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1. විධවඹකා වයවංලඹ 

ේ රෝකාේ ේ ජීත්න ිකඹළුභ භවනඹන් ආත්භ අභිභවනේ ඹන් යුතු ජීත්වීභන අේ ේක්ව 

කායිත. එභ තත්ත්ඹ රවදීභ වව අලය ීතතිීතති ම්ඳවදනඹ කාය අගතිඹන ඳත් 

තැනැත්තන්ේ   නම් ඔවුනන  භවනත්ඹ රඵවදී  භවජඹ භතුලිතතවඹන ඳත් කාය 

ගැීතභන යජඹන් කානයුතු කායුව රැේ ේ. ඒ අුව භවජඹ තුර  ජීත්න විවිධ ලවරිරිකා ව 

භවනිකකා අඳවුරතවලින් පිඩව විඳින ජනතව ේ ුවේ න් යජඹ වන රුව රැේ ේ. ඒ 

අුව             ශ්රී රංකාවේ   ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන්ේ   අිතතිවිකකාම් ප්රර්ධනඹ ිරීතභ, 

අභිංර්ධනඹ ිරීතභ ව ආයක්ව ිරීතභ වව ව ඊන අුවවංගින කාරුණු වව විධිවිධවන 

ැශැ්වීභන  1996 අංකා 38 දයන ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ආයක්ව  

ිරීතේ ම්  ඳනත  ම්භත කාය ේ ගන තිබුණි.  

ේ භභ ඳනේ ත් වන් කාවර්ඹ බවයඹන් ඹනේ ත්  ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන්ද භවජේ ේ 

පුයැිකඹන් අතය භවනත්භතවේ ඹන් ජීත් කායලීභන අලය ඳුරිමභ කා ්කායදීභන ඵැඳි 

ිකටී. ඒ අුව අඩු ආදවඹම් භට්නභකා ජීත්න විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්න නිව 

ඉදිිරීතභන ආධවය රඵවදීභ, ආධවයකා උඳකායණ රඵවදීභ, භවිකකා දීභනවක් රඵවදීභ, ්ඹං 

ැකිරඹව කායේ ගනඹවභන ආධවය ැඳයීභ, වදය ආධවය රඵවදීභ, අධයවඳන ආධවය රඵවදීභ 

ව ඹ අවුරුදු 16 ිකන 35 දක්වව ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න ේ න්විකකා ෘත්තීඹ පුහුණු 

ඳවඨභවරවර නියතවීභන අලය ඳවුරකාම් ැඳයීේ ම් ප්රධවන කාර්තයඹන් භවජ 

විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹ ඹනේ ත් ්ථවපිත ආඵවධිත තැනැත්තන් වවව ජවතිකා භව 

ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ව භවජ ේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු  භගින්  ඉටු  කායුව රැේ ේ.                                                                                                   

ේ භභ විගණන වර්තව කා් ිරීතේ ම් අයමුණ ුවේ ේ  වර්ෂිකා  යජඹ විිකන් ආඵවධිත 

තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන  ව භවජ ේ ේව 

ේ දඳවර්තේ ම්න්තුන රඵවේ දන ප්රතිඳවදන භගින් ආඵවධිත පුද්ගරඹන්න රඵවේ දන ආධවය ව  

ඳවුරකාම්ලින් එභ පුද්ගරඹන් භවජඹ තුර විඵරගැන්වීභ ේ කාේ තක් දුයන  ිකදුන්ේ න්ද 

ඹන්න ඇගයීභිත. ේ භභ විගණනඹ භගින්,   ශ්රී රංකාවේ   අඩු ආදවඹම් රඵන ආඵවධ ිතත 

පුද්ගරඹන් පිළිඵ දත්ත ඳද්ධතිඹක් ේ භේ තක් ඳත්වේ ගන ේ නොතිබීභ, ඒ ේ වේතුේ න් 

ආධවය රඵවදීේ ම් ක්රභත් ැශුරභක්  කා්කාය  ේ නොතිබීභ, ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න 

රඵවදිඹ යුතු  ආධවයකා උඳකායණ ජංගභ ේ ේව භගින් රඵවදීභ නිව වධවයණ ේ ර එභ 

උඳකායණ  ේ නොරැබී ඹවභ, නිව ආධවය රඵවදීභ ර් ගණනවක් ප්රභවද තත්ත්ඹකා 

ඳැතීභ ේ වේතුේ න් නිව ඉදිිරීතභ අතයභග නතයවී තිබීභ, ්ඹං ැකිරඹව අධවය රඵවදීභත් 

භඟ ෘත්තීඹ පුහුණු රඵව ේ නොදීභ ේ වේතුේ න් එභ ැකිරඹව අතයභඟ නතය කාය දැමීභ, 
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ශ්රණ ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න තභ අලයතවඹන් ඉදිරිඳත් ිරීතේ ම්දී  නිැයදි ේ තොයතුය 

න්නිේ  දනඹ ිරීතභන ංඥව බවව පුහුණුකාශ නිශධවීතන්ේ   ිතඟකාභ, ප්රේ  ල ඳවුරකාම්  

පිළිඵ අධවනඹ ේ ඹොමු ිරීතභ අභ තත්ත්ඹකා ඳැතීභ, අධයවඳන ආධවය රඵවදීභ 

ම්ඵන්ධ ඳවැේ  දැුවත්ිරීතම් අභවීභ ආදි  අඩුඳවඩුකාම් ද නිීතක්ණඹ විඹ.  

ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් වඳුනව ගැීතභ ව එභ පුද්ගරඹන්න වන ැශසීභ ඹන මලිකා 

කාරුණු ේ දකා ඉටුකාය ගැීතභන භවජේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු විිකන් ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරරන එක් භවජේ ේව නිරධවරිඹකු ඵැගින් අුවයුක්ත කාය ඇත. දිිතන පුයව 

දි්ත්රික්කා 25 තුර ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවර 331 ක් ඳතින අතය ේ භභ කාවර්ඹඹ 

ඉටුිරීතේ ම්දී ේ භභ නිරධවරින් විවිධ දු්කායතවඹන්න මුහුණේ දන අතයභ ඔවුන්ේ   කාවර්ඹඹන් 

ඳුරවිඳයම් ිරීතභද ේ ඵේ වෝදුයන  භගවැීත තිබීභ, 2017 ර්ේ ේ ිකන 2021 ර්ඹ දක්ව  

භවන අිතතිවිකකාම්  ආයක්ව ිරීතභ ව ප්රර්ධනඹ වව ව ජවතිකා ක්රිඹවකාවීත ැශැ්භ 

ඹනේ ත් දක්ව ඇති කාරුණු ම්ඵන්ධේ ඹන්ද ේ භේ තක් නිික පිඹයඹන් ේ ගන ේ නොතිබුණු ඵ 

නිරික්ණඹ විඹ. 
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  2.     වැඳින්වීභ 

ශ්රි රංකාවේ   ආඵවධිත ඵ පිළිඵ වනතිකා විග්රවඹ ආඵවධ ඇති තැනැත්තන්ේ   

අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරරිභ පිළිඵ ඳනේ ත් දක්ව ඇති ආකාවයඹ ඳවත ඳරිදි ේ  . ‘‘ආඵවධ 

ඇති තැනැත්තකු ඹන්ේ නන් වජේ ඹන්භ ඇති වු, එේ ේ ේ නොවු ලවරිරිකා ේ භන්භ භවනිකකා 

වැිරඹවන්ිත ඹම් ඌනතවඹකා ප්රතිපරඹක් ලේ ඹන් ිවවිතේ ේ අලයතවඹන් මුළුභනින් 

ේ වෝ ේ කාොන් ලේ ඹන් ේ වෝ තභව විිකන්භ තභව වවභ ඉටුකාය ගැීතභන ේ නොවැිර ඹම් 

තැනැත්ේ තකු’’අදව් ේ  . 

ිකඹළු මිනිුරන් නිදව් උඳත රඵන අතය, අභිභවනඹ වව අිතතිවිකකාම් ම්ඵන්ධේ ඹන් 

භවන ේ ති. ඔවුහු තර්කාඹ වව වෘදඹ වක්ෂිඹ උරුභ ිකටින අතය ේ වෝදයත් ජී ගුණඹ 

යුතු එිරේ නකාව ේ කාේ යිත ඳැතිඹ විඹ යුතුඹැිත  1948 ේ දැම්ඵර් භ 10 දින භවන 

ිතමිකාම් පිළිඵ විල් ප්රකාවලනඹ විිකන් දක්ව  ඇත.  

ශ්රි රංකාවේ   ප්රජව තුශ ආඵවධිත තැනැත්තන්  ආයක්ව කාය ගැීතභ ව ඔවුන්ේ   

අිතතිවිකකාම් ආයක්ව කාය ගැීතභන 1996 අංකා 28 දයණ ආඵවධ ිතත  තැනැත්තන්ේ   

අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතේ ම් ඳනත ඳවර්ලිේ ම්න්තු විිකන් ම්භත කාය ඇති අතය, භවජ 

විඵරගැන්වීම් අභවතයංලඹ ඹනේ ත්    ඳතින ආඵවධිත ිතත තැනැත්තන් වවව  ජවතිකා 

භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ව භවජ ේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු ේ භඹ ක්රිඹවත්භකා ිරීතේ ම් 

වකාරුන් ේ ර වඳුන්ව ඇත.  

ආඵවධිත ඵ පිළිඵ ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ භිනන් භවජ වධවයණත්ේ ේ නවභේ ඹන් ආඵවධ 

ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ප්රර්ධනඹ ිරීතභ වව ආයක්ව ිරීතභ කායුව රඵිත.  

ඳරිපුර්ණ ගත තෘේතිභත් ිවවිතඹක් ගත ිරීතේ භන් වව ශ්රි රවංකාවේ   භවන පුයැිකඹන් 

ලේ ඹන් තභ දැුවභ අත්දැීමම් වව ුරවිේ ලේෂි නිපුණතව භත  වැිරඹවන් ජවතිකා ංර්ධනඹ 

වව දවඹකා ිරීතේ ම් අ්ථවන් ඔවුනන රැේ ඵුව ඇත. 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් ව ඔවුන්ේ   ංවිධවන වව ේ දභවපිඹ ංවිධවන ඵර ගැන්විභ,ේ භභ 

ප්රතිඳත්තිේ ේ ප්රධවන මුර ධර්භඹක් න අතය, එඹ පරදවිත ේ ර ක්රිඹවන නැංවිේ ම් දී මලිකා 

න්ේ න් ඵරගැන්වීභිත. 

භවන අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතභ ව   ප්රර්ධනඹ වව ව ජවතිකා ක්රිඹවකාවීත ැශැභ් 

(2017-2021) ශ්රී රංකාවේ   ආඵවධිත ඵ පිළිඵ  ප්රධවන කාවර්ඹඹන් ඳවත ඳරිදි 

ර්ගීකායණඹකාන රක් කාය එඹන ගිරයුතු යවජය ආඹතන දක්ව තිබුණි. ඒ අුව 
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ආඵවධිතඹන් පිළිඵ ඳවත කාවර්ඹඹන් ඉටුිරීතේ ම් ගීමභ  භවජ විඵරගැන්වීේ ම් 

අභවතයවංලඹන අඹත් කාවර්ඹබවයඹන් පිළිඵ වි්තය ඳවත ේ ේදර දක්ව ඇත. 

2.1 භවජ විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලේ ේ කාවර්ඹබවයඹ 

    ප්රතිඳත්තිඹ ඳරිදි උක්ත අභවතයවංලේ ේ කාවර්ඹ බවයඹ ඳවත ඳරිදි ේ  . 
 

 2.1.1 ්වධිඳතය පිලිඵ අිතතිවිකකාම් 
 

ෑභ විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹකුේ  භ පුද්ගර ්වධිඳතය, ේ ඳෞද්ගලිකාත්ඹ ව 

පුයැිකබවඹන  ගරු ිරීතභ ව වබවගිත්ඹ, ්ඹං නිේ ඹෝජනඹ ව තභව ේ ුවේ න් කාථව 

ිරීතභ වව ඳරියඹක් වතිකා ිරීතභ භවනිකකා වව කාවිතකා ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන් වව 

නිර්භවණඹ කාර ව ඔවුන් බවවිතව කායන ප්රධවන ේ ේව  ිකඹේර වදුනවගැීතභ. 
 

2.1.2 ප්රභවණත් ජීන භට්නභක් ව භවජ ආයක්ව තවවුරු ිරීතභ 

අ. අනයඹන් භඟ භවන ඳදනභක් භත ප්රධවන ධවයවේ   භවජ ආයක්ණ ැඩ නවන් 

තුර විේ ලේ අල ්ඹතව ිතත පුද්ගරිතන් පුර්ණ ලේ ඹන් ඇතුරත් ිරීතභ වව 

ුරදුුරකාම්රත් විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්න භවජ ආයක්ව ව දිළිඳුකාභ තුයන් 

ිරීතේ ම් ේ ඹෝජනව ක්රභ භිනන් භවන ප්රතිරවබ රඵවදිභන ප්රවේ ද්ය ඹ වව දි්ත්රික් ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවර ුවඹ තුර ්ථවපිත ිරීතභ.  

 

            ආ. දැනන ඳත්නව විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්න විේ ලේ ව භවජ ආයක්ණ 

ැඩනවන් ලක්තිභත් ිරරිභ වව ේ ඹෝගයතව, අේ නකුත් ේ ඳොදු භවජ ආයක්ණ 

ැඩනවන්ලින් සීභව ේ නොකායන ඵ වතිකා කායමින් විේ ලේ අලයතව ිතත 

පුද්ගරිතන් වව ේ ඹෝගයතව නිර්ණවඹකා ංර්ධනඹ ිරීතභ ව ප්රිකද්ධ ිරීතභ. 

 

ඇ. පුද්ගරඹවේ   කාැභැත්ත ව භනවඳඹන ගරු කායමින් වීදිේ ේ ේ වෝ ්ථිය ව්ථවනඹක් 

ේ නොභැති ජීත්න භවනිකකා ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන් වව වවඹ ව ේ ේව රඵව 

දීභ. 

 

            ඈ  ආර්ථිකා ංර්ධන ැරුරම් ව උඳවඹභවර්ග ඇතුරත් ිරීතභ වව ංර්ධන ප්රතිඳත්ති 

පිළිිමඹු කායන ක්රේ භෝඳවඹන් වව ැරුරරන අදවර ක්රිඹවලීන් ප්රතිපර වව අඹැඹ භගින් 

විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් නිල්චිත වඳුනවගැනිභ. 

 

 2.1.3 ේ ෞඛ්ය ආයක්කා ේ ේව 
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             අ.   ආඵවධිතබවඹ ව අදවර ේ ෞඛ්ය යක්ණ භැදිවත්වීම් කාලින් වඳුනවගැනිභ වව පුර් 

උඳත් ව ඳුර උඳත් ේ ෞඛ්යවයක්ව තුර න ඳයතය ව අඩුඳවඩු වඳුනවගැීතභ වව 

දැනන ඳත්නව මලිකා ේ ෞඛ්යවයක්කා ේ ේව ඇගයීභ. 

 

ආ. ඳවත වන් දෑ භේ නෝ භවජීඹ ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන් ව අදවර ිකවිේ භවජ 

ංවිධවන භඟ උඳේ ද්ලකාත්ේ ඹන් භවර්ේ ගෝඳේ ද්ල කා් කාය ප්රකාවලඹන ඳත් ිරීතභ. 

 කාලින් වඳුනවගැීතභ / නයකා අතන ඳත්වීභ ැරැක්විභ. 
 

 ර්ධිත වබවගිත්ඹ ව වේ ඹෝගඹ  
 

 

 ආයක්ව රඵව ේ දන්නන් ව ේ ේව ඳඹන්නන්න පුහුණු රඵවදීභ. 
 

 තභන්න ව අනයඹන්න වවනි ිකදුවීේ ම් අධවනේ භන් ආයක්ෂිත වීභන ේ ම්ව 

තුරනඹ කායමින්  ිකඹ කාැභැත්ේ තන් ේ තොය ිකදු කායන ප්රතිකාවය අඩු ිරීතභ 

ඇතුළු ක්රිඹවඳටිඳවටි ව ආයක්ව ඳවරනඹ. 
 

 ඇ. ඳවුරන ව ඳවුේ ජීවිතඹන ගරු ිරීතභ වව විේ ලේ අලයතව ිතත තරුණිතන් ව 

ඔවුන්ේ   ැකකායණඹ ඳඹන්නන් ඉරක්කා කායගත් අධයවඳනිකා ැඩ නවන් වයවව 

ම්ඵන්ධතව, විවවඹ ව භවතෘත්ඹ /පීතෘත්ඹ ඇතුළු විේ ලේ අලයතව ිතත 

පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් ඉ්භතු ිරීතභන වව ඔවුන්ේ   කාැභැත්ත ඳරිදි කානයුතු 

ිරරිේ ම් වැිරඹව රඵවදීභ.   

2.1.4 ප්රේ  ලවීේ ම් වැිරඹව ිතත නිර්මිත ඳරියඹ, ප්රවවනඹ, න්නිේ  දනඹ, ව උඳකාවයකා වව 

තවක්ණඹ  

  අ. විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්න අනයඹන් වව භවන ඳදනභක් භත ජීවිතේ ේ 

ිකඹළුභ අථ්වන්  වව නිදව් වබවගී වීභ  ව ඔවුන්ේ   ප්රජව භඟ 

්වධීන ජීත්විභ වතිකා ිරීතභ වව ඳරියඹ ේ ගොඩ නැඟීභ       

              2016 ප්රේ  ලවීේ ම් ේ යගුරවිකර දක්ව ඇති ම්භතඹන් ව භවර්ේ ගෝඳේ ද්ල 

ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ නිඹවභනඹ ිරීතභ, එැනි ේ යගුරවික පිළිේ නොඳදින යජේ ේ 

ේ ගොඩනැගිලි ිතමිකාරුන්න එේ යිත ඳැමිණිලි රඵව ගැීතභ ව වනතිකා ක්රිඹවභවර්ග 

ගැීතභන ඹවන්ත්රණ පිිතටු විභ. 

    ආ. ේ තොයතුරු ව න්නිේ  දනඹන පිවිසීේ ම් වැිරඹව  

- ශ්රි රවංීමඹ ංඥව බවව විධිභත් පිළිගැීතභ, ීතතිගත ිරීතභ ව එඹ ප්රර්ධනඹ 

වතිකා ිරීතභ වව යජඹ විිකන් විේ ලේෂිත ක්රිඹවභවර්ග ගැීතභ. 
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- ංඥව බවණ ඳරිර්තනඹ වව ජවතිකා වතිකා ඳත් ැඩනවනක් කා ්

ිරීතභ. 

 

- ෘත්තීභඹ වතිකාරත් ංඥව බවණ ඳරිර්තකාිතන් 100 ක් ඩිේේ රෝභව භට්නභ 

තුළින් පුහුණු ිරීතභ. 
 

 

- විේ ලේ අලයතවඹන් ිතත පුද්ගරඹන්න දැුවත්බවඹ රඵව ගැීතභන වැිර 

න ඳරිදි ිකඹලුභ යවජය භවධයර ප්රෘත්ති විකාවලඹන් අතරින් අභ ලේ ඹන් 

50% ක් මුද්රණ වව දෘලය භවධයේ ඹන්,විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්න දැන 

ගැීතේ ම් වැිරඹව ඇති ආකාවයේ ඹන් විකාවලඹ ිරරිභ. 

 (ේ ේේ, විලවර මුද්රණ,ඳවුර ිරඹවීේ ම් ආදර්ල ,ංඥව බවණ ඳරිර්තනඹ,ංඥව 

බවණ වීඩිේ ඹෝ). 

 

- යජඹ තුශ පිවිිකඹ වැිර ේ තොයතුරු වව ව උඳකාවීත ඳදනභක් භත විේ ලේ 

අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්න පිවිිකඹ වැිර ේ තොයතුරු රඵව දීභ වව අලය 

ේ ේව ැරසීභන ඕඩිේ ඹෝ ව ේ ේේ ේ තොයතුරු වව පිනඳත් ිරීතභක් ව 

නි්ඳවදන ේ ේවක් ංර්ධනඹ ිරරිභ. 
 

ඇ. උඳකාවීත ව බවවිතව කාශ වැිර තවක්ණඹන පිවිිකඹ වැිරවිභ  

 -   න්දීේ ම් ව ේ ඳනිේ ම් දුර්රතව ිතත විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන් 

වව බවවිතව ිරීතභන නිර්භවණඹ කාශ  න්නිේ  දන උඳවංග රඵව ගැීතේ ම් 

වැිරඹව ැඩි ිරීතභ වව අුවග්රව ව ඵදු යිතත ේ ඹෝජනව ක්රභ වදුන්වදිභ. 

2.1.5 යුක්තිඹන ප්රේ  ලඹ 

       (අ) විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්න යුක්තිඹ වව ප්රේ  ල විඹ වැිරඹ. (උදව 

ේ ඳොලිිකඹන ඳැමිණිලි ිරරිභ, නිතී කානයුතුරන වබවගී වීභ, ීතති ඵර ගැන්වීම් 

ආඹතන වව උවවිරන පිවිසීභ,වක්ෂිකාරුේ කු ේ ර කානයුතු ිරීතභ) 

(ආ)  ේ ඳොලි් ්ථවන තුශ ආඵවධිතබවඹ පිළිඵ අධවනඹන රක්න ේ ක්න්ද්රීඹ කාරුණු 

ඇතුශත් ිරරිභ.(ේ භභ අධවනඹ පිළිඵ ේ ක්න්ද්රිඹ කාරුණු ංඥව බවවණ 

ඳරිර්තකාිතන් ව ේ ේේ උඳකායණ තුළින් විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්න 

ේ ේඹ රඵවදීභ වව ම්ඳත් ව වැිරඹවන්ේ ගන් භන්විත විඹ යුතුඹ.) 

2.1.6 කාවන්තව ව ශභව ුරබවධනඹ 

(අ)    වි ේ ලේ අලයතව ිතත කාවන්තවන්ේ   වඳුනවගත් / ප්රමුඛ්තවගත ගැනළු වව විඳුම් 

රඵවදීභ. 



  

9 
 

(ආ)   විේ ලේ අලයතව ිතත කාවන්තවන්ේ   ගැනළු පිළිඵ වකා්ඡඡව ිරීතභ ව විඳුම් 

රඵව දීභ වව  අදවශ යජේ ේ ආඹතනර වබවගිත්ේ ඹන් ආන්න ඉවශ භට්නේ ම් 

තීයණ ගැීතේ ම් කාමිටුක් ඳත් ිරීතභ. 

(ඇ) වඳුනවගත් ගැනළු ව දැනනභත් අුවභත 2014 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන් 

වව න ජවතිකා ක්රිඹවකාවීත ැරැ්භ භත ඳදනම් වු ේ න් ක්රිඹවකාවරි ැරැ්භක් 

කා් ිරීතභ. 

(ඈ)   පුහුණු, උඳේ ද්ලනඹ ව ඳුර විඳයම් කානයුතු ිරීතභ වව ුරදුුර ඹවන්ත්රණඹක් ිතත 

විේ ලේ අලයතව ිතත කාවන්තවන්න ආදවඹම් ඉඳයීේ ම් වවඹ රඵවදීභ වව ේ නභ 

යවජය ේ ඹෝජනව ක්රභඹක් ්ථවපිත ිරරිභ . 

(ඉ)   කාවන්තව ගැනළු වින ඵ ව ිතමිකාම් උේරංඝනඹ ේ නොකායන ඵ වතිකා ිරීතභ 

වව අේ නකුත් ඳවර්ලකාරුන්ේ   වබවගිත්ේ ඹන් විේ ලේ අලයතව ිතත 

කාවන්තවන්ේ   දි්ත්රික් භට්නේ ම් නිඹවභන කාමිටු ඳත් ිරරිභ. 

  (ඊ) කාවන්තව ගැනළු වින ඵ වතිකා ිරීතභ වව දි්ත්රික් නිඹවභන කාමිටු 

භවිවකාඹන්ේ   වබවගිත්ේ ඹන් විේ ලේ අලයතව ිතත කාවන්තවන්ේ   ජවතිකා 

භට්නේ ම් නිඹවභන කාමිටු  ඳත් ිරීතභ. 

 (එ) ේ ඳොදු ජනතව ංේ  දිකායණඹ වව විේ ලේ අලයතව ිතත කාවන්තවන්ේ   

අිතතිවිකකාම් පිළිඵ රූඳවිතනිඹ, ගුන්විදුලිඹ, පුත්ඳත් තුළින් ජවතිකා භට්නේ ම් 

දැුවත් ිරරිම් ිකදු ිරීතභ. 

2.1.7 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරිතන්ේ   ිතමිකාම් ආයක්ව ිරරිභන, ගරු ිරීතභන ව ප්රර්ධනඹ 

ිරීතභන ය්ථවභඹ ප්රතිඳත්තිභඹ ව ආඹතනිකාභඹ ලේ ඹන් කානයුතු ිරීතභ. 

 (අ) විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් පිළිඵ ම්මුතිඹ ව 

අේ නකුත් ජවතයන්තය  යවමු භඟ අුවරූඳන ඵ වතිකා ිරරිභන ීතති 

ං ේ ලෝධනඹ වව කා් කායමින් ඳතින ආඵවධිතබවඹ පිළිඵ ීතති 

භවේ රෝචනඹ කාය ංේ ලෝධනඹ ිරීතභ. 

 (ආ) භවේ රෝචනඹ ිකදු ිරීතභ වව භවන ිතමිකාම් ීතතිඹ තුශ අධයවඳනඥිතන් ව 

ෘත්තිකාඹන් ව විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්ේ   ිතමිකාම්රන අදවශ 

ේ නත් අංලඹන්  විේ ලේඥිතන් (උදව-අධයවඳනඹ, ප්රවවනඹ, නවගරිකා 

ංර්ධනඹ,භවධය,භවනිකකා ේ ෞඛ්ය) ඇතුළු ිකවිේ භවජ ප්රවීණිතන්ේ ගන් 

භන්විත කාණ්ඩවඹභක් ඳත් ිරීතභ. 
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 (ඇ) විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් තවවුරු ේ කාේ යන ැඩනවන් 

ව ේ ේවන් රඵවදිේ ම් දී වක්ෂි ඳදනම් ැඩි දියුණු ිරීතභ වව ආඵවධිතතව 

විඹ ේ කාොනගත් දත්ත ජවතිකා ඳශවත්, දි්ත්රික් ව ප්රවේ ද්ය ඹ භට්නමින් ැක් ිරීතභ, 

වර්තව ිරීතභ ව බවවිතව ිරීතභ. 

           

භවජ විරඵගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹ විිකන් ඉවත අංකා 2.1.1 ිකන 2.1.7 දක්වව 

ක්රිඹවකාවයකාම් ම්ඵන්ධ පර්ණ ැඩනවනක් ැරුරම් කාය ක්රිඹවත්භකා කාය 

ේ නොතිබුණු අතය ේ භභ ක්රිඹවකාවයකාම්ලින් ේ කාොනක් ඳභණක් අභවතයවංලඹ ඹනේ ත් 

්ථවපිත කාය ඇති ආඹතන භත අඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා බව, 

භවජ ේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු ඹන ආඹතන විිකන් ක්රිඹවත්භකා කායුව රඵිත.ේ ම් 

ඹනේ ත් ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් 

ඉටුකායන කාවර්ඹබවයඹන් පිළිඵ ේ භභ වර්තව භගින් ැරිරේරන ගන්නව රදී. 

2.2 විගණනඹ වව භවතෘකාව ේ තෝයව ගැීතභ 

විේ ලේ අලයතව ිතත  තැනැත්තන් (ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්)   ේ කාේ යිත ැරිරේරක් 

ේ නොදක්න්නවව ව ඔවුන් ේ නත් ර්ගඹකා පිරික් ලේ ඹන් දිරන්නවව, ඔවුන්ද  භවන 

භවන අිතතිවිකකාම් වව ගීමම් ඇති   මිනිුරන් ේ ර ේ නොදිරන්නවව, ේ නත් පුද්ගරඹන්න 

රඵව ගත වැිර භවන අ්ථව ඔවුන්න  රඵව ේ නොේ දන්නව ව,  ව ිකඹ ආඵවධිතඵ  නිව 

ආඵවධ ඇති තැනැත්තන් ප්රධවන භවජ ධවයවේ න් ඵැවැය කායන්නව ව ඹනවදී තත්ත්ඹන් 

ර්තභවන භවජේ ඹන් ඵැවැය කාය එභ පුද්ගරඹන්ද  භවජේ ේ භවන අිතතිවිකකාම් ඇති 

පුද්ගරඹන් ඵන ඳත්කායලීභන යවජය අංලේ ේ භැදිවත්වීභ ප්රධවන ලේ ඹන් භවජ  

විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹ  භගින්  ිකදුකායිත.   

ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   ජීන තත්ත්ඹන පිටුවරක් වීභන, ඔවුන් භවජේ ේ ලක්තිභත් 

පුද්ගරඹන් ඵන ඳත්ිරීතභන  විවිධ වන ැරසීභ වව   භවජ විඵරගැන්වීේ ම් 

අභවතයවංලඹ ඹනේ ත් ඳත්නව ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා බව,  ආඵවධ 

ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ව භවජ ේ ේව 

ේ දඳවර්තේ ම්න්තු ප්රධවන ලේ ඹන් භැදිවත්වී ක්රිඹව කායන ආඹතන ේ  .  

ඉවත ආඹතන ේ ත යජඹ විිකන් වර්ෂිකා අඹැඹ භගින් ැරිරඹ යුතු ප්රතිඳවදනඹන් 

රඵවේ දන අතය එභ  මුදේ අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   ආර්ථිකා, 

අධයවඳනිකා ව භවජභඹ තත්ත්ඹ  ලක්තිභත් ඳත්ව ේ ගන ඹෑභන වැිරඹවක්  රැබී 

තිේ ේද ඹන්න ඇගයීභ වව ේ භභ භවතෘකාව ේ තෝයව ගන්නව රදි.     

2.3 විගණන අයමුණු 
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ේ භභ කාවර්ඹ වධන විගණනේ ේ මලිකා අයමුණ න්ේ න් ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න භවජ 

විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹ විිකන් ිකදු කායන  මරය ප්රතිඳවදන  වධවයණ ේ ර රඵවදී 

තිේ ේද, ඒව ේ බෞතිකා උඳේ ඹෝජනඹ කාය  ඔවුන් භවජේ ේ වභවනය ජනතව භඟ භවන 

අිතතිවිකකාම් භුක්ති විඳින තත්ත්ඹකාන ඳත්කාය තිේ ේද  ඹන්න පිළිඵ  ඇගයීභිත. 

 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් විඵරගැන්වීභ වව  2014  ිකන 2019 ජනි 30  දක්ව ය 05 කා කාවර 

සීභව තුර භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ අයමුණු ඉටුකාය ගැීතභ ේ ුවේ න් අයමුදේ ේ මුදේ රැිමම් වව 

විඹදම් දැීතභ පිළිඵ වි්තය ඳවත දැක්ේ  . 

වි්තයඹ 

 

------------ 

2014 

 

--------- 

රු. 

2015 

 

--------- 

රු. 

2016 

 

-------- 

රු. 

2017 

 

-------- 

රු. 

2018 

 

--------- 

රු. 

2019  .06.30 

දිනන 

------------ 

රු. 

එකාතු 

 

------------- 

රු. 

යජේ ේ ප්රධවන  

 

46.860,000 35.829.286 40,000,000 42,000,000 43,000,000  36,500,000 244,189,286 

ුරපිරි වනව 

අයමුදලින් රැබීම් 

35,451,533  40,992,790 33,793,090 25,464,899 23,847,060 10,400,000 169,949,372 

 ------------ ------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

ආදවඹම් එකාතු 35,451,533 

 

40,992,790 73,793,090 67,464,899 66,847,060 46,900,000 414,138,658 

 ======= ======= ====== ====== ======= ======= ====== 

i.නිව  ඉදිිරීතභ 

වව ආධවය 

රඵවදීභ  

33,643,804 24,592,505 49,845,980 35,907,440 18 ,742,761 2,073 ,045 164,805,535 

 

 

 

ii.ආධවයකා 

උඳකායණ රඵවදීභ  

 

  

29,762,905 

 

10,113,305 

 

13,548,357 

 

13,137,000 

 

13,030,893 

 

- 

 

79,592,460 

 

iii.්ඹං ැකිරඹව 

ආධවය රඵවදීභ 

  

  6,241,349 10,169,442 9,298,904 9,987,610 10,053,057 7,030,000 52,780,362 

අධයවඳන ආධවය 

රඵවදීභ 

 

1,648,950  1,779,320  3,132,382  3,591,021 3,957,431 3,242,000 17,351,104 

වදය ආධවය 

රඵවදීභ 

6,260,573  8,494,983  6,064,391  7,338,560 8,888,806 7,530,000 44,577,313 
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 ------------ ------------- ------------- -------------- -------------- -------------- --------------- 

 77,577,581 55,149,555 81,890,014 69,961,631 54,672,948 19,875,045 359,106,774 

 ======= ======= ======= ======= ======== ======== ======== 

 

2.4 විගණන විඹ ඳථඹ 

       -------------------- 

(අ) ශ්රී රංකාවේ   අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත පුද්ගරඹන් ේ ුවේ න් ආඵවධ ිතත 

තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් රඵවේ දන ආධවය 

ම්ඵන්ධේ ඹන් ඳීතක්ව කායන රදි. ඒ ඹනේ ත්  ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරර 

ඳතින භවජේ ේව අංලඹන්ිත කානයුතු ේ කාේ යිතද විගණනේ ේදී අධවනඹ ේ ඹොමු 

කායන රදි. ඒ අුව ගවේර, කාළුතය, කාෑගේර, භවුවය  ව ේ කාොශම  ඹන 

දි්ත්රික්කා 05 ිත ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවර 13 කා  භවජේ ේව අංලඹන් ඳීතක්වන 

රක් කායන රදි. 

 

(ආ) ඉවත වන් ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවර භගින් ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න රඵවදුන් 

නිව ආධවය, ්ඹං ැකිරඹව ආධවය ේ බෞතිකා ඳීතක්වන බවජනඹ කායන රදි. 

 

  (ඇ) ේ භභ කාවර්ඹ වධන වර්තවන 2014 ර්ේ ේ ිකන 2019 ජනි දක්ව ආඵවධ ිතත 

තැනැත්තන්න රඵවේ දන ආධවය ව වන පිළිඵ අභවතයවංලේ ේ වර්තව භගින් 

දත්ත ඇතුශත් කායන රදි. 

 

2.5 ම්ඵන්ධිත ආඹතන වව කාවර්ඹබවයඹ 

         ------------------------------------- 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ව භවජේ ේව 

ේ දඳවර්තේ ම්න්තු ේ ම් වව ම්ඵන්ධිත ආඹතන න අතය එිත කාවර්ඹබවයඹන් ඳවත 

වන්ේ  . 

ආඹතනඹ කාවර්ඹඹන් 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් 

වව වු ජවතිකා භව ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ 

 

(අ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ශුබවධන ප්රර්ධන   ිරීතභ 

ව  ඔවුන්ේ   අිතතිවිකකාම්  ආයක්ව ිරීතභ 

(ආ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ම්ඵන්ධේ ඹන් ව එැනි 

තැනැත්තන්න රඵව ගතවැිර ේ ේව  ම්ඵන්ධේ ඹන්  

නියදය  ංඛ්යව ේ ේඛ්ණ ඳත්ව ේ ගන ඹවභ 

(ඇ) ආඵවධ රන ප්රධවන ේ වේතු ේ භොණවදැිත  ේ ොඹව දැන 

ගැනිභ ව ඒව ැරැක්විේ ම්  වව ඳවරනඹ ිරරිේ ම් 

ළුරදවිත පිඹය ප්රර්ධනඹ ිරරිභ. 

(ඈ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ    පුනරුත්තවඳනඹ ිරරිභ 
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වව  ගත යුතු පිඹය  කා් ේ කාොන ඒව ප්රර්ධනඹ 

ිරරිභ. 

(ඉ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  වව   ඩව ේ වොද  ජීන 

තත්ත්ඹක් ඇති ිරරිභන ගඵරව  ගැනිභ. 

(ඊ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අලයතව ප්රභවණත් ේ ර  

පුයවරන ඵන ග ඵරව ගැනිභ. 

(උ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  නැතීම් ඳවුරකාම්  රව   

ඔවුන් ැකකාඵරව ගැීතභ  වව  ආඹතන පිිතටුව 

ඳත්වේ ගන ඹවභ ව එැනි  තැනැත්තන්න  

අධයවඳනිකා වව ෘත්තීඹ පුහුණු රඵව දීභ 

(ඌ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ැකකාඵරව ගැනිභ  වව 

පිිතටුන රද ආඹතනර කානයුතු වව භග ේ ඳන්විභ, 

ඒවන වඹ දීභ, ඒ කානයුතු  ම්ඵන්ධිකායණඹ ිරීතභ ව 

අධීක්ණඹ  ිරීතභ, 

(ඉ) ආදවඹම් රැේ ඵන ේ ේව නියුක්තිර ේ ඹදීභන ,  වැිර ෑභ 

විනභ වඹ දීභ. 

(ඊ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ජීන තත්ත්ඹ  ැඩිදියුණු 

ිරරිේ ම් ක්රභ  පිළිඵ අධයඹන ව ඳර්ේ ේණ වව 

වධර්ඹ දීභ වව ිකඹළු ක්රිඹවකාවයකාම් විේ ඹිතරව ඔවුන්ේ    

වබවගිත්ඹ  ප්රර්ධනඹ ිරීතභ 

 

භවජේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු 

 

(අ) ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් වව ැකිරඹව ේ ශේ ඳොශ 

වඳුනවගැීතභ වව පුළුේ ිරීතභ. 

(ආ)   ආධවයකා උඳකායණ ැඳයීභ. 

(ඇ)  විේ ලේ අලයතව ඇති ශමුන් වව කාේතිඹව භැදිවත්වීභ 

තුළින් ඔවුන් අන්තර්කායණ  අධයවඳනඹ වව ේ ඹොමු 

ිරීතභ. 

(ඈ) ේ ේව ඳඹන නිරධවීතන්ේ   දැුවභ, කුරතව වව 

ආකාේඳ ඉවශ නැංවීභ වව පුහුණු ැඩනවන් 

ේ භේ වඹවීභ. 

(ඉ)  ශ්රයවඵවධිත වන් වව වැඳුුවම්ඳත් රඵවදීභ වව ංඥව 

බවව ඳරිර්තන ේ ේව රඵවදීභ.  

(ඊ)  බවයකාරුන් අිතමි භන්ද භවනිකකා පිරිමි ශමුන් වව 

ැකකායණඹ ැඳයීභ.  
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(උ) ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   ුරබවධනඹ වව 

ඳත්වේ ගන ඹුව රඵන ්ේ  ්ඡඡව ංවිධවන වව 

මරයවධවය ැඳයීභ. 

 

(ඌ) ඹ අවු. 60 න අඩු දෘලයවඵවධ ිතත තැනැත්තන්න 

ේ ඳීතභ රඵව දීභ වව අක්ෂි කාවච රඵවදීභ වව 

වදයවධවය ැඳයීභ. 

(ඔ)  දෘලයවඵවධිත දරුන්න රීඩව, අධයවඳනිකා වව ං්කාෘතිකා 

ආධවය රඵවදීභ. 

 

2.6 විගණනඹ වව අධිකාවීත ඵරඹ 

ශ්රී රංකාව භවජවදී ජනයජේ ේ ආණ්ඩුක්රභ ය්ථවේ   154(1) ය්ථවේ   ඇතුශත් 

විධිවිධවන ඹනේ ත් ව 2018 අංකා 19 දයන  විගණන ඳනේ ත් 12 න ගන්තිඹ ප්රකාවය 

විගණනඹ කායන රදි.    

2.7 විගණන  ප්රේ  ලඹ 

විගණන ප්රේ  ලඹ වව ඳවත වන්   චක්රේ ේඛ් ලින් ශව ඇති ප්රතිඳවදන ැශිරේරන 

ගන්නව රදි. 

- ම්මුඛ් වකා්ඡඡව 

- ේ තොයතුරු විල්ේ ේණවත්භකා ඳීතක්ව 

- ේ බෞතිකා ඳීතක්ව 

- ේ තොයතුරු කාැවීභ. 

- අභවතයවංලඹ භගින් නිකුත් කාය ඇති වර්තව ආදිඹ 

2.8 විගණන නිර්නවඹන 

- 1996 අංකා 28 දයණ ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතේ ම් 

ඳණත, 

 

- 2003 ආඵවධිත ඵ පිළිඵ ශ්රී රංකාවේ   ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ 

- 2014 ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් පිළිඵ ජවතිකා ක්රිඹවකාවීත ැශැ්භ, 

- 2016 ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් පිළිඵ එක්ත් ජවතීන්ේ   ප්රඥේතිඹ 

- 2017-2021 භවන අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතභ වවව ජවතිකා  ක්රිඹවකාවීත ැශැ්භ 
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3. වි්තයවත්භකා  විගණන ක්ේ ේත්ර 

3.1   විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් ුරැකීමභ ේ ුවේ න් අලය ඳරියඹ  

ේ ගොඩ නැගීභ. 

3.1.1 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් ේ ුවේ න් ව ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ 

භවජේ ේව අභවතයවංලඹ විිකන් 2003 අේ ගෝ්තු භවේ ේදී අඵවධිත ඵ පිළිඵ ශ්රී රංකාවේ   

ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ වව අභවතය භණ්ඩර අුවභැතිඹ රඵවේ ගන තිබුණි.ේ භිතදී ආඵවධිතඵ 

පිළිඵ ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ භවජ යුක්තිේ ේ නවභේ ඹන් ආඵවධ ඇති තැනැත්තන්ේ   

අිතතිවිකකාම් ප්රර්ධනඹ ව ව ආයක්ව ිරීතභ ිකදු කායිත. ඔවුනන භවන පුයැිකඹන් 

ේ භන් පර්ණ ව තෘේතිභත් ජීවිතඹක් ගතිරීතේ ම්  වැිරඹවන් ජවතිකා ංර්ධනඹ වව 

දවඹකාවීේ ම් ඉඩ ප්ර්ථව රැේ ඵුව ඇත. ේ භභ ප්රතිඳත්තිඹ ඹනේ ත් ආඵවධිත පුද්ගරඹන්ේ   

ආදවඹභ, ැකිරඹව, ෘත්තීඹ නිපුණතව, අධයවඳනඹ, නිව, ේ ෞඛ්ය ව භවජේ ේව ඹන 

මලිකා කාරුණු ඉටුකායලීභ ිකදුිරීතභිත. 

3.1.2 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතේ ම් ඳනත 

1996 අංකා 28 දයණ ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතේ ම් ඳනත, 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් උේ දවව ජවතිකා බවක් පිිතටුවීභ වවද ශ්රී රංකාවේ   ිකටින 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ප්රර්ධනඹ ිරීතභ, අභිංර්ධනඹ ිරීතභ ව 

ආයක්ව ිරීතභ වව ව ඊන ම්ඵන්ධ ේ වෝ අුවලවංගිකා කාවයණව වව ද විධිවිධවන 

ැරැ්වීභ පිණි ක්රිඹවත්භකා කායන  රද ඳනතක් න අතය ේ භභ ඳනේ ත් ප්රතිඳවදනඹන් 

ම්ඵන්ධේ ඹන් ඳවත නිීතක්ණ කායුව රැේ ේ. 

ඳනේ ත් 13 න ගන්තිේ ේ ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් වව  කාර්තයඹන් 22 ක් දක්ව ඇති 

නමුත් එිත දක්ව ඇති ඳවත වන් කාර්තයඹන් ේ භේ තක් ඉටුිරීතභන කානයුතු කාය 

ේ නොතිබුණි.  ඇමුණුභ( 01)   

 

          (අ)   ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ුරබවධන ප්රර්ධන  ිරරිභ ව  ඔවුන්  ආයක්ව ිරරිභ 

වව ව ේ ඹෝජනව ක්රභ නිර්ේ ද්ල ිරීතභ. 

 
          (ආ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ම්ඵන්ධේ ඹන් ව එැනි තැනැත්තන්න රඵව ගතවැිර 

ේ ේව ම්ඵන්ධේ ඹන්  නියදය  ංඛ්යව ේ ේඛ්ණ ඳත්ව ේ ගන ඹවභ. 
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         (ඇ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  පිවිිකඹ වැිර ේ ේ ේ බෞතිකා  ඳරියඹ කා් ිරීතේ ම්  ැඩ 

පිළිේ ශේ   වදුන්ව දීභ ව  ේ තොයතුරු රඵව දීභන  ව න්නිේ  දනඹන ප්රේ  ලඹ 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න රඵව ගත වැිර  ේ ඹෝජනව ක්රභ ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ. 

          (ඈ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ජීන තත්ත්ඹ නංවලීභ දවව  ආණ්ඩු විිකන්  ව 

්ේ  ්ඡජව  ංවිධවන ව  පුද්ගර භණ්ඩර විිකන්  කා ්කායන රද,  මුරවයම්බ  කායන රද  

ව ක්රිඹවත්භකා කායුව රඵන  ැඩ පිළිේ ර ව  ේ ඹෝජනව ක්රභ  අධීක්ණඹ ිරරිභ ව  

ම්ඵන්ධීකායණඹ  ිරීතභ  ව  එැනි කාවර්ඹ වව  ප්රදවන රඵව දීභ වව  අලය නිර්ේ ද්ල 

ඉදිරිඳත් ිරීතභ.භවේ රෝචිත ර්ඹ නවින ්ේ  ්ඡඡව ංවිධවන 138 ක් ලිඹවඳදිංචි 

කායේ ගන තිබුණද එභ ආඹතන අධීක්ණඹ ිරීතේ ම් කානයුතු  කාය ේ නොතිබුණි. 
 

 3.1.3 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන්  පිළිඵ කාශභනවකායණ ේ තොයතුරු ඳද්ධතිඹක් 

ඳත්වේ ගන  ඹවභ 

       (අ) ආඵවධිත ඵ පිළිඵ ශ්රී රංකාවේ   ජවතිකා ක්රිඹවකාවරි ැශැ්භ අුව ජවතිකා ලේ ඹන් 

ආඵවධිත  ඵ දත්ත  එකාතුේ ිත  ඇතුශත්  විඹ  යුතුඹ.  2012  ර්ේ ේ  ජන  වව  

ංඛ්යව ේ ේඛ්ණ ේ දඳවර්තේ ම්න්තු විිකන් ිකදු කායන රද මීක්ණේ ේදී ලවීතරිකා වව 

භවනිකකා අඳවුරතව ඇති පුද්ගරිතන් 1,617,924 ක්   ංඛ්යව ේ ේඛ්ණරන ඇතුශත් 

කාය ඇති ඵ දක්ව තිබුණු අතය එභ  ංඛ්යව ේ ේඛ්ණ  ජවතිකා   භව ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹද උඳේ ඹෝගී කායේ ගන තිබුණි. ේ කාේ ේ වුත් එභ ංඛ්යව ේ ේඛ්ණඹන  අඩු 

ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත පුද්ගරඹන් පිළිඵ ේ න් ලේ ඹන්  දත්ත ඇතුශත් කාය 

ේ නොතිබුණි.  

     (ඇ) යනතුශ ජීත්න ආඵවධිත පුද්ගරඹන්ේ   ඹවත්කාවලීන ේ තොයතුරු පිළිඵ දත්ත 

ඵැංකුක් ඳත්වේ ගන ඹවභ. ආඵවධිත පුද්ගරඹන් පිළිඵ ේ තොයතුරු ේ නොභැතිවීභන 

ප්රධවන අඩුඳවඩුක්  ඵ නිීතක්ණඹ ව අතය අභවතයවංලඹ විිකන් ේ ම් වව ැඩ 

පිළිේ රක් ද ක්රිඹවත්භකා කාය ේ නොතිබුණි.  ේ භභ ේ තොයතුරු ඳද්ධතිඹ කා් ිරීතභන 

ේ ගන ඇති  ක්රිඹවභවර්ග පිළිඵ  වර්තවක් 2014 ේ දැම්ඵර් 31 දිනන රඵවේ දන 

ේ රත් 2014 අේ ගෝ්තු 20 දින ඳැති ේ ඳොදු යවඳවය පිළිඵ කාවයකා බව විිකන්  

නිේ ඹෝගඹක් රඵවදී තිබුණු අතය  එඹ ේ භේ තක් ක්රිඹවත්භකා කාය ේ නොතිබීභ නිව  

2018  ැේතැම්ඵර් 07 දින ඳත්න රද ේ ඳොදු යවඳවය පිළිඵ කාවයකා බව විිකන්ද 

නැත  එභ නිේ ඹෝගඹ  ක්රිඹවත්භකා කාශ යුතු ඵ දක්ව තිබුණි. 

      (ඈ) 2019 ර්ේ ේදී දත්ත ඳද්ධතිඹ කා් ිරීතභ වව රු.මිලිඹන 15 කා ප්රතිඳවදන  

ේ න්කාය තිබුණි. ඒ වව කා් කායන රද  ක්රිඹවකාවීත ැශැ්භන අුව ැේතැම්ඵර් 

30 දින න වින දත්ත කා් කායගැීතේ ම් ක්රිඹවලිේ ේ ිකඹඹන 75 ක් අන් විඹ යුතු 

අතය ප්රතිඳවදනේ ඹන් රු.මිලිඹන 9.50 ක් ඒ නවින විඹදම් දැරිඹ යුතු තිබුණි. නමුත් 
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2019 ඔක්ේ තෝඵර් 31 දින න විනත් දත්ත කා් ිරීතභ වව ැශුරම් කා් ිරීතභ 

ආයම්බ කාය ේ නොතිබුණි. ඒ අුව ප්රතිඳවදනඹ ම්පර්ණේ ඹන්භ ඉතිරි ඳැතිණි.  

     (ඉ)  ේ කාේ ේවුද විගණනඹ විිකන් දි්ත්රික්කා 05 කා ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවර 13 කා අඩු 

ආදවඹම්රවභී ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් පිළිඵ වි්තය ඳීතක්වේ  දී  එභ ප්රවේ ද්ය ඹ 

ේ ේකාම් කාවර්ඹවර 13  කා භවජේ ේව නිරධවීතන් විිකන් අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධ 

ිතත පුද්ගඹන් 7,065 ේ දේ නකුේ   වි්තය ේ ේඛ්ණ ගත කාය තිබුණි. වි්තය ඇමුණුම් 

2 ිත දැක්ේ  . 

3.1.4  අඵවධ ිතත තැනැත්තන් ේ ුවේ න් අදවශ කාවර්ඹබවයඹන් ඉටුිරීතභ වව භවේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ   රඵවදී ඇති භවන  ම්ඳත්ර ඌණතව 

        අඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ කාවර්ඹබවයඹන් විධිභත්  

ඉටුිරීතභ වව ්ථිය කාවර්ඹ භණ්ඩරඹක් අලය ේ  . ඒ අුව කාශභනවකායණ ේ ේව 

ේ දඳවර්තේ ම්න්තුේ   අංකා ඩීඑම්එ්/බී1/41/03 ව 2018 භවර්තු 19  දිනැති ලිපිඹ අුව 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන  තනතුරු 16 ක් වව 

කාවර්ඹ  භණ්ඩරඹ 40 ක් අුවභත කාය තිබුණි. එභ තනතුරු තුශ ීතති නිශධවරි, තවක්ණ 

නිරධවීත, ංඥව බවව ඳරිර්තකා, ගණකාවධිකාවීත ව ේ ේේ උඳේ ද්ලකා තනතුය ඹන ප්රධවන 

තනතුරු ද ඇතුශත් විඹ. ේ කාේ ේ වුද ේ නොැම්ඵර් භවඹ  න විනත් ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ 

වව ්ථිය  නිශධවීතන්  ඵව ගැීතභන ිරිකදු ක්රිඹවභවර්ගඹක් ේ ගන ේ නොතිබුණි. භවජ 

විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයංලඹන අුවයුක්ත කාවර්ඹඹ භණ්ඩරේ ේ 26 ේ දේ නකු භගින් බවේ   

කානයුතු ඉටුකායමින් ඳැතිණි. ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන  ප්රභවණත් නිරධවීතන් ංඛ්යවක් 

ේ නොිකටීභ  ේ වේතුේ න් ආඵවධිතඹන් ේ ත රඵවේ දන වන ේ ේව ව ආධවය මුදේ රඵවදීභ 

වව ැඩනවන් කා් ිරීතභන වව එව  නිික ඳරිදි උඳේ ඹෝජනඹ කාය තිේ ේද ඹන්න 

ඳුරවිඳයම් කායගැීතභන ේ නොවැිරවී තිබුණි. 

 

3.2     ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් ේ ුවේ න් ක්රිඹවත්භකා විවිධ ැඩනවන් 

3.2.1  නිව ආධවය රඵවදීේ ම් ැඩනවන 

3.2.1.1 නිව ැඩපිළිේ ර වව ේ කාේ යන අුවග්රවවකාත්ඹ 

             ශ්රි රංකාවේ    ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් භවජඹ තුර විඵර ගැන්වීේ ම්   එක්  ප්රධවන 

අංලඹක්  ේ ර  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා බව භිනන් 2002 ර්ේ ේ ිකන 

නිව ආධවය රඵවදිේ ම් ැඩනවනක්  ක්රිඹවත්භකා කාය තිබුණි.  ඒ අුව  න නික් 

ඉදිකාය ගැීතභ වව රු.250,000 ක් ව ඳත්නව නික්  අළුත්ැඩිඹව කාය ගැීතභ වව 

රු.150,000 ක්ද ලේ ඹන් ආධවය මුදරක් රඵවේ දුව රැේ ේ. ේ ම් වව ප්රතිඳවදන ජවතිකා 

ේ රොතැකිත භණ්ඩරඹ විිකන් ඳත්වේ ගන ඹුව රඵන ුරපිරි වනව ම්ඳත ේ රොතැකිතඳත් 
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අේ රවිේ ඹන් රඵන මුදලින් ිකඹඹන 5  ක්  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වවව ජවතිකා භව 

ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ේ ත රඵව ේ දුව රැේ ේ.  

3.2.1.2  නිව ආධවය ඉේලුම් ිරීතේ ම් ක්රභේ  දඹ 

             අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න නිවඹක් තැීතභ වව එභ පුද්ගරඹවනභ 

අඹත් ඉඩම්  කාැඵැේරකා අිතති තිිමඹ යුතුඹ. එේ ේභ නිව ආධවයඹ අලය ආඵවධ ිතත 

පුද්ගරඹව ප්රවේ ද්ය ඹ   ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ භවජේ ේව නිරධවරිඹව ේ තින් අදවර අඹදුම්ඳත්ර 

රඵවේ ගන ග්රවභේ ේකා ව ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම්ේ   අුවභැතිඹ ඹනේ ත්  ජවතිකා භව ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ ේ ත නිර්ේ ද්ලඹ වව  ඉදිරිඳත් කාර යුතුඹ. ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ 

විිකන් දි්ත්රික් ඳදනභ භත අඹදුම්ඳත්ර ේ ේඛ්ණගත කාය   අයමුදේ රැේ ඵන ක්රභේ  දඹන අුව  

ආධවය රඵව ේ දුව රැේ ේ.   

3.2.1.3  නිව ආධවය රඵවදීේ ම් ැඩනවන් ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ 

ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන්  දි්ත්රික්කා 25 තුර ජීත්න අඩු ආදවඹම්රවභී 

ආඵවධිත පුද්ගරඹන් ේ ත රඵවේ දන නිව ආධවය ම්ඵන්ධේ ඹන් ඳත්වේ ගන ඹුව රඵන  

දත්ත ඳද්ධතිඹ  අුව 2014 ර්ේ ේ ිකන 2019 ජනි 30 දින දක්ව  නිව 984 ක් ඉදිිරීතභන 

ඳශමු වරිකාඹ ේ ර රු.98,371,506 ක්ද  ඉතිරි වරිකා ලේ ඹන් රු.103,608,996 ක් ේ ගවීම් 

ිකදුකාය තිබුණි.  වි්තය ඳවත ඳරිදි ේ  . 

වි්තයඹ 

 

-------------- 

2014 

 

----- 

2015 

 

-------  

2016 

 

------  

2017 

 

------  

2018 

 

-----  

2019 ජුනි 

30 දිනන 

-------- 

එකාතු 

 

-------- 

I. ආධවය රඵවදුන් 

නිව ංඛ්යව 

 197 109 427 98 66 87 984 

II. ේ ගව තිබ මුදර 

රු.මිලිඹන 

 

20.1   

 

10.8   

 

42.5   

 

9.7 

 

6.8 

 

8.6 

 

98.4 
 

 

  ේ ම් ම්ඵන්ධේ ඹන් වු නිීතක්ණ ඳවත ඳරිදිේ  . 

         (අ)  ආඵවධිත පුද්ගරඹකුන ජීත්වීභ වව රඵවේ දන නිව ආධවයඹන රිරන ඳරිදි 

ඉදිකාශයුතු නිව පිළිඵ නිඹමිත  ප්රමිතිගත   ැශුරම්  වඳුන්වදී ේ නොතිබුණි. ේ ම්  

ේ වේතුේ න් රඵවේ දන මුදරන රිරන ඳරිදි  නිව ඉදිකාය  අන් කායගැීතභන 

ේ නොවැිර තිබු අ්ථව නිීතක්ණඹ විඹ. තද 2014 ර්ේ ේ ිකන 2018  ර්ඹ දක්ව  

දි්ත්රික්කා 25 තුශ රු.250,000 ඵැගින් න නිව  570   ක්  ඉදිිරීතභ  අුවභත කාය තිබ 

නමුත්  එක් නිකාන රු.250,000 ක්  ඵැගින්  නිව 357 ක් වව  රු.89,250,000 ක්  

ඳභණක්  නිව ආධවය  ේ ර  රඵවදී  තිබුණි. ේ භභ නිව ඉදිකාය අන්ව ඳුර ඒ ඵ 

වන් කාය අන් ප්රගති වර්තවක් අදවර  ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ භවජ ේ ේව 
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නිරධවීත විිකන් භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ේ ත  ඉදිරිඳත් කාශ යුතුඹ. එේ වත්  ම්පර්ණ 

මුදරභ ේ ගව අන්ව නිව 357 න් නිව 251 ක් වවභ ප්රගති වර්තව  ඉදිරිඳත් කාය 

ේ නොතිබුණි. වි්තය ඇමුණුම් 3 ිත දැක්ේ  . 

         (ආ) අඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් වර්ෂිකා 

අුවභත කාය ඇති නිවරන ම්පර්ණ මුදර ේ ගවීේ භන් ඳුර ප්රගතිඹ ඳීතක්ව ිරීතභන 

විධිභත් ක්රභේ  දඹක් අුවගභනඹ කාය ේ නොතිබීභ ඉවත (අ) වව ේ වේතුවී තිබුණි.  

        (ඇ)  ජවතිකා භවේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් නිව ඉදිිරීතභන ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන 

ම්පර්ණ  මුදර රඵවදී තිබ නමුත්   අදවශ ආඵවධිතඹව ේ ත වරිකා මුදේ රඵවදීභ  ිකදුකාය  

ේ නොතිබ අ්ථවද නිීතක්ණඹ විඹ. ේ ම් ේ වේතුේ න් වර්ෂිකා රඵවේ දන මුදර නිික 

උඳේ ඹෝජනඹක් ිකදුවී ඇද්ද ඹන්න ඇගිතභන  ඳුරවිඳයභක් ිකදු ේ නොන ඵ විගණනඹන 

නිීතක්ණඹ විඹ.  

       (ඈ)   නිවඹක් ඉදිිරීතභ වව රඵවේ දන ආධවය  මුදර වරිකා 03 ිරන් ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ ත 

රඵව ේ දුව රැබුද එඹ ආඵවධිත පුද්ගරඹව ේ ත ේ වෝ ඔහු ේ ුවේ න් ඉදිරිඳත්න ඳවුේ ේ 

වභවිවකාඹවන රඵවේ දන පිළිේ ර  පිළිඵ විධිභත් ැඩපිළිේ රක් ේ නොභැති අතය ඒ 

ම්ඵන්ධ ආඵවධිත පුද්ගරඹව ේ වෝ  ඒ ේ ුවේ න් ඉදිරිඳත්න ඳවුේ වභවිවකාඹවන 

දැුවත් ිරීතභක් ිකදුකාය ේ නොභැතිඵ ේ බෞතිකා ඳීතක්ණරදී නිීතක්ණඹ විඹ. ේ ම් 

ේ වේතුේ න්  2014 ර්ේ ේ ිකන 2019 ජනි 30 දින දක්ව දි්ත්රික්කා 22 කා ඉදිිරීතම් 

ආයම්බ කාය තිබ නිව 219  කාන රු.20,642,400 ක් ව  ිතඟ වරිකා ේ ගවීඹ යුතු තිබුණි. 

ය 05 කා ඳභණ කාවරඹක් වරිකා රඵවදීේ ම් ප්රභවද තත්ත්ඹක් ඳැතිණි. ේ ම්  

ේ වේතුේ න් නිව ඉදිිරීතභ ප්රභවදවීභ ේ වෝ  නිව ඉදිිරීතභ අතයභග නැතීභ ිකදුවී තිබුණු 

ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. ේ ම් පිළිඵ වි්තය ඇමුණුභ 4 ිත දැක්ේ  . 

   (ඉ)   එේ ේභ  නිව ආධවයරවභිඹව අඵවධිත පුද්ගරඹකු ඵැවින් ඉදිිරීතම් කානයුතු පිළිඵ ඉවත 

3.3.3 ඳරිදි දැුවත් ිරීතම් ේ භන්භ ඉදිිරීතම් කානයුතු කාඩිනම් ිරරිභ වව භඟේ ඳන්වීභ 

ව ඳුරවිඳයම් කානයුතුද ිකදුකාර යුතුේ  . නමුත් ඔවුන්න එැනි භඟේ ඳන්වීම් රඵවදීභ ේ වෝ  

ඳුරවිඳයම් ිරීතභක් ිකදු කාය ේ නොතිබ ඵත් ඒ ේ වේතුේ න් නිව ඉදිිරීතම් අතයභග 

නතයකාය තිබ ඵත් නිීතක්ණඹ විඹ. 

        (ඊ)  දිිතේ න් දි්ත්රික්කා 08 කා ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ කාොට්ඨවල 13 කා ිකටි ේ තෝයවගත් ආඵවධිත 

පුද්ගරඹන් 13 ේ දේ නකුන   රු.250,000 ඵැගින් න නිව ඉදිිරීතභ වව  ම්පර්ණ 

වරිකා 4 ක්, 3ක් ේ වෝ 2 ක් ලේ ඹන්  වරිකා මුදේ ේ ර රු.1,925,000 ක් ේ ගව තිබුණි. 

එේ ේ වුද, ේ භභ ආඵවධිත පුද්ගරඹන් තභ නිව ඉදිිරීතභ අතයභග නතය කාය තිබුණි. 

ේ ම් වව ේ වේතුවී තිබුණු කාරුණු ේ ොඹවඵරව නිව ම්පර්ණ ිරීතභන අලය වගේ ඳන්වීම් 

රඵවදීභ අදවර නිරධවීතන් ිකදුකාය ේ නොතිබුණි. ේ ම් පිළිඵ වි්තය ඇමුණුභ 5 ිත දැක්ේ  . 
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     (උ) අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිතඹන්ේ    නිව ආධවය ඉේලීම්  අුවභතව ඳුර භව ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ විිකන් ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ ත වරිකා 03 ක් ේ වෝ 02  ක් ලේ ඹන්  මුදේ ඹුව 

රැේ ේ. ඳුර එභ මුදර ආඵවධිතඹවන අදිඹය 05 ක් ඹනේ ත් රඵවේ දුව රැේ ේ. ේ භිතදී  

අඵවධිතඹව ේ   ඹම් අඳවුරතවඹන් භත නි ඉදිිරීතභන ප්රභවද තත්ත්ඹන් ඳතින්ේ න්ද 

ඹන්න  භවජේ ේව නිරධවීත විිකන් ඳීතක්ව කාශ යුතුඹ. එේ වත් අඳවුරතවඹන් පිළිඵ  

ේ ොඹව ේ නොඵැලීභ ේ වේතුේ න් දි්ත්රික්කා 07 කා  ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවර 13 කා 

ආඵවධිත පුද්ගරඹන් 13 ේ දේ නකු ේ ත නිව ඉදිිරීතභ වව රඵවදී තිබුණු 

රු.1,650,000 ක් නිව ඉදිේ නොිරීතභ ේ වේතුේ න් භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන ආඳුර එව 

තිබුණි. ේ භභ මුදේ නැත භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන එවීභද ර් 01ත්    02 ත් අතය කාවර 

ප්රභවදඹක් ිතත ිකදු කාය තිබුණි. ඒ ේ වේතුේ න් ේ නත් ආඵවධිත  පුද්ගරඹකුන  නික් 

ඉදිකාය ගැීතභන මුදේ රඵවදීභන ඇති  අථ්වන් ද  භගවැීත   තිබුණු ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. 

වි්තය ඇමුණුභ 6 ිත දැක්ේ   .      

 

  (ඌ)  ශ්රී රංකාවේ   උතුරු නැේ ගනිතය ඳශවත්ර යුද්ධඹන මුහුණදී  ආඵවධිත තත්ඹන්න ඳත් ඇති 

පුද්ගරඹන් ඵහුර ජීත්න ඵැවින් එභ ඳශවත් පිළිඵද නිව ආධවය රඵවදිභ ම්ඵන්ධ 

විේ ලේ ැරිරේරක් දැක්විඹ යුතුේ  .  භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් ඳත්වේ ගන ඹුව 

රඵන නිව ආධවය දත්ත ඳද්ධතිේ ේ ඇතුශත් ේ තොයතුරුරන අුව උතුරු නැේ ගනිතය 

ඳශවේ ත් දි්ත්රික්කා  08 කා  නිව ආධවය රඵවදීභ අභ භට්නභකා ඳතින ඵ විගණනඹන 

නිීතක්ණඹ විඹ. එනම් ිරලිේ නෝඡචිඹ වව වුනිඹව ඹන දි්ත්රික්කා 02 කා වව 2014 

ර්ේ ේ ිකන 2018 දක්ව නිව ආධවය රඵවදී ේ නොතිබුණි. එභ කාවර ඳරි්ඡේ ේදඹ තුර 

දි්ත්රික්කා 08 ඇතුශත  ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් ේ ුවේ න් ඉදිකායන රද නිව ංඛ්යව 

131 ක් වී තිබුණි.  වි්තය ඇමුණුභ 7 ිත දැක්ේ  . 

   (එ)   ේ කාොශම දි්ත්රික්කාේ ේ වංැේර ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ  භවජේ ේව අංලඹ විිකන් 

ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න නිව ආධවය රඵවදීභ ම්ඵන්ධ ඳත්වේ ගන තිබුණු 

ේ ේඛ්නේ ේ ප්රභවණත් වි්තය ඉදිරිඳත් කාය ේ නොතිබුණි. ඒ අුව නිව ඉදිකායගැීතභ වව 

ආඵවධිත පුද්ගරඹන් 05 ේ දේ නකුන  රු.250,000 ඵැගින් අුවභතවී තිබුණු අතය රු.100,000 

ඵැගින් මුදේ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන රඵවදී තිබුණි.  නමුත් 2019 ැේතැම්ඵර් 02 දින  

ිකදු කායන රද ේ බෞතිකා විගණන ඳීතක්වේ  දී  එභ මුදලින් ආඵවධිතඹන් 04 ේ දේ නකුන 

රු.50,000 ඵැගින් රඵවදී ේ නොතිබුණු අතය එභ මුදේ ේ ඳොදුතැන්ඳත් ගිණුේ ම් තැන්ඳත්කාය 

තිබුණු ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. එේ ේභ රු.100,000  ක් රඵවදිඹ යුතු තත් ආඵවධිතඹකු මිඹගිඹ 

ඵ දැක්වුද, එභ පුද්ගරඹවන මුදේ රඵවදුන් ඵ ේ වෝ එභ මුදේ භවේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන 

ආඳුර එව ඵ නවන්වී ේ නොතිබුණි. ේ ම් ම්ඵන්ධ ඳුරවිඳයම් ිරීතම්ද ිකදුවී ේ නොතිබුණි. 
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3.2.2   ්ඹං ැකිරඹව ආධවය රඵවදීේ ම් ැඩනවන 

   එක්ත් ජවතීන්ේ   ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් පිළිඵ ප්රඥේතිේ ේ 27 න 

ය්ථව භගින් ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න අනයඹන් භග භවන ඳදනමින් යුතු ැඩ 

ිරීතභන ඇති අිතතිඹ පිළිගීත. ේ භඹන ්ඹං ැකිරඹව වව අ්ථව ප්රර්ධනඹ ිරීතභද 

ඇතුශත්ේ  . ඒ අුව ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ජීන තත්ත්ඹ උ ් කායලීේ ම් 

අයමු ේ ණන් ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව වු ජවතිකා භවේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ භිනන් ආඵවධ 

ිතත තැනැත්තන්න ේ වෝ ඔවුන් ේ ුවේ න් ඳවුේ ේ ේ නත් පුද්ගරඹකුන ්ඹං ැකිරඹවක් 

ආයම්බ ිරීතභ වව ේ වෝ දැනන කායේ ගන ඹන ්ඹං ැකිරඹව ැඩි දියුණු කාය ගැීතභ වව 

්ඹං ැකිරඹව ආධවය රඵව දීේ ම් ැඩනවනක් ක්රිඹවත්භකා කාය ඒ වව රු.25,000 කා උඳරිභ 

ආධවය මුදරක් රඵව දීභන කානයුතු කාය තිබුණි. ේ භභ ආධවය මුදේ රඵවදීභ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවර භට්නමින් භවජේ ේව නිරධවරිේ   අධීක්ණඹ ඹනේ ත් ිකදු ේ මින් ඳතී. 

ේ කාේ ේ වුද ්ඹං ැකිරඹවක් ආයම්බ ිරීතභ වව ේ භභ මුදේ ේ ප්රභවණත්බවඹ පිළිඵ 

ගැනළු ඳතින ඵ විගණනේ ේදී නිීතක්ණඹ විඹ. ්ඹං ැකිරඹව වව ආධවය රඵවදීේ ම් ක්රභ 

ේ  දඹන අුව 2016 ර්ේ ේ ිකන 2019 ැේතැම්ඵර් 30 දිනන   රඵවදුන්  ්ඹං ැකිරඹව 

ආධවය පිළිඵ තත්ත්ඹ ඳවත දැක්ේ   . 

 

 2016 

-------- 

2017 

------ 

2018 

------- 

2019 

------- 

ආධවය රද පුද්ගර ංඛ්යව 389 421 412 285 

ේ ගව ආධවය මුදේ රු. මිලිඹන 9.3 9.9 10.0 7.03 

  

ේ ම් ම්ඵන්ධේ ඹන් ඳවත කාරුණු නිීතක්ණඹ විඹ. 

(අ) ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන් ්ඹං ැකිරඹවක් වව ආධවය රඵව ගැීතභන අඹදුම්ඳත් 

ේ ඹොමු ිරීතේ ම් දී එභ පුද්ගරිතන්ේ   ආඵවධිත ඵන ඩව එභ පුද්ගරඹව කාැභති විේ ලේ 

නිපුණතවඹන අදවරව  ෘත්තිඹ පුහුණු රඵව දීභන කානයුතු කාර යුතුේ  . භව ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ විිකන් වර්ෂිකා ආඵවධ ිතත පුද්ගරිතන් 300 ත් 400 ත් අතය පුද්ගරිතන් 

ංඛ්යවකාන එක් පුද්ගරඹකුන රු.25000 කාන උඳරිභඹකාන ඹනත් ්ඹං ැකිරඹව 

ආධවය රඵවදී   තිබුණි. එභ පුද්ගරඹන්න අදවර ක්ේ ේත්රඹ වව විේ ලේ පුහුණුක් රඵව 

දීභන  විදවතව ැනි විේ ලේෂීකායණඹ ව ආඹතන වව  ේ ඹොමු ිරීතභන භවජ ංර්ධන 

නිරධවීතන් දැුවත් කාය තිබුණද එභ නිරධවීතන් භගින් එභ කාවර්ඹඹ ඉටුවී ේ නොතිබුණි. 

ේ ම් ේ වේතුේ න් රඵවගත් ්ඹං ැකිරඹව ආධවය මුදලින් ප්රභවණත් ආදවඹභක් ඉඳයීභන 

ඔවුන්න  ේ නොවැිර  තිබ  අ්ථව නිීතක්ණඹ විඹ. උදවවයණ ේ ර එක් අ්ථවකා 
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ිමමිභේ ගව වව ්ඹං ැකිරඹව ආධවය මුදේ රඵවේ ගන ්ඹං ැකිරඹව ආයම්බ කාය 

තිබුණද ිමම්භේ ගවේ   මලිකාවංග දැන ිකටිඹද එඹ වර්ථකා ඉදිරිඹන කායේ ගන 

ඹවභන අලය දැුවභ වව අේ ඵෝධඹ ේ ශ ේ ඳොශ පිළිඵ දැුවභ ආදී කාරුණු ේ නොභැති 

කාමින් එභ ්ඹං ැකිරඹව ආවර්ථකා වී තිබුණු ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. 

  (ආ)   ආඵවධිත පුද්ගරඹවේ   ආඵවධිත ්බවඹ භත එභ පුද්ගරඹව  ේ තෝයවගන්නව   ්ඹං 

ැකිරඹව කායේ ගන ඹවභන වැිරඹවක් තිේ ේද ඹන්න නිගභනඹ කාය ආධවය මුදර 

රඵවදිඹ යුතු වත් එේ ේ කානයුතු කාය ේ නොතිබුණු අ්ථව  නිීතක්ණඹ විඹ. 

ේ වෝභවගභ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ කාොට්ඨවලේ ේ ආඵවධිත පුද්ගරඹන්  ේ දේ දේ නකුන  

්ඹං ැකිරඹව කාය ේ ගන ඹවභන රු.25,000 ක්  ඵැගින් 2018 ර්ේ ේදී  රඵවදී තිබුණ 

ද එභ ්ඹං ැකිරඹව අතයභග නතයවී තිබුණි. එේ වත් ඒ ම්ඵන්ධ ඳුරවිඳයම් ිරීතභද 

ිකදුවී ේ නොතිබුණි.  

(ඇ) ්ඹං ැකිරඹව ආයම්බ ිරීතභන ේ ඳය ්ඹං ැකිරඹව ඉදිරිඹන කායේ ගන ඹවභ පිළිඵ  

ෘත්තීඹ පුහුණු ේ භන්භ  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න අලය වේ ඹෝගඹ පිළිඵ 

ැරුරභක් ව ේ ශ  ේ ඳොශ පිළිඵ ේ තොයතුරු ිතත  නි මලිකා කායගත් ප්රජව 

ංර්ධන ැඩ නවන් රඵවදීභ කාර යුතු ේ  . නමුත් එැනි භඟේ ඳන්වීභක්, වව 

වේ ඹෝගඹක් ,ේ ඵොේ වෝ අ්ථවරදී අදවර ඵරධවීතන් විිකන් ආඵවධිත ප්රජව ේ ත 

රඵව ේ නොදීභ ේ වේතුේ න්  ව රඵවේ දුව රඵන රු.25,000 ක් වු ආධවය මුදර  

අේ ේක්ෂිත ්ඹං ැකිරඹව වව ප්රභවණත් ේ නොවීභ ේ වේතු ේ කාොනේ ගන   ්ඹං 

ැකිරඹව ආයම්බ කාර ද එඹ ආර්ථිකා ලේ ඹන් පරදවයී ආකාවයඹන ඳත්ව ගැීතභන 

ේ නොවැිර වු අ්ථව නිීතක්ණඹ විඹ. උදවවයණ ේ ර නිමි ඇඳුම් කාර්භවන්තඹ වව 

භවන ඹන්ත්ර මිරදී ගත් ේ ඵොේ වෝ ්ඹං ැකිරඹව රවභින්න භවන ඹන්ත්රඹ තිබුණද ූේ, 

ේ යදි වව අේ නකුත් ද්රය මිරදී ගැීතභන ප්රභවණත් මුදේ ේ නොභැතිවීභ.   ේ කාොහු ආශ්රිත 

නි්ඳවදන ර  නියත න ්ඹං ැකිරඹව රවභින්ේ   නි්ඳවදන ආනඹනිකා කාෘතිභ 

නි්ඳවදන භඟ තයඟ කාර ේ නොවැිර තත්ඹකාන ඳත් වි එභ නි්ඳවදන අේ රවිකාය 

ගැනිභන අඳවුර තත්ත්ඹකාන ඳත් තිබු අ්ථව ේ බෞතිකා ඳීතක්ේ  දී නිීතක්ණඹ 

විඹ.   

 (ඈ)  ේ භභ ආධවය රඵව දීේ භන් භව 03 කාන ඳුර ව  ර්ඹකාන ඳුර ්ඹං ැකිරඹවේ   

ප්රගතිඹ ඳීතක්ව කාර යුතුඹ. ේ භභ ප්රගති වර්තව ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන 

අුවයුක්ත භවජ ේ ේව නිරධවරිඹව විිකන් ිකදු කාර යුතුේ  . නමුත්   ප්රගති වර්තව 

රඵව දීභ භිනන් ආඵවධිත පුද්ගරඹව ්ඹං ැකිරඹව කායේ ගන ඹන ඵන තවවුරුක් 

රඵව ගැීතභ නැතේ වොත් ඳුරවිඳයම් කානයුතු විධිභත් ිකදු ේ නොන ඵ නිීතක්ණඹ 

විඹ. වි්තය ඳවත ඳරිදි ේ  . 
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3.2.3

 ආධවයකා උඳකායණ රඵවදීභ 

ආඵවධ ඇති තැනැත්තන්න ඩවත් ්වධීන වීභන ව භවජඹ තුශ ඔවුන්න ැරිැීතභ වව   

වැිරඹව රඵවේ දන විවිධ ආම්ඳන්න, උඳකායණ, ආධවයකා උඳකායණරන ඇතුරත්ේ  . 

චරන ආඵවධ ඇති පුද්ගරඹන්න ආධවයකා උඳකායණ ලේ ඹන් ත්රිේ යෝද ඵිතිකකාේ, ේ යෝද පුටු, 

අත්වරු, කාෘතීභ අත්ඳව ව ේ නත් ඇවිදීේ ම් උඳකායණද,   ශ්රණ ආඵවධ ඇති පුද්ගරඹන්න 

ශ්රණවධවය උඳකායණද, දෘලයවඵවධිත පුද්ගරඹන්න කාණ්නවඩි ව ුරදු ැයඹටිද  රඵවදිඹ 

යුතුේ  . භවජ විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹ ඹනේ ත්  2003 ර්ේ ේ  ආඵවධිත ඵ 

පිළිඵ  ශ්රී රංකාවේ   ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹ ඹනේ ත් ේ භභ උඳකායණ රඵවදීභ ැඩිිරීතේ ම් උඳවඹ 

භවර්ගඹක් ේ ර   ඇතුශත් කාය ක්රිඹවත්භකා ිරීතභනත්  2014 ජනවරි භවේ ේ ඉදිරිඳත් කායන 

රද ආඵවධිත ඵ පිළිඵ ශ්රී රංකාවේ   ජවතිකා ක්රිඹවකාවීත ැශැ්ේ භිත  ේ ෞඛ්ය වව 

පුනරුත්ථවඳනඹ  ඹනේ ත්  ේ ම් පිළිඵ ඇතුශත් කාය ඇත.  

2014 ර්ේ ේ ිකන 2019 ර්ේ ේ ජනි 30 දින දක්ව ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වවව 

ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් ආඵවධිත පුද්ගරඹනන ආධවයකා උඳකායණ රඵවදීභ 

ේ ුවේ න් ඳවත දවන් ඳරිදි විඹදම් දයව තිබුණි. 

 

ේ ම් පිළිඵ  ඳවත කාරුණු නිීතක්ණඹ විඹ. 

   (අ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් ආඵවධිත 

පුද්ගරඹන්න ආධවයකා උඳකායණ රඵවදීේ ම් ැඩපිළිේ ර වව වඳුනවගත් විධිභත් 

ක්රභේ  දඹක් පිළිඵ භවජ ේ ේව නිරධවීතන්න භගේ ඳන්වීභක් ලේ ඹන්  අබයන්තය 

චක්රේ ේඛ් ඉදිරිඳත් කාය ේ නොතිබුණි. ඒ අුව ආධවයකා උඳකායණ රඵව ගැීතභ වව 

අලයතවඹ ිතත පුද්ගරඹන් විධිභත් දැුවත් ිරීතේ ම් ක්රභේ  දඹක් වදුන්ව දී ේ නොතිබුණි.  

වි්තයඹ 

----------- 

 2016 

------- 

2017 

------ 

2018 

------ 

ප්රතිඳවදනඹ රු.මිලිඹන 9.30 10.00 10.00 

විඹදභ රු.මිලිඹන 9.29  9.98 10.05 

්ඹං ැකිරඹව ආධවය රඵවේ දන රද පුද්ගර ංඛ්යව 386 422 412 

ප්රගතිඹ පිළිඵ වර්තව රඵවේ නොදුන් ංඛ්යව  386 199 142 

ර්ඹ 2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

(ජුනි 30 දිනන) 

දයන රද 

විඹදභ  

රු.මිලිඹන 

29.76 10.11 13.54 14.13 13.03 2.32 
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 (ආ)   ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ කාොට්ඨවල භට්නමින් අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත පුද්ගරඹන් ංඛ්යව වඳුනව 

ේ ගන තිබුණද එභ පුද්ගරඹන්න අලයන ආඵවධිත උඳකායණ වඳුනව ේ ගන ඉේලුම් ිරීතේ ම් 

ක්රභේ  දඹක් කා්කාය ේ නොතිබුණි. ඒ අුව ේ යෝදපුටු, ේ කාොභඩ් ේ යෝද පුටු, ේ ෝකාර්්,  

අත්වරු, ිරිතලිකාරු ව ඇ් කාණ්නවඩි (ශඟ ේ ඳේ නන ව දුය වව ශඟේ ඳේ නන ඇ් 

කාන්නවඩි) ප්රභවණඹන් ේ කාොේ තක්ද ඹන්න ශකාව ඵැලීභක් ිකදු ේ නොකාය මිශදී ේ ගන  එභ 

උඳකායණ   දි්ත්රික්කාර ඳත්න රද ජංගභ ේ ේවරදී ේ ඵදවවැීතභන කානයුතු කාය තිබුණි. 

ජංගභ ේ ේව ඳත්න රද ්ථවනරදී  එභ ආධවයකා උඳකායණ රඵවදුන් පුද්ගරඹන්ේ   

නවභ ේ ේඛ්න ඉදිරිඳත් කාය තිබුණද, එභ පුද්ගරඹන් අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත පුද්ගරඹන්ද  

ඹන්න ව  එභ නවභ ේ ේඛ්ණර වන් පුද්ගරඹන්නභ ආධවයකා උඳකායණ රඵවදී තිබ 

ඵන ිරිකදු තවවුරුක් රඵව ේ ගන   ේ නොතිබු ඵ නිීතක්ණඹ වීඹ.  

(ඇ)    ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ කාොට්ඨවලර  ජීත්න අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත පුද්ගරඹන්න ආධවයකා 

උඳකායණ අලය ඇතත් ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භවේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ 

ේ තින්භ එභ ආධවයකා උඳකායණ අදවශ කාවර්ඹවර ේ ත ේ ගන්ව ගැීතේ ම්  අඳවුරතවඹන්  

ඇතිවිඹ වැිරඹැිත භවජේ ේව නිරධවීතන් විිකන් උඳකාේඳනඹ කාය  උඳකායණර 

අලතවඹක් ඇති ආඵවධිත පුද්ගරඹන්න ඉේලුම් ිරීතභන දැුවත් ිරීතභක් ිකදු කාය ේ නොතිබ 

අ්ථව විගණනඹන නිීතක්ණඹ විඹ. උදවවයණ ේ ර ේ බෞතිකා විගණන ඳීතක්වේ  දී 

අනවයණඹ කායගත් ඳරිදි  ඉංගිරිඹ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් ේ කාොට්ඨවලේ ේ  ඇවිදීභන අඳවුර 

ආඵවධිත දරුකුන ේ කාොභඩ් ිතත ේ යෝද පුටුකා අලයතවඹ ඇතිඵ ආඵවධිත පුද්ගරඹන්  

පිළිඵ  ේ බෞතිකා ඳීතක්වේ  දී නිීතක්ණඹ විඹ. එඹ රඵවගැීතේ ම් ක්රභේ  දඹ භවජේ ේව 

නිරධවරිඹව එභ අ්ථව නවිනත් වඳුනවේ ගන ේ නොතිබුණි.   

(ඈ)   දෘලයවඵවධිත ඳවැේ දරුන් වව  දුය වව ශඟ ේ ඳේ නන ඇ්කාණ්නවඩි  ේ ඵදවවැීතේ ම් 

ක්රභේ  දඹක්   කා්කාය ේ නොතිබීභ ේ වේතුේ න්   ඳවැේරන ඒ පිළිඵ දැුවත් ිරීතම් 

ිකදුකාය ේ නොතිබුණි. ේ ම් ේ වේතුේ න් වදය වතිකා ඳදනම් කාය ේ ගන ඉේලුම් කාශයුතු   දුය 

වව ශඟ ේ ඳේ නන ඇ්කාණ්නවඩි වදය ඳීතක්ණඹිරන් ඳුර රඵවදීභ පිළිඵ දැුවත් 

ිරීතභන ප්රභවණත් ැඩ පිළිේ රක් කා් කාය ේ නොතිබු නිව එභ කාණ්නවඩි වව ඉේලුභ 

අඩුවී තිබුණි.  එේ ේභ දෘලයවඵවධිත   පුද්ගරඹන්න ඇ්කාණ්නවඩි රඵවදීේ ම්දී ජංගභ ේ ේව 

ඳත්න ්ථවනඹන ඳැමිේ ණන ඕනෑභ පුද්ගරේ ඹකුන ශඟේ ඳේ නන ඇ්කාණ්නවඩි රඵවගත 

වැිරේ  . එැනි කාණ්නවඩි ේ ඵදවවැීතභ ේ නත් ්ේ  ්ඡඡව ආඹතනලින්ද ිකදුකායන ඵැවින් 

අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධිතඹන් ේ ුවේ න් ඩවත් ප්රතිපරදවඹකා ේ ේවක් ැඳයීභන අලය 

ක්රිඹවභවර්ග ආඹතනඹ විිකන් ේ ගන ේ නොතිබු ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. ේ භභ කාණ්නවඩි රඵවගත් 

පුද්ගරඹන්නද ේ ඳීතේ ම් ඹවඳත් ප්රතිපර ේ නොරැබුණු ඵද නිීතක්ණඹ විඹ.   

  (ඉ)  වර්ෂිකා මිශදීේ ගන තිබු ආඵවධිත උඳකායණ  අදවශ ර්ඹ තුශදි ේ ඵදව ේ නොවැය ඉතිරි 

ඳැතිභක් නිරික්ණඹ වු අතය, ඒව ේ ඵදවවැීතභ වව  භව 04 කා ඳභණ කාවරඹක් ගත කාය 
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තිබු  ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් වවව ජවතිකා භවේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ 

අඵවධිතිතන් විිකන් ඉේලුම් ිරීතේ ම්  අලයතවඹ අුව ආධවයකා උඳකායණ මිරදී ේ නොගැීතභ 

ේ භභ තත්ත්ඹන ේ වේතුවී තිබුණි. එේ ේභ 2016 ර්ේ ේ ිකන 2018 දක්ව ක්රිඹවත්භකා කායන 

රද යවජය ේ ේඹ ගභන ේ ගනඹවේ ම් ැඩනවන අුව ආඵවධිත උඳකායණ රඵවදීභ 

ක්රිඹවත්භකා කාය තිබුණද, එඹ 2018 ඳශමු භව 02 න් ඳුර නතයවීභ ේ වේතුේ න්    

අලයතවඹන් ඳතින  ආඵවධිතත පුද්ගරිතන් ේ ොඹව ේ ගන ඔවුන්න වනඹක් රඵව දීභ 

වව  ආධවය ක්රභඹ කාවර්ඹක්භ අයුරින් ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ ිකදුකාය ේ නොතිබු ඵත් 

නිීතක්ණඹ විඹ. 

(ඊ)    ආඵවධිත ිතත තැනැත්තන්න ඳරිතයවග ලේ ඹන් රඵවදීභන  විේ ද්ල යනලින් ශ්රී රංකාවන 

ේ ගන්න ආධවයකා උඳකායණ තීරුඵදුලින් නිදව් කාය ගැීතේ ම් ක්රභේ  දඹක් භවව 

බවණ්ඩවගවයඹ විිකන් භවජ විඵරගැන්වීේ ම් අභවතයවංලඹන රඵවදී තිබුණි. ඒ අුව  

ිකංගේපරු භවජ ත්කාවයකා ආඹතනඹක් විිකන් ේ භභ අභවතයවංලඹ ේ තින් එභ තීරු ඵදු   

වනඹ රඵව ේ ගන ආඵවධිත පුද්ගරඹන්න ේ ඵදවදීභ වව ආධවයකා උඳකායණ ඳරිතයවග කාය 

තිබුණි. එේ වත් එභ උඳකායණ ආඵවධිත භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරේ ේ නිර්ේ ද්ල භත ආඵවධිත 

පුද්ගරිතන්න  ේ ඵදව දී ඇති ඵන තවවුරු ිරීතම් ඉදිරිඳත් ේ නොවීඹ.  

(උ)     2015 අඹැඹ ේ ඹෝජනව අුව අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන් වව රු.3,000 කා 

ජීනවධවය  දීභනවක් ේ ගවීභන අුවභත කාය තිබුණි.   ඒ අුව 2015 ිකන 2018 දක්ව  

ේ ගන රද ආඵවධිත දීභනව   ඳවත ඳරිදි  දැක්ේ  .                

 2015 

------ 

2016 

------ 

2017 

------- 

2018 

------ 

ප්රතිඳවදනඹ රු.මිලිඹන   935.9 1,077.6 1,103 1,151. 7  

විඹදභ රු.මිලිඹන 1,167.1 1,074.4 1,082 1,150 

පුද්ගර ංඛ්යව  32,422 30,005 30,077 31,956 

ඉතිරිඹ රු.මිලිඹන    නැත 3.2 20.7 10.5 

 

           2015 ර්ේ ේ ිකන 2018 ර්ඹ දක්ව රු.3,000 ක් ව ආඵවධිත දීභනව රඵවදීේ ම්දී 

වර්ෂිකා ප්රතිඳවදනඹ ැඩිවුද, ආධවය රඵවේ දන පුද්ගර ංඛ්යවේ   ැඩිවීභක් නිීතක්ණඹ 

ේ නොවීඹ. තද ප්රතිඳවදන ඉතිරිවීභක්ද නිීතක්ණඹ විඹ. ආඵවධිත පුද්ගරඹන්ේ   

ආඵවධිතබවඹ විඹ ේ කාොනගත් දත්ත ජවතිකා, ඳශවත්, දි්ත්රික්කා ව ප්රවේ ද්ය ඹ භට්නමින් 

ැක්ිරීතභ, වර්තවිරීතභ ව බවවිතව ිරීතභ නිික ඳරිදි ිකදු ේ නොිරීතභත් ඉත්න ප්රතිරවභිඹවන 

න ප්රතිරවභිඹකු නම් ිරීතභ ප්රභවදවීභත්  ේ භභ තත්ත්ඹන ේ වේතු  වී තිබුණි. 
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3.2.4     අධයවඳනඹ ම්ඵන්ධේ ඹන් ේ කාේ යන අුවග්රවඹන්    

                       

                     (අ) ආඵවධිත භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ විිකන් ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අධයවඳනඹන 

ඳවුරකාම් ැශසීභ වව ඔවුන්න වධවයණ ඉඩකාඩ ව වධවයණ අ්ථව වව පුද්ගර 

ආධවයකා ේ ේව ැඳයීභ ිකදු කායිත. ේ ම් අුව අඩු ආදවඹම්රවභී ඳවුරකා ඳවැේඹන 

ඹේ ේ ිකටින  දරුකුන වර්ෂිකා රු.10,000 කා උඳරිභඹකාන ඹනත් අධයවඳන 

කානයුතු ේ ුවේ න් ඳවැේ උඳකායණ මිශදී ගැීතභන ආධවය රඵවේ දුව රැේ ේ. ඒ 

අුව 2015 ර්ේ ේ ිකන රඵවදී ඇති ප්රතිරවබඹන් ඳවත ඳරිදිේ  . 

 

 2015 

 

----------- 

2016 

 

---------- 

2017 

 

-------- 

2018 

 

---------- 

2019 ජුනි 

30 දිනන 

-------------- 

රඵවදුන් මුදර 

රු.මිලිඹන 

1.77 3.12 3.59 3.95 3.24 

ප්රතිරවභීන් ංඛ්යව 255 377 528 560 378 

   
 

                      (ආ)  අධයවඳන ආධවය රඵවදීභ වව ශ්රී රංකාව තුශ ිකටින   ආඵවධිත දරුන් ංඛ්යව   

නිල්චිත වඳුනවේ ගන ේ නොතිබුණි. ආධවය රඵවගැීතභ වව ඉදිරිඳත් කායන රද 

ඇතැම් අඹදුම්ඳත්ර ඳතින අඩුඳවඩු ේ වේතුේ න් ඒව  ප්රතික්ේ ේඳ කාය තිබු අතය 

එභ අඹදුම්ඳත් ම්ඵන්ධේ ඹන් නැත රකාව ඵැලීභක් ිකදුකාය  ේ නොතිබුණි. එේ ේභ 

අඩු ආදවඹම්රවභි ආඵවධිත ඳවැේ දරුන්න ේ භැනි අධයවඳන ආධවය රඵවේ දන ඵ 

ඳවැේ භට්නමින් දැුවත් ිරීතභනද කානයුතු කාය ේ නොතිබුණි.  

 

(ඇ)   භවජේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු විිකන් ඹ අවුරුදු 16 ිකන 35 දක්වව විේ ලේ 

අලයතව ිතත ශභිතන්   ේ ුවේ න්  ඳත්වේ ගන ඹුව රඵන ෘත්තීඹ පුහුණු 

ආඹතනර ේ න්විකකා ඳවුරකාම් රඵවදී එභ ිකුරන්න ර්ඹක් ේ වෝ ර් 02 කා   

ෘත්තීඹ පුහුණුක්  රඵවදීභන කානයුතු කායුව රැේ ේ. ඒ අුව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු 

ඹනේ ත් ඳවරනඹ න ෘත්තීඹ පුහුණු භධය්ථවන  06 ක් ඳත්නව  අතය  ශභිතන් 

400  ක් ඳභණ එක් වයඹකාදී  පුහුණු කානයුතුර නියතේ  . එේ ේභ පුහුණුේ න් 

ඳුර ඹම් ෘත්තිඹකා ේ ඹදීභන කාැභැත්තක් දක්න  ිකුරන් ැකිරඹවරන ේ ඹොමු ිරීතභ 

ව ඒ ම්ඵන්ධ රින්ය ඳුරවිඳයම් ිරීතභද ිකදුකායුව රැේ ේ. එේ ේභ ෘත්තීඹ 

පුහුණු රඵන කාවර සීභව තුශ ිකුරන්න දිනකාන රු.150 ඵැගින්ව භවිකකා දීභනවක්ද 

එභ ිකුරන්ේ   ඉතිරිිරීතේ ම් ගිණුභකා තැන්ඳත් කායුව රැේ ේ. ේ භභ ිකුරන්න 

කාවර්තුකාන නිර ඇඳුම් 02 ක් ව ීතඳවයක්කා උඳකායණ ඳවුරකාම් රඵවේ දන 
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අතය වර්ෂිකා රීඩව තයඟ ඳැැත්වීභ, කාශව උේ ශර ඳැැත්වීභ ව වර්ෂිකා  විේ නෝද 

චවරිකාව ේ ගනඹෑභ ිකදු කායුව රැේ ේ.     

 

එේ ේභ ැකිරඹව ේ ොඹන්නන්ේ   ේ ේඛ්ණඹක් ේ භභ ආඹතන විිකන් ඳත්වේ ගන ඹුව 

රඵන අතය  එභගින් ේ ේව ේ ඹෝජකාඹන් ව අඹදුම්කාරුන් අතය ඵතවඹක් 

ඳත්ව ගැීතභන කානයුතු කායිත. ඇඳුම් භැසීභ, වයුමීකායණ අලුත්ැඩිඹව, 

ය තකායණ අලුත්ැඩිඹව, විදුලි කාවර්මිකා පුහුණු, පින්තවරුැඩ, ඵතික් කාර්භවන්තඹ, 

අත්ඹන්ත්ර ේ යදිවිවීභ, ඩු කාර්භවන්තඹ, ේ ඳදේ ර්රු ැඩ ව ඳරිගණකා පුහුණු  ඹන 

ඳවඨභවරවරන ේ න්විකකා පුහුණු රඵවදී ැකිරඹව ඉඩ ප්ර්ථව ැශසීභ භගින් ේ ඵොේ වෝ 

දුයන වර්ථකාත්ඹක් රඵව ේ ගන තිබුණි. එේ ේභ ේ  ැේැඩ ව ේ කාොහුැඩ වව 

ැටුේ ේ ගන ැකිරඹව ේ ොඹව ගැීතභ අඳවුර ඵැවින්  එභ පුද්ගරඹනන රු.15,000 ක් 

ටිනව ආයුධ කාට්නරඹක් රඵවදී ්ඹං ැකිරඹවකාන ේ ඹොමු කායුව රැේ ේ. ේ කාේ ේ 

වුද පුහුණු අන් නවත් භඟභ ේ භභ උඳකායණ කාට්නරඹ රඵවදී ේ නොතිබු 

අ්ථව නිීතක්ණඹ වු අතයභ ේ ම් ම්ඵන්ධේ ඹන් භවජ ේ ේව නිරධවරින් විිකන් 

ඳුර විඳයම් කානයුතු ිකදුිරීතභ ද ප්රභවණත් ිකදුකාය ේ නොතිබුණි.   

  

3.2.5    ප්රේ  ල ඳවුරකාම් වව ේ තොයතුරු න්නිේ  දනඹන ප්රේ  ලවීේ ම් අ්ථව 

 

       (අ) 2006 ඔක්ේ තෝඵර් 17 දින වව අංකා 1467/15  දයන අතිවිේ ලේ ගැට් ඳත්රඹන අදවශ 

ේ බෞතිකා ප්රේ  ලඹ පිළිඵ ීතතිේ යගුරවික ඵරවත්භකා ිරීතභ ව එභ ේ යගුරවිකර 

දක්ව ඇති ම්භතඹන් ව භවර්ේ ගෝඳේ ද්ල ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ, එැනි ේ යගුරවික පිළි 

ේ නොඳදින යජේ ේ ේ ගොඩනැගිලි ිතමිකාරුන්න එේ යිත ඳැමිණිලි ිරීතභ ව වනතිකා 

ක්රිඹවභවර්ග  ගැීතභ ිකදුකාර යුතුඹ.  නමුත් ේ භභ ීතති ේ යගුරවික ඵරවත්භකා කාය 

ගැීතභන ේ භන්භ අේ ේක්ෂිත ඉරක්කා ශඟව කාය ගැීතභන ේ නොවැිරවී ඇත. 

ේ ගොඩනැගිලිරන ඳභණක් ේ නො ේ ඵොේ වෝ  භවවභවර්ග ව ේ ඳොදු ප්රවවන ඳද්ධතිඹ 

තුරද ප්රේ  ලවීේ ම්  අභ ප්රමිතීන් ඇතිකාය ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ භන්දගවමී ්රූඳේ ඹන් 

ිකදුන ඵ නිීතක්ණඹ විඹ. 

       (ආ)  ංඥව බවණ ඳරිර්තනඹ වව ජවතිකා වතිකා ඳත් ැඩ නවනක් කා් ිරීතභ 

ිකදුකාර යුතුඹ. ඒ අුව අඩු ආදවඹම් රඵන භෘද්ධි ඳවුේර අධයවඳන ුරදුුරකාම් 

ම්පර්ණ කාය ඇති දරුන් 50 ේ දේ නකු ේ තෝයව ේ ගන ජවතිකා භවජ ංර්ධන 

ආඹතනඹ ේ තින් භව 06 කා  ංඥව බවණ ඳරිර්තකාඹන් ේ ර ඩිේේ රෝභව 

ඳවඨභවරවක් කා් කාය පුහුණුවීම් රඵවදී තිබුණි. එේ වත් එභ පුහුණුේ න් ඳුර 

වතිකාඳත් රඵවදී තිබුණු නමුත් ඳුර යවජය ආඹතනරන ඵව ගැීතභන කානයුතු 
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කාය ේ නොතිබුණි. 2019 ර්ඹ නවින යවජය අංලේ ේ ංඥව බවණ ඳරිර්තකාඹන් 

ේ ර නිරධවීතන්  06 ේ දේ නකු ඳභණක් ිකටින ඵැ  නිීතක්ණඹ විඹ. 

 

3.3 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් ේ ුවේ න් ක්රිඹවත්භකා ැඩ නවන්ර කාවර්ඹවධන 

භට්නභ 

3.3.1 විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් විඵර ගැන්වීභ වව අලය භ්ථ අලයතව පිළිඵ 

වව එභ අලයතව ම්පර්ණ ිරරිභන කානයුතු ිරීතභ. 

                     අඩු ආදවඹම්රවභී  විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් විඵරගැන්වීභ වව ඔවුන් ේ ත 

රඵවදිඹ යුතු  අලයතව  භථ්ඹක් ලේ ඹන් වඳුනවගැීතභක් ිකදුිරීතභන ැඩපිළිේ රක් 

ේ භේ තක් ක්රිඹවත්භකා කාය ේ නොතිබුණි.. එනම් ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹකුේ   ඉේලීභ භත 

ඳභණක් වන ැශසීභ ිකදුකායන අතය ඔවුන් පිළිඵ නිික අධයඹනඹක් ිකදුකාය ඔවුන් 

විඵර ගැන්වීභ වව අලයන වනඹන් ේ භොනවද ඹන්න වඳුනවේ ගන ේ නොතිබුණි. උදව;  

ආඵවධිත දීභනව රඵවගන්නව ආඵවධිතඹකුන ඇවිදීේ ම් අඳවුරතවඹ ඇත්නම් ේ යෝද පුටුක්, 

අත්වරුක් ේ වෝ ිරිතළිකාරුක් රඵවදීේ ම් අලයතවඹ පිළිඵ ේ ොඹව ඵැලීම් ිකදුකාය 

ේ නොතිබුණි. 

 

3.3.2  අදවශ ආඹතනිකා ේ ේව විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් ේ ත ශඟවවීභ  

    ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අිතතිවිකකාම් ුරයක්ෂිත ිරීතේ ම් ගීමභ ආඵවධ ිතත 

තැනැත්තන් වව ව ජවතිකා භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹ ව භවජේ ේව ේ දඳවර්තේ ම්න්තු 

විිකන් ඉටුකායුව රඵිත. ේ භභ ආඹතනර ේ ේව රඵවදීභ වව ිකඹළුභ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරර අුවයුක්ත්ත කාය ඇති භවජේ ේව නිරධවරිඹව තභවන  අඹත් ග්රවභ ේ ේව 

ම්ර ග්රවභ නිරධවරිඹව භගින් දැුවත්ිරීතම් ිකදුකායුව රැේ ේ. ඒ අුව භවජේ ේව 

ේ දඳවර්තේ ම්න්තු විිකන් ඳත්වේ ගන ඹුව රඵන ෘත්තීඹ පුහුණු භධය්ථවනරන ආඵවධ 

ිතත ශභිතන් ඇතුශත්කාය ගැීතභන වැිරඹව රැේ ේ. එේ වත් ේ භභ ආඹතනිකා ේ ේවන් 

පිළිඵ අලයතවඹන් ිතත පුද්ගරඹන් දැුවත් වීභ ප්රභවණත් ඳරිදි ිකදු ේ නොන ඵ 

ේ බෞතිකා ඳීතක්වරදී නිීතක්ණඹ විඹ. 

3.3.3  විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් වක්යතවඹ  ව නිේ යෝගීකාභ 

        ඳවැේ අධයවඳනඹ රඵව ඇති ආඵවධ ිතත ැඩිිතටිඹන් ව උ් ව ේ නොවිධිභත් 

අධයවඳනඹක් රඵව ඇති ආඵවධ ිතත ැඩිිතටිඹන්ේ   අධයවඳන භට්නභ ආඵවධඹ අුව 2003 

දී ේ භභ අභවතයවංලඹ විිකන් මීක්ණඹක් ිකදු කාය ර් 16 ගත ඇතත් ඒ වව දත්ත 

ඹවත්කාවලීන  කාය ේ ගන ේ නොතිබුණි. ර්තභවනඹ නවිනද  ආඵවධ ිතත ඳවැේ ඹන 
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ඹේ ේ දරුන් ම්ඵන්ධ අධයවඳනඹක් ව ෘත්තීඹ පුහුණුක්  රඵවදීභන ේ දභ පිඹන්ේ   

කාැභැත්ත  ැඩිවී ඇතිඵ ෘත්තීඹ පුහුණු භධය්ථවනරන එැනි ශභිතන් ඇතුශත් කාය 

ගැීතේ ම් ඳීතක්වේ  දී නිීතක්ණඹ විඹ.   

 

        ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   නිේ යෝගීකාභ ම්ඵන්ධේ ඹන් ම්පර්ණ දවඹකාත්ඹ රඵවදීභන 

ැශුරම්කාය ඇත්ේ ත් ේ ෞඛ්ය අභවතයවංලඹනඹ. එේ වත් ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරර 

අුවයුක්ත භවජේ ේව නිරධවීතන් විිකන්ද ජංගභ ේ ේව ඳත්න අ්ථවර ේ ෞඛ්ය 

වඹනරනද ේ භභ පුද්ගරඹන් ේ ඹොමු  කායන ඵ නිීතක්ණඹ විඹ.  

3.3.4  විේ ලේ අලයතව ිතත පුද්ගරඹන් භවජීඹ ේ වෝ ජවතිකා ප්රතිඳත්තිඹන අුවගත වීභ 

ැකිරයක්ව වව කාම්කාරු අභවතයයඹව විිකන් 2002 භැිත භ 01 දින නිකුත්කායන රද  ැකීම 

යක්ව වව කාම්කාරු අභවතයවංලේ ේ ජවතිකා ැකිරඹව ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ේ කාටුම්ඳතන ේ භභ 

ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ද ඇතුශත් ඔවුන්ද ුරදුුර ැකිරඹවක් රඵවගැීතභ, තඵවගැීතභ ව 

දියුණු කාය ගැීතභන එභ පුද්ගරඹන්න ඳවුරකාම් ැශසීභ වව ඔවුන්ේ   දැුවභ ව නිපුණතව 

ඉවශ නැංවීභ වව යජඹ විිකන් අ්ථව රඵවදීභත් එභ පුද්ගරඹන්න භවජඹන ම්ඵන්ධවී 

ආර්ථිකා ජීවිතඹන ඇතුේවීභන යජඹ විිකන් වැිරඹව රඵවදීභන කානයුතු කායන ඵ ඇතුරත් 

කාය ඇත. ඒ අුව ේ නත් ැකිරඹව ේ ොඹන්නන් භඟ ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න ද 

ැකිරඹවජවර භධය්ථවනඹකා ලිඹවඳදිංචි විඹ වැිරඹ. ේ භිතන් ිකදුන්ේ න් නිපුණතව ඇගයීේ ම් 

ව ංර්ධනඹ වව භගේ ඳන්වීේ ම් ව ඉන් ඳුර ්ඹංැකිරඹව විෘත කායදීේ ම් 

ක්රිඹවලිඹිර. ්ඹංැකිරඹව ඳත්වේ ගන ඹවභන මරය  ව තවක්ණිකා ඳවුරකාම් රඵවදීභ 

ව යවඳෘති ර්ධනඹ ිරීතභ වව භවර්ේ ගෝඳේ ද්ල රඵවදීභද ිකදුකායුව රැේ ේ. ේ භැනි 

තත්ඹන් ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්න රඵවදී ඔවුන් වධර්ඹභත් ිරීතභක් ඳුරවිඳයම් 

ිකදුිරීතභත් භගින් ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹවද යේ ට් ජවතිකා ප්රතිඳත්තීන් ක්රිඹවත්භකා ිරීතභන  

දවඹකාත්ඹක් රඵව දීභන  ුරදුුර පුද්ගරඹකු ඵන ඳත්කාය ගැීතභන කානයුතු කාශ යුතු ඵ 

නිීතක්ණඹ ේ  .    

 

 

 

 

 

 



  

30 
 

 

 

 

 

4.     නිර්ේ ද්ල 

 4.1  ශ්රී රංකාවේ   අඩු ආදවඹම් රඵන ආඵවධිත පුද්ගරඹන් ම්ඵන්ධේ ඹන් ර්ගීකායණඹ කාශ දත්ත 

ඳද්ධතිඹක් ඳත්වේ ගන ඹවභ ිකදු කාශ යුතු  ඵ. 

4.2  ආඵවධිත බව භිනන් ආධවය රවභිඹවන රඵව ේ දුව රඵන ආධවය මුදලින් ැඩ නිභ කාර වැිර 

ආකාවයේ ේ ප්රමිතිගත නිකා ආකාෘතිඹක් ඹනේ ත් නිවඹක් ඉදිකායගැනිේ ම් ක්රභේ  දඹක්  

ආධවයරවභිඹවන වඳුන්ව දිභන කානයුතු කාශ යුතු ඵ. 

4.3  න නිව ඉදි ිරීතම් වව රඵවේ දුව රඵන අඹදුම්ඳත්ර ඇගිතේ ම් දී ආඵවධ ිතත 

තැනැත්තවන   ඉඩභකා අිතතිඹ තු  ඳතිද ඹන්න විධිභත් තවවුරු කාය ගැීතභන කානයුතු 

කාශ යුතු ඵ වව ඉඩම් අිතමි ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් පිළිඵ ද නිව රඵවදීභන ුරදුුර ැඩ 

පිළිේ ේ රක් ක්රිඹවත්භකා  කාර යුතු ඵ. 

4.4  නිව ආධවයඹ රඵවේ දන කාවර සීභවත් නිවඹ ඉදිකාය අන් ිරරිභන 

ඵරවේ ඳොේ යොත්තුන කාවරසීභවත් පිළිඵ ආධවයරවභීන් දැුවත් කාශ යුතු ඵ.  

 

4.5  භවජ ේ ේව නිරධවරි විිකන් නිව ඉදිිරීතම් ම්ඵන්ධේ ඹන් ඳුර විඳයම් ිකදුකාය නිව 

අඛ්ණ්ඩ ඉදිකායේ ගන ඹවභන වැිරන  ආකාවයඹන ආධවයරවභිඹව නි ඉදිිරීතභ වව 

උනන්දු කායවිභ වව ආධවය මුදේ ේ  වරිකා ප්රභවදඹිරන් ේ තොය රඵව දීභනත්, නිවඹ 

ඉදිිරීතභ අන්ව ඳුර අප්රභවද ප්රගතිඹ  භව ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන දැුවත් ිරීතභත් ිකදු 

කාර යුතු ඵ. 

 

4.6 ්ඹං ැකිරඹව ආධවය රඵවදීේ ම්දී ආඵවධිත පුද්ගරඹව ේ වෝ එිත නියතවීභන 

ඵරවේ ඳොේ යොත්තුන එභ ඳවුේ ේ වභවිවකාඹවන ඉේලුම් කායුව රඵන ්ඹංැකිරඹවේ    

නියතවීභන ඇති නිපුණතවඹ පිළිඵ නිගභනඹකාන එශඹිඹ යුතු ඵ. 

 

4.7 ්ඹං ැකිරඹව ම්ඵන්ධ අලය කායන  ෘත්තීඹභඹ පුහුණුක් රඵවදිඹ යුතු ඵ. 

 

4.8  ්ඹං ැකිරඹව කායේ ගන ඹවේ ම්දී ඳුරවිඳයම් ිකදු ිරීතභ ව ඒ ම්ඵන්ධ ප්රගති වර්තව භව 

ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹන අප්රභවද ඉදිරිඳත් කාශ යුතු ඵ. 
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4.9 ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   අලයතවඹන් ේ ොඹව ඵරව විවිධ ආම්ඳන්න, උඳකායණ 

ආධවයකා උඳකායණ රඵවදිඹ යුතු ඵ . 

 

4.10 ැඩිිතටි ප්රජවන ඇ් ඳීතක්ව ිරීතේ ම් වඹනඹන්න ේ ඹොමුකාය ප්රමිතිඹන අුව ඇ් කාණ්ණවඩි 

රඵව දිඹ යුතු ඵ  

ඤ 

4.11 ආඵවධිත ිකුරන් වව අධයවඳන ආධවය රඵවදීභ ත් යකාන ඳභණක් සීභව ේ නොකාර යුතු 

ඵ 

4.12 අධයවඳන ආධවය රඵවදීභ ඳවැේ භට්නමින් දැුවත් කාර යුතු ඵ 

 

4.13 ආඵවධිත පුද්ගරඹන්ේ   අලයතව වැිර උඳරිභ අයුරින් ම්පර්ණ න ේ ර ංවිධවනවත්භකා 

ැඩ නවන් කා් ිරීතභන ප්රභවණත් ්ථිය කාවර්ඹ භණ්ඩරඹක් ඳත්කාය ගත යුතු ඵ. 
 
 

4.14 ෑභ ප්රවේ ද්ය ඹ ේ ේකාම් කාවර්ඹවරඹකාභ ංඥව බවව නිරධවරිඹකුේ   ේ ේඹ රඵවදීේ භන් 

ආඵවධ ිතත පුද්ගරඹන්ේ   ේ තොයතුරු න්නිේ  දනඹ විධිභත් ඳත්වේ ගන ඹවභන 

වැිරඹවක් ඇති කාය ගත යුතු ඵ 

 

4.15 අඩු ආදවඹම්රවභී ආඵවධ ිතත තැන්ත්තන් ැඩි ප්රභවණඹකාන එකාය වන ැරිකඹ වැිර 

න ඳරිදි වර්ෂිකා අඹැඹ ේ ේඛ්ණඹ භගින් ැඩිේ ඹන් ප්රතිඳවදන රව ගැීතභන කානයුතු 

කාශ යුතු ඵ.  

                                                                                                                                           

 

ඩේලි .පී.සී.වික්රභයත්න 

විගණකාවධිඳති 

2020 ඔක්ේ තෝඵර්      දින 
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ඇමුණුභ   1 

1996 අංකා 28 දයන ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතේ ම් ඳනේ ත් 

12න ගන්තිඹ අුව  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අිතතිවිකකාම් ප්රර්ධනඹ ිරීතභන, 

අභිංර්ධනඹ ිරීතභන ව ආයක්ව ිරීතභන ග ඵරව ගැීතභ බවේ   ප්රධවන කාර්තය 

න්ේ න්ඹ. 13 න ගන්තිේ ේ  අේ නකුත් කාර්තයඹන් 22 ක් දක්ව ඇත. 

 

(අ)    ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ශුබවධන ප්රර්ධන  ිරරිභ ව  ඔවුන්ේ   

අිතතිවිකකාම්  ආයක්ව ිරරිභ ව  අභිංර්ධනඹ  ිරරිභ ම්ඵන්ධේ ඹන්  ආණ්ඩුන 

උඳේ ද් දීභ. 

 

(ආ)  ආදවර ආභවතයවංල, ඳශවත් වව, ඳශවත් ඳවරන ආඹතන, දි්ත්රික්කා වව  ප්රවේ ද්ය ඹ 

භවේ ේකාම්  කාවර්ඹවර , යවජය  වව  පුද්ගලිකා අංල ව  ංවිධවන විභව, ආඵවධ 

ිතත තැනැත්තන්ේ   අර්ථ ිකද්ධිඹ වව අිතතිවිකකාම් ැඩිදියුණු  ිරරිභ ව ආයක්ව 

ිරරිභ ප්රර්ධනඹ ිරීතභන අලය ිකඹලු පිඹය ගැනිභ. 

 

(ඇ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ශුබවධන ප්රර්ධන  ිරරිභ ව  ඔවුන්  ආයක්ව ිරරිභ 

දවව වු ේ ඹෝජනව ක්රභ නිර්ේ ද්ල ිරරිභ. 

 

            (ඈ)   ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ    ශුබවධන ප්රර්ධන  ිරරිභ ව  ඔවුන්ේ   

අිතතිවිකකාම් ආයක්ව ිරීතභ වව  ව ේ ඹෝජනව ක්රභ මරවයම්බඹ ිරීතභ ව 

ක්රිඹවත්භකා ිරීතභ. 

  
(ඉ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ම්ඵන්ධේ ඹන් වු  අදවර ජවතයඹන්තය  ප්රකාවලන  ව 

ම්මුති ආණ්ඩු විිකන් පිළිගුව රඵන ඵන ව  අුවගභනඹ කායුව රඵන ඵන 

ගඵරව ගැනිභ.  

   
(ඊ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ම්ඵන්ධේ ඹන් ව එැනි තැනැත්තන්න රඵව ගතවැිර 

ේ ේව  ම්ඵන්ධේ ඹන්  නියදය  ංඛ්යව ේ ේඛ්ණ ඳත්ව ේ ගන ඹවභ. 
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(උ) ආඵවධ රන ප්රධවන ේ වේතු ේ භොණවදැිත  ේ ොඹව දැන ගැනිභ ව ඒව ැරැක්විේ ම්  

වව ඳවරනඹ ිරරිේ ම් ළුරදවිත පිඹය ප්රර්ධනඹ ිරරිභ. 

 
(ඌ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ    පුනරුත්තවඳනඹ ිරරිභ වව  ගත යුතු පිඹය  කා් 

ේ කාොන ඒව ප්රර්ධනඹ ිරරිභ. 

(ඒ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  වව   ඩව ේ වොද  ජීන තත්ත්ඹක් ඇති ිරරිභන 

ගඵරව  ගැනිභ. 

 

(ඔ) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   අලයතව ප්රභවණත් ේ ර  පුයවරන ඵන ග ඵරව 

ගැනිභ. 

 

(ඕ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  නැතීම් ඳවුරකාම්  රව   ඔවුන් ැකකාඵරව ගැනිභ  

වව  ආඹතන පිිතටුව ඳත්වේ ගන ඹවභ ව එැනි  තැනැත්තන්න  ආධයඳනිකා 

වව ෘත්තීඹ පුහුණු රඵව දිභ. 

 

(කා)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  නැතීම් ඳවුරකාම්  ැඳයීේ ම්  ආඹතන පිිතටුවිභ ව  

එැනි  තැනැත්තන්න ආධයඳනිකා වව  ෘත්තීඹ පුහුණු රඵව දිභන යජඹ  ව  

පුද්ගරඹන් දිරිභත් ිරරිභ. 

 

(ග)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  ැකකාඵරව ගැනිභ  වව පිිතටුන  රද ආඹතන ර 

කානයුතු වව භග ේ ඳන්විභ, ඒවන වඹ දිභ, ඒ කානයුතු  ම්ඵන්ධිකායණඹ ිරරිභ 

ව අධික්ණඹ  ිරරිභ. 

 

()   ිකඹලුභ කානයුතු රන  ම්පුර්ණේ ඹන්  වබවගි විභන  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්  

දිරිභත් ිරරිභ ව ඒ දවව  ඔවුන්න ඳවුරකාම් ැඳයීභ. 

 

(ජ)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  පිවිිකඹ වැිර ේ ේ ේ බෞතිකා  ඳරියඹ කා් ිරරිේ ම්  ැඩ 

පිළිේ ශේ   වදුන්ව දිභ ව  ේ තොයතුරු රඵව දිභන  ව න්නිේ  දනඹන ප්රේ  ලඹ 

ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න රඵව ගත වැිර  ේ ඹෝජනව ක්රභ ක්රිඹවත්භකා ිරරිභ. 

 

(න) ආඵවධ ිතත තැනැත්තන් ේ   තත්ත්ඹ නංවලීභ දවව  ආණ්ඩු විිකන්  ව 

්ේ  ජ්ජව  ංවිධවන ව  පුද්ගර භණ්ඩර විිකන්  කා් කායන රද  මුරවයම්බ  කායන 

රද  ව ක්රිඹවත්භකා කායුව රඵන  ැඩ පිළිේ ර ව  ේ ඹෝජනව ක්රභ  අධික්ණඹ ිරරිභ 
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ව  ම්ඵන්ධිකායණඹ  ිරරිභ  ව  එැනි කාවර්ඹ වව  ප්රදවන රඵව දිභ වව  අලය 

නිර්ේ ද්ල ඉදිරිඳත් ිරරිභ. 

 

(ඩ) ප්රකාවලන ඳශ ිරරිේ භන් ව ේ නත් ැඩ පිළිේ රේ භිනන් ආඵවධ  ිතත 

තැනැත්තන්ේ    තත්ත්ඹ ව  අලයතව  පිළිඵ  භවජනඹව දැුවත් ිරරිභ. 

(ණ) ආඵවධ ිතත  තැනැත්තන්න  ේ ේව ැඳයීේ ම්  නියත ිකටින  ංවිධවන රන  ේ යදවන 

භිනන් ේ වෝ අනයවකාවයඹිරන්  වඹ දිභ. 

 

(ත)  ආදවඹම් රැේ ඵන ේ ේව නියුක්තිර ේ ඹදීභන ,ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්න  වැිර ෑභ 

විනභ වඹ දිභ. 

 

(ද)  ආඵවධ ිතත තැනැත්තන්ේ   ජීන තත්ත්ඹ  ැඩිදියුණු ිරරිේ ම් ක්රභ  පිළිඵ 

අධයඹන ව ඳර්ේ ේණ වව වධර්ඹ දිභ වව ිකඹළු ක්රිඹවකාවයකාම් විේ ඹිතරව 

ඔවුන්ේ    වබවගිත්ඹ  ප්රර්ධනඹ ිරරිභ. 

 

 (න)  ඉවත  වන් කාර්තය ිකඹේරභ ේ වෝ ඉන් ිරිකක් ේ වෝ  ඉටු ිරරිභ වව  අලය 

ේ නත් ිකඹලු  ක්රිඹව ව ේ ද්  ිරරිභ. 
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ඇමුණුභ  

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ඳීතක්ව 

ිකදු කාශ 

ප්රවේ ද්ය ඹ 

ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවර 

13 ිත අඩු 

ආදවඹම්

රවභී 

ආඵවධ 

ිතත 

තැනැත්

තන්  

ංඛ්යව 

 

     

දි්ත්රික්කාඹ 

 

 

-------------- 

ප්රවේ ද්ය ඹ 

ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ 

------------------ 

ග්රවභේ ේව ම් 

ංඛ්යව 

 

------------------ 

විගණිත දින න වින අඩු 

ආදවඹම්රවභී ආඵවධිත 

පුද්ගර ංඛ්යව 

-------------- 

ේ කාොශම වංැේර 68 700 

 ඳවදුක්කා 46 196 
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 ඇමුණුභ 03    

                                                                                                                                                                                                                                                            

   නිව ඉදීිරීතම් ර ප්රගතිඹ එව ේ නොතිබු අ්ථව  

ර්ඹ 

 

 

ආයම්බ කායන රද 

නිව ංඛ්යව 

 

ේ ගව අන් 

නිව ංඛ්යව 

 

ඉදිිරීතම් ප්රගතිඹ 

ේ නොභැතිවු  නිව 

ංඛ්යව 

 ේ වෝභවගභ 81 910 

 කාැ්ඵෑ 73 540 

කාළුතය ඉංගිරිඹ 31 590 

 ේරවවින 60 400 

 අගරත්ත 34 400 

කාෑගේර කාෑගේර 64 601 

 භවනැේර 71 551 

ගවේර අම්ඵරන්ේ ගොඩ 36 476 

 ඇේපිටිඹ 51 536 

භවුවය පුජව පිටිඹ 67 644 

 ඳවත ේ වේවවැන 73 519 

-------- 

   7065 

======= 
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………....... ……………… …………… ……………...... 

2014 96 67 53 

2015 80 58 43 

2016 283 193 134 

2017 71 33 25 

2018 40 

---------------- 

06 

--------------- 

06 

--------------- 

එකාතු 570 

===== 

357 

====== 

251 

====== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                              

ඇමුණුභ 04   

2014 ිකන 2019 (ජුනි 30 දක්ව ) වරිකා ේ ගවීභන ඇති නිව  

------------------------------------------------------------------ 
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 දි්ත්රික්කාඹ 

---------------- 

නිව ංඛ්යව 

----------------- 

ටිනවකාභ 

-------------- 

රු. 

1 කාළුතය 15 1,400,000 

2 භවතේ ේ 6 400,000 

3 වම්ඵන්ේ තොන 8 900,000 

4 පුත්තරභ 14 620,000 

5 මුරති  5 750,000 

6 ේ කාොශම 20 2,180,000 

7 ගම්ඳව 23 2,000,000 

8 ගවේර 9 940,000 

9 ේ භොණයවගර 7 530,000 

10 වුනිඹව 1 500,000 

11 අම්ඳවය 9 940,000 

12 අුවයවධපුයඹ 6 490,000 

13 යත්නපුය 14 1,159,814 

14 ුවයඑළිඹ 2 250,000 

15 ේ ඳොේ ශොන්නරු 14 1,000,000 

16 කුරුණෑගර 27 2,600,000 

17 භවුවය 4 582,586 

18 ඵදුේර 5 450,000 

19 භවතය 7 850,000 

20 භඩකාශපු 10 1,000,000 

21 ඹවඳනඹ 03 350,000 

22 ත්රිකුණවභරඹ 10 

--------- 

750,000 

---------------- 

 එකාතු 219 

===== 

20,642,400 

=========== 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                            ඇමුණුභ 05   

මුදේ රඵව දී තිබුණද නිව ඉදිිරීතභ නතය කාය තිබු අ්ථව  
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---------------------------------------------------------------- 

 දි්ත්රික්කාඹ 

 

 

------------------

- 

 

ප්රව.ේ ේ 

 

 

-------------- 

ආයම්බ 

කාශ 

ර්ඹ 

---------- 

 

 

නභ 

 

 

------------------------- 

මුදර 

 

 

---------- 

රු 
 

දැනන රඵව දී 

ඇති මුදර 

 

-------------- 

රු. 

 

01. අුවයවධපුයඹ තඹුත්ේ ත්ගභ 

භවවිර්ඡචිඹ 

2014 

2015 

දණුිකත් භධුංඛ් 

ේ ක්.ගුණයත්න  

230,000 

250,000 

200,000 

200,000 

02. අම්ඳවය ඳදිඹතරව 2016 එ්ඡ.එන් ේ ප්රේභතී  250,000 100,000 

03. කාළුතය ඉංගිරිඹ 2016 එම්. ිවනදව  250,000 250,000 

04. කුරුණෑගර 

 

ගේ න්ත්ත 

       ” 

2015 

2015 

ඒ.පී. යංිවත් අන්ත 

පී.ජී.ආර්.නයත්න 

250,000 

250,000 

200,000 

200,000 

  රිදීගභ 2016 උපුේ ුරමිත් 250,000 100,000 

  භවතගභ 2016 ලින් ජඹිකංව 250,000 100,000 

  ගේ න්ත්ත 2016 බී.නිභේ කුභවය  250,000 75,000 

05. ේ කාොශම භවයගභ 2016 දුරවංජන යණිකංව 250,000 50,000 

06. ත්රිකුණවභරඹ අමගමු 2016 බී.ජී.වික්රභයත්න 250,000 150,000 

07. ේ ඳොේ ශොන්නරු ිතගුයක්ේ ගොඩ 2016 ේ ක්.එම් භයජී 250,000 200,000 

08.  වම්ඵන්ේ තොන ර්මුේර 2016 භධුය ධර්භිකරි 250,000 100,000 

------------- 

 එකාතු     1,925,000 

======= 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                     ඇමුණුභ 06   

නිව ආධවය මුදේ ආඳුර එවීභ 
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------------------------------------- 

දි්ත්රික්කාඹ 

 

 

 

---------------- 

 

ප්රවේ ද්ය ඹ 

ේ ේකාම් 

කාවර්ඹවරඹ 

 

-------------- 

ආඵවධිත පුද්ගරඹවේ   

නභ ව ලිපිනඹ 

 

 

----------------------- 

ආඵවධිත 

ඵ 

 

 

---------- 

 

රඵවදුන් 

මුදර 

 

 

---------- 

දිනඹ 

 

 

 

----------- 

ආඳුර එවු 

මුදර ව 

දිනඹ 

 

--------- 

 

 

   රු.  රු. 

01.කුරුණෑගර කුලිඹවපිටිඹ 

ඵනිතය  

ආර්.එම් චන්ද්රව කුභවරි, 

භව ිතමි පිටිඹ,තර 

ිතටිමුේර 

භන 

ර්ධනඹ  

භන්දගවමි 

100,000 2014.05.30 100,000 

2016.02.05 

- උඩුඵද්දව ඒ.එම්.ජී අත්තනවඹකා 

ිරඹුේේ තොන 

මුේර,ැලි ඳැත්ත ගව 

මුේර 

ුරුරම්නව 

ආඵවධ  

 

 

100,000 2014.05.30 100,000 

2016.02.05 

- කුලිඹවපිටිඹ 

ඵනිතය 

ේ ක්.ඒ.ඩී.කාරුනවඹකා  චරන 

ආඵවධ 

100,000 2014.20.20 50,000 

2015.04.30 

- කාජුගභ 

ේ කාොේ ඵිතගේ න් 

ඩේලි .අිත.එ්ඡ.වගරිකාව 

ප්රිඹදර්ලනි  

භන්ද 

භවනිකකා 

100,000 2017.12.09 

 

100,000 

2018.09.19 

02.ගම්ඳව කානවන පී.රූඳතී  භන්ද 

භවනිකකා 

100,000 

100,000 

2016.03.17 

2016.10.05 

200,000 

03.ේ ඳොේ ශොන්

නරු  

ිතගුයක්ේ ගොඩ ඉුරරු ගුණතිරකා අඳ්භවයඹ 100,000 2014.08.28 100,000 

2016.12.14 

04. භවතය ගැමුණු කාවුය කුමුදු නන්ද 

ගුණේ ේකාය 

අංලබවගඹ 100,000 

150,000 

2015.12.07 250,000 

2016.06.07 

 

- අතයලිඹ එ්ඡ.නඹනතවයව ශ්රන වව 

කාථන 

ආඵවධ  

100,000 

150,000 

2015.12.07 250,000 

2016.09.13 

- ේ දවිුවය පී.බී.ආර්.චන්ද්ර කුභවය 

ේ දවිුවය ගරගේ න් 

ඳවය,ේ දවිුවය 

 

භවනිකකා 

ේ යෝගවඵවධ 

100,000 2014.03.28 100,000 

2016.10.20 
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05. භවුවය ේ තේේ දණිඹ ඩේලි .ජී.ගුණදව 

අංකා 09 ේ ගොඩ භවින් 

ැේ  ගභ,යජ ැේර 

භවනිකකා 

ආඵවධ 

100,000 2016.02.05 100,000 

2017.03.24 

06.මුරති  ැලිඔඹ එ්ඡ.පී.ේ වේව ඳතියණ භන්ද 

භවනිකකා 

100,000 2015.02.08 100,000 

2017.06.21 

07.වම්ඵන්

ේ තොන 

අම්ඵරන්ේ තොන ජී.ආර්.යංිවත් 

ප්රිඹන්ත,ගේ න්ඹවඹ 

ඳවය,රුහුණු ීතදිගභ 

ලවරිීතකා 

ආඵවධ  

100,000 2016.03.12 100,000 

2016.10.17 

- ර්මුේර එම්.පී.භධුයංග,ධර්භික

රි අමිර ඳැතුම් තුම්භේ 

ේ ගොඩ ඹවේ මුේර, 

ර් මුේර 

චරන 

ආඵවධ 

 

 

100,000 2016.11.12 100,000 

2016.11.29 

 

 

      1650.000 

======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ඇමුණුභ 7                                                                                                                    

        උතුරු නැේ ගනිතය ඳශවේ ත් දි්ත්රික්කා  08 කා  නිව ආධවය රඵවදීභ 
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දි්ත්රික්කාඹ 

------------- 

2014 

--------- 

2015 

--------- 

2016 

----------- 

2017 

---------- 

2018 

--------- 

එකාතු 

අම්ඳවය 04 05 18 03 04 34 

ත්රිකුණවභරඹ 06 07 05 02 01 21 

භඩකාරපු 19 08 25 - 01 53 

මුරති  02 - - - - 02 

භන්නවයභ - 03 01 - - 04 

ඹවඳනඹ 10 

---- 

04 

---- 

02 

---- 

- 

----- 

01 

----- 

17 

----- 
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=== 

27 

=== 

51 

=== 

05 

=== 

07 

=== 

131 

==== 

 

                ිරලිේ නෝඡචිඹ   2014 ිකන 2018 දක්ව රඵවදී නැත               

                වුනිඹව           එභ          

 

 

 

 

 

 


