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ජනගේඛන හා සංඛයාගේඛන ගාරාර්තග්න්වව 

ජාතික ප්රතිර්තති හා ආර්ථික කටයුව අමාතයාංශය 

 



 

 

කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ අංශය - මන්නාරම දිස්ත්රික්කය ආර්ථික සං ණනය - 2013/14 

iii ජනගේඛන හා සංඛයාගේඛන ගාරාර්ේග්න්ව  

  පෙරවදන   
 

ශ්රී කංකාගආ ආර්ථිකගය ඇ ිවී ඇ ිවී ර ණේා සලකිලේක   ිමිනන් සං ණන තවීහාසග  රථමම  ර   

2013/14  ර්ෂ කදී ආර්ථික සං ණනයක් රල ලත් ඇම  ක යුව ස්රාානය කරන කදී. ගමම 

සං ණනග දී ආර්ථිකග  රධාාන අංශයන්  න කෂිකකාර්ිනක  කර්මාන්ේ  ග ගඳ  හා ගස  ා යන 

සියලුම අංශ ආ රණය ගකගර්. ගමම සං ණනය අදියර හේරිලන් සිදු කරන කා අේර රථමම අදියර 

ය ගත් සියලු  ව (අක්කර 20   ලඩි)  කලයිස්ව  ේ කරන කදී. එය 2013 ජූලි මාසග දී සිදු කඳ අේර 

ගා න අදියර ය ගත් කර්මාන්ේ  ග  ගඳ  හා ගස  ා ක යුව ක ිමයුව සියලු ආර්ථික ඒකකයන් 

2013 සලප්ේල්බර්-ඔක්ගේෝබර් මාස කදී කලයිස්ව  ේ කරන කදී. ගේ න අදියර ය ගත් කුඩා ග ොවි 

කාණ්ඩ (අක්කර 20  අඩු) හා  ව පිළිබ  විස්ේරාත්මක ගේොරවරු රැස ්කරන කා අේර එය 2014 

ජුිම-අග ෝස්ව මාස කදී සිදු කරනු කලබිණි. සිවු න අදියර ය ගත් කලයිස්ව ේ කර්මාන්ේ  ග ගඳ  

හා ගස  ා ආයේන ලින් ගේෝරා ත් ිමයලදි ආයේන ලින් විස්ේරාත්මක ගේොරවරු රැස් කරන කා 

අේර එය 2014 ගනො ල්බර්-ගාසල්බර් මාස කදී සිදු කරනු කලබිණි.  

 

ගම ඇ ිවකත්  න්ගන් මන්නාරම දිස්ත්රික්කග  කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ අංශග  රර්චස් 40    ලඩි බි් 

රමාණයක් ස ඇේ කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ ගහෝ ිමෂ්රාානගයන්  ලඩි ගකො සක් විිලණීම ස හා වූ කුඩා 

ග ොවි කාණ්ඩ ක ගේොරවරු විශ්ගේෂණගයන් පිළිගයක කරන කා  ාර්ේා ිල. කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ 

පිළිබ  විස්ේරාත්මක ගේොරවරු රැස් ිලරීග් අදියර සාර්ථමක කර  ලනීම ස හා ගාරාර්ේග්න්වගආ 

ගමන්ම ගාරාර්වග්න්වග න් රරිබා ඇර ග නත් රජග  ිමකධාාරීන් ා සහභාගි කර  න්නා කදී. 

 

ආර්ථික සං ණනය ය ගත් කෂිකකාර්ිනක ක යුව  ණන්  ලනීග් ක්රියා ලිය ස්බන්ධා  ක යුව 

ිලරීම ස හා ජනගේඛන හා සංඛයාගේඛන ගාරාර්ේග්න්වගආ අධායක්ෂ ජනරාේග  රධාානත් ගයන් 

වූ ගමගහයු් කිනටු ක් පි ඇටු න කදී. ගමම කිනටුගආ ාායකත් ය කුඩා ග ොවිකාණ්ඩ පිළිබ  

විස්ේරාත්මක ගේොරවරු රැස් ිලරීග් ක්රියා ලිය සාර්ථමක කර  ලනීම  ත හේ විය.  

 

කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ පිළිබ  ගේොරවරු රැස් ිලරීග්දී  අධීක්ෂණ ිමකධාාරීන් ගකස ක යුව කඳ 

ග ොවිජන සං ර්ධාන ගාරාර්ේග්න්වගආ රාගීයය සං ර්ධාන ිමකධාාරීන්  කෂිකකර්ම උරගීශක රු  

කජු සං ර්ධාන ිමකධාාරීන්  ගරොේ සං ර්ධාන ිමකධාාරීන්  අරනයන කෂිකකර්ම  යාප්වී ිමකධාාරීන්  

සත්  ිමෂ්රාාන රරීක්ෂක රු ිවු  අගනකුත් ිමකධාාරීන්  ා  ණන්  න්නා ිමකධාාරීන් ගකස ක යුව 

කඳ   කෂිකකර්ම  රර්ග ෂණ  ිමෂ්රාාන   සහකාර ිමකධාාරීන්   ග්රාම ිමකධාාරීන්   සං ර්ධාන ිමකධාාරීන්  

ිවු  අගනකුත් රජග  ිමකධාාරීන්  ා ගේොරවරු කබා දුන් කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ ක ග ොවි 

කාරක රුන්  ා කබා දුන් සහගයෝ ය ග නුග න් ස්වවී  න්ේ ග ින.  

 

සං ණනය ස හා රත් කඳ සං ණන ගකොමසාරිස්  ිමගයෝජය සං ණන ගකොමසාරිස්  සහකාර 

සං ණන ගකොමසාරිස ්සහ ගාරාර්ේග්න්වගආ දිස්ත්රික් සංඛයාගේඛන කාර්ය මණ්ඩකගයන් කබා දුන් 

අඛණ්ඩ සහායා ගමම අදියර සාර්ථමක  අ සන් ිලරීම  ත හේ විය. 

 

රරිගකෝකන ක යුව ස හා ාායකත් ය කබාදුන් කෂිකකර්ම හා රාරිසරික සංඛයාගේඛන අංශග  

ගජයෂ්ස සංඛයාගේනජ ජයස්රත් ලියනග  මයා රධාාන ගකො  දිස්ත්රික් සංඛයාගේඛන කාර්ය 

මණ්ඩකග  ිමකධාාරීන් ා ස්තූවී න්ේ  න අේර රරිගකෝකනය කරන කා ාත්ේ සංස්කරණය හා 

ිම ලරදි කරී ග් ක යුව සිදුකරන කා කෂිකකර්ම හා රාරිසරික සංඛයාගේඛන අංශග  ගජයෂ්ස 

සංඛයාගේනජ ජී.එස්. උඩු න මයා ිවලු සංඛයාගේනජ රුන්  සංඛයාගේඛන ිමකධාාරීන්  

සංඛයාගේඛන සහකාර ිමකධාාරීන්  සං ර්ධාන ිමකධාාරීන් සහ ගේොරවරු ේාක්ෂණ හා සන්ිමගආාන 



 

 

කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ අංශය - මන්නාරම දිස්ත්රික්කය ආර්ථික සං ණනය - 2013/14 

iv ජනගේඛන හා සංඛයාගේඛන ගාරාර්ේග්න්ව  

සහකාර ිමකධාාරීන්  ා ගේොරවරු හා සන්ිමගආාන ේාක්ෂණ අංශග  අධායක්ෂ පී.එ්.ආර්. රනාන්දු 

මහේා සහ සහකාර අධායක්ෂ එ්.එස්.එස්. සුමනරාක මහත්ිනය ිවලු කාර්ය මණ්ඩකය  ා ස්තූවී න්ේ 

ග ින. 

 

කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ අංශය පිළිබ  ගේොරවරු රැස් ිලරීග් අදියගර්දී එක් රැස් කඳ ගේොරවරු ිසුගරන් 

ගමම  ාර්ේා  කෂිකකර්ම හා රාරිසරික සංඛයාගේඛන අංශග  අධායක්ෂ පී.එ්.පී. අනුර කුමාර මයා  

ිමගයෝජය අධායක්ෂ ගක්.පී.ගක්. දිසානායක මයා යන ිමකධාාරීන්ග  ම  ගරන් ඇම යග ත් සහ ගජයෂ්ස 

සංඛයාගේඛනජ එස්. ේනබාකසිංහ් මහේාග  අධීක්ෂණය ය ගත් සකස් කරන කා අේර ාත්ේ  ගු 

විශ්ගේෂණය කරීම සාහා ක යුව කඳ සංඛයාගේනජ  න ගක් .එේ.ජී.ඒ.  කාරිය ස් ිනය  

ආර්.ඒ.ටී.එස්. රත්නායක මයා  සංඛයාගේඛන ිමකධාාරීන්  න ඊ.ආර්.අයි.ඒ.පී.ඩබ්. රණසිංහ ිනය  

ගක්.ඒ.එ්.එස්.ා සිේ ා ගමය  යූ.ඩබ්.එන්.ඩී. අලුත් ත්ේ ගමය  සංඛයාගේඛන සහකාර ආර්.පී.එස්.පී. 

රාජරක්ෂ ිනය සහ සං ර්ධාන ිමකධාාරීන්  න එච්.එෆ්.එච්.එන්.ඩී. ගෆොන්ගස කා  අයි.එේ. වික්රමරත්න 

මයා  එ්.එේ.පී.සී. ගරගර්රා මයා  පී .ජී.ආර්.ටී.එස්.ජී.ග කග ාර මයා   ආර්.පී. දිස්නා රාජරක්ෂ ිනය 

ිවලු සියු ම ිමකධාරීන් ා ස්තූවී න්ේ ග ින. 

  

එගමන්ම ගමම  ාර්ේා  සාර්ථමක  ිමම ිලරීම සාහා මුේ ක රය ිමර්මාණය කර කබාදුන් 

සංඛයාගේනජ කක්මාලි ජයරත්න ිනය සහ  ාර්ේා  රරි ණක  ේ ිලරීම  අකුරු සලකසීම හා 

ආකෂවීකරණය කඳ  සං ර්ධාන ිමකධාාරී එච්.එෆ්.එච්.එන්.ඩී. ගෆොන්ගස කා ිනය  ා මාග  කෂේජේා  

රකකරනු කලමලත්ගේින.  

 

ගමම  ාර්ේාගආ ිවඳත් කරුණු කුඩා ග ොවි කාණ්ඩ පිළිබ   ගේොරවරු භාවිේා කරන්නන්  

රගයෝජන ත්  නු ිේලයි විශ් ාස කරින. 
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ජනගේඛන හා සංඛයාගේඛන ගාරාර්ේග්න්ව  

ගනො. 306/71  ගරොේදූ  රාර  
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පළමු පරිච්ඡේදය 

 

1. හැඳින්වීම 

 

1.1 පසුබිම 

වංලතමධන ාතමකයතු පුළුේ ඳරාවයක් ඔව්ලවේ ඳැතිර ඇති ලමම කා ලකලානුල වෂ 2013/14  

ලතමයතු ලක්තුද්රකර ගිමිනතු ඳෂුවලර  ජාතික ලැාග්කකමිනතු යුව ආතමථික වංගණනයක් 

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල වින්තු ල් ලන වි  ඳල්කලා අලවතු ලකො  ඇේ  

ලමම ආතමථික වංගණනය, වාමානයලයතු ජන ශා ිමලාව වංගණනය  අනවුවල ඳැලැ්කලලන 

කෘෂිකතමම වංගණනය්ක කතමමාතුේ වංගණනය්ක යන වංගණන ලාලකහි එකවලින  ආතමථිකලේ 

ප්රධාන අංයතු ලන කෘෂිකතමම, කතමමාතුේ,ලලලෂ ශා ලවේලා යන අං ආලරණය කරිනතු ඳල්කලන  

ගණතු ගැනීල් ක යුවලදී කෘෂිකතමම අංලේ ලේොරවුව බා ගැනීම  ප්ර්නාලීනතු ිනහිඳයක් 

භාවිේා කරිනතු  ලලනම ලකො වක් ලලයතු න්දු ලකරිණි  ඒ අනුල ආතමථික වංගණනය 

2013/14,“කෘෂිකාතමිනක ක යුව පිළිබ ගණතු ගැනීම” වශ “කතමමාතුේ, ලලලෂ ශා ලවේලා පිළිබ 

ගණතු ගැනීම”  ලව ලකො ව් ලාකිනතු යුක්ේය  

 

1.2 සංගණන ඉතිහාසය 

ලමලේක් ශ්රී ංකාලේ කෘෂිකතමම ලේොරවුව රැව්කර ගැනීම වශා වංගණන විවිධ ව්ලරූඳලයතු න්දු 

කර ඇේ  1921 දී ඳල්කලා ඇති ිම්ඳාාන වංගණනය කෘෂිකතමම වංගණන ඉතිශාවලේ ශුවලන 

ඳෂුවලන ගණතු ගැනීමයි  අනවුවල 1924 ශා 1929 ලතමලදී ේල්ක අතමධ වංගණන ලාකක් ඳල්කලා 

ඇේ  එකී වංගණනයතුහි විලේ ක්ණයක් වූලේ ලගා කෂ ඉඩ් ප්රමාණය, ව්කල වංඛයාති, 

ිම්ඳාාන ප්රමාණය ග් ම්ට ිනතු එක් රැව් ිනීමමයි  එලමතු ම 1946, 1952, 1962, 1973, 1982 වශ 

2002 යන ලතමලදී පූතමණ කෘෂිකතමම වංගණන ඳල්කලා ඇේ  රල්ට ඇේැ් ප්රලශල ඳැලති අයශඳ්ක 

ලාේාලරණය ිමවා 1992 ලතමලේදී කෘෂිකතමම වංගණනයක් ඳැලැ්කවීම  ලනොශැිනවිය  

ජන වංගණනයක් ඳැලැ්කවීලමතු අනවුවල එෂලඹන ලතමලාලක්දී කෘෂිකතමම වංගණනය්ක 

කතමමාතුේ වංගණනය්ක ඳැලැ්කවීම වාමානය ව්ප්රාායවිය  ජන ශා ිමලාව  වංගණනලේදී  

ලයොාාගතුනා රාුවලම භාවිේා කෂ ශැින වීම ිමවා වියාම අලම කර ගැනීම  ඇති ශැිනයාල ා 

වැිනේ  ලගන ලවර 10ක  ලරක් ලමම වංගණන ර ාල අනුගමනය ලකුවණි  ලකලවේ ලලේ්ක 

මෑේ කාීනන ආතමථික ප්රලණේාලයතු ා වැිනේ  ගිමිනතු 2012 ලවලතම ඳැලති ජන ශා ිමලාව 

වංගණනලයතු අනවුවල 2013/14  ලතමලදී  ආතමථික  වංගණනලේ එක් ලකො වක් ලව  

කෘෂිකාතමිනක ක යුව පිළිබ ගණතු ගැනීම න්දු කරන දී  2002 ලතමලේ ඳැලති අලවතු කෘෂිකතමම 

වංගණනලයතු ඳසුල ලවර 12ක ඳමණ කායක් වෂ ශ්රීංකාලේ ආතමථිකය  කෘෂිකතමම   ලෂේත්රලයතු 

ැබී ඇති ාායක්කලය ඇගයීම වශා ලමම වංගණනය ලබලශවිතු ඉලශේ ලනු ඇේ  
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1.3 අරමුණ 

කෘෂිකාතමිනක ක යුව පිළිබ ගණතු ගැනීම ප්රධාන ලලයතු ඳශේ වශතු වියතු  අාා 

ප්රමාණා්කමක ලේොරවුව රැව් ිනීමම ූලිකක අරුවණු ලකො  ගිමිනතු ඳල්කලනු ැබීය   

I. ලගොවි කාණ්ඩ 

II. ලගොවි කාරකයිතු 

III. ඉඩ් භාවිේය ශා භුක්තිය 

IV. ලබෝග ලගාල 

V. ව්කල ඳානය 

VI. ජජීවී ලගාල 

VII. ලඳොලශොර වශ ඳළිලබෝධනාක භාවිේය 

VIII. කෘෂිකාතමිනක යතුලත්රෝඳකරණ භාවිේය ශා අයිතිය 

 

1.4 ඡ ොරතුරු රැස්කිරීඡේ ක්රියා ළිවෙඡල 

කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව ඒ වශා පිළිලය කරන ා ප්රන් මාාලක් (SH 2)  

ඇසුරිතු රැව්කරන දි  ජන ශා ිමලාව වංගණනලේදී වකව් කරන ා ිමලාව, වූලශ ලාවව්ථාන, 

ආයේන, ලාවය වශා ලනොලන ව්ථාන යන ඒකක කරා ලගොව් ගණතුගතුනා ිමධාීමතු ලව ඳ්ක 

කරන ා කෘෂිකතමම ඳතමලේණ ිම්ඳාාන වශකාර ිමධාීමතු, ග්රාම ිමධාීමතු, වංලතමධන ිමධාීමතු 

වශ ලලන්ක රජලේ ිමධාීමතු වින්තු කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව රැව්ිනීමම වාතමථකල 

න්දු කරන දී  

 

1.5 කෘෂිකාර්මික ඡ ොරතුරුල ප්රඡයජනන  

ආතමථික වංගණනලේ කෘෂිකාතමිනක ක යුව පිළිබ ගණතු ගැනීලමතු බාගතුනා වූ ලේොරවුව 

ප්රධාන ලලයතු ඳශේ අලයේා වශා ප්රලයෝජනය  ගනී  

I. කෘෂිකතමම ක්ලේත්රලේ ඇති වී තිලබන ලුශා්කමක ලලනව්ක් ඳාන් කරලගන අනාගේ 

කෘෂිකතමම වැසු් ශා ප්රතිඳ්කති වකව් ිනීමම 

II. ලශශීය ිම්ඳාාන ඉශෂ නැංවීලමහිා කෘෂිකාතමිනක ලයාප්තිති ලැඩව ශතු පිළිලයෂ ිනීමම 

III. ආයාේ ිමතමයාේ ප්රතිඳ්කතිල  අාාෂ ීරරණ ගැනීම 

IV. ජාතික ගිණු් වකව් ිනීමම  අලය ලේොරවුව බා ගැනීම 

V. ඉදිරි  කාලේ ඳැලැ්කවීම  අරුවණු කර ඇති කෘෂිකතමම වමීක්ණ  වශා ිමයැදි රාුවල වකවා 

ගැනීම 

 

1.6 ගණන් ගැනීඡේ අදියරයන් 

කෘෂිකාතමිනක ක යුව පිළිබ ගණතු ගැනීම අදියර ශේරිනතු අලව්ථා වනක දී න්දු ලේ  

 



 

 3 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

I. අක්කර 20 ක් ලශෝ ඊ  ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ එන් “ලව”ැයිව්වගේ ිනීමම 

අකකර 20 ක් ලශෝ ඊ  ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ “ලව” ලව ශඳුනා ගතුනා අේර එම 

ලගොවි කාණ්ඩ E1 උඳලේඛනලයහි ැයිවව්ගේ කරගනී  

II. අක්කර 20 ක් ලශෝ ඊ  ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ වළිතු විව්ේරා්කමක ලේොරවුව බාගැනීම 

වකව් කරග්ක E1 උඳලේඛනය අනුල න්යලුම “ලව” ලිකතු E2 උඳලේඛනය 

භාවිේලයතු ලේොරවුව රැවක්ර ගනී  

III. අක්කර 20  අඩු කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය ැයිවව්ගේ ිනීමම 

අක්කර 20  අඩු වශ ඉදිරිලේ දී විව්ේර ලකලරන ඳරිදි කෘෂිකාතමිනක ක්රියාකාරක් න්දු 

කරන ව්ථාන “කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ” ලව ශඳුනාලගන SH1 උඳලේඛනලයහි 

ැයිව්වගේ කරගනී  

IV. කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංලයතු  ලේොරවුව බාගැනීම 

වකව් කරග්ක SH1උඳලේඛනලයතු වශ SH2උඳලේඛනලයතු “කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ” 

අංලයතු  ලේොරවුව රැවක්ර ගනී  

 

1.7 ඡමහි අඩංගු සංඛ්යාතීනන් 

ල් ය ල්ක 2014 ලවලතම මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ, ඳතමචව් 40   ලැඩි බි් ප්රමාණයක් වහිේ කුඩා 

ලගොවිකාණ්ඩ ලශෝ ිම්ඳාානලයතු ලැඩි ලකො වක් විිනණීම වශා වූ කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ පිළිබ රැව ්

කරන ා ලේොරවුව ල වංඛයාීරතු අඩං ව ලේ    

 

1.8 ආ ලරණය 

ලමලර ආතමථික වංගණනය ය ල්ක කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව රැව් ිනීමම දිව්ත්රික්ක 

25 ්ක වශ ප්රාලශශීය ලේක් ලකෝටඨාව 331 ්ක ඇව්කල වමව්ේ දිලයිනම ආලරණය ලන ඳරිදි 

න්දුකරන දි   

 

සැළකිය යුතුයි : 

ඡමම ප්රකානය පරිීලනය කිරීඡේී  ප්රධාාන ලඡයන් ම ක  ාාග යුතු කරුණ ලන්ඡන් ඡමහි 

අඩංගු සංඛ්යාතීනන් ඡගොකාකාරකයා පදිං ස ස්නාන පදනේල මිස  ම ඉඩේ ඡහජ ඡගොකාකාඩවඩල ළිහිමම 

ම  කාග්රහ කරන ද ඒලා ඡනොලන ාලයි. 

 

 



 

 4 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

 

දදලැනි ඳරිච්දේදය 

 

2. සංකල්ඳ හා අර්ථ දැක්වීම 

 

2.1 ආර්ථික සංගණනය 

ශ්රී ංකාලද ලසමාමාල වෂ රියාමකමක ලන යයලුම ආතමථික කටයුව ල නියුව ඒකකයතු ආලරණය 

ලන ඳරිදි නියම කරනු බන කාමාමාලක් වෂ කෘෂිකතමම, කතමමාතුේ, ලලලෂා ශා ලවේලා කටයුව ල 

ලේොරවරු රැව් කිරීම, ලගොනු කිරීම, ඇගයීම, වි්ලේණය කිරීම ශා ප්රකායට ඳමක කිරීල් ලශ  ලබාා 

ශැරීල් ව්පූතමණ රියාලයය “ආතමථික වංගණනය” ලව ශැඳිතු ලද. 

 

2.2 ආර්ථික සංගණනදේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබ ගණන් ගැනීම 

ලේොරවරු එක්රැව් කිරීල් ඒකකය ලව ලගොවිකාණ්ඩය ඳාන්ල, කෘෂිකාතමමික ලුශයට අාා 

ප්රමාණාමකමක ලේොරවරු එක් ලගා ලතමයක් වෂදී රාජය අනු්රශය වහිේල දීඳලයාප්තවේල එක්රැව් කිරීල් 

රියාලයය “කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම” ලව ශැඳිතුලද. 

 

2.3 සංගණන කාණ්ඩය 

2012 ලතමලේ  ඳලමකලන ා ජන ශා නිලාව වංගණනලේදී ්රාමීය ය ප්රලසල නිලාව ශා ලගොඩනැිලය 

ඒකක 150ක් ඳමණ ප්රමාණයකිතු වමතුවිේ ලන ඳරිදි ශා නාගරික ප්රලසල ඒකක 200ක් ඳමණ  

ප්රමාණයකිතු වමතුවිේ ලන ඳරිදි ව්ලාාාවික ලශ  මිනිවා වියතු නිතමමාණය කරන ා මාිම් ලයතු 

ලලතු ලකොට ාැක්ව භූමිප්රලසයක් “ වංගණන කාණ්ඩය”ලව ශැඳිතුලද. 

 

2.4 නිලාස ඒකකය,සමූහ ලාසසථ්ානය හා ලාසය සහා දනොලන ස්ථානය 

මිනිසුතුලේ ලාවය වශාවා ලලනමක ලාවව්ථානලයතු ලලතුවා ඇවළුවීම/ පිටවීම වශා ලලනම 

ාාවිේා කෂශැකි ලාොරටුලක් තිලබතුනාවා ලගොඩනැිලේක්, “නිලාව ඒකකය” ලව ශැඳිතුලද. 

නිලාව ඒකකයක් වීමට, 

1. මිනිසුතුලේ ලාවය වශා ව ව්ථානයක් වීම 

2. ලලනමක ව්ථානලයතු ලලතු වී තිබීම 

3. ඇවළුවීම/ පිටවීම වශා ලලනම ලාොරටුලක් තිබීම යන 

ඉශේ ක්ණ යයේම ව්පූතමණ විය යුවය. 



 

 5 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

ලඳොදු අරමුණක් ලලනුලලතු වාමානයලයතු එකිලනකට නෑකමක් නැති පුසගිමතු ලාලාලනකු ලශ  

ඊට ලැඩි ගණනක් ඳදිංචිල යටින  ව්ථානයක් “වමූශ ලාවව්ථානය”ලව ශැඳිතුලද. 

නිලාව ඒකකයක් ලශ  වමූශ ලාවවථ්ානයක් ලශ  ලනොලන  ලගොඩනැිලේක් ලශ  ලගොඩනැිලේක 

ලකොටවක් ලශ  ඇේැ්විට ලගොඩනැිලය වමූශයක් “ලාවය වශා ලනොලන ව්ථානය”ලව ශැඳිතුලද. 

 

2.5 ගෘහ කාණ්ඩය 

එක් පුසගලයකු ේනිල ලලලවමිතු ේමාලේ ආශාර ඳාන ඔහුම පිළිලය කර ගතුලතු න් ලශ  

පුසගිමතු  වමූශයක් එකට ලාවය කරමිතු ේමතුලේ ආශාර ඳාන එක්ල පිළිලය කර ගතුලතු න්, 

ඔහු ලශ  එම පුසගිමතු වමූශය “ගෘශ කාණ්ඩය”ලව ශැඳිතුලද. 

 ගෘශකාණ්ඩ ඇමකලමක නිලාව ඒකකල ඳමණි. වමූශ ලාවව්ථානල වශ ලාවය වශා ලනොලන 

ව්ථානල ගෘශ කාණ්ඩ ලනොමැේ. 
 

 ගෘශ කාණ්ඩයක වාමාජිකයතු ලබොලශ  විට එකිලනකාට නෑක් ඇති අය ලද. වමශරවිට 

නෑක් නැති අය ා  යටිය ශැකි ය. 

 

 ගෘශකාණ්ඩයක වාමාජිකයතු ඳවුක් ම  විය යුව නැේ. මදපියතු ශා ාරුලතු ඳමණක් ලනොල 

ඳවුලතු බාහිර අය ා යටිය ශැකි ය. එන් නෑාෑිමතු, ලමලශකරුලතු ආදිය ිම. ඔවුතු ඳවුලේ 

වාමාජිකිමතු ශා ලඳොදුලද ආශාරඳාන ගැනීම වශා කටයුව වවා ලගන ඇමකන් ඒ යයලු 

ලානාම එකම ගෘශකාණ්ඩයට අයමක ලද. 

 

 ලකලවේ නමුමක ලමහි ව්ථිර ඳදිංචි නැති (ඳවුලතු බාහිර) පුසගිමතු ගෘශකාණ්ඩලේ ව්ථිර 

ඳදිංචි පුසග ගණනිතු බැශැර කර ඇේ. 

 

 වෑමවිට ම නිලාව ඒකකල  ඳදිංචි පුසගිමතු ගණතු ගැනීල් දී ගෘශකාණ්ඩ ලලයතු 

ගණතු ගේ යුවලන අේර, එක් නිලාව ඒකකයක ගෘශකාණ්ඩ එකකට ලඩා තිලබන අලව්ථා ා 

ඇේ. 

 

2.6 දගොවිකාරකයා, උඳදගොවිකාරකයා 

 කෘෂිකාතමමික ලබ ග ලගා කිරීම 

 මව්, කිරි ලශ  බිමකේර නි්ඳාානය වශා වවතු ඇති කිරීම  

 මිරිදිය/ කිවුේදිය (කපු) / කරදිය ජජීවීතු ලගා කිරීම 

පිළිබ ලගකී් ාරමිතු එකී කටයුව එකක් ලශ  කිහිඳයක් ව්බතුධල ගෘශ කාණ්ඩය/ ආයේනය (මව 

විව්ේර ලකලරන ලගොවි කාණ්ඩය) වෂ ප්රධාන ීරරණ ගතුනා ේැනැමකේා “ලගොවි කාරකයා”ලව 

ශැඳිතුලද. 

ලමහිදී ඔහු / ඇය ඉශේ කටයුමකේක් ලශ  කටයුව, 

 ේමා වියතු කරතුනකු ලශ   

 අතු අයලේ වශාය ඇතිල කරතුනකු ලශ  



 

 6 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

 එම කටයුවලට අාාල කාිමක ලැඩක් ලනොකර ඒලා ලමලශයලමිතු ීරරණ ගතුනා 

ේැනැමකලේකු ලශ  විය  ශැකි ය. 

ඒ අනුල, 

 ලගොවිකාරකලයක් ව්ලකීය ලගා කටයුව/ වමකල ඳානය/ ජජීවී ලගාලතු ලලතු ලලතු 

ලලයතු ලශ  යයේම ලශ  ේමාම කරතුනකු විය ශැකි ය.  

 එලවේමක නැතිල කෘෂිකතමමයට  අාාෂ කාිමකල ලැඩ ලනොකර එම කටයුව ලමලශයලතුලනකු 

ඳමණක් ා විය ශැකි ය. 

 ඔහු ඉඩ් ලශ  කෘෂිකාතමමික වවතු ලශ  ජජීවී ලගාලතු අිමතිකරුලකු ලශ  ලනොවිය ශැකි ය. 

එන් හිමිකම කාරකමකලය වශා සුදුසුකමක් ලනොලන අලව්ථාලකි. 

 ලගොවි කාරකයකු වීමට ඔහු ේම ශ්රමය ලයොාා ඉඩ් ලගා කිරීම, කෘෂිකාතමමික වවතුලේ (කිරි 

ලාවීම, ේණ කැවීම ලැනි) එදිලනාා කටයුව, ජජීවී ලගාල ආශ්රිේ එදිලනාා කටයුවල 

නියැලීයටීම අලය ලනොවීය. ඉඩ් ලගා කිරීම,වවතු ඇති කිරීම, ජ ජීවී ලගා කටයුව යන 

අං එකක ලශ  කිහිඳයක එදිලනාා ීරරණ ගැනීම ප්රමාණලමක විය. 

 

 “ලගොවිකාරකයා” ලගොවි කාණ්ඩයක ප්රධානියා ය. 

 කෘෂිකාතමමික කටයුව ලමලශයවීම පිළිබ ප්රධාන ආතමථික ශා ේාක්ණික ලගකීම ඔහු 
වව ය. 
 

     ඒ අනුල,  
i. වංගණන ඒකකයක ලගොවි කාරකිමතු කිහිඳලාලනක් යටිය ශැකි ය. 

ii. එක් ලගොවි කාණ්ඩයක යටිය ශැක්ලක් එක් ලගොවි කාරකලයකු ඳමණි. 
 

“උඳලගොවිකාරකයා” යනුලලතු ශැඳිතුලලතුලතු ේමාලේ ම ලැඩ කරන කාරක ේමකමකලයක් වහිේ 

(මව විව්ේර ලකලතම) ලගොවිකාණ්ඩයක් වෂ ලගොවිකාරකයාට අමේරල එම ලගොවි කාණ්ඩය 

ලලනුලලතු ම කෘෂිකාතමමික කටයුව ලමලශයවීම වශා එදිලනාා ීරරණ ගතුනා ලලනමක 

වාමාජිකිමතුය. 
 

 උඳ ලගොවිකාරකයා ා ලගොවි කාණ්ඩලේ කියය් කටයුමකේක් ලශ  කටයුව කිහිඳයක් 
ව්බතුධල වක්රීයල ීරරණ ගතුලනකු ලද. 

 එලශමක ඔහු ලගොවිකාණ්ඩය පිළිබල ප්රධාන ආතමථික ලශ  ේාක්ණික ීරරණ ගතුනා 
ලනොලද. 

 උඳ ලගොවිකාරකයා ඇේැ් විට ඉඩ් කැබැේක ලකොටවක්, එක් ඉඩ් කැබැේක්, 
ඉඩ් කැබය යයේම ලශ  වමකල ඳාන කටයුව, ජජීවී ලගා කටයුව ලමලශය ලතුනා 
විය ශැකිය. 
 

     ඒ අනුල,  
 

i. උඳ ලගොවිකාරකිමතු  යටියශැක්ලක් ේමාලේම ලැඩකරන කාරක ේමකමකලයක් 
වහිේ ලගොවි කාණ්ඩයක ඳමණි. 

ii. ේමාලේම ලැඩකරන කාරක ේමකමකලයක් වහිේ ලගොවි කාණ්ඩයක උඳලගොවි 
කාරකිමතු කිහිඳලාලනකු යටිය ශැකි ය. 

iii. ඳවුලේ වාමාජිකයතු කෘෂිකාතමමික කටයුව ලට උාද ව ඳමණිතු ඔවුතුල 
උඳලගොවි කාරකිමතු ලව ශැඳිතුවිය ලනොශැකි ය. 

iv. කෘෂිකාතමමික කටයුව ලලනුලලතු ලැටුප්තව බන ලවේලකිමතු (ක්කරුලතු) උඳ 
ලගොවි කාරකිමතු ලව වැෂකිය ලනොශැකිය. 
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කුඩා ලගොවිකාණ්ඩයක ලගොවිකාරකලයකු වීමට කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් ව්බතුධ ීරරණ 

ගතුලනක් විය යුවම ය. එබැවිතු ඳශේ කාතමයයතුහි නිරේ වීම ලගොවිකාරකලයකු වීමට සුදුසු කමක් 

ලනොලද. 

I. ජංගම ඳැෂ ේලාතු කරුලකු ලව රථයක/ අට්ටායක ඳැෂ ලල ලෂා් කිරීම 

II. මේ/ වියවරු ඳැෂ ලගාලලහි නිරේල යටීම 

III. ාැලමය ාක (ලන) ලගා කරුලකු වීම 

IV. විලන ාායක් ලලයතු වවතු ඇති කීරීම 

V. විලන ාාංයක් ලලයතු වියවරු මසුතු ඇති කිරීම 

 

2.7 කාරකතත්ත්ලය 

කාරකේමකමකලය ආකාර 4 කි. 

 ේමාලේම ලැඩ කරන 

 ලලනමක අය වමඟ ශවුලේ 

 පුසගයක අය ලලනුලලතු 

 ආයේනයක් ලලනුලලතු 

 එක් ලගොවිකාරකලයකුට ලමම කාරක ේමකමකල කිහිඳයක් යටලමක ලලනව් ලගොවි කාණ්ඩ 

කිහිඳයක් තිබිය ශැකි ය. 

 එන් කාරක ේමකමකලය ලලනව් ව විට එය ලලනම ලගොවි කාණ්ඩයක් බලට ඳමක ලද. 
 

 තමාදේම ලැඩ කරන 

ලලනමක කියම පුසගලයකුට ලශ  ආයේනයකට ලගකීමක් ලශ  ව්බතුධයක් ලනොමැතිල ලගොවි 

කාණ්ඩයට අාාෂ යයලුම ීරරණ ගතුනා පුසගයකු එකී ලගොවි කාණ්ඩයට අාාෂල “ේමාලේම ලැඩ 

කරන”කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවි කාරකයා ලව ශැඳිතුලද. 

 ඔහු/ ඇය ක්කරුලතු ලශ  යය ඳවුලේ අය කෘෂිකතමම ලැඩ කටයුව වශා ලයොාාලගන තිබිය 

ශැකි ය. 

 අයට, බසාට ලශ  වී ලඳොලරොතුදුලපිට වී ලගා කරතුනතු ා ල් යටේට ගැලතු. 
 

 දලනත් අය සමඟ හවුදල් 

ලගොවි කාණ්ඩලේ කටයුව පිළිබ එදිලනාා ීරරණ ගැනීම ශා ලගකී් ාැරීම ේලමක එක් අයකු  ලශ   

කීඳලාලනකු වමඟ යදුකරිම න් එම පුසගයා එකී ලගොවිකාණ්ඩයට අාාල “ලලනමක අය වමග 

ශවුලේ” කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවිකාරකයා ලව ශැඳිතුලද. 

 පුද්ගලික අය දලනුදලන් 

ලගොවි කාණ්ඩයක කෂමනාකරුලකු/ ඳාකයකු/ ාාරකරුලකු ලලයතු පුසගලයකු ලශ  

කීඳලාලනක් ලලනුලලතු, ලැටුඳක්/ ප්රතිාායක් බා ලගන ලගකීම ශා ඳානය ාරතුලතු න් එම 

පුසගයා එකී ලගොවිකාණ්ඩයට අාාෂල “පුසගයක අය ලලනුලලතු” කාරක ේමකමකලයක් ඇති 

ලගොවිකාරකයා ලව ශැඳිතුලද. 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

 ආයතනයක් දලනුදලන් 

රජලේ ලශ  අතමධ රජලේ ලශ  රජලේ අනු්රශය බන වංවිධානයක්, පුසගයක ආයේනයක් 

ලලනුලලතු ලැටුප්තව/ ප්රතිාා බමිතු ලගොවි කාණ්ඩයක් ලමලශයලතුලතු න් එම පුසගයා එකී 

ලගොවිකාණ්ඩයට අාාෂල “ආයේනයක් ලලනුලලතු” කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවිකාරකයා ලව 

ශැඳිතුලද. 

 

2.8 දගොවි කාණ්ඩය 

එක් ලගොවි කාරක ේමකමකලයක් යටලමක කෘෂිකාතමමික නි්ඳාාන වශා ව්පූතමණල ලශ  ලකොටව් 

ලලයතු ප්රලය ජනයටගනු බන යයලුම ලගොඩ/ මඩ ඉඩ්/ වමකල ඳාන කටයුව/ ජජීවී ලගා 

කටයුව යදු කරන ඒකක“ලගොවි කාණ්ඩය” ලව ශැඳිතුලද. 

ල්අනුල, 

 ලගොවි කාණ්ඩයක් බි් කැබය එකකිතු ලශ  කිහිඳයකිතු වමතුවිේ විය ශැකි ය. 

 එම බි් කැබය එකම ඳරිඳාන බ ප්රලසයක් වෂ ලශ  ලලනව් ඳරිඳාන බ 

ප්රලස ල ලශ  වියරී තිබිය ශැකි ය. 

 ලගොවි කාරකයාට එහි අිමතිය තිබිය ලශ  ලනොතිබිය ශැකි ය. 

 ඒලා නිේයානුකල ලශ  අනලවරලයතු ලැඩ කරන කැබය විය ශැකි ය. 

 ලගොවි කාණ්ඩලේ බි් ප්රමාණය (විාමකලය) කුමන ලශ  ප්රමාණයක් විය ශැකි ය. 

 ලගොවි කාණ්ඩයක් මඩ ඉඩ්ලයතු ඳමණක් ලශ  ලගොඩ ඉඩ්ලයතු ඳමණක් ලශ  

ලගොඩ ශා මඩ ඉඩ් යන ලාලතමගලයතු ම වමතුවිේ විය  ශැකි ය. 

 ලගොවි කාණ්ඩයක් ලබ ග ලගාලයතු ඳමණක්, වමකල ඳානයකිතු ඳමණක්, ජ ජීවී 

ලගා කටයුවලයතු ඳමණක් ලශ  ඉතු කිහිඳයක වංකනයක් ලයතු ලශ  

වමතුවිේ විය ශැකි ය. 

2.9 බුක්තිය 

කාරකයා ලගොවිකාණ්ඩලේ කෘෂිකාතමමික කටයුව වශා භූමිය ලයොාලා ගතුනා නීේයානුක ලශ  

නීේයානුක ලනොලන ව්ලරඳය “බුක්තිය” ලව ශැඳිතු ලද. 

කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ ලේොරවරු රැව්කිරීම වශා බුක්තිය ආකාර ශේකිතු ාැක්විය ශැකි ය. 

1) ේනි අිමතිය 

ලගොවි කාරකයාට ලශ  ලගොවි කාරකයාලේ ඳවුලේ වාමාජිකයකුට අිමති ඉඩ් ල් යටේට 

ගැලතු. ල්ලා ප්රලදනි ශා යතුනක්කර ඉඩ් ලද. 

 

2) බ ඳත්රයක් යටලමක  

බඳත්රයක් යටලමක බුක්ති විීමම යනු එේ.ී..../මා.එේ.../ එේ.ආතම.මා. දීමනා, ග් පුළුේ 

කිරීල් ලයාඳාර, ජනඳා ලයාඳාර යටලමක රජලයතු බදු ලශ  අලවර ඳමක ැබීම මිලතු ක්ක්ති 

විීමම වැලක්.ව්ලතමණ භූමි,ජය භූමි, ලැනි ලැඩ වටශතු මිලතු බඳත්ර/ බා දී ඇති ඉඩ් ා 

ලමයට ඇවමක ලද. 

 

 



 

 9 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3) අයට/ බසාට  

ලගා අව්ලැතුලනතු ඳංගුලක් ලශ  ඒ ලලනුලලතු මුාේ දීලමතු ලගා ලකලරන ඉඩ් අයට 

ලශ  බසාට ගමක බුක්ති විීමමක් ලව වැලක්. 

 

4) ශවුේ අිමතිය 

ශවුේ අිමතියක් ඇති ලතුලතු එක් පුසගලයකුට ලඩා ලැඩි අිමතිකරුලතු ප්රමාණයතු යටින 

අලව්ථාලකය. ේට්ටු මාරු, කට්ටි මාරු ක්රමයට බුක්ති විඳිමිතු ලගා කරන බි්ා ල් යටේට 

ගැලතු. 

 

5) ලබමකම ක්රමය 

ලබමකම ක්රමය යනු ලගොවි කාණ්ඩ/ ලගා බිමට ජය වැඳයීම මේ ඳාන් ව ක්රමයකි. කියය් 

කුඹුරු යායක කතුනයකදී නිකුමක කරනු බන ජ ප්රමාණය මාමිේ නිවා එම යාලේ ලගා 

කරනු බන බි් ප්රමාණයට ලඩා අු  බි් ප්රමාණයක් යායට අාාෂ  ලගොවීතු අේර මුේ බි් 

ප්රමාණලේ අනුඳාේයට ලබාාදී ලබ ග ලගා කරනු බන විට ඇවමක ලන බුක්ති ක්රමය ලද. 

ලමහිදී ේමාලේ කුඹුලරතු ලකොටවක් ලලනුලට ලලනමක අලයකුලේ කුඹුරකිතු ලකොටවක් 

ැබිය ශැකි ය. 

 

6) අනලවර  

ලගොවි කාරකයාට ලශ  ඳවුලේ වාමාජිකයකුට කියම අිමතියක් නැතිල බුක්ති විඳින ඉඩ් 

අනලවර බුක්තිය යටේට ගැලතු. රජලේ බි්/ රක්ෂිේ බි් ආදිය බුක්ති විීමම ා ලමයට අයමක 

ලද. 

 

7) ලලනමක  

ඉශේ විව්ේර කෂ කියදු කාණ්ඩයකට ඇවමක කෂ ලනොශැකි බි් කැබය ලලනමක අයුරකිතු 

බුක්ති විඳින යටේට ාැක්විය ශැකිය.ඒ අනුල මුායතු ලශ  අව්ලැතුලනතු ලගවී් ලනොකර 

කාරකමකලය ාරණ ලඳෞසගයක බි් කැබය ලමයට ඇවමක ලද. 

 

2.10 බිම් කැබැල් 

ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක බි් ලකොටවක්,එම ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක ලනොව බිමකිතු, ජ මාතමගයකිතු, 

ඳාරකිතු, කැෑලකිතු ලශ  ලලනමක බුක්තියක් වහිේ ඉඩමකිතු ව්පූතමණලයතුම මාිම්ල ඇමකන් 

එය“බි් කැබැේ”ලව ශැඳිතුලද. 

 බුක්තිය ලලනව්න් එකට යාල පිහිටන බි් ලකොටව් ලලන ලලන ම ඉඩ් කැබය ලව 

වැලක්. 

 එකම බුක්තිය යටලමක එකිලනකට යාල පිහිටි බි් ලකොටව් කිහිඳයක් එකම කැබැේක් 

ලව වැලක්. 

ඉඩමක ව්ලාාලය අනුල ලශ  එහි ලගා කරනු බන ලබ ග ලතමග අනුල ලශ  බි් කැබැේක් ලලතුකර 
ාැක්විය ලනොශැකිය. 
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2.11 දගොවිකාණ්ඩදේ මුළු බිම් ප්රමාණය 

යයලුම ලගා කෂ ශා ලගා ලනොකෂ, ලාෞතික ලලයතු නි්චය කරන ා බි් ප්රමාණයතුලේ 

එකවල“ලගොවි කාණ්ඩලේ මුළු බි් ප්රමාණය” ලව ශැඳිතුලද. 

 ලගොවිකාණ්ඩයක් යයලුම ලගොඩනැිලය, ගේේා, ඳු කැෑ ආදියට යටවී ඇති බි් 

ප්රමාණයතුලගතු ා, ලගා කරන ා ලශ  ලගා ලනොකරන ා ලගොඩ ශා මඩ ඉඩ් ලයතු ා 

වමතුවිේ ලද. 

 

 ලමය ලගොවි කාණ්ඩලේ “ශුසධ බි් ප්රමාණය” ලව ා ශැඳිතු ලද. 

 

මුළු බි් ප්රමාණය වැෂකීල් දී ලගොවි කාරකයා වියතු ඳානය ශා ලගකීම ාරන, 

 ඔහුටම අයමක, 

 අතු අයලගතු බසාට ලගන ඇති, 

 ලලනව් බුක්ති ක්රමයතු යටලමක ඇති, 

 එමලගොවි කාණ්ඩලේ පිහිටි යයලුම ලගොඩනැිලයලට යටල ඇති, 
ව්පූතමණ බි් ප්රමාණය ඇවෂමක විය යුව ය. 

 

 

2.12 ශුද්ධ බිම් ප්රමාණය, දළ බිම් ප්රමාණය 

කියය් බි් කැබැේක ලශ  ඉඩමක ලාෞතික ලලයතු නි්චය කරන ා බි් ප්රමාණය “ශුසධ බි් 

ප්රමාණය” ලව ශැඳිතුලද. 

ශුසධ බි් ප්රමාණයක් වෂ ලබ ගයතු යටලමක ලගා ලකොට ඇේැිම ඇව්ේල්තුව කරන ා බි් 

ප්රමාණය “ාෂ බි් ප්රමාණය ” ලව ශැඳිතුලද. 

එහිදී බි් ප්රමාණය නි්චය කරනු බතුලතු,  

 අක්කරයට නියමිේ ඳානමක් මේ ලගා ලකොට ඇති ගව්/ ලැේ/ ඳඳුරු ගණන අනුල ලශ ,       
 

 අක්කරයක් වශා වාමානයලයතු ඒ ඒ ලබ ග යටලමක ලැපිරීම ලශ  යටුවීම වශා ලයොාාගමක 

බීජ ප්රමාණයට අනුරී  අතුාමිතු බි් ප්රමාණය ගණනය කිරීලමනි.   

එලශමක ලමහිදී, 

 බි් ප්රමාණය මිනු් ඳටිලයතු මැන නි්චය කර ලනොමැති වීමට පිළිලන. 

ේලා, 

එක් බි් කැබැේක්/ ඉඩමක් වෂ මිශ්ර අතුාමිතු ලබ ග කිහිඳයක් ලගා කර ඇමකන් ාෂ බි් ප්රමාණය 

ලලයතු එකී ලබ ග යටේට ඇව්ේල්තුව කරන ා  බි් ප්රමාණයතුලේ එකවල ගමක විට ශුසධ බි් 

ප්රමාණයට වමාන ලනොවී ඊට අු  ලශ  ලැඩි ලශ  විය ශැකි ය. 
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2.13 දගලත්ත 

I. ඳතමචව් 20කට වමාන ලශ  ඊට අු  ඉඩ් කැබැේක ලගොවි කාරකයා ඳදිංචි නිලවක් වහිේල 

නිලලවේ ඳරිලා ජනය වශා ලශ  ලලලෂලඳොෂ වශා කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් (ලබ ග 

ලගාල, වමකල ඳානය, ජ ජීවී ලගාල ආශ්රිේල) යදුලද න් එය ා,  

 

II. ඳතමචව් 20 කට ලැඩි ඉඩ් කැබැේක ලගොවි කාරකයා ඳදිංචි නිලවක් වහිේල ලැඩි ප්රමාණයක් 

නිලලවේ ඳරිලා ජනය වශා කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් (ලබ ග ලගාල, වමකල ඳානය,ජ 

ජීවී ලගාල ආශ්රිේල) යදුලද න් එය ා, “ලගලමකේ” ලව ශැඳිතුලද. 

ඳදිංචි නිලවක් වහිේ බි් කැබැේක් ලගලමකේක්ලන වශ ලනොලන අලව්ථා කිහිඳයක් ඳශේ ඳරිදි 

ලඳතුලා දිය ශැකි ය.  

(ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලවක් ලනොතිලේ න් එම බි් ප්රමාණය කිය විලටකමක ලගලමකේක් 

ලව ශඳුනාලනො ගනී.) 

 

2.14 කෘෂිකාර්මික ලැඩකටයුතු 

ලගොවි කාණ්ඩයක ලබ ග ලගා කිරීම, කෘෂිකාතමමික නි්ඳාාන වශා වවතු ඇති කිරීම, ජ ජීවී ලගාල 

යන  වෑම කටයුමකේක්ම වශ ඒ ශා ව්බතුධිේ කටයුව“කෘෂිකාතමමික ලැඩ කටයුව” ලව ශැඳිතුලද. 

ඔහුලේ ලගොවි කාණ්ඩයට ව්බතුධ ල, 

 කය ලලලශවා  කරන ලැඩ 

 ලගොවිඳලේ වැසු් ව්ඳාානය / ිලණු් ේැබීම ආදී කාතමයයතු 

 ලගොවිඳලතු පිටේදී ලකලරන රවායනික ලඳොලශොර, කෘමි නාක ආදිය මිදී ගැනීම ලශ  

ප්රාථමික නි්ඳාදිේ රලය අලවි කිරීම  ආදිය කෘෂිකාතමමික ලැඩකටයුව ලද. 

 

 

ලගලමකේක් වීම 
 

ලගලමකේක් ලනොවීම 
 

 
1. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ ඳතමචව ්

19ක ඉඩලමහිලමක ලගා කර ඇති අේර ාළු 
අව්ලැතුන අලවි කරිම. 

 

 
1. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ ඳතමචව ්

35ක ඉඩලමහි ලොකු ළූණු ලගා කර ඇති 
අේර නි්ඳාානලයතු ලැඩි ලකොටව 
විකිණීම වශාය. 

 
 

2. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ 
අක්කර 2ක ඉඩම ව්ථිර ලබ ග 
කිහිඳයකිතු වශ කාලීන ලබ ග 
ලගාලකිතු  යුව වුල ා කෘෂි 
නි්ඳාානලයතු ලැඩි ලකොටව නිලලවේ 
ඳරිලා ජනය වශාය. 

 

 
2. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව  වහිේ අක්. 2 

ක ඉඩලමහි ග්මිරිව්, ලක පි වශ ේලමක 
කාලීන ලබ ග කිහිඳයක් ලගා කර ඇති 
අේර ලැඩි ලකොටව විකිණීම වශා ලද. 
 

 



 

 12 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

2.15 කුඩා දගොවි කාණ්ඩය 

අක්කර 20ට අු  බි් කැබය වහිේ යයලුම කෘෂිකාතමමික ඒකක “කුඩා ලගොවි කාණ්ඩය” ලව 

ශැඳිතුලද.   

 

2.16 දයොමු කාය 

ලේොරවරු එකවකර ගැනීම වශා ඳාාක කරගතුනා කාය ආතමථික වංගණනලේ  “ලයොමු කාය 

ලව” ශැඳිතුලද. 

ආතමථික වංගණලේ කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීමට අාා ලයොමු කාය ලව       

වාමානයලයතු මාව 12 ක කාමාමාලක් වකනු බිම.   

 

 

2.17 “ලත්ත”අර්ථ දැක්වීම 

 
එකම කාරකේමකමකලයක් යටලමක ශා එකම ක්ක්තියක් යටලමක ලන භූමි ප්රමාණයකිතු අලම ල ලයතු 
එක් බි් කැබැේක්ලමක අක්කර 20ක් ලශ  ඊට ලඩා ලැඩි ලතු  ලතු න් එම ලගොවි කාණ්ඩය ලමකේක් 
ලව වකනු ැ ලේ.  ලමහිදී ලමකලමක ලවේලය කරනු බන ක්කරුලතුලේ ප්රමාණය පිළිබල   
වැකිේට ගනු ලනොැ ලේ. 
 

I. එකම කාරක තත්ත්ලය 
 

ලමකේ යතුන නිතමලචනය කිරී ල්දී කාරක ේමකමකලයට වි ලේ ව්ථානයක් හිමිලන අේර 

ලව ඇසුරිතු ප්රධාන ල ලයතුම කාරක ේමකමකලයතු 4 ක් ශඳුනාගේ ශැකිය. එන්, 
 

 ේමා වියතුම ලමකලමක ලැඩකටයුව  ලම ලශයලන පුසගයතු  
 

 රජලේ ආයේනයක්,  ලල ලෂ වමාගමක්  ලශ  කෂමනාකරණ නි ලය ජිේ 

ආයේනයක්  ලලනු ලලතු ලැඩකටයුව  ලමලශයලන අධිකාරී,  ලකොතු  ලාොව්ේර 

ලැනි ලැටුප්තව බන  ලවේලක යතු 
 

  පුසගයක අ ලයකු  ලශ  පිරිවක්  ලලනු ලලතු ලමකලමක ලැඩකටයුව  ලම ලශයලන 

පුසගයතු 
 

 ේලමක ශවුේකරුලතු වමඟ ලමකලමක ලැඩකටයුව  ලම ලශයලන පුසගයතු 
 

ලමකේක් වීම වශා ඉශේ වශතු කරන ා කාරකේමකලයතු ඇසුරිතු එකම  

කාරකේමකලයක එම ලමකේ ලශ  එහි ලකොටව් ඳැලතිය යුවය. 

 

 

II. එකම භුක්තිය 

ය් පුසගලයකුට ලශ  ආයේනයකට භූමිය අිමතිල ඇති අලවථ්ාලක එම පුසගයා ලශ  

ආයේනය ලමතුම ලලනමක පුසගලයකු ලශ  ආයේනයක් එම භූමිය වෂ ලගා කටයුව, 

වමකල ඳාන කටයුව කරමිතු එහි අව්ලැතුන ලශ  නි්ඳාානය බා ගනී න් එය ශම 

භූමිය ක්ක්ති විදීම ලන අේර එය ක්ක්තිය ලව ශඳුතුලිම. 
 

 

 



 

 13 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

ලමකේක් වෂදී  ලමම ක්ක්තිය ප්රධාන ල ලයතු ව්ලරඳ 6 ක් යට ලමක ශඳුනාගේ ශැකිය. එන්,  
 

 රජ ලේ  
 

 අතමධ රජ ලේ  
 

 ලැවිය වමාග්  
 

 පුසගයක වමාග්  
 

 ේනි පුසග  
 

 පුසගයක ශවුේ  
 

ක්ක්තිය කලර ආකාර වුලා ආතමථික වංගණන ලේ ලව නිතමලචනයට අනුල ලමකේක් වීම වශා ලමකේක 

යයළුම  ලකොටව් එකම භුක්තියක් යට ලමක විය යුවය. 

 
 

III.  දගොවි කාණ්ඩය 
 

එකම කාරක ේමකමකලයක් යටලමක, කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානය වශා ව්පූතමණල ලශ  
ලකොටව් ලලයතු ප්රලය ජනයට ගනු බන යයළුම ලගොඩ, මඩ, වවතු, ජජීවී ලගා 

කටයුව යදුකරන කෘෂිකාතමමික බි්, දගොවි කාණ්ඩයක් ලලයතු ශැඳිතුලද. 
 
 

 

IV. බිම් කැබැල් 
 

ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක බි් ලකොටවක්, එම ලගොවිකාණ්ඩයට අයමක ලනොව බිමකිතු, ජ 

මාතමගයකිතු, ඳාරකිතු, කැෑලකිතු ව්පූතමණලයතුම මාිම්වී ඇමකන් එය බිම් 

කැබැල්ක් ලව ශැඳිතුලද. 
 

දගොවිකාණ්ඩය බිම් කැබලි කිහිඳයකින් සමන්විත ලන අලස්ථාලකදී ලත්තක්  දස හඳුනාගන්නා 

ආකාරය  ඳැහැදිලි කරගැනීම සහා උඳ  දකොටස යන්න හඳුනාගත යුතුය. 

 

2.18 “උඳ දකොටස” අර්ථ දැක්වීම 

විා  ලගොවි කාණ්ඩයක්, ලගොවි කාණ්ඩ ලේ ඳරිඳාන ඳශසුල වශා ලකොටව් කිහිඳයකට  ලලතුලකොට 
එම  ලකොටව්  ලලන  ලලනම න්කර ඇති අලව්ථාලකදී එ ලව න් කරන ා  ලකොටව් “උඳ ලකොටව්” 
(Sub Division) ලව ශැදිතු  ලද.   ලමම උඳ ලකොටව් ල එකවල ලමකේක් ලන අේර ලමකේක 
උඳ ලකොටව් එකි ලනකට යාබාල  ලමතුම එකි ලනකට ඈමකලා පිහිටිය ශැකිය. උඳ ලකොටව්  ලක ලව 
පිහිටියා උඳ ලකොටව් ල වි ලේ ක්ණය ලනු ලේ ඊට අාා ඳරිඳාන කටයුව නි්චිේ එක් 
ව්ථානයකිතු යදු වීමිම. 

ලගොවිකාණ්ඩයක් බි් කැබය කිහිඳයකිතු වමතුවිේ ලන අලව්ථාලකදී එම බි් කැබය එකි ලනකට 
යාබා  ලනොලන අයුරිතු පිහිටිය ශැක. එලැනි අලව්ථාලක එම කැබය අේර අක්කර 20ට ලැඩි 
කැබය  ලමතුම අක්කර 20ට අු   කැබයා තිබිය ශැක.  ලමම කැබය උඳ ලකොටව්  ලව  ලලතුලකොට 
ඇමකන් ඳමණක් ඒ අේර ඇති අක්කර 20ට අු  කැබයා ලව ගණයට අයමක ලන අේර 
උඳ ලකොටව්  ලව න්කර  ලනොමැති න් ලව ගණයට අයමක  ලනො ලද. 



 

 14 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

එකතුල පුරු ව්ත්රි එකතුල පුරු ව්ත්රි එකතුල පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 957       799       158       23         17         6           980       816       164       

මාතුේායි බටහිර 2,305    1,935    370       39         26         13         2,344    1,961    383       

මඩු 1,550    1,345    205       58         55         3           1,608    1,400    208       

නානාට්ටාතු 2,660    2,342    318       34         22         12         2,694    2,364    330       

මුවලි 1,695    1,564    131       46         46         -       1,741    1,610    131       

එකතුල 9,167    7,985    1,182    200       166       34         9,367    8,151    1,216    

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
ල ොවි කාරකයින් වංඛ්යාල

උප ල ොවි කාරකයින් 

වංඛ්යාල
මුළු  ණන

 

ලෙලන පරිච්ලේදය 

 

3. කුඩා  ල ොවිකාණ්ඩ අංය 
 

කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ යනු රතමචව් 40 ට ලැඩි ලශෝ කෘෂි නි්රාානලේ ලැඩි ලකොටවක් අලවි කිරීල් 

රරමාතමථලයතු ලගා කරන ලගොවි කාණ්ඩ ලේ. මතුනාරම දිව්ත්රික්කයට අාාල කුඩා ලගොවි 

කාණ්ඩල රැව්කරනා ලේොරවරු අනුල වකව් කරනා වංඛයාතීන්තු ලමම රච්ඡේලයාලේ විව්ේර 

කරනු ැලේ. 

3.1 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාල - 2014  

2014 ලතමලේ මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ රතමචව් 40 ට ලැඩි ලශෝ කෘෂි නි්රාානලේ ලැඩි ලකොටවක් 

අලවි කරනු බන කුඩා ලගොවි කාණ්ඩල ලගොවිකාරයිතු ශා උර ලගොවිකාරයිතු වංඛයාල 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව රාන් කරගනිමිතු විව්ේර කරනු බයි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ මතුනාරම නගරයම මාතුේායි බටහිරම මඩුම නානාට්ටාතු ශා මුවලි යන 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව 5 හි මුළු ලගොවිකාරයිතුලේ වංඛයාල 9ම167 ක් ලන අේරම එයිතු පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 7ම985 ක් ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම182 ක් ලන අේර එය 

ප්රතිශේයතු ලව පිළිලලලිතු 87% ක් ශා 13% කි. ඒ අනුල පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල වත්්රී 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලට ලඩා ලැඩි ාායකත්ලයක් බා ලී. 

එලමතුම දිව්ත්රික්කලේ උර ලගොවිකාරයිතුලේ වංඛයාල 200 ක් ලන අේරම එයිතු පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 166 ක් ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 34 ක් ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු ශා උර ලගොවිකාරයිතු වංඛයා ලලහි එකවල ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු 

වෂකාබැලීල්දී ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (2ම694) සිටිතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේ ලන අේර අ ඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (980) සිටිතුලතු මතුනාරම නගරය 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේය. ලමහිදී ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (2ම364) 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල (383) මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇේ.  

 

 

  

 

 

 

ලගු අංක 3.1 : ප්රාලීය ය  ලේක ක  ලකොට්ඨාව  ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල  

ල ොවිකාරකයින්  වංඛ්යාල  ශා  උප  ල ොවිකාරකයින්යින් වංඛ්යාල  - 2014 



 

 15 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

10% 

25% 

17% 

29% 

19% මතුනාරම නගරය 

මාතුේායි බටහිර 

මඩු 

නානාට්ටාතු 

මුවලි 

11% 

20% 

29% 

17% 

23% 
මතුනාරම නගරය 

මාතුේායි බටහිර 

මඩු 

නානාට්ටාතු 

මුවලි 

රූප විශන 01 - ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

රූප විශන 02 - ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් උප ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.2. :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් අධ්යාපන සුදුසුක ක ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල 

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014  

ලතම 2013/14 රාාක කර ගනිමිතු රැලතිශ ආතමථික වංගණනලයහි කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබඳ ගණතු 

ගැනීල්දි රැව් කෂ ාත්ේ මගිතු මුළු ලගොවිකාරකයිතුලේ අධ්යාරන මට්ටම ව්ත්රී පුරු භාලය අනුල 

ලතමගීකරණයකට ක් කරනු ැබිණි. එම ලතමගීකරණය යටලත් මතුනාරම දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී 

ඇතිශ ලගොවිකාරකයිතුලේ අධ්යාරන මට්ට් කිසිාා රාවේ ලගොව් නැතිශම 5 ලශෝ ඊට අඩු ලරේණියක් 

වමත්ම 6 -10 ාක්ලා ලරේණියක් වමත්ම අ.ලරො.ව. (වා.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත්ම අ.ලරො.ව. 

(උ.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත් ශා උරාධිය ලශෝ ඉශෂ විභාගයක් වමත් ලව කාණ්ඩ ගේ 

ලකොට ාක්ලන දි. එලවේ බා ගත් ලේොරවරු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වකා බැලීම 

ලමහිදි සිදු ලකලතම.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලන 9ම367 තු 8ම151ක් පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු ලන අේර 1ම216 ක් ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු ලේ. ඉතු ලැඩිම  ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාලක් (4ම048) ලාතමේාවී ඇත්ලත් 6 -10 ාක්ලා ලරේණියක් වමත් අධ්යාරන මට්ටමටයි. පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු 3ම595කිතු ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 453කිතු එය වමතුවිේ ලලයි. මතුනාරම 

දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතුලගතු අඩුම වංඛයාල (126) අයත් ලතුලතු කිසිාා 

රාවේ ලනොගිය අධ්යාරන මට්ටමටයි. එය පුරු ලගොවිකාරකයිතු 80කිතු ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 46 

කිතු වමතුවිේ ලලයි. මීට අමේරල  5 ලශෝ ඊට අඩු ලරේණියක් වමත් ලගොවිකාරකයිතු 2ම588 ක් ා 

අ.ලරො.ව. (වා.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත් ලගොවිකාරකයිතු 1ම642 ක් ා අ.ලරො.ව. (උ.ලර.) ලශෝ 

වමාන විභාගයක් වමත් ලගොවිකාරකයිතු 788 ක් ා උරාධිය ලශෝ ඉශෂ විභාගයක් වමත් 

ලගොවිකාරකයිතු 175 ක් ා මතුනාරම දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇේ. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ පිහිටා ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු ලමම ේත්ත්ලය වකා 

බැලීල්දී කිසිාා රාවේ ලගොව් නැතිශ ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් 

මාතුේායි බටහිර (33) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එහි අලම අගය මුවලි (2) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇේ. එම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් 

ලාතමේා ලතුලතු මාතුේායි බටහිර (25) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුමය. එහි අලම අගය මුවලි 

(3) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇේ.  එලමතුම 5 ලශෝ ඊට අඩු ලරේණියක් වමත් 

ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් නානාට්ටාතු (666) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. ලමම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් අඩුම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේා 

ලතුලතු මතුනාරම නගරය (139) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. ලමම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් 

ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර (139) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේාවී ඇතිශ අේර එහි අලම අගය මතුනාරම නගරය (42) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේාවී ඇේ. 6-10 ාක්ලා ලරේණියක් වමත් අධ්යාරන මට්ටම යටලත් ලැඩිම පුරු ශා වත්්රී 

ලගොවිකාරකයිතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර එම අගයතු 

පිළිලලලිතු 986ක් ශා 128ක් ලලයි. ලමම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් අලම පුරු ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල මතුනාරම නගරය (374) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා අලම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල මුවලි (43) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. අ.ලරො.ව. (වා.ලර.) ලශෝ 

වමාන විභාගයක් වමත් ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (428) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා එහි අලම අගය මතුනාරම නගරය (182) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේාවී ඇේ. ලමම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර 

(59) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය යටලත් ා අලම අගය මුවලි (12) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ.  අ.ලරො.ව. (උ.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත් ලැඩිම පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (212) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලැඩිම වත්්රී 



 

 17 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 10        4       139       42    374      75    182      28    88        15     23        -  816      164    

මාතුේායි බටහිර 33        25     505       139  826      125  382      59    177      30     38        5     1,961   383    

මඩු 18        6       411       72    682      82    207      35    72        10     10        3     1,400   208    

නානාට්ටාතු 17        8       666       115  986      128  428      44    212      30     55        5     2,364   330    

මුවලි 2          3       436       63    727      43    265      12    144      10     36        -  1,610   131    

එකතුල 80        46     2,157    431  3,595   453  1,464   178  693      95     162      13   8,151   1,216 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

උපාධිය ලශෝ 

ඉශෂ 

විවා යක් 

ව්ත්

පාවේ ල ොව් 

නැෙ

5 ලශෝ ඊි අඩු 

ලරේණියක් ව්ත්

6-10 දක්ලා 

ලරේණියක් 

ව්ත්

අ.ලපො.ව. 

(වා.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන 

විවා යක් 

ව්ත්

අ.ලපො.ව. 

(උ.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන 

විවා යක් ව්ත්

මුළු  ණන

අධ්යාපන ්ට්ි් අවල ල ොවි කාරකයින් (ව්ත්රී/ පුරු)

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර ශා නානාට්ටාතු (30) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ලලිතු 

ලාතමේාවී ඇේ. ලමම අධ්යාරන මට්ටම ය ටලත් අලම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර 

(88) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර අලම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මඩු 

ශා මුවලි (10) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ලලිතු ලාතමේාවී ඇේ. උරාධිය ලශෝ ඉශෂ විභාගයක් වමත් 

ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (55) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා එහි 

අලම අගය මඩු (10) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. ලමම අධ්යාරන මට්ටම අනුල 

ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර ශා නානාට්ටාතු (5) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලලිතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර මතුනාරම නගරය ශා මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව වෂ 

ලමම අධ්යාරන මට්ටම යටලත් කිසිදු ව්ත්රී ලගොවි කාරකලයක් ලාතමේාවී ලනොමැේ. 

ේලා  මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලලිතු  ලාතමේාවී ඇතිශ ලගොවිකාරකයිතුලේ 

අධ්යාරන මට්ටම ප්රතිශේයතු ලව ාැක්වීල්දී කිසිාා රාවේ ලගොව් නැතිශ අධ්යාරන මට්ටල් සිටින 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය මාතුේායි බටහිර (46%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා 

අලමය මුවලි (4%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ.  5 ලශෝ ඊට අඩු ලරේණියක් 

වමත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය නානාට්ටාතු (30.2%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ා අලමය මතුනාරම නගරය (7%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ.  6 -10 ාක්ලා 

ලරේණියක් වමත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය නානාට්ටාතු (27.5%) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා අලමය මතුනාරම නගරය (11.1%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී 

ඇේ. අ.ලරො.ව. (වා.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය 

නානාට්ටාතු (28.7%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා අලමය මතුනාරම නගරය (12.8%) 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. අ.ලරො.ව. (උ.ලර.) ලශෝ වමාන විභාගයක් වමත් 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය නානාට්ටාතු (30.7%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා 

අලමය මඩු (10.4%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. උරාධිය ලශෝ ඉශෂ 

විභාගයක් වමත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය නානාට්ටාතු (34.3%) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා අලමය මඩු (7.4%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. 

 

 

  

 

 

ලගු අංක 3.2.1 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව අධ්යාපන සුදුසුක ක ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවි 

කාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 



 

 18 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල %

මතුනාරම නගරය 14        11.1 181       7.0 449      11.1 210      12.8 103      13.1 23        13.1 980      10.5

මාතුේායි බටහිර 58        46.0 644       24.9 951      23.5 441      26.9 207      26.3 43        24.6 2,344   25.0

මඩු 24        19.0 483       18.7 764      18.9 242      14.7 82        10.4 13        7.4 1,608   17.2

නානාට්ටාතු 25        19.8 781       30.2 1,114   27.5 472      28.7 242      30.7 60        34.3 2,694   28.8

මුවලි 5          4.0 499       19.3 770      19.0 277      16.9 154      19.5 36        20.6 1,741   18.6

එකතුල 126      100.0 2,588    100.0 4,048   100.0 1,642   100.0 788      100.0 175      100.0 9,367   100.0

උපාධිය ලශෝ 

ඉශෂ 

විවා යක් 

ව්ත්

මුළු  ණන
ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

අධ්යාපන ්ට්ි් අවල මුළු ල ොවි කාරකයින්

පාවේ ල ොව් 

නැෙ

5 ලශෝ ඊි අඩු 

ලරේණියක් ව්ත්

6-10 දක්ලා 

ලරේණියක් 

ව්ත්

අ.ලපො.ව. 

(වා.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන 

විවා යක් 

ව්ත්

අ.ලපො.ව. 

(උ.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන 

විවා යක් ව්ත්
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පාවේ ල ොව් 
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5 ලශෝ ඊි අඩු 

ලරේණියක් ව්ත් 

6-10 දක්ලා 

ලරේණියක් ව්ත් 

අ.ලපො.ව. 

(වා.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන විවා යක් 

ව්ත් 

අ.ලපො.ව. 

(උ.ලප.) ලශෝ 

ව්ාන විවා යක් 

ව්ත් 

උපාධිය ලශෝ 

ඉශෂ විවා යක් 

ව්ත් 

ව
ංඛ්
ය
ාල

 

පුරු 

ව්ත්රි 

 

 

 

 

රූප විශන 03 - අධ්යාපන ්ට්ි් ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවි කාරකයින් (්න්නාර් 

දිව්ත්රික්කය  - 2014 

 

 

ලගු අංක 3.2.2 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් අධ්යාපන සුදුසුක ක අවල මුළු ල ොවි 

කාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 



 

 19 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.3 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලයව් කාණ්ඩය ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල 

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014  

ලතම 2013/14 රාාක කර ගනිමිතු රැලතිශ ආතමථික වංගණනලයහි කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබඳ ගණතු 

ගැනීල්දී රැව් කෂ ාත්ේ මුළු ලගොවිකාරකයිතුලේ වංඛයාල ලයව් මට්ටම ශා වත්්රී පුරු භාලය අනුල 

ලතමගීකරණයකට ක් කරනු ැබිණි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලන 9ම367 තු 8ම151 ක් පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු ලන අේර 1ම216 ක් ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු ලේ. ඉතු ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

ලාතමේාවී ඇත්ලත් නානාට්ටාතු (2ම694) ප්රාලීය ය ලේක්  ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් මතුනාර් නගරය (980) ප්රාලීය ය ලේක්  

ලකොට්සාවලයනි. 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (2ම459) ලාතමේාවී ඇත්ලත් ලයව 50 – 59 අේර ලයව් කාණ්ඩයටයි. 

පුරු ලගොවිකාරකයිතු 2ම122 කිතු ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 337 කිතු එය වමතුවිේ ලලයි. මතුනාරම 

දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතුලගතු  අඩුම වංඛයාල (10) අයත් ලතුලතු ලයව   

10 – 19 අේර ලයව් කාණ්ඩයටයි. මීට අමේරල ලයව 20 – 29 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත් 

ලගොවිකාරකයිතු 490 ක් ා ලයව 30 – 39 අේර ලයව් කාණ්ඩ යටලත් ලගොවිකාරකයිතු 2ම040 ක් ා 

ලයව් 40 – 49  අේර ලගොවිකාරකයිතු 2ම445 ක් ා ලයව අවුරුදු 60 ට ලැඩි ලගොවිකාරකයිතු 1ම923 ක් ා 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේාවී ඇේ. 

ලයව 10 – 19 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේායි බටහිර (4) 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. ලයව 20 – 29 අේර ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් 

ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේායි බටහිර (129) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එහි අලම 

අගය මතුනාරම නගරය (27) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇේ. ලමම ලයව් කාණ්ඩය 

යටලත් ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේායි බටහිර (30) ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එම ලයව් කාණ්ඩය යටලත් අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේා වි 

ඇත්ලත් මතුනාරම නගරය (30) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. ලයව 30 – 39 අේර ලයව ්

කාණ්ඩය යටලත් ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (505) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේායි 

බටහිර (79) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. ලයව 40 – 49 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත් ලැඩිම 

පුරු ලගොවිකාරකයිතු නානාට්ටාතු (656) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර 

ලැඩිම ව්ත්රී   ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර (98) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේාවී ඇේ. ලයව 40 – 49 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත් අඩුම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

ලාතමේාවී ඇත්ලත් මතුනාරම නගරය (196) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම වත්්රී 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මුවලි (22) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇේ. ලයව 50 – 59 

අේර ලැඩිම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ශා ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු  වංඛයාල නානාට්ටාතු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර එම අගයතු පිළිලලලිතු 618 ශා 92 ලේ. එම 

ලයව් කාණ්ඩය යටලත් අඩුම පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරලයතු (249) ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා අඩුම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මුවලි (50) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. ලයව අවුරුදු 60 ට ලැඩි ලයව් කාණ්ඩය යටලත් ලැඩිම පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (490) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර 

එම ලයව් කාණ්ඩය ය ටලත් ලැඩිම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මාතුේායි බටහිර (91) ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයන ලාතමේාවී ඇේ. ලයව 60 ට ලැඩි ලයව් කාණ්ඩය යටලත් අඩුම පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරය (210) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා වි ඇතිශ 



 

 20 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල % වංඛ්යාල %

මතුනාරම නගරය -      0.0 30        6.1 153      7.5 237      9.7 307      12.5 253      13.2 980      10.5

මාතුේායි බටහිර 4          40.0 159      32.4 524      25.7 610      24.9 548      22.3 499      25.9 2,344   25.0

මඩු 3          30.0 127      25.9 418      20.5 375      15.3 370      15.0 315      16.4 1,608   17.2

නානාට්ටාතු 3          30.0 109      22.2 558      27.4 741      30.3 710      28.9 573      29.8 2,694   28.8

මුවලි -      0.0 65        13.3 387      19.0 482      19.7 524      21.3 283      14.7 1,741   18.6

එකතුල 10        100.0 490      100.0 2,040   100.0 2,445   100.0 2,459   100.0 1,923   100.0 9,367   100.0

ලයව 60 ි ලැඩි මුළු  ණන

ලයව් කාණ්ඩය අවල මුළු ල ොවි කාරකයින්

ලයව 10 - 19 

අෙර

ලයව 20 - 29 

අෙරප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
ලයව 30 - 39 

අෙර

ලයව 40 - 49 

අෙර

ලයව 50 - 59 

අෙර

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය -      -   27        3       134      19     196      41     249      58     210      43     816      164    

මාතුේායි බටහිර 3          1       129      30     445      79     512      98     464      84     408      91     1,961   383    

මඩු 3          -   108      19     371      47     337      38     317      53     264      51     1,400   208    

නානාට්ටාතු 3          -   92        17     505      53     656      85     618      92     490      83     2,364   330    

මුවලි -      -   55        10     367      20     460      22     474      50     254      29     1,610   131    

එකතුල 9          1       411      79     1,822   218   2,161   284   2,122   337   1,626   297   8,151   1,216 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ලයව් කාණ්ඩය අවල ල ොවි කාරකයින් (ව්ත්රී/ පුරු)

ලයව 10 - 19 

අෙර

ලයව 20 - 29 

අෙර

ලයව 30-39 

අෙර

ලයව 40 - 49 

අෙර

ලයව 50 - 59 

අෙර
ලයව 60 ි ලැඩි මුළු  ණන

අේර අලම ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මුවලි (29) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී 

ඇේ. 

ේලා මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ පිහිටි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව  ලලිතු ලාතමේාවී ඇතිශ 

ලගොවිකාරකයිතුලේ ලයව් මට්ට් අනුල ප්රතිශේයක් ලව ාැක්වීල් දී ලයව 10 – 19 අේර ලයව් 

කාණ්ඩය යටලත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේයක් ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේායි බටහිර (40%) 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය  ලේක් ලකොට්සාවලයතු ශා මුවලි 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලමම ලයව් කාණ්ඩය යටලත් කිසිදු ලගොවි කාරකලයක් ලාතමේාවී 

ලනොමැේ.  

ලයව 20 – 29 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය මාතුේායි බටහිර 

(32.4%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාලයතු ා එහි අලම ප්රතිශේය මතුනාරම නගරය (6.1%) ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාවී ඇේ. ලයව 30 – 39 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත්ත් ලයව 40 – 

49 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත්ත් ලයව 50 – 59 අේර ලයව් කාණ්ඩය යටලත්ත් ලයව 60 ට ලැඩි 

ලයව් කාණ්ඩය යටලත්ත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවී ඇතිශ අේර එම ප්රතිශේය පිළිලලලිතු 27.4% ම 30.3% ම 28.9% ශා 29.8%   

ලේ. එලමතුම එම ලයව් කාණ්ඩ යටලත් අඩුම ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය මතුනාරම නගරය 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාවීම සුවිලේෂි ක්ෂණයක් ලන අේර එම ප්රතිශේය 

පිළිලලලිතු 7.5% ම 9.7% ම 12.5%  ශා  13.2% ලේ.  

 

 

 

 

ලගු අංක 3.3.1 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලයව් කාණ්ඩය ශා වත්්රී/ ප පුරු වාලය  අවල 

ල ොවි කාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 

ලගු අංක 3.3.2 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලයව් කාණ්ඩය අවල මුළු ල ොවි කාරකයින් 

වංඛ්යාල ශා ප්රතිශෙය - 2014 



 

 21 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

10 - 19 

අෙර 

 20 - 29 

අෙර 

30-39 

අෙර 

40 - 49 

අෙර 

 50 - 59 

අෙර 

 60 ි ලැඩි 

ව
ංඛ්
ය
ාල

 

ලයව 

පුරු 

ව්ත්රි 

රූප විශන 04 - ලයව් කාණ්ඩය ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවි කාරකයින් (්න්නාර් 

දිව්ත්රික්කය  - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.4 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් බි ක කැබලි  ණන වශ ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල 

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 

ලමහිදී 2014 ලතමලේ මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ුවුතු වව බි් කැබලි 

වංඛයාල අනුල ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව රාන් කර ගනිමිතු විව්ේර කරනු බයි.    

ඒ අනුල මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි කාරකයිතු වංඛයාල 9ම330 ක් ලන අේර බි් කැබලි 1 ක් වව 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 2ම543 ක් ලේ. එයිතු පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම958 ක් ශා ව්ත්රී 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 585 ක් ලේ. බි් කැබලි 2 ක් වව ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 4ම035 ක් ලන 

අේර එයිතු පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 3ම586 ක් ශා ව්ත්රි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 449 ක් 

ලලයතු වඳශතු ලේ. බි් කැබලි 3 ක් වව ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම665 ක් ලේ. එයිතු පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම534 ක් ා ව්ත්රි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 131 ක් ලව ලාතමේා ලේ. බි් 

කැබලි 4 ක් වව ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 593 ක් ලේ. එයිතු පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 573 ක් 

ශා ව්ත්රි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 20 ක් ලේ.  

බි් කැබලි 5 ක් වව ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 264 ක් ලව ලාතමේා ලන අේර පුරු ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල 249 ක් ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 15 ක් ලලයතු ලාතමේා ලේ. බි් කැබලි 6 ක් වව 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 113 ක් ලව ලාතමේා ලන අේර පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 112 ක් ශා 

ව්ත්රි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1 ක් ලලයතු ලාතමේා ලේ. එලවේම බි් කැබලි 7 ක් 8 ක් 9ක් ශා බි් 

කැබලි 10 ක් ලශෝ ඊට ලැඩි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල වකා බැලීල්දී පුරු ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල පිළිලලළිතු 49 ක් 35 ක් 13 ක් ශා 20 ක් ලේ. 

එලවේම ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වකා බැලීල් දී ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් 

සිටිතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලන අේර එම වංඛයාල ලතුලතු 2ම734 කි. 

අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (973) සිටිතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේය. ලගොවිකාරකයිතු වව බි් කැබලි 1 ක් හිමි ලගොවිකාරකයිතු සිටින  ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවය වකා බැලීල් දී ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (763) මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලේ ලාතමේා ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (149) මුවලි  ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ.  

බි් කැබලි 2 ක් හිමි ලගොවිකාරකයිතු සිටින  ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය වකා බැලීල් දී ලැඩිම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (1ම100) මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන 

අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (154) මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේා ලේ. බි් කැබලි 3 ක් හිමි ලගොවිකාරකයිතු සිටින  ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය වකා 

බැලීල් දී ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (637) නානාට්ටාතු  ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේා ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (63) මතුනාරම නගරය  ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. බි් කැබලි 4 ක් හිමි ලගොවිකාරකයිතු සිටින  ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවය වකා බැලීල් දී ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (301) නානාට්ටාතු  ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (08) මතුනාරම නගරය  

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 

 

 

 



 

 23 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 596    141  140    14     58      5       8       -   6        2        2        -  

මාතුේායි බටහිර 574    189  958    142   271    28     87     7       22      -     8        -  

මඩු 347    102  692    75     293    26     51     5       11      -     -     -  

නානාට්ටාතු 319    126  869    138   591    46     293   8       163    11      85      1     

මුවලි 122    27    927    80     321    26     134   -   47      2        17      -  

එකතුල 1,958 585  3,586 449   1,534 131   573   20     249    15      112    1     

 බි ක කැබලි  ණන අවල ල ොවි කාරකයින් වංඛ්යාල

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය බි ක කැබලි 1 බි ක කැබලි 2 බි ක කැබලි 3 බි ක කැබලි 4 බි ක කැබලි 5 බි ක කැබලි 6

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි එකතුල

මතුනාරම නගරය 1        -   -     -   -     -   -   -   811    162    973    

මාතුේායි බටහිර -     -   5        -   2        -   -   -   1,927 366    2,293 

මඩු 3        -   6        -   1        -   -   -   1,404 208    1,612 

නානාට්ටාතු 35      -   21      -   8        -   20     -   2,404 330    2,734 

මුවලි 10      -   3        -   2        -   -   -   1,583 135    1,718 

එකතුල 49      -   35      -   13      -   20     -   8,129 1,201 9,330 

බි ක කැබලි 

10 ලශෝ ඊි 

ලැඩි

මුළු  ණන

 බි ක කැබලි  ණන අවල ල ොවි කාරකයින් වංඛ්යාල

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය බි ක කැබලි 7 බි ක කැබලි 8 බි ක කැබලි 9

 

 

  

වටශන : කෘෂිකාතමමික කටයුව වඳශා ේමා වවල බි් කැබැේක් ලනොමැතිශ ලගොවිකාරකයිතු ලමම ලගුලට 

ඇවත් වී නැේ.  

උාා : එලිමශතු වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු වශ ලලනත් පුීගයතුලේ බි් කැබලිල 

වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු ආදියයි.  

 

 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.4 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් බි ක කැබලි  ණන ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය 

අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල  - 2014  



 

 24 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

රූප විශන 05 - බි ක කැබලි  ණන ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවි කාරකයින් (්න්නාර් 

දිව්ත්රික්කය  - 2014 
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 25 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.5 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ල කී ක දරණ බි ක ප්ර්ාණය ශා ව්ත්රී/ ප පුරු 

වාලය අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 

2013/ 2014 ආතමථික වංගණනලේ කෘෂිකතමම කටයුව ගණතු ගැනීම යටලත් මතුනාරම දිව්ත්රික්කය 

වෂ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු ලගොවි කාරකයා ලගකීම ාරණ බි් ප්රමාණය ව්ත්රී පුරු 

බල අනුල ලතමග කිරීල්දි ලගොවිකාරකයිතු 9ම330 ක් බි් ප්රමාණයතු වඳශා ලගකීම ාරන බලට 

ලාතමේාවී ඇතිශ අේර එහි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 8ම129 ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 1ම201 ක් ා ාක්නට 

ැලබන අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (2ම734) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා අඩුම වංඛයාල මතුනාරම නගරය (973) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා  

ලාතමේා ලේ. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 1 ට අඩු බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු 814 ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 296 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු මාතුේායි බටහිර (363) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මඩු (76) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. අක්කර 1-2 අේර 

බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 1ම802 ක් ා ව්ත්රී 

ලගොවිකාරකයිතු 373 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු 

නානාට්ටාතු (627) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

මතුනාරම නගරය (212) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. අක්කර 2-3 අේර බි් 

ප්රමාණයපිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 1ම747 ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 

228 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු මාතුේායි බටහිර (563) 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරය 

(138) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. අක්කර 3-4 අේර බි් ප්රමාණය පිළිබා 

අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 1ම057ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 93 ක් ා ලාතමේාවී 

ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු නානාට්ටාතු (345) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරය (86) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 

අක්කර 4-5 අේර බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 667 ක් ා ව්ත්රී 

ලගොවිකාරකයිතු 66 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු 

නානාට්ටාතු (213) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

මතුනාරම නගරය (74) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 

අක්කර 5-7 අේර බි් ප්රමාණයපිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 968 ක් ා ව්ත්රී 

ලගොවිකාරකයිතු 82 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු 

නානාට්ටාතු (302) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු මුවලි (135) 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. අක්කර 7-9 අේර බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය 

ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 400 ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 23 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු නානාට්ටාතු (153) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරය (41) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. අක්කර 9-10 අේර බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු 117 ක් ා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 07 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු නානාට්ටාතු (56) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මතුනාරම නගරය (05) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 139      41    171    41     126    12      73      13     56      18      125    20    

මාතුේායි බටහිර 254      109  407    94     486    77      235    29     133    13      186    25    

මඩු 59        17    257    70     340    65      244    9       154    17      236    21    

නානාට්ටාතු 249      106  520    107   393    48      314    31     202    11      289    13    

මුවලි 113      23    447    61     402    26      191    11     122    7        132    3      

එකතුල 814      296  1,802 373   1,747 228    1,057 93     667    66      968    82    

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ල කී් දරණ බි ක ප්ර්ාණය  අවල ල ොවි කාරකයින්

අක්කර 1 ි අඩු
අක්කර 1 - 2 

අෙර

අක්කර 2-3 

අෙර

අක්කර 3-4 

අෙර

අක්කර 4-5 

අෙර

අක්කර 5-7 

අෙර

පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි පුරු ව්ත්රි එකතුල

මතුනාරම නගරය 36        5      5        -    40      1        40      11     811    162    973    

මාතුේායි බටහිර 98        10    25      2       64      6        39      1       1,927 366    2,293 

මඩු 45        6      14      1       31      2        24      -   1,404 208    1,612 

නානාට්ටාතු 151      2      54      2       134    6        98      4       2,404 330    2,734 

මුවලි 70        -   19      2       68      2        19      -   1,583 135    1,718 

එකතුල 400      23    117    7       337    17      220    16     8,129 1,201 9,330 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ල කී් දරණ බි ක ප්ර්ාණය  අවල ල ොවි කාරකයින්

අක්කර 7-9 

අෙර

අක්කර 9-10 

අෙර

අක්කර 10 - 15 

අෙර

අක්කර 15 ි 

ලැඩි
මුළු  ණන

අක්කර 10-15 අේර බි් ප්රමාණය පිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 337 ක් ා 

ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 17 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු 

නානාට්ටාතු (140) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මඩු 

(33) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 

අක්කර 15 ට ලැඩි බි් ප්රමාණයපිළිබා අලධ්ානය ලයොමු කිරීල්දි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 220 ක් ා ව්ත්රී 

ලගොවිකාරකයිතු 16 ක් ා ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේාලතුලතු 

නානාට්ටාතු (102) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

මුවලි (19) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. 

 

 

වටශන : කෘෂිකාතමමික කටයුව වඳශා ේමා වවල බි් කැබැේක් ලනොමැතිශ ලගොවිකාරකයිතු ලමම ලගුලට 

ඇවත් වී නැේ.  

උාා : එලිමශතු වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු වශ ලලනත් පුීගයතුලේ බි් කැබලිල 

වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු ආදියයි.  

 

 

ලගු අංක 3.5 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ල කී ක දරණ බි ක ප්ර්ාණය ශා ව්ත්රී/ ප පුරු 

වාලය අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල- 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 
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රූප විශන 06 - ල කී ක දරණ බි ක ප්ර්ාණය ශා ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවිකාරකයින් 

(්න්නාර් දිව්ත්රික්කය  - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.6 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල වශ ල කී ක දරණ 

බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 

ල් යටලත්දී මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි කාණ්ඩලේ විාත්ලය අනුල ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

බි් ප්රමාණලේ ලයාප්තිතිශය පිළිබඳ විව්ේර කරනු බයි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9ම330 ක් ශා මුළු බි් ප්රමාණය අක්කර 34ම569 

ක් ලේ. එම දිව්ත්රික්කලේ අක්කර 1 ට අඩු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම110 ක් ලන අේර මුළු බි් 

ප්රමාණය අක්කර 533 ක් ලේ. අක්කර 1-2 අේර ලගොවිකාරකයිතු 2ම175 ක් ලාතමේා ලන අේර බි් 

ප්රමාණය අක්කර 2ම725 කි. අක්කර 2-3 අේර ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම975 ක් ශා බි් ප්රමාණය 

අක්කර 4ම506 කි. අක්කර 3-4 අේර ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම150 ක් ශා බි් ප්රමාණය 3ම810 ක් 

ලේ. අක්කර 4-5 අේර ලාතමේා ලන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 733 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 3ම182 

ක් ලේ. අක්කර 5-6 අේර ලගොවිකාරකයිතු 670 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 3ම554 ක් ලව ලාතමේා 

ලේ. අක්කර 6-7 අේර ලගොවිකාරකයිතු 380 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම399 ක් ලාතමේා ලේ. අක්කර 

7-8 අේර ලාතමේා ලන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 233 ක් ලන අේර බි් ප්රමාණය අක්කර 1ම706 කි. 

අක්කර 8-9 අේර ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 190 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 1ම612 ක් ලේ. අක්කර 9-

10 අේර ලාතමේා ලන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 124 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 1ම161ක් ලේ. අක්කර 

10-15 අේර ලගොවිකාරකයිතු 354 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 4ම138 ක් ලාතමේා ලේ. අක්කර 15-20 

අේර ලගොවිකාරකයිතු 158 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම773 ක් ලාතමේා ලේ. අක්කර 20 ට ලැඩි 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 78 ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම471 ක් ලාතමේා ලේ. 

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 01ට අඩු බි් ප්රමාණය යටලත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (363) ශා 

ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 186) ලාතමේා ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 01 ට අඩු මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 35% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය 

වෂ අක්කර 01ට අඩු බි් ප්රමාණය යටලත් අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (76) ශා අඩුම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 42) ලාතමේා ලතුලතු මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 

අක්කර 1 ට අඩු මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 8% ක් ලේ.  

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 1 - 2 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (627) ක් ශා බි් ප්රමාණයක් 

(අක්කර 812) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 1 - 2 

අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 30% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 1 - 2 අේර අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (212) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 241) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම 

නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 01 - 02 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ 

ප්රතිශේයක් ලව 9% ක් ලේ.  

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 02 - 03 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (563) ශා ලැඩිම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 1ම324) ලාතමේා ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

අක්කර 2 - 3 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 29% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර          

2 - 3 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (138) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 297) ලාතමේා 

ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 2 - 3 අේර මුළු 

බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 7 % ක් ලේ.  

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 3 - 4 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (345) ශා ලැඩිම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 1ම158) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

අක්කර 3 - 4 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 30% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර          

3 - 4 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (86) ශා බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 274) ලාතමේා ලතුලතු 



 

 29 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 3 - 4 අේර මුළු බි් 

ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 7% ක් ලේ.  

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 4 - 5 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (213) ශා ලැඩිම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 935) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

අක්කර 4 - 5 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 29% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 4 - 5 

අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (74) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 313) ලාතමේා ලතුලතු 

මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 10% ක් ලේ.  

5 - 6 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (194) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 997) ලාතමේා 

ලතුලතු මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 5 - 6 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ 

ප්රතිශේයක් ලව 28% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 5 - 6 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් 

(76) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 396) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 5 - 6 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 11% ක් ලේ.  

අක්කර 6 - 7 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (131) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 830) 

ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 6 - 7 අේර මුළු බි් 

ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 35% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 6 - 7 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල (43) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 272) ලාතමේා ලතුලතු මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 11% ක් ලේ.  

එලමතුම අක්කර 7 - 8 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (83) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 

599) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 7 - 8 අේර මුළු 

බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 35% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 7 - 8 අේර අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (28) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 204) ලාතමේා ලතුලතු මඩු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 07 - 08 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ 

ප්රතිශේයක් ලව 12% ක් ලේ.  

8 - 9 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (70) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 592) ලාතමේා 

ලතුලතු නානට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 8 - 9 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ 

ප්රතිශේයක් ලව 37% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 8 - 9 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාලක්(11) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 90) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 6% ක් ලේ.  

9 - 10 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (56) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 523) ලාතමේා 

ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 9 - 10 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ 

ප්රතිශේයක් ලව 45% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 09 - 10 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

(5) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 47) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 09 - 10 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 4% ක් 

ලේ.  

අක්කර 10 - 15 අේර බි් ප්රමාණය වැකිේට ගේලශොත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (140) ශා 

ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 1ම663) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. එය අක්කර 10 - 15 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 40% ක් ලේ. 

දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 10 - 15 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (33) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් 

(අක්කර 393) ලාතමේා ලතුලතු මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 10 - 15 

අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 9% ක් ලේ.  



 

 30 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

වංඛ්යාල
බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
%

මතුනාරම නගරය 30        217      11        90        5          47        41        446      30        512      21        691      973      4,025   12      

මාතුේායි බටහිර 53        388      55        478      27        254      70        820      36        670      4          131      2,293   7,637   22      

මඩු 28        204      23        190      15        140      33        393      16        277      8          194      1,612   5,667   16      

නානාට්ටාතු 83        599      70        592      56        523      140      1,663   63        1,088   39        1,217   2,734   11,515 33      

මුවලි 39        297      31        262      21        197      70        817      13        226      6          237      1,748   5,725   17      

එකතුල 233      1,706   190      1,612   124      1,161   354      4,138   158      2,773   78        2,471   9,330   34,569 100.0 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල ශා බි ක ප්ර්ාණය   (අක්කර )

අක්කර 7-8 අෙර අක්කර 8-9 අෙර අක්කර 9-10 අෙර
අක්කර 10-15 

අෙර

අක්කර 15-20 

අෙර
20 ි ලැඩි මුළු  ණන

වංඛ්යාල
බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය
වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය

මතුනාරම නගරය 180      70        212      241      138      297      86        274      74        313      76        396      69        431      

මාතුේායි බටහිර 363      186      501      629      563      1,324   264      895      146      643      137      748      74        471      

මඩු 76        42        327      406      405      892      253      814      171      723      194      997      63        395      

නානාට්ටාතු 355      166      627      812      441      1,023   345      1,158   213      935      171      909      131      830      

මුවලි 136      69        508      637      428      970      202      669      129      568      92        504      43        272      

එකතුල 1,110   533      2,175   2,725   1,975   4,506   1,150   3,810   733      3,182   670      3,554   380      2,399   

අක්කර 3-4 අෙර අක්කර 4-5 අෙර අක්කර 5-6 අෙර අක්කර 6-7 අෙර

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල ශා බි ක ප්ර්ාණය   (අක්කර )

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
අක්කර 1 ි අඩු අක්කර 1 - 2 අෙර අක්කර 2-3 අෙර

15 - 20 අේර ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (63) ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 1ම088) 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලාතමේා වී ඇේ. එය මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් 

ලව 39% ක් ලේ. එලමතුම අක්කර 15 - 20 අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (13) ශා අඩුම 

බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 226) ලාතමේා ලතුලතු මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 

අක්කර 15 - 20 අේර මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 8% කි.  

අක්කර 20 ශා ඊට ලැඩි බි් ප්රමාණයක් හිමි ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (39) ශා ලැඩිම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 1ම217) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

අක්කර 20 ශා ඊට ලැඩි මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 49% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ අක්කර 20 

ශා ඊට ලැඩි අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (4) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 131) ලාතමේා 

ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය අක්කර 20 ශා ඊට ලැඩි 

මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 5% ක් ලේ.  

වමව්ේයක් ලව ගත් විට මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ මුළු බි් ප්රමාණලයතු ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් 

(අක්කර 11ම515) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුළු බි් 

ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 33% කි. අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 4ම025) ලාතමේා ලතුලතු 

මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුළු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 12% 

කි. 

 

 

වටශන : කෘෂිකාතමමික කටයුව වඳශා ේමා වවල බි් කැබැේක් ලනොමැතිශ ලගොවිකාරකයිතු ලමම ලගුලට 

ඇවත් වී නැේ.  

උාා : එලිමශතු වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු වශ ලලනත් පුීගයතුලේ බි් කැබලිල 

වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු ආදියයි. 

ලගු අංක 3.6 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල වශ ල කී ක දරන 

බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර - 2014 



 

 31 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.7 :  ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් කාරක ෙත්ත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාල ශා බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 

ල් යටලත්දී මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවිකාරකයාලේ කාරක ේත්ත්ලය අනුල ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල බි් කැබලි වංඛයාල ශා බි් ප්රමාණලේ ලයාප්තිතිශය පිළිබඳ විව්ේර කරනු බයි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගකීම ාරන කාරක ේත්ත්ලය අනුල 9ම167 ක ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් 

ලාතමේා ලන අේර බි් ප්රමාණය අක්කර 34ම569 කි. මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ේමාලේම ලැඩ කරන මුලු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9ම071 ක් ලන අේර එම මුලු බි් ප්රමාණය අක්කර 33ම752 ක් ලේ. එම 

දිව්ත්රික්කලේ ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 09 ක් ලව ලාතමේා ලන අේර 

එම බි් ප්රමාණය අක්කර 35 කි. පුීගලික අය ලලනුලලතු ලැඩ කරන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 65 ක් 

ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 579 ක් ලව ලාතමේා ලේ. ශවුලේ ලැඩ කරන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 22 

ක් ශා බි් ප්රමාණය අක්කර 203 ක් ලව ලාතමේා ලේ. 

දිව්ත්රික්කය වෂ ේමාලේම ලැඩ කරන ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (2ම634) ශා ලැඩිම බි් 

ප්රමාණයක් (අක්කර 11ම515) ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

ේමාලේම ලැඩ කරන මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 34% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ ේමාලේම 

ලැඩ කරන අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (912) ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 3ම492) ලාතමේා 

ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්ති රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් 

ලව 10% කි. 

දිව්ත්රික්කය වෂ ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (3) ලාතමේා ලතුලතු 

මතුනාරම නගරය ශා මාතුේායි බටහිර යන ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලලිනි. දිව්ත්රික්කය වෂ 

ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන මුලු බි් ප්රමාණලයතු ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 20) ලාතමේා 

ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන 

මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 57% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන 

අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛ් යාල (1) ශා අඩුම බි් ප්රමාණය (අක්කර 2) ලාතමේා ලතුලතු මුවලි 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 6% ක් ලේ. 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන කිසිදු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක්ලාතමේා ලතුලතු නැේ.  

දිව්ත් ච්ක්කය වෂ පුීගලික අය ලලනුලලතු ලැඩ කරන ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (28) ශා 

ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 331) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. එය පුීගලික අය ලලනුලලතු ලැඩ කරන මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 57% 

ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ පුීගලික අය ලලනුලලතු ලැඩ කරන අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (5) ශා 

අඩුම බි් ප්රමාණය (අක්කර 6) ලාතමේා ලතුලතු මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුලු බි් 

ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 1% ක් ලේ. මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු පුීගලික අය 

ලලනුලලතු ලැඩ කරන කිසිදු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් ලාතමේා ලතුලතු නැේ.  

දිව්ත්රික්කය වෂ ලලනත් අය වමහ ශවුලේ ලැඩ කරන ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් (14) ශා 

ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් (අක්කර 143) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. එය ලලනත් අය වමහ ශවුලේ ලැඩ කරන මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 

70% ක් ලේ. දිව්ත්රික්කය වෂ ලලනත් අය වමහ ශවුලේ ලැඩ කරන අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

(1) ශා අඩුම බි් ප්රමාණය (අක්කර 2) ලාතමේා ලතුලතු මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය 

මුලු බි් ප්රමාණලේ ප්රතිශේයක් ලව 1% ක් ලේ. මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු පුීගලික 

අය ලලනුලලතු ලැඩ කරන කිසිදු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක්ලාතමේා ලතුලතු නැේ.  
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යා

ල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

මතුනාරම නගරය 912        3,492      3         10            28        331          14       143          957     3,976       

මාතුේායි බටහිර 2,289     7,604      3         20            8          29            5         44            2,305  7,697       

මඩු 1,547     5,535      2         3              -       -           1         2              1,550  5,540       

නානාට්ටාතු 2,634     11,515    -      -           24        213          2         14            2,660  11,742     

මුවලි 1,689     5,606      1         2              5          6              -      -          1,695  5,614       

එකතුල 9,071     33,752    9         35            65        579          22       203          9,167  34,569     

මුළු  ණන

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ේාලේ ්
ආයෙනයක් 

ලලවලලන්

පුී ලික අය 

ලලවලලන්

ලලනත් අය ව්  

ශවුලේ

වමව්ේයක් ලව ගත් විට මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි කාණ්ඩයට අාාෂ ලගොවි කාරකයාලේ 

කාරක ේත්ත්ලය අනුල ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් ශා ලැඩිම බි් ප්රමාණයක් ලාතමේා ලතුලතු 

ේමාලේම ලැඩ කරන අංලයනි. මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි කාණ්ඩයට අාාෂ ලගොවි කාරකයාලේ 

කාරක ේත්ත්ලය අනුල අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් ශා අඩුම බි් ප්රමාණයක් ලාතමේා ලතුලතු 

ආයේන ලලනුලලතු ලැඩ කරන අංලයනි.  

 

 

වටශන : දිව්ත්රික්කය වෂ ලාතමේාවී ඇතිශ උර ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල මීට ඇවත් වී ලනොමැේ. 

 

රූප විශන 07 - කාරක ෙත්ත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් (්න්නාර් දිව්ත්රික්කය  - 2014 

 

* ලමම රර වටශලනහි ලලනත් යට ලත් ආයේන ලලනුලලතුම පුීගලික අය ලලනුලලතුම ලලනත් අය 

වමහ ශවුලේ යන වලනහිම එකවල ාැක්ලේ 

 

99% 

1% 

ේාලේ ් 

ලලනත් 

අංක 3.7 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් කාරක ෙත්ත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාල ශා බි ක ප්ර්ාණය  - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

වංඛ්යාල

බි ක 

ප්ර්ාණය  

(අක්කර)

අක්කර 1/4 ට අඩු 88           9            -          -          1             -          -       -          89        9             

අක්කර 1/4 - 1/2 අේර 210         65          -          -          -         -          -       -          210      65           

අක්කර 1/2- 1 අේර 737         425        1             1             6             4             -       -          744      430         

අක්කර 1 - 2 අේර 2,104      2,589     2             3             15           17           -       -          2,121   2,609      

අක්කර 2 - 3 අේර 1,942      4,340     1             2             8             16           3          8             1,954   4,366      

අක්කර 3 - 4 අේර 1,111      3,618     1             3             4             13           3          10           1,119   3,644      

අක්කර 4 - 5 අේර 701         2,988     1             4             5             20           2          9             709      3,021      

අක්කර 5 - 7 අේර 1,066      5,927     1             5             8             44           1          6             1,076   5,982      

අක්කර 7- 10 අේර 512         4,109     2             17           5             38           4          28           523      4,192      

අක්කර 10 - 20 අේර 487         6,314     -          -          7             87           7          103         501      6,504      

අක්කර 20 ට ලැඩි 113         3,367     -          -          6             340         2          40           121      3,747      

එකතුල 9,071      33,751   9             35           65           579         22        204         9,167   34,569    

මුළු  ණන

බි ක කැබැේලේ 

විාත්ලය

ේාලේ ් ආයෙනයක් පුී ලික අය ලලනත් අය ව්  

3.8 : බි ක කැබැේලේ විාත්ලය වශ කාරක ෙත්ත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල ශා 

ල කී් දරන බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ලාතමේා වි ඇතිශ ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ශා බි් ප්රමාණය කාරකයාලේ 

කාරක ේත්ත්ලය අනුල ේමාලේමම ආයේනයක් ලලනුලලතුම පුීගලික අය ලලනුලලතු ශා ශවුලේ ලැඩ 

කරන ලලයතු ලකොටව් ශේරකට ලබාා ගණනය කර ඇේ. 

ඒ අනුල දිව්ත්රික්කලේ ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9ම167 ක් ලන අේර ලගකිම ාරන 

බි් ප්රමාණය  අක්කර 34ම569 ක් ලේ. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ේමාලේම ලැඩකරන ලගොවිකාරකයිතු 9ම071 ක් සිටින අේර ුවුතු ලගකීම 

ාරන බි්  ප්රමාණය අක්කර 33ම751 කි. ේමාලේම ලැඩ කරන කාරක ේත්ත්ලය යටලත් ලැඩිම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (2ම104) ලාතමේා ලතුලතු අක්කර 1-2 අේර බි් ප්රමාණය යටලත්ය. ලැඩිම 

බි් ප්රමාණය (අක්කර 6ම314) ලාතමේා වි ඇත්ලත් අක්කර 10 -20  යටලත්ය. 

ආයේනයක් ලලනුලලතු කාරක ේත්ත්ලය ාරන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9 ක් ලන අේර ඒ යටලත් 

ලාතමේාවී ඇතිශ බි් ප්රමාණය අක්කර 35 ක් ලේ. ලමම කාණ්ඩලේ බි් ප්රමාණය අක්කර 1-2 අේර වශ 

අක්කර 7-10 අේර  ලගොවිකාරකයිතු 2 ක බැගිතු ලාතමේා වි ඇතිශ අේර ලැඩිම බි් ප්රමාණය (අක්කර 

17) ලාතමේා ලතුලතු අක්කර 7-10 යටලත්ය. 

පුීගලික අය ලලනුලලතු කාරක ේත්ත්ලය ාරන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 65 ක් ලව ලාතමේා වි ඇතිශ  

අේර ල් යටලත් ලාතමේා වි ඇතිශ බි් ප්රමාණය අක්කර 579 ක් ලේ. එලවේම ලමම කාණ්ඩය යටලත් ලැඩි 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (15)  බි් ප්රමාණය අක්කර 1-2 අේර ලාතමේා වි ඇතිශ අේර ලැඩිම බි් 

ප්රමාණය (අක්කර 340) අක්කර 20 ට ලැඩි බි් ප්රමාණය යටලත් ලාතමේාවී ඇේ. 

ලලනත් අය වමග ශවුලේ කාරක ේත්ත්ලය ාරන ලගොවිකාරකයිතු 22 ක් ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ල් 

යටලත් ලගකීම ාරණ බි් ප්රමාණය අක්කර 204 ක් ලේ. එයිතු ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (7)ම 

බි් ප්රමාණය අක්කර 10-20 අේර  ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ලැඩිම බි් ප්රමාණය (අක්කර 103) ා අක්කර 

10-20 අේර ලාතමේාවී ඇේ. 

 

වටශන : දිව්ත්රික්කය වෂ ලාතමේාවී ඇතිශ උර ලගොවිකාරක  යිතු වංඛයාල මීට ඇවත් වී ලනොමැේ. 

 

ලගු අංක 3.8 : බි ක කැබැේලේ විාත්ලය වශ කාරක ෙත්ත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

ශා ල කී් දරන බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර - 2014 



 

 34 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.9 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප  පුරු වාලය අවල කෘෂිකාර්නක 

කියුතුල නිරෙ ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014  

ල් යටලත් 2014 ලවලතම මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ රතමචව් 40 ට ලැඩි ලශෝ කෘෂි නි්රාානලයතු ලැඩි 

ලකොටවක් අලවිය වඳශා ලයොාා ගතුනා ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ුවුතුලේ වත්්රී පුරු භාලය අනුල 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව රාන් කර ගනිමිතු විව්ේර කරනු බයි. 

ඒ අනුල මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ වී ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල 5ම485 ක් ලන අේර එහි වී ලගාලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 4ම997 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 

488 ක් ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් වී ලගාලේ 

නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (1ම595) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 29% කි. එහි වි ලගාලේ නිරේ පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 1ම484 ක් ලන අේර ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 111 ක් ලේ. ලාලනුලට 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල වි ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇත්ලත් මුවලි (1ම341) ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 24%ක ප්රතිශේයකි. එහි පුරු ලගොවිකාරකයිතු 1ම237 ක් ා 

ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 104 ක් ා ලාතමේාවී ඇේ. එලමතුම අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලක් ලාතමේාවී 

ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය (560) ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 10% ක 

අගයකි. ලමහි වී ලගාලේ නිරේ ව පුරු ලගොවිකාරකයිතු 488 ක් සිටින අේර ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල 72 කි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ලත් ශා රබතම ලගාල ාක්නට ලනොැලබන අේර ලරොේ ලගාලේ නිරේ ව 

බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 5ම879 ක් ලන අේර එහි ලරොේ ලගාලේ නිරේ ව 

පුරුයිතු වංඛයාල 5ම189 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 690 ක් ා ලේ. ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු 

වැකිේට ගේලශොත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලරොේ ලගාලේ නිරේවී ඇත්ලත් නානාට්ටාතු 

(2ම398) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 41% කි. ලාලනුලට 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (1291)  වි ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේයි බටහිර 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 22%ක ප්රතිශේයකි. අඩුම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාලක් ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය (459) ලේ. එය 

ප්රතිශේයක් ලලයතු 8% ක අගයකි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ලලනත් ව්ථිර ලබෝග ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 4ම694 ක් ලන අේර ඒලාලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 4ම119 ක් ා ව්ත්රීතු 

වංඛයාල 575 ක් ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් ලලනත් ව්ථිර 

ලබෝග ලගාලේ නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (2ම151)  නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 46% කි. ලාලනුලට ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල (876)  ලලනත් ව්ථිර ලබෝග ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇත්ලත් මාතුේයි බටහිර 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 19%ක ප්රතිශේයකි. අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

(392)  ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 

08% ක අගයකි.  



 

 35 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ලලනත් කාලීන ලබෝග ලගාලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 2ම860 ක් ලන අේර එම ලගාලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාලම 2453 ක් ා 

ව්ත්රීතු වංඛයාල 407 ක් ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් ලලනත් 

කාලීන ලබෝග ලගාලේ නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (961) මඩු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 34% කි. ලාලනුලට ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල (828) ලාතමේාවී ඇත්ලත් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 

29%ක ප්රතිශේයකි. අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (199) ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 07% ක අගයකි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ගල රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

2ම822 ක් ලන අේර එහි ගල රානලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 2ම580 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 242 ක් 

ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් ගල රානලේ 

නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල නානාට්ටාතු (1ම331) ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 47% කි. ලාලනුලට ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල ලාතමේාවී ඇත්ලත් මඩු (446) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 16% කි. අඩුම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ය (213) ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මතුනාරම නගර 

ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 7% ක අගයකි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ  එළු රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

425 ක් ලන අේර එහි එළු රානලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 364 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 61 ක් ා 

ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් එළු රානලේ 

නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (149)  නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 35% කි. ලාලනුලට ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (124)  එළු 

රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇත්ලත් මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලන අේර එය 

29% ක ප්රතිශේයකි. අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (40) ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 09% ක අගයකි. ඌරතු රානය සුළු 

ලලයතු සිදු ලකලරන බලට ලාතමේාවී ඇතිශ අේර ඌරතු රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 18 ක් ලන අේර එහි නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 17 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 01 

ක් ා ලේ. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ කුකුළු රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල 4744 ක් ලන අේර එහි කුකුළු රානලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 4180 ක් ා ව්ත්රීතු 

වංඛයාල 564 ක් ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් කුකුළු 

රානලේ නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (1ම929)  නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 41% කි. අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 

(332)  ලාතමේාවී ඇතිශ ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මතුනාරම නගරය ලේ. එය ප්රතිශේයක් ලලයතු 

7% ක අගයකි.  
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

කාරකයින්

 වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 40           34      6     1                 1        -  332             285    47    -           -     -  1              1        -      

මාතුේායි බටහිර 46           41      5     2                 2        -  1,006          856    150  4               4        -  1              1        -      

මඩු 66           54      12   3                 2        1     625             547    78    2               2        -  1              1        -      

නානාට්ටාතු 149         123    26   3                 3        -  1,929          1,703 226  35             33      2      1              1        -      

මුවලි 124         112    12   9                 9        -  852             789    63    14             11      3      3              3        -      

එකතුල 425         364    61   18               17      1     4,744          4,180 564  55             50      5      7              7        -      

ජජීවි ල ාල

 කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙව ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
එළු පානය ඌරු පානය කුකුළු පානය ලලනත් වත්ත්ල පානයන්

කාරකයින්

 වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

කාරකයින් 

වංඛ්යාල
පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 560         488    72   459             394    65   392             336    56    199           170    29    213          191    22       

මාතුේායි බටහිර 1,183      1,047 136 1,291          1,114 177 876             751    125  547           440    107  393          351    42       

මඩු 806         741    65   954             846    108 800             698    102  961           844    117  446          398    48       

නානාට්ටාතු 1,595      1,484 111 2,398          2,126 272 2,151          1,910 241  828           713    115  1,331       1,231 100     

මුවලි 1,341      1,237 104 777             709    68   475             424    51    325           286    39    439          409    30       

එකතුල 5,485      4,997 488 5,879          5,189 690 4,694          4,119 575  2,860        2,453 407  2,822       2,580 242     

 ල පානය
ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

වී ල ාල ලපොේ ල ාල ලලනත් ව්ථිර ලබෝ  ල ාල
ලලනත් කාලීන ලබෝ  

ල ාල

 කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙව ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ලලනත් වත්ත්ල රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 55 ක් ලන අේර එහි ලලනත් වත්ත්ල රානලේ නිරේ ව පුරුයිතු වංඛයාල 

50 ක් ා ව්ත්රීතු වංඛයාල 05 ක් ා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතු රදිංචි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු වැකිේට ගේලශොත් ලලනත් 

වත්ත්ල රානලේ නිරේවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (35)  නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය ප්රතිශේයක් ලව 64% කි. ලාලනුලට ලලනත් වත්ත්ල 

රානලේ නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (14)  මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය 25% ක ප්රතිශේයකි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කය වෂ ජ විවි ලගාල ඉේාම සුළු ලලයතු සිදු ලකලරන බලට ලාතමේාවී ඇතිශ අේර 

එහි නිරේ ව බලට ලාතමේාවී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 07 ක් ලන අේර ුවුතු සියලුලානාම 

පුරු ලගොවිකාරකයිතු ලේ. 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.9 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල කෘෂිකාර්නක 

කියුතුල නිරෙ ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 
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පුරු 

ව්ත්රි 

රූප විශන 08 - ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙ ල ොවිකාරකයින් 

(්න්නාර් දිව්ත්රික්කය  - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.10 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල කෘෂිකාර්නක 

කියුතුල  නිරෙල සිටි ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාලල ප ප්රතිශෙය - 2014 

ආතමථික වංගණනය යටලත් 2014 ලතමලේ සිදුකරනා කෘෂිකාතමමික කටයුව ගණතු ගැනීල් 

අදියලතමදී දිව්ත්රික්ක මට්ටමිතු එක් එක් ලගොවි කාණ්ඩල ලගොවිකාරකයිතු නිරේල සිටි ආතමථික 

කටයුව පිළිබඳ ලේොරවරු රැව්කරන දී.  

ඒ අනුල මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි කාණ්ඩල ලගොවිකාරකයිතු ේමාලේ ම ආතමථික කටයුත්ේ 

ලව වී ලගාලේ ලයදුණු වංඛයාලලහි ප්රතිශේය 59% කි. ලමම දිව්ත්රික්කලේ ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාව අවච්තු වී ලගාලේ නිරේව ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලලහි ප්රතිශේය ලන 77% ක් 

මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලලහි 

ප්රතිශේය ලන 50% ක් ලාතමේා ලතුලතු මඩු ශා මාතුේායි බටහිර යන ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලලිනි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලරොේ ලගාල සිදුකරනු බන ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය 63% ක් ලන 

අේර එයිතු ලැඩිම ප්රතිශේය ලන 89% නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුාම අඩුම 

ප්රතිශේය ලන  45% මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුා ලාතමේාලේ. දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි 

කාණ්ඩ අවච්තු අලනකුත් ව්ථ්ර ලභෝග ලගාකරනු බන ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය 50% කි. 

එයිතු එයිතු ලැඩිම ප්රතිශේය 80% නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුාම අඩුම ප්රතිශේය 

ලන 27% මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුා ලාතමේාලේ. මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ලගොවි 

කාණ්ඩල අලනකුත් කාලීන ලභෝග ලගාල සිදුකරන ා ලගොවිකාරකයිතුලේ ප්රතිශේය 31% ලන 

අේර එහි ලැඩිම ප්රතිශේය ලන ලගොවිකාරකයිතුලගතු 60% ක් මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ා අඩුම ප්රතිශේය ලන 19% මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතුා ලාතමේාලේ.  

දිව්ත්රික්කලේ ගල රානය සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය 30% කි. ලැඩිලලයතු ගල 

රානය සිදුකරනු බන ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය ලතුලතු  නානාට්ටාතුය. එම අගය 49% කි. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ එළු රානය සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය 5% ක් ලන අේර 

දිව්ත්රික්කලේ ලැඩිම ප්රතිශේය ලන 7% මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේාලේ. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ඌරු රානය සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ වාමානය ප්රතිශේය 0.2% ක් 

ලන අේර දිව්ත්රික්කලේ ලැඩිම ප්රතිශේය ලන 0.5% ා මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේාලේ. මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ කුකුළු රානය සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය 51% කි. 

ලැඩි ලලයතු කුකුළු රානය සිදුකරන ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය ලතුලතු නානාට්ටාතු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය (72%) ලන අේර අඩුලලතුම කුකුළු රානය සිදුකරන ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවය ලතුලතු මතුනාරම නගරය  (34%) ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවයයි. මතුනාරම 

දිව්ත්රික්කලේ ලලනත් වත්ල රාන කටයුව සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය 0.6% කි. 

දිව්ත්රික්කලේ ජවිල ලගාල සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතුලේ  ප්රතිශේය 0.1% ක් ලන අේර ලැඩිලලයතු 

ජවිල ලගාල සිදුකරන ලගොවිකාරකයිතු සිටින ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය මුවලි ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවය ලන අේර එහි ප්රතිශේය 0.2% කි. ලමහිදී වාමානයලයතු මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ 

ලගොවිකාරකයිතු කෘෂිකාතමමික කටයුව 3 ක රමණ ලයදී සිටින බල ලරතුනු් කරයි. නානාට්ටාතු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාලයහි ලගොවිකාරකයිතු වාමානයලයතු කෘෂිකාතමමික කටයුව 4 ක් රමණ 

සිදුකරමිතු ලැඩිම කෘෂිකාතමමික කටයුව ප්රමාණයක් ලයලාන අේර මතුනාර් නගරය ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාලයහි ලගොවිකාරකයිතු වාමානයලයතු කෘෂිකාතමමික කටයුව 2 ක් රමණ සිදුකරමිතු 

අඩුම කෘෂිකාතමමික කටයුව ප්රමාණයක් සිදු කරයි.  
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

මතුනාරම නගරය 57 60 44 47 48 40 40 41 34 20 21 18

මාතුේායි බටහිර 50 53 36 55 57 46 37 38 33 23 22 28

මඩු 50 53 31 59 60 52 50 50 49 60 60 56

නානාට්ටාතු 59 63 34 89 90 82 80 81 73 31 30 35

මුවලි 77 77 79 45 44 52 27 26 39 19 18 30

එකතුල 59 61 40 63 64 57 50 51 47 31 30 33

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

 කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙව ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාලල ප ප්රතිශෙය

වී ල ාල ලපොේ ල ාල ලලනත් ව්ථිර ලබෝ  ල ාල ලලනත් කාලීන ලබෝ  ල ාල

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

මතුනාරම නගරය 22 23 13 4 4 4 0.1 0.1 0.0 34 35 29

මාතුේායි බටහිර 17 18 11 2 2 1 0.1 0.1 0.0 43 44 39

මඩු 28 28 23 4 4 6 0.2 0.1 0.5 39 39 38

නානාට්ටාතු 49 52 30 6 5 8 0.1 0.1 0.0 72 72 68

මුවලි 25 25 23 7 7 9 0.5 0.6 0.0 49 49 48

එකතුල 30 32 20 5 4 5 0.2 0.2 0.1 51 51 46

ඌරු පානය කුකුළු පානය

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

 කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙව ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාලල ප ප්රතිශෙය

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

 ල පානය එළු පානය

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%)

එකතුල 

(%)

පුරු 

(%)
ව්ත්රි (%) එකතුල පුරු ව්ත්රි

මතුනාරම නගරය 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.2 2.3 1.8

මාතුේායි බටහිර 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 2.3 2.3 1.9

මඩු 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 2.9 3.0 2.6

නානාට්ටාතු 1.3 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 3.3

මුවලි 0.8 0.7 2.3 0.2 0.2 0.0 2.5 2.5 2.8

එකතුල 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 2.9 2.9 2.5

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල 

(%)

ල ොවිකාරකයින් නිරෙලන 

වා්ානය කෘෂිකාර්නක කියුතු 

වංඛ්යාල

ලලනත් වත්ල පානයන් ජජීවී ල ාල

 කෘෂිකාර්නක කියුතුල නිරෙව ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාලල ප  ප්රතිශෙය
මුළු  ණන

 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.10 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල කෘෂිකාර්නක 

කියුතුල  නිරෙල සිටි ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාලල ප ප්රතිශෙය - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.11 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලලනත් රැකියාලන් වශ ආදාය ක ්ාර්  ශා ව්ත්රී/ ප 

පුරු වාලය අවල ල ොවිකාරකයින්යින් වංඛ්යාල - 2014 

2014 ලතමලේ දී සිදුකෂ ආතමථික වංගණනය යටලත්ම කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබඳ ගණතු ගැනීල් දී 

ලගොවිකාරකයතුලේ කෘෂිකතමමාතුේය ශැර ලලනත් ආතමථික කටයුව ල නිරේ වීම ලශලත් ුවුතුලේ 

ප්රධ්ාන රැකියාල පිළිබඳ ලේොරවරු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු එක් රැව් කරන දී. ලමහි දී 

ලගොවිකාරකයිතු ලැටුප්ති බන රැකියාලක නිරේ ලතුලතු ා එලවේ නිරේ ලතුලතු න් එය කුමන 

අංයක රැකියාලක් ා යන ලේොරවරු බා ගතුනා දී. ඒ අනුල රාජය අංයම අතමධ් රාජය අංය ශා 

ලරෞීගලික අංලේ රැකියාල ුවුතු නිරේ ලන බලට ලාතමේා විය. 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලය හි ලගොවිකාරකයතුලේ ලැටුප්ති වහිේ රැකියාලතු  ල නිරේ ලන වංඛයාලලතු 

ලැඩිම වංඛයාලක් (562)  ලාතමේා වී ඇත්ලත් රාජය අංලයහි රැකියාල නිරේ ලන ලගොවි කාරකයතු 

ලේ. අඩුම වංඛයාල (99) ක් ලවේලලයහි නිරේ බලට ලාතමේා ලතුලතු අතමධ් රාජය අංලයහි රැකියාලතු 

ල ලේ. ලරෞීගලික අංලයහි ලවේලලේ නිරේ වංඛයාල 321 කි. රාජය අංලයහි රැකියාල නිරේ 

වංඛයාලලතු ලැඩි අගයක් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාලයතු (181) ලාතමේා වී ඇතිශ අේර 

අඩුම වංඛයාල මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු (53)  ලාතමේා ලේ. අතමධ් රාජය අංලයහි රැකියා 

කරන ලගොවිකාරකයිතුලගතු ඉශෂම අගයක් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය වෂ බලට 

ලේොරවරු ැබි ඇේ. එය 47 ක් ලේ. 

රාජය අංලේ රැකියා ල නිරේ ලගොවිකාරකයිතුලේ ව්ත්රි/ පුරු භාලය වැෂකීල් දී එයිතු ලැඩිම 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල ලාතමේා ලතුලතු පිච්මි ලේ. එම පිච්ව වංඛයාත්මකල 517 බලට ලාතමේා ලන 

අේර රාජය අංලේ රැකියා ල නිරේ ලතුනතුලගතු මුළු ගණනිතු 92.0%  ප්රතිශේයකි. කාතුේාලතු 

ව්බතුධ්ල එම අගය 45 ලේ. රාජය අංලේ ආාාය් බන පිච්මි රැකියා නියුක්තිශලයතු ඉශෂ ම 

අගයක් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. ලමහි අඩුම අගය ලන 

ලගොවිකාරකයිතු (45) ගණන රාජය අංලේ ලවේලය කරතුනතුලගතු 8% ප්රතිශේයක් ලව මඩු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවය වෂ ලාතමේා ලේ. රාජය ලවේලලයහි කාතුේාලතු ලැඩිම වංඛයාල ලාතමේා 

ලතුලතු ා නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලේ. එය (12) රාජය අංලයහි ලවේලය කරන 

මුළු වංඛයලලතු 2.1% ලේ. මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු අඩුම අගය (3) ලාතමේා ලේ. 

අතමධ් රාජය අංලය හි ලැඩිම වංඛයාල පිච්මි ලගොවිකාරකයිතු ලන බල ලගු අංක 11 අනුල ලාතමේා ලේ. 

එය අතමධ් රාජය අංලයහි වංඛයාලලතු ප්රතිශේයක් ලලයතු 88.9% ලන අේර වංඛයාත්මකල 88 ලේ. 

එම අගලයහි ා ලැඩිම වංඛයාල ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයහි ලන 

අේර අඩුම අගයක් මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. ලමම අඩුම 

අගය අතමධ් රාජය අංලයහි ලැටුප්ති බන රැකියා ල නියුව ලගොවිකාරකයිතු ගණනිතු (06)ම 6.1% 

ප්රතිශේයක් ාරයි. නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ව්ත්රි ලවේලා ාායකත්ලලේ ලැඩිම 

අගය (6) ලාතමේා ලන අේර එය අතමධ් රාජය අංලයහි මුළු ගණනිතු 6.1% ලේ. මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු කිසිලලකුත් ලාතමේා ලනොලේ. 

කෘෂිකාතමමික කටයුව ශැර ලලනත් ආතමථික ක්රියාකාරක් ල නිරේ ලගොවිකාරකයිතුලගතු 

ලරෞීගලික අංලයහි ලවේලලේ නියැලී සිටිතුනතු වෂකා බැලීල් දී එම වංඛයාලලතු 90.0%  

ප්රතිශේයක් පිච්මි ලන අේර එය 289 අගයක් ගනී.ලරෞීගලික අංලයහි රැකියා කරන පිච්මි ලැඩිම 

අගයක් (101) ලාතමේා ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලන අේර 31.5% 

ප්රතිශේයක් ලේ. අඩුම අගය ලන (13) මුවලි ලකොට්සෘලයතු ලාතමේා ලේ. මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලරෞීගලික අංලේ ලැඩිම කාතුේා ලවේලා ාායකත්ලය ලාතමේා ලනඅේර එය 

(20) එම අංලේ මුළු ගණනිතු 6.2% ප්රතිශේයක් ලරතුලයි.  
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

ලතම 2014 කෘෂිකාතමමික ලේොරවරු අනුල ලගොවිකාරකයිතු ේමාලේම ආතමථික කටයුව ල නිරේ වීම 

පිළිබඳ ලේොරවරු වෂකා බැලීල් දී ලගොවිකාරකයිතු ේමාලේම කෘෂිකාතමමික කටයුත්ේක නිරේ 

ලතුලතු ා ලනොඑලවේ න් ේමාලේම කෘෂිකාතමමික ලනොලන කටයුත්ේක නිරේ ලතුලතු නිරේ ලතුලතු 

ා යන ලේොරවරු ලවොයා බන දී. ලමම ලේොරවරු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව අනුල බාලගන 

ඇේ. 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලේ ේමාලේම ආතමථික කටයුත්ේක නිරේ ලන වංඛයාල ලන 1ම236 තු ලැඩිම 

ප්රතිශේයක් ලන 85.6% ේමාලේම කෘෂිකාතමමික ලනොලන ආතමථික කටයුත්ක නිරේ ලන අේර එය 

වංඛයාත්මකල 1ම058 කි. ේමාලේම කෘෂිකාතමමික ලනොලන කටයුත්ේක නිරේ ලන ලගොවිකාරකයතු 

ගණන 178 ලේ.  

ේමාලේම කෘෂිකාතමමික කටයුත්ේක නිරේ ලගොවිකාරකයිතු වෂකාබැලීල් දී එහි ලැඩිම වංඛයාල 

(156) පිච්මි ලගොවිකාරකයිතු නිලයෝජනය කරන අේර එය 87.7% ප්රතිශේයකි. ව්ත්රීතු ගණන 22 ක් 

ලේ. පිච්මි ලගොවිකාරකයිතුලේ ා ලැඩිම වංඛයාල (55)  මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

ලාතමේා ලේ. එය 30.9% ප්රතිශේයක් ලේ. මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු එහි 

අඩුම අගය ලාතමේා කරයි. 2.2% ප්රතිශේයක් ගතුනා එය වංඛයාත්මකල 4 කි. ේමාලේම කෘෂිකාතමමික 

කටයුත්ේක නිරේ කාතුේා ලගොවිකාරකයිතු ලැඩිම වංඛයාල (12) මඩු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයතු ා අඩුම අගය (1) මාතුේායි බටහිර ප්රලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ා ලාතමේාලේ. 

ේමාලේම කෘෂිකාතමමික ලනොලන කටයුත්ේක නිරේ ලගොවිකාරකයිතු පිළිබඳ ලාතමේා අනුල ා පුරු 

ලගොවිකාරකයිතු ලැඩි අගයක් ගතුනා බල ලරතුලා දිය ශැකිය. ඒ අනුල පුරු ලගොවිකාරකයිතු 932 ක් 

ශා ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතු 126 ක් ලේ. පුරු ලගොවිකාරකයිතු වෂකා බැලීල් දී මාතුේායි බටහිර 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලැඩිම වංඛයාලක් (341) ලාතමේා ලන අේර එය කෘෂිකාතමමික ලනොලන 

කටයුත්ේක නිරේ වංඛයාලලතු 32.2% ප්රතිශේයක් ලරතුලයි. ව්ත්රී ලගොවිකාරකයිතුලේ ා ලැඩිම අගය 

(79) එම ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේම ලාතමේා ලන අේර මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 

අඩුම අගයක් (2) ලාතමේා ලේ. 

ලගොවිකාරකයිතුම ලවේලා ලයෝජකයතු ලව ුවුතුලේ ආාාය් මාතමග ක්තිශමත් කර ලගන තිශලේා? 

එලවේ ලනොමැතිශ න් ලලනත් ආාාය් මාතමගයක් ේම ආාාය් මාතමගය ලව ලේෝරාලගන තිශලේා? යන 

කරුණ ව්බතුධ්ලයතු ා 2014 ආතමථික වංගණලේ දී ලේොරවරු බා ගතුනා දී. 

ලලනත් ආාාය් මාතමග ව්බතුධ්ලයතු ලේොරවරු වෂකාබැලීල් දී මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ එලැනි 

ආාාය් මාතමග ඇතිශ ලගොවි කාරකයතු ගණන 360 ක්  ලාතමේා ලේ. එම වංඛයාලලතු 90.8%  

ප්රතිශේයක් පුරු ලගොවිකාරකයිතු ලේ. වමව්ථයක් ලව ආාාය්ල ව්ලභාලය වැකීල්දී ලැඩිම 

පිච්මි ලගොවිකාරකයිතු නිලයෝජනය ාක්නට ැලබතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයනි. එය වංඛයාත්මකල 204 ක් ලන අේර මුළු අගලයතු 56.7% කි. අඩුම පිච්මි වංඛයාල 

(20) ලාතමේා ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලේ. කාතුේාලතු ලැඩිම 

ගණනක් (15) මඩු ශා නානාට්ටාතු ප්රලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ල ලාතමේා ලන අේර මතුනාරම 

නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ කාතුේා නිලයෝජනයක් ලනොමැේ. 

ලවේලා ලයෝජකයතු ශා ලලනත් ආාාය් මාතමග වහිේ ලගොවිකාරකයතු වෂකාබැලීල්දී ලලනත් 

ආාාය් මාතමග වහිේ ලගොවිකාරකයතු ගණන ලැඩි අගයක් (337) ලගන ඇතිශ බල ලගුලට අනුල 

ලරතුලා දිය ශැකිය. එය 93.6% ලේ. ලවේලා ලයෝජකයතු සිටිනුලේ 23 ලාලනකු රමණි.  

ලවේලා ලයෝජකයතුලගතු ා පුරු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාත්මකල ඉශෂ අගයක් ගනී. එම අගය 21 

ලන විට කාතුේා ලගොවිකාරකයිතු  2 ලනකු රමණක් ලාතමේා ලේ. පුරු ලගොවිකාරකයිතුලේ 

වංඛයාලලතු 47.6%  ලන 10 ලාලනකු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලාතමේා ලන 

අේර මාතුේායි බටහිර ශා මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ල ලවේලා ලයෝජකයිතු එක් අලයකු 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

පුරු ව්ත්රි
මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන

මතුනාරම නගරය 4         2         6        58      5         63       62       7         69       

මාතුේායි බටහිර 32       1         33      341    79       420     373     80       453     

මඩු 48       12       60      35      2         37       83       14       97       

නානාට්ටාතු 17       2         19      218    25       243     235     27       262     

මුවලි 55       5         60      280    15       295     335     20       355     

එකතුල 156     22       178    932    126     1,058  1,088  148     1,236  

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

ේාලේ් කෘෂිකාර්නක 

කියුත්ෙක නිරෙ

ේාලේ් කෘෂිකාර්නක 

ලනොලන කියුත්ෙක නිරෙ
මුළු වංඛ්යාල

පුරු ව්ත්රි
මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන

මතුනාරම නගරය 57       11       68      6        2         8         14       2         16       77       15       92      

මාතුේායි බටහිර 143     11       154    14      1         15       101     20       121     258     32       290    

මඩු 45       8         53      14      2         16       64       6         70       123     16       139    

නානාට්ටාතු 169     12       181    41      6         47       97       2         99       307     20       327    

මුවලි 103     3         106    13      -      13       13       2         15       129     5         134    

එකතුල 517     45       562    88      11       99       289     32       321     894     88       982    

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ලැටුප් බන රැකියාලක නිරෙ ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

රාජය අංය අර්ධ් රාජය අංය පුී ලික අංය මුළු වංඛ්යාල

පුරු ව්ත්රි
මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන
පුරු ව්ත්රි

මුළු 

 ණන

මතුනාරම නගරය 6 0 6 18 0 18 24 0 24

මාතුේායි බටහිර 1 0 1 19 1 20 20 1 21

මඩු 3 1 4 50 14 64 53 15 68

නානාට්ටාතු 10 1 11 194 14 208 204 15 219

මුවලි 1 0 1 25 2 27 26 2 28

එකතුල 21 2 23 306 31 337 327 33 360

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
ලවේලාලයෝජක ලලනත් මුළු වංඛ්යාල

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

බැගිතු ලාතමේා ලේ. කාතුේා ලවේලාලයෝජකයතු ලාලානා ලාතමේා ලනුලේ මඩු ශා නානාට්ටාතු යන 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ලලිතු එක් අලයකු බැගිනි. 

ලලනත් ආාාය් මාතමග වහිේ ලගොවිකාරකයිතු ා ලැඩි වංඛයාල (306) පිච්මි ලගොවිකාරකයිතු ලන විට 

කාතුේා ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 31 ක් ලව ලාතමේා ලේ. එම පිච්මි ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලලතු 

63.4% ප්රතිශේයක් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර අලම අගය 18 

ක් (5.9%) මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. මඩු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලයහි ශා නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයහි ලලනත් ආාාය් මාතමග වහිේ 

කාතුේා ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 14 ක් ලාතමේා ලන අේර එයම එම ආාාය් මාතමග වහිේ කාතුේා 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාලලතු 45.2% ප්රතිශේයකි. මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේ ලලනත් ආාාය් මාතමග වහිේ කිසිදු කාතුේා ලගොවිකාරකලයක් ලාතමේා ලනොලන අේර 

මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු 1ක් කාතුේා ලගොවිකාරකලයකු ලාතමේා ලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.11 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලලනත් රැකියාලන් වශ ආදාය ක ්ාර්  ශා 

ව්ත්රී/ ප පුරු වාලය අවල ල ොවිකාරකයින්යින් වංඛ්යාල - 2014 

 - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.12 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් කෘෂිකර්්ාන්ෙය ශැර ලලනත් ආර්ථික 

කියුත්ෙක නිරෙ ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 

ලමලර රලත්ලන ා ආතමථික වංගණනලේ කෘෂිකාතමමික ලේොරවරු රැව්කිච්ල් අදියලරදි 

ලගොවිකාරකයා කෘෂිකාතමමාතුේයට අමේරල ලලනත් ආතමථික කටයුත්ේක නිරේලේා? නැීා? යතුන 

පිළිබඳලා ලේොරවරු රැව්කරන දි.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ සිටින මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9ම167 කි. ඉතු ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු 

වංඛයාල (2ම660) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය 29.1% කි. 

අඩුම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (957) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන 

අේර එය 10.4% කි. 

එම දිව්ත්රික්කලේ රදිංචි මුළු ලගොවිකාරකයිතුලගතු කෘෂිකාතමමාතුේයට අමේරල ලලනත් ආතමථික 

කටයුත්ේක නිරේ ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 2ම578 ලන අේර ඉතු ලැඩිම අගය ලන 819 මාතුේායි 

බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. ප්රතිශේක ලලයතු එය 31.7% කි. 

කෘෂිකාතමමාතුේයට අමේරල ලලනත් ආතමථික කටයුත්ේක නිරේ ලගොවිකාරකයිතුලගතු අඩුම 

වංඛයාල ලන 170 මතුනාර් නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය 

ප්රතිශේක ලලයතු 6.6% කි. 

එලමතුම මතුනාර් දිවත්්රික්කලේ රදිංචි මුළු ලගොවිකාරකයිතුලගතු කෘෂිකාතමමික කටයුවල 

රමණක් නිරේ ලන ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 6ම589 ක් ලන අේර ඉතු ලැඩිම අගය ලන 1ම927 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. ප්රතිශේක ලලයතු එය 29.2% කි. 

එලමතුම එහි අඩුම වංඛයාල ලන 787 මතුනාර් නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා 

ලන අේර එය ප්රතිශේක ලලයතු 11.9% කි. 

 

 

 

 

 

ලලනත් ආර්ථික 

කියුත්ෙක 

නිරෙ වංඛ්යාල

%

ලලනත් ආර්ථික 

කියුත්ෙක 

නිරෙ ලනොලන 

වංඛ්යාල

% මුළු  ණන %

මතුනාරම නගරය 170                  6.6 787                  11.9 957                 10.4

මාතුේායි බටහිර 819                  31.8 1,486               22.6 2,305              25.1

මඩු 322                  12.5 1,228               18.6 1,550              16.9

නානාට්ටාතු 733                  28.4 1,927               29.2 2,660              29.0

මුවලි 534                  20.7 1,161               17.6 1,695              18.5

එකතුල 2,578               100.0 6,589               100.0 9,167              100.0

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

ල ොවිකාරකයින්

ලගු අංක 3.12 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලලනත් ආර්ථික කියුත්ෙක නිරෙ 

ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 
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ලලනත් ආර්ථික 

කියුත්ෙක නිරෙ 

වංඛ්යාල 

ලලනත් ආර්ථික 

කියුත්ෙක නිරෙ 

ලනොලන වංඛ්යාල 

රූප විශන 09 - ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් ලලනත් ආර්ථික කියුත්ෙක නිරෙ 

ල ොවිකාරකයින් (්න්නාර් දිව්ත්රික්කය  - 2014 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.13 : ්න්නාර් දිව්ත්රික්කල  ල ොවිකාරකයින් වතු ලලනත් දිව්ත්රික්කල හි පටි බි ක කැබලි 

වංඛ්යාල වශ බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 

2014 ආතමථික වංගණනනලේ කෘෂිකාතමමික ලේොරවරු රැව්කිච්ල් අදියලරදී කුඩා ලගොවිකාණ්ඩල  

ලගොවිකාරකයිතුලේ බි් කැබලි ශා බි් ප්රමාණය පිළිබඳල ා ලේොරවරු රැව්කරන දි. ඒ අනුල 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් මතුනාර් වශ අලනකුත් දිව්ත්රික්කයතුල 

බි් කැබලි ශා බි් ප්රමාණයතුලේ ලයාප්තිතිශය ලමමගිතු විව්ේර කරනු බයි. 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් මතුනාර් වශ අලනකුත් දිව්ත්රික්කයතු ල 

පිහිටි මුළු බි් කැබලි ගණන 20ම427 ක් ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 34ම569 කි.  එම මුළු බි් 

කැබලි ගණනිතු ශා බි් ප්රමාණලයතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මතුනාර් 

දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර පිළිලලලිතු එය 20ම042 ක් ශා අක්කර 33ම794 කි. එය ප්රතිශයේක් 

ලලයතු 97.8% කි. ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු 

ලාතමේා ලන අේර පිළිලලලිතු එය 132 ක් ශා අක්කර 289.4 කි. එය ප්රතිශේක ලලයතු 0.8% කි. 

ලගොවිකාරකයිතුට අයත් මතුනාරම වශ අලනකුත් දිවත්්රික්ක ල පිහිටි අක්කර 1ට ලඩා අඩු මුළු බි් 

කැබලි වංඛයාල 7ම567 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම536.4 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි 

ගණන ලන 7ම402  මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම489.8 කි. 

ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ලන 58 මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එම බි් 

ප්රමාණය අක්කර 22.7 කි. 

ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 1ත් 2ත් අේර මුළු බි් කැබලි වංඛයාල 5ම468 ලන අේර එම බි් 

ප්රමාණය අක්කර 6ම025.6 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මතුනාර් 

දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 5ම373 ක් ශා අක්කර 5ම921.6 කි. ලාලනුලට ලැඩිම 

බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර එය පිළිලලලිතු 32 ක් ශා 

අක්කර 34.8 කි. 

ලමම දිවත්්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 2ත් 3ත් අේර මුළු බි් කැබලි වංඛයාල 

3ම715 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 7ම599.2 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් 

ප්රමාණය මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 3ම659 ක් ශා අක්කර 7ම484.6 

කි. ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර එය 

පිළිලලලිතු 18 ක් ශා අක්කර 36 කි. 

එලමතුම දිව්ත් ච්ක්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 3ත් 4ත් අේර මුළු බි් කැබලි 

වංඛයාල 1ම586 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 4ම814.9 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා 

බි් ප්රමාණය මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 1ම561 ක් ශා අක්කර 

4ම738.7 කි. ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර 

එය පිළිලලලිතු 10 ක් ශා අක්කර 31 කි. 

ලමම දිවත්්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 4ත් 5ත් අේර මුළු බි් කැබලි වංඛයාල 

659 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම663 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 643 ක් ශා අක්කර 2ම599 කි. ලාලනුලට 

ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය පුත්ේම දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර එය පිලිලලලිතු 6 ක් 

ශා අක්කර 24 කි. 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 5ත් 10ත් අේර මුළු බි් කැබලි 

වංඛයාල 1ම152 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 6ම877.5 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා 

බි් ප්රමාණය මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 1ම138 ක් ශා අක්කර 6ම775 
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

ග්රශ 2 0.8          3 3.0          6 12.0        1 3.0          0 -              

මාේලේ 9 2.2          2 2.0          4 8.0          2 6.0          0 -              

යාරනය 10 2.3          5 5.5          4 8.0          0 -         1 4                  

මතුනාරම 7402 2,489.8   5373 5,921.6   3659 7,484.6   1561 4,738.7   643 2,599           

ලවුනියාල 6 2.5          8 10.0        5 10.5        2 6.3          1 4                  

මුතිශේ 58 22.7        32 34.8        18 36.0        10 31.0        4 16                

කිලිලනොඡේචිය 3 1.0          3 3.5          1 2.0          1 3.0          2 8                  

මඩකපුල 2 0.3          0 -         0 -         0 -         0 -              

පුත්ේම 51 9.2          22 24.8        8 16.5        4 12.0        6 24                

අනුරාධ්පුරය 1 0.5          0 -         0 -         0 -         0 -              

ලරොලෂොතුනරුල 8 2.7          9 9.5          7 15.6        4 12.0        0 -              

ලමොනරාග 2 0.2          4 4.0          1 2.0          0 -         2 8                  

කෑගේ 13 2.3          7 7.0          2 4.0          1 3.0          0 -              

එකතුල 7,567     2,536.4   5,468    6,025.6   3,715   7,599.2   1,586   4,814.9   659       2,663           

දිව්ත්රික්කය

අක්කර 1 ි අඩු අක්කර 1-2 අෙර අක්කර 2-3 අෙර අක්කර 3-4 අෙර අක්කර 4-5 අෙර

ල ොවිකාරකයින් වතු ලලනත් දිව්ත්රික්කල හි පටි බි ක කැබලි වංඛ්යාල වශ ප්ර්ාණය

කි. ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය මුතිශේ දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර එය 

පිළිලලලිතු 7 ක් ශා අක්කර 59 කි. 

ලමම දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 10ත් 20ත් අේර මුළු බි් කැබලි වංඛයාල 

241 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 2ම962 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 232 ක් ශා අක්කර 2ම835 කි. ලාලනුලට 

ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ලේනියාල ශා  පුත්ේම දිව්ත්රික්කයතුලගතු වමානල ලාතමේා ලන අේර එම 

බි් කැබලි ගණන 3 කි. බි් ප්රමාණයඅනුල ලාලනුලට ලැඩිම බි් ප්රමාණයලේනියාල දිව්ත්රික්කලයතු 

ලන අේර එය අක්කර 49කි. 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 20ත් 50ත් අේර මුළු බි් කැබලි 

වංඛයාල 38 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 1ම010.8 කි. ලමයිතු ලැඩිම බි් කැබලි ගණන ශා බි් 

ප්රමාණය මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලන අේර එය පිළිලලලිතු 33 ක් ශා අක්කර 870.8 කි. 

ලාලනුලට ලැඩිම බි් කැබලි ගණන මාේලේ ශා  මුතිශේ දිව්ත්රික්කයතුලගතු වමානල ලාතමේා ලන 

අේර එම බි් කැබලි ගණන 2 කි. බි් ප්රමාණයඅනුල ලාලනුලට ලැඩිම බි් ප්රමාණයමුතිශේ 

දිව්ත්රික්කලයතු ලන අේර එය අක්කර 80කි. 

මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයහි රදිංචි ලගොවිකාරකයිතුට අයත් අක්කර 50 ට ලැඩි මුළු බි් කැබලි වංඛයාල 

1 ලන අේර එම බි් ප්රමාණය අක්කර 80 කි. ලමය මතුනාර් දිව්ත්රික්කලයතු ලාතමේා ලේ. 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.13 : ්න්නාර් දිව්ත්රික්ලක  ල ොවිකාරකයින්යින් වතු ලලනත් දිවත්්රික්කල හි පටි බි ක 

කැබලි වංඛ්යාල වශ බි ක ප්ර්ාණය- 2014 



 

 47 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

අක්කර %

ග්රශ 0 -         0 -         0 -         0 -         12 18.8             0.1

මාේලේ 1 5.0          0 -         2 40.0        0 -         20 63.2             0.2

යාරනය 1 5.5          0 -         0 -         0 -         21 25.3             0.1

මතුනාරම 1138 6,775.0   232 2,835.0   33 870.8      1 80.0        20042 33,794.0      97.8

ලවුනියාල 1 6.0          3 49.0        0 -         0 -         26 88.3             0.3

මුතිශේ 7 59.0        1 10.0        2 80.0        0 -         132 289.4           0.8

කිලිලනොඡේචිය 0 -         1 10.0        0 -         0 -         11 27.5             0.1

මඩකපුල 0 -         0 -         0 -         0 -         2 0.3               0.0

පුත්ේම 2 13.0        3 39.0        1 20.0        0 -         97 158.4           0.5

අනුරාධ්පුරය 0 -         0 -         0 -         0 -         1 0.5               0.0

ලරොලෂොතුනරුල 1 5.0          1 19.0        0 -         0 -         30 63.9             0.2

ලමොනරාග 0 -         0 -         0 -         0 -         9 14.2             0.0

කෑගේ 1 9.0          0 -         0 -         0 -         24 25.3             0.1

එකතුල 1,152     6,877.5   241       2,962.0   38        1,010.8   1          80.0        20,427  34,569.0      100.0

මුළු වංඛ්යාල

ල ොවිකාරකයින් වතු ලලනත් දිව්ත්රික්කල හි පටි බි ක කැබලි වංඛ්යාල වශ ප්ර්ාණය

දිව්ත්රික්කය

අක්කර 5-10 අෙර අක්කර 10-20අෙර අක්කර 20-50 අෙර අක්කර 50 ි ලැඩි

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

කැබලි 1 කැබලි 2 කැබලි 3 කැබලි 4 කැබලි 5 කැබලි 6 කැබලි 7 කැබලි 8 කැබලි 9

කැබලි 

10 ලශෝ 

ඊි ලැඩි

මුළු 

 ණන

මතුනාරම නගරය 717      156      63       8            9         3            1         -      -       -      957    

මාතුේායි බටහිර 785      1,086   303     98          23       10          -      -      -       -      2,305 

මඩු 444      721      314     56          11       -        3         -      -       -      1,549 

නානාට්ටාතු 409      995      626     298        174     87          34       11        8          19       2,661 

මුවලි 128      1,008   339     143        46       17          10       2          2          -      1,695 

එකතුල 2,483   3,966   1,645  603        263     117        48       13        10        19       9,167 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

බි ක කැබලිල  පනකාරත්ලය අවල ල ොවිකාරකයින් වංඛ්යාල

3.14 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් බි ක කැබලි  ණන අවල ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාල - 2014 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ප්රාලීය ය ලේක්  ලකොට්සාව මට්ටමිතු එක් ලගොවිකාරයකු විසිතු හිමික් 

කියනු බන බි් කැබලි ගණන ලමමගිතු ලරතුනු් කරයි. ඒ අනුල හිමික් කියනු බන බි් කැබලි 

වංඛයාල අනුල ලගොවිකාරයිතුලේ ලයාප්තිතිශලේ රැශැදිලි විචනයක් ාැකිය ශැකිය.  

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ බතරේරයක් හිමික් කියතුලතු බිමි කැබලි ගණන 2 ටය. මුවලි වශ 

මතුනාරම බටහිර ප්රලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ල එම වංඛයාල පිවෙලලලිතු 1ම008 ශා 1ම086 ලේ. 

ලාලනුල ලැඩි ලගොවිකාරයිතු වංඛයාලක් හිමික් කියනු බතුලතු කැබලි අංක 1 ට ශා කැබලි ගණන 

3 ට ලේ. එම වංඛයාල පිළිලලලිතු ලගොවිකාරයිතු 2ම483 ශා 1ම645 ලේ. කැබලි ගණන 1 ක් යටලත් 

ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (785) මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලාතමේා වී 

ඇතිශ අේර කැබලි ගණන ක් 3 යටලත් ලැඩිම ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල (626) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්සාවය ලාතමේා වී ඇේ.  

බි් කැබලි ගණන 4 ට හිමික් ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 603 ක් ලාතමේා වී ඇතිශ අේර එයිතු 

ලැඩිම වංඛයාල (292) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා වී ඇේ. කැබලි ගණන 

5 යටලත් ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 263 ක් ා කැබලි ගණන 6 ක් යටලත් ලගොවිකාරකයිතු වංඛ් යාල 

117 ක් ා කැබලි ගණන 7 ක් යටලත් ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 48 ක් ා කැබලි ගණන 8 ක් යටලත් 

ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 13 ක් ා කැබලි ගණන 9 ක් යටලත් ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 10 ක් ා 

කැබලි ගණන 10 ක් ලශෝ ඊට ලැඩි යටලත් ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 19 ක් ා ලාතමේා වී ඇේ. බි් 

කැබලි හිමිකාරීත්ලය යටලත් ලාතමේා වී ඇතිශ මුළු ලගොවිකාරකයිතු වංඛයාල 9ම167 ක් ලේ.  

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව මට්ටමිතු ලැඩිම ලගොවිකාරයිතු වංඛයාල නිලයෝජනය ලතුලතු 

නානාට්ටාතු ප්රාීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය මුළු ලගොවිකාරයිතුලගතු 29.0% ලේ. ඉතුරසු 

පිළිලලලිතු ලාලන ශා ලේලන ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව ලතුලතු මාතුේායි බටහිර ශා මුවලි 

ප්රලීය ය ලේක් ලකොට්සාවයතුය. එම වංඛයාල පිළිලලලිතු 2ම305 (25.0%) ක් ශා 1ම695 (18.5%) 

ලේ. වමවථ්යක් ලව වැකු විට ලමම ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාව 03හි එකවල 6ම661 ලන අේර 

ප්රතිශේයක් ලව 72.7% ලේ. අඩුම ලගොවිකාරයිතු වංඛයාල නිලයෝජනය ලතුලතු මතුනාරම නගරය 

ලන අේර එය ලගොවිකාරයිතු 957 ලේ. එන් මුළු ලගොවි කාරයිතු වංඛයාලලතු 10.4% කි. 

 

 

 

ලගු අංක 3.14 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් බි ක කැබලි  ණන අවල ල ොවිකාරකයින් 

වංඛ්යාල - 2014 



 

 49 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

3.15 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් විාත්ලය අවල බි ක කැබලි වංඛ්යාල ශා බි ක 

ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 

මතුනාරම දිව්ත්රික්කලේ ප්රාලීය ය  ලේක් ලකොට්සාව රශ වකා බැලුවිට ලරනි යතුලතු අක්කරයට 

අඩු බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිලයතුම ාැකිය ශැක්ලක් මාතුේායි බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේ ලන අේර එය වංඛයාත්මකල 355 කි. ඊට අයත් බි් ප්රමාණය අක්කර 178 කි. එය 

දිව්ත්රික්ක  ලයතුම අක්කරයට අඩු බි් ප්රමාණයක් වහිේ මුළු බි් ප්රමාණලයතු 35.4% කි. අක්කරයට 

අඩු බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි අඩුම ප්රමාණයක් මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලේ රලතිශන 

අේර එය වංඛයාත්මකල 75 කි. බි් ප්රමාණය අනුල අක්කර 40 කි. එම බි් ප්රමාණය අක්කරයට අඩු 

බි් කැබලි වංඛයාලලතු ප්රතිශේයක් ලව එය 8.0% කි. 

එලවේම දිව්ත්රික්කලේම අක්කර 1-2 ත් අේර ප්රමාණයක් රලතිශන  බි් කැබලි 2ම121 ක් ඇතිශ අේර එම  

ප්රමාණය වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ප්රමාණයක් රලතිශතුලතු නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේ ලන අේර එය වංඛයාත්මකල 620 කි. ඊට අයත් බි් ප්රමාණය අක්කර 802 කි. 

ප්රතිශේයක් ලව  ගත්විට එය අක්කර 1-2 ත් අේර බි් ප්රමාණලේතු  30.7% ක ප්රතිශේයකි. අක්කර 

1-2 ත් අේර බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි අඩුම ප්රමාණයක් මතුනාරම නගරය ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්ටාවලේ රලතිශන අේර එය වංඛයාත්මකල 208 කි. එම බි් ප්රමාණය  ප්රතිශේයක් ලව 8.9% කි. 

ේලා අක්කර 2-3ත් අේර බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ප්රමාණය ලන 576 ක් මාතුේායි 

බටහිර ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලයතු රලතිශන අේර බි් ප්රමාණය අක්කර 1ම304 කි.මුළු 

දිව්ත්රික්කලේම එම ප්රමාණය වහිේ බි් කැබලිල බි් ප්රමාණලයතු  29.9% ක ප්රතිශේයකි. අක්කර 

2-3ත් අේර බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි අඩුම ප්රමාණයක් මතුනාරම නගරය 

ප්රා.ලේ.ලකොට්ටාවලයතු ලාතමේා ලන අේර බි් ප්රමාණය අක්කර 292 කි. එය මුඵ බි් ප්රමාණලයතු 

6.7%කි. 

අක්කර 3-4 ත් අේර ප්රමාණයක් රලතිශන  බි් කැබලි ලැඩිම ගණනක් නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් 

ලකොට්සාවලේ ලන අේර එය වංඛයාත්මේල 336 කි. බි් ප්රමාණය  අක්කර  1ම128 කි. එය ප්රතිශේයක් 

ලව ගත් විට 31% කි.  අක්කර 3 - 4 ත් අේර ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි අඩුම ප්රමාණයක් 

මතුනාරම නගරය ප්රා.ලේ. ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලන අේර එය බි් ප්රමාණලයතු   අක්කර 272 කි. 

ප්රතිශේයක් ලව ගත් විට 7.5% කි. 

අක්කර 4-5 ත් අේර බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ප්රමාණයක්  ලාතමේා ලතුලතු 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලේ ලන අේර එය බි් කැබලි ගණනිතු 206 කි. බි් 

ප්රමාණලයතු අක්කර 902 කි. එම ප්රමාණය වහිේ බි් කැබලි අඩුම ප්රමාණයක් ලාතමේා ලතුලතු 

මතුනාරම නගරය ප්රා.ලේ.ලකොට්සාවලයනි. එය බි් ප්රමාණලයතු අක්කර 285 කි. ප්රතිශකයක් ලව 

ගත්ක එය 9.4% කි. 

එලවේම අක්කර 5-10 අේර ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ගණනක් ලාතමේා ලතුලතු නානාට්ටාතු 

ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයනි. එය වංඛයාත්මකල 505 ක් ලන අේර බි් ප්රමාණය අක්කර 

3ම403කි. එහි ප්රතිශේය 33.4% කි. එලවේම අක්කර 5 - 10 ත් අේර ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි අඩුම 

ගණනක් (192) ලාතමේා ලතුලතු මතුනාර් නගරය ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලයනි. එහි බි් 

ප්රමාණය අක්කර 1ම160 ක් ලන අේර  ප්රතිශේය 11.4% කි. 

අක්කර 10 – 20 අේර අඩු බි් ප්රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ගණන 195 ක් ලන අේර එය 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්සාවලයතු ලාතමේා ලේ. බි් ප්රමාණය අනුල එය අක්කර 2ම641 

කි. එය 40.6% ක ප්රතිශේයකි. එලවේම අක්කර 10 ේ- 20 ත් බි් කැබලි අඩුම ගණනක් (54) ලාතමේා  



 

 50 ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවල 

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - මතුනාරම දිව්ත්රික්කය ආතමථික වංගණනය - 2013/14 

අක්කර % අක්කර % අක්කර % අක්කර % අක්කර %

මතුනාරම නගරය 170       65        12.9   208       233       8.9      138      292         6.7     87         272      7.5     69        285       9.4     

මාතුේායි බටහිර 355       178      35.4   491       595       22.8    576      1,304      29.9   254       831      22.8   145      619       20.5   

මඩු 75         40        8.0     295       360       13.8    390      846         19.4   243       772      21.2   164      684       22.7   

නානාට්ටාතු 331       158      31.3   620       802       30.7    417      969         22.2   336       1,128   31.0   206      902       29.9   

මුවලි 112       63        12.5   507       619       23.7    433      955         21.9   199       642      17.6   125      530       17.6   

එකතුල 1,043    504      100.0 2,121    2,609    100.0  1,954   4,366      100.0 1,119    3,644   100.0 709      3,021    100.0 

බි ක ප්ර්ාණයබි ක ප්ර්ාණයබි ක ප්ර්ාණය
බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය  (අක්කර)

අක්කර 1 ි අඩු අක්කර 1-2 අෙර අක්කර 2-3 අෙර අක්කර 3-4 අෙර අක්කර 4-5 අෙර

බි ක ප්ර්ාණය
බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක ප්ර්ාණය
බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය

අක්කර % අක්කර % අක්කර % අක්කර %  අක්කර %

මතුනාරම නගරය 192       1,160   11.4 70         913       14.0 21        593         18.8 2           163      27.8 957      3,976    11.5   

මාතුේායි බටහිර 359       2,280   22.4 101       1,276    19.6 24        612         19.4 -       -       0.0 2,305   7,696    22.3   

මඩු 316       1,838   18.1 54         699       10.7 12        303         9.6 -       -       0.0 1,549   5,541    16.0   

නානාට්ටාතු 505       3,403   33.4 195       2,641    40.6 47        1,318      41.7 4           423      72.2 2,661   11,742  34.0   

මුවලි 227       1,493   14.7 81         975       15.0 11        336         10.6 -       -       0.0 1,695   5,613    16.2   

එකතුල 1,599    10,174 100.0 501       6,504    100.0  115      3,162      100.0 6           586      100.0 9,167   34,569  100.0 

අක්කර 10-20 අෙර අක්කර 20 -50 අෙර අක්කර 50 ි ලැඩි මුළු වංඛ්යාල

බි් කැබලි ගණන ශා බි් ප්රමාණය  (අක්කර)

අක්කර 5-10 අෙර

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

ප්රා.ලේ.ලකොට්ඨාවය
බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

 බි ක ප්ර්ාණය
බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක 

කැබලි 

වංඛ්යාල

බි ක ප්ර්ාණය බි ක ප්ර්ාණය බි ක ප්ර්ාණය බි ක ප්ර්ාණය

ලතුලතු මඩු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලයනි. බි් ප්රමාණය අක්කර 699 ක් ලන අේර  එය 10.6% 

ක ප්රතිශේයකි. 

අක්කර 20-50ත් අේර බි්  ප්රමාණයක් වහිේ  ලැඩිම බි් කැබලි ගණන 47 ක් ලන අේර එය 

නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලයතු ලාතමේා ලේ. බි් ප්රමාණය අනුල එය අක්කර 1ම318 

කි. එය 41.7% ක ප්රතිශේයකි. එලවේම අක්කර 20 - 50 ත්අේර බි් කැබලි අඩුම ගණනක් (11) ලාතමේා 

ලතුලතු මුවලි ප්රාලීය ය ලේක් ලකොට්ටාවලයනි. බි් ප්රමාණය අක්කර 336 ක් ලන අේර එය       

10.6 % ක ප්රතිශේයකි. 

ේලා අක්කර 50ට ලැඩි බි් ප්ති රමාණයක් වහිේ බි් කැබලි ලැඩිම ගණනක් (4) නානාට්ටාතු ප්රාලීය ය 

ලේක් ලකොට්ටාවලයතු ලාතමේා ලේ. බි් ප්රමාණය අනුල එය අක්කර 423 ක් ලන අකර එය 72.2% ක 

ප්රතිශේයකි.  

 

 

 

 

 

 

ලගු අංක 3.15 : ප්රාලීය ය ලේක ක ලකොට්ඨාව ්ට්ිනන් විාත්ලය අවල බි ක කැබලි වංඛ්යාල ශා 

බි ක ප්ර්ාණය (අක්කර  - 2014 




