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දැක්ම 
 

ගංඟා නිම්න පදනම්කර ගත් ඒකාබද්ධ තිරසාර 

සංවර්ධනය කරා යන දකුණු ආසියාවේ විශිෂ්ඨතම 

ජාතික ආයතනය බවට පත්ීම. 

 

මමමෙවර 

ශ්රී කංකාවේ සමාජ ආර්ික සමෘද්ිය උවදසා 

මහවැලි සහ අවනකුත් විව ්ෂිත ප්රවද් වක භූමිය, 

ජකය, සියළුම ස්වාභාවික සම්පත් සහ මානව සම්පත 

ප්ර ස්ත වකස පිහහරයය සඳහා නවය වැඩසටහන් 

සහ වයාපෘති සම්පාදනය, ප්රවර්ධනය සහ වැඩිදියුණු 

කිරීමට අනුබක දීම. 
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ඓතිොසික පසුබිම. 

 

මහවැලි සංවර්ධන වයාපාරය ශ්රී කංකාවේ රියාත්මක කරනු කැබ ිති දැවැන්ත වභිතික හා මානව 

සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහනකි. මූලික ව වයන් වියළි කකාපවේ ග්රාමීය ය සංවර්ධනය අරණුණු කරගත් 

වමම වයාපෘතිය 68 ව වර්ෂවේදී කවකට පැවති රජය විසින්  UNDP/FAO සංවිධානය මගින් කද 

තාක්ෂණික සහායන් මත සැකසුම් කරන කදී. මධයම කුකකරවේ පවතින ස්වාභාවික ජක සම්පත වියළි 

කකාපවේ කෘෂි කර්මාන්තයට හා ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා වයාදා ගැනීවම් කාර්යවේදී මහවැලි 

සංවර්ධන වයාපාරය මගින් වි ාක කාර්යභාරයක් සිදු කරන කදී. 

 

ශ්රී කංකාවේ ජනගහන වර්ධනය ව්ර ීමත් සමග පැන නැුනනු අුරු  ප්ර ්නවකට විසුකම් වසීවම්දී 

නිෂ්පාදන වේගය වැඩි කිරීම වකවරහි අවධානය  වයාණු  කළ යුුර විය.  1969 දී ශ්රී  කංකාවේ  

ජනගහනය  මිලියන 11.ව ක් විය. වමය 1940 ජනගහනවේ  වමන්  වදගුයයක්  වූ  අතර  වාර්ෂික 

ජනගහන වර්ධන  වේගය 3.1% ක් විය. වමවකස ජනගහනය වැඩිීම නිසා ආහාර සඳහා 1980 වන 

විට සහල් වම.වටා. මිලියන 1.8ක් අව ය යැි  උපකල්පනය කරන්නට විය. නණුත් 1969 දී සහල් 

නිෂ්පාදනය වූවේ වම.වටා.  මිලියන 0.7 ක් පමණි. කවමන්ම කර්මාන්ත වර්ධනයට හා ගෘහස්ත 

පිහවභෝජනයට විදුලිය ගිගා වවාට් පැය 2000 ක් පමය විය. නණුත් 68 8 වන විට විදුලිය නිෂ්පාදනය 

වූවේ වසරකට ගිගා වවාට් 470 ක් පමණි. ඉන් ගිගා වවාට් පැය 3වව ක් ජක විදුලිය වූ අතර ඉතිිහය 

ඛනිජ වතල් දහනවයන් කද තාප විදුලිය වේ. තවද 68 0-68 7 කාක සීමාව ුරක සහල් වම. වටා. 

4  ,000 ක් වාර්ෂිකව ආනයනය වූ අතර ඒ සඳහා වසරකට ු . මි. 200 බැගින් විවද් යන්ට ගකා 

යන්නට විය. වම් හැර අතිවර්ක වබෝග සඳහා ද ු . මි. 638 ක් වාර්ෂිකව වැය ී ිත. කම වියදම ඉතා 

ඉහළ අගයක් විය. 

 

ශ්රි කංකාවේ වතත් කකාපය ුරළ ජනගහනය ඒකරාශිීමක් දක්නට කැණිණි. වතත් කකාපය ුරළ 

ජනඝනත්වය වර්ග කිවකෝමීය ටරයට 4 5 වූ අතර වියළි කකාපය ුරක වර්ග කිවකාමීය ටරයට ව0 ක් පමය 

විය. දිවි වන් ණුළු භූමි ප්රමායවයන්   % ක්ම වියළි කකාපයට අයත් වන අතර ජනගහනවයන් 70% 

ක් වතත් කකාපවේ ජීවත් විය. වම් අනුව වියළි කකාපවේ වි ාක බිම් ප්රවද් යක් ුරරාම ඉතා අු 

ජනගහන වයාප්තතියක් දක්නට කැබිණි. ඒ අනුව කංකාවේ අවනකුත් ගංඟා හා සසඳන කළ වතත් 

කකාපවේ මධයම කුකකරවයන් ිරී  දිවි වන් ණුළු භූමි ප්රමායවයන්  න් 6කට කැවබන වර්ෂා ජකය 

සිය ග්රහනයට වගන වියළි කකාපය මැදින් ණුුදද වවත ගකායන මහවැලි ගඟ වසවර් සමම කාකයකදීම 

සුවපෝෂිත ගංඟාවකි. වම් අනුව මහවැලි ගඟ වියළි කකාපයට හරවා කි න් කැවබන ජකවයන් වියළි 

කකාපවේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් ිති කිරීමත්, ඉහළ මහවැලි බක ප්රවද්  ආශ්රිතව විදුලි බකාගාර 

ඉදිකිරීමත් මගින් ශ්රී කංකාවේ අනාගත අව යතා සුරරා ගත හැකි බව ප්රතයක්ෂ විය. වම් ිළළිබඳ 

ඉදිිහපත් වූ අදහස්වක ප්රතිලකයක් වකස රජය කළ ඉල්ීමකට අනුව කක්සත් ජනපද වමවහයුම් දූත 

මණ්ඩකය වියළි කකාපය ආශ්රිත ඉඩම් සංවර්ධනය ිළළිබඳව  කයතා අධයයනයක් 685  දී ආරම්භ කර 

ිත. ඒ සමඟම ශ්රී කංකාවේ වාිහමාර්ග හා මිනුම් වදපාර්තවම්න්ුර යන ආයතනවක සහය ිතිව 

කැවන්ඩියානු රජවේ තාක්ෂණික ආධාර මත කැවන්ඩියන් හන්ින් සර්වේ වකෝපවර්ෂන් ආයතනයද 

ශ්රී කංකා රජවේ ඉල්ීම පිහදි මහවැලි ගඟ ිළළිබඳ අධයයනයක් සිදු කරන කදී. වමම ආයතන කම 

අධයයනය ිළළිබඳ ස්වාීනන වාර්තා වදකක් 68 6 දී ඉදිිහපත් කරන කදී. වමම වාර්තාව අනුමැතිය 

සඳහා 68 2 දී පාර්ලිවම්න්ුරවට ඉදිිහපත් කරන කදී.  
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සමස්ත මහවැලි වරෝණිවේම ජක සම්පත ිළළිබඳව ර්ර්ය අධයයනයක් සිදු වනාකර මහවැලි ජකවයන් 

වකාටසක් හරවා යැීම අයහපත් ප්රතිලක ජනනය කරන බැවින් වද්ීයය විද්වුරන්වේ  අදහස් 

වහ්ුරවවන් පාර්ලිවම්න්ුරව වමම වයෝජනා අනුමත වනාකරන කදී. ඉන්පසු මහවැලි ගඟ ිුරළු 

වවනත් ගංගා ආශ්රිත ඉඩම් හා ජක සම්පත් ිළළිබඳ සමස්ත අධයයනයක් කර සංවර්ධනය සඳහා 

ප්රණුඛත්වය කබාදිය යුුර වයාපෘති වතෝරා ස්වාීනන නිර්වද්  ඉදිිහපත් කරන වකස 68 2 දී කක්සත් 

ජාව්න්වේ  සංවිධානය වවත ඉල්ීමක් ඉදිිහපත් කරන්නට විය. කහි ප්රතිලකයක් වකස කක්සත් 

ජාව්න්වේ  සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් කහි ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානවේ විව ්ෂ  ිළිහසකවගන් 

සමන්විත කණ්ඩායමක් ශ්රී කංකාවට කවන කදී. කයට අමතරව කම කණ්ඩායමට සහාය සඳහා ශ්රී 

කංකාවේ විව ්ෂ  ිළිහසක් හා කාර්ය මණ්ඩකයක් ද පත් කරන කදී. 
 

සිේ වසරක දැඩි අධයයන පිහ්රමයකින් පසුව 68 ව දී වවන් වවන් වූ විව ්ෂ වාර්තා 64 කින් යුුර 

කාණ්ඩ ුරනක අධයයන වාර්තාව ප්රකා යට පත් කරන කදී. වමවස් ඉදිිහපත් කරන කද මහවැලි 

සංවර්ධන සැකැස්ම 68 ව වසවර්දී පාර්ලිවම්න්ුරව විසින් අනුමත කරන කදී. 
 

උුරු  මැද පළාත් සහ නැවගනහිර පළාත්  ආශ්රිත ප්රතිකාභ කබන ප්රවද් ය කකාප 63 ක් වකස නම් 

කරන කද අතර කය ඉංග්රීසි A සිට M දක්වා නම් වකු ණි. ආර්ික ව වයන් වඩාත් ලකදායී හා අු 

ආවයෝජනයක් මගින් වැඩි ප්රතිකාභ කැබිය හැකි වයාපෘති පළණු වන ිළයවර යටතට ගන්නා කදී. 
 

මෙවැලි මෙ සැලැස්ම 
 

මහවැලි මහ සැකැස්ම ප්රධාන අරණුය වූවේ මහවැලි  ගව  ජක සම්පවතන්  ඝන මීය ටර් මිලියන  800 

ක් පමය වූ ජක ප්රමායයක් විදුලි බක නිෂ්පාදනයට හා වාිහ කටයුුර සඳහා සැපයීමි . වදවන අරණුය 

වූවේ ජකා  65 ක් ඉදිකර 66 ක් ප්රධාන ව වයන් විදුලි බකය නිෂ්පාදනය සඳහා වයදීමි . 
 

කක්සත් ජාව්න්වේ  සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින් ඉදිිහපත් 

කරන කද මහවැලි මහ සැකැස්ම අනුව මහවැලි ගංගා වරෝණිවේ සහ වියළි කකාපය ුරළ වූ තවත් ගංගා 

වරෝණි  වක ිළහිි ඉඩම්, වහක්ටයාර් 3 4,372 ක් සඳහා යක මහ වදකන්නයටම වගා කිරීමට වාිහ ජක 

පහසුකම් සකසා දීමට වයෝජනා කර තිණිණි. වමි න් වහක්ටයාර 264,777ක් අළුතින් අස්වැද්දීමට 

වයෝජිත වූ අතර වහක්ටයාර 660,404 ක් ඒ වන විට වසරක කක් කන්නයක් පමයක් වගා කළ ඉඩම් 

විය. සැකසුම් කළ ජකා  හා ික මාර්ගවක විභවයන්  ප්රවයෝජනයට ගැනීවමන් ගිගා වවාට් පැය 2037 

ක වාර්ෂික ස්ථාවර විදුලිය ප්රමායයක් ජනනය කළ හැකි බවද කි න් වපන්වා දී තිණිණි. මහවැලි මහා 

සැකැස්ම අනුව කම සංවර්ධන කටයුුර වසර 30 ක් ුරළ නිම කිරීමට වයෝජනා විය. අරණුදල් වයදීවම් 

හා රියාත්මක කිරීවම් පහසුව වමන්ම විව ්ෂවයන්ම සංවර්ධන ප්රතිකාභ වක අව යතාවය යන කු ණු 

ිළළිබඳ අවධානය වයාණුකර සංවර්ධන කටයුුර  ිළයවර ුරනකට වබදා තිණිණි. 

 

I ප්රථම පියවර  

68 8-68ව0 අතර කාකය ුරළ රියාත්මක කිරීමට වයෝජනා විය. වම් ුරළින් අළුත් ඉඩම් 

වහක්ටයාර් 74,484 කට පැරණි ඉඩම් වහක්ටයාර් 5ව,300 කට වාිහ ජකය සැපයීමටත් 

ගිගාවවාට් පැය ව20 ක් වාර්ෂික ස්ථාවර විදුලිය බක ප්රමායයක් ජනනය කිරීමට සැකසුම් කර 

තිණිණි. වමම ිළයවවර් වැඩ කටයුුර වයාපෘති ුරනක ට වබදන කදී. කනම්, 
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 වපාල්වගාල්ක හැරවුම (68 8-6873) 

 වික්වටෝිහයා / මිනිවප්ත හැරවුම (6873-6877) 

 වමාරගහකන්ද බුදකාර්යය ඒකකය 
 

 

II මදවන පියවර 
 

වම් යටවත් මාදුු ඔය ජකා ය, තල්වදන බුදකාර්ය සංකීර්යය හා කන්දකාු අණුය යන 

මූකස්ථ වැඩ වකාටස් යටවත් මහවැලි හා මාදුු  ඔය නිම්නයන්හි ඉඩම් වහක්ටයාර 83,667 ක් 

වගා කිරීමට වාිහ පහසුකම් කැවබන අතර වමි න් ඉඩම් වහක්ටයාර ව,502 ක් ඒ වන විටත් 

වගා කරමින් තිබූ ඉඩම් යැි  ගයන් බකා තිවේ. වමගා වවාට් 65 ක ස්ථාිළත ජවයක් සහිත ජක 

විදුලි බකාගාරයක් තල්වදනදී ඉදිකිරීමටද මාදුු ඔය ජකා ය වපෝෂයය කිරීමට උල්හිිය 

රත්කිඳ ජකා වේ සිට උමඟක් ඉදිකිරීමටද මාදුු ඔය ජකා ය ආශ්රිතව වමගා වවාට් 4.8 ක 

ස්ථාිළත ජවයක් ිති කුඩා ජක විදුලි බකාගාරයක් ඉදිකිරීම වමහි ප්රධාන කාර්යයන් විය. 
 

III මෙවන පියවර 
 

වමමගින් දිවි වන් උුරු  මධයම පළාවත් අුතත් ඉඩම් වහක්. 605,  ව ක් සංවර්ධනය වකවර්. 

ජක විදුලිය නිපදීවම් අවසන් සැකසුම රියාත්මක වකාට වමගා වවාට් 283 ක ප්රමායයක 

ස්ථාිළත ජවයක් ිති විදුලි බකාගාර ඉදිකරන අතර කමගින් වාර්ෂිකව ගිගා වවාට් පැය 66 8 

ක ස්ථාවර විදුලි ජනනයක් කරනු ිත. පැරණි මිනිවප්ත වම් ඉවුර ික වැඩි දියුණු කිරීම, 

කිවකෝමීය ටර් 6 4 ක් උුරු  මධයම ික ඉදිකිරීම, වරාටකාවක, උමාඔය, රන්ටැව.. 

වකාත්මවල්, කළුගඟ ආදී ජකා  ඉදිකිරීම වමම ිළයවරට ිුරකත් විය. 

 

නණුත් කාීන අව යතාවයන්ට ප්රණුඛතාවය වදමින් මහවැලි මහ සැකැස්ම සංවර්ධන අදියර 3 

කින් රියාවට නැංවවමින් පවව්. 

 

මෙවැලි මෙ සැලැසම් ක්රියාමකමක රීම ම  ව වන සරවධන න ියරයර  
 

මහවැලි මහ සැකැස්ම යටවත් ප්රථම වයාපෘතිය වකස වපාල්වගාල්ක හා වබෝවතැන්න වයාපාර 6870 දී 

ආරම්භ කරනු කැබූ අතර, 687  වන විට ඉදිකිරීම් කටයුුර අවසාන කිරීමට හැකි විය. වමමගින්, වපර 

පැවති ඉඩම් වහක්ටයාර් 6 ,000 කට හා නව ඉඩම් වහක්ටයාර  23,000 කට වාිහ ජකය සැපයීමටද , 

වමගා වවාට් 40 ක ස්ථාිළත ධාිහතාවයකින් යුත් ජක විදුලිය නිපදීමට ද හැකි විය. වම් වයාපාරය 

යටවත් මහවැලි කච් කකාපයට අයත් කකා වැව නිම්නවේ වගාවි පවුල් 23,000 ක් 6877 වන විට පදිංචි 

කරනු කැබිණි. වම් වන විට මහවැලි වයාපාරය යටවත් කච් කකාපවේ සියුත ජනාවාස කටයුුර අවසන් 

කර ිති අතර, කහි පදිංචි කරනු කැබ ිති ණුළු පවුල් සංඛයාව 38,500 කි. 
 

6877 වන විට ශ්රී කංකා ආර්ිකය ගැටුත සකසකට ණුුදය දී තිබිණි. සහල් ිුරුත කෘෂි  නිෂ්පාදන 

ආනයන   වියදම ඉහළ යමම ප්රධාන ගැටළුවක් විය.  රට ුරක සහල් අව යතාවවයන් නිපදවූවේ  8%ක් 

වූ අතර  36% ක් ආනයනය මත රදා පැවතිනි. කයට අමතරව තවත් අතයව ය කෘෂි නිෂ්පාදන සකසක්ද 

ආනයන කරන කදී.  
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විදුලි බක නිෂ්පාදනය 6877 වන විට විදුලිබක මණ්ඩකවේ විදුලි ධාිහතාවය වමගා වවාට් 40ව ක 

ප්රමායයක් රවට් විදුලිබක ඉල්ුතම සැපයීමට කය ප්රමායවත් වනාවුනි. විදුලි බිඳ වැීමම් සාමානය 

වදයක් වූ අතර කය වසරකට දින 70 ක විදුලිය විසන්ිීමක්  දක්වා වර්ධනය ී තිබිණි. 
 

ශ්රී කංකාවේ විසකකියාව 67% දක්වා වර්ධනය විය. විසකකියාව පහළ දැමීය ම අතයව ය කු යක් විය. 

වමම ගැටුතවට කඩිනම් විසුකම් කබාදීම අතයව ය විය.  
 

වමම ගැටළු ඉක්මනින් විසඳීවම් ිළයවරක් වකස මහවැලි සංවර්ධන මහ සැකැස්ම කඩිනම් කක යුුර 

බවට 6877.60.62 දින කවකට පැවැති රජය ව්රයය කරන කදී. 
 

මෙවැලි කඩිනම් වැඩසටෙන  මදවන සරවධන න ියරයර  
 

මහවැලි මහ සැකැස්මට අයත් වතෝරාගත් වයාපෘති කිහිපයක් කක විට අර ා වසර   ක් වැනි වකි 

කාකයකදී නිම කිරීමට 6877 දී රජය ව්රයය කවළ්ය. කය රියාත්මක කිරීම සඳහා වවනම 

අමාතයාං යක් ද ආරම්භ කරනු කැබීය. ඒ අනුව වකාත්මවල්, වික්වටෝිහයා, රන්වදණිගක හා මාදුු  

ඔය ජකා  වයෝජනා ක්රම අර ා රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව උදා විය. පසුව වමයට රන්ටැව. 

වයාපාරය ද ිුරළත් වකිහණි. වමි න් මාදුු ඔය හැර අවනකුත් ජකා  පාදක වකාට වගන ජක විදුලිය 

උත්පාදනය කරනු කබන අතර, කම ජකයම වාිහ කර්මාන්තය සඳහා ද භාවිත වකවර්. වම් අනුව 

මහවැලි සී හා බී කකාප සංවර්ධන වකාට වගාවි ජනයා පදිංචි කිරීමද මහවැලි කඩිනම් වැඩසටහනට 

අයත් විය. ඒ අනුව බී කකාපවේ පවුල් 30,4 5 ක් ද සී කකාපවේ පවුල් 45,4වව ක් ද පදිංචි කර ිත. 
 

වමම වයාපෘති සඳහා ිළලිවවළින් ස්ීඩනය, මහා බ්රිතානය, ජර්මනිය, හා කැනඩාවත් , පහළ නිම්න 

සංවර්ධනය සඳහා වකෝක බැංකුව, EEC, ජපන් හා කුවවට් යන රටවල් මූකය ආධාර සපයන කදී. වමම 

වයාපෘති දියත් කිරීම සඳහා 6878 දී ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහය ස්ථාපනය කරන කද අතර, ඉංජිවන්ු  

හා නිර්මාය කාර්යයන් සඳහා මහවැලි ඉංජිවන්ු  හා නිර්මාය ඒජන්සියත් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 

මහවැලි ආර්ික ඒජන්සියත් ස්ථාිළත කරන කදී. කවමන්ම කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධනය මගින් 

ඉදිවුණු වි ාක ජකා  පාකනය සඳහා මූලික වැඩ පාකන හා වමවහයුම් අං ය 68ව  දී ස්ථාිළත කරන 

කදී. 

 

6880 වර්ෂය වන විට කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වයාපෘති නිමවූ අතර කමගින් විදුලිබක ක්වෂ්ත්රය හා 

කෘෂිකර්මාන්තය නැංීමට වි ාක ආවයෝජනයක් සිදුවිය. වම් නිසා තවදුරටත් කෘෂිකර්මාන්තය 

ආවයෝජනය සිදු කිරීමට රජය මැලි වූ බැවින් මහවැලි මහ සැකසුමට අදාළ වමාරගහකන්ද ජකා  

වයාපෘතිය යටපත් විය. වකවස් නණුත් දීර්ඝ කාකයක් ණුළුල්වල් සැකසුම් වකට පමයක් සීමා ී තිබූ 

වමම සංවර්ධන වයාපෘතිය වර්තමානය වන විට රියාත්මක තත්වයට පැමිය තිබීම මහවැලි සංවර්ධන 

වයාපාරවේ ප්රතිකාභ තවදුරටත් ුරළුල් කිරීමට ඉවහල් වේ. 

 

මෙවැලි වයාපාරමව වධනෙමාන කාධනයරාරය ො ිනා ෙ සැුසුම්  මෙවන සරවධන න 

ියරයර  
 

මහවැලි සංවර්ධන  වැඩසටහන රවට් සිේ වදස වයාප්තතීවම් අදියර වකස වතව සංවර්ධන  අදියර 

හැදින්විය හැකිය.  වමාරගහකන්ද කළුගඟ  ජකා  වයෝජනා ක්රමය හරහා උුරර,  උුරු  මැද,  

නැවගනහිර, වය , මධයම පළාත් වක කුඩා හා මධය පිහමාය වැේ 1200 කට ජකය සැපයීවම් 



- vi - 
 

අරණුණින් වමාරගහකන්ද හා කළුගඟ සංවර්ධන වයාපෘතිය රියාත්මක කරන කදි.  ිකහැර ප්රවද් වේ 

කුඹුු වකට, වපාවළාන්නු   සියුත ප්රධාන ජකා  වකට   හා ්රිකුයාමක දිස්්රික්කවේ සියුත ප්රධාන 

ජකා  වකට වර්ෂය ුරරා අඛණ්ඩ  ජක සැපයුමක් කබා දී  නව  වගා ඉඩම් වහක්. ව6,000 සඳහා ජකය 

සම්පාදනය කරමින්  කෘෂිකාර්මික දියුණුවක් ිති කිරීම මගින් දැය ස්වයං වපෝෂිත කිරීමට 

දායකීමත්, කහි විදුලි බකාගාරවේ  විදුලි උත්පාදනය මගින් ජාතික විදුලි බක පද්ධතියට වම.වවා. 25 

ධාිහතාවක්  කක් කරමින් ජාතික බක ක්ති අව යතාවට දායක ීමත් වමහි මූීක අරණුණු අතර වේ. 

කවමන්ම වයාපෘතිය හරහා අවතැන් වූ ජනතාවට අව ය ජනාවාස ඉදිකර දීවමන් වනානැවව් සියුත 

යිතක පහසුකම් සිළිහ කේ ගක නගරය අළුතින්ම ඉදිකර ජනතා අි තියට පත් කිරීවම් මහුන 

වමවහවරද වම් වන විට සාර්ථකව නිම කර ිත. වමම වයාපෘතිය 2068 අවගෝස්ුර මස අවසන් වන 

විට ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහය වවත පවරා ගැනීවමන් අනුරු ව ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ 

දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන් අතිහන් තවත් කක් ිළයවරක සාර්ථක නිමාවක් දකිනු ිත. 

 

මහවැලි සංවර්ධන අිකාිහය තම කර්තවය තවදුරටත් ුරළුල් කිරීවම් අරණුණින් උමාඔය බුදකාර්ය 

සංවර්ධන වයාපෘතිය ආරම්භ කරන කදි. වම් මගින් උමාඔය ගංගා වරෝණිවේ ජකය වැලිමඩ ප්රවද් වේ 

ඉදිකළ ජකා  වදකක කක්සකස් කර, දිවි වන් ප්රථම වරට කි.මි. 65.  ක දිගින් යුුර උමං මාර්ගයක් 

ඔස්වස් කිිහඳිඔය වරෝණියට හරවා යැවේ. කමගින් ආසියාවේ වි ාකතම භූගත විදුලිබකාගාරය  හරහා 

වාර්ෂිකව වම.වවා. 120 ක විදුලි ධාිහතාවක් ජාතික විදුලි බක පද්ධතියට කක් කරමින් ජාතික බක ක්ති 

අව යතාවට දායක ීමටත්, අති දුෂ්කර වව පළාවත් කෘෂිකාර්මික ලකදාි තාව ඉහළ නැංීම හා 

ජනතාවවේ  පානීය ජක අව යතාවය සුරරාීම යන තම මූලික අරණුණු කරා  වමම වයාපෘතිය 

සාර්ථකව ගමන් කරමින් සිීම.  වමම වයාපෘතිය 2019 අවසන් වන විට ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ 

සක්රීය ජක කළමනාකරය වයුහයට අන්තර්ගතවනු ිත. 

 

ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ දැවැන්ත ජකා  හා අවනකුත් ජකා  ිළිහසිදු කිරීවම් වයාපෘතියක් වමන්ම 

ජක වපෝෂක ප්රවද් , ගංඟා වරෝණි ආරක්ෂා කිරීවම් වයාපෘතියක්  ද වම් වන විට ශ්රී කංකා මහවැලි 

අිකාිහවේ පිහසර හා  වන සංරක්ෂය අං ය මගින් රියාත්මක වවමින් පවති. 
 

සුනිතය බක  ක්ති වැඩ සටහන යටවත් මහවැලි  ජකා  වක පාවවන ූරර්ය බක  ක්ති පද්ධති සවි 

කිරීම හා කුඩා  පිහමාය ජක විදුලි උත්පාදන වයාපෘති සංවර්ධනය කිරීම මගින් පිහසර හිතකාමීය  වකස  

ජාතික බක  ක්ති අව යතාවට දායක ීමටත්  කමගින් වි ාක අදායම් උත්පාදනයක් සිදු කිරීම මගින් ශ්රී 

කංකා මහවැලි අිකාිහය නව උපාය මාර්ගික ආදායම් මාර්ග  හුකනා ගනිමින් සිි.  
 

වම් අතරම මාදුු ඔය දකුණු ඉවුර  සංවර්ධන වයාපෘතිය,  වකව කකාපය, ර කැන්ඔය, මහවැලි බී 

කකාපය, මහවැලි කච් කකාපය යන  කකාප ආශ්රිතව තවත් දැවැන්ත සංවර්ධන වයාපෘති  ආරම්භ කිරීම 

මගින් ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහය වතවන අදියරවේ  සියුත මූලික අරණුණු ඉ ක කර ගැනීවම් දී රවට් 

සිේ වදස වයාප්තත වවමින් ජාතික ආර්ිකය  ක්තිමත් කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්මික, වාිහමාර්ග, පශු 

සම්පත්, බක ක්ති, පිහසර සංරක්ෂයය යන ක්වෂ්ත්රවලින් උපිහම දායකත්වය කබා දීවම් අදියර වවත 

ක්රම ක්රමවයන් ගමන් කරමින් සිීම. 
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06 

අනුර දිසානායක මහතා  

අධයක්ෂ ජනරාල් 

ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහය 

2017 ජනවාිහ   සිට 
2017 uehs  දක්වා 

02 

කස්.කම්. වගෝඨාභය ජයරත්න මහතා 

අධයක්ෂ ජනරාල් 

ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහය 

2017 uehs  සිට 
2017 foieïn¾ 
දක්වා 

03 

ඉංජි' tia' tia't,a' ùrisxy  uy;d 

අධයක්ෂ ජනරාල් 

වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව 

2017 ජනවාිහ සිට  

වපබරවාිහ දක්වා 

04 

ඉංජි' tï' ;=frhsisxyï uy;d  

අධයක්ෂ ජනරාල් 

වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව 

2017 ud¾;= සිට  

Tlaf;daïn¾ දක්වා 

05 

ඉංජි' tia' fudayk rdcd uy;d 

අධයක්ෂ ජනරාල් 

වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව 

2017 fkdjeïn¾ 

foieïn¾ දක්වා 

06 

tï'ã'fÊ'iS' uqrf.a uy;d 

iyldr wOHlaI 

Uqo,a  wudතයාංYh 

2017 ජනවාිහ   සිට  

වදසැම්බර්  දක්වා 

07 

ඉංජි' wd¾' tï' vේ' r;akdhl uy;d 

f,alï 

වාිහමාර්ග සහ ජකසම්පත් කළමනාකරය අමාතයාං ය 

2017 ජනවාිහ   සිට  

fmnrjdß දක්වා 

08 

ඉංජි' tka ta' isisr l=udr uy;d  

f,alï   

වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව  - c, l<ukdlrK 

2017 ud¾;=   සිට  

Tlaf;daïn¾ 

දක්වා 

09 

ඉංජි' iS’ tÉ' foafõkaød  uy;añh  

w;sf¾l f,alï   

මහවැලි සංවර්ධන හා පිහසර  wudතයාංYh 

2017 fkdjeïn¾   

සිට  foieïn¾ 

දක්වා 

10 ;s,la nKavdr uyf,alï uy;d - idudÔl 
2017 ckjdß 

foieïn¾ දක්වා 
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මයයෂ්ක කුමනාකdරිමකවය 

ි/ි ෙනතුරු නාමය නම 

01 අධයක්ෂ ජනරාල් 

අනුර දිසානායක මහතා  
(2017 ජනවාිහ   සිට 2017 uehs  දක්වා) 

කස්. කම්. වගෝඨාභය ජයරත්න 
මහතා (2017 uehs  සිට 2017 foieïn¾ දක්වා) 

02 අතිවර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් - 

03 නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (පාකන හා ණුදල්) - 

04 නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (තාක්ෂය වස්වා) ඉංජි. වක්.ජී. වපවර්රා මහතා 

05 නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන) - 

0  අධයක්ෂ (ිළිහස් හා පාකන) වක්.සී.කස්. ප්රනාන්දු මහත්මිය 

07 වයාපෘති අධයක්ෂ (වේලි ආරක්ෂය හා ජක සම්පත් සැකසුම් වයාපෘතිය) ඉංජි. ඩී.සී.කස්. ිකකන්ද මයා 

0ව වයාපෘති අධයක්ෂ ^වමාරගහකන්ද කළුගඟ සංවර්ධන වයාපෘතිය& ඉංජි. ආර්.බී. වතන්නවකෝන් මයා  

08 වයාපෘති අධයක්ෂ ^මහවැලි ඒකාබද්ධ වයාපෘතිය& ඉංජි. කම්.පී.කම්. වපවර්රා මයා 

60 අධයක්ෂ (ණුදල්) ීම.ඩි.ප්රියන්ත මයා  

66 අධයක්ෂ (අභයන්තර විගයන) - 

62 අධයක්ෂ (මහවැලි වක්න්රය)  අු ය ප්රභාත් වල්කම්වේ  මයා 

63 අධයක්ෂ (කෘෂිකර්ම) ඩේලිේ.ඊ. ද වමල් මයා 

64 අධයක්ෂ (ීනවර හා පශු සම්පත්) - 

65 අධයක්ෂ (ඉඩම්) ඩි.ඒ.ඒ.යු.ගුයවස්කර මයා 

6  අධයක්ෂ (ආයතන සංවර්ධන) මවහ්න්ර අවේවර්ධන මයා  

67 අධයක්ෂ (වයාපාර සංවර්ධන) - 

6ව අධයක්ෂ (ඉංජිවන්ු  නිර්මාය හා සැකසුම්)  ඉංජි. පී. තකගක මිය 

68 අධයක්ෂ (පහළ නිම්න සංවර්ධන) ඉංජි. වක්.ජී. වපවර්රා මයා 

20 අධයක්ෂ (මූලික වැඩ පාකන රියාකරවුම් හා නඩත්ුර)  - 

26 අධයක්ෂ (ගංගා වරෝණි කළමනාකරය)  ඉංජි. චන්රා වසනරත් වමය 

22 අධයක්ෂ (ඉඩම් පිහහරය සැකසුම්) කච්.කච්. ීකානන්ද මයා 

23 අධයක්ෂ (වන හා පිහසර) කඒ.කම්.වක්.බී. අත්තනායක මයා 

24 අධයක්ෂ (ජක කළමනාකරය වල්කම් කාර්යාකය) ඉංජි. ජී.වක්.ීම. සමරුරංග වමය 

25 අධයක්ෂ (සැකසුම් හා නියාමන) මහින්ද ගුයරත්න මයා 

2  අධයක්ෂ (මූකස්ථාන වමවහයුම්) ඩී.වක්.ී. විවේීර මිය 

27 අධයක්ෂ ^ආරක්ෂක& වම්ජර්. කල්.පී.ඒ. ජයවර්ධන මයා 

2ව අධයක්ෂ ^නීති& ආර්.කල්. රාජපක්ෂ මිය 

28 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( බී කකාපය) කස්.ි.දන්තනාරායන මයා  

30 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( සී කකාපය) වක්.ඒ.සී.විමල් කුමාර මයා 

36 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( ඩී කකාපය) කම්.කම්.අසංක ගුයතිකක මයා  

32 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( කල් කකාපය) කච්.වක්.පී.ජයනාද මහතා 

33 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( ජී කකාපය) ඒ.කම්.කච්.බණ්ඩා මයා 

34 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( කච් කකාපය) අි .කම්.යූ.වක්.කුමාර මහතා 

35 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( වික්වටෝිහයා කකාපය) අි .කම්.යූ.වක්.කුමාර මහතා 

3  වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( ුදු ළුවැව කකාපය) වක්.ඒ.ජයසිංහ මයා  

37 වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( ර කැන්ඔය කකාපය) ඒ.කම්.ඒ.පී.ජි. ගුයවර්ධන මහතා 

3ව වන්වාසික වයාපාර කළමයාකාර ( වකව කකාපය) ආර්.බී. සිිහවස්න මයා 
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ි යක්ෂ ම්ඩල සරËsප්ෙ සටෙන.  
 

ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ අධයක්ෂ මණ්ඩක වාර්තාව 2067-62-36 දිනට සංවිධානවේ විගයනය 

කරනු කැබූ මූකය ප්රකා න සමඟ කාු ණිකව ඉදිිහපත් කරණු. 
 

වධනෂය පිළිබඳ සමාමලෝචනය. 

ි යක්ෂ යනරා් විසින් ඉයරරිපමක කර ඇති සමාමලෝචනමව 20ව7 මදසැම්බධන 3ව යරමනන් ිවසන් 

වධනෂය තුු සිදුකරන ලද සරවි ානමව මමමෙුතම් පිළිබඳ සවිස්ෙර ප්රකායයක් ින්ෙධන ෙ  කර ඇෙ. 
 

එමස්ම සරවි ානමව වමකකම්, සුරැකීම්, වරචා, දූෂණ ො මවනමක ික්රමිකකො මසාය බැීමම සෙ ිවදානම් 

ිවම රීම මම් ිරමුණින් ිරයන්ෙර පාලනය පිළිබඳ මනා කුමනාකාම මකවයරීන් කටුතතු කර ඇෙ. 
 

ෙවද, ශ්රී ලරකා මෙවැලි ිකාකාරිමව සියළුම කාධනය ම්ලය විසින් ඔවුන් මවෙ පැවම  ඇති කාධනයයන් 

ඉටු රීම මම්දී  දක්වා ඇති ඉමෙමක කැපවීම පිළිබඳ ි යක්ෂ ම්ඩල සමාිකකයන් වයමයන්  ිපම  

ප්රයරසාව මමිනන් පල කරමු. 
 

 

 
 
ඉංජි. ආර්. කම්. ඩේ. රත්නායක මහතා 
වල්කම් 
වාිහමාර්ග සහ ජකසම්පත් කළමනාකරය අමාතයාං ය 

 

 

ඉංජි. tia' tia' t,a' ùrisxy මහතා 
අධයක්ෂ ජනරාල් 
වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

 
 
 

ඉංජි. tia'  fudaykrdcd මහතා 
අධයක්ෂ ජනරාල් 
වාිහමාර්ග වදපාර්තවම්න්ුරව 
 
 
 
කම්. ඩී. වේ. සී. ණුරවේ  මහතා 
සහකාර  අධයක්ෂ 
වවළඳ සහ ආවයෝජන ප්රතිපත්ති වදපාර්තවම්න්ුරව 
 

 

ඉංජි. iS'tÉ' foafõkaød uy;añh 
f,alï 
jdßud¾. fomd¾;fïka;=j 
 

 

තිකක් බණ්ඩාර මහවල්කම් මහතා - idudðl  
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20ව7 වි ණන කමිකටු වාධනොව 

 

ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ විගයන කමි කව අධයක්ෂ මණ්ඩකවේ විධායක වනාවන අධයක්ෂවු  

තිවදවනකුවගන් සමන්විත වන අතර, කහි සභාපතිත්වය මහා භාණ්ඩාගාරය නිවයෝජනය කරන නිකධාිහවයකු 

විසින් දරනු කබි . 
 

වධනෂය තුු වි ණන කමිකටු සාමාිකකමකවය: 

 කම්. ඩී. වේ. සී. ණුරවේ  මහතා   - කමි ක සභාපති - භාණ්ඩාගාර නිවයෝජිත 

 ඉංජි. කන්. ඒ. සිසිර කුමාර මහතා මහතා  - සාමාජික 

 තිකක් බණ්ඩාර මහවල්කම් මහතා   - සාමාජික 
 

කමිකටුව සඳො සෙරාගිමකවය: 

 නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (පාකන හා ණුදල්) 

 අධයක්ෂ (ණුදල්) 

 අධයක්ෂ (අභයන්තර විගයන) 

 විගයකාිපතිවරයා නිවයෝජනය කරමින් රජවේ විගයන අිකාිහ 

 අව යතාවය අනුව කැඳවුම් කබන අවනකුත් අදාක නිකධාරීන් 
 

කමිකටුමේ කාධනයරාරය: 

 අභයන්තර පාකන රියාදාම සුපිහක්ෂාව, සමාවකෝචනය හා අව ය අවස්ථාවන්හිදී ප්රතිසංවිධානය සඳහා 

උපවදස් කබාදීම හා වාර්ෂික විගයන සැකසුම අනුමත කිරීම. 

 විගයකාිපති වාර්තා හා අභයන්තර විගයන වාර්තා සමාවකෝචනය කිරීම, විගයන විමසුම් ආ්රවයන් 

පවතින ගැටළු හුකනාගැනීම හා ගැටළු විසඳීමට අව ය උපවදස් කබාදීම. 

 6876 අංක 3ව දරය ණුදල් පනවත් 142(ි) අනු වගන්තිය ප්රකාරව විගයකාිපතිවරයා විසින් මුර කර 

ිති කු ණු ිළළිබඳව විව ්ෂ අවධානය වයාණුකර අිකාිහවේ අභයන්තර පාකන කටයුුර විිමත් 

කිරීමට උපවදස් කබාදීම. 

 ආයතනික කාර්ය සාධන වාර්තා කාර්ුරමය ව වයන් සමාවකෝචනය හා සැසදීම. 

ිරයන්ෙර වි ණන ිරයය: 

මහවැලි අිකාිහවේ ලකදාි  කාර්යසාධනය තහවුු  කිරීම සදහා මූකය විගයනය, පද්ධති වි ්වල්ෂයය හා 

කාර්යසාධන වි ්වල්ෂයය හා විව ්ෂ විමර් න සිදු කිරීම අරණුණු කර ගනිමින් ශ්රී කංකා මහවැලි අිකාිහවේ 

ිළහි කවා ිති අභයන්තර විගයන අං ය 2067 වර්ෂය ුරක විගයන කමි ක උපවදස් පිහදි අභයන්තර විගයන 

සැකැස්මක් ඔස්වස ් අිකාිහවේ අභයන්තර විගයන කටයුුර රියාත්මක කළ අතර අකායක්ෂම රියාිළළිවවත් 

ිළ කදකිමින්, අභයන්තර පාකනය වැඩි දියුණු කරමින්, වංචා දූෂය සිදුවිය හැකි අවස්ථා අවම කරමින් කටයුුර 

කිරීම සදහා වමම අං ය ුරලින් පද්ධති විගයන ක්රමවේදයක් රියාවට නැංීමට කටයුුර කර ිත. 
 

20ව7 වධනෂය තුු ිමකකර මක ප්ර තිය 

 අභයන්තර විගයන සැකැස්ම යටවත් වර්ෂය ුරළ විගයන වාර්තා 68 ක් නිකුත් කිරීම. 

 විමර් න 20 ක් පවත්වා විමර් න වාර්තා කබා දීම. 

 විගයන හා කළමනාකරය කමි ක සකස්ීම් 03 ක් පැවැත්ීම. 

 විගයන විමසුම් සඳහා කබාදුන් ිළළිුරු  පසුවිපරම් කර නිර්වද්  රියාත්මක කිරීමට උපවදස් කබාදීම. 
 

නිධනමේයය: 

ඉහත කු ණු වකදී හදුනාගත් ගැටළු නිවැරදි කිරීමට උපවදස ් වදමින් කමි කව විසින් සැපයූ නිර්වද්  මත 

කළමනාකාරීත්වය විසින් ආයතනවේ නිවැරදි කිරීම් සිදුකිරීමට ිළයවර වගන ිත. 
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ඉකුමක වසර 07ක වමකකම් ො ව කීම් 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

  

(re'  000) (re'  000) (re'  000) (re'  000) (re'  000) (re'  000) (re'  000) 

වමකකම්               

යර ම මනාවන වමකකම්               

වද්පක යන්වත්රෝපකරය හා 
උපකරය     4,116,187      4,195,724  

       
4,294,893      4,259,208  

        
4,549,301      3,733,498  

      
4,011,792  

අfkl=ත් ණුකය වත්කම්               

වනානිමි වැඩ 78,552 41,301 74,286 62,506 48,362 12,821 
 

ආවයෝජන 187,531 178,556 152,577 175,359 166,731 135,392 135,392 

ජංගම වනාවන වත්කම්වක කකුරව 4,382,270 4,415,581 4,521,756 4,497,073 4,764,394 3,881,711 4,147,184 

                

ffජව වත්කම් m%dේ ධන       134,578        101,940            

ලියා හැරීම්             859              859            

                

යර ම වමකකම්               

වට්fgdaු / fතාග 184,815 168,173 157,428 180,900 174,028 161,801 157,725 

ffජව වත්කම් fවළද         15,875          22,630            

කැබිය යුත 2,084,069 1,730,015 1,307,077 1,274,329 1,150,958 898,804 684,392 

කලින් වගීම් 3,896 8,754 5,172 
 

38 1,548 19,470 

බැංකු  සුුූසකකම් 6,164 4,153 1,372 837 905 2,210 2,160 

ණුදල් සහ ණුදල් සමායනයන්       343,312        312,750  
         

429,588  
      190,391  

          
140,950  

      121,802  
        

143,521  

ජංගම වත්කම් කකුරව     2,638,131      2,246,475  
       

1,900,637  
    1,646,457  

        
1,466,879  

    1,186,165  
      

1,007,268  

මුළු වමකකම්වල එකතුව     7,155,838      6,764,855      6,422,393      6,143,530       6,231,273      5,067,876      5,154,452  

                

යර ම බැරකම්               

වගවිය යුුර        879,967        376,737         341,286        491,622          528,482        478,223         364,983  

ඒකයන්ස ්ණුකය සමාගම කල් බදු           2,153            3,080            

උපචිත වියදම්       175,733        122,286  
           
46,159        207,705  

            
87,145          61,525  

          
47,494  

යර ම බැරකමික එකතුව     1,057,853        502,103  
         
387,445        699,327  

          
615,627        539,748  

        
412,477  

                

යර ම මනාවන ව කීම්               

පාිහවතෝෂිත දීමනා සදහා 
වවන්කිරීම්     1,388,101      1,489,288  

       
1,551,379      1,311,876  

        
1,157,688      1,077,205  

      
1,022,674  

බැංකූ යය             2,455            

විකම්බීත බදු 612 612 612 612 612 612 612 

කල්බදු 271 2,653 11,247 14,329 6,243 9,269 
 

යර ම මනාවන බැරකම් වල 

එකතුව     1,388,984      1,495,008  
       
1,563,238      1,326,817  

        
1,164,543      1,087,086  

      
1,023,286  

මුළු බැරකම්     2,446,837      1,997,111  
       
1,950,683      2,026,144  

        
1,780,170      1,626,834  

      
1,435,763  

ශුේ  වමකකම් එකතුව     4,709,001      4,767,744  
       
4,471,710      4,117,386  

        
4,451,103      3,441,042  

      
3,718,689  

ශුේ  වමකකම්               

සණුච්චිත අරණුදක   24,407,260    24,066,161    23,702,950    23,383,849     23,224,435    23,116,473    23,009,463  

 ආදායම් සංචිත  (23,755,208)         52,121           53,992          67,466            53,560          53,560           53,560  

ප්රතයාගන කාභය     4,006,082      4,019,027      4,021,721      3,837,266       3,851,627      3,061,097      3,061,146  

ඉ/fග අodhï හා වියදමි fYaෂය         50,865  (23,369,566) (23,276,474) (23,171,205)  (22,678,520) (22,787,889) (22,405,480) 

ශුේ  වමකකම්/හිමිකකම් එකතුව     4,708,999      4,767,743  
       
4,502,189      4,117,376  

        
4,451,102      3,443,241  

      
3,718,689  
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ශ්රී ලරකා මෙවැලි ිකාකාරිය යටමමක ස්ථාපිෙ සමා ම්වල ි යක්ෂ ම්ඩලය - 2017 

ිනු 

ිරකය 
සමා ම සරාපති 

ි යක්ෂ ම්ඩලය 

 

ප්ර ාන 

කාධනයාීමය 

ලිපිනය 

06 සී/ස මහවැලි 

පශුසම්පත් හා 

කෘෂි වයාපාර 

(ුරද්ගලික) 

සමාගම 

 1.  පරාක්රම අවේවර්ධන මයා 
2.  කඩ්වඩ් ද මැල් මයා  

(අධයක්ෂ)  
3.  ඔස්මන් ද සිල්වා (අධයක්ෂ) 

අංක 2 0/20, 

වේස්කි න් 

පාර, 

වකාළ  08 

02 සී/ස මහවැලි 

උපවද් න 

වස්වා 

කාර්යාං ය 

Dr.හර්ෂ සමරීර 

මයා 

1. වක්.කල්.කස්.සහබන්දු මයා 
2. ඉංජි කල්.ආර්.කච්.වපවර්රා 

අංක 66, 

ජාවත්ත පාර, 

වකාළ  05 

03 ස්භාවික සම්පත් 

කළමනාකරය 

වස්වා (ුරද්) 

සමාගම 

Eng.ඒ.ඒ.ී.ඩයස් 

මයා 

6.    ඉංජි.බී.ඩේ.කන්.ඩේ. 

වසවනවිරත්න බණ්ඩා  

2.    කන්.කම්.වක්.බී.අත්තනායක 

3.    කල්.කම්.ධර්මසිිහ මයා 

4.    කම්.ජී.අවේරත්න බණ්ඩාර 

(සමාගම් වල්කම්) 

 

වේල්ක 

වපවදස,  

වපාල්වගෝල්ක

,  මහනුවර 

 

 

 

 



-1- 
 

 

 

 

 

 

 

 

පාලන වාර්තාව 
I ක ාටස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





-2- 
 

පළමු පරිච්කේදය 

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය හිටුවීමව. 

එටු සායුතිය. 

 

1979 අංක 23 දරණ පනතින් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප හිටුවාලම ිති අ ර ී ප පනතේ 12 ලන 

ලගන්තිප  පටතේ  පම් විත ේෂි  ප්රතශ ප්  මම්බනන්ධයතපන්  අකාකමය තපටු කර් ලය  පැ  පය දි පිැිදි අ 

කර ි . 

 

(අ) ජකම , ලමය වමර්ග තබනදමැිරීතම් ක්රව මැ විුල අ බනකප ිපපදීමව මැ මිපයීව මඳැම වූ 

පමන්රමේාමන දදිිරරීව මැ තවතැපීමව ි ුළු   වැලි අ ගඟ මංලර්ධයන තපෝජනම ක්රවප මිකසුම් 

ිරරීව මැ ක්රිපමලට නිමව. 

 ීතමේ වුලද විුල අ බනකප තබනදම ැිරීවට අදමළ කර් ලය තලනේ  පම්  අිත  ීතතිප්  පටතේ ීතමේ 

ිරරීවට බනකප ිති තලනේ පම් අකාකමය ප්   විසින් කරනු කිබිප ැිිරප. 

 

(ආ) පූර්ණ   ැම ඒකමග්ර මංලර්ධයනපට ප්රති ේ්ාමධයමර ීමව මැ ීව මංලර්ධයනප සුර් ෂි   ිරරීව. 

 

(ි) කෘෂිකමර්ික ඵකදමයි ලර්ධයනප මැ තමේලම ිපයු් ති ැිිරපමලන් උපය ව  ේේලපට පේ ිරරීව 

මැ කෘෂි ආර්ික මංලර්ධයනප ිති ිරරීව ැම සුර් ෂි  ිරරීව. 

 

(ඈ) ත ෞතික පය මරප මංර් ්ණප ිරරීව ැම පලේලමතගන පමව. 

 

(ද) ජන ම තපමුල සුබනමමධයනප ැම මංමේකෘතික ප්රගතිප දියුු  ිරරීව මැ පය පමකනප ිරරීව. 

 

(ඊ) අ යන් ර මැ බනමටුර තපෞශග අක ප්රමග්ධනධයනප කෘෂිකමර්ික මංලර්ධයනතපටු  තපදීමව ප්රලර්ධයනප 

ැම සුර් ෂි  ිරරීව. 

 

(උ) වැලි අ ගඟ මංලර්ධයන තපෝජන ක්රවප මිකසුම් ිරරීතම්ී   මැ ක්රිපමලට නිංීමතම්ී   රමජය 

තදපමර් තම්න්ුළ රමජය ආප න පළමේ  පමකන ආප න  රජත  මංමේාම  ලයලමේාමහි   ආප න 

තපෞශග අක තැෝ තලනේ  ිනිේ න්තග්ධන  මැතපෝගප කබනම ගිීතව මැ සුර් ෂි  ිරරීව. 
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක  ර්තවයය් 

 

අධයය් ් ජනරමල්ලරපම විසින් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  ී ්  ී ්  වි්ප ් ත ේ්රපන්  පටතේ  මේාමහි  

කර ිති ලයමපෘති ැම ් ත ේ්ර කමර්පමකපන්ටු කටයුුළ මම්බනන්ධීකකරණප ිපතපෝජය අධයය් ් 

ජනරමල්ලරුන්,  අධයය් ්ලරුන්, ලයමපෘති අධයය් ්ලරුන්  ැම තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමරලරුන්  

වගින් සිුලකරනු කිතේ. 

 

ඒ අනුල පැ  මඳැන් කර් ලයපන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් දවාකර ි . 

 

• මංයු්   මිකිමේව ැම ලමර්ෂික ක්රිපමකමය  මිකිමේව  අනුල ආප නත  ප්රගතිප වමසිකල විවර් නප 

තකමට අල ය විදිැේීමම් වගින් ිපපි  දක් ක මුරරම ගිීතව. 

• ලේකම් නඩේුළල ැම පය පමකනප හිළිබනඳ ිපසි මිකිමේව්  අනුල කටයුුළ ිරරීව ුළ අන් ලේකම්  

අපැරණප ිරරීව. 

• කමකරමමුලකට අනුල තවමරගැන්ද කු ගඟ ජකම ප ැම ිරවුල් ඔප ජකම ප දදිිරරීව. 

• බී කකමපප දකුු   දවුර ැම  ීල් කකමපත   ලමය  බිම් ප්රවමණප ලිඩිකර ගිීතව මඳැම ප්රතශ  

ැඳුනමතගන මූ අක පය මර අධයයපනප්  සිුලිරරීව. 

• කෘෂිකමර්ික  මැමප තමේලම ප්රලර්ධයනප කෘෂිකමර්ික ප්රලර්ධයනප ැම  ආදමපම් උේපමදනප 

ලිඩමටැන්  දියුු  ිරරීව ැම රතේ සුර් ෂි  මලප ිති ිරරීව. 

• ලමය  පශධයති  නඩේුළල ැම කළවනමකරණප තගමවි මංවිධයමනලකට පිලරීවට ැිිරලන පය දි තගමවි 

මංවිධයමන  ් තිවේ ිරරීව හිළිබනඳ ිපකධයමරීන්  ැම තගමවි ිපතපෝජි පන් බනක ගින්ීමව. 

• “මවෘශකාවේ දිපකට වැලි අ මේේල ිපපියුම්” තේවමල පටතේ වැලි අ ජමනපදික ප්රජමලතග්ධන 

ජීලතනෝපමප මංලර්ධයනපට පශු මම්පේ  ් ත ේ්ර බනකගින්ීමව. 

• කෘෂිකමර්ික දඩම් සීි  මම්ප ්  ලන  වැලි අ ජමනපදිකපන්තග්ධන  තදලන, ත ලන පරම්පරමලක 

ආර්ික මංලර්ධයනප ැම රැිරපම ජනනප උතදමම  මමම්ප්රදමයික කෘෂිකර්වමන් තපන් බනිැිර වූ 

රැිරපම ආතපෝජන ලයමපෘති මඳැම  තපමමු ිරරීව ැම වග තපන්ීමව. 

• සිපු ව වේටම් ලක ිපකධයමරීන්  ැම තමේලකයින්තග්ධන  ධයමය  ම මංලර්ධයනප මඳැම  කටයුුළ ිරරීව ැම  

කමර්පප වණ්ඩක ත මරුළරු පය ඝනක ග  කර ඊ වමනල මම්පේ කළවනමකරණ පශධයතිප්  

ැඳුන්ලම ී වට කටයුුළ ිරරීව. 

• තර්ඛීප ආප න මවඟ මමකච්ඡම කරින්  කන්න තවතැයුම්  මිකසුම් ක්රිපමල අප ුළළින් ප්රධයමන 

ජකම  වගින් ලමය වමර්ග  ජනමලමම ලයමපෘති  ප්රධයමන  ජකවිුල අ  ිප ේ්පමදනප ැම ගෘැමේා ජක 

විුල අබනකප  ැම ගෘැමේා ජක මම්පමදනප මඳැම  ජකප තලන් කර ී ව. 

• බී, සී, ීච්, ීල්, ඩී, තවමරගැකන්ද, හුරුු ලිල, ලකල, වි් තටෝය පම මැ නල කකමපප්  තකම 

ප්රකම පට  පේ කරන කද රුක් කන්ඔප පන ලයමපෘති  ලක ත ෝග විවිධයමංමකරණප, මවමජආර්ික  

මංලර්ධයනප රැිරපම උේපමදනප මඳැම කටයුුළ ිරරීව. 

• ජක කළවනමකරණප, වමනල මම්පේ මංලර්ධයනප, පශු මම්පේ  මංලර්ධයනප කෘෂිකමර්ික 

මංලර්ධයනප පම මැ ජකප මංර් ්ණප දිපතබනේව කළවනමකරණප පමය මය ක දූ්ණප ැම ජක 

දූ්ණප හිළිබනඳ ප්රජමල දිනුලේ ිරරීව. 

• ප්රධයමන ජකම ලක ැිරවුව ිපර්ි  සුර් ෂි මලප සිුල ිරරීව මඳැම මඵකදමයි තවතැයුම් නඩේුළ 

ලිඩමටැන් මිකසීව ක්රිපමේවක ිරරීව ැම ඒ ුළළින්  තගමවි මංවිධයමන දිනුලේ ිරරීව. 
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක පරිපාලන වුැය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිධ්යක්ෂ  නනාා් 

 

ිතිකර්  

ිධ්යක්ෂ  නනාා් 

අධයය් ් - හිය මේ ැම පමකන 

අධයය් ් - මුදල් 

අධයය් ් - ීතති 

අධයය් ් - වැලි අ ත් න්රප 

අධයය් ් - වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප 

 

 

 

 

 

 

නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ  නනාා්  

(තාක්ෂ ණ කසේවා) 

 

ිධ්යක්ෂ  නනාා් අධයය් ් -  මූ.ලි.පම.ක්රි ැම න. අං ප 

අධයය් ් -  දංජිතන්රු ිපර්වමණ 

අධයය් ් - පැළ ිපම්න මංලර්ධයන 

අධයය් ් -  ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ 

අධයය් ් -  ලන ැම පය මර 

අධයය් ් -  දඩම් පය ැරණ මිළසුම් 

අධයය් ් -  ජක කළවනමකරණ තල්කම් කමර්පමකප 

 

 

 

 

 

 

නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ  නනාා්  

(පාලන ැා මුද්) 

 

ිධ්යක්ෂ  නනාා් 

නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ  නනාා්  

(සාවර්ධ්න) 

 

ිධ්යක්ෂ  නනාා් 
අධයය් ් - දඩම් 

අධයය් ් -  කෘෂිකර්ව 

අධයය් ් - ආප න මංලර්ධයන 

අධයය් ් -  ලයමපමර මංලර්ධයන 

අධයය් ් -  පශු මම්පේ මංලර්ධයන 

 

 

 

 

 

 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමරලරුන් 

බී,සී,ඩී,ීච්,ීල්,  තවමරගැකන්ද, වි් තටෝය පම, 

රඹකින්ඔප, හුරුු ලිල, ලකල  

 

 

 

 

 

 

අධයය් ් - අ යන් ර විගණක 

අධයය් ් -  මිළසුම් ැම තවතැයුම් 

අධයය් ් -  මූකමේාමන තවතැයුම් 
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වැවි අ  ලාප - වුැය ැා පරිපාලනය 

 

වැලි අ  ගංගම තරෝණි ක  මංලර්ධයන වැ මිකිමේවට අනුල ි ති කරන කද ජනමලමම  පය පමකනප ලමය  පශධයති 

තවතැපීමව නඩේුළල ැම පය පමකනප  මඳැම  වැලි අ  බනක ප්රතශ   කකමප ල තපන්  පය පමකන ඒකක 

10 ්  හිටුවාලම ි . වැලි අ ගංගම ිපම්නප ආශ්රි ල  බී,සී,ඩී,ීච්, තවමරගැකන්ද, වි් තටෝය පම, හුරුු  

ලිල පන කකමපද උඩලකල, ලි අඔප (ීල් කකමපප) මැ රුක් කන්ඔප කකමප ලිිප විත ේ් කකමප ද  

තවතමේ  ආරම්  කර ි . 

 

වැලි අ කකමප ලක ැම විත ේෂි  ප්රතශ පන්ටු මංලර්ධයනප ැම කළවනමකරණ කර් ලයපන්  තන්ලමසික 

ලයමපමර කළවනමකරුලන්තග්ධන බනක ක පට ට පලරම ි  . තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකරුලන් ු වමලව 

අධයය් ් ජනරමල් ැම අතිතර්ක අධයය් ් ජනරමල් තල  ලගිරල යුුළ අ ර, ිපතපෝජය අධයය් ් 

ජනරමල්ලරුන්තග්ධන අධීක් ්ණප පටතේ කකමප වේටින් සිුලවිප යුුළ කමර්පපන් මඳැම ප්රධයමන 

කමර්පමකතපන්  ී්  ී්  වි්ප ් ත ේ්රප මඳැම  පේකර ිති අධයය් ්ලරුන්තග්ධන  මැමප කබනම තදනු ි . 

 

ීතමේව  මෑව කකමපපකටව  ප්රධයමන විධයමපක ිපකධයමය ලරපම  තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකරු ලන අ ර 

 ම් ්ණ, දඩම්, කෘෂිකර්ව ැම මංලර්ධයන ් ත ේ්රපන්  මඳැම  අධීක් ්ණ ිපකධයමරීන්  තකම ිපතපෝජය  

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනකමරලරුන් අනුයු්   කර ි . ඒකක ිරටුපපකට ී්  තකමේාමම 

කළවනමකමර  කමර්පමකප්  ද ීව  කමර්පමකත  ී්  ී්  වි්ප ් ත ේ්රප මඳැම  තකමේාමම  

කළවනමකමරලරුන්තග්ධන ුවම  අධීක් ්ණප පටතේ  ලමය වමර්ග දංජිතන්රුලරතපකු, ආප න මංලර්ධයන 

ිපකධයමය තපකු, කෘෂිකර්ව ිපකධයමය ලරතපකු  ැම දඩම්  ිපකධයමය ලරතපකු  මේාමන ග  කර ි  . ී ව සිපලු 

ිපකධයමරීන්තග්ධන  අධීක් ්ණප පටතේ  සිපු ව වි්ප ් ත ේ්රපන්තග්ධන  රමජකමය   දවාිරරීව ැම  ී්  ී්  

ඒකකපකට  ී්  ඒකක  කළවනමකමරලරතපකු  බනිගින්  මේාමන ග  තකමට ි . තවව ඒකකප්  

මමවමනයතපන්  පවුල් 250-300 අ ර ප්රවමණපක  දඩම් කමීනන් හිය ම්  පදිංි  ිරරීව සිුලකර ි . 

 

වැලි අ කකමපපන්ටු  දඩම් පය පමකනප සිුලකරනු කබනන්තන්  දඩම් මංලර්ධයන ආඥම පන  ැම රජත  

දඩම්  ආඥම පන   ප්රමු  කරගේ  රජත   දඩම් ප්රතිපේතිපට  අනුල ප.  රජත  දඩම් මංලර්ධයන කටයුුළ  

මඳැම  බනිැිර ිරරීතම්  සිට ප්රධයමන පර ිපකුේ ිරරීව ද් ලම මූ අක  කටයුුළ  ීව දඩම් ලකට අදමළ පසු 

කටයුුළ ද  සිුල කරනු කිතේ. මීට අව රල ලමණි කජ ැම ආතපෝජන කටයුුළ මඳැම  දඩම් බනුල පදනව ව   

බනිැිර ිරරීවට අදමළ මූ අක කටයුුළ සිුලකරනු කබනන්තන් ද, මුල් ජමනපදිකපන්ට  අව රල  තදලන, 

ුළන්ලන පරම්පරමලට  දඩම් කබනම ී ව ද කකමප කමර්පමක ුළළින්  සිුල තකතර්. 

 

ීතමේව ලමය  ජක කළවනමකරණප, ආප ිපක මංලර්ධයනප වගින් ලමය  පශධයති නඩේුළල, 

කළවනමකරණප ැම ලිඩි දියුු   ිරරීව ද  කෘෂිකමර්ික මංලර්ධයනප පටතේ  බීජ ිප ේ්පමදනප තගමවිපක 

මංලර්ධයනප, ුරහුු  ැම ආදර්  කටයුුළ ද  පශු මම්පේ, ධීකලර ැම පය මර  මංර් ්ණ කටයුුළ ලයමපෘති  

මංලර්ධයනප කුඩම  ැම  වධයය පය වමණ  ණප ලිඩමටැන්  ක්රිපමලට නිංීමව, ලමණි කජ කෘෂි ලයමපමර  

තවතැපීමව, කෘෂි කර්වමන්  ැම  මම්බනන්ධය මේලපං රැිරපම ලිඩමටැන් ක්රිපමලට නිංීමවද කකමයප 

පය පමකනප පටතේ සිුල තකතර්. 
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1.3 ිධ්යක්ෂ  නනාා්කේ  ජු  ිීකක්ෂ ණය යටක    ළවනා ාණය වන ිා : 

  මූකමේාමන තවතැයුම් අං ප 

  මිකසුම් ැම තවතැයුම් අං ප 

  අ යන් ර විගණන අං ප 

 

1.3  1 මූලසේථාන කවකැයුම් ිා ය 

   ාර්යභාාය් 

   ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමම් පිලිේීමව ැම ීටු කමර්පපන්  

මම්බනන්ධය  සිපලු අදමළ කටයුුළ තවතැපීමව. 

   ආප නපට කිතබනන  ිපෑක මම්බනන්ධීකකරණප කළවනමකරණප ැම පසු විපරව 

   අධයය් ් ජනරමල්ලරපම විසින්  පලේලනු කබනන  සිපලූව අ යන් ර  ැම බනමටුර රැමේීමම්  

මම්වන්රණ ආදිප මිකසුම් ිරරීව ැම තවතැපීමව. 

   කකමයප ජමතික ැම ජම යන් ර  මම්වන්රණලකට අදමළ කටයුුළ ැම  විතශ  ආධයමර 

දූ  වණ්ඩක  පිිණීම් ලකට අදමළ මංවිධයමන ිරරීව ැම  තවතැපීමව. 

   විතශශීප ශි්යේල, මම්වන්රණ ැම ලිඩමුු   මඳැම  නමව තපෝජනම  දදිය පේ ිරරීව  

ැම ඊට අදමළ මම්බනන්ධීකකරණ කටයුුළ 

   ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  කමර්ප මරපන්ට අදමළ පමර් අතම්න්ුළල, ජනමකාපති 

කමර්පමකප ැම මුදල් අවම යමං ප ිුළු   අතනකුේ සිපු   අවම යමං  

තදපමර් තම්න්ුළ ැම ජම යන් ර ආප න ආදි සිපලූව ආප න මම්බනන්ධීකකරණප. 

   අවම ය වණ්ඩක මංතශ  තකවාම්පේ දදිය පේ ිරරීව ැම  අවම ය වණ්ඩක අනුවිීනන් 

ලකට අනුල ක්රිපම ිරරීව. 

   තදපමර් තම්න්ුළ ප්රමම්පමදන කටයුුළ  දවා ිරරීව  ප්රමතශශීප ැම  ලයමපෘති ප්රමම්පමදන 

කටයුුළ ලක ීනරණ  ැවුරු ිරරීව. 

   විධයමපක කළවනමකරණ/ විගණන කළවනමකරණ කිවා රැමේීමම්  මම්බනන්ධීකකරණප 

තල් න ග  ිරරීව ැම ීනරණ දිනුම් ී ව. 

   විත ේ් ලයමපෘති මම්බනන්ධය ලයමපමර තවතැයුම් කිවා පිලිේීමවට අදමළ 

මම්බනන්ධීකකරණප. 

 

1.3  2 සිලසුම් ැා කවකැයුම් ිා ය 

   ාර්යභාාය් 

   ආප නත  දි් ව ැම තවතැලරට අනුල  මංයු්   ක්රිපමකමරී මිකිමේව්  මිකසීව ැම 

ලමර්ෂික මිකිමේව අනුල කටයුුළ ිරරීව. 

   විත ේ් ලයමපෘති ලමර් ම මිකසීව ැම ආර්ික  මමවමජීප මමී් ්ණ ැම වි ේතල්්ණ සිුල 

ිරරීව. 

   ක්රිපමකමය  මිකිමේතම්  මැ ලයමපෘති ලමර් මලක ිති  ප්රගතිප වමසිකල, ත්රරවමසිකල 

ැම  ලමර්ෂිකල මවමතකෝචනප ිරරීව. ලයමපෘති ිගයීම්  මම්බනන්ධීකකරණප ැම 

තවතැයුම්  ිගයීම් පශධයතිප්   මැතික ිරරීව. 
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    ම් ්ණ ලමර් ම,  කය ම ලමර් ම  තවතැයුම් ැම  ිගයීම් ලමර් ම  මංර් ්ණප ැම 

 මවි පට  කබනම ී ව. 

   වැලි අ පය ගණක ජමකප තවතැපීමව නඩේුළල ැම  ිපක තලේ අඩවිප මේාමහි  

ිරරීව. පමලේකමලීන ිරරීව ැම  ත මරුළරු  ම් ්ණ මැමප පිීනව. 

   බනකපෑවට ක් ලන ් ත ේ්ර හිළිබනඳ අධයයපනපන් මම්බනන්ධීකකරණප ිරරීව.  

 

1.3  3 ිභය්තා ිගණණන ිා ය 

   ාර්යභාාය් 

  ශ්රී කංකම විගණන ප්රිීනන්, පැපමකනප මඳැම වූ  තපමුල ලයමපමර ප්රතිපේති චක්ර තල් න, ශ්රී 

කංකම  ප්රජම මන්ත්රික මවමජලමී   ජනරජත   මූකයවප  විකාවිධයමන  ැම මුදල්  මැ ප්රතිපේති 

මිකසුම් අවම යමං ත  අ යන් ර විගණන ප්රතිපේති  මැ ීතති රීති  ලයලමේාම  ැම 

කළවනමකරණ ීනරණ ලකට අනුකූකල අ යන් ර  විගණන වි්ප පාප මකමේ ීම ි . 

 

  ශිල්යප තැෝ ගිු ම්කරණ දෘ ේ්ි තකෝණපිරන්  තවන්ව  කළවනමකරණ දෘ ේ්ි 

තකෝණපිරන් ද යුුළල ආප නත   තවතැයුම් කමර්පපන්  හිය ් මම බනිලීව. විගණනප ැම 

ලමර් ම ිරරීව. 

 

  ලිඩ තපෝජනම ක්රව ලයමපෘති ලක ප්රගතිප මැ ඒ හිළිබනඳ ලිඩමටැන්  ිපපි  කමක රමමුල  

ුළළ තකමත ්  මම් ්මේ කර ගිීතවට කටයුුළ කර ිේදියි ිපරන් රල ිගයීම් ිරරීව. 

  අදමළ කමකලකලමනුල ුළළ සිුලකළ යුුළ ලිඩ ක්රිපමේවක ීමව ප්රවමද ීමවට ුළු  තදන ගිටු   

මැග  ් ත ේ්රපන්  හිළිබනඳ පමලේ කමලීනල මේාමීතප විවර් නප්  පිලිේීමව. 

 

  තවතැයුම්  කමර්පපන් අධීක් ්ණප ිරරීතවටුකම  මවි ම කරනු කබනන කළවනමකරණ 

ක්රවතදදප මැ පමකනපන් ිගයීව ැම මවමතකෝචනප ිරරීව. 
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කදවන පරිච්කේදය 

තාක්ෂ ණ කසේවා ිා ය 
 

2.0  ාර්යභාාය් 
 

1. මංයු්   මිකිමේව / ලමර්ෂික මිකිමේවට අනුල අරමුු  මම් ්මේ කරගිීතව මඳැම උපමප 

වමර්ගික මිකසුම් මකමේ ිරරීව. 

2.  ම් ්ණි කක මිකසුම් ැම ිමේ තම්න්ුළ මිකසීව මඳැම වඟ තපන්ීමව මැ තවතැපීමව. 

3. ප්රධයමන තද අ ැම ජක ැිරවුම් වමර්ග මැ පැළ ිපම්න ප්රතශ ත  ලමය  පශධයතිප ිුළු ල 

තැෞතික මම්පේ ිපසි පය දි නඩේුළ කර ආර් ්මල  ැවුරු ිරරීව. 

4. ජකම  මැ ලමය  පශධයති ැරැම කෘෂිකමර්ික කටයුුළ ැම අතනකුේ අල ය ම මඳැම ිති ජක 

ප්රවමණප ිපසි කකට මපපම ී ව මඳැම විකාවේ මිකසුම් හි අතපක ිරරීව. 

5. ලයමපෘති මිකසුම් ිරරීව  කය ම ිගයීව තවතැපීමව ැම ප්රගතිප මවමතකෝචනප ිරරීව. 

6. තපෞශග අක අං ප දමපක කර ගිපින් කුඩම පය වමණ ජක විුල අ උේපමදන ලයමපෘති 

මංලර්ධයනප ිරරීව. 

මූ අක ල තපන්ව  දැ  දි් වූ ප්රධයමන ක්රිපමල අන් දක් ක කර ගිපින් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත  

 ම් ්ණ තමේලම අං ප කටයුුළ කරන කබනයි. ඒ අනුල 2017 ලර්්ත  තවව අං ප වඟින් පැ  මඳැන් 

කමර්පපන් දවාකර ි . 

 

2.1  ඉාජික්රු නිර්වාණ සිලසුම් ිා කක  ාර්යභාාය. 
 

 2.1.1  ිපපි  කමර්පන් 
 

  1.  මංලර්ධයනප කරන කද මැ තපෝජි  ලයමපෘති ලක දංජිතන්රු ිපර්වමණ මැ මිළසුම් 

මකමේ ිරය ව. 

  2.  දැ  ලයමපෘති ලක පතල ක පැසුකම් මදැම අල ය මිළසුම් මැ මැ දංජිතන්රු 

ිපර්වමණ මිළසුම් ිරය ව. 

  3.  ිපර්වමණ ැම මිළසුම් ලකට අදමළ දංජිතන්රු ිමේ තම්න්ුළ ප්රවමණ බිල්පේ ප්රමම්පමදන  

ක්රිපමල අප මදැම තකමන්රමේ කළවනමකරණ අං පට දදිය පේ ිරය ව. 

  4.  රමජය ැම ුරශග අක ලයලමමපකයින් විසින් දදිය පේ කරනු කබනන කුඩම පය වමණ ජක 

ලයමපෘති තපෝඡනම ැම මිළසුම් වි ේතල්්ණප කර අනුවිතිප මදැම දදිය පේ ිරය ව. 

  5.  දංජිතන්රු ිපර්වමණ ැම මිළසුම්කරණප හිළිබනද නලක දංජිතන්රුලරුන් ුරහුු  ිරරීව 

මැ මිළසුම් අං ප ශ්රී කංකම දංජිතන්රු ආප නත  හිළිගේ  ේලපන් පටතේ 

පලේලමතගන පමව. 

  6.  මංලර්ධයන ක්රිපමල අපට මම්බනන්ධය තගමඩනිගි අ ැම උදයමන අකංකරණ මංලර්ධයන කටයුුළ 

ලකට අදමළ ගෘැ ිපර්වමණ මිළසුම් ිමේ තම්න්ුළ හිළිතපක ිරරීව. 
 

2.1.2 2017 වර් කක ඉාජික්රු නිර්වාණ සිලසුම් ිා ය වඟි්  ාන ලද ඉාජික්රු සිළසුම් 

  2.1.2  ලමය වමර්ග ිපර්ි  මිකසුම් මැ වැමවමර්ග මිළසුම් 

 1. විදිය ගිය ප පලුගමේලිලට ජකප මිපයීව මදැම අලැිරුම් ිපර්ි ප. 

 2. විදිය ගිය ප උප අුළ ිළ ැරැම ිර.මී. 10+320 ටු පමකව. 
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 3. විදිය ගිය ප උප අුළ ිතළටු පතල පින්නුම් ිපර්ි  (DUC) 9 ්  ිර.මී. 13+260, 14+650, 

8+715, 8+290, 14+650, 1+600, 2+230, 0+653, 8+290, 

  4.  සුුල ගතගටු පමකව්  අලුේලිඩිපම ිරරීව මඳැම මිළසුම් මැ ිමේ තම්න්ුළ 

  5.   විදිය ගිය ප දැම්ලිල ඒකකත  ලිද අංක 2 ටු හිටලමන. 

  6.  විදිය ගිය ප නබනඩලිල ඒකකත  ලිද අංක 4 ටු හිටලමන. 

  7.  කු ගඟ දකුු  ිතළටු D2 අලැිරුම් ිපර්ි ප. 

  8.  කු ගඟ දකුු  ිළ පතලපින්නුම් ිපර්ි ප ිර.මී. 0+653, 2+813, 3+810. 

  9.  විදිය ගිය ප නබනඩලිල ඒකකත  ලිද අංක 1 මිළසුම් ිරරීව (සිපු  ිපර්ි  මවඟ) 

  10.  කු ගඟ දකුු  ිළ ැරැම ිර.මී. 1+240 ටු පමකව් . 

  11.  විදිය ගිය ප උප අුළ ිතළටු ිර.මී. 15+700 අලැිරුම් ිපර්ි ප. 

  12.  කු ගඟ දකුු  ිළ ිර.මී. 0+976 ලිටු ජකප ීකුළ ීමතම් (Drain Inlet) ිපර්ි ප. 

  13.  කු ගඟ දකුු  ිළ ැරැම ිර.මී. 3+300 ටු පමකව. 

  14.  ලි අඔප පරමක්රවුරර පමතරටු තකමටම්  අලුේලිඩිපම ිරරීව මඳැම මිළසුම් මැ 

ිමේ තම්න්ුළල. 

  15.  ලි අඔප ැිළඹලිල පමතරටු මිළසුම් පමලේකමලීන ිරරීව. 

  16.  විදිය ගිය ප බනණ්ඩමරලිල ඒකකත  කුුකරු කේතල මිළසුම් ිරරීව. 

  17.  විදිය ගිය ප උප අුළ ිතළටු අලමන් තරගියුතල්ටරප (End Regulator) . 

  18.  බී කකමපත  ිය දිප වධයයමේාමනපට කබනම තදන ජක ිු ම් ිපර්ි ප. 
 

       2.1.3. කණාඩනිගි අ සිලසුම් 

 1. තපෝජි  විදිය ගිය ප ක්රීඩමහිතලප මැ ප්රධයමන තරේක්ෂකමගමරප, උප තරේක්ෂකමගමර 4 ්                                       

ීටු ිමේ තම්න්ුළ. 

 2. රඹකින්ඔප ුරහුු  වධයයමේාමනප. 

 3. විදිය ගිය ප තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර කමර්පමකප. 

 4. දමමේගිය ප තරෝැතකටු මුු  ින්තගප (Kitchen) 

 5. විදිය ගිය ප තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර ිපළ ිපලම. 

 6. විදිය ගිය ප මංචමරක බනංගකමල. 

 7. තවමරගැකන්ද ප්රමාික විදයමකප මඳැම පය ගණක කමවරප, ුරමේ කමකප, ගුරු                                   

විතදකමගමරප. 

 8. කග්ධනගක ක්රීඩමහිතලප, ප්රධයමන තරේක්ෂකමගමරප, උප තරේක්ෂකමගමර. 

 9. විදිය ගිය ප තරෝැක මඳැම (Steel roof truss) 
 

 2.1.4.  කුඩා පරිවාණ නල ිගදු අ වයාපිති වල සිලසුම් ිග ේක් ණය කිරීව 

  1. කුඹල්ඔලුල ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 

  2. දිග්ධනගක ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 

  3. කේපඳුර ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 

  4. අඹන්ගතඟටු තවමරතගමල්ක ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 

  5. විදගව ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 

   6. ිරවුක ජක විුල අ ලයමපෘතිප. 
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 2.1.5 වර් ය දක්ෂවා  ාන ලද සිලසුම් 

 2.2.4.1 වාරිවාර්ණ සිලසුම් 

 1. කු ගඟ RBMC1 ප්රධයමන ිළ ිර.මී. 0+000 - ිර.මී. 5+550. 

 2. RBMC1 ිළ පතල පින්නුම් ිපර්ි  5 ්  ිර.මී. 0+650,1+265, 3+700, 3+810, 4+ 350 

 3. කු ගඟ LC2 ජකප හිටිරරීතම් ිපර්ි ප (Outlet). 

 4. කු ගඟ LC3 ට ජකප ිුළු ීමතම් ිපර්ි ප (Inlet) මැ හිටීමතම් ිපර්ි ප (Outlet). 

 5. කු ගඟ RBMC1/FC3 අලැිරුම් ිපර්ව ප. 

 6. කු ගඟ RBMC1/D2  අලැිරුම් ිපර්ව ප. 

 7. කු ගඟ RBMC2 ිළ ිර.මී. 0+000 - ිර.මී. 3+260 

 8. RBMC2 /D5 , D6 අලැිරුම් ිපර්ි . 

 9. RBMC2/FC4 , FC5, FC6 අලැිරුම් ිපර්ි . 

 10. RBMC2 ිළ පතලපින්නුම් ිපර්ි ප ිර.මී. 3+260. 

 11. RBMC2 අලමමන තරගියුතල්ටරප. 

 2.1.6.1 කණාඩනිගි අ සිලසුම් 

 1. අඹන තරෝැතකටු OPD තගමඩනිගිල්ක. 

   2. අඹන තරෝැතකටු ගිැිු /හිය ි ලමේවා. 

   3. අඹන තරෝැතකටු කුමේසිප (Kitchen). 

   4. අඹන තරෝැතකටු වෘ   රීරමගමරප. 

   5. විදිය ගිය ප ක්රීඩමහිතලප මඳැම ඔ අම්හි්  පැන, තකමඩිකු  ආධයමරකප. 

   6. තපමුල වැලි අ තැළ තබනමවමන්ැක. 
 

 2.1.7  වාසේු ිගදයා ඒ  ය 

2.1.7.1 කවාාණැ ්ද  ළුණඟ වයාපිතියට ිදාලව 

 ² කග්ධනගක නගරත  තපෝජි  මංමේකෘතික වධයයමේාමනප මැ රංග  මකමල 

 ² කග්ධනගක නගරත  දදිලන පමමකට රැමේීමම්  මකමල්     

 ² නල ක්රීඩම මං පර්ණප - කග්ධනගක 

  Including Main Pavilion, 4 No’s of spectator galleries, Olympic Lamp & Flag 

Post,  Entrance 

 2.1.7.2 කවාාණැ ්ද - ළුණඟ වයාපිතියට ිදාලව (විරිරිගිරිය -බිකසෝපුා) 

 ² නල තන්ලමසික කළවණමකරණ කමර්පමකප - RPM Office 

 ² නල ක්රීඩම මං පර්ණප - විදිය ගිය ප 

  Including Main Pavilion, 4 No’s of spectator galleries, Olympic Lamp & Flag 

Post, Entrance 

 ² නල බනමේ නිලුළම්පක 

 ² නල තපමක මං පර්ණප 
  Including main building, Fish stall, toilets, washing area 
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 2.1.7.3 කවාාණැ ්ද -  ළුණඟ වයාපිතියට ිදාලව (ි)න) 

  ² බනමටුර තරෝම අං ප (OPD) - අඹන තරෝැක 

  ² කමන් ම හිය ි ලමේවා මං පර්ණප, මුු  ින්තගප, වෘ   රීරමගමරප - අඹන තරෝැක  

  ² උප  ිපිල් කමර්පමකප 

  ² නල තපමක මං පර්ණප 

   Including main building, Fish stall, toilets, washing area 

  ² තදවැල් තගමඩනිඟිල්ක -කූඹිපන්ගැික පමමක 

   Including 4 class rooms & conference Hall 

 

 2.1.8     Type Drawings and Estimates 

²  තැළ තබනමවමන්ැක 

²  Grade II ිපක ිපලම 

 

2.1.2 පැළ නිම්න සාවර්ධ්න  ටයුු 

වැලි අ බනක ප්රතශ පන් ටු ිති ලමය  පශධයති තවතැපීමව මැ නඩේුළ ිරරීව, තගමඩනිගි අ පය ශ්ර නඩේුළ 

ිරරීව මැ කළවණමකරනප ිරරීව, වමර්ග පශධයති අු ේලිඩිපමලන් ැම ඊට අදමක දදිිරරීම්, ිමේත ම්න්ුළ 

ිරරීම්, දදිිරරීම්  ේල පමකනප ිරරීම් මැ ප්රගති මවමතකෝචනප තවව අං ත  ප්රධයමන කමර්පන් තද. 

² 2017 ලමර මඳැම වැම මණ්ඩමගමරප විසින් ඒ ඒ කකමපප මඳැම තලන් කක ප්රතිපමදන ලිප ිරරීම් 

පැ  පය දි තද. 
 

2.1.3 වයාපිති යටක  :- 
 

 
අනු 
අංකප 

 
ලයමපෘතිප 

 

2017 ලර්ත්  
 ම/තමේ 

අං පට තලන් 
කක මුදක 
රු. ි අපන 

 
2017 

ලමතර් මුකය 
ප්රගතිප 

රු. ි අපන 

 
මූකය 
ප්රගතිප 
% 

1 ය දිවම අපිශද මංලර්ධයන ලයමපෘතිප 73 63.33 87% 

2 රඹකින් ඔප මංලර්ධයන ලයමපෘතිප 60.5 65.42 100% 

3 ලි අඔප ඒකමබනශධය මංලර්ධයන ලයමපෘතිප 267.92 237 81% 
4 ඒකමබනශධය මංලර්ධයන ලයමපෘතිප - බී 

කකමපප 
485.8 493.2 100% 

5 වමුලරුඔප දකුු  දවුරු මංලර්ධයන 
ලයමපෘතිප - බී කකමපප 

140.9 135 95% 

6 කුඩම ැම වධයයව පය වමණ ලමය වමර්ග 
පශධයති ුරනරුේාමපනප ිරරීතම් 
ලයමපෘතිප 

273.50  
233.56 

85% 

7 ිරවුල් ඔප ලයමපෘතිප 25 18.75 75% 
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2.1.4 ආප ිපක ප්රමග්ධනධයනප පටතේ :- 
 
අනු 
අංකප 

කකමපප/ අං  2017 ලර්ත්  
 ම/තමේ අං පට 
තලන් කක 
මුදක 
රු. ි අපන 

2017 ලමතර් 
මුකය ප්රගතිප 
රු. ි අපන 

මූකය ප්රගතිප  
% 

 කකමපප 
1 බී 115 105 100% 
2 සී 144.1 105 75% 
3 ඩී 47.2 38.23 86% 
4 ජී 31.44 24 72% 
5 ීච් 84.11 73.92 71% 
6 ීල් 9.689.8 9.83 101% 
7 ලකල 86.3188.59 83.4 96% 
8 හුරුු  ලිල 91.2981.64 65.1 71% 
9 රඹකින් ඔප 21.9 21.9 100% 
10 වි් තටෝය පම 46.48 49.57 100% 
අං  
 ප්රධයමන කමර්පමකප ( ම/තමේ) 92.93 87.0 94% 

1 පමන්ත්රික ලිඩපක  ුකේතේගව 5 5 100% 
2 ගංගමතරෝණි ක කළවනමකරණ 

අං ප 
3 3 100% 

3 මූ අක ලිඩපමකන ක්රිපමකරවුම් මැ 
නඩේුළ ඒකකප 

175.5 204.45 100% 

 

2.1.5 කුඩා පරිවාණ නල ිගදු අ උ පාදන වයාපිති සාවර්ධ්නය 

 
වැලි අ ගඟ ැම ඊට මම්බනන්ධය අුළ ගංගම ලක ජකප උපතපෝම තකමට තගන කුඩම පය වමණ ජක විුල අ 

බනකමගමර ක්රිපමේවක තද. තවයින් ජනනප කරන විුල අප කංකම විුල අ බනක වණ්ඩකප පටතේ ිති ජමතික 

විුල අබනක පශධයතිපට (National Grid) මපපනු කිතේ. වමමේප ම මපපනු කබනන තවව විුල අ ඒකක ප්රවමණප 

අනුල ශ්රි කංකම විුල අ බනක වණ්ඩකප විසින් ී ව මිප ව විුල අ ඒකක ප්රවමණපට තගීමව්  ී ව කුඩම පය වමණ 

ජක විුල අ බනකමගමර ලයමපෘතිත  ආතපෝජකපමට තගලනු කබනන අ ර ආතපෝජකපම විසින් ප්රති  ප්  

වැලි අ ගතේ ජකප  මවි ම ිරරීව තලනුතලන් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය පට තගලනු කිතේ. 

 

තම් ද් ලම කුඩම පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර 11 ක ලිඩ ිපවලම ිති අ ර ීයින් තවගමතලමේ  33.35ක 

ප්රවමණප්  ජමතික විුල අ පශධයතිපට  ව දමපකේලප මපපයි. ීවඟින් වැලි අ අකාකමය පට වැලි අ ජක 

ැිරවුම් අයිතිප තලනුතලන් තගලනු කබනන බනශද තකම පම් ප්රති  ප්  ටුිතද.  

 

මීට අව රල ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත  අනුවිතිප මටු ල කුඩම පය වමන ජක විුල අ බනකමගමර 10 ්  

දදිකරින් පලති. (5.1) 

 

ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමරීත  අනුවිතිප රටු ල දදිකරන කද කුඩම පය වමන ජක විුල අ බනකමගමර 46 දිනට 

ලමර් ම ීම ිති අ ර  ලේ ජක විුල අ බනකමගමර දදිතලින් පලීන. 
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ඉරි ාමි් පවතින කුඩා පරිවාණ නල ිගදු අ බලාණාා වල ප්රණති වාර්තාව                         

(2017 වර් කක) 

 

ිනු 

ිා ය 
වයාපිතිකක නව ආකයෝන යාකේ  නව 

ධ්ාරිතාවය 

/ MW  
ප්රණතිය 

1 Ukuwela 
Onyx Hydro Power 

Company (Pvt) Ltd. 
2.2 

ශ්රී කංකම වැජන උපතපෝම ම 
තකමි්න් ම මතලන් ජනන 

බනකපරප (Generation 

License) කබනම ගිීතතම් 
කමර්පප සිුල කරින් පලීන. 

2 Ankanda 
Escas Ankanda 

Power (Pvt) Ltd. 
6.5 

දදිිරරීම් කටයුුළ තබනමතැෝ 
ුලරට අලමන්ල ි . 

 

3 Diggala 
Escas Diggala Power 

(Pvt) Ltd. 
4.4 

දදිිරරීම් කටයුුළ සිුල කරින් 
පලීන. 

 

4 Kiula 
Escas Kiula Power 

(Pvt) Ltd. 
2.8 

මිකමේව තලනමේ ිරරීව ිපමම 
නල පමය මය ක ිගයීව්  
(EIA) සිුල කළ යුුළල ි . 

 

5 Nayakkubura 

Ralic Hydro Power 

Generation (Pvt) Ltd. 

/ N.G.P. 

Panditharathna 

0.5 

තවව ලයමපෘතිප මඳැම 
ආතපෝජකයින් තදතදතනකු 
දදිය පේල ිති බනිවින් ීව 
ගිටු ල ිපරමකරණප කර 
ගිීතවට ීතතිපති උපතදමේ 
කබනමගිීතව මඳැම තපමමු කර 
ි . 

6 Chandrikawewa 

Mahaweli 

Consultancy Bureau 

(Pvt) Ltd. 

0.63 

පමය මය ක ිගයීව (EIA) 

අලමන් කර ි . 
 

7 Kubaloluwa I 
Noorwood Hydro 

Power (Pvt) Ltd.  
2.4 

තවව ලයමපෘති තදක සුුල 
ගතඟටු ආමන්නල හිටුටම ි ති 
බනිවින් ලයමපෘති තදකව 
ීකලර ක්රිපමේවක කරීමතම් 
ගිටු ල්  පලීන. ලයමපෘති 
තදතකටු  කය මලප 
අධයයනප ිරරීව මඳැම බිම් 
විනුව්  ( Survey) සිුල 
ිරරීවට කටයුුළ මිකසුම් කර 
ි . 

8 Kubaloluwa II 
Kumballoluwa Hydro 

Power (Pvt) Ltd. 
1 

9 
Maduruoya 

offtake of LBL3 

Nippon Knit (Pvt) 

Ltd. 
0.15 

පමය මය ක ිගයීව (EIA) සිුල 
කරින් පලීන. 

10 

Moragolla Mini 

Hydro Power 

Project 

Zhejiang Young 

Energy Co. (pvt) Ltd. 
2.1 

පමය මය ක ිගයීව (EIA) සිුල 
කරින් පලීන. 
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2.2 ණාණා කරෝණ   ළවනා ාණ  ාර්යාලය. 

  

ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ කමර්පමකප පටතේ  පලේලමතගන පනු කබනන ජක  ේේල විදයමගමරප 

වගින් කකමලිල, කණ්ඩකව,දුකු  ඔප, තබනෝල ින්න, චන්ද්රිකම ලිල පන ජකම  ලක ැම කකමපපන් ටු 

කුඩම ලිද ලක තවන්ව වැලි අ පශධයතිප මැ මම්බනන්ධය ත ෝරම ගේ ජකම ලක ජකත  ගුණමේවක බනල 

වමසිකල පරී් ්මල  සිුලිරරීව. වැලි අ කකමප ැම දන් බනමටුර ජක ප්ර ලපන්ටු  ජක ිපපිදි පරී් ්මලට 

ක් කර පමීතප ජකත  ගුණමේවක  මලප හිළිබනඳල ප්රජමල දිනුලේ ිරරීව ැම  කර්වමන්  මඳැම පය මර 

ආර් ්ණ බනකපර කබනම ගිීතතම්ී   ීව ආප න වගින් මුදම ැිතරන අප ජකප හිළිබනඳල ලමර් ම කබනම ී ව 

තවව අං ප වගින් 2017 ලර්්ප ුළක ිති කරගේ නල ප්රලණ මලන්ප. 

 

දැ  රමcකමය  ලකට අදමළ ප්රගතිප පැ  පය දි තද. 
 

 මූකය ප්රගතිප. 
  

ි/ි ිගසේතාය 

කව් කිරීව 

රු. මි. 
ප්රණතිය 

01 ප්රමග්ධනධයන විපදම් 3,000 2966 

02 ුරනරමලර් න විපදම් 31.467 17.778 

 

 

2.3  මූ අ  විඩ පාලන ක්රියා ාමම්  නඩ ු ිා ය. 
 

වැලි අ කඩිනම් ලයමපමරප පටතේ  දදිකරන කද වි මක ජකම , අන් ර් තරෝණි ක, ිළ පශධයති, තද අ ැම 

ආශ්රි  ිපර්ි  තනමකඩලම  ක්රිපමේවක ිරරීවට ැිිරලන පය දි  ඒලම ිපසි කළවනමකරණප මඳැම 1985 

ලමතර්ී  මූ අක ලිඩ පමකන ක්රිපමකරවුම් ැම නඩේුළ අං ප මේාමහි  කර ි . 
 

 2.3.1  කවව ිා යට පිවරී ඇති ප්රධ්ාන  ාර්යය්: 

  පරිපාලනය: 

  තද අ ැම ජකම  ලක ජකතශැප, මේලමර් ්ක කකමපත  (100 m Buffer zones) ැම ඊට අපේ  

ර් ෂි  ආර් ්ම කර ගිීතව උතදමම  වූ තරගුකමසි ක්රිපමේවක කරින්  ජකම  ැම ර් ෂි  

අපේ ප්රතශ  පය පමකනප ිරරීව. 

  ක්රියා ාමව: 

  ජක කළවනමකරණ තල්කම් කමර්පමකතපන් ිපතිප ම ගන්නම ීනරණ ක්රිපමේවක ිරරීව 

මඳැම  ජකම  ැම අන් ර්  ිපම්න ික වේටතම් තග්ධනේවා ක්රිපමේවක ිරරීව ැම ජකම ලක දැළ 

මැ පැළ ිපම්නලක ගංලුළර අලවකරලීව හිණි කම ගංලුළර පමකනප මඳැම තමමතරමද තග්ධනේවා 

ක්රිපමකරීමව. 

  නඩ ුව: 

  ජකම  ැම ජකම  ලකට අනුබනශකා  තදලී, තග්ධනේවා, ජකම  පර්පන්  ප්රතශ  ැම ජකම පට 

අනුබනශකා  සිපලු ිපර්ි පන් අන් ර්ජමතික ප්රිීනන්ට අනුල (ICOLD) නඩේුළ ිරරීව ැම 

ලිඩිදියුු  ිරරීව. 
 

 

 2.3.2  2017 වර් කක ක්රියා ාා ම්: 

  ජකම  තද අ ැම ආශ්රි  ිපර්ි ලක මමවමනය නඩේුළ මම්පූර්ණ ිරරීව. 

  සිපලු තද අ මඳැම මිළසුම් කරන කද  ආර් ෂි  තවතැයුම් ක්රිපමකමරකම්  ැම ිප ය 

නඩේුළල මම්පූර්ණ ිරරීව. 
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  උපකරණ ල අන් රැමේකරන කද දේ  ීකුළ ිරරීව වි ේතල්්ණප ිරරීව මිකසුම්  කළ පය දි 

දවා ිරය ව. 

  මිකසුම් කරන  කද ජක  ේේල නඩේුළ ක්රිපමකමරකම් මම්පූර්ණ ිරරීව. 

  ජමක  මංර් ්ණ කටයුුළ ැම අනලමර අල්කම ගිීතම් සිුලකර ිති ප්රතශ  නිල  අේපේ 

කර ගිීතතම් මූ අක කටයුුළ අලමන් ිරරීව. 

  ආප ිපක පරී් ්ණ, මු.ලි.පම. ඒකකපට අනුයු්   කර ිති දංජිතන්රුලරුන්  වගින් දවා 

ිරරීව. 
 

 

2.4  නල  ළවනා ාණ ක් ම්  ාර්යාලය. 
 

ජක පමකන තල්කම්  කමර්පමකප වගින් ලමර්ෂික පක මැ වැ කන්නපන් මඳැම තවතැයුම් ප්රතිපේති  

ිපර්තශ  කර වැලි අ පශධයති මඳැම තවතැයුම් මිළසුම් මකමේ ිරරීව සිුලකරන අ ර තවප මූ අක 

ලමය වමර්ග ැම බනක ් ති  අල ය ම ව  පදනම් ල ප්රධයමන ීම මැ අුළරු ලිවි අ තබනෝග ිප ේ්පමදනප මඳැම 

ුරු ල් දමපකේලප්  කබනම තදන ජමතික ලිඩමටැන තද. තවප මඳැම අල ය  ම් ්ණි කක විත ේ්ඥ 

උපතදමේ මපපන ඒකකප්  තකම ජක පමකන තල්කම් කමර්පමකප වගින්  ජක පමකන කිවාලට අපේ 

මමවමජික ආප න මම්බනන්ධීකකරණප කර ගිපින් සිපලු තවතැයුම් මිළසුම් මතිප ම අධීක් ්ණප 

කරින්  ීටු ප්රගතිප මවමතකෝචනප  ැම දදිය  මති ජක තවතැයුම් මිළසුම් ක්රිපමේවක ිරරීවට 

අල ය උපතදමේ මිපයීව සිුලකරන අ ර ීප කෘෂි, විුල අ ැම පමීතප ජක අල ය මද මකකින් මවමේා 

පශධයතිප ුළළ ිපර්තශශි  ජක අල ය මලප මුරරමලීව මඳැම කටයුුළ කරනු කබනන්නිර. 

 

2.4.1  2016/17 වැ  ්නය (2016 ඔක්ෂ. 01 -2017 වාර්ු 31) 

 

2016/2017 වැ කන්නප මඳැම වූ වැලි අ  ජක පමකන කිවා රැමේීමව 2016 ඔ් ත ෝම්බනර්  වම 24 

තේරමතදණි කප ගන්තනෝරුල පිකෑතල ැම ජමන මම්පේ වධයයමේාමනත ී   පලේලන කදි. 

 

2016/17 වැ කන්නප මමවමනය  වැ කන්නප්  තකම අතේ් ්ම  කළද, අතේ් ෂි  තවෝමම් ලිසි 

තනමකිබීව තැේුළතකමට ජක පමකන කිවාල වගින් අනුව  කරගේ ම වු ලගම  කමක මටැන මංත ෝධයනප 

ිරරීවට සිුලවු අ ර, පශධයති ීච්, අයි, ීච් ැම  ීම්ීච් ටු ලගමල 40% -50% කට සීවම  ිරරීවට සිුලවිප. 

2017ජනලමය  02 ලන විට ජකම ප මක්රීප ජක ධයමය  මල, තකමේවතල් 45.7%  ැම උඩ ලළල  38.5% තකම 

විප. කඩින් කඩ කිබුු   වද ලර්්මල ුළළ ලගමල ආර් ්ම කර ගිීතවට වැලි අ සී ැම බී කකමප ලකට 

ැිිරවිප. මවමේාප්   තකම 2016/17 වැ කන්නප ජක ටුඟ වූ කන්නප්  තකම ද රතටටු ජක විුල අ බනක  

ිප ේ්පමදනපට බනකපෑම් කක වැ කන්නප්  ද විප. 
 

වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ පිප 124 ්   2016/17 වැ කන්නප ුළළ ජමතික විුල අබනක පශධයතිපට 

ී්  කරන කී . විුල අබනක උේපමදනප 2016/17 වැ කන්නප ුළක පිලති ආකමරප පළමුලන මටැිපන් 

දි් තද. 
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පළමුලන රූප මටැන 
 

ජක පමකන කිවාල පටතේ ිති කකමපලක 2016/17 වැ කන්නත   ලගමල මිළසුව ැම ීටු ප්රගතිප 

තදලන රූප මටැිපන් දි් තද. 

 

රූප මටැන 02 

 

2.4.2 2017 යල  ්නය - (2017 ිකේ්  01-2017 සිප්.) 
 

 

2017 පක කන්නප මඳැම වූ වැලි අ  ජකපමකන කිවා රැමේීමව 2017 අතරේල්  වම 03 දින තේරමතදණි කප 

ගන්තනෝරුල පිකෑතල  ැම ජමන මම්පේ වධයයමේාමනත ී  පලේලන කදි. ඒ ලන විට තකමේවතල්  ජකම ත  

මක්රීප ජක වේටව 48.9% ද, වමුලරුඔප 49.9%ද, කකමලිල 45% ද, හුරුු ලිල 6.1% තකම පැ  ජක 

වේටව්  පලිති අ ර පරමක්රව මමුරප ජක වේටව උපය ව  ජක වේටවට ආමන්නල පිලතිිප. 
 



-17- 
 

ීබනිවින් මවමේාප්  තකම ලගමල 60% පවණ උපය වප අතේ් ්ම  කළ අ ර පරමක්රව මමුරප, ගිය  තල්, 

අල්තකයි, රමජමංගනප 100% මඳැම  තපෝජි  විප. ඒ  අනුල 2017 පක කන්නත  මුු  ලගම ලපමරප 

තැ් . 139,472 වූ අ ර ීප ආමන්න තකම මුු  ලගමතලන්  73% ක ප්රවමණප්  විප. 
 

තවව කන්නප ුළක වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ  පිප 522 ක විුල අබනක  උේපමදනප්  සිුලකරන කදි. 

විුල අබනක උේපමදනප මිකසුම්  කක ැම  2017 පප කන්නප ුළක පිලති  ආකමරප රූප මටැිපන් දි් තද. 

 

                                        ුළන්ලන රූප මටැන 
 

ජක පමකන කිවාල පටතේ ිති කකමපලක 2017 පක කන්නත   ලගමල මිකසුව ැම ීටු ප්රගතිප තදලන 

රූප මටැිපන් දි් තද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

සිදලිිප රූප මටැන 

 

2.4.3 2017/2018 වැ  ්නය - (2017 ඔක්ෂකතෝම්බර්  01-2017 කදසිම්බර් දක්ෂවා) 
 

2017/18 වැ කන්නප මඳැම වූ වැලි අ  ජකපමකන කිවා රැමේීමව 2017 ඔ් ත ෝම්බනර් වම 04 දින 

තේරමතදණි කප ගන්තනෝරුල පිකෑතල  ැම ජමන මම්පේ වධයයමේාමනත ී  පලේලන කදි. ඒ ලන විට 
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තකමේවතල්  ජකම ත  මක්රීප ජක වේටව තකමේවතල්, වි් තටෝය පම  36% ද, ලකල 9.5%ද, හුරුු ලිල 

7.5%, වමුලරුඔප 11.2%  තකම පැ  වේටවක පිලීනප. 

 

ඒ ලන විට කිබී තිබූ  තදලන අන් ර් තවෝමම් ැම ඊමමන දිග  තවෝමම් ලිසි අතේ් ෂි   ප්රතශ ලකට කිබී 

තනමතිබීව තැේුළතකමට ජකප ිපකුේ ිරරීම් ප්රවමද කරන තකම  දන්ලන කද අ ර ඒ අනුල ජකප ිපකුේ  

ිරරීව, කකමප ජී, ඩී 01, 2017 තදමිම්බනර්  15 ත ්   ප්රවමද කරින් ආරම්  ිරරීවට සිුලවිප. ඒ අනුල 

2017/18 වැ කන්නත  මුු  ලගම ලපමය ප තැ් . 127,466 වූ අ ර ීප මවමේා තකම 71% පවණ 

උපය වප අතේ් ්ම  කළ අ ර පරමක්රව මමුරප, ගිය  තල්, අල්තකයි, රමජමංගනප 100% මඳැම  තපෝජි  

විප.  

 

 ලද වැලි අ පශධයතිපට අලුතින් ී ් වූ දදි ිරරීම් කටයුුළ ිපව තලින් පිලති  තවමරගැකන්ද  ජකම ත  

තදලී බනිම්ව ැම ී ව තගේවා ැම විුල අ ජනක පන්රලක පරී් ්ණ කටයුුළ මඳැම ජකම ප හිරීමවට තවෝමම් 

ලිසි ැම ැිරවුම් ජකප උපතපෝම කර ගේ අ ර 2017 තදමිම්බනර් 29 දින ලන විට  ීව ජකම ත  මක්රීප 

ජක ධයමය  මල 98.7% ්  ද් ලම දැළ දිිිප. 

 

තවව කන්නප ුළළ වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ  පිප 390 ක විුල අබනක උේපමදනප්   සිුලකරන කදි. 

විුල අබනක උේපමදනප මිකසුම් කක ැම 2017/18 වැ කන්නප ුළක පිලති ආකමරප පමේලන රූප මටැිපන් 

දි් තද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

පමේලන රූප මටැන 
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ජක පමකන කිවාල පටතේ ිති කකමපලක 2017/18 වැ කන්නත  ලගමල මිකසුව ැම ීටු ප්රගතිප ැප 

ලන රූප මැටිපන් දි් තද. 

 

ැපලන රූප මටැන 
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2.5  ඉඩම් පරිැාණ සිලසුම් ිා ය 

 

2.5.1  ාර්යභාාය් 

 

 2017 ලර්්ත  ලමර්ෂික ක්රිපමකමරී මිකිමේව අනුල අප අං ප විසින් ලිද ර් ෂි  සීවම මළකුු  

ිරය ව.  
 නගර මංලර්ධයන මිකසුම් මකමේ ිරරීව. 
 කේතල මිකසුම් මකමේ ිරරීව 
  ේේල ිනුම් මකමේ ිරරීව ැම ත ෞතික මිකසුම් ලමර් ම මඳැම ිපර්තශ  කබනමී ව. 
 
 

වැවි අ  ලාප ආශ්රිතව වි ර ාක්ෂ ත මාවා සළකු ක කිරීව. 
වැලි අ කකමප ආශ්රි ල පලතින ලිද ර් ෂි  සීවමලන් විකාවේල වින මළකුු  ිරරීම් සිුල කර තනමවිති 

ලිද ත ෝරම තගන ීව ලිද ර් ෂි  සීවම මළකුු  කර මංර් ්ණ ක්රවතදද ැඳුන්ලමී ව 2017 ලර්්ත  

ලමර්ෂික ප්රතිපමදන ව  මිකසුම් කරන කී .  ඒ අනුල ී්  ී්  කකමපත  පැ  ලිද ආශ්රි ල විනුම් 

කටයුුළ අලමන් කර ර් ෂි  වමයිම් ගල් තපමදම ි . 
 

 ලාපය විව වින ිවස් 
 ල ප්රවාණය 

බී කකමපප දේබනන් ලිල දු කමන ලිල 02 
සී කකමපප කමමන් ලිල,විතේුරර ලිල,අු පටලක ලිල 03 
ජී කකමපප බනවාතැේන ලිල,ිපකලිල 02 
ීච් කකමපප ලුු  ලිල,මුමල්හිතලප ලිල,නමල් කුකව ලිල,පලුගමේ ලිල 04 
ලකල කකමපප ආඩිපන්ගව ලිල,ජූල් ලිල,ැේතපෝරුල ලිල, තබනල්කගමේ ලිල 04 

මුළු එ ුව 15 
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2.5.2 සකවෝච්ඡ කර්ඛා සිතියම් ස සේ කිරීව. 
 

ඩී කකමපත  සූය පුරර තකමේාමමත  සූය පුරර ඒකකත  ැිළඹපමප ප්රතශ ත  ලමය  ජකප කබනමී ප 

තනමැිිර ීතැේ ලමය  දඩම් තකම කේතල මිකසුම් කක ැිිර ප්රතශ ප ැඳුනම ගිීතව මඳැම මතවෝච්ඡ 

තර් ම සිතිපව්  මකමේ කර ඒ අනුල ලමය  දඩම් තකම කබනමදිප ැිිර ප්රතශ පට අදමක මිකිමේව මකමේ කර 

අලමන් කර ි . 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.5.3 ත  ව මිනුම් ස සේ කිරීව. 

 

හුරුු ලිල කකමපපට අදමකල තම් ලන විට පලතින සිපලුව අලමමන ජනපද සිතිපම් ැම ගම් සිතිපම් ලක 

දෘඩ හිටපේ වෘුල හිටපේ බනලට පේ කර ීව සිතිපම් ලක විදුේ දේ  පශධයතිපක මකමේ ිරරීවට අදමක 

කටයුුළ අලමන් කර ි . 
 

 ලද, දුකු ැල්ිල්කෑල, ගිරමතන්ගව, තබනෝගමේලිල ගම්වමනපට අදමකල පවුල් 85 ්  පවණ පදිංි  

ප්රතශ තපටු පදිංි කරුලන්ට දඩම් අයිතිප කබනමී ව මඳැම මිකසුම් තරගුකමසි ලකට අනුකූක ලන කේතල 

මිකිමේව්  මිකසීව මඳැම දිනට ීව පදිංි කරුලන් භූිතපටු පදිංි ප දරණ ආකමරප දි් තලන  ේේල 

ිනුව්  මකමේ කර අලමන් කර ි . 
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2.5.4 නණා ආශ්රිත උපාය වාර්ගි  සිලසුම් ස සේ කිරීව. 

ත ල්තදණි කප නගර මිකිමේව පමලේකම අන ිරරීවට අදමකල ් ත ේ්ර අධයයපනප්  සිුලකර කබනමගේ 

ත මරුළරු ව  පදනම්ල ත ල්තදණි කප නගරප මඳැම නල මිකිමේව්  මකමේ කර උපමපවමර්ගික ලයමපෘති 

ැඳුනම ගිීතම් සිුලකරන කී .  ීතමේ ැඳුනමගේ ලයමපෘති මඳැම නගර මිකිමේව ුළළ මේාමහි  ිරරීම් 

කටයුුළ සිුලකර ි . 
 

ීතවන්ව දිගන නගරප ැම අඹතකමතේ නගරප ආශ්රි ල ැඳුනමගේ ලයමපෘති ක්රිපමේවක ිරය වට අදමකල 

ජක අපලැන ික වමර්ග පශධයතිප මකමේ ිරය ව, ිවිදින වංීනරු මකමේ ිරරීම් කටයුුළ අලමන් කර ි . 
 

තවමරගැකන්ද කකමපප ුළළ අඹන නගර මිකිමේව ුළළ තමේලම පැසුකම් මේාමපනප කර මංලර්ධයනප 

ිරරීවට අදමක මිකිමේව පමලේකමලීන ිරරීතම් කටයුුළ තම් ද් ලම අලමන් කර ි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදිය ගිය ප මංලර්ධයන මිකිමේව ුළළ ජනමලමම මිකසුම් කටයුුළ මඳැම මිකිමේව පමලේකමලීන ිරරීව ැම 

තමේලම පැසුකම් ලිඩිදියුු  ිරරීවට අදමක මිකසුම් මකමේ ිරරීම් අලමන් කර ි . 
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ීතවන්ව 2017 ලර්්ත  විද  මගත  සිට ත ෞතික මිකසුම් ලමර් ම මම්බනන්ධයතපන් ිපර්තශ  

කබනමී වට කටයුුළ කරන කද අ ර ීව ප්රවමණපන් පැ  දි් තද. 

2017.07.01 රින සිට -2017.12.31 රින දක්ෂවා 

       

 ලාපය / 

ාක්ෂ ත 

ප්රකේ  

කයාමු 

 ා ඇති 

 අහි 

ප්රවාණය 

කයාමු  ා 

ඇති මුළු 

සේථාන 

ප්රවාණය 

නිර්කේ  

 ා ඇති 

ප්රවාණය 

නිර්කේ  

 ා 

කනාවිති 

ප්රවාණය 

විඩිදුා කතාාුරු 

ලණිනීව සඳැා කයාමු 

 ා ඇති ප්රවාණය 

ශ්රී. ලා. ව. ි. 

වගි් ක්රියා ව  

වූ වයාපිති සඳැා 

ඛණන  ිණීම් සිදු 

 ල සේථාන 

ණණන 

බී කකමපප 25 54 53 - 1 60 

සීකකමපප 13 14 12 - 

02 (01 ලමර් මල්  

ිප.අධයය් ් ජනරමල් 

[ ම් ්ණ තමේලම] 

ිපර්තශ පකබනම 

ගිීතවමඳැම) 12 

ඩී කකමපප 16 21 19 1 

 ී්  ලමර් මල්  

ලයපෘති අධයය් ් ඩි 

තල  තපමමු කර ි . 3 

ජී කකමපප 33 35 35 - - - 

ීච් කකමපප 29 38 34 1 

ලමර් ම 03 ්  අධයය් ් 

දඩම්තග්ධන ිපර්තශ ප 

කබනම ගිීතතවන් 

අනුළරුල 

ිපර්තශ කබනම ී ව 

මඳැම 9 

ීල් කකමපප 9 10 10 - - 8 

ලකල 

කකමපප 94 

601 (දඩම් 

තේරීම් 

කමීනන් 463  

තදතන්  

ිුළු ල) 594 - 

4 (ලමර් ම 03 ්  

අධයය් ් දඩම් තග්ධන 

ිපර්තශ ප කබනම 

ගිීතතවන් අනුළරුල 

ිපර්තශ  කබනම ී ව 

මඳැම) 2 

රඹකින්ඔප 

කකමපප 18 20 20 - - 8 

වි් තටෝය පම 

කකමපප 17 30 22 - 

08 ලන ජීීම අධයය් ් 

තල  තපමමු කර ි . - 

හුරුු ලිල 

කකමපප 19 23 21 1 1 - 

ගංගම ැම 

ජකම  ආශ්රි  21 24 6 5 13   

එ ුව 294 870 826 08 36 102 
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2.6 වන ැා පරිසා ිා ය 
 

 

ශ්රී කංකමලට මවමජ ආර්ික ප්රතිකම  රැම්  ටුිකර තදින් වැලි අ වැ මිකිමේව ක්රිපමේවක වූ අ ර ීප කඩිනම් 

වැලි අ මංලර්ධයන ලිඩමටැන පටතේ අතේ් ෂි  තිරමමර පය මර මංර් ්ණ ලිඩහිළිතලක්  පටතේ දදිය පට 

තගන පමවට මූ අකල මිකසුම් කක අ ර තපෝජි  මංලර්ධයන ක්රිපමල අත  මෑව හිපලරිරන්ව සිුලවිප ැිිර පමය මය ක 

බනකපෑව ැම විපර්පමම අලව වේටවිරන් පලේලමතගන පමව අරමුණ විප 
 

ඒ අනුල තගමවිජනපද තකම මංලර්ධයනප කරන කද පැළ වැලි අ ිපම්න කකමප තවන්ව ප්ර මේා ජක මිපයුව්   

මදැම දැළ ජකමධයමර  ප්රතශ පද මංර් ්ණප ැම ලිඩිදියුු  ිරරීව  ීටු තමමබනම මම්පේ වනමතකම මිකසුම් ිරරීව 

ැම පලේලමතගන පමව  පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප තල  පිලරුු  මූ අක කමර්ප  මරප විප. 

 

2.6.1  ාර්යභාාය් 

1. දැළ වැලි අ ජකතපෝ්ක ප්රතශ ප මංර් ්ණප මඳැම වූ ක්රිපමකමරකම් 

2. වැලි අ පැළ ිපම්න ැම අතනකුේ වැලි අ කකමපලක සිුලකරන කද පය මර ක්රිපමේවක ලිඩමටැන ැම 

ඒකමබනශධය ලයමපෘති ලක පය මර ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීව.  

3. වැලි අ අකාකමය ප වගින් ක්රිපමේවක කරනු කබනන වැම පය වමණ ලයමපෘතිලක පය මර මංර් ්ණ 

කටයුුළලක පය මර අනුවිතිත  තකමන්තශසි ක්රිපමේවක කරීමවට අදමක කටයුුළ ැම පසුවිපරම් ිරරීව මැ 

වැලි අ මංලර්ධයන ැම පය මර අවම යමං ප ැම වැලි අ අකාකමය ප වගින් ක්රිපමේවක කරීමවට තපෝජි  

ලයෘපෘතිලක  ම් ්ණි කක කිවා ,තවතැයුම් කිවා ැම මේාමලර කිවා ිපතපෝජනප ිරරීව. 

4. ජමතික පමය මය ක පන  පටතේ ලයමපෘති අනුව  ිරරීතම් ආප නප්  තකම පමය මය ක බනකපෑම් ිගයීම් 

කටයුුළ පය පමකනප ැම පසුවිපරම් කටයුුළ සිුලිරරීව. 

5. තර්ඛීප රමජය ආප න ල අන් ක්රිපමේවක කරනු කබනන මංලර්ධයන ලයමපෘතිලක  ම් ්ණි කක කිවා 

ිපතපෝජනප, ජමතික වේටින් ක්රිපමේවක කරීමවට තපෝජි  පය මර ක්රිපමකමරකම් මම්බනන්ධය රැමේීමම් ැම 

ලිඩමුු  මදැම අකාකමය ප ිපතපෝජනප ිරරීව ැම අ යන් ර කිවා ිපතපෝජනප ිරරීව. 

 

2.6.2 2017 මූලය ප්රතිපාදන කව්කිරීව ැා ප්රණතිය. 
 

wxlh wxYh$ l,dmh 

uQ,sl uQ,H 
m%;smdok 

fjka lsÍu 
^re'ñ'& 

ixfYdaê; 
uQ,H 

m%;smdok 
fjka 
lsÍï 
^re'ñ'& 

uQ,H 
m%.;sh 
^re'ñ'& 

m%;sY;h 

01 
mßir  yd jk ixrËK wxYh 

fld;auf,a 
38.00 30.12 30.23 100% 

02 
î" iS"  ã" j,j" yqre¿jej"  

úlafgdaßhd" l,dm 
28.00 22.07 22.63 100% 

03 

^1' uyje,s taldnoaO jHdmD;sh" 

2' rUlekaTh ixj¾Ok jHdmD;sh 

3' î l,dmh ol=Kq bjqr ixj¾Ok 

jHdmD;sh ̂  u,ajekak" je,s;ekak&  

32.43 21.98 20.33 92.51% 

tl;=j 98.43 74.17 73.19 98.14% 
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2.6.3 ප්රාේ ධ්න ිගයදම් 

ියවිය 
සාකක්ෂත 

ිා ය 

ිා ය සාක ෝකාත 
ඇසේතකම්්ු මුදල 

රු .මි  

ිගයදම් 
මුදල රු .මි  

ප්රති තය 

2965 මේල මවික මම්පේ මංර් ්ණ අං ප 9.834 9.841 100.07% 

2965 පය මර අධයයමපන ැම ුරහුු  අං ප 4.9.5 4.8.9 98.08% 

2965 ජකවිදයම අධයයපන අං ප 2.877 2.9.7 102% 

 ජක  ේල අධයයපනප 0.5 0.487 
 

2965 පටක තරෝපණ අං ප 5.023 5.094 101.43% 

2113/2705  මේාමලර ලේකම් අේපේකර ගිීතම් 0.35 0.338 96.64% 

2383 ලමැන නඩේුළල ැම අඵේලිඩිපමල 2.33 2.455 105.37% 

2385 තගමඩනිගි අ නඩේුළ අං ප 4.145 4.117 99.33% 

2386 කමර්පමක උපකරණ අු ේලිඩිපම ිරරීව 0.1 0.10. 106.76% 

එ ුව 40.123 40.233 100.51% 

 

2.6.4  2017 ක්රියා ාා ම්: 
 

 01.  තගමවිප අන් බනිැිර පමංශු මංර් ්ණ ලිඩමටැන )දිප කඳුරු මංර් ්ණප(  

 02.  පික ිප ේ්පමදනප   - නල foúg වධයයව පික  ලමන 

 03.  රු්  තරෝපණ ලිඩමටැන් 

  04.  ජකතපෝ්ක ප්රතශ ත  ගුණමේවක බනල දැළ නිංීමව මඳැම දිය ගින්ීමතම් ලිඩමටැන 

  05. ැය   ගම්වමන ලිඩමටැන 

  06. පටක තරෝපණ ිප ේ්පමදන අං ප 

 07. විදයමගමරප ුළක තලනේ ත ෝග හිළිබනද අේැදමබනිලීම්)Research and Development)   - 

උණ විත ේ් ිප ේ්පමදනප  :-   

   (i) කැ බීරු  උණ )Bambusa venticosa “Kemi” )  

   (ii) බනට උණ  ) Bambusaatra) 

 08. පමය මය ක ප්රලර්ධයන වධයයමේාමන  weති ිරරීව 

 09. පික  ලමන වඟින් ිප ේ්පමදනප කළ ැම නඩේුළ කළ පික ගණන  

 

2.6.5 වැවි අ  ලාප ුල ක්රියා ව   පරිසා ැා වන සාාක්ෂ ණ විඩසටැන 2017 
 

 01. ලිඩමටැන් මදැම පික කබනමී ව 

 02. පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප වගින් දවා කරනු කබනන තලනේ   

  විත ේ් කටයුුළ.  
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ු්වeks පරිච්කේදය 

 සාවර්ධ්න  ිා ය 
 

සාවර්ධ්න ිා ය ප්රධ්ාන ිා  05 කි් සව්ිගත වන ිතා එව ිා  පැත පරිරි ක ර. 

01. ඉඩම් ිා ය 

02.  ි  ර්ව සාවර්ධ්න ිා ය 

03. පශු සම්ප  සාවර්ධ්න ිා ය 

04. ආයතන සාවර්ධ්න ිා ය 

05. වයාපාා සාවර්ධ්න ිා ය 

3.1  ඉඩම් ිා ය 

දඩම් මංලර්ධයන ආඥම පන ,  රජත  දඩම්  ආඥම පන , මන් කප ආපසු කබනම ගිීතතම් පන , කිළෑ 

ආඥම පන  ලිිප අණපනේ වගින් පිලරී ිති  බනක ක ප්රකමරල  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  සිපු ව 

කකමපලක  දඩම් රමජකමය  කටයුුළ මංවිධයමනප ිරරීව, දඩම් කච්තච්ය  ැම අනලමර  පරී් ්ණ පිලිේීමව 

හිළිබනඳල කකමප ල අන් තපමමුලන දල්ලීව අනුල අධයය් ් ජනරමල්තග්ධන  විකාවේ අනුවිතිප කබනම ගිීතවට 

කටයුුළ ිරරීව ැම  දන්ලම පිීමව ී ව කටයුුළ අධීක් ්ණප ිරරීවට අල ය උපතදමේ කබනම ී ව තවව අං තපන් 

සිුලකරනු කබනන ප්රධයමන ව කමර්ප මරපන් තකම ැඳුනමග  ැිිරප. 

  

3.1.2 2017 වර් ය ුල ක්රියා ව   ළ  ාර්යය්. 
 

01. වැලි අ තගමවිජන මල තල   දඩම් ඔේුර ක් ්ප්  (100,000) කබනම ී තම් කඩිනම් ලිඩමටැන 

02. රජත  දඩම් ආඥම පන  පටතේ භු් තිප බනමරී ව -2017 

03. රජත  දඩම් ආඥම පන  පටතේ ී ර්ඝකමලීන බනුලකර කබනම ී ව-2017 

04. රජත  දඩම් ආඥම පන  පටතේ විැමරමේාමන ී වනම පර කබනම ී ව-2017 

 

01. වැවි අ කණාිගනනතාව කවත ඉඩම් ඔප්පු ලක්ෂ යක්ෂ (1000000) ලබා ීමකම්  ඩිනම් විඩසටැන. 

 

 ලාපය ඉලක්ෂ ය 
2017.12.31රිනට ප්රණතිය 

ිවසාපත්ර ප්රදානපත්ර ීමර්ඝ  ාලීන බදු ා 

බී 25,600 25,533 

සී 17,700 26,360 

ඩී 2,800 444 

ීච් 12,500 8,729 

ීල් 8,600 7,816 

තවමරගැකන්ද 3,600 3,522 

වි් තටෝය පම 2,800 3,299 

හුරුු ලිල 4,100 2,119 

ලකල 18,500 19,683 

රඹකින්ඔප 3,800 2,568 

එ ුව 100,000 100,073 
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02. ානකක ඉඩම් ආඥා පනත යටක  භුක්ෂතිය භාා ීමව 2017 

 

 

 

03. ීමර්ඝ  ාලීන බදු ා ලබා ීමව -2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ලාපය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

බී 870 59. 

සී   30   19 

තවමරගැකන්ද 204 182 

ීච් 400 3.5 

ීල්    -    - 

උඩලකල   30   22 

වි් තටෝය පම ,තකමේවතල් 200 1.7 

විදිය ගිය ප    4    1 

හුරුු ලිල    -    - 

රඹකින්ඔප   15     9 

ීකුළල            1,753          1,461 

 ලාපය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

බී 25 14 

සී 30 24 

තවමරගැකන්ද 14 5 

ීච් 18 14 

ීල් 3 - 

උඩලකල 33 22 

වි් තටෝය පම ,තකමේවතල් 202 182 

විදිය ගිය ප 4 2 

හුරුු ලිල 7 3 

රඹකින්ඔප 4 - 

ීකුළල 340 266 
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04. ානකක ඉඩම් ආඥා පනත යටක  ිගැාාසේථාන ීමවනා පත්ර ලබා ීමව-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. ාානය ආයතන සඳැා ඉඩම් ලබා ීමව-2017 

 

කකමපප පිලරුම් ිපතපෝග දඩම්  මරී ව 

දක් කප ප්රගතිප දක් කප ප්රගතිප 

බී 10 4 50 47 

සී 15 13 - - 

තවමරගැකන්ද - - 2 1 

ීච් 5 1 3 1 

ීල් 7 5 50 47 

උඩලකල - - - - 

වි් තටෝය පම, තකමේවතල් - - 10 . 

විදිය ගිය ප - - - - 

හුරුු ලිල 2 1 5 3 

රඹකින්ඔප - - - - 

ීකුළල 39 23 120 105 

 

 

 

 

කකමපප දක් කප ප්රගතිප 

බී 10 7 

සී 10 1 

තවමරගැකන්ද 4 3 

ීච් 20 3 

ීල් - - 

උඩලකල 20 2 

වි් තටෝය පම, තකමේවතල් 30 7 

විදිය ගිය ප - - 

හුරුු ලිල 5 4 

රඹකින්ඔප - - 

ීකුළල 99 27 
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3.2  ි  ර්ව සාවර්ධ්න ිා ය 

 

3.2.1  ාර්යභාාය 

 

 ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ වැලි අ කකමපලක පදිංි  තගමවිපන්තග්ධන ආර්ිකප ඵකදමයි 

තකම ලිඩිදියුු  ිරරීව උතදමම පය මර ටු කමි කෘෂි  මක්ෂණි කක ක්රව ැඳුන්ලමී ව ැම ලයමේ  

ිරරීව. 

 ආැමර ිප ේ්පමදන ජමතික දක් කපන්ට අනුල වැලි අ බනක ප්රතශ පන්ටු ලමය  ැම ලමය  තනමලන 

දඩම්ලක තබනෝග ලගමල, මේේල ිප ේ්පමදනප ැම කෘෂි ලයමපමර ිති ිරරීව මඳැම ලමර්ෂික 

දක් කපන් මකමම ගිීතව. 

 ලමර්ෂික තබනෝග ිප ේ්පමදන දක් ක ළඟමකර ගිීතව මඳැම කබනමතදන ලමර්ෂික ප්රතිපමදනලකට 

අනුකූකල ලයමේ  දක් ක ැම උපක්රව මිකසුම් මකමේ ිරරීව, ඒලම කකමප වේටින් මංවිධයමනප 

ිරරීව, ක්රිපමේවක කරීමව, පසුවිපරව, අධීකක්ෂණප ැම ලමර් ම ිරරීව. 

 කෘෂිකමර්ික මංලර්ධයන කටයුුළලකී  වැලි අ මංලර්ධයන ැම පය මර අවම යමං ප, කෘෂිකර්ව 

අවම යමං ප, කෘෂිකර්ව තදපමර් තම්න්ුළල, සුු  අපනපන තබනෝග තදපමර් තම්න්ුළල  ැම 

අතනකුේ රමජය ආප න ැම තපෞශග අක ආප න ැම සිපලුව බනමටුර ආප න 

මම්බනන්ධීකකරණප ිරරීව. 

 

3.2.2 ක්රියා ව   ම විඩසටැ්  
 

දැ  අරමුු  මම් ්මේ කර ගිීතව අරමුු  කර 2017 ලමර ුළළ මවමේ  වැලි අ කකමපලක කරන කද 

ලිඩමටැන් ැම ප්රගතිප  පැ  පය දි තද.  
  

 

විඩසටැන ඒ  ය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

ම වණා ප්රවර්ධ්නය 

ආදර්  පමප ලිඩමටැන් මං යමල 100 94 

අමේලනු  මමී් ්ණ* මමී් ්ණ 300 289 

නල  මක්ෂණ ආදර් න ලිඩමටැන් 100 125 

විඩසටැන ඒ  ය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

කමර්පක්ෂව තපමතැමර  මවි ප මඳැම තගමවි ුරහුු  තගමීමන් 11,9.5 9,530 

තබනදමුලන්පිරෂුේ  ිතල ගණන මං යමල 70,000 68,300 

පිළ සිවාලන පන්ර කබනම ී ව මං යමල 25 24 

විඩසටැන ඒ  ය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

ුරහුු /ත් ේ්ර දින/ත ෝග මමපන  මං යමල 900 899 

පර ලර්ණ දර් ක  මවි ප තැ් . 2,000 1,853 

කමබනිපක තපමතැමර  මවි ප තැ් . 10,000 11,140 



-30- 
 

 

 

 

 

 

 

කවන  ක්ෂක ේත්ර කබෝණ 

තගමවි ුරහුු / ත් ේ්ර දිනප/ මමපන තබනෝග ලිඩමටැන් 280 28. 

ලගම ආදර් න ලිඩමටැන් 500 534 

බී ළූු  ලමන්ීනකරණප ිරතකෝ ග්රෑම් 150,000 143,226 

ක්ෂුර ජක මම්පමදන පශධයති  කබනමී ව මං යමල 80 83 

ලිසි ආලරණ මං යමල 250 253 

කෘෂි ළිං මං යමල 100 120 

පළුරු කබෝණ සාවර්ධ්නය    

අඹ ගමේ ුරනරුේාමපන ලිඩමටැන් මං යමල 115 110 

පළුළරු විමේමම පමකන ලිඩමටැන් මං යමල 57 53 

තගමවි ුරහුු / ත් ේ්ර දිනප/ තබනෝග මමපන ලිඩමටැන් 2.0 241 

මී පිණි ක ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන මීවිසි ජනපද 640 626 

බිම්වල් ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන මං යමල 50 53 

ආදර්  තගලුළ ලිඩමටැන තගලුළ 4,000 4,110 

තගමවි ුරහුු  ලිඩමටැන් 350 355 

 ාබනි  කපාකැාා භාිගතය විඩි කිරීකම් විඩසටැන 

විඩසටැන ඒ  ය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

තගමවි ුරහුු  ලිඩමටැන් 240 228 

තකමම්තපෝමේේ ිප ේ්පමදන  ආදර් න ලිඩමටැන් 2300 2355 

කර දැයිපම ිප්ේපමදන   ආදර් න  ලිඩමටැන් 50 65 

 ි  වයාප්ති  ටයුු    

ුළන්අවුරුුල මිකසුව තවතැපීමව ලිඩමටැන් 500 492 

ලගම  රඟ ැම ප්රදර් න ලිඩමටැන් 12 13 

නිලධ්ාරි පුහු ක    

තපර කන්න ුරහුු  ලිඩමටැන් 12 12 

විත ේ් ුරහුු  ලිඩමටැන් 41 48 



-31- 
 

4.2.3 මුලය ප්රණතිය  

2017 ලමර ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල  මංලර්ධයන ලයමපෘති මඳැම තලන් වු ප්රතිපමදන පටතේ දැතින් 

මඳැන් මිකසුම්ග  ලිඩමටැන්  මඳැම  රු.මි අයන160   මුකය ප්රතිපමදනතවව අං පට කිබිණි ක. ලමර ුළළ 

ක්රිපමේවක වු ලිඩමටැන් මඳැම රු.ි අපන 157.65  ක  ප්රතිපමදන ලිප වු අ ර ීප 99% ප්රගතිපිර.  

  

             විඩසටැන  කව්  ළ මුදල 

රු: මි අයන 

විය වූ මුදල 

රු: මි අයන 

1 ීම ිප ේ්පමදන ඵකදමයි ම ප්රලර්ධයනප 3.78 3.7 

2 තබනෝග විවිධයමංමකරණප 24.84 24.9 

3 පකුළරු තබනෝග මංලර්ධයනප 2.04 2 

4 ගෘැ ආර්ික  තගලුළ  මංලර්ධයනප ..0. 6.2 

5 
කමබනිපක රලය  මවි ප/ිප ේ්පමදනප 

ප්රලර්ධයනප 
0.9. 0.95 

6 කෘෂි  ම් ්ණ ලයමේති කටයුුළ ..94 6.9 

7 ිපකධයමය  ුරහුු  ිරය ව 2.28 2.3 

8 මන්ිපතදදන පැසුකම් 0.87 0.8 

9 තගමවිපක මංලර්ධයනප 94.57 92 

10  ලමන් ැම පටක තරෝපණ පික ිප ේ්පමදනප 9.35 9.45 

11 කමකගුණ විපර්පමම අනුග  ීමව  ලිඩමටැන් 240 0.2. 

12 දිළිඳුකව හිවාදි පව මඳැම ලිඩමටැන් 4.24 4.35 

13 කළවනමකරණ විපදම් 3.85 3.84 

 එ ුව 160 157.65 
 

 

3.2.4 වැවි අ  ලාප වට්ටමි්  මූලය ප්රණතිය 

 ලාපය ප්රතිපාදන (රු.මි.) ප්රණතිය (රු.මි.) % 

බී 33.4 30.4 91% 

සී 17.6 17.7 100% 

ඩී 3.5 3.5 100% 

ජී 7.3 7.3 100% 

ීච් 45.4 46.7 1.3% 

හුරුු ලිල 7.0 6.6 94% 

ලකල 42.0 42.0 100% 

වි් තටෝය පම 2.0 0.8 90% 

ප්ර.කමර්පමකප 1.7 1.6 98% 

එ ුව 160.0 * 157.6 99% 
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4.2.5  2013 වසා   ි  නි ේපාදන ප්රණතිය  
 1. 2016/17 වැ කබෝණ වණා ප්රණතිය  

කබෝණය ඉලක්ෂ ය(කැක්ෂ) ප්රණතිය(කැක්ෂ) 
ීම 93,471 56,310 

බනඩදය ඟු 3,036 2,555 

ිය මේ 717 405 

කදහි 997 383 

මුං 1,028 331 

උඳු 350 881 

රටකවම 610 416 

කුර් කන් 329 283 

තමෝපම 660 2,151 

ීළලු  4,209 4,152 

බී ලූු (බීජ) 25 9 

පළුළරු 12,984 12,984 

තලනේ 7,000 7,589 

එ ුව 125,416 88,449 

 

4.2.6 2017 යල කබෝණ වණා ප්රණතිය  

කබෝණය ඉලක්ෂ ය(කැක්ෂ) ප්රණතිය(කැක්ෂ) 

ීම 35,481 42,621 

බනඩදය ඟු 3,344 814 

ිය මේ 424 183 

කදහි 761 209 

මුං 1,275 370 

උඳු 520 690 

රටකවම 766 213 

කුර් කන් 328 156 

තමෝපම 4,847 3,809 

ීළලු  3,786 3,191 

බී ලූු   1,992 1,195 

පළුළරු 13,767 13,130 

තලනේ 7,127 6,857 

එ ුව 74,418 73,438 
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3.2.7 නාති  ආැාා නි ේපාදනයට වැවි අ දාය  වය- 2017 වසා 

 ාලීන කබෝණ 

 

තබනෝගප වැලි අ ලපමය ප 
වැලි අ ිප ේ්පමදනප 

(තව.තටම.) 
 ජමතික ිප ේ්පමදන  

(තව.තටම.) 
වැලි අ 
දමපකේලප 

ීම               98,931                             507,828                        2,383,000  21% 

බනඩ දය ඟු                 3,369                               14,012                           195,744  7% 

මුං                    702                                 1,157                               9,392  12% 

කදහි                    593                                    708                               8,576  8% 

තමෝපම                 5,960                               13,703                             14,363  95% 

අමු ිය මේ                    588                                 4,481                             51,827  9% 

රටකවම                    629                                 1,203                             22,475  5% 

උඳු                 1,572                                 2,300                               7,329  31% 

 ක                      64                                      49                               7,754  1% 

කුර් කන්                    439                                    792                               5,574  14% 

තකමකුළූු                  1,204                               24,066                             53,603  45% 

 

3.2.8 ක්රියා ව  ම ිගක ේ ත විඩසටැ්  

 

2017 ලමර ුළළ පිලති අටු කර කමකගුණි කක  ේේලප ව  ිතිලන ආැමර ටුඟපට විමුලම් තකම ැම 

භූිතපන් ැම අලව ජක මම්පත න්  උපය ව ඵකදමයි මලප කබනම ගිීතව අරමුු  තකමට මවමේ  වැලි අ 

කකමප ුළළ ලිඩමටැන් ිරටුපප්  ක්රිපමේවක විප.  

 

1. කසෝයා බීන නි ේපාදනය          

2. කණවු ආශ්රිතව බ ්ණත කබෝණ වණාව 

3.  ි  ළා යටක  කබෝණ වණාව 

 

 

 

 

 

 

 

     

   කසෝයා බීන නි ේපාදනය  එ්  ලාපය - බ ්ණත මිරිසේ වණාව   ි  ළා ස සේ කිරීව 
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4. පවතින ක කස් වණාව නියඟකය් ආාක්ෂ ා  ා ණිනීවට  ටයුු කිරීව.  

 

 

 

 

 

 
  
 

  වලව  ලාපය- ක කස් වණාව                        මා  ලාපය- මී විසි පාලන                 එච්  ලාපය        

                                                                       පුහු ක විඩසටැ්                  බිම්ව් නි ේපාදනය                     
 

5.  ණිැ ආර්ි වය ඵලදායි කණවු ඇති කිරීව 

6.  වස ිගකස් කතාා ආැාා නි ේපාදනය සඳැා දාය  වය 

 අලව වේටින් රමමපිපක තපමතැමර ැම ප අතබනෝධයනම ක  මවි පට තගමීමන් හුරු ිරය ව. 

 කමබනිපක තපමතැමර ිප ේ්පමදනප ැම  මවි ප ප්රලර්ධයනප ිරය ව . 

 තගලුළ ආශ්රි ල  මබනිපක තබනෝග ලගමල ප්රලර්ධයන ිරරීව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එච්  ලාපය -  ාබනි  කපාකැාා ැා දැයියා ිඟුරු නි ේපාදනය 

 

 

 

 

 

 

මා  ලාපය - දැයියා ිඟුරු නි ේපාදනය 
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7. සේීා කබෝණ සායන පිවි මව  

8.  බීන ැා කාෝපණ රවය නි ේපාදන විඩසටැන 

 (i)  වැවි අ පිළ තවා්  

 (a. වැලි අ බී කකමපප - වධයයව පිළ  ලමන, ලි අකන්ද පිළ  ලමන 

 (b. සී කකමපප - තදටුඅේ කණ්ඩිප වධයයව පිළ  ලමන,ගිරමඳුරුතකෝේතේ 

පිළ  ලමන 

 (c. තවමරගැකන්ද කකමපප- බනකමූණ පිළ  ලමන 

 (d. ීච් කකමපප  -  ත ල්ටුය පමල පිළ ලමන ිපරමවිප තගමවිපක පිළ  ලමන 

 (e. ලකල කකමපප  -   ිඹි අහිතලප 

 (f. හුරුු ලිල කකමපප  -    පිළ  ලමන 

3.2.9 පිළ තවා් ප්රණතිය - 2013 
 

 ලාපය පිළ  ලමන 

විපදව (ුරනරමලර් න/ 

ප්රමග්ධනධයන) 

ආදමපව            

රු. 
කම ප             

රු. 

බී 
වධයයව 1,230,225.45 2,402,880.00 1,172,.54.55 

ලි අකන්ද 1,813097.95 538,.55.00 1,274,442.95 

සී 
තදටු අේ කණ්ඩිප 

884,480.00 1,881,835.00 997,355.00 
ගිරමඳුරුතකෝේතේ 

ජී බනකමූණ 1,.80,305.25 2,539,000.00 858,.94.75 

ීච් 
ත ල්ටුය පමල 1,414,.34.90 2,703,940.00 1,287,305.10 

ිපරමවිප 3,31.,227.90 3.2,938.00 49,310.07 

හුරුු ලිල පිල් තලතැර 497,570.00 3.0,852.00 13.,718.00 

උඩලකල ිඹි අහිතලප 2,519,157.00 3,.58,87..40 1,139,719.40 

එ ුව  524,330.00 10,183,888.38 13,339,336.30 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
බ මූණ  ලාපකක පිළ තවා් 
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3.2.10 ම ැා ිතිකර්  කබෝණ බීන නි ේපාදන විඩසටැන -2017 
 

වැලි අ තගමීමන් මඳැම තවන්ව ජමතික අල ය මලප මකකම තගමවි ප්රජමල මම්බනන්ධය කර ගිපින් ීම ැම 

අතිතර්ක තබනෝග බීජ ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන් මෑව කන්නපකී ව ක්රිපමේවක කරනු කිතේ.  
 

වි් තටෝය පම/තකමේවතල් කකමපපන් ැිරුු  විට අතනකුේ සිපු ව වැලි අ කකමපපන්ටු ලමය  දඩම් ැම 

තගමඩ දඩම් ලක ලගමලන් සිුල කරනු කබනයි.විත ේ්තපන් වැ කන්නප ුළක ීම ලගමල ප්රමු  ලගමල්  ලන 

අ ර පක කන්නප ීම තවන්ව අතිතර්ක තබනෝග ලගමලන් ද වි මක ල තපන් සිුල කරනු කබනයි.තම් මඳැම 

අල ය බීජ වැලි අ කකමප ුළක ිප ේ්පමදනප කරන අ ර දිලයිතන් අතනකුේ ප්රතශ ලකබීජ අල ය මලප 

මුරරමලීවට ැිිරපමල කිබී ි . 

තවව බීජ ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීතම් ී  මේලපං බීජ ිප ේ්පමදනප, කෘෂිකර්ව 

තදපමර් තම්න්ුළල මවග ඒකමබනශධයල සිුල කරනු කබනන ලමණි කජ බීජ ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන ැම වැලි අ 

කකමප ුළක ුරශග අක ආප න විසින් සිුල කරනු කබනන බීජ ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන් ැිඳින්විප ැික.තවව 

ලිඩමටැන ුළ අන් කෘෂිකර්ව තදපමර් තම්න්ුළල වගින් ිප ේ්පමදනප කරනු කබනන නල තබනෝග ප්රතදද 

තගමීමන් අ ර ප්රච අ   ිරරීවට වැඟු හිවාලැක්  සිුල තද.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11  වැවි අ කණාිගපල සාවර්ධ්න විඩසටැන - 2017 

 ආදර්  කණාිගපල සාවර්ධ්න විඩසටැකනටු මූ අ  ිාමු ක 

 1. ප්රතශ පට උි   නල ප්රතදද, නල ක්රවතදද අේැදම බනිලීතම් වධයයමේාමනප්  ල තපන් 
පලේලමතගන පමව. 

 2. කකමයප බීජ ැම තරෝපණ රලය අල ය මලප මුරරමලීවට දමපක ීමව. 
 3. පැපමකන කෘෂිකමර්ික ක්රවතදද තගමවි ප්රජමල තල  ලයමේ  ිරරීතම් වධයයමේාමනප්  

තකම පලේලම ගිීතව. 
 4. පය මර ටු කමමී තශශීප මංචමරක ිපත්  නප්  තකම පලේලමතගන පමව. 
 5.  උපය ව කම  කබනන ලමණි කජ ල තපන් ලිදගේ ආර්ික ඒකකප්  බනලට පේ ිරරීව. 
  

 

කබෝණය 
නි ේපාදනය(කව.කටා්) 

2016/17 වැ 2017 යල 

ීම 5616 3172 

මුං - 30 

කදහි - 12 

උඳු 12.5 43 

ිය මේ 15.8 - 

තමෝපම 4221 175 

බනඩ දය ඟු - 8.6 

තකමකු ළූු  - 0.85 

කුර් කන් 10.8 28.5 

අනකුේ 4 7 
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4.2.12 ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය යටක  සේථාහිත  කණාිගපල ද ත සටැන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කකමපප තගමවිපක තගමවිපක ලපමය ප (තැ් ) 

බී අරකගංවිකතගමවිපක 200 

සී කෘෂිකර්වකළවනමකරණ ුරහුු  වධයයමේාමනප 2.8 

ජී අේ නකඩලකතගමවිපක 4 

ීච් කකංකුේතලපතගමවිපක ..8 

ීච් තනමච්ි පමගවආදර් තගමවිපක 19.2 

ීච් ිපරමවිප තගමවිපක    140 

ීල් මම්පේනුලරආදර් තගමවිපක 8.4 

රඹකින්ඔප රඹකින්ඔප තගමවිපක      20 

උඩලකල කච්ි ගල්ආරතගමවිපක 1.5 

උඩලකල කේටකු ලතගමවිපක . 

උඩලකල තමේදතගමවිපක 19 

උඩලකල වැතගමවිපක 21.7 

උඩලකල සූය පලිලමංලර්ධයන වධයයමේාමනප 2.8 

උඩලකල ගුරුතගමඩිල්කතගමවිපක 12 

උඩලකල වැගවතගමවිපක 28 

එ ුව 330.9 
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4.2.13 කණාිගපල ආදායම් ිගයදම් වාර්තාව- 2017 

ලගු අංක (1) ටු දි් තලන පය දි මවමේ  තගමවිපක මංලර්ධයන ලිඩමටැන මඳැම 2017 ලර්්ත  තපදීමවට 

අතේ් ෂි  මුදක රු: ි අපන 87.33 ිර. ීතැේ ීව මුද අන් 83% ක පවණ ප්රගතිප්  අේ කර ගිීතවට 

මවේ ීම ි . 

ීතවන්ව 2017 ලර්්ත  අතේ් ෂි  ආදමපව රු: ි අපන 116.21 ්  වූ අ ර උපපම ිති ආදමපව        

 

රු: ි අපන 94.58 ්  ද, ආදමපම් ප්රති  ප 81.39% ිර. 

 

 ලාපය කණාිගපල 
කණාිගපල 

වපසරිය 
(කැක්ෂටයාා) 

2017 

 ිගයදවට 

ිනුව 

ආදායම් 

ප්රති තය 
 ලිබූ ආදායව 

කණාිගපල 

සාවර්ධ්න විඩ 
 ටයුු සඳැා 

2017 වර් කක 

දාන ලද ිගයදව 

උඩලකල 

සූය පලිල 
මංලර්ධයන 
වධයයමේාමනප 

2.8 1,667,252.90 1,585,813.00 105% 

ගුරුතගමඩිල්ක 12 1,833,499.00 2,551,113.00 72% 

කේටකු ල 6 681,893.50 2,454,129.04 28% 

වැගව 28 4,387,466.80 3,660,763.25 120% 

තමේද 
19 2,337,189.50 3,863,000.70 61% 

වැ 21.7 2,743,928.00 3,830,082.61 72% 

කච්ි ගල්ආර 1.5 1,457,281.00 3,228,413.53 45% 

බී 
අරකගංවික 
තගමවිපක 200 28,038,814.80 22,057,519.05 127% 

සී 
කළවනමකරණ 
ුරහුු  
වධයයමේාමනප 

268 25,369,593.35 3,231,389.44 785% 

ජී 
අේ නකඩලක 
තගමවිපක 4 1,169,999.00 1,471,236.45 80% 

ීච් 

තනමච්ි පමගව 
ආදර්  තගමවිපක 19.2 333,168.88 610,585.00 55% 

කකංකුේතලප  
තගමවිපක 6.8 1,939,306.90 1,415,681.40 137% 

ිපරමවිප තගමවිපක 140 17,943,670.91 17,549,061.79 102% 

ීල් 
මම්පේනුලරආදර්
 තගමවිපක 8.4 1,782,875.00 1,534,985.00 116% 

රඹකින්ඔප  
රඹකින්ඔප 
තගමවිපක 

20 2,895,005.00 3,550,297.50 81.54% 

 
මුළු එ ුව  94,580,944.54 72,594,070.76 130% 
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3.2.14 2017 වර් කක කණාිගපලවල  ි  නි ේපාදනය්ටු ප්රණතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෘෂි ිප ේ්පමදනප ප්රවමණප(තව.තටම.) 
දපි ව ආදමපව 

(රු:  ි අපන ) 
ීම/ මැල්/ බීජ ීම 220 28.89 

පළුළරු (අඹ, ඩ්රිගන්ෘෘේ, තකතමල්) 132 13.83 

ධයමනය තබනෝග (බනඩ දය ඟු,  ක) 12 1.08 

ීළලු  22 0.83 

තපමල් )තගඩි(  13,085 0..3 

පිළ ලර්ග (පිළ මං යමල) 32.,725 4.58 

බීජ ලර්ග 0.42 0..3 

පළුළරු ආශ්රි  ිප ේ්පමදන )තබනෝ ල්(  1,784 0.29 

අුළරු තබනෝග ලගමල 1.. 0.0. 

මේේල ිප්ේපමදන )ිරය  /බිේ ර /කුුළු  පිටවු(  - 15.97 

තලනේ බනුල ආදමපව - 2..81 

ණප මුදල්   0.98 

මුළු ආදායව රු.මි අ.  93.58 
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3.3  ීකවා ැා පශු සම්ප  සාවර්ධ්න ිා ය 

ැිරි්මව 

 

වැලි අ කකමප ලක සුු  පය වමණ ැම ලයමපමය ක වේටතම් ිරය  තගමීමන් 18‚460 ්  පවණ සිතලන අ ර 

ීළගල ැම මී ගල ගැනප 1‚09‚360 ිර  .201 7 ලමර්්ත  දිපර ිරය  ිප ේ්පමදනප ලීටර් ි අපන 29.4ිර .

තදදිපකල දිපර ිරය  ලීටර 75, 000 ්  පවණ ිප ේ්පමදනප කරන අ ර ිරය  ිකී  ගිීතතම් ආප න විසින් 

ිරය  ලීටරපක ගිනුම් ිතල් මමවමනය රු.65කට  ික ී   ගනු  කබනයි.  ීව  ිප ේ්පමදන මඳැම  ලමර්ෂිකල  

රු. ි අපන 1191ක පවණ මුදක්  වැලි අ කකමප ලක ිරය  තගමීමන් මදැම කබනමගිීතවට ැිිරපමල කිබී 

ි . 2020  ී  ලමර්ෂිකල දිපර ිරය  ලීටර් ි අපන 33්  ිප ේ්පමදනප ිරරීවට අතේ් ෂි  අ ර ීප ජමතික 

දිපර ිරය  ිප ේ්පමදනපට ද් ලන දමපකේලප 8% සිට 10% ද් ලම ලිඩි ිරරීවිර.  

 

වැලි අ ප්රධයමන ජකම  10්  ිුළු ල ජකම  324්  කකමප ුළක හිටුටම ි  .ධීකලර ප්රජමල 5450්  පවණ 

ලන අ ර ලමර්ෂික ිය දිප වේමය ිප ේ්පමදනප තව.තටම  . 15,102 ්  ිප ේ්පමදනප කරන අ ර ීප 

ත්රදිපකල ිර .ග 40,000 ිර. ඒ අනුල ී්  වේමය ිරතකෝල්  මඳැම මවමනය රු. 200.00ක ික්  ලන 

අ ර ීයින් 2017 ලර්්ප ුළකී  රු. ි අපන 3020්  පවණ වැලි අ කකමප ලක ධීකලර ප්රජමල මඳැම උපපම 

ගිීතවට ැිිර ීම ි . 2020 ී  ලමර්ෂික ිය දිප වේමය ිප ේ්පමදනප තව.තටම.18 ,000 ්  ිප ේ්පමදනප 

කරින් ජමතික ිය දිප වේමය ිප ේ්පමදනපට ද් ලන වැලි අ දමපකේලප 2 1% සිට 25% ද් ලම ලිඩි 

ිරරීවට අතේ් ්ම කර ි .  

 

තබනමතැෝ වැලි අ ජකම  ආශ්රි ල ිය දිප දමේමන් ලගමල ප්රච අ  ිරරීවට හිපලර ගන්නම අ ර ඒ ුළ අන් 

ලමර්ෂික ිය දිප දමේමන් ිප ේ්පමදනප තව.තටම .10ිර. අපනපනප මැ රටුළක ැුලනමගේ තලළදපක තල  

ිපකුේ ිරරීව ධීකලර මිති විසින් සිුලකරන අ ර ිය කාප දමේමන් ිර.ග්ධන ීකක ික රු. 800.00 සිට 1500.00 

ද් ලම ලන දැළ ිකකට අකවි ිරරීතම් ැිිරපල උදමීම ි .  තවව ිප ේ්පමදනප 2020 ී  තව.තටම.20්  

ද් ලම ලිඩි ිරරීව අතේ් ්ම කර ි . 

 

තගලුළ ආශ්රී  ගම්කුකුු  පමකනත  ිපර ල සිතලන තගමීමන් ැම ලයමය ක වේටතම් බිේ ර මැ වමේ මඳැම 

කුකුු  පමකනත  ිපර  තගමීමන් 17‚950 ්  පවණ සිතලයි . ලමර්ෂික බිේ ර ිප ේ්පමදනප බිේ ර ි අපන 

50 ්  පවණ ලන අ ර කුකුු  වමේ ිප ේ්පමදනප තව.තටම 61‚ ,610්  පවණ තද.  ගම්කුකුු   බිේ රප්   

රු.18.00ේ - 22.00ේ අ ර දැළ ික්  කිතබනන අ ර මමවමනය බිේ රප්  රු. 16.00ක මමවමනය 

ිකකට අකවි කරයි. ජීල බනර අනුල කුකුු  වමේ ිරතකෝලක මමවමනය ි ක රු. 280.00්  ලන අ ර මමවමනය 

තලළදපක  කුකුු  වමේ ිරතකෝලක ික රු. 440්   පවණ තද. 

 

වැලි අ ප්රතශ  ලක විසිුළරු වේමය ලගමතද ිපයුුළ තගමීමන් 840්  සිතලන අ ර 2017 ලමර්්ත  තශශීප 

තවන්ව විතශශීප තලළදපක මදැම විසිුළරු වසුන් ි අපන 13.4්  පවණ ිප ේ්පමදනප කරින් වැලි අ 

ජනපදිකයින් මදැම රුහිපල් ි  අපන 300කට ලිඩි අදමපව්  උේපමදනප කරගිීතවට කටයුුළ කර ි   .

2020 ී  විසිුළරු වසුන් ි අපන 20්  ිප ේ්පමදනප ිරරීවට අතේ් ්ම කරයි. 

 

පමමල් ළමුන් අ ර දිපර ිරය   මවි ප ප්රච අ  ිරරීවට 2017 ලර්්ප ුළක ුල්ේකර පමමිල් 15්  ත මරමතගන 

ිරය  තගමවි මිති මවග මම්බනන්ධීකකරනතපන් පමමිල් පලේලන කකත  මතිපකට දින 2-3්  දිපර ිරය  

කබනමී , දරුලන් වි්ප කරුු  හිළිබනද දිු ලේ කරින් ුරහුු  ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීව. 

 

ලමර්ෂිකල පමමල් ැිරගිප  රුණ  රුණි කපන් 50්  මේලපං රැිරපමල්  තකම මේේල පමකන කටයුුළ මදැම 

මේේල පමකන තගමවිපවුල් අ රට ීකුළ ිරරීවට කටයුුළ ිරරීව ැම වග තපන්ීමව. 
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2017 මූලය ප්රණතිය 

 ලාපය 
ිනුවත ප්රතිපාදන  

)රු.මි අයන(  

2017 .12.31 ට මූලය 

ප්රණතිය )රු .’000(  
ප්රණතිය % 

බී 13.5  17.5  100   

සී 6.63 6.12  92   

ඩී 5.0  5.1  102   

ජි 3.2  3.0  94   

ීච් 8.02 8.19  102   

ීල්  6.1             5.55  91  

හුරුු ලිල  5.06  3.11  73  

ලකල  11.89           11.89  100  

රඹකින්ඔප 0.73 0.69  95  

ය ී වම අපශද 7.27 4.08 56  

වි් තටෝය පම 2.28 2.19 96  

ප්රධයමන කමර්පමකප 0.45                   0.44  98  

MCP 1.3  1.3  100  

එ ුව 35.41           56.49  35 

 
 

 

2017 කභෞති  ප්රණතිය 

ිනු 

ිා  
ක්රියා ාා ව එ  ය 

එ ුව 

ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය 

  වාර්   නි ේපාදනය     

I 

දිපර ිරය  ිප ේ්පමදනප ( අටර/ිප ේ්පමදන)  අටර මං යමල 31 29.4 

ීළ ගල පමකනත  තපතදන තගමවින් මං යමල 1670 18460 

ීළ ගල ගනනප මං යමල 0 81400 

මී ගල ගනනප මං යමල 0 28020 

II 

ජකම  මං යමල 324 117 

ධීකලරයින් මං යමල මං යමල 0 3666 

ිය දිප වේමය ිප ේ්පමදනප තව. තටම) තව.තටම.මං යමල. 17000 15102 

ිය දිප දමේමන් ිප ේ්පමදනප ිප ේ්පමදන ශුශධය ගණන 14500 8580 

III 
විසිුළරු වේමය තගමවිපක  0 840 

විසිුළරු වේමය ිප ේ්පමදනප (ි අපන) වේමය මං යමල 20 13.4 

IV 

කුකුු  තගමවිපක මං යමල  0 16940 

බිේ ර ිප ේ්පමදනප (ි අපන) බිේ ර මං යමල 60 50 

කුකුු  වමේ ිප ේ්පමදනප (තව.තටම.) තව.තටම. 20000 16614 

V 

ීු  පමකනප මං යමල 0 1280 

ීු  ගනනප මං යමල 0 15360 

ීු  වමේ ිප ේ්පමදනප තව.තටම. 112 96 
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3.4 ආයතන සාවර්ධ්න ිා ය. 
 

2017  වර් කක ආයතන සාවර්ධ්න ිා ය වගි්  විඩසටැ් ක්රියා ව    ාන ලද 

ිා : 
 

 ආප න මංලර්ධයන කටයුුළ   තගමවි මංවිධයමන ප්රලර්ධයනප 

  ප්රජම මැ මමේල ලමය  පශධයති කළවනමකරණප   

 ප්රජම මංලර්ධයන කටයුුළ   

  කමන් ම මංලර්ධයන කටයුුළ 

  ජමන පදික ුරහුු  

 

 ාර්යභාාය: 
 

 1. තගමවි මංවිධයමන ප්රලර්ධයනප 

 2. ප්රජම මැ මමේල ලමය  පශධයති කළවනමකරණප 

 3.  ප්රජම මංලර්ධයනප 

 4. ජමනපදික ැිිරපම ලර්ධයනප ැම ලෘේීනප ුරහුු   

 .. කමන් ම මංලර්ධයනප 

  

2017 වර් ය සඳැා කව් වූ ප්රතිපාදන 

 

විය වර් ය ක්රියා ාා ම් කව්  ල මුදල 

2802 ආප න මංලර්ධයන කටයුුළ 4... 

2815 ප්රජම මංලර්ධයන කටයුුළ 22.5 

2841 කමන් ම කටයුුළ 2.8 

2941 ජමනපදික ුරහුු  8.2 

 

ීකුළල 80.25 

තලනේ ලයමපෘති වඟින් 4..2 

මුු  ීකුළල 126.5 
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2017 වර් ය සඳැා කව් වූ මූලය ප්රතිපාදන ැා ලබා ඇති ප්රණතිය. 
 

 ලාපය 2017 වර් ය සඳැා 

කව්වූ මුදල  

රු.මි. 

2017-12-30 

රිනට ප්රණතිය 

රු .මි  

2017 

ප්රණතිය 

100%  

2018 වර් ය සඳැා 

කව්  ා ඇති 

මුදල රු.මි. 

බී කකමපප     14.94  14.94   100% 15 

  3.3 ලයමපෘති     1.735   52.6% 04 

සී කකමපප 
    17.14   15.723  92% 22 

ඩී කකමපප       2.22  2.22   100% 4.9 

ීච් කකමපප     12.02        12.02    100%              12.5  

ීල් කකමපප       5.99  5.72 95%                .  

    23.208 ලයපෘති 21.7.5 94%              15  

තවමරගැකන්ද 

කකමපප 
     4.11  4.11      100% ..5 

 

රඹකින්ඔප කකමපප 

     7..9 රඹකින්ඔප 

ලයමපෘතිප 
..74 87%                5  

   12.049 ය ී වම අපශද 

ලයමපෘතිප 
10.338 86%                7  

ලකල කකමපප    13.4    12.88  95%              13.5  

හුරුු ලිල කකමපප     3.38  3.27 97%  ..45  

වි් තටෝය පම කකමපප     2.47  2.47 100%  3.02  

ප්රධයමන කමර්පමකප     4.584    4.584  100%               15  

ීකුළල 12..501 118.52  94%             111.4  

 

2017 වර් ය සඳැා කව් වූ ප්රතිපාදන -   සැභාගී ව වාරි පේධ්ති  ළවනා ාණ විඩ සටැ්  
 

 ලාපය ප්රතිසාසේ ාණය 

 ල ක   ඇළ 

සාඛයාව 

විය  ල 

මුදල රු.මි 

ශ්රව වටිනා ව  

රු.මි 

නිවිමම් 

වටිනා ව 

රු.මි 

ලකල කකමපප 17 7.33 4.8 13 

ීච් කකමපප 09 3.89 0.58 4.47 

තවමරගැකන්ද කකමපප 02 0.97 0.52 1.5 

හුරුු ලිල කකමපප 02 0.94 0.49 1.43 

බී කකමපප 22 9..8 8.44 18.12 

සී කකමපප 1. ..75 3.31 10.06 

ීල් කකමපප 02 0.58 0.73 1.3 

එ ුව 30 40.13 18.83 49.01 
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විඩසටැන 

 ලාපීය වට්ටකව් 

පිවි වූ 

විඩසටැ් සාඛයාව 

සුජම  දරුතලෝ වේ රලය ිපලමරණ ලිඩමටැන් 151 

ලකුගු  තරෝග මමපන ැම තලනේ ත්රලදය මමපන පිලිේීමව 34. 

තගමවි මංවිධයමන විගණන ිපකධයමරීන් ුරහුු  ිරරීව 03 

තගමවි මංවිධයමන  ් තිවේ ිරරීව, ිපකධයමරීන් ුරහුු  ිරරීව ැම 

දිනුලේ ිරරීව 
1,028 

කමන් ම මංලර්ධයන ලිඩමටැන් පිලිේීමව 278 

අධයයමපිපක ලිඩමටැන් පිලිේීමව 318 

ලිසිිරළි තනමවිති පවුල් මඳැම ලිසිිරළි දදිකරී ව 320 

ීකුළල 2,333 

 

2017 j¾Ifha l%shd;aul jevigyka 

රිළ  බව හිවී දිකීකම් නාති  විඩසටැන 

 ලාපය 
පුහු කව ලබා 

දු් සාඛයාව 

විය ල 

මුදල 

රු .මි  

දිනට රැකියාණත 

 ා ඇති සාඛයාව 

වමසික ආදමපව රු .30 ,000.00ට අු  

ආදමපම්කමීන පවුල් ලක  රුණ  රුණි කපන් 

මඳැම ලෘේීනප ුරහුු ල කබනමී   රැිරපම ග  කර 

ඔවුන්තග්ධන පවුතල් ආදමපව ලිඩි ිරරීව. 

1.20 12.4 934 

ීකුළල 1.20 12.4 934 

 

3.3.6 පුහු ක පාඨවාලා 

² ලු  කමර්ික  ² විහුම් 

² තපදතර්රු  ² රූපකමලනය 

² බනර පන්ර ුරහුු   ² ජංගව ුලරකාන අලුේලිඩිපම ුරහුු  

² ආැමර  ම් ්ණ  ² තලනේ   
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3.5 වයාපාා සාවර්ධ්න ිා ය. 
 

වයාපාා සාවර්ධ්න ිා කක  ාර්යභාාය 

 මේල පමකන,විසිුළරු වේමය,තපමල් ලගමල,තලනේ තබනෝග ැම පළුළරු ලගම ආී  ආතපෝජන 

ලයමපෘති මඳැම දඩම් කබනමී ව ව  බනුල ආදමපම් කබනම ගිීතව 

 පය මර ටු කමි මංචමරක අලමේාම ුරු ල් ිරරීව උතදමම ජකම ලක මංචමරක තබනමේවා තමේලම මඳැම 

අලමර කබනමී  ලමර්ෂික බනුල මුදක්  කබනම ගිීතව  

 වැලි අ බනක ප්රතශ ලක ද ම ආකර්්ණි කප මේාමනලක හිටුතල මංචමරක බනංගකම නීමකරණප 

කරින් තදමේ විතදමේ මංචමරකයින්ට විලෘ  ිරරීව ුළ අන් අදමපම් උේපමදනප 

 සුර්ප බනක  ් ති,ත්රජල මේකන්ධය විුල අ බනක  ් ති ,ජක විුල අ බනක  ් ති ආදි විුල අබනක  ලයමපෘති 

මඳැම කබනමුලන් දඩම් ලක බනුල අදමපම්/වැලි අ අකාකමය ප මවඟ ැවුල් ලයමපමර  තකම ආරම්  

ිරරීව ුළ අන් කම  දපයීව 

 ප්රතශශිප ආර්ික මංලර්ධයනපට මෘවමලව දමපකලන ලයමපෘති මඳැම අල ය ජකප මිපයීව ුළ අන් 

ආදමපම් කබනම ගිීතව 

 ජකම  වුළ හිට පමතලන සූර්ප බනක  ් ීන විුල අ ලයමපෘති මඳැම වැලි අ ජකම  වුළහිට ආතපෝජන 

අලමේාම මකමමී ව  

 තශශීප සීිප අල ය මලප තවරට ුළකී ව ිප ේ්පමදනප ිරරීව මඳැම සීිප කර්වමන්   මකම ලිිප 

ලයමපෘතිලක දඩම් මැ ප්රතශ ත  තගමීමන් අ ර දඩම් තබනදම ී ව වඟින්  බනුල අදමපව තවන්ව 

රමජය මගප කබනම ගිීතව 

 කු ගල් / ණි කජ රලය (තඩමකවයිේ,තිරුලමනම,ිපටයිේ,වයිකම,හුනුගල් ) ආශ්රි  කර්වමන්  

මඳැම කබනමතදන දඩම් ලක බනුල ැම  දලේ කරනු කබනන ිරයුේ ප්රවමණප අනුල අපිරරීව. 

 කර්වමන්  උදයමන පලේලම තගන පමව වඟින් ප්රතශශීප වේටතම් ආර්ිකප  ් තිවේ ිරරීව 

 තිකමහිපම ලිිප ිය දිප වේමයයින් ජකම  ලක දිල් කුු  ුළක ිති  ිරරීතම් ලයමපෘති වඟින් 

විතශශීප විිපවප දපයීව මඳැම කුඩම මැ වධයයව පය වමණ ලයලමමපකයින් දිය  ගින්ීමව 

 සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයලමමපිරන් දිය වේ ිරරීව මඳැම මැනශී අ තපමලී අනුපම ප්  පටතේ 

 රමජය බනිංකු ැම ී් ල ණප කබනම ී ව. 
 

3.5.1  වර් කක වයාපාා සාවර්ධ්න ිා ය වඟි් ක්රියා ව   ාන ලද විඩසටැ් 

 ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ මංචමරක බනංගකම නීමකරණප ිරය තම් ලයමපෘතිප 

 “තවමරගැකන්ද අේලික” ණප ලිඩ මටැන ැම “වැලි අ මවිප” ණප තපෝජනම ක්රවප 

 “වැලි අ තැක තබනමවමන් ැළ” ලයමපෘතිප 

 ආතපෝජන ලයමපෘති මමී් ්ණප වඟින් ත මරුළරු රැමේ ිරරීව 

 වැලි අ ජකම ලක තබනමේවා තමේලම ආරම්  ිරරීව 

  “වැලි අ මතිප” ලිඩ මටැනට මවගමිල ලයමපමර මංලර්ධයන අං ප වඟින් ක්රිපමේවක කරන 

කද ලිඩ මටැන්. 
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ශ්රි ලා ා වැවි අ ිකා ාරියට ිය  සාරාා  බාණලා නම ාණය කිරිකම් වයාපිතිය 
ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය සු සාරාා  බාණලා  
  

ිනු 

ිා ය 
 ලාපය සාරාා  බාණලාක ර නව 

සාරාා  

බාණලා 
සාඛයාව 

ආස්න නණාය 

 ාව

ා 

ණණ

න 

1 බී  

රුහුු තක  1 ලි අකන්ද 10 

හිුකරේ ෑල 2 අරකගංවික 4 

හිුකරේ ෑල (වමර්්) 3 අරකගංවික 4 

ැංමපම පමකව 4 අරකගංවික 4 

2 සී  

තදටුඅේ කණ්ඩිප i  5 තදටුඅේ කණ්ඩිප 10 

තදටුඅේ කණ්ඩිප ii 6 තදටුඅේ කණ්ඩිප 5 

තදටුඅේ කණ්ඩිප iii  7 තදටුඅේ කණ්ඩිප 3 

ගිරමඳුරුතකෝේතේ 
ුරහුු  
වධයයමේාමනප 

VIP 

8 

ගිරමඳුරුතකෝේතේ 1 

මමවමනය ගිරමඳුරුතකෝේතේ 3 

A තශ්රේණි කප ගිරමඳුරුතකෝේතේ 20 

B තශ්රේණි කප ගිරමඳුරුතකෝේතේ 8 

උල්ටුතලප/රේිරඳ 
I 

9 
විදගව 2 

II විදගව 3 

3 ඩී 
සූය පුරර 10 කන් තල් 6 

බිතමෝුරර (නල) 11 විදිය ගිය ප 6 

4 ජී 
තවමරගැකන්ද විත ේ් 
ලයමපෘතිප 

12 
තවමරගැකන්ද 

4 

බනකමුණ 13 බනකමූණ 6 

5 ීච්  

කකම ලිල                                     VIP 
14 

කකමලිල 2 

  මමවමනය කකමලිල 3 

 ුකේතේගව 15  ුකේතේගව 4 

තනමි ි පමගව 16 තනමච්ි පමගව 6 

ිපරමවිප 17  ුකේතේගව 4 

7 වි් තටෝය පම 

222 තන්ලමසික ලයමපමර 
කමර්පමක මංචමරක බනංගකමල 

19 
දිගන 

4 

නුලරීළිප (නල දදිිරය විර) 20 නුලරීළිප 6 

තකමේවතල් 119 2 21 තකමේවතල් 3 

බූ ලි අකඩ 22 වැනුලර  3 

8 ලකල  
උඩලකල 23 ිඹි අහිතලප 4 

ිඹි අහිතලප 24 ිඹි අහිතලප 8 

වයුරුරර 25 සූය පලිල 5 

9 රඹකින්ඔප 
වැඔප 26 වැඔප 4 

බනුලල්ක 27 බනුලල්ක 6 

10 මු.ලි.පම.ක්රි.න 

තපමල්තගමල්ක 28 වැනුලර  4 

තකමේවතල් 119 
1 29 තකමේවතල් 

4 

  

රන්තදණි කගක  VIP 1 
30 

වටුපංගනප 3 

රන්තදණි කගක 
(පිරණි ක) 

2 වටුපංගනප 4 

තබනෝල ින්න  31 නමවුක 3 

වමුලරුඔප 32 අරකගංවික 4 

  ීකුළල       187 
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2017/04/03 දින සිට ක්රිපමේවක ලන පය දි අකාකමය ප මුළ සිපලුව මංචමරක බනංගකම ආදමපම් 

උේපමදන ලයමපෘතිප්  තකම පය ලර්ානප ිරරීව හිණි කම අධයය් ් (ලයමපමර මංලර්ධයන ) පට ට 

පේකරනු  කිබු අ ර, ලයමපමර මංලර්ධයන අං ප ුළක මේාමහි  කරනු කිබූ තවතැයුම් ඒකකප 

මැකමර අධයය් ් (ලයමපමර මංලර්ධයන) ලරතපකු පටතේ ක්රිපමේවක තකතර්. 

 

3.5.1 2017 නම ාණය  ාන ලද සාරාා  බාණලා 

 

ි.ිා සාරdා  බාණලාව සිදු  ාන ලද නම ාණ විය ම මුදල 

(රු.මි අයන) 
01 කකමලිල පූර්ණ අලුේලිඩිපමල 52.3 

02 තදටුඅේ කණ්ඩිප පූර්ණ අලුේලිඩිපමල ැම ලී බනු  

උපකරණ 

.4 + VAT 

03 නුලරීළිප පූර්ණ අලුේලිඩිපමල ැම ලී බනු  

උපකරණ 

15.5 

04 තකමේවතල් තගමඩනිගි අ අලුේලිඩිපම කටයුුළ 

ැම ලී බනු  උපකරණ 

9.0 

05 බනකමුණ තගමඩනිගි අ අලුේලිඩිපම කටයුුළ 

ැම ලී බනු  උපකරණ 

0.9 

06 තනමච්ි පමගව තගමඩනිගි අ අලුේලිඩිපම කටයුුළ 0.4 
 

 

තදටුඅේ කණ්ඩිප මංචමරක බනංගකමල නීමකරණපට තපර  
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නීමකරණප කරන අ රුළර 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                             

 

කකමලිල, නුලරීළිප, බනකමුණ ැම තනමච්ි පමගව මංචමරක බනංගකමලන්ටු නීමකරණ කටයුුළ  ල 

ුලරටේ සිුල තලින් පලති. 

 

3.5.2 සාරාා  බාණලා ි්තර්නාකලය් කව්කිරීව ( e- service) 

 

මංචමරක බනංගකම අන් ර්ජමතකපන් තලන්ිරරීව 2017 ලර්්ත  ලයමපමර මංලර්ධයන අං ප වගින් 

ැුලන්ලමතදන කද ප්රමු  ලිඩමටැනිර. මංචමරක බනංගකම ආදමපම් උේපමදන ලයමපෘතිප්  තකම 

පය ලර්ානප ිරරීව මදැම, 2017 මිේ ිම්බනර් වම 02 ලන දින වැලි අ මංචමරක බනංගකම ් ත ේ්රප නල 

වගකට තපමමුකරින් අන් ර්ජමතකපන් මංචමරක බනංගකම තලන් ිරරීතවන් පැසුකව ැුලන්ලම තදන  

කී .මංත්  ලේ තකම අන් ර්ජමතකපන් මංචමරක බනංගකම තලන් ිරරීව අතිගරු ජනමකාපතිුළවන්තග්ධන  

ප්රධයමනේලතපන් “බී”කකමපත , රුහුු තක  මංචමරක බනංගකමල මූ අක කරගිපින් ක්රිපමේවක විප. 
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3.5.3  වර් කක සාරාා  බාණලා ආදායම් උ පාදනය 

 2017 ලර්්ත  මංචමරක බනංගකම ආදමපම් උේපමදන ලයමපෘතිප්  තකම පය ලර් නප ිරරීවේ මවඟ 

2016 ලර්්පට මමතේ් ්ල ආදමපම් උේපමදනප රු.මි.3.6 කි් දැළ තගමමේ ි . 

ව ර්ය ආදායව (රු) 

2016 1,..1,000.00 

2017 5,2.0,450.00 

 

 

 

3.5.4  “වැවි අ සිගය” ණය කයෝනනා ක්රවය  (2017 කදසිම්බර් දක්ෂවා) 
 

 ලාපය 
ප්රතිලාි කණාිග් 

සාඛයාව 
ණය මුදල රු 

ීච් 10 2,000,000.00 

සී 14 2,800,000.00 

ජී 43 8,050,000.00 

ලකල 114 22,800,000.00 

එ ුව 181 3508310000.00 

 

 

2016

2017

ආදායව

2016 2017
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3.5.5   “කවාාණැ ්ද ි විල” ණය විඩ සටැන 

තවමරගැකන්ද කු ගඟ මංලර්ධයන ලයමපෘතිප ිපමම දඩම් අටුි වු ුරශගකයින්, තවමරගැකන්ද කකමපත  

ලිල්තල්තලක ැම ගුරුතලක පන තකමේාම  ලක නිල  පදිංි  කරන කද අ ර, ීව පදිංි කරුලන්තග්ධන 

ඔවුන්තග්ධන දදිය  පරම්පරමලකේ ජිලන  ේලප උමමේ ිරය ව මඳැම අතිතර්ක ආදමපම් වමර්ග උේපමදනප 

හිණි කම සුු  පය වමණ ලයලමමපකපන් මංලර්ධයන මඳැම අල ය ප්රමග්ධනධයනප කබනම දිව, ප්රමාික ලගම කටයුුළ 

ල අන් බනිැිරල කෘෂි කමර්ික ිප ේ්පමදන පදනම් කර ගේ ලයලමමපන් ි රඹිව මදැම ඒ ආශ්රි  අගප ී කුළ 

ිරය තම් ිප ේ්පමදන බිටු ිරය ව, කෘෂි කමර්ික තනමලන ලයමපමර ැම තමේලම පලේලම තගන පමව ආදි ලයමපෘති 

මඳැම මු අක ප්රමග්ධනධයන අල ය ම මුරරම දිව මඳැම චක්රිප ණප ලිඩ මටැන්  තකම ක්රිපමේවක විව. ණප 

ලිඩ මටැන පටතේ රු. ි  අපන 25 ක අරමුදක්  ප්රතිකමිනන් අ ර තබනදම ැිතර්. තවටුදි ී ්  ුරශගකතපකු 

මඳැම කබනම තදන උපය ව ණප මුදක රු. ක් ් 03 ිර. තවව ණප මුදක 7% ක මැනදමයි ලමර්ෂික තපමළි 

අනුපම ප්  පටතේ කබනම තදන අ ර, ණප ආපසු තගවිතම් කමකප වමම 36 ිර.  ල ද තම් මඳැම සුුලසු 

බනිංකුල තකම ප්රජමල මවඟ සුැදල ැම පසුවිපරම් තමේලමල්  මටු ල කටයුුළ කරන ප්රමතශශිප බනිංකුල 

ත ෝරම ගන්නම කදි. 

කවාාණැ ්ද ි විල 

 ලාපය ප්රතිලාි් ණණන නිකු   ාන ලද ණය මුදල 

තවමරගැකන්ද 22 ි අපන 6.5 
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක ආකයෝනන වයාපිති සමීක්ෂ ණය   

2018 නනවාරි 31 දක්ෂවා සාාාා ය 

 

(ලකල කකමපත  පවණ්  2016 ලමතර් මමී් ්ණ ත මරුළරු ිුළකේ කර ි ) 

ිගසේතාය 

 ලාපය 

එ ුව 
බී මා ඩී එච් එ් 

ිග
ක්ෂ
ක
ට
ෝරි
ය
ා 

ක
ව
ාා
ණ
ැ
 
්
ද 

ා
)
 
ි්
ඔ
ය

 

හු
රු
ළු
ව
ිව

 

වලව 

මුළු ආකයෝනන 
සාඛයාව 

325 55 12 36 38 32 3 8 14 41 563 

ව
ය
ාප
ාා
 ක්ෂ
ක
 
ේත්ර
 ි
නු
ව
 ආ
ක
ය
ෝන
න
 ස
ාඛ
ය
ාව

 

කබෝණ 

වණාව් ැා 

වන වණාව 
157 11 9 7 7 0 0 1 0  192 

ස ව 

පාලනය ැා 

ිගසිුරු 

ව සය 

වණාව 

21 8 0 0 0 0 0 2 1 2 34 

ස ව 

පාලනය ැා 

කබෝණ වණාව 
33 2 2 0 30 0 0 1 1 11 80 

ඇඟලුම් 
 ර්වා්තය 

1 12  3  3 2 1 1 5 28 

සාරාා  
 ර්වා්තය 

2 0 0 2 0 2 0 1 1 3 11 

කවන  111 22 1 24 1 27 1 2 10 19 218 

රැ
කි
ය
ා 

න
න
න
ය

 සේීා 610 426 37 1,642 96 1,845 1,435 16 920 3,811 10,838 

තාව ා අ  1,640 233 12 209 56 263 341 23 92 336 3,205 
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3.5.6   වැවි අ නලා වල කබෝට්වී කසේවා ආාම්භ කිරීව 

 

 

 

 

01 වි් තටෝය පම 

වි් තටෝය පම තක්ර් 

(ුරශ) මවමගව 

339/.,මීගමු 
පමර,පෑ අපතගමඩ 

201..01.0. 
සිට 
2021.01.05 
ද් ලම 

100,000.00 

පකමු ලර්් 2 
මඳැම 75000 
බනිගින් ලන 
අ ර පසුල 5% 
බනිගින් ලමර්ෂිකල 
ලිඩි තද. 

02 තපමල්තගමල්ක 

 

වැලි අ ය ච් 

තැෝටකප 

35, ය.බී.ඒ. 
ීමරතකෝන් වමල , 
වැනුලර (තවෝටර් 

තබනෝේවා) 
 

2016.02.09 
සිට 
2019.02.08 
ද් ලම 

100,000.00 181,912.50 

සිනවන් සිටමතඩල්  

අංක 117, මර් 
ි ේ ම්පකම් ඒ. 
ගමර්ඩිනර් වමල , 
තකමළඹ 02 
 

201..02.09 
සිට 
2019.02.08 
ද් ලම 100,000.00 

 

181,912.50 

 

වැලි අ ය ච් 

තැෝටකප, අංක 35, 

ය.බී.ඒ ීමරතකමන් 

වමල ,වැනුලර 

(කමප් ) 
 

2016.08.02 සිට 

2018.08.02 

100,000.00 300,000.00 

03 දුකලුඔප  

ඩී.ය. කගක 

ේතක්ර් අයිකන්්, 

ජකම  පමර,දුකල්ක 

අවු 01 100,000.00 330,000.00 

04 

රන්තදිප ලිල 

(හුරුු ලිල 

කකමපප) 

ීමේ.ය කිරේ 

කමංචන 

විතල්ේ මෘමය  

වාලර්මේ 

අවු 01 25,000.00 25,000.00 

05 වැලි අ ගඟ 
ීල්.ීල් දිමුුළ 

දපමනන්ද 
අවු 01 25,000.00 25,000.00 
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uyje,s i;sh ;=< uyje,s l,dmhkays l%shd;aul lrk ,o jevigyka m%.;sh 

 

 

ප්රධ්ාන  ාර්යාලය වඟි් පව වන ලද “වයවසාය  ැමුකවටු” ිවසේථා කිටුපයක්ෂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w¡w l,dmh jevigyka 
.Kk 

úhou^re¡& m%;s,dNSka 
.Kk 

01 nS 06 318,725.00 645 

02 iS 05 813,010.00 216 

03 vS 01 19,990.00 85 

04 cS 06 522,032.00 152 

05 rUlekaTh 02 700,000.00 16 

06 yqre¿jej 04 752,000.00 49 

07 t,a 03 335,710.00 112 

08 j,j 04 667,740.00 72 

09 
m%Odk 

ld¾hd,h 
01 192,900.00 220 

10 tl;=j 32 4,322,107.00 1567 
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සි රවන  පරිච්කේදය 
 

4.1    වානව සම්ප  ැා මූලය  ළවනා ාණ  ිා ය 

හිරිසේ ැා පාලන ිා ය 
 

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත   වමනල මම්පේ කළවනමකරණප  හිළිබනඳ සිපලූව කටයුුළ  සිුලකරනු 

කබනනුත   හිය මේ ැම පමකන අං ප වගිිප. 

 

හිරිසේ ැා පාලන ිා ය කවත පිවරි ඇති  ාර්යභාාය්: 

හිය මේ ැම පමකන අං ප ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත   ප්රධයමන අං  අ රට ිුළළේ ලන අ ර, ීව 

අං ප තල  පිලය  ිති කමර්ප මරපන් අතිවි මකප. 

 

හිරිසේ ැා පාලන ිා ය කවත පිවරි ඇති  ාර්යභාාය්: 

 

² fiajl ixLHd wxYh yඳුනම ගිීතව. 

² fiajl ixLHdල මිළසුම් ිරරීව. 

²  fiajl ixLHd මංත ෝධයනප ිරරීව. 

² කළවනමකරණ තමේලම  තදපමර් තම්න්ුළතද  අනුවිතිප කබනම ගිීතව ැම තමේලකයින්  මේාමනග  

ිරරීව. 

 

වානව සම්ප  ආ ර් ණය  ා ණිනීව. 

 ³ mqrmamdvq iඳැම  අපුලම්පේ කිඳීමව. 

 ³ වි මග/ මම්මු  පරී් ්ණ පිලිේීමව. 

 ³ සුුලමේමන් ත ෝරම පේ කර ගිීතව 

 

වානව සම්ප  පුහු කව ැා සාවර්ධ්නය 

 ³ අ හුරු ිරරීතම් ලිඩමටැන් 

 ³ ුරහුු  ිරරීතම් ලිඩමටැන් පිලිේීමව. 

 ³ තශශීප විතශශීප ශි්යේල කබනම ී ව. 

 ³ උමමේීමම් ැම ලිවාේ ලර්ධයක කබනම ී ව. 

 ³ තමේලප මේිර ිරරීව. 

 

² වමනල මම්පේ අිනතරේරණප ැම ආකල්ප ලර්ධයනප 

² මේාමන වමරු 

² විශ්රමව ගින්ීමව. 

² තමේලප අලමන් ිරරීව. 

² පමය ත ෝෂික ී වනම  ප්රතිකම  ිපදැමේ ිරරීව. 
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² තමේ.අ.අ./තමේලම ිපයු් තිකපන්තග්ධන  මර අරමුදල් මම්බනන්ධය කටයුුළ 

² විනප කටයුුළ 

² දිය ගින්ීමව 

² කමර්ප මමධයනප ිගයීව 

² කමර්ප වණ්ඩක අධීක් ්ණප ැම සුපරී් ්ණප 

² තවතැපීමව ැම  මංවිධයමනප 

 ³ පමකන 

 ³ ප්රලමැන  

 ³ මිකසුම් ැම තවතැයුම් 

 ³ ආර් ්ක 

 ³ දඩම් අං ප 

 ³ ීතති අං ප 

 ³ මම්බනන්ධීකකරණප 

 

² වැජන මම්බනන්ධය මලප 

 ³ ිපක උේමල මම්බනන්ධය කටයුුළ 

 ³ පය පමකන කටයුුළ මම්බනන්ධයතපන් පමර් අතම්න්ුළ උපතශ න කමරක ම ම  

 ³ වැජන තපේමම් කමරක ම ම 

 ³ පමර් අතම්න්ුළ ලමි ක ප්ර ේන ලකට හිළිුළරු මිපයීව මැ මම ීමව ැම අතනකුේ අං  

මම්බනන්ධීකකරණප 

 

² පමකන අං පට අදමළ ලමර්ෂික ිමේ තම්න්ුළ මකමේ ිරරීව. 

² කමර්පමක ක්රව ක්රිපමේවක ිරරීව. 

² ිගයීව ැම නල ක්රවතදද ැඳුන්ලම ී ව. 

 

4.1 -1   2013 වර් කක තිබූ ඉලක්ෂ  ැා ප්රණතිය 

ඉලක්ෂ ය 

හිය මේ ැම පමකන අං ත  2017 ලර්්ත  ප්රධයමනව දක් කප ලනුත   තමේලක ුරරේපමු  ැඳුනමගිීතව ැම 

ුරරේපමු  කඩිනින් හිපීමවයි. 

 

4.1 -2   2017 වර් කක තිබු ඉලක්ෂ : 

 

² ආප නත   අල ය ම ැම ගිටු   ිපරී් ්ණප කරින් ඊට ගිකතපන  ආකමරපට පිලති  බනඳලම 

ගිීතතම් පය පමතලප මංත ෝධයනප කර අනුව  කර ගිීතව. 

² සිපලු අං  ලක තමේලක ුරරේපමු  ැඳුනමගිීතව  ැම ුරරේපමු   මඳැම  අපුලම්පේ කිඳීමවට 

කටයුුළ ිරරීව. 
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² ලමර්ෂික මේාමනවමරු ප්රතිපේතිප ක්රිපමේවක ිරරීව. 

² උමමේීමම් මඳැම  අපුලම්පේ කිඳීමවට  කටයුුළ ිරරීව. 

² අලමන් කරන කද තශ්රේ ේ්ාමකාකරණ නු  මංත ෝකා   බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලප අනුල මවාපකට  

පේ කර ගිීතවට කටයුුළ ිරරීව. 

 

ප්රණතිය: 

 

හිය මේ ැම පමකන අං ප නල බනඳලම ගිීතම් සිුලකරින් 2017 ලර්්ත  සුවිත ේෂී ප්රගතිප්  කබනම ි . 

 

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත   පලතින ුරරේපමු  මඳැම ලර්්ත   නුළරු උමමේීමම්/ නල බනඳලම  ගිීතම්  

හිළිබනඳ  ත මරුළරු ලමර් මල. 

අනු 

අංකප 
 නුළර 

අ යන් ර 

මං යමල 

බනමටුර 

මං යමල 

1 ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල් ( ම් ්ණ තමේලම) 1  

2 අධයය් ් (කෘෂිකර්ව) 1  

3 අධයය් ් (පැළ ිපම්න මංලර්ධයන) 1  

4 අධයය් ් (මූ අක ලිඩ පමකන ක්රිපමකරවුම් ැම නඩේුළ) 1  

5 ජක විදයමඥ 2  

. මැකමර අධයය් ් (පමකන)  1 

7 මැකමර අධයය් ් (පමකන) 1  

8 මැකමර අධයය් ් (කෘෂිකර්ව) 2  

9 මැකමර අධයය් ් (ලයමපමර මංලර්ධයන) 1  

10 මැකමර අධයය් ් (ආප න මංලර්ධයන) 3  

11 මැකමර අධයය් ් (දඩම් පය ැරණ ැම මිළසුම්) 1  

12 ිපතපෝජය තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (පමකන) 5  

13 දංජිතන්රු (සිවිල්) 1 34 

14 දංජිතන්රු (විුල අ) - 7 

15 දංජිතන්රු (පමන්ත්රික) - 4 

1. ගණකමකාකමය  5  

17 ගිු ම් ිපකධයමය  2  

18 අ යන් ර විගණක 1  

19 ජක  ේේල ිපකධයමය   2 

20 පටක තරෝපණ ිපකධයමය  2  

21 විත ේ් අධයයපන ිපකධයමය   ( ම් ්ණ තමේලම) 1  

22 ආර් ්ක ිපකධයමය  8  

23  ම් ්ණ දංජිතන්රු (සිවිල්) 4  
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අනු 

අංකප 
 නුළර 

අ යන් ර 

මං යමල 

බනමටුර 

මං යමල 

24  ම් ්ණ දංජිතන්රු (පමන්ත්රික) 2  

25 පය මර ිපකධයමය  2  

2. තගමවිපක කළවනමකමර 5  

27 ත ෞතික මිළසුම්කරු - 2 

28 අ යන් ර විගණක ිපකධයමය  3  

29 ආප න මංලර්ධයන ිපකධයමය  10  

30 ලයමපමර මංලර්ධයන ිපකධයමය  2  

31 ප්රගති පමකන ිපකධයමය  4  

32 කෘෂිකර්ව ිපකධයමය  18  

33 ඒකක කළවනමකමර 32 22 

34 මංලර්ධයන මැකමර 5 13 

35 පටක තරෝපණ  ම් ්ණ ශිල්ය - 1 

3. පශු මම්පේ මංලර්ධයන මැකමර 4  

37 ජමක  ම් ්ණ ශිල්ය 1 2 

38 දංජිතන්රු මැකමර (සිවිල්) 35 28 

39 දංජිතන්රු මැකමර (පමන්ත්රික) - 15 

40 දංජිතන්රු මැකමර (විුල අ) 1 2 

42 කළවනමකරණ මැකමර . 59 

43 පය මර මංලර්ධයන මැකමර 3  

44 ් ත ේ්ර මැකමර 10 11 

45 ලිඩ මූ අක 3  

4. ය පුලරු 9 24 

47 ට්රි් ටර් ක්රිපමකරු 4  

48 ජක නළ කමර්ික 1  

49 තවෝටර් කමර්ික .  

50 විුල අ කමර්ික (මමවමනය / ලමැන) 3  

51 ආර් ්ක ිපපමවක  3 

52 ලමය වමර්ග තමේලක  17 

ීකුළල 212 268 
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රිනය  විඩසටැක් නව  

ස
ැ
භ
ාගී
 ම
 ස
ාඛ
ය
ාව

 

පිය ණණන        
(එක්ෂ නිලධ්ාරියකු 

සඳැා) 

විඩ 

සටැනට 

සැභාගී වූ 

නිලධ්ාරී් 

ණණන 

ිගයදව 

)රුහිය්(  

දින පිප 

මු
ු 

 ප
ිප
 

ග
ණ
න

 

1 
2017.2.7 
සිට 9 ද් ලම  

නල ඒකක කළවනමකරුලන් 
ආප නග  ිරරීව 28 3 10 30 840 123300.00 

2 
2017/02/12 
සිට 16 ද් ලම  

MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන VI අදිපර  

50 5 10 50 2500 
227100.00 

3 
2017/03/19 
සිට 26 ද් ලම  

MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන VII අදිපර 

50 5 10 50 2500 
572200.00 

4 
2017/04/22 
සිට 28 ද් ලම  

MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන VIII අදිපර 

50 5 10 50 2500 
576800.00 

5 
2017/05/05 
සිට 07 ද් ලම  

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  දැක 
කළවනමකමය ේලප මදැම වූ ුරහුු  
ලිඩමුු ල  

40 1 4 4 160 

346500.00 6 40 1 15 15 600 

7 40 1 9 9 360 

8 
2017/05/19 
සිට 25 ද් ලම  

MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන IX අදිපර 

50 5 10 50 2500 576800.00 

10 
2016/6/18 
සිට 20 ද් ලම  

වධයයව වේටතම් කළවනමකරුලන් 
ුරහුු  ිරරීතම් ලිඩමුු ලවැලි අ 
අකාකමය ත  කටයුුළ ුරු ල් ිරරීව 

72 1 4 4 288 

329153.00 11 72 1 15 15 1080 

12 72 1 9 9 648 

13 
2017/7/8 
සිට 9 ද් ලම  

මංචමරක බනංගකම  මරකරුලන් 
මදැම වු ුරහුු  ලිඩමුු ල  

25 2 8 16 400 129000 

14 
2017/7/5 
සිට 9 ද් ලම  

MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන X අදිපර 

50 5 10 50 2500 563800.00 

15 
2017/7/13 
සිට 14 ද් ලම  

කුමක ම මංලර්ධයන ලිඩමුු ල 
DA/MA වැලි අ ත් න්රප  

45 2 8 16 720 88300 .00  

16 
2017/07/20 
සිට 21 ද් ලම  

දැක ඵකදමයී මලප්   මදැම 
ුරහුු  ලිඩමුු ල (කම .ක.ම (     

25 2 9 18 450 63500.00 

17 
2017/07/29 
සිට 31 ද් ලම  

වධයයව වේටතම් කළවනමකරුලන් 
ුරහුු  ිරරීතම් ලිඩමුු ල 

)ගල්ගමුල(  

70 1 4 4 280 

278500.00 18 70 1 15 15 1050 

19 70 1 9 9 630 

20 
2017/08/13 
සිට 19 ද් ලම  

 MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන XI අදිපර 50 

5 10 50 2500 576800.00 

21 
2017/9/11 
සිට 15 

වැලි අ ප්රතිලුැග  ිරරීතම් 
ලිඩමටැතන් දිනුලේිරරීතම් 
ලිඩමුු ල    

    0 0 17880.00 

22 2017/03/16 
සිට 17 ද් ලම  

මිකසුම් ැම ිපපමවනප හිළිබනද 
ලිඩමුු ල )ගිරමුලරුතකෝේතේ(  

40 1 8 8 320 
77620.00 

23 40 1 8 8 320 

24 2017.3.7 
ප්රමම්පමදන ක්රිපමල අප හිළිබනද 
ලිඩමුු ල වැලි අ ත් න්රප  60 1 9 9 540 24120.00 

25 
2017/10/13 
සිට 15 ද් ලම  

 MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන XII අදිපර 

50 5 10 50 2500 576800.00 

26 

2017/10/29 
සිට 

2017/11/4 
ද් ලම  

 MSO ිපකධයමරීන් මඳැම කුමක ම 
මංලර්ධයන ලිඩමටැන XIII අදිපර 

50 5 10 50 2500 576800.00 

27 9/22/2017 
වැලි අ මතිප මම්බනන්ධය දිනුලේ 
ිරරීතම් පහුු  ලිඩමුු ල  

90 1 5 5 450 32500.00 
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පිය ණණන        
(එක්ෂ නිලධ්ාරියකු 

සඳැා) 

විඩ 

සටැනට 

සැභාගී වූ 

නිලධ්ාරී් 

ණණන 

ිගයදව 

)රුහිය්(  

දින පිප 

මු
ු 

 ප
ිප
 

ග
ණ
න

 

28 9/27/2017 
ජමතික ආැමර මංග්රමවප තලනුතලන් 
පලීන ුරහුු  ලිඩමුු ල  70 1 6 6 420 18875.00 

29 8/8/2017 GPS ුරහුු  ලිඩමුු ල  30 2 8 16 480 109421.00 

30 8/24/2017 
ඵකදමයී මල මන්බනන්ධය ුරහුු  
ලිඩමුු ල 

70 1 5 5 350 34630.00 

  ීකුළල  1469       30386 5832099.00 

         

 

4.2  නීති ිා ය 

1979 අංක 23 දරණ   වැලි අ අකාකමය  පන  ැම ඊට අනු මංගික පනේ 23 ට  අදමළ ීතතිවප කටයුුළ 

මිළසුම් ිරරීව, විවිධය ආප න ැම ුරශගකපන් අ ර සිුලලන ත්රනතික ගිවිසුම් මිකසුම් ැම ක්රිපමලට 

නිංීමව, තමේලය තමේලක ගිටු  මම්බනන්ධයතපන්  තපමමුවුු  පිිණි ක අ  මම්බනන්ධයල පමර් අතම්න්ුළ 

උපතශ න කමරක ම මල, තපේමම් කමරක ම මල, පය පමකන කටයුුළ හිළිබනඳ පමර් අතම්න්ුළ 

තකමවමමය මේ, තේරුම්කරණප, කම්කරු විිප ේචප  ම මල, වමනලටුිකම් තකමි්න් ම මල ලිිප 

ත්රනතික ආප න මවග මම්බනන්ධීකකරණප තවව අං ප පිලය  ිති රමජකමය  අ ර ප්රධයමන  ින්  ගීත. 

 

4.2.1  2017 වර් ය ුළ සිදු ාන ලද ක්රියා ාා ම්. 

  01. තබනෝේවා තමේටපට අදමළ ගිවිසුම් 

  (i) හුරුු ලිල රන්තදණි කප ලිතද මළකුු  කළ ගවන් වමර්ගප ුළළ පමන්ත්රික තනමලන 

ැබනල් ඔරු තමේලමල මම්බනන්ධය ගිවිසුව 

  (ii) දුකු  ඔප දේබනන්කවාල ජකම ත  මළකුු  කළ ගවන් වමර්ගප ුළළ පමන්ත්රි 

තබනෝේවා තමේලමල මම්බනන්ධය ගිවිසුව 

  (iii) වැලි අ ග fÕa මළකුු  කළ ගවන් වමර්ගප ුළළ මංචමරක කටයුුළ මඳැම 

පමන්ත්රික තනමලන ලමයු තබනෝේවා මම්බනන්ධය ගිවිසුව 

  (iv) වි් තටෝය පම ජකම ත  මළකුු  කළ ගවන් වමර්ගප ුළළ මංචමරක කටයුුළ මඳැම 

පමන්ත්රික තබනෝේවා  මවි ම ිරරීව මම්බනන්ධය ගිවිසුව 

  (v) රන්තදණි කප තබනෝේවා තමේලම. 

 02. ුලරකාන කුු ු  හිටුවාීමව මඳැම වැලි අ අකාකමය ප මුළ දඩම් බනුල ී වට අදමළ ගිවිසුව 

 03. ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ ජකම  ලක පමතලන ගුලන් පමනම තගමඩ බනිමේමීමවට 

අදමළ ගිවිසුව 

 04. ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ැම ගිිප සීය පම ලගමල හිළිබනඳ ගිවිසුව. 

 05. ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ැම ප්රමාික කර්වමන්  අවම යමං ප අ ර අන්නමසි පටක 

තරෝපණ පිළ කබනම ගිීතව මඳැම වූ ගිවිසුව. 
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3.3 uqo,a wxYh 
 
 

wdh;kfha ixhqla; ie,iqව  yd වාර්   සිලසුව wkqj weia;fïka;= ms<sfh, lsrsu" cd;sl 
whjeh f,aLkh hgf;a uyje,s wOsldrsh i|yd lrkq ,nk m%;smdok u; whjeh fhdackd 
ie,eiau" udislj wjYH uqo,a ms<sn| mQfrdal:kh lsÍu yd NdKavd.drfha wla uqo,a ,nd .ekSu" 
foaYsh yd úfoaYSh jHdmD;s j, jd¾Isl weia;fïka;= ms<sfh, lsÍu yd m%;smdok ,nd .kakd jq 
fiajl jegqma yd wfkl=;a f.ùuz l<uKdlrk wdh;khla fN!;sl iïm;a l<uKdlrKh" 
ú.Kk úuiqu" iy rdcH jHhidh ms<sn| md¾,sfïka;= ldrl iNdfõ úuiqu" wkqj f;dr;=re 
iemhSu jeks uQ,H l<uKdlrk lghq;= fuu wxYh fj; mejfrk úfYaI ld¾hNdrh fõ' 
 

2017.12.31 රිකන් ිවස් වර් කක මුලය ක්රියා ාරි වය හිළබඳ වාර්තාව 

 
        

 
        

   මමූැප අකාකමය ප         මමූැප   අකාකමය ප 

                  

රු'000 රු'000         රු'000   රු'000 

2016 2016     උපක්ඛන   2017   2017 

                  

      ිදායම් (1)         

  270,109  270,109    බනුල            197,530    197,530  

  290,752     290,752    ුරරමේකමරක      159,984           159,984  

         43,355                    -      තකමන්රමේ තමේලම\              32,367                    8  

           6,267                     -      තගමවිපක ිප ේපමදන විකුු ම්               5,012                      -    

           1,448             1,448    චක්රීප ආදමපම්                    206                  206  

               

6,651  

                   

120    

ආතපෝජන අදමපම්  (MCB, 

& NRMS)     

               

9,098    

                     

-    

   76,050           75,366    තලනේ ආදමපම්           214,967           214,876  

       694,632         637,795    උ පාරිත ආදායව            619,164          572,604  

                  

     

2,680,000  

     

2,680,000  

   මණ්ඩමගමර ප්රදමන - 

ුරනරමලර් න 

            

2,630,010  

          

2,630,010  

    2,300,694      2,300,694    - ප්රමග්ධනධයන         2,345,477        2,345,477  

    5,675,326      5,618,489              5,594,651        5,548,091  

      ිඩු ලා : ිගයදම් (2)         

                  

    2,558,421   2,531,241    ුරශග අක පඩි නඩි     2,502,206      2,474,372  

         39,470          39,234    ගවන් විපදම් ැම පිුරම් ී වනම              42,932             42,606  

       164,663         160,251    මිපයුම්/ප්රලමැන            129,398           126,347  

95,980     94,531    නඩේුළ විපදම්         60,504    58,706  

   108,095        107,188    ගිවිසුම්ග  තමේලම     122,924    121,705  

              276                276    ර් ්ණ                   293                  293  
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         69,979           54,922    තලනේ විපදම්              80,311            69,278  

       471,953         468,608    ් ්පීමව            502,703           499,339  

                -      -      ආදමපම්  අපමැිරීම්              -                         -    

        

2,227,532  

         

2,227,532    

ුරනරුේාමපන 

දදිිරරීම්,අතනකුේ 

නඩේුළ,ප්රජම මංලර්ධයන (3)   

        

2,557,832    

        

2,557,832  

      මැ ජනපදික තමේලම                        -                        -    

         12,520           12,520    මංචමරක බනංගකම අකම              13,810      13,810  

  

                     

-      පමන්ත්රික ලිඩපක අකම      

               

9,168    

               

9,168  

                    

29  

                     

29    

මංලර්ධයන ුරහුු  වධයයමේාමන  

අකම      

               

8,469    

               

8,469  

                  -                     -      පමීතප ජක ලයමපෘති අකම                2,267               2,267  

             101      101    පිළ  ලමන් අකම  (4)            9,779        9,779  

          

(40,118)        (40,118)   තගමවිපක අකම  (5)              (349)              (349) 

5,708,901      5,656,315    කවකැයුම් ිගයදම් එ ුව       6,042,247      5,993,622  

         

(33,575)        (37,826)   

කවකැයුම් ක්රියා ාරී වකය් 

ලිබූ ිතිරික්ෂතය/(ඌනතාවය)     

      

(447,596)        (445,531) 

                 

(25) 

               

(25)   

ීකුළකකම : ලේකම් 

විිරණීතවන් කද 

කම ප/(පමු ල) (6)   

            

1,685    

            

11,685  

           

(1,000)     අු කළම; බනුල      1,569    

                    

-    

         

(34,600) 

          

(37,851)   

බදු පසු ිතිරික්ෂතය 

/(ඌනතාවය)          (437,480)       (433,846) 

      ලාභාා                         -        

     

(23,283,130) 

  

(22,965,195)   

2017.01.01 දිනට දදිය පට 

තගනම ත ේ්ප     

    

(23,317,730)   

   

(23,003,046) 

                  

(23,317,730) 

  

(23,003,046)   

දදිය පට තගනපන ශුශධය 

අතිය ්  ප/(ඌන මලප)     

 

(23,755,210)   

  

(23,436,892) 
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2017.12.31 රිකන් ිවස් වර් ය සදැා 
 

මුද් ප්රවාැ ප්ර ා නය 
     

      මමූැප   අකාකමය ප 

            

   ('රු'000)  ('රු'000) 

තවතැයුම් කටයුුළල අන් කද මුදල් 
ප්රලමැප     

   

(447,594)   

        

(445,531) 

  බනුල තගීමම්   (1,569)     

(පසුගිප ලර්්පට අදමක ගිකුරම් 
මවග )           

            

මුද අ් කනාවූ ණනුකදනු           

 ් ්පීමව  530,614  526,604 

  

පමය ත ෝෂික ී වනම මදැම 
තලන්ිරර්ම්   

   

(101,187)   

        

(102,313) 

  
ලිඩිවූ ffජල ලේකම්ල අන් උපපම 
ගිීතම් -    

     

(32,226)   

          

(31,034) 

 ලේකම් වමරු ිරරීම්  (145,568)  (145,682) 

      

 උපි   විපදම් ලිඩිවිව/අු ීමව  52,913  52,981 

කවකැයුම් ක්රියා ාා ම්           

 තගවිපයුුළ දෑ ලිඩිවිව/අු ීමව  495,940  434,577 

 ත මගත  ලිඩිීමව / අු ීමව  (9,968)  (10,909) 

 අතනකුේ කිබිපයුුළ දෑ ලිඩිීමව  (298,322)  (230,892) 

      

කවකැයුම් ක්රියා ාරී වකය් ලද 

ශුේධ් මුද් ප්රවාැය     

     

43,033    

          

47,801  

            

ආකයෝනන ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද 

මුද් ප්රවාැය           

  

තශපක, පන්රඋපකරණ ැම 
උපකරණලක මංචකනපන්   

   

(332,309)   

        

(331,101) 

 ලේකම් විිරණීතවන්  36,218  36,218 

  

ආතපෝජන ැම තනමිපි ලිඩලක 
ලිඩිීමව   

     

(46,226)   

          

(40,670) 

ආකයෝනන ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද 

ශුේධ් මුද් ප්රවාැය 
  (342,317)  (335,553) 

මුලය ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද මුද් 

ප්රවාැය           

 ප්රමග්ධනධයන ප්රදමන  329,845  331,101 

            

මුලය ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද ශුේධ් 

මුද් ප්රවාැය     

   

329,845    

        

331,101  

            

මුදල් මැ මුදල් මවමපපන්ටු ශුශධය 
ලිඩිීමව/අු ීමව     

     

30,562    

          

43,348  

2017.01.01 දිනට මුදල් මැ මුදල් 
මවමපපන්ටු ත ේ්ප     

     

312,750    

         

282,264  

2017.12.31  දිනට මුදල් මැ මුදල් 
මවමපපන්ටු ත ේ්ප     

   

343,312    

        

325,612  
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ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන ප්ර ා ය 

     

    මමූැප රු.'000 

          

  සමුච්ිත සාිත ාදවා ණ  එ ුව 

  ිාමුදල   ඉපයුම්   

          

2016.01.01 දිනට  ත ේ්ප 
         

23,715,096  

       

4,072,587  

       

(23,334,844)              4,452,839  

          

ලර්්ප ුළක 

              

361,063  

          

(14,384) 

               

17,114                  363,793  

          

          

2016.12.31 රිනට  ක ේ ය 

       

24,076,159  

    

4,058,203  

    

(23,317,730)            4,816,632  

          

          

2017.01.01 දිනට  ත ේ්ප 
         

24,076,159  

       

4,058,203  

       

(23,317,730)              4,816,632  

          

ලර්්ප ුළක 
              

331,101  

            

(1,256) 

            

(437,478)               (107,633) 

          

          

2017.12.31 රිනට  ක ේ ය 

       

24,407,260  

    

4,056,947  

    

(23,755,208)            4,708,999  

          

          

          

ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන 

ප්ර ා ය   වැවි අ ිකා ාරිය රු.'000 

          

     

  සමුච්ිත සාිත ාදවා ණ  එ ුව 

  ිාමුදල   ඉපයුම්   

          

2016.01.01 දිනට  ත ේ්ප 
         

23,712,092  

       

4,019,027  

       

(23,033,762)              4,697,357  

          

ලර්්ප ුළක 

              

361,063  

          

(12,945) 

               

30,714                  378,832  

          

          

2016.12.31 රිනට  ක ේ ය 

       

24,073,155  

    

4,006,082  

    

(23,003,048)            5,076,189  

          

2017.01.01 දිනට  ත ේ්ප 
         

24,073,155  

       

4,006,082  

       

(23,003,048)              5,076,189  

          

ලර්්ප ුළක 
              

331,101  

                   

-    

            

(433,846)               (102,745) 

          

2017.12.31 රිනට  ක ේ ය 

       

24,404,256  

    

4,006,082  

    

(23,436,894)            4,973,444  
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3.4  වැවි අ ආාක්ෂ   බල ාය. 
 

 වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  ප්රධයමන දදිිරරීම්,  අලත ේෂි  

තගමඩනිගි අ මං පර්ණ ැම තශපක ආර් ්ම ිරරීව ප්රධයමන තකමටතගන වැලි අ ිපකධයමරීන්  ැම 

කමර්ප වණ්ඩකප/ ජමනපදිකයින් ආර් ්ම ිරරීව ලමේ ද 1985 ලර්්ත  විද  මගත ී  හිටුවාලන කදි. 

 

 තවව අලකාත ී  වැලි අ ආර්ික ඒජන්සිප ැම  වැලි අ දංජිතන්රු ැම ිපර්වමණ ඒජන්සිත  

ආර් ්ක කටයුුළ ීව ආප න වගින්ව ආර් ්ක ිපකධයමරීන් සුු  හිය මිරන්  දවා කරගේ අ ර, 

ීව  මං යමල ප්රවමණතපන්  ද ම සුු  හිය ම්  වූැ. ශ්රී කංකම  වැලි අ අකාකමය ත   ආර් ්ක 

කටයුුළ විවධයයග  ිරරීතම්  පරවමර්ාතපන්  ැම විකාවේල පමකන ැම වතැයුම්  කටයුුළ දවා ිරරීව 

මඳැම  වැලි අ අකාකමය ත  උපතදමේ  පය දි  වැලි අ ආර්ික ඒජන්සිත  ැම වැලි අ දංජිතන්රු 

ැම ිපර්වමණ  ඒජන්සිත  තමේලප කළ ආර් ්ක ිපකපන් 1989 ලර්්ත ී   වැලි අ ආර් ්ක  

බනකකමප තල  අන් ර්ග්රැණප කරන කදි. 

 

4.4.1  2017 වර් කකීම ි ප   ාණ  ඉලක්ෂ . 

  01. ආර් ්ක අං පට අ යල ය මංමේකරණ ුරහුු  ලිඩමටැන් 08 ්  මම්පූර්ණතපන් 

අලමන් කරන කදි. 

  02. ිපකධයමය  ුරරේපමු  මම්පූර්ණ ිරරීව ැම උමමේ ීමම් කබනම ී ව. 

 

 

4.5 වැවි අ flakaøh 
 

md,k wxYh  

fuu wxYh u.ska ld¾hd,fha wOHCIjrhd úiska mjrkq ,nk ish¨ mßmd,k lghq;= yd 

ld¾hd, l%u l%shd;aul lrkq ,nhs'  

fuu wxYfha wëCIK ks,Odßhd jYfhka mßmd,k ks,OdßKsh lghq;= lrhs' 

 2017 jif¾ § uyje,s flakao%hg wkqhqla;j isáh ld¾h uKav,h 32 ls' 

 2017 jifrys ia:dk udreùï ,en meñKs .Kk  05 

 ld¾hd,Sh WmlrK yd ia:djr j;alï ñ,§ .ekSu i|yd md,k wxYhg fjka jQ uqo, 

remsh,a ñ,shk  6'452 ls' 

 2017 jir i|yd uyje,s flakaø ld¾h uKav,h i|yd ld¾hd,Sh WmlrK ,nd .kakd 

,È'  

 

l%Svd  wxYh 

fuu ish¨ uyje,s l,dm iïnkaëlrñka l%Svd lghq;= isÿ lsÍu. fuu wxYh 2016 jif¾ ueo 

Nd.fha § fuys ia:dms; jQ w;r tu jif¾§ fukau 2017 jif¾ o w;s id¾:l w;s id¾:l 

whqßka uyje,s l%Svd Wf<, iq¿ ld¾h uKav,hla hgf;a meje;aùug yels ùu wm ,enQ 

ch.%yKhls' 
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2017 jif¾ l%Svd jevigyk 

 l%Svd iudc $ ixúOdk msysgqùu 

 uyje,s l%Svd 2017 wka;¾ l,dm ;r. 

fjd,sfnda,a ^msßñ $ldka;d& ;r. 

fkÜfnda,a ^ldka;d$ks,OdÍKS& ;r. 

lnä ^msßñ $ldka;d& ;r. 

uer;ka ^msßñ $ldka;d& ;r. 

l%slÜ ^msßñ $ldka;d$ks,OdÍ& ;r. 

t,af,a ^msßñ $ldka;d& ;r. 

 uyje,s l%Svd Wf<, iema;eïn¾ ui 09 iy 10 foÈk fmdf<dkakrej cd;sl 

l%Svdx.kfha§ mj;ajk ,È' 

 u<, l%Svd ^msßñ $ldka;d& ;r. 

 mdmeÈ ^msßñ $ldka;d& ;r. mj;ajk ,È' 
 

 

2017 j¾Ifha idrxY .; m%.;sh 

 
fjka ù we;s 

uqo, 
úhoï jQ  uqo, b;sß uqo, úia;rh 

uyje,s m%;sNd 

ixialD;sl 

jevigyk 

re 4"200"000'00 re 5"885"730'00 uqo,a fkdue; 

jeämq uqo,a 

jeh ù we; 

fjila ne;s .S  re 77"000'00 re 77"000'00 - uqo,a fkdue; 

wu ri .S re 140"000'00 re 140"000'00 - uqo,a fkdue; 

ixialD;sl 

n,ldhka i|yd 
re 1"000"000'00 

fuu uqo,a uyje,s m%;sNd ixialD;sl jevigyk 

i|yd jeh ù we; uyje,s l%Svd 

ixialD;sl lghq;= 
re 500"000'00 

ksfõol mqyqKq 

jevigyk 
re 500"000'00 re 500"000'00 - uqo,a fkdue; 
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2017 j¾Ifha ixialD;sl wxYfha idrdxY .; fN!;sl m%.;sh 

uyje,s m%;sNd 
ixialD;sl 
jevigyk 

2017'04'27 jk Èk fld<U" fk¿ï fmdl=K rÕyf,a § w;s id¾:l 
f,i meje;aúKs' fï i|yd ish¿ uyje,s l,dm ksfhdackh lrñka 
uyje,s cdkmÈl f.dùkaf.a ÿjd orejka f.a oCI;d l,t,s 
oelaùug;a" tu.ska Tjqkaf.a iyc l=,;djhka cd;sl ;,fha W;aij 
wjia:djl § w;s.re ckdêm;s;=uka bÈßfha bÈßm;a lsÍug wjldY 
,enqKs' 
fï i|yd wka;¾ fldÜGdY uÜgñka" wka;¾ l,dm uÜgñka k¾;k 
jdok" yd .dhk wxYhkaf.ka ;r. mj;ajd bka ch.%dyS ixialD;sl 
lKavdhï  bÈßm;a flßKs' 

fjila ne;s .S  

—fu;a irKS̃  

uyje,s ks,OdÍka f.a wdOHd;añl ixj¾Okh Wfoid;a wd.ñl 

iyÔjkh Wfoid;a fjila fmdfydh Èk  ^2017'05'09& jk Èk     —

fu;a irKS̃  kñka ne;s .S ixo¾Ykhla m%Odk ld¾hd,Sh mßY%fha § 

mj;ajkq ,eîh'  

wu ri .S 

uyje,s ld¾h uKav,fha yd úY%dñl uyje,s ks,OdÍkaf.a udkisl 

ixysÈhdj Wfoid zwuri .SZ kñka .S;d,hxldr úpdrd;aul 

ix.S;uh jevigykla 2017'03'10 jk Èk id¾:lj meje;a úKs' 

ksfõol mqyqKq 

jevuq¿j 

ish¿ uyje,s l,dm ksfhdackh lrñka f.dú ÿjdorejkaf.a 

ksfõok oCI;d Tma kexùug;a" tu yelshdjkag wjia:dj 

i,id§ug;a" m%dfhda.sl oCI;d Tiafia /lshd wjia:d ,nd§ug;a 

fuu jevigyk ;=<ska yels úh'  

fuu mqyqKq jevuq¿j fldgia 02 la jYfhka meje;a jQ w;r" m%:u 

jevuq¿j ud¾;= ui 26" 27 yd 28 hk Èkhka yS §;a fojk jevuq¿j 

Tlaf;dan¾ ui 27" 28" yd 29 hk Èkhka yS § mj;a jk ,È'  

ixialD;sl n,ldhka 

i|yd 

uyje,s ixialD;sl n,ldhla i|yd 2017 uyje,s l%Svd Wf<,g 

iu.dój meje;afjk ixialD;sl lghq;= i|yd ish¿ úhoï l,dm 

uÜgñka isÿ l, w;r fï fjkqfjka fjka lrk ,o m%;smdok 

uyje,s m%;sNd ixialD;sl jevigyk i|yd jeh lr we;' 

uyje,s l%Svd 

ixialD;sl lghq;= 
 

 

m%ldYk wxYh 
1& Èhjr iÕrdj i|yd fjkajQ uqo,  re400"000'00 ls 
 ta i|yd jehl, uqo,    re316"250'00 ls 
 
2& fy< jdß mqrdj; .%ka:h i|yd  re500"000'00 ls 
 ta i|yd jehl, uqo,    re424"060'00 ls 
 
Y%jH oDIH wxYh 
uyje,s flakao%fha ish¿u Y%jH oDIH má.; lsrSï yd uyje,s flakaøfha .dñKS Èidkdhl 
Y%jKd.drfha lghq;= isoq lrkq ,nhs' fuu Y%jKd.drh rdcH yd ndysr wdh;k i|yd l=<S 
moku u; ,nd fokq ,nhs' fuu wxYh lghq;= fÊHIaG Y%jH oDIH ks<Odßjrhdf.aa wëCIKh 
hgf;a  isÿ lrkq ,nhs' 
 
jdß fl!;=ld.drh 
fuys ld¾hhka isÿ lr .ekSug ndysßka ld¾h uKav,hlan|jd .ekSug n,dfmdfrd;a;= fõ'  
fuu wxYfha isÿ flfrk ld¾hhka bgq lsÍu i|yd wdh;k ixj¾Ok ks<Odßjrfhl= fhdojd 
we;' 
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2017 jir ;=< fuu wxYh u.ska isÿ lr we;s ld¾hhka 
jdß l¾udka;h yd jdß ;dCIKh ms<sn| jevuq¿jg mdi,a isiqka iïnkaO lr .ekSu 
 
2017'08'28  
 
chj¾Okmqr úYaj úoHd,fha úoHd¾:hska 12 fofkl=f.ka hq;= msßila wdh;ksl mqyqKqj ,nd 
.ekSu  
 
2017'09'29  
 
fld<U m%foaYfha mdi,a isiqka i|yd jdß b;sydih ms<sn| foaYkhla meje;aùu' 
 
iyNd.S ù msßi 200 
 
2017'10'20 Èk 
uQ,H úhou    (-  re 91"170'00 
iyNd.S jQ msßi  (-  200  ^mdi,a isiqka& 
 
2017'11'23 jk Èk 
mßir n,ldh n, .ekaùfï mevms<sfj,g iu.dój jevuq¿jla ixúOdkh lsÍu' 
mßirh ms<sn| idïm%odhsl wOHkh ms<sn| jevuq¿j 
iyNd.S jQ ixLHdj  200 ^úoHd¾:hska& 
uQ,H úhou  (-re 99"255'00 
 
fuu jevigyka meje;aùfï wruqK jkafka jdß b;sydih yd ;dCIKh wkd.; mrmqrg odhdo 
lsÍuh' fï i|yd mdi,a isiqka yd úoGd¾:hska 400  muK msßila i|yd fï jevigyka fol 
i|yd iyNd.S úh' 
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4.5 m%jdyk wxYh 

 
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ සිපලූව ලමැන මම්බනන්ධයතපන් ලග පව, සිපලුව ලමැන ලක 

අලුේලිඩිපමල ැම නඩේුළල, ආදමපම් බනකපර මැ ර් ්ණ මැතික පමලේකමලීන ිරරීව, මූකමේාමන 

කමර්පමකත  සිතලන අදමක ිපකධයමරීන්ට ලමැන තලන් ිරරීව, ලමැන නඩේුළ ැම දන්ධයන මඳැම ලමර්ෂික 

විපදම් ිමේ තම්න්ුළ මිකසීව, ලමැන ලකට දන්ධයන කබනම ී ව, ලමර් ම  බනම ගිීතව ැම ධයමලන මටැන් 

පරී් ්ම ිරරීව, අකාකමය පට අපේ ලමැන කියිමේුළල්  මකමේ ිරරීව ැම පමලේකමලීන ිරරීව, ලමැන ලකට 

සිුලලන ැදිසි අනුළරු අලමේාමලකී  ග යුුළ හිපලර ගිීතව, ර් ්ණ ලන්දි කබනම ගිීතව ැම අදමක වි්ප 

මම්බනන්ධයතපන් මම්බනන්ධීකකරණ කටයුුළ පලේලම තගන පමව ප්රලමැන අං ප තල  පිලරී ිති මූ අක 

කමර්පපන් තලයි.   

 

ඒ අනුල, 2017 ලමර ුළක ප්රලමැන අං ප ුළ අන් පැ  කමර්ප  මරපන් දවාකර ි . ප්රධයමන කමර්පමකප 

ිුළු ල කකමප කමර්පමක අ ර තවෝටර් ලමැන 798 ්  තලන්කර ිති අ ර ප්රධයමන කමර්පමකපට 

අනුයු්  ල ලමැන 73 ්  ැම ය පුලරු වැුළන් 71 ්  තමේලප කරනු කබනයි.  

 

2017 ලමර ුළක ප්රමග්ධනධයන විපදම් තකම ි අපන 16 ක මුදක්  තලන්කර තිබූ අ ර ීයින් ි අපන 10 කට 

ආමන්න මුදක්  විපදම් කර ි . ීටු ප්රගතිප 61.9% ්  තලයි.  

 

ී ප ලමර ුළක ලමැන ලක ලමර තමේලමලන් 122 ් ද අලුේලිඩිපමලන් 320 ් ද දවාකර ි . අකාකමය ත  

ප්රධයමන කමර්පමකත  ීදිතනදම රමජකමරී කටයුුළ මඳැම මංි   ලමැන කබනම ී ව ැම සිපලුව ් ත ේ්ර චමය කම 

මංවිධයමනප ිරරීව දවා කරනු කබනයි. තවව ලමර ුළක ් ත ේ්ර චමය කම 679 ්  මංවිධයමනප කර ි . ඒ 

මඳැම දන්ධයන විපදම් තකම රු. 5,064,889.50 ් ද, ය පුලරු පියම් ැම අතිකමක ී වනම තකම                       

රු. 2,485,600.00 ක මුදක්  ලිප ීම ි . 

 

ප්රධයමන කමර්පමකපට අනුයු්   ලමැන අුළය න් 14 ්  මම්පූර්ණ ර් ්ණප කර ිති අ ර අතනකුේ 

සිපලූව ලමැන ුළන්ලන පමර් ලත  ර් ්ණප කර ි  . ඒ මඳැම රු. 1,214,099.84 ් ද, ආදමපම් බනකපර 

තලනුතලන් රු. 341,584.00 ක මුදක්  ලිප ීම ි . තවව ලමර ුළක ලමැන ැදිසි අනුළරු 12 ක විවර් න 

කටයුුළ මම්පූර්ණ කර ිති අ ර, ලමැන 43 ්  අපැරණප කර ි .  

 

ප්රලමැන අං ත  මවමේ  කමර්ප වණ්ඩකප මැකමර අධයය් ් (ප්රලමැන) ප්රමු  පමන්ත්රික දංජිතන්රු, 

දංජිතන්රු මැකමර, පමකන මැකමර ිුළු  16 තදතනකු විසින් තවව තමේලමලන් දවා ිරරීවට උර තදනු 

කබනයි.    
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පසේවන  පරිච්කේදය 
 

 ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය යටක  හිටුවීවනු ලිබ ඇති සවාණම් 

මවමගම් පනතේ පටතේ ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් සිුලකළ ලයමපමය ක කටයුුළ ල අන් තකමටම්  

කළවනමකරණ මඳැම පැ  මඳැන් තපෞශග අක මවමගම් තල  පලරම ී  ි . 

 

 මා/ස වැවි අ පශු සම්ප  ැා  ිෂී වයාපාා (පුේණ අ )සවාණව 

Mahaweli Livestock & Agro Entreprices(Pvt)Ltd   

 

 මා/ස වැවි අ උපකේ න කසේවා  ාර්යාා ය (පුේණ අ )සවාණව (MCB) 

Mahaweli Consultancy Bureau (Pvt)Ltd 

 

 සේභාිග  සම්ප   ළවනා ාණ කසේවා (පුේණ අ )සවාණව(NRMS) 

Natural Resources Management Services (Pvt)Ltd 

 

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය යටක  සේථාහිත සවාණම්වල ිධ්යක්ෂ ව්ඩලය - 2017 

 

ිනු 

ිා ය 
සවාණව සභාපති 

ිධ්යක්ෂ ව්ඩලය 

 

ප්රධ්ාන  ාර්යාලීය 

 අහිනය 

01 සී/ම වැලි අ පශ්ර 

මම්පේ ැම කෘෂි 

ලයමපමර 

(ුරශග අක)මවමගව 

 1. පරමක්රව අතේලර්ධයන වපම 
2. ී ්ල් ද විල් වපම 
(අධයයක්ෂ)  

3. ඔමේවන් ද සිල්ලම (අධයයක්ෂ) 

අංක 260/20, 

තේමේකයින් පමර, 

තකමළඹ 09 

02 සී/ම වැලි අ 

උපතශ න තමේලම 

කමර්පමං ප  

Dr.ැර්් 

මවරීමර 

වපම 

1. ත් .ීල්.ීමේ.මැබනන්ුල 
වපම 

2. දංජි ීල්.ආර්.ීච්.තපතර්රම 

අංක 11, ජමලේ  

පමර, තකමළඹ 05 
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2017 වර් ය ුළ සවාණම් වල  ාර්යය සාධ්නය 

 

අනු අං: 

 

මවමගව 

 

ලර්්ප ුළළ දවාකළ කමර්ප / ේලප 

 

01 

 

සී/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම 

කෘෂි ලයමපමර (ුරශග අක 

මවමගව) 

 

 පළමතේ තගමීමන්තගන් ිරය  ීකුළ ිරරීව ැම 
තමේලමලන් මිපයීව. 

 ිරය  ආශ්රි  ිප ේ්පමදන කටයුුළ 
 ගම් කුකුල් ලයමපෘතිප්  වඟින් තගමීමන් තල  

පිටවුන් කබනම ී ව. 
 පූං ගලපන් තකම තපමදම ගිීතව මඳැම මීගලපන් 

මේල ිප ේ්පමදන ැම තමෞ ය තදපමර් තම්න්ුළල 
තල  කබනම ී ව. 

  ේලතපන් උමමේ තරමයිකර් වමේ ිප ේ්පමදනප කර 
අතකවිප.   

02 සී/ම තලන්චර් කිහිටල් 

ුරශග අක (මවමගව) 
ලමම oud we;. 

03 සී/ම වැලි අ උපතශ න 

තමේලම කමර්පමං  (ුරශග අක ) 

මවමගව 

  ය ම අධයයනපන්තගන් ැම තකමන්රමේ කටයුුළ ල අන් 

2017 ලමතර් තවතැයුම් ආදමපම් උේපමදනප කර ි . 

 

04 මේලම මවික මම්පේ 

කළවනමකරණ තමේලම (ුරශ) 

තමේලම මවමගව 

පැ  කටයුුළ ල අන් 2014  ලමතර් තවතැයුම් ආදමපම් 

උේපමදනප කර ි . 

 වි් තටෝය පම ැම තකමේවතල් කකමපත  දඩම් 
ිනුම්කරනප  මැ මිකසුම් මකමේ ිරරීව -  
රු.213,800.00 

 

 පමංශු පර්ත ්ණ ලයමපෘතිප- රු.1,018,479.01 
 

 H-Q measurement of Nanuoya & Coledoniya 

gauging station   -රු.437,472.00 

 

 වම තල් දිමේත්රි් කත  ුරල් හිතලප මැ දලු් කුුකර 

කමබනිපක තගමවිපළ ලයමපෘතිප- රු.200,000.00 

 

 ැd;තල් ේකමන්තේ්න් ලයමපෘතිප- රු.1.0,000.00 
 

 wur f,I¾ fydfg,a uQ,sl mdrsirsl we.hSus 
jd¾;dj ilia lsrSu- re¡ 300"000¡00 

 

 





- 71 - 
 

 
 
 
 
 

වාර්   ගි කම් 

II ක ාටස 
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uQ,H m%ldY i|yd igyka 
 

1'  jd¾;dlrK jHqyh 
 1979 wxl 23 orK mk; hgf;a YS% ,xld uyje,s wêldßh ia:dms; lrk ,§' 1979 wxl 

23 orK mk; hgf;a ld¾hhka ia:dms; flßK' YS% ,xld uyje,s wêldßfha ld¾hhka 

tu mkf;a 12 j.ka;sfhys olajd we;s w;r uyje,s ixj¾Ok jev ms<sfj, ls%hd;aul 

lsÍfï ld¾hNdrh tu.ska mejß we;' uyje,s mk; wkqj hï úfYaI m%foaYhl fyda 

úfYaI m%foaYhla iïnkaOfhka wêldßfhys l¾;jH my; oelafjk l¾;jH úh hq;=h' 

^w&  c,dY" jdßud¾. fnodyeÍfï l%u iy úÿ,sn,h ksmoùu iy iemhSu i|yd jQ hka;%ia:dk 

bÈlsÍu iy fufyhùu we;=¿ uyje,s .Õ ixj¾Ok fhdackd l%uh ie,iqï lsÍu yd 

ls%hdjg ke.Su( tfia jqjo úÿ,s n,h fnod yeÍug wod, l¾;jHh fjk;a hï ,sÅ; 

kS;shla hgf;a tfia lsÍug n,h we;s fjk;a hï wêldßhla úiska o lrkq ,eìh yelsh' 

^wd&  hï úfYaI m%foaYhl mQ¾K iy tald.% ixj¾Okhg m%;sIaGdOdr ùu iy ta ixj¾Okh 

iqrlaIs; lsÍu' 

^we&  hï úfYaI m%foaYhla ;=< lDIsld¾ñl M,od j¾Okh iy fiajd kshqla;s yelshdjka Wmßu 

;a;a;jhg m;a lsÍu iy wd¾Ól iy lDIsld¾ñl ixj¾Okh we;s lsrSu iy ta ixj¾Okh 

iqrlaIs; lsÍu' 

^wE&  hï úfYaI m%foaYhla ;=< fN!;sl mßirh ixrlaIKh lsÍu iy th mj;ajd f.k hdu( 

^b&  hï úfYaI m%foaYhla ;=< m%cdjf.a fmdÿ iqn idOkh iy ixialD;sl m%.;sh ÈhqKq lr,Su 

iy tu m%foaYfha mßmd,kh lsÍu( 

^B&  wNHka;r jQ iy ndysr jQ WNh fm!oa.,sl $ m%d.aOkh hï úfYaI m%foaYhl wd¾Ól iy 

lDIsld¾ñl ixj¾Okfhys fhoùu kxjd,Su lsÍu iy iqrCIs; lsÍu( 

^W&  uyje,s .Õ ixj¾Ok fhdackd l%uh ie,iqï lsÍfuys iy ls%hdjg ke.Sfuys § o hï 

úfYaI m%foaYhla ixj¾Okh lsÍfuys § o wdKavqfõ fomd¾;fïka;=j," rdcH 

 wdh;kj," m<d;a md,k wdh;kj," rcfha ixia:dj, iy fm!oa.,sl fyda rcfha jQ 

fjk;a ;eke;a;kaf.a iyfhda.h ,nd .ekSu iy th kxjd,Su yd iqrlaIs; lsÍu' YS% 

,xld uyje,s wêldßh mßmd,s; iවම.ï හතරකින්a iy wdY%s; iud.ulska iukaú; fõ' 

tkï uyje,s fjkap¾ lemsg,a mqoa.,sl iud.u" iSudiys; iajdNdúl iïm;a 

l<ukdlrK fiajd ^mqoa.,sl& iud.u" iSudiys; uyje,s mY= iïm;a yd lDIs jHjidh 

^mqoa.,sl& iud.u" iSudiys; uyje,s WmfoaYl ld¾hxY ^mqoa.,sl& iud.u iy iSudiys; 

uyje,s mY= iïm;a jHjidh iud.u fõ' iud.ï ish,a, 2007 wxl 07 orK iud.ï mk; 

hgf;a kS;s.; lrk ,o w;r my; i|yka m%Odk ld¾hhka bgq lrkq ,nhs' 
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uyje,s iud.ïj, uQ,sl l%shdldrlï( 

mßmd,s; iud.ï 

w' iS$i' iajNdúl iïm;a l<ukdlrK fiaලම ^mqoa'& iud.u' 

 i. iajNdúl iïm;a l<ukdlrK fCIa;%h hgf;a tk ks¾udK ie,iqu" mqyqKqlsÍï" 
øj úoHd;aul wëCIKh" bvï Ndú;d is;shïlrKh" c,dOdr m%foaY ixrlaIKh 
iy jkh wdY%s; lghq;= ms<sn|j jD;a;Shuh Wmfoia yd fiajd iemhSu' 

 ii. f;dr;=re yd o;a; iemhSu" YlH;d wOHhk ieliSu" mßir n,mEï ;lafiare 
wOHhk yd uQ,sl mdßißl we.ehqï jd¾;d ieliSu wdÈh' 

 

wd' iS$i' uyje,s mY= iïm;a yd lDIs jHjidh ^mqoa'& iud.u' 

 i. uyje,s f.dùkayg Wiia .=Kd;aul;dúka hq;a i;=ka iemhSu' 

 ii. lsß yd uia ksIamdokh iy wf,úlrKh' 
 

we' iS$i' uyje,s WmfoaYK fiajd ld¾hdxYh ^mqoa'& iud.u 

 i. f.dvke.s,s" jdßud¾." bvï c,dmjdyk yd ud¾. wd§ bÈlsÍï fCIa;%hkays 
WmfoaYk fiajd iemhSu' 

 ii. f.dvke.s,s" jdßud¾." bvï c,dmjdyk yd ud¾. wd§ bÈlsÍï fldka;%d;a 
Ndr.ekSu' 

 

wdY%s; iud.ï 
w'& iS$i' uyje,s mY+ iïm;a jHjidh ^mqoa'& iud.u 

 i. l=l=,a uia ^fn%dhs,¾& ksIamdokh yd wf,úh 

 ii. uyje,s f.dùka fn%dhs,¾ ksIamdok l< miq ñ,§ .ekSfï .súiqïj,g t<eöu' 
          කෙකේ කෙතත් මහෙැලි කෙන්චර් ෙැපිටල් පුද්ගලිෙ සමාගම විසුරුො හැරීමට 2012 ෙර්ෂකේදී 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය ෙර ඇත.  Tu ksid  tu iud.fï .sKqï taldnoaO .sKqug 
we;= ,;a lr fkdue;s w;r 2017-12-31 Èkg j;alï yd j.lSï igyka u.ska 
fy,sorõ lr we;' 

 

2' .sKqïlrK moku 
 

2'1' wkql+,;d m%ldYh (  
 uq,H ;djh ms<sno m%ldYh" fufyhqus m%ldYkh, Y=oaO j;alus yd ysuslus fjkiaùï ms<sn| 

m%ldYkh" wruqo,a m%jdy m%ldYkh iy uQ,H m%ldYk ms<sn| igykaj,ska fuu uQ,H 
m%ldYk iukaú; fõ' Y%S ,xld jr,;a .KldêldÍkaf.a wdh;kh úiska iïmdÈ; Y%S ,xld 
.sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j fulS .sKqï m%ldYk ilid we;' fuu .sKqï m%ldYkhka 
bl=;a uQ,H jif¾ wkq.ukh lrk ,o m%ñ;Skag wkql+, fõ' 

 

2'2 .Kkh lsÍfï moku 
 foam< yd hkaf;%damlrK ms<sn| fy,slsÍïj,§ yer fuu uQ,H m%ldYk" ft;sydisl 

msßjeh mokñka ilik ,§' 
 

2'3 ls%hd;aul jk iy bÈßm;a flfrk uqo,a j¾.h 
 fuu uQ,H m%ldYk" Y%S ,xld remsh,a j,ska bÈßm;a lr we;' fuys tk iEu uQ,H 

f;dr;=rlau wdikak;u oyi olajd mQ¾K lr we;' 
 

2'4 weia;fïka;= iy ;Skaÿ Ndú;h 
 Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j uQ,H m%ldYk ieliSfï§ .sKqïlrK m%;sm;a;s 

iy j;alï" j.lSï" wdodhï yd úhoïj, m%ldYs; jákdlïj,g n,mEula we;s lrk iq̀M 
;Skaÿ" weia;fïka;= yd Wml,amk j,g t<eöug l<ukdldÍ;ajhg isÿ fõ' ft;sydisl 
w;aoelSï iy mj;akd ixisoaëkag wkqj idOdrK hehs úYajdi l< yels wfmaCIs;hka o 
we;=<;a jk mßÈ" ;Skaÿ yd weia;fïka;= mokï fõ' lreKq tfia fyhska ;;H w;aoelSï 
yd m%;sM," tlS ;Skaÿ yd weia;fïka;= j,ska ú;eka úh yelsh' 
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 fulS weia;fïka;= yd mdol Wml,amk" wLKav mokulska úpdßh hq;= fõ' .sKqïlrK 
weia;fïka;=j, m%;sfYdaOkhla isÿ lf<a kï" tlS m%;sfYdaOkhka tlS ld,iSudjg muKla 
n,mdkafka kï muKs' 

 

2'5 .sKqïlrK m%;sm;a;sSkays fjkiaùï 

          තපර ලර්්ත  අනුගවනප කළ ගිු ම්කරණ ප්රතිපේති ඒ ආකමරතපන්ව ප්රලර්ාන ලර්්ප මඳැමද 

අනුගවනප කර ි . 
 

3' iqúfYaIS .sKqïlrK m%;sm;a;s 
 fuu .sKqïlrK m%ldYk n,mdk iuia; ld,iSudjgu my; olajd we;s .sKqïlrK 

m%;sm;a;s wLKavj wkql+, úh' 
 

3'1 taldnoaO lsÍfï moku 
3'1'1   wêldßfha iy mßmd,k iud.ïj, uQ,H m%ldYk iudfhdackh lsÍu o we;=<;aj" 

taldnoaO uQ,H m%ldYk" ilid we;af;a taldnoaO l%ufõohka wLKavj fhdod.ksñks" ඒ 

අනුල meyeÈ,s jkafka" Y%S ,xld uyje,s wêldßh ;ks wd¾Ól jHqyhla mßoafokau fulS 
taldnoaO uQ,H m%ldYkhkays ksrEmKh jk uQ,Huh f;dr;=rej,ska ms<sìUq jk njhs' 

   

3'2 foam< yd hkaf;%damlrK   
 3'2'1 j;alï .ekqïñ," fyda bÈlsÍï msßjeh iy tu j;alu Ndú;djg wfmaCIs; ld¾h 

Wfoid l%shd;aul iajrEmhg m;alsÍug Rcqju fhÿKq හිßjeh hkd§ úhoï" —j;alïj, 

msßjeh˜ hkafkka woyia jk w;r" කමෝටර් රථ ොහන, ලීබඩු හැර අකනකුත්  j;alï" 2015  

ලර්්ත ී  m%;Hd.Kkh කර ි . 
 

 3'2'2 iskaklalr bvï yer wfkl=;a ish`M foam< yd hkaf;%damlrK msßjeh u; fyda 
m%;Hd.Kk jákdlu u;" ir, f¾Çh l%uhg CIh m%;smdok imhd we;s w;r tlS 
j;alfï msßjeh" tlS j;alï j¾.fha Ôj ld,h wkqj .,md l%uCIh flf¾' j;alu 
ysñlr.;a udifha isg CIhùu .Kkh lrk w;r my; i|yka CIh wkqmd;hkag wkqj 
CIh jSu isoqflf¾  

                            jd¾Islj 
 

1'    f.dvke.s,s - ld¾hd,  2 1$2]  

   - wfkl=;a 5] 
2'     fudag¾ r:           20] 
3' hkaf;%damlrK  -  ld¾hd,hSh WmlrK yd iqNidOk NdKav  15] 
4' hkaf;%damlrK  -  úÿ,s ckl hka;% 15] 
5' hkaf;%damlrK  -  bÈlsÍï  15] 
6' hkaf;%damlrK  -  idudkH  15] 
7'     .DyNdKav yd iúlsÍï  10] 

 8' mß.Kl yd Wmdx.  20] 
 

3'3 wdfhdack 
 

3'3'1 wdY%s; iud.fï isÿl< wdfhdack 
 wdY%s; iud.fï isÿl< wdfhdackh msßjehg .Kka n,d" fYaI m;%fha È.= ld,Sk wdfhdack 

hgf;a fjkalr olajd we;' fuu wdfhdack iud.fï uQ,H yd fufyhqï m%;sm;a;suh 
;SrK flfrys" wêldßhg lsisÿ ie,lshhq;= uÜgfï n,mEula l< fkdyels neúka talSh 
jHqyhla jYfhka .sKqïlrKh fhdod.ekSu wkqÑ; fõ' 

3'3'2 wfkl=;a wdfhdack 
 wfkl=;a wdfhdack" È.=ld,Sk wdfhdack jYfhka i,ld msßjehg .Kkh lr fYaI 

m;%fha olajd we;' 
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3'4 NdKav f;d. jd¾;d 
 NdKav f;d. ;lafiare lr we;af;a wvq msßjeh ැම ksIaldYKh lr.; yels Y=oaO 

jákdlu u; fõ' wjYH ;ekayS ks;r ksl=;a fkdjk" fodaI iys; iy h,amek.sh NdKav 
i|yd m%;smdok fjka lr we; 

 

3'5 fjf<| yd wfkl=;a ,eìh hq;= wdodhï 

 fjf<| yd wfkl=;a ,eìh hq;= wdodhï olajd ;sfnkafka fnd,a yd wvudk ණප පසුල 
,eîï i|yd m%;smdok fjka lsÍfuka miq ksYaldIKh lr.; yels fj;ehs Wml,ams; 
jákdlu u; fõ' 

 

3'6 uqo,a yd uqo,a සවාන දෑ 

 uqo,a yd uqo,a මවමන දෑ hkqfjka olajd we;af;a uqo,a fYaIhka yd b,aÆ úg f.úh hq;= 
nexl= whsrd o we;=<;a jákdlu jk w;r Y%S ,xld uyje, wêldßfha uqo,a l<ukdlrKh 
o tla uqo,a ix>Glhla f,iska olajd we;af;a wruqo,a m%jdyh m%ldY lsÍu i|yd fõ' 

 

3'8 j.lSï yd m%;smdok 
 fYaI m;%fha cx.u j.lSï hgf;a fjkalr olajd we;s j.lSï" b,aÆúg f.úh hq;= ne£ï 

iy fYaI m;% Èkfha isg j¾Ihla we;=<; f.jd ksul< hq;= tajdh' cx.u fkdjk j.lSï 
hkqfjka fjkalr olajd we;s ish,a," fYaI m;% Èkfha isg jirla blau jQ miqj;a mj;sk 
ne£ï fõ' 

 uQ,H m%ldYk ieliSfï§ oek isá ish`M j.lSï .sKqï.; lr bÈßm;a lr we;' 
 

 
3'10 úY%du m%;s,dN ie,iqu 
 ish`M fiajlhskag úY%du mdßf;daIs; f.ùug m%;smdok i,id ;sfí' mdßf;daIs; i|yd 

iqÿiqlï ,nk wvuil jegqm" m<uq fiajd jif¾ mgka iEu jir w.l§u .Kkh lr 
fuu m%;smdokh fjkalr we;' 

 

 
3'11 wdodhï m%ldYkh 
 3'11'1 uyd NdKavd.drfhka ,efnk m%odkh" Y%S ,xld uyje,s wêldßh mßmd,kh 

hgf;a mj;sk bvï nÿ §fuka ,nk nÿ l=,sh" ks, ksjdi j, rdcHNd.h" wdfhdack 
j,ska ,nk wdodhu iy fmd,sh hkd§ wx.hkaf.ka Y%S ,xld uyje,s wêldßfha whNdrh 
iukaú; fõ' 

 3'11'2 Y%S ,xld uyje,s wêldßhg wd¾Ól m%;s,dN ,eîfï jeä iïNdú;dj wkqj 
fukau úYajdikSh wkaoulska th ueksh yelsùu u; whNdrh .Kkh lr we;' nÿ l=,S" 
wfkl=;a l=,S" rdcH Nd.h" fmd,S wdodhu .Kkh lrk ,oafoa WmÑ; mokñks' 

 
3'12 úhou 
 wdh;kfha ffoksl úhoï" foam< yd hkaf;%damlrK ld¾hCIu;djfhka mj;ajdf.k 

hEug hk úhoï o we;=̀M ish¨ úhoï ie,ls,a,g f.k wdodhï m%ldYkfha i|yka jif¾ 
,dNh$mdvqj .Kkh lr we;s w;r fnd,a yd wvudk Kh" okakd ish`M j.lSï fukau 
foam< yd hkaf;%damlrK wdÈfha CIhùïj,g o m%;smdok fjkalr ;sfí' 

 
 
3'13 fYaI m;% Èkfhka miqj isÿ l< .kq fokq 
 fYaI m;% Èkfhka miqj isÿ jQ ish`M fN!;sl ld¾hhka wjYH mßÈ .,md we;' 
 
3'14 wiïNdjH;d 

 Y%S ,xld uyje,s wêldßhg tfrysj mjrd we;s kvq j,§ 2017.12.31 Èkg meje;s 

wiïNdjH j.lSu re' ñ,s' 43.775  la úh. 
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2017.12.31 රිනට ඒ ාබේධ් මුලය ත වය හිළබඳ වාර්තාව 
 

  

    

ස
ට
ැ
න

     සමූැය   වැවි අ ිකා ාරිය 

  රු'000   රු'000   රු'000   රු'000 

  2017   2016   2017   2016 

ව  ම්                 

නාණව කනාවන ව  ම්                 

තශපක පන්තරෝපකරණ ැම 
උපකරණ 

(1) 4,116,187    
        

4,193,457  
  

               

4,045,083  
  

             

4,119,436  

ආතපෝජන (2) 187,531  178,556  526,316  522,897 

තනමිපි ලිඩ  78,552  41,301  78,552  41,301 

ජංගව තනමලන ලේකම්ලක 
ීකුළල 

 4,382,270    
        

4,413,314  
  

               

4,649,951  
  

             

4,683,634  

                 

cx.u ලේකම් -ප්රමග්ධනධයන  134,578  102,353  127,444  96,410 

තපමaජි   අපම ැිරීි  859  859     

නාණව ව  ම්         

ගබනඩම ත මග (3) 184,815  168,092  181,521  164,408 

ffජල ලේකම් -fjf<|  15,875  22,630  14,791  20,995 

තලළද මැ අතනකුේ කිබීප යුුළ දෑ (4) 2,084,069    1,782,898   
               

1,962,173  
  

             

1,726,422  

ක අන් තගීමම්  3,896  8,754  3,896  8,754 

බනිංකු ිපකර  6,164  4,153    - 

මුදල් මැ මුදල් මවමපනපන් (5) 343,312           312,750           325,612    
          

282,264  

ජංගව ලේකම් ීකුළල  2,638,131  2,299,277  2,487,993  2,202,843 

මුළු ව  ම්වල එ ුව  7,155,838  6,815,803  7,265,388  6,982,887 

         

වණකීම්         

නාණව වණකීම්         

ණපටුිපන්ට තගවිපයුුළ දෑ (6) 879,967  378,262  766,474  331,898 

 ්බදූ  ඒලය්සේ  මූලය සවාණව  2,153  3,080     

උපි   විපදම් (7) 175,733  122,820  148,950  95,969 

ජංගව ලග පම් ීකුළල  1,057,853  504,162  915,424  427,867 

පමය ත ෝෂි  ී වනම මදැම 
තලන්ිරරීම් 

(8) 
       

1,388,101  
  

        

1,489,288  
  

               

1,376,517  
  

             

1,478,830  

බනිංකු ණප  -  2,455  -   

කල්බනුල  271  2,653  -   

විකම්බී  බනුල  612  612  -   

නාණව කනාවන වණකීම් වල 

එ ුව 
     1,388,984    

      

1,495,008  
  

             

1,376,517  
  

           

1,478,830  

මුු  ලග පම්  2,446,837  1,999,170  2,291,941  1,906,697 

ශුේධ් ව  ම් එ ුව  4,709,001  4,816,633  4,973,447  5,076,190 

ශුේධ් ව  ම්/ටුමි ම්                

මමුච්ි   අරමුදක (9) 24,407,260  24,076,159  24,404,526  24,073,155 

මංි   : ද/තගනම අදමපම් විපදම් 
ගිු තම් ත ේ්ප 

 
   

(23,755,208) 
  

    

(23,317,730) 
  

           

(23,436,894) 
  

          

(23,003,048) 

ආදමපම් මංි   - මවමගම්ලක  50,865  52,121  -  - 

ප්ර යමගන කම ප  4,006,082  4,006,082  4,006,082  4,006,082 

ශුේධ් ව  ම්/ටුමි ම් එ ුව  4,708,999  4,816,632  4,973,714  5,076,189 
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2017.12.31 රිකන් ිවස් වර් ය සඳැා 

මුද් ප්රවාැ ප්ර ා නය 

     

      මමූැප   අකාකමය ප 

      ('රු'000)  ('රු'000) 

තවතැයුම් කටයුුළල අන් කද මුදල් 
ප්රලමැප     

   (447,594)   (445,531) 

  බනුල තගීමම්          (1,569)     

(පසුගිප ලර්්පට අදමක ගිකුරම් 
මවග )     

      

මුද අ් කනාවූ ණනුකදනු           

  ් ්පීමව     530,614     526,604  

  

පමය ත ෝෂික ී වනම මදැම 
තලන්ිරර්ම්   

(101,187)    (102,313) 

  
ලිඩිවූ ffජල ලේකම්ල අන් උපපම 
ගිීතම් -    

 (32,226)      (31,034) 

  ලේකම් වමරු ිරරීම්      (145,568)    (145,682) 

  උපි   විපදම් ලිඩිවිව/අු ීමව   

      52,913               

52,981  

කවකැයුම් ක්රියා ාා ම්           

  තගවිපයුුළ දෑ ලිඩිවිව/අු ීමව   495,940      434,577  

  ත මගත  ලිඩිීමව / අු ීමව   

       (9,968)             

(10,909) 

  අතනකුේ කිබිපයුුළ දෑ ලිඩිීමව      (298,322)    (230,892) 

            

කවකැයුම් ක්රියා ාරී වකය් ලද 

ශුේධ් මුද් ප්රවාැය     

     43,033              

47,801  

            

ආකයෝනන ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද 

මුද් ප්රවාැය     

      

  

තශපක, පන්රඋපකරණ ැම 
උපකරණලක මංචකනපන්   

   (332,309)           

(331,101) 

  ලේකම් විිරණීතවන්   

      36,218               

36,218  

  

ආතපෝජන ැම තනමිපි 
ලිඩලක ලිඩිීමව   

     (46,226)             

(40,670) 

ආකයෝනන ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද 

ශුේධ් මුද් ප්රවාැය     

 (342,317)        

(335,553) 

            

මුලය ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද මුද් 
ප්රවාැය     

      

  ප්රමග්ධනධයන ප්රදමන     329,845      331,101  

මුලය ක්රියා ාා ම්ව අ් ලද ශුේධ් 

මුද් ප්රවාැය     

   329,845       331,101  

මුදල් මැ මුදල් මවමපපන්ටු ශුශධය 
ලිඩිීමව/අු ීමව     

     30,562              

43,348  

            
2017.01.01 දිනට මුදල් මැ මුදල් 
මවමපපන්ටු ත ේ්ප     

  312,750      282,264  

2017.12.31  දිනට මුදල් මැ මුදල් 
මවමපපන්ටු ත ේ්ප     

  343,312   325,612 
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2017.12.31 රිකන් ිවස් වර් කක මුලය ක්රියා ාරි වය හිළබඳ වාර්තාව 
 

මමූැප අකාකමය ප         මමූැප   අකාකමය ප 

රු'000 රු'000         රු'000   රු'000 

2016 2016                                      උපක්ඛන   2017  2017 

      ිදායම් (1)         

270,109 270,109  බනුල   197,530  197,530 

290,752 290,752  ුරරමේකමරක   159,984  159,984 

43,355 -  තකමන්රමේ තමේලම\   32,367  8 

6,267 -  තගමවිපක ිප ේපමදන විකුු ම්   5,012  - 

1,448 1,448  චක්රීප ආදමපම්   206  206 

               

6,651  

                   

120    

ආතපෝජන අදමපම්  (MCB, & 

NRMS)     

               

9,098  
  

                     

-    

76,050 75,366  තලනේ ආදමපම්   214,967  214,876 

694,632 637,795  උ පාරිත ආදායව   619,164  572,604 

                  

        

2,680,000  

         

2,680,000    

 මණ්ඩමගමර ප්රදමන - 
ුරනරමලර් න     

        

2,630,010  
  

        

2,630,010  

2,300,694 2,300,694  - ප්රමග්ධනධයන   2,345,477  2,345,477 

5,675,326 5,618,489     5,594,651  5,548,091 

      ිඩු ලා : ිගයදම් (2)         

                  

2,558,421 2,531,241  ුරශග අක පඩි නඩි   2,502,206  2,474,372 

39,470 39,234  ගවන් විපදම් ැම පිුරම් ී වනම   42,932  42,606 

164,663 160,251  මිපයුම්/ප්රලමැන   129,398  126,347 

95,980 94,531  නඩේුළ විපදම්   60,504  58,706 

108,095 107,188  ගිවිසුම්ග  තමේලම   122,924  121,705 

276 276  ර් ්ණ   293  293 

69,979 54,922  තලනේ විපදම්   80,311  69,278 

471,953 468,608  ් ්පීමව   502,703  499,339 

- -  ආදමපම්  අපමැිරීම්   -  - 

මමූැප අකාකමය ප         මමූැප   අකාකමය ප 

රු'000 රු'000         රු'000   රු'000 

   මැ ජනපදික තමේලම   -  - 

12,520 12,520  මංචමරක බනංගකම අකම    13,810  13,810 

 -  පමන්ත්රික ලිඩපක අකම    9,168  9,168 

                    

29  

                     

29    

මංලර්ධයන ුරහුු  වධයයමේාමන  

අකම      

               

8,469  
  

               

8,469  

- -  පමීතප ජක ලයමපෘති අකම    2,267  2,267 

101 101  පිළ  ලමන් අකම  (4)  9,779  9,779 

(40,118) (40,118)  තගමවිපක අකම  (5)  (349)  (349) 

5,708,901 5,656,315  කවකැයුම් ිගයදම් එ ුව   6,042,247  5,993,622 

            

(33,575) 
          

(37,826)   

කවකැයුම් ක්රියා ාරී වකය් 

ලිබූ ිතිරික්ෂතය/(ඌනතාවය)     

        

(447,596) 
  

       

(445,531) 

                   

(25) 
                  

(25)   

ීකුළකකම : ලේකම් විිරණීතවන් 
කද කම ප/(පමු ල) (6)   

             

11,685  
  

             

11,685  

(1,000)   අු කළම; බනුල   1,569  - 

(34,600) (37,851)  බදු පසු ිතිරික්ෂතය /(ඌනතාවය)   (437,480)  (433,846) 

   ලාභාා    -   

     

(23,283,130) 

  

(22,965,195)   

2017.01.01 දිනට දදිය පට 
තගනම ත ේ්ප     

     

(23,317,730) 
  

    

(23,003,046) 

(23,317,730) (23,003,046)  
දදිය පට තගනපන ශුශධය 
අතිය ්  ප/(ඌන මලප) 

  (23,755,210)  (23,436,892) 
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ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන ප්ර ා ය 

     

    මමූැප රු.'000 

          

  සමුච්ිත සාිත ාදවා ණ  එ ුව 

  ිාමුදල   ඉපයුම්   

          

2016.01.01 දිනට  ත ේ්ප 23,715,096 4,072,587 (23,334,844) 4,452,839 

          

ලර්්ප ුළක 361,063 (14,384) 17,114 363,793 

          

2016.12.31 රිනට  ක ේ ය 24,076,159 4,058,203 (23,317,730) 4,816,632 

          

2017.01.01 දිනට  ත ේ්ප 24,076,159 4,058,203 (23,317,730) 4,816,632 

          

ලර්්ප ුළක 331,101 (1,256) (437,478) (107,633) 

          

2017.12.31 රිනට  ක ේ ය 24,407,260 4,056,947 (23,755,208) 4,708,999 

          

ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන 

ප්ර ා ය 
 වැවි අ ිකා ාරිය රු.'000 

          

  සමුච්ිත සාිත ාදවා ණ  එ ුව 

  ිාමුදල   ඉපයුම්   

          

2016.01.01 දිනට  ත ේ්ප 23,712,092 4,019,027 (23,033,762) 4,697,357 

          

ලර්්ප ුළක 361,063 (12,945) 30,714 378,832 

          

          

2016.12.31 රිනට  ක ේ ය 24,073,155 4,006,082 (23,003,048) 5,076,189 

          

2017.01.01 දිනට  ත ේ්ප 24,073,155 4,006,082 (23,003,048) 5,076,189 

     

ලර්්ප ුළක 331,101 - (433,846) (102,745) 

          

2017.12.31 රිනට  ක ේ ය 24,404,256 4,006,082 (23,436,894) 4,973,444 
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ිගණණ ාකාපති වාර්තාව 
 

III ක ාටස 
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ිගණණ ාකාපති වාර්තාව 

හිළබඳව ිධ්යක්ෂ  නනාා්වායා 

 රු ක ඉරිරිප  කිරීව 
 

IV ක ාටස 
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක සැ එටු පරිපා අත සවාණම්වල  2017 කදසිම්බර් 31  

රිකන් ිවස් වර් ය සඳැා වූ  ඒ ාබේධ් මූලය ප්ර ා න  හිළබඳව  1971  ිා  38 

දාණ මුද් පණක   14 ( 2) ( මා)  වණ්තිය ප්ර ාා ිගණණ ාකාපති වාර්තාව 
 

උ්   කරුණ මම්බනන්ධයතපන් ඔබන විසින් වම තල  තපමමු කරන කද අංක අයිඊීන්/ බී/ීම්ඒීමේීල්/ 

01/17/57 ැම 2019.01.06 දිනිති 1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතේ 14 (2) (සී) ලගන්තිප ප්රකමරල  

විගණකමකාපති ලමර් මල මම්බනන්ධයතපන් වමතග්ධන හිළිුළරු පැ  මඳැන් පය දි තද.  

  

2.2. මූලය ප්ර ා න හිළබඳ ිදැසේ දික්ෂමව - සමූැය 

2.2.1. මූලය ප්ර ා න ඒ ාබේධ් කිරීව  

අ) සි/ම වැලි අ තලන්චර් කිහිටල් (ුරශ) මවමගව ඈලර ිරය තම් කටයුුළ අලමන් අකාපතර් පලතින 

බනිවින්  ීව මවමගතම් ත මරුළරු “ගිු ම්කරණ  මටැන් ” වගින්  දදිය පේ කක අ ර  2018 

ලර්්ත දි ඔබනතග්ධන  ිපරී් ්ණ අනුල කටයුුළ ිරය වට මටැන් කර ගතිි. 

ආ) 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න මවග අදමක තැළිදරද  සිුල ිරය වට  අදමක මවමගම් තල  උපතදමේ 

කබනම දි ි . 

 

2.2.2 කුඩා ැා වධ්යව පරිවාණ වයාපාා සඳැා වූ ශ්රී ලා ා ගි කම් ාණ ප්රමිති. 
 

 

(අ) අදමක මවමගම් තල  ීටු මේාමලර ලේකම් ප්ර යමගණනප කර 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න 

මවග අදමක ගිු ම් ලක ගිකහිම් ිරය වට උපතදමේ කබනම දි ි .     

(ආ) 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න ලකට අදමක ිපලිරදි ිරය ම් සිුල ිරය වට ීව මවමගම් තල  උපතදමේ 

කබනම දි ි . 

(ි) 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න ලකට අදමක ිපලිරදි ිරය ම් සිුල ිරය වට ීව මවමගම් තල  උපතදමේ 

කබනම දි ි . 
 

2.3  මුලය ප්ර ා න හිළබද ිදැසේ දික්ෂිගව. ිකා ාරිය 

2.3.1 ශ්රි ලා ා ාානය ිා  ගි කම් ාණ ප්රමිති 

(අ) හිළිගිපි. කෘෂිකමර්ික ත මග  ් තමේරු ිරය තම්දි කෘෂිකර්ව තදපමර්ුළතම්න්ුළතද මවමජ 

ආර්ික මිකසුම් අං ප වගින්  2012 ලර්්ත  ප්රකමශි  පළුළරු මැ වල් ලගම තබනෝග ලයලමමපක 

අේතපමත ටු Source Crop Enterprise Budget of “Fruits & Floriculture Crops, Socio 

Economic and Planing Center Department of Agriculture at Peradeniya- August -2012” 

ගණනප ිරය ම් පමදක තකමට ගිපින්  ් තමේරු ලමර් ම හිළිතපක කර ි .  පශූ මම්පේ ත මග 

ලතලනමකව  ් තමේරු ිරය තම්දි ජමතික පශූ මම්පේ මංලර්ධයන වණ්ඩපප විසින්  අනුගවනප 

කරන ක්රවතදදප අනුල (චක්රතල් ප) කටයුුළ කර ි . 
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2.3.2 ගි කම් ාණ ප්රතිප ති 

 ප්රමග්ධනධයන ප්රදමන උපතපෝගි කරතගන ිකදි ගනු කබනන මේාමලර ලේකම් ඒලමත  ඵකදමයි ජිවි  

කමකප පදනම් කර තගන ක්රවමනුකුකල ඒ ුළ අන් ජිප  ලන ආදමපම් ැුලනමගිිපවට 2018 

ලර්්ත  මුකය ප්රකම න වගින් කටයුුළ කරන බනල දන්ලි. 

 

2.3.3 ගි කම් ාණ ිඩුපාඩු 

 (අ)  ප්රධයමන කමර්පමකප විසින් ිකී  ගන්නම කද විවසුතම් මදැන් දඩම් කේේ  ුළතනටු ලතලනමකව 

 ් තමේරු කර මුකය ප්රකම න ලක ද් ලම තනමවිති බනල හි අගිපි. 

 

තවව දඩම්, මුකය ප්රකම න ලක ිකී  ගන්නම කද ලතලනමකවට ( ගිු ම් ික) තපන්ලම ිති අ ර 

ීව දඩම් ලක ලර් වමන ලතලනමකම්  ් තමේරු ිරරීව මඳැම  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල තල  

දදිය පේ කර ි . තදවටතගමඩ, තේමේකයින් පමර, අංක 2.0/20 ටු හිටුතල දඩව ලර් වමන 

ලතලනමකව රු. 29.,000,000.00 තකම  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල විසින්  ් තමේරු කර ීලම 

ි . ීව  ් තමේරු ලතලනමකව 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න ලක මැ මේාමලර ලේකම් 

තල් නත  ිුළකේ ිරරීවට කටයුුළ කර ි .  

 

දතිය  දඩම් 02  ීනම් ප්රධයමන කමර්පමකප, තල.බී ඡපම වමල , තකමළඹ 10 දඩව මැ ී..බී ඡපම 

වමල  493,493/1 දඩම් තදක මදැම  ් තමේරු ලතලනමකව කබනම ගිිපව මදැම   ් තමේරු 

තදපමර් තම්න්ුළල තල  තපමමු කර තිබුණද තම් ද් ලම  ් තමේරු තදපමර්ුළතම්න්ුළතලන් අදමක 

 ් තමේරු ලමර් ම කිබි තනමවිති අ ර ීව ලමර් ම කිබිතවන් පසු මුකය ප්රකම න ලකට ිුළකේ 

ිරය වට කටයුුළ කරන බනල දන්ලි.  

 

තදවටතගමඩ හිටුතල දඩව වි්ප මර අවම යලරපමතග්ධන ප්රතිපේතිවප තිරණප්  ව  තලරළ 

මංර් ්ණ ැම තලරළ මම්පේ කළවණමකරණ තදපමර් තම්න්ුළතද ප්රධයමන කමර්පමකප 

දදිිරය වට පලරම දිවටේ   මවද්රීප පය මර   ුල්ණ ලික් විතම් අකාකමය ත  ප්රධයමන කමර්පමකප 

දදිය ිරය වට ී ර්ඝකම අන බනුල බනකපරප්  පටතේ කබනම දිවටේ කටයුුළ කර ඒ මදැම අවම ය 

වණ්ඩකත  අනුවිතිප කබනම ගිිපව මදැම අවම ය වණ්ඩක මංතශ ප්  දදිය පේ කර ි .  

 

තල.බි ජපම වමලතේ හිටුතල  අංක 493 ැම 493/1 දරණ දඩතම් හිටුතල තගමඩනිගිල්ක තර්ිතප 

අවම යං ප පටතේ ක්රිපමේවක  ැම ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත  කමර්පපන් මදැම වි මක 

ල තපන් දමපකේලප කබනමතදන “ ජක සුර් ෂි  ම ආතපෝජන ලිඩමටැන” නිවිති විතශ මධයමර 

ලයමපෘතිප  මේාමන ග  කර ි . 

 

 (ආ) 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න වගින් අදමක ිපලිරදි ිරය ම් ිරය වට මටැන් කර ගන්නම කදි.  

 (ි) තවව අයි වපන් දදිය ත  දි ිපලිරදිල ගිු ම් ග  ිරය වට උපතදමේ කබනම දි ි . 
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 (ඈ) ීව තගමඩනිගි අ ලක ලතලනමකව  ් තමේරු කර ගිිපව මදැම වතග්ධන අංක MA/ASSET/2019/9  

ැම 2019/01/31 දිනිති  අහිප වගින් ප්රධයමන  ් තමේරුකරු,  ් තමේරු තදපමර්ුළතම්නුළල තල  

දිනුම් දි ි . ීව  ් තමේරුල කිබිතවන් පසු  ගිු ම් ලක ගිකහිවට කටයුුළ කරි. 

 

 (ද) තද අ ආර් ්ණ ැම  ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ ලයමපෘතිත  පළමු අදිපර අලමමන ීමවේ මවඟ 

ීව මේාමලර  ලේකම්  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල  පලරම ගන්නම තකම දිනුම් ී  තිබුණද  

ීව මේාමලර  ලේකම් ිකී  ගේ දින සිට  මරතදන දිනප ත ්  ් ්ප ීමම් ගණනප කර අදමක  

ගිළහිම්   සිුල කර තනමතිබුණි ක.  

 

   ීතැයින් ීව මේාමලර ලේකම් නිල  අගප කක යුුළ (Revaluation) අ ර ඒ මඳැම  ් තමේරු 

තදපමර්ුළතම්න්ුළල තල  අදමක  අහි තල් න මවග  මර තදන කදි. තම් ලනවිටද අදමක අගපන් 

කිතබනින් පලතින අ ර ඒ ඒ කකමපපට අදමක ප්රමතශශීප  ් තමේරුකරුලන් විසින්  ් තමේරු 

අගප මටු  ලමර් ම  දදිය පේ කරන අ ර තම් ලන විට තබනෝල ින්න ැම කකමඔප ගංගමතරෝණි ක 

කමර්පමකපට අපේ මේාමලර ලේකම්,  ් තමේරු කර අදමළ ලමර් ම කිබි  ගිු ම් ග  කර ි .  

අදමක සිපු   ් තමේරු ලමර් ම  ් තමේරු තදපමර්ුළතම්න්ුළතලන් කිතබනන අනුහි අතලකට ඒලම 

කඩිනින් කබනමතගන ීව මේාමලර ලේකම්ලක  ් තමේරු අගප, ගිු ම්ග  ිරරීවට කටයුුළ 

කරි.  

 

  (ඊ) 2018 ලර්්ත දි  ත ෞතිකල ම යමපනප කර  ගිු ම් ලක ගිකහිවට කටයුුළ කරි. 

  (උ)  තවව මේාමලර ලේකම් දදිය ත  දි විකාවේල පලරමතගන ීව ලතලනමකව  ් තමේරු ිරය තවන් පසු 

ගිු ම් ග  ිරය වට කටයුුළ කරන බනල දන්ලි.  

  (ඌ)  2018 ලර්්ත දි තවව ුරමේ කමක තපමේ ලක ලතලනමකව ගණනප කර මුකය ප්රකම න ලක 

ිුළකේ කර ි . 

  (ී) 2018 ලර්්ත  සිට මවමතකෝි   ලර්්ත  බනුල ආදමපව ිපලිරදිල ැුලනමතගන ගිු ම්ග  ිරය වට 

මටැන් කර ගතිි.  

  (ඒ) තවව මුදක අදමක චක්රතල්   උපතදමේ ලිරදි  ආකමරතපන්  තපමදම ගිිපව  ුළක උශග ල  පලතින 

ත ේ්ප්  ලන අ ර  තවව මුදක  බනකපර කබනම දිතම්දි  අදමක බනකපර ටුිපන්තගන්  අපකක 

ගමමේුළල්  තනමලන බනිවින්  ීප භූ විදයම ැම ප ල් කිිපම් කමර්පමං පට තගවිප  තනමැිිර බනලේ  

ීප ිරසි දිතනක අපකර ග  ැිිර  ත ේ්ප්   තනමලන බනිවින්  ඒ මම්බනන්ධයල  අදමක  ේලප 

තපමුල  ලයමපමර හිළිබනද  කමරක ම මල තල ද  දිනුම් දිවට කටයුුළ කරි. 

  (ඔ) තම් හිළිබනදල තමමප බනකම ිපලිරදි ිරය ම් ිරය වට මටැන් කර ගන්නම කදි.  

  (ඕ) 2018 මුකය ප්රකම න ලක අල ය ගිකහිම් සිුල කර ි . 
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2.3.4   පිැිරි අ කනා ල කවනසේ ම් 

 

(අ) 2018 මුකය ප්රකම න වගින් ිපලිය දි ිරය වට කටයුුළ කර ි .     

(ආ) තම් හිළිබනදල පරී් ්මකර බනකම 2018 ලර්්ත  මුකය ප්රකම න මවග ිපලිරදි ිරය වට කටයුුළ 

කරි. 

 

2.3.5 ිිගනි ේිත ගි කම් 

සීවමමටු  වැලි අ කෘෂි ැම පශූ මම්පේ (ුරශග අක ) මවමගතම් මුකය ප්රකම න ලක ිුළකේ රු. 

14,117,550.00 ක අවිිප ේි   ගිු ව ලැමව ිපරවුල්  ිරය වට කටයුුළ කරන තකම ීව මවමගම් 

තල   අිත ල දිනුම් දි ි . 

 

2.3.6 ිගණණනය සදැා සාක්ෂ  කනාිගව.  

  ආතපෝජන  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප      තම් හිළිබනදල තමමපම බනකම දදිය ත දි දදිය පේ  

 ලේකම්      ිරය වට කටයුුළ කරි. 

 ආදමපම්  -  ටුග බනුල තල් ණ - අදමක තල් ණ හිළිතපක කර ි . 
       අල ය මලප අනුල දදිය පේ කක ැික. 
 
 

2.4  ලිබිය යුු ගි කම් ැා කණිගය යුු ගි කම්. 

 (අ) හිළිගිපි.  

දඩම් බනුල ආදමපම් අප ිරය ව රජත  දඩම් ආඥමපන  පටතේ සිුල කරනු කබනයි. ඒ අනුල දඩම් 

කමර්ප මංග්රැපට අනුල ිපලමම දඩම් බනුල , ලයමපමර දඩම් බනුල ැම ආතපෝජන ලයමපෘති බනුල ල තපන්  

ලර්ග ිරරීම් සිුල කර බනුල අප කරනු කබනයි. නමුේ කඩිනම් වැලි අ ලිඩ හිළිතලක පටතේ රජත  

 ් තමේරුල තනමවිතිල මුල් කමකපය ච්තේදලක දඩම් බනිැිර ිරරීම් සිුලකර ි . ීටුදි දළ 

 ් තමේරුල ව  ද ම අු  මුදක්  ලමර්ෂික බනුල ල තපන් අපකර ි . රජත   ් තමේරුල කබනම 

ගිීතවට ී ර්ඝ කමකප්  ග  ීම ිති බනිවින් රජත   ් තමේරුල කබනම ගන්නම අලමේාමල ලනවිට 

බනුලකරුලන්ට වි මක ටුඟ බනුල මුදක්  තගීමවට සිුලීමව ිපමමේ ීව බනුල බනර අදමක බනුලකරුලන්ට 

දිරීවට අපැසුීමව ිපමමේ තවව  ේේලප උදමීම ි . 

 

තකතමේ නමුේ ඒ ඒ කකමප ලක ඒ ඒ තකමේාම  වේටින් අපවිප යුුළ ටුග බනුල මුදල් අප කර 

ගිිපව මදැම තකමේාම  කළවණමකරුලන් තල  ටුග බනුල අප කර ගිිපතම් දක් ක ැම දින 

ලකලමනු කබනම දි ී ව ටුග බනුල අප ිරය ම් ලක ප්රගතිප වමසිකල  තකමේාම  කළවණමකරුලන් මදැම 

ප්රගති මවමතකෝචන රුමේවිම් පලේලම  විවමම බනි අම් සිුල කරයි. ඊට අව රල තන්ලමසික ලයමපමර 

කළවණමකමරුලන් , ිපතපෝජය තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකරුලන් තල ද මවමේා කකමහිප 

ටුග බනුල  ආදමපම් දක් ක කබනම දි ීව අප ිරය ම් ලක ප්රගතිපද කම අනල විවසිවට ක්   කරන බනල 
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දන්ලි.  ලද තවව ටුග බනුල ආදමපම් අපකර ගිිපව මම්බනන්ධයල තමමපම බනකම කඩිනම් ක්රිපමවමර්ග 

ගිිපවට අ යන් ර කිවාල් ද පේ කර ඒ ඔමේතමේ ප්රගතිප විවමම බනි අව සිුල කරන බනල දන්ලි.  

 

 (ආ) ලිඩ ුරර්ලක අේතිකමරම්  අුළය න් ලර්් 05්  ද් වලම තිබු රු.34,66,000.00 ක ලතලනමකින් 

රු.22,31,000.00්   බි කකමපත  ලර්් 05 ද් වලම වු ලිඩ ුරර්ලක අතිකමරම් ත ේ්ප තද.තවව  

මුදක අපකර ගිිපවට ිපතිවප ක්රිපමවමර්  තගන ිති බනල  තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර, 

බි කකමපප විසින්  දිනුම් දි ි  .  ලද තවව ලිඩ ුරර්ලක අේතිකමරම් ී ලකට බි කකමපත  තමෞදි 

මංලර්ධයන අරමුදල් පටතේ ක්රිපමේවක වු  ලයපෘති අධයය් ් කමර්පමකත  ගිු ම් අං ප වගින් 

ක්රිපමේවක වි ිති අ ර පසුල ීව කමර්පමකප ලිසි පමව තැේුළතලන් තවව අලමමන ත ේ්ප 

පවණ්  බි කකමපත  මුකය ප්රකම න ලකට මම්බනන්ධය වි ි .  

දතිය  ලිඩ ුරර්ලක අේතිකමරම් ත ේ්ප හිළිබනදල තමමප බනකම කටයුුළ ිරය වට මටැන් කර ගතිි. 
 

 (ි) ජමලේ  පය ශ්රත   තගමඩනිගි අ මදැම ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් දරණ කද විපදම් 

ප්රතිුරර්ණප කරන තකම අලමේාම ිරටුපපකදිව වතග්ධන අංක MASL/FIN/EDB/16/01  ැම 2018-

03-21,2018-05-22  දිනිති  අහි වගින් දිනුම් දි ි .   

 තවව ආප න අුළය න් පැ  මදැන් ආප න ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප වගින් ක්රිපමේවක 

කරන කද ලයෘපෘති ලක  කය ම අධයයන ලමර් ම මකමේ ිරය ව ැම අතනකුේ කටයුුළ මදැම හිටුවාලම 

තිබු ආප න තද. ීව ආප න දිනටවේ ීව කටයුුළ අලමන් කර  ලමම දවම ි .  

 

 1. කප්රායරි උපකේ   කසේවා  ාර්යාලය 

 2. උුරු විද පළා  වයාපිති  ාර්යාල 

 3. ලපඔ පළමේ ලයමපෘති කමර්පමක 

  

තවව ආප න දිනට මක්රිපල ක්රිපමේවක තනමවිති ිපමම ීව ආප න ල අන් අප විප යුුළ ටුග 

මුදල් කපම ැිය ව මකකම බනි අව මදැම අධයය් ් වණ්ඩකප තල  දදිය පේ කර අනුවිතිප කබනම 

ගිිපවට තම් ලන විට කටයුුළ කරින් පලති.  

 

 ීතමේව දිනට ක්රිපමේවක ආප න අුළතරන්  ලමය වමර්ග ැම ජක මම්පේ කළවණමකරණ 

අවම යං ප, වැලි අ උපතශ ක තමේලම (ුරශ)  කමර්පමං  මවමගව ආදි ල තපන්  අදමක පය දි  

මුදල් ප්රතිුරර්ණප කරන අ ර  අතනකුේ පමර් ල තල  තවව ටුඟ මුදල් කඩිනින් තගලන තකම 

දිනුම් දි තිබුණද තම් ද් ලම ීව ප්රතිුරර්ණපන්  සිුල කර තනමවිති බනල දන්ලි.  

 තවව පය ශ්රප හිටුතල තගමඩනිගි අ ලක  ් තමේරු ලතලනමකව කබනම ගිිපව මදැම  ් තමේරු 

තදපමර් තම්න්ුළල තල  තපමමු කර තිබු අ ර, ීව තගමඩනිගි අ ලකට අදමක  ් තමේරුල තම් 

ලන විට කිබි ි . ඒ අනුල අදමක  තගමඩනිගි අ බනුල කු අ තගවිව මදැම ීව ආප න තල   අහි 

වගින් දිනුම් දි ි . 

(ඈ) ලර්් 05 කට ලඩම ලිඩි තගවිප යුුළ ගිු ම් ත ේ් ලක ලතලනමකව රු. 23.779,000 ්  බනල 

හිළිගිපි. ඒ ුළක අඩංගු රැදවුම් ගමමේුළ මම්බනන්ධයල පැ  පය දි කටයුුළ කර ිති බනල දන්ලි.
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  i)  වැවි අ ඒ ාබේධ් වයාපිතිය - බි  ලාපය 

රු. 6,349,689 ්   වු රැදවුම්  මුදල් පැ  පය දි 2018 ලර්්තපදි ිපදැමේ කර ි . 
 
*රු.5.1,092.80  මුදක්  තකමන්රමේ ලිඩලක මම්ුරර්ණේලප ව  ිපදැමේ කර ි . 
 
*රු.1,347,356.00  ක  රැදවුම් මුදල් ී ර්ඝකම අනල දල්ලුම් තනමකක බනිවින් ආදමපම් තකම  
   ැුලනමතගන ි . 
 
*රු. 438,453.00 ක රැදවුම් මුදල්,  ආදමපම් තකම ැුලනමගිිපවට තපර අදමක 
තකමන්රමේකරුලන්ට ීව රැදවුම් මුදල්  ිපදැමේ කර ගන්නම තකම  අිත ල දිනුම් දි ි . 
 
ිට අව රල රු.3,750,596.00 ක පලතින රැදවුම් මුදල් ිපදැමේ ිරය ව හි අබනදල ිපතිවප ගිටු  
පලතින තැයින්  ඒලම ිපදැමේ ිරය ව මම්බනන්ධයල ිපති උපතදමේ කබනමතගන ිපරවුල් ිරය වට කටයුුළ 
ිරය වට ිපපි ල පලති. 
 
ිට අව රල රඹකින්ඔප කකමපප, බි කකමපප ැම මු අක ලිඩ පමකන ක්රිපමකරවුම් ැම නඩේුළ 
අං ප මදැම  විවසුව වගින්  දදිය පේ කර ිති  “රැදවුම් මුදල් “  ආදමපම්  තකම ැුලනම තගන 
ගිු ම් ග  ිරය වට  මටැන් කර ගේ බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 
 

බි  ලාපය - රු.705440874.00 

 

 බි කකමපත  මිපයුම් අේතිකමරම්  ල අන් රු.ි.5 ක මුදක්  201. ලර්්ත  වනම්හිතලප තැළ 
තබනමවමන්ැක්  දදිිරය ව මදැම  තපමතකමන්නරුල දිමේත්රි්  තල්කම් තල  කබනම දි ි  . ී ටු දදිිරය ම් 
කටයුුළ ප්රවමද විව ිපමම අේතිකමරම් හිපවිවට තනමැිිර වු අ ර  ීටු ලිඩ 2018 ලර්්ප ුළකද 
ක්රිපමේවක වු බනිවින්  2017 ලමතර්  හිපවිවට තනමැිිර වුලද  තම් ලන විට  ීව අේතිකමරම්  
හිපලම ි .   
 
  ලේ රු.1,802,500.00 ක මුදක්   201. ලර්්ත දි තැේලීමේ ි තග්රම  ආප නප තල  කබනමදි ිති 
අ ර  තගමවි දමපකන්ලප පටතේ  තගමවිවැුළන්ට පිරෂුේ කිට ිකදි ගිිපවට තවව මුදක කබනම 
දි ි .  50% තගමවිදමපක මුදක  ිපපි  කමකපට තනමකිබිව ිපමම අේතිකමරව හිපවිවට  
තනමැිිරල  ි ේ ීව මුද අන්  2018 තදමිිබනර් ලන විට රු.12.,542.50 ක මුදක්  පවණ්  
දතිය ල ිති අ ර  ීව මුදකද  තගමවිවැුළන්තගන්  අප කර ගිිපවට කටයුුළ කරින් පලති. 

 
 (ද) තම් මම්බනන්ධයල අකාකමය ත  ිපකධයමය න් ැම  වැලි අ පශු මම්පේ ලයමපමය ක මවමගව . ජමතික පශු 

මම්පේ මංලර්ධයන වණ්ඩකත  ිපකධයමය න් ැම  2019.04.11 දින  මමකච්චම පිලිේවු අ ර ීව 

මමකච්චම අනුල තවව ගිටු ල ිපරමකරණප කර ගිිපව මදැම  දදිය  කටයුුළ කරි.   

 

2.5  නිති0රිති0කාගුලාසි ැා  ළවණා ාණ තීාණවලට ිනුකුල කනාිගව 

(අ) මු අක කටයුුළ සිුල කර ිති අ ර ලිේ බනුල මදැම  අපමපදිංි  විව කඩිනින් සිුල ිරය වට කටයුුළ 

කරි. 

(ආ) (i) ii) අදමක ලමර් ම හිළිතපක කර ි . අල ය මලප  අනුල දදිය පේ කක ැිිර බනලද දන්ලි. 
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  (ි) 2017 ලර්්ප     රමජය ප්රදමන රු.ි  ලයෘපෘති රු.ි 
 ිමේ තම්න්ුළල   1575.410   1810.000 
 අරමුදල් කිබිම්   1253.730   1422.850 
 ප්රමග්ධනධයන විපදම්   1555.097   149..442 

  
2017 ලර්්ත දි රමජය ප්රදමන මඳැම  රු.ි අපන 1575.41 ්  ද ලයෘපෘති මඳැම රු.ි අපන 

1810.00 ිමේ තම්න්ුළ  කර ි ේ වැම  මණ්ඩමගමරතපන් ිපදැමේ කරනු කිබුතද රමජය ප්රදමන 

මඳැම  රු.ි අපන 1253.730 ්  මැ  ලයමපෘති මඳැම රු ි අපන 1422.850 ක අරමුදක්  

පවණ්  බනල දන්ලි. 

2017 ලර්්ප ආරම් ත  ක්රිපමකමය  ලිඩ මිකිමේවට අනුකුකල  බනමටුර පමර් ලපන් මදැම අදමක 

ප්රමග්ධනධයන ලිඩ මඳැම ගිවිසුම් ලකට ීළඹිව මැ ීිර ගිවිසුම් ප්රකමරල අදමක කටයුුළ ආරම්  කර  

ලමර අලමමන ලන විට ිපව කර තිබිව,  රතේ පිලති අපදම  ේලපන් තැේුළ තකමට කල් තනමදිිප 

ැිිර ප්රමග්ධනධයන ලිඩ (ික පශධයති ප්රතිමංමේකරණ ලිිප)  ිරය වට සිුල විවේ,  ි ිම් ප්රමග්ධනධයන ලිඩ 

මදැම  ිපපි  දිනපට  මුදල් තනමතගවුලතැමේ  දඩ මුදල් තගවිවට  සිුල විවේ ිපමම තවව ලමැන 

විිරණි කතවන් කද මුදල් ඒ මදැම තපදවිවට සිුල වු බනල දන්ලි. (ඒ අනුල  2017 ලර්්ත   දි 

 මණ්ඩමගමරප තලතින්  ප්රදමන තකම රු. ි. 1,253.730 ්   පවණ්  අරමුදල් කිබිවේ  ඒ ලන 

විට ආරම්  කර තිබු  ලිඩ කටයුුළද මවග රමජය ප්රදමන මදැම  ප්රමග්ධනධයන විපදව රු ි අපන 

1,555.097 ්  විප.) 

 (ඈ)  ලයමපෘති මඳැම ිපදැමේ කර තිබු ිපකධයමය න් තිතදනම මම්බනන්ධයල පැ  කරුු  දදිය පේ කරි. 

i)  2012 වමිප 01  දින  සිට ලයමපෘති තමේලප මදැම ිපදැමේ කර තිබු කළවනමකරණ 

මැකමරලරපමතග්ධන   ලිවාේ , ශ්රී  කංකම  වැලි අ  අකාකමය ප තලතින් ැම ී වනම ලයපෘතිප වගින් 

තගීමතම්  පදනව ව  ලයපෘතිප තල  ිපදැමේ කර ි  .1720 වියි 31 ලන දිනට  ලමර පැක 

පූර්ණකමලීනල ිපදැමේ කළ ැිිර කමක සීවමල ද් වලම ිති බනිවින් ීව මුදක ප්රතිපූර්ණප කර 

ගිීතවට කටයුුළ සිුල කරු  කබනන බනල කමරුණීකල දන්ලි. 

ii) ලයමපෘති තමේලප මදැම ිපදැමේ කර තිබු පය ගණක ලිඩමටැන් මම්පමදකලය ප 0201   අතරේල්  

12  දින සිට ලයමපෘතිප තල  අනුයු්   කර ි  .ඒ අනුල දන්ලම ිති පය දි විකාවේ පය දි ිපරවුල් 

ිරරීව්  සිුල තනමතකමට බනිවින් ලිවාේ තවව අකාකමය ප වගින් තගීමවට කටයුුළ කර ි  .ින් 

දදිය ත ී  තවලිිප ආකමරපට මේාමන වමරු ීමම් සිුල තනමිරරීවට  කටයුුළ සිුල කරනු  කබනන බනල 

කමරුණි කකල දන්ලි. 

iii) ලයමපෘති තමේලප මදැම ිපදැමේ කර තිබු තජය ේ්ා ගණකමකාකමරීලය ප මතිපට දින 02 ්  

වැලි අ ත් රත  රමජකමය  දවා කළ ැිිර    පය දි 2008.08.04  දින ලයමපෘතිප තල  අනුයු්   

කර ි  .ඒ අනුල ලිවාේ ප්රතිපූර්ණප ිරරීවට අල ය මලප්  තනමවිති අ ර, 201..05.02 දින 

සිට ක.තමේ.චක්ර අංක 01/1620 ටු (2.3.3b) පටතේ ිපදැමේ කර ිති කමකප මඳැම ලිවාේ තගීමව 

මම්බනන්ධයතපන් ීවගින් දිනුලේ කර ි   .ීබනිවින් දන්ලම ිති පය දි 2013   අතගෝමේුළ වම සිට 

201.   වියි වම ද් ලම කමකප මඳැම ලිවාප ප්රතිපූර්ණප ිරරීව්  සිුල කළ යුුළ තනමලන බනල 

කමරුණි කකල දන්ලි. 
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(ද) තවව අේතිකමරම් ල අන් තබනමතැෝවප්  තම් ලන විට ිපරවුල් කර ි . දතිය  මුදකද ැිිර 

ද් විපන් හිපලම ගිිපවට අල ය කටයුුළ කර ි . දදිය ත දි තදනු  කබනන  අේතිකමරම්  දින 

07 ්  ිුළක  හිපලන තකම දිඩි අලධයමනතපන් යු්  ල  අ යන් ර චක්රතල් ප්  වගින් දනුම් 

දි ි . 

3 මුලය සවාකලෝරනය 

 
3.1 හිළිගිපි. 

3.2 හිළිගිපි. 

3.3 (අ) රමජය  මගය කිබිම් ැම ිපලමම  කු අ ආදමපව 201. ලර්්පට මමතේ් ්ල මවමතකෝි   ලර්්ත  

අු  වි ිති බනල හිළිගිපි. ීතැේ රමජය  මගප මම්බනන්ධය ආදමපව විචකය ආදමපව්   ලන අ ර, 

ීප ීව ලර්්ප ුළක ිපකුේ කරන කද ලි අ, කු ගල් ,හුු ගල්, පමේ  ආදි  ණි කජ රලය දලේ කර 

ගිිපම් මම්බනන්ධය ිපුළ්  කරන කද බනකපර ප්රවමණප ැම දලේ කර ගනු කබනන  ණි කජ රලය 

ප්රවමණප ව  රදම පලති.ඒ අනුල, ලමර්ෂිකල රමජය  මගප කිබිම් මම්බනන්ධයතපන් අු විම්/ලිඩිවිම් 

සිුලවිප ැික. 

 (ආ) හිළිගිපි. 

4. කවකැයුම් සවාකලෝරනය. 

4.1 කමර්පමමධයනප. 

4.1.1 හිළිගිපි. 

2014-2018 කමක පය ච්තේදපට අදමක මංයු්   මිකිමේව හිළිතපක කර  අධයය් ් වණ්ඩක 

අනුවිතිප කබනම තගන චක්රතල්  ප්රකමරල අදමක ආප නප තල  හිටපේ දදිය පේ කර ි . 

2019-2023 කමක පය ච්තේදපට අදමක මංයු්   මිකිමේව, 2030 තිරමමර මංලර්ධයන දක් ක 

කඟමකර ගිීතවට ැිිරලන පය දි රමජය ලයමපමර තදපමර්ුළතම්න්ුළතලන්  ිපකුේ කර තිබු 

වමර්තගෝපතශ නප අනුල  මකමේ කර ි . 

2017 ලර්්ත   ක්රිපමකමය  මිකිමේවට අනුල, මකමේ කරන කද කමර්පමමධයන ලමර් මල (ප්රගති 

පමකන ලමර් මල) 2018.11.02 දින විගණකමකාපති තල  දදිය පේ කර ි . 

4.1.2 ක්රියා ාරි වය සැ සවාකලෝරනය. 

(අ)  හිළිගිපි. 
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(ආ)  2017 ලර්්ප ුළළී  දඩම් මංලර්ධයන ආඥම පන  පටතේ ප්රදමනපර 16‚855 කබනම ී වට දක් ක 

කර තිබු අ ර, ලර්්ප අලමමනත ී   අේකර ගේ ප්රගතිප පැ  පය දි තද.  

 ලාපය ඉලක්ෂ ය ප්රණතිය ප්රති තය % 

බී             2110             1758                       83 

සී             5800             4984                       85 

ඩී               205               149                      72 

ීච්               550                3.9                      .7 

ීල්             1000                593                      59 

වි් තටෝය පම              410                335                       81 

හුරුු ලිල               400               334                       83 

තවමරගැකන්ද              750               .50                      8. 

ලකල            5500            4943                     89 

රඹකින්ඔප            130               107                      82 

එ ුව          16855           13222                   83 

 

දඩම් මංලර්ධයන ආඥම පන  පටතේ ප්රදමන පරප්  කබනම ගිීතව මඳැම දඩම් කමීනන් විසින් අදමළ 

දඩව තැමඳින් මංලර්ධයනප කර තිබිප යුුළ අ ර ීතමේ මංලර්ධයනප කර ිති බනල තක්ෂේර 

ිපළධයමරීන් විසින් මනමා ිරරීතවන් අනුළරුල දඩව වින තර් ම ි රප්  මකමේ ිරරීව සිුල කරනු 

කබනයි. 

පම් දඩවකට ප්රදමන පරප්  මකමේ ිරරීව මඳැම දැ  අල ය ම තදකව මුරරම තිබිප යුුළ අ ර 

විු ම් ලිඩ මටැන පටතේ තබනමතැෝවප්  දඩම්ලක තර් ම ි ර කිබී තිබුණද අතේ් ෂි  

දක් කප කඟම කර ගිීතවට  රම් ප්රවමණලේ සිතිපම් තනමකිබීව තැේුළතලන් 2017 ලර්්ප ුළළ 

මකමේ කළ ැිිර වු ප්රදමනපර 14‚222 ්  පවණි ක . ීතමේ වුලේ මවමේාප්  තකම ගේ කළ ීව 

ප්රගතිප 84%  ක වේටවකට තගන ඒවට ැිිරපමල කිබී තිබුණි ක. 

රජත  දඩම් ආඥම පන  පටතේ ී ර්ඝකමළීන බනුලකර 340 ්  කබනම ී වට දක් ක කර තිබු අ ර  

දන් බනුලකර 266 ්  කබනම ී වට ැිිරපමල කිබී ි . 

ී ර්ඝකමලීන බනුලකරප්  කබනම ී ව මඳැම වි්ප මර අවම යලරපමතග්ධන අනුවිතිප කද පසු දඩව 

වින තර් ම ි රප්  කබනම ග  යුුළ අ ර දන් අනුළරුල  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල වගින් 

 ් තමේරුල කබනම ග  යුුළ තද. 
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බනුල දඩව්  වින ිිපන්තදෝරු තදපමර් තම්න්ුළල වඟින් තර් ම ි රප්  කබනම ගිීතව මඳැම අලව 

ල තපන් වමම තදකක පවණ කමකප්  ග  ලන අ ර ීතමේ තර් ම ි රප කද පසු අදමළ දඩව 

 ් තමේරු ිරරීව මඳැම  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල තල  දල්ලීව්  තපමමු කරනු කබනයි. 

 ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල වඟින්  ් තමේරු ලමර්ාමල කබනම ගිීතව මඳැම තබනෝතැෝ විට වමම 

06 ක පවණ කමකප්  ග  තද. 

 

ඒ අනුල බනුලකරප්  මකමේ ිරරීතම් ක්රිපමල අත ී  තවව අකාකමය තපන් පය බනමටුර ආප න ලක 

කමර්පන් මඳැම අලව ල තපන් වමම 08 ක ලේ කමළප්  ග  ලන බනිවින් බනුලකර මකමේ ිරරීව 

මඳැම අදමළ ආප න අ ර ිපරන් ර මම්බනන්ධය ම පලේලම ගිපින් දිඩි පය ශ්රවප්  දිරීවට සිුල 

ීම ි .තම් තැේුළතලන් 2017 ලර්්ත  අතේ් ෂි  දක් ක මුරරම ගිීතව අපැසු ීම ිති අ ර 

ීතමේ වූලේ බනුලකර ැම ිපදැමේ ී වනමපර මකමේ ිරරීතම් මවමේා ප්රගතිප 78% ක වේටවකට තගන 

ඒවට ැිිරපමල කිබී ි .   

 

රජත  දඩම් ආඥම පන  පටතේ පම් දඩව්  බනුල පදනව ව  කබනම ී ව මඳැම  අනුවිතිප කද 

පසු දක  ් තමේරුල්  ව  ලමර්ෂික අලමර පරප්  කබනම ී ව සිුල කර ිති අ ර පසුල  ් තමේරු 

තදපමර් තම්න්ුළතද  ් තමේරුල කබනම තගන බනුල මුදල් ගණනප ිරරීව සිුල කර ි . 

ීටුී  තබනමතැෝවප්  අලමේාමලක  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල වඟින් කබනම තදන  ් තමේරු 

අගපන්ට ලඩම තබනතැවින් අු  අගප්  තකම දක  ් තමේරුල ගණනප කර තිබීව තැේුළතලන් 

 ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළතද  ් තමේරුල කද පසු ඒ අනුල බනුල තගලන තකම බනුලකරුලන් තල  

දිනුම් ුලන් පසු බනුල මුදක දැක අගප්  ගන්නම බනල පලමින් තබනමතැෝ අලමේාමලකී  බනුල තගීමව 

පිැිර ැිරීවට ක්රිපම කරනු කබනයි. 

ීපට හිළිපව්  තකම 201. ලර්්ත  සිට දක  ් තමේරුල ව  ලමර්ෂික අලමරපර කබනම ී ව 

අේටුවාීමවට ක්රිපම කළ අ ර  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළතද  ් තමේරුල ව  ී ර්ඝකමළීන බනුලකර 

කබනම ී ව සිුල කරනු කබනයි. 

මීට අව රල බනුල ආදමපව රැමේ ිරරීව මඳැම බනුල මති පිලිේීමව ආී  විවිධය ලිඩමටැන් කකමප 

වේටින් පලේලම බනුල ආදමපව රැමේ කර ගිීතව මඳැම  උපය ව උේමමැප දරනු කබනන අ ර 2017 

ලර්්ත ී  පැ  පය දි  ප්රගතිප ලමර්ාම ිරරීවට ැිිරපමල කිබී ි . 

  ාාණය ඉලක්ෂ ය (රු) ප්රණතිය (රු) ප්රති තය % 

පලේනම ලර්්ත  බනුල ආදමපව      13.‚797‚010.00       119‚049‚.00.00 87 

ටුඟ බදු ආදායව        39‚998‚110.00        30‚043‚690.00 88 

  

ඒ අනුල 2017 ලර්්පට අදමක බනුල ආදමපතවන් 87%  ප්රති  ප් ද ටුග  බනුල ආදමපතවන් 88% 
  ප්රති  ප් ද  ී්  රැමේ  කර ගිිපවට ැිිරපමල කිබි ි . 
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 (ි) (i). 

 

(ii).  ත ෝරමගේ රක්ෂණ ආප ප මම්බනන්ධීකකරණත ී   ප්රමතපෝගිකල සිුල වූ ගිටු  තැේුළතලන් 

තගමීමන්තග්ධන මුළන් ර් ්ණප මදැම තපළබීව අු  ීමව, වැලි අ දමපකේලප මවඟ කබනමුලන් 

මුළන් මදැම රක්ෂණප අදමක තගමීමන් විසින්ව සිුල ිරරීව ිපමම ප්රතිපමදන ලිප තනමීමව ආදි තැේුළ  

බනකපම ිති බනල  අධයය් ් (කෘෂිකර්ව) විසින්  ැවුරු කර ි . 

(iii). විසිුළරු වසුන් අිනජනන ැම ී ් රැමේ ිරරීතම් වධයයමේාමනත  දදිිරරීම් කටයුුළ මඳැම මුදල්  තලන් 

කර තිබුණද  ඒ මඳැම මුදල් තගීමවට ප්රවමණලේ තකම අරමුදල් අදමක ලර්්ප ුළකී  තනමකිබීව 

ැම ීව මුදල් 2018 ලර්්ත දි  හිපීමවට සිුල විව,  ත ෝරමගේ තගමවිපක මංලර්ධයන මිකිමේව ප්රවමද 

විව, මවැර කකමප ලක ී්  තගමවිපක්  මදැම පවණ්  ක්රිපමේවක ිරය ව  පනමදි තැේුළ  බනකපම 

ිති අ ර ත ෝරමගේ තගමවිපක අිනජනනප මඳැම  ලුලරටේ මංලර්ධයනප කකයුුළ බනිවින් ඒ 

මඳැම විකාවේ මිකිමේව්  මිකසීවට වඟ තපන්ලන බනල  අධයය් ් (කෘෂිකර්ව) දිනුම් දි ි .  

 

ිනු 

ිා  
 ලාපය ඉලක්ෂ ය 

ලබාදු් 

පිටම් 

ප්රවාණය 

මුලය 

ඉලක්ෂ ය 

රු. “000” 

මුලය 

ප්රණතිය 

රු.”000” 

කභෞති  ප්රණතිය ිඩුමවට 

කැේු 

1. බී කකමපප 12000 12000 1500 1500 - 

2. සී කකමපප 478. 4539 225 180.08 

කණාිගපල ුල නි ේපාරිත 

පිටම් නිකු කිරීව 

සිදු ා ඇත 

3. ඩී කකමපප 2800 2.28 295 281.04 - 

4. ජී කකමපප 3000 3000 105 100 - 

5. ීච් කකමපප 3000 771 240 205.05 
බි තා ාක්ෂ වනය 

ක්රියාිගාටුත මව  ව ර 

පාම්පාාව සදැා නිවත 

සු් ැදු්වාීමව  

කැේුකව් පිටම් 

නි ේපාදනය ිඩු ම ඇත.   

6. හුරුු ලිල 4000 1.00 - - 

7. ලකල කකමපප 2000 2120 550 318 - 

8. වි් තටෝය පම .430 2354 150 95.14 

හිටති් මිලීමණිනීව 

සිදු ාන කැයි් ප්රමුඛතා 

ක්ඛණය ිනුව පිටම් 

ලබාණිනීවට සිදුමව 

 එ ුව 43316 29012 4065 2639  
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 (ඈ)  වයාපාා සාවර්ධ්න ිා කක වයාපිති සඳැා ඉඩම් ලබාීමව. 

 

 1,2,3,4 මැ 5. 

  

 හිළිගිපි  

 

ආතපෝජන කටයුුළ මඳැම ී ර්ඝකමලීන බනුල පදනව ව  කබනමුලන් දඩම් මම්බනන්ධයල පරී් ්ම කර 

බනකම ඒ මම්බනන්ධයල ිපර්තශ  දදිය පේ ිරරීව මදැම 201. ලර්්ත ී  වම විසින් ිපතපෝජය අධයය් ් 

ජනරමල් (පමකන ැම මුදල්) තග්ධන ම මපීනේලතපන් යුේ අ යන් ර කිවාල්  පේකර ීිර කිවාල 

වගින් මංලර්ධයනප තනමකක දඩම්, ටුඟ බනුල මටු ල පලතින දඩම්  පනමදිප මම්බනන්ධයතපන් 

ිපර්තශ  කබනමතගන ී ප ිපර්තශ  ප්රකමරල ීතතිවප කටයුුළ ිරරීවේ රජත  දඩම් ආඥම පන  

පටතේ දදිය  කටයුුළ ිරරීවටේ තපෝජනම කර තිතේ. 

 

තවව කිවාල වඟින් සිපු ව ආතපෝජන ලයමපෘති මමී් ්ණප්  සිුලිරරීව ීව මමී් ්ණ ලමර් ම 

අනුල, මංලර්ධයනප තනමකළ මැ බනුල තනමතගීමව මම්බනන්ධයල ිති දඩම් අලකංගු ිරරීව ලිිප 

ක්රිපමවමර්ග මඳැම තපමමුීම තිබිණි ක. ඊට අව රල 2018 ලර්්ප ුළක සිපු ව කකමප ලක කරන කද 

් ත ේ්ර පරී් ්ණ අනුල, නිල  අලකංගු ිරරීව මඳැම ආතපෝජන ලයමපෘති නමව තල් නප්  

හිළිපක කරන කදි. ීතමේව මංලර්ධයනප තනමකළ මැ ටුග බනුල සිටු  සිපු  ආතපෝජකයින් 

වැලි අ ත් න්රපට  කිදලම දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමටැන් ද පලේලන කදි. 

  

ඊට අව රල තම් ලන විට කළමප වේටින් මංලර්ධයනප තනමකළ, අර්ධය මංලර්කා  මැ  ටුඟ බනුල 

මටු  ආතපෝජකයින් වමතග්ධන ප්රධයමනේලතපන් කළමප වතලටින් කිඳලම අදමක ටුඟ බනුල අපකර 

ගිීතව, මංලර්ධයනප තනමකළ දඩම් මංලර්ධයනප ිරරීව මැ ඔවුන්ට  ලුලරටේ ීව දඩම් 

මම්බනන්ධයල අල ය මලප්  තනමවිති නම් නිල  ටුඟ බනුල මුදල්ද මවග ශ්රී කංකම වැලි අ 

අකාකමය ප තල   මරී වට කටයුුළ කරන තකම දිනුලේ ිරරීම් සිුලකරතගන පනු කබනන බනල 

දන්ලි. 

 

 

(ඉ) වයාපාා සාවර්ධ්න ිා ය වගි් ක්රියා ව  ණය විඩසටැ්. 

 

 “වැවි අ සිගය” ණය විඩසටැන. 

 

අලතබනෝධය ම ගිවිසුම් ප්රකමරල ණප ිපකුේ ිරරීවට තපමදම තනමගේ අරමුදල් තලනුතලන් මමවමනය 

දතිය ිරරීතම් ගිු ම් ලක තපමළිපට මවමන තපමළිප්  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට කබනමී ව 

මඳැම ප්රමතශශිප මංලර්ධයන බනිංකුල විසින්  අිත ල දිනුම් ී  ි . 
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 අලතබනෝධය ම ගිවිසුම් ප්රකමරල තගමවි තනමලන පන්තිත  වැලි අ ජනපදිකපන් මැ කමන් ම 

ලයමලමමපකයින් මඳැම තවව ලිඩමටැන  ුළළින් ණප ිපකුේ කරනු කබනන්තන් ශ්රී කංකම වැලි අ 

අකාකමය ත  ඒකක කළවණමකමර,තකමේාම  කළවණමකමර මැ තන්ලමසික ලයමපමර 

කළවණමකමරතග්ධන ිපර්තශ ප ව  තද. ඒ අනුල, ලමර් මතද මඳැන් කර ිති ශ්රී කංකම වැලි අ 

අධයකමය ත  තමේලකයින් මඳැම ඔවුන් වැලි අ කකමප ලක ජනපදිකයින් ීමව තැේුළතලන් තවව 

ණප මුදල් කබනම ී  ිති බනල අධයය් ් (ලයමපමර මංලර්ධයන) විසින් දිනුම් ී  ි . 

 

 “වැවි අ ිරුණ” ණය විඩසටැන. 

 

අලතබනෝධය ම ගිවිසුම් ප්රකමරල ණප ිපකුේ ිරරීවට තපමදම තනමගේ අරමුදල් තලනුතලන් මමවමනය 

දතිය ිරරීතම් ගිු ම් ලක තපමළිපට මවමන තපමළිප්  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට කබනමී ව 

මඳැම ප්රමතශශිප මංලර්ධයන බනිංකුල විසින්  අිත ල දිනුම් ී  ි . 

 

ී්  ී්  කළමප ලක ලයමලමමපක ජනපදිකපන් මඳැම ණප ිපකුේ කරන කද ලයමපෘීනන් ුළළින් 

ප්රගතිප විවසීව අදමක කළමප ලක ලයමපර මංලර්ධයන ිපකධයමරීන් වඟින් සිුලතද. ීතමේ නමුේ 

පසුගිප කමක ලකලමනුල ුළක ි ිම් කළමප ලක ලයමපමර මංලර්ධයන ිපකධයමරීන්තග්ධන ටුඟකව 

තැේුළතලන් පසු විපරම් කටයුුළ ිපසිපමකමරල සිුලීම තනමවිති බනල දන්ලි. 

 

“වැවි අ රිරිය” ණය විඩසටැන. 

තවව ණප ලිඩමටැන මදැම දක් කග  කණ්ඩමපව ලනුත  සිපු ව වැලි අ කකමපලක තගමවි 
මංවිධයමනයි. ඒ අනුල ී්  ී්  කකමපපන්ටු තගමවි මංවිධයමන මුරරම අප යුුළ සුුලසුකම් අනුල ත මග 
ණප කබනම තදනු කබනයි. ඒ අනුල විකාවේ ැම හි අගේ ිපර්ණමපකපන් පටතේ සුුලසු තගමවි මංවිධයමන 
ත ෝරම ගනු කබනයි. 
 
තවව ණප ලිඩමටැන මඳැම බනිංකුල විසින් ත මග ණප් , තගමවි මංවිධයමනප තල  කබනම තදන 
අ ර තගමවි මංවිධයමනප විසින් උප ණප ලයමපෘීනන් තල  කබනම තශ. තවටුී  කබනමදිප යුුළ උපය ව 
ණප ප්රවමණප  රු.200,000.00 ්   ලන අ ර තගමවි මංවිධයමන විසින් ණප ිපසිපමකමරල කබනමී තම් 
ලග පව පිැිර ැිරීව්  සිුල ීම ිති බනල තපතන්. 
 
“වයාපාරි  ි විල” ණය විඩසටැන. 

 
තවමරගැකන්ද කු  ගඟ නල මංලර්ධයන ලයමපෘතිප ිපමම බනකපෑවට ක් ල ිති ජනපම නිල  
පදිංි  ිරරීතම් කටයුුළ මිකසුම් කරන කද අයුය න් ිපපි  කකට සිුල ිරරීවට තනමැිිර විව 
තැේුළතලන් ීව ජනපදිකයින්ට ණප ිපකුේ ිරරීව මදැම ප්රවමදපන් සිුල වු බනල දන්ලි. 
 

4.2  ළවණා ාණ ක්රියා ාා ම් 
 

(අ) තම් හිළිබනඳ  කරුු  තමමපම බනිලීතම්ී    තවව  කුඩම පය වමණ  සුු   ජක විුල අ බනකමගමර හිටුතල 

දඩම්ලකට අදමක  ප්රතශ ත , ප්රමතශශීප තල්කම්තග්ධන  ටුිකව් ද  තිතබනන බනිවින්  අදමක    
ආතපෝජකයින්   ප්රමතශශීප තල්කම් තල  ද  බනුල මුදක්   තගලන බනල  ලමර් ම ීම ි . තකතමේ 
වුලද  ලුලරටේ  අප ආප නප  වැලි අ  ජකප   මවි ම  ිරරීව මඳැම  අදමක ආතපෝජකයින්තගන්  
ගමමේුළල්    අප  කක යුුළ බනිවින්  ඒ හිළිබනඳල  තමමපම බනකම   අල ය කටයුුළ   හිළිතපක කරන 
තකම  ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල්  ( ම් ්ණ  තමේලම)  තල  උපතදමේ  කබනම  ී  ි .  තම් ලන 
විට  අදමක පමර් ල රැමේ ීම  මූ අක කටයුුළ  සිුල කරතගන පයි.  
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(ආ) තවව   දඩම්   වැලි අ   අකාකමය ප  තල    පලරම   තදන  තකම ශ්රී කංකම  වැලි අ අකාකමය ත   
අධයය් ් ජනරමල්තග්ධන අංක  2007/1/22, 2007/03/05 ැම 2007/03/13  දිනිති  අහි  වගින්  

ප්රමතශශිප තල්කම්, තිඹිය ගමේපමප   - දඩම්   තකමවමමය මේ  -   දඩම්   තකමවමමය මේ   කමර්පමකප  
තල  දල්ලීම් කර ි .  අදමක  ආප න  වේටින්  තම් ද් ලම ප්රතිචමර  ද් ලම තනමවිති අ ර  

විතශ  කටයුුළ අවම යත ත      තල්කම්තග්ධන   EA/AD/MU/07/12 ැම  2017-11-20  දිනිති  

 අහිප අනුල  අදමක  දඩව,  විතශ  අවම යං ප    ප්රතපෝජනප මඳැම  කබනම ී වට අවම ය වණ්ඩක    
අනු කිවාල  වගින්  ිපර්තශ  කර ිති තැයින්  තවව  දඩව  ශ්රී කංකම වැලි අප අකාකමය පට 
පලරම   ගිීතතම් කටයුුළ   මලකම අකල අේටුවාීමවට සිුල ීමප. 

 
 

(ි) ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් පය පම අ  මවමගම් ලක කර තිබූ ආතපෝජනපන් මකකම 

බනිලීතම්ී  ීව පය පම අ  මවමගම් අ ය න් සීවමමටු  වැලි අ උපතශ ක කමර්පං ප (ුරශග අක) 

මවමගව ැිර අතනකුේ සිපු ව පය පම අ  මවමගම් පසුගිප කමකප ුළළ අකම   ේලප්  ලමර් ම 

කර තිබිණි ක. ඒ තැේුළල, ව  ීව මවමගම් ල අන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට කම මං  ල තපන් 

ිරසිුල ප්රතිකම ප්  කිබී තනමතිබුණි ක. සීවමමටු  වැලි අ උපතශ ක කමර්පං ප (ුරශග අක) 

මවමගව තලතින් 2015/201.  ලර්් මදැම කම මං  ල තපන් හිළිතල අන් රු.120,000.00්   ද 

201./2017 ලර්්ප මදැම කම මං  ල තපන්  රු.585,000.00 ද  ශ්රී කංකම වැලි අ  අකාකමය ප 

තල  කිබි තිබිණි ක.  

 

4.3 කවකැයුම්  ක්රියා ාා ම් 

 

(අ) තම් හි අබනදල විවසුව වගින් ද් ලම ිති කරුු  හි අබනදල ලිඩිුලර තමමපම බනකම  දදිය  කටයුුළ 

ිරය වට  මටැන් කර ගතිි. 

 

(ආ) තවව ිපක ිපලමම මීට ලමර 30 කට ප්රාව දදිකර තිබූ ිපක ිපලමම ලන අ ර, පසුගිප කමකප ුළළ 

ීව ප්රතශ ත  පිලති යුධයවප ලම මලරණප පටතේ තවව ිපක ිපලමම ලක පදිංි  ීම සිතල 

ුරශගකපන් විසින් අදමක කමකප මදැම විුල අ බිල්පේ මදැම මුදල් තනමතගීමව  ුළක තවව ටුගපට 

තැේුළ වි ි .  ඒ ව  තම්ලන විට ීව ිපක ිපලමම ලක  විුල අප විමන්කා කර ි .  ීතැේ 

ප්රතශ ත  පිලති යුධයවප  ේලප (වමයිම් ගම්වමන) ව  ීව විුල අ බිල්පේ මදැම ලගිරල යුුළ 

පමර් ල ිප ේි  ල ැුලනමග  තනමැිිරල පලීන. තකතමේ නමුේ තම්  ේලප හිළිබනද විුල අ බනක 

වණ්ඩකප දිනුලේ කර දදිය  ක්රිපමවමර්ග ගන්නම තකම අදමක පමර් ල දිනුලේ කර ි .  

(ි) අදමක දඩව වැලි අ පශු මම්පේ ලයමපමය ක මවමගව තල  1989 ී ර්ඝ කමලීනල බනුල ී  ිති අ ර, 

ීව තිමේ අවුරුුල කමකප තම් ලන විට අලමන් ීම ි . තකතමේ නමුේ තවව මවමගව තම් ලන විට 

ජමතික පශු මම්පේ මංලර්ධයන වණ්ඩකප පටතේ ක්රිපමේවක ලන මවමගව්  බනිවින් තවව 

ක්රිපමල අත  පලතින අු පමු  ිපලිරදි කර ගිීතව මඳැම ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප, ජමතික පශු 

මම්පේ වණ්ඩකප මැ වැලි අ පශු මම්පේ ලයමපමය ක මවමගව පන ආප න ලක ප්රධයමීතන් 

වමතග්ධන ප්රධයමනේලතපන් යුේ මමකච්ඡමල්  මදැම    කිඳලන කදි. ීටුී  තම් මම්බනන්ධයල ී ර්ඝ 

ල තපන් මමකච්ඡම කර ීව මමකච්ඡම  ලුලරටේ දදිය පටේ සිුලකර තවව ගිටු ල ආප ිපකවප 

ල තපන් විමඳම ගිීතවට කටයුුළ කරන බනල දන්ලි. 
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(ඈ) I. තවව දඩම් ී්  ී්  ුරශගකපන්ට අ් කර 50 කට අු තලන් දඩම් බනිැිර කර ිති 

අ ර ී්  ුරශගකපකුට අ් කර 50  ට ලඩම ලිඩි දඩම් බනිැිර කරන්තන්නම්  වධයයව 

පය මර අකාකමය ප වගින් පමය මය ක ිගයීම් ලමර් මල්  කබනම ගිීතව සිුල කරනු කබනයි. 

ී ප දඩම්ලක තපමල් ැම සුුල ැඳුන් ලගම කර ිති අ ර ී ප තබනෝගපන් කෘෂිකමර්ික 

තබනෝග ලගමලන් ලන අ ර පය මර ටු කමමී තබනෝග තද. වැලි අ බනක ප්රතශ  මඳැම ගිමේ 

කර ිති දඩම් ආතපෝජන ලයමපෘති මඳැම බනිැිර ිරරීතම්ී  ප්රධයමන කමර්පමකත  දඩම් 

පය ැරණ මිකසුම් අං ත  අනුවිතිප කබනම ගිීතව සිුල කරන අ ර මූ අක විනයමම 

මිකිමේවට පය බනමටුරල ිරසිුල දඩව්  බනිැිර ිරරීව සිුල තනමලන අ ර තවව දඩම් ලන 

මංර් ්ණ කකමප තකම නම් කර තනමවිති බනලද දන්ලි. 

II. ී ප දඩම් කිබන අ මංලර්ධයනප කරන තකම BL/TX/SLO/11/16/AS/05,06.07 ැම 
2018.11.0. දිනිති  අහි වගින් අදමක බනුලකරුලන් දිනුලේ කර ි .  

 
III. අදමක දඩම් මඳැම අනල ය ජකප කබනම ගිීතව ලක් ලන තකම සිපලු තකමේාම  

කළවනමකරුලන් දිනුලේ කර ිති අ ර ීතකම ජකප කබනම ගන්තන් නම්, 

MASL/DDG/(DEV)15  චක්රතල්  ප්රකමරල ගමමේුළ අප කරන තකම දිනුලේ කර ි .  
 

IV.  අදමක බනුලකර උකමේ කක දින සිට දින 21 ්  ිුළක  තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර 

තල  දිනුලේ කරන තකම බී/ද/2/2/අ/23,24,25,2. ැම 

බී/ද/2/2/සිං/70,71,72,73,74,75,78,79 දරණ 201..02.2. දිනිති  අහි වඟින් 
බනුලකරුලන් දිනුලේ කර ිති අ ර දන් අනුළරුල නිල  අදමක බනුලකරුලන් තල  ී ප 
උකමේ ඔේුරලක  අපමපදිංි  හිටපේ කබනම තදන තකම දන්ලම 

BL/TX/SLO/11/16/AS/04”05”06”07 ැම BL/TX/SLO/11/16/SI/03,04,05,06,07, 
08,09,10 දරණ 2018.11.0. දිනිති  අහි 12 ්  වගින් දිනුම් දි ි . 

 
(ද) I. සිට VI  ද් ලම  

  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප ැම ඒකමබනශධයල ජමතික ප්රජම ජක තදපමර් තම්න්ුළල විසින් 

වැලි අ බි ැම ීල් වැලි අ කකමපත  මවි  ිරය වට තිබු ප්රති ආශ්රි  ජක හිය පැුල පන්ර 

30 ටු ලිඩ කටයුුළ අලමන් තකමට ඒලම ිපසිපමකමරල ක්රිපමේවක  ේලත  තිතේදියි 

පය ් ්මකර බනකම 2019.02.15 දින ජමතික ප්රජම ජක මිපයුම් තදපමර් තවන්ුළතද 

අධයය් ් ජනරමල් විසින් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල  අංක DNCWS/PD/09/02/-

iii  ැම 2019.02.15 දිනිති   අහිප වගින් තදපමර් ලප විසින් විකාවේ පය දි 

 මරදිම්/ මරගිිපම් සිුල කර ි .     

(ඊ) මූ අක ලිඩ පමකන ක්රිපමකරවුම් ැම නඩේුළ අං ත  පලතින බනමටුර පමර් ල තල  බනිැිර කර 

ිති තගමඩනිගි අ මැ ිපලමම ී ව  තගමඩනිගි අ ැම ිපලමම බනිැිර කර ි ති ුරශගකපම, ී ටු දිනට 

පදිංි ල සිතලන ුරශගකපම, ඒ තලනුතලන් තගලන කුලී මුදක ආී  ත මරුළරු තමමපමගිීතතම් 

අදැසින් තම් මම්බනන්ධයල තමමපම බනකම ලමර් ම ිරරීවට ීව අං ත  ිපතපෝජය අධයය් ් (සිවිල්) 

තගන් මවන්වි  අ යන් ර කිවාල්  පේකර ීව කිවා ලමර් මල තම් ලන විට කිබී ිති අ ර, 

ී ප ිපර්තශ  ප්රකමරල දදිය  කටයුුළ සිුල කරින් පලීන .අතනකුේ කළමප ලකද තම් ැම මවමනල 

දදිය  ක්රිපමවමර්ග ගිීතව මඳැම අදමක පමර් ේලපන් දිනුලේ තකමට ි .   
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(උ) වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප මුළ තකමේවතල් හිටුතල දිනට ලමය වමර්ග තදපමර් තම්න්ුළතද 

ජම යන් ර ුරහුු  ආප නත  පලේලමතගන පනු කබනන තගමඩනිගි අ මුදල් තගීමවිරන් 

ත මරල  ලමය වමර්ග තදපමර් තම්න්ුළල තල  පලරම ී ව මඳැම 1989 08.31 දිනිති  මණ්ඩමගමර 

චතක්රල්  අංක 2.9 අදමක කර ග  ැිිර බනලේ, ඒ අනුල කටයුුළ කරන තකමේ ජමතික අපලිප 

තදපමර් තම්න්ුළතද අධයය් ් ජනරමල්තග්ධන අංක BD/EE198/9/1 ැම 2018.02.05 දිනිති  අහිප 

වගින් දිනුම් ී  ි . ඒ අනුල ී ප චතක්රල්  ප්රකමරල දිනට පලරම ී ම් මම්බනන්ධයල දදිය  කටයුුළ 

කරතගන පයි.  

(ඌ) අදමක රමජකමය  කියිමේුළ හිළිපක ිරරීවට කටයුුළ කරතගන පයි. 

 

4.4 වතකේදයට ුඩුකදන ණනුකදනු 

(අ) ලි අ කිණීම් වංකඩ පරී් ්මල 

 (i) 2015 ැම 201. ලර්්ලකදි ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප, භූ විදයම ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං ප, 

පය මර අකාකමය ප, ලනජිවි මංර් ්ණ තදපතර්ුළතම්න්ුළල  පන ආප න ඒකමබනශධයල  පලේලනු කිබු  ලි අ 

වංකඩ පරී් ්මතදදි  තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර සි කකමපතපන් දදිය පේ කක තල් ණත   මදැන් 

අපලලුන්තග්ධන  ලි අ වංකඩ කබනම දිව ඒකමබනශධය පරී් ්ම අලමේාමතද ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප, භූ විදයම 

ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං ප, වධයයව පය මර අකාකමය ප වගින්  ිපර්තශ  වු අ ර  වංකඩ පරී් ්මතදදි  

ිතිල තිබු  මලකම අන තැේුළන් ව , ලන ජිවි මංර් ්ණ තද පමර් තම්න්ුළල  ිපතපෝජනප කක 

ිපකධයමය පතග්ධන ිපර්තශ  තනමකිබිව ව  පවණ්   ිපර්තශ  තනමකක වංකඩපන්ප.  ී ටුදි ීව වංකඩ කබනම 

දිව මදැම  මිව ත මවාපක ටුිතපකුටව  ිපලිරදි කර ග  යුුළ  තකමන්තශසි ීව අලමේාමතදදි  කබනමුලන් 

අ ර, ීව තකමන්තශසි  ඒකමබනශධය ත් ත ේ්ර පය ් ්ණ ලමර් මතද  මදැන් කර ිති බනල  තන්ලමසික 

ලයමපමර කළවනමකමර (සි කකමපප) විසින් දිනුම් දි ි . 

 ඒ අනුල ඒකමබනශධය ත් ්ර පරී් ්ණතපන් පසු  තවව තකමන්තශසි මුරරණ කද  වංකඩ ටුිපන් 

 ව ලි අ වංකඩ ප්රති් ත ේ්ප විවේ , ඊට ආමන්න තැෝ  තදපම  ීව ලනජිවි ,පමය මය ක මංර් ් 

 ේලපන් ව ව හිටුතල ලි අ වංකඩ අනුව  විිේ  හිළිබනදල  තන්ලමසික ලයමපෘති කළවණමකමර  

(සි කකමපප)  තල  පිිණි ක අ කර තිබු  අ ර ලි අ වංකඩ ටුිපන්තග්ධන  මංගවප වගින් තන්ලමසික 

ලයමපෘති කළවනමකමර  තලතින් තම් හිළිබනදල  දල් අම් සිුල කර ි . ඒ අනුල ඒකමබනශධය 

පරී් ්ණපට මැ මගි වු  තවව වංකඩ දල්ලුම්කරුලන්තග්ධන  වංකඩ හිළිබනදල තලන් තලන් 

ල තපන් ලනජිවි මංර් ්ණ තදපතර්ුළතම්න්ුළල   ැම වධයයව පය මර අකාකමය   ිපර්තශ  කබනම 

ගිිපවට උපතදමේ කබනම තදන කද බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර ( සි කකමපප) දිනුම් දි 

ි . 

 ඒ අනුල ලනජිවි මංර් ්ණ තදපමර් තම්න්ුළ මැකමර අධයය් ් (කමකප කමර්පමක රන්ටිත)) 

තලතින් තවව සිපලු අපලලුන් තල   තලන් තලන් ල තපන්  තවව මේාමනපන්ටු  ලි අ වංකඩ 

පලේලමතග පමවට ිති ැිිරපමල හිළිබනදල  විතරෝධය මලප්  තැෝ ීකග මලප්   විවමම ි .  

ීව ීකග මලප  විවමම මකමේ කරන  කද  අහිත   “අදමක මේාමනප ලි අ ත මවාපක්   තකම  

පලේලමතගන පමව ිපර්තශ  කර ි ”  පනුතලන් මදැන් කර ිේතේ  අප අකාකමරප  ලි අ 

වංකඩ මදැම  දඩම් තකමටම කබනම දිව  ිපර්තශ  කරන බනලට  අදැසින් ැම  ීව  අහිත  තදලන 



- 128 - 
 

තේදත   පිැිදි අලව ලි අ වංකඩ පලේලමතගන පමවට  විතරෝධය මලප්  තැෝ ීකග මලප්  

කබනම තදන්තන්ද පන්න විවමම ි . 

 මමලදය ත මරුළරු  කබනම දිව්  තකම  ීව  අහිත   තපර මදැන් තකමටම  ඔබන ලමර් මල වගින් 

අදැමේ කර ිති බනිවින්  දදිය ත දි තවලිිප  අහිප්  මකමේ ිරය තම්දි  ලඩමේ මිකිර අවේ ලන 

තකම  අදමක ිපකධයමය න්ට උපතදමේ කබනම දි  ි . ලි අ වංකඩ පලේලමතගන පමව මම්බනන්ධයල  

ලනජිවි තදපමර් තම්න්ුළ මැකමර අධයය් ් ( වධයයව කකමපප) තග්ධන විතරෝධය මලපන් තනමවිති 

බනලට ිපර්තශ   බනම ුලන් අපට  පවණ්  කිණි කම් බනකපර කබනම දිවට අල ය දදිය  කටයුුළ තනමකක 

බනලට අලධයමරණප කරන බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (සි කකමපප) දිනුම් දි ි . 

   මැකමර අධයය් ් ( වධයයව කකමපප) තග්ධන වගින් ලන ජිවි  තදපමර් තම්න්ුළල ිපර්තශ  කමබනම 

තගන ිති  අ ර, අපතග්ධන දල් අව අනුල ගිරමඳුරුතකෝේතේ  ලන මේල අඩවි ආර් ්කතග්ධන  

ිපය ් ්ණප ීව  සිපලු වංකඩ මම්බනන්ධයල  කිදවු බනලේ  ීව තපෝජි  මේාමන ලක  ලන ජිවි 

ර් ෂි පට තැෝ තරේරක කකමපපට අපේ තනමලන බනලේ  ලි අ වංකඩ බනකපර  කබනමදිවට 

විතරෝධය මලප්  තනමවිති බනලේ  පිැිදි අල ීව ිපර්තශ ත  මදැන් බනල  තන්ලමසික ලයමපමර 

කළවනමකමර (සි කකමපප) විසින් දිනුම් දි ි . 

 (ii) ලි අ වංකඩ බනකපරකමිනන් විසින් පලේලමතගන පනු කබනන  වංකඩ බනකපර 

උල්කංඝනප ලන ආකමරතපන්  පලේලමතගන පන්තන්ද හිළිබනදල අකා් ්ණ සිුල ිරය තම් ලිඩි 

ලගිරව්   භූ විදයම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං පට අපේ ලන අ ර  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප  

ලි අ වංකඩ මදැම දඩම් තකමටම කබනම දිව තලනුතලන්  ප්රධයමන ල තපන් මැ මගි වි සිතල.  ඒ 

අනුල තපර අලමේාමලක ීව ආප න වගින් ත මවාපක ටුිපන්  තකමන්තශසි කඩ ිරය ව 

මම්බනන්ධයල  අප තල  දන්ලම ීලම ිති අලමේාමලක දඩම් ටුිපම තකම ීව ලි අ වංකඩලක න ර 

ිරය වට හිපලර තගන ි .  

 ගිරමඳුරුතකෝේතේ තකමේාම ත  වැලි අ ගඟ ආශ්රි ල තකෝක පය මර දින ලිඩමටැනට 

මවගමිල 2017.0..0. දින වැලි අ ගතග්ධන ලි අ ත මවාපක ආශ්රි ල පටක තරෝපණ උන පික 

1000 ්  තරෝපණප ිරය තම් ලිඩමටැන්  ලි අ වංකඩ ටුිපන්තග්ධන මංගවප, ශ්රි කංකම තපම අසිප, 

භු විදයම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං ප ැම වධයයව පය මර අකාකමරප පන ආප න ලක ිපකධයමය න්තග්ධන  

මැ වංකඩ ටුිපන්තග්ධන මැ මගිේලතපන්  ක්රිපමේවක කර වැලි අ ගඟ තදපම දවුරු මංර් ්ණ 

කටයුුළ මදැම හිපලර තගන ි . 

 ලි අ වංකඩ ටුිපන් හිළිබනදල  තල් නප භූ විදයම  ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං පට ැම වධයයව 

පය මර අකාකමරප පන ආප න  තල  තපමමු කර කිණි කම් බනකපර තකමන්තශසි කඩ ිරය ම්  ැම 

පය මර  තැෝ ලන ජිවි තකමන්තශසි උල්කංඝණප කර ිති  අපතග්ධන බනකපර අලකංගු ිරය වට  

කටයුුළ කරන තකම දන්ලම ි . 

 ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත  සි කකමපත  ් ත ේ්ර ිපකධයමය න්තග්ධන ටුගප්  පලතින අ ර  

ගිරමුලරුතකෝේතේ තකමේාම ත   තමේලත  ිපයුුළ  ් ත ේ්ර ිපකධයමය න් ිරටුපතදතනකුතග්ධන  බනක 

ප්රතශ ත  හිටුටම ිති  500 කට ආමන්න ලි අ වංකඩ ප්රවමණප්  ිපරන් ර පසු විපරම් කටයුුළ  



- 129 - 
 

සිුල ිරය වට ඔවුන්ට ප්රතපෝගික අපැසු කමර්පපිර. ී ව ිපකධයමය න්ට  දඩම් අං පට අදමක  කටයුුළ 

ලකට අව රල අප අකාකමය ත   ම් ්ණ තමේලම අං ප, කෘෂිකමර්ික අං ප, වමනල ැම ආප න 

මංලර්ධයන අං ප   ආදි සිපලුව අං පන්ටු  රමජමකමය  කටයුුළ පිලය  ි  . ී තමේ වුලේ  ලි අවංකඩ 

හිළිබනදල පසු විපරම් කටයුුළ ිපරන් රල සිුල කරන තකම  අදමක ිපළධයමය න්ට  තම් ලන ලට 

උපතදමේ කබනම දි ි . 

  (iii).  වැවි අ බල ප්රකේ වල  ඉඩම් ව අ් ඉව   ානු ලබන ඛණන රවය  සඳැා ණාසේු ිය 

කිරිව හිළබඳව  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් ිපකුේ කර ිති අ යන් ර ලක්ර තල්  අංක  

DL/1/1  ැම 2015-08-24 දිනිති චක්රතල් ප අනුල  දඩම් පය ැරණ ගමමේුළ අප ිරය තම්දි  ිරයුේ 

210 ක ලමර්්ක බනකපර කමිනතපකු විසින්  ලර්්පකට ිරයුේ 2250 ්  මදැම තගවිප යුුළ දඩම් 

පය ැරණ ගමමේුළල  රු.1,512,000.00 ්  තද. 

  ලි අ වංකඩ කමිනන්  මේලල්ප හිය ම්  ැිරුු  විට  අතන්   අතන්  බනහු ර හිය ම  ධයනලේ 

ලයමපමය කපන් තනමලන අ ර  මේලපං රැිරපම වමර්ගප්  තකම  ලි අ වංකඩ පලේලමතගන 

පන්නන් තද.  ඒ අ ර අු  ආදමපම්කමින මවෘශකා කමිනන්  පැ  මදැන් අපැසු මලපන්ට  

මුහුණ පිවට සිුල වු බනල තන්ලමසික ලයමපෘති කළවනමකමර ( සි කකමපප) තල  

ිපරී් ්නප වි ි . 

 ඒකමබනශධය පරී් ්ණපකට මැ මගි වි , ලන ජිවි තදපතර් තම්න්ුළල , වධයයව පය මර 

අකාකමය ප පන ආප න ලක ිපර්තශ  ැම  සිපලු රමජමකමය වප  අහි තල් ණ මකමේ 

කර  අලමන් වු පසු ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමරප වගින් අලමන් ිපර්තශ   බනකපර 

කබනම දිව මදැම භු විදයම ැම ප ල්  කමර්පමං පට  තපමමු ිරය වට පමතම්දි අනතේ් ෂි  

තකම රු.1,512,000.00 ්  ලිිප වි මක මුදක්   තගවිවට සිුල විතවන් අපැසු මලපට 

පේවිව. 

 

  ලි අ වංකඩ දල්ලුම් කරන අලමේාමතද සිට  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප වගින්  

අලමන් ිපර්තශ ප ිපකුේ කරන කමකප  ද් ලම දල්ලුම්කරුලන්   ව මුදල් ඒ මදැම 

විපදම් කර තිබිවේ  කබනම ගිිපවට අතේ් ෂි  ලි අ  වංකඩින්  ිරසිුල ආදමපව්  

දපයිවට තපර වි මක මුදක්   තගවිවට සිුලවිතවන් මුදල් තමමපම ගිිපවට ිති 

අපැසුල. 

 

 භූ විදයම ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං ප  වගින්ද රමජය  මගප තකම තවලිිප වි මක 

මුදක්  වංකඩ ටුිකරුලන්තගන්  අප ිරය ව. 

ඒ අනුල  ඒකමබනශධය පරී් ්ණ අලමන් වි සිපලු රමජකමය  කටයුුළ ිපව වි බනකපර ිපකුේ 

ිරය වට  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමරප වගින් අලමන් ිපර්තශ  තපමමු ිරය වට වමම ුළන 

ැ ර්  පවණ  කමකප්  ප්රවමද වු අ ර  ීටුදි  වංකඩ දල්ලුම්කරුලන්තග්ධන  ිති 

තනමමන්සුන්  ේලප ැම  දල් අව ව   ඒකමබනශධය පරී් ්ණප මදැම ශ්රි කංකම වැලි අ 

අකාකමය ප මැ මගි වු ප්රාව අලමේාමතද  සිට අදමක මංත ෝධයන කරන ුළරු  මලකම අකල 

ී්  වමකට  පවණ්  ගමමේුළ අපකර අදමක ිපර්තශ  කබනම දිවටේ  වමසික අදමක ගමමේුළ 

අප කර ගිිපතවන් පසු  භු විදයම ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං පට  ිපර්තශ  තපමමු කක 

පසු වමසික කිණි කම් බනකපරප අලුේ කරලම ගිිපවට කටපුළ කරනු ි . 
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තම් අනුල 2013 ලර්්ත   සිටව අධයය් ්, භු විදයම මි් ්ණ ැම ප ල් කමර්පමං ප, 

කිණි කම් දංජිතන්රු, භු විදයම ප ල් කමර්පමං ප, පළමේ කමර්පමකප - බනුලල්ක පන 

ිපකධයමය න් තල  දිගින් දිගටව දිනුලේ කර ිති බනල  තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර 

(සි) කකමපප  විසින් වම තල  දිනුම් දි ි . ලි අ වංකඩ දල්ලුම්කරුලන්  ිපර්තශ  

තපමමු කරන මිව අලමේාමලකව  තවව ගමමේුළ අප ිරය ව මම්බනන්ධයල  මදැන් තකමට 

තපමමු කරනු කිබුලේ  භූවිදයම  ැම ප ල් කිණි කම් කමර්පමං ප  පළමේ  කමර්පමකප  

(බනුලල්ක) වගින් දල්ලුම්කරුලන් තල   ලර්්ප ුරරමලටව  අදමක පය දි බනකපර ිපකුේ කර 

ි . 

 අලමන් ් ත ේ්ර පරී් ්ණ කටයුුළ  ිපව විතවන් පසු ලි අ වංකඩ දල්ලුම්කරුලන්තගන්  

ගමමේුළ අප ිරය ව දැ  ක්රිපම පතලපමතලපටව සිුල වි ිති අ ර  තවව ගිටු ලට  මේිරමමර 

විමුලව්   තම් ලන විටේ තනමකිබි ිති තැයින්  2017 ලර්්තපන් පසු ශ්රි කංකම වැලි අ 

අකාකමය ප සි කකමපප වගින් ිරසිුල ලි අ කිණි කම් බනකපරප්  මුු  දඩම් පය ැරණ ගමමේුළ  

මුදකව හිපලන  ුළරු අු ේ ිරය ව මදැම ිපර්තශ  කබනම දිව අේටුවාලම ිති බනල ත් ලමසික 

ලයමපමර කළවණමකමර (සි) කකමපප විසින් දිනුම් දි ි .  2018 ලර්්ප අලමමන තලේව 

සිපලු ලි අ කිණි කම් බනකපර  අලමන් ලන අ ර තම් ලන විට මුු  ලි අ වංකඩ  බනකපර 

කමිනන්  443 තදතන් තගන් මක්රිපල පලතිනුත  60 ක පවණ ප්රවමණප්  පවණ්  බනලද  

තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර (සි කකමපප )  විසින් දිනුම්  දි ි . 

 (ආ) කිීතම් කර ිති ිරයුේ ප්රවමණප ිපලිරදි ලන අ ර   ,අධයය් ් ජනරමල්තග්ධන  2011-06-30 දිනිති 

 අහිප වගින් ිරයුේ 01 ට රු  .300.00 ක   තමේලම ගමමේුළල්   අප කරන තකම දන්ලම ි  . ඒ 

අනුල අපවිප  යුුළ ටුඟ  තමේලම  ගමමේුළල  රු. 9,505,200.00 ්  තද  .තම්  ලන  විටේ ීයින් රු . 

2,854,580.00 ්  තගලම ිති අ ර ,   ලුලරටේ අපකරග  යුුළල ිේතේ රු . .,.50,.20.00 ක 

මුදකිර . තම් ලන විට නු  පිලරීව මඳැම අල ය තල් න ීතතිපති තදපමර් තම්න්ුළල තල  තපමමු 

කර ි . 

 

 (ි) ඒ මම්බනන්ධයල  පැ  කරුු  දදිය පේ කරි.  

 

(I)  විුල අ රැැින් පශධයතිප  තලනුතලන්  ආතපෝජකපම දරණ කද විපදින් රු. ි.75 ්  අකාකමය ප විසින් දරම 

ිේතේ  2013-10-25 දින පිලති අධයය් ් වණ්ඩක තිරණ අංක 2013/247/3688 අනුකුකලප.  

 

(II)  තම් මම්බනන්ධයතපන්  වැලි අ  අකාකමය ප ආතපෝජකපම මැ විුල අ බනක වණ්ඩකප අ ර ත්රරයි      

පමර් වික ගිවිසුව අනුල විුල අ බනක වණ්ඩකප විසින් රු. ි .75 ක මුදක වැලි අ අකාකමය ප තල  විුල අප 

දපයීව තලනුතලන් කිබිප යුුළ මුද අන්  ආතපෝජකපම තල  තගීමවට ීකඟ මලප පළ කර ි .   

 

(III)  ජක විුල අ බනකමගමරපක විුල අ උේපමදනප ,ජක කතඳේ  උම මැ   මුදමැය නු කබනන  ජක ධයමය  මලප 

ව  රඳම පලීන. කිවා ලමර් මතද මඳැන්  රු. 131,157,653.00 ක අතේ් ෂි  ලමර්ෂික ආදමපව තවව 

ලකලමනුතද  පසුගිප අවුරුුලලක   ේේලපන් අනුල  ිමේ තම්න්ුළ කරන කශදිර. ීතමේ වුලද  අදමක 
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කමකප ුළළ පිලති  ජකප මුදම ැිරීතම් අු  ීමව ිුළු  ත ෞතික  ේේලපන් ව  විුල අ උේපමදනප 

ිරය ව අු  ීම ආදමපව රු. .2,8.5,408.00්  තකම තලනමේ ීම ි .       

  
 

(IV)  වමුලරුඔප 01 බනකමගමරත  විුල අ මීටරත  තදෝ්ප්  තැේුළතලන් 2015 තදමිම්බනර් 12 සිට 2016 

ජනලමය  06 කමකප ුළළ අු තලන් ගණනප කර ිති විුල අ ඒකක ප්රවමණප තලනුතලන් අප විප යුුළ 

රු. 4, 128,992.00 ක මුදල් තගලන තකම 201.-05-20 දින  විුල අ බනක වණ්ඩකතපන් දල්ලීව්  කර 

ිති අ ර ඒ මම්බනන්ධයතපන් නිල  සිටු කිඳීමව්  කර අදමළ මුදක කබනම ගිිපවට කටයුුළ  කරි. 

 

 (ඈ) තදපමර් ලත  ීකඟ මලප ව   තවව මුළන් ත මගප ජමතික පශු මම්පේ මංලර්ධයන වණ්ඩකප 

තල   මර ගේ බනලට තවව ආප නත  මමවමනයමකාකමය තග්ධන අංක NLDB/GM/21  ැම 

2019.05.31 දිනිති  අහිප වගින් කබනම දි ිති   ැවුරුල අනුල තවව මේල ත මගප ඔවුන්තග්ධන 

ගබනඩම තල් ණ ලකට ිුළකේ කර ිති බනල  ැවුරු තද .ඒ අනුල  තවව මේන්තග්ධන ලතලනමකව 

ත්රජල ලේකම් තල් ණ ල අන් ැම ගිු ම් තපමේ පේ ල අන්  දලේ ිරය ව මදැම මු අක අනුවිතිප 

කබනම ගිිපව අධයය් ් වණ්ඩකප මංතශ ප්  දදිය පේ ිරය වට තපෝජි ල ි .   

(ද) අ.ග.හි 377 දරණ හිුකතර් කිබන අ අංක 68  ටු තැ්  .17.942 දරණ දඩම් තකමටම 1992  අතරේල් 

වම 09  ලන දින අේමන්  බනන කද ගිවිසුවිරන් අවුරුුල 30  ක කමකප්  මඳැම රමජය ප ල් 

කිණීම් මැ  ණි කජ මංලර්ධයන මංමේාමල බනුල ී  ිති අ ර තවව දඩතම් තපමමේතේේ 

ිප ේ්පමදමනමගමරප්  පලේලමතගන පනු කබනයි .ීතවන්ව අ.ග.හි  .377 කි.අ 67  ටු තපන්නුම් 

කරන තැ් .09 ක බිම් තකමටම තපමමේතේේ මවමගව විසින් ිපටයිේ කිණීම් සිුල කරනු කබනයි. 

උ්   දඩම් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට පලරමතගන ිති නමුේ 0152 ලර්්ප ද් ලම විකාවේල 

ක්රිපමේවක කර තනමවිති බනල දන්ලි. 

උ්   අ.ග.හි  .377 කි.අ  .68 දරණ තපමමේතේේ ිප ේ්පමදනමගමරප්  පලේලමතගන පන දඩව 

මඳැම ප්රමතශශීප තල්කම් විසින් 1992.04.09 දින 410/14/88 දරණ ී ර්ඝකමලීන බනුලකරප කබනම ී  

බනුල අපකරතගන ිති අ ර තම් හිළිබනඳල වැලි අ අකාකමය ප විසින් දිනගිීතතවන් පසු 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර විසින් තවව දඩව වැලි අ අකාකමය පට පලරමතගන ිති 

බනිවින් බනුල අප ිරරීව  වන්ට කබනම තදන පළමේ දඩම් තකමවමමය මේතගන් දල්කම ි  .ීපට 

හිළිුළරු ල තපන් අතිගරු ජනමකාපතිුළවම අේමන් කර ිති ී ර්ඝකමලීන බනුලකරප්  ිති බනිවින් 

ීප අිනබනලම පම ැිිර ගිවිසුව්  දදිය පේ කරන තකම පළමේ දඩම් තකමවමමය මේ විසින් දන්ලම 

ි  . තකතමේ නමුේ  තම් ලන විට පැ  ක්රිපමවමර්ග මදැම අලතිරණප වි ි . 

I. උ්   දඩම් මඳැම බනුල අප කර ගිීතවට  අදමක ිපතිවප උපතදමේ කබනම තගන දදිය  කටයුුළ කරි. 
 

II. දඩම් පය ැරණ ගමමේුළ තකම 201. ැම 2017 ලර්් මඳැම හිළිතලළින් රු. 1,803,300.00 ්  ැම  රු. 

1,809,738.00 ්  තගලම ි .  

 
 

III.  තම්  මම්බනන්ධයතපන්  විකාවේ  ගිවිසුව්  මකමේ කර  තදපමර් ලප අේමන් ිරය වට තපෝජි ල පලති. 

 

IV. 2018-09-11 දින සිට කිණි කම් බනකපරප අලුේ කර ි . 
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V. වධයයව පය මර අකාකමය ප මැ ුරරමවිදයම තදපතර්ුළතම්න්ුළල තලතින් අදමක අනුවිතිප කබනම තගන ි . 

  

VI. අදමක දඩව විකාවේ පය දි කබනම ී ව මඳැම තම් ලන විට දඩම් විනුම් කර ි . අදමක සිතිපම් කිබීතවන් 

පසු  ් තමේරු ලමර් ම කබනමතගන විකාවේ ී ර්ඝකමලීන බනුලකරප්  කබනම දිප ැිිර බනල ද දන්ලි.  

 

4.5 ිාමුද් ඌන උපකයෝනනය 

 2002 ලර්්ත දි ඌල මංලර්ධයන බනිංකුල  මැ රජරට මංලර්ධයන  බනිංකුල තල  කබනමදි ිති 

රු.ි අපන 44.00 ක මුදතකටු ලර් වමන ත ේ්ප ලන රු.ි අපන 88.00 ක මුදක නිල  ශ්රි කංකම 

වැලි අ අකාකමය ප තල   කබනම ගිිපවට 2019.01.31 දින පිලති 304 ලිිප අධයය් ් වණ්ඩක 

රැමේවිතම්දි  අනුවිතිප කිබි ි  . ී ව මුදල් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල  ිපදැමේ කරන තකම 

වමතග්ධන අංක MASL/ENT.DEV/71 ැම 2019.03.29 දිනිති  අහිප වගින් මමවමනයමකාකමය  ප්රමතශශිප 

මංලර්ධයන බනිංකුල තල  දිනුම් දි ඒ මම්බනන්ධය  මමකච්චම තම් ලන විට තදපමර් ලප අ ර සිුල 

කරින් පලති.  

4.6 නි ේක්රිය ැා ඌන උපකයෝජිත ව  ම් 

(ආ) ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  කකමප / අං  කමර්පමකලක  මවි ම කරන කද තගමඩනිගි අ 551 

්   මවි ම තනමකර පිලති බනල හි අගිපි. ඊට මූ අකව තැේුළල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප 

ප්රතිලුැග කරණ ලිඩහිළිතලක පටතේ 1998 ලර්්ත  තමේලකපන් 8000 ්  පවණ ලන්දි කබනම 

මේතදච්ඡමතලන් තමේලතපන් දලේ ීමවයි.  

 

 තවතකම ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ වි මක ප්රවමණප්  ිප ේ්කමර්පල පලතින බනිවින් ඒ 

මම්බනන්ධයතපන් විකාවේ ලිඩහිළිතලළ්  මකමේ කරන තකම 2017.07.03 දින ශ්රී කංකම වැලි අ 

අකාකමය ත  ප්රධයමන කමර්පමකත  පිලති රැමේීමවකී  වි්ප මර අවම යලරපම තකම අතිගරු 

ජනමකාපතිුළවන් විසින් උපතදමේ තදන කදි. ඒ අනුල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  සිපලු කකමප 

/ අං  / ලයමපෘති කමර්පමකලක පලතින  මවි ම කළ ැිිර ීතැේ  මවි ම තනමකරන ිපක ිපලමම 

ැම තගමඩනිගි අ, වධයයව රජප තැෝ පළමේ රමජය ආප නලක අල ය මලපන් මඳැම කබනමී ව 

අරමුු  කර තගන “ මවි ම කළ ැිිර ීතැේ  මවි ම තනමකරන ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ 

රමජය ආප න තල  මුදමැිරීව” පන විතපන් ලිඩමටැන්  ආරම්  කර ි . තවව 

ලිඩමටැනට අදමකල වමතග්ධන උපතදමේ පය දි 2017.09.27 දින සිපලු කකමප / අං  මැ ලයමපෘති 

කමර්පමකල අන්  මවි ම කළ ැිිර ීතැේ  මවි ම තනමකරන ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ 

හිළිබනඳල ත මරුළරු කිඳලන කදි.  

 

ඒ අනුල දැ  ලිඩමටැන හිළිබනඳල 2017 ජූිප වමමත  පිලති දිමේී්  තල්කම්ලරුන්තග්ධන 

මම්වන්රණත ී  පිිණි ක සිපලු දිමමපතිලරුන් (වැනුලර / කුරුණෑගක / රේනුරර / අම්පමර / 

තපමතළමන්නරුල / අනුරමධයුරරප) ලමි කල දිනුලේ කර ිති අ ර 2017.11.1. / 17 දිනලක 

තවව සිපලු දිමමපතිලරුන් තල   අහි තපමමු කර ි . 
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 ලද රැමේ කර ගේ ත මරුළරු ව  පදනම්ල දැ  ලිඩමටැන හිළිබනඳල දිනුලේ කරින් 

2018.03.19 මැ 2018.05.10 දිනලක පැ  මඳැන් ආප න තල   අහි තපමමු කරන කදි. 

 

1. පළමේ අධයයමපන අධයය් ්  - මබනරගමුල පළම , රේනුරර / නිතගනටුර පළම , 

ීකුණමවකප /   

  උුළරුවිද පළම , අනුරමධයුරරප 
 

2. පළමේ තමෞ ය අධයය් ්  - මබනරගමුල පළම , රේනුරර / නිතගනටුර පළම , 

ීකුණමවකප / 
   උුළරුවිද පළම , අනුරමධයුරරප 

 
දැ  දිනුලේ ිරරීම් අනුල ආප න ිරටුපපිරන් ප්රතිචමර කද අ ර ීව ප්රතිචමර ප්රවමණලේ තනමවූ 
බනිවින් 2019.01.09 දින නිල  දැ  සිපලු දිමමපතිලරුන් මැ පළමේ තමෞ ප ැම අධයයමපන 
අධයය් ්ලරුන් තල  සිටුකිඳීමම් කරන කදි. ීටුී  ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ හිළිබනඳ  ලුලරටේ 
අල ය මලප්  පලතින්තන් නම් 2019.01.28 දිනට තපර දදිය පේ කරන තකම දන්ලම පලන කදි. 

 

ීව ආප නල අන් දිනට කිබී ිති ප්රතිචමර පැ  මඳැන් පය දි තද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 දිනටවේ තවව ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අල අන් තගමඩනිගි අ ිරටුපප්  පැ  මඳැන්  

 ආප නප තල  කබනම ී  ි . 

 

01. සී කකමපත  ගිරමඳුරුතකෝේට තකමේාම ත  ී්  තගමඩනිගිල්ක්  සිවිල් 

ආර් ්ක තදපමර් තම්න්ුළල තල  පලරම ී වට අනුවිතිප කබනම ී  ි .  

 

02. බී කකමපප, ලි අකන්ද හිටුතල අරකගංවික MRTC වධයයමේාමනප තපම අමේ අ යමම 

ආප නප්  හිටුවාීමව මඳැම තපම අමේ තදපමර් තම්න්ුළල තල  පලරම ී වට 

  භාිගතා කනාවන නිල නිවාස ඉ්ලා ඇති ආයතනය 

ඉ්ලා ඇති 

ණණන 

1 ප්රමතශශීප වැ තල්කම් කමර්පමක (16+2) 18 

2 ප්රමතශශීප තමෞ ය අධයය් ් තමේලම කමර්පමක (2+63) 65 

3 පළමේ අධයයමපන අධයය් ් කමර්පමක 12 

4 ජමතික ප්රජම ජක මිපයුම් තදපමර් තම්න්ුළල 1 

5 ුරනරුේාමපන තකමවමමය මේ ජනරමල් කමර්පමං ප 1 

6 ප්රමාික කර්වමන්  ැම මවමජ මවිබනක ගින්ීමතම් අවම යමං ප 1 

7 තගමවි මංවිධයමන 1 

    99 
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2018.01.26 දින පිලති 292 ලන අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමතම් ීනරණ අංක 

2018/292/4352 වඟින් අනුවිතිප ප්රකමරල මූ අක පිලරීම් කටයුුළ සිුල කර ි . 
 

“ මවි ම කළ ැිිර ීතැේ  මවි ම තනමකරන ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ රමජය ආප න තල  

පලරම ී ව” පන විතපන් ආරම්  කරන කද ලිඩමටැනට අදමකල රමජය ආප න තලතින් කද 

දල්ලීව ප්රවමණප සීි  බනිවින් දල්ලීම් කද රමජය ආප න තල  අදමක ිපක ිපලමම ැම 

තගමඩනිගි අ පලරම ී වටේ දන්පසුද දතිය  ලන ිපක ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ ශ්රී කංකම වැලි අ 

අකාකමය පට ආදමපම් දපියීතම් අරමුණි කන් තපෞශග අක අං ප තල  කුලී පදනව ව  කබනමී වටේ 

අනුවිතිප දල්කම 2019.03.11 දින පිලති 305 ලිිප අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමව තල  අධයය් ් 

වණ්ඩක පත්රිකමල්  දදිය පේ කරන කදි. ීටු ීනරණප වුත   (ීනරණ අංක 2019/305/4575) 

 ලුලරටේ පැ  මඳැන් ආප න තම් මම්බනන්ධයල දිනුලේ කරන තකමයි. ඒ අනුල 2019.03.19 

මැ 2019.03.25 පන තදදින පැ  ආප න තල   අහි පලන කදි. 

 

1. ලමරීවමර්ග තදපමර් තම්න්ුළල 

2. තමෞ ය, තපෝ්ණ මැ තශශීප ත්රලදය අවම යමං ප 

3. කෘෂිකර්ව තදපමර් තම්න්ුළල 

4. තගමවිජන මංලර්ධයන තදපමර් තම්න්ුළල 

5. කෘෂිකර්ව, ග්රමමීප ආර්ික කටයුුළ, පශු මම්පේ මංලර්ධයන, ලමය වමර්ග මැ ධීකලර 
ැම ජකජ මම්පේ මංලර්ධයන අවම යමං ප 
 

වි්ප මර අවම යලරපම තකම අතිගරු ජනමකාපතිුළවමතග්ධන ප්රධයමනේලතපන්  2019.05.27 ලිිප 

දින ජනමකාපති තල්කම් කමර්පමකත දි පිලති  වැලි අ මංලර්ධයන ැම පය මර අවම යමං ත  ප්රගති 

මවමතකෝචන රැමේවිතම්දි දැතින් මදැන්  මවි ම කක ැිිර ීතැේ  මවි ම තනමකරන 

තගමඩනිගි අ කඩිනින් කඩම දලේ කරන තකමට උපතදමේ කබනම දි ි . ඒ අනුල ීිර කරුු ද 

මවග  2019.0..1. දින පිලති අකාකමය ත  308 ලිිප  අධයය් ් වණ්ඩක රුමේවිව මදැම අධයය් ්  

වණ්ඩක පත්රිකමල්   දදිය පේ කර  දැතින් මදැන්  තගමඩනිගි අ මදැම දල්ලුම් කරන තකම 

රමජය ආප න තල  දිනට දිනුම් දි ිති බනිවින් දදිය  වමම 3 ක කමකප්  ඒ මදැම දල් අම් 

දදිය පේ ිරය වට  ලුලරටේ අලමේාමල කබනම දි ීවිටද දල්ලුම් තනමකරන ිපක ිපලමම මැ 

තගමඩනිගි අ විකාවේ අපැරණ ැම ගබනඩම හිළිතලේ අනුගවනප කර කඩම දලේ කරන තකමට 

තිරණප කර ි .   ඒ  අනුල ීටු ප්රගතිප ව  දදිය  කටයුුළ සිුල කරන බනල දන්ලි.  

 

  වැලි අ අකාකමය ප විසින්  මවි ම කරන කද ීව තගමඩනිගි අ 293 ්  තම් ලන විට  මවි ම කක 

තනමැිිර වේටවක පිලීනව ිපමම මැ අලුේලිඩිපම ිරරීව මඳැම අකාක විපදව්  ලිප ලන බනිවින් 

පැ  මඳැන් කකමප /අං  කමර්පමකලක හිටුතල තගමඩනිගි අ අධයය් ්  වණ්ඩකත  අනුවිතිප 

කබනම තගන  විනම  කරන කදි. ීව තගමඩනිගි අල අන් අලුේලිඩිපම කර  මවි ම ිරරීවට ැිිර 

තගමඩනිගි අ ිරටුපප්  බනමටුර ආප නලකට ැම බනමටුර ුරශගකපන්ට කබනම ී  ි . 
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  විවසුව වගින් ද් ලම ිති  කකමපල අන් කු අ පදනව ව  කබනම ී  ිති ිපලමම ැම තගමඩනිගි අ  

මඳැම ීව ආප නල අන් අු  කු අ මුදක්  අප කරන බනල හි අගිපි. ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප 

විසින් ිපකුේ කර ිති අ යන් ර  චක්රතල්  අනුල තවව කු අ මුදක  අප කරනු කබනයි. ිපලමම 

/තගමඩනිගි අ ප්රධයමන  ් තමේරුකරු තලතින්  ් තමේරු කර ගිිපව මදැම  ් තමේරු 

තදපමර්ුළතම්න්ුළල තල  තම් ලන විට තපමමු කර ි . ීව  ් තමේරු ලමර් මල කද ලැමව අදමක 

පය දි ීව  ිපක ිපලමම /තගමඩනිගි අ ලක කු අ මුදල් මංත ෝධයනප කරන බනල දන්ලි.  

 

(ආ) ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප මුළ  මවි තපන් දලේ ිරය වට  තපෝජි  ලමැන හි අබනඳ ත මරුළරු 
2018 ලර්්පට අදමළල මැකමර අධයය් ් (ප්රලමැන) විසින් මකමේ කරින් පලතින අ ර ිපරමවිප  
තගමවිපකට අපේ  විවසුතම්  මඳැන්  ලමැන ද ඊට ිුළකේල ි . ඒ අනුල දදිය ත ී  සිුල කරන 
අපැරණ ක්රිපමල අප වගින් ීව ලමැන අපැරණප ිරය වට කටයුුළ සූදමනම් කර ි . කුකුු  
තකමවා මඳැම විුල අප මිපයීවට කටයුුළ කරින් පලීන.  දන් අනුළරුල  ප්රතපෝජනපට  තගන 
මේේල ිප්ේපමදන පළි ිරඹිවට කටයුුළ තපමදම ි .  

 
ඌරන්, ීු ලන්, කුකුු   තකමවාලක සිතල  මුළන් දලේ ිරය ව ිපමම  තවව  ේේලප පින නිම 
ි . පළි (NLDB) පශු මම්පේ මංලර්ධයන වණ්ඩකප විසින් කබනම ගේ මුළන්තග්ධන ලතලනමකවට 

උමමේ ලර්ගත  මුළන් කබනම ගිීතවට කටයුුළ කරින් පලතින අ ර,ීතමේ කබනම ගේ පසු උ්   
තගමඩනිගි අ  පය ශ්රප පළි   මවි පට ගිතනන බනල කමරුණි කකල මඳැන් කරි.  

 

(ි) තවව  මණ්ඩ අුළය න් දිනට  මවි පට ග  ැිිර  මණ්ඩ ැුලනම තගන ඒලම ඵකදමයී තකම  අදමළ 

අං  / කකමප තල  ිපකුේ ිරය වට ේ ී තමේ තනමලන  මණ්ඩ විකාවේ අපැරණ ක්රවතදදප  මවි ම 

කර  අපැරණප ිරය වටේ අල ය උපතදමේ කබනම ී   ීප දිනට  ක්රිපමේවකල පලීන.     

(ඈ)  ිපරමවිප තගමවිපතල් දදිකරන කද ජක තපමම්පමගමර 02 ට ජක තපමම්ප මපපම තනමතිබීව 

තැේුළතලන් ිප ේ්ක්රිපල පලීන .තම් ලන විට තපමම්පමගමර තල  විුල අප කබනම ගිීතව මඳැම අල ය 

විුල අ රැැින් ිී තම් කටයුුළ විුල අබනක වණ්ඩකප වගින් සිුල කර ි  .තලළඳපක වගින් විුල අ ජක 

තපමම්ප  ,  PVC ජක නළ ැම උපමංග තලනුතලන් දළ ල තපන් රු .ි  .10 ක පවණ මුදක්  අල ය 

ලන අ ර 0182  ලර්්ප ුළළ ප්රවමණලේ මුදල් ප්රතිපමදන තනමවිති විව ිපමම ජක තපමම්ප මවි 

ිරරීවට තනමැිිර වි ි .  

4.7 කවන  ආයතන  කවත ලබා දු්  ිකා ාරිකක  සම්ප  

(අ) ී්  ී්  ිපකධයමය පම ිපදැමේ කක දින සිට ලිවාේ ,අතිකමක, මංයු්   දිවනම  ැම ගවන් විපදම් 
ප්රතිපූර්ණප ිරරීව මඳැම අදමක අප න තල   දන්ලම ි . අදමක ආප න තල  ිපරන් රතපන් 
ීව මුදල් ප්රතිුරරණප කරන තකම  දිනුම් දිම් සිුල කර ි . ආර් ්ක අවම ය ප තලන 
ිපදැමේ කර ිති තමේලකපන් 07 තදනමතග්ධන 2016 ලර්්ත  අතිකමක ැම මංයු්   දිවනම  
තලනුතලන් වු මුදල් තම් ලන විට ප්රතිුරර්ණප කර ි . 

 
ී්  ී්  ිපකධයමය පම ිපදැමේ කක දින සිට ලිවාේ ,අතිකමක මංයු්   දිවනම ැම   ගවන් විපදම් 
තලනුතලන් වු මුදල්  ප්රතිපූර්ණප ිරරීව මඳැම අදමක ආප න තල  දිනුම් දි ඔවුන් ිපදැමේ 
ිරරීවටේ ,ින් දදිය ත ී  සිුලකරු  කබනන තවලිිප ිපදැමේ ිරරීම්  ලකදි  ිපලිරදිල කටයුුළ  
ිරය වට මටැන් කරගේ බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 
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(ආ) බනමටුර ආප න මදැම කබනමුලන් ලමැන ආපසු කබනමතගන ි . කෘෂිකර්ව අවම යමං පට 

අනුයු්  ල ිති අංක .5-251. ැම .5-2514 දරණ ලමැන අදමක අවම යමං ත  තල්කම් තල  

පලරම තදන තකම දල් අව්  කර ිති බනිවින් ඒ මදැම දදිය  කටයුුළ සිුල තකරින් පලති. 

(ි) තශ ගුණි කක අල බනකපිම් අලව ිරය තම් ලයමපෘතිප (CRIP) තල  පූර්ණකමලීනල ිපදැමේ කර ිති 

භූ මම්පේ දංජිතන්රුලරු 03 ැම ය පුලරු 03ට අදමක 2015 වමර්ුළ වම සිට 2018 ජූ අ වම ද් ලම 

ලිවාේ තලන්තලන් තගලම තිබු  මුදක ,ලයමපෘති අධයය් ් (CRIP) තග්ධන අංක CRIP/FIN/MASL/ 
2018.11.13  දිනිති  අහිප මවග තච් පේ අංක 567248 ැම 567261 හිළිතල අන් 2018.11.09 
ැම 11.12 දිනිති තච් පේ වගින් ප්රතිපූර්ණප ීම ිති බනල දන්ලි. 

 
දැළ ිළ ලයමපෘතිපට ිපදැමේ කර ිති ිපකධයමය න්තග්ධන 2015,2016 ැම 2017 ලර්්ප මඳැම ලන 
තගලම තිබු ලිවාේ තලනුතලන් වු මුදක ප්රතිපූර්ණප තලනුතලන් මුදල් ප්රතිපමදන තනමවිති බනිවින් 
2019 ලර්්ත  ප්රතිපමදන තලන්ිරරීතවන් හිපීමම් කරන බනල ලිඩමටැන් අධයය් ්කතග්ධන අංක 

MMDE/MWSIP/PMU/ACC/69 ැම 2018.09.12 දිනිති  අහිප වගින් දන්ලම ිති අ ර 2018 
ජනලමය  වම සිට 2018 ජූ අ වම ද් ලම  ලිවාේ තලනුතලන් තගවු මුදක මදැම  තච් පේ අංක 
439994 ැම 547504 වගින් මුදල්  ප්රතිපූර්ණප කර ිති බනල දන්ලි. 

 

තර්ිතප අවම යං පට ැම තලනේ රමජය ආප න ලකට ිපදැමේ කක ිපකධයමය න් ැම තමේලකයින් 
තලනුතලන් තගලම තිබු ලිවාේ ,අතිකමක ැම ගවන් විපදම් තලනුතලන් ලිප වු මුදල්  ප්රතිුරර්ණප 
කරන තකම  ිපරන් රලව අදමක ආප න තල   අිත  දිනුම් දිම් සිුල කර ි .  

 

4.8  ාර්ය ව්ඩල පරිපාලනය 

 

(අ) 2017 .12.31 දින ලන විට ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පත  කළවනමකරණ වේටතම් ුරරේපමු   

පැ   මඳැන් පය දි විප. 

අතිතර්ක අධයය් ් ජනරමල් 

අධයය් ් (හිය මේ ැම පමකන) 

අධයය් ් (අ යන් ර විගණන) 

අධයය් ් (වැලි අ ත් න්රප) 

අධයය් ් (ධීකලර ැම පශු මම්පේ) 

අධයය් ් (දඩම්) 

අධයය් ් (මිකසුම් ැම ිපපමවන) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර  (හුරුු ලිල) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (සී කකමපප) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර  (බී කකමපප) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (ඩී කකමපප) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (ලකල කකමපප) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (තවමරගැකන්ද කකමපප) 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (රඹකින්ඔප කකමපප) 
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ඒ අනුල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  HM 1-1 තමේලම ගණත  අධයය් ් ැම තන්ලමසික ලයමපමර 

කළවනමකමර  නුළරු මඳැම විතලන් විට ුරරේපමු  පලතින අලමේාමලකී  අ යන් ර  ැම ුරලේපේ 

දින්ීමම් පළ ිරරීව වගින් බනමටුර මදැම අපුලම්පේ කිඳවූ අ ර ඒ මඳැම සුුලසුකම් කේ ිපළධයමරීන් 

විසින් අපුලම්පේ දදිය පේ  ිරරීව්    සිුල   තනමීමව ව   තවව  නුළරු  ුරරේපමු ල   පිලුළිප. 

2013-06-12 දින දරණ ශ්රී කංකම වැලි අ අධීකකමය ප මඳැම වු බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලප අනුල 

විතලන් විට ඒ මදැම මංත ෝධයන දදිය පේ ීමව ව  කළවනමකරණ තමේලම තදපමර් තම්න්ුළතද 

2013.10.31  දින කබනම තදන කද උපතදමේ පය දි බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලප නිල  මංත ෝධයනප 

ීමව තැේුළතලන් ැම අධයය් ් (ධීකලර ැම පශු මම්පේ)   නුළර මඳැම බනඳලම ගිීතවට ිපපි ල 

තිබූ අධයයමපන සුුලසුකම් ැම ලෘේීනප පළුරරුශද හිළිබනඳල ිතිවූ තමේලක දල්ලීම් මකකම බනකම ීව 

තපෝජනම කළවනමකරණ තමේලම තදපමර් තම්න්ුළල තල  තපමමු කර අනුව  කර ගිීතවට 

කමකප්  ග ීමව තැේුළතලන් දැ   නුළරු මඳැම බනඳලම ගිීතවට ප්රවමද ීමව ලිිප කරුු  ව  

තවව ුරරේපමු  මම්පූර්ණ කර ගිීතවට තනමැිිර විප .තම් තැේුළල ව  අ යන් ර පය පමකන 

කටයුුළ අ ණ්ඩල පලේලමතගන පමව මඳැම බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලත  පලතින ප්රතිපමදන ව  

ශීමීනපන පදනව ව  ිපකධයමරීන් අනුයු්   කර ගිිපවට ැම අ යන් ර ිපකධයමරීන් වගින් ී ප 

 නුළරුලක ලිඩ බනිලීවට ැම රමජකමරී ආලරණප මඳැම අනුයු්    කර ගිීතවට කටයුුළ කර 

ි . 

2017.12.31   දින  ලන  විට  ශ්රී කංකම  වැලි අ  අකාකමය ත   වධයයව  කළවනමකමර  වේවට  

(MM 1-1) තමේලම ගණත    ය තමේලක මං යමල 347  ්  ැම කණි ක්ේා කළවනමකමර වේටව 

(JM 1-1)   ය තමේලක මං යමල 132  ල තපන් පිලතිප .ඒ අනුල තවව තමේලම ගණපන්ටු 

මම්පූර්ණ තමේලක වණ්ඩකප 668   ලන අ ර ීව තමේලම ගණපන්ටු ුරරේපමු  141  තද. වධයයව 

කළවනමකරණ වේටව (MM 1-1) තමේලම ගණත  ිපකධයමරීන් ුරරේපමු  මම්පූර්ණ ිරරීතම්ී  

තබනමතැෝවප්   නුළරු (දංජිතන්රු ,මං යමතල් නඥ ,භූවිදයමඥ ,මවමජවිදයමඥ ,ිිපන්තදෝරු ,

පශුත්රලදය ලිිප  නුළරු)  ලෘේීනප වේටින්, බනමටුරල බනදලම ගිීතවට සිුලලන බනිවින් ැම ඔවුන් 

තවව ආප නත  රඳලම  බනම ගිීතතම් අපැසු ම ව  (ලිවාප ැම ී වනම ප්රවමණලේ තනමීමව ) 

ුරරේපමු  මම්පූර්ණ කර ගිීතතම් ැිිරපමල අු  ීම ි  .තකතමේ නමුේ තවව  නුළරුලක 

ුරරේපමු  මම්පූර්ණ කර ගිීතව මඳැම අ යන් ර ැම බනමටුර ල තපන් බනදලම ගිීතම් මඳැම 

අලමේාම ිරටුපපකී ව කටයුුළ කර ිති බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 

ීතමේව කණී්ේා කළවනමකරණ තමේලම ගණප (JM 1-1 ) ුරරේපමු  මම්පූර්ණ ිරරීතම්ී  

අ යන් ර ැම බනමටුර බනඳලම ගිීතව මඳැම ප්රති  ප්  තකම කටයුුළ ිරරීවට  2013.10.31 දින 

දරණ  අනුව  බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලප ුළක ප්රතිපමදන ද් ලම ි  .ීතමේව තබනමතැෝ  නුළරු 

බනමටුර බනඳලම ගිීතම් තකම දන්ලම තිබිව ව  (භූතගෝලීප ත මරුළරු පශධයති ිපකධයමරීන් ,ජක  ේල 

ිපළධයමරීන් ,පටක තරෝපන ශිල්යන් ,විත ේ් අධයයන ිපකධයමරීන් ,නගර ැම ග්රමව ිපර්වමණ 

මිකසුම්කරු ලිිප  නුළරු)  ුරලේ පේ දින්ීමම් පක ිරරීව ුළ අන් පවණ්  බනඳලම ගිීතම් සිුල කක 

යුුළ තද .අතනකුේ ිපළධයමරීන් තබනමතැෝවප්  නල බනඳලම ගිීතම් පය පමතලප අනුව  ීමවට තපර 

පිලති පිරණී බනඳලම ගිීතම් පය පමතලත  සුුලසුකම් ව  බනඳලම ගේ ිපකධයමරීන් බනිවින් ඔවුන් 
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අනුව  නල බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලත  ද් ලම ිති උපමකාප තැෝ ඊට අදමක ලෘේීනවප සුුලසුකම්  

මුරරම තනමවිති ීමව ව  තමේලම කමකප පදනම් කර ගිපින් පවණ්  උමමේීමම් කබනම ගිීතවට 

සිුලීමව ව  ඔවුනට කණි ක්ේා කකවනමකමර වේටවට පිිණීතම් ැිිරපමල සීවම ීමව තැේුළතලන් 

අ යන් ර තමේලකයින්  ැට උමමේීමම් කබනම ගිීතව ද  සීවම මටු  ීම ි  . ලද කණි ක්ේා 

කළවනමකරණ වේටතම් ිපකධයමරීන් කළවණමකමර (MM 1-1) තමේලම ගණත   නුළරුලකට 

උමමේීමම් සිුල කරනු කබනන බනිවින් මෑව අලමේ මලකී ව අ යන් ර උමමේීමම් ලකී  ඔවුන් තමේලප 

කරණ  නුළතර් ුරරේපමු ල ිතිීමව මමවමනය  ේලපිර. 

2017.12.31   දින ලන විට ප්රාික වේටතම්  (MA 3 සිට PL- 1 ද් ලම ) අනුව  කමර්ප 

වණ්ඩකප 4017 ලන අ ර   ය තමේලක වණ්ඩකප 3708 ්  තද .ඒ අනුල ුරරේපමු  මං යමල 

309 ිර .තවව තමේලම ගණපන්ී තබනමතැෝවප්   නුළරු මදැම බනඳලම ගිීතතම් සුුලසුකව තකම 

ජමතික ලෘේීනප ිපුරණ ම වේටව (NVQ) ද් ලම තිබීව ැම ීව වේටතම් පමාවමකම,  ෘීනප 

අධයයමපන තකමි්න් ම මල විසින් ප්රීන නප කර තනමතිබීව ව  තවව  නුළර මඳැම බනඳලම 

ගිීතතම්ී  තනමතපකුේ ගිටු  මැග   ේලපන්ට මුහුණ පෑවට සිුලල ි   විත ේ්තපන් මිකසුම් 

ශිල්ය ,තපමේ  බනන්නම ,පටක තරෝපණ  ම් ්ණ ශිල්ය ,ක්රීඩම මැකමර  නුළරු මඳැම බනඳලම 

ගිීතතම්ී  ජමතික ලෘේීනප ිපුරණ ම වේටතම් පමාවමකම තනමතිබීව ව  කළවනමකරණ තමේලම 

තදපමර් තම්න්ුළල තල  ිප ර ිප ර තපමමු කර උපතදමේ ැම ීකඟ ම කබනම ගිපින් කටයුුළ 

ිරරීවට සිුල ීමව තැේුළතලන් උමමේීමම් කබනම ී ව ැම බනඳලම ගිීතම් කටයුුළ සිුල ිරරීව ව  ුරරේපමු  

මම්පූර්ණ ිරරීවට ප්රවමදපන් සිුලීම ි  .දිනට තවව  ේලප ිපරමකරණප කර ගිීතව මඳැම 

කළවනමකරණ තමේලම තදපමර් තම්න්ුළතද උපතදමේ කබනමී  ිති බනිවින් ඒ අනුල කටයුුළ ිරරීවට 

හිපලර තගන ිති බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 

 

(ආ) “අ”  පටතේ දි් වූ තැේතූන්ද බනකපම ිති  අ ර ී ප  නුළරු ලක රමජකමරී අ ණ්ඩල පලේලම 
ගිීතව මඳැම ැම ආප නප ුළක පලතින තමේලම අල ය ම මිකිරල්කට තගන ශවිීනප පදනින් 
අනුයු්   කරන කද ිපකධයමරීන්තගන් ැම අධයය් ් (අ යන් ර විගණන  , අධයය් ් (ධීකලර  ැම 
පශූ මම්පේ)  අධයය් ් (ආප න මංලර්ධයන) ලිිප  නුළරු අ යන් ර තජය ේ්ා ිපකධයමරීන්තගන් 
දවා කර ගිීතවට කටයුුළ කර ි  .තම් ලන විට ිපතපමජය අධයය් ් ජනරමල් (මංලර්ධයන)  ,  
අධයය් ් (දඩම්)  ,අධයය් ් (හිය මේ ැම පමක)  , අධයය් ් (ආප න මංලර්ධයන) ලිිප  නුළරු මඳැම 
අ යන් ර අපුලම්පේ කිඳලම ි ති අ ර දදිය  කටයුුළ සිුල ිරරීවට හිපලර තගන ි ති බනල අධයය් ් 
(අ යන් ර විගණන)  ැම අධයය් ් (ධීකලර ැම පශු මම්පේ) පන  නුළරු මඳැම අ යන් ය න් 
අපුලම්පේ කිඳලම විකාවේ මම්මු  පරී් ්ණ ුළ අන් සුුලසුමන් ත ෝරම තවව  නුළතර් ුරරේපමු  
මම්පූර්ණ ිරරීවටද හිපලර තගන ි . 

 

ීතමේව ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල් (මංලර්ධයන)  නුළරට අදමක මංත ෝකා  බනඳලම ගිීතතම් 

පය පමතලප අනුව ීම ිති 016.03.092  දින  ලන  විට  ඒ  මඳැම  සුුලසුකම්   කද  ිපකධයමරීන්  

අ යන් රත   තනමසිී.න කී . 

ීතැේ ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල් (මංලර්ධයන)   නුළතර් කමර්ප  මරප ුළක දඩම් ,කෘෂීකර්ව ,
ලයමපමර මංලර්ධයන ැම ආප න  මංලර්ධයන ් ත ේ්රපන්ී සිපලුව කමර්පපන් ිුළළේ ීම ිති 
අ ර විත ේ්තපන් වැලි අ මංලර්ධයන ැම පය මර අවම යමං ත  වි්ප මර අවම යලරපම 
ල තපන් අතිගරු ජනමධීකපති ුළවම විසින් වැලි අ කකමප ුළක පය දිංි  ිරරීව සිුල කර ිති සිපලුව 
ජන පදිකයින් මදැම ඔවුන්තග්ධන දඩම් ටුිකම් ප්රධයමන පර කබනම ී ව මඳැම දක් ක ග  ලිඩ 
මටැන් පිලිේීමවේ කෘෂීකර්ව ් ත ේ්රත   නල  ම් ්ණි කක ක්රව ැුලන්ලම තදින් ජමතික 
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ිප ේ්පමදනපට වැලි අ දමපකේලප ලිඩිිරරීව මඳැම තපමමු ිරරීවේ ජනපදිකපන්තග්ධන මවමජ ,
ආර්ිකවප මංලර්ධයනප්  ිති ිරරීව උතදමමේ තවව  නුළරු මඳැම ිපකධයමය තපකු පේ ිරරීව 
අ යල ය කමර්පප්  ීමවේ ව  ලයමපමර මංලර්ධයන ් ත ේ්රත  අධයය් ් ලරපකු තකම ලමර 
ගණනමල්  කබනම ගේ අේදි පම් ැම ් ත ේ්ර පකුරරුශද අනුල අධයය් ්(ලයමපමර මංලර්ධයන)  
තකම කටයුුළ කළ ිපකධයමය පම විශ්රමවපමතවන් අනුළරුල ීව ිපකධයමය  වැ ම අධයය් ් වණ්ඩක 
අනුවිතිපට පටේල ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල් (මංලර්ධයන)   නුළර මඳැම තකමන්රමේ 
පදනව ව  බනඳලම ගන්නම කද නමුේ දිනට ීව ිපකධයමරී වැ ම ීව  නුළය න් දලේ ීම විත ේ් 
ලයමපෘතිප්  තල  අනුයු්  ල රමජකමරී දවා කරන කබනයි. 

 
තම් තැේුළල ව  ුරරේපමු  ීම ිති  නුළර මඳැම අ යන් ර ිපකධයමරීන්තග්ධන අපුලම්පේ කිඳලම 

දදිය  කටයුුළ සිුල ිරරීවට හිපලර තගන ිති බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 

තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකරන  නුළරු ලක පලතින ුරරේපමු  මම්පූර්ණ කර ගිීතව මදැම 

විතලන් විට අ යන් ය න් ැම බනමටුරල අපුලම්පේ කිඳලන කදි .නමුේ සුුලසුකම් කේ ිපකධයමරීන් ඒ 

මඳැම අපුලම් කර තනමතිබුණි ක .ීතමේව මවමතකෝි   ලර්්ප ුළක තන්ලමසික ලයමපමර 

කළවණමකමර ුළන්තදතනකු ලිඩ  ැනවට ක් ීම ිති අ ර ඔවුන් මඳැම විකාවේ විනප 

පරී් ්ණ පලේලින් සිී.  .ඒ අනුල ී ව  නුළරු 03   මම්පූර්ණ ිරරීවට තනමැිිර අ ර ඒ මඳැම 

අ යන් ර   තජය ේ්ා ිපකධයමරීන් ලිඩ බනිලීව  මඳැම තපමදලම ගිපින් කකමප කමර්පමක ුළළ 

පලතින දඩම් ,ලමය වමර්ග,කෘෂීකර්ව ,ැම ආප න මංලර්ධයන කටයුුළ ලිිප  අ යල ය වූ 

රමජකමරීන් ජනපදිකයින්ට අපැසු මලපිරන් ත මරල දවා කරලීව මඳැම තපමදලම තගන ි  .

ීතමේව මංත ෝධීක  බනඳලම ගිීතතම් පය පමතලත  ප්රතිපමදන ව  ී ප ලයෘේ  ිපකධයමරීන්ටද අලමේාමල 

මකමම ිති බනිවින් වැලි අ බී ැම සී කකමප මඳැම ශීමීනප පදනව ව  ිපකධයමරීන් තදතදනකු 

තන්ලමසික ලයමපමර කකවණමකමර  නුළතර් රමජකමරී දවා කර ගිීතව මඳැම තපමදලම තගන ිති 

බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 

4.9 වාැන උපකයෝනනය 

මූ අක ලිඩ පමකන ක්රිපමකරවුම්  ැම නඩේුළ ඒකකප වගින්  අපැරණප මඳැම තපමමු කරන කද   

ලමැන අ ය න්  50-2.41, 3.-3573, 42-0889  පන ලමැන  2017 ලර්්ත ී   අපැරණප කර 

ි .  අිපකුේ ලමැන  අපමපදිංි  ටුිකව ැම  අපමපදිංි  විමේ ර මවඟ තනමගිකයව තැේුළතලන් 

2017 ලමතර්ී   අපැරණප ිරය වට තනමැිිර විප. ීව ලමැන   අපමපදංි  ීම ිේතේ  උපතශ ක 

තමේලම මපපන කද  ආප න IAZAMATODA – SKANSKA  නම් ල අිප. දිනට තවව ආප න ද ශ්රී 

කංකමල ුළළ තනමවිති  තැයින් මුදල් අවම යමං ප ුළළ මංමේාමපනප කර ිති  තකමන්ේතට්රෝකර් 

ජනරමල් කමර්පමකප ැරැම ක්රිපමේවක තලින් උ්   ලමැන අපැරණප ිරය වට කටයුුළ කරන 

බනල දන්ලි.  

5.1 තිාසාා සාවර්ධ්නය 

තිරමමර මංලර්ධයනප හිළිබනඳ ී් මේ ජමීනන්තග්ධන ලමර 0203  නයමප පරප හිළිබනඳ සිපලු රමජය 

ආප න කටයුුළ කළ යුුළ වුල ද ඒ හිළිබනඳල ිපසි තකම  ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප දිනුලේ 

ිරරීවට අදමක ආප න කටයුුළ කර තනමතිබුණි ක .ීබනිවින් තම් හිළිබනඳ අන් ර්ජමකප ැරැම  ශ්රී 

කංකම වැලි අ අකාකමය ප දිනුලේ වු බනල දන්ලි.ඒ අනුල අදමක ප්ර ේණමල අප මදැම හි අුළරු කබනම 

දිප තනමැිිර විප. 
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තිරමමර මංලර්ධයනප හිළිබනඳ ී් මේ ජමීනන්තග්ධන ලමර 2030  නයමප පරප ක්රිපමේවක ිරරීව 

හිළිබනඳ 2018  වමර්ුළ 12  ලන දින PED/2017/SDG/05 දරණ  අහිප වගින් ත මරුළරු කිඳීමව 

මඳැම ප්ර ේනමල අප්  දදිය පේ කරනු කිබූල ද දැ  )1 ( වගින් දිනුම් ුලන් පය දි ඒ හිළිබනදල 

දිනුලේ තනමිරය ව ව   ිප ේි   කමකප ුළක ඒ මදැම හිළිුළරු දිප තනමැිිර වුලද  8201 

ඔ් ත ෝම්බනර් වම 05 ලන දින අදමක ප්ර ේනමල අප  අප තල  කිබිතවන් පසු ඒ  මඳැම අදමක අං  

මවඟ මමකච්ඡම කර හි අුළරු මකමේ කර ි . 

2030   නයමප පරප හිළිබනඳල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  අන් ර්ජමක වමර්ගතපන් දිනුලේ 

ීමතවන් පසු  අප ආප නපට ගිළතපන පය දි තිරමමර මංලර්ධයන අරමුු  දක් කපන් මැ 

දර් කපන් මකමේ කර අදමක අං  දිනුලේ කර මකමේ කර ි . 

තිරමමර මංලර්ධයන අරමුු  ැම දක් ක මකමේ කර  ීව දක් ක මුරරම ගිීතව මඳැම අදමක 

කමර්පපන් දවා ිරරීවට අල ය ලන මූකය ප්රතිපමදනපන් ද ිුළකේ කර 2019   ලර්්ප මදැම ලන  

ක්රිපමකමරී මිකිමේව හිළිතපක කර ි . 

 

6.  ගි කම්  ටයුු භාවය ැා යැපාලනය 

6.1 මුලය ප්ර ා න ඉරිරිප  කිරිව. 
 

හිළිගිපි. 
ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත  අලමන් ගිු ව කකමප කමර්පමක 10 ක ප්රධයමන අං  තදක්  ැම 
 ලේ තමසු අං  ිරටුපපක විවධයයග  වු  ගිු ම් ක්රවතදදප පටතේ  පය ගණක ග  ගිු ම් 

පශධයතිප්   මවි ම තනමකර ැමේ  ක්රවප (Manual System)   මවි ම කර ගිු ම් හි අතපක ිරය ව 
ැම ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප පටතේ ලන  වැලි අ මවමගම් ලක ගිු ම්ද ඒකමබනශධය ිරය තම්දි  
අදමක අං  /කකමප ැම මවමගම් ලක පලතින  ගිු ම්වප තදෝ්පන්  ැටතගන පිලුළන බනිවින් ීලම 
ිපලිරදි ිරය වට  සිුලවිවේ ද ත ේ් පරත    අ බනු  මවි ිරය ම්  ් ්ප කර  අලමන් විව ව  2018 

ලර්්ත දි  ඒලම නිල  අගපකර (Revaluation)  ගිු ම් තපමේලක ගිකහිම් ිරය වට සිුලවිවේ  
තැේුළතලන්   ඒකමබනශධය ගිු ම් හිළිතපක කර දදිය පේ ිරය වට ප්රවමදප්  සිුල විප.         

 

6.2 ිභය්තා ිගණණන 

 තම් ලන විට අධයය් ් (අ ය ර විගණන )  නුළර මදැම මේීර පදනම්න් ිපකධයමය ණි කපක පේකර 

ි . 

6.3 ප්රසම්පාදන ැා ක ා්ත්රා  ක්රියාව අය. 

(අ) තකමන්රමේුළල අදමක අලමන් කමකප ී ර්ඝ ිරය ව ලන 2018  වම අ වම 02  දිතනන් පසුල 

තකමන්රමේ පමර් ලප විසින් කමකප දිර්ඝ ිරය ව්  දල්කම තනමතිබු බනිවින් 2018.08.15  දින 

තකමන්රමේ ලිඩ අලමන් බනලට  මැතික කර බිල්පේ  මවග දදිය පේ කක  අහි අනුල අලමන් 

කමකප ී ර්ඝ ිරය තම් සිට 2018 .  අතගෝමේුළ 15  ලන දින ද් ලම ප්රවමද ගමමේුළ ල තපන් 

රු .103,336.31  ක මුදක්  පළමු මැ  අලමන් බිල් පත ටු අපකර තගන ි . 

ිමේ තම්න්ුළල මකමේ ිරය තම්දි මුර කුතලප තපමතළමල ව  දදිිරය ව මදැම  අදමක අයි වපන් 

ිුළකේ කර ිමේ තම්න්ුළල අනුව  කර ගන්නම කදි .නමුේ ආර් ්ක අං ත   ීව මේාමනත  
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තමේලප කරන  ිපකධයමය න් විසින්  වෑ  කමකත    ලන අ අන් ිප ර ිප ර පිිණි කව මැ ඔවුනතග්ධන  

ආර් ්මල මදැම  මුර කුතලප  උමේ මේාමනපක  දදි කර තදන තකම දල් අව්  ිරය තවන් අනුළරුල  

අනුව  ිමේ තම්න්ුළලට නල අයි වපන් ී්  ිරය තවන් මංත ෝකා  ිමේ තම්න්ුළල්  මකමේ 

කළ බනල  ිපතපෝජය තන්ලමසික ලයමපමර  කළවණමකමර ( ම් ්ණ තමේලම)  විසින්  ැවුරු කර 

ි  . 

 

ප්රධයමන කමර්පමකපට මංත ෝකා  ිමේ තම්න්ුළල්   දදිය පේ කර අනුව  කර ගිිපවට කටයුුළ 

කර ිති බනලේ ,ිමේ තම්න්ුළල මකමේ ිරය තම්දි මුර කුතලප තපමළල ව  දදිිරය ව මදැම අදමක 

අයි වපන් ිුළකේ කර  ිමේ තම්න්ුළල අනුව  කර ගන්නම කදි .නමුේ ආර් ්ක අං පත  

ීව මේාමනත  තමේලප කරන ිපකධයමය න් විසින් වෑ  කමකත  ලන අ අන් ිප ර ිප ර පිිණි කව 

මැ  ඔවුනට අ අ තලඩි ලේ කබනම තනමතදන ිපමම  මුර කුතලප උමේ මේාමනපක දදි කර තදන තකම  

දල් අව්  ිරය තවන් අනුළරුල  අනුව  ිමේ තම්න්ුළල  නල අයි වපන් ී්  ිරය තවන්  

මංත ෝකා  ිමේ තම්න්ුළල්   මකමේ කරන කදි . ලද කකමපත  සිතලන   ම් ්ණි කක 

ිපකධයමය න්තග්ධන  පලතින ුරරේපමු  මැ ීව ිපකධයමය න් අලව පැසුකම් වධයයත  රමජකමය  කටයුුළ 

ලක ිපතපතකන බනිවින් ි ිම් විට ිපපි  කමකපන්ටු අනුවිතිප මදැම දදිය පේ ිරය වට 

අතපමතැමමේ තද .තබනමතැෝ අලමේාම ලකට අල ය ප්රගතිප කබනම ගිිපව මදැම අ යල ය 

රමජකමය ප්  තමේ මකකම බනකම ිපතපෝජය තන්ලමසික කළවණමකමර (දංජිතන්රු) ලරපමද 

ිපකධයමය න් මවග ් ත ේ්තර  ිනුම් ගිිපම් ලක ිපර  විවට සිුලල ි . 

දිනට සිපලුව දදිිරය ම්  මදැම  ේල පමකන ලිඩමටැන් දිනටවේ ක්රිපමේවක කරින්  පලතින 

අ ර  දදිිරය ම් ් ේ්රත  සිුලලන  ලිරදි අලව කර ගිිපව මදැම කටයුුළ කරන බනල  ලිඩි ුලරටේ  

අලධයමනප තපමමු කරන බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකර ( ම් ්ණ තමේලම)   ැවුරු කර 

ිති බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකරන (බි කකමපප) විසින් දිනුම් දි ිති බනල කමරුණි කකල 

දන්ලි. 

(ආ)   රුහුු තක  මංචමරක බනංගකමතද තවව දදිිරරීම් සිුල තකතරන අලමේාමල ලන විට අලීන්තගන් 

ැමිප ලමර් ම ීම තනමවිති බනිවින් මමවමනය ලිට්  දදිකර ි  .තවව ප්රතශ ත  අලීන්තග්ධන ැමිප 

හිළිබනඳල ීටු ිපළධයමරීන්ට වනම පළුරරුශද්  ිති බනිවින් ීතමේ අ අ පිිතණන බනල ිපරී් ්ණප 

ීම තිබුතණ් නම් ඒ මඳැම ඔවුන් විසින් හිළිපම් තපමදනු ි   .තකතමේ තල ේ තවලිිප  ේේලපන් 

දදිය පට ිති තනමීමවට ලගබනකම ගන්නම තකම අදමළ සිපු  පමර් ලපන්  දිනුලේ ිරය ව සුුලසු 

තද. 

(ි) SYH/FD/37 දැළ  කමල ලිල තබනුලම් ික - 

තවව තකමන්රමේුළල 2017-10-13  ලන දින ප්රදමනප කර ිති අ ර  තකමන්රමේ කමක සීවමල 

දින  90 ්  ද කමර්පමමධයන ිපකරප 2018-02-23 ලන දින අලමන් වි ි . ීතැේ ීව කමකප 

තම් ලන විට 1720/1820  වැ කන්නතපටු ජකප ිපකුේ ිරරීව සිුල තකතරින් පිලතිණි ක .ීච් 

කකමපත  ලමය  ජකප ිපකුේ කරන කමක ලකලමනුතද දින 07 ක ජක මුර තැෝ දින 08 ක ජක මුර 

ක්රිපමේවක ලන නමුුල දැළ කමල ලිතලටු ප්රධයමන ල තපන්ව ජක පමකන කටයුුළ සිුල කරනුත  
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ලිලට අදමක තගමවි මංවිධයමන වගින් බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර )ීච් කකමපප (විසින් 

දිනුම් දි ි . 

තබනමතැෝ විට තවව දින 04 ක ජක මුර කබනමතගන දින 03ක ජක මුර ිපකුේ ිරරීව සිුල තනමකරයි .

නමුේ තවප ිප ේි   ල තපන් සිුල තනමවු අ ර  .පම් පම් තලනමේීමව ව  තකමන්රමේුළතද ලිඩ 

ිපපි  දිනට ිරරීවට තනමැිිර වි ි . තකමන්රමේකරුතග්ධන 2018-02-26  ලන දින,  2018-09-

25,  2018-10-01  අහි වඟින් කමකප ී ර්ඝ කරන තකම දල්ලුම් කර ි  .කමර්පමමධයන ිපකර 

කමකප 2018-09-30 ද් ලම දදිය පේ කර ීප  නිල  ලර්  2018-10-31 ද් ලම කමර්ප  මමධයන 

ිපප ී ර්ඝ කර ගිීතවට කංකම බනිංකුල තල   අහි  මර ී  ිති බනල දිනුම් දි ි . තවව 

තකමන්රමේුළල හුතද් ව ප්රවමද ීමවට තැේුළ වූත  තබනුලම් ික ුළළ ිපරන් ර ජක මිපයුව 

පිලතිව ිපමම  තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකරන (ීච් කකමපප)  විසින් ලිඩිුලරටේ දිනුම් දි 

ි . 

 කනාච්ියාණව පැල මි්ලෑව විව - 

තවටු කමර්පමමධයන බනිඳුම්කරප 2018  තපබනරලමය  02  ලන දින අලමන් බනල ම යප තද .තවටු 

දදිිරරීම් කටයුුළ  මලකම අකල න ර ිරය වට සිුල වුත   0172/0182 වැ කන්නප මදැම  ජකප 

ිපකුේ ිරරීව තැේුළතලන්  බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර  ) ීච් කකමපප (විසින්  ැවුරු 

කර ිති අ ර , 0172/0182 වැ කන්නප ජකප ිපකුේ ිරරීව වමර්ුළ වම අග ද් ලමව පිලුළු  

අ ර 0182  අතරේල් අග මැ වියි වම පක වම ුරරම ලර්්මප නප සිුල ීමව ිපමම දදිිරරීම් කටයුුළ 

සිුල ිරරීවට තනමැිිර වි ි  .2018 වියි වම පක කන්නප මඳැම ජකප ිපකුේ ිරරීව ව  ද 

දදිිරරීම් කටයුුළ ප්රවමද වි ි  .තවව තකමන්රමේුළතද දදිිරරීම් කටයුුළ ිපව වූත  8201 

අතගෝමේුළ වම  ලන අ ර තවව කමක සීවමල ද් ලම ව තකමන්රමේ කමකප දිගු ිරරීවට තවව 

මමධයක ප්රවමණලේ තද .තකමන්රමේකරු අලමන් බිල්පේ තම් ලන ුළරු ිපව කර තනමවිති අ ර 

අලමන් බිල්ප  කබනම ගිීතවට තපර කමර්පමමධයන බනිඳුම්කරප දදිය පේ කළ යුුළතද. 

 පාළුණව ඇල -  

තවව තකමන්රමේුළතද කමර්පමමධයන බනිඳුම්කරප 2018-05-26  අලමන් ලන අ ර ඒ ලන විට 

තකමන්රමේුළතද දදිිරරීම් ප්රගතිප 90 % ක ට ලඩම මැ ප්රධයමන අයි වපන් සිපල්කව ිපව කර 

පිලුළිප .ිපර්ි  ලටම පසු හිරීමම් (Back filling) ැම අලට දදිිරරීම් අබන අ රලය හිය සිුල ිරරීව 

පවණ්  ඒ ලන විට දතිය ල තිබිණි ක .ඒ අනුල දැ  තකමන්රමේුළල මඳැම 2018-05-28 ලන දින 

විට තකමන්රමේුළල ප්රවමණලේ තකම ිපව ිරරීතම් මැතිකප්  කබනම ී වට කටයුුළ තපමදම ි . 

දැ  ද් ලම ිති කරුු  ව  තකමන්රමේුළල මඳැම කමකප ී ර්ඝ ිරරීව මමධයමරණ බනිවින් ඒ 

මදැම  ප්රවමද ගමමේුළ අපිරරීවට කටයුුළ  තනමකක බනල තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකමර (ීච් 

කකමපප)  විසින් දිනුම් දි ි . 
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6.4  ියවිය ක්ඛණවය පාලනය 

(අ) හිළිගිපි. 
ඒ ඒ ලිප වි්ප පටතේ තලන් කරන කද ප්රමග්ධනධයන ප්රතිපමදන සිවම ුළක කටයුුළ කරන තකම 

සිපු  අං  ප්රධයමිපන් දිනවුේ කරන ද අ ර 2019 ලර්්ත දි තලන් කරන කද  ප්රතිපමදන සිවමල 

ුළක කටයුුළ ිරය වට මටැන් කර ගන්නම කදි. 

(ආ) හිළිගිපි. 
2018 ලර්්ත  ප්රතිපමදන ඒ ඒ කකමප /අං  තල   තබනදම තලන් ිරය ව මම්බනන්ධයතපන්  කකමප/අං   

දිනුලේ ිරය තම්දි ප්රතිපමදන  මකමම තනමවිතිල  ිරසිව විපදව්  තනමකරන තකම සිපු ව අං  

ප්රධයමිපන් තල   අිත ල දිනුම් තදන කදි. ඒ ඒ ලිප වි්ප පටතේ තලන් කරන කද ප්රමග්ධනධයන 

ප්රතිපමදන සිවම ුළක කටයුුළ කරන තකම සිපු  අං  ප්රධයමිපන් දිනුලේ කරන ද අ ර 2018 

ලර්්ත දි  තවන්ව 2019 ලර්්ත ී  ද තලන් කරන කද  ප්රතිපමදන සිවමල ුළක කටයුුළ ිරය වට 

මටැන් කර ගන්නම කදි. 

තවව අයි වප මදැම  අරමුදල්  මණ්ඩමගමරප තලතින්  තනමකිබිව ිපමම ිරසිුල විපදව්  දිය වට 

තනමැිිර වු බනල කමරුණි කකල දන්ලි. 

6.5 වාර්   වාර්තා සභාණත කිරිව 
 

ප්රවමදප්  සිුල වි ි ති බනල හි අගිපි. දදිය ත දි තවව  ේලප ිපලිරදි කර ගිිපවට  කටයුුළ කරන 
බනල දන්ලි. 
 
 

6.7 කනාිගසරි ඇති ිගණණන කේද 
 
(අ)(ආ)  තම් හි අබනදල දදිය  ක්රිපමවමර්ග මටැන් කර ගන්නම කදි. 

(ි) තම් හිළිබනදල අකාකරණ ක්රිපමවමර්ග අලමන් වි තනමවි .අකාකරණ ීනන්ුලල අනුල දදිය  කටයුුළ 

සිුල කරි. 

(ඈ) තවව සිශකාපට මම්බනන්ධය ිපකධයමය න් තිතදතනකුතග්ධන ලිඩ  ැනම් කර ිති අ ර ඒ හිළිබනදල 

විකාවේ විනප පරී් ්ණ තම් ලන විට සිුල  කරතගන පයි.ිපතිවප ක්රිපමවර්ග මදැම තම් ලන විට 

තපමමු කර ි . 

(ද) තවව තගමඩනිගි අලක ලතලනමකව ගිු ම්  තපමේලකට ගිීතවට  තපර ීප   ් තමේරු කක යුුළ 
ිපමම  ් තමේරු ිරය ව මඳැම  ් තමේරු තදපමර් තම්න්ුළල   තල  තම් ලන විට   තපමමු කර ි . 
අදමක  ් තමේරුල කද විගම  අදමක ලතලනමකව   තපමේලකට ගිීතවට  කටයුුළ කරි.  
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7. පේධ්ති ැා පාලනයක්ෂ  

අ සිට ඌ ද් ලම දදිය පේ කර ිති කරුු  මම්බනන්ධයතපන් විත ේ් අලධයමනප තපමමු කර කටයුුළ 

ිරය වට මටැන් කර ගන්නම කදි. 

 

 

 

ආචමර්ප ඩී.ීම්.ීමේ.දිමමනමපක, 
අධයය් ් ජනරමල්, 

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප. 

 

හිටප  -   තල්කම් - වැලි අ මංලර්ධයන ැම පය මර අවම යං ප  - කම.දි.ගි.ම. 

   තල්කම්- මුදල් ැම ජනවමධයය  අවම යං ප  - කම.දි.ගි.ම. 

   අධයය් ්- (අ යන් ර විගණන)    - දි.ගි.හි. මැ අ.ක.ම 
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Ys% ,xld uyje,s wකා ාරිකක   

 ාර්යසාධ්න වාර්තාව 

ආකයෝනන සිලිසේව 

2017 
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රු. ි අ 

 

1. 2017 වසා ුළ  සිදු  ාන ලද සාවර්ධ්න ක්රියා ාා ම්  

1.1 සමුච්ිත මූලය ප්රණතිය  

2017 ලර්්ප මඳැම මූකයග  මුු  ප්රමග්ධනධයන ආතපෝජනප රු.ි. 3,385.40.ිර.  2017 ලර්්ප අලමමන ලන 

විට මූකය ප්රගතිප පැතින් ද් ලම ි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

විමේ රප 
අප ලිප 
ප්රතිපමදන 

මුදම ැය න කද 
මුදක 
(2017 

තදමිම්බනර්  
අග ලන ුළරු) 

විපදව     
(2017 

තදමිම්බනර්  
අග ලන 
ුළරු)) 

වැවි අ වයාපිති  1,810.00 1,422.85 1,422.85 

වැලි අ ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප (ඒ.අ ) 500.00 433.00 433.00 

බී කකමපත  වමුලරුඔප දකුු  දවුරු මංලර්ධයන 
ලයමපෘතිප  
(ඒ.අ ) 

150.00 109.00 109.00 

ය ී වම අපශද ඒකමබනශධය මංලර්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ ) 110.00 79.90 79.90 

රඹකින්ඔප ඒකමබනශධය මංලර්ධයන ලයමපෘතිප  (ඒ.අ )
  

115.00 92.68 92.68 

ලි අඔප ඒකමබනශධය  මංලර්ධයන ලයපෘතිප - ීල් කකමපප 
 (ඒ.අ ) 

400.00 316.42 316.42 

වැලි අ ගිටත) ගං දවුර ආර් ්ම ිරරීතම් ලිඩමටැන 
ක්රිපමලට නිංීමව (ඒ.අ ) 

16.50 15.50 15.50 

ැදිසි පතල ක පැසුකම් ප්රතිමංමේකරණප ිුළු  වි මක 

ැම වධයයව ලමය වමර්ග ලයමපෘති ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව 

(ඒ.අ ) 

273.50 180.67 180.67 

කෘෂිකර්ව ැම පශු මම්පේ මංලර්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ ) 220.00 179.55 179.55 

ිරවුල්ඔප  මංලර්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ ) 25.00 16.13 16.13 

පරිපාලන ැා නඩ ු  (ඒ.ි ) 1,575.40 1,560.77 1,339.00 

එ ුව 3,385.40 2,983.62 2,761.85 
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1.2 වැලි අ ලයමපෘති 

1.2.1 වැලි අ ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප 

මූකය ප්රතිපමදන   : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප  : රු.ි 4,910 (මංත ෝකා  අපලිප)   

ලයමපෘති කමකසීවමල  : 2007-2018 

වැලි අ ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප  ලමය  ජක මිපයුව සුර් ෂි  කරින් කෘෂි ආර්ිකප නිංීමව ැරැම  

වමුලරුඔප ලම් දවුර ප්රතශ ත  තලතමන ග්රමමීප ප්රජමලතග්ධන ආර්ිකප මංලර්ධයනප ිරරීව අරමුු  කර 

ආරම්  කරන කදි .ලයමපෘති ක්රිපමකමරකම් පට ට 1982,  198.  කමකත  දදිකරන කද ලමය වමර්ග පශධයති 

ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ිුළළේ තද.  (අ) වමුලරුඔප දකුු  දවුර ලමය වමර්ග ප්රතිමංමේකරණප පටතේ 

පටතේ ිර .මී  .52 ්  ලන ප්රධයමන ික , ිර .මී  .65 ්  ලන  ම ම ිකලල් ,ිර .මී  .459 ්  ලන තබනදමැිරීතම් 

ිකලල්, ිර .ි. 1,138 ්  ලන තකේ ිකලල්, ිර .මී. 54 ්  ලන පය ලැන ිකලල්, ිර .මී. 80 ්  ලන 

ග්රමමීප වමර්ග තවතැයුම් ැම නඩේුළ  කටයුුළ,  ැම කුඩම ලිද ප්රතිමංමේකරණ කටයුුළ ිුළු ල ජක 

කළවනමකරණප මඳැම වමුලරුඔප ලම් දවුතර්  1981 – 1986 කමකප ුළක දදිකරන කද ලමය වමර්ග ජමකප 

ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව. (ආ) ග්රමමීප මේලපං ආධයමරක ලයමපෘති පටතේ තගමඩනගන කද ත ෝරමගේ ජක 

මිපයුම් තමේලම විකාවේ කර ප්රලර්ධයනප ිරරීව (ි) කෘෂිකමර්ික මංලර්ධයනප උතදමම මැප කබනම ී ව 

තවන්ව තගමවි මංවිධයමන   ් තිවේ ිරරීව  ැම (ඈ)  තපෝගය පමය මය ක මංර් ්ණ ලිඩමටැන් 

ක්රිපමේවක ිරරීව ිුළළේ තද. 

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 500 න් රු. ි. 433 ්  පවණ්  වැම  මණ්ඩමගමරප වගින් 

ිපදැමේ කර ිති අ ර 2017 ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් ද් ලම ීව මම්පූර්ණ මුදකව  මවි  කර ි .  

 ලද රු.ි 61.57 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන.  

 

 

 

අංකප. විමේ රප 
2017.12.31 දිනට ත ෞතික 

ප්රගතිප 

01 තබනදමැිරීතම් ිකලල් දදි ිරරීව/ප්රතිමංමේකරණප 13 km 

02 තකේ ිකලල්  දදි ිරරීව/ප්රතිමංමේකරණප 103 km 

03 ග්රමමීප ලිද ලිඩි දියු ක ිරරීව  05  

04  මකම ික වමර්ග ප්රතිමංමකරණප (LBR1) 2.5 km 

05 පය ලැන ිකලල්  ප්රතිමංමකරණප/මංලර්ධයනප 42 km 

06 
අරකගන්වික නල තරෝැල් ලමේවා මං පර්ණ වමර්ගත  
තකමන්ක්රීේ ගල් ිතිරීව. 

0.14 km 

07 තගමඩනිගි අ අු ේලිඩිපමල  10  

08 
අරකගන්වික බීජ තගමවිපතල් වමු  තපමකුණ 
නීමකරණප ිරරීව 

01  
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1.2.2 බී  ලාපකක වාදුරුඔය දකු ක ඉමරු සාවර්ධ්න වයාපිතිය (ව්වි්න සැ වැවි අති්න)
  

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.935.49 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2014-2018 

 

තපමතකමන්නරුල ැම වඩකකුරල  පය පමකන දිමේත්රි් කපන්ටු වැලි අ බී කකමපප ආලරණප කරන  

සිංැුරර දැළ  තකමට තමේ වැලි අ ින්න මැ  වල්ලින්න වැලි අ කකමප හිටුටම ිති  අ ර ලයමපෘතිප 

පටතේ මංලර්ධයනප කරනු කිතේ.  තවව ප්රතශ පන්ටු දකුේ ද ක ිරටුපත  පිලති අ යන් ර 

අර්බුදකමරී ලම මලරණප තැේුළතලන් නිල  පදිංි කරුලන් තබනමතැෝවප්  අ යන් ය ක ල තපන්   

අල ින් විප.  ීටු ප්රතිපකප්  තකම දක ල තපන් නිල  පදිංි  කරවූ පවුල්  1200 ්  පවණ නිල  

ඔවුන්තග්ධන මුල් ගම් බිම් තල  ගිපැ.  

 

අර්බුදකමරී ලම මලරණප මවනප ීමවේ  මවගව 2014 ලර්්ත ී   තවව විත ේ් ලයමපෘතිප පටතේ  නිල  

පදිංි  ිරරීව මැ ුරනරුේාමපන කටයුුළ ආරම්  කරන කී . තවටුී  සිංැුරර තකමේාමමත  වල්ලින්න 

ැම වැලි අ ින්න  ඒකකලක තගලුළ දඩම් 859 ්   ැම  ලමය  දඩම් 859 මංලර්ධයනප  ිරරීවට තපෝජනම 

විප . ලයමපෘතිත  ප්රධයමන කමර්පපන්  ල තපන් (අ)  අල ින් වූ පවුල් 859 ්  සිංැුරර තකමටතමේ නිල  

පදිංි  ිරරීව ැම පදිංි ප  නිල  මේාමහි  ිරරීව (ආ) දිනට පලේනම ලමය   පදනම් වූ තැ් ටපමර 521  ්  

කෘෂිකර්වමන් ප මඳැම මංලර්ධයනප ිරරීව ැම තැ් ටපමර 174  ්  වූ තගලුළ දඩම් මංලර්ධයනප ිරරීව 

මැ (ඈ)  වැලි අ ින්න ලිල ැම අතනකුේ ලමය  පශධයතිප දදි ිරරීව ද් ලම ි .  
 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන (මංත ෝකා ) රු. ි. 500 න් රු. ි. 109 ්  පවණ්  

වැ මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ කර ිති අ ර 2017 ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් ද් ලම ීව මම්පූර්ණ 

මුදකව  මවි  කර ි .   ලද රු.ි 28.04 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන. 

ිා ය. විමේ රප 
2017.12.31 රිනට 

කභෞති  ප්රණතිය 

01 තබනදමැිරීතම් ිකලල් දදි ිරරීව/ප්රතිමංමකරණප 1.5 km 

02 තකේ ිකලල්  දදි ිරරීව/ප්රතිමංමකරණප 7.7 km 

03 තලළඳතපමළ ැම ගම්වමන වමර්ග දදි ිරරීව 2.62 km 

04 වමර්ගත  තකමන්ක්රීේ ගල් ිතිරීව. 1.16 km 

05 දිපවංකඩ හිවිසුම් වමර්ගප හිළිමකර ිරරීව 111 m 

06 පය ලැන ිකලල් මංලර්ධයනප/ැෑරීව 7.5 km 

07 ග්රමමීප වමර්ග 12 km 
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1.2.3 රිීමවා අයේද ඒ ාබේධ් සාවර්ධ්න වයාපිතිය 
 

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.1,100 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2012-2018 
 

ජනතල් න ැම මං යමතල් න තදපමර් තම්න්ුළල විසින් සිුල කරන කද ගෘැමේා ආදමපම් ැම විපදම් 

මමී් ්ණපට අනුල බනුලල්ක පය පමකන දිමේත්රි් කත   ය ී වම අපශද ප්රමතශශීප තල්කම් තකමේාමමප  ද ම 

ුලර බනිැිර හිටු තල තවන්ව ලඩමේ දය ර මලතපන් යුේ ප්රමතශශීප තල්කම් තකමේාමමප්  ල තපන් 

ැඳුනමතගන ි . ීබනිවින් දැ  ප්රතශ ප මංලර්ධයනප ිරරීතම් අරමුණි කන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප 

විසින් පමේ අවුරුුල ආතපෝජන මිකිමේව්  මකමේ කරන කදි.  තවව ප්රතශ ත  පතල ක පැසුකම් ලිඩිදියුු  

ිරරීව ැම තවව ප්රතශ ත  තලතමන පවුල්ලකට  කෘෂිකර්වප ව  පදනම් වූ ඵකදමයී තවන්ව තිරමමර 

ආර්ික ප්රතද පන් විලර කරී ව තවව  ලයමපෘතිත  මූ අක අරමුු  තද. තම් පටතේ (අ) ලමණි කජ තබනෝග 

ිප ේ්පමදනප ලිඩිදියුු  ිරරීව (ආ) පශු මම්පේ මංලර්ධයනප (ි) ලයලමමපකේල මංලර්ධයනප තකතරටු 

මූ අක ල තපන්  අලධයමනප තපමමු තකතර්. 

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 110 න් රු. ි. 79.90 ්  වැ මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ 

කර ිති අ ර 2017 ලර්්ප ුළළී   මම්පූර්ණ මුදකව  මවි  කර ි .   ලද රු.ි 14.48 ක මුදක්  

බනිරකම් ල තපන් පලීන.  

 

ිා ය. විමේ රප 
2017.12.31 රිනට 

කභෞති  ප්රණතිය 

01 වමර්ග ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව 2.7 km 

02 ලමය  වමර්ග පශධයති  ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව 3 km 

03 කෘෂි ළිං මකමේ ිරරීව  19  

04 පමීතප ජක ළිං මකමේ ිරරීව  65  

05 ුරහුු  ලිඩමටැන්  11  
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1.2.4 ා) ි්ඔය ඒ ාබේධ් සාවර්ධ්න වයාපිතිය 

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි. 1,086 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2012-2019 

ා) ි්ඔය ඒ ාබේධ් සාවර්ධ්න වයාපිතිය වගි් ිම්පාා රිසේික්ෂ කක වැඔය සැ පරියතලාව 

ප්රකේීයය ක් ම් ක ාට්ඨා ය්ටු නලා  සැ වාරිවාර්ණ සාවර්ධ්නය හිළබඳ මූ අ  ිවධ්ානය කයාමු 

ක කර්.කවව වයාපිතිකක මූ අ  ිාමු ක වනුකක (ි ) කුඩා ැා වධ්යව වි ර ැා ිමු ක පුනරු ථාපනය 

කිරීව (ආ) ග්රාමිය වාර්ණ කිකලෝමිටර් 70 ක්ෂ  පුනරු ථාපනය කිරීව (ඇ )  ි  ාර්මි   නි ේපාදනය 

50%  විඩි කිරීව  (ඈ ) පානීය නල ළා ඉරි කිරීව ු ළ් නල සිපයුව ( ඉ ) ළා සැ සනීපාාක්ෂ    කසෞඛය 

ආාක්ෂ ණ විඩහිළකවල (විසිකි අ ඉරිකිරීව ). 

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 115  න් රු. ි. 92.8. ්   මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ කර 

ිති අ ර 2017  ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් ද් ලම කමකපය ච්තේදප ුළළ ීව මුදකව  මවි  කර ි .   ලද 

රු.ි 22.32 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන. 

 

ිා ය. විමේ රප 
2017.12.31 රිනට 

කභෞති  ප්රණතිය 

01 වමර්ග ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව 1.65 km 

02 ලිද මැ අමුු  හිළිමකර ිරරීව   3  

03 කෘෂි ළිං මකමේ ිරරීව  5   

04 පමීතප ජක ළිං මකමේ ිරරීව 33  

05 මීතපමර් ්ක පැසුකම් මිපයීව 121  

06 අ අ ලිටලල් දදි ිරරීව  2 Km 
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1.2.5 වි අඔය ඒ ාබේධ් සාවර්ධ්න වයපිතිය - එ්  ලාපය  

 

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.3,957 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2012-2018 

 

අනුරමධයුරරප , ලදිපපමල,මුකතිද ැම ත්රිකුණමවකප පන පය පමකන දිමේත්රි් ක ආලර්ණප ලන පය දි 

වැලි අ කකමපත  මංලර්ධයනප මඳැම තවව ලයමපෘතිප ක්රිපමේවක තද.  අල ින් පවුල් 6,788 ්  

මඳැම තගලුළ ලගමල, ලමය  දඩම් ැම අල ය ත ෞතික ැම මවමජ පතල ක පැසුකම් මිපයීව තවව 

ලයමපෘතිත  අරමුණ තද. 

 

තම් පටතේ (අ ) ගම්වමන 11 ්  ුළක තගමවි පවුල් 6,788 ්  නිල  පදිංි  කරීමව (ආ ) තැ.4,187 

කෘෂිකමර්ව දඩම් මංලර්ධයනප ිරරීව (ි ) තලළඳතපමක ැම ගම්වමන වමර්ග දදි පරීව ැම ලිඩි දියුු  

ිරරීව ( ඈ ) මවමජ පතල ක පැසුකම් ලිඩිදියුු  ිරරීව සිුල තකතර්.  

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 400  න් රු. ි. 31..42 ්  වැ මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ 

කර ිති අ ර 2017  ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් ද් ලම කමකපය ච්තේදප ුළළ ීව මුදක 100% ව මවි  කර 

ි .   ලද රු.ි 28.50 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන. 

 

ිා ය. විමේ රප 
2017.12.31 රිනට 

කභෞති  ප්රණතිය 

01 දඩම් කකුු  ිරරීව ැම විීතව  කේතල 2040  

02 ලමය  ික  ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව 3.5 km 

03 ලිසිිරළි දදි ිරරීව  300  

04 වැම වමර්ග දදි ිරරීව   25 Km 

05 නළ ළිං  දදි ිරරීව   41  

06 විසිුළරු වසුන් ිප ේ්පමදනප  ටිංිර 15  

07 තගමඩනිග අ  දදි ිරරීව   8  

 

 

 

 

 

     



- 152 - 
 

1.2.6 වැවි අ ණිටකේ ණා ඉමා ආාක්ෂ ා කිරීකම් විඩසටැන  

 

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.698.97 (මංත ෝකා ) 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2013-2017 

 

2013 ලර්්ත  ආරම්  කරන කද තවව ලයමපෘතිප වගින් වැනුලර පය පමකන දිමේත්රි් කත  තේරමතදිපප 

ගිටත) ප්රතශ ත  ගංගම දවුර ආශ්රි ල පිලති දිඩි පමංශු  මදනප තැේුළ තකමට තගන   මේේල ිප්ේපමදන 

ැම තමෞ යප තදපමර් තම්න්ුළතද  සිට වටුන්ද රමජප් ් ත මරුළරු  ම් ්ණ වධයයමේාමන පය ශ්රප ද් ලම  

මී. 15 ක උසින් යුේ මීටර 499 දිගට තග්ධනබිපන් බනිම්ව්  දදි ිරරීව මූ අකල අරමුු  තකතර්. 

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන (මංත ෝකා ) රු. ි. 16.5 න් රු. ි. 15.50 ්  වැ මණ්ඩමගමරප 

වගින් ිපදැමේ කර ිති අ ර 2017 ලර්්ප අලමමන ලන විට  ීව මම්පූර්ණ මුදකව  මවි  කර ි .   ලද 

රු.ි 1.0 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන.  උශග  වූ පමය මය ක ගිටු  තැේුළතලන් දදි ිරරීම්  කටයුුළ 

 මලකම අකල නල ම ිති අ ර  පමය මය ක බනකපෑම් ිගයීම් ලමර් මල මකමේ තකතරින් පලීන. 

1.2.7 ැරිසි යටිතල පැසු ම් ප්රතිසාසේ ාණය ඇුළු ිග ාල ැා වධ්යව වාරිවාර්ණ 

වයාපිති ප්රතිසාසේ ාණය කිරීව 
 

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.825 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : 2015-2018 

 

(අ) මූ අක ලිඩ ැම ජකම  අු ේලිඩිපම ිරරීව ැම නඩේුළ ිරරීව (ආ) ලමය  පතල ක පැසුකම්  

ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ැම (ි) ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප පටතේ ලන  හුරුලුලිල, උඩලකල, වැලි අ 

කකමප බී, සී, ීච්, ීල්  ැම මූ අක ලිඩ පමකන  ක්රිපම කරවුම් නඩේුළ ැම තවතැයුම් අං ප පටතේ  ලන 

කමර්පප  මර දංජිතන්රු අං ලක  ලමය  තබනුලම් ිකලල් අ ර වමර්ග දදි ිරරීම් ැම ප්රතිමංමේකරණප තවව 

ලයමපෘතිප වගින් අරමුු  තකතර්.   2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන (මංත ෝකා ) රු. ි. 273.5 න් 

රු. ි. 181 ්  වැ මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ කර ිති අ ර 2017 ලර්්ප අලමමන ලන විට  ීව 

මම්පූර්ණ මුදකව  මවි  කර ි .   ලද රු.ි 80.09 ක මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන 

 

ිා ය. විමේ රප 
2017.12.31 රිනට 

කභෞති  ප්රණතිය 

01 ප්රධයමන ජකම ලකට අදමළ පතල ක පැසුකම්  ප්රතිමංමේකරණප  
ප්රධයමන ජකම   8 න් 

95% 

01 2017 ලර්්ප මඳැම පැළ  පතල ක ලමය  පැසුකම්  ප්රතිමංමේකරණප  90% 
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1.2.8   ි  ර්ව ැා පශු සම්ප  සාවර්ධ්න වයාපිතිය 

  

මූකය ප්රතිපමදන    : තශශීප අරමුදල් 

ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප   : රු.ි.220 

ලයමපෘති කමකසීවමල   : ලමර්ෂික (01.01.2017 - 31.12.2017 ) 

 

ජමතික ආැමර ිප ේ්පමදන ලිඩමටැනට මවගමමීල රතේ ආැමර සුර් ෂි  මල  ැවුරු ිරරීව මඳැම තශශීප 

කෘෂි ආනපනප අු  ිරරීවට තැේුළ ලන තශශීප ආැමර තබනෝග ලගමල මැ පශු මම්පේ ිප ේ්පමදනප පූර්ණ 

ල තපන් ලිඩිදියුු  ිරරීව මඳැම තවව ලයමපෘතිප  ආරම්  කර ි . 

 

2017 ලර්්ප මඳැම කෘෂිකමර්ික ප්රමු  ම ලනුත  තබනෝග විවිධයමංගිකරණප, වැලි අ ීල් කකමපප මඳැම 

සුුලසු ිය මේ ලර්ග ැඳුනමගිීතව, ගුණමේවක බීජ ිප ේ්පමදනප මඳැම ලිඩමටැන්, පළුළරු ගමේ මඳැම 

ුරනරුේාමපන ලිඩමටැන්, කමබනිපක තපමතැමර  මවි ප ලිඩි ිරරීව, ිපපඟ මටු  කමකගුණපට 

ඔතරමේුළ ී වට කෘෂිකමර්ික ළිං දදිිරරීව ැම ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව, තශශීප ආර්ික මංලර්ධයනප මඳැම 

ලන ලිඩමටැන මැ ජක කමර්ප් ්ව මල දැළ නිංීමව තද. ලිඩි දියුු  කරන කද පශු මංලර්ධයන 

ලිඩහිළිතලක, දිපර ිරය  ිප ේ්පමදනප, කුකුු  ිප ේ්පමදන, ිය දිප ැම විසිුළරු වේමය  ිප ේ්පමදන කටයුුළ 

හිළිබනඳ දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමුු  ැම ලිඩමුු  පිලිේීමව සිුල කරන කී . 

 

2017 ලර්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 220 න් රු. ි. 179.55 ්  වැ මණ්ඩමගමරප වගින් ිපදැමේ 

කර ිති අ ර 2017 ලර්්ප අලමමන ලන විට  ීව මුදක 100%  මවි  කර ි .   ලද රු.ි 33.52  ක 

මුදක්  බනිරකම් ල තපන් පලීන 

 ි  ාර්මි  කභෝණ වණාව 
 

2016 / 2017 වැ කන්නත ී  වැලි අ ප්රතශ ලක ීම ලගමකර ිති දඩම් ප්රවමණප තැ් . 56,310 ්  ලන 

අ ර වැලි අ කකමපලක ීම ිප ේ්පමදනප දක ල තපන් තව. තටම. 290,816 ්  විප. තවව ලර්්ත දි  

වැලි අ කකමපලක මමවමනයප ීම අමේලින්න තැ් ටපමරපකට තව. තටම.5.13 ්  ීම ි .( ජන ැම මං යම 

තල් ණ තදපමර් තම්නුළතද අමේලනු තනලීතම් ලමර් ම අනුල) 2017 පක කන්නත  ීම ලගමකර ිති භූි 

ප්රවමණප තැ් . 42,.21 ලන අ ර ලමර ම ලන ීම ිප ේ්පමදනප තව. තටම. 217,011 තද.   2016 / 2017 

වැ මැ 2017 පක කන්නත  ලමර් ම ීම ිති මුලු ීම ිප ේ්පමදනප තව. තටම. 507,828 තද.  

අතනකුේ තබනෝග ලගම ිරරීව ( අතනකුේ ් ත ේ්ර ත ෝග, පළුළරු,ීළලු  මැ ිප ය ත ෝග) තැ් . 

43,414 ්  වූ අ ර ීප තමෝපම තබනෝංි  තැ් . 5,960 ් ද, බනඩ දය ඟු තැ් . 3,369 ් ද, තකමකු ළූු  

තැ් . 1,204 ් ද ිය මේ තැ් . 588 ් ද, කු  කදහි තැ් . 1,572  ් ද, කදහි තැ් . 593 ්  මැ රට කවම 

තැ් . 629 ල තපන් මවන්වි  විප.   ලද, තැ. 13,130 ්  පකුළරු ද තැ. 6,322 ිප ය ත ෝග ද ලගම 

තකමට ි .  

 

කෘෂිකර්ව තදපමර් තම්න්ුළතද  දේ ලකට අනුල තවව කමකප ුළළී   ීම අමේලින්න 21% තමෝපම තබනෝංි  

95.4%, තකමකු ළූු  50% ැම කු  කදහි 31 %   ආී  ල තපන් තශශීප කෘෂී ිප්පමදන ැම මංලර්ධයනප 

කමර්පපන් ටුී  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ද ම දැළ දමපකේලප්  දරයි.   
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කිරිණව සාවර්ධ්න විඩසටැන 
 

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  පශු මම්පේ මංලර්ධයන අං ප ැරැම වැලි අ ප්රතශ  ලක අතිතර්ක ආදමපම් 

වමර්ග ැඳුන්ලමී ව ැම වැලි අ ජනපදිකයින්තග්ධන තපෝ්ණ  ේලප දැළ  නිංීමව අරමුු  කරතගන 

ිරය ගල පමකනප ප්රලර්ධයනප ිරරීවට ක්රිපමකරනු කිතේ .වැලි අ කකමපලක  ිරය  ිප ේ්පමදනත  මංලර්ධයන 

කටයුුළ සිුල ිරරීව  මැ තවතැපීමව ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  පශු මම්පේ මංලර්ධයන අං ත   ලග පව 

තද . 

2017 ලර්්ප තවව කමකප  ුළළී   වැලි අ ප්රතශ ලක 110,830 ක  මුු  ගල ගැනප්  ලමර් ම වූ අ ර 

ීව කමකප ුළළ දක ල තපන්   ිරය  ලීටර් ි අපන 29.4 ්  පවණ ිප ේ්පමදනප කර ි .   

තවව කමකපය ච්තේදප ුළළී   ගල ගමල් 157 ්  දදි කරන කද  ලද  මේල අිනජනන ැිිරපමල ලිඩිදියුු  

ිරරීව පටතේ අිනජනනන වධයයමේාමන 23 මේාමපනප කරන කී .    ලුලරටේ ආදර්  තගමවිපළ මඳැම 

ජංගව ිරය  තදීමතම් පන්ර 22 ්  තබනදම දි අලමන් අ ර මේල මමපන ැම ීන්නේ ලිඩමටැන් 66 ්  

පලේලම ි . 

නිවුම් ිරය  පය ත ෝජනප ප්රලර්ධයනප ිරරීව මඳැම “ිරය  මතිප” ලිඩමටැන් 21 ්  තවව ලර්්ප ුළළ 

පලේලම ිති අ ර  පමමල් ළමුන්, තගමීමන් ැම ිපකධයමරීන්   මඳැම ුරශගක මංලර්ධයන ලිඩමටැන් 82 

පලේලම ි . 

 

මිරිරිය ව සය  ර්වා්තය  ැා ිගසිුරු ව සය කාෝපණය 

වැලි අ ජනපදිකයින්තග්ධන තපෝ්ණප ැම ආර්ික  ේලප නිංීමතවටු කම වැලි අ ජකම ලක ිය දිප  

වේමය කර්වමන් ප මංලර්ධයනප ිරරීව ප්රධයමන කමර්පප්  තද. 2017 ලර්්ප  ුළළී   වේමය ිප ේ්පමදනප 

තව. තටම. 15,102 ්  තකම ලමර් ම විප. වේමය ිප ේ්පමදනප ලිඩිිරරීව මඳැම වමු  ටිංිර 657,000 ්  ද 

අිනජනන වධයයමේාමන 04 ්   දදිකර ිති අ ර ධීකලර අම්පන්න කේටක 75 ්  ද මේාමපනප කර ි ..  

විසිුළරු වේමය ිප ේ්පමදනප ලිඩි දියු ක ිරරීව අදමළ කමක පය ච්තේදප ුළළ  මඳැම වඩ තපමකුු  82 ්  

ැම සිතවන්ති ටිංිර 18 ්  දදි කර ි .   ලුලරටේ ධීකලර ප්රජමල  ් තිවේ ිරය ව මඳැම තගමවි මිති 11 

්  2017  ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් කමකපය ච්තේදප ුළළ මේාමපනප කර ි . 

 

1.3 නඩ ු සැ සාවර්ධ්නය 

 

ජමතික ආැමර  ිප ේ්පමදන ලිඩමටැනට මවගමමීල කෘෂි කර්වමන් ප මංලර්ධයන ිරරීතම් අරමුණ 

තපරදිය ල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප  ීටු කකමප 10 ුළළ තැ් . 106,876 ්  ලන ලමය  දඩම් මඳැම ජක 

මිපයුව  ැවුරු කරනු ලමේ  වි මක, වධයයව ැම කුඩම ප්රවමණත  ජකම  479 ිරන් මවන්වි  ිර.මී. 10,021 

්  වූ  ලමය  වමර්ග ජමකත  තවතැයුම් ැම නඩේුළ කටයුුළ සිුල ිරරීව  මම්බනන්ධයතපන් ලග පව දරන 

ආප නප තද.   තම් අ ර පවුල් 300,000 කට ලිඩි ප්රතිකම  මපපනු ලමේ වැලි අ වමර්ග පශධයතිප ැම 

අතනකුේ පතල ක පැසුකම්  නඩේුළ ිරරීව ැම ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ද ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප 

පට ට ගිතනන කමර්පපන් තද.  
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 ලද, ප්රතශ ප ුළළ දිනට තලතමන ැම දදිය  පරම්පරමතද උන්නතිප උතදමම මඵකදමයී අයුය න්  දඩම් 

පය පමකනප, ලයලමමපකේල මංලර්ධයනප, පය මර මංර් ්ණප මැ ආප ිපක මංලර්ධයන කටයුුළ තවන්ව 

වැලි අ ජනපද ප්රතශ ලක ක්රීඩම කටයුුළ මංලර්ධයනප ිරරීව ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත  ප්රධයමන 

කමර්පපන් තද.   තම් මඳැම 2017  ලමරට අප ලිප ප්රතිපමදන රු.ි. 1,575.40 ්  ලන අ ර තවව ලර්්ප 

ුළළී  ීයින්  රු. ි. 1339 (85%) ඵකදමයී තකම තපමදලම ි . 

 

1.3.1 වාරිවාර්ණ පේධ්තිය නඩ ුව 
 

තදලිප ලර කිකෑ ීළි ිරරීව, ලමය වමර්ග ික පශධයතිතපටු තරමන්වඩ දලේ ිරරීව, ලමය  වමර්ග පශධයතිප  

ැම ිපර්ි   අු ේලිඩිපමල මැ  මංලර්ධයනප, වමර්ග තබනමරු  ිතිරීව  ආදිප වැලි අ  ලමය වමර්ග පශධයතිප 

නඩේුළ කටයුුළ  පට ට ගිතන්. 2017 ලමර මඳැම රු.ි. 370.81්  ලමය වමර්ග පශධයතිප නඩේුළ කටයුුළ 

තලනුතලන් තලන්කර ිති අ ර දැ  කමර්පපන් මම් ්මේ කර ගනු ලමේ 2017 ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් 

ද් ලම  දන්  රු.ි. 285.81 (77%)  ්  ඵකදමයී අයුය න් ලිප කර ි . 

 

වැලි අ කකමප ුළළ තගමවි මංවිධයමන 1,036 ්  ක්රිපමේවකල පලතින අ ර තබනදම ැිරීතම් ිළ පශධයති 

නඩේුළ ැම තවතැයුම් කටයුුළ  දැළ ක්රිපමශිලීේලපිරන් යුේ තගමවි මංවිධයමන 10 ්  තල  පලරම ී ව 

2017 ලර්්ප ුළළී  සිුල කර ි .    ලද, ආප ිපක මංලර්ධයන අං ත  උපතදමේ ව  2017 ලර්්ත ී  

තගමවි මංවිධයමන10 ්  ලමණි කජ වේටවට දැළ නංලන කී .  

 

1.3.2 ඉඩම් ප්රදානය  

දඩම් ඔේුර 1,000,000 ලිඩමටැතන් ප්රගතිප  

 ලාපය ඉලක්ෂ ය 2017.12.31 රිනය ප්රණතිය 

ප්රදාන පත්ර/බලපත්ර/ ීමර්ඝ ාලීන බදු 

 බී 25,600 25,533 

සී 17,700 26,360 

ඩී 2,800      444 

ීච් 12,500   8,729  

ීල් 8,600   7,816 

 තවමරගැකන්ද 3,600   3,522 

වි් තටෝය පම 2,800   3,299 

හුරුු ලිල 4,100   2,119 

ලකල 18,500 19,683 

රඹකින්ඔප 3,800   2,568 

එ ුව 100,000 100,073 
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1.3.3 ආයතනි  සාවර්ධ්නය 

ලයලමමපකේල අලමේාම, ුරශගක මංලර්ධයනප, ආප ිපක  මවිබනක ගින්ීමව, කමන් මල මවිබනකගින්ීමව, 

මවමජ ැම මංමේකෘතික මංලර්ධයනප ජනපදිකපන් තල  කබනම තදින් වැලි අ පදිංි කරුලන්තග්ධන  මවමජ 

ආර්ික  ේේලප දැළ නිංීමව  ඔවුන්  පදිංි  කරීමතම් ප ේචමේ මවත  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත    

ප්රධයමන කමර්පන් තද.  ඒ අනුල, පදිංි  කරුලන්තග්ධන තදලන ැම ුළන්ලන පරම්පරමලක අිනලෘශකාප  කම ශ්රී 

කංකම වැලි අ අකාකමය ත  ආප ිපක මංලර්ධයන අං ප දැ  ් ත ේ්ර ආලරණප ලන පය දි විවිධය ලිඩ 

මටැන් ැම ලිඩමුු  මංවිධයමනප කරන කදි.  

ඒ අනුල 2017 ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් කමක පය ච්තේදප ුළළ ආප ිපක මංලර්ධයන ලිඩමටැන් 4,406, 

ප්රජම මංලර්ධයන ලිඩමටැන් 572, කමන් ම අිනලෘශකාපට අදමළ   ලිඩමටැන් 82 ්  පිලිේීමවට ැිිරපමල 

කිබිණි ක. 

 

1.3.4 වනා්තා ැා පරිසාය 

වනා්තා ැා පරිසා සාාක්ෂ ණය 

පමය මය ක අං ප විසින් වැලි අ ප්රතශ  ලක පමය මය ක කටයුුළ කළවනමකරණප ැම මම්බනන්ධීකකරණප 

අ ණ්ඩල සිුල කරනු කබනයි.  ජමතික පමය මය ක ලිඩමටැන පටතේ ලන  “ුරනරුදප” ුළන් අවුරුුල ක්රිපමකමරී 

මිකිමේව මඳැම ප්රමු  ම  කබනම තදින්  පය මර අවම යං ප  වැලි අ ප්රතශ  ුළළ ැය   මංකල්පප 

ප්රමතපෝගිකල ක්රිපමලට නිංීමවට කටයුුළ කරින් සිතලයි.  ලනමන් ර ැම පය මර මංර් ්ණ  කටයුුළ මඳැම 

ලන ලමර්ෂික ප්රතිපමදන රු.ි. 30.12 ්  ලන අ ර දන් රු.ි. 30.2 (100%) ්  2017 ජනලමය  සිට 

තදමිම්බනර් ද් ලම  ලිප කර ි . 
 

මේලම මවික මම්පේ මංර් ්ණප  පටතේ ලගම පමේ 1400 m  ්  මංර් ්ණප කරන කී .  පික  ලමන් 

කළවනමකරණප ැම පික ිප ේ්පමදන ලිඩමටැන පටතේ පික 485,765 ්  ිප ේ්පමදනප කරන කද අ ර  

ප්රතශ ත  ලන ඝණේලප දැළ නිංීමතම් අරමුණීන් පික 106,736 ්  තරෝපණප කරන කී .  ජකත  

ගුණමේවක මලප විීතවට ැම ලිඩි  දියු ක ිරරීවට තවව ලර්්ප ුළළී   ජකත  ගුණමේවක මලප විීතතම් 

වධයයමේාමන 19 ්  ැම තරමන් වඩ විීතතම් වධයයමේාමන 07 ්  මේාමපනප  කරන කී .  
 

පමය මය ක අධයයමපන ැම දිනුලේ ිරරරතිම් ලිඩමටැන් 87 ්  පමමල් ළමුන්තග්ධන මැ මගිේලතපන් තවව 

කමකප ුළකී  පලේලම ිති අ ර වැලි අ ප්රතශ ලක දිඩි ආක්රවණශීලී  මක විත ේ් පමකනප ිරරීවට ැම 

කළවණමකරණප ිරරීවට ලිද 22 ක ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක කරන කී .  වැලි අ ප්රතශ ලක අ අ ිිපමේ 

ගිවාව පමකනප කරනු ලමේ 2017 ලර්්ප ුළළී  ිර.මී. 31 ක අ අ ලිට්  දදි කරන කද අ ර ිර.මී 75 ක 

අ අ ලිටක නඩේුළ කටයුුළ සිුල කරන කී . 

 

පුනර්නනනීය බල  ක්ෂති නි ේපාදනය විඩි කිරීව (කුඩා නල ිගදු අබල වයාපිති) 

වැලි අ ප්රතශ පන්ටු කුඩම පය වමණ ජක විුල අ ලයමපෘති 20 ්  දදි ිරරීව ුළළින් තව.තලම.53.93 ්  මවමේා 

ජක විුල අ ඒකක ප්රවමණප්  ිප ේ්පමදන ිරරීවට අතේ් ෂි  තකතර්.  තවයින් ලයමපෘීනන් 16 ්  මඳැම 

පමය මය ක  ් තමේරු ලමර් ම අනුවිතිප කබනමී  ිති අ ර 2017 ලර්්ප අලමමන ලන විට දන් ලයමපෘති 11 

්  ලමණි කජ ක්රිපමකමරකම් ආරම්  කර ිති අ ර ඒලමත  ධයමය  මලප තව.තලම. 33.4 ිර. 
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1.3.5 වයාපාා සාවර්ධ්නය 

නීමන ගෘැ  මණ්ඩ මටු ල මංචමරක බනංගකම 07 ක නීමකරණ කටයුුළ තම් ලන විට අලමන් කර ිති 

අ ර අන් ර්ජමකප ැරැම නලම ින් පැසුකම් තලන් කර ගිීතව මඳැම මංචමරක බනංගකම 14 තම් ලන 

විටේ තිතේ.   

  

 

 

 

        තකමේවතල්    රුහුු තක                    තපමල්තගමල්ක 

 

 

වැවි අ  ලාපය්ටු කපෞේණ අ  ිා කක  ආකයෝනන සඳැා  ිවසේථා 

 

2017 ලර්්ත  ජනලමය  සිට තදමිම්බනර් ද් ලම වැලි අ කකමපත  නල ආතපෝජන  මැ අතනකුේ 

මංලර්ධයන  ලයමපෘීනන් 20්  මඳැම  අනුවිතිප කබනමී  ි .  

 

සුළු ැා වධ්ය පරිවාණ වයාපාා ප්රවර්ධ්නය  

ප්රමතශශීප මංලර්ධයන බනිංකුතද මැතපෝගතපන්  මංවිධයමනප කරන කද “වැලි අ මවිප”  ණප ලිඩමටැන 

පටතේ සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයමපමර ප්රලර්ධයන ලිඩමටැන් වගින් කුඩම ැම වධයය පය වමණත  

ලයලමමපකපන් 181 තදතන්  මඳැම රු. ි. 36.65  ්  කබනමී  ි .   2017 ලර්්ප ුළළී  “වැලි අ දිය ප”  

විත ේ් ණප තපෝජනම ක්රවප පටතේ තගමවි මංවිධයමන 11 කට ඔවුන්තග්ධන ලයමපමර කටයුුළ ලිඩි දියුු  කර 

ගිීතව මඳැම රු. ි. 15.4  ්  කබනම ී වට ැිිරපමල කිබිණ.  

 

1.3.6 සුදුසු ාාන ාරි පරිසායක්ෂ සඳැා පැසු ම් සිලමාව 

 

I. වානව සම්ප  සාවර්ධ්නය/නව බඳවා ණිනීම්/ ාර්ය ව්ඩල උසසේ ිගම් 

කමර්ප් ්ව තවන්ව  ඵකදමයී තමේලමල්  මිපයීව මඳැම මංත ෝධයනප කරන කද බනඳලම ගිීතම් 

පය පමතලලකට අනුල නල බනඳලම ගිීතම් තබනමතැෝවප්  දවා කර ගිීතවට අකාකමය පට ැිිරපමල කිබී ි . 

අනුව  කමර්පප වණ්ඩකප  4,.24 

2017.12.31 ද් ලම ුරරේපමු  මං යමල  434 

2017 ලර්්ප ුළළ බනඳලම  ගිීතම්  268 

2017 ලර්්ප ුළළ අ යන් ර උමමේ විම් 212 

ආතපෝජන ලයමපෘති                                 13 

ුරනර්ජනීතප බනක ් ති ලයමපෘතිප  (සූය ප/ත්රජල මේකන්ධය)                                                 7 
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ii. පුහු ක විඩසටැ් 

 

තමේලකපන්තග්ධන  ැිිරපමලන්  ැම දිනුම් වේටව දැළ  කපකට තගන ීින්   ් ීනන් ලිඩි දියුු  ිරරීව  

මඳැම අකාකමය ත  ුරහුු  අං ප වගින්  විවිධය වි්පපන් පටතේ ුරහු ක ලිඩ මටැන් පලේලන කී . 

 

1.3.7 නනති  බලා ව  කිරීව  
 

2017 ලර්්ප ුළළ ීතතිපති තදපමර් තම්න්ුළතද උප තදමේ පටතේ ිපති අං ප වගින් නු   93  ්  මම්බනන්ධය 

කටයුුළලක ිපර  වූ අ ර ලිඩ මූ අක ල තපන් නු  ලමර 14 ්  මඳැම මැ මගි විප.  ශ්රී කංකම වැලි අ 

අකාකමය ත  පලේනම ි ිම්  නු  විමඳීව මඳැම ීතති මමකච්ඡම ලට  03 ්  පලේලම ි .   ලද, අු තින් 

නු  04 පනලම ිති අ ර  නු  02 ක කටයුුළ අලමන් කර ි .    

    

1.3.8 නල  ළවනා ාණය 

කං.වි.ව, ජක මම්පමදන වණ්ඩකප, ලමය වමර්ග තදපමර් තම්න්ුළල ැම කමකගුණ  විදයම තදපමර් තම්න්ුළල 

මවග අල ප මම්බනන්ධීකකරණප කටයුුළ කරින් කෘෂි කර්වමන් ප, ජක විුල අප ැම පමීතප තවන්ව 

අතනකුේ ජක අල ය ම මඳැම වැලි අ ජකම ලක ජක මම්පේ ඵකදමයී අයුය න්  මවි  කරන බනලට ජක 

කළවනමකරණ තල්කම් කමර්පමකප මැතික තද. ීතවන්ව ජක කළවනමකරණ වණ්ඩකත   තවතැයුම් 

ප්රතිපේති ීනරණ  ගිීතතම්ී  ජක කළවනමකරණ තල්කම් කමර්පමකප ඒ මඳැම ත මරුළරු ැම ිපර්තශ  

කබනම තශ.       

වැලි අ ජකම ලක ජකප ගබනඩම කර  ිබීතම් ධයමය  මල 

නලා  
උපරිව ධ්ාරිතා වට්ටව 

(ඝ.මී.මි)  2017 

 තකමේවතල්  139 

තපමල්තගමල්ක  

වි් තටෝය පම 551.3 

රන්තදිපගක  680.9 

රන්ටි ත) 5.2 

තබනෝල ින්න 11 

උඩ ලකල 233.3 

දුකලු ඔප 10.3 

කණ්ඩකව 23.2 

කකමලිල 78.6 

උල්ටුතලප/රේිරඳ 130.3 

වමුලරුඔප 371.7 

එ ුව 
2,234.8 

 මැ ම වූ මං යමල  

විවිධය වි්පපන්ට අදමළ වූ ුරහු ක ලිඩ මටැන් (21) 87 
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1.3.9 ිභය්තා ිගණනණය 

අකාකමය ත  කමර්පපන් මවබනන්ධයතපන් කමර්ප් ්ව මල  ැවුරු කරනු ලමේ  අ යන් ර විගනණ 

අං ප වගින්  තවව ලර්්ප ුළළී    විගනණ ලමර් ම 17 ්   ැම විගනණ විවසුම් ලමර් ම 21 ්  

ිපකුේ කර ි  

 

2. වැවි අ නලා වල බල  ක්ෂති උ පාදන ධ්ාරිතාව  

 

නලා ය 
මුළු ධ්ාරිතාව  

(දල ව කය්) 
(MCM) 

 
මුළු බල  ක්ෂති 

ධ්ාරිතාව  
 (MW)  

බල  ක්ෂති  

උ පාදනය 2017 
නන. – කදසිම්බර් 

(GWh) 

 තකමේවතල්  
            

174  
 201  300.48 

තපමල්තගමල්ක 
                 

4  

                                    

-    
 

වි් තටෝය පම 
            

722  
 210   287.952 

රන්තදිපගක  
            

860 
 126 141.713 

රන්ටි ත) 
                 

7  
 49  84.20189 

උල්ටුතලප/රේිරඳ 
            

146  

                                    

-    
 

වමුලරුඔප 
            

596  

                                    

-    
 

තබනෝල ින්න 
              

23  

                                   

40  
66.093 

උඩලකල 
            

268  
 6  3.23712 

උකුතලක 
(විුලක බනකමගමරප 
පවණි ක) 

   40  154.782 

එ ුව 2,800 672 1,038.46 
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3. 2017 වර් කකීම ඉරිරිප   ාන ලද ිවාතය ව්ඩල සාකේ    
   

ඉරිරිප   ාන ලද ිවාතය ව්ඩල 

සාකේ  ි ා ය ැා රිනය වාති ාව  ිවාතය ව්ඩල තීාණය  

ිා ය රිනය 

24/11/2017 

 

අංක. 71/2494/704/043  කරල් අපශද නගර 

මංලර්ධයන මිකිමේව 

පටතේ පතල ක 

පැසුකම් ලිඩි දියු ක 

ිරරීව- වැනුලර 

දිමේත්රි් කප 

අවම ය වණ්ඩක මංතශ ත   03 ලන 

තේදත  3.1, 3.1 ැම 3.3 ිපර්තශ  

මඳැම අනුවිතිප කබනම ී වට ීනරණප 

විප.  

 අංක.  40/0172  වැලි අ ඊ කකමපප  ශ්රී 

කංකම වැලි අ 

අකාකමය ත  විත ේ්  

කකමපප්  තකම 

ප්රකම පට කේ ිරරීව 

 

05/07/2017 

 

 

අංක. 17/9821/704/009- I වැලි අ මංලර්ධයන ැම 

පය මර අවම යං ප 

පටතේ තිතබනන 

ආප න වගින් පමකනප 

ලන දඩම්ල අන් රජත  

මංලර්ධයන කටයුුළ 

මඳැම අල යලන  ගල්, 

ලි අ, පමේ මැ  තබනමරු  

මපපම ගිීතව. 

i. අවම ය වණ්ඩක මංතශ  අංක.  

17/0530/704/009 මඳැම 

2017.03.31 කබනම ුලන් අනුවිතිප 

 මලකම අකල අේ ටුවාීමවට  

අනුවිතිප කබනම ුලන් අ ර අවම ය 

වණ්ඩක මංතශ ත  මඳැන් වූ 

පය දි ීත ්  අදමළ කටයුුළ සිුල 

කර තගන පමව මඳැම  භූ විදයම  ැම 

ප ල් කිණීම් කමර්පං ප පටතේ 

පලතින  ම් ්ණීක තමේලම 

ආප නප සිපලු ආකමරතපන් 

මන්නශධය ිරරීවට ැම    

ii. දැ  (i) තිරණප මම්බනන්ධයතපන් 

අදමළ අධීකකමරපන් මැ අතනකුේ  

පමර් ල දිනුලේ ිරරීවට  අල ය 

හිපලර වැලි අ මංලර්ධයන ැම 

පය මර අවම යං ත  

තල්කම්ලරපම විසින් ගිීතවට 
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