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kd;a;kaäh n,m%foaYhg wh;a m%foaYSh f,alï fldÜGdY 02 ls' 

tkï"  

1) kd;a;kaäh m%foaYSh f,alï fldÜGdYh' 
2) uyjej m%foaYSh f,alï fldÜGdYh' 

kd;a;kaäh n,m%foaYhg wh;a m%foaYSh f,alï fldÜGdYhkays N+f.da,Sh 

msysáu' 

i. N=f.da,Sh msysàu' 

kd;a;kaäh m%dfoaYsh f,alï fldÜGdYh jhT m<d; mq;a;,ï osia;%Slalfha ol+Kq msá.,a fldr,h 
;+, msysgd we;s j¾. ie;mqï 28'1 l úYd,;ajfhka hq;=+ jkakls' kd;a;kaäh m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdYh"  

 W;+rg uyjej m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYh o" 

 ol+Kg fjkakmamqj m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYh o" 

 kef.kysrg mq;a;,us l+reKE., osia;%Slalh fjkalrk  iSudfjka o" 

 ngysrg bkaoshka id.rfhka o udhsus j msysgd we;s ruKSh fmfoils' 

uyjej m%foaYSh f,alï fldÜGdYfhහි භුග ෝලීඹ සීභහ ලගඹන් උතුරින් ලුණ ඔඹ ඇශ 

භහර් ගඹන්ද (භහදම්ගේ ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ග්්ඨාශහලඹන නළග නහිරින් යැභළද ගඵම්ම් භහර් ගඹන්ද 

(බිංගිරිඹ ප්රහගීය ඹ ගම් ක ග්්ඨාශහලඹන  ඵැහිරින් ඉන්යනඹන් හ යගඹන්ද දකුන්න් භහයලර 

 ළගයජ් ඳහය භහයිම් න සීභහගන් ද (නහත්තණ්ඩිඹ ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ග්්ඨාශහලඹන ැ වී ඇත. 

භවළ ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ග්්ඨාශහලඹ හුදුම් භඨාැගම් ට ැ ිඩි 0-8 ත් ිතය උකින් පිහිැහ ඇත. 

ii. c, iñm;' 

.x.d c,Odrd m%foaY  

kd;a;kavsh n,m%foaYhg wh;a .x.d yd P,Odrd m%foaY jkafka r;au,a Th yd Ts,kao we, 
wdY%S; m%foaYhkah' fuu r;au,a Th yd fldiaj;+Th ;+usfudaor .%dufhaoS Ts,kao yeus,agka we,g 
iusnkaOfjs' 

óg wu;rj my; ioyka jejs wdY%S; m%foaY o P,Odrd m%foaY fjs' 

 ikaokka.u        -  nlauS.y jej  

 ueo ;nsfndaj   -  nlauS.y jej  

 ms,dlgquq,a,    -   nlauS.y jej 

 ueo lgqfkarsh  -  nq,q.y jej   

      ueo lgqfkarsh   -  fodrlv jej  

 ueo lgqfkarsh   - uS.y jej  
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 kdrjs,        - Pkx. jej  

 fldiaj;a;     - fmdgsg jej   

 uhs,dj        -  uhs,dj jej 

  

ś,kao we, (-  

 ,kafoaisska jsiska fj<|du ^NdKav yqjudrej& uq,qalrf.k ilia lrk ,o lD;su we< 
ud¾.hhs' fuu we, Ts,kao we, ,kafoaYs we, mdre we, hk jsjsO kus j,ska yoqkajkq ,nhs' 
fuu we, ud¾.h mq;a;,us l,mqfjs isg fld<T olajd ilialr we;' w;s;fha fuu we< hym;a 
;;ajhlska kv;a;+ jSu ksid fydo P, fmdaIl m%foaYhla jYfhka mej;=ko j¾;udkfha fuu 
we< mrsir oqIKhg fya;+jla jS we;' Pmka Pnr jeks YdL j,ska fuu we< jeiS mej;Su;a 
"fuu we<g wmjs;%% oE tl;+ lsrSu;a thg fya;+js we;' ta ksid fuu we< ;+,ska wOsl j¾Id 
iuhkays l%uj;aj j;+r nei fkdhdu ;+, .x j;=r ;;aj mjd we;sfjs' tjsg l+Tqre bvus j,g 
wef,ys ,jk ;djfhka hq;+ P,h tl;+ fjhs' th by; l+Tqre j,g ydkslr ;;ajhls' 

r;au,a Th()  

 by; wxl orK is;shfus mrsos r;au,a Th hlafoiaidj udksx., kdrjs, lpspsrdj yd 
;nsfndaj hk .us yryd kef.kysr osidfjs isg ngysr foig .,dhhs' r;au,a Th yryd" 
  

 oQj neusu 
 wT.yuq, neusu 
 lu; j, neusu 
 lg, Th  
 lyg.iamsgsh neusu hk wuqKq msysgd we;' 

 

fldiaj;+ Th() 

by; wxl orK is;shfus mrsos fldiaj;=Th" uS.yfj," fldiaj;a;" m,qje,a.d," 
fudrlef,a" fldgsgrduq,qa, hk .us yryd .,dhhs' fldiaj;+ Th yryd" 

 relaw;a;k .y neusu 
 .,aj, neusu hk wuqKq msysgd we;' 

 
;jo uyjej ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ග්්ඨාශහලඹ වයවහ උතුරු  දකුණු යනලහැ  රහ ඹන ඕරන්ද ඇශ 

පිහිැහ ඇත.ජරහශ්රිත ග්්ැ හ ගවත් ගුරු බම් ප්රගීලඹ හද , ගභභ ග්්ඨාශහලගේ ගත්ඩුහත්, 

භවළත් ිතය පිහිැහ ඇත. තද, භවළ න යගේ ට ැ ගත්ඩුහ වයවහ ඹම ගදැ ලහිගදන 

ඉයණලර ග්රහභඹ ද හහ (ග්්ඨාශහලගේ උතුරු භහයිභන ප්රගීලඹ  25% ඳභණ හ ්යයනගඹන් ගවබ 

්රපු ආශ්රිත ප්රගීලඹකි.සග භ ග්්ඨාශහලඹ තුශ පිහිැහ ඇි  ප්රධහන ළ්  ගර භවළ, භළදග ්ඩ,   

ගී ිහුණ,  රවපිටිඹ,කුඩහළ,ග්ෝලිභඩු , හ ය භ,න්නසි හය,  න්දය ළ,ළරැමර භ 

ළ ලගඹන් දළ හලඹ වළකිඹ. 
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N+.; P, iusm;a jsNjh  

 oqkalkakdj" PS j;aa;" oqkalkakdj" vkalkaisgs" by, ;nsfndaj" fldiaj;a; hk m%foaY j, 
Wiansus msysgd we;s ia:dkj, yer wksl+;a m%foaY j, idudkH wvs 22-26 ;a w;r iSudfjsos W,am;a 
P,h ,nd.; yelsh' 
 
 kuq;a jif¾ wm%sfh,a wf.daia;+ jeis ld, j, kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYfha 
nyq;r Pk;djg nSug W,am;a P,h ,nd.ekSfus wmyiq;djhkag ,lajSug isoqfjs' tu ksid fus 
m%foaYfha k, <x boslsrsfus oS idudkHfhka wvs 48-60 w;r fyda 60ka by,g .eTqre lsrSug 
isoqj we;' 

mfiys iajNdjh () 

 iuia;hla f,i .;a l, kd;a;kavsh n,m%foaYh mqrd je,s mi olakg ,efns' ta ksid fuu 
fldgsGdYh mqrd fmd,aj.dj id¾:l jS we;' tfukau fuu fldgsGdYfha boaou,a.u uro hk 
.%duhkays is,sld je,smi oelsh yels w;r r;au,a Th" fldiaj;+ Th jeks P, ud¾. msgdr .e,Su 
ksid frdkauv fYaI fldgia oelsh yelsh' l+Tqre wdY%S;j osh,q mio uegs f,dau mio olakg 
,efns'  

mi 

kd;a;kavsh n,m%foaYfhys mfiys iajNdjh wkqj l,dm mylg fnodfjka lr yel'  

tkï"  

 je,s mi 
 is,sld je,s mi  
 fndr,q mi  
 uegs mi  
 osh,q mi  

je,s mi  

 fmd,a j.dj ioyd fhda.H fuu mi iuqo%dikakj ls'uS'2 1$2 muK m<,g jsysoS we;' 
tfukau fldgsGdYh uOHfhao we;eus .usj, je,s mi olakg ,efns' iuia;hla f,i kd;a;kavsh 
fldgsGdYfha je,s mi olakg we;s w;r fuu fldgsGdYfha fmd,a j.dj id¾:l jSug fya;+ jS 
we;af;ao thu fjs'  

is,sld je,smi  

  by; je,s nsus ;Srhg hdno jq kef.kysfrka W;+re"ol+Kq osYdkq.;j is,sld je,s ksOs 
msysgd we;' jSoqre msÕka l¾udka;h ioyd fuh fhdod .kakd w;r fmd,a j.djo fuu mfiys 
id¾:lh' 

fndr¿ mi  

fndr¿ mi fldiaj;a;" ndoqrdj" ;nsfndaj" udksxx.," oqkalkakdj m%foaY j, nyq,j we;s 
w;r lpspsrdj" kdrjs," hlafoiaidj jeks m%foaY j, iq¿ jYfhka jHdma;j we;' fldiaj;a; 
ldglkao fndr¿ ksOsh" ;nsfndaj lkaogsh j;a; fndr¿ ksOsh m%foaYfha fndr¿ ,nd.kakd ia:dk 
fjs' fuu ;Srfha fmd,a" wkakdis" nq,;a" flfi,a" fldams" .uusrsia yd t<j,q m,;+re j.dj 
id¾:lj flf¾'  
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uegs f,dau mi   

fuu mi ;+usfudaor" fldgsgrduq,a," uS.yfj," ikaokka.u" my, kd;a;kavsh" 
fldgsgrduq,a, jeks .%duhkays uegs f,dau mi jevs jYfhka jHdma;j mj;s' fuu uegs wdY%S;j Wˆ 
.fvd,a l¾udka;o fuu .%duhkays ia:dk.;j we;' 

osh,q mi  

osh,q mi jHdma;j we;af;a l=Uqre jYfhks' c,dYs%; idrj;a jS j.djka fuu mdxY= l,dmh ;=, 
flrS f.k hhs' fuu mi wOsl f;;ukhlska hq;=jSu Bg fya;=jhs' 

Lksc iusm;a 

kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYfha LKsP iusm;a f,i is,sld jSoqre je,s ksOsh" 
fndr¿" uegs" je,s hkdoS LksP iusm;a we;' fusjd ms<sno jevs jsia;r 1'6 ys yd by;ska jsia;r 
fjs' 
 

ft;sydisl f;dr;=re 

kd;a;kavsh n,m%foaYhg wh;a m%foaYSh f,alï fldÜGdY folg Wreulï lshk 
ft;sydisl f;dr;+re wmg oel.; yelsh'  

 uq,skau kd;a;kaäh k.rh ms<snoj wjOdkh fhduqlruq' ’kd;a;kavsh¶ k.rh oS¾> 
b;sydihlg Wreulus lshhs' tu fm%!v w;S;fha w;S; f;dr;+re wdj¾Pkh lsrSfusoS kd;a;kavsh 
iqjsfYAIs fj<o k.rhla jqjdfiau fuu fldgsGdYh bmerKs mqrdjD;a; /ilg o Wreulus lshhs'  

m<uqj kd;a;kaavsh .u ks¾udKh jSu ms<snoj Pkm%jdo reila mj;s' bka tlla kus wE; 
w;S;fha kd;a;kavsh k.rhg wdikakj msysgs j,ymsgsh kus .%dufha j,iqka nyq,j isgs ksid tu 
.%dufhka j,iqka tau j,ld,kqjia j,iqka meusfKk ia:dkh wjysr lsrSug jsYd, ,S lola 
fhoqfjsh' tl, kd;a;kavsh .%dufhys jsjsO Pkfldgia isgs w;r tu Pkhd jsYd, hkakg 
’kd;a¶hkqfjka o ,S lo hkakg ’;Kavsh¶ hkqfjka o Ndjs;d lr we;' ta wkqj jsYd, ,S lola 
fhdod j,iqkaf.ka wdrlaId lr fuu .%duh miq l,l jSYd,-kd;a",S lo ;Kavs hk wre;a we;sj 
’kd;a;kavsh¶ hkqfjka fuu k.rh kus jq nj Pkm%jdofha mejf;a' 

 tfukau kd;a;kavsh k.rh 18 jk ishjfia isg fj<o uOHia:dkhla jYfhka m%isoaOj 
mej;sfhah' ta ioyd ,xfoais Pd;Ska jsiska ilik ,o Ts,kao we, fyj;a mdre we, b;d 
m%fhdaPkj;a jsh' tu TS,kao we, fomi jq iajNdjsl P, ud¾. Wmfhda.s lr.ksuska fuu we, 
ud¾.h ksujd we;'  

20 jk ishjfia jsoHdfjs yd ;dlaIKfha oshqKqj;a iu.u Ts,kao wef,ays P, hd;%d .ukd 
.uk lghq;+ wvmK jq w;r j¾;udkfha fuu we, b;d wn,ka ;;ajfha mrsir oqIs; ldrlhla 
f,i mj;s' ^m%foaYjdiS Pkhd mrsir oqIs; o%jH fuu we,g tlalsrSu ksid& fuu TS,kao we, 
Wmfhda.s lr.ksuska fld<U mq;a;,u we, ud¾.h yryd n;a;,a mdre jeks P,hd;%d u.ska 
fld<U k.rhg ,qKq mqjla nq,;a lrj, jeksfoa m%jdykh isoqjsh' tfukau fld<Uska w;HjYH 
wdydr o%jH i,qms,s yd jsjsO jsis;+re o%jH m%jdykh lsrSu isoqjsh' 

;jo kd;a;kavsh m%dfoaYSh f,alus fldgsGdYh ;+, msysgs jsjsO jq .us ks¾udKh jSu 
ms<sn|j we;s mqrdjD;a;o b;du;a rij;a yd yrj;a tajdh' kd;a;kavsh b;sydifha  we;s fm%!v 
nj yd jd.dvusnr nj ;yjqre jkq jia tajdhska lsysmhla ioyka lrkq jgS' 
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mq;a;,u osia;%Slalfha ol+Kq msgs.,a fldar,fha kd;a;kavsh m%dfoaYSh f,alus fldgsGdYfha 
tjlg mD;+.SiSka jsiska my; rg m%foaYh fnod fjka lr.;a l+reKE., osia;%Slalh;a"mq;a;,u 
osia;%Slalh;a fjkalr rg ueo mdr kuska yeoskafjk ft;sydisl ud¾.hg hdnoj hlafoiaidj .u 
msysgd we;' kd;a;kavsh fldgsGdYfha jsYd,;u l+Tqrehdh msysgd we;s fuu .usudkh mqrdjD;a; 
lsysmhlg kElus lshhs' 

bka tlla kus fuu jsYd, l+Tqrehdh f.daGhsusnr kus fhdaOhd jsiska wiajoaod we;s nj;a 
tu wiajeoaoSfusoS .ia uq,a .,jd jsisl, ia:dkh lkaola njg m;ajS th fldg lkao kuska 
m%p,s;j .ug niakdysr udhsfus msysgs lkao ye|skafjk nj uqL jyf¾ mj;s' 

tjlg hlaIkus f.%da;slhska js,,a wdY%S;j PSj;a jq w;r tu js,a msysgs m%foaY ta kuskau 
yeoskafjs' ’hldneos we,a,¶kuska ud¾.h yryd .srsW,a, m%foaYfhka l,q.f,ka neusula neo yria 
lr neusula fuu P, ud¾.h .,d.sh m%foaYh wdY%S;j tu js,a msysgs nj ioykafjs' f.dakjs," 
hlajs,"t,sjs,"kdrjs,"udjs,"udrdjs,"brKjs, kus m%foaY tfiajq nj lshfjs' 

hlaI f.%d;slhska f.daGhsusnr fhdaOhd jsiska l+Tqre hdhj,a weiajeoaojSu msKsi fhdod.;a 
jev wjika jq miq hlaI f.%da;slhska m,jdyersh nj;a" thska fldamdjsYag jq hlaI f.%d;sl Pk;dj 
f.daGhsusnr fhdaOhd  fidhd meusKs nj;a" hlafoiaidj kus .usudkfhaoS yuqjS Tyqg foia ;enq 
nj;a foia;enSug wdj m%foaYh ’hlafoiaidj¶ kus jq nj;a lshfjs'  

l+Uqre j, wiajekak uqyqo fmfkk f;la Wig f.dv.iajd ne,qjsg uqyqo fkdoqgq ksid tu 
jS lkaog f.daGhskanr fhdaOhd jsiska ol+Kq mdofhka .eiq mymdrg jsYd, jS m%udKhla m%foaYh 
mqrd jsisrs .sh nj;a" tu jegqK jS msgs jq ksid tu m%foaYh ’ol+KQ msgs.,a fldar,h¶ f,iska 
yeoskajq nj;a lshfjs' 

                                                    uyjej m%foaYSh f,alï fldÜGdifhys ft;sydisl 

f;dr;=re ms<sn`oj úuiSfï oS" ඳළයන්  ර හයන ඳහරන ගඵදීම් න රුදුණු, පිහිටි, භහඹහ ඹන 

්රහඳ ලින් භහඹහ යගඨා උතුරු ගීල භහයිභැ මීඳ රහපුයැ (වරහතැන ිඹත්ව,ගභභභූ ක                                                                                                                

ප්රගීලඹ ඳළයන් ිනුයහධපුයඹ, ගඳ්ගශ්න්නරු ආදී ඳහරන න ය ලින් ඵළවළය පිහිටීභ 

්යණ ග්්ැග න යජ ඳහරන ක්රිඹහලිගේ ිඩු ළරකිමර හ රද ප්රගීලඹ හ  ලගඹන් 

ිි තගේ ි බ ඵ ගඳගන්. ඳසු්හලීන උතුරුභළද ්රහඳගඹන් ,නිරිතයන ැ ව ිංක්රභණගඹන් 

ඳසු ජනහහ ඵැ ඳත්ව ගභභ  ප්රගීලඹ ලගීය ඹ (ඵැහියන ජහි ්ඹන්ගේ නියන්තය 

ඇසුයැ ඳත්  කශ්ර ආර්ික් ඳසුතරඹ හ තුශ  යනලගඳගත ග ව ජනතහ හ ලස ඵද ඳළවළයනලිඹ. 

 

           ර හයන ඳහරන ්ැයුතු ග්ෝඨාගඨා යහජධහනිඹැ ිඹත් ව ඳසු, ක්රි..1460 දී යජ ඳළ කන් 

ජඹවී ඳයහක්රභඵහදුගේ ාහි යගඹකු ව ,තනිඹ මරබ කුභරු රහපුය භහදම්ගේ (භවළ 

ග්රහභඹැ ආන්න ග්රහභගේන ප්රහගීය ඹ යගජකු ගර ලසීඹ. ගභතුභහ ලට න් ගඳ්ගශ්න්නරුග්  

යහජය ඳහරනඹ ්ශ, භවහ ඳළයකුම්ඵහ යජතුභහ ලට න් දීඳයහේත ට ම්්යන රද හරිභහර්  

ඳීධි ඹැ ිඹත් ි බී, නැබුන් ඵැ ඳත් හරිභහර් ඹ හ න ්ඩුපිටිඔඹ වයසග්්ැ තළන 

ලලහර ළ (භවහහරින නිහ ,ගභභ  ප්රගීලඹ භවළ න කන් වම්න්න්නැ ලඹ.දළම්රුඔඹ 

ිඵඩදී,ග්ළී ග නහ වහ ැන්ග්්ැ ජඹ රැග න ආඳසු භවළ භහළි ඹැ ආ තනිඹමරබ 
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යජු, තුරු උඳක්රභඹ්ැ වසුවී රැටී, ට ඹයනල නහ ත් තභ ගීලඹ ගනුගන් තභ ජීලතඹ 

පුදන රදී.සතුභහගේ ිබහගඹන් ඳසු  ප්රගීලගේ  ජනඹහ තනිඹමරබ යජුැ ගීහරඹ හ 

තනහ තනිඹමරබ ගදලගඹෝ න කන් පුදන්නැ පුරුම්  ලඹ.ිදත් ද හනැ රළගඵන සුප්රට ීධ 

ගභභ ගදග්ර භවළැ ඓි වහට ් ටිනහ්භ හ රඵහදී ඇත. 

 

foaY.=Kh   

j¾Idm;kh  

fuu m%foaYh w¾O f;;a l,dmhg wh;a m%foaYhla jk w;r fuu l,dmfha" 

1  ksrs; os. fudaius iq<x j¾Idj  ^uehs - iema;eusn¾& 
 11   Bidk os. fudaius iq<x j¾Idj  ^foieusn¾ - fmnrjdrs& 
 111  wka;¾ fudaius iq<x j¾Idj   ^ud¾;="wm%sfh,a iy Tlaf;dan¾ 
           fkdjeusn¾& hk ld, j,oS j¾Idj ,efns' 
 
,qKqjs, fmd,a m¾fhaIK wdh;kh u.ska ld,.=K jsoHd fomd¾;fuska;=jg imhk 

j¾Idm;k o;a;hka fuu m%dfoaYSh f,alus fldgsGdYhkag o wod< jk w;r tu o;a;hka my; 
j.=fjka bosrsm;a flf¾'       

j¾Idm;k w.hka (                                              

 

j¾Ih 

 

jd¾Isl j¾Idm;kh 

 

.xj;=r ;;ajhka i|yd uqyqKoqka 
ld, jljdkq kd;a" 

m%d'f,a'fldÜGdYh 
uyjej" 

m%d"f,a"fldÜGdYh 

2005  1692.36  

 

 

wod< m%foaYh i|yd lemS fmfkk 
iq¿ fjkialus jd¾;d jS ke;' 

2006 2180.2 1837.08 

2007 1383.2 1450.68 

2008 2450.7 2092.92 

2009 1563.9 1538.4 

2010 1937.2 1971.0 

2011 1074.3 1096.56 

2012 2020.1 1692.36 

2013 1777.9 1837.08 

2014 2016.0 1450.68 

2015 2064.5 2092.92  
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WIaK;aj w.hka  

 

 

j¾Ih 

 

jd¾Isl uOH WIaK;ajh ^fi,aishia wxYl& 

 

jsh<s ld,.=Khka 
i|yd i|yd uqyqKoqka 

ld, jljdkq 
kd;a' 

m%d'f,a'fldÜGdYh 

uyjej" 

m%d"f,a"fldÜGdYh 

2006 27.3 30.64  

 

 

 

 

wod< m%foaYh i|yd 
lemS fmfkk iq¿ 
fjkialus jd¾;d jS 

ke;' 

2007 27.2 32.08 

2008 28.1 32.20 

2009 27.5 31.64 

2010 26.8 31.93 

2011 27.1 27.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2012 27.3 24.9 

2013 27.4 28.2 

2014 27.6 27.4 

2015 28.1 27.6 

2016  28.5 

 

02' Pk.ykh ^2015 j¾I& 

2'1 kd;a;kavsh n,m%foaYfha isgsk uq,q mjq,a ixLHdj 

  

uq,q mjq,a ixLHdj uq,q Pk.ykh ia;%S mqreI 

34349 128645 37608 34085 
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2'2 Pk.yk jHdma;sh - Pd;s wd.us wkqj  

jhia 
ldKavh 

cd;sh   wd.u 

wjqreoq 

isxy, fou< uqia,sus n¾.¾ fjk;aa 

tl;+j 

fn!oaO 

  

  56523 

0-5 10934 331 1122 6 7 12400 yskao 1722 

6-14 18540 475 1762 14 15 20806 
bia,dus 

10486 

15-30 30089 680 2330 16 21 33134 lf;da,sl 58799 

31-59 41770 1011 2556 16 19 45372 fjk;a  1115 

60g jevs 15430 7547 1183 4 1 24165     

tl;+j 116763 10044 8953 56 63 135879 tl;+j 128645 

 

 

2'3' kd;a;kavsh n,m%foaYh ;+< Pk.yk jHdma;sh    

      ^jhia ldKavh wkqj&  

jhia ldKavh Pk.ykh 

ia;%S mqreI 

wjq 0-14 17016 22433 

wjq 15-59 40538 37809 

wjq 60 g jevs 9683 7810 

tl;=j 67237 68052 

 

2'4 kd;a;kavsh n,m%foaYfha Pk >k;ajh ^j¾. lsf,dausg¾ 01 g& 

Pk >k;ajh ^j¾. lsf,dausg¾ 01 g& 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
722 734 1627'11 1643'32 1694'05 1722'56 1768'8 

 

(ශ්රභ ඵකාය  වය ස වු.  0    ෝ හ  ට  ය ඩි ආර්ථීාය සක්රි   පුද්ගකයින්) 
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2'5  Y%u n,ldh 

 

 

 

2-5-1 Y%u n,ldhg wh;a fkdjk 

mQ¾Kld,Sk 
.DyKshka 

mQ¾Kld,Sk 

YsIHhka 

jsYd%usl$ 
jhia.; 

wdndOS; fjk;a tl;=j 

20562 19073 9078 824 1483 51020 

 

2'5'2 relshd jshqla;sh jhia ugsgu wkqj 

wjq 10-18 wjq 19-30 wjq 31-40 wjq 41-60 wjq 60g jeä tl;=j 

ia;%S mqreI ia;%S mqreI ia;%S mqreI ia;%S mqreI ia;%S mqreI 

3161 2918 2042 1501 2102 1396 1936 1332 1763 1263 19414 

 

2'5'3 relshd jshqla;sh wOHdmk ugsgu wkqj 

wOHdmk ugsgu ixLHdj mrs.Kl idlaIr;djh 

ia;%S mqreI 

mdie,a wOHdmkh fkd,enQ 

442 550 

 

m%d:usl wOHdmkh ,enQ 
2190 2043 

 

w' fmd' i' ^id' fm<& olajd 
3607 2339 

342 

w' fmd' i' ^id' fm<& iu;a 
2231 1471 

373 

 
 

jhia ldKavh 

 
 

Y%u 
n,ldh 

?lshd 
kshqla;sh 

?lshd 
Ñhqla;sh 

jsfoaY /lshd 

mQ¾K ld,Sk tl;=j flgsld,Sk tl;=
j 

mqreI ia;%S mqreI ia;%S 
wjq 10-18 11557 

5478 6079 
509 341 850  440 410 850 

wjq 19-60 58249 

47950 10229 
1593 1193 

2786 
2785 2585 

5370 

wjq 61 g jevs  7821 
4795 3026 

227 129 356 138 152 290 

tl;=j 
77627 58223 19334 

2329 1663 3992 3363 3147 6510 
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w' fmd' i' ^W' fm<& olajd 

1262 1039 

524 

w' fmd' i' ^W' fm<& iu;a 
1075 773 

502 

WmdêOdrSka 
89 61 

73 

mYapd;a WmdOS 
5 3 

3 

ld¾usl mqyqKq 
31 123 

28 

fjk;a 
44 

 
62 

     481 

 

 
2'6 wOHdmk ugsgu wkqj Pk ixLHdj ^2015&  

 wOHdmk 
ugsgu 

ck ixLHdj m%;sY;h 

kd;a' m%d'f,a uyjej' m%d'f,a kd;a' m%d'f,a uyjej' m%d'f,a 

wjq 5g wvq 6082 4818 8 ] 8'42 

oekg wOHdmkh ,nk 14132 10348 20] 18 

lsisod mdie,a fkd.sh 1035 867 1] 1'5 

m%d:usl 1-5 
1029 10468 14] 18 

oajs;Shsl 6-11 18663 15479 26] 28 

id fm< iu;a 

13415 8865 19] 15'5 

W fm< iu;a 6190 4858 8] 8'5 

vsmaf,daud,dNS 617 510 1] 0'9 

WmdêOdÍ 

l,d 

úoHd yd .Ks; 

jdKsc 

 

666 

184 

182 

 

334 

142 

150 

 

1 

0'2 

0'2 

 

0'6 

0'2 

0'2 

fjk;a 169 65 0'2 0'1 

mYapd;a Wmdê 67 48 0'1 0'08 
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2'6-1 oekg wOHdmkh ,nk 

   

wOHdmk ugsgu ck ixLHdj m%;sY;h 

1-5 fY%AKsh 7593 60] 

6-11 fY%AKsh 9537 74] 

w' fmd' i' ^id' fm& 3802 27] 

w' fmd' i' ^W' fm& 2208 16] 

jsYaj jsoHd, wOHdmkh ,nk 507 4] 

ld¾usl$jD;a;Sh mqyqKqj ,nk 833 7] 

tl;=j 24480 100] 

 

03' fiajd kshqla;sh 

3'1 relshdjkaf.a fnoshdu wdxYsl jYfhka  

rdcH 
wxYh 

fm_oa.
,sl 
wxYh 

iajhx /lshd jsfoaY /lshd m;,a 
jev$j;=jev$
l=,Sjev$ 
êjr 

fjk;a tl;=j 

lDIsld¾
usl 

lDIsld¾usl 
fkdjk 

mQ¾K 
ld,Sk 

flgsld,Sk 

4522 14906 2768 7408 3837 6696 12592 5494 58223 

 

 
3'2' relshdfjs iajNdjh wkqj fiajd kshqla;sh  

;k;+r ixLHdj ;k;+r ixLHdj 

01' jsOdhl  
 

598 07' fj<|  
 

5146 

02' .+re  1838 08' iajhx relshd 
 

9453 

03' ,smslre  
 

2598 09' luslre  
 

10455 

04' ld¾uslhska 3034 10' f.djs  3418 



 13  

 

 

3'3 iajhx relshdfjs iajNdjh wkqj  

 

relshdfjs iajNdjh ksr;jk mjq,a ixLHdj 

we.,qus 1287 

fj<oie,a 1390 

ëjr 156 

wdydr ksIamdok 497 

i;aj md,kh 1298 

u,a yd f.j;= j.dj 1143 

fldyq wdYs%; 272 

lDIsld¾ñl 13 

n;sla jev 4 

.fvd,a 7 

Ueá 78 

lïu,a 2 

rEm,djH 91 

fjk;a 2376 

 

 3'4 ^kd;a;kaäh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYfha& iajhx/lshdfjs iajNdjh 
wkqj ksIAmdok l¾udka;  

fj<|m, uQ,sl ksIamdok oajs;Shsl  ksIamdok 

foaYSh fj<|m, 785 107 

ÑfoaYSh fj<|m, 10 10 

 

05' wdrlaIl wxYh 1328 11' bvus ysus jejs,s 794 

06' jsfoaY relshd  10533 12' fjk;a 9028 
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04' wdodhus jHdma;sh 

4'1' mjq,l idudkH  wdodhu   

   

udisl  wdodhu 
^remsh,a& 

uq,q mjq,a ixLHdj 
 

m%;sY;h 

1000-3999 1677 10] 

4000-7999 2945 20] 

8000-11999 3650 24] 

12000-15999 4779 28] 

16000-19999 4818 29] 

20000-23999 3883 22] 

24000-27999 4068 23] 

28000-31999 3927 31] 

32000 g jevs 4602 23] 

tl;=j 34349 100] 

 

4-2 wdodhus jHdma;sh 

mjq,l idudkH 
wdodhu 

tal mqoa., 
wdodhu 

wdodhus jHdma;sfha 
iusu; wm.ukh 

tal mqoa., wdodhu re 3640$- g 
wvq mjq,a 

ixLHdj m%;sY;h 

re 38193'5 re 10504'00 39139272'44 1593 9'95] 

 

 

4'3  uyPk wdOdr,dNS mjq,a ixLHdj  

 
 uyckdOdr m%udKh tl;=j 

 
re 3000 re 2000 re 1000 

 
re 750 re 700 re 350 re 100 fjk;a 

151 1373 584 87 205 687   1886 4973 
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(uyjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha) 

4.4   සභෘද්ධි ප්රතිලකයි  ෝ ර තුරු 

 

භහීධි 
්රහඳඹ 

රු. 1500/- දීභනහ රඵන රු. 2500/- දීභනහ රඵන රු. 3500/- දීභනහ රඵන 

ප්රි රහීනන් 
ිංඛ්යහ 

ග වු හුදර (රුන ප්රි රහීනන් 
ිංඛ්යහ 

ග වු හුදර (රුන ප්රි රහීනන් 
ිංඛ්යහ 

ග වු හුදර (රුන 

භවළ 458 687000.00 100 250,000.00 165 577,500.00 

භහයලර 421 631500.00 143 357,500.00 213 745,500.00 

වළන 183 274500.00 96 240,000.00 183 640,500.00 

ගයශ 439 658500.00 74 185,000.00 125 437,500.00 

එාුරය 1501 2,251,500.00 413 1,032,500.00 686 2,401,000.00 

 

 

4.5    සභෘද්ධි  සභයජ ආතක්ෂණ ෝ ගවිම් 

 

     දු උඳත්        වියයහ       ෝ ත ග        භතණ       එාුරය 

සංඛ්යයය මුදක සංඛ්යයය මුදක 
 

සංඛ්යයය මුදක සංඛ්යයය මුදක සංඛ්යයය මුදක 

18 

 

90000.00 24 120000.00 26 822000.00 33 330000.00 101 622200.00 

 

 

4.6   සිප් ෝ ද ත ශිෂයත්ය ය සස හන - 2015 

 
   සංඛ්යයය   - 535 

  මුදක         - ු  535,       

 

05' ksjdi ms<sno f;dr;+re 

5'1  ksjdij, iajNdjh 

 

ia:sr 
ksjdi^.fvd,a-
isfuka;s-W,q 

;yvq& 

wRO ia:sr 
ksjdi^uegs fyda ,S 
ns;a;s fyda fmd,a 

w;=& 

;djld,sl ksjdi 
^me,am;a& 

fjk;a tl;=j 

30820 1718 435 55  33028 
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5'2 ksjdi whs;sfha  iajNdjh 

;udf.au ksjila  
ysus mjq,a   ixLHdj 

l+,S ksfjiaj,  
mosxps mjq,a  
ixLHdj 

ksjdi fkdue;s 
mjq,a ixxLHdj 

tl;+j 

31494 1540 1315 34349 

 
uyjej m%dfoaYSh f,Alï ග්්ඨාශහලගේ  කිට කු ඳයනිංචි  ගන්භළි  හ දභහ ඇි  නිහ 33  හ  
ඇත. 
 

(ග්රහභ නිරධහරි හර්තහ රැ ිනුන 
 
 

5'3 ksjdi j, ;;a;ajh 
          

jeisls,s jsoq,s  n,h P, iemhqu oqrl:k uq,q 
ksjdi 
ixLHdj we;s ke;s we;s ke;s we;s ke;s we;s ke;s 

32227 840 32336 731 31145 1922 18349 15770 

 

133320 

 

 

06' lDIs l¾udka;h    

6'1 jS j.dl, l+Tqre m%udKh  yd  wiajekak 

j.d 
lkakh 

l+Tqre 
m%udKh 
^wlalr& 

wiaioaok ,o 
l=Uqre m%udKh 

^wlalr& 

ksIamdokh 
^fu' fgd& 

idudkH wiajekak 
^fylaghd¾ 01g 
fug%Sla fgdka& 

2015-h, 1232'6 700 2049'85 0'3 

2015-uy 1232'6 810 2364'35 2'9 

 
 

    

 

jS j.dl, l+Tqre m%udKh  yd  wiajekak  ^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYfha& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යගය ාන්න  
වස්ය ද්දී  හ කි 

කුඹුු ප්රභයණ  

වෝ හක්  යත) 

වස්යද්දන කද 

කුඹුු 

ප්රභයණ  

වෝ හක්  යත) 

නිෂ්ඳයදන  

ෝ භ ෝ     

සයභයනය වස්ය න්න 

වෝ භ ෝ    /ෝ හක්  යත) 

2015 ඹර 1036.8 407.68 1600 4 

2015  භව 1036.8 344.12 1525 4 
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^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg wh;a පුයන් කුඹුරු ප්රභහණඹ& 
 

   කුඹුරු ඹහඹ ිංඛ්යහ 

 
     ලලහරත්ඹ (ි හ්යන 

24 533.99 

 

 5'3 P,jyk rgdj wkqj bvus mrsyrKh ^kd;a;kaäh m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdYh&  

j.d 
lkak
h 

uyd jdrsud¾. iq¿ jdrsud¾. wyiaosfhka fjk;a P,  m%Nj 
u.ska 

nsus m%udKh 
^fylaghd¾& 

idudkH 
wiajekak 
fu' fgd 

nsus m%udKh 
^fylaghd¾& 

idudkH 
wiajekak 
fu' fgd 

nsus m%udKh 
^fylaghd¾& 

idudkH 
wiajekak 
fu' fgd 

nsus 
m%udKh 
^fylaghd
¾& 

idudkH 
wiajekak 
fu' fgd 

2015-
h, 

214'3 642'9 385'4 1156'2 100'3 250'75 - - 

2015 
uy 

259'8 779'4 418'9 1256'7 131'3 328'25 - - 

 
 

P,jyk rgdj wkqj bvus mrsyrKh  ^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh&  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6'3'  jS j.dj yd iusnkaO .eg,q  

1. ජරගේ රනතහඹ ිධි් වීභ. 

2. හරි ඇර භහර්   වහ ජර මූරහශ්ර  ිඵරන් තත්ගේ ඳළීභ. 

2. පුයන් කුඹුරු වී  හ ්ර වළකි ඉඩම් ඵැ ඳත් කිරීභැ ිදහර  ළැලු 

3.   ිංතුය ඵළ ඹහභ පිලිඵද හර්ථ් ක්රභ ග් දඹ හ ගන්භළි  වීභ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 හ 
්න්නඹ 

භවහ හරිභර්  
ඹැගත්  හ 
ග්ගයන 

සුලු හරිභහර්  ඹැගත් 
 හ ග්ගයන 

ිඹස යනගඹන්  හ 
්යන 

ගනත් ජර ප්රබ 
ඹැගත්  හ ්යන 

බ
ම්
 ප්ර
භ
හණ
ඹ
 (
ග
ව
 හ
ැ
ඹ
හය
න

 

 


හභ
හන
ය
 ි

ස
ළන්
න
 (
ග
භ
.ග
ැ
්.
න

 

බ
ම්
 ප්ර
භ
හණ
ඹ
 (
ග
ව
 හ
ැ
ඹ
හය
න

 

 


හභ
හන
ය
 ි

ස
ළන්
න
 (
ග
භ
.ග
ැ
්.
න

 

බ
ම්
 ප්ර
භ
හණ
ඹ
 (
ග
ව
 හ
ැ
ඹ
හය
න

 

 


හභ
හන
ය
 ි

ස
ළන්
න
 (
ග
භ
.ග
ැ
්.
න

 

බ
ම්
 ප්ර
භ
හණ
ඹ
 (
ග
ව
 හ
ැ
ඹ
හය
න

 

 


හභ
හන
ය
 ි

ස
ළන්
න
 (
ග
භ
.ග
ැ
්.
න

 

2015 ඹර 39.68  359.2  8.8  - - 

20145භව 20.04  312.75  11.33  - - 
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4. හරි ්ර්භහන්ත ම්ඵන්ධ ආඹතන ව ග ්ල ිංලධහන ිතය භනහ ම්ඵන්ධී්යණඹ හ  

ගන්භළි  වීභ 

5. කුඹුරු හි කඹන් ලගීල ත වීභ 

 

6'4' jS j.dj m%j¾Okh ioyd flfrk fhdaPkd  

1' ldnksl jS j.djg f.djSka keUqre lsrSu   

3' g%Elag¾ mekakqus ,ndoSu 

4'     mqrkal=Uqre wiajeoaoSu i|yd lghq;= lsrSu 

5' jdß l¾udka; ms<silr lsÍu' 

6' ,jK;djhg Tfrd;a;= fok ù j¾. j.d lsÍu' 

7' c, md,kh ms<sno jdß ie,eiaula ieliSu' 

8' iyk ñ,g lDIs fhojqï ,nd oSu' 

9' rcfha ù ñ,oS .ekSfï uOHia:dkhla we;s lsÍu' 

10' uqyqÿ c,h rg ;=,g meñKSu je,elaùu i`oyd mshjr .ekSu' 

11' mqrka jQ l=Uqre kj f.dúka fj; ,nd oS tl.;d .súiqula u; j.dfõ fhoùu 
^2006$4 pl%f,aLhg wkqj lghq;= lr l=Uqre bvï w;am;a lr .ekSu& 

 

6'5 kd;a;kaäh n, m%foaYfha we;s  m%Odk fnda. j.djka f,i fmd,a" lcq" flfi,a 
hk fnda.hka yÿkdf.k ;sfì'  

 

j.dj j.d lr  we;s nsus 
m%udKh ^wlalr& 

jd¾Isl ksIamdokh 
^lsf,da.%Eus& 

fmd,a 
 

lPq 
 

flfi,a 
 

21446 
 

50 
 

189'35 

58670372 ^f.vs& 
 

කි.ග්රෆ  25000 
 

   369025 

 

ෝ ාෝ සල් රනි යගයයක් ෝ කස යගය ෝ න ාක වරත  වුරු ෝ ඵ ග ක් ෝ කස ෝ ඳ ල් ඉසම් යක යගය ාත ඇර  
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6'6 fjk;a j.d hgf;a j.d lr we;s nsus m%udKh ^kd;a;kaäh m%dfoaYSh f,alï 

fldÜGdYh& 

fnda.h j.d lr we;s nsus 
m%udKh^wlalr& 

jd¾Isl 
ksIamdokh^lsf,da.%Eus& 

 
m<;+re fnda.   
 
01'wkakdis 
 
02'wT  
 
03'meIka  mDgs 
 
04' fmar 
 
05' rTqgka  
 
06'mefmd,a  
 
07'fodvus 
 
08'fo¿us  
 
 
09'meKs fodvus  
 

 
 
 

139.35 

 

147.5 

 

3.25 

 

7.425 

 

1.5 

 

15'25 

 

12'775 

 

17.25 

 

 

5'25 

 
 
 

836 
 

1475 
 
 
 
 

17'82 
 
 
 

30'5 
 

15'33 
 
 

27'6 
 
 

8'4 

t<j¿ fnda.      
    
01'uE  
 
02'mf;da,  
 
03'jegfld,q  
 
04'jussngq  
 
05'usrsia  
 
06'lrjs, 
 
07'nKavlald  

 
 

6'675 

 

- 

 

1'05 

 

0'25 

 

4.175 
 

0'25 

 

2'05 

 

 
21'36 

 

- 

 

4'2 

 

0'8 

 

5'67 

 

0'8 

 
                    4'56 

OdkH fnda. 
 
01'uqx 
 
02'ljqms 
 
03'nv bre.+ 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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iq¿q wmkhk   fnda.  
 
01'.uusrsia  
 
02'fldams  
 
03'fldafldajd  
 
04'lrdTq kegs  
 
05'tkaid,a  
 
06'l+re|q 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

6.7 ෝ යනත් යගය   ෝ ත් යගය ාත ඇතිල බිම් ප්රභයණ  ^uyjej m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdYh & 
 

5  ගබෝ ඹ  හ ්ය ඇි  බම් 
ප්රභහණඹ (ි හ්යන 

හර්ෂි්  නිසඳහදනඹ 
(කි.ග්රෆ.න 

6 ඳශතුරු ගබෝ  

7 ගේය 8 1 9 6000 

10 ිම 11 34 12 170000 

13 ින්නහට  14 26.5 15 52200 

16 ඳළන් 17 2.5 18 30000 

19 යඹුැන් 20 - 21 - 

22 ඳළගඳ්ම 23 6 24 72000 

25 ගද්ඩ ක 26 7 27 67200 

28  ගදළු ක 29 11 30 26400 

31 ඳළනි ග්්භඩු 32 - 33 - 

ග්ගම 34 - 35 - 

36 එළයප ෝ ඵ ග   * 

37 භෆ 38 4.5 39 18000 

40  ඳගතෝර 41 2.4 42 19200 

43 ළැග්්ළු 44 2.4 45 9600 

46  කඵටු 47 7.0 48 42000 

49 ිහු කරිස 50 9.3 51 8300 

52 භහළු  කරිස 53 7.0 54 28000 

55 ්යලර 56 6.4 57 44800 

58 ඵණ්ඩ හ්හ 59 5.2 60 20800 

61 ඨාැ හ්හ 62 3.0 63 15000 

64 පිපිඤසඤහ 65 2.0 66 16000 

67 ගනත් 68  69  
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70 ධනය ෝ ඵ ග 

71 හුිං 72 1.5 73 624 

74 ්වුපි 75 - 76 - 

77 ඵඩ ඉරිගු 78 1.5 79 937.5 

80 සුලු ිඳනඹන ගඵෝ  

81  ම් කරිස 82 7.5 83 2812.5 

84 ග්ෝපි 85 - 86 - 

87 ග්්ග්ෝහ 88 - 89 - 

90 ්යහබු නළටි 91 - 92 - 

93 සනහම 94 - 95 - 

96 කුරුම් 97 - 98 - 

 

 ඉවත දවන් ගඵෝ  ්න්නඹ හ තුර නිභ න ඵළලන් ිහන භහ 6 තුර  හ වහ 

 නිසඳහදනඹ ග් . සශප  හ ලින් ගඵ්ගව්භඹ හ ග තු ආශ්රිත  හ ්ය ඇත. 

 

වඳන න  සදහය විසිුරු ඳ ක හය භල් යගයය 

 
උදයත භල් නිෂඳ්යදන සමිතිල  ,ෝ ග විජන ෝ ක්න්ද්ර  - කුසයය ය 

 ග්රීන් ඳහම් ආඹතනඹ, ඳවර රවපිටිඹ නහත්තන්ඩිඹ 

 

ඳළර තහන් පිහිටි සථහන වහ ලිපිනඹන් 
 

 සම්. ඩබ්. ගභත්තට ිංව -  හුඨාටිඵළයනලර නහත්තන්ඩිඹ 

 සච්.සම්. ජඹන්ත -  භළදග ්ඩ හුඨාටිඵළයනලර 

 ඩබ්. ලිලි ඇේනස -  ිඩේඳය භ කුඩහළ 

 සස. ඒ. ශියහනි සුඵට ිංව  - වළන ළලිඳළන්න වහුමර 

 ග හ.ඒ. ගවන්රි ගඳගර්යහ -    වළන ළලිඳළන්න වහුමර 

 සස.ඒ. ගෝභරතහ  -   වළන ළලිඳළන්න වහුමර 

 ගඵෝධිරතහ යනතුිං  -  ඳවර ග්්සහඩිඹ භවළ 

 ගෝභඳහර ජඹට රි  -  ලුණුඔඹ ිර ඳවර භවළ 

 ි කත ගභන්ඩිස -    ලුණුඔඹ ිර ඳවර භවළ 

 ආනන්ද හුණට ිංව  - ග්ලින් ඳහය භහයලර 

 නීැහ හුණට ිංව  - ග්ලින් ඳහය භහයලර                                                         

 භහජි ප්රනහන්ම්-   ේගරෝනිභහ ඳළර තහන ,ඳමලිඹ ඳහය භහයලර 

 ටි.සන්.ඊ. ඳළර තහන -  ප්රනහන්ම්  ඳහය භහයලර 

 රඹනම යත්නට රි  රුනහඹ්  - ඳහම වන්යනඹ කුඩහළ 

 ස්න්ධ කුභහය යහජහ  - ඳවර රවපිටිඹ නහත්නණ්ඩිඹ 
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      *    නිභහලි හුතුකුඩ   - භළද රවපිටිඹ නහත්තන්ඩිඹ 

 යනගන්ස භිං ර -  භහයලරළමර 

 භම්න්ි  භහයට ිංව  - ඳවර රවපිටිඹ නහත්තණ්ඩිඹ 

  කයුරින් ගතන්නග්ෝන් -  භහලි හත්ත භවළ 

                                   මූකයශ්ර  – ෝ ග විජන ෝ ක්න්ද්ර     - කුසයය ය 

 

7' wod, mY+ ffjoH ks,Odrs fldgsGdYh ^kd;a;kaäh m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdYh& 

7-1 i;a;aj md,k ixLHd o;a; 

 
7'2' i;a;aj md,kh  
ixLHd o;a; (- j¾.h 

f.djsm, ixLHdj i;+ka ixLHdj 

rPfha fm!oa.,sl jevs oshqKq l, 
m%fNaohka wh;a 
i;+ka .Kk 

foaYsh 
m%fNao 

01'lsls<shka 
  ^ns;a;r i|yd 
  we;s lrk&  
 
02'l+l+<ka^uia msKsi 
  we;s lrk& 
 
03'W!rka  
 
04't¿jka 
 
05'neg¿jka 
 
06'lsrs .jhka 
 
07'uS.jhka  
 
08'jgqjka 
 
09'fjk;a ^mfrjs yd 
iqr;,a l=re,a,ka& 
 

 
 
   
 
  

 
40 
 
 

58 
 
 

391 
 
81 
 

08 
 

1655 
 
15 
 

03 
 

04 

 
1"40"000 

 
 

1"80"000 
 
 

3800 
 

4225 
 

200 
 

5236 
 

160 
 

60 
 

50 

 

 

7'3  lsrs tl;+ lsrSfus uOHia:dk .Kk (-  15 

7'4  lsrs wdY%S; ksIamdok  uOHia:dk .Kk (- 07 

7'5'  ffoksl lsrs ksIamdokh (- ,Sg¾ 1624 

7'6  ffoksl ns;a;r ksIamdokh (- 90000 
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7'7  i;a;aj md,kh yd iusnkaO .eg,q 

01' fiajd iemhSu i|yd ld¾h uKav,h m%udKj;a fkdjSu' 

02' f.djsm, yd I;=ka ,shdmosxpsh ms<sn|j f.djSkaf.a Wkkaoqj wvqjSu yd tu 
mKsjsvh  

      f.djSka fj; .,d fkdhdu' 

03' mY= T!IO us, wOsl jSu yd tajd fnodyrskakkaf.ka ,nd.;hq;=jSu'  

04'   i;aj wdydr i|yd us, wOsl jSu' 

05'   wNsckkh i|yd Wiia wdrfha i;=ka ysÕjSu 

06'   i;aj ksIAmdokj, us, ia:djr fkdjSu 

08'   f.djSkaf.a uq,H wmyiq;d 
 

7'7 i;a;aj md,kh m%j¾Okh  ioyd lrk fhdPkd  

    01' mY= ffjoH ld¾hd,fha ld¾h uKav,h jevslsrSu'  

    02' ld¾hd, jdykh i|yd udisl bkaOk oSukdj jevslsrSu' 

03' mY= T!IO rch u.ska mY= ffjoH ld¾hd,h fj; fkdusf,a ,ndoSu' 

    04' f.djSka oekqj;a lsrSu i|yd fjk;a rcfha wdh;kj, iydh wjYH jSu' 

      05'   i;aj wdydr i|yd iykdOdr jevms<sfj,la wjYH jSu' 

      06'   i;aj md,kh i|yd iyk fmd,shg Kh ,ndoSfus jevigyka wjYH jSu' 

                                                           

සත්ත්ය ඳයකන සංඛ්යය දත්ර ^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh&  

ර් ඹ 

ග ්ලඳර ිංඛ්යහ තුන් ිංඛ්යහ හර්ෂි් නිසඳහදනඹ 

යජගේ ගඳෞී ලි් 
ළඩි යනයුණු ්ශ 
ප්රගදදඹන් ිඹත් 
තුන්  ණන 

ගීය ඹ 
ප්රගදද 

බත්තය භස 
(ගභ.ගැ්.න 

කිකිළිඹන්   (බත්තය 
වහ ඇි  ්යනන 

- 210 78000 2700 4507700 ----- 

කුකුශන් (භස පින් 
 ඇි  ්යනන 

- - 137000 - - 745 

ඌයන් 1 262 1239 - - 273 

සළුන් - 160 400 125 - 135 

ඵළැළුන් 1 2 2500 - - - 

කිරි  ඹන් - 495 1450 - - - 

සර  ඹන් 

 

- 490 1150 - - - 

මී  ඹන් 

 

- 40 150 - - - 

ටුන් - - - - - - 

ගනත් - - - - - - 
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7.3කිරි ස්තු කිරීගම් භධයසථහන  ණන             09 

 
 7.4කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන භධයසථහන  ණන         01 
 
 7.5 දදනි් කිරි නිසඳහදනඹලීැර්1950 
 

 7.6 - දදනි් බත්තය නිසඳහදනඹ15900 
 

             7.7ගඹෝ ඨා නිසඳහදන ආඹතන   -  02 (ගෂස ්්  - 1500 දදනි් ්ේ ිංඛ්යහ 
                                                                 චිග්ෝ  ගඹෝ ඨා ආඹතනඹ  - 200 දදනි් ්ේ ිංඛ්යහන 
             7.8 ගීය ඹ කිරි ඳරිගබෝජනඹ ්යන ඳවුම ප්රි ලතඹ   -  6.8% 
             

 

7'7 සත්ත්ය  ඳයකන  හය සම්ඵන්ධ ග  ළු :- 

 
1. ලඹළි ්හරගුන්් තත්ඹ ඹැගත් ආවහය ඳඹහ  ත ගන්වළකි ලභ 

2. හන්ද්ර ආවහය ර  කර ිධි් ලභ 

1. ප්රභහණහත්භ් ග ඹ හ ප්රගීලගේ ග ්ල ජනතහ ගත ළඳීමභ දවහ ්හර්ඹහරඹ තු ප්රහවන      

ඳවසු්ම් ගන්ි බීභ 

7.9. සත්ත්ය ඳයකන  ප්රයර්ධන  සහය  ෝ ාෝ තන ෝ   ජනය 
 

    1. හන්ද්ර ආවහය නිසඳහදනහ හයඹන් ඉයන කිරීභ 

    2. ල්මඳ ආවහය ඳරිගබෝජන යැහ දවහ ිනු ත ්යලභ 

    3. ්හර්ඹහරඹ ගත ප්රහවන ඳවසු්ම් රඵහ යනභ 

මූරහශ්රඹ –  ඳශු දදය  ්හර්ඹහරඹ  භවළ 
     

08'  bvus mrsyrKh 

8'1'  bvus mrsfNdaPkh       

භූ ක ඳරිගබෝජනඹ භූ ක ප්රභහණඹ (ගව හැඹහයන 

1. ප්රධහන ළලලි  (ගඳ්මන 7137.17 

2. ගනත් සථීය ගඵෝ  300.2 

3. වී  හ 1527.9 

4.ග තු  හ 265.76 

5. සබහල් ්ළරෆ ඉඩම් - 

6. න රද ්ළරෆ ඉඩම් - 

7. යජගේ ඉඩම්    1056 

8. දළනැ  හ ්ය ගන්භළි  නහුත්  හ 
    ්ර වළකි ඉඩම් 

------ 

9. ගනත්                    ------ 



 25  

 

 මූරහශ්රඹ -  ග ්ලජන ග හන්ද්රඹ කුඩහළ, ඉඩම් ිිංලඹ ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ්හර්ඹහරඹ  
                                                                        
                

8'2  bvus whs;sh ms<sn| iajNdjh  

ඒ්්  (ි හ්යන ඳවුම ිංඛ්යහ 

ග ්ඩ භඩ 

 kd;a' m%d'f,a  uyjej m%d'f,a kd;a' m%d'f,a uyjej m%d'f,a 

1/4  ැ ිඩු 

 

7470 9392 156 371 

1/4  - ½ 4257 3923 275 429 

1/2  -  1 1847 1762 246 292 

1    -  5 515 734 192 306 

5    -  10 182 244 76 29 

10 ැ ළඩි 96 137 14 10 

ඉඩම් ගන්භළි  985 808 14393 560 

ස්තු 15352 17000 15352 1997 

 

09'  l¾udka; 

9'1'  uyd mrsudK l¾udka; Yd,d  

 

jiu 

ku yd msysgs 
ia:dkh 

ksIamdok 
jR. 

jdRIsl 
ksIamdokh 
^tall& 

/lshd 
ixLHdj 

foaYsh  wmkhk 

,xis.u 

iodirK ,S 
fj<o ie, 

,S brSu- 
mous lsrSu-
wf,jsh 

 33   

kEnv.yhdh 

nSud wdh;kh c, fnda;,a 
ksIamdokh 

400000 21   

nq¿.yjej 

r;a,sysKs Wˆ 
l¾udka;h 

Wˆ 
ksIamdokh 

 42   

 

r;a,sysKs IS *qvs 
l¾udka;h 

u;aiH 
weiqreus lsrSu 
yd wmkhkh 

 33   

 

r;a,sysKs 
iDcqf*daus 
ksIamdokdh;kh 

iDcqf*daus 
ksIamdokh 

 30   
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r;a,sysKs whsia whsia  20   

 

r;a,sysKs 
fmd,s;Ska 

fmd,s;Ska  17   

ke$;=usfudaor 

vhkd Wˆ 
lusy,-oqusrshm, 
mdr 

Wˆ ,laI 01hs 10   

 

leiafmavs Wˆ 
lusy, - ,qKqjs, 
mdr 

Wˆ 60000 8   

 

.%Ska fidhs,a 
fldyqfuda, 

fldyq ,laI 50 50   

ue$fldgsgrduq,a, 

vdjqvs yd,a fuda, iy,a ossklg 
28000 

20   

 

frdah,a mmvus 
yd kQvs,aia 

mmvus yd 
kQvs,aia 

 18   

 
;us,a bkaviagS%ia fi,a,usnvq  25   

oqkalkakdj 

cdfldns ldnka  il%SSh ldnka fu' fgd' 
1600 

430   

 

.%Ska fidjs,a 
wdh;kh 

il%SSh ldnka fu' fgd' 
1000 

130   

 

ldnka ,xld mqoa 
iud.u 

il%SSh ldnka fu' fgd' 
120 

30   

 

frnsflda oe,a 
l¾udka;h 

oqrl:k 
l=ˆKq - 
lusnsoe,a-
;yvq 

oe,a frda,a 
920 

30   

ue$;nsfndaj 

fudKrd., 
fmam¾ us,aia 
kd;a;kavsh 

ldvsfndavs 
ksIamdok 

 50  - 

 

m%idrd fjdIsx 
ma,dkags 
kd;a;kavsh 
j;a;- 
kd;a;kavsh 

fros fiaoSu  102   

W$uQoqlgqj 
hQkshka wemr,a- we.,qus  630   

o$uQoqlgqj 

fm%dakaisf,daka 
wdh;kh 

uˆ weiqreus 
lsrSu 

21860 48   
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frdla,kavs 
wdh;kh 

wrlal= 
ksIamdokh 

250000 32   

 

idka; urshd 
fldyqn;a 

fldyqn;a 
melegs 
ksIamdokh 

20000 28   

b$fldgsgrduq,a, 

tia tia 
yd,afuda, 

iy,a 
ksIamdok 

 6   

 
fldyq lusy, ,kq weUrSu  3   

n$jSrfyak 

ඔරිටි ඇඳයම (පුීන 

භහ භ ,භහයලර 

නි ක ඇම්ම්  160   √ 

සී/  භහයලර  ගඳ්ම 

නිඳදන්නන්ගේ 

මූඳ්හය  කි ඹ 

ගව්යග ්මර,භහයල

ර 

 

 

යනට යන ගඳ්ම 

 190  √  √ 

උඳහලි ඩී.සී.  කමස 

භළද වත්ි නිඹ 

,භහයලර 

යනට යන ගඳ්ම 

්ඳහපු ගඳ්ම 

 65  √  

වීගව න ඳහම් , වීගව න 

– භවළ 

ගර්යිරර් 

කුකුම භස 

නිසඳහදනඹ 

ගභ.ගැ්. 

240 

270  √  

.පියභම ේරහස පී. 

සම. ට  .භහ භ- 

පුදුමගව න 

ට ලි්හ  ළලි  35  -  √ 

ගඳර ක හස රිං්හ 

ආඹතනඹ ලහ. පියුස 

භහත  

ගව්ය ග ්මර උතුය 

ග්්දුඵත් වහ  

්ළැ 

 61 -  √ 

භයට ිංව  රදර්ස 

වරහත ඳහය 

,භහයලර 

 

ග්්දු ආශ්රිත 

නිසඳහදන 

 21   √ 

ෂුටිිං  සැහර් යහ 

නිසඳහදනඹ 

හුඨාටිඵළයනලර 

ගඳ්ම යහ  18  √  

fldyq n%Iaa  12   
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fldar,f.a 
*hsn¾ 

හන්ත ්ළතරිනහ 
ගඳ්ම ගභෝර, 
කුඩහළ 

යනට යන ගඳ්ම වහ 
ග්්ේඳයහ 

 54  √  √ 

ග්රීන් ඳහම් 
ආඹතනඹ 

ඳළර තහන  45 -  √ 

ikaokka.u 

fldyq 
l¾udka;Yd,dj 
.f,aj;a; 

fldyq  6   

 

,S brSfus 
l¾udka;Yd,dj 
ikaokka.u 

,S  4   

 

 

jiu 

ku yd msysgs 
ia:dkh 

ksIamdok 
j¾. 

jd¾Isl 
ksIamdokh 
^tall& 

/lshd 
ixLHdj 

foaYsh  wmkhk 

n$jSrfyak 

fldarf,af.a *hsn¾ 
tlaiafmdags 
n$jSrfyak- udrjs, 

fldyq ,Kq  20 -  

,xis.u 

icSj lkafjsh¾ 
j¾laia  

hlv wdY%S; 
ksIaamdok 

 17   

 
tia. vS. fla. fugs,a  .%S,a f.agsgq   10   

 
we,ajska ksIamdok lsrs ksIaamdok  8   

 
m%oSma whka j¾laia .%S,a f.agsgq   2   

 

iqcd;d f.dvke.s,s 
o%jH 

isfuka;s .,a 
ksIaamdok 

 3   

 

rkaisˆ m%skag¾ia  uqo%Kd, 
lghq;= 

 3   

 

fi;a ksIamdok usrsia -OdkH 
weUreusy, 
yd weiqreus 
lsrSu 

 3   

kdlef,a 

ks,qlaia fldyq 
fuda, 

fldyq ls' .%E' 
1000 

4   

 

ks,qlaaia f;,a yd 
fldmamrd 

f;,a yd 
fldmamrd 

ls' .%E' 
16000 

11   

9'2'  uOH yd iq¿ mrsudK l¾udka; Yd,d 
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uE$lgqfkarsh 

wekiagsla fmf¾rd- 
,diria udj; - 
lgqfkarsh 

fldyq ,Kq 
weUrSu 

320 02   

uS.yjej 

jslag¾ fldyq 
fuda,- 

fldyq  7   

 
      

nq¿.yjej 

boqks,a n;sla n;sla 
ksIamdok 

 9   

 
fiai; gsjhska gsjhska ,Kq  20   

ke$;=usfudaor 
,Q¾oq fldyq fuda, fldyq fgdka 150 13   

 

iqm¾ .%Ska 
fldusfmdaiags 

 fgdka  50 4   

n$;=usfudaor 

ue,a,lef,a fldyq 
l¾udka; Yd,dj 

fldyq  28   

uS.yfj, ljSIS fldyq 
l¾udka;h 

mSrk ,o 
fldyq 

 15  

 

 

 

hlafoiaidj 
wdisrs f;,afuda, fmd,af;,a fgdka 25 10   

 

oxfoKshj;a; 
fldyq fuda, 

fldyq fgdka 30 4   

 
hdmd fldyq fuda, fldyq fgdka 40 8   

 

rdukdhl fldyq 
fuda, 

fldyq  

 

fgdka 20 8   

 

n;,j;a; fldyq 
fuda, 

fldyq  

 

fgdka 20 4   

l=oafogshdj 

fmaIl¾u 
uOHia:dkh 

fros   6   

kdrjs, 

kdrdjs, Ths,a 
us,aia 

fmd,af;,a  25   

 

kdrdjs,  fldyq 
l¾udka;h 

mSrk ,o 
fldyq 

 15   

 

fmaIl¾u 
uOHia:dkh 

fros   20   

 
wixl yd,afuda, iy,a  10   
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lpspsrdj 

f.da,avs ,xld Wˆ 
l¾udka;h 

Wˆ  40   

 
fldyq l¾udka;h fldyq  8   

 
fldyq l¾udka;h fldyq  5   

ue$fldgsgrduq,a, 

rka/i Wˆ 
lusy, 

Wˆ  7   

 

fldals,rdca kQvs,aia 
jevm, 

mmvus yd 
kQvs,aia 

 5   

 
rsshdkd yd,a fuda, iy,a  5   

m$udjs, 

fm%dusia ch,;a.u 
whsial%Sus 

whsial%Sus-whsia 
melegs 

 3   

m$;nsfndaj 

iqikak fldyq 
l¾udka; Yd,dj-
wU.yjdvsh 

fldyq 
ksIamdokh 

 16   

 

frdaysKS gsjhska 
,Kq ksIamdokh- 
ksixi, fmfoi - 
wU.yjdvsh 

gsjhska ,Kq 
ksIamdokh 

 7   

ue$;nsfndaj 

uspsflda lsrs wdY%s; 
ksIamdok 

lsrs wdY%s; 
ksIamdok yd 
m<;=re nSu 
jR. 

 62   

 

fIf,da fldiaugsla 
ksIamdok wdh;kh 

iqjojs,jqka 
yd Ieusmq 
jR. 

 44   

ms,dlgquq,a, 

T S R fnda;,a rd - 
.usmyj;a;- 
ms,dlgquq,a,  

fnda;,a rd  9   

 
oej fuda, oej brSu  4   

b$kd;a;kavsh 

osidkdhl 
tkag¾m%hsiia- 
kd;a;kavsh 

me,Egs 
ksIamdokh 

 16   

 

fi,¾ia wemr,a we.,qus 
ksIamdokh 

 100   

ke$uQoqlgqj 

pkaosu fnslrsh fnslrs 
lRudka;h 

 25   

 

md;sud fldyq 
lusy, 

fldyq 
ksIamdok 

 8   

m$fldgsgrduq,a, 

r;ak yqKq 
ksIamdok 

yqKq  11   
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 uyjej m%dfoaYSh f,Alï fldÜGdYhg wh;a භධය හය සුළු ඳිමභයණ ාර්භයන්රශයකය 
 

නභ වහ පිහිටි 
සථහනඹ 

නිසඳහදන 
ර් ඹ 

හර්ෂි් 
නිසඳහදනඹ 
(ඒ්්න 

 
රැකිඹහ 
ිංඛ්යහ 

ගීය ඹ ිඳනඹන 

ශ්රිඳහලි ඳඳඩම් 
ආඹතනඹ - 
පුරුම්ළමර 

ඳඳඩම් කි. ග්රළම් 
20000 

3  √  

ට ට ය ගතම ගභෝර 
ගන්. 200 
ඳ/කුඩහළ 

ගඳ්මගතම ලීැර් 20000 14  √  

බුීධි   ඵි  හ   -
ඉ/ග්්සහඩිඹ 

ඵි  හ ගයයන  58  √  √ 

ප්රිඹිංගි්හ ලීගභෝර 
නළ/වහමඳන්ලර 
භහයලර 

දළ    15  √  

ජට න්තහ  ලී 
ගභෝර  

දළ  ර්   7  √  

 
Y%Sud,s yqKq yqKq   8   

kenv.yhdh 
;s,la ,S fuda, ,S brSu  6   

m,qje,a.d, ol=K 

cki¿ 
uOHia:dkh 

fros uSg¾ 4800 12   

 
      

 
      

m$udjs, 
fm%dusia whsial%Sus whsial%Sus  3   

 udksx., 

oqkalkakdj fldyq 
lusy, 

fldyqfl|s  5   

 
fldyq lg¾ fldyqfl|s  3   

 
ixL Wˆ Wˆ  5   

ue$udjs, 

iqyo W¿ .fvd,a yd 
W¿ 

 21   

 

fldyq fldyq wdY%S; 
ksIamdok 

 12   

oqkalkakdj 

fldyq l¾udka;h fldyq wdY%S; 
ksIamdok 

 15   

 

,S fuda, ilia lrk 
oej  

 6   

ue$fldgdgrduq,a, fldals,rdca 
mmvus  5   

 rshddkd iy,a 
iy,a  5   
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ගව්යග ්මර 
දකුණ 

ිිං් ්ලු ම 
ගභෝර  පුිංචි 
 ිංග ්ඩ 

්ලු ම ්ළඩීභ  08  √  

භඨාැහග්්ටු  
ග්්දු ගභෝර 

ග්්දු  
නිසඳහදනඹ 

 8  √  

ගවෝර්ස ඳර් 
ගඵෝතම යහ 
නිසඳහදනහ හයඹ  
භළද වත්ි නිඹ  
භහයලර 

  යහ ගඵෝතම  14  √  

කුහුම්නි  ඳඳඩම්  - 
භළද භවළ 
   

ඳඳඩම් නුඩ්මස 
වහ කුලුඵඩු 

 15  √  

පි්හගෝ හගන් 
්ඵඩ් ්ර්භහන්ත 
ලහරහ- භළද 
භවළ 

හගන් ්ඵඩ්  12  √  

දහයන ග්්දු 
ගභෝර 
තම සි හය 
හුඨාටිඵළයනලර 

ග්්දු ගව්න්ඩය 
1250 

12  √  

කිිංසලි පීරිස 
හුඨාටිඵළයනලර 

ලට තුරු භසුන් 
නිසඳහදනඹ 

 5   √ 

රකී ග්්දු ගභෝර 
හුඨාඨාඵළයනලර 

ග්්දු  02  √  

T.S.R. ගඵෝතම 
යහ 
නිසඳහදනහ හයඹ  
ඉ/ වත්ි නිඹ 

ගඵෝතම යහ  18  √  

ගඳ්මගතම 
නිසඳහදන 
ආඹතනඹ- 
ඉ/වත්ි නිඹ 

ගඳ්මගතම  2  √  

න්වු රිං්හ 
ප්රයිඨා ලි කැඩ්  

්යර කුඩු 
(ත් ආවහයන 

කි. ග්රෆම් 
50000 

19  √  √ 

භඨාැහග්්ටුළම
ර 
 
 

 

හන්ත  ගතගර්හ  
ියිස 
්ර්භහන්තලහරහ 
ඳවශ වත්ි නිඹ 

ියිස  8  √  

ප්රබහත් ග්්දු 
ගභෝර-ඉ/භවළ 

ග්්දු ගභ.ගැ්. 5 10  √  

සරි හ ඵි  හ 
භහයලර 

ඵි  හ ඇම්ම්  10  √  √ 

ගතනු හ ඔයිම 
 කමස 
 ළගර්ජ් ඳහය 
භහයලර 

ගඳ්මගතම වහ 
නළවුම් 
ගඳ්මගතම 

 05  √  √ 

රයිගැ හස 
(සග ්ඩග ්ඩන 

ඹැ්ලිම්  15  √  √ 

ගෙස්්  ගඹෝ ඨා වහ  10  √  
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ආඹතනඹ 
සග ්ඩග ්ඩ 

ඳළන් බීභ 

ගිලන්ද භළරින්, 
ගයශ ඳහය,   භළද 
ගත්ඩුහ 

ෂයිඵර් ේරහස 
ගඵෝඨාටු 

25 05  √  

ක්රිගේටි්  රිං්හ, 
ගව්යග ්මර 
භහයලර උතුය 

ගඳ්ම්ටු ආශ්රිත 
නිසඳහදන 

100000 6  -  √ 

ග්්දු ගභෝර 
පුදුමගව න (3න 

ග්්දු  20  √  

 ගතම ගභෝර 
(පුදුමගව නන 

ගඳ්මගතම වහ 
පුන්න හකු 

 2  √  

දුණු නිසඳහදන 
ආඹතනඹ - ත් 
ග ්ලඳර ඳහය 
ගව්යග ්මර 
භහයලර 

යනඹය දුණු වහ 
ීන්ත 

 7  √  

ගතම ගභෝර 
නෆඵඩර ඳහය 
භහයලර 

ගඳ්මගතම  4  √  

සුනිම ග්්දු 
ගභෝර(භහයලර 
දකුණන 

ග්්දු කි.ග්රෆම් 
10000 

6  √  √ 

භන්ප්රිඹ ඵි  හ  
(භහයලර දකුණන 

ඵි  හ නිභවුම් 14000 7  √  

යනහනහඹ  ්ඇගග්රෝ 
ප්රඩ හඨා  මිහුණ 

ත් ආවහය  10  √  

හ ය ග්්දු 
ගභෝර  මිහුණ 

බසැම ග්්දු  6  √  

ඳයන් රිං 
්ලිහුමර 
 

භළටි රිං  10  √  

ි ලිණ ගඵෝඨාටු  
නිසඳහදනඹ, 
ගභෝඹ ිර, 
උ/ගත්ඩුහ 

ේරහසටි හ 
ගඵෝඨාටු 

2 3  √  

ශ්රීගීල ඵි  හ 
ඉ/ග්්සහඩිඹ 

ඵි  හ ගයයන  19  √  √ 

චන්යන්  ඵි  හ 
ඉ/ග්්සහඩිඹ 
 

ඵි  හ ගයයන  7  √  

හන්ත ින්ගතෝනි 
ග්රිම ළඩඳර- 
වීගව න 

ඹ්ඩ ආශ්රිත 
නිසඳහදන 

 2  √  

ඇන්තනිස 
ග්්න්ක්රීඨා ර් හ 
ඉ/ග්්සහඩිඹ 
 

ට ගභන්ි  ආශ්රිත 
නිසඳහදන 

 2  √  

න්ේරර් 
ඇඩ්ැයිට න් 
ඉ/ග්්සහඩිඹ 
 

ඩිජිැම ප්රින්ටින්  9  √  

ග්්දු රණු 
නිසඳහදන 
ආඹතනඹ ඳමලිඹ 
ඳහය වහමඳන්ලර 
භහයලර 

ග්්දු රණු  8  √  

වීය හග්්ඩි ග්්දු ගභ.ගැ්. 120 7  √  
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ග්්දු ගභෝර, 
ඳවර රවපිටිඹ 

ර හසභන් 
ඉිංජිනිඹරින්- 
ඉ/ග්්සහඩිඹ 

ටුයින් භළෂින්  5  √  

w.w. ඇගර හස 
ප්රනහන්ම් , භයද, 
භහයලර 

ට ලි්හ ළලි 
ගෝදහ ඳලත්ර 
කිරීභ 

ගැ්න් 5000 10  √  

දර්ලණ ඵි  හ , 
ගඳගර්යහ ඳහය 
භහයලර දකුණ 

ඵි  හ නිභවුම් 10000 8  √  

බීම් ඳහනීඹ ජරඹ, 
තමලර ඳහය 
භහයලර දකුණ 

ගඵෝතම ්ර 
ඳහනීඹ ජරඹ 

60000 8  √  

නුන් ග්්දු 
නිසඳහදන – ිරම 
ඳහය භහයලර 
දකුණ 

ග්්දු 8000 8  √  

න්ත රණු 
නිසඳහදන- 
ගභෝදයළමර 

ටුයින් රණු 10000 3  √  

කුභහයගේ 
සන්ැර්ප්රයිස - 
ගභෝදයළමර 
භහයලර 

ටුයින් රණු 50000 15  √  

තුහන් ලී ඵඩු , 
ඉ/කුඩහළ 

ලී ඵඩු 100 8  √  

ග්්දුඵත් 
්ර්භහන්ත 
ලහරහ, 
ිඩේඳය භ 

ග්්දුඵත් ්ළැ ගභ.ගැ්. 200 12 --  √ 

නත් ටුයින් -
ඉ/භවළ 

රණු නිසඳහදනඹ 4 3  √  

නදී්හ ග්්දුරණු 
 

රණු නිසඳහදනඹ 4 3  √  

පී. සුභි ඳහර – 
භයද දකුණ 
භහයලර 

ග්්දු  5  √  

ඵි  හ ගයයන 
නිසඳහදනඹ – 
නළ/වහමඳන්ලර 

ඵි  හ ගය්ම් ඒතත 75000 100  √  

ලගජ්සුන්දය 
්ඩඹ- 
නළ/වහමඳන්ලර 

ඇ ළුම් ්ළඵලි 10000 4  √  

F.S.N. ඇඳයම 
භළද වත්ි නිඹ 

ඇ පම්(ගඩනිම් 
්ලිම්න 

 35  √  
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         ලි යඳදංචි හයල් ෝ භ ල් 

 

99 ි
නු 
ිිං්ඹ 

100 වම ගභෝගම  නභ 101 ලිපිනඹ 102 ියිි ්රුගේ නභ 

103 1 104 ්හර්ගභම  වහම ගභෝර 105 නළග නහිය 
ඉයණලර 

106 ගම්න් භයුරි 
්බ්යහම ගන්.157 බී 
ගම්න්හ ගශද ළර 
ගත්ඩුහ 

107 2 108 නිමරහ වම ගභෝර 109 තම සි හ
ය හුඨාටිඵළයනලර 

110  සම්. 
සච්..ගජ්.ප්රනහන්ම් භඹහ 

111 3 112 ලුම්බන් වම 113 ග්්සහඩිඹ 
භවළ 

114 ග හ. ප්රළන්ට ස 
යහජයත්නම් 

115 4 116 හන්ත ින්ගතෝනි 
ඇමරුම්වර 

117 ලගව න 
භවළ 

118 ගග්රනිම ගඳගර්යහ 

119 5 120 යත්න වී ගභෝර 121 බී.සම්. 
ආරිඹයත්න 

122 භළද භවළ 
භවළ 

123 6 124 බගරෝනි වම 
නිසඳහද්ගඹෝ 

125 තමලර 
භහයලර 

126 සු කත් භන් ට රි 

127 7 128 ආර්.ආර්. සම්.  හ කණී 
වරිසචන්ද්ර වම ගභෝර 

129 ආර්.ආර්. 
සම්.  හ කණී 
වරිසචන්ද්ර 

130 භළදග ්ඩ 
නහත්තන්ඩිඹ 

131 8 132 පිඹග න වී ගභෝර 133 ියි. සම්. 
ජඹන්ත කුභහය 

134 භළදග ්ඩ 
නහත්තන්ඩිඹ 

135 9 136 සච්. සම්. ගීලප්රිඹ ිජිත් 
නිලහන්ත වම ගභෝර 

137 සච්. සම්. 
ගීලප්රිඹ ිජිත් 
නිලහන්ත 

138 භළදග ්ඩ 
නහත්තන්ඩිඹ 

 
 

 

9'3'  wmkhk .usudk - ke;             

9'4'  .Dy l¾udka;  

l¾udka;h l¾udka; 
ixLHdj 

/lshd iajNdjh /lshd 
ixLHdj 

 
01' fros jsjsus ) w;a hka;% 

 
21 

 
jSjSu 

 
34 

02' ksus we|qus 248 ueiSu 408 

03' n;sla 55 mska;dre lsrSu 270 

04' m<;=re ilia lsrSu 20 fnda;,a lsrSu 31 

05' lDIs WmlrK    

    ksIamdok 
13 

msysle;s Wo,q wdosh 
ieoSu 18 

06' ,qKq ksIamdok 4 weUrSu 12 
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07' rilejs,s ksIamdok 211 lejs,s idod melgs 
lsrSu 

278 

08' iaj¾KdNrK  12 lKlr ;ekSu 19 

09' ,S NdKav ksIamdokh 168 .Dy NdKav ksIAmdokh 323 

10' uegs NdKav ksIamdokh 104 j,x ;ekSu 239 

11' isfuka;s ksIamdok 63 nssf,dla .,a u,a fmdapspss 
;ekSu 

139 

12' fldyq wdY%s; l¾udka; 
142 

fugsgd u,a fmdapsps 
wdosh ;ekSu 
 

358 

13' ius NdKav ksIamdok 09 nE.a im;a;+ ksIAmdokh 21 

14' jsis;=re NdKav ksIamdok 
26 

fmd,algq wdYS%; 
ksIamdok 

33 

15' fjk;a 166 jsjsO ksIamdok 448 

16' fmd,a wdYS%; ksIamdok 
48 

ගඳ්මගතම, ග්්ේඳයහ 
නිඳදලභ 

115 

17   ත් ඳහරනඹ 1327 තුන් ඇි  කිරිභ 1418 

18   ්යලර ලඹලිභ 437 ්යලර ලඹලිභ 578 

19  ඳළන් නිසඳහදන 12 ඳළන් උණු කිරීභ 14 

    

tl;=j 3074 tl;=j 4756 

 
 

ඛ්න්ජ ම්ඳත් ආශ්රිත ්ර්භහන්ත 
 

ාර්භයන්ර පිහිටි   ස්ථයන  

1.ට ලි්හ ළලි ්ර්භහන්තඹ භය උතුය, ගව්යග ්මර උතුය  ,පුදුමගව න 

2. රිං ්ර්භහන්තඹ  ම ිහුණ  ( ්ලිහුමරන  ,ඳවර භවළ, 

3.ළලි ්ර්භහන්තඹ ඹැ්රහන , ඳවර රවපිටිඹ 

4.  ගඩ්ම ්ර්භහන්තඹ ඉ/වත්ි නිඹ, වළන 

5. දුණු ්ර්භහන්තඹ ඉ/වත්ි නිඹ, ගව්යග ්මර උතුය 

 

9'5'  oekg wNdjhg huska mj;sk l¾udka; 

 උප ්ර්භහන්තඹ  - ඳවර රවපිටිඹ 

 රණු ්ර්භහන්තඹ  (  ඉ/ රවපිටිඹ, භයද උතුය,  සග ්ඩග ්ඩ, ඳවර රවපිටිඹ න                                                                                    

 යහ ්ර්භහන්තඹ (ඉවශ රවපිටිඹ , භහලි හත්ත, සග ්ඩග ්ඩ , ඳවර භවළ, පුරුම්ළමර, භළද 

රවපිටිඹ                                                                 

 ඵි  හ ්ර්භහන්තඹ (ඵ/වහමඳන්ලර, ඳවර වහ ඉවර ග්්සහඩිඹ, නළ/වහමඳන්ලර, 

       ඉ/වත්ි නිඹ, භයද උතුය න 

 ග්්දු ්ර්භහන්තඹ, (භයද දකුණ,ගව්යග ්මර උතුය, භයද උතුය , භළ/රවපිටිඹන 
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 රිං ්ර්භහන්තඹ  -  භහළි හත්ත 

 ග් ළම වහ  ගඩ්ම යහඳහයඹ  ( භළදග ්ඩන 

 ඳන් වහ රිං ්ර්භහන්තඹ  (වළන , භළදග ්ඩ, භහලි හත්තන 

 ග්්දු වහ භළටි ්ර්භහන්තඹ (ඳවර භවළන 

 ඇ ලුම් ්ර්භහන්තඹ  (ගව්යග ්මර දකුණන 

 ධීය ්ර්භහන්තඹ   (ද/ගත්ඩුහන 

 භහදළම ්ර්භහන්තඹ  (භළ/ගත්ඩුහන 

 ගේ ්ර්භහන්තඹ – භළද රවපිටිඹ 

 ගඳ්ම ඳළන් නිසඳහදනඹ  -  භළද රවපිටිඹ 

 
                                               

ගෞඛ්ය ග හ 
 

ආෝ ත ගය ශයකය ෝ ර තුරු 

139 ව

නු 

වංා  

140 ආ රන  141 සං

ඛ්යයය 

142 යය

ට්ටු 

සංඛ්යයය 

143 වය

දයයු 

සංඛ්යයය 

144 ෝ හ

ද 

සංඛ්යයය 

145 ෝ සේ

යා 

පුතප්ඳයඩු 

146 1 147 භව ගයෝවම 148 - 149  150  151  152  

153 2 154 මූලි් ගයෝවම 155 1 156  157  158  159  

160 3 161 යනහ ගයෝවම 162 - 163  164  165  166  

167 4 168 ඳර්ඹන්ත ගයෝවම 169 - 170  171  172  173  

174 .
5. 

175 ග්රහමීඹ ගය්වම 176 - 177  178  179  180  

181 6 182 භහතෘ නිහ 183 - 184  185  186  187  

188 7 189 භධයභ ගඵගවත් 
ලහරහ 

190 3 191 - 192  193  194  

195 8 196 ිංචහය් ගඵගවත් 
ලහරහ 

197 - 198  199  200  201  

202 9 203 යජගේ ආයුර්ග් ද 
ගයෝවම (ගඵගවත් ලහරහන 

204 2 205 - 206  207  208  

209 1
0 

210 ගඳෞී ලි් 
ආයුර්ග් ද ගයෝවම 

211 - 212  213  214  215  

216 1
1 

217 ගඳෞී ලි් ගයෝවම 
වහ භහතෘ නිහ 

218 ලහන්ත  
ආනහ හත්තු 
.නිහඹ 

219 1 

220 3 221 1 222 2
2 

223 - 

224 1
2 

225 හඹන භධයසථහන 226 8 227  228  229  230  

231 1
3 

232 ගඳෞී ලි් ගඵගවත් 
ලහරහ 

233 20 234  235 20 236  237  

238 1
4 

239 ගඳෞී ලි් 
ආයුර්ග් ද ගඵගවත් ලහරහ 

240 7 241  242 7 243  244  



 38  

 

                                                                                                                                                                                                      
 10 OSjr l¾udka;h ^kd;a;kAvsh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg wh;a& 

10-1 lrosh OSjr l¾udka;h 

jiu uqyqoq 
;Srh 

OSjr 
mjq,a 

ixLHdj 

OSjr 
f;dgqm,j,a 

udoe,a 
f;dgqm,j,a 

fndagsgq 
ixLHdj 

OSjr 
ius;s 
ixLHdj 

m%d’i’wkqu; 
udˆ wf,js 

ie,a 
ixLHdj 

ue$m$lgqfkarsh 
uSg¾ 200 50 01  10 01  

,xis.u 
uSg¾ 800 36 01 01 04 1 1 

W$m$lgqfkarsh 
uSg¾ 700 40   02 01  

o$m$lgqfkarsh 
ls uS 01 65 02  08 01 01 

kEnv.yhdh 
 02      

uS.yjej 
 02      

nqU.yjej 
 05      

W$uQoqlgqj 
ls uS 2 355 01  18 02  

o$uQoqlgqj 
ls uS 03 175 01 02 28 01  

tl;=j 

ls uS 
7'700 

730 6 3 70 7 2 

 

10-1-1 ëjr wdY%S; ksIamdok l¾udka; 
 

jiu l¾udka;h 

 

ksr; jk mjq,a 
ixLHdj 

jd¾Isl ksIAmdokh 

ue$m$lgqfkarsh 
lrj, 3 6000  ls- .%E 

o$uQoqlgqj 
lrj, 60 36000 ls- .%E 

ue$lgqfkarsh 
uiqka we,a,Su 2 2500 ls- .%E 

 

10-2 biaika f.djsm, rcfha bvus $mqoa.,sl$n,m;% iys;$ n,m;% rys; 

jiu l%shd;aul f.djsm, jeiS.sh f.djsm, 

 ixLHdj N+us 
m%udKh 

/lshd 
ixLHdj 

jd¾Isl 
ksIamdokh 
^fu fgd& 

ixLHdj N+us 
m%udKh 

^fylaghdr& 

,xis.u 
    01 wla  1 
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10-3  ñrsosh OSjr l¾udka;h 

jiu OSjr mjq,a 
ixLHdj 

jejs 
fmdl=Kq 
ixLHdj 

fndagsgq 
ixLHdj 

jd¾Isl 
ksIamdokh 
ls .%E 

udˆ 
wf,jsie,a 
ixLHdj 

Oususl.u 
01 01    

nq¿.yjej 
 01    

hoafoiaidj 
02 01  350 02 

 

 10-3-1 u;aiH ksIamdokh ioyd fhdojd .; yels c,dY yd fmdl=Kq 

1 fodrlvjej 

2 uS.yjej 

3  .sxTh 

4  nqˆ.yjej 

5  fmdgsgjej 

6  l,qtn.u c,dYh 

7   oqka$uyf.orj;a; m%foaYfha we;s c,dYh 

8  nlauS.yjej c,dYh 

9  lvj;=j, - W$uQoqlgqj 

        

11' ixpdrl l¾udka;h ioyd jeo.;a jk ia:dk 

     ^mdrsirsl wd.usl ixialD;sl yd fm!rdKsl jYfhka jeo.;a jk ia:dk& 

1 ,xis.u fjr<;Srh 

2 ns,svkaia maf,aia fydag,h- ,xis.u 

3 ioud,s fydag,h -,xis.u 

3 Y%S iqo¾Ykdrdu jsydria:dkh - l=oaogshdj 

4 wjqreoq 300 la muK jhie;s jsYd, jgskdlula we;s m,q.ila we; - ue$kd;a;kavsh 
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 udrjs, isg lgqfkarsh olajd fjr< l,dmh 

udrjs, isg lgqfkarsh olajd fjr< l,dmh kd;a;kavsh m%dfoaYsh         f,alus 
fldgsGdYfha ngysr udhsfus lS'uS'6'8 l fjr< ;Srhla msysgd we;s w;r fuh b;d ruKsh 
m%foaYhls' nyq,j ixpdrlhska .ejfik fuu m%foaYfha Wiia ;;ajfha ixpdrl fydag,a 
lsysmhla msysgd we;'  

 l+oafogshdj  Y%S iqo¾Ykdrdu mqrdK jsydrh 

’mqxps le<Ksh¶ kuska jsreodj,sh ,;a fuu jsydrh b;d jgskd ns;+is;+jus j,ska fyns 
fm!rdKsl mkai,ls' ^1-7ftys;sydisl f;dr;+re j, fus ms<sn| jevs jsia;r we;' 

  fhdackd - 

 1 b$lgqfkarsh .%du ks,Odrs jifus .sx Th iqoaomjs;% lr kshudldrj ilid ixpdrl fndagsgq 
fiajhla   we;slsrSu  

^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg wh;aj& 
 

ාතද  ධීයත ාර්භයන්ර  
 

ධීය ඳරී හ් 

ග්්ඨාශහලඹ 

245 ක්රිඹහ

්හරි ධීයයින් 

 ණන 

246  

ධීය ඳවුම 

ිංඛ්යහ 

247 

භසථ ධිය 

ජන වනඹ 

248 ධීය 

යහඹම /ධීය 

ගඳ්ශම 

ිංඛ්යහ 

249 භහ

දළම ගත්ටුඳර 

ිංඛ්යහ 

250 ඹහන්

ත්රි් ගඵෝඨාටු 

ිංඛ්යඛ්හ   

251 ගත

ේඳන් 

ිංඛ්යහ 

252 ලි.

ඳ. ධීය  කි  

ිංඛ්යහ 

253 ප්රහ.. 

බහ ිනුභළි ඹ 

ඇි  ඳත්හග න 

ඹන භහලු 

ිගරලළම ිංඛ්යෘ 

254 භවළ 

උතුය 

255 1650 256 11

31 

257 4

401 

258 4 259 2 260 69 261 2

20 

262 9 263 - 

264 භවළ 

භළද 

265 1328 266 52

5 

267 2

482 

268 3 269 - 270 92 271 1

12 

272 6 273 - 

274 භවළ 

ඵැහිය 

275 529 276 36

7 

277 1

671 

278 2 279 - 280 61 281 1

20 

282 6 283 1 

284 භවළ 

දකුණ 

285 245 286 25

0 

287 1

200 

288 3 289 1 290 20 291 3

0 

292 5 293 2 

294 එාුරය 295 3752 296 2

273 

297 9

754 

298 12 299 3 300 242 301 4

82 

302 2

6 

303 3 

 
 

ධීයත ආශ්රිර නිෂඳ්යදන  ාර්භයන්ර 
 

304 ්ර්භහන්තඹ 305 ග්රහභ නිරධහරි 
භ 

306 නියත 
න ඳවුම 
ිංඛ්යහ 

307 හර්ෂි් 
නිසඳහදනඹ 
(කි.ග්රෆම්න 

308 ස්තු
 (කි.ග්රළම්න 

309 ්යර ලඹළීභ 310 උතුරු 
ගත්ඩුහ    

311 15 312 36000 313 3600
0 

314 භළද 
ගත්ඩුහ 

315 28 316 12300 317 1230
0 

318 ද/ගත්ඩුහ 319 12 320 5200 321 5200 

322 ඵරුදළමගඳ්ර 323 163 324 65000 325 6500
0 
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326 ගභෝදයළමර 327 - 328 - 329 - 

330 ඉයණලර 331 12 332 30000 333 3000
0 

334 ියිස නිඳදලභ 335 තමලර 336 06 337 හර්ෂි් 
බ්ගර් හ 30000 

338  

ධීය ආම්ඳන්න ිගරලඹ 339 ගභෝදයළමර 340 04 341 - 342  

343 ධීය ඹහත්රහ 
නිසඳහදනඹ 

344 භළද 
ගත්ඩුහ 

345 6 346 65 347  

 

                                                                                                

 ධීයත සමිතිල පිළිඵද විස්රත 

 

348 ධීය  කි  ිංඛ්යහ 349 හභහජි් ිංඛ්යෘ 

350 26 351 4086 

 
                   

මුකයශ්ර  – දස්ත්රික් ධීයත යයයප්තිල නිකධයිම ායර් යක   - භහය ය 

             
                 

     ඉස්සන් ෝ ග විඳක තජෝ ේ ඉසභ/ෝ ඳෞද්ගලිා ඵකඳත්  සහිර/ඵකඳත්ර 

              තහිර - 2 05 

 

352                               ක්රි යත්භා ෝ ග විඳක 353 ය සීගි  

ෝ ග විඳක 

354 ග ්
ලඳර 
ිංඛ්යහ 

355 භූ ක 
ප්රභහණඹ 
(ගව හැඹහයන 

356 ගඳ්
කුණු 
ිංඛ්යහ 

357 රැකි
ඹහ ිංඛ්යහ 

358  
නිසඳහදනඹ 

359 ගභ.
ගැ්. 

360 ිං
ඛ්යහ 

361 භූ
 ක 
ප්රභහණඹ 

362 2
16 

363  

364 144
.4 

365 23
1 

366 27
6 

367 23
8.0 

368 0 369 0 

      

 

ඉසස්න් යගයය පිළිඵද හදුනයගත් ග  ලු - 

 
* ළඩි වී ඇි  ඉසන් නිසඳහදනඹ දවහ ිඳනඹන ගශදගඳ්ශ පුපම කිරිභ 

* ඳසුකීැඹන්ගේ හිඟතහඹ තළන්ඳත් ්යන ්හර ට භහග් දී ද ඳළීභ 

 

සංයර්ධන ප්රයණරය 

* ිංෘත  හ ඳීධි  ක්රභඹ ඳවසු්ම් හිත ග ්ලඳශ ගත රඵහ දීභ වහ සභ ග ්ලඳශ 

ිංර්ධනඹ දවහ ිඹළගඹන් ගන් ්ය ඇි  හුදම රඵහ  ළනීභැ ්ැයුතු කිරීභ 
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ය සීගි  ෝ ග විඳළ න යර ආතම්බ කිරීභ  ඇතිල ඵයධය සහ ඒ සදහය ඇතිල ෝ   ජනය 

1. ළසී ගිඹ ග ්ලඳශ ර ්ගඩ්රහන ලහ් ළඩී ඳළි භ වහ ඇතළම් ළසී ගිඹ ග ්ලඳර ය හෂිත 

සීභහන් තුර ඳළි භ 

2.    ඇතළම් ළසී ගිඹ ග ්ලඳශ හිත ප්රගීල ගඳ්ම් ිහධන ප්රගීල ගර වම්නහග න ි බභ 

3.  ගම් න ලැ ග ්ලඳශ ක්රිඹහත්භ් වීභ ප්රලසත තත්ගේ ඳි න ිතය ත ම්යැත්  හ ග ්ලඳශ   

ළඩි කිරීභ ්ර්භහන්තගේ ි යහය ඳළළත්භැ වහනි්ය ග් . 
 

මුකයශ්ර  - ඉස්සන් වධීක්ෂණ ඒාා  ජකජීවි යගය යයයප්තිල ායර් යක  ,ඵත්ුරලුඔ  

 
 

                                                                                                                

            කරියනඹ ධීය ්ර්භහන්තඹ 

 

ධීය 
ඳවුම 
ිංඛ්යහ 

ධීය ්ැයුතු 
ග්ගයන ළ්  
ගඳ්කුණු ිංඛ්යහ 
වහ ඒහගේ නම් 

ලලහරත්ඹ 
වහ ප්රභහණඹ 

බහලතහ න 
ඹහත්රහ ිංඛ්යහ 

හර්ෂි් 
භත්ය 
නිසඳහදනඹ 

( කි.ග්රෆ.න 

භසුන් 
ඇරලළම 
ිංඛ්යහ 

නළත - 

 

- - - - 

                                                                                                        

        භත්සය නිෂඳ්යදන  සදහය ෝ   දයය ගර හ කි ජකයශ හය ෝ ඳ කුු 
 

370 ගඳ්කු
ණු/ළග්  නභ 

371 ලලහරත්ඹ 
(ි හ්යන 

372 තළන්ඳත් ්ශ 
වළකි භසුන් ිංඛ්යහ 

373 භසුන් තළන්ඳත් 
්ර වළකි ඳරිඹ  
(ි හ්යන 

374 භවළ
 න යගේ 
ළ 

375 167 376 30,000.00 377 45 

378 හ ය
 භ ළ 

379 50 380 25,550.00 381  

           
 

          විසිුරු භසුන් ඇතිල ාතන පුද්ගකයින් පිළිඵද ෝ ර තුරු 

 
 

        01. ගජ්. ඒ. ඒ. ගලෝබනී ගඳගර්යහ  -  නිභමට රි ගත්ඩුහ 

 02. ඩබ්. ලහන් දරුන් ප්රනහන්ම්  -  තම සි හය හුඨාටිඵළයනලර , නහත්තන්ඩිඹ 

 03. ඩබ්. ගජ්. සම්. කිිංසලි පීරිස   -   තම සි හය හුඨාටිඵළයනලර 

 04.ඩබ්. සම්. සුජීහ ි ග යහ -  සුජී භළරින් ග හැර් ගයශ ඳහය ගත්ඩුහ 

           05. පී.ග හ. වරිසචන්ද්ර     –      ළනසුභ  ග්්සහඩිඹ භවළ 

            06..ග හ.ග හ. ලහන්ි  ්න්නන් ය – ඇත් හරත්ත  හුඨාටිඵළයනලර නහත්තන්ඩිඹ 

            07.. සම්.පි. භගව ස  භන්නහයන -  ගන්. 91/බී, ග්රහගභෝදඹ භහත වරහත ඳහය භවළ 
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  කරියනඹ ධීය ්ර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඳි න  ළැප 

            01. භවළ ජරහලගේ ජරජ ඳළරෆටි ලලහර ගර ර්ධනඹ ල ි බීභ 

 

  කරියනඹ ධීය ්ර්භහන්තඹ යනයුණු කිරිභ දවහ  ත වළකි ක්රිඹහභහර්  

           01. භවළ ජරහලගේ තණග්්ශ ්හඳඹහ භත්ය ඇගිමරන් තළන්ඳත් කිරිභ        

                                               හුරහශ්රඹ  -  යනසත්රි හ ජරජීල  හ යහේි  ්හර්ඹහරඹ  ඵත්තුලුඔඹ 

 

                                                         
 

 ිංචහය් ්ර්භහන්තඹ දවහ ළද ත්න සථහන 

(ඳහරිරි් , ආ  ක් , ිංස් ෘි ් වහ ගඳෞයහන්් ලගඹන් ළද ත් න සථහනන 

 01. හුදුම් ගයශ සීභහ 

 02. ්ගඩ්රහන ඳරියඹ වහ කුරුලු ඳහයහදීඹ 

 03. සග ්ඩග ්ඩ ළ 

 04ගයශ ය හෂිත ප්රගීලඹ 

 05. භඨාැග්්ටු ගීසථහනඹ   

       06. ඹැ්රහන ඳත්ි නි ගීහරඹ   

      07. වළ කමැන් ඇශ ව සහි ඇි  ය හෂිත 

      08. ප්රජහඳි  උගේඛ්හයහභ ලවහයසථහනඹ  - ිඩේඳය භ 

            09. ්හනි හ් භහතහ ගීසථහනඹ-භහයලර 

      10. ඳනන්ග ්ඩ ඓි වහට ් ගීහරඹ 

      11. තනිඹමරබ යජු ලස භහලි හ පිහිටි සථහනඹ 

            12. ිගුළු ගීහරඹ 

      13.කුඩහළ තනිළමර ගීහරඹ 

      14.කුඩහළ පුසඳහයහභ ලවහයසථහනඹ 

      15. ලරීය සුතහ භිංීරු - භවළ 

 

 

  ිංචහය් ්ර්භහන්තඹ 
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 විදුලිඵක ඳහසුාම් ^uyjej m%dfoaYSh  f,alï ld¾hd,hg muKla wod<j& 
 

ලම්ලිඵර ඳවසු්ම් ඇි  නිහ ිංඛ්යහ 

 

ප්රහගීය ඹ  ගම්ම් 
ග්්ඨාශහලඹ තුශ 
ඇි  හුළු නිහ 

ිංඛ්යහ 

ලම්ලිඵර 
ඳවසු්ම් 
ඇි  නිහ 
ිංඛ්යහ 

ලම්ලිඵර 
ඳවසු්ම් නළි  
නිහ ිංඛ්යහ 

ජී හයු 
බහලතගඹන් 
ලම්ලිඹ 

රඵහ න්නහ 
නිහ ිංඛ්යහ 

සර්ඹ ඵරගඹන් 
ලම්ලිඹ රඵහ න්නහ 
නිහ ිංඛ්යහ 

14858 14456 402 

 

3 
  

3 

 

 

12' ud¾. yd m%jdyk myiqlus  

12'1  ud¾. myiqlus  

ඒ ගශ්ර න්ගේ භහර්  බී ගශ්ර න්ගේ භහර්  සී ගශ්ර න්ගේ භහර්  ඩී ගශ්ර න්ගේ 
භහර්  

ඊ ගශ්ර න්ගේ 
භහර්  

භහර් ගේ නභ 
යන  
(කි.මී.න 

භහර් ගේ 
නභ 

යන  
(කි.මී.න 

භහර් ගේ නභ 
යන  
(කි.මී.න 

යන  
(කි.මී.න 

යන  
(කි.මී.න 

1.ඳෆලිඹග ්ඩ 

පුත්තරභ භහර් ඹ 

(භවළ සීභහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(කි.මී.න 
7.00 

 
ට ැ-ද හහ 
කි. ක. 54 

ට ැ කි.මී. 

61-1200 

ද හහ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගතෝේපු 

භහදම්ගේ 

භහර් ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කි.මී.6.65 
 
ට ැ-ද හහ 

 (කි.මී.20+780 

ට ැ 

කි.මී.26.65ද හ

හන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ප්රනහන්ම් ඳහය 
 (භහයලර ට ැ භහලර 
ද හහන 
 
2.වහමඳන්ලර 
්ඩඉ ක ඳහය 
 
3.ඉ/භවළ ඳහය 
 
4.ඉ/රවපිටිඹ 
සග ්ඩග ්ඩ ඳහය 
 
5.භවළ 
ඳළන්වළලිඹහ භ ඳහය 
 
6.භවළ ගත්ඩුහ 
ඳහය 
 
7.භහයලර ඳමලිඹ 
ඳහය 
 
8.භහයලර 1 න 
වයස වීයනඹ 
 
9.භහයලර තමලර 
 
10.භඨාැහග්්ටු 
ගයශ ඳහය 
 
11.රවපිටිඹ 
ගදන්ඹ පුරුම්ළමර 
ඳහය 
 
12රවපිටිඹ 
වහමඳන්ලර ඳහය 
 

 
කි.මී.0.7 

 

 
කි.මී.1.25 

 

 
කි.මී.1.25 

 

1.6-5 

 

 

2.55 

 

 

4.11 

 

 

1 

 

 

0.37 

 

1.06 

 

0.5 

 

 

1.6 

 

 

 

 

2 

 

 

 
නහත්තන්ඩිඹ 

ප්රහ..භගින් 

නඩත්තු ්යන 

භහර්  

 
ිංඛ්යහ 293 
  
යන  කි.මී.116.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භයර්ග සංඛ්යයය 

253 
 
 
තහය දළහු යන  ිඩි 
23288.75 
 
ගඵ්යලු දළහු යන   
ිඩි 133522.57 
 
්හනු  ණන 77 
 
ඳහරම්  ණන 3 
 
ගඵෝ හකු  ණන 
134 
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12'2  r:jdyk f;dr;+re  

 
 

m
dm
eo
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rcfha 12 17 2 4 2     1   7 9 49 

fm!oa.,sl 17532 19234 2235 420 232 1025 399 244 125 1883 185 76 

tl;+j 17544 19251 2237 424 234 1025 399 245 125 1890 194  125 

 

 

12'3 lDIShka;% ^fld< uvsk hka;%" ixhqla; wiajkq fk,k"iqkdus jeks&  

යසභ ෝ ා ළ භඩින 

 න්ත්ර සංඛ්යයය 

සංයුක්ර වස්යනු 

ෝ නකන  න්ත්ර 

සංඛ්යයය 

සුනයමි  

 න්ත්ර 

ෝ යනත් 

ඉවර රවපිටිඹ 1 1 1 - 

සග ්ඩග ්ඩ 2 2 1 0 

භයද උතුය 0 0 1 0 

වළන 1 1 3 0 

 

 

 

 

 

fougmsgsh-
udrjs, 

 

 

 

 

 

5'79 

 

 

 

 

 

 

 

fldgsgrduq
,a,- 
mqxps md,u 
udrjs,-
;+;a;srsmsgsh 

 

 

 

 

 

 

 
 
7'6  
10'8 

 

 

13.රවපිටිඹ 
පිරහ්ටුහුමර ඳහය 
 
14.රවපිටිඹ 
ම්යගේ ඳහය 
 
15.ඹැ්රහන 
තු වහුමර ඳහය 
16.නයිනභඩභ 
ගත්ඩුහ ඳහය 
 
kdrjs,- 
 
hlafoiaidj 
 
jSrfyak-udjs, 
 
;nsfndaj- 
 
ms,dlgquq,a,  
jSrfyak-ue$udjs, 
kd;a;kavsh-
ms,dlgquq,a, 
fldgsgrduq,a,-kdrjs, 
 
kd;a;kavsh k.rh 
oqusrsh ia:dkh 
;+usfudaor-,qKqjs, 
 
 

0.75 

 

 

5.25 

 

 

1.37 

 

 

6 

 
4'5 
2  
2'4 
 
2'4  
4'4  
 
7'4  
 
 
0'75 
 2'4 

 

 

 

 

44'78 

 

 

 

 

 

 

 

143'14 
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ඳවර කුඩහළ 0 01 0 0 

භළදග ්ඩ 0 0 1 0 

භහළි හත්ත 1 1 - 2 

හුඨාටිඵළයනලර 0 0 1 0 

ඉවර කුඩහළ 1 1 0 0 

ඳවර භවළ 0 0 0 1 

 8 6 7 115 

 

 ර ඳ ල් හය  දුතාථන ඳහසුාම්  ^uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg 
muKla wh;a &  

 ර ඳ ල් ෝ සේයය 

 

ර ඳ ල් ායර් යක ෝ ර තුරු 

 

 

තජෝ ේ ර ඳ ල් ායර් යක ෝ යනත් ඳණිු.ස හුයභයු භධයස්ථයන 

යසභ සංඛ්යයය යසභ සංඛ්යයය 

ඳ/කුඩහළ 01 භයද උතුය 01 

භළදග ්ඩ 01 ඳ/වත්ි නිඹ 01 

තු වහුමර 01 ඵ/වහමඳන්ලර 02 

ඉ/රවපිටිඹ 01 භයද දකුණ 02 

ඉ/භවළ 01 භඨාැහග්්ටුළමර 01 

ඉ/ග්්සහඩිඹ 01 භහයලර න යඹ 05 

හුඨාටිඵළයනලර 01 පුදුමගව න 01 

හ ය භ 01 භළද භවළ 04 

ගව්යග ්මර දකුණ 01 ිඩේඳය භ 01 

භළද ගත්ඩුහ 01 ඳවර භවළ 01 

නළ/ඉයණලර 01                     එාුරය 19 

භළද වත්ි නිඹ 01   

භයද දකුණ 01   

භඨාැහග්්ටුළමර 01   

වීගව න 01   

භළද භවළ 01   

            ස්තු 16   
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 ර ඳ ල් ායර් යක ඳහසුාම් 
 

   

තළඳළම/උඳ 
තළඳළම 
්හර්ඹහරගේ නභ 

ිංග හත 
ිිං්ඹ 

යහජය/ගඳෞී
 ලි් 

ලිපි 
ගඵදීම් 
ඇත/
නළත 

බහලතහ ්යන න්නිග් දන 
උඳ්යණ ර් ඹ 

ිඹත් 
ලියුම් 
ගඳඨාටි 
ිංඛ්යහ 

1.භවළ 61220 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථන 
වහ ින්තර්ජහර ම්ඵන්ධතහඹ 

4 

2.කුඩහභඩුගයශ 61223 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

3.ගත්ඩුහ 61224 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 5 

4.කුඩහළ 61226 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 6 

5.වීගව න 61221 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

6.භළදග ්ඩ 61196 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

7.හුඨාටිඵළයනලර 61195 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 4 

8.රවපිටිඹ 61193 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

9.තු වහුමර 61198 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

10.හ ය භ 61194 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

11. වත්ි නිඹ 61215 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

12.ග්්සහඩිඹ 61217 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

13.භයද 61213 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

14.ඉයණලර 61025 යහජය නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

15.භහයලර 61210 යහජය ඇත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථන 
වහ ින්තර්ජහර ම්ඵන්ධතහඹ 

11 

16.ිඩේඳය භ 
ණ 

 ගඳෞී ලි් නළත ශ්රී රිං්හ ගැලිග්්ම් ම්ය්ථනඹ 1 

         මුකයශ්ර   -  ර ඳ ල් වධිායිම ායර් යක  -  හකයයර 

 
13' oqrl:k myiqlus  

 

oqrl:k myiqlus we;s ksjdi 
ixLHdj^reyekaa iys;$rys;& 

oqrl:k myiqlus 
ke;s ksjdi 
ixLHdj 

uq¿ ksjdi 
ixLHdj 

29205 3862 33067 
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14' wOHdmk 

14'1 fmr mdie,a 

wkq 
wxlh 

fmr mdie,a j¾.h ixLHdj md,sldjka 
ixLHdj 

iqoqiqqlus ,;a 
md,sldjka 
ixLHdj 

 

01' rch u.ska md,kh lrk fmr 
mdie,a 

- - -  

 uS.yfj< 1 1 1 14 

 kdrjs, 1 1 1 25 

 ikaokka.u 1 1 1 16 

 b$;nsfndaj 1 1 1 33 

 m$;nsfndaj 1 2 1 46 

 o$uQoqlgqj 1 3 1 74 

02' rch wdOdr ,nk fmr mdie,a     

 b$lgqfkarsh 1 4 2 115 

 o$fldiaj;a; 1 2 2 36 

 o$mˆje,a.d, 1 2 1 35 

 b$fldgsgrduq,a, 1 2 2 96 

 W$fudrlef,a 1 1 1 21 

 o$fudrlef,a 1 2 2 33 

 b$udjs< 1 2 2 42 

 ue$udjs< 1 2 2 32 

 udksx., 2 4 2 28 

 oqkalkakdj 2 3 2 49 

 b$kd;a;kavsh 1 4 2 45 

 ue$kd;a;kavsh 1 4 2 43 

 W$uQoqlgqj 1 2 2 44 

 o$uQoqlgqj 2 7 7 51 

 fougmsgsh 1 6 2 115 

 m$;nsfndaj 1 2 1 63 

 uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg 
wh;a 

17 36 10 345 

03' fm!oa.,sl fmr mdie,a     

 ,xis.u 1 1 1 18 

 W$m$lgqfkarsh 1 3 3 42 

 o$m$lgqfkarsh 1 2 1 36 

 fougmsgsh 1 2  25 
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 Oususl.u 1 1  4 

 kenv.yhdh 2 8 2 155 

 ue$lgqfkarsh 1 4  50 

 m$fldgsgrduq,a, 1 2 2 40 

 n$;=usfudaor 2 2 2 37 

 kdrjs, 1 2 2 18 

 b$fldgsgrduq,a, 1 2  32 

 W$fudrlef,a 1 2 1 27 

 m$udjs< 1 1 1 22 

 mss,dlgquq,a, 1 1 1 20 

 m$kd;a;kavsh 1 2 1 17 

 b$kd;a;kavsh 4 9 6 220 

 ue$kd;a;kavsh 1 2 1 30 

 ke$jSrfyak 3 6 3 102 

 n$jSrfyak 1 1 1 20 

 W$uQoqlgqj 1 2 2 58 

 ke$uQoqlgqj 2 5 2 145 

 o$uQoqlgqj 2 7 7 50 

 ue$m$lgqfkarsh 1 1  9 

 oqkalkakdj 2 2  20 

 uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg 
wh;a 

12 28 18 360 

04' rdcH fkdjk ixjsOdk u.ska 
md,kh jk fmr mdie,a 

    

 ue$lgqfkarsh 01 02  37 

 uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg 
wh;a 

- - - - 

05' <ud iqrel+us uOHia:dk^osjd 
iqrel+us& 

    

 ke$jSrfyak 2 2 2 24 

 o$uQoqlgqj 1 6 6 60 

 b$kd;a;kavsh 3    

 uyjej m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg 
wh;a 

7 13 7 288 
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මූරහශ්රඹ -  හුම ශභහලඹ ිංර්ධන නිරධහරි 

තජෝ ේ  ඳයස ල් යර්ගීාතණ    - 2015     
                                                                                                    
ිනු ිිං්ඹ ඳහළම ර් ඹ ිංඛ්යහ ශිය 

ිංඛ්යහ 

ගුරුරු ිංඛ්යහ 

ලදයහ  න්ත ඉිංග්රීට  

01. 1 AB 3 2683 12 8 11 

02. 1C 2 1480 5 3 9 

03. 2 15 4156 16 15 35 

04. 3 2 684 - - 3 

 ස්තු 22 9003 33 26 58 
 
 

     ඳයස ල් සුර වධයයඳන ප්රගතිල  

 

ඳයසල් 

සංඛ්යයය 

ශිෂයත්ය  

2015 

ව ෝ ඳ  ස වසය ෝ ඳ ) 

2015 

ව ෝ ඳ  ස වඋ ෝ ඳ ) 

2 05 

ෝ ඳනී සිටි සභත් ෝ ඳනී සිටි සභත් ෝ ඳනී සිටි සභත් 

22 711 61 559 241 177 156 

 

 

 

14'3  Wiia wOHdmk wdh;k  

jiu wdh;kfha ku YsIH ixLHdj .=rejre ixLHdj 

b$kd;a;kavsh iusudks wdh;kh 1500 23 

 ckks wdh;kh 600 20 

 ismarejk wdh;kh 450 15 

ke$jSrfyak m%;sNd wdh;kh 560 25 
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14'4  jD;a;Sh mqyqKq  wdh;k  

 

පුදුණු කිරිගම් ආඹතනගේ නභ ශිය ිංඛ්යහ උඳගීල් ිංඛ්යහ 

 

ෘත්ීඹ පුදුණු භධයසථහනඹ භහයලර 

 

 

60 7 

ිංස්ෘි ් භධයසථහනඹ රවපිටිඹ 

 
 

145 12 

ගඹ්වුන් ග නහිං්ඹ 
 හ ය භ 

125 10 

සී/ තමලර පිබගදන ර්ගෝදඹ ශ්රභදහන 
 කි ඹ, ඵ/වහමඳන්ලර භහයලර 

50 1 

ගුරුකුර ආයුර්ග් ද දදය ලදයහරඹ 
භහයලර 

42 10 

ශ්රී ර හ රිඹම්රු ඳහර භවළ 
 

46 05 

ලදහතහ ම්ඳත් භධයසථහනඹ 
 

24 3 

කුයි හ රර්නර්ස භහයලර 
 

28 1 

jvq mqyqKq  mdie," fudrlef,a 
^l+'l'fomd¾;fuska;+j& 
 
jD;a;sh mqyqKq uOHia:dkh uqoqlgqj 
^jD'mq'wOsldrsh& 

 
10 
 
 

20 

 
01 
 
 

02 
   

 

 

 
 

14'5  msrsfjka  

 
msrsfjfkys ku 

 

 
YSIH ixLHdj 

 
.+rejre ixLHdj 

 
jsoHdr;ak msrsfjk 
ke$jSrfyak 

 
120 

 
8 

 

jsoHdnkaoq m%Ndi msrsfjk 
o$m,qje,a.d, 
 

30 5 

වහමඳන්ලර  ශ්රි ාහගනෝදඹ 
පිරිගන 

612 11 
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oyus mdie,a 
^uyjej m%dfoAYSh f,alï fldÜGdYhg wh;a& 

 

jiu oyus mdief,a ku YsIH ixLHdj .=rejre ixLHdj 

n$jSrfyak Ydka; wkaf;daks oyus 
mdie, 

280 26 

ke$jSrfyak jsoHdr;k oyusmdie, 215 11 

ue$m$lgqfkarsh Yd wkaf;daks oyus 
mdie, 

157 7 

ue$kd;a;kavsh YS% r;kidr oyusmdie, 152 12 

,xis.u Yd wdkd oyus mdie, 80 4 

o$m$lgqfkarsh wdfrda.Hud;d oyus 
mdie, 

175 14 

oqkalkakdj YS% jsch oyusmdie, 350 12 

b$lgqfkarsh Ydka; cQvs foajia:dk 
oyus mdie, 

200 10 

fougmsgsh Y%s mqIamdrdu oyusmdie, 190 12 

 Ydka; ,diria oyus 
mdie, 

176 8 

kEnv.yhdh Yd wdkd oyus mdie, 173 8 

fudrlef,a W;=r isrs iq.;drdu 
oyusmdie, 

250 12 

fudrlef,a ol=K Y=oaO jq mjqf,a 
oyusmdie, 

75 12 

ue$lgqfkarsh Ydka; finia;shka 
oyusmdie, 

520 22 

m$fldgsgrduq,a, jsiqoaOdrdu oyus mdie, 64 9 

ue$fldgsgrduq,a, .fkaIajr oyus mdie, 25 5 

 whshkdhl oyus mdie, 20 4 

ke$;=usfudaor Y=  wkaf;daks  oyus 
mdie, 

150 10 

n$;=usfudaor uoqr id;a;= oSkshd 
oyusmdie, 

60 4 

 fndaOsrdc oyus mdie, 83 6 

 Y%S mqIamdrdu oyusmdie, 100 9 

uS.yfj, Ousudrdu oyus mdie, 135 15 

o$fldiaj;a; Y%S .=Kdkkao 178 14 
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oyusmdie, 

hlafoiaidj Y%S irKxlr 
oyusmdie, 

350 15 

kdrjs, fu;a;d oyusmdie, 190 12 

 W!f.da uqksoqkaf.a 
oyusmdie, 

49 3 

 yhsroa cqusud 
oyusmdie, 

32 2 

lpspsrdj ioaOdkkao oyusmdie, 25 3 

o$m,qje,a.d, isrs iSj,S oyusmdie, 260 18 

 f.;a fijK 15 4 

b$fldgsgrduq,a, oqR.d uqia,sus 
oyusmdie, 

47 2 

b$udjs, Y%S uyd uyskao oyus 
mdie, 

650 20 

m$udjs, m$udjs, oyusmdie, 48 7 

ue$;nsfndaj Y%S OusuisoaOs oyus 
smdie, 

350 18 

ms,dlgquq,a, Y%S isoaOd¾: oyusmdie, 72 12 

 Y%S O¾urdc oyus 
mdie, 

11 4 

b$kd;a;kavsh i¾fjdaoh oyus mdie, 600 12 

 ,Q¾oq foajud;d oyus 
mdie, 

450 15 

 cqus wd uiacso 
oyusmdie, 

41 3 

udksx., YS% u,shfoaj 
oyusmdie, 

65 8 

 idka; cQvs oyusmdie, 90 11 

ms,dlgquq,a, YS% iaoaOd¾: oyusmdie, 90 5 

W$uQoqlgqj md;sud lf;da,sl oyuss 
mdie, 

600 15 

o$uQoqlgqj fidhsidrdu isrs 
iq.;;siai oyusmdie, 

164 12 

 idka; fmaoqre 
oyusmdie, 

244 14 

uq,q tl;=j  8251 461 
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ෝ ඵෞද්ධයගමිා  දහම් ඳයසල් 
^uyjej m%dfoAYSh f,alï fldÜGdYhg wh;a& 

 

 

ිංඛ්යහ 

 

ශිය ිංඛ්යහ ගුරුරුන් ිංඛ්යහ 

16 3616 225 

 
   

 

   ්ගතෝලි් දවම් ඳහම 

 

ිංඛ්යහ 

 

ශිය ිංඛ්යහ ගුරුරුන් ිංඛ්යහ 

16 2712 96 

 
 

rdcH wxYfha wdfhdack m%Njhka 

wkq 
wxlh  

wdfhdack uQ,dY% 2011 2012 2013 2014 2015 

1 f¾LSh 
wud;HdxY 

- - 3958786.00 - 299972.90 

2 m<d;a iNd 2137844.00 2941150.00 2118531.00 3994545.70 4479519.13 

3 jsuOH.; 
whjeh 

3499349.00 3685730.00 3052856.00 2360737.69 - 

4 m<d;a ke.=u - - - 64495000.00 - 

5 iuDoaOs 
jevigyka 

422610.00 434268.80 2897366.00 5604053.00 3416874.36 

6 m%dfoaYSh 
ixj¾Ok 
jevigyk 

- - - 3687738.12 - 

7 osk 100 cd;sl 
jevigyk 

- - - - 45967660.00 
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15'  wd.usl yd ixialD;sl ia:dk 

15'1  wd.usl isoaOia:dk  

wd.usl isoaOia:dk 
j¾.h 

ku 

 
fn!oaOd.usl mkai,a 

 
01' Y%S jsiqoaOdrduh" m$fldgssgrduq,a, 
02 isrs iq.;drduh" W$fudrlef,a 
03' Y%S mqIamdrduh" o$m,qje,a.d, 
04' Y%S jsPhiqkaordrduh" o$fldiaj;a;  
05' Y%S fndaOsud,l mqIamdrduh" ue$;nsfndaj  
06' Y%S mqIamdrduh" fougmsgsh  
07 Y%S mqIamdrduh" ue$kd;a;kavsh 
08' o fidhsidrduh"o$uqoqlgqj  
09' Y%S mqIamdrduh" kdrjs,  
10' iqukl+iqudrduh" b$udjs,  
11' Y%S jsPhdrduh" oqkalkakdj  
12' Y%S fjs,qjkdrduh"uS.yfj,    
13' pkao%fialrduh" ms,dlgquq,a, 
15' ksf.%daOdrduh" b$kd;a;kavsh  
16' fndaOSrelaLdrduh" n$;+usfudaor  
17' Y%S mqIAmdrduh" ms,dlgquq,a,  
18' bism;kdrduh" lpspssrdj  
19' bism;kdrduh" m$fldgsgrduq,a, 
20' Y%S iqo¾Ykdrdu jsydria:dkh" l+oafogshdj 
21' Y%S mqIAmdrduh"n$;+usfudaor 
22' fi;aisrsj¾Okdrduh-lpspssrdj 
23 fu;a;sldrduh udksx., - oqkalkakdj 
24 iqo¾Ykdrduh m$kd;a;kavsh 
25. ශ්රී සුබද්රහයහභ ලවහයසථහනඹ (පුරුම්ළමරන 

26. ශ්රී පුසඳහයහභ ලවහයසථහනඹ(පුරුම්ළමරන 

27. ශ්රී නයනභහි ්හයහභ ලවහයසථහනඹ භළදග ්ඩ 

28. ශ්රී සුගුණදම්භහයහභ ලවහයසථහනඹ 

29. භහින්දහයහභ ලවහයසථහනඹ .  භයදළමර 

30. ශ්රී පුසඳහයහභඹ හුඨාටිඵළයනලර 

31.ශ්රී සුදර්ලනහයහභඹ (ඉ/රවපිටිඹන 

32.ජඹසුභනහයහභඹ (ඉ/රවපිටිඹන 

33.ශ්රී ර්ධනහයහභඹ ( මිහුණන 

34.හ යහයහභඹ(හ ය භන 

35.ශ්රී පුසඳහයහභ ලවහයසථහනඹ (ඳ/කුඩහළන 

36.ශ්රී ලජඹභිං රහයහභ ලවහයසථහනඹ ( ග්්සහඩිඹන 

37.ඤහගණෝදඹ පිරිගන වහමඳන්ලර 

38. ඹැ්රහන ශ්රී ධර්භලජඹහයහභඹ 

39.ශ්රී ගඵෝධිරු හඛ්හයහභඹ  ඵ/ඉයණලර 

40.ශ්රී සුයම්භහයහභඹ  ගදනිඹ  කුඩහළ 

41. ගඵෞීධ භධයසථහනඹ භයද භහයලර 
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42. ශ්රී  හලු්හයහභඹ ඳවර රවපිටිඹ 

 

 

 

43. ප්රජහඳි  උගේ්හයහභඹ ිඩේඳය භ 

44. ශ්රී නහ හයහභඹ ඉවර භවළ 

45. ශ්රී ිංඝම්ත්තහයහභඹ  පුරුම්ළමර කුඩහළ 

 
l%Sia;shdks 
foajia:dk^lf;da,sl& 

 
 01 ks¾u, ,q¾oq ud;d foajia:dkh" b$kd;a;kavsh   
 02 Y=oaO jq wkaf;daks uqksoqkaf.a foajia:dkh"             
    ke$;+usfudaor  
03' Ydka; finia;shka foajia:dkh" ue$lgqfkarsh     
04' Y+oaO jq ,diria uqksoqkaf.a foajia:dkh 
   fougmsgsh  
05' md;sud foajia:dkh" W$uqoqlgqj  
06' Ydka; Pqvs frdaudka lf;da,sl foajia:dkh"     
    b$lgqfkarsh  
07' Ydka; wkaf;daks foajia:dkh" ue$m$lgqfkarsh 
08' fjs,lkaks foajud;d foajia:dkh 
    o$m$lgqfkarsh   
09' ,xis.u jevsysgs ksjdi foajia:dkh 
10' Ph,;a ud;d foajia:dkh b$udjs, 
11' Y= mjqf,a foajia:dkh o$fudrlef,a 
12 Ydka; fcdaYma foajia:dkh - ,xis.u 
13' W!f.da uqKsoqkaf.a foajia:dkh-kdrjs, 
15 Y=oaO jQ ika;shdf.da uqksoqkaf.a foajia:dkh-    
   W$m,qje,a.d, 
16 Ydka; Pqvs lf;da,sl foajia:dkh" udksx., 
17 .fvd,af.dvj;a; foajia:dkh m$kd;a;kavsh 
18 Ydka; wkaf;daks uqksoqkaf.a foajia:dkh -    
   n$jSrfyak 
19 Ydka; wkaf;daks foajia:dkh-W$uQoQlgqj 
20 fmaoqre m,a,sh- o$uQoQlgqj 
21 fuf;daosia; m,a,sh 
22 f.;afiuK hd{d ukaosrh o$m,qje,a.d, 
23 f.;afiuK nhsn,a jsoHd,h - o$m,qje,a.d, 
. ට න්ද්රහි  භහතහ ගදලභළම්ය  භඨාැහග්්ටු 

24.දහයණ භහතහ ගදලභළම්ය ළමර්ළගම භවළ 

25. ලහන්ත ්ළතරිනහ ගදලභළම්ය  කුඩහළ 

26.  ශ්රී කුරු ගීසථහනඹ භහයලර 

27. ශුීධවු ්හනි හ් භහතහ ගීසථහනඹ භහයලර 

28. ලහන්ත පියුස ගීසථහනඹ ගව්යග ්මර උතුය 

29. ලහන්ත ින්ගතෝනි ගීසථහනඹ  ඵරුදළමගඳ්ර 

30. ක්රිසතුයජහනන්ගේ ගීසථහනඹ  ගභෝදයළමර 

31. ලහන්ත ගතගර්හ ගීසථහනඹ තමලර 

32. ට රි කුරු ගීසථහනඹ ඉයණලර  කම් භ 

33. ශු. ්හර්ගභම ගීසථහනඹ ඉයණලර 

34. ලහන්ත ින්ගතෝනි ගීසථහනඹ  ගත්ඩුහ 

35. ශු. ජඳභහරභහතහ ගීසථහනඹ  කුඩහභඩුළමර 

36. ලහන්ත ගඵසි ඹන් ගීසථහනඹ ඵරුදළමගඳ්ර 
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37. ලහන්ත ආනහ ගද් භළම්ය  රවපිටිඹ 

38. ශු. බ්රහට යුස හුනිම්න්ගේ ගීසථහනඹ හ ය භ 

39. ප්රළන්ට ස ග ලඹර් ගදලභළම්ය  තම සි හය 

 

foajia:dk^lf;da,sl 
fkdjk& 
 

01 nhsn,a m,a,sh ue$m$lgqfkarsh 
02' fuf;daosia: foajia:dkh"ke$;+usfudaor  
03' msfhda mdo¾ foajia:dkh"m$udjs, 
04-f.;afiuks hd{d uOHia:dkho$m$lgqfkarsh 
 
 
05 l%sia;shdks l,ajdrs iqN wdrxps fiajd iNdj   
   udksx., 
06 fuf;daosia; m,a,sh- o$uQoQlgqj 
07 wfmdaia;,sl foaj iNdj-ke$uQoQlgqj 
08 iafg.dka fopsueoqr - ue$udjs, 
09 ch,;aud;d foajia:dkh - b$udjs, 
10. ගන්ත් ගඩ් ඇඩ්ගන්ඨාසඨා ගීසථහනඹ 

(භළ/ගත්ඩුහන 

11.ලහන්ත ග ලඹර්  ගීසථහනඹ 

12.ශ්රී ියිඹනහඹ් ගීහරඹ 

13.ගන්ත් ගඩ් ඇඩ්ගන්ඨාසඨා (භඨාැග්්ටුන 

14. ළරවීගම් වහුදහ  ගීසථහනඹ 

15.හන්ත ්තරිනහ  ගීසථහනඹ 

16.ඹහච්ඤහ කුළුණ  ගීසථහනඹ 

17.ගඹ්ගවෝහගේ හ හෂි බහ 

    
 
yskaaoq foajia:dk 

 
01' Y%S whshkdhl foajiaa:dkh" ue$kd;a;kavsh 
02 fldaka.ymdr fldajs, - ue$fldgsgrduq,a, 
03 whshkdh¾ fldajs,  - ue$fldgsgrduq,a, 
04 whshkdhl foajiaa:dkh" - trnoq.iaj;a;- 
m,qje,a.d, W;=r 

 
uqia,sus m,a,s 

 
01' Pqusud m,a,sh — udksx., 
02' ;lalshd m,a,sh-udksx., 
03' ;lalshd m,a,sh-oqkalkakdj 
04' yhsrdka m,a,sh W$fudrlef,a 
05' Pqusud m,a,sh-b$kd;a;kavsh 
06' Pqusud uioSka m,a,sh-n$;+usfudaor 
07' Pqusud m,a,sh-ndoqrdj 
08' Pqusud m,a,sh-ue$fldgsgrduq,a, 
09' ue,a,lef,a uqia,sus foajia:dkh - n$;+usfudaor 
10' yhsroa Pqusud uqia,sus foajia:dkh - kdrjs, 
11 o¾.d uqia,sus foajia:dkh - b$fldgsgrduq,a, 
12 frdngsj;a; m,a,sh - ue$fldgsgrduq,a, 
13 k,skamqr m,a,sh - ue$fldgsgrduq,a, 
14 uiacsoqka kQ¾ uqia,sus foaajia:dkh ikaokka.u 
15 Pqusud m,a,sh  wlalr 12 udksx., 
16 w,ayQ¾ Pqusud foajia:dkh udksx., 



 58  

 

17 uqia,sus m,a,sh - ue$lgqfkarsh 

fjk;a 01 ,oks wdh;kh - ,xis.u 
02 Ydka; fcdaYma jevssysgs ksjdih - ,xis.u 
03 wd.usl uOHia:dkh - ue$lgqfkarsh 
04 whshkdhl foajd,h -W$m,qje,a.d, 
05 whshkdhl foajd,h -W$fudrlef,a 
06 ch Whk fndaOs m%dldrh ikaokka.u 
07 ndoqrdj foajd,h ikaokka.u 
 

 
 
 

08 ld,suEKs foajd,h -oqkalkakdj 
09 isoaO iQkshus foajd,h -oqkalkakdj 
10 whshkdhl foajd,h - m$;nsfndaj 
11 whshkdhl foajd,h - m$kd;a;kavsh 
12 jSrfyak Ndjkd uOHia:dkh 
13 Yd msfhda fopsi;ay, 
14. පුරුම්ළමර ආයහභඹ 

15.  භහළි හත්ත ගීහරඹ 

16.   රවත් ඵණ්ඩහය ගීහරඹ ( මිහුණන 

17.  ශ්රී තනිඹමරබ ගීහරඹ 

18.ියිඹනහඹ් ගීහර 02 (නළ/වහමඳන්ලරන 

19.ඹැ්රහන ඳත්ි නි ගීහරඹ 

20. ඵයියහඉරිේපු ගීහරඹ 

21. තනිළමර ගීහරඹ 

 

15'2  ixialD;sl yd jsfkdaoPkl ia:dk 

ixialD;sl$jsfkdaoPkl ia:dk ixLHdj 

ixialD;sl uOHia:dk 3 

l,dh;k 04 

iskud Yd,d 2 

i;+gq Whka 2 

fjk;a 5 
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16' jdrs l¾udka;h"mdkSh P, iusmdokh yd ikSmdrlaaIdj 

16'1  jdrs l¾udka;h  

uyd mrsudK 
jdrs 

l¾udka;fha 
ku ^wla'wvs 
800 g jevs& 

uOH mrsudK 
jdrs 

l¾udka;fha 
ku^wla'wvs 
200 g jevs&' 

l+vd mrsudK 
jdrs l¾udka;fha 

ku^wla'wvs 
200g jevs& 

wuqKq  j, kus lDIs <sx iajdNdjsl 
P, 

W,am;a 
msysgs 
ia:dk 

fjk;a) 
ioyka 
lrkak whs;s

lre
f.a 
ku 

msysgs 
ia:dkh 

 
ke; 

 
lyg.iamsgs))h 
P,dYh 

 
nlauS.y jej 
^ikaokka.u&  
fmdgsg jej 
^o$fldiaj;a;& 
nq,q.y jej 
uS.y jej 
fodrlv jej 
^b$lgqfkarsh& 
Pkx. jej^kdrjs,&  
nlauS .y jej 
^uhs,dj& 
nlauS.y jej 
ue$;nsfndaj 
 
udjs, jej 
 
 
 

 
oQj  neusu-
hlafoiaidj 
lfmd,q 12   wuqK 
fldiaj;a;  
osidkdhl  neusu-
udksx.,  
loqre.y neusu 
^kdrjs,  
rela w;a;k .y 
neusu 
m,qje,a.d, 
os.s,sh neusu 
^udksx.,& 
lu;j, neusu 
^hlafoiaidj&  
flg, Th 
lpspsrdj  
wU.yuq, neusu 
hlafoiaidj 
 

   
 
uq,a,kal
vj,-
fk,qus 
j, 

 

 

හරි ්ර්භහන්තඹ 
(uyjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hg wh;a) 

 
භවහ ඳරිභහණ 

හරි 
්ර්භහන්තගේ 

නභ 
(ි හ.ිඩි.800 ැ 

ළඩින 

භධය ඳරිභහණ  
හරි 

්ර්භහන්තගේ 
නභ 

(ි හ.ිඩි.200
ැ ළඩින 

කුඩහ ඳරිභහණ හරි 
්ර්භහන්තගේ 

නභ(ි හ.ිඩි.200ැ 
ිඩුන 

ිහුණුර නම් 

සබහල් 
ජර 

උමඳත් 
පිහිටි 
සථහන 

ලට රි 
ජර 

යහඳෘි  

ගනත් 
(දවන් 
්යන්නන 

 

 

භවළ ළ 

 

 

1.න්නසි හය 
ළ – වළන 
 
2. කුඩහළ ළ 
- කුඩහළ 

3.  න්දය ළ-
 මිහුණ 

4. ලුනුපිටිඹ 
ළ-භළදග ්ඩ 

5. ඉ/වත්ි නිඹ 
ළ-ඉ/වත්ි නිඹ 

6. ඳනන්ග ්ඩ 
ළ-ඳනන්ග ්ඩ 

7. ලරළ-
කුඩහළ 

8. ළරැමර භ 
ළ-වළන 

1ග්ැරඔඹ 
ිහුණ-පුරුම්ළමර 

2. ගේය ව ඇර-
හුඨාටිඵළයනලර 

3. ්ඩුපිටි ඔඹ 
ිහුණ-ඉ/කුඩහළ 

4. ්වැ වපිටිඹ 
ිහුණ-වළන 

5. ඵ හ ක වහුර 
ිහුණ-භළදග ්ඩ 

6. ඹැ්රහන 
ිහුණ-ඹැ්රහන 

7. ග ්ඩපිටිඹ ඔඹ-
භළදග ්ඩ 

8. ලර ඵළම්භ ඔඹ-
හුඨාටිඵළයනලර 

9. යත්්ළවළටු 

- - - 
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9.  කනිළ-
වහමඳන්ලර 

10. රවපිටිඹ 
ළ-රවපිටිඹ 

11. හ ය භ 
ළ-හ ය භ 

12. ගනලුම්ළ-
පුරුම්ළමර 

 

ඔඹ-භළදග ්ඩ 

10. ිලින් ඵහින 
භිං්ඩ ිහුණ-
 මිහුණ 

11. ්ඩර ිහුණ-
ඉ/රවපිටිඹ 

 

 

 

16-1-1 lDIs <ssx 

jiu whs;slref.a ku 

 

Msysgs ia:dkh Ndjs;d 
jkafkao 

Ndjs;d 
jk 
jmirsh 

fnda. jR.h c, 
iusmdok 
l%uh 

b$udjs, fmdoq b$udjs, Tjs wla 16 jS fudagR lsrSu 

m$kd;a;kavsh f.djs ixjsOdkh we<lkao 
lDIs <so 

Tjs    

b$kd;a;kavsh fmdoq uosh fj, fkdue;    

ue$kd;a;kavsh tps cS tus 
pkao%isrs 

.ufj, l=Uqr     

 භළද රවපිටිඹ 
ග ්ල ිංලධහනඹ 

භළද රවපිටිඹ ඔ්  ි හ.12 ල ගභෝැර් 

 ඳවර රවපිටිඹ 
ග ්ල ිංලධහනඹ 

ඳවර 
රවපිටිඹ 

ඔ්  ි හ. 10 වී ගභෝැර් 

 
 
 
 

පුදුමගව න 
ඒ්හඵීධ ග ්ල 
ිංලධහනඹ 

 
 
 
 
රවපිටිඹ ඹහඹ 
ිර 

 
 
 
නළත 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 ඩබ්. ඒ. ධනග න භළදග ්ඩ නළත    

 සම්. ඩබ්. භන් 
තුට ත 

හුඨාටිඵළයනලර ඔ්  ි හ. 2 බුරත්,ින්නහට  සම්. ඩබ්. 
භන් තුට ත 

 ගව්යග ්මර ගම 
ඹහඹ 

නළත     

 යජඹ ගදනිඹ (භළද 
රවපිටිඹන 

ඔේ ගව හ. 03 වී ගඳ්ම්ඳ කිරීභ 

 

 
16'2  fldgsGdih yryd .,dhk .x.d" Th we<fod, j,a ms<sn| jsia;r 

.x.d$Th$wef,ys ku  

fiusnql+,sh we, 
.sx Th 
yeus,agka we, 
.sx Th^mdre we,&jsos we< 
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.sxUh 
r;au,a Th  
fldiaj;+ Th 
yeus,agka we, fyj;a Ts,kao we, 
fiusnql+,sh we, 
flg, Th  

;s;a; we,  

 ග්්ඨාශහලඹැ ිඹත් ග්්ැග  යන  (කි.මී.න 

ගේය  ව ඇර හුඨාටිඵළයනලර කි. ක. 03 

්ඩුපිටි ඔඹ පුරුම්ළමර කි. ක. 03 

නට ිංව ඇර හුඨාටිඵළයනලර කි. ක. 03 

ි හය ඇර භළද රවපිටිඹ කි. ක. 02 

ඵ හමී  ව ඇර රවපිටිඹ කි. ක. 03 

ඹැ්රන් ඔඹ ඹැ්රහන කි. ක. 06   (භළදග ්ඩ යන ළමර ඳහරභ 
ිලින් ආයම්බ ග් න 

්ඩුපිටි ඔඹ පුරුම්ළමර කි. ක. 15 

ගඳ්ම්ද ඔඹ කි.මී. 4   (ම්ම්භරසරිඹ ඹ්හුන්න ිහුන්න් ආයම්බ 
ග් න 

ඕරන්ද ඇර ( ඳහරු ඇරන කි.මී.  20 (පුදුමගව න කුරැලු ගඵෝ හකු ිලින් 
ආයම්බ ග් න 

 

හුරහශ්රඹ  - ග ්ලජන ග හන්ද්රඹ  කුඩහළ 

 

16'3  mdkSh P,iusmdok m%Njhka 

<sx ixLHdj k< <Sx ixLHdj jeis c, gexls 
ixLHdj 

we, fod< c, 
msys,s iajNdjsl 
c, W,am;a 

12545 10200 2 2 

 

16'4 l%Shd;aul lrk mdkSh P,fhdaPkd l%u 

l%Shd;aul lrk P,fhdaPkd l%ufha 
ku 

m%;s,dNS mjq,a 
ixLHdj 

fmdoq P, 
lrdu 
ixLHdj 

iuDoaOsh u.ska 
^my< kd;a;kavsh& 

2538 
 

 
 
 
 
 

 

cd;sl c,iusmdok yd c,dm%jyk 
uKav,h 

975 
 

W$uqoqlgqj mdksh c, fhdackd 
l%uh 

364 
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fjr< ;srfha ls%hd;aul jk c, 
fhdackdl%u 

 
95 
 

38 

Yd'wkaf;daks m%cduq, ixjsOdkh 140 
 

Yd'wkaf;daks m%cduq, ixjsOdkh 
 

53 
 

ප්රහගීය ඹ  බහ  ජර ගඹෝජනහ  ක්රභඹ 
ඹැගත් 

851  

                   ස්තු 5016     38 

 

16'5  ikSmdrlaIdj  

jeisls,s we;s ksjdi 
ixLHdj 

jeisls,s fkdue;s 
ksjdi ixLHdj 

fmdoqq jeisls,s 
ixLHdj 

P, uqo%s; j< 

32001 306 828 15 

 

17' rdcH fkdjk ixjsOdk 

wkq 
wxlh 

ixjsOdk ku ,smskh wdOdr ,ndfok wdh;kh oekg l%shd;aul 
ld¾hhka 

01 
02 
 

03 

i¾fjdaoh  
<oks  
 
iaj¾Kodu 

udrjs,  
,xis.u  
 
oqkalkakdj 

i¾fjdaoh  
i'fia'fomd¾;fuska;+j 
   
     -tu- 
 

ixj¾Ok lghq;+  
wkd: <ud iqNidOk  
wdndOs; mqoa., 
iqNidOk 

 

 

18'  fh!jk lghQ;= yd l%Svd 

ිනු ිිං්ඹ භධයසථහනගේ /ආඹතනගේ ර් ඹ ිංඛ්යහ 

01. ගඳ්ම් ක්රීඩහිං න 43 

02 පිහිණුම් තැහ් 02 

03 ්හඹ ර්ධන භධයසථහන 10 

04 ගඹෞන භහජ 74 

05 ක්රීඩහ භහජ 65 

06 ්හන්තහ    කි  44 

07 ග්රහභ ිංර්ධන  කි  52 
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18-1 fmdoq myiqlus  

wkq wxlh fmdoq myiqlus ixLHdj 

01 k.r Yd,d 2 
02 mqia;ld, 29 
03 m%cdYd,d 107 
04 iqidk N+us 64 
05 wdoykd.dr 2 
06 fjk;a 7 

 

19.3   ගනත් 

 

ිනු 
ිිං්ඹ 

ආඹතනඹ ිංඛ්යහ ්හභය ිංඛ්යහ 

1 තහනහඹම් ( Rest House ) 5 
 

19 

2 ිංචහය් නිග හතන (Guest House) 

 

15 53 

3 ිංචහය් ගවෝැම    (Tourist  Hotels) 

 

14 356 

4 ගනත් (හද නිග හතනන 
 

3  (ඔරන්දහ ගවෝැරඹ-
ඳ/භවළ, ග්්හභහ- 
රවපිටිඹ , ඇගභලිඹහ 
ගවෝැරඹ -  
භහලි හත්තන 

- 

  

      සංචයතා ෝ හ  ල්  වTourist Hotels) ^uyjej m%dfoaYSh iNdjg muKla wh;a& 
 

 

1. ට  ඇන්ඩ් ියි ගවෝැරඹ    -       ඵැහිය ඉයණලර 

2. න්භහලි බච් ගවෝැරඹ     -        භහයලරළමර 

3. ිභහගී බීච් ගවෝැරඹ          -       භහයලරළමර 

4. ඕන් බීස ගවෝැරඹ         -        භහයලරළමර 

8 ධීය  කි  26 

09 ග ්ල ිංලධහන 24 

10 ශභහ භහජ 35 

11 ළඩිහිටි ිංලධහන 45 

12 භයණහධහය  කි  වහ ගනත් සුබහධන  කි  60 

13 යහජය ගන්න ිංලධහන 2 

14 ප්රජහ භණ්ඩර 49 

15 ගනත් 44 
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5. ේරළටිනම් රිගෝඨා            -     භහයලරළමර 

6. ලර ලඹන                          -      ගභෝදයළමර 

7. ඔගරන්්හ   බීච් ගවෝැරඹ   -   ගභෝදයළමර 

8.  හරබ් ඳහම් ගබ් ගවෝැරඹ   -   ඵරුදළමගඳ්ර 

9. ද ග්ෝට  බච් ගවෝැරඹ      -      භහයලරළමර 

 

19' fj<ofmd< yd fiajd uOHia:dkh 

19'1 fmdoq fj<o ixls¾K 

jiu fj<ofmd< ixlS¾Kfha 
ku 

lvldur 

Ndjs;djk fkdjk ;joqrg;a 
wjYH 

o$m$lgqfkarsh fougmsgsh m%dfoaYSh 
iNd fmdoq fj<o 
ixlS¾Kh 

6 6  

 udrjs, 8   

b$kd;a;kavsh 

ke$jSrfyak 

kd;a;kavsh- iqmsrs 
fj<| ixlS¾Kh 

30 5  

udksx., iuQmldr usks fldamaisgs 02   

 වහමඳන්ලර ගශද 

ිංකීර්ණඹ 

11   

 භහයලර සුපිරි ගශද 

ිංකීයණඹ 

12   

 භහයලර න සුපිරි ගශද 

ිංකීර්ණඹ 

21   
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19-2 m%dfoaYSh f,alus fldgsGdifha oekg mj;sk uyck fmd<j,a 

jiu uyck fmdf,a ku mj;ajk oskh jHdmdrsl ixLHdj 

o$m$lgqfkarsh- 
ue$lgqfkarsh 

lgqfkarsh oskm;d fmd, 
yd i;sfmd, 

isl=rdod osk 82 

b$kd;a;kavsh 

ke$jSrfyak 

kd;a;kavsh brsod 420 

l==oafogshdj i;sfmd, isl=rdod osk 37 

uE$kd;a;kavsh i;sfmd, brsod 21 

 භවළ ි ගඳ්ශ ඵදහදහ 150 

 භහයලර ි  ගඳ්ශ යනහ යහත්රි 
 

ට කුයහදහ 110 

 භඨාැහග්්ටුළමර ගඳ්ම් 
ගශදගඳ්ර   ගත්ඩුහ       

ි වරුහදහ 80 

 තමලර ි  ගඳ්ශ   රවසඳි න්දහ 75 

 භෘීධි ි  ගඳ්ශ 
ඳනන්ග ්ඩ 

ගනසුයහදහ ව 20 ඳභණ 

 

19-3  fiajd uOHia:dk 

wkq 

wxlh 

uOHia:dk j¾.h ixLHdj 

01 if;di wf,jsie,a 3 

02 iqmsrs fj<oie,a 19 

03 fnslrs 48 

04 fNdackYd,d 142 

05 is,a,r fj<oie,a 575 

06 bkaOk msrjqusy,a 13 

07 uqøKd, 16 

08 n,m;%,;a u;amekay,a 15 

09 n,m;%,;a uia fj<oie,a 35 

10 T!IO wf,jsie,a 20 

11 ජහඹහරඳ ලහරහ 12 

12 උත්ලහරහ 16 

13 ඵරඳත්රරහීන යත්රන් ඵඩු උ්ස භධයසථහන 11 

14 රඳරහනය භධයසථහන 31 

15 ඳරි ණ් පුදුණු භධයසථහන 4 

16 ලි ගශදළම 21 

17 fjk;a 61 
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20.4 ත හග රුැ ඹැත් වු ඳවුම ිංඛ්යහ  –ගීඳර ඒ්් ිංඛ්යහ  20631 

 

20.5 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රැ ිඹත් භහර්  ප්රි ිංස්යණඹල ඇි  කි.  ක. ප්රි ලතඹ  -  25% 

 

20.6 ඵළවළය කිරීභ දවහ හර්ෂි් ස්තු න ිඳද්රය ගභ්රි හ ගැ්න් ප්රභහණඹ -  12 (නහත්තණ්ඩිඹ 
 ප්රහගීය ඹ බහ සීභහ තුරන 
 

20.7 ප්රි චක්රීඹ ්යනු රඵන ිඳද්රය ගභ්රි හ ගැ්න් ප්රභහණඹ  -  05  (නහත්තණ්ඩිඹ ප්රහගීය ඹ බහ සීභහ 
තුරන 

 
   මූරහශ්රඹ  -  ප්රහගීය ඹ බහ, නහත්තණ්ඩිඹ 

 
 

20'  nexl= yd rlaIK lghq;= 

20'1  nexl+ lghq;+ 

jiu nexl=fjs ku YdLd 
ixLHdj 

msysgs ia:dkh 

ue$m$lgqfkarsh 
osjske.=u nexl=j 01 m$lgqfkarsh-m%d jsoqy, msgqmi 

 
,xld nexl=j 01 m$lgqfkarsh l=udrjSosh ykaosh 

o$m$lgqfkarsh 
.%duSh nexl=j 1 fougmsgsh ykaosh 

 
fi,dka nexl=j 1 my, lgqfkarsh 

b$lgqfkarsh 
i K i 1 b$lgqfkarsh 

kEnv.yhdh 
iKi nexl=j 1 ;sfiardmqrh- lgqfkarsh 

ue$lgqfkarsh 
iuQmldr .%duSh nexl=j 1 m,a,sh ykaosh- lgqfkarsh 

 
iKi nexl=j 1 lgqfkarsh 

nqU.yjej 
iRfjdaoh ixjROk nexl=j 1 y,dj; mdr-lgqfkarsh 

o$fldiaj;a; 
.%duSh nexl=j 1 o$fldiaj;a; 

kdrjs, 
uyck nexl=j 1 kdrjs, 

 
osjske.=u nexl=j 1 kdrjs, 

o$m,qje,a.d, 
.%duSh nexl=j 1 

o$m,qje,a.d, 

b$fldgsgrduq,a, 
i$.%duSh nexl=j 1 uS.uq mdr - b$fldgsgrduq,a, 

ue$fldgsgrduq,a, 
uyck nexl=j 1 ue$fldgsgrduq,a, 

 
i¾fjdaoh nexl=j 1 ue$fldgsgrduq,a, 

b$udjs, 
osjske.=u nexl=j 1 

b$udjs, 

b$kd;a;kavsh 
uyck nexl=j 1 kd;a;kavsh 

 
,xld nexl=j 1  
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m%dfoaYSh ixj¾Ok nexl=j 1  

 

.%duSh nexl=j 

 

cd;sl b;srslsrSfus nexl=j 

1 

 

1 

 

 
fldu¾I,a nexl=j 1  

 
iusm;a nexl=j 1  

 
iKi nexl=j 1  

 
i¾fjdaoh ixj¾Ok nexl=j 1  

 
jhU .%duSh nexl= ix.uh 1  

n$jSrfyak i' K' i' 01 loqre.ia ykaosh-udrjs, 

W$uQoqlgqj 
i¾fjdaoh uQ,H flakao%h 1 W$uQoqlgqj 

o$uQoqlgqj 
iKi nexl=j 1 

o$uQoqlgqj 

hoafoiaidj 
iKi nexl=j 1 

hoafoiaidj 

m,qje,a.d, ol=K 

.%duSh nexl=j 1 m,qje,a.d, ol=K 

 

m$udjs, 
iKi nexl=j 1 m$udjs, 

udksx., 
i¾fjdaoh uQ,H flakao%h 1 .=ref.dve,a, 

b$;nsfndaj 
osjske.=u nexl=j 1 b$;nsfndaj 

 

 

20'2  rlaIK lghq;+ 

jiu rlaIK wdh;kh ,smskh 

W$m$lgqfkarsh taIshd weigs *skEkaia wdh;kh y,dj; mdr - lgqfkarsh 

kenv.yhdh iKi rlaIK iud.u  ;sfiardmqr - lgqfkarsh 

b$kd;a;kavsh fi,skaflda kd;a;kavsh 

b$kd;a;kavsh ckYla;s kd;a;kavsh 

 

^uyjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha& 
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21.1 ඵ ංකු ා යුුර 

ඵළිංකුග්  නභ ලහඛ්හ ිංඛ්යහ පිහිටි සථහනඹ 
.ණ..  කි ඹ 1  මිහුණ , කුඩහළ 
භවජන ඵළිංකු 2 වරහත ඳහය,භහයලර, වරහත ඳහය භවළ 
රිං්හ ඵළිංකු 2 කුඩහළ ඳහය  භවළ , වරහත ඳහය භහයලර 

ම්ඳත් ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

ජහි ් ඉි රිකිරීගම් ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

ග්්භර්ම ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

යුනිඹන් ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

.ණ.. ඵළිංකු 1 භළදග ්ඩ,හුඨාටිඵළයනලර 

වළැන් නළනම ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

ග්රහමීඹ ඵළිංකු 1 වරහත ඳහය භහයලර 

භෘීධි ඵළිංකු 1 භහළි හත්ත,භවළ 

ණ ඵළිංකු 1 වළන 
භෘීධි ඵළිංකු 1 හුඨාටිඵළයනලර 

ණ ඵළිංකු 1 ඳනන්ග ්ඩ බී ජනඳදඹ 
ර්ගෝදඹ මූරය ග හන්ද්රඹ 1 ඳනන්ග ්ඩ බී ජනඳදඹ 
ර්ගෝදඹ මූරය ග හන්ද්රඹ 1 ඳ/රවපිටිඹ 
භවජන  ඵළිංකු උ ස  ඵළිංකු 1 කුඩහභඩුළමර,ගත්ඩුහ 

භෘීධි ඵළිංකු 1 කුඩහභඩුළමර,ගත්ඩුහ 

මූඳ්හය ග්රහමීඹ  ඵළිංකු 1 ඉ/රවපිටිඹ,නහත්තන්ඩිඹ 

රිං්හ ඵළිංකු 1 උ/ගත්ඩුහ 
ග්රහමීඹ ඵළිංකු 1 උ/ගත්ඩුහ 

ධීය ඵළිංකු 1 උ/ගත්ඩුහ 

භවජන ඵළිංකු 1 භළ/භවළ 

ඹම ිංර්ධන ඵළිංකු 1 භළ/භවළ 

මූඳ්හය ග්රහමීඹ  ඵළිංකු 1 භළ/භවළ 

ණ ඵළිංකු 1 ගීහරඹ ඉයනරිපිැ,ඳ/කුඩහළ 

ලයනය ධීය ඵළිංකු 1 ගභෝදයළමර,භහයලර 
මූඳ්හය ග්රහමීඹ  ඵළිංකු 1 තමලරථභහයලර 

ර්ගෝදඹ මූරය ග හන්ද්රඹ 1 ප්රජහ නිග හතනඹ , ගයශඳහය ,ඵ/වහමඳන්ලර,භහයලර 

ණ ඵළිංකු 1 ශ්රී කුරු භහත ,ගදන වයස වීයනඹ , භහයලර 

ර්ගෝදඹ ඵළිංකු 1 ිවසයනඹ ර ිර,ඉ/වත්ි නිඹ ,භහයලර 

භෘීධි ඵළිංකු 1 භළ/වත්ි නිඹ,භහයලර 

ණ ඵළිංකු 1 ගදන්ඹ,කුඩහළ 
ග්රහමීඹ ඵළිංකු 
 

1 ඵ/ඉයණලර , 40 ජනඳදඹ 
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21.2 ය හණ ්ැයුතු 

 
 

22. තක්ෂණ ආ රන  

23.  

ලිපින  

ශ්රී රිං්හ ය හණ ිංසථහ 

 

මී හු ඳහය , භහයලර 

ජනල හි  ය හණ භහ භ 

 

භළ/භවළ , භහයලර 

 

 

21' iudc iqNidOk lghq;+ 

 jevsysgs$<ud ksjdi$jsfYaI wjYH;d iys; orejka ioyd jk mdie,a ms<sno 
jsia;r 

wdh;kh fkajdisl 
ixLHdj 

kv;a;+j fiajl 
ixLHdj rcfha uq,H 

wkq.%yh 
we;s 

rdcH fkdjk 
ixjsOdk 

wkq.%yh we;s 

fm!oa.,sl 

jevsysgs ksjdi 
 
1 Ydka; fcdaYma ,xis.u 
2 ළදෆ ගණ 
    (ඹැ්රහනන 
 
3 ළඩිහිටි නිහඹ 

  (භහයලර න යඹන 
 
 
 

 
 

122 
 

 

04 

(්ගතෝලි් 

ඳළලයන ිඹන 

 
 

we; 
 

යජඹැ 

ඳළරීගම් 

්ැයුතු ට ම් 

ග කන් ඳී 

 
 

we; 
 

- 

 
 

we; 
 

    - 

 

√ 

 

 
 
13 

 

 

 

  03 

tl;+j 
 

   126    16 

<ud ksjdi 
 
1 lgqfkarsh <oks 
 
2 ;=usfudaor  
fuf;daosia; 
 
3 ika;dkd ;=usfudaor 
 
4 takac,a uQoqlgqj 
 
5 iaj¾kodu moku 
6 ශ්රී කුරු ශභහ  නිහඹ 

7 රදනි 
(භඨාැහග්්ටු 

 
 

 
 

48 
 
 
21 
 
17 
 

   45 
 
   80 
   30 

   48 

 
 

ke; 
 
 

ke; 
 

    ke; 
 

    ke; 
 
    we; 

 
 

we; 
 
 

we; 
 

    we; 
 

    we; 
 
    ke; 
         √ 

         √ 
 

 
 

we; 
 
 

we; 
 

   we; 
 

   we; 
 
   ke; 

 
 

05 
 

 
04 
 

  04 
 

  05 
 
  05 
  03 

  03 
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tl;+j 
 

289    29 

jsfYaI wjYH;d iys; 
orejka ioyd jk mdie,a 
ms<sn|  
1 fudrlef,a rcfha 
jsoqy, 
2 oqkalkakdj iaj¾Kodu 
wdndOs; fmrmdie, 
 
3 ට ලයහජ 
 
 

 
 
 
14 
 
 

23 
 

40 

 
 
 

    we; 
 
 

we; 
 

භහජ ග හ 
ගදඳහර්තගම්න්තු   
වහ 
ඳරිහ 
ගදඳහර්තගම්න්තු 

 

 
 
 

ke; 
 
 

ke; 

 
 
 

ke; 
 
 

ke; 

 
 
 

02 
 
 

04 
 

  18 

tl;+j 77    24 

 

22'   kd;a;kaäh n, m%dfoaYh ;=, msysgs rdcH wdh;kh  

 kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus l¾hd,hg wkqnoaê; wdh;k 

rdcH wdh;kh yd ,smskh         oqrl:k wxlh 

01'  m%dfoaYsh f,alus" m%dfoaYsh uy f,alus ld¾hd,h" 

    kd;a;kavsh                             032-54486"54238 

02'  fldgsGdY wOHdmk wOHlaI" wOHdmk ld¾hd,h"  

kd;a;kavsh         032)2254415 

03'  iNdm;s" m%dfoaYsSh iNdj" kd;a;kavsh      032-2254276 

04'  f.djsck fiajd m%dfoaYsh ks,Odrs" f.djsck flakao%h"  

     ;nsfndaj         032-2252160 

05'  fmd,sia ia:dkdOsm;s" fmd,sia ia:dkh" udrjs,     032-2254222 

06'  fmd,sia ia:dkdOsm;s" fmd,sia ia:dkh" fldiaj;a;    031-2254223 

07'  idudkHdOsldrs" iS$i' jsjsO fiajd iuqmldr ius;sh"  

      kd;a;kavsh         032-2254236 

08'  l<ukdlre" iudoaOs nexl+ ix.uh" udjs,     032-2252398 

09'  l<ukdlre" iudoaOs nexl+ ix.uh" lgqfkarsh    031-2252265 

10'  l<ukdlre" iudoaOs nexl+ ix.uh" kdrjs,     031-2254608 

11'  l<ukdlre" iudoaOs nexl+ ix.uh" ;nsfndaj     032-2256601 
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12'  l<uKdlre" ,xld nexl=j" kd;a;kavsh     032-2254280 

13'  l<ukdlre" uyck nexl=j" kd;a;kavsh     032-2254270 

14'  l<uKdlre" cd;sl b;srs lsrSfus nexl=j" kd;a;kavsh   032-2254290 

15'  l<uKdlre" jhU ixjrAOk nexl=j" kd;a;kavsh    032-2254577 

16'  l<uKdlre" .%duSh nexl=j" kd;a;kavsh   032-2254577 

17'  idudkHdOsldrs" fmaIl¾u wdh;kh" kd;a;kavsh        032-2254208 

18'  l<uKdlre" m%dfoaYSh fmdar .nvdj" kd;a;kavsh 

19'  l<uKdlre" iS$i' lsrs ksmojkakkaf.a iuqmldr ius;sh"   032-2253045 

  kd;a;kavsh  

21'  ia:dkdOsm;s" oqusrsh ia:dkh" kd;a;kavsh        032-2254271 

22'  ;eme,a ia:dkdOsm;s" ;eme,a ia:dkh" kd;a;kavsh  032-2254252 

 

23'  fi!LH fiajd wOHlaI" fi!LH fiajd wOHlaI ld¾hd,h"   032-2254278 

     uQoqlgqj" udrjs, 

24'  osia;%sla ffjoH ks<Odrs" uQ,sl frday," uqoqlgqj" udrjs,    032-2254260"  

25'  l<uKdlre" fmd,a ixjrAOk uKav,h" uqoqlgqj" udrjs,   032-2254237 

26' mY= ffjoH ks,Odrs" mY= ffjoH ks<Odrs ld¾hd,h"  032-2254262  

    uQoqlgqj" udrjs, 

27'  l<uKdlre" cd;sl mY= iusm;a ixj¾Ok uKav,  032-2254285  

    i;a;aj f.djsm," udrjs, 

28' l<uKdlre" fmd,a j.d lsrSfus uKav,h" ;nsfndaj"  

kd;a;kavsh       032-254237 

29'  ia:dk Ndr ks<Odrs" c, iusmdok yd c,dm%jyk uKav,h' 032-2254597 

30'  ia:dk Ndr ks,Odrs" iqrdnoq ld¾hd,h" kd;a;kavsh       032-2255227  

31'  l<ukdlre" ksjdi ixj¾Ok wOsldrsh" kd;a;kavsh      032-2254038 
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යසභ නභ ලිපින  
දුතාථන 

වංා  

ඳවර භවළ 

භවජන පුසත්හරඹ 
ග්රහභ නිරධහරි ්හර්ඹහරඹ 
ප්රහගීශිඹ බහ ආයුර්ග් ද  ගයෝවර 
රිං්හ ඵළිංකු 

කුඩහ ළ ඳහය, භවළ 
ි ස භහත භවළ 
කුඩහළ ඳහය භවළ 
කුඩහළ ඳහය භවළ 

 
077-6104420 

භළද ගත්ඩුහ 
ලහන්ත ින්ගතෝනි ලම්වර භළ/ගත්ඩුහ, ගත්ඩුහ  

තළඳළම ්හර්ඹහරඹ භළ/ගත්ඩුහ, ගත්ඩුහ  

භහයලර 
න යඹ 

ෘත්ීඹ පුදුණු භධයසථහනඹ වරහත ඳහය, භහයලර 032-2254110 

ශු/ඳවුගම ඵහලි්හ  ලම්වර ඳමලිඹ ඳහය, භහයලර 032-2254761 

භහයලර පිරි ක ප්රහථ ක් ලම්වර ඳමලිඹ ඳහය, භහයලර 032-2255114 

ශු/ඳවුගම ඵහලි්හ ප්රහථ ක් ලම්වර ඳමලිඹ ඳහය, භහයලර 032-2254324 

ජහි ් ඉි රිකිරීගම් ඵළිංකු වරහත ඳහය, භහයලර 032-2252675 

භවජන ඵළිංකු වරහත ඳහය, භහයලර 032-2254303 

.ගත්.. වරහත ඳහය, භහයලර 032-2254340 

භළදග ්ඩ 
භළදග ්ඩ යජගේ ලම්වර භළදග ්ඩ , හුඨාටිඵළයනලර  

උඳ තළඳළම ්හර්ඹහරඹ භළදග ්ඩ , හුඨාටිඵළයනලර  

ගව්යග ්මර 
දකුණ 

හ. ග ලඹර් ලදයහරඹ භහයලර 032-2254436 

තළඳළම ්හර්ඹහරඹ නහත්තන්ඩිඹ ඳහය, භහයලර 032-2254251 

නහත්න්ඩිඹ ප්රහගීය ඹ බහ උඳ 
්හර්ඹහරඹ වහ පුසත්හරඹ 

මී හු ඳහය, භහයලර 032-2254277 

භහලි හත්ත 
යනසත්රි හ ධීය ්හර්ඹහරඹ භහලි හත්ත,භවළ   032-2254279 

 භෘීධි ඵළිංකු භහලි හත්ත,භවළ 032-2252714 

වළන 
වළන ්න්සශ ලම්වර වළන 

ළලිඳළන්න වහුමර 
 

ඉවර භවළ 
ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ්හර්ඹහරඹ 
භවළ 

ඉවර භවළ භවළ 032-2254231 

ලදහතහ ම්ඳත් භධයසථහනඹ ඉවර භවළ භවළ  

පුදුමගව න 
භහර්  ිංර්ධන ඩිගඳෝ රවපිටිඹ, නහත්තන්ඩිඹ  

ධර්භයහජ ්න්ටු ලම්වර  ඳ/රවපිටිඹ නහත්න්ඩිඹ  

 ඳ/රවපිටිඹ 
ඳහිංශු ම්ඳත් ිංර්ධන 
භණ්ඩරඹැ ිඹත් ්හර්ඹහරඹ   

ගව්ය්ළගම ග ්ලඳර 
කුඩහළ 

032-5676802 

ඉ/ග්්සහඩිඹ 

භෘීධි භවහ ිං භඹ ඇලුර හස ඳහය, 

ඉ/ග්්සහඩිඹ, භවළ 
 

තළඳළම ්හර්ඹහරඹ ග්්සහඩිඹ  

ඳශු දදය ්හර්ඹහරඹ ඉවර ග්්සහඩිඹ  

ඉ/රවපිටිඹ 
ප්රහගීය ඹ ිංස්ෘි ් භධයසථහනඹ ඉ/රවපිටිඹ,නහත්නන්ඩිඹ 032-2254834 

තළඳළම ්හර්ඹහරඹ රවපිටිඹ නහත්තන්ඩිඹ 032-2254220 

භළද භවළ 
තළඳළම ්හර්ඹහරඹ භළද භවළ  

භවජන ඵළිංකු ග්ළින් ඳහය භවළ  

හ ය භ 

ගඹ්වුන් ග නහිං් පුදුණු 
භධයසථහනඹ. 

හ ය භ, නහත්තන්ඩිඹ  

උඳ තළඳළම ්හර්ඹහරඹ හ ය භ, නහත්තන්ඩිඹ  

පුසත්හරඹ හ ය භ, නහත්තන්ඩිඹ  

භහතෘ හඹනඹ හ ය භ, නහත්තන්ඩිඹ  

 ඳ/කුඩහළ 

ග ්ලජන ග හන්ද්රඹ ඳ/කුඩහළ  
තළඳළම ්හර්ඹහරඹ ඳ/කුඩහළ  

ගඵෞීධ ්ණ්සශ ලම්වර  ඳ/කුඩහළ  

තමලර 
සීභහහිත ලලධ   ග හ හුඳ්හය 
 කි ඹ 

තමලර, භහයලර  

භඨාැහග්්ටු භඨාැහග්්ටු ්ණ්සශ ලදයහරඹ භඨාැහග්්ටු, භවළ 077-8051773 

 

 

 

 

uyjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hdh,fha ග්රයභ නිකධයිම ෝ ා ට්ශයශ  ුරක පිහිටි 

තයජය ආ රන 
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භඨාැහග්්ටුළ
මර 

භවජන ඵළිංකු 
තළඳළම ්හර්ඹහරඹ 
භඨාැහග්්ටුගයශ ලදයහරඹ 
භෘීධි ඵළිංකු 

කුඩහභඩුළමර ගත්ඩුහ 
 

032-2256073 
032-2256439 
 
032-2256200 

ඉ/කුඩහළ ම්ම්රිඹ සථහනඹ කුඩහළ.  

භළ/වත්ි නිඹ 

උඳ තළඳළම ්හර්ඹහරඹ භළ/වත්ි නිඹ  

භෘීධි ඵළිංකු ිං භඹ භළ/වත්ි නිඹ  

ප්රහගීය ඹ  බහ උඳ ්හර්ඹහරඹ භළද වත්ි නිඹ භහයලර   032-2254276 
ගෞඛ්ය දදය නිරධහරි 
්හර්ඹහරඹ 

භළද වත්ි නිඹ භහයලර  

ඉ/වත්ි නිඹ 
ඉ/වත්ි නිඹ ්න්සශ ලම්වර ඉ/වත්ි නිඹ 032-2255071 

 

ඵ/ඉයණලර 

ග්රහමීඹ ඵළිංකු 40, ජනඳදඹ, ඵ/ඉයණලර  

හ.පීතය යජගේ ලම්වර 40, ජනඳදඹ, ඵ/ඉයණලර  

.ගත්.. ිගරලළර   40, ජනඳදඹ, ඵ/ඉයණලර  

නළග නහිය 
ඉයණලර 

උඳ තළඳළම ්හර්ඹහරඹ නළග නහිය  ඉයණලර  

ඹැ්රහන 
භධයභ ගඵගවත් ලහරහ ඹැ්රහන, හුඨාටිඵළඳිලර  

ඹැ්රහන ්න්සශ ලම්වර ඹැ්රහන, හුඨාටිඵළඳිලර   

භළ/රවපිටිඹ 
භධයභ ගඵගවත් ලහරහ රවපිටිඹ , කුඩහළ  

රවපිටිඹ ්නිසශ ලදයහරඹ භළද රවපිටිඹ 
නහත්තන්ඩිඹ 

 

ගව්යග ්මර 
උතුය 

භහයලර ගඳ්ලිට ඹ ගව්යග ්මර, භහයලර.. 032-2254222 

ව්හය ගඳ්ලිස ිධි්හරි 
්හර්ඹහරඹ 

භහයලර 032-2253222 

ඳරිහ වහ ශභහය හ් 
්හර්ඹහරඹ 

භහයලර 032-2253063 

ශ්රි රිං්හ ගැලිග්්ම් ආඹතනඹ භහයලර 032-2254240 

යනහ වහ ඳහථ ක් ිධි්යණඹ භහයලර 032-2254291 

ගව්යග ්මර යජගේ ්ණ්සශ 
ලම්වර 

ගව්යග ්මර, භහයලර .  

ද/ගත්ඩුහ භධයභ ගඵගවත් ලහරහ ඳවශ ඳහය, ද/ගත්ඩුහ  

භය දකුණ 

උඳ තළඳළම ්හර්ඹහරඹ ිිං් 513බී, භය 
භහයලර 

032-2254796 

මූඳ්හය ප්රහගීශි්ඹ භයද භහයලර  
භයද උතුය භයදළමර ්නිසශ ලදයහරඹ භයදළමර භහයලර  

භළද 
ග්්සහඩිඹ 

යසී ලදයහරඹ ග්්සහඩිඹ භවළ  

කුඩහභඩුළමර 
භෘීධි ඵළිංකු ිං භඹ, ගයශ 
්රහඳඹ 

කුඩහභඩුළමර, 

ගත්ඩුහ. 
 

උතුරු 
ගත්ඩුහ 

පුසත්හරඹ උතුරු ගත්ඩුහ  

වීගව න 
 

තළඳළම ්හර්ඹහරඹ වීගව න භවළ  
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23' ks;sh yd iduh 

23'1 fmd,sia ia:dk 

01' udrjs, 

02' fldiaj;a; 

23'2 wOslrK 

01' udrjs, wOslrKh 

02. ප්රහථ ක් ිධි්යණඹ- භහයලර 

 

23'3  iu: uKav,h 

01'  kd;a;kavsh  

02.   ිිං් 200 භවළ භථ මූර භණ්ඩරඹ 
 

23'4 yuqod uqrfmd< 

             01  ඇභරි්න් වඩ ගඳ්ලිස හුයගඳ්ර 

  02   නහල් වහුදහ ිනු ඛ්ණ්ඩඹ ,   නළ/ඉයණලර 

24' mdrsirsl f;dr;+re 

 mdrsirh oqIKh isoqjk wdldrh  

fuu fldgsGdYho P, jd; yd Ynso oqIKhka u.ska mrsir oqIKh isoqfjs' mrsir oqIKh isoqjk 
jHdmD;s f,i" 

 fldyq l¾udka; Yd,d wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu' 

 ldnka wdY%s; l¾udka; Yd,dj, wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu' 

 ugsgd j,j,a lmdmq fmd,a lusy,a wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu' 

 lvodis lusy,a wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu' 

 lsrs wdY%S; ksIamdok lusy,a wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu' 

 fros fiaoSfus l¾udka; Yd,dj, wmo%jH ksismrsos neyer fkdjSu 

 f,i hkdosh oelajsh yel' 

 ඵි  හ ්ර්භහන්තඹ 

 ත් ඳහරනඹ   

 ට ලි්හ ළලි ්ළපීභ 
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 ගනම ඳහම් ආඹතනගේ කුකුම ග්්ටු භගින් 

 න්භහලි ගවෝැරඹ භගින් ගනරිඹැ ිඳද්රය ඵළවළය කිරීභ 

 

wmøjH neyer lrk ia:dkh  

   m%dfoaYSh iNdj u.ska wmo%jH neyer lrhs' kuq;a mqxps we," mdre we, yd ud¾.hka fomio 

we;eus Pk;dj jsiska wmo%jH neyer lrk ia:dk f,i fhdod.ks' 

ගව්ය ිංගු ිරැ 

 ගග්රම්රහන්ඩිඹ ජරහලඹැ 

 ජග්ෝබ රිං්හ ්හඵන් ආඹතනගඹන් ිඳද්රය හ ය භ ළැ ඵළවළය කිරීභ 

 

wmøjH wjsOsu;a f,i neyr lsrsu ksid isoq js we;s mdrsirsl .eg¿  

 mrsir oqIKh isoqjSu  

 fvx.+ nrjd jeks frda.jdylhska fndajSu 

 mrsirfha iajNdjsl iqkaor;ajh ke;s jSu' 

 m%foaYfha Pk;dj jsjsO frda.dndO j,g ,lajSu 

 mdkSh c,h wmjs;% jSu' 

 භූ ත ජරඹ ිපිරිට ම් වීභ 

 භම්රුන් ගඵෝ වීභ 

 ලලධ ගරඩ ගයෝ  ගඵෝවීභ 

 

fjr< Ldokh nyq,j isoqjk ia:dk iy je<elajsug we;s mshjr  

01' o$uqoqlgqj".,afndlal fjr< n, .usudkh fus i|yd .,ajegs 

   oeuSu isoqlrhs' 

02' W$uqoqlgqj jifus fldgila fjr< Ldok ;;ajhg ,lafjs' 

03.  තමලරළමර , ගභෝදයළමර , භහයලරළමර (ම් ත්ත ට ැ තමලර ගභෝඹ ිර ගයශ   ීයඹන 

04. කැර් 40 ම්යැ ගග්ර්යිත ගශ්ර න්ඹ හ තමලර ට ැ ආයම්බ කිරිභ. 

05.වයනට  ආය හ් ඵළ ක කිහිඳඹ හ තමලර ට ැ දකුණු ගදැ දළ කභ වහ හය්න් රයන ිලය ඳරියන ඒහ 

ළ්ට භ. 

               *  මළටි දළමීභ වහ ඈත හුදුයනන් ළලි ගඳ්ම්ඳ ්ය ගයශ ීයඹ භත දළ කභ 
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ජක  ඵ ස  යභ  ඇතිල වයහිතරය 
 

ඵ හ කරහ හය ඇගම භළද භවළ භහර් ඹ ිහිය කිරීභ                                                                                                               

                  *  ඉයණලර යනඹය  ම්භහනඹ ැහ යනගන ඇශ (ලුණු ඔඹැ ම්ඵන්ධ වීභැ ඇි  

                      ිහියතහන 

 

       *  ිනය ගර කුඹුරු ග ්ඩ කිරීභ වහ ඇශ භහර්  ිහිය වීභ 

       * ජර ඵසනහ ්හණු ඳීධි ඹ ග ්ඩ වීභ 

       * ඉවර රවපිටිඹ ඳවර භ ප්රගීලගේ ඳවත් භූ කඹ හ ැහ නිහ කිඳඹ හ ඉයන කිරීභ 

       *   මිහුණ යනඹ ගද්යම උසහ ි බීභ 

                                    

 

25'  kd;a;kaäh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdifha ixj¾Ok jsNjh 

01' kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYfha uro m%foaYfha is,sld je,s ksOshla mj;s' fuu 
ksOs m%fhdaPkhg .ksuska kd;a;kavsh jSoqre l¾udka; Yd,dj ;+< ksIamdok lghq;+ oekg 
wjqreoq 10 lg muK fmr isoq lrk ,oSs' wo jk jsg tys jSoqre ksIamdokhla isoq 
fkdfjs'kuq;a jSoqre ksIamdokh l< yels is,sld je,s ksOshla iy l¾udka; Yd,djla mj;sk 
ksid fyd| l<ukdldrs;ajhla hgf;a kj ksIamdok werUsh yel' ta ioyd wjYH udkj 
iusm;a o m%udKj;a ;rus kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYh ;+, ke;'  

02' kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYh ;+< l+Uqre wlalr 3967 la muK we;' bka oekg 
wlalr 2952 la iusmq¾Kfhkau m%fhdaPkhg .ekSula isoq fkdfjs' kuq;a fydo P, 
l<ukdldrs;ajhla hgf;a iy wjYH u. fmkajSu hgf;a fuu ish,q l+Uqre wiajeoaoSu 
l< yel'  

03' fuu fldgsGdYfha m%Odku jejs,s fNda.h jkafka fmd,ah'fus wdY%S;j oekgu;a jsYd, 
ksIamdok m%udKhla isoq flf¾' ;joqrg;a ksIamdok lghq;+ isoq lsrSug yelshdj we;'  

04' kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYhg ie;mqus 04 l uqyqoq ;Srhla wh;afjs' fuys 
oekgu;a OSjr l¾udka;h fyd|ska isoqfjs' kuq;a rdPH ueosy;ajSu hgf;a fuys isoqlrk 
OSjr l¾udka;h ;joqrg;a jevsoshqKq l< yel' ta wdY%s;j jsjsO l¾udka; o we;s l< 
yel'  

Wod(- ud,q gska lsrSu"lrj, iEoSu iy Wusn,lv ieosu iy ixpdrl l¾udka;h wdY%s;  
lghq;+  

05' jvq l¾udka;h i|yd o kd;a;kavsh m%dfoaYsh f,alus fldgsGdYfha .%du ks,OdrS jius 
lsysmhlu  

jsfYaI yelshdjka we;s Ys,amSka iy wjYH wuqo%jH we;'tnejska jvq l¾udka;h iy ta 
wdY%S; l¾udka; jevs oshqKq lsrSfus yelshdj o we;'  

Wod(- fudrlef,a iy fldgsgrduq,a,  

06' i;aj md,k lghq;+ ioyd o kd;a;kavsh m%dfoaYSh f,alus fldgsGdYh fhda.H njla 
we;'oekgu;a i;aj md,k wdY%s; ksIAmdok lsysmhla fuys wdrusN lr we;' 

Wod(-  lsrs wdY%s;j fhda.gs"uqojmq lsrs iy whsial%Sus ksIAmdokh ;jo 
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      yrl+ka"W!rka iy t,qjka iEoSu oekgu;a fuys isoqfjs'fus 
     wdY%s; jsjsO l¾udka; we;s lsrSfus yelshdj we;' ta ioyd 
     ;dlaIK myiqlus iy hgs;, myiqlus wjYH fjs' 
 

  07' jsfoaY /lshd ;=<ska wdodhus bmhSu ^fndfyda msrsila b;d,sh-vqndhs jeks rgj, /lshd .;    
     jS we;& 
 

uyjej m%dfoaYSh f,alï ෝ ා ට්ශයශෝ ේ ඳයතිලන සම්ඳත් හය සංයර්ධන 

විබයරයයන් 

*   ගභභ ග්්ඨාශහලගේ තමලර, භහයලර, ග්්සහඩිඹ , වත්ි නිඹ, වහමඳන්ලර වහ ගව්යග ්මර ප්රගීල 

ර ඵි  හ ්ර්භහන්තඹ ඵදුර යහේත ි ගඵන ිතය ඒ දවහ ගීය ඹ වහ ලගීය ඹ ලගඹන් ලලහර 

ඉමලුභ හ ද ඳි න ිතය සභගින් ළරකිඹ යුතු රැකිඹහ ප්රභහණඹ හ ද ජනනඹ වී ඇත. 

 

*    භළටි ඳ ඵදුර ඳි න භළදග ්ඩ , වළන, ඹැ්රහන ප්රගීල ර  ගඩ්ම ්ර්භහන්තඹ  ද  මිහුණ, 

්ලිහුමර ඳවර භවළ වහ භළදපිටිඹ ඹන ප්රගීල ර රිං ්ර්භහන්තඹ ද ්යග න ඹනු රළගබ්.ගම් 

දවහ ගව්ද ඉමලුභ හ ඇත. 

 

*  යනට යන ්ර්භහන්ත ලහරහ 03 හ ගභභ ග්්ඨාශහලගේ ඇි  ිතය ගඳ්ම ්ර්භහන්තඹ ආශ්රිත ග්්ේඳයහ 

,ගඳ්මගතම ,යහ ,ග්්දු , ග්්දු ඵත් ආයන නිසඳහදන ද ගභයින් ප්රධහන තළන හ  නී. හුඨාටිඵළයනලර වහ 

වත්ි නිඹ ප්රගීල ර යහ ළ්සුම් භධයසථහන 02  හද භහයලර කුඩහළ හ ය භ ප්රගීල ර 

ගඳ්මගතම නිසඳහදනඹ ද තමලර, 60 භහයලර ,භඨාැහග්්ටු, රවපිටිඹ ප්රගීල ර ග්්දු 

්ර්භහන්තඹ ද ්යග න ඹනු රළගබ්.  ගම් දවහ ගව්ද ඉමලුභ හ ඇි  ිතය රැකිඹහ ිසථහ රැ හ ද බහි 

වී ඇත. 

                  * භයද ප්රගීලගේ ඳි න ට ලි්හ ළලි ඉතහභත් ටිනහ ගබෞි ් ම්ඳතකි. ගභභට ලි්හ ළලි                 

ිගරල කිරීභ ඳභණ හ දළනැ ට ම්ග්ගයන ිතය ගභයින් නිසඳහදනඹ කිරීභැ වළකි දෆ  පිළිඵද ිධහනඹ 

ගඹ්හු වී නළත. 

               * දර්ලනිඹ ගයශ ීයඹ ද ගභභ ග්්ඨාශහලඹැ ම්ඳත හ  න ිතය  ගව තුගන්  ිංචහය්   ්ර්භහන්තඹ ද       

යනයුණු තත්ඹ් ඳී.  ගයශ ීයඹ  ආශ්රිත ඉයන වී  ඇි  සුගඛ්ෝඳගබෝගී ිංචහය් ගවෝැම ගව තුගන් 

ිංචහය්යින්ගේ ඳළ කණ ර්ධනඹ වී ඇත.  ගම් ආශ්රිත ලලධ රැකිඹහ ිසථහ රැ හ ද බහි වී ඇි  ිතය  

ිත්්ම්  වහ ලට තුරු බහණ්ඩ ගයයනපිළි,  ආයන ගීය ඹ නිසඳහදන ිගරලඹ ද ගභභගින්  ට ම්  වීභ තුැැ 

්රුණකි. 

  *  භහයලර ට ැ ඉයණලර ද හහ හුදුම් ීයගේ ධීය ්ර්භහන්තඹ ගයශඵඩ  ජනතහගේ  ජීන ෘත්ි ඹ    

ඵැ ඳත් ඇත.සගභන්භ ිි ගර්් ්ර්භහන්තඹ හ  ලගඹන්  ්යර ්ර්භහන්තඹද ්යග න 

ඹයි. ගභභ ග්්ඨාශහලගේ ග්රින් ෂහම් ආඹතනඹ ලට න් ලලහර රැකිඹහ ිංඛ්යහ හ උත්ඳහදනඹ ්ය ඇි  ඇි  

ිතය ්ළප භම  හ ට ම් ්යග න ඹනු රඵයි.ගම්හ ලගීය ඹ ගශදඳර ගත ගඹ්හු ්යනු රළගබ් 
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26 . ආෝ   ජන ප්රබය න් ^uyjej m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha& 
     යහජය ිිංලගේ ආගඹෝජන ප්රබඹන් 

 

ිනු 
ිිං්ඹ 

ආගඹෝජන මූරහශ්රඹ 
2010 
රු. ක. 

2011 
රු. ක. 

2012 
රු. ක. 

2013 
රු. ක. 

2014 
රු.  ක. 

2015 
රු.  ක 

01 
ගර්ඛීඹ ිභහතයිංල 
 

- 2.12 -  - 4.1 

02 
ඳශහත් බහ 
 

2.125 1.97 2 2.2 4.2 4.3 

03 
ලභධය ත ිඹළඹ 

 
3.028 3.67 3 3.4 2.47 - 

04 
ලගල  යහඳෘි  

 
- - 1   1.0 

05 
භෘීධී ළඩැවන 
 

14 - 1.8  4.1  

06 
 භ නළගුභ 
ළඩැවන 

 
26.7 25 42  

20.9 
(ලගල න 

47.0 

7 
ඹම පුබුම් 
 

   6.9 --  

8 
දළඹැ කිරුශ 
 

   1 125.2  

9 
ඳරහත් නළගුභ 

 
    64.3  

10 
භවජන නිගඹෝජිත  
ගඹෝජනහ 

    6.4  

11 
ස හ  භ්ැ ස හ 
ළඩ හ 

    47  

12 
යනල නළගුභ ිංර්ධන 
ආගඹෝජන ළඩැවන 

     2.0 

13 
ගනත් 
 

    7.6  
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දහම් ඳයසල් පිළිඵද ෝ ර තුරු   

භහය ය ශයසනයතක්ෂා ඵක භණ්සක   
   

දහම් ඳයසෝ ල් නභ සහ 

ලි යඳදංචි වංා    
ලිපින  

දුතාරන 

වංා  
 ශිෂය 

සංඛ්යයය 
1. ශ්රී භගි දවම් ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3500 

ශ්රී නහ හයහභඹ, ඉ/ භවළ, 
භවළ. 

032 2253932 385 

2. ශ්රී ලජඹභිං ර දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/8972 

ශ්රී ලජඹභිං රහයහභඹ, ග්්සහඩිඹ, 
භවළ. 

032 2253517 368 

3. ශ්රී ාහගනෝදඹ දවම් 
ඳහර 62/39/දඳහ/ලි/8971 

ශ්රී ාහගනෝදඹ පිරිගණ, වහමඳන්ලර, 
භහයලර. 

032 2254808 

0327911040 

612 

4. ශ්රී සුගුණධම්භ දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3508 

ශ්රී සුගුණධම්භහයහභඹ, භයදළමර, භහයලර. 032 2253360 

0779928677 

295 

5. ශ්රී ධර්භහගලෝ් දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/8966 

ශ්රී භහින්දහයහභඹ, වත්ි නිඹ, භහයලර. 072 3522884 117 

6. ශ්රී ගම්ධිං්ය දවම් ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/6206 

ශ්රී සුදර්ලනහයහභඹ, ඉ/රවපිටිඹ, 
රවපිටිඹ. 

032 2254192 

072 3527706 

320 

7. ශ්රී ධර්ගම්සය දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3506 

ශ්රී ජඹසුභනහයහභඹ, ඉ/රවපිටිඹ, 
රවපිටිඹ. 

032 2254160 

0776711450 

231 

8. ශ්රී යහදුර දවම් ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3507 

ශ්රී හළු්හයහභඹ, ඳ/ රවපිටිඹ, රවපිටිඹ. 032 3290207 151 

9. ශ්රී පුසඳහයහභ දවම් ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3499 

ශ්රී පුසඳහයහභඹ, හුඨාටිඵළයනලර. 032 2050760 107 

10. ශ්රී ධර්භලජඹහයහභ දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3501 

ශ්රී ධර්භලජඹහයහභඹ, ඹැ්රහන, 
හුඨාටිඵළයනලර. 

032 3322074 295 

11. ශ්රී ීධහනන්ද දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3504 

ශ්රී නදීභහි ්හයහභඹ, භළදග ්ඩ, 
හුඨාටිඵළයනලර. 

077 8510757 53 

12. ට රි ට ම්වත් දවම් ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3503 

ශ්රී හ යහයහභඹ, හ ය භ,නහත්තන්ඩිඹ. 0728104536 96 

13. ශ්රී ධර්ගභෝදඹ දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3505 

ශ්රී ර්ධනහයහභඹ,  මිහුණ, කුඩහළ. 077 5207550 65 

14.ශ්රී ගඵෞීධහගරෝ් දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/8965 

ශ්රී සුයම්භහයහභඹ, ගදනිඹ, කුඩහළ. 032 2253955 208 

15. ශ්රී බුීධය හත ත දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/3502 

ශ්රී පුසඳහයහභඹ, කුඩහළ. 032 2253955 220 

16. ශ්රී සුචරිගතෝදඹ දවම් 
ඳහර 
62/39/දඳහ/ලි/8988 

ශ්රී ගඵෝධිරු හඛ්හයහභඹ, ඵ/ඉයණලර. 077 7610251 93 
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ය ඩිහිටි සංවිධයන නයභ ෝ ල්ඛ්ණ  

 

වනු 

වංා  
 සංවිධය නෝ ේ  නභ හය  ලිපින  

01 ගභෝදයළමර ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - ගභෝදයළමර 

02 ලහන්ත ඳහවුරහ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  -උ/ගත්ඩුහ 

03 ලහන්ත ින්ගතෝනි ළඩිහිටි  කි ඹ   - ඵරුදළමගඳ්ර 

04 පිබගදන ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - හුඨාටිඵළයනලර 

05 ජඳභහරහ භහතහ ළඩිහිටි  කි ඹ   -  ද/ගත්ඩුහ 

06 ස හත් ළඩිහිටි ිංලධහනඹ - භළද රවපිටිඹ 

07 උදහය ළඩිහිටි  කි ඹ  -හ ය භ 

08 හන්ත භරිඹහ ළඩිහිටි  කි ඹ  - කුඩහභඩුළමර 

09 ලහන්ත ගයෝගුස ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  -ඵ/ඉයණලර 

10 ස්හුතු ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - නළ/වහමඳන්ලර 

11 පුරුම්ළමර ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - පුරුම්ළමර 

12 ශු/්හර්ගම්ම ළඩිහිටි ිංලධහනඹ - නළ/ඉයණලර 

13 ශ්රි යණිං්ය ළඩිහිටි ිංලධහනඹ -  සග ්ඩග ්ඩ 

14  A,B,Cඒ්හඵීධ ළඩිහිටි  කි ඹ    -ඳනන්ග ්ඩ 

15 ගයෝ කුසුම් ළඩිහිටි ිංලධහනඹ   - ගව්යග ්මර උතුය 

16 ධර්භයහජ ළඩිහිටි  කි ඹ  -පුදුමගව න 

17 ධර්භලජඹ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ -ඹැ්රහන   

18 ග් ර හ්න්නි භහතහ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ - භළද ගත්ඩුහ 

19 හන්ත භරිඹහ ළඩිහිටි ිංදඹ -   භහයලර න යඹ 

20 සුවද ගජයසශ පුයළට   කි ඹ  -  තමලර 

21 ස හත් ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - භළද භවළ 

22 ශ්රී කුරු ළඩිහිටි  කි ඹ -භහයලර දකුණ 

23 හලු්හයහභ ළඩිහිටි  කි ඹ   - ඳවර රවපිටිඹ 

24 හුයනතහ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - ඉ/කුඩහළ 

25 ගභත්තහ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ   - ඳ/කුඩහළ 

26 භගි ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  -ගව්යග ්මර දකුණ 

27 භහධි ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  -වළන   

28 දභත්රී ළඩිහිටි ිංලධහනඹ    ඉවර රවපිටිඹ 

29  ස්හුතු ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  -   ඵ/ඉයණලර 

30 ලලහඛ්හ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ   ඉ/ග්්සහඩිඹ 

31 ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - ිඩේඳය භ 

32 ලහන්ත භරිඹහ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ  - භහයලර ළමර 

33 ට න්දහර්ත්රි ළඩිහිටි  කි ඹ - භඨාැග්්ටු 
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34 ළදෆහිරු ළඩිහිටි  කි ඹ – භළද වත්ි නිඹ 

35 ගඵෝ ගන ළඩිහිටි  කි ඹ  - ඉ/වත්ි නිඹ 
 

 
 

36 ළනසුභ ළඩිහිටි  කි ඹ  - භය උතුය 

37 යණ ළඩිහිටි  කි ඹ – භය දකුණ 

38 යණ ි ස ළඩිහිටි  කි ඹ – භළදග ්ඩ 

39 ශ්රී ධර්භහයහභ ළඩිහිටි  කි ඹ – ඉවශ භවළ 

40 ශ්රි ලජඹ ළඩිහිටි  කි ඹ – ඳන්ර ඳහය ඳ, වශ ග්්සහඩිඹ 

41 භඟි ළඩිහිටි  කි ඹ - භහළි හත්ත 

42 යනහුතු ළඩිහිටි  කි ඹ  - වීගව න 

43 භළද ග්්සහඩිඹ ළඩිහිටි ිංලධහනඹ - භළද ග්්සහඩිඹ 

44 ස්හුතු  ළඩිහිටි ිංලධහනඹ -  ි ස භහත ,ඳවර භවළ 

45 යන්තරු ළඩිහිටි ිංලධහනඹ -  ඳවර වත්ි නිඹ 

 

 

විහයතස්ථයන පිළිඵද ෝ ර තුරු - භහය ය ශයසනයතක්ෂා ඵක භණ්සක  

 
ලවහයසථහනගේ නභ ලිපිනඹ ලවහයහධිඳි  / බහය්හය  සහ කන් 

වන්ග ගේ නභ 
1. ශ්රී නහ හයහභඹ ඉ/ භවළ, භවළ පජය ි බ්ඵටුග ්ඩ ධම්භහචහර්ඹ හි ක 

2. ශ්රී ලජඹභිං රහයහභඹ ග්්සහඩිඹ, භවළ. පජය හි ක  මිතගර් 
ගර්ත හි ක 

3. ශ්රී ාහගනෝදඹ පිරිගණ වහමඳන්ලර, භහයලර පජය ළලිගගවගර් ආනන්ද ට රිනිහ හි ක 

4. ශ්රී සුගුණධම්භහයහභඹ 
 

භයදළමර, භහයලර. පජය ආයිං හග්  ධම්භහනන්ද හි ක 

5.  ශ්රී භහින්දහයභඹ භයදළමර, භහයලර. පජය තර ර ලභරයත් හි ක 

6  .ශ්රී සුදර්ලනහයහභඹ ඉ/රවපිටිඹ, රවපිටිඹ. පජය ගමඳමගම යණකිත්ි  හි ක 

7  .ශ්රී ජඹසුභනහයහභඹ ඉ/රවපිටිඹ, රවපිටිඹ. පජය සය හකුරගම් ලසුීධ හි ක 

8   .ශ්රී හළු්හයහභඹ 
 

ඳ/ රවපිටිඹ, 

රවපිටිඹ. 
පජය දුමූග්  ලභරයතන හි ක 

9.   ශ්රී පුසඳහයහභඹ හුඨාටිඵළයනලර. පජය ූනන ව චන්දහනන්ද හි ක 

10.ශ්රී ධර්භලජඹහයහභඹ ඹැ්රහන, හුඨාටිඵළයනලර. පජය  මතුගඩ් නන්දට රි හි ක 

11. . ශ්රී නදීභහි ්හයහභඹ භළදග ්ඩ, හුඨාටිඵළයනලර. පජය ග්ෝයශඹහ භ සුභනිංල  හි ක 

12..  ශ්රී හ යහයහභඹ හ ය භ ,නහත්තන්ඩිඹ. පජය වහමදඩුන ඳඤසඤහගෝභ  හි ක 

13..  ශ්රී ර්ධනහයහභඹ  මිහුණ, කුඩහළ. පජය ඹටිගව න ීධහගරෝ් ි ස හි ක 

14.  ශ්රී සුයම්භහයහභඹ ගදනිඹ, කුඩහළ. පජය තුගඳ්ර ගෝභහගරෝ් හි ක 

 15.  ශ්රී පුසඳහයහභඹ කුඩහළ. පජය ගදග්රගඳ්ර ඉන්ද්රයතන හි ක 

16.  ශ්රී ගඵෝධිරු හඛ්හයහභඹ ඵ/ඉයණලර. පජය කුඹු හග ්මගම ලභරයතන හි ක 

 17.  ශ්රී පුසඳහයහභඹ පුරුම් ළමර, කුඩහළ පජය ගමඳමගම යණකිත්ි  හි ක 

18.  ශ්රී සුබද්රහයහභඹ පුරුම් ළමර, කුඩහළ ්ළුච්චිහුමගම ධම්භය හත ත හි ක 

19. ගඵෞීධ භධයසථහනඹ භයද, භහයලර  
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20. ප්රජහඳී උගේ හඛ්හයහභඹ ිඩේඳය භ, කුඩහළ 
10/13/ආයහභ.ලි/4 

ඳමගම්ළගම ධම්භය ලි ට ම භහතහ 

21..  ශ්රී ිංඝ කත්තහයහභඹ පුරුම් ළමර, කුඩහළ 
10/13/ආයහභ.ර/3 

ග හ. ධීයහ සු කත්රහනන්ද ට ම භහතහ 

 

 

                  ග්රයමීය   සෝ් යඡා ය සංවිධයන පිළිඵද ෝ ර තුරු 
                                                           

වනු 

වංා  

ග්රයමීය   ස්ෝ යඡා ය සංවිධයනෝ ේ   නභ ලිපින  ලි යඳදංචි වංා  

1 කුඩහළ භයණ පුණයහධහය  කි ඹ කුඩහළ භළ/සග් /ග /ආ6/02 

2 භඨාැග්්ටු ක්රීඩහිං න ශුබහධ් 
 කි ඹ 

භඨාැහග්්ටු 

භඨාැහග්්ටු භවළ භළ/සග් /ග /ආ6/05 

3 "ලඹත්"කුලී යථ සුබහධ්  කි ඹ 

භළද භවළ 

ප්රබුීධ වරහත ඳහය 
භවළ 

භළ/සග් /ග /ආ6/06 

4 ජඹට ිංව ිභිං යහධහය  කි ඹ 
කුඩහභඩුළමර 

කුඩහභඩුළමර 
ගත්ඩුහ 

භළ/සග් /ග /ආ6/08 

5 ඳනිංග ්ඩ භයණහධහය  කි ඹ   
ඳනන්ග ්ඩ 

ඳනන්ග ්ඩ 
තු වහුමර 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/සග් /ග /ආ5/09 

6 "සුවද"ිභිං යහධහය  කි ඹ 
සග ්ඩග ්ඩ 

සග ්ඩග ්ඩ 
රවපිටිඹ 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/සග් /ග /ආ5/10 

7  මිහුණ භයණහධහය  කි ඹ  
 මිහුණ 

 මිහුණ කුඩහළ භළ/ආ05/සග් /.ග ./11 

8 වළන ස හත් ිභිං රයහධහය 
 කි ඹ   වළන 
 

වළන 
ළලිඳළන්න වහුමර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./12 

9 ශුීධ ව ්හර්ගභම භයණහධහය  කි ඹ 
නළ/ඉයණලර 

නළ/ඉයණලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./13 

10 ග්්සහඩිඹ භයණහධහය සුබ හධ් 
ිං භඹ 

ඉ/ග්්සහඩිඹ 

ඉවර ග්්සහඩිඹ 
භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./14 

11 ස හත් භයණහධහය  කි ඹ 

හ ය භ 

හ ය භ 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./15 

12 පුරුම්ළමර ස හත් භයණහධහය 
 කි ඹ 

පුරුම්ළමර 

පුරුම්ළමර කුඩහළ භළ/ආ05/සග් /.ග ./16 

13 ලහන්ත ආනහ ිභිං රයහධහය  කි ඹ 

පුදුම ගව න 

ගද් භළම්ය ිර ඳවර 
රවපිටිඹ 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./17 

14 හන්ත ින්ගතෝනි ත්රී ගයෝද යථ  කි ඹ 
ඵරුදළමගඳ්ර 

තමලරළමර 
ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./18 

15 ශු.ගේම්රු භයණහධහය  කි ඹ ි හ්ය 40 භළ/ආ05/සග් /.ග ./19 
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ඵ/ඉයණලර ඵ/ඉයණලර 
ිම්දලර 

16 ්හනි හ් ගීභහතහ භයණහධහය 
 කි ඹ 
භහයලර න යඹ 

 ළගයජ් ඳහය භහයලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./20 

17 වන භයණහධහය  කි ඹ නළ/ 
වහමඳන්ලර 

 

 කනි පිටිඹ ිර 
නළ/වහමඳන්ලර 
භහයලර 
 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./21 

18 ස හත් ත්රී ගයෝද යථ ිං භඹ 
ඳ/භවළ 

ගන්. 70 භහලි හත්ත 
ඳවර භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./22 

19 දභත්රී භයණහධහය  කි ඹ 
 නළ/වහමඳන්ලර 

නළග නහිය 
වහමඳන්ලර භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./23 

20 සුවද ිංර්ධන  කි ඹ 
ඉ/ භවළ 

ඳන්ර ඳහය ඉවර 
භවළ භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./24 

21 හන්ත ගතගර්හ ්ගඩ්රහන 
ිංය හණ  කි ඹ 
තමලර 

ගඵෝ ව ඳහය තමලර 
භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./25 

22 වන ග හ ිංලධහනඹ 
ඉ/භවළ 

ගන්. 327 ඩී, ලවහය 
භහත ඉවර භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./26 

23 ශුීධ ව ්හර්ගම්ම ත්රී ගයෝද යථ 
ිං භඹ 

නළ/ඉයණලර 

නළ/ඉයණලර 
ිම්දලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./27 

24 ලලස සගච්ඡහ ිංලධහනඹ ඳවර රවපිටිඹ 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./28 

25 ලලහ්හ ්හන්තහ භයණහධහය  කි ඹ 

ඉ/වත්ි නිඹ 

පිස්මත්ත ඉවර 
වත්ි නිඹ භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./29 

26 භඨාැග්්ටු මීගම් භයණහධහය 
 කි ඹ 

භඨාැහග්්ටු 

මීසභ  ෘවඹ 
භඨාැහග්්ටු භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./30 

27 ඹැ්රහන ස්හුතු භයණහධහය  කි ඹ 

ඹැ්රහන 

ඹැ්රහන 
හුඨාටිඵළයනලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./31 

28 ලලහ්හ ්හන්තහ භයණහධහය  කි ඹ ඉවර වත්ි නිඹ 
පිස්මත්ත භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./32 

29  කතුරු භයණහධහය  කි ඹ 

ඳනන්ග ්ඩ 
 

දඹහශ්රිත ආදර්ල 
 ම්භහනඹ 
ඳනන්ග ්ඩ 

 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./33 

30 ස හත් ිභිං රයහධහය  කි ඹ 

ඹැ්රහන 

ඵයියහඉරිේපු 
හුඨාටිඵළයනලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./34 

31 ශ්රී ගඵෝධිරු හඛ්හයහභ සුඵහධ් 
භයණහධහය  කි ඹ 

ඵ/ඉයණලර 

ඵ/ඉයණලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./35 

32 ස හත් ආර්ික් වහ හභහජීඹ 
ිංර්ධන ඳදනභ 
භළද වත්ි නිඹ 

භළද වත්ි නිඹ භළ/ආ05/සග් /.ග ./36 
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33 ගඳදගර්රු වහ ඩු ්හර් ක්ඹන්ගේ ජන 
උදහන  කි ඹ 
භඨාැහග්්ටුළමර 

කුඩහභඩු භහත 
ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./37 

34 ස හත් භයණහධහය  කි ඹ 
භළද භවළ භවළ 

භළද භවළ භවළ භළ/ආ05/සග් /.ග ./38 

35 ස හත් භයණහධහය  කි ඹ භළදග ්ඩ භළදග ්ඩ භළ/ආ05/සග් /.ග ./39 

36 ඳනන්ග ්ඩ/වළන ඒ්හඵීධ ස හත් 
ිභිං රයහධහය  කි ඹ ඳනන්ග ්ඩ 

ඳනන්ග ්ඩ සී, 
තු වහුමර 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./40 

37 ජනවන ිංර්ධන ස්හුතු  කි ඹ 
ඉ/භවළ 

ි ත්තග ්මර ඳහය 
ඉවර භවළ භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./41 

38 ඉ/කුඩහළ ිභිං රයහධහය  කි ඹ ඉවර කුඩහළ 
කුඩහළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./42 

39 නිර්භහණය ලී ධනහත්භ් චින්තන 
භහජ ිංර්ධන ඳර්දඹ ඉයණලර 

නළග නහිය 
ිම්දලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./43 

40 ිඩේඳය භ භහළි හත්ත භයණහධහය 
 කි ඹ 

ිඩේඳය භ 
භහලි හත්ත 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./44 

41 ජන යණ භයණහධහය  කි ඹ කුඩහභඩුළමර 
ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./45 

42 ක්රිසතුයහජ භයණහධහය  කි ඹ 
ගත්ඩුහ 

ඵරුදළමගඳ්ර 
ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./46 

43 ගභත්ගත සුබහධ් ිං භඹ භහයලර වත්ි නිඹ භහයලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./47 

44 පුබුම් තරුණ ගඵෞීධ  කි ඹ 
නහත්තන්ඩිඹ 

හුඨාටිඵළයනලර 
නහත්තන්ඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./48 

45 ප්රජහභත ්ශභණහ්යණ  කි ඹ  කම් භ ඵ/ඉයණලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./49 

46 ලහ. ග ලඹර් ට සු කුරතහ වහ 
ිංර්ධන  කි ඹ 

හන්ත ග ලඹර් 
ලම්වර භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./50 

47 ප්රහගීය ඹ ගම්ම් ග්්ඨාශහලගේ 
යහඳහරි් ිංදඹ -  භවළ 

ප්රහගීය ඹ ගම්ම් 
්හර්ඹහරඹ භවළ 
පුත්තරභ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./51 

48 භයදළමර ියණ  කත්ර වහු බහඳි  භයදළමර 
භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./52 

49 යණ භයණහධහය  කි ඹ ඉවර 
වත්ි නිඹ භහයහලර 

ඉවර වත්ි නිඹ 
භහයලර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./53 

50 සුවද සුබහධ්  කි ඹ ිඩේඳය භ ිඩේඳය භ කුඩහළ භළ/ආ05/සග් /.ග ./54 

51 ශු. ග් ර හ්න්නි සුබහධ්  කි ඹ , 
ඵ/ඉයණලර 

ප්රජහලහරහ භහත 
ඵ/ඉයණලර 
ිම්ද් ර 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./55 

52 ස්හුතු සුබහධ්  කි ඹ- 
ඉ/කුඩහළ 

ඉවර කුඩහළ 
කුඩහළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./56 

53 ප්රජහලහරහ ිංස්ෘි ් භධයසථහන 
ඳදනභ 

ි ත්තග ්මර ඳහය 
ග්්සහඩිඹ භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./57 

54 භවළ ගශද යහඳහරි්යින්ගේ 
ිං භඹ 

330, ඉවර භවළ 
භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./58 
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55 තමලරළමර හන්ත ින්ගතෝනි 
ස්හුතු ධිය  කි ඹ 

තමලරළරර 
ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./59 

56 භවළ යනරිඹ සල හි  ඵර භණ්ඩරඹ ප්රහගීය ඹ ගම්ම් 
්හර්ඹහරඹ භවළ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./60 

57 ඉ/ග්්සහඩිඹ ස්හුතු භයණහධහය 
 කි ඹ 

ඉවර ග්්සහඩිඹ, 
ග්්සහඩිඹ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./61 

58 තමලරළමර උදහය ්හන්තහ ධීය 
 කි ඹ 

ඵරුදළමගඳ්ර 
,ගත්ඩුහ 

භළ/ආ05/සග් /.ග ./62 

59 ඹගලෝධයහ භයණහධහය  කි ඹ ඉ/වත්ි නිඹ, භහයලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./63 

60 හුඨාටිඵළයනලර උදහය ිභිං රයහධහය 
 කි ඹ 

හුඨාටිඵළයනලර භළ/ආ05/සග් /.ග ./64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


