






iuia; YS% ,dxlsl  ck;djg  wdrlaIs; 

mdkSh c,h  ,ndoSfï 2020-2025  iduQysl yd 

jHdmdrsl ie,eiau M,s olajk fï fM;sydisl 

fudfydf;a ud úiska mKSúvhla ,ndfokafka 

buy;a wdvïnrfhks'

ieug c,h  fi!Nd.Hfha oelafuka mdkSh 

c,h i|yd rcfha oelafuys § we;s fmdfrdkaÿj 

bgq lsÍu YS% ,dxlsl mqrjeishkaf.a fi!LHhg 

iy hymeje;aug w;sYhska jeo.;a h' rfÜ 

wd¾Ólh iy cd;sl ixj¾Okh yd iuDoaêh 

wfmalaIdjka" —ieug c,h˜ hkq cd;sl 

m%;sm;a;s rduqj ;=< —fi!Nd.Hfha ±lau˜  

úiska ck;djg ,nd ÿka wjxl fmdfrdkaÿjls' 

rcfha m%;sm;a;sh jkafka wmf.a c, iïm;aj, 

.=Kd;aulNdjh yd m%udKh hk fowxYfhkau 

;sridr l<ukdlrKhg m%uqL;djh §u 

fukau Y%S ,xldfõ ikSmdrlaIl m%;smdok 

jeäÈhqKq lsÍuhs'

Y%S ,xldj fndfyda iajdNdúl iïm;aj,ska 

wdYS¾jdo ,;a w;r wmf.a c, iemhqu i|yd 

we;s b,a¨u wêl fõ.hlska j¾Okh fõ' 

.Dyia; mßfNdackhg wu;rj jd‚c wdh;k" 

lDIsl¾udka;h" l¾udka; iy úfkdaod;aul 

lghq;=  i|yd o  c,h Ndú;d lrkq ,nhs' 

tneúka wmf.a c, iïm;a yd iemhqï cd,h 

l<ukdlrKh lsÍu i|yd úYd, ie,ls,a,la 

oelaúh hq;=h' fï iïnkaOfhka" cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 2020 - 

2025 iduQysl ie,eiau  ieug mdkSh c,h 

iemhSu i|yd ud¾f.damfoaYl;ajh ,ndfokq 

we;' iduQysl ie,eiau u.ska .nvd lsÍu" 

msßmyÿ lsÍu" fnod yeÍu iy c, m%Njhka 

ixrlaIKh lsÍu i|yd cd;sl há;, 

myiqlï Yla;su;a lsÍu we;=¿j lafIa;%fha 

iuia; jeäÈhqKq lsÍï fukau wjysr;d iy 

c, wxYfha fmdÿ ÈYdj iy oelau meyeÈ,sj 

m%ldY lrhs" 

uOHu yd uyd mßudK c, iïmdok ixj¾Ok 

jHdmD;s l%shd;aul lrñka bÈß jir y;r 

;=< mjq,a ñ,shk 4'7 lg k, ud¾.fhka c, 

myiqlï iemhSu rcfha oelauhs' fuu jHdmD;s 

foaYSh fldka;%d;alrejka yryd foaYSh yd 

úfoaYSh wruqo,a u.ska l%shd;aul jk w;r 

kj c, iemhqï k, lsf,daógr 40"000 la 

t,Su wjYH fõ' 

fuu ish¨ c, iïmdok jHdmD;s Y%S ,xld 

bxðfkarejka úiska kùk ;dlaIKhkaf.

ka ks¾udKh lr we;s nj oek.ekSug 

,eîu i;=gg lreKls' mqrdK Y%S ,xldjg 

lS¾;su;a  jdß YsIagdpdrhla we;s w;r th c, 

;dlaIK lafIa;%hg Yla;shla ù ;sfí' cd;sl 

c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h  fuu 

mqrdK Ndú;hka ms<sn| m%ùK;ajhla ,nd 

we;s w;r" wvish jilg jeä m<mqreoaola we;s 

cd;sl c, iemhqu i|yd j.lsj hq;= mqfrda.

dó wdh;khla f,i kj iyi%h Wodjk úg 

c, fCIa;%fha wfmaCIs; ixj¾Okh flfrys 

iqnjd§j n,d isà'

kd.ßl m%cdjkag mdkSh c,h iemhSug 

wu;rj" fyd¢ka ie,iqï lrk ,o .%dóh 

c, iemhqï moaO;s kv;a;= lsÍu o jeo.;a 

fõ' ck.ykfhka ie,lsh hq;= fldgila 

ksoka.; jl=.vq frda.fhka fmf<k Y%S 

,xldfõ we;eï m%foaYj, mdkSh c,fha 

.=Kd;aulNdjh flfrys yÈis wjOdkhla 

fhduq l< hq;=h' tneúka m%cd uQ, c, iemhqï 

moaO;s ^CBO& fukau m,d;a md,k wdh;k 

.re uyskao rdcmlaI

w.%dud;H
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjdoS ckrch



úiska l<ukdlrKh lrkq ,nk c, 

iemhqï fhdackd l%u i|yd wLKav úêu;a 

iydh wjYH jk w;r tajdfha ;sridr nj 

iy;sl lsÍu i|yd wdh;kSlrKh l< hq;=h' 

c, iïm;a iqrCIs; lr .ekSu iy jev 

oaú;ajlrKh fya;=fjka we;s jk uyck 

uqo,a kdia;sh wju lsÍu i|yd c, iïm;a 

fomd¾;fïka;=j" uyje,s wêldßh" ud¾. 

ixj¾Ok wêldßh iy cd;sl c, iïmdok 

uKav,h w;r taldnoaO ixj¾Ok m%fõYhla 

Èß.ekaùu flfrys rch wjOdkh fhduq 

lrhs' 

wmf.a c, uQ,dY% l<ukdlrKh lsÍfï 

§ c, iïm; iy iajdNdúl mßirfha 

;;ajh w;r ;SrKd;aul iïnkaO;djh 

ms<sn|j rch fyd¢ka okakd w;r fuys§ 

;SrKd;aul idOlhla jk c, fmdaIl m%foaY 

l<ukdlrKh lsÍfï wjYH;djh b;du;a 

jeo.;a fõ' óg wu;rj foaY.=‚l úm¾hdi 

iy ld,.=‚l rgd fjkiaùï o wmf.a c, 

iïm;g fnfyúka n,mdkq we;' 

taldnoaO c, iïm;a l<ukdlrKfha 

uQ,O¾u mokï lrf.k fufyhjkq ,nk" 

leìkÜ uKav,h úiska m;a lrk ,o by< 

n,e;s lñgqjl" c, uQ,dY% l<ukdlrKh 

iy taldnoaO c, iïm;a l<ukdlrKh 

i|yd m%;sm;a;s iïmdokh lsÍu i|yd fï 

jk úg lghq;= lrñka isà' 2025 jk úg Y%S 

,dxlslhka 100] la i|yd u wLKavj mdkSh 

c,h iemhSu i|yd Èjhsk mqrd mdkSh c, 

iemhqï c,dh mq¿,a lsÍfuka yd jeäÈhqKq 

lsÍfuka Yla;su;a yd fi!LH iïmkak 

cd;shla ìys lsÍug rch lemù isák nj ug 

úYajdifhka i|yka l< yelsh'



mdkSh c, iïmdokh lafIa;%h Ndr wud;Hjrhd 

jYfhka udf.a m%uqL;u ld¾hNdrh jkafka" 

wud;HdxYh yd cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h yd tlaj YS% ,xld rcfha wruqK yd 

b,lalh idlaId;a lr,Sug wem lemùuhs' ish¨u 

YS% ,dxlslhkag iqrlaIs; mdkSh c,h ,nd oSfï 

uyÕ== wNs,dYh w;s.re ckdêm;s f.daGdNh 

rdcmlaI uy;df.a fi!Nd.Hfha oelau m%;sm;a;s 

m%ldYfhka meyeÈ,sj ú.%y fldg we;'

wjia:d .KkdjloSu wm w.%dud;H .re uyskao 

rdcmlaI ue;s;=ud ish¨ ck;djg fi!LHdrlaIs; 

mdkSh c,h ,nd§fï w;HdjYH;djh ms<sn| 

Tyqf.a oelau meyeÈ,s fldg we;'

rfÜ ck;dj fj; iqrlaIs; mdkSh c,h iïmdokh 

lsrSfuka cSjk uÜu yd fi!LHh ;;a;ajh ;yjqre 

lrk w;r tu.ska rfÜ wfmalaIs; wd¾:Sl yd 

iudc mqk¾cSjkh ,Õd lr.ekSu i|yd fi!LHh 

iïmkak Y%u n,ldhla ,ndfokq we;' ;jo ish¨ 

ck;djg fi!LHdrlaIs;j c,h ,ndoSu iudc 

j.lSula jk w;r mdkSh c,h iqrlaIs;j ,ndÈu 

uq,sl udkj whs;sjdislula imqrd,Sula o jkq we;'

Ys% ,dxldfõ ish¨u ck;djg iqrlaIs; mdkSh c,h 

,ndoSu idlaId;a lr .ekSu Wfoid rcfha mq¾K 

lemùu yd iyfhda.h ,nd È we;' mdksh c, 

iïmdokh lrk m%Odk;u ixúOdkh yd yia;h 

f,i cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,hg 

ish ±lau iy wNs,dIh bgq lsrSu i|yd rcfha kHdh 

m;%hg iyh ±lajSfï úYd, lemùula yd j.lSula 

we;' úIh Ndr wud;Hjrhd f,i rdcldrs wdrïN 

lrk úg udf.a m%:u ksrSlaIKh yd wfmalaIdj 

jqfha rcfha ±lau wkqj ieug iqrlaIs; mdkSh c,h 

,dndoSfï b,lal imqrd ,sh yels úêu;a ie,eiaula 

iy ud¾f.damfoaYhla bosrsm;a l< hq;= njhs'

wdpd¾h ̂bxcsfkare& ms%h;a nkaÿ úl%u f,alï;=udf.a 

kdhl;ajh;a iNdm;s ksYdka; rK;=x. uy;df.a 

ÿrolakd uÕ fmkaùu;a iuÕ cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,h hï hï ndOl udOHfha 

rcfha ixj¾Ok kHdh m;%h iy fï rfÜ ck;djf.a 

wNs,dIhka imqrd,Su i|yd ksYaÑ; yd meyeÈ,s 

Wmdh ud¾. ,nd foñka ukd ixúOdk;aul yd 

fyd|ska jHqy.; iduQysl iy  jHdmdr ie,eiqula 

bosrsm;a lr ;sìSu i;=gg lreKls'

YS% ,xldfõ fjfik ish¨u ck;djg mdkSh c,h 

iqrlaIs;j ,ndoSu iduQysl ie,eiaulg fyda jHdmdr 

ie,eiaulg muKla iSud fkdúh hq;=h' ieug 

mdkSh c,h iqrlaIs;j ,ndoSu wmf.a isyskhhs' 

wfma n,dfmdfrd;a;=j wfma wfmlaIdj iy wjidk 

wruqK th fõ' rcfha wNs,dIh idlaId;a lr .ekSu 

hkq uq,sl udkj whs;sjdislula bgqlsrSfï .dul 

n,fõ.hhs' wud;HdxYfha iy cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha ish¨u fiajlhska  

f,alïjrhdf.a iy iNdm;sjrhdf.a kdhl;ajh 

iuÕ fyd|sska wêSlaIKh lr we;s rcfha ±lau 

idlaId;a lr .ekSu i|yd rchg iyfhda.h 

±laùug ±ka mq¾K jYfhka lemù isák nj udf.a 

úYajdihhs'

flfia fj;;a wmg meyeÈ,s ud¾. is;shula 

wjYHhs' ndysr n,fõ. ch .ekSu i|yd ish¨ 

wNsfhda.hkag uqyqK oSug wm lghq;= lrkafka 

flfiao hkak ms<sn| meyeÈ,s ú.%dyd;aul iduQysl 

ie,eiau ilia lr we;af;aa .eUqre WmfoaYk 

ls%hdj,shla yryd nj ug ±k.kakg  ,enqKs' tysÈ 

ìï uÜgfï isg by,g woyia" fhdackd" idlÉPd 

yd WmfoaYk ,nd oS we;'

iduQysl ie,eiau hkq cd;sl c, iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,fha iafjda;aidyhls tuÕsska 

Tjqkaf.a woyia iy ixl,am ms<sìUq fõ' iduQysl 

ie,eiau wNHka;r idlÉPd yd fhdackd ;=<ska 

úldYkh ù we;s w;r tfia tlÕ;djhlg t<ôSu 

ndysr WmfoaYlhska úiska bÈßm;a lrk ,o 

,shú,a,lg jvd Yla;su;ah' tneúka fuu id¾:l 

ie,eiau olakg ,eìSu ms<sn| uu b;d i;=gg yd 

wdvïnrhg m;afjñ' 

udf.a u;hg wkqj fuu jd¾;dj b;d m%dfhda.sl 

yd úêu;a ie,iquls' oeka wmg meyeÈ,s wruqKla" 

ud¾f.damfoaYh;a yd ld, rduqjla meyeÈ,sj olakg 

we;' th wfma ch.%dyS udj;hs'

.re jdiqfoaj kdkdhlaldr

wud;H
c, iïmdok wud;HdxYh



Y%S ,xldfõ c, iqrlaIs;;djh iy;sl lsÍu i|yd 

;sridr úi÷ï ,nd §u iy ;ju;a iqrlaIs; c,h 

fkd,nk Y%S ,dxlsl ck.ykh i|yd msßisÿ 

c,h iy wdrlaIs; ikSmdrlaIdj i|yd m%fõYh 

,nd §u wmf.a fufyjr l%shd;aul lsÍfï § 

úYd, wNsfhda.hla fõ' .%dóh yd l,dmSh mdkSh 

c, iemhqu Ndr wud;Hjrhd jYfhka .%dóh 

ck;djf.a Ôjk ;;a;ajh by< kxjd .ksñka 

wdrlaIs; mdkSh c,h ,nd .ekSu iy;sl lsÍu 

Wfoid fiajh lsÍu uf.a wruqKhs' 

f,dalh bÈßhg hk hq.hl" ;sridr ixj¾Ok 

b,lalhkays (SDG)" 6 fjks wNsu;d¾:h" 

úfYaIfhka 2030 jk úg ieug iqrlaIs;j 

l<ukdlrKh l< c,h iy ikSmdrlaIdj 

b,a,d isà' fuh rchka iy wfkl=;a ixj¾Ok 

l%shdldÍkaf.a È.=ld,Sk W;aidyhkag kj 

fm<Uùula ,nd § we;' fuu.ska c,fha m%ñ;sh 

iy;sl lsÍu iy ikSmdrlaIdj jeä ÈhqKq lsÍfï 

l%shdj,sh úiauh ckl f,i fõ.j;a lsÍug wmj 

Woafhda.su;a lr we;'hla § we;' fuhg iu.dój" 

wdrlaIs; mdkSh c, iemhqu iy ikSmdrlaIdj 

iemhSu i|yd j.lsj hq;= m%Odk wdh;kh f,i" 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

^NWSDB& ks,OdÍka" cd;sl m%cd c, iemhqï 

fomd¾;fïka;=j iuÕ w;aje,a ne|.ksñka 2025 

jk úg 100] k, ud¾.fhka c,h wdjrKh 

lsÍug úfYaI W;aidyhla orñka isà' ta wkqj" 

fiajd wdjrKh mq¿,a lsÍu" m%;s,dNS cd,h 

iy tuÕska cd;sl b,lal imqrd .ekSu i|yd 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

^NWSDB& iduQysl yd jHdmdr ie,eiau ilia 

lr we;'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

ld¾h uKav,h olaI yd m<mqreÿ wh jk w;r 

wod< md¾Yajlrejka yd nyqúO jD;a;slhka 

iuÕ iyfhda.fhka lghq;= lrñka c,h iy 

ikSmdrlaIl .eg¨j,g kjH" úYajdiodhl" 

úi÷ï" wod, msßjeh b;d M,odhS f,i Ndú;d 

lrñka ,nd fokq we;ehs uu ;rfha úYajdi 

lrñ' 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h 

^NWSDB& uqyqK § we;s uQ,H ÿIalr;d iy 

mßmd,kuh ixlS¾K;d iuÕ" ksYaÑ; b,lal 

imqrd .ekSug ;ksju lghq;= l< fkdyels nj 

i;Hhls'

fï iïnkaOfhka" Rcq c, whs;sjdislï ia:dms; 

lsÍu" kS;s Yla;su;a lsÍu" md¾Yajlrejkaf.a 

wdh;k iún, .ekaùu iy c, fmdaIl ¥IKh 

wju lsÍu jeks Wmdh ud¾. wkq.ukh lsÍfuka 

m%Odk wNsfhda. ch .ekSug wms wfmalaId lruq'

ta wkqj" m%cd uQ, ixúOdk ̂ CBO& l<ukdlrKh 

l< c, iemhqï fhdackd l%uj, m%Odk 

;dlaI‚l .eg¿ i|yd wLKavj iydh jk 

w;ru uyd mßudK" uOH mßudK c, iïmdok 

jHdmD;sj, jev lsÍug cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,hg yelsh' tneúka" 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,hg 

yjq,aldß;ajhla f.dvkÕd .ekSug;a" cd;sl m%cd 

c, iïmdok fomd¾;fïka;=jg iydh ùug;a" 

.%dóh" ÿria: m%;s,dNS cd,h wdjrKh jk mßÈ 

m%cd uQ, ixúOdk ̂ CBO& l<ukdlrKh l< c, 

iemhqï fhdackd l%u jeäÈhqKq lsÍug;a" cd;sl 

c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,hg <Õd 

úh fkdyels  ÿIalr yd lgql m%foaY wdjrKh 

lrñka fiajh lsÍug;a yelsh'

fuu ikao¾Nh ;=< wm" j¾;udk b,a¨ï iy 

wkd.; wNsfhda.hka imqrd,Sug hkafka kï jvd 

fyd| ud¾. fidhd .; hq;=h' ud oeä f,i úYajdi 

lrk mßÈ" cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,fha ;dlaI‚l m%ùK;dj" m<mqreoao iy 

kjH ;dlaIKhka iuÕ" 2025 jk úg iuia; 

cd;shgu wdrlaIs; mdkSh c, iemhqu wdjrKh 

lsÍu i|yd fufyhqï msßjeh wvq lsÍug iy c, 

iemhqï fhÿï mq¿,a lsÍug wmg yels jkq we;'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

iduQysl yd jHdmdr ie,eiau ^2020-2025& ys 

wfmalaIs; m%;sM, oelSug .kakd cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha wLKav 

W;aidyh .ek uu Tng ia;+;sjka; fjñ'

.re ik;a ksYdka;
rdcH wud;H
.%dóh yd m%dfoaYSh ixj¾Ok mdkSh c, iïmdok 

jHdmD;s ixj¾Ok



c,iïmdok wud;HxYfha f,alï f,i 2020 

jir wdrïNfha jev Ndr.;a od isg ud  jeä 

ld,hla lem lf,a mdkSh c,iïmdok flIa;%fha  

ie,iqï yd ixj¾Ok lghq;= ks¾jpkh i|ydhs'  

j¾;udkfha Y%s ,xldfõ ck.ykfhka wvlg 

muK wdrlaIs; mdkSh c, myiqlï fkdue;s úu 

oefjk .eg¨jla j mj;S'  tfukau fuu msßig 

c,h ,nd Èu rfÜ ixj¾Ok l%shdj,sfha m%Odk 

ks¾kdhlhla f,i y÷kdf.k we;' 

mdkSh c,iïmdok flaIa;%fha wjYH;d imqrd,su 

rdcfha m%uqL ld¾hla jk w;r fuu b,lal imqrd 

.eksu yd w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI 

ue;s;=ud ,nd fok kdhl;ajh yd u. fmkaúu 

meiiqï iy.;h' tfukau fuu l¾;jHfhaÈ .re 

w.%ud;H uyskao rdcmlaI ue;s;=ud ,nd fok 

ÿro¾Ys WmfoaYl;ajh fukau .re c,iïmdok 

wud;H jdiqfoaj kdkdhlaldr ue;s;=ud ,nd 

fok ksrka;r iyfhda.h wf.a l< hq;=h'

rdcH m%;sm;a;Ska yd u.fmkaúï u; mokïj 

cd;sl c,iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

m¾fhaIK yd f;dr;=re msßlaisfuka wk;=rej 

bÈß ld,h ;=, mdkSh myiqlï mqM,a lsßu i|yd 

kj Wmdh ud¾.hka ilia fldg we;'

fuu kj l%fudamdhka ;=,  k, c, myiqlï 

wdjrKh j¾;udkfha mj;sk 50] iSudfõ isg 

2025 j¾Ih jk úg 100] olajd j¾Okh lr 

rfÜ w;suy;a nyq;r ck;djf.a mdkSh c, 

wjYH;d imqrd ,Sug ie,iqï lr we;' fuu 

b,lal imqrd,su i|yd cd;sl c,iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,h yd cd;sl m%cd c, iemhqï 

fomd¾;fïka;=j tlaj iudka;r ie,iqï ilia 

lr l%shd;aul lrkq we;' c,iïmdok uKav,h 

u.ska wdjrKh l, fkdyels m%foaY cd;sl m%cd 

c, iemhqï fomd¾;fïka;=j úiska wdjrKh 

flfrkq we;'

;jo rfÜ iuia: ck.yKfhka 5] lg muK 

c,h ,nd .eksu i|yd Tjqkaf.a ksjdi wdY%s;j 

c, myiqlï fkdue;s w;r tA i|yd c, yd 

ikSmdrlaIl jHdmD;s ie,iqï lr wjYH lghq;= 

iïmdokh lr we;'

mj;sk Ndú;d l, yels c, m%udKhka 

ld¾hlaIuj yd läkñka c,fhdackd l%u i|yd 

Ndú;d lsßu ms<sn|j cd;sl c,iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,h ie,iqï ilia lr we;' 

fuysÈ tu c,h mdkSh lghq;+" lDIsld¾ñl yd 

jdßud¾. lghq;= i|yd iduqyslj fnod yod 

.ksñka Ndú;d lrkq ,nk wdldrhka ms<sn|j 

tu wdh;k w;r wfkHdakh wjfndaOhlska 

lghq;= lrkq we;' fuysÈ úfYaIs; jq ;dlaIKka 

y÷kajd foñka lDIsld¾ñl yd jdßud¾. fukau 

mdkSh c,iïmdok flaI;%h ;=, c,h fnod 

.ekSu ms<sn|j m%;Sm;a;Ska ilia lr jvd;a 

fhda.H jq taldoaO l<uKdlrK  l%ufõohka 

ia:dms; lsßug lghq;= lrñka mj;shs'

tfukau c, m%Njhka ixrlaIKh lsßu" c, 

fmdaIs; m%foaY j, iSud mq¨,a lsßu" .xÕd j, 

yd we, ud¾.j, wmøjH tl;= úu wju lsßu" 

hkdÈ lreKq ms<sn|j fuu kj ie,iqï j,§ 

wjOdkh fhduq lsßu lrkq we;' óg wu;rj 

N+.; c,h ,nd .eksu yd Ndú;h" tys m%;sM, 

ms<sn|j uyck;dj w;r iDKd;aul wdl,am 

mj;sk neúka ta ms<sn|j uyck;dj oekqj;a lsßu 

ms<sn|j jev ms<sfj,la ilia lrñka  mj;shs'

rfÜ ksrka;r ixj¾Okfha m%;sM,hla f,i c,h 

fmd<jg ldkaÿ úu iSudjka ks¾udKh ú we;s 

w;r"  th mi ;=,g c,h ldkaÿù fï ndOdjka 

muqKqjkq we;' fuu lreKq ie,ls,a,g f.k 

tajdg úi÷ï rdYshla y÷kajd § we;'

ksoiqka f,i ckd;djg m%fhdackj;a jk 

wdldrhg ksfjia j, ìï;SrE ielisu" jd‚c 

mdßfNda.slhska i|yd jeis c,h /ia lr 

kej; wdfrdamK lsßu i|yd l%ufõo y÷kajd 

Èu iy bÈß ld,fha lsf,daóg¾ 40"000 l c, 

k, t,Su ;=,ska kj c,iïmdok myiqlï 

we;slr,Su fï w;r fõ'  fuysÈ c,iïmdok 

wud;HxYfha uq,Sl;ajfhka cd;sl c,iïmdok 

wdpd¾h ^bxcsfkare& m%sh;a nkaÿ úl%u

f,alï
c, iïmdok wud;HdxYh



yd c,dmjyk uKav,h" cd;sl m%cd c, iemhqï 

fomd¾;fïka;=j yd c,iïm;a uKav,h tlaj 

fuu ie,iqï l%shdjg k.kq we;'

2025 jir jk úg Y%s ,xldfõ iuia: ck;djg 

iqrlaIs; mdkSh c,h ,nd Èu i|yd jq rcfha 

ie,eiafï m%uqL ld¾hNdrh cd;sl c,iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,hg ysñ fõ'

jir oyhla ;=, ,`.d lr .; hq;= blalhka ,.d 

lr .eksug we;s fyd|u Wml%uh taa .ek kej; 

is;d ne,suhs' taa wkqj th jirla ;=, bgq lr 

.; yels l%fudamdhka ms,sn|j is;d n,k ,È'  taa 

wkqj cd;sl c,iïmdok yd c,dmjyk uKav,h 

th läkï lsßu i|yd Wmdh ud¾.hka ilik 

,È' tu Wmdh ud¾.hka ;=ka wdlrhls'

m<uqj läkñka c,h ,ndÈu" fojkqj uOH 

ld,Sk ie,iqï yd f;jkqj È.= ld,Sk Wmdh 

ud¾.hka ;=,ska fuu b,lal fj; ,.d úu i|yd 

iïm%odhdkql+, l%ufõohka f.ka neyerj kj 

l%ufõohka ;=,ska wruqKq idlaId;a lr .eksug 

ie,iqï lr we;'

fuu  miqìu ;=, c,  mõ;%d.dr j, Odß;djh 

Wmßu uÜug j¾Okh l,hq;= w;r" mj;sk isñ; 

wruqo,a fhdod .ksñka mj;sk bvï j, wÈhr 

uÜgñka l%shd;aul l< yels wdfhdack ie,iqï 

ilia l, hq;= fõ'

tafukau c, mú;%d.dr wdY%s;j bvï j, mj;sk 

oek g m%fhdackhg fkd.kakd j;alï läkñka 

ixj¾Okh lr Ndú;hg .eksu ;=,ska wu;r 

wdodhï ud¾.hka we;s l, hq;= fõ'

fojkqj ish¨u úi,a jHdmD;ska  lâkï yd 

fláld,Sk  m%;s,dN ,efnk f,i l%shd;aul 

lsßug m%;sjHqy.; l, hq;= fõ'  tafukau 

c,iïmdok ixj¾Okhg fjka lr we;s 

wruqo,a ixÑ; fkdblajk f,i mj;sk wruqo,a 

m%fhdackj;aj Ndú;d lsßfukq;a È.=ld,Sk 

b,lal lrd hd yels mßÈ lghq;= l, hq;= fõ' 

miq.sh jir 5 ;=, lrk ,o wdfhdackh remsh,a 

ì,shk 300lS'  fuu ld,h ;=, bÈ lrk ,o 

jHdmD;ska" msßmyÿj c, Odß;djh wêl 

Odß;djhlska hqla; jqj;a tau c,h fnod yeßu 

i|yd wjYH fnod yeßfï c,k, moaO;s iïmq¾K 

fldg ke;' tafukau wju ;dlaI‚l fhojqulska 

mj;sk c, mú;%d.dr j, Odß;djh jeä l, 

yelsh'  taa wkqj c,iïmdok l%u mqkqre;a:dmkh 

yd jeäÈhqKq lsÍu i|yd wjYh ;SrKd;aul wxY 

y;rla m%uqL;djka i|yd y÷kdf.k we;'

01' msßmyÿ l%Shdj,ska jeäÈhqKq lsßu yd  

mj;sk c, mú;%d.dr j, ksIamdok 

Odß;djh jeäÈhqKq lsßu'

02' c, mú;%d.dr j, oekgu;a mj;sk w;sßla; 

ksIamdok Odß;djh Wmfhda.s lr .ksñka  

fnod yeßfï k, moaO;shg we;=,;a lr 

fiajd wdjrK mq¿,a lsßu'

03' wdodhï fkd,nk c,h yd c, kdia;sh 

wvq lsßu ;=,ska b;sß jk c,h jeäÈhqKq 

l, fiajdjla i|yd ,nd Èu i|yd iemhSu'

04' laI‚lj c, k, È¾> lsßï ,nd Èh yels 

m%foaY y÷kd .ekSu iy c,h ,nd Èu 

;=,ska wdodhï W;amdokh jeä lsßu'

idlÉPd jg lsysmhlau.ska yd flaI;% pdßld 

lsysmhlska miqj jHdmD;s ,ehsia;=jla y÷kd 

.kakd ,È'

rcfha wruqK jkafka fuu jHdmD;s flá ld,Sk 

mokulska l%sh;aul lr läkïka m%;s,dN     

mdßfNda.slhskag ,nd Èuhs' fuu jHdmD;s j, 

ie,iqï fï jk úg;a ilia fldg we;' fï wkqj 

läkñka bÈlsßug jHdm;Ska 40 m%odkh fldg 

we;'



l%s'mQ' 200 isg l%s'j' 1200 olajd jq iyi%hla i|yd 

Y%S ,xldj kï ÿm; f,dalfha jvd;au ÈhqKq jdms 

YsIagdpdrhkaf.ka tllg ysñlï lSy' wfma 

uq;=ka ñ;a;ka jdka fodrgq yd we, ud¾. u.ska 

iïnkaO lrñka idok ,o jeõ j,ska iukaú; c, 

l<ukdlrK moaO;shla ixj¾Okh lr Ndú;d 

l<y' jd¾;d.; mer‚;u c, l<ukdlrK 

moaO;shla jk th jdihg kqiqÿiq N+ñNd.hla 

OdkHd.drhla njg mßj¾;kh lr b;d ÈhqKq 

YsIagdpdrhl mdou njg m;aúh'

iyi% follg fmr wfma uq;=ka ñ;a;ka 

oek isá foh wo úYaùh i;Hhla f,i ms<s.

kq ,efí' cd;shl fi!LHh r|d mj;skafka 

wdrlaIs; mdkSh c,h iy ksis ikSmdrlaIdj 

u; h' wmf.a ;dlaI‚lj ÈhqKq hq.fha § mjd 

iudchg fkdkeiS mej;Sug"wd¾Ól ÈhqKqjla 

,eìug yd YsIaG iïmkak Ôú;hla .; lsÍug 

c, yd ikSmdrlaIl iqrlaIs;Ndjhg m%fõY ùu 

wo jk úg tlai;a cd;Ska úiska uQ,sl udkj 

whs;sjdislula f,i ms<s.kq ,efí'

ish¨u  Y%S ,dxlslhskag k, u.ska wdrlaIs; 

mdkSh c,h   ,nd   .ekSfï  whs;sh  iy;sl  

lsÍu w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI 

ue;s;=udf.a —fi!Nd.Hfha bÈß oelau˜ ys m%Odk 

fmdfrdkaÿjls' ta wkqj 2024 jk úg Y%S ,xldfõ 

ish¨u ck;djg iqrlaIs; mdkSh c,h iemhSu 

i|yd Wmdh ud¾. ilia lsÍu cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha m%uqL;u ld¾hNdrh 

fõ'

j¾;udkh jk úg wdrlaIs; mdkSh c,h iy 

ikSmdrlaIdj i|yd m%fõYh tlai;a cd;Ska úiska 

uQ,sl udkj whs;sjdislula f,i ms<s.kq ,efí' 

fuu wruqK Ydlaid;a lr .ekSu i|yd .re 

w.%dud;H uyskao rdcmlaI ue;s;=ud Y%S ,xldfõ 

fmdÿ c, l<ukdlrK m%fõYhla j¾Okh 

lsÍu i|yd úfYaI{ lñgqjla m;a lsÍu i|yd 

leìkÜ wkque;sh ,nd .;af;ah' fuu lñgqfõ 

m%Odk;ajh orkafka bvï yd c, wOHhkh 

ms<sn| cd;Hka;rj ms<s.;a úfYaI{fhl= jk 

uydpd¾h iS' tï' uoaÿu nKavdr uy;dh'

bÈß mia jir i|yd mq¿,a jHdmdr ie,eiaula 

ilia lsÍug o cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h lghq;= lrhs' ie,eiaug m%uqL wNsu;d¾: 

folla we; - ish¨u Y%S ,dxlsl ck;dj wdjrKh 

jk mßÈ c,fha .=Kd;aulNdjh by, oeóu 

iy k, ud¾. §¾> lsÍu u.ska c, fiajd mq¿,a 

lsÍu ;=<ska mj;akd mdßfNda.slhskaf.a ;Dma;sh 

by, kxjd .ekSu yd c,fha .=Kd;aulNdjh 

wdrlaId lr .ksñka c, ksIamdok m%udKh by, 

kxjd .ekSu cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,fha wruqKhs'

fhdað; jHdmdr ie,eiau idlÉPd lsÍu i|yd 

WmfoaYk jevuq¿jla 2020 fmnrjdß udifha§ 

NdKavd.dr Y%jKd.drfha§ mj;ajk ,§' fuu 

jevuq¿j u.ska wud;HdxYh" cd;sl ie,iqï 

fomd¾;fïka;=j ^NPD& iy ndysr iïm;a 

fomd¾;fïka;=fõ ^ERD& ks,OdÍka we;=¿ ish¨ 

md¾Yjlrejka tla lrk ,§' wjYH uQ,H wOHhk 

we;=¿j jHdmdr ie,eiafï iuia: wka;¾.;h 

tys È idlÉPd flß‚'

by; ie,iqu wkqj l%shd;aul ùfïÈ úúOdldr 

wNsfhda.hka rdYshlg uqyqK §ug isÿ fõ' W;=re 

ueo yd jhU m<d;aj, ksoka.; jl=.vq frda.

fha ^CKDu& mSvd úÈk ck;djg mdkSh c,h 

iemhSfï isg k, uÕska isÿ lrk u,dmjyk 

myiqlï i|yd f;dard.;a k.rj, ck.ykfhka 

2'5] lg muKla m%fõY úh yels ùu olajd th 

úysÈ mj;s' fuu wNsfhda.hkag uqyqK §fïÈ 

ksOka.; jl=.vq frda.fhka mSvd úÈk ck;dj 

ðj;a jk m%foaYj, wmú;% c,h msßisÿ lsÍug 

mshjr .ekSu iy u,dmjyk moaO;sh mq¿,a 

ksYdka; rK;=x.

iNdm;s
cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h



lsÍu yd ish¨ Y%S ,dxlslhska i|yd wdrlaIs; 

ikSmdrlaIdj h:d¾:hla njg m;alsÍu m%n, 

wNsfhda.hls'

mj;akd c, iemhqï fhdackd l%u 331 Wmßu 

f,i Ndú;d lsÍu ;=<ska c, iïnkaO;d ixLHdj 

jeä lsÍug o wms mshjr f.k we;af;uq' wju 

ueÈy;aùulska yd wdfhdackhlska .=Kd;aulNdjh 

yd m%udKh by< kexúh yels c, mú;%d.dr y÷kd 

.ekSfï l%shdj,shl wms ksr;j isáuq' jvd;a iqÿiq 

c, iïmdok fhdackd l%u y÷kdf.k tajdfha 

Odß;dj ;jÿrg;a j¾Okh lr .ekSu i|yd 

wOHlaI uKav,fha uÕ fmkaùu hgf;a cd;sl 

c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha ld¾h 

uKav,h úiska isÿlrk ,o úYsIag ld¾hhka 

ms<sn|j ud fuys úfYaI i|ykla l< hq;=h'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

iNdm;sjrhd f,i ud fiajh l< flá 

ld,h ;=< fuu wdh;kfha ld¾h uKav, 

idudðlhskaf.a yelshdj yd lemùu ms<sn| 

w;aoelSï iy wjfndaOh ud yg m%;HlaI ù we;' 

ish¨u Y%S ,dxlslhkag wdrlaIs; mdkSh c,h iy 

ikSmdrlaIdj iemhSfï wmf.a b,lalh il%Sh 

lsÍu i|yd oekqu" jev ms<sn| úfYaI{;dj iy 

lemùu Tjqka i;=j we;s nj udf.a úYajdihhs' 

Tjqka iEu fokdf.au fjfyi uykais ù jev 

lsÍu iy Tjqka ug ,nd ÿka iyfhda.h ms<sn|j 

udf.a wjxl lD;{;dj m< lrñ'

Wm iNdm;s tka'wd¾' rKjl uy;dg iy 

wOHlaI uKav,hg fukau wmf.a wud;HdxYfha 

f,alï;=ud jk wdpd¾h bxðfkare m%sh;a nkaÿ 

úl%u uy;dg uf.a ia;+;sh mqo lr isáñ'

c, l<ukdlrKhg wod< ld¾hhka bgq lsÍu 

iïnkaOfhka jdßud¾. fomd¾;fïka;=jg iy 

uyje,s wêldßhg Tjqka wm fj; ,nd ÿka 

iyfhda.h ms<sn|j udf.a lD;{;dj m< lrñ'

wmf.a ld¾hhka i|yd wjYH wruqo,a iemhSu 

ms<sn|j NdKavd.drh fj; úfYaI ia;+;sh mqo 

lrñ' wmf.a b,lalh jkafka 2024 jk úg 

uQ,Huh jYfhka iajhxfmdaIs; ùuhs" túg 

uyck;djg nrla fkdù wmf.a fmdÿ j.lSï 

mQ¾K f,i imqrd .; yelsh'

c,h yd mßir l<ukdlrKh ms<sn| úfYaI 

Wkkaÿjla oelaùu iy ldf,daÑ; yd M,odhS 

wdldrhlska ish j.lSï bgq lsÍug cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,h Èßu;a lsÍu 

ms<sn|j wjidk jYfhka c, iïmdok wud;H 

.re' jdiqfoaj kkdhlaldr ue;s;=udg udf.a 

ia;=;sh mqo lrk w;r .%dóh m%foaYj, m%cd c, 

fhdackd l%u m%j¾Okh lsÍu i|yd jk ld¾h 

bgqlrk wm wud;HdxYfha .re rdcH wud;H 

ik;a ksYdka; ue;s;=udg udf.a ia;=;sh mqo lrñ'



Y%S ,xldfõ ish¿u ck;djg wdrlaIs; mdkSh c, 

myiqlï iemhSu rch uÕska lrkq ,nk by, 

m%uqL;djhla we;s ld¾hhla f,i y÷kdf.k 

we;' w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d 

iy .re w.%dud;H uyskao rdcmlaI uy;d úiska 

cd;sl wd¾Ólfha mqk¾Ôjkhg w;HdjYHh 

idOlhla jk fuu Ndr ÿr ld¾hfha j.lSu" 

mdkSh c, wxYh ms<sn| ukd oelaula yd 

lemùula we;sj cd;sl c, iïmdok uKav,h 

fï i|yd ffO¾hu;a lsÍug lghq;= lrkq ,nk 

.re jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;dg mjrd we;'

cd;sl c, iïmdok uKav,h fuu Ndr ÿr 

ld¾hh Tjqka úiska isÿl, hq;= yqÿ l¾;jHla fia 

fkdi,ld iudc iqnidOkh yd iudkd;au;dj 

ms<sn| mq¿,a wNsm%dhla we;s cd;sl fufyjrg 

Wr§u i|yd ,efnk uyÕ= wjia:djla f,i 

i,ld lghq;= l, hq;= wjia:djls' 

cd;sl c, iïmdok uKav,h fuu wNs,dIhka 

uqÿka muqKqjd .ekSug wjYH jHdmD;ska 

fkdief,k W;aiyhlska hq;=j l%shdjg kexúh 

hq;= w;ru lsisÿ uq,H w,dNhka j,laljd 

.ekSug fukau .súiqï.; wdrjq,a wju lsÍug 

o cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h 

iEu W;aiyhla u orKq we;' ta wkqj fldka;%d;a 

,shlshú,s ilia lsÍfï È yd tajd mßmd,kh 

lsÍfï È fukau jHdmD;ska l%shdjg kexúfï È 

o wm ld¾h uKav,h ta ms<sn| oeä wjodkhla 

yd Woafhda.fhka lghq;= lrkq we;ehs uu 

n,dfmdre;a;= jk w;r ta i|yd c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha ld¾h uKav,hg we;s 

yelshdj iy Tjqkaf.a lemùu ms<sn| ud ;=, 

mq¾K úYajdihla mj;s' 

Tjqka ;=, we;s ukd m<mqreoao Ndú;d lr jvd;a 

iqÿiqu l%shdud¾.hkag wkq.; fjñka oeä 

Woafhda.hlska lghq;= lsÍu ;=,ska ieug mdkSh 

c,h ,nd§fï cd;sl fmdfrdkaÿj ilid we;s 

ld,Sk rduqj ;=, bgqlr .ekSug yels jkq we;ehs 

uu n,dfmdre;a;= fjñ'

tka'wd¾' rKjl

Wm iNdm;s 
cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h



;s,sK úfÊ;=x.

idudkHdêldß
cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h

2025 jk úg Y%S ,xldfõ ish¨u mqrjeishkag 

iqrlaIs; mdkSh c,h  k, ud¾.fhka  ,nd 

.ekSu i|yd rcfha wNs,dIh imqrd,Su i|yd 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h 

^NWSDB& mQ¾K lemùulska hq;=j lghq;= 

lrhs'  zzfi!Nd.Hfha oelau˜ ;=< mdkSh c,h 

ms<sn| rcfha oelau h:d¾:hla njg m;a lrk 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

^NWSDB&  ish wdh;ksl ie,eiau 2020 - 2025 

ilia lr  tu ie,iqu u.ska bÈß jir 05 

i|yd wjYH ixj¾Ok ud¾f.damfoaYh ,ndfokq 

we;' oekg mj;akd c, iemhqï jHdmD;s 331 ys 

jeäÈhqKq lsÍfï wjYH;djh" úfYaIfhka jeä 

ÈhqKq lsÍu yd Odß;dj by< kexùu" m%fõYfuka 

yd iúia;rd;aul wOHhkhlska miqj y÷kdf.k 

we;' kj m%foaYj,g wdjrKh mq¿,a lsÍu iy 

foaYSh yd jd‚c wjYH;d imqrd,Su i|yd kj 

c, iïmdok jHdmD;s lsysmhla y÷kdf.k 

we;' l,dmSh úIu;d j<lajd .ekSug iy miq.

dó m%foaYj, c, fiajd wdjrKh jeä ÈhqKq 

lsÍug úfYaI wjOdkhla fhduq lr we;' mdkSh 

c, lafIa;%h i|yd rch úiska kshu lr we;s 

b,lal imqrd .ekSu i|yd kfjda;amdok yd kj 

Wmdh ud¾. Ndú;d lrñka cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha ^NWSDB&  oekqu yd 

uQ,sl ksmqK;djhka uq¿ukskau Wmfhda.S lr 

f.k we;'

oekg mj;akd c, mú;%d.drj,ska Wmßu m%;s,dN 

,nd .ekSu i|yd cd;sl c, iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,fha ld¾h uKav,fha w;aoelSï 

iy ;dlaI‚l oekqu iïmQ¾Kfhkau Wmfhda.S 

lr f.k we;' wdodhï fkd,nk c, yd n,Yla;s 

b;sßlsÍfï jHdmD;s y÷kdf.k Èh;a lr we;' 

fnod yeÍfï moaO;s mq¿,a lsÍfï jHdmD;s ;=<ska 

±kg fiajd wdjrK fkd,efnk m%foaY wdjrKh 

lsÍu ;=<ska wdjrKh yd wdjrKh fkdjQ m%foaY 

w;r mr;rh wvq lsÍu fuu jHdmD;s ;=<ska 

n,dfmdfrd;a;= fõ' wfmalaIs; fiajd wdjrKh 

iy wdodhï W;amdokh i|yd úNjh ;lafiare 

lr we;'

ish¨u kj jHdmD;s ie,iqï lr we;s w;r ie,iqï 

lr we;af;a wNHka;r ;dlaI‚l Odß;dj mokï 

lrf.kh' cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h ^ NWSDB & úiska c, mú;%d.dr i|yd 

kùk iy ks¾udKYS,s f,i l%shd;aul lr we;s 

w;r ,xiq ,shlshú,s fndfyduhla ;r.ldÍ 

fgkav¾ le|ùï i|yd iQodkïh'

mdkSh c, wxYh ms<sn| rcfha wNs,dIh imqrd,Su 

i|yd cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav, 

ld¾h uKav,fha lemùu iy j.lSu Wmßu 
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f,dalh ðj;a ùug jvd fyd| ;ekla f,i 

fjkia lsÍug 2015 § rgj,a 195 la tlai;a cd;Ska 

iuÕ tlÕ;djhlg meñ‚fha h' 2030 j¾Ih 

jk úg tlai;a cd;Skaf.a rgj, ish¨ ck;djg 

jvd fyd| iy ;sridr wkd.;hla w;alr .ekSu 

i|yd ia:dms; wka;¾ iïnkaO;d wNsu;d¾: 17 

la imqrd .ekSu i|yd fuh ie,iqï lr we;' 

fï u.ska ÿmam;alu ;=rka lsÍu" mDÓúh wdrlaId 

lsÍu iy ish¨ ck;dj iduh N=la;s ú£u iy;sl 

lsÍu yd iuDoaêh w;am;a lr .ekSu fuu wruqKq 

idlaId;a lr .ekSu uÕska isÿlr .ekSug 

n,dfmdfrd;a;= úh' 

f.da,Sh jYfhka c, ysÕh 40] lg jvd jeä 

msßilg n,mdhs' 2015 § f.da,Sh ck.ykfhka 

71] la ̂ ì,shk 5'2 l ck;djla& wdrlaIs;j mdkSh 

c,h l<ukdlrKh lr ;snqKo ñ,shk 844 l 

ck;djlg uQ,sl mdkSh c,h mjd fkd,enq‚' 

mdkSh c, iemhqu wvqùu iEu uyoaùmhlgu 

n,mdhs' jeä jeäfhka rgj,a c, ysÕfhka 

mSvkhg m;a jk w;r kshÕh yd ldka;dÍlrKh 

jeäùu ksid fuu m%jK;d jvd;a krl w;g 

yeß we;' miq.sh ishji ;=< f,dj iajNdúl 

f;;aìï j,ska 70] la wysñ ù we;' 2050 jk 

úg wju jYfhka mqoa.,hska y;r fofkl=f.ka 

tla wfhl= kej; kej; c, ysÕhg f.dÿre jkq 

we;ehs mqfrdal:kh lr we;' 

2015 § f.da,Sh ck.ykfhka 39] lg ^ì,shk 

2'9 l ck;djla& wdrlaIs; ikSmdrlaIdj ;snq‚' 

flfia fj;;a" ì,shk 4'5 lg wdrlaIs;j 

l<ukdlrKh l< ikSmdrlaIl fiajd fkdue;s 

w;r uQ,sl ikSmdrlaIdj mjd fkdue;s ì,shk 

2'3 ls' wmc, j,ska 80] la m%udKj;a msßmyÿ 

lsÍulska f;dr j c, ud¾.j,g uqod yßkq ,nhs'  

;sridr ixj¾Ok wruqKq j, 6 jk b,lalh( 

msßisÿ c,h iy ikSmdrlaIdj ilid we;af;a 

iqrlaIs; yd wdrlaIs; mdkSh c,h fuka u ieug 

ikSmdrlaIdj iy ikSmdrlaIdj i|yd úYaùh yd 

idOdrK m%fõYhla ,nd .ekSfï wruqfKks' ta 

w;ru" mßir ¥IKh wju lsÍu" c, Ndú;fha 

ld¾hlaIu;dj by< kexùu" taldnoaO c, iïm;a 

l<ukdlrKh" c, iïnkaO mßir moaO;s 

wdrlaId lsÍu iy m%;sia:dmkh lsÍu iy c, 

yd ikSmdrlaIl l<ukdlrKh jeäÈhqKq lsÍu 

i|yd m%dfoaYSh m%cdjkaf.a iyNd.S;ajh Yla;su;a 

lsÍu u.ska jeäÈhqKq l< c,fha .=Kd;aulNdjh 

<Õd lr .ekSug ie,iqï lr we;'

wkd.;fha m%;sks¾udKh lrk ,o rgla bÈßm;a 

lrñka ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d       

—fi!Nd.fha oelau˜ Y%S ,xldfõ oßø;djh wju 

lsÍu" fi!LH iïmkak ck.ykhla" ieug 

wOHdmkh iy tlai;a cd;Skaf.a ;srir ixj¾Ok 

b,lal iuÕ tlÕ jQ msßisÿ mßirhla <Õd lr 

.ekSfï wNsm%dh kej; wjOdrKh lf<ah'

fï jk úg k, ud¾.fhka c, iemhqu i|yd 

m%fõYh we;af;a ck.ykfhka 52'3] lg mu‚' 

ieug iqrlaIs; mdkSh c,h ,nd §fï .eg¿j W.% 

lrñka c, ud¾. ¥IKh ù we;s nj y÷kdf.k 

;sfí' rcfha wNs,dIh jkafka fuu wNsfhda.

hg uqyqK § ck.ykfhka 100] lg msßisÿ yd 

wdrlaIs; mdkSh c,h k, ud¾.fhka ,nd §u 

iy;sl lsÍuhs' 

rfÜ ck;djg k, ud¾.fhka c,h imhk 

m%uqL;u wdh;kh jk cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,h rcfha oelau iy;sl 

lsÍu fukau tlai;a cd;Skaf.a ;sridr ixj¾Ok 

wNsu;d¾: wxl 6 imqrd,Sfï wNsfhda.h Ndr 

f.k we;'

tmuKla fkdj" Y%S ,xldfõ ikSmdrlaIl ;;a;ajh 

.ek ie,ls,su;a jk úg" ikSmdrlaIl wdjrKh 

92] lg jvd jeä jk w;r" ck.ykfhka 

2'1] la muK k, uÕska isÿ lrk u,dmjyk 

moaO;sh uÕska wdjrKh fõ' ck.ykfhka 90] 

la r|d mj;skafka m%Odk jYfhka mQ;sl gexls 

iy ixjD; j< jeisls<s j,ska iukaú; ia:dkSh 

myiqlï u; h'

miq.sh udi yh ;=< uKav,fha iNdm;s iy 

wOHlaI uKav,h" idudkHdêldÍ" bxðfkarejka 

iy wfkl=;a iydhl ld¾h uKav,h úiska 

isÿlrk ,o iïnkaëlrK wNHdifha idrdxYhla 

f,i fuu fmd; bÈßm;a lrkq we;' rcfha oelau 

idlaId;a lr .ekSu i|yd c, msßmyÿ myiqlï" 

c,h .nvd lsÍug wjYH myiqlï" fnod yeÍfï 

moaO;s ie,iqï lsÍu i|yd iqÿiq bvï yÿkd.

ekSu jeks ld¾hhka i|yd jk ie,iqï fuys 

we;=<;a j we;'

fmrjok
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wud;HdxYfha f,alï úiska fuu l%shdj,sfha§ 

ish Wmßu iyfhda.h iy wdYs¾jdoh uKav,h 

fj; ,nd § we;'

by; l%shdodufha È m%Odk ldKav myla u; 

mokï j jHdmD;s y÷kd f.k ie,iqï lrk ,§'

1' fiajd uÜgï jeäÈhqKq lrk mj;akd c, 

iemhqï moaO;sj, c,fha .=Kd;aulNdjh yd 

m%udKh jeä lsÍu

2' whjeh ndOl fya;=fjka ksIamdokh lrk ,o 

c,h uyckhd w;rg f.k tau i|yd uq,a 

fldka;%d;a;= j, m%udKj;a k, we;=<;a fkdjQ 

oekgu;a bÈlr we;s fyda oekg l%shd;aul 

jk úYd, yd uOH mßudK jHdmD;sj, fnod 

yeÍfï moaO;s iïmq¾K lsÍu'

3' c,h iy ikSmdrlaIdj i|yd jHdmdr 

ld¾hlaIu;dj jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;s 

wdodhï fkd,nk c, m%udKh ^NRW& wvq 

lsÍu iy n,Yla;s b;sß lsÍfï jHdmD;s

4' wjrKh fkdjQ m%foaYj,g kj c, iïmdok 

yd u,dmjyk fhdackd l%u

5' by; 1" 2 iy 4 ldKavj,g wh;a fkdjk 

m%foaY i|yd m<d;a md,k wdh;kh fyda m%cd 

mdol c, fhdackd l%u yÿkajd §u'

1 isg 4 olajd ldKav cd;sl c, iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,h úiska l%shd;aul lrkq 

we;' fuu jHdmD;sfha úfYaI ,laIKh jkqfha 

jHdmD;s ie,iqï lsÍu iy l%uiïmdokh i|yd 

foaYSh m%ùk;dj Ndú;d lsÍuhs' iïu; m%udKfha 

c, msßmyÿ l%u ia:dms; lsÍu" k, iemhqu yd 

k, t,Su .dia;=  fldka;%d;a;= l%uhla uÕska 

isÿ lsÍu" wjYH k, m%udK iemhSug iïnkaO 

ùu ;=,ska foaYSh ksIamdolhska n, .ekaùu 

jeks jHdmD;s l%shd;aul lsÍfï§ kj l%u 

lsysmhla Ndú;d lrkq we;' flá ld,hla ;=< 

iïmq¾K lsÍfï wNs,dIfhka" l%shd;aul lsÍfï 

fldka;%d;a;= ICTAD fYa‚fha CS isg my< 

uÜgfï C3 iy C4 olajd ish¨u uÜgfï foaYSh 

fldka;%d;alrejkag fldka;%d;a ,nd §u i|yd 

lKavdhï lsysmhlg fnod we;'

fuu wNs,dIldó ld¾hh wjika jk úg" 2025 § 

iuia; k, c, wdjrKh 79] olajd jeä lsÍug 

ie,iqï lr we;' b;sß 21] m%cd c, iemhqï 

fhdackd l%u iy wdrlaIs; ia:dk m%Njhka ^by; 

whs;u 5& u.ska wdjrKh flf¾' c, iïmdok 

wud;HdxYh hgf;a msysgqjd we;s m%cd c, iemhqï 

fomd¾;fïka;=j miajk ldKavhg wod< jHdmD;s 

l%shd;aul lrkq we;' mj;akd m%cd uQ, fhdackd 

l%u jeä ÈhqKq lsÍu i|yd wjYH iyh ,nd §u 

o fuhg we;=<;a fõ' tf,iu" ikSmdrlaIl 

wxYh .ek ie,ls,su;a jk úg" k, uÕska isÿ 

lrk u,dmjyk wdjrKh 2030 § 2'1] isg 4'4] 

olajd by< kexùug wfmalaId lrk w;r tuÕska 

wdrlaIs;j mßY%h ;=, l<ukdlrKh lrk ,o 

ikSmdrlaIl myiqlï we;=¿ iuia; ikSmdrlaIl 

wdjrKh 2030 § 100] olajd by< hkq we;'

ieug iqrlaIs; yd oeßh yels mdkSh c,h iy 

jeäÈhqKq l< ikSmdrlaIl myiqlï i|yd há;, 

myiqlï ixj¾Okh i|yd úYd, wdfhdackhla 

wjYH fõ' mdkSh c, iemhqu iïnkaOfhka fuu 

fmr fkdjQ úrE oelau idlaId;a lr .ekSu i|yd 

2021 isg 2024 olajd ld,h ;=< remsh,a ì,shk 

990 l uqo,la wdfhdackh lsÍug kshñ;h' 

tfiau" ikSmdrlaIl jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;s 

läkï lsÍu i|yd 2021 isg 2030 olajd ld,h 

;=< iuia; whjeh wjYH;djh remsh,a ì,shk 

360 ls'

wdh;ksl wNsu;d¾: 1 iy 2 by; i|yka 

lr we;' 3 isg 6 olajd wdh;ksl wNsu;d¾: 

idlaId;a lr .ekSu i|yd cd;sl c, iïmdok 

yd u,dmjyk uKav,fha j¾;udk ;;a;ajh iy 

wkd.; oelau fuu fmdf;ys fláfhka idlÉPd 

lrkq we;'
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WESTERN

SABARAGAMUWA

CENTRAL

NORYH WESTERN

NORTH CENTRAL

NORTH

EAST

SOUTHERN

UVA

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h hkq kd.ßl yd w¾O kd.ßl 

m%foaYj,g mdkSh c,h iy k, ud¾.fhka u,dmjyk myiqlï iemhSfï 

cd;sl wdh;khhs'

j¾;udk c, iïmdok yd u,dmjyk wdjrKh

wo jk úg Èjhsfka m<d;a 9 u úYd, yd l=vd c, iïmdok fhdackd l%u 331 

yryd ck.ykfhka 40] lg mdkSh c,h imhk w;r tuÕska .Dyia: c, 

iïnkaO;d ñ,shk 2'4 la imhhs' tfukau jd‚c" ld¾ñl iy wdh;ksl 

wxY i|yd c, iïnkaO;d 191"000 la ,nd § we;'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h úiska  úiska kv;a;= lrkq 

,nk mdkSh c, iïmdok fhdackd l%u fndfyduhlg mQ¾K c, msßmyÿ 

myiqlï we;s w;r w¾O msßmyÿ myiqlï we;af;a b;d iq¿ fhdackd l%u 

lsysmhlg mu‚' fmdÿ c, lkq l%udkql+,j úikaê fldg ta i|yd fmdÿ c, 

iïnkaO;d ,nd§u ;=,ska fmdÿ c, lkq m%udKh 1"513 olajd wju lr we;'

m%cd uQ, c, iïmdok fhdackd l%u iy m<d;a md,k wdh;k úiska 

l%shd;aul c, iïmdok l%u uÕska ck.ykfhka ;j;a 13'7] lg c,h 

imhhs' wdrlaIs; <sx" jeis c,h tla/ia lsÍfï l%u iy w;a fmdïm iy k, 

<sx we;=¿ ia:dkSh m%Njhka u.ska 38'7] la wdjrKh ù we;s njg 

weia;fïka;= fldg we;' j;= wxYfha 70] la ck.ykhg uQ,sl c, iemhqulg m%fõYh we;s w;r" j¾Okh jk 

ck.ykhg wdrlaIs;j l<ukdlrKh l< yd msßmyÿ l< c, iemhqu i|yd m%fõYh ,nd §ug wfmalaIs;h'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h úiska m%cd uQ, c, iïmdok fhdackd l%u i|yd f;d. iemhqï 

mokula u; c,h imhk w;r c, ysÕhg ,la jQ m%foaYj,g wdOdr lsÍu i|yd m<d;a md,k wdh;k fyda 

fm!oa.,sl md¾Yjhka úiska fufyhjkq ,nk c, njqi¾ uÕska c,h imhhs' ;jo" .%dóh m%foaYj, w;a fmdïm 

.eUqre <sx kv;a;= lsÍu i|yd m<d;a md,k wdh;kj,g iydh ùu i|yd N+.; c, wxYhg mejÍ we;s j.lSuls' 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h m%fõY ;=kl kv;a;= l%uh 

hgf;a ta i|y odhl fõ' Y%S ,xldfõ 

ikSmdrlaIl ;;a;ajh .ek 

ie,ls,su;a jk úg" ikSmdrlaIl 

wdjrKfhka 92] lg jvd jeäh' tu 

ck.ykfhka90] la muK wdjrKh 

jkqfha m%Odk jYfhka mQ;Sl gexls 

yd ixjD; jk jeisls,s j,ska 

iukaú; jk ia:dkSh myiqlï u; 

jk w;r ;j;a 2'1] la k, uÕska 

u,dmjyk l%u u; rod mj;s' tu 

moaO;s fndfyduhla l%shd;aul 

jkafka iy l<ukdlrKh lrkafka 

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h úisks'

cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h hkq kd.ßl yd w¾O kd.ßl m%foaYj,g mdkSh c,h 

iy k, ud¾.fhka u,dmjyk myiqlï iemhSfï cd;sl wdh;khhs'

miqìu

9.6%

32.6%

11.6% 60.8%

36.77%
27.9%63.6%

19.8%

43.8%

kd.ßl c, iïmdokh 
yd ikSmdrlaIdj

.%dóh c, iïmdokh 
yd ikSmdrlaIdj

j;= wxYh i|yd c, 
iïmdokh yd ikSmdrlaIl 
myiqlï

c," ikSmdrlaIdj yd iajia;:;dj i|yd wdh;ksl ueÈy;aùu

m%uqL m%;sm;a;s idokfha wxYsl wNsu;d¾:

tlai;a cd;Skaf.a ;sridr ixj¾Ok wNsu;d¾: 2015

cd;sl m%;sm;a;s m%ldYkh - fi!Nd.Hfha oelau 2019

fmdÿ wdfhdack ie,iqï jevigyk 2017 -2020

cd;sl fN!;sl ie,eiau 2050

±kg c,h ,nd § we;s
m%;sY;h m<d;a wkqj

cd;sl c,iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h

uy k.r iNd yd k.r iNd

cd;sl c,iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h

m%cd uQ, ixúOdk

m%cd c, iemhqï 
fomd¾;fïka;=j

m%dfoaYSh iNdj

m,d;a iNd

foaYSh yd úfoaYSh rdcH fkdjk 
ixúOdk

fi!LH fomd¾;fïka;=j

cd;sl c,iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h

j;=lrfha udkj iïm;a 
ixj¾Ok ixioh

j;= wxYfha kj .ïudk 
ixj¾Ok wêldßh

m%dfoaYSh j;= iud.ï

m%cd c, iemhqï 
fomd¾;fïka;=j

j;= ck;djf.a iuqmldr 
ix.uh

fi!LH fomd¾;fïka;=j

foaYSh yd úfoaYSh rdcH fkdjk 
ixúOdk
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43

 

 

1 2

wNsfhda.
foaY.=‚l úm¾hdi iy c, ysÕh
Y%S ,xld ¥m; iy ol=Kq wdishdkq l,dmh 

foaY.=‚l úm¾hdi fya;=fjka mek k.sk §¾> 

ld,Sk kshÕh iy wkd.;fha § we;sjk 

ld,.=‚l úm¾hdihkag f.dÿre úfï ;¾ck j,g 

uqyqK fohs' fï wkqj" c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h uqyqK fok iqrlaIs; c, 

l<ukdlrKhg we;s tla jeo.;a wNsfhda.hla 

jkafka kshÕ ld,j,§ wLKavj mdkSh c,h 

iemhSu iy;sl lsÍuhs" fuu ld,j,È fndfyda úg 

c, iemhqï meh .Kk iSud lsÍug isÿ fõ'

ia:dkSh m%Njhkaf.a .=Kd;aulNdjh iy 
ksoka.; jl=.vq frda.
ia:dkSh m%Njhka iïnkaOfhka jvd;au jeo.;a 

lreKla jkafka c,fha ødú; nerf,day yd 

oDvuh;djfha by< wka;¾.;hhs' fuu oDv;djfha 

by< wka;¾.;h Y%S ,xldfõ m<d;a lsysmhlg 

È.ska È.gu mSvd lrk ksoka.; jl=.vq frda.hg 

^CKDu& fya;=jla úh yels njg úoHd;aul idlaIs 

iuÕ iumd;j mj;S' ;jo" .eUqre <sxj, 

jHdêckl yd laIqø ldnka úYd, m%udKhla wvx.= 

nj mÍlaIK j,ska fy<s ú we;'

m%cd iyNd.S;ajh
c, ¥IKh wju lsÍu" m%cd wdrlaIdj iy 

hymeje;au iy;sl lsÍu i|yd w;HjYH c,h 

f,i msßisÿ c,h ixrlaIKh lsÍu i|yd c,h 

msßisÿ lsÍu yd iqrlaIs; mßfNdackh ms<sn| m%cd 

l%shdldrlï yd oekqj;aNdjh b;d jeo.;a fõ'

m%udKj;a fkdjk c, msßmyÿ i|yd we;s 
l%shdu¾.
hlv yd *af,darhsâ bj;a lsÍfï c, msßmyÿ l%u 

y÷kajd § we;s k< <sx j,ska hlv yd *af,darhsâ 

bj;a lsÍu' flfia fj;;a" fuu l%uh uÕska 

fufyhqï .eg¿ .Kkdjlg uqyqK § we;s w;r 

tuÕska tjeks úi÷ïj, ;sridrNdjh wNsfhda.hg 

,la lr we;'

l< hq;= foa '''

m%Odk wdxYSh 

wdh;kj, 

N+ñldjka 

y÷kd.ekSu

taldldÍ m%;sm;a;s 

l%shd;aul lsÍu" läkï 

;SrK .ekSu iy 

ld¾hlaIu iïm;a 

Wmfhdackh jeks cd;sl 

yd m<d;a uÜgfï 

hdka;%K i|yd úia;S¾K 

fla;kh

iduQysl ixúOdkh iy 

foaY.=‚l ;;ajhkag 

Tfrd;a;= §u i|yd c, iïm;a 

Ndú;h" c,h fnod.ekSu" 

ixrlaIKh iy ixrlaIKh 

iïnkaOfhka md¾Yajlrejka 

w;r iyfhda.s;djh

c, wxYfha 

kfjda;amdokhka 

jeäÈhqKq lsÍu i|yd 

fm!oa.,sl wxYfha 

wfkHdakH Yla;Ska 

Wmfhda.S lr .ekSu 

i|yd wxY iy wod< 

m¾fhaIK ixúOdk

• fnod yeÍfï moaO;s j, 
iSudjka

• c, ksIamdok Odß;dfõ 
iSudjka

• c, uq,dY% j, ysÕlu

• w¾O msßmyÿ yd c,fha 
.=Kd;aul nj úhelSu 

• ,j‚lrkh

• .eUqre úÿï ,sx yd k< ,sx 
laIh ùu
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cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

Wmdhud¾.sl ie,eiau uÕska 2020 isg 2025 olajd 

ld,h ;=< wkq.ukh lrkq ,nk wruqKq 

m%ldYhg m;afldg we;' fuu Wmdh ud¾. rcfha 

cd;sl m%;sm;a;sj,g wkql+, fõ' cd;sl c, 

iïmdok yd c,mjyk uKav,h miq.sh jirj, 

isg uQ,Huh jYfhka hï wjodkug ,laúh yels 

;;ajhl isà' cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h fufyhqï wdodhu ;=<ska m%d.aOk úhoï 

mshjd .ekSug m%udKj;a whjehla ckkh l< 

yels wdh;khla fkdfõ'

rcfha uÕ fmkaùu iuÕ we;s fkdmiqng 

wfmalaIdj we;sj" m¾fhaIK yd f;dr;=re fidhd 

ne,Sfuka miq cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h kj Wmdh ud¾. wkq.ukh lr we;' 

fuu Wmdh ud¾. ksjerÈj l%shd;aul l< fyd;a 

ie,iqï l< mßÈ b,lal imqrd .ekSug u. mdohs' 

l<ukdldß;ajh yd wOHlaIl uKav,h" 

uKav,fha M,odhSlrKh by, ouñka wod, 

b,lal imqrd .ekSu i|yd jk Wmdh Wml%u 

msysgqùu i|yd .; hq;= l%shdud¾. ms<sn| j b;d 

.eUqre wOHkhl ksr;j isá' cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha M,odhs;dj ie,ls,su;a 

jk iEu flfklau Tjqkaf.a ish¨ W;aidyhka 

jHdmdr ld¾hlaIu;dj jeä ÈhqKq lsÍfï 

wfmalaIdfjka lghq;= lrkq ,efí' Y%S ,dxlsl 

mqrjeishkaf.a wjYH;d wkqj Wmdh ud¾. 

úma,ùh f,i fjkia lrñka oekg l%shd;aul lr 

we;s Wmdh ud¾. w;S; jerÈ ksjerÈ fldg È.= 

ld,Skj wdh;kfha M,odhs;djh by, kexùug 

wjYH Wmdhud¾. fidhd n,kq we;ehs wfmalaId 

lruq'

2025 j¾Ih jk úg k, ud¾.fhka c, iemhqï 

wdjrKh 79] olajd by< kexùu u.ska cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,h ish wruqKq 

idlaId;a lr .ekSug wfmalaId lrhs' 

ck.ykfhka nyq;rhlg c,h i|yd m%fõYh 

,nd §u' fï i|yd wdh;kfha M,odhs;dj Wmßu 

lr .ekSu i|yd úYd, yelshdjla yd 

olaI;djhla we;s udkj iïm;a iuQyh 

fufyhùug wfmalaId lrkq we;'

fuu m%h;akh idlaId;a lr .ekSu  i|yd wdodhï 

fkd,nk c,h wvq lsÍfuka iy w;sßla; 

ksIamdok Odß;dj M,odhS f,i Wmfhda.S lr 

.ksñka fuu jir mqrd wdodhï fkd,nk c, 

iemhqu wdodhula njg mßj¾;kh lsÍug cd;sl 

c, iïmdok yd c,mdjyk uKav,h ie,iqï lr 

we;' tmuKla fkdj" mj;sk ksIamdok Odß;dj 

Wmßu f,i Ndú;d lsÍfuka iy kj jHdmD;sj, 

Odß;dj by< kexùfuka wkjYH úhoï lmd 

yeÍfuka wdh;kfha mdvqj mshjd .ekSu ;=,ska 

fuu ld, iSudj ;=< cd;sl c, iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,h uQ,Huh jYfhka ia:djr 

wdh;khla lrd f.k hkq we;'

2020 - 2025 Wmdh ud¾. b;d läkñka jeäÈhqKq 

lsÍï fhdackd lsÍu ;=,ska tys ld¾hlaIu;dj 

fõ.j;a lsÍug cd;sl c, iïmdok yd 

c,mdjyk uKav,h ie,iqï lrhs' jir oyhla 

;=< <Õd lr .; hq;= mrud¾:hla ;sfí kï" th 

isÿ lsÍu i|yd we;s fyd|u Wmdhud¾.h jkafka 

jirla ;=< tlu wruqKq lrd <Õd ùug th 

l<ukdlrKh lrkafka flfiao hkak .ek 

is;d ne,Suhs' tneúka" läkï fõ.hlska" cd;sl 

c, iïmdok yd c,mdjyk uKav,h úiska 

—fláld,Sk˜" —uOH ld,Sk˜ isg —È.= ld,Sk˜ 

olajd Wmdh ud¾. l%shd;aul lr we;' cd;sl c, 

iïmdok yd c,mdjyk uKav,h úiska wruqKq 

ks¾jpkh lr we;s w;r m%.;sh iudf,dapkh 

lsÍu i|yd ksrka;r m%;sfmdaIK ,nd f.k 

lghq;= lsÍug mshjr f.k ;sfí' wfmalaIs; 

m%;sM, ,Õd fkdfõ kï" l<ukdlrKh úiska 

wjYH fjkialï isÿ lrkq we;' —cd;sl c, 

iïmdok yd c,mdjyk uKav,h fuu Wmdh 

ud¾. úia;drKh lrkafka l=ulao" flfiao iy 

ljodo˜ hkak úia;rd;aulj my; olajd we;'

flá ld,Sk Wmdh ud¾.(

mj;akd c, iïmdok l%uj, 
.=Kd;aul ;;a;ajh by, oeóu 
yd oekg l%shd;aul jHdmD;s 
w¿;a lsÍu'

uOH ld,Sk Wmdh ud¾.(

mj;akd c, iïmdok yd u,dmjyk 
l%uj, Wmßu Odß;dj ,nd .ekSug jeä 
ÈhqKq lsÍu isÿ lsÍu yd ld¾hlaIu;dj 
jeä ÈhqKq lsÍu

È.= ld,Sk Wmdh ud¾.(

kj jHdmD;s ;=,ska fiajd 
wjdrKh jeä lsÍu'
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cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,fha 

Wmdhud¾.sl ie,eiau uÕska 2020 isg 2025 olajd 

ld,h ;=< wkq.ukh lrkq ,nk wruqKq 

m%ldYhg m;afldg we;' fuu Wmdh ud¾. rcfha 

cd;sl m%;sm;a;sj,g wkql+, fõ' cd;sl c, 

iïmdok yd c,mjyk uKav,h miq.sh jirj, 

isg uQ,Huh jYfhka hï wjodkug ,laúh yels 

;;ajhl isà' cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h fufyhqï wdodhu ;=<ska m%d.aOk úhoï 

mshjd .ekSug m%udKj;a whjehla ckkh l< 

yels wdh;khla fkdfõ'

rcfha uÕ fmkaùu iuÕ we;s fkdmiqng 

wfmalaIdj we;sj" m¾fhaIK yd f;dr;=re fidhd 

ne,Sfuka miq cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk 

uKav,h kj Wmdh ud¾. wkq.ukh lr we;' 

fuu Wmdh ud¾. ksjerÈj l%shd;aul l< fyd;a 

ie,iqï l< mßÈ b,lal imqrd .ekSug u. mdohs' 

l<ukdldß;ajh yd wOHlaIl uKav,h" 

uKav,fha M,odhSlrKh by, ouñka wod, 

b,lal imqrd .ekSu i|yd jk Wmdh Wml%u 

msysgqùu i|yd .; hq;= l%shdud¾. ms<sn| j b;d 

.eUqre wOHkhl ksr;j isá' cd;sl c, iïmdok 

yd c,dmjyk uKav,fha M,odhs;dj ie,ls,su;a 

jk iEu flfklau Tjqkaf.a ish¨ W;aidyhka 

jHdmdr ld¾hlaIu;dj jeä ÈhqKq lsÍfï 

wfmalaIdfjka lghq;= lrkq ,efí' Y%S ,dxlsl 

mqrjeishkaf.a wjYH;d wkqj Wmdh ud¾. 

úma,ùh f,i fjkia lrñka oekg l%shd;aul lr 

we;s Wmdh ud¾. w;S; jerÈ ksjerÈ fldg È.= 

ld,Skj wdh;kfha M,odhs;djh by, kexùug 

wjYH Wmdhud¾. fidhd n,kq we;ehs wfmalaId 

lruq'

2025 j¾Ih jk úg k, ud¾.fhka c, iemhqï 

wdjrKh 79] olajd by< kexùu u.ska cd;sl c, 

iïmdok yd c,dmjyk uKav,h ish wruqKq 

idlaId;a lr .ekSug wfmalaId lrhs' 

ck.ykfhka nyq;rhlg c,h i|yd m%fõYh 

,nd §u' fï i|yd wdh;kfha M,odhs;dj Wmßu 

lr .ekSu i|yd úYd, yelshdjla yd 

olaI;djhla we;s udkj iïm;a iuQyh 

fufyhùug wfmalaId lrkq we;'

fuu m%h;akh idlaId;a lr .ekSu  i|yd wdodhï 

fkd,nk c,h wvq lsÍfuka iy w;sßla; 

ksIamdok Odß;dj M,odhS f,i Wmfhda.S lr 

.ksñka fuu jir mqrd wdodhï fkd,nk c, 

iemhqu wdodhula njg mßj¾;kh lsÍug cd;sl 

c, iïmdok yd c,mdjyk uKav,h ie,iqï lr 

we;' tmuKla fkdj" mj;sk ksIamdok Odß;dj 

Wmßu f,i Ndú;d lsÍfuka iy kj jHdmD;sj, 

Odß;dj by< kexùfuka wkjYH úhoï lmd 

yeÍfuka wdh;kfha mdvqj mshjd .ekSu ;=,ska 

fuu ld, iSudj ;=< cd;sl c, iïmdok yd 

c,dmjyk uKav,h uQ,Huh jYfhka ia:djr 

wdh;khla lrd f.k hkq we;'

2020 - 2025 Wmdh ud¾. b;d läkñka jeäÈhqKq 

lsÍï fhdackd lsÍu ;=,ska tys ld¾hlaIu;dj 

fõ.j;a lsÍug cd;sl c, iïmdok yd 

c,mdjyk uKav,h ie,iqï lrhs' jir oyhla 

;=< <Õd lr .; hq;= mrud¾:hla ;sfí kï" th 

isÿ lsÍu i|yd we;s fyd|u Wmdhud¾.h jkafka 

jirla ;=< tlu wruqKq lrd <Õd ùug th 

l<ukdlrKh lrkafka flfiao hkak .ek 

is;d ne,Suhs' tneúka" läkï fõ.hlska" cd;sl 

c, iïmdok yd c,mdjyk uKav,h úiska 

—fláld,Sk˜" —uOH ld,Sk˜ isg —È.= ld,Sk˜ 

olajd Wmdh ud¾. l%shd;aul lr we;' cd;sl c, 

iïmdok yd c,mdjyk uKav,h úiska wruqKq 

ks¾jpkh lr we;s w;r m%.;sh iudf,dapkh 

lsÍu i|yd ksrka;r m%;sfmdaIK ,nd f.k 

lghq;= lsÍug mshjr f.k ;sfí' wfmalaIs; 

m%;sM, ,Õd fkdfõ kï" l<ukdlrKh úiska 

wjYH fjkialï isÿ lrkq we;' —cd;sl c, 

iïmdok yd c,mdjyk uKav,h fuu Wmdh 

ud¾. úia;drKh lrkafka l=ulao" flfiao iy 

ljodo˜ hkak úia;rd;aulj my; olajd we;'

flá ld,Sk Wmdh ud¾.(

mj;akd c, iïmdok l%uj, 
.=Kd;aul ;;a;ajh by, oeóu 
yd oekg l%shd;aul jHdmD;s 
w¿;a lsÍu'

uOH ld,Sk Wmdh ud¾.(

mj;akd c, iïmdok yd u,dmjyk 
l%uj, Wmßu Odß;dj ,nd .ekSug jeä 
ÈhqKq lsÍu isÿ lsÍu yd ld¾hlaIu;dj 
jeä ÈhqKq lsÍu

È.= ld,Sk Wmdh ud¾.(

kj jHdmD;s ;=,ska fiajd 
wjdrKh jeä lsÍu'
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1
oekg mj;sk c, iïmdok yd u,dmjyk 
fhdackd l%u jeä ÈhqKq lsÍu uÕska fiajd 
uÜgu yd fiajd wdjrKh jeä lsÍu'
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1 :  දැනට පලතින ජ වම්පාදන ශා මාපලශන යයෝජනා ක්රම ලැි  ියුණු  ිරීමම 
මඟින් යවේලා මට්ටම ශා යවේලා ආලරණය ලැි  ිරීමම. 

 
1.1 පසුබිම 

 
යටේ භ්ත (100%) ජනතාට පිරිසිදු වා ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ වා න යජටේ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ 
කැඳවීභට අනුකර, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ (NWSDB) අධානඹ ටඹොමු කයන්ටන් 
දැනට ඳතිපන න ජර ැඳයුම් යාඳිතිප ම භ රීම භ ටකටය ය ඹඅ අභ ආටඹනජනඹක්  යත ඳ්තනා ජර 
ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභර පඳරිභ ප්රතිපපර පඳටඹනගී කය ගැනීභට ටභන්භ ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු 
රීම භට ඉදිරීම ම් අදිඹයඹන් ටඹොදා ගනීඅ  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් නඩ්තතු කයනු රඵන ජර පිරිඳවදු ක්රභ ඵහුතයඹකට අමු 
ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ වා සුදුසු ප්රතිපකාය ඳවසුකම් ඇතඅ ටකට  ටත්ත, භවය ඳවිත්රාගායරට ඳානීඹ 
ජරඹ වා ගුණා්තභක ප්රමිතීනන් ශාා කය ගැනීභ වා ැඩිදියුණු රීම ම් අලය න අතය තාක්ිකක 
භැදිව්තවීභරීන් භවය ඳවිත්රාගාය ර ධාරිතා ැරරීඹ යුතු ටර ැඩි කශ වැරීඹඅ ප්රභාණ්ත තයම් 
ටඵදාවැම ටම් ජාර ටනොභැතිප වීභ, ටඵදා වැම ටම් ධාරිතා ප්රභාණ්ත ටනොවීභ ව ම්ටප්ර ණ නර භාග ග ව 
අකාග ඹක්භ ටඳොම්ඳ ඳද්ධතිප ැම  ාධක ටව තුටන් භවය ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ වාටේ ම්පග ණ 
ධාරිතාටඹන් �ඹා්තභක ටනොට අ ට ට අභතය, භවය නර ජාරඹන් ය කාන්දුවීම් ටව තුටන් ඉවශ ආදාඹම් 
ටනොන ජරඹ (NRW) ඇතිපවීභ ම ා ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට ැරරීඹ යුතු 
අරාබඹක් සිදු ට අ 

දැනට ඳ්තනා දි්ත්රික් භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත; 
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1 :  දැනට පලතින ජ වම්පාදන ශා මාපලශන යයෝජනා ක්රම ලැි  ියුණු  ිරීමම 
මඟින් යවේලා මට්ටම ශා යවේලා ආලරණය ලැි  ිරීමම. 

 
1.1 පසුබිම 

 
යටේ භ්ත (100%) ජනතාට පිරිසිදු වා ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ වා න යජටේ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ 
කැඳවීභට අනුකර, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ (NWSDB) අධානඹ ටඹොමු කයන්ටන් 
දැනට ඳතිපන න ජර ැඳයුම් යාඳිතිප ම භ රීම භ ටකටය ය ඹඅ අභ ආටඹනජනඹක්  යත ඳ්තනා ජර 
ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභර පඳරිභ ප්රතිපපර පඳටඹනගී කය ගැනීභට ටභන්භ ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු 
රීම භට ඉදිරීම ම් අදිඹයඹන් ටඹොදා ගනීඅ  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් නඩ්තතු කයනු රඵන ජර පිරිඳවදු ක්රභ ඵහුතයඹකට අමු 
ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ වා සුදුසු ප්රතිපකාය ඳවසුකම් ඇතඅ ටකට  ටත්ත, භවය ඳවිත්රාගායරට ඳානීඹ 
ජරඹ වා ගුණා්තභක ප්රමිතීනන් ශාා කය ගැනීභ වා ැඩිදියුණු රීම ම් අලය න අතය තාක්ිකක 
භැදිව්තවීභරීන් භවය ඳවිත්රාගාය ර ධාරිතා ැරරීඹ යුතු ටර ැඩි කශ වැරීඹඅ ප්රභාණ්ත තයම් 
ටඵදාවැම ටම් ජාර ටනොභැතිප වීභ, ටඵදා වැම ටම් ධාරිතා ප්රභාණ්ත ටනොවීභ ව ම්ටප්ර ණ නර භාග ග ව 
අකාග ඹක්භ ටඳොම්ඳ ඳද්ධතිප ැම  ාධක ටව තුටන් භවය ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ වාටේ ම්පග ණ 
ධාරිතාටඹන් �ඹා්තභක ටනොට අ ට ට අභතය, භවය නර ජාරඹන් ය කාන්දුවීම් ටව තුටන් ඉවශ ආදාඹම් 
ටනොන ජරඹ (NRW) ඇතිපවීභ ම ා ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට ැරරීඹ යුතු 
අරාබඹක් සිදු ට අ 

දැනට ඳ්තනා දි්ත්රික් භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත; 
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ගු 1.1 දැනට ඳ්තනා දි්ත්රික් භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ියව්ත්රික්කය ලර්තමාන ආලරණය 
බව්නාහිර 63.6% 
ටකොශම 92.1% 
කළුතය 48.7% 
ගම්ඳව 43.8% 
ලයඹ 11.6% 

කුරුණෑගර 8.0% 
පු්තතරභ 19.2% 
උතරු මැද 32.6% 
අනුයාධපුය 32.2% 

ටඳොටශොන්නරු 30.0% 
උතුර 9.6% 
ඹාඳනඹ  4.1% 
භන්නායභ 55.1% 
 ම ඹා 6.3% 

රීලිටනොච්චිඹ 4.9% 
මුරතිප  6.6% 
මධ්යම 36.7% 
භවනුය 52.6% 
නුයඑළිඹ  9.8% 
භාතටේ  28.8% 
දකුණ 43.8% 
ගාේර 35.5% 
භාතය 41.3% 

වම්ඵන්ටතොට  61.1% 
වබරගමුල 19.8% 
ය්තනපුය 17.3% 
කෑගේර 23.4% 

ඌල 27.9% 
ටභොණයාගර 32.3% 
ඵදුේර 25.4% 

නැයගනහිර 60.8% 
ත්රිකුණාභරඹ 70.5% 
අම්ඳාය 76.9% 

භඩකරපු 34.6% 
එකතුල 40.0% 
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NWSDB  COVERAGE - 2020
ගු 1.1 දැනට ඳ්තනා දි්ත්රික් භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ියව්ත්රික්කය ලර්තමාන ආලරණය 
බව්නාහිර 63.6% 
ටකොශම 92.1% 
කළුතය 48.7% 
ගම්ඳව 43.8% 
ලයඹ 11.6% 

කුරුණෑගර 8.0% 
පු්තතරභ 19.2% 
උතරු මැද 32.6% 
අනුයාධපුය 32.2% 

ටඳොටශොන්නරු 30.0% 
උතුර 9.6% 
ඹාඳනඹ  4.1% 
භන්නායභ 55.1% 
 ම ඹා 6.3% 

රීලිටනොච්චිඹ 4.9% 
මුරතිප  6.6% 
මධ්යම 36.7% 
භවනුය 52.6% 
නුයඑළිඹ  9.8% 
භාතටේ  28.8% 
දකුණ 43.8% 
ගාේර 35.5% 
භාතය 41.3% 

වම්ඵන්ටතොට  61.1% 
වබරගමුල 19.8% 
ය්තනපුය 17.3% 
කෑගේර 23.4% 

ඌල 27.9% 
ටභොණයාගර 32.3% 
ඵදුේර 25.4% 

නැයගනහිර 60.8% 
ත්රිකුණාභරඹ 70.5% 
අම්ඳාය 76.9% 

භඩකරපු 34.6% 
එකතුල 40.0% 



28 cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h
iduQysl ie,iqu 2020 - 2025

ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභට අභතය, නර අඳද්රය ආයණඹ ැඩි රීම භ ව යටේ ආයක්ෂිත නීඳායක්ා පිළිඵ 
ගකීභ ද ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරඹ විසින් දයනු රැටේඅ යටේ නගය රී යඳඹක් වා 
භරාඳවන නර ජාරඹන් ඳැතිපඹද, ඳතිපන භරාඳවන ඳද්ධතිපර ම්ඵන්ධතාටේ හීාකභ ටභභ ටඹනජනා 
ක්රභටේ තිපයායබාඹට ඵරඳාිඅ 

ටභභ ඳරිච්ටේදටේ ජර ඳවිත්රාගායර ධාරිතාඹ ැඩිදියුණු රීම භ ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩිදියුණු රීම භ, 
ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ම් භා කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ, ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ අු  රීම භ ව 
දැනට ඳතිපන භරාඳවන පිරිඳවදු ක්රභර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ගම මිතන් නර අඳද්රය ආයණඹ 
ැඩි රීම භ පිළිඵ ාකච්ඡා ටකටග අ  

 

1.2 යකටි ශා මධ්ය කාීනන යවේලා මට්ටම ලැි ියුණු  ිරීමම වශ ආලරණය ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ව 
උපායමාර්ග 
 

යජඹ ව ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරඹ  මුහුණ දී සිටින දැඩි මූරයභඹ ඵාධාන් වමුට , 
දිින පුයා ඳානීඹ ජර ැඳයුභ ව නීඳායක්ක ආයණඹ ඳවත වන් ැරැ්භ ඹටට්ත ැඩි රීම භට 
ටඹනජනා ටකටග :.  
 

(i) ටකටි කාලීන : දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප ම්පග ණ රීම භ ව ඳ්තනා ජර ැඳයුම් 
ටඹනජනා ක්රභර ධාරිතා වා ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම භ 

 
(ii) ටකටි කාලීන : ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභර ම්පග ණ 

ධාරිතාඹ බාවිතා රීම භට ඳවසුකම් ැරසීභ ව කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ 
 

 
 
1.3 යකටි කාීනන උපායමාර්ග : දැනට ක්රියාමකමක ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම වශ පලමකනා ජ වැපුණම් 

යයෝජනා ක්රමල ධ්ාිතතාල වශ ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  ිරීමම 
ටකටි කාරඹක් තුශ ැඩි ආදාඹභක් පඳඹා ගැනීභට දාඹක විඹ වැරී ආයණඹ ැඩි රීම භ වා න 
ටකටිකාලීන පඳාඹ භාග ගඹක් ටර, දැනට �ඹා්තභක ජර ැඳයුම් යාඳිතිප 44, භරාඳවන යාඳිතිප  3 ව 
දැනට ඳතිපන ධාරිතා ව ගුණා්තභකබාඹ ඉවශ නැැංවීභ ටකටය ය ැඩි අධානඹක් ටඹොමු රීම භට ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ අටේක්ා කයිඅ  

1.3.1 ක්රියාමකමක යලන්න් පලතින ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම 

ටම් දක්ා රඵා ඇතිප ප්රගතිපඹ ැරරීේරට ගම මිතන්, දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප රදී, ඳවත ගුට  1.2  ය දක්ා 
ඇතිප ඳරිදි වා ම්පග ණ නු ඇතැි ගණන් ඵරා ඇතඅ ැරසුම් කයන රද කාරටවනට අනු, දැනට 
�ඹා්තභක ජර ම්ඳාදන යාඳිතිපලින් ැඩි ප්රභාණඹක් 2021 අන් න විට අන් රීම භට අටේක්ා 
ටකටග අ ටභභ යාඳිතිප 44 පිළිඵ වි්තය ටතොයතුරු, අටේක්ෂිත ම භ රීම ටම් දිනඹන් භා ඇමුණුභ 1  ය 
දක්ා ඇතඅ 
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ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභට අභතය, නර අඳද්රය ආයණඹ ැඩි රීම භ ව යටේ ආයක්ෂිත නීඳායක්ා පිළිඵ 
ගකීභ ද ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරඹ විසින් දයනු රැටේඅ යටේ නගය රී යඳඹක් වා 
භරාඳවන නර ජාරඹන් ඳැතිපඹද, ඳතිපන භරාඳවන ඳද්ධතිපර ම්ඵන්ධතාටේ හීාකභ ටභභ ටඹනජනා 
ක්රභටේ තිපයායබාඹට ඵරඳාිඅ 

ටභභ ඳරිච්ටේදටේ ජර ඳවිත්රාගායර ධාරිතාඹ ැඩිදියුණු රීම භ ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩිදියුණු රීම භ, 
ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ම් භා කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ, ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ අු  රීම භ ව 
දැනට ඳතිපන භරාඳවන පිරිඳවදු ක්රභර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ගම මිතන් නර අඳද්රය ආයණඹ 
ැඩි රීම භ පිළිඵ ාකච්ඡා ටකටග අ  

 

1.2 යකටි ශා මධ්ය කාීනන යවේලා මට්ටම ලැි ියුණු  ිරීමම වශ ආලරණය ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ව 
උපායමාර්ග 
 

යජඹ ව ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරඹ  මුහුණ දී සිටින දැඩි මූරයභඹ ඵාධාන් වමුට , 
දිින පුයා ඳානීඹ ජර ැඳයුභ ව නීඳායක්ක ආයණඹ ඳවත වන් ැරැ්භ ඹටට්ත ැඩි රීම භට 
ටඹනජනා ටකටග :.  
 

(i) ටකටි කාලීන : දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප ම්පග ණ රීම භ ව ඳ්තනා ජර ැඳයුම් 
ටඹනජනා ක්රභර ධාරිතා වා ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම භ 

 
(ii) ටකටි කාලීන : ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභර ම්පග ණ 

ධාරිතාඹ බාවිතා රීම භට ඳවසුකම් ැරසීභ ව කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ 
 

 
 
1.3 යකටි කාීනන උපායමාර්ග : දැනට ක්රියාමකමක ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම වශ පලමකනා ජ වැපුණම් 

යයෝජනා ක්රමල ධ්ාිතතාල වශ ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  ිරීමම 
ටකටි කාරඹක් තුශ ැඩි ආදාඹභක් පඳඹා ගැනීභට දාඹක විඹ වැරී ආයණඹ ැඩි රීම භ වා න 
ටකටිකාලීන පඳාඹ භාග ගඹක් ටර, දැනට �ඹා්තභක ජර ැඳයුම් යාඳිතිප 44, භරාඳවන යාඳිතිප  3 ව 
දැනට ඳතිපන ධාරිතා ව ගුණා්තභකබාඹ ඉවශ නැැංවීභ ටකටය ය ැඩි අධානඹක් ටඹොමු රීම භට ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ අටේක්ා කයිඅ  

1.3.1 ක්රියාමකමක යලන්න් පලතින ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම 

ටම් දක්ා රඵා ඇතිප ප්රගතිපඹ ැරරීේරට ගම මිතන්, දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප රදී, ඳවත ගුට  1.2  ය දක්ා 
ඇතිප ඳරිදි වා ම්පග ණ නු ඇතැි ගණන් ඵරා ඇතඅ ැරසුම් කයන රද කාරටවනට අනු, දැනට 
�ඹා්තභක ජර ම්ඳාදන යාඳිතිපලින් ැඩි ප්රභාණඹක් 2021 අන් න විට අන් රීම භට අටේක්ා 
ටකටග අ ටභභ යාඳිතිප 44 පිළිඵ වි්තය ටතොයතුරු, අටේක්ෂිත ම භ රීම ටම් දිනඹන් භා ඇමුණුභ 1  ය 
දක්ා ඇතඅ 
 
  

ගු 1.2: දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප ම්පුග ණ කයන පඳාඹභාග ගටේ ායාැංලඹ 

 

දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප ම සි කරට ම භ රීම භ වා අලය මුළු අයමුදේ රුපිඹේ බිලිඹන 238 ක් න අතය 
2021 දී රුපිඹේ බිලිඹන 123 ක් අලය ට අ ාග ෂික අයමුදේ අලයතාඹ ඳවත 1.3 ගුට  ය දක්ා ඇතඅ 
 
ගු 1.3 ඳ්තනා යාඳිතිප ම භ රීම භ වා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ    
 

  

කාණ්ඩඹ 
 

අයමුදේ 
ැඳයීභ 

 

මුළු යාඳිතිප 
ැංඛ්යා 

 

ම්පුග ණ කර යුතු යාඳිතිප ගණන  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

භවා ඳරිභාණ ජර 
ම්ඳාදන ක්රභ විටද්ශීඹ 24 6 7 8 1 1 1 

භවා ඳරිභාණ ජර 
ම්ඳාදන ක්රභ ටද්ශීඹ 11 9 2     

සුළු වා භධය ජර 
ම්ඳාදන ක්රභ ටද්ශීඹ 09 3 6     

භරාඳවන යාඳිතිප විටද්ශීඹ 03  1 1   1 
මුළු ජර ම්ඳාදන ක්රභ 
ැංඛ්යා   18 15 8 1 1 1 

මුළු භරාඳවන යාඳිතිප 
ැංඛ්යා    1 1   1 

අංය 
ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය  (රුපි. න්ලියන) 

2021 2022 2023 2024 2025 
මශා පිතමාණ ජ වම්පාදන ලයාපිති (ාාඩාගාගාරය යටයමක) 66,747 57,206 35,736 15,934 6,950 

මශා පිතමාණ ජ වම්පාදන ලයාපිති (මඩාගය යටයමක) 4,244 1,024 50     

මශා පිතමාණ මාපලශන ලයාපිති  7,578 14,339 9,927 9,520 1,812 

ප්රජා ජ අංය  පශසුකම් වැපීමයම් ජ වම්පාදන ලයාපිති 93 - - - - 

ග්රාමීය ය ශා ප්රායීය ය ජ වැපුණම වංලර්ධ්නය ිරීමම 1,289 473 - - - 

නැගී එන කුගා නගර ජ වම්පාදන ලයාපිති 4,179 328 228 - - 

රජය  ආධ්ාර ල මුළු එකතුල 84,130 73,370 45,941 25,454 8,762 
මඩාග ණය 35,326 10,400 300   
යීය ය බැංකු ආධ්ාර ලයාපිති 3,575 - 

 -   

මුළු ආයයෝජනය 123,031 83,770 46,241 25,454 8,762 
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1.3.2  පලමකනා ජ වම්පාදන යයෝජනා ක්රමල ධ්ාිතතාල වශ ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම 
 

ඳ්තනා ට ාට  ප්රභාණා්තභක වා ගුණා්තභක භේටම් දියුණු රීම භ භගින් ්තභන් ට ා ැඩි දියුණු රීම භ 
ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩටේ ප්රධාන ගකීභරී. ව අනු, භවය ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ 
වා ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා ටභන්භ පිරිඳවදු කශ ජරඹ වා න වදිසි ඉේලුභ 
පුයාලීභ වා ධාරිතා ැරරීඹ යුතු ටර පුළුේ රීම භ වා අභතය ඳවිත්ර රීම ටම් වකක අලය ට අ 
ඳ්තනා ඳවිත්රාගාය ර ගුණා්තභකබාඹ වා ධාරිතාඹ ැඩි දියුණු කයනු රඵන්ටන් වාටේ ඳවිත්ර රීම ටම් 
�ඹාලීන් ැඩිදියුණු රීම භ, ගුණා්තභකබාඹ ඉවශ නැැංවීභ ව පුළුේ රීම භ වා අලය අභතය වකක 
එකතු රීම භ ව ැඩි දියුණු රීම ටභම අ  
 
භ්තඹක් ලටඹන්, එැම  ැඩිදියුණු රීම ටම් අලයතා ඇතිප ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ 95 ක් ප්රාටද්ශීඹ 
වඹ ට ා භධය්ාාන 11 න් වඳුනාටගන ඇතඅ ඇමුණුභ 2  ය ව පිළිඵ වි්තය කය ඇතිප අතය 1.4 ගුට  
ායාැංල ටකොට ඇතඅ  ටභභ ැඩිදියුණු රීම ම් වා දී රුපිඹේ බිලිඹන 43.7 ක මුදරක් ආටඹනජනඹ රීම භට 
ඇ්තටම්න්තු කය ඇතඅ 

 

ගු 1.4: ගුණා්තභකබාඹ ව ධාරිතාඹ ැඩි දියුණු කයන යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ (රුඅ 
මිතලිඹන) 

 
2020 සිට 2025 දක්ා න ම්ඵන්ධතා 900,000 කට අධික ැංඛ්යාක් රඵා දීටභන් දැනට �ඹා්තභක 
යාඳිතිප ම භ රීම භ ව ඳ්තනා ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභර ධාරිතා ඉවශ නැැංවීභ භගින් ජාතිපක ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ආයණඹ 54.8% දක්ා ඉවශ නැැංවීභට අටේක්ා ටකටග අ  
 
 
  

ප්රායීය ය වශය 

යවේලා 

මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 

වංඛ්යාල 

මුළු 

ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රුපි. න්ලියන) 

2020 2021 2022 

බටහිර මධ්යම 2 3884 37 2690 1157 

බටහිර උතුර 8 1744 40 911 793 

බටහිර දකුණ 2 391 0 212 179 

ලයඹ 3 892 0 637 255 

උතුරු මැද 8 4305 188 2336 1780 

උතුර 16 6387 22 2810 3556 

මධ්යම 3 1324 217 788 318 

දකුණ 17 8911 571 5163 3177 

වබරගමුල 13 4827 31 2658 2138 

ඌල 8 4209 261 2628 1320 

නැයගනහිර 15 6820 13 3588 3219 

එකතුල 95 43,693 1,380 24,422 17,891 

ගු 1.5: ටකටි කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත �ඹා්තභක න යාඳිතිප වයවා අටේක්ෂිත නර ජර ආයණඹ 
 

යකටි කාීනන උපායමාර්ග 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

�යාමකමක යලන්න් පලතින 
ලයාපිති ලලින් ැයබන නල 
වම්බන්ධ්තා ගණන (වමුච්චිත 
අගය) 

55,899 245,573 327,685 439,739 499,739 524,739 

�යාමකමක ලන ලයාපිති 
මඟින් ජ ආලරණය ලැි  වීම 
(වමුච්චිත අගය) 

1.0% 4.2% 5.6% 7.5% 8.5% 8.8% 

ධ්ාිතතාල වශ 
ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම යශේතුයලන් නල 
වම්බන්ධ්තා ලැි  වීම 
(වමුච්චිත අගය) 

  82,088 209,794 212,394 212,394 

ධ්ාිතතාල වශ 
ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම යශේතුයලන් ජ 
ආලරණය ලැි  වීම (වමුච්චිත 
අගය) 

  1.41% 3.57% 3.59% 3.57% 

යකටි කාීනන උපාය 
මාර්ගයයන් පසු මුළු 
ආලරණය 

41.3% 45.8% 49.5% 53.5% 54.5% 54.8% 

   

1.4 මධ්ය කාීනන උපායමාර්ගය : පලමකනා ජ වම්පාදන ශා මාපලශන යයෝජනා ක්රම ල වම්පුර්ණ 
ධ්ාිතතාලය ාාවිතා ිරීමම වදශා ලැි  ියුණු  ිරීමම් වශ කාර්යක්මතාල ලැි  ියුණු  ිරීමම 

භෑතකදී ම භ කයන රද ජර ම්ඳාදන යාඳිතිප රී යඳඹක් ටම් න විට්ත ප්රාග්ධනධන ආටඹනජන සිදු කය ඇතිප අතය 
ව වා පග ණ ධාරිතාටඹන් තුලු භැං වා ජර ඳවිත්රාගායඹන් ඉදිකය ඇතඅ ටකට  ටත්ත, අයමුදේ අ යයතා 
ටව තුටන් ටඵදාවැම ටම් ජාර ක් කය ඇ්තට්ත අග ධ ලටඹම අ එඵැවින් ටභභ ජර පිරිඳවදු ඹන්ත්රර 
ම්පග ණ ධාරිතාඹ ඳරිටබනජනඹ රීම භ වා ටඵදාවැම ටම් ජාරඹ පුළුේ රීම ටම් ජර ටඹනජනා ක්රභ වා 
ආටඹනජනඹ රීම භට ප්රමුඛ්තාඹ ටදනු රැටේඅ යාඳාය කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ වා, ආදාඹම් 
ටනොරඵන ජරඹ ප්රභාණඹ අු  රීම භ ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම භ ම්ඵන්ධ යාඳිතිප ද ටභභ පඳාඹභාග ගඹ 
ඹටට්ත ැරසුම් කය ඇතඅ  
 
1.4.1. යබදා ශැීමම් පීධ්ති ියගු ිරීමම වශ පුළුල් ිරීමම.  

 ටභභ පඳාඹ භාග ගටඹ ය අයමුණ දැනට ඉදිරීම ම් ත්තටේ ඳතිපන වා ඉදිරීම ම් අන් කය ඇතිප යාඳිතිප ර 
ටඵදාවැම ම් ඳද්ධතිප පුළුේ රීම භිඅ ටභභඟින් ට ා ආයණඹ ටභන්භ ආදාඹභද ඉවශ ඹනු ඇතඅ  සිඹළුභ 
ඳශා්ත ආයණඹ න ඳරිදි වඳුනාටගන ඇතිප එැම  යාඳිතිපර ායාැංලඹක් 1.6 ගුට  දක්ා ඇතඅ ව අනු, 
2021 දී ැඩිභ ආටඹනජනඹක් රීම භට සිදුන ටභභ පුළුේ රීම ටම් කටයුතු වා රුපිඹේ බිලිඹන 42.6 මුළු 
ආටඹනජනඹක් ඇ්තටම්න්තු කය ඇතඅ 
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1.3.2  පලමකනා ජ වම්පාදන යයෝජනා ක්රමල ධ්ාිතතාල වශ ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම 
 

ඳ්තනා ට ාට  ප්රභාණා්තභක වා ගුණා්තභක භේටම් දියුණු රීම භ භගින් ්තභන් ට ා ැඩි දියුණු රීම භ 
ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩටේ ප්රධාන ගකීභරී. ව අනු, භවය ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ 
වා ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා ටභන්භ පිරිඳවදු කශ ජරඹ වා න වදිසි ඉේලුභ 
පුයාලීභ වා ධාරිතා ැරරීඹ යුතු ටර පුළුේ රීම භ වා අභතය ඳවිත්ර රීම ටම් වකක අලය ට අ 
ඳ්තනා ඳවිත්රාගාය ර ගුණා්තභකබාඹ වා ධාරිතාඹ ැඩි දියුණු කයනු රඵන්ටන් වාටේ ඳවිත්ර රීම ටම් 
�ඹාලීන් ැඩිදියුණු රීම භ, ගුණා්තභකබාඹ ඉවශ නැැංවීභ ව පුළුේ රීම භ වා අලය අභතය වකක 
එකතු රීම භ ව ැඩි දියුණු රීම ටභම අ  
 
භ්තඹක් ලටඹන්, එැම  ැඩිදියුණු රීම ටම් අලයතා ඇතිප ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ 95 ක් ප්රාටද්ශීඹ 
වඹ ට ා භධය්ාාන 11 න් වඳුනාටගන ඇතඅ ඇමුණුභ 2  ය ව පිළිඵ වි්තය කය ඇතිප අතය 1.4 ගුට  
ායාැංල ටකොට ඇතඅ  ටභභ ැඩිදියුණු රීම ම් වා දී රුපිඹේ බිලිඹන 43.7 ක මුදරක් ආටඹනජනඹ රීම භට 
ඇ්තටම්න්තු කය ඇතඅ 

 

ගු 1.4: ගුණා්තභකබාඹ ව ධාරිතාඹ ැඩි දියුණු කයන යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ (රුඅ 
මිතලිඹන) 

 
2020 සිට 2025 දක්ා න ම්ඵන්ධතා 900,000 කට අධික ැංඛ්යාක් රඵා දීටභන් දැනට �ඹා්තභක 
යාඳිතිප ම භ රීම භ ව ඳ්තනා ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභර ධාරිතා ඉවශ නැැංවීභ භගින් ජාතිපක ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ආයණඹ 54.8% දක්ා ඉවශ නැැංවීභට අටේක්ා ටකටග අ  
 
 
  

ප්රායීය ය වශය 

යවේලා 

මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 

වංඛ්යාල 

මුළු 

ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රුපි. න්ලියන) 

2020 2021 2022 

බටහිර මධ්යම 2 3884 37 2690 1157 

බටහිර උතුර 8 1744 40 911 793 

බටහිර දකුණ 2 391 0 212 179 

ලයඹ 3 892 0 637 255 

උතුරු මැද 8 4305 188 2336 1780 

උතුර 16 6387 22 2810 3556 

මධ්යම 3 1324 217 788 318 

දකුණ 17 8911 571 5163 3177 

වබරගමුල 13 4827 31 2658 2138 

ඌල 8 4209 261 2628 1320 

නැයගනහිර 15 6820 13 3588 3219 

එකතුල 95 43,693 1,380 24,422 17,891 

ගු 1.5: ටකටි කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත �ඹා්තභක න යාඳිතිප වයවා අටේක්ෂිත නර ජර ආයණඹ 
 

යකටි කාීනන උපායමාර්ග 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

�යාමකමක යලන්න් පලතින 
ලයාපිති ලලින් ැයබන නල 
වම්බන්ධ්තා ගණන (වමුච්චිත 
අගය) 

55,899 245,573 327,685 439,739 499,739 524,739 

�යාමකමක ලන ලයාපිති 
මඟින් ජ ආලරණය ලැි  වීම 
(වමුච්චිත අගය) 

1.0% 4.2% 5.6% 7.5% 8.5% 8.8% 

ධ්ාිතතාල වශ 
ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම යශේතුයලන් නල 
වම්බන්ධ්තා ලැි  වීම 
(වමුච්චිත අගය) 

  82,088 209,794 212,394 212,394 

ධ්ාිතතාල වශ 
ගුණාමකමකාාලය ලැි  ියුණු  
ිරීමම යශේතුයලන් ජ 
ආලරණය ලැි  වීම (වමුච්චිත 
අගය) 

  1.41% 3.57% 3.59% 3.57% 

යකටි කාීනන උපාය 
මාර්ගයයන් පසු මුළු 
ආලරණය 

41.3% 45.8% 49.5% 53.5% 54.5% 54.8% 

   

1.4 මධ්ය කාීනන උපායමාර්ගය : පලමකනා ජ වම්පාදන ශා මාපලශන යයෝජනා ක්රම ල වම්පුර්ණ 
ධ්ාිතතාලය ාාවිතා ිරීමම වදශා ලැි  ියුණු  ිරීමම් වශ කාර්යක්මතාල ලැි  ියුණු  ිරීමම 

භෑතකදී ම භ කයන රද ජර ම්ඳාදන යාඳිතිප රී යඳඹක් ටම් න විට්ත ප්රාග්ධනධන ආටඹනජන සිදු කය ඇතිප අතය 
ව වා පග ණ ධාරිතාටඹන් තුලු භැං වා ජර ඳවිත්රාගායඹන් ඉදිකය ඇතඅ ටකට  ටත්ත, අයමුදේ අ යයතා 
ටව තුටන් ටඵදාවැම ටම් ජාර ක් කය ඇ්තට්ත අග ධ ලටඹම අ එඵැවින් ටභභ ජර පිරිඳවදු ඹන්ත්රර 
ම්පග ණ ධාරිතාඹ ඳරිටබනජනඹ රීම භ වා ටඵදාවැම ටම් ජාරඹ පුළුේ රීම ටම් ජර ටඹනජනා ක්රභ වා 
ආටඹනජනඹ රීම භට ප්රමුඛ්තාඹ ටදනු රැටේඅ යාඳාය කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ වා, ආදාඹම් 
ටනොරඵන ජරඹ ප්රභාණඹ අු  රීම භ ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම භ ම්ඵන්ධ යාඳිතිප ද ටභභ පඳාඹභාග ගඹ 
ඹටට්ත ැරසුම් කය ඇතඅ  
 
1.4.1. යබදා ශැීමම් පීධ්ති ියගු ිරීමම වශ පුළුල් ිරීමම.  

 ටභභ පඳාඹ භාග ගටඹ ය අයමුණ දැනට ඉදිරීම ම් ත්තටේ ඳතිපන වා ඉදිරීම ම් අන් කය ඇතිප යාඳිතිප ර 
ටඵදාවැම ම් ඳද්ධතිප පුළුේ රීම භිඅ ටභභඟින් ට ා ආයණඹ ටභන්භ ආදාඹභද ඉවශ ඹනු ඇතඅ  සිඹළුභ 
ඳශා්ත ආයණඹ න ඳරිදි වඳුනාටගන ඇතිප එැම  යාඳිතිපර ායාැංලඹක් 1.6 ගුට  දක්ා ඇතඅ ව අනු, 
2021 දී ැඩිභ ආටඹනජනඹක් රීම භට සිදුන ටභභ පුළුේ රීම ටම් කටයුතු වා රුපිඹේ බිලිඹන 42.6 මුළු 
ආටඹනජනඹක් ඇ්තටම්න්තු කය ඇතඅ 
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ගු 1.6: ටඵදා වැම ටම් වා පුළුේ රීම ටම් යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ (රුපිඹේ මිතලිඹන) 

 

ප්රායීය ය වශය 
යවේලා 

මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු 
ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රුපියල් න්ලියන) 

2020 2021 2022 2023 

බටහිර මධ්යම 2 1,363 52 517 794  
බටහිර උතුර 9 7,717 43 3,917 3,758  
බටහිර දකුණ 1 4,653 0 1,396 2,327 931 

ලයඹ 3 7,054 16 2,266 3,751 1,021 
උතුරු මැද 5 715 0 551 165 

 
උතුර 3 684 12 522 150  
මධ්යම 5 1,084 0 1,084   
දකුණ 1 12,859 88 5,056 5,144 2,572 
වබරගමුල 3 698 4 694   
ඌල 6 1,955 0 1,384 571  
නැයගනහිර 6 3,785 0 2,508 1,277 

 
එකතුල 44 42,568 215 19,894 17,935 4,523 

 
1.4.2 කාර්යක්තාල ලැි  ියුණු  ිරීමයම් ලයාපිති 
 
ආදාඹම් ඉවශ නැැංවීභට තුු  ටදන ම ඳ්ාදන පිරිැඹ අු  රීම භ ටකටය ය විටල ටඹන් අධානඹ ටඹොමු කය 
කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ පිළිඵ  අධානඹ ටඹොමු රීම භ ැදග්ත ඹඅ කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු 
රීම ටම් යාඳිතිප ඳවත දැක්ටන ඳරිදි කාණ්ඩ ටදකක් ඹටට්ත සිදු රීම භට ැරසුම් ටකොට ඇතඅ 
 

I. ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ (NRW) අු  රීම භ ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ටම් යාඳිතිප වයවා යාඳාය 
කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ 

II. ැඩිභ ආදාඹම් රඵා ටදන ඳාරිටබනගික ටකොට් රට ම්ඵන්ධතාඹන් රඵා දීටභන් ආදාඹභ ැඩි 
දියුණු රීම භඅ 

 
අදාශ ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන රට අඹ්ත කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම ටම් යාඳිතිප වා 
ාග ෂික අඹැඹ අලයතා 1.7 ගුට  ායාැංල ටකොට දක්ා ඇතඅ කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ වා 
ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන වඹක යාඳිතිප 32 ක් වඳුනා ටගන ඇතිප අතය ව වා රුපිඹේ බිලිඹන 7.5 
ක මුදරක් අලය ට අ  
 
  

ගු 1.7: කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම ටම් යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතා (රුඅ මිතලිඹන) 

 
දැනට ආයණඹ ටනොවු ප්රටද්ල ටඵදාවැරිටම් ඳද්ධතිපඹට එක් රීම භ (Infilling) ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ අභ 
රීම භ වා ඵරලක්තිප ඉතිපරි රීම භ වයවා ජර ැඳයුභ යාේත රීම ටම් කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ භඟින් ජර 
ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා ව ආයණටේ ැඩිවීභ ගු අැංක 1අ8 භඟින් දක්ා ඇතඅ ටභභ ටඹනජනාට අනු 2 25 
ග ඹ අන් න විට ජර ැඳයුම් ම්න්ධතා 227,5   ක් එක් රීම භ භගින් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 3අ83% 
රීන් ග ධණඹ ටකටයනු ඇතඅ ටභභ කාණ්ඩ ඹටට්ත වඳුනාටගන ඇතිප යාඳිතිප රි්තු ඇමුණුභ 3  ය ායාැංල 
ගත ටකොට ඇතඅ 
  
ගු 1.8: භධයකාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත අටේක්ෂිත න ගිව්ා ම්ඵන්ධතා ව ආයණඹ ැඩි රීම භ 

 
1.5 යකටි කාීනන ශා මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග මඟින් ජ වැපුණම් යවේලා ආලරණය ලැි  ිරීමම. 
 
ටකටිකාලීන වා භධය කාලීන පඳාඹභාග ගර ප්රතිපපරඹක් ටර ඵරාටඳොටයෝතතු න ට ා ආයණටේ 
ායාැංලඹක් 1.9 ගුට  දක්ා ඇතඅ ව අනු, ටභභ පඳාඹ භාග ග භගින් 58.6% ක ආයණඹක් රඵාගැනීභ 
වා ඵරාටඳොටයෝතතු ට අ  
  

ප්රායීය ය වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු 
ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතා (රු. න්ලියන) 

2020 2021 2022 2023 

බටහිර දකුණ 2 1,166 97 849 221  

ලයඹ 3 232 31 201   

උතුරු මැද 8 484  431 53  

උතුර 2 239 1 166 72  

වබරගමුල 8 317  23 294  

නැයගනහිර       9 5,083  851 3059 1,173 

එකතුල 32 7,520 129 2,521 3,699 1,173 

මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග 2022 2023 2024 2025 

නල වම්බන්තා  (වමුච්චිත අගය) 103,588 209,055 227,455 227,455 

මුළු ආලරණය ලැි  වීම (වමුච්චිත 
අගය) 

1.77% 3.56% 3.85% 3.83% 
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ගු 1.6: ටඵදා වැම ටම් වා පුළුේ රීම ටම් යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ (රුපිඹේ මිතලිඹන) 

 

ප්රායීය ය වශය 
යවේලා 

මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු 
ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රුපියල් න්ලියන) 

2020 2021 2022 2023 

බටහිර මධ්යම 2 1,363 52 517 794  
බටහිර උතුර 9 7,717 43 3,917 3,758  
බටහිර දකුණ 1 4,653 0 1,396 2,327 931 

ලයඹ 3 7,054 16 2,266 3,751 1,021 
උතුරු මැද 5 715 0 551 165 

 
උතුර 3 684 12 522 150  
මධ්යම 5 1,084 0 1,084   
දකුණ 1 12,859 88 5,056 5,144 2,572 
වබරගමුල 3 698 4 694   
ඌල 6 1,955 0 1,384 571  
නැයගනහිර 6 3,785 0 2,508 1,277 

 
එකතුල 44 42,568 215 19,894 17,935 4,523 

 
1.4.2 කාර්යක්තාල ලැි  ියුණු  ිරීමයම් ලයාපිති 
 
ආදාඹම් ඉවශ නැැංවීභට තුු  ටදන ම ඳ්ාදන පිරිැඹ අු  රීම භ ටකටය ය විටල ටඹන් අධානඹ ටඹොමු කය 
කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ පිළිඵ  අධානඹ ටඹොමු රීම භ ැදග්ත ඹඅ කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු 
රීම ටම් යාඳිතිප ඳවත දැක්ටන ඳරිදි කාණ්ඩ ටදකක් ඹටට්ත සිදු රීම භට ැරසුම් ටකොට ඇතඅ 
 

I. ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ (NRW) අු  රීම භ ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ටම් යාඳිතිප වයවා යාඳාය 
කාග ඹක්භතා ැඩි දියුණු රීම භ 

II. ැඩිභ ආදාඹම් රඵා ටදන ඳාරිටබනගික ටකොට් රට ම්ඵන්ධතාඹන් රඵා දීටභන් ආදාඹභ ැඩි 
දියුණු රීම භඅ 

 
අදාශ ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන රට අඹ්ත කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම ටම් යාඳිතිප වා 
ාග ෂික අඹැඹ අලයතා 1.7 ගුට  ායාැංල ටකොට දක්ා ඇතඅ කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම භ වා 
ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන වඹක යාඳිතිප 32 ක් වඳුනා ටගන ඇතිප අතය ව වා රුපිඹේ බිලිඹන 7.5 
ක මුදරක් අලය ට අ  
 
  

ගු 1.7: කාග ඹක්භතා ැඩිදියුණු රීම ටම් යාඳිතිප වා ප්රාග්ධනධන අලයතා (රුඅ මිතලිඹන) 

 
දැනට ආයණඹ ටනොවු ප්රටද්ල ටඵදාවැරිටම් ඳද්ධතිපඹට එක් රීම භ (Infilling) ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ අභ 
රීම භ වා ඵරලක්තිප ඉතිපරි රීම භ වයවා ජර ැඳයුභ යාේත රීම ටම් කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ භඟින් ජර 
ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා ව ආයණටේ ැඩිවීභ ගු අැංක 1අ8 භඟින් දක්ා ඇතඅ ටභභ ටඹනජනාට අනු 2 25 
ග ඹ අන් න විට ජර ැඳයුම් ම්න්ධතා 227,5   ක් එක් රීම භ භගින් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 3අ83% 
රීන් ග ධණඹ ටකටයනු ඇතඅ ටභභ කාණ්ඩ ඹටට්ත වඳුනාටගන ඇතිප යාඳිතිප රි්තු ඇමුණුභ 3  ය ායාැංල 
ගත ටකොට ඇතඅ 
  
ගු 1.8: භධයකාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත අටේක්ෂිත න ගිව්ා ම්ඵන්ධතා ව ආයණඹ ැඩි රීම භ 

 
1.5 යකටි කාීනන ශා මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග මඟින් ජ වැපුණම් යවේලා ආලරණය ලැි  ිරීමම. 
 
ටකටිකාලීන වා භධය කාලීන පඳාඹභාග ගර ප්රතිපපරඹක් ටර ඵරාටඳොටයෝතතු න ට ා ආයණටේ 
ායාැංලඹක් 1.9 ගුට  දක්ා ඇතඅ ව අනු, ටභභ පඳාඹ භාග ග භගින් 58.6% ක ආයණඹක් රඵාගැනීභ 
වා ඵරාටඳොටයෝතතු ට අ  
  

ප්රායීය ය වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානය 

ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු 
ඇව්තයම්න්තු 

පිිතලැය 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතා (රු. න්ලියන) 

2020 2021 2022 2023 

බටහිර දකුණ 2 1,166 97 849 221  

ලයඹ 3 232 31 201   

උතුරු මැද 8 484  431 53  

උතුර 2 239 1 166 72  

වබරගමුල 8 317  23 294  

නැයගනහිර       9 5,083  851 3059 1,173 

එකතුල 32 7,520 129 2,521 3,699 1,173 

මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග 2022 2023 2024 2025 

නල වම්බන්තා  (වමුච්චිත අගය) 103,588 209,055 227,455 227,455 

මුළු ආලරණය ලැි  වීම (වමුච්චිත 
අගය) 

1.77% 3.56% 3.85% 3.83% 
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ගු 1.9: ටකටිකාලීන වා භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත යාඳිතිප �ඹා්තභක රීම ටභන් ඳසු ආයණඹ 

 
1.6 පලමකනා මාපලශන යයෝජනා ක්රමල අමතර ධ්ාිතතාල උපයයෝගී කර ගනින්න් දැනට පලමකනා 

න මාර්ග ියගු ිරීමම මඟින් මාපලශන වම්බන්ධ්තා ලැි  ියුණු  ිරීමම. 
 
ඳ්තනා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර ප්රභාණ්ත ම්ඵන්ධතා ටනොභැතිපකභ එභ ටඹනජනා ක්රභ ර තිපයාය 
ඳැැ්තභට ඵරඳාිඅ ව අනු ඳ්තනා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ගම මිතන් 
 අ21%  රීන් නර භරාඳවන ආයණඹ ඉවර නැැංවීභ වා යඳිතිපඹක් ැරසුම් කයනු ඇතඅ ටභභ නර 
භරාඳවන ම්ඵන්ධතා ඉවර නැැංවීටම් යාඳිතිපටේ ප්රධාන ඳයභාග ා න්ටන් ; 

 භරාඳවන ම්ඵන්ධතා  යත ටඹනජනා ක්රභඹක   ප්රටද්ලඹක පි යටිඹ ද දැනට  භරාඳවන 
ම්ඵන්ධතා ටනොභැතිප ඳරිශ්රඹන් ම්ඵන්ධ කයගැනීභ,  

 භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර තිපයාය ඳැැ්තභ තවවුරු රීම භ ව, 
 වා ය ප්රතිපරාබ න ඳරිශීරකින්ට රඵා දීභ. 

 
ටභභ යාඳිතිප භගින් දැනට ඳ්තනා ටද යර ගේරී්, කුරුණෑගර, කතයගභ,  යක්කු  ව 
ටකොටරොන්නා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ වා ිජු භරාඳවන ම්ඵන්ධතා, යර වා ාම්ප්රදාික නර දිගු 
රීම ම් වයවා භරාඳවන ම්ඵන්ධතා 8,16  ක් එකතු කයනු ඇතඅ ත ද භරාඳවන නර ම්ඵන්ධතාඹන් 
ඉවර නැැංවීභ පටදා ගිව්ා භරාඳවන නර එරා ඉදිරීම භ ම්ඵන්ධටඹන්  න ප්රතිපඳ්තතිප වා 
�ඹාඳටිඳාටිඹන් වඳුන්ාටදනු ඇතඅ 

දැනට ආයණඹ ටනොවු ප්රටද්ලඹන්, අභතය ධාරිතාඹන්  යත දැනට ක්රඹා්තභක භරාඳවන ටඹනජනා 
ක්රභඹන් ඇතුර්ත ඳශා්ත 3 ට එකතු කය ගැනීභ වා ාග ෂික අඹැඹ අලයතාඹ ඳවත ගු අැංක 1අ1   ය 
ායාැංල ගත කය ඇතඅ ටභභ භරාඳවන ම්ඵන්ධතා ඉවශ නැැංවීභට අදාර ඉදිරීම ම් කටයුතු වා පඳරිභ 
ලටඹන් රුපිඹේ බිලිඹන 1අ8 ක ප්රතිපඳාදන 2 21 යඹ වා අලය ට අ     

ගු 1.1 : ඳ්තනා ටඹනජනා ක්රභර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ටගන ආයණඹ ටනොව ප්රටද්ල එකතු 
කය ගැනීභ වා අයමුදේ අලයතාඹ 

  

පඳාඹභාග ගඹ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

යකටි කාීනන උපාය මර්ගය මගින් ආලරණය  
(වමුච්චිත අගය) 

1.0% 4.2% 7.0% 11.1% 12.1% 12.4% 

මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග  මගින් ආලරණය  
(වමුච්චිත අගය) 

  1.77% 3.56% 3.85% 3.83% 

ඉක්ක 1 : වම්පර්ණ ආලරණය 41.3% 45.8% 51.3% 57.1% 58.3% 58.6% 

පෂාත 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු ඇව්තයම්න්තු පිිතලැය 
(රු. න්ලියන) 

අයලැය අලයතාලය (රු. න්ලියන) 

2021 2022 2023 
බටහිර 2 2,500 594 844 1,062 

ලයඹ 1 997 299 399 299 

දකුණ 2 1,621 612 598 411 

එකතුල 5 5,118 1,505 1,841 1,772 

1.7 ලයාපාර කාර්යක්මතාල වශ ආරක්ෂිත වනීපාරක්ාල ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ලයාපිති 
 
2 25 ටග  දි ජනගවනටඹන් 9 % වා ආයක්ෂිත නීඳායක්ක ඳවසුකම් වතිපක රීම භ වා, ගලි 
ඵවුග  භඟින් ටගන එන අඳ ජරඹ ම ඹභ ආකායටඹන් ඵැවැය රීම භ වා කශභනාකයණඹ රීම භට ටකටි කාලීන 
පඳාඹභාග ගඹක් ටර ගලි ඵවුග  භඟින් ටගන එන අඳජර පිරිඳවදු භධය්ාාන (Septage Treatment 
Plant) ඉවර ඉේලුභක් ඇතිප ප්රටද්ල වා �ඹා්තභක රීම භට ටඹනජනා කය ඇතඅ    
 
ාම්ප්රදාික අඳජර පිරිඳවදු රීම භ (නර භරාඳවන ඳද්ධතිප) වා ්ාානීඹ ඳද්ධතිප (ගිව්ා අඳජර 
කශභනාකයණ ඳද්ධතිප) අතය ඳයතයඹ පියවීභ වා විභධයගත අඳජර ඳවිත්රාගාය (DEWATS) රකා ඵරනු 
රැටේඅ භතුපිට ව භූගත ජරඹ දණඹ වීම් ඉවර අදානභක්  යත ැංටක්න්ද්රිත ජනගවනඹක් ව ැංරායක 
කග භාන්තඹ ැම  ජාතිපක ආග ථිකඹට ැදග්තකභක් දක්න ප්රටද්ල ැරකීටම් දි DEWATS ඩා්ත සුදුසු 
විකේඳඹක් ටර ැරරීඹ වැකඅ ව අනු, අධික ජන ඝන්තඹ, ඳරිය දණඹ ඇතිප ඉවර අදානභ, ජාතිපක 
ආග ථිකඹට ඇතිප ැදග්තකභ (ැංරායක කග භාන්තඹ ටව තුටන්) ආදිඹ ැරරීේරට ටගන ඇේර නගයඹ 
වා විභධයගත අඳජර ඳවිත්රාගාය ටදකක් රකා ඵරනු රැටේඅ    
 
එඹට අභතය අඳජර ඳවිත්රගාය ලින් පිරිඳවදු කය ගන්නා ජරඹ කාග �ක �ඹාලින්, ඳරිය ප්රතිප්ාාඳනඹ, 
ගා වා ාරි කටයුතු ආදිඹ වා පරදායී ටර නැත ටඹොදා ගැනීභ ප්රග ධනඹ රීම භ වා ද යාඳිතිපඹක් 
�ඹා්තභක කයනු ඇතඅ ජරඹ නැත බාවිත රීම ටභන් ඳ්තනා ජර ැඳයුභට විකේඳ රඵාදිඹ වැරී අතය ජර 
සුයක්ෂිතතා, තිපයාය බාඹ ව ඔටයෝතතුදීටම් වැරීඹා ැඩි දියුණු රීම භට එඹ බාවිතා කර වැකඅ 

ආයක්ෂිත නීඳායක්ක ඳවසුකම් ැඩි දියුණු රීම ටම් පඳාඹ භාග ගඹ ඹටට්ත වඳුනාටගන ඇතිප භරාඳවන 
යාඳිතිපන් ඇතුර්ත ඳශා්ත වතයරීඅ ාග ෂික අඹැඹ අලයතාඹ ඳවත ගු අැංක 1.11  ය ායාැංලගත කය ඇතඅ 
ටභභ වඳුනාටගන ඇතිප යාඳාය කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ වා රුඅ බිලිඹන 4.2 ත ප්රතාඳාදන අලය ට අ  

ගු 1.11 : යාඳාය කාග ඹක්භතා ව ආයක්ෂිත නීඳායක්ා ැඩි දියුණු රීම ටම් යාඳිතිපන් වා 
ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ 

 

 
 

 

  

පෂාත 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මු  ු  ුළු 
ඇව්තයම්න්තු 
පිිතලැය 

(රු. න්ලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රු. න්ලියන) 

2021 2022 2023 

බටහිර 5 1,360 5 8 752 100 
ලයඹ 1 253 93 16   
දකුණ 2 507 189 318  
ඌල 1 2,110  950 1,160 
එකතුල 9 4,230 790 2,180 1,260 
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ගු 1.9: ටකටිකාලීන වා භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත යාඳිතිප �ඹා්තභක රීම ටභන් ඳසු ආයණඹ 

 
1.6 පලමකනා මාපලශන යයෝජනා ක්රමල අමතර ධ්ාිතතාල උපයයෝගී කර ගනින්න් දැනට පලමකනා 

න මාර්ග ියගු ිරීමම මඟින් මාපලශන වම්බන්ධ්තා ලැි  ියුණු  ිරීමම. 
 
ඳ්තනා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර ප්රභාණ්ත ම්ඵන්ධතා ටනොභැතිපකභ එභ ටඹනජනා ක්රභ ර තිපයාය 
ඳැැ්තභට ඵරඳාිඅ ව අනු ඳ්තනා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ගම මිතන් 
 අ21%  රීන් නර භරාඳවන ආයණඹ ඉවර නැැංවීභ වා යඳිතිපඹක් ැරසුම් කයනු ඇතඅ ටභභ නර 
භරාඳවන ම්ඵන්ධතා ඉවර නැැංවීටම් යාඳිතිපටේ ප්රධාන ඳයභාග ා න්ටන් ; 

 භරාඳවන ම්ඵන්ධතා  යත ටඹනජනා ක්රභඹක   ප්රටද්ලඹක පි යටිඹ ද දැනට  භරාඳවන 
ම්ඵන්ධතා ටනොභැතිප ඳරිශ්රඹන් ම්ඵන්ධ කයගැනීභ,  

 භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ර තිපයාය ඳැැ්තභ තවවුරු රීම භ ව, 
 වා ය ප්රතිපරාබ න ඳරිශීරකින්ට රඵා දීභ. 

 
ටභභ යාඳිතිප භගින් දැනට ඳ්තනා ටද යර ගේරී්, කුරුණෑගර, කතයගභ,  යක්කු  ව 
ටකොටරොන්නා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ වා ිජු භරාඳවන ම්ඵන්ධතා, යර වා ාම්ප්රදාික නර දිගු 
රීම ම් වයවා භරාඳවන ම්ඵන්ධතා 8,16  ක් එකතු කයනු ඇතඅ ත ද භරාඳවන නර ම්ඵන්ධතාඹන් 
ඉවර නැැංවීභ පටදා ගිව්ා භරාඳවන නර එරා ඉදිරීම භ ම්ඵන්ධටඹන්  න ප්රතිපඳ්තතිප වා 
�ඹාඳටිඳාටිඹන් වඳුන්ාටදනු ඇතඅ 

දැනට ආයණඹ ටනොවු ප්රටද්ලඹන්, අභතය ධාරිතාඹන්  යත දැනට ක්රඹා්තභක භරාඳවන ටඹනජනා 
ක්රභඹන් ඇතුර්ත ඳශා්ත 3 ට එකතු කය ගැනීභ වා ාග ෂික අඹැඹ අලයතාඹ ඳවත ගු අැංක 1අ1   ය 
ායාැංල ගත කය ඇතඅ ටභභ භරාඳවන ම්ඵන්ධතා ඉවශ නැැංවීභට අදාර ඉදිරීම ම් කටයුතු වා පඳරිභ 
ලටඹන් රුපිඹේ බිලිඹන 1අ8 ක ප්රතිපඳාදන 2 21 යඹ වා අලය ට අ     

ගු 1.1 : ඳ්තනා ටඹනජනා ක්රභර අභතය ධාරිතා පඳටඹනගී කය ටගන ආයණඹ ටනොව ප්රටද්ල එකතු 
කය ගැනීභ වා අයමුදේ අලයතාඹ 

  

පඳාඹභාග ගඹ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

යකටි කාීනන උපාය මර්ගය මගින් ආලරණය  
(වමුච්චිත අගය) 

1.0% 4.2% 7.0% 11.1% 12.1% 12.4% 

මධ්ය කාීනන උපායමාර්ග  මගින් ආලරණය  
(වමුච්චිත අගය) 

  1.77% 3.56% 3.85% 3.83% 

ඉක්ක 1 : වම්පර්ණ ආලරණය 41.3% 45.8% 51.3% 57.1% 58.3% 58.6% 

පෂාත 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මුළු ඇව්තයම්න්තු පිිතලැය 
(රු. න්ලියන) 

අයලැය අලයතාලය (රු. න්ලියන) 

2021 2022 2023 
බටහිර 2 2,500 594 844 1,062 

ලයඹ 1 997 299 399 299 

දකුණ 2 1,621 612 598 411 

එකතුල 5 5,118 1,505 1,841 1,772 

1.7 ලයාපාර කාර්යක්මතාල වශ ආරක්ෂිත වනීපාරක්ාල ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ලයාපිති 
 
2 25 ටග  දි ජනගවනටඹන් 9 % වා ආයක්ෂිත නීඳායක්ක ඳවසුකම් වතිපක රීම භ වා, ගලි 
ඵවුග  භඟින් ටගන එන අඳ ජරඹ ම ඹභ ආකායටඹන් ඵැවැය රීම භ වා කශභනාකයණඹ රීම භට ටකටි කාලීන 
පඳාඹභාග ගඹක් ටර ගලි ඵවුග  භඟින් ටගන එන අඳජර පිරිඳවදු භධය්ාාන (Septage Treatment 
Plant) ඉවර ඉේලුභක් ඇතිප ප්රටද්ල වා �ඹා්තභක රීම භට ටඹනජනා කය ඇතඅ    
 
ාම්ප්රදාික අඳජර පිරිඳවදු රීම භ (නර භරාඳවන ඳද්ධතිප) වා ්ාානීඹ ඳද්ධතිප (ගිව්ා අඳජර 
කශභනාකයණ ඳද්ධතිප) අතය ඳයතයඹ පියවීභ වා විභධයගත අඳජර ඳවිත්රාගාය (DEWATS) රකා ඵරනු 
රැටේඅ භතුපිට ව භූගත ජරඹ දණඹ වීම් ඉවර අදානභක්  යත ැංටක්න්ද්රිත ජනගවනඹක් ව ැංරායක 
කග භාන්තඹ ැම  ජාතිපක ආග ථිකඹට ැදග්තකභක් දක්න ප්රටද්ල ැරකීටම් දි DEWATS ඩා්ත සුදුසු 
විකේඳඹක් ටර ැරරීඹ වැකඅ ව අනු, අධික ජන ඝන්තඹ, ඳරිය දණඹ ඇතිප ඉවර අදානභ, ජාතිපක 
ආග ථිකඹට ඇතිප ැදග්තකභ (ැංරායක කග භාන්තඹ ටව තුටන්) ආදිඹ ැරරීේරට ටගන ඇේර නගයඹ 
වා විභධයගත අඳජර ඳවිත්රාගාය ටදකක් රකා ඵරනු රැටේඅ    
 
එඹට අභතය අඳජර ඳවිත්රගාය ලින් පිරිඳවදු කය ගන්නා ජරඹ කාග �ක �ඹාලින්, ඳරිය ප්රතිප්ාාඳනඹ, 
ගා වා ාරි කටයුතු ආදිඹ වා පරදායී ටර නැත ටඹොදා ගැනීභ ප්රග ධනඹ රීම භ වා ද යාඳිතිපඹක් 
�ඹා්තභක කයනු ඇතඅ ජරඹ නැත බාවිත රීම ටභන් ඳ්තනා ජර ැඳයුභට විකේඳ රඵාදිඹ වැරී අතය ජර 
සුයක්ෂිතතා, තිපයාය බාඹ ව ඔටයෝතතුදීටම් වැරීඹා ැඩි දියුණු රීම භට එඹ බාවිතා කර වැකඅ 

ආයක්ෂිත නීඳායක්ක ඳවසුකම් ැඩි දියුණු රීම ටම් පඳාඹ භාග ගඹ ඹටට්ත වඳුනාටගන ඇතිප භරාඳවන 
යාඳිතිපන් ඇතුර්ත ඳශා්ත වතයරීඅ ාග ෂික අඹැඹ අලයතාඹ ඳවත ගු අැංක 1.11  ය ායාැංලගත කය ඇතඅ 
ටභභ වඳුනාටගන ඇතිප යාඳාය කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ වා රුඅ බිලිඹන 4.2 ත ප්රතාඳාදන අලය ට අ  

ගු 1.11 : යාඳාය කාග ඹක්භතා ව ආයක්ෂිත නීඳායක්ා ැඩි දියුණු රීම ටම් යාඳිතිපන් වා 
ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ 

 

 
 

 

  

පෂාත 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

මු  ු  ුළු 
ඇව්තයම්න්තු 
පිිතලැය 

(රු. න්ලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රු. න්ලියන) 

2021 2022 2023 

බටහිර 5 1,360 5 8 752 100 
ලයඹ 1 253 93 16   
දකුණ 2 507 189 318  
ඌල 1 2,110  950 1,160 
එකතුල 9 4,230 790 2,180 1,260 
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1.8 මුළු අරමුදල් අලයතාලය වශ ආදායම  

ටකටි කාලීන වා දිගු කාලීන යාඳිතිප �ඹා්තභක රීම භ වා න භ්ා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ ව 
අටඳක්ෂිත ආදාඹභ ඳවත දැක්ට අ එභ ගුට  ටම් දක්ා ාක්ච්ඡා කර යාඳිතිප රට අභතය මුළු දිිනභ 
ආයණඹ න ඳරිදි ැකස කඩිනම් ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ අු  රීම ටම් යාඳිතිපඹක් ද ඇතුර්ත ට අ  

ගු 1.12 ඇ්තටම්න්තුගත යාඳිතිප ආටඹනජනඹ (ටකටි කාලීන වා භධය කාලීන) 

කාඩාගය 
මුළු 

ආයයෝජනය 
(රුපි. බිලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රු. බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      
යකටි කාීනන උපාය මර්ග 

     
�ඹා්තභක ටමිතන් ඳතිපන යාඳිතිප 
ම්පුග ණ රීම භඅ 187.5 76.6 59.0 36.0 15.9 

ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන ධාරිතා වා 
ගුණා්තභකබාඹ ඉවර නැැංවීභ 43.7  

25.8 
 

17.9   
මධ්ය කාීනන උපාය මාර්ග 

     
ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ 
ර ඳතිපන ධාරිතා ම්පුග ණටඹන්භ 
බාවිතා රීම භ වා අලය ැඩි දියුණු 
රීම ම් ව වාටේ කාග ඹක්භතාඹ 
ැඩිදියුණු රීම භ 

50.1 22.8 21.6 5.7  

මුළු රටම ආලරණය ලන පිතිය සිදු කරනු 
බන ආදායම් යනොබන ජය අලම 
ිරීමයේ ලයාපිති 

21.4 5.8 7.8 7.8  

මළු ජ වම්පාදන 302.7 131.0 106.3 49.5 15.9 
මාපලශන      
දැනට ක්රියාමකමක ලයාපිති වම්පුර්ණ 
ිරීමම 41.3 7.6 14.3 9.9 9.5 

භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත ඇතිප 
යාඳිතිප 9.4 2.6 3.6 3.2  
මුළු මාපලශන 50.7 10.2 17.9 13.1 9.5 

 

ගු 1.13 ටකටි කාලී වා භධයාකාලීන යාඳිතිප ලින් අටේක්ෂිත ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

භ්ා න ජර ම්ඵන්ධතා ගණන   
301,762  

  
365,943  

  
390,693  

  
103,162  

    
40,623  

මුච්චිත ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා ගණන 
(මිතලිඹන) 

          
2.9  

          
3.2  

          
3.6  

          
3.7  

          
3.8  

න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු බිේ ආදාඹභ 3.0 6.4 10.1 10.8 11.2 
න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු ම්ඵන්ධතා 
ගා්තු (රුඅ බිලිඹන) 6.6 7.2 6.6 1.8 0.9 

පලමකනා වම්බන්ධ්තා ලලින් ැයබන මුළු ආදායම 9.6 13.6 16.7 12.6 12.1 
ඳ්තනා ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන බිේ ආදාඹභ 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 
අයේක්ෂිත ලාර්ෂික ආදායම (රු. බිලියන) 34.3 38.3 41.4 37.3 36.8 
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1.8 මුළු අරමුදල් අලයතාලය වශ ආදායම  

ටකටි කාලීන වා දිගු කාලීන යාඳිතිප �ඹා්තභක රීම භ වා න භ්ා ප්රාග්ධනධන අලයතාඹ ව 
අටඳක්ෂිත ආදාඹභ ඳවත දැක්ට අ එභ ගුට  ටම් දක්ා ාක්ච්ඡා කර යාඳිතිප රට අභතය මුළු දිිනභ 
ආයණඹ න ඳරිදි ැකස කඩිනම් ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ අු  රීම ටම් යාඳිතිපඹක් ද ඇතුර්ත ට අ  

ගු 1.12 ඇ්තටම්න්තුගත යාඳිතිප ආටඹනජනඹ (ටකටි කාලීන වා භධය කාලීන) 

කාඩාගය 
මුළු 

ආයයෝජනය 
(රුපි. බිලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අලයතාලය (රු. බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      
යකටි කාීනන උපාය මර්ග 

     
�ඹා්තභක ටමිතන් ඳතිපන යාඳිතිප 
ම්පුග ණ රීම භඅ 187.5 76.6 59.0 36.0 15.9 

ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන ධාරිතා වා 
ගුණා්තභකබාඹ ඉවර නැැංවීභ 43.7  

25.8 
 

17.9   
මධ්ය කාීනන උපාය මාර්ග 

     
ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ 
ර ඳතිපන ධාරිතා ම්පුග ණටඹන්භ 
බාවිතා රීම භ වා අලය ැඩි දියුණු 
රීම ම් ව වාටේ කාග ඹක්භතාඹ 
ැඩිදියුණු රීම භ 

50.1 22.8 21.6 5.7  

මුළු රටම ආලරණය ලන පිතිය සිදු කරනු 
බන ආදායම් යනොබන ජය අලම 
ිරීමයේ ලයාපිති 

21.4 5.8 7.8 7.8  

මළු ජ වම්පාදන 302.7 131.0 106.3 49.5 15.9 
මාපලශන      
දැනට ක්රියාමකමක ලයාපිති වම්පුර්ණ 
ිරීමම 41.3 7.6 14.3 9.9 9.5 

භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත ඇතිප 
යාඳිතිප 9.4 2.6 3.6 3.2  
මුළු මාපලශන 50.7 10.2 17.9 13.1 9.5 

 

ගු 1.13 ටකටි කාලී වා භධයාකාලීන යාඳිතිප ලින් අටේක්ෂිත ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

භ්ා න ජර ම්ඵන්ධතා ගණන   
301,762  

  
365,943  

  
390,693  

  
103,162  

    
40,623  

මුච්චිත ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා ගණන 
(මිතලිඹන) 

          
2.9  

          
3.2  

          
3.6  

          
3.7  

          
3.8  

න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු බිේ ආදාඹභ 3.0 6.4 10.1 10.8 11.2 
න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු ම්ඵන්ධතා 
ගා්තු (රුඅ බිලිඹන) 6.6 7.2 6.6 1.8 0.9 

පලමකනා වම්බන්ධ්තා ලලින් ැයබන මුළු ආදායම 9.6 13.6 16.7 12.6 12.1 
ඳ්තනා ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන බිේ ආදාඹභ 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 
අයේක්ෂිත ලාර්ෂික ආදායම (රු. බිලියන) 34.3 38.3 41.4 37.3 36.8 
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2 .  යවේලා ආලරණය ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා නල ලයාපිති 
 

2.1 පසුබිම 

ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ා වා න යාඳිීනන් �ඹා්තභක රීම භ භඟින් න ට ා ප්රටද්ල කයා යාේත 
වීභ ටදන ඳරිච්ටේදටඹන් වි්තය ටකටග අ 

 
ටරනක ඵැැංකු විසින් අයමුදේ ඳඹන රද ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ා ැඩි දියුණු රීම ටම් යාඳිතිපටේ 
(WaSSIP)  වඹ ඇතිප ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ක අැංලඹ වා මුළු යටභ ආයණඹ න ඳරිදි පුළුේ 
පඳාඹභාග ගික ආටඹනජන ැරැ්භක් ක ්රීම භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ භඟින් 2 19 
ටග  දි ආයම්බ කයන රද අතය එභගින් 2 25 වා 2 3  ග ඹන් දක්ා ආටඹනජන ැරසුම් ව 2 5  ය 
න විට ජර ම්ඳ්තර අලයතාඹ ද ආයණඹ ට අ ටභභ ැරැ්භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ භඟින් 2 25 වා 2 3  ග  වා නාගරික වා අග ධ නාගරික ප්රටද්ල ර සිදු කයන ආටඹනජන වා 
ප්රධාන ැරැ්භක් ටර �ඹාකයන අතය මූරය කටයුතු වා ්ාට ඹ වා තු ජර ම්ඳාදනඹ ව 
නීඳායක්ා වා න ආටඹනජන අලයතා ද වඳුනාටගන ඇතඅ  

ටභභ අධයනඹ ක්රභට දඹ ඳදනම් වී ඇ්තට්ත අනුභත ැංග ධන ැරසුම් ව ප්රතිපඳ්තතිප 
භාග ටගනඳටද්ල භාටරනරනඹ ව 2 25, 2 3  ව 2 5  ග  වා කයන රද ඉේලුම් ප්රක්ට ඳන ගණනඹ 
රීම භිඅ එට  ගණනඹ කයන රද ඉේලුම් ද්තත අදාර අැංල ව පඳඅැංල ර ජර ැඳයුභ වා අලය න ජර 
ම්ඳ්ත වා පිරිඳවදු ධාරිතා භරාඳවනඹ ආදිඹ ගණනඹ රීම භට බාවිතා කයන රදිඅ ටභභ වි්තයා්තභක 
අධයනටඹන් ඳසු ැභට ජරඹ වා නීඳායක්ා රඵාගත වැරී ඵ ව වාටේ තිපයාය කශභනාකාරි්තඹ 
තව�� රීම භ වා �ඹා්තභක කර යුතු න ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන යාඳිතිප වඳුනාගත වැකඅ   

ව අනු යටපුයා ආයණඹ ැඩි රීම භ වා වඳුනාගත වැරී ජාතිපක ැරසුම් ටදඳාග තටම්න්තු (NPD) භඟින් 
අනුභත කයන රද ප්රමුඛ්තා ම ග ණාඹක භත ඳදනම්  ප්රමුඛ්තාඹ රඵා දී ඇතිප ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන 
යාඳිතිප වාට ආදාර ඉරක්ක රාා කය ගැනීභ වා න මුළු අඹැඹ අලයතාඹ ද භා ටභභ 
ඳරිච්ටේදටේ දි ාකච්ඡා ටකටග අ 

2.2 නල ලයාපිති ක්රියාමකමක ිරීමම. 
 
දිින පුයා ජර ැඳයුම් ආයණඹ භානා්තභතාඹ ඳ්තා ගත වැරී ආකායඹට කරාපීඹ ප්රමුඛ්තා 
ැරරීේරට ගම මිතන් න යාඳිතිප වඳුනාටගන ටඳශග්ා ඇතඅ ජාතිපක ැරසුම් ටදඳාග තටම්න්තු (NPD) 
භඟින් අනුභත ප්රමුඛ්තා ම ග ණාඹකඹන් භත ඳදනම් , කරාපීඹ ප්රමුඛ්තා ව ජර මූරාශ්ර වා ඉඩම් රඵා 
ගැනීභට ඇතිප වැරීඹා වා සුදානභ ද ැරරීේරට ටගන යාඳිතිප රි්තු ටදකක් ක ්කයටගන ඇතඅ එනම් 
2 21 – 2 25 කාර�භා තුර �ඹා්තභක රීම භට ටඹනජිත යාඳිතිප (ඇමුණුභ 4) ව 2 25 න් ඳසු �ඹා්තභක 
රීම භට ටඹනජිත යාඳිීනන් (ඇමුණුභ 5) ටරඹඅ ග  2 21 දී �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කයන රද යාඳිතිප 
කාණ්ඩ අැංක - 1 (Batch 1) ටරද 2 22 ව 2 23 ග  රදී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත යාඳිතිප කාණ්ඩ අැංක 
2 (Batch 2) ටරද නම් කය ඇතඅ 
      
ඇමුණුභ 6  ය දක්ා ඇතිප භවා ඳරිභාණ භරාඳවන යාඳිතිප පිළිටලින් 2 25 වා 2 3  ග  රදි 3අ % ව 
4අ4% ක අටේක්�ත නර භරාඳවන ආයණඹ ඉරක්ක පුයාගැනීභ වා �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කය 
ඇතඅ 
 
ගු අැංක 2අ1 ග  2 21 – 2 25 තුර �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කය ඇතිප න යාඳිතිප ර ායාැංලඹ දක්ා 
ඇතඅ 
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2 .  යවේලා ආලරණය ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා නල ලයාපිති 
 

2.1 පසුබිම 

ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ා වා න යාඳිීනන් �ඹා්තභක රීම භ භඟින් න ට ා ප්රටද්ල කයා යාේත 
වීභ ටදන ඳරිච්ටේදටඹන් වි්තය ටකටග අ 

 
ටරනක ඵැැංකු විසින් අයමුදේ ඳඹන රද ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ා ැඩි දියුණු රීම ටම් යාඳිතිපටේ 
(WaSSIP)  වඹ ඇතිප ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ක අැංලඹ වා මුළු යටභ ආයණඹ න ඳරිදි පුළුේ 
පඳාඹභාග ගික ආටඹනජන ැරැ්භක් ක ්රීම භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ භඟින් 2 19 
ටග  දි ආයම්බ කයන රද අතය එභගින් 2 25 වා 2 3  ග ඹන් දක්ා ආටඹනජන ැරසුම් ව 2 5  ය 
න විට ජර ම්ඳ්තර අලයතාඹ ද ආයණඹ ට අ ටභභ ැරැ්භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ භඟින් 2 25 වා 2 3  ග  වා නාගරික වා අග ධ නාගරික ප්රටද්ල ර සිදු කයන ආටඹනජන වා 
ප්රධාන ැරැ්භක් ටර �ඹාකයන අතය මූරය කටයුතු වා ්ාට ඹ වා තු ජර ම්ඳාදනඹ ව 
නීඳායක්ා වා න ආටඹනජන අලයතා ද වඳුනාටගන ඇතඅ  

ටභභ අධයනඹ ක්රභට දඹ ඳදනම් වී ඇ්තට්ත අනුභත ැංග ධන ැරසුම් ව ප්රතිපඳ්තතිප 
භාග ටගනඳටද්ල භාටරනරනඹ ව 2 25, 2 3  ව 2 5  ග  වා කයන රද ඉේලුම් ප්රක්ට ඳන ගණනඹ 
රීම භිඅ එට  ගණනඹ කයන රද ඉේලුම් ද්තත අදාර අැංල ව පඳඅැංල ර ජර ැඳයුභ වා අලය න ජර 
ම්ඳ්ත වා පිරිඳවදු ධාරිතා භරාඳවනඹ ආදිඹ ගණනඹ රීම භට බාවිතා කයන රදිඅ ටභභ වි්තයා්තභක 
අධයනටඹන් ඳසු ැභට ජරඹ වා නීඳායක්ා රඵාගත වැරී ඵ ව වාටේ තිපයාය කශභනාකාරි්තඹ 
තව�� රීම භ වා �ඹා්තභක කර යුතු න ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන යාඳිතිප වඳුනාගත වැකඅ   

ව අනු යටපුයා ආයණඹ ැඩි රීම භ වා වඳුනාගත වැරී ජාතිපක ැරසුම් ටදඳාග තටම්න්තු (NPD) භඟින් 
අනුභත කයන රද ප්රමුඛ්තා ම ග ණාඹක භත ඳදනම්  ප්රමුඛ්තාඹ රඵා දී ඇතිප ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන 
යාඳිතිප වාට ආදාර ඉරක්ක රාා කය ගැනීභ වා න මුළු අඹැඹ අලයතාඹ ද භා ටභභ 
ඳරිච්ටේදටේ දි ාකච්ඡා ටකටග අ 

2.2 නල ලයාපිති ක්රියාමකමක ිරීමම. 
 
දිින පුයා ජර ැඳයුම් ආයණඹ භානා්තභතාඹ ඳ්තා ගත වැරී ආකායඹට කරාපීඹ ප්රමුඛ්තා 
ැරරීේරට ගම මිතන් න යාඳිතිප වඳුනාටගන ටඳශග්ා ඇතඅ ජාතිපක ැරසුම් ටදඳාග තටම්න්තු (NPD) 
භඟින් අනුභත ප්රමුඛ්තා ම ග ණාඹකඹන් භත ඳදනම් , කරාපීඹ ප්රමුඛ්තා ව ජර මූරාශ්ර වා ඉඩම් රඵා 
ගැනීභට ඇතිප වැරීඹා වා සුදානභ ද ැරරීේරට ටගන යාඳිතිප රි්තු ටදකක් ක ්කයටගන ඇතඅ එනම් 
2 21 – 2 25 කාර�භා තුර �ඹා්තභක රීම භට ටඹනජිත යාඳිතිප (ඇමුණුභ 4) ව 2 25 න් ඳසු �ඹා්තභක 
රීම භට ටඹනජිත යාඳිීනන් (ඇමුණුභ 5) ටරඹඅ ග  2 21 දී �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කයන රද යාඳිතිප 
කාණ්ඩ අැංක - 1 (Batch 1) ටරද 2 22 ව 2 23 ග  රදී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත යාඳිතිප කාණ්ඩ අැංක 
2 (Batch 2) ටරද නම් කය ඇතඅ 
      
ඇමුණුභ 6  ය දක්ා ඇතිප භවා ඳරිභාණ භරාඳවන යාඳිතිප පිළිටලින් 2 25 වා 2 3  ග  රදි 3අ % ව 
4අ4% ක අටේක්�ත නර භරාඳවන ආයණඹ ඉරක්ක පුයාගැනීභ වා �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කය 
ඇතඅ 
 
ගු අැංක 2අ1 ග  2 21 – 2 25 තුර �ඹා්තභක රීම භට ැරසුම් කය ඇතිප න යාඳිතිප ර ායාැංලඹ දක්ා 
ඇතඅ 
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ගු 2.1 : න යාඳිතිප ර ායාැංලඹ 
 

පෂාත / 
ප්රායීයය 

වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානය 

ියව්ත්රික්කය 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

ප්රතිාා බන 
පවුල් වංඛ්යාල 

ආලරණය ලන ප්රයී 

බටහිර මධ්යම ටකොශම 6 200,000 අවි්ාට ේර, ටකනේටේ, ටකොටරොන්නා, 
භවයගභ, ඵ්තතයමුේර  

බටහිර උතුර ගම්ඳව 6 160,100 ට රිගභ, දිවුරපිටිඹ, කැශිකඹ, රීරිඳිටර, ගම්ඳව, 
අ්තතනගේර, මිතනුන්ටගොඩ 

බටහිර දකුණ කළුතය 4 94,100 ඉැංගිරිඹ, වඳාන්ටගොඩ, කළුතය 
ලයඹ  කුරුණෑගර 5 187,425 කුරුණෑගර, කටුටඳොත, ඵමුණුටකොටු, ඳඬු්නුය, 

බිැංගිරිඹ, පු ඵද්දා, භාකඳුය, ඳන්නර, කුලිඹාපිටිඹ, 
භැේසිරිපුය, ගේගමු, ඇවැටුැ, අමන්ටඳොර   

පු්තතරභ 5 89,500 දැංටකොටු, ට ගමු, පු්තතරභ, ය්නාඹකපුය, 
කේපිටිඹ 

උතුරු මැද අනුයාධපුය 2 53,800 නුයගම් ඳශාත නැටගන යය, නුයගම් ඳශාත පතුය, 
මිත යන්තටේ, තිපයේඳටන්, ඳළුග්ැ, කැරීයා, 
 යඟුයක්ටගොඩ 

ටඳොටශොන්නරු 1 68,000 ැලිකන්ද, දිඹුරාගර, තභන්කු , රැංකාපුය, 
 යඟුයක්ටගොඩ, ඇරවැය  

උතුර ඹාඳනඹ 4 3,150 චුන්නාකම්, කන්කන්තුටග , චුලිපුයම්, ටේදුරු තුු   
රීලිටනොච්චි 1 33,480 රීලිටනොච්චි 

මධ්යම භවනුය 9 152,280 කුණ්ඩාටේ, වයගභ, ටදේටතොට, භැදදුම්ඵය, 
ඳන්විර වරක, වතයලිඹද්ද, නාරපිටිඹ, 
ඳේටේගභ, පුපුරැ් අටබාටග්ධන, ගා ඉවර 
ටකනයටේ, ටකෝතභටේ 

භාතටේ 2 51,430 ගටේටර, ඳේටේටඳොර, භාතටේ, ඹටි්තත, 
නාවුර, ය්තටතොට, අමන්ගා ටකනයටේ, දඹුේර   

නුයඑළිඹ 3 20,100 නුයඑළිඹ, ටකෝතභටේ, නානුඔඹ, වපුග්තරා, 
පුන්ඩලුඔඹ 

දකුණ ගාේර 3 82,470 ගාේර, ඵද්ටද්ගභ, ඉභද 
වම්ඵන්ටතොට 4 45,590 ලුණුගම්ටටවය, කතයගභ, මිතද්ටද්ම ඹ  

භාතය 5 67,860 වක්භන, ටදම ඹාඹ, ටභොයක, භාතය, ටදිඹන්දය - 
මුරටිඹන 

වබරගමුල ය්තනපුය 9 105,750 රීරිඇේර, ඇඹිලිපිටිඹ, ඵරැංටගොඩ, ඇවැලිඹටගොඩ, 
ටදොටරෝර, ම විතිපගර, කයවිට, ටද යඔවිට, 
කුරුවිට, කරාන, ය්තනපුය  

කෑගේර 3 55,200 යකාටඳොර, යඹුක්කන, කෑගේර 
ඌල ඵදුේර 9 51,700 ඵණ්ඩායටර, ටරොග්ධන ගේඔඹ, ගයම්භාන, 

ටඵනගවකුඹුය, ඹවරඅයා, පේ යටිඹ, තේටදන, 
ට ගවරීවුර, ැලිභඩ, වේදුමුේර    

ටභොණයාගර 6 72,000 ඵඩේකුඹුය, බිබිර භැදගභ, වම්ටඵගමු, ැේරාඹ, 
තනභේවිර, ටනගර, ටභොණයාගර   

නැයගනහිර අම්ඳාය 2 3,550 ටද යඅ්තතකන්ඩිඹ, රාහුගර 
භඩකරපු 1 19,125 ාරච්ටච්ටනි 
ත්රිකුණාභරඹ 3 43,350 ටභොයැ වා ටගොභයකඩර, ත්රිකුණාභරඹ, මුතුග  

නැටගන යය ප්රටද්ලඹ 

එකතුල 93 1,659,960   

2.3 ලයාපිති ආයයෝජන වශ ප්රතිාබ 

2021 සිට 2024 දක්ා කාරඹ තුශ ම භ රීම භට ඉරක්ක කය ඇතිප න යාඳිතිප වා න භ්ත ආටඹනජනඹ 
ව ආදාඹභ ඳවත ගුට  ායාැංල ටකොට ඇත. 

න භරාඳවන යාඳිතිප ම භ රීම භ වා 2024 න් ඔේඵට ආටඹනජන අලය ට . 

ගු 2.2: යාඳිතිප ආටඹනජන ව ප්රතිපරාබ (න යාඳිතිප) 

කාඩාගය  

මුළු 
ආයයෝජන
ය (රු. 
බිලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අල්යතා (රුපියල් බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      

නල ේයාපිති (2021-2025)      

2021 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත  ඹාඳිතිප - 
කණ්ඩාඹභ 1 

380.0 114.0 190.0 76.0  

2022 ව 2023 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත 
 ඹාඳිතිප - කණ්ඩාඹභ 2 

299.6  58.2 118.2 123.2 

මශා පිතමාණ ග්රාමීය ය ජ ලයාපිති  

(WaSSIP 2) 

7.6 0.5 2.1 2.9 2.1 

එකතු - ජර ැඳයුභ 687.2 114.5 250.3 197.1 125.3 

මාපලශන      

නල මාපලශන ේයාපිති 309.3 4.6 13.9 32.5 48.5 

 

ඇ්තටම්න්තු ආදාඹම් පඳාඹ භාග ග තුනක් ඹටට්ත ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ජනනඹ රීම භට ටඹනජිත 
අතය එඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත. 

ගු 2.3: ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ඳසු අටේක්ෂිත ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 

 2023 2024 2025 
මුළු න ඵතාන ගණන   171,468    562,602    570,186  
මුච්චිත ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා(මිතලිඹන)           2.7            3.3            3.9  
න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු බිේ ආදාඹභ 
(රුපියල් බිලියන) 1.5 6.7 11.9 

න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු ම්ඵන්ධතා ගා්තු 
(රුපියල් බිලියන) 2.3 7.5 8.5 

නල වම්බන්ධ්තා ලලින් ැයබන ආදායම (රුපියල් 
බිලියන) 3.8 14.2 20.4 

 ඳ්තනා බිේඳ්ත ආදාඹභ (2020) (රුපියල් බිලියන) 24.7 24.7 24.7 
අයේක්ෂිත ලාර්ෂික ආදායම (රුපියල් බිලියන) 28.5 38.9 45.1 
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ගු 2.1 : න යාඳිතිප ර ායාැංලඹ 
 

පෂාත / 
ප්රායීයය 

වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානය 

ියව්ත්රික්කය 
ලයාපිති 
වංඛ්යාල 

ප්රතිාා බන 
පවුල් වංඛ්යාල 

ආලරණය ලන ප්රයී 

බටහිර මධ්යම ටකොශම 6 200,000 අවි්ාට ේර, ටකනේටේ, ටකොටරොන්නා, 
භවයගභ, ඵ්තතයමුේර  

බටහිර උතුර ගම්ඳව 6 160,100 ට රිගභ, දිවුරපිටිඹ, කැශිකඹ, රීරිඳිටර, ගම්ඳව, 
අ්තතනගේර, මිතනුන්ටගොඩ 

බටහිර දකුණ කළුතය 4 94,100 ඉැංගිරිඹ, වඳාන්ටගොඩ, කළුතය 
ලයඹ  කුරුණෑගර 5 187,425 කුරුණෑගර, කටුටඳොත, ඵමුණුටකොටු, ඳඬු්නුය, 

බිැංගිරිඹ, පු ඵද්දා, භාකඳුය, ඳන්නර, කුලිඹාපිටිඹ, 
භැේසිරිපුය, ගේගමු, ඇවැටුැ, අමන්ටඳොර   

පු්තතරභ 5 89,500 දැංටකොටු, ට ගමු, පු්තතරභ, ය්නාඹකපුය, 
කේපිටිඹ 

උතුරු මැද අනුයාධපුය 2 53,800 නුයගම් ඳශාත නැටගන යය, නුයගම් ඳශාත පතුය, 
මිත යන්තටේ, තිපයේඳටන්, ඳළුග්ැ, කැරීයා, 
 යඟුයක්ටගොඩ 

ටඳොටශොන්නරු 1 68,000 ැලිකන්ද, දිඹුරාගර, තභන්කු , රැංකාපුය, 
 යඟුයක්ටගොඩ, ඇරවැය  

උතුර ඹාඳනඹ 4 3,150 චුන්නාකම්, කන්කන්තුටග , චුලිපුයම්, ටේදුරු තුු   
රීලිටනොච්චි 1 33,480 රීලිටනොච්චි 

මධ්යම භවනුය 9 152,280 කුණ්ඩාටේ, වයගභ, ටදේටතොට, භැදදුම්ඵය, 
ඳන්විර වරක, වතයලිඹද්ද, නාරපිටිඹ, 
ඳේටේගභ, පුපුරැ් අටබාටග්ධන, ගා ඉවර 
ටකනයටේ, ටකෝතභටේ 

භාතටේ 2 51,430 ගටේටර, ඳේටේටඳොර, භාතටේ, ඹටි්තත, 
නාවුර, ය්තටතොට, අමන්ගා ටකනයටේ, දඹුේර   

නුයඑළිඹ 3 20,100 නුයඑළිඹ, ටකෝතභටේ, නානුඔඹ, වපුග්තරා, 
පුන්ඩලුඔඹ 

දකුණ ගාේර 3 82,470 ගාේර, ඵද්ටද්ගභ, ඉභද 
වම්ඵන්ටතොට 4 45,590 ලුණුගම්ටටවය, කතයගභ, මිතද්ටද්ම ඹ  

භාතය 5 67,860 වක්භන, ටදම ඹාඹ, ටභොයක, භාතය, ටදිඹන්දය - 
මුරටිඹන 

වබරගමුල ය්තනපුය 9 105,750 රීරිඇේර, ඇඹිලිපිටිඹ, ඵරැංටගොඩ, ඇවැලිඹටගොඩ, 
ටදොටරෝර, ම විතිපගර, කයවිට, ටද යඔවිට, 
කුරුවිට, කරාන, ය්තනපුය  

කෑගේර 3 55,200 යකාටඳොර, යඹුක්කන, කෑගේර 
ඌල ඵදුේර 9 51,700 ඵණ්ඩායටර, ටරොග්ධන ගේඔඹ, ගයම්භාන, 

ටඵනගවකුඹුය, ඹවරඅයා, පේ යටිඹ, තේටදන, 
ට ගවරීවුර, ැලිභඩ, වේදුමුේර    

ටභොණයාගර 6 72,000 ඵඩේකුඹුය, බිබිර භැදගභ, වම්ටඵගමු, ැේරාඹ, 
තනභේවිර, ටනගර, ටභොණයාගර   

නැයගනහිර අම්ඳාය 2 3,550 ටද යඅ්තතකන්ඩිඹ, රාහුගර 
භඩකරපු 1 19,125 ාරච්ටච්ටනි 
ත්රිකුණාභරඹ 3 43,350 ටභොයැ වා ටගොභයකඩර, ත්රිකුණාභරඹ, මුතුග  

නැටගන යය ප්රටද්ලඹ 

එකතුල 93 1,659,960   

2.3 ලයාපිති ආයයෝජන වශ ප්රතිාබ 

2021 සිට 2024 දක්ා කාරඹ තුශ ම භ රීම භට ඉරක්ක කය ඇතිප න යාඳිතිප වා න භ්ත ආටඹනජනඹ 
ව ආදාඹභ ඳවත ගුට  ායාැංල ටකොට ඇත. 

න භරාඳවන යාඳිතිප ම භ රීම භ වා 2024 න් ඔේඵට ආටඹනජන අලය ට . 

ගු 2.2: යාඳිතිප ආටඹනජන ව ප්රතිපරාබ (න යාඳිතිප) 

කාඩාගය  

මුළු 
ආයයෝජන
ය (රු. 
බිලියන) 

ප්රාග්ධනධ්න අල්යතා (රුපියල් බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      

නල ේයාපිති (2021-2025)      

2021 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත  ඹාඳිතිප - 
කණ්ඩාඹභ 1 

380.0 114.0 190.0 76.0  

2022 ව 2023 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත 
 ඹාඳිතිප - කණ්ඩාඹභ 2 

299.6  58.2 118.2 123.2 

මශා පිතමාණ ග්රාමීය ය ජ ලයාපිති  

(WaSSIP 2) 

7.6 0.5 2.1 2.9 2.1 

එකතු - ජර ැඳයුභ 687.2 114.5 250.3 197.1 125.3 

මාපලශන      

නල මාපලශන ේයාපිති 309.3 4.6 13.9 32.5 48.5 

 

ඇ්තටම්න්තු ආදාඹම් පඳාඹ භාග ග තුනක් ඹටට්ත ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ජනනඹ රීම භට ටඹනජිත 
අතය එඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත. 

ගු 2.3: ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ඳසු අටේක්ෂිත ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 

 2023 2024 2025 
මුළු න ඵතාන ගණන   171,468    562,602    570,186  
මුච්චිත ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා(මිතලිඹන)           2.7            3.3            3.9  
න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු බිේ ආදාඹභ 
(රුපියල් බිලියන) 1.5 6.7 11.9 

න ම්ඵන්ධතා ලින් රැටඵන මුළු ම්ඵන්ධතා ගා්තු 
(රුපියල් බිලියන) 2.3 7.5 8.5 

නල වම්බන්ධ්තා ලලින් ැයබන ආදායම (රුපියල් 
බිලියන) 3.8 14.2 20.4 

 ඳ්තනා බිේඳ්ත ආදාඹභ (2020) (රුපියල් බිලියන) 24.7 24.7 24.7 
අයේක්ෂිත ලාර්ෂික ආදායම (රුපියල් බිලියන) 28.5 38.9 45.1 
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2.4 යමම අංය  අයේක්ෂිත ජ වම්පාදන ශා වනීපාරක්ක ආලරණය 
 
“ටෞබාගයටේ දැක්භ” යජටේ ප්රතිපඳ්තතිප ප්රකාලඹට අනු යටේ සිඹලුභ පුයැසිඹන්ට දට  ඕනෑභ ට රාක 
පිරිසිදු ඳානීඹ ජරඹ රඵා රඵා දිඹ යුතුඹ. ඉවත දැක්භ භත ඳදනම්, ව ටභභ දැක්භ වා ප්රධාන �ඹාකරු 
ටර එ ය කාග ඹබායඹ අනු, ටද්ශීඹ ම්ඳ්ත වා විටල ඥින්ටග්ධන දැනුභ පඳටඹනගී කයගම මිතන් අතිපලින්භ 
කාග ඹක්භ ආටඹනජන සිදු රීම භ වා ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් පඳාඹ භාග ග 
රී යඳඹක් (ටභභ ඳරිච්ටේදටේ ව ටඳය ඳරිච්ටේදටේ ාකච්ඡා කශ ඳරිදි) වඳුන්ා දී ඇත.  
ට ා භේටභ ව ආයණ ැඩි දියුණු රීම භ වා ම ග ටද්ශිත පඳාඹ භාග ග තුන ඹටට්ත ජර ැඳයුභ ව 
නීඳායක්ක ආයණඹ වා න ප්රක්ට ඳන 2.4 ගුට  ායාැංල කයි. න  ඹාඳිතිප ලින් දි්්තරික් 
භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 2.5 ගුට  දක්ා ඇත. 

 
ගු 2.4: ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ක ආයණ 

ජර ැඳයුම් ආයණ 

ග ඹ 2019 2020 2025 

දැනට ක්රිඹා්තභක  ඹාඳිතිප වා ආයණඹ, ආයණඹ, ටඵදා වැම භ 
ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ටම්  ඹාඳිතිප  

39.0% 41.3% 58.6% 

න  ඹාඳිතිප භගින් ආයණඹ ැඩි රීම භ    20.2% 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ භගින් ආයණඹ 39.0% 41.3% 78.8% 

ප්රජා මුලික ැංවිධාන / ඳශා්ත ඳාරන ආඹතනඹ ව ටන්ත ආයක්ෂිත 
ජර ප්රබඹන් 

13.7% 13.3% 21.2% 

භ්ත ආයණඹ 52.7% 54.6% 100% 

නීඳායක්ක ආයණ 

ග ඹ 2019 2020 2025 2030 

භරාඳවන 2.1% 2.1% 3.0% 4.4% 

ගිව්ත (ඳරිශ්රඹ තුර) 89.8% 91.5% 94.3% 95.6% 

ආයණ මුළු 92.1% 93.6% 97.3% 100% 

ට ා ටනොභැතිප 7.9% 6.4% 2.7% 0% 

කුටුම්බ (FSM ව WWTP) 5% 9% 29% 50% 

 

ටවන: ටකටිකාලීන, භධය කාලීන වා දිගු කාලීන යාඳිතිප ආයණඹ ැඩි රීම භ ගුට  දක්ා ඇත. 

ටකටිකාලීන, භධය කාලීන වා දිගු කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ඳසු 2021-
2025 කාරඹ තුශ ඇ්තටම්න්තු ගත දි්�ක්ක භේටමිතන් ට ා ආයණඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත. 

  

ගු 2.5: දි්�ක්ක භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණ 

පෂාත / os ia;%slalh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

බටහිර 64.0% 69.4% 73.4% 79.3% 86.0% 91.8% 
ටකොශම 92.8% 95.2% 96.5% 98.5% 98.8% 99.0% 
කළුතය 49.4% 57.0% 64.8%. 69,4% 81,3% 88,9% 
ගම්ඳව 44,1% 51.7% 56.5% 67,1% 77,7% 88,3% 
ලයඹ 11.9% 17.6% 23.9% 33.7% 50.3% 65,8% 
කුරුණෑගර 8.2% 15.4% 21.6% 32.0% 47.5% 62.8% 
පු්තතරභ 19.6% 22.4% ක් 28.6% 37.4% 56.2% 72.1% 
උතුරු මැද 34.0% 39.8% 47.8% 58.2% 66.2% 80.3% 
අනුයාධපුය 35.7% 40.5% 49.1% 59.4% 61.8% 73.4% 
ටඳොටරොන්නරු 30.2% 38.4% 45.0% 55.5% 75.7% 95.5% 
උතුර 14.6. 19.1% 24.4% 34.8% 57,4% 59,6% 
ඹාඳනඹ 4.7% 5.5% 9.8% 13.1% 54,2% 54.8% 
භන්නායභ  56,0% 66,9% 68,7% 82,7% 81.6% 80,6% 
 ම ඹා  10.1% 13.5% ක් 19.0% 34.0% 33.7% 33.4% 
රීලිටනොච්චිඹ 12.6% 18.5% 30.3% 64,8% 72,9% 89,7% 
මුරතිප  39.8% 59.4% 64,8% 69,8% 74.8% 74,4% 
 මධ්යම 37.5% 42,6% 48.7% 59.2% 68.4% 75,7% 
භවනුය 53.5% 54,2% 61,4% 78,0% 87,7% 96.4 % 

නුය එලිඹා 
10.2% 11.0% 12.1% 13.5% 17.9% 22.2% 

භාතටේ 29.8% 52.8% 62.3% 68.4% 82.5% 90.1% 
දකුණ 44.1% 45,7% 51.1% 64,4% 74,6% 84,6% 
ගාේර 36.1% 37.2% 39.1% 48,8% 59.2% 69,6% 
භාතය 41.4% 42.5% 47.3% 69,8% 83,9% 97,8% 
වම්ඵන්ටතොට 61,3% 64,7% 76,6% 84,3% 88.8 ක්% 93,3% 
වබරගමුල 23.5% 27.4% 35.1% 39.5% 51,3% 64,2% 
ය්තනපුය 20.5% 25.1% 31,4% 35.8% 47,9% 61.9% 
කෑගේර 27.7% 30.5% 40.2% 44.5% 55,9% 67,2% 
ඌල 30.9% 34.7% 40,7% 51.1% 61,3% 74.8 % 
ටභොණයාගර 37.8% 43.2 ක% 50.0% 64,7% 73,3% 91,2% 
ඵදුේර 26.8% 29,8% 35.3% 43.2 ක% 54.3% 65,2% 
නැයගනහිර 62,0% 65,5% 69,4% 74,9% 78.5% ක් 81,4% 
්තරිකුණාභරඹ 70,9% 70,9% 75,7% 83,0% 88.6 % 92.4% 
අම්ඳාය 78.7% 85.7% 89.1% 94.6% 94.7% 94.5% 
භඩකරපු 35.6% 37.3% 41.0% 45.1% 51.4% 57.5% 
මුළු ආලරණය 41.3% 45.8% 51.3% 59.8% 69.7% 78.8% 
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2.4 යමම අංය  අයේක්ෂිත ජ වම්පාදන ශා වනීපාරක්ක ආලරණය 
 
“ටෞබාගයටේ දැක්භ” යජටේ ප්රතිපඳ්තතිප ප්රකාලඹට අනු යටේ සිඹලුභ පුයැසිඹන්ට දට  ඕනෑභ ට රාක 
පිරිසිදු ඳානීඹ ජරඹ රඵා රඵා දිඹ යුතුඹ. ඉවත දැක්භ භත ඳදනම්, ව ටභභ දැක්භ වා ප්රධාන �ඹාකරු 
ටර එ ය කාග ඹබායඹ අනු, ටද්ශීඹ ම්ඳ්ත වා විටල ඥින්ටග්ධන දැනුභ පඳටඹනගී කයගම මිතන් අතිපලින්භ 
කාග ඹක්භ ආටඹනජන සිදු රීම භ වා ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් පඳාඹ භාග ග 
රී යඳඹක් (ටභභ ඳරිච්ටේදටේ ව ටඳය ඳරිච්ටේදටේ ාකච්ඡා කශ ඳරිදි) වඳුන්ා දී ඇත.  
ට ා භේටභ ව ආයණ ැඩි දියුණු රීම භ වා ම ග ටද්ශිත පඳාඹ භාග ග තුන ඹටට්ත ජර ැඳයුභ ව 
නීඳායක්ක ආයණඹ වා න ප්රක්ට ඳන 2.4 ගුට  ායාැංල කයි. න  ඹාඳිතිප ලින් දි්්තරික් 
භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණඹ 2.5 ගුට  දක්ා ඇත. 

 
ගු 2.4: ජර ම්ඳාදන වා නීඳායක්ක ආයණ 

ජර ැඳයුම් ආයණ 

ග ඹ 2019 2020 2025 

දැනට ක්රිඹා්තභක  ඹාඳිතිප වා ආයණඹ, ආයණඹ, ටඵදා වැම භ 
ව ඵරලක්තිප ඉතිපරිරීම ටම්  ඹාඳිතිප  

39.0% 41.3% 58.6% 

න  ඹාඳිතිප භගින් ආයණඹ ැඩි රීම භ    20.2% 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ භගින් ආයණඹ 39.0% 41.3% 78.8% 

ප්රජා මුලික ැංවිධාන / ඳශා්ත ඳාරන ආඹතනඹ ව ටන්ත ආයක්ෂිත 
ජර ප්රබඹන් 

13.7% 13.3% 21.2% 

භ්ත ආයණඹ 52.7% 54.6% 100% 

නීඳායක්ක ආයණ 

ග ඹ 2019 2020 2025 2030 

භරාඳවන 2.1% 2.1% 3.0% 4.4% 

ගිව්ත (ඳරිශ්රඹ තුර) 89.8% 91.5% 94.3% 95.6% 

ආයණ මුළු 92.1% 93.6% 97.3% 100% 

ට ා ටනොභැතිප 7.9% 6.4% 2.7% 0% 

කුටුම්බ (FSM ව WWTP) 5% 9% 29% 50% 

 

ටවන: ටකටිකාලීන, භධය කාලීන වා දිගු කාලීන යාඳිතිප ආයණඹ ැඩි රීම භ ගුට  දක්ා ඇත. 

ටකටිකාලීන, භධය කාලීන වා දිගු කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත ටඹනජිත යාඳිතිප ම භ රීම ටභන් ඳසු 2021-
2025 කාරඹ තුශ ඇ්තටම්න්තු ගත දි්�ක්ක භේටමිතන් ට ා ආයණඹ ඳවත ගුට  දක්ා ඇත. 

  

ගු 2.5: දි්�ක්ක භේටමිතන් ජර ැඳයුම් ආයණ 

පෂාත / os ia;%slalh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

බටහිර 64.0% 69.4% 73.4% 79.3% 86.0% 91.8% 
ටකොශම 92.8% 95.2% 96.5% 98.5% 98.8% 99.0% 
කළුතය 49.4% 57.0% 64.8%. 69,4% 81,3% 88,9% 
ගම්ඳව 44,1% 51.7% 56.5% 67,1% 77,7% 88,3% 
ලයඹ 11.9% 17.6% 23.9% 33.7% 50.3% 65,8% 
කුරුණෑගර 8.2% 15.4% 21.6% 32.0% 47.5% 62.8% 
පු්තතරභ 19.6% 22.4% ක් 28.6% 37.4% 56.2% 72.1% 
උතුරු මැද 34.0% 39.8% 47.8% 58.2% 66.2% 80.3% 
අනුයාධපුය 35.7% 40.5% 49.1% 59.4% 61.8% 73.4% 
ටඳොටරොන්නරු 30.2% 38.4% 45.0% 55.5% 75.7% 95.5% 
උතුර 14.6. 19.1% 24.4% 34.8% 57,4% 59,6% 
ඹාඳනඹ 4.7% 5.5% 9.8% 13.1% 54,2% 54.8% 
භන්නායභ  56,0% 66,9% 68,7% 82,7% 81.6% 80,6% 
 ම ඹා  10.1% 13.5% ක් 19.0% 34.0% 33.7% 33.4% 
රීලිටනොච්චිඹ 12.6% 18.5% 30.3% 64,8% 72,9% 89,7% 
මුරතිප  39.8% 59.4% 64,8% 69,8% 74.8% 74,4% 
 මධ්යම 37.5% 42,6% 48.7% 59.2% 68.4% 75,7% 
භවනුය 53.5% 54,2% 61,4% 78,0% 87,7% 96.4 % 

නුය එලිඹා 
10.2% 11.0% 12.1% 13.5% 17.9% 22.2% 

භාතටේ 29.8% 52.8% 62.3% 68.4% 82.5% 90.1% 
දකුණ 44.1% 45,7% 51.1% 64,4% 74,6% 84,6% 
ගාේර 36.1% 37.2% 39.1% 48,8% 59.2% 69,6% 
භාතය 41.4% 42.5% 47.3% 69,8% 83,9% 97,8% 
වම්ඵන්ටතොට 61,3% 64,7% 76,6% 84,3% 88.8 ක්% 93,3% 
වබරගමුල 23.5% 27.4% 35.1% 39.5% 51,3% 64,2% 
ය්තනපුය 20.5% 25.1% 31,4% 35.8% 47,9% 61.9% 
කෑගේර 27.7% 30.5% 40.2% 44.5% 55,9% 67,2% 
ඌල 30.9% 34.7% 40,7% 51.1% 61,3% 74.8 % 
ටභොණයාගර 37.8% 43.2 ක% 50.0% 64,7% 73,3% 91,2% 
ඵදුේර 26.8% 29,8% 35.3% 43.2 ක% 54.3% 65,2% 
නැයගනහිර 62,0% 65,5% 69,4% 74,9% 78.5% ක් 81,4% 
්තරිකුණාභරඹ 70,9% 70,9% 75,7% 83,0% 88.6 % 92.4% 
අම්ඳාය 78.7% 85.7% 89.1% 94.6% 94.7% 94.5% 
භඩකරපු 35.6% 37.3% 41.0% 45.1% 51.4% 57.5% 
මුළු ආලරණය 41.3% 45.8% 51.3% 59.8% 69.7% 78.8% 
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3 . ණය පියවීම වශ අතියර්ක ආදායම් උමකපාදනය  
 
ආයතනික ඉක්කය 3 - ආඹතම ක පඳටඹනජිත ්තකම් පඳටඹනගී කය ගම මිතන් ණඹ ට ා ඵැඳීම් පුයාලීභ 
වා පඳාඹ භාග ග ්ාාපිත රීම භ ව ණඹ ට ා වා මුදේ ප්රාව අලයතා පුයාලීභ වා ඳ්තනා ක්රභඹ 
ැඩි දියුණු රීම භඅ 
 
 

 
 

ආඹතම ක ඉරක්කඹ 3 
 
3.1 දෂ වි්යල්ණය 

ට ා ැංවිධානඹක් ටර, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ (ජාඅජඅවා ජඅභ) අඛ්ණ්ඩ විලාර 
ලටඹන් ්තකම් වා ආටඹනජනඹ කයමිතන් සිටිි. එභ ්තකම් වා අයමුදේ ඳඹනු රැබුට  යජටේ 
ප්රධාන ව ණඹ භගිම . පදා: 2019 ග ඹ න විට ්තකම් වා මුළු ආටඹනජනඹ රුපිඹේ බිලිඹන 537 ක් 
විඹ. ටභභ කාර සීභා වා මුළු ආදාඹභ රුපිඹේ බිලිඹන 28 ක් ව අතය එ ය ප්රතිපඳරඹක් ටර රුපිඹේ 
බිලිඹන 1 ක ආන්තිපක ශුද්ධ අරාබඹක් සිදු විඹ. තද, 2019 අානටේදී රඵා ගත වැරී ණඹ ටල ඹ රුපිඹේ 
බිලිඹන 159 ක් විඹ. එඵැවින් දශ ලටඹන් රුපිඹේ බිලිඹන 22 ක අතිපටග ක මුදේ ප්රාවඹක්, එභ ටඳොළිඹ ව 
ප්රාග්ධනධන ආඳසු ටගවීම් පුයාලීභ වා එශටමන ෑභ යකභ අලය ට . එඵැවින්, ඳ්තනා ආදාඹම් භාග ග 
භා ණඹ ආඳසු ටගවීම් අඳවසු ට . 

දැනට ඳ්තනා ණඹ ඵය අභ රීම භ වා, අන්න ලටඹන් රුපිඹේ �ලිඹන එකක ම්පග ණ පිරිැඹක් 
ඹටට්ත භධය කාලීන යාඳිතිප ටඹනජනා ක්රටභනඳාඹන් ජාඅජඅවා ජඅභ විසින් ආයම්බ කය ඇත. ටභභ ප්රාග්ධනධන 
මුදේ ම්බායඹ යජඹ ප්රධාන ආකායටඹන් මුදේ ටඹදවීභට ැරසුම් කය ඇත. ටභභ ැඩටවන ඹටට්ත 2025 
න විට ජර ම්ඵන්ධතා ටදගුණඹක් රීම භට(මිතලිඹන 5) ැරසුම් කය ඇත. ව අනු, 2025 ග ටේ ආදාඹම් 
ප්රක්ට ඳණඹ 2019 ග ටේ රුපිඹේ බිලිඹන 28 වා න විට රුපිඹේ බිලිඹන 57 දක්ා ටදගුණඹක් නු 

  wruqKq 1 

Khfiajd lemùu 
mqfrdal:kh lsÍu 

i|yd uQ,H wdlD;shla 
ixj¾Okh lsÍu 

 

 
wruqKq 2 

úúO uQ,H WmlrK yryd 
Kh fiajd ne|Sï kej; 
ilia lsÍu i|yd Kh 

m%;sjHqy.; lsÍfï Wmdh 
ud¾. ixj¾Okh lsÍu' 

 

 

 
wruqKq 3 

Èjhsk mqrd wdjrKh jeä 
lrñka Kh fiajd lemùu 
imqrd,Su i|yd Wmdh ud¾. 
ixj¾Okh lsÍu iy kj 

jHdmdr wdlD;s iy jHdmdr 
wdrïN lsÍu ;=<ska wdodhu 

jeä lsÍu' 
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3 . ණය පියවීම වශ අතියර්ක ආදායම් උමකපාදනය  
 
ආයතනික ඉක්කය 3 - ආඹතම ක පඳටඹනජිත ්තකම් පඳටඹනගී කය ගම මිතන් ණඹ ට ා ඵැඳීම් පුයාලීභ 
වා පඳාඹ භාග ග ්ාාපිත රීම භ ව ණඹ ට ා වා මුදේ ප්රාව අලයතා පුයාලීභ වා ඳ්තනා ක්රභඹ 
ැඩි දියුණු රීම භඅ 
 
 

 
 

ආඹතම ක ඉරක්කඹ 3 
 
3.1 දෂ වි්යල්ණය 

ට ා ැංවිධානඹක් ටර, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ (ජාඅජඅවා ජඅභ) අඛ්ණ්ඩ විලාර 
ලටඹන් ්තකම් වා ආටඹනජනඹ කයමිතන් සිටිි. එභ ්තකම් වා අයමුදේ ඳඹනු රැබුට  යජටේ 
ප්රධාන ව ණඹ භගිම . පදා: 2019 ග ඹ න විට ්තකම් වා මුළු ආටඹනජනඹ රුපිඹේ බිලිඹන 537 ක් 
විඹ. ටභභ කාර සීභා වා මුළු ආදාඹභ රුපිඹේ බිලිඹන 28 ක් ව අතය එ ය ප්රතිපඳරඹක් ටර රුපිඹේ 
බිලිඹන 1 ක ආන්තිපක ශුද්ධ අරාබඹක් සිදු විඹ. තද, 2019 අානටේදී රඵා ගත වැරී ණඹ ටල ඹ රුපිඹේ 
බිලිඹන 159 ක් විඹ. එඵැවින් දශ ලටඹන් රුපිඹේ බිලිඹන 22 ක අතිපටග ක මුදේ ප්රාවඹක්, එභ ටඳොළිඹ ව 
ප්රාග්ධනධන ආඳසු ටගවීම් පුයාලීභ වා එශටමන ෑභ යකභ අලය ට . එඵැවින්, ඳ්තනා ආදාඹම් භාග ග 
භා ණඹ ආඳසු ටගවීම් අඳවසු ට . 

දැනට ඳ්තනා ණඹ ඵය අභ රීම භ වා, අන්න ලටඹන් රුපිඹේ �ලිඹන එකක ම්පග ණ පිරිැඹක් 
ඹටට්ත භධය කාලීන යාඳිතිප ටඹනජනා ක්රටභනඳාඹන් ජාඅජඅවා ජඅභ විසින් ආයම්බ කය ඇත. ටභභ ප්රාග්ධනධන 
මුදේ ම්බායඹ යජඹ ප්රධාන ආකායටඹන් මුදේ ටඹදවීභට ැරසුම් කය ඇත. ටභභ ැඩටවන ඹටට්ත 2025 
න විට ජර ම්ඵන්ධතා ටදගුණඹක් රීම භට(මිතලිඹන 5) ැරසුම් කය ඇත. ව අනු, 2025 ග ටේ ආදාඹම් 
ප්රක්ට ඳණඹ 2019 ග ටේ රුපිඹේ බිලිඹන 28 වා න විට රුපිඹේ බිලිඹන 57 දක්ා ටදගුණඹක් නු 

  wruqKq 1 

Khfiajd lemùu 
mqfrdal:kh lsÍu 

i|yd uQ,H wdlD;shla 
ixj¾Okh lsÍu 

 

 
wruqKq 2 

úúO uQ,H WmlrK yryd 
Kh fiajd ne|Sï kej; 
ilia lsÍu i|yd Kh 

m%;sjHqy.; lsÍfï Wmdh 
ud¾. ixj¾Okh lsÍu' 

 

 

 
wruqKq 3 

Èjhsk mqrd wdjrKh jeä 
lrñka Kh fiajd lemùu 
imqrd,Su i|yd Wmdh ud¾. 
ixj¾Okh lsÍu iy kj 

jHdmdr wdlD;s iy jHdmdr 
wdrïN lsÍu ;=<ska wdodhu 

jeä lsÍu' 
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ඇතැි අටේක්ා ටකටග . තද, ටවොඳින් ඳාරනඹ න අඹැඹ ඹාන්ත්රනඹ භා රුපිඹේ බිලිඹන 12ක 
රාඵඹක්  2025 ග ඹ අානටේදී පඳඹා ගැනීභට අටේක්ා කයි.   

ටකට  ටත්ත, ඳ්තනා ණඹ ඵය පිඹා ගැනීභට ඉවත පඳාඹ භාග ග ප්රභාණ්ත ටනොට . එඵැවින් ණඹ ට ා 
ඳයතයඹ පිඹා ගැනීභ වා භණ්ඩරඹ විසින් භවා බාණ්ඩාගායඹ භා අඛ්ණ්ඩ ාකච්ඡා ඳ්තනු රැටේ. 
එ ය ප්රතිපපරඹක් ටර රුපිඹේ බිලිඹන 15ක් ව රුපිඹේ බිලිඹන 21ක් පිළිටලින් 2020 ව 2021 වා 
පිළිටලින් මූරය ආධාය රඵා දීභට එකා විඹ. මූරය ගකීම් පුයාලීභ වා ටභටවයුම් මුදේ ප්රාවඹන් 
ප්රභාණ්ත න ටතක් 2025 ග ඹ දක්ා භාන ආධාය අටේක්ා ටකටග . 

3.2 අතීත වශ අනාගත මූය අලව්ාා 
ටභභ ටකොට භඟින් ප්රක්ට පිත මූරය ත්තඹන් ව ව භත ජනනඹ න මුදේ ප්රාව ප්රකාලඹන් ඳැවැදිලි 
කයි. 

3.2.1 ඇව්තයම්න්තුගත ලයාපිති ආයයෝජනය 2021-2025 

ට ා භේටභ ැඩිදියුණු රීම භ ව ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ැඩිදියුණු රීම භ ව 
ට ා ආයණඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා 2021 සිට 2025 දක්ා භ්ා ඇ්තටම්න්තුගත ආටඹනජන ව 
2021-2025 කාර සීභා තුශ ම භ රීම භට ටඹනජිත න යාඳිතිප ඳවත 3.1 ගුට  දැක්ට .  

දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප වා න භරාඳවන යාඳිතිප ම භ රීම භ වා 2024 න් ඔේඵට ආටඹනජන අලය 
ට . 

ගු 3.1 ඇ්තටම්න්තුගත භ්ා යාඳිතිප ආටඹනජනඹ (2021-2024) 

කාඩාගය 
මුළු 

ආයයෝජනය 
(රු. බි) 

අයලැය අලයතාලය (රුපියල් බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      
යකටිකාීනන උපායමාර්ගය       

ඳතිපන යාඳිතිප ම්පග ණ රීම භ 187.5 76.6 59.0 36.0 
15.9 

ඳ්තනා 
ධාරිතා ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම ටම් ජර 
ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ 43.7  

25.8 
 

17.9   

මධ්ය කාීනන උපාය මාර්ග      
ඳ්තනා ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභඹන් හී කාග ඹක්භතා 
ැඩි දියුණු රීම භ ව ැඩිදියුණු රීම භ 50.1 22.8 21.6 5.7  

ියලයින පුරා �යාමකමක යේගලමක NRW අඩු ිරීමයම් 
ලයාපිතිය 21.4 5.8 7.8 7.8  

නල ලයාපිති (2021-2025)      
ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත යාඳිතිප 2021 - කණ්ඩාඹභ 1 380.0 114.0 190.0 76.0  
2022 ව 2023 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත  ඹාඳිතිප - 
කණ්ඩාඹභ 2 299.6  58.2 118.2 123.2 

මශා පිතමාණ ග්රාමීය ය ජ වැපුණම් (WaSSIP 2) ේයාපිති 7.6 0.5 2.1 2.9 2.1 
එකතු - ජර ැඳයුභ 989.9 245.5 356.6 246.6 141.2 
මාපලශන      
පලතින ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම 41.3 7.6 14.3 9.9 9.5 
භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත යාඳිතිප 9.4 2.6 3.6 3.2  
නල ලයාපිති  309.3 4.6 13.9 32.5 48.5 
එකතුල - මාපලශන 360.0 14.8 31.8 45.6 58.0 

 

2021-2024

2024
2024
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ඇතැි අටේක්ා ටකටග . තද, ටවොඳින් ඳාරනඹ න අඹැඹ ඹාන්ත්රනඹ භා රුපිඹේ බිලිඹන 12ක 
රාඵඹක්  2025 ග ඹ අානටේදී පඳඹා ගැනීභට අටේක්ා කයි.   

ටකට  ටත්ත, ඳ්තනා ණඹ ඵය පිඹා ගැනීභට ඉවත පඳාඹ භාග ග ප්රභාණ්ත ටනොට . එඵැවින් ණඹ ට ා 
ඳයතයඹ පිඹා ගැනීභ වා භණ්ඩරඹ විසින් භවා බාණ්ඩාගායඹ භා අඛ්ණ්ඩ ාකච්ඡා ඳ්තනු රැටේ. 
එ ය ප්රතිපපරඹක් ටර රුපිඹේ බිලිඹන 15ක් ව රුපිඹේ බිලිඹන 21ක් පිළිටලින් 2020 ව 2021 වා 
පිළිටලින් මූරය ආධාය රඵා දීභට එකා විඹ. මූරය ගකීම් පුයාලීභ වා ටභටවයුම් මුදේ ප්රාවඹන් 
ප්රභාණ්ත න ටතක් 2025 ග ඹ දක්ා භාන ආධාය අටේක්ා ටකටග . 

3.2 අතීත වශ අනාගත මූය අලව්ාා 
ටභභ ටකොට භඟින් ප්රක්ට පිත මූරය ත්තඹන් ව ව භත ජනනඹ න මුදේ ප්රාව ප්රකාලඹන් ඳැවැදිලි 
කයි. 

3.2.1 ඇව්තයම්න්තුගත ලයාපිති ආයයෝජනය 2021-2025 

ට ා භේටභ ැඩිදියුණු රීම භ ව ඳ්තනා ජර ම්ඳාදන වා භරාඳවන ටඹනජනා ක්රභ ැඩිදියුණු රීම භ ව 
ට ා ආයණඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා 2021 සිට 2025 දක්ා භ්ා ඇ්තටම්න්තුගත ආටඹනජන ව 
2021-2025 කාර සීභා තුශ ම භ රීම භට ටඹනජිත න යාඳිතිප ඳවත 3.1 ගුට  දැක්ට .  

දැනට �ඹා්තභක යාඳිතිප වා න භරාඳවන යාඳිතිප ම භ රීම භ වා 2024 න් ඔේඵට ආටඹනජන අලය 
ට . 

ගු 3.1 ඇ්තටම්න්තුගත භ්ා යාඳිතිප ආටඹනජනඹ (2021-2024) 

කාඩාගය 
මුළු 

ආයයෝජනය 
(රු. බි) 

අයලැය අලයතාලය (රුපියල් බිලියන) 

2021 2022 2023 2024 

ජ වම්පාදන      
යකටිකාීනන උපායමාර්ගය       

ඳතිපන යාඳිතිප ම්පග ණ රීම භ 187.5 76.6 59.0 36.0 
15.9 

ඳ්තනා 
ධාරිතා ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩි දියුණු රීම ටම් ජර 
ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභ 43.7  

25.8 
 

17.9   

මධ්ය කාීනන උපාය මාර්ග      
ඳ්තනා ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභඹන් හී කාග ඹක්භතා 
ැඩි දියුණු රීම භ ව ැඩිදියුණු රීම භ 50.1 22.8 21.6 5.7  

ියලයින පුරා �යාමකමක යේගලමක NRW අඩු ිරීමයම් 
ලයාපිතිය 21.4 5.8 7.8 7.8  

නල ලයාපිති (2021-2025)      
ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත යාඳිතිප 2021 - කණ්ඩාඹභ 1 380.0 114.0 190.0 76.0  
2022 ව 2023 දී ආයම්බ රීම භට ම ඹමිතත  ඹාඳිතිප - 
කණ්ඩාඹභ 2 299.6  58.2 118.2 123.2 

මශා පිතමාණ ග්රාමීය ය ජ වැපුණම් (WaSSIP 2) ේයාපිති 7.6 0.5 2.1 2.9 2.1 
එකතු - ජර ැඳයුභ 989.9 245.5 356.6 246.6 141.2 
මාපලශන      
පලතින ලයාපිති වම්පර්ණ ිරීමම 41.3 7.6 14.3 9.9 9.5 
භධය කාලීන පඳාඹ භාග ග ඹටට්ත යාඳිතිප 9.4 2.6 3.6 3.2  
නල ලයාපිති  309.3 4.6 13.9 32.5 48.5 
එකතුල - මාපලශන 360.0 14.8 31.8 45.6 58.0 

 

3.2.2 ආදායම් උපදවීම 

ඉවත දක්න රද පඳාඹ භාග ග තුන ඹටට්ත න යාඳිතිප අන් වීභ්ත භග ටභභ අටේක්ෂිත ආදාඹම් 
ප්තඳාදනඹ ඳවත 3.2 ගු ඹටට්ත දක්ා ඇත. 

ගු 3.2 සිඹළුභ යාඳිතිප ම භ රීම භ්ත භා අටේක්ෂිත ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 

 2021 2022 2023 2024 2025 

මුළු න ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා ගණන 301,762 365,943 562,161 665,763 610,808 

මුච්චිත ජර ැඳයුම් ම්ඵන්ධතා(මිතලිඹන)           2.9  3.2  3.8    4.5   5.1  

න ජරම්ඵධතා භගින් රැටඵන මුළු ජරබිේ 

ඳ්ත ආදාඹභ(රුපිඹේ බිලිඹන) 
3.0 6.4 11.6 17.5 23.1 

න ජර ම්ඵන්ධතා ගා්තු එකතු  

(රුපිඹේ බිලිඹන) 
6.6 7.1 8.9 9.3 9.4 

උපාය මාර්ග තුනක් යටයමක න වම්බන්ධ්තා 

ලලින් ැයබන ආදායම් ( රුපියල් බිලියන) 
9.6 13.5 20.5 26.8 32.5 

දැනට ඳතිපන බිේඳ්ත ආදාඹම් - 2020 

(රුපිඹේ බිලිඹන) 
24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 

අයේක්ෂිත ලාර්ෂික ආදායම (රුපියල් බිලියන) 34.3 38.2 45.2 51.5 57.2 

 

මූය තමකල 

2016 සිට 2019 දක්ා මූරය අ්ාාන්හීදී ඳවත ඉදිරිඳ්ත තාය මූේඹ කාග ඹය ාධනඹ ව 2020 සිට 2025 
දක්ා ප්රක්ට පිත මූරය ත්තඹන් ම රූඳණඹ කය ඇත. එඹ, ්තඹය ආදාඹභ ප්රකාලන කශභනාකයණ 
ාග තාකයණ ආකිතිපටඹන් ඉදිරිඳ්ත කයන රදී. බාණ්ඩාගාය අයමුදේ භගින් ටභභ යාඳිතිප වා මුදේ ැඳයීභ 
බාණ්ඩාගායඹ රකා ඵරමිතන් සිටින ඵැවින්, ප්රාග්ධනධන ආටඹනජන වා ම්ඵන්ධ ණඹ ආඳසු ටගවීභ මූරය 
අ්ාා රදී ැරරීේරට ටනොගනී. 

ප්රක්ට පිත මූරය ටතොයතුරු ු්තඳන්න කය ඇ්තට්ත පඳකේඳන / විම ල්රඹන් භාරාක් ඇතුශ්ත රීම ටභන් 
ව ප්රක්ට ඳණඹ ඳදනම් වී ඇ්තට්ත 2019 ග ඹ භත ඹ. පිරිැඹ ධාක ප්රධාන ලටඹන් ම්ඵන්ධතා ගණන 
භත ඳදනම් න අතය ප්රක්ට පිත කාර සීභා තුශ ම යන්තය ක්ඹ වීටම් භේටභක් ඳ්තා ටගන ඹනු ඇතැි 
පඳකේඳන ටකොට ඇත. පද්ධභනටේ ඵරඳෑභ ව අීනත ප්රණතා අදාශ අ්ාාර දී ඇතුශ්ත කය ඇත. 
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ගු 3.3 ආදාඹම් ප්රකාලඹ ඉදිරි දැක්භ 

මූල්ය ේරති .             රු   

  අතීත ේරති Results   අනාගත ේරක්යේපණ 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

           

වමව්ත ආදායම 
  26,299    26,742    27,443        28,792       30,846     34,258      38,166      45,232       

51,517  
      

57,152  
  1.68% 2.62% 4.92% 7.13% 11.06% 11.41% 18.51% 13.90% 10.94% 

මුළු ැටුඳ 
පිරිැඹ 

11,644  11,954  13,390        14,004       14,352     16,193      16,676      17,301       
19,643  

      
20,298  

  2.66% 12.02% 4.58% 2.49% 12.82% 2.99% 3.75% 13.54% 3.34% 

මුළු පඳටඹනගිතා 
පිරිැඹ 

3,976  4,224  4,410          4,642         4,997       5,479        6,028        6,807         
7,513  

        
8,209  

  6.24% 4.41% 5.27% 7.63% 9.66% 10.02% 12.91% 10.38% 9.27% 

මුළු යාඹම ක 
පිරිැඹ 

       904         902         945          1,388         1,537       1,776        2,064        2,508         
2,944  

        
3,405  

  -0.23% 4.77% 46.80% 10.76% 15.56% 16.18% 21.53% 17.38% 15.66% 

අළු්තැඩිඹා වා 
නඩ්තතු 

    1,229      1,336      1,437          1,928         2,071       2,266        2,488        2,876         
3,210  

        
3,567  

  8.72% 7.55% 34.19% 7.41% 9.44% 9.80% 15.58% 11.63% 11.12% 

භ්ා ආඹතන 
පිරිැඹ 

    2,173      2,334      2,646          2,685         2,835       3,017        3,216  3,469 3,708 3,941 
  7.43% 13.34% 1.48% 5.60% 6.42% 6.59% 7.88% 6.87% 6.29% 

ක්ඹ වීභ ව 
ත්ත අඹ 

    3,988      4,254      4,906          5,321         5,326       5,333        5,340  5,349 5,355 5,361 
  6.69% 15.31% 8.47% 0.11% 0.13% 0.12% 0.18% 0.11% 0.10% 

මුළු වියදම 
  23,913    25,004    27,734        29,968       31,119     34,065      35,813  38,311 42,374 44,782 

  4.56% 10.92% 8.05% 3.84% 9.47% 5.13% 6.98% 10.61% 5.68% 

රාබඹ     2,385      1,737       (291)       
(1,176) 

        
(273)         193        2,353  6,921 9,143 12,370 

    (27.17%) 116.78% (303.58%) (76.82%) (170.78%) 1119.35% 194.09% 32.11% 35.29% 
 

මුදල් ප්රලාශ 

ඳසුගිඹ ග  ර ටතොයතුරු භත ඳදනම් 2016 සිට 2019 දක්ා මුදේ ප්රාව ප්රකාලන ක ්කයන රද අතය 
ප්රක්ට පිත මූරය ප්රතිපඳර භත ඳදනම් 2020 සිට 2025 දක්ා ක ්කයන රදී. කඩිනම් යාඳිතිප ැරසුම් කර 
විග ණඹ ආඳසු ටගවීභ වා රුපිඹේ බිලිඹන 36 ක්  යජටේ වාඹ ඇතිප රඵා දුන්නද කායක ප්රාග්ධනධනඹට 
ටඳය මුච්චිත මුදේ ගිණුටම් ය අාන ටල ඹ 2025 දී රුපිඹේ බිලිඹන 42ක් ටර ඳැීනභ අ යතකයඹ. 

 

ණය ආපසු යගවීම 

දැනට ඳ්තනා ටද්ශීඹ වා විටද්ශීඹ අයමුදේ ඳඹන යාඳිතිප ම්ඵන්ධටඹන් අටේක්ෂිත ණඹ ආඳසු ටගවීභ 
ඳවත ගුට  දැක්ට .  
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ගු 3.3 ආදාඹම් ප්රකාලඹ ඉදිරි දැක්භ 

මූල්ය ේරති .             රු   

  අතීත ේරති Results   අනාගත ේරක්යේපණ 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

           

වමව්ත ආදායම 
  26,299    26,742    27,443        28,792       30,846     34,258      38,166      45,232       

51,517  
      

57,152  
  1.68% 2.62% 4.92% 7.13% 11.06% 11.41% 18.51% 13.90% 10.94% 

මුළු ැටුඳ 
පිරිැඹ 

11,644  11,954  13,390        14,004       14,352     16,193      16,676      17,301       
19,643  

      
20,298  

  2.66% 12.02% 4.58% 2.49% 12.82% 2.99% 3.75% 13.54% 3.34% 

මුළු පඳටඹනගිතා 
පිරිැඹ 

3,976  4,224  4,410          4,642         4,997       5,479        6,028        6,807         
7,513  

        
8,209  

  6.24% 4.41% 5.27% 7.63% 9.66% 10.02% 12.91% 10.38% 9.27% 

මුළු යාඹම ක 
පිරිැඹ 

       904         902         945          1,388         1,537       1,776        2,064        2,508         
2,944  

        
3,405  

  -0.23% 4.77% 46.80% 10.76% 15.56% 16.18% 21.53% 17.38% 15.66% 

අළු්තැඩිඹා වා 
නඩ්තතු 

    1,229      1,336      1,437          1,928         2,071       2,266        2,488        2,876         
3,210  

        
3,567  

  8.72% 7.55% 34.19% 7.41% 9.44% 9.80% 15.58% 11.63% 11.12% 

භ්ා ආඹතන 
පිරිැඹ 

    2,173      2,334      2,646          2,685         2,835       3,017        3,216  3,469 3,708 3,941 
  7.43% 13.34% 1.48% 5.60% 6.42% 6.59% 7.88% 6.87% 6.29% 

ක්ඹ වීභ ව 
ත්ත අඹ 

    3,988      4,254      4,906          5,321         5,326       5,333        5,340  5,349 5,355 5,361 
  6.69% 15.31% 8.47% 0.11% 0.13% 0.12% 0.18% 0.11% 0.10% 

මුළු වියදම 
  23,913    25,004    27,734        29,968       31,119     34,065      35,813  38,311 42,374 44,782 

  4.56% 10.92% 8.05% 3.84% 9.47% 5.13% 6.98% 10.61% 5.68% 

රාබඹ     2,385      1,737       (291)       
(1,176) 

        
(273)         193        2,353  6,921 9,143 12,370 

    (27.17%) 116.78% (303.58%) (76.82%) (170.78%) 1119.35% 194.09% 32.11% 35.29% 
 

මුදල් ප්රලාශ 

ඳසුගිඹ ග  ර ටතොයතුරු භත ඳදනම් 2016 සිට 2019 දක්ා මුදේ ප්රාව ප්රකාලන ක ්කයන රද අතය 
ප්රක්ට පිත මූරය ප්රතිපඳර භත ඳදනම් 2020 සිට 2025 දක්ා ක ්කයන රදී. කඩිනම් යාඳිතිප ැරසුම් කර 
විග ණඹ ආඳසු ටගවීභ වා රුපිඹේ බිලිඹන 36 ක්  යජටේ වාඹ ඇතිප රඵා දුන්නද කායක ප්රාග්ධනධනඹට 
ටඳය මුච්චිත මුදේ ගිණුටම් ය අාන ටල ඹ 2025 දී රුපිඹේ බිලිඹන 42ක් ටර ඳැීනභ අ යතකයඹ. 

 

ණය ආපසු යගවීම 

දැනට ඳ්තනා ටද්ශීඹ වා විටද්ශීඹ අයමුදේ ඳඹන යාඳිතිප ම්ඵන්ධටඹන් අටේක්ෂිත ණඹ ආඳසු ටගවීභ 
ඳවත ගුට  දැක්ට .  

  

ගු 3.4 දැනට ඳ්තනා ටද්ශීඹ වා විටද්ශීඹ අයමුදේ  යත යාඳිතිපර ණඹ ආඳසු ටගවීභ 

ලර්ය  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
ටද්ශීඹ ඵැැංකු අයමුදේ 
 යත යාඳිතිප   9,714 9,091 10,613 9,847 9,081 9,669 

විටද්ල ණඹ යාඳිතිප 
  

11,291 12,538 12,346 11,818 11,236 10,638 

එකතුල 
  

21,006 21,629 22,959 21,665 20,318 20,308 

 

ගු 3.5 මුදේ ප්රාවඹ ඉදිරි දැක්භ 

uqo,a m%jdy (CF) (ldrl m%d.aOkh iy wdfhdack j,g fmr - WC / I)   

  miq.sh m%;sm, wkd.; m%lafCIamKh 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

රාබඹ 2,385 1,737 (291) (1,176) (273) 193 2,353 6,921 9,143         
       
12,370 

එකතු කයන්න: ක්ඹ වීභ 2,724 3,340 3,652 4,615 4,620 4,626 4,631 4,640 4,645         4,649          

           

ශුද්ධ ටභටවයුම් මුදේ ප්රාව    5,109   5,077 3,361 3,438 4,347 4,819 6,985 11,561   13,788     17,019        

අු  කයන්න: ණඹ ආඳසු ගවීම් 
  
(1,671) (5,790) (9,341) (12,945) (21,006) (21,629) (22,959) (21,665) (20,318) (20,308) 

එකතු කයන්න: ආණ්ු  ණඹ ආධාය ණඹ 
භත    15,000 21,629     

ණඹ ආඳසු ටගවීම් භග ශුද්ධ 
මුදේ ප්රාව 

     
3,438 (713) (5,980) (9,507) (1,659) 4,819 (15,975) (10,105) (6,530) (3,289) 

අයම්ඵක මුදේ ටල ඹ 3,321      6,759 6,046 66 (9,441) (11,100) (6,281) (22,256) (32,360) (38,890) 
WC / I CF ලට යපර 
වමුච්චිත මුදල් යේය ලවා 
දැමීය ම 

    
6,759  

    
6,046  

         
66  

      
(9,441) 

   
(11,100) 

    
(6,281) 

   
(22,256) 

   
(32,360) 

   
(38,890) 

     
(42,179) 

 

re'ñ'

re'ñ'

re'ñ'
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රූඳඹ 3.1 ප්රක්ට පිත ආදාඹභ / රාබඹ / පිරිැඹ වැසිම භ න ැඩටවන 

3.3 ලර්තමාන ලයාපාර දෂ වි්යල්ණය 

2016-2019 ණඹ ටගවීභ ව ආදාඹම් ැඩි දියුණු රීම භ ඳවත ටේදඹන් ය අදාශ කාරඹ තුශ ප්රධාන යාඳාරික 
�ඹාකායකම් ව කාග ඹය ාධනඹ ්බාඹ පිළිඵ අධානඹ ටඹොමු ටකොට ඇත. අදාශ විල්ටේණ වා 
ාග ෂික ාග තා ව 2012 - 2018 ග ටේ විගණනඹ කයන රද මූරය ප්රකාලන ව අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් 
අනුභත කයන රද 2019 ග ඹ වා ව මූරය ප්රකාලන බාවිතා කයන රදී.  

3.4 ණය වි්යල්ණය  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ප්රාග්ධනධන ආටඹනජන ප්රතිපඳ්තතිපඹට අනු, එ ය ප්රාග්ධනධන 
යාඳිතිප වා අයමුදේ ඳඹනු රැබුට  භවා බාණ්ඩාගායඹ විසින් ඳඹනු රඵන ආධායටඹන් න අතය 
එභඟින් දිගු කාලීන වන ව අු  ටඳොලී අනුඳාත  යත භිදු ණඹ ටර අයමුදේ රඵාටගන ඇත; � රැංකාට  
ජර අැංලඹ ැංග ධනඹ රීම භ වා. න  විලාර ප්රාග්ධනධන යාඳිතිප වා ආටඹනජනඹ රීම භ වා ටභභ භිදු 
ණඹ කශභනාකයණඹ රීම භට වා බාවිතා රීම භට ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට යප්රාද 
රැබුික.  

2014 දී භවා බාණ්ඩාගායඹ විසින් ගනු රැබ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ීනයණඹකට අනු, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් ටගවිඹ යුතු සිඹලුභ භිදු ණඹ 2015 දී ටකොට් ඵට ඳරිග තනඹ කයන රදී. ටභභ 
ීනයණටඹ ය අයමුණ වටේ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ මූරය ්ාායඹ ලක්තිපභ්ත රීම භ 
ව එභඟින් ාිකජ ටඳොලී අනුඳාත ඹටට්ත ාිකජ ඵැැංකුලින් ණඹ රඵා ගැනීභි.   

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ මූරය ත්ත්තඹ විල්ටේණඹ රීම ටභන් අනතුරු ාිකජ 
ඵැැංකු ද භවා බාණ්ඩාගායටඹන් ඇඳඹක් ඉේරා සිටිටේ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ 
ආදාඹභ එ ය ටභටවයුම් විඹදම් පිඹා ගැනීභට ඳභණක් ප්රභාණ්ත ඵැවිම . ට ට අභතය, එ ය ්තකම් ජර ටැැංරී 
වා ටඵදා වැම ටම් භාග ග ලින් භන්විත න අතය අල්ඹතාකදී ණඹ ආඳසු අඹකය ගැනීභ වා 
ඇඳකයඹක් ටර බාවිතා කශ ටනොවැරී වීභ බාණ්ඩාගාය ඇඳකයඹක් වා න ඉේලීභට ද දාඹක විඹ. ඳවත 
දැක්ටන ප්ර්ාායටඹන් දැක්ටන්ටන් ණඹ ත්ත්තටේ ප්රණතාඹි. 
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රූඳඹ 3.1 ප්රක්ට පිත ආදාඹභ / රාබඹ / පිරිැඹ වැසිම භ න ැඩටවන 

3.3 ලර්තමාන ලයාපාර දෂ වි්යල්ණය 

2016-2019 ණඹ ටගවීභ ව ආදාඹම් ැඩි දියුණු රීම භ ඳවත ටේදඹන් ය අදාශ කාරඹ තුශ ප්රධාන යාඳාරික 
�ඹාකායකම් ව කාග ඹය ාධනඹ ්බාඹ පිළිඵ අධානඹ ටඹොමු ටකොට ඇත. අදාශ විල්ටේණ වා 
ාග ෂික ාග තා ව 2012 - 2018 ග ටේ විගණනඹ කයන රද මූරය ප්රකාලන ව අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් 
අනුභත කයන රද 2019 ග ඹ වා ව මූරය ප්රකාලන බාවිතා කයන රදී.  

3.4 ණය වි්යල්ණය  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ප්රාග්ධනධන ආටඹනජන ප්රතිපඳ්තතිපඹට අනු, එ ය ප්රාග්ධනධන 
යාඳිතිප වා අයමුදේ ඳඹනු රැබුට  භවා බාණ්ඩාගායඹ විසින් ඳඹනු රඵන ආධායටඹන් න අතය 
එභඟින් දිගු කාලීන වන ව අු  ටඳොලී අනුඳාත  යත භිදු ණඹ ටර අයමුදේ රඵාටගන ඇත; � රැංකාට  
ජර අැංලඹ ැංග ධනඹ රීම භ වා. න  විලාර ප්රාග්ධනධන යාඳිතිප වා ආටඹනජනඹ රීම භ වා ටභභ භිදු 
ණඹ කශභනාකයණඹ රීම භට වා බාවිතා රීම භට ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට යප්රාද 
රැබුික.  

2014 දී භවා බාණ්ඩාගායඹ විසින් ගනු රැබ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ ීනයණඹකට අනු, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් ටගවිඹ යුතු සිඹලුභ භිදු ණඹ 2015 දී ටකොට් ඵට ඳරිග තනඹ කයන රදී. ටභභ 
ීනයණටඹ ය අයමුණ වටේ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ මූරය ්ාායඹ ලක්තිපභ්ත රීම භ 
ව එභඟින් ාිකජ ටඳොලී අනුඳාත ඹටට්ත ාිකජ ඵැැංකුලින් ණඹ රඵා ගැනීභි.   

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ මූරය ත්ත්තඹ විල්ටේණඹ රීම ටභන් අනතුරු ාිකජ 
ඵැැංකු ද භවා බාණ්ඩාගායටඹන් ඇඳඹක් ඉේරා සිටිටේ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ 
ආදාඹභ එ ය ටභටවයුම් විඹදම් පිඹා ගැනීභට ඳභණක් ප්රභාණ්ත ඵැවිම . ට ට අභතය, එ ය ්තකම් ජර ටැැංරී 
වා ටඵදා වැම ටම් භාග ග ලින් භන්විත න අතය අල්ඹතාකදී ණඹ ආඳසු අඹකය ගැනීභ වා 
ඇඳකයඹක් ටර බාවිතා කශ ටනොවැරී වීභ බාණ්ඩාගාය ඇඳකයඹක් වා න ඉේලීභට ද දාඹක විඹ. ඳවත 
දැක්ටන ප්ර්ාායටඹන් දැක්ටන්ටන් ණඹ ත්ත්තටේ ප්රණතාඹි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූඳඹ 3.3 මුළු ණඹ 

ාිකජභඹ ඳදනභ භත රඵාග්ත ණඹ ටකටි වන කාරඹන් ව ඉවශ ටඳොලී අනුඳාත ලින් භන්විත ට . 
පදාවයණඹක් ටර, ටඳොලී අනුඳාත AWPLR + 2.25% ටර ම ඹභ කය ඇත. තද විටද්ල ණඹ විටද්ල 
මුදේලින් ආඳසු ටගවිඹ යුතුඹ. විම භඹ අනුඳාතඹ ව රුපිඹටේ ක්ඹවීභ ණඹ ආඳසු ටගවීභ ව ටඳොලී 
ටගවීභ වා අභතය ඵයරී. ඳවත දැක්ටන ප්ර්ාායටඹන් දැක්ටන්ටන් 2012 සිට 2019 දක්ා කාරඹ තුශ 
එක්්ත ජනඳද ටඩොරයඹට ාටේක් � රැංකාට  රුපිඹටේ ප්රණතාි.  

 
 

 

 

 

 

 

රූඳඹ 3.4 එක්්ත ජනඳද ටඩොරයඹ ව රුපිඹටේ ක්ඹවීභ 

 

3.5 ණය යවේලා 

ටභටවයුම් මුදේ ප්රාව බාවිතා කයමිතන් 2020 ග ඹ දක්ා, ම ඹමිතත ද්වි-ාග ෂික ණඹ ආඳසු ටගවීභට ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩර ප්තාව දයා ඇත. ටකට  ටත්ත, ැඩින ණඹ ඵය ව ජාතිපක ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන  භණ්ඩරටේ ඳ්තනා මූරය ත්ත්තඹ්ත භා, අටේක්ෂිත බිේඳ්ත ැංටලනධන 
ටනොභැතිප විට ණඹ ආඳසු ටගවීම් දිගටභ කයටගන ඹා ටනොවැරී ඵ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩර අනායණඹ කයටගන ඇත. ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන  භණ්ඩරටේ ණඹ ආඳසු ටගවීම් 
ම්ඵන්ධටඹන් බාණ්ඩාගායඹ භා ාකච්ඡා රී යඳඹක් ඳැැ්තවිික.  

 යා ණඹ ටල ඹ යජටේ ටකොට් ටවන ප්රධාන ඵට ඳරිග තනඹ රීම භ වා බාණ්ඩාගායඹ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ 
ලටඹන් රකා ඵරි. 
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3.6 අතියර්ක ආදායම් උමකපාදනය 

මූරය ඳයතයඹ පුයාලීභ වා අතිපටග ක ආදාඹභක් පඳඹා ගැනීභ වා න ක්රභට ද ආයම්බ රීම භට ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ැරසුම් කයි.  

ඳග ටේණ වා ැංග ධන කටයුතු වා ටභන්භ ටද්ශීඹ ටභන්භ ජාතයන්තය පුද්ගරින්ටග්ධන ටවන ැංවිධානර 
පුහුණු අලයතා පුයාලීභ වා ආඹතනඹ තුශ විවිධ අැංලර සුදුසුකම් ර්ත විටල ඥින්ටග්ධන දැනුභ රඵා ගත 
වැරී ජර විශි්ඨතා භධය්ාානඹක් පි යටුවීභ එැම  එක් ප්තාවඹරී.   

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට අඹ්ත අැංගම්පග ණ යාඹනාගාය ජාරඹ, ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ, ජර අැංලටේ ැංවිධානර ව ාභානය ජනතාටග්ධන කටයුතු වා බාවිතා 
කශ වැරී ත්ත අැංලඹරී.  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ඹටට්ත අනුඵද්ධ භාගභක් පි යටුවීභ අධයක් භණ්ඩරඹ 
විසින් රකා ඵරනු රඵන අතය එභඟින් ආඹතනඹට අලය අභතය ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා වාඹ විඹ 
වැරීඹ. ටද්ශීඹ වා අඳනඹන ටශඳර ආයණඹ න ඳරිදි ජර ැඳයුම් කග භාන්තඹට අදාශ පඳකයණ, 
ඳිේඳ වා පඳාැංග ම ්ඳාදනඹ, ැම  යාඳායර ම යත වීභට ටභභඟින් ආඹතනඹට වැරී ට . එට භ ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන විටල ඥතා ජර අැංලටේ ටද්ශීඹ ටභන්භ ජාතයන්තය පඳටද්ලන / ඉදිරීම ම් 
යාඳිතිප වා ටඹොදා ගත වැරීඹ. 5 න ඳරිච්ටේදඹ අදාශ ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණ වි්තයා්තභක ාකච්ඡා 
කයි.     
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3.6 අතියර්ක ආදායම් උමකපාදනය 

මූරය ඳයතයඹ පුයාලීභ වා අතිපටග ක ආදාඹභක් පඳඹා ගැනීභ වා න ක්රභට ද ආයම්බ රීම භට ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ැරසුම් කයි.  

ඳග ටේණ වා ැංග ධන කටයුතු වා ටභන්භ ටද්ශීඹ ටභන්භ ජාතයන්තය පුද්ගරින්ටග්ධන ටවන ැංවිධානර 
පුහුණු අලයතා පුයාලීභ වා ආඹතනඹ තුශ විවිධ අැංලර සුදුසුකම් ර්ත විටල ඥින්ටග්ධන දැනුභ රඵා ගත 
වැරී ජර විශි්ඨතා භධය්ාානඹක් පි යටුවීභ එැම  එක් ප්තාවඹරී.   

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට අඹ්ත අැංගම්පග ණ යාඹනාගාය ජාරඹ, ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ, ජර අැංලටේ ැංවිධානර ව ාභානය ජනතාටග්ධන කටයුතු වා බාවිතා 
කශ වැරී ත්ත අැංලඹරී.  

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ඹටට්ත අනුඵද්ධ භාගභක් පි යටුවීභ අධයක් භණ්ඩරඹ 
විසින් රකා ඵරනු රඵන අතය එභඟින් ආඹතනඹට අලය අභතය ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා වාඹ විඹ 
වැරීඹ. ටද්ශීඹ වා අඳනඹන ටශඳර ආයණඹ න ඳරිදි ජර ැඳයුම් කග භාන්තඹට අදාශ පඳකයණ, 
ඳිේඳ වා පඳාැංග ම ්ඳාදනඹ, ැම  යාඳායර ම යත වීභට ටභභඟින් ආඹතනඹට වැරී ට . එට භ ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන විටල ඥතා ජර අැංලටේ ටද්ශීඹ ටභන්භ ජාතයන්තය පඳටද්ලන / ඉදිරීම ම් 
යාඳිතිප වා ටඹොදා ගත වැරීඹ. 5 න ඳරිච්ටේදඹ අදාශ ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණ වි්තයා්තභක ාකච්ඡා 
කයි.     
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04 . අය ක්රම ප්රතිපමකති   වශ ආදායම් ලර්ධ්නය 
ආයතනික අභිමතාර්ා   4 –ම සි  අඹ ක්රභ ගැරපුම්   භගින්  ආදාඹම් ග ධනඹ රීම භ තුලිනු්ත  , ම ්ඳාදන ව 

ටභටවයුම් (�ඹා්තභක වා නඩ්තතු) පිරිැඹ  අභ රීම භ තුලිනු්ත ටභටවයුම් ර මුරය ලක්තිපඹ ්ාාය්තඹ  

වතිපක වීභඅ  

අයමුණු I කග භාන්ත වා ාිකජ අැංලටේ සිට ගිව්ත අැංලඹට වය් වනාධාය රඵාදීභ ටව තුක රීම භ 

තුලින් ගිව්ත ව ාිකජ ආදාඹම් ැංචිතඹ තුරනඹ වීභ වතිපකවීභඅ 

අයමුණු II ගිව්ා අැංලටේ ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ආකිතිපඹ වදුනාටගන වනාධායඹ දිඹයුතු පුද්ගරින්ට 

ඳභණක් වන  රඵාදීභට ැරසීභ ව දරිද්රතා  යත පුද්ගරඹන්ට ජර ැඳයුභ දදම ක 

අලයතාන්ට සිභා රීම භඅ   

අයමුණු III ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ටඳොදුට  අඹ ක්රභඹ කුඩා ටකොට්රට ටඵදා ටන්රීරිභ  

තුලින්  වනාධායඹ ක්රමිතක අු රීම භඅ ව දවා  ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන මුරය ත්ත්තඹ 

ැරරීේරට ගැටන්අ 

අයමුණු IV විටල ෂිත ට ා ඳඹන කග භාන්ත පුය ව ාිකජ භධය්ාාන දවා  විටල ෂිත අඹක්රභ 

වදුන්ාදීභ  

අයමුණු V ප්රජා ජර ැංවිධාන දවා ටතොග ැඳයුම් අභ රීම භ්ත ටතොග ැඳයුම් අඹ ක්රභඹ ාධායනඹ 

කයලිභඅ  

අයමුණු VI ජර ම්ඵන්ධතා  ව ටගවීම් ක්රභට දඹන් යරරීම භ භගින් න ජර ම්ඵන්ධතාන් 

ග ධනඹ කයගැනීභඅ  

4.1 ශැියන්වීම 
ැභ ය තුනකට ැයඹක්භ ජර ගා්තු ාභානයටඹන් 3 % රීන් ප්රතිපටලනධනඹ සිදු කයනු රැටේඅ ග තභාන 

ජර ගා්තු 2 12 ග ටේ සිට  �ඹා්තභක කයන රද නමුදු ජර ගා්තු ඉවර දැට භ දවා යජඹ විසින් අනුභැතිපඹ 

රඵා ටනොදීභ ටව තුන් 2 15 ව 2 18 ග ඹන්  යදී අටේක්ෂිත ගා්තු ප්රතිපටලනධනඹ සිදු කයලීභට ටනොවැරී 

වී ඇතඅ තද, 2 14 ග ටේ ටදැම්ඵග  භදී  ජර ගා්තු 1 % රීන් අු රීම භ භණ්ඩරටේ මුරය ප්රාග්ධනධනඹට 

විලාර ඵරඳෑභක් ඇතිප කයන රදීඅ    

 

4.2 ජ  වම්පාදන මාපලාශන යවේලා වැපීමම වශ ආදායම් 

2 16 ග ඹ සිට 2 19 ග ඹ දක්ා නර ජර ව භරාඳාවන ම්ඵන්ධතා ආයණඹ , ජර ව භරාඳාවන 

පිරිඳවදු ධාරිතඹන්ටග්ධන  ග ධන ට ගඹ ඳවත දැක්ටන ගු ප්ර්ාාය ලින් ඉදිරිඳ්ත කයඇතඅ    

4.2.1 ජර ම්ඳාදන ආයණඹ ව න ජර ම්ඵන්ධතා ැංඛ්යා   
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04 . අය ක්රම ප්රතිපමකති   වශ ආදායම් ලර්ධ්නය 
ආයතනික අභිමතාර්ා   4 –ම සි  අඹ ක්රභ ගැරපුම්   භගින්  ආදාඹම් ග ධනඹ රීම භ තුලිනු්ත  , ම ්ඳාදන ව 

ටභටවයුම් (�ඹා්තභක වා නඩ්තතු) පිරිැඹ  අභ රීම භ තුලිනු්ත ටභටවයුම් ර මුරය ලක්තිපඹ ්ාාය්තඹ  

වතිපක වීභඅ  

අයමුණු I කග භාන්ත වා ාිකජ අැංලටේ සිට ගිව්ත අැංලඹට වය් වනාධාය රඵාදීභ ටව තුක රීම භ 

තුලින් ගිව්ත ව ාිකජ ආදාඹම් ැංචිතඹ තුරනඹ වීභ වතිපකවීභඅ 

අයමුණු II ගිව්ා අැංලටේ ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ආකිතිපඹ වදුනාටගන වනාධායඹ දිඹයුතු පුද්ගරින්ට 

ඳභණක් වන  රඵාදීභට ැරසීභ ව දරිද්රතා  යත පුද්ගරඹන්ට ජර ැඳයුභ දදම ක 

අලයතාන්ට සිභා රීම භඅ   

අයමුණු III ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ටඳොදුට  අඹ ක්රභඹ කුඩා ටකොට්රට ටඵදා ටන්රීරිභ  

තුලින්  වනාධායඹ ක්රමිතක අු රීම භඅ ව දවා  ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන මුරය ත්ත්තඹ 

ැරරීේරට ගැටන්අ 

අයමුණු IV විටල ෂිත ට ා ඳඹන කග භාන්ත පුය ව ාිකජ භධය්ාාන දවා  විටල ෂිත අඹක්රභ 

වදුන්ාදීභ  

අයමුණු V ප්රජා ජර ැංවිධාන දවා ටතොග ැඳයුම් අභ රීම භ්ත ටතොග ැඳයුම් අඹ ක්රභඹ ාධායනඹ 

කයලිභඅ  

අයමුණු VI ජර ම්ඵන්ධතා  ව ටගවීම් ක්රභට දඹන් යරරීම භ භගින් න ජර ම්ඵන්ධතාන් 

ග ධනඹ කයගැනීභඅ  

4.1 ශැියන්වීම 
ැභ ය තුනකට ැයඹක්භ ජර ගා්තු ාභානයටඹන් 3 % රීන් ප්රතිපටලනධනඹ සිදු කයනු රැටේඅ ග තභාන 

ජර ගා්තු 2 12 ග ටේ සිට  �ඹා්තභක කයන රද නමුදු ජර ගා්තු ඉවර දැට භ දවා යජඹ විසින් අනුභැතිපඹ 

රඵා ටනොදීභ ටව තුන් 2 15 ව 2 18 ග ඹන්  යදී අටේක්ෂිත ගා්තු ප්රතිපටලනධනඹ සිදු කයලීභට ටනොවැරී 

වී ඇතඅ තද, 2 14 ග ටේ ටදැම්ඵග  භදී  ජර ගා්තු 1 % රීන් අු රීම භ භණ්ඩරටේ මුරය ප්රාග්ධනධනඹට 

විලාර ඵරඳෑභක් ඇතිප කයන රදීඅ    

 

4.2 ජ  වම්පාදන මාපලාශන යවේලා වැපීමම වශ ආදායම් 

2 16 ග ඹ සිට 2 19 ග ඹ දක්ා නර ජර ව භරාඳාවන ම්ඵන්ධතා ආයණඹ , ජර ව භරාඳාවන 

පිරිඳවදු ධාරිතඹන්ටග්ධන  ග ධන ට ගඹ ඳවත දැක්ටන ගු ප්ර්ාාය ලින් ඉදිරිඳ්ත කයඇතඅ    

4.2.1 ජර ම්ඳාදන ආයණඹ ව න ජර ම්ඵන්ධතා ැංඛ්යා   
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            4.1 ලර්යකට නල ජ වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල                4.2 ජ වම්බන්ධ්තා ලර්ධ්න යේගය  

 

4.2.2 මාපලාශන වම්බන්ධ්තා ආලරණය නල වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල  

 

  4.3 ලර්යකට නල වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල   රුප වටශන්             4.4 වම්බන්ධ්තා ලර්ධ්න යේගය  

4.2.3  ජර ැඳයුම් ව භරාඳාවන ට ා ග ධන ට ගඹ  

             

                4.5 ලාර්ෂික ජ වැපුණම් ලර්ධ්න යේගය                      4.6 මාපලාශන පිිතපශදු ධ්ාිතතා ලර්ධ්න යේගය 

        

ඝන ට අ මිතලිඹන 

ම්මුච්රත ධාරිතා ඝන ට අ  දිනකට 

4.2.4 වැපුණම් , විකුු ම් වශ ආදායම් යලනව  

 

             4.7 ැඳයුම් ප්රභාණඹට ාටේක්                       4.8 ාග ෂික බිේ ගණනඹ ව                       
                       විකුණුම්  (ඝන ට අ මිතලිඹන )                                                               විකුණුම් ැංන්ධනඹ   
     

4.2.5 බිල් එක්රැව්ිරීමම් 

           
           4.9 බිේ එකතුරීම ම් කාග ඹක්භතා                         4.10  යග ත්තඹන් විල්ටේණඹ  

4.2.6 මාසික පිතයාෝජනය වශ බිල් ගණනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.11 ගිව්ා භාසික ඳරිටබනජනටේ ාභානයඹ           4.12 ගිව්ා භාසික බිේ ගණනටේ  ාභානයඹ 

 

ඝන ට  මිතලිඹන  ාග ෂික 
අදාඹම් ටනොරඵන  
ජර ැඳයුම් (%) 

     ැඳයුම් ප්රාභාණඹ (ඝන මිතඅ මිතලිඹන) 
     විකුණුම් ප්රභාණඹ (ඝන මිතඅ මිතලිඹන) 
     අදාඹම් ටනොරඵන ජර ැඳයුම් ප්රතිපලතඹක් ටර  
 

        මුළු බිේ ගණනඹ (ැේ භග)              මුළු විකුණුම් (ැේ භග) 

රු    ’ 

       බිේ එකතුරීම ම් කාග ඹක්භතා  

රු බිලිඹන  

ඝන මිතඅ  රුඅ 

        ඵ්නා යය ඳශාත        අටනකු්ත ඳශා්ත          භණ්ඩරටේ  
                                                                            ාභානය  අගඹ  

        ඵ්නා යය ඳශාත        අටනකු්ත ඳශා්ත          භණ්ඩරටේ  
                                                                            ාභානය  අගඹ  
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            4.1 ලර්යකට නල ජ වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල                4.2 ජ වම්බන්ධ්තා ලර්ධ්න යේගය  

 

4.2.2 මාපලාශන වම්බන්ධ්තා ආලරණය නල වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල  

 

  4.3 ලර්යකට නල වම්බන්ධ්තා වංඛ්යාල   රුප වටශන්             4.4 වම්බන්ධ්තා ලර්ධ්න යේගය  

4.2.3  ජර ැඳයුම් ව භරාඳාවන ට ා ග ධන ට ගඹ  

             

                4.5 ලාර්ෂික ජ වැපුණම් ලර්ධ්න යේගය                      4.6 මාපලාශන පිිතපශදු ධ්ාිතතා ලර්ධ්න යේගය 

        

ඝන ට අ මිතලිඹන 

ම්මුච්රත ධාරිතා ඝන ට අ  දිනකට 

4.2.4 වැපුණම් , විකුු ම් වශ ආදායම් යලනව  

 

             4.7 ැඳයුම් ප්රභාණඹට ාටේක්                       4.8 ාග ෂික බිේ ගණනඹ ව                       
                       විකුණුම්  (ඝන ට අ මිතලිඹන )                                                               විකුණුම් ැංන්ධනඹ   
     

4.2.5 බිල් එක්රැව්ිරීමම් 

           
           4.9 බිේ එකතුරීම ම් කාග ඹක්භතා                         4.10  යග ත්තඹන් විල්ටේණඹ  

4.2.6 මාසික පිතයාෝජනය වශ බිල් ගණනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.11 ගිව්ා භාසික ඳරිටබනජනටේ ාභානයඹ           4.12 ගිව්ා භාසික බිේ ගණනටේ  ාභානයඹ 

 

ඝන ට  මිතලිඹන  ාග ෂික 
අදාඹම් ටනොරඵන  
ජර ැඳයුම් (%) 

     ැඳයුම් ප්රාභාණඹ (ඝන මිතඅ මිතලිඹන) 
     විකුණුම් ප්රභාණඹ (ඝන මිතඅ මිතලිඹන) 
     අදාඹම් ටනොරඵන ජර ැඳයුම් ප්රතිපලතඹක් ටර  
 

        මුළු බිේ ගණනඹ (ැේ භග)              මුළු විකුණුම් (ැේ භග) 

රු    ’ 

       බිේ එකතුරීම ම් කාග ඹක්භතා  

රු බිලිඹන  

ඝන මිතඅ  රුඅ 

        ඵ්නා යය ඳශාත        අටනකු්ත ඳශා්ත          භණ්ඩරටේ  
                                                                            ාභානය  අගඹ  

        ඵ්නා යය ඳශාත        අටනකු්ත ඳශා්ත          භණ්ඩරටේ  
                                                                            ාභානය  අගඹ  
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විවිධ ඳාරිටබනගික ප්රටදදඹන් අනු  අදාඹම් ප්තඳාදනඹ ව ජර ඳරිටබනජනඹ අතය විල්ටේණඹ  ඳවත 

දක්ා ඇතිප ගු ව ප්ර්ාාය භගින් ඉදිරිඳ්ත කයඇතඅ  ජර ැඳයුටභන් 73% ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් 

බාවිතඹට ගන්නා අතය විරීණුම් ආදාඹටභන් 61% කට දාඹක ට අ ටභකී කරුණු  අඹ ක්රභ ප්රතිපටලනධානටේදී 

ව ඳසුට ාකාච්ඡා කයන යාඳාය ැරසුම්  ටඹනජනාරදී විටල  ැරරීේරක්  ටඹොමුටකටග අ  
 

ගු 1: පාිතයාෝගික ප්රයේද අනුල ජ වැපුණම් ප්රමාණය වශ අදායම  (2019) 

පාිතයාෝගික ප්රයේද 
ජ වැපුණම් ප්රමාණය අදායම  

ඝන මීය ටර්  
'000 % රු.න්ලියන  % 

ඍජු බිේ  410,628 73.04 16,721 60.99 

ඳාේ 6,320 1.12 148 0.54 

තු ම ා 2,181 0.39 89 0.32 

විදී ජර කුළුණු 455 0.08 7 0.03 

යාජය ආඹතන 35,994 6.40 2,542 9.27 

කග භාන්ත ව ාිකජ  63,107 11.23 6,313 23.03 

ැංරායක ටවනටේ  3,321 0.59 314 1.15 

නාවික කටයුතු  120 0.02 67 0.24 

ආටඹනජන භණ්ඩර  9,574 1.70 680 2.48 

පුණය ආඹතන  7,206 1.28 153 0.56 

උප එකතුල  538,906 95.86 27,034 98.61 
ටතොග ැඳයුම් 19,421 3.46 362 1.32 
ටන්ත  3,861 0.69 19 0.07 
වම්පුර්ණ මුළු එකතුල  562,188 100.00 27,415 198.61 

 

 

                4.13 පාිතයාෝගික ප්රයේදය අනුල                              4.14 පාිතයාෝගික ප්රයේදය අනුල අදායම 
                පිතයාෝජනය ප්රතිතයක් යව                                                        ප්රතිතයක් යව 
 

 

  

      ගිව්ා                   යාජය ආඹතන 
        කග භාන්ත ාිකජ                    විදී කණු 
        අටනකු්ත 

      ගිව්ා                   යාජය ආඹතන 
        කග භාන්ත ාිකජ                    විදී කණු 
        අටනකු්ත 

ආන්න ලටඹන් 91% ක ඳභණ ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් පිරික් භාසික වකක 3  කට අු   ප්රභාණඹක් 

භුක්තිප විදින අතය 67% ක ඳභණ ජර ැඳයුභක් ම ඳ්ාදන විඹදභට ඩා අු ටන් වන ගා්තුකට ගිව්ා 

ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ඳඹනු රඵිඅ එනම් ැඩි  ප්රභාණඹක් ඉවත කී ආකායඹට  ගිව්ා ජර ම්ඵන්ධතා 

රඵාදීභ තුලින් විලාර ලටඹන් අදාඹම් අ යමිතවීභක් සිදුවී ඇතිප ඵ ටඳන්නුම් කයනු රඵිඅ 

 

ජ පිතයාෝජනය  

එද තිපවාසික ද්තත ඳදනම් කයටගන ගණනඹ කයන රද ාභානයඹ ඳාරිටබනජනඹ ව ම ්ඳාදන පිරිැඹ 

ඳවතිපන් වි්තය කය ඇතඅභ්ත   ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ාභානයඹ භාසික ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 

15ක් ටරද   ඵ්නා යය ඳශාත තුර ාභානයඹ භාසික  ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 17ක් ව  අටනකු්ත ඳශා්ත 

ර  ාභානයඹ භාසික ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 13ක්ටර ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ාභානයඹ 

ඳාරිටබනජනඹ ටඵදී ටගෝ ඇතඅ 

     

රුඳ ටවන්  4.1 ඳාරිටබනගික ප්රටදදඹන්ටග්ධන භාසික ගාත්ු , ශුනය ඳාරිටබනජනඹ දවා න භාසික ගා්තු   

ව ම ඳ්ාදන පිරිැඹ අතය ටන ඳවත දක්ා ඇතඅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රුඳ ටවන් 4.15: ගිව්ා ඳාරිටබනගිගකඹන් ටග්ධන ම ඳ්ාදන පිරිැඹ ව භාසික ගා්තු අතය ටන  

 

ලාණිජ වශ ගිශවා් ශරව් වශනාධ්ාරය  

මුේකානුර හුටදක්භ  භාජ සුඵාධනඹ ටඳයදැරි කයටගන ම ඳ්ාදන විඹදභට ඩා අු ටන් වනාධාය 

ටර අු  අගඹරීන් අඹ ක්රභට දඹක් වදුන්ාදී තිපබුිකඅ ඳවත දවන් කරුණු ම ාටන්  ඳසුගිඹ දලක 

රී යඳඹන් යදී එකී ගිව්ා වන අඹ  ක්රභට දඹ ඳ්තාටගන ඹාභට වැරීවී ඇතඅ 

i. ම ඳ්ාදන පිරිැඹට ඩා වකක අගඹක් ටගන ගිව්ා ටනොන ඳාරිටබනගිකඹන් 

ටග්ධන වය ්වනාධායඹ  

ii. ම ඳ්ාදන ව ටභටවයුම් ( � වා න ) විඹදම් ඳභණක් පිඹවීභට අඹ ක්රභඹට වැරීවීභ 

iii. ටම්දක්ා  ප්රාග්ධනධන ආටඹනජනටේ ැඩි ටකොටකට යජඹ  යමිතකම්කීභ 

iv. භාරුටන් භාරුට ඳ්තන යජඹන්  ය ටද්ලඳාරන ව සුබාධන ීනයණ 

 

100.00
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විවිධ ඳාරිටබනගික ප්රටදදඹන් අනු  අදාඹම් ප්තඳාදනඹ ව ජර ඳරිටබනජනඹ අතය විල්ටේණඹ  ඳවත 

දක්ා ඇතිප ගු ව ප්ර්ාාය භගින් ඉදිරිඳ්ත කයඇතඅ  ජර ැඳයුටභන් 73% ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් 

බාවිතඹට ගන්නා අතය විරීණුම් ආදාඹටභන් 61% කට දාඹක ට අ ටභකී කරුණු  අඹ ක්රභ ප්රතිපටලනධානටේදී 

ව ඳසුට ාකාච්ඡා කයන යාඳාය ැරසුම්  ටඹනජනාරදී විටල  ැරරීේරක්  ටඹොමුටකටග අ  
 

ගු 1: පාිතයාෝගික ප්රයේද අනුල ජ වැපුණම් ප්රමාණය වශ අදායම  (2019) 

පාිතයාෝගික ප්රයේද 
ජ වැපුණම් ප්රමාණය අදායම  

ඝන මීය ටර්  
'000 % රු.න්ලියන  % 

ඍජු බිේ  410,628 73.04 16,721 60.99 

ඳාේ 6,320 1.12 148 0.54 

තු ම ා 2,181 0.39 89 0.32 

විදී ජර කුළුණු 455 0.08 7 0.03 

යාජය ආඹතන 35,994 6.40 2,542 9.27 

කග භාන්ත ව ාිකජ  63,107 11.23 6,313 23.03 

ැංරායක ටවනටේ  3,321 0.59 314 1.15 

නාවික කටයුතු  120 0.02 67 0.24 

ආටඹනජන භණ්ඩර  9,574 1.70 680 2.48 

පුණය ආඹතන  7,206 1.28 153 0.56 

උප එකතුල  538,906 95.86 27,034 98.61 
ටතොග ැඳයුම් 19,421 3.46 362 1.32 
ටන්ත  3,861 0.69 19 0.07 
වම්පුර්ණ මුළු එකතුල  562,188 100.00 27,415 198.61 

 

 

                4.13 පාිතයාෝගික ප්රයේදය අනුල                              4.14 පාිතයාෝගික ප්රයේදය අනුල අදායම 
                පිතයාෝජනය ප්රතිතයක් යව                                                        ප්රතිතයක් යව 
 

 

  

      ගිව්ා                   යාජය ආඹතන 
        කග භාන්ත ාිකජ                    විදී කණු 
        අටනකු්ත 

      ගිව්ා                   යාජය ආඹතන 
        කග භාන්ත ාිකජ                    විදී කණු 
        අටනකු්ත 

ආන්න ලටඹන් 91% ක ඳභණ ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් පිරික් භාසික වකක 3  කට අු   ප්රභාණඹක් 

භුක්තිප විදින අතය 67% ක ඳභණ ජර ැඳයුභක් ම ඳ්ාදන විඹදභට ඩා අු ටන් වන ගා්තුකට ගිව්ා 

ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ඳඹනු රඵිඅ එනම් ැඩි  ප්රභාණඹක් ඉවත කී ආකායඹට  ගිව්ා ජර ම්ඵන්ධතා 

රඵාදීභ තුලින් විලාර ලටඹන් අදාඹම් අ යමිතවීභක් සිදුවී ඇතිප ඵ ටඳන්නුම් කයනු රඵිඅ 

 

ජ පිතයාෝජනය  

එද තිපවාසික ද්තත ඳදනම් කයටගන ගණනඹ කයන රද ාභානයඹ ඳාරිටබනජනඹ ව ම ්ඳාදන පිරිැඹ 

ඳවතිපන් වි්තය කය ඇතඅභ්ත   ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ාභානයඹ භාසික ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 

15ක් ටරද   ඵ්නා යය ඳශාත තුර ාභානයඹ භාසික  ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 17ක් ව  අටනකු්ත ඳශා්ත 

ර  ාභානයඹ භාසික ඳාරිටබනජනඹ ඝන ට ටය 13ක්ටර ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන්ටග්ධන ාභානයඹ 

ඳාරිටබනජනඹ ටඵදී ටගෝ ඇතඅ 

     

රුඳ ටවන්  4.1 ඳාරිටබනගික ප්රටදදඹන්ටග්ධන භාසික ගාත්ු , ශුනය ඳාරිටබනජනඹ දවා න භාසික ගා්තු   

ව ම ඳ්ාදන පිරිැඹ අතය ටන ඳවත දක්ා ඇතඅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රුඳ ටවන් 4.15: ගිව්ා ඳාරිටබනගිගකඹන් ටග්ධන ම ඳ්ාදන පිරිැඹ ව භාසික ගා්තු අතය ටන  

 

ලාණිජ වශ ගිශවා් ශරව් වශනාධ්ාරය  

මුේකානුර හුටදක්භ  භාජ සුඵාධනඹ ටඳයදැරි කයටගන ම ඳ්ාදන විඹදභට ඩා අු ටන් වනාධාය 

ටර අු  අගඹරීන් අඹ ක්රභට දඹක් වදුන්ාදී තිපබුිකඅ ඳවත දවන් කරුණු ම ාටන්  ඳසුගිඹ දලක 

රී යඳඹන් යදී එකී ගිව්ා වන අඹ  ක්රභට දඹ ඳ්තාටගන ඹාභට වැරීවී ඇතඅ 

i. ම ඳ්ාදන පිරිැඹට ඩා වකක අගඹක් ටගන ගිව්ා ටනොන ඳාරිටබනගිකඹන් 

ටග්ධන වය ්වනාධායඹ  

ii. ම ඳ්ාදන ව ටභටවයුම් ( � වා න ) විඹදම් ඳභණක් පිඹවීභට අඹ ක්රභඹට වැරීවීභ 

iii. ටම්දක්ා  ප්රාග්ධනධන ආටඹනජනටේ ැඩි ටකොටකට යජඹ  යමිතකම්කීභ 

iv. භාරුටන් භාරුට ඳ්තන යජඹන්  ය ටද්ලඳාරන ව සුබාධන ීනයණ 
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ලර්  

Zero Consumption Islandwide Average (15)
Western Province Average (17) Regional Average (13)

          ශුනය ඳරිටබනජනඹ                                                      දීඳයාේත ාභානය අගඹ (15)  
         ඵ්නා යය ඳශා්ත ාභානය අගඹ   (17)                           ප්රාටද්ශීඹ ාභානය අගඹ (13) 

ටභභ වන අඹ  ක්රභට දඹ ටඳොදුට  ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් අතය ටගවීභට ඇතිප වැරීඹා ව කැභැ්තත 

පිළිඵද රීසිදු ැරරීේරක් කය ටනොභැතඅ  

 

එනම් විවිධ ආධාඹම් තරර සිටින ඕනෑභ තයාතිපයකභ ඳාරිටබනගිකඹන් ඔවුන්ටග්ධන ක්රඹ ලක්තිපඹ ව ටගවීභට 

ඇතිප කැභැ්තත ගැන ටනොරකා  ඉතා විලාර ටර වනාධාය   භුක්තිපවිදිනු රඵිඅ විටල ටඹන් ටගවීභට ඇතිප 

වැරීඹා ටනොරකා ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ටඳොදුට  වනාධාය රඵාදීටම් ක්රභට දඹ දිගුකාලීන  

ගැටළුක් ඵට ඳ්තවි ඇත  අ 

 

තද, දරිද්ර්තටඹන් ඳවශසිටින භිද්ධිරාභින් ඉරක්ක කයටගන ඔවුන්ටග්ධන දදම ක  ජර අලයතා දවා 

විලාර ලටඹන්  වනාධාය රඵා ටදනුරැටේඅ ටභභ ප්රභාණඹ භාසික ඝන ට ටය 12 කට අු  අගඹක් ගනු 

රඵිඅ USAID ආඹතනටේ ට ක්ණ ාග තා අනු දරිද්ර්තටඹන් ඳවශසිටින පිරිද් භාසික රුඅ300 ක 

මුදරක් ටගවීභට කැභැ්තත ප්රකාල කය ඇතඅ වක්්ත ජාීනන්ටග්ධන ැංග ධන ැඩපිළිටර විසින් භෑතකදී 

ඳ්තන රද ට ක්ණඹට  අනු ්ාට ඹ ජනතාටගන් ැඩිපිරික් විකේඳ ජර මුරාශ්රලින් එනම් ැ යතුය 

එක්රැ්රීරිටභන් ටවන  RO භධය්ාාන ලින් ජරඹ රඵාගැනීභට ාභානයටඹන් රු 800 ක මුදරක් ැඹ කයනු 

රඵිඅ 

 

4.3 පැරණි  අය ක්රම වමඟ ගැපීම  

ටභභ වන අඹ  ක්රභට දඹ දුග භත ඇතිපවීභට අම ඹමිතන් ඵරඳා ඇතිප අතය එඹ  ජර ම්ඳාදන 
භණ්ඩරටේ මුරය ්ාාය්තඹට ව ප්රාග්ධනධන ආටඹනජනඹට විලාර තග ජනඹක් වි ඇත .තද 
විකේඳ ජර මුරාශ්ර වා ැංන්දනඹ රීම ටම්දී එනම් අ්ත ටඳොම්ඳ , ඵ ග  ලින්  ජරඹ ැඳයීභ ව 
ටඵනතේ කයන රද ජරඹ බාවිතඹට ඩා නශ ජර ැඳයීභ ඉතා රාබදාි ට . එට භ ප්රජා මුර  
ැංවිධාන ර ජර ැඳයුටම් ගුණා්තභකතබාඹ පිළිඵද ගැටළු ද ශකා ඵැල විට ජාඅජඅ වා 

ජඅභණ්ඩරටේ ඉතා අු  අගඹක් ගනී. 

රුඳ ටවන්  4.2 එක් එක් ඳාරිටබනගික ප්රටදද අනු භාසික ගා්තු ැඩිවීභ ඳවතිපන් දක්ා ඇතඅ 

 

රුඳ ටවන් 4.3 ඳැයික ගාත්ු ැංටලනධනඹ 

ැඅයුඅ 2005 , 2009, ව 2012 ග ඹන් යදී අු  ඳරිටබනජන එක්කඹන්ර (1-10) අඹරීම භ ැඩිවී ඇත 

 

ජර ගා්තු තදුයට්ත ැඩි කයගැනීභ ඳරිටබනගිකඹන් අ යමිත කයගැනීභට්ත ජර ගා්තු ැඩිරීම ම් පිළිඵද ැයදි 

අග ා ම රුඳනඹන් ඇතිපවීභට ඵරඳා ඇතිප ඵැවින් ගිව්ා ව ාිකජ ජර ගා්තු තදුයට්ත ැඩි කයගත 

ටනොවැරීවී ඇතඅ ඳවර භේටටම් ජර ගා්තු  ක්රභට දඹ ම සිඳරිදී ැකසීභට කරයුතු න්ටන් පිරිැඹට අනු  

වකක  කාණ්ඩ ැකසීභි එට වුද , ඳසුගිඹ දලක රී යඳඹදි  ඳවර භේටටම් ජර ගා්තු ැඩිරීම භට ග්ත සිඹළු 

ප්තවඹන් විලාර ටර භාජ ප්රතිපටයනධඹක් ඇතිපකයන රදීඅ 

 

4.4 අය ක්රම වංයෝධ්නය වදශා ජාතයන්තරල  පිළිගමක ක්රමයේදයන් අනුගමනය ිරීමම.  

අඹ ක්රභඹ විධි  යටරීන් යටකට , නගයටඹන් නගයඹට එට  ටනොභැතිප නම් ඳාරිටබනගික ප්රටදද ( ගිව්ා , 

කග භාන්ත , ාිකජ ව යාජය ආඹතන ) අනු එරීන් එකට ටන ් ට අ අඹ ක්රභට දඹන්  විධිභ්ත ව 

අවිධිභ්ත  ම ග ණාඹකඹන් අනු  ීනයණඹ කයනු රැටේඅ  

විධිභ්ත ම ග නාඹකඹන් නම්; 

 මුරය  ම ග ණාඹක 

 ආග ථික ම ග ණාඹක 

 ඳාරිරික  ම ග ණාඹක 

අඹක්රභට ද ීනයණඹරීරිටම්දි ටද්ලඳාරන ව භාජීඹ ඵරඳෑම් අවිධිභ්ත  ම ග ණාඹකඹන් ටර කටයුතු කයිඅ 

 

එක් එක් යටේ එරීටනකට ටනව් අඹ ක්රභට දඹන් අනුගභනඹ කයනු රඵිඅ  ්ාාය ගා්තු  යත ටග ඛිඹ 

ඳාරිභාමිතතිපක අඹ ක්රභට දඹක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුගභනඹ කයනු රැටේඅ. 

 

4.5 විනිවිදාාලය ලර්ධ්නය කරගනින්න්   වශ වංකීර්ණමකලය අලම කරන්න්   අය ක්රමය ගැපුම් ිරීමම  
ඳ්තනා අඹ ක්රභඹ ඉතා ැංකීග ණ ක්රභඹක් න අතය ටභ ය ප්රටදදඹන් රී යඳඹක් ව එක් එක් 
ප්රටදදඹන් පිඹය රී යඳඹකට ටඵදා අඹරීම ම් ගණනඹ රීම ම් සිදු කයන ඵ ම ම ක්ණඹ වි ඇත. එකී  
ගණනඹ රීම ම් �ඹාලිඹ ැංකීග ණ න අතය ඳාරිටබනගිකඹන්ට තභන්ටග්ධන භාසික බිේඳත ගණනඹ 
න්ටන් ටකට ද ඹන්න ට්තරුම් ගැම භට අඳවසුවි ඇත.  ව ඵැවින් විම විදබාඹරීන් යුක්ත යර 
අඹ ක්රභට දඹක් වදුන්ාදිටභන් භණ්ඩරඹට ඳාරිටබනගිකඹා භග ාධායණ ඹවඳ්ත ම්ඵන්ධාතාක් 
ඳ්තාටගන ඹාභට වැරීට . 

ව අනු ටඹනගය ්ාාය ගා්තුක් ව මුේ එකක 1  දවා රීසිදු ගා්තුක් අඹ ටනොකය ටසු වකක ඝන 

ට ටය 1  ටේ ටකොට් රට ටන්කය එකී වකකඹන් දවා ටන් ටන්  ගා්තු අඹ රීම භට භණ්ඩරඹ 

ටඹනජනා කයනු රඵිඅ 
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ලර්  

Zero Consumption Islandwide Average (15)
Western Province Average (17) Regional Average (13)

          ශුනය ඳරිටබනජනඹ                                                      දීඳයාේත ාභානය අගඹ (15)  
         ඵ්නා යය ඳශා්ත ාභානය අගඹ   (17)                           ප්රාටද්ශීඹ ාභානය අගඹ (13) 

ටභභ වන අඹ  ක්රභට දඹ ටඳොදුට  ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් අතය ටගවීභට ඇතිප වැරීඹා ව කැභැ්තත 

පිළිඵද රීසිදු ැරරීේරක් කය ටනොභැතඅ  

 

එනම් විවිධ ආධාඹම් තරර සිටින ඕනෑභ තයාතිපයකභ ඳාරිටබනගිකඹන් ඔවුන්ටග්ධන ක්රඹ ලක්තිපඹ ව ටගවීභට 

ඇතිප කැභැ්තත ගැන ටනොරකා  ඉතා විලාර ටර වනාධාය   භුක්තිපවිදිනු රඵිඅ විටල ටඹන් ටගවීභට ඇතිප 

වැරීඹා ටනොරකා ගිව්ා ඳාරිටබනගිකඹන් ටත ටඳොදුට  වනාධාය රඵාදීටම් ක්රභට දඹ දිගුකාලීන  

ගැටළුක් ඵට ඳ්තවි ඇත  අ 

 

තද, දරිද්ර්තටඹන් ඳවශසිටින භිද්ධිරාභින් ඉරක්ක කයටගන ඔවුන්ටග්ධන දදම ක  ජර අලයතා දවා 

විලාර ලටඹන්  වනාධාය රඵා ටදනුරැටේඅ ටභභ ප්රභාණඹ භාසික ඝන ට ටය 12 කට අු  අගඹක් ගනු 

රඵිඅ USAID ආඹතනටේ ට ක්ණ ාග තා අනු දරිද්ර්තටඹන් ඳවශසිටින පිරිද් භාසික රුඅ300 ක 

මුදරක් ටගවීභට කැභැ්තත ප්රකාල කය ඇතඅ වක්්ත ජාීනන්ටග්ධන ැංග ධන ැඩපිළිටර විසින් භෑතකදී 

ඳ්තන රද ට ක්ණඹට  අනු ්ාට ඹ ජනතාටගන් ැඩිපිරික් විකේඳ ජර මුරාශ්රලින් එනම් ැ යතුය 

එක්රැ්රීරිටභන් ටවන  RO භධය්ාාන ලින් ජරඹ රඵාගැනීභට ාභානයටඹන් රු 800 ක මුදරක් ැඹ කයනු 

රඵිඅ 

 

4.3 පැරණි  අය ක්රම වමඟ ගැපීම  

ටභභ වන අඹ  ක්රභට දඹ දුග භත ඇතිපවීභට අම ඹමිතන් ඵරඳා ඇතිප අතය එඹ  ජර ම්ඳාදන 
භණ්ඩරටේ මුරය ්ාාය්තඹට ව ප්රාග්ධනධන ආටඹනජනඹට විලාර තග ජනඹක් වි ඇත .තද 
විකේඳ ජර මුරාශ්ර වා ැංන්දනඹ රීම ටම්දී එනම් අ්ත ටඳොම්ඳ , ඵ ග  ලින්  ජරඹ ැඳයීභ ව 
ටඵනතේ කයන රද ජරඹ බාවිතඹට ඩා නශ ජර ැඳයීභ ඉතා රාබදාි ට . එට භ ප්රජා මුර  
ැංවිධාන ර ජර ැඳයුටම් ගුණා්තභකතබාඹ පිළිඵද ගැටළු ද ශකා ඵැල විට ජාඅජඅ වා 

ජඅභණ්ඩරටේ ඉතා අු  අගඹක් ගනී. 

රුඳ ටවන්  4.2 එක් එක් ඳාරිටබනගික ප්රටදද අනු භාසික ගා්තු ැඩිවීභ ඳවතිපන් දක්ා ඇතඅ 

 

රුඳ ටවන් 4.3 ඳැයික ගාත්ු ැංටලනධනඹ 

ැඅයුඅ 2005 , 2009, ව 2012 ග ඹන් යදී අු  ඳරිටබනජන එක්කඹන්ර (1-10) අඹරීම භ ැඩිවී ඇත 

 

ජර ගා්තු තදුයට්ත ැඩි කයගැනීභ ඳරිටබනගිකඹන් අ යමිත කයගැනීභට්ත ජර ගා්තු ැඩිරීම ම් පිළිඵද ැයදි 

අග ා ම රුඳනඹන් ඇතිපවීභට ඵරඳා ඇතිප ඵැවින් ගිව්ා ව ාිකජ ජර ගා්තු තදුයට්ත ැඩි කයගත 

ටනොවැරීවී ඇතඅ ඳවර භේටටම් ජර ගා්තු  ක්රභට දඹ ම සිඳරිදී ැකසීභට කරයුතු න්ටන් පිරිැඹට අනු  

වකක  කාණ්ඩ ැකසීභි එට වුද , ඳසුගිඹ දලක රී යඳඹදි  ඳවර භේටටම් ජර ගා්තු ැඩිරීම භට ග්ත සිඹළු 

ප්තවඹන් විලාර ටර භාජ ප්රතිපටයනධඹක් ඇතිපකයන රදීඅ 

 

4.4 අය ක්රම වංයෝධ්නය වදශා ජාතයන්තරල  පිළිගමක ක්රමයේදයන් අනුගමනය ිරීමම.  

අඹ ක්රභඹ විධි  යටරීන් යටකට , නගයටඹන් නගයඹට එට  ටනොභැතිප නම් ඳාරිටබනගික ප්රටදද ( ගිව්ා , 

කග භාන්ත , ාිකජ ව යාජය ආඹතන ) අනු එරීන් එකට ටන ් ට අ අඹ ක්රභට දඹන්  විධිභ්ත ව 

අවිධිභ්ත  ම ග ණාඹකඹන් අනු  ීනයණඹ කයනු රැටේඅ  

විධිභ්ත ම ග නාඹකඹන් නම්; 

 මුරය  ම ග ණාඹක 

 ආග ථික ම ග ණාඹක 

 ඳාරිරික  ම ග ණාඹක 

අඹක්රභට ද ීනයණඹරීරිටම්දි ටද්ලඳාරන ව භාජීඹ ඵරඳෑම් අවිධිභ්ත  ම ග ණාඹකඹන් ටර කටයුතු කයිඅ 

 

එක් එක් යටේ එරීටනකට ටනව් අඹ ක්රභට දඹන් අනුගභනඹ කයනු රඵිඅ  ්ාාය ගා්තු  යත ටග ඛිඹ 

ඳාරිභාමිතතිපක අඹ ක්රභට දඹක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුගභනඹ කයනු රැටේඅ. 

 

4.5 විනිවිදාාලය ලර්ධ්නය කරගනින්න්   වශ වංකීර්ණමකලය අලම කරන්න්   අය ක්රමය ගැපුම් ිරීමම  
ඳ්තනා අඹ ක්රභඹ ඉතා ැංකීග ණ ක්රභඹක් න අතය ටභ ය ප්රටදදඹන් රී යඳඹක් ව එක් එක් 
ප්රටදදඹන් පිඹය රී යඳඹකට ටඵදා අඹරීම ම් ගණනඹ රීම ම් සිදු කයන ඵ ම ම ක්ණඹ වි ඇත. එකී  
ගණනඹ රීම ම් �ඹාලිඹ ැංකීග ණ න අතය ඳාරිටබනගිකඹන්ට තභන්ටග්ධන භාසික බිේඳත ගණනඹ 
න්ටන් ටකට ද ඹන්න ට්තරුම් ගැම භට අඳවසුවි ඇත.  ව ඵැවින් විම විදබාඹරීන් යුක්ත යර 
අඹ ක්රභට දඹක් වදුන්ාදිටභන් භණ්ඩරඹට ඳාරිටබනගිකඹා භග ාධායණ ඹවඳ්ත ම්ඵන්ධාතාක් 
ඳ්තාටගන ඹාභට වැරීට . 

ව අනු ටඹනගය ්ාාය ගා්තුක් ව මුේ එකක 1  දවා රීසිදු ගා්තුක් අඹ ටනොකය ටසු වකක ඝන 

ට ටය 1  ටේ ටකොට් රට ටන්කය එකී වකකඹන් දවා ටන් ටන්  ගා්තු අඹ රීම භට භණ්ඩරඹ 

ටඹනජනා කයනු රඵිඅ 
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4.6  අය ක්රම වංයෝධ්නයිරන් යතොරල මුය ප්රලාශ ලර්ධ්නය වදශා ලන උපායමාර්ග  

ඉවර ඹන ඵරලක්තිප පිරිැඹ්ත ව යාඹම ක වා අටනකු්ත අමුද්රයන්ටග්ධන  විඹදභ රකා ඵැලු කේ ය මුරය 

්ාාය්තඹ දවා ජර ගාත්ු ැංටලනධනඹ අතයලඹ කරුණක් වී ඇතඅ  

 

ව දවා  විකේඳ �ඹාභාග ගඹන් රී යඳඹක් භණ්ඩරඹ විසින් භෑතකදී අයාම්බ  කය ඇතඅ ම ්ඳාදන පිරිැඹ 

අු කයලීභ දවා යඳාය කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ  , ජර ම්ඵන්ධතා ග ධනඹ තුලින් අදාඹභ ඉවශ 

නැැංවීභ  ව ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයන  �ඹා්තභක කයලීභ දැක්විඹ වැකඅ ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයන ට රග 

ඳරිච්ටේද රදී වි්තය කයනු රැටේඅ ටභරී ක්රභට දඹන් අනුගභනඹ කයනු රඵන්ටන් නම් ට රග ය  5 තුරදී  

ඳාරිටබනගිකඹා භත අනලය ඵයක් ඳැටවීභරීන් ටතොය මුරය ප්රාව ්ාාය ඳ්තාටගන ඹාටභන් යටේ 

ආග ථික අභිිධිඹට දාඹක වීභට භණ්ඩරඹට වැරී ට අ  
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4.6  අය ක්රම වංයෝධ්නයිරන් යතොරල මුය ප්රලාශ ලර්ධ්නය වදශා ලන උපායමාර්ග  

ඉවර ඹන ඵරලක්තිප පිරිැඹ්ත ව යාඹම ක වා අටනකු්ත අමුද්රයන්ටග්ධන  විඹදභ රකා ඵැලු කේ ය මුරය 

්ාාය්තඹ දවා ජර ගාත්ු ැංටලනධනඹ අතයලඹ කරුණක් වී ඇතඅ  

 

ව දවා  විකේඳ �ඹාභාග ගඹන් රී යඳඹක් භණ්ඩරඹ විසින් භෑතකදී අයාම්බ  කය ඇතඅ ම ්ඳාදන පිරිැඹ 

අු කයලීභ දවා යඳාය කාග ඹක්භතා ඉවර නැැංවීභ  , ජර ම්ඵන්ධතා ග ධනඹ තුලින් අදාඹභ ඉවශ 

නැැංවීභ  ව ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයන  �ඹා්තභක කයලීභ දැක්විඹ වැකඅ ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයන ට රග 

ඳරිච්ටේද රදී වි්තය කයනු රැටේඅ ටභරී ක්රභට දඹන් අනුගභනඹ කයනු රඵන්ටන් නම් ට රග ය  5 තුරදී  

ඳාරිටබනගිකඹා භත අනලය ඵයක් ඳැටවීභරීන් ටතොය මුරය ප්රාව ්ාාය ඳ්තාටගන ඹාටභන් යටේ 

ආග ථික අභිිධිඹට දාඹක වීභට භණ්ඩරඹට වැරී ට අ  
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5. ලයාපාර කාර්යයක්මතාල වහශා ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ 

ආයතනික ඉක්කය 5 වශ 6  

සුදුසු ුවා්තභක ටනක්ම්, පරදායී �ඹාදාභඹන් වඳුන්ා දීටභන් ව ඳරිඳාරන වා ටඳොදු කාග ඹ 
පිරිැඹ අු  රීම ටභන්, යාඳාය කාග ඹයක්භතා ව පරදාිතා ඉවශ නැැංවීභ වා අලය 
�ඹාකාම  ක්ට ත්ර ලක්තිපභ්ත රීම භ වා ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණ වඳුන්ා දීභඅ 

5.1 ලර්තමාන ලුශය වශ පීධ්තිය  

� රැංකාට  ජනතාට ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ වා ව ජාතිපක ආඹතනඹ ටර 1974 අැංක 2 
දයණ නීතිපඹට අනු ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ පි යටුන රදීඅ  එටතක්, නශ 
භාග ග වයවා ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ භව නගය බා වා නගය බා ැම  ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන විසින් 
සිදු කයන රදීඅ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ පි යටුවීටභන් ඳසු, ටභභ ටඹනජනා 
ක්රභ ටඵොටවොභඹක් එ ය විඹ ඳාඹට අඹ්ත ව අතය ආයණඹ ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩිදියුණු 
රීම ටම් අටේක්ාන් ද විඹඅ ආයම්බටේ සිට ගත ව ය 46 තුශ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ A ටශ්ර ිකටේ ආඹතනඹක් ඵට ඳ්ත වී ඇතඅ  කලින් වන් කශ ඳරිදි, ි්තීනඹ වා ි්තීනඹ 
ටනොන කාණ්ඩ ලින් ැදුම්ර්ත 9,534 ක ඵහු විනඹ ශ්රභ ඵරකාඹක් ටභභ ආඹතනටේ යාජකාම න් 
වා දාඹක වී ඇතඅ වාටේ කාග ඹඹන් අනු එක් එක් අැංල පි යටුා ඇතිප අතය වටා ඇතුශ්ත 
න්ටන්: 

 භණ්ඩරටේ මූලික කග තය ටර ටභටවයුම් ව නඩ්තතු අැංලඹ �ඹාකයිඅ එභ අැංලඹට 
අදාශ (8අ 52 ට කින්) ඉැංජිටන්රුන්, ඉැංජිටන්රු වාඹකින් ව කාග මිතක ශිේපීන්, 
ාිකජ, ඳාරිටබනගික ම්ඵන්ධතා, ගිණුම්, යාඹන ින් ව භාජ විදයාඥින්ටගන් 
භන්විත ට අ 

 විභග ලනඹ, ැරසුම් ව ක්රභම්ඳාදන,  ම ග භාණ ව න ජර ැඳයුම් යාඳිතිප ඉදිරීම ම් 
ැංග ධන අැංලඹට අඹ්ත ට අ 

 ්ාට ඹ ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ (්ාට ඹ ජර ටඹනජනා ක්රභ )ැංග ධනඹ රීම භ ව 
 මූරය ,  ැඳයුම්, ටතොයතුරු තාක්ණඹ, යාඹානාගාය වා ද්රය කශභනාකයණඹ  ව භාන 

ම්ඳ්ත  ලින් භන්විත අැංලඹ පඳකායක ට ා වා දාඹක ට අ 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ,  විභධයගත ආකිතිපඹක් අනුගභනඹ කයන අතය මූරය 
අධිකාරිඹ ටභන්භ �ඹා්තභක රීම භ ප්රධාන ට ා කරාඳ තුනකට විභධයගත කය ඇත; එනම්, ඵට යය, 
පතුරු-භධයභ ව දකුණු -ගිම ටකොනදිග ඹන ෑභ අැංලඹකභ ප්රධාන කාග ඹාරටේ සිටින අතිපටග ක 
ාභානයාධිකාම රුන් විසින් ටභටවඹනු රැටේඅ ට ට අභතය, ෑභ ඳශාතකභ ම ටඹනජය 
ාභානයාධිකාම  විසින් ටභටවඹනු රඵන අතය, ඔවුන්ටග්ධන විඹ ඳාඹ ඹටට්ත අදාශ ටභටවයුම් ව 
නඩ්තතු, ැංග ධන ව පඳකායක ට ා �ඹා්තභක  න  අතය,  ඵ්නා යය කරාඳටඹ  ය, විලාර 
ඳාරිටබනගික ඳදනභක් න මිතලිඹන 1.06 ක් ඇතිප ඵැවින් ම ටඹනජය ාභානයාධිකාම රුන් තිපටදටනක් 
ඹටට්ත එභ කරාඳඹ ආයණඹ කයනු රැටේඅ 

ග තභානටේ, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ  �ඹා්තභක වා නඩන්තු කටයුතු 
ධනා්තභක ටල  ඳත්රඹක් භඟ �ඹා්තභක ට අ ටකට  ටත්ත, ම ඹමිතත අයමුණු පුයාලීභ වා 
විලාර ප්රාග්ධනධන අලයතාඹක් (ජනගවනටඹන් 57.6% කට ආයක්ෂිත නර ජර ආයණඹක් වා 
ප්රට ලඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා)  අලය ට අ ටභභ ාග තාට  ටන්ත තැනක දක්ා ඇතිප ඳරිදි, වකී 
අයමුණු ාක්ා්ත කය ගැනීභ වා රුපිඹේ බිලිඹන 99  ක මුදේ ඉදිරි ය  4 වා අලය ට අ  



67cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h
iduQysl ie,iqu 2020 - 2025

5. ලයාපාර කාර්යයක්මතාල වහශා ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ 

ආයතනික ඉක්කය 5 වශ 6  

සුදුසු ුවා්තභක ටනක්ම්, පරදායී �ඹාදාභඹන් වඳුන්ා දීටභන් ව ඳරිඳාරන වා ටඳොදු කාග ඹ 
පිරිැඹ අු  රීම ටභන්, යාඳාය කාග ඹයක්භතා ව පරදාිතා ඉවශ නැැංවීභ වා අලය 
�ඹාකාම  ක්ට ත්ර ලක්තිපභ්ත රීම භ වා ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණ වඳුන්ා දීභඅ 

5.1 ලර්තමාන ලුශය වශ පීධ්තිය  

� රැංකාට  ජනතාට ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ වා ව ජාතිපක ආඹතනඹ ටර 1974 අැංක 2 
දයණ නීතිපඹට අනු ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ පි යටුන රදීඅ  එටතක්, නශ 
භාග ග වයවා ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ භව නගය බා වා නගය බා ැම  ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන විසින් 
සිදු කයන රදීඅ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ පි යටුවීටභන් ඳසු, ටභභ ටඹනජනා 
ක්රභ ටඵොටවොභඹක් එ ය විඹ ඳාඹට අඹ්ත ව අතය ආයණඹ ව ගුණා්තභකබාඹ ැඩිදියුණු 
රීම ටම් අටේක්ාන් ද විඹඅ ආයම්බටේ සිට ගත ව ය 46 තුශ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ A ටශ්ර ිකටේ ආඹතනඹක් ඵට ඳ්ත වී ඇතඅ  කලින් වන් කශ ඳරිදි, ි්තීනඹ වා ි්තීනඹ 
ටනොන කාණ්ඩ ලින් ැදුම්ර්ත 9,534 ක ඵහු විනඹ ශ්රභ ඵරකාඹක් ටභභ ආඹතනටේ යාජකාම න් 
වා දාඹක වී ඇතඅ වාටේ කාග ඹඹන් අනු එක් එක් අැංල පි යටුා ඇතිප අතය වටා ඇතුශ්ත 
න්ටන්: 

 භණ්ඩරටේ මූලික කග තය ටර ටභටවයුම් ව නඩ්තතු අැංලඹ �ඹාකයිඅ එභ අැංලඹට 
අදාශ (8අ 52 ට කින්) ඉැංජිටන්රුන්, ඉැංජිටන්රු වාඹකින් ව කාග මිතක ශිේපීන්, 
ාිකජ, ඳාරිටබනගික ම්ඵන්ධතා, ගිණුම්, යාඹන ින් ව භාජ විදයාඥින්ටගන් 
භන්විත ට අ 

 විභග ලනඹ, ැරසුම් ව ක්රභම්ඳාදන,  ම ග භාණ ව න ජර ැඳයුම් යාඳිතිප ඉදිරීම ම් 
ැංග ධන අැංලඹට අඹ්ත ට අ 

 ්ාට ඹ ජර ම්ඳාදන ටඹනජනා ක්රභ (්ාට ඹ ජර ටඹනජනා ක්රභ )ැංග ධනඹ රීම භ ව 
 මූරය ,  ැඳයුම්, ටතොයතුරු තාක්ණඹ, යාඹානාගාය වා ද්රය කශභනාකයණඹ  ව භාන 

ම්ඳ්ත  ලින් භන්විත අැංලඹ පඳකායක ට ා වා දාඹක ට අ 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ,  විභධයගත ආකිතිපඹක් අනුගභනඹ කයන අතය මූරය 
අධිකාරිඹ ටභන්භ �ඹා්තභක රීම භ ප්රධාන ට ා කරාඳ තුනකට විභධයගත කය ඇත; එනම්, ඵට යය, 
පතුරු-භධයභ ව දකුණු -ගිම ටකොනදිග ඹන ෑභ අැංලඹකභ ප්රධාන කාග ඹාරටේ සිටින අතිපටග ක 
ාභානයාධිකාම රුන් විසින් ටභටවඹනු රැටේඅ ට ට අභතය, ෑභ ඳශාතකභ ම ටඹනජය 
ාභානයාධිකාම  විසින් ටභටවඹනු රඵන අතය, ඔවුන්ටග්ධන විඹ ඳාඹ ඹටට්ත අදාශ ටභටවයුම් ව 
නඩ්තතු, ැංග ධන ව පඳකායක ට ා �ඹා්තභක  න  අතය,  ඵ්නා යය කරාඳටඹ  ය, විලාර 
ඳාරිටබනගික ඳදනභක් න මිතලිඹන 1.06 ක් ඇතිප ඵැවින් ම ටඹනජය ාභානයාධිකාම රුන් තිපටදටනක් 
ඹටට්ත එභ කරාඳඹ ආයණඹ කයනු රැටේඅ 

ග තභානටේ, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ  �ඹා්තභක වා නඩන්තු කටයුතු 
ධනා්තභක ටල  ඳත්රඹක් භඟ �ඹා්තභක ට අ ටකට  ටත්ත, ම ඹමිතත අයමුණු පුයාලීභ වා 
විලාර ප්රාග්ධනධන අලයතාඹක් (ජනගවනටඹන් 57.6% කට ආයක්ෂිත නර ජර ආයණඹක් වා 
ප්රට ලඹ ැඩි දියුණු රීම භ වා)  අලය ට අ ටභභ ාග තාට  ටන්ත තැනක දක්ා ඇතිප ඳරිදි, වකී 
අයමුණු ාක්ා්ත කය ගැනීභ වා රුපිඹේ බිලිඹන 99  ක මුදේ ඉදිරි ය  4 වා අලය ට අ  
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ටභභ අභිරාක ඉරක්කඹන් පුයා ගැනීටභන් ඳසු, ටභභ ්තකම් ටවොඳින් නඩ්තතු රීම භ, වතිපක 
රීම භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටඹ  ය ගකීභ ඵට ඳ්තන අතය එභඟින් 
ගුණා්තභක ජරඹ ඵාධාරීන් ටතොය අඛ්ණ්ඩ ැඳයීභට වැරී ට අ  තද ජඹග රවණටේ තිපයාය ඵ 
වතිපක රීම භ වා කාග ඹයක්භ ටභටවයුම් �ඹා්තභක රීම භ ව ඳාරිටබනගිකින් පීඩනඹට ඳ්ත 
කයන ජර ගා්තු අඹරීම භ ැරැක්විඹ වැකඅ 

5.2 ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ 

ටභභ න්දග බඹ තුශ, බාඳතිප ව අධයක් භණ්ඩරඹ, එ ය අභිරාෂිත ඉරක්කඹ පුයා ගැනීභ වා 
ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණර අලයතාඹ වඳුනාටගන ඇතිප අතය ටභභ ප්රතිපැං්කයණ ප්රධාන අැංල 
ඳවක් ඉරක්ක කයිඅ 

වඳුනාග්ත ට කින් කණ්ඩාඹභක් ඉරක්කඹ කයා ටභටවඹවීභ වා ටඹොදනු රඵන අතය න 
තනතුරු රී යඳඹක් එකතු රීම භ්ත භා ටජය ්ඨ කශභනාකයණ කණ්ඩාඹභ ලක්තිපභ්ත කයනු ඇතඅ 

ටභභ එක් එක් විටල ෂිත කාග ඹඹන් වා ටජය ්ඨ කශභනාකරුන් නම් රීම ටභන් ජර ම ්ඳාදනටේ 
ව ටඵදා වැම ටම් ප්රධාන කාග ඹඹන් පිළිඵ ගකීභ තදුයට්ත ලක්තිපභ්ත නු ඇතඅ 

ආඹතම ක ාිකජ වා යාඳාය ග ධනඹ කයලීභට ටතොයතුරු තාක්ණඹ ීනයණා්තභක ැදග්ත 
කාග ඹඹක් පසුරිඅ කාග ඹක්ෂභතා ව ඳාරිටබනගික ට ා භේටම් ඉවශ නැැංවීභ තුළින් එඹ ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට එකතු කශ වැරී ටිනාකභ ැරරීේරට ගම මිතන්, 
ආඹතනඹ තුශ ඩිජිටේ ඳරිග තනඹකට නාඹක්තඹ දීභ වා ටජය ්ඨ කශභනාකයණ  තනතුයක් 
ම ග භාණඹ කයනු ඇතඅ 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ සිඹ ආයණ ඉරක්ක පුයා ගැනීටභන් ඳසු 
්ඹැංටඳනෂිතබාඹට ඳ්තවීභ අයමුණු කයිඅ ටකට  ටත්ත, ඳසුගිඹ ය රී යඳඹ තුශ (2012 සිට) 
අ්තදැකීම් ලින් ටඳනී ඹන්ටන් අඹක්රභ ැංටලනධනඹ ම්ඵන්ධටඹන් යජටඹන් ඹවඳ්ත ප්රතිපරායඹක් 
දක්ා ටනොභැතිප ඵිඅ ටම් අනු ආදාඹම් ැඩි කය ගැනීභ වා න පඳාඹ භාග ග ටොඹා ගත යුතුඹඅ 

ට ට අභතය, ට ා ඳඹන ආඹතනඹක් ටර ඳාරිටබනගික ම්ඵන්ධතා ැඩි දියුණු රීම භ ද ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ඉවශ ප්රමුඛ්තාඹක් දක්ිඅ සුවිටල ෂී විකුණුම් ැරසුම් ව 
අටරවිකයණ පඳාඹ භාග ග ව භාන ම්ඳ්ත අයමුණු ැංග ධනඹ රීම භ වා ටජය ්ඨ 
කශභණාකරුන් ඳ්ත රීම භට  කටයුතු කයන අතය ටභභගින් ්ඹැංටඳනෂිත වීභට දයණ අඳටග්ධන 
ප්තාවඹන් ලක්තිපභ්ත රීම භට අටේක්ා කයිඅ 

  

5.3 මූය කයතාල වශ යවේලා විය්ටමකලය වහශා විකල්ප උපාය මාර්ග 

ආදාඹම් වා ට ා භේටම් ඉවශ නැැංවීභ වා න පඳාඹ භාග ග භාරාක් ද බාඳතිපතුභා ව අධයක් 
භණ්ඩරඹ විසින් දැනට රකා ඵරනු රැටේඅ 

• පදාවයණඹක් ටර LECO ව SLT ට ා ැම  භවය යාජය අැංලටේ ආඹතනඹ �ඹාකයන රඵන 
ඳරිදි ආදාඹම් ැඩි රීම ටම් කටයුතුර ම යත විඹ වැරී පඳ භාගම් පි යටුවීටභන්අ  ජාතිපක ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් ගට ණඹ කයනු රඵ න  එඵඳු  පුද්ගලික අැංලඹ භා 
වටඹනගටඹන් පි යටුන රද එැම  අනුඵද්ධිත ආඹතනඹකට භණ්ඩරටේ යාඳිතිප වා අලය 
ද්රය ටද්ශීඹ ම ඳ්ාදනඹ ප්රග ධනඹ රීම භට වැරී ට අ 

• එඳභණක් ටනො භණ්ඩරඹ තු න භාන ම්ඳත ටද්ශිඹ ටභන්භ විටද්ශිඹ පඳටද්ලන කාග ඹයන් 
වා ටඹදවීභට්ත අන්තග ජාතිපක භේටටම් ජර ව අඳජර යාඳිතිප ැශසුම් වා ම ග භාණ වා ටඹොමු 
රීම භට ඇතිප අ්ාාන් ගට ණඹ රීම භට ද ටභභගින් අටේක්ා ටකටග අ 

• නවීන තාක්ිකක ක්රභ යාඳාය කාග ඹක්භතා ග ධනඹ රීම භට ඉවේ ට අ ්භාග ේ ට ටග , 
්ඹැං�ඹ ටභරම්, පුනග ජනනීඹ ඵර ලක්තිප, ඳරියඹට මුදාවරින කාඵන් ප්රභාණ අභ රීම භ ආදී 
ක්රභට දඹන් පිළිඵ ැරකා ඵැලීභට අටේක්ා කයිඅඅ 

• කග භාන්ත, ාිකජ, ආඹතම ක ජර ඳාරිටබනගිකින් වා එක් ව අගඹ  යත ට ාන් රඵා දීභඅ      

• ත ද ජර ම්ඵන්ධතා රඵා ගැනීභට ටනොවැරී වු ම ා 2 අ2% කට කඩිනමිතන් ව වා වඹ වීභට 
දි්�ක් ටේකම්රුන්  ප්රාටද්ශිඹ ටේකම්රුන් ව ්ාභ ම රධාම රුන්ටග්ධන වඹ ඇතිප ජර මුරාශ්ර 
වඳුනාගැනීභට ද්තත ඳද්ධතිපඹක් වඳුන්ාදීභ්ත අු  පිරිැඹරීන් යුක්ත විකේඳඹන් වඳුන්ාදීභ්ත එනම් 
ැ ය තුය එක්රැ් රීම භ ව ප්රජා මූර ැංවිධානඹන්ට අලය තාක්ිකක දැනුභ රඵා දීභ්ත දැක්විඹ 
වැරීඹඅ 

5.4  ලයාපාර කාර්යක්මතාල ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ පිළිබහ විව්තර 

ප්රතිවංව්කරණ -1: - ජ වියට්තා මධ්යව්ාානයක් පිහිුවවීම 

පරමාර්ාය: -අ එකභ අයමුණක් ඹටට්ත ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ වා ආට ක්ණ, ඳග ටේණ, 
ැංග ධන වා පුහුණු ඹන �ඹාදාභඹන්  යත ාිකජභඹ ලටඹන් ලකය ව ්ඹැංටඳනෂිත ඵට ඳ්තන 
ජාතිපක ආඹතනඹක් ම ග භාණඹ රීම භඅ 

වංකල්පය :- යටේ ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ පිළිඵ ගැටළු විඳීභ වා ව වඳුනාටනොග්ත ම දන් ගත කුගු  
ටයනගඹ ව ජරඹ ම්ඵන්ධ අටනකු්ත ගැටළු වා මූලික ටව තු ටොඹා ගැනීභ වා චීනටේ ව ශ්රි රැංකා 
ආණ්ු  ටදක ඳග ටේණ වා ැංග ධන කටයුතු පිළිඵ අටඵනධතා ගිවිසුභකට අ්තන් තැබ අටඵනධතා 
ගිවිසුටම් ප්රතිපපරඹක් ටර වකාඵද්ධ ඳග ටේණ වා ැංග ධන භධය්ාානඹ (JRDC) දකුණු ආසිඹානු 
කරාඳටේ විලාරතභ ජර ම්ඵන්ධ ඳග ටේණාගායඹ ව පුහුණු භධය්ාානඹ ටර �ඹා්තභක නු ඇතැි 
අටේක්ා ටකටග අ 

ජර විශි්ටතා භධය්ාානඹක ැංකේඳඹට, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ  මිතම ් ඵරලක්තිප 
ැංග ධන වා පුහුණු භධය්ාානඹ (MD&TC) ව ඳග ටේණ වා ැංග ධන අැංලඹ ඇතුශ්ත ට අ තම  කුඩඹක් 
ඹටට්ත �ඹා්තභක වීභ, සිඹලු ඳාග ලකරුන් වා වම්ඵන්ධතා රඵා දීභ ට අ එඹ යාඳාය ැංග ධන 
ආකිතිපඹක් ඹටට්ත �ඹා්තභක න අතය ටවොභ බාවිතඹන්, ඳග ටේණ වාඹ ව පුහුණු ප්රග ධනඹ කයන 
දැනුභ ටක්න්ද්ර්ාානඹක් ඵට ඳ්ත වීභඅ ඳග ටේණ වා ැංග ධන, දැනුභ හුභාරු ව ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ වා එ ය විටල   දැනුභ රඵා දීටභන් එභ ක්ට ත්රටේ පරදාිතා ඉවශ 
නැැංවීභ ඳභණක් ටනො යාඹක්තඹ, නටන්තඳාදන වා යවාරික ඉටගනීම් ප්තට්තජනඹ කයනු ඇතඅ 
ටභභ භධය්ාානටේ අයමුණ න්ටන් වටඹනගීතා ව දැනුභ හුභාරු කය ගැනීභට ඳවසුකම් ැරසීභට 
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ටභභ අභිරාක ඉරක්කඹන් පුයා ගැනීටභන් ඳසු, ටභභ ්තකම් ටවොඳින් නඩ්තතු රීම භ, වතිපක 
රීම භ ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටඹ  ය ගකීභ ඵට ඳ්තන අතය එභඟින් 
ගුණා්තභක ජරඹ ඵාධාරීන් ටතොය අඛ්ණ්ඩ ැඳයීභට වැරී ට අ  තද ජඹග රවණටේ තිපයාය ඵ 
වතිපක රීම භ වා කාග ඹයක්භ ටභටවයුම් �ඹා්තභක රීම භ ව ඳාරිටබනගිකින් පීඩනඹට ඳ්ත 
කයන ජර ගා්තු අඹරීම භ ැරැක්විඹ වැකඅ 

5.2 ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ 

ටභභ න්දග බඹ තුශ, බාඳතිප ව අධයක් භණ්ඩරඹ, එ ය අභිරාෂිත ඉරක්කඹ පුයා ගැනීභ වා 
ආඹතම ක ප්රතිපැං්කයණර අලයතාඹ වඳුනාටගන ඇතිප අතය ටභභ ප්රතිපැං්කයණ ප්රධාන අැංල 
ඳවක් ඉරක්ක කයිඅ 

වඳුනාග්ත ට කින් කණ්ඩාඹභක් ඉරක්කඹ කයා ටභටවඹවීභ වා ටඹොදනු රඵන අතය න 
තනතුරු රී යඳඹක් එකතු රීම භ්ත භා ටජය ්ඨ කශභනාකයණ කණ්ඩාඹභ ලක්තිපභ්ත කයනු ඇතඅ 

ටභභ එක් එක් විටල ෂිත කාග ඹඹන් වා ටජය ්ඨ කශභනාකරුන් නම් රීම ටභන් ජර ම ්ඳාදනටේ 
ව ටඵදා වැම ටම් ප්රධාන කාග ඹඹන් පිළිඵ ගකීභ තදුයට්ත ලක්තිපභ්ත නු ඇතඅ 

ආඹතම ක ාිකජ වා යාඳාය ග ධනඹ කයලීභට ටතොයතුරු තාක්ණඹ ීනයණා්තභක ැදග්ත 
කාග ඹඹක් පසුරිඅ කාග ඹක්ෂභතා ව ඳාරිටබනගික ට ා භේටම් ඉවශ නැැංවීභ තුළින් එඹ ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹට එකතු කශ වැරී ටිනාකභ ැරරීේරට ගම මිතන්, 
ආඹතනඹ තුශ ඩිජිටේ ඳරිග තනඹකට නාඹක්තඹ දීභ වා ටජය ්ඨ කශභනාකයණ  තනතුයක් 
ම ග භාණඹ කයනු ඇතඅ 

ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ සිඹ ආයණ ඉරක්ක පුයා ගැනීටභන් ඳසු 
්ඹැංටඳනෂිතබාඹට ඳ්තවීභ අයමුණු කයිඅ ටකට  ටත්ත, ඳසුගිඹ ය රී යඳඹ තුශ (2012 සිට) 
අ්තදැකීම් ලින් ටඳනී ඹන්ටන් අඹක්රභ ැංටලනධනඹ ම්ඵන්ධටඹන් යජටඹන් ඹවඳ්ත ප්රතිපරායඹක් 
දක්ා ටනොභැතිප ඵිඅ ටම් අනු ආදාඹම් ැඩි කය ගැනීභ වා න පඳාඹ භාග ග ටොඹා ගත යුතුඹඅ 

ට ට අභතය, ට ා ඳඹන ආඹතනඹක් ටර ඳාරිටබනගික ම්ඵන්ධතා ැඩි දියුණු රීම භ ද ජාතිපක 
ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ ඉවශ ප්රමුඛ්තාඹක් දක්ිඅ සුවිටල ෂී විකුණුම් ැරසුම් ව 
අටරවිකයණ පඳාඹ භාග ග ව භාන ම්ඳ්ත අයමුණු ැංග ධනඹ රීම භ වා ටජය ්ඨ 
කශභණාකරුන් ඳ්ත රීම භට  කටයුතු කයන අතය ටභභගින් ්ඹැංටඳනෂිත වීභට දයණ අඳටග්ධන 
ප්තාවඹන් ලක්තිපභ්ත රීම භට අටේක්ා කයිඅ 

  

5.3 මූය කයතාල වශ යවේලා විය්ටමකලය වහශා විකල්ප උපාය මාර්ග 

ආදාඹම් වා ට ා භේටම් ඉවශ නැැංවීභ වා න පඳාඹ භාග ග භාරාක් ද බාඳතිපතුභා ව අධයක් 
භණ්ඩරඹ විසින් දැනට රකා ඵරනු රැටේඅ 

• පදාවයණඹක් ටර LECO ව SLT ට ා ැම  භවය යාජය අැංලටේ ආඹතනඹ �ඹාකයන රඵන 
ඳරිදි ආදාඹම් ැඩි රීම ටම් කටයුතුර ම යත විඹ වැරී පඳ භාගම් පි යටුවීටභන්අ  ජාතිපක ජර 
ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ විසින් ගට ණඹ කයනු රඵ න  එඵඳු  පුද්ගලික අැංලඹ භා 
වටඹනගටඹන් පි යටුන රද එැම  අනුඵද්ධිත ආඹතනඹකට භණ්ඩරටේ යාඳිතිප වා අලය 
ද්රය ටද්ශීඹ ම ඳ්ාදනඹ ප්රග ධනඹ රීම භට වැරී ට අ 

• එඳභණක් ටනො භණ්ඩරඹ තු න භාන ම්ඳත ටද්ශිඹ ටභන්භ විටද්ශිඹ පඳටද්ලන කාග ඹයන් 
වා ටඹදවීභට්ත අන්තග ජාතිපක භේටටම් ජර ව අඳජර යාඳිතිප ැශසුම් වා ම ග භාණ වා ටඹොමු 
රීම භට ඇතිප අ්ාාන් ගට ණඹ රීම භට ද ටභභගින් අටේක්ා ටකටග අ 

• නවීන තාක්ිකක ක්රභ යාඳාය කාග ඹක්භතා ග ධනඹ රීම භට ඉවේ ට අ ්භාග ේ ට ටග , 
්ඹැං�ඹ ටභරම්, පුනග ජනනීඹ ඵර ලක්තිප, ඳරියඹට මුදාවරින කාඵන් ප්රභාණ අභ රීම භ ආදී 
ක්රභට දඹන් පිළිඵ ැරකා ඵැලීභට අටේක්ා කයිඅඅ 

• කග භාන්ත, ාිකජ, ආඹතම ක ජර ඳාරිටබනගිකින් වා එක් ව අගඹ  යත ට ාන් රඵා දීභඅ      

• ත ද ජර ම්ඵන්ධතා රඵා ගැනීභට ටනොවැරී වු ම ා 2 අ2% කට කඩිනමිතන් ව වා වඹ වීභට 
දි්�ක් ටේකම්රුන්  ප්රාටද්ශිඹ ටේකම්රුන් ව ්ාභ ම රධාම රුන්ටග්ධන වඹ ඇතිප ජර මුරාශ්ර 
වඳුනාගැනීභට ද්තත ඳද්ධතිපඹක් වඳුන්ාදීභ්ත අු  පිරිැඹරීන් යුක්ත විකේඳඹන් වඳුන්ාදීභ්ත එනම් 
ැ ය තුය එක්රැ් රීම භ ව ප්රජා මූර ැංවිධානඹන්ට අලය තාක්ිකක දැනුභ රඵා දීභ්ත දැක්විඹ 
වැරීඹඅ 

5.4  ලයාපාර කාර්යක්මතාල ලැි  ියුණු  ිරීමම වහශා ආයතනික ප්රතිවංව්කරණ පිළිබහ විව්තර 

ප්රතිවංව්කරණ -1: - ජ වියට්තා මධ්යව්ාානයක් පිහිුවවීම 

පරමාර්ාය: -අ එකභ අයමුණක් ඹටට්ත ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ වා ආට ක්ණ, ඳග ටේණ, 
ැංග ධන වා පුහුණු ඹන �ඹාදාභඹන්  යත ාිකජභඹ ලටඹන් ලකය ව ්ඹැංටඳනෂිත ඵට ඳ්තන 
ජාතිපක ආඹතනඹක් ම ග භාණඹ රීම භඅ 

වංකල්පය :- යටේ ජරටේ ගුණා්තභකබාඹ පිළිඵ ගැටළු විඳීභ වා ව වඳුනාටනොග්ත ම දන් ගත කුගු  
ටයනගඹ ව ජරඹ ම්ඵන්ධ අටනකු්ත ගැටළු වා මූලික ටව තු ටොඹා ගැනීභ වා චීනටේ ව ශ්රි රැංකා 
ආණ්ු  ටදක ඳග ටේණ වා ැංග ධන කටයුතු පිළිඵ අටඵනධතා ගිවිසුභකට අ්තන් තැබ අටඵනධතා 
ගිවිසුටම් ප්රතිපපරඹක් ටර වකාඵද්ධ ඳග ටේණ වා ැංග ධන භධය්ාානඹ (JRDC) දකුණු ආසිඹානු 
කරාඳටේ විලාරතභ ජර ම්ඵන්ධ ඳග ටේණාගායඹ ව පුහුණු භධය්ාානඹ ටර �ඹා්තභක නු ඇතැි 
අටේක්ා ටකටග අ 

ජර විශි්ටතා භධය්ාානඹක ැංකේඳඹට, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ  මිතම ් ඵරලක්තිප 
ැංග ධන වා පුහුණු භධය්ාානඹ (MD&TC) ව ඳග ටේණ වා ැංග ධන අැංලඹ ඇතුශ්ත ට අ තම  කුඩඹක් 
ඹටට්ත �ඹා්තභක වීභ, සිඹලු ඳාග ලකරුන් වා වම්ඵන්ධතා රඵා දීභ ට අ එඹ යාඳාය ැංග ධන 
ආකිතිපඹක් ඹටට්ත �ඹා්තභක න අතය ටවොභ බාවිතඹන්, ඳග ටේණ වාඹ ව පුහුණු ප්රග ධනඹ කයන 
දැනුභ ටක්න්ද්ර්ාානඹක් ඵට ඳ්ත වීභඅ ඳග ටේණ වා ැංග ධන, දැනුභ හුභාරු ව ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භ වා එ ය විටල   දැනුභ රඵා දීටභන් එභ ක්ට ත්රටේ පරදාිතා ඉවශ 
නැැංවීභ ඳභණක් ටනො යාඹක්තඹ, නටන්තඳාදන වා යවාරික ඉටගනීම් ප්තට්තජනඹ කයනු ඇතඅ 
ටභභ භධය්ාානටේ අයමුණ න්ටන් වටඹනගීතා ව දැනුභ හුභාරු කය ගැනීභට ඳවසුකම් ැරසීභට 
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කැභතිප අටනකු්ත ක්ට ත්ර වා ආදග ලඹක් වීභ  අ  එඹ තිපයාය ැංග ධන අයමුණු කයා ගභන් රීම ටම්දී ටගනලීඹ 
ප්රජා භා වටඹනගටඹන් කටයුතු කයනු ඇතඅ 

ධාරිතා ඉවර නැැංවීභ  ව ඳග ටේණ ැම  ප්රධාන යාඳාය වයවා ්ඹැං අයමුදේ පඳාඹ භාග ගඹක්  යත 
මූරයභඹ ලකය ව ්ාීනන පඳාඹභාග ගික යාඳාය වකකඹක් (SBU) ටභභ භධය්ාානඹට ඇතුශ්ත ට අ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -2 ලයාපිති කෂමනාකරණ ශා පිතපාන කකකයක් / අංයක් පිහිුවවීම 

පරමාර්ාය:  යාඳිතිප ැකසීභ, යාඳිතිප කශභනාකයණඹ ව ඳරිඳාරන කටයුතු ලක්තිපභ්ත රීම භඅ 

වංකල්පය :- යාඳිතිප ම්ඳාදනඹ වා ආයම්භටේ සිට �ඹා්තභක රීම භ දක්ා අීනක්ණඹ රීම භට ටකොන්ත්රා්ත 
කශභනාකයණ පඳටද්ලන  ටර �ඹා කයන  වකකඹක් ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ  
විසින් වඳුනාටගන තිපටේ; සිඹළුභ ප්රධාන අැංල (ඉඩම්   ජර ම්ඳ්ත   ඳරියඹ) ආයණඹ න ඵ වතිපක රීම භ 
වා ව ෑභ අදිඹයකදීභ ම ඹමිතත �ඹාදාභඹන් ව ම ඹමිතත මූරය ප්රතිපඳාදන වා කාරඹ තුර යාඳිතිප අන් 
රීම භ ටභභ වකකඹ භගින් ආයණඹ රීම භ අටේක්ෂිතඹඅ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -3 ලාණිජ, මශජන වම්බන්ධ්තා වශ යතොරතුරු තාක්ණ කාර්යයන් ක්තිමමක ිරීමම 

පරමාර්ාය: - යාඳාය ප්රග ධනඹ (අතිපටග ක ආදාඹභ) ව අටරවිකයණ කාග ඹඹන් ලක්තිපභ්ත රීම භ ව 
වාටේ ලකයතා වතිපක රීම භ වා ටඹනජිත පඳාඹ භාග ග ැඩිදියුණු රීම භඅ 

වංකල්පය :- ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ යාඳාය කටයුතු ප්රග ධනඹ රීම භ වා 
ම ල්චිත කාර යාමුක් ව ඹාාග ාාදී ව අ්ත කයගත වැරී �ඹාකාම  ැරැ්භක් අධයඹනඹ රීම භ වා 
්ාාපිත රීම භ වා කමිතටුක් ඳ්ත කයන රදීඅ අටරවිකයණ වා භවජන ම්ඵන්ධතා විටල  තාටඹන් යු්ත 
වකකඹක්   අැංලඹක් පි යටුවීභ ටභ ය අයමුණිඅ �ඹාකාම  ැරැ්භ ඳවත වන් ඳරිදි පඳාඹ භාග ග භත ඳදනම් 
ට අ 

1) ආඹතම ක විධිවිධාන වඳුනා ගැනීභ ව එ ය ට ක අලයතාඅ 

2) වඳුනාග්ත භූමිතකාන් වා විටල ඥින් ඵා ගැනීභඅ 

3) ආඹතම ක ුවඹ වා අධයක් භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා ගැනීභඅ 

4) සිඹළුභ න ආදාඹම් ප්තඳාදන ක්රභ පිළිඵ ටොඹා ඵැලීභඅ 

5) අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභ 

6) ම ා ම්ඵන්ධතා ව ට ා ැඩි දියුණු රීම භ වා ජර භනු රීඹන්නන් ටඹදවීභඅ 

7) දිරි දීභනා ඳදනභ භත ප්රග ධන කටයුතු සිදු රීම භ වා විල්විදයාර සිසුන් ටඹදවීභඅ 

8) භවජන ජර ම්ඵන්ධතා ැඩි රීම භ භඟින් ආදාඹභ ැඩි රීම භට භවජන ම්ඵන්ධතා ලක්තිපභ්ත 
රීම භඅ 

9) ද්තත රැ් රීම භ ව ඳවසුකම් ැඳයීභ වඳුනා ගැනීභ ව ජරඹ පිළිඵ භවජනතා ැඩි දියුණු රීම භ 
වා භාජ විදයා ින්ටගන් ටඹදවුම් රඵා දීභඅ 

10) අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා ැංකේපීඹ ටඹනජනාක් වා භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා 
ගැනීභඅ 

11) ප්රගතිපඹ ඇගයීභ ව අධයක් භණ්ඩරඹට නැත දැනුම් දීභඅ 

ටඹනජිත අටරවිකයණ ටදඳාග තටම්න්තු, අටරවිකයණ අධයක්ක, අටරවිකයණ කශභනාකරු, අටරවිකයණ 
න්ම ට දන කශභනාකරු, ටශඳර ඳග ටේණ විල්ටේක ව අටරවිකයණ පඳටද්ලකටඹකුටගන් 
භන්විත ට අ 

අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභ වා රකා ඵරන විකේඳ ටදකක්: 

1) ටනභ අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභඅ 

2) ාිකජ වා ආඹතම ක න්ම ට දනඹ වකාඵද්ධ රීම භ ව එඹ අටරවිකයණ වා යාඳාය ප්රග ධන 
අැංලඹක් ටර නැත ්ාානගත රීම භඅ 

ටම් න විට ආදාඹම් එකතු රීම භ ආයම්බ න්ටන් එක් එක් ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභඹට අනුයුක්ත කය ඇතිප 
ජර භනු රීඹන්නන්ටගම  දිින පුයා ්භාග ේ ට ටය වඳුන්ාදීභ භඟින් ට ටය රීඹවීටම් ට ටේ ම යුතු අඹ 
ම දව් කර වැරී අතය එභඟින් ැඩි අගඹ එකතු රීම ටම් �ඹාකායකම් වා ඔවුන් ටඹදවීභ අලය ට අ 

විකේඳ ආදාඹම් ැඩි දියුණු රීම ටම් පඳාඹ භාග ග ද කමිතටු විසින් වඳුනාටගන ඇතඅ ටම්ාට ඳවත වන් දෑ 
ඇතුශ්ත ට : 

1) ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ යාඹනාගාය ජාරඹ බාවිතා කයමිතන් ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භඅ 

2) ටද්ශිඹ ජර ට ටය ම ඳ්ාදනඹ රීම භඅ 

3) පඳටද්ලන ට ා ැඳයීභ වා ගිව්ා විටල ඥ දැනුභ පඳටඹනගී කය ගැනීභඅ 

4) ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා ඳ්තනා ඉඩම් ව ටගොඩනැගිලි බාවිතා රීම ටම් වැරීඹා ගට ණඹ 
රීම භ,  පදාවයණඹක් ටර ටඵනතේ කශ ජර කග භාන්තඹඅ 

5) පුද්ගලික ටකොන්ත්රා්තතු වා ට ා වා ඉදිරීම ම් ව්තඹක් පි යටුවීභඅ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -4 : උපාය මාර්ගික ලයාපාර කකකයක් (ව්ලයං පානයක්)  ප්රායීය ය වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානයක් (යකොෂඹ නගරය තු) පිහිුවවීම. 

පරමාර්ාය: -  

ටකොශම නගයටේ ජර ැඳයුම් ඳද්ධතිපඹ වා ැරරීඹ යුතු ආටඹනජනඹක් ටඹදවීටභන් ව නවීන දැනුභ 
බාවිතා රීම ටම්න් අලු්තැඩිඹා කය ඇතිප අතය ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ ඳාරනඹ රීම භ වා දි්ත්රික් මිතනුම් 
ප්රටද්ල (DMA) කශභනාකයණ ඳද්ධතිපඹක් විකය ඇතිප අතය එ ය ප්රතිපපරඹක් ටර ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ 
තම  අැංකඹකට අු  කය ඇතඅ ටභභ අබයාඹ තුශ රැ්කයග්ත දැනුභ වා පුහුණු ආඹතම කකයණඹට වා 
අබයන්තම කයණඹ රීම භට ද ඹම ඳශා්ත බා භ්ත වී තිපටේඅ  

වංකල්පය :ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ටනභ වකකඹක් ටර �ඹා්තභක කශ වැරී 
ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාානඹන් ටකොශම නගයඹ තුර පඳාඹභාග ගික යාඳාය වකකඹක් පි යටුවීභඅ 
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කැභතිප අටනකු්ත ක්ට ත්ර වා ආදග ලඹක් වීභ  අ  එඹ තිපයාය ැංග ධන අයමුණු කයා ගභන් රීම ටම්දී ටගනලීඹ 
ප්රජා භා වටඹනගටඹන් කටයුතු කයනු ඇතඅ 

ධාරිතා ඉවර නැැංවීභ  ව ඳග ටේණ ැම  ප්රධාන යාඳාය වයවා ්ඹැං අයමුදේ පඳාඹ භාග ගඹක්  යත 
මූරයභඹ ලකය ව ්ාීනන පඳාඹභාග ගික යාඳාය වකකඹක් (SBU) ටභභ භධය්ාානඹට ඇතුශ්ත ට අ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -2 ලයාපිති කෂමනාකරණ ශා පිතපාන කකකයක් / අංයක් පිහිුවවීම 

පරමාර්ාය:  යාඳිතිප ැකසීභ, යාඳිතිප කශභනාකයණඹ ව ඳරිඳාරන කටයුතු ලක්තිපභ්ත රීම භඅ 

වංකල්පය :- යාඳිතිප ම්ඳාදනඹ වා ආයම්භටේ සිට �ඹා්තභක රීම භ දක්ා අීනක්ණඹ රීම භට ටකොන්ත්රා්ත 
කශභනාකයණ පඳටද්ලන  ටර �ඹා කයන  වකකඹක් ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ  
විසින් වඳුනාටගන තිපටේ; සිඹළුභ ප්රධාන අැංල (ඉඩම්   ජර ම්ඳ්ත   ඳරියඹ) ආයණඹ න ඵ වතිපක රීම භ 
වා ව ෑභ අදිඹයකදීභ ම ඹමිතත �ඹාදාභඹන් ව ම ඹමිතත මූරය ප්රතිපඳාදන වා කාරඹ තුර යාඳිතිප අන් 
රීම භ ටභභ වකකඹ භගින් ආයණඹ රීම භ අටේක්ෂිතඹඅ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -3 ලාණිජ, මශජන වම්බන්ධ්තා වශ යතොරතුරු තාක්ණ කාර්යයන් ක්තිමමක ිරීමම 

පරමාර්ාය: - යාඳාය ප්රග ධනඹ (අතිපටග ක ආදාඹභ) ව අටරවිකයණ කාග ඹඹන් ලක්තිපභ්ත රීම භ ව 
වාටේ ලකයතා වතිපක රීම භ වා ටඹනජිත පඳාඹ භාග ග ැඩිදියුණු රීම භඅ 

වංකල්පය :- ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ යාඳාය කටයුතු ප්රග ධනඹ රීම භ වා 
ම ල්චිත කාර යාමුක් ව ඹාාග ාාදී ව අ්ත කයගත වැරී �ඹාකාම  ැරැ්භක් අධයඹනඹ රීම භ වා 
්ාාපිත රීම භ වා කමිතටුක් ඳ්ත කයන රදීඅ අටරවිකයණ වා භවජන ම්ඵන්ධතා විටල  තාටඹන් යු්ත 
වකකඹක්   අැංලඹක් පි යටුවීභ ටභ ය අයමුණිඅ �ඹාකාම  ැරැ්භ ඳවත වන් ඳරිදි පඳාඹ භාග ග භත ඳදනම් 
ට අ 

1) ආඹතම ක විධිවිධාන වඳුනා ගැනීභ ව එ ය ට ක අලයතාඅ 

2) වඳුනාග්ත භූමිතකාන් වා විටල ඥින් ඵා ගැනීභඅ 

3) ආඹතම ක ුවඹ වා අධයක් භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා ගැනීභඅ 

4) සිඹළුභ න ආදාඹම් ප්තඳාදන ක්රභ පිළිඵ ටොඹා ඵැලීභඅ 

5) අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභ 

6) ම ා ම්ඵන්ධතා ව ට ා ැඩි දියුණු රීම භ වා ජර භනු රීඹන්නන් ටඹදවීභඅ 

7) දිරි දීභනා ඳදනභ භත ප්රග ධන කටයුතු සිදු රීම භ වා විල්විදයාර සිසුන් ටඹදවීභඅ 

8) භවජන ජර ම්ඵන්ධතා ැඩි රීම භ භඟින් ආදාඹභ ැඩි රීම භට භවජන ම්ඵන්ධතා ලක්තිපභ්ත 
රීම භඅ 

9) ද්තත රැ් රීම භ ව ඳවසුකම් ැඳයීභ වඳුනා ගැනීභ ව ජරඹ පිළිඵ භවජනතා ැඩි දියුණු රීම භ 
වා භාජ විදයා ින්ටගන් ටඹදවුම් රඵා දීභඅ 

10) අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා ැංකේපීඹ ටඹනජනාක් වා භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා 
ගැනීභඅ 

11) ප්රගතිපඹ ඇගයීභ ව අධයක් භණ්ඩරඹට නැත දැනුම් දීභඅ 

ටඹනජිත අටරවිකයණ ටදඳාග තටම්න්තු, අටරවිකයණ අධයක්ක, අටරවිකයණ කශභනාකරු, අටරවිකයණ 
න්ම ට දන කශභනාකරු, ටශඳර ඳග ටේණ විල්ටේක ව අටරවිකයණ පඳටද්ලකටඹකුටගන් 
භන්විත ට අ 

අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභ වා රකා ඵරන විකේඳ ටදකක්: 

1) ටනභ අටරවිකයණ අැංලඹක් පි යටුවීභඅ 

2) ාිකජ වා ආඹතම ක න්ම ට දනඹ වකාඵද්ධ රීම භ ව එඹ අටරවිකයණ වා යාඳාය ප්රග ධන 
අැංලඹක් ටර නැත ්ාානගත රීම භඅ 

ටම් න විට ආදාඹම් එකතු රීම භ ආයම්බ න්ටන් එක් එක් ජර ැඳයුම් ටඹනජනා ක්රභඹට අනුයුක්ත කය ඇතිප 
ජර භනු රීඹන්නන්ටගම  දිින පුයා ්භාග ේ ට ටය වඳුන්ාදීභ භඟින් ට ටය රීඹවීටම් ට ටේ ම යුතු අඹ 
ම දව් කර වැරී අතය එභඟින් ැඩි අගඹ එකතු රීම ටම් �ඹාකායකම් වා ඔවුන් ටඹදවීභ අලය ට අ 

විකේඳ ආදාඹම් ැඩි දියුණු රීම ටම් පඳාඹ භාග ග ද කමිතටු විසින් වඳුනාටගන ඇතඅ ටම්ාට ඳවත වන් දෑ 
ඇතුශ්ත ට : 

1) ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරඹ යාඹනාගාය ජාරඹ බාවිතා කයමිතන් ජරටේ 
ගුණා්තභකබාඹ ඳම ක්ා රීම භඅ 

2) ටද්ශිඹ ජර ට ටය ම ඳ්ාදනඹ රීම භඅ 

3) පඳටද්ලන ට ා ැඳයීභ වා ගිව්ා විටල ඥ දැනුභ පඳටඹනගී කය ගැනීභඅ 

4) ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ වා ඳ්තනා ඉඩම් ව ටගොඩනැගිලි බාවිතා රීම ටම් වැරීඹා ගට ණඹ 
රීම භ,  පදාවයණඹක් ටර ටඵනතේ කශ ජර කග භාන්තඹඅ 

5) පුද්ගලික ටකොන්ත්රා්තතු වා ට ා වා ඉදිරීම ම් ව්තඹක් පි යටුවීභඅ 

 

ප්රතිවංව්කරණ -4 : උපාය මාර්ගික ලයාපාර කකකයක් (ව්ලයං පානයක්)  ප්රායීය ය වශය යවේලා 
මධ්යව්ාානයක් (යකොෂඹ නගරය තු) පිහිුවවීම. 

පරමාර්ාය: -  

ටකොශම නගයටේ ජර ැඳයුම් ඳද්ධතිපඹ වා ැරරීඹ යුතු ආටඹනජනඹක් ටඹදවීටභන් ව නවීන දැනුභ 
බාවිතා රීම ටම්න් අලු්තැඩිඹා කය ඇතිප අතය ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ ඳාරනඹ රීම භ වා දි්ත්රික් මිතනුම් 
ප්රටද්ල (DMA) කශභනාකයණ ඳද්ධතිපඹක් විකය ඇතිප අතය එ ය ප්රතිපපරඹක් ටර ආදාඹම් ටනොරඵන ජරඹ 
තම  අැංකඹකට අු  කය ඇතඅ ටභභ අබයාඹ තුශ රැ්කයග්ත දැනුභ වා පුහුණු ආඹතම කකයණඹට වා 
අබයන්තම කයණඹ රීම භට ද ඹම ඳශා්ත බා භ්ත වී තිපටේඅ  

වංකල්පය :ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්ඩරටේ ටනභ වකකඹක් ටර �ඹා්තභක කශ වැරී 
ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාානඹන් ටකොශම නගයඹ තුර පඳාඹභාග ගික යාඳාය වකකඹක් පි යටුවීභඅ 

 

 

 

  



72 cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h
iduQysl ie,iqu 2020 - 2025

ටකොශම නගයටේ ්ඹැං ඳාරන ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන පි යටුවීභ පිික ඳවත වන් පිඹය ගනු 
රැටේ: 

1 )  ටකොශම නගයඹට ්ඹැං ඳාරන ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාානඹට ඉවර මූරය වා ඳරිඳාරන 
අධිකායඹක් ඳැම භට භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා ගැනීභඅ 

2)  මූරය වා ඳරිඳාරන අධිකාම  භේටම් ්ාාපිත රීම භ ව කශභනාකයණ ටතොයතුරු ඳද්ධතිපඹක් ඳදනම් 
කයග්ත ව ටකොශම නගය ආදාඹම් ටනොන ජරඹ කශභනාකයණඹ රීම ටම් ගකීභ ඳැම භඅ 

3)  ්තකම් කශභනාකයණ ැංකේඳඹක් ව ්තකම් කශභනාකයණ �ඹා ඳටිඳාටි ව වාටේ 
බාවිතඹන් අටනකු්ත ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන රට ක්රිඹ රීම භඅ 

4)  අටනකු්ත ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන ටත ්තකම් කශභනාකයණඹ ව ආදාඹම් ටනොන 
ජර කශභනාකයණඹ පිළිඵ තාක්ිකක වාඹ රඵා දීභඅ 

5) ඳාරිටබනගික තිේතිපඹ ඳාරිටබනගික සුබාධනඹ වතිපක රීම භ වා ඳාරිටබනගික ඳැමිතිකලි, භවජන 
ම්ඵන්ධතා, කාන්දුවීම් අළු්තැඩිඹා රීම භ, රැංසු තැබීභ ව ම්ඵන්ධතා ඳැමිතිකලි ම්ඵන්ධටඹන් 
කටයුතු රීම භ වා කග භාන්තටේ ටවොභ බාවිතඹන් ව මිතණුම් රකුණු වඳුන්ා දීභඅ 

 
ප්රතිවංව්කරණ -5  ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරටඹ ය පග ණ  යමිතකාම ්තඹ  යත 
අනුඵද්ධ භාගභක් පි යටුවීභ 
 
වංකල්පය : දනතිපක වා ය්ාාපිත ටකොන්ටද්සි රී යඳඹක් ම ා, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන භණ්ඩරටඹ ය ය්ාාපිත ැං්ාා ආඹතනඹක් ටර අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 
රීම ටම් �ඹාකායකම්ර ම ඹැලීභ ශක්ිඅ එඳභණක් ටනො, එ ය ැංවිධාන ුවඹ භඟින් 
අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ රීම ටම් �ඹාකායකම්ර නභයශීලීබාඹ සීභා කයිඅ එඵැවින් 
අනුඵද්ධ භාගභක් ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ ඉවශ නැැංවීභට ටභන්භ ඳාරිටබනගිකින්ට ට ග්ත වා 
කඩිනම් ට ාක් රඵා දීභට අ්ාා රඵා ටදනු ඇත. ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ විසින් අනුඵද්ධිත ආඹතනඹක් ටර ඳවත වන් ාසි රඵා ටදනු ඇතැි අටේක්ා කයි: 
 
1)  ැංවිධානටේ ටභටවයුම් නභයතාඹ ැඩි රීම ටභන් බිැටීභ ව වදිසි අලු්තැඩිඹා ට ා 

වැරීඹා ැඩි දියුණු රීම භඅ 
 
2) ජර ට ටය, ඳිේඳ, ටතොග ජර ටඵනතේ  යත ජර ටඵනතේ කග භාන්තඹ ව යාඹම ක 

ද්රය ම ්ඳාදනඹ ැම  යාඳායර ම යත වීභඅ 
 
3) ටද්ශීඹ වා විටද්ශීඹ පඳටද්ලන කටයුතු සිදු රීම භඅ 

 
 
ප්රතිවංව්කරණ -6  නි්පාදන ශා යබදා ශැීමයම් කාර්යයන් යලන් ිරීමම 
 
පරමාර්ාය:  ැඩි ගවීභක් ව විම විදබාඹක් ටභන්භ කාග ඹක්භතා ව පරදාිතා ශාා කය 
ගැනීභ වා “ටඵදාවැම ටම්” �තටඹන් “ම ්ඳාදන” �තඹ ටන් රීම භඅ 
ග තභානටේ ම ්ඳාදන වා ටඵදාවැම ටම් කාග ඹඹන් ප්රාටද්හීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන විසින් එක් 
අන්තග  ම්ඵන්ධිත කාග ඹඹක් ටර කශභනාකයණඹ කයනු රඵන අතය කාග ඹඹන් ටන් රීම භ 
කශභනාකයණඹට ටභන්භ ඳාරිටබනගිකින්ට ද ාසි රී යඳඹක් රඵා ටදනු ඇතඅ 
ම ්ඳාදන කරාඳ ටන් රීම ටභන් ම ්ඳාදන අනනයතාඹ ව ම ්ඳාදන ප්රධාන ැරසුම්, ම ්ඳාදන 
අ්තතිපකායම් පඳාඹභාග ගික ැරසුම්, ැශැක්වීටම් නඩ්තතු ප්රල්තිපකයණඹ, ත්ත්ත වතිපකඹ 

ැඩි දියුණු රීම භ ව ම ්ඳාදන පිරිැඹ අු  රීම භ ැම  ප්රධාන අැංගරට ැඩි පිළිගැනීභක් රඵා ටදනු 
ඇතඅ ව වා භාන, ටඵදා වැම ටම් කාග ඹඹ ටන් රීම භ, ලක්තිපභ්ත අනනයතාඹක් ක්රිඹ 
රීම ටභන්, ජාර ැරසුම් රීම භ, ප් ැශැක්වීටම් නඩ්තතු ැඩටවන්, ආදාඹම් ටනොඵරන ජර 
ැඩටවන් ව ාිකජ �ඹාකායකම් ැම  ක්ට ත්රඹන් ය ැඩි ගවීභක් ව ඩා්ත පරදායී 
�ඹාභාග ගඹක් ගනු ඇත. 
 
5.5 යවේලා විය්ටමකලය 
ජනගවනටඹන් 100% කට ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳිටම් යජටේ ඉරක්ක කයා ැඳයීභ වා 
තාක්ෂිකක ැඩිදියුණු රීම ම්, ඳාරිටබනගික ට ටේ විශි්ට්තඹ, ි්තීනඹබාඹ වතිපක කයන 
අයුරින් කටයුතු රීම භ ව අඳටග්ධන සිඹලු ඳාග ලකරුන් භා කටයුතු රීම භ ප්රධාන ප්රමුඛ්තා 
කාග ඹඹක් නු ඇතිප අතය එභඟින් ආඹතනටේ තිපයායබාඹ ව එ ය ටිනාකභ ැඩි දියුණු රීම භ 
වතිපක ටකටග අ 
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ටකොශම නගයටේ ්ඹැං ඳාරන ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන පි යටුවීභ පිික ඳවත වන් පිඹය ගනු 
රැටේ: 

1 )  ටකොශම නගයඹට ්ඹැං ඳාරන ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාානඹට ඉවර මූරය වා ඳරිඳාරන 
අධිකායඹක් ඳැම භට භණ්ඩරටේ අනුභැතිපඹ රඵා ගැනීභඅ 

2)  මූරය වා ඳරිඳාරන අධිකාම  භේටම් ්ාාපිත රීම භ ව කශභනාකයණ ටතොයතුරු ඳද්ධතිපඹක් ඳදනම් 
කයග්ත ව ටකොශම නගය ආදාඹම් ටනොන ජරඹ කශභනාකයණඹ රීම ටම් ගකීභ ඳැම භඅ 

3)  ්තකම් කශභනාකයණ ැංකේඳඹක් ව ්තකම් කශභනාකයණ �ඹා ඳටිඳාටි ව වාටේ 
බාවිතඹන් අටනකු්ත ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන රට ක්රිඹ රීම භඅ 

4)  අටනකු්ත ප්රාටද්ශීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන ටත ්තකම් කශභනාකයණඹ ව ආදාඹම් ටනොන 
ජර කශභනාකයණඹ පිළිඵ තාක්ිකක වාඹ රඵා දීභඅ 

5) ඳාරිටබනගික තිේතිපඹ ඳාරිටබනගික සුබාධනඹ වතිපක රීම භ වා ඳාරිටබනගික ඳැමිතිකලි, භවජන 
ම්ඵන්ධතා, කාන්දුවීම් අළු්තැඩිඹා රීම භ, රැංසු තැබීභ ව ම්ඵන්ධතා ඳැමිතිකලි ම්ඵන්ධටඹන් 
කටයුතු රීම භ වා කග භාන්තටේ ටවොභ බාවිතඹන් ව මිතණුම් රකුණු වඳුන්ා දීභඅ 

 
ප්රතිවංව්කරණ -5  ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරඳාවන භණ්ඩරටඹ ය පග ණ  යමිතකාම ්තඹ  යත 
අනුඵද්ධ භාගභක් පි යටුවීභ 
 
වංකල්පය : දනතිපක වා ය්ාාපිත ටකොන්ටද්සි රී යඳඹක් ම ා, ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන භණ්ඩරටඹ ය ය්ාාපිත ැං්ාා ආඹතනඹක් ටර අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ 
රීම ටම් �ඹාකායකම්ර ම ඹැලීභ ශක්ිඅ එඳභණක් ටනො, එ ය ැංවිධාන ුවඹ භඟින් 
අතිපටග ක ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ රීම ටම් �ඹාකායකම්ර නභයශීලීබාඹ සීභා කයිඅ එඵැවින් 
අනුඵද්ධ භාගභක් ආදාඹම් ප්තඳාදනඹ ඉවශ නැැංවීභට ටභන්භ ඳාරිටබනගිකින්ට ට ග්ත වා 
කඩිනම් ට ාක් රඵා දීභට අ්ාා රඵා ටදනු ඇත. ජාතිපක ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 
භණ්ඩරඹ විසින් අනුඵද්ධිත ආඹතනඹක් ටර ඳවත වන් ාසි රඵා ටදනු ඇතැි අටේක්ා කයි: 
 
1)  ැංවිධානටේ ටභටවයුම් නභයතාඹ ැඩි රීම ටභන් බිැටීභ ව වදිසි අලු්තැඩිඹා ට ා 

වැරීඹා ැඩි දියුණු රීම භඅ 
 
2) ජර ට ටය, ඳිේඳ, ටතොග ජර ටඵනතේ  යත ජර ටඵනතේ කග භාන්තඹ ව යාඹම ක 

ද්රය ම ්ඳාදනඹ ැම  යාඳායර ම යත වීභඅ 
 
3) ටද්ශීඹ වා විටද්ශීඹ පඳටද්ලන කටයුතු සිදු රීම භඅ 

 
 
ප්රතිවංව්කරණ -6  නි්පාදන ශා යබදා ශැීමයම් කාර්යයන් යලන් ිරීමම 
 
පරමාර්ාය:  ැඩි ගවීභක් ව විම විදබාඹක් ටභන්භ කාග ඹක්භතා ව පරදාිතා ශාා කය 
ගැනීභ වා “ටඵදාවැම ටම්” �තටඹන් “ම ්ඳාදන” �තඹ ටන් රීම භඅ 
ග තභානටේ ම ්ඳාදන වා ටඵදාවැම ටම් කාග ඹඹන් ප්රාටද්හීඹ වඹ ට ා භධය්ාාන විසින් එක් 
අන්තග  ම්ඵන්ධිත කාග ඹඹක් ටර කශභනාකයණඹ කයනු රඵන අතය කාග ඹඹන් ටන් රීම භ 
කශභනාකයණඹට ටභන්භ ඳාරිටබනගිකින්ට ද ාසි රී යඳඹක් රඵා ටදනු ඇතඅ 
ම ්ඳාදන කරාඳ ටන් රීම ටභන් ම ්ඳාදන අනනයතාඹ ව ම ්ඳාදන ප්රධාන ැරසුම්, ම ්ඳාදන 
අ්තතිපකායම් පඳාඹභාග ගික ැරසුම්, ැශැක්වීටම් නඩ්තතු ප්රල්තිපකයණඹ, ත්ත්ත වතිපකඹ 

ැඩි දියුණු රීම භ ව ම ්ඳාදන පිරිැඹ අු  රීම භ ැම  ප්රධාන අැංගරට ැඩි පිළිගැනීභක් රඵා ටදනු 
ඇතඅ ව වා භාන, ටඵදා වැම ටම් කාග ඹඹ ටන් රීම භ, ලක්තිපභ්ත අනනයතාඹක් ක්රිඹ 
රීම ටභන්, ජාර ැරසුම් රීම භ, ප් ැශැක්වීටම් නඩ්තතු ැඩටවන්, ආදාඹම් ටනොඵරන ජර 
ැඩටවන් ව ාිකජ �ඹාකායකම් ැම  ක්ට ත්රඹන් ය ැඩි ගවීභක් ව ඩා්ත පරදායී 
�ඹාභාග ගඹක් ගනු ඇත. 
 
5.5 යවේලා විය්ටමකලය 
ජනගවනටඹන් 100% කට ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳිටම් යජටේ ඉරක්ක කයා ැඳයීභ වා 
තාක්ෂිකක ැඩිදියුණු රීම ම්, ඳාරිටබනගික ට ටේ විශි්ට්තඹ, ි්තීනඹබාඹ වතිපක කයන 
අයුරින් කටයුතු රීම භ ව අඳටග්ධන සිඹලු ඳාග ලකරුන් භා කටයුතු රීම භ ප්රධාන ප්රමුඛ්තා 
කාග ඹඹක් නු ඇතිප අතය එභඟින් ආඹතනටේ තිපයායබාඹ ව එ ය ටිනාකභ ැඩි දියුණු රීම භ 
වතිපක ටකටග අ 
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• ඇමුණුම් 1 – oekg l%shd;aul jHdmD;ska 
 
අංකඹ යාඳියඹ ජර mú;%d.dr 

ධාරිතාඹ  
(m3/d)  

න ජර 
ම්ඵන්ධන  
(ගිව)  

යාඳියඹ  නිභ කිරිමම් 
අමේක්ෂිත කාරඹ 
කානු  

විමේල අයමුදල් යාඳියඹ 
1 මඳොල්ගවමර - මඳොතුවැය ව අරව් 

ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 
29,000 32,500 2021 wfm%a,a 

2 කැශණි දකුණු ඉවුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  180,000 12,750 2020 ඔක්මතෝඵර් 
3 විල් භාතමල් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  75,000 20,000 2020 මදැම්ඵර් 
4 ගම්ඳව-අත්තනගල්ර ව මීනුන්මගොඩ 

ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 
54,000 18,975 2022 මදැම්ඵර් 

5 අපත්ගභ - භතුගභ ව අගරත්ත ඒකාඵේධ 
ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  

74,250 29,000 2021 wfm%a,a 

6 භාතය අදිඹය  IV ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 30,000 9,000 2022 භාර්තු 
7 තඹුත්මත්ගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 18,000 25,000 2022 මදැම්ඵර් 
8 කටාන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  15,800 2020 මනොැම්ඵර් 
9 ඔරමගොඩත්ත සිට කඩුමර දක්ා 

මඵදාවැරිම් වා iïfm%aIK  නර භාර්ග නැත 
එලිමම් යාඳියඹ  

- - 2021 මදැම්ඵර් 

10 මවම්භාතගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 21,000 14,400 2022 ජුනි 
11 දැදුරුඔඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 15,000 14,750 2020 මදැම්ඵර් 
12 ආණභඩු ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 11,000 6,450 2021 මනොැම්ඵර් 
13 භවනුය උතුය - ඳාතදුම්ඵය ඒකාඵේධ 

ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 
50,000 41,000 2022 මනොැම්ඵර් 

14 කියභ - කටුන ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ  

3,500 3,850 2021 අමගෝ්තු 

15 විඹළි කරාපීඹ නාගරික ජර ඳවසුකම්  වා 
නීඳායක්ක යාඳියඹ  

  2020 ජුලි  

16 ඹාඳනඹ - කිලිමනොච්චි ජරම්ඳාදන වා 
නිඳායක්ක යාඳියඹ  

24,000 60,000 2023 ැේතැම්ඵර් 

17 මකොශඔ ජරැඳයුම් මේා  ැඩිදියුණු කිරිමම් 
යාඳියඹ 1 (Package 1) 

  2020 මදැම්ඵර්  

18 මකොශඔ ජරැඳයුම් මේා  ැඩිදියුණු කිරිමම් 
යාඳියඹ 1 (Package 2) 

  2021 ැේතැම්ඵර් 

19 මකොශඔ ජරැඳයුම් මේා  ැඩිදියුණු කිරිමම් 
යාඳියඹ 2 (Package 3 and Package 4) 

  2022 මදැම්ඵර් 

20 අමතමල් ජරම්ඳාදන ඳේධයඹ ැඩිදියුණු 
කිරිභ වා ඵරලක්ය අභ කිරිමම් යාඳියඹ  

  2022 මදැම්ඵර් 

21 අනුයාධපුය උතුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - 
අදිඹය 1 

9,400 9,428 2021 භාර්තු 

22 අනුයාධපුය උතුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - 
අදිඹය 11  

17,500 25,000 2024 මදැම්ඵර් 

23 කපගඟ  ජරම්ඳාදනඹ ව්ඹාේත කිරිමම් 
යාඳියඹ (1) 

140,000 185,000 2025 මදැම්ඵර් 

24 රුන්ැල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 4,000 4,800 2022 ජුනි 
මේශිඹ අයමුදල් යාඳියඹ  
25 මකොශම නැමගනහිය නගය ජරම්ඳාදන 

යාඳියඹ (Package 1)  
  2020 මඳඵයාරි 

26 මකොශම නැමගනහිය නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ (Package 2)  

  2020 මදැම්ඵර් 

27 මකොශම නැමගනහිය නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ (Package 3)  

 32,000 2020 අමගෝ්තු 

28 විල්ගමු ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 5,500 6,375 2020 මදැම්ඵර් 
29 රග්ගර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  4,000 5,125 2021 භාර්තු  
30 ගරමගදය - භාතගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 

යාඳියඹ 
 7,140 2020 අමගෝ්තු 

31 භැදිරිගිරිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  4,500 2020 ජුලි 
32 ගාල්ර මඳොකුරු ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   12,505 Nov-20 
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33 ඇටම්පිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 3,000 700 2021 මඳඵයාරි 
34 විල් යත්නපුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  5,950 2020 මදැම්ඵර් 
35 ගිරිදය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  4,500 2020 මදැම්ඵර් 
36 වම්ඵන්මතොට Èia;%slalfha අන්දයග්ඹාඹ 

භූගත ජර ටැංකිමේ  සිට ගන්මනෝරු  දක්ා 
ජරනර එලිමම් යාඳියඹ - මදන අදිඹය  

 2,800  2020 මදැම්ඵර් 

37 ය්භවායාභ ජරමඹෝජනා ක්යභඹ  2,000 2020 මදැම්ඵර් 
38 කෑගල්ර Èia;%slalfha නැත ඳදිංචි කිරිමම් 

ගම්භාන වා ජර ඳවසුකම්  ැඳයිමම්  
යාඳියඹ  

 800 2021 ජුලි 

39 ;%Sl=Kdu,fha  ජරමඹෝජනා ක්යභ ිේධිකයණ 
යාඳියඹ  

  2021 මදැම්ඵර් 

40 භඩු ඳල්ලිඹ ජරමඹෝජනා ක්යභඹ    2,900 2021 මදැම්ඵර් 
41 m%dfoaYSh  වඹ මේා භධ්ඹ්ථානඹ(ඵටහිය 

දකුණ) මභමවයුම් කාර්ඹක්භතාඹ ව 
ත්කම් කශභණාකයණ වැකිඹා ැඩිදියුණු 
කිරිමම් යාඳියඹ 

    Jun-21 

42 භාතය මකටිකාලීන ැඩිදියුණු කිරිම්   5,000 2021 මදැම්ඵර් 
43 ඵණ්ඩායමර ජරමඹෝජනා l%u ැඩිදියුණු 

කිරිමම් යාඳියඹ 
 2,500 2020 අමගෝ්තු 

44 දංමකොටු ජරමඹෝජනා l%u   4,590  2021 භැයි   
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ඇමුණුම් 2 - දැනට ඳතින ජරයඹෝජනා l%u ර ධාරිතා ැඩිදියුණු කිරිභ වා ගුණාත්භකබාඹ ඉවශ නැැංවිභ  වා 
යඹෝජිත ජරම්ඳාදන යාඳතතින්  

  

යාඳියඹ නභ  

දැනට ඳතින 
c,mú;%d.dr 

ර 
ධාරිතාඹ  
(m3/d) 

නි්ඳාදනඹ 
ැඩි කිරිභ 
(m3/day) 

න 
ජරම්ඵන්ධන 

ගණන 

ජරනර 
එලියම් 
දිර්ඝ 
කිරිම්  

m%udKh 
(km) 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh - ඵටහිය uOHu 553,000 53,000 4,250  
  යකොශම Èia;%slalh  553,000 53,000 4,250  
1 අමතමල් ජර mú;%d.drh පුපල් කිරිමම් යාඳියඹ 550,000 50,000   
2 අවි්ාමව්ල්ර ජර mú;%d.drh ැඩිදියුණු කිරිමම් 

යාඳියඹ  
3,000 3,000 4,250  

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh  - ඵටහිය උතුය 32,750 15,750 19,275 12 
  ගම්ඳව Èia;%slalh 32,750 15,750 19,275 12 
3 ගම්ඳව ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ   3,500 2,000 2,500  
4 දිවුරපිටිඹ ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ  1,250 1,750 1,875  
5 යේමදොපගභ ජරමඹෝජනා l%uh පුනුරුත්ථාඳනඹ කිරිභ   7,000 2,000 2,500  
6 පමගොඩ තුඵුමු ුවමේ දිර්ඝ කිරිභ 6,000  6,000  
7 යන්මඳොකුණත්ත ජර mú;%d.drfha ිේධිකයණඹ   6,000 4,000 4,900 12 
8 මව්ඹන්මගොඩ ජරමඹෝජනා l%ufha ිේධිකයණඹ   3,000 2,000 2,500  
9 ඹක්කර ජරමඹෝජනා l%ufha ිේධිකයණඹ   3,000 2,000 2,500  
10 නිට්ටඹු ජරමඹෝජනා l%ufha  ිේධිකයණඹ   3,000 2,000 2,500  
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh - ඵටහිය දකුණ 120,550 11,000 11,000 1 
  කපතය දි්ත්රික්කඹ  120,550 11,000 11,000 1 

11 ඉංගිරිඹ ජරම්ඳාදනඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ 550 1,000 1,000  
12 කාන ජර mú;%d.drfha ධාරිතා ැඩිදියුණූ කිරිභ   120,000 10,000 10,000  
  m%dfoaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (ඹම) 6,100 1,800 3,886 20 
  කුරුණෑගර Èia;%slalh 500 500 500 3 

13 භාතගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 500 500 500 3 
  පුත්තරභ Èia;%slalh  5,600 1,300 3,386 17 

14 නාත්තණ්ඩිඹ - මන්නේපු ජරමඹෝජනා l%uh  1,100 400 1,886 9 
15 කාක්කඳල්ලිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 4,500 900 1,500 8 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh  (උතුරු භධ්ඹභ) 66,500 50,500 39,305 324 
  අනුයාධපුය Èia;%slalh  38,000 18,500 21,645 88 

16 යාැ ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ  4,500 4,500 4,668 50 
17 තුරුවිර ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ  18,000 4,500 5,628  
18 ගල්නෑ ජර mú;%d.drh ඉදිකිරිභ(5,000m3/day)  2,000 5,000 4,840 1 
19 කරාැ ජරමඹෝජනා l%ufha ැඩිදියුණු කිරිම් 13,500 4,500 6,509 37 
  යඳොයශොන්නරු Èia;%slalh  28,500 32,000 17,660 237 

20 මින්මන්රිඹ ජර mú;%d.drh ඹ ව ජරමඹෝජනා l%uh 
ැඩිදියුණු කිරිභ   

9,000 4,500 3,588 1 

21 මඳොමශොන්නරු ඳැයණි ජර mú;%d.drh ිේධිකයණ 
කිරිභ   

6,000 500 0 11 

22 ගල්රෑල්ර ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ කිරිභ   13,500 18,000 1,572  
23 භැදිරිගිරිඹ ජර mú;%d.drh - අදිඹය 2  - 9,000 12,500 225 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (උතුය)  24,855 19,817 31,540 235 
  ඹාඳනඹ Èia;%slalh  10,270 3,120 6,725 76 

24 මඩල්ේට් ජරමඹෝජනා l%uh ිේධිකයණඹ  100 100 350 18 
25 නයන්තන්නායි ජරමඹෝජනා l%uමේ මේා භට්ටභ 

ැඩිදියුණු කිරිභ 
- 100 825 10 

26 තයිඹාඩ්ඩි ව ඩක්කච්චි දැනට ඳයන ජරමඹෝජනා 
l%uh ැඩිදියූණු කිරිභ 

170 740 1,250 45 

-
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27 මතොට්ටමව්ලි මුරුන්කන් ව මේදුරුතුඩු ජර 
mú;%d.drh ැඩිදියුණු කිරිභ  

10,000 2,180 4,300 3 

  කිලිමනොච්චි Èia;%slalh  7,600 7,600 9,815 58 
28 කිලිමනොච්චිමේ දැනට ඳයන  ජර mú;%d.drh 

ැඩිදියුණු කිරිම්  
3,800 3,800 4,000  

29 අක්කයාඹන් ජරමඹෝජනා l%uh ැඩිදියුණු කිරිභ    800  
30 ඳයන්තන් සිට ඳමරයි  ම්ේමර්ණ නර භාර්ගඹ එලිභ    2,200 25 
31 උතුරු m%foaYfha  භූගත ජර මුරාල්ය ංර්ධනඹ කිරිභ  3,800 3,800 2,815 33 
  භන්නායම් Èia;%slalh  30 1,147 4,400 84 

32 තමරයිභන්නායම් ජරමඹෝජනා l%uh පුනුරුත්ථාඳනඹ 
කිරිභ  

30 900 1,800 49 

33 මුාලි ජරමඹෝජනා l%uමේ මේා භට්ටභ ැඩිදියුණු 
කිරිභ  

 247 2,600 35 

  මුරතිව් Èia;%slalh  955 1,200 3,700 18 
34 භාන්කුරභ ජරමඹෝජනා l%uමේ මේා භට්ටභ 

ැඩිදියුණු කිරිභ  
  700  

35 ඔඩිඩුසුදාන් ව නැදුන්කනී ජරමඹෝජනා l%uh 
ිේධිකයණඹ කිරිභ  (අදිඹය 1 ව 2) 

580 600 1,500  

36 ඳන්ඩිඹම්කුරම් ව භරවි ජරමඹෝජනා l%uh 
ිේධිකයණඹ කිරිභ  

375 600 1,500 18 

  ව්නිඹා Èia;%slalh  6,000 6,750 6,900  
37 අභතය 0.8  MCM වා මඳයාරු ඵන්ඩ් නැංවිභ  6,000 6,000 4,400  
38 මච්ඩ්ඩිකුරම් ජර මඹෝජනා l%uමේ මේා භට්ටභ 

ැඩිදියුණු කිරිභ  
 750 1,500  

39 ඔම්න්තයි ජරමඹෝජනා l%uමේ ැඩිදියුණු කිරිභ    1,000  
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (uOHu) 13,500 11,500 7,000 21 
  භවනුය Èia;%slalh   13,500 11,500 7,000 21 

40 භැදදුම්ඵය ජරමඹෝජනා l%uමේ ජරනර එලිභ ව 
1500m3/day ඇසුරුම් ජර mú;%d.drh ඉදිකිරිභ  

 1,500  18 

41  ඵරමගොල්ර ජර mú;%d.drfha ිේධිකයණඹ කිරිභ   10,000 6,000 3,500  
42 භාය්න ජර mú;%d.drfh ිේධිකයණඹ කිරිභ   3,500 4,000 3,500 3 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh  (දකුණ) 82,385 67,900 47,600 228 
  ගාල්ර Èia;%slalh   30,500 9,000 6,300 57 

43 ඵේමේගභ ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිදියුණු 
කිරිභ ව මඵදාවැරිම් පුපල් කිරිමම් යාඳියඹ  

30,000 6,000 3,000 30 

44 පිටිගර ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිදියුණු කිරිභ 
ව මඵදාවැරිම් පුපල් කිරිමම් යාඳියඹ 

300 1,000 1,000 3 

45 උඩගභ ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිදියුණු කිරිභ 
ව මඵදාවැරිම් පුපල් කිරිමම් යාඳියඹ 

200 2,000 2,300 25 

  වම්ඵන්යතොට Èia;%slalh 42,800 53,000 35,500 169 
46 ලුණුගම්මමවය  ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා 

ැඩිදියුණු කිරිභ ව මඵදාවැරිම් පුපල් කිරිමම් 
යාඳියඹ (අදිඹය 1 ව 11)  

9,000 6,000 3,000 12 

47 කතයගභ ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිදියුණු 
කිරිභ ව මඵදාවැරිම් පුපල් කිරිමම් යාඳියඹ 
(මකටිකාලීන)  

5,500 9,000 6,500 34 

48 ඵයක්කුඹුක මකටිකාලීන (අදිඹය 1)   6,000  5 
49 ඵයක්කුඹුක මකටිකාලීන (අදිඹය 11)    5,000 49 
50 තංගල්ර ජරමඹෝජනා l%uමේ නඹාරවිර ජර 

මුරාල්යඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ   
9,000 6,000 4,000  

51 මුරුතමර ජරමඹෝජනා l%uමේ ව මඵදාවැරිමම් නර 
ඳේධයඹ පුපල් කිරිමම් ිේධිකයණඹ  

5,000 6,000 5,000 23 

52 යන්න ජරමඹෝජනා l%uමේ කට්ටකාඩු ජර 
ඳවිත්යාගායඹ ව මඵදාවැරිමම් නර ඳේධයඹ පුපල් 
කිරිමම් ිේධිකයණඹ  

12,000 12,000 6,000  
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53 කමුල්ර ජරමඹෝජනා l%uමේ 6,000 m3/day 
ධාරිතාමඹන් යුත් ජර mú;%d.dයඹ ඉදිකිරිභ වා 
මඵදාවැරිම්/ම්ේමර්ණ නර භාර්ග පුපල් කිරිභ  
(අදිඹය 1)  

1,200 6,000 5,000 1 

54 කමුල්ර ජරමඹෝජනා l%uඹ (අදිඹය 2)    0 43 
55 බුන්දර ජරමඹෝජනා l%uඹ ිේධිකයණඹ  300 1,000 500 2 
56 කටුන ජරමඹෝජනා l%uඹ ිේධිකයණඹ  800 1,000 500  
  භාතය Èia;%slalh   9,085 5,900 5,800 3 

57 වල්රර ජරමඹෝජනා l%uමේ ිේධිකයණඹ  8,000 3,000 3,000  
58 වක්භන ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිකිරිභ ව 

මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  
900 900 300 3 

59 ඌරුමඵොක්ක ජරමඹෝජනා l%uමේ ධාරිතා ැඩිකිරිභ 
ව මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  

185 2,000 2,500  

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (ඵයගමු) 52,400 32,100 23,220 159 
  කෑගල්ර Èia;%slalh  39,900 22,100 12,820 41 

60 කෑගල්ර ජරමඹෝජනා l%uඹ ඒකාඵේධ කිරිභ   8,500 2,500 1,500  
61 මභොමයොන්මතොට ජර ඳවිත්යාගායඹ ඹාත්කාලීන 

කිරිභ ව iïfm%aIK වා මඵදාවැරිමම් නර ඳේධය 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

11,250 6,750 #VALUE! 3 

62 භානැල්ර ජර mú;%d.drh ඹාත්කාලීන කිරිභ ව 
iïfm%aIK වා මඵදාවැරිමම් නර ඳේධය ැඩිදියුණු 
කිරිභ  

15,000 3,000 3,000 12 

63 ඇඳුයාමඳොත ටැංකිඹට ප්රධාන ුරරුත්ාකර්ණ 
ම්මප්රේණ ඳේධයඹ ැඳයිභ වා එලිභ  

 - #VALUE! 5 

64 ඹටිඹන්මතොට ජර mú;%d.drfha තුළුමු මව්ල්ර 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

950 1,050 1,320  

65 මදහිඕවිට ජර mú;%d.drඹ ඹාත්කාලීන කිරිභ වා 
මඵදාවැරිමම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම් 

1,000 2,000 2,500 12 

66 දැනට ඳයන රුන්ැල්ර ජර mú;%d.drඹ 
ඹාත්කාලීන කිරිභ   

2,000 4,000 2,000  

67 දැනට ඳයන යකාමඳොර ජර mú;%d.drඹ 
ඹාත්කාලින කිරිභ වා මඵදා වැරිමම් ඳේධයඹ 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

1,200 2,800 2,500 9 

  යත්නපුය Èia;%slalh  12,500 10,000 10,400 118 
68 ඳැල්භඩුල්ර ජර mú;%d.drh ඹාත්කාලින කිරිභ ව 

මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ ැඩිදියූණු කිරිභ  
3,000 1,500 3,000 29 

69 ඵරංමගොඩ ඳැයනි ජර mú;%d.drh ිේධිකයණඹ කිරිභ 
ව m%Odk මඳොම්ඳ කිරිමම් DI නර එලිභ  

3,000 4,000 2,000 1 

70 ඇවැළිඹමගොඩ ජරමඹෝජනා l%ufha මේාමව් 
ුරණාත්භකබාඹ ඉවශ නැංවිභ වා තරවිටිඹ අමු 
ජර  ම්ේමර්ණ ව  ාතකඹ ඉදිකිරිභ  

1,400 - #VALUE! 8 

71 කිරිඇල්ර ජර mú;%d.drfha ැඩිදියුණු කිරිම් ව 
මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ  

600 - 600 8 

72 කවත්ත ජර mú;%d.drfha ිේධිකයණඹ ව 
මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ ඔඳනාඹක දක්ා  

4,500 4,500 4,800 73 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (ඌ) 23,058 26,550 28,802 136 
  ඵදුල්ර Èia;%slalh  3,308 6,850 10,603 96 

73 නඹාඵැේද uQ,dY%h ැඩිදියුණූ කිරිභ ව ඵණ්ඩායමර 
තදාන්න m%foaY ර මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ ැඩිදියුණු 
කිරිභ  

 1,000 4,055 42 

74 ඵදුල්ර ජරමඹෝජනා l%ufha ජර mú;%d.drh 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

3,268 1,350 1,333  

75 කන්මේකැටිඹ ජරමඹෝජනා l%ufha ැඩිදියුණු කිරිම්  40 4,500 5,215 54 
  යභොණයාගර Èia;%slalh 19,750 19,700 18,199 40 

76 ැල්රාඹ ජර මඹෝජනා l%ufha අයි්පිහිල්ර ජර 
mú;%d.drh ැඩිදියුණු කිරිභ  

2,000 2,000 2,319  

77 ැල්රාඹ අදිඹය 1 ව 11 9,250 10,000 6,955 20 

-

-

-
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78 මභොණයාගර දි්ත්රික් ජරමඹෝජනා l%ufha ජර 
mú;%d.drh ැඩිදියුණු කිරිභ (භැදගභ, සිඹමරාණ්ඩු, 
මනගර)  

3,400 200 232 1 

79 බුත්තර ජරමඹෝජනා l%ufha ධාරිතාඹ වා මඵදාවැරිම් 
ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම්  

4,300 1,500 1,738 19 

80 බිබිර - භැදගභ (අදිඹය 1)  800 6,000 6,955 1 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (නැයගනහිය) 30,600 15,850 22,594 269 
  අම්ඳාය Èia;%slalh  20,900 1,750 7,050 86 

81 ඳානභ ජරමඹෝජනා l%ufha මේා භට්ටභ ැඩිදියුණූ 
කිරිභ  

 450 1,250 1 

82 යරුක්මකෝවිල් ජරමඹෝජනා l%ufha ැඩිදියුණු කිරිම්  6,500 - 4,725 14 
83 මදහිඅත්තකණ්ඩිඹ ව ලිහිණිඹාගභ ජරමඹෝජනා 

l%ufha ැඩිදියුණු කිරිභ 
4,700 600 550 54 

84 භන්තුමයයි ජරමඹෝජනා l%ufha ඵංගරාඩිඹ ජර 
mú;%d.drh ැඩිදියුණු කිරිභ  

9,000 - #VALUE!  

85 ඳදිඹතරා ජරමඹෝජනා l%ufha ැඩිදියුණු කිරිම්  700 700 525 17 
  භඩකරපු Èia;%slalh   5,000 805 48 

86 උන්නිච්චායි ව අට m%foaY ර මේා ැඳයිභ 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

  805 28 

87 ාරච්චනායි කඩදාසි කම්වල් ජරමඹෝජනා l%ufha 
ිේධිකයණඹ   

 5,000 0 20 

  ත්රිකුණාභර Èia;%slalh  9,700 9,100 14,739 136 
88 කින්ඹා Èia;%sla m%foaYfha මඵදාවැරිමම් ැඩිදියුණු 

කිරිම්  
  2,025 4 

89 මුතූර් ජර mú;%d.drfha ැඩිදියුණු කිරිම් ව 
නීරමඳොර තුපමුමව් ැඩිදියුණු කිරිම්  

8,500 8,500 2,230  

90 ;%Sl=Kdu, නගයඹ වා අට m%foaY ර මේා භට්ටභ 
ැඩිදියුණු කිරිභ   

  3,525 15 

91 මදහිත්ත, මතෝේපුර් වා අට m%foaY ර මේා 
ආයණ m%foaY වා මේා භට්ටභ ඉවශ නැංවිභ 
ැඩිදියුණූ කිරිභ 

  1,210 91 

92 පුල්මුමඩ් ජරමේ ුරණාත්භකබාඹ ැඩිදියුණු කිරිභ  1,200 600 1,910  
93 එච්චිලිඹම්ඳත්තු ජරමඹෝජනා l%ufha ජර uQ,dY%h 

ැඩිදියුණු කිරිභ  
  804 8 

94 මුතු ජර mú;%d.drfha සිට නාේමදොත්තු වා අට 
m%foaY ර ජර ැඳයුම් දිර්ඝ කිරිභ 

  3,035 17 

95 ;%Sl=Kdu, ජරමඹෝජනා l%ufha අල්මරයි කන්තමල් 
තුපමු ැඩිදියුණු කය ඒකාඵේධ කිරිභ  

  0 1 

  එකතු   295,767 238,472 1,405 
 
  

-
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ඇමුණුම් 3 :     ඳත්නා ජර ම්ඳාදන යඹෝජනා l%u ර ම්පුර්ණ ධාරිතාඹ බාවිතා කිරිභ වා ැඩිදියුණු කිරිම් ව 
කාර්ඹක්භතා ැඩිදියුණු කිරිභ  
 

  jHdmD;sfha නභ  
නර එලියම් 
ප්යභාණඹ 

(km) 

න 
ජරම්ඵන්ධන 
ගණන (Nos.) 

යඵදාවැරිම් ව පුපල් කිරිම්  4,656 243,454 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh ( ඵටහිය භධ්ඹභ) 118 13,450 
  යකොශම Èia;%slalh  118 13,450 

1 
මකොශම දි්ත්රික්කමේ ජරම්ඳාදන ව්ඹාඳියඹට නැමගනහිරින් පිහිටි 
නගයර ඳයිේඳ දැම්භ - අදිඹය 1 28 4,000 

2 මකොශම Èia;%slalමේ ජරම්ඳාදන jHdmD;shg නැමගනහිරින් පිහිටි නගය 
ර ඳයිේඳ දැමිභ - අදිඹය 11  90 9,450 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh ( ඵටහිය උතුය) 635 33,500 
  ගම්ඳව Èia;%slalh  635 33,500 
3 මදල්මගොඩ සිට ඵැලුම්භවය දක්ා ඳයිේඳ ැඳයිභ වා එලිභ  10 2,000 

4 කැශණිඹ මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ ැඩිදියුණු කිරිභ - අදිඹය 1 (ගම්ඳව m%dfoaYSh 
Èia;%slalfha ඳායකන්මදණිඹ අට ජර ැඳයිභ) 

18 1,500 

5 
දැනට l%shd;aul කටාන ජරම්ඳාදන jHdmD;Ska m%foaYh තුර ැඩ කිරිමම් 
l%shdj,sh l%shd;aul කිරිභ - අදිඹය 1  21 1,500 

6 කැශණිඹ මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ ැඩිදියුණු කිරිභ - අදිඹය 11  10 1,500 

7 
 දැනට ඳයන ගම්ඳව - අත්තනගල්ර ව මීනුන්මගොඩ ඒකාඵේධ 
ජරම්ඳාදන මඹෝජනා ක්රභඹ භගින් ගම්ඳව ව නිට්ටඹු ප්රමේලඹන් හි මඵදා 
වැරිමම් ජාරමේ මලේ මකොට ැඩිදියුණු කිරිභ  

220 10,000 

8 
දැනට l%shd;aul කටාන ජරම්ඳාදන jHdmD;sh භගින් jeäÈhqKq  කිරිමම් 
කටයුතු පියවිභ - අදිඹය 11  21 1,500 

9 ගම්ඳව මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ ැඩිදියුණු කිරිභ - අදිඹය 1  20 1,500 
10 කටාන ජරම්ඳාදන jHdmD;sh m%foaY ම්පුර්ණ කිරිභ - අදිඹය 111 195 5,500 

11 
ගම්ඳව - අත්තනගල්ර ව මිනුන්මගොඩ ඒකාඵේධ ජරමඹෝජනා l%ufha 
ැඩකටයුතු කිරිභ  120 8,500 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh ( ඵටහිය දකුණ) 225 11,000 
  කපතය දි්ත්රික්කඹ  225 11,000 

12 කපතය දි්ත්රික්කමේ භතුගභ/අගරත්ත මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   225 11,000 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh ( ඹම) 1,247 43,985 
  කුරුණෑගර දි්ත්රික්කඹ  747 22,070 

13 දැදුරුඔඹ ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන ව්ඹාඳියඹ භගින් අමන්මඳොර ව ගල්ගමු 
m%foaY ර මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ 205 9,200 

14 මඳොල්ගවමර - මඳොතුවැය - අරව් ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන jHdmD;sh භගින් 
මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   

542 12,870 

  පුත්තරම් දි්ත්රික්කඹ  500 13,500 

15 ආනභඩු ඒකාඵේධ ජරම්ඳාදන ව්ඹාඳියමේ මඵදාවැරිමම් ඳේධයමේ පුපල් 
කිරිම්   500 13,500 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh ( උතුරු භධ්ඹභ) 199 8,466 
  අනුයාධපුය දි්ත්රික්කඹ 189 8,396 

16 
වඵයන ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිමම් ව දිර්ඝ කිරිම් 
 47 1,554 

17 භඩාටුගභ  ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිමම් ව දිර්ඝ කිරිම්  142 6,842 
  මඳොමශොන්නරු Èia;%slalh  9 70 

18 හිුරයක්මගොඩ ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිභ 3 25 
19 මින්මන්රිඹ  ජරමඹෝජනා l%ufha  මඵදාවැරිභ 2 15 
20 මඳොමශොන්නරු ව ගල්රෑල්ර ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිභ 5 30 
  m%dfoaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (උතුය) 184 4,575 
  ඹාඳනඹ Èia;%slalh  68 1,725 

21 
ඹාඳනඹ m%foaYfha  මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පියවිභ ( ඹාඳනඹ, කිලිමනොච්චි, 
මුරයව්)  68 1,725 

  මුරයව් Èia;%slalh  30 500 

22 ජරම්ඳාදන වා නීඳායක්ක ඳවසුකම් ැඩිදියුණු කිරිමම් jHdmD;sh භගින් 
මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ (කිලිමනොච්චි/මුරයව්)  

30 500 
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  වුනිඹා Èia;%slalh  86 2,350 

23 
වුනිඹා m%foaYfha මඵදා වැරිම් ඳේධයඹ පියවිභ (භන්නායම්/අදම්ඳන් 
/මතාන්පිඩ්ඩි/ විදාතල්මතව් ව වුනිඹා  ජරමඹෝජනා l%u භගින් ) අදිඹය 
11  

86 2,350 

  m%dfoaYSh වඹ යේා භධ්ඹ්ථානඹ (uOHu) 272 24,179 
  භවනුය Èia;%slalh  191 22,200 

24 භාය්න ජරමඹෝජනා l%uඹ මඵදාවැරිමම් ව iïfm%aIK නර භාර්ගඹ  30 1,200 
25 uOHu ඳශාමත් ජරම්ඵන්ධන ැඩිකිරිමම් ැඩටවන  161 21,000 
  නුයඑළිඹ Èia;%slalh 20 1,079 

26 ගිනිගත්මවේන, රඳමන් ව භ්මකළිඹ ජරමඹෝජනා l%uhkays මඹෝජිත නර 
භාර්ග දිර්ඝ කිරිභ  20 1,079 

  භාතමල් Èia;%slalh  61 900 
27 විල්ගමු ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම් 10 400 
28 රග්ගර ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම්  51 500 
  m%dfoaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (දකුණ) 862 52,500 
  භාතය Èia;%slalh  862 52,500 

29 භාතය අදිඹය IV  ඹටමත් මඵදාවැරිම් ැඩිදියුණු කිරිභ - අදිඹය I 862 52,500 
  m%dfoaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (ඵයගමු ) 64 18,300 
  යත්නපුය Èia;%slalh  51 14,300 

30 මගොඩකමර මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   15 1,300 

31 ඳදරංගර වා මතොයක්ඔරඹාඹ m%cd මුර ංවිධානඹ ඳයා ගැනිභ වා ැඩිදියුණු 
කිරිම්  36 13,000 

  කෑගල්ර Èia;%slalh  13 4,000 
32 රුන්ැල්ර ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිමම් ඳේදයඹ ැඩිදියූණු කිරිම්  13 4,000 
  Èia;%slalh වඹ මේා uOHia:dkh (ඌ) 201 16,294 
  ඵදුල්ර Èia;%slalh  153 11,171 

33 
ඇටම්පිටිඹ ජරම්ඳාදන ව්ඹාඳියඹ භගින් මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ වා 
ම්ේමර්ණ ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   7 1,635 

34 ඵදුල්ර Èia;%slalමේ ජර මතොග ැඳයිම් භණ්ඩරඹ මත ඳයා ගැනිභ වා 
ැඩිදියුණු කිරිභ  10 3,161 

35 
මදමභෝදය ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම් භගින් 
දභන්ය, සිරිභල්ගභ m%foaY දිර්ඝ කිරිම්. ඵදුල්ර ජරමඹෝජනා ක්යභඹ ව 
ඇල්ර ඵල්රමකටු m%foaY  ආයණඹ කිරිභ  

136 6,375 

  යභොණයාගර Èia;%slalh  48 5,123 

36 සිඹමරාණ්ඩු ජරමඹෝජනා l%ufha ම්ේමර්ණ වා මඵදාවැරිම් ඳේධය පුපල් 
කිරිභ  16 1,090 

37 මභොණයාගර දි්ත්රික්කමේ  ැඩිදියුණු කිරිම්  කයමින් මතොග ජර ැඳයුම් 
ම්ඵන්ධතා භණ්ඩරඹ මත ඳයා ගැනිභ  

10 3,161 

38 
සුර්ඹාය ජරමඹෝජනා l%uh ඳයා ගැනිමභන් ඳසු නිකැ මලේ m%foaYhg  වා 
භවැ m%foaY රට දිර්ඝ කිරිම්  23 872 

  m%foaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (නැයගනහිය)  649 17,205 
  අම්ඳාය Èia;%slalh  532 14,355 

39 ඳදිඹතරාමව් මේයන්කමඩ් ගභ මත දිර්ඝ කිරිම් රඵා දිභ 62 1,850 

40 
භවඔඹ m%foaYfha අයන්තරා, ටැම්පිටිඹ, මඵොයමඳොර ව පුල්ලුභාමරයි 
m%foaY ආයණඹ කිරිභ  51 1,375 

41 uOHu කවුය, මගොනගල්ර, ඳයගවකැමල් ව උවන ජරමඹෝජනා l%u 
ම්පුර්ණ කිරිභ  296 8,400 

42 
දභන, ඳනන්කඩු, අලිකම්මේ-කන්නගිකියම් ව අක්කමයයිඳත්තු 
ජරමඹෝජනා ක්යභ ඳයිේඳ දිර්ඝ කිරිම් වා ම්පුර්ණ කිරිම් 124 2,730 

  භඩකරපු Èia;%slalh 90 2,525 
43 භඩකරපු Èia;%slalfha මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ 90 2,525 
  ;%Sl=Kdu, Èia;%slalh 27 325 

44 කන්තමල් m%dfoaYSh f,alï m%foaY වා සුර්ඹාපුය දක්ා දිර්ඝ කිරිම්  27 325 
  එකතු 4,634 235,039 

jHdmdr ld¾hCIu;dj ැඩිදියුණු කිරියම් jHdmD;sh (මිර යනොන ජරඹ අඩු කිරියම් 
වා ඵරලක්ති ඉතිරිකිරිභ)  

1,553 16,693 

  m%foaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (ඵටහිය දකුණ) 19 7,664 
  කපතය Èia;%slalh 19 7,664 
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  වුනිඹා Èia;%slalh  86 2,350 

23 
වුනිඹා m%foaYfha මඵදා වැරිම් ඳේධයඹ පියවිභ (භන්නායම්/අදම්ඳන් 
/මතාන්පිඩ්ඩි/ විදාතල්මතව් ව වුනිඹා  ජරමඹෝජනා l%u භගින් ) අදිඹය 
11  

86 2,350 

  m%dfoaYSh වඹ යේා භධ්ඹ්ථානඹ (uOHu) 272 24,179 
  භවනුය Èia;%slalh  191 22,200 

24 භාය්න ජරමඹෝජනා l%uඹ මඵදාවැරිමම් ව iïfm%aIK නර භාර්ගඹ  30 1,200 
25 uOHu ඳශාමත් ජරම්ඵන්ධන ැඩිකිරිමම් ැඩටවන  161 21,000 
  නුයඑළිඹ Èia;%slalh 20 1,079 

26 ගිනිගත්මවේන, රඳමන් ව භ්මකළිඹ ජරමඹෝජනා l%uhkays මඹෝජිත නර 
භාර්ග දිර්ඝ කිරිභ  20 1,079 

  භාතමල් Èia;%slalh  61 900 
27 විල්ගමු ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම් 10 400 
28 රග්ගර ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම්  51 500 
  m%dfoaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (දකුණ) 862 52,500 
  භාතය Èia;%slalh  862 52,500 

29 භාතය අදිඹය IV  ඹටමත් මඵදාවැරිම් ැඩිදියුණු කිරිභ - අදිඹය I 862 52,500 
  m%dfoaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (ඵයගමු ) 64 18,300 
  යත්නපුය Èia;%slalh  51 14,300 

30 මගොඩකමර මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   15 1,300 

31 ඳදරංගර වා මතොයක්ඔරඹාඹ m%cd මුර ංවිධානඹ ඳයා ගැනිභ වා ැඩිදියුණු 
කිරිම්  36 13,000 

  කෑගල්ර Èia;%slalh  13 4,000 
32 රුන්ැල්ර ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිමම් ඳේදයඹ ැඩිදියූණු කිරිම්  13 4,000 
  Èia;%slalh වඹ මේා uOHia:dkh (ඌ) 201 16,294 
  ඵදුල්ර Èia;%slalh  153 11,171 

33 
ඇටම්පිටිඹ ජරම්ඳාදන ව්ඹාඳියඹ භගින් මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ වා 
ම්ේමර්ණ ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ   7 1,635 

34 ඵදුල්ර Èia;%slalමේ ජර මතොග ැඳයිම් භණ්ඩරඹ මත ඳයා ගැනිභ වා 
ැඩිදියුණු කිරිභ  10 3,161 

35 
මදමභෝදය ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදාවැරිම් ඳේධයමේ ැඩිදියුණු කිරිම් භගින් 
දභන්ය, සිරිභල්ගභ m%foaY දිර්ඝ කිරිම්. ඵදුල්ර ජරමඹෝජනා ක්යභඹ ව 
ඇල්ර ඵල්රමකටු m%foaY  ආයණඹ කිරිභ  

136 6,375 

  යභොණයාගර Èia;%slalh  48 5,123 

36 සිඹමරාණ්ඩු ජරමඹෝජනා l%ufha ම්ේමර්ණ වා මඵදාවැරිම් ඳේධය පුපල් 
කිරිභ  16 1,090 

37 මභොණයාගර දි්ත්රික්කමේ  ැඩිදියුණු කිරිම්  කයමින් මතොග ජර ැඳයුම් 
ම්ඵන්ධතා භණ්ඩරඹ මත ඳයා ගැනිභ  

10 3,161 

38 
සුර්ඹාය ජරමඹෝජනා l%uh ඳයා ගැනිමභන් ඳසු නිකැ මලේ m%foaYhg  වා 
භවැ m%foaY රට දිර්ඝ කිරිම්  23 872 

  m%foaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (නැයගනහිය)  649 17,205 
  අම්ඳාය Èia;%slalh  532 14,355 

39 ඳදිඹතරාමව් මේයන්කමඩ් ගභ මත දිර්ඝ කිරිම් රඵා දිභ 62 1,850 

40 
භවඔඹ m%foaYfha අයන්තරා, ටැම්පිටිඹ, මඵොයමඳොර ව පුල්ලුභාමරයි 
m%foaY ආයණඹ කිරිභ  51 1,375 

41 uOHu කවුය, මගොනගල්ර, ඳයගවකැමල් ව උවන ජරමඹෝජනා l%u 
ම්පුර්ණ කිරිභ  296 8,400 

42 
දභන, ඳනන්කඩු, අලිකම්මේ-කන්නගිකියම් ව අක්කමයයිඳත්තු 
ජරමඹෝජනා ක්යභ ඳයිේඳ දිර්ඝ කිරිම් වා ම්පුර්ණ කිරිම් 124 2,730 

  භඩකරපු Èia;%slalh 90 2,525 
43 භඩකරපු Èia;%slalfha මඵදාවැරිමම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ 90 2,525 
  ;%Sl=Kdu, Èia;%slalh 27 325 

44 කන්තමල් m%dfoaYSh f,alï m%foaY වා සුර්ඹාපුය දක්ා දිර්ඝ කිරිම්  27 325 
  එකතු 4,634 235,039 

jHdmdr ld¾hCIu;dj ැඩිදියුණු කිරියම් jHdmD;sh (මිර යනොන ජරඹ අඩු කිරියම් 
වා ඵරලක්ති ඉතිරිකිරිභ)  

1,553 16,693 

  m%foaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (ඵටහිය දකුණ) 19 7,664 
  කපතය Èia;%slalh 19 7,664 

45 අල්වි් මඳමද සිට ාේදු දක්ා m%Odk ම්ේමර්ණ නර එලිභ  12 3,272 

46 මකත්මවේන ජර mú;%d.drfha සිට uOHu වන්දිඹ දක්ා 500mm dia. DI නර 
එලිභ 7 4,392 

  m%foaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (ඹම)     
  කුරුණෑගර Èia;%slalh      

47 මල්ක්යිඩ් මඳොම්ඳ ්ථාඳනඹ (ඵරලක්ය ව්ඹාඳියඹ)     
  m%foaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (උතුරු භධයභ) 32 509 
  අනුයාධපුය Èia;%slalh  3   

48 
අනුයාධපුය න නගය ජරමඹෝජනා l%uh ඹටමත් ජරකුපණු මඳොම්ඳ කිරිමම් 
නර භාර්ග ප්රය්ථාඳනඹ කිරිභ අදිඹය 11 ව 111  3   

49 අදිඹය 11 ව 111 වා ජර කුපණු වා නුයැ ජර mú;%d.drfha  සිට 
යය් මඵදුම් ආයණ මඳොම්ඳ ැඳයිභ වා ්ථාඳනඹ කිරිභ      

50 
අනුයාධපුය උතුය ජරමඹෝජනා l%ufha  Surge Vessel  ැඳයිභ වා ්ථාඳනඹ 
කිරිභ      

  යඳොයශොන්නරු Èia;%slalh  29 509 

51 මින්මන්රිඹ සිට(Patapilikanda Sump)  හිුරයක්මගොඩ කුපණ දක්ා 
ුරරුත්ාකර්ණ m%Odk m%;sIa:dmkh කිරිභ 

6   

52 අයරගන්විර ජරමඹෝජනා l%ufha මඵදා වැරිම් ඳේධය m%;sIa:dmkh කිරිභ  17 436 
53 භනම්පිටිඹ ජරමඹෝජනා ක්යභමේ මඵදා වැරිම් ඳේධය m%;sIa:dmkh කිරිභ  7 73 

54 මින්මන්රිඹ ජර mú;%d.dr iïfm%aIK නර ඳේධයඹ ඳටපිලිකන්ද ටැංකිඹ    
සිට  surge vessel ැඳයිභ වා ්ථාඳනඹ කිරිභ  

  
  

  m%foaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (උතුය) 35 3,600 
  ඹාඳනඹ Èia;%slalh  35 3,600 

55 ඹාඳනඹ, කිලිමනොච්චි, මුරයව්, වුනිඹා ව භන්නායභ ඹන m%foaY ර මිර 
මනොන ජරඹ අඩුකිරිමම් ැඩටවන  

35 3,600 

56 ඹාඳනඹ වා වුනිඹා m%foaY දවා සුර්ඹ ඵරලක්ය ඳේධය ්ථාඳනඹ කිරිභ      
  m%foaYSh වඹ මේා uOHia:dkh (ඵයගමු)      
  යත්නපුය Èia;%slalh      

57 ධාරිත්යරික ඵැංකු - මුගභ තුපමු, ඇඹිලිපිටිඹ ජර mú;%d.drh, 
ඇඹිලිපිටිඹ තුපමු, කවත්ත තුපමු ව ඵරංමගොඩ මයෝවල් තුළුමු     

58 ඵරංමගොඩ ඳැයණි mú;%d.drfha තුළුමු මඳොම්ඳඹ     
59 මුගභ mú;%d.drfha තුපමු මඳොම්ඳඹ      
60 මුගම්කන්ද සිට භගිපුය mú;%d.drfha අධි එවුම් මඳොම්ඳඹ      
61 භගිපුය ටැංකිඹ සිට මකෝනමගොඩ ටැංකිඹ දක්ා අධි එවුම් මඳොම්ඳඹ     
62 කවත්ත තුපමු මඳොම්ඳඹ     
63 යත්නපුය m%foaYh වා සුර්ඹ ඵරලක්යඹ ඳේධයඹ වඳුන්ා දිභ     
  කෑගල්ර Èia;%slalh      

64 කෑගල්ර m%foaYh වා සුර්ඹ ඵරලක්යඹ ඳේධයඹ වඳුන්ා දිභ     
  m%dfoaYSh වඹ යේා uOHia:dkh (නැයගනහිය) 1,467 4,920 
  අම්ඳාය Èia;%slalh  1,449 2,695 

65 
අම්ඳාය ව අක්කමයයිඳත්තු m%foaY ර  PVC ඳයිේඳ මේා ම්ඵන්ධතා 
HDPE ඳයිේඳ මත m%;sIa:dmkh කිරිභ  1,217 1,345 

66 අම්ඳාය ව අක්කමයයිඳත්තු ජරමඹෝජනා l%u භගින් එභ m%foaY වා කරාඳ 
l%uh වඳුන්ා දිභ  55 675 

67 අක්කමයයිඳත්තු m%foaYfha ඳැයණි මඵදාවැරිමම් ඳයිේඳ m%;sIa:dmkh කිරිභ  177 675 
  භඩකරපු Èia;%slalh      

68 භඩකරපු m%foaYfha ජරම්ඵන්ධතා භාරු කිරිභ (PE) වා ජර භණු සුදුසු 
්ථාන මත m%;sIa:dmkh කිරිභ 

    

  ;%Sl=Kdu,h Èia;%slalh  18 2,225 

69 ;%Sl=Kdu,h m%foaYfha ජරම්ඵන්ධතා භාරු කිරිභ(PE)  වා ජර භණු සුදුසු 
්ථාන මත m%;sia:dmkh කිරිභ 

  
2,025 

70 ;%Sl=Kdu,h m%foaYfha  මඵදා වැරිම් ඳේධයමේ ඇය මඳොකුරු නර 
ේයය්ථාඳනඹ කිරිභ  17 100 

71 ;%Sl=Kdu,h m%foaYfha මඵදා වැරිමම් ඳේධයඹ කරාඳ l%uh අනු කිරිභ  1 100 
ආදාඹම් උත්ඳාදනඹ කයන ඳාරියබෝගික යකොට වා ම්ඵන්ධතා රඵා දීයභන් 
ආදාඹභ ැඩි දියුණු කිරිභ වා m%uqL;djh  

79         1,637  

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (ඹම) 47 1,450 
  කුරුණෑගර Èia;%slalh  47 1,450 
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72 කුරුණෑගර ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  9 400 
73 මතොයඹාඹ ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදා වැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  38 1,050 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (උතුරු භධ්ඹභ) 6 2 
  මඳොමරොන්නරු Èia;%slalh  6 2 

74 අයරගන්විර ජරමඹෝජනා l%uh භගින් අයරගන්විර මඳොලි් පුහුණු úoHd,h 
මත ජර ැඳයුම් රඵා දිභ  

6 2 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (නැමගනහිය)  26 185 
  භඩකරපු Èia;%slalh  26 185 

75 
භඩකරපු Èia;%slal ංචායක m%foaY න ඳාසිකුඩා වා ඒ අට m%foaY වා 
ජර නර දිර්ඝ කිරිභ  6 25 

76 භඩකරපු Èia;%slal ංචායක m%foaY න කල්අඩි වා  ඒ අට m%foaY වා 
ජර නර දිර්ඝ කිරිභ  20 160 

  එකතු  6,288 261,784 
 

 

  



87cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h
iduQysl ie,iqu 2020 - 2025

72 කුරුණෑගර ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදාවැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  9 400 
73 මතොයඹාඹ ජරම්ඳාදන jHdmD;sfha මඵදා වැරිම් ඳේධයඹ පුපල් කිරිභ  38 1,050 
  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (උතුරු භධ්ඹභ) 6 2 
  මඳොමරොන්නරු Èia;%slalh  6 2 

74 අයරගන්විර ජරමඹෝජනා l%uh භගින් අයරගන්විර මඳොලි් පුහුණු úoHd,h 
මත ජර ැඳයුම් රඵා දිභ  

6 2 

  m%dfoaYSh iyh fiajd uOHia:dkh (නැමගනහිය)  26 185 
  භඩකරපු Èia;%slalh  26 185 

75 
භඩකරපු Èia;%slal ංචායක m%foaY න ඳාසිකුඩා වා ඒ අට m%foaY වා 
ජර නර දිර්ඝ කිරිභ  6 25 

76 භඩකරපු Èia;%slal ංචායක m%foaY න කල්අඩි වා  ඒ අට m%foaY වා 
ජර නර දිර්ඝ කිරිභ  20 160 

  එකතු  6,288 261,784 
 

 

  

ඇමුණුභ 4 :   2021 – 2025 දක්ා l%shd ;aul විභට යඹෝජිත න ජරම්ඳාදන j HdmD ;s පිළිඵ වි්තය  

 

අැංකඹ  යාඳියඹ  Èi a ;%slalh ධාරිතාඹ 
(m3/d) 

නර 
ඒලියම් 

m%u d Kh 
km) 

න 
ජරම්ඵන්ධන 

ගණන 
(Nos.) 

කණ්ඩාඹම්අැංක 1: 2021 ර්යේ යඹෝජිත න යාඳතති (ජර ඳවිත්රාගාය වා තුපමු ඉදිකිරිභ)  
  ප්රායේශිඹ වඹ යේා භධය්ථානඹ 

 (ඵටහිය භධයභ) 
 5,000 - - 

1 අවි්ාමල්ර ජරමඹෝජනා ක්රභමේ න 
ජරඳවිත්රාගායඹ ඉදි කිරිභ  

මකොශම 5,000   

  ප්රායේශිඹ වඹ යේා භධය්ථානඹ 
 (ඵටහිය උතුය) 

 40,000 1,631 42,500 

2 මිරීගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - අදිඹය 1  I ගම්ඳව 
 

20,000 778 20,750 

3 දිවුරපිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - අදිඹය 1 ගම්ඳව 
 

20,000 853 21,750 

  ප්රායේශිඹ වඹ යේා භධය්ථානඹ 
 (ඹම) 

 154,000 3,271 248,020 

4 කටුමඳොත - ඵමුණුමකොටු - ඳඩු්නුය 
ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 

කුරුණෑගර  20,000 722 31,700 

5 බිංගිරිඹ - උඩුඵැේදා - භාකඳුය - ඳන්නඳ - 
කුලිඹාපිටිඹ ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ  - අදිඹය I  

කුරුණෑගර  40,000 1,133 63,400 

6 දංමකොටු ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  - අදිඹය  I පුත්තරභ 
 

20,000 234 31,700 

7 කුරුණෑගර උතුය නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ අදිඹය  1 

කුරුණෑගර  50,000 254 78,000 

8 වරාත ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II පුත්තරභ 12,000 395 20,160 
9 පුත්තරභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II  පුත්තරභ 12,000 533 20,160 
  ප්රාමේශිඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුය   50,000 - 36,000 

10 ඹාඳනඹ කිලිමනොච්චි ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ අදිඹය  II  

කිලිමනොච්චි 
 

50,000  36,000 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹඋභධයභ   74,500 1,006 133,840 
11 කුණ්ඩාමල් - වායගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ භවනුය 50,000 357 91,300 
12 නානුඔඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ නුයඑළිඹ 2,000 72 4,525 
13 වපුග්තරා ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  නුයඑළිඹ 7,500 135 10,313 
14 මදල්මතොට ජරම්ඳාදන යාඳියඹ භවනුය 5,000 122 6,930 
15 භැදදුම්ඵය - ඳන්විර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  භවනුය 10,000 321 20,735 
 ප්රාමේශිඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උදකුණ   105,000 935 102,300 

16 විල් ගාල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය III  ගාල්ර 
 

50,000 387 54,300 

17 ඵේමේගභ ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 
අදිඹය I 

ගාල්ර 30,000 217 28,000 

18 ලුණුගම්මමවය ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ අදිඹය  I ව   II  

වම්ඵන්මතොට 25,000 331 20,000 

 ප්රාමේශිඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ 
උඵයගමු  

 55,500 393 56,403 

19 කිරිඇල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ යත්නපුය 3,000 34 4,740 
20 ඇඹිලිපිටිඹ කඩදාසි කම්වමල් ජරම්ඳාදන 

යාඳියඹ  
යත්නපුය 30,000  20,325 

21 ඵරංමගොඩ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II   යත්නපුය 7,500 258 10,363 
22 ඇවැළිඹමගොඩ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  යත්නපුය 15,000 102 20,725 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඌ    50,000 1,271 54,092 

23  ඵණ්ඩායමර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය I  
ව II  

ඵදුල්ර 20,000 651 23,183 

24 ඵඩල්කුඹුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  මභොණයාගර  5,000 77 5,215 
25 බිබිර භැදගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  මභොණයාගර  5,000 149 6,955 
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ll 
26 වම්මේගමු ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  මභොණයාගර  4,000 138 4,057 
27 මරොග්ගල්ඔඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ඵදුල්ර 4,000 102 3,091 
28 ැල්රාඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II   මභොණයාගර  12,000 156 11,591 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ 

උනැමගනහිය  
 39,000 384 54,225 

29 මභොයැ ව මගොභයන්කඩර ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ  

ත්රිකුණාභරඹ 4,000 303 5,100 

30 විල් ත්රිකුණාභරඹ පුපල් කිරිමම් ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ 

ත්රිකුණාභරඹ 20,000 30 25,500 

31 ාරච්චමන් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ භඩකරපු 15,000 51 21,125 
  අනු ඒකතු 1  573,000 8,891 725,280 

කණ්ඩාඹම්  1: 2021 දියුණු කිරිභට ඇය න යාඳිය උ ඳයිේඳ එලිභ වා මනත් ැඩබිම්  කටයුතු   
  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 

භධයභ  
 - 351 - 

32 ජුබිලි මකොට්මට් ප්රමේලමේ ජරඳවසුකම් 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

මකොශම 
 

 133 - 

33 මකොමශොන්නා ප්රමේලමේ ජරඳවසුකම් 
ැඩිදියුණු කිරිභ  

මකොශම 
 

 219 - 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
උතුය  

  497 77,000 

34 කැශණි දකුණු ඉවුරු ජරම්ඳාදන යාඳියමේ 
අදිඹය 11 ැඩ කටයුතු නිභ කිරිභ  

ගම්ඳව  497 77,000 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
දකුණ  

 - 296 26,000 

35 ඉංගිරිඹ - වඳානාමගොඩ ජරම්ඳාදන 
ව් ඹාඳියඹ  

කපතය  296 26,000 

36 කපගමේ රණතා ඵාධකඹක් ඉදිකිරිභ  කපතය   - 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඹම   - 248 7,950 

37 භැල්සිරිපුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  කුරුණෑගර  123 3,975 
38 ය්නාඹකපුය දිර්ඝ කිරිම්  පුත්තරභ  125 3,975 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුය   - 38 850 

39 චුන්නාකම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ඹාඳනඹ  38 850 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උභධයභ   - 758 51,304 

40  විල් භාතමල් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය 
II  

භාතමල්  758 51,304 

  අනු එකතු 2  - 2,188 163,104 
  කණ්ඩාඹම් 1 එකතු  573,000 11,079 888,386 

කණ්ඩාඹම් 2: 2022-2023 දියුණු කිරිභට ඇය යාඳිය උජර ඳවිත්රාගාය වා තුපමු ඉදිකිරිම්   
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 

භධයභ  
 180,000  - 

41 ැලිවිට ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - ප්රධාන ැඩ 
අදිඹය 1 මකොශම 180,000  - 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
උතුය  

 57,000 969 69,400 

42 කිරිඳිමර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  I ගම්ඳව 30,000 419 40,000 
43 ගම්ඳව-අත්තනගල්ර - මිනුන්මගොඩ 

ජරම්ඳාදන යාඳිය අදිඹය  II 
ගම්ඳව 27,000 550 29,400 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
දකුණ  

 50,000 600 80,000 

 44 මකත්මවේන ැඩීදියුණු කිරිම් වා පුපල් කිරිමම් 
යාඳියඹ 

කපතය 50,000 600 80,000 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඹම   22,000 - 34,760 
45 කල්පිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  පත්තරභ 12,000  18,860 

46 ගල්ගමු - ඇවැටුැ - අමන්මඳොර 
ජරම්ඳාදන යාඳියඹ කුරුණෑගර  10,000  15,900 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුරු 
භධයභ  

 64,000 3,474 99,284 

47 අනුයාධපුය දකුණ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අනුයාධපුය 10,000 257 12,856 
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අදිඹය  II  
48 ඳලුග්ැ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අනුයාධපුය 5,000 355 6,428 

49 මඳොමශොන්නරු නැමගණහිය  ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ මඳොමශොන්නරු 48,000 2,862 80,000 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුය   2,750 74 2,600 
50  කන්කන්තුමයයි ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 

අදිඹය 1  
ඹාඳනඹ 1,000 21 850 

51 චුලිපුයම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය 1  ඹාඳනඹ 750 48 1,250 
52  මේදුරුතුඩු ව VVT (RO Plant) 

ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 
ඹාඳනඹ 1,000 5 500 

  ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උභධයභ   48,500 910 60,616 
53  වරක ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  භවනුය  7,500 208 13,200 
54 පුඩපඔඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ නුයඑළිඹ 5,000 72 6,880 
55 වතයලිඹේද ජරම්ඳාදන යාඳියඹ භවනුය 5,000 111 6,963 
56 නාරපිටිඹ ඳල්මල්ගභ ජරම්ඳාදන 

යාඳියඹ  
භවනුය 2,000 58 2,750 

57  පුපුර් අටඵාමග් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භවනුය 10,000 148 12,430 

58 ගඟඉවශ මකෝයමශේ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ    භවනුය 10,000 150 10,450 

59 නාවුර වමකෝට්මට් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භාතමල් 4,000 80 5,193 
60 මකොත්භමල් ැ ඳැය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භවනුය 5,000 83 2,750 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උදකුණ   98,000 521 98,300 

61  ඉභදු ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ගාල්ර 6,000 64 7,300 
62 කතයගභ දර්ඝ කාලීන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ 

අදිඹය I  ව II 
වම්ඵන්මතොට 15,000 106 5,600 

63 රුහුණුපුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II වම්ඵන්මතොට 20,000 42 10,000 
64 වක්භන ිේධිකයණ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  භාතය  7,500 11 9,000 
65 මදණිඹාඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භාතය  6,000 156 7,400 
66 මභොයක ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  භාතය  6,000 142 8,500 
67 භාතය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය V  භාතය  30,000  42,500 

68 
මදයිඹන්දය - මුරටිඹාන ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ 

භාතය  
7,500 0 

8,000 

      
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ 

උඵයගමු  
 82,000 317 119,030 

69  මදොමශෝර, නිවියගර ව කයවිට 
ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  

යත්නපුය 5,000 0 6,855 

70  මදහිඔවිට ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  යත්නපුය 15,000 0 23,600 
71 කුරවිට ජරම්ඳාදන යාඳියඹ යත්නපුය 5,000 18 6,975 
72 කරාන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ යත්නපුය 5,000 106 5,380 
73 යකාමඳොර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  කෑගල්ර 15,000 193 15,800 
74 කෑගල්ර ජරමඹෝජනා ක්රභ ඒ්්කාඵේධ කිරිභ කෑගල්ර 10,000 0 20,200 
75 යඹුක්කන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ කෑගල්ර 15,000 0 24,600 

76  විල් යත්නපුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  
අදිඹය  II  

යත්නපුය 18,000  17,500 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඌ   73,500 6,277 81,506 
77 ගයම්භාන මඵෝගවකුඹුය ජරම්ඳාදන 

යාඳියඹ 
ඵදුල්ර 15,000 173 16,227 

78  ඹවරයා ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   ඵදුල්ර 2,000 48 2,319 
79 උල්හිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   ඵදුල්ර 4,000 136 3,477 
80 තල්මදන මීගවකිවුර ජරම්ඳාදන ව් ඹාඳියඹ  ඵදුල්ර 5,000 68 4,057 
81 ැලිභඩ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II  ඵදුල්ර 4,000 101 2,319 
82 තරභල්විර මනගර ඒ්්කාඵේධ 

ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   
මභොණයාගර 10,000 5,750 1,932 

83 ්ප්රින්ැලි ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ඵදුල්ර 2,000  2,750 
84 වල්දුමුල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ඵදුල්ර 1,500  1,738 
85 විල් මභොණයාගර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  මභොණයාගර 30,000  49,050 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ  18,500 205 17,675 



90 cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h
iduQysl ie,iqu 2020 - 2025

උනැමගනහිය  
86 මුතුර් නැමගනහිය ප්රමේල ජර ැඳයුම් 

ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ  
�කුණාභරඹ 10,000 52 12,750 

87 රාහුගර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අම්ඳාය 1,000  1,310 
88 මදහිඅත්තකණ්ඩිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අම්ඳාය 7,500 153 2,415 
  අනු එකතු  1  696,250 13,346 663,171 

කණ්ඩාම්  2:  2022 – 2023 දියුණු කිරිභට ඇය න යාඳියන් උ නර එලිම් ව අනිකුත් ැඩ   
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 

භධයභ   
 - - 3,500 

89 
ැලිවිට ජරම්ඳාදන යාඳියඹ - ම්මප්රේණ 
නර භාර්ග ව අනිකුත් ැඩබිම් කටයුතු  මකොශම   

- 

90 ඵත්තයමුල්ර ප්රමේලමේ ජර ැඳයුම් ැඩිදියුණු 
කිරිභ මකොශම N/A  3,500 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
උතුය  

  182 - 

91 විල් මකොශම ඳේධයඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් 
යාඳියමඹන් මිර මනොන ජරඹ අඩුකිරිභ ව 
කැශණි ඳේධයඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ  

ගම්ඳව  182 - 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
දකුණ  

 - - - 

92 කපගඟ ජරමඳෝක ප්රමේල ආයක්ණඹ වා 
ඵහු ඳාර්ලකරුන්මග් ඳ1මව්ලඹ රඵා ගැනිභ  

කපතය   - 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උදකුණ    142 13,950 
93 මිේමේණිඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ අදිඹය  

I  
වම්ඵන්මතොට  142 13,950 

  අනු එකතු 2  - 324 17,450 
  එකතු - කණ්ඩාඹම් 2  696,250 13,671 680,621 
 එකතු - කණ්ඩාඹම් 1 ව 2   1,269,250 24,750 1,569,005 

 
 
 
  

ඇමුණුම් 5 :  2025න් ඳසු ක්රිඹාත්භක කිරිභ වා මඹෝජනා කයන රද යාඳින්න්  

අංකඹ  යාඳියමේ නභ දි්ත්රික්කඹ 
ජරඳවිත්රාගායමේ 
ධාරිතාඹ  
(m3/d) 

න ගිව 
ජරම්ඵන්ධන 
ගණන (Nos.) 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
උතුය     

1 මීරීගගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II ගම්ඳව 20,000 14,000 
2 දිවුරපිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II ගම්ඳව 20,000 14,000 
3 කටාන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II ගම්ඳව - 10,800 
4 කිරිඳිැර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II ගම්ඳව 30,000 24,000 
5 භාබිභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  I ගම්ඳව 180,000 200,000 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඹම     

6 
කුරුණෑගර උතුරු නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ  කූරුණෑගර  

  i). ජර මලේ අධයඹනඹ වා ඳුයාපීනු ඇර 
ජරාලමේ ඳාරිරික ඵරඳෑම් අධයඹනඹ කිරී්ිභ   

 ii).  ඳුයාපීනු ඇල්ර ජරාලමේ ඉදිකිරිම්     

 iii). කුරුණෑගර උතුරු නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ     

7 නාත්තන්ඩිඹ භවැ ඒකාඵේධ ජර 
මඹෝජනා ක්රභඹ 

පුත්තරභ 15,000 19,000 

8 වීයඔ  ්මගදය ජර මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 10,000 12,000 

9 පුත්තරභ දකුණ නගය ජර මඹෝජනා 
ක්රභඹ 

පුත්තරභ 15,000 19,000 

10 
ගිරිඋල්ර දඔමදණිඹ නායම්භර ජර 
මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 20,000 25,000 

11 කාක ඳල්ලිඹ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ අදිඹය 
II පුත්තරභ 4,500 6,000 

12 කරුරග්ැ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ පුත්තරභ 4,000 5,100 

13 මඳොල්පියගභ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 5,000 6,000 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුරු 
භධයභ  

   

14 
ඒේඳාමර, යාජාංගනඹ, මනොච්චිඹාගභ ව 
ගිරිඵා ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 30,000 12,900 

15 විල් අනුයාධපුය උතුය වා විල් ත්රිකුණාභර 
ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 15,000 12,900 

16 ගමරන්බිඳුනු ැ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 9,000 3,857 
17 ගල්නෑ - ඳාරගර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 13,500 19,284 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුය     

18 
විල් ඹාඳනඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ උඳාලී 
ආර  ඹාඳනඹ 50,000 8,000 

19  විල් භන්නායම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භන්නායභ 24,000 4,000 
20 භාන්කුරම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   මුරයව් 21,000  
21 විල් වුනිඹා ජරම්ඳාදන යාඳියඹ වුනිඹා  32,000  
22  විල් මුරයව් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   මුරයව් 21,000  
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උභධයභ     

23 භවනුය දකුණ ජර ැඳයුම් මේා ැඩිදියුණු 
කිරිමම් යාඳියඹ  භවනුය  30,000 44,000 

24  විල් දඹුල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II  භාතමල්  30,000 41,800 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උදකුණ     

25 මිේමදණිඹ අුරණුමකොරඳැශැ් දිර්ඝ කාලීන 
ැඩිදියුණු කිරිමම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  වම්ඵන්මතොට 15,000 12,600 

26 මුරුතමර දිර්ඝ කාලීන ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ අදිඹය  I ව  II  

වම්ඵන්මතොට 30,000 7,000 

27  ඵේමේගභ ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ ගාල්ර 30,000 40,000 
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ඇමුණුම් 5 :  2025න් ඳසු ක්රිඹාත්භක කිරිභ වා මඹෝජනා කයන රද යාඳින්න්  

අංකඹ  යාඳියමේ නභ දි්ත්රික්කඹ 
ජරඳවිත්රාගායමේ 
ධාරිතාඹ  
(m3/d) 

න ගිව 
ජරම්ඵන්ධන 
ගණන (Nos.) 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඵටහිය 
උතුය     

1 මීරීගගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II ගම්ඳව 20,000 14,000 
2 දිවුරපිටිඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II ගම්ඳව 20,000 14,000 
3 කටාන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II ගම්ඳව - 10,800 
4 කිරිඳිැර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  II ගම්ඳව 30,000 24,000 
5 භාබිභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය  I ගම්ඳව 180,000 200,000 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඹම     

6 
කුරුණෑගර උතුරු නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ  කූරුණෑගර  

  i). ජර මලේ අධයඹනඹ වා ඳුයාපීනු ඇර 
ජරාලමේ ඳාරිරික ඵරඳෑම් අධයඹනඹ කිරී්ිභ   

 ii).  ඳුයාපීනු ඇල්ර ජරාලමේ ඉදිකිරිම්     

 iii). කුරුණෑගර උතුරු නගය ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ     

7 නාත්තන්ඩිඹ භවැ ඒකාඵේධ ජර 
මඹෝජනා ක්රභඹ 

පුත්තරභ 15,000 19,000 

8 වීයඔ  ්මගදය ජර මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 10,000 12,000 

9 පුත්තරභ දකුණ නගය ජර මඹෝජනා 
ක්රභඹ 

පුත්තරභ 15,000 19,000 

10 
ගිරිඋල්ර දඔමදණිඹ නායම්භර ජර 
මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 20,000 25,000 

11 කාක ඳල්ලිඹ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ අදිඹය 
II පුත්තරභ 4,500 6,000 

12 කරුරග්ැ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ පුත්තරභ 4,000 5,100 

13 මඳොල්පියගභ ජර මඹෝජනා ක්රභඹ කූරුණෑගර 5,000 6,000 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුරු 
භධයභ  

   

14 
ඒේඳාමර, යාජාංගනඹ, මනොච්චිඹාගභ ව 
ගිරිඵා ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 30,000 12,900 

15 විල් අනුයාධපුය උතුය වා විල් ත්රිකුණාභර 
ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 15,000 12,900 

16 ගමරන්බිඳුනු ැ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 9,000 3,857 
17 ගල්නෑ - ඳාරගර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  අනුයාධපුය 13,500 19,284 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඋතුය     

18 
විල් ඹාඳනඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ උඳාලී 
ආර  ඹාඳනඹ 50,000 8,000 

19  විල් භන්නායම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භන්නායභ 24,000 4,000 
20 භාන්කුරම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   මුරයව් 21,000  
21 විල් වුනිඹා ජරම්ඳාදන යාඳියඹ වුනිඹා  32,000  
22  විල් මුරයව් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   මුරයව් 21,000  
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උභධයභ     

23 භවනුය දකුණ ජර ැඳයුම් මේා ැඩිදියුණු 
කිරිමම් යාඳියඹ  භවනුය  30,000 44,000 

24  විල් දඹුල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය II  භාතමල්  30,000 41,800 
 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උදකුණ     

25 මිේමදණිඹ අුරණුමකොරඳැශැ් දිර්ඝ කාලීන 
ැඩිදියුණු කිරිමම් ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  වම්ඵන්මතොට 15,000 12,600 

26 මුරුතමර දිර්ඝ කාලීන ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ අදිඹය  I ව  II  

වම්ඵන්මතොට 30,000 7,000 

27  ඵේමේගභ ඒ්්කාඵේධ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ ගාල්ර 30,000 40,000 
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අදිඹය  II  

28  වම්ඵන්මතොට මශද කරාඳ ජරම්ඳාදන 
යාඳියඹ   

වම්ඵන්මතොට 55,000 - 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ උඌ     
29  මභොයන ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   ඵදුල්ර 3,000 4,200 
30  විල් අමග්දූ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   ඵදුල්ර 20,000 26,750 
31 බුත්තර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අදිඹය 11  මභොණයාගර  10,000 16,050 
32 භඩුල්ර ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  මභොණයාගර  25,000 38,520 
33 භැදගභ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  මභොණයාගර  10,000 16,050 

 ප්රාමේය ඹ වඹ මේා භධය්ථානඹ 
උනැමගනහිය   

   

34 ඳදිඹතරා ජරම්ඳාදන යාඳියඹ අම්ඳාය 7,500 3,380 

35 
මඳොතුවිල් ජරම්ඳාදන ක්රභමේ  RO 
Desalination Plant  ැඳයිභ වා ්ථාඳනඹ 
කිරිභ  

අම්ඳාය 4,000 2,200 

36  ඳදවිසිපුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  ත්රිකුණාභරඹ 4,500  

37 

 ඇල්මරයි කන්තමල් (28000 m3/d) 
ධාරිතාමඹන් යුත් තුපමු ඉදිකිරිභ ව අමු 
ජරඹ ම්මප්රේණ  ප්රධාන භාර්ගඹ ඇල්මරයි සිට 
කන්තමල් ජර ඳවිත්රාගායඹ දක්ා දැමිභ. 

ත්රිකුණාභරඹ   

38 
 කන්තමල් ජර ඳවිත්රාගායඹ ැඩිදියුණු කිරිමම් 
යාඳියඹ  ත්රිකුණාභරඹ 72,000  

39 මකොක්කඩ්මචොමරහි ජරමඹෝජනා ක්රභමේ 
ැඩිදියුණු කිරිමම් යාඳියඹ  භඩකරපු  3,000 

40 භඩකරපු උතුය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භඩකරපු 30,000  
41 මවඩඔඹ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ   භඩකරපු   
42 භඩකරපු ඵටහිය ජරම්ඳාදන යාඳියඹ භඩකරපු 25,000  
43 භඩකරපු දකුණ ජරම්ඳාදන යාඳියඹ  භඩකරපු 25,000  

 
 
 
 

ඇමුණුභ 6 : 2021-2025 ය ර මඹෝජිත න නීඳායක්ක යාඳිය  
 

අංකඹ  යාඳියමේ නභ දි්ත්රික්කඹ 
ධාරිතාඹ 
(m3/d) 

නර එලිමම් 
ප්රභාණඹ  

(km) 

මඳොම්ඳ 
කිරිමම් 
්ථාන 
(Nos.) 

න 
ම්ඵන්ධන 

ගණන 
(Nos.) 

1 ඹාඳනඹ නගය නිඳායක්ක 
යාඳියඹ  

ඹාඳනඹ 13,300 
250 

25 20,000 

2 වම්ඵන්මතොට අඳ ජරඹ ඵැවැය 
කිරිමම් යාඳියඹ වම්ඵන්මතොට 12,000 142 12 9,035 

3 
කාත්තන්කුඩි අඳ ජරඹ ඵැවැය 
කිරිමම් යාඳියඹ  භඩකරපු  10,500 61 11 13,308 

4 මදහිර ගල්කි් භරාඳවන 
යාඳියඹ මකොශම 20,500 92 12 28,068 

5 
� ජඹර්ධනපුය මකොට්මට් අඳජර 
ඵැවැය කිරිමම් යාඳියඹ  මකොශම 35,000 352 70 45,000 

6 ජාඇර ඒ්්කර අඳජර 
කශභණාකයණ යාඳියඹ අදිඹය  II 

ගම්ඳව 7,250 
147 

9 9,000 

7 
මයශඵඩ නගය නිඳායක්ක 
යාඳියඹ  ගාල්ර  (AFD) ගාල්ර 12,500 196 11 11,000 

8 මයශඵඩ නගය නිඳායක්ක 
යාඳියඹ  උණටුන  (AFD) 

ගාල්ර 4,600 
44 

5 2,050 

9 
මයශඵඩ නගය නිඳායක්ක 
යාඳියඹ    කැශණිඹ ඳැළීඹමගොඩ 
(AFD) 

ගම්ඳව 14,500 
226 

17 13,100 

එකතු 130,150 1,510 172 150,561 




