී 

දී ඳහේ පරදහයිතහ ංගභසේ නහඹකත්ඹ 

සිසු දරුන් සත ඳයනු රඵන අතය, 

ද්දුවේඳති වහ ගුරු භණ්ඩරඹ බවුන්ට අලය භග 

සඳන්වීභ රඵහසද්.  

 

1.2.2 පරදායිත්ා ාංර්ධන නිරධාරීන් දවා 

පුහුණු කරුන් පුහුණු කිරීේුම ැඩටවන්  

 

ඳහේ සිසුන් දවහ මුලික වතික ඳත්ර 

ඳහාභහරහ ඳළළත්වීභට සඳය පරදහයිතහ 

ංර්ධන නිරධහරීන් දවහ පුහුණුකරුන් 

පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවනක් ඳත්හ ඇති අතය 

ඒ දවහ ළඹ ව මුදර රු.364 967.00 කි. 

 

1.2.3 ඳා් සිසුන් දවා පරදායිත්ා වා 

ත්ත්ත් කශභනාකයණඹ ිළළිඵ ුනලික වතිපක 

ඳත්ර ඳාඨභාරා 

 

ඳහේ දරුන්සේ පරදහයිතහ ද්ඹ පිලිඵ දළනුභ 

ර්ධනඹ කිරීස්ප අයමුස ඇති ඳහේ 

පරදහයිතහ ංගභඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක කයන 

ළඩටවනක් ලසඹන් සභභ පරදහයිතහ වහ 

තත්ත් කශභනහකයසඹ පිිබඵ  මුලික 

වතික ඳත්ර ඳහාභහරහ වදුන්හදිඹ වළක. ඳහේ 

අධයහඳනසඹන් ඳසු පරදහයිතහ වහ තත්ත් 

කශභනහකයසඹ පිලිඵ තෘතික අධයහඳන 

කටයුතු ව  ෘත්තීඹ අධයහඳන කටයුතු රට 

සඹොමු වීභටත් අනහගත රැකිඹහ අසථහන් උදහ 

කය ගළනීභටත් සභභ රඵහගන්නහ දළනුභ 
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ලක්තිභත් අත්තිහයභක් සේ. සභභ වතික ඳත්ර 

ඳහාභහරහ හර්ථක නිභ කයන සිසු දරු 

දළරිඹන් වහ යජසේ පිිබගත් ටිනහ වතික 

ඳත්රඹක් පිරිනළසභන ඵළද්න් එඹ බවුනට අනහගත 

ෘත්තීඹ දිද්ඹට අභතය සුදුසු කභක් සරද 

ළදගත් සේ. ඳහේ අධයහඳනඹ අන් කය 

භහජ ගත න සිසු දරු දළරිඹන් නිර්භහසශීලි, 

පරදහයි පුයළසිඹන් ලසඹන් යසට් ංර්ධනඹට 

සඹොදහ ගළනීභ ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප 

කහර්ඹහරසේ අභිප්රහඹ සේ. 2018 ර්සේ ඳහේ 

ශමුන් 3000ක් දවහ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

ජරක්කඹ වුණි. ස්ප න ද්ට දිසත්රික් භට්ටමින් 

සභභ  ළඩටවන් 114ක්  අන් කයන රදී. 

දිසත්රික්ක දවහ ඹහ ඇති ප්රතිඳහදන රු 95000කි. 

ඵදු්ර දිකත්රික්කේේ පරදායිත්ා වතිපක ඳත්ර 

ඳාඨභාරාේව් අකථාන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ප්රජ්ා අාංලේේ පරදායිත්ා ප්රර්ධනඹ 

 

 

ආර්ථිකඹ පිිබසශ, භහජීඹ තත්ත්ඹන් ව 

පිිබසශ ංසකෘතික ව අධයහත්මික ගුසගහ 

ඹන ඳළතිකඩ සභභ ළඩටවන බසසේ 

ආයසඹ කයනු රඵයි. භසත ප්රජහ පරදහයිතහ 

ළඩටවන ග්රහමීඹ  ජනතහසේ නේන තත්ත්ඹ 

භළනිඹ  වළකි උක්ත ඳළතිකඩ ආයසඹන 

දර්ලක භත ළරසු්ප කය ඇත. සභභ ළඩටවන 

ග්පභහන භට්ටමින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන්සන් 

ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහර භට්ටමින් අනුයුක්ත 

පරදහයිතහ ංර්ධන නිරධහරින් ද්සින්  න 

අතය ග්පභහන නිසඹෝජනඹ කයමින් පිදීටුනු 

රළබ ප්රජහ පරදහයිතහ ඵරකහඹ පරදහයිතහ 

ංකේඳ බහද්තසඹන් ගස්ප ප්රලසස ගළටළු 

වදුනහසගන අලය ංර්ධන ජරක්ක රගහ කය 

ගළනීභට වබහගිත් ප්රසේලඹක් රඵහසද්.  2017 

ර්සේ පුහුණු කයන රද ඵරකහඹ 2018 

ර්සේ ක්රිඹහත්භක කයන යහඳෘති දවහ 

්පඵන්ධ කය ගනි. පරදහයිතහ ංර්ධන 

නිරධහරීන්  දවහ න ප්රජහ පරදහයිතහ 

භහර්සගෝඳසද්ල ංග්රවසඹදී ළඩටවන පිිබඵද 

සිඹලු ද්සතය ඇතුරත් ඇත. 2018 ර්ඹ තුශ 

ආදර්ල ග්පභහන 325ක් නිර්භහසඹ කය ඇත.  

 

2.1 පරදායිත්ා ැඩටවන  ගුමභාන භ්ටටකන් 

රිඹාත්භක කිරීභ  

 

පරදහයිතහ ංකේඳ ග්රහමීඹ ජනතහට රඵහදීභ 

ව ඒ තුලින් ගෘව ඒකක ලක්තිභත් සකොට 

සෞබහගයභත් ව ආර්ථික වහ අධයහත්මික 

ඳරියඹක් තුශ ජවශ නේන තත්ත්ඹකට 

දීමික්ප කීභට යසට් පුයළසිඹන් සඳශගළසවීභ 

ප්රජහ පරදයිතහ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයනු 

රළසේ. 
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2018.08.29, 30, 31 “ENTERPRISE SRI 

LANKA 2018” සභොනයහගර දිසත්රික්කසේ 

ළඩටවන වහ ප්රදර්ලන කුටිඹක් ජදිරිඳත් 

කයමින් ජනතහ දළනුත් කයන රදී. 

ද්සලේසඹන් ප්රජහ පරදහයිතහ ළඩටවනින් නේන 

තත්ත්ඹ උස කය ගන්නහ අසථහන්  ව 

කයිසන් ළඩටවන වහ ්පඵන්ධ සමින් 
තභ යහඳහරික ආඹතන ජවශ පරදහයි ආඹතන 

සර දියුණු කයගළනීභට අසථහන් රඵහ 

ගළනීභ වහ ග්රහමීඹ ජනතහ දළනුත් කයන රදී. 

ස්ප දවහ දයන රද ද්ඹදභ රු.43537/-කි. සභදීදී 

අත්ඳත්රිකහ 50,000ක් ඳභස සඵදහ වරින රදී 

 

 

 

 

 

 

 

“ENTRPRISE SRI LANKA 2018” ජහතික 

පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරසේ ප්රදර්ලන කුටිඹ  
 

2.2 ග්රාමීය ඹ ප්රජ්ා පරදායිත්ා යාඳතතිපඹ නිැයදි 

ේර රිඹාත්භක කිරීභ දවා යාජ්ය නිරධාරීන් 

පුහුණුකරුන් ේර පුහුණු කිරීභ.  

ජනතහසේ නේන තත්ත්ඹ උස කිරීභ දවහ 

ග්රහමීඹ භට්ටසභන් ද්ඹ යුතු යහජය අංලසේ 

භළදිවත් වීභ ජතහ ළදගත් න අතය ඒ දවහ  

දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 12 ක් අන් කය 

ඇත.    

 

2.3 ප්රජ්ා පරදායිත්ා ඵරකාඹ දවා දැනුත් 

කිරීේුම ැඩටවන්  

ප්රජහ පරදහයිතහ ළඩටවනට ග්ප භට්ටමින් 

නහඹකත්ඹ සදනු රඵන්සන් ප්රජහ පරදහයිතහ 

ඵරකහඹ ද්සිණි.  

 

අනු 
අංක
ඹ 

ක්රිඹහකහයකභ ද්ඹදභ (රු) 

1 2018 සර් ප්රජහ 
පරදහයිතහ ළඩටවන 
පිලිඵ පරදහයිතහ 
ංර්ධන නිරධහරීන් 
දළනුත් කිරීස්ප 
ළඩටවන් 4 ක් 
භහතය,කළුතය,කුරුසෆග
ර,පුත්තරභ,භවනුය 
දිසත්රික් ර නිරධහරීන් 
180ක් දවහ ඳළළත්ද්ඹ. 
   

44,775.00 
 

 

භහතය,කුරුසෆගර,පුත්ත
රභ, භවනුය දිසත්රික්ක 
ර  සතෝයහගත් ්පදී       
නිරීක්ස චහරිකහ 4කදී 
නිහ ඒකක 40ක් 
ඳරීකහ කයන රදී  

- 

2 සභොසයහගර 
(බිබිර,භළදගභ,සභොසයහග
ර ව ඵඩේකුඹුය 
ප්රහ.සේ.සකො.) 
ප්රතිඳහදන රඵහ දුන් 
යහඳෘති 100ක ප්රගතිඹ 
ඳරීක්හ කිරීභ  

14,200.00 

සභොනයහගර දිසත්රික්කසේ 

ප්රගතිඹ ඳරික්හ කිරීභ. 

ව සභොනයහගර, 

ඵඩේකුඹුය ව භළදගභ 

ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

සකොට්ාහ ළඩටවන් 2 

ක් වහ    

20,882.00 

3 පුත්තරභ ප්රජහ පරදහයිතහ 
ළඩටවන - 
කරුරගසළ ද්සලේ 
යහඳෘතිඹ ප්රතිරහභීන් 
225කට ළඩටවනක් 
ඳළළත්වීභ 

- 

ප්රජහ පරදහයිතහ 

ළඩටවන ඹටසත් 

භයගර කුභයසේත්ත 

තුඹහසේ ප්රජහ දළනුත් 

කිරීභ. 

  5340.00 

එකතු 81695.00 
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3.යාජ්ය අාංලේේ පරදායිත්ා ප්රර්ධනඹ  

3.1 පරදායිත්ා ුමභාන ත්යගාලිේේ 

නිර්ණාඹක අනු යාජ්ය ආඹත්න කක කිරීභ   

පරදහයිතහ ංකේඳ ජසගනීසභන් ව ක්රිඹහත්භක 

කිරීසභන් ගුසහත්භක යහජය සේඹක් 

භවජනතහට රඵහ දීභට යහජය ආඹතන තුර ඇති 

නළඹුරු ස්ප න ද්ට පරදහයිතහ ්පභහන 

උසශරට ජදිරිඳත් න යහජය ආඹතන ප්රභහසඹ 

රමික ජවර ඹහසභන් තවවුරු සේ.   

 

භධයභ යජසේ අභහතයහංල වහ සදඳහර්තස්පන්තු, 

ඳශහත් බහ අභහතයහංල වහ සදඳහර්තස්පන්තු ව  

භවජනතහට ජතහ මීඳ ආඹතන න දිසත්රික් 

සේක්ප කහර්ඹහර, ප්රහසද්ශිඹ සේක්ප කහර්ඹහර, 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන පරදහයිතහ ජසගනු්ප 

තුලින් යහජය සේඹට දහඹහද කයන රද 

නයකයසඹන් සඳෞද්ගලික අංලඹ භග 

තයගකහරිත්ඹක්  රඵහදීභට භත් ඇත. 

ප් යහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහර රට අනුයුක්ත 

කය ඇති පරදහයිතහ ංර්ධන නිරධහරීන් ද්සින් 

2018 ර්ඹ තුශ පරදහයිතහ ළඩටවන් යහජය 

ආඹතන844 ක ක්රිඹහත්භක කයනු රළබීඹ. 

 

සභභ ආඹතන තුශ ග්රහභ නිරධහරී කහර්ඹහරද 

ඇතුශත් න අතය ග්පඳව දිසත්රික්කසේ මියගභ 

ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප සකොට්ාහසේ ඒ දවහ 

ඳළළත්ව ළඩටවනක් ඳවත දළක්සේ. 

 

ග්රහභ නිරධහරී තයඟහලිසඹදී අදිඹය-දළනුත් කිරී්ප 

 

 

 

නිර්ණාඹක අනු ආඹත්න ඳරික්ා 
 

3.2 තත්තීඹේව්දීන් දවා ුනලික පරදායිත්ා 

වතිපක ඳත්ර ඳාඨභාරා  

 

සෞ ය අංලසේ ෘත්තීඹ සේදීන් වහ 2017 

ර්සේ ඳළළත්ව ඳහාභහරහසේ ්පභහන 

තයඟහලිඹ 2018 ර්සේ ඳළළත්ව අතය ඒ 

වහ ද්ඹදභ රු. 6290.00කි. වබහගී ව 

ප්රතිරහභීන් ධදය නිරධහරීන් ං යහ 75කි. 

ද්ධහඹක නිරධහරීන් ං යහ 65කි.  

2018 සර් දී ඳරිඳහරන ග්රහභ නිරධහරීන් 40 ක් 

පුහුණු කිරීභ අන් කය ඇත. ඒ වහ ද්ඹදභ 

රු. 1,31,732.00 කි 

 

4.ේඳෞද්ගලික අාංලේේ පරදායිත්ා ප්රර්ධනඹ 

4.1 පරදායිත්ා ාංක්ඳ රිඹාත්භක කයන 

ආඹත්න නිර්භාණඹ  

 

2018 ර්සේ සඳෞද්ගලික අංලසේ එළනි 

ආඹතන 600 ක් නිර්භහසඹ කිරීභ අයමුස ද්ඹ. 

දිසත්රික් වහ ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහර රට 

අනුයුක්ත කය සිටින පරදහයිතහ ංර්ධන 

නිරධහරීන් ද්සින් ආඹතන 346ක  පරදහයිතහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. ඒ දවහ 

දළනුත්කිරීස්ප ළඩටවන් දවහ 
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රු.405655.00ක මුරය ප්රතිඳහදන රඵහ දී ඇති 

අතය රු. . 402009.00ක් ද්ඹද්ප වී ඇත.   .    

 

4.2 කයිේන් යාඳතතිපඹ 

 “සුළු වා භධය ඳරිභාණ යාඹකයින් 

පරදායිත්ාේඹන් වි ඵරගැන්විභ” 

 

 

 

 

සභභ යහඳෘතිසේ මුලික අයමුස න්සන් සුළු වහ 

භධය ඳරිභහස යහඳහරිකඹන් පරදහයිතහසඹන් 

ද්ඵර ගළන්වීභයි. යටක ආර්ථික ංර්ධනඹට 

භවගු දහඹකත්ඹක් ඳඹන සුළු වහ භධය 

ඳරිභහස යහඳහරික අංලසේ පරදහයිතහ ංකේඳ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුශ සගෝලීඹ තයගකහරිත්ඹට 

මුහුසදීභ දවහ ද්ශිසට සේහ වහ නිසඳහදන 

බිදීන ආඹතන නිර්භහසඹ නු ඇත. 2016 

ජනහරි 16 දින එිබ  දළක්වුණු දීඳයහප්ත 

කයිසන් යහඳෘතිඹ ය සදකක කහරඹක් 

දවහ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. යහඳෘතිසේ 2 

න අදිඹය දවහ යහඳහරිකයින් 97ක් සුදුසුක්ප 

රඵහ තිබුණි. එභ යහඳෘතිසේ ප්රගති භහසරෝචන 

කටයුතු කයිසන් නහභ පුරු මුදුසඹ වහ රු. 

68801.50ක් ද්ඹද්ප වී ඇත. 
 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීස්ප මුලික පිඹය 

නුසේ යහඳහරිකඹන් සතෝයහ ගළනීභ, 

සතෝයහගත් යහඳහරිකඹන් දවහ දළනුත් කිරීස්ප 

ළඩටවන්, සද්ශීඹ ද්සද්ශීඹ පුහුණු ළඩටවන්, 

අ ණ්ඩ උඳසද්ලසඹ, යහඳෘතිඹ අධීක්සඹ වහ 

සභසවඹවීභ, හර්ථක යහඳහය භග අත්දළකී්ප 

හුභහරු ළඩටවන් 05. 

ග්පඳව දිසත්රික්කසේ සකොට්ාහ භට්ටමින් 

ආඹතන නිරීක්සඹ කයමින් සතෝයහගත් කුඩහ 

යහඳහය දිසත්රික් සේක්ප කහර්ඹහරසේ ්පමු  

ඳරීක්සඹක් භගින් පරදහයිතහ ළඩටවනට 

සතෝයහ ගළණිනි. (ආඹතන 40 ක්) 

 

 

කයිසන් යහඳෘතිසේ පුහුණුකරුන් පුහුණු 

කිරීස්ප ළඩටවන් 7ක් ඳත්හ ඳශහත් 

භට්ටමින් ඇති අතය ඒ වහ 605255ක් 

ප්රතිඳහදන ඹහ ඇති අතය එයින් රු. 543135 

ද්ඹද්ප සකොට ඇත. පුහුණුකරුන් සර 

දිසත්රික්ක ර පරදහයිතහ ංර්ධන නිරධහරීන් 

381ක් පුහුණු කය ඇත. ළඩටවනට වබහගී ව 

්පඳත් දහඹකයින් ගසන 38කි. සභභ 

ළඩටවසන් අසප්ක්ෂිත ප්රතිපර නුසේ දළනට  

ක්රිඹහත්භක න සඳෞද්ගලික අංලසේ පරදහයිතහ 

ළඩටවන් ප්රභහසඹ ළඩි කය ගළනීභයි.  

5.භාධය වා ප්ර ායණ ැඩටවන්  

5.1 න ප්රකහලන සර ඵරලක්ති අත්සඳොත වහ 

DVD ඳටඹ කසකය  ඇති අතය ප්රකහලන 

නළත මුද්රස කටයුතු සිදුකය ඇත. DVD ඳටඹ 

වහ ද්ඹදභ රු. 20,000කි. ප්රකහලන ද්ඹදභ 

193200කි. සභඹ ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංද්ධහනඹ 

භඟින් ප්රතිපර්සඹ කය ඇත.  

5.2 දමිශ ඳරිර්තන- දමිශ ඳරිර්තන සිදු 

සකසයමින් ඳතී.  ප්රජහ පරදහයිතහ අත්සඳොත 

සදභශ ඳරිර්තනඹ වහ රු. 16010කි. 

5.3 රුඳහදීනී ගුන්ද්දුලි ළඩටවන් -සහධින 

රුඳහදීනිසේ ව ජහතික රුඳහදීනීසේ 

ළඩටවන් 2ක් ද්කහලනඹ ද්ඹ. එක් ගුන්ද්දුලි 

ළඩටවනක් ප්රචහයසඹ ද්ඹ.  
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ළඩටවන් පිිබඵද ද්සතය ඳවත දළක්සේ.  
 

 2018 ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ 

පිිබඵද වදුන්හ දීභ ශ්රී රංකහ ගුන් ද්දුලි 

සේඹ 2018.02.16   

 ප්රජහ පරදහයිතහ පිිබඵද ළඩටවන 

2018.03.16     

 පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ වළදින්වීභ -

ශ්රී රංකහ රුඳහදීනී ංසථහ 2018.02.22    

 පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ වළදින්වීභ -

සහධින රුඳහදීනී ංසථහ 2018.03.23    

6.නිපුණත්ා ාංර්ධන ැඩටවන් 

6.1 දිකත්රික් භ්ටටකන් ඳත්න වතිපක ඳත්ර 

ඳාඨභාරා ව තතිපකඹන් දවා ඳැැත්ව 

ඳාඨභාරා  

ගිඹ සර් දී ඳළළත්ව  ආඹතන ප්රධහනින් ඇතුළු 

කශභනහකයස භට්ටස්ප නිරධහරීන්, සෞ ය 

ක්සේත්රසේ නිරධහරීන්, ආයක්ක අංලසේ 

නිරධහරීන්, GP Cell Green Belt ධහරීන්  දවහ 

ඳළළත්ව වතික ඳත්ර ඳහාභහරහ ර වතික ඳත්ර 

ප්රදහසනෝත්ඹ ඳළළත්ව අතය ඒ දවහ ද්ඹදභ 

රු.14257.50 කි. 

2018 සර් දිසත්රික් භට්ටස්ප පරදහයිතහ වතික 

ඳත්ර ඳහාභහරහ ඳත්න රද අතය ප්රගතිඹ ඳවත 

දළක්සේ. 

ආඹත්නඹ ැඩටවන් 

ගණන 

ප්රතිපරාීනන් 

ගණන 

ගහේර ඳශහත් බහ 2 152 

මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තස්පන්තු 

1 95 

ඵයගමු ඳශහත් බහ 1 50 

කෘෂිකර්භ 
සදඳහර්තස්පන්තු 

2 200 

 

6.2 ඩි හේරෝභා ඳාඨභාරා 

ති අග ව ති භළද ඩිප්සරෝභහ ඳහාභහරහන් 

වහ 93 සදසනකු වබහගී න අතය ද්ඹදභ රු. 

රු.843,974.00 න අතය අදහඹභ 

රු.1,201,000.00 කි. සඳය ඩිප්සරෝභහ 

ඳහාභහරහසේ සිසුන් ද්සද්ල ංචහයඹ සිදු කයන 

රදී.  

6.3 පරදායිත්ාඹ ිළළිඵද එක් දින පුහුණු 

ැඩටවන් 

සභභ ර්සේ ඳත්න රද ළඩටවන් ඳවත 

ගුසේ ජදිරිඳත්කය ඇත. 

 

7. උඳේද්ලන ැඩටවන් 

7.1 ආඹත්න දවා විේලේ උඳේද්ලන 

ැඩටවන්  

Employment Trust Fund (ETF), National 

Savings Bank, පිරිසන්, ශ්රී රංකහ දු්පරිඹ 

සදඳහර්තස්පන්තු, ඵයගමු ඳරහසත් කරහඳ 

අධයහඳන කහර්ඹහර දවහ න යහඳෘතිඹ, 

සගොද්ජන සදඳහර්තස්පන්තු, ඵසනහදීය ඳරහසත් 

අධයහඳන සදඳහර්තස්පන්තු දවහ 2018 

ර්සේ උඳසද්ලන ළඩටවන් ළරසු්ප සිදු 

කයන රදී. 

ඳාඨභාරාේව්  
නභ (ඳැැත්ව 
දිනඹ 2018 ) 

ව
බාගි
ත්
ඹ 

විඹදභ (රු)  අදාඹභ (රු.)  

පරදහයිතහ ව 
5එස ංකේඳඹ 
(02.20) 

16 12817.50 80000.00 

කයිසන් 
සඹෝජනහ රභඹ 
(02.27 

62 39993.00 310,000.00 

දළනු්ප 
කශභනහකයසඹ 
(03.06) 

18 14,681.25 90,000.00 

තත්ත් ක 
(03.20) 

35 - 1,75,000.00 

පුර්ස පරදහයිතහ 
නඩත්තු 

79 47625.00 395,000.00 

Occupational 
Health & 
Management 

40 - 200,000.00 

Six Sgma 89 - 445000.00 

පරදහයිතහ 
වහ සතොයතුරු 
තහක්සඹ  

49 45750.00 245000.00 

තුරනහත්භක 
ඳහරන ටවන්  

36 29750 180000 

පරදහයිතහ 
නඩත්තු 

27 20570 135000 
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ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ භගින් 

2017 ර්සේ ආය්පබ ව “පර පිරි පිරිසස ” 

යහඳෘතිඹ භගින් පිරිසන් අධයහඳන ඳයභහර්ථ 

හධනඹ කයගළනීභ වහ නතන පරදහයිතහ 

ංකේඳ පිරිසන් ඳද්ධතිඹට වඳුන්හ දුන් අතය 

මුළු පිරිසන් 758ක ඳළළත්ව ළඩටවන් ර 

ස්පන ද්ට හර්ථක ප්රතිපර රළබී ඇත්සත් ස්ප 

න ද්ට පරදහයිතහ ්පභහන දවහ පිරිසන් ළඩි 

ප්රභහසඹක් අඹදු්ප කය ඇති නිහසනි. 2018 

ර්සේ ප්රගති භහසරෝචන ළඩටවන් ඳත්හ 

ඇති අතය රු.57172.00 ක් ද්ඹද්ප ද්ඹ 

 

 

 

 

 

 

8.ජ්ාත්යන්ත්ය ැඩටවන්  

ආසිඹහනු පරදහයිතහ ආඹතනඹ භග ්පඵන්ධ වී 

සිදුකයනු රඵන පුහුණු  ළඩටවන් /ළඩමුළු 

 

8.1 Multi Country Observational Study 

Missions 

8.2 Technical Expert Services (TES) in 

Collaboration with (APO) 

8.3 e-Learning programs in Collaboration 

with APO 

 

2018 ජනහරි 15 සිට 18 දක්හ Management 

innovation e-learning ළඩටවන ඳළළත්ව 

අතය 36 සදසනකු වබහගී ද්ඹ. ඒ දවහ ද්ඹදභ 

1,36,118 කි.  

 

  Progress Summary  (Year 2018) 

No 
Name of the 
Program 

Cost  Incurred 
(Rs) 

1 

International forum 
on Public Sector 

Productivity, 
participants - 
Foreign 31, Local 11 2,833,697.00 

2 

Training of Trainers 
on Scenario Planning 
participants - 
Foreign 17, Local 7 1,875,791.00 

3 

Workshop on 
Innovative & 
Strategic Leadership 
for enhancing Public 
Sector Productivity 
participants - 
Foreign 10, Local 6 2,276,967.00 

4 

E- Learning Course 
on Management 
Innovation in SMEs  
participants  36 122,400.00 

5 

E- Learning Course 
on Management 
Innovation in SMEs 
(Advance) 
participants  32 147,231.00 

6 

E-Learning Course on 
Customer 
Satisfaction 
Management for 
Health Sector 
participants  32 112,140.00 

7 

E- Learning Course 
on Waste 
Management in Agro 
Business  
participants  31 125,796.00 

8 

Lean Healthcare 
Summit    
participants  200 579,729.81 

9 

Test  Programme 
HRM participants  
100 77,591.41 

ප්රගති භහසරෝචනඹ පර පිරි පිරිසන් 
ළඩටවන - 26.02.2018 
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Secretary General’ visits to Sri 

Lanka  

ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංද්ධහනසේ භව 

සේක්ප Dr Santhi Kanoktanaporn ජහතික 

පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹට ඳළමිසසන 

රදී. යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස 

අභහතය ගරු යංනේත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භළතිතුභන්,ජනහධිඳති සේක්ප භග   ශ්රී 

රංකහ ජනහධිඳති තුභන් ව යහජය ඳරිඳහරන 

ව කශභනහකයස අභහතයහංලසේ සේක්ප 

භග සුවද වමුක් ඳත්න රදී. ඒ වහ 

ද්ඹදභ රු. 204,508.12කි.  

 

8.4.1 යාජ්ය අාංලේේ පරදායිත්ඹ ඉවශ 

නැාංවීේුම ජ්ාත්යන්ත්ය ුනුව  

සභභ ජහතයන්තය මුලු ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරඹ ආසිඹහනු පරදහයිතහ 

ංද්ධහනඹත් භග ඒකහඵද්ධ ඳත්නු රළබ 

අතය ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංගභඹ නිසඹෝජනඹ 

කයනු රළබ අචහර්ඹඹ සජෝස එේද්නිඹහ ද්සින් 

අධීක්නඹ කයන රදී. ද්සද්ශීඹ ්පඳත් 

දහඹකත්ඹ ඇනිටහ සකරර් භවත්මිඹ, ළන්ද්රහ 

සර්ේ භවත්මිඹ, වහමි වබීේ භවත්මිඹ,ආචහර්ඹ 

එ්ප සේ මුන් ව සයොනේඩ් ඹන්ේ භවතහ ද්සින් 

රඵහසදන රදී. සද්ශීඹ ්පඳත් දහඹකත්ඹ 

භවහචහර්ඹ සයොවහන් භයජී ව භවහචහර්ඹ 

අනේත් සිේහ ද්සින් රඵහසදන රදී. සභභ 

ළඩටවන දවහ ද්සද්ශීඹ වබහගිත්ඹ 31 ව 

අතය සද්ශීඹ 11 සදසනක් වබහගිද්ඹ. 

ළඩටවන සකොශම ගරදහරි සවෝටරසඹදී 2018 

ජුලි 2 සිට 4 දින දක්හ  ඳළළත්ව අතය ඒ දවහ 

ද්ඹදභ රු. 2,519,297.00 කි   

ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංද්ධහනසේ අධයක් 

ජනයහේ ඳළමිණි අසථහ 

 

 

 

 

 

 

9.විේලේ යාඳතතිප  

ේභේත්ක් 5 එක වතිපකයණඹට රක් කයන රද 

ආඹත්න ේ් නඹ 

9.1 5S වතිපකකයණඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute 
Issuing 
Date   

Naval Hospital - Kankasanthurei 25.01.2018 

Bernard Botejue  Industries (Pvt) 
Ltd. - Kolonna 

28/05/2018 

Southern Spars International 
(PVT) LTD - Lot 51 BEPZ - 
Walgama, Malwana  

31/07/2018 

Nations Trust Bank - Digital 
Banking  

10/08/2018 

Nations Trust Bank - Commercial 
Banking  

10/08/2018 

Nations Trust Bank - Internal 
Audit  

10/08/2018 

Nations Trust Bank - IRMD 10/08/2018 

Nations Trust Bank - Credit 
Management  

10/08/2018 

Stein Studios of MTV Channel 
(PVT) Limited - Rathmalana 

07/09/2018 
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5 එක වතිපකකයණේේ වතිපක ඳත්ර රඵා දීේුම 

අකථා  

 

 

 

 

 

 

9.2 GP Cell ජ්ාතිපක ැඩටවන  

 

 

 

GP Cell ජ්ාතිපක ැඩටවේනහි අයුනණු 

සභභ ජහතික ළඩටවන තුලින් යටපුයහ 

පිදීටන GP Cell භගින් ආඹතන ර ්පඳත් 

බහද්තඹ, ඵරලක්ති ඳරිසබෝජනඹ, ජරඹ 

ඳරිසබෝජනඹ, අඳද්රය ජනනඹ අඩු කිරීභ, 

ඳහරිරික සුයක්ෂිතතහ, පිලිඵද සොඹහ ඵළලීභ 

සිදුකයනු රඵයි. ද්ද්ධ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 

කයමින් ඳහරිරික කහර්ඹඹ හධනඹ රගහකය 

ගළනීභට සඹොමුවී ඇත. ස්ප න ද්ට පිදීටුහ ඇති 

GP cell ගසන 1,053කි. 

9.3 දැනුභ කශභනාකයණඹ 

යසට් ජනගවනසඹන් ඵහුතයඹ ග්රහමීඹ ප්රජහ 

නිසඹෝජනඹ කයන ඵළද්න් ජහතික ආර්ථික 

ංර්ධන ක්රිඹහලිසේදී සභභ ග්රහමීඹ ජන 

ප්රජහසේ  දහඹකත්ඹ ප්රමු  සේ.  

සභදීදී සඵොසවෝ ද්ට සිඹ ඳහය්පඳරික දළනුභ වහ 

කහරහන්තයඹක් තුශ තභහ ද්සින්භ ක්රිඹහට 

සඹදවීසභන් අත්දළකී්ප බසසේ රඵහ ගත් දළනුභ 

සිඹ කර්භහන්ත සකසයදී සඹොදහ ගළනීභට සඹොමු 

වීභක් බවුන් තුශ දක්නට ඇත. නමුත් ග්රහමීඹ 

ජනතහසේ ආර්ථික වහ භහජ භට්ටභ 

අසප්ක්ෂිත ප්රලසත භට්ටභක් කයහ රඟහ කයමින් 

බවුන්සේ නේන ගළටළු වහ සථියහය ද්දු්ප 

රඵහ දීභට අඳ යට තභත් අසඳොසවොත් වී ඇත. 

සභදීදී බවුන් තුශ ඇති දළනුභ ඳයතයඹ 

වදුනහසගන තභ ජරක්ක කයහ  ඹහභට ද්දු්ප 

රඵහ දීභ සභභ යහඳෘතිසඹන් සිදු සකසර්.  

2017 ය ආය්පබසේ සිට  ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරඹ ද්සින් ප්රජහ මුලික කයගත් 

දළනුභ කශභනහකයස යහඳෘති 43ක් රංකහ 

පුයහ සිඹලුභ දිසත්රික්ක ආයසඹ නඳරිදි 

ක්රිඹහත්භක කයන රදී.   එදීදී ප්රජහසේ ආර්ථික 

ංර්ධනඹ වහ භහජීඹ ප්රර්ධනඹ වහ 

තියහය  රභසේද කස කිරීභ සිදුසකසර්.  

 

2018 ර්සේදී දළනුභ කශභනහකයස 

යහඳෘතිසේ යහප්ත කිරීස්ප ්පභන්ත්රසඹ, KM 

Booklet ප්රකහලඹ දීඳ යහප්ත දළනුභ 

කශභනහකයසඹ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

සිදු ද්ඹ.  

9.4 ේයෝව් දවා ව Lean යාඳතතිපඹ (Lean 

Hospital Model Project  

 

උස පරදහයිතහ ංකේඳ අතුරින් ඩහත් සර 

Lean ංකේඳඹ වඳුන්හදිඹ වළකි සේ. 

සඳෞද්ගලික අංලසේ හර්ථක සර ක්රිඹහත්භක 

කයනු රඵන අතය බවුන්සේ ක්රිඹහලීන් ර 

අනලය ක්රිඹහන් වඳුනහ ගළනීභටත්, අනලය 

පිරිළඹ වඳුනහසගන ඳහරනඹ කිරීභටත්, කහරඹ 

කශභනහකයසඹ කිරීභටත් සඹොදහගනු රඵන 

ද්ශිසා ංකේඳඹක් සේ.  නමුත් අඳ යසටදී 

යහජය අංලඹ තුශ යහප්ත වී ඇත්සත් ජතහභ අේඳ 

ලසඹනි. පුහුණු ළඩමුළු  තුලින් යහජය අංලසේ 
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Lean ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුශ යජඹට ප්රතිරහබ 

රැක් ශඟහකය ගළනීභට වළකිඹහ රළසඵනු ඇත. 

සභභගින් නිළයදි සර යහජය අංලසේ නහසතිඹ 

අභ සකොට පරදහයිතහඹ ජවර නළංද්ඹ වළක.  

ප්රථභ පිඹය සර යහජය අංලසඹදී සෞ ය 

සේහන් ඳඹන ආඹතන වහ Lean 

Healthcare practitioner Green Belt 

වතිකකයස ළඩටවන වයවහ සෞ ය 

අංලසඹදී නිරධහරීන් Lean ෘත්තිකඹන් සර 

පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන 2017 ය තුශ 

හර්ථක නිභ කයන රදී.   

සෞ ය අංලසේ නිරධහරීන් දවහ “Lean 

Healthcare මුළුක්” TES ළඩටවනක් සර 

ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංද්ධහනසේ 

වසඹෝගසඹන් 2018 අසප්රේේ 3 දින 

සත්සිරිඳහඹ ශ්රන ගහයසේදී ඳත්න රදි.  

200ක ඳභස වබහගිත්ඹක් ව අතය හර්ථක 

ඳළළත්ද්ණි. Lean Healthcare Booklet එක 

එිබදළක්වීභද එදින සිදුද්ඹ. ද්ඹදභ රු.290785.30. 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 කාර්ඹාර කශභනාකයණඹ දවා ේත්ොයතුමරු 

න්නිේව්දන ත්ාක්ණ ාංර්ධන ැඩටවන  

 

සභභ ළඩටවසන් අයමුස කහර්ඹහර 

පරදහයිතහඹ ළඩි කිරීභයි. යජසේ කහර්ඹහර රභ 

දවහ සතොයතුරු තහක්සඹ සඹොදහගළනීභ   

කහලින අලයතහඹක් න අතය ඒ තුලින් ඩහ 

ඳවසු කහර්ඹහර රභ ඇතිකිරීභ අයමුසයි. 

පරදහයිතහ ංකේඳ අතය එක් සභරභක් සර 

“ICT” සවත් සතොයතුරු න්නිසේදනඹ 

ආඹතනික පරදහයිතහ ජවර නළංවීභට   සඹොදහ 

සගන ඇත. ආඹතනසේ e-breeze සතොයතුරු 

ඳද්ධතිසේ ංර්ධන කටයුතු සනුසන් රු. 

290500.00 ක් ළඹකය ඇත.  

 

පරදායිත්ා දවා ේත්ොයතුමරු ත්ාක්ණඹ 

 

ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරසේ 

ආඹතනික කශභනහකයස කටයුතු දවහ 

සතොයතුරු තහක්සඹ සඹොදහ ගළනීස්ප නමු 

යහඳෘති 2015 ර්සේ සිට ආය්පබ ද්ඹ. 

ප්රථභසඹන් නිහඩු රඵහ ගළනීභ, ගඵඩහ 

කශභනහකයසඹ,හවන සන් කය ගළනීභ ළනි 

එදිසනදහ කහර්ඹහර කශභනහකයස කටයුතු e-

breeze යහඳෘතිඹ භගින් ආය්පබ කයන රද අතය 

ස්ප න ද්ට ඒහ හර්ථක ක්රිඹහත්භක කයනු 

රඵයි.  

ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිසේ 

සභසවයු්ප කටයුතු ස්ප සර් සිදු කයනු 

රඵන්සන් සතොයතුරු තහක්සඹ බහද්තහ 

කයමිනි. තයගහලිසේ ඳවත පිඹය සිඹේර ඒ 

අනු Online ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප 

කහර්ඹහරසේ සේ පිටු බහද්තසඹන් සිදු කයනු 

රළසේ. සභභ  ්පභහන තයගහලිඹ ඩහත් 

කහර්ඹක්භ ද්ලසහනීඹ අයුරින් සිදු කිරීභට 

සතොයතුරු තහක්සඹ බහද්තඹ ජවේ වී ඇත. 

ඳවත පිඹයඹන් බසසේ ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරඹ භගින් ඳත්නු රඵන 

පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ නයකයසඹට 

රක් සකොට ඇත. 
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 1. අඹදු්පකරුන් අන්තර්ජහරසේ NPS සේ 

පිටු බහද්තසඹන් ලිඹහඳදිංිත කිරීභ  (Online 

Registration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.තයගහලිඹ ඇගයීස්ප නිරධහරී භඩුේර  

අන්තර්ජහරඹ බහද්තසඹන් ලිඹහඳදිංිත කිරීභ 

ව සතොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ඳත්හ ගළනීභ. 

(Online Registration) 

3.ලිඹහඳදිංිත අංකඹ ව ඵහර් සකෝඩ් අංකඹ e-

mail ව SMS භගින් ඹළවීභ.  

4.අඹදු්පඳත් ඳරික්හ කිරීසභන් ඳසු  රකුණු  

Barcode ඹට ඇතුශත් කිරීභ. 

5.ක්සේත්ර ඳරික්හ වහ සතෝයහගත් ව 

සනොගත් ඵ සිඹලුභ ආඹතන රට දළනු්ප දීභ 

වහ SMS ව e- mail බහද්තඹ. 

6. ආඹතනික ඳරීක්හ වහ සඹොමු කයන 

ද්නිලසචඹ 

භණ්ඩරඹ සතෝයහ ගළනීභ අනුභත කිරීභ දළනු්ප 

දීභ දවහ ද්නිලසචඹ භණ්ඩරසේ  අන්තර්ජහරසේ 

සතොයතුරු ඳද්ධතිඹ බහද්තඹ SMS/email 

බහද්තඹ 

7.රකුණු සතොයතුරු ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් කිරීභ, 

ද්ලසසේසඹ කිරීභ ව ප්රතිපර අන්තර්ජහරඹ 

භඟින් ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ. අදහර හර්තහ රඵහ 

ගළනීභ.      
 

9.6 පරදායිත්ා ප්රර්ධන වා භවජ්න ඵත්ා 

අාංලේේ වාඹ යාඳතතිප 

භවජනතහ ළඩි ලසඹන් ගළසන ආර්ථික 

ලසඹන් ළදගත් ද්සලේ සථහනර පරදහයිතහ 

ංකේඳ ප්රර්ධනඹ කිරීස්ප අයමුණින් වහඹ 

යහඳෘති 4ක් 2017 ර්සේ සිටආය්පබ කය 

ක්රිඹහත්භක සමින් ඳතී. 

 සඵොරැේර භංන්ධිසේ ඳදිකඹන් 
වහ ව උභං භහර්ගඹ 

 පින්නර ත් උදයහනඹ 

 සදදීර උදයහනඹ 

 පින්නර අලි අනහථහගහයඹ 
සභභ යහඳෘතිසේ ප්රතිපරඹක් සර පිනනර 

ව සදදීර ත්සෝදයහන ව පින්නර අලි 

අනහතහගහයඹ පරදහයිතහ ්පභහන තයගඹ දවහ 

ජදිරිඳත් වී මලික භට්ටස්ප ජඹග්රවන රඵහ ඇත. 

සභදී ප්රතිපර ලසඹන් සේහරහභීන් දවහ අගඹ 

එකතුකිරී්ප සිදුකයමින් එභ ආඹතන ද්සලේ 

ප්රගතිඹක් සඳන්නු්ප කයයි. 
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9.6.1 ආංශික පරදහයිතහ ළඩටවන් ෘත්තීඹ 

පුහුණු අධිකහරිඹ, දළ ංසථහ,තළඳළේ කහර්ඹහර 

දු්පරිඹ, ආවහය නිසඳහදන ඹන අංල දවහ 

ළඩටවන් ළරසු්ප සකොට ඇත.  

9.6.2 ඳහය්පඳරික කර්භහන්ත, ආයුර්සේද, සත් 

නිසඳහදන දවහ ආදර්ල ආඹතන නිර්භහසඹ 

9.6.3 ග්රහභ නිරධහරී මුළු, P Gap Program, 

සේ නහගහයඹ, ඳහේ ර 3R  භධයසථහන ඇති 

කිරීභ. ළඩටවන් ළරසු්ප කය ඇත.   

9.7. සභභ ර්ඹ තුරද ආංශික පරදහයිතහ 

ර්ධනඹ දවහ ද්ද්ධ අංලර පරදහයිතහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

9.8. සනත් ද්සලේ ළඩටවන් සර ආඹතනඹ 

තුර 5S ක්රිඹහත්භක කිරීස්ප කටයුතු ව 

සේ නහගහයඹ ළකසීභ හර්ථක ක්රිඹහත්භක 

කයන රදී 

10. ඳර්ේේණ ව පරදායිත්ා ාංර්ධනඹ 

10.1 පරදායිත්ා දත්ත් ාංග්රවඹ  

භමිති, පරදහයිතහ දත්ත ංග්රවඹ පරදහයිතහ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ තුලින් ජහතික ංර්ධනඹ 

ජරක්ක ගත සකොටසගන ඇති අතය ෘතිකඹන්, 

සභන්භ හභහනය ජනතහ අතය ද දත්ත බහද්තඹ 

ප්රචලිත කිරීභට ආකර්ලනීඹ ජදිරිඳත් කිරීභක් සිදු 

කයයි. 2018 ය තුශ කරහඳ 4ක් නිකුත් කය 

ඇත.  

පරදහයිතහ ද්ඹ පිිබඵ හකච්ඡහ ං යහ භඟින් 

තවවුරු කය ගළනීභ උසදහ අලය ඳසුබිභ 

නිරඳසඹ න ඳරිදි සභභ ර්ඹ තුශද 

“භමිති” ඟයහ වතයක් මුදුසඹ කයන රදී . 

දත්ත ව සතොයතුරු බහද්තඹට ගළනීභ තුිබන් 

ක්සේත්ර යහජකහරී වහ නිරධහරීන්ට අලය 

වසඹෝගඹක් රඵහ දීභත්, ද්ද්ධ අධයඹන 

අයමුණු සනුසන් පරදහයිතහඹ පිිබඵ 

අධහනඹ සඹොමු කයන ඳරිශීරකයින් උනන්දු 

කයවීභටත් සභභගින් ඵරහසඳොසයොත්තු ද්ඹ . 

ඒ අනු “භමිති” ඳශමු කරහඳඹ තුිබන් වරිත 

කෘෂි ආර්ථික ඳසුබිභ පිිබඵද ව අඳනඹන 

සබෝග ගහ ජරක්ක කය ගනිමින් හකච්ජහ කය 

ඇත. එසේභ සදන කරහඳඹ තුිබන් පරදහයි 

ප්රහසද්ශීඹ ඳරිඳහරන ුවඹක් වහ අලය 

ං යහ පිිබඵ ද සතන කරහඳඹ තුිබන් 

ජනගවන ප්රසතහ පරදහයිතහඹ සකසයදී 

එේර කඑනු රඵන ඵරඳෆභ පිිබඵ ද, 

සිේළන්න තුිබන් පරදහයි නහගරික ළරසු්ප 

කයන රභසේද වහ ංචහයක යහඳහයඹ 

බහද්තහ කිරීස්ප ළදගත්කභ පිිබඵ ද හකච්ජහ 

කය ඇත. 

10.2 පරදායිත්ා දත්ත් ාංග්රවඹ  (Data Base  

ස්ප වහ දත්ත ද්වීතියික මරහශ්ර සතින් රඵහ 

ගනිමින් දර්ලක සගොඩනගහ ගළනීභට අලය 

ඳසුබිභ අධයඹනඹ කයමින් ඳතී. පරදහයිතහ 

දර්ලකහංක කස කිරීසභන් අනතුරු දත්ත 

හර්තහ කස කිරීභ සිදුන අතය මුද්රස කටයුතු 

2019 ර්සේ සිදු කිරීභට නිඹමිතඹ.  

10.3 ප්රගතිප භාේරෝ නඹ - ආඹතනසේ 2017 

ප්රගති භහසරෝචන රැසවීභ ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරසේදී ඳළළත්ව අතය දිසත්රික් 

පරදහයිතහ නිරධහරීන් සේ රැසවී්ප දිසත්රික් 

ලසඹන් ඳළළත්සේ. නිරධහරීන් සේ රැසවී්ප 

දිසත්රික් ලසඹන් ඳළළත්සේ.ඒ දවහ 

රු.253304.00ක මුදරක් ද්ඹද්ප වී ඇත. දිසත්රික් 

භට්ටස්ප ප්රගති භහසරෝචන රැසවී්ප  ඳත්න 

රදී. ද්ඹදභ රු.242019.00 කි.   

2019 ර්සේ ක්රිඹහකහරි ළරළසභට ද්ද්ධ 

ඳහර්ල ර අදවස සඹෝජනහ රඵහ ගළනීභ දවහ 

රැසවී්ප 5 ක් ඳළළත් ව අතය දයන රද ද්ඹදභ රු. 

17050 කි. 
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11 භාන ුමඳත් කශභනාකයණඹ  

ආඹතනසේ නිරධහරීන් සද්ශීඹ පුහුණු 

ළඩටවන් 42ක් වහ වබහගී සකොට ඇති 

අතය ඳලසචහත් උඳහධි 6ක් රඵහදී ඇත. ස්ප වහ 

ද්ඹදභ රු.1,631,362.00 කි. 

ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ ද්සද්ශීඹ 

පරදහයිතහ පුහුණු ළඩටවන් යසට් සිඹලුභ අංල 

ආයසඹ කයමින් කටයුතු කයන ෘත්තිකඹන්ට 

රඵහ සදන අතය ඒ වහ ද්හ,යක්ස ආයස 

ලසඹන් දයන රද මුදර  රු.1,876,349.19 කි. 

12. පරදායිත්ා ුමභාන ත්යඟාලිඹ ව 

ුමභාන ප්රදානඹ 

 

 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ භහර්සගෝඳසද්ලකත්ඹ දීත 

ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ ද්සින් 

ංද්ධහනඹ කයනු රඵන ජහතික භට්ටස්ප 

තයගහලිඹක් සර ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන 

තයගහලිඹ වඳුන්හදිඹ වළකි ඹ. සභභ 

තයගහලිඹ තත්ත්ඹ, පරදහයිතහ ව සේහ 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ න ඹවඳත් ඳරිචඹන් 

අනුගභනඹ කයන ආදර්ලභත් යහජය, නිසඳහදන 

වහ සේහ අංලඹ වහ අධයහඳන අංලඹට අඹත් 

ආඹතන තහක්ණික ලසඹන් ජතහ ද්ධිභත් 

ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිඹක් බසසේ වඳුනහගළනිභ ව 

ජහතික භට්ටමින් ඇගයීභට රක්කිරීසභන් දිරිභත් 

කිරීස්ප මලික අයමුණින් යුතු  ක්රිඹහත්භක සේ. 

12.1 ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ුමභාන ත්යඟාලිඹ වා 

ුමභාන උේශර ඳැැත්වීභ  

2018 ර්සේදී ඳත්නු රඵන්සන් 2016/2017 

ර් රට අදහර තයගහලිඹයි. එඹ 2018 

ර්සේ භහර්තු 17 න දින ප් යකහලඹට ඳත් 

කයන රදී. ස්ප න ද්ට සිදුකයන රද 

ක්රිඹහකහයක්ප දී ප්රගතිඹ ඳවත දළක්සේ. 

ක්රිඹහකහයකභ  සබෞතික ප්රගතිඹ  මුරය ප්රගතිඹ 

(රු) 

්පභහන 
තයගහලිඹ 
එලි දළක්වීභ  

 31747.25 
 

පුත්ඳත් 
දළන්වී්ප  

පුත්ඳත් 8ක 
දළන්වී්ප ඳර කයන 
රදී  

845,715.75 
 

අත්ඳත්රිකහ 
මුද්රසඹ   

සිංවර 7000, 
සදභශ 2000 
ජංග්රීසි-1000  

45,300.00 

නිර්සහඹක 
සදභශ 
භහධයට 
ඳරිර්තනඹ 
කිරීභ දවහ  

යහජය, නිසඳහදන 
වහ සේහ  

36605.00 

නිර්සහඹක 
ඳළවළදිලි 
කිරීස්ප 
ළඩටවන් 
2018/01/18 
ව 19   

නිර්සහඹක 
ඳළවළදිලි කිරීස්ප 
ළඩටවන් 
පරදහයිතහ සේක්ප 
කහර්ඹහරසේ 
නිරධහරීන් දවහ 
දින 2 ක 
ළඩටවන 
වබහගිත්ඹ 90 

988087.00 
 
 
 

දිසත්රික්  25 දවහ 
(2018/02/12- 
2018/03/15) 

 

සනත් මුද්රස කටයුතු  205860.00 

ේනිලසචඹ භණ්ඩර පුහුණුකිරීභ වහ 
මලික ඇගයීභ (Desktop 
Evaluation) 

884194.25 
 

ලහරහ සන්කිරීභ   300,000.00 

ක්සේත්ර චහරිකහ (On Site Visits)  3516919.85 

ප්රහවන ව අනිකුත් ද්ඹද්ප 
(Transport and other expenditure 
for Award )  

3438670.00 
 

ද්නිලසචඹ භණ්ඩර දවහ සගද්්ප   3667650.00 

Provincial Judge Panel 10920.00 

 Criteria preparation for 
Zoological Department 

16940.00 
 

එකතු  13988609.1 
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තයගහලිඹ දවහ ජේලු්ප කයන රද ආඹතන 

ං යහ 2000 කි. තයගහලිසේ ගුසහත්භක 

ඵ,පිිබගළනීභ  ව නියදයතහඹ තදුයටත්  

ජවර නළංවීභ දවහ තයගහලිඹ ඳත්න 

රභසේදඹ,ද්නිසුරුන්සේ ගුසහත්භකබහඹ, 

නිර්සහඹක, රකුණු ඳටිඳහටිඹ සනස කය ඇත. 

තයගහලිසේ නිර්සහඹක ජහතයන්තය 

නිර්සහඹක ද අධයනඹ කයමින් ප්රති නිර්භහසඹ 

සකොට ඇත. එභ නිහ ද්සලේ අධහනඹක් සඹොමු 

කයමින් ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරසේ 

දීටපු අධයක් සුයංග ගුසයත්න භවතහසේ 

්පඳත් දහඹකත්සඹන් ද්නිලසචඹ භණ්ඩරඹ 

දවහ  නිර්සහඹක ඳළවළදිිබ කිරීස්ප ළඩටවන්  

ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරසේදී 

ඳත්න රදී.   

 

දිකත්රික් භ්ටටකන් ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ුමභාන 

ත්යගාලිේේ න නිර්ණාඹක ඳැවැදිලි කිරීභ 

 

න නිර්සහඹකඹන්ට අනු ප්රකහලඹට ඳත්කයන 

රද සභය තයගහලිඹ පිිබඵද ඳළවළදිලි කිරීස්ප 

ළඩටවන් දිසත්රික්ක 25 ආයසඹන ඳරිදි 

ඳළළත්ද්ස. 2018/02/12 සිට 03/15න දින 

දක්හ එක් එක් දිසත්රික්කඹන්ර දිසත්රික් වහ 

ප්රහසද්ශීඹ භට්ටස්ප පරදහයිතහ ංර්ධන 

නිරධහරින්සේ ්පඵන්ධීකයසඹ භඟින්  

යහජය,නිසඳහදන වහ සේහ ආඹතන 3807ක්  ව 

ඳහේ අංලඹට අඹත් ආඹතන 3376ක් ව 

නිසඳහදන සේහ අංලසේ ආඹතන 754ක්  

වබහගී කයගනිමින් එක් එක් අංලඹ වහ එක් 

දින ළඩටවනක් සර ළඩටවන් ඳත්න 

රදී. සභභ ළඩටවන් වහ ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරසේ නිරධහරින් භඟින් ්පඳත් 

දහඹකත්ඹ රඵහසදන රදී. නිර්සහඹක ඳළවළදිලි 

කිරීස්ප ළඩටවන් වහ ප්රතිඳහදන අදහශ 

දිසත්රික් සේක්ප කහර්ඹහරඹන් සත ප්රතිඳහදන 

ලසඹන් ඹහ ද්ඹද්ප කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලික අඹදුුමඳත් ඳරික්ා (Desktop 

Evaluation) ව විනිලක ඹ භණ්ඩර පුහුණු 

කිරීභ ( Judge Panel Training) 

 

ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ වහ 

අඹදු්ප කයන ජවත ක්සේත්රඹන්ට අඹත් ආඹතන 

ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිඹ ප්රධහන සකොටස සදකකි. 

 භහසරෝචන අදිඹය 1- ජදිරිඳත් කශ 

අඹදු්පඳත් භහසරෝචනඹ කිරීභ  

 භහසරෝචන අදිඹය 2- සථහනීඹ ඳරික්හ 

ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිසේ ඳශමු භහසරෝචන 

අදිඹය සර නිර්සහඹකඹන්ට අදහශ වහ 

නිසි ප්රමිතිඹකින් සතොය ජදිරිඳත් කයන රද 

අඹදු්පඳත් ප්රතික්සේඳ කය ජතිරි අඹදු්පඳත් 

ද්ද්ත් ඳරීක්ක භණ්ඩරඹක් භඟින් 

භහසරෝචනඹ කිරීභ සිදු කයන රදී. සභභ 

ර්ඹ තුශ දී මලික අඹදු්පඳත් ඳරික්හ 

Criteria Awareness 

Program for  NPS 

Officers 

Eastern Province 

Criteria Awareness 

Program 
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දවහ ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් 

කහණ්ඩ කිදීඳඹක් ඹටසත් ජහතික පරදහයිතහ 

සේක්ප කහර්ඹහරඹ සත කළන රදී. 

මලික අඹදු්පඳත් ඳරික්හ වහ ජහතික 

පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිසේ ඇගයීස්ප 

ක්රිඹහලිඹ වහ ්පඵන්ධ කටයුතු කයන රද 

ද්ද්ත් ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින්ට 

අභතය පරදහයිතහ ද්ඹ ක්සේත්රඹ වහ 

්පඵන්ධිත දළනුභක් ව යහජය, නිසඳහදන 

වහ සේහ අංලඹ වහ ඳහේ අංලඹට අදහශ 

සේසේ නියුතු සතෝයහගන්නහ රද න 

හභහනේකයින් ස්ප වහ ්පඵන්ධ කයන 

රදී. සභදී දී ලිඹහඳදිංිත ව නක 

නිරධහරින් ඳන්සිඹඹකට ආන්න 

ප්රභහසඹක් මලික අඹදු්පඳත් ඳරික්හ 

වහ පුහුණු කශ අතය නිර්සහඹක කස 

කිරීස්ප දහඹකත්ඹ රඵහදුන් නිරධහරී 

භණ්ඩරඹ සභදී දී ්පඳත්දහඹකත්ඹ 

රඵහසදන රදී. 

 

අඹදු්පඳත් ඳරික්හ සිදුකශ දිනඹන් වහ 

වබහගිත්ඹ 

2018/05/01,02 120 

2018/05/03,04 120 

2018/05/14,15,16 120   

2018/05/21,23 40 

 2018/06/05 60   

සභභ ළඩටවන්රට අභතය ආඹතනලින් 

ජදිරිඳත් කයන රද අඹදු්පඳත් ඳරික්හන් වහ 

අසථහනුකර ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් 

වබහගී කයගන්නහ රදී. 

ආඹත්නික ඳරික්ා ( On site Visits) 

ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ 2018 

ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිසේ ප්රථභ අදිඹය න මලික 

අඹදු්පඳත් ඳරික්හසන් සතෝයහගන්නහ රද 

තයගහලිසේ තීයස අධිකහයඹ වහ උඳසද්ලක 

කමිටු ද්සින් තීයසඹ කයන රද කඩජ්ප රකුණු 

ප්රභහසඹ ජක්භ ව ආඹතන සථහනීඹ ඳරීක්නඹට 

සුදුසුක්ප රළබ ආඹතන සර ළරසක්. 

යහජය, නිසඳහදන වහ සේහ අංලඹට ව ඳහේ 

අංලඹට අඹත් සුදුසුක්ප රළබ සභළනි ආඹතන 

1,015 කට ආන්න ප්රභහසඹක් ද්ද්ත් ද්නිලසචඹ 

භණ්ඩරඹක් භඟින් සථහනීඹ ඳරික්හට රක් 

සකසර්. ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිසේ සදන 

භහසරෝචන අදිඹය සර සභභ නිරීක්සසේ 

මලික අයමුස න්සන් අඹදු්පඳත ව හර්තහසේ 

වන් සතොයතුරු තයහඳනඹ කිරීභ සේ. 

ආඹතන ඳරීක්හසේ දී ද්නිලසචඹ භණ්ඩරඹ ද්සින් 

අදහශ ආඹතනසේ නිරධහරින් භඟ ්පමු  

හකච්ඡහ සභසවඹන අතය, අදහශ හර්තහසේ 

වන් සතොයතුරු තයහඳනඹ කයගළනීභ වහ 

දත්ත, සතොයතුරු වහ හර්තහ ඳරීක්හට රක් 

සකසර්. එසේ භ ඇතළ්ප ආඹතන සභදී දී සකටි 

ජදිරිඳත්කිරී්ප (PowerPoint Presentation) 

සිදුකයනු රළසේ. 

ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹට අදහශ 

ආඹතන නිරීක්ස කටයුතු 2018 ජලි භ මුේ 

තිසේ ආය්පබ කශ අතය දියිසන් දිසත්රික් 25 

ආයසඹ න ඳරිදි නිරික්ස කටයුතු ආය්පබ 

කයන රදී. සභභ ජහතික කර්තයඹ වහ 

ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් 500කට 

ආන්න ප්රභහසඹක් පුහුණු කය ලිඹහඳදිංිත 

කිරීසභන් අනතුරු සථහනීඹ ඳරික්හන් වහ 

සඹොමු කිරීභට කටයුතු කයන රදී.  
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ජ්ාතිපක පරදායිත්ා ුමභාන 2018 

විනිලක ඹ භණ්ඩර ාභාජිකයින්ට ේගවීුම කිරීභ 

 ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයගහලිඹ 2018 

ඳහේ, යහජය වහ නිසඳහදන වහ සේහ අංලඹන් 

වහ න නිර්සහඹක ඹටසත් ප්රකහලඹට 

ඳත්කයන රදී. එඵළද්න් ඳන්සිඹඹකට ආන්න 

අබයන්තය වහ ඵහදීය ද්නිලසචඹ භණ්ඩර 

හභහනේකයින් වහ මලික අඹදු්පඳත් 

ඳරික්හට අදහශ නිර්සහඹක ඳළවළදිලි කිරීස්ප 

ළඩටවන් දින කිදීඳඹක් පුයහ ජහතික 

පරදහයිතහ සේක්ප කහර්ඹහරඹ ද්සින් ඳත්න 

රදී. එසේ භ ආඹතනික ඳරික්හන් ද්ධිභත් 

සර සිදුකිරීභට අදහශ පුහුණුකිරී්ප වහ ඇගයීස්ප 

රභසේදඹන් පිිබඵ ද මීට භගහමී 

දළනුත්කිරීභට කටයුතු කයන රදී. සභභ 

දළනුත්කිරීභස්ප ළඩටවන්ලින් අනතුරු 

ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් ද්සින් ආඹතන 

භඟින් ජදිරිඳත් කයන රද අඹදු්පඳත් 

භහසරෝචනඹ වහ සඹොමුකයන රදී. 

ජන් අනතුරු මලික අඹදු්පඳත් 

භහසරෝචනසඹන් සතෝයහගන්නහ රද ආඹතන 

ද්නිලසචඹ කටයුතු වහ ද්නිලසචඹ භණ්ඩර 

හභහනේකයින් තිසදසනකුසගන් භන්ද්ත 

ද්ද්ත් ඳරීක්ක භණ්ඩරඹක් සඹොදනු රළසේ. 

සභභ එක් එක් ද්ද්ත් ඳරීක්ස භණ්ඩරඹක් 

වහ අභ ලසඹන් ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප 

කහර්ඹහරයීඹ අබයන්තය එක් නිරධහරිඹකු සවෝ 

ඇතුශත් න සර තත් ද්ද්ත් ද්නිලසචඹ 

භණ්ඩර හභහනේකයින් සදසදසනකු සඹොමු 

සකසර්.  

සභය ජහතික පරදහයිතහ ්පභහන තයඟහලිඹ 

වහ ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් සර 

ප්රථභ යට එක් ව නිරධහරින් වහ මලික 

අඹදු්පඳත් ඳරීක්හ වහ සථහනීඹ ඳරීක්හට 

අදහශ පුහුණුකිරී්ප සිදුකිරීසභන් අනතුරු 

ප්රහසඹෝගික ඇගයීස්ප ක්රිඹහලිඹ වහ 

අනුයුක්ත කයන රදී. සභදී දී තිසදසනකුසගන් 

භන්ද්ත ද්නිලසචඹ භණ්ඩරඹ භඟ 

නීරීක්කඹකු සර සථහනීඹ ඳරීක්හන් වහ 

වබහගී කයවීභට කටයුතු කයන රදි. 

සගද්්ප සිදුකශ ද්නිලසචඹ භණ්ඩර හභහනේකයින් 

ගසන- 377කි.  ස්ප දවහ ද්ඹදභ- රු.  

5,488,550.00 කි. 2018 ර්ේේ ේගන රද 

ුනදර රු. 3667650.00 කි.  

7.2 කශභනාකයණ, ප්රතිපාංකකයණ වා 

භවජ්න ඵත්ා  

යහජය ඳරිඳහරන ඳශහත් ඳහරන වහ ප්රජහතන්්රීඹ 

ඳහරනඹ පිිබඵ අභහතයහංලඹ ඹටසත් 2015 

ර්සේ සථහඳනඹ කයන රද අංලඹකි. යහජය 

අංලඹ තුශ භවජනතහට ඩහ පරදහයි වත් 

ප්රතිපරදහයී වත් සේහක් රඵහ දීභ පිණි 

කශභනහකයස ප්රතිංසකයස වදුන්හ දීභ වහ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ මලික අයමුස සේ. 

සභභ අංලඹ භඟින්,   

1. දුසකය ග්පභහනඹන්හී අඩු ආදහඹ්ප රහභී 

පුද්ගරඹන්සේ ජීන තත්ත්ඹ නගහ 

සිටුවීභට,  ඳහේ දරුන්සේ වළකිඹහන් 

ළඩි දියුණු කිරීභට වහ ශ්රී රංකහසේ 

ඳර්ඹන්තසේ සසන  ජනතහසේ ජීන 

තත්ත්ඹ නගහ සිටුවීභට ප්රජහ පරදහයිතහ 

යහඳෘති ඳළළත්වීභ, 

2. යහජය සේඹකඹන් වහ සඳොදු 

භවජනතහසේ නහතළන් ඳවසුක්ප දවහ 

දියිසන් ප්රසද්ල ගනනහක  තෘප්තිභත් ද්ඹ 

වළකි ආකහයසේ නහතළන් ඳවසුක්ප වතික 

කිරීභ, 

3. භවජනතහට ඩහත් පරදහයී වත් ප්රතිපරදහයී 

වත් සේහක් රඵහ දීභ පිණි යහජය 

කශභනහකයස ප්රතිංසකයස අලයතහ 

වඳුනහ ගළනීභ ව ඒ වහ ප්රතිඳත්ති 

වඳුන්හ දීභ, 
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 යහජය සේඹ තුශ ඹවඳහරන ප්රතිඳත්තිර 

ප්රහසඹෝගික බහද්තහන් වඳුන්හ දීභ වහ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ, 

4. යහජය සේකඹන්සේ සේහ ්පඳහදන 

ලකයතහන් ර්ධනඹ වහ ළඩටවන් 

වඳුන්හ දීභ, 

5. යහජය සේසේ ජවර භට්ටස්ප කහර්ඹ 

හධකඹක් ඳත්හ ගන්න යහජය නිරධහරීන් 

වඳුන්හ දීභට ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

සිදු සේ.  

7.2.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 දිවිය ප්රජ්ා පරදායීත්ා ැඩටවන - 2018 

 

ජනතහසේ ජීන තත්ත්ඹ නගහ සිටුවීස්ප 

අයමුණින් යුතු යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලසේ භග සඳන්වීභ 

ඹටසත් ජහතික පරදහයීතහ සේක්ප කහර්ඹහරසේ 

වසඹෝගඹ ද දීත දිද්ය ප්රජහ පරදහයීතහ 

ළඩටවන ආය්පබ කයන රද අතය  එදී නිඹමු 

යහඳෘතිඹ සභොසයහගර දිසත්රික්කසේ ස්ප න 

ද්ට හර්ථක ක්රිඹහත්භක සමින් ඳතී.  

ස්ප ඹටසත් බුත්තර, තසභේද්ර ව භඩුේර 

ඹන ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප සකොට්ාහ ර අබ ගහ 

ඇතුලු ඳශතුරු ගහ, මී ඳළණි කර්භහන්තඹ, 

සගතු ආශ්රිත හණිජභඹ ග්පමිරිස ගහ, ඵඩ  

 

 

 

 

 

 

 

ජරිඟු ගහ, ආයුර්සේද සඵසවත් ගහන්, කිරි 

ග ඳහරනඹ, ඇඟලු්ප නිසඳහදනඹ, කඩදහසි 

ආශ්රිත නිසඳහදන, සකොන්ක්රිට් ආශ්රිත නිසඳහදන 

ඒකකඹ සගොඩනළගීභ, කහඵනික සඳොසවොය 

නිසඳහදනඹ, ගසඩොේ කර්භහන්තඹ ආදී ද්ද්ධ 

ක්සේත්ර ආයසඹ න ඳරිදි යහඳෘති වහ 

ප්රතිඳහදන සඹොමු කයන රදී. 

 2018.07.31 දින දක්හ සභභ අංලඹට 

අඹත් තිබ සඳොසශොන්නරු, භදීඹංගනඹ, 

මිදීන්තසේ, මුරතිේ, ඹහඳනඹ ව කතයගභ 

ආදී නිහඩු නිසක්තනර රළබී ඇති ආදහඹ්ප 

පිිබඵ ද්සතය ඳවත ඳරිදි සේ. 



57 
 

 2018.04.21 දින සභොසයහගර නිහඩු 

නිසක්තනඹ ද්ෘත කිරීභ. 

 දව්ප ඳහේ වහ ලේද ද්කහලන ඹන්ත්ර 

100ක් සඵදහ දීස්ප කටයුතු නිභ කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 සඳය ඳහේ වහ පුහුණු කට්ටර 90ක් 

සඵදහ දීස්ප ළඩටවසන් මලික කටයුතු සිදු 

සමින් ඳතී. 

 සභොසයහගර දිසත්රික්කසේ එක ග්රහභ සේහ 

භකට නිහ 10 ඵළඟින් ග්රහභ සේහ 

්ප 319ක අඩු ආදහඹ්ප රහභී නිහ ජදි 

කිරීභ වහ අමුද්රය සඵදහ දීස්ප යහඳෘතිසේ 

මුලීක කටයුතු නිභ කය ඇත. 

 සභොසයහගර දිසත්රික්කසේ අඩු ආදහඹ්පරහභී 

ඳවුේර සෞ ය වහ භහජීඹ තත්ත්ඹන් 

නංහලීභ වහ නීඳහයක්ක ඳවසුක්ප 

රඵහ දීභ.  

 ග්රහමීඹ තරුස ප්රජහ ඵරගළන්වීභ වහ 

ක්රීඩහ ංග්ප 25ක් සත සොලිසඵෝේ ක්රීඩහ 

පිටි කස කිරීභ සනුසන් අමුද්රය රඵහ දී 

ඇත. සභදී ජදිකිරී්ප කටයුතු ශ්රී රංකහ 

සඳොලිසිසේ වසඹෝගසඹන් සිදු කයනු 

රඵයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ේභොණයාගර නිාඩු නිේක්ත්නඹ විතත් 

කිරීේුම අකථා 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විශ්රාභ ැටු හ වා සුඵාධන  
විඹඹ ක්ේේත්රඹ 
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8.1 විශ්රාභ ැටු හ ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම 

ය 1934 සඳඵයහය 05 දින සථහපිත ව ද්ශ්රහභ 

ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ ඹටසත්කලින් කරට සිදු 

කයන රද ංසලෝධනඹන්ට ඹටත් දළනට 1972 

භළයි 05 ළනි දින ංසලෝධිත ද්ශ්රහභ ළටුප් 

යසථහ ප්රකහය ද්ශ්රහභ ළටුප් සගවීභ ශ්රී රංකහ 

යජසේ නීතිසේ සකොටක් ඵට ඳත් තිසේ. 

එසභන්භ 1898 අංක 01 දයන ළන්දඹු අනත්දරු 

ද්ශ්රහභ ළටුප් අයමුදේ ආඥ හහ ඳනත වහ 1983 අංක 

24 දයන ළන්දඹු පුරු අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් 

ඳනත වඳුන්හ දීභ සිදු සේ. 1981 අංක 44 දයන 

ළන්දඹු වහ අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් ං සලෝධන 

ඳනත ඹටසත් ආඵහධිත ද්ශ්රහභ ළටුප් රභඹ ද 

වඳුන්හ සදන රදී. ස්ප සිඹලුභ ංසලෝධනඹන්ට 

ඹටත් 2010 අංක 08 වහ 09 දයන 

ංසලෝධනඹන් ඵරඳළළත්සන ඳරිදි ළන්දඹු, 

ළන්දඹු පුරු අනත්කරු වහ ආඵහධිත ඹන ද්ශ්රහභ 

ළටුප් රභ ශ්රී රංකහ තුශ ධනතික සථහපිත 

න්සන්ඹ. තද 1942 අංක 18 දයන ආඥ හහ ඳනත 

ප්රකහය ධනතික ක්රිඹහත්භක න යහජය සේහ 

අර්ථහධක අයමුදර ඹන ද්ඹ ත්රිත්ඹට අදහශ 

ප්රතිරහභින් සත සගවී්ප ක්රිඹහලිඹ නිඹහභනඹ 

කිරීභ ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තුසේ ගකීභ 

සේ.  

ය 1970.12.23 දින යහජය ඳරිඳහරන 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් න “ඒ” සශ්රේණිසේ 

සදඳහර්තස්පන්තුක් ලසඹන් සථහපිත න  

ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු, 2018 ය 

අන් න ද්ට වඹ රක්ඹක ඳභස ද්ශ්රහමික 

ප්රජහක් සත සේහ ඳඹමින් බවුන් භහජීඹ වහ 

ආර්ථිකභඹ ලසඹන් තෘප්තිභත් කයනු ස 

දළළන්ත ක්රිඹහන්ද්තඹක නියත සිටී. යජසේ 

සථීය, අනිඹ්ප, තහකහලික, ආසද්ලක ආදී 

ඳත්වී්පරහභීන්, ත්රිද්ධ වමුදහ හභහනේකයින්, 

අභහතය කහර්ඹඹ භණ්ඩර වහඹක, ළන්දඹු 

අනත්දරු, ළන්දඹු ඳරු ව අනත්දරු, යහජය 

සේහ අර්ථහධක අයමුදේ ඳත්හ ගනිමින් 

රක් 12කට අධික භසතඹක් භඟ අ ණ්ඩ 

්පඵන්ධතහඹක් ඳත්හ සගන ඹනු රළසේ. 

ද්ශ්රහමික ප්රජහ වහ බවුන්සේ ඳවුේර 

හභහනේකඹන් උසදහ කඩින්ප වහ ගුසහත්භක 

සේහක් රඵහදීභ වහ අසනකුත් යහජය 

ආඹතන, සඳෞද්ගලික අංලඹ වහ නවීන සතොයතුරු 

තහක්සඹ ්පඵන්ධ කය ගනිමින් 2016 ය 

තුශ ජහතික භට්ටස්ප ජඹග්රවස වහ අගළඹ්පරට 

ඳහත්ර වීභටත් සුද්සලේසඹන් භසත ද්ශ්රහමික 

ප්රජහසේ ද්ලසහඹ දිනහගළනිභටත් වළකිවීභ 

ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු රද සනොමිනිඹ 

වළකි ජඹග්රවසඹකි. 

තදුයටත් සඳෞද්ගලික අංලසේ දහඹකත්ඹ 

ද්ශ්රහමික ප්රජහ සත ශඟහ කයමින් බවුන්සේ 

ආර්ථික ජීද්තඹ ඩහත් ලක්තිභත් කිරීභ උසදහ 

ව ද්ද්ධ සඹ සඹෝජනහ රභ, ට්ට්ප දීත 

බහණ්ඩ වහ සේහ ඳවසුක්ප සභන් භ ආර්ථික 

ලසඹන් සඹං නළගිටීභක් උසදහ ව 

උඳසද්ලනඹන්ද, ද්ශ්රහමික ප්රජහ සත ළඳයීභට 

ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තුට ස්ප ය තුශ 

වළකිඹහ රළබුණි. 

එසභන් භ ආඹතනික ලසඹන් සබෞතික 

ංර්ධන ක්රිඹහලිඹ තුශ ද්ශ්රහමික ප්රජහටත් 

සදඳහර්තස්පන්තු කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹටත් ඩහත් 

පරදහයී සේහ ටපිටහක් ඇති කිරීභ උසදහ 

ව ංර්ධනඹන් සභන් භ ද්සලේසඹන් ද්ශ්රහමික 

ප්රජහ වහ බවුන්සේ ඳවුේර හභහනේකඹන්සේ 

ද්ශ්රහභ සු උසදහ න නිහඩු නිසක්තන 

ඳවසුක්ප ළඩි දියුණු කයමින් ද්ශ්රහමික ප්රජහ 

සත ද්ශ්රහභ ළටුසඳන් බේඵට ගිඹ සේහන් 

පිිබඵ ස්ප ය තුශදී ද අධහනඹ සඹොමු ද්ඹ . 

ත ද ඩහත් පරදහයී සේහක් උසදහ භහන 

්පඳත් ංර්ධනඹ සනුසන් ද්ද්ධ පුහුණු 

ළඩටවන් සදඳහර්තස්පන්තු නිරධහරීන් සත 

රඵහ දීභ සභන් භ සදඳහර්තස්පන්තුසේ නිරධහරීන් 
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්පඳත් දහඹකඹන් ලසඹන් සඹොදහසගන ඵහදීය 

සනත් යහජය ආඹතනික නිරධහරීන්සේ ද්ශ්රහභ 

ළටුප් රභඹ පිිබඵ දළනු්පත්බහඹ දියුණු කිරීභ 

උසදහ ද්ද්ධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයමින් 

ද්ශ්රහභ ළටුප් සගවීස්ප හ්පප්රදහයික ද්ඹ 

ඳථසඹන් බේඵට ඹමින් ද්ශ්රහභ ළටුප් 

සදඳහර්තස්පන්තු දළළන්ත කහර්ඹබහයඹක 

නිඹළලී සිටී. 

ර්ඹ විශ්රාකකයින් ගණන 

2016 579,508 

2017 600,867 

2018  621,905 

 

මරහශ්රඹ : ගිණු්ප අංලඹ 

එන් ද්ශ්රහමික ප්රජහක් නඩත්තු කයමින් 

බවුන්සේ ඳවුසේ හභහනේකඹන්සේ සුයක්ෂිත ඵ 

වතික කිරීස්ප ව බවුන් යසටදී ආර්ථික 

ක්රිඹහලිසඹදී ක්රීඹ සකොටසකරුන් ඵට 

ඳත්කයමින් සුද්ේ භහජ ගකීභක් ජටු කිරීභ 

සභන්භ ද්ඹහනුගත යහමුසන් බේඵට ඹමින් 

භහජ ංර්ධනඹ උසදහ බවුන්සේ ද්ධිභත් 

දළනුභ ව කුරතහ බහද්තහ කිරීස්ප 

කහර්ඹඹබහයඹ ද ජටු කයනු රළසේ. ස්ප න ද්ට 

ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු ද්ශ්රහමික ප්රජහට 

අදහශ ප්රතිරහබ සගවීභට වළකි න සේ නතන 

සතොයතුරු තහක්සඹ, ප්රතිඳත්ති තීයස ව 

තියහය කශභනහකයස රභසේද බහද්තහ කයමින් 

ඳහයදෘලයබහඹ වතික සකසයන සගවීස්ප    

ක්රිඹහලිඹක් ඳත්හසගනඹහභ භඟින් 

ද්ශ්රහමිකඹන්සේ ද්ලසහඹ දිනහ ගළනීභට 

සදඳහර්තස්පන්තුට වළකිඹහ රළබී ඇත. 

 

භාඹ භකථ ක්රීඹ විශ්රාකකයින් ගණන 

සිවි් ව 

වුනදා 

ැන්දඹු 

අනත්දරු 

එකතුම 

ජනහරි 411,334 189,929 601,263 

සඳඵයහරි 412,072 190,098 602,170 

භහර්තු 413,603 190,306 603,909 

අසප්රේේ 415,761 190,566 606,327 

භළයි 416,562 190,675 607,237 

ජනි 417,831 190,852 608,683 

ජලි 419,646 191,090 610,736 

අසගෝසතු 420,066 190,180 610,246 

ළප්තළ්පඵර් 422,048 190,734 612,782 

බක්සතෝ්පඵර් 423,370 190,917 614,287 

සනොළ්පඵර් 425,913 191,473 617,386 

සදළ්පඵර් 429,654 192,251 621,905 
*භහසික ද්ශ්රහභ ළටුප් සගවී්ප 

   භාඹ න රිඹ විශ්රාකකයින් ගණන - 2018  

සිවි්   *වුනදා ැන්දඹු 

අනත්දරු 

එකතුම 

ජ්නාරි 1,547 103 343 1,993 

ේඳඵයාරි 1,416 270 845 2,531 

භාර්තුම 2,023 297 760 3,080 

අේප්රේ් 2,105 88 754 2,947 

භැයි 1,556 152 694 2,402 

ජනි 2,650 147 1,051 3,848 

ජලි 2,367 139 812 3,418 

අේගෝකතුම 2,598 41 949 3,588 

ැ හත්ැුමඵර් 2,256 117 832 3,205 

ඔක්ේත්ෝුමඵර් 2,543 85 803 3,431 

ේනොැුමඵර් 3,074 65 986 4,125 

ේදැුමඵර් 4,251 49 1,167 5,467 

එකතුම 28,386 1,653 9,996 40,035 
 

 

ේගවීුම ර්ගඹ 
2018 ේදැුමඵර් දක්ා  

ාං යා ේගව ුනදර රු  .බි  

සිවි් වුනදා විශ්රාභ 

ැටු හ  

429,654  136.03 

ැන්දඹු අනත්දරු 

විශ්රාභ ැටු හ 

192,251              45 .8  

එකතුම 621,905 181.83 
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** වමුදහ සගවී්ප රට අදහශ ංසලෝධන, 

දුඵරතහ වහ 2017ට සඳය සගවී්ප ර එකතු 

මරහශ්රඹ : ගිණු්ප අංලඹ 

කඹගිඹ වා දුඵරත්ාඹට ඳත් ව ත්රිවිධ වුනදා වා 

ේඳොලික ේේේේ ාභාජිකඹන්ට ැටු හ වා 

දීභනා ේගවීභ 

ත්රිවිධ වුනදා ව 

ේඳොලික  ේගවීුම 

2018 ේදැුමඵර් දක්ා  

ාං යා ේගව ුනදර  

රු. බි 

යුද වුනදා විශ්රාභ ැටු හ  36,545 26.962 

නාවික වුනදා විශ්රාභ 

ැටු හ 

1,467 1.178 

ගුන් වුනදා විශ්රාභ 

ැටු හ 

532 0.427 

ේඳොලික විශ්රාභ ැටු හ 2,337 1.83 

එකතුම 40,881 30.398 
 

ජවත වන් තහක්ණික ප්රගභනසඹදී 

ප්රතිපරඹක් සර  ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්ත්පන්තු 

ද්සින් අත්කය ගන්නහ රද ලකයතහ 

සදඳහර්තස්පන්තුසදී ප්රගතිඹ කයහ ඹන 

ගභසනදී වළයවු්ප රක්ඹක් සේ සඳන්හ දිඹ 

වළක. තද සදඳර්තස්පන්තු  යහජය සේඹ තුශ 

සඳෞද්ගලික වහ යහජය අංල මුහුසන් ජවශ 

සේහරහභී වහ සේහදහඹක තෘප්තිඹ තවවුරු 

කයමින් ධනතික ප්රතිරහබඹන් පිිබගළන්වීස්ප 

ආදර්ලභත් සභන්භ සක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් 

ඇති අතය, එඹ පුද්ගලික අංලසේ අධයනඹන් ව 

නිරීක්සඹන් වහ භධයසථහනඹක් ඵට ඳත් 

ඇත. 

එසභන්භ ද්ශ්රහභ රඵන දින සිට තිඹක් ඇතුශත 

ද්ශ්රහභ ඳහරිසතෝෂිකඹ සගන අතයභ ද්ශ්රහභ 

රළබීසභන් ඳසු එශසමන ඳශමු භහසේ ද්ශ්රහභ 

ළටුඳ සගවීභට සදඳහර්තස්පන්තුට වළකිඹහ 

රළබී ඇති අතය භධයගත දත්ත ඳද්ධතිඹක් 

ඇසුරින් සගවීභ ආය්පබ කිරීභ සදඳහර්තස්පන්තු 

ද්සින් ශගහකය ගන්නහ රද කළපී සඳසනන 

ප්රගතිඹක් සර වළිනන්ද්ඹ වළක. සභකී 

ප්රඹත්නසඹදී ධනහත්භක ප්රතිපරඹ නුසේ සිඹළු 

දිසත්රික්ක ව ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹ 

්පඵන්ධීකයසඹ කයමින් තත්කහලීන සේහක් 

වතික කිරීභට වළකිඹහක් රළබීභයි. 

ඳාරිේත්ෝෂික 

ර්ගඹ 

ේගව ප්රභාණඹ 

සිවි් 27,400 

ගණන් ඵැීයුම 1,444 

වුනදා 210 

භයණ 1,232 

ේනත් 7,298 

එකතුම 37,584 
 

 

 

න විශ්රාකකයින් වා ේගවීුම  

ැන්දඹු අනත්දරු 9,996 

**වුනදා  4,892 

විේද්ල විශ්රාභ 478 

හිඟ ේගවීුම 11,945 
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2018 ර්ේේ රඟා කය ගත් ේත්ොයතුමරු 

ත්ාක්ණ නිභැවුුම 

දිඹත් කයන රද න භෘදුකහංග ඳද්ධති  

 ළන්දඹු අනත්දරු දහඹක මුදේ ආඳසු ගළනී්ප 

භහර්ගගත ඳද්ධතිඹ 

2016.10.10 දිසනන් ඳසු ද්ශ්රහභ ගිඹ, 

භහර්ගගත රභසේදඹ බසසේ PD 03 

අඹදු්පඳත් ජදිරිඳත් කයන රද 

ද්ශ්රහමිකයින්සේ ළන්දඹු/ ළන්දඹු පුරු 

අනත්දරු දහඹක මුදේ ආඳසු රඵහ 

ගළනීභට අදහර අඹදු්පඳත් 

අනිහර්ඹසඹන්භ න රභසේදඹ 

බසසේ ජදිරිඳත් කශ යුතු සේ. 

 භයස ඳහරිසතෝෂික සගවී්ප භහර්ගගත 

ඳද්ධතිඹ 

2018.06.01 දින සිට භයස 

ඳහරිසතෝෂික සගවී්ප ක්රිඹහලිඹ 

භහර්ගගත සිදු කිරීභට ඳවසුක්ප රහ 

ඇත. 

 ද්සද්ල ද්ශ්රහභ සගවී්ප භහර්ගගත ඳද්ධතිඹ 

 ගසන් ඵළලී්ප අංලසේ ද්ශ්රහභ සගවී්ප 

භහර්ගගත ඳද්ධතිඹ 

 න ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තු සේ 

අඩද්ඹ 

මරහශ්රඹ : සතොයතුරු තහක්ස අංලඹ                   

                             

8.2 විශ්රාභ ැටු හ අාංලඹ 

ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ ඹටසත් යහජය 

ඳරිඳහරන සේක්ප සත ඵරතර ඳළරී ඇති 

කහර්ඹඹන් ජටු කිරීභ, ද්ශ්රහභ ළටුප් ්පඵන්ධ 

ප්රතිඳත්තිභඹ කරුණු ්පඳහදනඹ කිරීභ, 

ද්ශ්රහමිකඹන්සේ වහ ද්ශ්රහමික ංග්පලින් 

ජදිරිඳත් සකසයන ජේලී්ප  ්පඵන්ධසඹන් 

කටයුතු කිරීභ වහ ද්ශ්රහභ ළටුප් 

සදඳහර්තස්පන්තුසේ ආඹතන කටයුතු 

්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ ද්ශ්රහභ ළටුප් අංලඹ 

භඟින් සිදු සකසර්. 

 

සභභ අංලඹ අතිසර්ක සේක්ප (යහජය 

ඳරිඳහරන)සේ අධීක්සඹ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක 

න අතය ආන්නතභ අධීක්ස නිරධහරිඹහ 

සර වකහය සේක්ප (ද්ශ්රහභ ළටුප්) කටයුතු 

කයයි. මීට අභතය ඳරිඳහරන නිරධහරී 

තනතුයක් ද ඳතී. 

අාංලඹ භඟින් සිදුකයන ප්රධාන කාර්ඹඹන් 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ, ළන්දඹු 

අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් ඳනත ව ද්ශ්රහභ 

ළටුප් ්පඵන්ධ සනත් අස ඳනත්ර ඇති 

යසථහනුකර ද්ධි ද්ධහන ක්රිඹහට නළංවීභ. 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තුසේ ඳරිඳහරන 

වහ ංර්ධන ක්රිඹහකහයක්ප 

්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ. 

 ද්ශ්රහමිකඹන ස වහ බවුන්සේ ංග්ප ද්සින් 

ජදිරිඳත් කයනු රඵන දුක්ගළනද්ලි වහ 

ඳළමිණිලි ද්භර්ලනඹ කිරීභ වහ අලය ඳරිදි 

අදහශ ආඹතන භඟ ්පඵන්ධීකයසඹ වී 

කටයුතු කිරීභ. 

 දීඟ ද්ශ්රහභ ළටුප්, ද්ශ්රහභ ළටුප් ඳළරීභ, 

දීමික්ප ජේරහ සනොභළති ද්ශ්රහභ ළටුප් 

්පඵන්ධ ගළටළුරට පිිබතුරු ඹළවීභ 

1. ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහසේ 12 වහ 15 

ගන්ති ඹටසත් ද්ශ්රහභ ඹනු රළබ යහජය 

නිරධහරීන් වට ද්ශ්රහභ ළටුප් සගවීභ 

්පඵන්ධසඹන් සේක්පතුභහසේ තීයස 

අදහශ ආඹතන සත දළනු්ප දීභ. 
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2. ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ භගින් 

යහජය ඳරිඳහරන සේක්ප සත ඳයහ ඇති 

සනත් කහර්ඹඹන් ජටු කිරීභ. 

3. ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ වහ ද්ශ්රහභ 

ළටුප් වහ ්පඵන්ධ සනොසඹකුත් අස 

ඳනත් ංසලෝධනඹ කිරීභට අදහශ කටයුතු 

සිදු කිරීභ. 

4. ද්ශ්රහභ ළටුප් ්පඵන්ධ කටයුතුරදී අදහශ 

න සිඹලු ආඹතන වහ නිරධහරීන් භඟ 

්පඵන්ධීකයසඹ කයමින් කටයුතු කිරීභ. 

විශ්රාභ ැටු හ ුමඵන්ධේඹන් අදාර විධි විධාන 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවඹ වහ එදී 

ංසලෝධන  

 1989 අංක 01 දයස ළන්දඹු අනත්දරු 

ද්ශ්රහභ ළටුප් ඳනත වහ එදී ංසලෝධන 

 1983 අංක 24 දයස ළන්දඹු පුරු 

අනත්දරු ඳනත වහ එදී ංසලෝධන 

 යහජය සේහ සකොමින් බහ කහර්ඹ 

ඳටිඳහටික රීති ංග්රවඹ 

 ආඹතන ංග්රවසේ XLVIII න 

ඳරිච්සේදසේ  33 වහ 36 ගන්ති 

 අදහර සිඹලුභ ද්ශ්රහභ ළටුප් චරසේ  

 ද්ශ්රහභ ළටුප් ්පඵන්ධ යහජය ඳරිඳහරන 

චරසේ  

 1970 අංක 18 දයස න්නද්ධ වමුදහ 

ළන්දඹු අනත්දරු ද්ශ්රහභ ළටුප් ඳනත 

 

8.2.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි 

කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් යසථහ ංග්රවසේ 12 වහ 15 

ගන්ති ඹටසත් ද්ශ්රහභ ගළන්ව නිරධහරීන් 

්පඵන්ධසඹන් ක්රිඹහත්භක න ද්නඹ කමිටු 

වයවහ නිභ කයන රද සගොනු ං යහ 

පිිබඵ සතොයතුරු ඳවත දළක්සේ.   

 

 ද්ශ්රහභ ළටුප් සදඳහර්තස්පන්තුසේ ආඹතනික 

කටයුතු භනහ සර ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ. 

 ද්ශ්රහමිකයින්සේ “ද්ශ්රහභ ළටුප් වහ 

සුඵහධනඹ” ්පඵන්ධසඹන් ද්ශ්රහමික 

නිරධහරීන් ව ද්ශ්රහමික ංග්ප ද්සින් 

ජදිරිඳත් කයනු රඵන ගළටලු වහ ප්රතිචහය 

සර 90%ක් සත පිිබතුරු රඵහ දී 

අන්ඹ.  
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රු.කලිඹන 1.5 

රු.98,246.00 

රු.303,344.33 

 රු.239,469.33 

රු.509,419.78 

රු.කලිඹන  1.6 

රු.372,797.00 

9.1 ාංක්ෂි හත්ඹ 

අභහතයහංලසේ ද්ඹඹ ඳථඹට ඳළරී ඇති 

කහර්ඹඹන් ජටු කයන සිඹලුභ අංල වහ අලය 

මරය, ඹටිතර ඳවසුක්ප, සතොයතුරු කහක්ස 

ඳවසුක්ප ව නිඹමිත නිති වහ සයගුරහසි අනු 

කටයුතු සිදු කයන්සන්ද ඹන්න සොඹහ ඵළලීස්ප 

ඹහන්ත්රසඹ ආදී ඳවසුක්ප අලය ඳරිදි 

ප්රභහසහත්භක ව ගුසහත්භක ඳඹහදීස්ප 

කහර්ඹඹ ජටු කයනු රඵන අංල ස්ප ඹටසත් 

රකනු රඵයි.  

ඒ අනු, 

 අබයන්තය ඳහරන අංලඹ 

 මරය අංලඹ 

 සතොයතුරු තහක්ස අංලඹ 

 අබයන්තය ද්ගසන අංලඹ 

ඹන අංල ඒ ඹටසත් සගොනු සකසර්.  

 

 අභහතයහංලසේ එදිසනදහ කහර්ඹඹන් 

ඳත්හසගන  ඹහභ වහ ළඳයිඹ යුතු 

ඳවසුක්ප න ද්දුලිඹ, ජරඹ, දුයකථන, 

අන්තර්ජහර ඳවසුක්ප, තළඳෆර, ජන්ධන 

ළඳයීභ ව හවන නඩත්තු  සනුසන් 

අභහතයහංලඹ දළරිඹ යුතු භහසික හභහනය 

පිරිළඹ රු.මිලිඹන 4.7ක් සේ.  

 අභහතයහංලඹ සනුසන් සන කයන රද 

භසත ප්රතිඳහදනඹ ළරක කශ 

පුනයහර්තන වහ මරධන ක්රිඹහකහයක්ප 

ඹටසත් රඵහ ඇති මරය ප්රගතිඹ 88.63% කි.  

 
 නිරධහරීන්සේ යහජකහරි ඩහත් ඳවසු කිරීභ 

දවහ සතොයතුරු තහක්ස ක්සේත්රඹ 

්පඵන්ධසඹන් 2018 සර් රඵහ සදන රද 

සුද්සලේෂි දහඹකත්ඹන් සර, 

 රංකහ යහජය ජහර 2.0 යහඳෘතිඹ 

අභහතයහංලඹ තුර ක්රිඹහට නළංවීභ. 

සභභ යහඳෘතිඹ භඟින් ජහරගත 

න යහජය ආඹතන අතය සතොයතුරු 

න්නිසේදනඹ සේගත් කය ඇති 

අතය කහර්ඹක්භ යහජය සේඹක් 

රඵහ දීභට අලය ආයක්ෂිත 

ජහරකයස ඳවසුක්ප ළඳයීභද සිදු 

කයනු රඵයි. ෆභ භහණ්ඩලික 

නිරධහරිසඹකුටභ වහ අන්තර්ජහර 

සේහ අලයතහ දීත අසනකුත් 

නිරධහරින්ට 12GB දත්ත සීභහක් 

දීත අධිසේගී අන්තර්ජහර ගිණු්ප 

රඵහ දීභ, 

 2018 ර්සේ බක්සතෝ්පඵර් භ 

සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි නතභ 

ංසකයස දීත ටළේ වහ ජංගභ 

දුයකථන ළනි උඳහංග වහ 

ප්රතිචහරී න න සේ අඩද්ඹක් 

කස කිරීභ දළක්ද්ඹ වළක. 

 අභහතයහංලසේ යහජකහරි සිදු කයනු රඵන 

රභසේදඹන් නිඹමිත නීති සයගුරහසි, 

ඳවසුකුම ැඳයීභ වා භාසික ාභානය විඹදභ 
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කහර්ඹඹ ඳටිඳහටිරට අනුගත සිදුන්සන් 

ද ඹන්න සොඹහ ඵළලීභ වහ ඒ බසසේ 

කහර්ඹඹන් සභසවඹවීභ සිදුකයනු රඵන 

අබයන්තය ද්ගසන අංලඹ භඟින් රඵහ සදන 

රද දහඹකත්සේ ප්රතිලතහත්භක ප්රගතිඹ 

ඳවත ඳරිදි සේ. 

කාර්ඹඹ ප්රගතිපඹ 

අබයන්තය ද්ගසන ළරළසභක් 
කස කිරීභ. 

100% 

මලික හර්තහ කස කිරීභ. 100% 

ද්ගසන කශභනහකයස කමිටු 
රැසවී්ප ඳළළත්වීභ. 

75% 

ත්ක්ප කශභනහකයසඹ  100% 

ආදහඹ්ප රැසකිරීභ. 100% 

සගවී්ප ේචර් ්පඵන්ධ ලිඹද්ලි 90% 

තළන්ඳතු ගිණුභ 100% 

ද්දුලිඹ, ජරඹ, දුයකථන වහ ගහසතු 
සගවී්ප 

75% 

ඳහඩු වහ අත්වළය දළමී්ප 100% 

ප්රහේධන ද්ඹද්ප අධීක්සඹ 100% 

සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනු ද්ගසනඹ 100% 

සගොඩනළගිලි අලුත්ළඩිඹහ 100% 

හවන නඩත්තු 100% 

කළශණිඹ නිහඩු නිසක්තනසේ 
මරය ප්රකහලඹ සබෞතික තවවුරු 
කිරීභ. 

100% 

 

 

9.2 අබයන්ත්ය ඳාරන අාංලඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ න්ප ව යහජය සේසේ භවසගදය 

තුර කළපී සඳසනන කහර්ඹ බහයඹක් ජටුකිරීභට 

ඳළරී ඇති අංලඹක් න අබයන්තය ඳහරනඹ 

අංලඹ, අභහතයහංල නිරධහරීන්ට වහ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ සත  ඳවසුක්ප ඳඹන්නහසේ 

භමිකහ ඳළරී ඇත. සභදීදී ඒ ඒ අංල අතය භනහ 

්පඵන්ධතහ සගොඩනගමින් බවුන්සේ කහර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ සත අලය ඹටිතර ඳවසුක්ප වහ 

ආඹතන ඳරිශ්රසේ ඹවඳළළත්භ ඇතිකයමින් 

අභහතයහංලඹ සතින් භවජනතහට වහ 

සේහන් ඵරහසඳොසයොත්තුසන් ඳළමිසසන 

ඳහර්ලඹකට වුද භඟසඳන්වීභ වහ වසඹෝගඹ 

රඵහ දීභට වළකි ඳරියඹක් කස කිරීභ සභභ 

අංලඹ සතින් ජටු කයනු රඵයි.  

අභහතයහංලඹ බහය අභහතයතුභන්සේ භඟසඳන්වීභ 

භඟින් සේක්පතුභහ සතින් රළසඵන 

නහඹකත්ඹ භත අතිසර්ක සේක්පයඹකුසේ 

ෘජු අධීක්සඹ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක න 

අබයන්තය ඳහරන අංලඹට අදහශ කහර්ඹඹන් ජටු 

කිරීභට භනහ ඳශපුරුද්දක් වහ දළනුභකින් 

භන්ද්ත සජයසා නිරධහරීන් වහ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹකින් භන්ද්ත සේ. බවුන්සේ කළඳවීභ 

භත අද දිනසේ සභභ අභහතයහංලඹ තුශ 

ඇතිකයන ආකේඳභඹ සන යහජය සේඹ 

වහ ආදර්ලඹක් ළඳයීභට භත් ඇත. 

9.2.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි 

කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 

 

භාඹ විදුලි විඹදුම ජ්ර ගාකතුම දුයකථන 

බි්ඳත්  

ජ්නාරි 1,438,936.00 101,956.70 293,662.57 

ේඳඵයාරි 1,507,494.00 70,950.40 278,284.32 

භාර්තුම 1,822,064.00 94,019.40 296,410.70 

අේප්රේ් 1,666,286.00 79,891.20 262,315.63 

භැයි 1,899,280.00 100,822.80 284,149.00 

ජනි 1,783,302.00 95,820.30 271,062.83 

ජලි 1,739,322.80 93,419.10 292,735.63 

අේගෝකතුම 1,431,887.00 91,726.30 325,520.09 

ැ හත්ැුමඵර් 1,210,042.60 114,563.00 360,483.87 

ඔක්ේත්ෝුමඵර් 1,386,839.40 124,906.10 436,561.98 

ේනොැුමඵර් 1,144,860.20 112,628.70 235,600.99 

ුනළු විඹදභ 17,030,314.00 1,080,704.00 3,336,787.61 
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න ේ්කුමතුමභන් ැඩ ඵාය ගැනීේුම අකථා 

ාංවිධානඹ කිරිභ 

 අභහතයහංලසේ මලික ඹටිතර ඳවසුක්ප න 

ද්දුලිඹ, දුයකථන ව ජරඹ ළඳයීභ වහ 

දයන රද පිරිළඹ පිළීඵ ද්සතය ජවතින් 

දළක්සේ 

 

 අභහතයහංලඹ තු හවන නඩත්තු කටයුතු 

වහ සභභ සර් 2018.12.31 දින දක්හ 

රු.19,575,963.82ක් (රු. මිලිඹන 19.6ක්) 

ළඹ කය ඇති අතය, ංිතත හවන වහ 

දයන රද ජන්ධන පිරිළඹ රු. 6,113,307.31 

(රු. මිලිඹන 6.1) කි. හවන නඩත්තු ව 

ජන්ධන ද්ඹද්ප වහ භහසික ළඹ වී්ප ඳවත 

ඳරිදි සේ.  

 අභහතයහංලසේ “තළඳෆර”  වහ 

2018.12.31 දින දක්හ රු. මිලිඹන 2.9ක් 

ළඹ වී ඇත 

 අභහතයහංලසේ සඳොදුසේ සඹසදන ද්සලේ 

අසථහන් ංද්ධහන කටයුතු  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 මූරය අාංලඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ එක් ප්රධහන අංලඹක් න මරය 

අංලඹ භඟින් අභහතයහංලඹ ඇතුළු අභහතයහංලඹ 

ඹටසත් ඳතින සදඳහර්තස්පන්තු වහ ආඹතනර 

මරය කශභනහකයසඹ වහ ඳහරන කටයුතු 

්පඵන්ධසඹන් ගකීභ උසුරයි. සභභ අංලඹ 
 

න ර්ේේ සුඵ ේභොේවොතිපන් ැඩ ආයුමබ 

කිරීේුම උත්ඹ අත්යතුමය 

 

          
 

 
යාඹකඹන් දිරිගැන්වීභ වා ාංවිධානඹ කශ 

“Enterprise Sri Lanka 2018” ඳශුන අදිඹය 

ේභොණයාගර ඳැැත්ව අකථා 
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පුහුණු ැඩුනළු අත්යතුමය අකථා 

ප්ර්පඳහදන, මරය හර්තහකයස, සගවී්ප වහ 

භහන ්පඳත් සගවී්ප ඹන ලහ හ 04 කින් 

භන්ද්ත සේ. 

9.3.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි 

කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 අභහතයහංලසේ පුනයහර්තන ව ප්රහේධන 

ද්ඹද්ප වහ 2018 ර්ඹ සනුසන් 

රු.1,995,325,000.00 මුදරක් සන් කය 

ඇත. 2018.12.31 දිනට දයන රද 

පුනයහර්තන ද්ඹදභ රු. 979,393,022.00 

කි. සභඹ භසත පුනයහර්තන 

ප්රතිඳහදනසඹන් 96.37%කි.  

ප්රහේධන ද්ඹදභ 2018.12.31 දිනට රු. 

789,140,396.00 කි. එඹ භසත ප්රහේධන 

ප්රතිඳහදනසඹන් 80.60%කි.  

 

 

 අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳතින අංල වහ 

අලය ගෘව බහණ්ඩ මිරදී ගළනීස්ප 

අලයතහඹන්සගන් 34.21%ක ප්රභහසඹක් 

පුයහ ඇත. 

 අභහතයහංලඹ වහ සගොඩනළගිලි වහ 

ඹන්සත්රෝඳකයස  මිරදී ගළනීස්ප කහර්ඹඹ 

ඹටසත් අලයතහඹන්සගන් ළරකිඹ යුතු 

ප්රභහසඹක් නිභ කය ඇත. 

 අභහතයහංලඹ සත අඹ ද්ඹ යුතු තිබ දීඟ 

සගොඩනළගිලි කුලී නළත අඹ කයගළනීස්ප 

රභසේදඹ  කහර්ඹක්භ කිරීභ තුිබන් ජන් 

10%කට ආන්න ප්රභහසඹක් අභහතයහංලඹ 

සත අඹ කය ගළනීභ. 

 සථහය ත්ක්ප සේ සඹ 2017.12.31 

දිනට නිළයදි ඳරිදි ඹහත්කලීන කය ඇත. 

 අංලසේ නිරධහරීන්සේ දළනුභ, කුරතහ වහ 

ආකේඳ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ඵළවළයගත 

පුහුණු ළඩටවනක් ංද්ධහනඹ කිරීභ. 

 

9.4 ේත්ොයතුමරු ත්ාක්ණ අාංලඹ 

ආදර්ලත්  සේඹකට භඟ ද්ය කයන යහජය 

ඳරිඳහරනඹක් බිදී කිරීභ අයමුස වු යහජය 

ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ යහජය සේසේ  භහන ්පඳත් 

කශභසහකයනඹ වහ ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනසේ 

පරදහයිතහ නඟහ සිටුවීභ වහ  සතොයතුරු  
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තහක්ස සේහ රඵහ දීභ අයමුණු කය ගනිමින්  

සතොයතුරු  තහක්ස අංලඹ  80 දලකසේ දි 

ආය්පබ කයන රදී. 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ සේ අඩද්ඹ, ආඹතනඹ තුර 

ඳරිගසක ජහර ඳද්ධතිඹ, රංකහ යහජය ජහරඹ, 

යහජය ඳරිඳහරන චරසේ  දත්ත ඳද්ධතිඹ, 

සතොයතුරු තහක්ස දත්ත ඳද්ධති, ඳරිගසක 

දෘඩහංග වහ භෘදුකහංග කශභනහකයසඹ, 

සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ස ප්ර්පඳහදන 

කටයුතු ඇතුලු සතොයතුරු වහ න්නිසේදන 

තහක්ස ද්දු්ප ඹටිතර ඳවසුක්ප 

කශභනහකයසඹ පිිබඵ ගකීභ දයන සතොයතුරු 

තහක්ස ඒකකඹ, ප්රතිංසකයසහභිමුක 

සතොයතුරු වහ න්නිසේදන තහක්ස 

කශභනහකයස යහඳෘති ර නිඹළලි සිටී. 

9.4.1 අාංලේේ 2018 ේර් සුවිේලේෂි 

කාර්ඹඹ ාධනඹන් 

 අභහතයහංලසේ න ඹකඩ සගොඩනළගිේර 

වහ ප්ර්පඳහදන ක්රිඹහලිඹ ඇතුලු 

ඳරිගසක  50කට ආන්න ප්රභහසඹක් ව 

අදහශ අසනකුත් ඳරිගසක උඳහංග දීත 

ජහරකයස  ඳද්ධතිඹක් භහ සදකක් ළනි 

ජතහ සකටි කරක් ඇතුරත කස කය නිභ 

කිරීභ.  

 අංලඹ ඹටසත් ඳතින හකච්ජහ වහ 

බහද්තහ කයනු රඵන සකොට අභහතයහංල 

නිරධහරීන්සේ සතොයතුරු තහක්ස පුහුණු 

අලයතහ පුයහලිඹ වළකි ඳරිදි ළඩි දියුණු 

සකොට කස කයමින් ඳතී. ඒ වහ අලය 

රළප්සටොප් ඳරිගසක 10ක් ස්ප න ද්ටද 

රළබී ඇත. එභගින් 2019 ර්ඹ මුර සිට 

අභහතයහංලසඹදී නිරධහරින්සේ සතොයතුරු 

තහක්ස පුහුණ අලයතහ පුයහලීභට 

කටයුතු සදහන්ප කය ඇත. 

 අභහතයහංලසේ මුද්රස පිරිළඹ අභ කය 

ගළනීස්ප ව කහර්ඹක්භතහඹ ළඩි කිරීස්ප 

අයමුණින් කශභනහකයසඹ කශවළකි මුද්රස 

සේහක් (Manageable Printing Service) 

ංසථහඳනඹ වහ අලය මලික කටයුතු 

සිදු කයමින් ඳතී. ඒ වහ ජහරගත මුද්රස 

ඹන්ත්ර 20ක් මිරදී ගළනීභ. 

 අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳතින නිහඩු 

නිසක්තන අන්තර්ජහරඹ බසසේ සන් 

කයහ ගත වළකි ඳරිදි භහර්ගගත ඳද්ධතිඹක් 

කස කිරීස්ප කටයුතු සිදු කයමින් ඳතී.  

9.5 අබයන්ත්ය විගණන අාංලඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලසේ අබයන්තය ද්ගසන අංලඹ, 

මු.සය. 133 ප්රකහය, අභහතයහංල සේක්පයඹහට 

සකලින්භ ගකීභට ඵළඳී සිටින ප්රධහන 

අබයන්තය ද්ගසකයඹකු ඹටසත් ක්රිඹහත්භක 

සේ . 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටසත් ඳතින ද්ශ්රහභ ළටුප් 

සදඳහර්තස්පන්තු, ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ, ජහතික පරදහයීතහ සේක්ප 

කහර්ඹහරඹ, යහජය කශභනහකයස ප්රතිංසකයස 

වහ භවජන ්පඵන්ධතහ අංලඹ වහ අභහතයහංලඹ 

ඹටසත් ක්රිඹහත්භක න ද්සද්ල යහඳෘතිර 

අබයන්තය ද්ගසන කටයුතු ඳත්හසගන ඹහස්ප 

ගකීභ ද මීට අභතය අලයතහඹ අනු 
ද්සලේ ඳරීක්ස ද අබයන්තය ද්ගසන අංලසේ 

ද්ඹඹ ඳථඹට අදහශ න අතය, අභහතයහංලසේ 

අධීක්සඹ ඹටසත් ඳතින ආඹතනර 

අබයන්තය ද්ගසන කටයුතු ජටුකිරීස්පදී මු.සය .

133 දී වන් ඳරිදි ඳවත වන් කහර්ඹඹන් 

සකසයදී ද්සලේ අධහනඹ සඹොමු සකසර්. ඒ 

බසසේ, 
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විගණන කකටු රැකවීභක් 

 ළයදි වහ ංචහ ළරළක්වීභ වහ 

සදඳහර්තස්පන්තු /ආඹතනඹ තුශ ක්රිඹහත්භක 

න අබයන්තය සෝදිසි වහ ඳහරන රභඹ, 

ළරළසභ අතින් සභන්භ තතය ක්රිඹහකහරීත්ඹ 

අතින් හර්ථකදළයි සොඹහ ඵළලීභ. 

 ගිණු්ප ව සනත් හර්තහර 

ද්ලසහනීඹබහඹ නිලසචඹ කිරීභ ව සඹොදහ 

සගන ඇති ගිණු්පකයස පිිබසත භගින් 

නිළයදි මරය ප්රකහලඹන් පිිබසඹර කිරීභ 

වහ අලය සතොයතුරු ළඳසඹන්සන්දළයි 

සොඹහ ඵළලීභ. 

 ආඹතනසේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඳයහදී ඇති 

ගකී්ප ජටු කිරීසභදීරහ බවුන්සේ කහර්ඹ 

හධනසඹදී ගුසහත්භකබහඹ ඇගයීභ. 

 සදඳහර්තස්පන්තු /ආඹතනඹ තු ත්ක්ප, 

සිඹළුභ ආකහයසේ අරහබ වහනිලින් 

සකොතය්ප දුයට ආයක්හ කය ඇත්දළයි සොඹහ 

ඵළලීභ. 

 යජසේ ආඹතන ංග්රවඹ, යජසේ මුදේ 

සයගුරහසි ව යහජය ඳරිඳහරන ද්ඹ බහය 

අභහතයහංලඹ ද්සින් ව භවහ බහණ්ඩහගහයඹ 

ද්සින් රින් ය නිකුත් කයනු රළඵ ඇති 

චරසේ  වහ සනත් ඳරිපයක උඳසදසද, 

පිිබඳදිනු රළසේදළයි සොඹහ ඵළලීභ. 

 නහසතිඹ, නිසකහර්ඹ ව ඳභස ජක්භහ 

සකසයන ද්ඹද්ප ළශළක්වීභට සභන්භ, ඒහ 

අනහයසඹ කය ගළනීභට සඹොදහගනු රඵන 

අබයන්තය ඳහරන රභසේ 

ප්රභහසහත්භකබහඹ සොඹහ ඵළලීභ. 

 සදඳහර්තස්පන්තුසේ /ආඹතනසේ ගිණු්ප 

ඳරිඳහටිඹ ව කිසිඹ්ප මුදේ ළඹ වීභකට තුඩු 

සදන එකී සභසවයු්ප ඳරීක්හ කිරීභ ව 

සදඳහර්තස්පන්තුසේ /ආඹතනසේ සද්ඳශ වහ 

ත්ක්ප ආයක්හකහරී සර අයපිරිභළසසභන් 

යුතු ද්ධිභත් සර ඳරිවයසඹ කයන්සන්දළයි 

සොඹහ ඵළලීභ. 

 අලය අසථහන්රදී ද්සලේ ද්භර්ලන 

ඳළළත්වීභ. 

 පරදහයී කහර්ඹ හධනඹක් වහ ඳද්ධති 

ද්ලසසේසඹ වහ කහර්ඹ හධන ද්ලසසේසඹ 

කිරීභ. 

 කශභනහකයස ද්ගසන සදඳහර්තස්පන්තු 

ද්සින් රින්ය නිකුත් කයනු රඵන උඳසදස 

වහ භගසඳන්වී්ප අනු ක්රිඹහකිරීභත්, ඒ ඒ 

ර්සේ ෆභ කහර්තුකටභ යක් 

අභහතයහංලසේ ද්ගසන කශභනහකයස 

කමිටු රැසවී්ප ඳළළත්වීභත්, එභ රැසවී්පරදී 

ගනු රඵන තීයස ක්රිඹහත්භක කිරීස්ප ප්රගතිඹ 

පිිබඵ ඳසුද්ඳය්ප කිරීභත් සභභ අංලඹට 

ඳළරී ඇති තත් කහර්ඹඹකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නඹ 

(ශ්රී.රාං.ාං.ඳ.ආ.) 

 



69 
 

දැක්භ 

“ආසිඹහ තුශ යහජය අංලසේ ජසගනු්ප ව 

ංර්ධනඹ පිිබඵ සුද්ශිසටතභ  භධයසථහනඹ 

ඵට ඳත්වීභ.” 
 

ේභේවය  

ජසගනු්ප ව ංර්ධන, උඳසද්ලන සේහ ව 

ඳර්සේස භගින් නසෝත්ඳහදක, අනහගතහදී, 

ව පුයළසි සක්න්ද්රීඹ සේහක් අ ණ්ඩ 

ර්ධනඹ කිරීභ පිණි ඳවසුක්ප ළඳයීභ. 

 

වැඳින්වීභ  
 

 

1982 අංක 09 දයස ඳනසත් ද්ධිද්ධහන 
ඹටසත් ංසථහපිත කයන රද ශ්රී රංකහ 

ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ, යට තුශ යහජය 

අංලසේ ධහරිතහ ංර්ධනඹ වහ න ප්රමු  

ආඹතනඹ සේ. යහජය අංලසේ 

කශභනහකරුන්සේ වළකිඹහන් ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහත් යහජය අංලසේ ආඹතනඹන්දී 

කහර්ඹහධනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහත් ශ්රී 

රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ නීති 

ඳද්ධතිඹ තුිබන්භ ද්ඵර ගන්හ තිසේ. ඒ අනු, 

ගුසහත්භක ඵද්න් ජවශ යහජය සේඹක් දළඹට 

ළඳයීභ වහ යහජය කශභනහකයසසේ සිඹලු 

අංලර නිරධහරීන් සත වළකිඹහ රඵහදීභ 

වහ බවුන්සේ දළනුභ වහ කුරතහ ළඩි දියුණු 

කිරීභ ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ 

ප්රධහන කහර්ඹබහයඹට අඹත් සේ. පුහුණු 

ක්රිඹහකහයක්පරට අභතය, ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳරිඳහරන ආඹතනඹ, යහජය අංලසේ 

කහර්ඹහධනඹ ජවශ නළංවීස්ප අයමුණින් 

කශභනහකයස උඳසද්ලන සේහ ව 

ඳර්සේස වහ ප්රතිඳත්ති ද්ලසසේසඹ ඹන 

කහර්ඹඹන්දීද නියත සිටී.  

උඳාඹභාර්ගික ඉරක්ක 

 ඩහ කහර්ඹක්භ ව පරදහයී යහජය 

සේහක් සථහපිත කයනු පිණි ජහතික 

ංර්ධනඹට දහඹකත්ඹ ළඳයීභ.  

 ජහතික භට්ටස්ප ප්රතිඳත්ති ංර්ධනඹ 

උසදහ ප්රමු  කහයඹබහයඹක් ජටු කිරීභ.   

 සකීඹ ජසගනු්ප ව ංර්ධන ළඩටවන් 

වහ ද්ේ ජේලුභක් ජනිත න අයුරින් 

ඳහර්ලකරුන් තුශ ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳරිඳහරන ආඹතනඹ පිලිඵ ඹවඳත් 

ප්රතිරඳඹක් සගොඩනළංවීභ. 

 ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ 

දකුණු ව අේනිදිග ආසිඹහ තුශ යහජය 

ඳරිඳහරනඹ ව කශභසහකයන ංර්ධනඹ 

පිණි න වසඹෝගී භධයසථහනඹඹක් 

ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභ. 

ප්රධාන කාර්ඹඹන් 

 ජසගනු්ප ව ංර්ධන ළඩටවන් වයවහ 

යහජය අංලසේ කශභසහකහරීත් කහර්ඹ 

භණ්ඩරසේ ධහරිතහ සගොඩනළංවීභ.  

 ඳලසචහත් උඳහධි ළඩටවන් වයවහ යහජය 

අංලසේ නිරධහරීන්සේ දළනුභ ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 යහජය ප්රතිඳත්ති ව කශභනහකයසඹට 

අදහර කහර්ඹහභිමු  ඳර්සේස 

අධයඹනඹන් සගන් භන්ද්ත 

සකෝාහගහයඹක් ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 යහජය අංලසේ ආඹතනඹන් ව යජඹට අඹත් 

යහඹන්දී කහර්ඹක්භතහ ව 

පරදහයීත්ඹ ර්ධනඹ කයනු පිණි 

ංද්ධහනභඹ ංර්ධන සේහන් 

ඳත්හසගන ඹහභ  

 යහජය අංලඹ උසදහ කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප 

ව බහහ ද්බහගඹන් ඳළළත්වීභ  

අඳේ  වයඹන් 

ද්ශිසටත්ඹ, කළඳවීභ, ද්ද්ධත්ඹ, ගවීභ, 

තියයබහඹ 
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උඳාඹභාර්ගික අභිරාඹ 

“ඩහ ඹවඳත් සවට දක් ශ්රී රංකහට 

උදහකිරීභ පිණි යහජය අංලඹ ද්ඵර ගළන්වීභ” 

 

ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නේේ 

විේලේ අකථා  
 

1. දඳත් යාජ්යඹන්හි යාජ්ය ඳරිඳාරන 

ධාරිත්ාන් ලක්තිපභත් කිරීභ ිළළිඵ තත්තිපක 

ාංදඹ - 2018 අේගෝකතුම 20 – 24  
 

දඳත් යහජයඹන්දී යහජය ඳරිඳහරන ධහරිතහන් 

ලක්තිභත් කිරීභ පිිබඵ ෘත්තික ංදඹ - 2018 

අසගෝසතු 20 – 24. දඳත් යහජයඹන්දී යහජය 

ඳරිඳහරන ධහරිතහන් ලක්තිභත් කිරීභ ඹන 

සත්භහ මුේසකොටගත් ෘත්තික ංදඹ, ශ්රී 

රංකහසේ තියය ංර්ධනඹ, න ජීවී ව 

ප්රහසද්ශීඹ ංර්ධනඹ පිිබඵ අභහතයංලඹ ද්සින් 

එක්ත් ජහතීන්සේ ආර්ථික වහ හභහජීඹ කටයුතු 

පිිබඵ සදඳහර්තස්පන්තුසේ වසඹෝගඹ ඇති 

ංද්ධහනඹ කයනු රඵයි.  
 

ද්ද්ධ  SIDS සතින් 30 සදසනකු සභභ 

ංදඹට වබහගි වව.  

 

සභභ ංදඹ 2018 අසගෝසතු 20 සිට 24 දින 

දක්හ සකොශම 07, ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේදී ඳළළත්වුණි.   

 

සභභ ංදසේ භහය්පබක ළසි හයඹ 2018 

අසගෝසතු 21 න දින ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳරිඳහරන ආඹතනසේ න්කථනී මුළු 

ලහරහසේදී ඳත්න රදී.  

 

ඳහර්ලිස්පන්තු අධීක්ස භන්්රී වහ තියය 

ංර්ධනඹ, න ජීවී ව ප්රහසද්ශීඹ ංර්ධනඹ 

පිිබඵ අභහතයංලසේ නිසඹෝනේත භන්්රී ගරු 

න්දිත් භයසිංව භවතහ, එක්ත් ජහතීන්සේ 

සන්හසික ්පඵන්ධීකහයක සටයන්ස සජෝන්ස 

භවතහ,  එක්ත් ජහතීන්සේ ආර්ථික වහ හභහජීඹ 

කටයුතු පිිබඵ සදඳහර්තස්පන්තුසේ ඳහරනඹ 

පිිබඵ යහඳෘති කහර්ඹහරසේ ප්රධහනී Chae Gun 

Chung භවතහ,  එක්ත් ජහතීන්සේ ආඳදහ අඩු 

කිරීස්ප ජහතයන්තය රසභෝඳහඹ පිිබඵ ආසිඹහ 

ඳළසිෆික් කරහඳසේ නිසඹෝජය ප්රධහනී අනිස්පස 

කුභහර් භවතහ, තියය ංර්ධන වහ න ජීවී 

අභහතයංලසේ අතිසර්ක සේක්ප ආචහර්ඹ සුගත් 

ඹසේගභ ව ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේ අධයක් සජනයහේ න්තහ 

සඳසර්යහ භවත්මිඹ භහය්පබක ළසි හයඹට 

වබහගී වව.  

  
 

2. පුහුණුකරුන් පුහුණුකිරීේුම ැඩටවන් 
  

ජයිකහ ආඹතනසේ වසඹෝගීත්සඹන් සජයසා 

යජසේ නිරධහරීන් වහ පුහුණුකරුන් පුහුණු 

කිරීස්ප ළඩටවන් ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳරිඳහරන ආඹතනසේ න ශ්රසහගහයසේදී, 

ඳශමු කණ්ඩහඹභ වහ 2018 අසගෝසතු 31 ව 

ළප්තළ්පඵර් 01 ඹන සදදින තුශත් සදන 

කණ්ඩහඹභ වහ 2018 ළප්තළ්පඵර් 14 වහ 15 

ඹන සදදින තුශත් ඳත්න රදී.  

 

සභභ නිරධහරීන් ඵසනහදීය, ඹම, භධයභ, ඌ, 

දකුස ව ඵයගමු ඹන ඳශහත් බහ වඹ 

නිසඹෝජනඹ කයමින් ඳළමිණිඹව.  
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ශ්රී රංකහසේ ගළටු්පලින් ඵරඳෆභට රක්ව 

ප්රසද්ලර සඳයටු සඳශ නිරධහරීන් පුහුණු 

කිරීස්ප යහඳෘතිඹ ඹටසත් (FORWARD 

යහඳෘතිඹ) ංර්ධනඹ කයන රද ද්සතීර්ස 

පුහුණු සභොඩියුර බහද්තසඹන් සඳයටු සඳශ 

නිරධහරීන් පුහුණු කිරීස්ප දින 10 ක ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ වහ ඳවසුක්ප ඳඹන්නන්/ 

පුහුණුකරුන් ලසඹන් කටයුතු කිරීභට එභ 

කණ්ඩහඹ්ප සදසකදීභ සජයසා යජසේ 

නිරධහරීන් 48 සදසනක් පුහුණු කයන රදී.   

 

එභ යහඳෘතිඹ උතුරු, නළසගනදීය ව භධයභ 

ඳශහත්ර හර්ථක අන්දමින් ඳත්හ තිසේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ේදන විධාඹක ාංර්ධන ැඩුනළු: 

“සිඹ් ිළරි ශ්රී රාංකාක් - යාජ්ය 

අාංලේේ ප්රුන යින්ේ  කාර්ඹබායඹ”   

“සිඹේ පිරි ශ්රී රංකහක් - යහජය අංලසේ 

ප්රමු යින්සේ කහර්ඹබහයඹ” ඹන සත්භහ ඹටසත්  
ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ද්සින් ශ්රී 

රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ 1 ඳන්තිසේ නිරධහරීන් 

වහ ංද්ධහනඹ කයන රද සිවු දින ද්ධහඹක 

ංර්ධන ළඩමුළු සදන තහටත් 2018 

අසගෝසතු 14 සිට 17 දක්හ ඳත්න රදී. ශ්රී 

රංකහසේ ංර්ධනඹ වහ අහනසේදී 

උඳකහරී න උඳහඹභහර්ගික වහ රභහනුකර 

ිතන්තනඹ පුළුේ කයගළනීභ වහ දළනුභ 

රඵහගළනීභ භගින් අලය නිපුසතහන් 

නිරධහරීන් ද්සින් තභන් තුශ ර්ධනඹ කයගළනීභ 

සභභ ළඩමුළුසේ ජරක්කඹ ද්ඹ.  කීර්තිභත් 

යහජය නිරධහරීන් ව සජයසා අධයහඳනඥ හයින් 

පිරික් ්පඳත් දහඹකයින් සභන්භ භණ්ඩර 

හභහනේකයින් ලසඹන් සභභ ළඩමුළුට 

වබහගි වව. USAID භගින් අයමුදේ ්පඳහදනඹ 

සකසයන, ප්රජහතන්ත්රහදී ඳහරනඹ ව ගවීභ 

ලක්තිභත් කිරීස්ප යහඳෘතිසේ ආධහයඹ රද සභභ 

ළඩමුළු, ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේ අධයක් සජනයහේ න්තහ 

සඳසර්යහ භවත්මිඹසේ නහඹකත්ඹ ඹටසත් 

යික්කහර Club Hotel Dolphin දීදී ඳත්න 

රදී.     

 
 

4. ේඳොලික ප්රතිපාංකකයණ ිළළිඵ දැනුත් 

කිරීේුම  ුමභන්ත්රණඹ  
 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ද්සින් 

යහජය ඳරිඳහරන ව නීතිඹ වහ හභඹ පිිබඵ 

අභහතයංලසේ වසඹෝගඹ ඇති සඳොලිස 

ප්රතිංසකයස පිිබඵ ශ්රී රංකහ සඳොලීසිසේ 
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සජයසා නිසඹෝජය සඳොලිසඳතිරුන් වහ 

නිසඹෝජය සඳොලිසඳතිරුන් දළනුත් කිරීස්ප 

්පභන්ත්රසඹ 2018 භළයි  11 දින හර්ථක 

අන්දමින් ඳත්න රදී.  

යහජය ඳරිඳහරන ව නීතිඹ වහ හභඹ පිිබඵ 

අභහතය යංනේත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහසේ ව 

අභහතයංල සේක්ප ඳද්භසිරි ජඹභහන්න 

භවතහසේ වහ සඳොලිසඳතියඹහසේ 

ප්රධහනත්සඹන් සභභ ්පභන්ත්රසඹ 

ඳළළත්වුණි.   ්පභන්ත්රසඹට වබහගී ව පිරි ශ්රී 

රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ අධයක් 

සජනයහේ ද්සින් නිර ලසඹන් පිිබගන්නහ රද 

අතය සඳොලිස ප්රතිංසකයස පිිබඵ සඹෝනේත 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභ සභභ ළසි හයඹ තුශදී 

ගළඹුරින් හකච්ඡහට ඵඳුන් කයන රදී. 

ප්රතිංසකයස සභසවයු්ප කමිටු, ජහතික 

සඳොලිස සකොමින් බහ හභහනේකසඹෝ ව 

අභහතයංලසේ වහ ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේ සජයසා නිරධහරීහු සභභ අසථහට 

වබහගී වව.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ඉන්දීඹ යජ්ේේ සිවි් ේේකයින් වා 

මූරය කශභනාකයණඹ ව විගණනඹ 

ිළළිඵ පුහුණු ැඩටවන (NIFM) 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ද්සින් 

ජන්දීඹ යජසේ අබයන්තය ද්ගසකයින් වහ 

මරය කශභනහකයසඹ ව ද්ගසන 

මරහය්පබඹන් පිිබඵ පුහුණු ළඩටවනක් 2018 

භළයි 13 සිට 19 දක්හ හර්ථක අන්දමින් 

ඳත්න රදී. ද්ද්ධ අභහතයංල ව 

සදඳහර්තස්පන්තු නිසඹෝජනඹ කයමින් තිස 

සදසනක් සභඹට වබහගී වුණු අතය අබයන්තය 

ද්ගසනඹ ව යහජය මරය කශභනහකයසඹ 

්පඵන්ධසඹන් ශ්රී රංකහ ව ජන්දිඹහ ද්සින් 

සඹොදහගනු රඵන බහද්තඹන් ව සදයසටදී 

අත්දළකී්ප හුභහරු කයගළනීභ සභභ 

ළඩටවසන් ප්රධහන අයමුස ද්ඹ.   

 
 

6. විධාඹක ාංර්ධන ැඩුනළු: “සිඹ් ිළරි 

ශ්රී රාංකාක් - යාජ්ය අාංලේේ ප්රුන යින්ේ  

කාර්ඹබායඹ”   

ශ්රී රංකහ  ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ද්සින් 

ශ්රී රංකහ ඳරිඳහරන සේසේ 1 ඳන්තිසේ 

නිරධහරීන් වහ  “සිඹේ පිරි ශ්රී රංකහක් - 

යහජය අංලසේ ප්රමු යින්සේ කහර්ඹබහයඹ” ඹන 

සත්භහ ඹටසත් ංද්ධහනඹ කයන රද  සිවු දින 

ද්ධහඹක ංර්ධන ළඩමුළු 2018 ජලි 3 සිට 6 

දක්හ ඳත්න රදී.    ශ්රී රංකහසේ ංර්ධනඹ 

වහ අහනසේදී උඳකහරී න උඳහඹභහර්ගික 

වහ රභහනුකර ිතන්තනඹ පුළුේ කයගළනීභ වහ 

දළනුභ රඵහගළනීභ භගින් අලය නිපුසතහන් 

නිරධහරීන් ද්සින් තභන් තුශ ර්ධනඹ කයගළනීභ 

සභභ ළඩමුළුසේ ජරක්කඹ ද්ඹ. කීර්තිභත් යහජය 

නිරධහරීන්, අභහතයංලඹන්දී සජයසා 

උඳසද්ලකයින් ව සජයසා අධයහඳනඥ හයින් 

පිරික් ්පඳත් දහඹකයින් සභන්භ භණ්ඩර 

හභහනේකයින් ලසඹන් සභභ ළඩමුළුට 

වබහගි වව. USAID භගින් අයමුදේ ්පඳහදනඹ 
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සකසයන, ප්රජහතන්ත්රහදී ඳහරනඹ ව ගවීභ 

ලක්තිභත් කිරීස්ප යහඳෘතිසේ ආධහයඹ රද සභභ 

ළඩමුළු, ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේ අධයක් සජනයහේ න්තහ 

සඳසර්යහ භවත්මිඹසේ නහඹකත්ඹ ඹටසත් 

ඳහනදුය Jie Jie Beach by Jetwing දීදී ඳත්න 

රදී.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. දීඳ යා හත් ේේාන්හි 1 ඳන්තිපේේ 
නිරධාරීන් වා Toastmasters 

International භගින් කථන ශි්ඳඹ 
ිළළිඵ පුහුණු.  

 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ 
Toastmasters International භග එක් 
සජයසා යහජය නිරධහරීන් වහ කථන ශිේඳඹ 

පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන් ට කිදීඳඹක් 

හර්ථක අන්දමින් ඳත්හ තිසේ.   එළනි එක් 
ළඩටවනක් ්පපර්ස කශ පිරි බවුන්සේ 
වතික ඳත් ළඩඵරන අධයක් සජනයහේ 
කුභහරි ජඹසේකය භවත්මිඹ අතින් ඳසුගිඹ 

තිසේදී රඵහගත්ව.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නේේ 

වරිත් තිපඹ  

 

 “යජසේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ව ඵරලක්ති 

කහර්ඹක්භතහ ජහරකයස යහඳෘතිඹ” වහ 

ඳවසුක්ප ළරසීස්ප අයමුණින් ශ්රී රංකහ 

ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ද්සින් එදී වරිත 

මරහය්පබඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ  2018 

භහර්තු 26 සිට 29 දක්හ වරිත තිඹක් ප්රකහලඹට 

ඳත් කයන රදී.   ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනසේ වරිත තිසේ භහය්පබක උසශර, 

යහජය ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස 

අභහතයංලසේ  සේක්ප සේ.සේ. යත්නසිරි, ද්දුලි 

වහ  පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයංලසේ  

සේක්ප, බී.එ්ප.එස. ඵටසගොඩ, අතිගරු ජර්භහනු 

තහනහඳති John Rohde  ඹන භවත්රුන් ව 

යජසේ වහ පුද්ගලික අංලසේ තත් 

නිසඹෝනේතයින් කිදීඳ සදසනකුසේ වබහගීත්ඹ 

ඇති ඳත්න රදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. කඩර දන්ැර  
 

 

සක් ළභරුභට භගහවී ශ්රී රංකහ 
ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතන ඳරිශ්රඹ සඵෞද්ධ  

සකොඩිලින් යන රද අතය සක් කඩු 
දේහ ඒකහසරෝක කයන  රදී. එඹට අභතය 
භළයි 30 න දින ස කහරසේ 
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සඵෞද්ධහසරෝක භහසත් සටොරිංටන් සක් 
කරහඳඹ නළයඹීභට ඳළමිණි ළදළවළතුන් 
සනුසන් ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 
ආඹතනසේ සුබහධක ංගභසේ 
හභහනේකයින් ද්සින් කඩර දන්ළරක් 
ඳත්න  රදී. 

 

10. ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නඹ 
වරිත් යුගඹක් කයා ගභන් කයයි” 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ තුශ 
වරිත ඵරලක්තිඹ ප්රර්ධනඹ  කිරීභ  වහ 
ගත් මරහය්පබඹන් කිදීඳඹක් ළරකිේරට 
සගන ජර්භහනු තහනහඳති  කහර්ඹහරඹ ව 
GIZ ද්සින් 2017 සර්දී  “වරිත ඵරලක්ති 
ශයතහ ” එභ ආඹතනඹ  සත ප්රදහනඹ 
කයන  රදී. යජසේ වරිත ඵරලක්ති ප්රතිඳත්තිඹ  

පරදහයී අන්දමින්  ක්රිඹහට  නළංවීභ වතික  

කයමින් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් ද්සින් සර්ඹ 
ඵරලක්ති ඳද්ධතිඹ, ජී   හයු උත්ඳහදන 
ඒකකඹ වහ සකෝපසඳෝසට් නිසඳහදන ඒකකඹ 
ව  ඵරලක්ති අධීක්ස වහ ඳරිය 
අධීක්ස ඒකකඹ ද්ෘත කයන  රදී.  

ජහතික ඳරිය ප්රතිඳත්තිඹ අනු අලය 

තහක්ණික වහඹ ව භගසඳන්වීභ ළඳයීභ 
භගින් අසනකුත් යහජය  අංලසේ ංද්ධහන 
අතය  ඵරලක්ති කහර්ඹක්භතහ වහ භනහ 
අඳද්රය  කශභනහකයස ඳද්ධතිඹ ළඩි දියුණු 
කිරීස්ප ංකේඳඹ ප්රර්ධනඹ කිරීස්ප  ආදර්ල 
ආඹතනඹක් සර වරිත ඵරලක්තිඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභට ශ්රී රංකහ ංර්ධන 
ඳරිඳහරන ආඹතනඹ ඵරහසඳොසයොත්තු සයි. 

යහජය  ඳරිඳහරන, කශභනහකයස වහ නීතිඹ 
වහ හභඹ පිිබඵ ගරු අභහතය යංනේත් භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ ව ගරු නිසඹෝජය  අභහතය 
නලින් පී ජඹභව භවතහ සභභ අසථහට 
එක්වව . ශ්රී රංකහසේ ජර්භහනු තහනහඳති 
අතිගරු Jorn Rodhe, GIZ දී නිසඹෝනේත, 

Daniel Schreiber භවතහ, අභහතයංල 

සේක්පරු,   යුධ වමුදහඳති, නහද්ක  වමුදහ වහ 
සඳොලිස භහණ්ඩලික ප්රධහනීරුද සභභ 
අසථහට ඳළමිස සිටි ්පබහනීඹ පිරි 
අතය  වව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. යාජ්ය කශභනාකයණ ලාකත්රඳතිප උඳාධි 
ඳාඨභාරාේව් 2017 -2019 කණ්ඩාඹේුම 
භායුමබක උත්ඹ  

 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ 
ඳලසචහත් උඳහධි අධයඹන ඳහර  ද්සින් එදී 
යහජය කශභනහකයස ලහසත්රඳති උඳහධි  

ඳහාභහරහ 2017- 2019 වහ අසප්ක්කයින් 

89 සදසනකු ඵහගන්නහ රදී.  එදී 
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භහය්පබක උත්ඹ 2018 සඳඵයහරි 
භහසේදී ඳළළත්වුණු අතය යහජය ඳරිඳහරන 
වහ කශභනහකයස  ගරු යංනේත් භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ ප්රධහන අමුත්තහ ලසඹන් 
එඹට වබහගී වුණි. 

 

 

12. ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නඹ  

විසින් ාංවිධානඹ කයන රද ේද්ලන  

භාරා   

ශ්රී රංකහසේ යහජය    වහ සඳෞද්ගලික අංලර 
ද්ධහඹක  නිරධහරීන්සේ කශභනහකයස 
ධහරිතහ ර්ධනඹ කිරීස්ප අයමුණින් ශ්රී රංකහ 
ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ ඳලසචහත් 
උඳහධි අධයඹන ඳහර ද්සින් සද්ලන 
භහරහක් ංද්ධහනඹ කය   තිසේ. එදී 2018 

සර් වතයන සද්ලනඹ  “Living 

organizations: Transforming organizations 

for extra ordinary results ඹන භහතෘකහ 
ඹටසත්  2018 ජනි 25 න දින එභ 
ආඹතනසේ  න්දනී ලහරහසේදී ඳත්න 
රදී  . එභ සද්ලනඹ බීනේං ද්සද්ල අධයඹන 
ද්ලසද්දයහරසේ    උඳ බහඳති භවහචහර්ඹ 
Guohua Yan ද්සින්  ඳත්න රදී. ශ්රී රංකහ 
ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතන  පීාඹ  ව 
හකච්ඡහ වහ වබහගී වුණු   සජයසා 

යහජය නිරධහරීහු සභභ සද්ලනඹ තුශදී ඳළති 
හකච්ඡහ සතින් ප්රතිරහබ රළබව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹත්නේේ 

ඩිජිට් ඇකඩකඹ වා ඳශුන ිළඹය 

ලේඹන් ේත්ොයතුමරු දැනගැනීේුම අයිතිපඹ  

ිළළිඵ භාර්ගගත් වතිපක  ඳත්ර ඳාඨභාරා  

ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳරිඳාරන  ආඹත්නඹ  

විසින් දිඹත්  කයන  රදී. 

 

දීඳ යහප්ත සේහන්ට අඹත් නිරධහරීන් 
වහ නුදුරු අනහගතසේදී සභභ ඳහාභහරහ 
වළදෆරීස්ප අසථහ දීමිනු ඇත. ශ්රී රංකහ 
ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ අන් නිර 
උත්ඹ ලසඹන් එදී භෘදු දිඹත්කිරීභ එදී 
පුසයෝගහමිඹහ සත  සගෞයඹ පුද කයමින් 
ඳළළත්වීස්ප භවඟු අසථහ අඳ සත  

රළබුණි. 
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1. වැඳින්වීභ  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ඹනු යහජය    

ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස අභහතයංලඹ   

ඹටසත් ක්රිඹහත්භක   න පර්ස යහජය    අයිතිඹ  

ඹටසත් ඳතින  ආඹතනඹකි. සරෝක  ඵළංකු 

යහඳෘතිඹක් ඹටසත් 2002 සයදීදී මුදේ 

අභහතයංලඹ  ව දුයසථ  ජසගනු්ප භධයසථහනඹ  

අතය  ඇති කයගන්නහ රද සඹ  ආධහය ගිද්සුභක් 

වයවහ  ශ්රී  රංකහ  යජඹ ද්සින් පිරිනභන  රද 

අතිසර්ක අයමුදරක් භගින්  සභඹ පිදීටුන රදී.  

සභභ භධයසථහනඹ  ආය්පබ කිරීභ වහ ශ්රී 

රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ 

මලිකත්ඹ ගත් අතය ඳසු සරෝක ඵළංකු වහ ශ්රී  

රංකහ යජඹ අතය අතය ඇතිකයගත් 

අසඵෝධතහට අනු සහධීන ආඹතනඹක් 

ලසඹන් ව යහජය   සඳෞද්ගලික 

වවුේකහරීත්ඹක් ලසඹන් එඹ ක්රිඹහත්භක  

න්නට ද්ඹ. ඒ අනු, ආය්පබසේ ඳටන්භ, යහජය   

අංලඹ නිසඹෝජනඹ කයන ශ්රී  රංකහ ංර්ධන 

ඳරිඳහරන ආඹතනසේ අධයක්  ව භව ඵළංකු 

වහ මුදේ අභහතයංලඹ  සතින් න්ප කයන රද 

නිරධහරීන් භග පුද්ගලික අංලඹ නිසඹෝජනඹ 

කයමින් හණිජ භණ්ඩර නිසඹෝනේතසඹෝද 

අධයක්  භණ්ඩරඹ තුශ සිටිඹව. දුයසථ 

ජසගනු්ප භධයසථහනඹ සථහපිත කයන රද්සද් 

භහග්ප ඳනත ඹටසත් 2001 සනොළ්පඵර් 01 

නදහ න අතය 2002 භහර්තු 26 එදී සභසවයු්ප 

කටයුතු ආය්පබ ද්ඹ.  

දැක්භ වා ේභේවය භග උඳාඹභාර්ගික 

දිලානතිපඹ  

 
භහගභට සවොභ ප්රතිපර  අත්කයගළනීභට 

වළකින ඳරිදි ඳතින දළක්භ වහ සභසවය 

ංසලෝධනඹ කිරීභ වහ ළඩමුළු භහරහක් 

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනසේ  ළරසු්ප 

කණ්ඩහඹභ ද්සින් ඳත්න රදී. එතුිබන්, 

ංද්ධහනඹ සත න දළක්භක්, සභසවයක්, 

ටිනහක්ප ව උඳහඹභහර්ගික දිලහනතීන් 

වඳුන්හ දීභට භත් ද්ඹ.  

දැක්භ  

නතභ තහක්සඹ බහද්තහ කයමින් නිපුසතහ 

ංර්ධනසේ ජහතයන්තය  භට්ටස්ප  

භධයසථහනඹ ඵට ඳත්වීභ.  

ේභේවය 

ජහතයන්තය  භට්ටස්ප දළනු්ප භධයසථහන  වයවහ 

සගෝලීඹ දළනුභ සඵදහගළනීස්ප සේහන් රඵහදීභ, 

තහක්සඹ භත ඳදන්ප ව ද්ලසනීඹ ඳවසුක්ප 

ළඳයීභ වහ කළඳවුණු ද්සලේඥ හයින් කණ්ඩහඹභක් 

භග ජේලුභ භත ළකසන ධහරිතහ ංර්ධන 

ළඩටවන් සිදු කිරීභ.  

2. දුයකථ ඉේගනුුම භධයකථානඹ විසින් 

ඳඹනු රඵන ේේාන්  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ සරෝක ඵළංකු 

ආඹතනසේ සගෝලීඹ ංර්ධන ජසගනු්ප 

ජහරසේ අංලඹකි.  එභගින් යහජය   වහ 

සඳෞද්ගලික ඹන අංල සදසකදීභ ද්ධහඹක 

නිරධහරීන් වහ සරො පුයහ සසන තභ 

තුරයයින්  ව ද්සලේඥ හයින් භග ද්ද්ධ සත්භහ 

බසසේ නිතිඳතහ අන්තයක්රිඹහකහරීත්ඹ  ඇති කය 

ගළනීභ වහ අසථහ රනු රළසේ. සගෝලීඹ 

ංර්ධන ජසගනු්ප ජහරඹ භග එදී තිසඵන 

්පඵන්ධතහ, සගෝලීඹ දළනුභ හුභහරු 

කයගළනීස්ප අත්දළකී්ප ළඳයීභ වහ සවේතු 

හධක වී තිසඵන අතය ජන් භවයක් ආඹතනික 

ලසඹන් සනසක්ප සිදුකිරීභ වහ ඇතළ්ප 

ංද්ධහනඹන්දී ප්රතිඳත්ති  ්පඳහදන ක්රිඹහලිඹ  

සත ඵරඳහ ඇතළයි සිතිඹ වළකිඹ.  දුයසථ 

ජසගනු්ප භධයසථහනඹ (ඩිසටන්ස රර්නින් 

සන්ටර් ලිමිටඩ්) ඹනු යහජය   වහ සඳෞද්ගලික 

ඹන අංල සදසකදීභ සේහරහභීන් සත පුහුණු 

(අධයහඳන  ද්ඳු්ප) වහ අධයහඳන  ඳවසුක්ප 
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ඳඹන ආඹතනඹකි.  එඹ සීමිත ඵළඳී්ප 

භහගභක් (සභසවයු්පර නභයශීලිතහක්  

ඳළතීභ) න අතය යජඹට අඹත් ආඹතනඹකි 

(යජසේ ංද්ධහනඹක ගකීභ වහ  

ද්ලසනීඹත්ඹ  දීත). සගෝලීඹ දළනුභ 

හුභහරු කය ගළනීස්ප අසථහ ව ජසගනු්ප 

අසථහ එභගින් ද්සලේසඹන්භ ළඳසේ.  දුයසථ 

ජසගනු්ප භධයසථහනසේ  නතභ වීඩිසඹෝ 

්පභන්ත්රස  ඳවසුක්ප ව ඵහ භහධය  ද්දයහගහය 

භගින් ද්සලේඥ හයින් ව වබහගින්නන් ජීවී, 

තතය  භ ඳරියඹක භහර්ගගත සවෝ භහර්ගගත 

සනොන ආකහයසඹන් එකිසනකහ වමුන්නට 

වළකි තතය  භ ඳන්ති කහභයඹක් නිර්භහසඹ 

කිරීභට වළකිඹහ රඵහ සද්. එසේභ 

සේහදහඹකයින්සේ අඹළඹ වහ කහරයහමු තුශ 

ප්රලසතතභ  නිභළවුභ රඵහදීභ පිණි සවොභ 

භහධයඹන්දී ්පමිශ්ර සඹක්  බහද්තහ කයමින් 

ඩහත්භ ඹහත්කහලීන කයන රද දළනුභ ඳඹයි.   

යහජය  ව පුද්ගලික අංලසේ  පිරිස වට න 

දළනුභ රඵහසදමින් සගවුණු ය 16 ක 

කහරසඹන් ඳසු දළන් එඹ යට පුයහ සිටිනහ 

සේහදහඹකයින් ද්ලහර ං යහකට ද්ලසහනීඹ 

පුහුණු භධයසථහනඹක්  ඵට ඳත් තිසේ. 

සකීඹ පරදහයිතහ ව කහර්ඹක්භතහ 

ර්ධනඹ කිරීභ පිණි සභභ දුයසථ ජසගනු්ප 

භධයසථහනඹට යජසේ ව පුද්ගලික අංලසේ 

ංද්ධහනර සිටිනහ සේකයින් වට ෘත්තීඹ 

සභන්භ ලහස්රීඹ  දළනුභ රඵහදීභට වළකිඹහ රළබී  

තිසේ. ද්ලස භට්ටස්ප අධයහඳනඹක් තුශ සවොභ 

ඳරිචඹන් වහ භගහමී ඹහත්කහලීන දළනුභ ව 

කුරතහ අත්ඳත් කයගළනීභට යට තුශ ළරකිඹ 

යුතු ද්දුවේඳතිරුන් ව අධයහඳන  

කශභනහකරුන් ං යහකට වළකිඹහ රළබී 

තිසේ. තද සභකී ඳවසුකභ අනයතසඹන් 

රඵහගන්නහ සේහදහඹකින්සගන් දුයසථ 

ජසගනු්ප භධයසථහනඹට සඵසවද්න් දීතකය 

ප්රතිසඳෝසඹක් රළබී  තිසේ. සභකී කීර්තිනහභඹ 

දිනහගළනීභ දවහ ආඹතනඹ තු උස 

තහක්ණික වහඹ, ද්ශිසට ඹටිතර ඳවසුක්ප, 

සුවදශීලී කහර්ඹභණ්ඩරඹ ව නභයශීලී  

කශභනහකයස ක්රිඹහලීන්සේ දහඹකත්ඹ රළබී 

තිසේ.   

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් එදී 

සේහරහභීන් සත ඳවත සේහන් ඳඹනු 

රළසේ:  

2.1 වීඩිේඹෝ ුමභන්ත්රණ  ඳවසුකභ   

30 සදසනකුට භයිරසෂෝන  දීතද තත් 50 

සදසනකුට නිරීක්කයින් සරද වබහගීවීභට 

මින් ඳවසුක්ප ළරසේ.  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් එදී 

වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස  ඳවසුකභ තුිබන් ඳවත දෆ 

ඳඹයි  

 මිශ්ර   ජසගනු්ප රභ බහද්තසඹන් ක්ෂුද්ර මරය, 

සබහද්ක ්පඳත් කශභනහකයසඹ ව 

සද්ලගුණික ද්ඳර්ඹහ පිිබඵ ද්දයහ වහ  

ප්රතිඳත්තිඹ ළනි සත්භහන් ඹටසත් වතික 

ඳත්ර  ප්රදහනඹ සකසයන ඳහාභහරහ  

 සරො ටහ ද්ද්ධ ්පඳත් භධයසථහන  භගින් 

ද්ඳත් අසථහන්දීදී සවද ත්කහය ව 

Partograph ළනි ද්ඹඹන් ්පඵන්ධසඹන් 

වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස  ඳහදක සකොට 

ඳත්න පුහුණු ළඩටවන්  

 සරො සනත් ප්රසද්ලර සසන 

කීර්තිභත් කථිකයින් (ඒ ඒ ද්ඹඹන්දී 

ප්රවීසයින්) ද්සින් ඳත්නු රඵන් සකටි 

භන්ත්රස ව ජදිරිඳත්කිරී්ප.  

 සකොරිඹහනු ංර්ධන අත්දළකීභ ළනි 

සත්භහන් ඹටසත්  ද්ද්ධ යටේ ්පඵන්ධ 

කයමින් ඳත්නු රඵන සගෝලීඹ  අත්දළකී්ප 

හුභහරු කයගළනීස්ප ංහද.   

 සේ සඹදු්ප ආයක්සඹ (Web 

Application Security) ළනි ඳහරිසබෝගික 
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අලයතහන් ළපිරීභ වහ ඒ ඒ පුද්ගරයින් 

සවෝ කහර්ඹඹන් වහ ළකස පුහුණු 

ළඩටවන්.  

 වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස  ඳවසුකභ බහද්තසඹන් 

යහඳහරික මුළු වහ රැසවී්ප, ලහස්රීඹ  

්පබහස ව  සදස ද්සදස ඳවුේ අතය 

ක්රිඹහකහයක්ප වහ කුලී ඳදනමින් ඳවසුක්ප 

ළඳයීභ.  

 

2.2 ඳරිගනක ඳාදක ේකොටගත් පුහුණු ව 

කුීය ඳදනභ භත් ඳවසුකුම ැඳයීභ  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් එදී 

ඳවසුක්ප තුිබන් ඳවත සේහන් ඳඹයි.  

 ංර්ධනඹ සමින් සිටින තරුස 

ද්ධහඹකයින් සගෝලීඹ ප්රසතහන්ට 

නියහයසඹ කයන්නහ ව ළඩටවන්.  

 ඵහගළනී්ප වහ උසවී්ප වහ ඳරිගසක 

ඳහදක කයගත් ද්බහග.  

 ඊ- ජසගනු්ප බහද්තහ කයමින් ඒ ඒ 

පුද්ගරයින් සවෝ කහර්ඹඹන් වහ ළකස 

ද්සද්ශීඹ ව සද්ශීඹ පුහුණු ළඩටවන්.  

 ඳරිගනක පුහුණු (ඳරිගනක පිිබඵ 

අතයලය  දළනුභ (Computer Essentials), 

ජහතයන්තය  ඳරිගනක ධහන ඵරඳත්රඹ, ශ්රී  

රංකහ ඳරිගනක ධහන ඵරඳත්රඹ, උස ඊ- 

කහර්ඹහර නිපුසතහ ඹනහදිඹ) 

 යහඳෘති කශභනහකයසඹ, ජදිරිඳත්කිරී්ප 

කුරතහ, ප්රකහලන කුරතහ, ඊ- ජසගනු්ප 

අන්තර්ගතඹ ංර්ධන කුරතහ ඹනහදිඹ 

පිිබඵ ඳරිගනක ඳහදක කයගත් පුහුණු.  

 යහඳහය ප්රර්ධන කටයුතු, භෘදුකහංග 

ප්රර්ධන කටයුතු, ඳරිගනක ඳහදක 

සකොටගත් පුහුණු ව ඳරිගනක/ 

අන්තර්ජහරඹ ඳහදක සකොටගත් ද්බහග වහ 

අලය  ඳවසුක්ප කුලී ඳදනභ භත ළඳයීභ.  

2.3 ුනහුණට ුනහුණරා ඳැැත්ේන පුහුණු 

ව කුීය ඳදනකන් ැඳේඹන ේේාන්  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් එදී 

ඳවසුක්ප ශ්රය  ්පභන්ත්රස  සභන්භ මුහුසට 

මුහුසරහ ඳළළත්සන කටයුතු ව ද්බහග 

(ඳරිගනක ඳහදක සකොටගත් ව අසනකුත් 

ද්බහග) වහ ඳහ කුලිඹට ඳඹනු රළසේ. දුයසථ 

ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් ර්තභහනසේදී 

අධයහඳන  අභහතයංලඹ  වහ EDSA, EOEA 

ව TDOT ළඩටවන් ඳත්නු රඵයි.  

 

2.4 භාර්ගගත් විබාග ඳැැත්වීේුම ඳවසුකභ  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ආන 90 ක 

ධහරිතහකින් යුත් Pearson VUE ඳරීක්ස 

භධය සථහනඹකි (Pearson VUE Testing 

Center). CIMA, ACCA, CASTLE, GATE 

ව NEXTEC ඹනු දුයසථ ජසගනු්ප 

භධයසථහනඹ ද්සින් ඳවසුක්ප ඳඹනු රඵන 

සේහරහභී ආඹතන කිදීඳඹකි. 
 

2.5 ප්රසිද්ධ ුමභන්ත්රණ   

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් ප්ර්පඳහදන 

කශභනහකයසඹ, ද්නඹ ඳරිඳහටීන්, සතොයතුරු 

තහක්ස ප්ර්පඳහදනඹ, මරය  සයගුරහසි, 

අබයන්තය  ද්ගසනඹ, සුළු වහ භධය  ඳරිභහස 

යහඳහය වහ සඹ දීභ, යහඳෘති 

කශභනහකයසඹ ව Advanced Excel ළනි 

භහතෘකහ බසසේ ප්රසිද්ධ ්පභන්ත්රස  ඳත්නු 

රඵයි.  

2.6 ජ්ාත්යන්ත්ය  ැඩටවන්  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ සරෝක ඵළංකු 

ආඹතනසේ සගෝලීඹ ංර්ධන ජසගනු්ප 

ජහරසේ අංලඹකි.  එභගින් යහජය   වහ 

සඳෞද්ගලික ඹන අංල සදසකදීභ ද්ධහඹක 

නිරධහරීන් වහ සරො පුයහ සසන තභ 
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තුරයයින්  ව ද්සලේඥ හයින් භග ද්ද්ධ සත්භහ 

බසසේ නිතිඳතහ අන්තර් ක්රිඹහකහරීත්ඹ  ඇති 

කය ගළනීභ වහ අසථහ රනු රළසේ. තද 

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් සජයසා 

යජසේ නිරධහරීන් වහ ද්ද්ධ යටේ සත 

අධයඹන චහරිකහ ංද්ධහනඹ කයනු රළසේ.  

3. 2018 ේර්දී ඳත්න රද  පුහුණු  

ැඩටවන්   

2018 ය තුශදී ළඩටවන් ඳත්න රද 

වවුේකරුන් ව සේහ රහභීන් රළයිසතු  

කාණ්ඩඹ  

ැඩටව

න් / විබාග 

ාං යා  

 

වබාගීව 

ාං යා  

ප්රසිද්ධ ්පභන්ත්රස   16 485 

අධයහඳන  අංලසේ 
ළඩටවන්  23 955 

සතොයතුරු වහ 
න්නිසේදන 
තහක්ස අංලඹ 12 344 

ද්බහග  22 3240 

කුලී ඳදනමින් 
ඳඹන රද ඳරිගනක 
ඳහදක සකොටගත් 
ඳවසුක්ප 18 675 

වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස   8 65 
 

ජ්ාත්යන්ත්ය  ාංවිධාන  

1. ආසිඹහනු කහන්තහ ද්ලසද්දයහරඹ 

2. Castle Worldwide 

3. GATE Exam 

4. Gina Dykstra 

5. Whygo video conferencing 

6. NCS Pearson 

යාජ්ය   ාංවිධාන  

1. රංකහ ද්දුලිඵර භණ්ඩරඹ  (රං.ද්.භ.) 

2. අධයහඳන  සදඳහර්තස්පන්තු  

3. හරිභහර්ග සදඳහර්තස්පන්තු  

4. ජහතික සේ නහයක්ක 

සදඳහර්තස්පන්තු  

5. ංර්ධන සරොතරැයි භණ්ඩරඹ  

6. පර් ශභහද්ඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ   

7. න ංයක්ස සදඳහර්තස්පන්තු  

8. HDFC ඵළංකු  

9. ශ්රී  රංකහ භහන දීමික්ප සකොමින් 

බහ  

10. හරිභහර්ග සදඳහර්තස්පන්තු  

11. කෘෂිකර්භ අභහතයංලඹ   

12. නගය ළරසු්ප වහ  ජර ළඳයු්ප 

අභහතයංලඹ    

13. ද්සද්ල රැකිඹහ අභහතයංලඹ   

14. කඳුයට න ග්පභහන අභහතයංලඹ  

15. හරිභහර්ග වහ ජර ්පඳත් අභහතයංලඹ   

16. අධිකයස  අභහතයංලඹ    

17. තළඳළේ අභහතයංලඹ   

18. යහජය   ඳරිඳහරන වහ සසද්ල කටයුතු  

අභහතයංලඹ   

19. ජහතික නිහ ංර්ධන අධිකහරිඹ   

20. ජහතික පරදහයිතහ සේක්ප  කහර්ඹහරඹ  

21. ජහතික  ද්දයහ   ඳදනභ  

22. ශ්රී  රංකහ ද්සද්ල  රැකිඹහ  නියුක්ති 

කහර්ඹහංලඹ  

23. ශ්රී  රංකහ CERT/CC 

24. ශ්රී  රංකහ ංචහයක වහ  සවෝටේ 

කශභනහකයස ආඹතනඹ  

25. ශ්රී  රංකහ යහඹ අධිකහරිඹ  

26. ශ්රී  රංකහ සත් භණ්ඩරඹ  

27. ශ්රී  රංකහ යහජය   ජංනේසන්රු ංසථහ  

28. මිනින්සදෝරු සදඳහර්තස්පන්තු  

29. ශ්රී   රංකහ CERT 

පුද්ගලික ාංවිධාන  

1. British Council 

2. Aitken Spence PLC 

3. DMS 

4. CIMA - Sri Lanka 

5. Browns & Company PLC 

6. The Trip Square (Pvt) Ltd 
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4. පුහුණු   ැඩටවන්ර ආදාඹභ වා 

විඹදභ   

5. රිඹාකාරී ැරැකේුම ප්රගතිපඹ 

 

6. ැඩටවන් විේලේ අකථා  

ඳශාත් අධයාඳන  ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම වා ධාරිත්ා 

ාංර්ධන ැඩටවන් 

 

ඒ ඒ ඳශහත්ර සිසුන්සේ  ජඹග්රවස ර්ධනඹ 

කිරීභට  වළකිඹහ  රඵහසදමින් ගුරුරුන්, 

ද්දුවේඳතිරු ව ගුරු කශභනහකරුන් / 

ඳරිඳහරකයින් සත ගුසහත්භක පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ  ගරු 

පුහුණුකරුන්  / ගුරු අධයහඳඥ හයින් තදුයටත්  

ංර්ධනඹ කිරීස්ප අලයතහ දුයසථ ජසගනුභ 

භධයසථහනඹ ද්සින් එදී ෘත්තීඹ පීාඹ භග 

වඳුනහගන්නහ රදී.  

භාර්ගගත් විබාග  

ද්ද්ධ සේහරහභීන් සත භහර්ගගත ද්බහග 

ඳළළත්වීභ අතින් දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ 

සඳයමුසණ් සිටින අතය CIMA, ACCA, 

CASTLE, GATE ව  NEXTEC එභ 

සේහරහභීන්  අතය   සේ. දුයසථ ජසගනු්ප 

භධයසථහනඹ ද්සින් තභ  සේහරහභීන් සත 

ඳඹනු රඵන සුයක්ෂිත ද්බහග ඳරියඹ 

සවේතුසන් සේහරහභීන් ද්සින් තභ ද්බහග  

ඳළළත්වීභ වහ සඵසවද්න් සතෝයහගන්නහ 

ආඹතනඹකි දුයසථ ජසගනු්ප  භධයසථහනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රසිද්ධ ුමභන්ත්රණ   

2018 ය තුශදී දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ 

ද්සින් සඵොසවෝ ප්රසිද්ධ ්පභන්ත්රස  ඳත්හ 

ඇති අතය, ප්ර්පඳහදන කශභනහකයසඹ, ද්නඹ 

ඳරිඳහටීන්, සතොයතුරු තහක්ස ප්ර්පඳහදනඹ, 
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මරය  සයගුරහසි ව Advanced Excel ළනි 

භහතෘකහ ඹටසත් ඳත්න රද ්පභන්ත්රස  

එඹට ඇතුශත් සේ.  

ඳවත දළක්සන්සන් 2018 අසප්රේේ  භහඹ සතක් 

ඳත්න රද ප්රසිද්ධ ්පභන්ත්රස  පිිබඵ දත්ත 

සේ. 

 ජනහරි 29 ව 30 ඹන සදදින තුශ කහර්ඹ 

භණ්ඩර ද්නඹ ඳරිඳහටි පිිබඵ ඳත්න රද 

පුහුණු ළඩටවන  

අධිකයස අභහතයංලඹට අනුයුක්ත සේඹ 

කයන නිරධහරීන් 40 සදසනකු (භථ නිරධහරීන් 

ව වකහය සේක්පරු) වහ සභභ 

ළඩටවන ඳත්න  රදී  

 යහජය   සේසේ කහර්ඹ භණ්ඩර ද්නඹ 

ඳරිඳහටි පිිබඵ ප්රසිද්ධ ්පභන්ත්රසඹ - 

සඳඵයහරි 21 ව 22  

රංකහ ද්දුලි ඵර භණ්ඩරඹ, ද්සද්ල රැකිඹහ 

නියුක්ති කහර්ඹහංලඹ ව යජසේ ද්ලසසේක 

සදඳහර්තස්පන්තු ළනි යහජය   අංලසේ ද්ද්ධ 

ංද්ධහනර නිරධහරීන් 18 සදසනකු වහ 

සභභ ද්ෘත ළඩමුළු ඳත්න රදී.  

 සතොයතුරු තහක්ස බහණ්ඩ වහ සේහ 

ප්ර්පඳහදනඹ - සඳඵයහරි 27 ව 28  

යහජය   අංලසේ ංද්ධහන 12 කින් ඳළමිණි 

වබහගින්නන් 29 සදසනකු වහ සභභ 

්පභන්ත්රසඹ ඳත්න රදී.  

 Advance Excel පිිබඵ පුහුණු - 1 න 

කණ්ඩහඹභ - භහර්තු  29  

යහජය   ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස 

අභහතයංලඹට අනුයුක්ත සේඹ කයන 

කශභනහකයස වකහය නිරධහරීන් ව 

ංර්ධන නිරධහරීන් 25 සදසනකු වහ සභඹ 

ඳත්න රදී.   

 යහජය   අංලසේ මරය  සයගුරහසි - භහර්තු 22 

ව අසප්රේේ  09  

යහඹ අධිකහරිඹ, රංකහ ද්දුලි ඵර භණ්ඩරඹ ව 

හරිභහර්ග සදඳහර්තස්පන්තු ළනි යහජය   

අංලසේ ංද්ධහන 11කින් ඳළමිණි 29 සදසනකු 

වහ සභභ ්පභන්ත්රසඹ ඳත්න රදී.  

 ප්ර්පඳහදන ක්රිඹහඳරිඳහටීන් ව රංසු 

ක්රිඹහලිඹ  පිිබඵ පුහුණු ළඩටවන - 

අසප්රේේ  04 ව 06  

ජහතික ද්දයහ  ඳදනභට අනුයුක්ත සේඹ කයන 

ද්දයහත්භක නිරධහරීන් 25 සදසනකු වහ  සභඹ 

ඳත්න රද අතය සභභ ළඩටවසන් සදන 

අදිඹය සජයසා කශභනහකයස නිරධහරීන් වහ 

ජදිරිසේදී ඳළළත්සනු ඇත. 

 Advance Excel පිිබඵ පුහුණු - 1I 

කණ්ඩහඹභ - අසප්රේේ   26 

යහජය   ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයස 

අභහතයංලඹට අනුයුක්ත සේඹ කයන 

කශභනහකයස වකහය නිරධහරීන් ව 

ංර්ධන නිරධහරීන් 25 සදසනකු වහ සභඹ 

ඳත්න රදී.  
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ඵාගැනීේුම විබාගඹ  

ශ්රී  රංකහ ංචහයක වහ සවෝටේ කශභනහකයස 

ආඹතනඹ සනුසන් ඳත්න රද සභභ 

ද්බහගඹ වහ අසප්ක්කයින් 697 සදසනක් 

ජදිරිඳත් වව.  

විේලේ අකථා - ේගෝීයඹ ාංර්ධන 

ඉේගනුුම ජ්ාරේේ ආසිඹා ඳැසිෆික් කරාපීඹ 

වුන 2017 වා ත්කායකත්ඹ දැරීභ  

 

සගෝලීඹ ංර්ධන ජසගනු්ප ජහරසේ ආසිඹහ 

ඳළසිෆික් කරහපීඹ වමු වහ ත්කහයකත්ඹ 

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් දයන රද 

අතය “ජසගනුභ තුශ නභයශීලීතහ ප්රර්ධනඹ” 

ඹන භහතෘකහ ඹටසත් ඳත්න රද සභභ වමු 

වහ යටේ 6 ක හභහනේකයින් 15 සදසනක් 

වබහගී වව. 2017 භහර්තු 22 ව 23 ඹන සදදින 

තුශ සකොශම කිංසඵරි සවෝටරසේදී ඳළළත්වුණු 

සභභ වමුසේදී, පිරිනභනු රඵන න ළඩටවන් 

ව  මිශ්ර   රභ තුිබන් ළඩටවන් පිරිනළමීස්පදී 

බහද්තහ කශ වළකි න තහක්සඹ පිිබඵ 

හකච්ඡහ කිරීභට හභහනේකයින්ට වළකිඹහ 

රළබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDI ඳාර භග වේඹෝගීත්ඹ  

කරාපීඹ ාංර්ධනඹ ිළළිඵ කශ්ර   ඉේගනුුම 

ැඩටවන  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ සකොරිඹහසේ KDI 

ඳහර වයවහ කරහපීඹ ංර්ධනඹ පිිබඵ මිශ්ර   

ජසගනු්ප ළඩටවනක් හර්ථක අන්දමින් 

ඳළළත්වීභට භත් ද්ඹ. එභ ළඩටවනට 

වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස  7 ක් ව සකොරිඹහසේදී 

මුහුසට මුහුසරහ ඳළළත්වුණු පුහුණුක් 

ඇතුශත් ද්ඹ.  

අධයඹන  ාරිකා  

දුයසථ ජසගනු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් ආසිඹහ 

ඳළසිෆික් සගෝලීඹ ංර්ධන ජසගනු්ප ජහරඹට 

අනුඵද්ධ ආඹතනඹක් න KDI ඳහර, 

සජයසා යජසේ නිරධහරීන් සත සකොරිඹහසේ 

අධයඹන චහරිකහ වහ කටයුතු පිිබසඹර කිරීභ 

අයමුණු සකොට ශ්රී  රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ සත වඳුන්හ සදන රදී. ඒ අනු 

සජයසා යජසේ නිරධහරීන් 30 ක කණ්ඩහඹභක් 

සකොරිඹහසේ තිඹක අධයඹන චහරිකහකට 

වබහගි වී ගුසහත්භක ඵද්න් ජවශ ජහතයන්තය  

අත්දළකී්ප රඵහගත්ව.  
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දැක්භ 
 

 

ේභේවය 
 

“සුයක්ෂිත් ශ්රී රාංකාක් ” 

 

“ශ්රී රාංකා තුමශ කාබාවික ව භාන රිඹාකායකුම ේවේතුමේන් සිදුන්නා ව, ආඳදා 

ලින් ඇතිපන අහිත්කය ඵරඳෑුම පරදායී ේර ැශැක්වීභ ව අභ කිරීභ තුමළින් 

භතද්ධිභත් ව අභිභානත් ජ්න ජීවිත්ඹක් වා ඳවසුකුම ැඳයීභ” 
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අයුනණු  

 ජහතික ආඳදහ කශභනහකයස ප්රතිඳත්ති 

කස කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 පර් අනතුරු ඇඟවීස්ප ව ප්රචහයසඹ 

කිරීස්ප ඹහන්ත්රසඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 සිඹළු සථය වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

ළරසු්ප කස කිරීභ ව ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 ංර්ධන ළරසු්ප වහ ආඳදහ අදහන්ප 

අභ කිරීස්ප ක්රිඹහදහභඹන් අනුගත කිරීභ.  

 ංර්ධන ළරසු්ප ක්රිඹහලිඹ වහ ඵරඳෆ්ප 

තක්සේරුකයසඹ අනුගත කිරීභ.  

 ආඳදහ අදහනභ අභ කිරීස්ප ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුිබන් එභ ප්රසද්ල 

ආඳදහන්ට රක්වීභ අභ කිරීභ.  

 නහඹඹෆ්ප අදහන්ප තක්සේරුකයසඹ ව 

වතික නිකුත් කිරීභ.  

 ආඳදහලින් ද්ඳතට ඳත් වන් වහ වන 

ළඳයීභ.  

 ආඳදහ මලික ඳර්සේස ව ංර්ධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 ඳලසචහත් ආඳදහ පුනරුත්ථහඳන ව 

ප්රතිංසකයසඹ.  

 

අභිභත්ාර්ථ  
 

 ආඳදහ ලින් ජන ජීද්ත, සද්ඳර ව සේහ 

සුයක්ෂිත කිරීභ.(ළශළක්වීභ, අභ කිරීභ, 

සඳය සදහනභ, ඳර්සේස ව ප්රර්ධනඹ). 

 ප්රතයසථ භහජඹක් උසදහ ප්රජහ 

සුයක්ෂිතබහඹ තවවුරු කිරීභ (පර් අනතුරු 

ඇඟවීභ, වදිසි සභසවයු්ප, මුදහ ගළනී්ප වහ 

වන සේහ). 

 ඳලසචහත් ආඳදහ අභ කිරීස්ප ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඳවසුක්ප ළඳයීභ 

(ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ, 

පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ප්රතිංසකයසඹ).  

 

අභාත්යාාංලඹ ේත් ඳැරී ඇතිප කාර්ඹඹන්  

(අංක 1933/13 – 2015 ළප්තළ්පඵර් භ 21 න 

දිනළති ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී 

ජනයජසේ අති ද්සලේ ගළට් නිසේදනඹ අනු)  

 ආඳදහ කශභහනහකයස ද්ඹට ව ඊට අදහශ 

සදඳහර්තස්පන්තු වහ යසථහපිත 

ආඹතනඹන්දී ද්ඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති ්පඳහදනඹ කිරීභ, 

ඳසු ද්ඳය්ප කිරීභ, ව ඇගළයීභ  

 සහබහද්ක ද්ඳත් වහ මිනිස ක්රිඹහකහයක්ප 

නිහ ඇතින ද්ඳත් ලිදීේ කිරීභ, ප්රතිචහය 

දළක්වීභ, ප්රතිහධනඹ වහ වන ළරසීස්ප 

ක්රිඹහකහයක්ප ්පඵන්ධීකයසඹ වහ 

කශභනහකයසඹ  

 ජහතික ප්රතිඳත්ති භත ඳදන්ප ව ජහතික 

යන කශභනහකයස ළරළසභ වහ ජහතික 

වදිසි අසථහ සභසවයු්ප ළරළසභ ළකසීභ  

 යන ලිදීේ කයලීභ, ප්රතිචහය දළක්වීභ ව 

ප්රතිහධනඹ පිිබඵ ද්සද්ශීඹ ආධහය 

යහඳෘති  ආය්පබ කිරීභ වහ 

්පඵන්ධීකයසඹ 

 ජවත කහර්ඹබහයඹන් නිසි සේරහට 

ක්රිඹහත්භක වීභ වතික කයගළනීභ පිණි 

අභහතයහංල, යහජය ආඹතන වහ 

නිසඹෝනේතහඹතන, පුද්ගලික ආඹතන, 

සද්ශීඹ වහ ද්සද්ශීඹ යහජය සනොන ංද්ධහන 

භඟ ්පඵන්ධීකයසඹ  

 ඳහරිරික අදහන්පරට බසයොත්තු දිඹ වළකි 

තහක්ණික ප්රමිතිඹකින් යුත් නිහ තළනීභ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ  

 නිහ වහ ජදිකිරී්ප ඹන අංල වහ සඹෝගය 

තහක්සඹට අදහශ ඳර්සේස වහ ංර්ධන 

කටයුතු දිරි ගළන්වීභ  

 කහරගුස ද්දයහත්භක මීක්ස වහ 

ඳර්සේස සිදු කිරීභ  
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 සහබහද්ක යන සඳයයී්ප කිරීභ වහ ඒ 

පිිබඵ අදහශ අංල දළනුත් කිරීභ  

 සහබහද්ක යන ව මිනිහ ද්සින් 

සිදුකයනු රඵන යන පිිබඵ දළනුත් 

කිරීස්ප ළඩටවන් ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ  

 සහබහද්ක යන ව මිනිහ ද්සින් සිදු 

කයනු රඵන යනරදී ගරහ ගළනීස්ප 

සභසවයු්ප ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 ජහතයන්තය භහනුෂීඹ වන සේහ 

ළඩටවන් ්පඵන්ධිකයසඹ  
 

විේලේ යාඳතතිප වා ැඩටවන් - ආඳදා 

කශභනාකයණ කාර්ඹාධනඹ ේදැුමඵර් 

31 දිනට  

 සතොයතුරු කශභනහකයසඹ ජවශ නළංවීභ 

තුිබන් ශ්රී රංකහසේ තියහය ංර්ධන 

ප්රහවඹ තුශට සගෝලීඹ ඳහරිරික වහ ආඳදහ 

අදහනභ කශභනහකයස එකඟතහඹන් 

අනුගත කිරීස්ප යහඳෘතිඹ  

 

සතොයතුරු කශභනහකයසඹ ජවශනළංවීභ තුිබන් 

ශ්රී රංකහසේ තියය ංර්ධන ප්රහවඹ තුශට 

සගෝලීඹ ඳහරිරික වහ ආඳදහ අධහනභ 

කශභනහකයස එකඟතහඹන් අනුගත කිරිස්ප 

යහඳෘතිඹ 2017 ර්සේදී ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලඹ ද්සින් ආය්පබ 

කයන රද අතය  2018 ර්සේ බක්සතෝ්පඵර් භ 

අන් කිරීභට ළරළසු්ප කය ඇත. සභභ 

යහඳෘතිඹ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක කිරීභ දවහ 

වදුනහගත් ක්රිඹහකහයක්ප සඵොසවොභඹක් ස්ප 

නද්ට අන් කය ඇති අතය ජතිරි ඇති 

ක්රිඹහකහයක්ප  යහඳෘතිඹ අන් වීභට ප්රථභ 

නිභ කිරීභට ළරළසු්ප කය ඇත. සභභ ය තුශදි 

ක්රිඹහත්භක කයන රද ක්රිඹහකහයක්පදී  ප්රගතිඹ 

ඳවතින් දළක්සේ. 

 ආඳදහ ව ඳහරිරික දත්ත තීයස ගළනීස්ප 

කහර්ඹඹ වහ බහද්තහ කිරිස්ප ළදගත්කභ 

පිිබඵ ග්පඳව ව ඵදුේර දිස්රීක්කර 

භවජනතහ, යහජය නිශධහරින්, සද්ලඳහරන 

අධිකහරිඹ, සුළු වහ භධයභ ඳරිභහසසේ 

යහඳහරිකයින් වහ පුත්ඳත් වහ ද්ද් යුත් 

භහධයසේදීන්  දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

භහරහක් ඳත්න රදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ඵදු්ර ැලිභඩ භව ජ්නත්ා දත්ත් බාවිත්ේේ 
ැදගත්කභ ිළළිඵද දැනුත් කිරීභ 

 

 
යාඳතතිපඹ ආයුමබ කිරීේුම ැඩටවන 

      

 

ඵදු්ර ැලිභඩ භව ජ්නත්ා දත්ත් බාවිත්ේේ 

ැදගත්කභ ිළළිඵද දැනුත් කිරීභ 
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 දත්ත පිිබඵද දත්ත (Meta data) ඇතුරත් 

සේ අඩද්ඹක් ඳහර්ලකහය ආඹතන 

්පඵන්ධ කයමින් කස සමින් ඳතින 

අතය එඹ අන් අදිඹසර් ඳතී. 

 ඵදුේර දිස්රීකසේ යහජය ආඹතන අතසර් 

දත්ත හුභහරු කිරිස්පදී ඇතින ගළටළු 

වදුනහසගන ඇති අතය එභ ගළටළු 

නියකහයසඹ කිරීභ වහ අලය දළනුත් 

කිරිස්ප ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 දත්ත පිිබඵද දත්ත ඇතුශත් කයමින් 

කස කයනු රඵන සේ අඩද්ඹ දත්ත 
ගඵඩහ ඹහත්කහලීන කිරීභ වහ 

ඳහර්ලකහය ආඹතන වහ අලය 

ඳරිගසක වහ අසනකුත් උඳහංග මිරදී 

සගන ආඹතන තිසතුනක් (33) අතසර් 

සඵදහ වරින රදී. 
 ඵදුේර, යත්නපුය, ග්පඳව ව භහතසේ 

දිස්රීක්කර සතෝයහගත් ඳහේ ර ශමුන් 

වහ ප්රලසස ද්චහයහත්භක ළඩටවනක් 

ආධයහඳන අභහතයහංල භග එක් 

ංද්ධහනඹ කයන රද අතය එදී දිස්රීක් 

භට්ටස්ප තයග  2018 ළප්තළ්පඵර් භ  15 

න දින ඳත්න රදී .දිස්රීක් ජඹග්රවකඹන් 

භග අන් භව තයගඹ බක්සතෝ්පඵර් 

භදී ආඳදහ කරභනහකයස අභහතයහංල 

ශ්රනහගහයසේදී ඳත්න රදී. 

ආඳදහ කශභනහකයසඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ 

ඳවත වන් පිඹයඹන් ද අනුගභනඹ කයන 

රදී.  

 හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ කස කය 

2018.05.18 සනි දින  ඳහර්ලිස්පන්තු 

සත ජදිරිඳත් කයන රද අතය, 2018.05.28 

සනි දින  එඹ තියය ංර්ධන වහ ඳරිය 

ව සහබහද්ක ්පඳත් පිිබඵ ආංශික 

කහයක බහ සත සඹොමු කිරීභට කටයුතු 

කයන රදී. 

 යහජය  ආසඹෝජන ළරළසභ (2018-2021)  

කස කය ජහතික අඹළඹ සදඳහර්තස්පන්තු 

සත ජදිරිඳත් කිරීභ. 

 2019  ර්සේ  ක්රිඹහත්භක කිරීභට  සඹෝනේත 

යහඳෘති 16 ක් ජහතික රභ්පඳහදන 

සදඳහර්තස්පන්තු සත සඹොමු කයන රදී. 

එඹ ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ 

ඹටසත් යහඳෘති 07 ක් ද, ජහතික 

සගොඩනළඟිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ ඹටසත් 

යහඳෘති 07 ක් ද, කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තු භඟින් යහඳෘති 01 ක් ද 

ජහතික ආඳදහ වනසේහ භධයසථහනඹ 

ඹටසත් යහඳෘති 01 ක් ද ලසඹනි.  

 සභභ ය වහ භහසික ප්රගති භහසරෝචන 

රැසවී්ප 04ක්  ස්ප න ද්ට ඳත්හ ඇත. 

 ජනහධිඳති සේක්ප කහර්ඹහරසඹන් ජේලී්ප 

කයන රද  අඳ අභහතයහංලසේ යහඳෘතිර 

ප්රගතිඹ සදන කහර්තු දවහ කස කය 

සඹොමු කයන රදී. 

 යහඳෘති කශභනහකයස වහ අධීක්ස 

සදඳහර්තස්පන්තු සතින්  ජේලී්ප කයන 

රද  අඳ අභහතයහංලසේ යහඳෘතිර ප්රගතිඹ 

සදන කහර්තු දවහ එභ ආඹතනඹ සත 

රඵහ දී ඇත. 

 භව ඵළංකු භගින් හර්ෂික ජේලී්ප කයන 

රද සතොයතුරු කස කය එභ හර්ෂික 

හර්තහ එභ ආඹතනඹ සත රඵහ දී ඇත. 

 ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ උතුරු 

නළසගනදීය ඳශහත් ංර්ධන අංලසඹන් 

ජේලී්ප කයන රද උතුරු නළසගනදීය 2015-

2018 යර ක්රිඹහත්භක යහඳෘතිර 

සතොයතුරු එභ ආඹතනඹට රඵහ දීභ. 
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පුහුණු වා ධාරිත්ා ර්ධනඹ  

ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංල සේක 

නිරධහරි භණ්ඩරසේ පුහුණු වහ ධහරිතහ ර්ධන 

ළඩටවන් ඹටසත් භහණ්ඩලික නිරධහරින් 

සදසදසනකු වහ ඩිප්සරෝභහ වතික 

ඳහාභහරහන් වහ සඹොමු කයන රද අතය  

සසු නිරධහරින් 33න් සදසදසනකු වහ 

සකටිකහලීන සද්ශීඹ පුහුණු අසථහ රඵහ සදන 

රදී. 

2018 ය තුශදී නිශධහරින් 10 සදසනකු 

ද්සද්ශීඹ භළු වහ වබහගි වු අතය 

ජහතයන්තය ්පස්පරන වහ ්පභන්ත්රස වහ 

නිරධහරින් 13න් සදසනකු පුහුණු ළඩටවන් 

වහ නිශධහරින් 8 සදසනකුද ලසඹන් වබහගි 

කයහ ඇත.  

2018.12.31 දින න ද්ට අභහතය භණ්ඩර 

ංසද්ල 24 ක් ව අභහතය භණ්ඩර ටවන් 

02ක් අභහතය භණ්ඩර කහර්ඹහරඹ සත සඹොමු 

කය ඇති අතය ජන් ංසද්ල 18ක් වහද ටවන් 

02 ක වහද අභහතය භණ්ඩර තීයසඹ රළබී 

ඇත.  

ආඳදා කශභනාකයණඹ වා ව නනතිපක ව 

ආඹත්නික යාුන ප්රතිපකථාඳනඹ ව විඵර 

ගැන්වීභ 

ආඳදහ කශභනහකයසඹ වහ ව ධනතික ව 

ආඹතනික යහමු ප්රතිසථහඳනඹ ව ද්ඵර 

ගළන්වීභ ඹටසත් ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ ව ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනසේ ක්රිඹහලීන් ඒකහඵද්ධ කය ආඳදහ 

කරභනහකයස අභහතයහංලසේ ද්ඹ සීභහ 

ඹටසත් ඳතින ුවඹක් ඇති කිරීභ වහ අදහශ 

අහන හර්තහ Uni Consultancy ආඹතනඹ 

ද්සින් ජදිරිඳත් කය ඇති අතය ,එදී ඳතින 

අඩුඳහඩු ්පඵන්ධසඹන් එභ ආඹතන දළනුත් 

සකොට ඇත .සභභ ර්ඹ තුශ ඊට අදහශ එක් 

රැසවී්ප හයඹක් ඳභසක් ඳත්හ ඇත. 

භවජ්න ඉ්ීයුම ව ේත්ොයතුමරු දැනගැනීේුම 

ඳනත්ට අදාශ 2018.01.01 සිට 2018.12.31 

දක්ා ප්රගතිපඹ  

 “ජනඳතිට කිඹන්න” ද්දුත් භවජන 

ඳළමිණිලි සේහ භගින් 2018.01.01 සිට 

2018.12.31 දක්හ ඳළමිණිලි 1189 ක් රළබී ඇති 

අතය එභ ඳළමිණිලි ජදිරි කටයුතු දවහ 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් ඳතින ආඹතන සත 

ඳවත ඳරිදි සඹොමු කය ඇත.  

 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ -1046 

ආඳදහ කශභනහකයස භධ් ඹසථහනඹ       -   79 

ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ- 60 

කහරගුස ද්දයහ සදඳහර්තස්පන්තු            - 04 

 

 2016 අාංක 12 දයණ ේත්ොයතුමරු 

දැනගැනීේුම ඳනත් 

 

2016 අංක 12 දයස සතොයතුරු දළනගළනීස්ප 

ඳනත ඹටසත් අභහතයහංලඹ සත සතොයතුරු 

ජේලී්ප 19 ක් රළබී ඇති අතය ඒ අතරින් ස්ප න 

ද්ට සතොයතුරු ජේලී්ප 15 ක් දවහ පිිබතුරු රඵහ 

දී ඇත. අසනක් ජේලී්ප දවහ පිිබතුරු රඵහ දීභට 

අලය කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී. 

 සද්ලගුණික ද්ඳර්ඹහ පිිබඵ එක්ත් 

ජහතීන්සේ යහමුගත ්පමුතිඹ  

 

සද්ලගුණික ද්ඳර්ඹහ පිිබඵ ඳළරිස ගිද්සුභ 

වහ සද්ශීඹ උඳහඹභහර්ගික ්පමුතිඹ (සගෝලීඹ     

උණුසුභ අභ කිරීභ වහ සද්ශීඹ 

දහඹකත්ඹ) සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ පිිබඵ 

එක්ත් ජහතින්සේ යහමුගත ්පමුතිඹ 

(United Nations Framework Convention 

on Climate Change - UNFCCC) භඟින්, 

එදී 21 න ළසිසේදී (COP21) ජදිරිඳත් 
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කයන රද, ඳළරිස ගිද්සුස්ප ඳහර්ලකරුකු 

න ශ්රී රංකහ 2016 අසප්රේේ භ 22 දින 

එක්ත් ජහතින්සේ මරසථහනසේදී  අත්න් 

තඵන රදී. 

 

එභ ගිද්සුභට අනුකර, ශ්රී රංකහ ද්සින් ද, 

සගෝලීඹ සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ අභ කිරීභ 

වහ ජහතිකභඹ නිර්සඹ කයන රද 

දහඹකත්ඹන් (Nationally Determined 

Contributions - NDCs) ඹටසත් අඳ 

අභහතයහංලඹට ඳළරී ඇත්සත් අරහබ ව  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වහනි (Loss and Damages) පිිබඵ 

උඳහඹභහර්ගික ප්රතිඳත්ති වහ ළරසු්ප කස 

කිරීභටත්, ඊට අනුකර අදහශ දහඹකත් 

වඳුනහගළනීභත්ඹ. ඒ අනු, අරහබ වහ වහනි 

්පඵන්ධ ඳසුගිඹ ය 10 ක දත්ත වහ 

සතොයතුරු භත භත කස කයන රද 

ආන්තික කහරගුණික තත්ත් අසථහ 

(Extreme Weather Events) 64 කට අදහර 

සතොයතුරු ඳහර්ලකහය ආඹතන සත රඵහ 

දී ඇති අතය ඒ තුිබන් අරහබ වහ වහනි 

්පඵන්ධ සතොයතුරු රැස කයමින් ඳති.  
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# සිද්ධිඹ දිකත්රික්කඹ දිනඹ දින 

4කට 

ප්රථභ 

දින 

3කට 

ප්රථභ 

දින 

2කට 

ප්රථභ 

දිනකට 

ප්රථභ 

සිද්ධිඹ 

වු දින 

  99 

ප්රතිපලත්කඹ 

97ප්රතිපලත්කඹ 95 

ප්රතිපලත්කඹ 
  

1 කඳු කඩහළටීභ අ්පඳහය 2000/11/18 0 0 38.1 200.6 76.2   94.556 63.43 49.05 

2 කඳු කඩහළටීභ භඩකරපු 2000/11/19 1 26.6 95.9 76.2 34.9   101.17 75.44 61.5 

3 ගංතුය භඩකරපු 2002/11/05 0 70.5 3.1 0 0   101.17 75.44 61.5 

4 ගංතුය භඩකරපු 2002/12/16 22.5 21.7 43.9 26.7 104   132.635 80.026 64.455 

5 ගංතුය ව්පඵන්සතොට 2003/05/17 0 1 0 28.2 51.7   35.428 22.307 15.445 

6 ගංතුය භහතය 2003/05/17 5.7 3.3 1.5 2 74.5   68.897 46 33.72 

7 ගංතුය යත්නපුය 2003/05/17 8.6 8 0.9 99.6 345.2   117.107 81.331 63.745 

8 ගංතුය යත්නපුය 2003/05/17 8.6 8 0.9 99.6 345.2   117.107 81.331 63.745 

9 ගංතුය යත්නපුය 2003/05/19 0.9 99.6 345.2 0.8 0   117.107 81.331 63.745 

10 ගංතුය යත්නපුය 2003/05/20 99.6 345.2 0.8 0 0   117.107 81.331 63.745 

11 ගංතුය ඹහඳනඹ 2004/10/28 12.2 27.1 34.3 41.1 65.7   72.076 52.091 41.085 

12 ගංතුය භඩකරපු 2004/12/10 0 7.7 14.6 3.2 66.7   132.635 80.026 64.455 

13 ගංතුය අ්පඳහය 2005/01/06 0 0 85.8 0 0   127.02 74.083 47.6 

14 ගංතුය භඩකරපු 2005/11/21 0 4.7 63.2 41.3 3.6   101.17 75.44 61.5 

15 ගංතුය සකොශම 2005/11/21 0 0 5.7 270.1 49   126.392 68.62 53.5 

16 ගංතුය සකොශම 2005/11/22 0 5.7 270.1 49 0.1   126.392 68.62 53.5 

17 ගංතුය ග්පඳව 2005/11/22 0 0 4.9 186 24.8   78.996 59.104 46.97 

18 ගංතුය ඹහඳනඹ 2005/12/09 1.5 0 0 1.7 52.3   104.293 65.457 46.785 

19 ගංතුය ඹහඳනඹ 2005/12/10 0 0 1.7 52.3 187.9   104.293 65.457 46.785 

20 ගංතුය භවනුය 2006/11/18 0.1 49.9 0.5 53.2 52.3   74.658 57.792 46.2 
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21 ගංතුය භවනුය 2006/11/18 49.9 0.5 53.2 52.3 11.7   74.658 57.792 46.2 

22 ගංතුය ව්පඵන්සතොට 2007/01/10 0 0 0 21.6 34.4   43.43 22.22 11.65 

23 ගංතුය නුයඑිබඹ 2007/01/11 0.2 9.6 24.8 77.6 48.4   58.85 30.33 22.65 

24 ගංතුය නුයඑිබඹ 2007/01/12 9.6 24.8 77.6 48.4 13.1   58.85 30.33 22.65 

25 ගංතුය අ්පඳහය 2007/01/14 45.7 26.6 47.5 4.8 1   127.02 74.083 47.6 

26 ගංතුය සකොශම 2007/05/04 1 121.8 111.3 131.6 0   113.301 75.735 54.215 

27 ගංතුය සකොශම 2007/05/05 121.8 111.3 131.6 0 0.8   113.301 75.735 54.215 

28 ගංතුය නුයඑිබඹ 2007/06/25 50.4 19.2 0.2 0.4 0   54.391 42.594 31.1 

29 ගංතුය භඩකරපු 2007/12/14 2 0 65.5 16.7 0.3   132.635 80.026 64.455 

30 ගංතුය භඩකරපු 2007/12/23 39.1 27.6 17.4 61.6 81.7   132.635 80.026 64.455 

31 ගංතුය ඹහඳනඹ 2007/12/23 0.7 69.5 0 0 0   104.293 65.457 46.785 

32 ගංතුය අ්පඳහය 2007/12/27 3.8 0 0 0 0   109.665 77.79 65.22 

33 ගංතුය අ්පඳහය 2008/03/12 50 30 14 38.6 36.8   40.6 30.5 19.5 

34 ගංතුය ඵදුේර 2008/03/13 24 12.5 0.2 64.1 51.2   53.566 32.707 22.29 

35 ගංතුය භඩකරපු 2008/03/19 100.8 46.6 60.1 1.3 0.5   57.422 26.691 14.935 

36 ගංතුය ඹහඳනඹ 2008/03/26 37.4 0.2 0.4 0 0   29.991 20.389 7.755 

37 ගංතුය සකොශම 2008/04/28 19.4 2.4 50.6 13.1 0.5   81.9 53.9 42.1 

38 ගංතුය කළුතය 2008/05/31 13 8.1 7.1 28.2 42.5   83.5 37.5 28.2 

39 ගංතුය කළුතය 2008/06/01 8.1 7.1 28.2 42.5 47.1   60.145 38.044 27.945 

40 ගංතුය කළුතය 2008/06/02 7.1 28.2 42.5 47.1 9   60.145 38.044 27.945 

41 ගංතුය භඩකරපු 2009/12/14 104.6 0.1 27 0.8 241.7   132.635 80.026 64.455 

42 ගංතුය ගහේර 2010/05/05 0 0.9 2 12.5 194.4   114.899 62.463 46.825 
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43 ගංතුය ග්පඳව 2010/05/16 11.4 99.5 36.6 0 283   114.57 79.696 45.245 

44 ගංතුය ගහේර 2010/05/17 23.3 68.9 22.2 16 282.8   114.899 62.463 46.825 

45 ගංතුය ගහේර 2010/05/18 68.9 22.2 16 282.8 54.8   114.899 62.463 46.825 

46 ගංතුය කිලිසනොච්ිතඹ 2010/11/27     70.3 10.9 75.3         

47 ගංතුය ඹහඳනඹ 2010/12/04 36.7 4.4 69.5 43.4 35.2   104.293 65.457 46.785 

48 ගංතුය අනුයහධපුයඹ 2011/01/09 8.3 5.3 0.5 27.5 25.5   48 28.31 20.9 

49 ගංතුය භඩකරපු 2011/01/09 12.6 19.7 28.4 312.2 85.3   96.76 67.79 49.3 

50 ගංතුය භහතසේ 2011/01/09 1.6 2.7 4.5 92.2 82.4         

51 ගංතුය වුනිඹහ 2012/10/21 5.5 0.2 11.6 39.5 0.1   77.417 49.323 36.375 

52 ගංතුය ඹහඳනඹ 2012/10/30 21.1 12.8 41 51.4 81.8   72.076 52.091 41.085 

53 ගංතුය වුනිඹහ 2012/10/31 26.4 100.9 88.2 22.8 20.4   77.417 49.323 36.375 

54 ගංතුය භහතසේ 2012/12/18 40 72 128 192 1.6         

55 ගංතුය භහතසේ 2012/12/18 40 72 128 192 1.6         

56 ගංතුය අ්පඳහය 2013/01/25 0 0 45.7 307.3 30.4   127.02 74.083 47.6 

57 ගංතුය ගහේර 2014/06/02 9 9.9 20.4 56.7 21.9   57.166 38.385 29.385 

58 ගංතුය ග්පඳව 2014/06/02 3.2 0 0 245.8 179.2   67.832 42.287 33.3 

59 ගංතුය කළුතය 2014/06/02 4.7 1.3 7 146 48.4   60.145 38.044 27.945 

60 නහඹඹෆ්ප ඵදුේර 2014/10/29 0 34.5 22.5 38.8 3   69.604 47.963 38 

61 නහඹඹෆ්ප භඩකරපු 2014/12/21 22.4 2.9 147.8 142.7 65.4   132.635 80.026 64.455 

62 නහඹඹෆ්ප සඳොසරොන්නරු 2014/12/21 88.7 2.5 148.5 209.9 88.4         

63 නහඹඹෆ්ප ගහේර 2015/09/29 45.1 10.9 76.1 108.1 30.6   78.344 44.885 32.97 

64 නහඹඹෆ්ප ඹහඳනඹ 2015/11/15 2.7 5.9 73.1 166.3 126.1   128.339 71.71 58.61 
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වදිසි සූදානභ ිළළිඵ ත්ාක්ිවක වාඹ - 

ේරෝක ආවාය ැඩටවන 

2016 බක්සතෝඵර් භ අත්න් තඵන රද පුළුේ 

ගිද්සුභ ඹටසත්,  හරිභහර්ග, ජර ්පඳත් වහ 

ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංලඹ වහ එක්ත් 

ජහතීන්සේ සරෝක ආවහය ළඩටවන එක් 

2018 ය වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභක්  

කසකයන රද අතය හර්ථක ක්රිඹහත්භක 

කයමින් ඳතී. ක්රිඹහකහරී ළරළසභ  ජරක්ක ගත 

වී ඇත්සත් ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ළරසුභ 

දියුණුකිරීභ, ්පභත සභසවයු්ප ඳටිඳහටිඹ 

ංර්ධනඹ කිරීභ, ප්රහසද්ශිඹ භට්ටමින් ්පභත 

සභසවයු්ප ක්රිඹහභහර්ග ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 

තහක්ණික වඹ රඵහදීභ, වන නිරධහරින් 

පුහුණු කිරීභ, ජී දත්ත සතොයතුරු නිරීක්ස 

ඳද්ධතිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඵරඳෆභට රක්ද්ඹ 

වළකි වහ ඵරඳෆභ අසඵෝධකය ගළනීභ වහ 

තහක්ණික වඹ රඵහදීභ සකසයදීඹ. 

ර්තභහනසේ, වදිසි ළරසු්ප 

සභසවයු්පකයසඹට අදහශ ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලඹ සත වඹ 

රඵහදීස්ප ප්රධහන ඳහර්ලකරුසකු සර සරෝක 

ආවහය  ළඩටවන භගින් ඒකහඵද්ධ 

යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භක  කයමින් ඳතින අතය 

සේසා වදිසි නිරධහරිසඹකු වහ  ආඳදහ ප්රතිචහය 

ද්සලේඥ හයසඹකු ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ සත අනුයුක්ත කය ඇත. 

ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ළරසු්ප කමිටුක් 

සථහඳනඹ කය, උඳසද්ලනඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

සිදුකයන රද අතය ජහතික කශභනහකයස 

ක්රිඹහලිඹක්, ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ඳද්ධතිඹ 

තුශට ඇතුරත් කයමින් ජහතික වදිසි සභසවයු්ප 

ළරසුභ ක්රිඹහත්භක  කිරීභ වහ අතිසර්ක 

සභර්ප වඳුනහසගන ඇත. ස්ප න ද්ට 

ංසලෝධිත ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ළරසුභ එදී 

අහන අදිඹසර් ඳතින අතය ්පභත 

සභසවයු්ප ක්රිඹහභහර්ග ළඩි දියුණු කිරීභ,ළරසු්ප 

කය තිබීභ වහ සභභ ළරසුභ ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

සඳයහුරු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක  කිරීභට 

2018 ය අහන කහර්තුසේදී ළරසු්ප කය 

ඇත. 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ වහ 

්පභත සේගත් වහනි තක්සේරු කයන සභරභ 

වදුන්හදී  2017 ගං තුය කහරඹ තුශදී 

ඳරීක්හට රක් කය   ක්සේත්ර තවවුරු කිරී්ප 

්පපර්ස කය ඇත. සභඹ ආඳදහකදී සිදුව 

අලයතහ වහ නිහ  වහනි තක්සේරු කිරීභට 

සඹොදහගත වළකි ළදගත් සභරභක් නු ඇත. 

ඳතින නිඹඟ තත්ත්ඹ භඟ අභහතයහංලඹ 

ද්සින් නිඹඟ වහනි තක්සේරුකයසඹ සිදුකිරීභ 

වහ සරෝක ආවහය ංද්ධහනසේ වඹ ජේරහ 

සිටි අතය නිඹඟ වහනි තක්සේරු ්පපර්සකය 

ඇත. ජී දත්ත සතොයතුරු නිරීක්ස ඳද්ධතිඹ 

වදිසි සභසවයු්ප භධයසථහනඹ ළඩිදියුණු සකොට 

සථහඳනඹ කය ඇති අතය ආඳදහ සථහනසේ සිට 

ංසථහපිත සතොයතුරු රඵහ ගළනීභ වහ 

කහරගුස ද්දයහ සදඳහර්තස්පන්තු භග 

ළඩිදියුණු කිරීභ  ක්රිඹහත්භක සේ. තීයස ගළනීස්ප 

රභසේදඹ ඩහත් සවොිනන් ඒකහඵද්ධ කිරීභ 

වහ අභහතයහංලසේ සේක්පයඹහසේ 

නහඹකත්සඹන් තහක්ණික කමිටුක් සථහපිත 

කය ඇත.  

අද්නිලසිතතතහ ළරසු්පකයසඹ ජහතික වන 

සේහ භධයසථහනඹ සත වදුන්හ දී එදී 

සතළනි අදිඹය සර  2018 ඊහනදිග 

සභෝ්ප ර්හ ජරක්ක කයගනිමින් 

ක්රිඹහත්භක සමින් ඳතී. සරෝක ආවහය 

ංද්ධහනසේ තහක්ණික ද්සලේඥ හයින් 

ද්සින් ජහතික වන සේහ භධයසථහනඹ වහ 

එක් දිසත්රික්ක 17 ක වන සේහ 

නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩමුළු 6ක් 

ඳත්න රදී.



93 
 

 

ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්යාාංලඹ 

 2018 ේදැුමඵර් භ 31 දිනට මූරය වා ේබෞතිපක ප්රගතිපඹ 

   

  

    

ැඹ විඹ විකත්යඹ ප්රතිපඳාදනඹ 
ේඳය භාඹ අග න 

විට විඹදභ 

ේදැුමඵර් භ විඹදභ 
ේදැුමඵර් භ 31 දිනට ුනළු 

විඹදභ 
ඉතිපරි ප්රතිපඳාදන 

ේදැුමඵර් 

31 දිනට 

මූරය 

ප්රගතිපඹ()  

ේදැුමඵර් 31 

දිනට ේබෞතිපක 

ප්රගතිපඹ()  

1 2 3 4 5 6 = 4+5 7 = 3-6     

මූරධන 

විඹදුම 

අභහතය 

කහර්ඹහරඹ 

106-01-01-2001 
සගොඩනළඟිලි  ව ජදිකිරී්ප ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

       1,800,000.00            443,716.00       638,547.42         1,082,263.42         717,736.58  60.13 60.13 

106-01-01-2002 
ඹන්ත්ර  ව උඳකයස  ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

          100,000.00  0.00      100,000.00            100,000.00  0.00 100.00 100.00 

106-01-01-2003 හවන ළඩි දියුණු කිරීභ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ        2,500,000.00         2,259,043.25       140,876.67         2,399,919.92         100,080.08  96.00 96.00 

106-01-01-2102 ගෘව බහසඩ වහ කහර්ඹහලීඹ අත්ඳත්කය ගළනීභ        2,000,000.00         1,996,904.60  0.00        1,996,904.60             3,095.40  99.85 99.85 

106-01-01-2103 ඹන්ත්ර  ව උඳකයස අත්ඳත් කයගළනීභ        2,000,000.00              92,600.00       686,000.00            778,600.00      1,221,400.00  38.93 38.93 

            8,400,000.00   4,792,263.85  1,565,424.09  6,357,687.94  2,042,312.06  75.69 75.69 

ඳරිඳහරන වහ 
ආඹතනික 
සේහ 

106-01-02-2001 
සගොඩනළඟිලි  ව ජදිකිරී්ප ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

          500,000.00            412,787.54         63,632.00            476,419.54           23,580.46  95.28 95.28 

106-01-02-2002 
ඹන්ත්ර  ව උඳකයස ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

          300,000.00            163,890.00       136,110.00            300,000.00  0.00 100.00 100.00 

106-01-02-2003 හවන ළඩි දියුණු කිරීභ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ           500,000.00            462,169.15         33,048.00            495,217.15             4,782.85  99.04 99.04 

106-01-02-2102 ගෘව බහසඩ වහ කහර්ඹහලීඹ අත්ඳත්කය ගළනීභ        1,000,000.00            543,597.05       325,558.50            869,155.55         130,844.45  86.92 86.92 

106-01-02-2103 ඹන්ත්ර  ව උඳකයස අත්ඳත් කයගළනීභ        1,800,000.00            737,100.00    1,039,470.00         1,776,570.00           23,430.00  98.70 98.70 

106-01-02-2401 කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු        1,300,000.00            955,356.50       336,475.00         1,291,831.50             8,168.50  99.37 99.37 

106-01-02- 6-2202 
ජහතික සබහද්ක ආඳදහ යක්සහයසඹ වහ 
යක්ස හරිකඹ සගවීභ 

   500,000,000.00     500,000,000.00  0.00    500,000,000.00  0.00 100.00 100.00 

106-01-02-7-2509 සනත්      42,000,000.00         3,000,000.00  0.00        3,000,000.00    39,000,000.00  7.14 7.14 

     547,400,000.00   506,274,900.24    1,934,293.50     508,209,193.74  39,190,806.26  92.84 92.84 
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වැඳින්වීභ 

 

යහජය ඳරිඳහරන  වහ ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංල ද්ඹ ඳථඹ ඹටසත් ඳත්නහ 

ඳළයණිතභ ආඹතනඹන කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තුසදී මරහය්පබඹ පිිබඵ 

ළරකීස්පදී මුලින්භ සභයට තුර ද්ධිභත් 

කහරගුස ද්දයහ නිරීක්ස කටයුතු සිදු කිරීභ 

1867 සර්දී මිනින්සදෝරු සදඳහර්තස්පන්තු 

ඹටසත් ආය්පබ ද්ඹ. ඳසු 1909 දී කහරගුස 

ද්දයහත්භක කටයුතු වහ සකොශම 

නිරීක්සහගහයඹ නමින් සනභ අංලඹක්  

ර්තභහන කහරගුස ද්දයහ සදඳහර්තස්පන්තු 

ඳරිශ්රඹ තුර පිදීටුවීභ සිදු ද්ඹ. කහරගුණික ව 

සද්ලගුණික සේහ රඵහදීස්ප මලික අයමුස 

ඇති එභ සකොශම නිරීක්සහගහයඹ 1948 

සර්දී සහධින සදඳහර්තස්පන්තුක් ඵට ඳත් 

කයන රදි. ර්තභහනඹ න ද්ට කහරගුස ද්දයහ 

ව සද්ලගුස ද්දයහ ආශ්රිත සේහ ළඳයීස්ප 

යජසේ යසථහපිත ආඹතනඹ ලසඹන් 

කහරගුස ද්දයහ සදඳහර්ත ස්පන්තු කටයුතු 

කයයි. කහරගුස යන ව සුනහමි පිිබඵ 

පර් අනතුරු ඇඟවී්ප වහ ඵරඹ රත් ජහතික 

ආඹතනඹ නුසේද කහරගුස 

ද්දයහසදඳහර්තස්පන්තුයි. 

දැක්භ 

 

ශ්රී රංකහ තුර කහරගුසඹ ව සද්ලගුසඹ 

පිිබඵ සේහන් ඳඹන ද්ශිසාතභ බුද්ධි 

භධයසථහනඹ ලසඹන් ඳළතීභ. 

ේභේවය 

 

ජහතික ශුබ සිද්ධිඹට ව අන්තර්ජහතික ප්රමිතීන්ට 

අනුකර සමින් යහජය ආඹතන රට, 

සඳෞද්ගලික අංලසේ ආඹතන රට ව 

භවජනඹහට කහරගුස ද්දයහ, ගුන් කහරගුස 

ද්දයහ, මුද්ර කහරගුස ද්දයහ, ජර කහරගුස 

ද්දයහ, කෘෂි කහරගුස ද්දයහ, සද්ලගුස ද්දයහ 

ව තහයකහ ද්දයහ පිිබඵ සේහන් ළඳයීභ. 

අභිභත්ාර්ථ 

 

 නිකුත් කයනු රඵන කහරගුස, සද්ලගුස 

දත්තඹන්සේ වහ සතොයතුරු ර 

නියදයතහඹ වළකි උඳරිභඹට ශඟහ කිරීභ 

භඟින් දත්ත/ අනහළකි බහද්තසේ 

පරතහඹ ළඩි දියුණු කිරීභ ව දත්ත/ 

අනහළකි නිකුත් කිරීස්ප වහ පර් අනතුරු 

ඇඟවී්ප සිදු කිරීස්ප පර් කහර ඳයහඹ වළකි 

උඳරිභඹට ශඟහකයවීභ භඟින්, සිදු වීභට ජඩ 

ඇති ආඳදහන් සේ ඵරඳෆභ අභ කිරීභට 

දහඹක වීභ. 

 

 භහජ - ආර්ථික වහ ංර්ධන ක්රිඹහන් 

දවහ ඳහදක කයගනු පිණි ජේලු්ප කයනු 

රඵන ද්ද්ධහකහයසේ සකටිකහලීන වහ දීර්ඝ 

කහලීන දත්ත ව අනහළකි සිඹේරභ රඵහ 

දිඹ වළකි භට්ටභට සදඳහර්තස්පන්තුසේ 

ධහරිතහ ජවශ නළංවීභ භඟින් භහජ - 

ආර්ථික ංර්ධන කහර්ඹඹන් පරදහයී ව 

සේගත් සිදුකිරීභට දහඹකවීභ. 

 

 කහරගුස ද්ඳර්ඹහඹන් සකසයදී 

ජනතහසේ ංසේදීතහඹ ළඩිදියුණු න 

ඳරිදි දළනු්පත් කිරී්ප ව කහරගුස 

ද්දයහත්භක සතොයතුරු රඵහ ගළනීභ වහ පර් 

දළනු්පත්වී්ප රඵහ ගත වළකි ආකහයඹ 

පිිබඵ ජනතහසේ දළනු්පත්බහඹ වහ 

අධහනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ භඟින් 

සබහද්ක ආඳදහන්සගන් ආයක්හ ව 

සුයක්ෂිතබහඹක් ජනතහට රඵහ දීභ. 

 

 

 



95 
 

ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම භගින් ැඳේඹන 

ේේාන් 

 

 භවජනතහ, කෘෂිකහර්මික, ඵරලක්ති, 

ධීය, නහද්ක, යක්ස ව උනන්දුක් 

දක්න අසනකුත් ක්සේත්රඹන් වහ 

කහරගුස ද්දයහත්භක ව සද්ලගුස 

ද්දයහත්භක සේහ ළඳයීභ. 

 අඹවඳත් කහරගුස තත්ත්ඹන් පිශඵ 

(සුිබ සුශං, තද ළසි, අකුණු ගළසී්ප, තද සුශං 

ඇතුළු) ව සුනහමි පිශඵ දළනු්පත් 

කිරීභ. 

 ගුන් සේහන්ට අදහශ කහරගුස ද්දයහ 

සේහ ළඳයීභ 

 සද්ලගුස ද්දයහත්භක දත්ත ඳහදක 

ඳත්හසගන ඹහභ. 

 ජහතික ංර්ධනඹට ව ඳර්සේස 

කටයුතු වහ කහරගුස ද්දයහත්භක ව 

සද්ලගුස ද්දයහත්භක සේහ ව දත්ත 

ළඳයීභ. 

 කහරගුස ද්දයහ, සද්ලගුස ද්දයහ, 

සද්ලගුණික සනසක්ප ව ආශ්රිත ද්ඹඹන් 

පිිබඵ අධයඹන ව ඳර්සේස රට 

උනන්දු කයවීභ. 

 කහරගුසඹ, සද්ලගුසඹ ව සද්ලගුණික 

සනසක්ප ඹන සත්භහන්ට අදහශ 

ක්සේත්රඹන්දී භවජනතහ දළනු්පත් කිරීස්ප 

ළඩටවන් ංද්ධහනඹ කිරීභ ව ඒහට 

දහඹක වීභ. 

 ඳහළේ සිසුන්, ප්රතිඳත්ති ්පඳහදකයින් ව 

තීයස ගන්නන් ඇතුළු උනන්දුක් දක්න 

කණ්ඩහඹ්ප වහ නිඹභ කයන රද 

සත්භහන්ට අදහශ ක්සේත්රඹන්දී 

අධයහඳනික, පුහුණු ළඩ ටවන් ව 

ළඩමුළු ංද්ධහනඹ කිරීභ. 

 ප්රදර්ලන බහණ්ඩ ව ්පඳත් දහඹකයින් 

ළඳයීසභන් ප්රදර්ලන වහ දහඹක වීභ. 

 ජේලී්ප භත ද්සලේෂිත කහරගුස ද්දයහත්භක 

ව සද්ලගුස ද්දයහත්භක සේහ ළඳයීභ. 

 සීමිත තහයකහ ද්දයහත්භක (දීරු, ඳු, 

ග්රවසරෝක ව උද්ප) ව සබෞමික 

චු්පබකත්ඹ ආශ්රිත සේහ ළඳයීභ. 

 

2018 ජ්නාරි 01 සිට 2018 ේදැුමඵර් 31 

දක්ා ේදඳාර්ත්ේුමන්තුමේහි මූරය ප්රගතිපඹ 

 

පුනයහර්තන ද්ඹද්ප සර රුපිඹේ මිලිඹන 

292.80 ක් ද, ප්රහේධන ත්ක්ප පුනරුත්ථහඳනඹ 

වහ ංර්ධනඹ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 355.00 

ක් ද ලසඹන් රුපිඹේ මිලිඹන 647.80 ක 

මුදරක් 2018 ර්ඹ වහ සදඳහර්තස්පන්තු 

සනුසන් සන් කයන රද අතය සභභ මුදලින් 

රුපිඹේ මිලිඹන  360.77 ක මුදරක් 2018 

සදළ්පඵර් 31 නද්ට ළඹ වී ඇත. 

ේදඳාර්ේත්ුමන්තුම භගින් උඳඹා ගන්නා රද 

ආදාඹුම 

ආදාඹුම භාර්ගඹ 2018 

 

දත්ත් නිකුත් කිරීභ 

 

7,341,167.83 

 

අේනකුත් 

 

406,795.00 

 

එකතුම 

 

7,747,962.83 
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ාංර්ධන යාඳතතිපන් හි ප්රගතිපඹ 

 

ැඹ 

විඹඹ 

 

ැඹ විකත්යඹ 

 

ඉටු කයන රද කාර්ඹඹන් 

 

2018 ේන් කය 

ඇතිප ුනදර රු. 

කලිඹන 

 

 

2018 ේදැුමඵර් 31 

දිනට විඹදභ රු. 

කලිඹන 

 

 

2001 

 
සගොඩනළගිලි වහ ජදිකිරී්ප 
ළඩිදියුණු කිරීභ  
 

 
ප්රධහන කහර්ඹහරයීඹ සගොඩනළගිලි අළුත්ළඩිඹහ  
පිට ඳරහත් කහර්ඹහර අළුත්ළඩිඹහ  
 

 
12.20 

 
8.87 

 

15 - 

2509 

 

කාරගුණ විදයා 

ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම 

ැඩිදියුණු කිරීභ 
(අඹළඹ සඹෝජනහ අංක 
53) 
 

 
ඳවත කහර්ඹඹන් වහ අලය මුලික කටයුතු 
ආය්පබ කය ඇත. 

 කහරගුස ආකෘති (Weather Modeling) 
නිර්භහසඹ කිරීභ වහ ඳරිගසක 
ර්යඹක් (Computer Server) මිරදී 
ගළනීභ 
 

 
200.00 

 
2.20 

 

ජ්ාතිපක කාරගුණ විදයා භධයකථානඹ භගින් 

ඳඹන රද ේේාන් 

 

කහරගුස ද්දයහ දත්ත නළත පිිබසඹශ කය 

ද්ලසසේසඹ කිරීභ, කහරගුස ද්දයහ අනහළකි 

නිකුත් කිරීභ ව ්පසප්රේසඹ, සුනහමි ව 

කහරගුස යන ්පඵන්ධ ජහතික පර් 

අනතුරු දළනු්පදීස්ප භධයසථහනඹ සර ක්රිඹහ 

කිරීභ ප්රමු  කයගත් ජහතික කහරගුස ද්දයහ 

භධයසථහනසඹදී 2018 සදළ්පඵර් 31 දක්හ 

ර්සේ ප්රගතිඹ ඳවත ඳරිදිසේ. 

 

 

 

 

විවිධ ඳාර්ලඹන් වා දැනුුමත් කිරීේුම 

ැඩටවන් ඳැැත්වීභ  

 

කහරගුසඹ, කහරගුස ද්දයහත්භක යන 

ව සඳය සදහන්ප වීභ පිිබඵ භවජනතහ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

දළනු්පත් කිරීභ කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තු භගින් සිදු කයනු රඵන 

ප්රධහන කහර්ඹඹකි.  සදඳහර්තස්පන්තු භඟින් 

ඵහදීය ආඹතන ජේලුභ ඹටසත් වහ 

නළයඹිභට ඳළමිසසන්නන්  දළනු්පත් කයනු 

රළසේ. ඒ අනු 2018  සර්දී දළනු්පත් 

කිරී ස්ප ළඩ ටවන් ංද්ධහනඹ ව එභ 

ළඩටවන්රට වබහගි වීභ පිිබඵ 

ප්රගතිඹ ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

දැනුත් කිරීේුම ැඩටවන් 

රභ ේව්දඹ ැඩටවන් 

ාං යා 

ඳැකණී 

ාං යා 

ඵාහිය ආඹත්න 

ඉ්ුවභ ඹටේත් 

312 32402 

නැයඹිභට 

ඳැකේණන්නන් වා 

36 683 

 
 

අනු 

අාංකඹ 

ජ්ාතිපක කාරගුණ විදයා 

භධයකථානඹ විසින් ඳඹන 

රද  ේේාන් 

2018 

ේදැුමඵර් 

31 දක්ා 

1 ජනභහධය සත ඳඹන රද 
කහරගුස අනහළකි ං යහ 

1,095 

2 ගුන් වමුදහ සත  රඵහ දුන් 
අනහළකි ගසන 

365 

3 කහරගුස  අනතුරු ඇගවී්ප 258 

4 ධීය වහ නහද්ක කටයුතු වහ 
ඳඹන රද අනහළකි ං යහ 

(සඳෞද්ගලික අංල රට සදනු    

රළබ අනහළකි ද ඇතුළු ) 

4,033 

5 ප්රතිචහය දක්හ ඇති දුයකථන 
ද්භසු්ප ප්රභහසඹ 

13,150 
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ඝෘජු සභසවයුභ ඹටසත් ඳහළේ කණ්ඩහඹ්ප 281 

ක් වහ  උස අධයහඳන ආඹතන 19 ක ළඩ 

ටවන් ඳත්හ ඇත. එසභන්භ ඵහදීය ආඹතන 

ජේලුභ ඹටසත් කණ්ඩහඹ්ප 312 ද ආයක්ක 

අංල වහ ත්රිද්ධ වමුදහ කණ්ඩහඹ්ප 12 ක් ද 

2018.12.31 දක්හ ළඩ ටවන් ඳත්හ ඇත. 

ජන් රළබු අදහඹභ රු 53,420.00 සේ. 

 

අකුණු න්නාඹක ඳද්ධතිප ිළළිඵ 

ත්ාක්ිවක උඳේදක ැඳයීභ 

 

2018 ර්සේදි යහජය ආඹතන 40 ක්ද අර්ධ 

යහජය ආඹතන 05ක් ද අකුණු න්නහඹක ඳද්ධති 

පිිබඵ දළනුත් කිරිභ සිදුකයන රදි.එසභන්භ 

අකුණු ආයක්ස ඳද්ධති පිිබඵ ද්සතය 

හර්තහ පිරිද්තය ව පුරු (B.O.Q) ජංනේසන්රු 

ඇසතස්පන්තු කස කයන රදි. 

 

ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම භගින් නිරධාරින් වා 

පුහුණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ  

 

ේද්ශීඹ පුහුණු / විබාග - 2018.01.01 දින සිට 

2018.12.31 දින දක්ා      

 

ඵහදීය ආඹතනඹන් භගින් ඳත්න රද පුහුණු 

ඳහාභහරහ වහ වබහගී ව නිරධහරින් 45 

සදසනක්ද සදඳහර්තස්පන්තු භගින් නිරධහරින්  

සනුසන් ඳත්න රද ශ්රි රංකහ තහක්ස 

සේසේ කහරගුස ද්දයහ නිරීක්ක (පුහුණු 

සශ්රේණිඹ) තනතුයට ඵහ ගන්නහ රද නක 

නිරධහරින්  වහ ඳළළත්වු නයහඹහත්භක වහ 

ප්රහසඹෝගික පුහුණු වහ නිරධහරින් 23ක්ද 

ජසරක්සටොනික තහක්සඹ පිිබඵ පුහුණ 

ඳහාභහරහ වහ නිරධහරින් 30ක් යහජය බහහ 

සදභශ ද්ඹඹ අධයඹන පුහුණු ඳහාභහරහ වහ 

නිරධහරින් 29ක්ද වබහගිවී පුහුණු රඵහසගන 

ඇත. මීට අභතය කහර්ඹක්භතහ කඩජ්ප 

ඳරීක්ස (1 අදිඹය) ඹටසත් ද්ද්ධ සශ්රේණිරට 

අදහර නිරධහරින් 39 සදසනකු සඳනී සිටින රදී. 

 

ඳර්ේේණ කටයුතුමර ප්රගතිපඹ 

 

2018 ර්ේේදී ඳර්ේේණ ව ාංර්ධන 

අාංලඹ ව ේද්ලගුණ විඳර්ඹා අධයඹන 

ේක්න්ද්රඹ භගින් සිදු කයන රද ඳර්ේේණ  

ඳවත් දවන් ක්ේේත්රඹන් ඔකේේ ඳර්ේේණ ව 

ාංර්ධන කටයුතුම සිදු කයන රදී  

 ශ්රී රංකහසේ ර්හඳතන පුසයෝකතනඹ දවහ 

ඩහත් උිතත සද්ලගුස ආකෘතිඹ සොඹහ 

ගළනීභ දවහ සගෝලීඹ සද්ලගුණික ආකෘති 

12 ක් බහද්තසඹන් ශ්රී රංකහසේ නිරීක්ෂිත 

ර්හඳතන තයහඳනඹ. 

 සතෝයහගත් ර්හඳතන භධයසථහන 

කිදීඳඹක නිඹං තත්ත්ඹන් සකසයදී 

එේනිසනෝ දක්ෂිස සදෝරනඹ(El-Nino 

Southern Oscillation - ENSO), 

එේනිසනෝ දක්ෂිස සදෝරන 

සභොසඩොකි(ENSO Modoki ) තත්ත්ඹ  

ව ජන්දිඹන් හගය ද්වීධ්රළඹ(Indian 

Ocean Dipole) ඹන ංසිද්ධීන්සේ ඵරඳෆභ 

Standardized Precipitation Index 

බහද්තසඹන් අධයඹනඹ.  

 ශ්රී රංකහසේ භහසික ර්හඳතනඹ දවහ 

ජන්දිඹන් හගය ද්වීධ්රළඹ(Indian Ocean 

Dipole- IOD) දී ඵරඳෆභ අධයඹනඹ. 

 GLD360 දත්ත බහද්තසඹන් 2015 ව 2016 

ඹන ර්ඹන්දී අන්තර් සභෝ්ප ෘතු 2තුර  

අකුණු තත්ත්ඹන් ඇතිවී්ප පිිබඵ භළඩන් 

ජුලිඹන් සදෝරනසේ ඵරඳෆභ අධයඹනඹ.  

 භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය අභහතයහංලඹ 

භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන “Updating 

Climate Change Vulnerability 

Assessment and Piloting Climate Risk 
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Screening for Mainstreaming Climate 

Change Adaptation into National 

Development Activities” යහඳෘතිඹ 

ඹටසත් අනහගතසේදී ඇතිද්ඹ වළකි 

සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහඹන්ට අනු අනතුයට 

බහජනඹ ද්ඹ වළකි(Risk  ව අනතුයට 

බහජනඹ වීස්ප අදහනභ) (Vulnerability) 

පිිබඵ ශ්රී රංකහට අදහර සිතිඹ්ප 

නිර්භහසඹ කිරීසභදීරහ සරෝක කහරගුස 

ද්දයහ ංගභග භගින් සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ 

වදුනහගළනීභ දවහ කස කය ඇති 

දර්ලක )ආන්තික සද්ලගුස දර්ලක (

උඳසඹෝගී ක  ,   (නිරීක්ෂිත දත්ත Observed 

Data   (යක්සේපිත දත්තප් ) Projected Data) 

බහද්තහ කය අදහර දර්ලක ගසනඹ කිරීභ 

භගින් සිතිඹ්ප නිර්භහසඹ කිරීභ. 

 එක්ත් ජහතීන්සේ සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ 

පිිබඵ මුච්ිතත යහමු භගින් ඳත්නු 

රඵන 3 න ජහතික න්නිසේදනඹ(3rd 

National Communication ) දවහ අනහගත 

සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහඹන්ට අන අනතුයට 

සගොදුරු ද්ඹ වළකි (Risk) ව අනතුයට 

බහජනඹ වීස්ප අදහනභ (Vulnerability) 

පිිබඵ සිතිඹ්ප නිර්භහසඹ කිරීභ දවහ 

අනහගත සද්ලගුස පුසයෝකතන දත්තඹන් 

ෘතුභඹ ව හර්ෂික සර දත්ත කස 

කිරීභ ව භෘදුකහංග බහද්තසඹන් ඳසුගිඹ 

අවුරුදු 30ක ශ්රී රංකහසේ නිරීක්ෂිත දත්ත  

ද්ලසසේසඹ කය ආන්තික තත්ත්ඹන් 

ඇතිවීභ පිිබඵ දත්ත හර්තහක් කස 

කිරීභ.  

  2018 ළප්තළ්පඵර් භ මුද්රසඹ කිරීභට 

නිඹමිත කහරගුස ද්දයහ ඳර්සේස 

ජර්නරසේ 3 න සළුභ වහ ඳවත 

වන් භහතෘකහ ඹටසත් ඳර්සේස ඳත්රිකහ 

නිර්භහසඹ. 

o ශ්රී රංකහ වහ ං යහනභඹ 

ආකහයඹට ඩවුන්සසක්ේ කයන රද 

NEX NASA  දත්ත ව ගතිකභඹ 

ආකහයඹට ඩවුන්සසක්ේ කයන රද 

CORDEX දත්ත ංන්දනඹ.  

o  ශ්රී රංකහසේ ෘතුභඹ වහ හර්ෂික 

ර්හඳතනඹ දවහ ඵහු ආකෘති 

ංයුක්ත සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ 

පුසයෝකතන  

o එේනිසනෝ දක්ෂිස සදෝරනඹ(El-

Nino Southern Oscillation - 

ENSO) ව  එේනිසනෝ දක්ෂිස 

සදෝරන සභොසඩොකි (ENSO 

Modoki )ආන්තික තත්ත් ඹටසත් 

ශ්රී රංකහසේ ර්හඳතනඹ 

ආකෘතිකයසඹ ව එභ ආන්තික 

තත්ත්ඹන්දී ඵරඳළ්ප 

ද්ලසසේසඹ 

o නිරිත දිග සභෝ්ප ර්හඳතනඹ 

වහ සඳය ර්සේ ඳළළති 

එේනිසනෝ දක්ෂිස සදෝරනසඹදී 

ඵරඳෆභ.  

o 2015 සදන අන්තර්සභෝ්ප 

ර්හඳතනඹ සකසයදී එේනිසනෝ, 

ධනහත්භක ජන්දිඹන් හගය 

ද්වීධ්රළඹ ව භළඩන් ජුලිඹන් 

සදෝරනඹ ඹන ංසිද්ධීන්දී 

ඒකහඵද්ධ ඵරඳෆභ.  

 RIMES ආඹතනඹ භගින් ළඩිදියුණු 

කයන රද අනහගත පුසයෝකතන 

දත්ත බහද්තහ කය කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තුසේ සද්ලගුස ද්දයහ 

අධයඹන සක්න්ද්රඹ භග 

වසඹෝගී අසනකුත් ආඹතන 

භගින් සිදු කයනු රඵන ඳර්සේස 

කටයුතු ඳවත ඳරිදි සේ. 
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ඳර්ේේණ ව ාංර්ධන අාංලඹ ව ේද්ලගුණ 

විඳර්ඹා අධයඹන ේක්න්ද්රඹ භගින් සිදු කයනු 

රඵන නිත්ය යාජ්කාරී 

 නිඹං තත්ත්ඹ නිරීක්ස ඳත්රිකහ - 

Standardized Precipitation Index 

බහද්තසඹන් නිඹං තත්ත් නිරීක්සඹ ව 

සිතිඹ්පගත කිරීභ .භහසික ර්හඳතන දත්ත 

බහද්තසඹන් පිිබසලින්  භහ 1,2,3,4,5,6,9 

ව 12 ඹන කහර යහමු දවහ නිඹං තත්ත් 

නිරීක්සඹ කය එභ කහර යහමු දවහ නිඹං 

තත්ත් සිතිඹ්ප ගත කිරීභ.  

 CPT, FOCUS, ITACS භෘදුකහංග ව 

සගෝලීඹ සද්ලගුස ආකෘති සිතිඹ්ප 

බහද්තසඹන් භහසික ව ධත්රයිභහසික 

ර්හඳතන වහ උසසත් අනහළකි 

නිර්භහසඹ.  

 කහරගුණික භධයසථහනඹන්දී නිරීක්ෂිත 

කහරගුණික දත්ත බහද්තසඹන් භහසික 

ර්හඳතන අනහළකි තයහඳනඹ කිරීභ  
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ජ්ාතිපක කාරගුණ විදයා භධයකථානේඹන් සිදු 

කයන රද ඳර්ේේණ 

 ශ්රි රංකහ තුර ගිගුරු්ප දීත ළසි ර්ධනඹ 

ද්භ දවහ අලය හයුසගෝලීඹ 

අසථහයීතහඹන් නිර්සඹ කිරීභට උඳසඹෝගී 

කයගන්නහ හයුසගෝලීඹ තහඳගතික දර්ලක 

එන්ප K -දර්ලකඹ (K index), එවු්ප 

දර්ලකඹ (Lifted index) ව ංවනඹ 
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සගනදිඹ වළකි ද්බ ලක්තිඹ (Convective 

Availability Potential Energy-CAPE)ඹන 

දර්ලකඹන්සේ වළසිරීභ පිිබඵද අධයඹනඹ. .  

කතෂි කාරගුණ අාංලේඹන් සිදු කයන රද 

ඳර්ේේණ  

 

 ප්රතිඳහඹන මරධර්භඹ (Regression 

Method)බහද්තසඹන් ශ්රී රංකහසේ 

කහරගුණික ඳයහමිතීන් වහ 

හසපීකයසඹ අතය මීකයසඹක් 

නිර්භහස 

 

කාරගුණ විදයාත්භක කටයුතුම ැඩි දියුණු 

කිරීභ 

 

 කහරගුස ඳර්සේස වහ නිමිතිකයස 

ඳරිගසක ආදර්ලසේ (Weather 

Research and Forecasting 

Model) රඹහකහරිත්ඹ  දවහ 

ජඳහනසේ සුකුඵහ ද්ලස ද්දයහරසේ 

ආචහර්ඹඹ කුහකහ භවතහ ද්සින් 

කහරගුස ද්දයහඥ හයින් දවහ  සද්ලන 

භහරහක් ඳළළත්ව අතය ඒ දවහ 

ප්රතිඳත්ති අධයන ආඹතනඹ අනුග්රවඹ 

දක්න රද අතය RIMES 

ආඹතනසඹන් ප්රසඹෝගික පුහුණු ළසිඹක් 

ඳත්න රදී. WRF ශ්රී රංකහ වහ  

ළඩි දියුණු කිරීභ වහ එදිසනදහ 

නිමිතිකයස සභසවයු්ප කටයුතු වහ 

ප්රතිපර අධයඹනඹ ව දියුණු කිරීභද  

සිදුසමින් ඳතී. 

 සුනහමි සතොයතුරු රඵහ ගළනීභ වහ 

කශහපීඹ ව අන්තර් ජහතික සුනහමි 

අනතුරු ඇඟවීස්ප භධයසථහන භග 

්පඵන්ධතහ ළඩි දියුණු කය ගළනීභට 

කටයුතු කයන රද අතය දළනට 

ජන්දිඹහසේ ජහතික හගය සතොයතුරු 

භධයසථහනඹ (INCOIS), 

ජන්දුනීසිඹහසේ කහරගුස, සද්ලගුස ව 

භ සබෞතික ද්දයහ ආඹතනඹ (BMKG), 

බසසේලිඹහසේ සුනහමි අනතුරු ඇඟවී්ප 

භධයසථහනඹ (JATWC) ව 

තහයිරන්තසේ කරහපීඹ ඒකහඵද්ධ 

ඵහුද්ධ යන අනතුරු ඇඟවීස්ප 

ඳද්ධතිඹ (RIMES), ජඳහන ව 

ඳළසිෆික් සුනහමි අනතුරු ඇඟවී්ප 

භධයසථහන භග, සදඳහර්තස්පන්තු 

සුනහමි අනතුරු ඇඟවීස්ප භධයසථහනඹ 

්පඵන්ධතහ තත්කහලින ඳත්හ සගන 

ඹයි.  

 RIMES ආඹතනඹ භග එක් 16 න 

තහට ංද්ධහනඹ කයන රද සභෝ්ප 

කතිකහත (Monsoon Forum) සභභ 

සර් අසප්රේේ 28 දින සදඳහර්තස්පන්තු 

ශ්රසහගහයසේ ඳත්න රදි. 

 Green climate Fund ආධහය ඹටසත් 

කහරගුස ද්දයහඥ හයින් දවහ Geo 

Information System(GIS) පිිබඵද 

පුහුණු දින 10ක පුහුස ළසිඹක් 

ඳත්න රදී. 

 කහරගුස ද්දයහ නිරධහරීන් දවහ  

ජසරසට්රෝනික්  පුහුණු ඳහාභහරහ 

සනොකඩහ ඳත්හසගන ඹන රදී. 
 

ඉදිරි ැරසුුම 

 

 න්තතික අධයහඳන  පුහුණු ඹටසත් 

කහරගුස ද්දයහ/තහක්ස සේහ 

නිරධහරීන්සේ තහක්ස වළකිඹහ  

ර්ධනඹ 

 ආඳදහ අධහන්ප රදී ව පරදහයීතහ  

ජවශ නළංවීභ දවහ කහරගුස 

සතොයතුරු බහද්තහ කිරීභ අයමුණු සකොට 

අදහර ඳහර්ල භඟ ංහද මුලු 
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සවත් සභෝ්ප කතිකහත ළඩටවන 

න්තතික ඳළළත්වීභ. 

 ගගන කහරගුස ද්දයහත්භක කටයුතු 

දවහ අන්තර් ජහතික ප්රමිතිඹට 

අනුකරනසේ තත්ත් කරභනහකයන 

ප්රමිතීන් කස කිරීභ දවහ නිරධහරින් 

පුහුණු කිරීස්ප සදන අදිඹය ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 

 Weather Research and Forecasting” 

ළනි ගනිතභඹ ආකෘති ව අසනකුත් 

අදහර භහතෘකහ ඹටසත් ඳර්සේස 

තදුයටත් සිදු කිරිභ. 

 සදඳහර්තස්පන්තු නවීකයසඹ කිරීභ 

වහ ජදිරිඳත් කය ඇති යහඳෘති 

සඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 JICA ආධහය ඹටසත් සඳොතුද්ේ වහ 

පුත්තරභ ඹන ප්රසද්ල ර සඩොප්රර් 

සර්ඩහර් ඹන්ත්ර 02ක් ද් කිරීස්ප කටයුතු 

ආය්පබ කිරීභ. 

 ජර ගළලී්ප වහ නහඹ ඹහ්ප ලින් සිදු න 

ජීද්ත අනතුරු අභ කිරීභ දවහ  

ර්හඳතන Real time observation 

network සථහපිත කිරිස්ප කටයුතු සිදු 

කයමින් ඳති.  

 සඳෞද්ගලික අංලඹ භඟ එකතු වී 

සද්ලගුස ද්ඳර්ඹහ පිිබඵ ඳර්සේස 

ළඩි දියුණු කිරීභට කටයුතු කිරිභ. 

 සනත් ජහතයන්තය ආඹතන භඟ 

එකතු වී නිරීක්ස ජහරඹ ළඩි දියුණු 

කිරීභ. 

 කහරගුස වහ සද්ලගුස ඳර්සේස සිදු 

කිරීභ ළඩි දියුණු කිරිභ දවහ 

සදඳහර්තස්පන්තු නිරධහරීන් උනන්දු 

කිරිභ. 

 සදඳහර්තස්පන්තුසේ සේ අඩද්ඹ ළඩි 

දුයටත් ඩහ පරදහයි සර ළඩි දියුණු 

කිරිභ 

 Mobile App එකක් (ජංගභ සඹඳුභ) 

වඳුන්හ දිභ. 

 මුද්ර නිරික්ස ජහරඹක් සථහපිත කය 

නහද්ක ව ධීය අනහළකිකයස ළඩි 

දියුණු කිරිභ. 

 Green climate Fund ආධහය ඹටසත් 

කහරගුස ද්දයහඥ හයින් සදන 

කණ්ඩහඹභ දවහ Geo Information 

System (GIS) පිිබඵද පුහුණු දින 

10ක පුහුස ළසිඹක් දවහ කටයුතු 

කස සකසයමින් ඳතී. 

 අදහර කහරගුස ද්දයහඥ හයින්ට LINUX 

පිිබඵද ඳහාභහරහක් වළදෆරීභට කටයුතු 

කස සකසයමින් ඳතී. 

 සරෝක ඵළංකු අධහය ඹටසත් අනහළකි 

කයසඹ ළඩි දියුණු කයලීස්ප 

අයමුසසන් පුහුණු ළසිඹක්  MET 

Norway /ECMWF ංද්ධනඹ කයමින් 

ඳතී.  

 සරෝක ඵළංකු අධහය ඹටසත් CRIP 2 

ඹටසත් කහරගුස ද්දයහ 

සදඳහර්තස්පන්තු නවීකයසඹ කිරීභ 

දවහ හකච්ජහ සකසයමින් ඳතී. 

 NWP අංලඹ භගින් සකසයන ගණිතභඹ 

අනහළකි ව ඒ පිිබඵද ඳර්සේස 

කටයුතු ඩහ ඳරදහයි සර කිරීභට 

server ඳරිගනකඹක් මිරදී ගළනීභට මිර 

ගසන් කළද්්ප සකසයමින් ඳතී.  

 ජවර හයුසගෝලීඹ නිරීක්ස දවහ න 

වයිඩ්රජන් නිඳළයු්ප (Hydrogen 

generator) මිරදී ගළනීභට මුලික 

කටයුතු සකසයමින් ඳතී. 
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වැඳින්වීභ 

 

ශ්රී රංකහසේ ආඳදහ කශභනහකයසඹ වහන 

ප්රධහනතභ ආඹතනඹ ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනඹ සේ. අදහශ සිඹලුභ 

ඳහර්ලකරුන්සේ වසඹෝගඹ ඇති ආඳදහ 

අභ කිරීභ වහ ජහතික ව ප්රහසද්ශීඹ භට්ටස්ප 

ළඩටවන් ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ  ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීස්ප ගකීභ ඳළරී ඇත්සත් සභභ 

ආඹතනඹ සතඹ. 

 

යන කශභනහකයසඹ වහන ජහතික 

බහ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක ආඹතනඹ සර, 2005 

අංක 13 දයන      ශ්රී රංකහ යන 

කශභනහකයස ඳනසතදී 13න ගන්තිඹ 

ප්රකහය සභභ ආඹතනඹ පිදීටුන රදි. ජහතික 

ප්රතිඳත්ති ළරසුස්ප ව රසභෝඳහයික 

භගසඳන්වීභ රඵහදීභ පිිබඵ කහර්ඹඹ ජහතික 

බහ සත ඳළරී ඇති අතය, ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලඹ ද්සින් ව ඒ වහ 

භගසඳන්වීභ රඵහ දීභ සිදු කයනු රළසේ. ප්රතිචහය 

භත ඳදන්ප ඹහන්ත්රසසඹන් ඵළවළය ප්රගහමි 

ප්රසේලඹක් රඵහගළනීභ උසදහ ප්රතිඳත්තිභඹ 

ද්තළන්වීභක් වහ සඹොමුසමින් ශ්රී රංකහසේ 

යන කශභනහකයසඹ ්පපුර්සසඹන්භ 

ආයසඹ කයන යන අදහන්ප අඩු කිරීස්ප 

ළඩටවන් වහන කහර්ඹ යහමුක් ඵට 

2005 අංක 13 දයන සභභ ඳනත ඳත්ද්ඹ. 

 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනසේ ප්රධහන 

කහර්ඹඹක් නුසේ ආඳදහ අභ කිරීභ, සඳය 

සදහන්ප ළරසු්ප ළකසීභ, භවජන දළනුත් 

කිරී්ප, අදහනභට රක් ඇති ජනතහ සත 

පර් අනතුරු ඇඟවී්ප නිකුත් කිරීභ, වදිසි 

අසථහ සභසවයු්ප කටයුතු ව අනිකුත් ප්රධහන 

ආඹතන වහ එක් වන ව ඳලසචහත් යන 

කටයුතු ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ සේ. ප්රහසද්ශීඹ 

භට්ටස්ප යන අදහන්ප තත්ත් අඩු කිරීස්ප 

කටයුතු සිඹලුභ දිසත්රික්ක තුශ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ දිසත්රික් යන කශභනහකයස 

්පඵන්ධීකයස ඒකක පිදීටුහ ඇත. 

 

දැක්භ 
 
ශ්රී රංකහසේ සුයක්ෂිත ප්රජහක් සථහපිත කිරීභ 
තුිබන් තියහය ංර්ධනඹ ශඟහ කය ගළනීභ. 
 
 

ේභේවය 
 
සහබහද්ක, තහක්ණික ව මිනිස ක්රිඹහකහයක්ප 

නිහ ඇතින  ආඳදහ රභහනුකර  

කශභනහකයසඹ තුිබන් ප්රජහ තුශත් සඳොදුසේ 

ඳවුේ ඒකක තුශත් සුයක්ෂිත වු ංසකෘතිඹක් 

සගොඩනළගීභ. 

 

අභිභත්ාර්ථ 
 
අභහතයහංල, සදඳහර්තස්පන්තු, යසථහපිත 

ආඹතන , ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, 

දිසත්රික්ක, ප්රහසද්ශීඹ ව  ග්රහභ නිශධහරී ඹනහදී 

දීඳ යහප්ත ඳරිඳහරන ුවඹක් තුිබන් ඳවත 

වන් කහර්ඹඹන් ්පඵන්ධීකයසඹ, ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ ව අධීක්සඹ කිරීභ. 

 

 ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ භත ඳදන්ප ජහතික 

යන කශභනහකයස ළරළසභක් ව 

ජහතික වදිසි අසථහ සභසවයු්ප ළරළසභක් 

නිර්භහසඹ කිරීභ. 

 උදුරු සිතිඹ්පගත කිරීභ ව අදහන්ප 

තත්ත් තක්සේරු කිරීභ. 

 පුහුණු ව දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ ව ඳළළත්වීභ. 

 සඳය සදහන්ප ළරසු්ප කස කිරීභ වහ 

යහජය ආඹතනරට වහඹවීභ ඇතුළු 

යන වහ  ප්රතිචහය දළක්වීභට සඳය 

සදහන්ප ක්රිඹහකහයක්ප ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 පර් අනතුරු ඇඟවී්ප සිදුකිරීභ ව ඒහ 

ප්රචහයඹ කිරීභ. 
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 වදිසි අසථහ සභසවයු්ප කශභනහකයසඹ 

කිරීභ ව සෝදිසි ව මුදහ ගළනීස්ප 

සභසවයු්ප ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ. 

 වනහධහය සඵදහදීභ ඇතුළු ඳලසචහත් යන 

කටයුතු ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ. 

 ඳර්සේස ව ංර්ධන කටයුතු. 

 ආඳදහ අදහන්ප අඩු කිරීභ වහ ංර්ධන 

ක්රිඹහලිඹට අන්තර්ගත කිරීභ. 

 සද්ලගුණික සනසක්ප වහ අනුර්තනඹ 

වීස්ප ළඩටවන් ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ. 

 නිසි කරට තභ ගකි්ප ජටු කයන ඵට 

ගඵරහ ගළනීභ වහ යන අදහන්ප 

අඩුකිරීස්ප කටයුතු පිිබඵ අභහතයහංල, 

සදඳහර්තස්පන්තු, ත්රිද්ද වමුදහ ව 

සඳොලිසිඹ, පුද්ගලික අංලසේ ආඹතන, යහජය 

සනොන සද්ශීඹ ංද්ධහන, ජහතයන්තය 

යහජය සනොන ංද්ධහන ව සනත් අදහශ 

ආඹතන භග ්පඵන්ධ වී කටයුතු කිරීභ. 

 ආඳදහ අභ කිරීභ, ඒ වහ ප්රතිචහය දළක්වීභ 

ව යනලින් ඳසු ඹථහ තත්ත්ඹට 

ඳත්වීභ වහ ද්සද්ල ආධහය රඵහ ගළනීභ, 

ේ ඹහඳෘති ්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 

දිකත්රික් ආඳදා කශභනාකයණ 

ුමඵන්ධීකයණ ඒකක 

 

සභභ ඒකක දිසත්රික් 25 තුශභ පිදීටුහ ඇත. 

සභභ එක් එක් දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයස 

්පඵන්ධීකයස ඒකකර කහර්ඹ භණ්ඩරඹ, 

වකහය අධයක්යසඹකු (දිසත්රික්) ව දිසත්රික් 

ආඳදහ කශභනහකයස වහඹකසඹකුසගන් 

භන්ද්ත සේ. දිසත්රික්කඹ ආඳදහරට බහජනඹ 

වීභට ඇති නළඹුරුතහඹ අනු දිසත්රික් යන 

කශභනහකයස වහඹකයින් ං යහ සනස 

සේ. මුළු එකතු ගත් කර වකහය 

අධයක්රුන් (දිසත්රික්) 25 සදසනකු ව 

දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයස වහඹකයින් 100 

සදසනකු දිසත්රික්ක 25 තුශ සේසේ සඹොදහ 

ඇත.  

සකොශම, කළුතය, ගහේර, භහතය ව 

ව්පඵන්සතොට දිසත්රික්කර දිසත්රික් ආඳදහ 

කශභනහකයස ්පඵන්ධීකයස ඒකකරට යුධ 

වමුදහ ව ගුන් වමුදහ සේකයින් අනුයුක්ත 

කය ඇත. කළුතය දිසත්රික්කඹ වළය සසු 

දිසත්රික්කර දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයස 

්පඵන්ධීකයස ඒකක දිසත්රික් සේක්ප 

කහර්ඹහරර සථහපිත කය ඇත. ඳවත රඳ 

ටවසනදී දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයස 

්පඵන්ධීකයස ඹහන්ත්රසඹ දළක්සේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ආඳදා 

කශභනාකයණ 

භධයකථානඹ 

දිකත්රික් ේ්කුම 

කාර්ඹාරඹ 

දිකත්රික් කායක 

වකාය 

අධයක් 

(දිකත්රික්  

වදිසි ේභේවයුුම 

කුටි 

යජ්ේේ 

ේදඳාර්ත්ේුමන්තුම 

ප්රේද්ශීඹ භ්ටටේුම 

කායක බා 

ග්රාභ නිරධාරි 

කායක බා 

ග්රාමීය ඹ 

කේව්ච්ඡා 

කණ්ඩා

ඹුම 

ඳශාත් ඳාශන 

ආඹත්න 

කායක බා 

වුනදා ව 

ේඳොලිසිඹ 

ේඳෞද්ගලික 

අාංලඹ 

යාජ්ය ේනොන 

ාංවිධාන ව 

සිවි් භාජ්ඹ 

යාඳාය ප්රජ්ා 

ග්රාභ ආයක්ක , පර් දැනුුම දීුම, ප්රථභාධාය, 

ේවීුම ව ේේයාගැනීුම ව කවුරු  

කශභනාකයණ උඳ කායක බා 
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2018 ේදැුමඵර් භ 31 න දිනට මූරය 

ප්රගතිපඹ 

 

2018 ර්සේදී ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනඹ වහ රු.මි.1, 006 ප්රතිඳහදන 

භවහබහණ්ඩහගහයඹ ද්සින් රඵහදී තිසඵන අතය, 

එභ ප්රතිඳහදනලින් රු.මි.290 ක් ආඳදහ 

කශභනහකයස භධයසථහනසේ පුනයහර්ථන 

ද්ඹද්ප වහත්, රු.මි.716 ක් ප්රහේධන ද්ඹද්ප 

වහත් ලසඹන්  සන්කය තිසේ. සභභ 

භසත ප්රතිඳහදනලින් 2018 අසගෝසතු 31 දින 

නද් ට රු.මි.272.75 ක මුදරක්  ඳවත දළක්සන 

ඳරිදි ළඹකය තිසේ. 

ැඹ විඹ 
අාංකඹ 

යාඳතතිපඹ / ැඩටවන / 

රිඹාකායකුම 
ුනළු ප්රතිපඳාදන 

ාංේලෝධිත් 

2018  
(රු. කලිඹන  

ුනළු විඹදභ 

(රු. 

කලිඹන  

ප්රගතිපඹ 
මරය සබෞතික 

106-2-3-2-

1503 

පුනයහර්ථන ද්ඹද්ප 290 282.5 97 97 

106-2-3-2-

2201 (I) 

පුහුණු වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ 3 3.00 100 100 

106-2-3-2-

2201 (II) 

කහර්ඹහර උඳකයස මිරට ගළනීභ වහ 
වයිබ්රිඩ් සවෝ්ප එකක් මිරට ගළනීභ  

5 5.00 100 100 

106-2-3-3-

2509 

දිසත්රික්ර ආඳදහ අදහන්ප අභ 
කිරීභට කුඩහ වහ භධය ප්රභහසසේ 
අදහන්ප අභ කිරීස්ප යහඳෘති 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ වදිසි ආඳදහ 
ප්රතිචහය දළක්වීභ 

480 360.8 75 90 

106-2-3-5-

2509 (I) 

ආඳදහ සඳය සදහන්ප වහ 
කශභනහකයසඹ පිිබඵ ප්රජහ 
දළනුත් කිරීභ (ආඳදහ දළනුත් 
කිරීස්ප ළඩටවන්) 

25 23.9 96 98 

106-2-3-5-

2509 (II) 

ආඳදහ සඳය සදහන්ප වහ 
කශභනහකයසඹ පිිබඵ ප්රජහ 
දළනුත් කිරීභ (ආඳදහ සඳය සදහන්ප 
ළඩටවන්) 

25 24.97 99.4 100 

106-2-3-7-

2509 

ශ්රී රංකහ වහ ඵහුද්ධි ආඳදහ 
අදහන්ප ඳළතිකඩ ංර්ධනඹ 
කිරීභ 

50 20.37 39.4 40 

106-2-3-8-

2103 

නහඹඹෆ්ප, වදිසි ගංතුය වහ නිඹඟ 
අසථහන් වහ ප්රතිචහය දළක්වීස්ප 
ධහරිතහ ර්ධනඹ 

78 75.37 97 97 

106-2-3-9-

2101 

ගංතුය ප්රතිචහය වහ සඵෝට්ටු ව 
අඟුේ මිරදී ගළනීභ  

20 20.00 100 100 

106-2-3-10-

2509 

ආඳදහ වහනි අභ කිරීභ වහ 
ංර්ධනසේ ප්රධහන ප්රහවඹට 
අන්තර්ග්රවසඹ කිරීභ 

15 13.05 87 87 

ුනළු විඹදුම - පුනයාර්ථන වා ප්රා ධන 991 829.1 78 90 

 ගු 1: 2018 සදළ්පඵර් භ 31 දිනට මරය ප්රගතිඹ 



106 
 

ජ්ාතිපක වදිසි ේභේවයුුම ැරැකභ 

(ජ්ා.ව.ේභ.ැ  

 

ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ළරළසභ භඟින් යට තුශ 

යන ඇතිද්ඹ වළකි අසථහ ඳළවළදිලි කයනු 

රඵන අතය ශ්රී රංකහ තුශ සිදුන කහරගුස, 

ජර, ජී ද්දයහත්භක, තහක්ණික වහ මිනිහ 

ද්සින් ඇති කයනු රඵන යන වහ ප්රතිචහය 

ඹහන්ත්රසඹන් එභඟින් ආයසඹ කයනු රළසේ. 

කිසිඹ්ප ආඹතනඹක කයතහඹ ව නිතය 

ගකීභ ජක්භහ ඹන ආකහයසේ වදිසි 

අසථහකදී ආඹතන වහ පුද්ගරයින් සත 

ගකී්ප ඳයහ දීභ වහ ඳවසුක්ප ළරළසීභ, 

පර් අනතුරු ඇඟවීස්ප ඹහන්ත්රසඹ ක්රිඹ කිරීභ 

ව වදිසි අලයතහ සභසවයු්ප ්පඵන්ධීකයසඹ 

ව ආඹතනික ගකී්ප වහ කහර්ඹබහර්ඹ ද්සතය 

කය ඇත. බහහත්රසඹන් පිිබසඹර කයන රද 

ජහ.ව.සභ.ළ. වහ අභහතය භණ්ඩරසේ 

අනුභළතිඹ 2017 අසගෝසතු 22 න දින අංක 

අභඳ/17/2130/715/032 දයන අභහතය භණ්ඩර 

ංසද්ල භඟින් රඵහදී ඇතත් එදී ංසලෝධනඹන් 

නළතත් සිදුකයමින් ඳතී. 

2018.12.31 දිනට ඵා ගැනීේුම ප්රගතිපඹ 

 

ඳත් කිරීුම 

අනු 

අාංකඹ 
ත්නතුමය ාං යා 

01 වකහය අධයක් (අභ 
කිරී්ප) 

01 

02 වකහය අධයක් (දිසත්රික්) 06 
03 ද්භර්ලන නිරධහරී 01 

04 ඳරිඳහරන නිරධහරී 01 

05 පුසතකහරඹහධිඳති 01 
06 කශභනහකයස වකහය 

(තහක්ණික සනොන) 
28 

07 කශභනහකයස වකහය 
(තහක්ණික) 

01 

08 රිඹදුරු 02 
09 කහර්ඹහර වහඹක 05 

 

 අඹදුුමඳත් කැවීුම 

 

ආඳදා ේඳය සූදානුම 

 

2005 අංක 13 දයන ආඳදහ කශභනහකයස ඳනත 

භඟින් නිඹභ කය ඇති ඳරිදි දිසත්රික්ක, ප්රහසද්ශීඹ 

සේක්ප සකොට්ාහ, අදහනභට රක් ඇති ග්රහභ 

නිරධහරී සකොට්ාහ ව යහජය අංලසේ ආඹතන 

ආදිඹ වහ ආඳදහ කශභනහකයස ළරසු්ප 

පිිබසඹර කිරීභ ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ සඳය සදහන්ප අංලසේ ප්රධහන 

කහර්ඹන්සගන් එකක් සේ.  ගංතුය, නහඹඹෆ්ප, 

සුනහමි, සුිබ සුශං ආදි ශ්රී රංකහ තුශ නිතයභ 

ඇති න උදුරු වහ ආඳදහ සඳය සදහන්ප 

කටයුතු ළරසු්ප කිරීභ ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ සඳය සදහන්ප අංලඹ භඟින් 

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි.  

2018 ර්සේදී දිසත්රික් සඳය සදහන්ප 

ක්රිඹහකහයක්ප වහ රු. 25,000,000/-ක 

ප්රතිඳහදනලින් සන් ව අතය එදී සබෞතික 

ප්රගතිඹ 100%ක් වහ මරය ප්රගතිඹ 99.7%ක් සේ.  

සභභ ප්රතිඳහදනලින් ප්රහසද්ශීඹ ආඳදහ සඳය 

සදහන්ප ව වදිසි අසථහ ප්රතිචහය ළරළසු්ප 

කස කිරීභ, ගංතුය, නහඹඹෆ්ප, සුනහමි සඳයහුරු 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, ප්රහසද්ශීඹ භට්ටස්ප 

පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන් 

අනු 

අාංකඹ 
ත්නතුමය ාං යා 

01 අධයක් (භහන ්පඳත්) 01 

02 අධයක් (මුදේ) 01 
03 නිසඹෝජය අධයක් 15 

04 පුසතකහරඹහධිඳති 01 
05 දුය දළනී්ප / භ සතොයතුරු 

ඳද්ධති ද්ලසසේක 
01 

06 කශභනහකයස වකහය 
(තහක්ණික) 

01 

07 කශභනහකයස වකහය 
(තහක්ණික සනොන) 

25 
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අන්තර් ජහතික සුනහමි සඳයහුරු ළඩටවන ගහේර වහ 

මුරතිේ දිසත්රික්ක 

ඳළළත්වීභ, ඳහේ ගුරුරුන් වහ ඳහේ 

ආයක්ස ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, සයෝවේ 

වදිසි සඳය සදහන්ප ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, 

ද්ලහර ජරහල සේිබ ආශ්රිත ආඳදහ වහ සඳය 

සදහන්ප ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, දිසත්රික් වහ 

ප්රහසද්ශීඹ භට්ටස්ප සභෝ්ප සඳය සදහන්ප 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභ සිදුකයනු රඵයි.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ේභෝුම ේඳය සූදානුම ැඩටවන - 

ජ්ාතිපක, දිකත්රික් වා ප්රාේද්ශීඹ භ්ටටභ 

 

දියිනට හර්ෂික ඵරඳහන නිරිත දිග වහ ඊහන 

දිග සභෝ්ප කහර කහනුරදී දියිනට 

ඵරඳහන අධික ර්හඳතනඹ, දළඩි සුශං වහ 

අකුණු ගළසී්ප ළනි තත්ඹන් ඳදන්ප කයසගන 

එඹට සගොදුරු න දිසත්රික්කඹන්දී දිසත්රික් ආඳදහ 

කශභනහකයස කමිටු කළහ ඵරඳහ වළකි 

ගංතුය, නහඹඹෆ්ප වහ දළඩි සුශං වහ අදහර 

දිසත්රික් සදහන්ප කිරීභ අයමුස සේ. ස්ප වහ 

දිසත්රික්, ප්රහසද්ශීඹ වහ ග්රහමීඹ භට්ටස්ප නහඹඹෆ්ප, 

ගංතුය වහ සුනහමි සඳයහුරු ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ, ජනතහ දළනුත් කිරීභ ආදී කටයුතු 

සිදුකයනු රඵයි.   

 

 

 

 

 

 ජ්ාතිපක ආඳදා කශභනාකයණ ැරැකභ 

2018 – 2022 

2018 – 2022 දක්හ ව ජහතික ආඳදහ 

කශභනහකයස ළරළසභ දශ ළකසීභ ස්ප 

නද්ට අන් වී ඇත. ජහතික ආඳදහ 

කශභනහකයස ළරළසභ ඩහත් ප්රහසඹෝගික 

තත්ඹට ඳත් කිරීභ වහ දිසත්රික් සේක්පරු, 

ප්රහසද්ශීඹ සේක්පරු වහ අදහශ ගකි යුතු 

ඳහර්ලකහය ආඹතන වහ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනර ගකි යුතු නිරධහරීන් වහ ආඳදහට 

රක් ව ග්රහභසේහ ්පර 

ජනතහ භඟ එභ දිසත්රික්කඹන්දීදී හකච්ඡහ 

ඳත්න රදි. මීට භගහමී ද්ලසද්දයහර 

ආචහර්ඹරුන්, ආඳදහ කශභනහකයසඹ 

්පඵන්ධ ඳහර්ලකහය ආඹතනර නිරධහරීන්, 

     

    

ග්රාභ නිරධාරී ේකෝටඨා භ්ටටකන් ඳත්නු රඵන 

ේඳයහුරු ැඩටවන් - ගා්ර දිකත්රික්කඹ වා අනුයාධපුය 

දිකත්රික්කඹ 

 

ව්පඵන්සතොට දිසත්රික්කඹ සකොශම දිසත්රික්කඹ 
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යහජය සනොන ංද්ධහන වහ සඳෞද්ගලික අංලසේ 

ආඹතන භඟ හකච්ඡහ ඳත්න රදි.  

සභභ සකටු්පඳත ගරු අභහතය භණ්ඩරසේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභට අලය කටයුතු 

සිදුකයමින් ඳතී.  

පුහුණු වා දැනුත් කිරීේුම අාංලඹ 

 

2005 අංක 13 දයන ආඳදහ කශභනහකයස 

ඳනතින් ශ්රී රංකහසේ ආඳදහ කශභනහකයස 

කහර්ඹබහර්ඹ කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී යටතුශ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අලය ්පඵන්ධීකයසඹ 

ව ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීස්ප ගකීභ 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ සත ඳළරී 

ඇති අතය ඒ අනු ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහන දළනුත් කිරීස්ප වහ පුහුණු කිරීස්ප 

අංලඹ යසට් භවජනතහ ආඳදහ අදහන්ප පිිබඵ 

දළනුත් කිරීභ වහ පුහුණු කිරීස්ප කහර්ඹබහර්ඹ 

ජටුකර යුතු ඇත. ඒ අනු ජහතික භට්ටස්ප සිට 

දිසත්රික් භට්ටභ, ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප සකොට්ාහ 

භට්ටභ වහ ග්රහමීඹ භට්ටභ දක්හ දියිසන් සිඹළු 

දිසත්රික් ආයසඹ න ඳරිදි ඒ ඒ දිසත්රික්ක 

වහ ඳතින ආඳදහ අදහන්ප තත්ඹ සත්රු්ප 

සගන ඒ අනු පුහුණු වහ දළනුත් කිරීස්ප 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට 2018 ර්සේදීද 

දළනුත් කිරීස්ප අංලඹ භඟින් සිදුකයන රදි.  

 2018 ර්සේ යසට් භවජනතහ ආඳදහ 

කශභනහකයසඹ පිිබඵ දළනුත් කිරීභ වහ 

රු.25,000,000.00ක මරය ප්රතිඳහදන රඵහ දී 

තිබුණි. ඒ අනු ජහතික භට්ටස්ප සිට ග්රහමීඹ 

භට්ටභ දක්හ ව සිඹලු සථයඹන් ආයසඹ න 

ඳරිදි ජහතික භට්ටස්ප සිට ග්රහමීඹ භට්ටභ දක්හ 

ළඩටවන් ළරසු්ප කය ක්රිඹහත්භක කර අතය 

2018 සදළ්පඵර් 31 දින න ද්ට එදී මරය 

ප්රගතිඹ 98%ක් ද්ඹ. 2013 – 2018 දක්හ පුහුණු 

වහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් වහ රළබී ඇති 

මරය ප්රතිඳහදන ප්රභහසඹ ඳවත රඳටවන 

භඟින් දළක්සේ. 

 
 

2018 ර්ේේ රිඹාත්භක කර ැඩටවන් 

අාංකඹ ැඩටවන ැඩටවන් 

ාං යා 

වබාගී ව 

ාං යා 

විඹදභ (රු  

01 ආඳදහ කශභනහකයස කහර්ඹට දහඹකන 
ප්රධහන ඳහර්ලකහය යහජය ආඹතන නිරධහරීන් 
දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

26 720 1,818,134.00 

02 හරිභහර්ග ව ජර ්පඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයස අභහතයහංලඹ ව භහජ 
ද්ඵර ගළන්වීස්ප අභහතයහංලඹ භඟ එක් 
ක්රිඹහත්භක කර පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීස්ප 
සදදින ළඩටවන 

11 897 1,877,771.00 

03 දිසත්රික් භට්ටස්ප සිඹලු භහධයසේදීන් ආඳදහ 
කශභනහකයස ක්රිඹහලිඹ පිිබඵ දළනුත් 
කිරීස්ප ළඩටවන් 

11 450 836,512.00 

04 ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ ව 
ජහතික සඹොවුන් සේනහංකඹ එක් සඹොවුන් 
සේනහංකසේ තරුස තරුසයින් ආඳදහ 
කශභනහකයස සසේච්ඡහ කණ්ඩහඹ්ප සර 
පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන් 

06 1206 861,534.00 

05 ආඳදහ කශභනහකයසඹ පිිබඵ ඳහේ 
ගුරුරුන් දළනුත් කිරීස්ප ජහතික ළඩටවන් 

04 235 489,974.00 
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06 ජහතික වහ දිසත්රික් භට්ටස්ප ප්රදර්ලන වයවහ 
යසට් භවජනතහ වහ ඳහේ සිසුන් දළනුත් 
කිරීස්ප ළඩටවන් 

10 62450 366,650.00 

07 දිසත්රික් භට්ටස්ප, ප්රහසද්ශීඹ  සේක්ප 
සකොට්ාහ භට්ටස්ප වහ ග්රහමීඹ භට්ටස්ප 
ජනතහ වහ අදහර ඳහර්ලකරුන් දළනුත් 
කිරීස්ප වහ පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන් 

329 20921 6,363,937.00 

08 ආඳදහලින් මිඹ ගිඹ සවෝ අතුරුදවන් ව පිරි 
සිදීඳත් කිරීභ වහ  ව ජහතික සුයක්ෂිත දින 
ළඩටවන 

44 1850 1,000,000.00 

09 ඵහරදක්යින් ආඳදහ කශභනහකයසඹ පිිබඵ 
සසේච්ඡහ කණ්ඩහඹභක් සර පුහුණු කිරීස්ප 
ජහතික ළඩටවන 

6 400 2,083,920.00 

10 සවීස්ප වහ මුදහ ගළනීස්ප කණ්ඩහඹ්ප වහ 
සඵෝට්ටු ක්රිඹහකහරී පුහුණු ළඩටවන 

8 177 1,251,625.00 

11 සවීස්ප වහ මුදහ ගළනීස්ප පුහුණු ළඩටවන 3 184 1,691,066.00 

12 භවජනතහ වහ ඳහේ සිසුන් දළනුත් කිරීභ 
වහ කන රද හර්තහභඹ සකටි ිතත්රඳටඹ 

  1,000,000.00 

13 ආඳදහ වහ ආඳදහ කශභනහකයස ක්රිඹහලිඹ 
පිිබඵ යසට් භවජනතහ වහ ඳහේ සිසුන් 
දළනුත් කිරීභ වහ අත්ඳත්රිකහ මුද්රසඹ කය 
සඵදහ වළරීභ (ර්ග 5කට අඹත් අත්ඳත්රිකහ 
480000කි) 

  1,538,000.00 

14 භවජනතහ දළනුත් කිරීභ වහ ප්රදර්ලනරට 
අදහශ සභර්ප ව පුහුණු වහ දළනුත් කිරීස්ප 
ළඩටවන්රට අදහශ සභර්ප කස කිරීභ 

  3,800,000.00 

ුනළු එකතුම 453 89490 24,979,123.00 

 

ග්පඳව දිසත්රික් තරුස සසේච්ඡහ කණ්ඩහඹ්ප පුහුණු ළඩටවන 

සඳොසශොන්නරු දිසත්රික්කසේ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන 
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 2018 දිකත්රික් භ්ටටේුම දැනුත් කිරිේුම වා 

පුහුණු කිරිේුම ැඩටවන් 

 

ආඳදහ කශභසහකයස ක්රිඹහලිඹ තුශ යසට් 

භවජනතහට ආඳදහ කශභසහකයසඹ පිිබඵ 

දළනුභ, අසඵෝධඹ වහ කුරතහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

අතයලය කරුසක් සේ. ඒ තුිබන් සිදු ද්ඹ වළකි 

වහනිඹ අභ කය ගළනීභට වළකි න්නහ සේභ 

ජීද්ත වහ සද්ඳශ සුයක්ෂිත කිරීභට ජවේ සේ. 

එක් ප්රහසඹෝගික පිඹයකි. ඒ අනු 2018 

ර්සේ ආඳදහ කශභසහකයස භධයසථහනසේ 

දළනුත් කිරීස්ප අංලඹ වයවහ දිසත්රික්ක 25 තුශභ 

දිසත්රික්ක භට්ටමින්, ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

සකොට්ාහල භට්ටමින්, ග්රහමීඹ භට්ටමින් දළනුත් 

කිරිස්ප පුහුණු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කය 

භවජනතහට රඵහ දිඹ යුතු දළනුභ, අසඵෝධඹ 

වහ ක්රිඹහත්භක වීස්ප කුරතහ ළඩිදියුණු කයන 

රදී. සභභ පුහුණු ළඩටවන් සිඹලු ක්සේත්රඹන් 

ආයසඹ න ඳරිදි ක්රිඹහත්භක කිරීභට පිඹය 

සගන ඇත. ඒ අනු යහජය නිරධහරින් ,ත්රිද්ධ 

වමුදහ නිශධහරීන්, සඳොලිස නිශධහරීන්, සිද්ේ 

ආයක්ක නිශධහරීන්, ඳහේ සිසුන්, ග්රහමීඹ 

ප්රජහ ඇතුළු සිඹලු කණ්ඩහඹ්ප ස්ප වහ 

්පඵන්ධ කය සගන ඇති අතය එදීදී මුහුසඳෆභට 

සිදු ද්ඹ වළකි ඕනෆභ යන තත්ඹක් 

කශභසහකයසඹ කිරීභට වළකි න ඳරිදි අලය 

පුහුණු අදහශ තහක්ණික ආඹතනර 

දහඹකත්ඹ රඵහ සගන සිදු කය ඇත. 

 

ඒ අනු ඳවත වන් න්සන් 2018 ර්සේ 

දිසත්රික් භට්ටමින් ක්රිඹහත්භක කශ පුහුණු වහ 

දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් පිිබඵ ද්සතයඹ. 

 

සඳොසශොන්නරු දිසත්රික්කසේ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීස්ප ළඩටවන 

ප්රදර්ලන ඳළළත්වීභ වහ එභ ප්රදර්ලන බහණ්ඩ ඳරිවයසඹ පිිබඵ දිසත්රික් ආඳදහ කශභනහකයස 

වකහයරුන් වහ ව දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන 

දිසත්රික් භහධයසේදීන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන  

දිසත්රික් භහධයසේදීන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන  



111 
 

2018 දිකත්රික් භ්ටටේුම දැනුත් කිරිේුම වා පුහුණු කිරිේුම ැඩටවන් 

 

ේත්භාන් අනු ැඩටවන් ර්ගීකයණඹ 
 

  

 

අාංකඹ දිකත්රික්කඹ වබාගි වු 

ගණන 

අාංකඹ දිකත්රික්කඹ වබාගි වු 

ගණන 

1 අ්පඳහය 799 14 කුරුසළගර 1181 

2 අනුයහධපුය 1172 15 භන්නහයභ  597 

3 ඵදුේර 900 16 භහතසේ 1313 

4 භඩකරපු 745 17 භහතය  692 

5 සකොශබ 1225 18 සභොසයහග
ර 

 738 

6 ගහේර 1808 19 මුරතිේ  559 

7 ග්පඳව 344 20 නුයඑිබඹ  757 

8 ව්පඵන්සතොට 1239 21 සඳොසශොන්
නරු 

 361 

9 ඹහඳනඹ 1156 22 පුත්තරභ  888 

10 කළුතය 890 23 යත්නපුය 1424 

11 භවනුය 673 24 ත්රිකුසහභර
ඹඹ 

 591 

12 කෆගේර 1700 25 ේනිඹහ 386 

13 කිිබසනොච්ිතඹ 633 

1181 
එකතුම    22771 

අාංකඹ ැඩටවන ැඩටවන් 

ගණන 

වබාගි 

වු 

ප්රභාණඹ 

01 
02 
03 
04 
05 
 

ත්රිද්ධ වමුදහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 34 3107 

02 අධයහඳනික අංලඹ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 03 140 

03 ප්රථභහධහය ව කවුරු කශභනහකයස 
ළඩටවන් ළඩටවන් 

70 3816 

04 සඩංගු ඳහරන ළඩටවන් 03 417 

05 නිඹඟඹ ව ජර ආඳදහ පිිබඵ දළනුත් කිරීස්ප 
ළඩටවන්  

02 200 

06 ගිණි ආයක්ස පුහුණු ළඩටවන් 21 1681 

07 ධීය ප්රජහ වහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 33 2239 

08 ඳශහත් ඳහශන ආඹතන නිරධහරීන් දළනුත් 
කිරීස්ප ළඩටවන් 

04 223 

09 යහජය නිරධහරීන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 57 3560 

10 සඹෞන භහජ  වහ දළනුත් කිරීස්ප 
ළඩටවන් 

01 62 

11 ජීද්ත ආයක්ස ළඩටවන් 22 1690 

12 භවජනතහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන්  64 4753 

13 භහධය නිරධහරීන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 02 105 

14 සවී්ප වහ මුදහ ගළනීස්ප ළඩටවන් 03 183 

15 තු ප්රජහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 07 316 

16 කහන්තහන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 03 279 

                          එකතුම 329 22771 
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 ආඳදා කශභණාකයණ භධයකථානේේ 

නිරධාරින්ේ  ධාරිත්ා ර්ධන ැඩටවන 2018 

 

ආඳදහ කශභසහකයස ක්සේත්රඹ තුශ 

ර්තභහනසේ මුහුස දී ඇති අභිසඹෝග ජඹ ගළනීභ 

වහ ආඳදහ කශභසහකයස භධයසථහනසේ 

නිරධහරින්සේ දළනුභ, අසඵෝධඹ වහ කුරතහ 

ළඩිදියුණු කිරීභ අතයලය සේ. ඒ අනු 2018 

සර් ආඳදහ කශභසහකයස භධයසථහන 

නිරධහරින්සේ ධහරිතහ ර්ධනඹ වහ ව 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. සභභ 

ළඩටවන් භගින් සකටිකහලීන වහ දිගුකහලීන 

පුහුණු ළඩටවන් ංද්ධහනඹ කිරීභත්, 

භධයසථහනඹට ඵහ ගනු රඵන නක 

නිරධහරින් වහ අංග ්පපුර්ස පුහුණුක් රඵහ 

දීභ සිදු කයන රදී. ද්සලේසඹන් කශභසහකයස 

භට්ටසභන් නිරධහරීන්සගන් උසවී්ප රට 

අදහශ න ඳලසචහත් උඳහධි අධයහඳන ඳහාභහරහ 

වහ සභන්භ අසනකුත් ද්ඹ ක්සේත්රඹට අදහශ 

ඩිප්සරෝභහ ඳහාභහරහ වහ මරය ප්රතිඳහදන රඵහ 

දී බවුන්සේ කහර්ඹක්භතහ ළඩිදියුණු කිරීභට 

පිඹය සගන ඇත.  

ආඳදා කශභනාකයණ භධයකථානේේ නිශධාරීන් ේත් රඵා දුන් ධාරිත්ා ර්ධන ැඩටවන් 
 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනසේ නිශධහරීන් සත රඵහ දුන් ධහරිතහ ර්ධන ළඩටවන් 

කීඳඹක ඡහඹහරඳ කීඳඹක් ඳවත දක්හ ඇත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ඳාඨභාරා ර්ගීකයණඹ ඳාඨභාරා 

ප්රභාණඹ 

ඳාඨභාරා රඵා දුන් 

නිරධාරින් ගණන 

විඹදභ 

(රු.ක.  

01 ද්ඹහනුඵද්ධ සකටිකහලීන ඳහාභහරහ වහ 
පුහුණු ළඩටවන් (ගිණු්ප/භහන 
්පඳත්/ඳරිඳහරන) 

22 108 1.12 

02 ඳලසචහත් උඳහධි වහ මරය ප්රතිඳහදන 02 02 0.31 

03 

 

නක කශභනහකයස වකහය 
නිරධහරින් දවහ රඵහ දුන් අබයන්තය 
පුහුණු 

01 28 0.27 

04 අභිසප්රේයස පුහුණු ළඩටවන් 03 112 1.30 

                ුනළු එකතුම 28 250 3.00 

නක ඳත්වී්පරහභී කශභනහකයස වකහය නිරධහරීන් වහ ව සදති පුහුණු ළඩටවන 

ප්රධහන කහර්ඹහරසේ ව දිසත්රික් ඒකක ර කශභනහකයස වකහයරුන් වහ බහණ්ඩ මීක්සඹ  වහ  බහණ්ඩ ට්සටෝරු 
සේ න කශභනහකයසඹ  පිිබඵ සදදින පුහුණු ළඩටවන 
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ආඳදා අභ කිරීුම, ඳර්ේේණ වා ාංර්ධන  

 

ආඳදහ අභ කිරී්ප, ඳර්සේස වහ ංර්ධන අංලසේ මලික කහර්යබහයඹ සර ආඳදහ අදහන්ප තක්සේරු, 

ආඳදහ අදහන්ප අභ කිරීස්ප යහඳෘති වදුනහසගන ක්රිඹහත්භක කිරීභ, ආඳදහ අදහන්ප අභ කිරීස්ප 

රභසේදඹ ංර්ධනසේ ප්රධහන ප්රහවඹ තුශට අන්තර්ග්රවසඹ කිරීභ තුිබන් සුයක්ෂිත ශ්රී රංකහක් වහ 

තියහය ංර්ධනඹක් ඹන ජරක්ක පුයහගළනීභට කටයුතු කිරීභ දළක්ද්ඹ වළක. 

ැඹ 

ශීර්ඹ 

යාඳතතිපඹ 2018 ර්ඹ දවා 

ේන්කර ප්රතිපඳාදන 

(රුිළඹ් කලිඹන  

ුනරය ප්රගතිපඹ 

()  

ේබෞතිපක 

ප්රගතිපඹ ()  

3-2509 ආඳදහ අභකිරීස්ප යහඳෘති  480 75.13 95 

10-2509 ආඳදහ අදහන්ප අභ කිරීස්ප 

රභසේදඹ ංර්ධනසේ ප්රධහන 

ප්රහවඹ තුරට අන්තග්රවසඹ  

15 87 87 

7-2509 ආඳදහ අදහන්ප තක්සේරු 50 45 45 

 

 ආඳදා අභ කිරීේුම යාඳතතිප 

දිසත්රික් භට්ටමින් ආඳදහ අභ කිරීස්ප යහඳෘති 278 ක් ක්රිඹහත්භකව අතය, 2018 සර් සදළ්පඵර් භ 

31න ද්ට යහඳෘති 271 ක් සබෞතික ලසඹන් අන් සකොට ඇති අතය යහඳෘති 07ක් ස්පන ද්ටත් 

ක්රිඹහත්භක සමින් ඳතී. 2018 සර් සදළ්පඵර් භ 31 දින න ද්ට සභභ යහඳෘතිර භසථ සබෞතික 

ප්රගතිඹ 98 % ක් වහ මරය ප්රගතිඹ 75.13% ක් සේ. 

 

ආඳදහ අනු සභභ යහඳෘති සඵදීඹහභ ඳවත ගුසදී දක්හ ඇති අතය අසනකුත් ආඳදහන්ට අදහශ අභ 

කිරීස්ප ළඩටවන් ඊට අදහශ සර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ සත සඹොමු කිරීභට කටයුතු සිදුකය ඇත.  

ආඳදා යාඳතතිප ගණන ප්රතිපඳාදන (රුිළඹ්  

ගාංතුමය  213 336,564,987.80 

නාඹඹාුම කන්ඩි කඩාැටීුම කථාය 

කිරීභ 

41 76,555,513.34 

නිඹගඹ  21 39,465,391.74 

සුනාක  03 4,499,469.50 

එකතුම  278 457,085,362.30 

උතුරු නළසගනදීය ඳශහත් කශභනහකයස වකහය නිරධහරින් වහ දමිශ භහධයසඹන් ඳත්න රද සතොග 
කශභනහකයසඹ වහ අභිසප්රේයස වහ නහඹකත් ර්ධනඹ පිිබඵ සතදින පුහුණු ළඩටවන 

2018 ර්ඹ වහ සන්කශ ප්රතිඳහදන ව 2018 ර්සේ මරය වහ සබෞතික ප්රගතිසේ හයහංලඹ 
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 මීට අභතය 2017 සර් යහඳෘති දවහ රු. 22,137,935.91 ක සගවී්ප 2018 ය තුර සිදුකය 
ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජ්රගැීයුම අභකිරීභ දවා ේඳොේරොන්නරු දිකත්රික්කේේ ග්ත්ුමඵයා ග්රාභේේ ජ්ර අඳවන ඳද්ධතිපඹක් ැකීමභ 

ජ්රගැීයුම අභකිරීුම දවා ේඳොේරොන්නරු දිකත්රික්කේේ ඇරවැය ප්රාේද්ශීඹ ේ්කුම ේකෝටඨාලේේ ඹාඹ 

25-26 ඹාකයන කුණුඇර ේඵෝක්කු ඉදිකිරීභ   
 

ගාංතුමය ආඳදා අභකිරීභ වා ගුමඳව දිකත්රික්කේේ ඇර ඳද්ධතිප ිළරිසිදු කිරීභ   

 

නාඹඹාේුම අදානභ අභකිරීභ දවා භවනුය දිකත්රික්කේේ නාරිළටිඹ කදිේර්ලන් විදුවේ් ආයෂිත් ඵැුමභක් ඉදිකිරීභ  
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 ආඳදා අදානුම අභ කිරීභ ාංර්ධනේේ 

ප්රධාන ප්රාවඹ තුමශට ඇතුමළු කිරීේුම යාඳතතිපඹ 

 

සභභ යහඳෘතිඹ තුශ ආඳදහ අදහන්ප අභ කිරීභ 

ංර්ධනසේ ප්රධහන ප්රහවඹ තුශට ඇතුශත් 

කයගළනීභ පිිබඵ ළරසු්ප කස කිරීභ ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ තහක්ණික කමිටුක් 

නිර්භහසඹ කයගත් අතය සභදීදී අදහනඹ සඹොමු 

කශ යුතු ප්රධහන ක්සේත්ර නභඹක් වඳුනහගන්නහ 

රදි.  

වඳුනහගත් ක්සේත්රඹන්ට අදහර 

ඳහර්ලකරුන්සගන් ළදු්පරත් තහක්ණික 

කමිටු 2018 ර්සේදී රැසවී ජදිරි ළඩටවන් 

ළරසු්ප කිරීභ සිදුකයන රදි. ඒ අනු ආඳදහ 

අදහන්ප අභ කිරීභ ංර්ධනසේ ප්රධහන 

ප්රහවඹ තුශට ඇතුළු කිරීභ වහ පුද්ගලික 

අංලසේ භළදිවත්වීභ රඵහගළනීභ ව ඒ වහ 

භහර්සගෝඳසද්ල ළකසීභට ළඩමුළුක් 

ංද්ධහනඹ කය ඇති ළප්තළ්පඵර් භහඹ තුශ එභ 

ළඩමුළු ක්රිඹහත්භක කිරීභට නිඹමිත ඇත. 

එසභන්භ වඳුනහගත් ක්සේත්ර වහ 

භහර්සගෝඳසද්ල ළකසීභට උඳසද්ලන සේහක 

වඹ රඵහ ගළනීභට ප්ර්පඳහදන කටයුතු 

සිදුකයමින් ඳතී.  

 ආඳදා අදානුම ත්ක්ේේරු කිරීභ 

 

2018 අසගෝසතු 20 ව 21 ඹන දින ර 

භවනුය සඳොේසගොේර මුඳකහය පුහුණු 

භධයසථහනඹ තුශ ඳත්න රද දිසත්රික් ආඳදහ 

ඳළතිකඩ නිර්භහසඹ කිරීස්ප ළඩටවන වහ 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහන ජහතික 

මරසථහනසේ නිරධහරීන් ව දිසත්රික් වකහය 

්පඵන්ධීකහයකරුන් ඇතුළු 42 සදසනකු 

වබහගී න රදී. දිසත්රික් භට්ටමින් ආඳදහ 

ඳළතිකඩ නිර්භහසඹ කිරීභ වහ රභසේදඹක් 

නිර්භහසඹ කිරීභ ව ළඩටවන ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ එකඟතහ ඇතිකය ගළනීභ සභභ 

ළඩටවසන් මලික අයමුස ද්ඹ.   

ඇතිකයගත් එකඟතහඹන් අනු දිසත්රික් 

භට්ටමින් ආඳදහ අදහන්ප තක්සේරු කිරීභ වහ 

දත්ත ඒකයහශී කිරීභට කටයුතු කයන රද අතය 

ස්ප වහ දිසත්රික් භට්ටමින් දත්ත ඒකයහශී කිරීභ 

ව දත්ත ඳරිගසක ගත කිරීභ වහ 

තහකහලික ඳදනභ භත (පුහුණුන්නන්) පිරිස 

ඵහගන්නහ රදී. දිසත්රික් භට්ටමින් 

ඳහර්ලකරුන් දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කය ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප සකොට්ාහල 

වයවහ ග්රහභනිරධහරී ්ප භට්ටමින් දත්ත 

ඒකයහශී කිරීභ සිදුකයන රද අතය ස්ප වහ 

්පඳත් ඳළතිකඩ ළනි ද්වීතීක දත්ත මුරහශ්ර ද 

ඳහදක කයගන්නහ රදී. දත්ත ඒකයහශී කිරීභ 

වහ ක්සේත්ර යහජකහරීර නියුතු යහජය 

නිරධහරීන් සේ වඹ ද රඵහගන්නහ රදී.  

සභභ කටයුත්ත දවහ ජහතික භට්ටමින් ද 

තහකහලික ඳදනභ භත පුහුණු න්නන් 

ඵදහගන්නහ රද අතය දිසත්රික් භට්ටමින් රඵහගත් 

දත්ත බහද්තසඹන් දිසත්රික් අදහන්ප ඳළතිකඩ 

නිර්භහසඹ කිරීභ ජහතික මරසථහනසේදී 

සිදුකයනු රළසේ.  

 Desinventra දත්ත් ගඵඩා 

 

ආඳදහ ්පඵන්ධ ඳසුගිඹ සතොයතුරු සිඹේර 

ඇතුශත් දත්ත ඵළංකු www.desinventra.lk 

සර අන්තර්ජහරඹ සත මුදහවළය ඇති අතය එක් 

එක් සිද්ධීන්ට අදහශ දිසත්රික්, ප්රහසද්ශිඹ සේක්ප 

සකොට්ාහල අනු අදහශ ආඳදහන් ඹටසත් අදහශ 

කහරඹන් තුශ සිදුව භයස, ද්ඳතට ඳත් ජනතහ 

වහ වහනිඹට ඳත් සද්ඳර පිලිඵ 

සතොයතුරු  ං යහත්භක ලසඹන් සභභ දත්ත 

ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් සකොට ඇත. ආඳදහ 

කශභනහකයස භධයසථහනඹ භඟින් වදිසි 

https://www.desinventra.lk/
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සභසවයු්ප අංලසඹන් නිකුත් කයනු රඵන තත් 

හර්තහලින් සභන්භ සෞ ය,  

න ංයක්ස, හරිභහර්ග ව රිඹ අනතුරු 

පිිබඵද සඳොලිස හර්තහ (www.police.lk) ළනි 

අංලලින් රඵහගන්නහ සතොයතුරුද සභභ දත්ත 

ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් සකොට ඇත. සභභ දත්ත 

ඳද්ධතිඹ ක්රීඹ ඹහත්කහලීන න අතය න 

දත්ත මුරහශ්රඹන් වඳුනහගනිමින් ඩහත් නිළයදි 

දත්ත ඳද්ධතිඹක් ඵට ඳත්කිරීභ වහ අලය 

කටයුතු වදුනහගනිමින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි.  

උක්ත් දත්ත් ඳද්ධතිපඹට අනු 2018 ර්ේේ 

දත්ත් ායාාංලඹන් ඳවත් ඳරිදි ේව්  

2018 සර් ගං තු ය, නහඹ ඹෆ්ප, දළඩි සුශං, ගිනි 

ගළනී්ප, ව අකුණු ඹනහදිසඹන් ඵරඳෆභට රක්ව 

පුද්ගරඹන් ං යහ ආන්න ලසඹන් 492,852 

ක් ඳභස සේ. නිඹගඹ නිහ ඳභසක් ඵරඳෆභට 

රක්ව පුද්ගරයින් ං යහ 925,947 සේ. ඳසුගිඹ 

2017 ය භඟ න්න්දනහත්භක ඵළලීස්පදී 

ජවත ඵරඳෆභට රක්ව පුද්ගරයින්සේ අඩුවීභක් 

දක්නට රළසේ. භයසඹට ඳත්ව ව තුහර රළබ 

ං යහ පිිබසලින් 62 ක් ව 110 ක් සේ. තද 

2017 භඟ න්න්දනඹ කිරීස්පදී වහනිඹට 

ඳත්ව ව ද්නහලඹට ඳත්ව නිහ ං යහසේ 

ළරකිඹ යුතු අඩුවීභක් දක්නට රළසේ. 

 

 වානි ව අහික වීුම ඇගයීේුම ඳද්ධතිපඹ 

(Damage and Loss Assessment System) 

 

සරෝක ඵළංකු තහක්ණික වහ මරය අනුග්රවඹ 

ඹටසත් එක් එක් ක්සේත්රඹන්ට අදහශ 

ආඳදහන්සගන් සිදුන වහනි ව අදීමි වී්ප 

කඩිනමින් හර්තහ කිරීභ වහන දත්ත 

ඳද්ධතිඹක් අදහශ ක්සේත්රර ඳහර්ලකහය 

ආඹතනඹන්සේ පර්ස වබහගීත්ඹ ඹටසත් 
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සථහපිත කිරීභ වහ යහඳෘතිඹක් ජහතික 

ළරසු්ප සදඳහර්තස්පන්තු වහ ආඳදහ 

කශභනහකයස භධයසථහනඹ ඒකහඵද්ධ 

ක්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. ස්ප නද්ට සභභ 

දත්ත ඳද්ධතිඹ සථහපිත සකොට ඇති අතය, 

ඳහර්ලකහය ආඹතනර එකඟතහඹ රඵහ 

ගළනීසභන් ඳසු එභ දත්ත ඳද්ධතිඹට දත්ත 

ඇතුශත් කිරීභ වහ ඹහත්කහලීන කිරීභ 

්පඵන්ධ ඳහර්ලකහය ආඹතනර නිශධහරීන් 

පුහුණු කය දත්ත ඳද්ධතිඹ බහද්තඹ වහ ද්ෘත 

කිරීභට නිඹමිත ඇත.  

 අදානුම ේත්ොයතුමරු ේේ අඩවිඹ 

(Riskinfo web Potal) 

 

භ ද්දයහත්භක දත්ත (Geospatial Data) සභභ 

සේ අඩද්ඹට ඇතුශත් කිරීභ සභදීදි සිදුකයනු 

රඵයි. සභභ භ ද්දයහත්භක දත්ත සදස ද්සදස 

ඳර්සේකයින් ද්සින් බහද්තහ කයනු රඵන අතය 

එභඟින් ආඳදහ සිදුන, සිදුද්ඹ වළකි ප්රසද්ල 

පිිබඵ අධයනඹ කිරී්ප, තීයස ගළනී්ප ජදිරි 

ළරළසු්ප ළකසීභ සිදුකයනු රඵයි. කිසිඳු 

අඹකිරීභකින් සතොය අන්තර්ජහරඹ වයවහ සභභ 

දත්ත රඵහ ගත වළකි අතය එභඟින් ආඳදහ 

කශභනහකයසඹ පිිබඵ කටයුතු කයනු රඵන 

ආඹතන ව පුද්ගරයින් වහ වඹ වීභත් 

ඳර්සේස කටයුතු වහ දිරිභත් කිරීභත් 

සිදුකයනු රඵයි.  

 ජීවීකයණ යාඳතතිපඹ 

 

ගංතුය, නහඹඹෆ්ප, නිඹඟඹ, සුිබ සුශං, භ 

ක්පඳන ආදී සහබහද්ක ආඳදහ භඟින් නිතයභ 

ආඳදහට රක්න ශ්රී රංකහ, ඳකිසථහනඹ ව 

භළසේසිඹහ ඹන යටේ සභභ යහඳෘතිඹට 

සතෝයහසගන ඇත.  

ස්ප වහ “සගෝලීඹ අභිසඹෝග පිිබඵ 

ඳර්සේස අයමුදර” (GCRF) භඟින් මරය 

දහඹකත්ඹ රඵහසදන අතය “ඩිනේටේ” (Digital) 

ඹටිතර ඳවසුක්ප ංර්ධනඹ වහ ක්රිඹහත්භක 

සේ. සභභ යහඳෘතිඹ භඟින් ඩිනේටේ ඹටිතර 

ඳවසුක්ප ංර්ධනඹ තුිබන් ආඹතනඹ අතය 

අන්තර් ්පඵන්ධතහ ලක්තිභත් කයමින් 

සහබහද්ක ආඳදහ භඟින් ප්රජහට සිදුන වහනිඹ 

අභ කිරීභට අසප්ක්හ සකසර්. 

වදිසි ේභේවයුුම භැදිරිඹ 

 

2011 අංක 13 දයන ආඳදහ කශභනහකයස 

ඳනතට අනු ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ පිදීටුහ ඇති වදිසි සභසවයු්ප 

අංලඹ, ඳළඹ 24 පුයහ ක්රිඹහත්භක න අතය ආඳදහ 

තත්ත්ඹන් ර්ධනඹ න ආකහයඹත්, ප්රතිචහය 

සිදුකර යුතු භට්ටභත් අ ණ්ඩ තක්සේරු කයයි. 

ආඳදහසේ ප්රභහසඹ උඳ ජහතික භට්ටස්ප 

නිසඹෝනේත ආඹතනරට ඳහරනඹ කිරීභට වළකි 

සීභහසන් බේඵට ගිඹ ද්ට, ජහතික භට්ටස්ප වදිසි 

සභසවයු්ප අංලඹ, වදිසි ප්රතිචහය කමිටු භඟ 

්පඵන්ධීකයසඹවී සවී්ප, සේයහගළනී්ප ව 

අදහනස්ප සිටින ප් යජහන් ජත් කිරීස්ප 

කටයුතු ්පඵන්ධීකයසඹ කයනු රඵයි.   

වදිසි  සභසවයු්ප භධයසථහනසේ “සදහන්ප 

සිටීස්ප තත්ත්ඹ”  අ ණ්ඩ ඳත්හගළනීභ ව 

වදිසි ඇභතු්ප භධයසථහනඹ 117 භඟ ඳළඹ 24 

පුයහ කටයුතු කිරීභ වහ අලය ්පඳත් ළඩි 

කිරීභ භගින් වදිසි සභ සවයු්ප භධයසථහනසේ 

කහර්ඹඹ තත්ත්ඹ ්පඵන්ධසඹන් ද්සලේ 

අධහනඹක් රඵහ දී තිසේ. එසභන්භ ආඳදහසන් 

න ඵරඳෆභ තක්සේරු කය ඒ අනු සිදුද්ඹ වළකි 

ආඳදහන්ට ප්රතිචහය දළක්වීස්ප රභසේදඹ පිිබඵ 

තීයස ගළනීභත්,  

එභඟින් ජදිරිසේදී මුහුසදීභට සිදුන 

ආඳදහන්ට ප්රතිචහය දළක්වීභට කටයුතු ළරසු්ප 
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කය ද්ද්ධ පර් දළනු්පදීස්ප රභසේද බහද්තහ 

කයමින් ඒ බසසේ කටයුතු කිරීභත් වදිසි 

සභසවයු්ප භධයසථහනඹ ද්සින් සිදු කයනු රඵයි.   

 

 

 

 

 

 

 ආඳදාන්ට ප්රතිප ාය දැක්වීභ 

 

ශ්රී රංකහ තුශ සිදුන ඵහුද්ධ ආඳදහන්ට 

නියන්තය ප්රතිචහය දළක්වීස්ප ්පඵන්ධීකයසඹ 

වදිසි සභසවයු්ප අංලඹ භඟින් සිදු කයයි. 

ආඳදහසන් න ඵරඳෆභ තක්සේරු කය ඒ අනු 

සිදුද්ඹ වළකි ආඳදහන්ට ප්රතිචහය දළක්වීස්ප 

රභසේදඹ පිිබඵ තීයස ගනිමින් නියන්තය 

ප්රජහ දළනුත් කිරීභ සිදු කය ඇත. 

2018 සර් ජනහරි භ 01 න දින සිටි 

සදළ්පඵර් 31 න දින දක්හ දියින තුශ සිදුව 

ඳවත වන් ප්රඵර ආඳදහන්ට සභන්භ සුළු 

ආඳදහ සිද්ධීන් වහද ප්රතිචහය දළක්වීභ වදිසි 

සභසවයු්ප අංලඹ ද්සින් සිදු කයන රදී. 

තහක්ණික ආඹතනඹන් ද්සින් රඵහ සදනු රළබ 

නිසේදන ඳදන්ප කයමින් ද්ද්ධ ව පර් 

දළනු්පදීස්ප රභසේදඹන් වයවහ ප්රජහ දළනුත් 

කය ආඳදහන්සගන් සිදුන වහනි අභ කය 

ගළනීභට ඳළඹ 24 x 7 පුයහ වදිසි සභසවයු්ප අංලඹ 

කටයුතු කයන රදී.   

ඳසුගිඹ කහර ඳරිච්සේදඹ තුරදී සිදුව නිරිත දිග 

සභෝ්ප වහ ඊහන දිග සභෝ්ප සුශං ක්රීඹවීභ 

නිහ ඇතිව ආඳදහ තත්ත්ඹන්ට සභන්භ ඳවත 

වන් ප්රඵර සුශං අසථහ රදීද ඒ බසසේ 

කටයුතු කයමින් ආඳදහ අදහනභ අභ කිරීභට 

කටයුතු සිදු කයන රදී. 

එසභන්භ 2019 ර්සේදී ක්රීඹ ද්ඹ වළකි නිරිත 

දිග වහ ඊහන දිග සභෝ්ප සුශං තත්ත්ඹට 

ප්රතිචහය දළක්වීභටත් වදිසි සභසවයු්ප අංලඹ සඳය 

සදහන්ප කස කයමින් සිටියි. 

සභභ සිඹළු ආඳදහ අසථහන්දීදී වදිසි ප්රතිචහය 

දළක්වීස්ප කටයුතු වහ නියන්තය වදිසි 

සභසවයු්ප භළදිරිඹ ක්රිඹහත්භක ව අතය 

ද්සලේසඹන් නිරිතදිග සභෝ්ප තත්ත්ඹ වහ 

ඊහන දිග සභෝ්ප තත්ත්ඹ ක්රීඹවීභ නිහ 

ඇතිව ආඳදහ අසථහසේදී අදහශ තහක්ණික 

ආඹතන කළහ සභෝ්ප තත්ත්ඹට ඇති  

සදහනභ ව ගත යුතු ක්රිඹහභහර්ග පිලිඵ 

හකච්ඡහ කය, කහරගුස නිශ නිසේදනඹට අනු 

ඵරඳෆභට රක් ද්ඹ වළකි දිසත්රික්ක ඵහුද්ධ පර් 

දළනු්පදීස්ප රභසේද වයවහ දළනුත් කිරීභ සිදු 

කයන රදී. තද ඒ වහ ත්රිද්ධ වමුදහ, 

සඳොලීසිඹ ව සිද්ේ ආයක්ක ඵරකහඹ 

්පඵන්ධීකයසඹ සකොට අදහර දිසත්රික් සත 

බවුන් කේසේරහ ඇති සථහනගත සකොට 

ආඳදහන්සගන් සිදුද්ඹ වළකි වහනි අභ කිරීභට 

කටයුතු කයන රදී. ඒ අනු සඳය යරට ඩහ 

ආඳදහ වහනි ජතහ ද්ලහර ප්රභහසඹකින් අභ කය 

ගළනීභට සභදීදී වළකි ද්ඹ. 

 

 

 

 

 

 

ඳළඹ 24 x 7 වදිසි සභසවයු්ප භධයසථහනඹ 
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2018.01.13 න දින ග්පඳව දිසත්රික්කසේ ඇතිව තද සුශං තත්ත්ඹ 

 

2018.02.14 න දින සකොශම දිසත්රික්කසේ සගොඩගළනිේරක් කඩහ ළටීස්ප අසථහ 

2018.05.20 න දින නිරිත දිග සභෝභ ක්රීඹවීභ නිහ ඇතිව ගංතුය වහ නහඹඹෆ්ප තත්ත්ඹ 

2018.10.03 න දින ර්හ නිහ වටගත් ගංතුය, තද සුශං, අකුණු වහ නහඹඹෆ්ප තත්ත්ඹ 

2018.10.03 න දින ර්හ නිහ වටගත් ගංතුය, තද සුශං, අකුණු වහ නහඹඹෆ්ප තත්ත්ඹ 
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 කැශෑ / අේනකුත් ගිනි 

 

2018 ජනහරි සිට සදළ්පඵර් දක්හ කහරඹ 

තුශ  ශ්රී රංකහ තුර ඳවත වන් ඳරිදි සිඹළුභ 

ගිනි ගළනීස්ප සිද්ධි හර්තහ ව අතය ආඳදහ 

කශභනහකයස භධයසථහන තු කහර්ඹක්භ 

න්නිසේදන ජහරඹ උඳසඹෝගී සකොට සගන 

කඩිනමින් සඳොලිසිසේ, ගුන් වමුදහසේ ව 

යුදවමුදහසේ වහඹ රඵහ ගනිමින් සඵොසවෝ ගිනි 

නිහයස කටයුතු සිදු කයන රදී.  

 ගාංතුමය ව අේනකුත් යන ිළළිඵ න 

වදිසි ප්රතිප ාය කටයුතුම වා අලය උඳකයණ 

කශදී ගැනීභ 

 

ශ්රී රංකහ තුර නියන්තය සිදුන ආඳදහන්ට 

ප්රතිචහය දළක්වීභ වහ අලය න ප්රතිචහය 

දළක්වීස්ප උඳකයස මිරදී සගන පීඩහට ඳත්න 

දිසත්රික් වහ සඵදහදීස්ප කහර්ඹඹද වදිසි 

සභසවයු්ප අංලඹ ද්සින් සිදු කයයි. 

දිසත්රික් භට්ටමින් ජේලු්ප කයන රද 

අලයතහඹන් ව ඳසුගිඹ ආඳදහ 

අසථහන්රදී මුහුණුදුන් ගළටළු සභන්භ 

අත්දළකී්ප ඳහදක කයසගන සභභ මිරදී ගළනීස්ප 

කටයුතු සිදු කයයි. ඒ අනු රින් ය ද්ද්ධ 

බහණ්ඩ මිරදී ගනිමින් ප්රතිචහය දළක්වීස්ප කටයුතු 

වහ දිසත්රික් සත සඵදහ දීභ සිදු කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 

2018 ජනහරි භ 01 න දින සිට සදළ්පඵර් 31 

න දින දක්හ ව කහර ඳරිච්සේදඹ තුර ප්රතිචහය 

දළක්වීස්ප කටයුතු වහ 2017 සර්දී මිරදී 

ගළනීභට කටයුතු කයන රද සඵෝට්ටු 124 ක් ව 

අඟුේ 100 ක් ත්රිද්ධ වමුදහ වහ සඵදහ සදන 

රදී. 

 

එසභන්භ 2018 සර්දී මිරදී ගනු රළබ අගුේ 

80කින් 77ක් සකොශම, ග්පඳව,යත්නපුය, 

කළුතය, ගහේර, භහතය, ව්පඵන්සතොට, 

භඩකරපු වහ අ්පඳහය දිසත්රික්ක සත වහ 

සඳොලිස නහද්ක සකොට්ාහලඹ සත සඵදහ දීභට 

දිකත්රික්කඹ ආඳදා 

සිද්ධීන් 

ාං යා 

ඵරඳෑභට 

රක්ව 

ප්රා.ේ්. 

ේකො. 

ාං යා 

01 ේකොශම 17 13 

02 කෑග්ර 05 05 

03 යත්නපුය 06 05 

04 නුයඑළිඹ 07 03 

05 කුරුණෑගර 10 06 

06 ේභොණයාගර 25 08 

07 භවනුය 11 04 

08 පුත්ත්රභ 03 02 

09 ඵදු්ර 15 07 

10 කළුත්ය 02 02 

11 භාත්ේ් 13 07 

12 ගුමඳව 03 03 

13 භන්නායභ 01 01 

14 ගා්ර 10 08 

15 ඹාඳනඹ 01 01 

16 භාත්ය 04 03 

17 භඩකරපු 06 05 

18 අනුයාධපුය 06 03 

19 ුනරතිපව් 02 02 

20 ේඳොේශොන්නරු 02 02 

21 අුමඳාය 01 01 

22 වුමඵන්ේත්ොට 10 04 
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කටයුතු කයන රද අතය සඵෝට්ටු එන්නේන් 33ක් 

ත්රිද්ධ වමුදහ වහ සඳොලිසිඹ සත සඵදහ දීභට 

කටයුතු කයන රදී. තද මිරදී ගනු රළබ ද්පළේ 

කිඹත් 49ක් කුරුසෆගර දිසත්රික්කඹ වළය 

අසනකුත් දිසත්රික්කඹන් 24 සත සඵදහ දීභට 

කටයුතු කයන රදී. 

 

තද, 2018 සර්දී සඵදහ වළරීභ වහ සඵෝට්ටු 

90ක්, අඟුේ 200 ක්, සඵෝට්ටු එන්නේන් 75ක්, 

ද්පළේ කිඹත් 85 ක්, ජීද්ත ආයක්ක කම 

(මීටර් 200) 75ක්, අත් සඳොසයෝ 100 ක්, 

ගළේනයිස වළඩරඹ භඟ භහනහ කළති  1000 

ක්, යඵර් සඵෝට්ටු 10 ක් මිරදී ගළනීභ වහ 

කටයුතු සිදු කයන රදී. 

 

 ේවීුම ව ුනදා ගැනීුම ිළළිඵ ආඳදා 

කශභනාකයණ ේන්ාසික පුහුණු ඳාඨභාරා 

 
 2017 සර්දී සවී්ප ව මුදහගළනීභ 

පිිබඵ ඳහාභහරහ වදහයන රද ත්රිද්ධ වමුදහ, 

සඳොලිස වහ සිද්ේ ආයක්ක 

සදඳහර්තස්පන්තුසේ නිරධහරීන් 194 ව 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනසේ 

නිරධහරීන් 21 වහ වතික ඳත්ර ප්රධහනඹ 

ගරු අභහතයතුභන්සේ ප්රධහනත්සඹන් සිදු 

කයන රදී. ආඳදහ ප්රතිචහය දළක්වීස්ප කටයුතු 

වහ රක්ඹක සසේඡඡහ හභහනේක 

ං යහක් දියින පුයහ ආඳදහන් අනු 

ජදිරිසේදී පුහුණු සකොට සදහන්ප කය තඵන 

ඵළේ එදීදී අභහතයතුභහ ප්රකහල කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 සරෝක සෞ ය ංද්ධහනසේ තහක්ණික 

වහඹ ඇති යුද්ධ වමුදහ, ගුන් වමුදහ, 

නහද්ක වමුදහ, සඳොලීසිඹ, සයශ ආයක්ක 

සදඳහර්තස්පන්තු, සිද්ේ ආයක්ක 

සදඳහර්තස්පන්තු, ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ හභහනේකයින් 138ක් වහ 

භහදුරුබඹ යුද්ධ වමුදහ ද්සලේ ඵරකහ, 

කුඩහබඹ සකොභහන්සඩෝ වහ කටුකුරුන්ද 

සඳොලිස ද්සලේ කහර්ඹඹ ඵරකහ පුහුණු 

ඳහේරදී සවී්ප ව මුදහ ගළනීස්ප 

රභසේදඹ පිිබඵ දින 10 ක පුහුණු 

ඳහාභහරහ අන් කය ඇත.  

 

 

 

 

ඵහරදක්යින් 600ක් සසේච්ඡහ වදිසි ප්රතිචහය 

දක්න්නන් සර පුහුණු කිරීභ සිදු කයන 

රදී. සභදීදි වදිසි සභසවයු්ප භළදිරිඹ භඟින් 

්පඳත් දහඹකත්ඹ, ංද්ධහනඹ කිරීභ ව 

අසනකුත් ප්රහසඹෝගික ළඩටවන් සුදහන්ප 

කිරීභ සිදු කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 සරෝක සෞ ය ංද්ධහනසේ 

තහක්ණික වහඹ ඇති යුද්ධ වමුදහ, 

ගුන් වමුදහ, නහද්ක වමුදහ, සඳොලීසිඹ, 

සයශ ආයක්ක සදඳහර්තස්පන්තු, 

සිද්ේ ආයක්ක සදඳහර්තස්පන්තු, 
ගරු ඇභතිතුභහසේ ප්රධහනත්සඹන් ඳළති වතික ප්රදහනඹ 

කිරීස්ප උත්ඹ 

කුඩහබඹ ව කටුකුරුන්ද පුහුණු කටයුතු සිදු කයමින් 

ඵහරදක්යින් සසේච්චහ වදිසි ප්රතිචහය දක්න්නන් සර 

පුහුණු කිරිභ සිදු කයමින් 
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ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනසේ 

හභහනේකයින් 177 ක් වහ භහදුරුබඹ 

යුද්ධ වමුදහ ද්සලේ ඵරකහ ඳහසේදී 

සවී්ප ව මුදහ ගළනීස්ප රභසේදඹ 

පිිබඵ දින 12 ක පුහුණු ඳහාභහරහ 03 

ක් ඳළළත්වීභ. 

 

 

 

 

 

 

 වදිසි අකථාන්හිදී භාධය ුමඵන්ධීකයණ  

 

ආඳදහ අසථහන්දීදී ඳළඹ 24 පුයහභ සිඹළුභ 

මුද්රිත ව ජසරක්සට්රොනික් භහධය බහද්තහ 

කයමින් පර් දළනු්පදී්ප සිදුකිරීමින් ජනතහ 

දළනුත් කිරීස්ප කටයුතු නියන්තය සිදු කයනු 

රඵයි. තද 2018 සර්දී ඇතිව වදිසි 

ආඳදහ අසථහන් රදී නිඹමිත සරහට 

පුර් දළනු්පදී්ප භහධය භගින් නිකුත් කයන 

රදී. 

තද භහධය වයවහ ජනතහ දළනුත් කිරීස්ප 

කටයුතු ව සතොයතුය රඵහදීස්ප කටයුතු සිදු 

කයන රද අතය එඹ ජහතික ව ජහතයන්තය 

භහධයඹන් වහද ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

එසභන්භ ජහතික වහ ජහතයන්තය ලසඹන් 

භහජ භධය ජහරහ බසසේ නියන්තයසඹන්භ 

ජනතහ දළනුත් කයන රදී. 

 

 

 

 වදිසි අකථාන්හිදී ත්රිවිධ වුනදා 

ුමඵන්ධීකයණ  

 

වදිසි  සභසවයු්ප භධයසථහනසේ “සදහන්ප 

සිටීස්ප තත්ත්ඹ”  අ ණ්ඩ 

ඳත්හගළනීභට ව ඳළඹ 24 වදිසි 

සභ සවයු්ප කහර්ඹඹ තත්ත්ඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ වහ 2018 ර්ඹ තුශදී වදිසි ආඳදහ 

කශභනහකයස කටයුතු වහ ත්රිද්ධ වමුදහ 

ද්සින් නියන්තය දහඹකත්ඹක් දක්න රදී. 

2018 ය තුශදී ශ්රී රංකහ තුශ සිදුව ද්ද්ධ 

ආඳදහ තත්ත්ඹන් වහ සවී්ප ව මුදහ 

ගළනීභ, වන සේහ කටයුතු ව වදිසි 

ප්රතිචහය දළක්වීස්ප කහර්ඹඹ වහ ත්රිද්ධ 

වමුදහ අ ණ්ඩ දහඹකත්ඹක් රඵහදී ඇත. 

ඒ අනු යුද්ධ වමුදහ ද්සින් අසථහ 82ක 

නහද්ක වමුදහ ද්සින් අසථහ 52ක ගුන් 

වමුදහ ද්සින් අසථහ 28ක යටතුශ සිදුව 

ආඳදහ තත්ත්ඹන් වහ ප්රතිචහය දළක්වීභට 

ව සභසවයු්ප වහ ඳළඹ 24 පුයහ ක්රීඹ 

දහඹකත්ඹක් රඵහදී ඇත. 

2018 ජනහරි සිට සදළ්පඵර් දක්හ ව 

කහරඹ තුශදී සිදුව ආඳදහන් වහ ප්රතිචහය 

දළක්වීභට සඹොදන රද ත්රිද්ධ වමුදහ 

හභහනේකඹන් පිිබඵ වදිසි සභසවයු්ප 

භළදිරිඹට හර්තහව ද්සතය ඳවත ඳරිදි සේ. 

තද, මීට අභතය දිසත්රික් භට්ටමින් ද්ද්ධ 

ආඳදහ අසථහන්රදී ප්රතිචහය දළක්වීස්ප 

කටයුතු වහ ත්රිද්ධ වමුදහ හභහනේකඹන් ව 

උඳකයස වහඹ දක්හ ඇත. 

 

 

 

භහදුරුබඹ යුද්ධ වමුදහ ද්සලේ ඵරකහ ඳහසේදී 

පුහුණු කටයුතු සිදු කයමින් 
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භාඹ යුධ 

වුනදා 

නාවික 

වුනදා 

ගුන් 

වුනදා 

සිවි් ආයක්ක 

ඵරකාඹ 

ේඳොීයසිඹ 

ජ්නාරි 60     

ේඳඵයාරි 120  15   

භාර්තුම 120     

අේප්රේ් 90 12 12   

භැයි 2560 288 12 389 210 

ජුනි 1588 180 10   

ජලි 1450 90    

අේගෝකතුම 270 30 13   

ැ හත්ැුමඵර් 360 18    

ඔක්ේත්ෝඵර් 1080 62    

ේනොැුමඵර් 760 200 15   

ේදැුමඵර් 1190 250    

එකතුම 9648 1130 77 389 210 

2018 ජනහරි සිට සදළ්පඵර් දක්හ ව කහරඹ තුශදී සිදුව ආඳදහන් වහ ප්රතිචහය දළක්වීභට සඹොදන රද ත්රිද්ධ 

වමුදහ හභහනේකයින් පිිබඵ වදිසි සභසවයු්ප භළදිරිඹට හර්තහ ව ද්සතය 

 ජ්ාතිපක වදිසි ේභේවයුුම  ැරැකභ 

(ජ්ා.ව.ේභ.ැ.  

 
 

ජහතික වදිසි සභසවයු්ප ළරළසභ භඟින් යට තුශ 

යන ඇති ද්ඹ වළකි අසථහ ඳළවළදිලි කයනු 

රඵන අතය ශ්රි රංකහ තුශ සිදුන කහශගුස, 

ජර, ජී ද්දයහත්භක, තහක්ණික වහ මිනිහ 

ද්සින් ඇති කයනු රඵන යන වහ ප්රතිචහය 

ඹහන්ත්රසඹන් එභඟින් ආයසඹ කයනු රළසේ. 

කිසිඹ්ප ආඹතනඹක කයතහඹ ව නිතය 

ගකීභ ජක්භහ ඹන ආකහයසේ වදිසි 

අසථහකදී ආඹතන වහ පුද්ගරයින් සත 

ගකී්ප ඳයහදීභ වහ ඳවසුක්ප ළරසීභ, පර් 

අනතුරු ඇඟවීස්ප ඹහන්ත්රසඹ ක්රිඹ කිරීභ ව 

වදිසි අලයතහ සභසවයු්ප ්පඵන්ධීකයසඹ ව 

ආඹතනික ගකී්ප වහ කහර්ඹ බහයඹ, ද්සතය කය 

ඇත. බහහත් යසඹන් පිිබසඹර කයන රද 

ජහ.ව.සභ.ළ. වහ, අභහතය භණ්ඩරසේ 

අනුභළතිඹ 2017 අසගෝසතු 22 න දින අංක 

අභඳ/17/2130/715/032 දයස අභහතය භණ්ඩර 

ංසද්ලඹ භඟින් රඵහදී ඇතත් එදී 

ංසලෝධනඹන් සිදු කිරීභ නළතත් සිදු කයමින් 

ඳතී.  

 ේත්ොයතුමරු ත්ාක්ණ ව න්නිේව්දන/ 

අේනකුත් න්නිේව්දන  
 

දියින ටහ පිදීටි පර් දළනුත් කිරීස්ප සුනහමි 

කුළුණු ඳද්ධතිඹ ගිද්සු්ප ප්රකහය ඹහත්කහලීන 

කය නඩත්තු කයමින් ඳත්හ සගන ඹහභට 

කටයුතු කයන රදී. එසේභ HF/  VHF ගුන් 

ද්දුලි න්නිසේදන ඳද්ධතිඹ දිසත්රික් භට්ටමින් 

ක්රිඹහකහරී තත්ත්ඹට සගන ඒභට කටයුතු 

කයමින් ඇත. තද වදිසි ආඳදහ තත්ඹකදී 

ද්කේඳ න්නිසේදන භහර්ගඹක් සර දිසත්රික් 

ඒකක සත නවීන ඳවසුක්පලින් යුත් 

CDMA 4G LTE දුයකථන රඵහදීභට කටයුතු 

කයන රද අතය CDMA දුයකථන 350 ක් 

ආඳදහ ඵහුර දිසත්රික් ඒකක සත ශ්රී රංකහ 

සටලිසකෝප ආඹතනඹ භඟින් රඵහදීභට කටයුතු 

කයන රදී.  තද වදිසි සභසවයු්ප භළදිරිසේ 

කහර්ඹඹක්භතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ද්දුත් ෂළක්ස රභසේදඹ වදිසි සභසවයු්ප 

භළදිරිඹ තුශ සථහනගත කයන රදී. තද 117 

ඇභතු්ප භළදිරිඹ භවජනතහට ඩහත් මීඳ 

කයවීභ භගහමී “2117117” සර ළභට 

මීඳ දුයකථනඹක් සර දිසත්රික් ඒකක වහ 
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දිසත්රික් ප්රහසද්ශීඹ අංකඹන් ඳභසක් සනස න 

එක් දුයකථන අංකඹක් ෆභ දිසත්රික් ඒකකඹක් 

වහභ න න්නිසේදන රභසේදඹක් සර 

සථහපිත කයවීභට අලය කටයුතු සිදු කයන රදී. 

එසභන්භ වදිසි ආඳදහ තත්ත්ඹකදී සභන්භ 

ඕනෆභ අසථහකදී සකටි ඳණිද්ඩ භහර්ගසඹන් 

භවජනතහ ව අසනකුත් තහක්ණික ආඹතන 

දළනුත් කිරීභට සඹොදහ ගන්නහ DEWN 

ඳද්ධතිඹ ද්දුලි ංසද්ල නිඹහභන සකොමින් 

බහසේ අනුභළතිඹ දීත සිඹළුභ ජහර සේහ 

ඳඹන ආඹතන භඟ ්පඵන්ධ කිරීභට අලය 

කටයුතු සිදු කයන රදී. එසභන්භ ආඳදහ 

සිතිඹ්පගතකයසඹ සනුසන් ව තත්ත් 

හර්තහ සනුසන් දත්ත සගොනු කිරීභ ව වඹ 

රඵහදීභද සිදු කයන රදී.  

 ඇභතුමුම භැදිරිඹ 

 

 

 

 

 

 

 

117 ඇභතු්ප භළදිරිඹ වහ න භෘදුකහංග සථහපිත 

කිරීසභන් අනතුරු ශ්රී රංකහ සටලිසකෝප 

ආඹතනඹ වයවහ න්නිසේදන ඳවසුක්ප රඵහ 

ගනිමින් ඳළඹ 24 x 7 පුයහ අ ණ්ඩ භවජනතහට 

සේඹ ළඳයීභට වළකි ඳරිදි කටයුතු සිදු කයමින් 

ඳතී. 

 

එසභන්භ ඇභතු්ප භළදිරිඹ වහ එභ සේකඹන් 

ඵහ ගළනීභ සිදු කශ අතය බවුන් වහ මලික 

පුහුණුක් රඵහදීභට කටයුතු කයන රදී. 
 

 

තද, වදිසි ආඳදහකදී න්නිසේදනඹට අලය 

දුයකථන අංක ඇතුශත් දත්ත ගඵඩහක් 

ඹහත්කහලීන කිරීභ ව 24 x 7 පුයහ යහජකහරි 

කටයුතු කිරීස්පදී 117 ඇභතු්ප භළදිරිසේ අයමුණු 

රඟහකය ගළනීභට ව කහර්ඹඹක්භතහඹ 

ර්ධනඹ කය ගළනීභට අලය න ඳරිඳහරන 

රභසේදඹක් වඳුන්හ සදන රදී. 

 

2018 ර්ඹ තුමරදී කයන රද වදිසි 

ේභේවයුුම අාංලඹට අදාර අනිකුත් කාර්ඹඹන් 

 

 සද්ශීඹ/ ද්සද්ශීඹ ශිය කණ්ඩහඹ්ප, 

ආයක්ක අංලඹන්දී නිශධහරීන්, 

ඳහර්ලකරුන්, යහජය නිශධහරීන් ආදී 

කණ්ඩහඹ්ප වහ වදිසි සභසවයු්ප, පර් 

දළනු්පදී්ප, ආඳදහ කශභනහකයසඹ ආදී 

ඹන් පිිබඵ වීඩිසඹෝ ්පභන්ත්රස භළදිරිඹ 

ව වදිසි අසථහ සභසවයු්ප භධයසථහනඹ 

සඹොදහ ගනිමින් කයන රද දළනුත් කිරී්ප 

30ක් ඳභස සිදු කයන රදී. 

 උභහ බඹ ද්සලේ ආඳදහ කශභනහකයස 

භධයසථහනසේ කහර්ඹඹන් හර්ථක කිරීභ 

වහ පර්ස දහඹකත්ඹ රඵහදීභ වහ වදිසි 

සභසවයු්ප භළදිරිසේ නිරධහරීන් සථහනබහය 

නිරධහරීන් සර අනුයුක්ත කිරීභ සිදු කයන 

රදී.  

 තද ඳළඹ 24 x 7 යහජකහරීන්දී 

කහර්ඹඹක්භතහඹ ර්ධනඹ කිරීස්ප 

අයමුණින් වදිසි සභසවයු්ප අංලසේ යහජකහරි 

කටයුතු වහ වදිසි සභසවයු්ප අංලඹට අඹත් 

ඒකකඹන් වහ න ඵහ ගළනී්ප සිදුකය 

භහන ්පඳත් ර්ධනඹට කටයුතු කයන රදී.  

 2018 ජනහරි භහසේ සිට සදළ්පඵර් භහඹ 

තුශ දිසත්රික් 18 ක් නිඹඟඹ නිහ පීඩහට 

ඳත් ඇති අතය දිසත්රික් ්පඵන්ධිකයස 

ඒකක ව ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනඹ භඟ ්පඵන්ධීකයසසඹන් 

වන කටයුතු සිදු කයන රදී.  
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 සරෝක ආවහය ළඩටවසන් අනුග්රවඹ 

දළක්වීසභන් 2018 සදළ්පඵර් භ 20 

ව 21 දිනර නිරධහරීන් 20 

සදනකුසේ වබහගීත්සඹන් “ඳළඹ 72” 

වදිසි ආඳදහ තක්සේරු කිරීස්ප 

භෘදුකහංගඹ පිිබඵ පුහුණු ළඩටවන 

සකොශම ද්ලස ද්දයහරසේ (GIS LAB) 

දීදී ඳළළත්වීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 එේ-නිසනෝ තත්ත්ඹ ්පඵන්ධ සිදු 

න කහරගුණික සිදුවී්ප පිිබඵ 

දළනුත් කිරීස්ප වහ ධහරිතහ ප්රර්ධන 

ළඩටවන 2018 සදළ්පඵර් 27 න 

දින සරෝක ආවහය ළඩටවනට 

ළඩටවසන් අනුග්රවඹ දීත 

හභහනේකයින් 75 සදසනකුසේ 

වබහගීත්සඹන් ඳළළත්වීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජ්ාතිපක ේගොඩනැගිලි ඳර්ේේණ ාංවිධානඹ 
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දැක්භ      
 

සුයක්ෂිත නිර්මිත ඳරියඹක් උසදහ 

 

ේභේවය 
 

ආඳදහ අදහන්ප අභකයසඹ ව සුයක්ෂිත 

නිර්මිත ඳරියඹක් උසදහ  ඳර්සේස වහ 

ංර්ධන කටයුතු ප්රර්ධනඹ වහ තහ්ෂණික 

දහඹකත්ඹ ළඳයීභ 

 

වැඳින්වීභ  
 

ජහ.සගො.ඳ. ංද්ධහනඹ ආඳදහ කශභනහකයස 

තහක්ණික සේහ වහ ඳර්සේස වහ ංර්ධන 

කටයුතුර නියත න අතය එදී තහක්ණික 

දහඹකත්ඹ ද්ද්ධ ස්ෂේත්ර බසසේ ද රඵහ සදනු 

රළසේ.  ඒහ අතය නහඹඹෆ්ප වහ අසනකුත් භ 

ආඳදහ පිිබඵ අධයඹනඹ, දළනුත් කිරීභ වහ පර් 

අනතුරු ඇඟවීභ, ඹටිතර ඳවසුක්ප ංර්ධන 

යහඳෘති වහ  භ තහක්ණික ජංනේසන්රු සේහ 

ළඳයීභ, භහන ජනහහ ළශසු්ප වහ 

සගොඩනළගිලි ද්රය පිිබඵ තහක්ස සේහ 

රඵහදීභත්, ඳහරිරික වහ ආඳදහ ඵරඳෆ්ප ඇගයීභ 

වහ ජංනේසන්රුභඹ යහඳෘති කශභනහකයසඹ මුේ 

තළනක් ගනී. 

 

“ආඳදහ අදහනභ අභ කිරීභ” ඹන ංකේඳඹට 

අනුගතවී හරිභහර්ග වහ ජර ්පඳත් වහ ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලසඹදී අයමුණු වහ 

හමුදීක ළරළසභට අනුකර  ජහතික 

සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ එදී 

ක්රිඹහකහයක්ප ළශසු්ප කය තිසේ.  ජහතික 

ංර්ධන ක්රිඹහලිසේ දී ආඳදහභඹ ලසඹන් 

මුහුස සදන ද්ද්ධ ගළටලු වහත් ඒහ 

නියහකයසඹ වහත් අලය තහක්ණික, 

ඳර්සේස ලසඹන් භහජඹ සත තභ සේහ 

දහඹකත්ඹ රඵහ සදමින් බවුන් ජීත්න 

ඳරියසේ ගුසහත්භක ඵ ජවශ නළංවීභට 

කටයුතු සකසර්.  එසේභ ජහ.සගො.ඳ. ංද්ධහනඹ 

සුයක්ෂිත ජනහහ වහ ප්රතිඳත්ති ්පඳහදනඹ 

වහ අලය තහ්ෂස දහඹක්වඹ භඟ 

භහර්සගෝඳසද්ලනඹ  වහ උඳසදසභහරහ කස කය 

ඒහ  අදහර ඵරධහරින් සත රඵහ සදමින් ආඳදහ 

අභකය ගළනීස්ප ජහතික ජරක්කඹ පුයහ 

ගළනීභට ද දහඹක සේ. 

 

නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කරහඳ සර සිතිඹ්පගතකයස 

යහඳෘතිඹ (LHMP) භගින් නහඹඹෆ්ප යහප්ත වී 

ඇති ආකහය වඳුනහ ගළනීභට 1:10,000 

ඳරිභහසසේ වහ 1:50,000 ඳරිභහසසඹන් 

සිතිඹ්පගතකයසඹ සිදු කයයි.  සභභ සිතිඹ්ප 

ටිනහ මලික සභරභක් සර ජහතික ව 

ප්රහසද්ශීඹ ලසඹන් ජදිකිරී්ප සඹෝගයතහඹ 

පිිබඵ ළරසු්පකයසසේදී සඹොදහ ගනී. සභභ 

සිතිඹ්ප භහර්ග ංර්ධන අධීකහරිඹ, නහගරික 

ංර්ධන අධිකහරිඹ, ජඩ්ප ඳරිවයස ප්රතිඳත්ති 

ළශසු්ප සදඳහර්තස්පන්තු, ආඳදහ 

කශභනහකයස භධයසථහනඹ, ජහතික ප්රතිඳත්ති 

ළශසු්ප සදඳහර්තස්පන්තු ආදී ආඹතන භගින් 

ංර්ධන අයමුණු ව සඹෝනේත ක රඹහකහයක්ප 

ළශසු්ප කිරීස්පදී සඹොදහ ගළසන්.  සභඹට 

අභතය ඩහත් අදහන්ප ප්රසද්ලඹන්දී ආඳදහ 

අදහනභ අභකයසඹට සභභ සිතිඹ්ප ඵහුර 

සඹොදහ ගළසන්. 
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නහඹඹෆ්ප අදහනභ දීත ප්රසද්ලඹන් දී නහඹඹෆ්ප 

වහ අසථහය ඵෆවු්ප සථහයිකයසඹ වහ ආඳදහ 

අභකයස කහර්ඹඹන් ජටුකයයි.  නහඹඹෆ්ප 

අදහනභ පිිබඵ දළනුභ භවජනතහට රඵහ දීභ, 

නහඹඹෆ්ප අදහනභට රක් ව වහ ජදිරිසේ දී 

නහඹඹෆ්ප  වහ ඵෆවු්ප අසථහය වීභ නිහ වහනිඹට 

ඳත්ද්ඹ වළකි ප්රසද්ල, ඳහළේ සගොඩනළගිලි 

ඹනහදිඹ වඳුනහසගන අදහන්ප අභකයන 

කහර්ඹඹන් ද ආන්තික කහරගුස තත්ත්ඹන් 

අනු නහඹඹෆ්ප පිිබඵ පර් අනතුරු වළඟවීස්ප 

ගකීභ ද ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස 

ංද්ධහනඹ ද්සින් ජටු සකසර්.    

 

වඳුනහගත් නහඹඹෆ්ප අදහන්ප දීත දිසත්රික්ක 

දවසේ ජදිකිරී්ප වහ ංර්ධන කහර්ඹඹන් සිදු 

කිරීභට ප්රථභ  නහඹඹෆ්ප අදහන්ප ඇගළයී්ප 

හර්තහ වහ නිර්සද්ල රඵහදීස්ප ඵරඹ ජහතික 

සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ සත ඳළරී 

ඇත.  එභගින් අද්ධිභත් මිනිස ක්රිඹහකහයක්ප 

නිහ නහඹඹෆ්ප ලින් ජනතහට වහ සද්ඳර රට 

ද්ඹ වළකි වහනි අභ සකසර්. 

 

ආඹත්නේේ ප්රධාන අයුනණු වා රිඹාකායකුම 

 

 ආඳදහ අභකයසඹ ව සුයක්ෂිත 

ඳරියඹකට අදහර  යවහරික ඳර්සේස 

වහ ංර්ධන කටයුතුර නියතවීභ. 

 තහක්ණික ගළටලු වගත ඳස දීත භමි 

ළඩිදියුණු කිරීභ පිිබඵ ඳර්සේස වහ 

ංර්ධන කටයුතු වහ ප්රධහන ඹටිතර 

ඳවසුක්ප යහඳෘති වහ භ තහ්ෂණික 

ද්භර්ලන  

 නහඹඹෆ්ප වහ භ ද්ඳත්  කශභනහකයසසේ දී 

ජහතික සක්න්ද්රිඹ සථහනඹ සර ක්රිඹහකිරීභ. 

 ආඳදහ අභ වහ සීභහන්තික ඳරිය 

තත්ත්ඹන්දී සථියහය නිහ ව භහන 

ජනහහ වහ ඳර්සේස තුලින් 

උඳසද්ලක, ළශසු්ප වහ ංර්ධන සේහ 

ළඳයීභ. 

 සගොඩනළගිලි වහ අදහර ජදිකිරී්පරදී තත්ත් 

හර්තහ වහ වහනි ඇසතස්පන්තු ව 

තහක්ණික සේහ ළඳයීභ.  

 ද්කේඳ ජදිකිරී්ප ද්රය, නිසඳහදන වහ 

තහක්සඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 

 දළනුත් කිරී්පරදී ආඹතනීඹ ද්සලේ 

්පඳත් දහඹකයින් සඹොදහ සතොයතුරු 

රඵහදිභ, පුහුණු කිරීභ වහ තහක්ණික සේහ 

ළඳයීභ. 

 භ ද්දයහත්භක, භ තහක්ණික ජංනේසන්රුභඹ, 

සගොඩනළගිලි දුය, ළශසු්ප ශිේපීඹ, 

ුවහත්භක ජංනේසන්රුභඹ ව සගොඩනළගිලි 

සේහ යහඳෘති කශභනහකයස, ඳරිය 

කශභනහකයස, භහන ජනහහ 

ළශසු්පකයසඹ වහ අදහර අසනකුත් 

සක්සත්රඹන්දී ඳළසයන ඳර්සේස වහ 

උඳසද්ලන සේහ ළඳයීභ. 

 

2018 ර්ේේ ප්රගතිපඹ 

 

තහ්ෂණික උඳසද්ලන සේහ ව 

ද්දයහගහය/ස්ෂේත්ර ඳරී්ෂහ භඟින් ආදහඹ්ප උඳඹහ 

ආඹතනසේ පුනයහර්ථන ද්ඹද්ප ආයසඹ 

කයගනු රඵයි.  ඒ අනු 2018 ර්සේ 

අසප්ක්ෂිත ආදහඹභ රු. මිලිඹන 437.40 ක් න 

අතය ළප්තළ්පඵර් භ දක්හ ඳරී්ෂහ/තහ්ෂණික 

උඳසද්ලන සේහලින් රළබ ආදහඹභ රු. මිලිඹන 

380.0 ක් න අතය සර් ජරක්කගත ආදහඹභ 

ද ජක්භහ ඇත.  ආඹතනසේ තහ්ෂණික අංලර 

කහර්ඹ්ෂභතහඹ නිහ ඳසුගිඹ යරට ඩහ 

ළරකිඹ යුතු ශුද්ධ රහබඹක් උඳඹන රදී.    
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නාඹඹෑුම අදානුම ඇගැයීභ 

අද්ධිභත් ඵෆවු්ප ඳරිවයස යටහ, මිනිස 

ක්රිඹහකහයක්ප නිහ ඇතින නහඹඹෆ්ප 

අදහනභ/සද්ඳර වහනි වහ ජීද්ත වහනි අභ කිරීභ 

සඳයදළරි  වඳුනහගත් නහඹඹෆ්ප අදහන්ප දීත 

දිසත්රික්ක 10  තුර ජදිකිරී්ප සවෝ ංර්ධන 

කහර්ඹඹන් සිදු කිරීභට ප්රථභ  නහඹඹෆ්ප ඇගයී්ප 

හර්තහ වහ නිර්සද්ල රඵහදීභ ප්රධහන කර්තයඹක් 

ව අතය 2018 ර්සේ ස්ප දක්හ එළනි 

හර්තහ/නිර්සද්ල 6,216 රඵහදී ඇති අතය  භසථ 

ක්රිඹහලිඹ තුර 2011 ර්සේ සිට 

හර්තහ/නිර්සද්ල 65,010 ක් ඳභස අන්කය 

තිසේ. 

දිසත්රික්ක වහ ප්රහසද්ශීඹ සේක්පරුන් වහ යහජය 

ආඹතන ද්සින් ජේලු්ප කයනු රඵන නහඹඹෆ්ප 

ද්සලේෂිත අධයඹනඹන් 2018 ර්සේ ජලි භ 

දක්හ 2,760 ක් අන්කය ඇත.   

නහඹඹෆභක් සිදුව අසථහන්දී එභ සථහනඹන් 

පිිබඵද මලික අධයනඹන් සිදුකය ඹහඵද  

ඳතින ජනහහ, ඹටිතර ඳවසුක්ප, ගහ බි්ප, 

ජීද්ත වහ සද්ඳරරට වහනිවී්ප ළශළක්වීභ වහ 

ගත යුතු සකටිකහලීන වහ දීර්ඝ කහලීන 

ක්රිඹහභහර්ග දිසත්රික් සේක්පරුන්ට වහ ප්රහසද්ශීඹ 

සේක්පරුන් සත රඵහදී ඇත.   

නාඹඹෑුම ආඳදා කරාඳ සිතිපඹුමගත් කිරීභ 

නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කරහඳ සිතිඹ්පගත කිරීස්ප 

යහඳෘතිඹ ඹටසත්, නහඹඹෆස්ප අදහන්ප දීත 

දිසත්රික්ක සර වඳුනහ සගන ඇති දිසත්රික්ක 

13ක  ර්ග කිසරෝ මීටය  32,714 ක භමි 

ප්රභහසඹක් ආයසඹ න ඳරිදි 1:50,000 

ඳරිභහසසේ නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කරහඳ සිතිඹ්ප 

කස සකොට ඇත. එසභන්භ ජවත කී 

දිසත්රික්කඹන්දී වදුනහ ගන්නහ රද ප්රමු තහ 

ප්රසද්ලඹන්සගන් ර්ග කිසරෝමීටය 7120 ක භමි 

ප්රභහසඹක් ආයසඹ න සර 1:10,000 

ඳරිභහසසේ නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කශහඳ සිතිඹ්ප 179 

ක් ඳභස කසසකොට ඇත.  ආඳදහ ඳළතිකඩක් 

නිර්භහසඹ කිරීභ ඹටසත් නුයඑිබඹ, ඵදුේර 

දිසත්රික්කර සගොඩනළගිලි සතොයතුරු මී්ෂසඹ 

අන්කය ඇති අතය කෆගේර දිසත්රික්කසේ 

සගොඩනළගිලි මී්ෂස කටයුතු ස්පන ද්ට 

අයමහ ඇත.   ඵදුේර ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

සකොට්ාහල 12 ක අදහන්ප සිතිඹ්ප කසකය 

බහයදී ඇති අතය  නුයඑිබඹ දිසත්රික්කසේ 

සිතිඹ්පගත කිරීභ අයමහ ඇත.  දියිසන් 

අසනකුත් නහඹඹෆ්ප අදහන්ප දිසත්රික්කර 

සභන් භ සගොඩනළගිලිර ද මී්ෂස කටයුතු 

අයමහ ඇත.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

නහඹඹෆ්ප කශහඳ සිතිඹභක් 

      

ආඳදහ සිතිඹභක් 

 



129 
 

නාඹඹෑුම පර් අනතුමරු වැඟවීුම 

ආන්තික කහශගුස තත්ත්ඹක් ඹටසත් 

නහඹඹෆ්ප පිිබඵ පර් අනතුරු ඇඟවීස්ප 

ගකීභ ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස 

ංද්ධහන ඹ අ ණ්ඩ  ජටුකයමින් සිටී.  ස්ප 

වහ එක්ත් ජහතීන්සේ ංර්ධන ළඩටවන 

(UNDP)  රඵහදුන් ප්රතිඳහදන ද ඇතුළු   

සඹංක්රීඹ ර්හභහන 215 ක් ස්පන ද්ට පර් 

අනතුරු ඇඟවීස්ප ඳද්ධතිඹට එක්කය ඇති අතය 

නහඹඹෆ්ප ආඳදහ අභ කිරීස්ප යහඳෘතිඹ 

(LDDP) ඹටසත් සඹංක්රීඹ ර්හභහන 30 ක් ද 

එඹට ඇතුරත් ඹ.  2018 ර්සේ යහජය 

ප්රතිඳහදන භඟින් තත් සඹංක්රීඹ ර්හභහන 30 

ක් ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීභට ළශසු්පකය 

තිසේ.   මුළු යහඳෘතිඹ අන්න ද්ට 

සථහඳනඹ කිරීභට  සඹෝනේත ර්හභහන ගසන 

250 ක් ඳභස සේ.  

නාඹඹෑුම ආඳදා අභකයණ යාඳතතිප  

නහඹඹෆ්ප ආඳදහ භළඩ ඳළළත්වීභ වහ හර්ෂික 

 සන්කයනු රඵන රු. මිලිඹන 200.0 ක 

ප්රතිඳහදන ඹටසත් රංකහගභ භවහ ද්දයහරඹ අර,  

කඩුගන්නහ සදභශ ද්දයහරඹ අර, අටසර භවහ 

ද්දයහරඹ අර (කළුතය) අසථහය ඵෆවු්ප 

සථහයීකයසඹ, අඹගභ සයෝවර අර නහඹඹෆ්ප 

ව අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ, භවනුය 

සවද අබයහ ද්දයහරඹ අර නහඹඹෆ්ප අභ 

කිරීභ, භවබඹ, සකොච්ිතකසඩ් ගඟ සදඳ ජවුරු 

අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ ඹන යහඳෘති 

භඟින් අදහන්ප අභ කිරීස්ප කටයුතු කයසගන 

ඹනු රළසේ.   

 

දැනුත්කිරීේුම ැඩටවන්  

වඳුනහගත් නහඹඹෆ්ප අදහන්ප දීත දිසත්රික්ක 

10 තුර ඳශහත්ඳහරන ආඹතනර භවජන 

නිසඹෝනේතඹන්, සඳොදු භවජනතහ, ඳහළේ 

සිසුන්, ගුරුරුන් ව යහජය නිශධහරීන් 

දවහන දළනුත් කිරීස්ප ව පුහුණු 

ළඩටවන් අ න්ඩ  ක්රිඹහත්භක කයසගන ඹනු 

රළසේ.  2018 ජනහරි භ සිට ස්ප දක්හ 

ප්රජහමලික  ආඳදහ කශභනහකයස පිිබඵ  

කළුතය, යත්නපුය, ගහේර, භහතය, කෆගේර, 

පුත්තරභ වහ භවනුය දිසත්රික්කර ප්රජහන්  71 

ක් සතෝයහ සභභ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කය ඇත.   

 

ඳර්ේේණ ව ාංර්ධන ැඩටවන්  

ඳර්සේස ව ංර්ධන ළඩටවන් ඹටසත් 

ආය්පබ කයන රද 2017 ඳර්සේස යහඳෘතිර 

ඳර්සේස ඳත්රිකහ 2018 ජනහරි 24 – 25 

දිනර ඳළති ජහ. සගො. ඳ. ංද්ධහන හර්ෂික 

සි්පසඳෝසිඹස්ප දී එිබ දක්න රදී,  ස්ප වහ 

යහඳෘති/ඳර්සේස හර්තහ 42 ජදිරිඳත් කයන 

රදී.  

 

ත්ාක්ෂිවක ේේා ැඳයීභ  

තහ්ෂණික උඳසද්ලන සේහ සර භ තහ්ෂණික 

ද්භර්ලන අත්තිහය්ප ළශසු්ප, සගොඩනළගිලිර 

ුවහත්භක වහනිවී්ප පිිබඵ  තත්ත් 

හර්තහන් වහ නිර්සද්ලඹන් රඵහදීභ, ඳහරිරික 

ඇගළයී්ප වහ සගොඩනළගිලි ද්රයර ප්රමිතිඹට 

අනුකර ඵ ඳරී්ෂහ කිරීභ, ආඹතනඹ ද්සින් 

ජටුකයනු රළබ ප්රධහන උඳසද්ලන වහ සේහන් 

සේ.    

ත ද මීසතොටමුේර කශ කන්ද නහඹඹෆභ නිහ 

ඇතිව යනසේ දී ජහ. සගො. ඳ. ංද්ධහනසේ 

ද්දයහඥ හ කණ්ඩහඹභක් ද්සින් අධයඹනඹන් කයන 

රද අතය අදහන්ප නිහර ජනතහ ජත්කය 

තදුයටත් අදහනභ අභකිරීභට තහ්ෂණික 

පිඹය රැක් ගනු රළබිස.  ජහ. සගො. ඳ. 

ංද්ධහනඹ ජඳහන ජහතයන්තය වසඹෝගිතහ 
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ආඹතනසේ ද්සලේඥ හ කණ්ඩහඹ්ප භඟ ඒ වහ 

දිගුකහලීන තහ්ෂණික ද්ඳු්ප සඹෝජනහ කයන 

රදී.     

 

විේද්ලාධාය යාඳතතිප  

සරෝක ඵළංකු ආධහය භගින් ක්රිඹහත්භකන 

සද්ලගුණික ප්රතයසථිතිඹ ළඩිදියුණු කිරීස්ප 

යහඳෘතිඹ ඹටසත් භවනුය දිසත්රික්කසේ ඳහේ 

18 ක් ඇයමූ නහඹඹෆ්ප අදහනභ අභකිරීභ 

ඹටසත් ස්පන ද්ට ප්රධහන ඳහේ 12 ක ජදිකිරී්ප 

අන්කය තිසේ.  තත් ඳහේ 6 ක ජදිකිරී්ප 

2018 ර්සේ දී අන් කිරීභට ළශසු්පකය 

ඇත.   සභභ යහඳෘතිඹ ඹටසත් භ කඳුකය භවහ 

භහර්ග සදඳ අසථහය ඵෆවු්ප 22 ක් සථහය 

කිරීභ ද ආය්පබකය ඇති අතය භවනුය, 

භදීඹංගන භහර්ගසේ සථහන 17 ස්පන ද්ට 

අන්කය ඇත.  වේගර, කිතුේගර, 

ගිනිගත්සවේන වහ සඵයගර ඹන  ප්රසද්ලර 

අභකිරී්ප කටයුතු ස්ප ය අන්වීභට ප්රථභ 

අන්කිරීභට ළශසු්පකය ඇත.  

සනෝර්වීනේඹහනු භතහ්ෂණික ආඹතනඹ භඟ 

තහ්ෂණික වසඹෝගීතහ වහ ධහරිතහ ංර්ධන 

ළඩටවනකට ගිද්සු්ප අත්න්කය ඒ ඹටසත් 

කහරගුස ද්ඳර්ඹහ සවේතුසන් වටගන්නහ ව 

සහබහද්ක ද්ඳත් අභකිරීභ දවහ යහඳෘතිඹක් 

ක්රිඹහත්භක සකසර්.   ස්ප ඹටසත් භහතසේ 

ප්රසද්ලසේ වටගත් භමි ගිරහඵළසීභ පිිබඵ 

අධයනඹක් ද සනෝවීනේඹහනු භ තහ්ෂස ආඹතනඹ 

වහ ඒකහඵද්ධ  සිදුකර අතය එදී තදුයටත් 

අදහන්ප අධයඹන කටයුතු වහ ආඳදහ  සිතිඹ්ප 

පිිබසඹර කය ඇත.  ජදිකිරීස්ප 

භහර්සගෝඳසද්ලඹන් ද පිිබසඹරකය තිසේ. 

නහඹඹෆ්ප කරහඳ සිතිඹ්පගතකයස යහඳෘතිඹ 

ඹටසත් වඳුනහ ගත් ප්රධහන නහඹඹෆ්ප 16 න්  

ප්රමු තහඹ අනු යහඳෘති 3 ක් සථහයීකයස 

කටයුතු වහ ඵදුේර, භවනුය, නුයඑිබඹ, 

භහතසේ දිසත්රික්කර 2016 ආය්පබ කශ අතය 

ඒ වහ ජඳහන ජහතයන්තය වසඹෝගීතහ 

ඒජන්සිඹ භඟ ඒකහඵද්ධ  එදී තහ්ෂණික 

වසඹෝගීතහ ඹටසත් 2018 සදන 

කහර්තුනද්ට ස්පන ද්ට අන් කය ඇත.   

භවනුය සවදි පුහුණු ද්දුවර අර නහඹඹෆ්ප 

අභ කිරීභ ජඳහන සඳෞද්ගලික අංල 

ආඹතනඹක්න KOIWA-NITTOC  ආඹතනඹ 

භඟ ස්ප ය අන් කිරීභට ළශසු්පකය ඇත 

2018 ේදැුමඵර් භ දක්ා ප්රගතිපඹ  
 

 
 

න ද්දයහගහය සගොඩනළගිේර ජදිකිරීසභන් ඳසු 

දිසන අයුරු  

 

නහඹඹෆ්ප අදහන්ප ඳළතිකඩ ංර්ධනඹ කිරීස්ප 

යහඳෘතිසේ කහර්ඹඹන් 
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භවා බාණ්ඩාගාය අයුනද් භත් රිඹාත්භක යාඳතතිප   

යාඳතතිපේේ නභ යාඳතතිප රිඹාකායකුම  ුනුව ිළරිැඹ 

(රු. ක.  

2018 

ප්රතිපඳාදන 

(රු. ක.  

භකථ ප්රගතිපඹ 

(2018 ැ හ. 30 දින දක්ා  

මරය(රු. මි.) සබෞතික% 

1 නහඹඹෆ්ප අදහනභ තක්සේරු කිරීස්ප 

හර්තහ නිකුත් කිරීභ/නහඹඹෆ්ප අදහන්ප 

දීත දිසත්රික්කර ංර්ධන කටයුතු 

වහ නිර්සද්ල සිදු කිරීභ 

නහඹඹෆ්ප ද්භර්ලන, නිර්සද්ල ව නහඹඹෆ්ප අදහන්ප ඇගළයී්ප හර්තහ අදහර යහඳෘති අනුභත 

ආඹතන වහ ජදිරිඳත් කිරීභ (2018)  
27.50 27.50 27.50 

(100%) 

102% 

2 ජහ. සගො. ඳ. ංද්ධහනසේ ද්දයහගහය 

සගොඩනළගිලි පුලුේ කිරීස්ප යහඳෘතිඹ  
 භ ද්භර්ලනඹ, ළශසු්ප ළකසීභ අත්තිහයභ ජදිකිරීභට වහ සගොඩනළගිේර ජදිකිරීභ (2015 – 

2018)  
450.00 100.00 301.32 

(67%) 

83% 

3 නහඹඹෆ්ප ද්භර්ලන, ඳර්සේස වහ 

ංර්ධන ළඩටවන 
 නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කශහඳ සිතිඹ්පගත කිරීභ (රු. මි. 20.0)  

 නහඹඹෆ්ප ද්සලේ ද්භර්ලන  (රු. මි. 20.0) 

 ඳර්සේස වහ ංර්ධන  (රු. මි. 15.0)  

 ද්දයහගහය වහ ස්ෂේත්ර උඳකයස මිරදී ගළනීභ  

 (රු. මි. 25.0)                          (2018) 

96.81 96.81 91.12 

 

(94%) 

94% 

4 නහඹඹෆ්ප අදහන්ප අභ කිරීස්ප 

ළඩටවන  
 රංකහගභ භවහ ද්දයහරඹ අර අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ (රු. මි. 42.40) 

  කඩුගන්නහ සදභශ ද්දයහරඹ අර අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ (රු. මි.34.30)  

 අඹගභ සයෝවර අර නහඹඹෆ්ප ව අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ (රු. මි. 31.50)  

 භවනුය සවද අබයහ ද්දයහරඹ අර නහඹඹෆ්ප අභ කිරීභ (රු. මි. 23.30)  

 අටසර භවහ ද්දයහරඹ අර (කළුතය) අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ(රු. මි. 43.0)  

 භවබඹ, සකොච්ිතකසඩ් ගඟ සදඳ ජවුරුර අසථහය ඵෆවු්ප සථහයීකයසඹ  

(රු. මි. 10.5)                                (2018) 

183.19 183.19 112.29 

 

(61%) 

70% 

5 නහඹඹෆ්ප ආඳදහ අදහන්ප ඳළතිකඩක් 

නිර්භහනඹ කිරීභ 

නහඹඹෆ්ප ආඳදහ අදහන්ප ඳළතිකඩක් නිර්භහනඹ කිරීභ 

                      (2016 – 2020)  

246.00 40.00 118.00 

48% 

50% 

6 නහඹඹෆ්ප පර් දළනු්පදීභ පිණි 

සඹංක්රීඹ ර්හභහන සථහපිත කිරීභ      

නහඹඹෆ්ප පර් දළනු්පදීභ පිණි සඹංක්රීඹ ර්හභහන සථහපිත කිරීභ                                             

                      (2016 – 2020)                                            

131.00 31.00 104.00 

80% 

85% 
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ආඳදා අදානුම ඇගැයීුම ාර්ත්ා / ඉදිකිරීුම වා ේඹෝගයත්ා වතිපක ඳත්ර නිකුත් කිරීභ  

 

නාඹඹෑුම අදානුම ඇගයීුම ාර්ත්ා- කාර්ඹඹ ාධනඹ - 01.03.2011  - 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාඹඹෑුම විේලේ විභර්ලන කටයුතුම  

ජහ.සගො.ඳ. ංද්ධහනඹ භහන ජනහහ, ඹටිතර ඳවසුක්ප ව ළද්ලි ආශ්රිත ආඳදහ ප්රසද්ලර 

ද්සලේ ද්භර්ලන කටයුතුර නියත සේ. ඒ පිිබඵ අලය නිර්සද්ල දිසත්රික් සේක්ප ව ප්රහසද්ශීඹ 

සේක්ප කහර්ඹහරරට සභන් භ අනිකුත් යහජය ආඹතනරට ද රඵහදීභ භගින් නහඹඹෆභක් 

සිදුවුසවොත් එභ ප්රසද්ලර ජීද්ත ව සද්ඳශ ආයක්හ වහ ගත යුතු ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ වහ 

ජඩකඩ රහ සදනු රළසේ.     

 

ය දිකත්රික්කඹ නාඹඹෑුම විේලේ 

විභර්ලන 

ුනළු විඹදභ 

රු. ක. 

2018 ේදැුමඵර් භ 

දක්ා 

ඵදුේර, සකොශම, ගහේර, 

ග්පඳව, භහතය/ව්පඵන්සතොට, 

කළුතය, භවනුය, කෆගේර, 

භහතසේ, නුයඑිබඹ, යත්නපුය 

 

2,820 

 

44.7 
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ආදාඹුම ඉඳැයීභ/ඳරීක්ණ වා උඳේද්ලන ේේා 2018 

රු. කලිඹන 

 

විඹදභ : 

පුනයාර්ත්න විඹදභ :  

(ඳරීක්ස වහ උඳසද්ලන සේහ ළඳයීසභන් උඳඹන ආදහඹභ භගින් ආයසඹන)  

 
ළටුප්    - රු. මිලිඹන   176.04 
ළටුප් (සදනික)   - රු. මිලිඹන     85.20 
අතිකහර    - රු. මිලිඹන     33.68 
සනත් දීභනහ   - රු. මිලිඹන     89.50 
(සේ.අ.අ., සේ. නි.අ., ද්සලේ දීභනහ 
කහර්ඹ හධන/අදහන්ප දීභනහ)  
එකතු    - රු. මිලිඹන  384.43 

 

 

ගැටුව ව අභිේඹෝග 

ජහ.සගො.ඳ. ංද්ධහනසේ කහර්ඹඹ හධනඹට 

ඵරඳෆ්පකර කරුණු කීඳඹක් ඇත.  එන්ප:  

 ද්දයහත්භක තහ්ෂණික ව ඳර්සේස 

කටයුතු ස්ෂේත්රසේ හණිජ ඳදනමින් 

ඳත්හසගන ඹන ආඹතනඹක් ව ජහතික 

සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹට 

අලය සුදුසුක්ප පුයහරන ද්ෂ ඳශපුරුදු 

ද්දයහඥ හයින් ළනි නිරධහරීන් දළනට යහජය 

ආඹතනරට අනුභත ළටුප් රභ ඹටසත් 

ඵහගළනීභ ජතහ දුසකය කහර්ඹඹක් වී 

වත් අනුභත තනතුරු ං යහ ළශකිඹ 

යුතු ප්රභහසඹකින් පියද්ඹ වළකි ද්ඹ.  නමුත්  

ආඹතනඹ තුර සිටින ද්ෂ නිරධහරීන් 

තදුයටත් ආඹතනසේ  යහ තඵහ ගළනීභ 

දුසකයවී ඇති නිහ ආඹතනසේ ජරක්ක 

ගත කහර්ඹඹ හධනඹ කයහ රඟහවීභ ජතහ 

දුසකය කහර්ඹඹක් වී ඇත.   

 

 ජහ.සගො.ඳ. ංද්ධහනඹ ධනතික 

ආඹතනඹක් සර සථහඳනඹ සනොවීභ 

නිහ තයඟකහරී සර ළඩ වහ යහඳෘති 

රඵහගළනීභට අඳවසුවීභ තුලින් සඹං 

ආදහඹ්ප ජඳළයීභ භත ඹළසඳන 

ආඹතනඹක් සර අයමුණු කයහ 

ශගහවීස්පදී ඵහධකඹක් සේ. 

 

 සඳෞද්ගලික ආඹතන භඟ තයගකහරී 

තත්ත්ඹකින් ක්රිඹහකය ආඹතනසේ 

පරදහයීතහඹ ව කහර්ඹ්ෂභතහඹ 

ළඩිකය ගළනීභ වහ සඳෞද්ගලික 

ආඹතනඹ ද්සින් සගනු රඵන ළටුප් ද 

ළරකිේරට සගන සුදුසු ළටුප් රභ කස 

කය ගළනීභ ආඹතනසේ උන්නතිඹ වහ 

සඹෝගයනු ඇත.   

 

කාර්ඹඹ 
ුනුව අේ හෂිත් 

ආදාඹභ 

2018ේදැ. දක්ා 

අේ හෂිත් ආදාඹභ 

ත්ථය 

ආදාඹභ 
ප්රගතිපඹ  

ඳරී්ෂස වහ  උඳසද්ලන සේහ 437.00 330.00 520.00 100% 
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 ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ 

ඳහර්ලිස්පන්තු ඳනතකින් සථහපිත වී 

සනොතිබිභ ගළටළු වගත තත්ත්ඹක් නිහ 

ආඹතනඹ ඳනතක් භඟින් සථහපිත කිරීභට 

අදහර කටයුතු ආය්පබ කයන රදී. 

සකටු්පඳත් ඳනත වහ අදහර 

ඳහර්ලකරුන්සේ එකඟතහඹ ද 

රඵහසගන අන් පිටඳත් නීති සකටු්පඳත් 

සදඳහර්තස්පන්තු භඟින් ඇසටෝර්නි 

ජනයහේ සදඳහර්තස්පන්තුට සඹොමුකය 

ඇති අතය ඳහර්ලිස්පන්තුසේ ඳනතක් භඟින් 

කඩිනමින් සථහපිත කිරීස්ප ප්රභහදඹක් 

ඳතී.   
 

අනාගත් ැශසුුම 

 

ඳවත වන් යහඳෘති තදුයටත් කයසගන 

ඹහභට ළරසු්ප කය තිසේ 

 

 ඳර්සේස වහ ංර්ධන කටයුතු, 

තහක්ණික වහ උඳසද්ලන සේහ අ ණ්ඩ 

ජදිරිඹට කයසගන ඹෆභ 

 නහඹඹෆ්ප ආඳදහ ප්රසද්ලර සගොඩනළගිලි 

ජදිකිරී්ප ව අනිකුත් ංර්ධන කටයුතු 

වහ නහඹඹෆ්ප අදහන්ප ඇගයීස්ප හර්තහ 

නිකුත් කිරීභ තදුයටත් පුළුේකය දියින භ 

ආයසඹන ඳරිදි සිඹළුභ ආඳදහ වහ 

සභභ ක්රිඹහලිඹ ද්භධයගත කිරීභ  

 නහඹඹෆ්ප ආඳදහ කරහඳ සිතිඹ්ප ගත කිරීස්ප 

යහඳෘතිඹ භඟින් සභසතක් වඳුනහසගන ඇති 

නහඹඹෆ්ප අභ කිරීභ වහ තහ්ෂස ද්දු්ප 

රඵහදීභ  

 යහජය ආඹතන දිසත්රික්ක වහ ප්රහසද්ශීඹ 

සේක්පරුන්සේ ජේලීභ ඳරිදි නහඹඹෆ්ප 

ද්සලේ අධයඹන හර්තහ ළඳයීභ ව පර් 

දළනු්පදීස්ප ක්රිඹහලිඹ නයකයසඹ කිරීභ  

 අදහන්ප වගත සගොඩනළගිලි පිිබඵ 

අධයඹනඹ කය ආඳදහ අදහනභ අභ 

කිරීභට කටයුතු ළශසු්පකය ඇත.   

 ආසිඹහනු ඹටිතර ඳවසුක්ප ආසඹෝජන 

ඵළංකුසේ මරය ප්රතිඳහදන භත දියිසන් 

ප්රධහන නහඹඹෆ්පර අදහනභ අභකිරීභ 

 නහඹඹෆ්පලින් අතළන් ව වහ අධි අදහන්ප 

කශහඳර ජීත්න ජනතහ වහ සථිය 

නිහ ළඳයීස්ප ළඩටවන වහ සඳයද් 

ආඳදහ බසයොත්තු සදන නිහ 10,000 ක් 

ජදිකිරීභ ව අධි අදහන්ප කරහඳර 

නළත ඳදිංිත කටයුතු වහ නිහ 

කඩිනමින් අන් කිරීභට දහඹකවීභ 

 නහඹඹෆ්ප කරහඳර ද්සලේ අධයඹන සිදුකය 

සුන්බුන් ගරන භහත් සිතිඹ්ප ගත කිරීභ වහ 

තහ්ෂණික ද්ඳු්ප සඹදීභ.  ස්ප වහ සඩ්රෝන් 

තහ්ෂසඹ තදුයටත් සඹොදහගළනීභ.  

 යහඹනික ආඳදහ අදහනභ ඇගළයීභ පිණි 

රභත් ළශසු්ප වහ භහර්සගෝඳසද්ල 

පිිබසඹර කිරීභ. 

 නහඹඹෆ්ප සිතිඹ්පගත කිරීස්ප යහඳෘතිසේ 

අදහනභ ඳදන්ප කයගත් සිතිඹ්ප වහ ආඳදහ 

ඳළතිකඩක් සිඹළුභ දිසත්රික්ක ආයසඹන 

ඳරිදි නිර්භහසඹ කිරීභ  

 ප්රජහ මලික නහඹඹෆ්ප පර් අනතුරු 

වළගවීස්ප ඳද්ධති තදුයටත් ංර්ධනඹ 

කිරීභ  

 සරෝක ඵළංකු (WB) ආධහය භත 

ක්රිඹහත්භකන කහරගුස  ප්රතයසථතහ 

ළඩිදියුණුකිරීස්ප යහඳෘතිසේ සඹෝනේත 

ඳහළේ 18 ක නහඹඹෆ්ප අදහනභ අභ 

කිරීභ ව භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ භග 

ඒකහඵද්ධ වී නහඹඹෆ්ප ආඳදහ ප්රසද්ලර 

භහර්ගර ඵෆවු්ප සථහයි කිරීස්ප යහඳෘතිසේ 

කටයුතු කඩිනමින් අන් කිරීභ.  

 ජඳන් ජහතයන්තය වසඹෝගීතහ ඒජන්සි 

ප්රතිඳහදන භගින් ආය්පබකය ඇති 

භවනුය සවදි අබයහ ද්දයහරඹ අර 
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නහඹඹෆස්ප අභකයස කටයුතු අන් 

කිරීභට ළශසු්ප කය තිසේ.  

 භහතසේ ප්රසද්ලසේ භමිඹ ගිරහ ඵළසීභ 

පිිබඵ අධයඹනඹ කිරීභ වහ 

සනෝර්වීනේඹන් භ තහක්ණික ආඹතනසේ 

ද්සලේඥ හ කණ්ඩහඹභ භග සභභ අධයඹන 

කටයුතු ජදිරි ය 3 වහ ද කයසගන ඹනු 

ඇත. 

 

2019 ය වා න ැශසුුම  

 නහඹඹෆ්ප අදහනභ අභ කිරීභ පිණි 

සිඹළුභ නහඹඹෆ්ප අදහන්ප 

දිසත්රික්කර අභ කිරීස්ප කටයුතු 

අන් කිරීභ වහ ව යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. (2019 – 2020)  

 ඳසුගිඹ ආඳදහ තත්ත්ඹන් තුර 

වඳුනහගත් නිහ 14,600 ක ඳභස 

ජනතහ නළත ඳදිංිත කිරීභ වහ 

ව යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ. (2019 – 

2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 උඩයට දු්පරිඹ භහර්ගඹ සදඳ අදහන්ප 

ඵෆවු්ප සථහය කිරීභ වහ දු්පරිඹ 

සදඳහර්තස්පන්තු භඟ එකහඵද්ධ 

කටයුතු කිරීභ. (2019 – 2020)  

 ඩහත් කහර්ඹ්ෂභ සේහක් රඵහදීභ 

පිණි නහඹඹෆ්ප අදහන්ප දිසත්රික්ක 

වහ ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස 

ංද්ධහනසේ සථිය කහර්ඹහර ජදිකිරීභ. 

 යහඹනික ආඳදහ / සගොඩනළගිලි 

කඩහළටීස්ප අදහන්ප අධයඹනඹ කය 

සුදුසු ද්ඳු්ප රඵහගළනීභ පිණි යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 සරෝක ඵළංකු වහ ජඳන් ජහතයන්තය 

වසඹෝගීතහ ඒජන්සිඹ භඟ නහඹඹෆ්ප 

ආඳදහ අදහන්ප අභ කිරීස්ප කටයුතු  

වහ ආඳදහ අදහනභ පුසයෝකථනඹ 

කිරීස්ප ධහරිතහ ළඩිදියුණු කිරීස්ප 

යහඳෘති කිදීඳඹක් ආය්පබ කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජ්ාතිපක ආඳදා වන ේේා භධයකථානඹ  
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වැඳින්වීභ 

 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ, ජහතික 

ආඳදහ කශභනහකයස භධයසථහනඹ සර 1996 

ර්සේදී භහජ සේහ ව භහජ සුබහධන 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් පිදීටුන රදී. වන, 

පුනරුත්ථහඳන ව ප්රතිංසකයස කටයුතු 

ළරසු්ප කයනු පිණි වහ ක්රිඹහත්භක කයනු 

පිණි එඹ 2005.12.08 දින අංක 1422/22 දයස 

අතිද්සලේ ගළට් ඳත්රඹ භගින් ආඳදහ වන 

සේහ අභහතයහංලඹ ඹටතට ඳත් ද්ඹ. 

2007.01.09 දින අංක 1482/9 දයස ගළට් 

නිසේදනඹ භගින් එඹ ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනඹ ඹනුසන් න්ප සකොට නළත ඳදිංිත 

කිරීස්ප වහ ආඳදහ වන සේහ අභහතයහංලඹ 

සත ඳයන රදි. අංක 1651/220 දයස ගළට් 

නිසේදනඹ ප්රකහය 2010.04.30 දින සිට 

ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි ආඳදහ කශභනහකයස 

අභහතයහංලඹ ඹටසත් ක්රිඹහත්භක සේ.  

 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ 

සකොශම 07, ද්දයහ භහසත් පිදීටහ ඇති අතය 

ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංලසේ 

අභහතයයඹහ ව සේක්ප ද්සින් සදනු රඵන 

උඳසදස ව භහර්සගෝඳසද්ලකත්ඹ ඹටසත් 

ක්රිඹහත්භක සේ. ආඳදහ 

කශභනහකයස අභහතයහංලඹ ද්සින් සදනු රඵන 

උඳසදස අනු අදහශ දිසත්රික් සේක්ප කහර්ඹහර 

ව ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහර වයවහ එදී 

යහඳෘති ව ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක සකසර්.  

එසභන්භ අදහශ දිසත්රික් සේක්පරුන්සේ 

අධීක්සඹ ඹටසත් ංර්ධන වකහය (ආඳදහ 

කශභනහකයස), ංර්ධන නිරධහරී (ආඳදහ 

වනසේහ) නිශධහරීන් ආඳදහ වන 

්පඵන්ධීකහයකරු සර ක්රිඹහ කයති.  

 

 

දැක්භ 

 

ප්රලසථ ඳසු ආඳදහ වන සේහන් තුිබන් ඩහත් 

සුයක්ෂිත ශ්රී රංකහක් කයහ ඹහභ. 

 

ේභේවය  

 

සබහද්ක වහ මිනිහ ද්සින් ඇති කයනු රඵන 

ආඳදහන්සගන් සිදුන අනර්ථකහරී 

ඵරඳෆ්පරට ප්රතිචහය දළක්වීභ වහ ඹථහත් කිරීභ 

භගින් මිනිස ජීද්ත, සද්ඳශ වහ ජන ජීද්තඹ 

සුරැකීභ. 

 

අයුනණ  

 

භහජඹට ඳරියඹට වහ ආර්ථිකඹට ආඳදහ ලින් 

ඇති කයන අදීතකය ඵරඳෆ්ප අභ කිරීභ ව 

ආඳදහ වන වහ ජහතික ධහරිතහන් ලක්තිභත් 

කිරීභ තුිබන් තියහය ංර්ධනඹ කිරීස්ප ජහතික 

අයමුසට දහඹක වීභ. 

 

රිඹාකායකුම  

 

 ආඳදහ අසථහරදී පීඩහට ඳත් ඳහර්ලඹන් 

වහ ක්ණික වන ළඳයීභ පිිබඵ 

ළඩටවන් වහ යහඳෘති කස කිරීභ වහ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

 ආඳදහන්සගන් වහනිඹට ඳත්න නිහ 

ප්රතිංසකයසඹ කිරීභ වහ වන ළරසීභ 

 ආඳදහ අධි අදහන්ප දීත ප්රසද්ලර සිටින 

ජනතහ නළත ඳදිංිත කිරීභ වහ ආඳදහ 

ප්රථයසථ නිහ ජදිකිරීභට භහර්සගෝඳසද්ල 

ළඳයීභ, ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව 

අධීක්සඹ 

 ජහතික සබහද්ක ආඳදහ යක්සහයස 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ
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ලැය විය ලැය විව් තර   මුළු ප්රතිඳාදනය

 වියදම 

(ජ්ා .ආ.ව .සවේ .ම 

ප්රධා න කා ර්යාය )

 දිවත්්රික් සේකම් 

කා ර්යා යන් සලත 

නිදශව්  කරන ද 

ප්රතිඳාදන

 2018.12.31 දිනට 

ලා ර්තා  වී ඇති වියදම

ප්රගතිය 

%

පුනරා ලර්තන ලැය වියන් 5,755,690,000.00  61,612,971.17  5,674,682,223.98  5,647,578,238.00   98.12

106-2-4-1-1501 සුභ සාධන ලැඩසටහන්-ගංලතුර හා නියං සහනාධාර 5,373,886,000.00       19,548,635.81       5,335,545,524.99        5,278,532,331.97         98.23

106-2-4-7-1508 හරහ න්දි සගද්භ 3,600,000.00                -                        3,600,000.00                3,587,100.00                 99.64

106-2-4-9-1501
මීසතොටමුේර  කුණු කන්ද නහඹ ඹහසභන් වහනි ව 

නිහ  වහ න්දි සගවීභ 33,304,000.00               -                        33,304,000.00              29,253,500.00               87.84

සනත්  පුනරුත්තහඳන 211,550,000.00             42,064,335.36         168,882,698.99             202,855,306.03              95.89

මූධන ලැය වියන් 3,984,119,000.00  7,904,555.50    3,717,271,857.03  3,240,888,502.00   81.35

106-2-4-2001
සගොඩනළගිලි-පුනරුත්තහඳන  වහ ළඩිදියුණු කිරීභ  

(බරුසගොඩත්ත  ගඵඩහ)                  3,000,000.00                           -                    1,750,503.73                   1,739,759.34 57.99

106-2-4-2101 යථහවන අත්ඳත්  කය ගළනීභ              100,000,000.00            4,398,634.00                95,575,226.00                 99,973,860.00 99.97

106-2-4-2102 ගෘව බහණ්ඩ  ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයස-අත්ඳත්  කයගළනීභ 2,000,000.00                585,428.50             1,303,158.00                1,736,590.48                 86.83

106-2-4-2103 ඹන්සත්රෝඳකයස -අත්ඳත්  කයගළනීභ 2,000,000.00                1,699,455.00           40,000.00                    1,739,455.00                 86.97

106-2-4-2401 කහර්ඹ භණ්ඩර  පුහුණු 1,500,000.00                1,221,038.00           302,665.00                   1,342,269.40                 89.48

106-2-4-3-2104
මීසතොටමුේර  කුණු කන්ද නහඹ ඹහසභන් පීඩහට ඳත්  

වන්  වහ නිහ  න්දි සගවීභ. 27,819,000.00               -                        27,819,000.00              24,298,600.00               87.35

106-2-4-6-2202 කෆගේර  නහඹඹෆසභන් වහනි ව නිහ  ජදිකිරීභ              800,000,000.00                           -                643,240,238.88               385,883,013.81 48.24

106-2-4-2-2509
සනත්-ගංතුය වහ නිඹං වනහධහය (ජරටළංකි වහ 

ඵවුර්  මිරදිගළනීභ)              100,000,000.00                           -                                   -                   54,399,346.75 54.40

106-2-4-12-2202
නහඹඹෆ්ප වහ නහඹඹෆ්ප සවේතුසන්  අතළන් ව ජනතහ 

නළත ඳදිංිත කිරීභ            1,845,800,000.00                           -              1,845,241,065.69             1,578,837,848.68 85.54

106-2-4-13-2202 සුයක්ෂිත  භධයස ථහන නවීකයසඹ කිරීභ 102,000,000.00             -                        101,999,999.73             92,514,601.41               90.70

106-2-4-14-2506
නහඹඹෆ්ප වහ ගංතුය සවේතුසන්  ආඳදහට ඳත්  භහර්ග 

පුනරුත්තහඳන  කිරීභ            1,000,000,000.00                           -              1,000,000,000.00               998,423,157.13 99.84

ුනළු  එකතුම 9,739,809,000.00       69,517,526.67      9,391,954,081.01      8,888,466,740.00       91.26

 සද්ශීඹ වහ ජහතයන්තය භට්ටමින් රළසඵන 

වනහධහය කශභනහකයසඹ කිරීභ 

 ඳසු ආඳදහ තත්ත්ඹන්රට මුහුස දීභ 

වහ ප්රජහ වහ යහජය නිරධහරීන් දළනුත් 

කිරීභ 

 ද්සද්ලහධහය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

 ඳසු ආඳදහ කටයුතුර නිඹසරන නිරධහරීන් 

දවහ පුහුණු වහ දළනුත් කිරීස්ප ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ 

 ආඳදහ වන සේහ සඳය සදහන්ප ව 

ප්රතිචහය දළක්වීස්ප ළරළසභ ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ 

  

ජ්ාතිපක ආඳදා වන ේේා භධයකථානේේ 2018.12.31 දිනට මූරය ප්රගතිපඹ 

 
106 - ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයයඹහ 2 - ංර්ධන ළඩටවන 4 -ආඳදහ වන සභසවයුභ 

 

ජ්ාතිපක ආඳදා වන ේේා භධයකථානඹ 

භගින් 2018 ර්ේේ රිඹාත්භක කයනු රැ     

ැඩටවන්හි ප්රගතිපඹ  

 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ ආඳදහ 

වන කටයුතු ළරසු්ප කිරීභ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ ඳසුද්ඳය්ප කිරීභ සිදුකයයි. එභ කටයුතු ජහතික 

අඹළඹ චර සේ  03/2016, ජහතික සහබහද්ක 

ආඳදහ වහ ව යක්සහයස ප්රතිඳත්තිඹ වහ 

රින් ය නිකුත් කයනු රඵන අභහතය භණ්ඩර 

අනුභළතීන්, චර සේ  උඳසදස අනු ක්රිඹහත්භක 

කයනු රළසේ. 2018 ර්සේ ජනහරි සිට 

සදළ්පඵර් දක්හ කහරඹ තුශ ගංතුය, නිඹඟඹ, 

නහඹ ඹෆ්ප වහ අධික සුශඟින් දියිසන් සඵොසවෝ 

ප්රසද්ලඹන්දී ජනතහසේ ධදනික ජන ජීද්තඹට 

ඵරඳෆ්ප ඇති ද්ඹ. එභගින් භව ජනතහ සකසයදී 

ඇතින්නහ ව අඳවසුතහඹන්ට ඩහත් හර්ථක 

මුහුස දීභ වහ ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනඹ ඳසු ආඳදහ ප්රතිචහය දළක්වීස්ප 

කටයුතුරදී අති ද්ලහර කහර්ඹඹබහයඹක් 

ජටුකයන රදී. එදී දී ක්රිඹහත්භක නයනු රළබ 

සුද්සලේෂී ක්රිඹහකහයක්ප ඳවත දක්හ ඇත. 



138 
 

 කඩින්ප ආඳදහ වන ළරසීභ. 

 සබහද්ක ආඳදහ යක්සහයස 

ළඩටවන ඹටසත් යක්ස න්දි 

පිරිනළමීභ. 

 ද්සද්ලහධහය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 ද්සද්ලහධහය වහ සද්ශීඹ ආධහය රඵහ ගළනීභ 

වහ ආඳදහට ඳත්වනට සඵදහදීභ 

 ආඳදහ වන ද්රය සඵදහදීභ 

 

කඩිනුම ආඳදා වන ැරීමභ. 

 

ැඹ ශීර් අාංක 2-4-6-1-1501 ඹටේත් 

කබාවික ආඳදා ේවේතුමේන් විඳත්ට ඳත් 

ජ්නත්ා ේත් ිළසූ ආවාය, විඹළි රාක, ඳානීඹ 

ජ්රඹ රඵා දීභ 

 

ඒ අනු 2018.12.31 දින න ද්ට ළඹ ශීර් 

අංක 2-4-6-1-1501 ඹටසත් යජඹ භගින් 

නිඹඟඹ, ගංතුය, නහඹඹෆ්ප වහ අසනකුත් 

ආඳදහන් වහ - රු.මිලිඹන 5,373.88 

ප්රතිඳහදන සන් සකොට ඇති අතය එභ ප්රතිඳහදන 

ලින්  රු.මිලිඹන 5,355.26 ප්රතිඳහදන ජහතික 

ආඳදහ වන සේහ භධයසථහන භගින් වන 

සේහ කටයුතු වවහ සඹොදහ ඇත. 
 

කබාවික ආඳදා ේවේතුමේන් විඳත්ට ඳත් 

ජ්නත්ාට වන ැරීමේුම ප්රගතිපඹ 

 

ගං තුය, නහඹ ඹෆ්ප,නිඹඟඹ වහ අසනකුත් ආඳදහ 

අසථහන්දී පීඩහට ඳත් ජනතහට පිස 

ආවහය,ද්ඹිබ රහක, ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ 

වහ දිසත්රික් සේක්පරුන් සත 2018.12.31 

දින න ද්ට රඵහ දුන් ප්රතිඳහදන වහ එදී ද්ඹද්ප 

දිසත්රික් භට්ටමින් ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත.  

 

 

 

ැඹ ශීර් අාංක 2-4-6-1-1501 ඹටේත් 

නිඹඟේඹන් පීඩාට ඳත් ජ්නත්ා ේත් වන 

ැරීමභ 

 

2018-12-31 දිනට දියිසන් දිසත්රික් 20 ද්ඹිබ 

කහශගුණික තත්ත්ඹ සවේතුසන් ඳවුේ 

567,987  ක පුද්ගරඹන් 2,044,780 ක් පීඩහට 

ඳත් ඇත. එභ ජනතහ වහ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ 

දීභ සනුසන් දිසත්රික් සේක්පරුන් සත 

ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ,ඳහනීඹ ජරඹ ප්රහවනඹ 

කිරීභට වහ ගඵඩහ කිරීභට ටළක්ටර්  ඵවුර්,සරොරි 

ඵවුර් වහ ජර ටළංකි රඵහදීභ, දළඩි ද්ඹිබ 

කහශගුසඹ සවේතුසන් කෘෂිකර්භහන්තඹට ඇතිව 

ඵරඳෆසභන් පීඩහට ඳත් ජනතහ වහ ද්ඹිබ 

දිසත්රික්කඹ 
2018.12.31 දින 
දක්හ රඵහ දි ඇති 

ප්රතිඳහදන 

2018.12.31 දිනට 
ද්ඹද්ප 

මරය 
ප්රගතිඹ 
% 

සකොශම 625,489,517.16 622,138,638.75  99% 

ග්පඳව 10,988,631.15 9,800,186.18  89% 

කලුතය 17,109,448.37 14,932,845.32  87% 

භවනුය 3,069,538.19 2,859,600.04  93% 

භහතසේ 7,873,050.00 7,441,950.39  95% 

නුය එිබඹ 3,434,245.00 2,700,064.06  79% 

ගහේර 8,902,357.02 8,524,464.98  96% 

භහතය 5,280,516.45 2,571,860.31  49% 

ව්පඵන්සතොට 2,438,450.00 2,049,569.84  84% 

ඹහඳනඹ 150,832,076.73 150,830,542.45  100% 

භන්නහයභ 6,833,064.00 4,396,985.44  64% 

වුනිඹහ 15,440,112.50 12,664,931.38  82% 

මුරතිවු 133,865,750.00 131,107,265.61  98% 

කිලිසනොච්ිත 61,598,707.65 59,635,423.18  97% 

භඩකරපු 17,772,612.18 17,509,182.02  99% 

අ්පඳහය 16,776,080.70 14,899,523.28  89% 

ත්රිකුසහභරඹ 108,117,801.06 107,467,369.41  99% 

කුරුසෆගර 1,200,797,967.43 1,197,695,594.16  100% 

පුත්තරභ 128,215,703.33 127,153,096.04  99% 

අනුයහධපුයඹ 961,117,671.00 932,917,376.58  97% 

සඳොසරොන්නරු 64,319,458.60 59,108,891.62  92% 

ඵදුේර 3,963,741.88 2,786,103.29  70% 

සභොසයහගර 7,532,543.12 6,484,886.26  86% 

යත්නපුය 89,845,978.31 77,793,355.73  87% 

කෆගේර 13,930,503.16 13,342,103.84  96% 
ප්රධහන 
කහර්ඹහරඹ 19,720,521.81 19,720,521.81  100% 

මඳකහයඹ 1,670,000,000.00 1,670,000,000.00  100% 

එකතුම 5,355,266,046.80 5,278,532,331.97  99% 
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ශහක රඵහදීභ ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනඹ භගින් සිදු කයන රදි. 

 

නිඹඟේඹන් විඳත්ට ඳත් ජ්නත්ාට වන 

ැරීමේුම ප්රගතිපඹ  

 

2018-12 -31 දිනට ජහතික ආඳදහ වන සේහ 

භධයසථහනඹ ද්සින් දිසත්රික් සේක්පරුන් සත 

නිඹඟසඹන් පීඩහට ඳත් ජනතහසේ ඳහනීඹ ජර 

අලයතහ පුයහලීභට රු.මි 92.12 ප්රතිඳහදන රඵහ 

දී ඇත . 

 

ද්ඹිබ කහරගුණික තත්ත්ඹ සවේතුසන් පීඩහට 

ඳත් ජනතහ සත ඳහනිඹ ජරඹ ළඳයීභ වහ 

ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ 2018 

 

අනු 

අාංකඹ 

දිකත්රික්කඹ රඵා දුන් 

ප්රතිපඳාදන රු. 

1 කුරුසෆගර 15,098,470.55 

2 පුත්තරභ 4,639,228.09 

3 කෆගේර 331,147.33 

4 අනුයහධපුයඹ 6,561,295.00 

5 අ්පඳහය 7,170,902.70 

6 මුරතිේ 5,631,050.00 

7 ඹහඳනඹ 19,327,551.73 

8 ේනිඹහ 4,446,587.50 

9 සඳොසශොන්නරු 5,856,433.60 

10 කිලිසනොච්ිතඹ 8,870,907.65 

11 භන්නහයභ 3,434,911.00 

12 සභොසයහගර 1,329,000.00 

13 කළුතය 1,000,000.00 

14 ත්රිකුසහභරඹ 1,222,625.49 

15 භවනුය 50,000.00 

16 භඩකශපු 4,515,672.09 

17 භහතසේ 1,100,000.00 

18 ව්පඵන්සතොට 1,430,000.00 

19 යත්නපුයඹ 110,000.00 

එකතුම 92,125,782.73 

  

නිඹඟඹ ේවේතුමේන් කතෂිකාර්.කක කටයුතුමරට 

ඵරඳෑුම එ්රව ඳවු් ේත් විඹළි රාක රඵා 

දීභ 

 

ද්ඹිබ කහරගුණික තත්ත්ඹ සවේතුසන් පීඩහට 

ඳත් කෘෂි කහර්මික වහ කෘෂි කහර්මික ක්පකරු 

ඳවුේ ර ජනතහසේ ජීන තත්ත්ඹ සුයක්ෂිත 

කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් 

ද්සින්ජදිරිඳත් කශ අභහතය භණ්ඩර ංසද්ලඹට 

අනුනිකුත් කයන රද චරසේ  අංක 

NDRSC/2017/01 වහ 2017.08.02  ට අනු 

හභහනේකයින් තිසදසනකුට අඩු ඳවුරක් වහ 

ති සදකකට රු. 2,000/= ක් ඵළගින් භකට රු. 

4,000/= ක ද්ඹිබ ශහකඹක් වහ හභහනේකයින්   

තිසදසනකු සවෝ ඊට ළඩි ඳවුරක් වහ 

තිසදකකට යක් රු. 2,500/= ක් ඵළගින් 

භකට රු. 5,000/= ක් දීභනහක් රඵහ දීභ සිදු 

කයන රදී.  

 

2017 ර්සේ ද්ඹිබ ශහක රඵහදී ද්ඹද්ප 

පිඹවීභට සනොවළකි ව බිේඳත් වහ 2018 

ර්සේදී දිසත්රික් 09 වහ ප්රතිඳහදන රඵහසදන 

රදි. එභ ප්රතිඳහදන ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත. 

 

අනු 
අාංකඹ 

දිකත්රික්කඹ ුනද් රඵා දීභ  
2018 ර්ඹ 
(අත්ැතිප බි්ඳත් 

වා  
1 අනුයහධපුයඹ 110,559,500.00 

2 සභොසයහගර 4,551,879.12 

3 සඳොසශොන්නරු 18,109,217.50 

4 කුරුසෆගර 316,654,701.86 

5 මුරතිේ 61,881,906.37 

6 ත්රිකුසහභරඹ 105,895,175.57 

7 භහතසේ 5,192,500.00 

8 භඩකරපු  10,829,990.09 

9 යත්නපුය 65,678,368.78 
එකතුම 699,353,239.29 
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2018 ර්සේ නිඹඟසඹන් පීඩහට ඳත් සගොවී ජනතහ සත නිඹං වනහධහය රඵහ දීභ වහ එදී ද්ඹදභ 

ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත.   

 
කබාවික ආඳදා යක්ණායණ ැඩටවන 

ඹටේත් යක්ණ න්දි ිළරිනැමීය භ. 

 

කබාවික ආඳදා යක්ණායණ ැඩටවන 

ඹටේත් කබාවික ආඳදා ේවේතුමේන් විඳත්ට 

ඳත්ව ජ්නත්ා ේත් කඩිනුම වන ැරීමභ 

 
2016 අඹ ළඹ සඹෝජනහක් සර ජදිරිඳත්කයන 

රද සහබහද්ක ආඳදහ යක්සහයස ළඩටවන 

ජහතික යක්ස බහය අයමුදර භග ජහතික ආඳදහ 

වන සේහ භධයසථහනඹ භගින් 2016 අසප්රේේ 

01 සනි දින සිට දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක කයන 

රදී. සභභ යක්සහයස ප්රතිඳත්ති භහරහ 

ඹටසත් ද්සලේසඹන්භ සුනහමි ව භුමි ක්පඳහ, 

ගංතුය, නහඹ ඹෆ්ප, සුිබ සුශං ව කුසහටු 

(නිඹඟඹ, ගිණි වහනි ආයසඹ සනොසේ) ළනි 

සහබහද්ක ආඳදහලින් ද්ඳතට ඳත්වන් වහ 

පිස ආවහය, ද්ඹිබ ශහක, භයස න්දි වහ 

යක්සහයසඹ ළශසීභත් වහනිඹට ඳත් නිහ, 

ගෘව උඳකයස, සුළු වහ භධය ඳරිභහස 

කර්භහන්තරට ව එභ කර්භහන්තර 

උඳකයස, ඹන්ත්ර සත්ර ව සතොගර තක්සේරු 

ටිනහක්පරට අදහශ යක්ස න්දි  

 

 

පිරිනළමීභත් සිදුසේ. 2018 ර්සේ හර්ෂික 

යක්ස හරික මුදර වහ යහජය දහඹකත්ඹ  

 

රුපිඹේ මිලිඹන 500කි.ජහතික සබහද්ක ආඳදහ 

යක්සහයස ළඩටවන ඹටසත් සබහද්ක  

 

ආඳදහ දවහ බිලිඹන 15 ක යක්සහයසඹක් 

දීමින අතය එයින් රුපිඹේ බිලිඹන 2.5 ක 

කඩින්ප ආඳදහ වනහධහය වහ හර්ෂික 

සන්සේ.සහබහද්ක ආඳදහන්සගන් සිදුන 

සද්ඳශ වහනි ඹටසත් නිහ ව සුළු වහ භධය 

ඳරිභහස කර්භහන්තරට සිදුන සගොඩනළගිලි 

වහනි වහ හර්ෂික රුපිඹේ බිලිඹන 12.5 ක 

යක්සහයසඹක් දීමිසේ. 

 
ඒ අනු ජහතික සබහද්ක ආඳදහ යක්සහයස 

ළඩටවන ඹටසත් ආයසඹන සබහද්ක 

ආඳදහන්සගන් ද්ඳතට ඳත්වන් වහ කඩින්ප 

වන ළරසීභ වහ 2018.12.31 දින න ද්ට 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ ද්සින් 

රු. මි.109.69 ක ප්රතිඳහදන දිසත්රික් 

සේක්පරුන් සත නිදවස කය ඇත. 

 

 

  ඳවු් 

ාං යා
මූරය ප්රගතිපඹ රු.

   ඳවු් 

ාං යා
මූරය ප්රගතිපඹ රු.

1 අනුයහධපුයඹ 818,113,644.00    137,881 631,441,000.00    48,262   631,441,000.00    

2 අ්පඳහය 8,138,500.00         3,450      8,138,500.00         8,138,500.00         

3 කිලිසනොච්ිතඹ 47,253,000.00      4,747      20,506,758.00       20,506,758.00      

4 කුරුසෆගර 890,028,000.00    102,862 463,684,833.15    85,830   393,316,000.00  857,000,833.15    

5 පුත්තරභ 117,904,881.00    12,201   56,450,472.00       13,275   61,454,409.00     117,904,881.00    

6 සඳොසශොන්නරු 12,550,000.00      1,450      6,964,000.00         1,335      6,413,000.00       13,377,000.00      

7 භහතසේ -                           -                           

7 මුරතිේ 63,656,093.63      6,824      30,037,093.00       7,296      33,619,000.63     63,656,093.63      

8 ඹහඳනඹ 130,000,000.00    14,465   65,000,000.00       14,465   65,000,000.00     130,000,000.00    

9 වුනිඹහ 9,457,000.00         991         4,728,000.00         992         4,729,000.00       9,457,000.00         

2,097,101,118.63 284,871 1,286,950,656.15 171,455 564,531,409.63  1,851,482,065.78 

අනු 

අාංකඹ
දිකත්රික්කඹ

 රඵා දී ඇතිප ුනළු 

ුනදර රු.

එකතුම

 ුනළු විඹදභ රු.

ේදන ාරිකේඹහි ප්රගතිපඹඳශුන ාරිකේඹහි ප්රගතිපඹ
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දිකත්රික්කඹ 2018.12.31 දින දක්ා 
රඵා දි ඇතිප ප්රතිපඳාදන 

අ්පඳහය 5,592,384.00 

අනුයහධපුය 493,550.00 

ඵදුේර 1,777,384.00 

භඩකරපු 12,803,093.00 

සකොශම 18,139,540.00 

ගහේර 4,100,000.00 

ග්පඳව 33,662,914.29 

ව්පඵන්සතොට 300,000.00 

ඹහඳනඹ 869,200.00 

කළුතය 8,216,759.21 

භවනුය 2,050,420.00 

කෆගේර 3,700,300.00 

කිලිසනොච්ිත 22,823,100.00 

කුරුසෆගර 9,341,959.50 

භන්නහයභ 368,700.00 

භහතය 1,000,000.00 

භහතසේ 67,900.00 

සභොසයහගර 815,000.00 

මුරතිවු 24,441,100.00 

නුය එිබඹ 7,676,461.00 

සඳොසශොන්නරු 346,100.00 

පුත්තරභ 18,246,479.00 

එකතුම 191,238,770.00 
 

කබාවික ආඳදාන්ේගන් වානිඹට ඳත් 

නිා, සුළු වා භධයභ ඳරිභාණ යාඳාරික 

කථාන වා ඒාේේ ගතව උඳකයණ වා 

න්දි ුනද් රඵා දීභ 

 

සභභ යක්සහයස ප්රතිඳත්තිඹ ඹටසත් 

සහබහද්ක ආඳදහලින් වහනි සිදුන නිහ 

වහ වහනි ඇසතස්පන්තු ඳදන්ප කයගනිමින් 

රුපිඹේ මිලිඹන 2.5 ක උඳරිභඹ දක්හ 

යක්සහයසඹක් දීමිසේ. සනත් 

යක්සහයසඹකින් ප්රතිරහබ සනොරඵන 

හර්ෂික ආදහඹභ රු. මි. 10 සනොජක්භන සුළු වහ 

භධයභ ඳරිභහස යහඳහය වහ රු. මි. 2.5 ක 

උඳරිභඹකට ඹටත් න්දි මුදරකට දීමික්ප 

රඵයි. 

 
2018 ජනහරි සිට අසගෝසතු 31 දක්හ කහරඹ 

තුශ ඇතිව ගංතුය, නහඹඹළ්ප සවේතුසන් 

වහනිඹට ඳත් නිහ වහ න්දි මුදේ රඵහදීභ 

වහ වහනි තක්සේරු කටයුතු සිදු කය අඹදු්පඳත් 

ජදිරිඳත් කයන සතක් එභ නිහ කඩිනමින් 

පිිබකය කයගළනීභ වහ නිහ වහනිඹට 

ඳත්වන් සත රුපිඹේ 10,000/- ක අත්තිකහය්ප 

මුදරක් රඵහ දීභ සිදු කයන රදි. ප්රතිරහභීන් සත 

එභ මුදේ රඵහදීස්ප ප්රගතිඹ ඳවත ගුසේ 

දළක්සේ. 

 

2018-12-31 දිනට නිා වානි වා රුිළඹ් 

10,000/- ක අත්තිපකායුම ුනදරක් රඵා දීභ 

 

2018 භළයි භ සිට සිදුව ආඳදහන්සගන් 

වහනිඹට ඳත් සද්ඳශ වහ ජහතික සහබහද්ක 

ආඳදහ යක්සහයස ළඩටවන ඹටසත් 

රු.10,000/- සවෝ රු.25,000/- ක් දක්හ ව න්දි 

රඵහදීභ ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත. 

අනු 

අාංකඹ
දිකත්රික්කඹ

නිා වානි 

ාං යා

 දිකත්රික් 

ේ්කුමරුන් 

ේත් රඵාදී ඇතිප 

ුනදර (රු.)

1 ගම්පහ 2807 20,956,100.00    

2 ගාල් 408 13,280,000.00    

3 රත්නපුර 863 10,956,000.00    

4 බදුල් 341 7,098,460.50      

5 නුලරඑළිය 117 5,140,000.00      

6 කෑගල් 911 9,251,500.00      

7 කළුතර 649 22,451,500.00    

8 ගම්පහ 1383 24,041,799.10    

9 කුරුණෑග 1543 9,295,245.40      

10 පුත්තම 2545 17,940,000.00    

11 කකොළඹ 2447 34,929,607.07    

12 මාතර 139 980,000.00          

13 කමොණරාග 306 3,670,000.00      

14 කපොකළොන්නරුල 70 1,580,700.00      

15 මුතිව් 2583 25,950,000.00    

16 හම්බන්කතොට 238 2,336,380.00      

17 ලව්නියාල 13 40,000.00            

18 අම්පාර 1116 8,530,000.00      

19 ත්රිකුණාමය 50 500,000.00          

20 අනුරාධපුරය 294 2,510,000.00      

21 යාපනය 1421 14,210,000.00    

22 මාතකල් 137 1,370,000.00      

23 මඩකපුල 177 2,680,000.00      

24 මහනුලර 52              520,000 

25 කිලිකනොච්චි 2613         26,130,000 

23223     266,347,292 එකතුල
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අනු 

අාංකඹ
දිකත්රික්කඹ

නිා වානි 

ාං යා

 සුළු වා භධය 

ඳරිභාණ යාඳාය

 වානි

  දිකත්රික් ේ්කුමරුන් ේත් 

රඵා දී ඇතිප ුනදර (රු.)

1 සකොශම 63 -                            920,065.00                                

2 ග්පඳව 61 -                            3,416,977.10                            

3 කලුතය 56 -                            582,760.00                                

4 ඵදුේර 94 -                            1,778,473.50                            

5 කුරුසෆගර 194 -                            1,465,292.40                            

6 පුත්තරභ 22 -                            183,759.35                                

7 කෆගේර 23 -                            217,000.00                                

8 යත්නපුය 21 -                            243,575.00                                

9 සඳොසරොන්නරු 16 -                            617,019.00                                

10 ගහේර 2,600                   7,571,256.00                            

11 භහතසේ 139 -                            1,885,494.31                            

689 2,600                   18,881,671.66                          එකතුම

2018-12-31 දිනට නිා වානි වා රු.10,000/- ේවෝ රු.25,000/- ක් දක්ා ව න්දි රඵාදීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 භළයි ජුනි, ජලි, අසගොසතු,සදළ්පඵර් භ සිදුව ආඳදහන්සගන් වහනිඹට ඳත් සද්ඳශ අතුරින් රුපිඹේ 

25000/- ට ළඩි වහනි තක්සේරු වහ න්දි රඵහ දීභ සනුසන් ජහතික යක්ස බහය අයමුදර සත 

අඹදු්පඳත් සඹොමු කිරීභ ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත. 

 

රුිළඹ් 25000/- ට ැඩි වානි වා න්දි රඵා දීභ ේනුේන් අඹදුුමඳත් ේඹොුන කිරීභ 

දිකත්රික්කඹ 
 අඹදුුමඳත් 

ාංණ යා 

න්දි ුනද් රඵා දී ඇතිප 

අඹදුුමඳත් ාං යා 

රඵා දුන් ුනදර 

රු. 

සකොශම 1291 193 4,879,416.00 

ග්පඳව 930 533 11,988,370.00 

කලුතය 499 378 4,598,565.00 

භවනුය 589 137 4,851,650.00 

භහතසේ 241 9 272,420.00 

නුය එිබඹ 77 76 946,500.00 

ගහේර 371 110 3,430,508.00 

භහතය 68 24 586,640.00 

ව්පඵන්සතොට 145 0 73,000.00 

ඹහඳනඹ 46 8 202,400.00 

වුනිඹහ 1 1 100,000.00 

භඩකරපු 127 8 260,150.00 

අ්පඳහය 365 194 5,607,197.00 

ත්රිකුසහභරඹ 5 4 262,500.00 

කුරුසෆගර 1581 322 17,302,242.00 

පුත්තරභ 600 74 2,864,210.00 

අනුයහධපුයඹ 348 166 3,054,290.00 

සඳොසරොන්නරු 91 34 1,064,425.00 

ඵදුේර 152 68 2,470,900.00 

සභොසයහගර 276 145 2,534,190.00 

යත්නපුය 590 120 4,213,623.00 

කෆගේර 1616 497 11,980,232.00 

මුරතිේ 77 24 256,000.00 

එකතුම 10086 3125 83,799,428.00 
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විේද්ලාධාය යාඳතතිප රිඹාත්භක කිරීභ 
 

ශ්රි රාංකා - චීන කත් ත්රත් ගුමභානඹ ඉදිකිරීභ 

 
 

2016 භළයි භ දියිසන් දිසත්රික්ක ගසනහක 

ඇතිව ආඳදහ තත්ත්ඹ සවේතුසන් ආඳදහන්ට 

ඳත්වන්ට වන ළරසීභ වහ ශ්රි රංකහ යජඹ 

සත මරයභඹ වහ ද්රයභඹ ආධහය රඵහසදන රද 

අතය, චීන මවහණ්ඩුසන් ඇභරිකහනු සඩොරර් 

මිලිඹන 1.5 ක් රළබුණු අතය එභ මුදර 

සඹොදහගනිමින් කෆගේර දිසත්රික්කසේ අයසහඹක 

ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප සකොට්ාහසේ රුන්සදනිඹ 

ත්ත නිහ 60 ක් ජදිකිරී්ප අන් කය 2018 

ජුනි භ 04 දින ප්රතිරහභී ඳවුේ සත සඵදහ දීභ 

සිදුකයන රදි 

 

ඉදි කයන රද නිා 

 

 

 

 

 

 

 

 

106-2-4-12-2202 ැඹ විඹ ඹටේත් ආඳදා 

අධි අදානුම හිත් ප්රේද්ලර සිටින 

ජ්නත්ා නැත් ඳදිාංචි කිරීභ වා ආඳදා 

ප්රථයකථ නිා ඉදිකිරීභ 

 
ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සේස ංද්ධහනඹ 

ද්සින් 2017.05.31 දින න ද්ට වඳුනහසගන ඇති 

නහඹඹෆ්ප අධි අදහන්ප කරහඳර ඳදිංිත ඳවුේ 

එභ සථහනලින් ජත් කය සුයක්ෂිත සථහනර 

ඳදිංිත කයවීභ වහ අභඳ/17/1216/715/017 

දයස වහ 2017.06.27 දිනළති අභහතය භණ්ඩර 

තීයසඹ භඟින් අනුභළතිඹ රඵහගන්නහ රදි. 

 

ඒ අනු නහඹඹෆ්ප සවේතුසන් සිදුන ජීද්ත වහනි 

අභ කයගළනීභ වහ අධි අදහන්ප කරහඳර 

සිටින ඳවුේ ද්කේඳ සථහනර ඳදිංිත කිරීභ 

ඳවත වන් ද්කේඳ අසථහ 03 ඹටසත් 

දිසත්රික් සේකරුන් සේ අධීක්සඹ භත සිදු 

කයනු රඵන අතය ඒ වහ අලය මරය 

ප්රතිඳහදන වහ අලය භහර්සගෝඳසද්ල ළඳයීභ 

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ භඟින් 

සිදු කයනු රඵයි. සභභ ළඩටවන 2018 

ර්සේ යත්නපුය, කෆගේර, කළුතය, ගහේර, 

භහතය,  ව්පඵන්සතොට, භවනුය, නුයඑිබඹ,  

භහතසේ ඹන දිසත්රික්කඹන්දී ක්රිඹහත්භක සමින් 

ඳතී. 
 

 
 ජඩභක් භඟ නික් මිරදී ගළනීභට 

රුපිඹේ මිලිඹන 1.6ක් රඵහදීභ. 

 ජඩභක් මිරදී සගන නි ජදිකිරීභ වහ 

ජඩභ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 0.4ක් වහ නි 

ජදිකිරීභට රුපිඹේ මිලිඹන 1.2ක් රඵහදීභ. 

 යජසේ ජඩභක නි ජදිකිරීභ වහ 

රුපිඹේ මිලිඹන 1.2ක් රඵහදීභ. 
 

 
 

 

2018 ර්සේදී නළත ඳදිංිතකිරී්ප වහ 

රුපිඹේ මිලිඹන 1845.24 ක ප්රතිඳහදන යජඹ 

භගින් සන්කයන රදි .එභ ප්රතිඳහදන න නිහ 

ජදිකිරීභට වහ නිහ ජදිකිරීභ වහ සඹොදහ 

ගන්නහ ජඩ්පර ඹටිතර ඳවසුක්ප ංර්ධනඹට 

ඳවත ඳරිදි  දිසත්රික් සේක්ප කහර්ඹහර සත රඵහ 

දී ඇත.  2018.12 .31 දිනට එදී ද්ඹදභ රුපිඹේ 

මිලිඹන 1578.83 කි. 
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දිකත්රික්කඹ ප්රතිපඳාදන ප්රභාණඹ විඹදභ රු. 

සකොශම 1,600,000.00  900,000.00  

ග්පඳව 7,990,000.00  7,990,000.00  

කළුතය 504,886,942.71  437,934,938.40  

භවනුය 46,831,555.56  44,029,964.88  

භහතසේ 23,600,000.00  23,500,000.00  

නුයඑිබඹ 23,000,000.00  2,000,000.00  

ගහේර 229,251,247.40  191,064,252.97  

භහතය 271,575,388.94  257,063,627.11  

ව්පඵන්සතොට 42,122,517.00  39,702,655.00  

අ්පඳහය 1,000,000.00  1,000,000.00  

කුරුසෆගර 1,200,000.00  500,000.00  

අනුයහධපුය 1,600,000.00  186,644.88  

ඵදුේර 22,900,000.00  7,900,000.00  

යත්නපුය 548,255,404.53  471,116,229.66  

කෆගේර 119,428,009.55  88,245,847.88  

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ   5,703,687.90  

එකතු 1,845,241,065.69  1,578,837,848.68  

 

සභභ දිසත්රික්කඹන්දී ක්රිඹහත්භක න නළත ඳදිංිත කිරීස්ප ළඩටවන වහ ඳවුේ 4,678 ක් ඇතුරත් 

ඇති අතය බවුන් අතරින් ඳවුේ 1,765 ක නිහ ජදිකයමින් ඳතී. ජදිකය අන් නිහ ගසන 110කි. 

 

 

2016 ර්ේේ කෑග්ර දිකත්රික්කේේ 

ආයුමබවනැත් ඳදිාංචිකිරීේුම ැඩටවේනහි 

නිා ඉදිකිරීුම ප්රගතිපඹ 

 

2016 ර්සේ කෆගේර  දිසත්රික්කසේ සිදු ව 

නළඹඹෆ්ප අධි අදහනභ සවේතුසන් තභ ඳදිංිත 

සථහනඹන්සගන් ජත්කයනු රඵන ඳවුේ 2039 

නළත ඳදිංිත කිරීභ සිදු කයන අතය, 2018 

ර්සේදී ඒ වහ රුපිඹේ මිලිඹන 800ක 

ප්රතිඳහදන යජඹ භඟින් සන් කයන රදී. එභ 

ප්රතිඳහදනසඹන් ස්ප න ද්ට රුපිඹේ මිලිඹන 

643.73ක් කෆගේර දිසත්රික් සේක්ප සතරඵහ 

දීඇතිඅතය, 2018.12.31 දිනට ද්ඹදභ රුපිඹේ 

මිලිඹන 385.88 කි. 

අධි අදහන්ප ඳවුේ ගසන         2039 

නිහ රඵහ දිඹ යුතු තිබ ඳවුේ ගසන 1682 

ස කළභළත්සතන් නිහ සඹොජනහ 
රභසඹන් ජත්න ඳවුේ ගසන       

320 

භමිඹ සථහයකය නළත ඳදිංිතඹ සිදුන 
ඳවුේ ගසන   

37 

  

්පපර්ස නිහ ජදිකය නළත ඳදිංිතඹ 
සිදුකය ඇති ඳවුේ ගසන  

1475 

අර්ධ ලසඹන් නිහ ජදිකය නළත 
ඳදිංිතඹ සිදුකය ඇති ඳවුේ ගසන 

153 

ඳදිංිත කය ඇති මුළු ඳවුේ ගසන 1628 

  

තත් නිහ 64 ජදිකිරී්ප කටයුතු ස්ප න ද්ට 
සිදුකයමින් ඳතී 
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106-2-4-7-1508 ැඹ විඹ ඹටේත් ාරා 

යුධ වුනදා කවුේර් අවි ගඵඩා ිළිළරීේභන් 

ආඳදාට ඳත්ව පුද්ගරඹන් වා  වන 

ැරීමභ  

 

සීතහක ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහර ඵර 

ප්රසද්ලසේ සකොසගභ, හරහ යුධ වමුදහ කවුසර් 

2016.06.05. දින ඳ.. 5.45 ට ඳභස ඇතිව 

පිපිරීසභන්  සිද්ේ නේද්ත රට වහනි සිදු සනොවුද 

ඒ අට ප්රසද්ලසේ නිහ, යහඳහරික සථහන, 

චංචර වහ නිලසචර සද්ඳර ඇතුළු සනත් ්පඳත් 

වහනිඹට ඳත් ද්ඹ.සීතහක ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

කහර්ඹහරසේ සතොයතුරු රට අනු පර්ස නිහ 

වහනි වහ යහඳහරික සථහන වහනි 161ක් හර්තහ ව 

අතය අර්ධ නිහ වහනි 345කි. තද සුළු නිහ 

වහනි 1,322ක් ද හර්තහ ද්ඹ. න්දි රඵහදීභ වහ 

සද්ඳර තක්සේරු කිරීභ සනුසන් තක්සේරු 

සදඳහර්තස්පන්තු වසඹෝගඹ රඵහදුන් අතය 

අසනකුත් වන ළරසීස්ප කටයුතු සිඹේර 

ආඳදහ කශභනහකයස අභහතයහංලසේ 

අධීක්සඹ ඹටසත් සකොශම දිසත්රික් සේක්ප 

කහර්ඹහරඹ, සීතහක ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

කහර්ඹහරඹ,ශ්රී රංකහ යුධ වමුදහ,සඳොලිස 

සදඳහර්තස්පන්තු, ප්රහසද්ශීඹ බහ ළනි යහජය 

ආඹත භග රඵහසගන සිදු කයන රදි. 

 

ඒ අනු නිහ වනි වහ සද්ඳර වහනි න්දි 

රඵහදීභ සනුසන් 2018 ර්සේ බහණ්ඩහගහයඹ 

භගින් රුපිඹේ මිලිඹන 12.6ක ප්රතිඳහදන ස්ප 

න ද්ට රඵහ දී ඇත එභ ප්රතිඳහදන 

සඹොදහගනිමින් නිහ වහනි දවහ රු. 574,250 

ද්ඹදභක් වහ සද්ඳශ වහනි සනුසන් රු. 

2,995,750ක ද්ඹද්ප දයහ ඇත. 

 

2018-8-22 දිනළති අංක අභඳ/18/1764/823/010 

දයස අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ අනු යථ 

හවන වහනි වහ  න්දි ප්රතිරහභීන් 54 සදනකු 

සත රඵහදීභ සනුසන් රු.8,999,544.30 ක 

ප්රතිඳහදන සකොශම දිසත්රික් සේක්ප සත නිකුත් 

කයන රදි. 

106-2-4-9-1501 මීය ේත්ොටුන්ර ඝන 

අඳද්රය ඵවාුවුම කථානඹ නාඹඹෑේභන් සිදු 

ව ආඳදාේන් විඳත්ට ඳත්වන්ට වන 

ැරීමභ 

 

සකොසශොන්නහ ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

සකොට්ාහලසේ මීසතොටමුේර දව්පපුය ග්රහභ 

නිරධහරි ස්ප පිදීටි කශ කන්සදදී දකුණු 

ප්රසද්ලඹ 2017.04.14 දින  3.00ට ඳභස 

නහඹ ඹෆභට රක්ද්ණි. එභ වදිසි ආඳදහ 

තත්ත්සඹන් පුද්ගරඹන් 33 සදසනකු භයසඹට 

ඳත්ව අතය, නිහ වහනි 111ක් හර්තහ ද්ඹ. 

අදහන්ප කරහඳසඹන් ජත් කයන රද නිහ 

ගසන 163 කි. වහනිඹට ඳත්ව නිහ වහ 

අදහන්ප කරහඳසඹන් ජත් කයන රද නිහ 

දීමි නිහරහභීන් 98 සදසනකු වහ ඳශමු වහ 

සදන අදිඹසර් දී ද නිහරහභීන් 72 සදසනකු 

වහ සතන අදිඹසර් දී ද ස්ප න ද්ට ජදිකයන 

රද නිහ 170 ක් රඵහදීභට කටයුතු කය ඇත. 

 

තක්සේරු කයන රද ටිනහක්ප අනු 

2018.12.31 දිනට ප්රතිරහභීන් 14 සදසනකු වහ 

රු.46,941,000.00 ක නිහ න්දි සගවී්ප 

සිදුකයන රදි. 

 

ේඳෞද්ගලික ඉඩුම වා න්දි රඵාදීභ 

 

තක්සේරු කශ යුතු මුලු ජඩ්ප කළඵලි ං යහ 

112 කි. ජන් 108 ක තක්සේරු හර්තහ රළබී ඇත. 

එභ ජඩ්ප කළඵලි අතුරින් ප්රතිරහභීන් 98 ක් වහ 

රු.707,745,364.00 න්දි රඵහ දී ඇත.
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106-2-4-13-2202 ැඹවිඹ ඹටේත් සුයක්ෂිත් භධයකථාන ඉදිකිරීභ

  

සබහද්ක ආඳදහන්සගන් ද්ඳතට ඳත්න ජනතහසේ ං යහ රමික ජවශ ඹමින් ඳතී.  ජනතහට 

සිදුන අඳවසුතහඹන් අභ කයමින් ඊට හර්ථක මුහුස දීභ වහ නියන්තයභ ආඳදහන්ට මුහුස 

ඳහන ප්රසද්ලඹන්දී දිසත්රික් භට්ටමින් සතෝයහගත් සුයක්ෂිත භධයසථහන කිදීඳඹක නීඳහයක්ක වහ 

ඹටිතර ඳවසුක්ප ළඩිදියුණු කිරීභ දවහ 2018 ර්සේ දිසත්රික් සේක්ප කහර්ඹහර සත ප්රතිඳහදන 

රඵහ දීභ සිදුකයන රදි.  

 

එභ ප්රතිඳහදන සඹොදහගනිමින් 2018-12-31 දිනට සිදුකර සුයක්ෂිත භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීස්ප 

ප්රගතිඹ ඳවත ගුසේ දක්හ ඇත. 

 

සුයක්ෂිත භධයසථහන ඩිදියුණු කිරීස්ප ප්රගතිඹ - 2018.12.31 දිනට 

 

අනු 

අාංකඹ 

දිකත්රික්කඹ ප්රා.ේ් 

ේකෝටඨා 

ගණන 

භධයකථාන 

ාං යා 

ප්රතිපඳාදන 

ප්රභාණඹ 

ේබෞතිපක 

ප්රගතිපඹ 

1 සකොශම 9 12 1,093,288.78 100% 

2 ග්පඳව 3 6 7,948,217.78 100% 

3 කළුතය 9 14 9,185,000.00 100% 

4 නුයඑිබඹ 1 1 477,219.83 100% 

5 ගහේර 7 11 9,703,174.61 100% 

6 භහතය 9 9 9,000,000.00 100% 

7 යත්නපුය 5 12 5,685,299.10 100% 

8 කෆගේර 7 10 7,875,595.00 100% 

9 සඳොසශොන්නරු 5 10 3,495,707.92 100% 

10 ඵදුේර 7 8 5,600,273.00 100% 

11 අනුයහධපුය 9 10 9,067,644.27 100% 

12 පුත්තරභ 3 6 2,807,232.95 100% 

13 කිිබසනොච්ිත 1 5 1,148,956.00 100% 

14 භඩකශපු 5 6 4,190,028.20 100% 

15 භවනුය 6 10 6,290,365.00 100% 

16 ව්පඵන්සතොට 2 3 1,019,488.49 100% 

17 වුනිඹහ 4 15 5,575,466.00 100% 

18 ්රීකුසහභරඹ 9 11 6,450,144.02 100% 

19 ඹහඳනඹ 4 4 4,000,000.00 100% 

20 අ්පඳහය 1 1 1,386,899.00 100% 

  එකතු 106   164 101,999,999.95    
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106-2-4-2401 ැඹ විඹ ඹටේත් පුහුණු වා 

ධාරිත්ා ාංර්ධන ැඩටවන් රිඹාත්භක 

කිරීභ 

  

ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනසේ 

ප්රධහන කහර්ඹහරසේ නිරධහරීන්සගන් වහ දිසත්රික් 

වහ ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප කහර්ඹහරරට අනුයුක්ත 

ආඳදහ වන සේහ නිරධහරීන්සේ 

දළනුභ,ආකේඳ, වහ කුරතහ ංර්ධනඹ වහ 

පුහුණු ළඩටවන් ඳළත්වීභට 2018 අඹළසඹන් 

රුපිඹේ මිලිඹන 1.5 ක ප්රතිඳහදන සන් ව අතය 

එභ ප්රතිඳහදන සඹොදහගනිමින් 2018.12.31 දක්හ 

වන සේහ නිරධහරීන් 60 සදනකු වහ ශ්රී 

රංකහ ංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනසේ පුහුණු 

ළඩටවන් 01 ක් ඳත්හ ඇත. ඊට අභතය 

දිසත්රික් නිරධහරී ප්රගති භහසරෝචන වහ ධහරිතහ 

ංර්ධන ළඩටවන් 07ක් නිරධහරීන් 225 ක් 

වහ ඳත්හ ඇත.  වන සේහ නිරධහරීන්සේ 

ඳසචහත් උඳහධි අධයඹන කටයුතු වහ හර්ෂික 

ද්ද්ධ ආඹතන භගින් ඳත්නු රඵන පුහුණු 

ළඩටවන් වහ ද සභභ ළඹ ද්ඹ ඹටසත් 

2018/12/31 දිනට රු. 356,145.00 ද්ඹද්ප දයහ 

ඇත. 

 
ඉදිරි ැරසුුම 

 ජදිරිසේ දි ඇතිද්ඹ වළකි ආඳදහ 

තත්ත්ඹන්ට මුහුස දීභ වහ ප්රහසද්ශීඹ 

සේක්ප සකොට්ාහල භට්ටමින් ආඳදහ වන 

සේහ වහ ව සඳය සුදහන්ප වීභ වහ 

ළරසු්ප කිරීභ සනුසන්  “ආඳදහ වන 

සේහ සඳය සදහන්ප වීභ ව ප්රතිචහය 

දළක්වීභ පිිබඵ ළරළසභ” ස්ප න ද්ට 

කස කයමින් ඳති. 

 “ආඳදහ වන සේහ සඳය සදහන්ප වීභ 

ව ප්රතිචහය දළක්වීභ පිිබඵ ළරළසභ” වහ 

නිහ වහනි අඹදු්පඳත් ජදිරිඳත් කිරීභ 

වහ සතොයතුරු ඇතුශත් කිරීභ ට කස 

කයන රද ඳරිගසක දත්ත ඳද්ධති ර 

ළඩකටයුතු අන් කරීභ වහ එඹ 

ඹහත්කහලීන කිරීභ. 

 වන සේහ ්පඵන්ධ සතොයතුරු 

්පඵන්ධීකයසඹ කිරීභ වහ සථහපිත 

වන භෘදුකහංගඹ  ICTA ආඹතනඹ 

(Information Communication 

Technology Agency) වහ 

්පඵන්ධසමින් ඹථහත්කහලීන කිරීභ 

සවෝ සනත් එළනි භෘදුකහංගඹක් 

නිර්භහසඹ කිරීභ. 

 එභ භෘදුකහංගඹ වයවහ ප්රහසද්ශීඹ සේක්ප 

කහර්ඹහර භට්ටමින් වන රඵහ දීභට 

අලය සතොයතුරු රඵහගළනීභත් ජහතික 

ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ භඟින් 

ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ වහ අසනකුත් වන 

කටයුතු සිදුකිරීභටත් ළරසු්ප කය ඇත. 

 ජහතික ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ 

භඟින් ක්රිඹහත්භක කයන ජහතික සබහද්ක 

ආඳදහ යක්සහයස ළඩටවසනදී 

යක්ස න්දි රඵහ දීභ කහර්ඹක්භ කිරීභ 

වහ අලයන ක්රිඹහභහර්ග ජදිරි ර්සේ 

දී ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරසු්ප කය ඇත. 

 සභදී දී නිහ වහනි තක්සේරු කටයුතුර 

නියත ආඳදහ වන සේහ නිරධහරීන්ට වහ 

තහක්ණික නිරධහරීන්ට ධහරිතහ ප්රර්ධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරසු්ප 

කය ඇත. ත ද නිහ වහනි තක්සේරු 

කිරීස්ප පිරිද්තය 2019 ර්ඹ වහ 

ංසලෝධනඹ කිරීභට ද අසප්ක්ෂිතඹ. 
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2018 ර්ේේ ේදැුමඵර් 31දිනට දියිනට ඵරඳෑ ආඳදාන් ේවේතුමේන් විඳත්ට ඳත් වන්ේ  ාං යා ආඳදා අනු ඳවත් ගුේව් දක්ා ඇත්.  


