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වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතාාංශයේ ලේ ල්කම්ාගමාලණ පුඩය ය 

 

2016 වර්ෂයේ දී අමාත්ාාංශ හා අද්ධ ආය නයත්නයි කා කාර්ය මණ්ඩල කාඟත්ාවයි  යම්ත්ාක් සපුරා ගැනීමට 

හැකිවීම නිසා 2017 වර්ෂයේ දී ක්රියාත්මක කිමටමට සැලම්ම් කරන ලස සාංවර්යන යයනජනා වන්ි  ඉහල 

කාර්යසායනයක් අත්කර ගැනීම අමාත්ාාංශයේ අ්රාය ය.ය   

ඒ අද්ව, 2017 වර්ෂය සඳහා අමාත්ාාංශය සඳහා  අයවැය ඇස්ත්යම්ි තුව හා අයවැය කථාව මඟිි  අද්මත් වූ 

පරිපූරක ඇස්ත්යම්ි තු හරහා ලැබුණු රතිපපාසනය ස සමග  ුළු රතිපපාසනය ු  බින්යන 25 12 ක කට නසි න 

වූ අත්ර,  අක් ුළසල් යනොලැබීම නිසා යගවීම් කිමටමට යනොහැකි වූ අත්ැතිප බිල්පත් ස සමඟ වසර අවසානයේ 

මූල රගතිපය 77  ක් ය.ය  අමාත්ාාංශයේ අද්ධ ආය නයත්න වූ වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව     ක මූල 

කාර්ය සායනයක් ඔස්යසේ ස ජල සම්පත් මණ්ඩලය     ක හා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අාංශය 77  කිි  ඒ 

සඳහා සායක ය.ය  

2017 වර්ෂයේ වගා කාර්යසායනය සැලකීයම් දී ,  2016/2017 මහ හා 2017 යල කි නයි කා මයම හා මහා 

වාරි වාපාර වල වගා රීව්රත්ාවය වසර 1 කට පම් වාර්ත්ා වූ අවම අගය වන 1  1 වැනි ඉත්ා අඩු අගයක් 

යපි ද්ම් කළ අත්ර පැවතිප අනයේක්ෂිත් සැඩි නියාං ත්ත්වයි  යටයත් වුව ස යමවැනි යහන  කාර්යසායනයක් 

අත්කර ගත්හැකි වූයේ වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුයේ නිලයාමටි  දිවා රෑ යවයහස වී කරන ලස මනා ජල 

කළමනාකරණය මගිි  වන අත්ර, මහා වාරි වාපාර වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අාංශයේ යමයහයවීම මත් 

යගොය. සාංය.යාන ය.සිි ස යමම ජල කලමනාකරණයට ලධා දුි  සහාය රශස්ත් ය.ය  ඒ අද්ව 2016/2017 මහ 

කි නය සඳහා ඊසාන දිග යමනසම් වැසි නියමිත් පරිදි යනොලැබුණු වාත්ාවරණයක වුව ස ුළු වාරි වපසරියයි  

74  ක වගා කාර්යසායනයක් අත්කර ගැනීමට හැකි ය.ය  2017 යල කි නයේ දී ය.යළි කලාපීය ර ය ආශයි කා  

වාරිමාර්ග  යටයත් වගා  කළ භූමි රමාණය අවම වූ අත්ර, යම් සඳහා යපර කි නයේ වර්ෂාපත්නයේ මසකම 

නිසා   ය.යළි කලාපයේ ජලාශ වල යාරිත්ාවය ඉත්ා අඩු මට්ටමක පැවතීම යධොයහන යසේ ධලපාන ලදී  ඒ අද්ව 

එම කි නයේ දී ුළු වාරි වගා වපසරියයි  වගා කළ හැකිවූයේ 54  ක භූමි රමාණයක් පමි.  යමම 

රමාණයයි  යහන කාර්යසායනයක් අත්කර ගත් හැකි වූයේ ජලය යපොම්ප කර වගා කරන ලස යධනග නරක්ෂා 

කර ගැනීමට ගි නා ලස  ක්රියාමාර්ගයි  ස ඇතුලත්වය    

අමාත්ාාංශය යටයත් ක්රියාත්මක කිමටමට යයනතවත්ව පැවතිප ත්ල්ටිගලගල ජලාශ වාපිතිපය හා භූගත් ජල සම්පත් 

යමයහයුම් වැඩසටහනක් ස්ථාටිත් කිමටම සඳහා යවි  කරන ලස ු  මින්යන  , 00ක රතිපපාසනය එම 

වාපිතීි  සඳහා ය.ය ආශ අරුළසල් ගිය.ම්ම් ගත්වීම යසසැම්ධර් මාසය සක්වා රමාසවීම නිසා ඉදිකිමටම්  නරම්භ 

කිමටමට යනොහැකි ය.ය   එනුළදු ත්ල්ටිගලගල  වාපිතිපයයකා  කාර්ය මණ්ඩල  ධසවා ගැනීම  ස ඇතුු ව   මූන්ක 

සැලම්ම්  කටයුතු සිදු කළ හැකි ය.ය  එම වාපිතිප 2017 වර්ෂයේ දී ක්රියාත්මක කිමටමට යයනතවත් ය   

අමාත්ාාංශය යටයත් ක්රියාත්මක වන ය ආශණිි.ක අවධලප්ම් අවම කිමටයම් වාපිතිපයයකා රතිපපාසනය ු මි  

 ,20  වූ අත්ර, 74  ක මූල රගතිපයක් අත්කර ගි නා ලදී  වසර අවසානයේ දී එකා සුළ්චිතත් යභ තිපක රගතිපය 

57  ක් ය.ය  එකා අතිපයර්ක රතිපපාසන වාපිතිපය සඳහා යවි ව පැවතිප ු   මින්යන 5   ක සඳහා 100  ක මූල 

රගතිපයක් හා 42  ක යභ තිපක රගතිපයක් අත්කර ගත් හැකිය.ය   

පහල මල්වතු ඔය ජලාශ වාපිතිපය ස ම්ය.යශේෂි වූ වැසගත්කමක් ඇතිප අමාත්ාාංශය මඟිි  ක්රියාත්මක 

වාපිතිපයක් වන අත්ර, වසර අවසානය වන ය.ට පාරිසරික ධලප්ම් අයයන අවසි  වාර්ත්ාව අද්මැතිපය සඳහා 

මයම පරිසර අිකකාරිය යවත් යයොුළකර පැවතිප අත්ර, එකා ශකත්ා අයයනය කටයුතු සිදු යකයරමිි  

පැවතිපි.  එම වාපිතිපයේ කටයුතු අ්ණ්ඩව 2017 වර්ෂයේ දී ක්රියාත්මක කිමටමට නියමිත්ය  

වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව යටයත් ක්රියාත්මක රයානත්ම වාපිතිපයක් වන යාි ඔය වාපිතිපය චීනයේ 

CAMC ඉාංතවයි ු සමාගයමකා කාර්යක්ෂම ක්රියාකාමටත්වය යටයත් 2017 වර්ෂය අවසාන වනය.ට 70  ක 

සමසථ් රගතිපයක් කරා ළඟාවීමට හැකිය.ය  2017 යසසැම්ධර් මාසයේ දී වාපිතිපයයකා වම් ඉවුු රයාන ඇල 

මාර්ගය නිර්මාණ හා ඉදිකිමටම් (Design & Build) සිජු යකොි ත්රාත්තුව චීනයේ CAMC ඉාංතවයි ු සමාගම 

යවත් රසානය කරන ලස අත්ර, සුණණු ඉවුර ඇල මාර්ගයේ ඉදිකිමටම් වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව ය.සිි  නිම 

කරමිි  පවතී  යමම වාපිතිපයේ සියු වැඩ 201  මැස භාගය වන ය.ට නිම කිමටමට අයේක්ෂිත්ය   



 

එයමි ම වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව යටයත් ක්රියාත්මක ණිුගල්ඔය ජලාශ වාපිතිපය වැඩ නිම කළ අත්ර, 

සැදුුඔය යගලගාං සාංවර්යන වැඩ, රඹුක්කි  ඔය, යමොරාන, කුගල් ඔය ජලාශ වාපිතීි  ස, ගල්ඔය නයවනසය 

හා පහළ ඌව වාපිතීි  වල ස සැලකිය යුතු වැඩ යකොටසක් නිම කිමටමට හැකිය.ය   

එයමි ම, වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව යටයත් ක්රියාත්මක අයනුණත් මහා හා මයම වාරිමාර්ග යයනජනා 

ක්රමයි කා වාපිතීි  ස පවත්නා ගැටු නිරාකරණය කර ගනිමිි  ක්රියාත්මක කිමටමට හැකිය.ය  

ජල සම්පත් මණ්ඩලය 2017 වර්ෂය අවසානයේ 100  කට නසි න මූල රගතිපයක් භූගත් ජල අයයන හා 

යමයහයුම් යටයත් අත්කර ගැනීම අතිපශය රශාංසනීයය  එයමි ම, ජල සම්පත් මණ්ඩලය යවත් අමාත්ාාංශය 

මඟිි  ගාංවතුර හා නාය සහන කටයුතු යවද්යවි  හා අයනුණත් හදිසි හා අත්වශ ජල සම්පාසනයට අසාල 

කාර්යයි  සඳහා අතිපයර්කව ලධාදුි  ු මින්යන 77කට නසි න රතිපපාසනයයි  ස  4 කට නසි න වූ මූල 

රගතිපයක් අත්කර ගත් හැකිය.ය  

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අාංශය, මහා වාරිමාර්ග යයනජනා ක්රමයි කා ඒකාධ ආය කළමනාකරණ කටයුතු 

යටයත් යගොය. සාංය.යාන ශක්තිපමත් කිමටම, රජාව සය.ධල ගැි වීම, ජල කළමනාකරණ සහභාගිත්ව 

ක්රියාකාරකම් යටයත් වැඩසටහි  සකසක් 2017 වර්ෂයේ දී ස ක්රියාත්මක කිමටමට සමත් වී ඇත්   

2017 වර්ෂ යේ අමාත්ාාංශ අයවැය ඇසත්්යම්ි තුවට නව වාපිතිප කිකාපයක්ම ඇතුලත් කර ගැනීමට අසාලව 

අමාත්ාාංශයේ යමයහයවීම යටයත් වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව ය.සිි  ුළි යසි. නු යරනි. සාංවර්යන, 

මහවැන් වම් ඉවුු පහල නිම්න සාංවර්යන, හැඩඔය ජලාශ වාපිතිපයට එම වාපිතීි  සඳහා කාර්යමණ්ඩල 

ධඳවා ගැනීම හා පාරිසරික අයයනයි  ඇතුු අසාල මූන්ක කටයුතු නිම කර ගැනීම යකයරකා ය.යශේෂිත්ව 

අවයානය යයොුළකර කටයුතු කරන ලදී   

අමාත්ාාංශයේ ඉදිරි නයයනජනයි ට අසාල වූ හා වාරිමාර්ග ක්යෂේත්රයේ අවයානය යයොුළය.ය යුතු ඉදිරි කටයුතු 

යකයරකා ස ය.යශේෂ අවයානය යයොුළ කරමිි  2017 වර්ෂයේ දී ශකත්ා අයයන වැඩසටහන යටයත් අයයන 

0 ක් ස, ගිාං නිල්වලා පාරිසරික ධලප්ම් අයයනය ස, පහළ මල්වතු ඔය පාරිසරික ධලප්ම් අයයනය හා 

ශකත්ා අයයනය ස, භූගත් ජල අයයන 02 ක් හා වපිතිප මිණුම් කටයුතු 06 කට අසාල කාර්යයි  ස සිදු 

කරන ලදී  

යම් අද්ව, සමසථ්යක් යලස ගත් කල 2017 වර්ෂයේ අද්ධ ආය ක්රියාත්මක නයත්න ස ඇතුුව අමාත්ාාංශයේ 

කාර්යසායනය ඉහල මට්ටමකට යගන ඒමට හැකිවූ අත්ර, යමකා දී ඒ සඳහා සායකත්වය සැපයූ සියුම 

කාර්යමණ්ඩලයි ට මායේ ස්තූතිපය ටිරිනමමි   

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ගු අමාත් ය.තවත් ය.ජයුළි. යසොිසසා මැතිපතුමා ය.සිි  

අමාත්ාාංශයේ ක්රියාත්මක වාපිතීි කා ගැටු නිරාකරණය කරගැනීයමකා ලා යමි ම ඉදිරි නයයනජන 

අමාත් මණ්ඩල අද්මැතිපය සඳහා ඉදිරිපත් කිමටමට අසාලව ස ලධාදුි  නායකත්වය හා මඟ යපි වීම 

යධයහය.ි  අගය කරන අත්ර, එය අමාත්ාාංශයට ය.ශාල ශක්තිපයක් වූ ධව ස්තූතිප පූර්වකව සඳහි  කරමි   

එයමි ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ අමාත් ගු පාන්ත් රාංයේ ධණ්ඩාර මැතිපතුමා ය.සිි  

ස පුත්ත්ලම හා මි නාරම දිස්ත්රික්ක වල වාරිමාර්ග සාංවර්යනය නශ්රිත්ව ලධාදුි  මඟ යපි වීම හා අධීක්ෂණ 

සහාය යමි ම අමාත්ාාංශයේ සියු කාර්යයි  වල දී ලධාදුි  සහයයනගය ස යග රවයයි  සිකාපත් කරමි  

 

 

ඉාංජි. එන්. ඒ. සිසිර කුමාර 

යල්කම්, 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ාාංශය         

        

 



 

පටුන 

 

           පිටුව 

 

1. සැක්ම           01 

       

2. යමයහවර          01 

          

3. අමාත්ාාංශයේ රයාන කාර්යයි        01 

        

4. අමාත්ාාංශය ්ෂර්ෂ 1 7 හා වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුයේ ්ෂර්ෂ 272    02 - 16  

යටයත් ය.යසම් සම්ධි ය  පුයරනකථන අගයට එයරකා සත් අගය  

 

5. ය.යශේෂ වාපිතිප හා වැඩසටහි  කාර්යසායනය 

 
අ  ය ආශණිි.ක අවධලප්ම් අවම කිමටයම් වාපිතිපය (CRIP)    17 - 30  

න  ත්ල්ටිගලගල ජලාශ වාපිතිපය       31  

ඉ  පහළ මල්වතුඔය ධහුකාර්යය ජලාශ වාපිතිපය     31 - 32 

ඊ  භූගත් ජල ය.මාංසන ජාලයක් ස්ථාටිත් කිමටයම් වාපිතිපය    33 

උ  ඵලසායීත්ාවය ඉහළ නැාංවීයම් හා වාරිමාර්ග ප ආයතිපයේ කාර්යක්ෂමත්ාව  34 - 38  

වැඩිදියුණු කිමටයම් වාපිතිපය 

      

6. ක්රියාත්මක කරද් ලධන නයත්න යටයත් වාපිතිප/වැඩසටහි  වල කාර්යසායනය 

 
අ  වාරිමාර්ග යසපාර්ත්යම්ි තුව       39 - 75 

න  වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අාංශය       76 - 105 

ඉ  ජල සම්පත් මණ්ඩලය        106 - 120

  



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

1 

1. අමාතාාංශ ය දැක්ම 

තිරසාර ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුලින් සමෘද්ධිමත් ශ්රී ලංකාව බ හි ක රීමම 

 

2. අමාතාාංශ ය  ම ෙවර 

ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුලින් බහුවිධ අවශ්යතා ටු කරමින් ප්රජාවේ   හා 

පරිසරේේ යහපැවත්ම සැලසීම 

 

3. අමාතාාංශ ය රධාන කාර්යය් 

 

1. අමාතයාංශ්ය හා අමාතයංශ්ය යේේත් ිති තයතනයන් ක විනයන්ේ අලාල ප්රතිපත්ති සම්පාලනය, 

වයාපෘති හා වැටසේහන් ක්රියාත්මක රීරිම, සමාේලෝචනය හා  ිගයිම. 
 

2.  ජල සම්පත් හා වාරි පද්ධති සංවර්ධනය  
 

3.  ේමේහයුම හා නටත්තුව ල ිතුලු ව වාරිමාර්ග පද්ධති හා ගංඟා ේරෝණි කළමනාකරණය 
 

4.  ජල මුලාශ්ර හා වාරිමාර්ග පද්ධති සංර බනණය හා තර බනා රීරිම. 
 

5. බහුවිධ අවශ්යතා සහහා අවශ්ය ජල ප්රමාණයන් ේවන් රීරිම සහහා තා බනණික මගේපන්වීම හා 

නිර්ණායක සකස්   රීමම. 
 

6.  ජල මූලාශ්ර හා ත්රිත පරිසර ෂණනණය වැලැ බවීමේ හා ජලේේ ගුණාත්මක බව තහවුරු රීරිම සහහා 

උපායමාර්ගික වැටසේහන් හා වයාපෘති ක්රියාත්මක රීරිම. 
 

7.  ේගොටහිමේ කරදිය ගලා ඒම වැලැ බවිේම් වැටසේහන් හා වයාපෘති ක්රියාත්මක රීරිම. 
 

8.  අපවහනය සහ ගංවතුර තර බනණය. 
 

9.  ටංජිේන්රුමය උපේද්ශ්න ේසේවා ලබා දීම. 
 

10.  වාරිමාර්ග පද්ධති වල තයතනික සංවර්ධනය හා ඵලලායීතාවය ප්රවර්ධනය රීමම. 
 

11.  භුගත ජලය සංවර්ධනය අධී බනණය හා කළමනාකරණය. 
 

12.  වැසි ජල සංර බනණය, වැසි ජලය රැස්රීමම ප්රවර්ධනය සහහා වැටසේහන් ක්රියාත්මක රීරිම. 

4. අමාතාාංශය ්ෂර්  198 ො වාරිමාර්ග  දපාර්ත ේ්තු ේ ්ෂර්  282 යට ේ වියදේ සේබ්ධ  

පු රෝකථන අගයට එ රහි සත අගය 

 

තකෘතිය A විසර්ජන ගිණුම  ශීර්න 198 

තකෘතිය B  තලායම් ගිණුම  ශීර්න 282 

තකෘතිය  C  අත්තිකාරම් ගිණුම  
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CATEGORY : APROPRIATION ACCOUNT      Head  198                                                                                                                                           Form - A                                                                                                                                                                                                                                               

  
Financial Performance (Rs.In '000) Physical Performance 

Description 

Current Year 2017 

Previous Year 
Actual 2016 

Variation Over 

Output 
(Service/Goods) 

Current Year's                      
Output 

Previous 
Years  
output 

Variation          Over 

 

Budgeted Actual 

 

Budget 

Previous 
Year 
Actual 

Type/       
Class 

Measure Targeted Actual   Targeted 

Previous 
Years 
Actual 

Programme Title and No.                         

Operational Activities    01                         

Project Title and No:                         

Minister office              01                         

Expenditure                         

    Recurrent Expenditure                         

         Personnel Emoluments   11,981           1,590 10,917       391      273               

         Other Recurrent      14,505         13,158 12,882 1,347 1953               

Project Title and No:                         

Administration & Establishment Services  02                         

Expenditure                         

    Recurrent Expenditure                         

         Personnel Emoluments         88,450 87,195 45,386 1,255 11,511               

         Other Recurrent      243,420 239,867 30,904 3,553 11,704               

Project Title and No:             

State Minister’s Office 11             

Expenditure             

Recurrent Expenditure             

Personnel Emoluments   12,668 11,893 12,750        775      782        

Other Recurrent      11,652 10,505 13,570   1,147   2,623        

             

Total 382,678      374,209         126,410          
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CATEGORY : APROPRIATION ACCOUNT       Head  198                                                                                                                                              Form - A                                                                                                                                                                                                                                               

  
Financial Performance (Rs.In '000) Physical Performance 

Description 

Current Year 2017 

Previous 
Year Actual 

2016 Variation Over 

Output 
(Service/Goods) 

Current Year's                      
Output 

Previous 
Years  
output 

Variation          Over 

Budgeted Actual Budget 

Previous 
Year 
Actual 

Type/       
Class 

Measure Targeted Actual   Targeted 

Previous 
Years 
Actual 

Programme Title and No.                         

Development Activities    02                         

Project Title and No:                         

Inter provincial irrigation Development 

Programes 03                         

Expenditure                         

    Recurrent Expenditure                         

         Personnel Emoluments   125,684 124,622 111,218 1,062 4,682               

         Other Recurrent      26,508 25,421 15,738 1,087 3,537               

Project Title and No: 
 

                      

Irrigation Institutions & Development 

Programmes  04                            

Expenditure                         

    Recurrent Expenditure                         

         Personnel Emoluments   
 

                      

         Other Recurrent      
  

                 

 
152,192 150,043 126,956 
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CATEGORY : APROPRIATION ACCOUNT        198                                                                                                                                                               Form - A                                                                                                                                                                                                                                               

 
Financial Performance (Rs.In '000) Physical Performance 

Description 

Current Year 2017 

Previous 
Year Actual 

2016 Variation Over 

Output 
(Service/Goods) 

Current Year's                      
Output 

Previous 
Years  
output 

Variation          Over 

 

Budgeted Actual 

 

Budget 

Previous 
Year Actual 

Type/       
Class 

Measure Targeted Actual   Targeted 

Previous 
Years 
Actual 

Capital Expenditure                         

Operational Activities    01                         

                  Minister office              01 45,679 42,849 3,040 2,830 43,310               

                  Administration &Establishment 

Services  02 68,348 62,088 81,751 6,260 26,749               

State Ministers Office                    11 45,883 43,059 3,349 2,824 13,151               

Development Activities  02             

Inter provincial irrigation Development 

Programes 03 

           

9,512,513 5,176,678 5,062,473 4,335,835 7,969,802               

 Development programme of irrigation 

institutions 04 
   

34,002 998               

             

Total Expenditure 9,672,425 5,324,676 5,150,615                 
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CATEGORY  : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                        FORM  :  A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year 2017 
Previous Year 

Actual 
2016 

Variations Over 
Output 

Service/Goods 
Current Years Output 

Previous 
Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year Actual 
Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year 
Actual 

Programme 01- 
Operational Activities                                     
Project 01 – Minister’s 
Office 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personal Emoluments 11,981 11,590 10,917 391 273         

Other Recurrent 14,505 13,158 12,882 1,347 1,953         

Total 26,486 24,748 23,799           

                 

Capital Expenditure                   

2001 250 250   253.5 0 247 (a)       

2002 100 50 156.7 50 44 (b)       

2003 1,150 1,150 1,150 0 0 (c)       

2101 43,000 40,219.67 0 2,781 43,000 (d)       

2102 679.8 679.8 980.5 0           20 (e)       

2103                            500 500 
                   

500 0 0        

Total 45,679.8 42,849.47 3,040.7           

                          

                          
             
(a)Rehabilitation & Improvements of Building & structures 

(b)Rehabilitation & Improvements of Plant Machinery & Equipment 

(d)Acquisition of Furniture & office equipment 

(e)Acquisition of Building & structures        
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                               FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  
Previous 

Year Actual 
2015 

Variations Over Output Service/Goods Current Year Output 
Previous 

Year 
Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year 
Actual 

Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year's 
Actual 

Programme 02- Development 
Activities        Project 02 - 
Administration & 
Institutional Service 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personal Emoluments 88,450 87,196 45,386 1,254 664          

Other Recurrent 243,420 239,867 30,904 3,553 11,704          

Total 331,870 327,062 76,291            

                     

Capital Expenditure                         

2001 18,773 18,637 1,000 136 4,000 (a)       

2002 405 405 250 0 0 (b)       

2003 4,150 2,950 440 1,200 560 (c)       

2106 500 148 0 352 0 (d)       

2102 4,483 4,365 1,911 118 1,989 (e)       
2103 2,287 1,789 350 498 0 (f)       

2401 3,000 1,669 3,000 1,331 0 (g)       

2401-1 4,150 4,087 74,800 63 20,200        

 
Total Expenditure 37,248 33,902 81,751           

                          

(a) Rehabilitation & Improvements of Building & Structures 

(b) Rep. to plant machinery & equipment 

(c) Repairs to vehicles                           

(e)  Acquisition of  Furniture & office equipment 

(f)  Acquisition of  plant machinery & equipment 

g)  Staff Training     
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                     FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  Previous Year 

Actual 

2015 

Variations Over Output Service/Goods Current Years Output Previous 

Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year Actual 

Type/ 

Class 
Measure Targeted Actual Targeted 

Previous 

Year's Actual 

Programme 02- Deveopment  
Activities  Project 03 – Inter-
provincial Irrigation 
development Programme 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personel Emoluments  125,684 
124,62

2          111,218 1,062 4,682               

Other Recurrent 26,508  25,421             15,738 1,087 3,537               

Total 152,192 
 150,04

3          126,956                   

             

Capital Expenditure 
2001                              
2002    
2003 
2102 
2104 
2105 
2401 
2502-14-(11) 
2502-16-(12) 
2502-16-(17) 
2502-18-(11) 
2105-8-(11) 
2502-11-(11) 
2502-8-(11) 
2502-9-(11                       

Total Expenditure                    
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                            FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  
Previous 

Year Actual 

2016 

Variations Over 
Output 

Service/Goods 
Current Years Output 

Previous 

Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year Actual 

Type/ 

Class 
Measure Targeted Actual Targeted 

Previous 

Year's 

Actual 

Programme 01- Operation  
Activities                                     
Project 11 – State Minister’s 
Office 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personel Emoluments 12,688.5 11,893 12,750 775 782               

Other Recurrent 11,652.8 10,505 13,570 1,147 2,623               

Total 24,341.3 22,398 26,320                 

Capital Expenditure                         

2001 633 622 500 11 0        

2002  100 95 200               5                  0                

2003  1,150 1,121 1,149            29              151                

2101  43,000 40,219 0    2,781 0                

2102  500 500 1,000  0 0                

 2103   500 500 500  0 0                

   
                 

Total Expenditure         45,883         43,059            3,349                   
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CATEGORY : REVENUE ACCOUNTS                HEAD 198                                                                                                                                    Form - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    Financial Performance (Rs.In '000) Physical Performance 

Description Arears of 

Revenue As 

At                                    

01.01.2014 

Current Year 2017 

Previous Year 

Actual 

2016 

Variation Over Arears of 

Revenue 

As At                                    

01.01.200* 

Output (Service  

/Goods) 

Current Year's 

Output 

Previous 

Years output 

Variation Over 

Budgeted Actual Budget Previous 

Year Actual 

Type/   

Class                 

Measure Targeted Actual   Targeted Previous 

Years Actual 

  
 

                          

Revenue Codes 
 

                          

20.02.01.01 
 

400 449 1,824   

  

 

No 

               

20.02.02.99 
 

720 373 1,023                   

20.03.99.00 
 

60 4,847 8,959                   

2003.04.00 
 

-  -                     

2004.01.00 
 

-  4,405                     

  
 

                         

  
 

                          

Total Revenue 
 

1,180 5,669 15,605                     

                              



 

 

 

1
0

 

 

 

 

 

CATEGORY : ADVANCE ACCOUNTS          HEAD 198                                                                                                                                           Form - C         
  Financial Performance (Rs.In '000) Physical Performance 

Description 

Current Year 2017 

Previous Year 
Actual  2016 

Variation Over 

Output (Service/Goods) Current Year's 
Output 

Previous 
Years 
output Variation Over 

Prescribed Actual Prescribed Previous 
Year Actual 

Type/Class Measure Targeted Actual 
 

Targeted 
Previous 
Years Actual 

Type:                         

Account Title & No:                         

Advances to Public Officers 

198011                         

                          

Maximum Expenditure Limit 25,000 20,948 8,474                 

Minimum Receipt Limit 7,000 11,224 6,964 
  

              

Maximum Debit Limit 54,000 34,470 24,746                   

Maximum Liability                         

  
                        

Financial Results                         
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CATEGORY  : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                        FORM  :  A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  
Previous 

Year 
Actual 

Variations Over 
Output 

Service/Goods 
Current Years 

Output Previous 
Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year Actual 
Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year 
Actual 

Programme 01- Operational 
Activities                                     
Project 01 - Administration 
& Establishment Services 

                        

                        

    
  
                   

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personal Emoluments 548,200 520,017 528,437 -27,254 -8,420   % 100 94.86 91.83 -5.14 3.03 

Other Recurrent 113,108 111,603 94,029 15,603 17,574   % 100 98.67 96.44 -1.33 2.23 

Total 661,308 631,620 622,466 -11,651 9,154               

                          

Capital Expenditure                         

2001 30,000 29,664 29,314 -5,717 350 (a) % 100 98.88 82.07 -1.12 16.81 

2002 1,000 1,000 817 183 183 (b) % 100 100.00 100.00 0.00 0.00 

2003 5,598 5,271 4,857 698 414 (c) % 100 94.16 99.12 -5.84 -4.96 

2102 5,249 4,926 4,886 363 40 (d) % 100 93.85 100.00 -6.15 -6.15 

2104 0 0 0 0 0 (e) % 0 0 0 0 0 

2401 
          
4,000  

            
3,893  

           
2,410  1,503 1,483 (f) % 100 97.33 96.52 -2.68 0.80 

Total 45,847 44,754 42,284 -2,970 2,470               

                          

                          

             
(a)Rehabilitation & Improvements of Building & structures  (d)Acquisition of Furniture & office equipment      
(b)Rehabilitation & Improvements of Plant Machinery & Equipment (e)Acquisition of Building & structures       
(c)Rehabilitation & Improvements of 
Vehicles   (f)Training & capacity Building       
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                               FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  Previous 
Year 

Actual 

Variations Over 
Output 

Service/Goods 
Current Year Output Previous 

Year 
Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year Actual 
Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year's Actual 

Programme 02- 
Development Activities                                          
Project 02 - 
Administration & 
Maintenance of Irrigation 
Schemes 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                        
Personal Emoluments 2,467,937 2,065,561 2,160,885 218,916 -95,324     100 83.70 96.08 -16.30 -12.38 
Other Recurrent 150,810 132,781 85,766 60,440 47,015     100 88.05 94.90 -11.95 -6.85 

Total 2,618,747 2,198,342 2,246,651 279,356 -48,309               

                          

Capital Expenditure                         

2001 1,927,561 1,785,637 1,590,756 237,561 194,881 (a) % 100 92.64 94.13 -7.36 -1.49 

2002 83,625 82,372 75,537 3,625 6,835 (b) % 100 98.50 94.42 -1.50 4.08 

2003 36,319 34,940 39,153 -5,681 -4,213 (c) % 100 96.20 93.22 -3.80 2.98 

2101 0 0 0 0 0 (d) % 0 0 0 0.00 0 

2102 18,853 18,411 18,004 849 407 (e) % 100 97.66 100.00 -2.34 -2.34 

2103 256,849 241,423 109,348 16,849 132,075 (f) % 100 93.99 45.56 -6.01 48.43 

2104 51,956 36,338 38,841 1,956 -2,503 (g) % 100 69.94 77.68 -30.06 -7.74 

2401 30,000 29,615 0 30,000 29,615 (h) % 100 98.72 0.00 -1.28 98.72 

2502 0 0 158,415 -185,496 -158,415 (i) % 0 0.00 85.40 0.00 -85.40 

2503 6,500 3,453 0 6,500 3,453 (j) % 100 53.12 0.00 -46.88 53.12 

2505 5,900 3,779 0 5,900 3,779 (k) % 100 64.05 0.00 -35.95 64.05 

2507 173,098 151,388 0 173,098 151,388 (l) % 100 87.46 0.00 -12.54 87.46 

Total Expenditure 2,590,661 2,387,356 2,030,055 285,161 357,301               

                          
             
(a)  Rehabilitation & Improvements of Building & Structures   (g)  Acquisition of Building & structure     
(b)  Rep. to plant machinery & equipment   (h)  Staff trainning       
(c)  Repairs to vehicles    (i)   Other Investment       
(d)  Acquisition of vehicles     (j)  Contingency servises     
(e)  Acquisition of  Furniture & office equipment  (k)  Procurement preparedness      
(f)  Acquisition of  plant machinery & equipment  (l) Research Development      
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                     FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  

Previous 
Year 

Actual 

Variations Over Output Service/Goods Current Years Output 

Previous 
Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year 
Actual 

Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year's 
Actual 

Programme 02- 
Deveopment  Activities                                               
Project 03 - Major 
Irrigation schemes 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personel Emoluments                         

Other Recurrent                         

Total                         

                          

Capital Expenditure                         

2105 8,626,154 6,904,276 8,020,417 
-

2,207,616 
-

1,116,141 (a) % 100 80.04 74.03 -19.96 6.01 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total Expenditure 8,626,154 6,904,276 8,020,417 
-

2,207,616 
-

1,116,141               

                          

             
(a)   Major Irrigation Scheme            
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CATEGORY : APPROPRIATION ACCOUNT                                                                                                                                            FORM : A 

DESCRIPTION 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  

Previous 
Year 

Actual 

Variations Over Output Service/Goods Current Years Output 

Previous 
Year 

Output 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year 
Actual 

Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year's 
Actual 

Programme 02- Deveopment  
Activities                                     
Project 04 - Medium Irrigation 
schemes 

                        

                        

                        

Expenditure                         

Recurrent Expenditure                         

Personel Emoluments - - - - -               

Other Recurrent - - - - -               

Total - - - - -               

                          

Capital Expenditure                         

2105 366,467 262,428 260,973 -22,593 1,455 (a) % 100 71.61 67.08 -28.39 4.53 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total Expenditure 366,467 262,428 260,973 -22,593 1,455               

                          

             

(a)   Medium  Irrigation Scheme            
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CATEGORY : REVENUE ACCOUNT                                                                                                                                                FORM : B 

DESCRIPTION : Public 
Officer's Advance 

Account 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Arrears 
of 

Revenue 
as at            

01-01-
2014 

Current Year  

Previous 
Year 

Actual 

Variations Over Arrears 
of 

Revenue 
as at       

31-12-
2014 

Output 
Service/Goods 

Current Years 
Output 

Previous 
Year Out 

put 
Actual 

Variations over 

Budgeted Actual Budgeted 
Previous 

Year 
Actual 

Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year 
Actual 

                              

Revenue codes 
                            
                            

20.02.01.01                      
Rent on Government 
Buildings 

- 12,000 13,866 12,678 0 1,188     % 100 115.55 118.71 15.55 -3 

20.02.02.99                
Interrest  - Other 

- 14,000 16,529 14,402 500 2,127     % 100 118.06 96.02 18.06 22 

20.03.02.99                             - 0 0 0 0 0     % 0 0 0 0 0 

20.03.04.00                           - 0 0 0 0 0     % 0 0 0 0 0 

20.03.99.00                       
Other Recipts 

- 15,000 63,255 73,869 -5,000 -10,614     % 100 421.70 369.35 321.70 52 

20.04.01.00 - 0 0 0 0 0     % 0 0 0 0 0 

20.06.02.00                   
Sales of capital assets 

- 10,000 193 21,440 -6,000 21,247     % 100 1.93 214.40 -98.07 -212 

Total   51,000 93,843 122,389 -10,500 13,948                 
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CATEGORY : ADVANCE ACCOUNT                                                                                                                                                FORM : C 

DESCRIPTION : Public 
Officer's Advance 

Account 

Financial Performance ( Rs, in'000') Physical Performance  

Current Year  

Previous 
Year 

Actual 

Variations Over Output Service/Goods Current Years Output 
Previous 
Year Out 

put 
Actual 

Variations over 

Prescrible Actual Prescrible 
Previous 

Year 
Actual 

Type/ 
Class 

Measure Targeted Actual Targeted 
Previous 

Year 
Actual 

Type                         

Account Tile & No. 
282011 

                        

                        
Maximum expenditure 
Limit 210,000 208,971 147,804 1,029 61,167   % 100 99.51 99.87 -0.49 0 

Minimum Receipt Limit 140,000 140,951 138,388 951 2,563   % 100 100.68 131.80 0.68 -31.12 

Maximum Debit Limit 600,000 433,923 366,275 166,077 67,648   % 100 72.32 73.26 -27.68 -0.94 

Maximum Liability - - - - -     - - - - - 

Financial results - - - - -     - - - - - 
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5. විශ ේෂ වයාපෘති හ  ා වසටසන  ක කාර්යසාධනය 

 

අ. ශේ ගුණික අවබලපෘතෑම් අවම කිරීශම් වයාපෘති හය (CRIP)  

 

වයාපෘති හශේ පෘතසුබිම 
 

ව්යාපෘතිය මග ින් දග ශගුණික වග පරපෘතයාමානග සානාග ිය ව්අග ිතකරවබග පෑපෘත් අග ිව්ිරීමටි ග නහග එිග ව අපෘතඅග

රත්ව්ම ද ගඔශබොත්තුගදීිගනඳහාගගසාමංගනහගගංව්තුබගි ව්දාඅ අගරත්ව්ම දගපරු්ශේුණම වබ පුශබෝවථඅමගරීමටිග

හාග ඒග ආශ්රිරග ශිොයෑම දග නවන්වබග ආශමෝ අග නසෑම් අග ව්ෑ ග එිග ිව්දාඅ අග රත්ව්ම දග ි දරයාගරවබග

දිණිවාලීඅගපරනදුික්ගෑපාදීිගනඳහාගගිව්ුයගරාක්ණක වගහසරීමාව්ගනහගමිතරෑගපෘතගතීන දගගව්සිදදිුණුගගරීමටි ග

මූෑයග දාමවත්ව්මග ෑපාග ශදි.මශිශෑනග ිදූකවබු ග ෑපඅග ශත ය වග ආශමෝ අම දග තුින දග එිග පෘතගතය ව්ෑග

ශවිතවාලීඅගිඩුපෘතාඩුගනවන්ගරීමටි ත්ගිදූකපරමගහසරීගපරපෘතත්ගරත්ව්ම ද ගදිණිවාලීඅව්ගක්ණක වව්ගිසදිහත්වීි ත්ග

හසරීමාව්ගෑසශපු ගිරම 

 

1. වයාපෘති හශේ සංවර්ධන අරමුණු 
ගග 

ශගුණික වගපරපෘතයාමානගසානාග ිඅතුබ ගෑක්ග වීගිය ග මිසාන්ග ජීපරරග හාග ශගපෘතෑග ව්ෑග ිව්දාඅිග ිව්ිගරීමටිග නහග

ව්යනඅම ද ගගනායාථවව්ගුහුණණගදීි ගබ ශ ගහසරීමාව්ගුක්ය ිත්ගරීමටිම 

 

2. වයාපෘති හ මූලය ආශයෝජනය 
 

ව්යාපෘතිය මගනඳහාගර්යාණගමූෑයගදාමවත්ව්මගශෑෝවගපසංුවශ ග ාරය දරබගනංව්යාතඅගනහශමෝීතරාව්මගපරිද දගදබු ග

ෑපඅග ිරබ, ුහිනවග ව්යාපෘතිය මග නඳහාගග ආශමෝ අග ුහදෑග රුපිමේග මිිනමඅග 14,382ග ක්ග ව්අග ිරබග ිය ශයාවගග

ආශමෝ අමගනඳහාගගවූගුහදෑගරුගමිිනමඅග5880රීමගශ්රීගෑංවාගබ මගපරිද දගරුම මිිනමඅග235වගුහදෑක්ගව්යාපෘතිය මග

ක්රිමාත්ිවග රීමටි ග නහතාීතව්අග ආමරඅව්ෑග සාෑතාමට දශදග දි දග දීිඅාග ශගවීිග නඳහාග ශව් දවබග ිරම 

ව්යාපෘතිය ශ ගුහ ආගආශමො අමගිි දවාු ගශයොෑයාගමිිනමඅග152රීම 

 

ශ අගිු ව් ව්යාපෘතිය ශ ගිබුහණුගනාක්ණාත්වබගගසම ිගනඳහාගපෘතහරගනඳහ දගව්යාපෘතිය ගනංබයවමග4ක්ගම ශත්ගමූෑයග

ආශමෝ අමගවබු ගෑපි.ම 

 

3. වයාපෘති හශේ සංරචකය ක 
 

ව්යාරිාඅශ ග දීග ශගුණික වග පරපෘතයාමානග ව්ෑග පුණපරතග පෑපෘත්ිග හාග ගංව්තුබග නහග සාමංග න අප දතගආදයාුග නහග

ශිොයෑම දගනසවසීි ගිු වේපිරගිදූකවී අගිතුෑත්ගවබගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගපිළිපඳව්ගදසු ිගිේපෘතවීිගසානාග

එිග රත්ව්ම දග ිගහබව්ාග වාෑණික වග පරපෘතයාමානග ව්ෑ ග ඔශබොත්තුග ශදඅග ආයාථීවමක්ග ශගොයඅසීති ග ිව්ුයග

ක්රිමාදාිගන්ථාපෘතඅමගරීමටිගනඳහාගව්යාපෘතිය මගආශමෝ අමගවබු ගෑපි.මගඑම  ිිරබව්ගශවිතවාලීඅගගංව්තුබග

නහගසාමංගරත්ව්ම දගපෘතාෑඅමගරීමටශ අගව්සයන හ දව්ෑගඒවාපගතරාව්මගනහගගිව්දාඅි ගෑක්ගවීගිය ගව්ා දපෘතගතය ග

ව්ෑ,ග ිායාගග පෘතගතය ව්ෑග නහග පෘතානේග ශනේව්ාග ිඛණ්යව්ග පෘතව්ත්ව්ාශගඅග මාි ග ිපෘතහම්ග නථ්ාඅව්ෑගක්ණක වග නහග

ශවිතවාලීඅගශගුණික වගපෑපෘත් අගිව්ිගරීමටි ගිව්ුයගක්රිමාවාබව අගනඳහාගදගආශමෝ අමගවබු ගෑපි.ම 
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3.1 වයාපෘති හ සංරචක 01 - ජල ශරෝණි ආශයෝජන සසලසුම් සකසක කිරීම 

 

ශිිගනංබයවමගම ශත්ගව්යාපෘතිය මගශරෝබාගත්ග ෑශරෝක ග10වගපරන්ීනබණගආශමෝ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිග

නඳහාගගංව්තුබගහාගසාමංගරත්ව්ම දශදගිව්දාඅ අගපරු්ශේණණමගශවො ගනපරන්රබාත්ිවගිු වේපිරගිදූකවී අග

ව්ෑ ගිු කූෑව්ගආදයාුගශිොයෑම දගනවන්ගවබගආශමෝ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටි ගප්රුහඛත්ව්මගෑපාශදු ග

ෑසශේම 

 

ශ අගම ශත්ගිදූකවබු ගෑපඅගපරු්ශේණණගක්රිමාව්ිනමගතුින දගි අාගරශ ගශගුණික වගපෑපෘත් අව්ෑ ගඔශබොත්තුග

දීි ගහසරීගආශමෝ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටි ගිව්ුයගමූිනවගපෘතදඅිගනවන්ශව්ු ගිරම ඒගිු ව්,ගගංව්තුබගහාග

සාමංග රත්ව්ම දව්ෑග ිව්දාඅිග ිව්ිවබගසම ි ත්,ග ඒව්ාග ිසයපෘතසව්සත්වීි ත්ග ිව්ුයග රා්ෂක වගහසරීමාව්ග

ව්සිදදිුණුගවබගසම ි ත්ගබ ම ගහසරීශ ම 

 

රව්ද,ග ව්යාපෘතිය ශ ග ිසදිහත්වී අව්ෑග දීයාාවාලීඅග ය බන්ථාි.රාව්ග ිය ග රීමටිග නඳහාග ිිාරයාංුමග ම ශත්ග

ශගුණික වගපෑපෘත් අව්ෑ ගඔශබොත්තුගදීශ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටශ අගඒවවමක්ගපිතකටුවීි ත්,ගඒගතුින දගබ ම ග

ිව්ුයගආශමෝ අගව්යාරිාඅගනහගිඅාගරගගංව්තුබගහාගසාමංගරත්ව්ම දව්ෑගිව්දාඅිගනසෑරීේෑ ගශගඅග

නාඵෑයගප්රශ ුමව ගිු ව්ග ෑගන අපෘතත්ගන අප දතව්ගක්රිමාවබඅගිදමම ිගආමරඅගව්ෑගඑවගරාව්මගිු ව්ග

ිදූකරීමටි ගහසරීමාව්ගෑසශපු ගිරම 

 

3.2 වයාපෘති හ සංරචක 02 - ශේ ගුණික විපෘතර්යාසවලන ඔශරොත්තු ශෙන ජල ආශ්රිත යතලතල පෘතේධ හ 

ඇ හ කිරීම 

  

ශිිග නංබයවමග ම ශත්ග ක්ණක වව්ග ව්සිදදිුණුග වෑුතුග ශගුණික වග පෑපෘත්ිග සානාග රයා අම ග ෑක්ග වූග

ප්රුහඛරාව්ශම දගහහෑ ග 

 

1. ව්ා දග පෘතගතය ව්ෑග ිෑව්ේ,ග හවුරු,ග  ෑග පෘතාෑවග ශිව්ෑ අ,ග ගංව්තුබග පෘතාෑඅමග වබඅග ශ ිනග නහග  ෑමග

ශපදාහ දඅගසායාමිරගපිළිනවබගරීමටිගනහගව්සිදදිුණුගරීමටි, 

 

2.  ෑගගසලී අගසානාගිදූකපරමගහසරීගිඅතුරුදාමවගිායාගගපෘතගතීන දගව්ෑගපෘතාෑ අගනහගශපෝක්ුවගව්සිදදිුණුගරීමටිග

නහගඑිගිායාගව්ෑගිව්දාඅි ගෑක්ව්ගිය ගප්වු අගන්ථායීවබණමගරීමටි, 

 

3. අාමම් අව්ෑ ගරයා අමග වීගිය ග පෘතානේව්ෑග ප්වු අග න්ථාි.වබණමගරීමටිග නහග NBROග තකග රාක්ණක වග

හසරීමාව් දගව්සිදදිුණුගරීමටි,ග 

 

නඳහාගමූෑයගදාමවත්ව්මගෑපාදීිගිදදුගශවශයාම 
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2014ගව්යාණශ ගිය ගවූගිධිවගව්යාණාපෘතරඅමගසානාගිදදුගවූග ෑගගසලී අගහාගඅාමමා අගසානාගව්යාපෘතිය මගම ශත්ග

පිළිනවබගරීමට අගනඳහාගග ශරෝබාශගඅගය බූගනිහබගසායාමිරම දගරව්ග දුබ ත්ගඛාදඅම ගෑක්පරමමගරව්ද,ගඌව්ග

පෘතළාත්ගනතාව්ගම ශත්ගිය ගපෘතාබව්ේගව්ෑගනිහබගන්ථාඅගඅාමමාශ අගරයා අම ගෑක්පරමමගඑිගසානාගශ්රීගෑංවාග

බ මගහාගශෑෝවගපසංුවව්ගඑක්ව්ගනාවච් ාගවබගපිළිනවබගරීමටශ අගි ව්ුයරාව්මගපු ආේගරීමටිගනඳහාගගි ව්ුයගුහෑයග

දාමවත්ව්මගෑපාග දීි ගශෑෝවගපසංුවව්ගඑවගගපරමමගඒගිු ව්ගඌව්ගපෘතළාත්ගනතාව්ගම ශත්ගඅාමමා අගව්ෑ ග

රයා අමගවීගිය ගප්වු අගනහගව්ා දිායාගගශදපෘතායාතුශ අ දතුව්ගනහගිහව්සිනගිධිවා දමගම ශත්ගිව්ුයරාගපු ආේගවූග

පිළිනවබගරීමට අගනඳහාගගිමශයොගමිිනමඅග42වගිය ශයාවගණමගුහදෑක්ගව්යාපෘතිය ම ගෑපාගශදඅගෑදීමගඒගිු ව්ග

ව්යාපෘතිය ශ ගුහ ආගආශමෝ අමගරුමමිිනමඅග152ගරීමග(රුගමිිනමඅග20,262) 

 

3.3 වයාපෘති හ සංරචක 03 - වයාපෘති හ රියාත්මක කිරීම, ශමශ යුම්  ා ඇගයීම් 

 

ශිිගනංබයවමගම ශත්ගව්යාපෘතිය ගවළිඅාවබණගඒවවමගින් දගව්යාපෘතිය මගක්රිමාත්ිවගරීමටි ගන අප දතග

වීග ිය ග ආමරඅග ිරබග න අප දධීවබණම,ග පෘතහම්ව අග නසපෘතයීි,ග රාක්ණක වග ශනේව්මග නසපෘතයීි,ග ප්රන අපෘතාදඅග

ව ුතුග නඳහාග උපෘතශදන්ග දීි,ග මූෑයග වළිඅාවබණමග රීමටි ග උපෘතවාබග රීමටිග හාග නින්රග ව්යාපෘතිය ශ ග

ශිශහමවීිගහාගිගයීිගිදූකවබු ගෑපි.ම 

 

3.4ගවයාපෘති හ සංරචක 04 -  දිසි අවිනි කචිත තත්ත්වය කන ප්ර හචාර ෙස්වීම 

 

ශිිගනංබයවමගම ශත්ග2017ගිසි.ගිනගිදදුවූගිධිවගගංව්තුබගරත්ත්ව්මගසානාගහාසාම ගපෘතත්වූගව ආරබ,ගගාේෑ,ග

හ අප දශරො ගනහගබත්අපුබගමඅගදින්ත්රික්වග4තකගශරෝබාගගත්ගිායාගව්ෑගපිළිනවබගරීමට අගිදදුගවබු ගෑපි.මගශ අග

නඳහාගරුමමිිනමඅග460ක්ගපෘතිණගආශමෝ අමගවබු ගෑපි.ම 

 

4. වයාපෘති හශේ මූලය ස ගශ ෞ හක  ප්රග හය 

 

ව්යාපෘතිය මගක්රිමාත්ිවවීිගආබ අතගවබඅගෑගශගග2014ගිශගෝන්තුගිනග05ගව්අගදිඅගව්අගිරබගඑරස දගිද ග2017ග

ශදනස අපයාගගි නග31ගගව්අගදිඅගදක්ව්ාගුහිනවගව්යාපෘතිය මගරුමමිිනමඅග7289වගුහදෑක්,ගුහ ආගආශමෝ අමගවූගරුමමිිනමඅග

14382වගුහදින දගව්සමවබගිරමගඒගිු ව්ගමූෑයගප්රගය ම,ගුහිනවගව්යාපෘතිය ශ ගුහම ගආශමෝ අම ගනාශේක්ණව්ග

51%ක්ගව්අගි රබගශත ය වගප්රගය මග58%රීමගශිම ගි ිරබව්ගි ය ශයාවගප්රය පෘතාදඅගම ශත්ගුහ ආගුහදෑගවූගරුමමිිනමඅග

5880 දගරුමමිිනමඅග593ම2ක්ගව්සමවබගිරමගඑමගප්රය ුරමක්ගශෑනග10%රීම එතකගශත ය වගප්රගය මග36%රීමගශිිග

ුහදේගමූිනවගව්ුශම දගව්සමවබගිත්ශත්ගපිිනනවබගරීමටශ අගශවො දත්රාත්වරුව් දගගසාිවෑගපිළිනවබගරීමට අගනඳහාගග

ශගවීි ගනහගක්රිමාත්ිවගවබඅගආමරඅව්ෑගහසරීමාව්ගව්යාතඅමගරීමටි ගි ව්ුයගම දත්ර,ගව්ාහඅ,ගපෘත දගණවගම දත්රග

නහගවායාමාෑගඋපෘතවබණගමිෑදීගගසම ි ගශ ම 
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ශ අගව්අපර ගක්රිමාත්ිවගරීමටි ගශමෝත රගපිළිනවබගරීමටශ අගශවො දත්රාත්තුග439 දගශවො දත්රාත්තුග433ක්ගප්රදාඅමග

වබගිය ගිරබ,ගඒව්ාශ ගව්ිතඅාවිගරුමමිිනමඅග9,823ම5රීමගඑිගශවො දත්රාත්තුගනඳහාගගරුමමිිනමඅග5,224ම6ක්ග

Mobilization Advance නහගශවො න්ගව්ුශම දගසාිවෑගව්සයගනඳහාගගශවො දත්රාත්වරුව් දගනඳහාගගසාදහන්ගවබග

ිරමග ශිිග ශවො දත්රාත්තුග ිර ද දග 179ක්ග ශගොපරග නංපරතාඅග ින් දග ක්රිමාත්ිවග වබඅග රුමමිිනමඅග CPග

ශවො දත්රාත්තුග ව්අග ිරබ,ග හය  දග 225ග  ාය වග රබගවාමටග ක්රිම NCBග ිු ව්ග ප්රදාඅමග වෑග (රුම9,106ම3)ග

ශවො දත්රාත්තුග නහග  ාය වග මිෑදීග ගසම ශ අග ක්රිමග ම ශත්ග NSග ප්රදාඅමග වබඅග ෑදග ශවො දත්රාත්තුග ශ මග එතකග

ව්ිතඅාවිගරුමමිිනමඅග102ම7රීමගශවො දත්රාත්තුගප්රදාඅශ ගදීගිහව්සිනගිධිවා දමගහාගව්ා දිායාගගශදපෘතායාතුශ අ දතුව්ග

පරුාෑගප්රගය මක්ගදසක්වූව්ත්ගRDAගනහගNBROගආමරඅගම ශත්ගරව්දුබ ත්ගශවො දත්රාත්තුග6ක්ගප්රදාඅමගරීමටි ග

හය  දව්ගිරමගඑම ගශහේතුව්ගවීගිත්ශත්ගඑිගආමරඅගව්ෑ ගිදාෑගශවො දත්රාත්තුෑගපෘතව්ය අගනංර්යාණගන්ව්තාව්මග

සානාගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගනහගිනර්ශ අ දතුගපිළිශමෑගගරීමටි ගනසෑරීමගුතුගවාෑමක්ගගරවීිි.මග 

 

ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. වයාපෘති හ ප්රග හය 

 

5.1 ජල ශරෝණි ආශයෝජන සසලසුම් සකසක කිරීශම් ප්රග හය 

 

ශරෝබාගත්ග ෑශරෝක ග10ගනඳහාගආශමෝ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගනහගගංව්තුබගනහගසාමංගරත්ව්ම දගනඳහාග

නසෑම් අගඒවවමක්ගිිාරයාංුමගම ශත්ගපිතකටුව්ාග එමගක්රමිවව්ගවාෑණික වගපෑපෘත් අගව්ෑ ගඔශබොත්තුග දීශ අග

නසෑම් අගඒවවමක්ගපව් ගපෘතත්ගරීමටිගනහගඑිගඒවවම ගිු ුක්රව්ගබ්රිරාඅයශ ගි්කරී දන්ගආමරඅමගනිගග

ශගශිමගවායාමිණ්යෑගඑක්ව්ගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගිදදුවබු ගෑපි.මගශිිගපරශුේණඥගවණ්යාමිගනිගගව ුතුග

රීමටිගනඳහාගගව්ා දිායාගගශදපෘතායාතුශ අ දතුව්ගනහගිහව්සිනගිධිවා දශ ගශරෝබාගත්ගසාෑතාමට දගිු ුක්රගවබගිරම 

ඔවු ද ගි ව්ුයගදසු ි, පුුණණුව්ගහාගරාක්ණක වගපෘතහම්ව අගනසපෘතයීිගනඳහාගගි ්කරී දන්ගආමරඅමගපරිද දගසාෑතාමට දග

30ගශදශඅුවගපුුණණුගව්සයන හ දගශදවක්ගම ශත්ගබ්රිරාඅයශ දීගපුුණණුව්ගෑපාශදඅගෑදීමගඑම ගිිරබව්ගශගීයමග

පුුණණුගව්සයන හ දගබාශිමක්ගපරශගීයමගපරශුේණඥගවණ්යාමිගපරිද දගශගීයමගවායාමිණ්යෑගනඳහාගපෘතව්ත්ව්අගෑදීම 

කසලණි ජල ශරෝණිය සා ා  ගංවතුර පෘතාලනය ස  ඉ ක සිදුවන  ානිය 

අවම කිරීමන සකසක කල මූලික  කයතා වාර්තාව ශලෝක බසංු 

නිශයෝජිත කණ්ටායමන ස  වයාපෘති හයන ඉදිපතපෘතත් කිපතම. 
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පරශගීයමගපරශුේණඥගවණ්යාමිගපරිද දග ෑශරෝක  6ක්ගනඳහාගගආශමෝ අගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගනහගමූිනවගු වයරාග

ව්ායාරාග(Pre- Feasibility)ගනවන්ගරීමටි,ගශයාඛීමගආමරඅගව්ින දගසාදහන්ගවළගසාෑතාමට දගනිගගශවො දත්රාත්තුශ ග

පෘතළුහගි දිමබග(ිානග18) ම ශත්ගිදදුවබු ගෑපි.මගහය  දග ෑශරෝක  4ගනඳහාගගආශමෝ අගනසෑම් අගශගීයමගසාෑතාමට දග

පරිද දගපරශගීයමගපරශුේණඥගවණ්යාමශ අගිධීක්ණණමගම ශත්ගපිළිශමෑගවබු ගෑපඅගිරබගශරෝක ග10ගනඳහාගි ග

ිව්නාඅගු වයරාගි තයඅමඅමක්ගව්ායාරාග12ක්ගශෑනග(Final Feasibility Report)ගනවන්රීමටි,ගශවො දත්රාත්තුශ ග

ශදව්අගිදිමබග(ිාන18)ගම ශත්ගිදදුගවබු ගෑපි.මගශවො දත්රාත්තුශ ගශදව්අගිදිමබග2018ගශදව්අගවායාතුශ දීග

ආබ අතගරීමටි ගනසෑම් අගනවන්ගවබගිරම 

 

හය  දගශරෝක ග4ගනඳහාගශපෘතබගුවයරාගව්ායාරාගි්කරී දන්ගආමරඅශ ගිධීක්ණණමගම ශත්ගශගීයමගසාෑතාමට දග

පරිද දගිදදුගරීමටිගනහ ිව්න දගුවයරාගව්ායාරාගනවන්ගරීමටිගනඳහාගගශිිගශවො දත්රාත්තුශ ගශදව්අගිදිමබගම ගශත්ග

ිදදුගවබු ගෑපි.මගඒගනඳහාගගිව්ුයගිිාරයංුගව්ෑගිු ිසය මගෑපාගසම ිගනඳහාගගිිාරයගිණ්යෑගනංශගුමක්ග

නවන්ගවබගිු ිසය මගනඳහාගගශමොුහවබගිරගම 

 

වයාපෘති හ සංරචක 01 හි ප්රග හය 

 

- LIDARගනහගAerial Photography නමීක්ණණගිව්න දගවබගිරම 
 

- පෘත දගණවගබාුහව්ග(Computational Framework) වසළක ගනහගිත්රඅගම ග ෑගශරෝක ගනඳහාගගිව්න දගවබග

ිරම 
 

-  ෑගශරෝක  4ක්ගගනඳහාගගඋපෘතාමගිායාන්වගපෘත දනබගිගයී අගනවන්ගරීමටිගම ශත්ගවසළක ගහාගුහ දශදක ගආරුග

නඳහාගගක්රිමාත්ිවගරීමටශ අගනසෑසන්ශ අගුහිනවගව ුතුගිව්න දගවබගිරම 
 

- ශරෝක ග10ක්ගනඳහාගගනසෑම් අගනවන්ගරීමටිගපෘතළුහගිදිමබගම ශත්ගඑංගෑ දරශ ගි්කරී දන්ගආමරඅමගපරිද දග

ශගීයමගසාෑදාමට දගනිගගඑක්ව්ගර්යාව්ගුවයරාගව්ායාරාගවසළක ,ගිත්රඅගම ,ගිහව්සින,ගිේව්තුගඔම,ගන්ංගනහග

සාේව්ෑාගශරෝක ගනඳහාගගනවන්ගවබමි දගපෘතව්ීනමගශ අගම ශත්ගගංව්තුබගපරු්ශේණණගශිොයෑම දගවසළක ගනහග

ිත්රඅගම ගශරෝක ගනඳහාගගනවන්ගවබගිව්න දගවබගිරමඑම ගිිරබව්ගබ ශ ගපරශුේණගහේලීිගිරගවසළක ග

ශරෝක මගශපෘතබගුවයරාගව්ායාරාශ ගදෑගව්ායාරාව්ක්ගනවන්වබගිව්න දගවබගිරමග 

 

5.2 වයාපෘති හශේ ශෙවන අදියර  CRIP II සා ා  ශපෘතර සුොනම් ීශම් ප්රග හය 

 

වසළක ගශරෝක ශ ගපෘතහෑගසා අඅශ ගගංව්තුබගපෘතාෑඅම ගනහගහ දගිය ව්අගපෑපෘත්ිගිව්ිගරීමටිගනඳහාගි්කරී දනග්

පරශුේණඥග වණ්යාමිග පරිද දග ුහිනවග ුවයරාග ව්ායාරාව්ක්ග නවන්ග වබග ිරමග එමග රව්ග දුබ ත්ග ිදමම ිග

පෘතායාුව්වරුව් දශදගනහගපෑපෘත්ි ගෑක්ව්අග අරාව්ශදගිදහන්ගෑපාගගසම ශි දගපෘතම්ගරව්දුබ ත්ගදිුණුගරී දි ග

ව ුතුගවබමි දගපෘතව්ීනමගවසළක ගපෘතහෑගගංගාගශරෝක ගගංව්තුබගපෘතාෑඅම ගශමෝ අාගවබගි ය ගශමෝ අාගක්රිමාත්ිවග

රීමටි ගනහගුහ දශදක ආරුග ෑගශරෝක ශ ගිදදුව්අගගංව්තුබගරයා අමගිව්ිගරීමටි ගශමෝ අාගවබගිය ගශමෝ අාග

ක්රිමාත්ිවගරීමටිගනඳහාගගශෑෝවගපසංුවව්ගපරිද දගදසඅ ිත්ගවසිසත්රගප්රවාුගශවො ගිරමගඒගිු ව්ගිදදුවෑගුතුග

ුහිනවගශපෘතබගම්දාඅ අගවී අගනඳහාගගව්යාපෘතිය ගවායාමාෑමගශ අගව්අගපර ත්ගව ුතුගවබමි දගපෘතව්ීනම 
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ශ අගම ශත්ගපෘතහරගනඳහ දගවායාම දගආබ අතගවබගිරගම 

 

A. ශපෘතබගු වයරාගව්ායාරාව්ගපෘතදඅ අගවබගගසාමි දගවසළක ගපෘතහෑගගංගාගසා අඅමගනඳහාගගශමෝ අාගවබඅගපරවේපෘතග

ශමෝ අාගම ශත්ගගඟගශදපෘතනගගංව්තුබගපෘතාෑඅගපසමිගශිෝදබගිද ගහංව්සේෑගදක්ව්ාගහදිරී දි ත්ගහහෑග ෑග

ප්රශගුශ ගපිතකිතග ෑාුග2 ක්ගතා දරාව්ගව්සිද ගවබගව්සිදග ෑමගඑිග ෑාුව්ෑගගපයාගරී දි ත්ගහසරීගදසි.ග

ශනොමාගපසලීිගිදදුවබු ගෑපි.මගශ අගම ශත්ගශමෝ අාගවබඅගහදිරීමට අගව ුතුගශ ගව්ත්ව්ගිදදුගරීමටිගනඳහාගග

බ ශ ගහේලීිගිරගඑංගෑ දරශ ගි්කරී දන්ගආමරඅමගපරිද දිගනපරන්රබාත්ිවගහදිරීමටශ අගනසෑම් අග

නවන්ගරීමටිගනඳහාගගිිාරයගිණ්යෑගිු ිසය මගෑපාගගසම ි ගශමොුහවබගිරම 

 

B. ගංව්තුබගපෘතාෑඅමගනඳහාගගක්රිමාත්ිවගරීමටි ගශමෝත රගිසදිහත්වී අගසානාගපෑපෘත්ි ගෑක්ව්අගගගගශදපෘතනග

ිදිතඅග අරාව්ගනහගශගපෘතෑගපිළිපදග ගනිා ගආයාථිවගපෑපෘත්ිගපිිනපඳගනමී්ෂණමක්ගරීමටි ත්ගඑතුින දග

අසව්රගපෘතදිංචිගරීමටශ අගනසෑම්ික්ග )RAPග( ගනවන්ගරීමටි ත්ගශවොළඹගපරු්ව්පරදයාෑම ගපෘතව්බාගිරම 

 

ඒගම ශත්ගශ අගව්අගපර ග ාය වගි්ක ශ අගව්සයුහ ආව්ක්ග ාජ්ගනුහරාගශහෝ ෑශ දීගනහගදින්ත්රික්ගි්ක ශ අග

ව්සයුහ ආග2ක්ගග අපෘතහගනහගශවොළඹග දින්ත්රික්වශ ගශේව අව්රු දශදගප්රතාඅත්ව්ශම දග ගග අපෘතහගශේව අග

වායාමාෑශමදීගනහගව්සේෑව්ත්රගනපෘතමායාගශහෝ ෑශ දීග පිිනශව්ින දගපෘතව්ත්ව්අගෑදීමග හදි දශ දීගප්රාශගීයමග

ි්ක මි දග සාෑතාමට දග දසු ව්ත්ග රීමටිග නඳහාග හංව්සේෑ,ශහෝිාගිග නහග වඩුශව්ෑග ප්රාශගීයමග ශේව අග

වායාමාෑගි්ක මි දගආබ අතගරීමටි ගසාමමිරමම 

 

එශනේගපිළිශමළගවබු ගෑපඅගඅසව්රගපෘතදිංචිගරීමටශ අගනසෑසන්ිගව්සිදදිුණුගවබගශෑෝවගපසංුවව් ගපිළිගරග

හසරීග ආවාබම ග නවන්ග රීමටිග නඳහාගග පරශගීයමග ග පරශුේණඥව්බමුවශදග ශනේව්මග ෑපාග ගසම ි දග ව ුතුග

වබමි දගපෘතව්ීනගම 

  

වසළක ගගංව්තුබගඋව්දුබගපෘතාෑඅමගරීමටිගනඳහාගගනවන්ගවෑගනසෑම් අග

නහග හදි දග ක්රිමාිායාගග පිිනපඳව්ග දින්ත්රික්ග ි්ක ශ අග සාෑතාමට දග

දසු ව්ත්ග රී දශ අග ව්සයුහ ආව්ග -ග අපෘතහග දින්ත්රික්ග ශේව අග වාාෑග

ශ්රව්ණාගාබශ දි 

 ාය වගි්ක ශ අගසාෑතාමට දගවසළක ගගංව්තුබගඋව්දුබගපෘතාෑඅමග

රීමටිගනඳහාගගහඳුඅාගත්ගනසෑම් අගනහගහදි දගක්රිමාිායාගගපිිනපදව්ග

දසු ව්ත්ග රී දශ අග ව්සයුහ ආව්ග -ග  ාජ්ග නුහරාග ශහෝ ේග

ශ්රව්ණාගාබශ දී 
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ස කනිශේෙන රියාවලිය 

 

හහරගක්රිමාව්ිනමගනඳහාගගව්යාගපු ආේව්ගශරොබතුරුගි තයඅම, න දසාශ දඅගව්සයන හ දග ාය වගි ්ක ශ අගිද ගග්රාමීමග

ි්ක ිගදක්ව්ාගිදිතඅගිදමම ිගශගුපෘතාෑඅගිධිවා දම, ප්රය පෘතත්ය ගන අපෘතාදවි. ද, පෘත දපෘතාෑඅගසාෑතාමට ද, පෑපෘත්ි ග

ෑක්ව්අග  අරාව්ග නහග ප්රය ෑාීන දග දසු ව්ත්ග රීමටි ග නහග ඔවු දශදග න්රීමග නහතාීතත්ව්මග ගසම ි ග පරපරතග

න දසාශ දඅග ක්රිමාව්ින දග ක්රිමාත්ිවග රීමටිග ආබ අතග වබග ිරමග ශ අග නඳහාගග ිව්ුයග ශපෘතොත්ග පිංයග නහග පෘතත්රිවාග

දසඅ ිත්ගපිළිශමළගවබගිරමග 

 

5.3 යතලතල පෘතේධ හවල කාලගුණික බලපෘතෑම්වලන ඔශරොත්තු දීශම්  සකියාව වසඩිදියුණු කිරීශම් ප්රග හය 

 

ව්යාණග2010 - 2014ගදක්ව්ාගිදූකගවූගගංව්තුබගහාගසාමංගරත්ව්ම දගසානාගහාසාම ගෑක්ගවූගව්ා දගපෘතගතය ව්ෑගක්ණක වගහාග

ශවිතවාලීඅග ශත ය වග ව්සිදදිුණුග රීමට අග එිග පෘතගතීන ද ග ිදාෑව්ග ිදදුවබු ග ෑපඅග ගංව්තුබග හාග සාමංග දත්රග

පරු්ශේණණමගරීමටිගතුළි දගනවන්ගවබඅගෑදගශිොයෑම දගපෘතදඅ අව්ගිදූකගවබු ගෑපි.මගශ අගි ු ව්ගපිළිනවබගරීමටශ අග

ශවො දත්රාත්තුගපෘතසශක් ගගුහිනවගව්යාපෘතිය මගනහගිය ශයාවගප්රය පෘතාදඅගම ශත්ග536ක්ගහඳුඅාගග දඅාගෑදීම 

 

5.3.1 වාපතමාර්ග ශෙපෘතාර්තශම් කතුශේ වාපත පෘතේධ හවල ශ ෞ හක වසඩිදියුණු කිරීශම් ප්රග හය 

ග 

ව්ා දිායාගගශදපෘතායාතුශ අ දතුව්ගමූිනවගව්යාපෘතිය මගනහගිය ශයාවගආශමෝ අමගම ශත්ගපෘතසශක් ග416ක්ගරුගමිිනමඅග

8,137ම5ක්ගව්සමගවබගපිළිනවබගරීමටි ගශමෝත රම. 

 

ශ අගව්අපර ගරුමගමිිනමඅග6686ම5ක්ගව්ිතඅාගශවො දත්රාත්තුග

393ක්ගප්රදාඅමගවබගි රමගශිිගපෘතසශක් ගනඳහාගගරුමමිිනමඅග

2333ම4ක්ගMobilization Advance හාගසාිවළගශවො න්ග

නඳහාගගහදි දපෘතත්ගවෑගබිේගනඳහාගගශගවී අගවබගිරමගදසඅ ග

ප්රදාඅමග වබග ිය ග ශවො දත්රාත්තුග ශපශහොිමක්ග ම ශත්ග

ිළව්ේගව්ෑගහවුරුගපිළිනවබගරීමටි,ගපන්අාව් දගපෘතපරත්රගවබගපු ආේගරීමටි,ගි ෑව්ේගපු ආේගරීමටි,ග ෑගපෘතාෑඅගශද්කටුග

පිිනනවබගරීමටිගනහගි ශඅුවත්ගශිව්ෑ අගි ම ත්ව්සිදමාගරීමටිග

මඅාදීග වායාම දග ිදදුවබු ග ෑපි.මග ශ අග ව්අග පර ග පෘතසශක් ග

138ක්ග ක්රිමාත්ිවග රත්ව්ශ ග ිය ග ිරබග පෘතසශක් ග 208ක්ග

ුහිනවගව්යාපෘතිය මගම ශත්ගිව්න දගවබගිරම 
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ගංව්තුබගඋව්දුරුගිව්ිගරීමටිගනඳහාගගශිොබපරේගවෑාපෘතශ ගව්ෑරපි්කිතග
ව්සශ ගපි ාබග ෑමගපසහසබගරී ද අගිළගප්රය නංන්වබණමගරීමටි 

හම ක්ුවශයඅාි.ගඒවවශ ගිඅි.පරම  දර දගිුහඅගපිළිනවබගරීමටි 

  

  
ි අපෘතාබගදින්ත්රික්වශ ගශගෝඅශගොේෑගඒවවශ ගිළගිායාගග

ප්රය නංන්වබණමගරීමටි 
ි අපෘතාබගදින්ත්රික්වශ ගශගෝඅශගොේෑගඒවවශ  G 23.1ගිශළතකග

 ෑගපසම් අගසායාමිරමගපිළිනවබගරී දි 
  

  
ියවෑපුගදින්ත්රික්වශ ගරුග අගව්ා දගපෘතගතය ශ ගපෘතෑාිඩුගිළගිායාගමග

ශවො ද්රී්කගින්රබණගශමොදාගනවන්ගරීමටි 
ියවෑපුව්ගදින්ත්රික්වශ ගු දුහගබා ාගිුහඅගහදිගරීමටි 

  

 

 

ියවෑපුව්ගදින්ත්රික්වශ ගශඅේම ච්ශයඅාි.ගිුහඅගහදිරීමටි ියවෑපුව්ගදින්ත්රික්වශ ගවමා දිඩුගසායාමිරමගහදිගරී දි 

 



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

25 

හන්සාමිිතමගව්ා දගපෘතගතය ශ ගබදපරගිෑගපෘතගතය ශ ගිම ය  දග
ඍජුශවෝණාස්රගිෑගශවො ද්රී්කගශමොදාගහදිගරීමටිගග 

හඟිසාමිිතමගව්ා දගපෘතගතය ශ ගදුවණුගප්රතාඅගිෑගශවො ද්රී්කග
ව්ින දගආන්රබණමගරීමටි  

  

 

 

අාඅගන්ථාඅගනතකරව්ගව්ා දගිශෑතකගශවො ද්රී්කගව්ින දග
ආන්රබණමගරීමටි 

හන්සාමිිතමගව්ා දගපෘතගතය ශ ගබ දශවරගිශෑතකගපෘතසය ගපස අිග
හදිරී දි 

   

5.3.2 ම වසලි අධිකාපතශේ වාපත පෘතේධ හවල ශ ෞ හක වසඩිදියුණු කිරීශම් ප්රග හය 

 

ිහව්සිනගිධිවා දමගම ශත්ගහදි දශ ගිය ගව්අගගංව්තුබගහාගසාමංගරත්ව්ම ද ගඔශබොත්තුදීශ අගහසරීමාව්ගව්සිදදිුණුග

රීමටිගනඳහාගපෘතසශක් ම දගග77ගක්ගහූකඅාගග දඅාගෑදීමගශිිගපෘතසශක් ග77ගනඳහාගි ගශවො දත්රාත්තුගප්රදාඅමගවබගිය ග

ිරබගඑතකගව්ිතඅාවිගරුමමිිනමඅග2219ම5රීමගඑි. දගරුගමිිනමඅග1236ම3ගක්ගව්ිතඅාගපෘතසශක් ග56ක්ගුහිනවගව්යාපෘතිය මග

ම ශත්ගගිව්න දගවබගිරමගසාිවළගවායාම දගශව්ු ශව් දගරුගමිිනමඅග1390ම2ක්ගශගව්ාගිරමගහය  දගපෘතසශක් ග20ග

ක්රිමාත්ිවව්ගපෘතව්ය අගිරබගඒව්ාශ ගප්රගය මගපරපරතගි්ක  අව්ෑගපෘතව්ීනම 
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5.3.3 තර්ජනයන ල්ව වූ මාර්ගවල බෑවුම් ස  පෘතාලම් වසඩිදියුණු කිරීම තුලි ක ප්රවා න පෘතේධ හශේ 

අඛණ්ට ශසේවාව ත වුරු කිරීශම් ප්රග හය 

 

ගංව්තුබගනහගඅාමගමා අගසානාගිදූකගපරමගහසරීගප්රව්ාහඅගිපෘතහම්රාග

ිගහබව්ාගගිඅාගිඅගව ුතුගිඛණ්යව්ගපෘතව්ත්ව්ාශගඅගමාිග

නඳහාගග ිායාගග නංව්යාතඅග ිධිවා දමග පරිද දග රයා අම ග ෑක්ග වූග

ප්වු අගන්ථායීවබණමගනඳහාගගපෘතසශක් ග9ක්දගගගංව්තුබගරත්ව්ම ද ග

ශහේතුව්අග පෘතාෑ අග ශපෝක්ුවග 12ග ක්ග ව්සිදදිුණුග රීමටිග නඳහාග

පෘතසශක් ග12ගක්ග දගහඳුඅාශගඅගිරමගශිිගපෘතසශක් ග21තකගුහ ආග

ින්රශ අ දතුග ුහදෑග රුමග මිිනමඅග 3,834ම5රීමග ශ අග ව්අපර ග රුග

මිිනමඅග 1,789ම3ග ක්ග ව්ිතඅාග පෘතාෑ අග ව්සිදග දිුණුග රීමටිග නඳහාගග

NCBගපෘතසශක් ග10ගක්ගප්රදාඅමගවබගිය ගිරබ,ගපෘතසශක් ග06ගවග

ව්සයග ිව්න දගවබගිරමග ශිිග පෘතසශක් ග 10ග ම ශත්ගඅසදිිාෑ-ශපොබෑසන්ගුහව්ග ිායාගශ ග පෘතාෑිග 100%ගක්ද,ග

ශපෘතොශෑො දඅරුව්-ශනෝිාව්ය මගිායාගශ ගපෘතාෑ අග4ක්ග100%ගක්ද,ගත්රිුවණාිෑම-ියවෑපුව්ගිායාගශ ගපෘතාෑිග

60%ගක්ද,ගවරබගි-ශනේෑවරබගිගිායාගශ ගපෘතාෑි100%ගක්ද,ගගංශගොයපරෑ-ශපොබෑසන්ගුහව්ගිායාගශ ගවටුග

ිෑගපෘතාෑිග100%ගක්දගිව්න දගවබගිරම 

 

ශිම ගිිරබගරුමමිිනමඅග1301ක්ගව්ිතඅාගපෘතසශක් ග6ක්ගඅාමමා අගිව්දාඅ අගව්ෑ ගෑක්වූගිායාගගශදපෘතනගප්වු අග

න්ථායීවබණමගරීමටිගනඳහාගප්රදාඅමගවබගිර.ගඑිගපෘතසශක් ගිතු ද දග3ක්ගිහු ව්බග -ගිතකමංගඅමගිායාගශ ග

ින්ථාි.ගප්වු අග16ගක්ගන්ථාි.වබණමගනඳහාගගප්රදාඅමගවබගි රමගශිි. දගපෘතසශක් ග3වගව්සයගි ව්න දගවබගි රමගඑම ග

ිිරබව්ගහක්ගෑ,ගශපබගෑගනහගන්සාගත්ශහේඅගප්රශගුව්ෑගපෘතව්ය අගින්ථායීගඅාමමාශ අගරයා අම ගෑක්ව්ගිය ග

ප්වු අගන්ථායීවබණමගනඳහාගගිශඅුවත්ගපෘතසශක් ග3ගප්රදාඅමගවබගක්රිමාත්ිවගශව්මි දගපෘතව්ීනම 

 

හය  දගපෘතසශක් ග4 දග2ක්ගප්වු අගන්ථාි.වබණමගනඳහාගදග 2ක්ගපෘතාෑ අගපසමිග දිුණුගරීමටිගනඳහාගදගනසෑම් අගනවනග්

වබමි දගපෘතව්ීනමගග 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශදතකව්ෑගිහබගිගිායාගශ ගඅසදිිාෑගපෘතාෑිගිංවග4/1ග
ප්රය නංන්වබණගරීමටි 

ත්රිුවණාිෑමගරි දශවොිදිඩුගිායාගශ ගශවොඩායාුහසාගිළග
(1/1)ගහදිරීමටි 
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ශපෝගහගව්සව්ග- පුේුහශඩාගිායාගශ ගපෘතාෑ අගිංවග1/3ග
හදිගරීමට අ 

 

 

 

5.3.4 පෘතාසල් භුමි වල ආර්වෂාව සා ා නාය යාම් තර්ජන අවම කිරීශම් ප්රග හය  

 

 ාය වගශගොයඅසන්ිනගපෘතයාශ ණණගආමරඅමගපරිද දගිහු ව්බගදින්ත්රික්වශ ගඅාමමා අගරයා අම ගෑක්ගවූගපෘතානේග

18ගවගප්වු අගන්ථායීවබණම රීමටිගනඳහාගගපෘතසශක් ග12ක්ගශරෝබාශගඅගිරමගශ අගව්අගපර ගරුමමිිනමඅග617ම7ක්ග

ව්ිතඅාගපෘතසශක් ග10ක්ගප්රදාඅමගවබගිරමගහ දගඑක්ගපෘතසශක් ග5වගව්සයගිව්න දගවබගිරමගිව්න දගවබගිය ගපෘතසශක් ග

ම ශත්ග ිහු ව්බග තයාිබා ග පරදයාෑම,ග ිහිාමාග පරදයාෑම,ග තකේවුඩාග පරදයාෑම,ග ශගෝරමීග පාිනවාග පරදයාෑම,ග

ගේව දදගවක ණ්ඨගපරදයාෑශ ගනහගුවරුුවත්රාෑගපරදයාෑශ ගව්සයගිව්න දගවබගිරම 

 

ශිම ගිිරබව්ගප්රදාඅමගවබගිය ගහය  දගපෘතසශක් ග5ගම ශත්ගප්වු අගන්ථාි.වබණගව ුතුගව්ත්ශත්ගිගිතයිග

පරදයාෑම,ග ග අශපෘතොෑග ුා දරග ශ ෝුේග පාිනවාග පරදයාෑම,ග පරදයායාථග

පරදයාෑම,ගශ්රීගප්රිමබරඅගිහගපරදයාෑමගනහගවනාව්ත්රගවක ණ්ඨගපරදයාෑමතකග

ිදදුගවබමි දගපෘතව්ීනම 

ග 

හහරග නදහ දග පෘතසශක් ග ව්ෑ ග ිිරබව්ග රව්ත්ග පෘතසශක් ග 2ක්ග ම ශත්ග

ශිොෑශගොයග ශ්රීග පිමදනි්දග පරදයාෑම,ග ග අශපෘතොෑග ශප ගතග පරදයාෑමග නහග

ත අබා ග පාිනවාග පරදයාෑශ ග ින්ථාි.ග ප්වු අග නථ්ාි.වබණමග නඳහාගග

නසෑම් අගනවන්ගවබමි දගපෘතව්ීනමගහදි දශ දීගඑිගපෘතසශක් ග2වගප්රතාඅමගරීමටි ගසාමමිරමම 

 

  
ගේව දදගවක ණ්ඨගපරදයාෑශ ගපෘතානේගශගොයඅසන්ේෑ ගමාපදව්ග

ය බූගිව්දාඅ අගප්වුිගනඳහාගගපෘතසය ගපස අික්ගහදිරී දි 
ිද දිේව්ත්රගඅශව්ෝදයාගපරදයාෑශ ගිව්දාඅ අගරත්ත්ව්ශ ගය බූග

පසවුිගනඳහාගගපෘතසය ගපස අික්ගහදිරී දි 
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5.3.5 ඌව පෘතළාශත් ප්රාශේය ය මාර්ග සංවර්ධන ශෙපෘතාර්තශම් කතුව යනශත්  ඇ හ අවොනම් සහිත බෑවුම් 

සකථායිකරණය කිරීශම් ප්රග හය 

 
ව්යාපෘතිය ශ ග ිය ශයාවග ප්රය පෘතාදඅග ම ශත්ගඌව්ග පෘතළාත්ග ිායාගග

නංව්යාතඅග ශදපෘතායාරශ අ දතුව්ග ම ශත්ග පිතක වූග ව්යාපෘතිය ග

ක්රිමාත්ිවග රීමටශ අග ඒවවමග පරිද දග ිනථ්ාි.ග ප්වු අග

න්ථාි.වබණමගනඳහාගගපෘතසශක් ග15ක්ගහඳුඅාගශගඅගිරමගඑි. දග

ඌව්ගිායාගගනංව්යාතඅගශදපෘතායාරශ අ දතුශ ගඍජුගිධීක්ණණමග

ම ශත්ගහඳුඅාගත්ගපෘතසශක් ග7ගි ගශ අගව්අගපර ගප්රදාඅමගවබගි රමග

එතකගව්ිතඅාවිගරුමගමිිනමඅග833ම2ගරීමගශ අගව්අගපර ගරුමමිිනමඅග

208වග ුහදෑක්ග ශවො දත්රාත්තුවරුව් දග පරිද දග සාිවළග ව්සයග

නඳහාගගශගවී අගිදදුවබගිරමග 

 

හය  දගපෘතසශක් ග8ග ාය වගශගොයඅසන්ිනගපෘතයාශ ණණගආමරඅශ ගරාක්ණක වගිසදිහත්වීිගනහගිධීක්ණණමගම ශත්ග

ක්රිමාත්ිවගශවශයාමගශ අගව්අගපර ගඒව්ාශ ගක්ශණේත්රගසාමටක්ණණමගනහගනසෑම් අගනවනග්රීමටිගිදදුවබමි දගපෘතව්ීනම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ශවෝක ාශගොයගශපෘතොදුමිේෑගමාෑගුහව්ගිායාගශ ගශවො ද්රී්කගපෘතසය ගපස අිග, ශදබිම දගපස අිගනහගඍජුශවෝඅාස්රාවාබගගවාණුග
ශවො ද්රී්කව්ින දගහදිරී දි 

  

  

ව්යාපෘතිය ගවළිඅාවබණගඒවවශ ගසාෑතාමට දගපරිද දගඌව්ගිායාගග
පෘතගතය ශ ගිදදුගවබඅගපිළිනවබගරීමට අගපිළිපඳව්ගප්රගය ග

නිාශෑෝයඅමගරීමටි, ඌව්ගබ මවගනංව්යාතඅගිතයන්ථාශ දී 

ශවෝ්ක ශගොයගශපෘතොදුමිේෑගමාෑගුහව්ගිායාගශ ග
ඍජුශවෝණාස්රාවාබගගවාණුගපෘතගතය මගහදිරී දි 



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

29 

වයාපෘති හ සංරචක 4 හි ප්රග හය 

 
 ාය වග නසෑම් අග රීමටශ අග ශදපෘතායාරශ අ දතුශ ග ප්රතාඅත්ව්ශම දග 2017ග ිශගෝන්තුග ිනග 24ග ව්අග දිඅග පෘතසව්ය ග

නාවච් ාශ දීගගු ගෑසබූගීනබණම ද ගිු ව්ග2017ගිදදුවූගගංව්තුබගනහගඅාමමා අගව්ින දගහාසාවූගව ආරබ,ගගාේෑ,ග

ිාරබ,ගහ අප දශරො ගනහගබත්අපුබගදින්ත්රික්වගව්ෑගපිතකිතගප්රාශගීයමගනහගපෘතළාත්ගිායාගගව්ින දගශරෝබාගත්ගිායාගග

ව්ෑගිම ත්ව්සිදමාව් දගනඳහාගගරුමමිිනමඅග460ග(US $ 3 million) ව්යාපෘතිය ශම දගශව් දගවබඅගෑදීමගඒගිු ව්ගඒගඒග

දින්ත්රික්වගව්ෑගිම ත්ව්සිදමාගනඳහාගගශව් දවූගගුහදෑ ගන දෑඅගආවාබම ගපිිනනවබගරීමට අගවෑුතුගිායාගගමිතරෑග

පෘතහම්ව අග දින්ත්රික්ග ශේව අග වාාෑව්ෑග නසෑම් අග ිතයක්ණග නහග පෘතෑාත්ග ිායාගග නංව්යාතඅග ිධිවා දම, ිායාගග

නංව්යාතඅගිධිවා දමගගනහගප්රාශගීයමගශේව අගවාාෑගඑක්ව්ගහඳුඅාශගඅගඒව්ාගප්රන අපෘතාදඅගනසෑසන්ිව ගිතුෑත්ග

වබගව්යාපෘතිය ගවායාමාෑව්ෑ ගහදි දපෘතත්ගවබගිරමගප්රන අපෘතාදඅගනසෑසන්ශ අගශමෝ අාගවබගිය ගිදමම ිගශමෝ අාග

ව්යාපෘතිය ගවාාෑමගනහගශෑෝවගපසංුවගසාශමෝත රි. දගපරිද දගපෘතමට්ෂාව් ගෑක්ගශවො ගිදදුපරමගුතුගශව්අන්ව අග

පිළිපඳව්ගසායාශගුගෑපාග දීගිරමගඑිගසායාශගුගව්ෑ ගිු ව්ගනවන්ගවබඅගෑදගප්රන අපෘතාදඅගනසෑසන්ිගඑක්ගඑක්ග

දින්ත්රික්වගපරිද දගව්යාපෘතිය ගවාාෑව්ෑ ගෑපාගදීගිරමගප්රාශගීයමගිායාගගනංව්යාතඅගිධිවා දමගනහගිායාගගනංව්යාතඅග

ිධිවා දමගපරිද දගඑක්ගඑක්ගදින්ත්රික්වගව්ෑගහඳුඅාගගත්ගශමෝ අාගනඳහාගගනසෑම් අගනවන්ගරීමටි, ි න්රශ අ දතුගනවනග්

රීමටිගනහගශ  දයයාගපෘතත්රිවාගනවන්ගරීමටිගිදදුවබඅගිරබගහදි දශ දීගශ  දයයාගවසඳවීශ අගසාශ දඅගපුව්ත්පෘතත්ව්ෑග

පෘතළගරී දි ගව ුතුගශවශබු ගිරම 

 

6. වයාපෘති හ රියාත්මක කිපතශම් ආයතනවල ස  ඒවාශේ නිලධාරී කශේ ධාපතතාව වසඩි දියුණු කිරීම 

 
ව්යාපෘතිය ශ ග එක්ග ිබුහණක්ග ව් දශ දග ව්යාපෘතිය මග ක්රිමාත්ිවග රීමටි ග නහතාන්ග ව්අග ආමරඅග ව්ෑග හසරීමාව්ග

ව්සිදදිුණුගරීමටිගනඳහාගගිව්ුයගපෘතහම්ව අගනසපෘතයීිගනහගඒව්ාශ ගසාෑතාමට දශදගදසු ිගනහගුවනෑරාව්ම දගව්සිදග

දිුණුගරීමටිි.මගඒගම ශත්ගව්යාපෘතිය මගපරිද දගශ අගව්අගපර ගපෘත දගණඅවගම දත්රග189ගක්, ෑසේශ ොේගම දත්රග65ගක්, 

යපේගවසේග44ක්, ජීේග7ගක්, ිදත  ේගවසිබාග59ක්, එන්වසශ  යාගම දත්රග20ව, මිු  අගව ුතුගව්ෑ ගග දඅාග

උපෘතවබණගව්ක ෑග 58ක්, ව්තුබගශපෘතො අපෘතග 5ක්, බනාමඅාගාබගඋපෘතවබණගව්ක ෑ, අාමමා අගශිශහු අගනඳහාගග

තාපරරාගවබඅගඋපෘතවබණගිතු ආගඋපෘතවබණගබාශිමක්ගමිෑදීගශගඅගශපදාගහසබගිරම 

 

එම ගිිරබව්ගපරණමාු කූෑගශගශිමගනහගපරශගීයමගපුුණණුවී අගබාශිමක්ගිදාෑගආමරඅව්ෑගසාෑතාමට ද ගෑපාගදීග

ිරමග ශ අගම ශත්ගශගීයමගපුුණණුගවී අගව්සයන හ දග 23ක්ගම ශත්ගසාෑතාමට දග 491ගක්ගපුුණණුගවබගිරමගරව්දග

පරශගීයමගපුුණණුවී අගම ශත්ගපුුණණුගව්සයන හ දග7ක්ගනඳහාගගසාෑතාමට දග55ක්ගනහතාීතගවබව්ාගිරමගශ අගනඳහාගග

ව්යාපෘතිය මගරුමමිිනමඅග20ක්ගපෘතිණගව්සමගවබගිරම 

 

  

 

ශෑෝවග පසංුවග ආතාබග ම ශත්ග ක්රිමාත්ිවග වබඅග ව්යාපෘතිය ව්ෑග

ප්රන අපෘතාදඅගක්රිමාව්ිනමගපිළිපඳව්ගහ දදිමාශ ගහි.යාපාගගතකදීග2017ග

ශඅොව්ස අපයාතකගපුුණණුගව්සයන හඅ ගනහතාීතගවූගහංත ශ දරුව්රු ද 
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ගරුගපරත ත්ගපරත රුහක ගශනොි.නාගනහගව්යාපෘතිය ගිතය්ෂගහංත ශ දරුග
ිෑව දදගි හරාගශික්ිදශවොතකග2017ගඔක්ශරෝ අපයාගිනගපෘතසව්ය ග
ව්ා දගනහග ෑගප්රව්ාහඅගපිළිපඳව්ග 23ග ව්අගනුහ ආව් ගනහතාන්ගවූග
ිව්න්ථාව් 

 

ශේබාශදක මග පරු්ව්ග පරදයාෑශ ග විකරවයාිග පෘතු්යාත්ග උපෘතාධිග ආමරඅමග පරිද දග
ව්යාපෘතිය ශ ග සාෑතාමට දග නඳහාගග පෘතසව්සත්වූග නිා ග නහග පෘත දනබග ආබ්ෂණග
වළිඅාවබණමගපිිනපඳගව්සයුහ ආව් 

 

7. වයාපෘති හශේ ආශයෝජනය තුලි ක ශම් වන වින ලබාශගන ඇ හ ප්ර හලා  : 

 

 ශහක් මාබග50,000ගභුමිගප්රශගුමවගව්ගාවබඅගව්ගාව් දගසාමගශම දගනහග ෑගගසලී අගව්ින දගිදදුපරමගහසරීග

පරපෘතත්ගව්ින දගආබක්ණාගවබගිරමග 

 

 ව්යාපෘතිය මගම ශත්ගව්ා දිායාගගශදපෘතායාරශ අ දතුව්ගම ශත්ගි ය ගදින්ත්රික්වග11වගනහගි හව්සිනගවෑාපෘතග(B,C,H,Lග

ුණරු ආව්සව්,ගව්ෑශ ,ගශනව්අගෑ,ගශපෝව්රස දඅ)ගව්ෑගරීමමිග340ගක්ගදිගගව්ා දග ෑමගශපදාගහසමටශ අගිළගපෘතගතය මග

ව්සිදගදිුණුගවබගිරමග 

 

 රීමමිම20ගදිගසය ගගංව්තුබගපෘතාෑඅගපසමිගුක්ය ිත්ගවබගිරම 

 

 රීමමිග65ගදිගසය ගුවණුගිළව්ේග( ෑගපන්අාව් ද)ගව්සිදදිුණුගවබගිරම 

 

 පෘතානේග 6වග (තයාිබා ග පරදයාෑම,ග ිහිාමාග පරදයාෑම,ග ශගෝරමීග පරදයාෑම,ග තකේවුඩාග පරදයාෑම,ග ගේව දදග

වක ණ්ඨගපරදයාෑමගනහගුවරුුවත්රාෑගපරදයාෑම)ගතකගපෘතසව්ය ගිව්දාඅ අගනතකරගප්වු අගනථ්ාි.වබණමගරීමටිගසානාග

පෘතානේගළුහ දග18,000ගවශදගත පරරගආබක්ණාව්ගරහවුරුගවබගිරම 

 

 අාමමා අගරයා අමගනහගගංව්තුබගරයා අමගසානාගිඛණ්යගප්රව්ාහඅගශනේව්ාව්ක්ගපෘතව්ත්ව්ාශගඅගමාි ගිපෘතහම්ගවූග

ිායාගගව්ෑගිඛණ්යගප්රව්ාහඅගශනේව්ාව්ක්ගරහවුරුගවබඅගෑදීමග 

 

ශ අගිු ව්,ග 

 ිහු ව්බග-ගිතකමංගඅගිායාගශ ග95%ගක්ද, 

 ශදතකව්ෑග-ගඅසදිිාෑගිායාගශ ග100%ගක්ගද, 

 ශපෘතොශෑො දඅරුව්ග-ගශනෝිාව්ය මගිායාගශ ග100%ගක්ගද, 

 ගංශගොයපරෑග-ගශපොබෑසන්ගුහව්ගිායාගශ ග100%ගක්ගද, 

 ශපෝගහව්සව්ග-ගපුේුහශයි.ගිායාගශ ග100%ගක්ගද,ග 

රහවුරුගවබගිරම 
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ආ. තල්පිටිගල ජලාශ වයාපෘතියය 

 

තල්පිටිගල ජලාශය උමාඔය හරහා දැනට පවතින බත්මැඩිල්ල අමුණ පිහිටි සථ්ානයට කි.මී. 3ක් පමණ 

ඉහළින් හුණුකැටිය (දදමටපැලැස්ස) ග්රාමය රදශශද  ඉිකකිීමමට දය ිතතය. උමා ඔය ජලය පාලනය කර 

බත්මැඩිල්ල අමුණ යටදත් ඇති වගාබිම් වල ජල අවශයතාව සැපිීමමත්, පාරිසරික අවශයතා හා ිනිපද  අමුණ 

සඳහා අවශය ිටට ජලය මුදා හැීමමත් දමම ජලාශය ඉිකකිීමදම් අරමුණ ද.. දමම ස්ථානද  මීටර 6කක් උස 

ද.ල්ලක් ඉිකකිීමම මඟින් ඝන මීටර් ිනලියන 15.5ක ක ධාරිතාවකින් යුතු ජලාශය ඉිකකරනු ලබන අතර 

බත්මැඩිල්ල වයාපාරය යටදත් වගාකරනු ලබන දහක්ටයාර් කකක ක වගාබිම් වලට ජලය සැපමම සඳහා ඝන 

මීටර් ිනලියන 20ක ජල ධාරිතාවයක් මුදා හැීමමටත්, ගිගාදව ට් පැය 51.3 ක ිටදුලි බල උත්පාදනයක් කිීමමටත් 

දමමඟින් අද ක්ෂා දකදර්.   

 

වයාපිතිද  මු  පිරිවැය ඇස්තදම්න්තුව ඇමරිකානු ද ොලර් ිනලියන 176ක් වන අතර, දමම වයාපිතිය 

ක්රියාත්මක කිීමම සඳහා නයනද  Sino Hydro Corporation Limited සමඟ වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාතයාාංශය ිට් න් ගිිට් ම් අත්සන් කර ඇත. දම් වන ිටට වම වයාපිතිද  ශකයතා අධයයන 

ිපම කර ඇති අතර, පාරිසරික අධයයනය වාර්තාව සඳහා අනුමැතිය ලැී  ඇත. තව ද වයාපිතිය සඳහා රි ලාංකා 

රජය හා නයනද  EXIM  බැාංකුව අතර 2017 දදසැම්බර් මස ණය ගිිට් ම අත්සන් කරන ලික. 201ක වර්ෂද  

දදවන කාර්තුද. පමණ වයාපිතිද  ඉිකකිීමම් වැ  කටයුතු ආරම්භ කිීමමට බලාදපොදරොත්තු ද.. 

 

 

ඉ. පෘතහළ මල්වතු ඔය ජලාශ වයාපෘතියය 

 

අනුරාධපුර හා වවුිපයා ිකස්ත්රික් මාම ම හරහා ගලායන මල්වතු ඔය දබ දගො  නැමැති ස්ථානද   හ හරස් කර 

පහළ මල්වතු ඔය ජලාශය ඉිකකිීමමට දය ිතත ය. දමම වයාපිතිය යටදත් මීටර 3,590 ක ිකගින් යුත් ද.ල්ලක්, 

අීමය දේට්ටු සහිත පිටවානක්, දකුණු ඉවුර, වම් ඉවුර හා මධයම වශදයන් දසොදරො. තුනක්  ඉිකකිීමම මඟින් 

ඝන මීටර ිනලියන 209 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ජලාශයක් ඉිකකිීමමට දය ිතත ය. දසොදරො.ද. ් ට දය ිතත 

නව වගාබිම් දක්වා ජලය දගන යන ඇළ පශධතියක් ඉිකකිීමම ද වයාපිතියට ඇතුළත් ය.  

මධයම දසොදරො.දවන් මල්වතු ඔයට මුදාහරින ජලය නැවත දැනට පවතින දතක්කම අමුණ (මල්වතු ඔය 

දය ිතත ජලාශද  ් ට කි.ින.  26 ක් පහළින් පිහිටි) මඟින් හරවා තත්පරයට ඝන අඩි 500 ක් හා 250 ක් බැඟින්  

වූ ඇළ මාර්ගය මඟින් පිළිදවලින් දය ධ වැව හා අකතිමුරි පු වැව දක්වා හරවා යවනු ලැදේ. දම් යටදත් 

දැනටම වක් කන්නයක් පමණක් සාර්ථකව වගා කරනු ලබන දය ධ වැව වයාපාරද   අක්කර 26,650 කට 

හා අකතිමුරි පු වයාපාරද  අක්කර ක,230 කට අතිදර්ක ජලය සැපමමට ද අක්කර 2,000 ක නව වගා බිම් 

සඳහා ජලය සැපමමට ද දය ජනා කර තිදේ. ිනන් අක්කර 1,300 ක් වාණිජ දබ ග වගා කිීමමට ද ඉතිරි අක්කර 

700 වී වගා කිීමමට ද අද ක්ෂිත ය. මීට අතිදර්කව ජලාශය අවට ගම්මාන වලට හා අ තින් පිකාංචි කරන 
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ජනතාවට අවශය ගිහසථ් ජල සම්පාදනය සඳහා වාර්ෂිකව ඝන මීටර ිනලියන 2.0 ක් සැපමම මඟින් දමම 

රදශශ වල ීඝ්රදයන් පැතිර යන හුනනා දනොගත් වකුගු  දර ගය අු  කිීමමට හැකිවනු ඇතැම  

බලාදපොදරොත්තු ද..  තව ද, දසොදරො.දවන් මුදා හරින ජලය මඟින් උත්පාදනය කිීමමට දය ිතත ගිගා දවොට් 

පැය 6.2ක ජල ිටදුලි බලය ජාතික පශධතියට සැපමමට ද රදශශද  පු  සම්පත් හා යටිතල පහ් කම් වැඩිිකයුණු 

කිීමමට ද බලාදපොදරොත්තු ද.. වයාපිතිද  මු  පිරිවැය ඇස්තදම්න්තුව . . ිනලියන 12,000 කි. දමම 

වයාපිතිය සඳහා ලිලික අවස්ථාද. අතයාවශය කාර්යමණ් ලය දැනටමත් කළමනාකරණ දසේවා 

දදපාර්තදම්න්තුව මඟින් අනුමත කර ඇත. 

 

2017 වර්ෂය අවසන් වන විට පෘතහත සඳහන් ප්රගයය්  පෘතහළ මල්වතු ඔය ජලාශ වයාපෘතියයට අකරකග ගීමටමට 

හීකි විය. 

i. දය ිතත ජලාශදයන් අවතැන් වන ජනතාව නැවත පිකාංචි කිීමම සඳහා ඉ ම් හුනනාගන්නා ලික.  

 

ii. දය ිතත ජලාශ රදශශද  උස් ගාංවතුර මට්ටම මාම ම් සළකුණු කර අවසන් කරන ලද අතර මාම ම් ගල් 

දැමීම ද අවසන් කර ඇත.  

 

iii. දය ිතත වයාපිති කාර්යාලද  ඉිකකිීමම් ් දුදවිනන් පව.. 

 

iv. පාරිසරික බලපෑම් වාර්තාව අවසන් කර මධයම පරිසර අිකකාරිය දවත ලබා  හ ඇත.  

 

v. දය ිතත ජලාශයට යටවන රදශශද  සහ හුනනාගත් නැවත පිකාංචි කිීමම සඳහා දය ිතත රදශශද  ලිලික 

සමාජ ආර්ථික සමීක්ෂණ වයාපිතියට අනුයුක්ත ිපලධාීමන් ිට් න් අවසන් කර ඇති අතර ිටස්තරාත්මක 

සමාජ ආර්ථික සමීක්ෂණය සඳහා අවශය රසම්පාදන කටයුතු සම්පාදනය කරිනන් පව.. 

 

vi. නයනද  CAMCE සමාගම ිට් න් පහළ මල්වතු ඔය වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිීමම ඉාංිතදන්.  රසම්පාදන 

හා ඉිකකිීමම් දකොන්ත්රාත්තු රමයට පිරිනැමීම සළකා බැීමම සඳහා තාක්ෂණික හා මුලය වාර්තා ඉිකරිපත් 

කරන ලද අතර වම වාර්තා අමාතය මණ් ලය ිට් න් පත් කරන ලද වයාපිති කිනටුවක් මඟින් අධයයනය 

කර අමාතය මණ් ලය ිට් න් පත්කරන ලද සම්මුති කිනටුද. සාකච්ඡා දවිනන් පව.. 
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ඊ. භූගත ජල විමංසන ජාලය්  සථ්ාපිත කිරීමේ වයාපෘතියය 

 

පෘතසුබිම 

 

රදටහි ් දුදවිනන් පවතින දැවැන්ත සාංවර්ධනය හා ජනගහනද  වර්ධනයත් සමඟ භූගත ජලය සඳහා ඇති 

ඉල්ලුම ීඝ්ර දලස වැඩිදවිනන් පව.. මීට දපර දනොපැවති භූගත ජලය සඳහා ඇති ඉල්ලුමත් සමඟ දමම වටිනා 

සම්පත කළමනාකරණය කිීමම ඉතා වැදගත් වන අතර වදසේ දනොමැති වුවදහොත් බැරෑ. ම් ගැට  රැසක් 

ඇතිවනු ඇත. භූගත ජලය අිකක දලස ලබාගැනීම දමන්ම වය දූෂණයට ලක්වීම ද ගැට වකි. වබැිටන් භූගත 

ජලය කළමනාකරණය සඳහා රමානුූලල යාන්ත්රණයක් තිබිය යුතුය.  

 

දමහි  හ භූගත ජල රමාණය දමන්ම වහි ුණණාත්මකභාවයට අදාල සතය හා යථාවත් දත්ත පැව.ම අතයවශයය. 

දම් සඳහා භූගත ජලදයහි තිරසර කළමනාකරණය සඳහා මු  ිකවම නම ආවරණය වන පරිික වහි රමාණද  

උච්චාවචනයන් දමන්ම ුණණාත්මක බව දමදහයුම සඳහා භූගත ජල ිටමාංසන ජලයක් ස්ථාපිත කිීමම කාීමන 

අවශයතාවයකි. 

 

වයාපෘතියය රියාකරමක කිරීම 

 

පළමු අිකයර යටදත් මල්වතු ඔය, මාදු.  ඔය හා කුඹුක්කන් ඔය යන ගාංඟා දර ණි 03ක් ජල ිටමාංසනය සඳහා 

ිපයමු වයාපිතියක් ක්රියාත්මක කිීමම සඳහා අනුමැතිය ලැී  ඇත. දමහි හ ිපයමු වයාපිතිය යටදත් පීමක්ෂණ 

ළිාං 150 කින් දත්ත ලබා ගැනීමට ද ිපයමු වයාපිතිදයන් අනතු. ව පීමක්ෂණ නල ළිාං 1310කින් දත්ත ලබා 

ගිපිනන් ිකවම න පුරාම ිටහිදදන දලස ජල සම්පත් මණ් ලය මඟින් වයාපිතිය ක්රියාත්මක දකදර්.  

 

වර්තමාන තකරවය 

 

වසර තුනක් සඳහා වූ ිපයමු වයාපිතිද  ක්රියාත්මක කිීමදම් දකොන්ත්රාත්තුව දනදර්ලන්තද  MS/Ejekelkamp 

Earth Sampling Group සමඟ යුදර  20,ක29,921 + බදු සඳහා 2017 ඔක්දත ම්බර් 03 ිකන අත්සන් කරන ල හ. 

දම් අතර, වයාපිතිය ක්රියාත්මක කිීමම සඳහා දනදර්ලන්තද   Rabo Bank සමඟ ිටදශශ අරමුදල් සඳහා  යුදර  

17,535,633කට 2017 දනොවැම්බර් 30 ිකන ගිිට් ම් ගතවන ල හ. ඒ අනුව 2017 වර්ෂද   හ වයාපිතිය සඳහා 

. .ිනලියන 300ක රතිපාදන දවන්ව පැවතියත් අද ක්ෂික පරිික ක්රියාත්මක කළ දනොහැකි ිටය.  
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උ. ඵලදාමතාවය ඉහළ නැාංවීදම් හා වාරිමාර්ග පශධතිද  කාර්යක්ෂමතාව 

වැඩිිකයුණු කිීමදම් වයාපිතිය 

 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතයාාංශද  ලිලිකත්වය හා දමදහයවීම යටදත් පහත සඳහන් 

රධාන ක්රියාත්මක කිීමදම් ආයතන මඟින් දමම වයාපිතිය ක්රියාත්මක ද..  

 

1. වාරිමාර්ග දදපාර්තදම්න්තුව 

2. කිෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුව 

3. දගොිටජන සාංවර්ධන දදපාර්තදම්න්තුව 

4. වාරි කළමනාකරණ අාංශය 

 

දමම ආයතන වලට අමතරව වයාපිතිය ක්රියාත්මක වන වයාපාරවල පළාත්සභා යටදත් ඇති පළාත් කිෂිකර්ම 

දදපාර්තදම්න්තුවද වයාපිති කටයුතු ක්රියාත්මක කිීමමට දායක වී ඇත.  

 

දමම වයාපිතිද  ලිලික අරමුණ වී ඇත්දත් ිකවම දන් පිහිටි මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග වයාපාර ක0 ක 

භූිනය, ජලය හා දබ ග යන රධාන අාංශ තුදනහි ඵලදාම තාවය ඉහළ නැාංවීම ද.. දම් සඳහා මධය පරිමාණ 

වාරමාර්ග වයාපාර 60 ක් සහ මහා පරිමාණ වයාපාර 60 ක් දත රාදගන ඇති අතර, වම වයාපාරයන්හි 

ඵලදාම තාවය ඉහළ නැාංවීම සඳහා වාරිමාර්ග පශධති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිීමමද වමඟින් භූිනද  

ඵලදාම තාවය වැඩිකිීමම හා දබ ග ඵලදාම තාවය වැඩි කිීමමද අද ක්ෂා කරන අතර ඊට අතිදර්කව දශශුණණික 

ිටපර්යාස ිපසා ඇතිව තිදබන බලපෑම් අවම කිීමමද අද ක්ෂා දකදර්. දමම වයාපිතිය රජා ලිලික සාංවර්ධන 

වයාපිතියක් වන අතර, රජාව හා ක්දෂේත්ර මට්ටදම් ිපලධාරින් වයාපිති ඉලක්ක දකදරහි දයොමු කිීමම, වම 

ඉලක්ක සපුරාීමම සඳහා වන ක්රියාකාරකම් පැවීමම හා වම පැවීමම් සඳහා වන කැපවීම යන ලිලික ක. ණු 

තුන මත පදනම්ව වයාපාර මට්ටදම් වැ සටහනක් දලස ක්රියාත්මක ද..  

 

වදමන්ම දමම වයාපිතිද  අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා වන වැ සටහන් වනුද  කල්ගත වීම ිපසා 

අබලන් වූ ිපර්ිනත නැවත සැකීඝම හා පුන. ත්ථාපනය, ගාංවතුර හාිප ිපසා අබලන් වූ හා කැඩීගිය ිපර්ිනත 

නැවත සැකීඝම හා පුන. ත්ථාපනය, ජල අපවහන ඇළ මාර්ග රතිසාංස්කරණය, ජලය දබදා හැීමම හා පාලනය 

සඳහා ජල ිනණුම් ජාල ස්ථාපනගත කිීමම, වාරි පශධති දමදහයුම්, න ත්තු හා කළමනාකරණය සඳහා දගොිට 

රජාව සිටබල ගැන්වීම, කිෂිකාර්ිනක මාර්ග අ ත්වැඩියාව හා වමඟින් දවළඳදපොළට ලඟා වීමට 

පහ් කරණය, දගොිටපළ යාන්ත්රීකරණය පහ්  කිීමම, දබ ග ිටිටධාාංගීකරණය හා අගදයන් ඉහළ දබ ග 

සාංස්ථාපනය රචලිත කිීමම, පාාංු  වුහය වැඩිිකයුණු කිීමම වැිප අාංශයන් ද..  
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ඉහත ක්රියාකාරකම් ිටිකමත් දලස ඉටු කරනු වස් වයාපිතිය රධාන සාංරචක හතරකට දවන්කර ඇත. 

  

1. වාරිමාර්ග යටිතල පහ් කම් පුන. ත්ථාපන සාංරචකය 

2. දගොිටපල සාංවර්ධන සාංරචකය 

3. කිෂිකර්ම ඵලදාම තා වැඩිිකයුණු කිීමදම් සාංරචකය  

4. වාරි පශධති කළමනාකරණ සඳහා ධාරිතා සාංවර්ධන සාංරචක 

 

2017 වසදර් ක්රියාත්මක වූ වැ සටහන් වල හ දමම සාංරචක හතදරහි කාර්යය සාධනය අද ක්ෂිත මට්ටමට 

ව ා ඉහළ ගැනීමත් දගොිට රජාවන් දමන්ම ිපලධාරින්දේ සහභාගිත්වදයන් ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතිණි.  

 

දමම වයාපිතිය ජාතික මට්ටිනන් ආරම්භ කිීමම සහ හදුන්වා හම 2017 දපබරවාරි මස 21 වන ිකන ් දුවූ අතර, 

වාරිමාර්ග කලාප මට්ටදම් දැනුවත් කිීමම් මාලාවක් මඟින් වැ කටයුතු අරඹන ල හ. 2017 වර්ෂද  හ වයාපිතිය 

සඳහා දවන්වුණු  රතිපාදනය  . පියල් ිනලියන 300 කි. ඒ අනුව 2017 වර්ෂද  හ රමුතතාවය මත දත රාගත් 

වාරිමාර්ග වයාපාර 1ක ක සාංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරන ල හ.  

 

වම වයාපාර පහත සඳහන් පරිික ද..  

 දිස්ත්රි් කය වයාපෘතාගය 

1 අම්පාර නාමල් ඔය 

2 අනුරාධපුර මානන්කට්ටිය 

3 මහිටලච්චිය 

6 හු.  වැව 

5 බදුල්ල තල්දදන 

ක ම කලපුව ිටලගහකණ්ඩිය 

7 දකොළඹ කල්දතොට 

ක ගාල්ල ිකයලද  අමුණ 

9 හම්බන්දතොට බඳගිරිය 

10 ලුණුගම්දවදහර 

11 මහනුවර හිඹිලියාක  

12 කු. ණෑගල මැඩියාව 

13 දමොණරාගල මාගන්දන 

16 පුත්තලම් මහ අන්දරවැව 

15 දපොදළොන්න. ව ගිරිතදල් 

1ක ත්රිකුණාමලය මහිකවුල්වැව  

17 වවුිපයා ඉරට්ටදපරියකුලින 

1ක මන්නාරම ිටයාඩිකුලම් 
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2017 වර්ෂද  වැ  සටහන යටදත් ලබාගත් සමස්ත දභෞතික රගතිය 70% ක් වූ අතර ලිලය රගතිය 50% 

පමණි. ආරම්භක වර්ෂද  හ උප වයාපිති සැල් ම් කිීමම සඳහා දගොිට රජාවදේ අදහස් දැනගැනීම සහ 

උපදශශන කටයුතු සඳහාත් වමඟින් ඒකාබශධ ක්රියාකාීම සැලැස්ම සකස් කිීමමත් ් දුිටණි.  

 

දමම වයාපිතියට අදාළ වයාපිති චරය පහත සඳහන් පරිික ද..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දමම වයාපිතිය යටදත් දැනට ක්රියාත්මක සාංරචකයන් මඟින් ඉටුකළ වැ සටහන්වල අදාළ ඡායාප ප දම් 

සමඟ ඉිකරිපත් කර ඇත. 

 

 

ලිලික දැනුවත් 
කිීමදම් කඳවුර

මූලික දකරත 
සමී් ෂණය

ඒකාබද්ධ රියාකාරි 
සීලීස්ම

ඉංජිමන්රු හා 
් මෂේත්ර සමී් ෂණ

උපෘත වයාපෘතිය සීලසුේ 
කිරීම

කාර්යය නිශ්චය
කිරීම

අවසාන උපෘත වයාපෘතියය 
සීකසීම

අනුමත කිරීම හා 
ප්රසේපෘතාදනය

රියාකරමක කිරීම

විමසුේ හා ඇගයුම

මමමහයුේ නඩකරතු 
හා පෘතසු විපෘතගම

ඒකාබද්ධ වාරි 
කළමනාකගණ 

ගිවිසුම

කලාප මට්ටදම් දැනුවත් කිීමදම් වැ සටහන 

(කු. ණෑගල) 

වයාපිති සමාරම්භක උත්සවය (මාගන්දන වාරිමාර්ග 

වයාපාරය - දමොණරාගල) 
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වයාපිති කළමනාකරණ කම්ටු මට්ටදම් දැනුවත් කිීමදම් වැ සටහන  ලිලික දැනුවත් කිීමදම් වැ සටහන  

(මැඩියාව වාරිමාර්ග වයාපාරය කු. ණෑගල) 
  

    
කිෂි මාර්ග සහ ඇළ මාර්ග රතිසාංස්කරණය කිීමම 

(හිඹිලියාක  වාරිමාර්ග වයාපාරය 
ඉික කරිනන් තිදබන ඇළ මාර්ගය 

ිකයලද  අමුණ වාරිමාර්ග වයාපාරය (මාතර) 
  

  
ක්දෂේත්ර ඇළ මාර්ග ඉික කිීමම 

(මානන්නකට්ටිය වාරිමාර්ග වයාපාරය අනුරාධපුර) 
අමුදණ් වළිදපදහලි කිීමම් සහ ඉිකකිීමම් කටයුතු ් දුකිීමම. 

මාගන්දන වාරිමාර්ග වයාපාරය (දමොණරාගල) 
  

මගොවිපෘතළ සංවර්ධන සංගචකය (OFDC) 
  

  
යාන්ත්රීකරණය සඳහා ් දු්  වන පරිික වගා ඉ ම් සැකීඝම 

කල්දතොට වාරිමාර්ග වයාපාර (රත්නපුර) 
කාබිපක දපොදහොර සැකීඝම 

කල්දතොට වාරිමාර්ග වයාපාර - රත්නපුර 
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කාබිපක දපොදහොර සඳහා ජලජ පැළෑටි භාිටතය 
හිඹිලියාක  වාරිමාර්ග වයාපාරය (මාතදල්) 

ඉහළ වටිනාකමක් ඇති දබ ග හුනන්වා  හම කජු වගාව 
මාගන්දන වාරිමාර්ග වයාපාරය (දමොණරාගල) 

  

කිෂි ඵලදායිතා වීඩිදියුණු කිරීමේ සංගචකය (APIC) 
  

  
පැරෂුට් තැටි දයොදා ගිපිනන් තවාන් දැමීම 

ලුණුගම්දවදහර වාරිමාර්ග වයාපාර (හම්බන්දතොට) 
ිපයදර් අතිදර්ක දභ ග වගා කිීමම 

කල්දතොට වාරිමාර්ග වයාපාරය (රත්නපුර) 
  

වාරි කළමනාකගණය සඳහා ධාරිතා වීඩිකිරීමේ සංගචකය (ICIMC) 
  

  
ඒකාබශධ ක්රියාකාරි සැලැස්ම සැකීඝම 

මානන්කට්ටිය වාරිමාර්ග වයාපාර (අනුරාධපුර) 
පාද චාරිකා සමීක්ෂණය 

නාමල් ඔය වාරිමාර්ග වයාපාරය (අම්පාර) 
  

  
ලිලික දත්ත සමීක්ෂණය 

මාගන්දන වාරිමාර්ග වයාපාරය (දමොණරාගල) 
ව මඟුල් වැ සටහන් පැවැත්වීම 

ිකයලද  අමුණ වාරිමාර්ග වයාපාරය (මාතර) 

 
වදමන්ම 2018 වර්ෂය සඳහා තවත් වාරිමාර්ග වයාපර 33 වකතු කරගැනීමට අවශය කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර, ඒ අනුව 2018 
වසර වන ිටට වයාපිතිය යටදත් වයාපාර 81 ක වයාපිති  වැ සටහන් ිකයත්වනු ඇත. 
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6.  ක්රියාමක ක කු ල න න තයතන යටතමක වයාපෘති / වැඩසටහන් වන කාර්යසාධනය 
 

අ. වාරි ාර්ග තෙපාර්තතේන්තුව 

 

1.0 හැඳින්වී  
 

වසර 110 කට පෙර ආරම්භ කරන ලද අධි පරේණියේපද පදේතමේපම්තුවකව ව වන ව්මාර්තම  පදේතමේපම්තුවකව 

ව්මාර්තම  හ් ජල සම්ෙත් කළරන්කරණ අර්ේයවකර්ප  ර  පෙතුීමර ටටපත් හි  ක්තමටටතු පරපහටවන 

අේර, පරර පදේතමේපම්තුවකව ව්මාර්තම  අර්ේය්ාංශය යට ටටපත් රජපද රතිපෙත්තිප හ් වඩසසටහතු ්රිට්ත්රක 

කරනු ලබන අේර දිවයින වකල ඇතිප ජලට ට්රකව ේලනට කරන රධා්නේර ර්ජය ආටේනට පේ. 

 

1.1 ෙැක්  
 

“අහසිතු වඩපටන හක දිට බිඳුවකුදු පලෝපකෝෙක්රපටතු පේොරව මුහුදට  ල් ට් පනොපදනු” ටන රහ් 

ෙර්ක්රරබ්හු රජවකර්ප  ේයට ුරුතේඩතුි ල්, ෙමාසරටද සුරැකමිතු, තිපරස්ර ආතමථික හ් සර්ජ සාංවතමධානට 

සහතිපක කරනු සඳහ් රපේ ජල සම්ෙත් වලිතු ලබ් ේ හඩකි රපටෝජන රශය යසතේ රේටරට ප න ඒර. ව්මාර්තම  

පදේතමේපම්තුවකපේ දඩ වර වනුපද සෑර වඩසි ජල බිඳුව වර ෙමාසර ි ේක්මි පලස තිපරස්ර අයුමාතු මිනිස්ප  

ටහෙේ සඳහ් පටොද්  ඩනීරයි.  

 

1.2 ත තහවු 
 

කෘෂිකතමරටට සෘජුවරත්, ේරසමාක,  ෘහසතේ, ක්තමමික හ් විදුලිජනක අවශය යටේ් සඳහ් වක්රවත් අවශය යය ජලට 

සඩෙයීර සඳහ් සර්තුේර ආටේන සරඟ සහපටෝ පටතු රපේ සම්ෙත් භ්විේටට  ඩනීර, සාංවතමධානට, 

සාංර වෂණට, ේලනට, පබද්හඩරීර හ් කළරන්කරණට රඟිතු හර සම්ෙත් වලිතු රටට උෙමාර රතිපල්භට 

ලබ්දීර.  

 

1.3 අුමුණු 
 

(අ)  ව්මා කෘෂිකතමරට, ජල විදුලි නිෂතේදනට,  ාංවවකර ආර වෂණට,  ෘහසතේ රපටෝජනට, ක්තමමික 
රපටෝජනට, ජල ජීීම ව ්ව ආදිට සඳහ් ෙමාසරටට ි ේක්මි පලස ජල සම්ෙත් සහ ඉසම්  සාංවතමධානට. 
 

(ත) ව්මා හ් ජල අෙවහන වය්ෙෘතිපවල  ඇතිප ව ් කළ හඩකි ඉසම් සදහ් ව්මා ජල අෙවහනට ෙද්ධාතීතු සඩෙයීර 

හ් මුහුදු ජලට  ල් ඒර වඩලඩ වීමර. 
 

(ඇ)  ාංවවකර අවධා්නර ඇතිප ඉසම්වලට  ාංවවකර ආර වෂන හ් ජල අෙවහනට ෙද්ධාතීතු සඩෙයීර. 
 

(ඈ)  ග්ර්මීය ට ජනට්ප  ප ොවි ආද්ටම් වඩ ක කිරීර වකලිතු ුන්තුප  ජීවන ේත්වට න ් සිවීීමර සහ ග්ර්මීය ට 

රපද්ශය යවල දිිඳඳුකර වකරතු කිරීර. 
 

(ඉ) තිපරස්ර කෘෂිකතමරට සඳහ් ජල කළරන්කරණට. 

 

(ඊ) විශය ය්ල සහ රධායර රර්ණපද ව්මාර්තම  වය්ෙෘතීතු සඳහ් ජලට සහ ඉසම් සඳහ්  ඵ දලද්යීේ් වතමධානට. 

 

(උ) විශය ය්ල සහ රධායර රර්ණපද ව්මාර්තම  ෙද්ධාතිප සඳහ් ඒක්බද්ධා ජල සම්ෙත් කළරන්කරණට සහ 

සහ්භ්ගීත්ව  කළරන්කරණට. 
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1.4 කාර්යයන් 

 

(අ.)  ාංඟ් පරෝණියේ සාංවතමධානට සරබතුධාපටතු රධා්න සඩලසුම් සකසත කිරීර. 

 

(ත.) ව්මාර්තම  ජල විදුලිට,  ාංවවකර ේලනට සඳහ් නව වය්ෙෘතිප සඳහ් සවිසතේර සඩලසුම් සකසත කිරීර. 

 

(ඇ.) නව හ් ෙවතිපන ප ොවිේඩතු කල හඩකි ඉසම් වල අසතවඩතුන වඩ ක කිරීර සඳහ් ුරුතත්ව හ් උසතස්න 

ව්මාර්තම  ක්රර ටටපත් ජල සාංර වෂණට හඩරීමර හ් පබද් හඩරීර සිදු කිරීර සඳහ් නව වය්ෙෘතිප 

ඉදිකිරීර සහ ප ොීමතු ෙදිාංචි කිරීපම් වය්ෙෘතිප සඩකමර. 

 

(ඈ.) ජල්ෙවහන  ාංවවකර ේලන සහ ලවණ දිට බඩහඩර කිරීර වය්ෙෘතිප ඉදි කිරීර රන්තු හර බලෙෑම් ඇතිප 

ඉසම් වල ප ොවිේඩතු කිරීපම් කටයුවක අනවකරකිතු පේොරව කරප න ට්රට ඉස සඩලමර. 

 

(ඉ.) විශය ය්ල සහ රධායර රර්ණපද ුරුතත්ව, අෙවහන සහ උසතස්න ව්මා වය්ෙෘතීතු ි  පරපහයුම්, නසත්වක 

කිරීම්, වඩ කදියුණු කිරීම්, පුනුතත්ථ්ෙනට කිරීර සහ ජල කළරන්කරණට කිරීර. 

 

(ඊ.) ජල ශය ය වතිප, ජල විදය්, ඉාංජිපතුුත රවය, ඉාංජිපතුුත භූ විදය්, භූවිදය්ත්රක පේොරවකුත, ඉසම් 

ෙමාහරණටතුි  ෙතමපදෂණ ජල සම්ෙත් වඩ ක දියුණු කිරීපම් වය්ෙෘතිප සඳහ් පටොදව්  ඩනීර. 

 

(උ.) ර්නව සම්ෙත් උෙමාර පලස භ්විේ් කිරීර සඳහ් ර්නව සම්ෙත් සාංවතමධානට. 

 

(ඌ.) රජපද මූලය පරුරල්සි වලට අනුූලලව ව්මාර්තම  පදේතමේපම්තුවකපේ වි ණන ෙද්ධාතිපට, න්ණුම් 

ව්තමේ් කිරීර, මූලය කළරන්කරණ ෙද්ධාතිපට ්රිට්ත්රක කිරීර සහ ෙවත්ව්ප න ට්ර. 

 

(හ.) ජල සම්ෙත් වඩ ක දියුණු කිරීර, ඉාංජිපතුුතරට මූලික දඩනුර, ෙසත වඩස වල සහ පකොතුක්රීේ වඩස වල 

ුරණ්ත්රකභ්වට ේලනට, ජල ශය ය වතිප ආකෘතිප ෙරී වෂ්වට ල ව කිරීර, ඉසම් ෙමාහරණ සඩලසුම් සෑදීර 

සම්බතුධාව ර්ජය පදේතමේපම්තුවක, වයවසතථ්ිතේ ර්ඩසල හ් සාංසතථ් පෙොදු හ් පෙ ද් ලික ආටේන 

සදහ් උෙපදසත ලබ් දීර. 
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2.0 වාරිමාර්ග දෙපාර්තදේන්තුදේ වගා කාර්ය සාධනය 

 

2.1 ජල කළමනාකරණ අංශය 

 

2.1.1 පරමාර්ථයන් 

 
c, l<ukdlrK wxYfha mrudr®: jkafka, 

 

I.  c,h Wmrsu ldr®hCIuj M,odhS;djfhka yd kej; Ndjs;hg .ksuska tall N+ushlska Wmrsu 

wiajekakla ,nd .ekSug wjYH lghq;= bgq lsrSu  

II. f.djSkaf.a wdodhus udr®. jr®Okh lsrSug mj;sk iusm;a Wmrsu whqrska m%fhdackhg .ekSu by; 

mrudr®: bgq lsrSug my; lreKq tlsfkl Wmfhda.S lrf.k we; 

 

 .x.d ද්රෝණි j, c,h l<ukdlrKh lsrSu සඳහා tys m%fhdack ,nkakka iu. lghq;= lsrSu 

 c, l<ukdlrK l%u jevs oshqKq lsrSu 

 fCIa;% c, l<ukdlrKh පිළිබඳව oekqj;a lsrSus ls%shd;aul lsrSu 

 c, Odrd m%foaY l<ukdlrKh yd c,fha .=Kd;aul Ndjh සඳහා oekqj;a lsrSus l%shd;aul lsrSu 

 ukd c, l<ukdlrKhla සඳහා mqkre;a:dmk yd ixjr®Okh lsrSfus lghq;= 

 ld<.=Ksl jsmr®hdi ksid isoqjk n,mEus wju lsrSug fhdackd ilia lsrSu 

 

2.1.2 c, l<ukdlrKh 

 

Y%S ,xldjg idudkHfhka my; සඳහන්a mrsos jr®Idj ,efnkq we; 

 

දමෝසම ld, iSudj jr®Idj ,efnk m%;sY;h 

m<uq wka;r® fudaiu (FIM) udr®;= isg wfm%a,a ui olajd 14% 

ksrs; os. Fudaiu (SWM) uehs isg iema;eusnr® olajd 30% 

Fojk wka;r® fudaiu (SIM) Tlaf;dusnr® isg fkdjeusnr® olajd 30% 

Bidk os. fudaiu (NEM) foieusnr® isg fmnrjdrs olajd 26% 

 

fuu jr®Idjka Y%S ,xldj mqrdjgu taldldrS f,i fkd,efnk ksid taldldrS jDlaI l,dm සුළු m%udK j,ska o 

rfgys we;s jS we;. fuu fudaius y;rg wu;rj tl ළඟ ,efnk jr®Id folla tlg f.k uy yd h, 

f,i Y%S ,xldfjs j.d lkak yoqkajd oS we;.  

 

idudkHfhka h, lkakh m<uq wka;r® fudaiu yd ksrs;os. fudaiu u; රඳා mj;S. flfia jqjo ksrs; os. 

fudaiu jsh<s l,dmhg t;rus n,mEus fkdlrk w;r udr®;= ueo isg uehs uq,a ld,h ;=, m<uq wka;r® 

fudaiu ksid h, lkakhg jr®Idj ,efns. h, lkakh uq,oS muKla ie,lsh hq;= jr®Idjla ,efnk ksid jsh<s 

l,dmfha j.dj wvq ugsgul mj;S. 
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jsYd, l=Uqre m%udKhla wiajoaok uy lkakh uq,oS ,efnk fojk wka;r® fudaiu iema;eusnr® yd Tlaf;dausnr® 

udi j, ueooS mgkaf.k Bidk os. fudaiu;a iu. ckjdrs$ fmnrjdrs olajd l%shd;aul fjs. Y%S ,xldfjs 

mrsir ;;ajh f,dalh mqrd m%p,s; wksl=;a fnda. yd සැසඳීද්ේදී jS j.djg b;du;a ys;lr fjs. 

 

c, l<ukdlrK wxYh" jdrsudr®. fomdr®;fuska;=fjs l%u ie,iqus fldgi hgf;a lghq;= lrhs. c, 

l<ukdlrKh hgf;a c, Odrs;d" yerjqus" m%jdy .,dhdu kshdukh" uekSu" wjYH wjia:dfjsoS wjYH 

m%udKh Ndjs;h iy fnod oSu jevs c,h bj;a lsrSu jevs oshqKq lsrSu wdoS l%u Ndjs;fhka wiajekak jevs 

lsrSu isoq lrhs. fuu wruqKq idr®:l lr .ekSug c, l<ukdlrK wxYh" jdrsudr®. fomdr®;fuska;=fjs 

l%u ie,iqus Wm fldgi hgf;a l%shd;aul fjs. 

 

ta wkqj jdrsudr®. fomdr®;fuska;=fjs c, l<ukdlrK wxYh u.ska uOHu yd jsYd, jHdmdr j, m%.;sh 

iudf,dapkh fldg iyNd.S;aj c, l<ukdlrKh u.ska fCIa;%fha c, l<ukdlrKh fldg bvus yd c,h 

ldr®hCIuj Ndjs;d fldg wiajekak jevs lr .ekSug u. fmkajSu yd fufyhjSug lghq;= lrkq we;. 

 

 

2.1.2.1 2016/17 uy lkakh 

 

2jk wka;r® fudaiu kshu wdldrfhka il%Sh fkdjSu ksid jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j i;= m%Odk c,dY 73 

ys c, Odrs;djh uy lkakh uq, tkus 2016 wf.daia;= uioS 33% laj mej;sfhah. Bidk os. fudaiuo idudkH 

f,i fkd,enqK nejska c,dY j,g wjYH c,h fkdjeusnr® yd foieusnr® udi j,oSo fkd,enSu ksid c,dY 

j, Odrs;djh 2017 ckjdrs udifhaoS 27% lg wvq jsh. flfia jQjo uy lkakh wjidkfha oS ie,lsh hq;= 

jr®Idjla Y%S ,xldfjs kef.kysr m%foaYhg ,enqKq w;r wfkla m%foaY j,g o ,enqKq සුළු jr®Idj hus lsis 

iykhla f.k wdfjsh. fus ksid wusmdr" uvl,mqj yd noq,a, osia;%slal j, c,dY j, Odrs;djh by< .sh 

w;r rfgs fndfyda m%foaY j, නියඟය isoq jSug ;snQ j.d ydksh wju jSuo isoq jsh. wusmdr osia;%slalfha 

ksh.h ksido .xj;=r ksido j.d ydks jdr®:d jsh. wusmdr yd uvl,mqj osia;%slal j,g 85%  lg jvd 

jevs l=Uqre j.d lsrSug yelsjsh. 

 

j.d ydks wju jSug fCIa;% ks,OdrSkaf.a lemjSu wkqj ukd c, l<ukdlrKh fya;= jsh. tfiau l=reKE., 

yd .usmy osia;%slal j, j.dj wdrCId lr .ekSug c,h fmdusm lsrSug mjd isoq jsh. uyd jHdmdrj, 77% 

lao uOHu jHdmdrj, 53% lao yd iuia:j 74% la o f,i 2016/17 uy lkakfhaoS j.d lrk ,oS. ksh.h 

ksid wlalr 8253 la o .xj;=r ksid wlalr 9973 la o f,i fuu lkakfha j.d ydks jdr®;d jsh. 

 

jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j hgf;a mj;sk j.d nsus j,sk 75% lau jsh<s l<dmfha mj;sk w;r bka 

wkqrdOmqr" l=reKE.," fmdf<dkakrej iy ukakdru wdoS m%foaY j, j.dj 75%  g jvd wvq m%;sY;hla 

j.d lrk ,oS. ^j.= wxl - 01 u.ska fuu ixLHd f,aLk fmkajd oS we;& 
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j.= 01: 2016/17 uy lkakh j.d lsrSfus o;a;hka 
 

wxlh osia;%slalh මුළු jmirsh 
(wlalr ) 

j.d l< m%udKh (wlalr) osia;%slal 
m%;sY;h jS  fjk;a fnda. tl;=j 

1 wusmdr 157,167 135,021 11,439 146,460 93% 

2 wkqrdOmqr 96,118 37,492 2,561 40,053 42% 

3 noq,a, 22,801 11,000 2,520 13,520 59% 

4 uvl,mqj 55,359 51,329 0 51,329 93% 

5 fld<U 2,138 1,680 0 1,680 79% 

6 .usmy 11,327 4,235 0 4,235 37% 

7 කළුතර 2,400 690 0 690 29% 

8 r;akmqr 6,656 5,638 100 5,738 86% 

9 .d,a, 15,207 4,283 75 4,358 29% 

10 ud;r 20,622 14,006 0 14,006 68% 

11 yusnkaf;dg 61,371 55,949 600 56,549 92% 

12 uykqjr 15,586 12,582 706 13,288 85% 

13 kqjrt<sh 1,929 784 293 1,077 56% 

14 udf;f,a 17,663 10,089 730 10,819 61% 

15 l=reKE., 45,560 30,382 620 31,002 68% 

16 fudKrd., 19,306 12,498 0 12,498 65% 

17 fmdf<dkakrej 87,820 64,963 0 64,963 74% 

18 mq;a;,u 17,041 10,640 600 11,240 66% 

19 ;%sl=Kdu,h 56,416 49,644 0 49,644 88% 

20 jjqkshd 6,816 4,573 0 4,573 67% 

21 ukakdru 31,892 19,400 0 19,400 61% 

  මුළු එකතුව 751,195 536,876 20,244 557,120 74% 
 
 
 
2.1.2.2 2017 h, lkakh 

 

m<uq wka;r® fudaiu o kshu f,i il%Sh fkdjQ nejska 2016 jr®IfhaoS m%Odk jejs 73l Odrs;djh 2016 

wfm%a,a ui 84% la jQjo 2017 oS th 39% la jsh uyje,s jHdmdrfha c,dY j,o c, Odrs;djh b;d wvq 

ugsgul mej;s w;r b;d jeo.;a fld;auf,a c,dYfhao Odrs;djh 48.9%la jsh. tu ksid uyje,s jHdmdrh 

u.ska fmdaIKh jk j.d m%foaY wvqfjka j.d lsrSug ;SrKh lrkq ,ensKs. 

 

tu ksid jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j hgf;a jk uyje,s c,h ,efnk fndfyda jHdmdr j.d fkdlrk ,oS. 

fndfyda jHdmdr j, j.dj /l.ekSug c,h fmdusm lsrSug o isoq jsh. flfia jqjo lkakh wjidkfha 

m%Odk c,dYj, Odrs;djh 16% la olajd my; jegqKs. 

 

uyd jHdmdr hgf;a 56%la o uOHu jHdmdr hgf;a 45%la o iuia: 54%la o f,i 2017 h, lkakfhaoS 

j.d lrk ,oS. 

 

2017 h, lkakh 2016/17 uy lkakh fuka jr®Idj fkdue;s ksid jsh<s l,dmfha j.dj wvd, jSu fya;=fjka 

wvq N+us m%udKhla wiajeoaoQ lkakh f,i jdr®:d jsh. jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j i;= 75%lg jvd jevs j.d 

N+us mj;sk wusmdr" wkqrdOmqr" yusnkaf;dg" l=reKE.," ;%sl=Kdu,h" ukakdru m%foaYj, j.dj 60% 

fkdblaujk ,oS. 
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j.= 02- 2017 h, lkakh 
 

wxlh osia;%slalh මුළු jmirsh 
(wlalr ) 

j.d l< m%udKh (wlalr) osia;%slal 
m%;sY;h jS  fjk;a fnda. tl;=j 

1 wusmdr 157,167 82,545 10,642 93,187 59% 

2 wkqrdOmqr 96,118 18,092 755 18,847 19% 

3 noq,a, 22,801 6,440 8,550 14,490 64% 

4 uvl,mqj 55,359 46,846 20 46,866 85% 

5 fld<U 2,138 1900 0 1900 89% 

6 .usmy 11,327 10,591 0 10,591 93% 

7 කළුතර 2,400 1,100 0 1,100 46% 

8 r;akmqr 6,656 5,729 309 6,038 91% 

9 .d,a, 15,207 10,263 0 10,263 70% 

10 ud;r 20,622 18,228 0 18,228 88% 

11 yusnkaf;dg 61,371 33,294 0 33,294 54% 

12 uykqjr 15,586 11,166 2,403 13,569 87% 

13 kqjrt<sh 1,929 0 0 0 0% 

14 ud;f,a 17,663 8,291 4,036 12,327 70% 

15 l=reKE., 45,560 8,036 2,000 10,036 22% 

16 fudKrd., 19,306 14,585 832 15,417 80% 

17 fmdf<dkakrej 87,820 63,651 2,050 65,701 75% 

18 mq;a;,u 17,041 850 1,200 2,050 12% 

19 ;%slKdu,h 56,416 33,777 0 33,777 60% 

20 jjqkhsj 6,816 30 1,000 1,030 15% 

21 ukakdru 31,892 350 0 350 1% 

  මුළු tl;=j 751,195 375,764 33,297 409,061 54% 
 
 
 

2.1.2.3 wvqu j.d ;S%jD;djh 
 
jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j i;= jHdmdr j, wjidk jr®I 13 oS jdr®:d jQ wju j.d ;Sj%;djh jk 1.31ක් 

2016/17 uy lkakfhaoS yd 2017 h, lkakj,oS jdr®:d jsh. fus සඳහා mej;s wju jr®Idm;kh hgf;a jsh<s 

l<dmfha j.d nsus wvqfjka j.d lsrSu uQ,sl idOlh jsh. 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cropping Intensity 1.31 1.58 1.61 1.54 1.65 1.57 1.65 1.83 1.71 1.81 1.45 1.82 1.65 1.31

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60
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2.00

2004 isg 2017 olajd j.d ;Sj%;djh



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

45 

wjqreoq 13lg miq wvqu j.d ;%SjD;djh jk 1.31 fuu 2016/17 uy yd 2017 h, lkakfhaoS jdr®:d jsh. 

fus සඳහා jsh<s l,dmfha j.d lghq;= wvd, jSu n,mE w;r ta සඳහා j.d lkak lSmhloSu jr®Idj wvq 

jSu fya;= jsh. 

 

2.1.3 f,dal c, oskh 2017 

 

f,dal c, oskh jdr®Islj udr®;= ui 22jk osk iurk w;r 2017 jr®Ifha f;audj "c,h yd wm c,h" 

jsh. fndfyda m%dfoaYSh jdrsudr®. bxcsfkare ldr®hd, jsiska jevigyka yd l,dm තරඟ mj;ajuska c,fha 

jeo.;alu yd tys iqNdjs;h පිළිබඳව mdie,a <uqka oekqj;a lsrSug lghq;= lrk ,oS. tu jevigyka j,ska 

fldgila my; PdhdrEm j, ksrEmKh fjs. 

    
   

2.1.4 oeoqre Th c, md,k lusgqj 
 
oeoqre Th c,dYh l=reKE., osia;%slalfha we;s c,dYhls. tu.ska c,h ksid mSvdjg m;a l=reKE., yd 

mq;a;,u hk wr®O Y=Ial l,dmfha cSj;ajk usksiqkag iykhla jS we;. fus usksiqkaf.a ck cSjs;h by< 

;;ajhlg f.k taug fuu jHdmD;shg yels jsh. fuu c,dYh >k uSgr® us,shk 75la රඳවා isgsk w;r 

l=Uqre ද්හක්ටයාර් 11,000 ^wlalr 27,500& lgo 15,000 la oeoqre Th yd 50,000 la jQ uS Th .x.d j, 

f.djs mjq,a f.a fodr wjYH;d o Wia jdrsudr®. yd OSjr lr®udka; o සඳහා fuu.ska c,h imhkq ,nhs. 
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mq;a;,u osia;%slalfha b.sKsusgsh c,dYh" ksljergsfha ud.,a, c,dYh we;=,q jdrshfmd," fldgfjfyr" 

fldfnhs.fka yd uyj m%foaYfha l=vd jejs 300lg yd ;sia oyilg jvd jevs l=Uqre m%udKhla ioyd h, 

yd uy lkakfha oS oeoqre Th u.ska c,h ksl=;a lrkq ,nhs. 

 

jr®I 2017 oS T;af;dausnr® ui 07 jk osk" l=reKE., yd mq;a;,u osia;%slj, c,h l<ukdlrKh myiq 

jSu msKSi oeoqre Th c, md,k lusgqj msysgqjk ,os. my; wdh;k by; lusgqjg iyNd.s jS we;. 

 

01 jdrsudr®. fomdr®;fuska;=j 

02 l=reKE.,$mq;a;,u wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh 

03 l=reKE.,$mq;a;,u osia;%sla lDIslr®u ldr®hd,h 

04 cd;sl c, wmjyk yd c, m%jdyk uKav,h 

 

   
oeoqre Th c, md,k lusgqj 2017-10-07 

 

 
2.1.5 ";srir ,xld" cd;sl ux.,H yd m%or®Ykh 

 

";srir ,xld" cd;sl ux.,H yd m%or®Ykh ji jsi fkdue;s cd;shla ioyd jQ ;=ka wjqreoq jHdmD;sh hgf;a 

udr®;= 31 isg wfm%a,a 4 olajd cd;Hka;r nKavdrkdhl iusuka;%K Yd,d N+usfha oS mj;a jk ,os. jdrsudr®. 

fomdr®;fuska;=j tla m%or®Yk l=gshl isg uyck;djg wjYH oekqu fnod oSug lghq;= lrk ,os. 

 

   
            

jdrsudr®. fomdr®;fuska;= ";srir ,xld" cd;sl wOHdmk yd ද්වළඳ m%or®Yk l=gs 
 

 
 

2.1.6 jsfYAI l%shdldrlus 

 

2017 jr®IfhaoS c, l<ukdlrK wxYh iyNd.s jQ l%shdldrlusj, fldgil PdhdrEm my; olajd we;. 
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2.1.6.1 yqre,qjej fmdaIs; wef,ys c, .eg,qj jsioSug lrk ,o fCIa;%% mrSlaIdj yd l, idlpsPdj. 

 
 

2.1.6.2 bosrs lkak ie<iqus lsrSu ioyd fmdf<dkakrefjsoS yd .kafkdarefjs ^uyje,s wOsldrsh& mej;s /iajSus. 

 
 

2.1.6.3 wkqrdOmqr l=reKE., yd mq;a;,u osia;%slalj, jdrsudr®. moaO;s ioyd iajhxl%Sh c, udml ijs lsrSu. 

   
 

2.1.6.4 jdrsudr®. ksr®us; jevsoshqKq lsrSu jevigyk hgf;a l, boslsrSus. 

   
 

2.1.6.5 IWMI wdh;kh u.ska wvq jshous ld<.=Ksl udml ksmojSug ioyd jQ mqyqKQj. 
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2.2 වාරි හා ඵලදායිතා ප්රවර්ධන ංශයය 

 

ංරමුණ 

 

වාරිමාර්ග දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  ද්රතිවවයූහගතකමණ ව දවසටහනහගතය දතනෙස දහාපාත ම දශයකත. එ ද ම දශයකෙඅ දශ ණව ද

ව්තේත දෙකොවි දජයමාවෙේ දහමාජ දආ්තථිණ දමසසවත දයඟා දසිටුවීම දඋෙපහා දඒණාබද්ධ ද්රෙ කත්  දමින්ත දජ  ද

ඒණණත්  දහගතා දඉටන දඒණණත්  දහඳහගතා දඋාරිම දඵ පායිමාවත්  ද බා දකසනීමන දවාරි දණ්තමා්තමත දසූපායන ද. රීමයිඑ 

 ද 

වාරිමාර්ග දෙපාා්තමෙන්තුවව දතනෙස දවකා දිමන දශ් ණ  ද756,000 ද්  දයටසුව දණ ය දශම  ද ත දණළු දමහගතා දවාරිමාර්ග ද

වාහරිෙත්ත ද75% ද්  දෙ එ දයටසුව දණ නු ද බය දහනපූ්තව දවාරි දවයාාා  දහයයාව ද45ක ද. එ ද ෙහගතස, දාගිිනත ද

ණ්තය දෙපණ්  දුව  දශෙේ් ෂිම දවකා දිමන ද්රමාවත, දියතඟත දහගතා දකයවුව  දෙහගත ුවෙව්ත දවකා ද. රීමන දෙයොහගතස.  දවිතඑ ද

ාගිිනත දණ්තය දෙපණ දුව  දඉහගතම දබ ාෑන දෙහගත ුවෙව්ත දවකා දණ ය ද ද්ෙද් ද50% දණ දාමව දවාහරිත්  දවය දශම , ද

ව්තමමායත දවය දවින දජාතිවණ දආහගතා  දගි ් ෂිමමාවත දෙණෙ හි දපසඩි දබ ාෑම්  ද ල්  දවී දඇමඑ දයණස දෙද්කගුණිණ ද

විා්තතාහව  දබ ාෑම දෙහගත ුවෙව්ත දහෑම දව්තෂතණම දහාන්රපායිණ දව්තෂාාමය ද නාව දශෙේ් ෂා දණ  දෙයොහගතස.  ද

ශම  දශෙේ දආහගතා  දගි ් ෂිමමාව දත ළිබඳ දකසනළු දවිහඳීම දහඳහගතා දඋහහා ද දක්රම දෙහොතා දකසනීම දශවකයතඑ 

 

ඉහගතම දමසසවත්ත දතනෙස දජාතිවණ දආහගතා  දගි ් ෂිමමාවත දහඳහගතා දෙම්තම දෙකොවි දජයමාවෙේ දහමාජ දආ්තථිණ ද

මසසවත දයඟා දසිටුවීම දහඳහගතා දාහගතම දහඳහගත්ත දක්රිතාමා්තක දෙමම දශයකත දමින්ත දක්රිතාසමණ දණ නු ද සෙ එ ද 

 

2.2.1 ඵලදායිතා ප්රවර්ධන හා වාරිාා්ග ද්ධධි  කාර්ය්ෂමාතා වඩිදියුණු  ිරීමේ  වයාදිි ය 

 

ෙමම ද වයාාිතිවත ද වාරිමාර්ග ද හගතා ද ජ  ද හනාස ද ණ මයාණ ව ද ශමාමයායකෙඅ ද ෙමෙහගතතවීෙම්ත, ද වාරිමාර්ග 

ෙපාා්තමෙන්තුවෙ  දමූලිණසවෙත්ත දක්රිතාසමණ දණ නු ද සෙ එ දවයාාිතිවත දමින්ත දවකා දිමන දෙහගත් නතා්ත ද7722  ද

ණ දඵ පායිමාවත දඉහගත  දයසයවීමස දෙකොවි දාවුල් ද9724  දණ දහමාජ දආ්තථිණ දමසසවත දයඟා දසිටුවීමස දඉ ් ණ දණ  ද

ඇමඑ ද ද 

 

ාහගතම දහය චණ දහගතම ්  දතනෙස දවයාාිතිවත දක්රිතාසමණ දණ නු ද සෙ එ 

 

i. වාරිමාර්ග දතිතම  දාහගතගිණන දුනයුසමාාය දහය චණත 

ii. ෙකොවිා  දහයව්තධය දහය චණත 

iii. ණිෂිණර්ම දඵ පායිමා ද්රව්තධය දහය චණත 

iv. වාරි දණ මයාණ ව දධාරිමා ද්රව්තධය දහය චණත ද 
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ෙමම ද වයාාිතිවත ද ක්රිතාසමණ ද . රිෙන ද ්රධාය ද ාපයම ද ව්තේත ද ඒණාබද්ධ ද ණ මයාණ ව ද ්රෙ කත ද බසවි්ත ද

ණිෂිණ්තමා්තමතන දහනබ්තධ දසිතලු දආතමය ද යන, දණිෂිණර්ම දෙපාා්තමෙන්තුවව, දවාරි දණ මයාණ ව දශයකත ද

හගතා ද ෙකොවිජය ද හයව්තධය ද ෙපාා්තමෙන්තුවව ද තය දආතමය ද සිතල්  ද හාණහිණ ද වකකීෙම්ත ද යුුවව ද වසටහනහගතය ද

ක්රිතාසමණ දණ නු ද සෙ එ ද 

 

වයාාිතිවෙඅ දා ණ දත තව  දවකෙත්ත දවයවයිය දුන ා දත හිිත දවාරි දවයාාා  ද12 ද්  ද 017 දවහේත දවසටහනහගත්ත දහඳහගතා ද

ෙමෝ ාෙකය දඉහගතම දහය චණත්ත දතනෙස දක්රිතාසමණ දණ නු ද සෙ එ දෙමම දව්තෂත දවයාාිතිවෙඅ දආ න ණ දව්තෂත ද

වය ද බසවි්ත ද වසටහනහගත්ත දආ න  ද. රීම ද හඳහගතා දක්රිතාසමණ දණ  ද යුුව ද මූලිණ ද පසනුවස ද. රීෙන දණා්තතත්ත ද හගතා ද

්රතිව ාීන්ත දහමක ද  ණඟමාවතන ද ාසිණව ද වසට ද ෙණොනහා ද හගතුනයා ද කසනීම ද හඳහගතා ද හස . ත ද යුුව දණා ත්  දිණටයගු ද

. රීමන දසිදු දවිතඑ ද ෙහගතස, දඉවයරි දව්තෂෙඅ දශෙයකුස දසිතලුම දවාරි දවයාාිතිව දව  දණනයුුව දමහගතා දාරිමාව දවකෙත්ත ද

ක්රිතාසමණ ද. රීමන දහස ගින දණ  දඇමඑ දවයාාිතිවෙඅ දහනපූ්තව දණා ත දවහ  ද5 ද්  දවය දශම  ද 0 1 දවහේත දශවහ්ත ද

. රීමන දියතිණමතඑ ද 

 

    
 

 

2017 ව්තෂත දුව  දජාතිවණ දමට්නෙන දිය ධාරී්ත, වයහාත්රි්  දමට්නෙන දිය ධාරී්ත, වයාාිතිව දණ මවාණ ව දණිණටු ද

ිය ධාරී්ත දහහගත දෙකොවි දයාතණත්ත දපසනුවස ද. රීම දවසිය දසිතලු දමූලිණ දවසටහනහගත්ත දශවහ්ත දණ ය ද දීඑ දසිතලු ද

ඉ ් ණකම දෙතෝජයා දක්රමව  දඉවය. රීන දණනයුුව දවසඩිවී දණ ය ද්රකතිවෙත්ත ද50% ්  දාමව ද බා දෙකය දඇමඑ ද

වාරිමා්තක දහගතා දජ  දහනාස දණ මවාණ ව දශමාමයුවමා දවිසි්ත දෙමොය ාක  දවයහාත්රි් ණෙඅ දමාක්තපය දෙතෝජයා ද

ක්රමත දමින්ත දෙමම දවයාාිතිවත දආ න  දණ ය ද දීඑ 
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2.2.2 සශවර්ධන සහකාරවරුන් හා සශවර්ධන නිලධාරින් පුහුු  ිරරිේ  වඩඩසටහන ගල්ගමුව වාරිාාර්ග 

ංභ්යාස තයතනය  

 

ෙන ද වයවින ද වාරිමා්තක ද ෙපාා්තමෙන්තුවෙ  ද හයව්තධය දිය ධාරි්ත ද  ද  00 ද ්  ද ාමව ද ෙහ වත දණ යිඑ ද ෙබොෙහගතෝ ද

හයව්තධය දිය ධාරි්ත ද ද 01ක දහගතා ද 015 දව්තෂ දව  දාසවතිව දුනහුණු දවසටහනහගත්ත දව දී දුනහුණුව ද බා දඇමඑ දයණස ද

හමහගත  ද හයව්තධය ද ිය ධාරි්තන ද ෙමම ද වසටහනහගතයන ද හහගත ාගී ද වීමන ද ෙයොහගතස.  ද වු ද ශම , ද ඒ ද  016 ද වහේත ද

ෙපාා්තමෙන්තුවවන දශලුතිව්ත දබඳවා දකස දිය ධාරි්ත දෙ එ ද ඒ දියහා, ද ඉතිවරි දසිතලු දහයව්තධය දිය ධාරි්ත දහඳහගතා ද

කල්කණව දවාරිමා්තක දශ යාහ දආතමයෙඅවය දුනහුණු දවසටහනහගතය්  දාගිිනත දවහේත දාසවසසවිතඑ ද ද ද ද 
 

    
 

 

2.2.3 ජාි ක තහාර සුර්ෂෂිතතා වඩඩසටහන හා වස විස නඩි  රට්ෂ වඩඩසටහන 

 

ණිෂිණර්ම දශමාමයායකෙඅ දෙමෙහගතතවීෙම්ත දක්රිතාසමණ දෙමම දවසටහනහගතය දහඳහගතා දවාරිමාර්ග දවයාාා ත්තහි ද් ෙෂ ර ද

මට්නෙනදී ද හස . ත ද යුුව ද පාතණසවත්  ද හසායීමන ද වාරිමාර්ග ද ෙපාා්තමෙන්තුවවන ද හගතස. තාව ද  සිමවඑ ද ෙකොවි ද

ජයමාව දහගතා ද් ෙෂ ර දිය ධාරී්ත දහඳහගතා දවිවිධ දූ  දවකා දක්රම, දහාන්රපායිණ දණිෂිණා්තිණණ දක්රම දහගතා දආප්තකය දවකාව්ත ද

හඳහගතා දවසටහනහගත්ත දෙබොෙහගතොමත්  දාසවසසවීමන දවාරිමාර්ග දෙපාා්තමෙන්තුවව දණනයුුව දණ  දඇමඑ ද 

 

විෙක ෂෙත්ත දවාරි දඉටන දව  දශතිවේතණ දෙබෝක දවකාව ද්රව්තධයත ද. රීමස, දාරිහ  දහය ් ෂව දණනයුුව දසිදු ද. රිම, ද

හාන්රපායිණ ද ණිෂිණ්තම ද ක්රමෙ ප ද ්රව්තධයත ද . රීම, ද ගුවාසමණ ද ආහගතා  ද ියෂාාාපයත ද වසිය ද විෂත්ත ද සහාෙහ  ද

වාරිමාර්ග දවයාාා  දුව දී දවසටහනහගත්ත දක්රිතාසමණ දණ  දඇමඑ දෙන දආණා ෙඅ දවසටහනහගත්තෙබොෙහගතොමත්  ද  012 ද

ව්තෂෙඅ දක්රිතාසමණ ද. රීමන දශෙේ් ෂිමතඑ 
 

මහගතා දවාරිමාර්ග දවයාාා ුව  දෙවයස ද් ෙෂ ර දෙබෝක දහගතා හාන්රපායිණ දවී දවකා ද. රීම 
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2.2.4 ස ප්රදායික ී  වගාව හා කානනික ේද ේහ ර නිමපදාදන වඩඩසටහන  

 

ෙමම දවසටහනහගතය දවයවයිේත දෙබොෙහගතෝ දවයහාත්රි් ණ දව , දවිෙක ෂෙත්ත දශනු ාධුන , දොොෙ ෝතයුව, දෙමොය ාක , ද

බදුල් , ද කාල්  ද හගතා ද මාම , ද හගතනබ්තෙමොන ද හගතා ද මහගතනුව  ද තය ද වයහාත්රි් ණත්තහි ද ආප්තකය ද මට්නිණ්ත ද ාවසවා ද

හා්තපණ ද්රතිවඵ  දශස දණ ෙකය දඇමඑ දෙන දෙහගත ුවෙව්ත දෙමම දව්තෂෙඅදී දවිෙක ෂ දශවධායත දෙතොණ දණ නු ද සුවෙ  ද

ණාබියණ දොොෙහගතො  දියෂාාාපය දහඳහගතා දවය දශම  දවසඩිවයයුණු දණ  දවී දහඳහගතා දණාබියණ දොොෙහගතො  දෙතොපා දකසනීමන ද

ෙකොවී්ත දො ඹී දඇමඑ දව්තමමායත දවය දවින දණාබියණ දොොෙහගතො  දහඳහගතා දපසඩි දඉල්ලුම්  දිය්තමාවත දවී දඇතිව දශම  ද

ෙන දහඳහගතා දෙකොවී්ත දුනහුණු ද. රීම දහගතා දශෙයකුස දමූලිණ දාහගතගිණන ද බා දදීමන දණනයුුව දණ නු ද සෙ එ ද 012 දව්තෂත ද

හඳහගතා දෙන දආණා ෙඅ දවසටහනහගත්ත දවයවයිය දුන ා දක්රිතාසමණ ද. රිමන දහස ගින දණ  දඇමඑ 
 

   
 

2.2.5 වාරිාා්ග වයාදාර වල දවි න තරාණීලී  තගන්ුකක ජජලජ යාක  කමානාකරණය ිරීමා 

 

ශ්රී ද යණාෙ  දහමහාප දවාරිමාර්ග දාද්ධතිවත දුව  දආක්රමවීලලි දකාණ දවිෙක ෂ දීඝ්රෙත්ත දාසතිව  දතය දශම  ද මින්ත ද

වාරිමාර්ග ද් ෙෂ රෙඅ දවිකා  දහමාජ දආ්තථිණ දකසනලුව්  දිය්තමාවත දවී දඇමඑ දෙමම දකසනලුව දියහා දආක්රමවීලලි ද

කාණත්තෙක්ත දවාරිමාර්ග දාද්ධතිවත දආ ් ෂා දණ  දාවසවාෙකය දතාමන දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවවන දවිකා  ද

ණප ්  දවසත ද. රීමන දසිදුවී දඇමඑ දව්තමමායෙඅදී දණිෂි දණා්තිණණ දිමන දව න දවාරි දජ ත දහසායීම දහඳහගතා දිණියහා ද

ශ්රමත දහගතා දත්තර දෙතොපවාෙකය දසිදුණ ය දාා ය දක්රමෙ ප ද ාවිමා දණ ිණ්ත දෙමම දීවවී්ත දාා යතන දක්රිතාමා්තක ද

කනීඑ දයණස දෙ ෞතිවණ දක්රමෙ ප දමින්ත දෙමම දකාණ දඉවස ද. රීම දඋ් ම දකසනලුව දහඳහගතා දහාීර හා  දවිහුනම්  ද

ෙයොෙ එ ද බසවි්ත දණිෂිණර්ම දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  දාස ෑිත දහය ් ෂව දෙහ වත දහගතා දාරිහ  දශමාමයායකෙඅ ද ජව ද

විවිධසව දෙල්ණන දණා්තතා ෙඅ දහහගතෙතෝකත දඇතිවව දෙමම දීවවී්ත ද ජව දවිපයාසමණ දක්රම දමින්ත දාා යත ද. රීම ද

හඳහගතා දජාතිවණ දවසටහනහගතය්  දවාරිමාර්ග දෙපාා්තමෙන්තුවව දවිසි්ත දක්රිතාසමණ දණ ය ද දීඑ දහසල්වීියතා දහගතා දජා්ත ද

ජබ  දවාරි දාද්ධතිවතන දවිකා  දහගතාියත්  දසිදුණ ය දබව දහගතුනයාෙකය දඇමඑ 
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 017 දව්තෂත දාහගතම දක්රිතාණා ණන දසිදු දණ ය ද ප දශම  දකසනළුව දණලිනුුනනා දපසම ම දහඳහගතා දඉවයරි දවහ  දුවයණ දණා ත ද

ුව  දවසඩි දක්රිතාණා ණන ද්රමාවත්  දසිදු ද. රීම දහඳහගතා දශවධායත දෙතොණ ද. රීමන දීර වත දෙණුණිඑ ද 

 

I. ් ෙෂ ර දිය ධාරි්ත දුනහුණු ද. රීම දහගතා ද1999 ශයණ ද 35 ද ප ව දකාණ දආ ් ෂව දායම දතනෙස දබ ත ස ද

ිය ධාරී්ත දෙ හ දාස ද. රීම, දෙණොසමෙල් දවාරිමා්තක දහගතා දජ  දණ මයාණ වත දත ළිබඳ දජාමය්තම  දුනහුණු ද

ආතමයෙඅ දදී ද 017 දමා්තුව දමහ ද40 දහගතා ද41 දතය දෙපවයය දුව  දසිදු දණ ය ද දීඑ 

     

 

II. ආක්රමවීලී  දජ ජ දකාණ දවිෙක ෂ දහඳහගතා දයව ද ජව දාා ය දක්රමෙ පත්  දත ළිබඳ දා්තෙඅෂව දශධයතයත්  ද

සිදු ද. රීම ද ශ ණණු දණ ෙකය දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවව දහගතා දශ්රී ද ජතව්තධයුන  දවිකාව ද විපයා ත දශම  ද

ශවෙබෝධමා දිනවිගිමණන දශසහ්ත ද. රීම දසිදු දණ ය ද වයඑ දෙන දවය දවින ද ම දා්තෙඅෂවත දියම දෙණොන දශවහ්ත ද

වා්තමාවප ද වාරිමා්තක ද ෙපාා්තමෙන්තුවව ද ෙවම ද  බා ද දී ද ඇමඑ ද උ් ම ද ා්තෙඅෂව ද ්රතිවඵ ත ද ත ළිබඳව ද

වාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  දෙජයෂාඨ දිය ධාරී්ත දපසනුවස ද. රීම දහඳහගතා ද ්  දවයය දවසටණළුව්  ද 017 දජූලි ද

මහ ද 7 දවය දවයයජ ණ මයාණ වත දත ළිබඳ දජාමය්තම  දුනහුණු දආතමයෙඅදී දාවසවය ද දීඑ 

 

2.2.6 වාරි ර්ෂෂිත ුකල රු්ෂ ේරෝදණ වඩඩසටහන් ක්රියාමාක ිරීමා  

   

හෑම දව්තෂතණම දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  දු්  දෙ ෝාව දවසටහනහගතය්  දක්රිතාසමණ දවය දශම  ද ත දවසඩි දවයහාත්රි් ණ ද

්රමාවතණ දඉහගත  ද්රකතිවත්  දෝතවා දඇමඑ දෙකොවි දජයමාව දෙමම දවසටහනහගතය දහඳහගතා දවසඩි දණසමසසම. ්ත ද

හක්රීතව දහහගත ාගී දවය දශම  දෙකොවි දහයවිධාය දවිසි්ත දහාෙ ඡාවාෙව්ත දෙමම දකාණ දක ණ දබ ා දකසනීම දහගතා දයටසුව ද

. රීම දසිදු දණ යිඑ දෙන දවයවින දවාරිමා්තක ද ් ෂිමත්ත දුව  දෙ ෝාවත දහඳහගතා දුනව් , දශඹ, දෙස් ණ දහගතා දඖෂධීත ද

කාණ ද බා දදීමන දහයවිධායත දණ  දඇමඑ 
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2.2.7 ්ෂේමේත්රය ුකල කකක කාර්යාල සපාාිතත ිරීමා  

 
වාරි දවයාාා  දුව  දඒණණ දණා්තතා  දහාපාත ම ද. රීම ද 014 දව්තෂෙඅවය දආ න  දණ ය ද ප දශම  දෙන දවය දවින දවිකා  ද

්රකතිවත්  දෝතවා දඇමඑ ද 017 දව්තෂෙඅදී දඒණණ දණා්තතා  ද 0්  දහාපාත ම දණ  දඇතිව දශම  දෙන දවය දවින දවයවයිය ද

ුන ා දහාපාත ම දණ  දඇතිව දණළු දඒණණ දණා්තතා  ද්රමාවත ද 00. එෙමම දවසටහනහගතය දතනෙස දඒණණ දණා්තතා  දහඳහගතා ද

යටසුව දඋාණ ව දහසායීමප දසිදු දෙණේතඑ දවහ  ද 017 දදී දඒණණ දණා්තතා  ද40්  දහඳහගතා දයටසුව දඋාණ ව ද බා දදී ද

ඇතිව දශම  ද 0 0 දප් වා දඉවයරි දව්තෂ දුවයණ දණා ත දුව  දසිතලුම දඒණණ දණා්තතා  දහඳහගතා දමූලිණ දයටසුව දඋාණ ව ද

 බා දදීමන දහස ගින දණ  දඇමඑ 

       
     

 
 

 ද ද දෙබෝවමස්තය දඒණණ දණා්තතා ත ද 
           

 
 
 
 ද 
 
 

 
 

 ද ද දමාාාණට දඒණණ දණා්තතා ත 
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2.2.8 ජාි ක ප්රදර්යන හා ේවනම සිදුී   

 

ජාතිවණ ද්රප්තකය දහඳහගතා දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවව දපාතණ දෙ එ ද2017 ජූලි දමහ ද27 වසිය දවයය දසින ද40 දපා දප් වා ද

කු ශකමසතිවුවමාෙේ ද ාා්තලිෙන්තුව ද වයවිතන ද 40 වහ ්  ද ත රිම ද ියිණසෙම්ත ද මහගත කම, ද ජාතිවණ ද මුව ද ෙහ වා ද

මධයහාපායෙඅවය දාසවසස දවු ද්රප්තකයත දහඳහගතා දමසවයහගතසවීතඑ දජාතිවණ දඋසහවව දී දාාහසල් දවිසි්ත දෙබොෙහගතෝ දඉල්ී න ද

වාරිමා්තක ද ෙපාා්තමෙන්තුවවන ද ණ යිඑ ද  හිවය, ද  මයි්ත ද හගතා ද ොොදු ද මහගතජයමාව ද හඳහගතා ද ශාෙේ ද ණා්තතත්ත ද හහගත ද

වාරිමා්තක දමා් ෂවත දහනබ්තධෙත්ත දපසනුවස ද. රිෙන දවසටහනහගත්ත දාසවසස දෙ එ දඒ දශනුව දෙණො ඹ ද03, දිමෙෂොේ ද

විපයා ෙඅ ද ද්රප්තකයත දහඳහගතා දශයකහනපූ්තව ද්රප්තකය දඒණණත්  ද දහාතය ද වයඑ 

 

   
 
 

2.2.9 ේලෝක ජල ියන වඩඩසටහන සඩාීමා  

 

හෑම දවහ ණම දමා්තුව දමහ ද22 වය දවයය දෙ ෝණ දජ  දවයයත දහසමෙ ය දශම , දාගිිනත දවහේත ද දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  ද

්රධාය දණා්තතා ෙඅවය ද්රධාය දඋසහවත දහයවිධායත දණ  දශම  දශෙයකුස දපසනුවස ද. රීෙන දවසටහනහගත්ත දාාහසල් ද

පුව්තෙේ දහහගත ාිනසවෙත්ත දියණවස ිතත දහහගත දණ්තපණසිතත ද්රාෙද්ීලත දවාරිමා්තක දඉයනේේතු දණා්තතා  දව වය දසිදු ද

විතඑ 
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3එ0 වාරිාාර්ග ේදදාර්තේ න්ුකව ාගින් ක්රියාමාක කර ල ලනන වයාදිි වල වර්තාාන 

තමවය 

 

2017ව්තෂත දමූ ධය දවිතපන දහඳහගතා දුත තල් දිණලිතය11,6 9එ127ණ ද්රතිවාාපය දඇතිව දශම  දව්තෂෙඅ දෙපහසනබ්ත ද

මහශවහායත දවය දවින දවිතපම දුත තල් දිණලිතය 9598.812. එ ද ්  ද ්  දශයිමමත දහඳහගතා ද බා දදී දඇතිව ද්රතිවාාපයත ද

හගතා දශෙකෝහාුව දමහ දවය දවින ද්රකතිවත දාහගතම දපස් ෙ එ 

 

මූලධන වියද වල සාරාශයය 

 

වයාදිි ේන නා 2017 වර්මය සඳහා 

ප්රි දාදන ජරු  ිලියයන  

2017ේදසඩ නර්ංවසාන 

විට වියදා ජරු ිලියයන  

වයාදිි   01 
 

ාරිාා ය දහගතා දආතමියණ දෙහ වා 

45.847 44.753 

වයාදිි   02 
 

වාරි දවයාාා ව  දාරිාා ය දහගතා දයටසුවව 

2590.659 2387.355 

වයාදිි   0  
 

මහගතා දාරිමාව දවාරි දවයාාා  

8626.154 6904.276 

වයාදිි   0  
 

මධයම දාරිමාව දවාරි දවයාාා  

366.467 262.427 

මුළු එකුකව 
11,629.127 9598.812 

 
 

පුනරාවර්තන වියද වල සාරාශයය 
 

වයාදිි ේන නා 2017 වර්මය සඳහා 

ප්රි දාදන ජරු  ිලියයන  

2017 ේදසඩ නර් ංවසාන විට 

වියදා ජරු ිලියයන  

වයාදිි   01 

 
ාරිාා ය දහගතා දආතමියණ දෙහ වා ද 

 

661.308  

 

631.620 

වයාදිි   02 

 

වාරි දවයාාා ව  දාරිාා ය දහගතා දයටසුවව 

 

2618.746 

 

2198..341 
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ාහා දරිාාණ වාරි වයාදිි  

 

01 පසදුු දසත ද දජ ාකත 

02 මසණි්  දකඟ දජ ාකත ද(ෙවෙහගත ක ) 

03  ඹු් ණ්ත දසත දජ ාකත 

04 ාහගත  දඌව දවයාාිතිවත 

05 තා්තසත දවයාාිතිවත 

06 මහගතෙකෝයා දවසව දවයාාිතිවත 

07 කල්සත දයෙවෝපත දවයාාිතිවත 

08 ෙමෝ ාකස ශමයවකය දමහගතා දවාරි දවයාාා  ද්රතිවහයහාණ වත 

09 ෙමො ාව දජ ාකත 

10 ණළුකල්සත දජ ාකත 

11 කුඹු් ණ්තසත දජ ාකත 

12 රූකන ද. ුවල් දජ ාකත 

13 ොොෙ ෝතයු දවයහාත්රි්  දහයව්තධය දවයාාිතිවත 

14 ඌව දෙවල් හාහ දයෙවෝපත දවයාාිතිවත 

 

 

ාධයා දරිාාණ වාරි වයාදිි  

 

01 ගුුකල් දසත දවයාාිතිවත 

02 වි ණ්තඩිත දවසව 

03 ෙකෝයකල්මස්තය දවසව 

04 ණවුඩුල්  දත තව  ද11 දපනෙහෝුන  දප් වා දවන දඉවු  දඇ  දවයගුව 

05 මහගතකල්කණව දවසව ද්රගුවවස ද. රිම 

06 ොතිවතාෙකොට දොොනාාකා ත දඉවය. රීම 

07 ිනයකඟ දකයවුව  දාා ය දවයාාිතිවත දුනයුසපාායත ද. රීම 

08 ෙබ්තම  දකඟ දපකුණු දඉවු  දණ වයත දක ා දඒම දවස ස් වීෙන දවයාිතිවත දුනයුසපාායත 
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3.1 දඩදුරු ඔය ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     :කුුවෑක  දහගතා දුනසම ම දවයහාත්රි් ණ 

ජ ාක දධාරිමාවත   :ඝය දිණන  දිණලිතය ද75 

වාරි දවාහරිත    : දශ් ණ  7,000 

්රතිව ාීන්ත    :ෙකොවි දාවුල් ද11,500 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   :ුඑ දිණලිතය ද14,5ක0 

වන දඉවු  ද්රධාය දඇ    :. එම එ දක5 

පකුව දඉවුු දශ්තම්ත දියනය දඇ   :. එම එ ද46එ5 

 
ෙන ද වය ද වින ද පසදුු ද සත ද ජ ාකත ද මඟි්ත ද ඉඟිියිණිතත ද ජ ාකත ද (ුනසම ම ද වයහාත්රි් ණත), ද මාකල්  ද ජ ාකත ද

(ියණවස ිතත), දවාරිතොො , දෙණොනෙවෙහගත , දෙණොෙබයිකේත දහහගත දමහගතව ද්රාෙද්ශිත දෙල්ණන දෙණොට්ඨාක දව  දකුටා ද

වස  ද400ණන දාමව දජ ත දහාතනු ද බයිඑ දඉහගතම ද්රෙද්කත්තහි දශ් ණ  ද40,000ණන දවටා දවසඩි දභුිණ ද්රමාවත්  ද

ත , දමහගතා දෙපණ්තයෙඅදී දවකා දණ ය ද දීඑ ද ද ද 

 
වයාාිතිවෙඅ දණ හාපායී දවසට දශවහ්ත දණ  දඇතිව දශම  ද 01ක දෙයොවසනබ්ත ද   දවසිය දවයය දශතිවකු දජයාධිාතිවුවමා ද

විසි්ත දවයාාිතිවත දවිවිම දණ මයක  දවයතව  දණපාහගතරිය ද වයඑ 

 
ුඑිණඑ ද11,810.75 ්  2017ෙපහසනබ්තමහ දශවහායතන දවිතපන දණ  දඇතිව දශම  දවයාාිතිවෙඅ දවසට දශවහ්ත දණ  දඇමඑ ද

ෙමතන දශමම ව දාානීත දජ  දහසායුන දවයාාිතිවත්  දපසදුු දසත දජ ාක දවයාාිතිවත දමඟි්ත දශ ඹා දඇතිව දශම  ද මඟි්ත ද

ාවුල් ද400ණන දාමව දාානීත දජ  දාහගතගිණන ද බාෙද්එ 

 
පසදුු ද සත ද ජ ාක ද වයාාිතිවෙඅ ද ෙපවය ද ශවයත  ද තනෙස ද ාහගත  ද පසදුු ද සත ද ජ ාක ද වයාාිතිවත ද මඟි්ත ද ශබ ්තව ද

ඇතිවෙහයකල් දසත දශණව දහයව්තධයත ද. රීම දසිදු දණ නු ද බයිඑ දෙන දහඳහගතා ද්රතිවාාපය දුඑිණඑ ද1,000්  දවය දශම  ද

ශ් ණ  ද4,500ණන දාමව දෙමමඟි්ත දජ  දාහගතගිණන දහසාෙඅඑ 

 
ෙමම දවහ  දහඳහගතා දවයාාිතිවෙඅ ද දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දාරිවය දෙ එ 

 

දඩදුරු ඔය වයාදිි ය 

 තිතම  දාහගතගිණන දවසඩි දවයයුණු ද. රිෙන දවයාාිතිවෙඅ දඉතිවරි දවසට දෙණොනහා –85% 

 ශරීත දෙේට්ටු දහහගත ද“ෙහෝපා දතාම දවස ් වීෙන දෙේට්ටු දහවි. රීම       –95% 

 කාා දඇ  දෙකොටයසගීම ද           – ද45% 

 

දහම දඩදුරු ඔය වයාදිි ය 

 ෙහ ්තකල් දසත දඇ  දෙකොටයසගීම ද     – ද36% 

 වස  ද7ණ දවසඩිවයයුණු ද. රීෙන දණනයුුව     – ද8% 

 වයාාිතිව ද6ණ දඋහාහාය දවාරිමා්තක දඇතිව ද. රීම ද    – ද60% 

 වාරිමා්තක දශණණු දප දඇුව සව දාවසයා දතිතම  දාහගතගිණන දවසඩිවයයුණු ද. රීම – ද17% 
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 ද ද ද ද ද ද  ද ද  

 

3.2 ේවේහරගල ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     : දහගතනබ්තෙමොන දවයහාත්රි් ණත 

ජ ාක දධාරිමාවත   : දඝය දිණන  දිණලිතය ද64 

වාරි දවාහරිත    : දෙහගත් නතා  ද10,000 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද2,000 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද2,900  

 

ෙවෙහගත ක  දජ ාක දවයාාිතිවත ද2005 දවහේතදී දආ න  දණ ය ද ප දශම  ද හි දඉවය. රීන ද2009 වහේතදී දශවහ්ත දණ ය ද

 ප ද ශම  ද ශතිවේතණ ද හයව්තධය දණනයුුව ද ව න ද ශපා  ද වසට ද පසයන ද ෙණරීෙකය ද තයිඑ ද වයාාිතිවෙඅ ද ණළු ද ත රිවසත ද

ඇහාමෙන්තුවව දුඑිණලිතය ද2,900්  දවය දශම  ද 017ෙපහසනබ්තමහ දශවහාය දවයවින දවයාාිතිවෙඅ දණළු දවිතපම ද

ුඑිණලිතය ද 2686.47්  ද විතඑ ද වයාාිතිවෙඅ ද ෙ ෞතිවණ ද ්රකතිවත ද 99එ24%. එෙමම ද වහ  ද ුව  ද ෙවෙහගත ක  ද ජ ාක ද

වයාාිතිවත දතනෙස දාහගතම දවසටක්රිතාසමණ දෙ එ 

 

විසපතරය    ේභ්ෞි ක ප්රගි ය 

         

1. ලුණුකනෙවෙහගත  දෙතෝජයා දක්රමෙඅ ද්රධාය දඇ  

 දමා්තක දවන දහහගත දපකුණු දඉවුු දුනයුසපාාය දවසට   - ද60%     

2. ඇල් ාක  දෙතෝජයා දක්රමත දුනයුසපාායත ද. රීම    - 35% 

 

 ද ද ද ද ද ද  ද ද ද ද  
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3.3 රඹු්ෂකන් ඔය ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     : දශනාා  දවයහාත්රි් ණත 

ජ ාක දධාරිමාවත   : දඝය දිණන  දිණලිතය ද56 

වාරි දවාහරිත    : දෙහගත් නතා  ද1,ක 4 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද ,400 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද4,970 

බසනෙන දවයක    : දම න  ද1,097 

්රධාය දඇ     : ද. එම එ ද7එ6 

 

වයාාිතිවෙඅ දණ හාපායී දවසට දශවහ්ත දණ  දඇතිව දශම  ද 014 දජුලි ද  0 දවසිය ද වයය දශතිවකු දජයාධිාතිවුවමා දවිසි්ත ද

වයාාිතිවත දවිවිම දණ  දමයක  දවයතව  දතාත1 දෙවම දණපාහගතරිය ද වයඑ දෙෂ ර දඇ  දහගතා දශෙයකුස දතිතම  දාහගතගිණන ද

ඉවය. රීන දණ ිණ්ත දාවතිවඑ දවයාාිතිවෙඅ දහමහාම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද99%. එ ද 017ෙපහසනබ්තමහ දශවහ්ත දවයවින ද

වයාාිතිවෙඅ දහණඡාතම දවිතපම දුඑිණ 3872.93. එ ද 

 

 

 

3.4 යාන් ඔය ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     : දශනු ාධුන  දහගතා දත්රිකුවාම ත දවයහාත්රි් ණත 

ජ ාක දධාරිමාවත   : දඝය දිණන  දිණලිතය ද169 

වාරි දවාහරිත    : දෙහගත් නතා  ද5,696 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද46,25 

 

ත්රිකුවාම  දවයහාත්රි් ණෙඅ දාගුුකහාවසවදී දතා්ත දසත දහගත හගතාෙ ල් ්  දඉවය. රීමන දියතිණම දශම  දෙතෝනේම දහාපායත ද

ව්තමමාය දතා්ත දසත දශණවන දඉහගතළි්ත ද්රෙද්කතන දව්තයන දත හිනා දඇමඑ දෙමම දවයාාිතිවත දතනෙස දතා්ත දසත දවන ද

හගතා දපකුණු දඉවුු දව  ද. එිණඑ ද එ45්  දවයක ද්රධාය දාහා දබසනම්  දහගතා ද. එිණඑ ද4එ59 ද්  දවයක දහෑප  දබසිණ දප ද. එිණඑ ද4ක්  දවයක ද

ඇ  ද මා්තක ද ඉවය. රීමන දියතිණම ද ශම  ද  මින්ත දශනු ාධුන  ද හගතා ද ත්රිකුවාම  ද වයහාත්රි් ණ ද ව  ද ඉටන ද ෙහගත් නතා  ද

5,696ණන දවාරි දජ ත දහසායීමන දහගතස.  දෙ එ දත  දණ්තයෙඅ දවය දපසඩි දජ  දහිකතණන දණහුව දෙපය දාපවිත දෙතෝජයා ද

ක්රමත ද තනෙස ද ාවතිවය ද ඉටන ද ෙහගත් නතා  ද  , 00්  ද ප ද ම න ද ඇුව සතඑ ද ෙමම ද වයාාිතිවත ද මින්ත ද ත්රිකුවාම  ද

වයහාත්රි් ණෙඅ දවාහගතල්ණට දෙතෝජයා දක්රමත දතනෙස දපසයන දවකා දණ ය දඉටන දෙහගත් නතා  ද1ක0ණන දප දවන දඉවු  දඇ  ද

සහාෙහ  දවු දයව දඉටන දෙහගත් නතා  ද100ණන දප දතා්ත දසත දශණව දතනෙස දාවතිවය ද දඉටන දෙහගත් නතා  ද750්  දහගතා දම  ද

සත දෙරෝණිෙඅ දකුටා දෙතෝජයා දක්රම දව න ද(ෙහගත් නතා 1,745) දජ ත දහසාෙඅඑ 
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 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවයවින දවයාාිතිවෙඅ ද්රධාය දෙණොනහා දව  දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දපස් ෙ එ 

ෙ ල්  ද දඉවය. රීම ද   – ද42% 

ඇ  දමා්තක දාද්ධතිව දඉවය. රීම ද  –24% 

යසවම දාවයයචි ද. රීම දහහගත දව්තවය දෙකවීම - ද73% 

 

*ෙ ල්  දඉවය. රීෙන දණනයුුව දමහගතජය දවිෙ ෝධත දමම ද 017 දමසයි දමහ ද 2 දවයය දසින ද 017 දජුලි දමහ ද 2 දප් වා ද්රමාප ද

වු දශම  දජුලි දමහ ද 2 දසින දෙ ල්ෙල් දවසට දණනයුුව දාහා ද බා දක්තයා ද්රෙද්කෙඅ දෙමස දහහිමවීම දියහා දආ න  දණ  ද

ෙයොහගතස.  දවිතඑ ද ද 

 

 017 දවහ  දහඳහගතා ද්රතිවාාපයත දුඑිණඑ ද5496එ61 දවය දශම  දෙපහසනබ්ත මහ දශවහ්ත දවයවින දහණඡාචිම දවිතපම දුඑිණඑ ද

ක106.87. එ දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවයවින දහමහාප දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද70%. එ 

 

 ද ද ද ද ද ද ද  

 

3.5 දහම ඌව වඩව කුඩා/ ාධයා වාරිාාර්ග සශවර්ධන වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     : දෙමොව ාක  දවයහාත්රි් ණත 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද2,500 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද550 

 
ෙමම දවයාාිතිවත දුවළි්ත දවසල් වාත ද්රාෙද්ීලත දෙල්ණන දෙණොට්ඨාකෙඅ දෙපබ  දආ  දවසව ද දහගතා දමවස දකුටා දවස  ද  ්  ද

ොෝෂවත ද . රීමන ද ශෙේ් ෂා ද ෙණේතඑ ද ණළු ද ඇහාමෙන්තුව ද ත රිවසත ද ුඑිණඑ ද 550්  ද වය ද ශම  ද  017ව්තෂෙඅ ද

්රතිවාාපය දුඑිණඑ ද 5එ01. එ ද 017 දෙපහසනබ්ත මහ දශවහායත දවය දවින දෙමම දවයාාිතිවෙඅ දහමහාප දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද

94එ5%්  දවය දශම  ද දුඑිණඑ ද6 0එ7 ්  දවසත දෙණොන දඇමඑ 

 

කුටා දවස  ද18ණ දවසට දියම දණ  දඇතිව දශම  දාහගතම දවසට දසිදුණ ිණ්ත දාවීරඑ 

 ෙපබ  දආ  දඉතිවරි දවසට ද(ාහා දවසට දහහගත දිය්තිණම) ද      – ද50% 

 වනක  දආ  දත නවාය දහාපා දියම ද. රීම         - 60] 

 ෙපබ  දආ හසායුï දඇ  දඉවය ද. රීම ද. එිණඑ¡ 2¬000  isg 2¬200      - 100] 

 ෙපබ  දආ හසායුï දඇ  දඉවය ද. රීම ද. එිණls¡us¡ 4¬000  isg 4¬250     - 100] 

 ෙපබ  දආ  දහසායුïඇෙ හි දණාා දඇතිව දාහා දඇතිවරීම ද. එිණඑ 4¬465  සින 5¬868  ප් වා ^වසල් වාත& - 100] 
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3.6 ාහේගෝනා වඩව 

 

ෙතෝනේම දමහගතෙකෝයා දවසව දණ්ටායණ දS/1 (2.0 X 8.6) ප ව දශසහගතස  දපසණ දවසව්  දවය දශම  දමාමෙල් දවයහාත්රි් ණෙඅ ද

පඹුල්  ද්රාෙද්ීලත දෙල්ණන දෙණොට්ඨාකෙඅ දත හිනා දඇමඑ දශයිමමත්තෙේ දෙවයහාවීන දෙහගත ුව දෙණොනෙකය දහයෙකෝධිම ද

ඇහාමෙන්තුවව ද එිණලිතය ද 60්  දවිතඑ ද 017 ෙපහසනබ්තමහ දශවහ්ත දවයවින ද එිණලිතය ද131එ354 ණ දවිතපන දප ා ද

ඇතිව දශම  දහමහාප දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද58%. එ ද 017 දවහ  දුව  ද බාෙකය දඇතිව දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දපස් ෙ එ 

 

 ත නවාේත දඉවය. රින දණනයුුව ද  – ද80% 

 ෙහොෙ ො ෙ  දඉවය. රින දණනයුුව ද  – ද75% 

 ත නවාය දඇ  දමා්තකත    ද– ද10% 

   ායාව දඉවය. රීම     - 85] 

 බසïම දාුවෙල් දණාණුව දඉවය ද. රීම    - 10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද 
 ද දත නවාේත දඉවය. රින 

 
 

3.7 ගල්ඔය නේවෝදය 

 
ෙමම දවයාාිතිවතන දාහගතම ද්රධාය දහය චණත්ත දඇුව ස දෙ එ ද 

 

1. හවිහාම  දජ  දහනාස දහයව්තධය දහහගත දවාරි දහස සහාමණ දුවළි්ත දජ  ද ාවිමෙඅ දණා්තත් කමමාව දවසඩි ද. රීමඑ 



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

62 

2. වාරි දණිෂිණා්තමා්තමෙඅ්ත දවසඩි දආපාතම්  දඋසාාපය ද. රීම දහඳහගතා දවු දඵ පායීමා ද්රව්තධය දවසටහනහගතය්  ද

ක්රිතාසමණ ද. රීමඑ  

 
3. මහගතාමා්තක, දජ  දහසායුන, දහනීාා ් ෂණ, දශධයාාය දආදී දේ ෂරත්තහි දෙ ෞතිවණ දතිතම  දාහගතගිණන දවසඩි ද

වයයුණු ද. රීම දහගතා දතාවසණාී ය ද. රීම දුවළි්ත දජයමාවන ද්රතිව ා  දහස ීඝමඑ   

 
4. ාගි දශහාවනු දණනයුුව දප දඇුව සව දණිෂීණ්තමත දආශ්රිම දණා්තමා්තමත්තහි දශකත ද ණුව ද. රීන දහගතා දවයාාා  ද

හයව්තධයත දුවළි්ත ද හි දවි වත දක් තිවමස ද. රීමඑ 

 

වයාාිතිව දඇහාමෙන්තුවව දුඑිණඑ ද1 60්  දවය දශම  දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවව දහඳහගතා දුඑිණඑ ද650ණ ද්රතිවාාපය ද

ෙව්තණ  දඇමඑ ද 017 දවහ  දහඳහගතා දුඑිණඑ ද19 එ41ණ ද්රතිවාාපයෙව්තණ  දඇමඑවයාාිතිවත දහඳහගතා 017 දෙපහසනබ්ත 

මහ දශවහ්ත ද දවය දවින දණළු දවිතපම දුඑිණඑ1108එ47. එ දවයාාිතිවෙඅ දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද93% ද. එ 

 
 017 දවහ  දුව  ද බාෙකය දඇතිව දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දාරිවය දෙ එ 

 

වාරිමා්තක දුනයුසමාාය දවසට ද ද(මධයම දහහගත දගිළු දවාරිමා්තක) – ද69% 

තිතම  දාහගතගිණන ද      – ද61% 

ා්තෙඅෂව දණනයුුව ද      – ද76% 

 

    
 
 

3.8 ේතෝරාගම වියාල වාරිාාර්ග වයාදාරයන්හි ංතයාවයය පුනරුමාාදන කටුණුක 

 
ෙමම ද වයාාිතිවෙඅ ද ්රධාය ද ශ ණව ද ව්තේත ද ෙමෝ ාකස ද විකා  ද වාරිමා්තක ද වයාාා ත්තහි ද ඇ  ද ාද්ධතිව ද ව  ද

ශමයවකයත දඋාායකත්ත දුනයුසපාායත දණ ිණ්ත දණිෂිණා්තිණණ දඵ පායීමාව දහාපාව  ද. රීම දහගතා දඉහගත  දයසයවීම ද

ෙ එ ද 

 

වාරිමා්තකෙපාා්තමෙන්තුවව දතනෙස ද්රධාය දවාරිමා්තක දෙතෝජයා දක්රම ද109්  දමඟි්ත දශ් ණ  ද5264 4 දහහගත දමධයම ද

ාරිමාව දෙතෝජයා දක්රම ද 5ක්  දමඟි්ත දශ් ණ  ද96444ණන දවටාජ  දාහගතගිණන දහාතනු ද බයි දඑවිවිධ දෙහගත ුව දමම ද

ෙමම දෙතෝජයා දක්රම දෙබොෙහගතෝමත්  දුනයුසපාායත දණ යුුව දමසවතණ දාවීරඑ දෙමෝ ාකස දශමයවකය දමහගතා දවාරි ද

වයාාා  ද ්රතිවහයහාණ වෙතෝජයා ද ක්රමත ද තනෙස ද  009දී ද වා්තෂිණ ද ශතවසත ද ්රතිවාාපය ද මඟි්ත ද ශමයවකය ද

ුනයුසපාායත දණ යුුව දෙතෝජයා දක්රම දහගතුනයා දක්තයා ද දීඑ 
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ප්රගි ය 

 009 ද වහේත ද සින ද  015 ද ශකවය ද වින ද 150ණන ද වටා ද වාරිමා්තක ද ෙතෝජයා ද ක්රම ද ව  ද ුනයුසපාාය ද ණනයුුව ද

සිදුණ ඇමඑ ද 

 

 ්  ද ්  දව්තෂ දව  දණ ය ද්රකතිවත දාහගතම දවගු දව  දප් වා දඇමඑ 

 

මුලය ප්රගි ේන සාරාශයය 

වර්මය වියදා / රු ිලියයන 

2009 11.3 

2010 102.04 

2011 172.73 

2012 1217.58 

2013 657.42 

 01ක 634එ81 

 015 559එ00 

2016 59කඑ12 

2017 610.015 

 

ෙමම දවහේතදී දශමයවකය දුනයුසපාාය දණනයුුව දවාරිමා්තක දෙතෝජයා දක්රම ද1ක0්  දසිදු. රිමන දහස ගින දණ  දඇතිව ද

ශම  දාහගතම දපස් ෙවය ද්රකීර්ත ද බා දකසනීමන දහමසව දඇමඑ ද 

 

ංයිතාය ේභ්ෞි ක ප්රගි ය 

306 100%  

35 100-50% 

11 50-25% 

25 <25% 

 

ුනයුසපාාය දණනයුුව ද හඳහගතා ද වු ද විතපම ද හගතසුණු ද වින දියතඟෙත්ත ද පීටාවන ද ාස ද ජයමාවෙේ ද ීවවය ද මසවත ද

යඟාසිටුවීෙන දණඩියන දහයව්තධය දවයාාිතිවත දහඳහගතා දු දඑිණඑ ද1115්   01 / 014 දව්තෂෙඅදී දවසත ද. රීමන දසිදුවය ද

 දීඑ ද ම දියහා දවයාාිතිවෙඅ ද 017 දෙපහසනබ්ත මහ දශක දවයවින දහනුන්තව දවිතපන දුඑිණඑ ද4573.37්  දවිතඑ 
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3.9 ේා රාණ ජලාය වයාදිි ය 

  

ත හිටීම     : දබදුල්  දවයහාත්රි් ණත 

ජ ාක දධාරිමාවත   : දඝය දිණන  දිණලිතය ද16එ54 

වාරි දවාහරිත    : දශ් ණ  ද 500 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද1,000 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද1,700 

 

උල්හිිතත දසත දහගත හගතා දෙමො ාව දයන දහාපායෙතහි දෙතෝනේම දෙමො ාව දජ ාකත දඉවයණ නු ද බය දශම  ද මින්ත ද

යාකදීා ද වයාාා ෙඅ ද ජ  ද හිකතන ද ත ළිතම්  ද ෙ හ ද ෙ ොනෙකොල්  ද වසවන ද ජ ත ද  බාදීමන ද ියතිණමතඑ ද

ෙ ොනෙකොල්  දවසව දත හිනා දඇසෙස දයාක දීා දවයාාා ෙඅ දාහගත  ද්රෙද්කෙඅතඑ ද  017 දවහ  දහඳහගතා දහයෙකෝධිම ද

්රතිවාාපය දුඑිණඑ ද519.71. එ 017 දෙපහසනබ්ත මහශවහායෙඅදී දහණඡාචිම ද දවිතපම දුඑිණඑ1626.83 . එ 017 දවහ  ද

ුව  දෙපහසනබ්ත මහ දශවහායතන ද සුව දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දාරිවය දෙ එ ද ද 

 

වඩඩ විසපතරය ේභ්ෞි ක ප්රගි ය 

ණ හාපායී දවසට 

 

වස  දබසනම දඉවය. රීම–  99.4% 

වන දෙහොෙ ො ව දඉවය. රීම – 81% 

ත නවාය දඉවය. රීම – 95% 

ඇ  දමා්තක දාද්ධතිවත ිය්තිණම දප දඇුව ස දවන දඉවු  ද්රධාය දඇෙ   දඉවය. රීන දණනයුුව ද– ද95% 

කුටා දවස  ද ණ දවසඩි දවයයුණු ද. රීන ද95% 

වාරිමා්තක දාහගතගිණන දඉවය. රිම ද– ද50% 

ඉටන දශසාස දණ  දකසනීම ඉටන දශසාස දණ  දකසනීම දහඳහගතා දශසතිවණා න දහහගත දිමන දමසනුන දණනයුුව ද– ද100% 

්රෙ ක දමා්තකත දහහගත දශෙයකුස දශ ය්තම  දමා්තක දඉවය. රීන දණනයුුව ද– ද100% 

ාාරිහරිණ දාහගතගිණන වය දහය ් ෂව දෙපාා්තමෙන්තුවව දහමඟ ද ් ව දයසවම දවය දවකා ද. රිම – 55% 

 ද ද 

 ද  ද ද  

ෙමො ාව දජ ාක දවයාාිතිවෙඅ දඉවය. රීන 
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3.10 කළුගල්ඔය ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම    :ශනාා  දවයහාත්රි් ණත ද(උහගතය) 

ජ ාක දධාරිමාවත  : දශ් ණ  දශඩි ද7200 

වාරි දවාහරිත   : දශ් ණ 1,500 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත  : දුඑ දිණලිතය ද1ක2 

 

ණළුකල් දසත දහගත හගතා දාා ම දඉවයණ  දශවහ්ත දණ  දඇමඑ දේතවාසිණ දඉයනේේතු දණා්තතා ෙඅ දඉවය. රීන, ද්රධාය දවසට ද

ිමමන දවිදුලිත දහසායීම, ද්රධාය දවසට දිමෙමහි දඉවය. රීන දහහගත දකබටාෙ  දඉවය. රීන දශවහ්ත දණ  දඇම 

 

 017 දවහ  දුව වය දාහගතම ද්රකතිව්ත ද බාෙකය දඇමඑ 

 
ෙ ල්  දඉවය. රින දණනයුුව  ද– ද97% 

ත නවාය දඉවය. රින දණනයුුව ද – ද100% 

ෙහොෙ ො ව දඉවය. රින දණනයුුව ද – ද39% 

ඇ  දමා්තක දාද්ධතිව දඉවය. රීන  ද– ද104% 

ාාරිහරිණ දබ ාෑම දශවම ද. රීම - 75% 

 

 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින දහණඡාචිම දවිතපම දුඑිණඑ ද1074.36. එ  017 දවහ  දහඳහගතා දුඑිණඑ623.63 ණ ද

්රතිවාාපය දශනුමම දණ  දඇතිව දශම  දවහ  දුව  දවිතපම දුඑිණඑ603.04. එ 

 

 ද  

 
3.11 කුඹු්ෂකන් ඔය ජලාය වයදිි ය 

 

ත හිටීම     :ෙමොව ාක  දවයහාත්රි් ණත ද 

ජ ාක දධාරිමාවත   : දඝය දිණන  දිණලිතය ද55 

වාරි දවාහරිත : දයව දඉටන දශ් ණ  ද10,000 දහගතා දාවතිවය දඉටන ද   ශ් ණ 4,000 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද6,000 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද6,000 
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2017 වහ  දුව  දවයාාා ෙඅ දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දාහගතම දාරිවය දෙ එ 

 

 ෙමොව ාක  දවාරිමා්තක දශධයය දණඳවුේත දහයචා ණ දබයක ාෙ  දරෑහාවින දකා ාව දඉවය. රීම  - 61] 

 ාවයයචි දණ වීෙන දිණනුන දණනයුුව දසිදු ද. රීම        - 20] 

 ෙම්තයෙේ ්තප දවසව දත ලිහණ  ද. රීම    ද ද ද     -  50] 

 ඉසමාණටුව දවසව දත ලිහණ  ද. රිම   ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද     - 50] 

  පාව දවසව දත ලිහණ  ද. රීම      ද ද ද     -  30] 

 

2017 වහ  දශවහායෙඅ දහමහාප දවිතපම දුඑිණ¡ 89'36 ls¡ 

 

    

 

 

3.12 රූග  ිරුකල් ජලාය වයාදිි ය 

 

ෙමම දවයාාිතිවත දමඟි්ත ද. ුවල් දවසව දජ ාකත දහගතා දඒණාබද්ධ දෙණොන දරූකන දජ ාකෙඅ දධාරිමාව ද. යුිම්  දම න්ත ද

ිණලිතය ද90 දප් වා දවසඩි ද. රීමන දෙතෝනේමයිඑ ද ෙහ ම දරූකන දවයාාා ත දහගතා ද. ුවල් දවසව දවයාාා ෙඅ දපසයන දාවතිවය ද

ඇ  දාද්ධතිවත දයවීණ වත ද. රීමනස දණ්තෙපිය දආු දෙරෝණිෙඅ දවන දඉවුෙ හි දශමම  දවකා දිමන දහඳහගතා දඇ  දාද්ධතිව ද

ඉවය. රීමනස දශෙේ් ෂා දෙණේතඑ ද 

 

රූකන දහගතා ද. ුවල් දවසව දවයාාා  දව  දවකා දවාහරිත ද 00% දප් වා දවසඩි ද. රීමනස දශහගතහා දවයෙත්ත දවකා දණ නු ද බය ද

ශ් ණ  ද1,500ණ දාමව දභූිණ ද්රෙද්කතණන දවාරි දජ ත දහසායීමනස දඋහාහාය දවාරි දක්රමත දතනෙස දශ් ණ  ද ,000ණ ද

ාමව දයව දවකා දිමන දඇතිව ද. රීමනස දෙමම දවයාාිතිවෙඅ දණලිණ ද්රතිව ා  දෙ එ 

 

2017 වා්තෂිණ ද්රතිවාාපය දුඑිණඑ දක0 ද. එ දවහ  දුන ා දණලු දවිතපම දුඑිණඑ ද42එ05 ද. එ දභූ දවිපයාසමණ දා්තෙඅෂව දඇුවලුව ද

කණතමා දශධයය දසිදුණ ිණ්ත දාවීරඑ දෙමම දවහේතදී ද් ෙෂ ර දණා්තතා ත දඉවය. රීෙන දණනයුුව දසිදු ද. රීමන දහස ගින ද

ණ ප දමූ ය ද්රතිවාාපය දෙයොමසතිවවීම දමම දඉවය. රීන දණනයුුව දශසහිටුවීමන දසිදුවී දඇමඑ දහස ගින දණ ය ද ප දිණනුන ද

ණනයුුව දහගතා දවිම්තකය දණනයුුව දශවහ්ත දණ  දඇමඑ 
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  1  ේද ේම න්නරු ියසපත්රි්ෂ වාරිාාර්ග සශවර්ධන වයාදිි ය 

 

ෙමහි දශ ණව දව්තේත, දියවස වය දජ  දණ මයාණ වත දහගතා දකය දවුව  දහගතාිය දශලුවසඩිතා දමඟි්ත දොොෙ ෝතයුව ද

වයහාත්රි් ණෙඅ දකයවුව  දහගතාිය දශවම දණ  දෙකොවි දජයමාවෙේ දීවවිම දහගතා දෙද්ා  දආ ් ෂා ද. රීමඑ ද ද 

 

ෙමම දවයිතිවෙඅ ද්රධාය දශයකත්ත දව්තේත, දක ෙහ ු ෙකොල්  දවසව දඉවය. රීම, දෙේකු ම දවසව දඉප. රීම දහී ිතසත ද

හගතා ද ුවාා ම දඇ  දවසඩි දවයයුණු ද. රීම, දණවුඩුල්  දවසෙ ්ත ද සෙබය දශතිවේතණ දවා්ත දජ ත දෙේ මඩුව ද්රෙද්කතන ද

 බාදීම දහගතා දණවුඩුල්  දවා්ත දඇ  දවසඩි දවයයුණු ද. රීමප දසිදුෙ එ දෙමම දවයාාිතිවතන ද එිණඑ ද7,152එ00ණ ද්රතිවාාපය ද බා ද

දී දඇමඑ දවයාාිතිවෙඅ දණා  දීඝමාව දශවුුදු ද6. එ ද ද 

 

 017 ද ව්තෂත දහඳහගතා ද ්රතිවාාපයතුඑිණඑ ද ක00එ00. එ ද  017 ද ෙපහසනබ්ත දමහ දමහ ද ශවහ්ත දවය දවින ද විතපම දුඑිණඑ ද

 07එ91ක ද. එ 

 

ෙමම දවහේතදී දාහගතම දණා්තතත්ත දසිදුණ ිණ්ත දාවීරඑ 

 
 ා ාක්රම දහණර දෙතෝජයා දක්රමෙඅ දඇ  දාද්ධතිවෙඅ දුනයුසපාාය දණනයුුව ද    ද ද ද ද ද ද- 75% 

 ා ාක්රම දහණර දෙතෝජයා දක්රමෙඅ දෙ ෝත දමට දඉවස ද. රීම ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද    ද ද ද ද ද ද- ද60% 

 ිණ්තේතරිත දහහගත දිනරිමෙල් දෙතෝජයා දක්රමව  දඇ  දාද්ධතිව දුනයුසපාාය දණනයුුව   ද ද ද ද ද ද- 75% 

 ිණ්තේතරිත දහගතා දිනරිමෙල් දකයවුව  දශ ා හගතාිය දත ළිහණ  ද. රීම දහහගත දකයවුව  දෙ ලි ද දවසඩි දවයයුණු ද. රීම ද- 65% 

 ණවුඩුල්  දත නවාය දඇෙ හි දවසඩි දවයයුණු ද. රීම        ද ද ද ද ද ද- ද90% 

 ණවුඩුල්  දෙතෝජයා දක්රමෙඅුනයුසපාාය දණනයුුව ද       ද ද ද ද ද ද- 75% 

 ඇ  දාද්ධතිවෙඅ“G” දණ ාාෙඅ දුනයුසපාාය දණනයුුව      ද ද ද ද ද ද- ද70% 

 මහගතවසලි දණ ාාෙඅ දකුටා දවස  දයවීණ වත       ද ද  ද ද ද ද ද ද- 25%

  

 

 ද ද ද ද  
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  1   ඌව ේවල්ලසපස නේවෝදය 

 

ෙකොවි දහයවිධාය ද සුවණු දෙතෝජයා දමම දකු දවාරිමා්තක දශමාමයුවමාෙේ දඋාෙපහා දමම දසිඹ ා්තඩුව, දවසල් වාත, ද

ෙමොව ාක , දිමිම  දහගතා දණම කම ද්රෙද්ක දව  දෙකොවි දජයමාව දයඟා දසිටුවා දණිෂි දණා්තමා්තමත දවසඩි දවයයුණු ද. රීම ද

ෙමහි දශ ණවයිඑ දෙමම ද්රෙද්ක දව  දමධය දහගතා දගිළු දවාරිමා්තක දහගතුනයාෙකය දුනයුසපාායත ද. රීමස, දණිෂිණා්තිණණ ද

ළිය දහගතා දෙකොවි දොොකුණු දඇතිව දණ වා දජ  දහනාම දමඟි්ත ද්රතිව ා  දශසණ  දදීමස ද්රධාය දණා්තතත දෙ එ ද 017 දව්තෂත ද

හඳහගතාුඑිණඑ ද50ණ ද්රතිවාාපය දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවවන දශනුමම දණ  දඇතිව දශම  දටන දශමම ව දුඑිණඑ150එ41ණ ද

්රතිවාාපය දවාරිමා්තක දශමාමයායකත දතනෙස දශනුමම දණ  දඇමඑ දඇහාමෙන්තුවකම දවයාාිතිව දණළු දත රිවසත දුඑිණඑ ද

 950. එ 

 
ාහගතම දණා්තතත්ත දආ න  ද. රීමන දගිපායනව දඇමඑ 

 

1එ ද දෙණෙහගතල් ්තප දවසව දවසඩිවයයුණු ද. රීම ද  ද- ද ද55% 

 එ දකල්ෙබෝ ණ දවසව දවසඩිවයයුණු ද. රීම ද   ද- ද ද25% 

4එ දකල් දවසව දවසඩිවයයුණු ද. රීම    ද- ද60% 

කඑශ ව්තය දුවඹ  දවසව ද ද ද ද ද ද ද    - ද ද75% 

 

 

                            

   
 

 

 

 

 

 

  15 ගුරුගල් ඔය ජලාය වයාදිි ය 

 

ත හිටීම     : දමහගතනුව  දවයහාත්රි් ණත ද 

වාරි දවාහරිත    : දෙහගත් නතා 210 ද 

්රතිව ාීන්ත    : දෙකොවි දාවුල් ද ක00 ද 

ඇහාමෙන්තුව දත රිවසත   : දුඑ දිණලිතය ද720 

 
ෙමම ද ෙතෝජයා දක්රමත ද ශ් ණ  ද  000ණ දභුිණ ද ්රෙද්කතණන දජ ත දහසායීම දහඳහගතා ද හස ගින දණ ය ද දීඑ දයණස ද

ව්තමමායෙඅදී දශවහාය දෙණ වේත දත හිිත දෙකොවි දිමන දව නජ ත දහසායීමන දෙයොහගතස. වීම දියහා දහිඟවීම දියහා ද

ශ් ණ  ද1 00ණ දභුිණ ද්රමාවත්  දාමව්  දවකා දණ නු ද බයිඑ දෙමම දෙතෝජයා දක්රමත දශවහ්ත දවු දවින දශ් ණ  ද200්  ද

වු දඉතිවරි දිමන ද්රමාවතනප දජ ත දහසායීමන දහගතස. වීම දියහා දණළු දිමන ද්රමාවතම දවකා දණ  දහගතස. වනු දඇමඑ ද 
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 017 දව්තෂෙඅදී දෙමම දවයාාිතිවත දහඳහගතා ද දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවෙ  දවසත දීල්තක දහඳහගතා ද්රතිවාාපය දශනුමම ද

ණ  දෙයොමසමඑ 

 

වයාාිතිවෙඅ දහමහාම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින ද92එ4%. එ ද 017 දෙපහසනබ්ත දමහ ද

මහ දශවහ්ත දවය දවින දහණඡාචිම දවිතපම දුඑිණඑ ද757එ99 ද. එ 

 

 

 ද ද  
 

 
  16 විලකන්ිදය වඩව 

 

ෙමත දබදුල්  ද දවයහාත්රි් ණෙඅ දත හිිත දශසහගතස  දපමය ද ප ද දවසව. එ දෙමම දෙතෝනේම ද්රතිවහාපාායත දුවළි්ත දවසෙ  දාහගත  ද

ෙණොනෙහ  දෙහගත් නතා  ද 5්  දාමව ද්රෙද්කතණන දවාරි දජ ත දහාතා දහයව්තධයත දණ  දහගතසණඑ්රතිව ාීන දාවුල් ද 50. එ ද 

 017 දවහ  දහඳහගතා දුඑිණඑ ද 40ණ ද්රතිවාාපයත්  දවි ණණ්ඩිත දජ ාක දවයාාිතිවත දහඳහගතා දශනුමම දණ ය ද දීඑ දඇ  ද

මා්තක දාද්ධතිවත දහඳහගතා දවය ද ළිොෙහගතළි ද. රීන දශනුමම දෙයොවීම දියහා දඇ  දමා්තක දමසනීෙන දණනයුුව දආ න  ද

. රීමන දෙයොහගතස.  දවිතඑ දෙමම දවහ  දහඳහගතා දශනුමම දවු ද්රතිවාාපය දණපල් දමසණි්  දකඟ දජ ාක දවයාාිතිවතන දමාු දණ ය ද

 දීඑ 

 ද ද ද 

  17 ේගෝනගලතඩන්න වඩව 

 

ෙතෝනේම දෙකෝයක මස්තය දවසව දත හිනා දඇසෙස ද  දමහගතනුව  ද  ද වයහාත්රි් ණෙතහිතඑ ද  දෙමම දවයාාිතිවත දක්රිතාසමණ ද

. රීෙම්ත දමහගත දණ්තයෙඅකුඹුු දශ් ණ  ද4 5ණන දහගතා ද ද දත  දණ්තයෙඅ දකුඹුු දශ් ණ  ද47 දණන ද දවාරි ද දජ ත ද බා ද

දීමන ද දෙතෝනේමතඑ ද දවයාාිතිව දත රිවසත ද දුත තල් දිණලිතය ද55 ද. එ 

 

 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවයවින දහණඡාචිම දවිතපමුඑිණඑ ද 55එ49. එ 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවයවින ද

හණඡාචිම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද55%. එ දෙමම දවයාාිතිවත දහඳහගතා දප දවාරිමා්තක දවසත දශි්තෂත දතනෙස දෙමම දවහ  දහඳහගතා ද

්රතිවාාපය දශනුමම දණ  දෙයොමසමඑ 
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  18  කවුඩුල්ල ිතයවර 11 ද ේසෝපුර ද්ෂවා ව  ඉවුර ඇල ියගුව 

 

ෙමම ද වයාාිතිවතන ද ණවුඩුල්  ද ෙතෝජයා ද ක්රමෙඅ ද වන ද ඉවුු ද ඇ  ද වයගු ද . රීම, ද පනෙහෝුන  ද වසව ද වයයුණු ද . රීම, ද

ෙ ිමතාව දවසව දවයයුණු ද. රීම, දශපා  දිය්තිණම දහහිමව දවයාාිතිවතන දශතස ද්රෙද්කෙඅ දඇ  දමා්තක දාද්ධතිවත දඉවය. රීමඑ 

 

යව දකුඹුු දශ් ණ  ද270 ද්  දප දඇුව සව දකුඹුු දශ් ණ  ද1250ණන දවාරි දාහගතගිණන දහසායීමන දබ ාොොෙ ොසුව ද

ෙ එ ද. එම  දක්  දවයක දඇ  දමා්තක දාද්ධතිවත දත හිටුවීෙන දශවහාය දීර වත දෙකය දඇමඑ දවයාාිතිවත දහඳහගතා දණළු දත රිවසත ද

ුඑිණඑ ද462එ2 . එ ද 017 දවහ  දහඳහගතා දුඑිණඑ ද60එ00 ද්රතිවාාපය දශනුමම දවු දශම  ද 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය ද

වින දුඑිණඑ දක4එ19්  දවිතපන දණ  දතිවුවණිඑ ද 017 දවහ  දුව  දදී දිය්තිණම ද10ණ දඉවය. රීන දණනයුුව දියම ද. රීමන දහස ගින ද

ණ  දතිවුව දශම  ද 017ෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින දහණඡාචිම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දක5%. එ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19 ාහගල්ගමුව වඩව ප්රගුණවම ිරරිා 

 

කුුවෑක  දවයහාත්රි් ණෙඅ දඇහගතසටුවසව ද්රාෙද්ශිත දෙල්ණන දෙණොට්ඨාකෙඅ දත හිනා දඇතිව දෙමම දවයාාිතිවත දමඟි්ත ද

කුඹුු දඉටන දශ් ණ  ද1ක00ණන දජ  දාහගතගිණන දහාතනු ද සෙ එ දවයාාිතිවෙඅ දණලිණ දත රිවසත ද එිණඑ ද500්  දවය දශම  ද

 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින දහණඡාචිම දවිතපම දුඑිණඑ ද 40එ92. එ ද 017 දවහ  දහඳහගතා ද්රතිවාාපයත දුඑිණඑ ද

112එ91. එ ද 017 දවහ  දුව  දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහාය දවය දවින දෙමම දෙතෝජයා දක්රමත දහඳහගතා දුඑිණඑ ද11 එ59්  දවසත ද

වී දඇමඑ 

 

 017 දවහ  දුව  දාහගතම දණා්තතත්ත දශවහ්ත දණ  දඇමඑ 
 

ාහා දවසට ද(15එ  km)– ද100% 

ාහා දවසට ද(15එ  km)– ද100% 
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  20 ේදි යාේග ඩ ේද  දාගාරය ඉියිරීමා 

 

ණස ණිත ද්රෙද්ශිත දෙල්ණන දෙණොට්ඨාකෙඅ දොතිවතාෙකොට දයන දාහගතස දිමන ද්රෙද්කෙඅ දෙණොනහ්  දිය ්තම  දජ  ද

කසී න දව න දබදු්ත දවය දශම  ද හි ද්රතිවඵ ත්  දවකෙත්ත දජයමාවන දෙද්ා  දහගතාිය දසිදුෙ එ ද දණස ණිත දඋුව  දකයවුව  ද

ාා ය දවයාාිතිවෙඅ දබසනම දඉහගතළි්ත දව්තෂා දජ ත ද ණුව දවීම දෙමම දජ  දකසී න දව න දණලිණ දෙහගත ුවවතඑ දජ තන ද

තනවය ද්රෙද්ක දව  දඉටන දව  දඉහගත  දවිතයාණම්  දතිවෙබය දශම  දෙමම ද්රෙද්කෙඅ දඉහගත  දජය දඝයසවත්  දපස. ත ද

හගතසණඑ ද බසවි්ත දජ  දකසී න දව ් වා දකසනීමන දවසසි දජ ත දොොනා දමින්ත දඉවස දණ ය දෙ හන දවිකා  දජය දඉල්ී න ද

්රමාවත්  ද සෙබිණ්ත දාවීරඑ දණස ණි දකක දකයවුව  දවස ස් වීෙන දෙතෝජයා දක්රමෙඅ දොතිවතා දෙකොට දජ ා්රවහගතාය ද

ෙේට්ටුව දශහ  දොොනාාකා ත්  දහගතා දආශ්රිම දාහගතගිණන දඉවය. රීන දවයාාිතිවත දමඟි්ත දසිදු දෙණේතඑ 

 

ෙහගත් එ ද44ණ දෙ කවස දහයව්තධයත්  දහහිම ද්රෙද්කත්  දවය දෙමහි ද දකයවුව  දවස ස් වීමන දහහගත දිණලිතය ද5්  දාමව ද

වය දජයමාවෙේ දෙද්ා  දආ ් ෂා ද. රීමන දෙමම දවයාාිතිවත දමඟිය දශෙේ් ෂා දෙණේතඑ දවයාාිතිවෙඅ දත රිවසත දුඑිණඑ ද

410. එ 

 

 017 දවහ  දහඳහගතා ද්රතිවාාපයත දුඑිණඑ ද50එ දිය්තමාව දහස ගින දණනයුුව දත ළිබඳ දශවහ්ත දීර වතණන ද  ඹි දයසතිව ද

බසවි්ත ද්රතිවාාපය දඉවස දණ  දක්තයා ද දීඑ 

 

  21 ගිශගඟ ගශවුකර දාලන වයාදිි ය පුනරුමාාදනය ිරීමා 

 

ෙමම දවයාාිතිවත දකාලු දවයහාත්රි් ණෙඅ දබද්ෙද්කම, දෙබෝෙේ දොෝද්ප , දවසලිවින, දවයවිුව  දහගතා දහි් ණඩුව දතය ද්රාෙද්ීලත ද

ෙල්ණන දෙණොට්ඨාක දුව  දක්රිතාසමණ දෙ එ දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවව දවිසි්ත ද70 දපකණෙඅ දශක ද ාකෙඅ දනය ද

 ජෙඅ දආධා  දමම දිනයකඟ දකයවුව  දාා ය දවයාාිතිවත දක්රිතාසමණ දණ ය ද ප දශම  දවයාාිතිවෙඅ දවසට දශවහ්ත ද

ෙණොන දෙමෙහගතයුන දණනයුුව ද192  දව්තෂෙඅ දආ න  දණ ය ද දීඑ 

 

ෙමම දවයාාිතිවෙඅ දණලිණ ද්රතිව ා  දවහ  ද40 දුන ා දහා්තපණව දශසවිඳිය ද දීඑ දෙතෝනේම දුනයුසපාාය දවයාාිතිවත ද

ක්රිතාසමණ දෙයොණ ෙහගතොස දාහගතම දණලිණ ද්රතිව ා  ද බාකම දෙයොහගතස.  දවය දශම  දවිකා  දහගතාියත්  දසිදුවිත දහගතසණඑ 

 

I. ෙහගත් නතා  ද5000ණ දකුඹුු දඉටන දහඳහගතා දකයවුව  දාා ය දහගතා දජ ්රවාහගතය දාහගතගිණන දහසායීම දහහගත දත , දමහගත ද

ෙපණ්තයත දණ ප ත. ්ත දෙමො ව දවකා දණනයුුව දසිදු. රීමඑ 

 

II. වයාාිතිවත දආ න තන දො  දාසවතිව දකයවුව  දආාපා දමසව දවලි්ත දිණියහා දනේවිම දහගතා දෙද්ා  දආ ් ෂා ද. රීමඑ ද

ෙමම ද්රෙද්කෙඅ දාවයයචි දාවුල් ද 0,000ණන දාමව දවයාාිතිවත දතනෙස දහිජු ද්රතිව ා  දහිිණෙ එ 

 

ෙමම දවයාාිතිවෙඅ දතා්තත්රිණ දෙණොනහා දයවීණ වත ද. රීම, ද  009 දව්තෂෙඅදී දජාාය දහහගතෙතෝිනමා දආතමයෙඅ ද

(JICA)විෙක ෂඥ දණාණ්ටාතම්  දවිසි්ත දිය්තෙද්ක දණ ය ද දීඑ 
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වයාාිතිවෙඅ දණළු දත රිවසත දඇහාමෙන්තුවව දුඑිණඑ700්  දවය දශම  දවයාාිතිව දණා ත දමාහ ද46. එ දෙේට්ටු දව  දහහගත ද

ොොනාාකා ෙඅ දඉවය. රීන දණනයුුව දසිදුණ ිණ්ත දාවීරඑ දොොනා දිණ දී දකසනීම දහඳහගතා දවතව  දලිත ත්  දහණහා දඇමඑ ද

ොොනා ද 012 දව්තෂෙඅදී දආයතයත ද. රීමන දියතිණමතඑ 

 

 017 දව්තෂත දහඳහගතා ද්රතිවාාපය දුඑිණඑ ද125්  දවය දශම  දෙපහසනබ්තමහ දශවහ්ත දවය දවින දවිතපම දුඑිණඑ ද1 කඑක . එ ද

 017ෙපහසනබ්තමහ දශවහ්ත දවය දවින දවයාාිතිවෙඅ දහණඡාචිම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත ද 0%. එ 

 

 

 

ෙේට්ටුත රි දහසණගින ද. රීම 
 

 

  22  ේනන්තර ගඟ දකුු  ඉවුර කරියය ගලා කා වඩමඩ්ෂී ේ  වයාදාරය පුනරුමාාදනය 

 

ෙබ්තම  දකඟ දපකුණු දඉවු  දණ වයත දක ා දඒම දවස ස් වීෙන දවයාාා ත දම කම දහගතා දඉසමෑාාය දවකෙත්ත ද්රධාය ද

ෙණොනහා ද න දෙබෙද්එ දම කම දහගතා දඉසමෑාාය දෙණොට්ඨාක දව  දඉටන දෙහගත් නතා  ද1110 ද්  දාමව දෙබ්තම  දකඟ ද

පකුණු දඉවු  දවයාාා ත දමඟි්ත දආව වත දණ ණු ද බයිඑ 

 

ෙමම දෙතෝජයා දක්රමෙඅ දශබ ්ත දවු දිය්තිණම දහහගත දෙේට්ටු දඇතිව දශම  දකයවුව  දශවහාපා දව දී දහහගත දවටවයත දබාවයත ද

ඇතිවවය දශවහාපා දව දී දහාවතයක්රීතව දක්රිතාසමණ දවය දෙේට්ටු ද115්  දෙමම දෙතෝජයා දක්රමෙඅ දාසවුවියඑ දහමහගත  ද

ෙේට්ටු දශබ ්තව දාවතිවය දශම  ද ම දෙේට්ටු දෙමම දවයාිතිවත දතනෙස දහවි ද. රීමන දියතිණමතඑ දෙමම දෙතෝජයා ද

ක්රමෙඅ දකය දවුව  දබසිණ දහහගත දඇ  දෙ ළි දමා්තක දව  දාසතිව දආයතිව දෙහ දී දතාම දියහා දශබ ්ත දවී දඇමඑ දෙමම දවයාාිතිවත ද

තනෙස දශෙේ් ෂිම දශ ණණු ද ඟා දණ  දකසනීම දහඳහගතා දිය්තිණම දව  දෙේට්ටු දහහගත දෙ ලි දත ළිහණ  ද. රීමන දවහගතාම ද

ක්රිතාමා්තක දක්තයා ද දීඑ දෙමහි ද්රධාය දණා්තත දවනුෙඅ දශාවහගතය දහහගත දවාරිමා්තක දාහගතගිණන දවසඩි දවයයුණු ද. රීම දමඟි්ත ද

කයවුව  දවස ස් වීම දහගතා දණ වයත දක ා දඒම දවස ස් වීම දහහගත දජයමාවෙේ දීවවය දමසවත දඉහගත  දයසයවීමයිඑ 

 

2017 දවහ  දෙපහසනබ්ත දප් වා ද්රකතිවත දාහගතම දාරිවය දෙ එ 
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ංයිතාය ේභ්ෞි ක ප්රගි ය 

 ණ වයත දක ා දඒම දවස ස් වීෙන දෙ ලි ද9එ5 දkm වයකණ දුනයුසපාාය දහහගත දවසඩි දවයයුණු ද. රීන ද 

 

2 % 

  ශාවහගතය දඇ  දමා්තක ද9්  දෙකොටයසගීම 

 

100% 

  ණ වයත දක ා දඒම දවස ස් වීෙන දිය්තිණම ද9්  දෙකොටයසගීම 

 

22% 

 

 017 දවහ  දහඳහගතා දශනුමම ද්රතිවාාපය ද එිණඑ ද60. එ දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින දවයාාිතිවෙඅ දහණඡාචිමෙ ෞතිවණ ද

්රකතිවත ද40%්  දවය දශම  ද 017ෙපහසනබ්ත දමහ දශවහ්ත දවය දවින දණළු දවිතපම දුඑිණඑ ද2 එ 6. එ ද 

    

 

 

4.0  වාරිාාර්ග ේදදාර්තේ න්ුකව යටේම ක්රියාමාක වන ංේනකුම ාහා දරිාාණ  වයාදිි  

 

4.1 ේේිය තර්ෂමණ හා ජල ස දම සඩලසු  වයාදිි ය 

 

ෙ ලි දආ ් ෂව දහගතා දජ  දහනාස දහස ගින දවයාාිතිවෙඅ දශ ණව දව්තේත දවිකා  දෙ ලිව  දයටසුව දහගතා දෙමෙහගතයුන ද

ණනයුුව දහඳහගතා දදී්තඝ දණාී යව දශණ්ටව දාවසවා දකම දහගතස.  දක්රමෙ පත්  දහණහා ද. රීම දහහගත දජ  දහනාස දහස ගින ද

වසඩි දවයයුණු ද. රීමයිඑෙමම දවයාාිතිවත දෙණොනහා දහගතම ණන දෙබවයත දහගතස. තඑා ණවසිය දෙණොනහයන දෙ ලි දආ ් ෂාව ද

හගතා දෙමෙහගතයුන දණා්තත් ෂමමාව දවසඩි ද. රීමයිඑෙමම දෙණොනසි්ත දෙමෝ ා දකස දවසඩි දශවපායනහහිම දවිකා  දෙ ලි ද4  ද

ණ දමහගතජය දආ ් ෂාව දඋහහා ද දමට්නමණන දෙකය දඒම දහහගත දෙ ලි ද20 දණ ද ද(ඉහගතම දෙ ලි ද4  ද්  දඇුවළුව) දෙමෙහගතයුන ද

ණා්තත් ෂමමාව දවසඩි දවයයුණු ද. රීම, දආතමියණ දක්රිතාණා ණන, දෙ ලි දආ ් ෂව දණ මයාණ ව දහහගත දයටසුව දහගතා ද

ෙමෙහගතයුන දණනයුුව දවසඩි දවයයුණු ද. රීම දසිදු දණ යිඑ දෙමත දාහගතම දඋා දෙණොනහාව න දෙබෙද්එ 

 

I. වසඩි දශවපායන දහහිම දෙ ලි දහඳහගතා දත ළිතන දෙතදීමඑ 

II. විකා  දෙ ලි ද20 ද්  දහඳහගතා දමූලිණ දආ ් ෂව දාහගතගිණන දහසායීමඑ 

III. ෙ ලි දහිිණණන දහයවිධාය දක් තිවමස දණ  දුනහුණු ද. රීමඑ 

IV. විෙක ෂිම දඋාණ ව දහසායීම දහගතා දශධයයතඑ 
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ජලායේන නා 

ඇසපතේ න්ුකව   

ජරු  ිල   
වර්තාාන තමවය 

1 ංාතර කාර්යයන් 

01 
මහගතවි ඡාචිත 254.00 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත – ුඑිණඑ ද 04එක7 

02 
මහගතණයප ාව 133.00 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 

ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද107එ1ක 

03 
ාපවිත 

 

160.50 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද92එ02 

04 
ශ්තකණව 
 

212.00 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද126එ41 

05  ාජායකවතෙ ල්  

(ාසේ ජ-01) 

265.50 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 90% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද 15එ7  

06  ාජායකවතෙ ල්  

(ාසේ ජ -02) 

265.50 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 75% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද159එ1ක 

07 උ්තයඡාචිවසව 
 

75.59 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 60% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද කඑ26 

08 යවා. රිවසව 
 

111.90 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 65% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද4කඑ 1 

09 ෙමොේුන්ත 
 

56.20 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ දක එ0  

10 වා්ත දඇ  

 

82.79 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද56එ77 

11 ජය යජයවසව 
 

124.77 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 92% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද2කඑකක 

12 ෙහො ෙබො  දවසව 
 

23.55 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ දක15එ 2 

13 ණාඡාචිමඬු 

 

104.47 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 60% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද46එ46 

14 ෙණොට්ටුණඡාචිත 

 

75.25 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 95% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ දක4එ11 

15 බ්තපිනරි 
 

95.55 

 

ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 70% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ දක එ76 

16 ෙ ොෙහ්තස දෙ ල්  26.39 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද17එ71 

17 දු්තමාප ාව දෙ ල්  58.87 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 65% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද  එ60 

18 ණුවණ්තඩිත දවසව 26.61 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 65% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද9එ67 

19 බදුලු දසත 66එ 1 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 45% 
ණ ය ද්රකතිවත –  දුඑිණඑ ද19එ65 

20 ෙ ලි දයටසුව දණා්තත දමණ්ට ත දහඳහගතා දුනහුණු ද ද
මධයහාපායෙඅ දවසඩි දවයයුණු ද. රීන දසිදු. රීම ද– ද
කල්කණව 

185එක2 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත –  ද95% 

21 ජ  දවිපයා දියරී් ෂව දණා්තතා ත දවසඩි දවයයුණු ද
. රීම 

46.73 ෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත – 100% 
ණ ය ද්රකතිවත – 90% 
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  2 උාා ඔය දහම නි න සශවර්ධන වයාදිි ය 

 

ඇහාමෙන්තුවකම දත රිවසත   : දුඑිණඑ ද9352  

වාරි දවාහරිත     : දශ් ණ  ද4 00 ද 

යව දවාරි දිමන     : ශ් ණ   11,000  

වයාාිතිවත දශවහ්ත ද. රීමන දශෙේ් ෂිම දණා ත : ද 017 දවහ  දශක 

 017 දවහ  දහඳහගතා දශනුමම ද්රතිවාාපයත   : දුඑිණඑ ද 000එ00 

 

වයාාිතිව දශධය් ෂණ දවිසි්ත දවාරිමා්තක දෙපාා්තමෙන්තුවවන දියකුස දණ  දඇතිව ද්රතිවාාපය ද්රමාවත දුඑිණඑ ද1400එ00 දෙමම ද

වහේත දජයවාරි දමහ දසින දෙපහසනබ්ත දශවහායත දවයෙම්  දණළු දවිතපම ද එිණඑ ද1926එ50 දහණඡාචිම දණළු දවිතපම ද 017 දෙපහසනබ්ත ද

මහ දශවහායත දප් වා දුඑිණඑ දක 56එ 4 ද. එ ද 017 දෙපහසනබ්ත දමහ දශවහායත දප් වා දහණඡාචිම දෙ ෞතිවණ ද්රකතිවත දක2% ද ද්  දප ද

බසදීන දුඑිණඑ ද94එ00 දප දවිතඑ 
 

ෙමම දවයාාිතිවත දතනෙස දාහගතම දවසට දසිදුණ ිණ්ත දාවීරඑ 
 

 ශලිෙණොනආ  දජ ාකත දඉවය. රීම ද(ඝය දම න  දිණලිතය ද6එ5)    – 92% ද 

 කුටා දසත දජ ාකත දඉවය. රීම ද(ඝය දම න  දිණලිතය දක0එ0)     – ක2% ද 

 හගතඳාායාක  දවසෙ  දධාරිමාවත දවසඩි. රීම ද      – ද72% ද 

 කුටා දසෙඅ දසින දසියහගත තාකම දවසව දප් වා ද දඇ  දමා්තකත දඉවය. රීමඑ ද(. එම එ ද40) ද  – ද 6% 

 හගතඳාායාක  දවන දඉවු  දඉවය. රිම දහගතා දපකුණු දඉවුු දාද්ධතිවත දුනයුසපාායත ද. රීම ද  – ද40එ % ද 

 ශලිෙණොනආේත දසින දකුටා දසත දප් වා ද දඇ මා්තකත දඉවය. රීම ද(. එම එ ද4ක) ද   – ද14එ % 

 කුටා දවස  දහගතා දවාරිමා්තක දෙතෝජයා දක්රම      – 41එ5% 

 බණ්ටා ෙව  දහගතා දෙමලුල්  ද්රෙද්ක දව  දඉටන දශසාස දණ  දකසනීම, ද 

යසවම දාවයයචි ද. රීම දහහගත දබ ාෑමන ද ් වු දාවුල් දහඳහගතා දතිතම  දාහගතගිණන දහසායීම ද  – 77එ9% 

 වයාාිතිව දණ මයාණ වත, දහස ගින දගිාරී් ෂවත, දබදු, ද්රවාහගතය 

ාහගතගිණන, දණා්තතත්ත, දවාහගතය දයටසුව. රීන, දත්තර දඋාණ ව දිණ දී දකසනීම ද  – ද6එ60% 
 

 ද ද ද 

 ද ද ද ද ද ද ද ද දශලිෙණොනආ  දෙ ල්  දඉවය. රීම ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද ද දහගතඳාායාක ෙ ල්  දවසඩි දවයයුණු ද. රීම 
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ආ. වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය 

 

1984 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය දැනට යෙක්ටයාර් 400ට වැඩි මො 

වාරිමාර්ග බල ප්රයශශ  4ක මො වාරිමාර්ග ඒකාබශධ කළමනාකරණ වැඩ සටෙන (INMAS) ක්රියාමකමක   

කිරීම මගින් සෙභාගිමකව කළමනාකරණ ක්රියාවය ය ශක්මතමමක කරයගන ය ල ලැය ම යමම වැඩසටෙයන් 

දැක්ම ව ලයේ ස්වයං කළමනාකරණය සඳො ආමකම විශ්වාසය පදනම් කරගමක වාරිමාර්ග ජනාවාස ආශ්රිත 

යගොවි ප්රජාවක් ිහි  කිරිමි.ම යගොවි සංවිධාන, රාජය ො යප ශගය ක ආයතන සෙ රාජය යනොවන ආයතන යන 

පාර්ශවයන්යේ සෙභාගිමකවය සෙ දායකමකවය තුළින් මො වාරිමාර්ග වයාපාර වල ජල ඒකකයක ඵලදායීතාව 

ඉෙළ නංවමින් ඒකාබශධ ජල කළමනාකරණය තුළින් යගොවි ජනතාවයේ මතරසර ආර්ථික සංවර්ධනය 

සාක්ෂාමක කර ගැනීම යමම වැඩසටෙන තුළින් අයේක්ෂා යකයර්ම 

      

මො වාරිමාර්ග බල ප්රයශශවල විධිමමක කළමනාකරණයක් ෙරො නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව වැඩි කිරීයම් 

අරමුයණන් යගොවි සංවිධාන  ිහි  කිරීම, පවමකවායගන යාම ො ශක්මතමමක කිරිම, වාරිමාර්ග උපපශධමත  නඩමකතු 

ො යමයෙයුම් කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම, කෘෂි නිෂ්පාදනය ො නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉෙළ නැංවීම සඳො 

අවශය පෙුකරණය, වාතාවරණය සැකසීම ො සම්බන්ධිකරණය තුළින් යගොවි ජනතාවයේ ජීවන තමකවය 

ඉෙළ නැංවීම යමම අංශයේ වගකීම  යේම 

 

2017 වර්ෂය අවසානයේ දී වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ මූල්ය කාර්යසාධනය සාරාංශ සහනන 

 

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය සඳො වාරිමාර්ග ො ජල සම්පමක කළමනාකරණ අමාතයාංශයේ 2017 වසර 

අවසානයේ අයවැය ඇස්තයම්න්තුයවි  ප්රාේධන වැය ප්රමතපාදනය ු.මමිම 16.ම41ක් අ ලමතව මතිහි.ම  

 

එම වසර අවසානයට එම මුළු වැය ු.මමිම 106ම 68කිම 

 

  අනුමත ප්රාග්ධනධන ව ය 

ප්රතිපාානනය රු.මි.ම  

වසර අවසානයහ 

මුළු වියනම රු.මි.ම  

1 ප්රාේධන වමකකම් නරනු.මකපාපනය ො වැඩිදියුණු කිරීම 28ම0. 22ම..6 

2 ප්රාේධන වමකකම් අමකපමක කර ගැනීම 10 ම8  78ම686 

6 මානව සම්පමක සංවර්ධනය 2ම  2ම492 

 

ප්රාේධන වමකකම් අමකපමක කර ගැනීම යටයමක ඉඩම් ො ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳො යවන්  ර ු.මමිම 40ම609ක 

ප්රාේධන වැය ප්රමතපාදනයයන් වසර අවසානයට වැය කළ මුදල ු.මමිම 22ම2.8ක් වන අතර, ඒ යටයමක සිදු කරන 

ලද කාර්යයන්ි  යභ මතක ප්රගමතය පෙත විස්තරාමකමකව දක්වා ඇතම    
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1. යගොවි සංවිධාන ශක්තිපමත් කිරීම නා බල් ග න්වීම 

 
1.1) යමම අංශය මගින් කළමනාකරණය කර ල ලබන මො වාරිමාර්ග වයාපාර  4 ි  යගොවි සංවිධාන 874ක් 

පිි ටුවා ඇමත අතර එම යගොවි සංවිධාන ආයතනික වශයයන් ශක්මතමමක කර ඒවායේ යෙපාලනය සෙ 

විනිවිදභාවය තෙවුු. කිරීම සඳො පෙත කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අවශය පෙුකරණය ො මග යපන්වීම් 

කර  ඇතම   

 

   කාර්යයන් ි.නුම් 

ඒකකය 

ඉල්ක්ක ප්රගතිපය % 

යගොවි සංවිධාන අවසන් ගිණුම් සැකසීම සංඛ්යාව 874 825 94 

යගොවි සංවිධාන ගිණුම් කටයුතු යපාවමක කිරීම සංඛ්යාව 852 826 97 

යගොවි සංවිධාන ගිණුම් විගණනය සඳො යයොමු කිරීම සංඛ්යාව 779 664 85 

යගොවි සංවිධාන නිළවරණ පැවැමකවීම සංඛ්යාව 517 396 77 

යගොවි සංවිධාන මො සභා රැස්වීම් පැවැමකවීම සංඛ්යාව 1862 1744 94 

යගොවි සංවිධාන මාසික කමිටු රැස්වීම් පැවැමකවීම සංඛ්යාව 8809 7858 89 

යගොවි සංවිධාන සාමාජික නාමයේඛ්න යපාවමක කිරීම සංඛ්යාව 588 584 99 

යගොවි සංවිධාන වයවස්පාව සංයශ ධනය ො සම්මත ො 

කාර්ය පරිපාටි ෙඳුන්වාදීම සෙ ඒවා භාවිතය තෙවුු. කිරීම 
සංඛ්යාව 295 195 66 

යගොවි සංවිධාන විෂය කමිටු පිි ටුවීම (කාන්තා 

සෙභාගිමකවය ප්රවර්ධනය සඳො) 

සංඛ්යාව 46 70 104 

ආදර්ශ යගොවි සංවිධාන ඇමත කිරීම  සංඛ්යාව 72 56 78 

පශධමත මට්ටයම් යගොවි සංවිධාන 2000 අංක 4. දරණ 

යගොවිජන සංවර්ධන පනත යටයමක ය යාපදිංචි කිරීම 
සංඛ්යාව 12 11 93 

යගොවි සංවිධාන අරමුදේ වර්ධනය  ු.පි (000) 32,678 32,546 99 

       

යගොවි සංවිධාන මනසභා රැස්වීම් 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                               පදවිය  වයාපාරය  කිරිදි ඔය වයාපාරය 
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යගොවි සංවිධාන කාරක සභා රැස්වීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාච්චාදූව වයාපාරය කිරිඳිඔය වයාපාරය 

 

 
 

යගොවි සංවිධාන නිල්වරණ රැස්වීම් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මී ඔය වයාපාරය බතලයගොඩ වයාපාරය 

 

 
 

විගණන වාර්තා 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ත යබ ව වයාපාරය රාජාංගනය වයාපාරය 
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කාන්තා අනු කි.ටු රැස්වීමක් සාමාජික යේඛන 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මුතුකණ්ඩිය වයාපාරය අක්කරපමකතු වයාපාරය 
           

1.2) වාරිනරබුදුව පුවිපරම් වැඩ සටෙන යටයමක ඉදිකරන ලද රිදීබැදි ඇළ වයාපාරයේ දිවුේලෑව, දණ්ඩුවාව, 

කැබැේලෑව, බුදුමුමකතාව යගොවි සංවිධාන කාර්යාල විවෘත කරන ලදිම එම කාර්යාල සඳො අවශය 

පරිගණක ඇතුලු කාර්යාලීය උපකරණ ලබා දී ඇතම එයසේම රාජාංගන වයාපාරයේ රංයකත,  රී උදාර, 

පැරකුම්, විජය යගොවි සංවිධානවල එම සංවිධාන අරමුදය න් කාර්යාල ඉදි කර ඇමත අතර ඒවාට අවශය 

කාර්යාලයීය උපකරණ යමම අංශය මගින් ලබා දී ඇතම  

 

යගොවි සංවිධාන කාර්යාල් විවෘත කිරීම නා උාකරණ යබනා දීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිවුේලෑව යගොවි සංවිධානය - රිදීබැදිඇළ වයාපාරය 

 

දණ්ඩුවාව යගොවි සංවිධානය - රිදීබැදිඇළ වයාපාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රී උදාර යගොවි සංවිධානය - රාජාංගනය වයාපාරය විජය යගොවි සංවිධානය - රාජාංගනය වයාපාරය 
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1ම6) යගොවි සංවිධාන කටයුතු වල පවමතන අඩුපාඩු ෙඳුනායගන ඒවා නිවැරදි කිරීම සඳො යගොවි සංවිධාන 

කටයුතු පුවිපරම් කිරීයම් වැඩමුළු 2 ක් මිි.යේ සෙ යමොරවැව වයාපාර වල පවමකවන ලදිම එම වැඩමුළු 

තුය න් ෙඳුනාගමක කු.ණු නිවැරදි කර එම යගොවි සංවිධාන ආයතනික වශයයන් ශක්මතමමක කිරීම සඳො 

අවශය ක්රියාමාර්ග ගනිමින් සි.ම  

 

ාසුවිාරම් ව ඩමුළු ා ව ත්වීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

යමොරවැව වයාපාරය මිි.යේ වයාපාරය 
 

1.4) යගොවි සංවිධාන වල යෙපාලනය තෙවුු. කිරීම ො සෙභාගීමකව කළමනාකරණ ක්රියාවය ය ශක්මතමමක  

කිරීම සඳො පෙත ක්යෂේත්ර යටයමක යගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් ො යගොවීන් නරහුණු  කර ඇතම 

 

පුහුණු ව ඩසහනන ඉල්ක්කය 

රපුද්ගල්යන් සංඛයාව  

ප්රගතිපය 

රපුද්ගල්යන් සංඛයාව  

% 

 මුලය කළමනාකරණය 2,695 1,673 62 

 නායකමකව ගුණාංග වර්ධනය 35 35 100 

 යගොවි සංවිධාන ශක්මතමමක කිරීම 750 305 41 

 ආදායම් කළමනාකරණය 100 80 80 

 අභයන්තර විගණක නරහුණුව   105 112 107 

යශශගුි.ක යවනස්වීම් පිළිබඳ දැ ලවමක කිරීම 100 100 100 

එකතුව 3,785 2,305 61 

 

මුල්ය කළමනාකරණ පුහුණුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

රිදියාගම වයාපාරය නාච්චාදූව වයාපාරය 
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ආනායම් කළමනාකරණ පුහුණුව 
 

 

 

 

 

 

 

 

ගිරිතයේ වයාපාරය මතසාවැව වයාපාරය 

            

1.5) මො වාරි ප්රයශශ වල ජලය ඇතුළු කෘෂිකාර්මික යයදවුම් යසේවා කලට යවලාවට සැපයීම තුය න් ජල 

සම්පත උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව භාවිතා කිරීම සඳො නියමිත යේලාවට යපර කන්න 

රැස්වීම් පවමකවා, කන්න රැස්වීම් පැවැමකවීම සඳො අවශය පෙුකරණය කර ඇතම එයසේම කන්න රැස්වීම් 

තීරණ ක්රියාමකමක කිරීයම් ප්රගමතය පු විපරම් කිරීම ො වාරිමාර්ග කළමනාකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂමව 

පවමකවා යගන යාමට අවශය තීරණ ගැනීම සඳො මාසිකව වයාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 

පවමකවා ඇතම ඉෙත රැස්වීම් පැවැමකවීයම් ප්රගමතය පෙත දැක්යේම  

 

රැස්වීම ඒකකය ඉල්ක්කය ප්රගතිපය % 

වයාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැමකවීම සංඛ්යාව 474 468 99 

යපර කන්න රැස්විම් පැවැමකවීම සංඛ්යාව 85 85 100 

කන්න රැස්වීම් සංවිධානය    සංඛ්යාව 97 97 100 

 

වයාාාර කළමනාකරණ කි.ටු රැස්වීම් 
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යාර කන්න රැස්වීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුරයපොළඇළ වයාපාරය දමන වයාපාරය 

 

කන්න රැස්වීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මිි.යේ වයාපාරය කන්තයේ වයාපාරය 

 

1.6) මො වාරිමාර්ග වයාපාර වල නීයර ගී යගොවි ජනතාවක් සෙ ශක්මතමමක යගොවි ආර්ථිකයක් යගොඩ නැගීම 

සඳො පවමතන ප්රධාන බාධාවක් වන මමක්රවය උවදුරින් යගොවීන් මුදවා ගැනීම සඳො මමක්රවය භාවිතයේ 

ඇමත ආදීනව පිළිබඳව යගොවීන්, යගොවි සංවිධාන නායකි.න් 19,200 ක් ද යදමාපියන් යම් පිළිබඳ දැ ලවමක 

කිරීම සඳො, පාසැේ සිුන් 990 ක් ද දැ ලවමක කරන ලදීම 

 

මත්ද්රවය භාවිතයේ ආදීනව පිළිබඳ න නුවත් කිරීම් 
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පදවිය වයාපාරය 
 

රිදීබැදිඇල වයාපාරය 

                                          

 

2. සනභාගිත්ව නඩත්තු නා ජල් කළමනාකරණ ව ඩසහනන 

 

යමම අංශය මගින් කළමනාකරණය කර ල ලබන මො වාරිමාර්ග වයාපාර  4ි  වාරිමාර්ග උප පශධමතයේ 

(යබදුම් ඇල ො යකමක ඇල) යමයෙයුම් ො නඩමකතු කටයුතු යගොවි සංවිධානවලට භාර දී එම කාර්යය ඔවුන් 

මගින් ඉටු කරවා ග ල ලබි.ම යමම කාර්යය ගුණාමකමයයන් යුක්තව ඉටු කිරීම සඳො යගොවි සංවිධාන 

යමයෙයවීම, මගයපන්වීම ො ඒ සඳො යගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්යේ දැ ලම ො කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම 

යමම අංශය මගින් සිදු කර ල ලබි.ම 

 

2.1) යමම අංශයේ යමයෙයවීම මගයපන්වීම ො පෙුකරණය යටයමක වාරිමාර්ග උප පශධමත වල නඩමකතු 

කටයුතු සඳො යගොවි සංවිධාන විසින් ශ්රමයයන් සෙ මුදය න් ලබා යදන දායකමකවය පෙත දැක්යේම 

 

ක්රියාකාරකම ඉල්ක්කය 

රු.පිම000  

ප්රගතිපය  

රු.පිම000  

% 

යබදුම් ඇලවේ ො යකමක ඇලවේ වල තණයකොළ 

මට්ටමකට කැපීම ො යරොන්මඩ ඉවමක කිරීම 

109,587 68,062 62 

ශ්රමදාන පැවැමකවීම (කැලෑ කැපීම, යරොන් මඩ ඉවමක 

කිරීම් ො යවනමක කටයුතු) *   

80,268 67,480 84 

වාරි මාර්ග නිර්මිත ො උපාංග නඩමකතුව 13,137 19,277 147 

කෘෂි මංමාවමක නඩමකතුව 27,934 18,266 65 

දියබස්නා ඇලවල නඩමකතුව 12,257 11,937 97 

එකතුව 243,183 185,022 76 

* ශ්රමදාන වල මිනිස් දින එකක වටිනාකම ු.පිම800ම00 ක් යලස ගණනය කර ඇතම 
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නිරන්තර නඩත්තු ව ඩසහනන යහයත් නඩත්තු කරන ල්න යබදුම් ඇල් / යකත් ඇල් නා වාරි නිර්ි.ත 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ගේඔය වම් ඉවුර වයාපාරය රිදිබැඳිඇල වයාපාරය 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

නාච්චාදූව වයාපාරය මතසාවැව වයාපාරය 
  

දියබස්නා ඇල්වේ නඩත්තුව තණයකොළ මට්හමකහ ක පීම සඳනා නව යන්ත්ර සුත්ර 

නඳුන්වා දීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

වාෙේකඩ වයාපාරය රිදියගම වයාපාරය 
  

කෘෂි මංමාවත් නඩත්තුව 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

නාච්චාදූව වයාපාරය අේල වයාපාරය 
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ශ්රමනාන ා ව ත්වීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මුු.තයවල වයාපාරය ගේඔය වම්ඉවුර වයාපාරය 
 

 

2.2) එයසේම වාරිමාර්ග උප පශධමතයේ සෙභාගිමකව නඩමකතු ො ජල කළමනාකරණ වැඩ සටෙන ප්රවර්ධනය 

සඳො යමම අංශයේ යමයෙයවීම ො මගයපන්වීම යටයමක යගොවි සංවිධාන විසින් පෙත වැඩ සටෙන් 

ක්රියාමකමක කර ඇතම එයසේම රයට්ම ප්රධාන ගැටළුවක්ව පවමතන ඇල රක්ෂිත යවන් කිරීම ො ආරක්ෂා 

කිරීම සම්බන්ධයයන් යගොවීන් දැ ලවමක කිරීම ො ඒ සඳො ඔවුන් යයොමු කරවීම බාධක මධයයේ වුව ද 

කරයගන ය ල ලැය ම 

 

ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉල්ක්කය  ප්රගතිපය  % 

යගොවි සංවිධාන මට්ටමින් නිරන්තර නඩමකතු 

සැලුම් සැකසීම 
සංඛ්යාව 

 

149 

 

126 
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යගොවි සංවිධාන මට්ටමින් නිරන්තර නඩමකතු 

සැලුම් යතාවමක කිරීම 
සංඛ්යාව 

 

516 

 

355 

 

69 

යබදුම්ඇළ ො යකමකඇල රක්ෂිත මාි.ම් සලකුණු 

කිරීම ො ආරක්ෂා කිරීම  
කිමමීටර් 

 

923 

 

609 

 

66 

යමයෙයුම් ො නඩමකතු අරමුදේ වර්ධනය කිරීම  ු.පිම(000) 72,780 50,182 69 

දැන්වීම් නරවු.  සවිකිරීම  සංඛ්යාව 385 437 114 

ජලය ආශ්රිත නරජා කර්ම ච චාරිත්ර වාරිත්ර පැවැමකවීම 

ො ප්රවර්ධනය  
සංඛ්යාව 

 

427 

 

341 

 

80 
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නඩත්තු ස ල්සුම් ස කසීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

පදවිය වයාපාරය මෙකනදරාව වයාපාරය 
 
 

 

රක්ෂිත මායීම් ල්කුණු කිරීම නා රක්ෂිත මායීම් වල් ගේකණු සිටුවීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

වාෙේකඩ වයාපාරය ගිරිතයේ වයාපාරය 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ඉගිි.මිටිය වයාපාරය ගිරිතයේ වයාපාරය 
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සන්නියේනන පුවු. ඉදිකිරීම 
 

  

රාජාංගනය වයාපාරය වාෙේකඩ වයාපාරය 

  

වාරි සංස්කෘතිපක උත්සව ා ව ත්වීම 

 

කිරි මුට්ටි ජල්යේ ාා කිරීම 

 

ව සි අයේක්ෂායවන් යාඥා කිරීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ෙක්වටුනාඔය වයාපාරය අක්කයරි.පමකතුව වයාපාරය 
  

මුට්ටි න වීයම් මංගයය 
 

 

ව සි පිරිත 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

මෙවිලච්චිය වයාපාරය බමකමැඩිේල වයාපාරය 
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කිරි ඉතිපරවීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

රිදීබැදිඇළ වයාපාරය මෙකනදරාව වයාපාරය 

          

    

2.3) රජයේ වස විස භාවිතය අවම කිරීයම් ප්රමතපමකමතය ක්යෂේත්රගත කිරීම උයදසා, වස විස භාවිතය අවම 

කරමින් පරිසර ි තකාමී වගා වලට යගොවීන් යයොමු කිරීම සෙ වාරි ඇල වල ජලය පිරිසිදුව තබා ගැනීම 

සඳො සංස්කෘමතකමය ො සාම්ප්රදාි.ක ක්රමයේදයන් යළි ෙදුන්වා දීයම් වැඩ පිළියවලක් ක්රියාමකමක 

යකයර්. යමි  ප්රධාන අංගයක් යලස පවමකවන සිරි දළදා යේ අස්ව ල නරජාවට යගොවි සංවිධාන නිලධාරී 

ො යගොවීන් ුදානම් කිරීම අරමුණු කර යගන මො වාරිමාර්ග වයාපාරය 27 ක අගසස ්අස්ව ල යනලීම, 

යගොවි ිහම සතුන්යගන් රැක ගැනීමට වමක පිළියවමක ෙදුන්වා දීම අරමුණු කරයගන සර්වඥ ධාතු 

ප්රදර්ශනය කර ආශ්රිත නරජාවන් පැවැමකවීමට යගොවි සංවිධාන යයොමු කරන ලදි. 

 

යගවතු වගාව දිරිග න්වීමහ සර්වඥ ධාතූන් වනන්යසේ උයනසා යගවතු නානය පිරින මීම සන ජල්ය පිරිසිදුව 

භාවිතය දිරි ග න්වීමහ වාරිමාර්ග ජල්ය පිරිත් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිදිබැදිඇළ වයාපාරය මෙකනදරාව වයාපාරය 
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බදුළුඔය බමකමැඩිේල වයාපාරය පරාක්රම සමු්රය වයාපාරය 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාෙේකඩ වයාපාරය මී ඔය වයාපාරය 

                                                                               

2017 සිරි දළදා යේ අස්ව ල පූජාව වාරිමාර්ග ො ජල සම්පමක කළමනාකරණ අමාතය ගු. ගාමිි. විජිමක 

විජයමුනි යසොි.සා මැමතතුමායේ ප්රධානමකවයයන් ො යමම අංශය මගින් යමයෙයව ල ලබන මො වාරිමාර්ග 

වයාපාරවල යගොවි සංවිධාන නායකි.න් ො යගොවීන් 4,500 ක පමණ සෙභාගීමකවයයන් 2017 ඔක්යත ම්බර් 

01 දින සිරිදළදා මාය ගායේදී යදවන වරටමක පවමකවන ලදිම දළදා මාය ගාවට අමතරව නරේලයාර් යක විල, 

මීරා මක්කම් පේය ය, ශාන්ත පාවුළු යදේමැදුරට යේ අස්ව ල පූජාකිරීම යමම යේ අස්ව ල පූජායේ 

වියශේෂමකවයකිම සියළු ජාතීන් නියය ජනය කරමින් යගොවීන් සෙභාගී වීම ො යේ කන්නයේ වගාකරණ ලද 

සියළු යබ ග වල අස්වැන්යන් අග්රඵල පූජා කිරීම යමම සංස්කෘමතක මංගලයයේ වියශේෂමකවයකිම  
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2.4) නඩමකතු කටයුතු වල ගුණාමකමය ඉෙල නැංවීම ො ජල කළමනාකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳො 

යගොවීන් ො යගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් යේ දැ ලම ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳො පෙත නරහුණු ො 

දැ ලවමක කිරීයම් වැඩ සටෙන් පවමකවා ඇතම 

 

පුහුණු නා න නුවත් කිරීයම් ව ඩ 

සහනන 

ඉල්ක්කය  

රපුද්ගල්යින් සංඛයාව  

ප්රගතිපය  

රපුද්ගල්යින් සංඛයාව  

% 

නිරන්තර නඩමකතුව 2,100 925 44 

ජල කළමනාකරණය 1073 414 39 

රක්ෂිත ආරක්ෂාව ො නඩමකතුව  200 296 148 

නීමතමය බලතල  920 419 46 

ජල පාලක නරහුණුව 460 115 25 

එකතුව 4,753 2,169 46 

 

යල කන්නයේ පැවමත ජල ි ගය නිසා අයේක්ෂිත පරිදි වගා කිරීමට යනොෙැකි වු බැවින් නරහුණූ ඉලක්ක සනරරා 

ගැනීමට ද යනොෙැකි වියම 

 

ජල් කළමනාකරණ පුහුණුව නිරන්තර නඩත්තු පුහුණුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මිි.යේ වයාපාරය රිදියගම වයාපාරය 
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2.5) යමම අංශයේ යමයෙයවීම, මග යපන්වීම, පෙුකරණය යටයමක මින්යන්රිය ො මුතුකණ්ඩිය මො 

වාරිමාර්ග වයාපාර වල මෑත කාලීන ඉමතොසය යේඛ්ණ ගත කිරීම සඳො “වාපි” නමින් සගරාවක් සකස ්

කරමින් සි.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මින්යන්රිය වයාපාරය මුතුකණ්ඩිය වයාපාරය 

 

2.6) මාර්තු 21 දිනට යයයදන යල ක ජල දිනය සැමරීම සඳො මො වාරි බල ප්රයශශ වල පෙත වැඩ සටෙන් 

ක්රියාමකමක කරන ලදිම 

 

ව ඩ සහනන ි.නුම් / ඒකකය ඉල්ක්කය ප්රගතිපය % 

යගොවි සංවිධාන නායකි.න් දැ ලවමක කිරීම සංඛ්යාව 2,120 1,141  4 

යගොවීන් දැ ලවමක කිරීම සංඛ්යාව 7,106 5,930 86 

පාසේ සිුන් දැ ලවමක කිරීම  සංඛ්යාව 7,110 3,797  6 

පාසේ සිුන් අතර චිත්ර ච රචනා ච කථික තරග පැවැමකවීම සංඛ්යාව 67  150 40 

ශ්රමදාන පැවැමකවීම මිනිස් දින 1 ,.60 4,529 29 

 

ජල්ය සුරක්ෂිත කිරීමහ යගොවි සංවිධාන නායකයින් නා යගොවි ප්රජාව න නුවත් කිරීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ත යබ ව වයාපාරය කිරිදිඔය වයාපාරය 
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ජල්ය සුරක්ෂිත කිරීම නා අාවිත්ර කිරීම ව ල් ක්වීම පිළිබඳ සිසුන් න නුවත් කිරීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මුතුකණ්ඩිය වයාපාරය රිදීබැදිඇල වයාපාරය 
 

2.7) ජල ඒකකයක ඵලදාි.තාවය ඉෙළ නැංවීම ො යශශගුි.ක යවනස්වීම් වලට අ ලගත වීම සඳො යෙක් 

47, 96 ක වර්ෂා ජලයයන් ිහම් සකස්  කිරීමට යගොවීන් යයොමු කර ඇත. එයසේම ජල පාලන කමිටු රැස්වීම් 

279 ක් පැවැමකවීමට ො යකමක ඇලවේ 1,942 ක් සෙ යබදුම් ඇලවේ 1,213 ක ජල කාලසටෙන් සකස ්

කිරීම මගින් ජලය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව භාවිතා කිරීමට යගොවීන් යයොමුකරවීම සඳො 

අවශය  පෙුකරණය ො මග යපන්වීම කර ඇත. ඒ අ ලව යබොයෙ  වාරිමාර්ග වයාපාර වල අවම ජල 

භාවිතයයන් යුක්තව 2018 යල කන්නයේ වගාකටයුතු කර ඇතම 

 

3. කෘෂි නිෂ්ාානනය නා නිෂ්ාානන ඵල්නායිතාව ඉනල් න ංවීම, ජාතිපක ආනාර සුරක්ෂිතතාව 

තනවුු. කිරීම, යගොවි ාවුයේ ආනායම ඉනල් න ංවීම නා යද්ශගුණික යවනස්වීම් වල්හ අනුගතවීම නා 

තිපරසර සංවර්ධන ඉල්ක්ක සපුරා ග නීම සඳනා සනාය වීම නා නායකත්වය ල්බා දීම 

 

3.1) යමම අංශයේ සම්බන්ධීකරණය, යමයෙයවීම ො පෙුකරණය යටයමක ඒකාබශධ මො වාරිමාර්ග 

කළමනාකරණ වැඩසටෙන ක්රියාමකමක කරන ලද මො වාරිමාර්ග වයාපාර 54 ි  කෘෂිකාර්මික 

නිෂ්පාදනය, ඵලදායීතාවය ො නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම පිළිබඳ යතොරතුු. පෙත පරිදි යේ.  
 

 ඒකකය 2016/17 මන 2017 යල් 2017 

වී වගා කළ ිහම් ප්රමාණය  යෙක්. 117,258 82,936 200,194 

යවනමක  ආොර යබ ග වගාව ො එළවළු වගාව යෙක් 1,783 5,463 7,246 

බහු වාර්ෂික යබ ග වගාව (යකයසේ, උක්) යෙක් 4,236 4,236 4,236 

වගා කළ මුළු ිහම් ප්රමාණය යෙක්   211,676 

වගා තීව්රතාව    127 

මුළු වී නිෂ්පාදනය  යටොන් මිය යන 0.527 0.359 0.886 

වී නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම  ු.පි. මිය යන 20,029 12,562 32,591 

යවනමක ක්යෂේත්ර යබ ග ො එළවලු නිෂ්පාදනයේ 

වටිනාකම 

ු.පි. මිය යන 
318 1,144 1,462 

බහු වාර්ෂික යබ ග නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම ු.පි. මිය යන   2,500 

වී, යවනමක ක්යෂේත්ර යබ ග, එළවලු ො බහු 

වාර්ෂික යබ ග නිෂ්පාදනයේ මුළු වටිනාකම  
ු.පි. මිය යන 20,347 13,706 36,553 

ජල ි ගය නිසා අයේක්ෂිත වී වගාව ඉලක්ක ො යවනමක ආොර යබ ග වගා ඉලක්ක සනරරා ගැනීමට යනොෙැකි 

විය. 
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යවනත් ආනාර යබෝග වගාව 

බඩ ඉරිගු වගාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බමකමැඩිේල වයාපාරය බතලයගොඩ වයාපාරය 
  

යසෝයා වගාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යශවහුව වයාපාරය හුු.ළුවැව වයාපාරය 
  

ි.රිස් වගාව එළවළු වගාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාච්චාදූව වයාපාරය නාච්චාදූව වයාපාරය 
  

බීජ සඳනා යල්ොකුළූණූ වගාව යල්ොකු ළූණු වගාව 

 

 

 

 

 

 

යශවහුව වයාපාරය හුු.ළුවැව වයාපාරය 
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රහකජු වගාව කුරක්කන් වගාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නීලබැම්ම වයාපාරය ගිරිතයේ  වයාපාරය 

 

3.2) වී වගායේ සාමානය අසව්ැන්න ඉෙල නැංවීම ො කෘෂි රසායන භාවිතය අවම කිරීම ො ජල 

කළමනාකරණය අරමුණු කරයගන යෙක්ටයාර් 914 ක පැල විුු.ම් තාක්ෂණය (Parachute Method) 

වයාේත කිරීම සඳො පෙුකරණය ො සම්බන්ධීකරණය සිදු කරන ලදී. එයසේම, කෘෂිකර්ම 

යදපාර්තයම්න්තුව සමග එක්ව යෙක් 243 යන්ත්ර මගින් පැල සිටුවීම සඳො යගොවීන් යයොමු කර ඇත. තව 

ද යෙක් 51,680 ක් කාබනික යපොයෙොර භාවිතා කර වී වගා කිරීමට අවශය සම්බන්ධීකරණය ො 

පෙුකරණය සිදු කර ඇත.    

 
ා ළ විසුු.ම් තාක්ෂණ ක්රමය සඳනා සකස් කරන ල්න තවානක් නා ා ල් විසුු.ම් තාක්ෂණ ක්රමය භාවිතය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාෙේකඩ වයාපාරය දම්බරාව වයාපාරය 
  

යන්ත්ර මගින් ා ළ සිටුවීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මිි.යේ වයාපාරය පරාක්රම සමු්රය වයාපාරය 
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3.3) යල කන්නයේ පැවමත ජල ි ග තමකවයතුල වුව ද කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව, වාරිමාර්ග 

යදපාර්තයම්න්තුව ො යගොවි සංවිධාන සමග එක්ව කිරිදිඔය, රිදියගම,ගිරිතයේ මො වාරිමාර්ග වයාපාර 

වල යෙක්ම40.  ක තුන්වන කන්නයේ මුං වගාව සඳො යගොවීන් යයොමු කර ු.මමිය යන 81 ක පමණ 

ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවශය සම්බන්ධීකරණය ො පෙුකරණය කර ඇතම යමමගින් යගොවි පවුලට 

ආදායමක් යමන්ම පසට විශාල කාබනික යපොයෙොර ප්රමාණයක් එකතු කිරීමට ෙැකිවීම ුවියශේී 

කු.ණකිම 

 

3.4) 2017 යල කන්නයේ පදවිය වයාපාරයේ ජලය ප්රමාණවමක යනොවීම නිසා අක්කර 1000 ක් පමණක් වගා 

කරන ලද අතර යමම අක්කර 1000 ි  2017/18 මෙ කන්නයේ ිහමකතර වී අවශයතාව සනරරා ගැනීම 

සඳො බීජ වී නිෂ්පාදන වැඩ සටෙනක් ක්රියාමකමක කරන ලදි. එමගින්  ිහමකතර වී බුසේ 120,000 ක් 

පමණ නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙැකි වු අතර එම නිෂ්පාදයේ යවළදයපොළ වටිනාකම ු..මිය යන 184 කි. 

යමම වැඩ සටෙන යටයමක ිහමකතර වී වගා කරන ලද වගාකු.වන්යගන් ිහම් කුලී යලස වී බුසේ 20,000 

ක් යගොවි සංවිධාන වලට ලබා ගමක අතර එම බීජ වී ප්රමාණය වගා යනොකරන ලද යගොවීන් 5000 යදයනකු 

අතර යනොමියේ යබදා යදන ලදි. එයසේම යමම ිහමකතර වී නිෂ්පාදන වැඩ සටෙන නිසා වයාපාරයට අවශය 

මුළු බීජ වී ප්රමාණය වන බුසේ 45,000 ම සපයා ගැනීමට ෙැකි  ර අතර අයනකුමක ප්රයශශ සඳො 

අමතරික්තය වන ිහමකතර වී බුසේ 75,000 ක් පමණ ලබා දීමට ෙැකිවීම වියශේෂමකවයකි. යමමගින් 

2017ච18 මෙකන්නයේ අ ලරාධනරර දිස්ත්රික්කයේ පැවමත ිහමකතර වී ි ගයට සැලකියයුතු මට්ටයම් 

විසදුමක් ලැිහි.ම 

 

 

බිත්තර වී වගාව නා බිත්තර වී යගොවීන් අතර යනොි.යේ යබනා දීම 
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එයසේම ජල ි ගය නිසා වගා කටයුතු සිදු යනොකරන ලද මන්නාරම දිස්ත්රික්කයේ යය ධවැව වයාපාරයේ ද යමම 

අංශයේ මග යපන්වීම ො සම්බන්ධීකරණය යටයමක 2017/18 මෙ කන්නයේ බීජ වී අවශයතාව සනරරාලීම සඳො 

අක්කර 320 ක බීජ වී නිෂ්පාදන වැඩ සටෙනක් ක්රියාමකමක කරන ලද අතර එමගින් ිහමකතර වී බුසේ 22,000ක් 

පමණ නිෂ්පාදනය කරන ලදි. එයෙමක වගාවට වැළදුණු දුඹුු. පැළ කීඩෑ ොනිය නිසා අයේක්ෂිත අස්වැන්න 

ලබා ගැනීමට යනොෙැකි වුව ද යමමගින් ප්රයශශයට ො අවට ප්රයශශවලට අවශය ප්රමාණවමක තරම් ිහමකතර වී 

නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙැකි වියම නිෂ්පාදනය කරන ලද  ිහමකතර වී බුසලක් ු..1,500 බැගින් සෙන මිලට යගොවීන් 

අතර අයලවි කරන ලදිම  

 

චාරිත්රානුලවල්ව බිත්තර වී අස්ව න්න යනල්ි.න්             නිෂ්ාානනය කරන ල්න බිත්තර වී ගබඩා කර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5) 2017ච 2018 මෙ කන්නයට යගොවිජනතාව උශයය ගයයන් යුක්තව ු දානම් කිරීම සඳො 2017.10.6 සිට 

12 දක්වා පැවමත ජාමතක ආොර නිෂ්පාදන සංග්රාමය යටයමක පෙත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳො අවශය 

සම්බන්ධීකරණය ො මගයපන්වීම් සිදු කර ඇතම  

 

- මිනිස් දින 12,9   ක සෙභාගිමකවයයන් යබදුම් ඇලවේ ො යකමක ඇලවේ නඩමකතු ශ්රමදාන 

පැවැමකවීම.  

- රසායනික යපොයෙොර භාවිතය අවම කර කාබනික යපොයෙොර භාවිතය ප්රචය ත කිරීම සඳො කාබනික 

යපොයෙොර නිෂ්පාදන ඒකක 13 ක් ආරම්භ කිරීම.  

- කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය සඳො අමු්රවයක් යලස ේය ඩිසීරීයා දඩු 4,000 ක් සිටු වීම.  

- යගවතු වල පලතුු. පැල 4039 ක් සිටු වීම.  

- ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එක්ව මිරිදිය මමකසය වගාව ප්රවර්ධනය සඳො ඇගය මකතන් 

100,000 ක් මුු.තයවල ජලාශයට නිදෙස ්කිරීම යනාදී කාර්යයන් ඉටුකර ඇත.  

- එයසේම යන්වාසික වයාපෘමත කාර්යාලවල සෙ නිලධාරීන්යේ යගවතුවල පැළ සිටුවීයම් වැඩ 

සටෙනක් ද ක්රියාමකමක කරන ලදිම 
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3.6) යගොඩ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම තුය න් යගොවීන්ට ආදායම් මාර්ගයක් සලසා දීම අරමුණු කරයගන 

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ සම්බන්ධීකරණය යටයමක කිරිඳිඔය මො වාරිමාර්ග වයාපාරයේ 

යගොවින් 180 යදයනකු සම්බන්ධ කරයගන TOM EJC අඔ පැල 4, 00 ක් වගා කරන ලදිම යමම ප්රයදද 

අපනයන තමකවයේ එකක් වන අතර පැවතුණු නියං තමකවය යටයමක වුව ද වගා කරන ලද පැල වය න් .6 

% ක් පමණ ආරක්ෂා කර ගැනීමට ෙැකිවීම වියශේෂමකවයකිම දැනට වගායේ ඵල දරමින් මතයබන අතර  

අතර ඉදිරි වර්ෂයේ සිට ආර්ථිකමය වශයයන් ආදායමක් ලබා ගැනීමට ෙැකි තමකවයේ පවමතම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එයසේම 2017 වර්ෂයේ රාජාංගනය, මී ඔය, මින්යන්රිය, ෙක්වටුනාඔය, යශවහුව, රිදියගම, ත යබ ව, 

ඉගිි.මිටිය වයාපාර වල TOM EJC අඔ පැල 22,000 ක් වගා කිරීමට සැලුම් කරන ලද අවශය පැල 

සපයා ගැනීමට යනොෙැකි වීම නිසා එම වැඩසටෙන 2018 වර්ෂයට කේ දමන ලදිම එයෙමක ත යබ ව, 

නීලබැම්ම, අේල, රීදීබැදිඇල, රිදියගම, මුු.තයවල වයාපාරවල TOM EJC අඔ පැල ප්රාපමික 

කර්මාන්ත අමාතයාංශයේ අ ලග්රෙය යටයමක TOM EJC අඔපැල 10,000 ක් ලබා දීමට සැලුම් කල ද 

පැල සපයාගැනීමට යනොෙැකි වීම නිසා එම කාර්යය ද ඉටු කිරීමට යනොෙැකි වියම එයෙමක ඉෙත වයාපාර 

වල යගොවීන් 400 ක් TOM EJC අඔ වගාව පිළිබඳව නරහුණු කර ඇතම 

 

3.7) “නියර ගීමමක ජනතාවක් වස වියසන් යතොර කෘෂිකර්මාන්තයක් ” යමකමාව යටයමක වස විස භාවිතය 

අවමකර කාබනික යපොයෙොර භාවිතය ප්රචය ත කිරීම අරමුණු කරයගන යමම අංශයේ සම්බන්ධීකරණය, 

මගයපන්වීම සෙ පෙුකරණය යටයමක යගොවි සංවිධාන මට්ටමින් කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය 

කිරීයම් වැඩ සටෙනක් ක්රියාමකමක කරන ලදිම ඒ යටයමක යේළිඔය වයාපාරයේ ඇමකදමකගල ො රිදියගම 

වයාපාරයේ ප්රගමත යගොවි සංවිධාන 201. වර්ෂයේ කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කල අතර 

2017 වර්ෂයේ දී ද යමම යගොවි සංවිධාන 2 විසින් කාබනික යපොයෙොර කිමග්රෑම් 19, 00 ක් පමණ 

නිෂ්පාදනය කර සෙන මිලට යගොවීන් යවත ලබා දී ඇතම එයසේම 2017 වර්ෂයේ පරාක්රම සමු්රය, 

රිදීබැදිඇළ, බදුළුඔය, බමකමැඩිේල, මිි.යේ, මුරයපොළ ඇළ, අේල, වාෙේකඩ වයාපාර වල  යගොවි 

සංවිධාන මගින් කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර ඇමත අතර ඔවුන් විසින් කාබනික 

යපොයෙොර කිමග්රෑම් 2.,000 ක් නිෂ්පාදනය කර සෙන මිලට යගොවීන් යවත ලබා දී ඇත.  
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තව ද ජනාධිපමත යේකම් කාර්යාලයේ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ ආයතනය සමග එක්ව රිදියගම, 

නීලබැම්ම, පදවිය, අේල, මො වාරිමාර්ග වයාපාරවල කාබනික වී වගාව ප්රචය ත කිරීම සඳො අවශය 

පෙුකරණය ො සම්බන්ධීකරණය කර ඇතම 

 

එයසේම කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය සඳො අවශය අමු්රවයක් යලස ේය ඩිසීරීයා දඩු 20,000 ක් වගා 

කිරීම සඳො අවශය මග යපන්වීම ො සම්බන්ධීකරණය කර ඇතම 

 

කාබනික යාොයනොර නිෂ්ාානනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිදියගම වයාපාරය රිදීබැදිඇල වයාපාරය 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පරාක්රම සමු්ර වයාපාරය යේය ඔය වයාපාරය 

                           

3.8) කෘෂිකර්මය ො බැදුණූ රාජය ආයතන, යප ශගය ක ආයතන, මුලය ආයතන, පර්යේෂණ ආයතන, විශ්ව 

විදයාල ො යගොවි සංවිධාන වල සෙභාගිමකවයයන් කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාව ඉෙල නංවා යගොවි පවුයේ 

ආදායම ඉෙල නැංවීම, වාරිමාර්ග කාර්යක්ෂමතාව ඉෙල නැංවීම පිළිබඳව කමතකාවක් 2017.03.01 දින 

බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්රණ ශාලායේ දී පවමකවන ලදිම යමම කමතකාව තුය න් යය ජනා විශාල 

ප්රමාණයක් යගො ල වු අතර ඉන් යගොවි සංවිධාන යවත ණය ලබා දීම, යප ශගය ක සමාගම් සමග එක්ව 

කිරි වයාපෘමතයක් ඇරම,ම, TOM EJC අඔ වගාව වයාේත කිරීම, ජනාධිපමත යේකම් කාර්යාලයේ 

NADEP සෙ SEMA ආයතන සමග වැඩ සටෙන් ක්රියාමකමක කිරීම වැනි යය ජනා කිි පයක මුය ක 

කටයුතු ආරම්භ කර ඇතම 
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3.9) කිරි නිෂ්පාදනය ඉෙල නැංවීම සෙ එමගින් යගොවි පවුයේ ආදායම ඉෙල නැංවීම අරමුණු කරයගන 

අේල, කන්තයේ, මෙදිවුේවැව, මෙකනදරාව,  ලවරවැව, මුු.තයවල, මෙදිවුේවැව මො වාරිමාර්ග 

වයාපාර වල සමකව පාලන කටයුතු වයාේත කිරීම  සඳො  පෙුකරණය ො මග යපන්වීම කර ඇමත අතර 

ප්රගමතය පෙත දැක්යේම  

 

කාර්යයන් ි.නුම් ඒකකය ප්රමාණය 

කිරි ගවයන් ලබා ගැනීම සඳො පෙුකරණය  සංඛ්යාව 42 

විධිමමක ගවගාේ ඉදිකිරීම සඳො පෙුකරණය  සංඛ්යාව 16 

CO3 තෘණ වගාව වයාේත කිරිම සඳො පෙුකරණය  යෙක්ම 6 

 

ඉෙත කාර්යයන් සඳො බැංකු මගින් ු.මමිය යන 11ක මුලය පෙුකම් ලබාදීම සඳො පෙුකරණය ො 

සම්බන්ධීකරණය කර ඇතම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෙකනදරාව වයාපාරය 

 

3.10) යගවතු වගා සංවර්ධනය යටයමක අඔ පැල 1,941 ක් ද යපොේ පැල 9,9.1 ක් ද කටු අයන දා පැල  00ක් 

ද  සිටුවීම සඳො අවශය සම්බන්ධීකරණය ො පෙුකරණය කර ඇතම 

 
3.11) යගොඩ ඉඩම් සංවර්ධනය තුය න් යගොවි පවුයේ ආදායම ඉෙළ නැංවිම සඳො යකයසේ යෙක්ටයාර් 

1,009ක් ද පැයපොේ යෙක්ටයාර   6 ක් ද, ගම්මිරිස් පැල 1,18  ක් ද  වගා කිරීම සඳො අවශය මග 

යපන්වීම ො පෙුකරණය කර ඇතම 
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ා යාොේ වගාව 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

හුු.ළුවැව වයාපාරය මෙකනදරාව වයාපාරය 

 

 
3.12) රිදීබැදිඇල, රාජාංගනය, පදවිය, වාෙේකඩ, ගිරිතයේ, කිරිදිඔය, හුු.ළුවැව, දමන, අක්කයරි.පමකතුව, 

අේල, මො වාරිමාර්ග වයාපාර වල යගොවීන් 2,200 යදයනකුට සෙන යපොලී අ ලපාතය යටයමක යගොවි 

සංවිධාන අරමුදය න් ු.මමිය යන 24 ක වගා ණය ලබා දීයම් වැඩ සටෙනක් ක්රියාමකමක කර යගොවීන් ණය 

බරින් මුදවා ගැනීම සඳො අවශය මගයපන්වීම ො පෙුකරණය කර ඇතම යමමගින් යගොවීන්ට ණය 

අවශය යේලාවට ලබා දීමට යමන්ම ණය ආපු යගවීයම්  සංස්කෘමතයක් ඇමතකිරීමට ද ෙැකි වී ඇතම 

  
 

ණය ල්බා දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිදීබැදිඇළ වයාපාරය 

 

3.13) යගොවි පවුයේ ආදායම ඉෙළ නැංවීම අරමුණු කරයගන වාරිනරබුදුව චක්රීය ණය වැඩසටෙන යටයමක 

ප්රාශයය සංවර්ධන බැංකුව ො රජරට සංවර්ධන බැංකුව එක්ව ආදායම් උමකපාදන කටයුතු සඳො යගොවීන් 

160 කට ු.ම මිය යන 22 ක මූලය පෙුකම්  ලබා දීම සඳො අවශය සම්බන්ධීකරණය ො පෙුකරණය 

කර ඇතම 

 

3.14) කෘෂි නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව ඉෙළ නැංවීම ො ජාමතක ආොර ු රක්ෂිතතාව තෙවුු. කිරීම, යගොවි ජනතාව 

යශශගුි.ක යවනස්වීම් වලට අ ලගත කිරීම ො මතරසර සංවර්ධන අරමුණු ලගා කර ගැනීම අරමුණූ 

කරයගන යගොවීන්යේ දැ ලම ො කුසලතා වර්ධනයට පෙත  නරහුණු ො දැ ලවමක කිරීයම් වැඩ සටෙන් 

පවමකවා ඇතම 
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ක්යෂේත්ර අත්න ීමම් හුවමාු.ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිදියගම යගොවීන් යාපනය ප්රයශශයේ ක්යෂේත්ර අමකදැකීම් 
හුවමාු.ව කර ගැනීම 

රිදීබැදි ඇළ යගොවීන් කිරිදිඔය TOM EJC අඔ වගාව පිළිබඳ 
අමකදැකීම් හුවමාු. කරගැනීම 

  

අතිපයර්ක ආනායම් උත්ාානන කහයුතු සඳනා කාන්තාවන් දිරිග න්වීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මී ඔය වයාපාරය මුතුකණ්ඩිය වයාපාරය 

පුහුණු ව ඩ සහනන ඉල්ක්කය ප්රගතිපය % 

(නරශගලි.න් සංඛ්යාව) (නරශගලි.න් සංඛ්යාව) 

1. ක්යෂේත්ර අමකදැකීම් හුවමාු.ව 2,200 1.28 74 

2. පැළ විුු.ම් තාක්ෂණය 700 .0 9 

3.  යවනමක ආොර යබ ග වගා කිරීම 1,99  2, 91 160 

4. කාබනික යපොයෙොර නිෂ්පාදනය ො භාවිතය 1120 449 40 

5. යගොවි යපොළ ජල කළමනාකරණය  9  842 142 

6. පාංශු සංරක්ෂණ ක්රමයේද  පිළිබඳ දැ ලවමක කිරීම 6  40 114 

7. ගම්මිරිස් වගාව 2.2 117 4  

8. ආදායම් උමකපාදන කටයුතු පිළිබඳ නරහුණුව 768 601 41 

9. යවනමක නරහුණු ො දැ ලවමක කිරීම්  9.2  8  .1 

එකතුව 8,607 6,613 77 
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3.15) රී ලංකා ජල සංසදය සමග එක්ව යශශගුි.ක යවනස්වීම් වලට අ ලගත වීම සඳො යගොවි සංවිධාන 

නායකි.න් සෙ යගොවීන්  ු දානම් කරවීම සඳො මුු.තයවල ො ඉගිනිමිටිය වයාපාර වල දැ ලවමක කිරීයම් 

වැඩ සටෙන් 2 ක් පවමකවා නරශගලි.න් 100 ක් දැ ලවමක කර ඇතම 

 

4. ාරිසර ආරක්ෂාව නා සංරක්ෂණය 

 

යමම අංශයේ මැදිෙමකවීම, මග යපන්වීම ො සම්බන්ධීකරණය යටයමක මො වාරිමාර්ග වයාපාර වල පරිසර 

ආරක්ෂාව සෙ සංරක්ෂණය සඳො පෙත සදෙන් කාර්යයන් ඉටු කර ඇතම 

 

4.1) පරිසර ආරක්ෂාව ො සංරක්ෂණය පිළීබදව යගොවින් සෙ පාසේ සිුන් 1867 ක් දැ ලවමක කර ඇතම 

 

ාරිසර ආරක්ෂාව නා සංරක්ෂණය පිළිබඳ න නුවත් කිරීම සඳනා ාාසේ සිසුන්යග්ධන ාා ගමනක් නා යගොවීන් 

න නුවත් කිරීමක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුරයපොළ ඇළ වයාපාරය බමකමැඩිේල වයාපාරය 

 

4.2) කෘෂිරසායන බදුන් පරිසරයට දැමීම වැලැක්වීම සඳො කෘෂිරසායන බදුන් එකතු කිරීයම් ටැංකි 140 ක් 

යකමක ඇල වල ො යබදුම් ඇලවල ස්පාපිත කිරීම සඳො යගොවි සංවිධාන යමයෙයවා ඇතම 

 

කෘෂි රසායන බනාලුන් එකතු කිරීයම් බ රේ යබනාදීම නා ස්ථාපිත කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිදීබැදිඇළ වයාපාරය රාජාංගනය වයාපාරය 
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4.3) මුතුකණ්ඩිය ජලාශයේ ජල යප ෂක ප්රයශශ සංරක්ෂණය සඳො නියමු වැඩසටෙනක් දිස්ත්රික් යේකම්, 

ප්රායශයය යේකම්වු., වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තු නිලධාරීන්, රබර් සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තු 

නිලධාරීන්, වාරිමාර්ග යදපාර්තයම්න්තු නිලධාරීන් සෙ යගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් මුතුකණ්ඩිය ජල 

යප ෂක ප්රයශශයේ වගා කටයුතු වල නිරත යගොවීන් සෙභාගි කරයගන ක්රියාමකමක කරමින් සි.ම යම් 

යටයමක වැේ රක්ෂිතයේ කාලීන යබ ග වගාකරන යගොවීන් කාලීන යබ ග වගාව යව ලවට රබර් වගාව 

සඳො යයොමුකරවීමට අයේක්ෂා කරි.ම මුතුකණ්ඩිය ජල යප ෂක ප්රයශශයේ වගාකු.වන් .00 ක් පමණ 

දැ ලවමක කර ඇමත අතර මතරසර වැඩ සටෙනක් යලස යමම වැඩ සටෙන ක්රියාමකමක කිරීම සඳො සියළු 

පාර්ශවවල සෙභාගිමකවයයන් සෙභාගිමකව ගැමි පිවිුම ක්රමයේදය අ ලගමනය කර ක්රියාමකමක 

සැලැස්මක් සකස් කර ඇතම යමම වැඩසටෙයන් කටයුතු පෙුකිරීම සඳො යනොමියේ උදලු තල 1,000ක් 

ජල යප ෂක ප්රයශශයේ පදිංචිකු.වන් අතර ලබා යදන ලදිම යමම වයාපෘමතයේ අමකදැකීම් පදනම් කර 

යගන අයනකුමක මො වාරිමාර්ග වයාපාර වල ජල යප ෂක ප්රයශශ වලට ද යමම වැඩසටෙන 

ක්රමා ලූලලව වයාේත කිරීමට අයේක්ෂා යකයර්ම 

 

න නුවත් කිරීම නා අවශය උාකරණ යබනා දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

සනභාගිත්ව ග ි. පිවිසුම උායයෝගී කර යගන ස ල්සුම් ස කසීම 
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5. නිල්ධාරීන්යග්ධන න කියා  වර්ධනය  

 

යමම අංශයේ ප්රධාන කාර්යයාලයේ සෙ යන්වාසික වයාපෘමත කළමනාකරණ කාර්යාල වල නිලධාරීන්යේ 

ෙැකියා වර්ධනය සඳො පෙත නරහුණු වැඩ සටෙන් පවමකවා ඇතම 

 

පුහුණු ව ඩ සහනන ඉල්ක්කය සනභාගි වු සංඛයාව ප්රතිපශතය 

අභියප්රේරණ ො නායකමකව නරහුණු වැඩසටෙන - යදවන අදියර 16  128 9 % 

නවක රියදුු. සෙ කම්කු.වන් සඳො යසේවාරම්භක නරහුණුව 24 24 100% 

වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ නරහුණුව 40 68 9 % 

ආදායම් කළමනාකරණය පිළිබඳ නරහුණුකු.වන් නරහුණු කිරීම 41 41 100% 

අමකමතකාරම් බී ගිණුම සැකසීම පිළිබඳ දැ ලවමක කිරීම 1. 1. 100% 

එකතුව 256 247 96% 

 

අභියප්රේරණ නා නායකත්ව පුහුණුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභියප්රේරණ නා නායකත්ව පුහුණුව නවක රියදුු. සන කම්කු.වන් සඳනා යසේවාරම්භක පුහුණුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

105 

ආනායම් කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුකු.වන් පුහුණු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ප්රගතිප සමායල්ෝචන ව ඩමුළු ා ව ත්වීම 

 

2017 ක්රියාමකමක සැලැස්යම් ප්රගමතය සමායල චනය කිරීම යන්වාසික වයාපෘමත කළමනාකු.වන්යේ ප්රගමත 

සමායල චන වැඩමුළුව 2017ම08ම28, 29, 60 දින යතදින තුළ අතුු.ගිරිය ජාමතක වැවිළි කළමනාකරණ 

ආයතනයේ දී පවමකවන ලදිම එයසේම ක්රියාමකමක සැළැසය්ම් ප්රගමතය සමායල චන සඳො ප්රධාන කාර්යයාලයේ 

ප්රගමත සමායල චන රැස්වීම් 2 ක් ද පවමකවන ලදීම 

 

යන්වාසික  වයාාෘතිප කළමනාකු.වන්යග්ධන ප්රගතිප සමායල්ෝචන ව ඩමුළුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. මනජන දුක් ග නවිලි නා ා ි.ණිලි වල්හ විසදුම් ල්බා දීම 

 

යමම අංශයේ ප්රධාන කාර්යාලයට ො යන්වාසික වයාපාර කාර්යාල වලට ලැබුණු මෙජන දුක් ගැනවිය  ො පැමිි.ය  වලට  

විසඳුම් ලබා දීයම් තමකවය පෙත දැක්යේම 

 
  මෙජන දුක් ගැනවිය චපැමිි.ය  ලැබුණු සංඛ්යාව   11,1 . 

 ඉන් විසඳුම් ලබාදුන් සංඛ්යාව    10,604 

 විසදුම් ලබා දීයම්  ප්රමතශතය      92  
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ඉ. ජල සම්පත් මණ්ඩලය 

 

ජල සම්පත් මණ්ඩලය සඳහා 2017 අයවැය ඇස්තමම්න්තුව මඟින් මවන් වූ ප්රාග්ධන ව වැය ඇස්තමම්න්තු 

ප්රතිපපානව සස්මස  ්රියාත්මක කල වැඩසටහන්හි මූලය කා්යයසා වය 

 

ප්රාග්ධන ව වැය ප්රතිපපානවය  රු.මි. 30.0 

2017 ව්යෂය අවසාවයට මුළු වියනම රු.මි. 27.883 

 

 ක්රියාත්මක කළ වැඩසටහන් ප්රතිපපානනය 

(රු.මි.) 

2017 වසර අවසානයට 

වියනම (රු.මි.) 

1 ශ්රී ලාකාමස සාමස භ ගත ත ජල කලාපයන්හි ජලය 

ප්රමාාාත්මක හා ගුාාත්මකභාවය පිළිබඳ  භ්යඝකාලීව 

නත්ත එක්රැස් කිරීම සහ අධීක්ෂාය 

2.5 2.5 

2 යාපවය අ්ය ද්වීපය ආවරාය වව පරිදි ගත ත ජල 

නිමාව පද් තිපය සාව්ය ව 

3.5 3.5 

3 කාලගුා විප්යයාස මහ තු මකොටම ව මවරළාසන්ව 

ගත ත ජල රයන්ට ඇතිපවිය හැකි සෘජු හා වක්ර බලපමම 

පිළිබඳ අ යයවය 

2.5 2.5 

4 හඳුවා මවො ත් වකු ඩු ආශ්රිත මර   පවතිපව දිස්රික්ක 

වල ජලමේ ගුාාත්මක අ යයවය 

5.0 4.986 

5 කිරිඳි සය මර ණියේමේ ගත ත ජල ඇ  ම අ යයවය 2.0 1.645 

6 හදිසි අවශ්යතා සඳහා ගත ත ජල ප්රභව සාව්ය වය 5.0 4.645 

7 වියළි කලාපීය ප්රමද්ශ් සඳහා වල ළිා සහ අත්මපොම්ප 

ප්රතිපසාස්කරාය කිරීම 

2.5 2.283 

8 අමවකුත් රාජය ආයතව සම  කකාබද් ව ගත ත ජල 

සම්පත් ක්ෂයවීම සහ දූෂාය වීම ආශ්රිත පාරිසරික 

 ැටළු පිළිබඳ ක්මෂ ත්ර නිරීක්ෂා සිු  කිරීම  

1.5 0.440 

9 මාවව සම්පත් සාව්ය වය, ජල සම්පත් මණ්ඩලමේ 

මභෞතිපක සම්පත් පුවරුත්ථාපවය හා වැඩිදියුණු කිරීම 

5.5 5.384 

 

්රියාත්මක කල වැඩසටහන්හි 2017 වසර අවසාවයට මභෞතිපක ප්ර තිපය පහත විස්තරාත්මකව නක්වා ඇත.  
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(1) භාණ්ඩාගාර ප්රතිපපානන යටේත් ක්රියාත්මක ගතගත ජල මාමාන වයාපිතිප සහ අධයයන 

 

1.1 ශ්රී ලංකාේේ වඩාත් සංේේදී ගතගත ජල කලාපයන්හි ජලේේ ප්රමාාාත්මක සහ ුණාාත්මකභාවය 

පිළිබඳ දීර්ඝ කාලීන නත්ත එක්රැස් කිරීම සහ අධීක්ෂාය (රු. මිලියන 2.5) 

 

මූලික ්රියාකාරකම් අවසන් මකොට ඇතිප වයාපෘතිප 06 ක් කකාබද් ව මමම වයාපෘතිපය සිු  කරම ව ය ල ලබව 

අතර, මමහි භ අනාල වයාපෘතිප ප්රමද්ශ් තුල  භ්යඝකාලීව ගත ත ජල අ යයවය සිු  මකම්ය. මමම වයාපෘතිපය 

ආරම්භමේ භ, එම වයාපෘතිප වලට අනාල ප්රමද්ශ් වල පවතිපව ගත ත ජල  ැටළු හඳුවා නිමින්  භ්යඝකාලීව නිමාව 

පද් තිපය සකස් කිරීම සඳහා පරීක්ෂා වල ළිා දදිකරව ල භ. එම දදිකරව ලන වල ළිා වල විසත්ර පහත පරිදි 

මස. 

 

අනු 

අංකය 

වයාපිතිපේේ නම ප්රේශයය ඉදි කරන ලන 

පරීක්ෂා නල 

ළිං ගාන 

1. මකොළඹ සිට මී මුව නක්වා දිමවව වැලි සහිත 

මවො ැඹුරු ජල  රය පිළිබඳව සිු  කරව 

සවිස්තරාත්මක භුජල විනයාත්මක අ යයවය 

මකොළඹ සිට මී මුව 

නක්වා මවරල ආශ්රිතව 

ඇතිප වැලි තීරුව 

78 

2. පුත්තලම ආශ්රිතව සිු  කරව භුජල විනයාත්මක 

අ යයවය 

පුත්තලම-කල්පිටිය 

ප්රමද්ශ්ය 

14 

3. කැළණියේ  ා ා මර ණියේය සම්බන් ව සිු  කරව 

සවිස්තරාත්මක ගත ජල විනයාත්මක අ යයවය 

කැළණියේ  ා ා මර ණියේය 10 

 

4. අ ලරා පුර දිස්රික්කය තුල සිු  කරව  භ්යඝ කාලීව 

ගත ජල විනයා අ යයවය 

අ ලරා පුර දිස්රික්කය 32 

5. වසනියා-කිලිමවොච්චි ප්රමද්ශ් ආවරාය කරමින් 

සිු  කරව ගත ජල විනයාත්මක අ යයවය 

වසනියා-කිලිමවොච්චි 

ප්රමද්ශ්ය 

35 

6. මන්වාරම දිස්රික්කමේ පවතිපව ණුණු  ල් සහිත 

ජල රය පිළිබඳව සිු  කරව ගත ජල විනයාත්මක 

අ යයවය 

මන්වාරම දිස්රික්කය 55 

 

මමම වයාපෘතිපමේ වත්මන් ්රියාකාරකම් ව ලමේ ජල සාම්පල එක්රැස් කිරීම, ගත ත ජල මටමටම් පරීක්ෂා කිරීම 

හා ජල සාම්පල රසායනික විශ්්මල්ෂාය සිු  කිරීමය. 

 

2017 ව්යෂය සඳහා අමේක්ෂිත දලක්කය හා 2017.12.31 දිව වව විට සමස්ථ ප්ර තිපය පහත පරිදි මස. 
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ක්රියාකාරකම් 2017 වර්ෂේේ 

ඉලක්කය 

31.12.2017 වන විට 

ප්රගතිපය 

ජල සාම්පල එක්රැස් කිරීම 1,000 100 % 

ජල සාම්පල රසායනික විශ්්මල්ෂාය 500 100 % 

පරි ාක මිල භ  ැනීම 04 100% 

EC, pH සහ Turbidity Meter මිල භ  ැනීම 04 100% 

සිතිපයම් සකස් කිරීම 60 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

          රුපසටහන 01 : ජල සාම්පල එක්රැස් කිරීම - කැළණි ේරෝණිය         රුපසටහන 02 : ජල මට්ටම් පරීක්ෂා කිරීම - කැළණි ේරෝණිය 

 

1.2 යාපනය අර්ධශවීපය ආවරාය වන පරිදි ගතගත ජල මාමාන (අධීක්ෂා) පශධතිපය සංවර්ධනය 

(රු.මි. 3.5) 
 

මමම වයාපෘතිපමේ ප්ර ාව අරමුා වන්මන් මත රා ත් ප්රමද්ශ්යන්හි භු ත ජලමේ තත්වය  හු වා  ැනීම හා 

ජල ු ෂාය අවම කිරීමම් වැඩසටහන් ්රියාත්මක කරමින් දි්යඝ කාලීව ගත ත ජල අධීක්ෂා ජාලයක් දදිකිරීම 

හා එම ප්රමද්ශ් සනහා ගත ත ජල ආකෘතිපයක් සැකීම මස. එමස ම ජලමේ ගුාාත්මක භාවය අ යවය කිරීම 

මඟින් පිරිසිු  ජලය පවතිපව ප්රමද්ශ් හඳුවා ැනීම, කෘෂිකා්යමික හා අමවකුත් මිනිස් ්රියාකාරකම් මඟින් 

ජලයට සිු වව බලපමම හඳුවා ැනීම සහ කාලයත් සම  ජලමේ රසායනික තත්වයන් මවවස්වීම හා ජල 

දූෂාය අවම කිරීම සඳහා නි්යමද්ශ් ලබා භම මමම අ යයවය මඟින් සිු  මකම්ය. 

 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම 2017 වර්ෂේේ 

ඉලක්කය 

31.12.2017 

වන විට ප්රගතිපය 

01 ගත විනයාත්මක සමීක්ෂා සිු  කිරීම 15 100% 

02 වල ළිා දදි කිරීම 15 100% 

03 ජල  ාරිතා පරීක්ෂා සිු  කිරීම 15 100% 

04 පරීක්ෂා වල ළිා වල ගත ත ජල මටමටම් ලබා  ැනීම 15 100% 

05 ජල නියැඳීන් ලබා  ැනීම 600 100% 

06 ජල නියැඳීන් පරීක්ෂාව 300 100% 

07 ලැේමටොේ පරිඝාක මිල භ  ැනීම 02 100% 

08 EC, pH සහ Turbidity Meter මිල භ  ැනීම 04 100% 

09 සිතිපයම් සකස් කිරීම  75% 
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                රූප සටහන 03 :  ජල සාම්පල එකතු කිරීම                       රූපසටහන 04 :  ක්ේෂේත්රේේ දී ජල සාම්පල විය්ේේෂාය කිරීම 

 ජල සාම්පල වල රසායමාක විය්ේේෂා සිදු කිරීම. 

 

වල ළිා හා වල ළිා වලින් ලබා න්වා ලන ජල සාම්පල 254 ක් විශ්්මල්ෂාය කරව ල භ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් 5: යාපනය රසායනාගාරේේදී ජල සාම්පල විය්ේේෂාය කිරීම 

 

1.3 කාලුණා විපර්යාස ේහේතුේකොට ේගන ේවරළාසන්න ගතගත ජලධරයන්ට ඇතිපවිය හැකි සිජු හා 

වක්ර බලපමම පිළිබඳ අධයයනය (රු. මිලියන 2.5) 

 

බස්නාහිර ේවරළාසන්න ගතගත ජල ධරය - ේකොළඹ සිට වැලිගම නක්වා දිේවන ේවරළ තීරය සහ ත්රිකුණාාාමලය 

ේවරළ තීරය 

 

මමම වයාපෘතිපමේ අරමුා ළ ා කර  ැනීම සඳහා 2017 ජවවාරි සිට මනසැම්බ්ය නක්වා කාල පරාසය තුළ  භ 

පහත සඳහන් ්රියාකාරකම් සිු  කරව ල භ. 
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 ජල මායැඳි එකතු කිරීම, ජල මට්ටම් විචලනය මැනීම සහ ජල මායැඳීන් විය්ේේෂාය  

 

මකොළඹ සිට වැලි ම නක්වා දිමවව බස්වාහිර මවරළාශ්රිත ගත ත ජල  රමේ හා වැම වහිර පළාතට අයත් 

රිකුාාමලය දිස්රික්කමේ ලවාතාවමේ සිු වව මවවස්කම් හා ජල මටමටමම් විචලවයන් අ යයවය කිරීම 

සඳහා ස්ථාපිත ගත ත ජල නිමාව පද් තිපමේ තවු රටත් ජල මටමටම් මැනීම හා ජල නියැඳි එකතු කිරීම සිු  කරව 

ල භ. මමහි  භ මවො ැඹුරු ළිා 50කින් එක් අවස්ථාවක භ සහ මවො ැඹුරු පරීක්ෂා වල ළිා 24කින් අවස්ථා 

මනකක භ ජල සාම්පල් ලබා  න්වා ල භ. (මුළු නියැඳි සාඛ්යාව 150 ලබා න්වා ලන ජල නියැඳින් වල පැරාමිතීන් 

17ක් ඇතුලත්ව සම්පූ්යා රසායව විශ්්මල්ෂාය සිු  කරව ල භ. එමස ම ළිා වල ජල මටමටම් න මමම කාලය තුල 

ලබා  න්වා ල භ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන  6:  බස්නාහිර ේවරළාසන්න ගතගත ජල ධරය - ේකොළඹ සිට වැලිගම නක්වා දිේවන ේවරළ තීරේේ  

ජල මායැඳීන් ලබාගත් ස්ථාන සහ ළිං වල ජල මට්ටම් මාරීක්ෂාය කරන ලන ස්ථාන 

 

1.4 හඳුනා ේනොගත් වකුණාගඩු ආශ්රිත ේරෝග පවතිපන දිස්ත්රික්ක වල ජලේේ ුණාාත්මක අධයයනය (රු. 

මිලියන 5.0) 

 

හඳුවා මවො ත් වකු ඩු මර  ය පවතිපව අම්පාර, කුරුාම ල, රිකුාාමලය, හම්බන්මතොට, බු ල්ල, 

මමොාරා ල සහ මපොමළොන්වරුව දිස්රික්කවල 2014  භ මමම වයාපෘතිපය ආරම්භ කරව ල භ.  

 

වයාපෘතිපය යටමත් 2017 වසම්ය ජවවාරි සිට මනසැම්බ්ය නක්වා සිු  කරව ලන ්රියාකාරකම් වල  ප්ර තිපය පහත 

සඳහන් පරිදි මස. 
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අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම් 2017 වසර 

සඳහා ඉලක්කය 

2017.12.31 

නක්වා ප්රගතිපය 

01 ගත විනයාත්මක සමීක්ෂා සිු  කිරීම 20 100% 

02 පරීක්ෂා වල ළිා දදි කිරීම 20 100% 

03 ජල නියැඳීන් එකතු කිරීම 500 100% 

04 ජල සාම්පල පරීක්ෂාව 150 70% 

05 ජල සායව හා නැ ලවත් කිරීමම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 10 50% 

06 අත් මපොම්ප මිල  භ  ැනීම  20 100% 

07 ලැේමටොේ පරි ාක මිල  භ  ැනීම 01 100% 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 7 : ගත විනයාත්මක ස ක්ෂා සිදු කිරීම 

 

1.5 කිරිඳි ඔය ජල ේරෝණිේේ ගතගත ජල ඇගම ම අධයයනය (රු. මිලියන 2.0) 

 

කිරිඳි සය ජල මර ණියේමේ ගත ත ජලමේ පවතිපව ගුාාත්මකභාවය හා ප්රමාාාත්මකතාවය අ යයවය කිරීම 

සඳහා මමම වයාපෘතිපය 2015 ව්යෂමේ භ ආරම්භ කරව ල භ.  

 

මමම වයාපෘතිපය යටමත් 2017 ජවවාරි මස සිට මනසැම්බ්ය මස නක්වා ලබා ත් ප්ර තිපය පහත සඳහන් පරිදි මස. 

 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම්  2017.12.31 

නක්වා ප්රගතිපය 

01 ගත විනයාත්මක සමීක්ෂා සිු  කිරීම 10 100% 

02 පරීක්ෂා වල ළිා දදි කිරීම 10 100% 

03 ජල  ාරිතා පරීක්ෂා 10 100% 

04 පරීක්ෂා වල ළිා වල ගත ත ජල මටමටම් ලබා  ැනීම 35 100% 

05 ජල නියැඳීන් ලබා  ැනීම 200 100% 

06 ජල නියැඳීන් පරීක්ෂාව 100 100% 
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 රූප සටහන 8 : නල ළිඳකින් ජල සාම්පල ලබා ගැනීම 

 

1.6 හදිසි ආපනා අවයයතා සඳහා ගතගත ජල ප්රභව සංවර්ධනය (රු. මිලියන 5.0) 

 

ශ්රී ලාකාමස වියළි කලාපය තුල ජලමයන් පීඩා විඳිව ග්රාමීය ජවතාවට පිරිසිු  හා ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා 

 භමම් අරමුා ඇතිපව මමම වයාපෘතිපය ආරම්භ කරව ල භ. මම් යටමත් මමොාරා ල, මාතමල්, කුරු ාම ල, 

පුත්තලම සහ මහ ලවර දිස්රික්ක වල පහත සඳහන් ්රියාකාරකම් 2017 ජවවාරි සිට මනසැම්බ්ය නක්වා සිු  

කරව ල භ. 

 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම් වාර්ෂික 

ඉලක්කය 

2017.12.31 නක්වා 

ප්රගතිපය  

01 ගත ත ජල සමීක්ෂා සිු  කිරීම 15 100% 

02 පරීක්ෂා වල ළිා දදි කිරීම 15 100% 

03 ජල  ාරිතා පරීක්ෂා සිු  කිරීම 05 100% 

04 මපොම්ප මිල භ  ැනීම සහ සවි කිරීම 05 100% 

05 EC, pH හා Turbidity meter මිල භ  ැනීම 04 100% 

06 RO ජල මපරා මිල භ  ැනීම 05 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් 9 සහ 10 : ේමොාරාගල ප්රේශයේේ ඉදිකරන ලන නල ළිඳක ජල ධාරිතා පරීක්ෂා සිදු කිරීම 
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1.7 වියළි කලාපීය ප්රේශය සඳහා  නල ළිං සහ අත්ේපොම්ප ප්රතිපසංස්කරාය කිරීම (රු. මිලියන 2.5) 

 

බු ල්ල, මමොාරා ල හා හම්බන්මතොට දිස්රික්ක වල පවතිපව පැරණියේ වල ළිා පුවරුත්ථාපවය කිරීම සඳහා 

මමම වයාපෘතිපය ආරම්භ කරව ල භ. 2017 ජවවාරි සිට මනසැම්බ්ය නක්වා පහත සඳහන් ්රියාකාරකම් මමම 

වයාපෘතිපය යටමත් සිු  කර ඇත. 

 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම් 

 

ඉලක්කය 2017.12.31 නක්වා 

ප්රගතිපය 

01 පැරණියේ වල ළිා පිරිසිු  කිරීම  25 20 % 

02 පැරණියේ වල ළිා අළුත්වැඩියා කිරීම 50 75% 

03 අත් මපොම්ප මිල  භ  ැනීම 20 100% 

 

 

 

 

 

 

    රූප සටහන 11 : අත් ේපොම්ප නල ළිං පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

1.8 අනාල අේනකුණාත් රාජය ආයතන සමග කකාබශධව ගතගත ජල සම්පත් ක්ෂය වීම සහ ූෂෂාය වීම 

ආශ්රිත පාරිසරික ගැට ප පිළිබඳ ක්ේෂේත්ර පරීක්ෂා සිදු කිරීම (රු. මිලියන 1.5) 

 

පස්, මබොරළු, මැටි, වැලි කැණීම හා  ල් කැඩීම නිසාත්,  ගත ත ජලය අධික මලස ළිා වලින් මපොම්ප කිරීම 

නිසාත් ඇතිපවව ගත ත ජල මටමටම්වල අඩුවීම හා ජල දූෂාය යව පාරිසරික මවවස්වීම් අ යයවය මමම 

වයාපෘතිපමේ ප්ර ාව අරමුා මස. 

 

ම යම පරිසර අධිකාරිය, ගත විනයා සමීක්ෂා සහ පතල් කා්යයාාශ්ය හා අමවකුත් සම්බන්ධිත ආයතවයන් හා 

මවා සම්බන්ධීකරාය සහිතව මමම අ යයව හා නිරීක්ෂා සිු  කර ල ලැම.. 

 

මම් යටමත් පුත්තලම, මකොළඹ,  ම්පහ, කුරුාම ල, අ ලරා පුරය, මමොාරා ල, කම ල්ල හා කළුතර 

දිස්රික්ක වල සමීක්ෂා කටයුතු 100ක් සිු  කරව ල භ. 
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(2) අමාතයාංය ප්රතිපපානන වයාපිතිප 

 

2.1 ේකොළඹ, රත්නපුර, ක පතර, ගාේල, මාතර, හම්බන්ේතොට සහ කමගේල දිස්ත්රික්ක වල ජල 

ගැලීම් මාසා ආපනාවට ලක්වූ ළිං පිරිසිදු කිරීේම් වැඩසටහන (රු.මිලියන 20) 

 
මමම ව්යෂමේ  භ සිු  වූ ජල  ැලීම නිසා අනාල ප්රමද්ශ් වල ජවතාවමග්ධන සියළුම පානීය ළිා අපවිත්ර විය. එම නිසා 

එම ළිා පිරිසිු  කර බීමට සුු සු පරිදි පිරිසිු  ජලය ලබා  භමම් අරමුණියේන් වැඩසටහවක් ජල සම්පත් මණ්ඩලය 

විසින් ආරම්භ කරව ල භ. මම් සඳහා නිනහස් කළ රු. මිලියව 20 ම වසර අවසාවය වව විට වැය කරව ල භ. 

 
ළිා පිරිසිු  කිරීමම් වයාපෘතිපමේ සාරාාශ්ය පහත සඳහන් පරිදි මස. 

 
 

 

 

 

 

 
 

එමස ම ළිා පිරිසිු  කරව කාලය තුල  භ ළිා 784ක ජලය pH, EC හා ක්ෂුර ීවවී සඳහා පරීක්ෂා සිු  කරව ල භ. 

 

 

 

රූප සටහන් 12 සහ 13 : මාතර දිස්ත්රික්කේේ ළිං පිරිසිදු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූප සටහන් 14 සහ 15: ක්ේෂේත්රේේ දී ජල සාම්පල විය්ේේෂාය කිරීම 

දිස්ත්රික්කය පිරිසිදු කරන ලන ළිං  ප්රමාාය 

රත්වපුරය 490 

මාතර 786 

කළුතර 548 

එකතුව 1824 



 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017 

 

115 

2.2 යාපනය දිස්ත්රික්කේේ ගතගත ජල කළමනාකරා හා සංරක්ෂා සැලැස්ම සකස් කිරීම 

(රු.මිලියන 9.0) 

 
යාපවය දිස්රික්කය සඳහා ගත ත ජල කළමවාකරා සැලැස්මක් සකස් කිරීමම් අරමුා ඇතිපව ක්රමවත් 

විනයාත්මක ගත ජල අ යයවයක් ජල සම්පත් මණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ කරව ල භ. මමම වයාපෘතිපය යටමත් 

නැ ලවත් කිරීමම් වැඩසටහන් හා වැඩමුළු 05ක් යාපවය දිස්රික් මල්කම්, වාරිමා්ය  හා ජල සම්පත් 

කළමවාකරා අමාතයාාශ්මේ අතිපම්යක මල්කම් හා අමවකුත් අනාල ආයතව වල නිල ාරීන්මග්ධන 

සහභාගීත්වය ඇතිපව පැවැත්විණියේ.  එමස ම මමම වයාපෘතිපය යටමත් සිු  කිරීමට මය ත ත යාපවය දිස්රික්කමේ 

පිහිටි ළිා වල ලැයිසත්ුවක් සකස් කිරීමට අනාල වව අ යයවය සඳහා GPS 80ක් සහ EC Meter 80ක් ලබා 

 ැනීමට අවශ්ය මූලික ප්රසම්පානව කටයුතු අවසන් කරව ල භ.  

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 16 සහ 17: වැඩමු පවක් පවත්වන අවස්ථාවක් 

 

2.3 වාරිමාර්ග වයාපිතිප ආශ්රිත ප්රේශය වල ේනොගැඹුරු ගතගත ජලධර වල ජල මට්ටම් ේවනස්වීම හා 

ජලේේ ුණාාත්මක භාවය අධයයනය (රු.මිලියන 3.0) 
 

මය ත ත යාන් සය හා මල්වතු සය වාරිමා්ය  වයාපෘතිප ආශ්රිත ප්රමද්ශ්වල මවො ැඹුරු ගත ත ජලමේ ගුාාත්මක 

භාවය මවවස් වීම හා ප්රමාාාත්මකභාවය අ යයවය මමම වයාපෘතිපමේ මූලික අරමුා මස.  

 

මමම වයාපෘතිපය යටමත් 2017 ජවවාරි මස සිට මනසැම්බ්ය මස නක්වා ප්ර තිපය පහත සඳහන් පරිදි මස. 

අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම් වාර්ෂික ඉලක්කය 2017.12.31 නක්වා 

ප්රගතිපය  

01 නත්ත එකරැස් කිරීම 100 100% 

02 ගතජල සමීක්ෂා සිු  කිරීම 25 100% 

03 වල ළිා දදිකිරීම 25 80% 

 

2.4 වියළි කලාපීය ප්රේශයවල ගතගත ජල සම්පත් සංවර්ධනය  (රු. මිලියන 43.0) 

 

ශ්රී ලාකාමස වියළි කලාපය තුල ජලමයන් පීඩා විඳිව ග්රාමීය ජවතාවට පිරිසිු  හා ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා 

 භමම් අරමුා ඇතිපව මමම වයාපෘතිපය ආරම්භ කරව ල භ.  
 

මමම වයාපෘතිපය යටමත් 2017 ජවවාරි සිට මනසැම්බ්ය නක්වා ප්ර තිපය පහත සඳහන් පරිදි මස. 
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1. ේමොාරාගල දිස්ත්රික්කේේ කුණාඩා පරිමාා ජල ේයෝජනා ක්රම ප්රතිපසංස්කරාය කිරීම 

 
මමම වයාපෘතිපය ්රියාත්මක කිරීමට අනාල පහත සඳහන් කපකරා මිල  භ  න්වා ල භ. 

 

(i) ප්රතිපමර  කතා මීටර (Resistivity Meter)   - 02 

(ii) ජලමේ ගිල්වව ජල මපොම්ප (Submersible pump)  - 02 

 

2. ේමොාරාගල දිස්ත්රික්කේේ පේේේගම පානීය ජල වයාපිතිපය වැදිදිුණු කිරීම  

 

අනු 
අංකය 

ක්රියාකාරකම් 

 

2017.08.31 

නක්වා ප්රගතිපය 

01 සියලුම අතයාවශ්ය කපාා  සහිතව ජල මපොම්ප සැප ම සහ සවි කිරීම  100% 

02 මපොම්පා ාරය මවත විු ලිය ලබා  භම 100% 

03 මපොම්පා ාරමේ වයරිා කටයුතු සිු  කිරීම 100% 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 18: පේේේගම ඉදිකරනලන ජල ේපොම්පාගාරය 

3. මායඟය මාසා පීඩාවට පත් ජනතාවට ජලය ලබාදීේම් අරමුණින් නල ළිං සහ වල ළිං ඉදිකිරීම 

සහ අත් ේපොම්ප සවි කිරීම 

 

මමම වයාපෘතිපය යටමත් පහත සඳහන් ්රියාකාරකම් මමොාරා ල, පුත්තලම, අ ලරා පුරය සහ 

කුරුාම ල දිස්රික්කවල සිු  කරව ල භ. 

 

අනු අංකය ක්රියාකාරකම් 2017.12.31 නක්වා ප්රගතිපය 

01 ගත ත ජල සමීක්ෂා සිු  කිරීම  35 

02  ැඹුරු වල ළිා දදි කිරීම  30 

03 අත් මපොම්ප සවි කිරීම  15 

 

4. ේතෝරතුපිටිය ඇතිපමේේ ජල ේයෝජනා ක්රමය 

 
මමම වයාපෘතිපය යටමත් පහත සඳහන් ්රියාකාරකම් සිු  කරව ල භ. 

වල ළිා දදි කිරීම     -  සම්පූ්යා කර ඇත (වල ළිා 01) 
ජල ටැාකි දදි කිරීම    -  සම්පූ්යා කර ඇත. 
පී.වී.ී. ජල වල මිල  භ  ැනීම   -  සම්පූ්යා කර ඇත. 
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(3) ශ්රී ලංකාේේ ේතෝරාගත් මායමු කලාප 07 ක සථ්ාපනය කරන ලන ගතගත ජල අධීක්ෂා 

ජාලය පු පේ කිරීම. (DSWRPP-AF)  
 

පසුගිය නශ්ක කිහිපය තුළ විවි ාකාර මහ තුන් නිසා ගත ත ජල සම්පත් වල ගතජල විනයාත්මක හා ජල රසායනික 

තක්මස රුවක් කර මවොමැත. මකමස  මවතත් මමම ගත ත ජල සම්පත් වල ව්යතමාව තත්වය, එම ගත ත ජල 

සම්පත් වලට එල්ල වී ඇතිප ත්යජව සහ එම ත්යජවවල බලපමම අ යයවය කර ගත ත ජල නිමාව ජාලයක් 

ස්ථාපිත කිරීම, දිගුකාලීවව ගත ත ජල සම්පත් කළමවාකරාය සඳහා  වැන ත් මස. මමම තත්වය යටමත් ජල 

සම්පත් මණ්ඩලය මඟින් හඳුවා ත් පළාත් හතක  දිස්රික්ක 07 ක ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකොටමඨාශ් 37 ක ගත ත 

ජල අධීක්ෂා වැඩසටහන් පිහිටුවීම සම්බන්  කටයුතු 2010 ව්යෂමේ  භ වාරිමා්ය  හා ජල සම්පත් 

කළමවාකරා අමාතයාාශ්ය යටමත් ආරම්භ කරව ල භ. මසලි ආරක්ෂා හා ජල සම්පත් සැලසුම්කරා 

වයාපෘතිපය යටමත් අ ල වයාපෘතිපයක් මලස ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් මමම වයාපෘතිපය ්රියාත්මක කර ල 

ලැම.. 
 

ජලමේ ගුාාත්මකභාවය හා ප්රමාාාත්මකතාවය පිළිබඳව  ැටළු වා්යතා වී ඇතිප යාපවය, අ ලරා පුරය, 

මාතමල්, පුත්තලම,  ම්පහ සහ අම්පාර යව දිස්රික්ක වල මත රා ත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකොටමඨාශ් වල මමම 

අ යයව කටයුතු සිු  කරව ල භ. 
 

ප්ර ාව වශ්මයන් අව ාවයට ලක් වූ  ැටළු වූමේ විශ්ාල වශ්මයන් මපොමහොර සහ පළිමබ   වාශ්ක භාවිතය, 

අධික මලස ගත ත ජලය කකහා  ැනීම නිසා ගත ත ජලයට මුණුු  ජලය මිශ්ර වීම, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සතුටුනායක මවොවීම සහ ජලමේ පවතිපව දහළ ෆ්මල රයිඩ් සාන්රාය ආදිය මස. තව න, කෘෂි ළිා වලින් ජලය 

අධික මලස මපොම්ප කර ල ලබව අතර, කවාමේ දදිකිරීම් හා කළමවාකරාය පිළිබඳ සුු සු නි්යාායකයක් 

මවොමැතිප බව අවමබ   විය. ගත ත ජල නිමාව ජාලය ස්ථාපිත කිරීමම් ්රියාවලිමේ භ දහත සියලු මහ තු පිළිබඳව 

සැලකිල්ලට  න්වා ල භ. මම් පිළිබඳව විවි  අනහස් එක්රැස් කර  ැනීම සඳහා නැ ලවත් කිරීමම් වැඩසටහන්, 

ජාතිපක මටමටමම් වැඩමුළු තුවක් සහ පාසල් මටමටමම් වැඩසටහන් න පවත්වව ල භ. 

 

 

 

 

 

 

 

       රූප සටහන 19 : වයාපිතිපේේ 1 සහ 2 අදියර හා අදියරවල  

       මායමු ප්රේශය සහ අුතතිපන් ේතෝරාගත් ේපොේළොන්නරුේේ  

       මායමු ප්රේශයය නැක්ේවන සිතිපයම 
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2017 දෙසැම්බර් මස අවසන් වන විට වයාපෘතියේදක රියාකාරාමරම් වල ප්රගතයේයාක පෘතහත පෘතරිදි දේ. 
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අනු 

අංරයාක නියාකමු ප්රදශයයාක 

දී. රා. ජ. ගු. නි. භූ ද ෞයේර විෙයාව 

නල ළං 

ඉදිකිරීම  

ජල ධාරිතා 

පෘතරීක්ෂණ 

ජල මට්ටම් ලබා 

ගතැනීම දීර්ඝ රමන ලෙ ප්රදශය 

ෙැනුවත් 

කිරීදම් 

වැඩසටහන 

දතත් වියාකළ  1D 2D       

   ඉ. ස. ඉ. ස. ඉ. ස. ඉ. ස. ඉ. ස. ඉ. ස. ඉ. ස. 1 2 3 ඉ. ස. 

1 අම්පාර   27 59 20 20 20 20 10 10 6 0 4 0 50 0 100 121 66 
 

55 1 1 

2 අනුරාධපුරය     34 20 17 අ.න ො අ.න ො 10 10 6 0 3 0 50 0 100 99 
 

98 0 2 1 

3 මාතනේ   39 44 20 15 අ.න ො අ.න ො 15 7(2) 6 0 4 0 40 0 50 0 
   

2 1 

4 පුත්තලම     30 30 28 20 10 20 10(5) 6 0 5 0 50 0 120 56 
  

56 3 1 

5 ගම්පහ     24 20 0 10 0 10 0 2 0 3 0 40 0 100 87 
 

87 
 

2 1 

6 යාප ය   124 124 30 15 20 0 15 15 6 0 5 5 50 0 140 156 
 

128 
 

3 1 

7 කේපිටිය     15 20 20 අ.න ො අ.න ො 15 15 අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. 0 0 

8 නපොන ොන් රුව     
 

100 100 අ.න ො අ.න ො 21 0(3) අ.න ො. අ.න ො. 21 0 50 0 200 125 55 20 
 

3 1 

9 බදුේල 
  

33 20 12 අ.න ො අ.න ො 20 17 අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. අ.න ො. 50 0 50 72 
 

46 26 1 1 

  එරතුව     363 280 227 70 30 136 81 32 0 45 5 380 0 860 716 121 379 137 17 8 

                         

  ඉ. - ඉලක්රයාක ස. - සම්පූර්ණ රමන ලෙ දී. රා. ජ. ගු. නි.  - දීර්ඝ රාලීන ජලදක ගුණාත්මර ාවයාක නිරීක්ෂණයාක 

 
 1 - විය්දේෂණයාක සිදු රමමින් පෘතවතී 2 - විය්දේෂණයාක සිදු රම අවසන් රම ඇත 3 -  විය්දේෂණයාක දනොරමන ලදී අ. දනො. - අොල දනොදේ 
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මේ යටමේ එක් එක් නියමු ප්රමශයම  හඳුනාගේ ගැටළු පිළිබඳව මවන් මවන්ව සලකා බලන ලදී. මාතමේ 

දිස්ත්රික්කම  ජල රාසයනය පිළිබඳව හැරුණු මකොට අධික මලස භූගත ජලය උකහා ගැනීම නිසා භූගත ජලයට 

බලපෑේ සිදු වී ඇති ප්රමශය පිළිබඳව මමහි දී වැඩි අවධානයක් මයොමු කරන ලදී. මමම ඇගයීේවල දී  ප්රධාන 

මලස, 

 

i). වර්තමාන තේවය පිළිබඳව ජනතාව සහ අදාල පාර්ය්වකරුවන් දැනුවේ කිරීම.  

ii) භූගත ජල ගැලීේ රටාව හඳුනාගැනීම  

iii.) වියළි සහ මතේ කාලගුණයන් යටමේ මනොගැඹුරු සහ ගැඹුරු ජලධර වල මවනස් වීම විය්මේෂණය කිරීම  

ආදිය සිදු කරන ලදී.   

 

දැනුවේ කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැේවීම, ක්මෂේත්ර අධයයන, ූලිකක සිතියේ සකස් කිරීම, ජල සාේපල ලබා 

ගැනීම, භූගත ජල මට්ටේ අධීක්ෂණය, ජලම  ගුණාේමකභාවය අධයයනය කිරීම, 1-D හා 2-D භූ මභෞතික 

සමීක්ෂණ සිදු කිරීම, භූ මභෞතික විදයා සමීක්ෂණ සිදු කිරීම, පරීක්ෂණ නල ළිඉ ි දිකිරීම, ජල ධාරිතා පරීක්ෂණ 

සිදු කිරීම, ජල සාේපල විය්මේෂණය (මභෞතික, රසායනික, බැර මලෝහ, ක්ෂුද්ර ීවවී සහ කමිනනායක,, අධීක්ෂණ 

මධයස්ාානවල භූගත ජල මට්ටේ මැනීම, ප්රතිලල විය්මේෂණය සහ සිතියේ සකස් කිරිම අදිය මමහි 

ක්රමමදදයට අයේ මද. මමම ක්රියාකාරකේ වල ප්රතිලලයන් මත පදනේව සෑම නියමු කලාපයක් සඳහාම 

අධීක්ෂණ ජාලයක් ස්ාාපිත කිරීම සිදුකරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            රූපසටහන 20 : රසායනාගාරයේදී ජල සාම්පල විශ්යේෂණය 

 

(4) උත්පාදිත අරමුදේ 

 

වාණිජමය කටයුතු  

 
රජම  සහ මවනේ ආයතන වල මමන්ම ජනතාවමේ ද ිේලීේ පරිදි පහත සඳහන් වාණිජමය කටයුතු 2017 

වසමර්දී සිදු කරන ලද අතර මදසැේබර් මස දක්වා පහත සඳහන් පරිදි මද. 
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අනු 

අංකය 

ක්රියාකාරකම් 

 

ප්රමාණය 

 

1 භූ විදයා සමීක්ෂණ සිදු කිරීම 659 

2 නල ළිඉ ිදි කිරීම 166 

3 අේ මපොේප සවි කිරීම    32 

4 ජල ධාරිතා පරීක්ෂණ සිදු කිරිම   215 

5 නල ළිඉ පිරිසිදු කිරීම  36 

6 ජල සාේපල රසායනික විය්මේෂණය  756 

8 යකඩ මපරණ සවි කිරීම  34 

 

(5)  සිදු කරන ලද අයනකුත් ක්රියාකාරකම් 

යලෝක ජල දින සැමරුම් වැඩසටහන 

2017 මාර්තු මස 22 වන දින බණ්ඩාරනායක සේමන්ත්රණ  යාලාමදදී "ශ්රී ලඉකාමද ජල සේපේ තිරසාර මලස 

ආරක්ෂා කිරීම හා සඉරක්ෂණය" යන මේමාව යටමේ ජල සේපේ මණ්ඩලය විසින් මලෝක ජල දිනය සමරනු 

ලැබීය. වාරිමාර්ග හා ජල සේපේ කළමනාකරණ අමාතය ගරු ගාිනණී විජිේ විජයමුණි මසොයිසා මැතිතුමා 

මමම උේසවම  ප්රධාන ආරාධිත අමුේතා විය. අනුරාධපුරය, අේපාර, මපොමළොන්නරුව, මමොණරාගල 

දිස්ත්රික්ක වල පාසේ ළමුන් 135 මදමනකු පමණ මමම අවස්ාාවට සහභාගී වූහ. මමම උේසවයට සමගාමීව 

"ජල සඉරක්ෂණය"  පාසේ ළමුන්මේ චිත්ර ප්රදර්යනයක් ද පවේවන ලදී. එමසේම සහභාගී වූ පාසේ ළමුන් සඳහා 

පාසැේ බෑේ සහ  චිත්ර ප්රදර්යනම  ජය්ාහකයින්ට විමයේෂ තයාග ලබා මදන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 21 : ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ රසායනාගාරයේ යවබ් අඩවිය විවෘත කිරීම  

 

 

 

 

 

 

 

         

   රූප සටහන 22 : සහතික පත්ර සහ ෑග්  යෑදා දීම         රූප සටහන 23 : පාසැේ ළමුන්ය්  චිත්ර ප්රදර්ශන 
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