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සරුතියන 

මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාව ිසන්ප මාතර දිසේික් ය පමනම්  ර ගනිින්ප 

සදු  ළ සංවර්ථධන අවශතා සහ ගැටළු අධයනය ඇුරරින්ප හමම වාර්ථතාව ස සේ  ර ඇති අතර 

වාපිතිය සාහා ලබා දුන්ප මාය ත්තවය සම්බන්පධහයන්ප වත්තමන්ප රජය සහ ජාති  ප්රතිපත්තති හා ආර්ථි  

 ටයුතු අමාතංශයට ම,  

හම් සාහා නිස උපහමසේ සපයින්ප ලබා දුන්ප සහහයෝගය සම්බන්පධහයන්ප මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය 

කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාහේ හිටපු සභාපති ිජය ික්රමරත්තන මහතාට සහ වත්තමන්ප සභාපති දිහන්පෂේ 

වීරක්හ ාඩි මහතාට ම, හමම වාපිතිය  රහගන යාමට සහහයෝගය ලබා දුන්ප මාතර දිසේික් 

හල්ව ම්තුිය ඇතුළු දිසේික් හල්ව ම්  ාර්ථයාලහේ නිලධාරි මහත්තම මහත්තීන්පට ම, 

අමාළ මත්තත ලබා හමින්ප සහහයෝගය ලබා දුන්ප  මාතර දිසේික් හේ ප්රාහීය ය හීශපාලන නිහයෝතත 

මහත්තම මහත්තීන්පට ම, සයලු ම ප්රාහීය ය හල්ව ම්වරුන්ප සහ ග්රාම නිලධාරි මහත්තම මහත්තීන්ප ඇතුළු 

ප්රාහීය ය හල්ව ම්  ාර්ථයාල වලට අනුයුක්ත මහත්තම මහත්තීන්පට ම, මාතර දිසේික් ය හා සම්බන්පධ 

මත්තත ලබා ගැනීම සාහා පවත්තවන ලම වැඩමුළු සාහා සහභාගි වූ සයලු ම ආයතන වල නිලධාරි මහත්තම 

මහත්තීන්පට ම, 

වාපිතිය සදු රහගන යාහම් දී නිරන්පතරහයන්ප සහහයෝගය ලබා දුන්ප මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය 

කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාහේ සයලු අංශ වල නිලධාරි මහත්තම මහත්තීන්පට ම, ිහශේෂහයන්පම හමම 

අධයනය අධීක්ෂණය  රින්ප උපහමසේ ලබා දුන්ප  මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  

සභාහේ සහ ාර අධක්ෂ (සංවර්ථධන) හේ.ඒ.සී.පී. ජයසංහ මහත්තියට ම, වාපිති වාර්ථතාව රචනා 

 රන ලම ආර්ථ.ඩී.සී.එසේ. රාජපක්ෂ මහතාට (සංවර්ථධන නිලධාරි), එම්.ඒ.එච්.ඩී.සී. හපහර්ථරා මහත්තියට 

(පර්ථහේෂණ නිලධාරි) සහ හක්.සී. ගුරුසංහ හමනියට ම (සංවර්ථධන නිලධාරි), මත්තත ිශේහල්වෂණය  ළ 

ආර්ථ.ඩී.සී.එසේ රාජපක්ෂ මහතාට (සංවර්ථධන නිලධාරි) ම, වාපිතිය සාහා නිරන්පතරව උප ාර  ල 

මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාහේ සහ ාර අධක්ෂ (පර්ථහේෂණ) එසේ. 

තනිගසීලන්ප මහතාට සහ මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාහේ සහ ාර අධක්ෂ 

(මූල) යු.එසේ.ී. ිතානහේ මහතාට ම, ප්රශේනාවලි මත්තත පරිගණ  ගත කිරීහමන්ප සහහයෝගය ලබා දුන්ප 

ලක්ිත වීරසංහ මහතාට ම, 

හමම අධයනය සාහා පිළිතුරු ලබා දුන්ප සයලු ම මාතර දිසේික් ප්රහීශවාසන්පට ම, වාපිතිය සදු කිරීමට 

නන්ප අයුරින්ප සහය මැක්ු සයලු හමනාට ම ිහශේෂ සේතුතියක් පිරිනමි. 

 
 
හක්.ඒ. ලලිතධීර  
අධක්ෂ 
මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාව. 
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විධා යනක සා රා ංශ්යන 

ශ්රී ලං ාහේ මණු ල ල  ුරිහශේෂී නගරයක් වූ මාතර පුරවරය  පමනම්  ර ගනිින්ප හමම අධයනය 

සදු ර ඇත. අර්ථධ වාණිජමය දිසේික් ය හලසත්ත සේවභාව හසෞන්පමර්ථහයන්ප ම පාරම්පරි  

 ිි ර්ථමාන්පතහයන්ප ම සේවයංහපෝිත, සංචාර  පුරවරයක් හලසත්ත ප්ර ට මාතර පුරවරය මෑත  ාලීනව 

වඩාත්ත  තා බහට ලක් ුහේ එම දිසේික් ය තුළ ක්රියාත්තම  වූ මහා පරිමාණ සංවර්ථධන වාපිති 

හහේතුහවනි. රටක් සංවර්ථධනය  රා ගමන්ප කිරීහම් දී එම රට තුළ, ගම සහ ඒ හා බැඳු ල ප්රජාව 

සංවර්ථධනය වීම අතවශ වන අතර මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාව එකී 

මැවැන්පත  ර්ථතවය උහමසා ඌනපූර්ථණයක් සපයින්ප මාතර දිසේික් හේ සංවර්ථධන අවශතා සහ 

ගැටළු හඳුනා ගැනීම සාහා හමම අධයන සදු ර ඇත.  

හමම අධයනය සදු කිරීමට සාහා මාතර දිසේික් ය පමනම්  ර ගනිින්ප සෑම ප්රහීශයක්ම ආවරණය 

වන පරිදි ගිහමූලි යන්ප 3000   පක්ෂපාතී හනාවන නියැදියක් හතෝරා ගන්පනා ලම අතර එයින්ප ප්රතිචාර 

ලබා දුන්ප  ගිහමූලි යන්ප 2111   ප්රශේනාවලි  මඟින්ප එ තු  රගත්ත මත්තත සහ වුහගත හනාවන සම්මුඛ 

සා ච්ඡාත්ත, ඉලක්   ණ්ඩායම් සම්මුඛ සා ච්ඡාත්ත හයාමා ගනිින්ප මත්තත එක්ැසේ  ළ අතර එම 

ප්රාථි  මත්තත හා එක්ැසේ  ර ගන්පනා ලම ීිතීයි  මත්තත පමනම්  ර ගනිින්ප හමම වාර්ථතාව ස සේ  ර 

ඇත. 

මාතර දිසේික් හේ ජනතාවහේ සංවර්ථධන අවශතා සහ ගැටළු  හඳුනා ගැනීම යන ප්රධාන පර්ථහේෂණ 

අරමුණ මුදුන්ප පත්ත  ර ගැනීම උහමසා සදු  රන ලම හමම අධයනය හරහා ක්රියාත්තම  වූ සංවර්ථධන 

වාපිතිවලින්ප ප්රහීශහේ ජනතාවට සදුවූ බලපෑම, ප්රහීශහේ සදු වන සමාජ ි හරෝධි ක්රියා වල ප්රවණතා, 

දිසේික් හේ තවත්ත වන ිනිුරන්පහේ මූල පහුර ම් සහ ඉතිරි කිරීම් සම්බන්පධ පුරුදු, ප්රහීශහේ පවතින 

පාරිසරි  ගැටළු නිසා ිනිසේ ජීිතයට සදුවී ඇති බලපෑම අධයනය  රනු ලැීයය. 

බහුතරයක් ගිහමූලි යන්ප ීිතීයි  අධාපනයක් ලම පිරිසක් ුවම සැලකිය යුතු බහුතරය ට සේීර 

ැකියා හනාමැති බව ම, ගිහමූලි යන්ප අතරින්ප සේිර ැකියාවක් හනාමැති  ාන්පතා ප්රතිශතය පුරුෂ 

ප්රතිශතයට වඩා අධි  බව ම, ජනතාව වැඩි වශහයන්ප  වර හහෝ ආ ාරයකින්ප ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතයට 

හපලඹී තිීයම තුළින්ප ගම වනුහේ ඉතුරුම් සාහා වැඩි නැඹුරුවක් ඇති බව ම, භාණඩාගාර බිල්වපත්ත හා 

සමාගම් හ ාටසේ වල ආහයෝජනය වැනි දියු ල මූල ක්රමහේම භාිතහේ ප්රවණතාව අවම මට්ටම  

පවතින බව ම, හදිස අවශතාවයන්ප සාහා ණය ලබා ගැනීහම්දී සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීම හා ඥාතීන්ප 

මගින්ප/හිතවතුන්ප මගින්ප ණය ලබා ගැනීම වැනි ක්රමහේම හවත වැඩි නැඹුරුවක් මක්වා ඇති බව ම,  

දිසේික් ය තුළ ිනී මැරුම් සහ හ ෝලාහල, හසාර ම්/මං පැහැරීම්, වැනි බරපතළ අපරාධ අඩු 

මට්ටම  පවතින බව ම, මත්ත ද්රව භාිතය ඉහළ මට්ටම  ඇති බව ම, ුරළු හා මධ පරිමාණ සංවර්ථධන 

වාපිති අතරින්ප නිවාස සංවර්ථධන, හපාදු බසේ මගී ආවරණ, හපාදු ළිං / ිි ළිං /නල ළිං ලබා දීහම් 

වාපිති,  ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා සම්බන්පධ වාපිති,  ර්ථමාන්පත සංවර්ථධන වාපිති හා ැකියා ලබා 

දීහම් වැඩසටහන්ප ප්රශසේත මට්ටම  හනාමැති බව ම, පාසල්ව අධාපනය හා සම්බන්පධ වාපිති,  ිදුලි 
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බල වාපිති, මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති හා දිි නැගුම/ සමිීධි වාපිති ප්රශසේත මට්ටම  ඇති බව ම, 

විත්තතීය පුහු ල වාපිති පිළිබා සල ා බැලීහම්දි එම වාපිති ලැීය ඇති ප්රමාණය අවම වන අතර 

විත්තතීය පුහු ල ලැීය ඇති පිරිස තුළ ඒ පිළිබා ඉතා හහාා ආ ල්වපයක්  හනාපවතින බව ම, සනීපාරක්ෂාව 

පිළිබම ිමසීහම්දී සැලකිය යුතු පිරිස ට (42%) වැසකිළි පහුර ම් සම්බන්පධ වාපිති ම, සැලකිය යුතු 

බහුතරය ට (54%) ජල වාපිති ම ලැීය හනාමැති බව ම, මහා පරිමාණ වාපිති අතරින්ප නිල්වවලා 

වාපිතිය පිළිබා ජනතාවහේ තක්හසේරුව සම්බන්පධහයන්ප ගත්ත  ල්වහි හමම වාපිතිය ප්රශසේත 

මට්ටහමන්ප ප්රතිඵල හනාලම වාපිතියක් බව ම, මාතර  තරගම දුම්රිය මාර්ථගය වාපිතිය හා මාතර-

හ ාළඹ අධිහේගී මාර්ථග වාපිතිය ප්රශසේත මට්ටම  ඇති බව ම ජනතාවහේ තක්හසේරු අනුව හමම 

අධයනය මඟින්ප නිගමනය  ල හැ .  ීට අමතරව ජන ජීිතයට බලපෑම්  රන සතුන්ප අතර 

හමානරුන්ප, වඳුරන්ප හා ුරනඛයන්ප මුල්ව තැනක් හගන ඇති බව මාතර දිසේික් ජනතාවහේ ප්රතිචාර අනුව 

පැහැදිලි හේ. 

හමම අධයනය තුළින්ප  ඉදිරිපත්ත වූ වැමගත්ත හයෝජනා අතරින්ප, දිසේික් හේ පවතින අඩු පහුර ම් සහිත 

විත්තතීය පුහු ල  මධසේථාන ඒ ාබීධ  ර වැඩි පහුර ම් වලින්ප යුතු විත්තතීය පුහු ල මධසේථාන 

සේථාපිත හ ාට සාම්ප්රමායි  රාමුහවන්ප බැහැරව ඉහළ ඉල්වලුමක් ඇති පාමමාලා පැවැත්තවීමට  ටයුතු 

 ළ යුතු බව, පානීය ජල අවශතා සපුරා ගැනීමට හනාහැකි ග්රාීය ජනතාව හවනුහවන්ප ජල සම්පාමන 

මණ්ඩලය හා ඒ ාබීධ ප්රජා ජල වාපිති ඇති කිරීම හා හම් වන ිට අ ාර්ථයක්ෂම මට්ටහම් පවතින 

හා ගුණාත්තම භාවහයන්ප අඩු ප්රජා ජල වාපිති ජල සම්පාමන මණ්ඩලහේ පාලනයට නතු හ ාට මනා 

අධීක්ෂණයකින්ප හා  ාර්ථයක්ෂමතාවකින්ප යුතුව පවත්තවාහගන යාමට අවශ පියවර ගැනීම, හගාිජන 

හසේවා පනත සංහශෝධනය  ර හභෝග ිිධාංගී රණය කිරීමට අවශ පහුර ම් සලසා දීම, නිල්වවලා 

ගංගාහේ පහළ ප්රහීශ වලින්ප පානීය ජලය පිරිපහදු හනා ර ගංගාහේ ඉහළ ප්රහීශ වලින්ප එම 

ගංගාධාරහේ සේවාභාි  පරිසර පීධති ආරක්ෂා  රින්ප පිරිසදු පානීය ජලය ලබාගත හැකි ආ ාරහේ 

වාපිති සදුකිරීම වැනි හයෝජනා ුරිහශේෂී හේ. 

සමසේතයක් වශහයන්ප ගත්ත  ළ සංවර්ථධනය උහමසා ිිධ  ාලවලදී දියත්ත  රන ලම ඇතැම් වාපිති 

සාර්ථථ  වී ඇතිමුත්ත ඇතැම් වාපිති අසාර්ථථ  වී ඇත. අහනණුත්ත ප්රහීශවලට සාහකක්ෂව සමාජ ි හරෝධී 

ක්රියා අවම බවක් මක්නට ලැනදනම තව දුරටත්ත මර්ථමනය  ළ යුතු අපරාධ දිසේික් ය තුළ පවතී. මූල 

අංශය හමන්ප ම පාරිසරි  අංශය තුළත්ත ප්රජාව බලාහපාහරාත්තතු වන්පනාු සංවර්ථධනය සම්බන්පධ අමහසේ 

සමුමායක් හමම පර්ථහේෂණ වාර්ථතාව තුළ අන්පතර්ථගතව ඇත. 
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පළමුවන පරිච්මේදයන 

1.1  ැඳින්වීම 

මානව සම්පත්ත සංවර්ථධනය කිරීහම් ශ්රී ලං ා ජාති  සභාව 2014/15 වර්ථෂහේ සැළුරම් ර ඇති එක් 

අධයනයක් හලස හමය හැඳින්පිය හැකිය. පුරගිය  ාල ව වානුව පුරාවට සංවර්ථධනය හ හරහි වැඩි 

අවධානයක් හයාමුව ඇති මණු ල ල  මාතර පුරවරය හමම අධයන සාහා අප ිසන්ප හතෝරා ගන්පනා 

ලදි.  හමම අධයනය තුළින්ප අහකක්ෂා  රනු ලබන්පහන්ප මාතර දිසේික් හේ සංවර්ථධන අවශතා හා 

ගැටළු හඳුනා ගනිින්ප ඒ සාහා අවශ හයෝජනා සහ අමහසේ අමාළ බලධාරීන්පට ලබා දීමයි. 

1.2 අධයයනන පසුබිම 

හමම අධයනය සදු කිරීහම්දි මාතර දිසේික් ය හතෝරා ගැනීමට පමනම්ු සාධ  අතර, මෑත  ාලීනව 

ක්රියාත්තම  වූ මක්ිණ අධිහේගී මාර්ථගය, මාතර  තරගම දුම්රිය මාර්ථගය, හමන්ප ම පූර්ථව  ාලීන ව 

ක්රියාත්තම  වූ නිල්වවලා වාපිතිය ආදිය මගින්ප ම හමම දිසේික් ය වැඩි අවධානයක් දිනා ගනු ලැීයම ම, 

මණු ල පළාහත්ත මධගතව පිහිටා ඇති මාතර දිසේි ක් ය තුල  ාලීන ව සදු  රන ලම හමම සංවර්ථධන 

වාපිතීන්ප මඟින්ප එම ප්රහීශහේ ජන ජීිතයට හා සමාජ, ආර්ථි  පැති ඩට  වර ආ ාරහේ බලපෑමක් 

ඇති  ර තිහබ් ම යන්පන අධයනය කිරීම හමම පර්ථහේෂණ ක්හෂේරය හතෝරා ගැනීමට එක් හහේතු 

සාධ යක් ිය.  

ීට අමතරව සංහල, හමමළ, බර්ථගර්ථ, මුසේලිම්, මැහල්ව ආදි සෑම ජන හ ාට්මාශක්ම නිහයෝජනය වන පරිදි 

සැලකිය යුතු ඉහළ ජන ඝනත්තවයක් දිසේික් ය තුල පැවතීම ම, එහමන්පම හසේවා ියුක්තිය පිළිබා 

ීිතී  මත්තත පරික්ෂා ර  බැලීහම් දී මාතර දිසේික් ය ඉතා ුරිහශේෂී හේ. මන්පම යත්ත දිගු  ාලයක් සට 

ලං ාහේ හසුර දිසේික්  වලට සාහකක්ෂව සමසේත හසේවා ි යුක්තිය හා උසසේ අධාපනය ලැබූවන්ප අතර 

හසේවා ි යුක්තිය හමම දිසේික් හේ ඉහළ අගයක් ගන්පනා බැිනි. සංඛාත්තම ව ි මසා බැලීහම් දී හසේවා 

ියුක්ත අනුපාතය 2002 වර්ථෂහේ දී 11% ම 2012 වර්ථෂහේ දී එය 7%   අගයක් ගන්පනා ලදි ( සංඛාන 

අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013). හමබඳු ඉහළ හසේවා ි යුක්ත තත්තත්තවයක් මාතර දිසේික් හේ  දිගු 

 ාලයක් තිසේහසේ  පැවතීම හහේතුහවන්ප සමාජ හා ආර්ථි මය වශහයන්ප ඇතිවී තිහබන තත්තත්තවය ිමසා 

බැලීම ම හමම පර්ථහේෂණ ක්හෂේරය හතාරා ගැනීමට තවත්ත එක් හහේතු සාධ යක් ිය.    

ඉතා ඉහළ ඓතිහාස  සහ හීශපාලනි  වශහයන්ප වැමගත්ත මකින්ප යුතු මාතර පුරවරහේ සංවර්ථධන 

අවශතා හා ගැටළු සම්බන්පධව බිම් මට්ටහම් සට ඉහළ මට්ටම ප්රහේශය (Bottom - Up approach) 

හයාමා ගනිින්ප අධයනය කිරීම හමමඟින්ප සදුිය. 

1.3 පර්මේෂණ ගැටළුව 

 මාතර දිසේික් හේ ජනතාවහේ සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු හමානවා ම? 

“රට  දුකපත්ත ම අඩුවී තිහබ් ම, එම රහට් අසමානතාව අඩුවී තිහබ් ම, එම රහට් හසේවා ියුක්තිය අඩුවී 

තිහබ් ම, එහසේ නම් එවැනි රටක් සංවර්ථධිත රටක් හේ. ීට අමතරව යම් රට  ජීවත්ත වන සෑම පුලක් 

සාහා ම ප්රමාණවත්ත ආමායමක් තිීයම, එම පුහල්ව වැඩ ළ හැකි සෑම පුීගලහයණුට ම ජීවහනෝපායක් 
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හහෝ ැකියාවක් තිීයම, එම පුහල්ව සාමාත යන්පට අධාපනය ලබා ගැනීහම් ඉඩ ප්රසේථාවක් තිීයම 

හමන්පම ජාතියක් වශහයන්ප සේවාධීනව  ටයුතු කිරීහම් හැකියාව සංවර්ථධනයයි.” 

 (ඩඩිලි සියනර්සර) 

සංවර්ථධනය සම්බන්පධ ඉහත නිර්ථවචනයට අනුව සංවර්ථධිත රටක් වශහයන්ප නැගී සීම ඕනෑම රට  

පරමාර්ථථයයි. එය ශ්රී ලං ාවට ම එහසේම වන අතර ඒ හහේතුහවන්ප  දිසේික් මට්ටහමන්ප ිිධ අංශ මගින්ප 

සංවර්ථධන ක්රියාවලින්ප හබාහහාමයක් දියත්ත  රනු ලබයි. ිනිසාහේ අවශතාවයන්ප  ාලානුරූපව 

හවනසේ වන බැින්ප සංවර්ථධනය හනානවතින ක්රියාවලියකි. එම නිසා සංවර්ථධනය පමනම්  ර ගනිින්ප 

වර්ථතමානය වන ිට මාතර දිසේික් හේ ජනතාව තුළ පවත්තනා සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු හමානවා 

ම? යන්පන හමම අධයනහේ පර්ථහේෂණ ගැටළුව වශහයන්ප හඳුනා ගන්පනා ලදි. 

1.4 පර්මේෂණ අරමුණු 

ඉහත අධයනයට අමාළ ව ප්රධාන පර්ථහේෂණ අරමුණක් සහ උප පර්ථහේෂණ අරමු ල කිහිපයක් අප 

ිසන්ප හගාඩනගා ගනු ලැීයය. හමම පර්ථහේෂණය සදු  රනු ලැනදහේ එම අරමු ල මුදුන්ප පමු ලවා ගැනීමට 

හේ. 

1.4.1 ප්රධා න අරමුණ 

 මාතර දිසේික් හේ ජනතාවහේ සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම. 

1.4.2 උප අරමුණු 

I. ක්රියාත්තම  වූ සංවර්ථධන වාපිතිවලින්ප ප්රහීශහේ ජනතාවට සදුවූ බලපෑම හඳුනා ගැනීම. 

II. ප්රහීශහේ සදු වන සමාජ ිහරෝධි ක්රියා වල ප්රවණතා හඳුනා ගැනීම. 

III. දිසේික් හේ ජනතාවහේ මූල පහුර ම් සහ ඉතිරි කිරීම් සම්බන්පධ පුරුදු අධයනය කිරීම. 

IV. ප්රහීශහේ පවතින පාරිසරි  ගැටළු නිසා ිනිුරන්පට සදුවී ඇති බලපෑම අවහබෝධ  ර ගැනීම. 

1.5 පර්මේෂණ ක්රමමේදයන 

මාතර දිසේික් හේ සංවර්ථධන අවශතා සම්බන්පධහයන්ප සදු  රන ලම හමම අධයනය 

ගහේෂණාත්තම  අධයනයක් වශහයන්ප හඳුනා ගත හැකිය. පර්ථහේෂණ අරමු ල හවත අවධානය හයාමු 

 ර පර්ථහේෂණ ක්රමහේමය පහත හ ාටසේ යටහත්ත මැක්ිය හැ . 

1.5.1  නියනැදියන මතෝරා  ගැනීම 

මාතර දිසේික් ය ගත්ත  ල ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ 16 කින්ප සමන්පිත වූ දිසේික් යක් වන අතර 

ග්රාීය, නාගරි  සහ වතු යන අංශ වල ජනයා හමම දිසේික් ය නිහයෝජනය  රයි. නියැදිය 

හතෝරාගැනීහම්දී මාතර දිසේි ක් හේ සයලු ම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ නිහයෝජනය වන පරිදි හා 

ග්රාීය, නාගරි  සහ වතු යන අංශ නිහයෝජනය වන පරිදි හතෝරා ගත්ත ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 52   

ගිහමූලි  ඒ   19587ක් අතරින්ප ගිහමූලි  ඒ   3000 කින්ප සැදුම් ලත්ත නියැදියක් පහත මක්වා ඇති 

පරිදි ීි  ලා නියැදීම (Two phase sampling technique) හයාමා ගනිින්ප හතෝරා ගනු ලැනදනි. 
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හමහි දී, 

1. පලමු  ලාව (Phase1) - ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ 16 හා ග්රාීය, නාගරි  සහ වතු යන අංශ 

නිහයෝජනය වන පරිදි සේතිත නියැදීම(stratified sampling technique) හයාමා ගනිින්ප පහත 

වගුහේ මක්වා ඇති පරිදි ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 52 කින්ප සැදුම් ලත්ත නියැදියක් හතෝරා ගනු 

ලැනදනි. 

2. හමවන  ලාව (Phase2) - පලමු  ලාව (Phase1) හරහා හතෝරා ගත්ත ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 

52   ගිහමූලි  ඒ   19587ක් අතරින්ප ගිහමූලි  ඒ   3000 කින්ප සැදුම් ලත්ත නියැදියක් 

ක්රමවත්ත නියැදීම (systematic sampling technique) හයාමා ගනිින්ප හතෝරා ගනු ලැනදනි. හමහි 

දී  ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 52 ට අමාළ ව 2012 වර්ථෂය සාහා වන ඡන්පම හිි නාමහල්වඛන 

නියැදුම් රාමුව (sampling frame) හලස හයාමා ගනු ලැනදනි. 

වගුව 1-1 :මතෝරා  ගත් නියනැදියන 

ප්රා .ලේමේ.ලේ 

මකා ට්ඨා ශ්යන 
ග්රා .ලේනි.ලේ මකා ට්ඨා ශ්යන 

ගෘ මූලික 

ඒකක 

ගණන 

අංශ්යන 

නියනැදියනට 

මතෝරා  ගත් 

ගෘ මූලික 

ඒකක ගණන 

1 අකුරැසරස 

1 හුලංමාව 159  වතු/ග්රාීය 58 

2 ඇහැලහක 408  ග්රාීය 58 

3 හහේහන්පගම 344  ග්රාීය 58 

4 ගන්පහැල 261  ග්රාීය 58 

2 අුරලියන 
5 ඌරුමුත්තත 382  වතු/ග්රාීය 57 

6 තලහගම බටහිර 277  ග්රාීය 57 

3 මදවිනුවර 

7 ගන්පමරාවත්තත මණුණ 234  ග්රාීය 58 

8 
උඩ අපැක්  
නැහගනහිර 

357  
ග්රාීය 58 

9 නාඔටුන්පන මධම 258  ග්රාීය 58 

4 දික්වැේල 

10 ඌරුගමුව මධම 210  ග්රාීය 58 

11 මංහමනිය උතුරු 289  ග්රාීය 58 

12 බඹැන්පම මධම 413  ග්රාීය 58 

13 හමාඩම්පහළ නැහගනහිර 550  ග්රාීය 58 

5  ක්මන 
14 වෑපතඉර උතුර 197  ග්රාීය 57 

15  ැබිලියහපාළ මණුණ 259  ග්රාීය 57 

6 කඹුරුපිටියන 

16 හබරගම්මුල්වල 246  ග්රාීය 57 

17 උල්වලල නැහගනහිර 479  ග්රාීය 58 

18 ඉහළ ිටියල උතුර 250  ග්රාීය 57 

7 
කිරින්වද 

පුහුේවැේල 

19 ගල්ව න්පම 165  ග්රාීය 57 

20  රහතාට 214  ග්රාීය 57 

8 මකා ටමපා ල 

21 අඞාරහමනිය 466  වතු/ග්රාීය 57 

22 නාවලහහේන 307  ග්රාීය 57 

23 පල්වහල්වගම උතුර 671  වතු/ග්රාීය 57 

9 මා ලිම්බඩ 
24 මාරහගාඩ 286  වතු/ග්රාීය 57 

25  ඩු න්පන 374  ග්රාීය 57 
10 මා තර 26 ඉසදීන්ප නගරය 659  නාගරි  58 
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27 වැලිහේරිය නැහගනහිර 701  නාගරි  58 

28 නාණුට්ටිය 252  ග්රාීය 58 

29 හවහල්වහගාඩ බටහිර 477  නාගරි  58 

30 මාහතාටගම 440  නාගරි  58 

31 රසේසන්පහමනිය 667  ග්රාීය/නාගරි  58 

11 මුලටියන 

32  ැටපල න්පම 274  වතු/ග්රාීය 58 

33 රංසාහගාඩ බටහිර 193  ග්රාීය 58 

34 හහාරපාිට මණුණ 242  ග්රාීය 58 

35 හමයියන්පමර 478  ග්රාීය 58 

12 පසරමගා ඩ 

36 තලපලා න්පම 381  වතු/ග්රාීය 58 

37  ැටවල 462  ග්රාීය 58 

38 ිජයාගම 339  ග්රාීය 58 

39 හීහගාඩ 549  ග්රාීය 58 

13 පිටබැද්දර 

40 මෑරංගල 485  ග්රාීය 58 

41 මංහ ාළුව 540  වතු/ග්රාීය 58 

42 පුවක්බහඩාිට 334  ග්රාීය 58 

14 ති මගා ඩ 
43 අක් ර පනහ 197  ග්රාීය 58 

44 හමමටහහට්ටිහගාඩ 300  ග්රාීය 58 

45  පුදූව 187  ග්රාීය 58 

15 වැලිගම 

46 හ ාහුනුගමුව 346  නාගරි  58 

47 වෑ ඩ 869  ග්රාීය 58 

48 හහට්ටිවීදිය 482  නාගරි  58 

49  ඹුරුගමුව උතුර 640  ග්රාීය 58 

16 වැලිපිටියන 
50 නිිතිවැල්වහබාක්  362  ග්රාීය 57 

51 හබරලෑලිය 349  ග්රාීය 57 

52 ජයික්රමපුර 326  ග්රාීය/නාගරි  57 
  එ තුව 19,587   3,000  

 

1.5.2  දත්ත රැසර කිරීමම් ශිේීයන ක්රමයන 

මත්තත ැසේ කිරීහම් ශිල්වපීය ක්රමය වශහයන්ප අප ිසන්ප හයාමා ගනු ලැනදහේ ප්රශේනාවලි ක්රමයයි. පුහු ල 

 රන ලම ග්රාම නිලධාරීන්ප හරහා  එම ප්රශේනාවලිය නියැදියට අයත්ත ගිහමූලි යන්ප සමග වුහගත 

සම්මුඛ සා ච්ඡා ක්රමය හයාමා ගනිින්ප අවශ ප්රාථි  මත්තත ැසේ රගනු ලැනදනි. ී ට අමතරව සමාජීය, 

ආර්ථී  හා පාරිසරි  හක්ෂේර නිහයෝජනය  රින්ප එම හක්ෂේරවල ප්රධාන නිළධාරීන්පම, මාතර 

දිසේික් හේ ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප සහ ාර සැලුරම් අධක්ෂවරුන්ප ම, මාතර දිසේික් 

හල්ව ම්  ාර්ථයාලහේ සංඛාහල්වඛනඥවරයාම සමඟ පවත්තවන ලම සා ච්ඡා මඟින්ප ම අවශ ීිතීයි  

මත්තත ැසේ රගනු ලැනදනි. 

ගිහමූලි  ඒ   3000  ප්රමාණය  ආවරණය කිරීමට අප ිසන්ප ප්රශේනාවලි ලබා දී තිබූ අතර එයින්ප 

නැවතත්ත අප හවත ලබාගත හැකි වූහේ ප්රශේනාවලි 2113 ක් පමණි. එයින්ප ප්රශේනාවලි 2ක් මත්තත 

හනාමැති ම හහේතුහවන්ප ඉවත්ත  ල අතර ඉතිරි ප්රශේනාවලි 2111   ප්රමාණය පරිගණ  ගත ර 

ිශේහල්වෂණය සාහා හයාමා ගනු ලැීයය. 
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1.6 අධයයනනමේ වැදගත්කම 

හමම අධයනය මගින්ප මාතර දිසේික් හේ සංවර්ථධන අවශතා සම්බන්පධ සාමාන මහජනතාවහේ 

හමන්ප ම රාජ හසේව යන්පහේ අමහසේ ලබා ගන්පනා ලදි. එය අනාගත සංවර්ථධන සම්බන්පධ ප්රතිපත්තති 

සම්පාම යන්පට වැමගත්ත හේ. මන්පම යත්ත එමගින්ප මැනට ක්රියාත්තම  සංවර්ථධන වැඩසටහන්ප වල 

ඵලමායිතාව වැඩි  ර ගැනීමටත්ත දුර්ථවලතා හඳුනා ගනිින්ප එම දුර්ථවලතා අවම කිරීමටත්ත හැකියාව 

ලැහබන බැිනි. එහසේම අනාගතහේදි මාතර දිසේික් ය සම්බන්පධ පර්ථහේෂණයන්ප සදු  රන 

පර්ථහේෂ යන්පට ම තම අධයනයන්ප සාහා ී ිතීයි  මත්තත හසායා ගැනීමටත්ත පර්ථහේෂණයන්ප සාහා යම් 

මඟ හපන්පවීමක් ම හමමගින්ප ලැහබනු ඇත. 

1.7 අධයයනනමේ සීමා  

අධයනය සාහා ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 52 හතෝරා හගන තිනදනම ප්රශේනාවලිය පුහු ල කිරීහම් 

වැඩසටහන සාහා සහභාගී වූහේ ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 30   ග්රාම නිලධාරීන්ප පමණක් වූ බැින්ප 

ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 22 ක් ඉවත්ත කිරීමට සදුවීම හමම අධයනහේ එක් සීමාවකි. නමුත්ත හමහිදි 

ගිහමූලි  ඒ   3000  ප්රමාණයක් ආවරණය කිරීම සාහා උක්ත පුහු ල වැඩසටහන සාහා සහභාගී 

වූ ග්රාම නිලධාරි 30 හමනා අතර පහත වගුහේ මක්වා ඇති පරිදි එක් අයණුට ප්රශේනාවලි 100 බැගින්ප ලබා 

දීමට සදු ිය. හමහිදීම එක් නිලධාරිහයණු ප්රශේනාවලි 70 පමණක් ලබා ගැනීමට  ැමැත්තත පල  ල 

බැින්ප හබමා දුන්ප මුළු ප්රශේනාවලි සංඛාව 2970  ට සීමාිය. අධයනය අවසානහේ ප්රශේනාවලි නැවත 

ලබාගත හැකි වූහේ ග්රාම නිලධාරි හ ාට්මාශ 23 ක් නිහයෝජනය වන පරිදි ප්රශේනාවලි 2113 ක් පමණක් 

වීමම හමම අධයනහේ තවත්ත එක් සීමාවකි. එහමන්පම හමම අධයනය තුළ  ිනිුරන්පහේ අමහසේ 

ප්රශේනාවලියක් මගින්ප ලබාගැනීහම් දී පුහු ල  රන ලම පිරිසක් හරහා එය සදු  ල බැින්ප වඩාත්ත ගැඹුරින්ප 

අමහසේ ිමසීමට(In-depth interview) අවසේථාවක් හනාලැනදනි. හමම අධයනය හරහා නාගරි , ග්රාීය 

හා වතු යන අංශ නිහයෝජනය වන පරිදි නියැදිය හතෝරාගත්තතම හනාවැලැක්ිය හැකි හහේතු මත අවසන්ප 

වශහයන්ප ලබාගත්ත නියැදිය තුළ නාගරි  හා වතු නිහයෝජනය අහකක්ිත මට්ටම  හනාතිනදන බැින්ප 

මත්තත ි ශේහල්වෂණය නාගරි , ග්රාීය හා වතු අංශ මට්ටින්ප සදු කිරීමට හනාහැකිවීම ම හමම අධයනහේ 

තවත්ත එක් සීමාවක් හලස මැක්ිය හැ . 
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වගුව 1-2 :ලබා  දුන්ව  ා  නැවත ආපසු ලබා ගත් ප්රශ්රනා වලි ගණන කක් කක් ප්රා මද්ය යන මේකම් 

මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව  ා  ග්රා ම නිලධා රි වසම් මට්ටමින්ව 

ප්රා මද්ය යන මේකම් 

මකා ට්ඨා ශ්යන 
ග්රා ම නිලධා රි වසම 

ලබා  දුන්ව  

ප්රශ්රනා වලි ගණන 

ලැබුනු ප්රශ්රනා වලි 

ගණන 

අණුැසේස හහේහන්පගම 70 69 

අණුැසේස ඇහැලහක 100 98 

අතුරලිය තලහගම බටහිර 100 98 
කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල ගල්ව න්පම 100 99 
කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල  රහතාට 100 100 

හ ාටහපාල නාවලහහේන 100 88 

හ ාටහපාල අඞාරහමනිය 100 95 

තිහහගාඩ හමමටහහට්ටිහගාඩ  100 100 

තිහහගාඩ අක් ර පනහ 100 100 

තිහහගාඩ  පුදුව 100 99 

දික්වැල්වල 
හමාඩම්පහළ 
නැහගනහිර 100  - 

දික්වැල්වල මන්පහමනිය උතුර 100 99 

හමිනුවර නාඹටුන්පන මධම 100 95 

හමිනුවර 
උඩ අපැක්  
නැහගනහිර 100 100 

පිටබැීමර මංහ ාළුව 100 100 

පිටබැීමර මෑරංගල 100 100 

මාතර රසේසන්පහමනිය 100  - 

මාතර මාහතාටගම 100  - 

මාතර ඉසදින්පනගරය 100  - 

මාතර නාණුට්ටිය 100  - 

මාතර  වැලිහේරිය නැහගනහිර 100  - 

මාලිම්බඩ  ඩු න්පන 100 94 

මාලිම්බඩ මාරහගාඩ 100 87 

මුලටියන හමයියන්පමර 100 74 

මුලටියන හහාරපාිට මණුණ 100 98 

වැලිපිටිය හබරලෑලිය 100 63 

වැලිපිටිය නිිතිවැල්ව හබාක්  100  - 

වැලිපිටිය ජයික්රමපුර 100 94 

හක්මණ  ැබිලියහපාළ මණුණ 100 68 

හක්මණ හේපතනඉර උතුර 100 95 

මුළු එ තුව 2970 2113 
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1.8 දත්ත විශ්රමේෂණයන 

ැසේ  රනු ලබන මත්තත පරිගණ  ගත  ර SPSS  හා Excel පැහක්ජයන්ප භාිත  ර ිසේතරාත්තම  

සංඛානමය සහ අනුිති  සංඛානමය ිශේහල්වෂණ ක්රම භාිත  රින්ප මත්තත ිශේහල්වෂණ සදු  රනු 

ලැබිණ. 

පහත මක්වා ඇති සංඛානමය සීධාන්පත හා ක්රමහේම මත්තත ිශේහල්වෂණය සාහා හයාමා ගන්පනා ලදී. 

1.8.1 තීරු ප්රසරතා රයන 

තීරු ප්රසේතාරය යනු ගුණාත්තම  මත්තත 

ඍජුහ ෝණාස්රා ාර තීරු (සේථම්භ) මඟින්ප 

ඉදිරිපත්ත කිරීමට හයාමා ගන්පනා ප්රසේතාර 

ිහශේෂයකි. හමහි දී ඍජුහ ෝණාස්රා ාර තීරු 

(සේථම්භ) වල දිග එය නිහයෝජනය  රන 

සමූහහේ ප්රමාණයට සමානුපාති  හේ. හමම 

තීරු සරසේ අතට හහෝ තිරසේ අතට ඉදිරිපත්ත  ල 

හැ . එවැනි ප්රසේතාරය  සේතම්භ සරසේව මක්වා 

ඇත්තනම් එය සරසේ තීරු ප්රසේතාරයක් හලස ම  

සේතම්භ තිරසේව මක්වා ඇති ිට එය තිරසේ තීරු 

ප්රසේතාරයක් හලස ම හඳුන්පවනු ලබයි.   

1.8.2 වට ප්රසරතා රයන 

වට ප්රසේතාරය යනු ගුණාත්තම  මත්තත ඉදිරිපත්ත 

කිරීමට හයාමා ගන්පනා විත්තතා ාර ප්රසේතාරයකි. 

හමහි දී විත්තතහේ හක්න්පද්රය මුල්ව  ර ගනිින්ප 

ඉහත රූපහේ මක්වා ඇති පරිදි එක් එක් සමූහ 

නිහයෝජනය වන පරිදි හ ාටසේ  ර ගනු ලැහබ්. 

හමම එක් එක් හ ාටස  චාප දිග(නැතිනම් එහි 

මධගත හ ෝණය හහෝ වර්ථගඵලය) ගුණාත්තම  

මත්තත නිරූපනය  රන එක් එක් සමූහයන්පහේ 

ිශාලත්තවයට සමානුපාති  හේ. 

 

 

 

රූප සට න 1-1: තීරු ප්රසරතා රයන 

රූප සට න 1-2: වට ප්රසරතා රයන 
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මදවන පරිච්මේදයන 

2.1   අධයයනන මක්ෂරරයන  ඳුන්වවා දීම 

හමම පරිච්හේමහයන්ප මූලි  වශහයන්ප අධයනය සාහා හයාමා ගත්ත අධයන ප්රහීශය පිළිබා ිමසීමක්  

සදු  රනු ලැහබ්. ඒ යටහත්ත මාතර දිසේික් හේ පිහිීම, ඓතිහාස  පුරබිම, සමාජ, ආර්ථි  හා 

හීශපාලන පුරබිම හා යටිතල පහුර ම්  සම්බන්පධව  හමම පරිච්හේමහයන්ප ිහශේෂහයන්ප  අධයනය 

 රනු ලැහබ්.         

2.1.1.  භූමගෝලීයන පිහිටීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සට න 2-1: මා තර දිසරික්කයන 

මණු ල පලාහත්ත මධහේ  පිහිටි මාතර දිසේික් ය  වර්ථග කි.ී 1270 කින්ප යුක්ත වූ අතර කි.ී.48 දිග 

මැණුම් ළු රමණීය  හවරළ  තීරයකින්ප සමන්පිත හේ. මාතර දිසේික් හේ නිරහකක්ෂ පිහිීම සල ා 

බැලීහම් දී උතුරු අක්ෂාංශ අංශ  5.8 සට උතුරු අක්ෂාංශ අංශ  6.4 මක්වා ම  නැහගනහිර හීශාංශ 

අංශ  80.4 සට නැහගනහිර හීශාංශ අංශ  81.7  මක්වා පැතිරී ඇත. මාතර දිසේික් හේ සාහකක්ෂ 

පිහිීම සල ා බැලීහම් දී  මණුණින්ප ඉන්පදියන්ප සාගරහයන්ප ම, උතුරින්ප රත්තනපුර දිසේික් මායිහමන්ප ම, 

නැහගනහිරින්ප හම්බන්පහතාට දිසේික් මායිහමන්ප ම බටහිරින්ප ගාලු දිසේික් මායිහමන්ප ම සීමා වී ඇති 

ුරන්පමර පරිසරය ට උරුම ම් කියන ප්රහීශයකි.  

2.1.2 ඓති ා සික පසුබිම 

මණු ලල  අභිමානීය ඉතිහාසය ට නෑ ම් කියන මාතර පුරවරය අතීතහේ සට  වීන්පහේ හා 

ියතුන්පහේ ආශේවාමයට පත්ත වූ මා හතාට, මහ හතාට ආදී නාමයන්පහගන්ප හඳුන්පවා ඇත. 1505 දී ලක් දිවට 

පැිණි පිතුගීසන්ප මාතර අල්වලා ගැනීමත්ත සමඟ පිතුගීස සහය ලබින්ප හමාන්ප ජුවාන්ප ධර්ථමපාල රජු 
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1505 දී මාතර බළහ ාටුව ුරරක්ිත  රනු ලැීයය. 1597 දි සය රාජධානිය තෑගි ඔකපුවකින්ප  

පිතුගීසීන්පට පවරා ියයාමත්ත සමඟ මාතර ම පරංගීන්පහේ ිතතයක් බවට පත්ත ිය. 

1672 දි ලන්පහීසීන්ප නැවත මාතර අල්වලා ගත්ත අතර ‘’වෑන්ව කක්’’ නැමැත්තතා එහි ඕලන්පම බළහ ාටුව 

ඉදි  ළ අතර වර්ථතමානහේ තාර ා හ ාටුව නින්ප එය හඳුන්පවයි. 1796  දී ලං ාහේ මුහුදු බඩ පළාත්ත 

ඉංග්රීසන්පට අයිති වීමත්ත සමඟම මාතර බලය ම ඔුනට හිිිය. මාතරයන්පහේ අවසාන සංහල සටන හලස 

1803 දී ඇති වූ ගැටුම සාහන්ප  ළ හැකිය. මාතර ප්රහීශහේ පාලනය සංිධානාත්තම  වීම ඉන්ප පුරව 

සදු ිය. වර්ථෂ 1898 අං  19 මරණ පළාත්ත පාලන සභා, හසෞඛ හා සංවර්ථධන ආඥා පනත යටහත්ත 1899 

දී මාතර නගරය පළාත්ත පාලන සභාවක් හලස පිහිටුවන ලදි.       

වර්ථතමානය වන ිට මාතර දිසේික් ය ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ 16කින්ප හා ග්රාම නිලධාරි වසම් 

650කින්ප ම සමන්පිතය. පළාත්ත සභා ක්රමය තුළ ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය පළාත්ත සභා හා 

සම්බන්පධී රණය වන්පනා වූ පරිපාලන ඒ  යක් බවට පත්තව ඇත. වර්ථතමානහේ මධම රජය හා පළාත්ත 

සභාවට සම්බන්පධ මහජනතාවහේ අවශතාවයන්ප ඉටු  රන වැමගත්ත පරිපාලන ඒ  ය වනුහේ 

ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශයයි. මාතර දිසේික් යට අයත්ත ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ හා ඒවාට 

අමාළ ග්රාම නිලධාරි වසම් පිළිබා ිසේතර වගු සටහන්ප අං  2-1 මඟින්ප මැක්හේ. 

වගුව 2-1:මා තර දිසරික්කයනට අයනත් ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ්  ා  ග්රා ම නිලධා රි වසම් 

ප්රා. හල්ව. 
හ ාට්මාශය  

ග්රාම නිලධාරි වසම් 
ගණන  

අණුැසේස 46 
අතුරලිය 28 
හමිනුවර  41 
දික්වැල්වල 48 
හක්මන  34 
 ඹුරුපිටිය 39 
කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල 
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හ ාටහපාල  37 
මාලිම්බඩ 29 
මාතර  66 
මුලටියන  48 
පසේහගාඩ 43 
පිටබැීමර  40 
තිහහගාඩ 40 
වැලිගම 48 
වැලිපිටිය  38 

මාතර 
දිසේික් ය 

650 

                                             මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 
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2.1.3 මා තර දිසරික්කමේ මද්ශ්ගුණික රටා ව  

හීශගුණි   ලාප අතර මාතර දිසේික් ය අයත්ත වන්පහන්ප හතත්ත  ලාපයටයි. හමම ප්රහීශහේ වාර්ථි  

වර්ථෂාපතනය ිලි ීටර්ථ 2500ක් පමණ හේ. මැයි  සට සැකතැම්බර්ථ මක්වා  ාලය තුළ නිරිත දිග හමෝසම් 

වැස හහේතුහවන්ප ිලි ීටර්ථ 1900-2500 අතර වර්ථෂාපතනයක් ලැහබ්. නිරිත දිග හා ඊසාන දිග හමෝසම  

මගින්ප ම අන්පතර්ථ හමෝසම් හා සංවහන මඟින්ප ම ලැහබන වර්ථෂාව හහේතුහවන්ප වසර පුරාම වැස සහිත 

 ාලගුණයක් පවති. එහමන්පම ජල හපෝෂ  ප්රහීශ බහුල වීමත්ත සාගරි  බලපෑමත්ත හහේතුහවන්ප 

ප්රහීශහේ සාමාන ආර්ථද්රතාව 75% ත්ත 80% ත්ත අතර හේ. 

නිරිත දිග හමෝසින්ප අධි  වර්ථෂාවක් හමම ප්රහීශයට ලැීයම හහේතුහවන්ප ඇතැම්  ාල වලදී ජල ගැලීම් 

තත්තත්තවයන්ප ම ඇතිහේ.  

හසුර දිසේික්  වලට සාහකක්ෂව නිරක්ෂයට ආසන්පනහයන්ප පිහිටා ඇති දිසේික් යක් වශහයන්ප මාතර 

හදුනාගත හැකි අතර හමහි මධ වාර්ථි  උෂේණත්තවය 24C0  - 25C 0  අතර හේ. 

2.1.4 ජනග නයන 

අධයන ප්රහීශහේ සමාජ ආර්ථි  තත්තත්තවය පිළිබා ව සල ා බැලීහම් දී ජන සංඛාව වැමගත්ත 

සාධ යකි. 2012 වර්ථෂහේ ජන හා නිවාස සංගණනයට  අනුව මුළු ජන ගහනය 809344 කි. 204194 ක් 

පුල්ව ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ 16ක් වූ  1283 km2   ප්රහීශය  ජීවත්ත හේ. මාතර දිසේික් හේ  

ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප ජනගහනය පිළිබා  හතාරතුරු 2-2 වගු සටහහනන්ප මැක්හේ. 

වගුව 2-2: ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව අංශ් අනුව, සරී පුරුෂ භා වයන අනුව ජනග නයන ස   
ජන ඝනත්වයන    

ප්රහීය ය 
හල්ව ම් 
හ ාට්මාශය 

ජනගහනය පුිතිරි 
අනුපාතය  

බිි 
ප්රමාණය 
(ව.කි.ි) 

ජන 
ඝනත්තවය 
(ව.කි.ි) 

නාගරි  ග්රාීය වතු  මුළු 

ගණන  

පුරුෂ  සේී    

අණුැසේස - 51390 1286 52676 25527 27149 94.0 149 354 

අතුරලිය - 31356 817 32173 15372 16801 91.5 63 511 

හමිනුවර  - 47979 - 47979 22769 25210 90.3 40 1199 

දික්වැල්වල - 54370 - 54370 25839 28531 90.6 52 1046 

හක්මන  - 31464 - 31464 14962 16502 90.7 48 656 

 ඹුරුපිටිය  40803 - 40803 19584 21219 92.3 61 669 

කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල 

- 20135 - 20135 9535 10600 90.0 38 530 

හ ාටහපාල  - 50194 12878 63072 30858  32214 95.8 176 358 

මාලිම්බඩ - 34129 606 34735 16336 18399 88.8 54 643 

මාතර  73733 41237 - 114970 54519 60451 90.2 45 2555 

මුලටියන  - 48510 1433 49943 24042 25901 92.8 115 434 
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මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

වගු සටහනට අනුව  මුළු ජනගහනහයන්ප වැඩි හ ාටසක් ග්රාීය අංශය නිහයෝජනය  රයි.  එහමන්පම 

මුළු ජනගහනහයන්ප වැඩි හ ාටසක් සේී නිහයෝජනයක් පිළිබිඹු  රන අතර ප්රාහීය ය හල්ව ම් 

හ ාට්මාශ මට්ටින්ප ජන වාකතිහේ පැහැදිලි  ිචලතාවයක් හමමඟින්ප  හපන්පනුම්  රයි. 

2.1.5 ශ්රම බලකා යන මසරවා  නියුක්තියන  ා  මසරවා  වියුක්තියන.  

ශ්රම බල ාය, හසේවා නියුක්තිය හා හසේවා ියුක්තිය යන සං ල්වපයන්ප රට  ආර්ථී  හා සමාජ 

සංවර්ථධනය  හ හරහි බලපානු ලබන වැමගත්ත සං ල්වපයන්පය. මාතර දිසේික් හේ හමම තත්තත්තවය 

සල ා බැලීහම් දී 2012 වර්ථෂහේ දී  809344 ක් වූ මුළු ජනගහනහයන්ප  83.6% ශ්රම බල ායට අයත්ත හේ.

  

වගුව 2-3: ශ්රම බලකා  ස භා ීතත්වයන 

ශ්රම බලකා  ස භා ීතත්ව අනුපා තයන 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 

         මුළු ගණන 47.2 53.5 51.7 49.5 47.0 47.2 45.5 

පිරිි 64.4 67.3 67.9 67.3 64.7 66.8 65.0 
ගැහැ ල  31.1 40.1 36.6 34.3 31.2 30.8 28.6 

මසරවා  නියුක්ති අනුපා තයන        

මසරවා  නියුක්තිය  89.0 92.1 91.9 91.1 91.1 94.0 93.0 

මසරවා  ියුක්තිය  11.0 7.9 8.1 8.9 8.9 6.0 7.0 

මසරවා  වියුක්ති අනුපා තයන        

පිරිි  6.8 6.0 5.3 7.5 7.1 4.2 5.6 
ගැහැ ල  18.6 11.2 12.9 11.2 12.1 9.1 9.8 

මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

ශ්රම බල ාය වැඩ  ළ හැකි වයහසේ  ජනගහනහේ ප්රතිශතයක් හලස මැක්වීහමන්ප  ශ්රම බල ා 

සහභාගීත්තව අනුපාතය ලැහබනු ඇත. මාතර දිසේික් හේ සමසේත ශ්රම බල ා සහභාගීත්තව අනුපාතය 

මන්පමගාී උච්චාවචනයක් පිළිබිඹු  රන අතර පුරුෂ ශ්රම බල ා සහභාගීත්තව අනුපාතය සේී ශ්රම බල ා 

අනුපාති යට වඩා ඉහළ අගයක් නිරූපනය  රයි. සමසේත හසේවා ියුක්තිය  ිමසා බැලීහම් දී 2002 

වර්ථෂහේ දී 11% අගයක් හපන්පනුම්  ළ ම 2012 වර්ථෂය වන ිට එය 7% අගයක් හපන්පනුම්  රින්ප 

උච්චාවචනය වන හසේවා ියුක්තියක් හපන්පනුම්  රයි. හමමඟින්ප පැහැදිලි  වනුහේ මාතර දිසේික් ය 

තුළ හසේවා ි යුක්තිය ප්රබල සමාජ ආර්ථි  ගැටළුවක් වන අතර තරුණ අසහනයට එය මූල ීයජය සපයන 

බවයි. හසේවා ියුක්තිය අතර ුව ම සේී හසේවා ියුක්තිය  හමහි ඉහළ අගයක් හපන්පනුම්  රයි. 

පසේහගාඩ - 56941 1928 58869 28739 30130 95.4 148 398 

පිටබැීමර  - 47229 3598 50827 25134 25693 97.8 142 358 

තිහහගාඩ - 33202 - 33202 15804 17398 90.8  45 738 

වැලිගම 22330 50181 - 72511 35095 37416 93.8 44 1648 

වැලිපිටිය  - 51615 - 51615 24489 27126 90.3 64 806 

කකුව  96063 690734 22547 809344 388604 420740 92.4  1283 631 
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2.1.6 කෘෂිකර්මා න්වතයන 

ඓතිහාස  වශහයන්ප සේවයංහපෝිත ආර්ථි ය ට උරුම ම් කියන මාතර දිසේික් ය  

 ිි ර්ථමාන්පතයට හයෝග සම්පත්තවලින්ප හා හීශගුණි  රටාවකින්ප  සමන්පිත ය. ප්රධාන ආර්ථි  

සම්පතක් වූ නිල්වවලා ගඟත්ත, සාරවත්ත පසත්ත, හතත්ත  ලාපීය හීශගුණයත්ත   ිි ාර්ථි   ටයුතු වඩාත්ත 

සාර්ථථ ව සදු  ර ගැනීමට හැකි වී ඇත.   

දිසේික් හේ සෑම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය ම  වී වගාව සදු  රන අතර, එය හහක්: 18427.7 ක් 

පමණ හේ. අපනයන හබෝග වගාව ම ප්රහීශය පුරා වාකත වී ඇති අතර ණුරුඳු බිම් ප්රමාණය හහක්: 

7831.5 ක් පමණ හේ. ගම්ිරිසේ, හ ෝපි, පුවක් වගාවන්පම මක්නට ලැහබ්. පලතුරු හා එළවළු වගාව 

හගවතු වගාවන්ප හලස මක්නට ලැහබ්.  

 

මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

රූප සට න 2-2:මා තර දිසරි ක්කමේ කෘෂිකා ර්මික මභෝග වගා ව වයා ප්ත ත ී ිති ආකා රයන 

මාතර දිසේික් හේ වගා  ර ඇති හබෝග වගාවන්ප පිළිබා ිසේතර ඉහත ප්රසේතාරය මඟින්ප මැක්හේ. හත්ත 

වගාව ප්රහීශහේ ප්රධානතම හබෝග වගාව වන අතර වී, හපාල්ව, ණුරුඳු හා රබර්ථ හසුර වැමගත්ත මක් මරණ 

හබෝගයන්ප හේ.   

2.1.7.ධීවර කර්මා න්වතයන 

සේවභාමහහමන්ප මායාම වූ ුරන්පමර මුහුදු තීරය ට උරුම ම් කියන මාතර දිසේික් ය තුළ ධීවර 

 ර්ථමාන්පතය ප්රධාන ආර්ථි   ටයුත්තතක් බවට පත්තව ඇත. දිසේික් හේ  දික්වැල්වල, හමිනුවර, වැලිගම 

හා මාතර යන ප්රහීශවල ග්රාම නිලධාරි වසම් 56  ගම් 86  ජනතාව හමම  ර්ථමාන්පතහේ නිරත හේ. 
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එනම් ප්රහීශහේ මුළු ජනතාවහගන්ප 48% ක් ධීවර  ර්ථමාන්පතහේ නිරත හේ. මත්තස නිෂේපාමනහේ 

සේවභාවය පහත වගු සටහනින්ප පැහැදිලි හේ. 

වගුව 2-4: මා තර දිසරික්කමේ මත්සය නිෂරපා දනයන 2004-2012 

 

     මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013                          * මත්තත ලැීය හනාමැත. 

මාතර දිසේික් ය තුළ ප්රධාන වශහයන්ප  රදිය ධීවර  ර්ථමාන්පතය  සදු  රන අතර 2004 වර්ථෂහේ ුරනාි 

වවසනය සමඟ හමම  ර්ථමාන්පතය යම්තාක් දුරට පහත වැටුණි. 2012 වර්ථෂහේ දී  රදිය මත්තස 

නිෂේපාමනය හසුර වර්ථෂ අභිබවින්ප  හම.හටා 50343   ඉහළ නිෂේපාමනයක්  හපන්පනුම්  රයි. ිරිදිය 

ධීවර  ර්ථමාන්පතය ම ුරළු මට්ටින්ප පවත්තවා හගන යයි.  

2.1.8 දරිද්රතා වයන  
 

තමාහේ මූලි  අවශතා ිධිමත්ත පරිදි ඉටු ර ගැනීමට හනාහැකි ජනතාව මරිද්රතාහවන්ප හපහළන 

ජනගහනය හලස සරලව හඳුන්පවා දිය හැකිය. මාතර දිසේික් හේ මරිද්රතා පැති ඩහේ සේවභාවය පහත 

මක්වා ඇති පරිදි ිමසා බැලිය හැකිය. 

වගුව 2-5: ජනග න දරිද්රතා  දර්ශ්කයන ස  දරිද්රතා  මර්ාා වට ප ලින්ව සිටින ජනග නයන -2002 

වර්ථෂය මත්තස නිෂේපාමනය (හම .හටා) 

 රදිය  (සාගර) ිරිදිය (අභන්පතර ජලාශ) 

2004 27980 * 
2005 20410 10 
2006 38480 10 
2007 48460 257.173 
2008 47810 374.223 
2009 44180 458.462 
2010 38970 488.882 
2011 37788 296.227 
2012 50343                          263.353 

ප්රාහීය ය හල්ව ම් 
හ ාට්මාශය 

ජනග
හන 
මරිද්රතා 
මර්ථශ 
ය 

මරිද්රතා 
හර්ථඛාවට 
පහලින්ප ඇති 
ජනගහනය 

මාතර දිසේික් හේ 
ප්රා.හල්ව.හ ාට්මාශය 
අනුව මරිද්රතා 
මට්ටම 

ශ්රී ලං ාහේ 
ප්රා.හල්ව.හ ා. 
අනුව මරිද්රතා 
මට්ටම 

 
මුළු 

ජනගහනය 
 

හක්මන  32.0 9,368 1 46 31464 

මුලටියන 30.9 13,971 2 53 49943 

පසේහගාඩ  28.2 15,551 3 75 58869 

අතුරලිය 27.8 8,116 4 78 32173 

තිහහගාඩ 27.2 8,210 5 85 33202 

කිරින්පම පුහුල්වවැල්වල 27.1 5,111 6 86 20135 

පිටබැීමර 26.6 12,737 7 91 50827 
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මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

මාතර දිසේික් හේ ප්රාහීය ය මට්ටින්ප මරිද්රතාවහේ සේවභාවය සල ා බැලීහම් දී මුළු ජනගහනහයන්ප 

21.7% මරිද්රතා හර්ථඛාවට පහළින්ප ජීවත්ත හේ. ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප ගත්ත  ළ මරිද්රතා 

හර්ථඛාවට පහලින්ප වැඩිම  ජනගහනයක් මාතර ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශහේ  වාසය  රන අතර එය 

සංඛාත්තම ව ගත්ත  ළ 17052 කි. මරිද්රතා හර්ථඛාවට පහළින්ප ජීවත්ත වන අඩුම ජන සංඛාවක් කිරින්පම 

පුහුල්වවැල්වහල්ව වාසය  රන අතර එය  5,111   අගයක් ගනී.   

2.1.9.පරිසරයන  ා  ඉඩම් පරි රණයන 

 

මාතර දිසේික් හේ පාරිසරි  තත්තත්තවය පිළිබා ිමසා බැලීහම් දී පහත රට හතත්ත  ලාපයට අයත්ත වන 

අතර  අන්පතර්ථ  ලාපීය හීශගුණි  ලක්ෂණයන්ප දිසේික් හේ නැහගනහිරින්ප පිහිටි  දික්වැල්වල, හක්මන  

යන ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වල ුරළු වශහයන්ප මැකිය හැ . පරිසරය පිළිබා ව ිමසීහම් දී ප්රධාන 

වැමගත්ත මක් හිිවනුහේ භූිය යන සාධ යටය. මාතර දිසේික් හේ භූි  සම්පත සල ා බැලීහම් දී 

වර්ථග කිහලෝ ී ටර්ථ 1282.5 වන භූිහයන්ප හගාඩ ඉඩම් වර්ථග කිහලෝ ී ටර්ථ 1269.5 ක් වන අතර අභන්පතර 

ජලාශ  වර්ථග කිහලෝ ීටර්ථ 13.0   පිහිටා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඹුරුපිටිය 24.9 9,008 8 108 40803 

මාලිම්බඩ 24.3 7,483 9 121 34735 

වැලිපිටිය 23.7 10,670 10 125 51615 

දික්වැල්වල 22.7 11,335 11 135 54370 

හ ාටහපාල 22.6 14,026 12 136 63072 

අණුැසේස 21.9 10,601 13 145 52676 

වැලිගම 21.5 13,713 14 153 72511 

හමිනුවර 20.9 9,069 15 161 47979 

මාතර 16.9 17,052 16 207 114970 

මාතර දිසේික් ය 27.0  176021     809344  
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වගුව 2-6: මා තර දිසරික්කමේ ඉඩම් පරි රණයන -2012 

 

 

 

 

 

                   

මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

මාතර දිසේික් හේ ඉඩම් පරිහරණය අනුව හත්ත වගාව, වී වගාව හා හපාල්ව වගාව ප්රධාන  ිි ාර්ථි  

හභෝග අතරින්ප මුල්ව තැනක් ගනී. ීට අමතරව ඝන වනාන්පතර හා හගවතු වගාවට ම ඉඩම් පරිහරණහේ 

දී ුරිහශේෂ සේථානයක් හිි වී ඇත.  

2.1.10 අධයා පනයන 

මානව සම්පත සංවර්ථධනය කිරීහම් ප්රධානතම හමවලමක් හලස අධාපනය සාහන්ප  ළ හැකි අතර 

රට  ආර්ථි  සංවර්ථධනය හ හරහි අධාපනය තුළින්ප වැඩි දියු ල  ර ගනු ලබන  මානව ප්රාේධනය ම 

අතවශ සාධ යකි. අධයනයට පාරවන මාතර දිසේික් හේ අධාපනි  තත්තත්තවය ිමසා බැලීහම් 

දී පරිපාලන  ටයුතු සාහා මාතර, මුලටියන, හමාරව  හා අණුැසේස හලස අධාපන   ලාප හතර ට 

හබමා ඇත.  

 

 

 

ඉඩම් සේවභාවය  භූි ප්රමාණය  ප්රතිශතය(%) 

1. අසේවීමන ලම ණුඹුරු   
    1.1 වාරි මාර්ථග 7726.7 6.02 
    1.2 අහසේ දිය  10701 8.34 
2. හත්ත  23704.2 18.48 
3. රබර්ථ  3732.9 2.91 
4. හපාල්ව  14398.2 11.23 
5. ණුරුඳු 7831.5 6.11 
6. හවනත්ත වගාවන්ප 9882.1 7.71 
7. වනාන්පතර    
    7.1 ඝන වනාන්පතර  15579.7 12.15 
    7.2 ිවිත වනාන්පතර  3051.1 2.38 
    7.3 වගා  රන ලම වනාන්පතර  808.2 0.63 
8. ලඳු  ැලෑ හා හහේන  1764.1 1.38 
9. වගුරු හා  හඩාලාන  ැලෑ  225 0.18 
10. හගවතු  9239.5 7.20 
11. ජලාශ 1310 1.02 
12. හගාඩනැගිලි හා මාර්ථග 3419.9 2.67 
13. වැලි හා ගල්වපර  117.9 0.09 
14. මුඩු බිි හා අත්තහරින ලම ඉඩම් 230.3 0.18 
15. හවනත්ත (පූජා භූි, මාර්ථග, ුරසාන භූි 
ආදිය) 

14527.7 11.33 

එ තුව 128250.0 100 
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වගුව 2-7: දිසරික්කමේ පා සේ වර්ීතකරණයන 

පාසල්ව වර්ථගය පාසල්ව සංඛාව 

2010 2011 2012 

ගණන  ප්රතිශතය  ගණන  ප්රතිශතය  ගණන  ප්රතිශතය  

ජාති  පාසල්ව  21 5.82 21 5.87 21 5.85 
1 AB 11 3.05 13 3.63 15 4.18 
1 C 86 23.82 84 23.46 81 22.56 
2 177 49.03 181 50.56 144 40.11 
3 66 18.28 59 16.48 98 27.30 

එ තුව  361 100.00 358 100.00 359 100.00 

 මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

 සටහන  -  

 1AB - අහපාස (උ.හප) ිමා ධාරාව ඇති පාසල්ව  

 1C - අහපාස (උ.හප)  ලා හහෝ වාණිජ ධාරාව ඇති පාසල්ව  

 2 - 1 වසර සට 11 වසර මක්වා හශ්රේණි ඇති පාසල්ව  

 3 - 1 වසර සට වසර 5 හහෝ 8 මක්වා හශ්රේණි ඇති පාසල්ව 

වසර කීපයක් තුළ මාතර දිසේික් හේ වර්ථග අනුව පාසල්ව සංඛාව වගුව 2-7 මඟින්ප මැක්හේ. මාතර 

දිසේික් හේ ම පාසල්ව වැසී යාහම් අවමානම් තත්තත්තවය  පවතින අතර  2010 දී 361ක් ම, 2011 වර්ථෂහේ 

දී  358 ක්ම, 2012 වර්ථෂහේදී 359 ක්ම ආදී වශහයන්ප ක්රි  ව අඩු වී ඇත.  

මාතර දිසේික් හේ අධාපන මට්ටම සාධනීය මට්ටම  පැවතිය ම ඒ හා බැඳී පවතින හසේවා ියුක්තිය 

ප්රබල සමාජ හා ආර්ථි  ගැටළුවක් බවට පත්තව ඇත. මාතර දිසේික් හේ සමසේත හසේවා ියුක්ත 

අනුපාතය 2012 වර්ථෂහේ දී 7% වැනි ඉහළ අගයක් ගැනීහමන්ප හමම තත්තත්තවය පැහැදිලි හේ.        
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ුන්වවැනි පරිච්මේදයන 

3.1 ප්රජා  විදයා ත්මක මතා රුරු 

 

හමහි දී ගිහමූලි යන්පහේ ප්රජා ිමාත්තම  හතාරතුරු ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප හා සේී-

පුරුෂභාවය අනුව සංසන්පමනාත්තම ව ිශේහල්වෂණය  ර ඇත. 

3.1.1 ගෘ මූලිකයනා මේ සරී-පුරුෂභා වයන ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව 

 

වගුව 3-1 සරී-පුරුෂභා වයන ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව 

ප්රා.හල්ව. 
හ ාට්මාශය 

සේී/පුරුෂ භාවය 

සමසේතය(%) ගැහැ ල පිරිි 

අණුැසේස 35.9 64.1 100.0 

අතුරලිය 54.1 45.9 100.0 

හමිනුවර 32.8 67.2 100.0 

දික්වැල්වල 24.2 75.8 100.0 

හක්මන 42.3 57.7 100.0 

කිරින්පම පුහුල්වවැල්වල 35.2 64.8 100.0 

හ ාටහපාල 23.0 77.0 100.0 

මාලිම්බඩ 39.2 60.8 100.0 

මුලටියන 32.0 68.0 100.0 

පිටබැීමර 48.0 52.0 100.0 

තිහහගාඩ 45.5 54.5 100.0 

වැලිපිටිය 45.2 54.8 100.0 

සමසේතය(%) 38.4 61.6 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

සමසේත ගිහමූලි යන්ප 2111 අතරින්ප පිරිි ගිහමූලි යන්ප 62% ට ආසන්පන ප්රමාණයක් ම ගැහැ ල 

ගිහමූලි යන්ප 38%  ට ආසන්පන ප්රමාණයක් ම හමම සීක්ෂණය සාහා හතාරතුරු ලබා දී ඇත. 

අතුැලිය හැර අහනක් සෑම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය ම බහුතර ගිහමූලි  ප්රතිශතයක් පුරුෂයන්ප 

වන අතර ඒ සෑම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය ම පුරුෂ නිහයෝජනය 50% ඉක්මවා ඇත. 
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3.1.2 ගෘ මූලිකයනා මේ අධයා පන මට්ටම ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව 

වගුව 3-2 අධයා පන මට්ටම ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව 

ප්රා.හල්ව. 
හ ාට්මාශය 

ලබා ඇති අධාපන මට්ටම 

සමසේතය(%) 
5 හශ්රේණිය 
හහෝ ඊට 
පහළ 

6 සට 
11 

හශ්රේණිය 
O/L 
සමත්ත 

A/L 
සමත්ත 

ඩිකහලෝමා 
හහෝ 
සමාන උපාධිය 

අණුැසේස 8.5 38.4 28.0 18.9 3.7 2.4 100.0 

අතුරලිය 27.8 26.8 24.7 13.4 1.0 6.2 100.0 

හමිනුවර 15.6 40.1 27.6 12.5 .5 3.6 100.0 

දික්වැල්වල 11.1 26.3 41.4 16.2 3.0 2.0 100.0 

හක්මන 4.4 21.5 45.6 24.7 2.5 1.3 100.0 

කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල 12.1 32.8 34.3 17.7 1.0 2.0 100.0 

හ ාටහපාල 20.9 39.0 25.4 11.3 2.8 .6 100.0 

මාලිම්බඩ 7.9 20.9 45.2 20.3 3.4 2.3 100.0 

මුලටියන 26.2 42.4 17.4 9.3 1.2 3.5 100.0 

පිටබැීමර 27.8 32.3 26.3 10.6 1.0 2.0 100.0 

තිහහගාඩ 12.8 26.8 40.6 16.8 1.0 2.0 100.0 

වැලිපිටිය 7.9 37.7 29.8 19.9 2.6 2.0 100.0 

සමසේතය(%) 15.1 32.2 32.5 15.9 1.9 2.4 100.0 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

සමසේතයක් හලස මාතර දිසේි ක් හේ ගිහමූලි යන්පහේ අධාපන මට්ටම සැලකීහම් දී 5 හශ්රේණිය හහෝ 

ඊට පහළ අධාපනය  ලබා ඇති ප්රතිශතය 15% ආසන්පන අගයක් ම මධම මට්ටහම් අධාපනයක් 

ලබා ඇති ප්රතිශතය 65% ආසන්පන අතර උසසේ මට්ටහම් අධාපනයක් ලබා ඇති ප්රතිශතය 20% ආසන්පන 

අගයක් ම ගනී. හම් අනුව ගිහමූලි යන්පහේ අධාපන මට්ටම යහපත්ත මට්ටම  පවතීයයි අනුමාන  ල 

හැ . ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප සැලකීහම් දී අතුරලිය, පිටබැීමර හා මුලටියන යන 

ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ ගිහමූලි යන්පහේ අධාපන මට්ටම 5 හශ්රේණිය හහෝ ඊට පහළ 

අධාපනය  ලබා ඇති ප්රතිශතය අහනක් ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වලට සාහකක්ෂව ඉහළ අගය  

පවතී. 

 

 

 

 
 

 



32 
 

3.1.3 ගෘ මූලිකයනා  නිරත වන වත්මන්ව ආර්ික කටයුු වල සරවභා වයන ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් 

මට්ටමින්ව 

වගුව 3-3 වත්මන්ව ආර්ික කටයුු වල සරවභා වයන ප්රා මද්ය යන මේකම් මකා ට්ඨා ශ් මට්ටමින්ව 

ප්රා.හල්ව. 
හ ාට්මාශය 

වත්තමන්ප ආර්ථි   ටයුතු 

සමසේතය
(%) 

පූර්ථණ 
 ාලීන 
ැකියාව  

අර්ථධ 
 ාලීන 
ැකියාව  

සේිර 
ැකියාව  
හනා 
හයහී 

සේවයං 
ැකියාව  

වරින්ප වර 
 ිි ාර්ථි  
හහෝ ධීවර 
 ටයුතු වල 
හයහී ිශ්රාි යි හවනත්ත 

අණුැසේස 6.4 11.5 41.4 14.6 9.6 4.5 12.1 100.0 

අතුරලිය 10.9 3.3 50.0 2.2 16.3 2.2 15.2 100.0 

හමිනුවර 5.9 9.7 25.8 13.4 18.8 9.1 17.2 100.0 

දික්වැල්වල 20.2 4.0 28.3 11.1 3.0 19.2 14.1 100.0 

හක්මණ 6.2 1.9 44.1 14.9 8.1 8.1 16.8 100.0 

කිරින්පම 
පුහුල්වවැල්වල 12.6 6.3 38.2 11.5 5.8 8.9 16.8 100.0 

හ ාටහපාල 9.0 6.2 50.0 6.7 7.9 3.4 16.9 100.0 

මාලිම්බඩ 13.0 7.1 36.7 10.1 4.1 11.8 17.2 100.0 

මුලටියන 10.1 9.5 59.5 5.4 4.2 3.0 8.3 100.0 

පිටබැීමර 10.7 7.6 40.6 12.7 2.0 5.1 21.3 100.0 

තිහහගාඩ 16.0 4.8 38.2 21.8 5.8 7.8 5.5 100.0 

වැලිපිටිය            14.4 6.5 42.4 18.7 5.0 7.2 5.8 100.0 

සමසේතය(%) 11.2 6.7 41.0 12.8 7.3 7.3 13.6 100.0 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

සමසේත ගිහමූලි යන්ප අතරින්ප බහුතරය එනම් 41%   ප්රතිශතයක් සේිර ැකියාව  හනාහයහමන අතර 

11% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පූර්ථණ  ාලීන ැකියාවල ම 13% ආසන්පන ප්රතිශතයක් සේවයං ැකියාවල ම 

නිරත හේ. ිශ්රාි  ප්රතිශතය 7% ආසන්පන වන අතර වරින්ප වර  ිි ාර්ථි  හහෝ ධීවර  ටයුතු වල 

නියුතු වන්පනන්පහේ ප්රතිශතය ම 7% ආසන්පන හේ. ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ මට්ටින්ප සැලකීහම් දී, 

හමිනුවර, හක්මන හා අණුැසේස යන ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ පූර්ථණ  ාලීන ැකියාව  

නියැහලන ගිහමූලි යන්පහේ  ප්රතිශතය අහනක් ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වලට සාහකක්ෂව පහළ 

අගයක් ගනී. ීට අමතරව මුලටියන, හ ාටහපාල, අතුරලිය යන ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ 

සේිර ැකියාව  හනා හයහමන ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය අහනණුත්ත ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ 

වලට සාහකක්ෂව තරමක් ඉහළ අගයක් ගන්පනා අතරම ිශ්රාි යන්පහේ ප්රතිශතය දික්වැල්වල, මාලිම්බඩ 

යන ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ ඉහළ අගයක් ගනී. 
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3.1.4 ගෘ මූලිකයනා මේ අධයා පන මට්ටම සරී-පුරුෂභා වයන අනුව 

වගුව 3-4 :අධයා පන මට්ටම සරී-පුරුෂභා වයන අනුව 

සේී/පුරුෂ 
භාවය 

ලබා ඇති අධාපන මට්ටම 

සමසේතය(%) 

5 
හශ්රේණිය 
හහෝ ඊට 
පහළ 

6 සට 
11 
හශ්රේණිය 

O/L 
සමත්ත 

A/L 
සමත්ත 

ඩිකහලෝමා 
හහෝ 
සමාන උපාධිය 

ගැහැ ල 16.5 24.4 33.2 21.4 1.8 2.8 100.0 

පිරිි 14.2 37.1 32.1 12.5 1.9 2.1 100.0 

සමසේතය(%) 15.1 32.2 32.5 15.9 1.9 2.4 100.0 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

සේී/පුරුෂභාවය අනුව සැසදීහම්දී  5 හශ්රේණිය හහෝ ඊට පහළ අධාපන මට්ටමක් ලබා ඇති 

ගිහමූලි යන්ප සංසන්පමනහේ දී සේීන්පහේ ප්රතිශතය පුරුෂයන්පහේ ප්රතිශතයට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී. 

නමුත්ත 5හශ්රේණියට වඩා ඉහළ මට්ටහම් අධාපනයක් ලබා ඇති ගිහමූලි යන්ප සන්පසන්පමනහේ දී 

පුරුෂයින්පහේ ප්රතිශතය සේී න්පහේ ප්රතිශතය වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.  

3.1.5 ගෘ මූලිකයනා  නිරත වන වත්මන්ව ආර්ික කටයුු වල සරවභා වයන සරී -පුරුෂභා වයන අනුව  

වගුව 3-5 :වත්මන්ව ආර්ික කටයුු වල සරවභා වයන සරී-පුරුෂභා වයන අනුව 

සේී/පුරුෂ 
භාවය 

වත්තමන්ප ආර්ථි   ටයුතු 

සමසේතය
(%) 

පූර්ථණ 
 ාලීන 
ැකියාව  

අර්ථධ 
 ාලීන 
ැකියාව  

සේිර 
ැකියාව  
හනා 
හයහී 

සේවයං 
ැකියාව  

වරින්ප වර 
 ිි ාර්ථි  
හහෝ ධීවර 
 ටයුතු වල 
හයහී ිශ්රාි යි හවනත්ත 

ගැහැ ල 6.9 3.0 53.6 10.8 4.7 3.3 17.6 100.0 

පිරිි 13.8 8.9 33.4 14.0 8.9 9.8 11.2 100.0 

සමසේතය(%) 11.2 6.7 41.0 12.8 7.3 7.3 13.6 100.0 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

සේී/පුරුෂභාවය අනුව සැසදීහම්දී  පූර්ථණ  ාලීන ැකියාව  නිරත වන සේී ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය 

පූර්ථණ  ාලීන ැකියාව  නිරත වන පුරුෂ ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතයට වඩා අඩු අගයක් ම, සේිර 

ැකියාව  හනාහයහමන සේී ගිහමූලි යන්පහගන්ප ප්රතිශතය සේිර ැකියාව  හනාහයහමන පුරුෂ 

ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතයට වඩා වැඩි අගයක් ම ගනී. ීට අමතරව සේවයං ැකියාව  නිරත වන සේී 

ගිහමූලි යන්පහගන්ප ප්රතිශතය සේවයං ැකියාව  නිරත වන පුරුෂ ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතයට වඩා 

අඩු අගයක් ම, ිශ්රාි  ුරවහයන්ප පුරවන සේී ගිහමූලි යන්පහගන්ප ප්රතිශතය ිශ්රාි  ුරවහයන්ප පුරවන 

පුරුෂ ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතයට වඩා අඩු අගයක් ම ගනී. 
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3.2  සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

මාතර දිසේික් ය ආශ්රිතව මෑත  ාලීන ව සදු  රන ලම මහා, ුරළු/මධ පරිමාණ  සංවර්ථධන වාපිති 

පිළිබා ජනතාවහේ ආ ල්වපය හමම පරිච්හේමහේ දී ිසේතර  ර ඇත. 

3.2.1 නිේවලා  වයා පෘතියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

නිල්වවලා වාපිතිය ආරම්භ  ර ඇත්තහත්ත නිල්වවලා ගංගාව පිටාර ගැලීහමන්ප සදුවන හානි වැළැක්වීහම් 

පරමාර්ථථහයනි. හමය තවදුරටත්ත සංවර්ථධනය  රින්ප ගිං නිල්වවලා වාපිතිය නින්ප ඉදිරියට යනු 

ලැීයය. එම  වාපිතිය ක්රියාත්තම  කිරීම මගින්ප මාතර දිසේික් හේ පිටබැීමර, අතුරලිය, වැලිගම, 

මුලටියන, මාලිම්බඩ, තිහහගාඩ, දික්වැල්වල හා කිරින්පම පුහුල්වවැල්වල ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශවලට 

පානීය ජලය ඝන ී ටර්ථ ි ලියන 71ක් ලබා දීම අරමු ල  රගන්පනා ලදි. නමුත්ත ඇතමුන්ප මක්වන්පහන්ප හමය 

අසාර්ථථ  වාපිතියක් බවයි. 2010.09.10 වන දින දිවයින පුවත්තපහත්ත ඵල  රන ලම ලිපිය  පහත 

සාහන්ප සාධ  හමම වාපිතිය අසාර්ථථ  වීම හ හරහි බලපා ඇති බව මක්වා තිහබ්. 

“එම වාපිතිය සම්පූර්ථණහයන්පම පාහහේ අසාර්ථථ  ුහේ නැවතත්ත කිසම දින  නිල්වවලා ිටියාවහත්ත 

හ ත්ත වතු රන්පවන්ප  රල්ව බවට පත්ත හනා රිනි.......” 

“අසාර්ථථ  වාපිතිහේ ප්රතිඵලයක් හලස පාලටුව හවල්ව යායත්ත ඒ ආශ්රිත ඇළ හමාළත්ත  රදිය මුුර 

වගුරක් බවට පත්ත වන්පනට වැඩි  ාලයක් හගුහණ් නැත. ”  

 ( ණහැරආරච්ි, 2010) 

 “සංවර්ථධනය මුවාහවන්ප  ළ හමම හයෝජනා ක්රමහයන්ප ුහේ ගඟ හමපස නිම්නහේ හනාහයක් සේථාන 

වලින්ප ඉතා ගැඹුරු හමන්ප ම පළල්වු  ා ල  පා මැවැන්පත හපාම්පාගාර කිහිපයක් ඉදි  ර ිශාල ජල 

 ාක් මහ මුහුමට තල්වලු  ර මැීමයි. ” 

(රාමික්රම, 2013) 

හමම වාපිතිය හරහා වැඩි හානියක් සදුව ඇත්තහත්ත නිල්වවලා නිම්නයට ආසන්පනව තවත්ත වන ප්රජාවට 

හේ. ඇතැම් ිට  මාතර දිසේික් හේ දික්වැල්වල, හක්මන, මුලටියන වැනි ප්රහීශවල හගාි ප්රජාවට 

එයින්ප සදුවී ඇති හානිය ඉතා අවම අගයක් ගනී. හමම වාපිතිය පිළිබා සාමාන මහජනතාවහේ අමහසේ 

වලට අනුව එම වාපිතිය අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට බව මක්වන්පහන්ප 25.3%  ප්රමාණයකි. බහුතරයක් 

එනම් 39.7%ක්  මක්වන පරිදි හමය සාමාන ප්රතිඵල ලම වාපිතියකි. 17.0% ක් හමම වාපිතිය දුර්ථවල 

බව මක්වා ඇත. එය පහත වගුහවන්ප සහ වට ප්රසේතාරය මගින්ප පැහැදිලි හේ. සමසේතයක් හලස හමම 

නිල්වවලා වාපිතිය යහපත්ත හමන්ප ම අයහපත්ත ප්රතිඵල හගනා මධසේථ මට්ටහම් වාපිතියක් හලස 

නිගමනය  ළ හැකිය. 
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වගුව 3-6: නිේවලා  වයා පෘතියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

අති ිශිෂේටයි 127 6.0 

ිශිෂේටයි 406 19.3 

සාමානය 838 39.7 

දුර්ථවලයි 359 17.0 

පිළිතුරු හනා දුන්ප 381 18.0 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

                   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-1: නිේවලා  වයා පෘතියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

3.2.2  මා තර කතරගම දුම්රියන මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

හමරට ප්රථම අධිහේගී දුම්රිය මාර්ථග හලස ඉදි හවන හමම වාපිතිය, හම්බන්පහතාට වරාය හා මත්තතල 

ගුවන්ප හතාටුපල ක්රියාත්තම  වීම වැනි මණු ල පළාහතහි සදු හ හරන සංවර්ථධන  ාර්ථයයන්ප හහේතුහවන්ප 

මණු ල පළාත සහ රහට් හසුර පළාත්ත අතර ය ඝ්රහයන්ප ඉහළ යන ප්රවාහන ඉල්වලුම සපුරාලීමට ම,  මණු ල 

පළාහත්ත දුරසේථ ප්රහීශවල සට සදු හ හරන භාණ්ඩ හා මගී ප්රවාහන  ටයුතු වඩා පහුර හා  ාර්ථයක්ෂම 

කිරීම යන අරමුණ ම සහිතව හමම දුම්රිය මාර්ථගය ඉදි කිරීම ආරම්භ  ර ඇත. හමරට ප්රථම අධිහේගී 

දුම්රිය මාර්ථග හලස ඉදි හවන හමම වාපිතිය හරහා දුම්රිය ධාවනය පැයට කිහලෝීටර්ථ 120  

හේගයකින්ප සදු කිරීමට  ටයුතු හයාමා තිහබ්. 

හමමඟින්ප දුම්රිය ගමනට බාධා වන දුම්රිය හරසේ මාර්ථග ඉතා අවම  ර ඒවා දුම්රිය ධාවනයට බාධා 

හනාවන පරිදි අධිහේගී මහාමාර්ථගවල හමන්ප දුම්රිය මාර්ථගයට ඉහළින්ප හහෝ යටින්ප ඉදි  රන්පනට 

අති විශිෂරඨයි
6%

විශිෂරඨයි
19%

සා මා නයයන
40%

දුර්වලයි
17%

පිළිුරු මනා දුන්ව
18%
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නියිතව ඇති අතර, හමය අදියර තුනකින්ප නිම කිරීමට සැලුරම්  ර ඇත. මාතර- තරගම දුම්රිය 

මාර්ථගය ඉදිකිරීම් වාපිතිහේ පළමු අදියර වන මාතර සට හබලිඅත්තත මක්වා වූ කි. ී. 26.75  දිගින්ප 

යුත්ත පළමු අදියර යටහත්ත හබෝක්ණු, ගංගා හරහා ඉදි  රනු ලබන පාලම්, ගංවතුරින්ප යටවන පහත්ත 

බිම්වලට ඉහළින්ප ඉදි  රනු ලබන ගුවන්ප පාලම්, දුම්රිය හරසේ මාර්ථග හමන්ප ම නව දුම්රිය සේථාන 4 ක් 

සහ  ාර්ථය මණ්ඩලය සාහා නිල නිවාස ඇතුළු අහනණුත්ත හසේවා අවශතා සම්පූර්ථණ හ හරනු ඇත.  

මාතර- තරගම දුම්රිය මාර්ථගය දීර්ථඝ කිරීහම් වාපිතිහේ හමවන අදියර යටහත්ත හබලිඅත්තත සට 

හම්බන්පහතාට මක්වා ම, තුන්ප වන අදියර යටහත්ත හම්බන්පහතාට සට  තරගම මක්වා ම දුම්රිය මාර්ථගය 

ඉදිකිරීමට හා ඊට අමාළ අහනණුත්ත හසේවා පහුර ම් සම්පූර්ථණ කිරීමට හයෝතත ය. 

හමම වාපිතිය තුළින්ප ලැහබන ප්රතිඵල හහේතුහවන්ප බහුතරයක් හම් පිළිබා මරණ ආ ල්වපය යහපත්ත 

හේ.  83.1% ප්රමාණයක් අති ිශිෂේටයි, ිශිෂේටයි හහෝ සාමානයයි යන අමහස මරනු ලබයි. දුර්ථවල බව 

මක්වා ඇත්තහත්ත 5.5% ක් පමණි. ඒ අනුව හමම වාපිතිය සම්බන්පධහයන්ප ිනිුරන්ප තුළ යහපත්ත 

ආ ල්වපයක් පවතින බව නිගමනය  ළ හැ . හමය පහත වගුහවන්ප පැහැදිලි හේ. 

වගුව 3-7: මා තර කතරගම දුම්රියන මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

අති ිශිෂේටයි 522 24.7 

ිශිෂේටයි 730 34.6 

සාමානය 501 23.8 

දුර්ථවලයි 117 5.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 241 11.4 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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ප්රසේතාරය මාර්ථගහයන්ප පහත පරිදි මැක්ිය හැකිය. 

 

 

                මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-2: මා තර කතරගම දුම්රියන මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

3.2.3 අධිමේීත මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

හ ාළඹ-මාතර අධිහේගී මාර්ථගය, මක්ිණ ලං ා අධිහේගී මාර්ථගය නැතහහාත්ත මක්ිණ අධිහේගී මාර්ථගය 

ශ්රී ලං ාව තුළ ඉදි වූ පළමු E (Expressway) වර්ථගහේ මාර්ථගයයි. දිග කි.ි. 126 ක් වන මාර්ථගය ශ්රී 

ලං ාහේ අග නගරය වන හ ාළඹ සහ දිවයිහන්ප මණු ල පාලාහත්ත ුරිහශේෂී නගරයක් වන මාතර 

දිසේික් ය සම්බන්පධ  රින්ප දිහවයි. මාර්ථගහේ ඉදිකිරීම් 2006 වසහර්ථ දී අරඹන ලදි. මාර්ථගහේ පළමු 

අදියර හලස හ ාට්ටාව සට පින්පනදූව මක්වා හ ාටස 2011 හනාවැම්බර්ථ 27 දින ිවිත  රනු ලැබූ අතර 

හමවන අදියර හලස ඉදි  ල පින්පනදූව සට හගාඩගම මක්වා වූ හ ාටස 2014 මාර්ථතු 15 වන දින ිවිත 

 රන ලදි. සාමාන මාර්ථග භාිතහයන්ප හ ාළඹ සට මාතර මක්වා ගමන්ප කිරීමට පැය 4 ක් පමණ ගත 

වූ වත්ත අධිහේගී මාර්ථගය භාිතහයන්ප එම දුර පැය 2  ටත්ත වඩා අඩු  ාලයකින්ප නිම කිරීමට හැකියාව 

පවතී.  

හමම වාසය නිසාම අති බහුතරයක් හමම මක්ිණ අධිහේගී මාර්ථග වාපිතිය සම්බන්පධහයන්ප ඉතා සතුටු 

වන බව ඔුන්පහේ ප්රතිචාර අනුව පැහැදිලි හේ. 80% ප්රජාව හමම වාපිතිය අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට බව 

මක්වා ඇත. සාමාන බව 10% ට ආසන්පන ප්රමාණයක් මක්වා තිහබ්. දුර්ථවල බව මක්වා ඇත්තහත්ත 2.1% 

පමණ ු ුරළු ප්රමාණයක් පමණි. 

අති විශිෂරඨයි

25%

විශිෂරඨයි

35%

සා මා නයයන

24%

දුර්වලයි

5%

පිළිුරු මනා දුන්ව

11%

https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93_%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B7%80
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%80&action=edit&redlink=1
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%80&action=edit&redlink=1
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B6%B8&action=edit&redlink=1
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වගුව 3-8: අධිමේීත මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

අති ිශිෂේටයි 923 43.7 

ිශිෂේටයි 766 36.3 

සාමානය 209 9.9 

දුර්ථවලයි 45 2.1 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 168 8.0 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

හමය ප්රසේතාර මාර්ථගහයන්ප පහත පරිදි මැක්ිය හැ . 

 

     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-3: අධිමේීත මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

 

 

 

 

අති ිශිෂේමයි
44%

ිශිෂේමයි
36%

සාමානය
10%

දුර්ථවලයි
2% පිළිතුරු හනාදුන්ප

8%
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3.3 ප්රා මද්ය යන සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

පුරගිය වසර මහය   ාලය තුළ සදු  රන ලම ප්රාහීය ය සංවර්ථධන වාපිති පිළිබා ජනතාව මක්වන 

ප්රතිචාරය හමහි දී ිසේතර  ර ඇත. 

වගුව 3-9: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1735 82.2 

නැත 376 17.8 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-4: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-9 හා රූප සටහන අං  3-4 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය ඇති 

වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 82% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ 

මක්වා ඇත්තහත්ත මාර්ථග සංවර්ථධනයට අමාළ වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 18% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

 

 

ඔේ
82%

නැත
18%
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වගුව 3-10: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 461 26.6 

ිශිෂේටයි 702 40.5 

සාමානය 446 25.6 

දුර්ථවලයි 123 7.1 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 3 0.2 

එ තුව 1735 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-5: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-10 හා රූප සටහන අං  3-5 ට අනුව, මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල 

පුීගලයින්ප 1735 ප්රතිචාර වලට අනුව 67% ආසන්පන ප්රතිශතයක් මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති හා සබැඳි 

හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 33% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම 

හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

 

 

 

අති ිශිෂේටයි
27%

ිශිෂේටයි
40%

සාමානය
26%

දුර්ථවලයි
7%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
0%
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වගුව 3-11: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 466 26.9 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 38 2.2 

පළාත්ත සභා 79 4.6 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 202 11.6 

රාජ හනාවන සංිධාන 1 0.1 

හනාමනී 92 5.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 857 49.3 

එ තුව 1735 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-6: මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-11 හා රූප සටහන අං  3-6 ට අනුව, මධම රජය මගින්ප 27% ආසන්පන ප්රතිශතයක් මාර්ථග 

සංවර්ථධන වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 18% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, 

නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප මාර්ථග සංවර්ථධන 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.1% වැනි ඉතාමත්ත ම ුරළු ප්රතිශතයකි. 
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වගුව 3-12: ජල වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 979 46.4 

නැත 1132 53.6 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-7: ජල වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-12 හා රූප සටහන අං  3-7 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය ඇති 

වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී , ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 46% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ 

මක්වා ඇත්තහත්ත ජල වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 54% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

වගුව 3-13: ජල වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 167 17.1 

ිශිෂේටයි 397 40.6 

සාමානය 201 20.5 

දුර්ථවලයි 214 21.8 

මුළු එ තුව 979 100.0 

                         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

ඔේ
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            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-8: ජල වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-13 හා රූප සටහන අං  3-8 ට අනුව, ජල වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 979 

 හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 58% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ජල වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ 

ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 42% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ 

දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-14: ජල වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 179 18.3 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 30 3.1 

පළාත්ත සභා 21 2.1 

ප්රාහීය ය සභා / නගර සභා 73 7.5 

රාජ හනාවන සංිධාන 19 1.9 

හවනත්ත 9 0.9 

හනාමනී 53 5.4 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 595 60.8 

මුළු එ තුව 979 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

අති ිශිෂේටයි

17%

ිශිෂේටයි

41%

සාමානය
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-9: ජල වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-14 හා රූප සටහන අං  3-9 ට අනුව, මධම රජය මගින්ප 18% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ජල 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 13% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන 

ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප ජල වාපිති සාහා ප්රතිපාමන 

ලබාහගන ඇත්තහත්ත 2% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

වගුව 3-15: විදුලි බල වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1576 74.7 

නැත 535 25.3 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-10: විදුලි බල වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-15 හා රූප සටහන අං  3-10 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 75% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත ිදුලි බල වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 25% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ 

මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

වගුව 3-16: විදුලි බල වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 
551 35.0 

ිශිෂේටයි 867 55.0 

සාමානය 137 8.7 

දුර්ථවලයි 
21 1.3 

මුළු එ තුව 1576 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-11: විදුලි බල වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-16  හා රූප සටහන අං  3-11 ට අනුව, ිදුලි බල වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 

1576  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 90% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ිදුලි බල වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති 

ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 10% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව 

සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-17: විදුලි බල වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 409 26.0 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 55 3.5 

පළාත්ත සභා 56 3.6 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 25 1.6 

රාජ හනාවන සංිධාන 8 0.5 

හවනත්ත 7 0.4 

හනාමනී 96 6.1 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 920 58.3 

මුළු එ තුව 1576 100.0 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
35%
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-12: විදුලි බල වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-17 හා රූප සටහන අං  3-12 ට අනුව, මධම රජය මගින්ප 26% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ිදුලි බල 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 9% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන 

ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප ි දුලි බල වාපිති සාහා ප්රතිපාමන 

ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.5% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-18: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1501 71.1 

නැත 610 28.9 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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                 මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-13: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-18 හා රූප සටහන අං  3-13 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 71% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත දිි නැගුම වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 29% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ 

මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

වගුව 3-19: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 287 19.1 

ිශිෂේටයි 651 43.4 

සාමානය 375 25.0 

දුර්ථවලයි 188 12.5 

මුළු එ තුව 1501 100.0 

                                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-14: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-19 හා රූප සටහන අං  3-14 ට අනුව, දිි නැගුම වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 

1501  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 62% ආසන්පන ප්රතිශතයක් දිි නැගුම වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති 

ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 38% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව 

සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

 

වගුව 3-20: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 472 31.4 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 39 2.6 

පළාත්ත සභා 19 1.3 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 24 1.6 

හවනත්ත 1 0.1 

හනාමනී 88 5.9 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 858 57.1 

මුළු එ තුව 1501 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-15: දිවි නැගුම/ සමෘද්ධි වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-20 හා රූප සටහන අං  3-15 ට අනුව, මධම රජය මගින්ප 31% ආසන්පන ප්රතිශතයක් දිි නැගුම 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 6% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන 

ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත.  

වගුව 3-21: පා සේ අධයා පනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1494 70.8 

නැත 617 29.2 

මුළු එ තුව 
2111 100.0 

                               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-16: පා සේ අධයා පනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-21 හා රූප සටහන අං  3-16 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 71% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත පාසල්ව අධාපනය හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 29% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-22: පා සේ අධයා පනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 417 27.9 

ිශිෂේටයි 767 51.3 

සාමානය 250 16.8 

දුර්ථවලයි 59 3.9 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 1 0.1 

මුළු එ තුව 1494 100.0 

                               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

ඔේ
71%

නැත
29%
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      මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-17: පා සේ අධයා පනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-22 හා රූප සටහන අං  3-17 ට අනුව, පාසල්ව අධාපනය හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ 

 ල පුීගලයින්ප 1494  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 79% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පාසල්ව අධාපනය හා 

අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 21% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-23: පා සේ අධයා පනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 351 23.5 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

32 2.1 

පළාත්ත සභා 79 5.3 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 3 0.2 

රාජ හනාවන සංිධාන 11 0.7 

හවනත්ත 2 0.1 

හනාමනී 86 5.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 930 62.1 

මුළු එ තුව 1494 100.0 

                 මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
28%

ිශිෂේටයි
51%

සාමානය
17%

දුර්ථවලයි
4%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
0%
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-18: පා සේ අධයා පනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-23 හා රූප සටහන අං  3-18 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 24% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පාසල්ව 

අධාපනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 8% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප පාසල්ව අධාපනය හා 

අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 1% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-24: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඔේ 657 31.1 

නැත 1454 68.9 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-19: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-24 හා රූප සටහන අං  3-19 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 31% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත විත්තතීය පුහු ලව හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 69% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

වගුව 3-25: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 64 9.7 

ිශිෂේටයි 204 31.1 

සාමානය 262 39.9 

දුර්ථවලයි 127 19.3 

මුළු එ තුව 657 100.0 

                      මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-20: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-25 හා රූප සටහන අං  3-20 ට අනුව, විත්තතීය පුහු ලව හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ 

 ල පුීගලයින්ප 657  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 41% ආසන්පන ප්රතිශතයක් විත්තතීය පුහු ලව හා අමාළ 

වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ි ශිෂේට හහෝ ි ශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 59% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-26: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 164 25.0 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 12 1.8 

පළාත්ත සභා 16 2.4 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 10 1.5 

රාජ හනාවන සංිධාන 8 1.2 

හවනත්ත 2 0.3 

හනාමනී 55 8.4 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 390 59.4 

මුළු එ තුව 657 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-21: වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-26 හා රූප සටහන අං  3-21 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 25% ආසන්පන ප්රතිශතයක් විත්තතීය 

පුහු ලව හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 6% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප විත්තතීය පුහු ලව හා 

අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 1% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-27: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  සබැඳි වැඩසට න්ව පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1156 54.8 

නැත 955 45.2 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-22: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  සබැඳි වැඩසට න්ව පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-27 හා රූප සටහන අං  3-22 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 55% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත ැකියා ලබා දීම හා සබැඳි වැඩසටහන්ප ලැීය ඇති බව වන අතර 45% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වැඩසටහන්ප ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-28: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 74 6.4 
ිශිෂේටයි 226 19.6 

සාමානය 366 31.7 

දුර්ථවලයි 490 42.3 

මුළු එ තුව 1156 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-23: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 3-28 හා රූප සටහන අං  3-23 ට අනුව, ැකියා ලබා දීම හා අමාළ වැඩසටහන්ප ලැීය ඇතැයි 

අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1156  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 26% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ැකියා ලබා දීම හා 

අමාළ වැඩසටහන්ප හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 

74% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-29: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 224 19.4 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

22 1.9 

පළාත්ත සභා 29 2.5 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 12 1.0 

රාජ හනාවන සංිධාන 2 0.2 

හවනත්ත 7 0.6 

හනාමනී 90 7.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 770 66.6 

මුළු එ තුව 1156 100.0 

            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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    මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-24: රැකියනා  ලබා  දීම  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-29 හා රූප සටහන අං  3-24 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 19% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ැකියා 

ලබා දීම හා අමාළ වැඩසටහන්ප සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 5% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප ැකියා ලබා දීම හා 

අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.2% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-30: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1380 65.4 

නැත 731 34.6 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-25: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-30 හා රූප සටහන අං  3-25 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 65% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත  ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 35% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-31: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 133 9.7 

ිශිෂේටයි 534 38.7 

සාමානය 478 34.6 

දුර්ථවලයි 235 17.0 

මුළු එ තුව 1380 100.0 

                         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-26: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  

තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-31 හා රූප සටහන අං  3-26 ට අනුව,  ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි 

අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1380  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 49% ආසන්පන ප්රතිශතයක්  ිි ර්ථම 

සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප 

 රන අතර 51% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර 

ඇත. 

වගුව 3-32: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 318 23.0 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

28 2.0 

පළාත්ත සභා 52 3.8 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 25 1.8 

රාජ හනාවන සංිධාන 5 0.4 

හවනත්ත 9 0.7 

හනාමනී 94 6.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 849 61.5 

මුළු එ තුව 1380 100.0 

                         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-27: කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-32 හා රූප සටහන අං  3-27 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 23% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

 ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 8% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප 

උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප 

 ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.4% වැනි ුරළු 

ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-33: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 853 40.4 

නැත 1258 59.6 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-28: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-33 හා රූප සටහන අං  3-28 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 40% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත  ර්ථමාන්පත සංවර්ථධනය හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 60% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-34: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 55 6.4 

ිශිෂේටයි 171 20.0 

සාමානය 274 32.2 

දුර්ථවලයි 353 41.4 

මුළු එ තුව 853 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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    මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-29: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  

තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-34 හා රූප සටහන අං  3-29 ට අනුව,  ර්ථමාන්පත සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි 

අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 853  හේ ප්රතිචාර වලට අනුව 27% ආසන්පන ප්රතිශතයක්  ර්ථමාන්පත 

සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප 

 රන අතර 73% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර 

ඇත. 

වගුව 3-35: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 97 11.4 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

14 1.6 

පළාත්ත සභා 23 2.7 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 12 1.4 

රාජ හනාවන සංිධාන 4 0.5 

හවනත්ත 6 0.7 

හනාමනී 73 8.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 624 73.1 

මුළු එ තුව 853 100.0 

                 මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-30: කර්මා න්වත සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-35 හා රූප සටහන අං  3-30 ට අනුව, මධම රජය මගින්ප 11% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

 ර්ථමාන්පත සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 6% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප 

උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප 

 ර්ථමාන්පත සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.5% වැනි ුරළු 

ප්රතිශතයකි. 

වගුව 3-36: අපරා ධ මැඩලීම  ා  සබැඳි වැඩසට න්ව පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1378 65.3 

නැත 733 34.7 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-31: අපරා ධ මැඩලීම  ා  සබැඳි වැඩසට න්ව පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-36 හා රූප සටහන අං  3-31 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වැඩසටහන්ප පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 65% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත අපරාධ මැඩලීම හා සබැඳි වැඩසටහන්ප ලැීය ඇති බව වන අතර 35% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වැඩසටහන්ප ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-37: අපරා ධ මැඩලීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 209 15.2 

ිශිෂේටයි 538 39.0 

සාමානය 400 29.0 

දුර්ථවලයි 231 16.8 

මුළු එ තුව 1378 100.0 

                   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

ඔේ
65%

නැත
35%
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               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න3-32: අපරා ධ මැඩලීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 3-37 හා රූප සටහන අං  3-32 ට අනුව, අපරාධ මැඩලීම හා අමාළ වැඩසටහන්ප ලැීය ඇතැයි 

අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1378  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 54% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අපරාධ මැඩලීම හා 

අමාළ වැඩසටහන්ප හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 

46% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-38: අපරා ධ මැඩලීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 365 26.6 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

6 0.4 

පළාත්ත සභා 19 1.4 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 10 0.7 

රාජ හනාවන සංිධාන 2 0.1 

හවනත්ත 61 4.4 

හනාමනී 97 7.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 818 59.4 

මුළු එ තුව 1378 100.0 

              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
15%

ිශිෂේටයි
39%

සාමානය
29%

දුර්ථවලයි
17%
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  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-33: අපරා ධ මැඩලීම  ා  අදා ළ වැඩසට න්ව ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-38 හා රූප සටහන අං  3-33 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 27% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අපරාධ 

මැඩලීම හා අමාළ වැඩසටහන්ප සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 2.5% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත 

වැඩසටහන්ප සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප 

අපරාධ මැඩලීම හා අමාළ වැඩසටහන්ප සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 0.1% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

වගුව 3-39: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1353 64.1 

නැත 758 35.9 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-34: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-39 හා රූප සටහන අං  3-34 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 64% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත ආගි  සංවර්ථධනය හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 36% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-40: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 300 22.2 

ිශිෂේටයි 597 44.1 

සාමානය 315 23.3 

දුර්ථවලයි 140 10.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 1 0.1 

මුළු එ තුව 1353 100.0 

                        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

ඔේ
64%

නැත
36%
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      මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-35: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-40 හා රූප සටහන අං  3-35 ට අනුව, ආගි  සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි 

අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1353  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 66% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ආගි  සංවර්ථධනය 

හා අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 

34% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-41: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 193 14.3 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

23 1.7 

පළාත්ත සභා 28 2.1 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 25 1.8 

රාජ හනාවන සංිධාන 18 1.3 

හවනත්ත 93 6.9 

හනාමනී 119 8.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 854 63.1 

මුළු එ තුව 1353 100.0 

        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

අති ිශිෂේටයි
22%

ිශිෂේටයි
44%

සාමානය
23%

දුර්ථවලයි
11%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
0%
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-36: ආගමික සංවර්ධනයන  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-41 හා රූප සටහන අං  3-36 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 14% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ආගි  

සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 6% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප ආගි  සංවර්ථධනය 

හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 1% වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-42: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 901 42.7 

නැත 1210 57.3 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-37: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-42 හා රූප සටහන අං  3-37 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 43% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත හපාදු ළිං/ ිි ළිං/නළ ළිං වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 57% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-43: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 118 13.1 

ිශිෂේටයි 248 27.5 

සාමානය 256 28.4 

දුර්ථවලයි 279 31.0 

මුළු එ තුව 901 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

ඔේ
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නැත
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   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-38: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-43 හා රූප සටහන අං  3-38 ට අනුව, හපාදු ළිං/ ිි ළිං/නළ ළිං වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ 

 ල පුීගලයින්ප 901  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 41% ආසන්පන ප්රතිශතයක් හපාදු ළිං/ ිි ළිං/නළ ළිං 

වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ි ශිෂේට හහෝ ි ශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 59% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-44: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 64 7.1 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත 
අයවැය 

8 0.9 

පළාත්ත සභා 27 3.0 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 43 4.8 

රාජ හනාවන සංිධාන 94 10.4 

හවනත්ත 7 0.8 

හනාමනී 69 7.7 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 589 65.3 

මුළු එ තුව 901 100.0 

    මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති විශිෂරටයි

13%

විශිෂරටයි

28%

සා මා නයයන

28%

දුර්වලයි

31%
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-39: මපා දු ළිං/කෘෂි ළිං/නළ ළිං වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-44 හා රූප සටහන අං  3-39 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 7% ආසන්පන ප්රතිශතයක් හපාදු 

ළිං/ ිි ළිං/නළ ළිං වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 9% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප හපාදු ළිං/ ිි ළිං/නළ 

ළිං වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 10% වැනි  ප්රතිශතයකි. එබැින්ප රාජ හනාවන 

සංිධාන උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දීහම් දී ප්රමුඛත්තවයක් හගන ඇති බව කිව හැ . 

 

වගුව 3-45: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1225 58.0 

නැත 886 42.0 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-40: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-45 හා රූප සටහන අං  3-40 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 58% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත වැසකිළි පහුර ම් හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 42% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-46: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 194 15.8 

ිශිෂේටයි 536 43.8 

සාමානය 292 23.8 

දුර්ථවලයි 201 16.4 

පිළිතුරු හනා දුන්ප 2 0.2 

මුළු එ තුව 1225 100.0 

                         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-41: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-46 හා රූප සටහන අං  3-41 ට අනුව,  වැසකිළි පහුර ම් හා අමාළ වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ 

 ල පුීගලයින්ප 1225  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 60% ආසන්පන ප්රතිශතයක් වැසකිළි පහුර ම් හා 

අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 40% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-47: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  සබැඳි වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 117 9.6 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 16 1.2 

පළාත්ත සභා 40 3.3 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 49 4.0 

රාජ හනාවන සංිධාන 100 8.2 

හවනත්ත 40 3.3 

හනාමනී 102 8.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 761 62.1 

මුළු එ තුව 1225 100.0 

       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-42: වැසිකිළි ප සුකම්  ා  සබැඳි වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-47 හා රූප සටහන අං  3-42 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 10% ආසන්පන ප්රතිශතයක් වැසකිළි 

පහුර ම් හා සබැඳි වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 9% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප වැසකිළි පහුර ම් හා 

සබැඳි වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 8% වැනි  ප්රතිශතයකි. එබැින්ප රාජ හනාවන 

සංිධාන උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දීහම් දී සැලකිය යුතු මට්ටහම්  ාර්ථයය භාරයක් සදු ර 

ඇති බව කිව හැ . 

 

වගුව 3-48: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 1067 50.5 

නැත 1044 49.5 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

62.1

8.3

3.3

1.3

3.3

4.0

8.2

9.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

පිළිතුරු හනාදුන්ප

හනාමනී

හවනත්ත

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පි ිමධගත අයවැය

පළාත්ත සභා

ප්රාහීශිය සභා / නගරසභා

රාජ හනාවන සංිධාන

මධම රජය

ප්රතිශ්තයන(%)

මූ
ල
ා ශ්ර
යන



78 
 

 

            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-43: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-48 හා රූප සටහන අං  3-43 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 51% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත නිවාස සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 49% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-49: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 86 8.1 

ිශිෂේටයි 335 31.4 

සාමානය 366 34.3 

දුර්ථවලයි 279 26.1 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 1 0.1 

මුළු එ තුව 1067 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-44: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-49 හා රූප සටහන අං  3-44 ට අනුව,  නිවාස සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල 

පුීගලයින්ප 1067  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 40% ආසන්පන ප්රතිශතයක් නිවාස සංවර්ථධන වාපිති හා 

සබැඳි හසේවාව අති ි ශිෂේට හහෝ ි ශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 60% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

 

වගුව 3-50: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 142 13.3 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 23 2.2 

පළාත්ත සභා 35 3.3 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 21 2.0 

රාජ හනාවන සංිධාන 13 1.2 

හවනත්ත 16 1.5 

හනාමනී 92 8.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 725 67.9 

මුළු එ තුව 1067 100.0 

     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-45: නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-50 හා රූප සටහන අං  3-45 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 13% ආසන්පන ප්රතිශතයක් නිවාස 

සංවර්ථධන වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 7.5% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, 

නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප නිවාස සංවර්ථධන 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 1.2% වැනි අඩු ප්රතිශතයකි.  

 

වගුව 3-51: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 938 44.4 

නැත 1173 55.6 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-46: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  සබැඳි වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-51 හා රූප සටහන අං  3-46 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 44% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත සේහේච්ඡා සංිධාන බල ගැන්පවීම හා සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 56% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-52: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ 

තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 61 6.5 

ිශිෂේටයි 236 25.2 

සාමානය 332 35.4 

දුර්ථවලයි 309 32.9 

මුළු එ තුව 938 100.0 

                         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

ඔේ
44%නැත

56%
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          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-47: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  අදා ළ වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  

තෘප්ත තිමත්භා වයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-52 හා රූප සටහන අං  3-47 ට අනුව,  සේහේච්ඡා සංිධාන බල ගැන්පවීම හා අමාළ වාපිති 

ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 938  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 32% ආසන්පන ප්රතිශතයක් සේහේච්ඡා 

සංිධාන බල ගැන්පවීම හා අමාළ වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට මට්ටම  ඇති බව 

සාහන්ප  රන අතර 68% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව 

අමහසේ  ර ඇත. 

 

වගුව 3-53: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මධම රජය 54 5.8 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 5 0.5 

පළාත්ත සභා 24 2.6 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 12 1.3 

රාජ හනාවන සංිධාන 76 8.1 

හවනත්ත 13 1.4 

හනාමනී 99 10.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 655 69.7 

මුළු එ තුව 938 100.0 

       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
7%

ිශිෂේටයි
25%

සාමානය
35%

දුර්ථවලයි
33%
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    මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-48: සරමේච්ඡා  සංවිධා න බල ගැන්වීම  ා  අදා ළ වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන 

තිරසර තීරු ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-53 හා රූප සටහන අං  3-48 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 6% ආසන්පන ප්රතිශතයක් සේහේච්ඡා 

සංිධාන බල ගැන්පවීම හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 4% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප 

උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප 

නිවාස සංවර්ථධන වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 8% වැනි ප්රතිශතයකි. එබැින්ප රාජ 

හනාවන සංිධාන උක්ත වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දීහම් දී ප්රමුඛත්තවයක් හගන ඇති බව කිව හැ . 

 

වගුව 3-54: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 779 36.9 

නැත 1332 63.1 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-49: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-54 හා රූප සටහන අං  3-49 ට අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව පුරගිය වසර 10    ාලය තුළ ලැීය 

ඇති වාපිති පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී, ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 37% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත බසේ මගී ආවරණ සැපයීහම් වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 63% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි. 

 

වගුව 3-55: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ තෘප්ත තිමත්භා වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

අති ිශිෂේටයි 87 11.2 

ිශිෂේටයි 197 25.3 

සාමානය 225 28.9 

දුර්ථවලයි 270 34.6 

මුළු එ තුව 779 100.0 

                        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-50: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති  ා  සබැඳි මසරවා ව පිළිබඳ  තෘප්ත තිමත්භා වයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-55 හා රූප සටහන අං  3-50 ට අනුව,  බසේ මගී ආවරණ සැපයීහම් වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ 

 ළ පුීගලයින්ප 779  හේ  ප්රතිචාර වලට අනුව 36% ආසන්පන ප්රතිශතයක් බසේ මගී ආවරණ සැපයීහම් 

වාපිති හා සබැඳි හසේවාව අති ි ශිෂේට හහෝ ි ශිෂේට මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 64% ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් එම හසේවාව සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත. 

වගුව 3-56: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

මධම රජය 47 6.0 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 4 0.5 

පළාත්ත සභා 55 7.1 

ප්රාහීය ය සභා / නගරසභා 21 2.7 

රාජ හනාවන සංිධාන 7 0.9 

හවනත්ත 8 1.0 

හනාමනී 76 9.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 561 72.0 

එ තුව 779 100.0 

           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

අති ිශිෂේටයි
11%

ිශිෂේටයි
25%

සාමානය
29%

දුර්ථවලයි
35%



86 
 

 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-51: බසර මීත ආවරණ සැපයීමම් වයා පෘති ලබා ගත් මූලා ශ්රයන දක්වන තිරසර තීරු 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 3-56 හා රූප සටහන අං  3-51 ට අනුව,  මධම රජය මගින්ප 6% ආසන්පන ප්රතිශතයක් බසේ මගී 

ආවරණ සැපයීහම් වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති අතර 10% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මගින්ප උක්ත වාපිති සාහා 

ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති බව සාහන්ප  ර ඇත. රාජ හනාවන සංිධාන මගින්ප නිවාස සංවර්ථධන 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇත්තහත්ත 1% ආසන්පන ප්රතිශතයකි.  
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3.4 ප්රමද්ශ්මේ සිදු වන සමා ජ විමරෝධී ක්රියනා  වල ප්රවණතා   ඳුනා  ගැනීම. 

යම් ප්රහීශයක් සංවර්ථධනය  රා ගමන්ප කිරීහම්දී එම ප්රජාව තුළ පවත්තනා හැසරීම් රටා, චර්ථයා ිධි ඉතා 

වැමගත්ත හේ. යම් දිසේික් යක් තුළ හ ාතරම් හභෞති  සංවර්ථධනයක් ඇතිව තිනදන ම එම ප්රජාව තුළ 

සමාජ ිහරෝධී ක්රියා අධි  නම් හහෝ ිනිුරන්ප තුළ පවතින ආ ල්වප මැඩි ීහේශ සහගත නම් සංවර්ථධනය 

 රා ගමන්ප කිරීම තරමක් දුෂේ ර වන බැින්ප හභෞති  සම්පත්ත ලබා හමනවා හසේම එම තත්තත්තවයන්ප 

වළක්වා ගැනීම සංවර්ථධනය ිෂයහයහි අතිශයින්ප වැමගත්ත හේ. 

මාතර දිසේික් හේ සමසේතයක් වශහයන්ප ගත්ත  ළ  ගිනි තැීයම් හා රු 5000ට වැඩි අනර්ථථ (හානි ර 

ක්රියා), හගවල්ව බිදීම්, මනුෂ ඝාතන, සේී දූෂණ, වැිලි ද්රව ඇතුළු රු 5000ට වැඩි හීපළ හා ගව 

හසාර ම ආදි සමාජ ිහරෝධී ක්රියා 2009 සට 2012 වර්ථෂය මක්වා 50ට වැඩි සංඛාවක් වාර්ථතා වී ඇත. 

 

වගුව 3-57: දිසරික්කමේ අනා වරණයන   අපරා ධ සංායා ව ස  දර්ශ්ක 

අපරා ධ 2009 2010 2011 2012 

සංායා ව දර්ශ්කයන සංායා ව දර්ශ්කයන සංායා ව දර්ශ්කයන සංායා ව දර්ශ්කයන 

ගිනි තැබීම්  ා  රු 5000ට 

වැඩි අනර්ථ( ා නිකර ක්රියනා ) 

46 5.5 52 6.2 42 5.2 54 6.7 

මගවේ බිදීම් 508 61.1 506 60.3 459 56.7 555 68.6 

ුවා ල කිරීම් 114 13.7 124 14.8 129 15.9 141 17.4 

මනුෂය ඝා තන 36 4.3 29 3.5 26 3.2 29 3.6 

මිනී මැරීමට තැත් කිරීම 7 0.8 9 1.1 0 0 6 0.7 

සරී දූෂණ 83 10 86 10.3 72 8.9 111 13.7 

බයිසිකේ මසා රකම් 36 4.3 0 0 47 5.8 19 2.3 

බමලන්ව පැ ැර මගන යනා ම 39 4.7 43 5.1 5 0.6 0 0 

කැලෑ දැව කැීම  0 0 37 4.4 25 3.1 42 5.2 

කැරලි මකෝලා  ල 0 0 0 0 1 0.1 0 0 

වංචා  ස ගත මලස අත්සන්ව 

ගැනීම් 

39 4.7 120 14.3 3 0.4 33 4.1 

වැවිලි ද්රවය ිුළු රු 5000ට 

වැඩි මද්පළ  ා  ගව මසා රකම 

207 24.9 231 27.5 153 18.9 239 29.5 

ළමුන්වට අමා නුෂික මලස 

සැලකීම  ා  ළමුන්වමගන්ව 

අයුු ලිංගික ප්රමයනෝජන 

ගැනීම   

3 0.4 17 2 25 3.1 41 5.1 

මවනත් සුළු අපරා ධ 200 24.1  -  -  -  - 2879 355.7 

මවනත් සුළු වැරදි  -  - 4679 557.7 1761 217.6 2526 312.1 

කකුව 1318 158.5 5933 707.2 2751 339.9 6675 824.7 

 මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

ඉහත වගුවට අනුව  ැලෑ මැව  ැපීම , ළමුන්පට අමානුි  හලස සැලකීම හා ළමුන්පහගන්ප අයුතු ලිංගි  

ප්රහයෝජන ගැනීම  වැනී අපරාධ ක්රම ක්රමහයන්ප වර්ථධනය වී ඇත. එවැනි අපරාධ සමාජයට මැඩි හලස 
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අහිත ර වන අතර  ැලෑ මැව  ැපීම වැනි හීවල්ව හරහා අනාගත පාරිසරි  ප්රශේන ඇතිිය හැ . 

වර්ථෂය ට 25  ට වැඩි සංඛාවක් සදු වන අපරාධ පහත ප්රසේතාරය මගින්ප මක්වා ඇත. 

 

මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

රූප සට න3-52: අපරා ධ වල වයා ප්ත තියන (වසර 2009- 2012) 

හම් අනුව පැහැදිලි වන්පහන්ප හගවල්ව බිදීම වැනි අපරාධ වල වැඩි වර්ථධනයක් පවතින බවයි. හපාලිසේ 

වාර්ථතාවලට අනුව හගවල්ව බිදීම 2011 වර්ථෂහේ දි තරමක් අඩුවී 2012 වර්ථෂහේ නැවත වර්ථධනය වී ඇත. 

හලාව ිශාලතම අපරාධය වන්පනාු මනුෂ ඝාතන 2012 වර්ථෂය තුළ 29ක් වාර්ථතා වී ඇති අතර වර්ථෂ 

හතරක් තුළ 120ක් මනුෂ ඝාතන මාතර දිසේික් ය තුළ වාර්ථතා වී ඇත. සේී දූෂණ 2012 වර්ථෂය තුළ 

111 වාර්ථතා වී ඇත. ඒ අනුව අනිණුත්ත දිසේික් වලට සාහකක්ෂව මධසේථ මට්ටම  අපරාධ ප්රවණතා 

මක්නට ලැනදනම අපරාධ අවම කිරීම උහමසා ිිධ ක්රියාමාර්ථග ගැනීම දිසේික් සංවර්ථධනහේ දී ඉතා 

වැමගත්ත හේ. 

මානව සංවර්ථධනය කිරීහම් ජාති  සභාව ිසන්ප සදු  රන ලම අධයනය මගින්ප මාතර දිසේික් හේ 

සමාජ ිහරෝධී ක්රියා සම්බන්පධහයන්ප අනාවරණය වූ  රු ල පහත පරිදි මැක්ිය හැකිය. 
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ිනීමැරුම් සහ හ ෝලාහල සම්බන්පධහයන්ප ප්රජාව හේ අමහසේවලට අනුව වැඩි පිරිසක් එනම් 49% 

ප්රමාණයක් හපන්පවා හමන්පහන්ප ඉතා අඩු ප්රතිශතයක් පවතින බවයි. ඉතා ඉහළ අගයක් හහෝ ඉහළ 

අගයකින්ප ිනී මැරුම් සහ හ ෝලාහල පවතින බව මක්වා ඇත්තහත්ත 6.1% වැනි ුරළු ප්රමාණයකි. 

වගුව 3-58: මිනී මැරුම්  ා  මකෝලා  ල 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 41 1.9 

ඉහළයි 88 4.2 

මධසේථයි 205 9.7 

අඩුයි 587 27.9 

ඉතා අඩුයි 1035 49.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 155 7.3 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

 

            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-53: මිනී මැරුම්  ා  මකෝලා  ල පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

මාතර දිසේික් හේ පවතින හසාර ම් සහ මං පැහැර ගැනීම් සම්බන්පධව නියැදිහයන්ප ලබා ගත්ත අමහසේ 

වලට අනුව හසාර ම් /මං පැහැරීම් ම අඩු මට්ටම  පවතී. ඉතා හහාායි, හහාායි සහ මධසේථයි යන 

පිළිතුරු ලබා දී ඇති ප්රමාණය 466 ක් වන අතර එය මුළු ප්රතිශතහයන්ප 22.1% කි. නමුත්ත බහුතරයක් ු 

1483ක් එනම් 70.3% මක්වන්පහන්ප හසාර ම් /මං පැහැරීම්  අඩු ප්රමාණයක් පවතින බවයි. 

 

ඉතා ඉහළයි
2%

ඉහළයි
4%

මධසේථයි
10%

අඩුයි
28%ඉතා අඩුයි

49%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
7%



90 
 

වගුව 3-59: මසා රකම්/මං පැ ැරීම් 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 30 1.4 

ඉහළයි 126 6.0 

මධසේථයි 310 14.7 

අඩුයි 671 31.8 

ඉතා අඩුයි 812 38.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 162 7.6 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-54: මසා රකම්/මං පැ ැරීම් පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

හමම අධයනය සාහා හයාමා ගන්පනා ලම නියැදිහයන්ප ලබා ගත්ත අමහසේ වලට අනුව බරපතළ අපරාධ 

හලස සල න ිනී මැරුම් සහ හ ෝලාහලත්ත, බරපතළ හහෝ සාමාන අපරාධ ිය හැකි හසාර ම් /මං 

පැහැරීම්  අවම මට්ටම  පවතී.   
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“රටක් සංවර්ථධනය  රා ගමන්ප කිරීහම්දී එම රට තුළ ළමා පරපුර ුරරක්ිත වීම ම අතවශ  රුණකි. 

මන්පම අනාගත ශ්රම බල ාය වන්පහන්ප වර්ථතමාන ළමා පරපුර වන බැිනි.  ළමහයණු අපහයෝජනය කිරීම 

යනු ළමහයණුහේ  ායි  හා මානස  තත්තත්තවයට පිටසේතරව, ඔහු හේ හහෝ ඇයහේ යහපතට, හා මනා 

 ල්ව ක්රියාවට එහරහිව සදු  රන ණුමන හහෝ අයහපත්ත ක්රියාවකි.” 

(ණුමාර, 2001) 

ළමයින්පට එහරහිව සදු  රනු ලබන ිිධ ආ ාරහේ අපරාධ වැරදි හනාසළ ා හැරීම් හා ඔුන්පහේ 

අයිතිවාස ම් උල්වලංඝණය වන  වර හහෝ ආ ාරහේ ක්රියාවක් ළමා අපහයෝජනය හලස සරළව 

හැදින්පිය හැ . නුතනහේ ිෂය හෂ ත රයන්ප ගණනාවක් තුළ ළමයින්පට එහරහි හිංසනය හා ළමා 

අපහයෝජනය පිළිබාව වැඩි අවධානයක් හයාමු වී ඇත. “Oxford” ශබ්ම හ ෝෂයට අනුව ළමා 

අපහයෝජනය යනු ළමයින්ප හ හරහි අනර්ථථයක් සදු වන ආ ාරහයන්ප සැලකීම හහෝ ක්රියා කිරීමයි. 

හමහිදි ශාරීරි  වශහයන්ප ළමයින්පට සදු  රනු ලබන ප්රචණ්ඩ   රියාවන්ප හා ලිංගි  අතවර මුල්ව තැනක් 

හගන අවධාරණය  ර ඇත. මාතර දිසේික් ය තුළ ළමා අපහයෝජන සම්බන්පධ හතෝරා ගත්ත නියැදියට 

අයත්ත ප්රජාව හේ අමහසේ පහත පරිදි හේ. 

වගුව 3-60: ළමා  අපචා ර 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 40 1.9 

ඉහළයි 115 5.4 

මධසේථයි 186 8.9 

අඩුයි 602 28.5 

ඉතා අඩුයි 990 46.9 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 178 8.4 

මුළු ගණන 2111 100.0 

   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-55: ළමා  අපචා ර පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

හමම මත්තත වලට අනුව මාතර දිසේික් හේ බාල අපචාර අවම අගයක් හගන ඇත.  හබාහහෝ හමහනණු 

මක්වා ඇති අමහසේ වලට අනුව එනම් 75.4% මක්වන පරිදි බාල අපචාර අඩු මට්ටම  පවතී. එය ඉතා 

අගය  ළ යුතු තත්තත්තවයකි. 

මාතර දිසේික් සංඛාන අත්තහපාතට අනුව 2010  වර්ථෂහේ සට 2012 වර්ථෂය වන තුරු එක් එක් හපාලිසේ 

සේථාන අනුව වාර්ථතා වූ ළමා අපචාර පහත පරිදි හේ. 

වගුව 3-61:ළමා  අපචා ර මපා ලිසර සරථා න අනුව 

මපා ලිසර සරථා නයන ළමා  අපචා ර 

2010 2011 2012 

මා තර 35 34 41 

ගන්වදර 16 14 8 

දික්වැේල 7 3 14 

ති මගා ඩ 7 7 14 

 ක්මන 7 7 5 

කඹුරුපිටියන 12 13 12 

අකුරැසරස 12 20 38 

මා වරල 10 8 15 

ඌරුමබා ක්ක 8 13 15 

මදනියනා යන 4 7 9 

පිටබැද්දර 5 5 2 

කනංමක් 0 0 1 

මමා රවක 4 14 12 

වැලිගම 24 30 23 

කකුව 151 175 209 

 මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

ඉතා ඉහළයි
2%

ඉහළයි
5%

මධසේථයි
9%

අඩුයි
29%ඉතා අඩුයි

47%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
8%
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ඉහත මත්තතයන්පට අනුව වැඩිම ළමා අපචාර ප්රමාණයක් වාර්ථතා වී ඇත්තහත්ත පිළිහවළින්ප මාතර 

දිසේික් හේ මාතර, අණුැසේස, වැලිගම යන හපාලිසේ සේථානවලයි.  ළමා අපචාර 2010 වර්ථෂහේ සට 

2012 වර්ථෂය වන ිට වැඩි වීහම් ප්රවණතාවක් මක්නට ලැහබ්.  එය පහත ප්රසේතාරය මගින්ප පැහැදිලි හේ. 

 

 

               මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

රූප සට න 3-56: ළමා  අපචා ර වල වයා ප්ත තියන 

 

නමුත්ත සමසේතයක් වශහයන්ප ගත්ත  ළ වාර්ථතා වූ සහ වාර්ථතා හනාවූ අපරාධ සම්බන්පධහයන්ප වැඩි අමහසක් 

හා මැනුමක් පවතින්පහන්ප ප්රහීශවාසීන්ප සතුව වන බැින්ප ඔුන්පට අනුව 155   පිරිසක් පමණක් ඉහළ 

මට්ටම  පවතින බව මක්වා ඇතිමුත්ත බහුතරය  හේ අමහසේ වලට අනුව බාල අපචාර අවම මට්ටම  

පවතී.  

ග්රාීය සංවර්ථධනය උහමසා ගම් මට්ටහමන්ප රාජ හසේව යන්ප ගණනාවක් ශ්රී ලං ාව තුළ  ටයුතු  රනු 

ලබයි. ආර්ථි  සංවර්ථධන නිලධාරි, ග්රාම නිලධාරි, සමිීධි සංවර්ථධන නිලධාරි,  ිි ර්ථම පර්ථහේෂණ 

හා නිෂේපාමන සහ ාර, පුල්ව හසෞඛය  හසේවා නිලධාරි ඒ අතර ප්රධාන වන අතර ෛමනි  ජීිතය තුළ 

සාමාන මහජනතාවට රාජ ආයතන ගණනාවක් සමඟ ගනුහමනු  රන්පනට සදුහේ. එබැින්ප රාජ 

ආයතන දූෂණ සහ වංචා වලින්ප හතාර වීම ප්රාහීය ය සංවර්ථධනය උහමසා ඉතා වැමගත්ත හේ. රාජ 

ආයතන වල දූෂණ සහ වංචා සම්බන්පධහයන්ප ජනතාවහේ අමහසේ පහත පරිදි මැක්ිය හැ . 
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වගුව 3-62: රජමේ ආයනතන වල දූෂණ  ා  වංචා  

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 146 6.9 

ඉහළයි 246 11.7 

මධසේථයි 376 17.9 

අඩුයි 448 21.2 

ඉතා අඩුයි 571 27.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 324 15.3 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

හමම මත්තතයන්පට අනුව රාජ ආයතන වල සදු වන දූෂණ සහ වංචා ඉතා ඉහළ බව මක්වන ලම ප්රතිශතය 

6.9%ක් වන අතර 11.7%ක් ඉහළ මට්ටහමන්ප පවතින බව මක්වා ඇත. මධසේථ බව මක්වන ලම 

ප්රතිශතය 17.9% ක් හේ හම් අනුව පිළිතුරු ලබා දුන්ප පිරිහසන්ප 36.5%   ප්රමාණයක්  ප්රතිචාරි යන්පහගන්ප 

රජහේ ආයතන වල දූෂණ හා වංචා මධසේථ මට්ටහමන්ප හහෝ ඉහළ ප්රමාණහයන්ප පවතින බවට මක්වා 

ඇත. ඉතා අඩු හහෝ අඩු බව මක්වන ලම ප්රතිශතය 48.2% කි. සංවර්ථධනය  රා ගමන්ප කිරීහම්දි  මහජනයා 

හවනුහවන්ප හසේවය  ළ යුතු රාජ ආයතන වල දූෂණ සහ වංචා නැති මට්ටමට පත්ත ිය යුතු හේ. හම් 

සම්බන්පධව ප්රජාව මැක්ු අමහසේ වට ප්රසේතාරය ඇුරරින්ප පහත පරිදි මැක්ිය හැකිය. 

 

  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-57: රජමේ ආයනතන වල දූෂණ  ා  වංචා  පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

පුීගල  ායි  මානස  අභිවිීධිය හ හරහි මැඩි හලස හානි  රන හමයක් හලස මත්ත ද්රව  සැලකිය 

හැ . හමාළහේ ක්රියා ාරිත්තවය හ හර්ථ බලපාන සහ හමාළහේ සාමාන මානස  ක්රියා ාරිත්තවය 

හවනසේ  රන නීති ි හරෝධී ද්රව මත්ත ද්රව හලස නීතිහයන්ප සැලහක්. ඒ තුළින්ප  සදු වන බලපෑම හ ාටසේ 

තුනකි. මනස තුළ ඇති වන බලපෑම්, ශාරීරි ව ඇති වන බලපෑම්, තමන්ප සමඟ හා හසුර අය සමඟ 

ඉතා ඉහළයි
7% ඉහළයි

12%

මධසේථයි
18%

අඩුයි
21%

ඉතා අඩුයි
27%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
15%
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පවත්තනා සම්බන්පධතාවලට වන බලපෑම් වශහයන්ප හ ාටසේ තුනකි. පැහැදිලි හලස ම පුීගල  හමන්ප ම 

සමාජීය හානි ැස ට හහේතු වන මත්ත ද්රව හමම මාතර දිසේික් හේ ම ඉහළ මට්ටම  පවතින බව පහත 

ප්රතිචාරි යන්පහේ අමහසේ අනුව පැහැදිලි හේ. 

 

වගුව 3-63: මත් ද්රවය භා විතයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 288 13.6 

ඉහළයි 590 27.9 

මධසේථයි 510 24.2 

අඩුයි 322 15.3 

ඉතා අඩුයි 253 12.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 148 7.0 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

එය වට ප්රසේතාරයක් ඇුරරින්ප පහත පරිදි හේ. 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-58: මත් ද්රවය භා විතයන පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

හම් අනුව පැහැදිලි වන්පහන්ප මධසේථයි, ඉහළයි හහෝ ඉතා ඉහළයි මක්වන ලම ප්රමාණය 65.7%ක් වන 

අතර අඩු හහෝ ඉතා අඩු බව පිළිගන්පනා ප්රමාණය 27.3%ක් වැනි ුරළු ප්රමාණයකි. දුම් වැටි භාිතා  රන 

පිරිස ම ඉහළ අගයක් ගනු ලබයි. පහත වගුවට අනුව 27.9% ප්රතිශතයක් හමම ප්රහීශහේ දුම්වැටි භාිත 

ඉතා ඉහළයි
14%

ඉහළයි
28%

මධසේථයි
24%

අඩුයි
15%

ඉතා අඩුයි
12%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
7%
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කිරීම ඉහළ බව පිළිගන්පනා අතර ඉතා ඉහළ බව 14.1%ක්ම මධසේථ බව 25.1%ක්ම මක්වා ඇත. අඩු 

හහෝ ඉතා අඩු බව මක්වා ඇති ප්රමාණය 25.6%ක් පමණි. 

වගුව 3-64: දුම්වැටි භා විතයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 298 14.1 

ඉහළයි 588 27.9 

මධසේථයි 529 25.1 

අඩුයි 305 14.4 

ඉතා අඩුයි 237 11.2 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 154 7.3 

මුළු එ තුව 2111 100.0 

                              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

රූප සට න 3-59: දුම්වැටි භා විතයන පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

 

 

ඉතා ඉහළයි
14%

ඉහළයි
28%

මධසේථයි
25%

අඩුයි
15%

ඉතා අඩුයි
11%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
7%
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මාතර දිසේික් සංඛාන අත්තහපාතට අනුව මත්ත ද්රව හා මත්තපැන්ප වැටලීම හපාලිසේ සේථාන අනුව පහත 

පරිදි හේ. 

 

වගුව 3-65: මත් ද්රවය  ා  මත්පැන්ව වැටලීම මපා ලිසර සරථා න අනුව(මා තර දිසරික්කයන2010-2012) 

මපා ලිසර සරථා නයන මත්පැන්ව වැටලීම 

 

මත් ද්රවය වැටලීම 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

මා තර  127 190 53 465 246 114 

ගන්වදර  28 11 10 84 121 70 

දික්වැේල 45 30 36 92 85 64 

ති මගා ඩ 72 87 60 19 14 22 

 ක්මන  73 31 59 36 30 32 

කඹුරුපිටියන 157 118 41 41 29 19 

අකුරැසරස 186 180 241 74 35 29 

මා වරල 140 121 60 22 26 12 

ඌරුමබා ක්ක 278 285 266 23 26 20 

මදනියනා යන 307 235 309 31 21 21 

පිටබැද්දර  196 148 108 32 7 7 

කනංමක් 61 8 12 17 4 8 

මමා රවක 320 211 122 269 200 20 

වැලිගම 342 257 148 292 151 97 

මකා .ලේ දු.ලේ ම.ලේ අංශ්යන      88     117 

කකුව 2332 1912 1613 1497 995 652 

            මූලාශ්රය-සංඛාන අත්ත හපාත, මාතර දිසේික් ය -2013 

 

හමම මත්තත වලට අනුව මත්තපැන්ප වැටලීම් 2012 වර්ථෂහේ වැඩි  ප්රමාණයක් සදුවී ඇත්තහත්ත හමනියාය 

ප්රහීශහේ වන අතර එය 309කි. අණුැසේස ප්රහීශහේ 241 මත්තපැන්ප වැටලීම් සදුවී ඇත. හබාහහෝ ිට 

නීති ිහරෝධි මත්තපැන්ප වැටලීම් වැඩි වශහයන්ප සදුවී ඇති හමනියාය වැනි ප්රහීශ තරමක් පහුර ම් අවම 

සංවර්ථධන ප්රතිලාභ වැඩි වශහයන්ප අවශ ප්රහීශ හලස මැක්ිය හැ . මත්ත ද්රව වැටලීම් වැඩි වශහයන්ප 

සදුි ඇති මාතර සහ වැලිගම ප්රහීශ ධීවර  ර්ථමාන්පතයත්ත සමඟ වැඩි වශහයන්ප බැදී ඇති ප්රහීශ වීම 

ිහශේෂත්තවයකි. 
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 ාන්පතා ලිංගි  අතවර සම්බන්පධ හමම ප්රජාව හේ අමහසේ වලට අනුව  ාන්පතා ලිංගි  අතවර අවම 

මට්ටමක් මක්නට ලැහබ්. 72.1% ක් ඒ බව මක්වා ඇත. නමුත්ත 340   ප්රමාණයක් හපන්පවා දී ඇත්තහත්ත 

 ාන්පතා ලිංගි  අතවර  ඉතා ඉහළ, ඉහළ හහෝ  මධසේථ මට්ටහම් පවතින බවයි. හමය යම් භයාන  

තත්තත්තවයක් වන අතර. එම ුරළු ප්රමාණය ම නැති  ර මමන්පනට යුහුුරලුව ක්රියාමාර්ථග ගත යුතු හේ. 

වගුව 3-66: කා න්වතා  ලිංගික අතවර 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඉතා ඉහළයි 50 2.4 

ඉහළයි 92 4.4 

මධසේථයි 198 9.4 

අඩුයි 517 24.5 

ඉතා අඩුයි 1004 47.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 250 11.7 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 3-60: කා න්වතා  ලිංගික අතවර පිළිබඳ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

ඉතා ඉහළයි
2%

ඉහළයි
4%

මධසේථයි
9%

අඩුයි
25%

ඉතා අඩුයි
48%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
12%
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ලං ාහේ අපරාධයක් සම්බන්පධව ලබා දිය හැකි ඉහළම මණ්ඩනය මරණ මඬුවම වන අතර එම මඬුවම 

යම්  ාල වලදී ක්රියාත්තම  වනු ලබයි. නමුත්ත ිිධ ිහරෝධතා හහෝ ිිධ හහේතු මත හමම මඬුවම 

ක්රියාත්තම  වීම යම් යම්  ාල වල දී අහහෝස වී යනු ලබයි. හ හසේ හවතත්ත මාතර දිසේික් හේ තවත්ත 

වන සාමාන ජනතාවහේ ප්රතිචාර වලට අනුව 70.6% ප්රමාණයක් මරණ මඬුවම ක්රියාත්තම  කිරීමට 

එ ඟතාව පල  ර ඇත. එ ඟ හනාවන බව මක්වා ඇත්තහත්ත 21.2 % වැනි ුරළු ප්රතිශතයකි. 

 

වගුව 3-67: අපරා ධ අවම කිරීම සඳ ා  මරණීයන දණ්ඩනයන නියනම කිරීම සඳ ා  කකඟත්වයන 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

මැඩි හලස එ ඟ හවි 712 33.7 

එ ඟ හවි 780 36.9 

එ ඟ හනාහවි 301 14.3 

කිස හසේත්ත එ ඟ හනාහවි 144 6.9 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 174 8.2 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

        මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

රූප සට න3-61: අපරා ධ අවම කිරීම සඳ ා  මරණීයන දණ්ඩනයන නියනම කිරීම සඳ ා  කකඟත්වයන පිළිබඳ 

ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

මැඩි හලස එ ඟ හවි
34%

එ ඟ හවි
37%

එ ඟ හනාහවි
14%

කිසහසේත්ත එ ඟ 
හනාහවි

7%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
8%
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 තර වන පරිච්මේදයන 

4.1 මූලය ප සුකම්  ා  බැංකු පුරුදු 

හමහි දී මාතර ජනතාවහේ මූල පහුර ම් හා බැංණු පුරුදු, ණය ලබා ගැනීහම් පුරුදු වැනි  රු ල පිළිබා 

මූලි  ිශේහල්වෂණයක් සදු ර ඇත. 

වගුව 4-1: ඉුරුම් ගිණුම් භා විතයන 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 234 11.1 

වරින්ප වර 715 33.9 

 ලාතුරකින්ප 606 28.7 

භාිතා හනා රයි 310 14.7 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 246 11.6 

එ තුව 2111 100.0 

                     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

                     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-1: ඉුරුම් ගිණුම් භා විතයන පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-1 හා රූප සටහන  අං  4-1 ට අනුව, මූල ගනුහමනුවල නියැලීහම්  තත්තත්තවය පරික්ෂා කිරීම 

සාහා ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතය පරික්ෂා කිරීහම් දී පැහැදිලි වන්පහන්ප 11% වැනි ප්රතිශතයක් පමණක්  

නිරන්පතර ව ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතා  රන බවත්ත, 34% ට ආසන්පන පිරිසක් වරින්ප වරත්ත,  ලාතුරකින්ප 

නිතර
11%

වරින්ප වර
34%

 ළාතුරකින්ප
29%

භාිතා 
හනා රයි

15%

පිලිතුරු හනාදුන්ප
11%
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29%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් ම හමම ගි ලම් භාිතා  රන අතර 15% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පමණක් 

ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතා හනා රන බවත්ත මක්වා ඇත. 

 

වගුව 4-2: ධනමයනෝජන ගිණුම් භා විතයන 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 51 2.4 

වරින්ප වර 183 8.7 

 ලාතුරකින්ප 206 9.8 

භාිතා හනා රයි 1126 53.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 545 25.8 

එ තුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-2: ධනමයනෝජන ගිණුම් භා විතයන පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-2 හා රූප සටහන අං  4-2 ට අනුව ධනහයෝජන ගි ලම් භාිතය නිරූපනය  රයි. එහි දී 53.3% 

වැනි ඉහළ ප්රතිශතයක් හමම ගි ලම් භාිතා හනා රන බවත්ත, 9%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් වරින්ප වරත්ත, 

9.8%   ලාතුරකිනුත්ත ධනහයෝජන ගි ලම් භාිතා  රන බවත්ත පැහැදිලි හේ. එහමන්පම 2.4% වැනි ඉතා 

ණුඩා ප්රතිශතයක් නිරන්පතර ව  ධනහයෝජන ගි ලම් භාිතා  රයි. 

 

නිතර
2%

වරින්ප වර
9%

 ළාතුරකින්ප
10%

භාිතා හනා රයි
53%

පිලිතුරු හනාදුන්ප
26%
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වගුව 4-3: ජංගම ගිණුම්/මචක්පත් භා විතයන 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 39 1.8 

වරින්ප වර 78 3.7 

 ලාතුරකින්ප 122 5.8 

භාිතා හනා රයි 1319 62.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 553 26.2 

එ තුව 2111 100.0 

                              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-3: ජංගම ගිණුම්/මචක්පත් භා විතයන පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-3 හා රූප සටහන අං  4-3 ට අනුව ජනතාවහේ බැංණු පුරුදු නිරූපනය  රනු ලබන ජංගම 

ගි ලම් හා හචක්පත්ත භාිතය නිරූපණය  රයි. නියැදිහයන්ප වැඩි හ ාටසක් 62% එනම් පුීගලයින්ප 

1319 ක් ජංගම ගි ලම් හා හචක්පත්ත වැනි දියු ල ක්රමහේම භාිතා හනා රන බවත්ත, 6%  ලාතුරකිනුත්ත, 

4% වරින්ප වරත්ත හමම ක්රමහේමය භාිතා  රයි. නියැදිහයන්ප 2%ක් එනම් පුීගලයින්ප 39ක් වැනි ණුඩා 

සංඛාවක් පමණක් හමබඳු දියු ල බැංණු පුරුදු නිතර අනුගමනය  රයි.    
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වගුව 4-4: භා ණ්ඩා ගා ර බිේපත් මිලට 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 9 0.4 

වරින්ප වර 10 0.5 

 ලාතුරකින්ප 40 1.9 

භාිතා හනා රයි 1484 70.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 568 26.9 

එ තුව 2111 100.0 

                              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

ේ්  

               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-4: භා ණ්ඩා ගා ර බිේපත් මිලට ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-4 හා රූප සටහන අං  4-4 ට අනුව භාණ්ඩාගාර බිල්වපත්ත ිලට ගැනීමට හයාමු වීම පරීක්ෂා 

කිරීහම් දී නියැදිහයන්ප 0.4% වැනි ඉතා ුරළු ප්රතිශතයක් නිරන්පතරව භාණ්ඩාගාර බිල්වපත්ත ිල දී 

හනාගන්පනා අතර, 1% වරින්ප වරත්ත, 2%ක්  ලාතුරකිනුත්ත හමම ක්රමහේමය අනුගමනය  රයි. 

නියැදිහයන්ප වැඩි හ ාටසක් 70%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක්  එනම් පුීගලයින්ප වශහයන්ප ගත්ත  ළ 

පුීගලයින්ප 1484 ක් භාණ්ඩාගාර බිල්වපත්ත භාිතයක් හනාමැති බවත්ත පැහැදිලි හේ.  
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1%

 ළාතුරකින්ප
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වගුව 4-5: සමා ගම් මකා ටසර වල ආමයනෝජනයන 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 9 0.5 

වරින්ප වර 20 0.9 

 ලාතුරකින්ප 61 2.9 

භාිතා හනා රයි 1450 68.7 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 571 27.0 

එ තුව 2111 100.0 

                               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-5: සමා ගම් මකා ටසර වල ආමයනෝජනයන පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-5 හා රූප සටහන අං  4-5 ට අනුව සමාගම් හ ාටසේවල ආහයෝජන තත්තත්තවය පරීක්ෂා කිරීහම් 

දී 1% වඩා අඩු සංඛාවක් එනම් 0.5% වැනි ණුඩා ප්රතිශතයක් නිතර හමම ක්රමහේමය අනුගමනය  රන 

බවත්ත, 0.9% වරින්ප වරත්ත, 2.9%  ලාතුරකිනුත්ත හම් සාහා හයාමු වී ඇත. නියැදිහයන්ප වැඩි හ ාටසක් 

එනම් 68.7% සමාගම් හ ාටසේවල ආහයෝජනය වැනි දියු ල මූල ක්රමහේමයන්ප හවත හයාමු වී හනාමැත.      
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වගුව 4-6: බැංකු ණයන ලබා ගැනීම 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 100 4.7 

වරින්ප වර 451 21.4 

 ලාතුරකින්ප 472 22.4 

භාිතා හනා රයි 630 29.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 458 21.7 

එ තුව 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-6: බැංකු ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-6 හා රූප සටහන අං  4-6 ට අනුව ණය ලබා ගැනීහම් ක්රමහේමයන්ප අතුරින්ප ිධිමත්ත මූලාශ්රයක් 

හලස බැංණු ණය ලබා ගැනීම සල ා බැලීහම් දී 5% නිරතුරුවත්ත, 21% වරින්ප වරත්ත, 22% ක් 

 ලාතුරකින්ප හහෝ බැංණුවලින්ප ණය ලබා ගැනීමට හපලඹී ඇත. ජනතාවහේ ණය ගැති භාවහේ 

ප්රමාණය, ණය ලබා ගැනීහම් මූලාශ්රය මත තීරණය වන අතර  නියැදිහයන්ප  30%   ට ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් බැංණු වැනි ිධිමත්ත මූලාශ්ර භාිතා   ර හනාමැත. 
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වගුව 4-7:  දිසි මුදේ අවශ්යතා  වල දී ණයන ලබා  ගැනීම 

විසරතරයන සංායා තයන ප්රතිශ්තයන 

ඔේ 1641 77.7 

නැත 470 22.3 

කකුව 2111 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

              මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-7:  දිසි මුදේ අවශ්යතා  වල දී ණයන ලබා  ගැනීම් පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-7 හා රූප සටහන අං  4-7 හි හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීම සාහා ණය ලබා ගැනීමට 

හයාමු වූවා ම නැීම යන්පන පරීක්ෂා  ර බලයි. ලැීය ඇති මත්තත අනුව නියැදිහයන්ප  78% ක් පමණ හදිස 

මුමල්ව අවශතා වල දී ණය ලබා ගැනීම සාහා හයාමු වී ඇති අතර 22%ක් ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී 

හනාමැත. හම් අනුව නියැදිහයන්ප වැඩි හ ාටසක් හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීමට ණය ලබා ගැනීම් 

හවත හයාමු වී ඇත.   

නියැදිහයන්ප 1641 එනම් 78% වූ ණය ලබා ගන්පනා හමම ප්රමාණය  වර අංශ හරහා  ණය ලබා ගනු 

ලබන්පහන්ප ම යන්පන පිළිබා ව ිමසීමක් පහත සංඛා  සටහන්ප තුළින්ප සදු  රනු ලබයි. 

 

 

 

ඔේ
78%

නැත
22%
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වගුව 4-8: ඥා තීන්ව මගින්ව/හිතවුන්ව මගින්ව ණයන ලබා  ගැනීම 

විසරතරයන ගණන ප්රතිශ්තයන 

නිතර 200 12.2 

 ලාතුරකින්ප 415 25.3 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 210 12.8 

භාිතා හනා රයි 440 26.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 376 22.9 

මුළු කකුව 1641 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-8: ඥා තීන්ව මගින්ව/හිතවුන්ව මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

ග්රාීය ණයගැති භාවහේ ප්රමාණාත්තම  භාවය තීරණය වීම හ හරහි ණය ලබා ගන්පනා මූලාශ්රය 

හබහහින්ප බලපානු ලබයි. වගුව 4-8 හා රූප සටහන අං  4-8 මඟින්ප හදිස අවශතා සාහා ණය 

ලබාගත්ත බව සමහන්ප  ර ඇති ප්රතිචාරි යන්ප 1641 අතරින්ප හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීමට ඥාතීන්ප 

හා හිතවතුන්ප මාර්ථගහයන්ප ණය ලබා ගැනීහම් සේවභාවය ිමසා බලයි. හමහි දී ණය ලබා ගත්ත 

පුීගලයින්පහගන්ප  නිතර හා  ලාතුරකින්ප  38%ක් පමණ ම හමම අංශය හරහා ණය ලබා හගන ඇති 

නිතර
12%

 ලාතුරකින්ප
25%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
13%

භාිතා හනා රයි
27%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
23%
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අතර 13% ක් පමණ ම  ඉතා  ලාතුරකින්ප හම් හරහා ණය ලබා ගනී.  27%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

හම් හරහා ණය මුමල්ව ලබා හගන හනාමැත.  

වගුව 4-9: මපෞද්ගලික ඉ ළ මපා ළීකරුවන්ව මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 46 2.8 

 ලාතුරකින්ප 126 7.7 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 111 6.8 

භාිතා හනා රයි 848 51.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 510 31.1 

මුළු ගණන 1641 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

 

       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-9: මපෞද්ගලික ඉ ළ මපා ළීකරුවන්ව මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන 

වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-9 හා රූප සටහන අං  4-9 මඟින්ප හපෞීගලි  ඉහළ හපාළී රුවන්ප මඟින්ප ණය ලබා ගැනීමට 

හයාමු වීහම් සේවභාවය පිළිබිඹු  රයි. හමහි දී ණය ලබාගත්ත බව සාහන්ප  ළ ප්රතිචාරි යන්ප 1641 අතරින්ප 

11%ක් පමණ ුරළු හ ාටසක් පමණක් නිතර හහෝ  ලාතුරකින්ප හපෞීගලි  ඉහළ හපාළී රුවන්ප මඟින්ප 

ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇති අතර හමම ප්රහීශහේ ජනතාව වැඩි වශහයන්ප හමම අංශය මඟින්ප ණය 

ලබා ගැනීමට හයාමු වී හනාමැත. 52% හමම ප්රහේශය කිසහසේත්තම භාිතා හනා රයි.   

නිතර
3%

 ලාතුරකින්ප
8%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
7%

භාිතා හනා රයි
51%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
31%
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වගුව 4-10: භා ණ්ඩ/සරවර්ණා භරණ උකසර කිරීම 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 224 13.7 

 ලාතුරකින්ප 434 26.4 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 181 11.0 

භාිතා හනා රයි 455 27.8 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 347 21.1 

මුළු ගණන 1641 100.0 

                          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

         මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-10: භා ණ්ඩ/සරවර්ණා භරණ උකසර කිරීම මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන 

දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-10 හා රූප සටහන අං  4-10 මඟින්ප භාණ්ඩ හා සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීහමන්ප මුමල්ව ලබා 

ගැනීමට හයාමු වී ඇති ආ ාරය නිරූපණය  රයි. නිරන්පතර ව 14% ණුත්ත,  ලාතුරකින්ප 26% ණුත්ත 

සේවර්ණාභරණ හා භාණ්ඩ උ සේ කිරීහමන්ප ණය මුමල්ව ලබා හගන ඇත. එනම් මුළු නියැදිහයන්ප 51% ක් 

පමණ යම් ප්රමාණයකින්ප හහෝ හමම ක්රමහේමය හරහා මුමල්ව ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත.    

 

 

නිතර
14%

 ලාතුරකින්ප
26%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
11%

භාිතා හනා රයි
28%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
21%
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වගුව 4-11: රජමේ බැංකු මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 122 7.4 

 ලාතුරකින්ප 411 25.0 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 155 9.4 

භාිතා හනා රයි 518 31.7 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 435 26.5 

මුළු එ තුව 1641 100.0 

                          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-11 : රජමේ බැංකු මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

ණය ලබා ගැනීහම් වඩාත්ත ිධිමත්ත  හා ුරරක්ිත ම  මූලාශ්රයක් හලස රජහේ බැංණු හඳුන්පවා දිය හැකි ය. 

වගුව 4-11 හා රූප සටහන අං  4-11 මඟින්ප රජහේ බැංණු වලින්ප ණය ලබා ගැනීම පිළිබා හතාරතුරු 

මැක්හේ. 7%ක් පමණ නිතර ම, 25%ක්  ලාතුරකින්ප ම, 9% ඉතා  ලාතුරකිනුත්ත රාජ බැංණු හරහා ණය 

ලබා හගන ඇත. 32%ක් හමම ක්රමහේමය හරහා ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී හනාමැත. ණය අරමුමල්ව 

ලබා ගැනීම සාහා වඩාත්ත ුරරක්ිත ක්රමහේමයක් ුව ම හම් සාහා නිරත්තතරව හයාමු වී ඇත්තහත්ත  ඉතා 

ුරළු පිරිසකි. 

 

නිතර
7%

 ලාතුරකින්ප
25%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
9%

භාිතා හනා රයි
32%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
27%
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වගුව 4-12:මපෞද්ගලික බැංකු මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 79 4.8 

 ලාතුරකින්ප 206 12.6 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 129 7.9 

භාිතා හනා රයි 714 43.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 513 31.2 

මුළු ගණන 1641 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-12: මපෞද්ගලික බැංකු මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

හපෞීගලි  බැංණු ම ණය ලබා ගැනීහම් ිධිමත්ත මූලාශ්රයක් වන අතර වගුව 4-12 හා රූප සටහන අං  

4-12 මඟින්ප හම් පිළිබා හතාරතුරු මැක්හේ.  නිතර 5% ම,  ලාතුරකින්ප 13% ම, ඉතා  ලාතුරකින්ප 8% 

වශහයන්ප හපෞීගලි  බැංණු හරහා ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. එනම්  26% වැනි ුරළු අගයක් 

පමණක්  යම් යම් ආ ාර වලින්ප හම් හරහා ණය ලබා හගන ඇත. 43%ක් හමම ක්රමහේමය කිසහසේත්තම 

භාිතා හනා රයි.     

 

නිතර
5%  ලාතුරකින්ප

13%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
8%

භාිතා හනා රයි
43%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
31%
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වගුව 4-13: කණ්ඩා යනම් සමිති මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 142 8.7 

 ලාතුරකින්ප 240 14.6 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 102 6.2 

භාිතා හනා රයි 682 41.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 475 28.9 

මුළු ගණන 1641 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-13: කණ්ඩා යනම් සමිති මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

ිහශේෂහයන්පම  ණ්ඩායම් සිති හරහා ණය ලබා ගැනීම ග්රාීය ප්රපංචහේ වඩාත්ත ප්රචලිත ක්රමහේමයකි. 

මාතර දිසේික් හේ  ණ්ඩායම් සිති මඟින්ප ණය ලබා ගැනීහම් තත්තත්තවය ිමසා බැලීහම් දී  30% ක්  

පමණ  වර ආ ාරහයන්ප හහෝ  ණ්ඩායම් සිති හරහා ණය ලබා ගන්පනා අතර 41%ක් හමම ක්රමහේමය 

කිසහසේත්තම භාිතා හනා රයි. 29% ක් හම් සම්බන්පධව පිළිතුරු ලබා  දී හනාමැත.  

 

නිතර
9%

 ලාතුරකින්ප
15%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
6%

භාිතා හනා රයි
41%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
29%
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වගුව 4-14:දිවිනැගුම මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 82 5.0 

 ලාතුරකින්ප 125 7.6 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 54 3.3 

භාිතා හනා රයි 854 52.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 526 32.1 

මුළු ගණන 1641 100.0 

                            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

            මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-14: දිවි නැගුම මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-14 හා රූප සටහන අං  4-14 මඟින්ප දිි නැගුම වැඩසටහන හරහා ණය ලබා ගැනීම පිළිබා 

හතාරතුරු මැක්හේ. එහි දී 16%  ුරළු පිරිසක් පමණක් නිරන්පතරව,  ලාතුරකින්ප හා ඉතා  ලාතුරකින්ප 

යන සෑම ආ ාරහයන්පම ණය ලබා හගන ඇත. අඩ ටත්ත වඩා එනම්  52% ක් පමණ ප්රමාණයක්  හමම 

ක්රමහේමය භාිතා හනා රන අතර 32%ක් හම් සාහා පිළිතුරු ම ලබා දී හනාමැත.  

 

නිතර
5%

 ලාතුරකින්ප
8%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
3%

භාිතා හනා රයි
52%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
32%



114 
 

වගුව 4-15:සණස ම ෝ සමෘද්ධි බැංකුව මගින්ව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

නිතර 203 12.4 

 ලාතුරකින්ප 396 24.1 

ඉතා   ලාතුරකින්ප 147 9.0 

භාිතා හනා රයි 551 33.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 344 21.0 

මුළු එ තුව 1641 100.0 

                           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-15: සණස ම ෝ සමෘද්ධි බැංකුව මගින්ව ණයන ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-15 හා රූප සටහන අං  4-15 මඟින්ප සණස හහෝ සමිීධි බැංණු හරහා ණය ලබා ගැනීම පිළිබා 

හතාරතුරු මැක්හේ. අධයනයට අනුව 12%ක් නිරන්පතරවම, 24%ක්  ලාතුරකින්ප ම, 9%ක් ඉතා 

 ලාතුරකින්ප ම හම් හරහා ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. එනම් 45%   ප්රමාණයක් හමම ක්රමහේමය 

හරහා යම් ප්රමාණයකින්ප හහෝ ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. 34%ක් හම් හරහා ණය ලබා හනාගන්පනා 

අතර 21%ක් හම් සම්බන්පධව කිසදු  අමහසක් මක්වා හනාමැත. 

 

නිතර
12%

 ලාතුරකින්ප
24%

ඉතා   ලාතුරකින්ප
9%

භාිතා හනා රයි
34%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
21%
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වගුව 4-16:  දිසි මුදේ අවශ්යතා  සඳ ා   නිතර ණයන ලබා  ගැනීමට භා විතා  කළ මූලා ශ්ර 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඥාතීන්ප මගින්ප/හිතවතුන්ප මගින්ප ණය ලබා ගැනීම 200 18.2 

හපෞීගලි  ඉහළ හපාළී රුවන්ප 46 4.2 

භාණ්ඩ/සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීම 224 20.4 

රජහේ බැංණු මගින්ප 122 11.1 

හපෞීගලි  බැංණු මගින්ප 79 7.2 

 ණ්ඩායම් සිති මගින්ප 142 12.9 

දිි නැගුම මගින්ප 82 7.5 

සණස හහෝ සමිීධි බැංණුව මගින්ප 203 18.5 

එ තුව 1098 100.0 

           මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

හදිස මුමල්ව අවශතා සාහා මුමල්ව ලබා ගැනීමට වැඩි වශහයන්ප  භාණ්ඩ/සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීමට  

හමම ජනතාව හයාමු වී ඇති අතර එය 20.4%   අගයක් නිරූපණය  රයි. හමවනුව 18.5%  අගයක් 

සණස හහෝ සමිීධි බැංණුව මගින්ප ණය ලබා ගැනීම නිරූපණය  රන අතර හතවනුව එනම් 18.2%    

ඥාතීන්ප මගින්ප/හිතවතුන්ප මගින්ප ණය ලබා ගැනීමට හයාමුව ඇත. 

 

වගුව 4-17: ණයන මගවා  ගැනීම පිළිබඳ ගැටළුවකට මුහුණ පා  සිටීම 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය 

ඔේ 582 35.5 

නැත 979 59.7 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 80 4.8 

මුළු එ තුව 1641 100.0 

                 මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 
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               මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-16: ණයන මගවා  ගැනීම පිළිබඳ ගැටළුවකට මුහුණ පා  සිටීම පිළිබඳ ප්රතිචා රයන දක්වන 

වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-17 හා රූප සටහන අං  4-16 මඟින්ප  ිිධ අංශ හරහා ලබා හගන ඇති ණය නැවත හගවීහම් දී 

එම ණය හගවා ගැනීහම් ගැටළුවට මුහුණ පා සීම පිළිබා හතාරතුරු මැක්හේ. හදිස අවශතා සාහා 

ණය ලබාගත්ත බව සමහන්ප  ල 1641 හමනා අතරින්ප 35%ක් හම් පිළිබා ගැටළුව ට මුහුණපා සටින අතර  

60%  ට ඒ සම්බන්පධ ගැටළුවක් හනාමැති බව ප්ර ාශ  ර ඇත. ඉතිරි 5% හම් පිළිබා අමහසක් මක්වා 

හනාමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔේ
35%

නැත
60%

පිලිතුරු හනාදුන්ප
5%
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4.2 පා රිසරික ගැටළු මගින්ව මිනිසර ජීවිතයනට කේල වන බලපෑම (සුන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි) 

මාතර දිසේික් යට අමාළ ව ඇතැම් සත්තව හ ාට්මාශ මඟින්ප පුරගිය වර්ථෂ වල දී ජන ජීිතයට එල්වල වූ 

බලපෑම සම්බන්පධව ඇතැම් ිමුත්ත මාධ පුවත්තපත්ත කිහිපයකින්ප උපුටා ගැනීම් කිහිපයක් පහත මක්වා 

ඇත.  

“ මපා ේ මිල වැඩි ීමට ම රු රැසක් 

හපාල්ව ිල ඉහළ යාමට හහේතු වන  රු ල  ාරණා කිහිපයක් ඇති බව අණුැසේස ජනතාව පවසති. ඉන්ප 

ප්රධාන හහේතුවක් හලස ඔුන්ප හපන්පවා හමන්පහන්ප රිළුන්ප, වඳුරන්ප, මඬුහල්වනුන්ප රංචු පිටින්ප හපාල්ව වතුවල  

ඵලමාව ිනාශ කිරීමයි. ” 

(පිනිදිය, 2011)  

 

 “වගා මවන්ව රට සරු කිරීම කටින්ව බතල මකා ළ සිටුීමක්ද? 

අඩුම තරින්ප හවහහස මහන්පස වී ගහක්, හ ාළක් , හගවත්තහත්ත වගා  ර ගන්පනා හගාියාහේ වගාව 

වඳුරන්ප, රිළුන්ප, මඬුහල්වනුන්ප, හමානරුන්ප ආදී සතුන්පහගන්ප හ හරන ආල පාළුව වැළැක්වීමට වත්ත 

ක්රමයක් නැත.” (පියහසේන, 2012) 

“නිේවලා මේ කිඹුේ උවදුර 

හගාංගල  න්පහමන්ප පටන්ප හගන පහළට ගලා බසන නිල්වවලා නදිය මහ සයුර හා එක් වන්පහන්ප මාතර 

නගරයට නුදුහර්ථ පිහිටි හතාටමුන නම් ප්රහීශහයනි. හුළං ආ ඔය, සයඹලාහගාඩ ඔය, දිගිලි ඔය, කිරම 

ආර සහ  ඩවැීදුව ආර යන අතු ගංගා ැසකින්ප හපෝෂණය වන නිල්වවලා නදිය මාතර දිසේික් හේ 

ජනතාව හේ ජීවන අරගලහේ සීප සගයණු යැයි කීම මුසාවක් හනා හේ. 

එහහත්ත අම ප්රහීශහේ ජනතාව ගඟට බසනු තබා ගඟ හමස බලන්පහන්පත්ත බිහයන්ප සහ සැ හයන්ප 

යුක්තවය. ඊට හහේතුව නිල්වවලා ගහේ සහ අතු ගංගාවල සැරිසරින්ප ිනිුරන්ප පැහැර ගන්පනා ිනීමරු 

කිඹුලුන්ප ැසක් ගහේ ජීවත්ත වීමයි. 

කිඹුලුන්ප ිහශේෂ කිහිපයක් සටින අතර නිල්වවලා ගහේ සටින ගැට කිඹුලා යන නින්ප හඳුන්පවන කිඹුල්ව 

ිහශේෂය ිනිුරන්ප ඩැහැ හගන යන බව කියති. ගැට කිඹුලා ජීවත්ත වීමට ප්රිය  රන්පහන්ප ලවණ ිශ්ර ජලහේ 

ය. ගහේ වැලි හගාඩ මමා ගං පතුළ මුහුදු මට්ටමට වඩා පහත්ත වීම නිසා මුහුදු ජලය ගඟ දිහේ ඉහළට 

ගැලීහමන්ප හමාුන්පට නිල්වවලා ගහේ ජීවත්ත වීමට ුරදුුර පරිසරයක් නිර්ථමාණය වී ඇත. හමහසේ නිල්වවලා 

ගහේ ිනීමරු කිඹුලුන්ප හබෝ වීමට ිනිසා හේ ම ක්රියා ාර ම් හහේතු වී ඇති බව කියති. 

එපමණක් හනා ව ගඟ අසබඩ පිහිටි නගරවල ඇති ගව ඝාත ාගාර, මසේ  ඩ, මාළු  ඩවලින්ප ඉවත්ත 

 රන අපද්රව ගඟට මැීම නිසා ඒවා  ෑමට පුරුදු වූ කිඹුලුන්ප, ිනිුරන්ප ඩැහැ හගන හගාසේ ආහාර  ර 

ගැනීමට පටන්ප හගන ඇති බව ම කියති. තවත්ත මතයක් වන්පහන්ප පුරගිය භීෂණ සමහේ මරා මැමූ 

තරුණයන්ප හේ මළ සරුරු ගඟට මැීම නිසා ඒවා  ෑමට පුරුදු වූ කිඹුලන්ප පුරව ිනිුරන්ප අල්වලා ඩැහැ 

හගන  ෑමට පුරුදු ව ඇති බවයි. 
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හම් ිිධ මතවල සතතාව ණුමක් ුවත්ත අතීතයට වඩා නිල්වවලා ගහේ කිඹුල්ව තර්ථජනය උග්ර හවින්ප 

පවතී. 2007 වසහර්ථ නිල්වවලා ගහේ දී කිඹුලන්පට ිනිුරන්ප එහ ාහළාසේ හමනණු බිලි වී තිබිණි. ඉන්ප පුරව 

වසර කීපයක් නිහසාල්වමන්ප ව  ාලය හගවී ගියත්ත හම් වසහර්ථ යළිත්ත කිඹුල්ව තර්ථජනය හිස ඔසවන්පනට 

ිය. 

නිල්වවලා ගං ඉුහර්ථ සහ ඒ ආසන්පනහේ ජීවත්ත වන්පහන්ප ඉතා ම දිළිඳු ිනිුරන්ප ය. ඒ අයට දිනපතා අවශ 

 ටයුතු  ර ගැනීමට, ජලය ලබා ගැනීමට නිල්වවලා ගඟ ිස හවනත්ත පිහිටක් නැත. හ හසේ හවතත්ත 

උපන්ප මා සට නිල්වවලා ගඟත්ත සමග ජීවත්ත වූ හම් ිනිුරන්පට ගඟ හමස බල බලා ගඟට හනා බැස සීමට 

ම පුළුවන්ප  මක් නැත. 

නිල්වවලා ගහේ වර්ථතමානහේ ඇති ව තිහබන කිඹුල්ව තර්ථජනය අවම  ර ගැනීමට ක්රියාමාර්ථග ැසක් 

ගැනීමට මාතර දිසේික් හල්ව ම්  ාර්ථයාලහේ පැවති ැසේවීම  දී තීරණය ිය. 

 

* ගඟ බඩ හවහසන ජනතාව මැනුවත්ත කිරීම. 

* ගඟට නැී තිහබන ගසේ හ ාළන්ප  පා ගඟ ශුීධ කිරීම. 

* අලුතින්ප තවත්ත කිඹුල්ව හ ාටු ඉදි කිරීම. 

* මැනට ිනිුරන්පට තර්ථජනයක් වී ඇති කිඹුලන්ප අල්වලා හවනත්ත ුරදුුර ප්රහීශවලට මුමාහැරීම. 

 

නිල්වවලා ගඟට බසන ිනිුරන්පට පමණක් හනා ව ගංවතුර ගලන  ාලයට ගංවතුරට යට වන ිශාල 

ප්රහීශය  ජනතාවට හම් කිඹුල්ව තර්ථජනයට මුහුණ දීහම් අවමානමක් පවතී. නිල්වවලා ගඟ පිටාර ගලන 

ිට මාර්ථග, හගවල්ව හමාරවල්ව යට වූ පුර එම ප්රහීශවල ජීවත්ත වන අයට ආරෂ  සේථානයට යෑම පවා 

අවමානම් සහිත ය. ඒ නිසා ිපතක් වීමට හපර හමවැනි අවසේථා පිළිබා ව ම සතා සැලුරම් ස සේ  ළ 

යුතු ය.” 

(ජයවර්ථධන, 2012) 

ඉහත පුවත්තපත්ත උපුටා ගැනීම් අනුව හපනී යන්පහන්ප මාතර දිසේික් ය ආශ්රිතව ඇතැම් සත්තව හ ාට්මාශ 

මඟින්ප ප්රහීශය ආශ්රිත සාමාන ජන ජීිතයට සැලකිය යුතු මට්ටහම් බලපෑමක් එල්වල  ර ඇති බවය.  

නමුදු වර්ථතමානය වන ිට හතෝරා ගත්ත සත්තව හ ාට්මාශ කිහිපයක් මඟින්ප සාමාන ජන ජීිතයට එල්වල 

වී ඇති බලපෑම හ බඳු මැයි හමම අධයනහේ දී පහත මක්වා ඇති පරිදි අනාවරණය  රහගන ඇත. 
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වගුව 4-18: වඳුරන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 622 29.5 

බහුලයි 557 26.4 

අවමයි 417 19.8 

හානියක් නැත 327 15.5 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 188 8.8 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේි ක් ය-2014/15 

 

මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-17:වඳුරන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-18 හා රූප සටහන අං  4-17 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී වඳුරන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 55%  ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 36%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

වඳුරන්පහගන්ප සදුවන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් අනුව ප්රහීශය 

ආශ්රිතව ජන ජීිතයට වඳුරන්පහගන්ප සදුවන හානිය සැලකිය යුතු තරම් ඉහළ මට්ටම  ඇති බව කිව 

හැ . 

ඉතා බහුලයි
29%

බහුලයි
26%

අවමයි
20%

හානියක් නැත
16%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
9%
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වගුව 4-19: ගවයනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 90 4.3 

බහුලයි 265 12.6 

අවමයි 755 35.7 

හානියක් නැත 739 35.0 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 262 12.4 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

     මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-18: ගවයනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-19 හා රූප සටහන අං  4-18 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී ගවයන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 17%  ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 71% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

ගවයන්පහගන්ප සදුවන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් අනුව ප්රහීශය 

ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ගවයන්පහගන්ප සදුවන හානිය සැලකිය යුතු  මට්ටම  හනාමැති බව කිව හැ . 

ඉතා බහුලයි
4% බහුලයි

13%

අවමයි
36%

හානියක් නැත
35%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
12%
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වගුව 4-20: සුනායනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 419 19.8 

බහුලයි 521 24.7 

අවමයි 477 22.6 

හානියක් නැත 477 22.6 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 217 10.3 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                                    මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

                 මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-19:සුනායනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

 

වගුව 4-20 හා රූප සටහන අං  4-19 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී ුරනඛයන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 45% ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 45% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

ුරනඛයන්පහගන්ප සදුවන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් අනුව ප්රහීශය 

ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ුරනඛයන්පහගන්ප සදුවන හානිය සැලකිය යුතු මට්ටම  ඇති බව කිව හැ . 

 

ඉතා බහුලයි
20%

බහුලයි
25%

අවමයි
22%

හානියක් නැත
23%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
10%
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වගුව 4-21: කිඹුලන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 45 2.1 

බහුලයි 89 4.2 

අවමයි 322 15.3 

හානියක් නැත 1290 61.1 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 365 17.3 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                             මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

                  මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-20: කිඹුලන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-21 හා රූප සටහන අං  4-20 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී කිඹුලන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 6% ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 76% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

කිඹුලන්පහගන්ප සදුවන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් අනුව ප්රහීශය 

ආශ්රිතව ජන ජීිතයට කිඹුලන්පහගන්ප සදුවන හානිය අවම මට්ටම  ඇති බව කිව හැ . නිල්වවලා ගඟ 

ආසන්පනව ජීවත්ත වන ජනතාවට කිඹුලන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව අනුමාන  ල 

හැ . 

 

ඉතා බහුලයි
2% බහුලයි

4%

අවමයි
15%

හානියක් නැත
61%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
18%
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වගුව 4-22: මමා නරුන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 711 33.7 

බහුලයි 639 30.3 

අවමයි 338 16.0 

හානියක් නැත 237 11.2 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 186 8.8 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                                   මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේි ක් ය-2014/15 

 

                          මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-21: මමා නරුන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-22 හා රූප සටහන අං  4-21 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී හමානරුන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 64% ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 27% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත 

හමානරුන්පහගන්ප සදුවන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් අනුව ප්රහීශය 

ආශ්රිතව ජන ජීිතයට හමානරුන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉහළ මට්ටම  ඇති බව කිව හැ . 

 

 

ඉතා බහුලයි
34%

බහුලයි
30%

අවමයි
16%

හානියක් නැත
11%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
9%
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වගුව 4-23: විසකුරු සර්පයනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

ිසේතරය ගණන ප්රතිශතය(%) 

ඉතා බහුලයි 132 6.3 

බහුලයි 414 19.6 

අවමයි 802 38.0 

හානියක් නැත 449 21.3 

පිළිතුරු හනාදුන්ප 314 14.8 

මුළු ගණන 2111 100.0 

                                මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

 

                       මූලාශ්රය: සංවර්ථධන අවශතා හා ගැටළු අධයනය - මාතර දිසේික් ය-2014/15 

රූප සට න 4-22: විසකුරු සර්පයනන්වමගන්ව සිදුවන  ා නියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව දක්වන වට 

ප්රසරතා රයන 

වගුව 4-23 හා රූප සටහන අං  4-22 අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිිධ සතුන්ප මගින්ප සදු වන 

හානි පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී ිසණුරු සර්ථපයන්පහගන්ප සදුවන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 

26% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 59% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා 

ඇත්තහත්ත ිසණුරු සර්ථපයන්පහගන්ප සදු වන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවය. හම් 

අනුව ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිසණුරු සර්ථපයන්පහගන්ප සදුවන හානිය පහළ මට්ටම  ඇති බව 

කිව හැ . 

 

ඉතා බහුලයි
6%

බහුලයි
20%

අවමයි
38%

හානියක් නැත
21%

පිළිතුරු හනාදුන්ප
15%
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පසරවැනි පරිච්මේදයන 
 

5.1 ප්රතිලල වල සා රා ංශ්යන 

ප්රජා  විදයා ත්මක මතා රුරු  

 සරී පුරුෂ භා වයන 

නියැදිහයන්ප 62% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පුරුෂයන්ප වන අතර සේී ප්රතිචාර යින්ප සංඛාව 38% ආසන්පන 

හේ. අතුරලිය හැර සෑම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය ම බහුතර නිහයෝජනය පුරුෂයන්ප වන අතර 

සෑම ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශය ම පුරුෂ නිහයෝජනය 50% ඉක්මවා ඇත.  

 අධයා පන මට්ටම 

ගිහමූලි යින්ප ලබා ඇති අධාපන මට්ටම පිළිබා සැලකිලිමත්ත වීහම් දී 5 හශ්රේණිය හහෝ ඊට පහළ 

අධාපනයක් ලබා ඇති ප්රතිශතය 15% ආසන්පන ප්රමාණයක් ම ීිතීයි  මට්ටහම් අධාපනයක් ලබා 

ඇති ප්රතිශතය 65% ආසන්පන වන අතර උසසේ (තිතීයි ) මට්ටහම්  අධාපනයක් ලබා ඇති ප්රතිශතය 

20%  ට ආසන්පන හේ.  

අහනක් ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වලට සාහකක්ෂව මුලටියන, අතුරලිය හා පිටබැීමර ප්රාහීය ය 

හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ 5 හශ්රේණිය හහෝ ඊට පහළ අධාපනයක් ලබා ඇති ප්රතිශතය තරමක් ඉහළ 

අගයක් ගනී.  

 නිරත වන ආර්ික කටයුුවල සරවභා වයන 

ගිහමූලි යන්ප අතරින්ප බහුතරය එනම් 41%   ප්රතිශතයක් සේිර ැකියාව  හනාහයහමන අතර පූර්ථණ 

 ාලීන ැකියාව  නිරත වන ප්රතිශතය 11% ක් ම සේවයං ැකියාව  නිරත වන ප්රතිශතය 13% ට 

ආසන්පන හේ. ීට අමතරව ිශ්රාි  ප්රතිශතය 7%   අගයක් ම වරින්ප වර  ිි ාර්ථි  හහෝ ධීවර 

 ටයුතු වල නිරත වන්පනන්පහේ ප්රතිශතයම 7%   අගයක් ගනී. 

හමිනුවර, හක්මන හා අණුැසේස ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වල පූර්ථණ  ාලීනව ැකියාව  නිරත 

වන ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය අහනක් ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වලට සාහකක්ෂව පහළ අගයක් 

ගනී.  

ිශ්රාි  ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය දික්වැල්වල සහ මාලිම්බඩ යන ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ තුළ 

අහනක් ප්රාහීය ය හල්ව ම් හ ාට්මාශ වලට සාහකක්ෂව ඉහළ අගයක් ගනී.  

 ගෘ මූලික අධයා පන මට්ටම සරී පුරුෂභා වයන අනුව  

5 හශ්රේණිය හහෝ ඊට පහළ අධාපන මට්ටමක් ලබා ඇති ගිහමූලි යන්ප සංසන්පමනහේ දී සේීන්පහේ 

ප්රතිශතය (16.5%) පුරුෂයන්පහේ ප්රතිශතය (14.2%) ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී. නමුත්ත 5හශ්රේණියට වඩා 
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ඉහළ මට්ටහම් අධාපනයක් ලබා ඇති ගිහමූලි යන්ප සන්පසන්පමනහේ දී පුරුෂයින්පහේ ප්රතිශතය 

(85.7%) සේීන්පහේ ප්රතිශතය(83.6%) ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.  

 නිරත වන ආර්ික කටයුු වල සරවභා වයන සරී පුරුෂභා වයන අනුව  

පූර්ථණ  ාලීනව ැකියාව  නියුතු ගිහමූලි යන්ප පිළිබා සංසන්පමනහේ දී සේීන්පහේ ප්රතිශතය පුරුෂ 

ප්රතිශතයට වඩා අඩු අගයක් ගනී. තවම සේි ර ැකියාව  හනාහයහමන සේී ගිහමූලි යන්පහේ 

ප්රතිශතය(53.6%) සේිර ැකියාව  හනාහයහමන පුරුෂ ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතයට(33.4%) වඩා 

වැඩි අගයක් ගනී. ිශ්රාම ුරවහයන්ප පුරවන පුරුෂ ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය(9.8%) ිශ්රාම ුරවහයන්ප 

පුරවන සේී ගිහමූලි යන්පහේ ප්රතිශතය(3.3%) ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.  

සුළු/මධය පරිමා ණ සංවර්ධන වයා පෘති  

 මා ර්ග සංවර්ධන වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 82% පවසන්පහන්ප මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇති බවයි. 18% පමණක් 

හමවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බව පවසයි. 

මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  රන ප්රතිචාර යින්ප 1735 ලැීය ඇති මාර්ථග සංවර්ථධන 

වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව 67%   ප්රතිශතයක් අමහසේ  රන අතර එම හසේවාව පහළ මට්ටම  

ඇති බව අමහසේ  රන්පහන්ප 33% වැනි ප්රතිශතයකි.  

උක්ත මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා 

මූලි  තැනක් ගනී. 

 ජල වයා පෘති 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 ක් අතරින්ප 46% ආසන්පන ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප ජල වාපිති ලැීය ඇති බවයි. 

54% ආසන්පන ප්රතිශතයක් (වැඩි ප්රතිශතයක්) පවසන්පහන්ප එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි.  

ජල වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල ප්රචාර යින්ප 979  හේ ප්රතිචාර වලට අනුව ජල වාපිති උසසේ 

මට්ටම  ඇති බව 58% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  රන අතර හසේවාව පහළ මට්ටම  ඇති බව අමහසේ 

 රනුහේ 42% ට වැඩි ප්රතිශතයකි.  

ජල වාපිති ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා ප්රධාන තැනක් ගනී.  

 විදුලිබල වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 75% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප ිදුලි බල වාපිති ලැීය ඇති 

බවයි. 25% ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බව මක්වා ඇත.  
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ිදුලි බල වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  රන ලම ප්රතිචාර යින්ප 1576 අතරින්ප ලැීය ඇති ිදුලි බල 

වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව 90% ආසන්පන ප්රතිශතයක් සාහන්ප  රන අතර එම වාපිති පහළ 

මට්ටම  ඇති බව 10% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇත.  

උක්ත ිදුලි බල වාපිති ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 

හා පළාත්ත සභා මුල්ව තැනක් ගනී.  

 දිවි නැඟුම/සමෘද්ධි වයා පෘති 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 ක් අතරින්ප 71% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත දිි නැඟුම වාපිති 

ලැීය ඇති බව වන අතර 29% ප්රතිශතයක් සාහන්ප  ර ඇත්තහත්ත දිි නැඟුම වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි.  

දිි නැඟුම වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1501 ක් අතරින්ප 62% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

එම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  රන අතර 38% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම වාපිති පහළ 

මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  ර ඇත.  

දිි නැඟුම වාපිති ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතර මධම රජය, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා 

පළාත්ත සභා  ැපී හපහන්ප.  

 පා සේ අධයා පනයන  ා  සම්බන්වධ වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 ක් අතරින්ප 71%  ට ආසන්පන ප්රතිශතය ට පාසල්ව අධාපන වාපිති ලැීය ඇති 

අතර 29%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප හමවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි.  

පාසල්ව අධාපනය හා සම්බන්පධ වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ළ පුීගලයින්ප 1494 ක් අතරින්ප 79% 

 ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප එම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව වන අතර 21%  ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  රනුහේ වාපිති පහළ මට්ටම  ඇති බවයි.  

පාසල්ව අධාපන වාපිති ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතර මධම රජය, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 

හා පළාත්ත සභා මූලි  තැනක් ගනී.  

 වෘත්තීයන පුහුණුව  ා  සම්බන්වධ වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 31%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත විත්තතිය පුහු ල 

වාපිති ලැීය ඇති බවත්ත, 69%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇත්තහත්ත එවැනි වාපිති ලැීය 

හනාමැති බවයි.  

විත්තතීය පුහු ල වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 657 අතරින්ප 41% උක්ත වාපිති හා හසේවා 

උසසේ මට්ටම  ඇති බවත්ත, 59%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම හසේවාව පහළ මට්ටම  ඇති බවත්ත 

අමහසේ  රයි.  
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විත්තතීය පුහු ල වාපිති ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය 

හා පළාත්ත සභා මුල්ව තැන ගනී. 

 රැකියනා  ලබා  දීම් සම්බන්වධ වැඩසට න්ව 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 55% පවසා ඇත්තහත්ත ැකියා ලබා දීම් සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප ලැීය ඇති බවත්ත 

45%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප හමවැනි වැඩසටහන්ප ලැීය හනාමැති බවයි.  

ැකියා ලබා දීම් සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1156 අතරින්ප බහුතරය 

(74%) පවසා ඇත්තහත්ත වැඩසටහන්ප පහළ මට්ටම  ඇති බව වන අතර 26% ක් වැනි ප්රතිශතයක් 

පමණක් වැඩසටහන්ප උසසේ මට්ටම  ඇති බව අමහසේ  රයි.  

ැකියා ලබා දීම් සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප සාහා ප්රතිපාමන ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතර මධම රජය, 

පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා ප්රමුඛත්තවය ගනී. 

 කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයන  ා  සම්බන්වධ වයා පෘති  

ප්රතිචාර යන්ප 2111 අතරින්ප 65%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත  ිි ර්ථම සංවර්ථධන 

වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 35%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පමණක් එවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති 

බව පවසයි.  

 ිි ර්ථම සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1380 ක් අතරින්ප 49%  ට ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් ලබාගත්ත වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව පවසන අතර 51%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම 

වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව පවසයි.  

 ිි ර්ථම සංවර්ථධන හා සම්බන්පධ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාහගන ඇති මූලාශ්ර අතරින්ප මධම 

රජය, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය හා පළාත්ත සභා මුල්ව තැන ගනී.  

 කර්මා න්වත සංවර්ධන වයා පෘති      

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 60%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත හමවැනි වාපිති 

ලැීය හනාමැති බව වන අතර 40% පමණක්  ර්ථමාන්පත සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇති බව සාහන්ප  රයි.  

 ර්ථමාන්පත සංවර්ථධන වාපිති ලබාගත්ත පුීගලයින්ප 853 අතරින්ප බහුතරය (73%) පවසන්පහන්ප හමම 

වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල තත්තවහේ වාපිති බව වන අතර 27%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පමණක් 

හමම වාපිති උසසේ තත්තවහේ බව සාහන්ප  රයි.  

 ර්ථමාන්පත සංවර්ථධන වාපිති ලබාහගන අති මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය පළාත්ත සභා හා පාර්ථලිහම්න්පතු 

මන්පී ිමධගත අයවැය ප්රමුඛත්තවය ගනී.  
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 අපරා ධ මැඩලීම සම්බන්වධ වැඩසට න්ව 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 65%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත අපරාධ මැඩලීම 

සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප ලැීය ඇති බව වන අතර 35%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් එවැනි වැඩසටහන්ප ලැීය 

හනාමැති බව පවසයි. 

අපරාධ මැඩලීම් සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප ලබාගත්ත පුීගලයින්ප 1378  හේ ප්රතිචාර වලට අනුව 46% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් වැඩසටහන්ප සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 54% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වැඩසටහන්ප උසසේ මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රයි.  

අපරාධ මැඩලීම සම්බන්පධ වැඩසටහන්ප ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, පළාත්ත සභා ප්රාහීය ය සභා 

හා නගර සභා මුල්ව තැනක් ගනී. රාජ හනාවන සංිධාන වල මාය ත්තවය පහළ අගයක් ගනී.  

 ආගමික සංවර්ධනයන  ා  සම්බන්වධ වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 64% ආසන්පන ප්රතිශතයක් සාහන්ප  ර ඇත්තහත්ත ආගි  සංවර්ථධනය හා 

සබැඳි වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 36%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් සාහන්ප  රනුහේ එවැනි 

වාපිති ලැීය නැති බවයි.  

ආගි  සංවර්ථධනය හා සම්බන්පධ වාපිති ලබා ගත්ත පුීගලයින්ප 1353  හේ ප්රතිචාර වලට අනුව 66% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බවත්ත 34% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම වාපිති 

සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බවත්ත සාහන්ප  රයි.  

ආගි  සංවර්ථධනය හා අමාළ වාපිති ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය, පළාත්ත සභා, ප්රාහීය ය 

සභා, නගර සභා හා පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය මුල්ව තැනක් ගනී. 

 මපා දු ළිං/ කෘෂි ළිං/ නල ළිං ලබා  දීම සම්බන්වධ වයා පෘති 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 57%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත හමවැනි වාපිති 

ලැීය හනාමැති බව වන අතර 43% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත හමවැනි වාපිති ලැීය 

ඇති බවයි.  

හපාදු ළිං/  ිි ළිං/ නල ළිං වාපිති ලබාගත්ත බව අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 901 අතරින්ප 59%   

ප්රතිශතයක් සාහන්ප  රනුහේ හමම වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව වන අතර 41% 

 ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව පවසයි.  

හපාදු ළිං /  ිි ළිං / නල ළිං වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප රාජ හනාවන සංිධාන 

මුල්ව තැන ගන්පනා අතර මධම රජය, ප්රාහීය ය සභා සහ නගර සභා මඟින්පම වැමගත්ත  ාර්ථයභාරයක් ඉටු 

වී ඇත.  
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 වැසිකිළි ප සුකම්  ා  සම්බන්වධ වයා පෘති 

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 58% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත වැසකිළි පහුර ම් හා 

සම්බන්පධ වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර 42%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇත්තහත්ත එවැනි 

වාපිති ලැීය හනාමැති බවයි.  

වැසකිළි පහුර ම් හා සම්බන්පධ වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල පුීගලයින්ප 1225  හේ ප්රතිචාර වලට 

අනුව 60%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රන අතර 40% 

 ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් උක්ත වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල බව පවසයි.  

වැසකිළි පහුර ම් වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතර මධම රජය හා රාජ හනාවන 

සංිධාන ප්රමුඛත්තවය හගන ඇති අතර පළාත්ත සභා, ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා මඟින්ප ම හම්ම වාපිති 

සම්බන්පධව සැලකිය යුතු හමහහයක් ඉටු  ර ඇත.  

 නිවා ස සංවර්ධන වයා පෘති  

ප්රතිචාර යින්ප 2111 අතරින්ප 50%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත නිවාස සංවර්ථධන 

වාපිති ලැීය ඇති බව වන අතර එවැනිම ප්රතිශතයක් පවසන්පහන්ප හමවැනි වාපිති ලැීය හනාමැති 

බවයි.  

නිවාස සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇතැයි අමහසේ  ල 1067 අතරින්ප 60%   ප්රතිශතයක් පවසන පරිදි එම 

වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල තත්තත්තවය  පවතින අතර 40% ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම වාපිති 

උසසේ මට්ටම  ඇති බව සාහන්ප  රයි.  

නිවාස සංවර්ථධන වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දුන්ප මූලාශ්ර අතර මධම රජය ප්රමුඛත්තවය ගන්පනා අතර 

පළාත්ත සභා, පාර්ථලිහම්න්පතු මන්පී ිමධගත අයවැය, ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා සැලකිය යුතු 

මාය ත්තවයක් ලබා දී ඇත.  

 සරමේච්ඡා   සංවිධා න බල ගැන්වීම සම්බන්වධ වයා පෘති 

ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 56% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත සේහේච්ඡා සංිධාන බල 

ගැන්පවීම සම්බන්පධ වාපිති ලැීය හනාමැති බව වන අතර 44% අමහසේ මක්වා ඇත්තහත්ත හමවැනි වාපිති 

ලැීය ඇති බවයි. උක්ත වාපිති ලබාගත්ත බව සාහන්ප  රන පුීගලයින්ප 938 අතරින්ප බහුතරය (68%) 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  රනුහේ හමම වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  ඇති බව වන අතර 

32%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් පමණක් හමම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව පවසයි.  

සේහේච්ඡා සංිධාන බල ගැන්පවීම හා අමාළ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දී ඇති මූලාශ්ර අතරින්ප රාජ 

හනාවන සංිධාන හා මධම රජය මුල්ව තැන ගන්පනා අතර පළාත්ත සභා, ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා 

මගින්ප ම සැලකිය යුතු  ාර්ථයභාරයක් ඉටු  ර ඇත.  
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 බසර මීත ආවරණ සැපයීම් සම්බන්වධ වයා පෘති 

ප්රතිචාරි යන්ප 2111 අතරින්ප 63%   ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇත්තහත්ත හමවැනි වාපිති ලැීය 

හනාමැති බව වන අතර 37%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වාපිති ලැීය ඇති බව අමහසේ  රයි.  

බසේ මගී ආවරණ සැපයීම් සම්බන්පධ වාපිති ලබාගත්ත බව සාහන්ප  ල පුීගලයින්ප 779 ක් අතරින්ප 

බහුතර ප්රතිශතයක් එනම් 64%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම වාපිති සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටම  

ඇති බව අමහසේ  රන අතර 36% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම වාපිති උසසේ මට්ටම  ඇති බව අමහසේ 

 රයි. 

බසේ මගී ආවරණ සැපයීම් සම්බන්පධ වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා දී ඇති මූලාශ්ර අතරින්ප පළාත්ත සභා 

හා මධම රජහේ  ාර්ථයය භාරය ප්රමුඛත්තවය ගන්පනා අතර ප්රාහීය ය සභා හා නගර සභා මඟින්ප ම 

සැලකිය යුතු  ාර්ථයභාරයක් ඉටු  ර ඇත.  

ම ා  පරිමා ණ සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන  

 නිේවලා  වයා පෘතියන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව  

වාපිතිය අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට බව මක්වන්පහන්ප 25.3%  ප්රමාණයකි. බහුතරයක් එනම් 56.7%ක්  

මක්වන පරිදි හමය සාමාන හහෝ දුර්ථවල මට්ටින්ප ප්රතිඵල ලම වාපිතියකි.  

 මා තර කතරගම දුම්රියන මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව 

හමම වාපිතිය පිළිබා අමහසේ ිමසීහම් දී 59.3% ප්රමාණයක් අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට බව අමහස මරනු 

ලබයි. සාමාන හහෝ දුර්ථවල බව මක්වා ඇත්තහත්ත 29.3% ක් පමණි. 

 අධිමේීත මා ර්ගයන පිළිබඳ ජනතා වමේ තක්මසරරුව  

80% ප්රජාව හමම වාපිතිය අති ිශිෂේට හහෝ ිශිෂේට බව මක්වා ඇත. සාමාන බව 10% ට ආසන්පන 

ප්රමාණයක් මක්වා තිහබ්. දුර්ථවල බව මක්වා ඇත්තහත්ත 2.1% පමණ ු ුරළු ප්රමාණයක් පමණි. 

ප්රමද්ශ්මේ සිදු වන සමා ජ විමරෝධී ක්රියනා වල ප්රවණතා   ඳුනා  ගැනීම  

 ිනීමැරුම් සහ හ ෝලාහල සම්බන්පධහයන්ප හතෝරා ගත්ත නියැදිහයන්ප 77%  ට ආසන්පන පිරිසක් 

අමහසේ  රන පරිදි මාතර දිසේික් ය තුළ ිනීමැරුම් සහ හ ෝලාහල  අවම මට්ටම  පවතී. 

6.1% වැනි ුරළු පිරිසක් පමණක් හපන්පවා හමන්පහන්ප ඉහළ මට්ටමකින්ප පවතින බවයි. 

 හසාර ම්/මං පැහැරීම් ඉතා ඉහළ හහෝ ඉහළ බව 7.4% වැනි ුරළු පිරිසක් මක්වන අතර 70.3% 

ක්ු බහුතරය මක්වන්පහන්ප හසාර ම්/මං පැහැරීම් අවම බවයි.  

 මාතර දිසේික් ය තුළ ළමා අපචාර අවම මට්ටමකින්ප පවතී. 75.4% මක්වන පරිදි ළමා අපචාර 

අඩු අගයක් ගන්පනා අතර මධසේථ හහෝ වැඩි අගයක් පවතින බව මක්වන්පහන්ප 16% වැනි 

ප්රතිශතයකි. එහමන්පම ලැීය ඇති ී ිතීයි  මත්තත අනුව 2010-2012 වර්ථෂ වල වැඩිම ළමා අපචාර 
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සම්බන්පධ පැිණිලි වාර්ථතා වී ඇත්තහත්ත මාතර, අණුැසේස සහ වැලිගම යන හපාලිසේ සේථානවල 

හේ. 

 මාතර දිසේික් ය තුළ රාජ ආයතන වල දූෂණ හහෝ වංචා මධසේථ හහෝ ඉහළ ප්රමාණහයන්ප 

පවතින බව 36.5% ප්රමාණයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර ඉතා අඩු හහෝ අඩු බව මක්වන පිරිස 

48.2% කි.  

 මත්ත ද්රව භාිතය මධසේථ හහෝ ඉහළ බව 65.7%  මක්වා ඇති අතර අවම බව මක්වන්පහන්ප 

27.3% කි. දුම්වැටි භාිතය අවම බව මක්වා ඇත්තහත්ත 25.6% පමණක් වන අතර 67.1% දුම්වැටි 

භාිතය මධසේථ හහෝ ඉහළ බව පිළිහගන ඇත. ීිතීයි  මත්තත අනුව  2012 වර්ථෂහේ මත්තපැන්ප 

වැටලීම් වැඩි වශහයන්ප සදුව ඇත්තහත්ත හමනියාය, අණුැසේස වැනි ප්රහීශවල වල වන අතර මත්ත 

ද්රව වැටලීම් වැඩි වශහයන්ප සදුව ඇත්තහත්ත මාතර, වැලිගම වැනි ප්රහීශවල හේ.  

  ාන්පතා ලිංගි  අතවර අවම මට්ටම  පවතින බව 72.1% ක් මක්වා ඇති අතර 16.2% මධසේථ 

හා ඉහළ  මට්ටම  ඇති බව මක්වා ඇත.  

 මෑත  ාලීන ව වඩාත්ත  තාබහට ලක්වන්පනාු මරණ මඬුවම ක්රියාත්තම  කිරීම හයෝග බව 

මාතර දිසේික් හේ වැඩි පිරිසක් මක්වා ඇත. එම ප්රතිශතය 70.6% කි. එ ඟ හනාවන බව මක්වා 

ඇත්තහත්ත 21.2% පමණ ුරළු පිරිසකි.    

මූලය ප සුකම්  ා  බැංකු පුරුදු  

 ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතය පිළිබා ව ජනතාවහේ අමහසේ ිමසීහම් දී නියැදිහයන්ප 45%   අගයක් 

නිරන්පතර ව හා වරින්ප වර ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතය හ හරහි හයාමු වී ඇති අතර 15%  කිසහසේත්තම 

හමම ක්රමහේමය සාහා හයාමු වී හනාමැත.  

 ධනහයෝජන ගි ලම් භාිතය හ හරහි අවධානය හයාමු කිරීහම් දී නියැදිහයන්ප 11% වැනි ඉතා 

ුරළු පිරිසක් පමණක් නිරන්පතර ව හා වරින්පවර හමම ගි ලම් හ හරහි හයාමුවී ඇති අතර 53% 

වැනි ඉහළ හ ාටසක් හමම ගි ලම් භාිතය හ හරහි කිසහසේත්තම හයාමු වී හනාමැත.  

 ජංගම ගි ලම් හා හචක්පත්ත වැනි දියු ල මූල ක්රමහේම භාිතය පිළිබා ව ි මසීහම් දී නියැදිහයන්ප 

6% වැනි ුරළු ප්රතිශතයක් හමම මූල ක්රමහේම නිරන්පතර ව හා වරින්ප වර භාිතා  රන අතර 

62% වැනි ඉතා ඉහළ ප්රතිශතයක් හමබඳු මූල ක්රම හ හරහි හයාමු වී හනාමැත.  

 භාණ්ඩාගාර බිල්වපත්ත වල ආහයෝජනය හ හරහි හමම ජනතාව මක්වන ඇල්වම පරීක්ෂා  ර 

බැලීහම් දී නියැදිහයන්ප 1%  ටත්ත වඩා අඩු ගණනක් එනම් 0.9% ක් වැනි අගයක් නිරන්පතර ව 

හා වරින්පවර සමාගම් හ ාටසේවල ආහයෝජනය කිරීම වැනි ක්රමහේමයක් හ හරහි හයාමු වී ඇත. 

70% ව  ප්රතිශතයක් හමබඳු මූල ආහයෝජන හ හරහි හයාමු වී හනාමැත.  

 සමාගම් හ ාටසේවල ආහයෝජනය හ හරහි හයාමු වී ඇති ආ ාරය පරීක්ෂා කිරීහම් දී 

නියැදිහයන්ප 1% වඩා අඩු සංඛාවක් නිරන්පතර ව හමම ක්රමහේමය සාහා හයාමු වී ඇති බවත්ත 

වරින්ප වර හමම ක්රමහේමය 0.9% හයාමු වී ඇති අතර 69% හමබඳු මූල ආහයෝජන ක්රමහේමයක් 

හ හරහි කිස හසේත්ත හයාමු වී හනාමැත.  
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 ජනතාවහේ මූල අවශතා සපුරා ගැනීම සාහා බැංණු ණය ලබා ගැනීම හ හරහි මක්වන 

 ැමැත්තත පරීක්ෂා  ර බැලීහම් දී නියැදිහයන්ප 26% ක් ම නිරන්පතර ව හා වරින්පවර බැංණු ණය 

ලබා ගැනීම හ හරහි හයාමුව ඇති අතර නියැදිහයන්ප 30%ක් පමණ හමබඳු ිධිමත්ත ණය මූලාශ්ර 

කිසහසේත්තම භාිතා හනා රයි. එහමන්පම 22% ක්  ලාතුරකින්ප බැංණු ණය ලබා ගැනීම 

හ හරහි හයාමු වී ඇති බවත්ත හමමඟින්ප පැහැදිලි හේ.  

 දිසි මුදේ අවශ්යතා  සඳ ා  ණයන ලබා  ගැනීම මකමරහි මයනා මු ීම.  

 

 හදිස මුමල්ව අවශතා සාහා ණය ලබා ගැනීම හ හරහි හයාමු වීම පරීක්ෂා  ර බැලීහම් දී 

නියැදිහයන්ප 1641 එනම් 78% ක් පමණ මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීම සාහා ණය ලබා ගැනීම 

හ හරහි හයාමු වී ඇත.  

කමසර ණයන ලබා ගත්තවුන්ව අතරින්ව, 

 ඥාතීන්ප මඟින්ප හා හිතවතුන්ප මඟින්ප ණය ලබාගැනීම හ හරහි අවධානය හයාමු කිරීහම් දී ණය 

ලබාහගන ඇති පිරිහසන්ප 12% ක් පමණ නිරන්පතරවම, 25% ක්  ලාතුරකින්ප ම , ඉතා 

 ලාතුරකින්ප 13% ක් වශහයන්ප  හමම ක්රමහේමය මඟින්ප ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. 

හ හසේ හහෝ හමම ක්රමහේමය හරහා ණය ලබා ඇති මුළු ප්රතිශතය 50% ට ආසන්පන හේ. 27% 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි. 

 අිධිමත්ත ණය ලබා ගැනීහම් මූලාශ්රයක් වන හපෞීගලි  ඉහළ හපාළී රුවන්පහගන්ප ණය ලබා 

ගැනීමට නිරන්පතර ව හයාමු වී ඇත්තහත්ත 3% ක් වැනි ුරළු පිරිසක්ම,  ලාතුරකින්ප 8% පමණ 

පිරිසක්ම, ඉතා  ලාතුරකින්ප 7% ආසන්පන පිරිසක්ම හේ. 52% පමණ හමබඳු අිධිමත්ත 

ක්රමහේමයක් හ හරහි මුමල්ව ලබා ගැනීමට හයාමු වී හනාමැත.   

 හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීම සාහා භාණ්ඩ හා සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීම මඟින්ප 

නිරන්පතරව 14% ක් පමණම,  ලාතුරකින්ප 26% ක් පමණම, ඉතා  ලාතුරකින්ප 11% ක් පිරිසක් 

හයාමු වී ඇත. හ හසේ හහෝ හමම ක්රමහේමය හරහා ණය ලබා ඇති මුළු ප්රතිශතය 51% ට 

ආසන්පන හේ. 28% ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි. 

 රජහේ බැංණු වැනි ි ධිමත්ත මූලාශ්ර  හරහා හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීමට නිරන්පතර ව හයාමු 

වී ඇත්තහත්ත 7% වැනි ුරළු පිරිසකි. 34%   පිරිසක්  ලාතුරකින්ප හා ඉතා  ලාතුරකින්ප හම් සාහා 

හයාමු වී ඇත. 32%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි. 

 හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීමට හපෞීගලි  බැංණු හ හරහි හමම ජනතාව මක්වන 

ප්රතිචාරය ිමසා බැලීහම් දී 5% ක් වැනි ඉතා ුරළු පිරිසක් නිරන්පතර වශහයන්ප හයාමුවන බවත්ත 

21% වැනි ුරළු පිරිසක්  ලාතුරකින්ප හා ඉතා  ලාතුරකින්ප තම ක්ෂණි  මුමල්ව අවශතා සපුරා 

ගැනීම සාහා හපෞීගලි  බැංණු හවත හයාමු වන බවත්ත පැහැදිලිය. 43%  ට ආසන්පන 

ප්රතිශතයක් හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි. 
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 ිශේවාසය මත හගාඩනැගු ල  ණ්ඩායම් සිති හරහා හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීම ග්රාීය 

අංශය තුළ ප්රචලිත සං ල්වපයකි. හමම සීක්ෂණයට අනුව නියැදිහයන්ප 30% ක් පමණ  වර 

හහෝ මට්ටමකින්ප  ණ්ඩායම් සිති හරහා ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. 42% ක් පමණ 

ප්රතිශතයක් හමම මූලාශ්රය හරහා ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී හනාමැත.  

 දිි නැගුම හරහා 16% ක් පමණ නිරන්පතරව,  ලාතුරකින්ප හහෝ ඉතා  ලාතුරකින්ප යන යම් 

ආ ාරයකින්ප හහෝ ණය ලබා ගැනීමට හයාමු වී ඇති අතර අඩ ටත්ත වඩා වැඩි පිරිසක්(52%) 

හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි.  

 සණස හහෝ සමිීධි යන බැංණු වලින්ප හදිස මුමල්ව අවශතා ලබා ගැනීම සාහා හයාමු වීම 

පරීක්ෂා කිරීහම් දී 45%   පමණ පිරිසක් යම් ආ ාරයකින්ප හහෝ හමම මූලාශ්ර හරහා ණය ලබා 

ගැනීමට හයාමු වී ඇත. 33%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රයි.  

 සමසේතයක් හලස සල ා බැලීහම් දී හමම ජනතාව හදිස මුමල්ව අවශතා සපුරා ගැනීමට 

නිරන්වතරව භාිතා  රන මූලාශ්ර පරීක්ෂා කිරීහම් දී 20.4%  භාණ්ඩ හා සේවර්ණාභරණ උ සේ 

කිරීහමන්ප ණය ලබා ගැනීමට පුරුදු පුහු ල වී ඇත. 18.5% සණස හහෝ සමිීධි බැංණු මඟින්ප ම 

18.2% ඥාතීන්ප හා හිතවතුන්ප මාර්ථගහයන්ප තම මූල අවශතා සපුරා ගැනීමට හයාමු වී ඇත. 

 සමසේතයක් හලස ණය ලබාගත්තතුන්ප අතරින්ප 35% ආසන්පන ප්රතිශතයක් එම ණය ආපුර හගවීම 

සම්බන්පධව ගැටළුව ට මුහුණපා සටින අතර බහුතරය ට එනම් 60% ආසන්පන ප්රතිශතයක් 

එවැනි ගැටළුව ට මුහුණපා නැති බව පවසා ඇත.     

සුන්වමගන්ව සිදු වන  ා නියන පිළිබඳ ප්රතිචා රයන  

 වඳුරන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට වඳුරන්පහගන්ප සදු වී ඇති හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව 55%  ට 

ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා ඇති අතර 36% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  රන පරිදි වඳුරන්පහගන්ප 

සදු වන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවයි.  

 ගවයනන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

ප්රහීශය ආශ්රිත ජන ජීිතයට ගවයන්පහගන්ප සදු වන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව මක්වා ඇත්තහත්ත 

17% ආසන්පන ුරළු පිරිසක් වන අතර බහුතරය එනම් 71% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  රනුහේ 

ගවයන්පහගන්ප සදු වන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බවයි.  

 සුනායනන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

45% ආසන්පන ප්රතිශතයක් ුරනඛයන්පහගන්ප සදු වන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව මක්වා ඇති අතර 

ුරනඛයන්පහගන්ප සදු වන හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති බව පවසන ප්රතිශතයම 45% 

ආසන්පන හේ.  
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 කිඹුලන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

කිඹුලන්පහගන්ප සදු වන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව මක්වා ඇත්තහත්ත නියැදිහයන්ප 6% ුරළු පිරිසක් 

වන අතර බහුතරය එනම් 76% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇත්තහත්ත කිඹුලන්පහගන්ප සදු වන 

හානියක් හනාමැති බව හහෝ අවම බවයි. 

 මමා නරුන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට හමානරුන්පහගන්ප සදු වී ඇති හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව අමහසේ 

 රන ප්රතිශතය 64% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ  ර ඇති අතර ුරළුතර ප්රතිශතයක් පමණක් එනම් 

27% ආසන්පන ප්රතිශතයක් හමානරුන්පහගන්ප සදු වන හානියක් හනාමැති හහෝ අවම තත්තත්තවය  ඇති 

බවයි.  

 විසකුරු සර්පයනන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි 

ප්රහීශය ආශ්රිතව ජන ජීිතයට ිසණුරු සර්ථපයන්පහගන්ප සදු වන හානිය ඉතා බහුල හහෝ බහුල බව අමහසේ 

 රන ප්රතිශතය 26%  ට ආසන්පන වන අතර බහුතරය එනම් 59% ආසන්පන ප්රතිශතයක් අමහසේ මක්වා 

ඇත්තහත්ත ිසණුරු සර්ථපයන්පහගන්ප හානියක් හනාමැති බව හහෝ හානිය අවම තත්තත්තවය  ඇති බවයි.   
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5.2 නිගමන  ා  මයනෝජනා  

5.2.1 නිගමන  

ප්රජා  විදයා ත්මක මතා රුරු 

 නියැදි සීක්ෂණයට අනුව බහුතර ගිහමූලි  ප්රතිශතයක් (62%)  පුරුෂයන්ප වන අතර සමසේත 

ගිහමූලි යන්ප අතරින්ප බහුතරය(65%) ීිතීයි  මට්ටහම් අධාපනයක් ලම පිරිසක් හේ. සේී 

පුරුෂභාවය සන්පසන්පමනය කිරීහම් දී  ාන්පතාවන්පහේ අධාපන මට්ටම පුරුෂයින්පහේ අධාපන 

මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටම  ඇති බව නිගමනය  ළ හැකිය. එහමන්පම ගිහමූලි යන්ප සැලකිය 

යුතු බහුතරය ට (41%) සේී ර ැකියා හනාමැත.  

 සේිර ැකියාවක් හනාමැති  ාන්පතා ප්රතිශතය පුරුෂ ප්රතිශතයට වඩා අධි  බවක් මක්නට ලැහබ්. 

වත්තමන්ප සමාජය හමස බැලීහම් දී මරුවන්ප ැ  බලා ගැනීහම් වගකීම මව හවත පැවරී තිීයම, 

ිවාහයත්ත සමඟ මව ැකියා වලින්ප ඉවත්ත වීම වැනි  රු ල හම් සාහා හහේතු ිය හැකිය.  

 

සුළු/මධය පරිමා ණ සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන  

නියනැදි සමීක්ෂණයන අනුව, 

 මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති  පිළිබා සල ා බැලීහම් දී එම වාපිති බහුතරය ට (82%) ලැීය ඇති 

අතර හබාහහෝ හමහනණුහේ (67%) අමහසට අනුව ලැීය ඇති වාපිති පිළිබා  තිකතිමත්තභාවය  

ප්රශසේත   මට්ටම  පවති. 

 දිසේික් ය තුළ ජල වාපිති හබාහහෝ හමහනණුට (54%) ලැීය හනාමැති බව අමහසේ  රන අතර 

සැලකිය යුතු පිරිස හේ(42%) අමහසේවලට අනුව ලැීය ඇති වාපිති පිළිබා තිකතිමත්තභාවය 

ප්රශසේත මට්ටම  හනාපවතී. තවම හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප 

මධම රජය ප්රමුඛතාවය ගනී. 

 මාතර දිසේික් ය තුළ ිදුලි බල වාපිති පිළිබා බහුතරය හේ (90%) අමහස අනුව එම 

වාපිති  ප්රශසේත මට්ටම  පවතින බව නිගමනය  ළ හැකි අතර ිදුලි බල පහුර ම්  

හනාලැනද ල පිරිස 25%ක් පමණ හේ.  

 දිි නැගුම සහ සමිීධි වාපිති සල ා බැලීහම් දී එවැනි වාපිති බහුතරය ට (71%) ලැීය 

ඇති අතර ප්රතිලාභීන්පහගන්ප හබාහහෝ හමනා(62%) එම වාපිති සම්බන්පධහයන්ප තිකතිමත්ත වී 

ඇත.  

 පාසල්ව අධාපනය හා සම්බන්පධ වාපිති සල ා බැලීහම් දී එවැනි වාපිති බහුතරය ට (71%) 

ලැීය ඇති අතර හබාහහෝ හමනා (79%) එම වාපිති සම්බන්පධහයන්ප තිකතිමත්ත වී ඇත.  

 විත්තතීය පුහු ල වාපිති පිළිබා සල ා බැලීහම් දී හබාහහෝ හමනාහේ (69%) අමහසේ අනුව එම 

වාපිති ප්රමාණවත්ත පරිදි ලැීය හනාමැති අතර  බහුතරය  හේ (59%) අමහසේවලට අනුව එම 

වැඩසටහන්ප පිළිබා තිකතිමත්තභාවය  ප්රමාණවත්ත  මට්ටම  හනාපවති. 
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 ප්රතිචාරි යන්පහගන්ප බහුතරය ට(55%) රජය මඟින්ප ක්රියාත්තම   රන ලම ැකියා ලබා දීහම් 

වැඩසටහන්ප මඟින්ප ැකියා ලැීය තිනදණම බහුතරය හේ (74%) අමහසේවලට අනුව එම 

වැඩසටහන්ප පිළිබා තිකතිමත්තභාවය  ප්රමාණවත්ත  මට්ටම  හනාපවති. තවම හමම වාපිති 

සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය ප්රමුඛතාවය ගනී. 

  ිි ර්ථම සංවර්ථධනය හා සම්බන්පධ වාපිති ලැීය ඇති බව බහුතරයක් (65%) අමහසේ  රන 

නමුදු සැලකිය යුතු පිරිස හේ (51%) අමහසේවලට අනුව ලැීය ඇති වාපිති පිළිබා 

තිකතිමත්තභාවය ප්රශසේත මට්ටම  හනාපවතී. තවම හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත 

මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය ප්රමුඛතාවය ගනී. 

 මාතර දිසේික් යට  ර්ථමාන්පත සංවර්ථධන වාපිති සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් (40%) ලැීය 

තිනදණම බහුතරය  හේ (73%) අමහසේවලට අනුව ලැීය ඇති වාපිති පිළිබා තිකතිමත්තභාවය 

ප්රමාණවත්ත මට්ටම  හනාපවති. තවම හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප 

මධම රජය ප්රමුඛතාවය ගනී. 

 ආගි  සංවර්ථධන වාපිති ලැීය ඇති බව බහුතරක් (64%) අමහසේ  ර ඇති අතර එම වාපිති 

පිළිබා බහුතරය හේ (66%) තිකතිමත්තභාවය උසසේ මට්ටම  පවතී. 

 හමම දිසේික් ය තුළ හපාදු ළිං/ ිි ළිං/නල ළිං ලබා දීහම් වාපිති සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් 

(43%) ලැීය ඇති අතර එම වාපිති පිළිබා බහුතරය හේ (59%) තිකතිමත්තභාවය  ප්රශසේත 

මට්ටම  හනාපවතී. තවම  හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබාගත්ත මූලාශ්ර අතුරින්ප රාජ 

හනාවන සංිධාන මුල්ව තැන ගන්පනා අතර මධම රජය, ප්රාහීය ය සභා සහ නගර සභා මඟින්පම 

වැමගත්ත  ාර්ථයභාරයක් ඉටු වී ඇත.  

 සැලකිය යුතු පිරිස හේ(42%) අමහසේ වලට අනුව වැසකිළි පහුර ම් සම්බන්පධ වාපිති ලැීය 

හනාමැති අතර එම වාපිති පිළිබා සැලකිය යුතු පිරිස හේ(40%) තිකතිමත්තභාවය  ප්රශසේත 

මට්ටම  හනාපවතී. තවම හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප මධම රජය 

හා රාජ හනාවන සංිධාන ප්රමුඛත්තවය හගන ඇත. 

 නිවාස සංවර්ථධන වාපිති හරි අඩ ට ආසන්පන ප්රතිශතය ට (50%)  ලැීය හනාමැත. ලැීය ඇති 

වාපිති පිළිබාවම බහුතරය හේ (60%) තිකතිමත්ත භාවය ප්රශසේත මට්ටම  හනාපවතී. හමම 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප  මධම රජය ප්රමුඛතාවය ගනී.  

 සේහේච්ඡා සංිධාන බල ගැන්පවීහම් වාපිති සැලකිය යුතු මට්ටමකින්ප (44%)  ලැීය ඇති අතර 

එම ලැීය ඇති වාපිති පිළිබා බහුතරය හේ (68%) තිකතිමත්තභාවය ප්රශසේත මට්ටම  

හනාපවතී. හමම වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප  රාජ හනාවන සංිධාන 

ප්රමුඛතාවය ගනී.  

 බසේ මඟී ආවරණය සැපයීහම් වාපිති යම්තාක් දුරට (37%) ලැීය ඇති අතර එම ලැීය ඇති 

වාපිති පිළිබා බහුතරය හේ (64%) තිකතිමත්ත භාවය ප්රශසේත මට්ටම  හනාපවතී. හමම 

වාපිති සාහා ප්රතිපාමන ලබා ගත්ත මූලාශ්ර අතරින්ප  පළාත්ත සභා ප්රමුඛතාවය ගනී. 
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ම ා  පරිමා ණ සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා රයන  

 නියැදි සීක්ෂණය අනුව නිල්වවලා වාපිතිය පිළිබා බහුතරය හේ (57%  ට ආසන්පන) 

තක්හසේරුව සම්බන්පධහයන්ප ගත්ත  ල්වහි හමම වාපිතිය ප්රශසේත මට්ටහමන්ප ප්රතිඵල හනාලම 

වාපිතියක් හලස හඳුනා ගත හැ . ීිතීයි  මත්තත වලට අනුව හමමඟින්ප ප්රතිලාභ ලැහබතැයි 

අහකක්ෂා  රන ලම ප්රහීශවල ජනතාවට වාපිති මඟින්ප අයහපත්ත  බලපෑමක් එල්වල  ළ 

අවසේථා ම මක්නට ලැහබන බව පැහැදිලි වන අතර හගාිතැන්ප  ටයුතු වලට හානි වීම, ිරිදියට 

 රදිය මුුරවීම, සාමාන ජනතාවට අයත්ත මඩ ඉඩම්, වගුරු බිම් බවට පත්තවීම හමමඟින්ප ලැනදනු 

අහිත ර ප්රතිිපා  බව නිගමනය  ළ හැකිය.  

 ීිතීයි  මත්තත වලට අනුව මාතර  තරගම දුම්රිය මාර්ථගය, මාතර දිසේික් හේ භාණ්ඩ හා මගී 

ප්රවාහන පීධතිය ශක්තිමත්ත කිරීම උහමසා ක්රියාවට නංවා ඇති අතර නියැදි සීක්ෂණය අනුව 

බහුතර (59 % ) පිරිසක් හමම වාපිතිය පිළිබා ධනාත්තම  ප්රතිචාර මක්වා ඇත. මන්පම හමමඟින්ප 

මහජනතාවහේ  ාර්ථය බහුල ජීවන රටාව පහුර  රලීම සාහාත්ත හපාදු ප්රවාහන හසේවාවන්ප 

හහේතුහවන්ප ෛමනි  ජීිතහේ අධි   ාලයක් වැය වීම අවම  රලීමටත්ත හහාා ිසඳුමක් සපයා 

ඇති බැිනි.  

 පර්ථහේෂණය සාහා හතෝරා ගත්ත ප්රජාවහගන්ප බහුතරය හේ (80%) ප්රතිචාර වලට අනුව මාතර-

හ ාළඹ අධිහේගී මාර්ථග වාපිතිය සාර්ථථ  වාපිතියක් බව තහුරු හේ. ී ිතීයි  මත්තත අනුව 

සල ා  බැලීහම්දි අම වන ිට මාතර සට  ඩවත මක්වා අධිහේගී මාර්ථගය වැඩි දියු ල වී ඇති 

අතර හමමඟින්ප හ ාළඹ ගම්පහ මාතර ගාල්වල වැනි දිසේික්  එකිහන  සම්බන්පධ වී ඇත. 

අතීතය තුළ අධි   ාලයක් වැය  රින්ප එක් දිසේික් යකින්ප තවත්ත දිසේික් ය ට ගමන්ප ගත්ත 

මගීන්පට අම වන ිට උපරිම වශහයන්ප පැය හම  ට ආසන්පන  ාලයකින්ප තම ගමනාන්පතයට 

පැිණීමට හැකි වී ඇත. හමය සංවර්ථධනය හවින්ප පවතින රටක් වශහයන්ප ඉතා වැමගත්ත 

වාපිතියක් හේ.  

ප්රමද්ශ්මේ සිදු වන සමා ජ විමරෝධී ක්රියනා වල ප්රවණතා   ඳුනා  ගැනීම  

 දිසේික් ය තුළ ි නී මැරුම් හා හ ෝලාහල, හසාර ම්/මං පැහැරීම් වැනි බරපතළ අපරාධ පහළ 

මට්ටම  පවතින බව බහුතරය හේ (70% ට වැඩි) ප්රතිචාර අනුව නිගමනය  ළ හැකිය.  

 බහුතරය හේ (75%) අමහසට අනුව දිසේික් ය තුළ ළමා අපචාර අවම මට්ටම  පවතින බව 

නිගමනය  ළ හැ . නමුත්ත තවදුරටත්ත මර්ථමනය  ළ යුතු මට්ටම  ළමා අපචාර පවතින බව 

16%   ප්රතිචාරි යන්පහේ මතය වී ඇත.  

 37% ට ආසන්පන සැලකිය යුතු ප්රතිචාරි යන්ප පිරිස හේ අමහස අනුව රාජ අංශය තුළ දූෂණ 

හා වංචා වර්ථධිත හා මධසේථ මට්ටම  පවතින බව ම  කිව හැකිය.  

 මත්ත ද්රව හා දුම්වැටි භාිතය පිළිබා බහුතරය හේ (65%ට වැඩි) අමහස අනුව සැලකිය යුතු 

මට්ටහම් ගැටළුවක් බවට පත්තවී ඇත. 
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  ාන්පතා ලිංගි  අතවර අවම මට්ටම  පවතින බව බහුතරයක් (72.1% ) අමහසේ  ර ඇත. නමුත්ත 

තවදුරටත්ත මර්ථමනය  ළ යුතු මට්ටහම්  ාන්පතා ලිංගි  අතවර පවතින බව 16.2%   පිරිසක් 

අමහසේ  ර ඇත.  

 මෑත  ාලීන ව වඩාත්ත  තාබහට ලක්වන්පනාු මරණ මඬුවම ක්රියාත්තම  කිරීම හයෝග බව 

බහුතර පිරිස හේ (70.6%)  අමහස බව නිගමනය  ළ හැකිය.  

මූලය ප සුකම්  ා  බැංකු පුරුදු  

 ජනතාව මූල ගනුහමනුවල නිරත වන ආ ාරය පරික්ෂා  ර බැලීහම් දී නිගමනය වනුහේ 

ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතය හ හරහි හමාුන්ප වැඩි නැඹුරුවක් මක්වන බවයි. එනම් නියැදිහයන්ප 

74% ක්  වර හහෝ මට්ටමකින්ප ඉතුරුම් ගි ලම් භාිතා  රන අතර නිතර භාිතා  රනුහේ 

11%  ට ආසන්පන ප්රතිශතයකි.  

 ධනහයෝජන ගි ලම් භාිතය හ හරහි අවධානය හයාමු කිරීහම් දී  නියැදිහයන්ප බහුතරයක් (53% 

වැනි ) හමම ගි ලම් භාිතය හ හරහි කිසහසේත්තම හයාමු වී හනාමැති අතර ුරළු පිරිසක් (11% 

වැනි) නිරන්පතරව හා වරින්පවර හමම ගි ලම් හ හරහි හයාමුවී ඇත. 

 ජංගම ගි ලම් හා හචක්පත්ත වැනි දියු ල මූල ක්රමහේම භාිතය පිළිබා ව ි මසීහම් දී නියැදිහයන්ප 

බහුතරයක් (62% වැනි ) හමම ගි ලම් භාිතය හ හරහි කිසහසේත්තම හයාමු වී හනාමැති අතර 

ුරළු පිරිසක් (6% වැනි) නිරන්පතරව හා වරින්පවර හමම ගි ලම් හ හරහි හයාමුවී ඇත. 

 මූල ගනුහමනු සදු  රනු ලබන දියු ල ක්රමහේම වන සමාගම් හ ාටසේ හා භාණ්ඩාගාර බිල්ව පත්ත 

වැනි  ආහයෝජන ක්රමහේමයන්ප භාිතය පරික්ෂා  ර බැලීහම් දී බහුතරයක් (70%  ට ආසන්පන) 

හමම ක්රමහේමය භාිතා හනා රන බව නිගමනය  ළ හැකිය. 

 ජනතාවහේ මූල අවශතා සපුරා ගැනීම සාහා බැංණු ණය ලබා ගැනීම හ හරහි මක්වන 

 ැමැත්තත පරීක්ෂා  ර බැලීහම් දී නියැදිහයන්ප සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් (30%ක් පමණ) හමබඳු 

ිධිමත්ත ණය මූලාශ්ර කිසහසේත්තම භාිතා හනා රයි.  

 හමම ජනතාවහගන්ප වැඩි පිරිසක් (78% ක් පමණ) හදිස මුමල්ව අවශතා සාහා ණය ලබා ගැනීම 

හ හරහි හයාමු වී ඇත.  

      මමා වුන්ව අතරින්ව, 

  හදිස මුමල්ව අවශතාවයන්ප සාහා නිරන්පතරව ණය ලබා ගැනීහම් ප්රමුඛතාව  පරික්ෂා  ර 

බැලීහම් දී පිළිවලින්ප භාණ්ඩ හා සේවර්ණාභරණ උ සේ කිරීම මඟින්ප ණය ලබා ගැනීම, සණස බැංණු 

මඟින්ප ණය ලබා ගැනීම හා ඥාතීන්ප-හිතවතුන්ප මඟින්ප ණය ලබා ගැනීම ප්රමුඛ හේ. ණය ලබා 

හගන ඇති මූලාශ්රයන්ප ිධිමත්ත හා අිධිමත්ත වශහයන්ප සල ා බැලීහම් දී ිධිමත්ත මූලාශ්ර හලස 

සැලකිය හැකි රජහේ බැංණු මඟින්ප (11.1%), හපෞීගලි  බැංණු මඟින්ප(7.2%) ,සණස බැංණු 

මඟින්ප (18.5%)හා දිි නැගුම (7.5%) වැනි මූලාශ්රයන්ප මඟින්ප ණය ලබා ගැනීම  හ හරහි  හයාමු 

වී ඇති ප්රතිශතයට වඩා වැඩි ප්රතිශතයක් අිධිමත්ත මූලාශ්ර හලස සැලකිය හැකි ඥාතීන්ප/හිතවතුන්ප 
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මඟින්ප (18.2%), හපෞීගලි  ඉහළ හපාළී රුවන්ප මඟින්ප (4.2%) භාණ්ඩ/සේවර්ණාභරණ උ සේ 

කිරීම මඟින්ප (20.4%) හා  ණ්ඩායම් සිති මඟින්ප (12.9%) ණය ලබා ගැනීම  හ හරහි හයාමු 

වී ඇති බව නිගමනය  ළ හැ .  

 

සුන්වමගන්ව සිදු වන  ා නි පිළිබඳ ප්රතිචා රයන  

 එදිහනමා ජන ජීිතය සාහා හමම ප්රහීශය තුළ වැඩිම බලපෑමක් සදු  රන සතුන්ප අතරින්ප 

පිළිහවළින්ප හමානරුන්ප, වඳුරන්ප සහ ුරනඛයින්ප ප්රමුඛ හේ. සර්ථපයින්පහගන්ප සදුවන හානියම 

සැලකිය යුතු මට්ටම  ඇත. කිඹුලන්පහගන්ප සහ ගවයන්පහගන්ප සදුවන හානි අවම බව නිගමනය 

 ළ හැකිය. 
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5.2.2 මයනෝජනා  
 

ප්රතිචා රිකයනන්වමේ ප්රජා  විදයා ත්මක මතා රුරු  මත පදනම්   මයනෝජනා  

 සේීර ැකියා හනාමැති පිරිසේ සාහා සේවයං ැකියා ප්රවර්ථධනය කිරීම. හමහිදී  ාන්පතාවන්ප සාහා 

හයෝග සේවයං ැකියා අවසේථා ප්රවර්ථධනය කිරීම වඩාත්ත හයෝග හේ. 

 ැකියා ිරහිත  ාන්පතා ප්රතිශතය ශ්රම බල ායට මාය   ර ගැනීම උහමසා පහත 

හයෝජනා ක්රියාත්තම   ළ හැකිය. 

  ාන්පතාවන්ප සාහා අර්ථධ  ාලීන ැකියා හඳුන්පවා දීම. 

  ර්ථමාන්පත ආශ්රිතව දිවා ුරැණුම් මධසේථාන වැඩි කිරීම හා ඒවාහේ ප්රිතිය දියු ල 

කිරීම. 

 නිවහසේ සට සදු ල හැකි ැකියා සාහා  ාන්පතාවන්ප හයාමු කිරීම හහෝ අන්පතර්ථ ජාලය 

භාිතා  රින්ප නිවස තුළ සට ැකියා කිරීමට  අවශ පහුර ම්  සහ අවසේථා සලසා 

දීම. 

සුළු/මධය පරිමා ණ සංවර්ධන වයා පෘති පිළිබඳ ප්රතිචා ර මත පදනම් ව කල  ැකි මයනෝජනා  

 සහභාගීත්තව ග්රාම සංවර්ථධන ක්රමහේමය (Participatory Rural Appraisal) වැනි ක්රම 

හයාමාගනිින්ප ගමට වැඩමායී වාපිති හඳුනාගැනීම. 

 

 ජල වයා පෘති සංවර්ධනයන සඳ ා  මයනෝජනා  ප ත පරිදි දැක්වියන  ැක.ලේ 

 පානීය ජල අවශතා සපුරා ගැනීමට හනාහැකි ග්රාීය ජනතාව හවනුහවන්ප ජල සම්පාමන 

මණ්ඩලය හා ඒ ාබීධ ප්රජා ජල වාපිති ඇති කිරීම හා හම් වන ි ට අ ාර්ථයක්ෂම මට්ටහම් 

පවතින හා ගුණාත්තම භාවහයන්ප අඩු ප්රජා ජල වාපිති ජල සම්පාමන මණ්ඩලහේ පාලනයට 

නතු හ ාට මනා අධීක්ෂණයකින්ප යුතුව පවත්තවාහගන යාමට අවශ පියවර ගැනීම. 

 පිරිසදු පානීය ජල ප්රභවයක් හනාමැති ප්රහීශවල වැස ජලහයන්ප ප්රහයෝජන ගත හැකි නව 

තාක්ෂණි  ක්රම හඳුන්පවා දීම සහ ඒ සම්බන්පධ ප්රජාව මැනුවත්ත කිරීම. 

 වැස ජල ටැංකි ඉදි කිරීමට මූල අනුග්රහ ත්තවය ලබා දීම. 

 පවතින ජල සැපයුම් මාර්ථග අතුරු මාර්ථග හතක් දීර්ථඝ කිරීම. 

 ප්රහීශහේ ප්රහයෝජනයට ගත හනාහැකි මට්ටහම්  පවතින ජල මූලාශ්ර ප්රහයෝජනයට ගත 

හැකිවන පරිදි නැවත පිළිස ර කිරීම. 

 පානීය ජලහේ ගුණාත්තම භාවය නිස පරිදි පරීක්ෂා කිරීම සාහා ුරදුුර ක්රමහේමයක් 

ස සේකිරීම. 

 ජල හපෝෂ  ප්රහීශවල  ිි ාර්ථි  ක්රියා ාර ම් අවම කිරීම හා ගැළහපන වන වගා 

වාපිති සදු කිරීම. 
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 අහිත ර ිෂ රසායනි  ද්රව හා මල අපද්රව ජලාශවලට බැහැර කිරීම වැළැක්වීමට 

පවත්තනා නීති රීති  ක්රියාත්තම  කිරීම මැඩිකිරීම.  

 

 විදුලි බල වයා පෘති මගින්ව ප්රතිලල මනා ලැබු පිරිසර මවනුමවන්ව ප ත මයනෝජනා  ක්රියනා ත්මක කළ 

 ැකියන.ලේ 

 ිදුලි බල පහුර ම ලබාගත හනාහැකි අඩු ආමායම්ලාභී පුල්ව වලට සහනමායී හ ාන්පහීස 

මත ිදුලිය ලබාදීම.  

 ි ල්වප බල ශක්ති ප්රහදමයන්ප සේථාපිත කිරීමට හයෝග ප්රහීශ හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා දියු ල 

කිරීම. 

උමා: ුරළං බල ශක්තිය, ජීව වායුව, සූර්ථය බල ශක්තිය උපහයෝගී  රගත්ත ිදුලි බලාගාර 

 

 දුීත බව අවම කිරීම  උමදසා  දිවි නැගුම/සමෘද්ධි වැනි සමා ජ සුබසා ධන වැඩසට න්ව දියුණු කිරීම 

සඳ ා  මා තර දිසරික්කමේ  සිදු කළ  ැකි ක්රියනා මා ර්ග. 

 දිි නැගුම/සමිීධි වැනි සමාජ ුරබසාධන වැඩසටහන්ප වල ප්රතිලාභ ුරදුුර පුීගලයන්පටම 

ලැහබ්මැයි පරීක්ෂා ර බලා ිනිිමභාවයකින්ප යුතුව  ටයුතු කිරීම. 

 දිළිඳු පුල්වවලට සහනමායී ක්රමයට ණය(උමා: ක්ුද්ර මූල ණය ) පහුර ම් ලබා දීම. 

 දිළිඳු ජනයා සිබල ගැන්පවීම අරමු ල  රහගන ආහයෝජන අවසේථා පුළුල්ව කිරීම. 

උමා: ණුඩා හා මධම පරිමාණ වවසාය යන්ප දිරිමත්ත කිරීම. 

 මුඩු බිම් හයෝග පරිදි ස සේ  ර වගා  ටයුතු සාහා හයාමා ගැනීම. 

 ධනාත්තම  ආ ල්වප පිළිබා වැඩසටහන්ප දියත්ත කිරීම. 

 මැඩි ඇප ුරැණුම් යටහත්ත ණය ලබා ගැනීමට පවත්තනා සම්බාධ  ලිහිල්ව  ර බැංණු ණය ලබා 

ගැනීමට පහුර ම් සලසා දීම. 

 ඉතුරුම් සාහා දිරි ගැන්පවීම. 

  ාන්පතාවන්ප සි බල ගැන්පවීහම් වැඩසටහන්ප ක්රියාත්තම  කිරීම. 

 

 මා තර දිසරික්කමේ වෘත්තීයන පුහුණුව වයා ප්ත ත කිරීම  

 දිසේික් ය පුරා ිසරී ඇති අඩු පහුර ම් සහිත විත්තතීය පුහු ල මධසේථාන ඒ ාබීධ  ර 

වැඩි පහුර ම් සහිත (නව තාක්ෂණහයන්ප) විත්තතීය පුහු ල මධසේථාන සේථාපිත කිරීම හා 

සාම්ප්රමායි  රාමුහවන්ප බැහැරව ඉහළ ඉල්වලුමක් ඇති පාමමාලා පැවැත්තවීම හයෝග හේ.   

 හපමහර්ථරු, වඩු  ාර්ථි  වැනි පාමමාලා සාහා සහභාගිත්තවය අවම මට්ටම  පවතින අතර 

එම පාමමාලා සාහා සමාජහේ හහාා පිළිගැනීමක් ඇති වන පරිදි ආ ල්වපමය හවනසක් 

ඇති කිරීම. 

 ආයතනි ගත පුහු ලව (on the job training) සාහා සුරන්ප හයාමු කිරීහම්දී හහාා 

පිළිගැනීමක් ඇති ආයතන හවත ඔුන්ප හයාමු කිරීම.  
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 මරිද්රතාහවන්ප හපහළන සුරන්ප සාහා ැකියාවක්  රන අතරම පුහු ලව ලබාදීම (Learning 

while earning concept). 

 විත්තතිය පුහු ලව පිළිබා පාසල්ව තුළදි පාසල්ව හැර යාමට හපර මරුවන්ප මැනුවත්ත කිරීමට 

ක්රියාමාර්ථග ගැනීම. 

 ගම් මට්ටින්ප නිපුණතා සංවර්ථධන නිලධාරීන්ප හරහා විත්තතිය පුහු ලව පිළිබා මැනුවත්ත 

කිරීම. 

 ප්රහීශහේ පවතින ැකියා අවසේථා වලට උිත පරිදි ගුණාත්තම භාවහයන්ප යුතු විත්තතීය 

පුහු ලවීම් ලබා දීම. 

 

 ප්රමද්ශ්මේ කෘෂිකර්මා න්වතයන දියුණු කිරීම සම්බන්වධ මයනෝජනා  

 මාතර දිසේික් හේ ප්රධාන  ිි ාර්ථි  හභෝග වන හත්ත, වී, හපාල්ව වගා ආශ්රිතව ඇති 

ගැට ළු හඳුනා ගැනීම සාහා ිධිමත්ත පර්ථහේෂණයන්ප සදු කිරීම.  

  ිි ර්ථමාන්පතයට අමාළව පවතින ජල සැපයුම් මාර්ථග අතුරු මාර්ථග හතක් දීර්ථඝ කිරීම. 

  ිි ර්ථමාන්පතයට අමාළ ප්රහීශහේ පවතින ජල මූලාශ්ර ප්රහයෝජනයට ගත හැකිවන පරිදි 

නැවත පිළිස ර කිරීම. 

  ිි ාර්ථි  හභෝග වගාවන්ප සාහා  ිි නාශ , වල්ව නාශ , හපාහහාර හා උප රණ 

ලබා ගැනීම සාහා සහනමායී ක්රමයට ණය ලබාගැනීහම් ක්රමහේම ඇති කිරීම. 

  ිි ාර්ථි   ටයුතුවලට අවශ නව තාක්ෂණි  මැනුම හා අවහබෝධය ලබාදීම සාහා 

පවත්තනා උපහමසේ ලබාදීහම් හසේවා තවදුරටත්ත පුළුල්ව කිරීම. 

 හත්ත, වී, රබර්ථ වැනි හභෝගයන්ප ිල දී ගැනීහම්දී සහති  ිලක් යටහත්ත ලබාගැනීම. 

 හගාි නියාම වරුන්ප මගින්ප ඇළ හේලි ුරීම පිර කිරීම් සම්බන්පධව හගාි ජනතාව 

මැනුවත්ත කිරීම, එම  ටයුතු සාහා හගාි ජනතා සහභාගිත්තව වැඩසටහන්ප ක්රියාත්තම  කිරීම 

හා අධීක්ෂණය. 

 

 කර්මා න්වත සංවර්ධනයන උමදසා  මයනෝජනා   

 නිෂේපාමන  ටයුතු සාහා නවීන තාක්ෂණි  මැනුම ලබාදීම හා එමගින්ප ගුණාත්තම  භාණ්ඩ 

නිෂේපාමනය කිරීම. 

 හවළාහපාළ පිළිබාව  මනා අධයනයක් සදු ර ඉහළ හවළාහපාළ ඉල්වලුමක් පවතින 

හක්ෂේර හඳුනාහගන එම හක්ෂරවල නිෂේපාමන  ටයුතු සාහා ආහයෝජ යින්ප හයාමුකිරීම. 

 ගිහ  ර්ථමාන්පත ආශ්රිත නිෂේපාමන වල ගුණාත්තම භාවය වැඩිදියු ල  ර ඒ හා සමගාී 

ආනයනි  භාණ්ඩ සමඟ තරඟ  ළ හැකි ආ ාරහේ හවළාපළක් ඇති කිරීම.  

 ුරළු පරිමාණ නිෂේපාම යන්ප ැ  බලා ගැනීහම් ක්රමහේමයක් ඇතිකිරීම. 

 සංචාර   ර්ථමාන්පත ඇතුළු අහනණුත්ත ප්රහීශයට ආහේණි   ර්ථමාන්පත සාහා ආහයෝජන 

අවසේථා පුළුල්ව කිරීම. 
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 ුරදුුර සේථාන හසායා බලා  ර්ථමාන්පත ජනපම සේථාපිත කිරීම. 

  ර්ථමාන්පත හක්න්පද්ර  රගත්ත යටිතල පහුර ම් සංවර්ථධනය කිරීම. 

 

 සරමේච්ඡා   සංවිධා න බලගැන්වීම සම්බන්වධව මයනෝජනා  

 සේහේච්ඡා සිති වල ගි ලම් වර්ථෂය ට වරක්වත්ත ිගණනය කිරීම. 

 සිති සාහා නිශේිත  ාර්ථයභාරයක් පැවරීම හා එම  ටයුතු නිස අයුරින්ප සදුහේම යන්පන 

අධීක්ෂණය  ප්රාහීය ය හල්ව ම්  ාර්ථයාල මඟින්ප සදු කිරීම. 

 සාමාත යන්පට ප්රමාණවත්ත පරිදි  ප්රතිලාභ ලැහබන හලස සේහේච්ඡා සිති බල ගැන්පවීම. 

 සේහේච්ඡා සිති හීශපාලනී රණය වීමට ඉඩ හනාදීම. 

 සේහේච්ඡා සිති වල නිලතල දීර්ථඝ  ාලයක් තිසේහසේ එ ම පුීගල  ණ්ඩායමක් අතර 

හුවමාරු වීම වැළැක්වීමට  ටයුතු කිරීම තුළින්ප සෑම සාමාත හයණුට ම නිලතල මැරීමට 

සම අයිතියක් ඇති ක්රමහේමයක් සැ සීම. 

 සේහේච්ඡා සංිධාන සහ ප්රජා සංිධාන ඇති  රින්ප බිම් මට්ටින්ප ිසඳිය හැකි ප්රජා ගැටළු 

ිසඳීමට  ටයුතු කිරීම. 

 

 ප්රමද්ශ්මේ සනීපා රක්ෂක ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්වධ මයනෝජනා  

 වැසකිළි භාිතය පිළිබා ප්රජාව මැනුවත්ත කිරීම තුලින්ප ආ ල්වපමය හවනසක් ඇති කිරීමට 

 ටයුතු කිරීම හා වැසකිළි පහුර ම් හනාමැති අඩු ආමායම් ලාභී පුල්ව වලට එම පහුර ම් 

ලබා ගැනීම සාහා  ද්රව ආධාර ලබාදීම හා පුර ිපරම් කිරීම. 

 ගම් මට්ටින්ප පවතින සනීපාරක්ෂ  පහුර ම් සම්බන්පධව මහජන හසෞඛ පරීක්ෂ හේ 

නිරන්පතර අධීක්ෂණය. 

 ප්රහීශහේ ජනතාවහේ සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියු ල කිරීහම් වාපිති බහුතරයක් රාජ 

හනාවන සංිධාන වල මැදිහත්ත වීහමන්ප සදු  ර ඇති බැින්ප රාජ මට්ටහමන්ප හහෝ 

ප්රාහීය ය සභා සහ නගර සභා වලින්ප හමම වාපිති ලබා දීම හ හරහි වැඩි අවධානයක් 

හයාමු කිරීම හයෝග හේ.  

 නිවාස සංවර්ථධන උහමසා රාජ හනාවන සංිධාන හහෝ සේහවච්ඡාහවන්ප ආධාර ලබා හමන 

හවනත්ත රටවල්ව සම්බන්පධ  ර ගැනීම වඩා හයෝග හේ. 

 ප්රහීශහේ ගැටළුවක්ව පවතින බසේ මගී ආවරණ අවශ සේථාන වල ඉදිකිරීම සාහා පළාත්ත සභා 

හා මාර්ථගසේථ මගී ප්රවාහන අධි ාරිය මැනුවත්ත කිරීම හා වාපාරි  ප්රජාවහේ අනුග්රහය ලබා 

ගැනීම. 

 ැකියා ලබාදීම සම්බන්පධව  ළ හැකි හයෝජනාවක් වශහයන්ප, රජය ිසන්ප නව උපාධිධාරීන්ප 

රාජ හසේවයට බාවා ගැනීහම් දී ඵලමායී වැඩපිළිහවළක් ස සේ හ ාට නිස පරිදි  ාර්ථයයන්ප 

සාහා අනුයුක්ත කිරීම. 
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 මා ර්ග සංවර්ධනයන දිසරික්කයනක් සංවර්ධනයන සඳ ා  අතයවශ්ය වන බැවින්ව ප ත මයනෝජනා  

වැදගත් වනු ිත.ලේ 

 මැනට සදු රින්ප පවතින මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති හා ඉදිරිහේදී ක්රියාත්තම  කිරීමට 

සැලුරම්  ර ඇති මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති වඩා ි ධිමත්තව හා ගුණාත්තම  අයුරින්ප සදු කිරීමට 

 ටයුතු කිරීම. 

 මාර්ථග, පාලම්, හබෝක්ණු නඩත්තතු කිරීම ිධිමත්තව සදු කිරීම. 

 නිම කිරීමට ඇති මාර්ථග හඳුනා හගන එම මාර්ථග නියිත ප්රිතියට හ ාන්පීට් කිරීම හහෝ 

තාර මැීම. 

 මාර්ථග සංවර්ථධනය සදු ල යුතු ප්රහීශ හඳුනාහගන ඒ සාහා අවශ මාර්ථග සංවර්ථධන වාපිති 

නියිත ප්රිතිය හා ගුණාත්තම භාවය ැහ න පරිදි  ඩිනින්ප සදු කිරීමට  ටයුතු කිරීම. 

 මාර්ථග සංඥා පුවරු හනාමැති සේථාන හඳුනා හගන ඒවා සේථාපිත කිරීම. 

 

ම ා  පරිමා ණ වයා පෘති සම්බන්වධ මයනෝජනා   

 මහා පරිමාණ වාපිති ක්රියාවට නැංවීමට ප්රථම පාරිසරි  බලපෑම් අධයනයන්ප 

(Environment Impact Assessment ) හා සමාජීය බලපෑම් අධයනයන්ප (Social Impact 

Assessment) සදු කිරීම. 

 

 නිේවලා  වයා පෘතියන සම්බන්වධව මයනෝජනා  

 හභෝග ිිධාංගී රණයට පවතින නීති ලිහිල්ව  ළ හැකි අයුරින්ප හගාිජන හසේවා පනත 

සංහශෝධනය කිරීම. 

 ජල හිඟහයන්ප පීඩාිදින ප්රහීශවල වගා  ටයුතු සාහා ජලය සැපයීමට වාරිමාර්ථග ක්රම 

සැළුරම් කිරීම. උමා-දිඟිලි ඔය ජලාශය. 

 පාංශු වර්ථග පරීක්ෂාවට ලක් ර ඒ එක් එක් පාංශු  ලාප වලට උිත වගාවන්ප හඳුන්පවා දීම 

හා ඒ  සාහා අවශ උපහමසේ ලබා දීම. 

 ගංගාහේ පහළ ප්රහීශ වලින්ප පානීය ජලය පිරිපහදු හනා ර ගංගාහේ ඉහළ ප්රහීශ වලින්ප, 

ගංගාධාරහේ සේවාභාි  පරිසර පීධති ආරක්ෂා  රින්ප පිරිසදු පානීය ජලය ලබාගත 

හැකි ආ ාරහේ වාපිති සදුකිරීම. 

 කිුල්ව දිය ගැටළුව නිසා පුරන්පවී ඇති ණුඹුරු වල කිුලට ඔහරාත්තතු හමන වී වර්ථග වගා 

කිරීම. 

 ුරදුුර රසායනි  ද්රව හයාමා කිුල නැති කිරීමට  ටයුතු කිරීම. 

 ඇලවල්ව හෑරීම අඩු කිරීම. ඒ සාහා ඇලවල්ව හාරා හමපස හේලි බැදීම හවනුවට පිටතින්ප පසේ 

හගනිත්ත එම හේලි ඉදි කිරීම. 
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 අධිහේගී මාර්ථග සංවර්ථධනය සහ දුම්රිය මාර්ථග පුළුල්ව කිරීම අඛණ්ඩව සදු කිරීම සහ එම වාපිති 

තවතවත්ත  ාර්ථයක්ෂමව සදු කිරීම. 

 

 සමා ජ විමරෝධී ක්රියනා  අවම කිරීම උමදසා  ප ත ක්රියනා මා ර්ග ගත  ැකියන 

 මත්තද්රව භාිතහේ හානි සම්බන්පධහයන්ප මැනුවත්ත කිරීහම් පුවරු ප්රමර්ථශනය කිරීම හා 

සන්පනිහේමන මාධ මඟින්ප  ඒ පිළිබා මැනුවත්ත කිරීම.  

 පාසල්ව මට්ටින්ප හා ගම් මට්ටින්ප මත්ත ද්රව භාිතහේ ආදීනව/අහිත ර ප්රතිිපා  

සම්බන්පධහයන්ප මැනුවත්ත කිරීහම් වැඩමුළු සංිධානය කිරීම. 

 සමාජ හසේවා හමපාර්ථතහම්න්පතුව හා පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ අධි ාරිය වැනි ආයතන හා 

ඒ ාබීධ වී වතු ප්රහීශ හා හවරළ ආසන්පන ප්රහීශ  ආශ්රිත ළමා ුරරක්ිතභාවය වැඩිකිරීමට 

ුරදුුර වැඩසටහන්ප ක්රියාත්තම  කිරීම.  

 සමාජ බල ගැන්පවීහම වැඩසටහන්ප පිළිබමව පාසැල්ව පීධතිය හරහා මැනුවත්ත කිරීම. 

 

 මූලය ප සුකම්  ා  බැංකු පුරුදු වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්වධ මයනෝජනා  

 ජනතාව තුළ පවතින බැංණු පුරුදු පිළිබා මැනුවත්ත භාවය ඉතාමත්ත අල්වප බැින්ප ඒ 

සම්බන්පධව ඔුන්ප සතුව පවතින මැනුම වැඩි දියු ල කිරීහම් වැඩසටහන්ප සංිධානය කිරීම 

හයෝග හේ. 

 ගනුහමනු සදු  රනු ලබන දියු ල මූල ක්රමහේමයන්ප සම්බන්පධ අධාපනය අනාගත 

පරම්පරාවට ලබා දීමට  ටයුතු කිරීම. 

උද්ර:- සමාගම් හ ාටසේ ආහයෝජනය/භාණ්ඩාගාර බිල්වපත්ත ආහයෝජනය 

 ිධිමත්ත මූල ආයතන හවත ජනතාව සම්බන්පධ  ර ගත හැකි පරිදි මැඩි හ ාන්පහීස සහිත 

ඇප ුරැණුම් පත්ත වලින්ප හතාරව ජනතාවට ණය ලබා ගත හැකි  ක්රමහේමයන්ප සේථාපිත කිරීම. 

 ඉතිරි කිරීම සාහා ජනතාව හපාලඹවා ගන්පනා ආ ාරහේ වැඩසටහන්ප බැංණු ිසන්ප 

ක්රියාත්තම   ළ යුතුය. ( උමා:- සණස/ප්රාේධන වැනි බැංණු ජනතාව හවත හගාසේ මුමල්ව ලබා 

හගන ඉතිරි කිරීම ) 

 මූල ආයතන නිස පරිදි ලියාපදිංි වී ඇතිමැයි පරික්ෂා කිරීමට අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ප 

පත්තකිරීම. 

 ණය ආපුර හනාහගවන පිරිස අවම  ර ගැනීමට පාරිහභෝගි  අරමු ල හවනුහවන්ප ණය 

ලබාදීම අවම හ ාට ආහයෝජන  ටයුතු සාහා ණය ලබාදීම දිරිමත්ත කිරීම. 
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ප්රමද්ශ්මේ සුන්වමගන්ව සිදුවන  ා නි අවම කර ගැනීම සම්බන්වධ මයනෝජනා  

 ආහාර මාම හනාබිදී පවත්තවාහගන යාමට අවශ  ටයුතු සදුකිරීම. 

 වඳුරන්පහේ උපත්ත පාලනය සාහා අවශ  ටයුතු සදු කිරීම. 

 වඳුරන්ප, හමානරුන්ප වැනි සතුන්ප සාහා වනාන්පතර තුළ ආහාර ුරලබ කිරීම. ( උමා: නිල්වවලා 

ගඟ හපෝිත ප්රහීශහේ රක්ිත වනාන්පතර තුළ හා ුරදුුර හවනත්ත රක්ිත වනාන්පතර තුළ 

අඹ, හ ාසේ, රඹුටන්ප වැනි වගා වැටි ස සේ කිරීම) 

 පාරිසරි   ලාප සංරක්ෂණය කිරීම. 
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ආශ්රිත ග්රන්වථ නා මා වලියන 
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