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දිස්ත්රික් ල කමකම් /දිසාපතිතුමාකේ පණිවිඩය 

 

ර්ජ්යේකසේවලේම ජ්නේුඛ ේවි රයලේසහ ්ේූවවි..ේකමී ේර්ජ්යේකසේවක ේවිසමේකමක වරක් ලේක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ්්යාල්,ලේ මන්න්ේ ුකර්ර ලේ , නේ  වේ කනොර සි..ේ ේ කමමේ කමක වරේ ුකර්රමමේ

උකෙස්ේ දිස්ත්රික් ල්ලේ ළ ළේ අවැවැමේ  ැහකගනේ ටිටිනේ ්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාශ්වේ වනන්ේ ඒේ උකෙස්ේ

, ්කෙනේකසේවලේඅනූපක කලේකේ. 
 

ේකවකසස්ක්ොටේ 2016ේ වසරේ පුර්වටේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ පුර්ේ සැ,ුඛ කේ ්රනේ ,ෙේ පපාප්,නමලඇේ

සංවයාධනමලේ ලනේ ටිලලුේ වැඩසට න්ේ ම ජ්නේ ල පැවැවැමේ උකෙස්ේ ස්ධනීලේ  ්ේ වස් ේ අුරපාන්ේ

ටිදුි.රීමටේ ැි.ල්වේ,ෙේ වේකමහි,්ේසළ ටින්ේමතක් ලේ්ළේුරළ ේකවමි. 
 

අව්සන්වන්තේ ක,සේ වසරේ මැෙේ භ්ගක ේ  ,ේ  ්ධ්ේ කේක් ලේ ුස්මළ ේ විල.ේ ුන්ේ ක්ක් ලේ න කේ

ක්ොක,ොන්න්වඇේ සීත්ව්ඇේ ්ඩුකව,ේ ලනේ ්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාශ්වේ හුණපයපගේ ගංවළ රේ දපේේ

තවැවැවලයි.ේක්කමන්ේක්කමන්ේකමේදපේේතවැවැවලේල ්තවැවැවලටේපවැේි.රීමටේටිලලුේනි,ධ්රීන්ේ

්ටුරළ ේ්රමින්ේටිටිලේදීඇේතවවැේ ්ධ්ලක් ලේක,සේසීත්ව්ේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වක ේස්,්වේ

ුරධේ හුේේ්හවුකයාේඅවිේග ඩ්වේළ ළේ දිටිේපිපිරී කේතවැවැවලක් ලේ්තිේවිල.ේක කේනිස්ේකමේක්ොඨාශ්වක ේ

ුරධේ ්හවුරටේ දසන්නේ කපකෙස්ව,ේ ජ්නේ දිවිලටේ අවුමේ ස ගතේ තවැවැවලක් ලේ උේේ ්කළේල.ේ ්කීය ලේ

කම් කේ ක්ොඨාශ්වේ ෙ ළ න්ේ ටිලලුේ මඨාට කව,ේ ර්ජ්යේ නි,ධ්රීන්කේේ කවරේ වගලමේ නිස්ේ කමේ  දිටිේ

අනළ රුේතවැවැවලටේඅේළේසංගයනඇේතක් ලකසේරුඇේති,්භේකගීම කේ්ිනනමින්ේි.රීමටේ ැි.ල්වේ,ැුණි..ේ

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ /ේ දිස්පතිවරල්ේ වවකලන්ේ කවන්ේතවැවැවේ කේ්ටේ හුණපයේ කෙමින්ේ ඊටේ අවවයේ අීතතේ

න්ල්වැවලේ, ්දීමටේම්ේ කවතේ ුඩ සරේ,ැුණණුේඅතරේ කනොකලක් ලේ අුරපාන්ේ ක කේතවැවැවක දීේස ්ලේ

ප,්ළේකීවප්,නේඅධි්්පාලඇේර්ජ්යේදලතනඇේර්ජ්යේකනොවනේදලතනේමමේ්තතකේදීවේටිහි්රකනමි. 
 

ම මේවිස්සි.න්ේුරළ ේක්ොළඹේපපාප්,නේසංී යායලෙේක්කමන්ේක්කමන්ේඅළ ේුති,්ේවැකඩනේඅතරේ

 ලදුරුේඅන්ගතක දීේඒේළ ළින්ේෙේජ්නත්ේකසේවලේතවදුරටවැේ්ිනන කේ්රමමටේ ැි.ේව ලේකනොඅ ලම්නල.ේ

කමක,සේලනේුදිපාේගමකන්ේ ්ධ්ඇේදුක් ලේ් ක්කටොලුේඇේඅභිකලෝගඇේගැටළුේඅ  කක න්ේවුවේහිසේඔසව ලේ

්ත.ේඒේටිලමේඅභිකලෝගේඋකෙස්ේහුණපයදීමටේම්ේසළ වේ්තිේනිසඟේඅධිෂ්ශ්නලේමටේ ්ේම්කේේටිලලුේ

නි,ධ්රීන්ේ  ටේ වඩ්වැේ ක ොඳින්ේ පවතිනේ  වේ ම්ේ විව්ව්සේ ්රමි.ේ කනයින්ේ ටිලලුේ පපාප්,නමලඇේ

සංවයාධනමලේ්ටුරළ ේඋකෙස්ේඔ ේටිලලුේකෙන්කේේඅනූපක කලේනියාම්යය මවැවලඇේෙැක් ලමඇේකමක වරඇේ

ස කලෝගලේ ්ේඋවැස් ලේසමඟේ ැඳුණුේ්ැපීමමේඅෙවැේක ටවැේමින්ේුදිපාලටවැේකපරේවිරූේක,සටමේමමේ

තවදුරටවැේඅකේක් ලෂ්ේ්රනේ වේකමහිේසට න්ේ්රේත මි. 
 

 

 

ුඛනිමේ්න්නන්ගර 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ/ේදිස්පතිඇ 

ක්ොළඹේපපාප්,නේදිස්ත්රික් ල්ල. 
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දැක් ලම හා කමකහවර ප්රකායය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක් ලම 

 

ල ප්,නකලන් 

ස ේතිරස්රේසංවයාධනකලන් 

හු තමේදිස්වේ.ේ.ේ.ේ! 

 

 

කමකහවර 

 

නියාම්යය මවේ ් 

නවයය මවේපවවැන්ේස කපවැ 

්ළමන්්රයකලන්ේජ්නේජීවිතල 

සවි ,ේගැන්ීමමටේදිස්ව 

කමක ලීමමේ.ේ.ේ.ේ! 
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1 . දිස්ත්රික් ලකය ළිබඳ හ හැන්වීමම 

,ං්්කේේ අග ලවරේ පිහිටිේ දිස්ත්රික් ල්ලේ වනේ කමහිේ ජ්නග නලේ 2309199ේ ක් ලේ ජීවවැවනේ අතරේ ්කීය ලේ

කම් කේ ක්ොඨාශ්වේ 13ේ ි.න්ේ ුරක් ලතේ කේ.ේ රජ්ක ේ ්ටුරළ ේ දිස්ත්රික් ලේ මටිටමින්ේ කමක ලීමමේ ේ ක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ ධ්නේ ්්යාලභ්රලේ වනේ අතරේ  ස්න්හිරේ පළ්වැේ සභ්වේ සමගෙේ සතුේ

ස ක න්ධී්රයලක් ලේපවවැව්කගනේල්මෙේඒේඅතරේධ්නේකේ. 

විේකවේෂකලන්මේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ දයාක්ේ සංවයාධනේ ්ටුරළ ේ කමන්මේ දයාක්ඇේ සම්ජ්ඇේ සංස්්තති්ේ  ්ේ

ුඛ ස්ධනේ්ටුරළ ේෙේඒේඒේඅම්තය්ංවේවනන්ේ,ැක නේතිප්ෙනේඔස්කසේේ්රිල්වැම්ේ්ර ලේ, නේඅතරේ

කමන්න්ේ ජ්නත්වකේේ ජීවනේ තවැවලේ ඵ,ේයීේ ක,සේ නංව්මමේ ෙැනටේ ්රිල්වැම්ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ

සංුරක් ලතේසැ,ැස්ක කෙේධ්නේඅරහුයේ වටේපවැ්රේ්ත. 

ඒේ අ ලවේ 2013ේ වසකයාේ දීේ ඊටේ කපරේ වයාෂක ේ ්්යාල්,ලේ න්නිගැනීමේ නිස්ේ ්තිේ ූවේ කභෞති්ේ ස කපවැේ

හිඟ්මටේ හුණපයේ කෙමින්මේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ මන්න්ේ ුකර්ළේ ුරළ ේ ්්යාලලන්ේ ස්යා ්වේ

්රිල්වැම්ේි.රීමටේටිලළුමේ්්යාලේමඩලඩ,ේස ්ලේඋපපාමවේ,ැුණයේ වෙේසහ න්ේ්ළේුරළ ල. 
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1.1 දිස්ත්රික් ල මාමම් 

 

 ස්න්හිරේප,්කවැේධ්නමේදිස්ත්රික් ල්ලේවනේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේවයාගේි...6.6 5ේි.න්ේුරක් ලතල.ේකමහිේ

ම්යි කේ වවකලන්ේඋළ පාන්ේ්ැළි.ේගඟෙේ ඇේ ෙකුකයන්ේප්නදුරේ ක ොමකගොඩේ ගඟෙේ ඇේ  ස්න්හිපාන්ේහුණපදුේ

තිරලෙඇේනැකගනහිපාන්ේස රගහුේප,්වැේම්යි කෙේසීම්ේම්යි කක්ොටකගනේපිහිට්ේ්ත. 

 

1.2 දිස්ත්රික් ලකකජ ගනනහන හා ලික ක ස්යාකමත කතතරතුු 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේමැතිවරයේක්ොඨාශ්වේ15ි.න්ේස ේපළ්වැේප්,නේදලතනේ13ි.න්ේසමන්විතල. 

 

මැතිවරත කකතට්ඨාය 

ක්ොඨාශ්වල ජ්නග නල 

උළ රුක්ොළඹ 140905 

මැෙේක්ොළඹ 244661 

ක ොරැම, 100578 

නැකගනහිරේක්ොළඹ 102174 

 ටහිරේක්ොළඹ 76031 

කෙහිව, 104412 

රවැම,්න 111473 

ක්ොක,ොන්න්ව 165336 

ක්ෝඨාකට 119316 

්ඩුකව, 214557 

සීත්ව් 140640 

ක ෝම්ගම 202228 

ම රගම 189888 

්ැස් ගව 214934 

කමොරකරව 182065 

ක්ළ ව 2309199 
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පලාත් පාලන ආයතන 

 

 

 

දිස්ත්රික් ල්ක ේජ්නත්වකේේ්ටුරළ ේ්්යාලක් ලෂමවේ ්ේඵ,ේයීවේුකර්ර ලවස්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේප තේ

සහ න්ේපපාදිේග්ර්මේනි,ධ්රීේක්ොඨාශ්වේ55 ්ටේක ේේ්ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහනනර සභා නනර සභා ප්රාකීය ය සභා 

ක්ොළඹ ක්ොක,ොන්න්ව ක්ොටි්්වවැතේහුමකමපාල්ව 

කෙහිව,ේගමි.ස්ස සීත්ව්පුර සීත්ව් 

කමොරකරව ම රගම ක ෝම්ගම 

ශ්රීේජ්ලවයාධනපුරේක්ෝඨාකඨා ්ැස් ගව  

්ඩුකව, ක ොර,ැස්ගහුව  

්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වල වස කේගයන 

තිඹිපාගසල්්ල 20 

කෙහිව, 15 

රවැම,්න 13 

කමොරකරව 42 

්ඩුකව, 5  

ක්ොක,ොන්න්ව 46 

සීත්ව් 68 

ක ෝම්ගම 81 

්ැස් ගව  3 

ම රගම 41 

ශ්රීේජ් .පුරේක්ෝඨාකඨා  20 

ප්දුක් ල් 46 

ක්ොළඹ 35 
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 2.  ස්විධාන වුහය හා කාර්ය මණ්ඩලය 

 

 

ආයතන අ්යය

ගිණුම් අ්යය

සැලසුම් අ්යය

සමෘීධි අ්යය

ඉ්ජිකවීු

අ්යය            

තුතකසේවා

අ්යය

පුපුරතද්රවය

අ්යය

ස්යාකමන

අ්යය

ආපදා 
කළමනාකරත 

අ්යය කිුම් මිණුම් 
අ්යය

අභයවීතර 
විනතන අ්යය

පර්කජෂන 
අ්යය

විමර්යන 
අ්යය

ඉඩම් පරිහරත

කෘෂි කර්ම 
අ්යය

ක්රීඩා අ්යය
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පුපුරනේද්රවයේඅංවල 

ක්රීඩ්ේඅංවල 

සංස්්තති්ේනි,ධ්රී 

වනිත්ේ්ටුරළ ේේනි,ධ්රී 

සම්ජ්කසේව්ේනි,ධ්රී 

්්න්ත්ේනි,ධ්රී 

ළම්ේහිමි් කේඅංවල 

දපේේඅංවල 

දිස්ත්රික් ලේකම් ක 

අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක අධයක් ලෂේසසැ,ුඛ ක) ධ්නේඅභයන්තරේ

විගය් 
ධ්නේගය්්ධි්්රී දිස්ත්රික් ලේඅධයක් ලෂේස්තෂි්යාම) 

ගය්්ධි්්රී දිස්ත්රික් ලේුංජිකන්රු ස ්්රේදිස්ත්රික් ලේ

කම් ක 
ස ්්රේඅධයක් ලෂේ

සසැ,ුඛ ක) 
ස ්්රේසමතීධිේ

ක්ොමස්පාස් 

 
පපාප්,නේනි,ධ්රී 

දිස්ත්රික් ලේක් ලකෂේරේ

නි,ධ්රීන් 

්ළමන්්රයස ්්ර 
්ළමන්්රයේ
ස ්්ර 

්ළමන්්රය

ස ්්ර 
්ළමන්්රය

ස ්්ර 

්ළමන්්රය

ස ්්ර 
්ළමන්්රය

ස ්්ර 

සංවයාධනස ්්ර 

පාලදුරු/්්.්්.ස 

සංවයාධනස ්්ර 

පාලදුරු/්්.්්.ස පාලදුරු/්්.්්.ස පාලදුරු/්්.්්.ස පාලදුරු/්්.්්

.ස 

පාලදුරු/්්.්්.ස 

සමතීධිසංවයාධනේ

ස ්්ර 

්ළමන්්රය

ස ්්ර 

සංවයාධනස ්්ර 

පාලදුරු/්්.්්

.ස 

ස ්්රේඅධයක් ලෂ 

දිස්ත්රික් ලේසමතීධිේ

්ළමන්්රු 

කතොළ රුසං.ේ ්ේත්ක් ලෂයේස ්්ර 

 පාලදුරු/්්.්්.ස  පාලදුරු/්්.්්.ස 
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2.2 කාර්ය මණ්ඩලය ළිබඳ හ කතතරතුු  - ය ර්ෂ අ්ක 255 
 

 තනතුර අනුමත කසේවක 

ස්යාව 

තතය 

කසේවකස්යාව 

පුරප්පාඩු කසේවක 

ස්යාව 

කගයෂ්ඨ මට් ම     

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ/ේදිස්පති 01 01 0 

අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 01 01 0 

ස ්්රේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 01 01 0 

ධ්නේගය්්ධි්්රීේ 01 01 0 

ධ්නේඅභයන්තරේවිගය් 01 01 0 

දිස්ත්රික් ලේුංජිකන්රුේසටිවිම) 01 01 0 

ගය්්ධි්්රී 01 01 0 

තෘතිමක මට් ම    

පපාප්,නේනි,ධ්රී 01 01 0 

භ්ෂ්ේපපාවයාත් 01 01 0 

ීවිතීමක මට් ම    

සංවයාධනේස ක න්ධී්්ර් 02 02 0 

සංවයාධනේනි,ධ්රී 26 19 0  

්ළමන්්රයේස ්්ර 26 25 01 

අලවැලේස ්්ර 02 0 02 

සැ,ුඛ කේශිමපි 01 01 0 

ත්ක් ලෂයේනි,ධ්රීේසටිවිම) 02 01 01 

ත්ක් ලෂයේස ල් 02 02 0 

කතොරළ ර ්ේසන්නිකේෙනේත්ක් ලෂයේස ්්ර 03 01 02 

පිළිගැනීක කේනි,ධ්රී 01 0 01 

පපාගය්ේ්රිල්්රු 02 0 02 

ප්රාථමිමික මට් ම    

පාලදුරු 05 03 02 

විදුනේ්්යාමි්ේනි,ධ්රී 01 01 0 

්්යාල්,ේකසේව්ේකසේවල 09 09 0 

සනීප්රක් ලෂ්ේ් ක්රු 02 0 02 

හුර්රු     

එකතුව 93  3 20 
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3 කාර්ය සාධනය 

3.1 ආයතන අ්යකජ ක යුතු 

දිස්ත්රික් ලේකම් කකේේප්,නලටේගැකනනේටිලළුමේනි,ධ්රීන්කේේදලතනේ ්ේපපාප්,නේ්ටුරළ ේුකරේ

ි.රීමේදලතනේඅංවක ේධ්නේ්්යාලභ්රලයිේ. 

 

ු තේදලතනි්ේපපාප්,නේකසේව්වන්ටේේඅමතරවේප තේසෙ න්ේ්්යාලලන්ේෙේුකරේ්ර ලේ, යි. 

 ්කීය ලේම කම් කේ්්යාල්,ව,ේපපාප්,නේ්ටුරළ ේ ්ේඅධීක් ලෂයේ්ටුරළ ේ 

 ක ෞීධේ්ටුරළ ේ ්ේසංස්්තති්ේ්ටුරළ , ක ම,න්වි,ේ ්ේක්ෝඨාකඨාේකපර ැරේ්ළ ළුේකවසක් ලේ

උවැසවේසංවිධ්නේ්ටුරළ  

 සම්ජ්කසේව්ේ්ටුරළ  

 දපේේ්ළමන්්රයේ්ටුරළ ේේසගංවළ ර,ේුඛන්මිේවය්සනඇේුඛළිේුඛළංේදදී) 

 ෙැවේ ,පරේස ක න්ධේ්ටුරළ  

 පපාසරේසංවයාධනේ්ටුරළ  

 නිව්සේ්ටුරළ  

 ්තෂි්යාමේ්ටුරළ  

 මැතිවරයේ්ටුරළ  

 දිස්ත්රික් ලේපුණපණුේ්ටුරළ  

 ර්ජ්යේඋවැසවේසෙ ්ේේල්වැවලේ, ්දීම 

 ග්ර්මේනි,ධ්රීේකපොදුේ්ටුරළ ේ ්ේවිනලේ්ටුරළ  

 උේපැන්න, මරය, විව් ේකරජිස්ට්ර්යාවරුන්ේස ේ දිටිේමරයේපරීක් ලෂ්වරුන්ේපවැි.රීමේ ්ේ

කලටේඅේළේටිලළුේ්ටුරළ  

 අභය්ස,්ීතේඋප්ධිධ්රීේස ්්නම්රුේ්ටුරළ  

 ඵ,ේයිත්ේවයාධනේවැඩසට න් 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  2016 වයාෂලේළ ,දී ටිදු්රනේ,ෙේපුණපණුේීම ක 

     
  පුහුණුව දිනය සහභාගි වූ නිලධාරිවී 

 වියදම 

(ු)  

1 
Pre-Safety Construction Sites වැඩහුළුවේ-ේුදිි.රීමිේ්යාම්න්තේසංවයාධනේ
අධි්්පාල 

2016.02.19 ඩී.ක ක.ඩී.සී.ගුයටිපා 
              
35,000.00  

2 
ලින් ඵ,ේයිත්ේසං්මපේපිළි හේකක් ලදිනේවැඩහුළුව-ේජ්්ති්ේක,ේයිත්ේකම් කේ
්්යාල්,ල 

2016.03.14 ඒ.කජ්ෝතිහුි. 
                
3,000.00  

      කේ.ඒ.ඩී.චළ රංග 
                
3,000.00  

3 
 පාත ඵ,ේයිත්වලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේ-ේජ්්ති්ේක,ේයිත්ේකම් කේ
්්යාල්,ල 

2016.03.17 බී.ජී.පී.මධුරංග 
                
3,000.00  

      චන්ද්රි්් කුඩ්ගම 
                
3,000.00  

      අ ලෂ්් රයටිං  
                
3,000.00  

4 
ඔබිනේනිවසේ ෙහුේකමක ම වැඩහුළුවේ-  ුදිි.රීමිේ්යාම්න්තේසංවයාධන 
අධි්්පාල 

2016.03.23 ජී.ටී.බී.පී. මිහිපා 
                
2,500.00  

      පී.ඩබ්.ඒ.දුමමිවැ 
                
2,500.00  

5 ව්යාෂි්ේ්්යාලේස්ධන න්විුඛමේපිළි හේපුණපණුවේ-ේPerformance Agreement 2016.07.04 
ක්ො.දි.කම.්්යාල්,ක  
කතෝර්ගවැේනි,ධ්රීන්ේ50 

                
4,400.00  

6 
්්යාල්,ේ්ළමන්්රයලේස ේද්මපේවයාධනලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේ
සෙමිළ ම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේසංවයාධනේපපාප්,නේදලතනල 

2016.06.09 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ40 

              
10,825.00  

7 
වය්පතති ්ළමන්්රයලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසටිං ,ේම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේ
සංවයාධනේපපාප්,න දලතනල 

2016.06.14 ස ේ
15 

ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ55 

              
23,175.00  

8 
වය්පතති කලෝජ්න්ේසැ්සීමේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසෙමිළේම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේ
සංවයාධන පපාප්,නේදලතනල 

2016.06.16 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ25 

                
9,300.00  

9 
වය්පතති ්ළමන්්රයලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසෙමිළේම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේ
සංවයාධනේපපාප්,න දලතනල 

2016.06.21 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ26 

                
9,300.00  



9 
 

10 රජ්ක  ස කප්ෙනේ්රිල්වනලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුව 
2016.07.08 ස ේ
09 

ක්ො.දි.කමේ්්යාල්,ලේස ේ්.කම.ේ
්්යාල්,ේ13ේඅ ලුරක් ලතේ
ගය්්ධි්්රීන්, ස කප්ෙනේවිෂලේ
නපි්රුවන්, ස ්්රේසැ,ුඛ කේ
අධයක් ලෂවරුන්ේස ේධ්න 
ගය්්ධි්්රී, ධ්නේඅභයන්තරේ
විගය්ේ්ළ ළුේනි,ධ්රීන්ේ72 

              
70,000.00  

11 
ධන්වැම්ේද්මපේමඟින්ේක,ේයිත්වලේවයාධනලේි.රීමේි.රීමපිළි හේපුණපණු 
වැඩහුළුව-ේශ්රීේ,ං්්ේසංවයාධනේපපාප්,නේදලතනල 

2016.08.15 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ35 

              
36,800.00  

12 
සන්නිකේෙනල පිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසටිං ,ේම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේසංවයාධනේ
පපාප්,නේදලතනල 

2016.08.16 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ35 

              
37,300.00  

13 
ර්ජ්ය ලි,යේ්ළමන්්රයලේපිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේ-ේශ්රීේ,ං්්ේසංවයාධනේ
පපාප්,නේදලතනල 

2016.08.18 ස ේ
19 

ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ50 

              
86,000.00  

14 
ද්මප වයාධනල  පිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසටිං , ම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේ
සංවයාධනේපපාප්,නේදලතනල 

2016.08.25 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ10 

              
14,800.00  

15 
්ඩලඩ්ල ක කගොඩනැගීම  පිළි හේපුණපණුේවැඩහුළුවේසටිං , ම්ධයල)-ේශ්රීේ,ං්්ේ
සංවයාධනේපපාප්,නේදලතනල 

2016.08.29 
ම්ඩලඩන් කනොවනේමඨාටක කේ
නි,ධ්රීන්ේ10 

              
14,800.00  

16 ග්ර්ම නි,ධ්රීේපුණපණුවේ-ේ1 වනේ්ඩලඩ්ලම 
2016.09.27 ස ේ
28 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්.කම.ේ
්්යාල්,ේ13ේටේඅලවැේවස කේව,ේ
ග්ර්ම නි,ධ්රීන්ේ100 

              
76,200.00  

17  ්නිේප්ඩු පරීක් ලෂයේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීක කේපුණපණුේවැඩහුළුව 2016.09.28 
ක්ො.දි.කම.්්යාල්,ක   
නි,ධ්රීන්ේ100 

              
48,600.00  

17 ග්ර්ම නි,ධ්රීේපුණපණුවේ-ේ2 වනේ්ඩලඩ්ලම 
2016.10.11 ස ේ
12 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්.කම.ේ
්්යාල්,ේ13ේටේඅලවැේවස කේව,ේ
ග්ර්ම නි,ධ්රීන්ේ100 

              
76,200.00  

18 
නවේපවැීම ක ,ෙේර්ජ්යේ්ළමන්්රයේස ්්රේනි,ධ්රීන්ේසහ ්ේකසේව්ර කභ්ේ
පුණපණුව 

2016.11.09 දිනේ
ටිටේ2016.12.09 
දිනේෙක් ලව් 

නව්ේර්ජ්ය ්ළමන්්රයේ
ස ්්රේනි,ධ්රීන්ේ220 

            
242,394.50  

19 පුණපණු අභය්ස,්ීතන්ේඅ ලුරක් ලතේි.රීම  

වසර පුර්ේසකක් ල  
අභය්ස,්භිකල
ක් ලේම්සේ6් 
්්,ලක් ලේසහ ්) 

ක්ො.දි.කම.්්යාල්,ක  ටිලලුමේ
අංවව,ටේඅ ලලක් ලතවේ
අභය්ස,්ීතන්15 

 දින්ටේරු.ේ
500.00 
දිමන්වක් ල 
කව ලේ,ැකබ්  
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3.2 ගිණුම් අ්යකජ ක්රියාකාරකම්      

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ව,ේලි,යේ්ටුරළ ේ්,මන්්රයලේ ්ේ

අධීක් ලෂයලේි.රීක කේවගී මේන්ණු කේඅංවලේමන්න්ේුකරේ්ර ලේ, යි. 

ේකමේ්ටුරළ ේප තේපපාදිේකේ. 

01.ේේහුෙමේකයාගු,්ටිේ135ේලටකවැේ ,ලේපැවරීම. 

02.ේේඅලවැලේ්ස්තක කන්ළ ේපිළිකල,ේි.රීම. 

03.ේේවිසයාජ්නේන්ණුමේස්ස්ේි.රීම. 

04.ේේන්ණූ කේඅංවලටේඅේ,ේ්්යාලේස්ෙනේව්යාත්වේපිළිකල,ේි.රීම. 

05.ේේව්යාෂි්ේස කප්ෙනේසැ,ැස්මේස්ස්ේි.රීම. 

06.ේේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේකවතේතිප්ෙනේනිෙ ස්ේි.රීම. 

0 .ේේම ්ේභ්ඩලඩ්ග්රකලන්ේඅක් ලේහුෙමේ, ්ේගැනීමේ ්ේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේකවතේනිෙ ස්ේි.රීම. 

08.ේේම්ටි්ේන්ණු කේස්රංවේම ්ේභ්ඩලඩ්ග්රලේකවතේුදිපාපවැේි.රීම. 

09.ේේකවනවැේඅම්තය්ංවේ ්ේකෙප්යාතක කන්ළ ව,ේතිප්ෙනේනිෙ ස්ේි.රීමේ ්ේවිලෙ කේව්යාත්ේලැීමම. 

10.ේේවිශ්ර්මේවැකරේේස ක න්ධේ්ටුරළ ේි.රීම. 

11.ේේඅවැති්්ර කේබීේන්ණුමේස්ස්ේි.රීම. 

12.ේේතැන්පවැේන්ණු කේ්ටුරළ ේේටිදුේි.රීම. 

13.ේේදේලකමන්ේදපුඛේකගීමක කේ්ටුරළ .ේ 

14.ේේකගීම කේවවුචයාේපපාක් ලෂ්ේි.රීමඇේකචක් ලපවැේනීමමේ ්ේකගීම කේි.රීම. 

15.ේේවැකරේේස්ස්ේි.රීම. 

16.ේේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ව,ේව්යාෂි්ේභ්ඩලඩේස.6ක් ලෂයේේේේේ 

ේේේේේේේ්ටුරළ . 

1 .ේේග ඩ්වේ ්ේකම න්ග්රලේපවවැව්කගනේල්ම. 

18.ේේම්ටි්ේ ැංකුේසැසදු කේේ්්වනේපිළිකල,ේි.රීම. 

19.ේේස කප්ෙනේ්ටුරළ . 

20.ේේවිගයනේවිමුඛ කේසෙ ්ේපිළිළ රුේසැපයීම.ේ 

 

 ධ්නේගන්්ධි්්රීේවවකලන්ේඊ.ජී.ේුඛවිනීත්ේමැි.කක් ලේම වැමිලේ්ටුරළ ේ්ර ලේ, නේඅතරේ
ගන්්ධි්්රීේවවකලන්ේඩී.කක් ල.ජී.දයා.ඩී.ේජ්ලකසේනේේම වැමිලේ්ටුරළ ේ්ර ලේ, යි. 
 

 ඵ,ේයිත්ේ සං්මපේඋපකලෝගීේ්රකගනේ ේ න්ණු කේඅංවක ේ්ටුරළ ේ්්යාලක් ලෂමවේ ්ේ ඵ,ේයීේ
ක,සේුකරේි.රීමටේපිලවරේකගනේ්ත. 
 

 2016ේ වයාෂක ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ්්යාල්,යීලේ වැලේ විෂකලන්ේ ෙරනේ ,ෙේ පුනර්වයාතනේ විලෙමේ
රු.මිනලනේ 22.42ේක් ලේවනේඅතරේලි,ධනේවිලෙමේරු.මිනලනේ635. 8ේි.. 
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 2016ේ වයාෂක ේ කවනවැේ කෙප්යාළ ක කන්ළ වනන්ේ ,ෙේ තිප්ෙනේ වනන්ේ ෙර්ේ ්තිේ විලෙමේ රු.ේ

මිනලනේ3ඇ23ේ ේක් ලේවනේඅතරේකවනවැේඅම්තයංවේවනන්ේ,ෙේතිප්ෙනේවනන්ේෙර්ේ්තිේවිලෙමේ

රු.මිනලනේ123ේි.. 

 ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ ළ ළේ විශ්ර්මි්ේ ර්ජ්යේ නි,ධ්රීන්ේ 88088ේ ක් ලේ කවතේ කගවනේ ,ෙේ විශ්ර්මේේේේේේේේේේේ

වැකරේව,ේවටින්්මේරු.ේමිනලනේ2204ේි.. 

 2016ේේවයාෂලේළ ළේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ේළ ළේර්ජ්යේනි,ධ්රීන්ේ1961ේක් ලේේකවතේකගවනේ,ෙේහුළුේ

වැකරේේහිේවටින්්මේරු.බිනලනේේ921.10ේක් ලේකේ. 
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්ැස් ැව ක්ොක,ොන්න්ව ටිත්ව් ම රගමේ ක ෝම්ගම

තිඹිපාගස්ල්ල රවැම,්න කෙහිව, කමොරකරව ප්දුක් ල්
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 කපොදුේ ේතැන්පවැේන්ණු කේලටකවැේ2016ේ ේවයාෂලේළ ළදීේරු.මිනලනේ2.30ේ්ේහුෙ,ක් ලේ, ්කගනේ
්තිේඅතරේකයින්ේරු.මිනලනේ2.25ේ්ේවිලෙ කේෙර්ේ්ත. 
 

 දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේකක් ලවේ2016ේවයාෂක දීේරැස්ේ්,ේ
දේලමේරු.මිනලනේ83.68ි.. 

 

 
 

 රජ්ක ේනි,ධ්රීනකේේඅවැති්්ර කේබීේන්ණුමේලටකවැේ2016ේවයාෂක දීේනිකුවැේ්රන,ෙේයලේ

හුෙමේරු.මිනලනේ46.8ේක් ලේවුේඅතරේරු.මිනලනේ42.6ේක් ලේඅල්රේේගැනීමටේ්ටුරළ ේ්රේ්ත. 

 

 
 

 2016ේවයාෂක ේමැයිඇුනිේලනේම්සව,දීේහුණපයේදිමටේටිදුේවුේදපේේතවැවලන්ේලටකවැේදිස්ත්රික් ලේ

කම් කේ්්යාල්,ලේවිටින්ේක්ොකළොන්න්වේේඇේසීත්ව්ේඇේ්ඩුකව,ේඇේක ෝම්ගමේලනේ්කීශිලේ

කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ටේ  ,පැේ ගංවළ රේ උවදුරේ සමනලේ ි.රීමේ  ්ේ ්කීශිලේ කම් කේ

ක්ොඨාට්වලටේ අලවැේ්,්වේ ුරෙේ  හුේේ අවිේ ග ඩ්වේ පිපිරීකමන්ේ වුේ  ්නිලේදවරයලේි.රීමේේ

කව ලකවන්ේ රු.මිනලනේ 61.00ේ ක් ලේ ස න්ධ්රේ වවකලන්ෙේ න්නිේ ගැනීකමන්ේ වුේ නිව්සේ  ්නිේ

කව ලකවන්ේරු.මිනලනේ966.00ේක් ලේවන්දිේවවකලන්ෙේකගව ලේ,ැබීල. 
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, ්ේදුන්ේයලේහුෙ,ේරු.මි. අලේ්රේගැනී කේේරු.මි.
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3.3 සැලසුම් අ්යකජ ක්රියාකාරකම් 

2016 වර්ෂකජදී  ක්රියාත්මක කරන ලද ස්වර්ධන වයාපෘති 

 

1. විමධයනතඅයවැයවැඩස හන - 2016 

කයාඛීලේඅම්තය්ංවඇේපළ්වැේසභ්ේ ්ේකවනවැේදලතනේමන්න්ේතිප්ෙනේකවන්ේකනොූවේග්ර්.6ලේකීවව,ේ

දයාක්ඇේ සංස්්තති්ඇ සම්ජීලේ  ්ේදගමි්ේ්ටුරළ ේ සංවයාධනලේ උකෙස්ේ වය්පතතිේ්රිල්වැම්ේි.රීමේ
සහ ්ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ ප්යානක කන්ළ ේමන්රීවරුන්ේ ්ේ ජ්්ති්ේ,ැයිස්ළ ේ මන්රීවරුන්ේවිටින්ේ කලෝජිතේ

වය්පතතිේ ක කේ ලටකවැේ ්රිල්වැම්ේ ්රනේ ,දී.ේ ඒේ අ ලවේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ්කීය ලේ කම් කේ

ක්ොඨාශ්වේ 13හිේ ග්ර්මේනි,ධ්රීේ වස කේ 55 ්ේ වය්පතතිේ්රිල්වැම්ේි.රීමේ සහ ්ේ ජ්්ති්ේ තිපවැතිේ  ්ේ

දයාක්ේ්ටුරළ ේඅම්තය්ංවේවැලේය යාෂේ104-02-06-01-2502ේලටකවැේරු.මි.35 .03්ේලි,යේතිප්ෙනේ

කවන්ූවේඅතරේකයින්ේරු.මි.331.23ේ්ේවිලෙමක් ලේ ෙරමින්ේප තේසහ න්ේඅංවේලටකවැේවය්පතතිේ 1 48ේක් ලේ

්රිල්වැම්ේ්රේඅවසන්ේ්රනේ,දී. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ස්රචක ය කත් වයාපෘති ක දී ගිය අයුු  

 

 

 

0.57%
1.09%

22.54%

27.69%

0.11%

43.42%

0.29%
0.29% 4.00%

ග්ර්.6ලේජ්,ේස කප්ෙන

ග්ර්.6ලේවිදුනල

ග්ර්.6ලේකේවේම්යාගේවයාධනල

ජ්්ේසංවයාධනල

ුඛළුේව්පාම්යාග

සම්ජ්ේුඛභස්ධන

සම්ජ්ේකසේව්

ස්රචකය වයාපෘති ස්යාව 

ග්රාමීය ය ගල සම්පාදන 10 

ග්රාමීය ය විලික ය 19 

ග්රාමීය ය ප්රකශය මාර්න ප්රවර්ධනය 394 

ප්රගා ස්වර්ධනය 484 

සුළු වාරිමාර්න 02 

සමාග සුභසාධන  59 

සමාග කසේවා 05 

ග්රාමීය ය ආර්කක 05 

කවනත්  0 

එකතුව 1 48 
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ටිදුේ්රනේ,ෙේහුළුේුදිි.රී කේවය්පතතිේසං ය්වේ 36ේක් ලේවනේඅතරේඋප්රයේ ්ේකසේව්ේසැපයීක කේසම්ජ්ේ

ුඛභේස්ධනේවය්පතතිේ1012ක් ලේකමමේවැඩසට නේලටකවැේස්යා ්වේුකර්රේඅවසන්ේ්රනේ,දී. 

2016.12.31 දින  ප්රනතිය   

ප්රා.කම. 

කකතට්ඨායය 
අනුමත වයාපෘති 

ස්යාව 
කවවීකල මුදල 

(ු.මි.) 
වැඩ අවසවී 

වයාපෘති ස්යාව 
වියදම (ු.මි.) 

ක්ොළඹ 209 63.62 208 61.14 
තිඹිපාගසල්්ල 95 21.94 94 20.12 
ක්ොක,ොන්න්ව 161 2 .33 161 26.24 
ක්ෝඨාකඨා 108 20.82 101 1 .51 
්ඩුකව, 219 36.54 219 35.08 
ක ෝම්ගම 232 39.45 232 36. 9 
සීත්ව්    14.93    13.4  
ප්දුක් ල් 89 13.34 89 12. 2 
්ැස් ගව 145 41.18 145 36.56 
ම රගම 15  28.61 15  26. 0 
කෙහිව, 48 8.06 48  .43 
රවැම,්න 108 16.60 10  14.63 
කමොරකරව 111 22.33 108 20.63 
දි.කම.්්. 02 2.28 02 2.21 
එකතුව 1761 357.03 1748 331.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය   ග්රාකමයදය මාවත 2 

වන අතුු මාර්නය ස්වර්ධනය 

කිරීම - මහරනම 

    

වයාපෘතිය  රී ධර්මවිගයාකලයක 

විහාරකජ තිසරත කපර පාසකම ළමා 

උදයානය ඉදි කිරීම - මහරනම  

    

වයාපෘතිය   කහ ළිය ය ප්රගා යාලාකශ 

වැඩ අවසවී කිරීම - සීතාවක 
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2. ග්රාමීය ය යය තල පහසුකම් ස්වර්ධන වැඩස හන 

ග්ර්.6ලේ ජ්නත්වටේ ජීවකනෝප්ලේ අවස් ්වන්ේ වයාධනලේ ්රේ කෙමින්ේ ඔවුන්කේේ දයාක්ේ ඵ,ේයීත්වේ

නංව්මමවැේඇේඔවුන්කේේජීවනේතවැවලේනංව්මමටවැේප්ේේවනේසම්ජ්ේඇේදයාක්ේඇේුඛභස්ධනේතවැවලන්ේ

නග්ේ ටිකරීමමේ සෙ ්ේ රජ්ලේ විටින්ේ ග්ර්.6ලේ ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ සංවයාධනේ වැඩසට නේ -ේ 2016ේ වයාෂක ේ

්රිල්වැම්ේක්රුි..ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේ06ේක් ලේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේ

355ේක් ලේ ඇේ සංවයාධනේවය්පතතිේ්රිල්වැම්ේි.රීමටේජ්්ති්ේතිපවැතිේ ්ේදයාක්ේ්ටුරළ ේඅම්තය්ංවේ

වැලේ ය යාෂේ 104-02-06-06-2502ේ ලටකවැේ රු.මි.346.68ේ ්ේ ලි,යේ තිප්ෙනේ කවන්ේ ූවේ අතරේ කයින්ේ

රු.මි.306. 2ේ්ේවිලෙමක් ලේෙරමින්ේවය්පතතිේ65 ේක් ලේස්යා ්වේනිමේ්රනේ,දී. 

 2016.12.31 දින  ප්රනතිය 

ප්රා.කම. 

කකතට්ඨායය 
අනුමත 

වයාපෘති 

ස්යාව 

කවවීකල මුදල 
(ු.මි.) 

වැඩ අවසවී 

වයාපෘති 

ස්යාව 

වියදම (ු.මි.) 

ක්ොක,ොන්න්ව 48 41.51 48 3 .5  

ක ෝම්ගම 194   .2  191 66.26 

සීත්ව් 169 6 .80 168 64.30 

ප්දුක් ල් 119 46.12 119 43.29 

්ැස් ගව  6  2.99  3 5 .44 

ම රගම 58 40.99 58 3 .86 

එකතුව 664 346.68 657 306.72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය   කසේවා ළියස 

කනතඩනැගිමලඉදිකිරීම - පාලික් ලක  

වයාපෘතිය   ඉසුු උයන සහ නාල ැදිකහේන    6 

වන පටුමන ස්වර්ධනය කිරීම - කහයමානම 
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 3.   සුඛිත පුරවර වැඩස හන - 2016 

ම ්නගරේස ේ ස්න්හිරේසංවයාධනේඅම්තය්ංවලේමඟින්ේකමමේ දිස්ත්රික් ල්ලේළ ළේ්කීය ලේ ්ේග්ර්.6ලේ

මඨාටමින්ේ ඳුන්ගවැේසංවයාධනේවය්පතන්න්ේකමමේවැඩසට නේලටකවැේ්රිල්වැම්ේ්රනේ,දී. 

ඒේඅ ලවේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේ10ේ්ේ්රිල්වැම්ේ්රනේ,ෙේහුළුේවය්පතතිේසං ය්වේ39ේක් ලේවනේ

අතරඇේඒේසහ ්ේරු.ේමිනේ 26.15ේක් ලේවැලේීමේ්තේ.ේම්යාගඇේඅධය්පනඇේකසෞ යේවැනිේඅංවේව,ේසංවයාධනේ

වය්පතතිේක කේලටකවැේටිදුේ්රේ්ත.ේ 

 

 2016.12.31 දින  ප්රනතිය 

ප්රා.කම. කකතට්ඨායය අනුමත 

වයාපෘති 

ස්යාව 

ල ාලිවී 

ප්රතිපාදන 

මුදල 
(ු.මි.) 

වැඩ අවසවී 

වයාපෘති 

ස්යාව 

වියදම 

(ු.මි.) 

තිඹිපාගසල්්ල 03 4.94 03 3.39 

ක්ොක,ොන්න්ව 03 3.4 03 2.53 

ක්ෝඨාකඨා 02 1.55 02 1.43 

්ඩුකව, 01 0.25 01 0.22 

ක ෝම්ගම 09 3. 1 09 2.93 

්ැස් ගව 05 3.3 05 2.69 

ම රගම 10 5.84 10 5.29 

කෙහිව, 01 1.96 01 1.96 

රවැම,්න 02 0.54 02 0.50 

කමොරකරව 02 2.64 02 2.20 

දි.කම.්් 01 4.00 01 3.01 

එකතුව 39 32.13 39 26.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය  නානහ පාර ස්වර්ධනය කිරීම - මහරනම 
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3. අවිච්කේද වයාපෘති 

 

2014ේවයාෂක දීේකව්ටේපැවතිේදයාක්ේසංවයාධනේඅම්තයංවක ේතිප්ෙනේලටකවැේවැඩේදර කභේක්ොටේ

අවසන්ේකනෝරනේ,ෙේවය්පතතිේසහ ්ේ2016ේවයාෂක දීේස්වකීවේ්ටුරළ ේඅම්තයංවලේ ර ්ේතිප්ෙනේ

කවන්ේ්රනේ,දී. 

 

2016.12.31 දින  ප්රනතිය 

 
අනු 

අ්කය 

 
වයාපෘති නාමය 

 
ඇස්තකම්වී

තු මුදල  
(ු.මි.) 

 

 
වියදම  
(ු.මි.) 

01 කේවැමපන්වේවගේප්රේ්්පඨාේි.රීම 6 .18 64.51 

02 ප්දුක් ල්ේගුරුේකගොඩේප්රේ්්පඨාේි.රීමේ 89.51 88. 2 

03 උඩවවැතේප්රේ්්පඨාේි.රීම 4 .90 45.31 

04 ්හනවවැතේනවේකසේව්ේපිලසේුදිි.රීම 0.45 0.36 

05 ම්දිකව,ේජ්්ේමඩලඩ,ලේ ්ේවතවැන්ලේපුණපණුේමධයස් ්නලේ
සමඟේකසෞන්ෙයාලේකගොඩනැන්ම,ේුදිි.රීම 

3.23 3.11 

06 ම්විවැතරේකෙොකම්නවැතේුඛස්නේභූමික ේදේ න්ග්රලේ
ුදිි.රීම 

11.54 10. 9 

0  රවැමමකෙි.ලේළම්ේ ්ේම්තතේස්ලනේේකගොඩනැන්ම,ේුදිි.රීම 41.95 38.21 

08 ්ැස් ගවේවැවේවට්ේවය්ල්ල්මේමංේන්රුවක් ලේුදිි.රීම 11.83 8.19 

09 පන්නිපිටිලේධයාමප්,ේවිෙය්,ක ේපපාගය්ේපුණපණුේ
මධයස් ්නලේ ්ේරැි.ල්ේවයාධනේමධයස් ්නලේුදිි.රීම 

10.86 10.52 

10 වගේරතනස්රේම.ේවිෙය්,ලේසහ ්ේ 0030ේකගොඩනැන්ම,ක් ලේ
ුදිි.රීම 

6.39 4.45 

  
එකතුව 

 
290.84 

 
274.17 

 

 

 වයාපෘතිය   කැස්  ව වැව ව ා වයායායාම ම් තීුවක් ල ඉදිකිරීම  
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 5. ග්රාමීය ය ක්රීඩා ළිය  ස්වර්ධන වැඩස හන - 2016 

ක්රීඩ්ේඅම්තය්ංවලේ ්ේක්රීඩ්ේසංවයාධනේකෙප්යාතක කන්ළ වේමඟින්ේකමමේදිස්ත්රික් ල්ක ේග්ර්.6ලේක්රීඩ්ේපිටිේ

සංවයාධනේවැඩසට නේලටකවැේරු.මි.ේ6.32ේ්ේවිලෙමින්ේවයපතතිේ03ේක් ලේනිමේ්රනේ,දී. 

 
අනු අ්කය 

 
වයාපෘති නාමය 

කවවීකල 

මුදල (ු.මි.) 
වියදම 
(ු.මි.) 

01 මහරනම විකශකාරාම පාර සිඟිති උයන ළමා ක්රීඩා්නනය  

ස්වර්ධනය කිරීම  
1.99 1.56 

02 කමතරටුව කශමස්කුමර විලිහල ක්රීඩා ළිය ය සකස් කිරීම 
 

2.00 1.54 

03 කකතකලතවීනාව උමගික ය ක්රීඩා්නනය ස්වර්ධනය කිරීම 
 

4.60 3.22 

එකතුව 8.59 6.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. දිස්ත්රික් ල මට් මිවී යය තල පහසුකම් ස්වර්ධනය කිරීකම් විකයේෂ වැඩස හන - 2016 

දිස්ත්රික් ල්ක ේ දුන්ගවැේවිකවේෂේවය්පතතිේ05ක් ලේසහ ්ේජ්්ති්ේතිපවැතිේ ්ේදයාක්ේ්ටුරළ ේඅම්තයංවලේ

කවතින්ේතිප්ෙනේ, ්කෙනේ,දී. 

අනු අ්කය වයාපෘති නාමය කවවීකල 

මුදල 

(ු.මි.) 

වියදම 
(ු.මි.) 

01 ප්දුක් ල්/ෙකඹෝරේළ රුණුේුකග ල කේමධයස් ්නේකගොඩනැන්ම,ේ
ුඳිි.රීම 

1.15 0.90 

02 සීත්ව්ේ්කීය ලේසභ්කේේඋපේ්්යාල්,ලේ ්ේවතවැන්ලේපුණපණුේ
මධයස් ්නේකගොඩනැන්ම,ේුඳිි.රීම 

1.03 0.93 

03 
උළ රුේක්ොළඹේ්්්ේදූපතේ්් යාේීමේේප්යාක් ලේනිව්සේකලෝජ්න්ේ
ක්රමක ේජ්්ේමධයස් ්නලේඅළුවැේවැිනල්ව 

0.33 0.31 

04 ්ඩුකව,ේර්ම ැරේප්රේක්ොන්ක්රීඨාේි.රීම 11.00 10.46 

05 ක ොර,ැස්ගහුවේවැවේඅස,ේළම්ේඋෙය්නලේකළිම න්ේරංගේ
පීශලේුඳිි.රීම 

1.50 1.46 

එකතුව 15.01 14.06 

වයාපෘතිය   ක්රීඩා ළිය ය සකස් කිරීම -කමතරටුව කශමස්කුමර විලිහල 

 



19 
 

7. කපයෂත වැඩස හන - 2016 

කමරටේළ ළේකපෝෂයේතවැවලේනංව්මක කේඅරහුි.න්ේජ්න්ධිපතිේකම් කේ්්යාල්,ක ේජ්්ති්ේකපෝෂයේ

කම් කේ්්යාල්,ලේ ර ්ේකක් ලවේකමමේවැඩසට නේ්රිල්වැම්ේ්රනේ,දී. 

දිස්ත්රික් ල්ලේ ළ ළේ කපෝෂයේ අවධ්න කේ ේ පවුමේ  ඳුන්ේ ගනිමින්ේ ග්ර්.6ලේ මඨාටක කේ කපෝෂයේ අවවයත්ේ

සපුර්මමේළ ළින්ේප තේු,ක් ල්ේස කපූයායේි.රීමේසහ ්ේවිවිධේමඨාටක කේපිපාස්ේසකපරේප්සමේගුරුවරුන්ඇේ

ප්සමේ ගුරුවරුන්ඇේ ග්ර්.6ලේ ජ්්වඇේ ක් ලකෂේරේ නි,ධ්රීන්ේ ....වැනි)ේ ෙැ ලවවැේි.රීක කේ වැඩසට න්ේ දිස්ත්රික් ලේ

කම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේ13ේළ ,ේපවවැවනේ,දී.ේඒේසහ ්ේේරු.ේ 4 ඇ199. 5ේ්ේ

විලෙමක් ලේටිදුේ්රනේ,දී. 

සපුරාලීම  අකප්ක් ලෂිත ඉලක් ලක   

01.වලසටේසපා,නේඋසේසStunning)ේ ්ේඋසටේසපා,නේ රේසUnderweight)ේකනොමැතිීමක කේවයත්වේ

40%ේි.න්ේඅඩුේි.රීමේ ්ේඅවුරුදුේ5ේටේඅඩුේෙරුවන්ේඅධි රේසහිතේෙරුවන්ේවයාධනලේීමමේේපවතිනේතවැවක ේ

ටිටේවැිනීමමේනතරේි.රීමේ 

02.ේඅඩුේ රේෙරුේඋපවැේ,ැබීක කේවනත්වේ ්ේ්්න්ත්වන්ේඅතරේඋසටේසපා,නේ රේඅඩුීමමේ

සUnderweight) ේඋසටේසපා,නේ රේවැිනීමමේසOverweight)ේපවතිනේතවැවක ේටිටේ30%ේි.න්ේඅඩුේි.රීම 

03.ේරක් ලතහීනත්වේසAnaemia )ේ්තිීමක කේවනත්වේ50%ේි.න්ේඅඩුේි.රීම 

 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය හා ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල මඟිවී වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද 

වැඩස හවී  

01. කපෝෂයලසහ ්ේවනේ ණපේදංශි්ේ්රිල්්්රීේසැ,ැස්මේස ක න්ධකලන්ේග්ර්.6ලේකපෝෂයේ්මිකරේ
ෙැ ලවවැි.රීම 

02. කපෝෂයලේ ්ේසම්ජ්ේසවි ,ේගැන්ීමමේස ක න්ධකලන්ේකපරේප්සමේගුරුවරුන්ෙැ ලවවැේි.රීම 
03. කපෝෂයලේ සහ ්ේ වනේ  ණපේ දංශි්ේ ්රිල්්්රීේ සැ,ැසම්ේ ස ක න්ධකලන්ේ කලටේ අලවැේ වනේ

කයාඛීලේඅම්තය්ංවේස ේපළ්වැේසභ්වටේඅ ලුරක් ලතවේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ේකසේවලේ

්ර ලේ, නේකපෝෂයේවිෂලේ ්ේස ක න්ධේනි,ධ්රීන්ේකපෝෂයලේ ්ේජ්්ේසවි ,ේගැනිවි කේ

ස ක න්ධකලන්ේෙැ ලවවැේි.රීම 

04. ප්සමේමඨාටමින්ේකසෞ යේ ්ේකපෝෂයේවිෂලේභ්රේගුරුවරුන්ේෙැ ලවවැේි.රීම 

05. කපෝෂයලේස ක න්ධකලන්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේතිඹිපාගසල්්ලේ්කීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ක ේනි,ධ්පාේමඩලඩ,ලේෙැ ලවවැේි.රීම 

06. කෙමළේම්ේධයේප්සමේගුරුවරුන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න 

07. කපෝෂයලේ ස ක න්ධකලන්ජ්්ස ේ ගයාභනීේ මේවරුන්ේ ෙැ ලවවැේ ි.රීක කේ වැඩසට නේ -ේ

කමොරකරවේ්.කම.ක්ොඨාශ්වල 

08. ග්ර්.6ලේකපෝෂයලේ්මිකරේස්මිජි්යින්ේස ේගැබිි.මේවරුන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට නේ -ේ

්ඩුකව,ේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

09. ුඛපිපාේද ්රේ ව,ේසැඟවුයේවසේවිසස ක න්ධකලන්ෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට නේ -ේ ම රගමේ

්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

10. කපෝෂයලේ ස ක න්ධකලන්ේ කපරේ ප්සමේ ෙරුවන්කේේ මේවරුන්ේ  ්්්න්ත්වන්ේ ෙැ ලවවැේ

ි.රීක කේවැඩසට නේ-ේක්ොළඹේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

11. කපෝෂයලේ පිළි හේ ග්ර්.6ලේ මඨාටක කේ කෙමේපිලන්ේ ෙැ ලවවැි.රීක කේ වැඩසට නේ -ේ

්ැස් ගව්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

12. ුඛන්මිේනිව්සේසංී යායක ේජීවවැේවනේවලසේඅවුේ10 ටේඅඩුළමයින්කේේකපෝෂයේතවැවලේනඟ්ේ

ටිකරීමමපිළි හෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට නේ-ේක්ොක,ොන්න්වේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 



20 
 

13. කපෝෂයලේ ස ක න්ධකලන්ජ්්වේ ෙැ ලවවැේ ි.රීක කේ වැඩසට නේ -ේ රවැම,්නේ ්.කම.ේ

ක්ොඨාශ්වල 

14. කපෝෂයලේ ස ක න්ධකලන්්්යාල්මලේ ක් ලකෂේරේ නි,ධ්රීන්ේ  ්ේ ක්ොඨාට්වක ්්න්ත්ේ සමිතිේ
නි,ධ්රීන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට නේ-ේප්දුක් ල්ේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

15. ජ්්ති්ේකපෝෂයේවැඩසට නේලටකවැේ්රිල්වැම්ේවනේසංගයනක ගැටළුේස්්ජාජ්්ේි.රීමේ ්ේ

කපෝෂයලේස ක න්ධේකපොදුේගැටළුේව,ටේකීය ලේවවෙයේවිෙය්කේේති්යාමේපිළි හවේග්ර්.6ලේ

්මිකරකේේ නි,ධ්රීන්ේ  ්ේ ග්ර්.6ලජ්්වේ ෙැ ලවවැේ ි.රීක කේ වැඩසට නේ -ේ සීත්ව්ේ ්.කම.ේ

ක්ොඨාශ්වල 

16. අඩුේදේල ක,්ීතේපවුමව,ේමේවරුන්ේ ්ේළමයින්ේකපෝෂයලේස ක න්ධකලන්ෙැ ලවවැේි.රීක කේ

වැඩසට නේ-ේක්ෝඨාකඨාේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

17. ි.රුළ, ි.රුළපනේ  ්වැම,වවැතේ ළම්ේ  ්ේ ුඛභේ ස්ධනේ මධයස් ්නලන්හිේ කපෝෂයේ

වැඩසට නේ ලටකවැේ කපෝෂයේයීේ ද ්රකේ,ක් ලේ ස්සේ් ි.රීමටේ ්කලෝන්්ේ පුණපණුවේ සමඟේ

ෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට නේ-ේතිඹිපාගස්ල්ලේ්.කම.ේක්ොඨාශ්වල 

8. ආසියානු ස්වර්ධන  ැ්කු ආපදා සහන ප්රධාන ය කත් කුඩා පරිමාත යය තල පහසුකම් 

    වැඩි දියුණු කිරීම 
 

2016ේ වයාෂක ේ කමමේ දිස්ත්රික් ල්ලටේ ටිදුූවේ ගංේ වළ රේදපේේ තවැවලේ ප්,නලේි.රීමේ  ්ේ  ්නිූවේ ස් ්නේ

තිසංස්්රයලේ ි.රීමේ සහ ්ේ ේ ක්ොක,ොන්න්වේ ්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාශ්වක ේ අළ රුේ ම්යාගේ

සංවයාධනලේ ි.රීක කේ වය්පතතිේ 03ක් ලේ කමමේ වැඩසට නේ ලටකවැේ ්රිල්වැම්ේ ්රනේ ,ෙේ අතරේ විලෙමේ

රු.මි.1.3ි.. 

 

9. විලික  ස්කීය හා ඩිජි ම යය තල පහසුකම් ස්වර්ධන අමාතයා්යය ය කත් සිලිකල වයාපෘති  

කමම  වයාපෘති ය කත්ේරු.මි.ේ0.34ේ්ේවිලෙමින්ේ ප/කකත/ ෆාතිමා මුස්ක ම්  ාක කා විදයාලකජ 

පරිනතක විදයානාරය අළුත් වැඩියා කර පරිනතක කම්ස 10ක් ල සහ පරිනතක පුටු 20ක් ල ල ාකදන ලදී 

 

2016 වර්ෂකජ සියළු ස්වර්ධන වැඩ ස හවී වල ප්රනති සමාකලයචනය  

 දිස්ත්රික් ලසම් වීකරකරතකමිටුව 

ජ්්ති්ේ සංවයාධනේ සැ,ුඛ කේ ව,ටේ අ ලකූ,වේ දිස්ත්රික් ලේ මඨාටක කදීේ ර්ජ්යේ දලතනේ  ්ේ ර්ජ්යේ කනොවනේ

දලතනේ මන්න්ේ ්රිල්වැම්ේ ්ර ලේ , නේ ටිලළුමේ සංවයාධනේ ්ටුරළ ේ ස ක න්ධී්රයලේ ි.රීමඇේ

්රිල්වැම්ේි.රීමේ ස ේ පුඛේ විපර කේ ි.රීමේ දිස්ත්රික් ලේ ස ක න්ධී්රයේ්මිකරකේේ වගී මේ වනේ අතරඇේ කමේ

්මිකරවේ විධිමවැවේ පැවැවැීමමේමන්න්ේම ජ්නත්වකේේ අකේක් ලෂ්වන්ේනිටිේ පපාදිේ ුකරේි.රීමේ අරහුණුේ්රේ

ගනිමින්ේ සංවයාධනේ වැඩසට න්ේ වඩ්වැේ ඵ,ේයීේ ස ේ ්්යාලක් ලෂමවේ ටිදුේ ි.රීමසහ ්ේ අවවයේ

ස ක න්ධී්රයලඇේකමක ලීමමේස ේඅධීක් ලෂයලේසහ ්ේදිස්ත්රික් ලේස ක න්ධී්රයේ්මිකරේපිහිකරව්ේ්ත. 

ඒේඅ ලවඇේ 2016ේවයාෂලේසහ ්ේ දිස්ත්රික් ලේස ක න්ධී්රයේ්මිකරේසමේසභ්පතිවරුන්කේේධ්නවැවකලන්ේ

ප තේසහ න්ේදිනව,දීේදිස්ත්රික් ලේස ක න්ධී්රයේ්මිකරේරැස්ීම කේපවවැවනේ,දී. 

 2016.01.22ේවනේටිකුර්ේේ- කප.ව.9.30 

 2016.03.31ේවනබ්ර ස්පතින්ේේ-ේකප.ව.9.30ේේ 

 2016.06.16ේවනේබ්ර ස්පතින්ේේ-ේකප.ව.9.30ේේේේ 

 2016.08.26ේවනේටිකුර්ේේ-ේකප.ව.9.30 

 2016.10.28ේවනේවනේටිකුර්ේේ-ේකප.ව.9.30 
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2016ේවයාෂක දීේපවවැව ලේ,ැබූේකමමේරැස්ීම කේසහ ්ේස භ්න්වැවකලන්ේ ්ේන්රයේ්රිල්වැම්ේි.රීමටේ

අවවයේ ්රිල්ම්යාගේ ගැනීකමන්ඇක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ටිලළුමේ ්ැබිනඨාේ අම්තයවරුන්ඇේ ර්ජ්යේ

අම්තයවරුන්ේ ්ේප්යානක කන්ළ ේමන්රීවරුන්ෙඇේ ස්න්හිරේපළ්වැේසභ්කේේධ්නේඅම්තයවරල්ඇේපළ්වැේ

අම්තයවරුන්ේ ්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලටේඅේ,ේපළ්වැේසභ්ේමන්රීවරුන්ෙඇේඅම්තය්ංවේකම් කවරුන්ේ

ර්ජ්යඇේ සංස් ්ඇමඩලඩ,ඇේ අධි්්රීේ  ්ේ කවනවැේ සංවිධ්නේ ව,ේ නි,ධ්රීන්ෙේ දිස්ත්රික් ලේ ස ක න්ධී්රයේ

්මිකරකේේ අරහුණුේුකරේ්රගැනීමටේතමේස කලෝගලේ, ්ේ කෙනේ,දී.ේ කමහිදීේ දිස්ත්රික් ල්ක ේසංවයාධනේ

්්යාලලන්ේකමන්මේකපොදුේජ්නත්වකේේපැවතිේගැටළුේස ක න්ධකලන්ෙේස්්ජාඡ්ේ්රේඒව්ේවිසහ්මමටේ

වැෙගවැේන්න්දුේන්රයේර්ශිලක් ලේගැනීමටේසමවැේවිල. 

 ක්රියාත්මක  ලධාරීවී සමන ප්රනති සමාකලයචන රැස්මම් 

2016ේ වයාෂක ේ සංවයාධනේ වැඩසට න්ේ ව,ේ ්රිල්වැම්ේ  ,ධ්රීේ දලතනේ සමගේ රැස්ීම කේ ගයන්වක් ලේ

පවවැවනේ ,ෙේ අතරඇ2016.05.17පවවැවනේ ,ෙේ රැස්ීමමේ මන්න්ේ සංවයාධනේ වැඩසට න්ේ ව,ේ ුදිපාේ

්රිල්ම්යාගේ  ්ේ ්රිල්වැම්ේ ි.රීක කදීේ ්තිවිලේ  ැි.ේ ගැටළුේ අවමේ ්රගැනීක කේ ක්රකමෝප්ලන්ේ පිළි හේ

ස්්ජාඡ්ේ්රනේ,දී.ේකකමන්මේ2016.10.03පවවැව ලේ,ැබූේරැස්ීමක කදීේකමේඅවස් ්කේදීේවය්පතතිේව,ේ

වැඩේ අවසන්ේි.රීමටේ පවතිනේගැටළුේ  ්ේ ුඛදුුඛේ විසඳු කේ ස්්ජාඡ්ේ්රමින්ේනිලමිතේ දිනටේ වැඩේ අවසන්ේ

ි.රීමටේගතේ ැි.ේ්රිල්ම්යාගේස ක න්ධකලන්ේනි,ධ්රීන්ේෙැ ල කවවැේ්රනේ,දී.ේ2016.11.21ේදිනේපැවතිේ

ස්්ජාඡ්කේදීෙේ වැඩේ අවසන්ේි.රීමටේපවතිනේගැටළුේ ්ේගැටළුේවිසඳීමටේඅවවයේ්රිල්ම්යාගේස්්ජාඡ්ේ

්රනේ,දී. 

 අකනකුත් ප්රනති සමාකලයචන රැස්මම් 

2016ේ වයාෂක ේ පැවැවැූවේ ්කීය ලේ කම් කේ සහුළුව,දීේ ටිලළුේ සංවයාධනේ වැඩසට න්ේ පිළි හේ ගතිලේ

සම්ක,ෝචනලේ ්ළේ අතරේ ඇේ වයාෂලේ පුර්මේ ම්ටි්වේ අධයක් ලෂසක්රමස කප්ෙන)ේ විටින්ේ ස ්්රේ

අධයක් ලෂවරුන්ේ සමගරැස්ීම කේ පවවැවමින්ේ සංවයාධනේ ්ටුරළ ේ ස ක න්ධේ පවතිනේ තවැවලේ පිළි හේ

සම්ක,ෝචනලේ්රනේ,දී. 

ග්රාමීය ය ස්වර්ධන වයාපෘති ළිබඳ හ පය්චාත් ඇනම ම                                     

01. හැඳිවීමම 

ේකපරේවයාෂේව,දීේටිදුේ්රනේ,ෙේසංවයාධනේවය්පතතිේව,ේඵ,ේයිත්වලේමැනීමේසහ ්ේකමමේදිස්ත්රික් ල්ක ේ

්රිල්වැම්ේ්රනේ,ෙේසංවයාධනේවය්පතතිේපිළි හේේේපව්ච්වැේඅධයලනලක් ලේි.රීමටේඅෙ ස්ේ්රනේ,දී.ේක කේ

ලටකවැේපළහුේපිලවරේක,සේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේමඨාටමින්ේ්රිල්වැම්ේ්රනේ,ෙේසංවයාධනේවය්පතතිේව,ේ

නිලැඳිලක් ලේකතෝර්ගැනීමේටිදුේක්රුි..ේි.ටිල කේවය්පතතිලක් ලේකක් ලේග්ර්මේනි,ධ්රීේවසම්ටේසීම්ේකනොවනේ

අවස් ්ව්ේකමේවය්පතතිලටේඅේ,ේඅකනකුවැේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කෙේපෙන කේ්රේගැනීමේටිදුවිල.ක කේඅ ලවේ

්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේ13හිේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේ208ේක් ලේළ ,ේකමමේස.6ක් ලෂයලේටිදුේ්රනේ,දී. 
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02. ක්රමකශදය 

කමමේඅධයලනලේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේමඨාටමින්ේපවැ්රේ්තිේසංවයාධනේනි,ධ්රීන්ේමන්න්ේටිදුේක්රුි.. 

03. අධයනය සහහා භාවිතා කල ක් ලකෂේ්ර 

1. ම්යාග 

2. ජ්,ල 

3. විදුනල 

4. ප්සමේකගොඩනැන්න/ෙ  කේප්සමේකගොඩනැන්නේ/ේජ්්ේව්,්/ම්තතේස්ලනේ/කවනවැේකගොඩනැන්න 

5. ුඛළුේව්පාේම්යාග 

6. ජ්්ේ/ස්කේජාඡ්ේසංවිධ්නේව,ටේද්රවයේ, ්ේදීම 

7. සතුේේනේ, ්දීම 

8. පුණපණුේවැඩසට න්ේපැවැවැීමම 

 

ු තේ ක් ලකෂේරේ ලටකවැේ ්ගයීමේ ටිදු්රේ , ්ේ ගන්න්ේ ,ෙේ කතොරළ රුේ ස්ර්ංවගතේ ්රනේ ,දී.ේ කහිදීේ

්රිල්වැම්ේ්,ේසංවයාධනේවය්පතතිව,ේ ඳුන්ේගන්න්ේ,ෙේඅඩුප්ඩුේේ ්ේස්ධනීලේ,ක් ලෂයේ2016.08.26ේ

දිනේපැවතිේදිස්ත්රික් ලේස ක න්ධී්රයේ්මිකරේරැස්ීමමේසහ ්ේුදිපාපවැේ්,ේඅතරඇේුදිපාේසංවයාධනේවය්පතතිේ

්රිල්වැම්ේි.රීක කදීේ ඳුන්ේගන්න්ේ,ෙේස්ධනීලේ,ක් ලෂයේවැිනදිුරණුේවනේපපාදිේ ්ේඅඩුප්ඩුේමග ැරීේලනේ

පපාදිේ්ටුරළ ේ්රනේක,සටේටිලළුේප්යාවවේක්ටේස්්ජාඡ්ේ්රේන්රයලේ්රනේ,දී. 

2016 වර්ෂකජ ඇතිවූ න්වතුර ආපදා තත්වය සමීය ක් ලෂතය 

2016ේ මැයිම්සක දීේ ්ැළි.ේ නදිලේ පිට්රේ ගැමමේ ක ේළ කවන්ේ ක්ොළඹේ ඇක්ොක,ොන්න්වඇේ ්ඩුකව,ඇේ

සීත්ව්ඇේ ක ෝම්ගමඇේ ප්දුක් ල්ඇේ ශ්රීේ ජ්ලවයාධනපුරේ ක්ෝඨාකඨාඇේ තිඹිපාගස්ල්ලඇේ ලනේ ්කීය ලේ කම් කේ

ක්ොඨාශ්ව10ේටේඅඩුේවැිනේවවකලන්ේ ්නිේපහුණුවමින්ේගංවළ රේදපේේතවැවලේේ්තිවිල.ේ 

කමමේදපේේ තවැවකලන්ේ වැිනමේ  ,පගමක් ලේ ක්ොක,ොන්න්වේ ්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාශ්වලටේ ටිදුේ ූවේ

අතරේ ේ දපේවටේ ,ක් ලේ ූවේ පිපාස්ේ කවතේ ස නේ සැ,සීමේ සහ ්ේ ඔවුන්කේේ නිව්සඇේ කීපළේ  ්නිේ පිළි හේ

කතොරළ රුේරැස්්රේගැනීමක් ලේුත්ේ්ිනනමින්ේ්,ේුරළ ේවිල.ේක කේසහ ්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේ

්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ව,ේ නි,ධ්පාන්ේ කලොෙව්ේ දිනේ ි.හිපලක් ලේ පුර්ේ කපරේ ස්ස්ේ ්රනේ ,ෙේ

ව්ය්වනලක් ලේකලොේේගනිමින්ේකතොරළ රුේරැස්ේ්රනේ,දී.ේ 

දපේවටේ,ක් ලූවවන්ටේස නේසැ,සීමේසහ ්ේනිවැරදිේකතොරළ රුේ, ්ගැනීමටේඅවවයේූවේඅතරේේරැස්්රනේ

,ෙේේකතොරළ රුේදශ්රකලන්ේඒව්ේපපාගය්ේගතේ්රේකහිේේස්ර්ංවේව්යාත්වක් ලේපිළිකලළේ්රනේ,දී.ේ 

දිස්ත්රික් ලේකම් කළ ම්කේේඋපකෙස්ේපපාදිේ25ඇ000ේක් ලේපමයේූවේපුීග,ේ ්ේකීපළේ ්නිේපිළි හේසමික් ලෂයේ

පත්රි්්ේ පපාගය්ේ ගතේ ි.පාක කේ භ්රදූරේ ්්යාලලේ ක්රමේ ස කප්ෙනේ අංවලේ කවතේ පැවරුණුේ අතරේ ටිලළුේ

නි,ධ්රීන්ේ දිටිේර්ජ්්්රීේ ැරේඅකනකුවැේටිලළුේස්ම්නයේර්ජ්්්පාේ්ටුරළ ේත්ව්්න්වේනතරේ්රඇේ

නිව්ඩුේදිනලන්ේෙේ්ැපේ්රේසතිේ02ේක් ලේවැනිේක්ටිේ්,ි.න්ේස.6ක් ලෂයේෙවැතේපපාගය්ේගතේ්රනේ,ෙේ

අතරේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේ31ේ්ේකවන්ේවවකලන්ේහුද්රයලේ්රනේ,ෙේකපොවැේස්ස්ේ්රේඅේළේඅංවේකවතේ

ක ේේකෙනේ,දී. 
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පළාත් සභා ස්වර්ධන වැඩස හන 2016 ප්රනතිය 

 

උපම්නේප්ේේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේමඨාටක කේවැඩසට න 

2016 කෙසැ ක යාේමසේ30 දිනටේගතිල 

1.දිස්ත්රික් ල්ලේේ:-  ක්ොළඹ 

2.්.කම.ක්ොඨාශ්වලේේ:- ක ෝම්ගම 

3.2016.12.30 දිනටේඅ ලමතේහුළුේවය්පතතිේසං ය්වේ:-  125 

 
්රිල්වැම්ේේ ,ධ්රීන්ේඅ ලවේවය්පතතිේවයාගී්රයේස්ර්ංවල 

 
 ,ධ්රීේදලතනල වය්පතතිේේ

සං ය්ව අ ලමතේහුෙ,ේ(රු.) කභෞති්ේ
වවකලන්ේ
අවසන්ේවය්පතති 

ලි,යේගතිලේ(රු.) 

්කීය ලේකම් කේ- 
පළ්වැේසභ්ේ 
ේේේේසැපයී ක 
ේේේේුදිි.රී ක 
ේේේේජ්,ල 
ේේේේවැඩසට න් 
 
,ං්්ේවිදුන ,ේ
මඩලඩ,ල 

103 

14 

1 

4 

 
 

3 

11,065,500.00 

2,281,220.00 

200,000.00 

1,025,000.00 

 
 

100,000.00 

103 

14 

1 

4 

 
 

3 

10,818,795.46 

2,215,099.56 

139,996.79 

1,009,618.00 

 
 

96,982.48 
 125 14,671,720.00 125 14,280,492.29 
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විමධයනත අයවැය වැඩස හන - 2016 

අ ලේ
අං්ල 

සංරච්ල වය්පත
තිේ
ගයන 

වය්පතතිේවයාගල කවන්්ළේහුෙ, ්ස්තක කන්ළ ේ
හුෙ, 

නිෙ ස්ේ ්ළේ
තිප්ෙනේහුෙ, 

වැඩේ
අවසන්ේ
වය්පත
තිේ 

ලි,යේගතිල 
 

   ුදිි.රී කේ මි,දීේගැනී ක      

1 ම්යාග 69 69 0 19,115,000.00 18,735,110.61 18,471,889.39 69 16,402,685.91 

2 කගොඩනැන්නේ

ුදිි.රී ක 

45 32 13 9,635,000.00 9,630,752.00 9,529,709.34 45 9,091,921,.82 

3 සම්ජ්ේුඛභස්ධන 111 0 111 9,550,000.00 9,496,235.80 9,470,315.10 111 10,125,267.43 

4 කවනවැ 7 2 5 1,150,000.00 1,133,600.00 1,132,717.81 7 1,123,526.65 

 
එකතුව 

 

232 
 

103 
 

129 
 

39,450,000.00 
 

38,995,698.41 
 

38,604,631.64 
 

232 
 

36,743,401.81 
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ග්ර්.6ලේලටිත,ේප ුඛ් කේසංවයාධනේවැඩසට න - 2016 

අ ලේ
අං්ල 

අංවල වය්පතතිේ
සං ය්ව 

කවන්්ළේ

හුෙ,(රු.) 
නිෙ ස්ේ ්ළේ
තිප්ෙනේ

හුෙ,(රු.) 

හුළුේ
්ස්තක කන්ළ ේ

හුෙ,(රු.) 

න්විුඛ කගත වැඩේ
අවසන්ේ
වය්පතති 
සං ය්ව 

සමස ්ේ විලෙම 
(රු.) 

ති,්ීතන්ේ

ගයනේ(රු.) 
 
 

01 ුඛළුේව්පාේම්යාග 10 5,373,225.42 4,712,739.82 4,725,725.42 0 10 4,519,347.49 1125 

02 ජ්,ේ ස කප්ෙනේ  ්ේ
සනිප්රක් ලෂ්ව 

4 1,400,000.00 1,312,925.12 1,344,000.00 0 4 1,188,321.46 1175 

03 ම්යාග 172 66,506,000.00 64,261,407.79 64,581,144.42 3 169 58,378,342.40 46810 

04 අකනකුවැේ ලටිත,ේ
ප ුඛ් ක 

8 3,999,000.00 3,979,207.91 3,999,000.00 0 8 3,619,462.98 6450 

එකතුව 194 77,278,225.42 74,266,280.64 74,649,869.84 3 191 67,705,474.33 55560 

 

 

ම නගරේ ්ේ ස්න්හිරේසංවයාධනේඅම්තය්ංවල 

විකවේෂේවය්පතතිේකලෝජ්න්ේ- 2016 “ුඛඛිතේපුරවර‘‘ 
 

 ,ධ්රීේදලතනල  :- ක ෝම්ගමේ්කීය ලේසභ්වේ 

අංවල වැඩේඅවසන්ේවය්පතතිේසං ය්ව ්ස්තක කන්ළ ේහුෙ, (රු.) වැඩේඅවස්නේවටින්්ම(රු.) 
01.ජ්,න,ේකමමේසහ ්ේම්යාගේ ්නිේ, ්දීම 2 507,871.04 507,871.04 

02.ම්යාග 7 2,992,988.02 2,427,216.91 

 
එකතුව 

 

9 
 

3,500,859.06 
 

2,935,087.95 
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3.4 ඉ්ජිකවීු අ්යය 

 ඉ්ජිකවීු අ්යකජ ප්රධාන කාර්යභාරය 
 

1.ුදිි.රී කේ ්ේඅලුවැවැිනල්ේ්ටුරළ  

 -ේසැ,ුඛ කේස්ස්ේි.රීම 

 -ේ්ස්තක කන්ළ ේස්ස්ේි.රීම 

 -ේවැඩබි කේඅධීක් ලෂයලේි.රීම 

 -ේබිමපවැේපරීක් ලෂ්ේි.රීම 

 -ේකගීම කේනියාකීවේි.රීම 

2.ස කප්ෙනේ්ටුරළ  

3.ේනඩවැළ ේ්ටුරළ ේ 

4.දිස්ත්රික් ලේමි,ේනිලමේි.රීක කේ්මිකරවේපැවැවැීමම 

 

 2016 වර්ෂකජ සිලි කරන ලද කාර්යභාරය:- 

1.තට්ටු 20 කිවී සමවීවිත නාරාකහේවීළි  නව දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල 

ස්කීර්තය ඉදිකිරීම 

I.කතවන අදියර වැඩ ආරම්භ කිරීම 

සස කපූයායේ්ස්තක කන්ළ වේරු.මිනලනේ3890.28 ,  විලෙ කේූවේහුෙ,ේරු.මිනලනේ550.101) 

 

2. ක්රියාත්මක කරන ලද අකනකුත් වයාපෘති :-       

 

1. සීත්ව්පුරේකපොනස්ේක්ොඨාශ්වකලහිේකපොනස්ේළම්ේ ්ේ්්න්ත්ේ්්යාල්ංවලේ
ස් ්පිතේි.රීමේ 

ේේේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේ-ේේරු.5ඇ299ඇ850.63 
 

2. ප්දුක් ල්ේවිේත්ේමධයස් ්නලේසෙ ්ේනවේකගොඩනැන්ම,ේුදිි.රීමේ 
ේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේේේේේ-ේරු.5,582,795.89 
ේ-ේඅවවයේවනේහුෙ,ේේ-ේරු.  413,727.17 
 

3. ්ැස් ගවේ්ේකීය ලේකම් කේ්්යාල්,ලේදීයාඝේි.රීම 
ේේේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේේේේේේ-ේරු.ේ4ඇ593ඇ802.06 
ේේේ-ේඅවවයේවනේහුෙ,ේේේ-ේරු.12ඇ890ඇ 30.38 
 

4. ක ෝම්ගමේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ලේසෙ ්ේනවේකගොඩනැන්ම,ේුදිි.රීමේ 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේේේේේ-ේරු.  35,133,256.81 
-ේඅවවයේවනේහුෙ,ේේ-ේරු.254,111,822.40 
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5. ක්ොකළොන්න්වේඋමන්නලේක්රීඩ්ේපිටිලේසංවයාධනලේි.රීම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේේේේේ-ේරු.3ඇ138ඇ956.62 
 

6. දිස්ත්රික් ලේකම් කේනි,ේනිවකසහිේගර්ජ්ලේස ේග ඩ්ේපපාශ්රලේඅලුවැවැිනල්ේි.රීම 

ේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.2ඇ201ඇ180.54 
 

7. ජ්ලවඩනගමේපිහිටිේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්මලේනි,ේනිව්සලේඅලුවැවැිනල්ේි.රීම 

ේේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු. 55ඇ0 1.86 
 

8. මීදුමකගවවැතේ ලකේකගොඩේපිහිටිේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්මලේනි,ේනිවසේ
අලුවැවැිනල්ේි.රීමේ 

ේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.431,099.05 
 

9. අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේපදිං රේරජ්ක ේනි,ේනිව්සලේඅලුවැවැිනල්ේි.රීමේ 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.572,284.06 
 

10. දිස්ත්රික් ලේකම් කේනි,ේනිවකසහිේක්ොිනේ්ණුවඇේපිකරපසේත්ේපකලහිේෙ කවැමේ
දවරයලේස ේකගඋලනේවැිනදිුරණුේි.රීම 

ේ-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.1ඇ394ඇ900.55 
 

11. ජ්ලවඩනගමේනි,ේනිවකසහිේපිකරපසේ්ළ ලුීමක කේකෙොරකරවඇේකේඨාකරවේ ්ේGI ත ඩුේ
කසවිනේ්,ේකුටිලේුදිි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.717,323.55 
 

12. විදුනේසංකීවේ ්ේිනජිටමේලටිත,ේප ුඛ් කේඅම්තය්ංවක ේගරු.ේනිකලෝජ්යේ
අම්තයළ ම්කේේනි,ේනිවසේඅලුවැවැිනල්ේි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේේේේේේේේේ-ේරු.1ඇ598ඇ583.95 
-ේඅවවයේවනේහුෙ,ේේ-ේරු.ේ2ඇ581ඇ414.65 
 

13. දිස්ත්රික් ලේකම් කේනි,ේනිවකසහිේනඩවැළ ේ්ටුරළ ේටිදුේි.රීමේ 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු. 2ඇ 05.00 

 
14. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේව්ුරේසමනේලන්රේ23ේකසේව්ේි.රීමේ ්ේනඩවැළ ේි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.142ඇ600.00 
 

15. ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ11ේKVA ස්විචේපීධතිලේ ්ේ1250 KVAේට්ර්න්ස්ේ
කපෝමරලේකසේව්ේි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.190ඇ688. 8 
 

16. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේවිදුනේකසෝප්නේකසේව්ේි.රීමේ ්ේනඩවැළ ව 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.2 1ඇ25 .36 
 

17. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ500 KVAේකජ්නකයාටරලේකසේව්ේි.රීම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.2 2ඇ 44. 6 
 

18. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේධ්නේශ්රවය්ග්රක ේව්ුරේසමනේලන්රේකසේව්ේි.රීම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.122ඇ930.40 
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19. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ3ේස ේ4ේවනේම මේව,ේ,්ජා සේසෙ ්ේඅගුළුේසවිි.රීම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු. 8ඇ000.00 

 
20. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ3ේස ේ4ේවනේම මේව,ේක කසේසෙ ්ේ6mmඝන්මේ

්තිේේL  ැඩැතිේීමදුරැේෙැ.6ම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.156,800.00 

 

21. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ3ේස ේ4ේවනේම මේව,ේක කසේක කසේඅළුවැවැිනල්ේ
ි.රීමේ ්ේම්ඩලඩන්ේනි,ධ්රීේක කසලක් ලේසෙ ්ේනවේීමදුරැවක් ලේෙැ.6ම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.93ඇ6 1.50 
 

22. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ3ේස ේ4ේවනේම මේව,ේනි,ධ්රීේපුකරේඅළුවැවැිනල්ේ
ි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.50ඇ185.00 
 

23. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ3ේස ේ4ේවනේම මේව,ේඅලු.6නිල කේකවන්ේි.රී කේබිවැතිේ
අළුවැවැිනල්ේ්ටුරළ  

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.24ඇ55 .00 
 

24. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේරැ ැන්ේඡ්,ේපීධතික ේනඩවැළ ේ්ටුරළ  
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.14ඇ068.50 
 

25. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේවබ්ෙේවි්්වනේපීධතික ේඅළුවැවැිනල්ේ ්ේනඩවැළ ේ
්ටුරළ  

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.32ඇ005.00 
 

26. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,කලහිේජ්,ේ ්ේජ්,අපව නේපීධතිකලහිේඅලුවැවැිනල්ේ
්ටුරළ ේටිදුේි.රීම 

-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.88ඇ810.00 
 

27. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ේකගොඩනැන්මක,හිේවිදුනේඅලුවැවැිනල්ේ්ටුරළ ේටිදුේි.රීම 
-ේවැලේූවේහුෙ,ේ-ේරු.54ඇ650.00 
 

 

 ප්රසම්පාදන ක යුතු සිලිකිරීම 

අනු 

අ්කය 

 

වයාපෘතිකජ නම 

කකතවී්රාත්කුකේ 

ඇස්තකම්වීතු මුදල  

කකතවී්රාත්ක

ු 

1.  වගේරතනස්රේම ්ේවිෙය්,ක ේ 0’ 

-ේ0’’X 30’-ේ0’’කගොඩනැඟිමකමේ

ුතිපාේවැඩේනිමේි.රීම 

 

5ඇ085ඇ551.54 

 

ගුයරවැනේ

කන්ටයායිසස් 
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වයාපෘති ප්රනතිය - 2016 

1. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල ස්කීර්තය III අදියර ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

 

 

      16 වන මහකලහි කම්බි  ැදීම් ක යුතු (Reinforcement) 

 

 

 

16 වනමහකලහිහැඩයම්ල ක නැසීම (Formwork) 

 

 

 

11 වන මහකලහි බිත්ති  ැදීම 
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 වැසිකිබඳ වල දියවරන Water Proofing කිරීම 

 

 

 

 

2. කැස්  ව ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාලය දීර්ක කිරීම 

                         

 
 

 

 

                  බිත්තිකපරාුකිරීම 

 

 

 

 

තලාද (beam) වල හැඩයම් ල ක  නැසීම 

3. දිස්ත්රික් ල කමකම් නිල නිවකසහි කනඋයන වැඩි දියුණු කිරීම 
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3.5 දිස්ත්රික් ල දිවිනැම ම අ්යය 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                         

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                  

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                   

ජීවකනෝප්ල 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                  දලතන 

ේේ  ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                සම්ජ්ේසංවයාධන 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                 සම්ජ්ේ  දරක් ලෂය 

 ේේේේ                  න්ණු ක 

 ේේේේ                   ැංකු 

                                                                                                  විමයාවන 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                   අධීක් ලෂය 

                                                                                                  විගයන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ල දිවිනැම ම අ්යය 



32 
 

 ජීවකනයපාය ස්වර්ධන වැඩස හන 
            331-2-2-3-2502 වැය ය ර්ෂකජ ලිලය ප්රනතිය 
  

අනු 

අ්ක 

ප්රාකීය ය 

කමකම් 

කකතට්ඨායය 

කෘෂි වයාපෘති 
කරවර හා පශු සම්පත්  

වයාපෘති 
කර්මාවීත වයාපෘති පුහුණු වයාපෘති 

කීය ය අල කභයන 
කීය ය අලකභයන 

ස
්

ය
ාව

 

මු
දල

 

ස
්

ය
ාව

 

මු
දල

 

ස
්

ය
ාව

 

මු
දල

 

ස
්

ය
ාව

 

මු
දල

 

ස
්

ය
ාව

 

මු
දල

 

1 ම රගම 7 66,500.00 

  

80 663,751.00 33 267,040.00 

  
2 ක ෝම්ගම 26 323,150.50 24 167,450.00 45 463,718.80 17 241,420.00 

 

136,050.00 

3 කමොරකරව 

    

13 362,437.62 10 300,320.00 

  4 රවැම,්න 

      

15 336,840.00 

 

33,625.00 

5 කෙහිව, 

    

21 371,725.50 

   

24,765.00 

6 ්ඩුකව, 12 254,775.00 44 295,520.00 27 366,676.50 2 67,760.00 

  7 ්ැස් ගව 26 362,967.75 20 121,330.00 54 628,657.08 1 48,000.00 

  

  
දෙයාවේ

ග කම්නල  230 

2,927,392.

60 29 1,212,424.00 5 205,979.80 1 37,875.00 

  8 ප්දුක් ල් 6 61,002.68 15 102,435.00 13 73,453.00 19 209,520.00 1 52,329.00 

9 සීත්ව් 24 44,260.00 34 165,280.00 21 1,052,093.00 13 376,000.00 290 94,965.00 

10 
ක්ොක,ොන්න්

ව 2 24,940.00 35 142,800.00 65 1,143,242.25 41 374,800.00 

 

73,480.00 

11 ක්ො,ඹ 

      

12 211,800.00 

  
12 තිඹිපාගසල්්ල 1 22,500.00 

  

9 133,825.00 19 207,280.00 

  13 ශ්රීේජ්පුර 2 18,310.00 

  

19 355,141.58 3 104,000.00 46 33,580.00 

ඵකතුව  
336 

4,105,798.

53 

20

1 2,207,239.00 372 5,820,701.13 186 

2,782,655.

00 

 

448,794.00 
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                                                                331-2-2-3-2502 වැය ය ර්ෂකජ ලිලය ප්රනතිය 

අනු 

අ්ක 
ප්රාකීය ය කමකම් 

කකතට්ඨායය 

වයවසායකත්ව 

පුහුණු  
වයාපාරික ස්නම් 

ළිහිටුමම  
ග්නම රථමි 

කවනත් වියදම්  

(නෘහසථ්මි න ඩා) 
මුළු එකතුව 

          

ස්

යා

ව 
මුදල 

ස්

යාව 
මුදල 

ස්

යා

ව 
මුදල 

ස්

යාව 
මුදල ස්යාව මුදල 

          

1 ම රගම 1 45000 1 60000 15 318,750.00 5 495000 142 1,916,041.00 
          

2 ක ෝම්ගම 1 75000 1 60000 5 106,500.00 1 100000 120 1,673,289.30 
          

3 කමොරකරව 1 45000 1 60000 4 186,000.00 

  

29 953,757.62 
          

4 රවැම,්න 1 45000 1 57034 1 40,000.00 

  

18 512,499.00 
          

5 කෙහිව, 1 44840 1 60000 

    

23 501,330.50 
          

6 ්ඩුකව, 1 38240 4 60000 11 364,000.00 

  

101 1,446,971.50 
          

7 ්ැස් ගව 1 45000 1 60000 

    

103 1,265,954.83 
          

දෙයාවේේග කම්නල  

       

139846.5 265 4,523,517.90 
          

8 ප්දුක් ල් 1 42775 1 26980 

  

2 90000 58 658,494.68 
          

9 සීත්ව් 1 43720 1 59245 4 170,000.00 

  

388 2,005,563.00 
          

10 ක්ොක,ොන්න්ව 1 44998 1 60000 2 12,500.00 

  

147 1,876,760.25 
          

11 ක්ො,ඹ 2 45000 1 49950 

    

15 306,750.00 
          

12 තිඹිපාගසල්්ල 1 44870 1 59953.52 2 51,500.00 

  

33 519,928.52 
          

13 ශ්රීේජ්පුර 1 45000 1 60,000.00 

    

72 616,031.58 
          

ඵ්ළ ව ේේේ14 604443 16 733162.52 44 1,249,250.00 8 824846.5 1514 18,776,889.68 
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ජීවකනයපාය ස්වර්ධන වැඩස හන - 2016 

                                කදපාර්තකම්වීතු ප්රතිපාදන ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ලිලය ප්රනතිය  
 

           

ප්රා.කම.කකත 

ජීවකනයපාය ස්වර්ධන අකලවි ආදර්ය නම්මාන පරිපාලන 

වියදම 

මුළු 

ප්රතිපාදන මුළු වියදම 

ලිලය 

ප්රනතිය ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම 

ක්ොළඹ 211800.00 211800.00 105000.00 94950.00       316800.00 306750.00 96.83 

තිඹිපාගස්ල්ල 369333.27 363605.00 156500.00 156323.52     5199.29 525833.27 525127.81 99.87 

කෙහිව, 465702.00 396490.50 105000.00 104840.00     4657.00 570702.00 505987.50 88.66 

රවැම,්න 375590.00 370465.00 142034.00 142034.00     5124.99 517624.00 517623.99 100.00 

කමොරකරව 672295.19 662757.62 291000.00 291000.00     9537.57 963295.19 963295.19 100.00 

්ැස් ගව 1216227.00 1160954.83 105000.00 105000.00     11609.00 1321227.00 1277563.83 96.70 

දෙයාවේග කම්න         7000000 4523517.90 45036.10 7000000.00 4568554.00 65.27 

ම රගම 1014107.00 997381.00 925452.00 918750.00     18155.00 1939559.00 1934286.00 99.73 

ක ෝම්ගම 1347804.00 1331789.30 342900.00 341500.00     15382.89 1690704.00 1688672.19 99.88 

ප්දුක් ල් 505322.73 498739.68 159755.00 159755.00     6584.90 665077.73 665079.58 100.00 

සීත්ව් 1749850.00 1732598.00 275000.00 272965.00     20055.63 2024850.00 2025618.63 100.04 

්ඩුකව, 996170.00 984731.00 472640.00 456070.00     14449.71 1468810.00 1455250.71 99.08 

ක්ොක,ොන්න්ව 1776824.87 1759261.25 117500.00 117500.00     17592.30 1894324.87 1894353.55 100.00 

ශ්රීේජ්ලවයාධනපුර 517155.00 512031.58 105000.00 105000.00     5120.31 622155.00 622151.89 100.00 

දි.කම.්්             93525.00       

ඵ්ළ ව 11218181.06 10982604.76 3302781 3265687.52 7000000 4523517.90 272029.69 21520962.06 18950314.87 88.06 
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ජීවකනයපාය ස්වර්ධන වැඩස හන 2016 

2016.12.31 දින  කභෞතික හා මුලය ප්රනතිය 

සමාග සවි ල නැවීමකම් හා ග්රාම ස්වර්ධන අ්යය  ( ජීවකනයපාය අ්යය ) 

        

වැඩස හන 
ල ා ලිවී 
ප්රතිපාදන 

ප්රමාතය (ු.) 

ල ා ලිවී අග්රිම 
ප්රමාතය (ු.) 

අනුමත 

වයාපෘති 
ස්යාව 

ක්රියාත්මක 
වයාපාති ස්යාව 

නිමි 

වයාපෘති 
ස්යාව 

 
වයාපෘති වියදම 

(ු.)  
A 
 
 

පරිපාලන වියදම 
(ු.) 
 B 

2016/3   
        

936,800.00  
        936,800.00  2013 2013 2013         448,794.00              4,487.00  

2016/4  
  

10,566,300.00  
  10,566,300.00  1090 1090 1090     7,789,030.76            77,890.00  

2016/7     186 186 186     2,744,780.00            27,447.00  

2016 /11      2,000,000.00      2,000,000.00  265 265 265     1,980,000.00            20,000.00  

                        57,511.00  

උපේක්ළ ව 
  

13,503,100.00  
  13,503,100.00  3554 3554 3554   12,962,604.76          187,351.00  

හුළුේක්ළ ව 
A +B 

 
                                 13,149,955.76  

 
ු ත ව්යාත්වේසතයේ ්ේනිවැරදිේ වේස ති්ේ්රමි.  අවසන්ේන්ණු කේව්යාත්කේේසහ න්ේහු,යේවිලෙ කේ ්ේගැ,කපනේ වේෙේස ති්ේ්රමි. 

* 2016/3ේන්ේ2016/4ේරු.439,495.00ේතිප්ෙනේම්රුේ්රේ්ත 
   

* 2016/4ේන්ේ2016/9ේටේරු.290,606.00ේක් ලේතිප්ෙනේම්රුේ්ර ්ත. 
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ආයතන විෂය 

අ
නු

 අ
්ක

 

ප්රාකීය ය 

කමකම් 

කකතට්ඨායය 
ව

ස
ම්

 ස
්

ය
ාව

 

 
ැ්

කු
 ස

්
ය
ාව

 

කකතට්ඨාය මට් මිවී  ැ්කු මට් මිවී GN Level 

දිවිනැම ම 

කලමතාකුවවී 

සහකාර 

කලමතා 

කුවවී 

දිවිනැම ම 

ස්වර්ධත 

නිළධාරීවී 

කාර්යාල 

කාර්යය 

සහායක 

දිවිනැම ම 

කලමතාකුව

වී 

දිවිනැම ම ස්වර්ධන 

නිළධාරීවී 

දිවිනැම ම ස්වර්ධන 

නිළධාරීවී 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 
දැ

න
 

 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 
දැ

න
 

 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 
දැ

න
 

 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 
දැ

න
 

 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 
දැ

න
 

 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 

දැ
න

 
 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

අ
නු

ම
ත

 

ස
්

ය
ාව

 

දැ
න

 
 

සි
ය 

න
 

පු
ර
ප්

ප
ාඩු

 

අ
ති

රි
ක් ල

ත
 

1 ක්ොළඹ 35 3 4 2 2 0 1 1 0 0 18 5 13 0 1 0 1 0 3 2 0 0 18 15 3 0 35 18 17 0 

2 කෙහිව, 15 1 4 3 1 0 1 1 0 0 18 6 12 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 6 0 0 15 11 4 0 

3 රවැම,්න 13 1 4 2 2 0 1 0 1 0 18 6 12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 0 13 11 2 0 

4 සීත්ව් 68 5 4 3 1 0 1 1 0 0 18 9 9 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 23 7 0 68 68 0 0 

5 ක ෝම්ගම 81 5 4 3 1 0 1 0 1 0 18 9 9 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 28 2 0 81 62 19 0 

6 ්ඩුකව, 57 4 4 3 1 0 1 0 1 0 18 9 9 0 1 0 1 0 4 4 0 0 24 18 6 0 57 48 9 0 

7 ්ැස් ගව 73 5 4 3 1 0 1 0 1 0 18 8 10 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 28 2 0 73 66 7 0 

8 ක්ොක,ොන්න්ව 46 4 4 2 2 0 1 0 1 0 18 11 7 0 1 0 1 0 4 3 1 0 24 21 3 0 46 44 2 0 

9 ම රගම 41 3 4 3 1 0 1 1 0 0 18 9 9 0 1 0 1 0 3 3 0 0 18 12 6 0 41 39 2 0 

10 කමොරකරව 42 3 4 2 2 0 1 0 1 0 18 5 13 0 1 0 1 0 3 3 0 0 18 11 7 0 42 33 9 0 

11 ශ්රීේජ්ලවයාධයපුර 20 2 4 3 1 0 1 1 0 0 18 7 11 0 1 0 1 0 2 2 0 0 12 8 4 0 20 15 5 0 

12 ප්දුක් ල් 46 4 4 3 1 0 1 0 1 0 18 8 10 0 1 0 1 0 4 4 0 0 24 19 5 0 46 35 12 0 

13 තිඹිපාගස්ල්ල 20 2 4 2 2 0 1 0 1 0 18 5 13 0 1 0 1 0 2 2 0 0 12 9 3 0 20 11 10 0 

14 එකතුව 557 42 52 34 18 0 13 5 8 0 234 97 137 0 13 0 13 0 42 39 2 0 252 203 49 0 557 461 98 0 
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අ ලේ
අං් 

වයාගේි.රීම 
අ ලමතේ
සං ය්ව 

ෙැනටේ
ටිටින 

පුරේප්ඩු අතිපාක් ලත 

1 දිස්ත්රික් ලේදිවිනැගුමේඅධයක් ලෂ 1 1 0 0 

2 දිස්ත්රික් ලේනිකලොජ්යේඅධයක් ලෂ 2 0 2 0 

3 ස ්්රේ්ළමය්්රු 1 1 0 0 

4 ගය්්ධි්්රී 1 0 1 0 

5 කේෂ්ශේදිවිනැගුමේ්,මය්්රු 8 6 2 0 

6  ්,මය්්රු 2 3 0 1 

7 
කේෂ්ශේඅභයන්තරේවිගයනේ
නිළධ්රී 1 1 0 0 

8 අභයන්තරේවිගයනේනිළධ්රී 2 4 0 2 

9 අභයන්තරේවිගයනේස ්්ර 5 2 3 0 

10 පපාගය්ේස ්්ර 1 0 1 0 

11 

දිවිනැගුමේසංවයාධනේනිළධ්රීේ1 
 ැංකුේඅධීක් ලෂ්                                              4 0 4 0 

කවනවැ  11 14 15 0 1 

11 ්ළමන්්රයේස ්්ර 3 1 2 0 

12 පාලදුරු 3 2 1 0 

13 ්්.්්.ස. 2 1 1 0 

  එකතුව 50 37 17 4 
 

සමාග ස්වර්ධන වැඩස හන 2016 

දිරිය ක ය  කසවනක් ල නිවාස වැඩස හන   -  2016 

 
්කීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්වල 

අ ලමතේනිව්සේ
සං ය්ව 

, ්ේදුන්ේතිප්ෙනේ
සරු) 

ති,්ීතන්ේකවතේනිෙ ස්ේ
්රේ්තිේහුෙ,ේසරු) 

1 රවැම,්න 2 300000.00 300000.00 

2 ම රගම 8 1200000.00 1200000.00 

3 ්ඩුකව, 2 300000.00 300000.00 
4 කමොරකරව 2 300000.00 300000.00 

5 කෙහිව, 1 150000.00 150000.00 

6 සීත්ව් 4 600000.00 600000.00 
7 ්ැස් ගව 4 600000.00 600000.00 

8 තිඹිපාගසල්්ල 1 150000.00 150000.00 

9 ක්ොළඹ 1 150000.00 150000.00 
10 ක ෝම්ගම 3 450000.00 450000.00 

11 ප්දුක් ල් 3 450000.00 450000.00 

12 ක්ොක,ොන්න්ව 2 300000.00 300000.00 

13 ශ්රී ජ්ලවයාධනපුර 2 300000.00 300000.00 

  ක්ළ ව 35 5,250,000.00 5,250,000.00 
 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 වර්ෂය තුල භාවීඩානාර ප්රතිපාදන මක 

ක්රියාත්මක කල වැඩස හවී 

වැය කල මුදල 

(ු) 

සහභාගී වු 

ස්යාව 

 
1 

මවැේ ්ේදු කවැටිේනිව්රයල, අධය්වැමි්ේසංවයාධනලේ
ළ නන්ේසළ කරේපවුම වැඩසට න 332800.00 1261 

 
2 

ළම්ේදරක් ලෂයල, ළම්ේසම්ජ්ේ ්ේසංස්්තති්ේ
වැඩසට න 148,500.00 450 

 
3 උපකීවනලේ ්ේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවනල 260,000.00 892 

 
4 ජ්්තයන්තරේදිනේසැමරීම 234,000.00 976 
 
5 දිපාලේනලටේකසවනක් ලේනිව්සේවැඩසට න 5,250,000.00 175 

 
6 දෙයාවේග කම්නේවැඩසට න 1311672.00 1956 
 
  දිස්ත්රික් ලේගතිේසම්ක,ෝචන 45,090.00 125 

  ක්ළ ව 7,582,062.00 5835 

    

 
 ,ෙේහුළුේතිප්ෙනේ     රු.ේ7616500.00  

 

 

 ,ෙේහුළු  අක් ලහුෙම  =   රු.ේ7616500.00  

 
 හුළුේවිලෙම            =  රු.ේ7582062.00  

 

 

 ුතිපාල                 =   රු.34438.00  ේේේ(ගතිේහුෙමේ34110.00 +ේදෙයාවේග කම්න ේේ328.00) 
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
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සමාග ස්වර්ධන පදනම මගිවී ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩස හවී  - 2016 

අනු 
අ්ක 

විෂය 
වැඩස හ

වී 

ස්යාව 

සතය වියදම 
ු. 

කවනත්  

1 
මවැේ ්ේදු කවැටිේනිව්රයල,අධය්වැමි්ේ
සංවයාධනලේළ නන්ේසළ කරේපවු, 5 26000.00 55000.00 

2 
ළම්ේදරක් ලෂයල, ළම්ේසම්ජ්ේ ්ේසංස්්තති්ේ
වැඩසට න්  59 71700.00 0.00 

3 ප්සැමේකනොලනේළහුන්ේප්සැමේගතේි.රීම 0 0.00 0.00 

4 ප්සැමේඋප්රයේ, ්ේදීම 102 864004.00 400000.00 

5 ටිුඛේදිපාලේශිෂයවැවේ, ්ේදීම 110 40600.00 67950.00 

6 උපකීෂයලේ ්ේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවනල 1 15000.00 13500.00 

7 ජ්්තයන්තරේදිනේසැමරීම 0 0.00 0.00 

8 දිපාලේනලටේකසවනක් ලේනිව්සේවැඩසට න 6 137000.00 250000.00 

9 නිව්සේඅලුවැේවැිනල්ව 12 112807.00 0.00 

10 සනීප්රක් ලෂ්ේප ුඛ් කේසැපයීම 45 159100.00 0.00 

11 ද ්ධිතේුඛභස්ධනේවැඩසට න 10 10000.00 5000.00 

12 දෙයාවේග කම්නේවැඩසට න 1 860.00 10000.00 

13 කවනවැ 1 10000.00 0.00 

  ක්ළ ව 352 
     

1,447,071.00  801,450.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



41 
 

 ලිම්වැය  විකරයකර කකතඩි වැඩස හන  - 2016 

අනු 

අ්ක 

ප්රාකීය ය කමකම් 

කකතට්ඨායය 

2016  වර්ෂකජ කකතඩි 

 ආදායම 

1 ක්ොළඹ           288,772.00  

2 කෙහිව,           409,436.00  

3 රවැම,්න           209,000.00  

4 කමොරකරව           369,052.50  

5 ම රගම        1,043,623.00  

6 ්ැස් ගව        1,787,758.00  

7 ක ෝම්ගම        1,477,837.00  

8 ප්දුක් ල්           526,452.00  

9 සීත්ව්           623,744.00  

10 ්ඩුකව,           163,662.00  

11 ශ්රිේජ්පුර           169,779.00  

12 ක්ොක,ොන්න්ව             38,595.00  

13 තිඹිපාගසල්්ල           156,145.00  

මුළු  එකතුව        7,263,855.50  
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                                                                    දිවිනැම ම සමාග ආරක් ලෂත අරමුදල 
2016  වර්ෂකජ ප්රතිලාි  කනමම් 

අනු 

අ්ක

ය 

කකතට්ඨායය 

උපත් විවාහ කරයන මරත ශිෂයත්ව මුළු වියදම 

ස්

යාව මුදල  
ස්

යාව මුදල  
ස්යා

ව මුදල 
ස්යා

ව මුදල  
ස්යා

ව  මුදල  
ස්යා

ව මුදල 

1 ක්ොළඹ       4      30,000      94       675,000  
        

76        288,550  
     

191        2,860,000  
      

207         207,000       572  4,060,550  

2 
ක්ොක,ොන්න්
ව       6      42,500    114       817,500  

      
111        340,300  

       
88        1,225,000  

      
575         575,000       894          3,000,300  

3 ්ඩුකව,     27    197,500      61       437,500  
      

165        506,050  
     

169        2,455,000  
      

232         232,000       654  3,828,050  

4 ක ෝම්ගම       1        7,500      39       290,000  
        

76        230,850  
     

152        2,280,000  
      

516         516,000       784          3,324,350  

5  ංවැම,       4      35,000      64       480,000  
        

75        269,200  
     

135        2,010,000  
      

836         836,000    1,114          3,630,200  

6 ප්දුක් ල්     11      80,000      54       372,500  
        

69        257,150  
       

81        1,165,000  
   

1,008      1,008,000    1,223  2,882,650  

7 ම රගම       7      50,000      42       315,000  
        

67        193,900  
       

79           940,000  
      

480         480,000       675          1,978,900  

8 
ශ්රි ජ්ලවයාධනේ
පුර       5      37,500        8         60,000  

        
51        150,850  

       
38           555,000  

      
262         262,000       364          1,065,350  

9 තිඹිපාගස්ල්ල       7      45,000  30      212,500  
        

38        133,550  101       1,355,000  
      

266         266,000       442          2,012,050  

10 කෙහිව,       9      65,000      12         90,000  
        

34          98,450  
       

32           480,000  
        

96           96,000       183             829,450  

11 රවැම,්න       5      37,500      26       195,000  
        

23          94,250  
       

40           600,000  
      

107         107,000       201          1,033,750  

12 කමොරකරව     14      97,500  84      847,500  
      

109        345,050  
     

151        2,245,000  352        352,000       710  3,887,050  

13 ්ැස් ගව       9      65,000      97       715,000  
      

118        337,000  
     

147        2,140,000  
      

968         968,000    1,339  4,225,000  

  එකතුව   09    90,000    25    ,507,500     012     ,245,150    ,404      0,310,000   5,905      ,905,000   9,155  35,757,650.00  



43 
 

 

2016.01.01 සි  2016.12.31 දින දක් ලවා වියදම් විය්කමයතය 

ස්කක් ලත  වවුචර්  එකතුව  
331-2-2-0-1003 නි,ධ්රීේදීමන්    224,227,862.58  

  දි.ස.නි.ේ්්යාල්,ේදීමන්        2,588,300.00  

  දු කපාලේමැදිපාේකවන්ි.රී ක            58,600.00  

331-2-2-0-1001 හුන්ේවැකරේ    184,574,144.15  

331-2-2-0-1002 අති්්,/දිනේවැකරේ           188,222.86  

331-2-2-0-1202 ුන්ධන           287,635.60  

331-2-2-0-1203 නි,ේ්දු ක            83,211.00  

331-2-2-0-1101 ගමන්ේවිලෙ ක         2,152,527.11  

331-2-2-0-1201 නපිද්රවයේ ් ්්යාල්,ේඋප්රය 
          414,275.48  

331-2-2-0-1301 ව් නේඅලුවැවැිනල්           688,451.62  

331-2-2-0-1302 ලන්ර අලුවැවැිනල්ේ ්ේසවිි.රී ක 
          136,831.49  

331-2-2-0-1303 කගොඩනැන්න ුදිි.රී ක                        -    

331-2-2-0-1402 තැපැමේග්ස්ළ            133,417.59  

  දුර් නේග්ස්ළ            312,097.22  

331-2-2-0-1403 විදුනලේ ්ේජ්, සැපුර ක           165,887.25  

331-2-2-0-1405 න්විුඛ කගතේකසේව්           111,397.00  

331-2-2-0-1502 ප්පාකතෝෂිතේදීමන්      37,534,447.20  

331-2-2-0-1506 කීප,ේයල           809,384.75  

331-2-2-0-2102              40,920.00  

331-2-2-3-2502 දෙයාවේග කම්න        1,956,876.00  

 

ධ්නේජීවකනෝප්ලේවැඩසට න      15,683,825.50  

  සම්ජ්ේසංවයාධනේවැඩසට න        1,942,337.00  

  දිපාලේනලටේකසවනක් ලේනිව්ස        5,227,600.00  

  අක,විේවැඩසට න        1,999,827.00  

  ක්ොළේකළවලුේප,්ේ/කීශිලේඅ,ේවග්ව 
          407,890.00  

  ජ්්හු,ේ ැංකුේවැඩසට න           179,399.00  

  වසේවිසේනැතිේරටක් ල           140,211.00  

  ෙවැතේ්ළ ,වැේි.රීම        2,473,228.50  

  අන්තයාජ්්,ේප ුඛ් ක            98,163.70  

  ක්ළ ව    484,616,970.60  
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 ැ්කු විෂය 

දිස්ත්රික් ලේක ොමේයලේගතිලේ- 2016/12/30ේදිනට 

අ ලේ
අං් 

යලේවයාගල 
සං ය්
ව 

හුෙ,ේසරු) 

      1  ස්වලංේරැි.ල්ේයල 1561        22,325,325.50  

      2  ජ්නපුුණදුේයල 341          7,709,144.00  

      3  වග්ේයල 1                 9,177.00  

      4  ප්පාකභොන්්ේයල 127             488,709.50  

      5  දපේේයල 12               28,348.00  

      6  ධීවරේයල 0                           -    

      7  නිව්සේයල 83          3,310,022.56  

      8  මිහිජ්ලේයල 0                           -    

      9  ි.රු,ේසංවයාධයේයල 2             284,025.00  

    10  කලොවුන්ේදිපාලේයල 0                           -    

    11  ජීවකනෝප්ලේයල 16             302,096.00  

    12  රටවිරුකවෝේයල 15          3,462,572.00  

    13  දිවිනැගුමේස යේඅරුයේයල 20             952,256.00  

    14  දිවිනැගුමේදිපාලේසවිලේයල 10             680,133.00  

    15  ජීවකනෝප්ලේසංවයාධන ේ  යල 0                           -    

    16  ගත ේඒ්්ේලටිත,ේප ුඛ් කේයල  0                           -    

    17    දිටිේවය්ප්පා්ේයල   0                           -    

 හුළුේක්ළ ව 2188        39,551,808.56  
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පිටේහිටිේයලේගතිලේ-ේ 31.12.2016 

අ ලේ
අං් 

 යලේවයාගල හුෙ,ේසරු) 

1 ස්වලංේරැි.ල්ේයල       777,088,025.40  

2 ජ්නපුුණදුේයල           9,631,229.00  

3 වග්ේයල           4,735,186.00  

4 ප්පාකභෝන්්ේයල         53,478,888.50  

5 දපේේයල           8,643,537.00  

6 ධීවරේයල                            -    

7 නිව්සේයල       155,802,887.56  

8 මිහිජ්ලේයල                            -    

9 ි.රු,ේසංවයාධයේයල         78,897,777.00  

10 කලොවුන්ේදිපාලේයල                  3,750.00  

11 ස්වවක් ලතිේයල       111,222,680.00  

12 ජීවකනෝප්ලේයල         81,568,124.46  

13 රටවිරුකවෝේයල         58,227,004.49  

14 දිවිනැගුමේස යේඅරුයේයල         71,631,508.94  

15 දිවිනැගුමේදිපාලේසවිලේයලේයල           9,865,838.00  

16 ජීවකනෝප්ලේසංවයාධයේේයල       360,247,062.50  

17 ගත ේඒ්්ේලටිත,ේප ුඛ් කේයල                   1,128.00  

18  දිටිේවය්ප්පා්ේයල           1,026,783.00  

හුළුේක්ළ ව 
   
1,782,071,409.85  

      

      

  ක ොමේයලේඅ ලප්තල                      2.22%  
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අ

නු 

අ්

ක 

ආකයයගනය කරන ලද  ැ්කුව 

කහය ආයතනය 

ආකයයගන වර්නය 

එකතුව 
භාණ්ඩානාර 

බිමපත් 

(TB)           

( ු) 

ස්ථීර තැවීපත් (FD)  

(  ු.) 

භාවීඩානාර 

 ැලිම්කර  

(ු.) 

Repos    

(Rs. ) 
කවනත්  

1 
ල්කා  ැ්කුව ( BOC)    418,331.16      758,028,167.29  - - - 758,446,498.45 

2 
මහගන  ැ්කුව (PB) - 954,698,839.11 - - - 954,698,839.11 

3 

ගාතික ඉතිරි කිරීකම්  ැ්කුව            

( NSB) 
- 313,763,050.30 - - - 313,763,050.30 

4 
ප්රාකීය ය ස්වර්ධන  ැ්කුව - 444,583,340.69 - - - 444,583,340.69 

5 
රී ල්කා ඉතිරි කිරීකම්  ැ්කුව - - - - - - 

6 

රාගය උකස් හා ආකයයගන  ැ්කුව 

(SMIB) 
- 87,526,230.36 - - - 87,526,230.36 

7 

නිවාස ස්වර්ධත ලිලය ස්ස්ථමිාව 

(HDFC) 
- 510,766,931.77 - - - 510,766,931.77 

8 කවනත්-1 - - - -   1,806,000.00  1,806,000.00 

9 කවනත් -2 - - - - - - 

10 කවනත් -3 - - - - - - 

මුළු එකතුව    418,331.16   3,069,366,559.52  - -   1,806,000.00  3,071,590,890.68 
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කකතළඹ දිස්ත්රික් ල තය කතතරතුු  2016/12/31 දින  

තය වර්නය 

මුදා හල තය 

 

අයකර නත යුතු 

තය මුදල (ු) 

අය කර නත් මුදල 

(ු) 

ළි  හිය  මුළු තය 

 

පැහැර හරි තය එකතුව 

 

 

 

ස්යාව මුදල (ු) ස්යාව මුදල (ු) 

ස්වභාවික කහේතූවී මත 

හිතා මතා 

පැහැර හැරි 

තය 

ස්යා

ව 
මුදල (ු) 

ස්

යාව 

මුදල 

(ු) 

ස්වලංේරැි.ල්ේ 185,402 4,245,200,859.00 2,989,787,918.50 3,469,584,163.68 25,669 777,088,025.40 2,252 40,066,388.68 - - 

ජ්නේපුුණදු 17,745 637,341,275.00 555,692,188.00 609,523,446.00 396 9,631,229.00 1 106,719.00 - - 

වග් 640 9,624,060.00 4,599,233.00 4,888,874.00 56 4,735,186.00 2 8,378.00 - - 

ප්පාකභෝන්් 68,727 432,534,597.00 356,462,240.50 377,195,460.20 8,176 53,478,888.50 484 2,732,833.00 - - 

ස්වවක් ලති 15,168 477,072,797.00 261,603,893.00 366,241,033.00 2,968 111,222,680.00 1 4,170.00 - - 

දපේ 15,181 57,492,349.00 41,643,017.00 48,905,892.00 1,207 8,643,537.00 103 817,437.00 - - 

ධීවර 29 571,000.00 600,549.00 600,549.00 - - - - - - 

නිව්ස 11,926 531,483,437.00 299,704,158.00 375,905,554.44 3,719 155,802,887.56 286 8,807,250.00 - - 

මිහිජ්ල 82 12,520,000.00 12,520,000.00 12,520,000.00 - - - - - - 

ි.රු,ේසංවයාධය 541.00 139,385,000.00 38,683,826.00 60,803,621.00 414 78,897,777.00 0 2,914,479.00 0 - 

කලොවුන්ේදිපාල 4 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 3,750.00 0 - 0 - 

ජීවකනෝප්ල 6096 159,486,660.52 61,932,385.49 86,431,427.93 2607 81,568,124.46 213 1,978,778.00 0 - 

රටවිරුකවෝ 361 108,174,655.00 43,357,452.00 50,770,062.51 320 58,227,004.49 36 2,100,348.00 0 - 

දිවිනැගුමේස යේ
අරුය 9151 282,014,793.00 168,166,122.00 210,987,349.06 4283 71,631,508.94 408 7,801,478.00 0 - 

දිවිනැගුමේදිපාලේ
සවිල 253 19,954,895.00 9,548,483.00 10,086,290.00 227 9,865,838.00 35 1,671,542.00 0 - 
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ජීවකනෝප්ලේ
සංවයාධය 4450 262,127,129.00 11,589,041.00 19,129,454.00 4362 360,247,062.50 16 124,017.00 0 - 

ගත ේඒ්්ේ
ලටිත,ේප ුඛ් කේ
යල  1974 99,203,753.00 28,211,792.00 35254778.00 1,128 80476332.00 32 957890.00 

 
- 

 දිටිේවය්ප්පා්ේ
යල  92 1,135,000.00 131,990.00 108,217.00 93 1,026,783.00 2 24,375.00 0 - 

එකතුව 337,822 7,475,502,260 4,884,414,288 5,739,116,172 55,625 1,862,546,614 3,871 70,116,082.68 

 

- 

 

කකතළඹ දිස්ත්රික් ල තය කතතරතුු 2016/12/31 දින  

අනු 

අ්ක 
තැවීපතු වර්නය ගිනුම් ස්යාව  මුදල (ු).000'  

1 ක්ොටස් 171382 465,403  

2 ස්ම්ජි්ේතැන්පවැ 172701 1,340,101  

3 ළම් 47382 95,461  

4 දිපාලේම්ත් 45674 195,975  

5 ස්ම්ජි්ේකනොවන 20259 137,793  

6 ්න්ඩ්ල ක 20930 351,896  

7 අනිව්යාලේුතිපාි.රී ක 90046 1,048,459  

8 ටිුඛර් 4663 9,147  

මුළු එකතුව 573037 3,644,234  
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3.6 පුපුරත ද්රවය අ්යය   

  

පුපුරත ද්රවය පාලන අ්යය

පුපුරත ද්රවය

අවසරේපර

වානිග මට් කම් 
කැනිම්

උදා:-

කළු නම කැඩීම

වානිග කනතවන මට් කම්
කැනිම්

උදා:-

කනපලක් ල කැනීම, බඳදක් ල 
කැනීම,

ස්වර්ධනය  අවහිර 
කළුනමකැඩීම.

විවධ කර්මාවීත

උේ

අයුර්කශද ,මලිු 
කකතමම

තිවීත ආකමපන,ගිනි
කපට්ය ,ර ර් ආශ්රිත

.කකතහු ආශ්රිත 
නිය්පාදන

 ,පර

උේ;-

න්ණි කකබඳ භාණ්ඩ 
නිය්පාදනය / සැපමම.

අක  කවඩි නිය්පාදනය / 
සැපම ම.

පුපුරත ද්රවය 
සැපම ම/නිය්පාදනය/ආනයන
/අපනයන

න්නිේඅවි

ගිනි අවි  ලප්ර අලුත්
කිරීම

නව ගිනි අවි  ලප්ර 
සහහා නිර්කීය ල ාදීම

මුරකු  ලප්ර සහ  ලය 
පැවරීකම් ක ළි ල ාදීම

නැතිමම් සහතික නිකුත් 
කිරීම

ගිනි අවි අධිකාරිත්වය 
මාු කිරීම
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පුපුරන ද්රවය  ලප්ර අ්යකජ විකයේෂ කාර්යවී 

01. විවිධේ ක ේළ න්ේ නිස්ේ පවවැව ලේ , නේ පරීක් ලෂයේ පිපිරීම කේ සහ ්ේ ස භ්න්ීමමේ  ්ේ අවවයේ

නියාකීවලන්ේ, ්ේදීම. 

02. කමරටටේ කගන්ව ලේ , නේ සම රේ පුපුරනේ ද්රවයන්කේේ තවැවැවලේ පරීක් ලෂ්ේ ි.රීමටේ අේ,ේ

පරීක් ලෂයේ්ටුරළ ේසහ ්ේේල්ේීමම. 

03. කමමේ පුපුරනේ ද්රවයන්ේ කලොේගනිමින්ේ අේ,ේ ්යාම්න්තව්,්ළ ,දීේ ක් ලකෂේරේ පරීක් ලෂයලන්ේ ටිදුේ

ි.රීම. 

04. න්ි.ක්ළිේ්යාම්න්තලේසහ ්ේ ්ේ්ැණී කේ්යාම්න්තලේසහ ්ේඅවවයේත්ක් ලෂි.්ේෙැ ලමේ, ්ේ

දීමේකව ලකවන්ේවැඩහුළුේපැවැවැීමම. 

05. විවිධේ්යාම්න්තලන්කේේඅවවයත්වන්ේසහ ්ේභවිත්ේ්රේ්මුකුවැේූවේනැවතේභ්විතලටේගතේ

කනො ැි.ේ්්යාමි්ේපුපුරනේද්රවයන්ේදරක් ලෂ්්්රීවේවින්වේි.රීක කේ්ටුරළ . 

 

2014 වසර තල පුපුරන ද්රවය පාලන අ්යය මගිවී නිකුත් කරන ලද පුපුරන ද්රවය අවසරප්ර,   ලප්ර,  

ගිනි අවි  ලප්ර හා ක මපදි්ි  කිරීම් ස්යාව ළිබඳ හ හා කමමගිවී ලද ආදායම් ළිබඳ හ විස්තරයවී 

පහතිවී දක් ලවා ඇත.  

 

2016 වසර සහහා පුපුරන ද්රවය පාලන අ්යය විසිවී නිකුත් කරන ලදගිනි අවි  ලප්ර ස්යාව 

හා ලද ආදායම  ළිබඳ හ ළිබඳ හ විස්තර 

 

ගිනි අවි ලප්ර අලුත් කිරීම 

නිකුත් කල 

ස්යාව ආදායම (ු) 

පුීග,ේඅවවයත්වන්ේසහ ් 

 

111ඇ830.00 

විවිධේදලතනලන්කේඅවවයත්වන්ේ

සහ ් 

 

96ඇ920.00 

එකතුව 

 

208, 750.00 
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2016 වසර තුල පුපුරන ද්රවය පාලන අ්යය විසිවී නිකුත් කරන ලද   

අවසරප්ර,   ලප්ර හා ක යාපදි්ි  කිරීම් මගිවී ලද මුළු ආදායම ළිබඳ හ විස්තර 

 

නිකුත් කරන ලද අවසරප්ර හා  ලප්ර වර්නය ලද ආදායම (ු) 

පුපුරනේද්රවයේඅවසපරේනිකුවැේි.රීකමන්ේ,ෙේදේලම 129ඇ900.00 

පුපුරනේද්රවයේ ,පරේනිකුවැේි.රීකමන්ේ,ෙේදේලම 548ඇ 00.00 

තනිේපුීග,ේඅවවයත්ේසහ ්ේනිකුවැේ්රනේ,ෙේන්නිේඅවිේ

 ,පරලන්කගන්ේ,ෙේදේලම 111ඇ830.00 

විවිධදලතනලන්කේේඅවවයත්ේසහ ්ේනිකුවැේ්රනේ,ෙේන්නිේඅවිේ

 ,පරලන්ේකගන්ේ,ෙේදේලම 96ඇ920.00 

2016 වසර තුල ලද මුළු ආදායම 887, 350.00 

 

 

 

 

 

129,900

548,700

00

`111,830

96,920

පුපුරනේද්රවයේඅවසපරේේ

පුපුරනේද්රවයේ ,පරේ

කපෞීගන්ේදරක් ලෂ්ේ
නිකලෝජ්ය්ලතනේනල්පදිං රේ

තනිේපුීග,ේඅවවයත්ේ(න්නිේ
අවිේ ,පරලන්) 

විවිධේදලතනලන්කේේ
අවවයත්ේ(න්නිේඅවිේ
 ,පරලන්)
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3.7 දිස්ත්රික් ල කෘෂිකර්ම අ්යය  

දිස්ත්රික් ල කෘෂිකර්ම ප්රනතිය 
අ ලේ
අං්ල 

්රිල්්්ර් ක ගතිල 

1. ද ්රේනිෂ්ප්ෙනේජ්්ති්ේ

වැඩේසට නේ

ස ක න්ධී්රයල 

ද ්රේනිෂ්ප්ෙනේජ්්ති්ේවැඩේසට න්ේගතිලේඇ 

දිස්ත්රික් ලේස ක න්ධී්රයේ්මිකරවඇේ 

ද ්රේනිෂ්ප්ෙනේජ්්ති්ේවැඩේසට නේනවේකමක ුර කේමැදිපාලේ ්ේ්තෂි්යාමේඅම්තය්ංවලේකවතේකලොහුේි.රීම 

2. 2013ඇේ2014ඇේ2015ේවයාෂව,ේේ

්තෂි්යාමේඅම්තය්ංවකලන්ේ

කමක ලවනේ,ෙේව්ි.ජ්ේ

කගොවිප,ේවය්පතතිේ22ේහිේ

ගතිලේව්යාත්ේි.රීම 

1. ජී.ේනි ්මවසන්තේ-ේ221ඇේක ොම,ත්වඇේක්ොස්ගම 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ03ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2013) 

2. රටි්්ේදිමරුක් ලෂිේ-ේ92ඇේම්කුඹුරඇේපන්නිපිටිල 

ඕි.ඩ්ේවග්වේ-ේව.අින.ේ100 x 60ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2013) 

3. විත්නකේේුඛභ්ෂිණීේටිපාකසේනේ-ේ91ඇේම්කුඹුරඇේපන්නිපිටිල 

ඕි.ඩ්ඇේජ්යාක ර්ේමමේවග්වේ-ේව.අින.ේ100 x 50ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2013) 

4. දයා.බී.ේපයාටිේජ්මරටිං ේ-ේ1/3ේCේගංග්ර්මේම්වතඇේවගව,ඇපිළිලන්ෙ, 

ව්්ේපට්ේකරෝපයලේ-ේපට්කරෝපය්ග්රලේදස්ෙනලේීමකමන්ේපුඛේනැවතේදර කභේ්රේ්තේස2013) 

5. දයා.ඒ.ේකතෝමස්ේකටරන්ස්ේ-ේ68/A, ම්වමගම,කවකමවවැත,වග. 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ1ේ¼ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2013) 

6. ් ක.ේධයාමටිපාටිමව්ේ-ේකනො.ේ95/41/3ඇකගොඩගමකේේවවැතඇකගොඩගමඇේක ෝම්ගම. 

ස,්ෙේපිපිඤ්ඤ්ේවග්වේ-ේව.අ.ේ3060ඇේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

7. කක් ල.ේචන්ද්රකුම්රේ-ේ2 5/3ඇගතිපුරේප්රඇේ්ස්වවැතේඋළ රඇේපුවක් ලපිටිල. 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ02ේ-ේක්ොටසක් ලේගංවළ කරන්ේ ්නිේීමේ්ත.ේුතිපාේක්ොටසේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2014) 

8. කජා.ක ක.ඩී.ේච කපි්්ේ-ේ492/1/2ඇකෙ ගග,වවැතඇමිම,ගවේ 
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ඕි.ඩ්ේවග්වේ-ේව.අ.ේ5950ේ-ේඇේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

9. සමන්ටිපාකසේන්මන්ති,ේ-ේ199/1ඇේකුකුළවවැතඇේේ කකේඇේ.6කගොඩ. 

සැන්ඩ්රිල්න්ේවග්වේ-ේව.අ.ේ6000ේ-ේවග්වේසළ කරේල්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

 

10. ජ්න්ේටිපාම්න්නේ-ේ41/6ඇේක ොරයේප්රඇේප්දුක් ල්. 

ස,්ෙේපිපිඤ්ඤ්, ස්ීමඨාේක්ෝන්ේ ්ේනිවිතිේවග්වේ-ේව.අ.ේ4500ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

 

11. ගමකේේචන්ද්රටිපාේ-ේකනො.1 4, .6කේේ න්දිල, ප්දුක් ල්ේ 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.05ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

12. සමන්තිප්රිලෙයාවනීේ-ේ334 Aඇේෙැදිගහුවේප්රඇේපන්කගොඩඇේවැන්ඩල්වවැත 
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සැන්ඩ්රිල්න්ේවග්වේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2014) 

 

13. කජා.ඒ.ේුඛජීවේප්රිලව්න්තේ-ේ89ඇේමඩුමඩවේප්රඇේක ොම,ත්වඇේක්ොස්ගම 

ි.පාඅ,ේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ02ේ-ේවග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2015) 

14. ටී.ේඩී.ේමිනන්ෙේචළ රංගේනන්ෙටිපාේ-ේ229ඇේ් වඇේක්ොස්ගම 

දූපාලන්වග්වේ-ේස්,්වේන්නිේ ්නිකලන්ේපැළේවින්වේීමේ්ත.ේස2015) 

15. නලනකේ ස,ං්රන්දිම්මේ-ේ111ේBඇේ තක් ලවවැතඇක ේව්ගමඇ්ඩුකව, 

රඹුටන්ේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ02ේ-ේගංවළ රටේ ්නිේීමේ්ත.ේස2015) 

16. ගුයරවැනේව්න්තේෙේකසොයිස්ේ-ේ4 /F, කවනිවැමේක්ොළඇේකපොමගස්ඕවිට 

ක්ොළේකළවළුේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ1 ½ඇේගංවළ රටේවින්වේීමකමන්ේපුඛේනැවතේවග්වේදර කභේ්රේ්ත.ේස2015) 

17. ි.වැටිපාේජ්ලන්තේ-ේකනො.ේ314ඇමැි.්්ග්රේප්රඇේක්ොරකතොටඇේ්ඩුකව, 

ස,්ෙේපිපිඤ්ඤ්ේවග්ව-අිනේ 5ේxේඅිනේ40,  අිනේ65xඅිනේ35 

වග්වේස්යා ්ේතවැවල්ේපවන්ේස2015) 
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18. කජා.ඒ.ඊ.කන්.ේඋෙලංගනීේ-ේකනො.ේ4 / ඇේහුමකමගමඇේක ෝම්ගම 

අගලේක්ළ ේ්,ේද ්රේනිෂ්ප්ෙනලේ-ේස්යා ්වේපවන්ේස2015) 

19. අළ ක්ෝරළකේේනන්දිතේෙමින්ෙේ-ේකනො.ේ64ඇේපිටිපනේඋළ රඇේක ෝම්ගම 

විෙය්ග්රේතවැවේලටකවැේබි කමමේබීජ්ේනිෂ්ප්ෙනලේ-ේුත්ේස්යා ්වේපවන්ේස2015) 

20. දටිපාගමකේේ-ේකනො.ේ11/25ඇේත,පවැපිටිලේප්රඇේ ලකේකගොඩ 

ක්කසමේපට්කරෝපයලේ-ේව්්ේපට්කරෝපය්ග්රලේදස්ෙනලේීමකමන්ේපුඛේනැවතේදර කභ්රේ්ත.ේස2015) 

 

21. අජිවැේඩී.බී.ේඅමරකසේ්රේ-ේකනො.ේ48/2,  විම,්වවැතේප්ර,  ලකේකගොඩ 

ක්කසමේපට්කරෝපයලේ-ේුත්ේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2015) 
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22. ටී.පී.ේක කන්්ේශ්රිල්්්න්තිේ-ඇේකනො.ේ481/3ඇේපිටිපනේෙකුයඇේක ෝම්ගම 

ේබි කමමේනිෂ්ප්ෙනලේ-ේඅිනේ20ේේxේඅිනේ20ේ0 2ේ-ේනවේගත ලක් ලේසහ ්ේකලදීමටේසූේන කේ්රේ්ත. 

3. 2013ඇේ2014ඇේ2015ේවයාෂව,ේේ

්තෂි්යාමේඅම්තය්ංවකලන්ේ

කමක ලවනේ,ෙේතරුයේ

්තෂිේවය්පතතිේ10ේහිේගතිලේ

ව්යාත්ේි.රීම 

1. ,ටිතේරීමන්ද්රේෙල්නන්ෙේ-ේ31 ,ජ්ලන්තිේම්වත, ප්දුක් ල් 

ස,්ෙේපිපිඤ්ඤ්ේවග්වේ-ේව.අින.ේ3000x3ඇේව.අින.150001සඅළුවැවැිනල්)ේ-ේුත්ේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2014) 

2. ක ක.ඩී.අයි.කස්.ේගුයති,්ේ-ේ286,ක ොරග,,ේේි.පාවවැළ ඩුව 

ඕි.ඩ්ේමමේවග්වේ-ේව.අිනේ45 x 50ේ-ේුත්ේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2014) 

3. චන්ද්රි්්ේනිස්න්තිේරවැන්ල්ේ-ේ242/14, ග,ග්ක ේන, පිටිපනේෙකුය, ි.පාවවැළ ඩුව 

්න්තූපාල කේමමේවග්වේ-ේුත්ේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2014) 

4. කස්.ේජ්ගවැපුෂ්පකුම්රේ-ේ122/4ේඒ, රවැනපුරේප්ර,අවිස්ස්කේම, 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ04ේ-ේුත්ේේක ොහේතවැවක ේපවන්ස2014) 

5. ළ ෂ්පාේ්්ංචන්ේක ේමරවැනේ-ේ11 , න කබිකගොඩ, අ්රවිට, ක්ොස්ගම 

අන්න්ටිේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ02ේ-ේගංවළ කරන්ේ ්නිේීමේ්ත.ේුතිපාේක්ොටසේක ොහේතවැවක ේපවන්.ේස2014) 

6. කස්.කක් ල.ේ යානි,ං්්ේ-ේ19ේB, කසෝම්නන්ෙේම්වත,පිකර කකපේෙකුය, ප්දුක් ල් 

කළවළුේපැළේතව්න්ේ-ේව.අිනේ880ඇේුත්ේේක ොහේතවැවක ේපවන්ස2014) 

7. කස්.කන්.යූ.ේත ලජිකසකනවිරවැනේ-ේ241/1ඇේකගොඩැම,ඇේක්ොත,්ව,ේප්රඇේ්ඩුකව, 

දූපාලන්ේස ේක්කසමේවග්වේ-ේඅක් ල.ේ02ේ-ේගංවළ කරන්ේ ්නිේීමේ්ත.ේුතිපාේක්ොටසේක ොහේතවැවක ේපවන්ස2015). 

8. කස්.ඒ.ේරුවන්ේුඛරංගේ-ේ251/1ඇේපිටිපනේෙකුයඇේඅඹක ේනඇේි.පාවවැළ ඩුවේ 

කළවළුේපැළේතව්නේ-ේගංවළ රටේ ්නිේීමේ්තස2015). 



57 
 

9. කක් ල.පී.ේරටි්ේ,ං්්ජීවේ-ේ186/ ඇේසයාකවෝෙලේම්වතඇේු ළේක්ොස්ගමඇේක්ොසග්ම 

කළවළුේපැළේතව්නේ-ේදිගේඅිනේ30 x පළ,ේ17ේ-ේදර කභේ්රේනැතස2015). 

10. කජා.ඒ.ේතිළියේචන්දිමේකුම්රේ-ේ151ඇේම්නග්කගොඩැම,ේප්රඇේඋඩුහුම,ඇේහුමකමපාල්වේනවේනගරල 

කළවළුේපැළේතව්නේ-ේඅිනේ30 x ේඅිනේ14ේ-ේගංවළ රටේ ්නිේීමේ්ත.ේස2015). 

4. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ේ

පපාශ්රකලහිේ්තිේසමන,ේ

උලනේවැිනේදිුරණුේි.රීමේ ්ේ

නඩවැළ ේි.රීම 

සමන,ේඋලනේනියාම්යල 

       

5. ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ

ක ොහමේකගොවිල්/ේකගවිනලේ

 ්ේක ොහමේව්ි.ජ්ේවග්වේේ

කවැරීක කේතරඟලේපැවැවැීමම 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේකගොවිජ්නේකසේව්ේමධයස් ්නේ ,ේකීවේ09න්ේ මේස් ්නේ03ේ ැන්න්ේකතෝර්ේගැනීම 
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6  දිස්ත්රික් ලේ්තෂි්යාමේ්මිකරවේ

්ැහීමමඇේපැවැවැීමමේස ේ

ව්යාත්ේස්ස්ේි.පාම. 

201 ේවයාෂලේසහ ්ේම්සේකේ්ටේවරක් ලේදිස්ත්රික් ලේ්තෂි්යාමේ්මිකරවේපැවැවැවුේඅතරේ්මිකරේ5ක් ලේපවවැව්ේ්ත.ේකක් ලේ

්මිකරවක් ලේසහ ්ේනි,ධ්පාන්ේස භ්ගීවැීමක කේස්ම්නයේ55ේවිල. 

  කගොවිජ්නේසංවයාධනේ

කෙප්යාතක කන්ළ වටේඅේළවේ

කුඹුරුේුඩ කේකගොඩේි.රීමේ

ස ක න්ධවේගැටළුේවිසඳීමටේ

්ටුරළ ේි.රීම. 

කමේදිස්ත්රික් ලේ්තකර්යාමේ්මිකරකේේස්්ජාඡතවටේකගනේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේමඨාටමින්ේකවැනිේපැමිණීනේ, ්ේ

කගනේකමේගැටළුේේජ්න්ධිපතිේකම් කේ්්යාල්,ලටේස ේකගොවිජ්නකසේව්ේක්ොමස්පාස්ටේකලොහුේි.රීමටේ්ටුරළ ේි.රීම. 

8 කවනවැේකෙප්යාතක කන්ළ ේස ේඅම්තය්ංවේවනන්ේ,ැක නේනපිේසහ ්ේ්ටුරළ ේි.රීම 
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3.8 අභයවීතර විනතන අ්යය 

 

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ  ්ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ටිලලුමේ ්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ව,ේ

අභයන්තරේ ප්,නලේ වක් ලතිමවැේි.රීමේ උකෙස්වැඇේ වැරදිඅවමේ ්රේ සස් ේ ම ජ්නේ කසේව්වක් ලේ සැපයීමේ

උකෙස්වැඇේස ්ලේීමමේපිි.සධ්නේඅභයන්තරේවිගය්කේේඅධීක් ලෂයලේලටකවැේසංවයාධනේනි,ධ්රීළ න්ේ

කෙකනකුකගන්ේසැදු ක,වැේඅභයන්තරේවිගයනේඒ්්ලක් ලේපවවැව්කගනේල ලේ, යි. 

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ  ්ේ කලටේ අේ,ේ ටිලලුමේ ්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ව,ේ ස්ම්නයේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ

පපාප්,නලඇේදලතනේ්ටුරළ ේ  ්ේ්්යාල්,ේක්රමඇේ ලි,යේ  ්ේ වවැ් කේ්ළමන්්රයලඇේ විශ්ර්මේ වැකරේේ

සංවයාධනේ වය්පතතිේ පරීක් ලෂ්වේ ටිදු්ර ලේ , නේ අතරේ 2016ේ වයාෂලේ ුකර්ර ලේ ,ැබූේ ්්යාලලන්ේ ප තේ

ෙැක් ලකේ.ේ 

 

 ඉටු කළ රාගකාරි 

1 වන 

කාර්තුව 

 දිස්ත්රික් ලකම් ක්්යාල්,ක කගීම කේවවුචයාේ ්ේඅවැති්්ර කේබීේන්ණුමේපරීක් ලෂ්ේ්ළේඅතරේ

කහිේදීේ දුන්ගවැේඅඩුප්ඩුේකපන්ව්ේකෙනේ,දී. 

2 වන 

කාර්තුව 

 දිස්ත්රික් ලකම් ක්්යාල්,ක  ්ේ ක්ොළඹඇේ කෙහිව,්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ේ

අභයන්තරේ විගයනේ ්ටුරළ ේ ටිදු්ළේ අතරේ කහිේ දීේ

ස්ම්නයපපාප්,නලඇදලතන්ටුරළ  ්්්යාල්,ක්රමඇලි,ය ්වවැ් ක්,මන්්රය

ලලනේඅංවේළ ළේ දුන්ගවැේඅඩුප්ඩුේ ්ේඒව්ේව,ක් ලව්ේගැනීක කේක්රමකේෙලන්ේෙේකපන්ව්ේ

කෙනේ,දී. 

 පළහුේ්්යාළ වේ ්ේකෙවනේ්්යාළ වේසහ ්ේවිගයනේ්ළමන්්රයේරැස්ීම කේපැවැවැූවේ

අතරේ කහිදීේ ්කීය ලේ කම් කේ්්යාල්,ව,ේ ව් නේ  ්ේ අනිකුවැේ අ,්භ ්නිේ පිළි හේ

ස්්ජාජ්්ේ්ළේඅතරේකහිේදීේ ේම රගමේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ  WPPD 26 9ේ

ෙරයේව් නක ේ2014.08.05ේදිනේටිදුේූවේඅනළ කයාේතිපූයායලේ්ළේුරළ ේඅ,්භලේවනේ

1 ඇ800/-ේ්ේහුෙ,ේකපොවැවනන්ේ්ප්ේ ැරීමටන්රයලේවිල. 

ේේේේතවේෙේක්ෝඨාකඨාේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේWPPC 4029ේඅං්ේෙරයේව් නේ

අනළ රේස ක න්ධකලන්ේකගො ලවේඅවසන්ේි.රීමටේන්රයලේවිල. 

 ක්ොකළොන්න්වේ්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වක ේදපේේස.6ක් ලෂයේ්ටුරළ ේටිදුේි.පාම. 
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3වන 

කාර්තුව 

 දිස්ත්රික් ලකම් ක්්යාල්,ක කගීම කේවවුචයාේපරීක් ලෂ්ේි.රීමේ ්ේරවැම,්නඇේතිඹිපාගසල්්ලඇේ

ශ්රීේජ්ලවයාධනපුරඇේ්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ේඅභයන්තරේවිගයනේ්ටුරළ ේටිදු්ළේ

අතරේකහිේදීේන්ණු කේ්ටුරළ ව,ේඅඩුප්ඩුේ ්ේඅනිකුවැේඅඩුප්ඩුේකපන්ව්ේදීේඒව්ේනිවැරදිේ

ි.රීමටේඋපකෙස්ේකෙනේ,දී. 

 අභයන්තරේ විගයනේ්ළමන්්රයේ්මිකරේ රැස්ීමමේ පැවැවැූවේ අතරේ කහිේ දීේ ්ැස් ගවේ

්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේWPPC 4981ේෙරයේව් නක ේ2014.11.24ේදිනේටිදුේූවේ

අනළ කයාේ තිපූයායලේ ්ළේ ුරළ ේ අ,්භලේ වනේ 51ඇ956/-්ේ හුෙ,ේ කපොවැවනන්ේ ්ප්ේ

 ැරීමටන්රයලේවිල. 

තවේ ෙේ ප්දුක් ල්ේ්කීය ලේ කම් කේ්්යාල්,ක ේ 252ේ -ේ 9 91ේ අං්ේ ෙරයේව් නක ේ

2004.08.21ේදිනේ ්ේ2005.05.19ේදිනේටිදුේූවේඅනළ රුේස ක න්ධකලන්ේකගො ලේඅවසන්ේ

ි.රීමටේන්රයලේවිල. 

4 වන 

කාර්තුව 

 

 කමොරකරවඇම රගමේ ්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ේ අභයන්තරේ විගයනේ ්ටුරළ ේ

ටිදු්ළේඅතරේකහිදීේ දුන්ගවැේවැරදිේඅඩුප්ඩුේකපන්ව්ේදීේඒව්ේනිවැරදිේ්ළුරළ ේද්්රලේ

පිළි හවේඋපකෙස්ේේකෙනේ,දී. 

 ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේන්ණු කේඅංවක ේ කගීම කේවවුචයාේපරීක් ලෂ්ේ්ළේ

අතරේහුෙමේකරගු,්ටිේසංග්ර ලේඅ ලවේපවතිනේඅඩුප්ඩුේනිවැරදිේ්රේගැනිමටේඋපකෙසේ්

කෙනේ,දී. 

 

 අභයන්තරේ විගයනේ ්ළමන්්රයේ ්මිකරේ රැස්ීමමේ පැවැවැූවේ අතරේ කහිේ දීේ ක්ොළඔේ

්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ251-3430ේ ෙරයේව් නක ේ2000.10.10ේ දිනේටිදුේූවේ

අනළ කයාේතිපූයායලේ්ළේුරළ ේඅ,්භලේවනේ29ඇ306.25ේ්ේහුෙ,ේකපොවැවනන්ේ්ප්ේ

 ැරීමටේන්රයලේවිල. 
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3.9 ක ෞීධ ක යුතු අ්යය  

ුණීධේව්සනේඅම්තය්ංවලේස ේක ෞීධේ්ටුරළ ේකෙප්යාක කන්ළ වේමන්න්ේ්රිල්වැම්ේ්රනේවැඩසට න්ේ

දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමින්ේ ්රිල්වැම්ේ ි.රීමේ සහ ්ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ ක ෞීධේ ්ටුරළ ේ අංවලේ

පිහිකරව්ේ්ත. 

ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ්රිල්වැම්ේ වි ්රස ්්න, ෙ  කේ ප්සම, ව්සන්රක් ලෂ්ේ මඩලඩ,ේ  ්ේ කසුඛේ

ක ෞීධේසංවිධ්නේසමගේකක් ලව, ගුරුභවළ න්, ශිෂයලන්ේ ්ේකපොදුේම ජ්නත්වේළ ළේක ෞීධේක ෝධලේ
ස ේ ෙ  කේ ේ ෙැ ලමේ වයාධනලේ වනේ ද්්රක ේ වැඩසට න්ේ සංවිධ්නලේ ක්ොටේ ්රිල්වැම්ේ ි.රීම, 
වි ්රස් ්නේේ/ ෙ  කේප්සමහිේසංවයාධනේ්ටුරළ ේටිදුි.රීම, ගැටලුේනිර්්රයලේසහ ්ේමැදි වැීමමේස ේ

මගකපන්ීමමේේකමමන්න්ේටිදුේක්කයා.  

2016 වයාෂක ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේනල්පදිං රේවි ්රස් ්නේස ේෙ  කේප්සමේසං ය්ේප තේපපාදිේකේ. 

1. වි ්රස් ්නේසං ය්වේ- 834 

 ්.කම.ක්ොඨාශ්වල වි ්රස් ්නේසං ය්ව 

1 ක්ොළඹ 81 

2 කෙහිව, 41 

3 ක ෝම්ගම 92 

4 ්ඩුකව, 95 

5 ්ැස් ගව 75 

6 ක්ොක,ොන්න්ව 69 

7 ම රගම 60 

8 කමොරකරව 55 

9 ප්දුක් ල් 44 

10 රවැම,්න 45 

11 සීත්ව් 53 

12 ක්ෝඨාකඨා 45 

13 තිඹිපාගස්ල්ල 79 

 
ක්ළ ව 834 

 

2. ෙ  කේප්සමේසං ය්වේ- 656 

්කීය ලේකම් කේක්ොඨාශ්වේ13 ළ ළේෙ  කේප්සමේ ්ේවි ්රස් ්නේවය්ේතේීමේ්තිේද්්රලේඅ ලවේ
පපාප්,නේ ්ේසංවයාධනේ්ටුරළ ේප ුඛේ්රේගැනීමේසහ ්ේ්කීය ලේව්සන්රක් ලෂ්ේමඩලඩ,ේපිහිකරව්ේ

්ත. වි ්රස් ්නේ  ්ේ ෙ  කේ ප්සමේ 50 ටේ වැිනේ ක්ොඨාශ්වේ ව,ේ ්කීය ලේ ව්සන්රක් ලෂ්ේ මඩලඩ,ේේ

කේක් ලේපිහිකරව්ේ්ත. 
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ඒේ අ ලවේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ ළ ළේ ්කීය ලේ ව්සන්රක් ලෂ්ේ මඩලඩ,ේ 19 ක් ලේ්රිල්වැම්ේ කේ. කමේ
්කීය ලේව්සන්රක් ලෂ්ේමඩලඩ,ව,ේක්ළ කවන්ේදිස්ත්රික් ලේව්සන්රක් ලෂ්ේමඩලඩ,ලේ්රිල්වැම්ේකේ. 

 

2016 වයාෂක ේෙ  කේප්සමේකතොරළ රුේස්ර්ංවල 

 

ප්රා. යාසනාරක් ලෂක මණ්ඩලය 
දහම් පාසම 

ස්යාව 

ම ුභවතුවී 

ස්යාව 
ශිෂය ස්යාව 

1 උළ රුේක්ොළඹ 15 200 3410 

2 මැෙේක්ොළඹ 32 386 5180 

3 ක්ොක,ොන්න්වනැකගනහිර 21 332 5772 

4 ක්ොක,ොන්න්ව ටහිර 26 477 10820 

5 ්ඩුකව,උළ ර 37 715 15593 

6 ්ඩුකව,ෙකුය 45 749 16562 

7 ක ෝම්ගමේ-උඩුග පවැළ ව 33 591 12739 

8 ක ෝම්ගමේ-ක ේව්ග කේක්ෝරළල 44 789 18817 

9 සීත්ව් 42 569 13091 

10 ප්දුක් ල් 32 494 9051 

11 ම රගම 30 685 14207 

12 පන්නිපිටිල 23 454 9097 

13 ක්ෝඨාකඨා 34 593 11103 

14 තිඹිපාගස්ල්ල 60 1079 18249 

15 කෙහිව, 28 521 8112 

16 රවැම,්න 36 520 8504 

17 කමොරකරව 52 928 19836 

18 ්ැස් ගවේ1 පිනලන්ෙ, 35 725 15989 

19 ්ැස් ගවේ2 ක ොර,ැස්ගහුව 31 667 13231 

  

656 11474 229363  
 

2016 - වසර තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද විකයේෂ වැඩස හවී 
 

01. වැඩිහිය  දහම් පාසල 

“ කාමක හා මානසික සුවතාවකයවී ළිරිපුවී ඵලදාම  වැඩිහිය  පරපුරක් ල බිහිකිරීම "ේපරම්යා ලේ්රගවැේ

කමමේවැඩසට නේප තේෙැක් ලකවනේේ්රුණුේුකර්රේගැනීක කේඅරහුි.න්ේ2014ේවසකයාේටිටේදර කභේ්රනේ

,දී.ේ 

1. වැිනහිටිේජ්්වකේේ්්යි්ේ ්ේම්නටි්ේුඛවත්වලේවයාධනලේි.රීම 

2. ුපැරි.ේක ෞීධේසංස්්තති්ේඅංගලන්ේපිළි හවේ්කලෝන්්ේඅවක ෝධලක් ලේ, ්දීම. 

3. ුණදුෙ ක කේේයාවනි්ේපැති්ඩේ ්ේඅභිධයාමලේපිළි හවේෙැ ලමේ, ්දීම. 

4. ක ෞීධේුගැන්ීම කේ්කලෝන්්ේජීවිතලටේ ීධේ්රගැනීම. 

5. කීය ලේද ්රේප්නඇේකසෞ යේසංරක් ලෂයේවිධිේ ්ේජීවනේ්,්වේපිළි හවේඅවක ෝධලේ, ්ගැනීමේ

 ්ේ්කලෝන්්ේභ්විතල. 

6. ගමවැේපන්ස,වැේඅතරේපවතිනේස හත්වලේවයාධනලේි.රීම. 
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7. වැිනහිටිේඅවැෙැී  කේ ්ේල පවැේකීේමළ ේපරපුරටේස කකේෂයලේි.රීම 

කීවනඇේවැඩහුළුේ ්ේ්කලෝන්්ේ්රිල්්්ර් කේමන්න්ේකනොවිධිමවැේක්රමලටේවැිනහිටිේ ෙ  කේප්සමේළ ළේ

අධය්පනලේ, ්ේකෙයි.ේ 

ක්ොළඹඇේ තිඹිපාගසල්්ලඇේ රවැම,්නඇේ සීත්ව්ඇේ කෙහිව,ේ  ්ේ කමොරකරවේ ලනේ ්කීය ලේ කම් කේ

ක්ොඨාශ්වව,ේෙ  කේප්සමේක්ේ ැන්න්ේ්රිල්වැම්ේක්කයා. 

02.  දහම් සරසවිය දහම්ම ු ඩිප්කලයමා පාඨමාලාව  

ෙ  කේ ප්සමේ ගුරුභවළ න්කේේ ෙැ ලමේ වයාධනලේ ්රීමක කේ අරහුි.න්ේ කමමේ වැඩසට නේ ්රිල්වැම්ේ

ක්කයා.  

ක ෞීධේ ෙයාවනල, ක ෞීධේ සංස්්තතිල, මකනෝවිෙය්වේ  ්ේ අධය්පනේ ලි,ධයාම, දග කේ  ්ේ ෙයාවනේ
ළ ,නල, ක ෞීධේසම්ජ්ේවිඥ්නල, ප්නේභ්ෂ්වේලනේවිෂලලන්ේකමමේප්ශම්,්වේළ ළේදීේුගැන්කවයි.  

ශ්රීේ ජ්ලවයාධනපුරේ විව්වවිෙය්,ලේ  ්ේ ශ්රීේ ,ං්්ේ ක ෞීධේ  ්ේ ප්නේ විව්වවිෙය්,ලේ ක කේ සහ ්ේ අ ලග්ර ලේ

ෙක් ලවයි.  

ිනේක,ෝම්ේප්ශම්,්වේස්යා ්වේඅවසන්ේ්රේඅවසන්ේවිභ්ගලේසමවැවනේටිුඛන්නටේඋක් ලතේවිව්වවිෙය්,ේ

මන්න්ේ ්හිරේඋප්ධිේප්ශම්,්වක් ලේ ැෙගරීමටේඅවස් ්වේසැ,කසේ. 

2016 /17 අධයලනේවසකයාේශ්රීේ,ං්්ේක ෞීධේ ්ේප්නේවිව්වවිෙය්,ලේමන්න්ේප්ශම්,්වේ්රිල්වැම්ේ
්ර ලේ, නේඅතරේටිුඛන්ේ112 කෙනකුේප්ශම්,්වේ ේරති. 

අවසන්ේවිභ්ගලේසමවැේවන්නන්ටේවිව්වවිෙය්,ලේමන්න්ේිනේක,ෝම්ේස ති්පරලක් ලේේනලේක්කයා. 

2015 වසකයාේදීේඅවසන්ේවිභ්ගලේසහ ්ේටිුඛන්ේ86 කෙනකුේුදිපාපවැේූවේඅතරේුන්ේ79 කෙනකුේස්යා ්වේ
විභ්ගලේසමවැේූව . 

  

2016 ප්ශම්,්කේේදර කභ්ේඅවස් ්ව 
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03. පාක  භාෂා ප්රවර්ධන පාඨමාලාව  

ෙ  කේප්සමේගුරුභවළ න්කේේ ේ ්ේප්නේභ්ෂ්ේෙැ ලමේ, ්ේගැනීමටේ්ැමැවැතේ්තිේඅලකේේ ේප්නේභ්ෂ්ේ

ෙැ ලමේවයාධනලේ්රීමක කේඅරහුි.න්ේකමමේවැඩසට නේ්රිල්වැම්ේක්කයා.  

2016 වසරේළ ළේක්ොළඹේ- 01 ශ්රීේස කුණීධ්ක,ෝ්ේවි ්රස් ්නලේ ්ේන්වින්නේුටිපතන්ර්මලේලනේ
ස් ්නේකෙක්හිේප්ශම්,්කේේුගැන්ීමක කේමධයස් ්නේපවවැව්කගනේලනේ,දී. 

ෙ  කේප්සමේක් ලකෂේරලේළ ළේප්නේවිෂලලේස ක න්ධකලන්ේවිව්,ේඋනන්දුවක් ලේ්තිේ්රීමමේසහ ්ේකමමේ

ප්ශම්,්වේ උප්්රීේ ීමේ ්ත. ව්යාෂි්වේ විව්,ේ ගුරුභවළ න්ේ ම්යලක් ලේ කමමේ ප්ශම්,්වේ  ේර්ේ

ස ති්පරේ , ්ගන්න්ේ අතරේ 2016 වසකයාේ පැවතිේ ප්ශම්,්කේේ අවසන්ේ විභ්ගලේ සහ ්ේ

අකේක් ලෂ්යින්ේ146 කෙනකුේුදිපාපවැේූව . 

කමමේවයාෂක ේවිභ්ගසේසහ ්ේටිුඛන්ේ90 කෙකනකුේස භ්න්ේීමමටේනිලමිතල. 

  
2016 අවසන්ේවිභ්ගක ේඅවස් ්වක් ල 

ක්ොළඹේ දිස්ත්රිවැ්ක ේ ෙ  කේ ප්සමේ ළ ළේ ප්නේ භ්ෂ්වේ ුකගනීමේ පිළි හවේ උනන්දුවේ ්ති්රීමක කේ

අරහුි.න්ේටිලලුේෙ  කේප්සමේෙැ ලවවැේ්රේප්නේභ්ෂ්ේකක් ලදිනේස කමන්රයලක් ලේපවවැේවනේ,දී.  

ක ෞීධේ ්ටුරළ ේ කෙප්යාතක කන්ළ ව, සමස්තේ ,ං්්ේ ධයාමේ ව්ස්රීලේ වයාධනේ සංසෙලේ ක කේ සහ ්ේ
අ ලග්ර ලේෙක් ලවනේ,දී.  

  
ස කමන්රයක ේඅවස ්්වක් ල 
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04. දහම් ම ු විභානය 

ෙ  කේප්සමේගුරුභවළ න්කේේේෙ  කේෙැ ලමේවයාධනලේ්රීමක කේඅරහුි.න්ේකමමේවිභ්ගලේපැවැවැේකේ. 

ෙ  කේප්සමේකපළකපොවැ, ුගැන්ීමක කේ ්ේ ුකගනීක කේ්රිල්ේ පටිප්ටිල, අධය්පනේමකනෝවිෙය්වේදදීේ
විෂලලන්ේ්ුඛපාන්ේස්ස්ේ්රනේව්නේම්,්වක් ලේමන්න්ෙ  කේප්සමේගුරුභවළ න්කේේේෙැ ලමේපරීක් ලෂ්ේ්රේ

 ැමමේකමමේවිභ්ගලේපැවැවැීමක කේඅරහුයයි. 

2016 වයාෂක ේවිභ්ගලේ2016.05.28 වනේදිනේපිනලන්ෙ,ේජ්්ති්ේප්සකමේදීේපවවැවනේ,දී. 

05.  රීමත් අනනාරික ධර්මපාලතුමවීකේ 152 වන ගවීම ස්වත්සර සමු උකළල  

ශ්රීමවැේඅනග්පා්ේධයාමප්,ළ මන්කේේ152 වනේජ්න්මේදිනේසමරුවේකව ලකවන්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ
ෙ  කේ ප්සමේ ටිුඛන්ේ  ්ේ ගුරුභවළ න්ේ ස භ්න්ේ ්රව්කගනේ ගෙයේ රචන්ේ  ්ේ ්ක්ේ නිපුයත්ේ ්ගයී කේ

පවවැවනේ,දී.  

2016.09.17ේ දිනටේ කලදුණුේ ධයාමප්,ේ දිනලේ කව ලකවන්ේ ු තේ ස්ම්ජි්ලන්ේ ස ක න්ධේ ්රගනිමින්ේ

ධයාමප්,ේ  රන්තනලේ පිළි හේ ඔවුන්කේේ ෙැක් ලමේ ඔවුන්ේ විටින්ේ මේ සම්ජ්ගතේ ්රීමමේ අරහුණුේ ්රගවැේ

වැඩසට න්ේම්,්වක් ලේසැේතැ ක යාේම්සලේපුර්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේළ ළේ්රිල්වැම්ේ්රනේ,දී.  

2016.09.24 වනේදිනේන්වින්නේර්ජ්ේම ්ේවි ්රස් ්නක ේවිකවේෂේසමරුේවැඩසට නේපවවැවනේ,දී. 

06. කකතළඹ දිස්ත්රික් ල දහම් පාසම සිසු නිපුතතා ඇනම කම් වැඩස හන 

දිස්ත්රික් ල්ක ේව්සන්රක් ලෂ්ේමඩලඩ,ේ19 ්ේෙ  කේප්සමේටිුඛේටිුඛවිලන්කේේෙක් ලෂත්ේ්ගයීමේසහ ්ේ
නිපුයත්ේුසේේ40ේක් ලේඔස්කසේේටිදුේක්කරනේ්කලෝන්්ේවැඩසට නි..  

්කීය ලේ මඨාටමින්ේ ජ්ලගන්න්ේ ෙරුවන්ේ දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමටවැ, දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමින්ේ ජ්ලග්ර යලේ , නේ

ෙරුවන්ේසමස්ත,ං්්ේමඨාටමටවැේකලොහුේක්කයා. 

2016.11.27 දිනේ පිනලන්ෙ,ේ ජ්්ති්ේ ප්සකමේ දීක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ෙ  කේ ප්සමේ ටිුඛන්ේ 760ේ
කෙනකුකේේ ස භ්න්වැවකලන්ේ 2016 දිස්ත්රික් ලේ ෙ  කේ ප්සමේ ටිුඛේ නිපුයත්ේ ්ගයීක කේ වැඩසට නේ

පවවැවනේ,දී. 
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දිස්ත්රික් ලේටිුඛේනිපුයත්ේ්ගයීක කේවැඩසට කන්ේඅවස ්් 

2016.12.26.27 දිනව,ේ ග්ම,ේ සංඝමිවැත්ේ  ්න්්ේ විෙය්,ක ේ දීේ පැවැවැේ වුනේ සමස්තේ ,ං්ේ ෙ  කේ
ප්සමේ ටිුඛේ නිපුයත්ේ ්ගයීක කේ වැඩසට නේ සහ ්ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ටිුඛේ ටිුඛවිලන්ේ ස භ්න්ේ

්රීමම. 

  
සමස්තේ,ං්්ේටිුඛේනිපුයත්ේ්ගයීක කේඅවස් ් 

07. දහම් පාසම ම ු දීමනා  

ෙ  කේප්සමේගුරුභවළ න්කේේකසේවලේඅගල ලවස්ේෙැ ැමිේදිපාලේනමින්ේම්ටි්වේ, ්ේකෙ ලේ, නේගමන්ේ

විලෙ කේදීමන්වක් ලේ2016 වසකයාේටිටේ, ්ේකෙ ලේ,ැකබ්. 

ව්යාෂි්වේකපොවැේපවැේමි,දීේගැනිමේසහ ්ේස ේකවනවැේඅවවයත්ේසහ ්ේපුස්ත්්,ේදීමන්වේනමින්ේරු. 
2000.00 ්ේ දීමන්වක් ලේ ේ නල්පදිං රේ ෙ  කේ ප්සමව,ේ වසර්ේ කසේව්ේ ්්,ලක් ලේ සපුර්ේ ්තිේ ටිලලුමේ
ගුරුභවළ න්ේකවතේ, ්ේකෙ ලේ,ැකබ්. 

ක ෞීධේ ්ටුරළ ේ කෙප්යාතක කන්ළ වේ මන්න්ේ ක්ොළමේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ කසේවලේ ්රනේ ෙ  කේ ප්සමේ

ගුරුභවළ න්ේ කවතේ 2016 වසකයාේ පුස්ත්්,ේ දීමන්ේ ස ේ ෙැ ැමිේ දිපාලේ දීමන්ේ වවකලන්ේ , ්ේ දුන්ේ
තිප්ෙනේම්යලේප තේපපාදිේකේ. 

1. පුස්ත්්,ේදීමන්ේ  - රු. 18,134,000.00 

2. ෙැ ැමිේදිපාලේදීමන්  - රු. 25,242,800.00  (ජ්නව්පාේ- කනොවැ ක යා) 
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08. ස්වර්ධන වැඩස හවී  

ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ  නේ සංවයාධිතේ ෙ  කේ ප්සමේ  ්ේ වි ්රස් ්නේ සංවයාධනලේ (කගොඩනැන්නේ
ුදිි.රීමේ ්ේ උප්රයේ, ්ේ ගැනීම) සහ ්ේ 2016 වසරේළ ළේුණීධේව්සනේඅම්තය්ංවලේමන්න්ේ ්ේ
ක ෞීධේ්ටුරළ ේකෙප්යාතක කන්ළ වේමන්න්ේප තේපපාදිේතිප්ෙනේ, ්ේකෙනේ,දී. 

1. වි ්රස් ්නේේ53 ක් ලේසහ ්ේ - රු. 12,382,222.50 

2. ෙ  කේප්සමේේේ92 ක් ලේසහ ්ේ -  රු. 20,000,000.00 

09. ගාතික වැඩස හවී සහහා දායකත්වය 

01. 2016 ෙ  කේගුරුේස ති්පරේවිභ්ගල. 
02. 2016 ්කීය ලේෙ  කේප්සමේටිුඛේනිපුයත්ේ්ගයී කේවැඩසට න. 
03. 2016 දිස්ත්රික් ලේෙ  කේප්සමේටිුඛේනිපුයත්ේ්ගයීක කේවැඩසට න. 
04. 2016 සමස්තේ,ං්්ේෙ  කේප්සමේටිුඛේනිපුයත්ේ්ගයීක කේවැඩසට න. 
05. 2016 ෙ  කේප්සමේ6 -10 කශ්රේි.ේවිභ්ග.  

කමමේටිලලුේවිභ්ගේ ්ේ්ගයී කේසහ ්ේව්නපරේසැ්සීම. 

10. දහම් පාසම ම ුභවතුවී දැනුවත් කිරීකම් වැඩස හන 

ජ්්ති්ේඒ්් ීධත්ේ ්ේතිසංධ්නේඅම්තය්ංවක ේුමමමේපපාදිේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේක ෞීධේෙ  කේ

ප්සමේ ගුරුභවළ න්ේ ජ්්ති්ේ  ්ේ දගමි්ේ ස ජීවනලේ පිළි හවේ ෙැ ලවවැේ ි.රීක කේ වැඩහුළුේ  තරක් ලේ

සංවිධ්නලේක්ොටේපැවැවැීමම.  

2016.10.08 ස ේ 2016.10.22  කෙදිනේ කෙහිව,, ම රගම, ප්දුක් ල්, තිඹිපාගස්ල්ලේ ්කීය ලේ
කම් කේක්ොඨාශ්වේපෙන කේ්රකගනේකසුඛේක්ොඨාශ්වලන්කේේෙේස භ්න්වැවකලන්ේකමමේවැඩසට න්ේ

පවවැවනේ,දී.  
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3.10 වනිතා ස්වර්ධන අ්යය 

්්න්ත්ේසංවයාධනේවැඩසට න්හීේහු,යේ ්ේකභෞති්ේගතිලේ-ේ2016 

අංවලේ-ේශ්රීේ,ං්්ේ්්න්ත්ේ්්යාලංවල 

අ ලේ
අං්ල 

වැඩසට කන්ේනම/ේ්රිල්්්ර්ම ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල 

ව්යාෂි්ේඅලේ
වැලේ
තිප්ෙනේ
සරු.) 

වැඩසට නේ
පැවැවැවුේදිනල 

සතයේවිලෙමේ
සරු.) 

ති,්ීතන්ේ
සං ය්ව/ස භ්ගීේ
වුේසං ය්ව 

01 දේල කේඋවැප්ෙනේම්යාගේසෙ ්ේකපළඹීමක කේ
පුණපණුවැඩසට න 
 
සෙැ ලවවැේි.රීක කේකෙදිනේවැඩසට න්) 

 

ේම රගම 

 
28,000.00  28,000.00  

්ඩුකව, 

 
28,000.00  28,000.00  

සීත්ව් 

 
28,000.00  28,000.00 65 

02 නවේකලොවුන්වික ේගැ ැණුේෙරුවන්ේසෙ ්ේජීවනේ
කුස,ත්ේසංවයාධනලේ ්ේජ්නනේකසෞ යේපිළි ෙේ
ෙැ ලවවැේි.රීමේ 

 
සෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න්) 

 

ක්ොක,ොන්න්ව 

 
20,000.00  20,000.00  

සීත්ව් 

 
20,000.00  20,000.00 200 

කමොරකරව 

 
20,000.00  20,000.00  

්ැස් ගව 

 
20,000.00  20,000.00  

 
03 

"දිපාලේෙගතටේසවිල"ේධිවරේ්්න්ත්ේවැඩසට න 
සෙැ ලවවැේි.රීම ්ේස්වලංේරැි.ල්ේඋප්රයේක ේේ
දීම) 

 
කමොරකරව 

 

125,000.00 

  

125,000.00 

 

04 වැන්ඩේ න්ධන්ග්රක ේ්්න්ත්ේරැෙවිලන්ේසෙ ්ේ
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේවැඩසට න 
 

සෙැ ලවවැේි.රීම,ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේස5)ේස ේ
අහුද්රවයේ ්ේඋප්රයේ්ඨාට,ේ, ්ේදීම) 

වැන්ඩේ
 න්ධන්ග්රල 

133,000.00  133,000.00 60 
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05 ්්න්ත්ේ ,මඩලඩ,ේවක් ලතිමවැේි.රීක කේ
වැඩසට න 
 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 
 

15,000.00  15,000.00  

කමොරකරව 
 

15,000.00  15,000.00  

06 ුඛවේදිවිලටේකපෝෂයල 
ෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න්ේ
සසීත්ව්/්ඩුකව,/කමොරකරව) 
 

සීත්ව් 25,000.00 

 

 25,000.00 80 

්ඩුකව, 
 

28,000.00  28,000.00  

කමොරකරව 
 

28,000.00    

0  වැන්ෙඹුේ ්ේගත ලින්ේ්්න්ත්වන්ේසවි ,ේ
ගැන්ීමක කේයලේවය්පතතිලේලටකවැේ්්න්ත්වන්ේ
ස්වලංේරැි.ල්ේගැන්ීමමසස්වලංේරැි.ල්ේයලේ
වැඩසට න) 

ක්ොළඹ 200,000.00  200,000.00  

08 ්්න්ත්ේදිනටේසමග්මිේ්කීය ලේවැඩසට න් 
ෙැ ලවවැේි.රීම/ස්වලංේරැි.ල්ේගැන්ීමමේ/ස්වලංේ
රැි.ල්ේඋප්රයේ, ්දීම 
 

 ංවැම, 15ඇ000.00  15ඇ000.00  

ක්ොක,ොන්න්ව 
 

1 ඇ000.00  1 ඇ000.00  

ක්ොළඹ 
 

20ඇ000.00  20ඇ000.00  

තිඹිපාගසල්්ල 
 

20ඇ000.00  20ඇ000.00  

09 දිස්ත්රික් ලේන්ණු කේපුණපණුේවැඩසට න 
පුණපණුේවැඩහුළුේ2) 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

29,000.00  22ඇ030.00 46 

10 ස්ත්රිේපුරුෂේසම්ජ්භ්වලේමතේපෙන කේවුේ්්න්ත්ේ
හිංසනලේඅවමේි.රීමේසහ ්ේවුේෙැන්වවැේි.රීක කේ
වැඩසට න 
 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 
 

25,000.00  25ඇ000.00 112 

තිඹිපාගසල්්ල 25ඇ000.00  25ඇ000.00 125 

11 වැන්ෙඹුේ ්ේගත ලින්ේ්්න්ත්වන්කේේ
ජීවකනෝප්ලේසංවයාධනල 

ශ්රිේජ්ලවයාධනපුරේ
ක්ෝඨාකඨා 

25ඇ000.00  25ඇ000.00 01 

්ැස් ගව 
 

68ඇ000.00  68ඇ000.00 01 
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                                                      ේේේේේ  

අංවල-ේජ්්ති්ේ්්න්ත්ේ්මිකරව 

අ ලේ
අං්ල 

වැඩසට කන්ේනම/ේ
්රිල්්්ර්ම 

්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල 

ව්යාෂි්ේඅලේවැලේ
තිප්ෙනේසරු.) 

වැඩසට නේ
පැවැවැවුේදිනල 

සතයේවිලෙමේ
සරු.) 

ති,්ීතන්ේ
සං ය්ව/ස භ්ගීේ
වුේසං ය්ව 

01 ්්න්ත්ේහිංසනලේඅවමේි.රීමේ
ෙැ ලවවැේි.රීමේලටකවැේකක් ලේදිනේ
ජ්ංගමේකසේවල 

කමොරකරව 50ඇ000.00  50ඇ000.00 385 

 

අංවලේ-ේ්්න්ත්ේසංවයාධනේඅංවල 

අ ලේ
අං්ල 

වැඩසට කන්ේනම/ේ්රිල්්්ර්ම ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල 

ව්යාෂි්ේඅලේවැලේ
තිප්ෙනේසරු.) 

වැඩසට නේ
පැවැවැවුේ
දිනල 

සතයේවිලෙමේ
සරු.) 

ති,්ීතන්ේ
සං ය්ව/ස භ්ගීේ
වුේසං ය්ව 

01 ළම්ේඅපකලෝජ්නේ ්ේ්්න්ත්ේහිංසනලේවැළැක් ලීමක කේ
වැඩසට නේලටකවැේසීත්ව්පුරේකපොනස්ේක්ොඨාශ්සේ
කපොනස්ේේළම්ේ ්ේ්්න්ත්ේඒ්්ලේස් ්පිතේි.රීම 
සකපොනස්ේළම්ේ ්ේ්්න්ත්ේඒ්්ලේුදිේි.රීම) 

 417,009.00    

02 ස්ත්රිේපුරුෂේසම්ජ්භ්වලේමතේපෙන කේවුේහිංසනලේ ්ේළම්ේ
අපකලෝජ්නලේස ක න්ධේව්යාත්ේගතේටිීධීන්ේපිළි හවේ
කතොරළ රුේකක් ලේරැස්ේි.රීක කේවැඩසට න 

තිඹිපාගසල්්ල 6,400.00  6,400.00 60 
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03 නවේකපොනස්ේළම්ේ ්ේ්්න්ත්ේ්්යාලංවලේසහ ්ේ
සමරුඵ,්ේසවිේි.රීම 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

20ඇ000.00  20ඇ000.00  

 

කවනවැේවැඩසට න් 

කසෞය,  කපයෂතය හා සුරක් ලෂිතතාවය 

 
ප්රාකීය ය කමකම් 

කකතට්ඨායය 

 
ක්රියාත්මක වැඩස හන 

 
ප්රතිලාීනවී 

ස්යාව 

 
ප්රතිපාදන ල ා ලිවී/අනුග්රහය ල ා ලිවී 

ආයතනය 
 
රවැම,්න 
 
 

 
ුඛවන්පාේස්ලනල 

 
12 

 
කසෞ යේවවෙයේනි,ධ්පාේ්්යාල්,ල 

 
වය්ල්මේපුණපණුවේ 

 
10 

 
ක්රීඩ්ේනි,ධ්පා 

 
ද්මපේසංවයාධනේේපිළි හේඋපකීවනේවැඩසට න 

 
80 

 
්්න්ත්ේ්්යාලංවල 

 
ශ්රිේජ්ලවයාධනපුරේ
ක්ෝඨාකඨා 

 
 
 
 

 
උපකීවනලේපිළි හේෙැ ලවවැේවැඩසට න 

 
100 

්්න්ත්ේ්්යාලංවල 
ස15ඇ000) 

 
්්න්ත්වන්ේටිලේෙරුවන්ේස ක න්ධකලන්ේහුණපයේකෙනේගැටළුේපිළි හේ
ස්්ජාඡ්ේි.රීමේ ්ේෙැ ලවවැේි.රීම 

 
20 

 
 

 
උපකීවනක ේවැෙගවැ්මේ ්ේපවු,ේළ ළේගැකර කේඅවමේ්රේගැනීමේපිළි හේ
ෙැ ලවවැේි.රීම 

 
22 

 

 
පවුමේදරවුමේවිසදීමේසහ ්ේමැදි වැීමම 

 
05 

 
 

 
ක ෝම්ගම 

 
කලෝගේවය්ල්මේපිළි හේපුණපණුව 

 
25 

 
.6කගොඩේදුරයාකේෙේකරෝ , 

 
 

 
ක ෝේකනොවනේකරෝගේවළක් ලව්ේගැනීමේසහ ්ේකීවලේද ්රේභ්විතල 

 
 5 

 

 
.6කගොඩේදුරයාකේෙේකරෝ , 
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කීශිලේද ්රේවයාධනේවැඩසට න 100 .6කගොඩේදුරයාකේෙේකරෝ , 

 
ප්දුක් ල් 

 

උපකීවනලේපිළි හේෙැ ලවවැේවැඩසට න 
 

 

100 
 
 

පවුමේදරවුමේ  

15 
 

 
්ඩුකව, 
 
 
 

උපකීවනලේපිළි හේෙැ ලවවැේවැඩසට න 
 

 

84 
 
වැිනහිටිේසංවිධ්නල 

කසෞ යේ ්ේකපෝෂයේවැඩසට න  

40 
 
දුරයාකේෙේකෙප්යාතක කන්ළ ව 

මවැද්රවයේනිව්රයේවැඩසට න  

100 
 
 

වරීරේුඛවත්ේවැඩසට න  

90 
 
ක්රීඩ්ේඅම්්යංවල 

ම්නටි්ේති්්රේ්ෙවුරක් ලේපැවැවැීමමේසගංේවළ රේදපේ) 200 ම්නටි්ේකරෝ ,ේ-ේඅංකගොඩ 
 

ම්ටි්ේකසෞ යේපිළි හේඋපකීවනේවැඩසට න 60 ම්නටි්ේකරෝ ,ේ-ේඅංකගොඩ 
 

 
කෙහිව, 

්්න්ත්ේහිංසනලටේ,ක් ලවුේපවු,ක් ලේපිළි හේකතොරළ රුේව්යාත්ේි.රීමේස ේ
වැළැක් ලීමමේසහ ්ේපිලවරේගැනීම 

 

04 
 

 
ම රගම 
 
 

කීය ලේද ්රේනිෂ්ප්ෙනලේස ේ්තත්රිමේරස්්ර්ේව,ේඅහිත්රේතිවිප්්ේ
පිළි හේෙැ ලවවැේි.රීම 

 
25 

 
පළ්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

ක ෝේකනොවනේකරෝගේවළක් ලව්ේගැනීමේසහ ්ේකීවලේද ්රේභ්විතල 50 නිකරෝන්ේ,ං්්ේදලතනල 

 
ක්ොළඹ 

දුරයාකේෙවවෙයේෙැ ලවවැේි.රීම  

48 
 
දුරයාකේෙේකෙප්යාතක කන්ළ ව 

කීය ලේද ්රේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීම  

62 
 
දුරයාකේෙේකෙප්යාතක කන්ළ ව 

උපකීවනලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීම 

 
 

38 
 

 උපකීවනේෙැ ලවවැේවැඩසට න 42 කකගොඩේඋලනේ්්න්ත්ේසංවිධ්නල 
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කමොරකරව වරීරේුඛවත්ේපුණපණුව 
 

 

18 
 
 

කපෝෂයේවයාධනේවැඩසට න 
 

68 සයාකවෝෙල 

 
තිඹිපාගසල්්ල 

ජ්නනේකසෞ යේවැඩසට න  

130 
 
කීශිලේවවෙයේකෙප්යාතක කන්ළ ව 

කසෞ යේ ්ේකපෝෂයලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීක කේ 
වැඩසට න 

 

60 
 

ක ෝේකනොවනේකරෝගේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීම  

90 
 

උපකීවනලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න්  

140 
 

වරීරේුඛවත්ේවැඩසට න  

30 
 

පිළි්්ේ්නන්ේ දුන්ේගැනිම  5 පිළි්්ේමයාෙනේසංගමල 
 

මවැේද්රවයේනිව්රයේවැඩසට න 
 

100  

ක්ොක,ොන්න්ව පිළි්්ේමයාෙනේවැඩසට න 32 පිළි්්ේමයාෙනේසංගමල 
 

අවේනමටේ,ක් ලවුේ්්න්ත්වන්ේසහ ්ේඋපකීවනේවැඩසට න 35 උපකීවනේඅංවල 

්ැස් ගව ්්න්ත්ේහිංසනලේපිළි හෙැ ලවවැේි.රීම 
 

50  

උපකීවනේවැඩසට න්ේස4) 
300  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

ස්ත්රිේපුරුෂේසම්ජ්භ්වලේමතේපෙන කේවුේහිංසනලේවැළැක් ලීමමේස ක න්ධකලන්ේ
නි,ධ්රීන්ේෙැ ලවවැේි.රීම 

95 ජ්්ති්ේ්්න්ත්ේ්මිකරව 

සUNFP) 
දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

පළ්වැේප්,නේමැතිවරයක ේ25%ේ්්න්ත්ේනිකලෝජ්නලේපිළි හේජ්්ේ
න්යි්්වන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න 

 

190 ජ්්ති්ේ්්න්ත්ේ්මිකරව 

ේසUN Women) 
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ආර්කක ස්වර්ධනය 

්කීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්වල 

්රිල්වැම්ේවැඩසට න ති,්ීතන්ේ
සං ය්ව 

තිප්ෙනේ, ්ේදුන්ේදලතනල 
 

 
්ඩුකව, 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේසපැි.ේවළලුේසගදීම/ස්පාේජ්ැ්ඨා/චීනේද ්රේසැ්සීම 

 
1 0 

 

 
 ්ඨාේසගදීක කේවැඩසට න 

10 විේත්ේස කපවැේමධයස ්්නල 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුව 

104 ්කීය ලේ්්න්ත්ේ ,මඩලඩ,ල 

  
පපාගය්ේපුණපණුව 

15 විේත්ේමධයස් ්නල 

 
ම රගම 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුසතිරේකරදි/කඨා,පාන්ේක්රමලටේ්ඳු කේ්ැපීමේ
මැසීම/කගවළ ේවග්ව/මමේවග්ව) 

 
1 5 

 
පළ්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

ශ්රිේජ්ලවයාධනපුරේ
ක්ෝඨාකඨා 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේනිෂ්ප්ෙනේඅක,විේකපොළේසංවිධ්නල 

 
56 

 
 

 
ප්දුක් ල් 
 
 

 
අඩුේදේල ක,්ීතේවැන්ෙඹුේ්්න්ත්වන්ේසහ ්ේස්වලංේරැි.ල්ේඋප්රයේ
ක ේදීම 

 
01 

 
පළ්වැේ්්න්ත්ේ්ටුරළ ේඅම්තය්ංවල 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේසස්පාේජ්ැ්ඨා/පැි.වළලු 
 

 
106 

 

 
ක ෝම්ගම 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුසද ්රේත්ක් ලෂය/අවැ් ක) 

 
95 

 
්්න්ත්ේ ,මඩලඩ,ල 

 
රවැම,්න 
 
 
 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේනිෂ්ප්ෙනේඅක,විේකපොළ 

 
20 

 
්්න්ත්ේසංවිධ්නල 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේසස්පාේජ්ැ්ඨා) 

 
32 

 
ම්නවේස කපවැේසංවයාධනඅංවල 

ද ්රේත්ක් ලෂයේපුණපණුව 
 

25 පළ්වැේ්තෂි්යාමේකෙප්රතක කන්ළ ව 
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 න්ගපා්ේ්තෂි්යාමේපුණපණුේවැඩසට න 
 

33 පළ්වැේ්තෂි්යාමේකෙප්රතක කන්ළ ව 

සූපකේදිේපුණපණුේවැඩසට න 
 

12 ම්නවේස කපවැේසංවයාධනේඅංවල 

පසේසැ්සීමේපිළි හේපුණපණුව 
 

10 පළ්වැේ්තෂි්යාමේකෙප්රතක කන්ළ ව 

 
ක්ොළඹ 
 
 

ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේසරෑප,්වනය/්දු කේ්ැපීමේමැසීම/ක්ොඩලඩේ
්ැපීම/ක්ොඩලඩේකමෝස්තර) 

96 පළ්වැේසභ්ේතිප්ෙන 

 
වයවස්ල්වැවේපුණපණුව 

 
47 

 
 රේත් 

 
කමොරකරව 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේසේපැජාේවයාක් ලේ/ස්පාේජ්ැ්ඨා/අවැේ ගේ) 

  

 
්තෂි්යාමේපුණපණුේවැඩසට න 

 
35 

 

 
තිඹිපාගසල්්ල 

 
ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේස තික් ල/ප්ව න්/රූප,්වනය/ජ්ග කේක්ෝිනලම) 

 
260 

 
් ක්රුේඅම්තයංවල/කනොවිධිමවැේ
අධය්පන/විේත් 

ද ්රේුඛරක් ලෂිතත්වලේ ්ේසංරක් ලෂයල  0 සංවයාධනේපපාප්,නේදලතනල 
 

ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේස5) 
 

100 පළ්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

 ැංකුේයලේෙැ ලවවැේි.පාමේ ්ේයලේ, ්ේදීම 
 

50 ජ්්ති්ේුතිපාේි.රීක කේ ැංකුව 

ස්වලංේරැි.ල්ේඋප්රයේ, ්ේදීමේසේුි.ේමැෂින්) 
 

1  පළ්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

මැණප කේපුණපණුේවැඩසට න 
ද ්රේත්ක් ලෂයේවැඩසට න 
ප්ව න්ේනිව්ප්ෙනේවැඩසට න 
අවැ් කේනියාම්යේවැඩසට න 
රූප,්වනයේප්ශම්,්ව 

120 ප,්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

ස්වලංරැි.ල්ේපුණපණුව 
 තික් ලේ/ඩයිේ්න්ඩ්ේකටොඩ්ස ්

100 කුඩ්ේ්යාම්න්තේකෙප්යාතක කන්ළ ව 
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ක්ොක,ොන්න්ව ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණුේවැඩසට න්ේසමැණප කඇ තික් ලඇකක් ලක් ලඇරස්ැවිනඇඅවැ් ක) 
 

1 5 පළ්වැේසභ්ේමන්ත්රිේතිප්ෙන 

 ස්වලංේරැි.ල්ේපුණපණු 
 

 5 ම්නවේස කපවැේසංවයාධනේඅංවල 

්ැස් ගව වයවස්ල්වැවලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීම 
 

200 විේත්ේස කපවැේමධයස ්්නල 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

 න්ධන්ග්රගතේ්්න්ත්ේරැහවිලන්ේසහ ්ේස්වලංේ 
රැි.ල්ේපුණපණුේප්ශම්,් 

40  න්ධන්ග්රේලි,ස ්්න/ේදිස්ත්රික් ලේ
කම් කේ්්යාල්,ල 

 

සමාග ස්වර්ධනය 

්කීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්වල 

්රිල්වැම්ේවැඩසට න ති,්ීතන්ේ
සං ය්ව 

තිප්ෙනේ, ්ේදුන්ේදලතනල 

 
්ඩුකව, 

 
උෙගසනේහීමේේනලේපිළිගැන්ීමම 

 

53 
 
්්න්ත්ේසංවිධනල 

 
වැිනහිටිේ්්න්ත්ේදිනේසැමරුම 
 

 

100 
 
වැිනහිටිේ්්න්ත්ේසංසහල 

ගංේවළ පාන්ේවිපතටේපවැවුේපිපාසේ්සහ ්ේදධ්රේ, ්ේදීම 
 

34 ජ්යාමන්ේහිුරකමක් ලේුන්ටයානැෂනම 

ප්සමේනි,ේ්ඳු කේක ේේදීම 
 

30 මින්ස්ේ ,ේ ්ේරැි.ේරක් ලෂ්ේඅම්තයංවල 

‟කසොදුරුේක,ොවක් ලේ ෙනේක ොහමේඅ කම්ේමමයි῝ේගැබිි.ේමේවරුන්ේ
ෙැ ලවවැේි.රීම 

80  

 
ශ්රිේජ්ලවයාධනපුරේ
ක්ෝඨාකඨා 

අලුවැේඅවුරුදුේඋවැසවල  

250 
 

ගංවළ පාන්ේදපේවටේ,ක් ලේවුේ්්න්ත්වන්ේසහ ්ේවිලළිේස,්්ේක ේදීම 
 

 

 
HDFC හු,ලේදලතනල 

ගංවළ පාන්ේදපේවටේ,ක් ලේවුේ්්න්ත්වන්ේසහ ්ේඅතයවවයේ්දු කේ
පැළදු කේක ේේදීම 

 

200 
 
්්න්ත්ේ්්යාලංවල/අ ලග්ර ්ේභවළ න් 

රවැම,්න 
 

නිපුයත්ේේසංවයාධනේවැඩසට න 
 

45 නිපුයත්ේසංවයාධනේඅම්තයංවල 
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 ්්න්ත්ේදිනේවැඩසට න 
 

130 ්්න්ත්ේ ,මඩලඩ,ල 

ගත ේඵ,ේයීත්වලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න 
 

21 ඵ,ේයිත්ේකම් කේ්්යාල්,ල 

සම්ජ්ේදරක් ලෂයලේපිළි හේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න  සම්ජ්ේදරක් ලෂයේඅංවල 

 
ක ෝම්ගම 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
්්න්ත්ේදිනේසමරුේවැඩසට නසන්ල්වැවේපුණපණුේවැඩසට න) 

 

150 
 
උඩුවනේ්්න්ත්ේසංවිධ්න 

්්න්ත්ේසංවිධ්නේස්ම්ජි්්වන්කේේදූේෙරුවන්ේසහ ්ේකපොවැේක ේදීමේ
 ්ේස්හිතයේඋවැසවල 

 

150  
ග්මිි.ේති,්ටිපාේපෙනම 

්්න්ත්ේසංවිධ්නේස්ම්ජි්්වන්කේේදූේෙරුවන්ේසහ ්ේකපොවැේක ේදීම 350 ජ්න්ේවැනවවැතේපෙනම 
ි.පාේඅ කම්වරුන්කේේේනලමලේපුනය්යාමල 

 
50 ්්න්ත්ේසංවිධ්නේස්මජි්්වන් 

 ක් ලේම ේඋකළ, 250 ්්න්ත්ේසංවිධ්නේස්ම්ජි්්වන් 

 
කෙහිව, 
 
 

අවුරුදුේඋවැසවලේ 150  

්්න්ත්ේදිනේසමරුේවැඩසට නේසන්ල්වැවලපිළි හ) 77 අ ලග්ර ්ේභවළ න් 

 
ක්ොළඹ 
 
 

්්න්ත්ේදිනේසමරුේවැඩසට න 
 

300  
 ,මඩලඩ,ල 

අඩුේදේල ක,්ීතේ්්න්ත්වන්ේසහ ්ේවිලළිේස,්්ේක ේේදීම 
 

40  
්්න්ත්ේ ,මඩලඩ,ල 

අලුවැේඅවුරුදුේඋවැසවල 250 

 
 

 
කමොරකරව 

අලුවැේඅවුරුදුේඋවැසවල 200 

 
 
්්න්ත්ේසංවිධ්න 

ක්ොක,ොන්න්ව ගංේවළ පාන්ේදපේවටේපවැේ්්න්ත්ේසංවිධ්නේස්ම්ජි්්වන්ේසහ ්ේ
විලළිේද ්රේමළුේක ේදීමේසරු.2000/-) 
 

150 

 
LEARDSේදලතනල 

 ගංේවළ පාන්ේදපේවටේපවැේ්්යාල්මලේනි,ධ්පාන්ේසහ ්ේවිලළිේද ්රේ
මළුේක ේදීමේසරු.2000/-) 

104 LEARDSේදලතනල 
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3.11 මිනිස ්ල හා රැකිරක් ලෂා අ්යකජ ප්රනති  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ම්සල රැි.ල්ේඅකේක් ලෂිතින්ේ
නල්ේපදිං රල 

රැි.ල්ේ් ගයාළ ේ
සං ්ව 

රැි.ල්ේගැ,පීම රැි.ල්ේගති.පාම පුණපණුවටේ
කලොහුි.පාම 

වතවැන්ලම්යාකගෝපකීවයල 

ජ්නව්පා 160 150 350 12 0 12 

කප රව්පා 175 105 200 16 0 16 

ම්යාළ  100 150 300 31 25 31 

අේේකයාම 136 95 258 112 12 112 

මැයි 450 420 285 60 20 60 

ුනිේ 200 350 315 178 10 178 

ුන 150 75 124 26 0 26 

අකගෝස්ළ  118 160 120 20 0 20 

සැේතැ ක යා 305 754 460 62 23 62 

ඔවැකතෝ ක යා 215 545 340 32 12 32 

කනොවැ ක යා 185 360 320 38 8 38 

කෙසැ ක යා 272 450 340 76 12 76 

ක්ළ ව 2466 3614 122 3412 1293 663 
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02.ේරැි.ල්ේඅභිජ්නනීේවැඩසට න්ේමන්න්-ේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 වර්ෂකජ මුඑ රැකියානත කිරිමි  - 406 + 663 =1069 

 

දිනල ස් ්නල රැි.ල්ේගති.පාම විලෙමේරු. 

2016/3/24 ්ැස් ගව 91 6 90.00 

2016/5/13 දි.කම.්් 115 22550.00 

2016/9/22 දි.කම.්් 91 10200.00 

2016/9/30 කමොරකරව 35 10000.00 

2016/11/03 ්ඩුකව, 48 6100.00 

2016/11/26 රවැම,්න 26 3900.00 

ක්ළ ව  406 59540.00 
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වැඩස හන වැඩස හවී ප්රතිලාීනවී ප්රතිපාදන 

ස්ම්නයේකපළේටිුඛන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේ

වැඩසට න 

115 4193- - 

උසස්ේකපළේටිුඛන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න 98 2648 - 

ගුරුවරුන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න 01 47  

ස්වලංේරැි.ල්ේකපළඹීම කේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේවැඩසට න 03 110 4790 

වතවැන්ලේඅභිකලෝගේජ්ලේගැනීක කේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේ

වැඩසට න 

02 81 15900 

 ්හිරේඋප්ධිධ්රීේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේවැඩසට න 02 80 68900 

අභයන්තරේඋප්ධිධ්රීේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේවැඩසට න  40 34450 

වතවැන්ලේමංකපවැේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේවැඩසට න  234 4125 

අවධ්නමටේ,ක් ලූවවන්ේරැි.ල්ේගති.පාක කේ

වැඩසට නවැඩසට න 

 35  228 

කෙම්පිලන්ේෙැ ලවවැි.රීක කේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේ

වැඩසට න 

11 940 16450 

වතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේකසේව්වේ, ්දීම  1367  

පුණපණුේසෙ ්ේකලොහුේි.රීම  405  

අවධ්නමටේ,ක් ලූවවන්ේසෙ ්ේවතවැන්ලේම්යාකගෝපකීවේ

වැඩසට න 

 9 2231 22232 

රැි.ල්ේසම්ජ්ේවැඩසට න 01 40 35450 

වයවස්ල්වැවේසංවයාධනේපුණපණුේවැඩසට න 02 75 27600 

අවවයත්ේමතේපුණපණුේවැඩසට න 14 465 106010 
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3.12 මිනුම් ඒකක ප්රමිති හා කසේවා අ්යය 

 
දිස්ත්රික් ල්ලේළ ,ේේේේි.රු කේ ්ේමි ල කේඋප්රයේසකතයක් ලෂයල}ේ :ේරුේ.ේ24ේඇ200ඇේ000ේ.ේ00 

ේි.රීකමන්ේේේේ,ෙේේව්යාෂි්ේදේලමේ 

 

ු,ක් ල්ේේුක් ලමව්ේේ,ෙේේව්යාෂි්ේේසකතයක් ලෂයේදේලමේේේේේේේේේේේ :ේරුේ.ේ ේ00ේඇ000ේ.ේ00 

 

වයාෂලේළ ,ේේසකතයක් ලෂයලේ්,ේේඋප්රයේේසං ්වේේේේේේේේේේේේේේේේ :ේේ36ේේ693 

ේකවළඳුන්ේසං ්වේේේේේේේේේේේේේේ     :ේේ9  2 

 

වයාෂලේළ ,ේසකතයක් ලෂයේ්,ේේුන්ධනේමි ල ක   :ේ917 

උප්රයේේේසං ්වේේේේේේේේේේේේේ 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

වයාෂලේළ ,ේේේේේසකතයක් ලෂයේේ්,ේේව් නේේදු කේපරීක් ලෂයේ 

උප්රයේසං ්වේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ :ේ125 

 

වයාෂලේේේළ ,ේේසකතයක් ලෂයලේ්,ේේුන්ධනේ වුසයාේේසං ්වේේේ :ේ746 

 

 

ව්යාෂි්ේේේස්යා ්ේේේේවැටම කේේසං ්වේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ :ේ64 

 

 

 

 

විභ්ගේනඩුේේසං ්වේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ :ේ01ේ 

 

හුළුේේෙඩේහුෙ,ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ :ේරුේ.95ඇේ500ේ.00 

 

වයාෂලේළ ,ේේේේේමි ල කේඒ්්ේමිතිේ ්ේකසේව්ේපනතේපිළි හේ 

ටිදු්,ේේේේේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න්ේේේේසං ්වේ}  :ේ52 

 

 

3  42 43 42&55 3 &55 අවසන්ේකනොූව 

44 03 11 02 01 ේේේේේේේ03 
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 3.13 ආපදා අ්යය 

 

නිව්සේ ්නිේසහ ්ේතිප්ෙනේකවන්ේි.රීමේ/2016ේවයාෂක ේ, ්දුන් තිප්ෙනේසහ ්ේස2014,2015,2016ේපූයායේ ්ේඅයාධේනිව්සේ ්නිව,ේප,හු,කෙවැනිේ ් 
කතවැනිේව්පා්ේසහ ්ේ, ්දුන්ේතිප්ෙන) 

දපේව ටිදුේූවේවයාෂලේ-2014, 2015,2016 
    

2016.12.31ේදිනටේගතිල 
 ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ල 

 
106-02-04-03-2104(II) 

      

්කීය ලේ
කම් කේ
්්යාල්,ල 

පූයායේනිව්සේ ්නි 

ස කපූයායේ
හුෙ,ේසරු.) 

අයාධේනිව්සේ ්නි 

, ්ේදුන්ේහුළුේ
තිප්ෙන 

ම්යලේසරු) 
විලෙ කේ්ළේ

ම්යල (රු.) 

නිව්සේ
 ්නිේ

සං ය්ව 

, ්ේදීේ්තිේතිප්ෙන නිව්ස 
 ්නිේ
සං ය්
ව 

, ්ේදිේ්තිේතිප්ෙන 

ස කපූයාය හුෙ,ේ
සරු.) 

1 ව්පා්ල 2 ව්පා්ල 3 ව්පා්ල 1 ව්පා්ල 2 ව්පා්ල 

තිඹිපාගස්ල්ල           2   60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

සීත්ව් 5 30,000.00 250,000.00 100,000.00 380,000.00 55 220,700.00 507,600.00 752,300.00 
1,132,300.0

0 1,087,600.00 

්ඩුකව,     0     40 272,028.00 413,544.00 685,572.00 685,572.00 633,770.00 

ප්දුක් ල් 1   50,000.00 20,000.00 70,000.00 21 10,000.00 351,300.00 391,300.00 461,300.00 461,300.00 

්ැස් ගව 1   50,000.00 20,000.00 70,000.00 13 120,910.00 241910.85 362,820.85 432,820.85 432,820.85 

කෙහිව,     0       0.00 0 0.00 0.00 0.00 

කමොරකරව     0       48,500.00 70,000.00 118,500.00 118,500.00 118,500.00 

ක ෝම්ගම 2   100,000.00 40,000.00 140,000.00 38 289,748.00 359,622.00 649,370.00 789,370.00 774,370.00 

රවැම,්න     0     4 0.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 83,600.00 

ක්ොළඹ      0     1 14,000.00 21,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

ක්ොක,ොන්න්ව 1 30,000.00 50,000.00 20,000.00 100,000.00 3 48,800.00 73,200.00 122,000.00 222,000.00 222,000.00 

ක්ළ ව 10 60,000.00 500000 200000 760,000.00 177 1,024,686.00 2,172,176.85 3,250,862.85 
4,010,862.8

5 3,908,960.85 
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නිව්සේ ්නිේසහ ් තිප්ෙනේකවන්ේි.රීමේ/2016ේවයාෂක ේ, ්දුන්ේතිප්ෙනේසහ ් 

  දපේවේටිදුේූවේවයාෂල - 2015 

     

2016.09.30දිනටේගතිල 

 ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ල 

 

106-02-04-03-2104(II) 

      

්කීය ලේ

කම් කේ

්්යාල්,ල 

පූයායේනිව්සේ ්නි 

ස කපූයායේ

හුෙ,ේසරු.) 

අයාධේනිව්සේ ්නි 

, ්ේදුන්ේහුළුේ

තිප්ෙන 

ම්යලේසරු) 

විලෙ කේ්ළේ

ම්යල (රු.) 

නිව්සේ

 ්නිේ

සං ය්ව 

, ්ේදීේ්තිේතිප්ෙන නිව්ස 

 ්නිේ

සං ය්ව 

, ්ේදිේ්තිේතිප්ෙන 

ස කපූයාය 

හුෙ,ේසරු.) 
1 ව්පා්ල 

2 

ව්පා්ල 

3 

ව්පා්ල 
1 ව්පා්ල 

2 

ව්පා්ල 

තිඹිපාගස්ල්ල 3 90,000.00     90,000.00 5 100,000.00   100,000.00 190,000.00 40,000.00 

සීත්ව් 4 120,000.00     120,000.00 30 303,800.00   303,800.00 423,800.00 417,700.00 

්ඩුකව,           3 22,000.00   22,000.00 22,000.00 22,000.00 

ප්දුක් ල් 1 30,000.00     30,000.00 16 193,700.00   193,700.00 223,700.00 221,700.00 

්ැස් ගව 1 30,000.00     30,000.00 6 41,310.00   41,310.00 71,310.00 71,310.00 

කෙහිව,           1 10,000.00   10,000.00 10,000.00 10,000.00 

කමොරකරව 1 30,000.00     30,000.00 1 8,500.00   8,500.00 38,500.00 8,500.00 

ක ෝම්ගම 2 60,000.00     60,000.00 6 65,500.00   65,500.00 125,500.00 125,500.00 

රවැම,්න           4 35,000.00   35,000.00 35,000.00 25,400.00 

ක්ළ ව 12 360,000.00     360,000.00 72 779,810.00   779,810.00 1,139,810.00 942,110.00 
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2016ේමැයිේමසේ15ේදිනේටිටේ ,පගේගංවළ රේදපේේතවැවැවලේක ේළ කවන්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේේ්කීශිලේකම් කේක්ොඨාශ්වේ13න්ේ10්ටමේ ,පගේ

අතරේ ඒේ අළ පාන්ේ ක්ොක,ොන්න්ව,්ඩුකව,,ක ෝම්ගම,ක්ොළඹ,ශ්රීේ ජ්ලවයාධනපුර,සීත්ව්,තිඹිපාගස්ල්ල,ලනේ ්කීශිලේ කම් කේ ක්ොඨාශ්වව,ටේ ෙැිනේ ක,සේ

 ,ප්නේ,දි.ේසමස් ලක් ලේක,සේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේ246්ටේඅලවැේපවුමේ54248්ේස්ම්ජි්යින්ේ228871ක් ලේපීඩ්වටේපවැවිල. මිලේන්ලේසං ය්වේ06ක් ලේක,සේ

ව්යාත්ේවිල.ේපූයායේක,සේ ්නිේූවේනිව්සේගයන2792ක් ලේෙේඅයාධේක,සේ ්නිලටේපවැේනිව්සේසං ය්වේ20023ේක,සේෙේව්යාත්ේූවේඅතරේදපේවටේපවැේජ්නත්වේ

ුඛරක් ලෂිතේ මධයස් ්නේ 171්ේ රහව්ේ ේ දපේේ ේ ්ළමන්්රයේ අම්තය්ංවක ේ ජ්්ති්ේ දපේේ ස නේ කසේව්ේ මධයස් ්නලේ මඟින්ේ ජ්්ති්ේ ස්ව්භ්වි්ේ දපේේේේ

රක් ලෂය්වරයේේඅරහුෙ,ේ ර ්ේ, ්කෙනේේ ේ,ෙේහුෙමේතිප්ෙනේඋපකලෝගීේ්රේගනිමින්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේේකම් කේේ්්යාල්,ක ේපූයායේඅධීක් ලෂයලේ ්ේමඟේ

කපන්ීමමේ මතේ සීත්ව්ේ ්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ මඟින්ේ ේ ුඛරක් ලෂිතේ මධයස් ්නේ ගතේ  ්ේ තමේ අසමව්සීේ නිව්සව,ේ ටිටිේ පිපාස්ේ කවතේ පිසූේ ද ්රේ  ්ේ

සනීප්රක් ලෂ්ේප ුඛ් කේසපලනේ,දි.ේපිසූේද ්රව,ටේඅමතරවේතමේනිව්සේල ්ේතවැවැවලටේපවැේූවේපිපාස්කවතේසතිල්ටේඅවවයේවිලළිේසළ්්ේෙේ ේ, ්ේදීමටේ

්ටුරළ ේ්රේ්ත.ේක කේසහ ්ේපූයායේලි,යමලේතිප්ෙනේේජ්්ති්ේස්ව්භ්වි්ේදපේේේේරක් ලෂය්වරයේේඅරහුෙ,ේ ර ්ේ, ්දීේ්ත. 

   

ජ්්ති්ේස්ව්භ්වි්ේදපේ රක් ලෂය්වරයලේ-ේ්ිනන කේස නේසැ,සීමේ

2016.12.31 දිනේෙක් ලව්ේවිලෙ කේව්යාත්ව  
   

 
දිස්ත්රික් ල්ලේ-ේක්ොළඹ  

         

්කීය ලේ
කම් කේ

ක්ොඨාශ්වල 

, ්දුන්ේ
ස කපූයායේහුෙම 
ම්යලසරු.) 

ස න්ධ්රේසැපයූේපවුම/පුීග, සං ය්ව , ්දුන්ේහුෙමේම්යලසරු) 

ස කපූයායේ
විලෙමේසරු) පිසූේද ්ර 

විලළිේ
සළ්් මරය ළ ව්, පිසූේද ්ර විලළිේසළ්් මරය ළ ව්, කවනවැ 

සීත්ව් 

     
6,084,493.00  7435 1562     

     
4,136,707.00   1,934.600.00        

     
6,071,307.00  

ක්ොළඹ 
     
5,855,524.00  32467 0 1   

     
5,755,524.00  

                           
-    100,000.00     

     
5,855,524.00  

කමොරකරව                            0 0                                                          0                               
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-    -    -    -    

ම රගම 

           
62,172.90  318 0     

           
52,043.00  

                           
-          

           
52,043.00  

්ැස් ගව 

           
27,450.00  183       

           
27,286.00  

                           
-          

           
27,286.00  

තිඹිපාගස්ල්ල 

     
2,151,000.00  13678       

     
2,139,594.50          

     
2,139,594.50  

රවැම,්න 

         
157,200.00  293 64     

         
137,700.00  

            
19,500.00        

         
157,200.00  

ක ෝම්ගම 

     
3,360,910.00  2100 1454 3   

         
895,841.02  

      
1,757,699.20  300,000.00     

     
2,953,540.22  

ක්ොක,ොන්න්ව 

   
48,095,486.27  31743 29000 1   

     
8,564,513.97  

   
30,392,377.00  100,000.00   3,791,624.06 

   
42,848,515.59  

ප්දුක් ල් 

         
208,642.00  98 98     

           
67,345.00  

         
117,297.00      16,155.00 

         
200,797.00  

්ඩුකව, 

   
17,135,126.50  7886   1   

     
7,914,677.81    100,000.00   7,534,670.00 

   
15,549,347.81  

ක්ෝඨාකඨා 

     
2,603,970.00  3753       

     
2,603,970.00          

     
2,603,970.00  

ක්ළ ව 

   
85,741,974.67  

   
99,954.00  

      
32,178  

        
6         -    

   
32,295,202.30  

   
32,286,873.20  

  
600,000.00         -    

  
11,342,449.06  

   
78,459,125.12  
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2016ේ ුනිේ මසේ 05ේ වනේ දිනේ සීත්ව්ේ ්කීය ලේ කම් කේ  ,ේ කීවලටේ අලවැේ ක්ොස්ගමේ ේ ස්,්වේ

කීවක ේ ස් ්පිතේ ක්ොටේ තිබූේ ශ්රිේ ,ං්්ේ ුරධේ  හුේවටේ අලවැේ  හුේේ ්හවුකයාේ අවිේ ග ඩ්වේ පිපිරීමේ

ක ේළ කවන්ේග්ර්මේනි,ධ්රීේවස කේ24්ටේ ,පගේඅතරේනිව්සේ2055ේ්ටේ ්නිේටිදුේවිල.කමමේදපේකවන්ේ

විපතටේපවැේූවවන්ේුඛරක් ලෂිතේමධයස් ්නේ0 ්ේපවුමේ351්ටේඅලවැේපුීග,යින්ේ1318ේකෙකනකුටේ ්ේ

අසමවැටිේ ්ේඥ්තිේනිව්සව,ේටිටිේපිපාස්ේ කවතේදපේේ ේ්ළමන්්රයේඅම්තය්ංවක ේජ්්ති්ේදපේේ

ස නේකසේව්ේමධයස ්්නලේමඟින්ේ, ්කෙනේ ේ ේ,ෙේහුෙමේතිප්ෙනේඋපකලෝගීේ්රේගනිමින්ේක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ලේ ේකම් කේ්්යාල්,ක ේපූයායේඅධීක් ලෂයලේ ්ේමඟේකපන්ීමමේමතේසීත්ව්ේ්කීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ලේවිටින්ේේපිසූේද ්රේ ්ේසනීප්රක් ලෂ්ේප ුඛ් කේසපලනේ,දි.ේපිසූේද ්රව,ටේඅමතරවේතමේ

නිව්සේල ්ේතවැවැවලටේපවැේූවේපිපාස්ේකවතේසතිල්ටේඅවවයේවිලළිේසළ්්ේෙේේ, ්ේදීමටේ්ටුරළ ේ්රේ

්ත.ේනිෂ්ච,ේකීප,ේසහ ්ේ ේරජ්ක ේතක් ලකසේරුේකෙප්යාතක කන්ළ වේමඟින්ේ්රනේ,ෙේතක් ලකසේරුේවටින්ේ

් කේඅ ලවේේප තේපපාදිේකගීම කේ්රේ්ත. 

සාලාව යුධ හමුදා කහවුර ළිළිරීම කහේතුකවවී නිෂච්ල කීපල විනායමම කහේතුකවවී ආපදාව  පත් වූවවී  කනමම් 

කිරීම - 2016.12.31 දින  ප්රනතිය 

       
අ ලේ
අං්ල විස්තරල 

ති,්ීතන් 
සං ය්ව තක් ලකසේරු හුෙ,සරු) 

සංකවෝධන 
ක්ළ ේි.රී ක 

නිවැරදි තක් ලකසේරුේ
හුෙ,සරු) කගූව හුෙ,සරු) 

1 

රු.ේ,ක් ලෂේ10ටේ
වැිනේස කපූයායේ
කගීම ක 147 589,605,700.00 7,667,750.00 597,273,450.00 597,273,450.00 

2 

රු.ේ,ක් ලෂේ10ටේ
වැිනේපළහුේ
ව්පා්ලේපමයක් ල  
කගීම ක 1 5,518,750.00   2,759,375.00 2,759,375.00 

3 

රු.ේ,ක් ලෂේ10ටේ
අඩුේතක් ලකසේරුේ
කගීම ක 1758 152.526,150.06 1,427,000.00 153,953,150.06 153,953,150.06 

  ක්ළ ව 1906 747,650,600.06 9,094,750.00 753,985,975.06 753,985,975.06 

 
උක් ලතේදපේකවන්ේුඛළුේවවකලන්ේ ්නිලටේපවැේූවේනිව්සේඅළුවැේවැිනල්ේි.රීමේුරෙේ හුේවේමඟින්ේටිදුේ්රනේ,ෙේඅතරේ
ඒේසහ ්ේේවැලේූවේහුෙමේුරධේ හුේවේකවතේතිපූයායලේේ්ත. 
 

4  හුේව කවතේකගූවේහුෙම රු.45,333,817.72 
 
 

   
උක් ලතේදපේවේක ේළ කවන්ේවින්වේූවේනිව්සව,ේචංච,ේකීප,ේකව ලකවන්ේරජ්ක ේතක් ලකසේරුේකෙප්යාතක කන්ළ වේ
මඟින්ේ්රනේ,ෙේතක් ලකසේරුේවටින්ේ් කේඅ ලවේකගීම කේ්රේ්ත. 

 

භ්ඩලඩේ ්ේඋප්රයේතක් ලකසේරුවේඅ ලවේහුෙමේ, ්ේදීම 
 

 
ති,්ීතන්ේසං ය්ව කගූව හුෙ,සරු) 

 

 

363 100,000,845.00 
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උක් ලතේදපේවේක ේළ කවන්ේවින්වේූවේනිව්සව,ේව්සලේි.රීමටේකනො ැි.ේනිව්සේහිමිේපුීග,යින්ේ ටේ මේ

නිව්සේපදිං රලටේුඛදුුඛේතවැවැවලටේපවැවනළ රුේත්ව්්න්වේකුළිලටේනිවසක් ලේ, ්ගැනීමේසෙ ්ේමස්ටේ

රු.50,000/=  ැන්න්ේම්සේ05ක් ලේප තේපපාදිේ, ්ේකෙනේ,දි. 

 

 

ති,්ීතන් සං ය්ව කගූව හුෙ,සරු)  

 1 වනේවටල 748 37,400.000.00 

 2 වනේවටල 174 3,700,000.00 

 3 වනේවටල 152 7,600,000.00 

 4 වනේවටල 64 3,200,000.00 

 5 වනේවටල 61 3,050,000.00 

 
 
උක් ලතේදපේවේක ේළ කවන්ේේස්වලංේරැි.ව්ව,ේනිුරළ වේටිටිේපිපාස්කවතේකමේරැි.ල්වේහිමිීමමේක ේළ කවන්ේ

ජීවකනෝප්ලේ්රකගනේල්මටේකනො ැි.ේීමමේනිස්ේදපේවටේපවැේූවවන්ටේතමේජීවි්්වේපවවැව්ේකගනේ

ල්මේසහ ්ේ ්ේකනොකලකුවැේදලතනේව,ේකසේවක ේනිුරළ වේකමේකසේව්ේස් ්නේවින්වේීමමක ේළ කවන්ේ

ජීවකනෝප්ලේ්රකගනේල්මටේකනො ැි.ේීමමේනිස්ේදපේවටේපවැේූවවන්ටේතමේජීවි්්වේපවවැව්ේකගනේ

ල්මේසහ ්ේරු.10,000/=්ේදීමන්වක් ලේප තේපපාදිේ, ්ේදීේ්ත. 

 

 

 

උක් ලතේදපේවේක ේළ කවන්ේවින්වේූවේකගොඩනැන්නේව,ේුඛන්ුණන්ේුවවැේි.රීමේසහ ්ේක,ොපාේර ේ ්ේ

ට්රැක් ලටයාේරතේකලොේගවැේඅතරේඒේසහ ්ේරු.4ඇ000ඇ000.00ක් ලේෙර්ේ්ත

ති,්ීතන්ේසං ය්ව කගූව හුෙ,සරු) 

238 2,380,000.00 
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3.14 දිස්ත්රික් ල ඉඩම් පරිහරත සැලසුම් කාර්යාලය 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කළස්ථමිානය කභෞතික  ප්රනතිය 

 

ලිලය ප්රනතිය 

ඉලක් ලකය වසර අවසාන ප්රනතිය කවවීකර තිබු 

ප්රතිපාදන 

2016. 12.30 

දින  ලිලය 

ප්රනතිය 

 

ජ්්ති්ේුඩ කේපපා රයේ
ස.6ක් ලෂයල 

්කීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්ස13ේමේදවරයලේ
ි.රීම 

ටිතිල කේ34ේ්ේකක් ලෂරේ
ස.6ක් ලෂයේඅවසන්ේ
ි.රීම 
 

ටිතිල කේ32ේ්ේකක් ලෂරේ
ස.6ක් ලෂය 
අවසන් 

රු.100ඇ500.00 943  .30 

ප්සැම/ේජ්්ේෙැ ලවවැේි.රී ක කක් ලේකීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සේල්ටේේකක් ලේ
වැඩසට නක් ලේ ැන්න්ේ
ක්ොඨාශ්සව,ේකතෝර්ගවැේ
ස් ්නව,ේ 
 

කක් ලේ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල්ටේක්ේ
 ැන්න්ේවැඩසට න්13ේ 

කක් ලේ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල්ටේක්ේ
 ැන්න්ේවැඩසට න්13ේ 

රු.39ඇ000.00 රු.39ඇ000.00 

ග්ර්.6ලේුඩ කේපපා රයේසැ,ුඛ කේ
සැ්ටිමේ ්ේ්රිල්වැම්ේි.රීම 

සීත්ව්ේ ්ේක ෝම්ගමේ
්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සව, 
 

වැඩසට න්ේ02ේ වැඩසට න්ේ02ේ රු.100ඇ000.00 රු.100ඇ000.00 

්කීශිලේුඩ කේපපා රයේ
සැ,ුඛ කේකලෝජ්න්ේ්රිල්වටේ
නැන්ීමම 

කක් ලේකීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල්ටේකක් ලේ
වැඩසට නක් ලේ ැන්න්ේ
ක්ොඨාශ්සව,ේකතෝර්ගවැේ
ස් ්නව, 
 

කක් ලේ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල්ටේක්ේ
 ැන්න්ේවැඩසට න්13ේ 

කක් ලේ්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සල්ටේක්ේ
 ැන්න්ේවැඩසට න්13ේ 

රු585000.00 565421.00 
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ජ්,හු,්ශ්රේසංරක් ලෂයේ
වැඩසට නේ 

ප්දුක් ල්ේස ේසීත්ව්ේ
්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සව, 

වැඩසට න්ේ02ේ වැඩසට න්ේ02ේ රු40ඇ000.00 රු.33425.00 

 ්ලනි්ේභූමිේපුනරුවැ ්පනේ
වැඩසට න් 

ප්දුක් ල්්කීශිලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සක ේම්දු,්ව 
 

වැඩසට න්ේ01ේ වැඩසට න්ේ01ේ රුේ50ඇ000.00 49ඇ960.00 

්කීය ලේුඩ කේපපා රයේ
සැ,ුඛ කේ්මිකරේ 

කක් ලේකීය ලේකම් කේ
ක්ොඨාශ්සේල්ටේේකක් ලේ
වැඩසට නක් ලේ ැන්න් 
 

වැඩසට න්ේ13ේ වැඩසට න්ේ13ේ 19ඇ500.00 19ඇ500.00 

දිස්ත්රික් ලේෙවැතේපීධතිලේේකපොතක් ලේ
ක,සේේසැ්සීම 

දිස්ත්රික් ල්ලේසෙ ් 
 
 

කපොවැේ01ේයි කපොවැේ01ේයි රු.5ඇ000.00 රු.5000.00 

දිස්ත්රික් ලේේුඩ කේපපා රයේසැ,ැස්මේේ
සැ්සීම 

දිස්ත්රික් ල්ලේසෙ ් 
 
 

කපොවැේ01ේයි කපොවැේ01ේයි රු.ේ5ඇ000.00 රු.5000.00 

විකවේෂේඅධයලනේ ප්දුක් ල්ේඇතිඹිපාගස්ල්ලේස ේ
කමොරකරවේලනේ්කීශිලේ
කම් කේක්ොඨාශ්වව, 
 

විකවේෂේඅධයලනේ03ේ විකවේෂේඅධයලනේ03ේ රු.ේ25 54.50 රු.25 54.50 

ම්ටි්ේගතිේසම්ක,ෝචනේ
රුස්ීම ක 

දිස්ත්රික් ලේුඩ කපපා රයේ
සැ,ුඛ කේ්්යාල්,ල 
 

රුස්ීම කේ12ේයි රුස්ීම කේ12ේයි රු.12000.00 10060.00 

දිස්ත්රික් ලේුඩ කේපපා රයේසැ,ුඛ කේ
්මිකර 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ල 
 

රුස්ීම කේ02ේයි - රු.6000.00 - 

ේේක්ළ ව 
 

98  54.50 94 49 .00 
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3.15 ගාතික ළමාරක් ලෂත අ්යය

අනු 
අ්  

ප්රා.කම.කා 
 
විස්තරය 

ක
ම

තර
ටු

ව
 

ප
ාලි

ක් ල
ක

 

සී
ත

ාව
ක

 

රී
 ග

‘පු
ර
 

ක
ක

යට්
ක

ට්
 

ක
ඩු

ක
ව
ල

 

ක
ක

තක
ල

තවී
න

ාව
 

ක
ැස

් 
 ව

 

ති
ඹි

රි
න

ස
ය්

ාය
 

(නි
ල

ධ
ාරි

ක
ය

කු
 

ක
න

තම
ැත

) 

ක
හ

යම
ාන

ම
 

ක
ක

තළ
ඹ

 

ර
ත්

ම
ල

ාන
 

ක
දහි

ව
ල

 

ම
හ

ර
න

ම
 

 
කවනත් 

කුණු 

1 ප්සමේළම්ේදරක් ලෂ්ේ්මිකර 08 05 05 0  08 0  0  09 05 06 0  08 08  
2 1929ේපැමිි.නේපපාක් ලෂ්ව 118 53 56 128 124 142 136 138 103 125 64 52 10   
3 ප්සමේළහුන්ේෙැ ලවවැේ

ි.රීක කේවැඩසට න් 
18 09 08 23 12 13 15 05 13 04 3  25 13  

4 ප්සමේගුරුවරුන්ෙැ ලවවැේ
ි.රීක කේවැඩසට න් 

05 05 04 04 05 04 05 01 05 01 10 08 05  

5 කෙම්පිලන්ේෙැ ලවවැේි.රීක කේ
වැඩසට න් 

06 02 01 06 04 05 05 01 04 01 08 0  03  

6 ටිවිමේන්ල්යින්ෙැ ලවවැේ
ි.රීක කේවැඩසට න් 

02 02 02 02 02 02 02 00 02 00 02 02 02 ක්ොළඹේ ්ේ
තිඹිපාගස්ල්ලේ
සහ ්ේහුෙමේ

කව්ේනැත. 
  කපොනස්ේනි,ධ්රීන්ෙැ ලවවැේ

ි.රීක කේවැඩසට න් 
 
්.ේකමේක්ොඨාශ්සේ13මේනිකලෝජ්නලේවනේපපාදිේකපොනස්ේනි,ධ්රීන්ේ200ක් ලේෙැ ලවවැේි.රීක කේවැඩසට න්ේ1ක් ලේ
දි.කම.්්ේහිදීේපවවැවනේ,දී. 

8 නි,ධ්රීන්ේපුණපණුි.රීක කේ
වැඩසට න් 

01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 ක්ොළඹේ ්ේ
තිඹිපාගස්ල්ලේ
සහ ්ේහුෙමේ

කව්ේනැත. 
9 ළම්ේදරක් ලෂ්ේග කම්නේ

වැඩසට න 
09 05 05 04 03 02 02 00 04 00 15 10 06  

10 ළම්ේසංවයාධනේමධයස් ්නේ
අධීක් ලෂයේවැඩසට න් 

02 00 01 02 02 02 02 04 02 01 02 02 02  
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3.16 විකීයකසේවා නියුත්කි කාර්යා්යය 

ප්දුක් ල් 

ේේේේද ්ධිතේවිගමනි්ේශ්රමි්ලකුටේවිකීවකසේව්ේනිුරක් ලතිේ්්යාලයංවලේසමගේකක් ලේීමේේුඩමක් ලේේේේේසපල්ේ
නිවසක් ලේසේේදීම 

ේ ේ  
 

කඩිවී කඩ පාසම යන දුවවී ළිබඳ ද සමීය ක් ලෂතය. 

 
ළම්ේහිමි් කේවයාධනේනි,ධ්රීේසමගේක්ළ ේීමේ්ිනන්ේ්ඩේප්සමේලනේෙරුවන්ේපිළි ෙේස.6ක් ලෂයලක් ලේ
2016.10.31ේදිනේ්කරකුරුදුවවැතේ ්ේනැකගනහිරේරවැම,්නේේග්ර්මනි,ධ්රීේවස කේදවරයලේ්රමින්ේටිදුේ
්රනේ,දී. 

 
02.ේ කහිදිේ විකීවගතේ පවුමව,ේ ෙේ ෙරුවන්ේ ෙේ ප්සමේ කනොලනේ  වේ ෙැනගන්නටේ ,ැුණි..ඔවුන්ේනැවතේ
ප්සමගතේි.පාමටේඅේ,ේ්ටුරළ ේළම්ේහිමි් කේවයාධනේනි,ධ්රීේසමගේක්ළ ේීමේටිදුේි.පාමටේනිලමිතයි. 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ ේේේේේේ  

ම රගම 
 
්ැප්රැේම්පිලේක්රමලේලටකවැේවිගමනි්ේපවුමේළහුන්ේ6ේකෙකනකුටප්සැමේඋප්රයේ, ්ේගැනීමටේ
මස්ටේරුේ500 දධ්ර, ්ේදීම 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ ේේේේේේ  

 රවැම,්නේ 

ේේස්වලංේරැි.ල්ේදධ්රේ, ්ේේදි කේනිමිේ්දු කේකවළේමේරු.ේ10000.00ේවිම,්වතිේගමි.ස්සේග්ර්මේ 
ේේනි,ධ්පාේවසමේ 
ේේෙරුවන්ේ3ක් ලේටිටි.ේමවේවිකීවේගතේවිේ්ත.ේපිල්ේහුණපදුේකගොස්ේමිලේකගොස්ේ්ත.ේඅඩුේදේල ක,්භිේ 
ේේපවු,ි..ේදජා රේේෙරුවන්ේ ,්ේගනි.ේ 
ේේෙරුවන්කේේඅධය්පනේ්ටුරළ ේස ේපවුකමේසංවයාධනලේසෙ ්ේස්වලංේරැි.ල්ේදධ්රේ, ්ේේදුනි 
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3.17 ක්රීඩා අ්යය  

 

                  

 
අ ලේ
අං්ල 

 
වැඩසට න 

 
ස භ්ඟීේූවේසං ය්ව 

 
විලෙම 

 
01). 

 
ජ්්ති්ේක්රීඩ්ේ ්ේවරීරේුඛවත්ේවයාධනේසතිලේ
නිමිවැකතන්ේපැවති ්රි්ඨාේතරඟ්වනල 

 
200 

 
ේේේරු.50ේ000.00 

 
02). 
 

ම්ටි්ේදිස්ත්රික් ලේක්රීඩ්ේපුණපණුේ්හවුරු    
ේේේේ1.කවොනක ෝම                           ේේේේේේේේේේේේේේ 
ේේේේ2.කනඨාක ෝම                                        ේේේේේේේේේ 
ේේේේ3.පැටිපන්දු                                             
ේේේේ4.මම,වකපොර                                        
ේේේේ5.ප්පන්දු                                               
ේේේේ6.ක ොක් ලෂිං                                             
ේේේේ7.ම,,ේක්රීඩ්                                         ේේ 
ේේේේ8.ජි කන්ස්ටික් ල                                         
ේේේේ9.රගයා                                                  ේ 
ේේේේ10.ක ොී                                               ේ 
ේේේේ11.් ින                                               ේේේේ 
ේේේේ12.පිහි ල ක 

 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
ේේේේරු.25 000.00 
රු.300ේ0000.00 

 
03). 

ක්රීඩ්ේවක් ලතිේවැඩසට නේසෙ ්ේක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේඅධය්පනේ්,්පේ04 න්ේක්රීඩ්ේ
11ේසෙ ්  කවැරී කේපරීක් ලෂයල පැේවැීමම 
ේේේේ1.කවොනක ෝම                           ේේේේේේේේේේේේේේ 
ේේේේ2.කනඨාක ෝම                                        ේේේේේේේේේ 
ේේේේ3.පැටිපන්දු                                             
ේේේේ4.මම,වකපොර                                        
ේේේේ5.ප්පන්දු                                               
ේේේේ6.ක ොක් ලෂිං                                             
ේේේේ7.ම,,ේක්රීඩ්                                         ේේ 
ේේේේ8.් ින                                               ේේේේ 

ේ9. ගන්ඩ්ක ෝම 
10. ැඩ්මින්ටන් 
11.ක ොී  

 
 
 
 
 
 
 
 

     2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
ේේරු.239ේ000.00 
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3.18 රාගය භාෂා හා ප්රතිපත්ති අ්යය 

ස් ්නල ස භ්න්ේවුනේ
ති,්ීතන්ේගයන 

,ැුණ ලේති,්භ තිප්ෙනේ, ්කෙනේ
දලතනල 

්කීය ලේකම් කේ
්්යාල්,ේ12ේ
කතෝර්ගවැේ
කරෝ මඇකපොනටිඇේ
්කීය ලේකම් කේ
්්යාල්,ඇභ්ෂ්ේ
විගයනලක් ලේ
පැවැවැීමම. 

   

02ේ-ේභ්ෂ්ේතිපවැතිලේ
පිළි ෙේෙැ ලවවැේි.රීක කේ
වැඩසට න 

150 
භ්ෂ්ේඅයින්න්ේපිළි හේ
ෙැ ලවවැේීමම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

ප්දුක් ල්ේෙකඹෝරේ
විෙේය්,ේඅවුරුදුේ
උවැසවලට 

200 
ස ජීවනලේ
කගොඩනැංීමම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

ප්දුක් ල්ේෙකඹෝරේ
විෙය්,ේෙරුවන්ේසෙ ්ේ
අංගේස කපූයායේ
වැටිි.නේපීධතිලක් ලේ
තන්ේදීම. 

200 

ස ජීවනලේ
කගොඩනැංීමමේ ්ේ
කසෞ යේස කපන්නේෙරුේ
පරපුරක් ලේබිහිේි.රීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

කෙහිව,ේභ්ෂ්ේසංග කේ
අවුරුදුේඋවැසවල 

300 

ස ජීවනලේ
කගොඩනැංීමමේ ්ේ
අන්තයාේසංස්්තති්ේ
වටින්් කේඅවක ෝධේ
ි.රීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

ි.රු,ේජ්ංගමේකසේව්ේ
්ටුරළ  

1100 
නීතිමලේනපිකම නේ
, ්ේදීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

මඨාටක් ලකුනලේජ්ංගමේ
කසේව්ේ්ටුරළ  

3100 
නීතිමලේනපිකම නේ
, ්ේදීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

මවැද්රවයේනිව්රයලේ
ක්ොක,ොන්න්ව 

80 
තරුයේපරපුරේමවැද්රවයේ
වනන්ේහුෙව්ේගැනීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

ජින්ළ පිටිලේජ්ංගමේ
කසේව්ේ්ටුරළ  

5100 
නීතිමලේනපිකම නේ
, ්ේදීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 

මවැද්රවයේනිව්රයලේ
කමොරකරවේවැඩසට න 

80 
800 

තරුයේපරපුරේමවැද්රවයේ
වනන්ේහුෙව්ේගැනීම 

ජ්්ති්ේස ජීවනේ
අම්තය්ංවල 
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3.19 දිස්ත්රික් ල ස්යාකමන අ්යය 

1.ක්රියාකාරකම්  
ප්රධාන කාර්යාල දර්යකය කභෞතික ප්රනතිය 

A. අ ලේ්රිල්්්ර් ක 

1.ම ස්යාකමන ක යුතු   

1.1 වග්ේ්,ේබි කේම්යලේව්යාත්ේි.රීම. අේ,ේබි කේම්යලේ
්ත.ප.නි.ස.ේකේේලින්ේ

ව්යාත්ේඅ ලව 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

1.2ේවෂයේකන,්ගවැේබි කේම්යලේව්යාත්ේි.රීම 100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

1.3ේීමේඅස්ව ලේස.6ක් ලෂයේස ේඅධීක් ලෂයේ්ටුරළ  කතෝර්ේකූවේනිලදිල 100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

2. කෘෂි ස්යාකමන   

2.1 කගොඩේකගොවිතැන්ේපින හේකතොරළ රුේග්ර්.නි.ක්ො.ේ
මඨාටමින්ේරැස්ේි.රීම. 

අේ,ේබි කේම්යලේ
්ත.ප.නි.ස.ේකේේලින්ේ

ව්යාත්ේඅ ලව 
100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

3. සත්ව ස්යාති ක යුතු   

3.1ේග්ර්.නි.ේවස කේමඨාටමින්ේපධනධනේසං ය්තිේරැස්ේ
ි.රීම. 

්ත.ප.නි.ස.ේකේේව්යාත්වේ
අ ලවේපධනධනේව්යාත් 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

4. මිල රැස් කිරීම.   

4.1ේකීය ලේ්තෂිේනිවප්්ෙනේමි,ේගයන්ේරැස්ේි.රීමේ
්.කම.ේක්ොඨාශ්වේ8් 

කගොීමන්කේේමි,ේගයන්ේ
අ ලව 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

5. කර්මාවීත සමීය ක් ලෂතය    

5.1ේවරම්ටි්ේ්යාම්න්තේස.6ක් ලෂයල ්යාම්න්තව්,්ේ
්ළමය්්රුවන්කේේ

ව්යාත්ේඅ ලව 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

5.2ේව්යාෂි්ේ්යාම්න්ේස.6ක් ලෂයල 100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

6. කනතඩනැගික  ස්යාකමන රැස් කිරීම.   

6.1ේම්ටි්වේකගොඩනැන්නේසං ය්කම නේරැස්ේි.රීමේ
ප,්වැේප්,නේදලතනේව්යාත්ේි.රීම. 

ප,්වැේප්,නේදලතනේ
කපොවැපවැේඅ ලව 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

7.ශ්රම ල සමීය ක් ලෂතය   

 .1ේනිව්සේ,ැයිස්ළ ේල්වවැ්්නනේි.රීම. 
නිලැදිේනිව්සේම්යල 100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

 .2ේශ්රම ,ේස.6ක් ලෂයලේපැවැවැීමම 

 .3ේශ්රම ,ේසමික් ලෂයලේපපාගය්තේි.රීම.ේ 
කෙෝෂේරහිතවේපපාගය්ේ

ගතේි.රීම 
100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

8. ආදායම් වියදම් සමීය ක් ලෂතය   

8.1ේදේල කේවිලෙ කේස.6ක් ලෂයලේපැවැවැීමම නිලැදිේනිව්සේම්යල 100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 
 

100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 8.2ේදේල කේවිලෙ කේස.6ක් ලෂයලේපපාගය්ගතේි.රීම. 
කෙෝෂේරහිතවේපපාගය්ේ

ගතේි.රීම 

9. පලාත් පාලන ස්යාති   

9.1ේප,්වැේප්,නේදලතනේව,ේකපොදුේකතොරළ රුේස ේ
විලෙ කේව්යාත්වන් ප,්වැේප්,නේදලතනේ

ව්යාත් 
100%ේඅවසන්ේ්රනේ,දී 

9.2ේමස්ේපිි.සේමරයේ,ෙේසළ න්ේපින ෙේසං ය්ති 
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 3.20 ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල කතතරතුු 

 

 

 

විස්තරල නිකුවැේ්ළේම්යල 

ක්ොළඹ කෙහිව, රවැම,්න කමොරකරව තිඹිපාගස්ල්ල ්ැස් ගව ම රගමේ ක ෝම්ගම ප්දුක් ල් ්ඩුකව, ජ්ලවයාධනපුර 

උේපැන්නේස ති්පර 35889 9950 6320 152 8 155978 9050 36 5 1286  139 2 315 6 13254 

විව් ේස ති්පර 16394 3868 3036 2920  5  193  1321 2344  

මරයේස ති්පර 2738   5 658 533 3356 953 500 624 

ෙැවේක ම කේ ,පර 18 29 12 2325 34 669 404 1003 304 659 66 

දේල කේස ති්පර 836 2   319 50 54 1161 595  292 2191 169 

වටින්් කේස ති්පර 32 01 01 02 650 06 8  01 12 12 

උ්ස්ේ ,පර 8  18 08 19 12 30 54 1  09 53   

මවැපැන්ේ ,පර 473 25 36 81 60 69 39 21 10 58 20 

ව් නේ ,පර - 35 2  23563 36391 200 27 63346  206 0   909 50456 

සළ න්ේව් නේ ,පර 02 01 06 02 05 40 18 3  29 46 3  
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3.21 ගිණුම් විසත්ර     

     

                ඩී.ජී.කස්.ඒේ-ේ3 

වයාපෘති අනුව පුනරාවර්තන වියදම් 
       අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම   දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 

 වියදම් ය ර්ෂ අ්කය :255 
      වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය   01    කමකහයුම් වැඩ ස හන 

    

වයාපෘති අ්කය / නම, පුීනක ක පඩිනඩි 

සහ සියළුම වයාපෘති සදහා අකනකුත් 

වියදම් 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන  හා 

පරිපූරක         

ඇස්තකම්වීතු       

කවවී කිරීම්          

(+/-) 

 මු.කර.66, 69 

අනුව මාු කිරීම්                                                                

(+/-) 

                            

මුළු ශුීධ කවවී   

කිරීම්                                                                                           

(1+2+3) 

මුළු වියදම් 

ශුීධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය / 

ඉක් ලමමම්                                                                                                                    

(4-5) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

වයාපෘති අ්කය.01.. හා නම  සාමානය 

පරිපාලනය හා ආයතන කසේවා             

පුීග,ේපිනනින 40,800,000 0 
       

(2,495,000) 40,463,900 40,432,937 30,963  

      
        

2,158,900        

අකනකුවැේවිලෙ ක 33,650,000 0 
       

(8,911,000) 25,148,300 24,670,839 477,461  

      
           
409,300        

උප එකතුව 74,450,000 0 
       

(8,837,800) 65,612,200 65,103,776 508,424  

වයාපෘති අ්කය.02.. හා නම  ප්රාකීය ය 

කමකම් කාර්යාල.     
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පුීග,ේපිනනින 555,000,000 17,000,000  
     

(19,350,000) 580,254,000 
  
568,139,442  12,114,558  

      
      

27,604,000        

අකනකුවැේවිලෙ ක 91,550,000 0 
       

(4,882,500) 92,133,800 89,178,824 2,954,976  

      
        

5,466,300        

උප එකතුව 646,550,000 17,000,000 
        

8,837,800  672,387,800 657,318,266 15,069,534  

මුළු එකතුව 721,000,000 17,000,000 0 738,000,000 722,422,042 15,577,958  

              

  
       ධ්න ගය්්ධි්්පා/ේඅධයක් ලෂසහුෙම)/ක්ොමස්පාස්ේසහුෙම) 

   
දිනලේ: 
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ඩී.ජී.කස්.ඒේ-ේ4 

 වයාපෘති අනුව ලිලධන වියදම් 

වියදම් ය ර්ෂ අ්කය                                                 255                              අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම   දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 

වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය    01 කමකහයුම් වැඩ ස හන 

      වයාපෘති අ්කය හා නාමය  01 සාමානය පරිපාලනය හා ආයතන කසේවා 

  

ව
ැය

 වි
ෂ

ය
 අ

්ක
ය

 

අ
ම

ත
ම්

 අ
්ක

ය
 

  
ලි

ල
ය
ක

ර
ත

ය
 (

ස
්ක

ක් ල
ත

 

අ
්ක

ය
) 

අමතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම්     

මු.කර.66, 69 

අනුව මාු 

කිරීම්  

මුළු ශුීධ කවවී 

කිරීම්                                  

(1+2) 

මුළු වියදම 

                    

ශුීධ ප්රතිඵලය      

ඉතිරිය / 

(ඉක් ලමමම්)                                                                                                                    

(3-4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

      

 ලිලධන වත්කම් වල පුනුත්ථමිාපනය 

හා වැඩිදියුණු කිරීම       
 

  

  

2001 0 11 කගොඩනැන්නේ ්ේුදිි.රී ක 50,000,000   0 50,000,000 44,344,694 5,655,306 

2002 0 11 ලන්රේස ේලන්කරෝප්රය 9,000,000   0 9,000,000 3,708,914 5,291,086 

2003 0 11 ව් න 4,600,000   0 4,600,000 4,345,879 254,121 

      උප එකතුව 63,600,000   0 63,600,000 52,399,488 11,200,512 

      ලිලධන වත්කම් අත්පත් කර නැනීම       
 

    

2102 0 11 ගත ේභ්ඩලඩේ ්ේ්්යාල්,ේඋප්රය 5,000,000   500,000 5,500,000 5,482,972 17,028 

2103 0 11 ලන්රේස ේලන්කරෝප්රය 2,000,000   19,000,000 21,000,000 20,973,055 26,946 

2104 0 11 කනතඩනැගික  හා ඉදිකිරීම්       
 

    

  1 11 
දිස්ත්රික් ලේකම් ක ්්යාල්,ේසංී යායලේ
න්ර්ක ේන්පිට 800,000,000   0  800,000,000 512,311,504 287,688,496 

  7 11 කවනවැේුදිි.රී ක 80,000,000   (19,500,000) 60,500,000 41,359,203 19,140,797 

      උප එකතුව 887,000,000   0  887,000,000 580,126,733 306,873,268 

      මානව සම්පත් ස්වර්ධනය       
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2401 0 11 
ෙැ ලමේවයාධනලේ ්ේදලතනි්ේ
සංවයාධනල 1,600,000   0 1,600,000 1,589,129 10,871 

      උප එකතුව 1,600,000   0 1,600,000 1,589,129 10,871 

       එකතුව 952,200,000    0  952,200,000  634,115,349  318,084,651  

      
ධ්න ගය්්ධි්්පා/ේඅධයක් ලෂසහුෙම)/ක්ොමස්පාස්ේසහුෙම) 

      
දිනල 

   

        
ඩී.ජී.කස්.ඒේ-ේ4 

වයාපෘති අනුව ලිලධන වියදම් 
අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම   දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 

   
වියදම් ය ර්ෂ අ්කය                                                255 

      වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය    01 කමකහයුම් වැඩ ස හන 

      වයාපෘති අ්කය හා නාමය  02 ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල 

  

ව
ැය

 වි
ෂ
ය

 අ
්ක

ය
 

අ
ම

ත
ම්

 අ
්ක

ය
 

  
ලි

ල
ය
ක

ර
ත

ය
 

(ස
්ක

ක් ල
ත

 අ
්ක

ය
) 

අමතම් විසත්රය 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම්     

මු.කර.66, 69 

අනුව මාු 

කිරීම්  

මුළු ශුීධ 

කවවී කිරීම්                                  

(1+2) 

මුළු වියදම ශුීධ ප්රතිඵලය      

ඉතිරිය / 

(ඉක් ලමමම්)         

(3-4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

      මානව සම්පත් ස්වර්ධනය             

2401 0 11 
ෙැ ලමේවයාධනලේ ්ේදලතනි්ේ
සංවයාධනල 1,800,000 0 0 1,800,000 1,671,059 

128,941 

       එකතුව 1,800,000 0 0 1,800,000 1,671,059 128,941 

      මුළු එකතුව 954,000,000  0  0  954,000,000  635,786,408  318,213,592  

          

      

ධ්න ගය්්ධි්්පා/ේඅධයක් ලෂසහුෙම)/ක්ොමස්පාස්ේසහුෙම) 

      

දිනල 
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ඩී.ජී.කස්.ඒේ-5 

 වැඩ ස හවී අනුව වියදම් ලිලයකරත සාරා්යය 
 අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම   දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 

   වියදම් ය ර්ෂ අ්කය   255 
                 ලිලයකරතය             වැඩස හන1 * වැඩස හන 2   *            මුළු එකතුව   

ස්කක් ලතය ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය   

**    1                                                                          

සතය වියදම      

2                                                   

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය 

**  3                                                                                                                                                                  

සතය 

වියදම  

4                                               

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය **   

5                                                         

සතය වියදම     

6                                          

      

වියදකම්  

ප්රතියතය      

(6÷5)X1

00   % 
ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කීය ලේඅරහුෙම 1,692,000,000 1,358,208,450 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 80 

12 විකීවේයල     

 
        

13 විකීවේේන     
 

        

14 තිපූරයලේ්ර ලේ, නේවිකීව  යල     
 

        

15 තිපූරයලේ්ර ලේ, න  විකීව  ේන     
 

        

16 තිප්යාවීමලේඅරහුෙම     
 

        

17 විකීවේහු,යලනේදශ්රිතේකීය ලේපිපාවැල     
 

        

21 විකවේෂේනීතිේකසේව්     
 

        

  එකතුව 1,692,000,000 1,358,208,450 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 80 

*     ඩී.ජී.කස්.ඒ 5 (i) අ ලවේකක් ලේකක් ලේවැඩේසට න්ේලටකවැේ්තිේඅගලන්ේ්ළ ,වැේ්රන්න.  

         **   ඩී.ජී.කස්.ඒ 1ේහිේ4ේවනේන්රුවටේකලොහුගතේතිප්ෙන 
*** ෙවමස ්්නේරහිතවේ%ේසහ න්ේ්රන්න. 

     

ධ්න ගය්්ධි්්පා/ේඅධයක් ලෂසහුෙම)/ක්ොමස්පාස්ේ
සහුෙම) 

     
දිනල-: 
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එක් ල එක් ල වැඩ ස හනක වයාපෘති අනුව වියදම් ලිලයකරතය 
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5 

(i)        

 
(වැඩස හනක වයපෘතී අනුව පුනරාවර්තන වියදම් හා ලිලධන වියදම් වල මුලයකරතය)  

 
 

 අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම   දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 
    වියදම් ය ර්ෂ අ්කය   255 

        වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය    01 කමකහයුම් වැඩස හන 
     ලිලයකරතය                වයාපෘති  1              වයාපෘති 2              වයාපෘති 3           

වැඩස හකවී එකතුව/ළිටුකශ 

එකතුව* 

ස්කක් ලතය ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය 

සතය වියදම ශුීධ 

ප්රතිපාදනය 

සතය වියදම ශුීධ 

ප්රතිපාදනය 

සතය 

වියදම 

            ශුීධ 

ප්රතිපාදනය 

සතය වියදම 

    ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කීය ලේඅරහුෙම 1,017,812,200 699,219,125 674,187,800 658,989,325 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 

12 විකීවේයල     
 

          

13 විකීව  ේන     
 

          

14 තිපූරයලේ්ර ලේ, නේවිකීවේයල     
 

          

15 තිපූරයලේ්ර ලේ, නේවිකීව ේන     
 

          

16 තිප්යාවීමලේඅරහුෙම     
 

          

17 විකීවේහු,යලනේදශ්රිතේකීය ලේපිපාවැල     
 

          

21 විකවේෂේනීතිේකසේව්     
 

          

  
 

    
 

          

  එකතුව 1,017,812,200 699,219,125 674,187,800 658,989,325 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 

*වැඩේසට නක් ලේකව ලකවන්ේඅතිකයා්ේපිකරේක්ළ ේ්රන්කන්ේන කේඅවස්න 
        පිකරකේේක්ළ වේවැඩ සට කන්ේක්ළ වේවිලේුරළ ල. 

       

      

ධ්න ගය්්ධි්්පා/ේඅධයක් ලෂසහුෙම)/ක්ොමස්පාස්ේ
සහුෙම) 

      
දිනල-: 
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                          අත්තිකාරම් ගිණුම් සහ තැවීපත් ගිණුම් සහහා වූ පාලන ගිණුම්වල සාරා්යය - 2016          ස හන (ii) 
වියදම් ය ර්ෂ අ්කය   255                                                                         අමාතයා්ය කජ/කදපාර්තකම්වීතුකශ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළඹ 

                                                                           කෙප්යාතක කන්ළ ේකපොවැේඅ ලව භාණ්ඩානාර 

කපතත අනුව 

2016/12/31 

දින  කයේෂය 
අත්තිකාරම් / තැවීපත් 

ගිණුකම් නම 
ගිණුම් අ්කය* 

2016/01/01 

දින  ආරම්භක 

කයේෂය 

වර්ෂය තුල හර 

කිරීම් 

වර්ෂය තුල  ැර 

කිරීම් 

2016/12/31 

දින  අවසාන 

කයේෂය 

ු. ු. ු. ු. ු. 

I. රජ්ක ේනි,ධ්රීන්කේේ
අවැති්්ර ක 8493/0/0/0255/0011 154,350,068.60 46,853,771.69 42,640,380.87 153,443,310.36 154,594,004.25 

  8493/0/0/0255/0012   15,417,201.11 20,537,350.17     

    154,350,068.60 62,270,972.80 63,177,731.04 153,443,310.36 154,594,004.25 

II. අකනකුවැ අවැති්්ර ක   
 

        
III විවිධ අවැති්්රමි   

 
        

IV තැන්පවැ   
 

        
        (i) කපොදුේතැන්පවැ 6003/0000/00/0001/0000/000 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 
  6000-0-0-2-0-75 39,700.00 2,361,111.11 2,664,663.98 343,252.87 343,252.87 
  6000-0-0-1-0-57 32,071,803.97 30,547,077.58 216,543.64 1,741,270.03 1,741,270.03 
  6000-0-0-17-0-6 221,472,956.10 1,075,586,901.43 1,093,861,272.23 239,747,326.90 239,747,326.90 
  6000-0-0-13-0-46 82,236,319.28 246,227,856.70 234,435,125.84 70,443,588.42 70,443,588.42 
  6000-0-0-16-0-26 196,692,657.11 134,484,585.75 190,254,723.79 252,462,795.15 252,462,795.15 
  6000-0-0-18-0-61 3,585,777.37 8,677,116.65 11,172,266.31 6,080,927.03 6,080,927.03 
  6000-0-0-19-0-11 3,320,530.00 14,827,615.50 15,618,590.50 4,111,505.00 4,111,505.00 
  6000-0-0-20-0-6 4,056,165.91 747,925,913.62 749,353,495.73 5,483,748.02 5,483,748.02 
   (ii) අකනකුවැේතැන්පවැ             
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මු.කර.506(2) ප්රකාර ඉහත සහහවී අත්තිකාරම් ගිණුම්වල හා තැවීපත් ගිණුම්වල අවසාන කයේෂය, පුීනල ගිණුම්වල අදාල ලැමස්තු සමන සසහා, එම සැසඳුම් ප්රකායය  

විනතකාධිපති කවත වාර්තා කල  ව  තහවුු කරමි. 

තැන්පළ ේන්ණු කේඅං්ේසට න්ේි.රීක කදීේභ්ඩලඩ්ග්රේහුද්රිත සට කන්ේ්ළ ,වැේස කපූයායේන්ණු කේඅං්ලේ්ළ ,වැේ්,ුරළ ේඅතර,අ්රිලවේපවතින  න්ණු කෙේක නෙරේේ්,ේුරළ ල. 

* අ්රිලවේපවතිනේන්ණු කෙේක ළිෙරේේ්ළුරළ ල 
     රගකජ නිලධාරීවීකේ අත්තිකාරම් ගිණුම.                                       ු. 

    දිස්ත්රික් ල කම් කේ්්යාල්,ක ේකපොවැේඅ ලවේකවේෂල 153,443,310.36 
    භ්ඩලඩ්ග්රක  කපොවැේඅ ලවේකවේෂල 154,594,004.25 
    කවනස (1,150,693.89) 
    

කවනස  කහේතු  
      කවනසේ දුන්ගැනීමටේ්ටුරළ ේටිදුේ්රමින්ේපවන්. (1,156,943.89) 

      ැරේි.රී ක-කවනවැ කෙප්යාතක කන්ළ  6,250.00  
    

  
(1,150,693.89) 

    
කපතලි තැවීපත් ගිණුම 

      

   
රු. 

   දිස්ත්රික් ල කම් කේ්්යාල්,ක ේකපොවැේඅ ලවේ
කවේෂල 6003/0000/00/0001/0000/000 0.00 

   

භ්ඩලඩ්ග්රක  කපොවැේඅ ලවේකවේෂල 6003/0000/00/0001/0000/000 -10,000,000.00 
 

කවනස 
 

-10,000,000.00 
 

කවනස  කහේතු  
      ම්රුේපරලි.න්ේ්ති ූවේවරෙි. 
      

    
    ධ්න ගය්්ධි්්රී/අධයක් ලෂසහුෙම)ේ/ක්ොමස්පාස්ේසහුෙම) 

  

    
      හු,කුරුේසමගේනම: 

  

    
      දිනය 

   


