
1 
 

 

 

කාර්යසාධන වාර්තාව  

2016 

 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
 

 සමාජ සවිබලගැන්විේ හා සුබසාධන අමාතාංශය 



2 
 

පටුන    

             පිටුව 

 අන්තර්ගතය 02 

 ස්තුතිය 03 

 ෙැක්ම හා දමදහවර                 04 

  

01. අධක්  ජනරා්ගද  පිවවියය  5-9 

02. මානව සේපත් අංශදේ කාර්යසාධනය 10-18 

03. පුහුණු අංශදේ කාර්යසාධනය 19-24 

04.  විමර්ශන අංශදේ කාර්ය සාධනය 25-26 
 

05.  2016 - සංවර්ධන වාපිතිවල රගතිය                   27-29 

06. සමාජ සුභසාධන අංශදේ කාර්යසාධනය 30-35 

07. සමාජ ආරක් ණ අංශදේ කාර්යසාධනය 36-42 

08. සමාජ සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය 43-53 

09. රජාූලල සංවිධාන අංශදේ කාර්යසාධනය 54-59 

10. ජිවදනෝපාය සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය 60-74 

11. අදලවි සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය 75-85 

12. දතොරතුරු තාක් ණ අංශදේ කාර්යසාධනය 86-87 

13. මාධ අංශදේ කාර්යසාධනය 88-94 

14. රජාූලල බැංු  අංශදේ කාර්යසාධනය 95-127 

15. ගිණුේ වාර්තා 128 

  



3 
 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

ස්තුතිය 
 

 

2013 අංක1 දරණ දිවිනැගුම පනතින් පිහිටුවා ඇති දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ 

අභිලාෂයන් මුදුන් පමුණුවා ගනිමින්, රටටත්, රදේ දිළිඳු ජනතාවටත් කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක 

දසේවයක් ඉටුකිරීම සඳහා, 2016 වර්ෂදේදී ඇප කැපවී කටයුතු කල දිවිනැගුම සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුදේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට පළමුව කෘතඥතාවය පල කරමි.  

 

තවද, ඉහත පරිදි වන ජනතා දසේවයන් සැලසීදේදී, නිසි මගදපන්වීේ ලබාදදමින්, දමම 

දදපාර්තදේන්තුව දවත දැක්වූ කාරුණික සහදයෝගය දවනුදවන් මුදල් අමාතාංශයේ,දේ, මහා 

භාණ්ඩාගාරදේ හා සමාජ සවිබලගැන්වීේ හා සුභසාධන අමාතංශයේ,දේ දල්කේතුමන්ලා ඇතු  

අදාල සියලු නිලධාරීන්ටත්, සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය දවනුදවන් සත්ූතිය පිරිනමමි. එදමන්ම, 

දදපාර්තදේන්තුදේ සංවර්ධන කටයුතු, සහනාධාර සහ සමාජ සුභසාධන දසේවා නිසිපරිදි 

පවත්වාදගන යාමට දිවයිදන් සියලුම දිසත්්රික් දල්කේවරුන්/ දිස්ත්රික් අතිදර්ක අධක්ෂ 

ජනරාල්වරුන්, ප්රාදීය ය දල්කේවරුන් දැක්වූ කාරුණික සහදයෝගය හා රාජකාරී කැපවීේ 

කෟතදේදීව සිහිපත් කරමි.  

 

අවසාන වශයේ,දයන්,  2016 වසදර් අප දදපාර්තදේන්තුදේ රාජකාරී කටයුතු පවත්වාදගන යාදේදී, 

නන් අයුරින් සහදයෝගය දැක්වූ සියලුම අදාල රාජ යයතනවලටත්, අදනුතත් අදාල යයතන හා 

පුීගලයන්ටත් ස්තූතිය පුදකරමි.  

 

 

නී්ග බණ්යාර හපුහින්න 

අධක්  ජනරා්ග 
දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

 

 



4 
 

අපද  ෙැක්ම 
 

 

 “ දිළිඳුබව තුරන් කරමින්, ජීවදනෝපාය ආර්ථික කටයුතු තුලින්  සවිබල    

    ගැන්වූ රජාවක් ”  

 

 

 

අපද  දමදහවර 
 

 

“රජාව සවිබල ගැන්ීම, මානව රා ධනය සංවර්ධනය රීම ම හා 

ජීවදනෝපාය කටයුතු රවර්ධනය රීම ම සහ ග්රාමීය යටිතල පහසුකේ 

සංවර්ධනය මගින් ජාතික සංවර්ධනය දේගවත් රීම මට ොයක ීම හා 

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරමින්, දිළිඳුබව තුරන් කළ හා සමාජ 

සාධාරණත්වය සහතික දකදරන සමිද්ධිමත් ජාතියක් දගොයනැඟීමට 

රබලව ොයකීම” 

 

 

 

 

 

 



5 
 

01. අධක්  ජනරා්ගද  පිවවියය 

 

1995 අංක 30 දරණ පනත මඟින් පිහිටුවා තිබූ ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය, 1996 අංක 18 දරණ පනත මඟින් 

පිහිටුවා තිබූ ශ්රී ලංකා දක්ණණ සංවර්ධන අ අකාරිය සහ 2005 අංක 26 දරණ පනත මඟින් පිහිටුවා තිබූ ශ්රී ලංකා 

උඩරට සංවර්ධන අ අකාරිය යන අ අකාරී තුන සහ උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන දදපාර්තදේන්තුව සහ සමෘී අ 

දකොමසාරිස් ජනරාල් දදපාර්තදේන්තුව යන දදපාර්තදේන්තු දදක ද ඇතුලුව, රාජ යයතන 05ක් කකාබීධ 

කරමින්, 2013 අංක 01 දරණ දිවිනැගුම පනතට අනුව, දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව පිහිටුවන ලදි. 

දිවිනැගුම පනදත් වි අවිධාන අනුව, ගරු යර්ථික සංවර්ධන අමාතතුමා විසින් 201  ජනවාරි 03 දිනැති අංක 

18 3/ 7 දරණ ගැසේ නිදේදනය පළ කිරීදමන් පසු, දමම දදපාර්තදේන්තුව නිල වශයේ,දයන් සථ්ාපිත කරන ලදි. 

අනතුරුව, ඉහත යයතන 05 හි දසේවය කරන ලද 26,000 කට අ අක දසේවකයින් නව දදපාර්තදේන්තුවට 

අන්තර්ග්රහණය කරන ලදි. දමම දදපාර්තදේන්තුදේ ක්රියාකාරිත්වය දිවයිදන් දිස්ත්රික් 25 තුළ, ප්රාදීය ය දල්කේ 

දකොේඨාශයේ, 332 ක් තුළ සහ ග්රාම නිලධාරී වසේ 1 ,022 ක් යවරණය වන පරිදි පැතිර පවතී. ක අනුව, 

දදපාර්තදේන්තුදේ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම සඳහා දිස්ත්රික් අතිදර්ක අධක්ෂ ජනරාල්වරුන් වශයේ,දයන් දිස්්රීක් 

දල්කේවරුන්ද, දිස්ත්රික් දිවිනැගුම අධක්ෂවරුන්ද, ප්රාදීය ය දල්කේවරුන්ද සෘජුව දායක දේ. 

 
 

දිවයිදන් යර්ථික සංවර්ධන ක්රියාවය ය ප්රවර්ධනය කිරීදේ අරමුණ ළාා කර ගැීමම සඳහා, දිළිඳු බව තුරන් කිරීදේ 

සහ සමාජ සාධාරණත්වය සහතික කිරීදේ ජාතික ප්රතිපත්තිය බලාත්මක කරමින් පුීගලයා, පුලල, කණ්ඩායේ 

සහ ප්රජාවදක්න්්ර කරගත් ීවවදනෝපාය සංවර්ධන ක්රියාකාරකේ වැ ද දියුණු කිරීම දමම දදපාර්තදේන්තුදේ එක් 

ප්රධාන අරමුණකි. දේ සඳහා, දිවයින පුරා දිවි නැගුම ප්රජාූලල සංවිධාන ස්ථාපිත දකොට, ජාතික, දිස්ත්රික්ක හා 

ප්රදීියය මේටදේ සේබන්ීකකරණ ජාලයන් දගොඩනැීමම, ක්ුද්ර ූලල බැංුත පීධතිය ප්රවර්ධනය කිරීම මගින් 

ඉලක්ක ගත ප්රජාවට ක්ුද්ර මුල ණය පහසුකේ සැපයිම හා ජාතික සංවර්ධන ක්රියාවය යට ජනතාව කකරාිය කිරීම 

දිවි නැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ තවත් ූලය ක අරමුණකි. දේ සඳහා, 2013 අංක 01 දරණ දිවි නැගුම 

පනදත් වි අ විධාන අනුව,  දදපාර්තදේන්තුව පහත පරිදි වන ප්රධාන ධාරා තුනක් යටදත් ක්රියාත්මක දේ.   

 

(I) නිල වුහය සහිත දදපාර්තදේන්තු ධාරාව  

(II) ප්රජා ූලල බැංුත පීධති ධාරාව 

(III) ප්රජා ූලල සංවිධාන ධාරාව 
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(I)  නිල වුහය සහිත දෙපාර්තදේන්තු ධාරාව 

 

දදපාර්තදේන්තුදේ නිල වුහදේ සංයුතිය පහත පරිදි වන නිල තන්රයකින් සමන්විත දේ. අධක්ෂ ජනරාල්දේ 

නිල නායකත්වය යටදත් ප්රධාන අංශයේ, 1  ක  ප්රධානින් මගින් ක්රියාත්මක එනේ අතිදර්ක අධක්ෂ ජනරාල්, මානව 

සේපත් හා පාලන, සමාජ යරක්ෂණ හා සුබ සාධන හා සමාජ සංවර්ධන, ප්රජාමුල සංවිධාන, අදලවි, සැලසුේ හා 

දමදහයුේ, පුහුණු හා පර්දේෂණ, ජිවදනෝපාය සංවර්ධන හා ප්රජා මුල බැංුත යන අංශයේ, භාර අධක්ෂ වරුන්, 

ප්රධාන ගණකා අකාරි, ප්රධාන අභන්තර විගණක, දතොරතුරු තාක්ෂණ හා මාධ යන අංශයේ, භාර ප්රධානින් ප්රධාන 

කාර්යාලදේ හා දිස්ත්රික් 25 අවරණය වන දලසින් තම අංශයේ, වල රාජකාරි කටයුතු ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. දිස්ත්රික් 

මේටමින්, දිස්ත්රික් අතිදර්ක අධක්ෂ ජනරාල්වරුන්/ දිස්ත්රික්  දල්කේවරුන්දේ දමදහයවීම යටදත් ඇති දිසත්්රික් 

දිවිනැගුම අධක්ෂවරුන් සහ එම කාර්ය මණ්ඩලය මගින් දිස්ත්රික්, ප්රාදීියය දල්කේ දකොේඨාශයේ, හා ග්රාම නිලධාරි 

වසේ මේටමින් දිවිනැගුම පනදත් අරමුණු ළාා කර ගැීමමට අදාල රාජකාරී ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. ප්රජා ූලල 

බැංුත කටයුතු, ප්රජා ූලල සංවිධාන දගොඩනැීමම සහ සංවර්ධන වාපෘති ගේ මේටමින් ක්රියාත්මක කිරීම ප්රාදීය ය 

දල්කේවරුන්දේ මුය කත්වදයන්, දිවිනැගුම කළමනාකරුවන් සහ දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතු  

අදනුතත් සියලු කාර්යාල හා දක්ෂ්ර නිලධාරීන් විසින් ඉටු කරනු ලබයි. 

 

(II)  රජාූලල බැංු  පද්ධති ධාරාව 

 

දමම අංශයේ,දේ කාර්යභාරය වන්දන්, ප්රධාන කාර්යාලදේ බැංුත ූලල අධක්ෂ යටදත් පාලනය වන කාර්ය 

මණ්ඩලය මගින් සහ දිවයින පුරා ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ, 332 කට අදාල ූලලස්ථාන කාර්යාල හා ප්රජාූලල 

බැංුත සමිති සහ ග්රාම නිලධාරි වසේ මේටමින් ක්රියාත්මක වන බැංුත 107  කට අදාල සියලු කාර්ය මණ්ඩලය 

මගින් දමම බැංුත පීධතිය ක්රියාත්මක කිරීමයි. එම පීධතිය මගින්, සමෘී අ සහනාධාර දබදාදීම, ප්රතිලාීනන්දේ 

අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීදේ තැන්පතු පවත්වාදගන යාම, ප්රතිලාීනන්ට හා අු  යදායේලාීනන්ට ක්ුද්රූලල ණය නිුතත් 

කිරීම,ඉතිරි අරමුදල් වැ ද ප්රතිලාභ ලැදබන ූලලා්රවල යදයෝජනය කිරීම සහ දවනත් සමාජ සුභසාධන කටයුතු 

ක්රියාත්මක කිරීමද කරනු ලබයි. 

 

2016 වර්ෂය තුළදී, ජිවදනෝපාය කටයුතු සදහා ණය පහසුකේ අතවශයේ, ග්රාමීය ය ජනතාවට විවිධ රම මඟින් ලබාදි 

තිබු මු  ණය වටිනාකම රු.මි. 26,239.6 කි. ඊට අදාල ණය සංඛ්ාව 684,798 කි. 1999 සිට 2016 වර්ෂය අවසාන 

වන විට ප්රතිලාීනන්ට ලබා දී තිබූ මු  ණයවල සමු්චිතත  වටිනාකම රු.මි. 180,229.25 කි. ඊට අදාල සමු්චිතත ණය 

සංඛ්ාව 7,536,257 කි. තවද, දමම අංශයේ,දේ සියලු කටයුතු නව දතොරතුරු තාක්ෂණ රමදේද සස්දසේ ක්රියාවය  

ගතදකොට, ජනතාවට වඩා කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක දසේවාවක් ලබාදිමට අදේක්ණතය. දමම අංශයේ,යට අදාල 

කාර්යසාධනය සේබන්ධ දතොරතුරු අංක 14 පරි්චදේදය යටදත් දක්වා ඇත. 
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 රජාූලල සංවිධාන ධාරාව 

 

දිවි නැගුම පනදත් අංක 09 සිට 1  දක්වා වන වගන්ති අනුව,  ප්රජා ූලල සංවිධාන පිහිටුවීම පිළිබඳ ූලය ක 

වි අවිධාන සඳහන් කර ඇත.පනදත් අදාල වගන්ති අනුව, වවස්ථානුූලලව, නිල වශයේ,දයන් ප්රජා ූලල සංවිධාන  

පිහිටුවීමට නියමිත වී ඇති අතර, දේ වන විට ඊට අදාල වවස්ථාව දකටුේපත් දකොට, ීමතීපති 

දදපාර්තදේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්රජා ූලල සංවිධාන පිහිටුවා, ශයේ,ක්තිමත් දකොට, ප්රජාව බලගන්වා, සුලන් 

යර්ථික, සාමාජයීය හා අධාත්මික වශයේ,දයන් සංවර්ධනය කරමින්, ප්රජා ූලල බැංුත හා ීවවදනෝපාය වැඩසටහන් 

සඳහා දයොමු කිරීදේ අරමුණින්, 2016 වර්ෂය වන විට ප්රජා ූලල සංවිධාන 3 ,629 ක් පිහිටුවන ලදි. පනදත් සඳහන් 

අරමුණු ළාාකර ගැීමම සඳහා, 2016 වසර තුලදී පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීදේ වැඩසටහන් 03 ක්, (එනේ, සිංහල 

මාධ 02 ක් හා දදමළ මාධ 01 ක්  පවත්වා, දතෝරාගත් කළමණාකරුවන් 14  දදදනුතට,  ප්රජාූලල සංවිධාන 

ශයේ,ක්තිමත් කිරීමට හා ප්රවර්ධනය කිරීමට අදාල විෂය දැනුම ලබාදදන ලදී. එදමන්ම, ප්රජාමුල සංවිධාන 

නනතිකව සථාපිත දකොට කවාදේ සමාජික ප්රජාව සවිබල ගැන්වීදේ කටයුතු එළදනන වසරවලදී ද සිදුකිරීමට 

නියමිතය. දමම අංශයේ,යට අදාල 2016 වසදර් කාර්යසාධනය සේබන්ධ සවිස්තරාත්මක දතොරතුරු අංක 09 

පරි්චදේදය යටදත් දක්වා ඇත. 

 

එදමන්ම, 2016 වසරට අදාලව දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව විසින් ලාා කර ගත් කාර්යසාධනය පිළිබඳ 

සාරංශයේ, විස්තරයක් පහත දක්වා ඇත. 

 

ජිවදනෝපාය සංවර්ධනය මුලික දකොටගත් සංවර්ධන වාපිති  

 

2016 ීවවදනෝපාය සංවර්ධන වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, මහා භාණ්ඩාගාරදයන් සෘජුව රු.මි. 1,200 ක  

ප්රතිපාදන දමම දදපාර්තදේන්තුවට ලැබුණි. ීවවදනෝපාය සංවර්ධන අංශයේ,දේ ක්රියාත්මක වාපෘති අතර, කෘණකර්ම 

සංවර්ධන වාපෘති, සත්ත්ව පාලන වාපෘති, ීකවර සංවර්ධන වාපෘති, ස්වයං කිකියා කර්මාන්ත සංවර්ධන වැනි 

වාපෘති ක්රියාත්මක කිරිම තුළින් දිවිනැගුම (සමෘීීක  ප්රතිලාභි පුලල්වල හා අු  අදායේලාභි පුලල්වල අදායේ 

මේටම ඉහල නැංවීමත්, එම පුලල්වල දසෞඛ් හා දපෝෂණ මේටම උසස් කිරිමත්, කිකියා දවළඳදපොලට උිතත 

්රමිකයින් සැපයීම සඳහා වෘත්තිය පුහුණුව ලබාදීමත් දමම අංශයේ,දේ ප්රධාන  කාර්යයන් දේ.  

 

2016 වර්ෂයතුළ, දමම දදපාර්තදේන්තුදේ සියලු සංවර්ධන අංශයේ, මගින්, රු.මි. 1,1 1.07 ක්වැය කරමින්,ඉලක්ක 

කළ මු   වාපෘති  1,605කින්, වාපෘති  38,6   නිම කරන ලදි. ක අනුව, 2016  වර්ෂය තුළදී ළාාකර ගත් ූලල 

ප්රගතිය 95% ක් වන අතර, දභෞතික ප්රගතිය 93% කි.  
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දමම අංශයේ, යටදත්, ඉහත දැක්ුල උප අංශයේ, සහ දිසත්්රික්  වශයේ,දයන් ක්රියාත්මක කරන ලද වාපෘති,ක සදහා වැය කල 

මුදල්, වාපෘති හා ප්රතිලාීනන් පිළිබද වැ දදුර දතොරතුරු අංක 08 සිට 13 දක්වා වන පරි්චදේද  යටදත් දැක්දේ. 

 

අදනු ත් අංශවල කාර්යසාධනය 

 

2016 වර්ෂය තුළදි අදනුතත් දසේවා  හා සංවර්ධන අංශයේ,වල කාර්යසාධනය පිය බඳ දත්ත හා දතොරතුරු පහත පරිදි 

දමම වාර්තාව තුළ ඇතුලත් කර ඇත. එනේ,සහායක දසේවා වශයේ,දයන් 2016 වසර තුළදි පාලන, පුහුණු හා 

විමර්ශයේ,ණ අංශයේ, ළාා කරගත් කාර්යසාධනය පිළිදවය න් අංක 02, 03 හා 0  පරි්චදේද යටදත්ද,සමාජ සුභසාධන 

හා සමාජ යරක්ෂණ අංශයේ,යට අදාලව ළාාකර ගත් කාර්යසාධනය පිළිබද සවිස්තරාත්මක දතොරතුරු 

පිළිදවය න්අංක 06 හා 07 පරි්චදේද යටදත්ද, සමාජ සංවර්ධන අංශයේ,දේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ දතොරතුරු අංක 08 

පරි්චදේදය යටදත්ද, අදලවි අංශයේ,දේ කාර්යසාධනය අංක 11 පරි්චදේදයයටදත්ද දක්වා ඇත. ඊට අමතරව, 

දතොරතුරු හා තාක්ෂණ අංශයේ,දේ කාර්යසාධනය අංක 12 පරි්චදේදය යටදත්ද, මාධ අංශයේ,දේ කාර්යසාධනය අංක 

13 පරි්චදේදය යටදත්ද, ගිණුේ වාර්තා සේබන්ධ විස්තර අංක 15 පරි්චදේදය යටදත්ද දක්වා ඇත. 

 

දමම දදපාර්තදේන්තුදේ ප්රධානම වැඩසටහනක් වන දිවිනැගුම (සමෘී අ  සහනාධාර වැඩසටහදන් 2016 

වර්ෂයට අදාළ සාරාංශයේ, ගත ප්රගතිය පහත පරිදි දේ. එනේ, සහනාධාරලාීන 1, 07,235 දදදනුතට ලබාදුන් මු  

සහනාධාර වටිනාකම රු.මි.  0,740 ක් වන අතර, එම මුදල වැය කරනු ලැබුදේ, දමම වසදර් සහනාධාර 

දවනුදවන් දදපාර්තදේන්තුවට දවන්කරනු ලැබු රු.මි  3,950 ක මු  ප්රතිපාදන මුදය නි. 

 

මීය ට අමතරව, සමාජ යරක්ෂණ වැඩසටහන යටදත් 2016 වර්ෂය තුලදී, සමාජ යරක්ෂණ අරමුදය න් රු.මි. 

987.59 ක් වැය දකොට, ප්රතිලාීනන් 223,396 දදදනුතට සුලන්දේ  නදනික ජිවිතදේ  උපදත් සිට මරණය දක්වා 

ුල වැදගත් සිදුවීේවලට  අදාළව සහන ලබාදීමට හැකිවිය. 

 

ඉහතින් දැක්වූ සංවර්ධන වපෘති ප්රතිපාදනවලට අමතරව, 2016 වසදර් කාර්යමණ්ඩල පුහුණු හා ධාරිතා 

සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරදයන් රු.මි. 8 ක් ලැබුණු අතර, එම රු.මි. 8 වැය දකොට, කාර්යමණ්ඩල 

සාමාජිකයින් 7,056 දදදනුතට පුහුණු අවස්ථා / ප්රතිලාභ ලබා දදන ලදී. ක අනුව, ඊට අදාලව ලාා කරගත් ූලල 

ේ රගතිය 100% කි. දමම අංශයේ,ය මඟින් වාපෘති 50ක් ක්රියාත්මක කිරීමට ඉලක්ක කරදගන තිබු අතර, නිම කල 

වාපෘති ගණන 92කි.  
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මීය ට අමතරව, 2016 වර්ෂදේදි, මුය න් සඳහන් කල රාජ යයතන 05 න් දදපාර්තදේන්තුවට අන්තර්ග්රහණය 

කරන ලද නිලධාරීන් දවනුදවන් වි්රාම වැටුේ ක්රියාවය ය හා අග්රහාර රක්ෂණ පහසුකම ක්රියාත්මක කිරිම 

දවනුදවන් අදාල ය පිදගොනු සකස් කිරිදේ කටයුතුද, දදපාර්තදේන්තුව සඳහා බඳවා ගැනිදේ පටිපාටිය හා 

යයතනික පාරිපාලන වුහය සකස් කිරිදේ කටයුතු, වි්රාම වැටුේ දදපාර්තදේන්තුව, රාජ දසේවා දකොමිසේ 

සභාව හා කළමනාකරණ දසේවා දදපාර්තදේන්තුව වැනි යයතන සමා සේබන්ීකකරණදයන් අඛ්ණ්ඩව 

ඉටුකරනලදී. 

 

ඉහත දැක්ුල පසුබිම තුළ, දදපාර්තදේන්තුව සංවිධානමය හා පරිපාලනමය වශයේ,දයන් ස්ථාවර කිරීමට අදාලව විවිධ 

ප්රාදයෝගික  අපහසුතා සහ ගැටලුවලට මුහුණ දදමින්,රු.මි. 1,1 1.07 ක් ප්රතිලාීනන්දේ හා අු  යදායේලාීනන්දේ 

ීවවන මේටම උසස්කරලීමට වැයදකොට, සංවර්ධන වාපෘති 38,6   දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කිරීමට හැකිවීම, හා 

විවිධ රම මඟින් ප්රතිලාීනන් 684,798 ට, රු.මි. 26,239.60 ක ණය ලබාදීමට හැකිවීම දදපාර්තදේන්තුව 

ළාාකරගත් ජයග්රහණයකි. ක සස්දසේ දිවිනැගුම පනදත් 0  වගන්තිදේ සඳහන් පරමාර්ථ යේතාක් දුරකට 

ළාාකර ගැීමමට හැකි ුල බවද සඳහන් කරමි. එදමන්ම, අප රදේ දිවිනැගුම (සමෘී අ  සහනාධාරලාභි හා අු  

යදායේලාභි ජනතාව සවිබල ගන්වමින්, සුලන්දේ ීවවදනෝපාය හා යර්ථික සංවර්ධන කටයුතු දේගවත් කරමින්, 

සුලන් දිළිදු බවින් මුදවාලීමටත්, සුලන් රදේ ප්රධාන යර්ථික ධාරාදේ ස්රීය හා ස්ථාවර දකොටස්කරුවන් බවට 

පත්කරලීදේත්, උදාර අරමුණ ළාාකර ගැීමම සඳහා දමම දදපාර්තදේන්තුව 2016 වසදර් ක්රියාත්මක වන ලදී. 

එම අරමුණු යථාර්තවාදීව, මු මනින්ම ළාා කර ගැීමමට දමම දදපාර්තදේන්තුව ඉදිරියටත් දැ ද කැපවිමකින් 

ක්රියාකරන බව සතුටින් සඳහන් කරමි. ඉදිරි වර්ෂවලදි එම අරමුණු ළාාකරගැීමම සඳහා අභිදප්රේරණය ුල සහ 

කැපුල මානව සේපතක් නිර්මාණය කරලීදේ අරමුණ ද ඇතිව ඉදිරි සැලසුේ සකස් දකොට ක්රියාත්මක කරන බවද 

සඳහන් කරනු කැමැත්දතමි.  

 

 

 

නී්ග බණ්යාර හපුහින්න 

අධක්  ජනරා්ග  
දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 
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02 මානව සේපත් අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.  රධාන අරමුණු 

 
දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව ස්ථාපිත කිරීදේ සිට අමාතාංශයේ,ය සමා පැවැත්දවන විදශයේ,ේෂ සාක්චහා හා 

සේබන්ීකකරණ වැඩ පිළිදවළ පහතින් දැක්දේ. 

 

 බඳවා ගැීමේ හා උසස්වීේ පටිපාටිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

 කාර්ය මණ්ඩලදේ යහපැවැත්ම, විනය පවත්වාදගන යාම, නදනික රාජකාරී කටයුතු සඳහා අවශයේ, 

පහසුකේ සැලසීම. 

 යයතනදේ යහපැවැත්ම තහුලරු කිරීම. 

 කාර්යාල පිරි සැකැස්ම සකස් කිරීම හා කාර්යාල සංවිධාන සටහන සකස් කිරීම. 

 

2.1.2. දෙනික රාජකාරි 

 

 නදනික තැපෑල පිළිබඳ කටයුතු කිරීම. 

 අංශයේ,වල හා අංශයේ, ගත සේබන්ීකකරණය පවත්වාදගන යාම. 

 මහජන ඉල්ලීේ සඳහා ප්රතිාාර දැක්වීම. 

 දසේවක මණ්ඩල ඉල්ලීේ පිළිබඳ කටයුතු කිරීම. 

 කාර්ය මණ්ඩල දපෞීගය ක ය පි දගොනු නඩත්තුව, පවත්වාදගන යාම, යාවත්කාලීන කිරීම.  

 ප්රවාහන කකකය කළමනාකරණය කිරීම. 

 දසේවක වැටුේ, දීමනා හා ගමන් වියදේ හා සියලූම දගවීේ සේබන්ධ බිල්පත් දගවීේ කිරීමට අදාල 

කටයුතු.  

 නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීම සේබන්ධ සංඛ්ා දල්ඛ්ණ වාර්තා නඩත්තු කිරීම.  

 අන්තර් දිස්ත්රික් ස්ථාන මාරු රාජකාරි කටයුතු. 

 නිලධාරින් හා සේබන්ධ විනය පරිපාලන රජකාරි කටයුතු 

 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ මානව සේපත් අංශය - ආයතනික, පුහුණු හා විමර්ශනවලට 

අොල කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. පරිපාලනදේ දී මුහුණ දෙනු ලබන එදිදනො කටයුතු සහ රතිපත්තිමය 

තීරණ ක්රියාත්මක රීම මෙ දමම අංශය යටදත් ුටු දකදරන රධාන රාජකාරි දේ.  
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2.1.3.   විදශේ  පැවරුේ 

 
 පාලන අංශයේ,යට අදාල පාර්ය දේන්තු ප්රශයේ,්නවලට අදාල පිළිතුරු ලබාදීම හා අමාතාංශයේ,ය අතර 

සේබන්ීකකරණය. 

 මහජන දපත්සේ කාරක සභා රාජකාරි කටයුතු.  

 පාලන අංශයේ,යට අදාල විගණන විමසුම සඳහා පිළිතුරු සැකසීම හා සේබන්ීකකරණය. 

 පාර්ය දේන්තු උපදීශයේ,ක කාරක සභා කිස්වීදේවය න් පැන නඟින කරුණු පිළිබඳව කටයුතු කිරීම හා ක 

පිළිබඳව අංශයේ, ප්රධාීමන් දැනුවත් කිරීම. 

 කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාග සහ අනිුතත් උසස්වීේ විභාග පැවැත්වීම / සන්නිදේදන කාර්ය සපුරාලීම. 

 පවතින පුරේපාු  පිළිබඳ සලකා බලා නව නිලධාරින් බඳවා ගැීමම. 

 

2.1.4.    කාර්ය මණ්යලය 

 

ක්දෂේර රාජකාරි කටයුතුවල නියුතු දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතු  දිවිනැගුම සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුදේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 2 ,011 කි.  
 

 
 

වගුව 01-01 -  දයෝජිත කාර්ය මණ්යලය හා පුරප්පාඩු (සාරාංශය) 

 

තනතුර අනුමත සංඛ්ාව ෙැනට සිටින  

සංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්ාව 

පාලන හා සංවර්ධන අංශදේ කාර්ය මණ්යලය 

අධක්ෂ ජනරාල් 1 1 0 

අතිදර්ක අධක්ෂ ජනරාල් 7 1 6 

අධක්ෂ 19 12 11 

දිස්ත්රික් දිවි නැගුම අධක්ෂ  25 25 0 

නිදයෝජ අධක්ෂ / සහකාර 
අධක්ෂ 

21 20 1 

දිස්ත්රික් දිවි නැගුම නිදයෝජ අධක්ෂ 50 1  36 

දකොේඨාශයේ, දිවි නැගුම සහකාර 
අධක්ෂ  

160 0 160 

ප්රදීය ය දිවි නැගුම සහකාර අධක්ෂ 332 0 332 

පරිපාලන නිලධාරි 7 2 5 

දජෂ්ඨ දිවි නැගුම කළමනාකරු 205 0 205 

දිවි නැගුම කළමනාකරු 2557 2399 158 

දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරි 27 37 20707 6730 

කළමනාකාර සහකාර  77 371 106 

අනු එකතුව 31298 23552 7746 



12 
 

තනතුර අනුමත සංඛ්ාව ෙැනට සිටින 

සංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්ාව 

ූලල අංශදේ කාර්ය මණ්යලය 

ප්රධාන ගණකා අකාරී 7 1 6 

ප්රධාන අභන්තර විගණක 1 1 0 

ගණකා අකාරී 27 19 8 

අභන්තර විගණක 8     

ූලල සහකාර 7 1 6 

දජෂ්ඨ අභන්තර විගණන නිලධාරි 25 0 25 

අභන්තර විගණන නිලධාරි 78 77 1 

අභන්තර විගණන සහකාර  128 120 8 

අනු එකතුව 281 223 58 

තාක් ණ අංශදේ කාර්ය මණ්යලය 

ඉංජිදන්රු 6 0 6 

පීධති විශයේ,්දල්ෂක 1 1 0 

භාෂා පරිවර්තක 7 3   

ීමතී නිලධාරි 1 1 0 

පුහුණු හා පර්දේෂණ නිලධාරි 35 10 25 

මාධ නිලධාරි 2 2 0 

තාක්ෂණ නිලධාරි 6 6 0 

දතොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර 365 0 365 

අනු එකතුව 423 23 400 

අදනු ත් කාර්ය මණ්යලය 

රියදුරු 297 133 16  

කාර්යාල කාර්ය සහායක   1 67 37  

අරක්කැමි 8 1 7 

කේකරු 16 12   

අනු එකතුව 762 213 549 

මුළු එකතුව 32,764 24,011 8,753 

 

                                                      ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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සමාජ සවිබලගැන්විේ හා සුබසාධන අමාතාංශයේ,දේ  ගරු අමාත            - එස්.බී. දිසානායක මහතා 

සමාජ සවිබලගැන්විේ හා සුබසාධන අමාතාංශයේ,දේ  ගරු නිදයෝජ අමාත    - රංජන් රාමනායක මහතා 

සමාජ සවිබලගැන්විේ හා සුබසාධන අමාතාංශයේ,දේ  දල්කේ                          - මහින්ද දසදන්විරත්න මහතා 

 

ජාතික සභා සමාජික නාම ද්ගඛ්ණය 

 

නිලධාරියාද  නම 

1.  ීමල් බණ්ඩාර හපුහින්න  මහතා                -සභාපති 

2.  

   

යාාර්ය යර්.එේ.දක්. රත්නායක මහතා  - ගරු ඇමතිතුමාදේ උපදීශයේ,ක 

3.  එේ.දක්. බන්දුල හරිස්ාන්්ර මහතා          - අතිදර්ක දල්කේ (ග්රාම සංවර්ධන  

4.  යාාර්ය පී.ක. කිරිවන්දදණිය මහතා        - සභාපති (සණස  

5.  යාාර්ය එේ බාලසුරිය මහතා                  - අධක්ෂ (නවද යයතනය  

6.  යාාර්ය ඩී.එේ. අජිත් දිසානායක මහතා   - (කැලණිය විශයේ,්ව විදාලය  

7.  අභිත් කාවින්ද දංගල්ල මහතා                  - ගරු ඇමතිතුමාදේ උපදීශයේ,ක 

8.  බී.ක.ටී. දරොද්රිදගෝ මහතා                         - අධක්ෂ (මුදල් අමාතාංශයේ,ය  

9.  දක්.දක්. ාන්්රතිලක මහතා                    - අධක්ෂ (ක්ුද්ර මුල  

10.  ක.ීව. දවල්ලේපිය  මහතා                        - අධක්ෂ (සමාජ සවිබල ගැන්විේ හා ග්රාම සංවර්ධන  

11.  පී.යර්.ඩී.එ්ච. අනුරවංශයේ, මහතා                - නි. අධක්ෂ (ප්රජා මුල සංවර්ධන  

12.  අයි. ද.එන්. සංජිවනි මිය                         - දල්කේ 

 

 

 

 

 

 

 

අමාතතුමා  නිදයෝජ අමාතතුමා  ද්ගකේතුමා සහ පාලක මණ්යල සමාජිකයින් 
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බැංු  කළමනාකරණ මණ්යලදේ සමාජික නාම ද්ගඛ්ණය 

 

නිලධාරියාද  නම 

1. ීමල් හපුහින්න මහතා                           - අධක්ෂ ජනරාල් (සභාපති  

2. දක්.දක්. ාන්්රතිලක මහතා                 - අධක්ෂ (ක්ුද්ර මුල  (සාමාජික  

3. ටී.වී.වීරදසේන මයා                               - අධක්ෂ (සාමාජික  

 . එ්ච.ඩී.අජිත් මයා                                  - නිදයෝජ අධක්ෂ (සාමාජික  

5.  යාාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මයා - (පත්කල සාමාජික  

6

. 

 යාාර්ය පී.ක. කිරිවන්දදනිය මයා        - (පත්කල සාමාජික  

7.  යාාර්ය යර්.එේ.දක්. රත්නායක මයා  - (පත්කල සාමාජික  

8.  එේ.රාමූලර්ති මයා                               - අධක්ෂ (සැලසුේ  (සාමාජික  

 

 

 

 

සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලලේ භාරකාර මණ්ඩලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සමාජ ආරක් ණ අරමුේග භාරකාර මණ්යලදේ සමාජික නාම ද්ගඛ්ණය 

 

නිලධාරියාද  නම 

1. ීමල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා                - අධක්ෂ ජනරාල් 

2. යූ. අනුර ශයේ,ාන්ත වීරරත්න මහතා              - අධක්ෂ (සමාජ යරක්ෂණ  

3. යූ.ීව. රත්නසිරි මහතා                              - අතිදර්ක දල්කේ (ප්රති. හා යර්ථික කටයුතු අමා.  

 . එ්ච.ක.එන්. සමන්ුතමාර මහතා                - අධක්ෂ (මුදල් අමාතාංශයේ,ය  

5. එස්.ඩී.  උඩවත්ත මහතා                          -අතිදර්ක දල්කේ(පාලන  

6. එේ.දක්.බන්දුල හරිස්ාන්්ර මහතා           -අතිදර්ක දල්කේ(සංවර්ධන  

 

7. යාාර්ය යර්.එේ.දක්. රත්නායක මහතා - ගරු ඇමතිතුමාදේ උපදීශයේ,ක 

8. ඩී.ීව.එේ.පී.විදේසිරි මහතා                      - සමාජික 

9. මහාාාර්ය අතුල දසේනාරත්න මහතා        - සමාජික 

10. පී.ීව. ජයසිංහ මහතා                               - සමාජික 

11. ීමතී ්ඥ නය න් මදහේෂ් දපදර්රා මහතා      - සමාජික 
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1. අධක්  ජනරා්ග  

1. ාන්්රා විරමසිංහ මහත්මිය   -  (2015.12.0  සිට 2016.10.07 දක්වා  

2. ීමල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා  -  (2016.10.11 සිට දේ දක්වා  

 

2. අතිදර්ක අධක්  ජනරා්ග 

 යර්.එ්ච.ඩබ්.ක. ුතමාරසිරි මහතා   - (2016.08.31 දක්වා  

 

3. රධාන ගණකාධිකාරි 

 

එස්.එේ.එස්.ීව. රත්නායක මහතා 

 

4. අධක්  තනතුරු  

 

1. සී.ඩී. ක යර්චිත  මහතා  -  අධක්ෂ (මානව සේපත්  

2. එස්.එේ.යර්.එස්. බණ්ඩාර මහතා -  අධක්ෂ (ීවවදනෝපාය  201 .07.27 – 2016.10.17 දක්වා 

3. ක.ීව. දවල්ලේපිය  මහතා  -  අධක්ෂ (සමාජ සවිබලගැන්වීේ හා ග්රාම සංවර්ධන  

                                                         (2016.10.11 සිට දේ දක්වා  

4. ඩී.ක. සුනන්දා පියසීය  මිය  -  අධක්ෂ (ක්ුද්ර ූලල  2015.01.28 – 2016.10.17 දක්වා 

5. දක්.දක්.එල්. ාන්්රතිලක මහතා -  අධක්ෂ (ක්ුද්ර මුල  2016.11.01 - සිට 

6. අනුර එස්. වීරරත්න මහතා  -  අධක්ෂ (ප්රජා ූලල සංවිධාන   

- අධක්ෂ (සමාජ යරක්ෂණ හා සුභසාධන   2016.11.01 - සිට 

7. දේ.දක්. පීමසිරි මහතා  -  අධක්ෂ (සැලසුේ හා දමදහයුේ  

8. කාන්ති දිසානායක මිය  -  අධක්ෂ (පුහුණු හා පර්දේෂණ  

9. ඩබ්.ක.එල්. ලංකාතිලක මහතා -  අධක්ෂ (සමාජ සංවර්ධන හා පරිසර  

10.  ීව.ඩී.ඩී. ුතමාර මහතා  -  අධක්ෂ (අදලවි  - 2016.10.25 සිට  

11. එස්.එස්.ක. ුතලරත්න මහතා  -  අධක්ෂ ( ප්රජා ූලල සංවිධාන  -   2016.10.25 සිට 

12. 12. එේ.අයි.ක. වහබ්දීන් මහතා -  අධක්ෂ (ක්ුද්ර ූලල උ/නැදග  - 2016.10.25 සිට  

 

 

 

 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ මාණ්යලික නිලධාරින්ද  

නාම ද්ගඛ්ණය -2016 
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5. ගණකාධිකාරි තනතුරු 

 

1. පී.ක.එස්.දේ. ුතමාර මහතා (මුදල් හා දගවීේ  

2.  දක්.දක්.එල්. ාන්්රතිලක මහතා   - 201 .09.16 – 2016.11.01 

 
 

6. රධාන අභන්තර විගණක  
 

යර්.පී.පී. අදබ්දකෝන් මිය    - 2016.01.21 සිට  

 

7. දිස්ත්රික් දිවිනැගුම අධක්  තනතරු 

 

1. දක්.ක.එේ.දපදර්රා මයා ගේපහ (වැ.ය  

2. බී.ක.එස්.උදයංගීම මිය ක තර (වැ.ය  

3. ඩබ්.ක.යර්. විමලසිරි මහතා මහනුවර (වැ.ය  

4. එේ.එස්.එේ. සෆ්රාස් මයා  ුතරුණෑගල (වැ.ය  

5. එ්ච.එේ.සී.එස්.දහේරත් මයා කෑගල්ල (වැ.ය  

6. ධේමික සතරසිංහ මහතා රත්නපුර (වැ.ය  

7. දක්.ඩී.විරමසුරිය මයා මාතදල් (වැ.ය  

8. එ්ච.එේ.එස්.දක්.දක්. දහේරත් මිය නුවරඑය ය (වැ.ය  

9. දක්.පී.දප්රේමදාස මයා  ත්රිුතණාමලය (වැ.බ  

10. ක. තවබාලන් මිය කිය දනෝචිතය (වැ.ය  

11. එ්ච.යර්. සිරිනාම මිය  දකොළන (වැ.ය  

12. යූ.පී.එස්.ක.පියදාස මයා අේපාර (වැ.ය   

13. ඩී.එස්. විතානදේ මිය ගාල්ල (වැ.ය  

14. එේ. ාන්දිමා මිය අනුරාධපුර (වැ.ය  

15. ඩබ්.ක.ධර්මසිරි මහතා දමොණරාගල (වැ. බ  

16. දජයහවානි කදන්ෂමුර්ති මිය මුලතිේ (වැ.ය  

17. ඩබ්.එේ.පී. විජයබණ්ඩාර මයා බදුල්ල 

18. දක්.ක.එල්.සිරිල් මයා මාතර (වැ.බ  

19. එන්.ීව.දේ.පී. දරෝහිත මයා  හේබන්දතොට (වැ.බ  

20. පී. ගුණරත්නේ මයා මඩකලපුව 

21. එස්.ක.එන්.ප්රියශයේ,ාන්ත මයා පුත්තලම (වැ.ය  
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22. නිරංජන් රුවන් රාජියල්ප මයා දපොදලොන්නරුව (වැ.ය  

23. දක්. මදහේෂ්වරන් මයා යාපනය (වැ.බ  

24. සදරෝජනිදීවි පීමරංජන් මිය වුලනියාව 

25. පී. ප්රපාහරන් මයා මන්නාරම (වැ.ය  

 

8. නිදයෝජ අධක්  තනතුරු 

 

1. මදහේෂ් දපදර්රා මහතා   - නි.අධක්ෂ (සැලසුේ හා දමදහයුේ  

2. එස්.ය යනාර්චිත මහතා   - නි.අධක්ෂ (පුහුණු හා පර්දේෂණ  

3. එ්ච.දක්.රණවීර මහතා   - නි.අධක්ෂ (ීවවදනෝපාය සංවර්ධන  

4. යර්.එේ.එල්.ඩබ්.එල්. රත්නායක මිය - නි.අධක්ෂ (නුවර දිස්ත්රික්කය  

5. බී.ීව.එල්.යර්.එන්.එස්. බණ්ඩාර මහතා - නි.අධක්ෂ (නුවර දිස්ත්රික්කය  

6. එස්.යර්. විදේදසේකර මහතා   - නි.අධක්ෂ (ීමති  

7. එස්. වන්නිගම මහතා   - නි.අධක්ෂ (මාතර දිස්ත්රික්කය  

8. කපිල මාසදකෝරාළ මහතා   - නි.අධක්ෂ (ගාල්ල දිස්ත්රික්කය  

9. එස්.ඩී. කලාණි මිය   - නි.අධක්ෂ (ගාල්ල දිස්ත්රික්කය  

10. රංජිත් ද සිල්වා මහතා   - නි.අධක්ෂ (මාතර දිස්ත්රික්කය  

11. පී.යර්.ඩී.එ්ච. අනුරවංශයේ, මහතා  - නි.අධක්ෂ (බැංුත අ අක්ෂණ  - ප්රධාන කාර්යාලය 

  

9. සහකාර අධක්  තනතුරු 

 

1. යනන්ද ගමදේ මහතා   - හේබන්දතොට දිස්ත්රික්කය 

2. අයි.ඩී.එන්.සංීවවනි මිය   - සමාජ සංවර්ධන - ප්රධාන කාර්යාලය 

3. එස්.පී. වනිගතුංග මහතා   - මාතර දිස්ත්රික්කය 

4. අයි.සී.දේ.ගුණරත්න මහතා   - පාලන - ප්රධාන කාර්යාලය 

5. පී.ඩී.යර්.දක්. දපදර්රා මහතා  - මහනුවර දිස්ත්රික්කය 

6. ක.එෆ්. ප්රනාන්දු මහතා   - දකොළන 

7. ඩබ්.එේ.ටී.යූ. විදේරත්න දමය  - පාලන - ප්රධාන කාර්යාලය 

 

10. පරිපාලන නිලධාරි තනතුරු  

 

1. පී.ීව. උපුල් ජයශයේ,ාන්ත මහතා - ප්රධාන කාර්යාලය 

2. ටී.බී. ඉලංගන්තිලක මහතා (පරිපාලන නිලධාරි - යයතන  (වැ.බ  
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03 පුහුණු හා පර්දේ ණ  අංශදේ කාර්යසාධනය 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 වසදර් රධාන අරමුණු  - 

 අභන්තර කාර්ය මණ්ඩලය දැනුම ුතසලතා හා යකල්ප සංවර්ධනය. 

 දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුවට අයත් පුහුණු මධසථ්ාන කාර්යක්ෂමව හා ලලදායීව පවත්වාදගන 

යමින් පුහුණු කටයුතු සඳහා දයදවීම. 

 ක්රියාත්මක වැඩසටහන් වල සාර්ථක අසාර්ථකභාවය හඳුනා ගැීමම හා නව ප්රදේශයේ,යන් හඳුනා 

ගැීමම. 

 

ුහත කාර්ය භාර්ය ුටු රීම ම සඳහා ක්රියාත්මක කරන ලෙ වැයසටහන් 

 

 රාජ දසේවකදයුත සතු කාර්ය භාර්ය වාීමම පිළිබඳ නිලධාරින් දැනුවත් කිරිම. 

 කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා විෂයානු බීධ දැනුම හා යාවත්කාලීන කිරීම. 

 පුහුණු මධසථ්ාන වි අමත්ව හා කාර්යක්ෂමව පවත්වාදගන යාම. 

 දැනට ක්රියාත්මක වැඩසටහන් වල සාර්ථකභාවය හා නව ප්රදේශයේ,යන් හඳුනාගැීමම. 

 විදීශයේ, ියෂත්ව පාඨමාලා සේබන්ීකකරණ හා දීය ය අත්දැකිේ හුවමාරු අවසථ්ා ලාා කර දීම. 

 බඳවා ගැීමේ පාටිපාටියට අනුව නිලධාරින් සඳහා පාඨමාලා හැදැරීම සඳහා පහසුකේ සැලසීම. 

 

 

 

අඩු ආොයේ ලාභින් ඇතුලු දිවිනැගුම රතිලාභින් සවිබල ගැන්ීදේ රාජකාම වල නිරත වන දිවිනැගුම 

සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය මණ්යලය ෙැනුමින් හා ු සලතාදවන් පරිපූර්ණ රීරිම හා 

ක්රියාත්මක වැයසටහන් වල රගතිය අනුව නව සංවර්ධන රදේශයන් පිළිබඳව දසොයා බැීමම පුහුණු හා 

පර්දේ ණ අංශදේ අරමුණ දේ. දේ අරමුණ සාක් ාත් රීරිම  සඳහා නිලධාරින්ද  පුහුණු අවශතා 

හඳුනා ගැනිම  ඵලොයිව සැලසුේ රීම ම, ක්රියාත්මක රීම ම සේබන්කරකරණය රීරිම හා මග දපන්ීම 

දමම අංශදේ රධාන කාර්ය භාර්ය දේ. 
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3.1. රාජ දසේවකදයු  සතු කාර්යභාර්ය වගීමම පිළිබඳ නිලධාරින් ෙැනුවත් රීම ම  

ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය, දක්ණණ සංවර්ධන අ අකාරිය, උඩරට සංවර්ධන අ අකාරිය  වැනි යයතන වල දසේවය 

කරනු ලැබූ නිලධාරින් දදපාර්තදේන්තු දසේවය සඳහා අනුගත වීමත් සමාම රාජ දසේවකදයුත දලස දැනුවත් 

විය යුතු ක්දෂේරයන් ඇතුලත් පුහුණු දමො දයුල සකස ්කර ක පිළිබඳව දැනුවත් කිරීදේ අරමුණින් ූලය ක අදියරයන් 

දලස දිස්ත්රික් මේටමින් නිලධාරින් දතෝරා දගන දිවිනැගුම කලමනාකරුවන් 100 ක් ඇතුලත් පුහුණුකරුවන් 

සංිතතයක් ස්ථාපනය කර සුලන් සඳහා ඉහත දමො දයුලය  සේබන්ධව දතදින පුහුණු වැඩසටහනක් ජාතික සමාජ 

දසේවා යයතනය සමා කකාබීධව ක්රියාත්මක කරන ලදි. 

 

    දවන්කල මුදල  - රු. මිය යන 0.85 

    වියදම    - රු. මිය යන 0.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   කාර්ය මණ්යලය සඳහා වි යානුබද්ධ පුහුණුව ලබාදීම 

 

දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුදේ එක් එක් විෂය ක්දෂේරයන්ට අදාලව දිස්ත්රික් කාර්යාල වල  රාජකාරිදේ දයදදන 

නිලධාරින්දේ දැනුම තව දුරටත් යාවත් කාලීන කිරීමට  සහ නව දැනුම ලබා දීම සඳහා  විෂයානු බීධ පුහුණුවක් 

ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී. දේ සඳහා දිස්ත්රික් මේටමින් වැඩ සටහන් සංවිධානය කර පුහුණු හා පර්දේෂණ 

අංශයේ,දේ අනුමැතිය ඇතිව ක්රියාත්මක දේ. 
 

   දවන්කල මුදල   -      රු. මිය .   5.0 

   වියදම     -     රු. මිය .    5.0 
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3.3. පුහුණු මධසා්ාන විධිමත්ව හා කාර්යක් මව පවත්වාදගන යාම 

I. දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුවට අයත් පුහුණු මධස්ථාන පහත පරිදි දේ. 

 බලංදගොඩ සමනලවැව පුහුණු මධසථ්ානය 

 නිල්ලස දිවිනැගුම පුහුණු මධස්ථානය 

 මාතර දිවිනැගුම පුහුණු මධස්ථානය 

 ග්රාම සංවර්ධන පර්දේෂණ හා පුහුණු මධස්ථානය 

 

දමම පුහුණු මධසථ්ාන වල පරිපාලන කටයුතු වි අමත් පරිදි පවත්වා ගනිමින් අභන්තර හා භාහිර පුහුණු 

වැඩසටහන් සඳහා භාවිතා කිරීම දමහි ප්රධාන අරමුණකි. සමනල වැව පුහුණු මධස්ථාන සහ නිල්ලන 

පුහුණු මධසථ්ාන සංවර්ධනය සහ අලුත්වැ දයා කර ුතලී පදනම මත භාහිර යයතනවලට ලබා දීමට සුදුසු 

තත්වයට පත් කිරීම ප්රවර්ධන වර්ෂදේදී ඉටු කල කාර්යන් අතර දේ. 

    දවන්කල මුදල   - රු.මිය . 12.50 

    වියදම     - රු.මිය . 07.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.   විදද්ශ ශි ත්ව පාමමාලා සේබන්කරකරණ හා අත්ෙැීමේ හුවමාරු වැයසටහන 

දදපාර්තදේන්තුදේ දසේවය කරනු ලබන නිලධාරින් දවත ප්රධානය කරනු ලබන විදීය ය ියෂත්ව 

පාඨමාලා සඳහා සේබන්ීකකරණය හා දයොමු කිරීම දමම අංශයේ,ය මගින් සිදු දර්. දේ යටදත් ප්රවර්තන 

වර්ෂදේදී  විදීය ය ියෂත්ව දහයක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. මීය ට අමතරව දීය යව විවිධ අත්දැීමේ 

හුවමාරු වැඩසටහන් නිලධාරින් දවනුදවන් යරේභ කරන ලදී. දේ යටදත් දේරාදදනිය විශයේ,්ව විදාලය 

සමග කකාබීධව 'සමාජ සංවර්ධනය හා සමාජ වැඩ පිළිබඳ ජාතන්තර සමු ව සඳහා දිස්ත්රික් දිවිනැගුම 

අධක්ෂවරුන් 25 දදදනුත සහභාීම කරවන ලදී. 
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     දවන්කල මුදල   - රු.මිය . 3.5 

                වියදම              -  රු.මිය . 3.  

 

 

3.5.  බඳවා ගැනීදේ පටිපාටියට අොල පාමමාලා හැෙැම ම සඳහා ගැස්තු දගීම 

දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුදේ දසේවය කරනු ලබන නිලධාරීන්හට පාඨමාලා හැදැරීම සඳහා ගාසත්ු දමම 

අංශයේ,දයන් ප්රතිපාදන ලබාදී. දමමගින් යයතනික කටයුතු කාර්යක්ෂමව සහ නිවැරදිව  කරදගන යාමට අවශයේ, 

දැනුම ලබාදීම දමන්ම නිලධාරින්දේ කාර්යය සාධන මේටම ඉහල නැංවීමත් වෘත්තිය සුදුසුකේ ඉහළ නංවා 

ගැීමමට අවශයේ, පහසුකේ සැලසීමත් අරමුණු කරදගන ඇත. දේ සඳහා ප්රවර්තන වර්ෂදේදී නිලධාරින් 50 කට 

පාඨමාලා හැදැරීම සඳහා ප්රතිපාදන නිදහස් කර ඇත.  

දවන්කල මුදල  - රු.මිය . 1.50 

 වියදම    - රු.මිය . 1.67 

 

වගුව 03-01 - දිස්ත්රික්  අනුව පවත්වන ලෙ පුහුණු වැයසටහන්වල රගතිය 

 

අනු 

අංකය 
දිස්ත්රික්කය දවන් කළ මුෙල (රු.) වියෙේ කළ මුෙල (රු.) 

01. පුත්තලම  75 10.00 399005.00 

02. රත්නපුරය 2 2776.00 2 2776.00 

03. ුතරුණෑගල 939252.00 7370  . 0 

04. කෑගල්ල 280,480 217,950 

05. දමොණරාගල 152,790 95,476 

06. ගේපහ 960310.00 777661.00 

07. නුවරඑළිය 102280.00 102280.00 

08. අේපාර  3250.00  1950.00 

09. මාතදල් 16500.00 16060.00 

10. බදුල්ල 278950.00 27 150.00 

11. ගාල්ල 5 870.00 5 870.00 

12. මාතර 187170.00 177 93.00 

13. ත්රිුතණාමලය 2 158.00 99970.00 

14. ක තර 52900.00 52900.00 
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15. හේබන්දතොට 233 00.00 233 00.00 

16. අනුරාධපුරය 7 1960.00 73976 .00 

17. මන්නාරම 257150.00 228280.00 

18. දපොදළොන්නරුව 190,100 82 30.00 

19. යාපනය 816120.00 29 098.50 

20. මුලතිේ 176930.00 100 7 .00 

21. කිය දනෝචිත 18 100.00 119687.00 

22. වේනියාව 80810.00 161620.00 

23. මඩකලපුව 169200.00 115825.00 

එකතුව 6,660,866.00 
 

5,365,163.90 
 

                                                                                                          ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර       

 

 

රස්ාාර 03-01 - දිස්ත්රික්  පුහුණු සඳහා රතිපාෙන දවන් රීම ම වියෙේ කළ මුෙල 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

පු
ත්
ත
ල
ම

 

ර
ත්
න
පු
ර
ය

 

ුත
රු
ණ
ෑග
ල

 

ක
ෑග
ල්
ල

 

ද
ම
ොණ
ර
ාග
ල

 

ග
ේ
ප
හ

 

නු
ව
ර
එ
ළි
ය

 

අ
ේ
ප
ාර

 

ම
ාත
ද
ල්

 

බ
දුල්
ල

 

ග
ාල්
ල

 

ම
ාත
ර

 

ත්රි
ුත
ණ
ාම
ල
ය

 

ක
 
ත
ර

 

හ
ේ
බ
න්
ද
ත
ොට

 

අ
නු
ර
ාධ
පු
ර
ය

 

ම
න්
න
ාර
ම

 

ද
ප
ොද
ළ
ොන්
න
රු
ව

 

ය
ාප
න
ය

 

මු
ල
ති
ේ

 

කි
ය 
ද
න
ෝච
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දවන් කළ මුදල (රු.) 

වියදේ කළ මුදල (රු.) 
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සමස්ා රගතිය 

       

                 වැයසටහන    දවන්කල මුෙල (රු.මි.)  වියෙම (රු.මි.)  

01.  කාර්ය මණ්ඩල හැකියා වර්ධනය   -  7.50    5.00 
 
02. නිලධාරින් සඳහා විදීය ය ය ෂත්ව /   -  3.50    3. 0 
 අත්දැීමේ හුවමාරු වැඩසටහන 
  
03.  බදවා ගැීමදේ පටිපාටියට අනුව   -  1.50    1.67 
 නිලධාරින් සඳහා පාඨමාලා ගාස්තු දගවීම 
  
0 . රාජ දසේවකයුත දැනුවත් විය කරුණු   -  0.85    0.72 
 පිළිබද කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම 
  
05. ක්ුද්ර ූලල බැංුත කාර්ය මණ්ඩල සඳහා   -   2.15    1.19 
 පරිගණක පුහුණුව 
  
06. පුහුණු මධසථ්ාන අලුත් වැ දයාව   - 12.50    7.87 
  

  එකතුව     - 28.00   19.85 
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04 විමර්ශන අංශදේ  කාර්යසාධනය 

 

 

ීමතිගරුක හා විනයගරුක කාර්ය මණ්ඩලයක් බිහිකිරීම තුළින් කාර්යක්ෂම හා සලලදායී දසේවාවක් 

ඉටුකරමින් වංාා, දූෂණ අරමිකතා වය න් දතොර යදර්ශයේ,මත් දදපාර්තදේන්තුවක් බිහිකිරීදේ අරමුණ 

සාක්ෂාත් කරගැීමදේ ක්රියාවය දේ දී, යයතනය තුළ දසේවය කරන සිය ම නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන 

දසේවා පැහැර හැරීේ, අරමිකතා සහ සාපරාීක ක්රියාවලට අදාළව  ලැදබන පැමිණිය   සේබන්ධදයන් විනය 

පියවර ගැීමම. 

 

උක්ත අරමුණ ුටු කර ගැනීම සඳහා  

01. ූලය ක විමර්ශයේ,න සිදුකිරීම. 

02. දාෝදනා පර නිුතත් කිරීම දහෝ නිදහසට කරුණු විමසීම. 

03. වි අමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. 

04. විනය නිදයෝග නිුතත් කිරීම. 

05. අභියාානා සේබන්ධ අවශයේ, කටයුතු කිරීම.  යන රාජකාරි මුය ක වශයේ,දයන් 2016 වර්ෂදේදී ද ඉටු කරන 

ලදී. ඊට අදාල ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
 

1. 2016 වර්ෂයට අදාලව වි අමත් විනය පරීක්ෂණ වාර්තා    - 12 

2. 2016 වර්ෂයට අදාලව වි අමත් විනය පරීක්ෂණයට අදාල නිදයෝග.  - 26 

3. 2016 වර්ෂයට අදාලව ූලය ක විමර්ශයේ,න / අභන්තර විගණන වාර්තා          - 87 

4. 2016 වර්ෂයට අදාලව නිුතත් කල දාෝදනා පර    -  53 

5. 2016 වර්ෂයට අදාලව වැඩ තහනේ කිරිේ.     - 23 

6. 2016 වර්ෂයට අදාලව විනය පරික්ෂණයට යටත්ව නැවත දසේවදේ පිහිටුවිේ. -  05 

7. 2016 වර්ෂයට අදාලව තනතුර අතහැර ගිය නිලධාරීන් හා දවනත් කරුණු      -        134 

සේබන්ධදයන් (විනය නිදයෝග හැර  අභියාානා මණ්ඩල නිර්දීශයේ, අනුව  

පහත පරිදි තීරණ ලබා දීම. 

 දු වේ සහිතව නැවත දසේවය ලබාදීම.     - 15 

 ප්රතික්දෂේප කිරීම.         -        119 

8. විනය නිදයෝගවලට එදරහි අභියාානාවලට අදාලව රාජ දසේවා   - 0  

දකොමිෂන් සභාව දවත යවන ලද වාර්තා  සංඛ්ාව.    
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විදශේ  කරුණු  - 

විමර්ශයේ,න අංශයේ,දේ කාර්යාල පරි්රය සඳහා ලබාදුන් ස්ථානය සකස්කිරීම හා අදනුතත් යටිතල පහසුකේ 

සේපූර්ණ කිරීමට කාලයක් ගතවීම දහේතුදවන් නිලධාරීන්ට උපරිම කාර්යක්ෂමතාවදයන් කටයුතු කිරීමට 

හැකියාවක් දනොතිබිණි.  2016 වර්ෂය තුළ ශයේ,ාඛ්ාදේ නිලධාරිනියන් දදදදදනුත ස්ථාන මාරුවීමත්, තවත් 

නිලධාරිනියන් දදදදදනුත එකවර ප්රසූතත නිවාු  ලබාගැීමමත් විමර්ශයේ,න අංශයේ,දේ කාර්යසාධනය ඉහළ 

නැංවීම දකදරහි ඉතා අහිතකර දලස බලපාන ලදී. 

එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ුලවද, 2015 වර්ෂයට සාදේක්ෂව 2016 වර්ෂදේ දී සැළකිය යුතු ප්රගතියක් 

අත්කරදගන ඇත. 

2016.11.01 දින සිට විමර්ශයේ,න අංශයේ,ය සඳහා පූර්ණ කාලීන සහකාර අධක්ෂ වරදයුත පත්කර තිබීමත්, 

ශයේ,ාඛ්ාදේ පහසුකේ හා කාර්ය මණ්ඩලය දබොදහෝ දුරට සේපූර්ණකර තිබීමත් සැළකිල්ලට දගන 2017 වර්ෂය 

තුල දී මීය ට වඩා ඉහළ කාර්ය සාධනයක් අදේක්ෂා කරන බව ද කාරුණිකව දන්වමි. 
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05   2016 - සංවර්ධන වාපිතිවල සමස්ත රගතිය                   

අංශ අනුව හා දිස්ත්රික් අනුව 2016 වසදර් ීවවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහදන් - (සාරංශයේ,ගත) ප්රගතිය වගු අංක 05-01 හි  හා වගු අංක 05-

02 හි දක්වා ඇත. 

වගුව 05-01 – 2016 - ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහදන් (සාරංශගත) රගතිය - අංශ අනුව 

අ.අ.  වැයසටහන  මුළු ප්රතිපාෙන  

(රු.මි) 

ප්රතිපාෙන 

නිෙහස් රීරිම 

(රු.මි) 

අක්මුේග 

නිෙහස් රීරිම  

(රු.මි) 

  වියෙම  

(රු.මි) 

රතිපාෙන අනුව 

අනුව  මළු 

වියෙේ 

රතිශතය 

1 ීවවදනෝපාය සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

577.06 577.06 575.01 558.82 97% 

2 අදලවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන 248.69              

247.43  

           

236.08  
234.38 94% 

3 සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන 

 

             211.00               

210.50  

           

210.02  
210.04 99% 

4 ප්රජා ූලල සංවර්ධන වැඩසටහන                11.00  10.74 10.71 8.51 77% 

5 දතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන 54.25 52.09              

45.78  
53.05 98% 

6 දපොදු පුහුණු වැඩසටහන                20.00      15.28  7.91  7.91 40% 

7 මාධ වැඩසටහන                23.00  22.69 22.69 22.69 99% 

8 සමෘී අ සමීය ක්ෂණ  වැයසටහන                52.00  48.09  42.98  42.98 83% 

9 ප්රගති සමාදලොාන හා 
දමදහයුේ වැඩසටහන  

                 3.00                   

3.00  

               

2.69  
2.69 90% 

 Total  1,200.00 1,186.88 1,153.87 1,141.07 95% 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 



                                                                                                                                                              
28 

     වගුව 05-01 – 2016 - ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහදන් (සාරංශගත) රගතිය -  දිස්ත්රික් අනුව 

 
        

අ.අ. දිස්ත්රික්කය 

නිෙහස් 

කල මුළු 

ප්රතිපාෙන  

(රු.මි) 

නිෙහස් කල 

මුළු අක් 

මුෙල  

(රු.මි) 

මුළු වියදම  

(රු.මි) 

අක් මුේග අනුව 

වියෙේ 

රතිශතය 

රතිපාෙන අනුව 

අනුව මුළු 

වියෙේ 

රතිශතය 

1 දකොළඹ                     

33.30  

                

30.37  

28.54 94% 86% 

2 ගේපහ                     

58.18  

                

60.39  

55.19 91% 95% 

3 කළුතර                     

38.59  

                

38.31  

               38.31  100% 99% 

4 ගා්ගල                     

46.30  

                

45.75  

45.75 100% 99% 

5 මාතර                     

39.38  

                

38.66  

               38.66  100% 98% 

6 හේබන්දතොට                      

34.04  

                

33.41  

33.41 100% 98% 

7 රත්නපුර                     

69.50  

                

68.07  

               68.07  100% 98% 

8 කැගෑල්ල                     

45.78  

                

45.77  

45.77 100% 100% 

9 නුවර                     

66.13  

                

68.69  

               62.87  92% 95% 

10 මාතදල්                     

32.18  

                

31.56  

31.56 100% 98% 

11 නුවරඑළිය                     

44.88  

                

37.82  

37.82 100% 84% 

12 බදුල්ල                     

61.71  

                

55.74  

               55.74  100% 90% 

13 දමොණරාගල                     

30.66  

                

30.34  

               30.40  100% 99% 

14 ුතරුණැගල                     

73.65  

                

70.21  

               70.22  100% 95% 

15 පුත්තලම                     

45.03  

                

44.40  

               44.40  100% 99% 

16 අනුරාධපුර                     

46.32  

                

44.91  

               44.99  100% 97% 

     

Date - 31.12.2016 
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17 දපොදළොන්නරුව                  

43.89  

                

42.31  

               42.31  100% 96% 

18 අේපාර                     

50.46  

                

45.54  

45.54 100% 90% 

19 මඩකලපුව                     

40.03  

                

40.03  

               40.03  100% 100% 

20 වුලනියාව                     

24.88  

                

24.87  

               24.87  100% 100% 

21 ත්රිුතණාමලය                     

28.89  

                

27.18  

               27.18  100% 94% 

22 යාපනය                     

37.94  

                

36.98  

               36.98  100% 97% 

23 කිය දනෝචිතය                     

20.94  

                

20.88  

               20.78  100% 99% 

24 මුලතිුල                     

19.10  

                

19.04  

19.04 100% 100% 

25 මාන්නාරම                     

22.72  

                

22.76  

22.76 100% 100% 

26 ප්රධාන 
කාර්යාලය 

                  

132.40  

129.88              129.88  - 98% 

උප එකතුව  1,186.88 1,153.87 1,141.07 99% 96% 

  

ප්රධාන 
කාර්යාලය 

(දිස්ත්රික්ක සඳහා 
නිදහස් දනොකල 
ප්රතිපාදන)  

13.12 - - - - 

මුළු එකතුව 1,200.00 1,153.87 1,141.07 99% 95% 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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06. සමාජ සුභසාධන අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 
 

 

දිවිනැගුම (සමිද්ධි) වැයසටහන 

1995 වර්ෂදේ දී සමෘී අ සහනාධාර වැඩසටහන යරේභ වීමට දපර ක්රියාත්මක වූ දබොදහෝ 

සහනාධාර වැඩසටහන්වල ූලය ක පරමාර්ථය වූදේ, සමාජ සුභසාධනය පමණි. එදහත්, දිවිනැගුම 

(සමෘී අ  සහනාධාර වැඩසටහන ත්රිවිධ සංවර්ධන ප්රදේශයේ,යක් සස්දසේ දිළිඳුකම පිටුදැීමම 

පරමාර්ථදකොට දගන සමස්ත දිවයිනම යවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක විය. 

 

               සහනාධාර ප්රදේශයේ,ය 

 

 

 

 

 

 

කකාබීධ සංවර්ධන ප්රදේශයේ,ය      දිළිඳුබව තුරන් කිරීදේ ප්රදේශයේ,ය 

 

දිවිනැගුම (සමෘී අ  සහනාධාර වැඩසටහදන් වැදගත්ම ලක්ෂණය නේ, එය රදේ සමස්ත 

සංවර්ධනය අරමුණු දකොටදගන සංවර්ධන දිශයේ,ානතිව ක්රියාත්මක වීමයි. ක අනුව, සමාජදේ අු  

යදායේ ලබන පුලල්වල අවම ීවවන මේටම පවත්වා ගැීමම සඳහා, යේ ූලලාධාරයක් සපයන 

අතර, සුලන්දේ පුලල්වල යදායේ තත්ත්වය වර්ධනය කර ගනිමින් රදේ සමස්ත යර්ථික 

ක්රියාවය යට ලලදායී දලස සේබන්ධ කර ගැීමම හා දපළනවීදේ රදමෝපායක් දලසද දමය 

හැඳින්විය හැකිය. 

1995 සිට  සමෘී අ සහනාධාර, දීමනාපර දලස නිුතත් කිරීම සිදු කළද, 2012 අයවැය දයෝජනා 

අනුව, එදතක් ලබාදුන් සමෘී අ සහනාධාරය සමෘී අ බැංුත සංගේ මඟින් ප්රතිලාභියාට මුදල් දලස 

දගවීම යරේභ කරන ලදී. සමෘී අ ප්රතිලාීනන්, ඉතිරි කිරීමට හා එතුළින් ඉදිරි යදයෝජන කටයුතු 

උදදසා දපළනවීම දමහි අරමුණ විය. 

2016 වර්ෂදේ සමෘී අ ප්රතිලාීන පුලල් සංඛ්ාව 1,407,235ක් වූ අතර, ක සඳහා රු.බි.  0.7  ක 

මුදලක් වියදේ කර ඇත.  

අඩු ආොයේලාභී පවු්ගවල ආර්ථික මට්ටම  ෙරිද්රතා මට්ටමින් පහත දනොවැදටන පරිදි ස්ාාවරව 

තබා ගනිමින්  ඔවුන් සමාජ හා ආර්ථිකමය වශදයන් සවිබල ගැන්ීමට සහයීම.  
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වගුව - 6.1-  පසුගිය වසර 05 තුළ සමිද්ධි සහනාධාර රතිලාභී පවු්ග සංඛ්ාව (2012-2016) 

වර් ය රතිලාභී පවු්ග 

සංඛ්ාව 
2012 1,516,5 3 
2013 1, 77,173 
201  1, 79,811 
2015 1, 53,078 
2016 1,407,235 

      ූලලා්රය - දදපාර්තදේන්තු ූලලා්ර 

 

වගුව -  6.2- පසුගිය වසර 05 තුළ සමිද්ධි සහනාධාර වැයසටහදන් වියෙම (2012-2016)  

වර් ය වියෙම රු. 
2012 10,553,188,655.62 
2013 15,255,979,958.73 
201  15,0 1,799,3 1.62 
2015  0,209,736,6 0.00 
2016 40,740,170,648.31 

                   ූලලා්රය - දදපාර්තදේන්තු ූලලා්ර 

 

වගුව - 6.3-  2016 වර් දේ සහනාධාර වැයසටහනට අොළව දීමනාව දබදී ගිය ආකාරය  

පවුද්ග 

සාමාජික 

සංඛ්ාව 

සහනාධාර 

වටිනාකම  

(රු) 

අනිවාර්ය 

ුතිරි රීම ේ 

(රු) 

සමාජ 

ආරක් ණය 
(රු) 

නිවාස 
දලොතරැයිය 

(රු) 

රතිලාභි 

පවුලකට 

හිමි මුදල  

(රු) 
0  දහෝ 0  
ට වැ ද 

3500/- 300/-  5/- 10/- 31 5/- 

03 දක්වා 2500/- 200/-  5/- 10/- 22 5/- 

03 ට අු  1500/- 100/-  5/- 10/- 13 5/- 

සවිබල 
ගැන්වූ 
පුලල් 

 20/- 365/-  5/- 10/- - 

                                                                                                          ූලලා්රය - දදපාර්තදේන්තු ූලලා්ර 
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6.1 අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ  - 

සමෘී අ ප්රතිලාීනන් ඉතිරි කිරීේ සඳහා හුරු කිරීදේ අරමුණින් සෑම ප්රතිලාභිදයුතම අනිවාර්ය ඉතිරි 

කිරීේ සඳහා දායක කරවනු ලබන අතර, යේ යදයෝජන අවශයේ,තාවයකදී, හදිසි දරෝහල් 

ගතවීමකදී, උසස් අධාපන අවශයේ,තාවයකදී අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ දායක මුදල් ක සඳහා ලබා ගත 

හැකිය. 

6.2 සමාජ ආරක් ණය - 

සමෘී අ ප්රතිලාභි පුලලක සිදුවන මරණයකදී, විවාහයකදී, දරෝහල් ගතවීමකදී, දරු උපතකදී, සහ 

ප්රතිලාීන පුලල්වල දරුවන් අ.දපො.ස. (උසස් දපළ  හදාරන විටකදී මාස 2 ක් සඳහා ියෂත්ව 

ලබාදදමින්, පුලල යර්ථික වශයේ,දයන් පහත් මේටමකට ඇද වැටීම වලක්වාලීදේ අරමුණින් සිදු 

දකදරන යරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා, සෑම ප්රතිලාභිදයුතම දායක කරගනු ලැදබ්. 

6.3 නිවාස දලොතරැයිය - 

ප්රතිලාීන පුලල්වල නිවාස අවශයේ,තා සපුරාලීදේ අරමුණින් සෑම ප්රතිලාභිදයුතදේම දායක මුදය න් 

දගොඩනංවනු ලබන නිවාස අරමුදලකි. සෑම මාසයකදීම  ප්රතිලාභින් අතරින් ජයග්රාහකයින් 100  

දදදනුත දලොතකියි රමය යටදත් දතෝරා නිවසක් ඉදිරිකර ගැීමම සඳහා  එක් අදයුතට 

රු.150,000/- බැගින් දගවනු ලැදබ්. 

6.4 සමිද්කර රතිලාභීන් සෙහා වන සංගණනය 

සමෘීීක සහනාධාරය සැබවින්ම ලැබිය යුතු ප්රතිලාභින් හදුනාගැනිම සදහා දිවයින පුරා 

සංගණනයක් සිදු කිරිමට 2016 අවසන් වන විට සංගණනය අවසන් කර එ සදහා රු.මි.  2.98 ක් 

වැය කරන ලදි.  

6.5  රතිලාභියාට හිමි වන මුෙල - 

සමෘී අ බැංුත හරහා ප්රතිලාභියාට හිමි වන මුදය න් යහාර දහෝ දවනත් අවශයේ,තාවයන් සපුරා 

ගැීමම සඳහා තමාට අවශයේ, නනෑම ස්ථානයකින් භාණ්ඩ හා දසේවා ලබා ගැීමදේ අවකාශයේ, සලසා 

ඇත. එම සහනාධාර මුදල් ප්රධාන කාර්යාලදයන් දිස්ත්රික් දල්කේ කාර්යාලය දවත ලබාදීමටත්, 

අනතුරුව අදාළ ප්රාදීය ය දල්කේ කාර්යාලයට නිුතත් කිරීමට සහ ක හරහා සමෘී අ බැංුතවට 

බැර කර එමගින් ප්රතිලාීන ගිණුමට බැර කිරීමත් දලස සිදුකල ක්රියාවය යට දීර්ක කාලයක් ගතදේ. 

එබැවින්, 2015 වසදර් සිට ප්රතිලාභියා අයත්වන බැංුත කලාපදේ සමෘී අ බැංුතවට, ප්රධාන 

කාර්යාලදේ සිට සෘජුවම මුදල් බැර කිරීම මගින් එම මුදල් ප්රතිලාභියාදේ ගිණුමට බැර කිරීදේ 

ක්රියාවය ය යරේභ කරන ලදී. දමමගින්, ඉතා දකටි කාලයකින් ප්රතිලාභියාට හිමි මුදල් 

ලබාගැීමමට අවස්ථාව උදා වී තිදබ්. 
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වගුව - 6.4   2016 වර් දේ සමිද්ධි රතිලාභී පවු්ග සංඛ්ාව දිස්ත්රික්ක අනුව 

දිස්ත්රික්කය රු.420/- රු. 1500/- රු.2500/- රු.3500/- මුළු රතිලාභීන් 

සංඛ්ාව 

දකොළඹ 1,151 21,463 8,95  15,873 47,  1 

ගේපහ 6,502 41,126 21,052 41,979 110,659 

කළුතර 5,39  23,767 10,38  20,912 60, 57 

මහනුවර 6,7   31,199 14,297 31,10  83,3   

මාතද්ග 2,8 7 15,825 7,619 14,259 40,550 

නුවරඑළිය 7,720 12,665 5,99  12,675 39,05  

ගා්ගල 7,42  20,501 11,5 2 29, 57 68,928 

මාතර 4,205 23,467 10,905 23,998 62,575 

හේබන්දතොට 5,962 1 ,972 9,653 22,7 1 53,328 

යාපනය 0 13,28  9,16  31,161 53,609 
මන්නාරම 0 3,127 2,213 7,826 13,166 
වවුනියාව 2,720 2,898 1,588 4,717 11,923 
මුලතිේ 44 2,068 2,490 6,464 11,066 
රීළිදනොච්චිය 0 2,937 1,933 6,759 11,629 
මයකලපුව 16,050 21,201 10,076 31,355 78,582 
අේපාර 13,43  21,19  10,586 27,992 73,206 
ත්රිු ණාමලය 6,2 3 11,3   5,761 14,8 2 38,190 
ු රුණෑගල 8,097 51,190 26,760 54,776 140,823 
පුත්තලම 1,385 22,009 8,720 18,732 50,8 6 
අනුරාධපුරය 4, 75 22,898 11,260 21,306 59,939 
දපොදළොන්නරුව 3,779 7,5 5 5,523 10,756 27,603 
බදු්ගල 5,432 19,080 9,5 4 21,329 55,385 
දමොණරාගල 6,772 12,666 7,736 18,012 45,189 
රත්නපුරය 10,359 26,262 20,288 48,926 105,835 
කෑග්ගල 7,867 19,313 11,437 25,295 63,912 

එකතුව 134,606 464,001 245,479 563,149 1,407,235 
ූලලා්රය - දදපාර්තදේන්තු ූලලා්ර 

 

 

 2016 වර්ෂදේ ජනවාරි මස සිට දදසැේබර් දක්වා සමෘී අ සහනාධාර සඳහා ප්රතිපාදන 

දිස්ත්රික් මේටමින් දවන් කර ඇති යකාරය පහත සඳහන් දේ. 
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  දිස්ත්රීක්ක අනුව සමිද්ධි සහනාධාර රතිපාෙන දබදියාම - 2016 වර් ය  
     

              දිස්ත්රික්කය ජනවාරි දපබරාවරි මාර්තු අදරේ්ග මැයි ජුනි ජුලි අදගොස්තු සැප්තැේබර් ඔක්දතෝබර් දනොවැේබර් දෙසැේබර් මුළු පුතිපාෙනය 

/අග්රමය (රු) 

දකොළන 
 
 116,064,040 115,854,620 115,193,060 114,556,360 114,501,940 

        
106,146,800  

       
121,857,240  

      
113,457,560  

      
113,813,860  

       
112,343,900  

        
111,319,560  

       
111,010,380  

     
1,366,119,320.00  

ගේපහ 
 
 279,137,100 278,379,860 275,604,360 270,941,640 268,508,960 

        
267,618,000  

       
266,894,480  

      
266,500,120  

      
266,242,340  

       
265,402,620  

        
264,830,080  

       
263,860,020  

     
3,233,919,580.00  

ක තර 
 
 142,160,480 141,885,600 141,475,940 140,879,660 140,508,360 

        
140,052,220  

       
139,411,140  

      
139,000,920  

      
138,645,580  

       
138,226,880  

        
137,414,580  

       
137,325,540  

     
4,600,038,900.00  

මහනුවර 
 
 204,446,700 203,839,220 203,074,820 202,080,680 201,051,140 

        
200,096,800  

       
198,815,560  

      
197,232,720  

      
197,092,200  

       
196,530,540  

        
195,516,020  

       
194,630,200  

     
2,394,406,600.00  

මාතදල් 
 
 96,663,360 96,289,720 95,838,980 95,463,040 95,241,220 

           
94,975,380  

          
94,808,820  

         
94,744,800  

         
94,628,920  

          
94,404,120  

           
94,234,180  

          
94,011,840  

     
1,141,304,380.00  

නුවරඑය ය 
 
 83,014,360 82,995,040 82,917,720 82,917,720 82,923,160 

           
82,764,940  

          
82,508,120  

         
82,485,280  

         
82,366,820  

          
82,086,200  

           
81,935,540  

          
81,782,020  

     
3,535,710,980.00  

ගාල්ල 
 
 172,036,380 171,291,980 170,788,960 170,216,460 169,610,060 

        
169,166,200  

       
168,663,900  

      
167,992,040  

      
167,217,220  

       
166,996,520  

        
166,492,540  

       
166,032,680  

     
2,026,504,940.00  

මාතර 
 
 155,547,140 154,915,340 155,180,240 152,117,160 151,541,820 

        
150,526,060  

       
150,842,520  

      
150,503,240  

      
150,024,800  

       
149,607,060  

        
149,169,760  

       
148,575,640  

     
1,818,550,780.00  

හේබන්දතො
ට 
 132,597,880 132,309,480 131,983,860 131,595,720 130,831,880 

        
130,744,500  

       
130,169,840  

      
130,026,020  

      
129,511,540  

       
129,157,880  

        
126,663,000  

       
130,943,400  

     
1,566,535,000.00  

යාපනය 
 
 152,630,000 152,630,000 152,632,000 152,625,500 152,526,500 

        
152,526,500  

       
152,389,000  

      
152,324,500  

      
152,225,500  

       
152,120,500  

        
152,142,000  

       
151,934,500  

     
1,828,706,500.00  

මන්නාරම 
 
 37,723,000 37,708,000 37,685,000 37,685,000 37,619,000 

           
37,614,000  

          
37,614,000  

         
37,610,000  

         
37,603,000  

          
37,603,000  

           
37,612,000  

          
37,614,000  

         
451,690,000.00  

වේනියාව 
 
 26,276,280 26,276,280 26,284,780 26,290,280 26,116,040 

           
26,101,460  

          
26,095,120  

         
26,110,700  

         
26,112,120  

          
26,090,120  

           
26,074,120  

          
25,987,320  

         
313,814,620.00  

මුලතිේ 
 
 32,297,480 32,297,480 32,297,480 32,297,480 32,310,480 

           
32,083,980  

          
32,083,980  

         
32,081,980  

         
32,089,980  

          
32,092,980  

           
31,987,480  

          
31,969,480  

         
385,890,260.00  
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කිය දනෝචිත
ය 33,556,000 33,567,000 33,557,000 33,557,000 33,476,500 

           
33,435,000  

          
33,435,000  

         
33,396,000  

         
33,404,000  

          
33,404,000  

           
32,996,500  

          
32,976,500  

         
400,760,500.00  

 
මයකලපුව 
 176,516,180 176,337,440 176,207,180 175,811,820 175,635,820 

        
175,340,240  

       
175,065,860  

      
174,821,580  

      
174,655,100  

       
174,184,260  

        
173,932,340  

       
173,756,480  

     
2,102,264,300.00  

අේපාර 
 165,424,740 165,082,340 164,817,540 164,206,220 163,862,460 

        
163,595,000  

       
163,161,020  

      
163,006,140  

      
162,636,180  

       
154,722,160  

        
169,564,560  

       
162,088,540  

     
1,962,166,900.00  

ත්රිුතණාමල
ය 87,549,460 87,463,820 87,332,940 87,307,460 86,783,600 

           
86,765,040  

          
86,704,540  

         
86,763,020  

         
86,669,200  

          
87,439,500  

           
87,233,780  

          
86,024,180  

     
1,044,036,540.00  

ුතරූණෑගල 352,401,620 350,677,200 349,605,820 348,139,120 345,889,780 
        
343,958,700  

       
343,955,700  

      
342,422,520  

      
341,752,640  

       
344,855,120  

        
344,162,640  

       
339,597,060  

     
4,147,417,920.00  

පුත්තලම 129,834,840 129,131,380 128,502,120 126,990,180 126,462,900 
        
126,078,120  

       
124,213,400  

      
123,390,660  

      
122,808,860  

       
122,102,500  

        
121,574,300  

       
121,226,700  

     
1,502,315,960.00  

අනුරාධපුර 142,362,600 142,064,060 142,134,200 141,536,060 141,249,240 
        
140,453,160  

       
140,361,280  

      
140,006,380  

      
138,849,680  

       
139,628,140  

        
139,174,080  

       
139,058,300  

     
1,686,877,180.00  

දපොදළොන්න
රුව 66,531,080 66,495,980 66,298,020 65,793,400 65,488,780 

           
65,343,240  

          
64,970,580  

         
64,861,860  

         
64,822,080  

          
64,734,540  

           
64,559,640  

          
64,464,800  

         
784,364,000.00  

බදුල්ල 131,989,380 131,850,560 131,814,400 131,488,860 131,301,820 
        
130,984,720  

       
130,778,680  

      
130,673,380  

      
130,236,880  

       
130,055,600  

        
129,768,640  

       
129,539,500  

     
1,570,482,420.00  

දමොණරාගල 107,496,600 107,412,720 107,254,200 107,496,600 105,028,520 
        
105,013,340  

       
104,722,760  

      
104,765,840  

      
104,651,220  

       
104,517,800  

        
104,344,220  

       
104,324,020  

     
1,267,027,840.00  

රත්නපුරය 275,038,660 273,583,020 272,886,300 271,747,000 271,054,760 
        
270,295,880  

       
269,459,500  

      
268,721,040  

      
268,112,760  

       
267,714,880  

        
266,997,820  

       
266,249,280  

     
3,241,860,900.00  

කෑගල්ල 155,033,260 154,809,980 154,349,060 153,649,420 153,128,640 
        
152,630,780  

       
152,032,680  

      
151,543,900  

      
151,374,780  

       
150,649,140  

        
150,220,940  

       
149,744,560  

     
1,829,167,140.00  

එකතුව 3,454,328,620 3,445,148,120 3,435,715,980 3,417,389,840 3,402,653,380 
    
3,384,310,060  

  
3,391,014,720  

  
3,374,442,200  

  
3,367,547,260  

   
3,356,669,960  

    
3,359,920,320  

  
3,344,726,940    40,733,867,400.00  
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07 සමාජ ආරක් ණ අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

7.1  දිවිනැගුම සමාජ ආරක් ණ අරමුෙල පිහිටුවිම 

 

අංක 8 දරණ භාරකාර සේපුව මගින් 1997.01.01 දින සිට බල පැවැත්දවන පරිදි සමෘී අ දකොමසාරිස් ජනරාල් 

දදපාර්තදේන්තුව යටදත් සමෘී අ සමාජ යරක්ෂණ අරමුදල යරේභ කර පවත්වාදගන යනු ලැදබ්. දමම අරමුදල 

රජයට අයත් වානිජ දනොවන යයතනයක් දලස සැලදක්. ක අනුව සමාජ යරක්ෂණ අරමුදල රජදේ ප්රතිපාදන 

වය න් යැදපන යයතනයක් දනොවන අතර, යයතනය විසින්ම යදායේ උපයාගන්නා බැවින් දමදසේ වර්ීමකරණය 

කිරීමකට ලක් කර ඇත. 

 

7.2.  කළමනාකරණය 

 

අරමුදල කළමනාකරණය කිරීම සමෘී අ සමාජ යරක්ෂණ භාරකාර මණ්ඩලය මගින් සිදුදේ. එහි සංයුතිය පහත 

සඳහන් පරිදි සාමාජිකයන් 11 කි. 

නිල බලදයන් පත්වන සමාජිකයන් 06 යි 

 අරමුදල අයත් දදපාර්තදේන්තු ප්රධානියා - සභාපති 

 අරමුදල අයත් අමාතාංශයේ, දල්කේ වරයාදේ අනුදයෝජිතයුත 

 සමාජ දසේවා විෂයභාර අමාතාංශයේ, දල්කේ වරයාදේ අනුදයෝජිතයුත 

 මුදල් අමාතාංශයේ, දල්කේදේ අනුදයෝජිතයුත 

   ප්රතිපත්ති සේපාදන යර්ථික කටයුතු අමාතාංශයේ, දල්කේවරයාදේ අනුදයෝජිතයුත 

 තත්කාලීනව සමාජ යරක්ෂණ අංශයේ,යභාර අධක්ෂවරයා 

           වි යභාර අමාතවරයා විසින් පත්කල සාමාජිකයන් 05 යි 

 

 

 

 

දිවිනැගුම (සමිද්ධි) රතිලාභී පවු්ගවල අතාවශය ආර්ථික හා සමාජිය අවස්ාාවන් වන උපත්  

විවාහය  දරෝහ්ග ගතවිේ මරණ සහ සිප්දෙොර ශි ත්ව සඳහා මුලධාර ලබා දිම සමාජ ආරක් ණ 

අංශදේ රධාන කාර්යභාරය දේ. තවෙ  සමිද්ධි රතිලාභින් දනොවන පවු්ග නිවුන් ෙරු උපත් 

දවනුදවන් ෙ මුලාධාර ලබා දද්. 



                                                                                                                                                              
37 

7.3  අරමුෙල සඳහා ලැදබන ලැබීේ 

 

 සමෘී අ ප්රතිලාීනන් ස්වකැමැත්දතන් දදනු ලබන රු.100/  මාසික දායකත්වය 

 රාජ බැංුතවල කරන ලද යදයෝජන වය න් උපයා ගන්නා දපොලී යදායේ 

 

7.4.  අදප්ක්ෂිත අරමුණු 

 

 සමෘී අ සහනාධාරලාීනන් තම යර්ථික ක්රියාකාරකේවල නියැලීදේදී අනදේක්ණතව හා අදේක්ණතව 

මුහුන දිමට සිදුවන ූලලමය දුෂ්කරතා අවමකර සුලන්දේ සමාීවය හා ීවවන තත්වය සුරක්ණත කිරිම. 

 

 සහනාධාරලාීන සහ සහනාධාරලාීන දනොවන ප්රජාවදේ දපෝෂණ මේටම ඉහල නංවා සුලන්දේ සමාීවය හා 

යර්ථික තත්වය නගා සිටුවීමට ක්රියා කිරීම. 

 
7.5  කාර්යයන් 

 

 පුලදල් යර්ථික සාමාීවය තත්වය පහත වැදටන අවස්ථාවන් වන මරණය හා දරෝීමවීේ අවස්ථාවලදී 

දැරීමට වන වියදේ අවමකර ගැීමමට ූලලාධාර ලබාදීම.  

 

 පුලදල් අතාවශයේ,ම සාමාීවය අවශයේ,තා වන දරු උපත් හා විවාහ වීේ සඳහා වන වියදේ අවම කර ගැීමම 

සඳහා ූලලාධාර ලබා දීම 

 

 සමෘී අලාීන පුලල්වල අ.දපො.ස සාමාන දපල විියෂ්ට දලස සමත්ව අ.දපො.ස උසස ් දපළ හදාරන 

සිසුදරුවන්දේ  අධාපනය සදහා සිේදදොර ියෂත්වලබා දීම. 

 
 

 සමාජ යරක්ෂණ භාරකාර මණ්ඩලදේ අනුමැතිය මත හදුනාගත් විදශයේ,ේෂ වාපෘති සඳහා දභෞතික හා 

ූලල පහසුකේ සැලසීම. 
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7.6  අරමුෙල මගින් ෙැනට ලබා දෙන රතිලාභ 

 

01. ෙරු උපතකදී  -  

 දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල් වල ීමතානුූලල පළමු, දදවන හා දතවන දරු උපත් සඳහා රු. 7,500/  ක් 

බැගින් හිමිදේ. දමහිදී අීවවී දරු උපතක් නේ මාස 07 ක් ඉක්මවූ බවට සනාථ කර ගැීම දමන්  අනතුරුව 

අදාල දගවීේ සිදුදකදර්. 

 ඉහත රු. 7,500/  ට අමතරව දිවිනැගුම ප්රතිලාීන හා ප්රතිලාීන දනොවන නිුලන් දරු උපත් සඳහා පහත පරිදි 

දගවීේ කිරීම. 

 දරුවන් දදදදදනුතට මාසිකව රු. 5,000/  බැගින් වර්ෂයක් දක්වා රු.60,000/= ක්ද, 

 දරුවන් තිදදදනුතදහෝ ඊට වැ ද අවස්ථාවක මාසිකව රු.10,000/  බැගින් වර්ෂයක් දක්වා 

රු.120,000/=ක්ද හිමිදේ. 

 

02. විවාහයකදී  - 

 දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල  ප්රතිලාභියා දහෝ සහුදේ/ඇයදේ දරුවන්දේ ීමතානුූලල විවාහ අවස්ථා 02 

ක් සඳහා රු. 7,500/  ක්  බැගින් දගවීේ කිරීම. 

 

03.දරෝහ්ග ගතීමක දී  - 

 දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල ප්රතිලාභියා, කලරයා සහ පුලදල් අවිවාහක දරුවන් දරෝහල් ගත වීමක දී 

දිනකට රු.250/  බැගින් වර්ෂදේ දින30ක් සඳහා උපරිමය රු.7,500/  ක් දගවීේ කිරීම. 

 

04.මරණයකදී  - 

 දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල ප්රතිලාභියා, සහුදේ/ඇයදේ කලරයා, අවිවාහක දරුවන් හා ප්රතිලාීන 

සාමාජිකයාදේ (සාමාජික අයදුේපරදේ නම සඳහන්  මව සහ පියාදේ මරණ, දදමාපියන් දනොමැතිව 

භාරකරුවන් යටදත් යැදපන්නන් දලස සිටින පුීගලයන්දේ මරණ සඳහා රු. 15,000/  ක් බැගින් 

දගවීේ කිරිම. 
 

05.සිප්දෙොර ශි ත්ව වැයසටහන  -  

 දරි්රතා සීමාව මත බර තැබීදේ නිර්ණායක පදනේව දිවයිදන් දිස්ත්රික්ක 25 තුල විසිරී සිටින 

සහනාධාරලාීන පුලල්වල අධයන දපොදු සහතික පර සාමාන දපල, උසස් දලස සමත්ව අ.දපො.ස උසස ්

දපළ හදාරන  සිසු දරු දැරියන්ට මසකටරු. 1,500/  බැගින් වසර දදකක අධයන කාලයක් සඳහා 

රු.36,000/  ක මුදලක් හිමි දේ. එක් වර්ෂයක දී ියෂත්වලාභින් 10,000 ක් සඳහා දමම ියෂත්වය  ලබා 

දී. 
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7.7  සමාජ ආරක් ණ අරමුෙලින් මිල දී ගත් ස්ාාවර වත්කේ 

 

 නිලාදේීම සමිද්කර මධසා්ානය 

සමාජ යරක්ෂණ අරමුදල මගින් 2016 වර්ෂදේ මිල දී දගන ඇති දමම මධසථ්ානය 

දදපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන්දේ හා අදනුතත් යයතනවල පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා භාවිතා දකදර්.  

 

 දපොතුවිල වනස්පති සංචාරක නිවාසය 

වන සංරක්ෂණ දදපාර්තදේන්තුව සතු ඉඩමක අඩක් නිමකර තිබූ දමම සංාාරක නිවාසය 2003 

වර්ෂදේදී  සමාජ යරක්ෂණ අරමුදලට භාරදදන ලදි. එම අරමුදල මගින් දමහි ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

සිදු කළ අතර , අවශයේ, සියලු උපකරණද මිලදී ගන්නා ලදි. 
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08 සමාජ සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

 

 

8.1 පසුබිම 

 

"සමාජ සංවර්ධනදයන් දතොර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කළ දනොහැක" යන දත්මාව පදනේ කර ගනිමින් 

2016 වර්ෂය තුළ දී සමාජ සංවර්ධනය උදදසා  දමම අංශයේ,ය මගින් ක්රියාත්මක කළ වැඩසටහන් පිළිබද විස්තර 

පහත දැක්දේ. 

 සිය  අවාසි සහගත සමාජ දකොටස්වල සාමාීවයීය වටිනාකම ඉස්මතු කිරිමට කටයුතු දයදීම. 

 දිළිදුබවට දහේතු වන සාමාජයීය සාධකයන් හඳුනා දගන පිළියේ දයදීම. 

 අු  යදායේලාීනන්දේ හා එම පුලල්වල දරුවන්දේ සාමාජයීය හා සංස්කෘතික  අගයන් වැ ද කිරිම සඳහා 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිම. 

 යධාත්මික හා සදාාාර සංවර්ධනදයන් පිරිපුන් පුලලක් ඇති කිරිම. 

 සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන යටදත් ක්රියාත්මක වන සිය   වැඩසටහන්වල යදර්ශයේ,යක් දලස 

දිස්ත්රික්කයට එක ගමක් දතෝරා දගන එය සංවර්ධනය කිරිමට අවශයේ, කටයුතු කිරිම. 

 

8.2 වර්තමාන කාර්ය භාරය  

 

ඉහත අරමුණු ඉටු කර ගැීමම සඳහා 2016 වසදර් දී  සමාජ සංවර්ධන අංශයේ,ය දවත රුපියල් මිය යන 211 ක 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන ලැබී ඇත. දිවිනැගුම ජාතික සංවර්ධන වැයසටහනට සමඟාමීව ක්රියාත්මක ආධාත්මික හා 

සමාජ සංවර්ධන වැයසටහන දීප වාප්තව ක්රියාත්මක රීරිම සමාජ සංවර්ධන  අංශදේ කාර්ය භාරය විය. ඊට 

අමතරව සමාජ සංවර්ධන පදනදමහි  අරමුදල් දයොදා ගනිමින් ද දමම වසදර් සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහදන් 

ඉලක්ක සපුරා දගන ඇත. 

 

 

 

 

සමාජ සංවර්ධනය යනු සමාජදේ සිය ම  අංශයේ,වල සමසථ් සංවර්ධනයයි. සමස්ථ සමාජය තුළ අධාත්මික 

සංවර්ධනදයන් පිරිපුන් පරිසරයක් ඇති කිරිම දමම අංශයේ,දේ ූලය ක අරමුණ දේ. 
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දේ අනුව පහත සඳහන් පරිදි ප්රධාන අංශයේ, 6 ක් යටදත් දයෝජිත වැඩසටහන් ක්රියාත්මක විය. 

 

01. මත් නිවාරණය, අධාත්මික සංවර්ධනය හා සතුටු පුලල් වැඩසටහන 

02. ළමා යරක්ෂණය, ළමා සමාජ හා සංස්කෘතික වැඩසටහන 

03. උපදීශයේ,නය හා වෘත්තීය මාර්දගෝපදීශයේ,නය 

0 . ජාතන්තර දින සැමරීදේ වැඩසටහන 

05. දිවිසවිය ගේමාන වැඩසටහන 

06. දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන 

 

8.2.1 මත්ද්රව නිවාරණය  අධාත්මික සංවර්ධන හා සතුටු පවු්ග  වැයසටහන 

 

සමාජය වඩාත් දසොදුරු තැනක් බවට පත් කළ හැක්දක් ප්රාථමික සමාජ කකකය වන පුලදල් ාර්යාවන් දකොතරේ 

දුරට සමාජ හිතකාමීය ද යන කාරණය මතය. නුතන තරාකාරි සමාජ රටාව තුළ පුවල් කකකදේ සමාීවකයන්දේ 

යදරය, දයාව, කරුණාව එකිදනකාට ගරු කිරිම හා සමාජ සේබන්ධතා බිද වැටී සුලන් සිය  දදනාම තරාකාරි 

ීවවන රටාවකට හුරුව ඇත. දමය නුතන සමාජ සන්දර්භදේ අප දකින සමාජ යථාර්තයයි. 

 

එබැවින් පුලල් කකකය වඩා ශයේ,ක්තිමත් කර සමාජය වඩා ප්රසන්න තැනක් බවට පත් කිරිදේ  අරමුණින් සතුටු පුලල් 

සංවර්ධන වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරිමට අදේක්ණතය. ක යටදත් ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ, මේටමින් පහත 

සඳහන් ඉලක්ක ජය ගැනිම සඳහා ක්රියාකාරකේ  සිදු කරන ලදි. 

 

 පුලදල් සතුටට බාධාකාරි වන මත්්රව හා දුේවැටි භාවිතය පිළිබඳව ප්රජාවදේ අවදබෝධය 

වර්ධනය කිරීම. 

 පුලදල් සාමාීවකයින් එකිදනකාට යදරය කරමින්, ගරු කරමින්, අගය කරමින් ීවවත්වීම තුළ 

සතුට ප්රවර්ධනය වන බව අවදබෝධය කරවීම. 

 මනා ගෘහ කළමණාකරනයක් තුළින් පුලදල් සතුට අත්පත් කර ගත හැකි බව කත්තු ගැන්වීම. 

 පුලදල්  සිය  සාමාීවකයින්දේ කිකවරණය, යරක්ෂාව හා නිදහස සතුටු පුලල තුළ ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

 සමාජ හරයන් යරක්ෂා කරන රස වින්දනයට ලැදි පරිසර හිතකාමීය  පුලල් කකකයක් ඇති කිරීම. 

 කායික, මානුණක හා සමාීවයිය යන දතවදෑරුේ අංශයේ,දයන්ම පුීගලයා අත්පත් කර ලන්නා         

     තෘේතිමත් බව පරිපුර්ණ පුලල සංස්ථාවක පැවැත්මට දහේතුවන බව තහුලරු කිරීම. 
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 ක්රියාත්මක කරන ලද මත්්රව නිවාරණය, අධාත්මික සංවර්ධනය හා සතුටු පුලල් වැඩසටහන්  

සංඛ්ාව - 529   

 දේ සඳහා වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන)  - 8. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මත්්රව නිවාරණ හා සතුටු පුලල් වැඩසටහන  යාපනය  දිස්ත්රික්කය 

 

මත්්රව නිවාරණ හා සතුටු පුලල් වැඩසටහන  ගේපහ  දිස්ත්රික්කය 
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8.2.2 ළමා ආරක් ණය හා ළමා සමාජ වැයසටහන 

 

අනාගත දලෝකදේ හිමිකරුවන් රදේ දරුවන්ය. සුලන් එම උරුමය බාර ගැීමමටත් සුලන්දේ  දලෝකය 

සේනැංවීමටත් ුතසලතාවයන් වර්ධනය කරමින් නැණ නුවනින් හා නධර්යය සේපන්න දරුවන් විය යුතුය. එදසේ 

බල ගැන්ුලණු දරුවා මනා දපෞරුෂයකින් දහබි අභිදයෝග බාර ගත හැකි අභිමානවත් පුරවැසිදයුත දලස දහට 

දින දලොවට ප්රවිශයේ,්ඨ කරවීම දමම වැඩසටහදන් මුය ක අරමුණයි. දිවිනැගුම සමෘී අ කැුත  ළමා සමාජය නමින් 

වසමකට එක් ක්රියාකාරි ළමා සමාජයක් දේ වන විට පිහිටුවා ඇති අතර නැවත ප්රතිසංවිධාන කටයුතු කිරිම දේ 

වසදර් දී සිදු දකදරණි. 

 

 මත් උවදුරට දගොදුරුවන  ඉලක්කගත කණ්ඩායම දලස ළමයින් එයින් මුදවා ගැීමම ළමා සමාජ 

වැඩසටහදන් එක් අරමුණක් දේ. 

 සෑම ගමකම ස්රීය ළමා සමාජයක් පිහිටුවීම (නිපුන ළමා දලොවක් අත්දපොතට අනුව  

 ළමා යරක්ෂාව හා කිකවරණය පිළිබඳව දමන්ම ළමා යුතුකේ, වගීමේ  හා අයිතිවාසිකේ පිළිබඳව ද 

දදමාපියන් හා දරුවන් දැනුවත් කිරීම. 

 ළමා හිංසනය අවම කිරීම හා ළමා යරක්ෂාව වැ දදියුණු කිරීම. 

 සෑම ගමකම ීවවත් වන දරුවන් සඳහා සංස්කෘතික හා දසෞන්දර්යාත්මක අගයන් වැ දදියුණු කිරීම, දැනුම 

වැ දදියුණු කිරීම, රස වින්දන වැඩසටහන් යදිය ක්රියාත්මක  කිරිම. ක තුළින් සංදේදී දරුවන් බිහි කිරීම. 

 වසේ මේටමින් සථ්ාපිත ළමා සමාජවලට අවම වශයේ,දයන් දරුවන් 60% කදේ සහභාගිත්වයක් ( වයස 

අුලරුදු 5 – 18 අතර  තහුලරු කිරිම. 

 පාසල් යන වයදසේ සිටින එදහත් පාසල් දනොයන ළමුන් පාසල් ගත කිරිමට දපළනවීම සහ පසු විපරේ 

කටයුතු 

 

දීප වාේතව ක්රියාත්මක වන දමම ළමා සමාජ වැඩසටහන් තුළින් දරු දැරියන්දේ සංස්කෘතික හා සාහිත 

හැකියාවන්, සේනැංවීම හා එම හැකියාවන් ජාතික තලයට දගන කම උදදසා ප්රාදීය ය, දිස්ත්රික් හා ජාතික 

මේටදේ ඇගයීේ සඳහා තරාාවය යක් පවත්වන ලදි. 2016 වසදර් දිස්ත්රික් මේටම දක්වා  දත්රීපත් ුල දරුවන් 

සඳහා ජාතික මේටදේ තරාාවය ය 2016 සක්දතෝේබර්  මස 22 හා 23 යන  දිනවල මාලදබ් රාහුල බාය කා 

විදාලදේ සිංහල හා දමිළ මාධ වශයේ,දයන්  තරා ඉසේ 12 ක්, වයස් කාණ්ඩ 03 සස්දසේ තරාවලට සහභාගි 

කරවන ලදි.  

 ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්ාව  - 71 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන)    - 7.41 
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8.2.3  උපදද්ශනය හා විත්තීය මාර්දගෝපදද්ශනය 

 

දිළිදුකම පිටුදැීමදේ කාර්යභාරය යටදත් සමෘී අ හා දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ විසි වසරක දසේවා 

කාලය තුළ දුේපත්කදේ විවිධ  මානයන් හදුනා ගැීමමටත්, කවා සාමාීවයීය හා පුීගල සාධක සස්දසේ විහිදී ඇති 

බව නිවැරදිව ග්රහනය කර ගැීමමටත් බහු වි අ ක්රියාකාරකේ සිදු කරන ලදි. එම ක්රියාකාරකේ හරහා  යර්ථික 

ප්රගමනයක් ජන සමාජය තුළ  දෘෂමාන ුලවත් ඊට සාදේක්ෂව පුීගලයින්දේ මානසික වර්ධනයක් දහෝ යැපුේ 

මානසිකත්වදේ ප්රබල අු වීමක් දැීමම අපහසුය. 

 

 යර්ථික දියුණුවට සාදේක්ෂව ප්රතිලාීනන්දේ මානසික ශයේ,ක්තිය වර්ධනය කිරීදේ හා යැපුේ මානසිකත්වය අවම 

කිරීදේ වැඩපිළිදවලක් දලස "උපදීශයේ,නය හා වෘත්තීය මාර්දගෝපදීශයේ,නය" හදුන්වා දදන ලදි. ක යටදත් 

ප්රජාවදේ මානසික ශයේ,ක්තිය වර්ධනය කර ස්වශයේ,ක්තිදයන් හා යත්මාභිමානදයන් යුක්තව එදිදනදා ීවවිතදේ 

තමන්  මුහුණ දදන ගැට වලට නිර්භයව මුහුණ දීම සඳහා සුලන් ශයේ,ක්තිමත්  දපෞරුෂදයන් දහබි ජනතාවක් බවට 

පත් කිරිදේ අභිලාෂදයන් උපදීශයේ,නය හා වෘත්තීය මාර්දගෝපදීශයේ,න වැඩසටහන් සිය ම ප්රාදීියය දල්කේ 

දකොේඨාශයේ, යවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක කරන ලදි. දේ සඳහා සමාජ දසේවා අමාතාංශයේ,ය යටදත් ප්රාදීය ය 

දල්කේ දකොේඨාශයේ,වල දසේවය කරන උපදීශයේ,න සහකාර නිලධාරින් සමා කකාබීධ සුලන් සමා සහදයෝීමතා 

ප්රදේශයේ,යකින් වැඩසටහන ක්රියාත්මක දකරිණි. 

 ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්ාව  -  00 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන)    - 7.78 

 

8.2.4 ජාතන්තර දින සැමම දේ වැයසටහන් 

 

8.2.4.1 ජාතන්තර කාන්තා දිනය ( මාර්තු 08) 

 

යධාත්මික ගුණ වගාදවන් සපිරි සමෘී අමත් හා ගුණ ගරුක සමාජයක් දගොඩනැීමම සඳහා යහපත් පුලල් 

පරිසරයක් නිර්මාණය කිරිදේ දී කාන්තාවන්දේ කාර්ය භාරය ඉතා විශයේ,ාලය. එදමන්ම සමාජදේ යහපැවැත්ම 

සඳහා කාන්තා නායකත්වදේ ඇති වැදගත්කම යය  අවධාරනයකර ගැීමදේ කාලීන අවශයේ,තාවයක් විය. 

ජාතන්තර කාන්තා දිනයට සමාාමීය ව "දිරිය පියස "නිවාස වැඩසටහන යටදත් අසරණ ුල කාන්තා මුය ක පුලල් 

සඳහා ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ,යකින් කාන්තාවන් දදදදදනුත සඳහා දිස්ත්රික් 25 යවරණය වන පරිදි නිවාස 

662 ක් ලබා දදන ලදි. 
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8.2.4.2 - ජාතන්තර සාක් රතාදිනය - සැප්තැේබර් 08 

අු  යදායේලාීන ප්රජාවදගන් බහුතරය වතුකරදේ  නාගරික පැල්පත් ප්රදීශයේ,වල ීවවිකාව දගවන්දන්ය. සුලන්දේ 

පාසල් යායුතු වයදසේ සිටින එදහත් පුලදල් අගහිාකේ මත පාසල් දනොයන දරුවන් බහුලය. අුතරු ය වීමට 

කියවීමට දනොහැකි වයස අුලරුදු 5 – 1  ළමුන් වි අමත් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සාක්ෂරතා මේටම ඉහළ 

නැංවීම හා දවනත් වෘත්තීන් සඳහා දයොමු කිරීම දමම වැඩසටහන යටදත් සිදු කර ඇත. 

 

8.2.4.3 - ජාතන්තර ළමා හා වැිහහිටි දිනය - ඔක්දතෝේබර් 01 

 

දිවිනැගුම කැුත  ළමා සමාජ සංස්කෘතික හා සාහිත තරාාවය ය කලාප , ප්රාදීය ය හා දිස්ත්රික් මේටමින් පවත්වා 

ජයග්රහණය කළ දරුවන් උදදසා තාග හා සහතිකපත් දබදාදීදේ  වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා වැ දහිටි සත්කාරක 

මාපිය වන්දනා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

8.2.4.4 - ජාතන්තර දුේවැටි විදරෝකර දිනය - මැයි 31 

අු යදායේලාීන ප්රජාවට බලපාන ප්රධාන දහේතුව සුලනට සේපත් හිායකට පමණක් දනොව ඉන් සබ්බට ගිය විවිධ 

සමාජ විදරෝීක ක්රියාකාරේවල දයදදමින් පවතින සේපත් ද විනාශයේ, කිරිේ බව දපීම යන කරුණකි. දමහි ප්රබලතාව 

සමාජ විදරෝීක ක්රියාවන් දලස මත් ්රව හා දුේවැටි භාවිතය හඳුනා දගන ඇත. දමයින් යර්ථික පිරිවැය විනාශයේ, 

දේ. 

 

ජාතන්තර දුේවැටි විදරෝීක දිනදේ අරමුණ වනුදේ විනාශයේ,කාරි ප්රතිවිපාක දසෞඛ් අංශයේ,ය පමණක් දනොව දුේවැටි 

භාවිතය හා එයින් නිරාවරණය වන දුේවය න් සමාජ පාරිසරික හා යර්ථික පරිහානිය සසවාලීමට එදරහිවවීම හා 

වර්තමාන අනාගත පරේපරාව යරක්ෂා කිරිමට දායකවීමක් දේ. එබැවින් 1996 වර්ෂදේ සිට දේ දක්වා සෑම 

වර්ෂයකම මැයි 31 ජාතන්තර දුේවැටි විදරෝීක දිනය දත්මා  දකොට දගන සෑම වසරක් පාසාම දකො ද අදලවි 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක දේ. මීය ට අමතරව දුේවැටියට යන මුදල රදේ සංවර්ධනයට දයොමු කිරිම උදදසා ප්රාදීය ය, 

දිස්ත්රික් හා ජාතික මේටමින් විවිධ සුවිදශයේ,ේ ව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලැදබ්. 

 

21 වන වරටත් 2016 වර්ෂදේ දුේවැටි විදරෝීක දිනය නිමිත්දතන් "සිගරේ දුදමන් නිදහස් , සැමට ීවවත්වීමට 

හිතකාමීය  පරිසරයක්"යන දත්මාව යටදත්  මු්රණය කළ දකො ද, ස්ටිකර් දිවයින  පුරා දබදා හැරීමට කටයුතු කළ 

අතර දේ දවනුදවන් ජාතික පදනදමන් වැය ුල මුදල රුපියල් මිය යන 2 .21 කි. අුලරුදු 21 පුරාවට ලබා ගත් 

ඉහළම යදායම දලස වාර්තා කරමින් දමවර දකො ද අදලවි යදායම රුපියල් මිය යන 229.62 ක වාර්තා ගත  

යදායමක් ලබා ගැනිමට සමත් විය.  
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ඉහත සඳහන් ජාතන්තර දින සැමරුේ වැඩසටහන් යටදත්, 

 ක්රියාත්මක කරන ලද මු  වැඩසටහන් සංඛ්ාව  - 535 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන)     - 5.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5 දිවිසවිය ගේමාන වැයසටහන 

පුීගල සංවර්ධනය යනු යර්ථික, කායික, මානසික, සාමාීවයිය අධාත්මික හා පාරිසරික සංවර්ධනය යන සිය  

අංශයේ,යන්දගන් පරිපුර්ණ සංවර්ධනයක් දවත පුීගලයා දමදහයවීමයි. පුීගලයන්දේ පුලල්වල කණ්ඩායේවල 

සහ ප්රජාවදේ යදායේ උත්පාදනය සඳහා සැලැසුේ කර වාපෘති සඳහා පහසුකේ සලසමින් කිකියා අවසථ්ා වැ ද 

කරමින් යර්ථික සංවර්ධනය ක්රියාවය ය ප්රවර්ධනය කළ යුතු දේ. ීවවදනෝපාය සංවර්ධනය කර ගත් ප්රජාවදේ ුභභ 

සිී අය සඳහා හිත කර වන යුක්ති ගරුක  සාමාීවය පරිසරයක් ඇති සමාජ සංවර්ධන වැඩ සටහන් යටදත්  

ක්රියාත්මක වන සිය  වැඩසටහන් වල යදර්ශයේ,යක් දලස ගමක් සංවර්ධනය කිරිම දමම යදර්ශයේ, ගේමාන 

වැඩසටහනින් අදේක්ෂා දකදර්. ක සඳහා අවශයේ, සාමාීවය පසුබිම දගොඩනගමින් සහභාීමත්ව ගැමි විමසුමකින් 

පුලල් රාය යක් කකරාය  කර ගත් ගමක් නිර්මාණය කිරිම යදර්ශයේ, ගේමානය පිහිටුවීදේ මුය ක පියවර දේ. 

 

2015 වසදර් දී සෑම ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ,යකටම එක් යදර්ශයේ, ගේමානය බැගින් ගේමාන 332 දතෝරා  

දගන ඇත. ඉන් පසු 2016 වසර තුළ ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ, මේටමින් එම යදර්ශයේ, ගේමාන වල මුය ක 

කාර්යයන් යරේභ කිරිමට නියමිතය. දමහි දී ජාතික දමදහයුේ කමිටුව, දිස්ත්රික් දමදහයුේ කමිටුව, ප්රාදීය ය 

ජාතන්තර දුේවැටි විදරෝකර දිනය සැමම දේ - 2016 මැයි 31 
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දමදහයුේ කමිටුව මඟින් යදර්ශයේ, ගේමානදේ මුය ක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම පිළිබඳ අීකක්ෂණය හා පසුවිපරේ 

සිදු දකදර්. 

දමහි දී යයතන, යයතන ප්රධාීමන්, ස්දේ්චහා සංවිධාන සහ සිය  වගකිව යුතු නිලධාරින් දගන් සැදුේ ලත් 

කකාබීධ වැඩපිළිදවලක ප්රවිශයේ,්ඨ දවමින් සාමාීවයිය හා දභෞතික අභිදයෝග සඳහා විසදුේ දසවීමට, සමාජ 

සංවර්ධන, ීවවදනෝපාය ප්රජාමුල, ක්ුද්ර මුල හා අදලවි යන අංශයේ,වල කකාබීධ දායකත්වය දමහි ක්රියාත්මක 

රමදේදය දේ. 

 ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්ාව  - 568 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන     - 32.91 

8.2.6 දිරිය පියස නිවාස වැයසටහන 

අු  යදායේලාීන, නිවසක් අහිමි සෑම පුලලක් උදදසාම නිවසක් ලබාදීම අරමුණු කරමින් දිවිනැගුම වැඩසටහන 

තුළ ඉතා යකර්ශයේ,ීමය වැඩසටහනක් දලස ‘’දිරිය පියස’’ නිවාස වැඩසටහන ක්රියාත්මක දේ. ඉඩමක් හිමි එදහත් 

නිවසක් තනා ගැීමම දනොහැකි වී ඇති පුලල්වලට දමම හිමිකේ  ලබා දදන ලදි. දමහි දී විදශයේ,ේෂදයන් පුලදල් 

සාමාජිකයන් වැ ද එයින්ද පාසල් යන වයදසේ ගැහැණු දරුවන් සිටින වයස් ගත දදමාපියන් කික බලා ගන්නා  

පුලල් සඳහා ද යබා අත දදමාපියන් සදහෝදරයන් ඇති පුලල්, ප්රධාන උපයන්නා මියගිය දහෝ යබා අත වැ දහිටි 

දරුවන් ඇති පුලල්, දදමාපියන් අහිමි, භාරකරුවන් දලස ය්චිත දහෝ සීයා ලා යැදපන පාසැල් යන දරුවන් ඇති 

පුලල් හා අඩක් නිම කර  වසර ගණනාවක් නිම කිරිමට දනොහැකි නිවාස දකදර් වැ ද අවධානයක් දයොමු කර ඇත. 

 

 ඉදි කළ නිවාස සංඛ්ාව        - 1003 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන             - 1 5.80 

 

ඉහත සංඛ්ාව තුළ ජාතන්තර කන්තා දිනයට සමගාමීය ව ඉදිකල නිවාස 662 ද ඇතුලත්ව ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගේපහ දිස්ත්රික්කදේ මිනුවන්දගොඩ ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ,දේ  
දනො:110, උතුරු දදොරණදගොඩ අලගිරි කාය  අේමාදේ නිවාසදේ 

දපර හා පසු තත්ත්වය 
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8.2.7 රගති සමාදලෝචනය 

දමම අදියර 2 කින් පවත්වනු ලැදබ්. 

 

 දිස්ත්රික් මේටේන් 

 ජාතික මේටමින් 

8.2.7.1 - දිස්ත්රික් මට්ටදේ රගති සමාදලෝචනය 

 

සෑම මසකම දිස්ත්රික් දල්කේ , දිස්ත්රික් දිවිනැගුම අධක්ෂ, දිස්ත්රික් විෂය කලමණාකරු, මුලසථ්ාන කලමණාකරු, 

කලමණාකාර අධක්ෂ, කලාප කලමණාකරුවන් හා සමාජ සංවර්ධන සහකාරවරුන්දේ සහභාීමත්වදයන් 

පවත්වන ලදි. දේ සඳහා ප්රතිපාදන සමාජ සංවර්ධන අංශයේ,දයන් නිදහස් කරදන ලදි. 2016 වර්ෂදේ වැඩසටහන් 

1 6ක් පවත්වා ඇත. 

 

8.2.7.2 - ජාතික මට්ටදේ රගති සමාදලෝචනය 

 

දමය ද මාස 03ට වරක් එකක් වන දසේ දිස්ත්රික් සමාජ සංවර්ධන කලමණාකරු, දකොළනට කැදවා දමම 

වැඩසටහන් කරනු ලැදබ්. 2016 වර්ෂදේ වැඩසටහන් 03 ක් පවත්වා ඇත. 

 

 ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන්  - 1 9 

 වැය ුල මුදල (රුපියල් මිය යන    - 1.80 

 

8.3 සමාජ සංවර්ධන පෙනම 

 

1995 අංක 30 දරණ සමෘී අ පනතට අනුගතව අු  යදායේලාීනන් දලස හදුනා ගත් ප්රජාවදේ යර්ථික, සමාීවයිය 

අධාත්මික හා යටිතල පහසුකේ යන ත්රිවිධ සංවර්ධන ප්රදේශයේ,යන් වර්ධනය කිරීම සුවිදශයේ,ේ ව ුල කාර්ය භාරයකි. 

අතිශයේ,යින්ම මානුණක හා යධාත්මික බැදීමකින් යුත් දමම සංවර්ධන ප්රදේශයේ,යන් කරා ළාාවීම සඳහා සෑම 

ප්රාදීය ය දල්කේ කාර්යලයක්ම යවරණය වන පරිදි සමාජ සංවර්ධන පදනේ පිහිටුවා ඇත. දමම පදනේවල 

කාර්යයන් ස්රීය කිරිම අරමුණු කර ගනිමින් දිස්ත්රික් සමාජ සංවර්ධන පදනම හා ජාතික තලය නිදයෝජනය 

කරමින් ජාතික සමාජ සංවර්ධන පදනමද  පිහිටුවා ඇත. 

 

දමම පදනේ සඳහා අරමුදල් කිස් කරනුදේ ජාතන්තර දුේවැටි විදරෝීක දිනය දත්මා කර ගනිමින්  අදලවි කරනු 

ලබන මත් නිවාරණ දකො ද වැඩ සටහන මඟිනි. මැයි 31 දිදනන් යරේභ වන දකො ද අදලවි වැඩසටහන තුළින් 

උපයන සිය ම යදායේ අදාල ප්රාදීය ය දල්කේ කාර්යාලදේ සමාජ සංවර්ධන පදනමට බැර කරනු ලැදබ්. 

උපයන යදායමින් 6 % ක ප්රමාණයක්  මු්රණ වියදේ දලස දිස්ත්රික් හා ජාතික සමාජ සංවර්ධන පදනේවලට බැර 

කරනු ලැදබ්. 
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දමම අරමුදදල් මුදල් භාවිතදයන් ත්රිවිධ සංවර්ධන ප්රදේශයේ,යන් සාක්ෂාත් කර ගැනිම සඳහා  ප්රාදීය ය දල්කේ 

දකොේඨාස මේටමින් සමාජ සංවර්ධන වැඩඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලැදබ්. ක අනුව 2016 වර්ෂදේ සමාජ 

සංවර්ධන පදනේ වය න් දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් පහත දක්වා ඇත. ක අනුව රුපියල් 

මිය යන 11 .89 ක් ඉක්මවා මුදලක් දයොදවා  දීප වාේතව සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

වගුව 08-01 - සමාජ සංවර්ධන පෙනදේ අරමුේග වලින් ක්රියාත්මක 

කරන ලෙ වැයසටහන්වල රගතිය 

 

අනු 

අංකය 

ක්රියාත්මක කරන ලෙ 

වැයසටහන් 

වැයසටහන් සංඛ්ාව මුෙල රු. 

01 මත් හා දුේවැටි නිවාරණය, 

අධාත්මික සංවර්ධනය තුළින් 

සතුටු පුලල වැඩසටහන 

1, 51 5, 18,  1.6  

02 ළමා යරක්ෂණ, ළමා සමාජ හා 

සංස්කෘතික වැඩසටහන 

933 7,018,222.87 

03 සිසු දිරිය ය ෂත්ව වැඩසටහන 2 03 1 ,352,065.00 

0  පාසල් දනොයන ළමුන් පාසල් ගත 

කිරිම  

66 537,383.00 

05 පාසල් යන දරුවන්ට පාසැල් 

උපකරණ ලබාදීම  

275  10,760, 33.85 

06 උපදීශයේ,නය හා වෘත්තීය 

මාර්දගෝපදීශයේ,නය 

125 670,265.60 

07 ජාතන්තර දින සැමරීේ 597 3,019,051.7  

08 දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන            27  (නිවාස  20,661,980.00 

09 නිවාස අලුත් වැ දයා කිරිේ            619 (නිවාස  22,5 3,233.70 

10 සීමපාරක්ෂක වැඩසටහන් 1905 16,18 ,350.00 

11 යබා අත සුභසාධන වැඩසටහන් 125 6, 67,105.39 

12 යදර්ශයේ, ගේමාන වැඩසටහන 2 8 2,855,22 .7  

13 දවනත් 208  , 09,5 1,25 

මුළු එකතුව 11,708 114 897 298.78 

                                                         ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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09  රජාූලල සංවිධාන අංශදේ කාර්යසාධනය  

 

 

 

 

 

ප්රජාව යර්ථික සමාජිය හා අධාත්මික වශයේ,දයන් සවිබලගැන්වීම උදදසා සමෘී අ සංවර්ධන වැඩපිළිදවල යටදත් 

ප්රජාූලල සංවිධාන අංශයේ,ය පිහිටුවීමට කටයුතු දයොදා ඇත. ක අනුව, 2013 අංක 01 දරන දිවිනැගුම පනදත් 

වි අවිධාන තුය න් යර්ථික සංවර්ධන ක්රියාවය ය ප්රවර්ධනය කිරීදේලා  දිළිඳුකම තුරන් කිරීමත්, සමාජ 

සාධාරණත්වය සහතික කිරීමත් ජාතික ප්රතිපත්තිය බලාත්මක කිරීම පිණිස පුීගලයා,  පුලල,  කණ්ඩායේ සහ 

ප්රජාව දක්න්්ර කර ගනිමින් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත් අරමුණුදකොට ඇත. සෑම සංවර්ධන 

වැඩසටහනක්ම ප්රජාව ූලය ක කර ගනිමින් ප්රජාූලල සංවිධාන හරහා ක්රියාත්මක කිරීම සිදු දේ. ක අනුව එක් එක් 

ග්රාම නිලධාරි දකොේඨාශයේ,යක් සඳහා දහෝ ග්රාම නිලධාරී දකොේඨාශයේ,යක යේ දකොටසක් සඳහා දහෝ ග්රාම නිලධාරී 

දකොේඨාශයේ, කිහිපයක් සඳහා දිවිනැගුම ප්රජාූලල සංවිධාන පිහිටවනු ලැබිය යුතුය.  

 

දිවි නැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව යටදත් දමම අංශයේ,දේ කාර්යභාරය දියත්කිරිම සඳහා ප්රජාව සේබන්ධවන 

පහලම සංවිධානාත්මක කකකය ප්රජාූලල සංවිධානයයි. දිවිනැගුම ප්රජාූලල සංවිධානයක් යනු දිවිනැගුම පනතින් 

දයෝජිත දමදහයුේ ක්රියාවය දේදී ප්රජාව සේබන්ධවන ග්රාමීය ය මේටදේ සංවිධානයකි. දමම කකකය පදනේ 

දකොටදගන දිවිනැගුම ප්රාදීියය සංවිධාන , දිවිනැගුම දිස්ත්රික් කමිටු සහ දිවිනැගුම ජාතික සේදේලනය යනාදි 

වශයේ,දයන් සමසත් සංවිධාන වුහය දගොඩනැදගනු ඇත. 

 

දිවි නැගුම පනතට අනුව දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව මගින් ඉටුකළ යුතු සියලු සංවර්ධන කාර්යයන් 

ප්රජාව සේබන්ධවන පහලම සංවිධානාත්මක කකකය වන ප්රජාූලල සංවිධාන ූලය ක දකොට දගන ප්රජාවදේ පූර්ණ 

සහභාගිත්වදයන් ඉටුකළ යුතු දේ. ප්රජාූලල සංවිධාන පිහිටුවීමත් ක සමගාමීය ව ප්රාදීියය සංවිධාන හා දිස්ත්රික් 

කමිටුද පිහිටුවා පවත්වා දගන යා යුතුය. දමම සියලු සංවිධාන පිහිටුවා යාවත්කාලීන කිරීම , පවත්වාදගන යාම 

හා කළමනාකරණය කිරීම දමන්ම එම සංවිධාන වල සියලු කටයුතු අීකක්ෂණය කිරීම ප්රජාූලල සංවිධාන අංශයේ,ය 

මගින් සිදුකරනු ඇත. 

 

 

 

මානව හා දභෞතික සේපත් ශක්තිමත් රීම දේ පුද්ගලයා  පවුල හා රජාව තුල සමාජීය හා ආර්ථික 

තත්වය නගාසිටුීමට ෙැනුම  ආක්ගප හා ු සලතාවයන් වර්ධනය කර රජාූලල සංවිධාන රාදද්ශිය 

සංවිධාන හා දිස්ත්රික් කමිටු හරහා රජාව සවිබලගැන්ීම. 
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9.1 රජාූලල සංවිධාන අංශදේ ුටු කල කාර්ය භාරය 2016  

 

දිවිනැගුම ප්රජාූලල සංවිධාන දගොඩ නැංවීම හා ශයේ,ක්තිමත් කිරීම උදදසා ප්රජාව සවිබල ගැන්වීමට ප්රජාූලල 

සංවිධාන අංශයේ,ය ක්රියාත්මක කරන කාර්ය භාරය පහත පරිදි දේ.  

 

 ුතඩා කණ්ඩායේ වලට සංවිධානය විම සඳහා ස්වීමය සාමාජිකයන්ව උනන්දු කරවීම  සහ සුලන්ට 

මාර්දගෝපදීශයේ, සැපයීම සිදු කිරීම  

 සාමාජිකයන්දේ ඉතිරිකිරීදේ පුරුදු වැ දදියුණු කර ගැීමම සඳහා උනන්දු කරවීම, ීවවදනෝපාය 

ක්රියාකාරකේ ප්රවර්ධනය කිරීම සහ සහය ලබාදීදේ කටයුතු සිදු කිරීම.   

 සාමාජිකයින්දේ වෘත්තීය ුතසලතා සහ දැනුම වැ දදියුණු කිරීම සඳහා අවශයේ, විය හැකි වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 සාමාජිකයින්දේ සහභාීමත්වදයන් යුතුව ්රමදාන ක්රියාකාරකේ සංවිධානය කිරීම 

            නිෂ්පාදන සහ අදලවිකරණ කටයුතු සඳහා පහසුකේ සැපයීම 

 

දමම සියලු කාර්ය භාරයන් වි අමත් අයුරින් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දිවයින පුරා පවතින සමෘී අ සමිති ප්රජාූලල 

සංවිධාන දලස ය යාපදිංිත කිරීම ූලය ක කාර්යය වි ඇත. 

 

9.2  රජාූලල සංවිධාන වවස්ාා සැකසිම 

 

ප්රජාූලල සංවිධාන මඟින් ග්රාමීය ය මේටමින් සිටින ප්රජාව සවිබල ගැන්වීම හා ක හා අදාල ඉහත කාර්ය භාරය 

සිදුකිරීම සඳහා ප්රජාූලල සංවිධාන වි අමත් පරිදි සංවිධාන ගතකිරීම අතාවශයේ, දේ. ප්රජාූලල සංවිධාන ය යාපදිංිත 

කිරීදේ කටයුතු ූලය ක වශයේ,දයන්ම සිදු කිරිම අවශයේ, බැවින්, ක සඳහා අවශයේ,  වන ූලය ක හැඩගැස්වීදේ කාර්ය 

භාරය 2016 වර්ෂය තුල සිදු කරන ලදී. 

 

ප්රධාන වශයේ,දයන්ම ග්රාමීය ය මේටමින් දමදතක් ක්රියාත්මක වූ සමෘී අ සමිති ප්රජාූලල සංවිධාන බවට ය යාපදිංිත 

කිරීමටත්, එම සංවිධාන පරීක්ෂා කිරීදේ කටයුතු සඳහා ප්රාදීය ය සංවිධාන දගොඩනැංවීමත්, එම සියලු සංවිධාන 

අීකක්ෂණය සඳහා දිස්ත්රික් කමිටු පිහිටුවීමත් ූලය කව සිදු කල යුතුව ඇත. 
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දේ සඳහා 2016 වර්ෂය තුලදී ප්රජාූලල සංවිධාන වවස්ථාව, ප්රාදීය ය සංවිධාන වවස්ථාව සහ දිස්ත්රික් කමිටු 

වවස්ථා තුනක් සහ නිදයෝග වල දකටුේපත් සකස්කර එම වවස්ථා භාෂා ත්රිත්වදයන්ම පරිවර්තනය සිදුකර  

අවසන් කර නිති දකටුේපත් සේපාදක දදපාර්තදේන්තුව දවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              
57 

9.3 පුහුණු වැයසටහන් ක්රියාත්මක රීරිම 

 

9.3.1 පුහුණු කරුවන් පුහුණු රීම දේ වැයසටහන 

 

පවතින සමෘී අ සමිති ය යාපදිංිත කිරීදේ ක්රියාවය ය සේබන්ධව සහ ප්රජාූලල සංවිධාන ශයේ,ක්තිමත් කිරීම හා 

දගොඩනැංවීම සඳහා සකස් කරන ලද ප්රජාූලල සංවිධාන වවස්ථා හා නිදයෝග දකටුේපත් පිය බඳව සියලු 

නිලධාරීන් හා ප්රතිලාීනන්ට අවදබෝධය ලබා දීම සඳහාත් ප්රජාූලල සංවිධානය හරහා කල යුතු කාර්යයභාරයන් 

පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටත් දිස්ත්රික් මේටමින් දතෝරා ගන්නා ලද 1   ක පුහුණු කරුවන් කණ්ඩායම දයොදවා 

ගැීමමට කටයුතු දකරින. 

 

මුල් අ අයර යටදත් පුහුණුකරුවන් කණ්ඩායම සඳහා දේ පිය බඳව දැනුවත් කිරීදේ දින 2ක වැඩසටහන් 3ක් 

සංවිධානය කරන ලදී. සිංහල මාධය වැඩසටහන් 2 ක් හා ්රවිඩ මාධ වැඩසටනක් බලංදගොඩ සමනල වැව හා 

නිල්ලන පුහුණු මධස්ථානවලදී සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී. දමම පුහුණූ වැඩසටහන් මගින් පහත විෂය 

මාතෘකා සස්දසේ දැනුම ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. 

 

1. දමම පුහුණු වැඩසටහන තුය න්, පුහුණු නිලධාරීන් සඳහා ප්රජාූලල සංවිධානදේ  අරමුණූ හා පරමාර්ථ 

ලාා කර ගැීමමට නිලධාරීන්දේ යකල්ප වර්ධනය කිරීම 

2. වවස්ථාවන්ට අනුූලලව ප්රජාූලල සංවිධාන ය යාපදිංිත කිරීම පිය බඳව ූලය ක දැනුම ලබාදීම සිදුකිරීම. 

3. ප්රජාූලල සංවිධාන වල ගිණූේ හා විගණන කටයුතු යන විෂය මාතෘකා සස්දසේ දැනුම ලබාදීමට කටයුතු 

කිරීම. 

 

දමම පුහුණූදවන් පසු දදවන අදියර යටදත් පුහුණූ කරුවන් කණ්ඩායම විසින් දිස්ත්රික් හා ප්රාදීය යව සිටින සියලු 

දිවිනැගුම කලමණාකරුවන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ප්රජාව දැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන් දීප වාේතව 

සංවිධානය කර සියලුම දිසත්්රික්ක වල පුහුණූ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම අවශයේ, බවට දැනුවත් කරන ලදී.  

   

         9.3.2  දිස්ත්රික්  හා රාදද්ශීය මට්ටමින් නිලධාම න් ෙැනුවත් රීම දේ වැයසටහන 

 

පුහුණුකරුවන් දලස නිලධාරින් විසින් දිස්ත්රික් සහ ප්රාදීියයව සිටින සියලු දිවිනැගුම කලමණාකරුවන්, 

සංවර්ධන නිලධාරින් හා ප්රජාව දැනුවත්කිරීදේ වැඩසටහන් දීපවාේතව සංවිධානය කර සියලුම දිස්ත්රික්ක වල 

පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට දිස්ත්රික් සඳහා ප්රතිපාදන නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.  ක අනුව 

වැඩසටහන් 2 3 ක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත. සියලුම නිලධාරීන් සඳහා වවස්ථා දකටුේපත් පිය බඳ ූලය ක 
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දැනුම ලබාදීමත් ක අනුව ප්රජාූලල සංවිධාන ය යාපදිංිත කිරීම පිය බඳව ූලය ක දැනුම ලබාදීමත් සිදු කරන ලදී. ක 

මඟින් දමහි ූලය ක අරමුණ වූදේ අකාර්යක්ෂමව පවතින ප්රජාූලල සංවිධාන කාර්යක්ෂම කිරීම හා නව ප්රජාූලල 

සංවිධාන ශයේ,ක්තිමත්ව දගොඩනැීමම තුළින් වි අමත් අයුරින් සංවිධාන ය යාපදිංිත කිරීමට කටයුතු කිරීමය. ක මඟින් 

ග්රාමීය ය මේටමින් සමාජ යර්ථික සංවර්ධන කටයුතු ප්රජාූලල සංවිධාන තුය න් ක්රියාත්මක කරමින් ප්රාදීියය, දිස්ත්රික් 

සහ ජාතික මේටම දක්වා වි අමත්ව හා සාර්ථකව වැඩසටහන් සංවිධානය කරමින් ක්රියාත්මක කිරීම අරමුණ විය. 

 

 

 
 

 

 

දමම වැඩසටහන්වල ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
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9.4 වැයසටහන්වල රගතිය  

 

ප්රජාූලල අංශයේ,ය සඳහා දවන් කර ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාණය - රු.මි.  11.00. 

 රජාූලල අංශය මගින් පවත්වන ලෙ වැයසටහන්වල රගතිය - 2016 

 

 

වගුව 09-01 -  රජාූලල සංවිධාන අංශදේ කාර්යසාධනය - 2016 
 

අනු 

අංකය 

වැයසටහන වැය සටහන් සංඛ්ාව සත වියෙම (රු) 

1 වවස්ථා දකටුේපත්වල ීමතිමය රාමුව 
පිළිබදව සාක්චහාව 

01 5,905.00 

2 ප්රජාූලල සමිති ය යාපදිංිත කිරීම සේබන්ධ 
දිවිනැගුම කළමණාකරුවන් හා දිවිනැගුම 
සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීදේ 
වැඩසටහන 

2 3 7,018, 72.10 

3 පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීදේ වැඩසටහන 
(T.O.T) 

03 260,719.90 

4 දිවිනැගුම ප්රජාූලල සමිති හා බැංුත 
ීමතිගත කිරීදේ රමදේදය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන 

20 1,22 ,903.00 

  

එකතුව 

 

267 

 

8 510 000.00 

 
                                      ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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10 ජීවදනෝපාය සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය  

 
 

 

 

 

 

 

අු  යදායේලාභි පුලල්වල යදායේ මේටම ඉහළ නැංවීම, දසෞඛ් හා දපෝෂණ මේටම වර්ධනය කිරීම, තිරසර 

කෘණ කර්මාන්තය හා නිදරෝීම ජනතාවක් බිහිකිරීම, දමන්ම කිකියා දවළඳපලට උිතත පුහුණු ්රමිකයන් සැපයීම 

සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම යන අරමුණු දපරදැරිව 2016 දිවිනැගුම ීවවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කරන ලදි. දේ යටදත්  පහත සඳහන් පරිදි නව හා විදශයේ,ේණත ුල වැඩසටහන්  06 ක් ක්රියාත්මක කිරීමට 

හැකියාව ලැබුණු අතර ක සඳහා රු.මිය යන 577.06 ක භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් ීවවදනෝපාය සංවර්ධන 

අංශයේ,ය දවත දවන් කරන ලදි. දිවිනැගුම වැඩසටහන ුල කලී දුේපත්කම අවම කිරීම සඳහා දිස්ත්රික් 25 පුරාම සෑම 

ග්රාම නිලධාරි වසමක්ම යවරණය වන පරිදි  ක්රියාත්මක කරනු ලබන රජදේ ප්රධානම වැඩසටහන වන දහයින් 

සමෘී අ ප්රතිලාීනන් හා අු  යදායේලාභි ප්රජාවදේ ීවවන මාර්ගයන් සුලනට අවශයේ, යකාරදයන් ලලදායී දලස 

වැ දදියුණු කිරීම සඳහා පහත පරිදි දායකත්වය සපයන ලදි. 

 

 

 

 

කෘණකර්ම, සත්ත්ව පාලන,  අවර සහ කර්මාන්ත යන ක්දෂේර වල නිෂ්පාදිතය ඉහළ දැමීය ම සහ නව 

කිකියා උත්පාදනය තුය න්, දිවිනැගුම (සමෘී අ  ප්රතිලාභි හා අු  අදායේලාභි ප්රජාවදේ ීවවන තත්ත්වය 

ඉහල නැංවිම, දමම අංශයේ,දේ කාර්ය භාරයයි. 
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වගුව 10-01 -  රජදේ හා රතිලාභී ොයකත්වය සහිතව නිමකරන ලෙ වැයසටහන්වල  

දභෞතික හා මුල රගතිය -2016 

 
 

 

වැයසටහන 

දවන්කල 

රතිපාෙන 

රමාණය 

(රු.මි.) 

නිමි 

වාපිති 

සංඛ්ාව 

වියෙම 

(රු.මි.) 

රතිලාභී 

ොයකත්වය 

(රු.මි.) 

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 

දකොළ එළව  / පලා සහ දීය ය අල 
දබෝග / වන වගා කිරීදේ වැඩසටහන 

20.49 12,239 22.26 50.78 525,166 

ප්රධාන ීවවදනෝපාය සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

284.50 17,531 277.91 138.95 17,531 

වතු ප්රජාව ය්රිත අතිදර්ක යදායේ 
උත්පාදන වැඩසටහන 

50.00 1,710 40.84 3.90 
 

1,710 

සමෘී අ යදර්ශයේ, ගේමාන වැඩසටහන 78.54 3,805 78.54 15.37 3,805 
අවාරදේ  දබෝග වගාව හා විදශයේ,ේෂ 
වාපෘති වැඩසටහන 

51.92 2,8 0  8.76 2 .39 2,8 0 

ීවවදනෝපාය සංවර්ධනයට ඉවහල්වන 
යටිතල පහසුකේ වැඩසටහන 

91.61 62 90.51 9.03 123,775 

එකතුව 577.06 38,187 558.82 242.42 674,737 
ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

10.1 ක්රියාත්මක වැයසටහන්හි දභෞතික තත්ත්වය 
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  10.1.1 දකොළ එළවළු / පලා සහ දද්ශිය අල දබෝග සහ වන වගා රීරිදේ වැයසටහන 

 

රජය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද “ ධාර්මික දගොවිතැනක් නිදරෝීම ජනතාවක් හා පරිසර සංරක්ෂණය”යන 

වැඩසටහන් වලට සමගාමීය ව කාබනික වගාව යටදත් වස විස දනොමැතිව නැුලේ දකොළ එළව  / පලා හා දීියය 

අල වර්ග තම දගවත්දතන් පහසුදවන් ලබා ගැීමමට  හා වන වගාව හා පරිසර සංරක්ෂණය අරමුණු කර ගනිමින් 

දමම වැඩසටහන  සෑම දිස්ත්රික්කයකම ක්රියාත්මක කරන ලදි. දේ යටදත් පහත වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන 

ලදි. 

1. දකොළ එළව  / පලා සහ දීියය අල දබෝග වගා කිරිදේ වැඩසටහන ( වසවිස නැති පලා සහ අල  

2.  වන වගා වැඩසටහන (සමෘී අ වන දරොද   

 

10.1.2. වන වගා වැයසටහන (සමිද්ධි වන දරොෙ ) 

පළමු කාර්තුව තුල යරේභ කරන ලද දමම වැඩසටහන සඳහා රු.මි. 25.03 ක ප්රතිපාදන දවන් කරන ලද අතර 

එය මු  ග්රාම නිලධාරි වසේ සංඛ්ාව හා සමෘී අ ප්රතිලාීනන් සංඛ්ාව පදනේ කර ගනිමින් ක ක දිස්ත්රික් දවත ලබා 

දදන ලදි. එදසේ ුලවද,  2016 වර්ෂදේ මුල් මාස 07 තුල පැවැති වියළි කාළගුණික තත්ත්වය දහේතුදවන් දමම 

වැඩසටහන සෑම දිස්ත්රික්කයකම ක්රියාත්මක කරන ලීදී අවසන් කාර්තුව තුලදි වීම දමහිදී විදශයේ,ේෂදයන් දපන්වා 

දිය යුතුදේ. දමම තත්ත්වය මත දවන් කරන ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණදයන් 20.49 ක් දේ සඳහා දයොදවා ගත් අතර 

ඉතිරි ප්රතිපාදන ප්රමාණය, ේ රධාන ජිවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ගලපා ගැීමමට අදාල දිස්ත්රික්ක 

කටයුතු කරන ලදි. 

 

ප්රධාන ජිවදනෝපාය,   
17,531,    46% 

වතු, 1,710,        5% 

දකොළ එළව ,           
12,239, 32% 

යදර්ශයේ, ගේමාන,         
3,805, 10% 

අවාරදේ / විදශයේ,ේෂ, 
2,840,   7% යටිතල, 62,       0% 
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සෑම වසමකින්ම ප්රතිලාීන පුලල් 50 ක් දමම වැඩසටහන මඟින් යවරණය කිරීමට සැලසුේ කලද පැවැති ඉහත 

සඳහන් තත්ත්වයන් මත ග්රාම නිලධාරී වසේ 12,239 ක් තුල එක් වසමකින් ප්රතිලාීන පුලල් / දගවතු,  අවම 

වශයේ,දයන්  2 ක් දමම වාපෘතිය හරහා සංවර්ධනය කරන ලද අතර එම දගවතුවල දකොළ එළව  /පලා වර්ග    

05 ක් දීියය අල දබෝග වර්ග 05 ක් වගා කිරීමට උනන්දු කරවන ලදි. එදමන්ම, පරිසර සංරක්ෂණය උදදසා,  

වන වගාව යට දත් ක ක ප්රදීශයේ,යට යදේනික වන පැල වර්ග පාසල්, පන්සල්, රජදේ කාර්යාල, මාර්ග හා ඇල 

මාර්ග දදපස වැනි දපොදු සථ්ාන වල වගා කිරීමට කටයුතු කර තිබූ අතර එම වන පැල කික බලා ගැීමම  ප්රතිලාීනන් 

දවත පවරා තිබුණි. දමම  වැඩසටහන දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුව විසින් ්රි ලංකාදේ වන සංරක්ෂණය සඳහා 

ඉටු කරන ලද මහඟු දමදහවරක් වන අතර 2017 වසර තුලදී දමහි ප්රගතිය මැන බැය මට අදේක්ණතයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 10-02 -  දකොළ එළවළු / පලා සහ දද්ශිය අල දබෝග සහ වන වගා රීම දේ 

වැයසටහදන් රගතිය 
 

වැයසටහන ක්රියාත්මක 

වසේ සංඛ්ාව 

රතිලාභී පවු්ග  /දගවතු 

සංඛ්ාව 

දවන්කල රතිපාෙන 

රමාණය )රු.මි(.  

දෙපාර්තදේන්තු මුළු 

වියෙම )රු.මි(.  

 
12,239 

 

 
525,166 

 
22.89 

 
20.08 

 

                                                                                                                     ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 පවත්වන ලෙ ෙැණුවත් 

රීම දේ වැඩසටහන්  - 9,015  

වියදම         -   රු.මි. .76 

දකොේදපෝස්ට් දපොදහොර 

කකක සංඛ්ාව - 96,563  

වියදම              - රු.මි. 0. 8 

පලා / අල/ වන වගාවන් සඳහා     

ප්රතිලාීන දායකත්වය     - රු.මි. 50.78  

දදපාර්තදේන්තු වියදම - රු.මි. 1 .75 
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දමම වැඩසටහදන් විදශයේ,ේෂත්වය වනුදේ අදාල ගේ අවටින්ම වගා කල යුතු දකොළ එළව  පලා අල වර්ග  හා වන 

පැල දසොයා ගැීමමත්, අවශයේ, විටකදි පමණක්  අල වර්ග හා වන පැල සඳහා වියදේ දැරීමත් දේ. දමහිදි ඉහත පරිදි 

ප්රතිලාභි පුලල් 525,166 කදේ දගවතුවල දකොළ එළව  පලා වගාවන් වගා කරන ලදි.   වස විස දනොමැතිව තම 

දගවතුවල වගා කිරිදේ ඇති වැදගත්කම හා වගා පුහුණු වැඩමු  සඳහා දමන්ම දකොේදපෝස්ේ දපොදහොර කකක 

දගොඩනැීමම  / මිලදී ගැීමම සඳහා ද ලබා දදන ලද මුදල් දයොදවා දගන තිබිණි. 

 

10.2 රධාන ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහන 

 

දමම වැඩසටහන දිසත්්රික්ක 25 ම තුල සෑම ග්රාම නිලධාරි වසමක්ම යවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක කරන ලද 

ීවවදනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා ුල  ප්රධාන වැඩසටහන ුල අතර කෘණකර්ම, පුභසේපත්, ීකවර, සු  කර්මාන්ත හා 

වවසාය සංවර්ධන දමන්ම කිකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් දේ යටදත් ක්රියාත්මක කරන 

ලදි. 
 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රු.මි. 284.50 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් ක ක දිස්ත්රික්කයන්හි සමෘී අ 

ප්රතිලාීනන් සංඛ්ාව හා දරි්රතා දර්ශයේ,කය පදනේ කර ගනිමින් දිස්ත්රික් 25 දවත දවන්කර දදන ලද අතර  

දිස්ත්රික්වල පවත්නා සංවර්ධන විභවතාවයන්ට ගැලදපන පරිදි ප්රතිශයේ,තාත්මකව ගලපා ගැීමමට අවශයේ, උපදදස් ද 

ලබා දදන ලදි. 
 

දමහිදී වර්ෂ 03 ක් තුලදී ක ක  ප්රතිලාීනන් සවිබල ගැන්විය හැකිවන පරිදි වාපෘතිලාීනන් හඳුනා ගැීමමට උපදදස ්

ලබා දුන් අතර එක් වාපෘතියක ඇස්තදේන්තු වියදදමන් 50% ක් රජදේ දායකත්වය දලසද ඉතිරි 50% ප්රතිලාීන 

දායකත්වයද වන පරිදි වැඩසටහන දියත් කරන ලදි. එදමන්ම ක ක වාපාතීන් අනුව රජදේ උපරිම දායකත්වය 

රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 80,000 ක් අතර විය. 
 

ක අනුව රුපියල් මිය යන 277.91 ක් වැය කරමින් පහත පරිදි  ීවවදනෝපාය වාපාති 17,531 ක්  ක්රියාවට නංවා 

ප්රතිලාභි පුලල් 17,531 ක දේ යදායේ මේටම වර්ධනය කිරිම සඳහා කටයුතු කරන ලදි. 

 

 



                                                                                                                                                              
65 

වගුව 10-03 -  රධාන ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහදන් 

දභෞතික හා මුල රගතිය - 2016 
 

වාපිති වර්ගය වාපිති 

සංඛ්ාව 

දෙපාර්තදේන්තු 

වියෙම )රු.මි(.  

රතිලාභී 

ොයකත්වය 

)රු.මි(.  

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 

කෘණකර්ම සංවර්ධන වාපාති 3,373 38.6  19.31 3,373 

පුභ සේපත් සංවර්ධන වාපෘති  ,852 52.65 26.33  ,852 

ීකවර සංවර්ධන වාපෘති 217  . 8 2.2  217 

කර්මාන්ත හා වවසාය සංවර්ධන වාපෘති 5,587 79.75 39.87 5,587 

කිකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පුහුණු වාපෘති 3,502 102.39 20. 8 3,502 

එකතුව 17,531 277.91 108.23 17,531 

                                                                                                  ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

කෘණ සංවර්ධන වාපෘති අතර ගේමිරිස් වගාව සඳහා වැ ද ප්රතිලාීනන් ප්රමාණයක් එනේ  29 දදදනුත ප්රතිලාභ 

ලබා දගන තිබූ අතර, ක සඳහා රුපියල් මිය යන 2.07 ක් වැය වී තිබිණි. එදමන්ම ප්රතිලාීනන් වැ ද පිරිසක් කෘණ 

කර්මාන්තදේ නියැලුණු අු  යදායේලාීනන් වන දහයින් රුපියල් මිය යන 5.07 ක් වැය කර ප්රතිලාීනන්            

392 දදදදදනුතට අවශයේ,තාවය පරිදි කෘණ උපකරණ ලබා ගැීමමට  සහය ලබා දී තිබිණි. එදමන්ම රුපියල් 

මිය යන 5.17 ක් වැය කරමින් ප්රතිලාීනන් 27  දදදනුතදේ අගය එකතු කල කෘණ නිෂ්පාදන වර්ධනය කර 

ගැීමමට ූලල දායකත්වය ලබා දීම තුය න්  සමෘී අ නිෂ්පාදකයන් බිහිකිරීදේ හැකියාව ලැබිණි. 

 

දේ යකාරදයන්ම සත්ත්ව පාලන වාපෘති යටදත් ගෘහස්ත මේටදේ ුතුතල් පාලනය සඳහා 2,776 දදදනුතට 

රු.මි. 16.0  ක් ද වාණිජ මේටදේ ුතුතල් පාලනය සඳහා ප්රතිලාීනන් 905 දදදනුතට රු.මි.9.92 ක් ද කිරි ගවයින් 

163  ක් ප්රතිලාීනන් 163 දදදනුත දවත රු.මි.  5.77 ක් වැය කරමින් ලබා දී තිබිණි. 

 

දමහිදී විදශයේ,ේෂදයන්ම දපන්වා දිය යුත්දත් සමෘී අලාීන පුලල්වල කිකියා විරහිත අුලරුදු 18 – 35 අතර තරුණ 

දරුවන් සඳහා ක්රියාත්මක කරන ලද කිකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන යටදත්                   

1, 66 දදදනුතට  බර වාහන රියදුරු පුහුණුව ලබාදීම සඳහා රු.මි.  2. 3 ක් ද 871 දදදනුතට මැණන් ක්රියාකරු 

පුහුණුව සඳහා රු.මි. 31.16 ක් ද වැය කර තිබීමයි. (ඇමුණුම අංක 01 මඟින් දමම වාපෘති විශයේ,්දල්ෂණ දපන්වා දී 

ඇත.   
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10.3 වතු රජාව ආ්රිත අතිදර්ක ආොයේ උත්පාෙන වැයසටහන 
 

වතු ය්රිතව ීවවත්වන අු  යදායේලාීන / දිවිනැගුමලාීන ප්රජාවදේ ීවවන තත්ත්වය නගාසිටුවීම සඳහා දමම වසර 

තුල විදශයේ,ේෂ අවධානයක් දයොමු කල අතර ක සඳහා දිස්ත්රික් 06 ක් දවත ජිවදනෝපාය සංවර්ධන වාපාතීන් 

ක්රියාත්මක කිරීම සදහා රුපියල් මිය යන 50 ක භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන ලබා දදන ලදි. 

 

 

 
 

 

 

දමම ප්රතිපාදන ප්රමාණය වතු ජන සංඛ්ාව පදනේ කරගනිමින් කෑගල්ල, රත්නපුර, මහනුවර, මාතදල්, 

නුවරඑළිය හා බදුල්ල යන දිස්ත්රික්ක 06 දවත  දවන් කර දුන් අතර ක්රියාත්මක කරන ලද ීවවදනෝපාය 

වාපාතිවල ප්රගතිය පහත සඳහන් පරිදි දේ. 

 
 

 

වගුව 10-04 -  වතු රජාව ආ්රිත අතිදර්ක ආොයේ උත්පාෙන වැයසටහදන් 

දභෞතික හා ූලල රගතිය - 2016 
 

 
 

වාපිති වර්ගය වාපිති 

සංඛ්ාව 

දෙපාර්තදේන්

තු වියෙම 

)රු.මි(.  

රතිලාභී 

ොයකත්වය 

)රු.මි(.  

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 

කෘණකර්ම සංවර්ධන වාපාති 166 3.66 0.37 166 

පුභ සේපත්සංවර්ධන වාපෘති 928 19.79 0.98 928 

කර්මාන්ත හා වවසාය සංවර්ධන වාපෘති  63 13. 8 1.17  63 

කිකියා ඉලක්ක කරගත් වෘත්තීය පුහුණු වාපෘති 153 3.91 0.36 153 

එකතුව 1 710 40.84 3.91 1 710 

                                                                                                      ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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දමම වැඩසටහන තුල ප්රතිලාභි දායකත්වය 10% ක් ුල අතර උපරිම දදපාර්තදේන්තු දායකත්වය රු.50,000 ක්  

විය. දමහිදී සත්ත්ව පාලන වාපෘති වැ ද දියුණු කර ගැීමම සඳහා ඉහත පරිදි වැ ද ප්රතිලාීනන් ප්රමාණයක් දයොමු වී 

තිබූ අතර එහිදී ගෘහස්ත මේටදේ ුතුතල් පාලනය සඳහා 305 දදදනක් ද හා කිරිගව පාලනය සඳහා 151 ක් 

දදදනුත ද දයොමු වී තිබිණි.  

 

10.4 සමිද්කර ආෙර්ශ ගේමාන වැයසටහන 

 

ිතරස්ථායි නිෂ්පාදන රමදේදයක් තුය න් පුලදල් දපෝෂණය සහ යහාර සුරක්ණතතාවය ඇති කිරීදේ අරමුණින් 

සෑම දිස්ත්රික්කයක්ම නිදයෝජනය වන පරිදි සමෘී අ යදර්ශයේ, ගේමාන වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලද අතර දමම 

වැඩසටහන කකාබීධ ප්රදේශයේ,යක් තුය න් සදමෝධානික, පරිසර හිතකාමීය  දමන්ම අන් අයටද යදර්ශයේ,යක් ලබා ගත 

හැකි වන පරිීදදන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශයේ, උපදදස් ලබා දදන ලදි. 

 

ක අනුව දමවැනි වැඩසටහනක් ඉතා පහසුදවන් ක්රියාත්මක කල හැකි, වඩාත් ක්රියාකාරි නිලධාරින් සහිත ප්රශයේ,සත් 

මේටදේ යටිතල පහසුකේ සහිත ගේමාන   0 ක් දතෝරා ගත් අතර දමම ගේමානවල ප්රජාව සවිබල ගැන්වීම 

සඳහා අවශයේ, සංවර්ධන කාර්යයන් දියත් කරන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

දමහිදි දමම දදපාර්තදේන්තුව මඟින් ක්රියාත්මක සංවර්ධන කාර්යයන්ද කකාබීධ වන පරිදි  එම ගේමානයන්හි 

සංවර්ධන කටයුතු ක්රියාත්මක කල අතර  ක යටදත් ීවවදනෝපාය වාපෘති අදලවි සංවර්ධන වාපෘති, ක්ුද්ර ූලල 

ණය පහසුකේ ලබා දීම, සමාජ හා අධාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, යටිතල පහසුකේ 

සංවර්ධනය හා ප්රජා ූලල සංවිධාන ශයේ,ක්තිමත් කිරීමට ද හැකියාව ලබා දදන ලදි. 

 

දේ අනුව  ීවවදනෝපාය සංවර්ධන ක්රියාත්මක සැලැස්මට අනුව එක් ගේමානයකට රුපියල් මිය යන 02 ක් වන 

පරිදි ගේමාන  0 ක් සඳහා රුපියල් මිය යන 79 ක් ද අදලවි සංවර්ධන වැඩසටහන තුය න් එක් ගේමානයකට 
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රුපියල් මිය යන 05 ක් ද වන පරිදි ප්රතිපාදන ලබා දීමට කටයුතු කරන ලද අතර, ක අනුව එක් ගේමානයක් 

දවනුදවන් රුපියල් මිය යන 07 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් දවන් කර දදන ලදි. 

 

දමම වැඩසටහදන් මුඛ් පරමාර්ථය ුලදේ නිෂ්පාදන ගේමානයක් දගොඩ නැීමම ුලවද එම අරමුණ කරා ළාාවීමට 

හැකියාව ලැබුදන් ගේමාන කිහිපයක් සඳහා පමණි. දමහිදී විදශයේ,ේණත ීවවදනෝපාය වාපෘතීන් හා ීවවදනෝපාය 

සංවර්ධනයට ඉවහල්වන වාපෘතීන් දකදරහි වැ ද අවධානයක් දයොමු කල ද යදර්ශයේ,මත් සමෘී අ ගේමානයක් බිහි 

කිරීම සඳහා සැලසුේ කර දනොතිබිණි. දමම වැඩසටහන දියත් කරන ලීදී 3 වන කාර්තුව තුල වීම දහේතු දකොට 

දගන කාලය ප්රමාණවත් දනොවීම දේ සඳහා දබොදහෝ විට දහේතුවී තිබිණි.  

 

එදසේ ුලවද සමෘී අ මල් ගේමානයක්, යකඩ/වාදන් අයුධ නිෂ්පාදන ගේමානයක්, මැටි නිෂ්පාදන ගේමානයක් 

දමම වැඩසටහන තුය න් ස්රීය වීම කැපි දපණිනි. එදමන්ම අය  උවදුර නිසා ීවවිතය කික ගැීමම පවා අවධානේ වී 

ඇති ගේමානයක් සඳහා ගම වටා අය  වැට ඉදිකර දීමට හැකිවීමද දමහි ලා විදශයේ,ේෂදයන් දපන්වා දිය යුතුදේ. 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 10-05 -  සමිද්ධි ආෙර්ශ ගේමාන වැයසටහදන් දභෞතික හා මුල රගතිය - 2016 

 

වාපිති වර්ගය වාපිති 

සංඛ්ාව 

දෙපාර්තදේන්තු 

වියෙම )රු.මි(.  

රතිලාභී 

ොයකත්වය 

)රු.මි(.  

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 

කෘණකර්ම සංවර්ධන වාපෘති 2,508 25.37  .90 2,508 

සත්ත්ව පාලන වාපෘති  8  18.56 3.65  8  

කර්මාන්ත සංවර්ධන වාපෘති 729 21.71  .17 729 

අදලවි සංවර්ධන වාපෘති 66 1.52 0.30 66 

යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන 
වාපෘති 

18 11.06 2.21 18 

පුහුණු වැඩසටහන් 31 0.32 0 31 

එකතුව 3 805 78.54 15.23 3 805 
                                                                                               ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීදේදි එක් ප්රතිලාභිදයුත දවනුදවන් ුල උපරිම දදපාර්තදේන්තු දායකත්වය 

රුපියල් 75,000 ක් ුල අතර ප්රතිලාීන දායකත්වය 20% ක් විය.  

 

10.5 අවාරදේ දභෝග වගාව හා විදශේ  වාපිති සංවර්ධන වැයසටහන 

 

අවාරදේ වගාකල හැකි අන, රඹුටන්, දකදසල්, ගස්ලබු වැනි පලතුරු වර්ග දමන්ම ඉහල ඉල්ලුමක් පවතින 

දලොුත ළූණු, අ  ර්තාපල් හා මිරිස් වැනි දභෝග වගාවන් ද ේ රාය ත කරවීම අරමුණු කර ගනිමින් ක්රියාත්මක කරන 

ලද දමම වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිය යන 51.92 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් දවන් කරන ලදි. 

 

දමහිදි ඉහළ මිලක් සහිතව වඩා දහොඳ දදස් විදදස් දවළඳපලක් තහුලරු කිරීමටත් වියළි කාලදේදී ද වගාවන් 

සඳහා ප්රතිලාීනන් දයොමු කරවීමත් දමමඟින් බලාදපොදරොත්තු ුල අතර ක ක දිස්ත්රික්කයන්හි වඩා විභවතාවයන් 

සහිත වගාවන් සඳහා දිස්ත්රික් අවශයේ,තාවය මත ප්රතිපාදන ලබා දදන ලදි. 

 

දමහිදී ද එක් ප්රතිලාභිදයක් දවනුදවන් දදපාර්තදේන්තු උපරිම දායකත්වය රු. 50,000 ුල අතර වාපෘතියක 

ඇස්තදේන්තු වියදදමන් 50% ප්රතිලාභියා විසින් ඉතිරි 50% දදපාර්තදේන්තුව විසින්ද දරන ලදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              
70 

වගුව 10-06 -  අවාරදේ දභෝග වගාව හා විදශේ  වාපිති වැයසටහදන්  

දභෞතික හා ූලල රගතිය - 2016 
 

 

වාපාති වර්ගය වාපාති 

සංඛ්ාව 

දෙපාර්තදේන්තු 

වියෙම )රු.මි(.  

රතිලාභී 

ොයකත්වය 

)රු.මි(.  

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 
බීජ අර්තාපල් වගාව 331 7.01 3.51 331 

දලොුත ළූණු වගාව 368 6.72 3.37 368 

මිරිස් වගාව 281 5.58 2.79 281 

රටකජු වගාව 120 2.33 1.16 120 

දකදසල් වගාව 128 2.6  1.32 128 

රඹුටන් වගාව 33 0.01 0.01 33 

වැල් දදොඩේ වගාව 20 0.20 0.10 20 

කජු වගාව 31 0. 0 0.20 31 

පැදපොල් වගාව  6 1.07 0.53  6 

බුලත් වගාව 160 0.37 0.18 160 

අන වගාව 98 1.23 0.61 98 

ගේමිරිස් වගාව 257 1.18 0.59 257 

අතිදර්ක දබෝග වගාව  90  .00 2.00  90 

කැපුේ මල් වගාව 51 0.30 0.15 51 

දත් වගාව 1 0.15 0.07 1 
කිරි ගව පාලනය හා ගව ගාල් ඉදිකිරිම 61 9.83 4.91 61 

කෘණ  ප්රාේධන උපකරණ  36  5.7  2.87 36  

එකතුව 2,840 48.76 24.37 2,840 
                   ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

දමහිදි අවාරදේදි හා විදශයේ,ේෂදයන්  වගාකල හැකි දභෝග දකදරහි ප්රතිලාීනන් දිරිමත් කිරීමක් සිදුුල අතර නව 

වගාවන් ඇතිකිරීම හා පවත්නා වගාවන් වැ දදියුණු කිරීමට අවශයේ, දායකත්වය ලබා දදන ලදි. 
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10.7 ීවවදනෝපාය සංවර්ධනයට ඉවහල්වන යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන වැඩසටහන 

 

2016 දිවිනැගුම ීවවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටදත්  අු  යදායේලාීනන් උදදසා අතාවශයේ, ුල යටිතල 

පහසුකේ වාපෘති සඳහා ද ප්රතිපාදන ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබීය. දේ සඳහා රුපියල් මිය යන 91.61 ක 

ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් මහනුවර, නුවරඑළිය, වේනියාව, කෑගල්ල, ුතරුණෑගල, අේපාර හා හේබන්දතොට යන 

දිස්ත්රික්ක වලට අදාල වාපෘති 1  ක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා දදන ලදි. 

 

දමම වාපෘති අතර දපොදු වැසිකිය  පීධති ඉදිකිරීම, ජල දයෝජනා රම පු ල් කිරීම, මාර්ග සංවර්ධනය, නල ළිං 

හා වගා ළිං ඉදිකිරීේ වැනි වාපෘති නිම කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. දේ අනුව ප්රතිලාභින් 123,775 ක දේ යදායේ 

උත්පාදන කටයුතු පහසුදවන් ඉටුකර ගැීමමට අදාලව පහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කල බව දපන්වා දිය 

හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව 10-07 -  ජීවදනෝපාය සංවර්ධනයට ුවහ්ගවන යටිතල පහසුකේ වැයසටහදන්  

දභෞතික හා ූලල  රගතිය 
 

වාපිති වර්ගය වාපිති 

සංඛ්ාව 

ලබාදුන් මුෙල 

.)මි. රු(  

දෙපාර්තදේන්තු 

වියෙම .)මි. රු(  

 

රතිලාභී 

පවු්ග 

සංඛ්ාව 

දපොදු වැසිකිය  පීධති ඉදිකිරීම 02 16. 5 16.19 105,000 
ජල දයෝජනා රම හා නල ළිං 
ඉදිකිරිම හා වැ දදියුණු කිරීම 

02 3 .98 3 .98 2,153 

මාර්ග සංවර්ධනය 07 37.55 37.31 16,532 
පාරේපරික නැටුේ කර්මාන්තය 51 2.03 2.03 90 

එකතුව 62 91.01 90.51 123 775 
                                                                                                   ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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10.8 සමස්ත ප්රගතිය 

 

දමදලස 2016 වර්ෂදේ වැඩසටහන් 06 ක් සස්දසේ ජිවදනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ලලදායීව හා සාර්ථකව 

ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලද අතර, නිශයේ,්ිතතව යේ කාල සීමාවක් තුල සමෘී අ ප්රතිලාීනන් සවිබල ගැන්වීදේ 

අ දතාලම දයොදන ලදි. ක්රියාත්මක කරන ලද සිය  ීවවදනෝපාය වාපෘති සඳහා ලබා දුන් මුදල්, ප්රදානයන් ුල අතර 

ප්රතිලාීන දායකත්වයද ඊට ඇතුලත් කරමින් වාපෘතිවල නිමි වටිනාකේ වැ දකිරීමට කටයුතු කිරීම තුය න් අු  

යදායේලාීනන් හා සමෘී අලාීනන්දේ යදයේ තත්ත්වය වඩා වර්ධනය කිරීදේ හැකියාව ලැබිණි. 

 

එදමන්ම සමෘී අ බැංුත සංගේ මේටමින්  ක්රියාත්මක ීවවදනෝපාය ා්රීය අරමුදල මඟින්ද ීවවදනෝපාය සංවර්ධන 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීදේදි ප්රතිලාීනන්ට සුලන්දේ දායකත්වය ලබා දීමට මුදල් දනොමැති ුල විටක අු  

දපොය යක් යටදත් සහනදායී වාරික අය කිරීමකට යටත්ව ණය මුදල් ලබා දදමින් ීවවදනෝපාය වැඩසටහන වඩා 

පහසු කිරීමට කටයුතු දයොදා තිබිණි.   
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වගුව 10-08 -  ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහදන් වාපිති මට්ටමින් සමස්ත රගතිය 

දභෞතික හා ූලල  රගතිය - 2016 
 

 

වාපිති වර්ගය 

නිමි 

වාපිති 

සංඛ්ාව  /

වියෙම 

)රු.මි(.  

දකොළ 

එළවළු   /

පලා සහ 

දද්ශිය අල   

 දබෝග  / වන 

වගා රීරිදේ 

වැයසටහන 

රධාන 

ජීවදනෝපාය 

සංවර්ධන 

වැයසටහන 

වතු රජාව 

ආ්රිත 

අතිදර්ක 

ආොයේ 

උත්පාෙන 

වැයසටහන 

සමිද්ධි 

ආෙර්ශ 

ගේමාන 

වැයසටහන 

අවාරදේ  

දබෝග 

වගාව හා 

විදශේ  

වාපිති 

වැයසටහන 

ජීවදනෝපාය 

සංවර්ධනයට 

ුවහ්ගවන 

යටිතල 

පහසුකේ 

වැයසටහන 

 

මුළු 

එකතුව 

කෘණ සංවර්ධන 
සංඛ්ාව 12,239 3.373 166 2,508 2,618  20,90  

මුෙල 22.26 38.64 3.66 25.37 35.83 125.76 

සත්ත්ව පාලන 
සංඛ්ාව   ,852 928  8  62 6,326 

මුෙල 52.65 19.79 18.56 9.62 100.62 

ීකවර සංවර්ධන 
සංඛ්ාව 271    217 

මුෙල 4.48 4.48 

කර්මාන්ත හා 
වවසාය සං. 

සංඛ්ාව 5,587  63 795 118 6,963 

මුෙල 79.75 13.48 23.55 2.55 119.33 

කිකියාගත 
වෘත්තීය 
පුහුණුව 

සංඛ්ාව 3,502 153   2 3,697 

 
මුෙල 

 

102.39 

 

3.91 

 

0.76 

 

107.06 

යටිතල 
පහසුකේ 

සංඛ්ාව   18  62 80 

මුෙල 11.06 90.51 101.57 

එකතුව 
සංඛ්ාව 12,239 17,531 1,710 3.805 2,8 0 62 38,187 

මුෙල 22.26 277.91 40.84 78.54 48.76 90.51 558.82 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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                 රස්ාාර 10-01 - ජීවදනෝපාය සංවර්ධන වැයසටහදන් වාපිති මට්ටමින් සමස්ත රගතිය  

                    

දභෞතික හා ූලල  රගතිය - 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

කෘණකර්ම 
වා. 

සත්ත්ව 
පාලන වා. 

ීකවර වා. කර්මාන්ත 
වා. 

වෘත්තීය 
පුහුණු වා. 

යටිතල 
පහසුකේ 
වා. 

20,904 රු.මි.125.76 

6,326  

රු.මි. 100.62 

217  

රු.මි.4.48 

6,963  

රු.මි.119.33 
3,697  

රු.මි. 107.06 80  

රු.මි. 101.57 
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නිෂ්පාදකයාට සාධාරණ මිලක්, පාරිදභෝගිකයාට සහන මිලක් හා ස්වයං කිකියා අවස්ථා වැ දදුයුණු 

කිරීම මුය ක දත්මාව කරගත් අදලවි සංවර්ධන අංශයේ,දේ ප්රධාන අරමුණ වන්දන් අු  යදයේලාභින්දේ 

“ නව නිපයුේ සෙහා දවදළෙදපොල අවස්ාා පුළු්ග රීම ම දේ ” 

11 අදලවි සංවර්ධන අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ අදලවි අංශයේ,ය මගින් දිවිනැගුම නිවාස සංවර්ධන දලොතකියි අරමුදය න් 

අු  යදායේලාීනන් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීදේ වැඩසටහනත් , සු  හා මධ පරිමාණ නිෂ්පාදකයින්දේ නිෂ්පාදන 

අදලවි කිරිම හා  සාධාරණ මිලක් ලබාදීම,  දමන්ම  සුලන්දේ නිෂ්පාදන සඳහා දවළදපල පු ල් කරදීම අරමුණු 

කරදගන වාර්ණක සැලසුේ කරන ලද වැඩසටහන් අනුව භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන මගින් අදලවි සංවර්ධන 

වැඩසටහනත් ක්රියාත්මක කරන ලදි.  

2016 වසර තුළ දමම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දලොතකියි අරමුදල මගින් රුපියල් මිය යන 825.75ක් 

හා අදලවි වැඩසටහන් සදහා රුපියල් මිය යන 234.38 ක් දලස රුපියල් මිය යන 1060.13 ක් වැය කරන ලදී. 

 

11.1 අදලවි සංවර්ධන වැයසටහන - 2016 
 

ෙැක්ම   

"ජනහිතකාමී වාපාරික රජාවක්" 

දමදහවර 

“ නිෂ්පාදකයාට සාධාරණ මිලක්  පාරිදභෝගිකයාට සහන මිලක් හා ස්වයං රැරීයා අවස්ාා වැිහදියුණු 

රීම ම” 

දිවිනැගුම ප්රතිලාීනන්දේ නිෂ්පාදන හා දසේවා සඳහා ප්රා දීය ය, දිස්ත්රික් හා ජාතික මේටමින් අදලවි අවස්ථා පු ල් 

කිරීම දමන්ම නව නිපැයුේ දවදළඳපලට හඳුන්වාදීමත්  ස්වයං කිකියා අවසථ්ා පු ල් කිරීමත් අරමුණු කර ප්රධාන 

වැඩසටහන් 07ක් යටදත් 2016 වසදර්   දිවිනැගුම අදලවි සංවර්ධන වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී.  එහි 

සමසථ් වියදම රු. මිය යන 230.2  ක් වන අතර ූලලමය දලස 90% ක ප්රගතියක් අත්කරදගන ඇත.  
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වැයසටහන      වැය කළ මුෙල          වැයසටහන්/වාපිති 

        රු.මි           සංඛ්ාව 

1.ජංගම අදලවි පහසුකේ ප්රවර්ධන වැඩසටහන     3 .38    647 

2.ගෘහසථ් ගබඩා ඉඳිකිරීදේ වැඩසටහන      1 .05    154 

3.දිවිනැගුම වාපාරික සංගේ පිහිටුවීම හා ප්රවර්ධනය    17. 9    319 

 .අදලවිකරණ දැනුම වර්ධනය කිරීදේ දදදින පුහුණු වැඩසටහන 13.58    329 

5.දිවිනැගුම යදර්ශයේ, ගේමාන වැඩසටහන    132.11      40 

6.දිවිනැගුම අදලවි මධසථ්ාන ඉඳිකිරීම      13.20      03 

7.දවළද ප්රදර්ශයේ,න  වැඩසටහන       09.6       03 

මුලු එකතුව      23 .38   1 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1 ජංගම අදලවි පහසුකේ රවර්ධන වැයසටහන 

 

නිෂ්පාදකයා හා පාරිදභෝගිකයා අතර ඇති දුරස්ථ බව අවම කිරීම (අතරමැදිදයුතදේ මැදිහත් වීමකින් දතොරව  

අරමුණු කර පාරිදභෝගිකයා දවතටම දගොස් තම නිෂ්පාදන අදලවි කර ඉහල මිලක් ලබාගැීමමට ඇති අවස්ථාව 

පු ල් කිරීම සඳහා දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී. කෘණකාර්මික , කාර්මික දමන්ම දසේවා අංශයේ,ය ද 

කකාබීධව අදලවි අවස්ථා පු ල් කිරීමට දමහිදී අවධානය දයොමු කරන ලදි.දේ සඳහා 2016 වසදර්  රුපියල් 

මිය යන  3 .38 ක් වැය කරන ලද අතර  ලබාදුන් ජංගම රථ හා ුතටි සංඛ්ාව  658 ක් දේ. දිවයින පුරා විසිරි සිටින 

දිවිනැගුම නිෂ්පාදකයන්දේ නිෂ්පාදන ප්රවාහනය කිරීමට ඇති ගැට  හඳුනා ගනිමින් එක් එක් නිෂ්පාදකයාදේ 

අවශයේ,තාව හා ඉල්ලීම පරිදි දමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කළ අතර මධ පරිමාණදේ හා සු  පරිමාණදේ     

ජංගම රථ හා ුතටි සැපයීම සිදු කරන ලදී. මධ පරිමාණ ජංගම රථ 200 ක් හා ුතඩා පරිමාණදේ ජංගම රථ හා 

ුතටි  58ක් නිෂ්පාදකයින්දේ ප්රවාහන කටයුතු පු ල් කිරීම සඳහා දමම වසර තුළදිස්ත්රික් මේටමින් ලබා දදන 

ලදී.( ඇමුණුම 01  

31.91 14.17 

16.65 

12.59 

131.51 

12.77 
10.67 ජංගම අදලවි පහසුකේ ප්රවර්ධන වැඩසටහන 

ගෘහස්ථ ගබඩා ඉඳිකිරීදේ වැඩසටහන 

දිවිනැගුම වාපාරික සංගේ පිහිටුවීම හා ප්රවර්ධනය 

අදලවිකරණ දැනුම වර්ධනය කිරීදේ දදදින පුහුණු 
වැඩසටහන 

දිවිනැගුම යදර්ශයේ, ගේමාන වැඩසටහන 

දිවිනැගුම අදලවි මධස්ථාන ඉඳිකිරීම 

දවළද ප්රදර්ශයේ,න  වැඩසටහන 
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(මාතර දිස්ත්රික්කය - ජංගම රථ හා ුතටි  

 

11.1.2 ගිහසා් ගබයා ුඳිරීම දේ වැයසටහන 

 

නිෂ්පාදකයන්දේ නිෂ්පාදන දතොග වශයේ,දයන් කිස්කර තබා ගනිමින් දවළදපල ඉල්ලුම හා මිල හැසිරිම  අනුව 

දතොග මුදාහැරිදේ අවස්ථාව ලබා ගැීමම අරමුණ ඇතිව ගබඩා ඉදිකිරීදේ වැඩසටහන සිදු කරන  ලදී. එහිදී 

අතිරික්ත දතොග කිස්කර  තබා දගන ඉහල මිලකට අදලවි කිරීම දමන්ම අමු්රව දතොග කිස් කර තබා ගැීමම 

සඳහා ද ගබඩා 200 ක් ඉදිකිරීමට  ඉලක්ක කරන ලද අතර රු.මි. 1 .79 ක දදපාර්තදේන්තුප්රතිපාදන  වැය කිරීමට 

ඇස්තදේන්තු කරන ලදී. එක් ගබඩාවක් ඉදිකිරීම සඳහා කිපියල් 100,000/- ක  උපරිම මුදලක් එක් ප්රතිලාභියුත 

දවනුදවන් ඇස්තදේන්තු කළ අතර රුපියල්  මිය යන  1 .05 ක් වැය කර ගබඩා 15  ක්  දමම වැඩසටහන 

යටදත් ඉඳිකරන ලදී.(ඇමුණුම 01  

 

 

 

 

 

 

 

මාතර දිස්ත්රික්කය - ගෘහසථ් ගබඩා ඉඳිකිරීම   (දමොණරාගල දිස්ත්රික්කය - ගෘහස්ථ ගබඩා ඉඳිකිරීම  
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11.1.3 දිවිනැගුම වාපාරික සංගේ පිහිටුීම හා රවර්ධනය 

 

ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ,ය තුළ විසිරී  සිටින දිවිනැගුම නිෂ්පාදකයන් කකරාිය කර සාූලහිකත්වදයන් යුක්තව  

ජාතික දවළඳපල තුළ කටයුතු  කිරීමට ශයේ,ක්තිමත් වාපාරික ජාලයක් බිහි කිරීම ප්රධාන අරමුණ ඇතිව දමම 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී. දිවයින පුරා ස්ථාපිත කර ඇති වාපාරික සංගේ සංඛ්ාව 331ක් වන අතර 

දමම සංගේවල ූලය ක ක්රියාකාරීත්වය හා යයතනික කටයුතු යරේභ කරමින් පුහුණු අවශයේ,තා සඳහා 

දදපාර්තදේන්තු ප්රතිපාදන ලබා දදන ලදී. ප්රගතිය පහත පරිදි දේ.(ඇමුණුම 01  

 

 

 

 

 

 

(මාතර දිස්ත්රික්කය - වාපාරික සංගේ පිහිටුවීම  

 

11.1.4 අදලවිකරණ ෙැනුම වර්ධනය රීම දේ දෙදින පුහුණු වැයසටහන 

 

ප්රාදීය ය දල්කේ දකොේඨාශයේ,ය තුළ ුතඩා පරිමාණදේ නිෂ්පාදන හා දසේවාවල නිරතවන වාපාරිකයන්දේ දැනුම 

හා ුතසලතා  වැ දදියුණු කිරිම අරමුණු ඇතිව දදදින පුහුණු වැඩසටහන් 317ක් දේ යටදත් ක්රියාත්මක කරන ලද 

අතර පුහුණු කළ සංඛ්ාව 17618 ක් දේ. 

පුහුණු අන්තර්ගතය 

පළමු දින 

 පාරිදභෝගික සබඳතා පවත්වාදගන යෑම හා ප්රවර්ධනය 

 දක්ෂ වවසායුත සතු  ගුණාංග හා හැකියාව වර්ධනය කිරීම 

 නිෂ්පාදන  ප්රමිතිකරණය හා ප්රාාරණය 

දෙවන දින 

 දවළඳපල ජයගත් වවසායක අත්දැීමේ හුවමාරුව කර ගැීමම සඳහා දක්ෂර නිරීක්ෂණ ාාරිකාව 

ප්රාදීියය දල්කේ දකොේඨාශයේ, මේටමින් ක්රියාත්මක කරන ලද දමම පුහුණු වැඩසටහන් සදහා වැයකළ මුදල 

රුපියල් මිය යන 13.51 ක් දේ. 



                                                                                                                                                              
79 

 

 

 

 

         

             (මාතර දිස්ත්රික්කය - පුහුණු වැඩසටහන්            (දමොණරාගල දිස්ත්රික්කය - දක්ෂ්ර නිරීක්ෂණය  

11.1.5  දිවිනැගුම ආෙර්ශ ගේමාන වැයසටහන 
 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව මගින් සමිද්ධි ආෙර්ශ ගේමාන දලස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දතෝරාගත් 

යදර්ශයේ, ගේමානවල නිෂ්පාදන සඳහා  අදලවි කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම අරමුණු දකොටදගන එක් ගේමානයක් 

සඳහා රු. මි. 5ක් දවන් කරන ලදී. දේ යටදත් අදලවි යටිතල පහසුකේ දමන්ම දපොදු යටිතල පහසුකේ  

සංවර්ධන වාපෘති ද දිවයින පුරා යදර්ශයේ, ගේමාන 28ක ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කරන ලදී. 

 
 

වගුව 11-01 -  දිවිනැගුම ආෙර්ශ ගේමාන - 2016 
 

දිස්ත්රික්කය ආෙර්ශ ගේමානදේ නම වැය කළ මුෙල රු.මි. 

දකොළන පැලන්වත්ත උතුර 2.52 

ගේපහ දඹුටුව/ඉදුරාගාර 7.51 

කලුතර කිටියල  .97 

මහනුවර පහලගම 5.18 

මාතදල් උඩහපුවිද  .95 

නුවරඑළිය මාදකේදේ 5.50 

කෑගල්ල අේබලාව 5.00 

රත්නපුර සීලගම 5.00 

ුතරුනෑගල මඩව 5.6  

පුත්තලම වතුදපොල 5.00 

අනුරාධපුරය දමොරදගොඩ  .99 

දපොදලොන්නරුව තලාදකොලවැව/බදනාගල/යටියල්පතාන 1 .50 

බදුල්ල මදුරගම 5.00 

දමොනරාගල ඉකිරියන්දපොල 5.00 

ගාල්ල උක්වත්ත 5.00 

මාතර මාවරවල 5.00 

හේබන්දතොට පුංිත අේපුජජුර 2.25 

වේනියාව ඹ්මන්දත් 5.00 

කිළිදනෝචිතය මුලන්කාවිල් 5.00 

මුලතිේ නේටරුේටුතලම 5.00 

ත්රිුතණාමලය දසේරුවිල  .05 

මඩකලපුව මාව දදවේබු 5.00 

මන්නාරම පුමලන්තාන් 5.00 

අේපාර සර්දවෝදපුරේ  .97 

යාපනය දකොල්ලන්කලඩ් ද 5.08 

එකතුව  132.11 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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(මාතර දිස්ත්රික්කය - යදර්ශයේ, ගේමානදේ මාර්ග ඉඳිකිරීම  (දපොදළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය - දබෝගන්විලා යදර්ශයේ, ගේමානය  

 

11.1.6 දිවිනැගුම අදලවි මධස්ාාන ුඳිරීම ම 
 

දිවිනැගුම නිෂ්පාදකයන්දේ නිෂ්පාදනවලට ඇති දවළඳපල ඉල්ලුම පු ල් කිරීම අරමුණු දකොටදගන බහුවිධ 

නිෂ්පාදන හා දසේවා සපයන අදලවි මධස්ථාන දිස්ත්රික් මේටමින් යරේභ කිරීම සඳහා  සැලසුේ කළ අතර 

රත්නපුර, පුත්තලම හා මන්නාරම යන දිස්ත්රික්කවල අදලවි මධස්ථානවල පළමු අදියර නිම කරන ලදී.  එක් 

එක් දිස්ත්රික් සඳහා සැලසුේ කළ  අදලවි මධසථ්ාන ඉදිකිරීේ සඳහා  වැය කළ මුදල රු. මි. 13.20ක් දේ.  

දිස්ත්රික්කය        වැය කළ මුෙල 

  රු. මි. 

    රත්නපුරය    1.99 

    පුත්තලම    6.76 

    මන්නාරම     . 5 

 

 

 

 

(මන්නාරම දිස්ත්රික්කය - අදලවි මධස්ථානය  (දමොණරාගල දිස්ත්රික්කය - අදලවි මධස්ථානය  
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11.1.7 දව දළෙ රෙර්ශන වැයසටහන 
 

"දා බිදූ මුතු"-  2016 දත්මා පාඨය කරගනිමින්   දිවිනැගුම දවදළද ප්රදර්ශයේ,න වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

කෘණකර්ම, සත්ත්ව පාලන,  අවර, කර්මාන්ත හා දසේවා යන අංශයේ,වල නිෂ්පාදකයින් ජාතික දවළදපලට හදුන්වා දීම 

හා දිවිනැගුම දහොඳම වවසායකයා දතෝරා ඇගයීමට ලක් කිරීම අරමුණ ඇතිව දමම වැඩසටහන  ජාතික 

මේටමින් දකොළන බත්තරමුල්ල දියත උයන පරි්රදේදී පවත්වන ලදී.  දමම ප්රදර්ශයේ,න සඳහා රුපියල් මිය යන     

5.1 ක් වැය කරන ලදී. අදලවි ප්රදර්ශයේ,න මගින් නිෂ්පාදකයින්දේ නිෂ්පාදන සඳහා දහොඳ අදලවි අවසථ්ාවන් 

ලැබුණු අතර එම භාණ්ඩ සඳහා විශයේ,ාල ඇණුලේ අවස්ථාවන් ලැබීම  තුළින් ජාතික දවළඳපලට  ප්රවිශයේ,්ඨ වීමට 

නිෂ්පාදකයින්ට හැකියාව ලැබිණි. 

 

 

 

 

 

 

 

(දියත උයන බත්තරමුල්ල - දාබිදු මුතු ප්රදර්ශයේ,නය) 

 

11.2. නිවාස දලොතරැයි වැයසටහන 

ෙර්ශනය  

"සිය  දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලලක් සඳහාම ස්ීරර නිවසක්" 

දමදහවර  

දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල් අතර නිවාස දලොතකියි දිණුේ ඇදීමක් මාසිකව ක්රියාත්මක දකොට පවත්වාදගන යමින් 

එම පුලල් සඳහා ස්ීරර නිවසක හිමිකම ලබාදීම, නිවාස හිමි ප්රතිලාීනන්දේ නිවාස වැ දදියුණු කිරීම, නිවසක් සාදා 

ගැීමමට ඉඩමක් මිලදී ගැීමම හා සුලන් යර්ථික, සාමාීවය, අධාපනික හා සංස්කෘතිකමය වශයේ,දයන් ශයේ,ක්තිමත් 

කිරීම තුය න් අධත්මික ගුණ වගාවන් සංවර්ධනය කිරීම. 
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ුලක්ක  

01. සෑම දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලලක්ම දිවිනැගුම නිවාස සංවර්ධන දලොතකියි දිණුේ ඇදීදේ වැඩසටහනට 

දායක කර ගැීමම 

02. සෑම මසකම දිවිනැගුම දලොතකියි දිණුේ ඇදීමක් සිදුදකොට ප්රතිලාීන පුලල් 200ක් සඳහා රු. ලක්ෂ 2 

බැගින් නිවාස තාග 200ක් ලබා දදමින් වාර්ණකව පුලල් 2, 00කදේ නිවාස ප්රශයේ,්නය විසඳීම තුළින් 

ප්රතිලාීන පුලල්වල ස්ථිර නිවාස ප්රශයේ,්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබාදීම 

03. මාසිකව පිරිනමන නිවාස දිණුේ 200 ලබා දීදමන් පසු ඉතිරි වන යේ දශයේ,ේෂයක් දේ නේ කවා දමම 

අරමුදදල් පරමාර්ථ ඉටුවන යකාරයට දයොදා ගැීමම හා දීය ය මුදල් දවළඳපදල් වඩාත් ලලදායී දලස 

යදයෝජනය තුය න් ලැදබන යදායම යය ත් දමම අරමුදදල් පරමාර්ථ ඉටුවන යකාරයට දයොදා ගැීමම 

 

පරමාර්ා 

01. දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල සුභසාධනය වැ ද කිරීම සඳහා සුලන්දේ තාවකාය ක නිවාස ප්රශයේ,්නයට 

ස්ීරරසාර විසඳුමක් ලබාදීම  

02. දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල දතොරතුරු ඇතුලත් දත්ත පීධතිය යාවත්කාලීනව පවත්වාදගන යාම 

03. දිවිනැගුම ප්රතිලාීන පුලල්වල ස්ීරර නිවාස ප්රශයේ,්නය විසඳීම තුළින් සුලන් යර්ථික, සමාජයීය, 

අධාපනික හා සංස්කෘතිකමය වශයේ,දයන් ශයේ,ක්තිමත් කිරීම සහ සුලන්දේ අධාත්මික ගුණ වගාවන් 

දියුණු කිරීම 

04. ජයග්රාහී ප ප්රතිලාභියා ස්ීරර නිවසකට හිමිකේ කියන අවස්ථාවලදී ප්රතිලාභියාදේ යර්ථික තත්ත්වය 

නගාසිටුවීම සඳහා සුදුසු වාපෘති වලට දයොමු කිරීම 

 

2016 වසදර් දිස්ත්රික් මේටමින් නිවාස ඉඳිකිරීම සඳහා මාසිකව දිනුේ ඇදීම සිදුකර සෑම මාසයකම ප්රතිලාීනන් 

200ක් බැගින් දතෝරාගන්නා ලදී. ක අනුව  දිණුේ වාර 12කදී ප්රතිලාීනන් 2 00ක් නිවාස ඉඳිකිරීම සඳහා 

දතෝරාගන්නා ලද අතර එක් නිවසක් සඳහා එදතක් ලබා දුන් රු. 150,000/- මුදල රු. 200,000/- ක් දක්වා 

වැ දකරන ලදී. (පහත වගුව අනුව එක් එක් දිස්ත්රික්ක සඳහා  නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් නිදහස් කර ඇත.  
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වගුව 11-02 -  2016 වසර සඳහා දිණුේ අදිනු ලැබු ජයග්රාහකයින් සංඛ්ාව හා නිෙහස් කළ මුෙල 
 

දිස්ත්රික්කය 2016 වසර 

සඳහා ජයග්රාහක 

නිවාස සංඛ්ාව 

නිෙහස් කළ මුෙල 

රු. මි. 

දකොළන 8  16.8 
ගේපහ 192 38.  

කලුතර 108 21.6 

මහනුවර 1   28.8 

මාතදල් 72 1 .  
නුවරඑළිය 60 12.0 

කෑගල්ල 108 21.6 

රත්නපුර 180 36.0 

ුතරුනෑගල 2 0  8.0 

පුත්තලම 8  16.8 

අනුරාධපුරය 96 19.2 
දපොදලොන්නරුව  8 9.6 

බදුල්ල 96 19.2 

දමොනරාගල 72 1 .  
ගාල්ල 120 2 .0 

මාතර 108 21.6 

හේබන්දතොට 96 21.6 

වේනියාව 2   .8 
කිළිදනෝචිතය 2   .8 

මුලතිේ 2   .8 

ත්රිුතණාමලය 60 12.0 
මඩකලපුව 132 26.  

මන්නාරම 2   .8 

අේපාර 120 2 .0 
යාපනය 8  16.8 

එකතුව 2 00  80 
                                        ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

201  හා 2015 යන වසර දදක සදහා දලොතකියි දිණුේ ඇදීම සිදුදනොවූ අතර 2016 වසදර් දපබරවාරි 

මාසදේ දී එම වසර දදකටම අදාලව දිනුේ ඇදීම සිදුකර ප්රතිලාීනන් දතෝරා ගන්නා ලදී. ක අනුව පහත 

පරිදි නිවාස 2 00 ක් සදහා රුපියල් මිය යන 360 ක් ජයග්රාහකයින් දවත නිදහස් කරන ලදී. එක් නිවසක් 

සඳහා රු. 150,000/-ක මුදලක් ලබා දදන ලදී. 
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වගුව 11-03 -  2014 හා 2015 වසර දෙක සඳහා දිනුේ අදිනු ලැබු ජයග්රාහකයින්  

සංඛ්ාව හා නිෙහස් කළ මුෙල 
 

දිස්ත්රික්කය 2014 හා 2015වසර 

සඳහා ජයග්රාහක 

නිවාස සංඛ්ාව 

නිෙහස් කළ මුෙල රු. 

මි. 

දකොළන 7  11.1 

ගේපහ 187 28.05 

කලුතර 100 15.0 
මහනුවර 135 20.25 

මාතදල් 66 9.9 

නුවරඑළිය 59 8.85 
කෑගල්ල 101 15.15 

රත්නපුර 17  26.1 

ුතරුනෑගල 236 35.  

පුත්තලම 76 11.  
අනුරාධපුරය 91 13.65 

දපොදලොන්නරුව 43 6. 5 

බදුල්ල 93 13.95 
දමොනරාගල 6  9.6 

ගාල්ල 116 17.  

මාතර 106 15.9 
හේබන්දතොට 93 13.95 

වේනියාව 24 3.6 

කිළිදනෝචිතය 24 3.6 

මුලතිේ 24 3.6 

ත්රිුතණාමලය 60 9 

මඩකලපුව 132 19.8 

මන්නාරම 24 3.6 
අේපාර 120 18 

යාපනය 83 12. 5 

එකතුව 2400 3 5.75 
ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

                              

 

 

 

 

 

 

(දලොතකියි දිණුේ ඇදීම 2016 වර්ෂය  (පුත්තලම - දලොතකියි ජයග්රහණ නිවාස ඉඳි කිරීම 
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12 දතොරතුරු තාක් ණ අංශදේ කාර්ය සාධනය 

 

 

 

 

 12.1.  ු - දිවිනැගුම වැයසටහන ක්රියාත්මක රීම ම 

දේ යටදත් මානව සේපත් කළමනාකරණ දමො දයුලය තුළින් සියලු නිලධාරින්දේ දතොරතුරු 

යාවත්කාලීන කිරීම. දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරින් 23,800 පමණ දතොරතුරු 

මානව සේපත් කළමණාකරන දමො දයුලය තුළ කළමණාකරනය කිරීම ( Human Resource 

Management) 

 

12.2 රතිලාභී කළමණාකරන දමොිහයුලය තුළින් ග්රාම නිලධාරි වසේවල දතොරාතුරු හා සහනාධාරලාභී 

දතොරතුරු යාවත්කාීමන රීම ම (Customer Relationship Management) 

 

         12.3    දිවිනැගුම රජාූලල බැංු  පරිගණකගත රීම දේ වැයසටහන  

දේයටදත් නියමු වාපෘතියට අයත් බැංුත 8 සමා මෘදුකාංගය නිපදවා අවසන් කර ඇත. එම 

පරිගණක මෘදුකාංගය ICTA යයතනය සමා එක්ව අන්තර්ජාලය සස්දසේ අදනුතත් බැංුත 

සේබන්ධ කිරීම. 2016 වර්ෂය අවසානදේ බැංුත 285කට මෘදුකාංගය ලබා දී ඇත. 2017 වර්ෂදේ දී 

සිය  බැංුතදවත ගනුදදනුකරුවන් ය යාපදිංිතය සඳහා මෘදුකාංගය On Line යකාරදයන් ලබා දීම. 

 

         12.4  2017 වර් යට අොළ සමිද්ධි නිවාස සංවර්ධන දලොතරැයි දිනුේ ඇදීදේ ෙත්ත පද්ධතිය සකස් රීම ම 

දේ යටදත් ප්රාදීය ය දල්කේ කාර්යාලයකට මාසයකට එක නිවසක් බැගින් පිරිනැමීය මට කටයුතු 

කිරීම. ක අනුව මාසයකට 331 බැගින් වසරකට නිවාස 3972ක් ලබාදීම. 

 

         12.5    දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ නිල දවබ් අයවිය යාවත්කාීමන කරමින් පවත්වාදගන   

                     යෑම.  

දේ යටදත් යයතනය නිුතත් කරන ාරදල්ඛ්න දවබ් අඩවිය තුළින් ප්රාාරණය කිරීම. 

දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ රාජකාරී වලදී දතොරතුරු තාක්ෂණය බහුලව දයොදා 

ගනිමින්, කාර්යක්ෂමතාවය හා සලලදායීතාව වැ ද කරමින්, ජනතාවට වඩාත් ක දනේ හා ගුණාත්මක 

දසේවාවක් ලබාදීමට සහාය වීම, දමම අංශයේ,දේ කාර්ය භාරයයි. 
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12.6 දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව ක් ිවක ඇමතුේ අංක 0112-887722 ක්රියාත්මක රීම දේ 

හා ලැදබන පැමිිවලි අොළ අංශ දවත දයොමුකර විසඳුේ ලබාදී මහජනතාවට දසේවයක් සැලසීම. 

 

12.7 දිවයින පුරා විසිරි ඇති සහනාධාරලාභීන් හා අලුතින් ු්ගලුේ කර ඇති පවු්ග මිලියන 2.3 ක 

දතොරතුරු පරිගණක ගත රීම ම  

දේ යටදත් එම පරිගණක දතොරතුරු වය න් සුදුසු සහනාධාරලාීනන් දත්රීේ කටයුතු සඳහා අලුතින් 

මෘදුකාංගයක් සකස් කර නියම සහනාධාර ලැබීමට සුදුස්සන් දත්රීම. 

 

12.8 2016 වර් දේදී ආරේභ කරන ලෙ “ජනපතිට රීයන්න (Tell to President)” වැය සටහනට 

අොළව දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව දවත ලැදබන පැමිිවලි බාගත(download) කර 

මුද්රණ පිටපතක් ලබා දගන අොළ අංශ දවත දයොමු රීම ම හා පද්ධතිය යාවත්කාීමන රීම ම. 
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13 මාධ අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

 

 

 
 

01. සමිද්ධි පුවත්පත (සිංහල මාධ) මාසිකව දිනමිණ පුවත්පදත් අතිදර්කයක් වශදයන් පල 

රීම ම. 

 

 

 

 

 

 

මැයි කලාපය     ජුනි කලාපය       ජුය  කලාපය        අදගෝස්තු කලාපය 

 

 

 

 

 

 

 

    සැේතැේබර් කලාපය           සක්දතෝබර් කලාපය   දනොවැේබර් කලාපය      දදසැේබර් කලාපය 

 

 

 

දුීම බව අවම කිරීදේ සංවර්ධන කාර්යයන්ට හා අු  යදායේලාීනන් ජන දකොටස්වල උත්සාහයන්ට 

උරදදන සන්නිදේදන රටාවන් දගොඩ නගමින් දිවිනැගුම වාපාරය පු ල් සංවාදයකට භාජනය කරමින් 

එහි සංවර්ධනය වඩාත් ලලදායිව ජනතාව අතරට දගන යාමට අදාල ප්රාාරණ කටයුතු සිදු කිරීම, දමම 

අංශයේ,දේ කාර්ය භාරයයි. 
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02. සමිද්ධි පුවත්පත (දෙමළ මාධ) තිනකරන් පුවත්පදත් අතිදර්කයක් දලස පල රීම ම. 

 

  

  

 

 

මැයි කලාපය     ජුනි කලාපය        ජුය  කලාපය            අදගෝස්තු කලාපය 

 

 

 

 

 

 

 

      සැේතැේබර් කලාපය           සක්දතෝබර් කලාපය     දනොවැේබර් කලාපය           දදසැේබර් කලාපය 

 

 

03. දිරියක වරුණ රූපවාහිනි වැයසටහන ජාතික රූපවාහිනිය මඟින් සෑම සතියකටම වරක් සදුො දින ප.ව. 

6.00 ට දිරිය මිනිසුන්ද  පුවත් ඇතුළත් රූපමය සඟරාව ජාතික නාලිකව හරහා විකාශය රීම ම. 
 

 

04. සමිද්ධි පිළිසඳර ගුවන් විදුලි වැයසටහන 
 

ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුය  සංස්ථාව මඟින් සෑම සතියකටම වරක් දවළඳ දසේවය සස්දසේ දසනසුරාදා දිනයන්හි 

දප.ව. 11 සිට ප.ව. 12 දක්වා සමෘී අ වාපාරදේ සංවර්ධන කාර්යන් හා ප්රතිලාීන පුලල් නගා සිටුවීදේ 

දතොරතුරු ඇතුළත් ගුවන් දහෝරාවක් විකාශයේ,ය කිරීම. 

 

 

 

 

 

“සමෘී අ ගුවන් විදුය  පිළිසඳර” ප්රාාරක මැදිරිදේ සිට වැඩසටහන දමදහයවීම 
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05. සමිද්ධි රාදද්ශීය සන්නිදේෙන ජාලය ශක්තිමත් රීම දේ වැයමුළු පැවැත්ීම. 

සමෘී අ වාපාරය මගින් සිදුකරනු ලබන සංවර්ධන කාර්යන් පිළිබඳ විීයුත් හා මුද්රිත මාධයන් මඟින් 

දැනුවත් කිරීේ හා ප්රාාරණ කටයුතු සඳහා ප්රාදීය ය සන්නිදේදන ජාලය ශයේ,ක්තිමත් කිරීදේ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

 

 

  

 

 

ප්රාදීය ය සන්නිදේදන ජාලදේ වැඩමු  පවත්වමින් (වැඩමු  03 යි   

 

 

06. සමිද්ධි වාපාරදේ ආරේභයට වසර 22 කට පසු සමිද්ධි ගීතය ෙමිළ මාධයට පරිවර්තනය රීම ම. 

 

07. සමිද්ධි වාපාරදේ විවිධ උත්සව අවස්ාාවන් හි භාවිතයට ගත කළ හැරී පරිදි ශබ්ෙ උපකරණ මිලදී 

ගැනීම. (දමමගින් ඒ සඳහා වැය කරනු ලැබූ විශාල මුෙලක් ුතිරි රීම මට හැරීවනු ඇත.)  

 

08. දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව මඟින් සිදුකරනු ලබන විදශේ  උත්සව අවස්ාාවන් හා සංවර්ධන 

ක්රියාොමයන්ද  මාධ ආවරණ කටයුතු සිදුරීම ම. 
 

උො - 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         මාසික දලොතකියි දිනුේ ඇදීම 

 

 



                                                                                                                                                              
91 

 

 

 

 

 

සිේදදොර ියෂත්ව ප්රදානය 

 

 

 

 
 

සමෘී අ කැුතලු ළමා සමාජ සාහිත හා සංස්කෘතික තරාාවය ය  

  

 

Bus donation 

 

 

 

 

 

 

                                            සමෘී අ ජාතික දවළඳ ප්රදර්ශයේ,නය 

 

 

 

 

 

 

 

මාධ ක්රියාන්විතය පහසු කිරීම සදහා සමෘී අ ප්රාදීියය සන්නිදේදකයත් දවත ටැබ් පරිකනක ලබාදීම    
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09 වැය විසත්රය  

09.1 පුවත් අතිදර්ක පලරීම ම ( සිංහල හා දෙමළ ) 

 

 
සිංහල       -                                  රු.2,683,250.00 
දදමළ       -                                 රු.1,779,250.00 

 
රු. , 62,500.00 

 
පුවත්පත් දැන්වීේ පලකිරීම              රු.166,500.00 

රු. ,629,000.00 
          
 
 
ප්රතිපාදන අතිදර්ක සඳහා     -        රු.3, 00,000.00 
දැන්වීේ සඳහා                      -        රු.1,500,000.00 

රු. ,900,000.00 
 
වියදම                                 -        රු. ,629,000.00 

 
 

ඉතිරිය                             -        රු.271,000.00 
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09.2 රූපවාහිිව - දිරියක වරුණ 

 

වැය දැරීම                                           -        රු. ,0 6,580.00 

රූපවාහිණී  දැන්වීේ පලකිරීම               -           රු271,  0.00. 

 

 

ප්රතිපාදන මාරු කිරීම                           -        රු.1,000,000.00 

රු.5,318,020.00  

 

ප්රාදීය ය සන්නිදේදයන් සඳහා 

ටැබ් මිලදී ගැීමම.                                -       රු. ,000,000.00 

රු.9,318,020.00 

 

 

 

ඉතිරිය                                              -           රු.681,980.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රු. ,318,020.00  
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09.3 රාදද්ශීය සන්නිදේෙන වැයමුළු 

 

 

ප්රතිපාදන        රු. 1000,000.00 

වැය දැරීම 1 අදියර 37 ,520.00 

     2 අදියර 26 ,900.00 

     3 අදියර 28 , 900.00    රු.  92 ,320.00 

ඉතිරිය                75,680.00 

 

 

 

09.4 ගුවන් විදුලි වැයසටහන් 

 

ප්රතිපාදන       රු. 3,600,000.00 

වැය දැරීම 

 ප්රතිපාදන මාරු කිරීම  1000,000.00 

 ශයේ,බ්ද උපකරණ මිලට ගැීමම  689,000.00  රු. 1,689,000.00 

                        

         රු. 1,911,000.00 
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14  රජාූලල බැංු  අංශදේ කාර්යසාධනය 

 

 

 

 

 

 

 

ෙර්ශනය  

“තිරසර සංවර්ධනදේ ක්ුද්ර ූලල සවිය” 

දමදහවර 

"ධනාත්මක හා පරිසර හිතකාමීය  යකල්ප ප්රවර්ධනය සමගින් පුීගලයා පුලල දකන්්ර කරගනිමින් 

සමාජය සවිබල ගැන්වීම සඳහා කාර්යක්ෂම හා සලලදායී දලස ජාතියට ක්ුද්ර ූලල දසේවා 

සැපයීම" 

හැඳින්ීම  

1996 වර්ෂදේදී ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය යරේභවීමත් සමග එහි තවත් අංශයේ,යක් දලස "ණය අංශයේ,ය" 

යරේභ දකරිණි. කාලීන වශයේ,දයන් සිදු වූ දවනස්කේ දහේතුදකොට දගන දමම අංශයේ,ය 1998 වසදර්දී "බැංුත 

ූලල කටයුතු" අංශයේ,ය දලස නේ කරනු ලැබීය. 

 

1995 අංක 30 දරණ ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිදේ පනත අනුව සමෘී අ ජාතික වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා සමෘී අ  බැංුත සංගේ 1996 දී යරේභ කළ අතර, අු  යදායේලාීනන්දේ ඉතිරි කිරීේ වර්ධනය කර, ක 

තුය න් යදයෝජන ශයේ,ක්තිය වැ ද කිරීමටත් නිෂ්පාදන සහ දසේවා වර්ධනයට අවශයේ, ප්රාේධනය (ණය 

පහසුකේ) සැපයීමටත්, අවි අමත් ණය ගණුදදනු අු  කිරීමටත්, එමගින් සුලන් ණය බරින් මුදවාලමින් 

ලාභදායී යයතනික රටාවක් ඇති කිරීමටත් බලාදපොදරොත්තු විය. 

 

සමෘී අ සංවර්ධන වැඩසටහන පසුව කාය න අවශයේ,තාවලට සරිලන අයුරින්  2013 අංක 01 දරණ දිවිනැගුම 

පනත අනුව යර්ථික සංවර්ධන ක්රියාවය ය පු ල් කිරිදමහිලා සහා දිළිදුබව අවම කිරීම සදහා සමාජ 

සාධාරණත්වය සහතික කිරිදේ ජාතික ප්රතිපත්තිය  බලාත්මක කිරිම උදදසා  ුල  ප්රමුඛ් අභිමතාර්ථය 

1996 වර්ෂදේදී යරේභ කරන ලද සමෘී අ අ අකාරිදේ " ණය අංශයේ,ය " කාලීන වශයේ,දයන් සිදුවූ 

ප්රතිපත්තිමය දවනස්කේ දහේතු දකොටදගන 1998 වසදර්දී  "බැංුත ූලල කටයුතු " අංශයේ,ය දලස 

නේ කරනු ලැබීය. ක අනුව බැංුත ූලල අංශයේ,ය ක්ෂ්ර ූලල කටයුතු දමන්ම දිවිනැගුම 

ප්රතිලාීනන්දේ ඉතුරුේ පුරුීද වැ ද දියුණු කිරීම සඳහා ද කටයුතු කරනු ලබයි. එදහත් 2013 

අංක 01 දරණ දිවිනැගුම පනත මඟින් ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය දිවිනැගුම සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුව බවට පත් කරන ලදී. එදතක් ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය යටදත් පැවති 

බැංුත  හා සමිති දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව යටදත් ප්රජාූලල බැංුත හා ප්රජාූලල 

බැංුත සමිති දලස නේ කරන ලදී. 
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මුදුන්පත් කිරිදේ අරමුණින්, පවතින වාණිජ බැංුත පීධතිය විසින් දසේවා සැපයිදමහිදී  ප්රමුඛ්ත්වයක් 

දනොදක්වන ලද අු  යදායේලාීනන් දකදරහි  නිසි අවධානයක් දයොමු කරමින්, දිළිදුකම පිටුදැකිදේ 

අරමුණුවලට අනුගතදවමින්, ප්රජා මුල මේටමින් ජනතාවදේ සකසුරුවේ පුරුීද වර්ධනය කිරිම, ප්රජාව 

යර්ථික මේටමින් බලගැන්විම හා සුලන්දේ මුල අවශයේ,තා සංතෘේත කිරීම  මගින් යදායම වර්ධනය කිරීම 

සඳහා  දමන්ම රදේ  ජාතික නිෂ්පාදනයට  වැ ද දායකත්වයක් ලබාගැීමදේ මුය ක පරමාර්ථ ක්ුද්රමුල 

පීධතිය තුය න් සිදුදකදර්. දමම පීධතියට දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ ප්රධාන කාර්යාලදේ 

ප්රජා මුල බැංුත අංශයේ,ය, ප්රාදීියය ප්රජාමුල බැංුත සමිති 331ක් සහ දිවයින පුරා පිහිටි ප්රජාමුල බැංුත 107  ක් 

අයත් දේ. 

අරමුණු 

01. දිවිනැගුම ප්රතිලාීනන්දේ ඉතිරි කිරීදේ පුරුීද ප්රවර්ධනය කිරීම  

02. යදයෝජන හැකියාව වැ ද දියුණු කිරීම 

03. නිෂ්පාදන හැකියාව වැ ද දියුණු කිරීම මගින් යදායම වර්ධනය කිරීම  

04. දිවිනැගුම ප්රතිලාීනන්ට ණය පහසුකේ සැපයීම 

05. දිවිනැගුම ප්රජාමුල බැංුතවල ප්රවර්ධනය සඳහා අවශයේ, ්යවන්නාුල පහසුකේ සහ පුහුණුවිේ සැපයීම. 

 

ක අනුව පිහිටුවන ලද දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුතව හා ප්රජාූලල බැංුත සමිතිවල ප්රධාන දමදහයුේ කාර්යාලය 

බවට ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,ය පත්වූ අතර, ඉහත සඳහන් අරමුණු කරා එම යයතන දමදහයවීම ප්රජාමුල 

බැංුත  කටයුතු අංශයේ,දේ වගීමම සහ කාර්ය භාරය බවට පත්විය.  

 

රජාමුල බැංු  අංශදේ කාර්යභාරය 

1. බැංුත පීධතිය සදහා නව ණයරම හඳුන්වා දීම හා ක සඳහා අවශයේ, ාරදල්ඛ් හා දමදහයුේ උපදදස ්

නිුතත් කිරීම. 

2. අදනුතත් දමදහයුේ කටයුතු සඳහා අවශයේ, වන්නාවූ මා දපන්වීේ, උපදදස් නිුතත් කිරීම. 

3. තැන්පතු ප්රවර්ධන වැඩ සටහන් හඳුන්වා දීම හා ක සඳහා අවශයේ, මා දපන්වීේ හා උපදදස් නිුතත් 

කිරීම. 

4. බැංුත අරමුදල් යදයෝජනය කිරීම හා ප්රාදීය ය මේටමින් උපදදස් නිුතත් කිරීම. 

5. ක්ුද්ර ූලල රක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

6. සිය  බැංුතවල ජාතික මේටමින් විමර්ශයේ,ණ කටයුතු සිදු කිරීම හා ක පිළිබඳ උපදදස් නිුතත් කිරීම. 

7. දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හා බැංුත සමිතිවල අවසාන ගිණුේ සඳහා ලබාදදන විගණන වාර්තා  අනුව 

අවසන් ගිණුේ සහතික කිරීම හා ලාභ විසර්ජනය සඳහා නිදයෝග ලබාදීම.  
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8. බැංුත සදහා ප්රතිූලල ණය පහසුකේ සැපයීම හා ණය විශයේ,්දල්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

9. දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හා බැංුත සමිති සඳහා ඉඩේ පවරා ගැීමම/ මිලට ගැීමේ කටයුතු සහ බැංුත 

දගොඩනැගිය  ඉදි කිරීම සඳහා අරමුදල් සැපයීම හා වත්කේ කළමනාකරණය. 

10. දිවිනැගුම ප්රජාූලල කළමනාකරණ මණ්ඩලය කිස් කිරීම, කළමනාකරණ මණ්ඩල පත්රිකා ඉදිරිපත් 

කිරීම හා එම නිදයෝග ක්රියාත්මක කිරීම. 

11. සිය ම ප්රජාූලල බැංුත හා බැංුත සමිතිවල අීකක්ෂණ, ප්රගති පාලනය, පසු විපරේ කිරීම. 

12. ලංකා විදුය බල මණ්ඩලය හා එක්ව විදුය  අත්වැල ණය වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම. 

13. දිවිනැගුම ප්රතිලාීනන්, ප්රජාූලල බැංුත සමිති හරහා පිළිගත් යයතන හා සංවිධාන මඟින් දියත් කරන 

වාපෘති සමා සේබන්ීකකරණය කිරීම. 

14. ීවවදනෝපාය හා අදලවි අංශයේ, ක්රියාත්මක කරන වැඩ සටහන් ප්රජාූලල බැංුත සමිතිවල නිර්මාණය ලී 

දායකත්වය ලබාදීමට කටයුතු කරවීම. 

 

දේ අනුව බැංුත ූලල කටයුතු අංශයේ,දේ ක්රියාකාරිත්වය දදයාකාරදේ. 

1. ප්රජාූලල බැංුත හා ප්රජාමුල බැංුත සමිති වැඩසටහන. 

2. ප්රජාූලල බැංුත අංශයේ,ය තුළ ක්රියාකාරීත්වය. 

 

 

1. රජාූලල බැංු  වැයසටහන 

දිවිනැගුම ප්රජාමුල බැංුතවල යරේභය අදියර 07 කින් ක්රියාත්මක වූ අතර 2016.12.31 දින වන විට උතුරු 

නැදගනහිර දිස්ත්රික්ක ඇතුලලව දිවයින පුරා බැංුත 1,07  ක් හා ප්රජාූලල බැංුත සමිති 331ක් ක්රියාත්මක දේ. 

දේ අනුව බලන විට ප්රජාූලල බැංුත දලස යරේභ වූ ශයේ,ාඛ්ා ජාලය දමරට ක්ුද්ර ූලල ක්දෂේරදේ දීප වාේතව 

විහිදී ඇති විශයේ,ාලතම ුතඩා ූලල බැංුත යයතනික වුහය බවට දකටි කාලයක් තුලදී පත්වී ඇති අතර ප්රජාූලල 

බැංුත සංගේ පීධතිය ජාතන්තර මේටමින් ක්ුද්ර මුල ක්දෂේරය තුල කැපී දපදනන ස්ථානයක් හිමි 

කරදගන ඇත. සු  මුලකරණදේ දැවැත්තයින් අතර, කැපී දපදනන ස්ථානයක් හිමි කරදගන සිටින 

ප්රජාූලල බැංුත පීධතිය, දිළිදුකම පිටු දැීමදේ අරමුණුවලට අනුගත දවමින් තැන්පතු  කකරාියකරණය  අතින් 

විදශයේ,ේෂත්වයක් හිමි කරදගන සිටින අතර, නව බැංුත තාක්ෂණික රම දේදයන් අනුගමනය කරමින් බැංුත 

පරිගණක ගත කිරීදේ කටයුතු යරේභ කර ක්රියාත්මක දවමින් පවතී.  
 

1.1 බැංු  සාමාජිකත්වය හා දකොටස් රා ධන රගතිය  

 

දිවිනැගුම ප්රතිලාභින් රු.500/- ක දකොටසක් මිලදී ගැීමදමන්, සුලනට ප්රජාූලල බැංුත සංගමදේ 

සාමාජිකත්වය හිමිදවන අතර, සුලන් බැංුතදේ දකොටස්කරුවන් බවට පත්දේ. 
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14-1 සංඛ්ා සටහන 

රජාමුල බැංු  සාමාජිකත්ව  රගතිය - (2000-2016) 

වර් ය ගැහැණු පිරිමි එකතුව 
පසුගිය වසර 

සාදප්ක්  වර්ධනය 

වර්ධනය 

අනුපාතය % 

2000 943,142 628,094 1,571,236 326,300 26 

2001 1,042,158 663,905 1,706,063 134,827 9 

2002 1,149,226 716,833 1,866,059 159,996 9 

2003 1,275,273 777,222 2,052,495 186,436 10 

2004 1,351,769 806,470 2,158,239 105,744 5 

2005 1,428,848 824,846 2,253,694 95,455 4 

2006 1,516,985 853,604 2,370,589 116,895 5 

2007 1,575,509 872,490 2,447,999 77,410 3 

2008 1,641,872 859,900 2,501,772 53,773 2 

2009 1,691,112 896,9 7 2,588,059 86,287 3 

2010 1,830,8 0 970,693 2,801,533 213,475 8                                                                                                                                                            

2011 1,881,808 987,740 2,869,548 68,015 2 

2012 2,079,173 1,078,5 6 3,157,719 288,171 9 

2013 2,199,135 1,121,833 3,320,968 163,249 5 

201  2,389,133 1,21 , 61 3,603,59  282,626 7.8 

2015  2,503,8 0 1,253,016 3,756,856 153,262  .08 

2016 2,543,403 1,2 8,0 2 3,791,  5 3 ,589 0.91 

 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

වසර 16 ක් තුල සාමාජිකත්වදේ වාේතිය 1 -1 සංඛ්ා සටහන මඟින් දැක්දේ.  නව සාමාජිකයින් 2016 

වර්ෂදේද 3 ,589 ක සංඛ්ාවක් දමම වැඩ සටහනට අ තින් දායක වී ඇති අතර, විවිධ යර්ථික හා සාමාජික 

ප්රශයේ,්න හමුදේ මුල යයතන මුහුණපෑ අර්බුදකාරි යර්ථික තත්ත්වයන් තුල ද අපදේ ප්රජාූලල බැංුත  දකදරහි 

ගණුදදනුකරුවන් තබනු ලබන විශයේ,්වාසය  දේ තුල විදාමාන දේ. 
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විදශයේ,ේෂදයන් 2016 වසර තුලදී ප්රජාූලල බැංුත හරහා හඳුන්වාදදන ලද දිරිය සවිය විදශයේ,ේෂ ණය දයෝජනා රමය 

ද ඇතුලත්ව එදතක් ක්රියාත්මක වූ ස්වයං කිකියා, වගා, මිහිජය, ීකවර, ස්වශයේ,ක්ති, යපදා, කිරුල ණය, දයොුලන් 

දිරිය, පාරිදභෝගික, ීවවදනෝපාය වැනි ණය දයෝජනා රමද දමම වර්ධනය සඳහා බලපා ඇත. 

                                                      

 

14.2 සංඛ්ා සටහන 

සාමාජිකයින් දගවූ දකොටස් මුෙල (2000 – 2016) 

 

වර් ය මුෙල (රු.ෙ.ල.) වර්ධනය (රු.ෙ.ල.) වර්ධන අනුපාතය (%) 

2000 985.16 397.98 67.80 

2001 1,383.15 397.99 40.40 

2002 1,679.79 296.64 21.40 

2003 1,930.37 250.57 14.90 

2004 2,206.62 276.25 14.30 

2005 2,601.01 394.40 17.90 

2006 3,096.44 495.42 19.00 

2007 3,639.53 543.10 17.50 

2008 3,989.90 350.37 9.63 

2009  ,212. 2 222.52 5.58 

2010  ,790. 7 578.05 13.72 

2011 5,370.53 580.06 12.11 

2012 6,380.00 1,009.69 15.83 

2013 7,101.00 721.00 10.15 

201  8, 99.50 1,398.50 16. 5 

2015  9,927.81 1, 28.31 1 .39 

2016 11,791.00 1,863.19 15.80 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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වසර 16 ක් තුල දකොටස් ප්රාේධනදේ වාේතිය 1  -2 සංඛ්ා සටහන (1වන ප්රස්ථාර සටහන  මගින් දපන්නුේ 

දකදර්. යරේභක අව අදේ දකොටස් ප්රාේධනදේ වර්ධන අනුපාතය 68% ක් වැනි ඉහල අගයක් දපන්නේ කළ ද, 

පසුගිය වර්ෂ වලදී වර්ධන අනුපාතය සීඝ්ර දලස පහල දගොස් ඇත. ප්රවර්ථන වර්ෂදේදී දපර වර්ෂයට සාදේක්ෂව 

දකොටස් ප්රාේධනදේ වර්ධනයක් දපන්නුේ කලද වර්ධන අනුපාතිය මුල් කාලීන වර්ධනයට සාදේක්ෂව අු  වී 

ඇත. දකදසේ ුලවත් ප්රවර්ථන වර්ෂදේ දකොටස් ප්රාේධනදේ වර්ධනය සලකා බලන කල දකොටස් ප්රාේධන 

අනුපාතයන් පහළ යාමක් දපන්නුේ දකදර්. දමම තත්වය තවදුරටත් විශයේ,්දල්ෂණය කරමින් බැංුත හි ස්ීරර 

පැවත්මට දායක වන පරිදි දිවිනැගුම ප්රතිලාභින්, අු යදායේලාභින් හා ජිවදනෝපාය සංවර්ධන කටයුතුවල නිරත 

වන්නන් ද ඇතුලත්වන දලස ප්රජාමුල බැංුත අංශයේ,දේ ඉදිරි සැළසුේ සකස් කිරීම දකදරහි අවධානය දයොමු දකදර්. 

2015 වර්ෂදේ රු.මිය යන 9,927.81 ක් වූ දකොටස් ප්රාේධනය 2016 වර්ෂදේ අවසානදේදී රු.මිය යන 11,791.00දක්වා 

වර්ධනයක්  දපන්නුේ දකදර්. 
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වර් ය 

14.1 රස්ාාර සටහන 

දකොටස් රා ධනය වර්ධනය (%) 

වර්ධන අනුපාතය 
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1.2 බැංු  සංගේ තැන්පතු වැයසටහන 

 

 

14.3. සංඛ්ා සටහන 

තැන්පතු (සාමාජික, සමාජික දනොවන, සූලහ, ළමා සහ දිරිය මාතා) (2000 – 2016) 

 

වර් ය සංඛ්ාව වර්ධනය මුෙල (රු.) වර්ධනය (රු.) 

2000 2,645,574 1,220,922 2,033.45 1,264.50 

2001 3,035,233 389,659 3,111.16 1,077.71 

2002 3,296,569 261,336 3,857.10 745.9  

2003 3,680,786 384,217 4,710.80 853.70 

2004 3,989,539 308,753 5,751.81 1,041.01 

2005 4,229,575 240,036 6,824.88 1,073.07 

2006 4,394,498 164,923 8,131.66 1,306.78 

2007 4,613,504 219,006 9,875.63 1,743.97 

2008 5,081,229 467,725 11,356.79 1,481.16 

2009 5,167,85  86,625 13,536.65 2,179.86 

2010 5,505,853 337,999 15,906.77 2,370.12 

2011 5,524,025 18,172 18,907.33 3,000.56 

2012 6,206,484 682,459 20799.06 1,891.73 

2013 6,383,307 176,823 23,916.57 3,117.52 

201  6,822, 09  39,102 29, 36.10 5,519.53 

2015  7,096,317 273,908 36,528.03 7,091.93 

2016 7, 17,5 0 321,223  3,716.00 7,187.97 

   ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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2016 වසර තුල මිය යන 7,187.97 මුදල් තැන්පත් කරමින් බැංුත වැඩසටහන දකදරහි තවදුරටත් විශ්යේ,වාසය තබා කටයුතු 

කර ඇති අතර, විදශයේ,ේෂදයන් 2016 සිංහල හා හින්දු අ ත් අුලරුදු උත්සවය සඳහා වූ නව අුලරුදු ඉතුරුේ වැඩ සටහන හා 

මාර්තු 8 දිනට දයදදන දලෝක කාන්තා දිනය ඉලක්ක දකොට ක්රියාත්මක කරන ලද දිරිය මාතා තැන්පතු වර්ධන වැඩසටහන් 

දමම තැන්පතු ප්රසාරණය දකදර් බලපෑේ කර ඇත. අදනුතත් තරාකාරී ක්ුද්ර ූලල යයතන සමා සසඳන විට දමවන් 

වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැීමම අගය කළ යුතුය. 

 

1.3 රජාූලල  බැංු  ණය වැයසටහන 

 

 දිවිනැගුම සහනාධාරලාීනන් ඇතු  අු  යදායේලාීනන්දේ වවසායකත්ව හැකියාවන් හදුනාදගන, 

ස්වශයේ,ක්තිය මගින් දුීම බවින් මිදීමට අවශයේ, පරිසරය දගොඩ නැංවීමට අවශයේ, සු  ූලලකරණ පහසුකම 

ප්රජාූලල බැංුත ණය රමය යටදත් සිදුදේ.   

 

 සාමාජිකයින්දේ ප්රාේධන අරමුදල් හා ක්ෂණික මුල අවශයේ,තා පිරිමැසීම සඳහා වූ විදශයේ,ේෂ ණය 

වැඩසටහන් කිහිපයක් හඳුන්වා දී දියත් කර ඇත. 

 

 ස්වයං කිකියා, මිහිජය ණය, කිරුළ සංවර්ධන දයොුලන් දිරිය, ීවවදනෝපාය ණය  වැඩසටහන් තුය න් 

යදායේ උත්පාදන වාපෘති සදහා රු.100,000  සිට රු. 250,000/- දක්වා ණය නිදහස ් දකදර්. වගා 

කටයුතු සඳහා වූ අරමුදල් සදහා රු. 75,000 දක්වා ණය මුදල් ලබාගැීමමට පහසුකේ ඇත.  
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14.2. රස්ාාර සටහන 

තැන්පතු මුේග වර්ධනය (%) 

තැන්පතු 
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 2010 වසර අග භාගදේදී ක්රියාත්මක කරන ලද කිරුළ සංවර්ධන ණය දයෝජනා රමය යටදත් එදතක් 

ක්රියාත්මක කරන ලද ස්වයංකිකියා රු.100,000 දේ ණය සීමාව රු.250,000/- දක්වා වැ ද කරන ලදී.  

 

 නිවසක් ඉදිකිරීම, අඩක් නිමවූ නිවාසයක වැඩ අවසන්කිරීම. නිවස අ ත්වැ දයාව වැනි අවශයේ,තා 

දවනුදවන්  රු.50,000/- දක්වා ණය පහසුකේ ලබාදගන, නිවදසේ අවශයේ,තා සේපූර්ණ කරගැීමමට 

සාමාජිකයින්හට අත්වැලක් සැපයීමට බැංුත සංගමය සූතදානේය.  

 

 ක්ෂණික මුල අවශයේ,තාවලදී ගිනි දපොලීකරුවන්දේ ග්රහනදයන් මිදී ඉතා පහසුදවන් මුදල් අවශයේ,තා 

සේපූර්ණ කරගැීමමට පාරිදභෝගික, යපදා, ස්වශයේ,ක්ති ණය දයෝජනා රම තුය න් සමාජිකයින්  හට 

සහනයක්  දී ඇත. 

 

 2010 වසර අවසානදේ යරේභ කරන ලද විදුය  අත්වැල ණය දයෝජනා රමය යටදත් සමෘී අ ප්රතිලාීන හා 

අු  යදායේලාීන බැංුත  සාමාජිකයන්ට පදිංිත නිවසට විදුය ය ලබාගැීමම සඳහා රු30,000/- ක 

උපරිමයකට යටත්ව ණය ලබාදීම සිදු දේ. 

 

 වර්තමානදේදී දපොලී අනුපාතය යදායේ උත්පාදන ණය වාපෘති දවනුදවන් ලබාදදන ණය සඳහා 

සමෘී අලාීන හා අු  යදායේලාීන සාමාජිකයින්ට, 8% ක්, වාර්ණක අනුපාතයට ලබාදී. 

 

 2015 වර්ෂදේ අු  යදායේලාීන ප්රජාවට හඳුන්වා දදන ලද රු.100,000ක දිරිය සවිය ණය දයෝජනා රමය 

යටදත් දපොලී අනුපාතය  %කි. 

 

 2016 අවසානදේ සාමාජිකයින්  62,970 සඳහා රු.මිය යන 26,18 .25 ක මුදලක් ණය දලස ලබා දී ඇත. 
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14.4. සංඛ්ා සටහන 

ණය නිු ත් රීම ම (1999 - 2016) 

වර් ය සංඛ්ාව )සමුච්චිත(  මුෙල (රු.ෙ.ල.) 
වසර තුල ණය නිු ත් 

රීම ම (රු.ෙ.ල.) 

1999 209,818 966.31 966.31 

2000 481,475 2,788.50 1,822.19 

2001 813,334 5,552.75 2,764.24 

2002 1,016,392 7,448.08 1,895.33 

2003 1,340,126 10,503.30 3,055.22 

2004 1,697,866 13,977.81 3,474.51 

2005 2,149,135 20,725.03 6,747.22 

2006 2,527,841 26,035.09 5,310.06 

2007 2,952,840 32,843.04 6,807.93 

2008 3,450,469 42,757.37 9,914.36 

2009 3,721,662  8,352.73 5,595.36 

2010  ,160,596 58,531.61 10,178.88 

2011  ,682,822 71,721.0  13,189.43 

2012 5,085,275 87,046.00 15,324.96 

2013 5,360,115 98,056.00 11,010.00 

201  6,388, 89 127,805. 0          29,7 9. 0 

2015  6,851, 59 153,989.65          26,18 .25 

2016 7,536,257 180,229.25 26,239.60 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර   

 2016.12.31 දිනට පිට හිටි ණය දශයේ,ේෂ රු.මි.  2,981.77 ක් දේ. 

 2016.12.31 දිනට ණය අය විදේ ප්රතිශයේ,තය 105% ක් දේ.    
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14.5. සංඛ්ා සටහන 

ණය වර්ගීකරණය 2016.12.31 දිනට සමුච්චිත 

 

ණය වර්ගය මුෙල (රු.මි.) ොයකත්වය 

ස්වයං කිකියා 88,806  9.27 

වගා 12,651 7.01 

දවනත් (මිහිජය, ීකවර, ස්වශයේ,ක්ති, යපදා, කිරුල ණය, 
දයොුලන් දිරිය,ජිවදනෝපායාක්රිය,රටවිරුදවෝ,ජිවදනෝපාය 
සංවර්ධන  

22,9 9 12.73 

පාරිදභෝගික 7,9 6  . 0 

ජනපුබුදු 10,632 6.00 

නිවාස 23,536 13.05 

දිරිය සවිය 3,170 1.75 

සහන අරුණ 6,  2 3.57 

ගෘහ කකක යටිතල පහසුකේ  ,003 2.22 

හදිසි වාපාරික ණය 9  0.05 

එකතුව 180,229 100.00 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 -
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14.3. රස්ාාර සටහන 

ණය නිු ත් රීම ම 

ණය නිුතත් කිරීදේ 
වර්ධනය 
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1.4      රජාමුල බැංු  අතිරික්ත අරමුේග ආදයෝජනය  (ස්ථීර තැන්පතු හා භාණ්යාගාර බි්ගපත්වල) 

 

 බැංුතහි වත්කේවය න් උපරිම ප්රතිලාභ ලබාගැීමදේ අරමුණින් ණය  ඉල්ලුේකරුවන්ට ණය මුදා 

හැරීදමන්  අනතුරුව අතිරික්ත අරමුදල් ප්රජාමුල සමිති හරහා භාණ්ඩාගාර ාරදල්ඛ්න ප්රකාරව රාජ 

බැංුතවල පමණක්  යදයෝජන  කිරීමට අවසර ලබාදී ඇත. දේ මගින් ප්රජාමුල සමිති ූලලමය වශයේ,දයන් 

ශයේ,ක්තිමත් කිරීමද අරමුණ දේ.    

 

ස්වයං කිකියා, 49.27 
වගා, 7.01 

දවනත්, 12.73 

පාරිදභෝගික, 4.4 

ජනපුබුදු, 6 

නිවාස, 13.05 

සහන අරුණ, 3.57 

ගෘහ කකක යටිතල 
පහසුකේ, 2.22 

හදිසි වාපාරික 
ණය, 0.05 

දිරිය සවිය, 1.75 

14.4. රස්ාාර සටහන 

ණය වර්ගීකරණය 
ස්වයං කිකියා 

වගා 

දවනත් 

පාරිදභෝගික 

ජනපුබුදු 

නිවාස 

සහන අරුණ 

ගෘහ කකක 
යටිතල 
පහසුකේ 

හදිසි 
වාපාරික 
ණය 

දිරිය සවිය 
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14.6. සංඛ්ා සටහන. 

රජාූලල බැංු  වල අතිරික්ත මුේග ආදයෝජනය රීම ම. (2000 – 2016) 

 

වර් ය මුෙල (රු.ෙ.ල.) වර්ධනය (රු.ෙ.ල.) වර්ධනය (%) 

2000 1,620 1,038 178.00 

2001 3,175 1,555 95.99 

2002 5,097 1,922 60.54 

2003 5,914 817 16.03 

2004 7,828 1,914 32.36 

2005 7,417 -411 (5.25) 

2006 9,936 2,519 33.96 

2007 13,791 3,855 38.80 

2008 18,833 5,042 36.56 

2009 2 ,039 5,206 27.6  

2010 27,2 8 3,209 13.35 

2011 39,0 8 11,800  3.31 

2012  2,098 3,050 7.81 

2013 55,690 13,592 3 2. 29 

201   8,309 (7,381  (15.27  

2015  55,906 7,597 13 .53 

2016 68,782 12,786 18.72 

   ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

 



                                                                                                                                                              
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ප්රජාූලල බැංුත 

වල අතිරික්ත මුදල් යදයෝජනය 6 සංඛ්ා සටහන මගින් දපන්නුේ කරන අතර, බැංුත යරේභක 

අව අදේ යදයෝජන වර්ධනය ඉහළ අගයක් දපන්නුේ කළද පසුකාලීනව එය පහල දගොස ්ඇත. ණය 

වැඩසටහදන් ප්රසාරණය දහේතුදවන් යදයෝජනය කළහැකි අරමුදල් ප්රමාණය රමිකව සීමා ුලවද 2016 

වර්ෂදේ තැන්පතු වර්ධනය දහේතුදවන් යදයෝජනදේ වර්ධනයක් දපන්නුේ දකදර්. එය සාධීමය 

ලක්ෂණයකි. 
 

 

02   රජාමුල බැංු  කටයුතු අංශය තුල ක්රියාකාරකේ 

 

 ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු ලංකාව පුරා ස්ථාපිත ප්රජාූලල බැංුත හා ප්රජාූලල බැංුත සමිති මුල දමදහයුේ 

කකකය දලස කටයුතු කරදගන යාදේදී ඊට අනුගාමීය  දලස අංශයේ,ය තුළ විශයේ,ාල කාර්ය භාරයක්  සිදු 

දකදර්. 

 

 ක අනුව ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,දේ  සිය ම වියදේ එම අංශයේ,ය විසින් දරා ගනු ලබන අතර මීය ට 

අමතරව ප්රජාූලල බැංුත හා ප්රජාූලල බැංුත සමිතිවල දගොඩනැගිය  ඉදි කිරීදේ හා අ ත්වැ දයා කිරීදේ 

වියදේ, විගණන නිලධාරීන් සේබන්ධ ගමන් වියදේ, විමර්ශයේ,න නිලධාරීන් සඳහා ගමන් වියදේ, බැංුත වල 

වාර්ණක වාර්තා සැකසීම සඳහා වැයකරන වියදේ සහ පුහුණු වියදේ දේ යටතට ඇතුලත්දේ. එදසේම 

ප්රතිූලල ණය බැංුත වලට ලබාදීම,  මිහිජය දපොලී ප්රතිපූර්ණය කිරීම, කාර්ය මණ්ඩල ණය පහසුකේ 
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වර් ය 

14.5. රස්ාාර සටහන 

මුේග අනුපාත වර්ධනය 

වර්ධනය 
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සඳහා අරමුදල් සපයන්දන්ද බැංුත ූලල අංශයේ,දේ යදායදමනි. බැංුත හා අදාල ප්රවර්ධන හා ප්රාාරන 

කාර්යයන් සඳහා ද දමම අංශයේ,දයන් මුදල් වැය දකදර්. ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,දේ සමස්ත යදායම 

හා වියදම පහත දැක්දවන  පරිදි දේ. 

 

 14.7. සංඛ්ා සටහන.  

2016 වර් ය තුල ආොයම හා වියෙම 

 

 

 

 

 

 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,ය කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා පහත සඳහන් නිලධාරී මණ්ඩලයක් දසේවා නියුක්ත 

කර බැංුත කටයුතු දමදහයවීම, කාර්ය මණඩල ණය වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, ප්රගති කටයුතු හා අදනුතත් 

දමදහයුේ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. 

 

 

14. 8. සංඛ්ා සටහන 

වියෙම රු.ෙ.ල. ආොයම රු.ෙ.ල. 

අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ සදහා 
දගවූ  දපොය ය 

1,0 1.00 යදයෝජනදයන් 1,722.16 

අංශයේ,දේ පරිපාලන වියදේ 217.60 ණයදීදමන් 205.50 

වියදම ඉක්මවූ යදායම 669.08 
දබොල් ණය යපසු අයවීේ  0 

අමතර යදායේ 0.02 

මු  වියදම 1,927.68 මු  යදායම 1,927.68 

අනිවාර්ය 
ඉතිරි 
කිරීේ 
සඳහා 
දගවූ 

දපොය ය… 

අංශයේ,දේ 
පරිපාලන 
වියදේ, 
217.6 

වියදම ඉක්ම 
වූ යදායම, 

157.04 

6.1. රස්ාාර සටහන 

වියෙම 

යදයෝජ
නදයන්, 
1722.16 

ණයදීදම

න්, 205.5 
දබොල් 

ණය යපසු 
අයවීම, 0 

අමතර 
යදායේ, 

0.2 

6.2. රස්ාාර සටහන 

ආොයම 
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                රජාමුල බැංු  කටයුතු අංශදේ කාර්ය මණ්යලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

ඉහත සදහන් කළ පරිදි ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,ය තුළ ක්රියාකාරකේ පහත සදහන් පරිදි විග්රහ කළ හැකිය.  

 

2.1 රජාූලල බැංු  වල අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ ගිණුේ ක්රියාවලිය. 

2.1.1 හැඳින්ීම. 

 අු  යදායේලාීන  ජනතාව  වැ ද වැ දදයන්  ඉතිරි කිරීමට හුරුකිරීමක් වශයේ,දයන් හා සුලන්දේ අනාගත 

අභිවෘී අය දවනුදවන් අනිවාර්ය  ඉතිරි කිරීේ වැඩසටහන යරේභ  ුලණි. දමහිදී රජය මගින් දදනු ලබන 

සහනාධාර මුදය න්  දකොටසක් මාසිකව  අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ දලස සැම සහනාධාරලාභියුතටම 

දවන්දකදර්. 

දේ වන විට දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව මඟින් නිුතත් කරනු ලබන සහනාධාර මුීදර පුලදල් 

සාමාජික සංඛ්ාව අනුව දවනස් වී ඇත. පුලදල් සාමාජික සංඛ්ාව 0  දහෝ 0 ට වැ ද නේ රු.3,500 ක්ද,   

 තනතුර ෙැනට සිටින සංඛ්ාව 

1 අධක්ෂ 01 

2 නි.අධක්ෂ - 

3 ස.අධක්ෂ - 

  සමෘී අ  කළමනාකරු 29 

5 සේබන්ීකකරණ නිලධාරී 01 

6 ප්රවර්ධන නිලධාරී 01 

7 සමෘී අ  සංවර්ධන නිලධාරී 17 

8 ය පිකරුවන් 01 

9 පරිගණක දත්ත සටහන්කරුවන් 0 

10 යතුරු  දල්ඛිකා 0 

11 කාර්යාල කාර්ය සහායක 02 

12 රියදුරු 0 
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සාමාජික සංඛ්ාව 03ක් නේ රු.2,500ක්ද, සාමාජික සංඛ්ාන 3ට අු නේ රු.1,500 ක්ද සවිබල ගැන්වූ 

පුලල් සඳහා රු. 20ක් දලසද ලබාදී ඇත. දමම සහනාධාර වටිනාකමින් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ සඳහා 

පිළිවය න් රු.300, රු.200, රු.100 ක් හා රු.270 ක මුදලක් 2015 වසර සිට මාසිකව ප්රජාූලල බැංුතදේ 

පවතින ප්රතිලාභින්දේ ගිණුේ සඳහා බැර කරනු ලබයි. 1995 සිට පැවති අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ මුදල් ප්රධාන 

වශයේ,දයන්  අදියර දදකකින්  ක්රියාත්මක දේ. 

 
 

1. 1999 දනොවැේබර් මස සිට  2012 වසර දක්වා අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීේ අරමුදල්, ලබා දී ඇති ප්රාදීය ය 

දල්කේ කාර්යාල විසින් ක ක ප්රතිලාීනන් අයත් වන “ප්රජාමුල බැංුත සමිති” නමින් අදාල අනිවාර්ය 

ඉතිරි කිරීේ අරමුදල්  මාසිකව යදයෝජනය  පිණිස ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,ය දවත එවනු ලැබ ඇත. 

 
 

2. 1995 සිට 1999 සක්දතෝබර් දක්වා මහජන බැංුතදේ හා ලංකා බැංුතදේ යදයෝජිත අරමුදල් වය න් 

(ප්රතිලාීනන් සතු අරමුදය න්  25%ක් බැංුත ූලල අංශයේ,ය දවත දගන්වා දගන යදයෝජනය කිරීම සිදු 

කරන ලදී. 2012 මාර්තු මාසදේ සිට බැංුත විසින්ම අදාල ය දයෝජනය කරනු ලබන බැවින් ප්රධාන 

කාර්යාලය විසින් අනිවාර්ය ඉතිරිකිරීේ සේබන්ධව යදයෝජනයන් සිදු දනොදේ. 
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          රජාමුල බැංු   අංශදේ ආදයෝජන කරන ලෙ අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ අරමුේග  පහත පරිදි දේ. 
                                                         

14.9. සංඛ්ා සටහන 

ආදයෝජනය සෙහා ලෙ අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ (2000 – 2013) 

වර් ය අරමුේග (රු.ෙ.ල.) 
වර්ධනය 

(රු.ෙ.ල.) 
වර්ධනය (%) 

2000 1,045  - 

2001 2,424 1,379 131.96 

2002 3,852 1,428 58.91 

2003 5,510 1,658 43.04 

2004 6,652 1,142 20.73 

2005 7,349 697 10.48 

2006 8,282 933 12.70 

2007 9,099 817 9.86 

2008 9,960 861 9.46 

2009 10,738 778 7.81 

2010 12,886 2,148 20.00 

2011 13,702 816 6.33 

2012 11,726 (1,976) (1 . 2  

2013 12,760 1,034          8.82 

201  - - - 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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14.7. රස්ාාර සටහන 

අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ 
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2.1.2. අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ දපොීම දගීම.   

යදයෝජනය සඳහා ප්රජාමුල බැංුත අංශයේ,ය දවත එවනු ලබන අනිවාර්ය ඉතුරුේ අරමුදල් යදයෝජන කකකය හරහා  

යදයෝජනය කිරීදමන් උපයන ලද දපොලී මුදදලන් සෑම වසරක් අවසානදේම ක ක ප්රජාූලල බැංුත සමිති සඳහා 

දපොලී දගවීේ සිදුකරනු ලැදබ්.   එදමන්ම 2006 වසදර් සිටම දිවිනැගුම සමිති ක්රියාකාරි හා ශයේ,ක්තිමත් කිරීදේ 

අරමුණින් දමම දපොලී දගවීම ප්රජාූලල බැංුත සමිති සස්දසේ සිදු දකදර්. එදලසම බැංුත ප්රජාූලල හා බැංුත සමිති 

සඳහා තාක්ෂණික හා ලලදායී රම හඳුන්වාදීදේ අරමුණින් 2008 වසදර් සිට අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීේ දපොලී දගවීම 

ඍජුවම ප්රජාූලල සමිති ජංගම ගිණුමට දප්රේෂණය කිරීම මඟින් සිදු දකරිණ. එම ක්රියාකාරිත්වය තුය න් ප්රජාමුල 

බැංුත කටයුතු අංශයේ,යට ද වසරකට මිය යන 3 ක පමණ අමතර යදායමක් ලබාගැීමමට හැකිවිය. (මාර්ගසථ් මුදල් 

කිදවීදේ කාලය එක් දිනක් දක්වා අු කිරීම තුය න්) අනිවාර්ය ඉතුරුේ සදහා  ප්රතිලාීනන්ට ලබාදදන දපොලී 

ප්රතිශයේ,තය තරාකාරී වාණිජ බැංුත සමා සැසඳීදේ දී ඉහල අගයක් ගන්නා අතර, එය ගිණුේ හිමි ප්රතිලාීනන්ට 

ලබාදදන විදශයේ,ේෂ වරප්රසාදයකි. 

 
 

14.10. සංඛ්ා සටහන 

අනිවාර්ය ුතිරි රීම ේ දගවන ලෙ  දපොලිය (2000 – 2016) 

 
 

වර් ය දගවන ලෙ දපොීම අනුපාතිකය % 

2000 14.0 

2001 17.75 

2002 13.0 

2003 8.1 

2004 7.5 

2005 7.75 

2006 10.06 

2007 14.0 

2008 14.0 

2009 14.0 

2010 9.5 

2011 7.1 

2012 7.5 

2013 6.5 

201  6.0 

2015 6.0 

2016 6.0 

                         ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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2.2 ණය දයෝජනා ක්රමය 

 

ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,ය විසින් බැංුත සංගේ විසින් ක්රියාත්මක ණය දයෝජනා රමවලට අවශයේ, 

අරමුදල් සේපාදනය කරන ගමන්, දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය සදහා 

ද ණය දයෝජනා කිසක් දියත් කර ඇත.  ක අනුව ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,ය මගින් ක්රියාත්මක ණය 

වැඩසටහන් පහත පරිදි වර්ග කර දැක්විය හැක. 

 2.2.1 ප්රතිලාීනන් සදහා ණය දයෝජනා රමය 

 2.2.2 කාර්ය මණ්ඩල ණය දයෝජනා රමය 

 

2.2.1  රතිලාභීන් සෙහා ක්රියාත්මක ණය දයෝජනා ක්රමය 

2.2.1.1 රතිමුල ණය දයෝජනා ක්රමය. 

 
බැංුත ණය ලබාදදන්දන් තමා විසින්ම කකරාය කරණය කරනු ලබන තැන්පතු වය නි. ක සඳහා බැංුත 

වලට අවසර ඇත්දත් මු  තැන්පතු වය න් 80% ක් දක්වා පමණි. ඉන් ඉදිරියට ලබාදදන ණය සදහා ඇති 

වන ූලල දුෂ්කරතා පියවීම සඳහා ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,ය විසින් ප්රතිූලල පහසුකේ බැංුත දපොලී 

අනුපාතිකයට වඩා අු  දපොය  අනුපාතිකයක් යටදත් බැංුත වලට ලබාදී. සව්යං කිකියා, වගා, ීකවර, 

සත්ත්ව පාලන, දවළඳාම වැනි යදායේ උත්පාදන වාපෘති සඳහා ණය ලබාදී. ප්රතිමුල ණය දයෝජනා 

්රව, ප්රජාූලල සමිති හරහා සිදුවන අතර, ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,ය වාර්ණක  % කට ප්රජාූලල සමිති 

සඳහා ලබාදදන අතර, ප්රජාූලල සමිති විසින් ප්රජාූලල බැංුත වලට 5% දපොය යට ප්රතිමුල ණය අරමුදල් 

ලබා දදයි. 
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8. රස්ාාර සටහන 

අනිවාර්ය ුතුරුේ දපොලිය (%) 

දගවන ලද දපොලී අනුපාතිකය % 
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                                          11. සංඛ්ා සටහන 
 

රතිූලල ණය වැයසටහදනහි රගතිය (1999 – 2016)    
                                                         

වර් ය 
ණය 

සංඛ්ාව 

රතිලාභීන් 

සංඛ්ාව 

මුොහල මුෙල 

(රු.මි.) 

අයීදේ 

රතිශතය (%) 

1999 11 523 3.00 100 

2000 175 5,578 52.00 92 

2001 324 12,588 117.00 101 

2002 472 18,400 177.00 100 

2003 637 23,223 233.00 100 

2004 786 27,605 283.00 101 

2005 849 30,351 315.80 102 

2006 971 36,155 389.00 100 

2007 1,040 40,008 450.00 100 

2008 1,072 42,631 499.71 100 

2009 1,097 44,180 523.58 100 

2010 1,110  5,28  571.11 91 

2011 1,112  5,399 581. 2 95 

2012 1,132  6,1 5 613.12 100 

2013 1,163  8, 60 710.91 100 

201  1,175  9,332 761.6  100 

2015 1,179  9,798 797.88 100 

2016 1188 50,506 851.   100 

                                                               ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

09.රස්ාාර සටහන 
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රතිූලල ණය වැයසටහදනහි රගතිය  
 

201  වසදර්දී ක්රියාත්මක වූ සහන අරුණ වැඩ සටහන ක්රියාත්මක කිරීදේදී ණය දීම සඳහා මුදල් ප්රමාණවත් 

දනොවූ ප්රජාූලල බැංුත සඳහා ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,ය උපයාගත් මුදල් දයොදවා ප්රතිූලල ණය ලබාදදන ලදී. 

දසේවකයින් හට යතුරු පැදි ලබාදීම සඳහා ප්රමාණවත් මුදලක් දනොවූ ප්රජාූලල බැංුත සමිති දවත බැංුත ූලල අංශයේ,ය 

විසින් උපයාගනු ලැබූ මුදල් දයොදවා ප්රතිූලල ණය ලබාදදන ලදි. 

2015 වසදර්දී ක්රියාත්මක වූ දිරිය සවිය වැඩ සටහන සඳහා ණය ලබාදීදේ දී මුදල් ප්රමාණවත් දනොවූ ප්රජාූලල 

බැංුත දවනුදවන් ඉහත පරිදිම ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,දේ උපයාගත් මුදල් දයොදවා  ප්රතිූලල ණය ලබාදදන ලදී. 

                                          11.1 සංඛ්ා සටහන 

රතිූලල ණය වැයසටහදනහි රගතිය (2014 – 2016)    
 

වර් ය අොල ණය වර්ගය ණය සංඛ්ාව (බැංු ) මුෙල (රු.) 

 

2014 

2014 

2015 

 

 

සහන අරුණ -රතිමුල 

යතුරු පැදි රතිූලල 

දිරිය සවිය රතිූලල 

 

18 

02 

36 

 

82 500 000 

5 050 000 

558 077 600 

 

 

 

2.2.1.2 මිහිජය( 8%  10%) සහන දපොීම රතිපූරණය 

 සබෙ, ජන පුබුදු, දගෙර ණය වැයසටහන 2010 වසර තුල අත්හිටුවා ඇති අතර, දමම ණය දයෝජනා රමයට 

විකල්පයක් දලස ස්වයංකිකියා, පියස හා මිහිජය වැඩසටහන් ක්රියාත්මක දකදර්.දේ අනුව ප්රජාූලල බැංුත  

ක්රියාත්මක සියලුම යදායේ උත්පාදන වාපෘති සඳහා සහන දපොලී ප්රතිපූරණයන් ප්රජාමුල බැංුත අංශයේ,ය මගින්  සිදු 

කරන ලදී. ප්රජාමුල බැංුත වල ූලල අලාභයන් අවම කිරීම සඳහා සහන ණය දපොලී ලබා දීම දමහි අරමුණයි. 

2013.12.31 දිදනන් පසු අය කල දපොලී සඳහා සහන දපොලී ප්රතිපූර්ණය දනොකල අතර 2013.12.31 දක්වා අය 

කල දපොලී සඳහා පමණක් දමම වසදර්දී ද දපොලී සහන ලබා දදන ලදී. 
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12. සංඛ්ා සටහන 

බැංු  දවත ලබා දී ඇති සහන දපොීම රමාණය (2009 – 2016) 
 

වසර මුෙල (රු) 

2009 250,1 3.00 

2010 3,108,269.00 

2011 2, 96,830.25 

2012 23,566,0 0.32 

2013 91,706,85 .90 

201  1 7,685,633.11 

2015 2 0,179,298.5  

2016 275,798, 22.70 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 
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10. රස්ාාර සටහන 

බැංු  දවත ලබාදී ඇති සහන දපොීම 

මුදල 
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2.2.1.3  විදුලි අත්වැල ණය වැයසටහන. 

සැමට විදුය ය සැපයීදේ අරමුණින් දිවිනැගුම  ප්රතිලාීනන් හා අු  යදායේ ලාභි පුලල් කකක සඳහා විදුය  බල 

හා බලශයේ,ක්ති අමාතංශයේ,ය විසින් විදුය  අත්වැල ණය දයෝජනා රමය යරේභ කර ඇත. දමම වැඩසටහනට 

යර්ථික සංවර්ධන අමාතංශයේ,ය හා විදුය  බල හා බලශයේ,ක්ති අමාතංශයේ,ය මග දපන්වූ අතර වර්තමානදේ 

එය සමාජ සවිබලගැන්වීේ හා සුභසාධන අමාතංශයේ,යත්, ශ්රී ලංකා සමෘී අ අ අකාරිය (වර්තමානදේ 

දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුව  හා ලංකා විදුය  බල මණ්ඩලයත් දේ සඳහා ස්රීය දායකත්වය සපයයි. 

දීප වාේත දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත ජාලය හරහා එකවරම දමම සහනදායි "විදුය  අත්වැල" ණය 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීමට අදාල අරමුදල් ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,ය මගින් ලබා දදනු ලබයි.  

දමම වැයසටහනින් අදප්ක්ෂිත රතිලාභ වන්දන්  

I. අු  අදායේ ලාීනන් විසින් පවත්වාදගන යන දහෝ පවත්වාදගන යාමට අදේක්ණත සු  කර්මාන්ත 

හා අදලවි සංවර්ධන වැඩසටහන් කාර්යක්ෂම කර යර්ථික ශයේ,ක්තිය ඉහල නැංවීම.  

 

II. දිවිනැගුම සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ණය ඉල්ලුම වැ දවී නව සාමාජිකයන් ප්රජාූලල බැංුත 

වලට කකරාිය වී තැන්පතු වර්ධනය වීම. 

 

III. ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු අංශයේ,ය මගින් ලබාදදන  දසේවා ගාස්තු නිසා බැංුත වල යදායේ ශයේ,ක්තියද 

ඉහල නැංවීමට හැකි වීම.  

 

IV. ප්රජාූලල බැංුත වල මුල ශයේ,ක්තිය, කාර්යක්ෂමතාවය, විශයේ,්වාසය තවදුරටත් වර්ධනය වීම.   

 

දමම විදුය  අත්වැල ණය වැඩසටහන සඳහා ප්රතිලාභින් දවත ලබාදදන උපරිම ණය මුදල රු. 30,000 ක් 

වන අතර මාස 60 ක කාලයක් තුල 12% වාර්ණක දපොළිය සමා ණය මුදල වාරික වය න් අයකර ගනු 

ලැදබ්.   

දමහිදී විදුය  බල මණ්ඩලය මගින් හඳුන්වා දදන ණය ඉල්ලුේ පරය  අදාල පාරිදභෝගික දසේවා 

මධස්ථානය මගින් ලබා දගන දමදහයුේ උපදදස් අංක 05 පරිදි සුදුසුකේ සේපූර්ණ කර ඇති ඉල්ලුේ 

පර පිළිදවය න් දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරී, දිවිනැගුම කළමනාකරු, ප්රාදීය ය දල්කේ නිර්දීශයේ, කර 

විදුය බල මණ්ඩලය දවත ඉල්ලුේ පත් ඉදිරිපත් කිරීදමන් පසු විදුය  පහසුකේ ලබාදදනු ඇත.  
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2010 වර්ෂ ය තුල දමම විදුය  අත්වැල ණය වැඩසටහනට සේබන්ධ ීවිපාර්ශයේ,්වික ගිවිසුේ ශ්රී ලංකා සමෘී අ 

අ අකාරිය (වර්තමානදේ දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුව  හා ලංකා විදුය  බල මණ්ඩලය විසින් අත්සන් කල 

අතර එම වර්ෂය තුල ණය නිුතත් කිරීමක් සිදු කර දනොමැත.  

 201  වර්ෂය තුලද දමම විදුය  අත්වැල ණය වැඩ සටහන සේබන්ධදයන් ීවිපාර්ශයේ,්වික ගිවිසුම දිවිනැගුම 

සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව හා ලංකා විදුය  බල මණ්ඩලය විසින් අත්සන් කරන ලදී. 

 

                                                                                      13. සංඛ්ා සටහන 

විදුලි අත්වැල ණය වැය සටහදන් රගතිය 

(2011 – 2016) 

  

වර් ය 

රජාමුල බැංු   අංශය විසින් විදුලිබල 

මණ්යලයට 

විදුලි බල මණ්යලය විසින් 

රතිලාභීන්/අඩු ආොයේලාභීන්ට 

ලබාදී ඇති ලබාදී ඇති 

ණය 

සංඛ්ාව 
මුෙල (රු.මි) 

පිටහිටි 

මුෙල 

(රු.මි) 

ණය 

සංඛ්ාව 
මුෙල (රු.මි) 

2011 02 350 335.08 20,69  35  

2012 07 7 7 675.32   ,932 853 

2013 09 1080 861.67 6 ,520 1,237 

201  13 1537 1,106.18 80,153 1,537 

2015 15 1782 1,036.93 97,831 1,899 

2016 16 198  1,082.52 101,800 1,985 

                                                                                         ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

2.2.2 දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය මණ්යලය සඳහා වන ණය දයෝජනා ක්රමය 

 

2.2.2.1 පාරිදභෝගික ණය දයෝජනා ක්රමය. 
 

 2004  දපබරවාරි මාසදේදී යරේභ වූ දමම වැඩසටහන 2008 දක්වා දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරීන් 

සඳහා පමණක් වාර්ණක දපොලී අනුපාතය 9% කට රු.50,000 ක ණය මුදලක් ලබාදදන ලදී. දමම ණය 

රමය සිය ම කාර්ය මණ්ඩලයට විවෘතය. ණය මුදල යපසු  දගවීදේ  කාලය මාස 60 කි. 2010.10.18 

දින සිට 50,000 ක් ුල ණය මුදල රු. 100,000ක් දක්වා වැ ද කරන ලදී. 2013.12.18 දින සිට දමම 

වැඩසටහන දිස්ත්රික්ක දවත විමධගත කර ඇත. 2015.01.19 දින සිට දමම ණය ලබාදීම අත්හිටුවා ඇති 

අතර, අය කිරීේ දිසත්්රික්ක මේටමින් සිදු කරනු ලබයි. 
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14. සංඛ්ා සටහන 

2016.12.31 දිනට දසේවක පාරිදභෝගික ණය 

   (සමුච්චිත) 

ලබාදුන් ණය 

සංඛ්ාව 

මුෙල (රු.ෙ.ල.) 

28,308 2,001.00 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

2.2.2.2  කාර්ය මණ්යලය සඳහා නිවාස ණය දයෝජනා ක්රමය. 

2004 ජූනි මාසදේදී යරේභ වූ දමම වැඩසටහන දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ ස්ීරර කාර්ය 

මණ්ඩලය සදහා ප්රජාූලල බැංුත අංශයේ,දේ යදයෝජන වය න් උපයාගත් යදායේ මගින් ප්රතිපාදන දවන් 

කරන ලදී. ණය වැඩසටහන යටදත් ඉඩමක් මිලට ගැීමම, නව නිවසක් ඉදිකිරීම, නිවසක් මිලට ගැීමම 

හා නිවසක දකොටසක් එකතු කිරීම දහෝ පු ල් කිරීම යන කරුණු සඳහා ණය ලබාදීම සිදු කරයි.  ණය 

මුදදලහි යපසු දගවන කාලය වසර 15 දක්වා දීර්ක කර ඇත. නිවාස ණය දයෝජනා රමය යටදත් 

2015.12.31 දිනට පහත පරිදි ණය නිුතත් කර ඇත.  2010.01.01 දින සිට අදාල දපොලී අනුපාතය 10% 

දක්වා අු  කර ඇති අතර, 201 .11.01 දින සිට දමම ණය අයකිරීේ ද දිස්ත්රික් මේටමට විමධගත කර 

ඇත. 2015.01.19 දින සිට දමම ණය ලබාදීම අත්හිටුවා ඇත. 

15. සංඛ්ා සටහන 

2016.12.31 දිනට නිවාස  ණය 

                                                         (සමුච්චිත) 

 

 

 

 

                           ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

 

 

ලබාදුන් ණය සංඛ්ාව මුෙල රු.ෙ. ලක්  

2,129 

 

905.08 
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2.2.2.3 යතුරුපැදි ණය දයෝජනා ක්රමය. 

 

2004 දනොවැේබර් මාසදේදී යරේභ වූ දමම ණය වැඩසටහන සඳහා, බැංුත ූලල කටයුතු අංශයේ,දේ 

යදයෝජන වය න් උපයාගත් යදායමින් ප්රතිපාදන දවන් කරන ලදී. දිවිනැගුම සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුව ස්ීරර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පමණක් දමම ණය වැඩසටහන සීමා වී ඇත. 10% ක 

වාර්ණක දපොලී අනුපාතයක් යටදත් උපරිමය රු.150,000 ක ණය මුදලක් මාස 60 ක යපසු දගවීදේ 

කාලය මත යතුරු පැදි ණය ලබාදදනු ලැබිණි. 201 .12.31 දිදනන් පසු යතුරු පැදි ණය දිස්ත්රික් 

මේටමින් නිුතත් කිරීමට භාර දී තිබූ අතර, 201 .11.01 දින සිට දමම ණය අයකිරීේ ද දිස්ත්රික් මේටමට 

විමධගත කර ඇත. 2015.01.19 දින සිට දමම ණය ලබාදීම අත්හිටුවා ඇත. 

16. සංඛ්ා සටහන 

2016.12.31 දිනට යතුරු පැදි   ණය 

(සමුච්චිත) 
 

ලබාදුන් ණය සංඛ්ාව මුෙල රු.මි. 

 067 368.03 

ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

 

 

2.3 විදශේෂිත දසේවක ණය වැයසටහන 

  

දිවිනැගුම දදපාර්තදේන්තුදේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය සදහා  රජදයන් දදනු ලබන ණය රමවලට අමතරව 

විදශයේ,ේණත දසේවක ණයක් දලස උපරිම රු.1,000,000.00 කට යටත්ව දමම ණය රමය ක්රියාත්මක 

දකදර්.දිවිනැගුම සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරින් දදපාර්තදේන්තුගත වීමට දපර විවිධ ණය රම මගින් 

ප්රතිලාභ අහිමිවිම නිසා දසේවකයන්ට දදපාර්තදේන්තුව තුය න් ප්රතිලාභ සැලසිම දමහි අරමුණදේ. දමම ණය 

දයෝජනා රමය 2016 මැයි මස 01 දින සිට ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය. 
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17. සංඛ්ා සටහන 

2016.12.31 දිනට යතුරු පැදි   ණය 

(සමුච්චිත) 
 

ලබාදුන් ණය විස්තර මුෙල රු.මි. 

ප්රධාන කාර්යාලය 11 .965 

දිස්ත්රික්ක සදහා 818.8  

                                  ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර 

2.4    දසේවක ශාම රික අනතුරු රක් ණය. 

ප්රජාූලල බැංුත සතු මුදල් බැංුත සමිතිවල සිට වාණිජ බැංුතවල තැන්පත් කිරීමට දගනයාදේදී හා වාණිජ 

බැංුතදේ සිට ප්රජාූලල බැංුත වලට මුදල් දගනකදේදී සිදුවන මුදල් මංදකොල්ලකෑේවලදී  බැංුත කාර්ය 

මණ්ඩලයට සිදුවන ශයේ,ාරීරික අනතුරු දවනුදවන්  දමම වැඩසටහන යටදත් වන්දි ප්රදානය කරනු ලැදබ්. 

2005 සක්දතෝබර් මාසදේ සිට ක්රියාවට නැංවූ ශයේ,ාරීරික අනතුරු රක්ෂණ අරමුදලට සෑම බැංුතවකටම 

වසරකට රු. 1,000 ක වාරික මුදලක් දගවා රක්ෂණ යවරණය ලබාගත යුතුය. 

දේ යටදත් ලබාගත හැකි උපරිම වන්දි මුදල  2015.08.19 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි සිය ම 

නිලධාරීන් සඳහා රු.300.000ක් දේ. 

 

2016 වසදර් දමම වැඩසටහන යටදත් රක්ෂණ වාරික දලස බැංුත මගින් රු.1,295, 80 ක මුදලක් ලැබී 

ඇති අතර, එය 2016 වසදර් රු.1,027,600ක් දලස ලැබී ඇත. ශයේ,ාරීරික අනතුරු සඳහාද වන්දි දලස 

2016.12.31 දිනට රු.1,786,270/- ක මුදලක් දගවා ඇත. 

2.5  දිවිනැගුම රජාූලල බැංු  සංගේ අතරැදි මුේග රක් ණය  

              2.5.1  දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හි අතකිදි මුදල් හා එීම බැංුතවල සිට වාණිජ බැංුතවලට කිදගන කදේදී 

සහ කිදගන යාදේදී ඇතිවන මුදල් දසොරකේ කිරීම දහෝ මංදකොල්ලකෑේ වලදී මුදල්වලට 

ඇතිවන හානිය දමමගින් ප්රතිපූර්ණය දකදර්.  

2.5.2  බැංුත හා සමිතිවල එදිදනදා ්රවය ලතා ුලවමනාවන් සලකා බලා ක අනුව දමම රක්ෂණ යවරණය 

සඳහා පාලක මණ්ඩලය හා සාක්චහා කර තිරණය කරගත හැකිය. ක සඳහා වාර්ණකව වාරික මුදල් 

ප්රජාමුල බැංුත අංශයේ,යට එවා රක්ෂණ යවරණය ගැීමමට අවශයේ, කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. එහි 

ප්රගතිය 2016.12.31 දිනට බැංුත සියල්ලම හා දසේේපු භාවිතා කරන ප්රජා මුල සමිති දමම රක්ෂණ 

යවරණය ලබාදගන ඇත . 
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2.5.3   දසේවක ශයේ,ාරීරික අනතුරු සහ අතකිඳි මුදල් රක්ෂණය සේබන්ධදයන් 2015 වසර දතක් නිුතත් කර 

තිබූ සිය ම ාරදල්ඛ් හා සංදශයේ,ෝධන අවලංගු කර 2015.08.1  දින නව ාරදල්ඛ්යක් නිුතත් කර 

ඇත. ක අනුව 2016 වසදර්දී අතකිඳි මුදල් රක්ෂණ සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 10 සිට රුපියල් ලක්ෂ 20 

දක්වා ඉහල නැංවීමට කටයුතු කර ඇත. 

2.5.4 බැංුත සංගේ (ශයේ,ාරිරික අනතුරු රක්ෂණ මුදල ද ඇතුලත්ව  හා මහා සංගේ විසින් එවන ලද වාරික 

මුදල් ප්රජාමුල බැංුත  අංශයේ,ය විසින් දගොඩනංවා ඇති අරමුදලකට බැර කර ලලදායී යදයෝජන 

දයොදවා අරමුදල පු ල් කර ඇත.  

2.5.5 2016.12.31 දිනට ප්රජාමුල බැංුත සඳහා අතකිඳි රක්ෂණ වන්දි දලස රු.  ,10 ,150.82ක මුදලක් 

(සමු්චිතත  දගවා ඇත.  

2.6      රජාමුල බැංු ,  රජාමුල සමිති බාහිර විගණනය. 

දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හා බැංුත සමිති කටයුතු සෑම මුදල් වර්ෂයක් අවසානදේ එනේ ජනවාරි 1 දවනි 

දින සිට දදසැේබර් 31 දක්වා කාලය තුල සිදුවූ කටයුතු පිළිබදව විගණනය කර  වාර්ණක විගණන 

වාර්තාවක් සකස් කර ඇති අතර මුල් කාලීනව එම වාර්තා සකස් කිරීදේ බලය පැවරී තිබුදණ් ප්රාදීය ය 

දල්කේ කාර්යාලදේ ගණකා අකාරිවරුන් දවතය. එදහත් එම කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටු දනොුලණ දහයින් 

එම වර්ෂ වලට අදාලව සකස් දනොකරන ලද විගණන වාර්ථා සකස් කිරීම සඳහා රාජ/ අර්ධ රාජ 

යයතනයන්හි ගණකා අකාරිවරු බාහිර විගණන නිලධාරින් දලස දයොදා ගනිමින් එම දසේවය ලබා ගන්නා 

ලදී. 

2006 වර්ෂයට පසු වර්ෂයන් විගණනය කර ූලල ප්රකාශයේ,නයන් සකස් කර විගණන මතය සමග ප්රජාූලල 

බැංුත අංශයේ,යට දයොමු කිරීම අභ් යන්තර විගණන අංශයේ,ය මගින් දේ දක්වා සිදු කරයි.  

             දමයට අමතරව  වඩාත් නිවැරදි තීරණ ගැීමම සඳහා “අර්නස්ේ ඇන්ඩ් යන්ේ” වරලත් විගණන සමාගම     

            දවතට 2013, 201 , 2015  යනවර්ෂවල අවසන් ගිණුේ විගණනය කිරීම සඳහා ලබාදී ඇත.                                                    

2.7 බැංු  අකරක් ණ ඒකකය. 

 ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,ය විසින් නිුතත් කරන ලද දමදහයුේ උපදදස ්හා ාරදල්ඛ් අනුව දිවිනැගුම 

ප්රජාූලල බැංුත සංගේ හා ප්රජාමුල බැංුත සමිති දමදහයුේ ක්රියාවය ය වි අමත්ව සිදුවන්දන් ද යන්න 

අ අක්ෂණ කිරීම හා මග දපන්වීේ කටයුතු සිදු කිරිමටත් සමස්ත බැංුත සංගේ පීධති හා 

කාර්යක්ෂමතාවය ලලදායිතාවය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරදගන  “බැංුත අ අක්ෂණ කකකය” ප්රජාූලල 

බැංුත අංශයේ,ය තුල ස්ථාපනය කර ඇති අතර පහත සඳහන් කටයුතු එම කකකය තුය න් ඉටු කරනු ලැදබ්. 
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* දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හා බැංුත සමිති හි  විගණන විමසුේ දසෝදිසි විගණන වාර්තා මගින් හා 

දවනත් යකාරදයන් ලැදබන පැමිණිය  අනුව පසු විපරේ කටයුතු සිදු කිරිම, ක අනුව අනාවරණය 

වන අු පාු  නිවැරදි කිරීම හා අභන්තර විගණන, ීමති විමර්ශයේ,න හා අදාල අංශයේ, දවත අවශයේ, 

දතොරතුරු දයොමු කර අවශයේ, කටයුතු සේබන් අකරණය සිදු කරයි. 

* දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත හා ප්රජාමුල බැංුත සමිති හි ගිණුේ කටයුතු යයතන කටයුතුවල හා 

නදනික කටයුතුවල පවතින අු පාු  නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කිරීම හා අවශයේ, උපදදස් ලබාදීම 

හා ගනුදදනුකරුවන් යරක්ෂා කිරීම සිදු කරයි. 

* මාසික දක්වල දශයේ,ේෂ පිරික්සුේ තුලනය කිරීදේ කටයුතු, බැංුත ජංගම දසේවා, දිවිනැගුම බැංුත 

කකාබීධ කිරිම, ස්වාභාවික යපදා දහේතුදවන්  බැංුත සමංගේ වලට සිදුවන හානි දහේතුදවන් 

බැංුත දමදහයුේ කටයුතු නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අවශයේ, උපදදස ්ලබාදීම හා නිවැරදි 

කිරීේ කටයුතු සිදු කිරීම. 

* දිවිනැගුම ප්රජාූලල බැංුත වල හා බැංුත සමිති වල  ඇති වන විවිධ කාලීන අවශයේ,තා අනුව අවශයේ, 

දමදහයුේ උපදදස් හා මග දපන්වීේ නිුතත් කිරීම තුය න් බැංුත හා බැංුත සමිති වල ලලදායිතාවය 

ඉහළ දැමීය මට දායකවීම “ප්රජාමුල බැංුත/ ප්රජාමුල බැංුත සමිති නියාමනය හා අීකක්ෂණ කකකය 

මගින්” සිදු දකදර්. 

* අඛ්ණ්ඩව අ අක්ෂණය කිරීම දමන්ම, ක්ෂණිකව ඇති වන අවශයේ,තා සඳහා අවශයේ, සහාය ලබාදීම 

හා සේබන් අකාරක කටයුතු පහසු කිරිම පිණිස බැංුත මහා සංගේ නියාමන  අ අක්ෂණ කකකය 

දිස්ත්රික්ක 25පුරාම පිහිටුවා ඇත. 2016 වර්ෂය ප්රජාමුල බැංුත/ ප්රජාමුල බැංුත සමිති නියාමන 

අීකක්ෂණ කකකදේ ජාතික  මේටමින් ප්රගති සමාදලෝාන 3ක් පවත්වා ඇති අතර. එහි දී හඳුනා 

ගන්නා ලද ගැටල විශයේ,ාල ප්රමාණයක් එම වර්ෂය තුළම නිරුලල් කර ඇත.   

2.8 පුහුණු කටයුතු 

107  වන ප්රජාමුල බැංුත ජාලදේ හා 332 ක පමණ වන ප්රජාමුල සමිති හි දසේවය කරණ කාර්ය මණ්ඩල 

බැංුත කටයුතු හා අදනුතත් විෂයන්ට අදාලව පුහුණු කිරීේ ප්රජාමුල බැංුත අරමුදල් මගින් 

දදපාර්තදේන්තුදේ පුහුණු අංශයේ,ය සේබන් අකරණය සිදුකරයි. 

 

ගණුදදනුකාර ප්රජාව දවත වඩාත් කාර්යක්ෂම ලලදායි දසේවාවක් සැකසීම උදදසා බැංුත කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා දැනුම ුතසලතාවය හා යහපත් යකල්පයන් ප්රගුණ කිරීම දමම කකකදේ කාර්ය භාරයයි. 
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ක අනුව බැංුතදේ කටයුතු පිළිබද අවදබෝධය ලබාදදන බැංුත කටයුතු හා ගිණුේ ක්රියාවය ය පිළිබද මුය ක 

පුහුණු පාඨමාලාව සෑම බැංුත නිලධාරියුතට ලබාදීමට කටයුතු කරයි.  දමයට අමතරව ප්රජාමුල බැංුත 

කටයුතු හා ප්රජාමුල බැංුත සමිතිදේ  ගිණුේ කටයුතු පිළිබද නුපුහුණු ප්රජාමුල බැංුත සමිතිදේ කාර්ය 

මණ්ඩලය පුහුණු කිරිමට කටයුතු කර ඇත. එදසේම ශ්රී ලංකා බැංුතකරුවන්දේ පුහුණු යයතනය හරහා 

පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇති අතර 2016 වසර තුල බැංුත නිලධාරින් සඳහා නියාමන හා 

අීකක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරන ලදී. ක යටදත් පුහුණුව ලැබූ කළමණාකරුවන් සංඛ්ාව 

61කි. 2015 වසදර් ක්ුද්ර මුල සහතික පර පාඨමාලාව අවසන් කළ නිලධාරින් සංඛ්ාව  89කි. 

 

2.9  කළමනාකරණ දතොරතුරු ඒකකය 

 

107  ක් වූ ප්රජාූලල බැංුත සංගේහී ප දතොරතුරු කළමනාකරණය සිදු දකදරන්දන් ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු  

අංශයේ,දේ කළමනාකරණ  දතොරුතුරු කකකය මගිනි. ක අනුව සෑම ප්රජාමුල බැංුත  හා ප්රජාමුල බැංුත 

සමිතියක් මාසිකව තම බැංුත ප්රගතිය, ලබා දී ඇති යකෘති මගින් දතොරතුරු හා කළමනාකරණ කකකය 

දවත වාර්තා කළ යුතු අතර, එම දත්ත සකස් කර ප්රජාමුල බැංුත හී ප පවතින තත්ත්වය විශයේ,්දල්ෂණය කර  

දතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමත්, ප්රජාමුල බැංුත ප්රගතිය ඇගයීම සඳහා අවශයේ, අනුපාත විශයේ,්දල්ෂණයන් දගොඩ 

නැීමම හා ක අනුව ප්රජාමුල බැංුත ඇගයීේ සිදු කිරීමට සැලසුේ කර ඇත.  තවද පරිගණක තාක්ෂණය 

උපදයෝගි කරදගන ප්රජාමුල බැංුත හා බැංුත සමිතිදයහි දතොරතුරු ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,ය දවත 

සේදප්රේෂණය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

ප්රජාූලල බැංුත පරිගණකගත කිරීදේ කටයුතු සාර්ථක වීමත් සමග දමම කකකය මගින් තවත් ලලදායීව හා 

කාර්යක්ෂම අන්දමින් ප්රජාමුල බැංුත  පවත්නා තත්ත්වය විශයේ,්දල්ෂණය කිරීම හා ඇගයීේ කාර්ය සිදු 

කිරීමට  කටයුතු කරනු ලැදබ්.2016 වසදර් ජාතික මේටමින් ප්රජාමුල බැංුත ප්රගති සමාදලෝාන 

වැඩසටහන් 21 ක් දිස්ත්රික්ක මේටමින්  ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

සමසථ් බැංුත පීධතිය තිරසාර මුල කකක බවට පත්කිරීදේ අරමුණ ඇතිව දමන්ම දසේවක අභිදප්රේරණය 

අදේක්ෂාදවන් බැංුත ද්රේණිගත කිරීම හා ඇගයිම වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

එම වැඩසටහන සැම වර්ෂයක් පාසාම වැ දදියුණු කරමින් ක්රියාත්මක කිරීමට දයෝගය. 

2.10 තැන්පතු  රවර්ධන ඒකකය. 

බැංුතකරණය තුල වැදගත් අංශයේ,යක් වන තැන්පතු ප්රවර්ධනය මෑත කාලීනව ප්රජාූලල බැංුත දක්ෂ්රයට 

හඳුන්වාදීමට ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,ය කටයුතු කර ඇත.  ක අනුව ප්රජාූලල බැංුත වල තැන්පතු 

ප්රවර්ධන කාර්යය උදදසා ප්රජාමුල බැංුත  කටයුතු අංශයේ,දේ තැන්පතු ප්රවර්ධන කකකය මගින් විදශයේ,ේෂ 

වැඩසටහන් දියත් කර ඇත. 
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 2016 වසර තුලද දහළ සංස්කෘතික සිරිත් හා ජන ්රීඩා ඉදිරි පරපුරට කිකදීම හා ප්රජාූලල බැංුත 

ජනතාව අතර ප්රාය ත කිරීම අරමුණු කරගත්, රට වටා සෑම ප්රජාමුල බැංුතවක්ම යවරණය වන පරිදි 

අ ත් අුලරුදු උත්සව 1000 ක් පවත්වන ලදී. ක සඳහා ඉතුරුේ රු.ද.ලක්ෂ 10.5 ක මුදලක් ප්රජාමුල 

බැංුත අංශයේ,ය මගින් බැංුත සංගේවලට දදන ලදී. 

 

 ප්රජාූලල බැංුත වල ඉතුරුේ ප්රවර්ධනය සඳහා 2015 වසර තුල පහත වැඩසටහන් 5 ක් සැලසුේ කර 

දියත් කරන ලදී.  

 

I. සිංහල - හින්දු අුලරුදු උත්සවයට සමගාමීය ව අුලරුදු ගණුදදනු සතියක් නේ කර එමගින් 

රු.මි.1,756/- ක තැන්පතු කකරාය  කරන ලදී.     

II. 2016 මාර්තු 08 ජාතන්තර කාන්තා දිනය සමරමින් දිරියමාතා තැන්පතු ප්රවර්ධන  

රදමෝපායක් බැංුත සංගේ 1 තුල ක්රියාවට නංවා සාර්ථක දලස පවත්වන ලදී. එහිදි අ තින් 

ගිනුේ 26, 3 ක ප්රමාණයක් යරේභ කරන ලද අතර රු.මි.35.2 මුදලක්  කකරාය  කරන ලදී.     

III. දලෝක ළමා දින පදනේ කරදගන ළමා තැන්පතු ප්රවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක  කිරීම. 

IV.  නතයිදපොංගල් උත්සවය පදනේ කරගත් ප්රවර්ධන වැඩසටහන. 

V. නත්තල් උත්සවය පදනේ කරගත් ප්රවර්ධන වැඩසටහන.  

 

03. දපොදු කරුණු 

 

03.1 නව වසර තුල අංශය මගින් දියත් කරන ලෙ අදනු ත් වැයසටහන් හා ක්රියාකාරකේ  

 
 2016 වර්ෂය සදහා ප්රජාමුල බැංුත සදහා ඉලක්ක පහක් සහිත වි අමත් පරිදි වර්ෂය  පුරා විහිදී යන 

ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු පිළිබද ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර ප්රජාමුල බැංුත ක සඳහා දයොමු කරන 

ලදී. 

 

දබොදහෝ ප්රජාමුල බැංුත කටයුතු දේ වනවිට පරිගණක පහසුකේ සලසාදදමින්  අන්තර්ජාල 

පහසුකේ මගින්  ප්රධාන කාර්යාලදේ කළමනාකරණ දතොරතුරු කකකය දවත දතොරතුරු ලබාදීම ද 

අවශයේ, මග දපන්විම කර ඇත. 

 

 ප්රජාමුල බැංුත විසින් මාසිකව දගොඩනැගිය   ුතළිය දලස දදපාර්තදේන්තුවට ලබාදි ඇති 

දගොඩනැගිළි ුතලී අරමුදය න් ප්රජාමුල බැංුත හා ප්රජාමුල බැංුත සමිති වල ඉදිකිරිේ, අ ත්වැ දයා 

කටයුතු,හා යටිතල පහසුකේ වැ දදියුණු කිරීදේ කටයුතු සිදුකරණ ලද අතර එහි  ප්රගතිය පහත පරිදි  

දේ. 
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                                              18. සංඛ්ා සටහන 

 

දගොයනැගිලි ුදිරීම ේ  අළුත්වැිහයා රීම ේ හා ුයේ මිලදී ගැනීේ රගතිය 

2016.12.31 දිනට 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ූලලාශ්රය - දෙපාර්තදේන්තු ූලලාශ්ර  

 

 ප්රජාමුල බැංුත පරිගණක ගත කර ඇති රත්නපුර, හේබන්දතොට, දමොණරාගල අමතරව අදනුතත් 

දිස්ත්රික්කවල ුල ප්රජාමුල බැංුත පරිගණකගත කිරිම සඳහා අවශයේ, වන මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම ්රි 

ලංකා දටය දකොේ යයතනය දතෝරාදගන ඇත.  තවද සිය ම ප්රජාමුල බැංුත වල ප්රතිලාභින්දේ 

දත්ත පීධතියක් දගොඩනැංවිමට කටයුතු යරේභ කර ඇත. 

 

දේ වනවිට ප්රජාමුල බැංුත200 ක පරිගණක කටයුතු යරේභකර ඇති අතර 2017  වර්ෂය තුලදි එම 

කටයුතු නිම කිරීමට සැලසුේ කර ඇත. 

 

 

 

 

වැයසටහන 
වාපිති 

සංඛ්ාව 
ූලල රගතිය (රු.මි) 

අ තින් ඉදිකරන ලද ප්රජාමුල බැංුත හා 

ප්රජාමුල බැංුත සමිති දගොඩනැගිළි 

දකොටසක් එකතු කිරීම 

23 27.112 

අලුත්වැ දයා කරන ලද ප්රජාමුල 

සමිතිදේ  බැංුත හා  ප්රජාමුලබැංුත සමිති 

දගොඩනැගිළි  

0  1.67 

ඉඩේ මිලදී ගැීමම   
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15 ගිණුේ වාර්තා
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