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බ ොදු පිළිබෙත් සුරකින දැහැමි සමාජයක් කරා... 

 

fufyjr m%ldYh 
සම්බුද්ධ ශාසනබේ චිරස්ථිතිය, ප්රේධධනය හා ක්ධවෙයය්  මැනින්  සවිනධානය කරීමම ුළළි් , 

බද්ශීය හා ිනබද්ශීය බ ෞද්ධ ජනවාෙබේ ප්රබ ධධය  බහ ුළ ෙන දැහැමි ගුණගරුක සමාජයක් බිහි 

කර ආද්ධශමත් බ ෞද්ධ සමාජයක අඛණ්ඩ පැෙැත්ම සාක්ෂාත් කරීමම. 

 

wruqKq 
 බෙරොදී බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම, බපධෂණය කිරීම හා ප්රචලිතව කිරීම. 

 සාවඝික බද්පළ සුරක්ෂිව කිරීම, සවිනධානය කිරීම හා ඒො සම්බුද්ධ ශාසනබේ චිරස්ථිතිය 

සඳහා ම බයදවීම. 

 බ ෞද්ධ සාරධ්ධම අගයන ගුණගරුක නි්ධමාණශීීම ජන සමාජයක් ඇති කරීමම. 

 බුද්ධ ශාසනය හා අනාදිමත් කාලයක සි   ැඳුණු අබනකුත් මවොදය්  කාීමන 

අෙශයවාෙය්   ගැළබපන පිදදි පෙත්ො බගන යාම, බපධෂණය කිරීම හා ේධධනය කිරීම. 

 බ ෞද්ධ සාහිවය හා කලා ිල්පප සවරක්ෂණය කිරීම, බපධෂණය කිරීම හා සවේධධනය කිරීම. 

 සවිනධානාත්මක හා නූවන වාක්ෂණය  අනුකූල බ ෞද්ධ ආ්ධථිකයක් බගොඩනැඟීම සඳහා 

බ ෞද්ධ ජනවාෙ බපළගැස්වීම හා බමබහයවීම. 
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ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්ත්රික සමශජවශදී ජනරජමන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථශව අනුව 

බුද්ධ යශසන  ැසක ගැනීම, මප ෂක  කිරීම, ප්රවර්ධන  කිරීම ෙශ 

සංවර්ධන  කිරීමේ ගශරදූර රශජය වගීමම බුද්ධ යශසන අමශතයංයමන 

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව මවත පැවරී ඇත. එම උදශර වගීමම 

ඉටු කිරීම සඳෙශ මනශ දැක්මකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට සෑම විටම 

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව ක්රි ශ කිරීම සතුටට කරුකකි.  

 

අපමේ දැක්ම වනුමන ම ොදු පිළිමවත් සුරකින සමශජ ක් මගොඩනැගීමයි. 

එීම අරමුණු සශක්ෂශත් කර ගැනීම උමදසශ විවිධ කශර්  න් ෙශ 

වැඩසටෙන් ක්රි ශත්මක මකමර්. රටක සංවර්ධන ක්රි ශවලිමන දී සිදුවන සමශජ, ආර්ක ක ෙශ මගෞතික දයුණුවට 

සමශන්තරව ර රට තුළ අධයශත්මික දයුණුවක් ඇති මනොවන්මන් නේ පූර්ක සංවර්ධන ක් අමේක්ෂශ කළ 

මනොෙැකි . එ ැවින් මමම මදපශර්තමේන්තුව විසින් ඉටු මකමරනුමන ඉතශ අගනශ කශර් ගශර කි. 

 

එම අධයශත්මික සංවර්ධන  ඇති කිරීම සඳෙශ ගමත් පන්සලත් අතර ස ඳතශව යක්තිමත් කරමින් දෙේ 

අධයශපන  වැඩිදයුණු කිරීමත්, මත්ද්ර වය, මත්වතුර ෙශ දුේවැි ගශවිත  පිටුදැීමමත්, සශරධර්ම ප්ර වර්ධන ත්, 

ම ෞද්ධ ඉගැන්වීම ගශවිත ට හුරු කරවීමත් මවනුමවන් ඇප කැපව කටයුතු කිරීම අපමේ ප්ර මුඛ් කශර් යි. 

 

විෙශර මද්වශලගේ පනත  ටමත් පැවරී ඇති නනතික කශර් ගශර  අප්ර මශදව ඉටුකිරීමත්, දෙේ පශසල්, 

සංවර්ධන, වයශපිති, මතොරතුරු, පශලන, ගිණුේ, අගයන්තර විගකන ෙශ භික්ෂු ලි ශපදංචි  න අංය වල 

මසේවශවන් කශර් ක්ෂම ෙශ ඵලදශයී මලස ඉටු කිරීම සඳෙශ පර්මනෂකශත්මක නවතශව කින් යුතුව ඉටු කිරීමට 

කැප වී ක්රි ශ කළ සි  අ අංය ගශර මශණ්ඩලික යුලධශරීන් ඇතු ක කශර්  මණ්ඩල ට ස්තූති පූර්වක ප්ර කශම  

පුද කරමි.  

 

නිම්ප බකො ෙලබගදර 

ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් 
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ye| skaùu 
 
ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ මදපශර්තමේන්තුව ප්ර ධශන වයම න් සේබුද්ධ යශසනමන චිරස්ක ති  සදෙශ සෙ දැෙැමි 

ම ොදු සමශජ ක් පවත්වශමගන  ශමට අදශළ කශලීන වයශපින්න් රශශි ක් ඉටුකරන අතරම, 19 1 අංක 19 

දරක විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනතින් ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් මවත පැවරී ඇති වගීමේ වන 

ම ෞද්ධ සිද්ධස්ථශන ෙශ මද්පළ සේබුද්ධ යශසනමන චිරස්ක ති  සඳෙශ ම ම දවීමට අවයය පරිපශලන සෙශ  

ල ශ දීම, විෙශරස්ථශන සංවර්ධන  කිරීම, දෙේ පශසල් අධයශපන  වැඩිදයුණු කිරීම ෙශ දවයිමන් සි  කම 

සශමමණ්ර/ උපසේපදශ භික්ෂූන් ලි ශපදංචි කර මල්ඛ්න පවත්වශ මගන  ශම සිදු කරනු ල යි. 

මමම කශර්  න් සශර්ථකව ඉටු කිරීම සඳෙශ ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුමේ පෙත දැක්මවන අංය ඇති 

අතර, එම අංය මවත අදශළ කශර්  න් පවරශ ඇත. 
 
විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනතට අදශළ කටයුතු දුර  ැෙැර සිද්ධස්ථශනවශසී ස්වශමීන් වෙන්මසේලශට ඉටුකර 

ගැනීම පෙසු කරනු වස් මෙනුවර ප්රශමද්ය   කශර් ශල  ෙශ රත්නපුර ප්රශමද්ය   කශර් ශල  ස්ථශපිත කර 

පවත්වශ මගන  නු ල යි. 
 
සේබුද්ධ යශසනමන චිරස්ක ති , උන්නති  ෙශ ප්රවර්ධන  සඳෙශ ප්රධශන වයම න් පෙත දැක්මවන 

වැඩසටෙන් මමම මදපශර්තමේන්තුව මගින් පවත්වශ මගන  නු ලැමේ. 

 
01. යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල පවත්වශ මගන  ශම ෙශ ක්රි ශත්මක කිරීම. 
 

02. දෙේ පශසල් කටයුතු. 

i. දෙේ පශසල් මපොත් මුද්රක  කර ම දශ ෙැරීම. 

ii. දවයින පුරශ දෙේ පශසල් මරේණි විගශග පැවැත්වීම. 

iii. දෙේ පශසල් සිසු කුසලතශ ඇගයීමේ වැඩසටෙන් ප්රශමද්ය  , දස්ත්රික් ෙශ සමසත් ලංකශ 

මට්ටමින් පැවැත්වීම. 

iv. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්මේ අධයශපන තත්ත්ව  න ශ සිටුවීම සඳෙශ දෙේ ගුරු සෙතික පත්ර  

විගශග  පැවැත්වීම. 

v. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් සඳෙශ යුල ඇදුේ ල ශ දීම. 

vi. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් සඳෙශ පුස්තකශල දීමනශව ල ශ දීම 

vii. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් සඳෙශ ෙැඳුනුේපත් සකස් කිරීම. 

viii. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් සඳෙශ පුහුණු වැඩමු ක පැවැත්වීම. 

ix. දෙේ පශසල් මගොඩනැගිලි සඳෙශ ආධශර ල ශ දීම. 
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x. දුෂ්කර දෙේ පශසල් සඳෙශ උපකරක ම දශ දීම. 

xi. අඛ්ණ්ඩව දීර්ඝ කශල ක් මසේවමන ම දී ඇති දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන්මේ මසේවශව අග  

කර සෙතික පත් ප්රදශන  කිරීම. 

xii. දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්මේ පශලි ගශෂශ දැනුම වර්ධන  කිරීම සඳෙශ පශලි ගශෂශ ප්රවර්ධන 

පන්ති පවත්වශ විගශග ක් පැවැත්වීම. 

xiii. අඩු අධයශපන මට්ටමක් සත ත දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්ට උසස් දෙේ අධයශපන ක් ල ශ දීම 

සඳෙශ ජ වර්ධනපුර විය්වවිදයශල  සමගත් ම ෞද්ධ ෙශ පශලි විය්වවිදයශල  සමගත් 

රකශ ද්ධ ව දෙේ සරසවි  වැඩසටෙන ක්රි ශත්මක කිරීම. 
 

03. ආ තනමන අරමුණු සශක්ෂශත් කර ගැනීම සඳෙශ සේ න්කරකරක කටයුතු කරමින් 

මදපශර්තමේන්තුමේ යුලධශරීන් සේ න්ධ පරිපශලන කටයුතු, ආ තන කටයුතු, මගොඩනැගිලි 

නඩත්තුව, තැපෑල සේ න්ධ රශජකශරි ෙශ වශෙන සේ න්ධ රශජකශරි ඉටු කිරීම. 
 

04. ආ තනමන වි ත  දේ පශලන  කරමින් වැ  ය ර්ෂ  මවත ල ශ මදන මුදල් අදශල කශර්  න් සඳෙශ 

වි දේ කිරීම, ර සේ න්ධ ගකන් මපන්වීම, වැටුේ මගවීම ආදී මූලය ෙශ ගිණුේ කටයුතු ඉටු කිරීම. 
 

05. විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනමත් 4(1) වගන්තිමන ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් පශලන  

 ටමත් පවත්නශ ම ෞද්ධ සිද්ධසථ්ශන වලට  ස්නශ ක යුලමේවරුන්/ ගශරකුරුවන් පත් කිරීම ෙශ 

ඔවුන්මේ පරිපශලන කටයුතු අකරක්ෂක  කිරීම. 
 

06. ම ෞද්ධ සිද්ධස්ථශන වල මද්පළ පරිපශලන ට අවයය සෙශ  ල ශ දීම. මමත  දී සිද්ධස්ථශන සන්තක 

ඉඩේ දීර්ඝ කශලීන  දු පදනම මත ල ශ දී එම සිද්ධස්ථශන වලට ආදශ ේ ල ශ ගැනීමට අවයය 

අනුමැති  ල ශ දීම, ස  සතු යුය්චල මද්පළ වල සුරක්ෂිත ගශව  සඳෙශ කටයුතු ම දීම, 

සිද්ධසථ්ශන සන්තක මද්පළ වල ආරවුල් යුරවුල් කිරීමට මැදෙත් වීම ආදී කශර්  න් ඉටු කිරීම. 
 

07. දවයිමන් සි  කම විෙශරස්ථශන ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ මදපශර්තමේන්තුමේ ලි ශපදංචි කිරීම ෙශ 

විෙශරශධිපති තනතුර පිළි ගැනීම. 

08. විෙශරස්ථශන ආධශර, සිේපස ආධශර, ආර්ක ක දුෂ්කරතශ පවතින විෙශරස්ථශන සඳෙශ ආධශර කිරීම. 
 

09. ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල පිත ටුවීමට අදශළ කටයුතු. 
 

10. ස්වශමීන් වෙන්මසේලශමේ ආදශෙන කටයුතු සඳෙශ ආධශර කිරීම. 
 

11. යුදෙස් දන , මවසක් දන , මපොමසොන් දන  සැමරීම සඳෙශ විවිධ කශර්  න් ඉටු කිරීම. 
 

12. විෙශරස්ථශන කශර්  සශධක සමිති ලි ශපදංචි කිරීම. 
 

13. විෙශරස්ථශන සඳෙශ සෙන ගශස්තු මත දුරකථන, ජල , විදුලි  වැයු පෙසුකේ ල ශ දීම සඳෙශ අවයය 

යුර්මද්ය  ල ශ දීම. 

 

14. යුකශ  ෙශ යුකශ  පශර්යව න් පිළි ඳ කටයුතු. 
 

15. කුල දරුවන් පැවිද කිරීම ෙශ උපසේපදශ කිරීම. 
 

16. යුකශ  මූලස්ථශන සඳෙශ මගවීේ කටයුතු (රි දුරු/ කේකරු) 
 

17. මල්ඛ්කශධශර  ටමත් මපොත්පත් මිලදී ගැනීේ කටයුතු. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
7 

18. දස සිල් මශතශවන් පිළි ඳ කටයුතු 

i. ආරශම ලි ශපදංචි කිරීම 

ii. ෙැඳුනුේපත් යුකුත් කිරීම. 

iii. අධයශපන ආ තන සේ න්ධ කටයුතු. 

iv. ැසස්වීේ පිළි ඳ කටයුතු ෙශ සංඝමිත්තශ ගුක සැමරුම. 
 

19. භික්ෂූන් වෙන්මසේලශමේ සශමමණ්ර ෙශ උපසේපදශ ලි ශපදංචි . 
 

20. ම ෞද්ධ භික්ෂූන් වෙන්මසේලශමේ ෙැඳුනුේපත් සකස් කිරීම. 
 

21. විෙශරස්ථශන සතු මද්පළ ෙශ  ැංකු ගිණුේ වල ඇති මුදල් සේ න්ධ කටයුතු. 

 

ඉෙත කශර්  න්ට අමතරව වශර්ෂිකව පවත්වන ජශතික යුදෙස් දන උත්සව , රශජය මවසක් උත්සව , 

වශර්ෂික සිසු යුපුකතශ ප්රශමද්ය   ෙශ දස්ත්රික් තර  ෙශ සමස්ත ලංකශ සිසු යුපුකතශ තර   පැවැත්වීම, 

සංඝමිත්තශ මපරෙැර ෙශ සංඝමිත්තශ ගුකශනුස්මරක උමලළ පැවැත්වීම ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ 

මදපශර්තමේන්තුව මඟින් මනොකඩවශ සිදු කරනු ල න විමයේෂ වැඩසටෙන් මලස සඳෙන් කළ ෙැකි . 

 

 

fn!oaO lghq;= ms<sn| fomd¾;fïka;=fõ ixúOdk igyk



2017'12'31 oskg fomd¾;fïka;=fõ wkqu; fiajl ixLHdj yd fiajfha kshq;= fiajl ixLHdj 
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01 ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් SL 3-2016 ශ්රී.ලං.ප.මසේ මජයෂ්ඨ විමයේෂ 1 0 0 1 0 0 0 

02 ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් SL 1-2016 ශ්රී.ලං.ප.මසේ මජයෂ්ඨ I 2 0 0 2 0 0 0 

03 ප්ර ධශන ගකකශධිකශරී SL 1-2016 ශ්රී.ලං.ග.මසේ මජයෂ්ඨ I 1 0 0 1 0 0 0 

04 ප්ර ධශන අගයන්තර විගකක SL 1-2016 ශ්රී.ලං.ග.මසේ මජයෂ්ඨ I 1 0 0 1 0 0 0 

05 යුම  ජය /සෙකශර මකොමසශරිස්  SL 1-2016 ශ්රී.ලං.ප.මසේ මජයෂ්ඨ II/ III 4 0 0 4 0 0 0 

06 ගකකශධිකශරී SL 1-2016 ශ්රී.ලං.ග.මසේ මජයෂ්ඨ II/ III 1 0 0 0 0 0 1 

07 නීති යුලධශරී SL 1-2016 මදපශර්තමේන්තුගත මජයෂ්ඨ III 1 0 0 1 0 0 0 

08 ප්ර ධශන කර්ති SL 1-2016 මකොන්ත්රශත් මජයෂ්ඨ   0 1 0 0 0 0 1 

09 උප කර්ති SL 1-2016 මදපශර්තමේන්තුගත මජයෂ්ඨ   1 0 0 1 0 0 0 

10 යුම  ජය /සෙකශර කර්ති  SL 1-2016 මකොන්ත්රශත් මජයෂ්ඨ   0 2 0 0 0 0 2 

11 පරිපශලන යුලධශරී MN 7-2016 රශ .ක.ස.මසේ  තිතියික අධි 1 0 0 0 0 0 1 

12 වයශපිති යුලධශරී MN 4-2016 ආශ්රිත යුලධශරී ද්වින්යික   3 0 0 2 0 0 1 

13 ම ෞද්ධ කටයුතු සමශම  ජක MN 4-2016 ආශ්රිත යුලධශරී ද්වින්යික   480 0 0 426 0 0 54 

14 සංවර්ධන සෙකශර MN 4-2016 ආශ්රිත යුලධශරී ද්වින්යික   38 0 0 26 0 0 12 

15 ගිණුේ සෙකශර MN 4-2016 ආශ්රිත යුලධශරී ද්වින්යික   2 0 0 1 0 0 1 

16 සෙකශර නීති යුලධශරී MN 4-2016 ආශ්රිත යුලධශරී ද්වින්යික   1 0 0 1 0 0 0 

17 සංවර්ධන යුලධශරී MN 4-2016 සං.යු.මසේ ද්වින්යික   207 0 0 195 0 0 12 

18 රශජය කළමනශකරක සෙකශර MN 2-2016 රශ.ක.ල.මසේ. ද්වින්යික I/ II/III 45 0 0 29 0 0 16 

19 රි දුරු PL 3-2016 ර.රි.මසේ ප්රශථමික   12 0 0 10 0 0 2 

20  ංගලශ ගශරකරු PL 2-2016 මදපශර්තමේන්තුගත ප්රශථමික   1 0 0 0 0 0 1 

21 කශර් ශල මසේවක මසේව  PL 1-2016 කශ .මසේ.මසේ  ප්රශථමික I/ II/III 20 0 0 19 0 0 1 

22 මලොරි සෙශ ක PL 1-2016 මදපශර්තමේන්තුගත ප්රශථමික   2 0 0 0 0 0 2 

23  ංගලශ ගශරකරු සෙශ ක PL 1-2016 මදපශර්තමේන්තුගත ප්රශථමික   1 0 0 0 0 0 1 

එකුළෙ 825 3 0 720 0 0 108 
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md,k wxYh 
 

මදපශර්තමේන්තුව තුළ ඇති පශලන අංය  මඟින් වියශල කශර්  ගශර ක් ඉටු කරනු ල න අතර රවශ අතරින් 

ප්රධශන කශර්  න් කිත ප ක් පෙත පරිද සඳෙන් කළ ෙැකි . 

 

 මදපශර්තමේන්තුමේ සි  කම යුලධශරීන්මේ මපෞද්ගලික ලිපිමගොනු පවත්වශමගන  ශම ෙශ ර ෙශ 

සේ න්ධ සි  අ කටයුතු. 

 කශර්  මණ්ඩල  පුහුණු කිරීේ ෙශ පශඨමශලශ සඳෙශ ම ොමු කිරීම ෙශ වැඩමු ක පැවැත්වීම. 

 වශෙන නඩත්තු කිරීම ඇතු කව වශෙන විෂ  ට අදශළ සි  කම රශජකශරි. 

 ජල, විදුලි, දුරකථන බිල්පත් පි වීම සේ න්ධ සි  කම රශජකශරි. 

 තැපෑල සේ න්ධ සි  කම රශජකශරි. 

 මදපශර්තමේන්තුමේ යුලධශරීන් සේ න්ධ සි  කම පරිපශලන කටයුතු. 

 තනතුරු අනුමත කර ගැනීම,  ඳවශ ගැනීම,  ඳවශ ගැනීේ පරිපශි සකස් කිරීම, කශර්  මණ්ඩලමන 

මවනස්වීේ  ශවත්කශලීන කිරීම, පශර්ලිමේන්තු වශර්තශ සැකසීම, අමශතය මණ්ඩල සංමද්ය සැකසීම 

ආදී සි  කම ආ තයුක කටයුතු. 

 යුලධශරීන්මේ පැමිණීම, යුවශඩු ආද  සේ න්ධ සි  කම රශජකශරි. 

 යුලධශරීන්මේ වින  සේ න්ධ රශජකශරි කටයුතු. 

 ආපදශ ක  සෙ මද්පළ ක  අනුමත කිරීම. 

 යුලධශරීන්මේ ස්ථශන මශරු ෙශ අනුයුක්ත කිරීේ සේ න්ධ සි  කම කටයුතු. 

 අතිකශල, ගමන් වි දේ වලට අදශළ වවුචර ගශර ගැනීම ෙශ අනුමත කිරීම. 

 යුලධශරීන්මේ අග්රෙශර රක්ෂක ට අදශළ කටයුතු. 

 පරිපශලන ට අදශළව මවනත් ආ තන සම  ගනුමදනු කිරීම. 

 දුරකථන, පරිගකක, ඡශ ශ පිටපත්  න්ත්ර, ැැක්ස්  න්ත්ර සෙ වශයු සමීකරක  න්ත්ර ඇතු ක සි  කම 

උපකරක නඩත්තු කිරීම. 

 මගොඩනැඟිලි නඩත්තු සෙ අ අත්වැඩි ශ කිරීම (මෙනශ ක චශරිකශරශම , මෙනුවර ප්රශමද්ය   

කශර් ශල  සෙ රත්නපුර ප්රශමද්ය   කශර් ශල ) 

 මශණ්ඩලික යුලධශරී, යශඛ්ශ ප්රධශනී ැසස්වීේ පැවැත්වීම. 

 දස්ත්රික් ම ෞද්ධ කටයුතු සමශම  ජක යුලධශරී කළමනශකරක ැසස්වීේ පැවැත්වීම ෙශ  ට අදශළ 

කටයුතු. 

 රශජය පරිපශලන චක්රමල්ඛ් ෙශ අමනකුත් සි  කම චක්රමල්ඛ් පවත්වශ මගන  ශම ෙශ  ට අදශළ කටයුතු 

මමමෙ වීම. 

 

01'1' 2017 j¾Ifha oS md,k wxYfhka isÿl< iqúfYaIS ld¾hhka  

 

1. රශ.ප.ච. 0 /2006 අනුව මදපශර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත සි  කම යුලධශරීන්මේ වැටුේ 2017.01.01 

දනට ෙශ 2018.01.01 දනට පරිවර්තන  කිරීම. 

2. 2017 වර්ෂ  සඳෙශ සි  කම දස්ත්රික් මල්කේ කශර් ශල න්ට ෙශ ප්රශමද්ය   මල්කේ කශර් ශල න්ට 

අනුයුක්තව මසේව  කරන ම ෞද්ධ කටයුතු සමශම  ජක, සංවර්ධන සෙකශර, සංවර්ධන යුලධශරී 
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2.තනතුරු වලට අ ත් යුලධශරීන් සඳෙශ ස්ථශන මශරු ල ශ දීම සඳෙශ අවයය යුර්කශ ක සකස් කිරීම 

ෙශ ර අනුව ස්ථශන මශරු අ දුේපත් කැඳවීම. 

3. රශජය පරිපශලන ෙශ කළමනශකරක අමශතයශංය  මගින් අනුයුක්ත කරන ලද උපශධිධශරී 

අගයශසලශන්න් සක් ර පත්විමි ප්රදශනම න් පසු දස්ත්රික්/ ප්රශමද්ය   කශර් ශල න්ට අනුයුක්ත කිරීම. 

4.  

 

5. 1999 ෙශ 2005 වර්ෂමන උපශධිධශරීන්ට ැසකි ශ ල ශ ගැනීමේ වැඩසටෙන  ටමත් මමම 

මදපශර්තමේන්තුවට  ඳවශ ගන්නශ ලද යුලධශරීන්, සංවර්ධන යුලධශරී මසේවශ වයවස්ථශවට 

අන්තර්ග්ර ෙක  කිරීමට අදශල කටයුතු සිදු කිරීම. 

6. මදපශර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත සංවර්ධන යුලධශරීන්මේ කශර් ක්ෂමතශ කඩඉේ පරීක්ෂක ප්ර තිඵල 

යුකුත් කිරීම. 

7. ම ෞද්ධ කටයුතු සමශම  ජක යුලධශරීන් සඳෙශ කශර් ශලී  ගමන් ම ක ල ශ දීමේ වැඩසටෙන 

ක්රි ශත්මක කිරීම. 

8. මදපශර්තමේන්තුමේ අගයන්තර දුරකථන සේ න්ධතශවමන අ අත්වැඩි ශ කටයුතු සිදු කිරීම. 

9. නීති යුලධශරී කශර් ශල  මදවන මෙමල් ස්ථශපන  කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

10. මමම මදපශර්තමේන්තුව  ටමත් පවතින ම ෞද්ධ විය්වමක ෂමන සේපශදන කටයුතු සිදු කිරීම සඳෙශ 

මකොන්ත්රශත් පදනම  ටමත් කර්ති තනතුරු 0 ක්  ඳවශ ගැනීම සඳෙශ කළමනශකරක මසේවශ 

මදපශර්තමේන්තුමේ අනුමැති  ල ශ ගැනීමට ෙැකි වි . ර සේ න්ධ  ඳවශ ගැනීමේ කටයුතු සඳෙශ 

අ දුේපත් කැඳවීම, ගැසට් පත්රමන සෙ ප්ර සිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීේ පල කිරීම ෙශ සුදුසු පුද්ගල න් 

මතොරශ අදශල පත්විේ ල ශදීම. 

11. මදපශර්තමේන්තුමේ වශෙන සංචිත  පවත්වශ මගන  ශම, රවශමන අ අත්වැඩි ශ කටයුතු සෙ 

ප්රවශෙන  සේ න්ධ කටයුතු සිදු කිරීම. 
 

2017.12. 1 දනට මදපශර්තමේන්තුමේ වශෙන සංචිත  පෙත පරිද මේ. 

 වෑන් රථ  - 04 

 මලොරි රථ - 0  

 කශර් රථ - 0  

 කැේ රථ - 02 

 

12. මදපශර්තමේන්තු යුලධශරීන් සඳෙශ අග්රෙශර රක්ෂක ප්ර තිලශග ත මිකේ ල ශ ගැනීම සඳෙශ අවයය 

කටයුතු සිදු කර දීම සෙ යුලධශරීන අග්ර ෙශර රන් සෙ රිදී ම  ජනශ ක්ර ම සඳෙශ ලි ශපදංචි කටයුතු සිදු 

කිරීම. 

13. මෙශනශ ක චශරිකශරශම  කටයුතු පවත්වශමගන  ශම 

 

14. මදපශර්තමේන්තුමේ යුලධශරීන්  සඳෙශ  ආපදශ ක   ල ශ දීමට කටයුතු කිරීම. 

15. 2016 කශර් සශධන වශර්තශව ගශෂශත්රම න් සකස් කිරීම ෙශ මුද්ර ක  කිරීම. 
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02 

úydr foajd,.ï wxYh 
 

19 1 අංක 19 දරක විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනතින් ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් මවත පැවරී 

ඇති වගීමේ ඉටු කිරීම විෙශර මද්වශලගේ අංය ට පැවරී ඇති අතර එමගින් බුද්ධ යශසනමන අභිවිද්ධි  ෙශ 

චිරස්ක ති  තෙවුරු වී ඇත. 

 

02'1' úydria:dk ,shdmosxÑ lsÍu' 
 

1. විෙශරස්ථශන ලි ශ පදංචි කිරීම සඳෙශ ලැබී ඇති ඉල් අේ පත් සංඛ්යශව  4 426 
2. ලි ශපදංචි කර ඇති විෙශරස්ථශන සංඛ්යශව          4  81 
3. මෙශනශ ක ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ විසින් යුකුත් කරනු ල න විෙශරධිපති ධූර  තෙවුරු කිරීමේ ලිපි  

පිළිගත්  ව දන්වශ  ැවූ ලිපි සංඛ්යශව         4 246 
 

02'2' úydria:dk yd foajd, i;= bvï noqoSua 
1.  දු අ දුේ පත් ලැබී ඇති සංඛ්යශව    4 20  
2.  දු ල ශදී ඇති සංඛ්යශව      4 99 
3.  දු මුදල් සංමය ධන  කර ඇති සංඛ්යශව    4 10 

 

02'3' wmj;a jQ iajdóka jykafia,d i;j ;snQQ nexl= uqo,a ksoyia lsrSua' 
 

1. අදශළ මුදල් යුදෙස් කරන මලස ඉල්ලීේ කර ඇති ප්රමශක    4 80 
2. අදශළ ඉල්ලීේ සඳෙශ මුදල් යුදෙස් කරන මලස ල ශදුන් යුර්මද්ය  

මත යුදෙස් කර ඇති මුදල් ප්රමශක  රුපි ල්         4 56,252,28 .51  
 
 

02'4' úydria:dk yd foajd, ika;l bvïj, .ia lemSug yd úlsKSug wkque;sh oSu 
1. ගස ්කැපීමට අනුමැති  ඉල්ලීමේ ලිපි ලැබී ඇති ප්රමශක   4 49 
2. ගස් කැපීමට අනුමැති  ල ශදී ඇති ප්රමශක   4 41 

 

 

02'5' mQcd Tmamq i|yd ks¾foaY ,nd oSu  
1. පූජශ ඔේපු ල ශමදන මලස ඉල්ලීේ කර ඇති ප්රමශක   4 222 
2. පූජශ ඔේපු සඳෙශ යුර්මද්ය ල ශදී ඇති ප්රමශක   4 217 

 

 

02'6' NslaIQka jykafia,d úiska fm!oa.,slj ñ<oS.;a  
      foam, iÕi;= fkdjk nj oekqï oSu 

1. අදශළ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශමගන් ඉල්ලීේ ලිපි ලැබී ඇති ප්රමශක   4 65 
2. අදශළ මද්පල ස  සතු මනොවන  ව දැනුේ දී ඇති ප්රමශක   4  2 
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02'7' wdrKH fiakdik boslsrSug wkque;sh ,ndoSu 
 
වන සංරක්ෂක මදපශර්තමේන්තුව සතු ඉඩේ වල ආරකය මසේනශසන ඉදකිරීමට භික්ෂූන් වෙන්මසේලශ විසින් 

ඉල්ලශ ඇති අතර, එම ඉල්ලීේ පෙත පරිද ලැබීේ ෙශ යුර්මද්ය ල ශදීේ සිදුකර ඇත. 
1. ඉල්ලීේ ලිපි ලැබී ඇති ප්රමශක     4 22 
2. එම ඉල්ලීේ සදෙශ යුර්මද්ය ල ශදී ඇති ප්රමශක   4 1  

 
 

02'8' Ndrldr m;aùïa isoqlsrSu yd isoaOia:dk iïnkaO lghq;= ' 
 
විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනමත් 4(1) වගන්තිමන ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල්මේ පශලනමන 
පවත්නශ ම ෞද්ධ සිද්ධස්ථශන වලට ගශරකරුවන් පත් කිරීම ෙශ ඔවුන්මේ පරිපශලන කටයුතු අකරක්ෂක  

කිරීම විෙශර මද්වශලගේ අංය  මඟින් සිදු කරනු ල යි. ර අනුව විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනමත් 4(1) 
වගන්තිම න් පශලන  වන (ප්රධශන කශර් ශල  මගින්) විෙශරස්ථශන /මද්වශල 124 සඳෙශ 2017 වර්ෂමන 
පෙත පරිද කටයුතු කර ඇත. 
 

1. විෙශරස්ථශන සංඛ්යශව        4 109 
2. ගශරකශර ධුර ට පත් කරන මලස ලැබී ඇති ආකිති පත්ර සංඛ්යශව   4   24 
3. ගශරකශර ධුර ට පත් කර සෙතික පත් යුකුත් කර ඇති සංඛ්යශව  4   22 

 
1. මද්වශල සංඛ්යශව       4    2 
2.  ස්නශ ක යුලමේ ධුර කශල  අවස්නවූ මද්වශල සංඛ්යශව  4   04 
3.  ස්නශ ක යුලමේ ධූර ට පත් කර ඇති සංඛ්යශව   4   04 

 
 

1. වත්කේ මල්ඛ්න සකස් කර ඇති සිද්ධස්ථශන සංඛ්යශව   4 08 
a. මද්වශල සංඛ්යශව 4 04 
b. විෙශරස්ථශන සංඛ්යශව 4 04 

2. වශර්ෂිකව ගශණ්ඩ සමීක්ෂක සිදු කර ඇති සිද්ධස්ථශන සංඛ්යශව  4 02 
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1. වශර්ෂික අනුමශන අ වැ  මල්ඛ්න ලැබී ඇති සංඛ්යශව   4 68 
2. ආර්ධ වශර්ෂික අනුමශන අ වැ  මල්ඛ්න ලැබී ඇති සංඛ්යශව  4 50 
3. අනුමශන අ  වැ වශර්තශ අනුමත මකොට නැවත ම ොමුකර ඇති සංඛ්යශව 4 49 
4. පඬුරු මුදල් සේ න්ධ කටයුතු අකරක්ෂක  කර ඇති සංඛ්යශව  4 42 

 
මීට අමතරව අපවත් වූ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ සතුව තිබූ වශෙන 12 ක අයිති  ඉල්ලශ සිි වර්තමශන 

විෙශරශධිපති ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ සඳෙශ එම යුර්මද්ය ල ශදී ඇත. මැණික්  ලපත්ර සඳෙශ ලැබුනු ඉල්ලීේ 02 

ක් මවනුමවන් යුර්මද්ය ල ශදීම මමන්ම රජ  විසින් සිද්ධස්ථශන සතු ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේදී වන්ද මලස 

ලැබුණු මුදල් යුදෙස් කරගැනීමට යුර්මද්ය ල ශදී ඇත. (එම යුර්මද්ය මගින් යුදෙස් කර ඇති වන්ද මුදල් 

විනශකම, රුපි ල් 25690 52.00 කි.) 
 
තවද සිද්ධස්ථශන සේ න්ධ නනතික කටයුතු මවනුමවන් අධිකරකමන/ අල්ලස් මෙ  දූෂක විමර්ෂක මකොමිෂන් 

සගශමේ මපනී සිටීේ 29 ක් ද, සිද්ධස්ථශන ගැට ක විසදීමට අදශල ස්ථශනී  පරීක්ෂක 50 ක් ජංගම මසේවශ  9 කට සෙගශගි 

වීම ෙශ අදශළ පශර්යව න් සම  සශකච්ඡශ කිරීේ 26 ක් සිදු කර ඇත. 

 

 

03 
oyï mdi,a wxYh 

 

03'1' oyï mdi,a ,shdmosxÉh 
 

දරුවන්මේ සදශචශරශත්මක ගුක දෙේ වර්ධන  කිරීමට දෙේ පශසල මමෙ පකශරී මේ. ර අරමුණින් ආරේග 

කරන ලද සි  අම දෙේ පශසල් ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ මදපශර්තමේන්තුමේ ලි ශපදංචි කරනු ල යි. 

ලි ශපදංචිම න් අනතුරුව දෙේ පශසල පවත්වශමගන  ශමට අවයය මපළමපොත්, නශමමල්ඛ්න ආදී අතයශවයය 

ද්රවය ල ශ දීම සඳෙශ වශර්ෂික මතොරතුරු ල ශ ගැනීම සිදු කරනු ල යි. 

ප්රස්වාරය 03.1 - ශ්රී ලවකාබේ ිතයාපදිවචි දහම් පාස්ප සවඛයාබේ ප්රගතිය  
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ශ්රී ලංකශමේ ලි ශපදංචි දෙේ පශසල් ගකන
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03'2' oyï mdi,a fY%aKs úNd. meje;aùu 
 

දෙේ පශසමලත  ඉමගනුම ල න දරුවන්මේ දෙේ දැනුම පරීක්ෂශ කිරීම සඳෙශ මමම විගශග  පැවැත්මේ. 2017 

වර්ෂමන දී විගශග මධයස්ථශන 3361 අ දුමිකරුවන් 976,6 9 මදමනක් සඳෙශ මරේණි විගශග  පවත්වන ලද 

අතර මේ සඳෙශ ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රුපි ල් 21,000,000 ක් වූ අතර දරන ලද වි දම රුපි ල් 

17,510,072 කි. 

 

ේධෂය 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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මධයස්ොන 

සවඛයාෙ 
 ,667 4,068  ,888  ,884 5,758  ,920  ,8 0  ,842  ,907  ,9 8  , 61 

 

 

03.3. oyï mdi,a .=re isiq f;dr;=re /ialsrSu yd mj;ajdf.k hdu' 
 
දවයින පුරශ ඇති දෙේ පශසල් වල ඉමගනුම ල න ශිෂයයින් සෙ ගුරුවරුන් පිළි ඳ සංඛ්යශ මල්ඛ්න පවත්වශ 

මගන  ශම මමම වැඩසටෙන මඟින් සිදු මකමර්. එමගින් දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් ෙශ ශිෂයයින් පිළි ඳ 

මතොරතුරු ල ශ මගන ඔවුන් සේ න්ධව ඉදරි කටයුතු සැළසුේ කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථශව සැළමසේ. 

 

ප්රස්වාරය 03.2 - ශ්රී ලවකාබේ දහම් පාස්ප ිලෂය සවඛයාබේ ේධධනය 
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ශ්රී ලංකශමේ දෙේ පශසල් ශිෂය සංඛ්යශමේ වර්ධන 
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මරේණි 

මරේණි අනුව දෙේ පශසල් ශිෂය සංඛ්යශව - 2017

 

ප්රස්වාරය 03.3 - ශ්රී ලවකාබේ දහම් පාස්ප ගුරු සවඛයාබේ ේධධනය 

 

වශර්ෂිකව දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්මේ පුස්තකශල දීමනශ සෙ යුල ඇඳුේ ල ශ දීම සඳෙශ මතොරතුරු ල ශ ගැනීම 

සෙ මපළ මපොත් ල ශ දීම සඳෙශ ශිෂය සංඛ්යශවන් ගකන් ගැනීම සඳෙශ මවනත් වැඩසටෙන් වලට අවයය 

මතොරතුරු ල ශ ගැනීමේ අරමුණින් මමම සංඛ්යශ මල්ඛ්න වශර්ෂිකව ල ශ ගැමන්. 

 

 

2017 ේධෂබේ දී දිස්ත්රික්ක 21 ක දහම් පාස්ප 10,018 ක ිලෂය සවඛයාෙ 2,169,368 කි. 

 

2017 වර්ෂමන දෙේ පශසල් ගුරු සිසු මතොරතුරු ැසස් කිරීමේ ආකිති පත් 61 000 ක් මුද්රක  කර ඇති අතර 

වි දේ වූ මුදල රුපි ල්  57,06 .50 කි. 
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ශ්රී ලංකශමේ දෙේ පශසල් ගුරු සංඛ්යශව
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ප්රස්වාරය 03.4 - 2017 - දහම් පාස්ප සවඛයාෙ 

 
03'4' 122 jk oyï mdi,a oskh ieuÍu' 
 

සමස්ත ලංකශ දෙේ පශසල් දන  සැමරීමේ උත්සව  පවත්වනු ල න්මන් ශ්රී ලංකශමේ ප්රථම දෙේ පශසල වන 

ගශල්ල, වැලිවත්ත, විජ ශනන්ද දෙේ පශසල ආරේග කළ දන  වන 1895 අමග සත්ු මස 0  වන දන  ැවින් 

සෑම වර්ෂ කම අමග ස්තු 0  වැයු දනයි. 2017 වර්ෂ ට ම දුණු 122 වැයු දෙේ පශසල් දන සැමරුේ 

උත්සව  අමග සත්ු 0  දන වේයු ශව නගරසගශ රවකශගශරමන දී පවත්වන ලද. 

වේයු ශව දස්ත්රික්කමන සිසුන් ෙශ ඇගයීේ වලින් ජ ග්රෙන  කරන ලද දෙේ පශසල් දරුවන් මවනුමවන් 

තයශග පිරි නැමීම 

දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්, මදමේපි න් ෙශ දරුවන් සේ න්ධ කරමගන සශරධර්ම මපරෙැරක් පැවැත්වීම. 

ම ෞද්ධ ප්රදර්යන පැවැත්වීම ප්රදර්යන පුවරු, ඡශ ශූපප, චිත්ර, මූර්ති, මපොත් ඇතුළත්ව ප්රදර්යන  පවත්වන ලද. 
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අසමත් ඉදරිපත් 
මනොවූ

 

දෙේපශසල් ගුරු ගවතුන් උමදසශ 2006 වසමර් සිට පුස්තකශල දීමනශ මලස රුපි ල් 2000 ක් ල ශමදනු ලැබූ 

අතර 2017 වසමර් සිට ගුරු දීමනශ වයම න්  ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල  21 ක දෙේ පශසල් 10,018 

ක් සඳෙශ ල ශ මදන ලද. 

 

එම දීමනශ ලැබීමට සුදුසුකේ ලැබූ මු ක සංඛ්යශව 95,156 ක් මේ. එක් ගුරු ගවමතකු සඳෙශ රුපි ල් 5,000.00 

ක වශර්ෂික පුස්තකශල දීමනශවක් මගවනු ලැමේ. ර සඳෙශ මවන්ව තිබූ ප්රතිපශදන ප්රමශක  රු. 

494,000,000.00 වන අතර වි දම රු. 475,7 8,000.00 ක් මේ.  

 

යුස්සරකශධයශයම න් දෙේ පශසල් ගුරු මසේවමන යුයුතු ගුරු ගවතුන් දරි ගන්වමින් ඔවුන්මේ මසේව  අග නු 

වස් 2004 වසමර් සිට දෙේ පශසල් ගුරු මසේවමන අඛ්ණ්ඩ වසරක මසේවශ කශල ක් සේපූර්ක කළ ව ස අවුරුදු 

18ක් සේපූර්ක සෑම ගුරුවරම කුට ම යුල ඇඳුමක් ප්රදශන  කරනු ල යි.  

 

යුල ඇඳුමක් ලැබීම පිළි ඳ සෑම ගුරුවරම කු ම පසු වන්මන් මෙත් මසොේනසකියු. යුල ඇඳුේ ප්රදශන ත් 

සම  දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්මේ ය ඝ්ර වර්ධන ක් ඇති වී තිම න  ව ද දැකි  ෙැකි . ර සම ම දෙේ පශසල් 

සිසු දරු දැරි න්මේ ද වර්ධන ක් ඇති වී තිමේ. ර අනුව සදශචශරවත් සමශජ ක් මගොඩනැඟීම සඳෙශ මමමලස 

දෙේ පශසල් ගුරුවරුන් ෙට යුල ඇඳුේ ප්රදශන  කිරීම මමෙ පකශරී මේ. රජ  මේ සඳෙශ සෑම වසරක දී ම 

රුපි ල් මිලි න සි  කට අධික මුදලක් වැ  කරනු ල යි. ර අනුව මමවර ද රුපි ල් මිලි න 127.9 ක් 

පමක ර මවනුමවන් වැ  කර ඇත. ර අනුව 2017 වර්ෂමන දෙේ පශසල් ගුරුගවතුන් 8 ,000 ක් මේ සඳෙශ 

සුදුසුකේ ලැබූ අතර ඔවුන් සි  ක මදනශ සඳෙශ යුල ඇඳුේ ල ශ දී ඇත. 
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මමම විගශග  පැවැත්වීමමන් පෙත අරමුණු සශක්ෂශත් කර ගැනීම අමේක්ෂශ මකමර්. 

1. දැනට මසේවමන යුයුතු දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන්මේ අධයශපන සුදුසුකේ ඉෙළ දැමීම. 

2. දෙේ පශසල්ත  ඉගැන්වීේ කටයුතු වල යුරත වන ගුරු ගවතුන්මේ මසේව  අග  කිරීම. 

3. ගුරු ගවතුන්මේ දැනුම තව දුරටත් වර්ධන  කිරීම ෙශ උසස් අධයශපන ට නැරුරු කිරීම. 

4. දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන් සඳෙශ සමශජ පිළිගැනීමක් ඇති කරලීම ෙශ එමඟින් ඔවුන්මේ මසේවශව 

ජනතශවමේ ඇගයීමට ලක් කිරීම 

 

2017 වර්ෂමන දස්ත්රික්ක 19 ක 

අමේක්ෂක න් සඳෙශ විගශග 

මධයස්ථශන 24 ක දී මමම විගශග  

පවත්වන ලද. ර සඳෙශ ඉදරිපත් වූ 

අ දුේකරුවන් සංඛ්යශව 870  කි. ර 

අතරින් 8655 මදමනක් විගශග  

සඳෙශ සුදුසුකේ සපුරන ලද අතර 

ඉදරිපත් වූ අමේක්ෂකයින් සංඛ්යශව 

541  කි. ඉදරිපත් මනොවූ සංඛ්යශව 

 242 වන අතර එ  විගශග  සඳෙශ 

සුදුසුකේ ලැබූ අමේක්ෂකයින් 

සංඛ්යශමවන්  7.45% ක ප්රතියත කි. 
2017 ජූලි මස 15 දන පැවැත්වූ මමම විගශග  සඳෙශ රු. 1475980.00 ක මුදලක් වැ  වී ඇත. 2017 

ඔක්මත ේ ර් මස 09 දන  වන විට ප්රතිඵල යුකුත් කිරීම සිදු වි . 
 

ප්රස්වාරය 03.6 - දහම් පාස්ප ගුරු සහතික පත්ර ිනභ්ාග ප්රතිලල - 2017 
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දෙේ පශසල් සිසු දරු දැරි න්මේ දැනුම වර්ධන  කිරීම උමදසශත්, බුදු දෙමේ ඉගැන්වීේ ප්රශම  ගිකව ම ොදශ 

ගැනීම උමදසශත්, නැක ගුක සපිරි දරු පරපුරක් බිත  කිරීම උමදසශ වශර්ෂිකව පවත්වනු ල න දෙේ පශසල් 

සිසු යුපුකතශ ඇගයීමේ වැඩසටෙන මමම වර්ෂමන ද අති සශර්ථකව පවත්වනු ලැබී . 

 
මමම සිසු යුපුකතශ ඇගයීම පවත්වන්මන් දෙේ පශසල්, ප්රශමද්ය  , දස්ත්රික් ෙශ සමස්ත ලංකශ වයම න් අද ර 

ෙතරකියු.  

 

මමවර වැඩසටෙන පැවැත්වූමන නුවරඑළි  උසස්  ශලිකශ විදයශල  ෙශ මෙොලිත්රියුි මදමළ විදයශල වලදී වන 

අතර ප්රධශන ආරශධිත ශ වයම න් ගරු බුද්ධයශසන අමශතය ගශමිණි ජ වික්රම මැතිතුමශමේ සේප්රශේති  සිදු 

වි . 

 

ප්රශමද්ය   මට්ටමේ සංවිධශන කටයුතු සඳෙශ ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල මල්ඛ්කශධිකශරී ස්වශමීන් 

වෙන්මසේලශ මවත රු. 10,000.00  ැගින් ද, දස්ත්රික් සංවිධශන කටයුතු මවනුමවන් දස්ත්රික්  යශසනශරක්ෂක 

මණ්ඩල මල්ඛ්කශධිකශරී සව්ශමීන් වෙන්මසේලශ මවත රු. 18,000.00  ැගින් ද ල ශ මදන ලද. 

 

මමම වැඩසටෙමන් ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. 15,808,006 වන අතර රු. 16,000,000 ක් 2017 වර්ෂ  

මවනුමවන් වැ  වි . 

 
03'8' oyï mdi,a fm< fmd;a uqøKh 
 

සදශචශරවත් සමශජ ක් බිත  කිරීම උමදසශ අතයවයය වන දෙේ පශසල් අධයශපන  වැඩි දයුණු කිරීම අරමුණු 

කර මගන දෙේ පශසල් මපළ මපොත් මුද්රක  ෙශ දෙේ පශසල් මවත ම දශ ෙැරීම මමම මදපශර්තමේන්තුව 

මඟින් සිදු කරනු ල යි. 
 
වර්ෂ ට අවයය මපළ මපොත් ප්රමශක  දෙේ පශසල් මඟින් දැනුේ දීමමන් අනතුරුව මපොත් මුද්රක  සිදු කරනු 

ඇත. මමම මපොත් මුද්රක  කිරීම රජමන මුද්රකශලම න්, රශජය මුද්රක නීතිගත සංස්ථශමවන් සිදු කරන ලද. ර 

සඳෙශ මවන් කරන ලද මුදල රු. 150,000,000 ක් ද, වැ  වූ සේපූර්ක වි දම රු. 149,994,482 කි. 
 
එම මපොත් මුද්රක  කරවශ 2017 වර්ෂ ට සි  කම දෙේ පශසල් වලට ම දශ ද  ෙැකි පරිද මදපශර්තමේන්තුමේ 

ග ඩශවට ගශර දීමමන් පසු දවයින පුරශ පිත ි ලි ශපදංචි දෙේ පශසල් වලට ම දශ ෙැරීම සිදු කරන ලද.  
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මු ක දස්ත්රික්ක ගකන   4 22 

ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල ගකන 4  21 

දෙේ පශසල් ගකන   4 9951 

ම දශ ෙරින ලද මු ක මපොත් ගකන  4 2 85 79 

 

 
දෙේ පශසල් 9 මරේණි  මපළ මපොත මමම 

වසමර් දී ප්රතියුර්මශක  කරන ලද. 
 
 
 
 

වගුව 0 .5 - දෙේ පශසල් මපළ මපොත් ම දීම 2017 - සශරශංය  

03'9' nqoaO chka;s fmd;a y, 
 
මෙජනතශවමේ අවයයතශව සඳෙශ දෙේ මපොත් අමලවි කිරීම ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව  ටමත් ඇති 

බුද්ධ ජ න්ති මපොත් ෙල මඟින් සිදු කරනු ල යි. සංක්ෂිේතව සරල සිංෙල ට නගන ලද ත්රිපිටක ග්රන්ථ, 

ම ෞද්ධ විය්වමක ෂ ඇතු ක මපොත් වර්ග ෙැට ෙතරක් (64) මමත  අමලවි  සඳෙශ තිමේ. 
 
2015 වසමර් මපොත් අටසි  ෙැට ෙතරක් (864) පමක අමලවි කර ඇති අතර රුපි ල් 7 6,127.00 ක මුදලක් 

ලැබී ඇත. එම මුදල් ර ර දනවල ප්රධශන කශ ය්යශල  මවත ගශර මදන ලද. 
 
මපොත් ෙල පවත්වශ මගන  න කශමර ට මේ න්මගන් උවදුරු ඇති වූ  ැවින් කිමි උවදුරු සඳෙශ ම මෙත් 
ම ොදන ලද. මපොත් තැබීම සඳෙශ මදපශර්තමේන්තුව සතු  කඩ රශක්ක ක් පිළිසකර මකොට මපොත් ෙල මවත 

ල ශ ගන්නශ ලද.  

 

04 

ixj¾Ok wxYh 
04.1. සි්ප මෑණිය් ෙහ් බස ලා සම් ් ධ ක යුුළ 
 

04.1.1 සිල්මශතශ අධයශපන ආ තන වැඩි දයුණු කිරීම. 

දවයින පුරශ විසිරී සිින සිල් මෑණි න්වෙන්මසේලශ සඳෙශ තම අධයශපයුක මට්ටම ඉෙළ නංවශ ගයුමින් 

දැනුම වර්ධන  කර ගැයුමට අවස්ථශව සලසශ දීම සඳෙශ සිල්මශතශ අධයශපන ආ තන පිත ටුවශ ඇති අතර 

මුලි න පි දශස රත්නශ ක අනුස්මරක සිල්මශතශ පුහුණු ආ තනමන 2017 වසමර් මකිකශලීන පශඨමශලශව 

2017.07.03 දන සිල්මෑණි න් වෙන්මසේලශ  17 මදමනකු සඳෙශ ආරේග මකරුණු පශඨමශලශමේ අවසන් 

විගශග  2017.12.25 වන දන පවත්වශ පශඨමශලශව අවසන් කර සෙතික ප්රදශන  සිදු කරන ලදී.මකිකශලීන 

පශඨමශලශව සඳෙශ ෙශ සිල්මශතශ පුහුණු ආ තනමන නඩත්තු කටයුතු සඳෙශ අවයය රු.මිලි න මදකක 

ප්රතිපශදන ල ශ දී ඇත.  

මේ වන විට කැළණි   රි වැි  සිල්මශතශ මූලස්ථශනමන ඉදකිරීේ කටයුතු, උදයශන අලංකරක කටයුතු ෙශ 

න්න්ත ආමල්ප කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇත. විදුලි මස පශන  සවි කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවන්. 

2018 වසමර් මැයි මස සිල්මශතශ  මූලසථ්ශන  විවිත කිරීමට කටයුතු සැලසුේ කරමින් පවන්. 
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මු ක ආරශම ගකන

55
57

45
17

29
1

28
6

26
5

14
85

46
8

18
23

36
8

37
1

15

මශතමල් මුලතිේ මෙනුවර නුවරඑළි කෑගල්ල

ෙේ න්මතොට  දුල්ල අේපශර අනුරශධපුර කුරුකෑගල

මමොකරශගල පුත්තලම මපොමළොන්නරුව ත්රීකුකශමල රත්නපුර

වවුයු ශව ගශල්ල මශතර ක කතර ගේපෙ

මකොළඹ
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මෑණි න්වෙන්මසේලශ 
ගකන

04.1.2 සි්ප මෑණිය් ෙහ් බස ලා ිතයාපදිවචි කිරීම හා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම. 

ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ මදපශර්තමේන්තුව මඟින් සිල් මෑණි න්වෙන්මසේලශ සඳෙශ ෙැඳුනුේපත් යුකුත් කිරීම 

ෙශ සිල් මෑණි න් වෙන්මසේලශ ලි ශපදංචි   සිදු කරන අතර දැනට මමම මදපශර්තමේන්තුමේ ලි ශපදංචි වී 

සිින සිල් මෑණි න්වෙන්මසේලශ සංඛ්යශව 1816 ක් වන අතර එ  පෙත පරිද මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.1.3 සි්පමාවා ආරාම ිතයාපදිවචි කිරීබම් ක යුුළ 

දැනට ලංකශමේ ලි ශපදංචි සිල් මශතශ ආරශම සංඛ්යශව පෙත පරිද මේ. 

 

04.1.4. ජාතික සි්පමාවා සවගමය 

මේ  ටමත් ජශතික සිල්මශතශ සංගමමන ැසස්වීේ ෙශ දස්ත්රික් සිල්මශතශ ැසස්වීේ පැවැත්වීම සිදුකරන අතර එම 

ැසස්විේ සංවිධශන , එම ැසස්වීේ වලට සෙගශගි වන සිල් මෑණි න්වෙන්මසේලශ සඳෙශ ගමන් වි දේ, දශන  
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සැපයුේ මවනුමවන් මගවීම මවනුමවන් වි දේ දරනු ල යි.  2017 වසමර් ජශතික සිල්මශතශ සංගමමන සමස්ත 

ලංකශ ැසස්වීේ 0  ක් ෙශ කිතයශධිකශරි මණ්ඩල ැසස්වීේ 01ක් පවත්වශ ඇත.  දස්ත්රික් සිල්මශතශ සංගේ ැසස්වීේ 

සඳෙශ අවයය ප්රතිපශදන ෙශ  ගමන්වි දේ  ල ශ දී ඇත. 

 

04.2 කලා ිල්පප සහ බ ෞද්ධ ිනද්ෙුළ්   උපහාර පිදීම. 

මද්ය   කළශ ශිල්ප නැංවිම මමම මදපශර්තමේන්තුමේ අරමුකක්  ැවින් එීම කශර්   මවනුමවන් සිදුකරන 

කශර්  න් සඳෙශ මුලයම  ආධශර පිරිනැමීම සිදුකරනු ල යි. විමයේෂම න් ශ්රී ලශංීම  අභිමශන  සුැසීමමත් 

එීම කලශ ශිල්පීන්මේ දක්ෂතශවන් නැංවීමට කිසි ේ උනන්දුවක් ඇති කරලීම අනශගත මල ක ට මද්ය   

කලශවන් දශ ශද කිරිම මසේ සලකශ මමම කශර්   යුරන්තරම න්ම සිදු කරනු ල යි.ර අනුව ම ෞද්ධ 

විද්වතුන්ට උපෙශර පිදීමේ වැඩසටෙන  ටමත් ප්රශමද්ය   මල්කේ කශර් ශල 06 කට ෙශ  ප්රශමද්ය  ව 

සංවිධශන  වන මපරෙැර, සංස්කිතික අංග සඳෙශ අනුග්රෙ  දැක්විම  ටමත් කලශ ශිල්ප සඳෙශ ප්රශමද්ය   

මල්කේ කශර් ශල 20 කට ප්රතිපශදන ල ශ දී ඇත.  

           

4.3.දහම් පාස්ප සඳහා පහසුකම් සැපයිම. 

04.3.1 දහම් පාස්ප බගොඩනැගිිත ආධාර  

නව මගොඩනැගිලි ඉද කිරීම, සංවර්ධන  කිරීම මෙ  ප්රතිසංස්කරක  කිරීම මවනුමවන් රුපි ල් 200,000.00 

ක උපරිම ආධශර මුදල් ලැබිම සුදුසු දෙේ පශසල් මවත මමමඟින් ප්රදශන  කරනු ල යි. ර අනුව දෙේ පශසල් 

49 ක් සඳෙශ රු. 9,800,000/- ක් පිරිනමශ ඇත. 
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2% 2%

බගොඩනැගිිත ආධාර

කෑගල්ල වේයු ශව මුලතිේ අේපශර

පුත්තලම මමොකරශගල මපොමළොන්නරුව නුවරඑළි 
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04.3.2  දහම් පාස්ප උපකරණ ආධාර  

දෙේ පශසල් උපකරක මවනුමවන් (මඩස්ක්,  ංකු ෙශ අතයවයය උපකරක) රුපි ල් 100,000 ක උපරිම 

ආධශර මුදල් සුදුසුකම ලද දෙේ පශසල් මවත ප්රදශන  කරනු ල යි.ර අනුව දෙේ පශසල් 102 ක් සඳෙශ 

රු.10,200,000 ක් පිරි නමශ ඇත. මේ  ටමත් දෙේ පශසල් සංවර්ධන කශර්   සිදුකරනු ල යි. 

                         

 

04.4 ිනහාරස්ෙ කා්ධය සාධක සමිති, දායක සභ්ා හා ිනහාරස්ෙ ශාසනාරක්ෂක 

මණ්ඩල ිතයාපදිවචි කිරීබම් ක යුුළ 

අනු 

අවකය 
දිස්ත්රික්කය 

ිනහාරස්ෙ 

දායක සභ්ා 

ගණන 

සි්ප මාවා 

ආරාම දායක 

සභ්ා ගණන 

ිනහාරස්ෙ 

කා්ධය සාධක 

සමිති ගණන 

ිනහාරස්ෙ 

ශාසනාරක්ෂක 

මණ්ඩල ගණන 
1 බකොළඹ 132 09 353 23 

2 කළුවර 184 07 284 58 

3 ගම්පහ 228 17 229 45 

4 ගා්පල 264 06 291 63 

5 මාවර 247 06 297 51 

6 හම් ් බවො  212 08 189 43 

7 කුරුණෑගල 680 27 223 18 

8 පුත්වලම 129 02 72 18 

9 මහනුෙර 312 13 409 66 

10 මාවබ්ප 92 03 152 8 

11 මඩකලපුෙ 05 0 1 0 

12 ම් නාරම 03 0 0 1 

13 කිිතබනොච්චිය 0 0 0 0 

14 නුෙරඑළිය 116 03 87 26 

15 බමොණරාගල 95 02 108 39 

16  දු්පල 148 04 167 14 

උපකරණ ආධාර

කෑගල්ල

වේයු ශව

මුලතිේ

අේපශර

පුත්තලම

මමොකරශගල

මපොමළොන්නරුව

නුවරඑළි 
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17 කෑග්පල 253 18 289 114 

18 රත්නපුර 251 05 217 72 

19 ත්රිකුණාමලය 28 0 34 1 

20 අනුරාධපුර 210 11 257 15 

21 බපොබළෝ නරුෙ 100 09 100 1 

22 අම්පාර 25 0 84 11 

23 ෙේනියාෙ 21 0 5 0 

24 මුලතිේ 01 0 1 0 

25 යාපනය 05 0 0 0 
 

එකුළෙ 
3741 

150 
3849 687 

 

 

04.5 ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල ක යුුළ ප්රේධධනය කිිදම. 
 

04.5.1 ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල සඳහා පහසුකම් සැපයිම. 

දවයිමන් ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල  22 ක් ක්රි ශත්මක මේ. දස්ත්රික්ක 22 ක ක්රි ශත්මක වන මමම 

යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල මඟින් ප්රශමද්ය   වයම න් සිදුකරන කශර් ගශර  මවනුමවන් අවයය උපකරක 

මමමඟින්  ල ශ දීම සිදුකරයි.යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල  ටමත් විෙශරස්ථ යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල ෙශ දෙේ 

පශසල් පද්ධති  ක්රි ශත්මක මේ. ගේ මට්ටමින් පවතින සංවර්ධන කශර්  න් ද මමම මණ්ඩල  ඔස්මසේ 

සිදුමේ.  

අනු 

අවකය 
දිස්ත්රික්කය 

දි/බ්ප/කා 

සහප්රබද්ශීය 

බ්පකම් 

කා්ධයාලය 

ල ාබදන උපකරණ 
බේ කර ඇති 

ප්රතිපාදන 

දිස්ත්රික්ක අනුෙ 

බේ  කරන ලද 

ප්රතිපාදන 

1 මමොකරශගල  ඩල්කුරුර පරිගකක    80000.00  
 
 480,000.00 

2  මැදගම පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

3  බිබිල පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

4  මඩුල්ල පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

5  බුත්තල පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

6 කුරුකෑගල උඩු ද්දශව පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  
 400,000.00 7  මකොටමවමෙර පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

8  රස්නශ කපුර පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

9  ගමන්වත්ත පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

10  දුල්ල  දුල්ල ද/මල්/කශ පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  
  80,000.00 11  මසොරකශමතොට පරිගකක    80000.00 

12  වැලිමඩ පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

13   අණුගල පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

14 මශතමල් විල්ගමුව පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  
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04.5.2 ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල ිනයදම් දැරීම. 

මේ  ටමත් යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල ැසස්වීේ පැවැත්වීම ,එම ැසස්වීේ සංවිධශන  කිරීම ෙශ එම ැසස්වීේ වලට 

සෙගශගි වන ස්වශමින්වෙන්මසේලශමේ ගමන් වි දේ මගවිම , දශන  සැපයුේ මවනුමවන් වි දේ දැරිම සිදු 

කරනු ල යි. 2017 වසමර් ද සමසත් ලංකශ යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල ැසස්වීේ 0  ක් ෙශ කශතයශධිකශරි මණ්ඩල 

ැසස්වීේ 05 ක් ද පවත්වශ ඇත. සි  අම දස්ත්රික් ෙශ ප්රශමද්ය   යශසනශරක්ෂක මණ්ඩල යුලවරක පවත්වශ 

අවසන් කරන ලද අතර 2017.10.11 වන දන සමස්ත ලංකශ යශසනශරක්ෂක  මණ්ඩල යුලවරක  පවත්වශ 

නව යුලධශරි මණ්ඩල  පත් කර ගන්නශ ලද. 

04.6 ජාතික උත්සෙ සවිනධානය කිරීම. 

04.6.1 ksoyia msrs; 

       2017 මප රවශරි මස 02 වන දන මකොළඹ 07 යුදෙස් මන්දරමනදී සර්ව රශත්රික පිරිත් මද්යනශව ශ්රී ලංකශ  

අමරපුර මෙශ සංඝ සගමේ උත්තරීතර මෙශනශ ක අතිපූජය දවුල්මදන ාශණිසස්ර මෙශනශ ක 

ස්වශමින්වෙන්මසේමේ අනුයශසනශ පරිද අමරපුර ධර්මරක්ෂිත යුකශමන මෙශනශ ක අතිපූජය ත්රිකුකශමලමන 

ආනන්ද මෙශනශ ක ස්වශමින්වෙන්මසේ ඇතු ක මගෞරවනී  මෙශ සංඝ රත්න  විසින් පවත්වන ලදී.මමම 

අවස්ථශවට ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්ත්රික සමශජවශද ජනරජමන රශජය පරිපශලන අමශතය ගරු විරර අමේවර්ධන 

මැතිතුමශ , ගරු බුද්ධයශසන ෙශ අධිකරක අමශතය ගරු විජ දශස රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ඇතු ක මැතිඇමතිවරුන්, 

රශජය යුලධශරින් ෙශ ම ොදු උවැස උවැසි න් ම ොමෙ  පිරිසක් සෙගශගි වූෙ.  

 

 

 

15  මශතමල් පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  280,000.00 

16  නශඋල පරිගකක    80000.00 

17 මෙනුවර උඩුදුේ ර පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  60,000.00 
  18  ෙතරලි ද්ද පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

19  අකුරක පරිගකක    80000.00 

20  මදල්මතොට පරිගකක    80000.00 

21 කෑගල්ල  ද/මල්/කශ පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  
 
  80,000.00 

22  දැරණි ගල පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

2   මශවනැල්ල පරිගකක    80000.00 

24  ගලිගමුව පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00 

25 මශතර තිෙමගොඩ පරිගකක    80000.00   80,000.00 

26 ක කතර ඉංගිරි  පරිගකක    80000.00   80000.00 

27 මකොළඹ මමොරටුව පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  100,000.00 

28 ගශල්ල නශමගොඩ පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  100,000.00 

29 පුත්තලම මෙකුරුක්කඩවල පරිගකක    80000.00   80,000.00 
 0 රත්නපුර යුවිතිගල පරිගකක     80000.00   80,000.00 
 1 අේපශර මෙඔ  පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  100,000.00 
32 නුවරඑළි  අඹගමුමක රළ  පරිගකක /ප්රින්ටර   100000.00  100,000.00 

මුළු ප්රතිපාදන ප්රමාණය 3,000.000.00 3,000.000.00 
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4.6.2 ජාතික නිදහස ්දින ආගමික ෙවාෙත් 

2017 මප රවශරි මස 04 වන දනට ම ද තිබූ 69 වන ජශතික යුදෙස් දන  යුමිත්මතන් ම ෞද්ධශගමික 

වැඩසටෙන මප.ව. 6.00ට මකොළඹ 0  ධර්මීමර්තයශරශමමනදී (මපොල්වත්ත පන්සල)වෑතර මත න්ද නශ ක 

ස්වශමින්වෙන්මසේමේ ප්රධශනත්වම න් පවත්වන ලද. මමම අවසථ්ශවට ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්ත්රික සමශජවශද 

ජනරජමන ගරු අග්රශමශතය රයුල් වික්රමසිංෙ මැතිතුමශ ,ශ්රී ලංකශ පශර්ලිමේන්තුමේ ගරු කථශනශ ක කූප 

ජ සූරි  මැතිතුමශ , ගරු බුද්ධයශසන ෙශ අධිකරක අමශතය ගරු විජ දශස රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ඇතු ක 

මැතිඇමතිවරුන්, රශජය යුලධශරින් ෙශ ම ොදු උවැස උවැසි න් මමන්ම පශසල් දුවශ දරුවන් පිරිසක්ද සෙගශගි 

වූෙ. 

4.6.3. රාජය බෙසක් උත්සෙය   

ශ්රී බු.ව. 2561 වන රශජය මවසක් උත්සව "ධේමචශරී සුඛ්ං මසති " (දැෙැමි දවි  සැපත සදයි)  න මත්මශ ව 

මූලික කර ගයුමින් 2017 මැයි මස 09 වන දන ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්ත්රික සමශජවශද ජනරජමන අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමමේ ප්රධශනත්වම න් කෑගල්ල දස්ත්රික්කමන වට්ටශරම රජ මෙ විෙශරස්ථශනමනදී පවත්වන ලදී. 

බෙසක් සතිය ෙැඩ ස හන (2017.05.07 සි  2017.05.13) 

දවයිමන් සි  කම ප්රශමද්ශි  මල්කේ කශර් ශලවල මවසක් සති  තුළ පෙත සදෙන් මශතිකශ  ටමත් වැඩ 

සටෙන් ක්රි ශත්මක කරන ලදී.  එමසේම කෑගල්ල දස්ත්රික්කම ත  2017 ජනවශරි මස සිට මමම වැඩසටෙන් 

ක්රි ශත්මක කරන ලදී. 

 2017.05.07 මසෞඛ්ය ෙශ බුදු දෙම    

 2017.05.08 පරිසර  ෙශ බුදු දෙම 

 2017.05.09 සශත තය ෙශ බුදු දෙම   

 2017.05.10 මපොමෙ දන සිල් වැඩ සටෙන  

            2017.05.11 කලශව ෙශ බුදු දෙම වැඩසටෙන  සෙ  පිණ්ඩපශත වැඩ සටෙන                

            2017.05.12 රශජය මසේවක ශ ෙශ බුදු දෙම  

            2017.05.1  සමශජ සංවර්ධන , ආර්ක ක  ෙශ බුදු දෙම 
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 4.6.4. මහානායක ස්ොමි්  ෙහ් බස ලාබේ ස් නස ්පත්ර පිළිගැ් වීබම් උත්සෙ ක යුුළ   
 
ශ්රී ලංකශ අමරපුර යුකශමන උත්තරීතර මෙශනශ ක අතිපූජය මකොටුමගොඩ ධේමශවශස මෙශනශ ක 
ස්වශමින්වෙන්මසේ  මවත ශ්රී සන්නස් පත්ර  පිළිගැන්වීමේ උත්සව  2017 අමග සත්ු මස 0  වන දන මකොළඹ 
07 යුදෙස් මන්දරමනදී ශ්රී ලංකශ ප්රජශතශන්ත්රික සමශජවශදී ජනරජමන අතිගරු ජනශධිපති නමත්රීපශල සිරිමසේන 
මැතිතුමශමේ ප්රධශනත්වම න් පවත්වන ලදී. 
  

            
 
 

 4.6.5. ශ්රී සවිමිත්වා මහරහත් බවරණි් ෙහ් බස බේ ගුණ සමරු උබළල 

ශ්රී සංඝමිත්තශ මෙරෙත් මමමෙණින් වෙන්මසේමේ 2 25 වන ගුක සමරු උමළල සෙ සංඝමිත්තශ මපරෙැර 

2017.12.0  ෙශ 04 දන න්ත දී  අනුරශධපුරමනදී පවත්වන ලදී. 
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4.7 උපසම්පදා උත්සෙ සවිනධානය 

2017 වර්ෂමනදී ර ර යුකශ  පශර්ය්ව වල ගරු මල්ඛ්කශධිකශරි ස්වමශන්වෙන්මසේලශ විස්තර ල ශ දුන් 

උපසේපදශ අමේක්ෂක සශමමණ්ර ස්වශමින්වෙන්මසේලශ මවත උපසේපදශ පුකයකර්ම සිදුකරන ස්ථශනවලදී 

ප්රශමද්ය   මල්කේවර ශමේ අකරක්ෂක   ටමත් ගමන් වි දේ දීමනශව ප්රදශන  කරනු ලැබී . 
  

ksldh md¾Yajh 
iajdñka 

jykafia,d 
ixLHdj 

m%odkh lrk 
,o .uka 

úhoï uqo, 

සයශමම පශලි වංශික මෙශ යුකශමන ශ්රී මර ෙක පශර්යව     99,000.00 

සයශමම පශලි වංශික මෙශ යුකශමන අස්ගිරි මල්වතු මෙශ 

විෙශර පශර්යව  
 50 1,050,000'00 

ශ්රී ලංකශ අමරපුර මෙශ සංඝ සගශව  55 1,065,000.00 

ඌමේ සයශමම පශලී මෙශයුකශමන වංශික පශර්යව  5 15,000.00 

ශ්රී ජ වර්ධනපුර මක ට්මට් ශ්රී කලයශණි සශමරි ධර්ම මෙශ 

සංඝ සගශව 
41 12 ,000.00 

සයශමම පශලි වංශික මෙශ යුකශමන ශ්රී මර ෙක පශර්යව     99,000.00 

tl;=j 817 2,451,000 
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   4.8 wdodyk mQfcda;aij wdOdr  

මේ  ටමත් විවිධ ප්රමද්ය වල ස්වශමින්වෙන්මසේලශ ෙශ සිල් මෑණි න්වෙන්මසේලශමේ ආදශෙන පූමජ ත්සව 

15  ක් මවනුමවන් රු. 1,487,500.00 ක මුදල් ප්රදශන ක් සිදු කර ඇත.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 සිේපස ආධාර ල ා දිම. 

මමම වැඩසටෙන මගින් මත රශගත් දස්ත්රික්ක න්ත   මත රශගත් ප්රශමද්ය   මල්කේ මකොට්ඨශය වලට අ ත් 
දුෂ්කර ප්රමද්ය න්ත  පිත ි විෙශරස්ථශන වල සිේපස  සප ශ ගැනීමට අපෙසු ස්වශමින් වෙන්මසේලශ සඳෙශ 
ආධශර ල ශ දීම සිදු කරනු ල යි. ර අනුව 2017 වසමර්දී විෙශරස්ථශන 261 ක ස්වශමින් වෙන්මසේලශ 920 ක් 
සඳෙශ සිේපස ආධශර ල ශ දී ඇත. 

 

4.10 ිනහාරසේාන සඳහා දුරකෙන, ිනදුිතය හා ජලය සහනදායී පදනම මව ල ා දීම. 

පූජයු  ස්ථශන සඳෙශ දුරකථන, විදුලි  ෙශ ජල  සඳෙශ සෙනදශයි පදනම මත ගශස්තු අ  කිරිමට අවයය 

යුර්මද්ය ල ශ දීම සිදු කමර්. ර අනුව 2017 වසර තුළදී විෙශරස්ථශන 09 ක් සඳෙශ යුර්මද්ය ල ශ දී ඇත. 
 

 

අනු 
අවකය 

දිස්ත්රික්කය ආදාහන 
සවඛයාෙ 

ල ාදු්  ප්රතිපාදන 

01 මකොළඹ 09 82,500 
02 ක කතර 0  27,500 
0  ගේපෙ 10 90,000 
04 ගශල්ල 09 95,000 
05 මශතර 07 60,000 
06 ෙේ න්මතොට 08 55,000 

07 රත්නපුර 08 92,500 
08 අනුරශධපුර 14 157,500 
09 මෙනුවර 1  117,500 
10 කෑගල්ල 1  1 7,500 
11 නුවරඑළි  01 10,000 
12  දුල්ල 11 95,000 
1  මශතමල් 09 102,500 
14 මපොමළොන්නරුව 02 17,500 
15 කුරුකෑගල 05 42,500 
16 මමොකරශගල 28 282,500 
17 පුත්තලම 02 15,000 
18 අේපශර 01 7,500 

 එකුළෙ 153 1,487,500 
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2017 ේධෂය බෙනුබේ  බේ කර තිබූ ප්රතිපාදන ප්රමාණය රරු.7,000,000/- 

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව ෙශ ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ පශලිවිය්වවිදයශල  රකශ ද්ධව ආරේග කරන ලද 

(2016.08.20 ) දෙේ සරසවි  බුද්ධධර්ම ඩිේමල මශ පශඨමශලශමේ අධය න කටයුතු  2017 ුනයු මස දක්වශ 

පමක පැවැත්විණි. එම පාඨමාලාබේ බද්ශක දීමනා ෙශබය්  බගවීම  ඉතිිදෙ තිබූ රු.690,000/- ක මුදලක් 

පශඨමශලශව පවත්වන ලද මධයස්ථශන 2  ක් මවනුමවන් ල ශ දීමට අදශළ ද.මල්.කශ ෙශ ප්රශ.මල්.කශ මවත 

ප්රතිපශදන මවන් කරන ලදී.  

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව ෙශ ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ පශලි විය්වවිදයශල  රකශ ද්ධව පවත්වන ලද 

2016 වර්ෂමන පශඨමශලශමේ අධය න කටයුතු අවසන් කර එත  විගශග කටයුතු 2017/09/2 ,24, ෙශ  0  න 

මතදන තුල දසත්්රික්ක 19 ක් යුම  ජන  කරමින් මධයස්ථශන 1  කදී පවත්වන්නට ම දුණි. එම විගශග 

කටයුතු ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව මගින් සි  කම කටයුතු සේ න්කරකරක  කරන ලදී. විගශග  

කටයුතු සදෙශ  ද.මල්.කශර් ශල 1  ක් මවත රු.48 ,187 /-ක මුදලක් ල ශ දීමට කටයුතු කරන ලදී. ඉන්ධන 

වි දේ ඇතු ක අමනකුත් වි දේ ද සම   මු ක විද ම රු.500,119/- කි. 

2016 වර්ෂමන පශඨමශලශව සඳ ෙශ අනුමත ඇසත්මේන්තුව (රු. ,879,900/-) ට අනුව ශ්රි ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ 

පශලි විය්වවිදයශල ට තවදුරටත්  මගවීමට යු මිතව තිබූ රු.2,684,800/-ක මුදල ල ශ දීමට කටයුතු මකරුණි. 

2007 වර්ෂමන සිට වශර්ෂිකව  පවත්වන ලද දෙේ සරසවි  බුද්ධධර්ම ඩිේමල මශ පශඨමශලශව වඩශත් 

ගුකශත්මක පශඨමශලශවක්  වට පත්කිරීම සදෙශ ම ෞද්ධ කටයුතු ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව මගින් 

ම  ජනශ වි . ර අනුව මමම ආ තන මදක විසින් මමම පශඨමශලශව  සේ න්ධම න්  සශකච්ඡශකර කරන ලදී 

. ර අනුව වඩශත් ගුකශත්මක පශඨමශලශවක්  වට පත්කිරීමට අවයය කටයුතු සිදු මකරුණි. එත දී මමමතක් 

එක් අවුරුදු පශඨමශලශවක් වයම න් පවත්වමගන එන ලද දෙේ සරසවි  බුද්ධධර්ම ඩිේමල මශ පශඨමශලශව 

දෙේ සරසවි  උසස් ඩිේමල මශ පශඨමශලශව පළමු වසර ෙශ මදවන වසර  වයම න් වසර 02 කදී  

පවත්වන්නට න්රක  වි . මදවන වසර සමත්වන දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන් සදෙශ පමකක් ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ 

ෙශ පශලි විය්වවිදයශල  මගින් පවත්වනු ල න  ශත ර උපශධි පශඨමශලශවන් සදෙශ ලි ශපදංචි වීමේ අවස්ථශව 

ල ශ දීමට ද න්රක  කර ඇත. එත දී පළමු වසර සදෙශ  විෂ න් 06 කින් සමන්විත නව විෂ  යුර්මද්ය ක් 

ෙදුන්වශ දීම සිදුවි  . ට අමරතව එක් දනක ප්රශම  ගික ගශවනශ පුහුණුවක් ද පශඨමශලශ කශල  තුලදී සි  කම 

පශඨමශලශ ලශන් දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන් මවනුමවන් ල ශ දීමට ද න්රක  කර ඇත. මදවන වසර සදෙශ 

ප්රශම  ගික පුහුණුවීේ ද ඇතුළත්ව නව විෂ  යුර්මද්ය ක් ෙදුන්වශ දීමට යු මිත අතර ර සේ න්ධම න් 

ඉදරිමන දී සශකච්ඡශ කිරීමට යු මිත .   පශඨමශලශව සකස් කිරීමේ  සේපත් දශ ක වි දම  දළ වයම න් 

රු.95,900/- කි.  

මේ අනුව සකස්කරන ලද නව පශඨමශලශව එනේ 2017 පශඨමශලශව  ( දෙේ සරසවි  බුද්ධධර්ම ඩිේමල මශ 
උසස් පශඨමශලශව- (පළමුවසර)  සදෙශ අ දුේපත්ර  ශර ගැනීම සේ න්ධම න් දවයිමන් සි  කම දෙේ පශසල් 
දැණුවත් කිරීමට කටයුතු සිදු කරන ලදී. ර අනුව 2017-11-24 දනට අ දුේපත්ර  ශර ගැනීමේ කටයුතු අවසන් 

කිරීමටත් 2017-12-22 දනට මපර මත රශගත් අ දුේකරුවන්මේ නශම මල්ඛ්න  ම ෞද්ධ කටයුතු 

මදපශර්තමේන්තුව මවත ෙශ ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ පශලි විය්වවිදයශල  මවත  ශරදීමටත් න්රක  කරන ලදී. 

එම කටයුතු ද.මල්.කශ.19 කදී පැවැත්විණී. සේමුඛ් පරීක්ෂක පැවැත්වීම ෙශ  පශඨමශලශව ආරේග කිරීම 
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මවනුමවන් අවයය වි දේ මවනුමවන් එක් ද.මල්.කශ.මවනුමවන් රු.9,000/- ක්  ැගින් රු.171,000/- 

මවන්කර දීමට කටයුතු කර ඇත. 

එමසේම 2017 පශඨමශලශව මවනුමවන් ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ පශලි විය්වවිදයශල  මගින් රු.5, 

829,800/-  ක දළ ඇසත්මේන්තුවක් අනුමැති  සදෙශ ඉදරිපත් කර තිබූ අතර එම ඇස්තමේන්තුව 

සංමය ධන ට  ටත්ව 2017 පශඨමශලශමේ වි දේ මවනුමවන් ශ්රී ලංකශ ම ෞද්ධ ෙශ පශලි විය්වවිදයශල ට 

රු.2,400,000/- ක මුදලක් ල ශ දීමට කටයුතු කර ඇත.  

 

05'2' oyï .=re l=i,;d ixj¾Ok jevigyk 

 

        දෙේ පශසල් ගුරු මසේව ට පිවිමසන ම ොමෙ  මදනශ අධයශපන මපොදු සෙතික පත්ර (සශ.මපළ) මට්ටමේ 
අධයශපන සුදුසුකේ සත ත පිරිසකි. එම පිරිස විවශෙ , ැසකි ශව,උසස් අධයශපන ට ම ොමු වීම වැයු විවිධ 
සශමශිරයී  සශධක මත දෙේ පශසල් ගුරු මසේවම න් ඉවත්වන අතර නව පිරිසක් දෙේ පශසල් ගුරු මසේව ට 

එක් මේ. ර අනුව සෑම අවස්ථශවකම මේ සඳෙශ එක්වන පිරිස නවකයින් මේ. මමම ගුරුගවතුන් ගුරු 

පුහුණුවක් මනොලද පිරිසක් වන  ැවින් ගුරු භූමිකශවට සරිලන පරිද පුහුණු කල යුතුව ඇත. එමමන්ම දරුවන් 

සම  කටයුතු කිරීමේදී දරුවන්මේ මශනසික මට්ටේ ෙශ ෙැකි ශවන් ෙඳුනශමගන කටයුතු කිරීම අයුවශර්  

වූවකි. එමසේ මනොවන්මන්නේ සිදුවන්මන් අගති කි. එම කරුණු ද පදනේ කරමගන දෙේ පශසල් 

ගුරුවර ශමේ දැනුම, ආකල්ප කුසලතශවන් ද වර්ධන  මකමරන වයපිති ක් වයම න් මමම දෙේ පශසල් 
ගුරු කුසලතශ සංවර්ධන වයපිති  සකස් කර ඇත. එමඟින් දෙේ පශසල් ගුරුවරුන්මේ කශර් ගශර  වඩශත් 

විශිෂ්ටත්ව ට, ප්රවීකත්ව ට පත්කිරීම ෙශ දෙේ පශසල් අධයශපනමන ගුකශත්මක ගශව  තවදුරටත් 

වැඩිදයුණු කිරීම ද අමේක්ෂශ මකමර්. 

          2017 වර්ෂ ට මමම වයපිති  සඳෙශ මවන් වූ මුදල රු. 5,000,000.00 කි. දස්ත්රික්ක 05 ක පැවැත් වූ 

ගුරු පුහුණු වැඩමු ක ගකන 25 කි. එමඟින් පුහුණු කල ගුරුගවතුන් ගකන 7000 කි. මේ සඳෙශ ගි  වි දම 

4,779,480.00 කි. 
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05'3' oyï mdi,a .=re ye÷kqïm;a ieliSu' 

 

පරපුමරන් පරපුරට යුර්මල බුදු දෙමේ ෙර  දශ ශද කිරීමේ මූලසථ්ශන  දෙේ පශසලයි. බුදු දෙමින් මප ෂිත 

පරපුරක් බිත  කිරීමට ඇප කැපව යුය්යරකධයශයම න් කටයුතු කරන දෙේ පශසල් ගුරු ගවතුන් දරිමත් 

කිරීමට ෙශ ඔවුන්ට මගෞරවශන්විත සමශජ පරිසර ක් මගොඩනැඟීම පිණිස දෙේ පශසල් ගුරු ෙැඳුනුේපත් යුකුත් 

කිරීම සිදු කරනු ල යි. 2017 වර්ෂමනදී දෙේ පශසල් ගුරු ෙැඳුනුේපත් 1468 ක ප්රමශක ක් රුපි ල් 

148,665.17 ක වි දමින් සකස් කර ඇත. 
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2017 වර්ෂමන රු.1,400,000.00 ප්රතිපශදන මවන්කර තිබු අතර පෙත පරිද වැ  කරන ලදී. 
 

ම ෞද්ධ විය්ව මක ෂ  IV නැවත මුද්රක  රු. 598,000.00 

 

ම ෞද්ධ විය්ව මක ෂ  V නැවත මුද්රක   රු.  891,250.00 

 
වැ  කරනශ ලද මු ක මුදල                        රු.1,409,250.00             
 
2017 වර්ෂමන රු.1,400,000.00 ප්රතිපශදන මවන්කර තිබු අතර පෙත පරිද වැ  කරන ලදී 

ම ෞද්ධ විය්ව මක ෂ  IV නැවත මුද්රක  රු. 598,000.00 

ම ෞද්ධ විය්ව මක ෂ  V නැවත මුද්රක  රු.  891,250.00 

වැ  කරනශ ලද මු ක මුදල                       රු.1,409,250.00             
2018 ජනවශරි මස සිට නව කශර් ශල  පරිර කදී ම ෞද්ධ විය්ව මක ය  ස්රී  මලස ආරේග කිරිමට 
කටයුතු සැලසුේ කරන ලදී. ර අනුව, සේමුඛ් පරීක්ෂක කින් යුම  ජය කර්තිවර කු ෙශ සෙකශර 
කර්තිවර කු  ඳවශ ගන්නශ ලදී.  ප්රධශන කර්ති ධුර ට අ දුේපත් එකක්  ඉදරිපත් වී තිබුණු නමුත් ඔහු 
සේමුඛ් පරික්ෂන ට සෙගශගී මනොවීම යුසශ මෙචශර්  අසංග තිලකරත්න මෙතශ ර සඳෙශ පත්කර ලැනීමට 
අමශතය මණ්ඩල අනුමැති   ල ශගන්නශ ලදී 

. 
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බේ කර ඇති මුළු මුදල    ර රු. 3,000,000/- 

 සංක්ෂිේත ත්රිපිටක මණ්ඩලමන දීමනශ මලස වැ කර ඇති මුදල          4 රු.1,012,000.00 

 සං.ත්රි.ම.දශනම  කටයුතු මවනුමවන් වැ කර ඇති මුදල                     4 රු.288,648.59 

 ග්රන්ථ  සේපශදන කටයුතු මවනුමවන්  වැ කර ඇති මුදල                   4 රු1,165,640.50 

                                               එකුළෙ        ර රු.2,466,289.09 

ග්ර් ෙ සම්පාදන ක යුුළ බෙනුබේ  පහව පිදදි ප්රතිපාදන බේ කර ඇව. 

 සං.ත්රි.ග්ර.මශලශ අංක 27 - සිංෙල බුද්ධ වංය චරි ශ පිටක පශළි ග්රන්ථ  -පිටපත් 1000  

රු.177,000/- 

 සං.ත්රි.ග්ර.මශලශ අංක 25- සිංෙල මථේර අපදශන ග්රන්ථ - පිටපත් 1000                                              

රු.415,078/- 

 සං.ත්රි.ග්ර.මශලශ අංක 26- සිංෙල මථේරි අපදශන ග්රන්ථ - පිටපත් 1000 

රු.194,062/50 

 සං.ත්රි.ග්ර.මශලශ අංක 21- සිංෙල චුල්ල යුද්මද්සපශලි ග්රන්ථ - පිටපත් 1000 

රු. 79,500/- 
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මමම අංය  මඟින් සිදුවන මසේවශවන්... 

 නව සශමමණ්ර ප්රකශය පත්ර ලි ශපදංචි කිරීම 

 නව උපසේපදශ ප්රකශය පත්ර ලි ශපදංචි කිරීම. 

 උපැවිද සෙතික යුකුත් කිරීම. 

 සශමමණ්ර සෙ උපසේපදශ ප්රකශය පත්ර වල අවයය සංමය ධන සිදු කිරීම. 

 ලි ශපදංචි කරන ලද සශමමණ්ර සෙ උපසේපදශ ප්රකශය පත්ර වල සෙතික පිටපත් යුකුත් කිරීම.  

 සශමමණ්ර සෙ උපසේපදශ මල්ඛ්න පරිගකක ගත කර  ශවත්කශලීන කිරීම. 

 නීතිම  ගැට අ වල දී අවයය සශක්ෂි ල ශ දීම. 

 භික්ෂු ෙැඳුනුේපත් යුකුත් කිරීම. 
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2017 වර්ෂමනදී, 

ලි ශපදංචි කරන ලද සශමමණ්ර ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ සංඛ්යශව   - 4,209 

ලි ශපදංචි කරන ලද උපසේපදශ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ සංඛ්යශව   -    869 

යුකුත් කරන ලද උපැවිද සෙතික සංඛ්යශව     - 1,246 

යුකුත් කරන ලද භික්ෂු ෙැඳුනුේපත් සංඛ්යශව     -    127 

 

එමමන්ම මමම අංය  මඟින් සශමමණ්ර ෙශ උපසේපදශ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශමේ මතොරතුරු පරිගකක ගත 

කිරීම සඳෙශ පරිගකක මිදුකශංග ක් යුර්මශක  කර ඇත. එම මිදුකශංග  මඟින් දැනට උපසේපදශ භික්ෂූන් 

වෙන්මසේලශමේ මතොරතුරු 16,111 ක් ද, සශමමණ්ර සව්ශමීන් වෙන්මසේලශමේ මතොරතුරු  5,85  ක් ද, දත්ත 

පද්ධති  මවත ඇතුළත් කර ඇත. 

 

මමමඟින් සශමමණ්ර සෙ උපසේපදශ සෙතික පත් ඉල් අේ කරන අ ට එම සෙතික පත් ඉක්මයුන් යුකුත් 

කිරීමට අවස්ථශව සැලසී ඇත. 
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ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ද මදපශර්තමේන්තුමේ 2015 මප රවශරි 14 ස්ථශපිත කරන ලද මතොරතුරු 

අංයම ත  ප්ර ධශන කශර්   වන්මන් මදපශර්තමේන්තුව සතු විවිධ මතොරතුරු ෙශ සංඛ්යශ මල්ඛ්න සකස් කිරිම, 

රකරශශි කිරිම,  ශවත්කශලීන කිරිමයි. එම මතොරතුරු යුසි පරිද සකස් මකොට රශජය ෙශ පුද්ගලික අංය  මවත 

මතොරතුරු පනත  ටමත් මුදශෙැරිම යි. මිට අමතර පෙත සදෙන් කශර් න් මමම අංය  මගින් සිදුකරනු ල යි. 

ිනහාරස්ොන දහම් පාස්ප බවොරුළරු යාෙත්කාීමන කිරීම  

2017 මදසැේ ර්  1 දන වන විට  ශවත්කශලීන කරන ලද විෙශරස්ථශන, දෙේ පශසල් ප්රශමද්ය  , දස්ත්රික්ක ෙශ 

පළශත් මට්ටමමන් සංඛ්යශ වයම න් දක්වශ ඇත. 
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මකොළඹ 743 106 34 883 657 11486 223541 

ගේපෙ 646 164 28 838 751 11389 234421 

ක කතර 532 141 19 692 591 8982 153447 
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ගශල්ල 718 103 23 844 666 8434 148218 

මශතර 500 118 14 632 523 7066 123654 

ෙේ න්මතොට 409 94 33 536 431 5107 92629 

මෙනුවර 784 209 72 1065 866 10397 174120 

මශතමල් 328 97 25 450 379 3810 62689 

නුවරඑළි  260 40 20 320 282 2821 43699 

කුරුකැගල 1164 342 105 1611 1209 13241 210940 

පුත්තලම 277 60 8 345 319 3148 53331 

අනුරශධපුර  678 176 59 913 714 7350 127413 

අේපශර 152 44 4 200 187 2240 41446 

මපොමළොන්නරුව 247 61 8 316 291 3435 62272 

ත්රීකුකශමල  109 24 12 145 91 1030 17754 

 දුල්ල 358 125 16 499 477 5316 96492 

මමොකරශගල 280 75 20 375 313 3666 65435 

වවුයු ශව 27 2 1 30 20 224 3163 

රත්නපුර 533 181 20 734 650 7551 131068 

කැගල්ල 577 136 44 757 590 6762 101732 

මන්නශරම 4 0 5 9 0 0 0 

 ශපන  6 0 3 9 0 0 0 

කිලිමනොච්චි  1 0 0 1 0 0 0 

මුලතිේ 12 2   14 11 138 1904 

මඩකලපුව 16 1 0 17 0 0 0 

එකතුව 9361 2301 573 12235 10018 123593 2169368 

 

පාිත භ්ාෂා ප්ර ්ධධන ෙැඩස හන  

දෙේ පශසල් ක්මෂේත්රම ත  පශලි ගශෂශ දැනුම ඇති ගුරු ගවතුන්මේ පවතින ත ග ට විසදුමක් මලසින් 

මමම වැඩසටෙන වශර්ෂිකව සිදුකරනු ල යි. මමත ද පශලි ගශෂශ දැනුමමන් දෙේ පශසල් ගුරුවර ශ මප ෂක  

කරමින් ඉගැන්වීේ ක්රි ශවලිම ත  ම දවිම මමත  අමේක්ෂිත අරමුකයි. මිට අමතර ව ත්රිපිටක  පරිය ලන  

සදෙශ ළැද ශවක් ඇති කිරීම ද මමමගින් සිදු මේ. 

පශලි ගශෂශ දැනුමැති ප්ර වීක න් ලවශ සකස් කළ විෂ  යුර්මද්ය ක් ඇසුමරන් සකස් කළ යු න්ධන 

පශඨමශලශ ලශන්න් මවත සප ශමදමින්  දවයිමන්  17 ක මත රශගත් මධයස්ථශන 17 ක දී මමම පශඨමශලශව 

සශර්ථකව සිදු කළ අතර පශඨමශලශ ලශභින් සංඛ්යශව 1400 කි. 
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භික්ෂු පුහුණු ෙැඩස හ්   

සශමමණ්ර ස්වශමින් වෙන්මසේලශමේ ආකල්ප වර්ධන  කරලීම සදෙශ වින ධර ධර්මධර  තිවර න් 

වෙන්මසේලශමේ මගමපන්විම මත මමම භික්ෂු ආකල්ප ප්රවර්ධන වැඩසටෙන සිදුකරයි. මන්වශසික පුහුණු 

වැඩසටෙනක් වයම න් මතදනක් පුරශ පැවැත්මවන මේ තුළ සේප්ර ධශ ශනුකුල පිරිත් මද්යනශ ෙශ ධර්ම 

මද්යනශ පුහුණු, ගශවනශ ක්ර ම න් පිළි ද දැනුම ල ශ දීම, යශසයුක වත් පිළිමවත් ප්ර ගුක කිරිම ආද භික්ෂුන් 

වෙන්මසේ නමකට අවයය දැනුම සෙ පුහුණුව ල ශදීම සිදුකරයි. 

 

මත්ද්ර් ය නිොරණ ෙැඩස හන 

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව ජනශධිපති මල්කේ කශර් ශලමන විමයේෂ වයශපිති රකකමන 

ප්රතිපශදන මත මමම වැඩ සටෙන ක්රි ශත්මක කරන ලද. මමත  මුඛ්ය පරමශර්ථ   මත්ද්රවය යුවශරක ට අවයය 

සේපත්දශ ක න් පුහුණු කිරීමයි. ර අනුව දවයින පුරශ සේපත්දශ ක න් 256 ක් පුහුණුව ල ශ ඇති අතර 

ඔවුන් විසින් තම ප්රශමද්ය   මල්කේ මකොට්ඨශය තුල වැඩසටෙන්  රශශි ක් සිදු කර ඇත. 

 

වැඩ සටෙන පැවැත් 
වූ දන  

දන 
ගකන 

පැවැත්වූ 
ස්ථශන  

ආවරක  කර  දස්ත්රික්ක 
සෙගශගි 
වූ 

සංඛ්යශව 

වි දේ වූ මුදල 
රු. 

2017/01/13.14.15 3 
ව ඹ පුහුණු 
ආ තන  

කෑගල්ල / පුත්තලම 57 
      
191,887.00  

2017/01/ 27,28,29 3 
ව ඹ පුහුණු 
ආ තන  

කුරුකෑගල 72 
      

173,915.00  

2017/04/ 01,02,03 3 

නශ කත්ව 
පුහුණු 

ආ තන  - 
ඇඹිලිපිි  

මශතර/ෙේ න්මතොට/ දුල්ල/ර
ත්නපුර/අේපශර/මමොකරශගල 

76 
      

272,556.00  

2017/07/ 28,29,30 3 

ජශතික 
අධයශපන 
ආ තන  - 
මීමේ 

මකොළඹ / ගේපෙ/ 
ක කතර/ගශල්ල/නුවරඑළි  

51 
      

164,270.00  

      එකතුව 256 
      

802,628.00  

    
මු ක 

වි දම රු. 
831,990.00  
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කලයාණ මිත්ර සමාජය 

ශ්රී ලශංකික සමශජ  වියශල පරිෙශයු කට පත්ව තිම න   ව යුරන්තරම න් ප්ර කශය වන 

කරුකකි.එත   ේ සතයතශව ක් ඇති  ව මපමනන්නට තිමේ. එක් අතකින් විෂ සත ත මත්ද්ර වය 

ගශවිත   හුල මවමින් පවන්.මදයසශර දුේවැි ගශවිත   හුල මවමින් ඇත. විවිධ අපචශර දුෂක 

අකටයුතුකේ ගැන සෑම සමශජ සංස්ථශවක් තුළම අසන්නට  ලැමේ. විවිධ ක්මෂේත්ර වල අන්තමන සිි 

ආදර්යවත් අගනශ චරිත වර්තමශන පරේපරශව තුළින් බිත වන ලකුණු මපමනන්නට නැත. එ ැවින් 

දෙේ පශසල් මුල්කරමගන එ දු ආදර්යවත් නශ ක න් බිත  කිරීමට වැඩ සටෙනක් ද ත් කිරීම 

අතයවයය මේ .එ සදෙශ අවයය දැනුම,කුසලතශ, ෙශ ආකල්ප දරුවන් තුළ සංවර්ධන  කිරීමට 

ප්රශම  ගික අගයශස සත ත වැඩසටෙනක් ක්රි ශත්මක කිරීම මමම වයශපිතිමන අරමුක මේ. 

ර අනුව 2017 වර්ෂමන  ජනශධිපති මල්කේ කශර් ශලමන විමයේෂ වයශපිති අංය  මගින් රුපි ල් 

මිලි න 200 ක් ල ශ දුන් අතර එමගින් කළයශක මිත්ර සමශජ දැනුවත් කිරීේ වැඩසටෙන් 258 සිදු 

කරන ලද. ර සදෙශ වි දේ මුදල රු. 14,2 8,129.60  කි. පුහුණු වැඩමු ක සදෙශ සෙගශගි වූ සංඛ්යශව 

2 417 කි. 

පුස්බකොල බපොත් සවරක්ෂණ ෙැඩස හන  

දවයිමන් ඉපැරණි විෙශරස්ථශනවල ඇති විනශ පුස්මකොල මපොත් සංරක්ෂක  කිරීමේ වැඩසටෙනක් 

ආරේග කරන ලද අතර දැනට යු මු වයශපිති ක් මලස කුරුකෑගල දස්ත්රික්කමන පුස්මකොල මපොත් 

ඇති විෙශරස්ථශන ෙදුනශමගන සංරක්ෂක  කිරීමේ කටයුතු ආරේග මකොට ඇත. මේ සදෙශ ජශතික 

මල්ඛ්නශරක්ෂක මදපශර්තමේන්තුව තශක්ෂණික දැනුම ෙශ පුහුණුව ල ශ මදයි. සෑම ප්රශමද්ශි  මල්කේ 

කශර් ශල කම එක් ම ෞද්ධ කටයුතු සමශම  ජක යුලධශරීන් මේ සදෙශ පුහුණු මකමර්.  

 

සු පැුළම් පණිවුඩ සැකසීම  

පුවත්පත්, සගරශ. සමරු කලශප ආද  මවනුමවන් ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් තුමශ යුකුත් 

කරනු ල න සු  පැතුේ පණිවුඩ සැකසීම  

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුමේ මවේ අඩවි   ශවත්කශලීන කිරීම  

ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුව මවනුමවන් යුර්මශක  කර ඇති මවේ අඩවි   ශවත් කශලීන 

කිරීම නව මතොරතුරු ඇතුළත් කිරීම ෙශ මතොරතුරු යුකුත් කිරීම  

දිනපවා පුෙත්පත් ෝධවා  

දනපතශ පුවත්පත් වලින් අනශවරක  කරන විවිධ වශර්ථශ ,බුදු දෙමට යුගරු කරන ආකශරමන වශර්තශ 

ෙශ ජශ ශූපප සේ න්ධම න් කටයුතු කිරීමත්, විෙශරස්ථශන ෙශ භික්ෂුන් වෙන්මසේලශ මවත සිදුවන 

විවිධ මච දනශ , අපෙස, ෙශ යශසයුක අර්බුධකශරී වශර්තශ සේ න්ධම න් දැනුවත් කිරිම ර සදෙශ සුදුසු 

ක්රි ශමශර්ග ගැනීම සදෙශ කටයුතු කිරීම  
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ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුමේ මුදල් අංය  කශර් ක්ෂම මූලය කළමකශකරක ක් 

පවත්වශමගන  ශම තුලින් මදපශර්තමේන්තුමේ කශර්  න් ඉටු කිරීමට අවයය මූලය සේපත් ෙශ යුසි ම  

මපන්වීමක් ල ශ මදමින් සි  අම අමශතයංය,මදපශර්තමේන්තු සෙ අයුකුත් රජමන ආ තන සම   ැඳුණු 

කශර් ගශර ක් ඉටුකරනු ල යි. 

ප්රධාන ්රියාකාරකම් සහ ෙගමම් 

 මදපශර්තමේන්තුමේ ආදශ ේ සෙ වි දේ ය ර්ෂ වල ඇසත්මේන්තු පිළිම ල කිරීම. 

 සි  අම ලැබීේ මගවීේ සිදු කිරීම, ගශණ්ඩශගශර මමමෙයුේ මදපශර්තමේන්තුමවන් අරිම ල ශ ගැනීම, 

මශසිකව රශජය ගිණුේ මදපශර්තමේන්තුවට වශර්තශ සැපයීම, ගශණ්ඩශගශර පරිගකක මු්රිත සටෙන් 

සම  මදපශර්තමේන්තු මපොත් සැසදීම, වශර්ෂික ගිණුේ පි වීම. 

 මදපශර්තමේන්තුමේ ප්රධශන කශර් ශලමන සි  අම ප්රසේපශදන කටයුතු. 

 ප්රධශන කශර් ශලමන ග ඩශමේ අකරක්ෂක  සෙ පශලන . 

 විසර්ජන ගිණුම, රජමන යුලධශරින්මේ අත්තිකශරේ ගිණුම, මපොදුතැේපත් ගිණුම පිළිම ල කිරීම, 

විගකකශධිපති මවත ඉදරිපත් කිරීම. 

 මදපශර්තමේන්තුමේ ගශණ්ඩ සමීක්ෂක ෙශ අපෙරක කටයුතු සිදු කිරීම. 

 සි  අම වත්කේ මල්ඛ්න පවත්වශමගන  ශම. 

 විගකකශධිපති විසින් යුකුත් කරනු ල න සි  අම විගකන විමසුේ ෙශ රශජය ගිණුේ කශරක සගශමේ 

විමසුේ සඳෙශ පිළිතුරු සැපයීම. 
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Form : A

Description Previous

Year Previous

Budgeted Actual Actual Budgetd Year Actual Type/class Measure

Programme Title and No .           01      

Operational Activities

Project Title and No. :                 01. 

General Administration &    

Establishment  Services                                                                                     

Expenditure :

Recurrent Expenditure

       * Personal Emoluments 34,480      31,830      30,294     2,650     1,536       
Personal 

Emoluments

No.of 

Employees

       * Other Recurrent 20,049      18,630      18,501     1,419     129          

Total 54,529      50,460      48,795     4,069     1,665       

Capital Expenditure

Rehabil i taion and Improvement of 

Capital Assets

       * Buildings & Structures 300           300           298          -         2              

       * Plant, Machinery and Eqiupments 300           268           -           32          268          

       * Vehicles 800           602           338          198        264          

Acquisition of Capital Assests

       * Furniture and Office Equipments 1,750        1,690        1,943       60          (253)         

       * Plant, Machinery and Equipments 800           793           257          7           536          

       * Buildings & Structure 8,000        8,000        4,500       -         3,500       

Capacity Building

       * Staff Training 1,500        1,441        2,000       59          (559)         

Total 13,450      13,094      9,336       356        3,758       

Total Expenditure 67,979      63,554      58,131     4,425     5,423       

CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT(2017)

Financial Performance (Rs. In '000) Physical Performance

Current Year Variations Over Output(Service/Goods)
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Form : A

Description Previous

Year Previous

Budgeted Actual Actual Budgetd

Year 

Actual Type/class Measure

Programme Title and No .           02  

Development Activities  
Project Title and No. :                 02. 

Uflifment of Buddhist Activities                                                                                    

Expenditure :

Recurrent Expenditure

       * Personal Emoluments 314,506    314,350    312,007   156       2,343   Personal 

Emoluments

No.of 

Employees

       * Other Recurrent 919,625    748,739    741,353   170,886 7,386   

Total 1,234,131 1,063,089 1,053,360 171,042 9,729   

Capital Expenditure

       * Facil i tation of Dhamma 

School

20,000      18,335     14,511         1,665 3,824   

       * Facil i tation of 

Sasanarakshaka Mandala

3,000       2,908       2,940                92 (32)       

       * Facil i tation of Silmatha 

Arama

7,000       4,851       10,220         2,149 (5,369)  

       * Dhamma School Teacher's 

Training & DhahamSarasaviya 

Programmer

12,000      11,386     7,264              614 4,122   

Total 42,000      37,480     34,935     4,520    2,545   

Total Expenditure 1,276,131 1,100,569 1,088,295 175,562 12,274  

CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT(2017)

Financial Performance (Rs. In '000) Physical Performance

Current Year Variations Over Output(Service/Goods)
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සේබුද්ධ යශසනමන චිරස්ක ති  සෙ උන්නති  සඳෙශ දැෙැමි ම ොදු සමශජ ක් පවත්වශමගන  ශම 

මවනුමවන්,19 1 අංක 19 දරක විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනත මඟින් ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල් 

මවත පැවරී ඇති වගීමේ ඉටු කිරීමට සෙ  වීම මමම අංයම න් සිදු මකමර්. 

201 /07/01 වන දන ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේන්තුමේ අගයන්තර විගකන අංය  සථ්ශපිත කරන ලද. 

අරමුණු-: 

 19 1 අංක 19 දරක විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනමත් 4(1) වගන්ති   ටමත් පවතින සි  අම 

විෙශරස්ථශන ෙශ මද්වශල වල විගකන කටයුතු සිදුකිරීම. 

 ම ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ මදපශර්තමේන්තුමේ සි  අම විගකන කටයුතු සිදුකිරීම. 

Form : C

Description Previous Previous

Year Prescribed Previous Years

Prescribed Actual Actual Year Type/class Measure Targeted Actual Output

Actual Actual

Type:                       

…...Advance Account

Distress 

Loans

Applicant
20,875 18,668   

Property  

Loans

Applicant
-       -        

Account Title and No.:    

Public Officers Advance      

Account No 20101

Vehicle 

Loans

Applicant

-       -        

Indebt Loans Applicant -       -        

Bicycle 

Loans

Applicant
-       -        

Maximum Expenditure 

Limit
34,000     30,671  24,354  3,329      6,317     

Festival 

Loans

Applicant
5,386   5,270     

Minimum Receipt Limit 18,500     19,064  18,675  564         389       
Special 

Loans

Applicant
392      416       

Maximum Debit Limit
68,000     58,475  46,868  9,525      11,607   

Special Loan 

Advances

Applicant
4,018   -        

Maximum Liability

CATEGORY : ADVANCE ACCOUNTS (2017)

output

Financial Performance (Rs. In '000) Physical Performance

Rs. 000

Current Year Variations Over Output(Service/Goods) Current Year's
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 අගයන්තර පශලන පද්ධති  යක්තිමත් කිරීමට සෙ  වීම. 

 මනශ ගිණුේ ෙශ මූලය කළමනශකරක කට සෙ  වීම. 

 මනශ සේපත් ගශවිත  තෙවුරු කිරීමට සෙ  වීම. 

 කශර්  සශධන ඉලක්ක සපුරශ ගැනීමට සෙ  වීම.  

අගයන්තර විගකන  වූ කලී සංවිධශන ක් තුළ මකමරන ස්වශකරන තක්මසේරුවකි. කළමනශකරක රකකමන 

සි  කම මට්ටේ මවතින් ඉටුකරන මසේවශවන් ෙශ කශර්  න් සමශමල චන  කිරීම ද, මැන  ැලීම ඇගයීම ෙශ 

අගයන්තර පශලන ක්රමමන සිද්ධි දශ ක ගශව  සේ න්ධම න් වශර්තශ කිරීම ද  ට අ ත් මේ. අගයන්තර 

විගකන  කළමනශකරක ට සෙ  මේ.   

මමම අංය  ප්රධශන අගයන්තර විගකකවරම කු  ටමත් ක්රි ශත්මක මේ. 

 

අගයන්තර විගකන අංය  මඟින් සිදු මකමරන සුවිමයේෂී කශර් ගශර න් 

01.විෙශර මද්වශලගේ පනමත් විධිවිධශන අනුව සිද්ධස්ථශන ක පවත්වශමගන  ශ යුතු ගිණුේ මපොත්පත් 

පිළි ඳ ෙඳුන්වශ දී ඇති පශලන පද්ධති යක්තිමත් කිරීම. 

02. පනමත් 4(1) වගන්ති   ටමත් පශලන  වන සිද්ධස්ථශන පවතින සේපත් ගශවිතශ කරමින් විගකන ට 

ලක්කිරීම සෙ එම සිද්ධස්ථශන සඳෙශ මශර්මග පමද්ය ල ශදීම. 

0 . විගකන ෙශ කළමනශකරක කමිටු ැසස්වීේ පැවැත්වීම. 

04.මදපශර්තමේන්තුමේ අමනකුත් අංය මඟින් සංවිධශන  කරනු ල න විවිධ වැඩසටෙන් සඳෙශ පූර්ක 

දශ කත්ව  සෙ සෙම  ග  ල ශ දීම. 

05. මදපශර්තමේන්තුව මඟින් සිදුකළ යුතු විමයේෂ රශජකශරි සඳෙශ දශ කත්ව  ල ශදීම. 

06. 2017 වර්ෂ  තුළ සිදුකළ විගකන කටයුතු 

2017 ේධෂය 
 

 සපරගමු මෙශ සමන් මද්වශල  
  දුල්ල පත්තියු මද්වශල  
  දුල්ල කතරගම මද්වශල  
 ම ෞද්ධ කටයුතු මදපශර්තමේනතුමේ ගිණුේ විගකන  
  දුල්ල මසොරගුමණ් කුඩශ කතරගම මද්වශල  
 රංගිරි දරු අ රජමෙශ විෙශර  
 සීයුගම ශ්රී මදමවොල් මෙශ මද්වශල  
 ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් නමින් පවතින 0002323279  දරක ජංගම ගිණුම සේ න් ධ 

විගකන වශර්තශව 
 රංගිරි දරු අ රජමෙශ විෙශරමන මෙජන  ැංකු ගිණුේ සේ න්ධ වශර්තශව 

 මදවිනුවර පරම විචිත්රශරශම  රජමෙශ විෙශර  
 මදවිනුවර ශ්රී විෂ්ණු මද්වශල  
 රුහුණු මෙශ කතරගම මද්වශල  
 මපොත්ගුල් රජමෙශ විෙශර  
 පැල්මඩුල්ල රජමෙශ විෙශර  
 ශ්රී පශදස්ථශන  
 2017 වවුචර් පරීක්ෂශව 
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 අභිනවශරශම විෙශර  
 මසල්ල කතරගම මෙමසන් විෙශර  
 කිරිමවමෙර රජමෙශ විෙශර  
  

අගයන්තර විගකන අංය  මඟින් විගකන කටයුතු සිදුමකමරන විෙශරස්ථශන සෙ මද්වශල පෙත පරිද මේ. 

කශර් ශල  4(1)  ටමත් පශලන  වන 
විෙශරස්ථශන 

4(1)  ටමත් පශලන  
වන මද්වශල 

එකුළෙ 

ප්රධශන කශර් ශල                116 08      124 
රත්නපුර ප්රශමද්ය   
කශර් ශල  

 0 09 39 

මෙනුවර ප්රශමද්ය   
කශර් ශල ට 

71 20 91 

එකුළෙ 217 37 254 
 

ප්රධශන කශර් ශල  විසින් 

දස්ත්රික්ක  4(1)  ටමත් පශලන  වන 
විෙශරස්ථශන 

4(1)  ටමත් පශලන  වන 
මද්වශල 

මකොළඹ 08 - 
ගේපෙ 14 - 
ක කතර 07 - 
ගශල්ල 07 01 
මශතර 20 01 
කුරුකෑගල 4  06 
ෙේ න්මතොට 13 - 
අනුරශධපුර 04 - 
එකුළෙ 116 08 

රත්නපුර ප්රශමද්ය   කශර් ශල ට අ ත් 

දස්ත්රික්ක  4(1)  ටමත් පශලන  
වන විෙශරසථ්ශන 

4(1)  ටමත් පශලන  
වන මද්වශල 

රත්නපුර 16 04 

මමොකරශගල 09 02 

 දුල්ල 05 03 

එකතුව  30 09 
 

මෙනුවර ප්රශමද්ය   කශර් ශල ට අ ත් 

දස්ත්රික්ක  4(1)  ටමත් පශලන  වන 
විෙශරස්ථශන 

4(1)  ටමත් පශලන  වන 
මද්වශල 

මෙනුවර 42 1  
මශතමල් 07 01 
කෑගල්ල 17 0  
නුවරඑළි  0  02 
 දුල්ල 02 01 
එකුළෙ 71 20 
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10 

fn!oaO lghq;= ms<sn| fomd¾;fïka;=fõ 
m%dfoaYSh ld¾hd, 

 

10'1' r;akmqr m%dfoaYSh ld¾hd,h' 
 

ප
ාල
න
  
ල
 ප්ර
බ
ද්
ශ
ය

 රත්නපුර, මමොකරශගල,  දුල්ල  න දස්ත්රික්කවල 19 1 අංක 19 දරක ම ෞද්ධ විෙශර මද්වශලගේ 

ආඥශ පනමත් (4) 1 සෙ (4) 2 වගන්ති  ටමත් පශලන  වන විෙශරස්ථශන ෙශ මද්වශල ඇතුළත් මේ. 
 

දිස්ත්රික්කය 
4 (1) ය බත් පාලනය ෙන 

සිද්ධසේාන 
4 (2) ය බත් පාලනය ෙන 

සිද්ධසේාන 

රත්නපුර 20 5 6 

බමොණරාගල  11  62 

 දු්පල 08  90 

එකුළෙ 39 1288 
 

 

මමම සිද්ධසථ්ශන වලට අදශළ සි  ක කටයුතු 19 1 අංක 19 දරක ම ෞද්ධ විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පනමත් 

විධි විධශන න්ට අනුව රත්නපුර දස්ත්රික් කශර් ශල  මඟින් සිදු කරනු ල යි. එම මසේවශවන් අතර, 

 විෙශරස්ථශන සඳෙශ ගශරකරුවන්,  ස්නශ ක යුලමේවරුන් පත්කිරීමට සෙ  වීම. 

 සිද්ධසථ්ශනවල මද්පල ගශරකරුවන්ට ගශර දීම. 

 විෙශර මද්වශල සතු ඉඩේ  දු දීම. 

 වශර්ෂික ගිණුේ වශර්තශ මගන්වශ ගැනීම,පරීක්ෂශ කිරීම,මුදල් යුදෙස් කිරීම 

 විෙශරස්ථශන සේ න්ධ ආරවුල් යුරවුල් කිරීමට අදශළ කටයුතු කිරීම.  

 රුහුණු මෙශ කතරගම මද්වශලමන මපරෙැර කටයුතු සඳෙශ සෙ  වීම. 

 පඬුරු මුදල් සේ න්ධ අකරක්ෂක කටයුතු.  

 ඉඩේ ගැට ක විසඳීම සඳෙශ සෙ  වීම. 

 දැව මෙළීමට ෙශ ප්රවශෙන ට යුර්මද්ය ල ශ දීම. 

 මැණික්  ල පත්ර සඳෙශ යුර්මද්ය ල ශ දීම. 

 අපවත් වූ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශමේ  ැංකු ගිණුේ සේ න්ධව කටයුතු කිරීම.  

 පැමිණිලි ෙශ අභි ශචනශ සේ න්ධ කටයුතු කිරීම ආද  ප්රධශන තැනක් ගනී.  

 

අනු 

අවකය 
රාජකාිද ක යුුළ 

දිස්ත්රික්කය  

රත්නපුර  දුල්ල මමොකරශගල 
මු ක 

ගකන 

01 ගශරකරුවන් පත් කිරීම   01 01 - 02 

02 ඉඩේ  දු දීම 80 195 80  55 

03  දු මුදල් සංමය ධන  40 450 40 5 0 

04 දැව මෙළීම ෙශ ප්රවශෙන ට  ලපත්ර යුකුත් කිරීම 260 02 2 5 497 
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05 
අපවත් වී වදශළ ස්වශමීන් වෙන්මසේලශ සතු  ැංකු 

මුදල් යුදෙස් කිරීම 
 0 25 10 65 

06 පූජශ ඔේපු දීමට අනුමැති  ල ශ දීම - - 02 02 

07 වන්ද මුදල් ෙශ මපොලී මුදල් යුදෙස් කිරීම 02 - 02 04 

08 
විෙශරස්ථශන සතු ඉඩේ ෙශ මවනත් ගැට අ 

යුරශකරක  කිරීම 

90 70 80 240 

09 මැණික් ගැරීමට  ලපත්ර ල ශ දීම යුර්මද්ය කිරීම 1 7 - 06 14  

10 
මැණික් ගැරීමට දී ඇති  ලපත්ර දීර්ඝ කිරීමට 

යුර්මද්ය කිරීම 

150 - 0  15  

 

සිද්ධසථ්ශන සතු ගිණුේ ක්රමවත්ව පවත්වශමගන  ශම සඳෙශ මමම වර්ෂ  තුළ ගශරකරුවන් දැනුවත් කිරීම සිදු 

මකරිණි. අනුමශන අ වැ  වශර්තශ සෙ අර්ධ වශර්ෂික අ වැ  වශර්තශ කලට මේලශවට මනොඑවන සෙ ප්රමශද වී 

එවනු ල න ගශරකරුවන්ට ෙශ  ස්නශ ක යුලමේවරුන් දැනුවත් කිරීම ලිපි මඟින් සිදු කර ඇත. මමම 

කශර් ශල  මඟින් සිදු කරන ක්මෂේත්ර පරීක්ෂක ෙශ කශර් ශල පරීක්ෂක මඟින් සිද්ධසථ්ශන වල පවතින 

ආරවුල් සඳෙශ විසඳුේ ල ශ දීමට පි වර මගන ඇත.  දු කරුවන් ෙශ ගශරකරුවන් සම  සශකච්ඡශ කර  දු 

මුදල් අ කර ගැනීම සඳෙශ විමයේෂ පි වර න් ැසසක් මගන ඇත. මමත දී සිද්ධස්ථශනවල රශජකශරි ඉඩේ 

සේ න්ධම න් සෙ මද්වශලවල කපු රශජකශරි ආරවුල් විසඳීමට කටයුතු කර ඇත.  දු මගවීේ පැෙැර ෙැරීේ, 

නීතයශනුල ල  දු මනොමගවීේ සෙ  දු මුදල් අභි ශචනශ ගැනද විමයේෂ අවධශන  ම ොමු කර කටයුතු කර ඇත.  

ර අනුව රුහුණු මෙශ කතරගම මද්වශල  මඟින් පැලවත්ත සීයු සමශගම මවත  දු දී තිබූ ඉඩේ මකොටස 

මවනුමවන් රු. එක් මක ි ෙත් ලක්ෂ අසූ පන් දෙස ්එකසි  ෙැට තුනක් (රු.1078516 .00) වශර්ෂික  දු 

ල ශ මගන ඇත. වත්මත්ගම රජ මෙශ විෙශරස්ථශනමන  අක්කර 21 8ක් ඇතිමමල් ේලශන්මට්ෂන් ආ තන  

මවත  දු දී වශර්ෂික  දු මුදල රුපි ල් ලක්ෂ ෙතලිස ්ෙතක් අ  කර දී ඇත. මීට අමතරව 2017 වර්ෂමන 

වත්මත්ගම රජ මෙ විෙශර ට අ ත් ඉඩේ වියශල ප්රමශක ක් මවල්ලස්ස ඇරි එන්ටර්ප්රයිසස් පුද්. සමශගම 

(අක්.55)  අයිකන් මකොස්ටල් පුද්. සමශගම( අක්.100)  ෙශ මැලි න් පුද්. සමශගම (අක්. 100) මවත  දු දීමට 

කටයුතු කරමින්  වන්. ර තුළින් විෙශරස්ථශනමන ආදශ ේ තත්ව  ඉෙළ නැංවීමට කටයුතු කරමින් පවන්. 

එමසේම ඇඹිලිපිි  කශවන්තිස්ස රජමෙශ විෙශර , රත්නපුර සුදර්මයශලශ විෙශර  වැයු සිද්ධස්ථශන සතු ඉඩේ 

 දු ල ශගැනීමකින් මතොරව භුක්ති විද  හුතර ක් දීර්ඝකශලීන  දු කර වලට එළබීමට මපළඹීමක් 2017 

වර්ෂමන සිදු වී ඇත. 

2017 වර්ෂමන සිද්ධස්ථශන සතු ඉඩේ  දු දීම සේ න්ධව ෙශ  දු මුදල් අ කර ගැනීම සේ න්ධව වියශල 

ප්රගති ක් අත්කරමගන ඇත.එමමන්ම 2017 වර්ෂමනදී   දු මගවීේ ක්රමවත් කිරීම සඳෙශ විවිධ වැඩසටෙන් 

ක්රි ශත්මක කරනු ලැබී . එමසේම කශර් ශලමන ක  ටයුතු පෙසු කිරීමට ෙශ කශර් ක්ෂමව පවත්වශමගන  ශමට 

සිද්ධසථ්ශන වල ක්රි ශත්මක  දු සේ න්ධ ලිපි මගොනු මවන මවනම පරිගකක ගත කිරීමේ වැඩසටෙනක් 

2016 වර්ෂමන ආරේග කළ 

අතර එ  තවදුරටත්  ශවත්කශලීන 

කර පවත්වශමගන  නු ලැමේ. 

මමම වර්ෂ  තුළ සපරගමුව මෙ 

සමන් මද්වශල ,රුහුණු මෙශ 

කතරගම මද්වශල ,කිරි මවමෙර රජ 

මෙශ විෙශර  ඇතු ක අමනකුත් 

සිද්ධසථ්ශන වල පඩුරු අකරක්ෂක 

කටයුතු  5ක් පමක සිදු කර 

ඇත.යුලධශරින්මේ යුවැරද 

අකරක්ෂකය  ටමත් පඩුරු මුදල් 

ගකන  කිරිම යුසශ 2017වර්ෂමන 

අනු 

අවක 

සිද්ධසේානය ෝධෂික පඬුරු 

මුද්ප 

01 ස රගමු මෙ සමන් මද්වශල  1 ,494,906.00 

02 රුහුණු මෙශ කතරගම මද්වශල  12,720,922.89 

03 කිරිමවමෙර රජ මෙශ විෙශර   4924,5 0.00 

04 අභිනවශරශම විෙශර   07990.00 

05 මසල්ල කතරගම මෙමසන් විෙශර  1472900.00 

06 මකොටම  ව කුඩශ කතරගම මද්වශල  296820.00 

07 උේගල් අ කත් නුවර කතරගම මද්වශල  140154.18 

08 ම ොල්තුමේ සමන් මද්වශල  148797.00 

09 සංඛ්පශල රජ මෙශ විෙශර  90 05.00 
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පඩුරු මුදල් මලස රුපි ල් ෙ මක ි තිස්පන්ලක්ෂ අනූ ෙත්දෙස් තුන්සි  ෙැට නව යි සත දෙඅට (රු. 

6 597 69.18) දක්වශ වර්ධන  කර ගැනීමට ෙැීම වී ඇත. 

 

2017 වර්ෂමන සපරගමු මෙ සමන් මද්වශල ,උේගල් අ කත් නුවර කතරගම මද්වශල ,සංඛ්පශල රජ මෙශ 

විෙශර   න සිද්ධසථ්ශනවල සිදු කල කඩ බිේ මවන්මද්සි තුලින් රුපි ල් ෙැත්තෙතර ලක්ෂ එද්දශස් ෙත්සි  

ෙැ ට එකයි සත විසි පෙක් (රු. 7401761.25) උප ශ දමට මමම කශර් ශලමන යුලධශරීන් සමත් වී ඇත. 

සපරගමුව මෙ සමන් මද්වශලමන පඬුරු ආදශ මට අමතරව මැණික් ආදශ ම ෙශ විදුලි ආධශර රිසිට්පත් 

ආදශ ම ගකන  කිරිම 2017 වර්ෂමන සිට ආරේග කළ අතර විදුලි ආධශර ගිණුම මවත ලැම න මුදල් වලින් 

සපරගමු සෙ සමන් මද්වශලමන ත   මලස පවතින  විදුලි බිල මගවශ දැමීම  අදශල කටයුතු සිදුකරමින් පවන්.  

එමසේම යුලධශරීන්මේ යුවැරද අකරක්ෂක  ෙශ ම මලන්වීම  ටමත් සපරගමු මෙ සමන් මද්වශල ට අ ත් 

අංක SG KX 6551 දරක  යුල රථමන වශරික මේ වන විට මගවශ අවසන් කර ඇත. 

 
10'2' uykqjr m%dfoaYSh ld¾hd,h' 

 

 

මමම සිද්ධසථ්ශනවලට අදශළ සි  අ කටයුතු 19 1 අංක 19 දරක ම ෞද්ධ විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ 

පනමත් විධිවිධශන අනුව මමම කශර් ශල  මඟින් සිදු කරනු ල න අතර  

 පශලන  වන විෙශරස්ථශන සඳෙශ ගශරකරුවන් පත්කිරීම  

 ශ්රි දළදශ මශලිගශව සතර මෙශ මද්වශල ෙශ පිිසර මද්වශල සඳෙශ ද වඩන යුළමේ  ස්නශ ක 

යුළමේවරු පත්කිරීමේ ඡන්ද කටයුතු සිදු කිරීම. 

 ගශරකශර ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම ෙශ යුදෙස් කිරීම. 

 සිද්ධසථ්ශනවල මද්පල ගශරකරුවන්ට ගශරදීම. 

 විෙශර මද්වශල ඉඩේ  දු දීම. 

 වශර්ෂික ගිණුේ වශර්තශ මගන්වශ ගැනීම, පරික්ෂශ කිරීම, මුදල් යුදෙස් කිරීම. 

 විෙශරස්ථශන ආරවුල් සේ න්ධ කටයුතු සිදුකිරීම. 

 ශ්රී දළදශ මපරෙැර, උප සේපදශ කටයුතු වලට සෙශ  වීම. 

 දෙේ පශසල් උත්සව කටයුතු ෙශ මවනත් ආගමික අවස්ථශවන්ට සෙගශගීවීම ෙශ සෙශ වීම. 

 ප්රමේණි අයිතිවශසිකේ පවරශ ගැනීම පිළි ඳ මල්ඛ්න පවත්වශමගන  ශම විමයේෂම න් සිදු මකමර්. 

 

සිද්ධසථ්ශන සතු ගිණුේ කටයුතු ක්රමවත්ව පවත්වශමගන  ශම සඳෙශ 2016 වර්ෂ ට සශමේක්ෂව 

මමවරත් 2017 මප රවශරි මස 09 දන ශ්රී දළදශ මශළිගශමේ රන් ආයුධ මණ්ඩපමනදී සිද්ධස්ථශන 

ප
ාල
න
  
ල
 ප්ර
බ
ද්
ශ
ය

 

මෙනුවර,මශතමල්,කෑගල්ල,නුවරඑළි  දස්ත්රික්ක ෙශ  දුල්ල දස්ත්රික්කමන මුති ංගක රජමෙශ 

විෙශර  මත  ංගන සමන් මද්වශල  ඇතුළත් ම ෞද්ධ විෙශර මද්වශලගේ ආඥශ පකමත් 4(1) සෙ 

4(2) වගන්ති  ටමත් පශලන  වන විෙශරස්ථශන ෙශ මද්වශල ඇතුළත් මේ. 

 

දිස්ත්රික්කය 4 (1) ය බත් පාලනය 

ෙන ිනහාරස්ොන 

4 (1) ය බත් 

පාලනය ෙන බද්ොල 

4 (1) පාලනය 

බනොෙන සිද්ධස්ොන 

මහනුෙර 42 1  102  

මාවබ්ප 07 01 44  

කෑග්පල 17 0  740 

නුෙරඑළිය 0  02  17 

 දු්පල 02 01 497 

එකුළෙ 71 20 3020 
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ගශරකරුවන් දැනුවත් කිරීමට සංවිධශන  කළ සේමන්ත්රක  වඩශත් ප්රතිඵලදශ ක වි . විමයේෂම න්ම 

මමීම වැඩමු කමේ ප්රධශන අරමුණු වූමන නනතික කටයුතු ඇරඹීම සෙ පවත්වශ මගන  ශම සෙ 

සිද්ධසථ්ශන වල ගිණුේ කටයුතු යු මිත ආකිති පත්ර ම ොදශ ගයුමින් යුසි මලස ගිණුේ තැබීම සඳෙශ 

මපළඹවීමයි. ම ෞද්ධ කටයුතු මකොමසශරිස් ජනරශල්මේ ප්රධශනත්වම න් ගිණුේ කටයුතු, විගකන සෙ 

අධිකරක කටයුතු ඇරඹීම සෙ පවත්වශ මගන  ශම පිළි ඳ ප්රධශන මද්යන 02 ක් පැවැත්විණි. එත දී 

සිද්ධසථ්ශනවල පරිපශලන කටයුතු වල පැවැති අඩුපශඩු ැසසක් ම ෙරවශ ගැනීම සඳෙශ ද මමම ැසස්වීම 

පිටුවෙලක් වි . එමසේම අනුමශන අ වැ  වශර්තශ සෙ අර්ධ වශර්ෂික අ වැ  වශර්තශ යුසි කලට මනොඑවන 

සෙ ප්රමශද කිරීේ සිදු කරන ගශරකරුවන්ට ලිපි මඟින් දැනුේ දීමට අමතරව සිද්ධසථ්ශන මවත මගොස ්

අ වැ  වශර්තශ යුසි කලට ල ශ දීම සේ න්ධව දැනුවත් කිරීේ ද සිදු කරන ලද. එ ැවින් 2017 වර්ෂමන 

අනුමශන අ වැ  වශර්තශ ලැබීේ ප්රතියත  100% කි දක්වශද 2017 වර්ෂමන අර්ධ වශර්ෂික අ වැ  වශර්තශ 

ලැබීේ ගත් කල පළමු මශස 06 තුළ වශර්තශ 84 ක් ද මදවන මශස 06 තුළ වශර්තශ 66 දක්වශ ද වර්ධන  කර 

ගැනීමට ෙැකි වි . 

 

එකිමනක සිද්ධස්ථශන සඳෙශ මවන්මවන් වයම න්  දු සේ න්ධ මවන මවනම මල්ඛ්න සකස ්මකොට 

පරිගකක ගත මකොට  ශවත්කශලීන කිරීමේ වැඩපිළිමවල මපර වර්ෂ වල මමන්ම මමම වර්ෂමන දී ද 

සශර්ථකව ක්රි ශත්මක කරමගන  න අතර වසර පමෙන් පෙට  දු මුදල් සංමය ධන  කිරීම සේ න්ධව 

ලිපි මගොනු  ශවත්කශලීන කිරීමේ කටයුතු ක්රි ශත්මක මවන  ැේද සඳෙන් කරමි. මීට අමතරව අදශල 

දස්ත්රික්ක වල සි  කම සිද්ධස්ථශන වල මතොරතුරු ප්රශමද්ය   මල්කේ මකොට්ඨශය මට්ටමින් ල ශ ගැනීම 

සෙ එම මතොරතුරු පරිගකක ගත කිරීමේ වැඩ පිළිමවල ද මපර වර්ෂ වල මමන් ක්රි ශත්මක මවමින් 

පවන්. එමසේම රශජකශරී ඉඩේ පිළි ඳව ක්රි ශකල යුතු ආකශර  පැෙැදලි කර දීම මෙේතුමවන් එීම ඉඩේ 

පැවරීේ කිරීමේදී යු මිත දැන්වීම යුසි පරිද සේපූර්ක කර එවීම යුසශ රශජකශරී ඉඩේ මල්ඛ්න 

පවත්වශමගන  ශමේ වැඩ පිළිමවලක් දැනට සකස් කරමගන  ශමට ෙැකි වී ඇති  ැේ ද සඳෙන් කරමි. 

 

එමසේම මමම වර්ෂ  තුල දී සිද්ධසථ්ශන වලට අ ත් ඉඩේ ගැට ක ෙශ  දු ඔේපු සකස් කිරීමේ දී සෙ ලි ශ 

පදංචි කිරීමේ දී පවතින ගැට ක සේ න්ධව සශකච්ඡශවක් දස්ත්රික් ඉඩේ මරිරස්ශර්මේ සෙගශගීත්වම න් 

නීතිඥවරුන් සෙ මනොතශරිස්වරුන් සේ න්ධ කර ගයුමින් 2017.11.09 දන මෙනුවර මර  ල් මම ල් 

යශලශමේදී පවත්වන ලද. 

 

ර අනුව පසුගි  වර්ෂමන ලද අත්දැීමේ තුලින් ප්රධශන කශර් ශලමන ම  මපන්වීම ද උපම  ගී කර 

ගයුමින් කශර් ශල පරිසර  සුදුසු මලස යුර්මශක  කිරීම තුළින් මෙොඳ වැඩ පරිසර ක් කශර් ශල 

යුලධශරීන්ට ල ශ දී මපර වර්ෂ වලදී ම ෙැරුණු වැඩ මකොටස්, අඩුපශඩු සකස් කරමගන වඩශත් 

කශර් ක්ෂමව ෙශ ඵලදශයී මසේවශවක් මසේවශලශන්න්ට සැපයීමට 2018 වර්ෂමන දී ද සි  ක මදනශමේ 

සෙම  ගම න් කැපමවන  වට වැඩිදුරටත් දන්වනු කැමැත්මතමි. 

 

ඇමුණුම් අවක 01 

01. යුකුත් කර ඇති  දු අ දුේපත් සංඛ්යශව  -  1476 

02. අවසන් කර ඇති  දු ඔේපු   -     11 

0 . තක්මසේරු සඳෙශ  වශ ඇති ලිපි ගකන  -    165 

04. ක්මෂේත්ර පරීක්ෂක ගකන   -      65 

05. කශර් ශල පරීක්ෂක ගකන   - 59 

06. විෙශරශධිපති තෙවුරු කිරීේ ලිපි   - 02 

07. ගශරකරුවන් පත් කිරීමේ ලිපි   - 12 
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08.  ස්නශ ක යුළමේවරුන් පත්කිරීමේ ලිපි  - 02 

09. ගශණ්ඩ ගශර දීේ     - 05 

10. මුදල් යුදෙස් කල සංඛ්යශව    -  9 

11. ගස් කැපීේ      - 171 

12. රමදශන      - 04 

1 . පඬුරු මුදල් රශජකශරී අවස්ථශ   - 114 

14. විගශගමවමින් පවතින නඩු    - 06 

15. 2017 වර්ෂමන අවසන් වූ නඩු   - 02 

 

ඇමුණුම් අවක 02 

අනු 

අවකය 
සිද්ධසේානය ොර ගණන ේධෂය ුළළ මුද්ප එකුළෙ 

01 ශ්රී දළදශ මශළි ශව 58  1,599,150.00 
02 මෙනුවර විෂ්ණු මද්වශල  05 1,008,710.00 

0  අ අත් නුවර දැඩිමුණ්ඩ මද්වශල  04  ,666,295.00 

04 මෙනුවර කතරගම මද්වශල  12  ,054,155.00 

05 මෙනුවර පත්තියු මද්වශල  09 2,51 ,221.00 
06 මදොඩන්වල නශථ මද්වශල  06 642,605.00 

07 අේ ැක්ක කතරගම මද්වශල  02 2 5,974.00 
08 මෙනුවර නශථ මද්වශල  01 460,590.00 
09 රංගිරි දරු ක රජමෙශ විෙශර  02 2,929,915.00 

10 ගැටමේ රශමජ පවනශරශම  11 4,89 ,017.00 

11 මුති ංගක රජමෙශ විෙශර  01 490,000.00 

12 මත  ංගක සමන් මද්වශල  0  2,516,610.00 

1  මත  ංගක රජමෙශ විෙශර  02 658,626.00 

14 ලංකශතිලක විෂ්ණු මද්වශල  01 219,055.00 

15 ෙඟුරන්මකත විෂ්ණු මද්වශල  01  46,  7.00 

16 මැදමගොඩ පත්තියු මද්වශල  01 170,558.00 

 එකුළෙ 119 55,404,818.00 
2017 ේධෂය ුළළ සිද්ධස්ොනෙල පඬුරු මුද්ප ඉෙත් කිරීම සඳහා  

සහභ්ාගී වූ ොර ගණන සහ ේධෂය ුළල ලැබුණු ආදායම 

අනු 

අංක  
නඩු අංක  අධිකරක  අදශළ සිද්ධසථ්ශන  

01 DLM 000982/11 මෙනුවර දසශ අධිකරක  සුදුහුේමපොල රජමෙශ විෙශර  

02 20 81/L මෙනුවර දසශ අධිකරක  ද අක්මගොල්ල රජමෙශ විෙශර  

0  L 21455 මෙනුවර දසශ අධිකරක  ගංගශරශම රජමෙශ විෙශර  

04 DLM 1 06/12 මෙනුවර දසශ අධිකරක  ත්රී සිංෙල සීමශරශම  

05 DLM 00048/14 මෙනුවර දසශ අධිකරක  අලවතුමගොඩ සඳගිරි විෙශර  

06 X 212 ෙැටන් දසශ අධිකරක  ශ්රී මමත්තශරශම විෙශර  

 

අනු 

අවකය 
නඩු අවකය අධිකරණය අදාළ සිද්ධසේානය 

01 L/5 77 මශතමල් දසශ අධිකරක  පිදුරංගල රජමෙශ විෙශර  

02 L/177  මෙනුවර දසශ අධිකරක  අමුමන්මවල රජමෙශ විෙශර  
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2017 අෙස්  වූ නඩු 

ේධෂය 2013 2014 2015 2016 2017 

 දු ඉල් අේපත් සංඛ්යශව  50 650 880 1177 1476 

 දු ඔේපු සංඛ්යශව 248 216 275  69  11 

 

 

201  වර්ෂමන සිට 2017 වර්ෂ  දක්වශ  දු ඉල් අේපත් ෙශ  දු ඔේපු සංඛ්යශමේ ප්රගති  

  

 

 

 

 

 

 

ේධෂය 2015 2016 2017 

පඬුරු මුදල් ආදශ ම  8,808,964.00 52,297, 8 .00 55,404,818.00 
වර්ෂ  තුළ අ කතින් එකතු වූ 

 දු මුදල් ආදශ ම 
(වශර්ෂික) 

 ,67 ,680.00 11,861,280.00 12, 77,544.00 

 දු ගත් අක්කර ප්රමශක  - 122 1 8 

රශජකශරී ආඥශ පත් එවීම - 05 44 
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  2015 වර්ෂමන සිට 2017 වර්ෂ  දක්වශ පඬුරු මුදල් ආදශ ම සෙ වශර්ෂික  දු මුදල් ආදශ ම ප්රගති  
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