වාර්ෂික වාර්ෂතාව
2018
ශ්රී කාකා වැවි අ ිකකාරිය

ශ්රී කාකා වැවි අ ිකකාරි ව වාර්ෂික වාර්ෂතාව -2018
පටුන

පිටුව

දැක්ම හා මමමහවර

i

ඓතිහාසික පසුබිම

ii-vi

2018 වර්ෂය තුළ අධ්යක්ෂ ම්ඩලයම ංයුතතිය

vii

මයයෂක කළමකාකාත්වවය

viii-ix

2018 වර්ෂය ංඳහා අධ්යක්ෂ යකරා්වරයාම ංමාමය නකය

x

අධ්යක්ෂ ම්ඩලය ංයිප්ත  ංහහක

xi

2018 විගණක කමිටු වාර්ත ාව

xii

ඉකුව වංර 7 තුළ වවකම් හා වගකීම්

xiii

ශ්රී යයකා මහවැ අ අකාකාත්ය යහමව ංපාත ත  ංමාගම් වය අධ්යක්ෂ ම්ඩලය -2018

xiv

01 - කාටස

පාකන වාර්ෂතාව

පළමුවිනි පරිච් ේදය

ශ්රී කාකා වැවි අ ිකකාරිය පිටුටුමව
ශ්රී යයකා මහවැ අ අකාකාත්ම

ංයුතතිය හා කර්ත වයය්

ශ්රී යයකා මහවැ අ අකාකාත්ම

ංාමාකය පත්පායක වයුහය

මූයංපාක මමමහුතම් අයශය
ංැයසුම් හා මමමහුතම් අයශය
අභ්ය්ත ර විගණක අයශය
මහවැ අ කයාප වය වයුහය හා පත්පායකය

දවිනි පරිච් ේදය

තාක්ෂණ සේවා ිාශය
කාර්යභ්ාරය්
වයාපිති ංැයසුම්කරණය හා රියාවමක රීමම
ගයගා මර ණි   කළමකාකරණ කාර්යායය

(01-07)
02-03
04
05
13-14
14
05-11

(15-38)
15
15-18
19

මූ අක වැඩල පායක රියාකරම්ම් හා කඩලවතු අයශය

21-24

යය කළමකාකරණ ම්කම් කාර්යායය

25-28

ඉඩලම් පත්හරණ ංැයසුම් අයශය

29-33

වක හා පත්ංර ංයරක්ෂණ අයශය

34-38

පටුන
තුන්විනි පරිච් ේදය

සිව්විනි පරිච් ේදය

පිටුව
සාවර්ෂධන ිාශය
ඉඩලම් අයශය

39-42

කිිපකර්ම ංයවර්ධ්ක අයශය

43-49

ධීවර හා mY= iïm;a ංයවර්ධ්ක අයශය

50-53

ආයත ක ංයවර්ධ්ක අයශය

55-56

වයාපාර ංයවර්ධ්ක අයශය

57-63

වානව සම්පත් ැා මූකය කළවනාකරණ ිාශය

(63-74)

මාකව ංම්පව කළමකාකරණ අයශය

64-67

නීති අයශය

67-68

මුද් අයශය

69

මහවැ අ ආරක්ෂක බයකාය

70-71

මහවැ අ මක්්රය

72-73

ප්රවාහක අයශය

පසේවිනි පරිච් ේදය

(39-62)

i

මකාහං

74
ශ්රී යය.ම.අ.යහමව ත ටුටුව ල යැ ස ංමාගම්

ii මකාහං

වාර්ිපක ගිණුම්

iii මකාහං

විගණකාකාපතිවරයාම වාර්ත ාව

iv මකාහං

විගණකාකාපති වාර්ත ාව ත ළිබඳ

75
76-86
87-102
103-120

අධ්යක්ෂ යකරා්වරයාම කුණණු දැක්වීම
vi මකාහං

ශ්රී යය.ම.අ. ංමංප කාර්ය වාර්ත ාව හා
ආමය යක ංැයැංම -2018

121-137

දැක්ම
තිරසාර කෘෂිකර්මය, පුනර්ජනනීය බලශක්තතිය, පරිසර
සංරක්තෂණය සහ මහවැලි බල ප්රදේශශවල පිංංි
පුරවැසියන්දේේ ජීවන තත්තත්තවය ඉහළ නංවනු වස් භූමිය
සහ ජලය ප්රශස්ත යුරරින් ාාිතතා ිරීමම සඳහා වන ශ්රී
ලංකාදේේ ිතශිෂ්ටතම ආයතනය බවට පත්තීම.

මමමෙවර
මහවැලි ප්රජාව සහ වුනන්දේේ ජීවන තත්තත්තවය ඉහළ
නැංීම සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්තති උත්තපාදනය,
හරිත පරිසරය සහ පරිසර හිතකාමී සංචාරක
කර්මාන්තය දායක කර ගනිමින් නීන තාක්තෂණය
මත

පදනම්

වූ

නදේවෝත්තපාදක

හා

තිරසාර

කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාවය උදේදසා භූමිය හා ජල
සම්පත්ත ප්රශස්ත යුරරින් ාාිතතා ිරීමම සඳහා
දේමදේහයීම.

-i-

ඓතිොසික පසුබිම.
මහවැලි සංවර්ධන වයාපාරය ශ්රී ලංකාදේේ රියාත්තමක කරනු ලැබ ිති දැවැන්ත දේාිතික හා මානව
සම්පත්ත සංවර්ධන වැඩසටහනිර. මූලික වශදේයන් ිතයළි කලාපදේේ ග්රාමීය සංවර්ධනය යරණු ක කරගත්ත
දේමම වයාපෘතිය 68 ව වර්ෂදේේ එ කවකට පැවති රජය ිතසින් UNDP/FAO සංිතධානය මගින් ලද
තාක්තෂණික සහායන් මත සැලසුම් කරන ල එ. මධයම කුකකරදේේ පවතින ස්වාාාිතක ජල සම්පත ිතයළි
කලාපදේේ කෘෂි කර්මාන්තයට හා ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා දේයාදා ගැනීදේම් කාර්යදේේ එ මහවැලි
සංවර්ධන වයාපාරය මගින් ිතශාල කාර්යාාරයක්ත සි ක කරන ල එ.
ශ්රී ලංකාදේේ ජනගහන වර්ධනය ව්ර ීමත්ත සමග පැන නැුනු යතුරු ප්රශ්නවලට ිතසුකම් දේසීදේම් එ
නිෂ්පාදන දේේගය වැඩි ිරීමම දේකදේරහි යවධානය දේයාණු කළ ුරතු ිතය. 1969  එ ශ්රී ලංකාදේේ ජනගහනය
මිලියන 11.ව ක්ත ිතය. දේමය 1940 ජනගහනදේේ දේමන් දේදගුණයක්ත වූ යතර වාර්ෂික ජනගහන වර්ධන
දේේගය 3.1% ක්ත ිතය. දේමදේලස ජනගහනය වැඩිීම නිසා ආහාර සඳහා 1980 වන ිතට සහල් දේම.දේටා.
මිලියන 1.8ක්ත යවශය යැයි උපකල්පනය කරන්නට ිතය. නණුත්ත 1969  එ සහල් නිෂ්පාදනය වූදේේ
දේම.දේටා. මිලියන 0.7 ක්ත පමණි. කදේමන්ම කර්මාන්ත වර්ධනයට හා ගෘහස්ත පරිදේාෝජනයට ිත කලිය
ගිගා දේවාට් පැය 2000 ක්ත පමණ ිතය. නණුත්ත 68 8 වන ිතට ිත කලිය නිෂ්පාදනය වූදේේ වසරකට ගිගා දේවාට්
470 ක්ත පමණි. ඉන් ගිගා දේවාට් පැය 3වව ක්ත ජල ිත කලිය වූ යතර ඉතිරිය ඛනිජ දේතල් දහනදේයන් ලද තාප
ිත කලිය දේේ. තවද 68 0-68 7 කාල සීමාව තුල සහල් දේම. දේටා. 4

,000 ක්ත වාර්ෂිකව ආනයනය වූ යතර

ඒ සඳහා වසරකට රු. මි. 200 බැගින් ිතදේශශයන්ට ගලා යන්නට ිතය. දේම් හැර යතිදේර්ක දේබෝග සඳහා ද
රු. මි. 638 ක්ත වාර්ෂිකව වැය ී ිත. කම ිතයදම ඉතා ඉහළ යගයක්ත ිතය.
ශ්රි ලංකාදේේ දේතත්ත කලාපය තුළ ජනගහනය ඒකරාශිීමක්ත දක්තනට ලැණිණි. දේතත්ත කලාපය තුළ
ජනඝනත්තවය වර්ග ිරදේලෝමීටරයට 4 5 වූ යතර ිතයළි කලාපය තුල වර්ග ිරදේලාමීටරයට ව0 ක්ත පමණ
ිතය. ිංවයිදේන් ණුළු භූමි ප්රමාණදේයන්
70

ක්තම ිතයළි කලාපයට යයත්ත වන යතර ජනගහනදේයන්

ක්ත දේතත්ත කලාපදේේ ජීවත්ත ිතය. දේම් යනුව ිතයළි කලාපදේේ ිතශාල බිම් ප්රදේශශයක්ත පුරාම ඉතා යු

ජනගහන වයාප්තියතියක්ත දක්තනට ලැබිණි. ඒ යනුව ලංකාදේේ යදේනකුත්ත ගංඟා හා සසඳන කළ දේතත්ත
කලාපදේේ මධයම කුකකරදේයන් ිරී  ිංවයිදේන් ණුළු භූමි ප්රමාණදේයන් න් 6කට ලැදේබන වර්ෂා ජලය
සිය ග්රහනයට දේගන ිතයළි කලාපය මැිංන් ණුුදද දේවත ගලායන මහවැලි ගඟ වසදේර් සමම කාලයක එම
සුදේපෝෂිත ගංඟාවිර. දේම් යනුව මහවැලි ගඟ ිතයළි කලාපයට හරවා කයින් ලැදේබන ජලදේයන් ිතයලි
කලාපදේේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක්ත ිති ිරීමමත්ත, ඉහළ මහවැලි බල ප්රදේශශ ආශ්රිතව ිත කලි බලාගාර
ඉිංිරීමමත්ත මගින් ශ්රී ලංකාදේේ යනාගත යවශයතා සපුරා ගත හැිර බව ප්රතයක්තෂ ිතය. දේම් ිළළිබඳ ඉිංරිපත්ත
වූ යදහස්වල ප්රතිඵලයක්ත දේලස රජය කළ ඉල්ලීමමකට යනුව කක්තසත්ත ජනපද දේමදේහුරම් දූත මණ්ඩලය
ිතයලි කලාපය ආශ්රිත ඉඩම් සංවර්ධනය ිළළිබඳව ශකයතා යධයයනයක්ත 685  එ ආරම්ා කර ිත. ඒ
සමඟම ශ්රී ලංකාදේේ වාරිමාර්ග හා මිනුම් දේදපාර්තදේම්න්තු යන ආයතනවල සහය ිතිව කැදේන්ඩියානු
රජදේේ තාක්තෂණික ආධාර මත කැදේන්ඩියන් හන්ින් සර්දේේ දේකෝපදේර්ෂන් ආයතනයද ශ්රී ලංකා රජදේේ
ඉල්ලීමම පරිිං මහවැලි ගඟ ිළළිබඳ යධයයනයක්ත සි ක කරන ල එ. දේමම ආයතන කම යධයයනය ිළළිබඳ
ස්වාධීන වාර්තා දේදකක්ත 68 6  එ ඉිංරිපත්ත කරන ල එ. දේමම වාර්තාව යනුමැතිය සඳහා 68 2  එ
පාර්ලිදේම්න්තුවට ඉිංරිපත්ත කරන ල එ.

- ii -

සමස්ත මහවැලි දේරෝණිදේේම ජල සම්පත ිළළිබඳව ර්ර්ණ යධයයනයක්ත සි ක දේනාකර මහවැලි ජලදේයන්
දේකාටසක්ත හරවා යැීම යයහපත්ත ප්රතිඵල ජනනය කරන බැිතන් දේශීයය ිතශවතුන්දේේ යදහස් දේහ්තුදේවන්
පාර්ලිදේම්න්තුව දේමම දේයෝජනා යනුමත දේනාකරන ල එ. ඉන්පසු මහවැලි ගඟ ිතුළු දේවනත්ත ගංගා ආශ්රිත
ඉඩම් හා ජල සම්පත්ත ිළළිබඳ සමස්ත යධයයනයක්ත කර සංවර්ධනය සඳහා ප්රණුඛත්තවය ලබාිංය ුරතු
වයාපෘති දේතෝරා ස්වාධීන නිර්දේශශ ඉිංරිපත්ත කරන දේලස 68 2  එ කක්තසත්ත ජාව්න්දේේ සංිතධානය දේවත
ඉල්ලීමමක්ත ඉිංරිපත්ත කරන්නට ිතය. කහි ප්රතිඵලයක්ත දේලස කක්තසත්ත ජාව්න්දේේ සංවර්ධන වැඩසටහන
ිතසින් කහි ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංිතධානදේේ ිතදේශ්ෂඥ ිළරිසකදේගන් සමන්ිතත කණ්ඩායමක්ත ශ්රී
ලංකාවට කවන ල එ. කයට යමතරව කම කණ්ඩායමට සහාය සඳහා ශ්රී ලංකාදේේ ිතදේශ්ෂඥ ිළරිසක්ත හා
කාර්ය මණ්ඩලයක්ත ද පත්ත කරන ල එ.
සිේ වසරක දැඩි යධයයන පරි්රමයිරන් පසුව 68 ව  එ දේවන් දේවන් වූ ිතදේශ්ෂ වාර්තා 64 ිරන් ුරතු කාණ්ඩ
තුනක යධයයන වාර්තාව ප්රකාශයට පත්ත කරන ල එ. දේමදේස් ඉිංරිපත්ත කරන ලද මහවැලි සංවර්ධන
සැලැස්ම 68 ව වසදේර් එ පාර්ලිදේම්න්තුව ිතසින් යනුමත කරන ල එ.
උතුරු මැද පළාත්ත සහ නැදේගනහිර පළාත්ත ආශ්රිත ප්රතිලාා ලබන ප්රදේශශය කලාප 63 ක්ත දේලස නම් කරන
ලද යතර කය ඉංග්රීසි A සිට M දක්තවා නම් දේකරුණි. ආර්ික වශදේයන් වඩාත්ත ඵලදායී හා යු
ආදේයෝජනයක්ත මගින් වැඩි ප්රතිලාා ලැබිය හැිර වයාපෘති පළණු වන ිළයවර යටතට ගන්නා ල එ.

මෙවැලි මෙ සැලැස්ම
මහවැලි මහ සැලැස්ම ප්රධාන යරණුණ වූදේේ මහවැලි ගදේ

ජල සම්පදේතන් ඝන මීටර් මිලියන 800 ක්ත

පමණ වූ ජල ප්රමාණයක්ත ිත කලි බල නිෂ්පාදනයට හා වාරි කටුරතු සඳහා සැපයීමයි. දේදවන යරණුණ වූදේේ
ජලාශ 65 ක්ත ඉිංකර 66 ක්ත ප්රධාන වශදේයන් ිත කලි බලය නිෂ්පාදනය සඳහා දේයදීමයි.
කක්තසත්ත ජාව්න්දේේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංිතධානය ිතසින් ඉිංරිපත්ත කරන
ලද මහවැලි මහ සැලැස්ම යනුව මහවැලි ගංගා දේරෝණිදේේ සහ ිතයළි කලාපය තුළ වූ තවත්ත ගංගා දේරෝණි
වල ිළහිි ඉඩම්, දේහක්තටයාර් 3 4,372 ක්ත සඳහා යල මහ දේදකන්නයටම වගා ිරීමමට වාරි ජල පහසුකම්
සලසා  එමට දේයෝජනා කර තිණිණි. දේමයින් දේහක්තටයාර 264,777ක්ත යළුතින් යස්වැශ එමට දේයෝජිත වූ යතර
දේහක්තටයාර 660,404 ක්ත ඒ වන ිතට වසරක කක්ත කන්නයක්ත පමණක්ත වගා කළ ඉඩම් ිතය. සැලසුම් කළ
ජලාශ හා ිල මාර්ගවල ිතාවයන් ප්රදේයෝජනයට ගැනීදේමන් ගිගා දේවාට් පැය 2037 ක වාර්ෂික ස්ථාවර
ිත කලිය ප්රමාණයක්ත ජනනය කළ හැිර බවද කයින් දේපන්වා  එ තිණිණි. මහවැලි මහා සැලැස්ම යනුව කම
සංවර්ධන කටුරතු වසර 30 ක්ත තුළ නිම ිරීමමට දේයෝජනා ිතය. යරණුදල් දේයදීදේම් හා රියාත්තමක ිරීමදේම්
පහසුව දේමන්ම ිතදේශ්ෂදේයන්ම සංවර්ධන ප්රතිලාා වල යවශයතාවය යන කරු ක ිළළිබඳ යවධානය
දේයාණුකර සංවර්ධන කටුරතු ිළයවර තුනකට දේබදා තිණිණි.

I

ප්රථම පියවර
68 8-68ව0 යතර කාලය තුළ රියාත්තමක ිරීමමට දේයෝජනා ිතය. දේම් තුළින් යළුත්ත ඉඩම්
දේහක්තටයාර් 74,484 කට පැරණි ඉඩම් දේහක්තටයාර් 5ව,300 කට වාරි ජලය සැපයීමටත්ත
ගිගාදේවාට් පැය ව20 ක්ත වාර්ෂික ස්ථාවර ිත කලිය බල ප්රමාණයක්ත ජනනය ිරීමමට සැලසුම් කර
තිණිණි. දේමම ිළයවදේර් වැඩ කටුරතු වයාපෘති තුනක ට දේබදන ල එ. කනම්,
 දේපාල්දේගාල්ල හැරුනම (68 8-6873)
 ිතක්තදේටෝරියා / මිනිදේප්තිය හැරුනම (6873-6877)
 දේමාරගහකන්ද බුදකාර්යය ඒකකය
- iii -

II

මදවන පියවර
දේම් යටදේත්ත මා කරුවය ජලාශය, තල්දේදන බුදකාර්ය සංකීර්ණය හා කන්දකාු යණුණ යන
මූලස්ථ වැඩ දේකාටස් යටදේත්ත මහවැලි හා මා කරු වය නිම්නයන්හි ඉඩම් දේහක්තටයාර 83,667 ක්ත
වගා ිරීමමට වාරි පහසුකම් ලැදේබන යතර දේමයින් ඉඩම් දේහක්තටයාර ව,502 ක්ත ඒ වන ිතටත්ත වගා
කරමින් තිබූ ඉඩම් යැයි ගණන් බලා තිදේේ. දේමගා දේවාට් 65 ක ස්ථාිළත ජවයක්ත සහිත ජල ිත කලි
බලාගාරයක්ත තල්දේදන එ ඉිංිරීමමටද මා කරුවය ජලාශය දේපෝෂණය ිරීමමට උල්හිිය රත්තිරඳ
ජලාශදේේ සිට උමඟක්ත ඉිංිරීමමටද මා කරුවය ජලාශය ආශ්රිතව දේමගා දේවාට් 4.8 ක ස්ථාිළත
ජවයක්ත ිති කුඩා ජල ිත කලි බලාගාරයක්ත ඉිංිරීමම දේමහි ප්රධාන කාර්යයන් ිතය.

III

මෙවන පියවර
දේමමගින් ිංවයිදේන් උතුරු මධයම පළාදේත්ත යුතත්ත ඉඩම් දේහක්ත. 605,

ව ක්ත සංවර්ධනය දේකදේර්.

ජල ිත කලිය නිපදීදේම් යවසන් සැලසුම රියාත්තමක දේකාට දේමගා දේවාට් 283 ක ප්රමාණයක
ස්ථාිළත ජවයක්ත ිති ිත කලි බලාගාර ඉිංකරන යතර කමගින් වාර්ෂිකව ගිගා දේවාට් පැය 66 8 ක
ස්ථාවර ිත කලි ජනනයක්ත කරනු ිත. පැරණි මිනිදේප්තිය වම් ඉුනර ිල වැඩි ිංුර ක ිරීමම,
ිරදේලෝමීටර් 6 4 ක්ත උතුරු මධයම ිල ඉිංිරීමම, දේරාටලාවල, උමාවය, රන්ටැදේ..
දේකාත්තමදේල්, කළුගඟ ආ එ ජලාශ ඉිංිරීමම දේමම ිළයවරට ිතුලත්ත ිතය.
නණුත්ත කාලීමන යවශයතාවයන්ට ප්රණුඛතාවය දේදමින් මහවැලි මහ සැලැස්ම සංවර්ධන යිංයර 3
ිරන් රියාවට නැංදේවමින් පවව්.

මෙවැලි මෙ සැලැස්ම ක්රියාමකමක රීම ම ව වන සරවධන න ියරයර
මහවැලි මහ සැලැස්ම යටදේත්ත ප්රථම වයාපෘතිය දේලස දේපාල්දේගාල්ල හා දේබෝවතැන්න වයාපාර 6870  එ
ආරම්ා කරනු ලැබූ යතර, 687 වන ිතට ඉිංිරීමම් කටුරතු යවසාන ිරීමමට හැිර ිතය. දේමමගින්, දේපර
පැවති ඉඩම් දේහක්තටයාර් 6 ,000 කට හා නව ඉඩම් දේහක්තටයාර 23,000 කට වාරි ජලය සැපයීමටද ,
දේමගා දේවාට් 40 ක ස්ථාිළත ධාරිතාවයිරන් ුරත්ත ජල ිත කලිය නිපදීමට ද හැිර ිතය. දේම් වයාපාරය යටදේත්ත
මහවැලි කච් කලාපයට යයත්ත කලා වැව නිම්නදේේ දේගාිත පුනල් 23,000 ක්ත 6877 වන ිතට පිංංි කරනු
ලැබිණි. දේම් වන ිතට මහවැලි වයාපාරය යටදේත්ත කච් කලාපදේේ සියුත ජනාවාස කටුරතු යවසන් කර ිති
යතර, කහි පිංංි කරනු ලැබ ිති ණුළු පුනල් සංඛයාව 38,500 ිර.
6877 වන ිතට ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ගැටුත රැසකට ණුුදණ  එ තිබිණි. සහල් ිතුුත කෘෂි නිෂ්පාදන ආනයන
ිතයදම ඉහළ යමම ප්රධාන ගැටළුවක්ත ිතය. රට තුල සහල් යවශයතාවදේයන් නිපදවූදේේ 8 ක්ත වූ යතර
36

ක්ත ආනයනය මත රඳා පැවතිනි. කයට යමතරව තවත්ත යතයවශය කෘෂි නිෂ්පාදන රැසක්තද ආනයන

කරන ල එ.
ිත කලි බල නිෂ්පාදනය 6877 වන ිතට ිත කලිබල මණ්ඩලදේේ ිත කලි ධාරිතාවය දේමගා දේවාට් 40ව ක
ප්රමාණයක්ත රදේට් ිත කලිබල ඉල්ුතම සැපයීමට කය ප්රමාණවත්ත දේනාුනනි. ිත කලි බිඳ වැීමම් සාමානය දේදයක්ත
වූ යතර කය වසරකට ිංන 70 ක ිත කලිය ිතසන්ිීමක්ත දක්තවා වර්ධනය ී තිබිණි.
ශ්රී ලංකාදේේ ිතරැිරයාව 67

දක්තවා වර්ධනය ිතය. ිතරැිරයාව පහළ දැමීම යතයවශය කරුණක්ත ිතය. දේමම

ගැටුතවට කඩිනම් ිතසුකම් ලබා එම යතයවශය ිතය.
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දේමම ගැටළු ඉක්තමනින් ිතසඳීදේම් ිළයවරක්ත දේලස මහවැලි සංවර්ධන මහ සැලැස්ම කඩිනම් කල ුරතු බවට
6877.60.62 ිංන කවකට පැවැති රජය ව්රණය කරන ල එ.

මෙවැලි කඩිනම් වැඩසටෙන මදවන සරවධන න ියරයර
මහවැලි මහ සැලැස්මට යයත්ත දේතෝරාගත්ත වයාපෘති ිරහිපයක්ත කක ිතට යර ා වසර

ක්ත වැනි දේකි

කාලයක එ නිම ිරීමමට 6877  එ රජය ව්රණය කදේළ්ය. කය රියාත්තමක ිරීමම සඳහා දේවනම
යමාතයංශයක්ත ද ආරම්ා කරනු ලැය.ය. ඒ යනුව දේකාත්තමදේල්, ිතක්තදේටෝරියා, රන්දේදණිගල හා මා කරු වය
ජලාශ දේයෝජනා ක්රම යර ා රියාත්තමක ිරීමමට යවස්ථාව උදා ිතය. පසුව දේමයට රන්ටැදේ. වයාපාරය ද
ිතුළත්ත දේකරිණි. දේමයින් මා කරුවය හැර යදේනකුත්ත ජලාශ පාදක දේකාට දේගන ජල ිත කලිය උත්තපාදනය
කරනු ලබන යතර, කම ජලයම වාරි කර්මාන්තය සඳහා ද ාාිතත දේකදේර්. දේම් යනුව මහවැලි සී හා ය.
කලාප සංවර්ධනය දේකාට දේගාිත ජනයා පිංංි ිරීමමද මහවැලි කඩිනම් වැඩසටහනට යයත්ත ිතය. ඒ යනුව
ය. කලාපදේේ පුනල් 30,4 5 ක්ත ද සී කලාපදේේ පුනල් 45,4වව ක්ත ද පිංංි කර ිත.
දේමම වයාපෘති සඳහා ිළලිදේවලින් ස්ීඩනය, මහා බ්රිතානය, ජර්මනිය, හා කැනඩාවත්ත, පහළ නිම්න
සංවර්ධනය සඳහා දේලෝක බැංකුව, EEC, ජපන් හා කුදේවට් යන රටවල් මූලය ආධාර සපයන ල එ. දේමම
වයාපෘති ිංයත්ත ිරීමම සඳහා 6878  එ ශ්රී ලංකා මහවැලි යිකාරිය ස්ථාපනය කරන ලද යතර, ඉංජිදේන්රු
හා නිර්මාණ කාර්යයන් සඳහා මහවැලි ඉංජිදේන්රු හා නිර්මාණ ඒජන්සියත්ත නැවත පිංංි ිරීමම සඳහා
මහවැලි ආර්ික ඒජන්සියත්ත ස්ථාිළත කරන ල එ. කදේමන්ම කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධනය මගින් ඉිංුන ක
ිතශාල ජලාශ පාලනය සඳහා මූලික වැඩ පාලන රියාකරුනම් හා දේමදේහුරම් යංශය 68ව  එ ස්ථාිළත කරන
ල එ.
6880 වර්ෂය වන ිතට කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වයාපෘති නිමවූ යතර කමගින් ිත කලිබල ක්තදේෂ්ත්රය හා
කෘෂිකර්මාන්තය නැංීමට ිතශාල ආදේයෝජනයක්ත සි කිතය. දේම් නිසා තව කරටත්ත කෘෂිකර්මාන්තය
ආදේයෝජනය සි ක ිරීමමට රජය මැලි වූ බැිතන් මහවැලි මහ සැලසුමට යදාළ දේමාරගහකන්ද ජලාශ
වයාපෘතිය යටපත්ත ිතය. දේකදේස් නණුත්ත  එර්ඝ කාලයක්ත ණුළුල්දේල් සැලසුම් වලට පමණක්ත සීමා ී තිබූ දේමම
සංවර්ධන වයාපෘතිය වර්තමානය වන ිතට රියාත්තමක තත්තවයට පැමිණ තිය.ම මහවැලි සංවර්ධන
වයාපාරදේේ ප්රතිලාා තව කරටත්ත පුළුල් ිරීමමට ඉවහල් දේේ.

uyje,s jHdmdrfha j¾;udk ld¾hNdrh yd wkd.; ie,iqï ^f;jk ixj¾Ok
wÈhr&
uyje,s ixj¾Ok jevigyk rfÜ isõ foi jHdma;ùfï wÈhr f,i f;jk ixj¾Ok wÈhr
ye|skaúh yelsh' fudr.ylkao l¿.Õ c,dY fhdackd l%uh yryd W;=r" W;=re ueo" kef.kysr"
jhU" uOHu m<d;aj, l=vd mßudK jeõ 1200 lg c,h iemhSfï wruqKska fudr.ylkao yd
l¿.Õ ixj¾Ok jHdmD;sh l%shd;aul lrk ,È' we,yer m%foaYfha l=Uqrej,g" fmdf<dkakrej
m%foaYfha ish¨ c,dY j,g yd ;%sl=Kdu, Èia;%slalfha ish¨ m%Odk c,dY j,g j¾Ih mqrd
wLKav c, iemhqula ,nd § kj j.d bvï fyla' 81,000 i|yd c,h iïmdokh lrñka
lDIsld¾ñl ÈhqKqjla we;s lsÍu u.ska ±h iajhxfmdaIs; lsÍug odhlùu;a" tys úÿ,s n,d.drfha
úÿ,s W;amdokh u.ska cd;sl úÿ,s n, moaO;shg fu'fjd' 25 l Odß;djla tla lrñka cd;sl
n,Yla;s wjYH;djhg odhlùu;a fuys uQ,sl wruqKq w;r fõ' tfukau jHdmD;sh yryd
wj;eka jQ ck;djg wjYH ckdjdi bÈlr §fuka fkdkej;S" ish¨ há;, myiqlï imsß
-v-

,.a., k.rh w¨;skau bÈlr ck;d whs;shg m;a lsÍfï uyÕ= fufyjro fï jk úg id¾:lj
ksu lr we;' fuu jHdmD;sh 2019 wf.daia;= ui wjika jk úg Y%S ,xld uyje,s wêldßh
fj; mjrd .ekSfuka wk;=rej Y%S ,xld uyje,s wêldßfha ±jeka; ixj¾Ok jevigyka w;ßka
;j;a tla mshjrl id¾:l ksudjla olskq we;'
uyje,s ixj¾Ok wêldßh ;u l¾;jH ;jÿrg;a mq¿,a lsÍfï wruqKska WudTh nyqld¾h
ixj¾Ok jHdmD;sh wdrïN lrk ,È' fï u.ska WudTh .x.d fødaKsfha c,h je,suv m%foaYfha
bÈl< c,dYh foll tla/ia lr" Èjhsfka m%:ujrg ls'ñ' 15.6 l Wux ud¾.hla Tiafia lsß|sTh
fødaKshg yrjd hefõ' tu.ska wdishdfõ úYd,;u N+.; úÿ,s n,d.drh yryd fu'fjd' 120 l
Odß;djla cd;sl úÿ,sn, moaO;shg tla lrñka cd;sl n,Yla;s wjYH;djhg odhl ùug;a"
w;sÿIalr W!j m<df;a lDIsld¾ñl M,odhs;dj by< kexùu yd ck;djf.a mdkSh c,
wjYH;djh imqrd,Su hk ;u uQ,sl wruqKq lrd fuu jHdmD;sh id¾:lj .uka lrñka isà'
fuu jHdmD;sh 2019 wjika jk úg Y%S ,xld uyje,s wêldßfha il%Sh c, l<ukdlrK
jHqyhg wka;¾.; jkq we;'
Y%S ,xld uyje,s wêldßfha ±jeka; c,dY yd wfkl=;a c,dY msßisÿ jHdmD;shla fukau c,
fmdaIl m%foaY" .x.d fødaKs wdrlaId lsÍfï jHdmD;shla o fï jk úg Y%S ,xld uyje,s
wêldßfha mßir yd jk ixrlaIK wxYh u.ska l%shd;aul fjñka mj;S'
iqks;H n, Yla;s jevigyk hgf;a uyje,s c,dYj, mdfjk iQ¾h n,Yla;s moaO;s iú lsÍu
yd l=vd mßudK c, úÿ,s W;amdok jHdmD;s ixj¾Okh lsÍu u.ska mßir ys;ldó f,i cd;sl
n,Yla;s wjYH;djhg odhl ùug;a ta u.ska úYd, wdodhï W;amdokhla isÿlsÍu yryd Y%S ,xld
uyje,s wêldßh kj Wmdhud¾.sl wodhï ud¾. y÷kd .ksñka isà'
fï w;ru udÿre Th ol=Kq bjqr ixj¾Ok jHdmD;sh" j,j l,dmh" rUlekaTh" uyje,s î
l,dmh" uyje,s tÉ l,dmh hk l,dm wdY%s;j ;j;a ±jeka; ixj¾Ok jHdmD;s wdrïN lsÍu
u.ska Y%S ,xld uyje,s wêldßh f;jk ixj¾Ok wÈhf¾ ish¨ uQ,sl wruqKq bgqlr .ekSfï§
rfÜ isú foi jHdma; fjñka cd;sl wd¾Ólh Yla;su;a lsÍu i|yd lDIsld¾ñl" jdßud¾. yd
mY= iïm;a" n,Yla;s W;amdokh" mßir ixrlaIKh hk fËa;% j,ska Wmßu odhl;ajh ,nd
§fï wÈhr fj; l%u l%ufhka .uka lrñka isà'
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ය..කල්.ය.. දේස්නාරත්තන මයා

2

යධයක්තෂ (මූලස්ථාන දේමදේහුරම්)

27

යධයක්තෂ ^ආරක්තෂක&

දේම්ජර්. කල්.ඒ.පී. ජයවර්ධන මයා

2ව

යධයක්තෂ ^නීති&

ආර්.කල්. රාජපක්තෂ මිය

28

යධයක්තෂ (පර්දේේෂණ සංවර්ධන හා ිතදේශ්ෂ වයාපෘති)

30

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( ය. කලාපය)

කස්.ීම. තුෂාර දන්තනාරායන මයා-වැ.බැ.

36

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( සී කලාපය)

දේක්ත.ඒ.සී.ිතමල් කුමාර මයා - වැ.බැ.

32

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( ඩී කලාපය)

දේේ. ප්රසන්න ජයතිලක මයා

රාජකාරි ආවරණය

රාජකාරි ආවරණය

ඩී.දේක්ත.ී. ිතජයීර මිය
206ව ජනවාරි සිට 206ව සැප්තියතැම්බර් දක්තවා

ඩී.දේක්ත.ී. ිතජයීර මිය
206ව සැප්තියතැම්බර් සිට

රාජකාරි ආවරණය

කච්.දේක්ත.පී.ජයනාද මයා
33

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( කල් කලාපය)

206ව මාර්තු දක්තවා

පී.ජී. දේනාදේයල් ජයසිරි මහතා
206ව මාර්තු සිට

34

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( ජී කලාපය)

35

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( කච් කලාපය)

ඒ.ජී.ීම. දේහ්මන්ත ජයසිංහ මයා
රාජකාරි ආවරණය

යයි.කම්.යූ.දේක්ත.කුමාර මයා
206ව ජුනි මස දක්තවා වැ.බැ.
206ව ජුනි මස සිට ස්ිර

යයි.කම්.යූ.දේක්ත.කුමාර මයා
3

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( ිතක්තදේටෝරියා කලාපය)

206ව ජුනි මස දක්තවා

ඒ.කම්.ඒ.පී.ජී. ගුණවර්ධන මයා
206ව ජුනි මස සිට

37

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( ුදරුළුවැව කලාපය)

ඊ.කච්. ජයරත්තන මයා -

3ව

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර (ර කැන්වය කලාපය)

ඒ.කම්.ඒ.පී.ජි. ගුණවර්ධන මහතා

රාජකාරි ආවරණය

206ව ජුනි දක්තවා

කච්.කම්.ිතදේේරත්තන මහතා
206ව ජුනි සිට

38

දේන්වාසික වයාපාර කළමණාකාර ( වලව කලාපය)

- ix -

ඒ.කල්. වස්මන් ද සිල්වා මහතා

-x-

ි යක්ෂ ම්ඩල සරිප්ෙ සටෙන.
ශ්රී ලංකා මහවැලි යිකාරිදේේ යධයක්තෂ මණ්ඩල වාර්තාව 2068-62-36 ිංනට සංිතධානදේේ ිතගණනය
කරනු ලැබූ මූලය ප්රකාශන සමඟ කාරුණිකව ඉිංරිපත්ත කරණු.

වධනෂය පිළිබඳ සමාමලෝචනය.
ි යක්ෂ නනරා්  ිසසින් න දයරිපපමක කර තති සමාමලෝචනම 20ව8 මදසැම්බධන 3ව යරමනන් ිවසන්
වධනෂය තුළ සිදුකරන ලද සරිස ානම මමමෙුතම් පිළිබඳ සිසස්ෙර ප්රකායයක් ින්ෙධනගතෙ කර තෙ.
එමස්ම සරිස ානම වමකකම්, සුරැකීම්, වරචා, දූෂණ ො මවනමක ික්රමිකකො මසාය බැීමම සෙ ිවදානම්
ිවම රීම මම් ිරමුණින් ිභ්යන්ෙර පාලනය පිළිබඳ මනා කළමනාකාම මකවයරීන් කටුතතු කර තෙ.
ෙවද, ශ්රී ලරකා මෙවැලි ිකාකාිපම සියම ම කාධනය ම්ලය ිසසින් ුන්න් මවෙ පැවම  තති කාධනයයන්
දටු රීම මම්දී දක්වා තති දමෙමක කැපවීම පිළිබඳ ි යක්ෂ ම්ඩල සමාිකකයන් වයමයන් ිපම
ප්රයරසාව මමිනන් පල කරමු.

කච්. දේහ්මාල් කස්තුරිආරච්ි මහතා
යධයක්තෂ ජනරාල්
uqo,a wud;HxYh

ඉංජි. tia' fudaykrdcd මහතා
යධයක්තෂ ජනරාල්
වාරිමාර්ග දේදපාර්තදේම්න්තුව

කම්. ඩී. දේේ. සී. ණුරදේේ මහතා - සාමාජික
සහකාර යධයක්තෂ
දේවළඳ සහ ආදේයෝජන ප්රතිපත්තති දේදපාර්තදේම්න්තුව

ඉංජි. iS'tÉ' foafõkaød uy;añh - සාමාජික
f,alï
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර යමාතයංශය

තිලක්ත බණ්ඩාර මහදේල්කම් මහතා - idudðl

- xi -

20ව8 ිසගතණන කමිකටු වාධනොව
ශ්රී ලංකා මහවැලි යිකාරිදේේ ිතගණන කමිව ව යධයක්ෂ මණ්ඩලදේේ ිතධායක දේනාවන යධයක්ෂවරු
තිදේදදේනකුදේගන් සමන්ිතත වන යතර, කහි සාාපතිත්තවය මහා ාාණ්ඩාගාරය නිදේයෝජනය කරන
නිලධාරිදේයකු ිතසින් දරනු ලබයි.

වධනෂය තුළ ිසගතණන කමිකටු සාමාිකකමකවය:


දේහ්මාල් කස්තුරිආරච්ි මහතා

- කමිව  සාාපති - ාාණ්ඩාගාර නිදේයෝජිත



තිලක්ත බණ්ඩාර මහදේල්කම් මහතා

- සාමාජික



ඉංජි. සී. කම්. දේශදේේන්රා මිය

- සාමාජික

කමිකටුව සඳො සෙභ්ාගිමකවය:


යධයක්ෂ (ණුදල්)



යධයක්ෂ (යායන්තර ිතගණන)



ිතගණකාිපති නිදේයෝජනය කරමින් රජදේේ ිතගණන යිකාරි



යවශයතාවය යනුව කැඳුනම් ලබන යදේනකුත්ත යදාල නිලධාීමන්

කමිකටුමේ කාධනයභ්ාරය:







යායන්තර පාලන ක්රම සමාදේලෝචනය හා යවශය යවස්ථාවන්හි එ ප්රතිසංිතධානය සඳහා උපදේදස්
ලබා එම හා වාර්ෂික ිතගණන සැලසුම දේකදේරහි යවධානය දේයාණු ිරීමම.
ිතගණකාිපති වාර්තා හා යායන්තර ිතගණන වාර්තා ිළළිබඳ යවධානය දේයාණු කර ිතගණන
ිතමසුම් ආ්රදේයන් යිකාරිදේේ පවතින ගැටළු හුකනාගැනීම හා ගැටළු ිතසඳීමට යවශය උපදේදස්
ලබා එම.
6876 යංක 3ව දරණ ණුදල් පනදේත්ත 642(ි) යනු වගන්තිය ප්රකාරව ිතගණකාිපතිවරයා ිතසින්
මතු කර ිති කරු ක ිළළිබඳව ිතදේශ්ෂ යවධානය දේයාණුකර යිකාරිදේේ යායන්තර පාලන
කටුරතු ිතිමත්ත ිරීමමට උපදේදස් ලබා එම.
ආයතනික කාර්ය සාධන වාර්තා කාර්තුමය වශදේයන් සමාදේලෝචනය.

ිභ්යන්ෙර ිසගතණන ිරයය:
මහවැලි යිකාරිදේේ ඵලදායි කාර්යසාධනය තහුනරු ිරීමම සදහා මූලය ිතගණනය, පශධති ිතශ්දේල්ෂණය
හා කාර්යසාධන ිතශ්දේල්ෂණය හා ිතදේශ්ෂ ිතමර්ශන සි ක ිරීමම යරණු ක කර ගනිමින් ශ්රී ලංකා මහවැලි
යිකාරිදේේ ිළහිව වා ිති යායන්තර ිතගණන යංශය 206ව වර්ෂය තුල ිතගණන කමිව  උපදේදස් පරිිං
යායන්තර ිතගණන සැලැස්මක්ත වස්දේස් යිකාරිදේේ යායන්තර ිතගණන කටුරතු රියාත්තමක කළ යතර
යකාර්යක්ෂම රියාිළළිදේවත්ත ිළව දිරමින්, යායන්තර පාලනය වැඩි ිංුර ක කරමින්, වංචා දූෂණ සි කිතය හැිර
යවස්ථා යවම කරමින් කටුරතු ිරීමම සදහා දේමම යංශය තුලින් පශධති ිතගණන ක්රමදේේදයක්ත රියාවට
නැංීමට කටුරතු කර ිත.

20ව8 වධනෂය තුළ ිමකකරගතමක ප්රගතතිය


යායන්තර ිතගණන සැලැස්ම යටදේත්ත වර්ෂය තුළ ිතගණන වාර්තා 67 ක්ත නිකුත්ත ිරීමම.



ිතමර්ශන 6ව ක්ත පවත්තවා ිතමර්ශන වාර්තා ලබා  එම.



ිතගණන හා කළමනාකරණ කමිව  රැස්ීම් 03 ක්ත පැවැත්තීම.



ිතගණන ිතමසුම් සඳහා ලබා කන් ිළළිතුරු පසුිතපරම් කර නිර්දේශශ රියාත්තමක ිරීමමට උපදේදස්
ලබා එම.

නිධනමේයය:
ඉහත කරු ක වල එ හ කනාගත්ත ගැටළු නිවැරිං ිරීමමට උපදේදස් දේදමින් කමිව ව ිතසින් සැපයූ නිර්දේශශ මත
කළමනාකාීමත්තවය ිතසින් ආයතනදේේ යවශය නිවැරිං ිරීමම් සි ක ිරීමමට ිළයවර දේගන ිත.
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දකුමක වසර 07 ක වමකකම් ො වගතකීම්
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ර e 000

ර e 000

ර e 000

ර e 000

ර e 000

ර e 000

ර e 000

4,675,657

4,116,187

4,195,724

4,294,893

4,259,208

වමකකම්
නරගතම මනාවන වමකකම්
දේශපල යන්දේත්රෝපකරණ හා උපකරණ
දේනානිමි වැඩ
ආදේයෝජන
ජංගම දේනාවන වත්තකම්වල කකතුව

ffcව වත්තකම් පාේධන
ලියා හැීමම්

4,549,301

3,733,498

84,947

78,552

41,301

74,286

62,506

48,362

12,821

171,313
4,931,917

187,531
4,382,270

178,556
4,415,581

152,577
4,521,756

175,359
4,497,073

166,731
4,764,394

135,392
3,881,711

167,027

134,578

101,940

-

859

859

180,342

184,815

168,173

157,428

180,900

174,028

161,801

1,274,329

1,150,958

898,804
1,548

නරගතම වමකකම්

.nvd/ f;dග
ffcව වත්තකම් fj<|
fj<| yd wfkl=;a ලැබිය ුරත = oE
කලින් දේගීම්
බැංක wemlr
ණුදල් සහ ණුදල් සමායනයන්
ජංගම වත්තකම් කකතුව
මුම  වමකකම්වල එකතුව

26,312

15,875

22,630

2,032,715

2,084,069

1,730,015

1,307,077

4,767

3,896

8,754

5,172

6,292

6,164

4,153

1,372

837

38
905

312,702

343,312

312,750

429,588

190,391

140,950

121,802

2,563,130
7,662,074

2,638,131
7,155,838

2,246,475
6,764,855

1,900,637
6,422,393

1,646,457
6,143,530

1,466,879
6,231,273

1,186,165
5,067,876

651,986

879,967

376,737

341,286

491,622

528,482

478,223

2,210

j. lSï
නරගතම බැරකම්

Kh ysñ hkag දේගිතයුරතු oE

-

2,153

3,080

උපිත ිතයදම්

102,067

175,733

122,286

46,159

207,705

87,145

61,525

නරගතම j. lSï එකතුව

754,053

1,057,853

502,103

387,445

699,327

615,627

539,748

1,379,494

1,388,101

1,489,288

1,551,379

1,311,876

1,157,688

1,077,205

612

612

612

612

ඒලයන්ස් ණුලය සමාගම කල් බ ක

නරගතම මනාවන වගතකීම්
පාරිදේතෝෂිත  එමනා සදහා දේවන්ිරීමම්

2,455

බැංකූ ණය
ිතලම්ය.ත බ ක

612

612

612

219

271

2,653

11,247

14,329

6,243

9,269

මුම  j. lSï

1,380,325
2,134,378

1,388,984
2,446,837

1,495,008
1,997,111

1,563,238
1,950,683

1,326,817
2,026,144

1,164,543
1,780,170

1,087,086
1,626,834

ශුේ වමකකම් එකතුව

5,527,696

4,709,001

4,767,744

4,471,710

4,117,386

4,451,103

3,441,042

24,649,830

24,407,260

24,066,161

23,702,950

23,383,849

23,224,435

23,116,473

b$f. wdodhï හා ිතයදමි .sK qfï fශ්ෂය (24,040,551)
wdodhï - ixÑ; iud.ï j,
50,865

(23,755,208)
4,006,082

52,121
4,019,027

53,992
4,021,721

67,466
3,837,266

53,560
3,851,627

53,560
3,061,097

කල්බ ක
නරගතම මනාවන බැරකම් වල එකතුව

ශුේ වමකකම්$ysñ lï
සණුච්ිත යරණුදල

ප්රතයාගන ලාාය

4,867,551

50,865

(23,369,566)

(23,276,474)

(23,171,205)

(22,678,520)

(22,787,889)

ශුේ වමකකම්/හිමිකකම් එකතුව

5,527,696

4,708,999

4,767,743

4,502,189

4,117,376

4,451,102

3,443,241

- xiii -

ශ්රී ලරකා මෙවැලි ිකාකාිපය යටමමක ස්ථාපිෙ සමාගතම්වල ි යක්ෂ ම්ඩලය - 2018
ිනු
ිරකය

ප්ර ාන කාධනයාීමය
සමාගතම්

සභ්ාපති

සී/ස මහවැලි පශු
06.

සම්පත්ත හා කෘෂි
(පුශගලික)සමාගම
සී/ස මහවැලි
උපදේශශක දේස්වා

ලිපිනය

යංක 2 0/20,
1. කඩ්වඩ් ද මැල් මයා
(යධයක්ෂ)
දේේස්ලයින් පාර,
2. වස්මන් ද සිල්වා
(යධයක්ෂ)
දේකාළ 08
3. පරාක්රම යදේේවර්ධන මයා

වයාපාර

02.

ි යක්ෂ ම්ඩලය

වවදය හර්ෂ 1. දේක්ත.කල්.කස්.සහබන් ක මයා යංක 66, ජාවත්තත
සමරීර මයා 2. ඉංජි කල්.ආර්.කච්.දේපදේර්රා පාර, දේකාළ 05

කාර්යාංශය
03.

ස්වාාිතක සම්පත්ත

ඉංජි.ඒ.ඒ.ී.

කළමනාකරණ

ඩයස් මයා

දේස්වා (පුශ)
සමාගම

1. ඉංජි.ය..ඩේ.කන්.ඩේ.
දේසනිතරත්තන බණ්ඩා
මයා.
2. කන්.කම්.දේක්ත.ය..
යත්තතනායක මයා
3. කල්.කම්.ධර්මසිරි මයා
4. කම්.ජී.යදේේරත්තන බණ්ඩාර
(සමාගම් දේල්කම්)
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දේේල්ල දේපදේදස,
දේපාල්දේගාල්ල,
මහනුවර

පාලන වාර්තාව
I ක ාටස

1

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 ක් ලය පැ පය දි පිැිදි අ
කර ි .
(අ)

ජකම , ලමය වම්ග තබනදමැිරීතම් ක්රව මැ විුල අ බනකප ිපපදීමව

මැ මිපයීව මඳැම වූ

පමන්රමේාමන දදිිරරීව මැ තවතැපීමව ිුළු  වැලි අ ගඟ මංල්ධයන තපෝජනම ක්රවප මිකසුම්
ිරරීව මැ ක්රිපමලට නිමව.ීතමේ වුලද විුල අ බනකප තබනදම ැිරීවට අදමළ ක් ලය තලනේ පම්
 අඛි නීතිප්  පටතේ ීතමේ ිරරීවට බනකප ිති තලනේ පම් අකාකමය ප්  විසින් කරනු කිබිප
ැිිරප.
(ආ)

පූ්ණ ැම ඒකමග්ර මංල්ධයනපට ප්රති්ේාමධයමර ීමව මැ ීව මංල්ධයන සුර් ෂි

(ි)

කෘෂිකම්ික ඵකදමයි ල්ධයනප මැ තමේලම ිපයු් ති ැිිරපමලන් උපය ව

ිරරීව.

ේේලපට පේ ිරරීව

මැ කෘෂි ආ්ික මංල්ධයනප ි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 කෘෂිකම්ික මංල්ධයනතපටු තපදීමව ප්රල්ධයනප
ැම සුර් ෂි ිරරීව.

(උ)

වැලි අ ගඟ මංල්ධයන තපෝජන ක්රවප මිකසුම් ිරරීතම්ී  මැ ක්රිපමලට නිංීමතම්ී  රමජය
තදපම් තම්න්ුළ රමජය ආප න පළමේ පමකන ආප න රජත මංමේාම ලයලමේාමහි

ආප න

තපෞශග අක තැෝ තලනේ ිනිේ න්තග්ධන මැතපෝගප කබනම ගිනීව මැ සුර් ෂි ිරරීව.

2

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක

ර්තවයය්

අධයය් ් ජනරමල්ලරපම විසින් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත ී්  ී්  වි්ප ් ත්ේරපන් පටතේ මේාමහි
කර ිති ලයමපෘති ැම ් ත්ේර කම්පමකපන්ටු කටයුුළ මම්බනන්ධීකකරණප ිපතපෝජය අධයය් ්
ජනරමල්ලරුන්, අධයය් ්ලරුන්, ලයමපෘති අධයය් ්ලරුන් ැම තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමරලරුන්
වගින් සිුලකරනු කිතේ.
ඒ අනුල පැ මඳැන් ක් ලයපන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් දවාකර ි .

•

මංයු්  මිකිමේව ැම ලම්ෂික ක්රිපමකමය  මිකිමේව අනුල ආප නත ප්රගතිප වමසිකල විව් නප
තකමට අල ය විදිැේීමම් වගින් ිපපි දක් ක මුරරම ගිනීව.

•

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 ගිනීව මඳැම ප්රතශ
ැඳුනමතගන මූ අක පය මර අධයයපනප්  සිුලිරරීව.

•

කෘෂිකම්ික මැමප තමේලම ප්රල්ධයනප කෘෂිකම්ික ප්රල්ධයනප ැම
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 හි අබනඳ ිපකධයමරීන් ැම තගමවි ිපතපෝජි පන් බනක ගින්ීමව.

•

“මවෘශකාවේ දිපකට වැලි අ මේේල ිපපියුම්” තේවමල පටතේ වැලි අ ජමනපදික ප්රජමලතග්ධන
ජීලතනෝපමප මංල්ධයනපට පශු මම්පේ ් ත්ේර බනකගින්ීමව.

•

කෘෂිකම්ික දඩම් සීි මම්ප ්  ලන වැලි අ ජමනපදිකපන්තග්ධන තදලන, ත ලන පරම්පරමලක
ආ්ික මංල්ධයනප ැම රැිරපම ජනනප උතදමම මමම්ප්රදමයික කෘෂික්වමන් තපන් බනිැිර වූ
රැිරපම ආතපෝජන ලයමපෘති මඳැම තපමමු ිරරීව ැම වග තපන්ීමව.

•

සිපු ව වේටම් ලක ිපකධයමරීන් ැම තමේලකයින්තග්ධන ධයමය  ම මංල්ධයනප මඳැම කටයුුළ ිරරීව ැම
කම්පප වණ්ඩක ත මරුළරු පය ඝනක ග කර ඊ වමනල මම්පේ කළවනමකරණ පශධයතිප් 
ැඳුන්ලම ී වට කටයුුළ ිරරීව.

•

ත්ඛීප ආප න මවඟ මමකච්ඡම කරින් කන්න තවතැයුම් මිකසුම් ක්රිපමල අප ුළළින් ප්රධයමන
ජකම වගින් ලමය වම්ග ජනමලමම ලයමපෘති ප්රධයමන ජකවිුල අ ිප්ේපමදනප ැ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, මවමජආ්ික
මංල්ධයනප රැිරපම උේපමදනප මඳැම කටයුුළ ිරරීව.
ජක කළවනමකරණප, වමනල මම්පේ මංල්ධයනප, පශු මම්පේ මංල්ධයනප කෘෂිකම්ික
මංල්ධයනප පම මැ ජකප මංර් ්ණප දිපතබනේව කකවනමකරණප පමය මය ක දූ්ණප ැම ජක
දූ්ණප හිළිබනඳ ප්රජමල දිනුලේ ිරරීව.

•
•

•

ආදමපම් උේපමදන

ප්රධයමන ජකම ලක ැිරවුව ිප්ි 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.
නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ නනාා්
(තාක්ෂ ණ කසේවා)

අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්

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

දංජිතන්රු ිප්වමණ
පැළ ිපම්න මංල්ධයන
ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ
පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප
දඩම් පය ැරණ මිළසුම්
ජක කළවනමකරණ තල්කම් කම්පමකප

නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ නනාා්
(පාලන ැා මුද්)

ිධ්යක්ෂ නනාා්

අධයය් ්
- හිය මේ ැම පමකන
අධයය් ්ිධ්යක්ෂ
- මුදල්නනාා්
අධයය් ්
- නීති
අධයය් ්
- වැලි අ ත් න්රප
අධයය් ්
- වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප

ිතිකර්
ිධ්යක්ෂ නනාා්

නිකයෝනය ිධ්යක්ෂ නනාා්
(සාවර්ධ්න)
අධයය් ්
- දඩම්
අධයය් ්ිධ්යක්ෂ
- කෘෂික්ව
නනාා්
අධයය් ්
- ආප න මංල්ධයන
අධයය් ්
- ලයමපමර මංල්ධයන
අධයය් ්
- පශු මම්පේ මංල්ධයන
අධයය් ්
- ප්ත ්ණ මංල්ධයන ැම විත ේ් ලයමපෘති
(2018 තනමලිම්බන් සිට)
තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමරලරුන්
බී,සී,ඩී,ීච්,ීල්, තවමරගැකන්ද, වි් තටෝය පම,
රඹකින්ඔප, හුරුු ලිල, ලකල
අධයය් ්
අධයය් ්
අධයය් ්
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- අ යන් ර විගණක
- මිළසුම් ැම තවතැයුම්
- මූකමේාමන තවතැයුම්
(2018 තනමලිම්බන් ද් ලම)

වැවි අ

ලාප - වුැය ැා පරිපාලනය

වැලි අ ගංගම තරෝණි ක මංල්ධයන 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 මංල්ධයනප ැම කළවනමකරණ ක් ලයපන් තන්ලමසික
ලයමපමර කළවනමකරුලන්තග්ධන බනක ක පට ට පලරම ි . තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමරලරුන්
ඍජුලව අධයය් ් ජනරමල් ැම අතිත්ක අධයය් ් ජනරමල් තල ලගිරල යුුළ අ ර, ිපතපෝජය අධයය් ්
ජනරමල්ලරුන්තග්ධන අධීක් ්ණප පටතේ කකමප වේටින් සිුලවිප යුුළ කම්පපන් මඳැම ප්රධයමන
කම්පමකතපන් ී්  ී්  වි්ප ් ත්ේරප මඳැම පේකර ිති අධයය් ්ලරුන්තග්ධන මැමප කබනම තදනු ි .
ීතමේව මෑව කකමපපකටව ප්රධයමන විධයමපක ිපකධයමය ලරපම තන්ලමසික ලයමපමර කළවණමකරු ලන අ ර
ම් ්ණ, දඩම්, කෘෂික්ව ැම මංල්ධයන ් ත්ේරපන් මඳැම අධීක් ්ණ ිපකධයමරීන් තකම ිපතපෝජය
තන්ලමසික ලයමපමර කළවනකමරලරුන් අනුයු් 

කර ි . ඒකක ිරටුපපකට ී්  තකමේාමම

කළවනමකමර කම්පමකප්  ද ීව කම්පමකත

ී්  ී්  වි්ප ් ත්ේරප මඳැම තකමේාමම

කළවනමකමරලරුන්තග්ධන ඍජු අධීක් ්ණප පටතේ ලමය වම්ග දංජිතන්රුලරතපකු, ආප න මංල්ධයන
ිපකධයමය තපකු, කෘෂික්ව ිපකධයමය ලරතපකු ැම දඩම් ිපකධයමය ලරතපකු මේාමන ග කර ි . ීව සිපලු
ිපකධයමරීන්තග්ධන අධීක් ්ණප පටතේ සිපු ව වි්ප ් ත්ේරපන්තග්ධන 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 මංල්ධයන ආඥම පන
දඩම් ආඥම පන

ප්රමු කරගේ රජත

ැම රජත

දඩම් ප්රතිපේතිපට අනුල ප. රජත දඩම් මංල්ධයන 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 කම්පමක ුළළින් සිුල තකත්.
ීතමේව ලමය  ජක කළවනමකරණප, ආප ිපක මංල්ධයනප වගින් ලමය  පශධයති නඩේුළල,
කළවනමකරණප ැම ලිඩි දියුු  ිරරීව ද කෘෂිකම්ික මංල්ධයනප පටතේ බීජ ිප්ේපමදනප තගමවිපක
මංල්ධයනප, ුරහුු  ැම ආද් කටයුුළ ද පශු මම්පේ, ධීකලර ැම පය මර මංර් ්ණ කටයුුළ ලයමපෘති
මංල්ධයනප කුඩම ැම වධයය පය වමණ ණප ලිඩමටැන් ක්රිපමලට නිංීමව, ලමණි කජ කෘෂි ලයමපමර
තවතැපීමව, කෘෂි ක්වමන්

ැම මම්බනන්ධය මේලපං රැිරපම ලිඩමටැන් ක්රිපමලට නිංීමවද කකමයප

පය පමකනප පටතේ සිුල තකත්.
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වැවි අ

ලාප -සිතියව
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බී

ලාපය

කකමපප හිළිබනඳ ැිඳින්ීමව
වැලි අ බී කකමපප වමුලරු ඔප ජකම ප පටතේ
පැළ ිපම්නත

මුු  දළ බිම් ප්රවමණප තැ් .

75,441.5 ක පිතිය  පලතින අ ර තපමතළමන්නරුල
ැම වඩකකුරල පය පමකන දිමේි් ක පට ට ගිතනන
වි මක ව ලයමපෘතිප තකම ැිඳින්විප ැිිරප.
ලමය වම්ග

කළවනමකරණ

අභිප්රමප

තපරදිය ල

ලයමපෘති ප්රතශ ප පය පමකන තකමේාමම 08 ට තබනදම
ි . ීතමේව ලමය  කළවනමකරණප පටතේ පලතින
ප්රධයමන ික ිර.ි. 54 ිරන් ද, හිුකරේ ෑල ප්රධයමන
ිළ ිර.ි. 23.16 ද අුළ ිළ පශධයතිප ිර.ි. 67.08
ද, තබනුලම් ිළ පශධයතිප ිර.ි. 459.03 ්  ද, තකේ
ිළ පශධයතිප ිර.ි. 2135.9 ිරන්ද මවන්වි තේ.

සී

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
ශ්රී කංකමතේ නිතගනටුර වධයය තකමටතමේ වැලි අ ගfÕa
දකුු  දවුr සී කකමපපට අපේ ලන අ ර තපමතළමන්නරුල,
බනුලල්ක ැම අම්පමර පන පය පමකන දිමේි් ක 03 ්  අපේ තේ.
තවව කකමපතපටු දළ භූි ප්රවමණප තැ් . 30,760 ්  ලන
අ ර තම් ලන විට අමේලශදම ිති භූමී
22,406 ිර. තවව කකමපත

ප්රවමණප තැ් .

ප්රධයමන ජීලතනෝපමප ීම අතිත්ක

තබනෝග ලගමල ැම පශු මම්පේ ිප්ේපමදන තේ. ීතමේව කකමපප
මඳැම ලමය  ජක කළවනමකරණප සිුලකරන ප්රධයමන ජකම
උල්ටුටිප ැම රේිරඳ තේ. තවව කකමපප තකමේාමම 07 ිරන්
ැම ඒකක 31ිරන් මවන්වි තේ.
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ඩී

ලාපය

කකමපප හිළිබනඳ ැිඳින්ීමව
ශ්රී කංකම ප්රජම මන්ික මවමජලමී  ජනරජත
අති විත ේ් ගිමේ ිපතේදනප්  වඟින්
ප්රකම පට පේ කර විදිය ගිය ප

ප්රතශ ත

2004 ල්්ත මේාමහි කර ිති කද වැලි අ
ඩී කකමපප තකමේාම 20 ිරන් යු්  තේ. ඒ
බිතමෝුරර මැ සූය පුරර තේ. බිතමෝුරර
තකමේාම ප ඒකක 20 ිරන් මවන්වි තේ.
උුළය න් ිකුණමවක දිමේි් කත

කන් තල්

ප්රතශ ප ද් ලමේ, නිතගනටුය න් තමේරුවික
ප්රතශ ප ද් ලමේ, දකුණි කන් ැම බනටටුය න්
තපමතළමන්නරුල

දිමේි් කත

කංකමුරර,

ටුඟුර් තගමඩ ප්රතශ ප ද් ලමේ විටුදි පලී.

ජී

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
වැලි අ ජී කකමපප ිකැිර තපෝධය ිතකන් තපෝ්ණප
ලන අී ලමය  ශි්ේාමචමරපක උරුවප පලතින භූි
ප්රතශ පිර.
ජන ශූනය ීමව ිපමම ලල් ලිී  ගිප ිළැිර තපෝධය ික
නිල ගරු අග්රමවම ය ඩී.ීමේ. තමේනමනමපක විතිුළවන්
විසින් 1947 දඩම් කමීනන් පදිංි  කරීමව සිුල කරන කදි.
ීයින් නල ජනමලමම බිටුීමව ආරම් විප. 2001 ලමත්
වැලි අ බී කකමපප පටතේ තකමේාමම කකවනමකමර
ප්රතශ ප් ල තවව ප්රතශ ප පමකනප තකරුණි ක. පසුල 2004
ල්්ත සිට නිල වැලි අ ජී කකමපප තකම පය පමකන
කටයුුළ ආරම් කරන කදි.
2012 ලමත් මුල් මගත ී  තවමරගැකන්ද කු  ගඟ
ජකම දදිිරරීව ආරම් ීමවේ මවඟ ීව ජකම ලකට පට
ලන දඩම් ලක පදිංි  පවුල් දලේ කර නිල පදිංි 
ිරරීතම් කටයුුළ ආරම්
කරින් ගුරුතලක ැම
ලිල්තල්තලක නින් තකමේාමම කළවනමකමර කම්පමක
තදක්  ආරම් කරන කදි. 2013 ල්්ත ී  තවව
තකමේාමම තදතකටු තගමවි පවුල් පදිංි  කර ීමව මවඟ
තකමේාමම කළවනමකමරලරුන් 4 තදතනකු පටතේ
බනකමූණ, අේ නකඩලක, ගුරුතලක, ලිල්තල්තලක නින්
තකමේාමම ැ ර්  වගින් පමකන කටයුුළ ක්රිපමේවක
තකත්.
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එච්

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
වැලි අ මංල්ධයන ලයමපමරත

ප්රාව අදිපර

තපමල්තගමල්තකන් වැලි අ ගඟ ැිරීමවේ
මවඟ දිපේ තකරුන වැලි අ මංල්ධයන
ක්රිපමල අප ‘ඒ‘ කකමපත

සිට ‘ීච්‘ කකමපප

ද් ලම වූ කකමප ප්රවමණප තම් ලන විට ලකල
විත ේ් බනක ප්රතශ ප,

රඹකින්ඔප, ‘ීල්‘

කකමපප ආී  ල තපන් කකමප 10 ද් ලම
ල්ධයනප ීම ි .තවව නමවකරණපට අනුල
කකම ලිල ත් න්ර තකමටගේ අු ේ දඩම්
අ් කර 57,000්  ීළිතපතැ අ තකමට ජනමලමම
බිටුකළ මුල්ව වැලි අ ලමය  වම්ග පශධයතිප
ල තපන් මිකතකනුත

කකම ලිල ජකතපන්

තපෝ්ණප ලන ‘ීච්‘ කකමපපයි.
තවප 1976 ී  මුල්ව පදිංි කරුලම බිටුීමතවන් පසු දිනට අවුරුුල 42්  මම්පූ්ණ කරයි. හිටුටීව අනුල
බනටටුය න් , අනුරමධයුරර-ුරේ කම් වැම වම්ගපේ , උුළය න් දකුු  දවුරු ිකේ දකුණි කන් , බනකලු ලිල
දවුරු උමේගක සිපඹකන්ගමුල ඔමේතමේ රමජමංගන දවුරු ිතකනුේ සීවමීම පලතින අ ර අව ර ල තපන්
කමගව කටිපමල ැම උමේගක සිපඹකන්ගමුල ලිිප පිරණි ක ජනපද ප්රතශ ද ිුළු ල ීච්‘ කකමපප මවන්වින
තේ.

එ්

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව.
1984 ල්්ත
විසින්

දඩම් තකමවමමය මේ තදපම් තම්න්ුළල

ජනමලමමකරණ කටයුුළ ආරම්

කර ිති

තවව ප්රතශ ප 1988 ල්්ත ී  562 දරණ ගිමේ
ිපතේදනප වගින්

වැලි අ කකමපප්  තකම

ප්රකම පට පේ කර ි . තැ් . 163,000 ්  ලන තවව
කකමපත

භූි ප්රතශ ප උුළරටේ" මුකතිේ ලේිපපම

ප්රධයමන වම්ගපද" නිතගනටුය න් මුකතිේ මුහුුල තලරළ
ීරතපන්ද,
ප්රධයමන

දකුණි කන් ුරල්මුතේ කිබිතිතගමල්කෑල
වම්ගතපන්ද

උල්ප ටුන්න

බනමේනමටුය න්

ිතකෝණිතික

මේාමනප

වැතැේටිපමලටුන්න කඳුලිටිප ඔමේතමේ
ුර අපන්කු අව ලේිපපමල වම්ගතපන්ද
ප්රතශ ප්  ුරරම විටුදි ි .
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සිංැපම
ඔමේතමේ
ත් මල
සීවම තලන

හුරුළුවිව

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
ශ්රී කමංිරක ප්රජම මන්ික මවමජලමී  ජනරජත 1997-07-16
ලන දිනිති අංක: 984/5 දරණ ිපතේදනප වගින්
හුරුු තපෝෂි ිතකටු ජක කළවනමකරණප ශ්රී කංකම
වැලි අ අකාකමය ප තල පලරන කද අ ර 1998-05-09 ලන
දින හුරුු ලිල තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකරණ
කම්පමකප දුකල්ක පිල්තලතැතරටු මේාමහි කරන කදි.
ඒ අනුල අනුරමධයුරර දිමේි් කත කිිරරමල, පකමගක ැම
ගතකන්බිඳුු ලිල ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමම ලකට අපේ
ග්රමව ිපකධයමය  ලමම් 49 ්  ද, වම තල් දිමේි් කත දුකල්ක
ැම නමවුක ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමපට අපේ ග්රමව
ිපකධයමය  ලමම් 32 ්  ද, ගල්ිරය පමගව, වඩමවාගව,
පු ගමේලිල, කු න්දෑල ැම සීගිය ප පන තකමේාමම පැට
අපේ තේ.

ාඹ ි්ඔය

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
1979 අංක 23 දරණ වැලි අ අකාකමය  පනතේ 3/1 ලගන්තිප
පටතේ විත ේ් ලයමපෘති ප්රතශ ප්  තකම 2000-05-07 දින
අංක1130(13) දරණ ශ්රී කංකම ප්රජම මන්ික මවමජලමී  ජන
රජත අති විත ේ් ගිමේ ිපතේදනතපන් ප්රකම පට පේ
කරන කද කකමපපිර. ඒ අනුල 2010-09-01 දින සිට වැඔප
මැ පදිප කමල ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමපන්ටු පලතින
ජකප මැ අතනකුේ මේල මවික මම්පේ උපතපෝම කර ගිපින්
ප්රතශ ත තිරමමර මංල්ධයනප ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප
වගින් සිුලකරන බනලට ප්රකම පට පේ කරන කදි. තවව
ප්රතශ ත පලතින දිළිඳු මලප ුළරන් ිරරීව මැ දළ තශය ප
ිප්ේපමදනපට කබනම තදන්නම වූ දමපකේලප දැළ නිංීමව
උතදමම මකමේ කර ිති තවව මංල්ධයන ලිඩමටැන ලමය වම්ග
තදපම් තම්න්ුළල මැ ත්ඛීප ආප න ැම ඒකමබනශධය
මංල්ධයන මිකිමේව්  තකම ක්රිපමේවක කරනු කබනයි.තම්
අනුල රඹකින්ඔප ජකම ලයමපෘතිත ලමය  දඩම් මංල්ධයන
කටයුුළ මැ පය පමකන කටයුුළ ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප
වගින් දවා කරනු කබනයි.
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වලව

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
උඩ ලකල බනහුකම්ප තපෝජනම ක්රවප 1963 ජු අ වම 12
ලිිපදම ගංගම ිපම්න මංල්ධයන වණ්ඩකප විසින් ආරම්
කර ිති අ ර, උඩ ලකල ජකම ප දදි ිරරීවේ ීප
මවගමිල ජනමලමමකරණප මැ තගමවි බිම් මංල්ධයනප
1981 ද් ලම ක්රිපමේවක කරන කශතශ ගංගම ිපම්න
මංල්ධයන වණ්ඩකප වගිිප.
1979 අංක 23 දරන ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය  පනතේ
3(1)

ලගන්තිප

පටතේ

පිලරී

ිති

බනක ක

ප්රකමරල1981/04/16 දින අංක 137 දරන ගිමේ පරප
වගින් ගරු දඩම් මංල්ධයන ැම වැලි අ මංල්ධයන
අවම යලරපම වූ ගමිණි ක දිමමනමපක විතිුළවම විසින් ලකල
කකමපප ලකල විත ේ් බනක ප්රතශ ප පේ කරනු කිබන ි .
ඒ අනුල 1982-01-01 දින සිට ලකල කකමපත පය පමකන
කටයුුළ ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප පට ට පේ ීම ි .

ලකල කකමපත පය පමකන කටයුුළ ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප පට g පේල දිනට ලමර 34 ්  ග ීම
ිති අ ර, තවව කමකප ුළළ කකමපප සීඝ්ර දියුු ල්  කබනම ි . අඟුණතකමළපිකිමේම, මුරලිසිතැේන,
සූය පලිල, වයුරුරර, චන්ිකම ලිල ැම ිරය දේබනන්ලිල පන තකමේාමම 06 ිරන් මවන්වි

ලන අ ර,

ඒකක 39 කට තබනී  ි .

වික්ෂකටෝරියා

ලාපය

ලාපය හිළිබඳ ැිඳි්මව
ශ්රී කංකමතේ වධයය කඳුකරත වැනුලර ැම නුලරීළිප දිමේි්  තදක පම කරින් තකෝක උරුවපන් වූ
සුන්දර නකල්මේ කඳුකරතපන් ද තපෝ්ණප ීම මශ්රීක ුලම්බනර ිටිපමල

පටපේ කරින් දදි තකරුු 

වැලි අ වැ ගංගමතලන් තපෝ්ණප ලන කකමපප වි් තටෝය පම/ තකමේවතල් කකමපපට අපේ ප.
වි් තටෝය පම ලයමපෘතිප බනක ප්රතශ ප වමපමකඩ කම්ප මර දංජිතන්රු කම්පමකප අේපේ කරගේ
ප්රතශ පන් ආශ්රි ලද, රන්තදණි කගක, රන්ටිතේ ැම වි් තටෝය පම ජකම

බනක ප්රතශ

විදි ලන තකමද

තපමල්තගමල්ක ජකම ප සුුල ගඟ තදපමද තබනෝල ින්න බනක ප්රතශ ප ැම දේබනන්කවාල ලිල සීවමල ත ් 
ද විටුදි පලති.
තවප දැළ වැලි අ කකමපප තකමේවතල් සිට රන්ටිතේ ද් ලම ප්රතශ ප ද පැළ වැලි අප රන්ටිතේ
සිට වැලි අ ගඟ ැම නිතගනටුර උුළර ැම උුළරු විද පළමේ ලක හිටුටි මේල මවික ඔපලල් ැම ජක
ධයමරමලන්ටු ිපම්නපන් ආශ්රි ප්රතශ පන්ද ිුළළේ ලන්තන් ප.
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2018-12-31 දිනට මූලය ්රගතතිය -

ි/ි

ලාපය

2018 වර් යට
කව් ළ මුදල
(රු.මි අ.)

ලාප වශකය්
2018-12-31 දිනට
වියදම් ළ මුදල
(රු.මි අ.)

මූලය ්රගතතිය
(%)

1

බී

189.03

189.03

100%

2

සී

206.51

203.81

99%

3

ඩී

73.12

72.85

100%

5

ීච්

165.57

178.86

108%

6

ීල්

2.79

2.79

100%

4

තවමරගැකන්ද

74.08

73.12

99%

7

උඩලකල

200.56

189.81

95%

8

හුරුු ලිල

88.67

79.66

90%

9

වි් තටෝය පම

67.30

65.30

97%

10

රඹකින්ඔප

22.17

21.98

99%

1089.80

1077.20

99%

මුළු එ තුව
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ිධ්යක්ෂ නනාා්කේ  ජු  ිීකක්ෂ ණය යටක

ළවනා ාණය වන ිාශ:

1.

මූකමේාමන තවතැයුම් අං ප (කවව ිාශය 2018 ඔක්ෂකතෝම්බර් වස සිට යටප

2.

මිකසුම් ැම තවතැයුම් අං ප

3.

අ යන් ර විගණන අං ප

01.

මූලසේථාන කවකැයුම් ිාශය

ා ඇත.)

ාර්යභාාය්


ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමම් පිලිේීමව ැම ීටු කම්පපන්
මම්බනන්ධය සිපලු අදමළ කටයුුළ තවතැපීමව.



ආප නපට කිතබනන ිපෑක මම්බනන්ධීකකරණප කළවනමකරණප ැම පසු විපරව



අධයය් ් ජනරමල්ලරපම විසින් පලේලනු කබනන සිපූමව 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.



විතශය ප ශි්යේල, මම්වන්රණ ැම ලිඩමුු  මඳැම නමව තපෝජනම දදිය පේ ිරරීව
ැම ඊට අදමළ මම්බනන්ධීකකරණ කටයුුළ



ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත

කම්ප මරපන්ට අදමළ පම් අතම්න්ුළල, ජනමකාපති

කම්පමකප ැම මුදල් අවම යං ප ිුළු  අතනකුේ සිපු  අවම යං තදපම් තම්න්ුළ
ැම ජම යන් ර ආප න ආදි සිපූමව ආප න මම්බනන්ධීකකරණප.


අවම ය වණ්ඩක මංතශ තකවාම්පේ දදිය පේ ිරරීව ැම අවම ය වණ්ඩක අනුවිීන්
ලකට අනුල ක්රිපම ිරරීව.



ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ුළළ ප්රමතශය ප ප්රමම්පමදන කිවා අනුවිතිතපන් සිුලකරන
ප්රමම්පමදනපන් මඳැම අධයය් ් ජනරමල්ලරපමතග්ධන කම්ප අනුවිතිප ැම ප්රමම්පමදන
අනුවිතිප කබනම ී වට කටයුුළ ිරරීව. තශය ප ප්රමම්පමදන අනුවිතිතපන් සිුලකළ යුුළ
කම්ප මඳැම ප්රමම්පමදන අනුවිතිප ැම කම්ප අනුවිතිප කබනම ී වට කටයුුළ ිරරීව.



විධයමපක කළවනමකරණ/ විගණන කළවනමකරණ කිවා රැමේීමම් මම්බනන්ධීකකරණප
තල් න ග ිරරීව ැම ීරණ දිනුම් ී ව.



විත ේ් ලයමපෘති මම්බනන්ධය ලයමපමර තවතැයුම් කිවා පිලිේීමවට අදමළ
මම්බනන්ධීකකරණප.



තවව අං ප 2018 ඔ් ත ෝම්බන් වමමත සිට පටපේ ිරරීවට ක් ල ි .
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02.

සිලසුම් ැා නියාවන ිාශය
ාර්යභාාය්


ආප නත දි් ව ැම තවතැලරට අනුල මංයු්  ක්රිපමකමරී මිකිමේව්  මිකසීව ැම
ලම්ෂික මිකිමේව අනුල කටයුුළ ිරරීව.



විත ේ් ලයමපෘති ලම් ම මිකසීව ැම ආ්ික මමවමජීප මමී් ්ණ ැම වි ේතල්්ණ සිුල
ිරරීව.



ක්රිපමකමය  මිකිමේතම් මැ ලයමපෘති ලම් මලක ිති ප්රගතිප වමසිකල, තරවමසිකල ැම
ලම්ෂිකල මවමතකෝචනප ිරරීව. ලයමපෘති ිගයීම් මම්බනන්ධීකකරණප ැම තවතැයුම්
ිගයීම් පශධයතිප්  මැතික ිරරීව.



ම් ්ණ ලම් ම, කය ම ලම් ම තවතැයුම් ැම ිගයීම් ලම් 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 පිීව.



03.

බනකපෑවට ක් ලන ් ත්ේර හිළිබනඳ අධයයපනපන් මම්බනන්ධීකකරණප ිරරීව.

ිභය්තා විගතණන ිාශය
ාර්යභාාය්


ශ්රී කංකම විගණන ප්රිීන්, පැපමකනප මඳැම වූ තපමුල ලයමපමර ප්රතිපේති චක්ර
තල් න, ශ්රී කංකම ප්රජම මන්ික මවමජලමී  ජනරජත

මූකයවප විකාවිධයමන ැම

මුදල් මැ ප්රතිපේති මිකසුම් අවම යං ත අ යන් ර විගණන ප්රතිපේති මැ නීති
රීති ලයලමේාම ැම කළවනමකරණ ීරණ ලකට අනුකූකල අ යන් ර විගණන වි්ප
පාප මකමේ ීම ි .


ශිල්යප තැෝ ගිු ම්කරණ දෘ්ේි තකෝණපිරන් තවන්ව කළවනමකරණ දෘ්ේි
තකෝණපිරන් ද යුුළල ආප නත

තවතැයුම් කම්පපන්

හිය ් මම බනිලීව.

විගණනප ැම ලම් ම ිරරීව.


ලිඩ තපෝජනම ක්රව ලයමපෘති ලක ප්රගතිප මැ ඒ හිළිබනඳ ලිඩමටැන් ිපපි කමක
රමමුල ුළළ තකමත ්  මම් ්මේ කර ගිනීවට කටයුුළ කර ිේදියි ිපරන් රල
ිගයීම් ිරරීව.



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

මැග

් ත්ේරපන්

හිළිබනඳ පමලේ කමලීනල මේාමනීප විව් නප් 

පිලිේීමව.


තවතැයුම්

කම්පපන් අධීක් ්ණප ිරරීතවටුකම

මවි ම කරනු කබනන

කළවනමකරණ ක්රවතේදප මැ පමකනපන් ිගයීව ැම මවමතකෝචනප ිරරීව.
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කදවන පරිච්කේදය
2.1 තාක්ෂ ණ කසේවා ිාශය
2.1.1 පැළ නිම්න සාවර්ධ්න ිාශය
වැලි අ බනක ප්රතශ පන්ටු ිති ලමය  පශධයති තවතැපීමව මැ නඩේුළ ිරරීව, තගමඩනිගි අ පය ්ර නඩේුළ
ිරරීව මැ කළවනමකරණප ිරරීව, වම්ග පශධයති අු ේලිඩිපමලන් ැම ඊට අදමළ දදිිරරීම්, ිමේ තම්න්ුළ
ිරරීම්, දදිිරරීම් ේේල පමකනප ිරය ම් මැ ප්රගති මවමතකෝචනප තවව අං ත ප්රධයමන කම්පපන් තේ.
2018 ලමර මඳැම වැම මණ්ඩමගමරප වගින් ඒ ඒ කකමපප මඳැම තලන් කළ ප්රතිපමදන ලිප ිරරීව පැ
පය දි තේ.
වයාපිති යටක
ිනු
ිා ය

:
වයාපිතිය

2018 වර් කක
තා.කසේ. ිාශයට කව්
ළ මුදල රු. මි අයන

2018 වර් කක
මූලය ්රගතතිය
රු. මි අයන

මුලය ්රගතතිය
%

1

ය ී වම අපශද මංල්ධයන ලයමපෘතිප

50.15

50.05

2

රඹකින්ඔප මංල්ධයන ලයමපෘතිප

93.02

95.35

100%
100%

3

ලි අඔප ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයමපෘතිප

170.02

170.05

100%

0

ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයමපෘතිප බී - කකමපප
වමුලරුඔප දකුු  දවුරු මංල්ධයන ලයමපෘතිප
බී - කකමපප
කුඩම ැම වධයයව පය වමණ ලමය වම්ග පශධයති
ුරනරුේාමපනප ිරරීතම් ලයමපෘතිප
උප ීකුළල 1

275.00

275.00

100%

59.15

59.52

100%

150.00

102.09

95%

408408

400402

99499

5
6

ආයතනි
ිනු
ිා ය
1
2
3
0
5
6
7
5
9
10
11
12
13
14

්රාේ ධ්නය යටක :
ලාපය/ ිාශය

2018 වර් කක තා.කසේ.
ිාශයට කව් ළ
මුදල රු. මි අයන
116.0
136.39
37.90
07.59
96.50
2.17
116.21
70.19
10.10
50.17
55.0
5.0
2.5
230.0

බී කකමපප
සී කකමපප
ඩී කකමපප
ජී කකමපප
ීච් කකමපප
ීල් කකමපප
ලකල කකමපප
හුරුු ලිල කකමපප
රඹකින්ඔප කකමපප
වි් තටෝය පම කකමපප
ප්රධයමන කම්පමකප ( ම/තමේ)
පමන්ික ලිඩපක - ුකේතේගව
ගංගම තරෝණි ක කකවනමකරණ අං ප
ප්රධයමන තේ අ ැම ජකම තවතැයුම් අං ප
උප ීකුළල 2
මුු  ීකුළල (2+1 උප ීකුළල)
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2018 වර් කක
මූලය ්රගතතිය රු.
මි අයන
115.92
136.02
37.27
07.32
96.36
2.17
116.90
69.66
10.10
50.96
15.02
0.36
2.50
229.2

976.0

937.2

9340400

9380434

මුලය
්රගතතිය
%
100%
100%
98%
98.8%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
33%
87%
100%
100%

2.1.2 ඉදි ාමි් පවතින කුඩා පරිවාණ නල විදු අ බලාගතාා වල ්රගතති වාර්තාව
වැලි අ ගඟ ැම ඊට මම්බනන්ධය අුළ ගංගම ලක ජකප උපතපෝමතකමට තගන කුඩම පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර
ක්රිපමේවක තේ. තවයින් ජනනප කරන විුල අප ශ්රී කංකම විුල අ බනක වණ්ඩකප පටතේ ිති ජමතික විුල අ බනක
පශධයතිපට (National Grid) මපපනු කිතේ. වමමේ ප ම මපපනු කබනන තවව විුල අ ඒකක ප්රවමණප අනුල ශ්රී කංකම
විුල අ වණ්ඩකප විසින් ීව මිපයු විුල අ ඒකක ප්රවමණපට තගීමව්  ීව කුඩම පය වමණ ජක විුල අ ලයමපෘතිත
ආතපෝජකපමට තගලනු කබනන අ ර, ආතපෝජනකපම විසින් ීයින් ප්රති ප්  වැලි අ ගතග්ධන ජකප මවි ම ිරරීව
තලනුතලන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට තගලනු කිතේ.
තම් ද් ලම කුඩම පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර 11 ක ලිඩ ිපවලම ිති අ ර ීලමයින් තවගමතලමේ 33.35 ක
ප්රවමණප්  ජමතික විුල අ බනක පශධයතිපට ව දමපකේලප මපපයි. ීවගින් වැලි අ අකාකමය පට වැලි අ ජක
ැිරවුම් අයිතිප තලනුතලන් තගලනු කබනන බනශද තකම පම් ප්රති ප්  ටුි තේ.
මීට අව රල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය තපටු අනුවිතිප මටු ල කුඩම පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර 10 ්  දදිකරින්
පලති.
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය තපටු අනුවිතිප රටු ල දදිකරන කද කුඩම පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර 46 දිනට ලම් ම
ීම ිති අ ර ලේ ජක විුල අ බනකමගමර දදිතලින් පලති.
අනු
අංකප

ලයමපෘතිත නව

ආතපෝජකපමතග්ධන නව

ධයමය  මලප
/MW

ප්රගතිප

1

Ukuwela

Onyx Hydro Power
Company (Pvt) Ltd.

2.2

2

Ankanda

6.5

3

Diggala

4.4

දදිිරරීම් කටයුුළ සිුල කරින් පලී.

0

Kiula

Escas Ankanda Power
(Pvt) Ltd.
Escas Diggala Power
(Pvt) Ltd.
Escas Kiula Power
(Pvt) Ltd.

ශ්රී කංකම වැජන
උපතපෝම ම
තකමි්න් ම මතලන් ජනන බනකපරප
(Generation License) කබනම ගිනීතම්
කම්පප සිුල කරින් පලී.
විුල අ ජනන කටයුුළ ආරම් තකමට ි .

2.8

5

Nayakkubura

Ralic hydro Power
Generation (Pvt)
Ltd./N.G.P.
Panditharathna

0.5

6

Chandrikawewa

0.63

7

Kubaloluwa I

5

Kubaloluwa II

Mahaweli Consultancy
Bureau (Pvt) Ltd.
Noorwood Hydro
Power (Pvt) Ltd.
Kumballoluwa Hydro
Power (Pvt) Ltd.

9

Maduruoya
offtake of
LBL3
Moragolla Mini
Hydro Power
Project

Nippon Knit (Pvt) Ltd.

0.15

මිකිමේව තලනමේ ිරරීව ිපමම නල
පමය මය ක ිගයීව්  (EIA) සිුල කළ
යුුළල ි .
තවව ලයමපෘතිප මඳැම ආතපෝජකයින්
තදතදතනකු දදිය පේල ිති බනිවින් ීව
ගිටු ල ිපරමකරණප කර ගිනීවට
නීතිපති උපතදමේ කබනම ගිනීව මඳැම
තපමමු කර ි .
පමය මය ක ිගයීව (EIA) අලමන් කර
ි .
තවව ලයමපෘති තදක සුුල ගතඟටු
ආමන්නල හිටුටම ිති බනිවින් ලයමපෘති
තදකව ීකලර ක්රිපමේවක කරීමතම්
ගිටු ල්  පලති. ලයමපෘති තදතකටු
කය මලප අධයයපනප ිරරීව මඳැම බිම්
විනුව්  (Survey) සිුල ිරරීවට කටයුුළ
මිකසුම් කර ි .
පමය මය ක ිගයීව (EIA) සිුල කරින්
පලී.

Zhejiang Young
Energy Co. (Pvt) Ltd.

2.1

10
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2.4
1.0

පමය මය ක ිගයීව (EIA) සිුල කරින්
පලී.

2.1.3 ඉාජික්රු නිර්වාණ ැා සිලසුම් ිාශය
දංජිතන්රු ිප්වමණ ැම මිකසුම් අං ප වගින් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ මංල්ධයනප කරන
කද, ක්රිපමේවක තලින් පලතින මැ තපෝජි ලයමපෘතිලක දංජිතන්රු ිප්වමණ ැම මිකසුම් මකමේ ිරරීව
සිුල කරනු කබනයි.
පැ කම්ප මරපන් තවව අං ප වගින් සිුල කරනු කබනයි.
●

වැලි අ ජක මම්පේ මිකිමේව පමලේකමලීන ිරරීව.

●

රමජය ැම ුරශග අක ලයමලමමපකයින් විසින් දදිය පේ කරනු කබනන කුඩම පය වමණ ජක ලයමපෘති
තපෝජනම ැම මිකසුම් වි ේතල්්ණප.

●

ක්රිපමේවක ලන ජකමම්පේ ැම අතනකුේ පටි ක පැසුකම් මංල්ධයන ලයමපෘතිලක ිප්වමණ ැම
මිකසුම් මකමේ ිරරීව ැම වි ේතල්්ණප ිරරීව.

●

ිප්වමණ ැම මිකසුම්ලකට අදමක දංජිතන්රු ිමේ තම්න්ුළ මැ ප්රවමණ බිල්පේ ප්රමම්පමදන
ක්රිපමල අප මඳැම මකමේ ිරරීව.

●

ශ්රී කංකම දංජිතන්රු ආප නත

හිළිගේ

ේලපන්ට අනුල දංජිතන්රු ිප්වමණ ැම

මිකසුම්කරණප හිළිබනඳල නලක දංජිතන්රුලරුන් ුරහුු  ිරරීව.

2.1.4 ඉදි ාන ලද ඉාජික්රු නිර්වාණ ැා සිලසුම්
කගතාඩනිගි අ
1.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ අඹන තරෝැතකටු බනමටුර තරෝම අං ප මඳැම
තදවැල් තගමඩනිගිල්ක
2.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ කග්ධනගක මංමේකෘතික මකමල මඳැම තගමඩනිගිල්ක.
3.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ අඹන නගරතපටු තපමක මඳැම තගමඩනිගිල්ක.
4.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ අඹන නගරතපටු වමු  තලකඳමික මඳැම
තගමඩනිගිල්ක.
5.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ බිතමෝුරර නගරත බනමේනිලුළම්පක තගමඩනිගිල්ක.
6.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ බිතමෝුරර නගරත වමු  තලළඳමික මඳැම
තගමඩනිගිල්ක.
7.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ බිතමෝුරර නගරත තපමළ මඳැම තගමඩනිගිල්ක.
8.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ විදිය ගිය ප ක්රීඩමහිටිතපටු ඔ අම්හි්  පැන මඳැම
මිකසුව.
9.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ අඹන උප ිපිල් කම්පමක තගමඩනිගිල්ක.
10.
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිප පටතේ කූයනපන්ගැ ික පමමක මඳැම තදවැල්
තගමඩනිගිල්ක.
11.
රඹකින්ඔප ුරහුු  වධයයමේාමනප මඳැම ප්රීක ටිංිරප මැ ගලරලක ටු මිකිමේව.
12.
වැලි අ කකමප ලක තැළ තබනමජුන් ැක මඳැම තපමුල මිකිමේව.
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2.1.5 වාරිවාර්ගත
1.
2.
3.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ීල්. සී. 2 (LC2) ටු
ිුළු ීමම් ිප්ි ප (Inlet Structure)
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ීල්. සී. 3 (LC 3) ටු ලමන්
ිප්ි ප
තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ීල්. සී. 4 (LC 4) ටු
මිකිමේව

4.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ීල්. සී. 4 (LC 4) ටු
කිේය ිපන් ලමන් ිප්ි ප මවඟ පමකව

5.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 1+554
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

6.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 2+133
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

7.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 3+282
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

8.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 4+953
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

9.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 1+243
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

10.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 2+490
මේාමනත පටි පින්නුම් ිප්ි ප

11.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ීල්. සී. 04 ටු හිටීමම්
(අවුේකේ) ිප්ි ප

12.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 3+608
මේාමනත අලමමන පමකන ිප්ි ප

13.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ිරතකෝමීට් 1+750
මේාමනත පමකන ිප්ි ප, අලැිරවුව මවඟ ික ලමන් ිප්ි ප

14.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ිළ අංක 02 ි අ මීට් 900 ැම 1200
බනිමේසුම් ිප්ි තපමුල මිකිමේව.

15.

තවමරගැකන්ද කු ගඟ ලයමපෘතිතපටු දකුු  දවුර ප්රධයමන ික අංක 01 තකමන්ක්රීේ ආමේාරණප
මඳැම මිකිමේව.

16.

විදිය ගිය ප කකමපත මුලන්ලේ තැේන ලිතලටු සිපු ව ිප්ි මවඟ ලිල මිකසුම් ිරරීව.

17.

සී - කකමපත වල්තදණි කප ලිතේ ලමතනටු පැළ තකමටම නීමකරණප මඳැම මිකිමේව.

18.

විදිය ගිය ප ලමය  ලයමපෘතිප ලිඩිදියුු ිරරීව මම්බනන්ධය කය ම අධයයපන ලම් ම වි ේතල්්ණප
ිරරීව.

19.

ලකල දකුු  දවුර ුරනරුේාමපන කටයුුළ මඳැම දදිය පේ කරන කද ල් ම මැ මිකසුම්
වි ේතල්්ණප ිරරීව.
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2.2 ගතාගතා කරෝණ

ළවනා ාණ

ාර්යාලය.

ැිඳි්මව
ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ කම්පමකප, වඩමවාගව වැලි අ පය ්රත හිටුටම ිති අ ර අධයය් ් (ගංගම
තරෝණි ක කළවනමකරණ) පටතේ ක්රිපමේවක තේ. ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ මංකල්පපට අනුකූකල
පමය මය ක ැම මේල මවික මම්පේ කළවනමකරණපට අදමකලන කම්පපන් දවා ිරරීව මැ ශ්රී කංකම වැලි අ
අකාකමය ප පටතේ සිුල කරනු කබනන දදිිරරීම් ැම නඩේුළ කම්පපන්ටු ප්රිතිප පරී් ්ම ිරරීව තවව
කම්පමකත මු අක ලග පව තේ. ඒ අනුල තවව කම්පමකප පටතේ පලේලමතගන පනු කබනන ජක ේල
විදයමගමරප වඟින් වැලි අ ගඟ මැ වැලි අ පශධයතිප ැම මැ මම්බනන්ධය ගංගම තරෝණි කලක හිටුටි ජක
ප්ර ල ලක ජකතපටු ගුණමේවප පරී් ්ම ිරරීව සිුල කරනු කබනන අ ර ීව දේ ිසුය න් ජකත
ගුණමේවක මලප මේාමනීපල ැම කමලීනල තලනමේ ලන අයුරු අධයයනප ිරරීව සිුල කරනු කිතේ.

2.2.1 මූලය ්රගතතිය
අනු
අංකප

තලන් ිරරීම්
රු. ි.

විමේ රප

1

ප්රමග්ධනධයන විපදම්

2

ුරනරමල් න විපදම්
2018 වර් කක තිබූ ඉලක්ෂ

ප්රගතිප
රු. ි.

2.500

2.500

15.533

21.502

ැා ි ප

ාගත

්රගතතිය

2.75
2.5
2.25
2

රු. මි අයන

1.75
1.5
අතේ් ෂි

1.25

ම ය

1
0.75
0.5
0.25
0
1

2

3

4

5

6

7

වාසය

19

8

9

10

11

12

2.2.2 නාති

ආර්ි යට ැා සවානයට ලබාදු් දාය

වය

ගංගම තරෝණි ක කළවනමකරණ කම්පමකප වගින් මිකිරප යුුළ මූකයවප දපයීව්  මෘජු තකමව සිුල
තනමකරන නමුේ ජමතික ආ්ිකප මැ මවමජීප ප්රගවනප තකතරටු ලක්ර දමපකේලප්  කබනම තදයි. ජක
ේල විදයමගමරත ක්රිපමේවක ීමව වගින් පමය මය ක ල තපන් ජකත සිුලලන ගුණමේවක මලපන්ටු
විචකයපන් පැසුතලන් ැඳුනමගිනීතම් ැිිරපමල කිබී ිති අ ර තවව විචකයපන්තග්ධන ී ්ඝ කමලීන
ැිසිරීම් අධයයනප ිරරීව ුළළින් පය මරපට මූ අකල ීකුළීම ිති පය මර දූ්කපන්ද ිපගවනප ිරය තම්
ැිිරපමල කිතේ. ීප ලඩමේ ිපලිරදිල ැඳුනමගිනීව ුළළ ඊට ිපසි ක්රිපමවම්ගපන්ට ීළමේතම් ැිිරපමලද
කිතබනන අ ර ීප අනමග පරුරර මඳැම ලන පමය මය ක ආතපෝජනප් ද තේ.
තමෞ ය මම්පන්න මවමජප්  උතදමම ජකත ගුණමේවක මලප පලේලමගිනීතම් අල ය මලප, ජක
දූ්ණප ලක් ලම ගිනීතම් අති ප ලිදගේකව ැම ඒ මඳැම ග ැිිර ක්රිපමවම්ග හි අබනඳල ප්රජමල ැම
විත ේ්තපන් පමමල් සිසුන් දිනුලේ ිරරීව ැරැම ආකල්පවප තලනම්  ුළ අන් ජක මූකම්ර ලක
පවිර මලප රැකගිනීවට දමපකේලප කබනම තදයි. තවව දිනුලේ ිරය තම් ලිඩමටැන් තබනමතැෝ විට ග්රමිප
ැම ලකුගු  තරෝගපන්තගන් හිඩම විඳින්නම වූ ප්රතශ පන් ුළළ දිපේ ිරය ව වගින් ීව ප්රතශ ලක
ජන මලතග්ධන තමෞ ය ේේලපන් නගම සිවාීමවට ප්රබනක හිටිලැක් ද මපපනු කිතේ.
ේල පමකන පරී් ්ණ සිුලිරරීව වගින් ප්රිතිප ිපපි වේටවට තනමවිති දදිිරරීම් ැඳුනමගිනීවට
ැිිරලන අ ර ඒලම පාමලේ ිරරීව මඳැම ඒ අලමේාමතේී ව හි අපම් තපී වට වග පමදමග ැිිරතේ.
ීවගින් ිප්ි ලක ආයුකමකප මිකසුම් කක පය දි පලේලමග ැිිරලන අ ර ලය න්ලර අු ේලිඩිපම
ිරරීතම් අල ය මලප අලව කරලයි. ීිපමම ඒලමත ප්රතිකම ප්රජමල තල අ ණ්ඩල කබනමී වට ැිිරපමල
කිතබනන අ ර ප්රතිමංමේකරණ කටයුුළ මඳැම දිය ප යුුළ හිය ලිප අලව කරගිනීවටද ැිිරපමල කිතේ. ීප
රතටටු ිප්ේපමදන ආ්ිකප තකතරටු ධයනමේවක බනකපෑව්  ිති කරයි.
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2.3 මූ අ

විඩ පාලන ක්රියා ාම්ම් ැා නඩ තු ිාශය

2.3.1 කවව ිාශයට පිවරී ඇති ්රධ්ාන

ාර්යය්

පරිපාලනය

- තේ අ ැම ජකම ලක ජකතශැප, මේලමර් ්ක කකමපප(100m Buffer zone) ැම .ඊට
අපේ ර් ෂි ආර් ්ම කර ගිනීව උතදමම වූ තරගුකමසි ක්රිපමේවක කරින් ජකම
ැම ර් ෂි ලකට අපේ බනක ප්රතශ පය පමකන කටයුුළ ිරරීව.

ක්රියා ාමව

- ජක කළවණමකරණ තල්කම් කම්පමකතපන් ිපතිප ම ගන්නම ීරණ ක්රිපමේවක
ිරරීව මඳැම ජකම ැම අන් ් ිපම්න ික වේටතම් තමමතරමේ තග්ධනේවා ක්රිපමේවක
ිරරීව ැම ජකම ලක දැක මැ පැක ිපම්නලක ගංලුළර අලව කරලීව හිණි කම ගංලුළර
පමකනප මඳැම තග්ධනේවා ක්රිපමකරීමව.

නඩ තුව

-

ජකම ැම ීව ජකම ලකට අනුබනශකා තේ අ, තග්ධනේවා, ජකම ප්පන් ප්රතශ .ැම
ජකම පට අනුබනශකා සිපලු ිප්ි පන් අන් ්ජමතික ප්රිීන්ට අනුල .(ICOLD)
නඩේුළ ිරරීව තවන්ව ලිඩිදියුු  ිරරීව.

2.3.2 ්රධ්ාන කල අ ැා නලාශ කවකැයුම් ිාශකය් පාලනය වන නලාශ
නලාශ

නඩ තු

ානු ලබන ිාගතය්

තකමේවතල්

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

තපමල්තගමල්ක ැිරවුව

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ උවං වම්ග

තබනෝල ින්න

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

දුකලු ඔප

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

කණ්ඩකව

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

කකමලිල

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

වි් තටෝය පම

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

රන්තදිපගක

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

රන්ටිතේ

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

ිණි කතේ අමුණ

තමමතරමේ තග්ධනේවා, ලමන්තදමරවා, අන් ් ිපම්න ික, බනුලලු ඔප ජක පමකව,
උවං වඟ මැ ජක පින්නුම් ලක ිප්ි
තකමග්ධනගල්ඔප, ැෑතපමක ඔප ැම තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ
දිැබනමන ඔප වේටම් පින්නුම්
උල්ටුටිප-රේිරද
තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ
වමුලරුඔප

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

උඩලකල

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

චන්ිකමලිල

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ

තවමරගැකන්ද

තේල්ක, ලමන්තදමරවා, සිපලුව තමමතරමේ තග්ධනේවා මැ ජකම ප්පන් ප්රතශ
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2.3.3 නලාශ ආශ්රිත පරිසා සාාක්ෂ ණ
ිනු

ටයුතු

විසේතාය

කභෞති

්රගතතිය

මූලය ්රගතතිය
රුහිය්

ිා ය
01
02

තඩංගු ව්ධයන ්රවදමන ලිඩමටැන් දිගන, ිපකගව මැ කම්පමක
පය ්රප

5

වි් තටෝය පම මැ තපමල්තගමල්ක ජකම ර් ෂි ත
මැ තපම අීන් දලේිරරීතම් ්රවදමන ලිඩමටැන්

3

03

වි් තටෝය පම ජකම ර් ෂි ත
ිරරීතම් වමසික ලිඩමටැන්

00
ිනු

ජකම ර් ෂි ත උණපික සිවාීමව

07,200.00

ේකමමේටි් 

ේකමමේටි්  මැ තපම අීන් දලේ

විසේතාය

12

කභෞති

පික 1000
්රගතතිය

70,000.00
මූලය ්රගතතිය
රුහිය්

පික 2260

100,250.00

පික 410
50

75,350.00

00

20,000.00

ිා ය
05

ජකම ර් ෂි ත ලනලගම පික සිවාීමම්

06

කම්පමක පය ්රලක තගලුළ ලගම ිරරීම්

07

ක්වමන් ැම පය මර දූ්ණ ආප න මැ මේාමන මම්බනන්ධය
් ත්ේර පරී් ්මලන්
තඩංගු කිවා, පය මර කිවා මැ මම්බනන්ධීකකරණ කිවා මඳැම
මක්රීප දමපකේලප මිපයූ ලිඩමටැන්

05

එ තුව

22

30,605.00
180,000.00

20,000.00

507,009.00

01

02

කභෞති

ිා ය

ිනු

2018 වර් කක තිබූ ඉලක්ෂ ැා ලබාගත ්රගතතිය (මූලය ැා කභෞති )
ඉදිකිරීම් ැා තාක්ෂ ණ ිාශය
විසේතාය

ඉලක්ෂ ය

කම්පමක ැම ිපලමම තගමඩනිගි අ දදිිරරීව ැම
ලිඩිදියුු  ිරරීව

තගමඩනිගි අ
ගණන
20

ජක මිපයුව තපෝජනම ක්රව නඩේුළලතවතැපීමව
(තකමේවතල්,තබනෝල ින්න,
වමුලරුඔප,රන්තදිපගක,උඩලක)

්රගතතිය
තගමඩනිගි අ
ගණන
20

මූලය රුහිය්
මි අයන
ඉලක්ෂ ය
්රගතතිය
37.630

29.939

8.460

10.694

56

47.184

54.500

තැ් .

තැ් .

93.002

90.156

400

400

තග්ධනේවා

තග්ධනේවා

66.955

73.081

3.00

2.653

තපෝජනම
ක්රව
05

තපෝජනම
ක්රව
05

ිපක ිපලමම, කඳවුරු නඩේුළ ිරරීව ැම සුලු
04

අලුේලිඩිපම කටයුුළ ිරරීව (කම්ප මර දංජිතන්රු

60

කම්පමක ලකට අපේ කඳවුරු ිුළලුල)
ජකම ැම තේ අ නඩේුළ කටයුුළ(තේ අ පය චප)
05

තදලන ලර ලිු නු කිකෑ කපම හිය සිුල ිරරීව
තේ අ ආර් ්ණ කටයුුළ

06

07

තග්ධනේවා අලුේලිඩිපම කටයුුළ

ප්රධයමන ජකම ලකට
අදමක පටි ක
පැසුකම්
ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

64

64

සුුල ගඟ දවුරු ආර් ්ම ිරරීව
මඳැම පිති බනිම්ව දදිිරරීව

දිග
මී. 40

දිග මී.
40

තකමග්ධනගල් ඔප හිටලමන් ජකප
හිටලන ික (Tail canal)
ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

දිග
මී. 40

දිග
මී.25

උල්ටුටිප තේල්තල් කමන්ුල
ජකප බනිම පන කමු ල
(Toe drain) ප්රතිමංමේකරණප
ිරරීව

දිග
මී. 48

දිග
මී.46

අන් ් ිපම්න ිළ වම්ග
(TBC) ප්රතිමංමේකරණප

දිග
මී. 90

දිග
මී.86

17

15

80

76

18.731

76

48

10.230

08

ක්වමන්

මකම පන්තරෝපකරණ මැ පන්ර

09

ලමැන අලුේලිඩිපම කටයුුළ

10

කම්පමලීප උපකරණ ැම කම්ැල් උපකරණ මපපම
ගිනීතම් කටයුුළ
එ තුව

23

4.00

2.653

1.00

0.974

0.5

0.468

10.265

305.00

5.551
18.580
6.165
302.47

2018 වර් ය තුල සිදු ල විකශේ ්රගතතිය ැා
දාය
වය

ිනු

නලාශය

ිා ය

තු අ් නාති

ආර්ි යට සිදු ල

විදු අබල නිශේපාදනය

විදු අබල නිශේපාදන

සඳැා නලය සිපයීව

ධ්ාරිතාවය

(MCM)

(KWH)

නාති

ආදායව

(රුහිය්මි අයන)

01

වි් තටෝය පම kwh මඳැම රු. 18.50

2115.05

563.91 x 106

13,975.00

02

රන්තදිපගක kwh මඳැම රු. 18.50

2055.95

015.35 x 106

5,783.66

03

රන්ටිතේ kwh මඳැම රු. 18.50

2200.92

201.66 x 106

2,799.63

04

තකමේවතල් kwh මඳැම රු. 18.50

1071.88

590.51 x 106

10,924.44

05

තබනෝල ින්න kwh මඳැම රු. 18.50

680.884

53.07 x 106

1,544.30

06

වමුලරුඔප kwh මඳැම රු. 18.50

55.65

15.33 x 106

182.86

07

තපමල්තගමල්ක kwh මඳැම රු. 18.50

1117.015

195.93 x 106

3,526.74

08

තවමරගැකන්ද kwh මඳැම රු.18.50

652.07

50.50 x 106

977.50

එ තුව

ිෂි ර්මි
ිනු

39,717.47

ටයුතු සඳැා නලය නිකු

නලාශය

සපයන ලද නල ධ්ාරිතාවය

ිා ය

ඝණ මීටර් මි අයන (MCM)

01

තපමල්තගමල්ක ැිරවුව (තබනෝල ින්න ජකම පට)

02

ිණි කතේ ික

1,110.176

ලම් දවුර

19.40

දකුු  දවුර
03

04

කිරීව

911.976

තවමරගැකන්ද ජකම ප

උඩලකල

652.07
ලම් දවුර

053.257

දකුු  දවුර

067.757
එ තුව

24

3,614.696

2.4 නල

ළවනා ාණ ක් ම්

ාර්යාලය

ජක කළවනමකරණ තල්කම් කම්පමකප වගින් ලම්ෂික පක මැ වැ කන්නපන් මඳැම තවතැයුම්
ප්රතිපේති ිප්තශ කර වැලි අ පශධයති මඳැම තවතැයුම් මිකසුම් මකමේ ිරරීව සිුලකරන අ ර තවප
මූ අක තකම ලමය වම්ග ැම බනක ් ති අල ය ම ව පදනම් ල ප්රධයමන තකම ීම ැම අුළරු ලිවි අ ිප්ේපමදන
තබනෝග ිප්ේපමදනප මඳැම ුරු ල් දමපකේලප්  කබනම තදන ජමතික ලිඩමටැන තේ. තවප මඳැම
අල ය ම් ්ණි කක විත ේ්ඥ උපතදමේ මපපන ඒකකප්  තකම ජක පමකන තල්කම් කම්පමකප වගින්
ජක පමකන කිවාලට අපේ මමවමජික ආප න මම්බනන්ධීකකරණප කර ගිපින් සිපලු තවතැයුම්
මිකසුම් 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 පමනීප ජක අල ය ම ද
මකකින් මවමේා පශධයතිප ුළළ ිප්තශශි
ජක අල ය මලප මුරරමලීව මඳැම කටයුුළ කරනු
කබනන්නිර.

2.4.1 2017 වැ

්නය (2017 ඔක්ෂ. 01- 2018 වාර්තු 31)

2017/2015 වැ කන්නප මඳැම වූ වැලි අ ජක පමකන කිවා රැමේීමව 2017 ඔ් ත ෝම්බන් වම 04 දින
තේරමතදණි කප ගන්තනෝරුල පිළිටි ැම ජමන මම්පේ වධයයමේාමනත ී  පලේලන කදි. ඒ ලන විට
පශධයතිත අතේ් ෂි සිපලු ජකම ලක මක්රීප ජක වේටව තකමේවතල්, වි් තටෝය පම 36 , ලකල 9.5 ,
හුරුු ලිල 7.5 , වමුලරුඔප 11.2% තකම පැේ වේටවක පිලීප.
ඒ ලන විට කිබී තිබූ තදලන අන් ් තවෝමම් ැම ඊමමන දිග තවෝමම් ලිසි අතේ් ෂි ප්රතශ ලකට කිබී
තනමතිබීව තැේුළ තකමට ජකප ිපකුේ ිරරීව ප්රවමද කරන තකම දන්ලන කද අ ර ීේ අනුල ජකප ිපකුේ
ිරරීව කකමප ජී, ඩී 01, 2017 තදමිම්බන් 15 ත ්  ප්රවමද කරින් ආරම් ිරරීවට සිුලවිප. ඒ අනුල
2017/15 වැ කන්නත මුු  ලගම ලපමය ප තැ් . 127,066 වූ අ ර, ීප මවමේා තකම 71% පවණ
විප.
ලද වැලි අ පශධයතිපට අලුතින් ී් වූ දදිිරරීම් කටයුුළ ිපවතලින් පිලති තවමරගැකන්ද ජකම ත
තේලී බනිම්ව ැම ීව තග්ධනේවා ැම විුල අ ජනක පන්රලක මමී් ්ණ කටයුුළ මඳැම ජකම ප හිරීමවට
තවෝමම් ලිසි ැම ැිරවුම් ජකප උපතපෝම කර ගේ අ ර, 2017 තදමිම්බන් 29 දින ලනවිට ීව ජකම ත
මක්රීප ජක ධයමය  මලප 98.7 ද් ලම දැළ දිින.තවව කන්නප ුළළ වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ
පිප 300 ක විුල අ බනක උේපමදනප්  සිුලකරන කදි. විුල අ බනක උේපමදන ප්රගතිප 2017/15 වැ කන්නප
ුළළ පිලති ආකමරප පළමුලන රූප මටැිපන් දි් තේ.

පළමුලන රූප මටැන
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ජක පමකන කිවාල පටතේ ිති කකමපලක 2017/15 වැ කන්නත
තදලන රූප මටැිපන් දි් තේ.

ලගමල මිකසුව ැම ීටු ප්රගතිප

තදලන රූප මටැන

2.4.2 2017 යල

්නය (2018 ිකේ් 01- 2018 සිප්. 30)

2015 පක කන්නප මඳැම වූ වැලි අ ජක පමකන කිවා රැමේීමව 2015 අතේල් වම 06 දින තේරමතදණි කප
ගන්තනෝරුල පිකෑටි ැම ජමන මම්පේ වධයයමේාමනත ී  පලේලන කදි. ඒ ලනවිට තකමේවතල් ජකම ත
මක්රීප ජක වේටව 35.0

ද වමුලරුඔප 57.4

ද, කකමලිල 35.6

ද, හුරුු ලිල 2.9% තකම පැ ජක

වේටව්  පිලති අ ර පරමක්රව මමුරප ජක වේටව උපය ව ජක වේටව ආමන්නල පිලතිිප.
ීබනිවින් මවමේාප්  තකම IH, MH, H කකමප ලක 50-60

උපය ව සීවමලකට ද, පරමක්රව මමුරප,

කන් තල්, අල්තකයි, වමුලරුඔප, රමජමංගනප 100% තකමද තපමජි විප. ඒ අනුල 2015 පක කන්නත
මුලු ලගම ලපමය ප තැ් . 170,505 වූ අ ර ීප ආමන්න තකම මුලු ලගමතලන් 91.25% ක ප්රවමණප් 
විප.
තවව කන්නප ුළළ වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ පිප 522 ක විුල අබනක උේපමදනප්  සිුලකරන කදි.
විුල අබනක උේපමදන ප්රගතිප 2015 පක කන්නප ුළළ පිලති ආකමරප ුළන්ලන රූප මටැිපන් දි් තේ.
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ුළන්ලන රූප මටැන

ජක පමකන කිවාල පටතේ පලතින කකමපලක 2015 පක කන්නත
සිේලිිප රූප මටැිපන් දි් තේ.

මිකසුව ැම කබනමගේ ප්රගතිප

සිේලිිප රූප මටැන

2.4.3 2018/2019 වැ

්නය (2018 ඔක්ෂකතෝම්බර් 01- 2019 වාර්තු 31 දක්ෂවා)

2015/19 වැ කන්නප මඳැම වූ වැලි අ ජක පමකන කිවාල 2018 ඔ් ත ෝම්බන් 19 දින තේරමතදණි කප
ගන්තනෝරුල ජමතික කෘෂික්ව ත මරුළරු මන්ිපතේදන වධයයමේාමනත ී  පිලිේවූ අ ර, ඒ ලන විට
පශධයතිත අතේ් ෂි සිපලු ජකම ලක මක්රීප ජක වේටව තකමේවතල් 87.2 , වි් තටෝය පම -83.1 ,
තවමරගැකන්ද 42.9 , ලකල 55.5 , හුරුු ලිල 23.5 , වමුලරුඔප 38.9

තකම පිලීප.

ඒ ලන විට කිබී තිබූ තදලන අන් ් තවෝමම් ැම ඊමමන දිග තවෝමම් ලිසි අතේ් ෂි ප්රතශ ලකට කිබී
තිබීව තැේුළ තකමට ජකප ිපකුේ කරන තකම දන්ලන කද අ ර, ඒ අනුල ජකප ිපකුේ ිරරීව, 2018
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ඔ් ත ෝම්බන් විද මගප ලන විට ආරම් ිරරීවට ැිිර විප. ඒ අනුල 2018/19 වැ කන්නත
ලපමය ප තැ් . 191,561 වූ අ ර ීප මවමේාප්  තකම 100

මුලු ලගම

විප.

තවව කන්නප ුළළ වැලි අ පශධයතිතපන් ගිගමතලමේ පිප 509 ක විුල අබනක උේපමදනප්  සිුලකරන කදි.
විුල අබනක උේපමදන ප්රගතිප 2018/19 වැ කන්නප ුළළ පිලති ආකමරප පමේලන රූප මටැිපන් දි් තේ.

පමේලන රූප මටැන

ජක පමකන කිවාල පටතේ ිති
ැපලන රූප මටැිපන් දි් තේ.

කමප ලක 2015/19 වැ කන්නත

ැප ලන රූප මටැන
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ලගමල මිකසුව ැම ීටු ප්රගතිප

2.5 ඉඩම් පරිැාණ සිලසුම් ිාශය
ැිඳි්මව:
වැලි අ බනක ප්රතශ

ුළළ තිරමමර මංල්ධයනප අරමුු  කරගේ ත ෞතික,

ආ්ික,

මවමජයීප

මංල්ධයනප ැම පය මර කළවනමකරණ දක් ක ඔමේතමේ ඒකමබනශධය මිකසුම්කරණප දඩම් පය ැරණ
මිකසුම් අං ත කම්ප මරපයි. වැලි අ වැමිකිමේව අනුල මංල්ධයන ප්රතශ ලක මේල මලප අධයයපනප
කර අනමග මංල්ධයන දක් ක මඳැම ුරතරෝකානපන් සිුලකර ලුැමේවක මිකසුම්, කකමයප මිකසුම්,
නිල පදිංි  ිරරීතම් මිකසුම්, නගර ැම ග්රමමීප වධයයමේාමන මිකසුම් මකමේ ිරය වට කටයුුළ කරනු කබනයි.

2.5.1 ඉඩම් පරිැාණ සිලසුම් ිාශකක මූ අ

ාර්යය.

1. මංල්ධයන ලයමපෘති මඳැම දඩම් ැඳුනමගිනීව
2. මංල්ධයන ලයමපෘති ප්රතශ

ලක මූ අක දේ

රැමේ පරීව, වි ේතල්්ණප ැම ුරතරෝකානපන්

සිුලිරරීව
3. ලයමපෘති ප්රතශ ලකට අදමළ මංල්ධයන මිකසුම් මකමේ ිරරීව
4. වැලි අ බනක ප්රතශ ලක මිකසුම් පමලේකමලීන ිරරීව
5. තිරමමර භූි මවි ප ැවුරු කරින් දඩම් බනිැිර ිරරීම් මඳැම ලන ත ෞතික මිකසුම් ිප්තශ
කබනමී ව
6. අනලමර දඩම් අේපේ කරගිනීව පමකනප ැම මංතේී  පය මර පශධයති ැම ර් ෂි
ආර් ්ම ිරරීවට අල ය මිකසුම් මකමේ ිරය ව.
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ප්රතශ

2.5.2

2094 වර් කක ඉලක්ෂ

ක්රියා ාා ව
ලිේ 09 ක ර් ෂි වමයිම්
භූිත මළකුු  ිරරීව
තකමේාමම මිකසුම්
පමලේකමලීන ිරරීව
ලිේ 15 ක ර් ෂි වමයිම්
විනුම් ිරරීව.
වැලි අ ගඟ මීට් 60
ර් ෂි සීවම විනුම් ිරරීව

වාර්ෂි
මුද්
කව්කිරී
ව (රු.මි.)
1.50

ේතකමට් පන්රප ිළී 
ගිනීව
ීකුළල

2094492409 දක්ෂවා වූ ඉලක්ෂ
මූලය
(රු.මි.)

කභෞති

2094492409 දක්ෂවා වූ ්රගතතිය
මූලය
(රු.මි.)

1.50

ලිේ 09 ් 

1.79

0.60

0.60

මිකසුම් ඒකමබනශධය ිරරීව

0.50

10.29

10.29

1.0

1.0

වැලි අ ගඟ මීට් 60
ර් ෂි ප ිර.මී. 50 ක

2.7

2.7

ඊ කකමපප ආශ්රි මමී් ්ණ

2.079

1.5

1.5

1.75

0.525

0.525

1.563

1.563

හුරුු  ලිල කකමපත කටිටි
මිකසුම් 01
ඊ කකමපප ආශ්රි
ලයමපෘති පටි ක පැසුකම්
ක්රිපමේවක ිරරීව
පන්ර 01 ් 

284054

284054

සිතිපම් මේකෑන් ිරරීව ැම
විදුේ දේ පශධයති
මිකසීව, මුරණප,
මූ අක දේ මමී් ්ණප,
් ත්ේර පරී් ්ණ මැ
නගර මංල්ධයන මිකසුම්
කටයුුළ
කටිටි මිකසුම් මකමේ
ිරරීව
ලයමපෘති ක්රිපමේවක ිරරීව

ැා ්රගතතිය

2.5.3 2018 වර් කක නිව

ාන ලද

ලිේ 15 ් 

10.600
1.0

0.521
1.563
204543

කභෞති
ලිේ 09 ක ර් ෂි
මළකුු  කර ි .
මිකසුම් ඒකමබනශධය
ිරරීව කර ි .
ලිේ 15 ක ර් ෂි
විනුම් කර ි .
ිර.මී. 50 ක විනුම්
කටයුුළ අලමන් කර
ි .
ඊ කකමපප ආශ්රි
මමී් ්ණ අලමන් කර
ි

කටිටි මිකසුම් මකමේ
කර ි
ඊ කකමපත පටි ක
පැසුකම් ලයමපෘති
ක්රිපමේවක කර ි
පන්ර 01 ්  ිළී 
තගන ි .

ාර්යය්

 වැවි අ ගතඟ මීටර් 60 ාක්ෂෂිත සීවා සළකුණු කිරීව
1956.12.26 දිනිති ගිමේ පරප වගින් ප්රකමශි වැලි අ ගඟ මීට් 60 ර් ෂි සීවමල භූිප ුළක මේාමහි
කර තනමවිති ීමව තැේුළතලන් ර් ෂි ප්රතශ දිඩි තකම අනලමරකරුලන්තග්ධන ග්රැණපට ැසුීමව ක්රිකල
සිුලතලින් පලී. තවව ේේලප තැේුළතලන් ගං දවුරු මදනප, ජක තපෝ්ක ප්රතශ ැමපනපට ක් ීමව
තවන්ව අනලමර
දදිිරරීම් තැේුළතලන්ගං දවුරු ආශ්රි මංතේී  පය මර පශධයති විනම ීම පමවද සිුලතලින් පලී.
තවව

ේේලප ලිළි් ීමව ැම අනලමර දඩම් මවි පන්තගන් වැලි අ ගඟ ර් ෂි

ප්රතශ ආර් ්ම

ිරරීව අරමුු  කර ගිපින් මීට් 60 ර් ෂි ප්රතශ වින මළකුු  ිරරීව ිර.මී. 50 ක තකමටමක පවණ් 
අලමන් කර ි .
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2.5.4 විල ාක්ෂෂිත සීවා විනුම් කිරීව
ී්  ී්  කකමප වේටින් පලතින ලිේ ආශ්රි ර් ෂි සීවම මකකුු  ිරරීව සිුලකරනු කබනන අ ර 2018
ල්්ප ුළළ ලිේ 18 ක ර් ෂි සීවම වින අලමන් කර ි . ීව ත මරුළරු පැ පය දි තේ.
ලාපය

විනුම්

ාන ලද විල

්රවාණය



බී කකමපප

02

සී කකමපප

05

ීච් කකමපප

02

ීල් කකමපප

03

ලකල කකමපප

00

හුරුු  ලිල කකමපප

02

එ තුව

94

ලිේ ර් ෂි සීවම මකකුු  ිරරීව

2017 ල්්ත ර් ෂි සීවම විනුම් කටයුුළ අලමන් කරන කද ලිේ 09 ක වමයිම් ගල් තපමදම ර් ෂි
සීවම මළකුු  ිරරීව කටයුුළද තවව ල්්ත අලමන් කර ි . ලද ලිේ ිරටුපපක ර් ෂි ප්රතශ
මංර් ්ණප මඳැම පික සිවාීමම් කටයුුළද සිුල තකය ිප.


නගර මිකසුම් පමලේකමලීන ිරරීව

වැලි අ ීල් කකමපත ප්රධයමන නගර වධයයමේාමනප ලන මම්පේනුලර නගරප ල් වමන මංල්ධයන
ප්රලණ ම මිකිරල්කට තගන පිරණි ක නගර මිකිමේව පමලේකමලීන ිරරීම් කටයුුළ සිුලකරන කී .
ීතවන්ව ීව මිකිමේව ීව කකමපත නගර මිකිමේතවටු පම් ලකරුලන් තල දදිය පේ කර අදැමේ
කබනමගිනීම් කටයුුළද සිුලකරන කී .
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2.5.5 ඊ

ලාපකක සවාන ආර්ි

සමීක්ෂ ණය

ිිපතේ ලම් දවුර ිළ ලයමපෘතිපට මවගමමීල වැලි අ වැ මිකිමේවට අනුල තපෝජි ඊ කකමපප
ලයමපෘති ප්රතශ ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත විත ේ් ප්රතශ ප්  තකම ගිමේ වගින් ප්රකම පට පේකර
මංල්ධයනප ිරරීවට තපෝජි තේ. ඒ අනුල ිිපතේ ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමත ග්රමව ිපකධයමරී ලමම්
44 ්  ැම විල්ගමුල ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමත ග්රමව ිපකධයමරී ලමම් 27 ්  ඒකමබනශධය කර වැලි අ
ඊ කකමපප මංල්ධයනප තකත්.
තැ් .21,800 ක භූි ප්රතශ ප්  ආලරණප ලන පය දි පවුල් 25,500 ්  මඳැම ප්රතිකම තබනී  පන පය දි
ත ෞතික, මවමජයීප, ආ්ික ැම පමය මය ක පන අං මංල්ධයනප ිරරීව අරමුු  කරගේ මංල්ධයන
මිකිමේව්  මකමේ ිරරීව මදැම අල ය මූ අක ත මරුළරු රැමේ  පරීවට අදමකල මවමජ ආ්ික මමී් ්ණප
සිුලකර අලමන් කර ි .
ලද ඊ කකමපත මංල්ධයනප ිරරීවට අතේ් ෂි බනක ප්රතශ සීවම සිතිපම් ග ිරරීව ැම ීව කකමපත
පටි ක පැසුකම් මංල්ධයනප අදමක කටයුුළද සිුලකරින් පලී.

2.5.6 ිඹන නගතා වධ්යසේථාන සිලිසේව ස සේ කිරිව.
තවමරගැකන්ද කකමපපට අපේ අඹන නගර වධයයමේාමන මිකිමේව මකමේ ිරරීතම් කටයුුළ අලමන් කර
ි . ලමණි කජ කටයුුළ මඳැම දඩම් තලන්ිරරීව, තරෝැක තපමළ භූිප ැම ුරමේ කමක තගමඩනිගිල්ක
පනමදිප මේාමහි තකතරන ආකමරප නිල මකකම බනිලීතවන් අනුළරුල මිකිමේව මම්පූ්ණ ිරරීම්
සිුලකර ි .
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තවමරගැකන්ද කු ගග කෘෂිකම්ික මංල්ධයන ලයමපෘතිපට මවගමමීල ීව ප්රතශ ත ප්රජමලතග්ධන
ආ්ික ේේලප දැක නිංීමව මඳැම ක්වමන් කකමපප්  මේාමහි ිරරීව මඳැම තැ් . 21.1 ක භූි
ප්රවමණප්  පිතපමල්ලේ ප්රතශ තපන් ැඳුනමතගන ඒ මඳැම මිකිමේව්  මකමේ ිරරීවට අදමක
මම්බනන්ධීකකරණ කටයුුළ ක්වමන් වණ්ඩකප මවග සිුලකර ි .

2.5.7 මංචමරක කකමප මංල්ධයන මිකිමේව මකමේ ිරරීව.
තවමරගැකන්ද කු ගග කෘෂිකම්ික මංල්ධයන ලයමපෘතිපට මවගමමීල ීව ප්රතශ ත
මංචමරක ආක් ණප මේාමන ඒකමබනශධය කර කු ගඟ ආශ්රි

ප්රතශ ත

පලතින

තැ් . 408 ක භූිප් 

ැඳුනමතගන ීටු ුරහුු  ැම තමේලම වධයයමේාමනප් ,තශය ප ගම්වමන, පමපිදි ැම ිවිදින වංීරු ැම
තබනෝේවා අංගන දදිිරය වට තපෝජි ප.
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2.6 වන ැා පරිසා ිාශය
2098 මූලය ්රතිපාදන කව්කිරීව ැා ්රගතතිය

ිි/

ිාශය/

මූලය
්රතිපාදන
කව්කිරීව
(රු.මි.)

ලාපය

2099
වර් කකදී
කගතමවට
කයාමු ළ
බි්ප

මූලය
්රගතතිය
(රු.මි.)

එ තුව

්රතිශතය

(රු.මි.)

(රු.මි.)
95.2

01

පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං පතකමේවතල්

3500.

30.66

2.67

33.33

02

බී,සී,ඩී,ජී,ීච්,ලකල ,හුරුු ලිල,
වි් තටෝය පම, රඹකින්ඔප කකමප

30.56

30.39

0

30.39

03

වැලි අ විත ේ් ලයමපෘති
ලි අඔප ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප,

13.91

7.72

0

7.72

55.5%

04

බී කකමපප දකුු  දවුර
මංල්ධයන ලයමපෘතිප (වල්ලින්න
ැම වැලි අ ින්න)

0.7

0

0.7

0.7

100%

48493

32433

0403

30498

9045%

එ තුව

24041 වන ැා පරිසා ිාශය වගි් 2018 වර් කකදී ඉවී
●

99.5

ාන ලද ක්රියා ාා ම්:

දැළ පැළ වැලි අ ජක තපෝ්ක දැළ වැලි අ ජක තපෝ්ක ප්රතශ ත නුලරීළිප ැම වැනුලර
දිමේි් කලක ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාම

04 ්  ආලරණප කරින් තගමවි ුරහුු ල ිුළු 

මේල මවික මම්පේ කළවනමකරණ ලිඩමටැන් 2018 ල්්ත ී  ක්රිපමේවක කරන කී .
●

වැනුලර ැම නුලරීළිප දිමේි් කත බනෑවුම් මටු කෘෂිකම්ික දඩම් ලක පමංශු මංර් ්ණප
හිළිබනඳ තගමීමන් දිනුලේ ිරරීව ැම පමංශු මංර් ්ණ ක්රවතේදපන් අනුගවනප ිරරීව තලනුතලන්
තගීමම් සිුලකර දිය  ගින්ීමව ුළ අන් තගමවි බිම් ලක පමංශු මංර් ්ණප ිරරීතම් ලිඩ මටැන
ක්රිපමේවක කරන කදි .

පමන්ික පමංශු මංර් ්ණප - තනේති කමනු (ැගුරන්තක
පමන්ික පමංශු මංර් ්ණප - කුේටි කමනු (තේරලේ
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නිතගනටුර ලමව)

උඩගක ලමව)

●

විවිධය රු්  තරෝපණ ලිඩමටැන් පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප වගින් ක්රිපමේවක කරනු කිබූ
අ ර අතනකුේ රමජයප ආප න, ප්රතශ ත පළමේ පමකන ආප න, පමමල් තවන්ව උනන්ුලල් 
ද් ලන පය මර මංවිධයමන ද මවඟ ී් ල ීලිිප ලිඩමටැන් 32 ්  ක්රිපමේවක කරන කී .

●

තදල්ත මට ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාම ත

තේරලේ

නිතගනටුර ග්රමව ිපකධයමරී ලමතම්

ැුරලිල්වමන ගම්වමනප තවලර ැය  ගම්වමනප්  තකම මංල්ධයනප ිරරීව ආරම් කරන කදි .
●

●

නලකපෝ

්රකේශකක ගුණා ව

බව ඉැළ නිාමව සඳැා දිරිගති්මකම් විඩසටැන

i
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තගමවි දමපකේලප පටතේ ගුණමේවක තරෝපණ රලයප කබනම ී ව

ii.

ුරශග අක පික ලමන් ිති ිරරීව

iii.

තගලුළ ආශ්රි මී විසි පමකන ලිඩමටැන

iv.

තකමම්තපෝමේ තපමතැමර ිප්ේපමදන ලිඩමටැන

ආක්රවණීලී  ආගත්තු
තකමේවතල් ජකම

ශා

ර් ෂි ත

වර්දන විඩසටැන
මංගි අ පමකව ප්රතශ ත

ජකම ත

ලටශදර ප්රතශ ත

ප්රතශ ත

තැ් . 7.13 ක තපෝධය ිපදිකුම්බනම ආක්රවණි කක

තැ් ටැමර 01 ්  මැ තකමේවතල්

තැ් . 2්  මැ තබනෝල ින්න ජකම

ර් ෂි ත

ලම්බනවාපමප

මක දලේ ිරරීව  අපමපදිංි  තගමවි

මංවිධයමන තල මෘජු තකමන්රමේ පිලරීතවන් සිුලකරන කදි. තවටුී  රුහිපල් 111,709 ක මුදක් 
2018 ල්්ත ප්රතිපමදන තලන් ිරරීතවන් තගීමම් කරන කදි. ිපව කර ිති කම්පපන්ට අදමකල
තගීමම් කකයුුළල ිති රු. 819,435.23ක මුදක්  2019 ල්්ත ප්රතිපමදන පටතේ තගීමම් ිරරීව
මඳැම කටයුුළ කරන කදි.

තපෝධය ිපකාකුම්බනම දලේිරරීව - තබනෝල ින්න ජකම ර් ෂි ප

දිනුලේ ිරරීතම් නමව ුරලරු මවි
ිරරීව - තපමල්තගමල්ක
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●

දැළ වැලි අ ජක තපෝ්ක කළවනමකරණ ලිඩමටැන පටතේ ජක තපෝ්කත
විවිධයේලප ලිඩිලන පය දි

ජජල

මක ගැණප, ලිඩි ිරරීව ැඳුනමගේ ප්රධයමන කම්පපිර ඒ .මඳැම,

අල ය විවිධය පික ල්ග ිප්ේපමදනප කර ගිනීව නලතදවිට වධයයව පික

ලමන ුළකී  සිුලකරනු

කබනයි.
●

පමය මය ක ැම ජකමධයමර කළවනමකරණප ප්රල්ධයනප මදැම තදමරගක ැම පල්තල්කිතල්
ප්රතශ ලක පමය මය ක ප්රල්ධයන වධයයමේාමන 02 ්  හිටුවාලම ි .

2018 ල්්ප ුළළ ලිඩිදියුු  ිරරීම් කටයුුළ ැම

තගමවිපළ ුළළ කමබනිපක ීළලඵ ිප්ේපමදනප

24041 වැවි අ පවිත්ර ගතාගතා විඩසටැන
01.

නලවිදයා ිාශය (Hidrology Section)
දැළ වැලි අ ජකතපෝ්කප ුළක හිටුටි උප ජකතපෝ්කපන්ටු ජක කඳුරුලක, ප්රධයමන ඔපලල්
ලක ැම වැලි අ ගංගමතේ ගකම පන ජක ප්රවමණප ීව ජක වම්ග ැරැම ගවන් කරන තරමන්වඩ
ප්රවමණප ගණනප ිරරීව තවව ක්රිපමකමරකම් වඟින් සිුලතකත් .

024

නලත ව ිධ්යයනය
තවව ලිඩමටැන වඟින් දැළ වැලි අ ජකතපෝ්කප ුළක තලනමේලන දඩම් පය ැරණ රටමලන්,
විවිධය ජක තපෝ්ක ගිටු  ැම මංර් ්ණ ලිඩමටැන් ැමුතේ දැළ වැලි අ ජක තපෝ්ක
ප්රතශ ත උප ජකමධයමර 02 ක ීනම් තකමේවතල් ැම තපමල්තගමල්ක ජකම ලක ජකමධයමර ප්රතශ
ලක තකමේවකම ඔප, වැලි අ ගඟ ැම ීටු අුළ ගංගම ිුළු ල ිප්තශශි මේාමන 19ක ජකත
ත ෞතික ැම රමමපිපක (chemical & physical), බනිර තකෝැ (heavy metals), ් ශුර ජීීමන්
(Microbiology) පරමිීන් මදැම ජක ේල අධයයපනප 2018 ල්්ප මදැම සිුලකරන කී .
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240.3

සළ
සළ

ළවනා ාණය සදැා දි් විට ඉදිකිරීව
ළවනා ාණය සදැා ක ා වක් නලාශය ආශ්රිතව විට ඉදිකිරීව මීටර් 87.4ක්ෂ ැා

කපා්කගතා්ල නලාශය ආශ්රිතව

වීගතසේකතාට මීටර් 52

තකමේවතල් තේල්ක අමක ලිට දදිිරරීව

විටක්ෂ ඉදි ාන ලදී

කවාගමේත මට දිල් ලිට දදි ිරරීව.

240.4 ි අමිනිසේ ගතිවීව ිවව කිරීකම් විඩසටැන




තන්ලමසික ලයමපමර කම්පමකප ලටම ිර.ි. 1.6 ක විුල අ ලිට දදිිරරීවට අල ය මණ්ඩ ිකී 
ගිනීව.
සිංැුරර සූය පලිල විුල අලිට නඩේුළල මදැම ැම පිකෑටිපමල විුල අලිට නඩේුළල මදැම අල ය
මණ්ඩ කබනම ී ව.
දැළ ිල්තල්ලිල පමමක දදිය හිට ැම සුමමන භූිප තදපම පටි කිකප දලේ ිරරීව මඳැම
්රවදමනප්  පිලිේීමව. අතමේකුරර තකමේාමමත විුල අ ලිට නඩේුළල හිළිබනඳ ්රවදමනප් 
පිලිේීමව. ිල්තල්තලක ර් ෂි ප ආශ්රි ල අ අ ිිපමේ ගිවාව අලව ිරරීවට අදමළල පමර තදපම
ීළිතපතැළි ිරරීව මඳැම ්රවදමනප්  පිලිේීමව.

ජීල අ අ ලිට
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ජීල අ අ ලිට

240.5 පරිසා ැා වන සාාක්ෂ ණ ිාශය වගි් ඉවී
●

ානු ලබන කවන

විකශේ

ටයුතු

පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප ් ත්ේර කටයුුළ ලකට අව රල 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 තවතැපීමව ැම පසුවිපරම් ිරරීව
මැ වැලි අ අකාකමය ප වගින් ක්රිපමේවක කරීමවට තපෝජි

ලයෘපෘතිලක

ම් ්ණි කක කිවා,

තවතැයුම් කිවා ැම මේාමලර කිවා ිපතපෝජනප ිරරීව සිුලකරන කබනයි .
●

පය මර ැම ලන මංර් ්ණ අං ප අතනකුේ රමජය ආප න වගින් ක්රිපමේවක කරනු කබනන
ලයමපෘති මදැම ම් ්ණි කක කිවාල ිපතපෝජනප ිරය වද සිුලකරනු කබනයි .

●

ජමතික පමය මය ක පන පටතේ ලයමපෘති අනුව ිරරීතම් ආප නප්  තකම පමය මය ක බනකපෑම්
ිගයීම් ක්රිපමල අත පය පමකනප කටයුුළ ැම පසුවිපරම් කටයුුළ සිුලිරරීව.
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තු්වන පරිච්කේදය
සාවර්ධ්න ිාශය
සාවර්ධ්න ිාශය ්රධ්ාන ිාශ 05 කි් සව්විත වන ිතා එව ිාශ පැත පරිදි කල.

01. ඉඩම් ිාශය
02.

ිෂි ර්ව සාවර්ධ්න ිාශය

03. පශු සම්ප

සාවර්ධ්න ිාශය

04. ආයතන සාවර්ධ්න ිාශය
05. වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශය

3.1 ඉඩම් ිාශය
3.1 .1 ැිඳි්මව
සීි මම්ප ්  ලන දඩම් පැපේ කළවණමකරණ විකා වඟින් වැලි අ බනක ප්රතශ ුළක පදිංි  ප්රතිකමීන
ජන මලතග්ධන දඩම් අයිතිප ැවුරු ිරරීව ුළළින් ඔවුන්තග්ධන ආ්ික ැම මවමජීප ේලප ලිඩි දියුු  ිරරීවට
දමපකීමව.

3.1 .2 ඉඩම් ිාශකක

ාර්යභාාය

01.දඩම් මංල්ධයන ආඥම පන පටතේ ුරශගකයින් තල දඩම් කබනම ී ව ැම පසු කටයුුළ.
02.රජත දඩම් ආඥම පන පටතේ ුරශගකයින් ැම ආප න තල දඩම් කබනම ී ව ැම පසු කටයුුළ

3.1 .3 ිවසාපත්ර ලබා දීව - ඉඩම් සාවර්ධ්න ආඥා පනත - 2094
ලාපය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

බී

4500

2562

සී

4300

4257

ඩී

1000

145

ීච්

2900

288

ීල්

1600

1434

වි් තටෝය පම

100

24

හුරුු ලිල

500

92

තවමරගැකන්ද

1000

705

ලකල

3700

3597

රඹකින්ඔප

1100

982

20‚700

14‚086

එ තුව
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3.1 .4 ්රදානපත්ර ලබා දීව - ඉඩම් සාවර්ධ්න ආඥා පනත
ලාපය

ඉලක්ෂ ය

-2018
්රගතතිය

බී

3500

1270

සී

0000

2478

ඩී

950

514

ීච්

2000

374

ීල්

1100

1065

වි් තටෝය පම

250

29

හුරුු ලිල

500

193

තවමරගැකන්ද

750

385

0900

4638

200

-

94,350

10,946

ලකල
රඹකින්ඔප
එ තුව

3.1 .5 දීර්ඝ

ාී න බදු ා ලබා දීව - ානකක ඉඩම් ආඥා පනත - 2094

ලාපය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

බී

200

32

සී

50

60

ඩී

10

-

ීච්

200

15

ීල්

10

-

වි් තටෝය පම

70

03

හුරුු ලිල

10

0

තවමරගැකන්ද

30

1

350

317

10

-

930

839

ලකල
රඹකින්ඔප
එ තුව
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049 45 ාානය ආයතන සඳැා ඉඩම් ලබා දීව - 2018
ලාපය

පිවරුම් නිකයෝගත
ඉලක්ෂ ය

ඉඩම් භාාදීව

්රගතතිය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

බී

50

39

50

-

සී

20

-

10

-

ඩී

5

-

5

-

ීච්

10

-

10

-

ීල්

5

-

-

3

වි් තටෝය පම

10

2

-

-

හුරුු ලිල

20

-

20

-

තවමරගැකන්ද

5

1

5

-

ලකල

5

1

5

9

20

-

20

-

150

43

125

12

රඹකින්ඔප
එ තුව

049 46 ානකක ඉඩම් ආඥා පනත යටක
විැාාසේථාන දීවනා පත්ර ලබා දීව - 2018
ලාපය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

බී

50

15

සී
ඩී

10
5

6
-

ීච්
ීල්
වි් තටෝය පම

20
10

1
-

හුරුු ලිල
තවමරගැකන්ද

6
5

-

5
5
116

4
26

ලකල
රඹකින්ඔප
එ තුව
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3.1 .7 ානකක ඉඩම් ආඥා පනත යටක
ලාපය

නිවාස (දීවනා ා) ලබා දීව - 2018

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

බී

100

-

සී

10

3

ඩී

5

-

ීච්

50

17

ීල්

5

-

100

75

හුරුු ලිල

4

1

තවමරගැකන්ද

5

4

ලකල

15

14

රඹකින්ඔප

5

-

299

114

වි් තටෝය පම

ීකුළල

42

3.2

ිෂි ර්ව සාවර්ධ්න ිාශය



ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ වැලි අ කකමප ලක පදිංි  තගමවිපන්තග්ධන ආ්ිකප ඵකදමයි තකම
ලිඩිදියුණූ ිරය ව උතදමම පය මර ටු කමි කෘෂි මක්ෂණි කක ක්රව ැඳුන්ලමී ව ැම හුරුිරරීව මඳැම තගමීමන්
ුරහුු  ිරරීව.



ආැමර ිප්ේපමදන ජමතික දක් කපන්ට අනුල වැලි අ ලමය  ැම ලමය  තනමලන දඩම් ලක තබනෝග ලගමල,
මේල ිප්ේපමදනප ැම කෘෂි ලයමපමර ිති ිරරීව මඳැම ලම්ෂික දක් කපන් මකමම ගිනීව.



ලම්ෂික තබනෝග ිප්ේපමදන දක් ක කඟමකර ගිනීව මඳැම කබනමතදන ලම්ෂික ප්රතිපමදන ලකට අනුකූකල
ලයමේ දක් ක ැම උපක්රව මිකසුම් මකමේ ිරරීව, ඒලම කකමප වේටින් මංවිධයමනප ිරරීව, ක්රිපමේවක
කරීමව, පසුවිපරව අකාක්ෂණප ැම ලම් ම ිරරීව.



කෘෂිකම්ික මංල්ධයන කටයුුළ ලකී  වැලි අ මංල්ධයන ැම පය මර අවම යමං ප, කෘෂික්ව, ග්රමමීප
කටයුුළ පශුමම්පේ, ධීකලර ැම ජකජ මම්පේ අවම යමං ප, කෘෂික්ව තදපම් තම්න්ුළල ැම අතනකුේ
රමජය ආප න ැම තපෞශග අක ආප න ැම සිපු ව බනමටුර ආප න මම්බනන්ධීකකරණප ිරරීව.

3.2.1 2018 වර් කක

ිෂි ඵලදායිතා විඩසටැක් කභෞති
ක්රියා ාා ව

්රගතතිය
ය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

මං යමල

278

209

මමී් ්ණ

614

600

පිරෂුේ ක්රවපට ීම ලගම ලයමේතිප

තැ් .

17

71

පර ල්ණ ද් ක මවි ප

තැ් .

2,000

00222

මේලපං බීජ ීම ිප්ේපමදනප

තැ් .

2,447

00622

බනඩදය ඟු ලගම ආද් න

මං යමල

56

49

මැන පදනව ව බනඩදය ඟු බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

2,185

1,687

තමෝපම ලගම ආද් න

මං යමල

11

11

තමෝපම අතකවි ප්රල්ධයන ලිඩමටැන

මං යමල

2

1

තමෝපම බීජ ිප්ේපමදනප මඳැම ටමතපමලීන් කබනමී ව

මං යමල

50

43

වේ බනල්බන ිප්ේපමදනප මඳැම බීළූු  බීජ ිකී  ගිනීව

ිර. ග්රෑම්

112

113

බීළූු  වේ බනල්බන ලමන්ීකරණප

ිර. ග්රෑම්

36,000

10,000

ක්ෂුර ජක මම්පමදන පශධයති කබනමී ව

මං යමල

112

95

ක්රියා ාා ව

ය

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

49

36

ම වගතා ්රවර්ධ්නය
පමප ලිඩමටැන්
අමේලනු මමී් ්ණ

කවන

ක්ෂක ේත්ර කභෝගත

බීළූු  ප්රලමැනප මඳැම ේකමමේටි්  කූඩම කබනමී ව

මං යමල

43

මැන පදනව ව ිය මේ බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

197

194

ලගම වු  ුළක ිය මේ ිප්ේපමදනප ප්රල්ධයනප

ලගමවු 

20,000

17,395

ිය මේ ලගම ගම්වමන

තැ් .

18

33

මැන පදනව ව මුං බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

2,096

3,182

අ රවිද කන්නත මුං ලගමල

ිර. ග්රෑම්

900

850

මැන පදනව ව රටකජු බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

6,150

5,889

රටකජු බීජ ිප්ේපමදන ලිඩමටැන මඳැම බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

660

1,041

මැන පදනව ව කේහි බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

1,234

907

මැන පදනව ව උඳු බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

667

617

මැන පදනව ව කුර් කන් බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

155

150

කුර් කන් බීජ ිප්ේපමදනප මඳැම බීජ තබනදමී ව

ිර. ග්රෑම්

360

601

කෘෂි ළිං කබනම ී ව

මං යමල

44

44

ජක තපමම්ප කබනම ී ව

මං යමල

66

67

තගලුළ මංල්ධයන ලිඩමටැන
ිෂි වයාප්ති ටයුතු (ිපකධයමරී/තගමවි ුරහුු / ත් ්ේර
දින/තබනෝග මමපන)
පලතුරු කබෝගත සාවර්ධ්නය
අඹ ගමේ ුරනරුේ මපන ලිඩමටැන්

තගලුළ

10,203

7,894

මං යමල

1,634

1,470

මං යමල

126

101

මං යමල

71

67

තැ් .

111

175

පළුළරු විමේමම පමකන ලිඩමටැන්

නල පළුළරු ලගමල

සිපු ව කකමප ලක 2018 ල්්ත කබනමී  ිති ප්රතිපමදන ලකට අනුල ත ෞතික ක්රිපමකමරකම් මම්ාකල
දවාිරය වට කම්ප වණ්ඩකප උනන්ුලතලන් තවව ත ෞතික ප්රගතිප අේකර ගිනීවට ක්රිපමකර ි .

3.2.2 කබෝගත නි ේපාදනය ්රගතතිය සැ දාය
්නය

වය - 2017/18 වැ සැ 2018 යල

්න කබෝගත
කබෝගතය
ීම

වපසරිය (කැක්ෂ)

වැවි අ නි ේපාදනය
(කව.කටා)

නාති නි ේපාදනය
(කව.කටා)

වැවි අ
දාය
වය (%)

165,421

906,051

3,806,000

24%

3,930

16,083

306,801

5%

මුං

520

769

10,858

7%

කේහි

443

503

16,031

3%

1,510

3,471

3,621

96%

අමු ිය මේ

683

5,246

61,141

9%

රටකජු

704

1,349

24,178

6%

උඳු

138

173

8,566

2%

ක

164

117

7,821

1%

කුර් කන්

323

498

5,688

9%

තකමකුළූු 

572

11,358

31,880

36%

6,176

87,130

බනඩ දය ඟු

තමෝපම

ීළලු 
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පළතුරු කබෝගත
කබෝගතය

වපසරිය (කැක්ෂ)

නි ේපාදනය
(කව.කටා)

තකතමල්
පිතපමල්
අඹ

9,131
694
2,048

136,964
12,488
8,596

(ජමතික ිප්ේපමදන දේ කෘෂික්ව තදපම් තම්න්ුළතේ මවමජ ආ්ික ැම මිකසුම් වධයයමේාමනප වගින්
ිපකුේකරනු කබනන 2016/17 වැ මැ 2017 පක තබනෝග අමේලනු අනමලිිර ලම්ාම ල අන් කබනම ගන්නම
කදි.)
ජමතික ආැමර සුරක්ෂි මලප ිතිිරරීව තලනුතලන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ක්රිපමේවක කරන කද
කෘෂිකම්ික මංල්ධයන ලිඩමටැන ුළක ජමතික ආැමර ිප්ේපමදනපට දමපක තලින් තැෝ ආ්ිකප මරු
ිරරීව ැම ිප්ේපමදන ඵකදමයි මලප දැක නිංීමව ද ම මම්ාකල දවාකර ි .
ීම ලගම ආද් පමප ලිඩමටැන

පික සිවාලන පන්ර මවි ප වගින් දැළ අමේලනු කබනම ගිනීව මැ කම්ප් ්ව ලල් පමකනප ් ත්ේර ආද් න
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ීම ලගමල මඳැම පිරෂුේ ිටි මවි ප

පර ල්ණ ද් ක මවි තපන් යූය පම තපමතැමර
මවි ප අලව ිරරීව

VAT ආද් න

ඒකමබනශධය පළිතබනෝධය පමකන ුරහුු  ලිඩමටැන

තමෝපම තබනෝංි  - තපර ගිවිසුම් ග

බීජ ීම ිප්ේපමදන ලිඩමටැන

තමෝපම තබනෝංි  අතකවි මම්බනන්ධීකකරණ ලිඩමටැන

ලගමල ප්රල්ධයනප

46

ජක අ්ුදපට හිළිපව්  තකම විසිරුම් ජක මම්පමදන පශධයති ැම බිංුල ජක මම්පමදන පශධයති කබනම ී ව

බී ළූු  ම ය බීජ ිප්ේපමදනප

රටකජු ලගම ලයමේතිප

බනඩදය ඟු ලගම ලයමේතිප තදමුහුම් බනඩදය ඟු බීජ ිප්ේපමදනප

ිය මේ ලගම ලයමේතිප - ිය මේ බීජ
ිප්ේපමදනප

50

දමපකේලප පටතේ අතිත්ක තබනෝග බීජ තබනදමී ව
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් ත්ේර දින

කෘෂි ප්රද් න

වැලි අ වැ තගමවිපම තේරීතම් රඟප

විත ේ් කෘෂි ප්රල්ධයන මතිප ලිඩමටැන

වැලි අ ක්රීඩම උතළක ැම මවගමමී රු්  තරෝපණ ලිඩමටැන ැම පින විමඳුම් රඟප

තශ ගුණ විප්පමම මඳැම අනුග ීමතම් ලිඩමටැන
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ගෘැ ආ්ිකප ් තිවේ ිරරීව මදැම බිම්වල් ිප්ේපමදනගෘැ, මී විසි තපේටි ැම තමලන ගෘැ කබනම දීව

කමබනිපක තපමතැමර ිප්ේපමදනප මැ මවි ප ප්රල්ධයනප

තගලුළ මංල්ධයන ලිඩමටැන්

ිපකධයමරී/ තගමවි ුරහුු  ලිඩමටැන්

අඹ ගමේ කේපමුල ලිඩමටැන

පළුළරු විමේමම පමකන ලිඩමටැන

තමේනම දළුකලම ව්ධයන ලිඩමටැන
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3.3 ීකවා ැා පශු සම්ප
3.3.1

සාවර්ධ්න ිාශය

ැිඳි්මව

වැලි අ කකමප ලක සුු  පය වමණ ැම ලයමපමය ක වේටතම් ිරය  තගමීමන් 46‚185්  ලයමේ ල සිටින අ ර
ීව තගමවිපක ආශ්රි ල ීළගලයින් 93‚575්  ැම මී ගලයින් 15‚175්  තකම මුු  ගල ගැනප 108‚760
්  තකම201 8 ල්්ත ලම්ාම ීම ි . තවව ල්්ත දිපර ිරය  ලීට් ි අපන 30.1්  ිප්ේපමදනප කර
මුු  ජමතික ිප්ේපමදනතපන් 08

ක දමපකේලප්  දරයි. ීප ජදිපකල මමවමනයප ිරය  ලීටර 82,000

පවණ තේ. ිරය  ිකී  ගිනීතම් ආප න ලන ිල්තකෝ‚තකමේවතල්‚ තනමේතල්‚ ය ච්කයිෆේ‚
සීඅයිසී‚වැලි අ‚ ින්ක්‚ කු තලක ලිිප රමජය ැම තපෞශග අක ිරය  ීකුළිරරීතම් ැම ිරය  ආශ්රි
ිප්ේපමදන ආප න විසින් සිුලකරු  කබනයි. ිරය  ලීටරප්  මදැම මම්ව

ික රු.70.00්  වුලද ිරය  ලක

පලතින තම්දප ැම තම්ද තනමලන ඝනරලය අනුල ික තලනමේලන අ ර ීප සිපු  වැලි අ කකමප ැම
මික පතම්ී  දිපර ිරය  ලීටර ීකක මමවමනය ික රු.68 ිර. ඒ අනුල ිප්ේපමදි

මුු  දිපර ිරය  අතකවිප

ුළ අන් 2018 ල්්ත වැලි අ ිරය  තගමවිපකටුිපන් මඳැම රු. ි අපන 2046.8ක මුදක්  උපපමගිනීවට
ැිිරපමල කිබී ි . තවව ල්්ප ුළකී  වැලි අ ිරය  තගමවිපක 2540්  මඳැම ඍජුල ප්රතිකම මිකසීවට
ධීකලර ැම පශු මම්පේ ප්රල්ධයන ලිඩමටැනට ැිිරපමල කිබී ි . 2020ී  ලම්ෂිකල දිපර ිරය  ලීට්
ි අපන 35්  ිප්ේපමදනප ිරරීවට අතේ් ෂි
දමපකේලප 8

සිට 10

අ ර ීප ජමතික දිපර ිරය  ිප්ේපමදනපට ද් ලන

ද් ලම ලිඩි ිරරීවිර.

වැලි අ කකමප ආශ්රි ල ප්රධයමන ජකම 10්  ිුළු ල ජකම 324්  ි .ධීකලර ප්රජමල 4860්  පවණ ලන
අ ර 2018 ලම්්ත

ිය දිප වේමය ිප්ේපමදනප තව.තටම. 15,580 ්  ැම ිය දිප දමේමන් තව.තටම.

125.3්  ිප්ේපමදනප කර තශය ප තවන්ව සුු  ල තපන් දක් ක ග ල විතශය ප තලළඳපක මඳැම
මිපයීව සිුලකර ි . ජකම ත ත මවාපතකන් අකවිලන ිය දිප වේමය ිරතකෝලක මවමනය සිල්කර ික
රු. 230.00්  ැම ිය දිප දමේමන් ිරතකෝලක මවමනය සිල්කර ික රු.1050.00 ්  තකම වැලි අ කකමප
ල අන් ලම් ම විප. ීවගින් 2018 ල්්ත ී  රු. ි අපන 3714.9ක මුදක්  වැලි අ කකමප ුළක ධීකලර
ප්රජමලට උපපම ගිනීවට ැිිර ීම ි . 2020ී  ලම්ෂික ිය දිප වේමය ිප්ේපමදනප තව.තටම. 20,000 ් 
ැම ිය දිප දමේමන් තව.තටම.300්  ිප්ේපමදනප කරින් ජමතික ිය දිප වේමය ිප්ේපමදනපට ද් ලන
වැලි අ දමපකේලප 21
තගලුළ ආශ්රී

සිට 25

ගම්කුකුු  පමකනත

ද් ලම ලිඩි ිරරීවට අතේ් ්ම කර ි .
ිපර

තගමීමන් ැම ලයමය ක වේටතම් බිේ ර මැ තරමයික් (වමේ

මදැම) කුකුු  පමකනත ිපර තගමීමන් 17‚940 ිර .ලම්ෂික බිේ ර ිප්ේපමදනප බිේ ර ි අපන 50් 
පවණ ලන අ ර කුකුු  වමේ ිප්ේපමදනප තව.තටම. 17‚050ිර. ගම්කුකුු  බිේ රපක මමවමනය ික රු.
19.00්  ලන අ ර මමවමනය බිේ රප්  රු. 15.30ක මමවමනය ිකකට අකවි කරයි. ජීල බනර ිරතකෝලක
මමවමනය ික රු. 275.00්  ලන අ ර 2018 ල්්ප ුළක කුකුු  තගමවිපක ආශ්රි ිප්ේපමදන ුළ අන් රු.
ි අපන 5563්  පවණ වැලි අ කකමප ුළක හිටුටි තගවිපක ුළ අන් උපපමතගන ි .
වැලි අ බනකප්රතශ ලක විසිුළරු වේමය ලගම මදැම තපමමුකක තගමීමන් 848්  ලන අ ර 2018 ල්්ත
තශය ප තවන්ව විතශය ප තලළඳපක මඳැම විසිුළරු වසුන් ි අපන 14.7්  ිප්ේපමදනප කරින් වැලි අ
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ජනපදිකයින් මදැම රුහිපල් ි අපන 367කට ලිඩි අදමපව්  උේපමදනප කරගිනීවට කටයුුළ කර ි .
2020 ී  විසිුළරු වසුන් ි අපන 20්  ිප්ේපමදනප ිරරීවට අතේ් ්ම කරයි.
පමමල් ළමුන් අ ර දිපර ිරය  මවි ප ප්රච අ ිරරීවට 2018 ල්්ප ුළක ුල්ේකර පමමිල් 15්  ත මරමතගන
ිරය  තගමවි මිති මවග මම්බනන්ධීකකරනතපන් පමමිල් පලේලන කමකත ී  මතිපකට දින 2 තැෝ 3්  දිපර
ිරය  කබනමී වේ, දරුලන් මේේල පමකන වි්ප කරුු  හිළිබනද දිනුලේ කරින් ුරහුු  ලිඩමටැන් ද
ක්රිපමේවක ිරරීව.
ලම්ෂිකල පමමල් ැිරගිප රුණ රුණි කපන් 35්  මේලපං රැිරපමල්  තකම මේේල පමකන කටයුුළ මඳැම
මේේල පමකන තගමවිපවුක අ රට ීකුළ ිරරීවට කටයුුළ ිරරීව ැම වග තපන්ීමව.

වැවි අ ්රකේශ වල වාර්ෂි දියා කිරි නි ේපාදනය
(ී ටා මි අයන)
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3.3.2

2015

216

2020

කිරි ගතව සාවර්ධ්නය

වැලි අ ිරය  තගමවිපක අුළය න් ලම්ෂිකල ිරය  ිප්ේපමදනප ැම පලතින වි ලපන් පදනම් කර ිරය 
තගමවිපක කමණ්ඩ ිරරීව, ඒ අ ය න් මංල්ධයනපට සුුලසු තගමවිපක ත ෝරම ගිනීව ැම ී්  ී්  තගමවිපක
ුළක ිප්ේපමදනප පදනම් කරගේ මංල්ධයන ලිඩමටැන් මිකසීව සිුල කරයි. ඒ අනුල ත ෝරමගේ ආද්
ී්  තගමවිපක්  ලටම

ලේ තගමවිපක දැප්  (10) ආලරණප ලන පය දි ිරය  තගමවිපක 2000 ් 

දක් ක කර ගිපින් මංල්ධයනප කම්පපන් සිුලකරන කදි.
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3.3.3

2018 වර් කක දී ක්රියා ව
ල සාවර්ධ්න විඩසටැ්වල කභෞති ්රගතතිය
කගතාවිපල යටිතල පැසු ම් සාවර්ධ්නය නව ගතව නිවාස ඉදිකිරීව ැා
ිළු විඩියා කිරීව

කකමපත ත ෝරමගේ ිරය  තගමවිපක මදැම වැලි අ දමපකේලප පටතේ අලවප ිරය  තදනුන් ුළන්  ැම
පිටවුන් තදක්  මඳැම ගල ිපලමම තවන්ව තදනුන් දැපකට ලිඩි අභිජනන තගමවිපක මඳැම අු තින් ගල
ිපලමම දදිිරරීව තැෝ අු ේලිඩිපම ිරරීව ුළ අන් තගමවිපක විකාවේ ිරරීවට කටයුුළ කරයි.
ි.ි

ක්රියා ාා ම්

01

ගල ිපලමම දදිිරරීව ැම නඩේුළල (ගල ිපලමම)

02

ජීල ලමයු ඒකකප හිටුවාීමව (ඒකක)

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

103

101

7

7

03

ෘණ කිබන අ ිරරීතම් පන්ර

20

23

00

ෘණ කපන පන්ර

35

35

05

ිරය තදීමතම් පන්ර

25

20

06

මයිතල්ජ් මිකසීවට බනිරල්

390

000

07

ලිඩි දියුු  ිරය  තදනුන් ැුලන්ලමී ව (තදනුන්)

56

50

05

ගල අභිජනන ඒකක හිටුවා ීමව ැම නඩේුළල

35

30

09

ලිඩි දියුු  ුරං ගලයින් ැුලන්ලම ී ව (ගලයින්)

26

21

10

කෘීව සිංචනප මදැම තපමමුකක තගමවිපක

350

307

11

ෘණ ලගමල (අ් . ¼ ඒකක හිටුවාීමව)

126

116

12

මමන්ර ආැමර ැම ණි කජ මවි ප (ිර.ග්රි.)

2150

2150

13

මේේල මමපන ලිඩමටැන්

60

57

10

මුළන් ර් ්ණප මඳැම තපමමුකක තගමවිපක

55

09

15

නල ිරය  ීකුළ ිරරීතම් වධයයමේාමන හිටුවා ීමව

3

2

16

ිරය  ප්රලමැනපට ිරය  මජන කබනමී ව (මං යමල)

50

09

17

පමමිල් ළමුන් දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමටැන්

15

15

18

තගමවි ුරහුු  ලිඩමටැන්

60

65

19

් ත්ේර දින ලිඩමටැන්

10

6

20

ප්රතිකම කද මවමේා තගමීමන් මං යමල

2800

2020
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තගමවිපක ආශ්රි ල ිරය  ිප්ේපමදනප දැළ දිමීවේ‚ හිය සිුල ිරය  ිප්ේපමදනප මඳැම තපමමු ිරරීවේ‚ නල
ම් ්ණප මවගින් ිරය  ගල පමකනප තගමීමන් අ ර ප්රච අ ිරරීව ැම රුණයින් ඒ මඳැම තපමමුකර
ගිනීව අතේ් ්මතලන් 50 ක වැලි අ දමපකේලප මවග ජංගව ිරය  තදමලන පන්ර ආද් තගමවිපක
මඳැම ැඳුන්ලමී ව සිුල කරයි.

ිරය  තදමලන පන්ර මවි ප දිය ගින්ීමව

3.3.4

ිරය  ීකුළ ිරරීතම් වධයයමේාමන හිටුවාීමව

කුකුළු පාලන ්රවර්ධ්නය

පවුතල් ආ්ිකපට අව ර අදමපව්  ීකුළකර ගිනීව ැම පවුතල් තපෝ්ණප මඳැම දැළ දමපකේලප් 
කබනම ගිනීව තවන්ව අු  විපදවිරන් ලිඩි ප්රතිකම ප්  කබනම ගිනීව මූ අකල අරමුු  කර ගිපින් තගලුළ
ආශ්රි ල ගම්කුකුු  පමකනප ලයමේ කරලීව සිුල කරයි. තවව ල්්ප අලමමනත තගලුළ ආශ්රි ල ගම්කුකුු 
තගමවිපක 16‚940්  වැලි අ කකමප ආශ්රි ල ලයමේ ල ි .
2018 වර් කක දී ක්රියා ව
ල සාවර්ධ්න විඩසටැ්
ි.ි

ක්රියා ාා ව

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

්රතිලාීන්

01
02

කුකුළු නිවාස ඉදිකිරීව
කුකුළු පිටම්්

195
43800

192
33523

192
1196

03

ස

35

29

310

04

පුහුණු විඩසටැ්

40

35

420

05

ිභිනනන කගතාවිපල

20

12

12

ව සායන

එ තුව

3.3.5

2130

එළු පාලන සාවර්ධ්න විඩසටැන

2018 වර් කක දී ක්රියා ව
ි.ි

ල සාවර්ධ්න විඩසටැ්
ය

ක්රියා ාා ව

01

එළු නිවාස ඉදිකිරීව

සාඛ්යාව

02

ිභිනනනය සඳැා එළු පිටම්්
ලබාදීව

සාඛ්යාව

03

ස

04

පුහුණු විඩසටැ් පිවි මව

ව සායන විඩසටැ්

ඉලක්ෂ ය

්රගතතිය

්රතිලාීන්

44

42

42

44

45

15

විඩස.

20

17

136

විඩස.

24

20

240
433

එ තුව
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3.3.6

මිරිදිය ව සය වගතා සාවර්ධ්න විඩසටැන

වැලි අ කකමප වේටින් ජක ප්ර ලපන් 324්  ලයමේ ල ි . ඒ අ ය න් ප්රධයමන ජකම 11ිර. තබනමතැෝ
ජකම
ජකජීීම ලගමල මඳැම තපමදම ගිපින් කෘෂික්වමන් පට අව රල ිය දිප වේමය ිප්ේපමදන
තව.තටම1.5,580 ්  ැම ිය දිප දමේමන් තව.තටම. 125.3්  ිප්ේපමදනප කර ජමතික ිය දිප වේමය
ිප්ේපමදනපට 21 ක දමපකේලප්  කබනමී  ි .

3.3.7

විසිතුරු ව සය වගතාව ්රවර්ධ්නය

2018 වර් කක දී ක්රියා ව
ි.ි
01
02
03
04
05
06

3.3.8

ල සාවර්ධ්න විඩසටැ්

ක්රියා ාා ව
වඩ තපමකුු  දදිිරරීව
වසුන් ිපතරෝධයමපන ටිංිර
වසුන් අභිජනන ඒකක හිටුවා
ීමව
තරෝග ිපලමරණ මමපන
ලිඩමටැන්
ුරහුු  ලිඩමටැන්
පිලිේීමව
ප්රතිකමීන තගමීමන්

ඉලක්ෂ ය
06
29
25

්රගතතිය
00
27
22

20

12

50

06

050

350

දිළිඳු පම්් නගතාසිවීමකම් විඩසටැන

මංල්ධයනප මඳැම අු  ආදමපම්කමීන පවුල් ත ෝරම ගිනීතම් ී ....
 වැලි අ ජනපදිකයින් / දඩම්කමීනන්
 මමවමනය වමසික අදමපව රු. 30,000 කට අු 
 විත ේ් අල ය ම ිති මමවමජිකයින් සිටින පවුක් 
 අු  අලධයමනපන් තපමමුලන ප්රතශ ල අන් පන කරුු ුු තකතරටු අලධයමනප තපමමු කරන කදි.
ක්රිපමකමරකව
ිරය ගල පමකනප
කුකුු  පමකනප
ීු  පමකනප
ිය දිප වේමය ලගමල
විසිුළරු වේමය ලගමල
ීකුළල

දක් කප
240
580
90
200
140
1250

දිළිඳු පවුල්
ත ෝරමගේ
240
570
90
200
131
1231

ක්රිපමකමරකම්
ප්රගතිප
40
25
10
50
18
143

•
•
•
•
•
•
•
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ගල ිපලමම - 45
අභිජනන ඒකක - 8
ිරය  තදනුන් -10
කුකුු  පිටවුන් කබනමී ව
18000
කුකුු  ිපලමම -85
වේමය ිගිල්කන්
1,000,000
ිය දිප දමේමන් 100,000

3.4
ආයතන සාවර්ධ්න ිාශකක
3.4.1

ආයතන සාවර්ධ්න ිාශය.
ාර්යභාාය

්රනා සාවර්ධ්නය

වැලි අ කකමප ුළළ වතින් ත මර, ටුංමනතපන් ත මර, අපචමරපන්තගන් ත මර, මමරධය්ව මහිය 
ිපතරෝගිවේ තගමවි ප්රජමල්  බිටුිරරීව මඳැම වගතපන්ීමව ප්රජම මංල්ධයන ලිඩමටැන්ටු මූ අක අරමුණ
තේ.
තම් පටතේ,
●
වේරලය මවි ප ලිකි් ීමව මඳැම ග්රමමීප මේතේච්ඡම නමපක නමයිකමලන් ුරහුු  ිරරීව ැම පමමල්
ළමුන් ැම ප්රජමල දිනුලේ ිරරීව
●
ළවම අපචමර, කමන් ම ටුංමනප, ගෘැමේා ප්රචණ්ඩේලප, අු ලපමේ විලමැ ැම ගිේගිනීම් ලිකි් ීමව
මඳැම දිනුලේ ිරරීව
●
තබනෝ තනමලන තරෝග හිළිබනඳ දිනුලේ ිරරීව ැම තමෞ ය මමපන පිලිේීමව (විත ේ්තපන් සීග්ර
තකම පිතිරීපන ලකුගු  තරෝගතපන් ආර් ්ම ීමව හිළිබනඳ දිනුලේ ිරරීව ැම ැඳුනමගේ තරෝමන්
ප්රතිකමර මඳැම තපමමු ිරරීව)
●
අධයයමපන මම්වන්රණ පිලිේීමව (පැ ලමර ශි්යේල වි මගප, අ.තපම.ම. මමවමනය තපළ
වි මගප ැම අ.තපම.ම. උමමේතපළ වි මගප මඳැම)
●
වැලි අ පදනව ශි්යේල කබනම ී ව (තදවමහිපන් ද ම දිළිඳු, ආබනමකා තැෝ ිපගිප, මමවමනය
තපළ මවේ දරුලන් මඳැම කබනම තශ)
2018 ල්්ත ප්රජම මංල්ධයනප ලිඩමටැන් ලකට අදමක දක් ක ග ලිඩමටැන් මං යමල 630 ිර. දන්
ලිඩමටැන් 531 ක ප්රගතිප කබනම තගන ිති අ ර මූකය දක් කප රුහිල් ි අපන 24.2්  ැම මූකය ප්රගතිප
රුහිපල් ි අපන 23.9 ිර.

3.4.2 නානපදි
●

ැිකියා ැා වි ීය පුහුණු

වැලි අ ජමනපදිකයින්තග්ධන ආ්ික වේටව රුහිපල් 30,000.00 ලඩම දැළ නිංීමව අරමුු  කර
ගිපින් ලෘේීප ුරහුු  කබනම ී ව ැම ඒ ඔමේතමේ ඔවුන් රැිරපම ග ිරරීව මූ අක අතේ් ්මල තේ.

●

තගමවි මංවිධයමන ිපකධයමරීන් මඳැම ගිු ම් ුරහුු ල කබනමී ව ැම තපමල්තගමල්ක ජමතික අධයයමපන
මමූපකමර මංල්ධයන ආප නප පටතේ වැලි අ කකමප ලක උමමේ තපළ මවේ

රුණ

රුණි කපන්ට විගණනප මඳැම අල ය ුරහුණූල කබනම ී  තගමවි මංවිධයමන විගණනප මඳැම බනකප
කබනම ී ව ැම කකමපත තගමවි මංවිධයමන ලම්ෂිකල විගණනප ිරරීව ඔවුන් විසින් සිුල ිරරීව.
●

2018 ල්්ප ුළළ තම් පටතේ ලිඩමටැන් 136්  දක් ක ග ල තිබූ අ ර දන් ලිඩමටැන් 136ක
ප්රගතිප්  ැම රුහිපල් ි අපන 10.8ක මූකය දක් කප්  ැම 10.8 ක මූකය ප්රගතිප්  කබනම ගන්නම
කී .

ලද දිළිඳුකව ුළරන් ිරරීතම් ලිඩමටැන පටතේ 2018 ල්්ත

වමසික ආදමපව රුහිපල්

30,000.00 ට ලිඩිතපන් උපපන පවුල් මං යමල 1171 ්  තකම රැිරපමග ිරරීව සිුලකරන කී .
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3.4.3
●

ා්තා සාවර්ධ්නය
දතිය ිරරීම් ප්රල්ධයනප ිරරීව ැම ගෘැමේා මූකය කළවනමකරණ කටයුුළ මඳැම වගතපන්ීමව තවටු
ප්රධයමන අරමුණ තේ.

●

වැලි අ කකමප ුළළ සිටින කමන් මලන් මවිබනක ගින්ීමව මඳැම තම් පටතේ විවිධය ලිඩමටැන්
ක්රිපමේවක කරනු කබනයි

●

ව ිපලතමේ සිටව ආදමපම් උේපමදනප මදැම ිපට කටයුුළ කළැිිර ලන පය දි මේලපංරැිරපම ැම
විවිධය ලෘේීප ුරහුු  කබනමී ව සිුලකරන අ ර ඒ මඳැම අල ය උපකරණ කබනමී වද තම් පටතේ
සිුලකරයි.

●

2018 ල්්ත

තවටු ලිඩමටැන් දක් කප 62 ්  ලන අ ර ප්රගතිප ලිඩමටැන් 53ිර. මුකය

විපදව රුහිපල් ි අපන 3.8ිර.

3.4.4

කගතාවි සාවිධ්ාන ්රවර්ධ්නය

තගමවි මංවිධයමන ිපකලරණ පිලිේීමව ැම තගමවි මංවිධයමන මඳැම අදමකලන අණපනේ, නීති රීති,
ජකකළවනමකරණප ආදිප හිළිබනඳ තගමීමන් දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමටැන් පලේලනු කබනයි. ීතවන්ව
තගමීමන්තග්ධන ආකල්ප ල්ධයනප ැම ධයමය  ම මංල්ධයනප මඳැම විවිධය ුරහුු  ලිඩමටැන් සිුලකරන අ ර
කළවනමකරණ කිවා පටතේ තගමවි ගිටලු මඳැම විමුලම් කබනමී ව සිුල කරයි.

04845 ්රනා සැභාගි ව වාරිපේධ්ති
●

ළවනා ාණය

ිළ පශධයතිලක නඩේුළ ැම තවතැයුම් කටයුුළ කම්ප් ්ව ිරරීව වගින් තකේ ිළ නීමකරණප
ිරරීතම් ප්රජම මැ මගිේල කළවනමකරණ ලිඩමටැන

●

ප්රතිමංමේකරණප

කළයුුළ

වේටතම්

ිති

තකේිළ

ප්රජමලතග්ධන

මැ මගිේලතපන්

ැම

්රවදමපකේලතපන් අමුරලය මදැම ලන හිය ලිප පවණ්  දරම ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව.
(කම්ප් ්ව ජක මවි පකට තගමීමන් හුරුිරරීව ැම ජක කළවනමකරණප හිළිබනඳ ආකල්පවප තලනම් 
ප්රමතපෝගිකලව තම් ුළළින් ිතිකරලනු කබනන අ ර වි මක හිය ලිප්  දිරීවට සිුලලන කටයුේ ් 
ප්රජමලතග්ධනව ්රවතපන් ලඩම ඵකදමයී තකම සිුල කරයි.)
2018 ල්්ත

ී  තවව ලිඩමටැන වැලි අ බී, සී,ීච්, තවමරගැකන්ද, ීල්, ලකල ැම හුරුු ලිල පන

කකමපපන්ටු ක්රිපමේවක කරන කී . උපය වප රුහිපල් ක් ් පැකට(5) පටේල ිළ වම්ග
ප්රතිමංමේකරණප මඳැම මුදල් කබනමතදන අ ර ීටු ිපවිවුම් ලටිනමකව රුහිපල් ක් ් 15්  පවණ තල ියි
ගණන් බනකම ි .
ඒ අනුල ිර.මී.45.871 ක දිගින් යුුළ ලමය  පශධයති ප්රවමණප්  රුහිපල් ි අපන 13.446ක දතිය පිරන් යුුළල
ිපවකර අ .
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3.5 වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශය.
3.5.1 වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශකක
●

ාර්යභාාය

මේල පමකන, විසිුළරු වේමය, තපමල් ලගමල, තලනේ තබනෝග ැම පළුළරු ලගම ආී  ආතපෝජන
ලයමපෘති මඳැම දඩම් කබනමී ව ව බනුල ආදමපම් කබනම ගිනීව.

●

පය මර ටු කමි මංචමරක අලමේාම ුරු ල් ිරරීව උතදමම ජකම ලක මංචමරක තබනමේවා තමේලම මඳැම
අලමර කබනමී  ලම්ෂික බනුල මුදක්  කබනම ගිනීව.

●

වැලි අ බනක ප්රතශ ලක ද ම ආක්්ණි කප මේාමනලක හිටුටි මංචමරක බනංගකම නීමකරණප කරින්
තදමේ විතදමේ මංචමරකයින්ට විලෘ ිරරීව ුළ අන් අදමපම් උේපමදනප.

●

සු්ප බනක ් ති, ජජල 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 ආ්ික මංල්ධයනපට මෘජුලව දමපකලන ලයමපෘති මඳැම අල ය ජකප මිපයීව ුළ අන්
ආදමපම් කබනම ගිනීව.

●

ජකම වුළ හිට පමතලන සූ්ප බනක ් ී විුල අ ලයමපෘති මඳැම වැලි අ ජකම වුළහිට ආතපෝජන
අලමේාම මකමමී ව.

●

තශය ප සීිප අල ය මලප තවරට ුළකී ව ිප්ේපමදනප ිරරීව මඳැම සීිප ක්වමන්
ලයමපෘතිලක දඩම් මැ ප්රතශ ත

මකම ලිිප

තගමීමන් අ ර දඩම් තබනදම ී ව වඟින් බනුල අදමපව තවන්ව

රමජය මගප කබනම ගිනීව.
●

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

ක්වමන්

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

ක්වමන් උදයමන පලේලම තගන පමව වඟින් ප්රතශය ප වේටතම් ආ්ිකප ් තිවේ ිරරීව.

●

තිකමහිපම ලිිප ිය දිප වේමයයින් ජකම ලක දිල් කුු  ුළක ිති ිරරීතම් ලයමපෘති වඟින් විතශය ප
විිපවප දපයීව මඳැම කුඩම මැ වධයයව පය වමණ ලයලමමපකයින් දිය  ගින්ීමව.

●

සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයලමමපිරන් දිය වේ ිරරීව මඳැම මැනය  අ තපමලී අනුපම ප්  පටතේ
රමජය බනිංකු ැම ී් ල ණප කබනම ී ව.
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3.5.2
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

3.5.3

වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශකක ිාමුණු:අකාකමය ත ලම්ෂික ආදමපම් ේලප දැක නිංීමව.
වැලි අ බනක ප්රතශ ලක රුණ රුණි කපන්ට රුිරපම අලමේාම ජනනප ිරරීව.
ආතපෝජන ුළ අන් ප්රමතශය ප මංල්ධයනප.
සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයලමමපන් බිටු ිරරීව.
මේලපං රැිරපම ුරහුු ල වඟින් කුඩම පය වමණත ිප්ේපමදන තක්ෂේරපට දමපකේලප කබනමී ව.
ප්රමග්ධනධයන අල ය ම මුරරමලීව මඳැම අල ය විදිැේකරුතලකු ීමව.
තලළඳපක මම්බනන්කාකරණප වඟින් වැලි අ බනක ප්රතශ ලක ිප්ේපමදනලකට දැක ලටිනමකව් 
කබනමී ව
ලයලමමපකේල ැිිරපම ල්ධයනප ැම ම් ්ණ ිපුරන මලප කබනම ී ව.
ජමතික ිප්ේපමදනපට දමපකේලප්  කබනමී ව ැම අපනපන ප්රල්ධයනප.
ලයමපමර උපතශ ණප/ලයමපමර මිකසුම් මකමේිරරීවට මැප කබනමී ව ැම ිඟයීව.
ජමතික විුල අ ිප්ේපමදනප මඳැම ුරන්ජනනීප විුල අ බනක ිප්ේපමදන දමපකේලප කබනම ී ව.

වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශකක

ාර්යභාාය:-

●

මේල පමකන,විසිුළරු වේමය, තපමල් ලගමල, තලනේ තබනෝග ැම පළුළරු ලගම ආී  ආතපෝජන
ලයමපෘති මඳැම දඩම් කබනමී ව ව බනුල ආදමපම් කබනම ගිනීව.

●

පය මර ටු කමි මංචමරක අලමේාම ුරු ල් ිරරීව උතදමම ජකම ලක මංචමරක තබනෝේවා තමේලම මඳැම
අලමර කබනමී  ලම්ෂික බනුල මුදක්  කබනම ගිනීව.

●

වැලි අ බනක ප්රතශ ලක ද ම ආක්්ණි කප මේාමනලක හිටුටි මංචමරක බනංගකම නීමකරණප කරින්
තදමේ විතදමේ මංචමරකයින්ට විලෘ ිරරීව ුළ අන් අදමපම් උේපමදනප.

●

සු්පබනක ් ති,ජජල 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.

●

ජකම වුළ හිට පමතලන සූ්ප බනක ් ී විුල අ ලයමපෘති මඳැම වැලි අ ජකම වුළහිට ආතපෝජන
අලමේාම මකමමී ව.

●

තශය ප සීිප අල ය මලප තවරට ුළකී ව ිප්ේපමදනප ිරරීව මඳැම සීිප ක්වමන්
මකම ලිිප
ලයමපෘතිලක දඩම් මැ ප්රතශ ත තගමීමන් අ ර දඩම් තබනදම ී ව වඟින් බනුල අදමපව තවන්ව
රමජය මගප කබනම ගිනීව.

●

ක්වමන් උදයමන පලේලම තගන පමව වඟින් ප්රතශය ප වේටතම් ආ්ිකප ් තිවේ ිරරීව.

●

කෘෂිකම්ික ැම මේල පමකන ලයමපෘති වඟින් විතශය ප විිපවප දපයීව මඳැම කුඩම මැ වධයයව
පය වමණ ලයලමමපකයින් දිය  ගින්ීමව.

●

සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයලමමපිරන් දිය වේ ිරරීව මඳැම මැනය  අ තපමලී අනුපම ප්  පටතේ
රමජය බනිංකු ැම ී් ල ණප කබනම ී ව.

●

පමරම්පය ක තශය ප ආැමර ප්රච අ ිරරීව ැම කමන් ම ලයලමමපකේලප ල්ධයනප මඳැම වැලි අ
තැක තබනමජුන් ැල් ආරම් ිරරීව.

●

හිළිගේ ලෘේීප ුරහුු  මැතිකපේ කමීනන් බනලට වැලි අ කකමයප ුලලම දරුලන් පේකර රැිරපම
ග ිරරීව.
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3.5.4

2018 වර් කක වයාපාා සාවර්ධ්න ිාශය වන්් 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 තබනමජුන් ැළ” ලයමපෘතිප.
වැලි අ ජකම ලක/ලිේලක පය මර ටු කමමී තබනෝේවා තමේලම ආරම් ිරරීව.
වැලි අ කකමපලක රැිරපම විරටු
රුණ රුණි කපන් මඳැම ලෘේීප ුරහුු  ලිඩමටැන්
පලේලම ශි්යේල කබනම ී තම් ලිඩමටැන.
සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයමලමමපකපන් නඟම සිවාීමව, දමපකේලප මිපයීව මැ මේලපං රැිරපම
ුරහුු ල මඳැම අල ය ම් ්ණි කක දිනුව කබනම ී ව.

●
●

නල ලයලමමපකයින් ැඳුනම ගිනීව මැ ුරහුු ල මඳැම ලයලමමපකේල මංල්ධයන ලිඩමටැන්
ක්රිපමේවක ිරරීව.

●

ධයමය  ම මංල්ධයන ැම ම් ්ණි කක හුලවමරු ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීව.

●

ආතපෝජන ප්රල්ධයන ැම තලළඳපක ප්රල්ධයන ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීව.

3.5.5

වැවි අ ිකා ාරියට ිය

ලාපය

ිා ය

2

බාගතලා නම ාණය කිරිකම් වයාපිතිය
සාචාා

ිනු

1

සාචාා

සාචාා

බාලාකල නව

බී
සී

5

ජී
ීච්

ගතණන

1

ලි අකන්ද

10

හිුකරේ ෑල

2

අරකගංවික

4

තදටුඅේ කන්ඩිප i

3

තදටුඅේ කන්ඩිප

10

තදටුඅේ කන්ඩිප ii

4

තදටුඅේ කන්ඩිප

5

තදටුඅේ කන්ඩිප iii

5

තදටුඅේ කන්ඩිප

3

6

ගිරමඳුරුතකෝේතේ

1

මමවමනය

ගිරමඳුරුතකෝේතේ

3

A ත්රේණි කප

ගිරමඳුරුතකෝේතේ

20

ගිරමඳුරුතකෝේතේ

8

I

විදගව

2

II

විදගව

3

VIP

උල්ටුටිප / රේිරඳ
ඩී

ාවා

රුහුු තක

B ත්රේණි කප

4

ආස්න නගතාය

සාඛ්යාව

ගිරමඳුරුතකෝේතේ
ුරහුු  වධයයමේාමනප

3

බාගතලා

7

සූය පුරර

8

කන් තල්

6

බිතමෝුරර(නල)

9

විදිය ගිය ප

6

තවමරගැකන්ද විත ේ් ලයමපෘතිප

10

තවමරගැකන්ද

4

බනකමූණ

11

බනකමූණ

6

12

කකමලිල

2

කකමලිල

3

කකමලිල

VIP
මමවමනය

ුකේතේගව

13

ුකේතේගව

4

තනමච්ි පමගව

14

තනමච්ි පමගව

6

ිපරමවිප

15

ුකේතේගව

4
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6

ීල්

ලි අඔප

16

මම්පේ නුලර

4

7

වි් තටෝය පම

222 තන්ලමසින ලයමපමර කම්පමක
මංචමරක බනංගකමල

17

දිගන

4

නුලර ීළිප (නල දදිිරරීවිර)

18

නුලර ීළිප

6

තකමේවතල්119

19

තකමේවතල්

3

20

වැනුලර

3

2

බූලි අකඩ
ිනු
ිා ය
8

9
10

11

සාචාා
බාගතලා
සාඛ්යාව
21

ියන අහිටිප

4

ියන අහිටිප

22

ියන අහිටිප

8

වයුරුරර

23

සූය ප ලිල

5

වැඔප

24

වැඔප

4

බනුලල්ක

25

බනුලල්ක

6

තපමල්තගමල්ක

26

වැනුලර

4

ලාපය
ලකල

රඹකින්ඔප
මු.ලි.පම.ක්රි.න

රේවකමන

සාචාා

බාලාකල නව

උඩලකල

ආස්න නගතාය

ාවා
ගතණන

තකමේවතල් 119

1

27

තකමේවතල්

4

රන්තදණි කගක

VIP 1

28

වටුපංගනප

3

තබනෝල ින්න

29

නමවුක

3

වමුලරු ඔප

30

අරකගංවික

4

රේවකමන

31

රේවකමන

8

2017/04/03 දින සිට ක්රිපමේවක ලන පය දි අකාකමය ප මුළ සිපලුව මංචමරක බනංගකම ආදමපම් උේපමදන
ලයමපෘතිප්  තකම පය ල් නප ිරරීව හිණි කම අධයය් ් (ලයමපමර මංල්ධයන) පට ට පේකරනු කිු අ ර,
ලයමපමර මංල්ධයන අං ප ුළක මේාමහි

කරනු කිබූ තවතැයුම් ඒකකප මැකමර අධයය් ්ලරතපකු

(ලයමපමර මංල්ධයන) පටතේ ක්රිපමේවක තකත්.

3.5.6

2018 නම ාණය

ාන ලද සාචාා

බාගතලා

උල්ටුටිප රේිරඳ මංචමරක බනංගකමතේ පූ්ණ අු ේලිඩිපමල් ද, තනමච්ි පමගව තගමඩනිගි අ
අු ේලිඩිපමල් ද, තකමේවතල් මැ බනකමූණ තගමඩනිගි අ අු ේලිඩිපමල මවඟ නල ලී බනු  මැ උපකරණ
තපමදම නීමකරණප සිුල කරන කදි. වි් තටෝය පම, ුකේතේගව, රන්තදිපගක, බූලි අකඩ මැ ියන අහිටිප
මංචමරක බනංගකම ලී බනු 
මැ

උපකරණ

තපමදම

නීමකරණප කටයුුළ සිුල
තකය ණි ක.
කකමලිල, නුලරීළිප,
බනකමුණ ැම
තනමච්ි පමගව මංචමරක
බනංගකමලන්ටු නීමකරණ
කටයුුළ ල ුලරටේ සිුල
තලින් පලති.
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3.5.7

2018 වර් කක සාචාා

බාගතලා ආදායම් උ පාදනය

2017 ල්්ත මංචමරක බනංගකම ආදමපම් උේපමදන ලයමපෘතිප්  තකම පය ල්ානප ිරරීවේ මවඟ
2016 ල්්පට මමතේ් ්ල ආදමපම් උේපමදනප රු.මි.3.6 කි් දැළ තගමමේ ි .
වර් ය

ආදායව (රු)

2016

1,661,000.00

2017

5,260,450.00

2018

11,145,605.00

3.5.8 සාචාා
●
●
●
●
●
●

ිදායව
2016
2017
2018

බාගතලා සම්බ්ධ් වර්තවාන ත වය් -

අන් ්ජමක ඔමේතමේ තලන් ිරරීතම් පැසුකම් මකමම ිති මංචමරක බනංගකම ගණන - 13
අන් ්ජමක පැසුකම් ඔමේතමේ තලන්ිරරීතම් පැසුකම් තනමවිති මංචමරක බනංගකම ගණන- 10
දදිිරරීම් කටයුුළ සිුලතලින් පලතින මංචමරක බනංගකම ගණන- 03
2018 ලමත් ආදමපම් උේපමදනප - රු.ි.11.4
අන් ්ජමක පැසුකම් ව උපපමිති මුදක - රු.ි. 3.45
අන් ්ජමක පැසුකම් තනමවිතිල උපපම ිති මුදක - රු.ි.7.85

3.5.9

වැවි අ සවිය” ණය කයෝනනා ක්රවය (2018 කදසිම්බර් දක්ෂවා)

2018 ල්්ප ුළළ වැලි අ අකාකමය ප ප්රමතශය ප මංල්ධයන බනිංකුල ැම ී් ල රු. ි අපන 39.67ක ණප
මුදක්  ලයලමමපකයින් 225 තදතනකු මඳැම කබනම ී  ි .

3.5.10

“කවාාගතැ ්ද ි විල” ණය විඩ සටැන

තවමරගැකන්ද කකමපප ුළළ නිල පදිංි  කළ ජමනපදිකපන් අ ය න් ලයමපමය ක කටයුුළ ආරම් ිරරීව
මඳැම 2018 ල්්ත ී  ලයමලමමපකයින් 11 තදතනකු මඳැම රු.ි.3.1 ක ණප පැසුකම් කබනම ී  ි .

3.5.11

වැවි අ කැළ කබාු ්ැළ වයාපිතිය

පමරම්පය ක තශය ප ආැමර ප්රච අ

ිරරීව ැම කමන් ම ලයලමමපකේලප ල්ධයනප ුළළින් කුවාම්

ලක

ආ්ිකප නඟම සිවාීමව, තශය ප ආැමර අලව ික්  පටතේ පමය ත ෝගිකපන්ට කබනම ී වට ැම කකමයපල
මෘජු ැම ලක්ර රැිරපම උේපමදනප පන මූ අක අරමුු  පදනම් කරගිපින් නල ලයමපෘතිප්  තකම වැලි අ
තැළ තබනමජුන්ැල් බී ැම සී කකමපත ආරම් කර ි . 2015 ල්්ත අතගෝමේුළ වම 02 ලන දින බී
කකමපත වනම්හිටිප තැළතබනමජුන් ැක විලෘ ිරරීවේ මවඟව තැළ තබනමජුන්ැල් 02්  දිනට මේාමහි ල
ි .

- 61 -

තවව තැළතබනමජුන්ැල් මේාමහි

ීමව වඟින් ලම විතමන් ත මර තශය ප ආැමර තපමුල ජනපම තල

කබනම

ී වට අතේ් ්ම තකත්.තවව තැළ තබනමජුන් මිල් වඟින් බී ැම සී කකමප ලක මෘජු රැිරපම අලමේාම 40 ්  ද
ලක්ර රැිරපම අලමේාම රැම් ද ජිප ීම ි .

3.5.12 වැවි අ නලාශවල කබෝට්ටවී කසේවා ආාම්භ කිරීව.
ිනු
ිා ය

01

නලාශය/
ගතාගතාව

වි් තටෝය පම

ආකයෝන යා හිළිබඳ
කතාාතුරු ( අහිනය)

බදු
ාලසීවාව

වි් තටෝය පම තක්් (ුරශ)
මවමගව

2016.01.06

339/6, මීගමු පමර,

2021.01.05

පෑ අපතගමඩ

35, ය.බී.ඒ. ීමරතකෝන්
වමල , වැනුලර (තවෝට්
තබනෝේවා)

04

දුකලුඔප

05

වැලි අ ගඟ
තකමග්ධනගල් ඔප
ැම තැේතපමක
ඔප

06

බදු මුදල
රු.

මඳැම 75000
100,000.00

බනිගින් ලන අ ර
පසුල 5% බනිගින්
ලම්ෂිකල ලිඩි තේ.

2016.02.09
-

100,000.00

181,912.50

100,000.00

151,912.50

100,000.00

300,000.00

අවු 01

100,000.00

330,000.00

අවු 01

25,000.00

25,000.00

වමම 06

50,000.00

2019.02.08
ද් ලම

සිනවන් සිටමතඩල්
02

වාර්ෂි

පකමු ල්් 2

ද් ලම

වැලි අ ය ච් තැෝටකප

තපමල්තගමල්ක

සිට

මූ අ
ති්පතුව රු

2016.02.09

අංක 117, ම්

සිට

ි ේ ම්පකම් ඒ. ගම්ඩින්

2019.02.08

වමල , තකමළඹ 02

ද් ලම

වැලි අ ය ච් තැෝටකප, අංක
35, ය.බී.ඒ ීමරතකමන්
වමල ,වැනුලර
(කමප් )
ඩී.ය. කගක
ේතක්් අයිකන්ේ,
ජකම පමර,දුකල්ක
ීල්.ීල් දිමුුළ දපමනන්ද
තලෝට් තේමේ ිේතලන්ච්මේ
(ුරශ) මවමගව ( මේටෑන්ේ
පිේල් තබනෝේ)

2016.08.02
සිට
2018.08.02
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40,000.00 (පළමු
වමම 6 මඳැම)

045493 පරිසා ටුත ාමී සාචාා

කබෝට්ටවී කසේවා ක්රියා ව

කිරීව.

වි් තටෝය පම ැම තපමල්තගමල්ක ජකම පන් මැ තකමග්ධනගල්ඔප මැ දුකු ඔප ආශ්රි ලද පය මර ටු කමමී
මංචමරක තබනෝේවා මැ ඔරු තමේලමලන් ක්රිපමේවක විප. ීවඟින් ලම්ෂිකල රු.ි.1,091,670.62 ක
ආදමපව්  උපපම ගන්නම කදි.

045494 වයාවසාය ය් සඳැා පුහුණු විඩසටැ්.
●

කුමක ම මංල්ධයන මැ ම් ්ණි කක මම්බනන්ධය ලිඩමටැන් 168්  වැලි අ කකමපප්  ුළළ 2018
ල්්ත ක්රිපමේවක කරන කදි.

●

නල ලයමලමමප්  ිති ිරරීව මඳැම ආතපෝජන ප්රල්ධයන ලිඩමටැන් 62 ්  වැලි අ කකමපපන්
ුළළ 2018 ල්්ප ුළළ ක්රිපමේවක කරන කදි.

●

තලළඳපළ ප්රල්ධයන ලිඩමටැන් 11්  මැ ලයමලමමපකේල මංල්ධයන ලිඩමටැන් 51්  2018
ල්්ප ුළළ ක්රිපමේවක විප. රැිරපම අලමේාම 600්  වැලි අ ප්රතශ

ුළළ 2018 ල්්ප ුළළ

ක්රිපමේවක විප.
●

රැිරපම අලමේාම 600 ්  වැලි අ ප්රතශ ුළළ 2018 ල්්ප ුළළ ජිප ීම ි .

●

2018 ල්්ත

ලයමපමර මංල්ධයන අං ප විසින් වැලි අ කකමපලක දරුලන් මඳැම ලෘේීප

ිපුරණ මල කබනම ී ව මඳැම ලෘේීප ුරහුු  අකාකමය ප ැම ී් ල තවව ලිඩමටැන ක්රිපමේවක
කරන කදි. ඒ මඳැම රු.ි.3.52 ්  ලටිනම ශි්යේල 227්  කබනම තදන කදි.
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සිලවන පරිච්කේදය
වානව සම්ප

ැා මූලය

ළවනා ාණ ිාශය

4.1 හිරිසේ ැා පාලන ිාශය
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත
කබනනුත

වමනල මම්පේ කළවනමකරණප හිළිබනඳ සිපූමව කටයුුළ සිුලකරනු

හිය මේ ැම පමකන අං ප වගිිප.

හිරිසේ ැා පාලන ිාශය 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 කම්ප මරපන් අතිවි මකප.
²

තමේලක මං යම අං ප yඳුනම ගිනීව.

²

තමේලක මං යමල මිළසුම් ිරරීව.

²

තමේලක මං යම මංත ෝධයනප ිරරීව.

²

කළවනමකරණ තමේලම තදපම් තම්න්ුළතේ අනුවිතිප කබනම ගිනීව ැම තමේලකයින් මේාමනග
ිරරීව.

වානව සම්ප

ආ ර් ණය

ා ගතිනීව.

³

ුරරේපමු  iඳැම අපුලම්පේ කිඳීමව.

³

වි මග/ මම්මු පරී් ්ණ පිලිේීමව.

³

සුුලමේමන් ත ෝරම පේ කර ගිනීව

වානව සම්ප

පුහුණුව ැා සාවර්ධ්නය

³

අ හුරු ිරරීතම් ලිඩමටැන්

³

ුරහුු  ිරරීතම් ලිඩමටැන් පිලිේීමව.

³

තශය ප විතශය ප ශි්යේල කබනම ී ව.

³

උමමේීමම් ැම ලිවාේ ල්ධයක කබනම ී ව.

³

තමේලප මේිර ිරරීව.

²

වමනල මම්පේ අභිතේරණප ැම ආකල්ප ල්ධයනප

²

මේාමන වමරු

²

වි්රමව ගින්ීමව.

²

තමේලප අලමන් ිරරීව.

²

පමය ත ෝෂික ී වනම ප්රතිකම ිපදැමේ ිරරීව.

²

තමේ.අ.අ./තමේලම ිපයු් තිකපන්තග්ධන මර අරමුදල් මම්බනන්ධය කටයුුළ
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²

විනප කටයුුළ

²

දිය ගින්ීමව

²

කම්ප මමධයනප ිගයීව

²

කම්ප 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

නීති අං ප

²

මම්බනන්ධීකකරණප (විවි් අං ැම බනමටුර පම් ලපන් අ ර)

²

වැජන මම්බනන්ධය මලප
³

ිපක උේමල මම්බනන්ධය කටයුුළ

³

පය පමකන කටයුුළ මම්බනන්ධයතපන් පම් අතම්න්ුළ උපතශ න කමරක ම ම

³

වැජන තපේමම් කමරක ම ම

³

පම් අතම්න්ුළ ලමි ක ප්ර ේන ලකට හිළිුළරු මිපයීව මැ මම ීමව ැම අතනකුේ අං
මම්බනන්ධීකකරණප

²

පමකන අං පට අදමළ ලම්ෂික ිමේ තම්න්ුළ මකමේ ිරරීව.

²

කම්පමක ක්රව ක්රිපමේවක ිරරීව.

²

ිගයීව ැම නල ක්රවතේද ැඳුන්ලම ී ව.

4.1 -1 2098 වර් කක තිබූ ඉලක්ෂ

ැා ි

ාගත

්රගතතිය

2018 වර් කක තිබු ඉලක්ෂ :
²

සිපලු අං ලක තමේලක ුරරේපමු  ැඳුනමගිනීව ැම ුරරේපමු  මඳැම අපුලම්පේ කිඳීමවට කටයුුළ
ිරරීව.

²

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත අං ලක ලම්ෂික මේාමනවමරු ප්රතිපේතිප ක්රිපමේවක ිරරීව.
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4.1.2 ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක පවතින පුාප්පා ස සඳැා වර් කක තනතුරු
උසසේමම්/ නව බඳවා ගතිනීම් හිළිබඳ කතාාතුරු වාර්තාව.
අනු

අ යන් ර

නුළර

අංකප

මං යමල

1

ිපතපෝජය අධයය් ් ජනරමල් (මංල්ධයන -තකමන්රමේ)

1

2

මැකමර අධයය් ්/ ිපතපෝජය අධයය් ් (නීති)

2

3

දංජිතන්රු/ ප්රධයමන දංජිතන්රු (සිවිල්)

0

ගිු ම් ිපකධයමය 

5

5

ඒකක කළවනමකමර

1

6

මංල්ධයන මැකමර

8

7

ජක ේේල මැකමර

5

5

පශු මම්පේ මංල්ධයන මැකමර

9

දංජිතන්රු මැකමර (සිවිල්)

10

කම්ික මැකමර

48

11

කළවනමකරණ මැකමර

13

12

මංචමරක බනංගකම මරකරු

13

ආර් ්ක ිපපමවක

14

ලමය වම්ග තමේලක (තකමන්රමේ)

24

26
8

9
53
8
එ තුව

211

4.1.3 ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකයටු 2018 වර් කක ිභය්තා උසසේමම් හිළිබඳ
කතාාතුරු වාර්තාව.
අනු

අ යන් ර

නුළර

අංකප

මං යමල

1

අධයය් ් (අ යන් ර විගණක)

1

2

අධයය් ් (ධීකලර ැම පශු මම්පේ)

1

3

මැකමර අධයය් ් (මිකසුම් ැම ිපපමවන)

1

0

ිපතපෝජය තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (දඩම්)

4

5

ිපතපෝජය තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (කෘෂික්ව)

2

6

තකමේාමම කළවනමකමර

7

7

පටක තරෝපණ ිපකධයමය 

1

8

ධීකලර ැම පශු මම්පේ මංල්ධයන ිපකධයමය 

1

9
10

ම් ්ණ දංජිතන්රු (සිවිල්)

1

ගිු ම් ිපකධයමය 

1
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අනු

අ යන් ර

නුළර

අංකප

මං යමල

11

අ යන් ර විගණක ිපකධයමය 

1

12

මිකසුම් ිපකධයමය 

2

13

ආප න මංල්ධයන ිපකධයමය 

11

14

ලයපමර මංල්ධයන ිපකධයමය 

2

15

දඩම් ිපකධයමය 

4

16

මිපයුම් ිපකධයමය 

2

17

ප්රලමැන ිපකධයමය 

1

18

දඩම් ිපකධයමය 

1

19

පය පමකන ිපකධයමය 

3

20

ප්රගති පමකන ිපකධයමය 

1

21

ලයමපෘති මිකසුම් ිපකධයමය 

1

22

ඒකක කළවනමකමර

10

23

මංල්ධයන මැකමර

14

24

දංජිතන්රු මැකමර (සිවිල්)

35

25

කළවනමකරණ මැකමර

26

් ත්ේර මැකමර

27

ලිඩ මූ අක

3

28

ය පුලරු

1

4
14

එ තුව

130

4.1.4 ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකයටු 2018 වර් කක පුහුණු කිරීම් ිාශකක පුහුණු
විඩසටැ් වල සාාාාශය
ිනු
විඩසටැ් වර්ී ාණය
ිා ය
01
අ යන් ර ුරහුු  ලිඩමටැන්
02
03

සැභාී වූ
සාඛ්යාව
19

පිවි ම් පුහුණු
විඩසටැ් ගතණන
926

තකටි කමලීන ුරහුු  ලිඩමටැන්

23

111

5,92426.00

තශය ප ශි්යේල මඳැම ිපකධයමය 

22

23

919,900.00

64

1060

වියදව (රු.)
8,003,288.00

මැ මමේලප
ීකුළල
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9,515,610.66

4.2 නීති ිාශය
ැිඳි්මව:
1979 අංක 23 දරණ වැලි අ අකාකමය  පන ැම ඊට අනු මංගික පනේ 23 ට අදමළ නීතිවප කටයුුළ
මිළසුම් ිරරීව, විවිධය ආප න ැම ුරශගකපන් අ ර සිුලලන ජනතික ගිවිසුම් මිකසුම් ැම ක්රිපමලට නිංීමව,
තමේලය ැම තමේලක ගිටු  මම්බනන්ධයතපන් තපමමුවුු  පිිණි ක අ මම්බනන්ධයල පම් අතම්න්ුළ උපතශ න
කමරක ම මල, තපේමම් කමරක ම මල, පය පමකන කටයුුළ හිළිබනඳ පම් අතම්න්ුළ තකමවමමය මේ,
තේරුම්කරණප, කම්කරු විිප ේචප ම මල, වමනල ටුිකම් තකමි්න් ම මල ලිිප ජනතික ආප න
මවග මම්බනන්ධීකකරණප තවව අං ප පිලය  ිති රමජකමය  අ ර ප්රධයමන ින්  ගනී.

4.2.1 නීති ිාශය විසි් කවකැයවනු ලබන න ස
01.

ත්රේ්ේාමකාකරණප

02.

අභිපමචනමකාකරණප

03.

සිවිල් අභිපමචනමකාකරණප

04.

වැමකාකරණප

05.

දිමම අකාකරණප

06.

වතැේමේරමේ අකාකරණප

07.

කම්ික අකාකරණප

08.

කම්කරු විිප ේචප ම මල

4.2.2 2014 වර් කක නීති උපකදසේ ලබා කදන වි ය ක්ෂක ේත්ර
01.

තමේලක ගිටු 

02.

ලමැන අනුළරු

03.

ගිවිසුම් මම්බනන්ධය

04.

ජකම ලක මීට් 100 ර් ෂි මම්බනන්ධය කටයුුළ කළ යුුළ ආකමරප

05.

අකාකමය පට අපවිප යුුළ මුදල් අපිරරීව මම්බනන්ධයතපන් උපතදමේ කබනමී ව

06.

කුඩම පය වමණ විුල අ උේපමදන ලයමපෘති මඳැම අල ය අදමක උපතදමේ කබනමී ව

07.

කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ මවමගම් මම්බනන්ධය කටයුුළ ිරරීව ැම උපතදමේ කබනමී ව

4.2.3 ටුඟ බදු ිය ා ගතිනීවට ිදාලව කගතන ඇති හියවා
01.

නු  පිලරීව

02.

දින්ීමම් පිීමව

03.

ීන් රලමසි පිීමව

04.

රජත දඩම් (මන් කප ආපසු කබනමගිනීතම්) පන පටතේ අමේිරරීතම් ිපතේදන පිීමව
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843 uqo,a wxYh
wdh;kfha ixhqla; ie,iqව yd ලම්ෂික මිකසුව wkqj weia;fïka;= ms<f
s h, 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<f
s h, lsÍu yd m%;smdok ,nd .kakd jq fiajl jegqm a
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'

843'1 m%;smdok úhoï ms<snඳ úia;rh
m%d .aO k uQ,

m%; sm dok

mqkrdj¾;k úhoï
m%d.aOk úhoï

úhou

269,384

269,384

1,108,000

1,108,000

වැලි අ ලයමපෘති
MCP "B" ලයමපෘතිප

තශය ප

290,000

290,000

වමුලරුඔප දකුු  දවුර

තශය ප

60,000

60,000

ය ී වම අපශද මංල්ධයන ලයමපෘතිප

තශය ප

64,000

64,000

රඹකින්ඔප ලයමපෘතිප

තශය ප

94,000

94,000

ලි අඔප ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප

තශය ප

247,200

247,200

ප්රධයමන ැම වධයයව ලමය වම්ග පශධයතිප ුරනරුේාමපනප ිරරීව

තශය ප

137,000

137,000

වැලි අ ගිටතේ ලයමපෘතිප

තශය ප

-

-

ිරවුල්ඔප ලයමපෘතිප

තශය ප

12,800

12,800

තශය ප

175,000

175,000

2,188,000

2,188,000

කෘෂි ැම පශු මම්පේ
ීකුළල

843'2 j;alï yd foam, WmlrK
re'000
01.01.2018
Èkg
msß jeh

úia;rh

bvï

-

ñ,oS
.ekSï

-

úlsK Sï , 31.12.2018
bj;a lsÍ ï,
Èkg
udre lsÍ ï
msß jeh
-

762,325

Ëhùï

31.12.2018
Ëh wvq
l< miq

-

762,325

f.dvke.s,s yd ld¾hd,

2,056,990

57,413

103,140.84

2,144,885

520,926

1,623,958

f.dvke.s,s - fjk;aa

2,767,143

32,184

46,328.22

2,764,578

1,376,730

1,387,848

r: jdyk

1,149,045

17,477

81,209.33

1,167,395

943,219

224,176

ld¾hd, WmlrK yd iqn idOl whs;u

111,355

20,508

18,932.05

135,879

54,255

81,624

úÿ,s ckl hkaa;%

19,098

4,562

5.70

23,655

10,007

13,647

hka;% yd WmlrK - jevuq¿ fiajd

52,095

3,048

16,465.53

43,365

26,793

16,572
156,331

hka;% yd WmlrK - boslsÍï

362,932

1,238

79,404.03

388,731

232,400

hka;% yd WmlrK - fmdÿ

97,884

13,312

5,784.71

112,397

40,057

72,340

.Dy WmlrK yd iú lsÍï

242,319

28,321

256,826.06

243,518

5,397

238,121

mß.Kl yd Wmdx.

139,194

33,968

53,320.40

184,522

89,710

94,812

3,557

325

114.47

3,996

94

3,902

7,001,612

212,356

661,531

7,975,245

3,299,588

4,675,657

fmd;a iy w;a fmd;a
tl;=j
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4.4 වැවි අ ආාක්ෂ

බල ාය

ැිඳි්විව :
ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත

ප්රධයමන දදිිරය ම්, අලත ේෂි

තගමඩනිගි අ මංිර්ණ මැ තශපක ආර් ්ම

ිරය ව ප්රධයමන තකමටතගන ද, වැලි අ ිපළධයමය න් ැම කම්ප වණ්ඩකප / ජනපදිකයින් ආර් ්ම කරනු ලමේ
ද 1985 ල්්ත විද මගත දි වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප හිටුවාලන කදි.
තවව අලකාත දි වැලි අ ආ්ික ඒජන්සිප ැම වැලි අ දංජිතන්රු ැම ිප්වමණ ඒජන්සිත ආර් ්ක
කටයුුළ ීව ආප න වඟින්ව ආර් ්ක ිපළධයමය න් සුු  හිය මිරන් දවා කර ගේ අ ර, ීව මං යමල
ප්රවමණතපන් ද ම සුු  හිය ම්  වුැ. ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත ආර් ්ක කටයුුළ විවධයයග ිරය තම්
පරවම්ාතපන් ැම විකාවේල පමකන ැම තවතැයුම් කටයුුළ දවා ිරය ව මඳැම වැලි අ අකාකමය ත උපතදමේ
පය දි වැලි අ ආ්ික ඒජන්සිත ැම වැලි අ දංජිතන්රු ැම ිප්වමණ ඒජන්සිත තමේලප කක ආර් ්ක
ිපකපන් 1989 ල්්ත දි වැලි අ ආර් ්ක බනකකමප තල අන් ්ග්රැණප කරන කදි.

්රධ්ාන ිාමුණු:
● වැලි අ අකාකමය ත ප්රධයමන දදිිරය ම් ැම අලත ේෂි තගමඩනිගි අ පශධයති ආර් ්ම ිරය ව.
● වැලි අ අකාකමය පට අපේ කම්පමක මංිර්ණ ැම බනු බනමටුරමදිප , උපකරණ ආර් ්ම ිරය ව.
● වැලි අ අකාකමය පට අපේ කම්ප වණ්ඩක ැම ජනපදිකයින්ට අල ය ආර් ්මල කබනම දිව.

4.4.1 2018 වර් කක ි ප

ා ගත

ඉලක්ෂ

● වඩකකුර ප්රතශ ත පිලිේ වු 2018 වියි දින උේමලත අප බනකකමපට පිලරවු රමජකමය  ිපළපන්
400 කට ආමන්න ප්රවමණප්  තපමදලින් මම්ාකල දවා කරන කදි.
● තවව බනකකමත ුරරේපමු  වු ආර් ්ක ිපපමවක නුළරු මඳැම ිපළපන් 53 තදතන්  ආධුිපකපන්
ල තපන් බනඳලම ගේ අ ර ඔවුනතග්ධන මු අක ුරහුු ල 2018-07-02 දින සිට 2018-08-07 දින ත ් 
තකමේවතල් ලමය වම්ග ැම ජක කළවණමකරන ුරහුු  පමමතල් දි මම්ාකල සිුල කළ අ ර ීටු විසිර
පමතම් තපළපම අප අතිගරු ජනමකාපති ුළවන්තග්ධන දිපණි කපතග්ධන ැම අධයය් ් ජනරමල් (ශ්රි.ක.ව.අ.) තග්ධන
මැ මගිේලතපන් අදමළ ුරහුු  පමමතල් දි 2018-08-08 දින අති උේක්්ලේ තකම සිුල කරන කදි.
● 2018 ල්්ත වැලි අ ක්රිඩම උේමලපට මවගමිල ීටු ඔ අම්හි්  පැන 2018-09-05 දින තකමළයනන්
ආරම් කර 2018-09-15 දින ත ්  මවමේා වැලි අ කකමපපන් ආලරණප ලන තමේ ියන අහිටිප
වැලි අ ක්රිඩමංගනප තල ගවනමචමර තපළපම අත රැතගන පමතම් දි තවව බනකකමපට පලරන කද
පුළරුපිදි ධයමලකයින් තපදවිව මැ තමසු රමජකමය  මම්ාකල දවා කරන කදි.
● 2018-09-15 ,16 තදදින ුළළ ියන අහිටිප වැලි අ ක්රිඩමංගනත දි පිලිේ වු වැලි අ ක්රිඩම උේමලත
උේ වමචමර මම්වමන රමජකමය  තවන්ව අතනකුේ ආර් ්ක රමජකමය න් තවව බනකකමප තලතින්
මම්ාකල දවා කරන කදි.
●

ල ද 2018-12-05 දින සිට 2018-12-12 දින ද් ලම රංටිතේ ලන ජිවි ුරහුු  ආප නත දි තවව
බනකකමත ආර් ්ක ිපළයින් 43 තදතනකු උතදමම විත ේ් තමේලම මංමේකරණ ුරහුු  පමාවමකමල්  සිුල
කළ අ ර තවටු තශ න මැ උපතශ කේලප ශ්රි කංකම යුශධය ැමුදමතේ ිපළධයමය / උපතශ කයින්
තපමදලම සිුල ිරය ව විත ේ්තපන් මදැන් කරි.
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2018 ි ප

ා ගත

මුලය ැා කභෞති

මුලය ්රගතතිය
ගිු ම් අංකප

තලන් වු මුදක
ි අපන
2385 - තගමඩනිගි අ
16.00
2383 - ලමැන නඩේුළ
02.00
2705 - කම්පමක උපකරණ
01.00
2822 - වැලි අ ක්රිඩම
01.00
20.00

කභෞති

විපදම් වු මුදක
ි අපන
14.5
0.80
2.7
1.5
19.5

්රගතතිය

ගිු ම් අංකප
2385 තගමඩනිගි අ
2383 ලමැන
2705 කම්පමක උපකරණ
2822 වැලි අ ක්රිඩම

තලන් කළ ගණන
13
03
60
01
77

ත ෞතික ප්රගතිප
11
02
60
01
74
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්රගතතිය

4.5 වැවි අ කක්ෂ්රය
ලම්ෂික ලිඩ මිකිමේවට අනුල වැලි අ ත් න්රත

කම්ප මරප ප්රධයමන අං

ැ ර්  ඔමේතමේ දවාකරනු

කබනන අ ර, මංමේකෘතික අං ප වගින් වැලි අ ජමනපදික දරු දිය පන්තග්ධන තමෞන්ද්ප ැම මංමේකෘතික
තකෞ්කයපන් ඔේ නංලින් ජමතික ැම ජම යන් ර
නංලින් ජමතික ැම ජම යන් ර
ලන අ ර තවව අං

කපට තගනපමවේ, ක්රීඩම තකෞ්කයපන් ඔේ

කපට ක්රීඩක ක්රීඩිකමලන් රැතගන පමව ක්රීඩම අං ත කම්පප මරපේ

තදක වගින් වැලි අ ජමනපදික ැ රලන පරම්පරමතේ දරු දිය පන්තග්ධන ආ්ික,

මමවමජීප ැම මංමේකෘතික ේලප තගමඩනිංීමතවටුකම කටයුුළ කරනු කබනයි. අධයයමපන ැම ප්රකම න අං ප
වගින් වැලි අ කකමපපන්ටු ල් වමන කටයුුළ හිළිබනඳ ප්රචමරමේවක ප්රකම න ිපකුේ ිරරීවට කටයුුළ
කරනු කබනන අ ර, ජමතික ලමය  තකෞුළකමගමරප වැලි අ ත් න්රත

මේාමපනපකර තිබීව වැලි අ

තප්රෞඩේලප හිළිබනඳ තවන්ව ලමය  ශි්ේාමචමරප මම්බනන්ධය තැ අදරේල්  ජමතික ජම යන් ර
කරනු කබනයි.

කපට ී් 

ම් ්ණ ැම නඩේුළ අං ප වගින් වැලි අ ත් න්රප ැම මම්බනන්ධය සිපු  දදිිරරීම්

නීමකරණ කටයුුළ තවන්ව ීදිතනදම නඩේුළ කටයුුළ තවතැපලනු කබනයි.

4.5.1 ක්රීඩා ිාශය
වැලි අ ජමනපදික ක්රීඩක ක්රීඩිකමලන්තග්ධන ක්රීඩම තකෞ්කයපන් ඔේ නංලින් ජමතික ැම ජම යන් ර කපට
ක්රීඩක ක්රීඩිකමලන් රැතගන පමව ක්රීඩම අං ත කම්පප මරප ලන අ ර, තවටු කටයුුළ පැ පය දි තේ.
●

වැලි අ ප්රතශ ලක ක්රීඩම කුමක ම ිති රුණ රුණි කපන් ැඳුනම ගිනීව මැ දිනට ක්රීඩමලක
ිපපිතකන ක්රීඩකයින්තග්ධන ත මරුළරු කබනමතගන ී ්ඝකමලීන ැම තකටි කමලීන මිකසුම් මකමේ ිරරීව.

●

ක්රීඩකයින් ුරහුු  ිරරීතම් මංි  ප්  ිති ිරරීව මැ ඒ වගින් ක්රීඩකයින් ුරහුු  ිරරීව.

●

ක්රීඩම අවම යමං ත ැම පළමේ ක්රීඩම අවම යමං ත
ක්රීඩකයින් ත ෝරම ගිනීව මැ තපමමු ිරරීව.

●

වැලි අ ක්රීඩම උතළතල් කණ්ඩමපම් රග ැම වකක ක්රීඩම දමේ මංවිධයමනප ිරරීව ැම ඊට අදමක සිපු 
කටයුුළ.

●

ක්රීඩකයින්තග්ධන සු මමධයනප මඳැම අල ය කටයුුළ සිුලිරරීව.

●

ක්රීඩම උපකරණ ැම ක්රීඩමංගන ලිඩි දියුු  ිරරීව මඳැම අල ය කටයුුළ ිරරීව.

●

ක්රීඩම මම්බනන්ධය රමජය ැම රමජය තනමලන ආප න අ ර, වම ආප නත
මම්බනන්ධය මලප්  පලේලමතගන පමව.

●

ක්රීඩම ක්රිපමකමරකම් හිළිබනඳ ප්රගති ලම් ම දදිය පේ ිරරීව.

●

ඒකක වේටින් ක්රීඩක / ක්රීඩිකමලන් ැඳුනම ගිනීතම් ලිඩහිළිතලක්  ිති ිරරීව. (සිපලු කකමපලක)

●

වැලි අ ක්රීඩම මවමජ හිටුවාීමව මඳදැම ක්රීඩක /ක්රීඩිකමලන් දදිය පේ ිරරීව.

ිප්ණමපකපන් අනුල විවිධය

අං

4.5.2 2018 වර් කක තිබූ නව තාගත වාර්තා
●

ෆමතිවම මහීන් පමීන් ක්රීඩිකමල මීට් 100 රග ලම් මල්  බිටුිරරීව ේපර 12.24

●

ලයි.ීම්. ජිප තමෞවය පමපම බනණ්ඩමර ුලරපිනීව රග ලම් මල්  බිටුිරරීව
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රග මඳැම

අ ර, වනම

4.5.3 සාසේ ිති

ිාශය - වැවි අ කක්ෂ්රය

වැලි අ ජමනපදික දරුලන්තග්ධන කකම කුමක ම ඔේ නංලින් ජමතික ැම ජම යන් ර කපට ීව දරුලන්
රැතගන පමව මංමේකෘති අං ත කම්පප මරප ලන අ ර, තවටු කටයුුළ පැ පය දි තේ.
●

මංමේකෘතික මැ තමෞන්ද්ප අංග ගණනමල්  පටතේ රගමල අ පිලිේීමව වගින් කකමයප ැම
තකමේාම වේටින් විවිධය ද් ් ම මටු දරුලන් ැුලනම ගිනීව (ගමපන, ලමදන, න් න, ිපතේදන,
ආී  තවන්ව තකටික ම, රචන, නමටය ිප්වමණ ැම ි ර ආී  ල තපන් )

●

ැඳුනමගන්නම කද දරු දිය පන් වගින් වැලි අ ප්රති ම කළම උේමලප මංවිධයමනප කර පිලිේීමව

●

දැළ කකම තකෞ්කයපන් මටු
කරීමවට අලමේාමල කබනම ී ව

●

2018 ල්්ත අන් ් තකමේාම සිපු ව

දරු දිය පන් ජමතික ැම ජම යන් ර

කත

රග මඳැම මැ මගි

රගමල අ පලේලම අලමන් කර ි ේ, වැලි අ ප්රති ම

2018 කළම උතළක තනමපලේලන කී .

4.5.4 ිධ්යාපන ැා ්ර ාශන ිාශය
●

2018 ල්්ත ී  ශ්රී කංකමතේ ලමය  ශි්ේාමචමරත ආරම් ත පටන් ලමය  ක්වමන් ත විකම නප
හිළීබනද සිපු  ත මරුළරු ිුළකේ තැළ ලමය  ුරරමල ග්රන්ාප ප්රකම පට පේ ිරරීව

●

වැලි අ ක්රීඩම 2018 මවරු කළඹ මකමේකර ිප්වමණප ිරරීව, ුරලේපේ අතිත්කප මැ ුරලේපේ
දින්ීමම් මකමේ ිරරීව ිුළු  සිපු  ප්රචමරක කටයුුළ සිුලිරරීව.

4.5.5 ක ෞතු ාගතාාය
රමජය ආප නපන්ටු ිපකධයමය න් දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමටැන්  2018 ල්්ත පලේලම ිති අ ර, කුඩම
ුරමේ කමකප මදැම ලමය  ශි්ේාමචමරප ැම මම්බනන්ධය තපමේ ිළී  ගිනීතම් කටයුුළ සිුලකර ි .

4.5.6 නඩ තු ැා පාලන ිාශය
2018 ල්්ප ුළකී  ලමැන රාගමක දන්ටතකම්  ගල් අල්කම නීමකරණප ිරරීව, ලමයු මමීකරණ පන්ර
සිපල්ක් ව නීමකරණප ිරරීව, සිපු ව තදමරලල් අලුේලිඩිපමකර නීමකරණප ිරරීව, මැ කම්පම අප
උපකරණ රමශිප්  ිළී  ගිනීතම් කටයුුළ සිුලකර ි .

2018 වර් කක මුලය ්රගතතිය
ිනු
ිා ය

ිාශය

01
02
03
04
05
06

වල්ටිමීඩිපම මැ ලී බනු  ිළී  ගිිපම්
දදිිරරීම් මැ නීමකරණ
ක්රීඩම
අධයයමපන ැම ප්රකම න
මංමේකෘතික
තකෞුළකමගමරප
එ තුව

කව් ළ
්රතිපාදනය
රු. මි අයන
6.250
0.557
11.859
0.725
2.568
0.860
24.800
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වියවූ මුදල රු.
මි අයන
3.747
0.298
9.900
0.356
1.851
0.089
18.010

4.6 m%jdyk wxYh
ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත ලම්ෂික ලිඩ මිළිමේවට අනුල ීන අරමුු  ැම දක් ක කඟම කර ගිිපව
මඳැම අ යල යව තමේලමලන් අ ර කඩිනම් කම්ප් ්ව ප්රලමැන තමේලමල්  කබනම දිව ප්රලමැන අං ප තල
පිලතරන විත ේෂි ලගිරව්  ලන අ ර ීප අං ප මුළ මු අක අරමුණ තේ.
තම් මඳැම අකාකමය ප මුළල ලමැන 723 ක මංි  ප්  පලතින අ ර, ඒලම මිැිල්ලු ලමැන 666, බනර ලමැන
ැම පන්තරෝපකරණ 57 ්  ල තපන් තලන් තකමට දි් විප ැිිරප.
ීව ලමැන තවතැයුම්, නඩේුළ ැම කළවනමකරණ කටයුුළ දවා ිරය ව ප්රලමැන අං ප මුළ ලගිරව තේ.
ීව ලගිරම් අ ර,
●

ලමැන අු ේලිඩිපමල/නඩේුළල.

●

අදමපම් බනකපර මැ ර් ්ණ මැතික පමලේකම අන ිරය ව.

●

ප්රධයමන කම්පමකත සිටින අදමක ිපකධයමය න්ට ලමැන තලන් ිරය ව.

●

ලමැන නඩේුළල ැම දන්ධයන මඳැම ලම්ෂික විපදම් ිමේ තම්න්ුළ මිකසිව.

●

ලමැන ලකට දන්ධයන කබනම දිව, ලම් ම බනම ගිිපව ැම ධයමලන මටැන් පය ් ්ම ිරය ව.

●

අකාකමය පට අපේ ලමැන කියිමේුළල මකමේ ිරය ව ැම පමලේකම අන ිරය ව.

●

ලමැන ලකට සිුලලන ැදිසි අනුළරු අලමේාමලකදි ග යුුළ හිපලර ගිිපව, ර් ්ණ ලන්දි කබනම ගිිපව
ැම අදමක වි්ප මම්බනන්කාකරණ කටයුුළ පලේලමතගන පමව ආදිප තේ.

කකමප කම්පමකපන් ුළළ තවව කම්පපන් ප්රලමැන ිපකධයමය ලරතපකු/ ප්රලමැන අං ප මර ිපකධයමය තපකු
වඟින් දවාකරනු කබනන අ ර, ලමැන අු ේලිඩිපම කටයුුළ මඳැම

ුකේතේගව පමන්ික ලිඩපක ප්රමු

පමන්ික ලිඩපක 06 ්  පමන්ික දංජිතන්රුලරතපකුතග්ධන අකා් ්ණප පටතේ පලේලමතගන පනු කබනයි.
2018 ලමර මඳැම තලන් කරන කද දක් ක ග ප්රමග්ධනධයන විපදව ි අපන 08 ්  වු අ ර, ලමර අලමමනප
ලන විට ීව දක් කප තල කගම විවට ැිිරපමල කිුණි ක.
ීව ලමර ුළක අු ේලිඩිපමලන් 290 ්  ැම ලමර තමේලමලන් 148 සිුල කර ිති අ ර, ඒ මඳැම
රු. 14,746,713.39ක විපදව්  දරම ි . ලද ීිර ලමර ුළළ ් ත්ේර චමය කම 680 ්  මංවිධයමනප කර ිති
අ ර ඒ මඳැම දන්ධයන විපදම් තකම රු. 5,064,888.75 ්  ද ලිප වි ි .
ප්රධයමන කම්පමකපට අනුයු්  ලමැන අ ය න් 10 ්  මම්ුර්ණ ර් ්ණප කර ිති අ ර අතනකුේ සිපු ව
ලමැන ුළන්ලන පම් ලත ර් ්ණප කර ි . ඒ මඳැම රු. 857,655.37 ් ද, ආදමපම් බනකපර තලනුතලන්
රු. 349,552.00 ක මුදක්  ද ලිප වි ි .තවව ලමර ුළළ ලමැන අනුළරු 15 ක විව්්න කටයුුළ මම්ුර්ණ
කර අල ය විනප ක්රිපමවම්ගපන් තගන ි .
ප්රලමැන අං ත

මවමේා කම්පප වණ්ඩකප ිපතපෝජය අධයය් ් (ප්රලමැන) ප්රමු

ම් ්ණ දංජිතන්රු,

දංජිතන්රු මැකමරලරු, ලිඩමු අක, කළවනමකර මැකමරලරුන් ිුළු  13 තදතනකු ැම ය පුලරු වැුළන්
62 ්  තවව තමේලමලන් දවා ිරය වට උර තදනු කබනයි.
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පසේවන පරිච්කේදය
ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය යටක

හිටුවීවනු ලිබ ඇති සවාගතම්

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 ී  ි .


සී/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම කෘෂී ලයමපමර (ුරශග අක)මවමගව
Mahaweli Livestock & Agro Enterprises (Pvt) Ltd



සී/ම වැලි අ උපතශ න තමේලම කම්පං ප (ුරශග අක)මවමගව (MCB)
Mahaweli Consultancy Bureau (Pvt) Ltd



මේල මවික මම්පේ කළවනමකරණ තමේලම (ුරශග අක)මවමගව(NRMS)
Natural Resources Management Services (Pvt) Ltd

2018 වර් ය තුළ සවාගතම් වල
ි/ි

01

ාර්යය සාධ්නය

සවාගතව

සී/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම
කෘෂි ලයමපමර (ුරශග අක)
මවමගව

02

03

සී/ම වැලි අ උපතශ න තමේලම

වර් ය තුළ ඉවී ළ

ාර්යය /ත වය

 පළමතේ ිරය  තගමීමන්තගන් ිරය  ීකුළ ිරරීව ැම
ඔවුන්ට ීවඟින් තමේලමලන් මිපයීව.
 ිරය  ආශ්රි ිප්ේපමදන කටයුුළ සිුල ිරය ව ැම ඒ ිප්ේපමදන
වැලි අ කකමප මැ අලට ප්රතශ ලක අතකවි ිරරීව.
 ගම් කුකුල් ලයමපෘතිප්  වඟින් තගමීමන් තල පිටවුන්
කබනම ී ව.
 පූං ගලපන් තකම තපමදම ගිනීව මඳැම මීගලපන් මේල
ිප්ේපමදන ැම තමෞ ය තදපම් තම්න්ුළල තල කබනම
ී ව.

ේලතපන් උමමේ තරමයික් වමේ ිප්ේපමදනප කර
අතකවිප.
කය ම අධයයනපන්තගන් ැම තකමන්රමේ කටයුුළ ල අන්

කම්පං (ුරශග අක) මවමගව

2018 ලමත් තවතැයුම් ආදමපම් උේපමදනප කර ි .

මේල මවික මම්පේ

පැ

කළවනමකරණ තමේලම

උේපමදනප කර ි .

(ුරශග අක) තමේලම මවමගව

කටයුුළ ල අන්

2010 ලමත් තවතැයුම් ආදමපම්



වි් තටෝය පම ැම තකමේවතල් කකමපත
දඩම්
ිනුම්කරනප
මැ මිකසුම් මකමේ ිරරීව රු.213,500.00




පමංශු ප්ත ්ණ ලයමපෘතිප - රු.1,015,079.01
H-Q measurement of Nanuoya & Coledoniya
gauging station -රු.437,472.00



වම තල් දිමේි් කත ුරල් හිටිප මැ දලු් කුුකර
කමබනිපක තගමවිපළ ලයමපෘතිප- රු.200,000.00
ැුර තල් ේකමන්තේ්න් ලයමපෘතිප ලයමපෘතිප .160,000.00
අවර තක්් තැමතටල් මූ අක පමය මය ක ිගයීම්
ලම් මල මකමේ ිරරීව. - රු.300,000.00
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වාර්ෂි

ගිණුම්

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.

^wd& 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'
^we& hï úfYaI m%foaYhl mQ¾K iy tald.% ixj¾Okhg m%;I
s aGdOdr 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;
^b&

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;

^W&

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; මැ

(ඌ) 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
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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'
මවමගතම් තකමටමේ ප්රමග්ධනධයනප හිළිබනඳ විමේ ර පැ පය දි තේ.

1)
2)
3)
4)

මවමගව

ලටිනමකව
තකමටමේ

ීම්.සී.බි (ුරශග අක) මවමගව
ීන්.ආ්.ීම්.ීමේ (ුරශග අක)
මවමගව
තලන්ච් කිහිටල් (ුරශග අක)
මවමගව
ීම්.ීල්.ඒ.ඊ.

රු 10.00

මම්පූ්ණතපන්
තගලන කද
ප්රමග්ධනධයන
තකමටමේ ගණk
6385

වැලි අ
අකාකමය පට
ිපකුේ කළ
තකමටමේ ගණන
6384

රු 10.00

1502

1500

රු. 10.00
රු 10.00

1,039,803
3

1,039,800
-

uyje,s iud.ïj, uQ,sl l%shdldrlï
mßmd,s; iud.ï
iS$i' uyje,s කව්චර්

w'

ිහිට් (පුේ.) සවාගතව.

i.

වැලි අ ලයලමමපකයින් ැට ණප පැසුකම් මිපයීව ැම ඒ මඳැම වඟතපන්ීමම් කබනමී ව.

ii.

මවමගවට අරමුදල් උපපමග ැිිර ලමිපජ ලයලමමප ආතපෝජන දවාකර ී ව.

wd'

iS$i' iajNdúl iïm;a l<ukdlrK fiaවා ^mqoa'& iud.u'
i.

iajNdúl iïm;a l<ukdlrK fCIa;%h hgf;a tk ks¾udK ie,iqu" mqyK
q qlsÍï" 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'

we'

wE.

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'

iS$i' uyje,s WmfoaYන 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'
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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 ම්ඩලය

ීරරය

ෙර තත.

ීu ksid tu iud.fï .sKqï taldnoaO .sKqug

we;= ,;a lr fkdue;. 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<n
s o m%ldYh" fufyhqï m%ldYkh, Y=oaO j;alï yd ysñlï fjkiaùï ms<n
s |
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<n
s | 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 iq`M ;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'
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
පැ මඳැන් කරුු  ැිර තපර ල්්ත අනුගවනප කළ ගිු ම්කරණ ප්රතිපේති ඒ ආකමරතපන්ව
ප්රල්ාන ල්්ප මඳැමද අනුගවනප කර ි .

2.5.1 විත ේෂි වැලි අ කකමප පටතේ ිප තගමවිපක, පික ලමන් මැ මංචමරක බනංගකමලක තලන
තලනව ආදමපම් ැම විපදම් ගිු ම් තකම ගණන් ගනු කිතේ.
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2.5.2 ජීල විදයමේවක ලේකම් මමධයමරණ ලටිනමකව ව ගණන් ගනු ි . තගමවිපක ගිු තවන් කම තැෝ
අකම ැඳුනම ගිතන්.
2.5.3 ලේවන් මූකය ල්්ප ුළළ ගෘැ මණ්ඩ ැම මවිකෘ නිල
අතිය ්  ප රුහිපල් ි අපන 861.469 ිරන් ලිඩි ීම ි .
3'

ිගයීව තැේුළතලන් නිල

ිගයීතම්

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 නිල ිගයීතම් ික, ීටු .ekqï ñ," 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 තේ.

සි ලුම ගෘහ භා්ඩල හා සවිෙෘත නැෙත

තක්කේරු ෙර 2018.12.31 දින සිට බයපැෙැත්කෙන පරිදි ගිණුම් ගත ෙරනු යැකේ.

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

මවි ප මඳැම

කබනම.;a දින isg CIhùu .Kkh lrk w;r විිරණීව මඳැම ලේකම් පිැිදි අ කර ිති දිනට
තපර CIhùu .Kkh න ර තකත්. තවෝට් ලමැන මම්බනන්ධයතපන් පැ
අනුපම පන් තපී වට තපර 10

මඳැන් ් ්පීමම්

ක සීරීම් ලටිනමකව්  කබනම තදනු කිතේ.
jd¾Islj

1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'

2 1$2]
5]
fudag¾ r:
20]
hkaf;%damlrK - ld¾hd,hSh WmlrK yd iqNidOk NdKav 15]
hkaf;%damlrK - úÿ,s ckl hka;%
15]
hkaf;%damlrK - bÈlsÍï
15]
hkaf;%damlrK - idudkH
15]
.DyNdKav yd iúlsÍï
10]
mß.Kl yd Wmdx.
20]
f.dvke.s,s

- ld¾hd,
- wfkl=;a
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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;'
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'

3.7 විකේශ ආධ්ාා
2012 තදමිම්බන් 31 ද් ලම කමකප ුළළ ආධයමර තදන ආප න විසින් සිුල කරන කද මමුච්ි 
තගීමම්ලක ලම් ම වූ විතශ ආධයමර මවි ම ිරරීව. තගීමම් දිනපන්ටු පලේනම විිපවප අනුපම ව
විතශ මුදල්ල අන් පලතින විපදව රුහිපල් බනලට පය ල් නප කරන කී .
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;'
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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,§ 2018.12.31 Èkg meje;s wiïNdjH
j.lSu re' ñ,s' 42, 800 la úh.
සී/ම වැලි අ තලන්ච් කිහිටල් (ුරශ.) මවමගව
2018.12.31 දිනට ලේකම් මැ ලග පම්
(ණප ටුිපන්තග්ධන මේතේච්ඡම අලමන් ිරරීව පටතේ)
මටැන
රු.
ව
ම්
නාගතව කනාවන ව
ම්
තශපක පන්තරෝපකරණ ැම උපකරණ
ආතපෝජන
නාගතව ව
ම්
සිංග් විෂින් ත මගප
කිබිප යුුළ තපමළිප
ුරුරරණ රලය පමකන ගිු ව
ආදමපම් බනුල ආපසු තගීමම්
අතනකුේ කිබිප යුුළ දෑ
මණ්ඩමගමර බිල්පේ
බනිංකුතේ ිති මුදල්
අතේ ිති මුදල්
මුළු ව

2018
රු.

2017
රු.

3
2,794,671
2,794,671

3
2,794,671
2,794,671

29,480
380,726
28,336
62,008
25,000
9,455,896
2,817,589
2,521
12,801,556
15,596,230

29,480
380,726
28,336
51,414
25,000
9,831,457
3,463,810
2,521
13,812,744
16,607,418

07
08

10,398,000
10,150,325
432,000
(5,765,303)
15,215,022

10,398,000
10,150,325
432,000
(4,833,615)
16,146,710

10

381,208
381,208
15,596,230

460,708
460,708
16,607,418

02
03

04
09
05
06

ම්වල එ තුව

ටුිකම් මැ ලග පම්
ටුිකම් මැ මංි 
ප්රකමශි ප්රමග්ධනධයනප
කිබූ අරමුදල්
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත දමපකේලප
රඳලම ගේ කම ප/ (පමු ල)
මුළු ටුමි ම්
නාගතව වගතකීම්
උපි  විපදම්
මුළු වගතකීම්
මුළු ටුමි ම් සැ වගතකීම්
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
ිා 500, ටී.බී. ඡායා වාවත
ක ාළඹ 10
ක ාළඹ 10

2018.12.31 දිනට මූලයවය ත

වය හිළිබඳ ්ර ාශය

සමූැය
රු'000
රු'000
2018
2017

වැවි අ ිකා ාරිය
රු'000
රු'000
2018
2017

සටැන

ව
ම්
නාගතව කනාවන ව

ම්

තශපක පන්තරෝපකරණ ැම උපකරණ

(1)

4,675,657

4,120,943

4,614,637

4,056,757

ආතපෝජන

(2)

171,313

187,531

529,876

526,316

84,947

78,552

84,947

78,552

4,931,917

4,387,026

5,229,460

4,661,625

167,027

134,578

156,572

127,444

තනමිපි ලිඩ
ජංගව තනමලන ලේකම්ලක ීකුළල
ජඡල ලේකම් - ප්රමග්ධනධයන
ත ෝජි

(3)

 අපම ැිරීම්

නාගතව ව

-

859

-

-

ම්

ගබනඩම ත මග

(4)

180,342

184,799

175,874

181,505

ජඡල ලේකම් -තලතළඳ

(3)

26,312

10,360

24,852

9,276

තලළද මැ අතනකුේ කිබීප යුුළ දෑ

(5)

2,032,715

2,231,515

1,954,466

2,110,549

4,767

3,896

4,767

3,896

ක අන් තගීමම්
බනිංකු ිපකර
මුදල් මැ මුදල් මවමපනපන්

(6)

ජංගව ලේකම් ීකුළල

මුළු ව

ම්වල එ තුව

6,292

6,164

312,702

343,312

304,528

-

325,612

-

2,563,129

2,780,045

2,464,487

2,630,837

7,662,074

7,302,508

7,850,519

7,419,906

651,986

886,098

609,866

770,536

වගතකීම්
නාගතව වගතකීම්
ණපටුිපන්ට තගවිපයුුළ දෑ

(7)

කල්බනදූ ඒකපන්මේ මූකය මවමගව
උපි 

විපදම්

(8)

2,153

-

-

102,067

175,190

68,075

148,407

754,053

1,063,441

677,941

918,943

1,379,494

1,389,477

1,367,485

1,376,517

219

271

-

-

612

612

-

-

නාගතව කනාවන වගතකීම් වල එ තුව
මුළු වගතකීම්

1,380,325

1,390,360

1,367,485

1,376,517

2,134,378

2,453,801

2,045,427

2,295,460

ශුේධ් ව

5,527,696

4,848,708

5,805,092

5,124,444

24,646,826

24,404,255

නාගතව වගතකීම් එ තුව

නාගතව කනාවන වගතකීම්
පමය ත ෝෂි

ී වනම මදැම තලන්ිරරීම්

(9)

කල්බනුල
විකම්බී

බනුල

ශුේධ් ව
මමුච්ි 
මංි 

ම් එ තුව
ම් /ටුමි ම්
අරමුදක

(10)

: ද/තගනම අදමපම් විපදම් ගිු තම් ත ේ්ප

ආදමපම් මංි 

24,649,830

24,407,260

(24,040,551)

(23,615,502)

- මවමගම්ලක

(23,709,285) (23,285,893)

50,865

50,865

ප්ර යමගන කම ප

4,867,551

4,006,082

4,867,551

4,006,082

ශුේධ් ව

5,527,696

4,848,708

5,805,092

5,124,444

ම්/ටුමි ම් එ තුව
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-

-

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
ිා 500, ටී.බී. ඡායා වාවත
කක ාළඹ
ාළඹ 10
10

2018.12.31 දිකන් ිවස් වර් ය සඳැා මුද් ්රවාැ ්ර

වැවි අ
ිකා ාරිය

සමූැය
කවකැයුම්

ටයුතුව අ් ලද මුද් ්රවාැය
බනුල තගීමම්
කම මං

මුද අ් කනාවූ ගතනුකදනු
් ්පීමව

ාශනය

(රු'000)

(රු'000)

(414,206)

(413,201)

(79)

-

(573)

-

530,517

526,636

පමය ත ෝෂික ී වනම මදැම තලන්ිර්ම්
ලිඩිවූ ජඡල ලේකම් ල අන් උපපම
ගිනීම් -

(9,983)

(9,032)

(32,449)

(29,128)

ලේකම් වමරු ිරරීම්

(30,655)

(30,655)

ලේකම්

මර ී ම්

5,865

5,865

4,457

5,631

මෙමෙයුම් ක්රියාකාරකම්
ත මගත ලිඩිීමව / අු ීමව
ජඡල ලේකම් ලිඩිීමව / අු ීමව තලතළදමව

(15,952)

 අපමැිරීම් ලිඩිවිව/අු ීමව

859

අතනකුේ කිබිපයුුළ දෑ ලිඩිීමව

198,800

තගීමම් ලිඩිවිව/අු ීමව

(871)

බනිංකු ිපකර ලිඩිවිව/අු ීමව

කවකැයුම් ක්රියා

විපදම් ලිඩිවිව/අු ීමව

ාරී වකය් ලද ශුේධ් මුද් ්රවාැය

ආකයෝනන ක්රියා ාා ම්
තශපක, පන්රඋපකරණ ැම
උපකරණලක මංචකනපන්
ලේකම් විිරණීතවන්
ආතපෝජන ලිඩිීමව/අු ීමව
තනමිපි ලිඩ ලිඩිීමව/අු ීමව
ආකයෝනන ක්රියා
මුලය ක්රියා

ාා

ාා

156,083
(871)

(129)

තගවිපයුුළ දෑ ලිඩිවිව/අු ීමව
උපි 

(15,576)

ම්ව අ් ලද ශුේධ් මුද් ්රවාැය

ම්
මූකය අපිරරීම් ලිඩිීමව/අු ීමව
මමුච්ි  අරමුදල් මැ මංි 
ලිඩිීමව/අු ීමව

(236,265)

(160,670)

(73,123)

(80,332)

(73,786)

(45,249)

(212,356)

(211,641)

4,131

4,131

16,218

(3,560)

(6,396)

(6,396)

(198,403)

(217,465)

(52)

-

241,631

241,631

241,579

241,631

මුද් සැ මුද් සවායය්ටු ශුේධ් විඩිමව /ි සමව

(30,610)

(21,083)

2018.01.01 දිනට මුදල් මැ මුදල් මවමපපන්ටු ත ේ්ප

343,312

325,612

312,702

304,528

මුලය ක්රියා

ාා

ම්ව අ් ලද ශුේධ් මුද් ්රවාැය

2018.12.31 දිනට මුද් සැ මුද් සවායය්ටු කශේ ය

- 84 -

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
ිා 500, ටී.බී. ඡායා වාවත
ක ාළඹ 10

2018.12.31 දිතනන් අලමන් ල්්ත මූකය ක්රිපමකමය ේලප හිළිබනඳ ලම් මල
සමූැය
රු'000
2017

වැවි අ
රු'000
2017

සමූැය
රු'000
2018

වැවි අ
රු'000
2018

උපක්ඛ්න

අදායම්

(01)

197,530

197,530

බනුල

257,680

257,680

159,984

159,984

ුරරමේකමරක

365,938

365,938

32,367

8

තකමන්රමේ තමේලම

-

තගමවිපක ිප ේපමදන විකුු ම්

5,012
206

206

චක්රීප ආදමපම්

33,822

-

6,655

915

-

-

ආතපෝජන අදමපම් (මවමගම් )

15,380

8,654

214,967

214,876

තලනේ ආදමපම්

53,335

51,264

619,165
-

572,603
-

උ පාදිත ආදායව

732,809
-

684,450
-

2,630,010

2,630,010

2,694,384

2,694,384

2,345,477
5,594,652

2,345,477
5,548,090

1,976,359
5,403,552

1,976,359
5,355,193

2,619,433
64,448
134,324
51,374
127,387
323
78,533
525,827

2,591,043
64,189
128,924
51,158
125,010
323
69,018
522,620

9,098

-

මණ්ඩමගමර ප්රදමන - ුරනරමල් න
-ප්රමග්ධනධයන

ි ස ලා : වියදම්
2,502,206
42,932
129,398
60,504
122,924
293
80,311
502,703
2,557,832

2,474,372
42,606
126,347
58,706
121,705
293
69,278
499,339
2,557,832

(02)

(03)

ුරශග අක පඩි නඩි
ගවන් විපදම් ැම පිුරම් ී වනම
මිපයුම්/ප්රලමැන
නඩේුළ විපදම්
ගිවිසුම්ග තමේලම
ර් ්ණ
තලනේ විපදම්
් ්පීමව
ආදමපම්  අපමැිරීම්
ුරනුේාමපන, ලිඩිදියුු  ිරරීම්, තනකුේ
නඩේුළ,

-

-

(04)

2,182,666

2,182,666

(05)

ප්රජම මංල්ධයන මැ ජනපදික
මංචමරක බනංගකම අකම

13,810

13,810

12,296

12,296

8,469

8,469

මංල්ධයන වධයයමේාමන අකම

7,002

7,002

2,267
9,168
9,779
(349)

2,267
9,168
9,779
(349)

ජක ලයමපෘති කළවනමකරණ අකම
ලිඩමුත ේ අකම
පිළ ලමන් අකම
තගමවිපක අකම / කම
තැළ ත මජුන් අකම

3,124
366
6,371
361
3,924

3,124
366
6,371
361
3,924

6,042,246

5,993,621

5,817,759

5,768,394

(447,594)

(445,531)

(414,206)

(413,201)

11,685

11,685

(10,191)

(10,191)

1,569

-

කවකැයුම් වියදම් එ තුව
කවකැයුම් ක්රියා ාරී වකය් ලිබූ
ිතිරික්ෂතය/(ඌනතාවය )
ීකුළකකම : ලේකම් විිරණීතවන් කද
කම ප/(පමු ල)
අු කළම; බනුල

(433,846)
-

(23,178,024)

(22,852,047)

(23,615,502)

(23,285,893)

(08)

79

කම මං
(437,478)

(06)
(07)

573

බදුවලට පසු ලාභය
2018.01.01
දිනට දදිය පට
ඉදිරියට කගතනයන
ශුේධ් තගනම ත ේ්ප
ිතිරික්ෂතය/(ඌනතාවය )
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-

(425,049)

(423,392)
-

(23,615,502)

(23,285,893)

(24,040,551)

(23,709,285)

ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
ිා 500, ටී.බී. ඡායා වාවත
ක ාළඹ 10
ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන ්ර ාශය

විමේ රප
2017.01.01 දිනට ත ේ්ප
ල්්ප ුළක

රු.'000
සමුච්ිත

රු.'000

රු.'000

රු.'000

ිාමුදල

සාිත

ආදායම් සැ
වියදම්

එ තුව

24,076,159

4,058,203

331,101

(1,256)

(23,178,024)
(437,478)

4,956,338
(107,633)

2017.12.31 දිනට කශේ ය

24,407,260

4,056,947

(23,615,502)

4,848,705

2018.01.01 දිනට ත ේ්ප

24,407,260

4,056,947

(23,615,502)

4,848,705
-

ල්්ප ුළක
2018.12.31 දිනට කශේ ය

242,570

-

24,649,830

ටුමි ම් කවනසේමම් දක්ෂවන ්ර ාශය

4,056,947

ල්්ප ුළක
2017.12.31 දිනට කශේ ය
2018.01.01 දිනට ත ේ්ප
ල්්ප ුළක
2018.12.31 දිනට කශේ ය

(24,040,551)

(182,479)
4,666,226

වැලි අ අකාකමය ප
රු.'000

රු.'000

රු.'000

රු.'000

සමුිත

සාිත

ආදායම් සැ

එ තුව

ිාමුදල
2017.01.01 දිනට ත ේ්ප

(425,049)

වියදම්

24,073,154
331,101

4,006,082
-

(22,852,047)
(433,846)

5,227,189
(102,745)

24,404,255

4,006,082

(23,285,893)

5,124,444

24,404,255

4,006,082

(23,285,893)

5,124,444

242,570

861,469

(423,392)

680,647

24,646,825

4,867,551

(23,709,285)

5,805,091
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úගතණ ාකාපති වාර්තාව
III ක ාටස
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විගතණ ාකාපති වාර්තාව
හිළිබඳව ිධ්යක්ෂ නනාා්වායා
රුණු ඉදිරිප කිරීව
IV ක ාටස
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ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිකක සැ එටු පරිපා අත සවාගතම්වල 2018 කදසිම්බර් 31 දිකන්
ිවස් වර් ය සඳැා වූ මූලය ්ර ාශන සැ කවන නනති ැා නියාවන ිවශයතා
හිළිබඳව 2018 ිා 19 දාණ නාති විගතණන පනක 12 වන වගත්ති ්ර ාාව
විගතණ ාකාපති වාර්තාව
උ් 

කරුණ මම්බනන්ධයතපන් ඔබන විසින් වම තල

තපමමු කරන කද අංක අයිඊීන්/බී/ීම්ඒීමේීල්/

01/18/41 ැම 2019.11.22 දිනිති 2018 අංක 19 දරණ ජමතික විගණන පනතේ 12 ලන ලගන්ති ප්රකමරල
විගණකමකාපති ලම් මල මම්බනන්ධයතපන් වමතග්ධන හිළිුළරු පැ මඳැන් පය දි තේ.
1.2 ත වාගතණනය

ල වතය සදැා පදනව

අ)පය පම අ මවමගම් විසින් කුඩම ැම වධයයව පය වමණ ලයමපමර මඳැම වූ ගිු ම්කරණ ප්රිතිප අනුගවනප
ිරය ව තැේුළතලන් මුකය ප්රකම න ලකට වු බනකපෑව, 2019 ඒකමබනශධය මූකය ප්රකම නප වගින් ැම දදිය 
ල්්ලකී  ද තැ අදරේ ිරය වට කටයුුළ කරි.

ආ)හිය ලිප රු.3,058,326.00 ්  ැම රු.20,713,263.00 ක ලටිනමකින් යුේ මේාමලර ලේකම් ලක
ලටිනමකව මම්ුර්ණ ල තපන් ් ්ප කර අලමන් කර ිේතේ 2017.12.31 දිතනන් ලමත්දි ලන අ ර
2019 ලමර මදැම ඵකදමයි ජිවි

කමකප මවමතකෝචනප කර ීව මේාමලර ලේකම් 2019 ලමත් සිට

ප්ර යමගනනප කර ගිු ම් ලකට ගිකහිවට කටයුුළ කරන තකම අදමක මවමගම් තල උපතදමේ කබනම දි ි .
ි)වැලි අ පශු

මම්පේ මැ කෘෂි ලයමපමර (ුරශ)

මවමගතම් මුකය

ප්රකම න ලක ිුළකේ

රු.14,117,550.00 ක අවිිප ේි  ගිු ව ිපරවුල් ිරය වට අල ය කරුු  තමමපම බනකම ජ්නල් මටැන් 
වගින් ිපලිය දි ිරය වට කටයුුළ කර ි .
(අ)රේවකමන කල්තදමුල්ක පමර, අංක 100 දරණ මේාමනත

හිටුටි ප්චමේ 34.70 ලන දඩව, වැලි අ

අකාකමය ප විසින් දදි කරන කද තගමඩනිඟි අ මවඟ 2018 ල්්ත

ගිු ම් ග

කර ි . ීතමේ වුලද ීව

දඩතම් අයිතිප රේවකමන ප්රමතශය ප තල්කම් මුළල ි . 1993 වම්ුළ වමමත විෂින් ලීසිං මවමගතවන්
පන්ර සූරද මවඟ වැලි අ අකාකමය ප තල තවව දඩව මර ී  ි . තවව දඩතවන් තකමටම්  ලමය වම්ග
තදපම් තම්න්ුළතේ පමන්ික ලිඩපක මඳැම ලමර 05 කට බනුල පදනව ව
තදපම්ුළතම්න්ුළතලන් කබනමගේ

් තමේරු ලටිනමකව ගිු ම් ග

කබනම ී වට

කර ි . තවව දඩතම් අයිතිප රජප

(රේවකමන ප්රමතශය ප තල්කම්) මුළ බනිවින් මේාමලර ලේකම් තල් නප ැම ගිු ම් ග
රු.15,80,00,000.00 ක ලටිනමකව 2019 ල්්ත

් තමේරු
කර තිු

ී  ගිු ම් තපමේල අන් දලේ කර ිපලිරදි ිරරීවට

කටයුුළ කර ි .
ීතවන්ව අංක 04, ජමලේ මේාමනත හිටුටි දිනට වැලි අ ආර් ්ක බනකකම කම්පමකප පලේලමතගන
පනු කබනන රූේ 01 ප්චමේ 1.11 ක ප්රවමණප, 1980.06.16 දින අති විත ේ් ගිමේ පරප වඟින්
තනලුම්කු අප ලුළ මවමගතවන් දිමමපති, තකමළඹ විසින් පලරම තගන ිති අ ර තවව දඩව ද රජප මුළ
තේ. ීතවන්ව වැලි අ දංජිතන්රු ැම ිප්වමණ ඒජන්සිප වඟින් ීටු තගමඩනිගි අ දදි කර ි . ආසිපමනු
මංල්ධයන බනිංකුල තල තවව දඩව බනුල පදනව ව කබනම ී ව හිණි කම කබනම ගේ දඩතම් ් තමේරු ලම් මල
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අනුල රු.30,83,25,000.00 ක ලටිනමකව ගිු ම්ග කර ි . තවව දඩව ද රජප විසින් පලරම ගේ දඩව් 
ිපමම ගිු ම්ග කර ිති රු.30,83,25,000.00 ක ලටිනමකව 2019 ල්්ත ගිු ම් තපමේල අන් දලේ කර
ිපලිරදි ිරරීවට කටයුුළ කර ි .
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට අපේ 1984 ැම 1989 කමකත ී  ික ී  තගන තිු හිය ලිප රු.64,320,853.00
්  වූ තකමළඹ 10, ටි.බි.ජපම වමලතේ අංක 493 මැ අංක 500 පන දඩම් කේටි තදක ගිු ම්ග
මඳැම

ිරරීව

් තමේරු ලටිනමකව කබනමගිනීවට හිළිතල අන් 2015.12.21, 2016.03.02, 2018.09.18 මැ

2018.09.20 පන දින ලකදි ප්රධයමන

් තමේරුකරු,

් තමේරු තදපම් තම්න්ුළල තල

 අහි තපමමු කර

තිුණ ද තවත ්  ් තමේරු ලටිනමකව කිබී තනමවි . අදමක ් තමේරු ලටිනමකම් කද ලැමව ගිු ම්ග
ිරරීවට කටයුුළ කරි.
(ද)ජ්නල් මටැන් වගින් 2019 ල්්ත මුකය ප්රකම න ලක ිපලිරදි ිරය ම් සිුල කර ි .
(ඊ)ජනපදිකයින් තල

ණප කබනමී ව මඳැම

මණ්ඩමගමරතපන් අරමුදල් කිුු  විට මුදල් තපමතේ ැම

“ප්රමග්ධනධයන ප්රදමන” පටතේ ගිු ම් ලක මටැන් කර ගිු ම් ග කර ි . ීව මුදක, බනිංකුල තල පිීමතම්ී 
ප්රමතශශිප මංල්ධයන බනිංකුතේ කරන කද ආතපෝජනප්  තැයින් මුදල් තපම

වඟින් ගිකයම් කර

ආතපෝජනප ැම ප්රමග්ධනධයන ප්රදමන තකම ගිු ම් ග කක යුුළ වුල ද ීතමේ සිුල කර තනමතිුණි ක. ීප ිපලිරදි
ිරරීතම් දි 2018 ල්්ත දි “ආතපෝජන ” තකම තනමල ජංගව ලේකව්  තකම මටැන් ීමව 2019 ල්්ත
ජ්නල් මටැන් (JE) වඟින් “බනිංකු ැම මුදල් ත ේ්ප ” තකම මුදල් ැම මුදල් මවමන දෑ පටතේ ිපලිරදි
කර ි .
ලද රු.165,747.00 තපමලී ආදමපව තපර ල්් ගිකයව්  තකම 2019 ල්්ත ී  ජ්නල් (JE) වඟින්
ිපලිරදි කර ි .
(උ)තේ අ ආර් ්ණ ැම ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ ලයමපෘතිත පළමු අදිපර පටතේ ශ්රී කංකම වැලි අ
අකාකමය ප තල

කිබි තිු රු.671,503,748.00 ක මේාමලර ලේකම්ල අන් 2018.12.31 දින ලන විට

් තමේරු තදපම් තම්න්ුළල තලතින් ් තමේරු ලටිනමකව කිබී තිු රු. 201,640,037.00 ක ලටිනමකින්
යුේ මේාමලර ලේකම් ප්රවමණප්  2018 ල්්ප ලන විට ගිු ම් ග කර ි . දතිය  ලේකම් ලකට අදමක
පැ

ද් ලම ිති මමරමං පට අනුල

් තමේරු ලම් ම,

් තමේරු තදපම් තම්න්ුළල තලතින් 2019

ල්්ත දි කිබී ීව ලටිනමකම් 2019 ල්්ත ගිු ම්ලකට ගිකයවට කටයුුළ කර ි .
ලාපයතක්ෂකසේරු වටිනා ව (රු.)තක්ෂකසේරු වාර්තාව ලද දිනය
බී කකමපප61,896,500.002019.05.09
දැ
මඳැම

ීල් කකමපප19,750,000.002019.05.09

ලයමපෘතිප පටතේ වැලි අ අකාකමය ප තල
් තමේරු තදපම් තම්න්ුළල තල

කිබී ිති දතිය  මේාමලර ලේකම් ද

පලම ිති නමුුල තවත ් 

් තමේරු ිරරීව

් තමේරු ලම් ම කිබි තනමවිති

බනිවින් මුදල් ැම ජනවමධයය අවම යමං ප විසින් අංක CGO/ASM/Cir/2018 ැම 2018.12.31 දිනිතිල ිපකුේ
කරන කද “ලේකම් කළවනමකරණ චක්රතල් අංක 04/2018” චක්රතල් ත අංක 06 මැ 07 තජ්ද අනුල
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දැ

ලයමපෘතිතපන් කද ලේකම්

් තමේරු ිරරීවට තම් ලන විට කටයුුළ කර ි . ීටුදි “ලේකම්

කළවනමකරණ චක්රතල් අංක “ 04/2018” ටු තකමම්ේතරමක් ජනරමල් කම්පමකප වඟින් ිපකුේ කරන
කද “මූකය තනමලන ලේකම් ් තමේරුිරරීම් වම්තගෝපතශ ප” පදනව ල තපන් මවි ම කරනු කිතේ.
ඒ අනුල දැ ක්රවතේදප අනුල තේ අ ආර් ්ණ ැම ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ ලයමපෘතිතපන් කද සිපලු
ලේකම්

් තමේරු කර ීව

් තමේරු ලටිනමකම් කද ලැමව අදමක ලටිනමකම් ගිු ම්ලකට ගිකයවට

කටයුුළ කරි.
ලද බී කකමපප තල

දැ

ලයමපෘතිතපන් කිබී ිති ලේකම්ල අන්,

් තමේරු තදපම් තම්න්ුළතලන්

් තමේරු ලම් මල තනමකිුු  පය ගණක ලක ලටිනමකව “ලේකම් කළවනමකරණ චක්රතල්

අංක

“04/2018” ටු උපතදමේ අනුල ් තමේරු කර ීලම ි . ීටු ලටිනමකව ද 2019 ල්්ත ී  මූකය ප්රකම න
ලක ගිකුරම් ිරරීවට කටයුුළ කර ි .
“ලේකම් කළවනමකරණ චක්රතල් අංක “04/2018” ටු උපතදමේ පය දි දැ මඳැන් කර ිති ක්රවතේදපව
අනුගවනප කරින් තේ අ ආර් ්ණ ැම ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ ලයමපෘතිත ලයමපෘති කළවනමකරණ
පැසුකම් පටතේ කද සිපලු ලේකම් ද තම් ලන විට ් තමේරු කරින් පලතින අ ර ීව කටයුුළ අලමන්
වූ ලැමව ගිු ම්ලකට ගිකයවට කටයුුළ කරනු කිතේ.

ඌ)සි කකමපත අදමක තකමේාම කළවනමකරණ කම්පමක, කකමප කම්පමකත දඩම් අං ප මැ මුදල්
අං ප පන අං

ිරටුපත ව බනුල ලම් ම ීිරතනක මිමදිම් කර 2019 ල්්ත

මුකය ප්රකම න වගින්

ිපලිරදි ිරය වට කටයුුළ කර ි .
( ී මැ ඒ)
මේාමලර ලේකව්  ික දි ගිනීවට තැෝ පලතින ලේකවට දරණ කද ීව විපදව ිපමම පලතින
ලේකතම් අගප, ජිල කමකප ැම ආ්ික ප්රතිකම අේලන්තන්නම් ීව විපදම් ප්රමග්ධනධයිප කර ිති අ ර පම්
ලේකව්  පලතින

ේලත ව ක්රිපම ිරය වට දරණ කද විපදම් අප මර තකම තපන්ලම ිති අ ර

2018.12.31 දිනට ඒකමබනශධය මුකය ප්රමකම නත ගිු ම්කරණ ප්රතිපේති පටතේ ීනම් 3.2.1 උප ශි්්ප
පටතේ තැ අදරේ කර ි .
(ඔ)තවව කරුු  03 ට අදමක ත මරුළරු මටැනේ වගින් දදිය පේ ිරය වට 2019.11.11 දින පිලති 316
ලන අධයය් ් වණ්ඩකප ීරණතපන් අනුව

කර ි . ඒ අනුල 2019.12.31 දිතනන් අලමන් ලන

ඒකමබනශධය මුකය ප්රකම න වගින් තැ අදරේ ිරය වට කටයුුළ කරනු කිතේ.
(ඕ)

ශ්රි කංකම ගිු ම්කරණ ප්රි අංක 01 ප්රකමරල ඒකමබනශධය මුකය ප්රකම නලක රු. 156,572,000.00

්  ලටිනම කෘෂි ැම පශු මම්පේ ත මගත ලටිනමකව මැ ් තමේරු කක ආකමරප මටැන්  වගින් 2019
ල්්ත ඒකමබනශධය මුකය ප්රකම න වගින් තැ අදරේ ිරය වට කටයුුළ කරි.
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(ක)

2019 ල්්ත සිට අදමක බනුල මුදල් ිපලරදිල ැුලනමතගන ඒ අනුල ගිු ම් ග කරන තකම උපතදමේ

කබනම ී  ි .
(ග)

මවමතකෝි 

ල්්ත

ී  සුලු පය වමණ ජකවිුල අ බනකමගමරල අන් කිබිප යුුළ රු.5,373,634.00 ක

මුදක ජ්නල් මටැන් වගින් 2019 ල්්ත ී  ිපලිරදි කර ි .
(ල)

2009 මැ 2010 ල්්ලක රු.500,000.00 බනිගින් රු.1,000,000.00 ්  මේදින ිම්පුළ තදකට අදමක

ලම්ෂික තපමළි ආදමපව MASL/FIN/BANK/RE/2019

2019.10.02 දිනිති  අහිප වගින් බනිංකුතලන්

දල්ලුම් ිරය වට කටයුුළ කර ි . ඒ අනුල මේ දින ිම්පුළ මඳැම අදමක තපම අප ීව ිම්පුළ දලේ කර
ගන්නම අලමේාමතේ ී , (withdraw) පවණ්  තගීමම් කරන බනල කංකම බනිංකුතේ ැයිේපම්් 

ම මතේ

කළවණමකමර - පමය ත ෝගිකතමේලම තග්ධන අංක PBU/RLR/AU ැම 2019.10.08 දිනිති  අහිප වගින් දිනුම්
ී  ි .
(ක)(i) වැවි අ පශු සම්ප

සවාගතකම් ආකයෝනන

ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත ගිු ම් ලක ැම සි/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම කෘෂි ලයමපමර (ුරශ) මවමගතම්
ගිු ම් ලක “ආතපෝජන” මම්බනන්ධයල පලතින ත ේ්පන් ලක තලනමේකම් ලකට තැේුළ තම් ලන විට තමමපම
තගන ි . ඒලම පැ පදිය  තේ.
(1)

සි/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම කෘෂි ලයමපමර (ුරශ) මවමගව විසින් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය පට
නිල
මර ී  ිති මේාමලර ලේකම්ලක ලටිනමකව වු රු. 8,967,600.00 ක මුදක ප්රධයමන කම්පමකප
, “ සී ” කකමපප ැම “ීච්” කකමපත ගිු ම්ලක ිපලිරදි කර තනමවි .

(11)

ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් වැලි අ පශු මම්පේ ැම කෘෂි ලයමපමර මවමගව තල කබනම ී 
ිති වැලි අ “ සී ” කකමපත

ගිරමුලරුතකෝේතේ මේලපමකන තගමවිපක මරී ව මම්බනන්ධය වු

රු. 628,000.00 ක ලටිනමකම් “ සී ” කකමපප විසින් ගිු ම්ග තනමිරය ව.
(111) සි/ම වැලි අ පශු මම්පේ ැම කෘෂි ලයමපමර (ුරශ) මවමගව විසින් ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය පට
නිල

මර ී  ිති මේාමලර ලේකම් ලක ලටිනමකව වු රු. 1,256,000.00 ක මුදක ප්රධයමන කම්පමකප විසින්

ගිු ම් ග තනමිරය ව.
උ්  කරුු  මම්බනන්ධය මං යමේවක අගපන් පැ පය දි දදිය පේ කක ැික.
ලේකම් හුලවමරුවිම් (2016)(රු.)
o ප්රධයමන කම්පමකප
(2,441,808.00)
o සි කකමපප
(628,000.00)
o ීච් කකමපප
(7,336,850.00)
ලේකම් පලරම ගිනීව 8,967,600.00
(1,439,058.00)
ලේකම් හුලවමරුවිම් (2017)


ප්රධයමන කම්පමකප

(1,256,000.00)
2,695,058.00
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ඒ අනුල 2019 ල්්ත මුකය ප්රකම න මවග තවප ිපලිරදි ිරය වට කටයුුළ කරි.
(ග)ආකයෝනන - වැවි අ ස ව වයාපාරි

සවාගතව

ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් වැලි අ මේල ලයමපමය ක මවමගතම් ආතපෝජනප කරන කද ි අ: 10 ට
අදමක “ත ේ්ප මනමා ිරරීතම් “  අහිප්  ීව මවමගතම් තල්කම්ලරුන්තගන් කබනමතගන ි .
ලේකම්- දතිය ිරය තම් ගිු ම්- තමමපමබනකම දදිය පේ ිරය වට කටයුුළ කරි.
ලේකම්- මේාමලර ින්පුළ- තමමපමබනකම දදිය පේ ිරය වට කටයුුළ කරි.

2. කවන

නනති

ැා නියාවන ිවශයතා හිළිබද වාර්තාව

(අ)උඩලකල කකමපපට අපේ අදමක තගමඩනිගි අලක ලටිනමකව
MA/ASSET/2019/09 ැම 2019.01.31 දිනිති  අහිප වගින්

් තමේරු කර ගිනීව මඳැම අංක

් තමේරු තදපම් තම්න්ුළල තල දදිය පේ

කර ි . දන් ිරටුපපක ් තමේරු ලම් ම 2019 ල්්ප ුළක කිබී ි . ඒ අනුල තම් ලන විට ් තමේරු
ලටිනමකව කිබී ිති තගමඩනිගි අ 2019 ල්්ත

ගිු ම්ලකට ගිකයවට කටයුුළ කර ි . දතිය 

් තමේරු ලම් ම ද කඩිනින් තගන්ලම ගිනීවටේ ීප කද විගම අකාකමය ත

ගිු ම්ලකට ගිකයවට ද

කටයුුළ කරි.
(ආ)පුළරු පිදි 12, ිරය  ප්රලමැන තකමය ප, රි් ට් 02 ්  ( 36-7113 මැ RD-8619 ) විදුේ බනර විනුම්
උපකරණ 02 ්  මැ කුකුු  පමකන තගමඩනිගි අ 04 විකාවේල පලරමතගන ප්ර යමගණනප කර ගිු ම් ග
කර ි . වල්ටි තචමප් පන්ර 02, තේ අන් විෂින් 01, මැ රි් ටරප ( 37-5740 ) දදිය  ල්්ත

ී 

ගිු ම්ග ිරය වට කටයුුළ කරි.

 අඛිත නිතිය ට කැෝ ිකා ාරිකක පාලන වණ්ඩලය විසි් නිකු

ාන ලද කවන කපාදු

කැෝ විකශේ විකාවිධ්ාන වලට ිනුකුල කනාවන කලස ක්රියා ව

ා ඇති බව

(අ)ීකුළ කක අගප ව බනුල මදැම  අපමපදිංි  ිරරීවට දදිය  කටයුුළ සිුල කරි.
(ආ) අ බනු  ැම මවි ිරය ම් මදැම ලම්ෂිකල 10

්  ් ්ප තලන් ිරය ම් සිුල කර ි . ඒ අනුල  අ බනු  ැම

මවි ිරය ම් 2008 ල්්ත දි අලමන් ලරට ප්ර යමගණනප සිුල කර තිුණි ක. ඒ අනුල 2018.01.01 දින ලන
විට 2008 දි ප්ර යමගණනප කර ගිු ම් ග කර තිු ලීබනු  ැම මවි ිරය ම් ලක අගප "0” තකම ගිු ම් ලක
තපන්නුම් තකතරණි ක.(2008 ප්ර යමගණනප කක අයි ව) ඒ අනුල 2018.01.01 දිනට ීව ලී බනු  ැම මවි
ිරය ම් ප්ර යමගණනප කර ගිු ම්ලකට ගිකයම් සිුල කක යුුළල තිුණි ක.
ඒ අනුල කකමප 10 ක අං 06 ක ැම ප්රධයමන කම්පමකපද ිුළු ල ලී බනු  ැම මවි ිරය ම් අයි ව 703 ක
පවණ මැ උප අයි ම් 68,000 කට ලඩම ලිඩි මං යමල්  ප්ර යමගණනප කක යුුළ විව ව ීව අගපන්
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ගිු ම් ලකට ගිකයව සිුල ිරය ව තවන්ව අකාකමය ප තම් ලන ත ්  පය ගණක ග

ගිු ම් පශධයතිප් 

ක්රිපමේවක තනමීමව පන තැේුළ ව මුකය ප්රකම න හි අතපක කර දදිය පේ ිරය ව ප්රවමද විප.
(ි)ලයමපෘති මඳැම මුල් කමකත අකාකමය ත ිපකධයමය න් ිපදැමේ ිරරීතම්දි පම් පම් ගිටු කමය  ේේලපන්
පිලතිපද ඔබනතග්ධන විගණන විවසුම් අංක LP/H/MASL/01/14/40 ැම 2015-10-16 දිනිති විගණන විවසුව
වගින් තපන්ලම ී  තිබූ කරුු  මම්බනන්ධයතපන් ගේ ක්රිපමවම්ග තකම ලයමපෘති තල ුර්ණකමලීන පදනින්
(කළවනමකරණ තමේලම චක්රතල් 01/2016 ටු ලගන්ති අංක 2.3.3(a) පටතේ) ිපදැමේ කක ැිිර උපය ව
තමේලම කමකප ලමර 05 ද් වලම ිති ිපකධයමය න් නිල අකාකමය  තමේලපට කිදීමවට කටයුුළ කරන කදි.
නමුේ අලමන් අදිපත් පිලති තේ අ අර් ්ණ ැම ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ ලයමපෘතිපට නල ිපකධයමය න්
බනඳලම ගිිපව ුළ අන් අතේ් ෂි

ප්රතිඵක ළඟම කරගිිපවට අපැසු බනල ලයමපෘති අධයය් ් විසින් දන්ලම

තිුණි ක. ඒ අනුල ලමර තදක්  මඳැම ලන දදිය  කමකප තලනුතලන් නල ිපකධයමය න් බනඳලම ගිිපව ප්රමතපෝගික
තනමලන බනිවින් ීව ිපකධයමය න් කළවනමකරණ තමේලම චක්රතල් 01/2016 ටු ලගන්ති අංක 2.3.3(b) අනුල
ලිවාේ රටු ල දතිය  කමකප මඳැම ිපදැමේ කරන කදි. තම් අකමරතපන් 2015 ල්්ත සිට ලයමපෘති මඳැම
ිපදැමේ කර ිති අකාකමය  කම්ප වණ්ඩකප කළවනමකරණ තමේලම චක්රතල් 33 (නල චක්රතල් 01/2016)
ට අනුකූක ලනතමේ ිපලිරදි ිරරීතම් කටයුුළ සිුල කර ි .
තකතමේ නමුේ තකෝක බනිංකු ආධයමර පටතේ ක්රිපමේවක වු තේ අ ආර් ්ණ මැ ජක මම්පේ මිකසුම්කරණ
ලයමපෘතිප මදැම ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය තපන් ිපදැමේ කර තිු කම්ප වණ්ඩක, ී ප ලයමපෘති
මම්බනන්ධයල කබනම දි තිු අේදිිරම් තකෝක බනිංකු ිපතපෝජි පන් මවග මම්බනන්කාකරණත දි ලඩම පැසු
ලන බනිවින් ීව කම්ප වණ්ඩකප තකෝක බනිංකු ආධයමර පටතේ ආරම් කර ිති ඒකමබනශධය ජකමධයමර ැම
ජක මම්පේ කළවනමකරණ ලයමපෘතිත

තමේලප මදැම තපමදලම ගිනීවට අනුවිතිප දල්කම වමතග්ධන අංක

MA/APM/24/SWRMP/Staff ැම 2019.07.04 දිනිති  අහිප අධයය් ් ජනරමල් - කළවනමකරණ තමේලම
තදපම් තම්න්ුළල තල තපමමු කර ි .
(ඈ)තවව අේතිකමරම් තම් ලන විට ිපරවුල් කර ි . දදිය ත දි තදනු කබනන අේතිකමරම් දින 07 ් 
ිුළක හිපලන තකම දිඩි අලධයමනතපන් යු්  ල අ යන් ර චක්රල් ප්  වගින් දනුම් ී  ි .
(ද) මැ (ඊ)
හිළිගිපි. රජත ප්රමම්පමදන වම්තගෝපතශ න මංග්රැත විකාවිධයමන පය දි කටයුුළ
ිපකධයමය න්ට උපතදමේ කබනම ී  ි .
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ිරය වට අදමක

ිකා ාරිකක සම්ප

ස සුරුවම් කලස, ාර්යක්ෂ ව කලස සැ ඵලදායි කලස

තුල ිදාල නීතිරීති වලට ිනුකුලව ්රසම්පාදනය

ා භාවිතා

ාලසිවාව්

ා කනාවිති බව

(අ) 2017.12.29 දින තගන්ලන කද ීන්ජිව ,පන්රපට මවි ිරය තවන් අනුළරුල තවතැයුව ක්රිපමේවක
කරන කද බනලේ ,පසුල ැයිතරම අ්  පශධයතිපට මවි කර ීන්ජිව ක්රිපමේවක කර ි .ීව අලමේාමලන් ලක
ිරසිුල තදෝ්පිරන් ත මරල ක්රිපමේවක වු අ ර ,තදමඹකරතපටු BOOM ීක ක්රිපම් වක ිරරීවට පමතම්ී 
ීටු ප්රධයමන නක (Main Hydrolic hose) 02 ්  අලමේාම 02 කී  ුරුරරම පන කද බනලේ ැයිතරම අ් 
තවතැයුම් පශධයතිත සිපලුව තකමටමේ (Actuator, Hoses,Jacks,seals etc) නිල තමේලම අු ේලිඩිපමලන්
මැ අව ර තකමටමේ දවම නිල මකමේ ිරරීව තපෝගය බනල ීව අලමේාමතේී  ිපරී් ්නප වු බනලේ ීබනිවින්
ඒජන්ලරුන් වගින් ේල ලම් මල්  කබනම ගිනීවට කටයුුළ කළ බනලේ දිනුම් ී  ි .
ඒජන්ලරුන්තග්ධන ිප්තශ පන් ව

ීජන් ලරුන් වගින් ධයමලනපට තපමද ගන්නම ප්රධයමන ීන්ජිව තමේලම

ිරරීව ,සිපලුව ැයිතරම අ්  නක අු තින් මපපම මවි ිරරීව ැම ැයිතරම අ්  තවතැයුම් පශධයතිපට අදමක
සිපලු තකමටමේ (Swing Controal Unite, Outrigger Jack, Controal Unite , Elecrtrical System,Valves,
Actuator etc) තමේලමලන් සිුල ිරරීවට දළ ිමේ තම්න්ුළල්  2018.08.18 දින කබනම ගන්නම කී .
ලද දළ ිමේ තම්න්ුළල අනුල 2018 ල්්ත ී  ලිඩ අනුවිතිප බනකමතපමතරමේුළ වුලද මුදල් ප්රතිපමදන
තලන් කර ගිනීවට තනමැිිර වු බනිවින් ලිඩ අනුවිතිප කබනම ග තනමැිිර විව ව 2019 ල්්ත ී  මුදල්
ප්රතිපමදන තලන් කරලම ගිනීව මදැම දදිය පේ කර ිති බනල ලිඩිුලරටේ දිනුම් ී  ි .
(ආ)

තවව ිප්වමණවප කටයුේ , විත ේ් කකමේවක ිප්වමණය  අ කකමකෘති දදිිරරීව්  බනිවින් දළ

ිමේ තම්න්ුළල්  හි අතපක ිරය තම් ප්රතපෝගික ගිටු ල්  පිලති අ ර ඒ මදැම අල ය ිප්ි පන් ැම
විමේ ර දදිය පේ කර කුමක ම මටු ආප න 06 ිරන් ික ගණන් කිදවිවට කටයුුළ කර ි .
(ි)තවව කම්පප හිළිබනදල අවම යං ප විසින් නම් කරන මමවමජිකතපකු ිුළකේල මමවමජිකපන් 5
තදතනකුතගන් යුේ ම් ්ණ ිගයීම් කිවාල්  පේ කර ීව කිවාතේ මමවමජිකපන්තග්ධන ිප්තශ ප ව
අලව ික ගණන දදිය පේ කක “Livework Creation “ ආප නප තල

අදමක දදිිරරීම් තකමන්රමේුළල

ප්රදමන කර ි . තවව කම්පප මදැම තදපම් තම්න්ුළ ප්රමම්පමදන කිවාල විසින් 2018.07.01 ලන දින
පිලති රැමේවිම් පිකම අංක 2018/09.12 පටතේ අනුව කර ි .

ීව ලයපෘතිපට අදමක මම්ුර්ණ මුදක

ලන රු. 2,580,000 ප්රතිුර්ණප කරන තකම මවමංක MA/HO/PM/B/47 ැම 2019.04.25 දිනිති  අහිප
වගින් තවමරගැකන්ද කු ගග ලයමපෘතිත

ලයමපෘති අධයය් ් දිනුලේ කර ි . ීව කිබිප යුුළ මුකය

ලටිනමකව ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල ප්රතිුර්ණප කරන තකම වතග්ධන අංක MASL/FIN/ACC/2019
ැම 2019.08.02 දිනිති  අහිප වගින් දිනුලේ කර කිබිප යුුළ ත ේ්ප්  තකම 2018.12.31 දිතනන් අලමන්
ල්්ප මදැම වු මුකය ප්රකම න ලකට ිුළකේ කර ි .
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3.කවන

නිරීක්ෂ ණ

(අ)තවව 6758 දරණ ලමණි කජ දඩව තැ් .0.0065 ැම තැ් .0.0064 බනිගින් තකමටමේ තදකට තලන් කර
සුුලසිංැ විතජ්කමන්ති නපනම ැම තැේටිආරච්ි  මන්ධයයම කමන්ති තලතැරතගමඩ පන අපට ිප යමනුකූකල
තේරීම් කර කබනම දි ිති බනලේ

ටුග බනුල මුදල් තගලන තකම දන්ලම තිු අ ර බනුල මුදල් තනමතගීමව

තැේුළතලන් දදිය  ිපතිවප හිපලර ගිිපවට කටයුුළ කරන බනලේ තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර (ලකල
කකමපප) විසින් දිනුම් දි ි .
ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ප වගින් රජත

දඩම් ආඥම පන

පටතේ බනිැිර කර ිති දඩම් විනුම්

කටයුුළ තවත ්  සිුල තනමකක අ ර ීලින්න්  කේටිකරුතග්ධන විපදින් සිුල කක යුුළල ිති බනල
තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකර (ලකල කකමපප) ලිඩිුලරටේ දිනුම් දි ිති අ ර

ීප කේටිකරු

පිැිරැිරීව ිපමම ී ්ඝකමලීන බනුල ඔේුරල කබනම ී වට තනමැිිර ීම ිති බනලද දිනුම් ී  ි .
(ආ) ැම (ි)
දඩම් ිපපවමනුකුක පරී් ්ණත ී  රේනමපක ීමරතකමන් ජපීමර වැ ම තේරීම්කමභිේලප්  කබනම ී  තිු
අ ර ඔහුට තම් ලන ත ්  දඩව මරී ව්  තැෝ ඒ මම්බනන්ධය අලමර පරප්  තැෝ ිපකුේ කර තනමවිති
බනලේ තවව දඩව මම්බනන්ධයතපන් පම් ල තදක්  අ ර කකක පටන් ආරවුක්  පලතින අ ර ඒ තැේුළල
ව

බනුල අප කර ගිනීවට තනමැිිර ීම ිති බනලේ අදමක ිපකධයමය න් තම් ලන විට ් ත්ේරප පරී් ්ම කර

දදිය  ක්රිපමවම්ග මදැම තපමමු ිරය වට කටයුුළ කරතගන පන බනලේ තන්ලමසික ලයමපමර කළවනමකමර
(ලකල කකමපප) විසින් දිනුම් දි ි . නීතිවප හිපලර ගිනීවට කටයුුළ කරන තකම තන්ලමසික ලයමපමර
කළවනමකමර (ලකල කකමපප) තල දිනුම් ී  ි .
(ඈ)2019.02.12 දින පිලති ශ්රි කංකම වැලි අ අකාකමය ත

304 ලිිප අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමතම් ීරණ

අංක 2019/304/4550 දරණ ීරණ ප්රකමරල තවව මුදල් ප්රමතශශිප මංල්ධයන බනිංකුතලන් දලේ කර තගන
(Withdrow) ඵකදමයි කම්පප්  මදැම තපදීමවට කටයුුළ කරන තකම දන්ලම තිුණි ක. ඒ අනුල වමතග්ධන අංක
MASL/ENT.Dev/71 ැම 2019.03.13 දිනිති  අහිප වගින් තවව මුදල් කඩිනින් අකාකමය ප තල කබනම
ී වට කටයුුළ කරන තකම ප්රමතශශිප මංල්ධයන බනිංකුතේ මමවමනයකාකමරී තල

දිනුම් ී  ි . ීපට

මම්ාක හිළිුළරු තනමකිබීව ව නිල ීව ිම්පුළ මුදල් අකාකමය ප තල කඩිනින් කබනම තදන තකම
වමතග්ධන මවමංක ැම 2019.06.28 දිනිති  අහිප වගින්ද දිනුම් ී  ි . ඒ අනුල මැකමර මමවමනයකාකමය  /් ්ර
මුකය ැම විත ේ් ලයපෘති විසින් 2019.08.15 දිනිති  අහිප වගින් උ්  මුදල් ැම ඊට අදමක තපම අප කබනම
දිව හිිපම ීව බනිංකුතේ “ලේකම් ැම ලග පම් කළවණමකරණ කිවාල” තල

අනුවිතිප මදැම දදිය පේ

කර ිති බනල දිනුම් ී  ි .
(ද)සී කමකපත

කෘෂිකම්ික කළවනමකරණ වධයයමේාමනත

ආදමපව ී ප වධයයමේාමනත

මංල්ධයන

කටයුුළ තලනුතලන් තපමදම ගිනීවට ක අන් ීරණප කර තිුණි ක. ඒ අනුල ීව අදමපම් මුදල් ින්පුළ තකම
ිබීවට කටයුුළ කකද, තකතමේ නමුේ තවව මුදල් අදමපම් මුදල් තකම ප්රධයමන කම්පමකත
ගිු වට බනිර කර ි .
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ආදමපම්

(ඊ)හිළිගිපි. අකාකමය ත අදමපම් දපයීම් දැළ නංලම ගිිපව මම්බනන්ධයල ප්රගති මවමතකෝචන රුමේවිම් ලකී 
තවන්ව  අඛි ලද අදමක ිපළධයමරීන් තල

දක් ක කබනම ී  ඒ හිළිබනදල ප්රගතිප ිපරන් රල මවමතකෝචනප

ිරරීවට කටයුුළ කර ි . තකතමේ නමුේ 2019 ල්්ත අකාකමය ත අදමපව රු.903,712, 048.23 ද් ලම
ල්ධයනප ීම ි .
(උ)තවමරගැකන්ද සුලු පය වමණ ජක විුල අ බනකමගමර 03 වගින් උේපමදි

විුල අප තලනුතලන් 2018 ැම

2019 ල්්ප මඳැම කිබිප යුුළල තිු සිපලුව මුදල් තම් ලන විට කංකම විුල අබනක වණ්ඩකතපන් අප ීම ි .
(ඌ)

වමුලරු ඔප දකුු  දවුර මංල්ධයන ලයමපෘතිප (බී කකමපප)

බී කකමපත ,වමුලරු ඔප ලම් දවුර වල්ලින්න ැම වැලි අ ින්න ඒකකපන් අපේ ප්රතශ ත මංල්ධයන
මඳැම රුහිපල් ි අපන 935.5 ක හිය ලිප්  පටතේ මංල්ධයන තපෝජනමල්  2013 ල්්ත ී  ජමතික ක්රව
මම්පමදන තදපම් තම්න්ුළතේ අනුවිතිප මඳැම දල්ලුම් කරනු කිබීප. ීව ලයමපෘතිප මඳැම ජමතික ක්රව
මම්පමදන තදපම් තම්න්ුළතේ ිප්තශ පටතේ වැම මණ්ඩමගමරත අනුවිතිප කිුලේ ීව ලයමපෘතිප
ක්රිපමේවක ිරරීතම්ී  ීප වමුලරු ඔප දකුණ දවුර ලයමපෘතිත උප අං ප්  තකම ක්රිපමේවක කරන තකම
උපතදමේ කබනම තදනු කිබීප. ඒ අනුල ීව ලයමපෘති වමුලරු ඔප දකුණ දවුර මංල්ධයන ලයමපෘතිප නින්
ප්රතිපමදන ලිප ය ්් 162-5-8-2506 පටතේ වැ මණ්ඩමගමරප විසින් ජමතික අපලිප තල් ණප ුළ අන්
තලන්කර තිුණි ක.
(ී)

උ් 

ලයමපෘතිත

කමකප ී ්ඝ ිරරීව මඳැම අවම යමං

තල්කම්ලරපම ජමතික ක්රව මම්පමදන

තදපම් තම්න්ුළලට 2018.12.31 දින අදමක දල්ලීම් තපමමු තකමට ිති අ ර ීව දල්ලීම් ජමතික ක්රව
මම්පමදන තදපම් තම්න්ුළතලන් අනුව

තකමට මණ්ඩමගමරප තල

පලම ිති බනල අධයය් ් (ප්රතිපේති

මිකසුම්) වැලි අ මංල්ධයන ැම පය මර අවම යමං ප විසින් ුලරකාන වම්ගතපන් දන්ලම ිති අ ර 2019
ල්්ප මඳැම ප්රතිපමදන ද අනුව ීම ි .
ලයමපෘතිත

ප්රගතිපට අදමක ත මරුළරු වමම ැම කම්ුළ පදනින් අවම යමං පට ැම අතනකුේ

ආප න ලකට ඒ ඒ ආකෘති පටතේ ලම් ම තකමට ිති අ ර කම්ප මමධයන ලම් ම දදිය පේ කර ි .
රුහිපල් ි අපන 12.8 ක ප්රතිපමදන ලි අඔප ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප පටතේ තලන් කරනු කිුතේ ිරවුල්
ඔප ජකම ත

කටයුුළ ලකට තනමලන අ ර ීව ප්රතිපමදන තලන් කරනු කිුතේ ීල් කකමපත

හිටුටම

ිති “ ලි අ ිතකටු ” මංල්ධයන කටයුුළ ැම ීව ලිඩ කටයුුළ සිුල ිරරීතම්ී  අල ය වු කම්පමක නඩේුළ ැම
තවතැයුම් කටයුුළ තලනුතලන් බනල දන්ලි. ිරවුල් ඔප ජකම ප, ීල් කකමපත

ජක ගිටඵල මඳැම

තපෝජි ලයමපෘතිප්  ලන අ ර පය මර ගිටලු ිපමම ජකම ත කටයුුළ ආරම් තනමකක අ ර ීව කමකප
ුළක ිපතපෝජය අධයය් ් (ිරවුල් ඔප) විසින් පය මර ිගයීම් ලම් මල ිපරවුල් කර ගිනීව මඳැම ලිඩ
කටයුුළ සිුල තකරුු  අ රුළර කම්ප වණ්ඩකප තපමදලම දැ

මංල්ධයන කටයුුළ සිුල තකය ණි ක. තකතමේ

නමුේ තම් ලන විට තවව ලයමපෘතිප මඳැම පය මර අනුවතිප ද කිබී අදමක ලයමපෘතිප මඳැම අපලිප
තල් ණප ුළ අන් මුදල් ප්රතිපමදනප ද තලන් කර ි .
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(ඒ)ආතපෝජන ලයමපෘති තකම මකකනු කබනන්තන් ආතපෝජකයින් විසින් වි මක මුදක්  ආතපෝජනප ිරරීව
මැ ග්රමමීප රැිරපම උේපමදනප මඳැම මිකිරප යුුළ දමපකේලප්  කබනම තදනු කබනන ලයමපෘති තේ. තවලිිප
විත ේ් තැේුළ ව කබනම තදනු කබනන දඩම් මඳැම වැජන විතරෝධය ම මඳැම ගිමේ ිරරීවිරන් ත මරල වි්ප
මර අවම යලරපමතග්ධන අනුවිතිප ව රජත දඩම් ආඥම පන පටතේ දඩම් තකමටමේ කබනම ී ව සිුලකරනු
කබනයි. ඒ අනුල උ්  දඩම් තකමටමේ මඳැම වැජන විතරෝධය ම කිඳීමවිරන් ත මරල දඩම් බනුල ී  ි .
ආතපෝජන ලයමපමති මඳැම බනිැිර කර ිති දඩම් තකටමේ 8 ිරන් දඩම් තකමටමේ 3 ්  මඳැම මංල්ධයනප
තනමිරරීව ව අලකංගු ිරරීතම් පරීක්ෂණ පලේලම ිති අ ර ීටු ප්රගතිප පැ පය දිප.
1.ීම්.ීම්. දන්රමිප වල් අකම ිප - අ් කර 05 ජපන්තිපමප :- 2019.07.30 දින පිලති පරීක්ෂණත

ී 

මංල්ධයනප ිරරීව මඳැම වමම 6ක කමකප්  දල්කම ිති අ ර පරීක්ෂණ වණ්ඩකත ීරණප අනුල වමම
06ක කමකප්  මංල්ධයනප ිරරීවට කල් කබනම ී  ි . සිපු ව බනුල මුදල් 2019 ද් ලම තගලම ි .
2.ීච්.ීම්. මුේුළ - අ් කර ½ පකුළරු ලගමල :- මංල්ධයනප තනමිරරීව ව
ිරරීතම් පරීක්ෂණත ීරණප අනුල මංල්ධයනප තනමිරරීව ව

2019.07.30 පිලති අලකංගු

අලකංගු ිරරීවට කටයුුළ කරින් පලී.

මම්පූ්ණ බනුල මුදල් තගලම ි .
3.

ීමේ.ීච්. රහුවමන් - ප්චමේ 40 :- අලකංගු ිරරීවට කටයුුළ කරින් පලී.

තවව ආතපෝජන දඩම් මඳැම කකමයප ත ෞතික මිකසුම් කිවාතේ ිප්තශ

ව

දඩම් බනිැිර ිරරීවට

කටයුුළ කර ි .
මූ අක මිකසුම් ලක තගලුළ දඩම් මඳැම තලන් කරන කද භූිප ුළක පදිංි ප මඳැම දඩම් කබනම ී  තිුණද
රමේ ලමී  ප්රැමර තැේුළතලන් ප්රධයමන වම්ගප අමක තබනෝග ලගමලට තලන්කක භූිප ගම්වමනත පවුල් පදිංි 
ිරරීවට කටයුුළ කර ි . ඒ අනුල ජන ශූණය වූ තගලුළ දඩම් පිලති ප්රතශ ආතපෝජන ලයමපෘති ලගමලන්
මඳැම තපමදම ගිනීවට කටයුුළ කර ි .
(ඕ)ශ්රී කංකම හීරම පදනව විසින් ආතපෝජන ලයමපෘතිප්  තකම ලෘේීප ුරහුු  දංජිතන්රු වි ේල විදයමකප් 
මේාමපනප ිරරීව මඳැම වැලි අ බී කකමපතපන් අ් කර 35 ක බිම් ප්රවමණප්  දල්ලුම් කරින්
2013.05.02 ලන දින දල්ලුම් පරප්  දදිය පේ කර ි .
ීව දල්ලීව අනුල 2013.07.12 දින පිලති 245 තලිප අධයයක්ෂ වණ්ඩක රැමේීමතම් ී  අදමක ලයමපෘතිප මඳැම
අ් කර 35ක බිම් ප්රවමණප්  වැලි අ බී කකමපතපන් කබනම ී වට අනුවිතිප කබනම ී  ි .
ශ්රී කංකම හීරම පදනව වගින් ආරම් කරන කද දැ ලයපෘතිප වි ේල විදයමක ප්රතිපමදන තකමි්න් ම මතේ
 අපමපදිංි  ිරරීතම් අල ය මලප ව ආතපෝජක නමවප “බනිටිකතකෝ කිම්පමේ (ප්රයිලේ)  අිටේ “ල තපන්
තලනමේ ිරරීවට දල්ලුම් කර ිති අ ර ඒ මඳැම 2016.10.27 දින පිලති 278 ලන අධයයක්ෂ වණ්ඩක
රැමේීමතම් ී  අනුවිතිප කබනම ී  ි .
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ඒ අනුල බනිටිකතකෝ කිම්පමේ (ප්රයිලේ)  අිටේ ආප නප තල තැ් ටපම් 14.1646 ක බිම් ප්රවමණප් 
බනුල පදනව ව කබනම ී ව මඳැම 2017.12.08 දින ගරු වි්ප මර අවම යලරපමතග්ධන අනුවිතිප කබනම තගන
ි . ීව අනුවිතිප පදනම් කර ගිපින් බනිටිකතකෝ කිම්පමේ (ප්රයිලේ)  අිටේ ආප නත ම මපති තල
බනුලකර ැ ර්  වගින් අදමක දඩම් ප්රවමණප බනුල පදනව ව

කබනම ී වට ක්රිපම කර ිති අ ර ීව බනුල කර

ජනමකාපති කම්පමකප වගින් 2018.02.01 දින මැතික කර ි .
මීට අව රල හීරම පදනව තල

ලේ අ් කර 45ක ප්රවමණප්  වි ේල විදයමකත තන්ලමසික පැසුකම් ැම

අතනකුේ අල ය ම මඳැම කබනම තදන තකම දල්ලුම් කර ිති අ ර ීව දඩම් ප්රවමණප කබනම ී ව
මම්බනන්ධයතපන් වි්ප

මර අවම යලරපමතග්ධන ීකඟ මලප කබනම ගිිපව මඳැම 2017.04.18 දින අධයයක්ෂ

ජනරමල් විසින්  අහිප්  දදිය පේ කර ි .
2017.05.25 දින පිලති 285 ලන අධයයක්ෂ වණ්ඩක රැමේීමතම්ී  හීරම පදනව තල තැ් ටපම් 18.2109 ක
බිම් ප්රවමණප්  බනුල පදනව ව කබනම ී ව මඳැම මූ අක අනුවිතිප කබනම ී  ිති අ ර අදමක දඩව කබනම ී වට
තපර ශ්රී කංකම ආතපෝජන වණ්ඩකත අනුවිතිප, වි ේල විදයමක ප්රතිපමදන තකමිමතම් අනුවිතිප ැම වි්ප
මර අවම යලරපමතග්ධන අනුවිතිප කබනම ග යුුළ බනලටද මඳැන් කර ි .
බනිටිකතකෝ කිම්පමේ (ප්රයිලේ)  අිටේ ආප නප විසින් දළ ල තපන් අ් කර 08 ක පවණ බිම් ප්රවමණප් 
අනුවිතිපිරන් ත මරල පය ැරණප කරන බනල ලම් ම වි ිති අ ර ීව ප්රවමණප ිපලිරදිල ැුලනම ගිනීව
ැම නිල පලරම ගිිපව මඳැම අකාකරණ ක්රිපමවම්ග ගිනීවට 2019.08.13 දින පිලති 311 තලිප අධයයක්ෂ
වණ්ඩක රැමේීමතම්ී  අනුවිතිප කබනම ී  ි .
(ඕ)බී කකමපප ුළක ආතපෝජන ලයමපෘති 411 ්  මඳැම දඩම් තකමටමේ කබනම ී  ිති අ ර ඒ අුළය න් ලයමපෘති
ආරම්

තනමිරරීව ැම බනුල මුදල් තනමතගීමව පන කරුු  ව

ලයපෘති 96්  අලකංගු ිරරීවට කටයුුළ

ආරම් කර ි .
ඒ අනුල ලයපෘති 41්  අලකංගු ිරරීවට ක්රිපම කර ි . ීතවන්ව ලයමපෘති 77්  මඳැම ටුඟ බනුල අපිරරීව
තලනුතලන් ීන් ර ලමසි පලම ිති අ ර ඒ අුළය න් ලයපෘති තපෝජකපන් 7 තදතනකුට ීතරටුල නු 
පිලරීවට ක්රිපම කර ි .
බී කකමපප ුළක දඩම් කබනම ී  ිති ආතපෝජන ලයපෘති ල අන් 2018.12.31 දින ලන විට රු. 31,114,866.59
ක මුදක්  ටුඟ බනුල තකම අපීමවට ි . ීව ටුඟ බනුල මුද අන් රු. 20,557,691.80 ක මුදක්  2019.08.31
දින ලන විට අප කර ගිනීවට ක්රිපම කර ි . ඒ අනුල

ල ුලරටේ අපවිප යුුළ ටුඟ බනුල මුදක රු.

10,557,174.79 ්  තේ.
ීව ටුඟ බනුල මුදක අපකර ගිනීව මඳැම දැ මඳැන් පය දි ීන් ර ලමසි පිීමවටේ නු  පිලරීවටේ ක්රිපම
කර ි .
(ක)2016 ල්්ත සිට 2018 ල්්ප ද් ලම ටුඟ කුලී මුදල් තගීමව මම්බනන්ධයල මමකච්ඡම කර ගිනීව මඳැම
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප මැ ලමය වම්ග තදපම් තම්න්ුළල අ ර 2019.07.04 දින මමකච්ඡමල් 
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පිලිේවිණ. ීටුී  ලමය වම්ග අධයය් ් ජනරමල් පලමම සිටිත

් තමේරුග කුලී මුදක තගීමවට ලමය වම්ග

තදපම් තම්න්ුළලට තම් ලන විට අරමුදල් ැම ප්රතිපමදන තනමවි ,

ලද ලමය වම්ග තදපම් තම්න්ුළලට

අරමුදල් කිතබනන්තන් ද වැ මණ්ඩමගමරතපන් බනලේ ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට තවව කුලී මුදල් තගවූ
පසු ීව මුදල් නිල ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප විසින් වැ මණ්ඩමගමරපට තගලන බනිවින් ් තමේරුග
කුලී (රු.31,50,000.00 න්) මුදතකන් 50

්  (ීනම් රු.15,75,000.00 ් ) තගීමවට අල ය කටයුුළ මකමම

තදන තකමේ දල්කම සිටින කදි. ඒ තලනුතලන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත

කකමපලක අලුේලිඩිපම

තකතරන ලමය  පශධයති මඳැම ලමය  ජක තග්ධනේවා අනුග්රමැක (මැනදමයි) ිකකට ිප්ේපමදනප කර ී වටේ
වැලි අ “ඊ” කකමපත

ැමකක දදිිරරීවට බනකමතපමතරමේුළ ලන ත වැල් කම්පමලීප තගමඩනිගිල්ක

පකඩල අන් අන්රග්රමැක (මැනදමයි) ිකකට දදි කර ී වටේ ීකඟ විප.
දැ

කරුු  මඳැම අනුවිතිප කබනම ගිනීවට අධයය් ් වණ්ඩක පිකමල්  හිළිතපක කර 2019.08.13

දින පිලති 311 ලන අධයය් ් වණ්ඩක රැමේීමව තල දදිය පේ කරන කදි. ීටුී  ් තමේරුග කුලී මුදතකන්
50

්  තගීමවට අනුවිතිප දල්කම ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප තල

අධයය් ් වණ්ඩකප විසින් ලමය වම්ග අධයය් ් ජනරමල් තල

 අඛි

දල්ලීව්  කරන තවන්

දන්ලම ිති අ ර ීව දල්ලීව කද පසු ඒ

මඳැම මණ්ඩමගමරත අනුවිතිප කබනම ගන්නම තකම ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය පට උපතදමේ ී  ි . ලද
ලමය වම්ග අධයය් ් ජනරමල් විසින් අදමක කුලී මුදල් තගීමවට අරමුදල් ැම ප්රතිපමදන 2019 ල්්ප මඳැම
තලන් කර තනමවිති බනිවින් 2020 ල්්ත ී  ඒ මඳැම ප්රතිපමදන තලන් කරලම තගන තගීමවට කටයුුළ කරන
බනල දන්ලම ි .
(ග)අකාකමය ප විසින් ජමලේ

පය ්රත

තගමඩනිගි අ තලනුතලන් විුල අ ැම ජක බිල්පේ තකම තගලම

තනමතිුු  රු.10,616,946 ක මුද අන් රු.1,815,490.55 ක මුදක්  අකාකමය ප විසින් ප්රතිුර්ණප කරතගන
ිති අ ර .දතිය ප වූ රු.8,801,455.45 ක මුදක ප්රතිුර්ණප කර ගිිපවට අදමක ආප න තල

 අඛි ල

දිනුම් දි ි .
(ච)්රධ්ාන

ාර්යාලකක කගතාඩනිගි අ 11

ිනු
ිා ය

කු අයට දු් පාර්ශවය
්රධ්ාන

දිනට කගතන ඇති හියවා

ාර්යාල

කගතාඩනිගි්ක්
1

8 වන වැල

2

10 වන වැල

3

11 වන වැල

4

12 වන වැල

5

493

තවව සිපලු තගමඩනිගි අලක බනුල
වැලි අ මංල්ධයන

ැම කුලී ලටිනමකව

් තමේරු කර

පය මර

ගිනීව මඳැම අංක MA/MT/08-

අවම යමං ප

03 B ැම 2017.08.09 දිනිති
 අහිප
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ප්රධයමන

් තමේරුකරු

වැලි අ ජක සුර් ෂි

ම තල

ආතපෝජන ලයමපෘතිප

පලම

ි .

තවව

තගමඩනිගි අලකට අදමක බනුල කුලී
් තමේරු ලටිනමකව තවත ් 
කිබී තනමවිති අ ර ීබනිවින්
කුලී ගිවිසුුුම් අේමන්
ප්රවමදල පලති. අදමක

ිරරීව
් තමේරු

ලටිනමකම් කද විගම කුලී ගිවිසුම්
අේමන් කර ටුඟ කුලී ද මවඟ
සිපලු කුලී අප කර ගිනීවට
කටයුුළ කරනු කිතේ.

493 / 1
2018.01.01 දින සිට ටුඟ කුලී
මවඟ කුලී මුදල් තගලන තකම
6

නාව ත

උපතශ න දන්ලම අංක MA/MT/08/03-B

වැලි අ
කම්පමං ප

ැම 2019.06.24 දිනිති  අහිප
තපමමු කර ි . තවත ්  කුලී
තගලම තනමවි .
2018.05.01 දින සිට ටුඟ කුලී

ලමය  වම්ග ැම ජක මම්පේ
7

නාව ත

කළවණමකරන
අවම යමං ප

මවඟ කුලී මුදල් තගලන තකම
දන්ලම අංක MA/MT/08/03-B
ැම 2019.02.05 දිනිති  අහිප
තපමමු කර ි . තවත ්  කුලී
තගලම තනමවි .
2018.01.01 දින සිට ටුඟ කුලී

දංජිතන්රුවප කම්පපන්
8

නාව ත

හිළිබනඳ වධයයව උපතශ ක
කම්පමං ප (CECB)

මවඟ කුලී මුදල් තගලන තකම
දන්ලම අංක MA/MT/08/03-B
ැම 2019.06.24 දිනිති  අහිප
තපමමු කර ි . තවත ්  කුලී
තගලම තනමවි .

9

නාව ත

තශ ගුණි කක බනකපෑම් අලව 2018.05.01 දින සිට ටුඟ කුලී
ිරරීතම් ලයමපෘතිප (CRIP ) මවඟ කුලී මුදල් තගලන තකම
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දන්ලම අංක MA/MT/08/03-B
ැම 2019.02.05 දිනිති  අහිප
තපමමු කර ි . තවත ්  කුලී
තගලම තනමවි .
2018.01.01 දින සිට ටුඟ කුලී
මවඟ කුලී මුදල් තගලන තකම
10

තවමරගැකන්ද

නාව ත

කු ගඟ දන්ලම අංක MA/MT/08/03-B

මංල්ධයන ලයමපෘතිප

ැම 2019.06.24 දිනිති  අහිප
තපමමු කර ි . තවත ්  කුලී
තගලම තනමවි .
තවව දඩව මැ තගමඩනිගිල්තල්
තකමටම්  තලරක මංර් ්ණ
තදපම් තම්න්ුළල

තල

පිලරීවට මැ අතන්  තකමටම
මමුද්රීප මැ පය මර ආර් ්ණ
අකාකමය ප තල ී ්ඝ කමලීන බනුල
පදනව ව

කදවටකගතාඩ,
11

කේසේලයි්
(206/20)

පාා

කබනමී වට අවම ය

මමුද්රීප පය මර ආර් ්ණ වණ්ඩකත
අකාකමය ප

අනුවිතිප

කිබී

ි . ඒ අනුල දදිය  කටයුුළ
සිුලතකතරින්
නිල

පිලුළිප.පසුල

ලර් 

උ් 

අවම යං ත ී  තිරණප අලකංගු
කර නිල

ීව දඩම් ශ්රි කංකම

වැලි අ අකාකමය ප තල ට කබනම
ී වට අවම යං ත ී  තිරණප් 
කිබී ි .

බී

ලාපකක කගතාඩනිගි අ

බී කකමපත

තගමඩනිගි අ 39 ්  මඳැම ගිවිසුම් අේමන් කර තනමවිති බනල දන්ලම තිුණ ද කබනම ුලන්

තල් නප අනුල ගිවිසුම් අේමන් කර තනමවිති තගමඩනිගි අ මං යමල 19 ිර. ීව තගමඩනිගි අ 19 ට
අදමකල 2019 ල්්ප ලන විට තගන ිති හිපලර පැ පය දි තේ.
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ි.ිා

1

කගතාඩනිගි අ ිා ය

SB/PO/RQ/08/BD/Q4/242

කගතාඩනිගි

කු අයට දු්

 අ වර්ගතය

පාර්ශවය

කගතන

තප්රවකමල් වපම

ඇති

ක්රියා

වාර්ගත
ිපක

ඒමේ.ඒච්.ුළ්මර

A02

2019 වර් ය වන විට

ිපලමමතපන්

දලේ ිරය වට නීතිවප
කටයුුළ දවා කර ි .

ම මපති, ශ්රි කංකම
තට අතකමම්
2

SB/PO/RQ/08/BD/Q4/246

අප නප

A06

ප්රධයමන

කම්පමකප, තකෝටමේ

ගිවිසුම් අේමන් කර
ි .

පමර, තකමළඹ 01
3

SB/SE/BM/08/BD/QS/577

II ත්රේණි කප

4

SB/SE/BM/08/BD/QS/581

-

5

SB/SE/SU/08/BD/Q3/549

III ත්රේණි කප

6

SB/SE/BM/08/BD/QS/577

මමද ිපලමම

7

SB/SE/BM/08/BD/QS/581

මමද ිපලමම

8

SB/SI/BM/08/BD/SQ/136

9

SB/SI/BM/08/BD/SQ/137

10

SB/SI/BM/08/BD/SQ/138

11

SB/SI/BM/08/BD/SQ/141

12

SB/SI/BM/08/BD/SQ/143

13
14

ීම්.ය.ත් .ජපසිංැ
වපම
බී.ක්රිංමේලී සිය රේන
වපම

මලකම අක
ිපලමම
මලකම අක
ිපලමම

ීච්.ඒ.ඩී.සුසිකමලී
ිප
ය.ආ්.බී.නලරේන
වපම
ඩේ.ීම්.ීමරතමේකර
වපම

ගිවිසුම්

ත් .බී.ීමේ.රුලන්

ිරය වට

කුවමර වපම

දිනුලේ

ඒ.ඒ.මවන්

ිපලමම
ිපලමම

ීම්.ඒ.හිපදිකම
ීමේ.කමන්ති
ප්රිපද් ිප ිප

මලකම අක

ඒ.ඒ. ය ුල ක් ්වන්

ිපලමම

වපම

SB/WJ/08/BD/Q3/

iv ත්රේණි කප

නමවික ැමුදමල

SB/EL/PA/08/BD/Q2/811

II ත්රේණි කප
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අ්.ඒම්
වපම

අප
කර

කටයුුළ කරින් පලති

කරුණමරේන වපම

මලකම අක

පදිංි 

කුවමර ි .අේමන් ිරරීතම්

වපම

මලකම අක

අේමන්

.ජපරේන

15

SB/EL/PA/08/BD/Q2/820

II ත්රේණි කප

ය.ීම.වහීපමක වපම

16

SB/EL/PA/08/BD/Q3/810

III ත්රේණි කප

අ්.විතජරේන වපම

17

SB/EL/PA/08/BD/Q3/812

III ත්රේණි කප

18

SB/EL/PA/08/BD/Q4/826

IV ත්රේණි කප

19

SB/EL/PA/08/BD/Q4/828

IV ත්රේණි කප

මූ අ
දැ

ඒච්.ජී.ිපකන්ති
ප්රිපංගිකම ිප
අ්.ඒේ.තමනවිරේන
වපම
ඩේ.ඒේ.සුමන්
කුවමර වපම

විඩපාලන ක්රියා ාම්ම් ැා නඩ තු ිාශය (කගතාඩනිගි අ 49)
තගමඩනිගි අල අන් තගමඩනිගි අ 13 ්  දංජිතන්රුවප කම්පපන් හිළිබනඳ වධයයව උපතශ ක

කම්පමං ප තල කබනම ී  ිති තගමඩනිගි අ ලන අ ර ීව තගමඩනිගි අ දංජිතන්රුවප කම්පපන් හිළිබනඳ
වධයයව උපතශ ක කම්පමං ප(CECB) තල පලරමී ව මඳැම කටයුුළ තකතරින් පලති.
දතිය  සිපලු තගමඩනිගි අ ල අන් 09 ්  මදැම නිල

ගිවිසුම් අේමන්කර ිති බනලේ දතිය  තගමඩනිගි අ

මඳැම ගිවිසුම් අේමන් ිරරීවට පිිතණන තකම අදමක පම් ලපන් දිනුලේ කක ද තවත ්  තනමපිිණි ක
බනිවින් තම් ලන විට ඔවුන් තලනුතලන් නීතිවප හිපලර ගිනීවට කටයුුළ කර ි .
ලකල කකමපප (තගමඩනිගි අ 07)
අදමක පම් ල මවඟ ගිවිසුම් අේමන් ිරරීවට කටයුුළ තකතරින් පලති.
(ජ)හිළිගිපි. ිපලිරදි ිරය වට කටයුුළ කරි.
(ච)හිළිගිපි. ිපලිරදි ිරය වට කටයුුළ කරි.
(ඩ)අවුරුුල 05 ද් වවු ලිඩ මම්ුර්ණ වු තකමන්රමේ ලක රැදවුම් මුදල් 7,747.000 ්  පලතින අ ර ීව
මුදල් අදමක අප විසින් තවත ්  දල්ලුම් කර නි . ීතැයින් ඊට අදමක රැදවුම් මුදල් ආදමපම් තකම
ගිු ම් ිපරවුල් ිරරීවට අල ය කටයුුළ ිරරීවට ිපපි ප.
( )

තවව තකමන්රමේුළල 2018 ල්්ත ී  තකමන්රමේකරු අේ ැිර දවම තගමමේ තිු අ ර 2019

ල්්ත දි ීව තකමන්රමේකරු නිල ලිඩ ආරම් ිරරීව ිපමම 2020 ල්්ත ී  ිපරවුල් ිරරීවට කටයුුළ
කරනු කිතේ.
(ද)2018.12.31 දිනට වැලි අ ආර් ්ක බනකකමත

තමේලප කරන කද රමජප ආප න තල ිපදැමේ කර

ිති ිපකධයමරීන්ට තගලන කද අතිකමක ැම ගවන් විපදම් රු.31,448,940.00 ක මුදක ප්රතිුර්ණ කරන
තකම ජනමකාපති තල්කම් කම්පමකපට ැම ආර් ්ක අවම යං ප තල
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 අහි වගින් දන්ලම ි .

(න)අකාකමය ත

ප්රධයමන කම්පමකත

ිපකධයමරීන් 28 තදතනකු ත්ඛිප අවම යං ප ැම ලයමපෘතිප තල

ිපදැමේ කර ිති ිපකධයමරීන්තගන් 2018.12.31 දිනට ලිවාේ ප්රතිුර්ණප වි ිති අ ර ත්ඛිප අවම යං ප
ැම තලනේ අවම යං තල ිපදැමේ කර ිති ිපකධයමරීන්තග්ධන ලිවාේ . අතිකමක ගවන් විපදම් ප්රතිුර්ණප
කරන තකම අං ප තල  අහි වගින් දන්ලම ි .
(ප)අදමක ත මරුළරු අධයය් ් (මිකසුම් ැම ිපපමවන) මුළල පලති.

ඉාජි. බී. . සුනි් එසේ. කපකර්ාා
ිධ්යක්ෂ නනාා්
ශ්රි ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
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ාර්යසාධ්න වාර්තාව
ආකයෝනන සිලිසේව
2018
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2018 වසා තුළ සිදු

ාන ලද සාවර්ධ්න ක්රියා ාා ම්

1.1 මූලය ්රගතතිය
2018 ලමර මදැම ල්්ප මඳැම මුලු ිමේ තම්න්ුළ ග

ආතපෝජනප රු.ි. 2,733.50. මූකය ප්රගතිප

පැතින් ද් ලම ි .
රු.ි අ

ිය විය ්රතිපාදන
(රු.මි.)

විසේතාය

2018
වැවි අ වයාපිති
වැලි අ ඒකමබනශධය ලයමපෘතිප (ඒ.අ )
බී කකමපත වමුලරුඔප දකුු  දවුරු මංල්ධයන ලයමපෘතිප
(ඒ.අ )
ය ී වම අපශද ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ )
රඹකින් ඔප ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ )
ලි අඔප ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයපෘතිප - ීල් කකමපප
(ඒ.අ )
ැදිසි පටි ක පැසුකම් ප්රතිමංමේකරණප ිුළු  වි මක ැම
වධයයව ලමය වම්ග ලයමපෘති ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව (ඒ.අ )
කෘෂික්ව ැම පශු මම්පේ මංල්ධයන ලයමපෘතිප (ඒ.අ )
පරිපාලන ැා නඩ තු ( .ි )
එ තුව

වියදව (රු.මි.)
(2018.12.31)

1,158.00

1,109.18

290.00

290.00

60.00

60.00

76.00

64.00

108.00

94.00

260.00

260.00

150.00

142.50

214.00

198.67

1,575.50

1,498.18

2,733.50

2,607.34

1.2 වැවි අ වයාපිති
1.2.1 වැවි අ

ාබේධ් වයාපිතිය

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප 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 ආ්ිකප නිංීමව ැරැම

වමුලරුඔප ලම් දවුර ප්රතශ ත තලතමන ග්රමමීප ප්රජමලතග්ධන ආ්ිකප මංල්ධයනප ිරරීව අරමුු  කර ආරම්
කරන කදි .ලයමපෘති ක්රිපමකමරකම් පට ට 1982- 1986 කමකත

දදිකරන කද ලමය වම්ග පශධයති

ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ිුළළේ තේ. (අ) වමුලරු ඔප දකුු  දවුර ලමය වම්ග ප්රතිමංමේකරණප පටතේ
පටතේ ිර.ි. 52 ්  ලන ප්රධයමන ික, ිර.ි. 65්  ලන ම ම ිකලල්, ිර.ි. 459 ්  ලන තබනදමැිරීතම්
ිකලල්, ිර.ි. 138 ්  ලන තකේ ිකලල්, ිර.ි. 54 ්  ලන පය ලැන ිකලල්, ිර.ි. 80 ්  ග්රමමීප වම්ග
තවතැයුම් ැම නඩේුළ කටයුුළ, ැම කුඩම ලිේ ප්රතිමංමේකරණ කටයුුළ ිුළු ල ජක කළවනමකරණප
මඳැම වමුලරුඔප ලම් දවුත් 1986 – 1981 කමකප ුළක දදිකරන කද ලමය වම්ග ජමකප ප්රතිමංමේකරණප
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ිරරීව. (ආ) ග්රමමීප මේලපං ආධයමරක ලයමපෘති පටතේ තගමඩනගන කද ත ෝරමගේ ජක මිපයුම් තමේලම
විකාවේ කර ප්රල්ධයනප ිරරීව (ි) කෘෂිකම්ික මංල්ධයනප උතදමම මැප කබනම ී ව තවන්ව තගමවි
මංවිධයමන

් තිවේ ිරරීව ැම (ඈ) තපෝගය පමය මය ක මංර් ්ණ ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක ිරරීව ිුළළේ

තේ.
2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 290 (මංත ෝකා ) ්  තේ. ලමර අලමන් ලන විට සිපලුව
මුදල් ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .
අංකප.

විමේ රප

ත ෞතික ප්රගතිප
2018.12.31

01

තබනදමැිරීතම් ිකලල් දදි ිරරීව/ප්රතිමංමේකරණප

13.2 ිර.ි

02

තකේ ික දදි ිරරීව/ප්රතිමංමේකරණප

70.4 ිර.ි.

03

දිපවංකඩ ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

03

06

තගමඩනිගි අ අු ේලිඩිපමල

2.5

09

මැ මගිේල තකේ ික ප්රතිමංමේකරණ

1.2.2 බී

2.1 ිර.ි.

ලාපකක වාදුරුඔය දකුණු ඉම්රු සාවර්ධ්න වයාපිතිය (ව්වි්න සැ වැවි අති්න)

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප අරමුදල්
ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප: රු.ි.935.49
ලයමපෘති කමකසීවමල: 2014-2018
තපමතකමන්නරුල ැම වඩකකුරල පය පමකන දිමේි් කපන්ටු වැලි අ බී කකමපප ආලරණප කරන සිංැුරර
දැළ තකමටතමේ වැලි අ ින්න මැ වල්ලින්න වැලි අ කකමප හිටුටම ිති අ ර ලයමපෘතිප පටතේ
මංල්ධයනප කරනු කිතේ. තවව ප්රතශ පන්ටු දකුේ ද ක ිරටුපත

පිලති අ යන් ර අ්ුදකමරී

ලම මලරණප තැේුළතලන් නිල පදිංි කරුලන් තබනමතැෝවප්  අ යන් ය ක ල තපන් අල ින් විප. ීටු
ප්රතිපකප්  තකම දළ ල තපන් නිල පදිංි  කරවූ පවුල් 1200 ්  පවණ නිල ඔවුන්තග්ධන මුල් ගම් බිම්
තල ගිපැ.
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අ්ුදකමරී ලම මලරණප මවනප ීමවේ මවගව 2014 ල්්ත ී  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 මංල්ධයනප ිරරීවට තපෝජනම විප.
ලයමපෘතිත

ප්රධයමන කම්පපන් ල තපන් (අ) අල ින් වූ පවුල් 859 ්  සිංැුරර තකමේාමමත

පදිංි  ිරරීව ැම පදිංි ප නිල

මේාමහි

නිල

ිරරීව (ආ) දිනට පලේනම ලමය  පදනම් වූ තැ් ටපමර 521් 

කෘෂික්වමන් ප මඳැම මංල්ධයනප ිරරීව ැම තැ් ටපමර 174්  වූ තගලුළ දඩම් මංල්ධයනප ිරරීව මැ
(ඈ) වැලි අ ින්න ලිල ැම අතනකුේ ලමය  පශධයතිප දදි ිරරීව ද් ලම ි . 2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය
ප්රතිපමදන රු.ි. 60 (මංත ෝකා ) ්  තේ. ලමර අලමන් ලන විට සිපලුව මුදල් ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .

ිා ය.

ත ෞතික ප්රගතිප
2018.12.31

විමේ රප

01

තබනදමැිරීතම් ිකලල් දදි ිරරීව

02

තකේ ික දදි ිරරීව

3 ිර.ි.

03

තලළඳතපමළ ැම ගම්වමන වම්ග දදි ිරරීව

4 ිර.ි.

04

ප්රතිතරෝපණප-පික

1.2.3

රිදීවා අයේද

6.8 ිර.ි.

2000 පික

ාබේධ් සාවර්ධ්න වයාපිතිය

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප අරමුදල්
ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප: රු.ි. 1,100
ලයමපෘති කමකසීවමල: 2012-2018
ජනතල් න ැම මං යමතල් න තදපම් තම්න්ුළල විසින් සිුල කරන කද ගෘැමේා ආදමපම් ැම විපදම්
මමී් ්ණපට අනුල බනුලල්ක පය පමකන දිමේි් කත

ය ී වම අපශද ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමප ද ම

ුලර බනිැිර හිටුටි තවන්ව ලඩමේ දය ර මලතපන් යුේ ප්රමතශය ප තල්කම් තකමේාමමප්  ල තපන්
ැඳුනමතගන ි . ීබනිවින් දැ

ප්රතශ ප මංල්ධයනප ිරරීතම් අරමුණි කන් ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප

විසින් පමේ අවුරුුල ආතපෝජන මිකිමේව්  මකමේ කරන කදි. තවව ප්රතශ ත පටි ක පැසුකම් ලිඩිදියුු 
ිරරීව ැම තවව ප්රතශ ත

තලතමන පවුල්ලකට කෘෂික්වප ව

පදනම් වූ ඵකදමයී තවන්ව තිරමමර

ආ්ික ප්රතේ පන් විලර කරී ව තවව ලයමපෘතිත මූ අක අරමුු  තේ. තම් පටතේ (අ) ලමණි කජ තබනෝග
ිප්ේපමදනප ලිඩිදියුු  ිරරීව (ආ) පශු මම්පේ මංල්ධයනප (ි) ලයලමමපකේල මංල්ධයනප තකතරටු
මූ අක ල තපන් අලධයමනප තපමමු තකත්.
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2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 76 (මංත ෝකා ) ්  තේ. 2018 තදමිම්බන් වම අලමන් ලන
විට ීයින් රු. ි. 64 ්  ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .
ිා ය.
01

ත ෞතික ප්රගතිප
2017 ජු අ සිට ජුිප – 2018

විමේ රප
ලමය  වම්ග පශධයති ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

2 අමුු 
3.3 ිර.ි. ලමය  ික වම්ග
5.2 ිර.ි. ගල් මර වම්ග

02

වම්ග ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

03

තගමඩනිගි අ දදිිරය ව

09

04

ුරහුු  ලිඩමටැන්

74 ලිඩමටැන්

05

කෘෂික්ව ැම මේලපමකන ලිඩමටැන

1,439 පවුල්

1.2.4 ාඹ ි් ඔය

150 ි. තකමන්ක්රීේ වම්ග

ාබේධ් සාවර්ධ්න වයාපිතිය

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප අරමුදල්
ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප: රු.ි. 1,086
ලයමපෘති කමකසීවමල: 2012-2019

රඹකින් ඔප ඒකමබනශධය මංල්ධයන ලයමපෘතිප වගින් අම්පමර දිමේි් කත වැ ඔප මැ පදිප කමල
ප්රතශය ප තල්කම් තකමේාම පන්ටු ජකම
තපමමු තකත්.තවව ලයමපෘතිත

මැ ලමය වම්ග මංල්ධයනප හිළිබනඳ මූ අක අලධයමනප

මූ අක අරමුු  ලනුත

(අ) කුඩම ැම වධයයව ලිේ ැම අමුු 

ුරනරුේ මපනප ිරරීව (ආ) ග්රමිප වම්ග ිරතකෝිට් 70 ්  ුරනරුේ මපනප ිරරීව (ි)
කෘෂිකම්ික ිප්ේපමදනප 50 % ලිඩි ිරරීව (ඈ) පමනීප ජක ළිං දදි ිරරීව ුළළින් ජක මිපයුව (ද)
ළිං මැ මනීපමර් ්ක තමෞ ය ආර් ්ණ ලිඩහිළිතලක (ලිසිිර අ දදිිරරීව ).
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2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 108 (මංත ෝකා ) ්  තේ. 2018 තදමිම්බන් වම අලමන්
ලන විට ීයින් රු. ි. 94 ්  ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .

අංකප.

ත ෞතික ප්රගතිප
2018.12.31

විමේ රප

2 අමුු 

01

ලමය  වම්ග පශධයති ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

02

වම්ග ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

03

තගමඩනිගි අ දදිිරය ව

06

04

දඩම් මැ දඩම් මංල්ධයනප ( ලන්දි තගීමම්)

22 කේටි

05

කෘෂික්ව ැම මේලපමකන ලිඩමටැන

1,557 පවුල්

1.2.5 වි අඔය

1.925 ිර.ි. ලමය  ික වම්ග
0.55 ිර.ි. ිමේපර වම්ග
4 ිර.ි. ගල් මර වම්ග

ාබේධ් සාවර්ධ්න වයපිතිය - එ්

ලාපය

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප අරමුදල්
ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප: රු.ි. 3,957
ලයමපෘති කමකසීවමල: 2012-2018
අනුරමධයුරරප , ලේිපපමල, මුකතිේ ැම ිකුණමවකප පන පය පමකන දිමේි් ක ආලරණප ලන පය දි වැලි අ
කකමපත

මංල්ධයනප මඳැම තවව ලයමපෘතිප ක්රිපමේවක තේ. අල ින් පවුල් 6,788 ්  මඳැම තගලුළ

ලගමල, ලමය  දඩම් ැම අල ය ත ෞතික ැම මවමජ පටි ක පැසුකම් මිපයීව තවව ලයමපෘතිත අරමුණ තේ.
තම් පටතේ (අ ) ගම්වමන 11 ්  ුළක තගමවි පවුල් 6,788 ්  නිල

පදිංි  කරීමව (ආ ) තැ.4,187

කෘෂිකම්ව දඩම් මංල්ධයනප ිරරීව (ි ) තලළඳ තපමක ැම ගම්වමන වම්ග දදි පරීව ැම ලිඩි දියුු  ිරරීව
( ඈ ) මවමජ පටි ක පැසුකම් ලිඩිදියුු  ිරරීව සිුල තකත්.
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2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 260 (මංත ෝකා ) ්  තේ. 2018 ලමර අලමන් ලන විට
සිපලුව මුදල් ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .
අංකප.

විමේ රප

01

දඩම් කකුු  ිරරීව ැම විනීව

01

ලමය  ික ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව

02

තගමඩනිගි අ දදි ිරරීව

03

වැම වම්ග දදි ිරරීව

04

කෘෂි ළිං දදි ිරරීව

05

පමිපප ජක මිපයුම් ලයමපෘතිප

06

ුරහුු  ලිඩමටැන්

07

කෘෂික්ව ැම මේලපමකන ලිඩමටැන

ත ෞතික ප්රගතිප
2018.12.31
2000 කේටි
5 ිර.ි.
23
55 ිර.ි.
19
80 ටිංිර
157 ලිඩමටැන්
3000 පවුල්

1.2.6 ැදිසි යටිතල පැසු ම් ්රතිසාසේ ාණය ඇතුළු විශාල ැා වධ්යව වාරිවාර්ගත වයාපිති
්රතිසාසේ ාණය කිරීව
මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප 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  පටි ක පැසුකම්

ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ැම (ි) ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප පටතේ ලන හුරුු ලිල, උඩලකල, වැලි අ
කකමප බී, සී, ීච්, ීල් ැම මූ අක ලිඩ පමකන ක්රිපම කරවුම් නඩේුළ ැම තවතැයුම් අං ප පටතේ ලන
කම්පප මර දංජිතන්රු අං ලක ලමය  තබනුලම් ිකලල් අ ර වම්ග දදි ිරරීම් ැම ප්රතිමංමේකරණප තවව
ලයමපෘතිප වගින් අරමුු  තකත්. 2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 150 (මංත ෝකා ) ්  තේ.
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2018 තදමිම්බන් වම අලමන් ලන විට ීයින් රු. ි. 142.50 ්  ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .

අංකප.

ත ෞතික ප්රගතිප
2017 ජු අ සිට
ජුිප – 2018

විමේ රප

01

ප්රධයමන ජකම ලකට ැදිසි පටි ක පැසුකම් ප්රතිමංමේකරණප

01

2018 ල්්ප මඳැම පැළ පටි ක ලමය  පැසුකම් ප්රතිමංමේකරණප

1.2.7

ිෂි ර්ව ැා පශු සම්ප

ප්රධයමන ජකම
95

8 න්

100 %

සාවර්ධ්න වයාපිතිය

මූකය ප්රතිපමදන: තශය ප අරමුදල්
ිමේ තම්න්ුළ හිය ලිප: රු.ි.220
ලයමපෘති කමකසීවමල: ලම්ෂික (01.01.2018 - 31.12.2018 )
ජමතික ආැමර ිප්ේපමදන ලිඩමටැනට මවගමමීල රතේ ආැමර සුර් ෂි

මල ැවුරු ිරරීව මඳැම තශය ප

කෘෂි ආනපනප අු  ිරරීවට තැේුළ ලන තශය ප ආැමර තබනෝග ලගමල මැ පශු මම්පේ ිප්ේපමදනප පූ්ණ
ල තපන් ලිඩිදියුු  ිරරීව මඳැම තවව ලයමපෘතිප ආරම් කර ි .
2018 ල්්ප මඳැම කෘෂිකම්ික ප්රමු

ම ලනුත තබනෝග විවිධයමංගිකරණප, වැලි අ ීල් කකමපප මඳැම

සුුලසු ිය මේ ල්ග ැඳුනමගිනීව, ගුණමේවක බීජ ිප්ේපමදනප මඳැම ලිඩමටැන්, පළුළරු ගමේ මඳැම
ුරනරුේාමපන ලිඩමටැන්, කමබනිපක තපමතැමර මවි ප ලිඩි ිරරීව, ිපපඟ මටු කමකගුණපට ඔතරමේුළ
ී වට කෘෂිකම්ික ළිං දදිිරරීව ැම ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව, තශය ප ආ්ික මංල්ධයනප මඳැම ලන
ලිඩමටැන මැ ජක කම්ප් ්ව මල දැළ නිංීමව තේ. ලිඩි දියුු  කරන කද පශු මංල්ධයන
ලිඩහිළිතලක, දිපර ිරය  ිප්ේපමදනප, කුකුු  ිප්ේපමදන, ිය දිප ැම විසිුළරු වේමය ිප්ේපමදන කටයුුළ
හිළිබනඳ දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමුු  ැම ලිඩමුු  පිලිේීමව සිුල කරන කී .
2018 ල්්ප මඳැම වූ මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 220 ්  ලන අ ර ීයින් රු.ි. 75.5 ්  තවව කමකප ලන විට
උපතපෝජනප කර ි .

ිෂි ාර්මි

කභෝගත වගතාව

2017/2018 වැ කන්නත ී  වැලි අ ප්රතශ ලක ීම ලගමකර ිති දඩම් ප්රවමණප තැ් . 84,460 ්  ලන
අ ර වැලි අ කකමපලක ීම ිප්ේපමදනප දක ල තපන් තව. තටම. 469,176 ්  විප. 2018 පක කන්නත ීම
ලගමකර ිති භූි ප්රවමණප තැ් . 80,960 ලන අ ර ලම් ම ලන ීම ිප්ේපමදනප තව. තටම. 436,875 තේ.
2017/2018 වැ මැ 2018 පක කන්නත ලම් ම ීම ිති මුලු ීම ිප්ේපමදනප තව.තටම. 906,052 තේ. තවව
ල්්ත දි වැලි අ කකමපලක මමවමනය ීම අමේලින්න තැ් ටපමරපකට තව.තටම. 5.5 ්  ීම ි .
අතනකුේ තබනෝග ලගම ිරරීව (අතනකුේ ් ත්ේර ත ෝග, පළුළරු,ීළලු  මැ ිප ය ත ෝග) තැ් .
36,164 ්  වූ අ ර, ීප තමෝපම තබනෝංි  තැ් . 1,510 ් ද, බනඩ දය ඟු තැ් . 3,805 ් ද, තකමකු ළූු 
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තැ් . 535 ් ද ිය මේ තැ් . 683 ් ද, කු  කේහි තැ් . 137 ් ද, කේහි තැ් . 443 ්  මැ රට කජු තැ් .
704 ල තපන් මවන්වි විප.

ලද, තැ් . 13,557 ්  පළුළරු ද තැ් . 6,312 ිප ය ත ෝග ද ලගම තකමට

ි . කෘෂික්ව තදපම් තම්න්ුළතේ දේ ලකට අනුල තවව කමකප ුළළී  ීම අමේලින්න 24% , තමෝපම
තබනෝංි  85 % , රට කජු 6

ැම ිය මේ 9

ආී  ල තපන් තශය ප කෘෂී ිප්ේපමදන ැම මංල්ධයනප කම්පපන්

ටුී  ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ද ම දැළ දමපකේලප්  දරයි.

කිරිගතව සාවර්ධ්න විඩසටැන
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත පශු මම්පේ මංල්ධයන අං ප ැරැම වැලි අ ප්රතශ ලක අතිත්ක ආදමපම්
වම්ග ැඳුන්ලමී ව ැම වැලි අ ජනපදිකයින්තග්ධන තපෝ්ණ ේලප දැළ නිංීමව අරමුු  කරතගන ිරය ගල
පමකනප ප්රල්ධයනප ිරරීවට ක්රිපමකරනු කිතේ . වැලි අ කකමපලක ිරය  ිප්ේපමදනත මංල්ධයන කටයුුළ
සිුල ිරරීව මැ තවතැපීමව ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත පශු මම්පේ මංල්ධයන අං ත

ලග පව තේ .

2018 ල්්ත ජුිප සිට තදමිම්බන් කමකප ුළළී  වැලි අ ප්රතශ ලක 109, 060 ක මුු  ගල ගැනප් 
ලම් ම වූ අ ර ීව කමකප ුළළ දක ල තපන් ිරය  ලීට් ි අපන 27.1 ්  පවණ ිප්ේපමදනප කර ි .
තවව කමක පය ච්තේදප ුළළී  ගල ගමල් 98 ්  දදි කරන කද

ලද මේල අභිජනන ැිිරපමල ලිඩිදියුු 

ිරරීව පටතේ අභිජනනන වධයයමේාමන 02 මේාමපනප කරන කී .

ල ුලරටේ ආද් තගමවිපළ මඳැම

ජංගව ිරය  තදීමතම් පන්ර 22 ්  බනදම දි අලමන් අ ර මේල මමපන ැම ීන්නේ ලිඩමටැන් 42 ්  පලේලම
ි .

මිරිදිය ව සය

ර්වා්තය ැා විසිතුරු ව සය කාෝපණය

වැලි අ ජනපදිකයින්තග්ධන තපෝ්ණප ැම ආ්ික ේලප නිංීමතවටු කම වැලි අ ජකම ලක ිය දිප වේමය
ක්වමන් ප මංල්ධයනප ිරරීව ප්රධයමන කම්පප්  තේ. 2018 ල්් අලමමනත ී  වේමය ිප්ේපමදනප තව.
තටම. 13.7 ්  තකම ලම් ම විප. වේමය ිප්ේපමදනප ලිඩිිරරීව මඳැම අභිජනන වධයයමේාමන 20 ්  දදිකර
කර ි . විසිුළරු වේමය ිප්ේපමදනප ලිඩි දියුු  ිරරීව අදමළ කමක පය ච්තේදප ුළළ මඳැම වඩ තපමකුු 
41 ්  ැම සිතවන්ති ටිංිර 26 ්  දදි කර ි .

ල ුලරටේ ධීකලර ප්රජමල ් තිවේ ිරය ව මඳැම ුරහුු 

ලිඩමටැන් 36 ්  පලේලම ි .

1.3 නඩ තු සැ සාවර්ධ්නය
ජමතික ආැමර ිප්ේපමදන ලිඩමටැනට මවගමමීල කෘෂි ක්වමන් ප මංල්ධයන ිරරීතම් අරමුණ තපරදිය ල
ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප ීටු කකමප 10 ුළළ තැ් . 106,971 ්  ලන ලමය  දඩම් මඳැම ජක මිපයුව
ැවුරු කරනු ලමේ වි මක, වධයයව ැම කුඩම ප්රවමණත ජකම 484 ිරන් මවන්වි ිර.මී. 10,202 ්  වූ ලමය 
වම්ග ජමකත තවතැයුම් ැම නඩේුළ කටයුුළ සිුල ිරරීව මම්බනන්ධයතපන් ලග පව දරන ආප නප තේ. තම්
අ ර පවුල් 330,000 කට ලිඩි ප්රතිකම

මපපනු ලමේ වැලි අ වම්ග පශධයතිප ැම අතනකුේ පටි ක

පැසුකම් නඩේුළ ිරරීව ැම ප්රතිමංමේකරණප ිරරීව ද ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ප පට ට ගිතනන
කම්පපන් තේ.
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ලද, ප්රතශ ප ුළළ දිනට තලතමන ැම දදිය  පරම්පරමතේ උන්නතිප උතදමම මඵකදමයී අයුය න් දඩම්
පය පමකනප, ලයලමමපකේල මංල්ධයනප, පය මර මංර් ්ණප මැ ආප ිපක මංල්ධයන කටයුුළ තවන්ව
වැලි අ ජනපද ප්රතශ ලක ක්රීඩම කටයුුළ මංල්ධයනප ිරරීව ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත

ප්රධයමන

කම්පපන් තේ. තම් මඳැම 2018 ලමරට අප ලිප ප්රතිපමදන රු.ි. 1,575 .00 ්  ලන අ ර තවව
කමකපය ච්තේදප ුළළී  ීයින් රු. ි. 1,498.18 ඵකදමයි තකම තපමදලම ි .

1.3.1 වාරිවාර්ගත පේධ්තිය නඩ තුව
තදතලිප ලර කිකෑ ීළි ිරරීව, ලමය වම්ග ික පශධයතිතපටු තරමන්වඩ දලේ ිරරීව, ලමය  වම්ග පශධයතිප
ැම ිප්ි

අු ේලිඩිපමල මැ මංල්ධයනප, වම්ග තබනමරු  ිතිරීව ආදිප වැලි අ ලමය වම්ග පශධයතිප

නඩේුළ කටයුුළ පට ට ගිතන්. 2018 ල්්ප මඳැම මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 482.65 ්  ්  ලමය වම්ග
පශධයතිප නඩේුළ කටයුුළ තලනුතලන් තලන්කර ිති අ ර දැ කම්පපන් මම් ්මේ කර ගනු ලමේ 2018
තදමිම්බන් ද් ලම දන් රු.ි. 430.31 ්  ඵකදමයි අයුය න් ලිප කර ි .
වැලි අ කකමප ුළළ තගමවි මංවිධයමන 1,014 ්  ක්රිපමේවකල පලතින අ ර තබනදම ැිරීතම් ිළ පශධයති
නඩේුළ ැම තවතැයුම් කටයුුළ සිුල කර ි .

ලද, ආප ිපක මංල්ධයන අං ත උපතදමේ ව

2018

ල්්ත ී  තගමවි මංවිධයමන 16 ්  ලමණි කජ වේටවට දැළ නංලන කී .

1.3.2 ඉඩම් ඔප්පු ්රදානය
දඩම් ඔේුර කබනම ී තම් ලිඩමටැතන් ප්රගතිප පැතින් ද් ලම ි .
ලාපය

9,174
8,440
1,198
5,230
2,750
1,857
920
1,302
8,570
1,500

2018.12.31
්රගතතිය
්රදාන පත්ර/බලපත්ර/දීර්ඝ ාී න බදු
8,270
8,440
1,990
4,240
2,750
1,857
255
1,300
8,570
1,500

41,741

39,172

ඉලක්ෂ ය (2018 )

බී
සී
ඩී
ීච්
ීල්
තවමරගැකන්ද
වි් තටෝය පම
හුරුු ලිල
ලකල
රඹකින්ඔප
එ තුව

දඩම් ඔේුර ප්රදමනප
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1.3.3 ආයතනි

සාවර්ධ්නය

ලයලමමපකේල අලමේාම, ුරශගක මංල්ධයනප, ආප ිපක මවිබනක ගින්ීමව, කමන් මල මවිබනකගින්ීමව,
මවමජ ැම මංමේකෘතික මංල්ධයනප ජමනපදිකපන් තල කබනම තදින් වැලි අ පදිංි  කරුලන්තග්ධන මවමජ
ආ්ික

ේේලප දැළ නිංීමව ඔවුන් පදිංි  කරීමතම් ප ේචමේ මවත ශ්රී කංකම වැලි අ අකාකමය ත

ප්රධයමන කම්පන් තේ. ඒ අනුල, පදිංි කරුලන්තග්ධන තදලන ැම ුළන්ලන පරම්පරමලක අභිලෘශකාප
කංකම වැලි අ අකාකමය ත

ආප ිපක මංල්ධයන අං ප දැ

කම ශ්රී

් ත්ේර ආලරණප ලන පය දි විවිධය ලිඩ

මටැන් ැම ලිඩමුු  මංවිධයමනප කරන කදි.
ඒ අනුල 2018 කමක පය ච්තේදප ුළළ ආප ිපක මංල්ධයන ලිඩමටැන් 3,090 ප්රජම මංල්ධයන ලිඩමටැන්
651 කමන් ම අභිලෘශකාපට අදමළ ලිඩමටැන් 88 ්  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 සිටියි.
ලනමන් ර ැම පය මර මංර් ්ණ කටයුුළ මඳැම 2018 ල්්ප මඳැම මූකය ප්රතිපමදන රු. ි. 35 ්  ලන
අ ර ීයින් රු. ි. 30.66 ්  ලමර අලමන් ලන විට ඵකදමයී තකම තපමදලම ි .
මේලම මවික මම්පේ මංර් ්ණප පටතේ 2018 තදමිම්බන් වම ද් ලම ලගම පමේ මීටර 15367 ්  මංර් ්ණප
කරන කී .

ලද පික ලමන් කළවනමකරණප ැම පික ිප්ේපමදන ලිඩමටැන පටතේ පික 357,934 ් 

ිප්ේපමදනප කරන කද අ ර ප්රතශ ත

ලන ඝණේලප දැළ නිංීමතම් අරමුණීන් පික 33,595 ් 

තරෝපණප කරන කී . ජකත ගුණමේවක මලප විනීවට ැම ලිඩි දියුු  ිරරීවට තවව ල්්ප ුළළී  ජකත
ගුණමේවක මලප විනීතම් වධයයමේාමන 19 ්  ැම තරමන් වඩ විනීතම් වධයයමේාමන 07 ්  මේාමපනප කරන
කී .
පමය මය ක අධයයමපන ැම දිනුලේ ිරරීතම් ලිඩමටැන් 23 ්  පමමල් ළමුන්තග්ධන මැ මගිේලතපන් තවව
කමකප ුළකී  පලේලම ිති අ ර වැලි අ ප්රතශ ලක දිඩි ආක්රවණය ලී මක විත ේ් පමකනප ිරරීවට ැම
කකවණමකරණප ිරරීවට ලිේ 24 ක ලිඩමටැන් ක්රිපමේවක කරන කී . වැලි අ ප්රතශ ලක අ අ ිිපමේ
ගිවාව පමකනප කරනු ලමේ 2018 ල්්ප ුළළී  ිර.මී. 18.6 ක අ අ ලිට්  දදි කරන කද අ ර ිර.මී 666
(තවමරගැකන්ද ලයමපෘතිත 299 ිර.ි ිුළු ල) ක අ අ ලිටක නඩේුළ කටයුුළද තවව කමක පය ච්තේදප
ුළක සිුල කරන කී .
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පුනර්නනනීය බල ශක්ෂති නි ේපාදනය විඩි කිරීව (කුඩා නල විදු අබල වයාපිති)
වැලි අ ප්රතශ පන්ටු කුඩම පය වමණ ජක විුල අ ලයමපෘති 21 ්  දදි ිරරීව ුළළින් තව.තලම. 56.03 ්  මවමේා
ජක විුල අ ඒකක ප්රවමණප්  ිප්ේපමදන ිරරීවට අතේ් ෂි තකත්. 2018 තදමිම්බන් වම අලමමන ලන විට
දන් ලයමපෘති 12 ්  ලමණි කජ ක්රිපමකමරකම් ආරම් කර ිති අ ර ඒලමත ධයමය  මලප තව.තලම. 39.85 ිර.

1.3.5වයාපාා සාවර්ධ්නය
නීමන ගෘැ මණ්ඩ මටු ල මංචමරක බනංගකම 08 ක නීමකරණ කටයුුළ තම් ලන විට අලමන් කර ිති අ ර
මංචමරක බනංගකම 04 ක ගෘැ මණ්ඩ නීමකරණප කර ි . මංචමරක බනංගකම 12 ්  මදැම අන් ්ජමකප
ැරැම නලම ින් පැසුකම් තලන් කර ගිනීතම් ැිිරපමල පලී.

තකමේවතල්වමුලරු ඔප

රුහුු තක

වැවි අ කැළ කබාු ් ැල
ලි අකන්ද, තදටුඅේ කණ්ඩිප මැ තවමරගැකන්ද තලළඳ අතකවි වධයයමේාමන මටු ල "වැලි අ තැළ
තබනමජුන් ැල් " 03 ්  මේාමපනප කරන කී .

වැවි අ

ලාපය්ටු කපෞේගත අ

ිාශකක ආකයෝනන සඳැා ිවසේථා

2018 ල්්ත තදමිම්බන් ද් ලම වැලි අ කකමපත නල ආතපෝජන මැ අතනකුේ මංල්ධයන ලයමපෘීන්
36 ්  මඳැම අනුවිතිප කබනමී  ි .
ආතපෝජන ලයමපෘති

29

ුරන්ජනනීප බනක ් ති ලයමපෘතිප (සූය ප/ජජල මේකන්ධය)

07
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සුළු ැා වධ්ය පරිවාණ වයාපාා ්රවර්ධ්නය
ප්රමතශය ප මංල්ධයන බනිංකුතේ මැතපෝගප මංවිධයමනප කරන කද “වැලි අ මවිප” ලිඩමටැන පටතේ
සුු  ැම වධයය පය වමණ ලයමපමර ප්රල්ධයන ලිඩමටැන් වගින් කුඩම ැම වධයය පය වමණත ලයලමමපකපන්
1722 තදතන්  මඳැම රු. ි. 285 ්  කබනමී  ිති අ ර “තවමරගැකන්ද අේලික” නල ණප තපෝජනම ක්රවප
පටතේ 2017 ල්්ප ුළළී  “වැලි අ දිය ප” විත ේ් ණප තපෝජනම ක්රවප පටතේ ලමමපකපන් 33 තදතන් 
මඳැම රු. ි. 9.6 2017 ල්්ත සිට 2018 ල්්ප අලමමනප ද් ලම කබනම ී වට ැිිරපමල කිබිණ.

කබෝට්ටවී කසේවා
පය මර ටු කමමී තබනෝේවා තමේලමලන් ලයමපමර මංල්ධයනත

ලේ ප්රධයමන ආදමපම් උේපමදන ලයමපෘතිපිර.

2018 අලමන් ලන විට වැලි අ අකාකමය ප පටතේ වි් තටෝය පම , තපමල්තගමල්ක, දුකලුඔප මැ
තකමග්ධනගල්ඔප පන ප්රතශ ලක තබනෝේවා තමේලපන් 6 ්  ක්රිපමේවක ලන අ ර, ලම්ෂික බනුල ව

පදනම්ල

රු.ි. 1.1 ආදමපව කබනම තදයි.

1.3.6 සුදුසු ාාන ාරි පරිසායක්ෂ සඳැා පැසු ම් සිලසීව
I. වානව සම්ප සාවර්ධ්නය/නව බඳවා ගතිනීම්/ ාර්ය වණ්ඩල උසසේ විම්
කම්ප් ්ව තවන්ව ඵකදමයී තමේලමල්  මිපයීව මඳැම මංත ෝධයනප කරන කද බනඳලම ගිනීම් පය පමටිලකට
අනුල නල බනඳලම ගිනීම් තබනමතැෝවප්  දවා කර ගිනීවට 2018 තදමිම්බන් වම අලමන් ලන විට අකාකමය පට
ැිිරපමල කිබී ි .
පුාවන ලද පුාප්පා ස සාඛ්යාව
තජය්ේා කළවනමකරණප (තජය.ක.)
වධයයව කළවනමකරණප (ව.ක.)
කණි ක්ේා කළවනමකරණප (ක.ක.)
කළවනමකරණ කම්ප වණ්ඩකප
(ක.ම. 3, ක.ම. 2-2, ක.ම. 1-2)
ප්රමාික වේටව (ප්රම.ව. )
එ තුව

iii.

උසසේමමි
1
26
5
109
70
211

තජය්ේා කළවනමකරණප (තජය.ක.)

02

වධයයව කළවනමකරණප (ව.ක.)

14

කණි ක්ේා කළවනමකරණප (ක.ක.)

33

කළවනමකරණ කම්ප වණ්ඩකප
(ක.ම. 3, ක.ම. 2-2, ක.ම. 1-2)

77

ප්රමාික වේටව (ප්රම.ව. )

04

එ තුව

පුහුණු විඩසටැ්

තමේලකපන්තග්ධන ැිිරපමලන් ැම දිනුම් වේටව දැළ කපකට තගන ීින් ් ීන් ලිඩි දියුු  ිරරීව
මඳැම අකාකමය ත ුරහුු  අං ප වගින් විවිධය වි්පපන් පටතේ ුරහුු  ලිඩ මටැන් පලේලන කී .
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පව වන ලද පුහුණු විඩ සටැ්
2018 නනවාරි - කදසිම්බර්
ලිඩ මටැන
තජය්ේා කළවනමකරණප (තජය.ක)

10

වධයයව කළවනමකරණප (ව.ක)

27

කණි ක්ේා කළවනමකරණප (ක.ක)

24

කළවනමකරණ කම්ප වණ්ඩකප

35

ප්රමාික වේටව (ප්රම.ව )

බලා ව

40
151
218
447
202

4

එ තුව

1.3.7 නනති

මැ මගි වූලන්

1058

100

කිරීව

ල්්ත තවව කමකප ුළළ නීතිපති තදපම් තම්න්ුළතේ උපතදමේ පටතේ ිපති අං ප වගින් නු  160 ් 
මම්බනන්ධය කටයුුළලක ිපර වූ අ ර ලිඩ මූ අක අං ප නු  ලමර 32 ්  මඳැම මැ මගි විප. ලද, අු තින්
නු  03 පනලම ි .

1.3.8 නල

ළවනා ාණය

කං.වි.ව, ජක මම්පමදන වණ්ඩකප, ලමය වම්ග තදපම් තම්න්ුළල ැම කමකගුණීක විදයම තදපම් තම්න්ුළල
මවග අල ය මම්බනන්ධීකකරණප කටයුුළ කරින් කෘෂි ක්වමන් ප, ජක විුල අප ැම පමනීප තවන්ව
අතනකුේ ජක අල ය ම මඳැම වැලි අ ජකම ලක ජක මම්පේ ඵකදමයී අයුය න් මවි

කරන බනලට ජක

කළවනමකරණ තල්කම් කම්පමකප මැතික තේ. ීතවන්ව ජක කකවනමකරණ වණ්ඩකත

තවතැයුම්

ප්රතිපේති ීරණ ගිනීතම්ී  ජක කළවනමකරණ තල්කම් කම්පමකප ඒ මඳැම ත මරුළරු ැම ිප්තශ කබනම
තශ.

වැවි අ නලාශවල නලය ගතබඩා

ා තිබීකම් ධ්ාරිතාව

තකමේවතල්

143.5

ක්රියා ාරී ධ්ාරිතාවය
( ඝ.මී.මි )
(2018.12.31)
121.3

වි් තටෝය පම

593.8

559.8

රන්තදණි කගක

770.1

376.7

5.2

0.8

17.2

14.9

උඩ ලකල

266.2

237.9

තවමරගැකන්ද

556.3

503.7

10.8

5.4

නලාශ

සජීව ධ්ාරිතාවය
( ඝ.මී.මි) (2018.12.31)

රන්ටිතේ
තබනෝල ින්න

දුකලු ඔප
- 134 -

කණ්ඩකව

31.4

27.6

කකමලිල

116.9

101.9

උල්ටුටිප/රේිරඳ

124.6

61.2

වමුලරුඔප

521.3

402.3

3,157.3

2,413.5

එ තුව

1.3.9 ිභය්තා විගතණනය
අකාකමය ත කම්පපන් මවබනන්ධයතපන් කම්ප් ්ව මල

ැවුරු කරනු ලමේ අ යන් ර විගනණ අං ප

වගින් තවව ල්්ප ුළළී  විගනණ ලම් ම 17 ්  ැම විගණන විවසුම් ලම් ම 17 ්  ිපකුේ කර ි .

2. වැවි අ නලාශවල බල ශක්ෂති උ පාදන ධ්ාරිතාව

ජකම ප

මුු  ධයමය  මල
(දක
ල තපන්)
(MCM)

මුු  බනක ් ති ධයමය  මල
(MW)

බනක ් ති
උේපමදනප
2017

බනක ් ති
උේපමදනප
ජන.- ජුිප
2018

තකමේවතල්

174

201 (67 x 3)

230.44

208.79

වි් තටෝය පම

722

210 (70x3)

193.59

250.48

රන්තදණි කගක

860

126 (63x2)

53.53

118.36

7.001

49 (24.5x2)

38.37

66.26

උල්ටුටිප/රේිරඳ

146

-

-

-

වමුලරුඔප

596

-

-

-

තබනෝල ින්න

23.5

40 (40x1)

47.21

23.13

උඩලකල

268.65

6 (LB- 2x2+RB- 2x1)

1.25

8.98

උකුතලක

-

40 (20x2)

99.36

84.44

තපමල්තගමල්ක

4.112

-

තවමරගැකන්ද

570

25

-

28.57

3,371

697

664

789

රන්ටිතේ

එ තුව
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3 . පුනරුදය පරිසා සාාක්ෂ ණ නාති

විඩසටැනට ( 2016-2018)

ආයතනකක/ිාශකක නව:-පරිසා ැා වන සාාක්ෂ ණ ිාශය, ශ්රී ලා ා වැවි අ ිකා ාරිය
ක්ෂක ත්රය්ට
ක්ෂක ේත්රය

ිදාල විඩසටැ්

පසුගිය වසා වල ළගතා ාගත

දර්ශ

ැා උපාය වාර්ගත
තිරමර භූි

1

2016

ිගතය්

ිකප්ක්ෂෂිත
ඉලක්ෂ ය

2017

2018

2019

මේල මවික මම්පේ

තමෝල්ේ, ලිේල්,

16574m

14754m

15367m,

16000m

කළවනමකරණ

මංර් ්ණප ැම

මතවෝච්ච ත් ම

19.36m3

30.48m3

176.17m3

100m3

් ත්ේරත

දැළ ජකමධයමර

බනිි. තන්ේති කමු .

මමරමං මටැන

තපෝ්ක ප්රතශ

තච්  ඩෑම්.

කළවනමකරණප

පික ිප්ේපමදනප

(අ් .80)
332705

169178

143619

240000

68

29

23

80

රු්  තරෝපණ (පික)

118701

13360

33595

25000

ජජල

පටක තරෝපණ, උණ

387574

114813

විවිධයේලප,

පික ිප්ේපමදනප

(පික)
අධයයමපනප ැම
දිනුලේ ිරරීව
ලිඩමටැන්
2

166558+

100000

තරෝපණ

තපෝ්ක

බනැමලුම්

ප්රතශ ත

25275

ගුණමේවක බනල

ජක විදයම, අලමමදි

ිනුම්

ිනුම්

වැලි අ ගඟ

ිනුම්

මැ ජක

ැම ජක ේල ිු ම්

මේාමන

මේාමන 7් 

දැළ

මේාමන 7 යි

මූකම්රලක

ලම් ම

7් 

ලම් මකර

ජකමධයමරත

තිරමර මලප ලිඩි

ලම් මක

ි .

ිප්තශශි

දියුු  ිරරීව

රි .

මේාමන 19ක
ජක ේල
අධයයපනප
කරනු කබනයි.

ආක්රවිපක මක

තැ්  2.5

-

15

26

තැ්  10.75

තැ්  15

දලේ ිරරීව (තපෝධය
ිපදිකුම්බනම)
3

ලිේ/ජකම ආශ්රි

ලිේ/ජකම

ජකම -24,

ප්රතශ ලක

තපෝධය

ආක්රවණය ලී

ිපදිකුම්බනම -

මක ලයමේ ීමව

තැ්  6.8

ලිකි් ීමව මඳැම
ඒකමබනශධය
ලිඩමටැන
(පැළ ිපම්න)
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50

4

වැලි අ

පික ිප්ේපමදනප

කකමපලක මක

(පික)

279369

325383

214315

300000

(පය මර අං ප

ගැණප

පටතේ මුදල්

ලිඩිිරරීව මඳැම

තලන් ිරරීව

පික සිවාීමතම්

ී් 

ලිඩමටැන (පික

කකමපපක

ක් ් 50

පවණි ක)

ලිඩමටැන)

අතනකුේ
පික
ිප්ේපමදනප
කෘෂි අං ප
පටතේ
සිුලතේ.
රු්  තරෝපණ

61320

35563

2.5

7

55

75

352590

200000

(පික)
5

අ අ ිිපමේ ගිවාව

විුල අ ලිට

මවනප ිරරීව

දදිිරරීව(ිර ි.)

මඳැම වූ

පලේනම විුල අ ලිට

ලිඩමටැන

නඩේුළ ිරරීව - ිර

1.6

ිර.ි. 666

10

350

(තවමරගැක

ි.

න්ද
ලයමපෘතිපිර.ි. 299 ද
ිුළු ල

ජීල ලිට දදිිරරීව ැම
නඩේුළල- ිර.ි.
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12

7

17

50

