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ශ ලංකා පජාතානක සමාජවා 
ජනරජෙය් ආණඩ කම වවස්ථාෙ 
13 වැ සංෙශධනය මගන හනවා 
ෙදන ලද පළාත සභා කමය 
යාතමක කර නට දශක 
ෙදකහමාරකට ආසනන කාලයක 
ෙග ඇ අතර එහ උගත පාඩ 
ඇසරැ කර ගන මහනද නතන 
ඉ   කෙ  ජාක  අභමතාථ 

සාධනය කර ගැම සඳහා පළාත සැලස උපාය 
මාග ෙයාෙගන ඇත. ෙමමගන පළාෙත ජනතාවෙග 
වන තතවය නැංමත, පළාත තළ තලත සංවත 
පෙශයන ඇ මටත හැයාව ලැ ඇත. ෙමහ 
තවත පියවරක ෙලස සතකාරක බස්නාහර පළාත 
සභාෙ මලකතවෙයන සියම පළාත සභාවල 
සහභාගතවෙයන පවතවන 28 වන පධාන අමාත 
සමව ෙවනෙවන ”    බස්නාහර පළාෙත සංවධනය බස්නාහර පළාෙත සංවධනය බස්නාහර පළාෙත සංවධනය බස්නාහර පළාෙත සංවධනය ” 
පිළබඳ ඉපත කරන ෙමම පකාශනය ෙවත 
පවුඩයක කත මට ලැම මහත භාගයක 
ෙකාට සලක. 
ඒ අනව මහනද නතන ඉ කම මත පදන වූ 
ජාක පපතය මත පිහටා ”දකණ ආසියාෙ දකණ ආසියාෙ දකණ ආසියාෙ දකණ ආසියාෙ 
ආශචයආශචයආශචයආශචය” බවට ශ ලංකාදපය පතමට අගරැ 
ජනාපතමාෙග බලාෙපාෙරාතතව සඵල මට 28 
වන පධාන අමාත සමව මෙහපකා ෙවා  
පාථනා කර. 

 

එස්. අල මලානා, 
ආණඩකාරවර, 
බස්නාහර පළාත. 
 

,yq;if [dehaf Nrhryprf;Fbaurpd; 
murpay;ahg;gpd; 13tJ jpUj;jj;jpd; %yk; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s khfhzrig Kiw 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L jw;NghJ ,UgJ 
tUlq;fSf;F $Ljyhd fhyj;ijf; 
fle;Js;sJld; mjd; NghJ fw;Wg;nfhz;l 
ghlj;ij mbg;gilahff; nfhz;Lk; kfpe;j 
rpe;jidapd; vjpHfhy Nehf;fj;jpd; Njrpa 
nray; jpl;lq;fis fhuzpahff; nfhz;Lk; 
khfhzj;jpy; khw;W jpl;lq;fs; gy 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jDhlhf 
khfhzkf;fspd; tho;f;ifj;juj;ij 
caHj;Jtjw;Fk;> khfhzj;jpy; mgptpUj;jp 
gpuNtrj;ij cUthf;Ftjw;Fk; re;jHg;gk; 
fpilj;Js;sJ. mj;Jld; NkYk; xU 
eltbf;ifahf cgruizahsuhf 
Nky;khfhzrigapd; jiyikj;Jtj;jpd; fPo; 
rfy khfhzrigfspd; gq;fspg;Gld; 
eilngWk;. 28tJ Kjyikr;rHfspd; 
khehlbw;fhf “Nky;khfhz mgptpUj;jp” 
njhlHghf ntspaplg;gLk; ,r; rQ;rpiff;F 
nra;jp xd;iw toq;Ftjw;F re;jHg;gk; 
fpilj;jikia xU ghf;fpakhf 
fUJfpd;Nwd;. 

mjw;fika kfpe;j rpe;jidapd; 
vjpHfhy Nehf;fj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 
Njrpa nfhs;if mbg;gilapy; mikAk; 
“fpof;fhrpahtpy; kjpf;fjf;f” xU ehlhf 
,yq;ifj;jPit nfhz;LtUtjw;Fk; mjp 
nfsut [dhjpgjp mtHfspd; vjpHghhg;G 
ntw;wpaspg;gjw;Fk; 28tJ Kjyikr;rHfspd; 
khehL xU Kd; khjphpahf mikAnkd 
vjpHghHf;fpd;Nwd;. 
 
v];. mytp nksyhdh 
MSeH> 
Nky;khfhzk;. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගරැ ආණඩකාරතමාෙග පවුඩයගරැ ආණඩකාරතමාෙග පවුඩයගරැ ආණඩකාරතමාෙග පවුඩයගරැ ආණඩකාරතමාෙග පවුඩය....................................  
nfsut MSeH mtHfspd; Mrpr;nra;jpnfsut MSeH mtHfspd; Mrpr;nra;jpnfsut MSeH mtHfspd; Mrpr;nra;jpnfsut MSeH mtHfspd; Mrpr;nra;jp……… 
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28 වන පධාන අමාත සමව 
බස්නාහර පළාත සභාෙ 
මලකතවෙයන පැවැතෙවන ෙමම 
අවස්ථාෙ මහනද නතන ඉ 
කම හා  ජාක පපතය මත 
පිහටා පළාත සංවධනෙය් එක 
එක අංශවල ළඟාකර ගත පගය 
දහා දකවන සකස් කරන ලද 
පකාශය ඔබ අතට පතකර. 

ෙමම පකාශය තළ අප පළාෙත අධපන, ෙසෟඛ, 
මාග, කෘෂිකම, කමානත, පවාහන, වර ඇත 
අෙනකත අංශ සි කරන ලබන ආෙයජනයන හා 
එමගන අතකරගත පලාභ සටුහන කර ඇත. 
යදධය මාෙකාට දහස් වහල හා ස්වාන 
රාජයක ෙලස නැග සිමට උතසාහ දරන ෙ 
ෙමාෙහාෙත ජාක සංවධන අභමතාථ සපුරා 
ගැමට හැවන ප පළාත සංවධන සැලස 
සකස් කරන ජනතාවෙග වන තතතවය උසස් 
මටත, යා යකය හා පළාත තළ තලත 
සංවධනයක ඇ ම සඳහා පසගය 
කාලපෙදෙය් ජනතාවට ඍජු හා වක පලාභ 
සැලෙසන ධ වපෘ යාතමක කර ඇත. ඒ 
පිළබඳ ෙක සමාෙලචනයක ඉපත මට ෙමම 
පකාශනය අවස්ථාවක කර ග.  

2009 වසෙ ද බස්නාහර පළාෙත දළ ජාක 
ෂ්පාතය 47% ක යකතවය දරන සංවධනෙය් 
පමඛයා ෙලස ඉයට ගමන කරන ෙමම අවස්ථාෙ 
28 වන පධාන අමාත සමව පැවැතම සඳහා 
යකතවය ලබාමට හැම සතටට කරැණ.   

පධාන අමාත සමව සාථක කර ගැමට උරන 
ගරැ පළාත අමාත මණඩලය පමඛ සිය ගරැ පළාත 
සභා මනවරැනට සහ පධාන ෙලක ඇත 
ලධානට මෙග පණාමය පුද කර. 
 

පසනන රණතංග, 
පධාන අමාත, 
බස්නාහර පළාත. 

28tJ Kjyikr;rhpd; khehL Nky;khfhz rigapd; 
jiyikj;Jtj;jpd; fPo; eilngWk; ,r;re;jHg;gj;jpy; 
kfpe;j rpe;jizapd; vjpHfhy Nehf;F kw;Wk; Njrpa 
nfhs;ifapd; mbg;gilapy; mike;Js;s khfhz 
mgptpUj;jpapy; xt;nthU JiwAk; mile;Js;s 
Kd;Ndw;wq;fis vLj;Jf;fhl;Ltjw;F 
jahhpf;fg;gl;Ls;s ,t;ntspaPl;il cq;fs; 
midthplKk; ifaspf;fpd;Nwd;. 
,t;ntspaPl;bd; %yk; vq;fs; khfhzj;jpd; fy;tp> 
Rfhjhuk;> tPjp mgptpUj;jp> tptrhak;> ifj;njhopy;> 
Nghf;Ftuj;J> flw;nwhopy; cl;gl Vida 
Jiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l KjyPLfs; kw;Wk; 
mjdhy; fpilf;fg;ngw;w gyd;fs; vd;gd 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
Aj;jj;ij KbTf;F nfhz;L te;J Rje;jpukhfTk;> 
RNar;irahd KiwapYk; ehl;il fl;bnaOg;Gk; 
,t;Ntiyapy; Njrpa mgptpUj;jpapd; Nehf;fj;ij 
G+Hj;jp nra;af; $ba tifapy; khfhz mgptpUj;jp 
jpl;lnkhd;iw jahhpj;J kf;fspd; tho;f;fij;juj;ij 
Nkk;gLj;jy;. njhopy; ,d;ik kw;Wk; khfhzj;jpy; 
rkkhd mgptpUj;jp vd;gtw;iw Vw;gLj;Jtjw;F 
fle;j fhy tiuaiwf;Fs; nghJkf;fSf;F 
NeubahfTk; kw;Wk; njhlHr;rpahd gyhgyd;fis 
toq;Fk; gy;NtWgl;l nray; jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ ,J njhlHghd 
RUf;fkhd kPs;Nehf;if rkHg;gpg;gjw;F 
,t;ntspaPl;il re;jHg;gkhf;fp nfhz;Nld;. 
2009k; Mz;by; Nky;khfhzj;jpy; nghJthd 

Njrpa cw;gj;jp 47%My; gq;fspg;Gr; nra;tJld; 
mgptpUj;jpapy; Kd;ddpapy; epd;W eilNghLk; 
,r;re;jHg;gj;jpy; 28tJ Kjyikr;rHfspd; khehl;il 
elhj;Jtjw;F re;jHg;gk; fpilj;jik kfpo;r;rpw;Fhpa 
tplankhd;whFk;. Kjyikr;rHfspd; khehL ntw;wp 
ngwr;nra;tjw;fhf cjtpa nfsut khfhz 
mikr;rHfs; cl;gl  rfy nfsut khfhzrig 
cWg;gpdHfSf;Fk; kw;Wk; gpujk nrayhsH cl;gl 
midj;J cj;jpNahfj;jHfSf;Fk; vdJ ed;wpiaj; 
njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 
 
gpurd;d uzJq;f> 
Kjyikr;rH> 
Nky;khfhzk;.  

 

ගරැ පගරැ පගරැ පගරැ පධාන අමාතධාන අමාතධාන අමාතධාන අමාතතමාෙග පවුඩයතමාෙග පවුඩයතමාෙග පවුඩයතමාෙග පවුඩය.................................... 

 nfsut Kjyikr;rhpd; Mrpr;nra;jpnfsut Kjyikr;rhpd; Mrpr;nra;jpnfsut Kjyikr;rhpd; Mrpr;nra;jpnfsut Kjyikr;rhpd; Mrpr;nra;jp……….. 
 



¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

 

    

 

4444::::    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පපපපධාන ෙලකෙගන ධාන ෙලකෙගන ධාන ෙලකෙගන ධාන ෙලකෙගන .................................... 
gpujk nrayhshpd;……  

ශ ලංකාව දකණ ආසියාෙ ආශචයමත රට බවට 
පතෙ බස්නාහර පළාතට ලැෙබනෙන සෙශෂ 
ස්ථානය.  අප පළාත සභාව ෙගගය දශක තනකට 
අක කාලයක තළ පළාෙත යතල පහසක 
සංවධනය, අධපනය,  ෙසෟඛ  හා   ධ   පජා 
ෙස්වාවන තළන ජනතාවෙග වන තතතවය ඉහළ 
නැංම, යාව හා ළකම පිටුම ඉලකක කර 
ගන පළාත තළ තලත සංවධන පෙශයක අරමණ 
කර ගන යාතමක ම සා ජාක ආකෙය් 
වධනයට බස්නාහර පළාත මගන ශාල යකතවයක 
ලබා ඇත.  2009 වෂෙය් ෙමම පළාත තළ ෙදශය 
ෂ්පාදනයට දකවන ලද යකතවය 47% ක ෙ. 
28 වන පධාන අමාත සමෙ සතකාරක පළාත සභාව 
ෙලස බස්නාහර පළාත සභාවට කටයත මට ලැම 
ඉමහත සතටට කරැණ. 

පසගය කාලපෙදෙය් බස්නාහර පළාත සභාව සින 
සිකරන ලැබ ශාල ආෙයජනයනහ ළඟාකරගත 
පඵල දහා දකවන ”සංවධනෙය් පසංවධනෙය් පසංවධනෙය් පසංවධනෙය් පමඛයා ෙලස මඛයා ෙලස මඛයා ෙලස මඛයා ෙලස 
ඉයටඉයටඉයටඉයට” යන ෙමම පකාශනය එළකමට අදහස් කරන 
අතර ෙමම වැඩපිළෙවල සාථක කර ගැම සඳහා 
මලකතවය ෙගන කටයත කරන බස්නාහර පළාත පධාන 
ෙලක කායාලෙය් සියම කාය මණඩලයට මෙග 
කෘතඥතාවය පලකර. 

 

පධාන ෙලක, 
බස්නාහර පළාත. 
 

,yq;if njw;fhrpahtpy; kjpf;fjf;f xU 
ehlhf tpsq;Fk; NghJ mt;tplj;jpy; 
Nky;khfhzk; xU tpNrl ,lj;ij 
tfpf;fpd;wJ. vq;fs; khfhzrig fle;j 
Kg;gJ Mz;LfSf;Fs; khfhzj;jpd; 
cl;fl;likg;G trjp mgptpUj;jp> fy;tp> 
Rfhjhuk; kw;Wk; gy;NtWgl;l  
r%fNritfspd; %yk; nghJkf;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;jy;> 
njhopy;tha;g;G> tWik xopg;G vd;gtw;iw 
,yf;fhff; nfhz;L khfhzj;jpDs; 
mgptpUj;jp gpuNtrj;ij Nehf;fkhff; 
nfhz;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUtjpdhy; Njrpa nghUshjhu 
Nkk;ghl;Lf;F Nky;khfhzj;jpd; Clhf 
ghhpa gq;fspg;ig toq;fpAs;sJ. 2009k; 
Mz;by; ,k; khfhzj;jpDs; Njrpa 

cw;gj;jpf;F toq;fg;gLk; gq;fspg;G 47% 
MFk;. 
 
28tJ  Kjyikr;rHfs;  khehl;bd; 
cgruidahsuhf nray;gLtjw;F 
Nky;khfhz rigf;F fpilj;j mhpa 
tha;g;G kpfTk; kfpo;r;rpahdnjhU 
tplakhFk;. 
 
fle;j fhy tiuaiwf;Fs; Nky;khfhz 
rigapdhy; epiwNtw;wg;gl;Ls;s ghhpa 
KjyPl;bd; %yk; mile;Js;s ngWNgwhf 
vLj;Jf;fhl;lg;gLtJ “mgptpUj;jpapy; 
Nky;khfhzk; Kd;dzpapy;” vd;w fUj;ij 
ntspapLtJld; ,t;Ntiy xOq;Ffis 
ntw;wpfukhf epiwNtw;wp Kbg;gjw;F 
Kjy; epd;W cioj;j Nky;khfhz gpujk 
nrayhsH> fhhpahyaj;jpd; rfy 
gzpf;FOtpdUf;Fk; vdJ kdkhHe;j 
ed;wpiaj; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.    
 
tpf;lH rkutPu> 
gpujk nrayhsH> 
Nky; khfhzk;. 
 



 

¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µNky; Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  
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¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  
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සහවනය හා රසාර සංවධනය තලනසහවනය හා රසාර සංවධනය තලනසහවනය හා රසාර සංවධනය තලනසහවනය හා රසාර සංවධනය තලන    
rftho;T kw;Wk; epue;ju mgptpUj;jprftho;T kw;Wk; epue;ju mgptpUj;jprftho;T kw;Wk; epue;ju mgptpUj;jprftho;T kw;Wk; epue;ju mgptpUj;jpapy; apy; apy; apy;     

©»µ¥àÛ©»µ¥àÛ©»µ¥àÛ©»µ¥àÛනනනන²´ ̄ÀË̈ ¢è´± ²Á© ¾ª°Ì´³²´ ̄ÀË̈ ¢è´± ²Á© ¾ª°Ì´³²´ ̄ÀË̈ ¢è´± ²Á© ¾ª°Ì´³²´ ̄ÀË̈ ¢è´± ²Á© ¾ª°Ì´³    
Nky;khfhzk; Kd;dzpapyNky;khfhzk; Kd;dzpapyNky;khfhzk; Kd;dzpapyNky;khfhzk; Kd;dzpapy    

    සහවනය හා රසාර සංවධනය තළන සහවනය හා රසාර සංවධනය තළන සහවනය හා රසාර සංවධනය තළන සහවනය හා රසාර සංවධනය තළන 
සංවධනෙය් පසංවධනෙය් පසංවධනෙය් පසංවධනෙය් පමඛයා ෙලස ඉයටමඛයා ෙලස ඉයටමඛයා ෙලස ඉයටමඛයා ෙලස ඉයට    

යන ෙතමාව මල කරෙගන සකස් කරන ලද ෙමම යන ෙතමාව මල කරෙගන සකස් කරන ලද ෙමම යන ෙතමාව මල කරෙගන සකස් කරන ලද ෙමම යන ෙතමාව මල කරෙගන සකස් කරන ලද ෙමම 
පපපපකාශෙයහ පසගය වසර පහක කාලය තළ කාශෙයහ පසගය වසර පහක කාලය තළ කාශෙයහ පසගය වසර පහක කාලය තළ කාශෙයහ පසගය වසර පහක කාලය තළ 
බස්නාහර පළාත තළ සිකල සමස්ථ ආෙයජනය බස්නාහර පළාත තළ සිකල සමස්ථ ආෙයජනය බස්නාහර පළාත තළ සිකල සමස්ථ ආෙයජනය බස්නාහර පළාත තළ සිකල සමස්ථ ආෙයජනය 
මගන අතකරගත පමගන අතකරගත පමගන අතකරගත පමගන අතකරගත පඵල හාඵල හාඵල හාඵල හා        ඉ සැලස ඉලකක ඉ සැලස ඉලකක ඉ සැලස ඉලකක ඉ සැලස ඉලකක 
පිළබඳ ෙතාරතරැ ඉපත කර ඇතපිළබඳ ෙතාරතරැ ඉපත කර ඇතපිළබඳ ෙතාරතරැ ඉපත කර ඇතපිළබඳ ෙතාරතරැ ඉපත කර ඇත.... 

මහනද නතන දස අවුරැ පමහනද නතන දස අවුරැ පමහනද නතන දස අවුරැ පමහනද නතන දස අවුරැ පපතවලට ෙයාමව පතවලට ෙයාමව පතවලට ෙයාමව පතවලට ෙයාමව 
සැකසන ජාක ඉලකක මත පදනව පළාත සැකසන ජාක ඉලකක මත පදනව පළාත සැකසන ජාක ඉලකක මත පදනව පළාත සැකසන ජාක ඉලකක මත පදනව පළාත 
සංවධනය ආශසංවධනය ආශසංවධනය ආශසංවධනය ආශය කර ගන ආක යතල ය කර ගන ආක යතල ය කර ගන ආක යතල ය කර ගන ආක යතල 
පහසකපහසකපහසකපහසක, , , , කෘෂිකමයකෘෂිකමයකෘෂිකමයකෘෂිකමය, , , , අධඅධඅධඅධපනය හා ෙසෟඛපනය හා ෙසෟඛපනය හා ෙසෟඛපනය හා ෙසෟඛ, , , , 
සමාජ සභසාධනයසමාජ සභසාධනයසමාජ සභසාධනයසමාජ සභසාධනය, , , , කමානතකමානතකමානතකමානත, , , , අපඅපඅපඅපවවවව    
කළමනාකරණය හා මානව සපත සංවධනය යන කළමනාකරණය හා මානව සපත සංවධනය යන කළමනාකරණය හා මානව සපත සංවධනය යන කළමනාකරණය හා මානව සපත සංවධනය යන 
කෙෂ්තකෙෂ්තකෙෂ්තකෙෂ්ත ෙමහ ෙපළගස්වා ඇත ෙමහ ෙපළගස්වා ඇත ෙමහ ෙපළගස්වා ඇත ෙමහ ෙපළගස්වා ඇත.... 

ෙමම සංවධන වැඩසටහන ෙමම සංවධන වැඩසටහන ෙමම සංවධන වැඩසටහන ෙමම සංවධන වැඩසටහන යාතමක ෙ යාතමක ෙ යාතමක ෙ යාතමක ෙ 
මලක අරමණ වනෙන බස්නාහර පළාෙත ජනතාවෙග මලක අරමණ වනෙන බස්නාහර පළාෙත ජනතාවෙග මලක අරමණ වනෙන බස්නාහර පළාෙත ජනතාවෙග මලක අරමණ වනෙන බස්නාහර පළාෙත ජනතාවෙග 
වන තතතවය වැයණ ම හා පළාත තළ වන තතතවය වැයණ ම හා පළාත තළ වන තතතවය වැයණ ම හා පළාත තළ වන තතතවය වැයණ ම හා පළාත තළ 
තලත සංවධන පතලත සංවධන පතලත සංවධන පතලත සංවධන පෙශයක ඇම මගන ජාක ෙශයක ඇම මගන ජාක ෙශයක ඇම මගන ජාක ෙශයක ඇම මගන ජාක 
අරමණ හා අභමතාථ අරමණ හා අභමතාථ අරමණ හා අභමතාථ අරමණ හා අභමතාථ ඉටුකර ගැමට අවශඉටුකර ගැමට අවශඉටුකර ගැමට අවශඉටුකර ගැමට අවශ    
යකතවය සැපමයකතවය සැපමයකතවය සැපමයකතවය සැපම....    

 

rftho;T kw;Wk; epue;ju rftho;T kw;Wk; epue;ju rftho;T kw;Wk; epue;ju rftho;T kw;Wk; epue;ju 
mgptpUj;jpapy; Kd;dzpapy;mgptpUj;jpapy; Kd;dzpapy;mgptpUj;jpapy; Kd;dzpapy;mgptpUj;jpapy; Kd;dzpapy;    

vd;w jiyg;ig mbg;gilahf itj;J 
jahhpf;fg;gl;Ls;s ,t; ntspaPl;by; fle;j Ie;J 
tUl fhyq;fspy; Nky;khfhzj;jpDs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l KjyPl;bd; Clhf 
mile;Js;s ngWNgW kw;Wk; vjpHfhyj;jpd; 
,yf;F njhlHghd jfty;fs; 
rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
kfpe;j vz;zf;fUtpd; gj;JtUl 
nfhs;iffSf;F mika jahhpf;fg;gl;l Njrpa 
,yf;if mbg;gilahf itj;J khfhzj;jpd; 
mgptpUj;jpia mz;kpj;j nghUshjhu 
cl;fl;likg;G trjpfs;> tptrhak;> fy;tp kw;Wk; 
Rfhjhuk;> r%f Nrkeyd;> ifj;njhopy;> 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; kdpjts mgptpUj;jp 
Mfpa Jiwfs; ,q;F mzptFf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
,t; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jtjw;F mbg;gil Nehf;fkhf 
tpsq;FtJ Nky;khfhzj;jpd; nghJkf;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ij Kd;Ndw;Wtjw;Fk; kw;Wk; 
khfhzj;jpYs;s mgptpUj;jp gpuNtrj;ij 
Vw;gLj;jp mjd; %yk; Njrpa Nehf;fk; kw;Wk; 
mgpkhdj;ij epiyehl;Ltjw;Fj; Njitahd 
gq;fspg;ig toq;FtjhFk; 



 

¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µNky; Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

    
    

7777::::    
 

 

cs;slf;fkcs;slf;fkcs;slf;fkcs;slf;fk; 
fy;tpfy;tpfy;tpfy;tp    

Rfhjhuk;Rfhjhuk;Rfhjhuk;Rfhjhuk;    

• Nky;ehl;L itj;jpak;  
• RNjr itj;jpak; 

nghUshjhu cl;fl;likg;G trjpnghUshjhu cl;fl;likg;G trjpnghUshjhu cl;fl;likg;G trjpnghUshjhu cl;fl;likg;G trjp    

• ghijfs; mgptpUj;jp 
• Nghf;Ftuj;J  
• kpd;rhuk; 
• ePH 
• $l;LwT mgptpUj;jp 

tptrhak; tptrhak; tptrhak; tptrhak;     

• tptrhak; 
• fhy;eil cw;gj;jp 
• khfhz ePHg;ghrdk; 
• fhzp 
• flw;nwhopy; 

ifj;njhopy;ifj;njhopy;ifj;njhopy;ifj;njhopy;    

• rpW kw;Wk; kj;jpa ghpkhz ifj;njhopy; 
• Rw;Wyh 

r%f Nritr%f Nritr%f Nritr%f Nrit    

• cs;Suhl;rp 
• fopTg;nghUl;fs; Kfhikj;Jtk; 
• kfspH mYty;fs; 
• fpuhkpa mgptpUj;jp 
• Rw;whly; 
• tpisahl;Lj;Jiw mgptpUj;jp 
• fyhr;rhu mgptpUj;jp 
• ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH guhkhpg;G 
• r%f Nrit 

²ÀòÂ¤©¯̈²ÀòÂ¤©¯̈²ÀòÂ¤©¯̈²ÀòÂ¤©¯̈     
අධඅධඅධඅධපනපනපනපන 

ෙසෟඛෙසෟඛෙසෟඛෙසෟඛයයයය 

• බටහර ෛවද 

• ෙදශය ෛවද 

ආක යතල පහසකආක යතල පහසකආක යතල පහසකආක යතල පහසක 

• මාග 

• පවාහනය 

• ලය 

• ජලය 

• සමපකාර සංවධනය 

කෘෂිකමයකෘෂිකමයකෘෂිකමයකෘෂිකමය 

• කෘෂිකම 
• සතව ෂ්පාදන 
• පළාත වාමාග 
• ඉඩ 
• වර 

කකකකමානතමානතමානතමානත 

• ස හා මධ පමාණ  

• කමානත 

• සංචාරක 

පපපපජාෙස්වාජාෙස්වාජාෙස්වාජාෙස්වා 
• පළාත පාලන 

• අපව කළමනාකරණය 

• වතා  කටයත 
• ගාම සංවධන 

• පසරය 

• ඩා සංවධනය 

• සංස්කාක කටයත 
• පවාස හා ළමාරකෂක 

• සමාජ ෙස්වා 



¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

 

    

 

8888::::    
 

 

¿³§°¥ ¥Õ ©°Ì¿³§°¥ ¥Õ ©°Ì¿³§°¥ ¥Õ ©°Ì¿³§°¥ ¥Õ ©°Ì 

¨±²ÉÁ° £¤Á̄Á 

khnfsp ePHtPo;r;rp 

²›¥¤µÁ ²µ¥ò Ôªå±¶´ 

NgUty flw;fiug; gpuNjrk; 

É¤òç° –§±¥´ 

fsdp tp`hiu 

Ì−¨¶̄õ ¨¶̄ª°¥´ 

À±§°´¶̄ÂÁ ÂÁ̄ ²Á¶̄ –§±¥´ 

¼± °̧É ²ÉÅ ¡̧É±Â±¥´ 

Njrpa E}jdrhiy 

hpr;kd;l; ke;jpua 

ghfpad; fy;nyd; tp`hiu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µNky; Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

    
    

9999::::    
 

Nkw;fpd; gpurpj;jp ngw;w ,lq;fspd; Gifg;glq;fsNkw;fpd; gpurpj;jp ngw;w ,lq;fspd; Gifg;glq;fsNkw;fpd; gpurpj;jp ngw;w ,lq;fspd; Gifg;glq;fsNkw;fpd; gpurpj;jp ngw;w ,lq;fspd; Gifg;glq;fs 

£§©̄²¿±É̄É̄¡ ª°´ £¤Á̄Á 

mg];Nghf;F ePHtPo;r;rp 

fSj;Jiw murku Gj;jHrpiy  
ÉÍ¸¥ ²¿±̄ ©†ë 

Â±Í ¢̈µ²È¥  

–§±¥ ¨§± ²ª̄– ¼± °̧É Ôªå±¶´ À±¥àÁ°²ˆ¶̄ ¡̧µ 

fhyp Kfj;jply;  

tpfhukfhNjtp Njrpa G+q;fh ghuhSkd;wk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

 

    

10101010::::    

ශශශශ ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ පමාණය තල බස්නාහර පළාතමාණය තල බස්නාහර පළාතමාණය තල බස්නාහර පළාතමාණය තල බස්නාහර පළාත      ,yq;ifapd;,yq;ifapd;,yq;ifapd;,yq;ifapd; epyg;gug;gpDs;epyg;gug;gpDs;epyg;gug;gpDs;epyg;gug;gpDs; Nky;khfhzk;Nky;khfhzk;Nky;khfhzk;Nky;khfhzk;    

ශශශශ ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ ප ලංකාෙ භ පමාණය බස්නාහර පළාෙත ස්තමාණය බස්නාහර පළාෙත ස්තමාණය බස්නාහර පළාෙත ස්තමාණය බස්නාහර පළාෙත ස්තකක අනව ෙබ යාමකක අනව ෙබ යාමකක අනව ෙබ යාමකක අනව ෙබ යාම 
,yq;ifapd; epyg;gug;gpy; Nky;khfhzk; khtl;l kl;lj;jpw;F mika gphpj;Jf; fhl;lg;gly,yq;ifapd; epyg;gug;gpy; Nky;khfhzk; khtl;l kl;lj;jpw;F mika gphpj;Jf; fhl;lg;gly,yq;ifapd; epyg;gug;gpy; Nky;khfhzk; khtl;l kl;lj;jpw;F mika gphpj;Jf; fhl;lg;gly,yq;ifapd; epyg;gug;gpy; Nky;khfhzk; khtl;l kl;lj;jpw;F mika gphpj;Jf; fhl;lg;gly    

    
ෙකාළඹ ෙකාළඹ ෙකාළඹ ෙකාළඹ 

ස්ස්ස්ස්කකයකකයකකයකකය 
((((වවවව.........).).).) 
nfhOk;G nfhOk;G nfhOk;G nfhOk;G 
khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; 
(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP) 

% 

ගපහ ගපහ ගපහ ගපහ 
ස්ස්ස්ස්කකයකකයකකයකකය 
((((වවවව.........).).).) 
fk;g`h fk;g`h fk;g`h fk;g`h 
khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; 
(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP) 

% 

කතර කතර කතර කතර 
ස්ස්ස්ස්කකයකකයකකයකකය 
((((වවවව.........).).).) 
fSj;Jiw fSj;Jiw fSj;Jiw fSj;Jiw 
khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; khtl;lk; 
(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP)(r.fp.kP) 

% 

ශශශශ ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව 
((((වවවව.........).).).) 

,yq;if (r.fp.kP),yq;if (r.fp.kP),yq;if (r.fp.kP),yq;if (r.fp.kP) 

699 1.07 1387 2.11 1598 2.44 65610 

 

94949494%    
Vida Vida Vida Vida 
khtl;lk;khtl;lk;khtl;lk;khtl;lk; 

Nky;Nky;Nky;Nky;    
khfhzk;khfhzk;khfhzk;khfhzk; 
6% 



 

¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µNky; Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

    
    

11111111::::    
 

²É±òÙ ª°©̄¸Ë°ÉÉ̄²´ ̄¼¶ ó¶ ¯̧µ´ 

ÉÍ¸¥ ª°©̄¸Ë°É̄É²´ ̄¼¶ ó¶ ¯̧µ´ 

ÂˆÀ§ ª°©̄¸Ë°É̄É²´ ̄¼¶ ó¶ ¯̧µ´ 

nfhOk;G khtl;lj;jp;d; 
rdj;njhif 

fSj;Jiw khtl;lj;jpd; 
rdj;njhif 

fk;g`h khtl;lj;jpd; 
rdj;;njhif 

බස්නාහර පළාෙත ජන ඝනතවයබස්නාහර පළාෙත ජන ඝනතවයබස්නාහර පළාෙත ජන ඝනතවයබස්නාහර පළාෙත ජන ඝනතවය Nky;khfhzj;jpd; rdj;njhifNky;khfhzj;jpd; rdj;njhifNky;khfhzj;jpd; rdj;njhifNky;khfhzj;jpd; rdj;njhif    



¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

 

    

12121212::::    

බස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟක, , , , සමාජසමාජසමාජසමාජ, , , , ආකආකආකආක, , , , තතතවයතතතවයතතතවයතතතවය 

Nky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjhu epiyhu epiyhu epiyhu epiy    
 

 

මලකමලකමලකමලක ෙතාරතරැෙතාරතරැෙතාරතරැෙතාරතරැ////ස්ස්ස්ස්කකයකකයකකයකකය 

mbg;gilj; jfty; mbg;gilj; jfty; mbg;gilj; jfty; mbg;gilj; jfty;     
/ khtl;lk;khtl;lk;khtl;lk;khtl;lk; 

ෙකාළඹෙකාළඹෙකාළඹෙකාළඹ 

nfnfnfnfhOk;GhOk;GhOk;GhOk;G 

ගපහගපහගපහගපහ 

fk;g`hfk;g`hfk;g`hfk;g`h 
කතරකතරකතරකතර 

fSj;JiwfSj;JiwfSj;JiwfSj;Jiw 

බස්නාහර බස්නාහර බස්නාහර බස්නාහර 
පළාතපළාතපළාතපළාත 

Nky;Nky;Nky;Nky;    khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk    

ම භ පමාණය (ව...)  
nkhj;j epyg;gug;gsT (r.fp.kP) 

699 1387 1598 3684 

පාෙදශය ෙලක ෙකාඨාශ  
gpuNjr nrayhsH gphpT 

13 13 14 40 

ගාම ලධා වස 
fpuhk NritahsH gphpT 

557 1177 762 2496 

ග 
fpuhkk; 

573 1581 2425 4579 

මහ නගර සභා 
khefu rig 

4 2 - 6 

නගර සභා 
efu rig 

5 5 4 14 

පාෙදශය සභා 
gpuNjr rig 

4 12 12 28 

ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය     rdj;njhifrdj;njhifrdj;njhifrdj;njhif    

2001200120012001 

ෙකාළඹ ෙකාළඹ ෙකාළඹ ෙකාළඹ     nfhOk;GnfhOk;GnfhOk;GnfhOk;G 2222,,,,251251251251,,,,274274274274 

ගපහ ගපහ ගපහ ගපහ     fk;g`hfk;g`hfk;g`hfk;g`h 2222,,,,063063063063,,,,684684684684 

කතර කතර කතර කතර     fSj;JiwfSj;JiwfSj;JiwfSj;Jiw 1111,,,,066066066066,,,,239239239239 

ම ම ම ම     nkhj;jk;nkhj;jk;nkhj;jk;nkhj;jk; 5555,,,,381381381381,,,,197197197197 

දළදළදළදළ ෙදශයෙදශයෙදශයෙදශය ෂ්පාතෂ්පාතෂ්පාතෂ්පාතෙය් ෙය් ෙය් ෙය් වැවැවැවැමමමම    
mz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; mjpfhpg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; mjpfhpg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; mjpfhpg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; mjpfhpg;G    

 

2005 2006 2007 2008 2009

1065154

1472065

1663759

2003055

2177871



 

¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µNky; Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzkNky; khfhzk;;;;  

 

    
    

13131313::::    
 

බස්නාහබස්නාහබස්නාහබස්නාහරරරර පළාතපළාතපළාතපළාත දළදළදළදළ ෙදශයෙදශයෙදශයෙදශය ෂ්පාතෂ්පාතෂ්පාතෂ්පාතෙය් ආංශක සංයයෙය් ආංශක සංයයෙය් ආංශක සංයයෙය් ආංශක සංයය    
Nky;khfhzj;jpd; mz;zsthd Njrpa Nky;khfhzj;jpd; mz;zsthd Njrpa Nky;khfhzj;jpd; mz;zsthd Njrpa Nky;khfhzj;jpd; mz;zsthd Njrpa     

cw;gj;jp gFjpapd; ,izTcw;gj;jp gFjpapd; ,izTcw;gj;jp gFjpapd; ,izTcw;gj;jp gFjpapd; ,izT    
 

පසගය වසර පසගය වසර පසගය වසර පසගය වසර 05050505තල බස්නාහර පළාෙත ආෙයජනයතල බස්නාහර පළාෙත ආෙයජනයතල බස්නාහර පළාෙත ආෙයජනයතල බස්නාහර පළාෙත ආෙයජනය    
fle;j 5 Mz;Lfspy; Nky;khfhzj;jpd; KjyPLfspd; tpguk;fle;j 5 Mz;Lfspy; Nky;khfhzj;jpd; KjyPLfspd; tpguk;fle;j 5 Mz;Lfspy; Nky;khfhzj;jpd; KjyPLfspd; tpguk;fle;j 5 Mz;Lfspy; Nky;khfhzj;jpd; KjyPLfspd; tpguk;    

    

දළදළදළදළ    ෙදශයෙදශයෙදශයෙදශය    ෂ්පාතයට දරන යකතවයෂ්පාතයට දරන යකතවයෂ්පාතයට දරන යකතවයෂ්පාතයට දරන යකතවය    
mz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; gq;fspg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; gq;fspg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; gq;fspg;Gmz;zsthd Njrpa cw;gj;jpapd; gq;fspg;G    

            

මලාශමලාශමලාශමලාශ    ----    ශශශශ ලංකා මහ බැංක වාතාව ලංකා මහ බැංක වාතාව ලංකා මහ බැංක වාතාව ලංකා මහ බැංක වාතාව    
%yfk; %yfk; %yfk; %yfk; ----    ,yq;if kj;jpa ,yq;if kj;jpa ,yq;if kj;jpa ,yq;if kj;jpa tq;fptq;fptq;fptq;fp    

බස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟකබස්නාහර පළාෙත ෙභෟක, , , , සමාජසමාජසමාජසමාජ, , , , ආකආකආකආක, , , , තතතවයතතතවයතතතවයතතතවය 

Nky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjhu epiyNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjhu epiyNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjhu epiyNky;khfhzj;jpd; ngsjPf> r%f> nghUshjhu epiy    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංශයඅංශයඅංශයඅංශය    
    

gphpT 

2005 2006 2007 2008 

පපපපශතයශතයශතයශතය  
rjtPjk 

% 

පපපපශතයශතයශතයශතය 
rjtPjk  

% 

පපපපශතයශතයශතයශතය  
rjtPjk 

% 

පපපපශතයශතයශතයශතය  
rjtPjk 

% 

කෘෂිකාකකෘෂිකාකකෘෂිකාකකෘෂිකාක  

tptrhak; 
29.4 21.7 19.8 22.13 

කාකකාකකාකකාක    
njhopy;El;gk; 

29.3 30.7 27.5 28.03 

ෙස්වාෙස්වාෙස්වාෙස්වා             
 Nritfs; 

41.3 47.5 52.7 49.84 

එකතවඑකතවඑකතවඑකතව 
nkhj;jk; 100 100 100 100 

අංශයඅංශයඅංශයඅංශය    
gphpT    

ෙවන කළ ෙවන කළ ෙවන කළ ෙවන කළ මමමමදලදලදලදල    
xJf;fg;gl;l njhif    

වැය කළ මදලවැය කළ මදලවැය කළ මදලවැය කළ මදල    
nryTj; njhif    

2010 2010 2010 2010 වැය කළ මදලවැය කළ මදලවැය කළ මදලවැය කළ මදල    
2010nrytplg;gl;l njhif    

අධඅධඅධඅධපන පන පන පන  fy;tp    3516.3 2598.8 2647.8 

    ෙසෟඛෙසෟඛෙසෟඛෙසෟඛ     Rfhjhuk;    3067.8 2097.2 2162.2 

මාමාමාමාග ග ග ග  tPjp    5626.0 3999.5 4366.5 

කෘෂිකම කෘෂිකම කෘෂිකම කෘෂිකම  tptrhak;    878.0 640.9 650.9 

කමානත කමානත කමානත කමානත  ifj;njhopy;    345.4 251.1 259.1 

ලය ලය ලය ලය  kpd;rhuk;    444.5 395.2 404.2 

අෙනකත අෙනකත අෙනකත අෙනකත  Vidait    2820.0 1585.8 1699.8 

එකතව එකතව එකතව එකතව  nkhj;jk;    16698166981669816698....0000    11568.511568.511568.511568.5    12190.512190.512190.512190.5    


