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හැ���ම 

ග�පහ �ස්��කය ප�පාලන �ස්�� පනෙ� 3 වන ෙ�දය යටෙ� 1978 සැ�තැ�බ� මස 07 වන �න 

ගැස� �ෙ�දනය ම�� නව �ස�්�කය� ෙලස �කාශයට ප� කර� ලැ��. ෙමය ෙක�ළඹ �ස්��කය 

නැවත ෙබ�ෙම� ෙව�කරන ලද පාලන �ෙ�ශය�. ග�පහ බැ��ය��ල �ෙ�ශෙ� අ�ා 

ෙග�ඩනැ��ෙල� පව�වාෙගන ය� ලබන �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය �ලස්ථානය ෙක�ටග� උ��� මා 

ඔෙය�ද (��ණෑගල හා ��තලම �ස්��ක) නැෙගන��� �ටර 100-200 උස��ද ��� යන වැ� හා 

��නව�� ද (කෑග�ල �ස්��කය) ද��� කැල� ගඟ මා�� වන ෙක�ළඹ �ස්��කෙය�ද, බට�ර 

ඉ��ය� සාගරෙය�ද, මා�� � �ෙල� �ටර 45 ��� හා පළ�� �� හත�ස ් �� කඩ� වශෙය� 

��ටා ඇත.  

නැෙගන�ර �යනෑ ෙක�රළය, බට�ර �යනෑ ෙක�රළය, අ���� ෙක�රළය, ද�� අ���� 

ෙක�රළය හා හා��ග� ෙක�රළය යන ෙක�රළ පෙහ� ග�පහ �ස�්�කය සම��ත ෙ�. ග�පහ යන 

ස්ථා�ය නාමය මැදගම, ඉහළගම, පහළගම, ෙහනර�ෙග�ඩ සහ අ��ගම එක� ��ෙම� භා�තයට ප� 

� බව �කට � ඇත. සංසක්ෘ�ක, ෙ�ශපාලන හා අධ�ාප�ක �ෙෂ��ය�� ග�පහ �ස්��කයට අ���ය 

ස්ථානය� �� ෙව�. �ව�ෙ� අග නගරය හා ජාත��තර වරායට �වෙද�ර ��� ග�පහ �ස�්�කය 

�ෂ්පාදන ක�මා�ත ෙ��� කරග� �දහස ්ෙවළඳ කලාප, සංචාරක ව�ාපාරය ස�බ�ධව ද ජාත��තර 

�ව� ෙත��පළ, ���ය හා මහාමා�ග ෙම�ම ��� බලය හා �රකථන වැ� ය�තල පහ�ක� අ�� ද 

�ෙශ�ෂ වැදග�කම� උ�ල�. 

ග�පහ ප�පාලන �ස්��කය ව�ග �ෙල��ටර 1,386.7 (ෙහ�ටයාර 139,140) �� �මාණය�� ��ත 

වන අතර ෙක�ළඹ �ස්��කය ෙම� ෙද�ණයක �ශාල�වය� දර�. බසන්ා�ර පළාෙ� �� �� 

�මාණෙය� 38% හා � ලංකා �� �මාණෙය� 2.1% ආවරණය ෙ�. උ�� අ�ෂාංශ 6°54”5 සහ 7°20 

අතර හා නැෙගන�ර ෙ�ශාංශ 79°48.75 සහ 80°13 අතර ��ටා ඇත. 

ග�පහ �ස්��කය 21.6°C අවම උෂ්ණ�වය�� ද 37°C උප�ම උෂ්ණ�වය�� ද �� �ට� 1,750 

පමණ � සාමාන� ව�ෂාපතනය��ද (ෙහනර�ෙග�ඩ 2,477 �� �ට�) �� උෂ්ණ ෙත� කලා�ය 

ෙ�ශ�ණය� �දහාපාන �� �ෙ�ශය�. වැ� ලැෙබ�ෙ� අ�ත� ෙම�ස� �ළඟ ස�ත කාල ප��ෙ�දෙ� 

හා ��ත �ග ෙම�ස� �ළං කාලෙ��ය. ජනවා� �ට අ�ෙය� මාස අතර කාලය �ස්��කය �රා �ය� 

ෙ�ශ�ණය� පව�. 

ග�පහ �ස්��කෙ� ද�නට ලැෙබන උෂ්ණ ෙත� ෙ�ශ��ක ත�වය� මත ෙත� කලා�ය වෘ�ෂලතා 

ල�ෂණ ඇ� වන �ෙ�ශ හා ව�� �� ආ�ත කෙඩ�ලාන වනා�තර දැ�ය හැ�ය. 
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රාජ� ෙස�වාලා� ස�කාරෙ� ��ඛයා ෙව� ................................... 

 ඵලදා� හා �ණා�මක රාජ� ෙස�වය� ��� මහජනතාවට වඩා 

කා�ය�ෂම ෙලස සංව�ධනෙ� ��ලාභ �ෙගන යාම සඳහා 

ග�පහ �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ��� හා ඊට අ�බ��ත 

�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල හා අෙන�� ආයතන �ය�ල 

ඒකරා� කර ග��� 2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ �ස්��කයට 

සංව�ධනෙ� �ය�ව� �මට අප දායක � බව ස��� �කාශ 

කර�.  

ෙමම කා�යය� මනා ෙලස ඉ� ��ම සඳහා �ය� රාජ� 

�ලධා�� ඇ�� කා�ය ම�ඩලය දැ�� දායක�වය 

අන�භව�ය ෙ�. �ස්��කෙ� මානව හා ෙභ��ක සංව�ධනය 

උෙදසා ලද ස�ප� මැන�� හ�රව�� �� කලට ඵලදා� ෙලස මහජන �භ���ය උෙදසා ෙය�දව�� 

ඉතා අ�ථව� ෙලස ��පාදන වැය��මට හැ�� බවද ෙම�ලා සඳහ� කළ ��ය.  

�ස්�� සංව�ධන කට�� ����ෙ�� 2017 ව�ෂය �ළ� ෙ�ශපාලන ජා�ක හා �ස�්� ම�ටෙ� 

නායක�වය ��� ලබා �� සහායද අමතක කළ ෙන�හැ�ය. �ෙශ�ෂෙය� �ස�්�කෙ� ස�බ��කරණ 

ක��ව ම�� �ෙ�ශෙ� දැෙවන �ශන් සඳහා �ස�� ලබා �මට�, සැල�� ක��ව හරහා මනා 

කළමනාකා��වෙය� ගැට�වලට ���� ලබා �මට� හැ� �ම අප ලද ජය�හණය�. තවද �ාෙ��ය 

ෙ�ක�ව��ෙ� සැ� ම�� �ාෙ��ය ප�පාලනෙ�� �ර�� ��ණ පෑමට ල�වන ඉඩ�, කෘ�ක�ම, 

�වාස සහ ෙප�� පහ�ක� සැප�මට අදාළ ගැට� �සකට �ස�� �මට හැ�� බවද �කාශ කර�. ෙ� 

කා�ය සඳහා �ස්�� සැල�� අංශය ෙදන සහායද ඉතා අගය කළ ��ය.  

2017 ව�ෂෙ�� ස්වාභා�ක �ප� වශෙය� ගංව�ර, �යඟය, �� �ළං ��පවර� වා�තා � අතර ඒ 

අවස්ථාවල� අදාළ �භසාධක කට�� හා ව�� ෙග�� කාරණා සඳහා අ�ෙ�ක �ස්�� ෙ�ක�, �ධාන 

ගණකා�කා�, සහකාර �ස�්� ෙ�ක� ඇ�� ආපදා අංශෙය� �ය�ම �ලධා�� �� සහාය අගය කළ 

��ය. කා�ය කට�� ස�බ��කරණෙ�� ජනා�ප� ෙ�ක� කා�යාලය, අ�ාමාත� කා�යාලය, �ද� 

අමාත�ාංශය හා සව්ෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත�ාංශය ඇ�� එම 

අමාත�ාංශවල රාජකා� කරන ෙ�ක�ව� සහ අදාළ �ලධා�� ලබා �� සහායද �සංශ�ය ෙ�. 

රජෙ� අර�� හා අෙ��ෂා යථා�ථය� බවට ප�කර�� රජෙ� අ�මත සංව�ධන ඉල�කය� 

ජයගැ�ම සඳහා තව�රට� රජෙ� �ලධා�� ෙමෙහයව�� මහජනතාවට �ත�ව ��ස වන වට�ටාව� 

ෙග�ඩනගා ගැ�මට අවශ� වැඩ ප�සරය� ෙග�ඩනැ�මට� එ��� 2018 ව�ෂෙ�� ග�පහ �ස්��කය 

සංව�ධනෙ� ��ෙප�තටම �ෙගනයාමට තව�රට� කට�� ��මට අෙ��ෂා කර�. 

 
��� ජයල� 

�ස්�� ෙ�ක�  /�සාප�  - ග�පහ 
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1. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය 

 

1.1 දැ�ම, ෙමෙහවර, කා�යභාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැ�ම 

රාජ� ෙස�වාලා� ස�කාරෙ� ��ඛයා �ම. 

කා�යභාරය 

රාජ� ��ප���වලට අ��ල ෙව�� මනා කළමනාකා��වය ��� �ාෙ��ය 

සහ �ා�ය ම�ටෙ� ජනතාවෙ� අෙ��ෂාව� ම�පල ග�ව�� ජනතාවා� රාජ� 

ෙස�වය� ෙග�ඩනැං�ම. 

ෙමෙහවර 

රාජ� ��ප��වලට අ��ලව ඵලදා� ස�ප� කළමනාකරණය� ��� 

කා�ය�ෂම ප�පාලන ව�හය� ��කර ග�පහ �ස්��කය �රසාර සංව�ධනය� 

කරා ෙමෙහය�ම. 
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1.2 ග�පහ �ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� �ශාල�වය, 
�ාම �ලධා� වස�, ග� සංඛ�ාව හා ජනගහනය 
               

                                  
 

 
  2016 ව�ෂෙ� ග�පහ �ස�්�කෙ� ව�ෂ මැද ජනගහනය  2,372,000 

  �ලා�ය - ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව, ග�පහ �ස්�� කා�යාලය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

�ශාල�ව
ය ව�ග 
�.� 

�ා.ම. 
�ලධා� 

වස� 
සංඛ�ාව 

ග� 
සංඛ�ාව 

ජනගහනය 
2001 

 
ජන හා 
�වාස 

සංගණනය 

ජනගහනය 
2012 

 
ජන හා 
�වාස 

සංගණනය 

ඇස්තෙ��� 
කළ 

මධ� වා��ක 
ජනගහනය - 

2016 

�වාස 
ඒකක 

සංඛ�ාව 
2012 

ජන හා 
�වාස 

සංගණනය 

අ�තනග�ල 154.0 151 181 154,967 179,565 184,798 44,869 

�යගම 61.6 49 62 161,300 186,585 192,022 47,636 

ෙද��ෙප 178.3 133 166 130,021 154,005 158,493 39,175 

��ල��ය 202.3 123 217 128,048 144,506 148,717 38,580 

ග�පහ 95.7 101 142 171,040 197,667 203,427 50,723 

ජා ඇල 64.0 57 87 184,666 201,521 207,394 51,736 

කටාන 107.6 79 132 222,683 235,291 242,148 69,375 

කැල�ය 21.9 37 53 134,364 137,339 141,341 32,584 

මහර 98.8 92 107 176,870 207,782 213,837 52,191 

��ව�ෙග�ඩ 130.5 121 201 151,661 178,331 183,528 46,396 

��ගම 186.6 149 276 143,663 164,580 169,376 42,462 

�ග�ව 30.8 39 48 144,274 142,136 146,278 34,040 

ව�තල 54.6 46 102 160,127 175,525 180,640 42,297 

එක�ව 1,386.7 1,177 1,774 2,063,684 2,304,833 2,372,000 592,064 
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1.3 ග�පහ �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය-අ�මත කා�ය ම�ඩලය - 

2017.12.31 �නට 

 තන�ර ෙ���ය අ�මත තන�� 
සංඛ�ාව 

දැනට 
ෙස�වෙ� ෙය� 
��න සංඛ�ාව 

�ර�පා� 
සංඛ�ාව 

1 �ස්�� ෙ�ක�  (�.ලං.ප.ෙස�) �ෙශ�ෂ ෙ���ය 01 01 - 

2 අ�ෙ�ක �ස්�� ෙ�ක� (�.ලං.ප.ෙස�) 1 02 01 01 

3 අධ��ෂ (සැල��) (�.ලං.�.ෙස�) 1 01 01 - 

4 �ධාන ගණකා�කා� (�.ලං.ග.ෙස�) 1 01 01 - 

5 �ධාන අභ��තර �ගණක  1 01 01 - 

6 සහකාර �ස්�� ෙ�ක� 111 01 01 - 

7 �ෙය�ජ� /සහකාර අධ��ෂ (සැල��) 

(�.ලං.�.ෙස�) 

11 04 05 - 

8 සහකාර අධ��ෂ (�.ලං.�.ෙස�) 1 02 02 - 

9 ගණකා�කා� (�.ලං.ග.ෙස�) 111 01 01 - 

10 ඉං�ෙ�� (�.ලං.ඉ.ෙස�) 111 01 01 - 

11 ප�පාලන �ලධා� රා.කළ.ස.අ�. 01 01 - 

12 භාෂා ප�ව�තක(�ංහල/ඉං��) 

                        (�ංහල/ෙදමළ) 

1 03         02(�/ඉ) 01 

13 ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ 
�ලධා� 

111 01 01 - 

14 සංව�ධන �ලධා�  111 45 41 04 

15 කා��ක �ලධා�  02 01 01 

16 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර  1/11/111 30 27 03 

17 සැල�� ��� 111 01 - 01 

18 � ලංකා ෙත�ර�� ස��ෙ�දන තා�ෂණ 
සහකාර 

111 02 02 - 

19 තා�ෂණ සහකාර 111 02 01 01 

20 �යැ�� 1/11/111 09 08 01 

21 ��� කා��ක  01 - 01 

22 බංගලා භාරක�/අර�කැ�  01 - 01 

23 කා�යාල ෙස�වක ෙස�වය 1/11/111 12 11 01 

 එක�ව  124 111 14 
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1.4 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලයට අ���ත �ෙෂ�� �ලධා�� 2017.12.31 

තන�ර සංඛ�ාව 

සහකාර ��රන  �ව� පාලක 1 

කෘ�ක�ම අධ��ෂ 1 

සහකාර අධ��ෂ (ෙප�ෙහ�ර) 3 

සහකාර අධ��ෂ (�ඩා ව�ාපාර) 1 

ෙබ��ධ කට�� සමාෙය�ජක 2 

මානව ස�ප� සංව�ධන සහකාර 10 

භාෂා ප�ව�තක සහකාර 1 

සමථ ��� �ලධා� 1 

සංස්කෘ�ක �ලධා� 2 

සංස්කෘ�ක සංව�ධන සහකාර 1 

�ව�ප� �ලධා� 2 

ව�ාපෘ� �යා�මක ��ෙ� සහකාර 2 

සමාජෙස�වා �ලධා� 1 

ඵලදා�තා �ව�ධන �ලධා� 2 

ජා�ක ඒකාබ�ධතා �ව�ධන සහකාර 1 

වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශ �ලධා� 2 

වැ��� ��ක� �ව�ධන �ලධා� 1 

�� ළමා�ය සංව�ධන සහකාර 1 

ළමා ��ක� �ව�ධන �ලධා� 1 

ළමාර�ෂක �ලධා� 1 

උපෙ�ශන සහකාර 1 

සංව�ධන �ලධා� (රාජ� ෙන�වන සං�ධාන) 1 
ව�තා සංව�ධන �ලධා� 1 

සංව�ධන �ලධා� (ආපදා සහන ෙස�වා) 1 

�ස්�� ස�බ��කරණ �ලධා� සමාජ ආර�ෂණ 2 

�ස්�� �ඩා �ලධා� 8 
සංව�ධන �ලධා� ( �ෙ�ශ ෙස�වා) 1 

මෙන� සමා�ය �ලධා� 1 

අ�හාර �ලධා� 1 

රණ�� සහන �ලධා� 1 
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1.5 ග�පහ �ස්��කයට අය� �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල 13 � ෙස�වක සංඛ�ා ෙත�ර�� -2017.12.31 �නට 
 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

 

අ
�

ත
න

ග
�

ල
 

�
ය

ග
ම

 

��
ල

�
�

ය
 

ෙ
ද�

�
ෙ

ප
 

ග
�

ප
හ

 

ජ
ා-

ඇ
ල

 

ක
ට

ාන
 

ක
ැ ල

�
ය

 

ම
හ

ර
 

�
�

ව
�

ෙ
ග

�ඩ
 

�
�

ග
ම

 

�
ග

�
ව

 

ව
�

ත
ල

 

එ
ක

�
ව

 

�ාෙ� �ය ෙ�ක� අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
�ර�පා� - - - - - - - - - - - - - 0 

සහකාර �ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - 12 
�ර�පා� - - - - - - - - - - - - 01 1 

ගණකා�කා� අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 - 01 01 01 01 01 01 01 01 - 01 01 11 
�ර�පා� - 01 - - - - - - - - 01 - - 2 

සහකාර අධ��ෂ 
(සැල��) 

අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 14 
�ර�පා� -1 - - - - - - - - - - - - -1 

සහකාර අධ��ෂ 
(සැල��) තන�ර 
දර�නාට 
ෙප��ග�ක 

අ�මත - - 01 01 - - 01 - 01 01 01 01 01 8 
දැනට ��න - - 01 01 - - 01 - 01 01 01 01 01 8 
�ර�පා� - - 0 0 - - - - - - - - - 0 

ප�පාලන �ල ධා� අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 01 - 01 01 01 - 01 01 - 01 01 - 9 
�ර�පා� - - 01 - - - 01 - - 01 - - 01 4 

ප�පාලන �ාම 
�ල ධා� 

අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 

දැනට ��න - - - 01 - 01 - 01 01 - - 01 01 6 
�ර�පා� 01 01 01 - 01 - 01 - - 01 01 - - 7 

භාෂා ප�ව�තක අ�මත - - - - - - - - - - - 01 - 1 
දැනට ��න - - - - - - - - - - - - - 0 

�ර�පා� - - - - - - - - - - - 01 - 1 
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සංව�ධන 
ස�බ��කාරක 

අ�මත 01 01 01 01 - 01 01 01 01 01 01 01 01 12 
දැනට ��න 01 01 01 01 - 01 01 01 01 01 01 01 01 12 
�ර�පා� - - - - - - - - - - - - - 0 

සංව�ධන �ලධා� අ�මත 172 65 139 152 117 76 98 52 107 142 169 59 64 1412 
දැනට ��න 129 49 115 109 100 56 68 44 88 105 144 47 42 1096 

�ර�පා� 43 16 24 43 17 20 30 08 19 37 25 12 22 316 
රාජ � කළමනාකරණ 
සහකාර 

අ�මත 38 25 31 32 44 33 31 29 31 34 33 30 26 417 
දැනට ��න 36 21 31 30 43 30 30 25 30 33 33 24 23 389 
�ර�පා� 02 4 - 02 01 03 01 04 01 01 - 06 03 28 

කා��ක 
�ලධා� 

අ�මත 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 26 
දැනට ��න 02 01 01 02 01 - 02 01 02 02 02 01 01 18 
�ර�පා� - 01 01 - 01 02 - 01 - - - 01 01 8 

තා�ෂණ සහායක අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 01 01 01 01 01 01 01 - - 01 01 01 11 

�ර�පා� - - - - - - - - 01 01 - - - 2 
ෙත�ර�� තා�ෂණ 
�ලධා� 

අ�මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැනට ��න 01 01 01 01 01 01 - 01 01 01 01 - 01 11 
�ර�පා� - - - - - - 01 - - - - 01 - 02 

�ාම �ලධා� අ�මත 151 49 123 133 101 57 79 37 92 121 149 39 46 1177 
දැනට ��න 148 42 105 *124 95 48 64 28 *89 112 128 29 34 1046 
�ර�පා� 3 7 18 11 6 9 15 9 3 9 21 10 12 131 

�යැ�� අ�මත 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 26 
දැනට ��න 02 02 02 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 24 
�ර�පා� - - - 01 01 - - -  - - - - 2 

කා�යාල කා�ය 
සහායක 

අ�මත 07 06 05 07 07 07 06 06 07 05 08 06 06 83 
දැනට ��න 07 06 04 07 04 07 05 05 05 05 07 03 04 69 
�ර�පා� - - 01 - 03 - 01 01 02 - 01 03 02 14 

 

* ෙද��ෙප - ෙක���ා� පදනම මත නැවත ෙස�වෙ� ෙය�දවා ඇ� �ාම �ලධා�� සංඛ�ාව - 11 

* මහර - ෙක���ා� පදනම මත නැවත ෙස�වෙ� ෙය�දවා ඇ� �ාම �ලධා�� සංඛ�ාව - 08



7 
 

1.6 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� පාලන අංශෙය� ඉ� කර� ලබන 
කා�යය� 
1. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� සහ කා�ය ම�ඩලෙ� අභ��තර ප�පාලනය සහ �ාෙ��ය ෙ�ක� 

කා�යාල 13 ට අදාළව පාලන කට�� ෙමෙහය�ම. 
 

2. කෘ�ක�ම ක��ව, පා�ස�ක �� �යා�මක ��ෙ� ආර��ත ක��ව, �වර ක��ව, අ�ං  ක��ව, 

�වාස ක��ව වැ� �ස්�� පැවැ��ම සහ අෙන�� රාජ� ආයතන හා ස�බ��කරණ කට�� 

��ම. 
 

3. ��ධ රාජ� සහ ආග�ක උ�සව පැවැ��ම. 

4. කා�ය ම�ඩල ���ව. 

5. මහජනයාෙග� ඝෘ�වම ලැෙබන පැ���, ෙප�ස�, ��ගැන�� ආ�ය ��බඳව ප��ෂා ��ම සහ 

අදාළ අංශවලට ෙය����ම. 

6. �ව�� ආඥා පනත යටෙ� �� අ� බලප� ඉ��� ��බඳ කට��, වා��කව �� අ� බලප� 

අ�� ��ම. 

7. අ�තරාකා� ඖෂධ පාලන පනත යටෙ� කට�� ��ම. 

8. ��රන �ව� සදහා බලප� ලබා�ම සහ ආර�ෂක ෙස�වා සපයන ආයතන �යාප�ං� ��ම.  
 

ෙභ��ක ස�ප� සංව�ධනය යටෙ� 2017 වසර සඳහා කා�යාල�ය උපකරණ අවශ�තා ලබා �ම 

01- �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල හා �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය සඳහා 

අ� අංකය ලබා �� කා�යාල�ය උපකරණ ව�ගය �මාණය 
01 ෙද�ර ෙදෙ� වාෙ� අ�මා� 03 
02 ලා�� හතෙ� වාෙ� ��ෙග�� කබ� 08 
03 කා�යාල �යන  ෙ�ස 38 
04 ��ක� �� 37 
05 ප�ගණක ෙ�ස 41 
06 ප�ගණක �� 49 
07 ප�ගණක 19 
08 ප�ගණක බැට� (UPS) 22 
09 ප�ගණක ��ණ ය�� ෙ�ස� 25 
10 ෆැ�ස් ය�� A-4 08 
11 �ෙශ�ෂ අ��ත� සඳහා �� 04 
12 ඡායා �ටප� ය�� 10 
13 ස්කෑන� 07 
14 ම�� ��යා ය�� 05 
15 මා�ඩ�ක �� 02 
16 පාදස්ත ��� පංකා 11 
17 ෙප� ��� 16 GB 890 
18 ෙප� ��� 64 GB 09 
19 වැ�� ��න� 30 �ට� 01 
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ග�පහ �ස්��කෙ� රාජ� �ලධා��ට ���ධව මහජනතාව ��� කර� ලබන පැ��� හා ෙප�� 

පැ��� සඳහා ග� �යාමා�ග ��බඳ සංඛ�ා�මක සාරාංශය. 

�� ලද කා�යාල ෙහ� 
��ගලය� 

ලද පැ��� 
සංඛ�ාව 

�සඳ� ලැ� 
පැ��� සංඛ�ාව 

ෙවන� ආයතන 
ෙවත ෙය�� කළ 
පැ��� සංඛ�ාව 

ෙන��සඳන 
ලද පැ��� 

සංඛ�ාව 
රාජ� ආයතන ම�� 
එවන ලද පැ��� 52 52 0 - 

මහජනයා ��� එවන 
ලද පැ���  

 
168 

 
112 

 
56 

 
- 

ෙවන� පැ��� - - - - 

 

�ාම �ලධා� කා�යාල ����මට අදාළ ෙත�ර��    

ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය 

නව �ල ෙසවණ  ඉ����  �ග�ය 2017 - ග�පහ 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

අ�මත 
ෙග�ඩනැ�� 

සංඛ�ාව 
ෙභ��ක �ග�ය �ල� �ග�ය 

    

�යා�මක 
ෙව�� 
පව�න 

වැඩ අවස� 
��  ��පාදන 

�මාණය 
වැය කළ �දල 
(ෙගවන ලද ) 

�යගම 2   2 3,500,000.00 830,514.40 

�ග�ව 2   2 4,000,000.00 4,000,000.00 

ජා ඇල 4   4 8,000,000.00 8,000,000.00 

��ගම 11   11 22,000,000.00 21,346,771.73 

මහර 4   4 7,000,000.00 6,763,509.94 

කටාන 2   2 4,000,000.00 3,999,999.99 

ෙද��ෙප 8   8 14,000,000.00 4,728,008.97 

��ල��ය 6   6 9,000,000.00 9,000,000.00 

අ�තනග�ල 1   1 1,500,000.00 1,500,000.00 

��ව�ෙග�ඩ 6   6 12,000,000.00 10,595,781.87 

ග�පහ 7 2 5 15,000,000.00 9,546,058.25 

    2 51 100,000,000.00 80,310,645.15 

ව�පන� බ� ෙග�ම 2017 

2017  ව�ෂෙ� ග�පහ  �ස�්� ෙ�ක� කා�යාලයට අය� ෙග�ඩනැ��  20 �  සඳහා  �. 202,292.92   

�දල� ෙගවා ඇත. 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� හා �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවල වාහන ර�ෂණය ��ම - 2017 

2017 ව�ෂෙ� �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� වාහන 10 � සහ  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල 13 � වාහන 

26 � ද ර�ෂණ ආවරණය ලබාෙගන ඇත. 
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1.7  �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ��� අංශෙය� ඉ� කර� ලබන 
කා�යය� 
 

1. වා��ක ආදාය� සහ �යද� ඇසත්ෙ��� සකස ්��ම. 

2. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය හා �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල 13 සඳහා ��පාදන ෙව���ම, 

�යද� කළමනාකරණය හා �ල� කට�� ෙමෙහය�ම. 

3. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය හා �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවලට අ��ද� සැප�ම, අ��ද� 

පාලනය හා අවශ� ෙත�ර�� ලබාගැ�ම. 

4. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලයට හා �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවලට අවශ� ගබඩා  �ව� හා 

ඉ�ෙව�� භා�ඩ ඇණ�� ��ම, ��� ��ම හා ගබඩා පාලනය 

5. �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවල මා�ක ��� සාරාංශ ලබාෙගන ඒකාබ�ධ කර භා�ඩාගාරයට 

ඉ��ප� ��ම. 

6. ෙ��ය අමාත�ාංශවලට ��� �කාශන  හා වා�තා ඉ��ප� ��ම. 

7. වා��ක �ස�ජන ��ම, අ��කාර� ��ම හා වා��ක තැ�ප� පාලන ��ම ��ෙයල ��ම 

හා ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශ, භා�ඩාගාරය හා �ගණකා�ප� ෙවත ඉ��ප� ��ම. 

8. ආදාය� එක� ��ම, ��� තැ�ම හා ආදාය� ���වලට අවශ� ෙකෙරන ෙත�ර�� ආදාය� 

ගණ� �ෙ� �ලධා�යා ෙවත ලබා �ම. 

9. �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවල හා �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� �ගණන �ම��වලට ���� 

ලබාෙගන �ගණකා�ප� ෙවත ඉ��ප� ��ම. 

10. වා��ක �ස�පාදන සැලැස්ම සකස ් ��ම, ඒ අ�ව �යාකා� සැලැස්මට අදාළ ෙත�ර�� 

ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය, භා�ඩාගාරය ෙවත ඉ��ප� ��ම. 

 

1.8 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ඉං�ෙ�� අංශෙය� ඉ� කර� ලබන 

කා�යය� 

01. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� සහ �ස්�� ෙ�ක� කා�යාල සං��ණ ප��ෙ� ඇ� 

ෙග�ඩනැ�� සහ ය�තල ව�හය�ෙ� නඩ�� කට��. 

02. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය, �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල සහ ඊට අ�බ��ත �ල �වාස ඉ� 

��ම �� ��ම. 

03. ෙවන� ෙ��ය අමාත�ාංශ යටෙ� පව�න මහජන ස�බ�ධතා පව�වන ආයතනවල නඩ�� 

කට�� �� ��ම හා නව ඉ� ���. 

04. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය සහ අ�බ�ධ ආයතන සඳහා ෙක���ා�ක�ව� �යාප�ං� ��ම. 
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05. �ස්�� �ල �යම ��ෙ� ක��ව පව�වා �ල ෙ�ඛනය සැක�ම. 

06. �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලයට අ�බ��ත ආයතන සඳහා අවශ� ඉං�ෙ��මය උපෙදස් ලබා �ම 

 

1.9 ණය ස�බ�ධ කට�� / කා�ය ම�ඩල සඳහා ණය ��� ��ම 
 
�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� �ලධා�� සඳහා ��� කළ ණය 

ණය ව�ගය සංඛ�ාව ව�නාකම  (��ය�) 

ආපදා ණය 
63 4,964,587.00 

ෙ�පළ ණය 19 37,721,632.00 

එක�ව 82 42,686,219.00 

�ලා�ය : පාලන අංශය,�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය 

 

 

1.10 රාජ� ෙන�වන සං�ධාන සහ ස්ෙ��ඡා සං�ධාන 

2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක අ�ත�ජා�ක රාජ� ෙන�වන සං�ධාන ගණන 09 

�. රාජ� ෙන�වන සං�ධාන ගණන 51 �. 

2017-12-31 වන �නට ග�පහ �ස�්�කය �ළ �යා�මක සේ��ඡා සං�ධාන ගණන 40 �. 

රාජ� ෙන�වන සං�ධානවල එක�ෙව� ග�පහ �ස�්� ��� සමාජ සං�ධාන �ස්�� ස�ෙ�ලනය 

2017 ව�ෂෙ�� සථ්ා�ත කරන ල�. ෙමම ස�ෙ�ලනෙ� ��ධ අංශය�ට ස�බ�ධව අ�ක�� 12 � 

ස්ථා�ත කරන ල�. 

2017 ව�ෂෙ� පව�වන ලද රාජ� ෙන�වන සං�ධාන ස�බ��කරණ �ස්�� ගණන 02 �. 

��� සමාජ සං�ධාන �ස්�� ස�ෙ�ලනය ම�� පව�වන ලද එ� �න ��� වැඩ�� ගණන 04 �. 

 

2017.12.31 �නට ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක ස්ෙ��ඡා සං�ධාන ගණන 

�යාප�ං� ආයතන ව�ෂය �ල 
ව�ෂය �ළ �යාප�ං� 

ගණන 
ව�ෂය අග 

ස්ෙ��ඡා සං�ධාන 36 4 40 
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1.11 සමාජ ෙස�වා කට��
�

ාෙ
�

�
ය

 ෙ
�

ක
�

 ක
ා�

ය
ාල

  
 

   
 ෙ

ර
�ද

 �
�

 ල
බ

ා�
ම

 

   
  ෛ

�
�

�
ක

�
 ල

බ
ා�

ම
 

   
  �

�
�

ක
�

 ල
බ

ා�
ම

 

   
  අ

�
�

 ක
ාච

 ල
බ

ා�
ම

 

   
  ව

ැ�
�

�
 හ

ැ�
�

�
ප

�
 

ල
බ

ා�
ම

 

   
 ඇ

ස
් ක

�
ණ

ා�
 ල

බ
ා�

ම
 

   
 ව

ැ�
�

�
 ක

�
�

 �
�

�
�

ම
 

ව
ෘ.

�
�

�
ව

 ස
ඳ

හ
ා 

ෙ
ය

��
 

�
�

�
 

   
  ස

ව
�

 ව
හ

�
 ල

බ
ා�

ම
 

   
 ජ

ල
 ෙ

ම
�

ට
 ල

බ
ා�

ම
 

   
ව

ා�
 ෙ

ම
�

ට
 ල

බ
ා�

ම
 

   
 අ

�
ව

ා�
 ල

බ
ා�

ම
 

   
 ජ

ංග
ම

 ෙ
ස

�ව
ා 

ප
ැව

ැ�
�

ම
 

   
 ෛ

ව
ද�

 ස
ාය

න
 

ප
ැව

ැ�
�

ම
 

 
ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක ෙභ��ක 

  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  �ග�ය  

  ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක ඒකක 

අ�තනග�ල 19   1 4 372 13 5   14   1 6 2 2 

�යගම 17 2 2 17 815 737 41 5 25 4 1 10 4 3 

��ල��ය 24   2 76 384 1981 114 6 18     5 5   

ෙද��ෙප 18 1 1 58 664 1650 116 8 27     9 9 16 

ග�පහ 22   6 40 429 25   19 4       2   

ජා-ඇල 13 1 3 128 857 513 3 4 27 1 3 2 2 2 

කටාන       65 219     1             

කැල�ය 25 1   20 248 711 37 3 22 1     5 2 

මහර 9     31 680   3 8       1 3   

��ව�ෙග�ඩ       74 432     9       7     

��ගම       27 974   5 7             

�ග�ව 9 2   51 203 3 9 0           4 

ව�තල 12 2   93 201     3 35 2 3   5   

ග�පහ �ස්��කය 168 9 15 684 6478 5633 333 73 172 8 8 40 37 29 
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2017 ව�ෂෙ� වැ��� �ෂය ස�බ�ධ �ග�ය 

වැ��� �න උෙළල 

අ� 
අංකය 

�ා.ෙ�.කා�යාලය ලබා ෙදන ලද ��පාදන �යද� � �දල 

1 ��ව�ෙග�ඩ -   15,000.00 

2 ජා-ඇල - 150,000.00 

3 ��ගම -   80,000.00 

4 ග�පහ -   50,000.00 

5 �යගම - 100,000.00 

6 කැල�ය - 300,000.00 

7 ෙද��ෙප -   70,000.00 

8 ව�තල - 175,000.00 

9 අ�තනග�ල - 100,000.00 

 

දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

අ� 
අංකය 

�ා.ෙ�.කා�යාලය ලබා ෙදන ලද ��පාදන �යද� � �දල 

1 ජා-ඇල - 100,000.00 
2 ��ගම -     6,000.00 
3 කටාන -   10,000.00 
4 �යගම -   12,000.00 
5 කැල�ය -   10,000.00 
6 ෙද��ෙප -     5,000.00 
7 ව�තල -     3,000.00 
8 අ�තනග�ල -   10,000.00 
9 ��ව�ෙග�ඩ -     6,000.00 
10 ��ල��ය -     6,000.00 

 

අ��� උ�සව 

අ� අංකය �ා.ෙ�.කා�යාලය ලබා ෙදන ලද  ��පාදන �යද� � �දල 
1 ජා-ඇල -    50,000.00 
2 ��ගම -    50,000.00 
3 අ�තනග�ල -    60,000.00 
4 �යගම -  100,000.00 

5 ෙද��ෙප -     5,000.00 
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ෛවද� සායන 

අ� අංකය �ා.ෙ�.කා�යාලය 
ලබා ෙදන ලද 

��පාදන 
�යද� � �දල 

1 �ස්��  ෙ�ක� කා�යාලය 97,000.00 68,730.00 
2 ෙද��ෙප - 50,000.00 
3 අ�තනග�ල - 12,000.00 
4 ජා-ඇල - 20,000.00 

 

ෙවන� වැඩසටහ�  

අ� 
අංකය 

ආයතනය  ලබා ෙදන 
ලද ��පාදන 

�යද� � �දල 

1 �ා.ෙ�.��ව�ෙග�ඩ �ය� ආහාර ම� ෙබදා�ම - 117000.00 

2  කලා උෙළල -     4000.00 

3 �ස්�� ෙ�.ග�පහ 
ඇදරය� ක�ණාව� ළමා 
අෙ� වැ��� ෙල�කය 

15000.00   15000.00 

4 �ස්�� ෙ�.ග�පහ 
ෙද�වර අ�ම� දැ�ම ��ම 
තරගය 

100000.00   69400.00 

5 
 

�ස්�� ෙ�.ග�පහ 
පාස� ළ�� දැ�ව� ��� 
වැඩසටහ� -3 

  25000.00   25000.00 

6 �ස්�� ෙ�.ග�පහ 
වැ��� �වාස දැ�ව� ��� 
-3 

  10000.00     8800.00 

7 �ස්�� ෙ�.ග�පහ 
රස��දන හා උපෙ�ශන 
වැඩසටහ�-2 

- - 
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1.12 මානව ස�ප� සංව�ධනය / ��� වැඩසටහ� 
 

��සබ්ල හා ��ර�ෂා ෙදපා�තෙ���ව 

     
දැ�ම    -  “ ෙල�ක ම�ටෙ� � ලාංෙ�ය �ම බලකාය� ” 

         
 ෙදපා�තෙ���ෙ� කට�� පහත අංශ �න  හරහා �යා�මක ෙ�. 

           *   වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශ අංශය 

           *   ��යා ��මාණ හා �ව�ධන අංශය 

           *  මහජන ��යා ෙස�වා මධ�සථ්ානය 

 

 

    1.  �ස�්�කය    -      ග�පහ 

 

 වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශ  �ලධා��      -       02 

             (�ස�්� ෙ�ක� කා�යාලය  ) 

 

 මානව ස�ප� සංව�ධන සහකාර          -       23 

(�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ�  - මානව ස�ප� සංව�ධන සහකාර -  09) 

(�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය�� මානව ස�ප� සංව�ධන සහකාර - 14)   
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�ස්��කය  : ග�පහ සමස්ත   
�ග�ය AL = ��පාදන,T = ඉල�ක ,  P = �ග�ය, V = සංඛ�ා�මක අගය,%=��ශතය  

          
  

වැඩසටහන  

ෙභ��ක �ග�ය  �ල� �ග�ය  ��ලා�� 
සංඛ�ාව  

��යා ගත ���  

T P AL P T P සෘ� 
��යා 

ගත��� 

ව�සායක 
/ස්වයං 
��යා 
ලා��  

  V %   V %   V % 

��යා ��මාණ හා �ව�ධන                       

ව�වසායක�ව සංව�ධන ���  1 7 700% 27600 27600 100% 30 402       
��යා සමාජ වැඩසටහන 1 1 100% 34150 34150 100% 30 35 116%     

�ාෙ��ය ��යා 100 වැඩසටහන 2 2 100% 42000 42000 100% 200 268 134%     
අවශ�තා මත ��� වැඩසටහන   2 4 200% 19900 19900 100% 60 55 91%     
උද�ාන කළමනාකරණය 1 1 100% 31350 31350 100% 30 36 120%     

වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශ                       
සා.ෙපළ ��� දැ�ව� ��ම 119 134 112%       3570 4142 116%     
උ.ෙපළ  ��� දැ�ව� ��ම 104 132 126%       3120 3999 128%     
ස්වයං ��යා සඳහා ෙපලඹ�ම 13 25 192% 31070 31335 100% 390 781 200%     
වෘ��ය අ�ෙය�ග ජයගැ�ම  4 4 100% 31800 31800 100% 120 123 102%     
උපා�ධා� වැඩසටහන  1 1 100% 34450 34450 100% 40 39 97%     
��ව�� දැ�ව� ��ම 1 4 400% 27620 30850 111% 40 126 315%     
ෙදමා�ය� දැ�ව� ��ම 13 30 230% 29250 28605 97% 650 1271 195%     
තා�ෂ�ක සහාය ලබා �ෙ� වැඩසටහ. 2 2 100% 24000 24000 100% 60 118 196%     
අවධානමට ල��ව� සදහා 
වෘ.මා�.ලබා �ෙ� වැඩසටහන. 112 115 102%         2711       
වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශනය ලබා �ම             1960 2153 109%     
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අවදානමට ල��ව� �.ගත �.වැඩ. 
1 1 100% 7950 7950 100% 30 32 106%   

  
 

වෘ��ය මං ෙප� වැඩසටහන 
1 1 100% 26560 26560 100% 200 228 114%   

  
 

වෘ��ය ���ව සඳහා ෙය�� ��ම  
            1600 1855 115%   

  
 

�ස්�� ��යා ෙප�ළ 
1 1 100% 145750 145750 100%   674   

 
 

ෙවන� වැඩසටහ�                       

��යා ගත ��� 
            1145     865 

  
 

ව�වසායක�ව � .හා ස්ව.�.�.��� 
�.ගත ���             150       166 

9 ෙ���ය කා�ඩ �ෂය� 
ෙත�රාගැ.වැඩසටහ�   17           1106       
��යා ගත ��ෙ� වැඩසටහ� 
(අ�ජනන) 3  2           169       

සා.ෙපළ ��ඵල ඉහළ නංවා�ෙ� වැඩ. 
  4           600 

  
     

ජා�ක ආහාර �ෂ්පාදන සං�ාමය සඳහා 
� වැඩසටහන   1           35       

නායක�ව ��� වැඩසටහන 
  1           45 

  
     

���කම ��දැ�ෙ� ස්වයං ��යා 
වැඩසටහන   1           56       

�ාෙ��ය ��යා ෙප�ළ 
  1           120 

  
     

සා/ෙප�� ප� වැඩසටහන 
  1           28 
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1.13 �� අ� බලප� අංශය 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ�  ෙමම අංශය ම�� �� අ� බලප� අ�� ��ම හා එම බලප� 

අස්ථානගත� �ට ඒ ෙව�ෙව� තාවකා�ක බලප� ��� ��ම, කෘ�කා��ක කට�� සඳහා �� 

අ� බලප� ලබා ගැ�ම සඳහා අය�� ප� ��� ��ම,�� අ� අය�� ප� සඳහා �ස්�� ෙ�ක� ෙ� 

��ෙ�ශය ලබා�ම, �රක� බලප� ��� ��ම,නැවත රජයට භාරෙදන �� අ� භාරගැ�ම එම 

�� අ� ත�ෙස�� කර ���ම ��කර� ලැෙ�. එෙස�ම �� අ� පැව�ම සඳහා අය��ප� ��� 

��ම හා අ�කා��වය  ෙවනස් ��මට අවශ� ��ෙ�ශය� ලබා �ම �� කර� ලබ�.    

ග�පහ �ස්��කෙ� ඇ� �� අ� ��බඳ ෙත�ර�� සාරාංශය  2017 

�� අ� ලබා� ඇ� අවශ�තාව සංඛ�ාව 

කෘ�කා��ක කට�� 1536 

කෘ�කා��ක ෙන�වන කට�� 254 

බැං� ආර�ෂක කට�� 225 

රාජ� ආයතන ආර�ෂක කට�� 224 

ෙප��ග�ක ආයතන  ෙස�වා කට�� 65 

ර�ෆ�  18 

�ස්��කෙ� ඇ� �� �� අ� සංඛ�ාව 2322 

 

�� අ� බලප� අ�� ��ෙම� ලද ආදායම 202,500.00 

�� අ� ���ෙම� ලද ආදායම 173,500.00 

නව �� අ� බලප� සඳහා අය�� ප� ලබා �ෙම� ලද ආදායම 580.00 

�රක� බලප� අ�� ��ෙම� ලද ආදායම 3500.00 

තාවකා�ක බලප� ��� ��ෙම� ලද ආදායම 130.00 

2016 ව�ෂෙ� �� ආදායම 380,210.00 
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1.14 ආපදා සහන ෙස�වා කට��  

(2017 ව�ෂෙ� ජා�ක ආපදා සහන ෙස�වා මධ�සථ්ානය ම�� ලබා � ඇ� ��පාදන ම��) 

�ාෙ��ය 

ෙ�ක� 

කා�යාලය 

සහන ෙස�වා සැප�� (��පාදන) 

ප
�

ප
ාල

න
 �

ය
ද�

 

�
�

 �
ය

ද�
(�

) 

�
�

 ආ
හ

ාර
 

�
ය

�
 ආ

හ
ාර

 

�
ව

ාල
 

ස
්ව

ය
ං 

�
�

ය
ා 

හ
ා�

 

ප
ා�

ය
 ජ

ල
ය

 

ෙ
ව

න
�

 

��ව�ෙග�ඩ               2,316,184.96      148,071.60           165,746.00        2,630,002.56  

��ගම   18500           1,095,963.27             113,772.24        1,228,235.51  

ජා-ඇල                        73,046.95              73,046.95  

කැල�ය   1905643                  160,777.00        2,066,420.00  

අ�තනග�ල                  415,451.28           3,978.93             89,000.00            508,430.21  

ග�පහ                  402,784.68         23,052.67             43,750.00            469,587.35  

ෙද��ෙප 378844.53 1138686.5           168,922.22          1,686,453.25  

කටාන               4,094,327.49             438,234.77        4,532,562.26  

��ල��ය               5,741,112.00               73,897.00        5,815,009.00  

මහර   125200                 55,981.08      319,499.45           136,250.00  636930.53 

�යගම    2,394,401.00         4,237,300.00                   275,705.37  6907406.37 

ව�තල 240258.5 1941100           121,250.00             90,000.00        2,392,608.50  

�ස්�� 

ෙ�ක� 

කා�යාලය                      513,750.42    

     3,013,504.03         9,366,429.50       -         -      14,121,804.76      784,774.87       2,173,929.75      28,946,692.49  
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ජා�ක ර�ෂණාවරණ වැඩසටහන යටෙ� ලද �ද� �යදම 

සහන ෙස�වා සැප�� (�යදම) 

�
�

 �
ය

දම
(�

) 
1

+ 
2

+3
+4

+5
+

6
 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 

කා�යාලය 

�
�

 ආ
හ

ාර
 1

 

�
ය

�
 ස

ල
ාක

 2
 

ම
ර

ණ
 3

 

2016 2017 

ෙ
ව

න
�

 6
 �වාස හා� ගෘහ 

උපකරණ හා� �� 

හා මධ� ප�මාණ 

ව�ාපාර හා�,ව�ාපාර 

ෙත�ග හා� 4 

�වාස හා� ගෘහ 

උපකරණ හා� �� 

හා මධ� ප�මාණ 

ව�ාපාර 

හා�,ව�ාපාර ෙත�ග 

හා� හා අ��කාර� 

5 

��ව�ෙග�ඩ                244,000.00           227,500.00             471,500.00  

��ගම                502,000.00           132,000.00             634,000.00  

ජා-ඇල            4,590,590.00           617,500.00         5,208,090.00  

කැල�ය 1635486.50    2,058.00           1,746,250.00         3,383,794.50  

අ�තනග�ල      6,400.00             814,500.00           365,900.00         1,186,800.00  

ග�පහ                  50,850.00                 50,850.00  

�ග�ව                    60,000.00               60,000.00  

ෙද��ෙප 3563.50    100,000.00     32,085,839.00       2,357,050.00       34,546,452.50  

මහර 23615.00  14,100.00             825,000.00             80,000.00             942,715.00  

�යගම 1828881.00    400,000.00   115,765,587.00       4,491,800.00     122,486,268.00  

��ල��ය        4451500.00             4451500.00                   

ව�තල 1037192.90        72,050,000.00       5,078,435.00       78,165,627.90  

කටාන          12,970,115.00           112,500.00       13,082,615.00  

�� �යදම   3,491,546.00   22,558.00   500,000.00   154,878,366.00     10,078,000.00  0  168,970,470.00  
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2016 නායයාෙ� අවදානම �සා කෑග�ල �ස�්�කෙය� ග�පහ �ස�්�කයට පැ�� 

අය සඳහා �වාස ඉ���ම හා �වස� ස�ත ඉඩම� �ල� ගැ�ම 

 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 
��ලා�යාෙ� නම කාරණාව 

ලබා � ඇ� 

��පාදන �දල 

ග�පහ 
අ�.�.�.ර�න �මා� �ය 

�වස� ස�ත ඉඩම� 

�ල� ගැ�ම 
1,600,000.00 

�.කමලාව� �ය �වස� ඉ���ම 1,200,000.00 

��ව�ෙග�ඩ එ�.�.ක�ණාව� �ය �වස� ඉ���ම 1,200,000.00 

��ගම 

�.�ද� �ම��� ��ස් �වස� ඉ���ම 1,200,000.00 

��� �ලකර�න �වස� ඉ���ම 1,200,000.00 

එ�.�.ෙ��ෙන�නා �වස� ඉ���ම 1,600,000.00 

එ�.ඒ.�.�ෂ්පකා�� 
�වස� ස�ත ඉඩම� 

�ල� ගැ�ම 
1,200,000.00 

 

1.15 මෙන��ද�ා�මක උපෙ�ශන වැඩසටහ�  

අමාත�ාංශය  - සමාජ ස�බලගැ���, �භසාධන සහ ක�ද උඩරට  
උ�මය ��බඳ අමාත�ාංශය 
 
මෙන��ද�ා�මක උපෙ�ශන වැඩසටහ� සහ ත� ��ගල උපෙ�ශනය 

සමසත් �ග�ය -2017 

අ� 
අංකය 

වැඩසටහන වැඩසටහ� 
සංඛ�ාව 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

�ල� �ග�ය 
(�) 

01 අධ�ාපන උපෙ�ශන වැඩසටහ�  
(�ෂ� �ෂ�ාව�,��ව��,ෙදමා�ය� සඳහා) 
 

114 8706 - 

02 
 

රාජ� �ලධා�� දැ�ව� ��ෙ� උපෙ�ශන වැඩසටහ� 
(උපෙ�ශනය සහ මාන�ක ෙර�ග දැ�ව� 
���,මාන�ක �ඩා කළමනාකරණය,ආක�ප 
සංව�ධනය,) 
 

46 3074 23500.00 

03 රාජ� �ලධා��  සඳහා ආක�ප සංව�ධන වැඩසටහ� 
 
 

10 
 

625 1,59,400.00 

04 
 

�ජා ��ක උපෙ�ශන වැඩසටහ�(ළමා සමාජ, ෙය�වන 
සමාජ ,කා�තා, වැ���) 
 

189 13191 - 

05 ��ව �වාහ උපෙ�ශන වැඩසටහ� 
 
 

10 
 

510 1,76,500.00 
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06 �� නැ�ම/���කම ��දැ�ම සඳහා වැඩසටහ� 
 
 

19 1701 - 

07 ෙවන� (ම� �ව� �වාරණ වැඩසටහ�, �ජා �ෙශ�ධන 
වැඩසටහ� , මාතෘ උපෙ�ශන වැඩසටහ�, �ෙශ�ෂ 
අවශ�තා ස�ත ��ගලය� සඳහා සහ භාරක�ව� 
සඳහා) 
 

80 7637 - 

08 ධා�තා සංව�ධන වැඩසටහ� (ස�ය සව�ෙද�න� 
��� ���, ෙප��ෂ සංව�ධනය, නායක�ව ���ව) 
 

35 1710 
 

- 

09 බැන� �ද�ශනය  
 

10 - 10000.00 

10 
 
 

මෙන��ද�ා�මක උපෙ�ශනය 
ත� ��ගල උපෙ�ශනය (ප�� ගැට�,අධ�ාපන 
ගැට�,ළමා ගැට�, වෘ��ය ගැට�,ඇ�බැ��� සඳහා ) 
 

- 1051 - 

 �� එක�ව 
 

513 38205 3,69,400.00 

 

1.16 ඵලදා�තා �ව�ධන වැඩසටහ� - ජා�ක ඵලදා�තා ෙ�ක� 
කා�යාලය 
 

රාජ� ප�පාලන අමාත�ාංශය ම�� ග�පහ �ස්��කයට අ���ත කර ඇ� ඵලදා�තා �ව�ධන 

�ලධා�� ��� ජා�ක ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යාලයට අදාළව �ස්��කය �ළ �යා�මක කර� 

ලබන වැඩසටහ� අංශ වශෙය� පහ�� දැ�ෙ�.  

1. පාස� අංශ සඳහා ඵලදා�තා ��� සහ �ව�ධන වැඩසටහන 

2. රාජ� අංශය සඳහා ඵලදා�තා ��� සහ �ව�ධන වැඩසටහන 

3. ෙප��ග�ක අංශය සඳහා ඵලදා�තා ��� සහ �ව�ධන වැඩසටහන 

4. �ජා ඵලදා�තා �ව�ධන වැඩසටහන 

5. �ස්��කය �ළ �යා�මක වන �ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� 

 

�ස්�� වැඩසටහ� 2017 

අංශය වැඩසටහ� සංඛ�ාව 

ෙපර පාස� 121 

පාස� 80 

රාජ� අංශය (ආයතන) 110 

��ග�ක අංශය (ආයතන) 25 

ග�මාන/ වැඩසටහ� සංඛ�ාව 12 / 75 
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GP Cell වැඩසටහන (ආයතන) 40 

5s සහ�කකරණය (ආයතන) 20 

�ෙශ�ෂ ව�ාපෘ�  

01 ක�ෙස� ව�ාපෘ�ය ආයතන - 15 

02 මහජන බැං� ඵලදා�තා වැඩසටහන ශාඛා - 26 

03 ජා�ක ඵලදා�තා ස�මාන 2017 - ආර�භක වැඩසටහනට ස�බ�ධ� ආයතන 

 රාජ� අංශය ආයතන - 120 

 පාස� අංශය ආයතන - 180 

 ෙප��ග�ක අංශය ආයතන - 40 

04 �ස�්� ඵලදා�තා වැඩ�� ආයතන - 140 

 

 

1. ක�ෙස� ව�වසායක වැඩසටහන 

ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක කරන ලද �ය� ව�ාපෘ�ය� වන ක�ෙස� ව�වසායකෙය� 

වැඩසටහන ම�� �� හා මධ� ප�මාණ ක�මා�ත ඵලදා�තා සංක�ප භා�තෙය� වැ� ��� 

කර 2016/2017 ව�ෂෙ� ජා�ක වැඩසටහන ආයතන 200 � ස�බ�ධ කර ග��� ආර�භ කළ 

අතර, ෙමම වැඩසටහන සඳහා ග�පහ �ස්��කෙය� ආයතන 15 � ස�බ�ධ කර ග��� 

�යා�මක ෙ�. එම��, 

 ආයතන �ළ ඵලදා�තා ��� වැඩසටහ� �යා�මක ��ම 

 ඵලදා�තා ස�මානලා� ආයතන නැර�මට යාම 

 �ස්��කය �ළ ආයතන ම�ට�� දැ�ම �වමා� කර ගැ�ම 

 ජාත��තර ම�ටෙ� ��� අවසථ්ා ලබා�ම 

 වා��ක �හද හ�ව සහ �ක� තරගාව�ය 

 ජා�ක ඵලදා�තා ස�මානයට ඉ��ප� ��ම 

 නව ��යා �� ��ම 

 ව�ාපා�ක අවස්ථා ��� ��මට අදාළ ආෙය�ජන සඳහා ෙපලඹ�ම 

 

1. මහජන බැං� �ධාන කා�යලය සමඟ එ�ව ඵලදා�තා �ව�ධන වැඩසටහන, 2017 ව�ෂෙ� 

ජා�ක ම�ට�� ආර�භ කරන ල�. එ�� බැං� ශාඛාව� 738 � �ප ව�ා�තව �යා�මක වන 

අතර, ග�පහ �ස්��කය �ළ ශාඛාව� 26 ක වැඩසටහන �යා�මක ෙ�. 

 

2. �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙත�රාග� ලැ� ෙපර පාස� සඳහා ඵලදා�තා �ව�ධන 

වැඩසටහන, ෙමම වැඩසටහන සඳහා �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙත�රාග� ලැ� 

ෙපරපාස� සඳහා �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙපර පාස� 15 බැ�� 130 � ෙත�රා 
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ෙගන ඇ� අතර ඒවා ඵලදා�තා සංක�ප භා�තෙය� �ව�ධනය ��ම. තව�රට� ෙත�රාග� 

ෙපර පාස�වල ෙමම සංක�ප ව�ා�ත ��ෙ� අර��� 2017 ව�ෂෙ�� �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙපර පාස� ඵලදා�තා තරගාව�ය� සං�ධානය කළ අතර එ� ජය�ා� 

ආයතන සඳහා ස�මාන ��නමන ල�. 

 

3. GP Cell වැඩසටහන ග�පහ �ස්��කෙ� ෙත�රා ග� ලැ� පාස� රාජ� හා ෙප��ග�ක අංශෙ� 

ආයතන 40 � සඳහා ෙමම හ�ත ඵලදා�තා වැඩසටහන �යා�මක ෙ�. 

 

4. �ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙත�රා ග� ලැ� පාස� 15 ක ඵලදා�තා 

සංග� ����ම සහ ඒ සංග�වල ද�ව� සඳහා ඵලදා�තා සහ�කප� පාඨමාලාව� පව�වා 

සහ�ක ප� ��නැ�ම. 

 

5. KM ව�ාපෘ�ය (දැ�ම කළමනාකරණ වැඩසටහන)  

ෙමම වැඩසටහන යටෙ� ව�තල �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසෙ� සහ �ග�ව �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසෙ� ෙත�රා ග�නා ලද ප�� 50 � සඳහා ව�ාපෘ� �යා�මක � අතර එම�� එම 

ප��වල ආ��ක, සමා�ය, අධ�ාපන, ෙස�ඛ� හා ෙප�ෂණ වැඩසටහ� �යා�මක කරන ල�. 

ෙමම�� අෙ���ත ��ඵලය �ෙ� එම ප��වල �වන ත�වය ව�ධනය ��ම�.  

 

6. �ජා ඵලදා�තා වැඩසටහන 

�ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙත�රා ග�නා ලද ග�මාන 12 � සඳහා �ෙවසව්ල 

ඵලදා�තා ව�ධනය උෙදසා ෙමම වැඩසටහන �යා�මක කර අවසානෙ�� ෙහ�ඳම ඵලදා�තා 

�ෙවස ෙ��ෙ� තරගය� 2017 ව�ෂෙ�� පැවැ��ම. 

 

7. ආයතන සඳහා 5S සහ�කකරණ වැඩසටහන 

ෙමම�� �ස්��කෙ� �ය� අංශ �ෙය�ජනය �ම සඳහා ආයතන 300 � දැ�ව� ��ම. 

 

8. �ාම �ලධා� කා�යාලවල ත�වය සහ ඵලදා�තා �ව�ධනය උෙදසා �ය�ම �ාෙ��ය ෙ�ක� 

කා�යාල ම�ට�� �ාම �ලධා�� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� පැවැ��ම. 

 

9. �ස්��කෙ� �ය�ම අංශව�� ඉ��� කරන ඵලදා�තා වැඩසටහ� ව�ෂය �රා �යා�මක 

��ම. 
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1.17   �ඩා කට�� 

දැ�ම 
“�ෙර��ම�, �යා��, සමාජය� ��� සමෘ��ම� ෙ�ශය� සඳහා �ඩාව” 

 

ෙමෙහවර 
“�ඩාව සංව�ධනය ��� � ලාං�කය� �යා��, �ෙර��, �නයග�ක, අ�මානව� ජා�ය� 

ෙලස ෙල�ව දස්ක� දැ��මට ප��ම සකස් ��ම” 

 

අර�� 

 �ඩාව ම�� �ෙර��ම� �රවැ�ය� ��ස� රටට දායාද කර � රෙ� සංව�ධනයට උර�ම. 

 ජා�, ආග�, ව�ණ, �ල, ප�ෂ ෙ�දය�� ෙත�රව ජා�ක සම�ය ඇ���ම සඳහා දායක 

�ම. 

 �ඩාව ම�� � ලාං�ය නාමය ජාත��තරයට ෙගනයාම. 

 �ඩා �සලතා ඇ� ත�ණ ත��ය� හ�නාෙගන ඔ�� ෙප�ෂණය ��ම හා අවශ� 

පහ�ක� සපයා �ම ම�� �සලතා වැ� ��� ��ම. 

 �ඩාෙ� උ�න�ය සඳහා අවශ� වන ෙභ��ක, මානව හා අෙන�� ස�ප� සංව�ධනය 

��ම. 

 තරගකා� අධ�ාපන �මය� සමග �ඩා �සලතා ද�වන ද� දැ�ය� සඳහා අධ�ාපනයට 

සමගා�ව �ඩාව සංව�ධනය ��ම හා අධ�ාපනය අවස� කළ ප� �ඩා �ෙෂ��ය �ළ ඔ�� 

රඳවා ගැ�ම සඳහා මාන�ක හා ශා��ක ෙස�ඛ� උ��පනය ��ම. 

 ජා�ක �ඩා සංග�වල ප�පාලනය හා සංව�ධනය ��ම� ��ම. 

 

කා�යභාරය 
01. �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස අ�ත� �ඩා සමාජ තරගාව�ය පැවැ��ම 

02. ග�පහ �ස්�� අ�ත� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස තරගාව�ය පැවැ��ම 

03. බස්නා�ර පළා� අ�ත� �ස්�� තරගාව�ය පැවැ��ම 

04. ජා�ක මහා උෙළලට ග�පහ �ස්��කය �ෙය�ජනය කරන �ඩක ��කාව� ඉ��ප� 

��ම හා ජා�ක මහා �ඩා උෙළෙ� සමසත් �රතාව ග�පහ �ස�්�කෙ� �ඩක ��කාව� 

ඇ�� ක�ඩායම ��කර ගැ�ම 

05. පාස� ��� ��වන ද�ෂතා ඇ� ද�ව� ෙස�යාෙගන ඔ�� ��� කර ජා�ක තලයට 

ෙගන ඒම 
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06. �ඩා සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ෙ� සහ බස්නා�ර පළා� අමාත�ාංශෙ� �ඩා ���ක�ව� 

යටෙ� ���ව ලැ� �ඩක ��කාව� අ�ත�ජා�ක තරගව�� ජය�හණය ලබා ගැ�ම 

07. ��� කඳ�� පැවැ��ම සහ නව දැ�ම �ඩක ��කාව�ට හා �ලධා��ට ලබා �ම 

08. ඔස්ෙ��යා රජෙ� අ��හෙය� �ස�්�කෙ� ���ක�ව� හට ���ව සහ දැ�ම ලබා �ම 

09. �ඩා ශ�� සං�තය ��ව�ෙග�ඩ, ග�පහ, කැල�ය, �ග�ව යන කලාප 04 සඳහා ෙත�රා 

�ඩක ��කාව� 850 කට ��� �මනා ලබා �ම 

10. ග�පහ �ස්��කෙ� පාස�වල ද�ෂතා ද�වන �ඩකය�ෙ� ද�ෂතා හ�නා ගැ�ෙ� 

ප��ෂණ �� ��ම 

 

1.18 ළමා ��ක� �ව�ධන අංශය 

  ෙදපා�තෙ���ව  -ප�වාස හා ළමාර�ෂක ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ව 

 

  දැ�ම -ළ��ෙ� අ��� තහ�� කර�� ඔ�නට  සංෙ�� � �තකර සමාජය� ����ම. 

 

ෙමෙහවර -ජා�ක ��ප��� හා ජාත��තර  ����ට අ��ලව අනාථ,අ�හල, හා අසරණ 

ළම��ද ��මය ගැට�වලට බ�� � ළම��ද ��ෙශ�� කර ග��� �ය� ළ��ෙ� අ��වා�ක� 

ආර�ෂා කර�� ඔ��ට සමාන අවස්ථාව� උදාකර �ම. 

 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ම�� �යා�මක කළ  ළමා ��ක� �ව�ධන වැඩසටහ� 

2017 ව�ෂය 

 

අංකය වැඩසටහන 
වැඩ 

සටහ� 
සංඛ�ාව 

��ලා�� සංඛ�ාව 
වැය � ��පාදන (�) 

ෙදපා�තෙ�     
�� 

ෙවන� 

01 

ළමා අපෙය�ජන 
��දැ�ම හා ළමා 
අ��� ���ම 
��බඳව දැ�ව� 
���  

 
 

10 

 
ළ�� හා 
ෙදමා�ය�  1200 � 

 
 15,000.00 

 

02 

��ද� �භසාධන 
ව�ාපෘ�ය යටෙ� 
ෛවද� හා ද�ත 
සායනය� 
පැවැ��ම 
 

 
 

02 

 
�� ද�ව� හා 
ෙදමා�ය� 100 � 

 
46,000.00 

 

03 
ළමා සංව�ධන 
මධ�ස්ථාන ද� 

 
 

ළමා සංව�ධන 
මධ�ස්ථාන ද� 

 
100,000.00 

 



26 
 

දැ�ය�ෙ� ධා�තා 
සංව�ධන හා 
දැ�ම ��ම වැඩ 
සටහ� . 
 

05 දැ�ය� 250 � 

04 
�ස්�� ළමා සභාව 
�යා�මක ��ම 

04 
�ස්�� ළමා සභාෙ� 
ද�ව� 65 
 

 15,000.00 42,000.00 

05 

ළමා ��ක� 
�ව�ධන 
�ලධා��ෙ� 
�ග� සමාෙල�චන 
පැවැ��ම  
 

 
12 

ළමා ��ක� 
�ව�ධන �ලධා�� 
21 � 

 15,000.00  

06 

�ශ්ව ළමා�න 
වැඩසටහන� 
පැවැ��ම 
 

01 
ළ�� /ෙදමා�ය� 
250� 

 15,000.00  5,000.00 

07 

බා�ර ප��වල 
ද� දැ�ය� ළමා 
�ර��තතාව 
��බඳව දැ�ව� 
��� 
 

01 
බා�ර ප��වල ද� 
දැ�ය� 510 � 

 75,000.00 

08 

�ජා ස��කරණය 
��බඳව ��� 
වැඩසටහන� 
පැවැ��ම. 
 

01 
අමාත�ාංශෙ� 
�ලධා�� 60 �  

 450,000.00 
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1.19 �� ළමා�ය සංව�ධන වැඩසටහ� 
 
�ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� �ග�ය. 

         

            

               �ාෙ��ය
ෙ�.කා 

�ාෙ��ය 
ක�� 1 

�වස 
පදන�... 

යහප� 
�මෙ�ද 

අ�ණ 
ද�න රටා 

ජා.ස�ය 
ද�ව� 

ජා.ස�ය 
ෙදමා�ය 

ෙල�ක ළමා 
�නය 

�ාෙ��ය 
ක�� 2 

ආද�ශ 
ග�මාන 

ළමා ��ය 
��ව�� 

�දල ෙප�ෂණ ම�ල 
ඔ�ස� 
දැ.��ම 

ෙවන� 
වැඩසටහ

� 

ෙද��ෙ� 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

   
500,000.00  

88   264,000.00  
     
42,832,000.00  

                   
-    

  

�ග�ව 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
6,980.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

                    -    25      74,000.00  
     
29,620,000.00  

    
20,000.00  

  

�යගම 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

   
483,490.32  

35   101,500.00  
     
40,658,000.00  

                   
-    

  

කැල�ය 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 53   159,000.00  
     
26,414,000.00  

                   
-    

  

��ගම 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 67   210,000.00  
     
41,290,000.00  

    
20,000.00  

  

ජා ඇල 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 31      93,000.00  
     
35,850,000.00  

    
20,000.00  

  

��ව� 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 77   229,750.00  
     
45,716,000.00  

    
20,000.00  

  
 

ව�තල 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 51   153,000.00  
     
31,278,000.00  

                   
-    

                     
-    

මහර 
      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 53   157,000.00  
     
35,654,000.00  

                   
-    

  

අ�තන 
      
1,500.00  

      
3,800.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
14,850.00  

     
1,500.00  

0 65   195,000.00  
     
46,068,915.00  

                   
-    

  

��ල��
ය 

      
1,500.00  

      
4,000.00  

     
4,000.00  

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

     
15,000.00  

     
1,500.00  

0 51   153,000.00  
     
39,100,000.00  

                   
-    

                     
-    

ග�පහ 
      
1,500.00  

                   
-    

                  
-    

     
7,000.00  

     
15,000.00  

     
7,500.00  

                    -    
     
1,500.00  

0                       -    
     
37,606,000.00  

                   
-    

     
23,000.00  

කටාන 
      
1,300.00  

                   
-    

                  
-    

                  -                        -                      -                        -    
                  
-    

0 16      48,000.00  
     
40,550,000.00  

                   
-    

  

එක�ව 
    
19,300.00  

   
43,800.00  

  
44,000.00  

   
83,980.00  

   
180,000.00  

   
90,000.00  

   
164,850.00  

   
18,000.00  

   
983,490.32  

    
   
492,636,915.00  

    
80,000.00  
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�� ළමා�ය සංව�ධන �ස්�� වැඩසටහ�-2017 

     ග�පහ �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය. 

වැඩසටහන ලැ�� �දල �යදම ඉ�� �දල ඉ�� �ද�ව�� ��කළ වැඩසටහ� 

�ග� සමාෙල�චන �ස�්� 17,550.00 17,550.00 - 
 

උදෑසන ආහාර ෙ�ල -��.දැ�ව� ��� 40,000.00 40,000.00 - 
 

අ�ණ ද�න රටා 3,000.00 2,905.00 95.00 ළමා ��ය ��� ළමා මනස ද�� 

�වස පදන�.�ලධා�� දැ.��ම 14,000.00 12,600.00 
 

1,400.00 
�ලධා�� දැ�ව� ��ෙ� 

යහප� �මෙ�ද-�ලධා�� දැ.�. 28,000.00 26,775.00 
 

1,225.00 
වැඩසටහන   (�.2720/-) 

ඔ�ස� ෙ���ෂාව� ආබාධය ��බඳ දැ.�. 20,000.00 20,000.00 - 
 

�ෙෂ�� ප�ෙ�ෂණය �� ��ම 20,000.00 16,855.00 
 

3,145.00  

�ස්�� ළමා ක��ව 36,800.00 36,800.00 
  

�වා ���� මධ�ස්ථානය ��සංස්කරණය 4,0 00,000.00 
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1.20 1/20/05 �ස්�� ළමාර�ෂක අ�කා�ය 

1998 අංක 50 දරන පා��ෙ��� පනත ම�� ස්ථා�ත කර� ලැ� ජා�ක ළමා ආර�ෂක 

අ�කා�ෙය� �ලධා�� සැම �ස්��කය�ම ආවරණය වන ප�� �ස්�� හා �ාෙ��ය 

�ලධා��ෙග� සම��ත ෙ�.  අ�කා�ය ම�� ළමා �තකා� ප�සරය� ෙග�ඩනැ�මට ��ධ 

වැඩසටහ� �යාවට නංව� ලබ�. 2017 වසර සඳහා �ස්�� ම�ට��  �� කරන ලද වැඩසටහ� 

පහත ප�� ෙ�. 

දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� 

1.) ළමා ��ක�වයට එෙර� ජාත��තර �නය සැම�ම 

2017.07.06 වන �න ගෙ���ල ෙක�ස�්�න මහා �ද�ාලෙ� � ��� සහ ��ව�� 225 කෙ� 

සහභා��වෙය� පව�වන ල�. එ�න ළමා �මය හා එ� ෛන�ක ප��ම, ළ��ෙ� �වන ��ණතා 

හා ආක�ප සංව�ධනය ��බඳ දැ�ව� ��ම �� � අතර ෙ� සදහා ��පාදන වශෙය� �. 

16,000/= ක �දල� ලැ��∙ 

2.) ජා�ක අධ�ාපන �ද�ා�ඨ ��� දැ�ව� ��ම 

ළමා ආර�ෂාව ��බඳ ජා�ක අධ�ාපන �ද�ා�ඨ �� ��� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

2017.07.29 �න ෙ�ය�ෙග�ඩ �යනෑ ජා�ක අධ�ාපන �ද�ා�ඨෙ�� �� ��� 400 කෙ� 

සහභා��වෙය� පව�වන ල�. ෙ� සඳහා ��පාදන වශෙය� �. 91500/= ක �දල� ලැ��. 

3) අ�ත�ජාල �ර��තතාවය ��බඳ �ලධා�� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

ෙමම වැඩසටහන 2017.08.25 �න �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ�� පව�වන ල�. ෙමම වැඩසටහන 

සඳහා ��පාදන වශෙය� �.50,000 ක �දල� ලබා ෙදන ල�. ෙ� සඳහා �ලධා�� 50 ක ��ස� 

සහභා� �ය. 

4) ගැහැ� ළමයාෙ�  ජාත��තර �නය සැම�ම 

2017.10.19 වන �න ගෙ���ල ෙක�ස�්�න මහා �ද�ාලෙ�� ��� සහ ��ව�� ෙදමා�ය� 

425 ෙ� සහභා��වෙය� පව�වන ල�. එ�න ස�් ��ෂ සමාජභාවය හා ළමා ආර�ෂාව ෙ�මා කර 

ග��� ද�ව�ෙ� සහභා��වෙය� ෙක� නාට�ය�, ළමා ආර�ෂාව ��බඳ ෙ�ශනය� හා දැ�ම 

��ම තරගය� පව�වන ල�. ෙ� සඳහා ��පාදන වශෙය� �. 50,000/= ක �දල� ලැ��. 
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5) ළමා �වාස අ��ෂණය ��ෙ� වැඩසටහන 

�ග�ව සහ ග�පහ ප�වාස ෙක��ඨාසය�� ළමා �වාස 10� අ��ෂණය ��ම 2017.11.16 වන 

�න හා 2017.12.20 වන �න �� කරන ල�. ඒ සඳහා ෙස�ඛ� ෛවද� �ලධා�, ළමා ��ක� �ව�ධන 

�ලධා�,ප�වාස �ලධා� සහ �ස�්� �ලධා�� සහභා� �හ. ළමා �වාස 10 අ��ෂණය ��ම 

සඳහා �.15000/= ක ��පාදන ලබා ෙදන ල�. 

7) �ාෙ��ය �ලධා�� සඳහා වන �ග� සමාෙල�චන �ස්��  

සැම මාසයකම �ෙ��ය ළමා ආර�ෂක �ලධා��ෙ� සහභා��වෙය� �ග� සමාෙල�චනය �� 

� අතර ඒ සඳහා � 32,850/= ක ��පාදන ලබා ෙදන ල�.  
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1.21 කා�තා කට�� 

අ� 
අංක 

අමාත�ංශෙ� ��පාදනව�� �යා�මක කරන ලද වැඩසටහ� �ග�ය 

 
වැඩසටහන 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

ලබා �� 
��පාදන 
�මාණය 

�ල� �ග�ය 
ෙභ��ක 
�ග�ය 

��ලා�� පැවැ��  �නය 

01 ජාත��තර කා�තා �න 
වැඩසටහන 

�ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය  

25,000.00 25,025.00 01 230 2017.03.01 

        

02 �ස්�� ��� ��� වැඩටහන �ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

29,250.00 25,420.00 02 97 2017.03.03 
2017.09.08 

        

03 ම��ව� උව�ර �ර� ��ම උෙදසා 
�ස්�� ම�ට�� ���ක�ව� 
��� ��ම 

�ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

34,400.00 34,400.00 01 64 2017.08.15 

        

04 ගෘහසථ් �ච�ඩ �යා වැළැ��ෙ� 
පනත ��බඳ කා�තා හා ළමා 
සංව�ධන ඒකකෙ� �ලධා�� 
දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

�ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

32,900.00 32,900.00 01       86  2017.09.12 

        

05 ග�පහ �ස්�� �ග� සමාෙල�චන 
�ස්�ම 

�ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

4725.00 4780.00 01 30 2017.09.26 
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1.22 සංස්කෘ�ක අංශය 

 ��� හැ�� ��� ෙස��� ���� �� ��බර ෙ�ශය� ෙග�ඩනැ�ම සංස්කෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ���ෙ� දැ�ම ෙ�. 

 

 එම දැ�ම යථා�ථය� කර� වස ් � ලාංෙ�ය අනන�තාෙව� �� සා�ත� කලා හා සංස්කෘ�ක කට�� සංර�ෂණය, �ව�ධනය හා 

ව�ා��කරණය සඳහා � වැඩසටහ� ස�පාදනය සහ �යා�මක ��ම එ� ෙමෙහවර ෙ�. 

 පැවැ�� 

�නය 
ස්ථානය වැඩසටහන 

සහභා� 

� ��ස 
��පාදන හා ෙවන� 

01 ජනවා� 

11 

ෛඵ�හා�ක කැල� 

රජමහා 

�හාරස්ථානය  

 

��� මහ ෙපරහැර 

 ෙ� සඳහා රාජ� ම�ටෙ� �ය� ස�බ��කරණ කට�� 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ම�� ��කරන ල�. 

02 ෙපබරවා� 

02 

අ�තනග�ල, අලවල ග�පහ �ස්��කෙ� �ය�ම 

�ා.ෙ�. කා�යාල හා �.ෙ�. 

කා�යාලෙ� ෙස�වය කරන 

�ය�ම සංස්කෘ�ක �ලධා�� 

ෙම�න අලවල �ා�  ෙඵ�හා�ක 

මානව ��ය හා සා��දා�ක ෙබර 

�ෂ්පාදන ග�මානය නැර�ෙ� 

�ෙෂ�� චා�කාව සඳහා සහභා� 

�හ. 

20 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� සංස්කෘ�ක අංශය ම�� ෙමම 

�ෙෂ�� අධ�න චා�කාව සං�ධානය කළ අතර , අලවල �ා� 

මානව ��ය ��බඳව ෙක� ෙ�ශනය�ද,  ස� පද� ��ෙ� 

�ට �යවෙර� �යවර ෙබර �ෂප්ාදනය ��කරන ආකාරය 

��බඳව �ාෙය��ක ෙක� ෙ�ශනය�ද සංසක්ෘ�ක �ලධා�� 

ෙව�ෙව� පව�වන ල�. 

03 ෙපබරවා� 

17 

කැල�ය කැල�ය සංස්කෘ�ක 

මධ�ස්ථානය �වෘත ��ෙ� 

උ�සවය 

250 � 

පමණ 

ෙඵ�හා�ක කැල� �රවරයට අ�පා�ව�ව පැව� 

සංස්කෘ�ක මධ�ස්ථානය ලැ�ම. ෙ� සඳහා �ය� ��පාදන 

සංස්කෘ�ක කට�� අමාත�ාංශෙය� ලද අතර උ�සව 

සං�ධාන කට�� කැල�ය �ා.ෙ�.කා. හා ග�පහ �.ෙ�.කා. 

එ�ව සං�ධානය කරන ල�. 

04 ෙපබරවා� 

18 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාල�ය �ධාන 

ස�ම��ණ ශාලාව 

ෙක�කතා ��මාණකරණය 

��බඳ වැඩ��ව 

200 � 

පමණ 

ෙම� න�ා�ක ෙ�ශනය මහාචා�ය �ල�ලක �මාර�ංහ 

මහතා ��� ��කල අතර ෙක�කතා �ම�මට අදාළ ෙ�ශනය 

��ණ ෙ�ඛක කම� ෙපෙ�රා මහතා ��� ��කරන ල�. 
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05 මා�� 

25 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාල�ය �ධාන 

ස�ම��ණ ශාලාව 

�ව� �ෙ� කලාව ( අෙ� ෙස��� 

ප�ල ) ��බඳව රස��දන 

වැඩසටහන 

 

400 � 

පමණ 

අප හ�ෙ� ඇ� සමාජ �ශන් ��බඳව වඩා� සංෙ�� ෙව�� 

��� ��� හැ�� සමාජය� ෙග�ඩනගා ගැ�ම හා උසස ්

රස ��දනයකට අෙ� ද�ව� ෙය�� කරව�ෙ� ෙකෙස�ද 

ය�න ෙප�වා �ම ෙමම රස��දන වැඩසටහෙ� අර�ණ 

�ය. ෙ� සඳහා ��පාදන සංස්කෘ�ක කට�� 

ෙදපා�තෙ���ව ම�� ලබා ෙදන ල�. 

06 මැ� 

10 

ග�පහ �ස්�� 

ෙ�ක� කා�යාලය 

ෙවස� බැ� � සර�ය.  2017 ෙවස� �� ෙප�ෙහ�ය ���ෙත� ෙමය සං�ධානය 

කරන ල�. 

07 �� 

02 

ය�කල ච��ෙජ�� 

�ද�ාලය 

��භා �භා සංස්කෘ�ක සායන 

වැඩසටහන 

250 � 

පමණ 

��ධ ෙස��ද�ය හා කලා �සලතාව�ෙග� ෙහ� සැඟ� 

��න කලාක�ව� �ස්�� ම�ට�� හ�නා ගැ�ම�, ඉ� 

ප� ජා�ක තලෙ� ��� කඳ�� ම�� අදාළ �ෙෂ��වල නව 

�වණතා , තා�ෂ�ක සහ ���ය දැ�ම ඔ��ට ලබා �ම�  

ෙමම වැඩසටහෙ� අර�ණ �ය.��පාදන සංස්කෘ�ක  

කට�� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ලබා ෙදන ල�. 

 

08 

 

��  

17 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාලය 

2017 වසර සඳහා ග�පහ 

�ස්��කෙය� කලා�ෂණ 

ස�මානලා�� ෙත�රා ප�කර 

ගැ�ෙ� ස��ඛ ප��ෂණය 

 �ා.ෙ�. කා�යාල 13 ම�� ලබා ෙදන ලද �ය�ම අය��ප� 

හා �ස්තර වා�තා සලකා බැ�ෙම� අන��ව ග�පහ 

�ස්��කෙය� ��ණ කලාක�ව� 10 ෙදන� ෙත�රා 

යැ�මට ��ශ්චය ම�ඩලය කට�� කරන ල�. 

 

09 �� 

22 

ග�පහ �ෙ�ධ 

�ද�ාලය 

( �ල�ත � දැහැන ) 60 – 70 

දශකෙ� ෙමරට  ��ණ �ව� 

��� ගායක ගා�කාව�ෙ� ස�� 

සං�ත �සංගය  

400 

පමණ 

ග�පහ �ස්�� සංස්කෘ�ක බලම�ඩලයට ආධාර ��ස 

සං�ධානය කරන ලද ෙමම සං�ත �සංගෙ� ��� �මනා 

ෙව�ෙව� සංස්කෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ���ෙ�  

අ��ාහක�වය ලබා ග� අතර සංස්කෘ�ක �ලධා��ෙ� හා 

බලම�ඩල සාමා�කය�ෙ� කැප�ම මත ල�ෂ 1 1 /4 පමණ 

�දල� ��ධ ලාභය වශෙය� ලබා ගත හැ� � අතර එම �දල 

ග�පහ �ස්�� සංස්කෘ�ක බල ම�ඩල ��මට බැර කරන 

ල�. 
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10 අෙග�ස්� 

22 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාලය 

�ස්�� සා�ත� උ�සවයට අදාළ 

�ාෙය��ක තරග පැවැ��ම 

100 � 

පමණ 

 

 

 

11 

සැ�තැ�බ� 

09 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාලය 

නවකතා �චාර වැඩ��ව 200  � 

පමණ 

��ණ ෙ�ඛක සර� �ර�ංහ මහතාෙ�  -අ�ම� ��මන          

- නවකතාව ෙම�� �චාරයට ල� ෙක��. 

 

12 

සැ�තැ�බ� 

18 

කැළ�ය 

�ා.ෙ�.කා�යාලය 

කලාක� සමාජ ආර�ෂණ 

වැඩසටහන 

75 � 

පමණ 

සමාජ ආර�ෂණ ම�ඩලය හා සංසක්ෘ�ක කට�� 

ෙදපා�තෙ���ව එ�ව ආර�භ කර ඇ� ෙමම දායක�ව 

��ාම වැ�� �මය සඳහා කලාක�ව� බඳවා ගැ�මට ෙපර 

ෙමම දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන පව�වන ල�. 

 

13 

සැ�තැ�බ� 

19 �ට 

ඔ�ෙත�බ� 

24 ද�වා 

ග�පහ �ස්��කෙ� 

�ය�ම �ා.ෙ�. 

කා�යාල 

�ාෙ��ය සා�ත� උ�සව  �ය�ත ප�� අවශ� කරන සහ�කප�, ත�ාග සඳහා ලබා 

ෙදන ෙප�� ක�ටල ආ�ය ලබා �ෙ� ස�බ��කරණ කට�� 

හා උ�සව අවස්ථාවට ස�බ�ද�ෙම� සහෙය�ගය ද�වන 

ල�. 

 

 

14 

ඔ�ෙත�බ� 

10 

අ�තනග�ල 

�ා.ෙ�.කා�යාලය 

-ෙද�වර අ�ම�- ෙජ�ෂඨ් 

�රවැ� � ත�ව ෙ��ෙ� 

වැඩසටහන 

100 � 

පමණ 

ෙම� ��ශ්චය කට�� හා ෙස� ස�බ��කරණෙය� 

සහෙය�ගය ද�වන ල�. ෙ� සඳහා ��පාදන සමාජ ෙස�වා 

ෙදපා�තෙ���ව ම�� ලබා ෙදන ල�. 

 

 

15 

ඔ�ෙත�බ� 

27 

���වැල මධ� මහා 

�ද�ාලය 

ග�පහ �ස්�� සා�ත� උ�සවය 

පැවැ��ම 

500 � 

පමණ 

�ස්�� ෙ�ක��මාෙ� උපෙදස ්මත ෙමය ෙද��ෙප �ාෙ��ය 

සා�ත� උ�සවය හා ඒකාබ�ධව පව�වන ල�. ��ණ රංගන 

��� ���ද ��ෙස�න මහතා ෙවත �ෙශ�ෂ සම� ඵලකය� 

හා �ද� ත�ාගය� එ�� ��නැ�මට කට�� ෙය�දන ලද අතර 

�ෙම� ��ග�ක ආයතනය ඒ සඳහා  අ��ාහක�වය  ද�වන 

ල�. උ�සවෙ� ෙස� ත�ාග සඳහා  අ��ාහක�වය  ලබා ෙදන 

ල�ෙ� සංස්කෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ���ව ���. 

16 ඔ�ෙත�බ� 

28 

ග�පහ �.ෙ�. 

කා�යාල�ය �ධාන 

ස�ම��ණ ශාලාව 

ග�පහ �ස්�� ෙ�ඛක සංගමෙ� 

සා�ත� උ�සවය හා ෙජ�ෂ්ඨ 

ෙ�ඛක ෙ��කාව� ෙවත 

උපහාර ස�මාන ��නැ�ම. 

300 �  

පමණ 
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17 ෙන�වැ�බ� 

10 

ජා - ඇල ෙබ��ධ 

සභා ක�ෂ්ඨ 

�ද�ාලය 

සා�ත� හා � රස ��දන 

වැඩසටහන 

225 � 

පමණ 

මස ්ක�මා�තය �වෙන�පාය කරග� ජා - ඇල දඩග�ව 

�ෙ�ශෙ� ��� ෙමම පාසෙ� ද�ව�ෙ� මාන�ක සං��යාව 

අර�� කර ග��� ග�පහ �.ෙ�.කා�යාලය, ජා ඇල 

�ා.ෙ�.කා�යාලය හා ��ව�ෙග�ඩ �ා.ෙ�.කා�යාලෙ� 

සංස්කෘ�ක �ලධා��ෙ� ස�ප� දායක�වෙය� 

ස්ෙ��ඡාෙව� ෙමම වැඩසටහන පව�වන ල�. 

18 ෙදසැ�බ� 

05 

සමාරා උ�සව 

ශාලාව - ග�පහ 

ග�පහ �ා.ෙ�. ෙක��ඨාසෙ� 

��ණ කලාක�ව� ඇග�ෙ� 

ස�මාන උෙළල 

300 �  

පමණ 

ෙම� ��ක සං�ධාන කට�� ග�පහ �ා.ෙ�.කා�යාලය 

ම�� ��කළ අතර සහාය සං�ධාන කට�� 

�.ෙ�.කා�යාලෙය� ��කරන ල�. 

19 ෙදසැ�බ� 

12 

රාගම සා�ත� හා � රස��දන 

වැඩසටහන 

200 � 

පමණ 

දහ� පාස� � ද�ව� ඉල�ක කර පව�වන ලද ෙමම 

වැඩසටහන ග�පහ �.ෙ�.කා�යාලය, ජා ඇල 

�ා.ෙ�.කා�යාලය හා ��ව�ෙග�ඩ �ා.ෙ�.කා�යාලෙ� 

සංස්කෘ�ක �ලධා��ෙ� ස�ප� දායක�වෙය� 

ස්ෙ��ඡාෙව� ෙමම වැඩසටහන පව�වන ල�. 

 

20 ෙදසැ�බ� 

19 

කැළ�ය සංස්කෘ�ක 

මධ�ස්ථානය 

 -�තය, සං�තය හා ��තය- 

රස��දනා�මක වැඩසටහන 

පැවැ��ම. 

300 � 

පමණ 

ෙස��ද�ය �ශ්ව�ද�ාලෙ� මහාචා�ය මහානාම ��ම�ංහ 

මහතා ��ඛ ක�ඩායම ��� ෙමෙහයවන ලද ෙමම 

වැඩසටහන සඳහා  අ��ාහක�වය ද�වන ල�ෙ� සංසක්ෘ�ක 

කට�� ෙදපා�තෙ���ව ���. 
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1.23 ෙබ��ධ කට�� අංශය 

ස�බ��කරණය 

 ��ධ ශාසන අමාත�ාංශය 

 ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව 

��ධ ශාසන අමාත�ාංශෙ� දැ�ම සහ ෙමෙහවර 

දැ�ම 

“ෙබ��ධ සාරධ�ම ස�� �ණග�ක සමාජය� �� ��ෙ� ��ඛතම පහ� කර�නා බවට ප��ම” 

ෙමෙහවර 

“ෙබ��ධ ආග�ක ��ධස්ථාන ෙ��� කර ග���, ෙබ��ධාග�ක ඉගැ��� මත පදන� ෙව�� 

�ය� පා�ශ්වක�ව�ෙ� සහභා��වය ඇ�ව ��ප�� හා වැඩසටහ� ස�පාදනය කර, �යා�මක 

��ම ��� යහප� �වන රටාව� ස�ත �ණග�ක සමාජය� �� ��මට උර�ම” 

 

ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ෙ� දැ�ම සහ ෙමෙහවර 

දැ�ම සහ ෙමෙහවර 

දැ�ම 

"ෙබ�� ��ෙව� �ර�න සමාජය� කරා" 

ෙමෙහවර 

“ස���ධ ශාසනෙ� �රස්��ය, ප �ව�ධනය, උ�න�ය සඳහා වන කා�යය� හා ක�තව�ය� 

මැන�� සං�ධානය ෙක�ට ක �යිා�මක කර�ම ��� ෙ��ය හා �ෙ��ය ෙබ��ධ ජනතාවෙ� 

ප �ෙබ�ධයට ෙහ�� වන දැහැ� හා �ණග�ක සමාජය� ����ම සහ ආද�ශව� ෙබ��ධ සමාජයක 

අඛ�ඩ පැවැ�ම සා�ෂා� කර�ම”. 
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අර�� 

1. ෙථරවා� �� දහම ආර�ෂා ��ම, ෙප�ෂණය ��ම, ප �ච�ත ��ම. 

2. සාං�ක ෙ�පළ �ර��ත ��ම, සං�ධානය ��ම හා ඒවා ස���ධ ශාසනෙ� �රස්��ය 

සඳහාම ෙයද�ම. 

3. ෙබ��ධ සාරධ�ම අගයන �ණග�ක ��මාණ�� ජන සමාජය� ඇ� කර�ම. 

4. ��ධ ශාසනය හා අනා�ම� කාලයක �ට බැ�� අෙන�� මතවාදය� කා�න 

අවශ�තාව�ට ගැළෙපන ප�� පව�වාෙගන යාම, ෙප�ෂණය ��ම හා ව�ධනය ��ම. 

5. ෙබ��ධ සා�ත� හා කලා ��ප සංර�ෂණය ��ම ෙප�ෂණය ��ම හා සංව�ධනය ��ම. 

6. සං�ධානා�මක හා �තන තා�ෂණයට අ��ල ෙබ��ධ ආ��කය� ෙග�ඩනැ�ම සඳහා 

ෙබ��ධ ජනතාව ෙපළගැස�්ම හා ෙමෙහය�ම. 

 

දහ� පාස� �ෙෂ��ෙ� සංව�ධනය සඳහා ��කරන ලද කා�යය� 

දහ� පාස� ෙපළ ෙප�� හා අෙන�� ෙප�� ෙබදා �ම 

2017 ව�ෂෙ� දහ� පාස� ෙපළ ෙප��, �� අ�ෙප��, නාම ෙ�ඛන සහ අෙන�� අවශ� 

ෙප��ප� �ස්��කය �ළ �යා�මක දහ� පාස� 751 ක �ෂ� �ෂ�ාව� 234,421කට හා 11,389 � 

වන ��ව�� ෙවත ෙබදා �ම සඳහා දළ වශෙය� �.19,423,953.10 (��ය� එ�ෙක�� අ� හතර 

ල�ෂ ���� දහස් නව�ය පනස ් �න� ශත දහයක පමණ) ක �දල� ග�පහ �ස�්�කය 

ෙව�ෙව� වැය කර ඇත. 

දහ� පාස� ��භව�� ෙව�ෙව� �ස්තකාල �මනා ලබා �ම 

අවම වශෙය� දහ� පාසලක වසරක අඛ�ඩ ෙස�වා කාලය� ස���ණ කර� ලබන වයස අ��� 18 

ස���ණ ��ම යන ���ක� ස�රා ඇ� �ය�ම දහ� පාස� ��භව�� ෙව�ෙව�ම එ� 

��භවතත�ට ව�ෂයකට ලබා�� �ස්තකාල �මනාව � �. 2,000.00 සහ මාසයකට �. 200.00 

බැ�� � ගම� �යද� �මනාව එක� කර �.5000.00 බැ�� � �මනාව� ෙලස ලබාෙද� ලැ� ය. 

ඒ අ�ව 2017 ව�ෂෙ� � දහ� පාස� ��භව�� 8,705 � ෙව�ෙව� �.43,525,000.00 

(��ය� හාරෙක�� �සප්� ල�ෂ ��ප� දහසක) ක �දල� ��ව��ෙ� ��� ෙවත �දාහ�න 

ල�. 

 



38 
 

දහ� පාස� ෙ��� �භාග පැවැ��ම 

දහ� පාස� 6-10 ෙ��� සඳහා ව�ෂාවසාන �භාග පැවැ��ම ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව 

ම�� �ප ව�ා�තව �� කර� ලබන අතර, �භාගෙය� සම� වන �ය�ම �ෂ� �ෂ�ාව� ෙවත 

සහ�ක ප�ය� ��� ��ම ද �� කර� ලබ�.  

ව�ෂය මධ�ස්ථාන ගණන සහභා� � �ෂ� 

සංඛ�ාව 

�යද� � �දල         

(දළ වශෙය�) 

2017 875 106,437 �.1,064,370.00  

 

දහ� පාස� 1 - 5 ෙ��� සඳහා ව�ෂාවසාන �භාග පැවැ��ම �ස�්� ෙ�ක� කා�යාලය ම�� 

2015 වසෙ� �ට පව�වාෙගන ආ අතර, එය 2017 ව�ෂෙ��ද ඉතා සා�ථකව �. 200,000.00 

කට(��ය� ල�ෂ ෙදකකට) අ�ක �දල� වැයකර පව�ව� ලැ� අතර, �භාගෙය� සම� වන 

�ය�ම �ෂ� �ෂ�ාව� ෙවත සහ�ක ප�ය� ��� ��මට ද කට�� කරෙගන ය� ලබ�.  

දහ� පාස� �� සහ�ක ප� �භාගය 

දහ� පාස� ��ව�� උෙදසා පව�ව� ලබන දහ� පාස� �� සහ�ක ප� �භාගය 2017.07.15 

�න ග�පහ බ�ඩාරනායක �ද�ාලයෙ�� පව�ව� ලැ� අතර, ෙ� සඳහා අෙ��ෂක, 

අෙ���කාෙව� 680 � පමණ සහභා� �හ. �භාගය සං�ධානය ��ෙ� කට�� ෙව�ෙව� �. 

53,180.00 (��ය� පනස්�� ල�ෂ එක�ය අ�වකට වැ� �දල�) වැය දරා ���. 

දහ� පාස� �� ��ණතා ඇග�� වැඩසටහන 

ප��ය ව�ෂවල� ෙම�ම ෙමවරද �ාෙ��ය ම�ඩල ඇග�� �� ��ෙම� ප� �ස්�� �� ��ණතා 

ඇග�� කට�� ග�පහ බ�ඩාරනායක මහ ��හෙ� � 2017.11.12 �න පැවැ��ෙම� අන��ව 

ෙත�රාග� ලැ� ��� සමස්ත ලංකා ඇග�� ��ණතා සඳහා ඉ��ප� කරන ල�. ෙමවර සමසත් 

ලංකා �� ��ණතා ඇග�� වැඩසටහන 2017ෙදසැ�බ� මස 25,26 සහ 27 යන �නවල 

�වරඑ�ය, හාවාඑ�ය උසස් බා�කා ��හෙ�� පැවැ� අතර, ග�පහ �ස්��කය සමස්ත ලංකා 

ම�ට�� �ථම ස්ථානය ලබාගැ�මට සම� �ය. 
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දහ� සරස�ය වැඩසටහන 

දහ� පාස� ��භව��ෙ� දැ�ම වඩා� ව�ධනය කර ගැ�මට� ඒ ම�� ඔ��ට උසස ්අධ�ාපනය 

සඳහා ෙද�ර� �වෘත කර �ම� අර�� ෙක�ටෙගන පව�වන වැඩසටහන�. � ජයව�ධන�ර 

�ශව්�ද�ාලය හා පා� හා ෙබ��ධ �ශව්�ද�ාලය සමඟ ඒකාබ�ධව ෙමම වැඩසටහන පව�ව� ලබ�. 

2017 ව�ෂෙ� � ලංකා ෙබ��ධ හා පා� �ශව්�ද�ාලය හා ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව 

ඒකාබ�ධතාෙව� ෙමම පාඨමාලාව පැවැ�ෙවන අතර, ස��ඛ ප��ෂණ පව�වා නව පාඨමාලාව 

2018 ව�ෂෙ� � ආර�භ ��මට �ය�තව ඇත. 

පා� භාෂා �ව�ධන පාඨමාලාව 

දහ� පාස� �� භව��ෙ� පා� භාෂා ඥානය වැ���� ��ම උෙදසා ෙමම 2017 ව�ෂෙ��ද පා� 

භාෂා �ව�ධන පාඨමාලාව ග�පහ බැ��ය��ල �ද�ාෙශ�ඛර ��ෙව� �හාරස්ථානෙ� � පව�වා 

2017 ෙදසැ�බ� මස� ෙ�ශන අවස� කළ අතර, �භාගය 2018 මා�� මස � පැවැ��මට �ය�ත ය. 

ෙමම පාඨමාලාව සඳහා �. 81,500.00 ක පමණ �දල� ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�ෙ���ව ම�� වැය 

කර ���. 

�හාරස්ථාන සංව�ධනය සහ පව�වාෙගනයාම සඳහා ��කරන ලද 

කා�යය� 

�හාරස්ථාන ආධාර ලබා�ම 

�හාරස්ථාන සඳහා සංව�ධන ආධාර ��ධ �ෂයය� යටෙ� ��ධ ශාසන හා ආග�ක කට�� 

අමාත�ාංශය හා ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ලබා�ම �� කර� ලබ�.  

ඒ අ�ව ග�පහ �ස�්�කෙ� සංව�ධනය ෙන�� �හාරස්ථාන �න��ථාපනය ��ම හා සංව�ධනය 

සඳහා ෙම�ම �ෂ්කර �හාරස්ථාන සංව�ධනය සඳහාද  ��ධ ශාසන අමාත�ාංශය ම�� 

�.5,224,769.20 (��ය� පනස් ෙදල�ෂ ��හතර දහස ් හ��ය හැටනවය� ශත �ස්සක ) පමණ 

�දල� ලබා � ඇත. දහ� පාස� සංව�ධන කට�� ෙව�ෙව� �.7,300,000.00 (��ය� 

හැ�තෑ�� ල�ෂයක) පමණ �දල� ද වැය කර ���. 

ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ෙපරහර ආධාර වශෙය� �. 30,000.00 (��ය� 

�ස්දහසක) පමණ �දල� ලබා � ඇ� අතර, දස�� මාතාව�ට ස�බ��ත ��බ�ෙග�ඩ ��� 

��� මධ�සථ්ානෙ� කට�� ෙව�ෙව� හා අ�රාධ�රෙ� පැවැ�� සංඝ��තා වැඩසටහන 

ෙව�ෙව� �. 514,960.00 (��ය� ප�ල�ෂ දාහතර දහස ්නව�ය හැට) ක පමණ �දල� ද ලබා � 

ඇත. 
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ආදාහෙන��සව සඳහා ආධාර ලබා�ම 

2017 ව�ෂෙ� � ග�පහ �ස්��කෙ� වැඩ �� අපව� � සව්ා�� වහ�ෙස�ලාෙ� ආදාහන 

�ෙජ��සව ෙව�ෙව� ෙබ��ධ කට�� ෙදපා�තෙ���ව �.90,000.00 (��ය� අ�දහසක) පමණ 

�දල� ද වැය දරා ඇත. 

හ�� ආපදා ආධාර 

2017 ව�ෂෙ� හ�� ආපදා ත��වය� ෙහ��ෙව� �ස්��කෙ� ය� ය� �හාරස්ථානය�ට ඇ� � 

අලාභහා� ෙව�ෙව� ��සංස්කරණය ��ෙ� කට�� සඳහා �. 4,373,000.00 (��ය� හත�ස ්

�� ල�ෂ හැ�තෑ�� දහසක පමණ �දල  ��ධ ශාසන අමාත�ාංශය ම�� ලබා � ඇත. 

�� කරන ලද ෙවන� කා�යය�  

 2017. 01. 08 �න ජනා�ප� ම��රෙ� පැව� දානමය �ණ�ක�මය 

�රසර �ගයකට ���ම ස��හ� කර�� ජනා�ප� ම��රෙ� පැව� සංඝගත ද��ණාව 

උෙදසා ග�පහ �ස්��කය �ෙය�ජනය කර�� ග�තර සව්ා��වහ�ෙස�ලා 100 නම� 

පමණ වැඩම�මට අදාළ කට�� සං�ධානය කර� ලැ� ය. 

 �ණ��ාම වැඩසටහන 

�ව�ෙ� ග�මාන අ��� පව�න සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ව අවම ම�ටමක පහ�ක� 

පව�න ග�මාන 50 � ෙත�රාෙගන ��ධ ශාසන අමාත�ාංශය ම�� �යා�මක කර� ලබන 

ආධ�ා��ක සංව�ධන, ෙභ��ක හා ආ��ක සංව�ධන වැඩසටහ� යටෙ� එ� 

ග�මානය�� ප�� 200 � බැ�� ස�බල ගැ��ෙ� වැඩසටහන යටෙ� ග�පහ 

�ස්��කෙ� ��ල��ය, ෙද��ෙප හා ��ගම යන �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය�ෙ� 

ෙත�රාග� ග�මාන 03 ක ඉහත කට�� �යා�මක ��ම ෙව�ෙව� 2017 ව�ෂය �ළ �. 

1,375,000.00 (��ය� දහ�� ල�ෂ හැ�තෑප� දහසක) පමණ �දල� ලබා � එම 

වැඩසටහ� �යා�මක කර ඇත. 
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 එ�ස� ජා��ෙ� ෙවස� �නය  

� ලංකාෙ� පැව� එ�ස� ජා��ෙ� ෙවස� උ�සවය ���ෙත� ෙබ��ධ කට�� 

ෙදපා�තෙ���ෙ� අ��හෙය� �ාෙ��ය හා �ස�්� ම�ට�� ක�ක ��ණතා ඇග�� 

වැඩසටහන� සං�ධානය කළ අතර, සමස්ත ලංකා අ�යර සඳහා ක�ෂඨ් අංශෙය� හා 

ෙජ��ෂ්ඨ අංශය ෙව�ෙව� ��� ෙදෙදෙන� ඉ��ප� කර� ලැ�හ. 

 අර�යගහ ම��රෙ� සංඝගත ද��ණාව 

2017.09.27 �න අර�යගහ ම��රෙ� පැව� සංඝගත ද��ණාව සඳහා ග�පහ 

�ස්��කෙය� ස්වා��වහ�ෙස�ලා 100 නම� පමණ �ස්�� ෙ�ක� කා�යලය හා අදාළ 

�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය�� ස�බ��කරණෙය� වැඩම�මට කට�� කර� ලැ� ය. 
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2. ��රන �ව� බලප� අංශය 

ෙමම අංශෙ� �ධාන කා�යය� 

01.මහා ප�මාණ,මධ�ම හා �ඩා ප�මාණ වා�ජ ක�ග� කැ�� ක�මා�ත සදහා ��රන �ව� ලබා 

ගැ�ම, ස�තකෙ� තබා ගැ�ම, සහ භා�ත ��ම ��ස ��රන �ව� අවසර ප� ��� ��ම හා 

��රන �ව� �ල� ගැ�ම සදහා ��රන �ව� වා�ක �� ��� ��ම. 

02. ෙගපල� කැ�ෙ��, �ඳ� හෑ�ෙ��, මා�ගය� සකස් ��ෙ��, බාධක වන ක�ග� ඉව� ��ම 

වැ� වා�ජ ෙන�වන කා�යය� සඳහා ��රන �ව� ලබා ගැ�ම, ස�තකෙ� තබාගැ�ම, හා භා�ත 

��ම ��ස  ��රන �ව� අවසර ප� ��� ��ම හා ��රන �ව� වා�ක �� ��� ��ම. 

03. වා�ජ ක�ග� කැ�� ක�මා�ත සඳහා � �ද�ා ස��ෂණ හා පත� කා�යාංශය ෙහ� මධ�ම 

ප�සර අ�කා�ය ��� පව�ව� ලබන ප��ෂණ  ����  සඳහා ��රන �ව� අවසර ප� ��� 

��ම හා ඒ සඳහා  සහභා� �ම. 

04. ��රන �ව� සැප�ම සදහා සහ ��ෙක� භා�ඩ සැප�ම සඳහා ��රන �ව� සපය�නාෙ� 

බලප� ��� ��ම හා ඔ��ෙ� ෙත�ග  ගබඩා, ෙප�� ප� ප��ෂා ��ම. 

05. ආ��ෙ�ද �ෂප්ාදන සඳහා භා�ත කරන ��රන �ව� පනතට ගැෙනන රසායන �ව� සැප�ම 

සඳහා සපය�නාෙ� බලප� හා භා�තය සදහා අවසර ප� ��� ��ම. 

06. ��ෙප�� �ෂප්ාදනය සඳහා භා�තා කරන ��රන �ව� පනත යටතට ගැෙනන රසායන �ව� 

භා�තය සඳහා අවසරප� ��� ��ම. 

07. ම�� දඟර �ෂ්පාදනය සඳහා භා�තා කරන ��රන �ව� පනත යටතට ගැෙනන රසායන �ව� 

භා�තය සඳහා ��රන �ව� අවසරප� ��� ��ම 

08. හ���� �ෂප්ාදනය සඳහා භා�තා කරන ��රන �ව� පනත යටතට ගැෙනන රසායන �ව� 

භා�තය සඳහා ��රන �ව� අවසරප� ��� ��ම 

09. ��ෙක� භා�ඩ �ෂ්පාදනය සඳහා භා�ත කරන ��රන �ව� පනත යටතට ගැෙනන රසායන 

�ව� භා�තය සඳහා �ෂ්පාදන බලප� ��� ��ම. 

10.��ෙක� භා�ඩ �ෂප්ාදනයට අවශ� ��රන �ව� පනතට ගැෙනන අ��ව�ය� ලබාගැ�ම 

සඳහා ��රන �ව� වා�ක �� ��� ��ම. 

11. ��රන �ව� �ටර�� ෙග��ම සඳහා ��රන �ව� පනත යටෙ� ආනයන බලප� ��� ��ම. 

12. ��රන �ව� පනතට ගැෙනන රසාය�ක �ව� ආනයනය සඳහා ��රන �ව� පනත යටෙ� 

ආනයන බලප� ��� ��ම. 
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13. ��රන �ව� පනතට ගැෙනන රසාය�ක �ව� අ��ව�ය� ෙලස භා�ත කර  �ෂප්ාදනය කර� 

ලබන ෙල�හ �සස්ාරණ, අ�වැ��, ��ත , හා ෙප�ෙහ�ර �ෂ්පාදනය සඳහා ��රන �ව� පනත 

යටෙ� අවසරප� ��� ��ම. 

14.වගා ආර�ෂාව හා ෙ�පළ ආර�ෂාව සඳහා ��� කර ඇ� පෙත�ෙර�� �ව�� (ෙෂ�� ග�) 

සදහා පෙත�ෙර�� ��� ��මට අදාළ වා�ක �� ��� ��ම. 

15.��රන �ව� පනතට ගැෙනන රසායන �ව� ෙහ� ඒවා�� �ෂ්පාදනය කර ඇ� �ව�  ෙහ� ��රන 

�ව� අපනයනය සඳහා ��රන �ව� පනත යටෙ� ��රන �ව� අපනයන ප� ��� ��ම. 

2017 ව�ෂය �ළ ��� කළ අවසර ප�/ බලප� (ව�ග අ�ව) සංඛ�ාව හා  ගාස්� 

ෙලස ලද ආදායම 

I. අවසර ප� 

 

 

 

 

අ� අංකය 

 

��රන �ව� අවසර ප� ��� ��ම 

�ග�ය 

අවසරප� 

සංඛ�ාව 
ආදායම (�.) 

1 මහා ප�මාණ,මධ�ම හා �ඩා ප�මාණ වා�ජ 

ක�ග� කැ�� ක�මා�ත සඳහා 

243 321,650.00 

2 ෙගපල� කැ�ෙ��,�ඳ� හෑ�ෙ��,මා�ගය� සකස ්

��ෙ��,බාධක වන ග� ඉව� ��ම සදහා 

19 7,000.00 

3 ආ��ෙ�ද ඖෂධ �ෂ්පාදන සඳහා 3 3,000.00 

4 ��ෙප�� �ෂප්ාදන සඳහා 3 10,000.00 

5 ෙල�හ �සස්ාරණ හා ��ත �ෂප්ාදන සඳහා 4 19,000.00 

6 ම�� දඟර �ෂ්පාදන සඳහා 2 8,000.00 

7 අ�වැ�� �ෂප්ාදන සඳහා 9 69,000.00 

 එක�ව 283 437,650.00 
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I. බලප� 

 (03). 2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ �ස්��කෙ� භා�ත කරන ලද ��රන �ව� �මාණය�          

 I. අවසර ප� 

 

2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ �ස්��කෙ� භා�ත කරන ලද ��රන �ව� �මාණය�  

��රන �ව� පනත යටෙ� ඇ� රසාය�ක �ව� හා ��රන �ව� භා�ත කර ��කර� ලබන �ධාන 

ක�මා�ත ආයතන ෙදක�. එන� ක�ග� �ෂ්පාදනය හා ��ෙක� භා�ඩ �ෂප්ාදනය 

I. ක�ග� ක�මා�තය සඳහා භා�තා කරන ලද ��රන �ව� �මාණය� 
 

��රන �ව� ව�ගය භා�ත කළ �මාණය 

ග�ෙව� ෙබෙහ� �ෙල� �ෑ� 1155.25 

ෙස�වා �� �ට� 580270 

ෙව�ට� ෙජ� �ෙල� �ෑ� 39772.50 

සාමාන� ෙඩටෙ�ට� අංක 327559 

ඇෙම��ය� න�ෙ�� �ෙල� �ෑ�  369318.00 

��� ෙඩටෙ�ට� අංක 75760 

 

අ� අංකය 

 

��රන �ව� බලප� ��� ��ම 

�ග�ය 

බලප� 

සංඛ�ාව 

ආදායම (�.) 

1 ��ෙක� භා�ඩ �ෂ්පාදනය සඳහා 160 207,000.00 

2 ��ෙක� භා�ඩ ���ම සඳහා 253 401,000.00 

3 ෙව�ට�ෙජ� , ග�ෙව� ෙබෙහ�, ෙස�වා �� යන 

��රන �ව� �ෂප්ාදන සඳහා 

4 210,000.00 

4 �ය�ම ආනයන බලප� සඳහා 20 520,000.00 

5 �ය�ම ��රන �ව� අෙල� �ෙය��තය� සඳහා 22 375,000.00 

              එක�ව 459 1,713,000.00 
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ඉහත සදහ� කරන ලද ��රන �ව� භා�ත කර �ස�්�කය �ළ �ෂ්පාදනය කර ඇ� �� ��� 

�මාණය 620000 � පමණ  ෙ�. ( සැ.�. :- � �ද�ා ස��ෂණ හා පත� කා�යාංශය භා�ත කරන 

��ණායකය�ට අ�ව ගණනය ��කර ඇත.) 

 
ර�ඤ්ඤා හා ��ෙක� �ෂ්පාදන සදහා භා�ත කරන ලද ��රන �ව� පනතට 

ගැෙනන රසායන �ව� �මාණය� 

 

 

I. ඉහත සඳහ� කරන ලද ෙප�ටෑ�ය� න�ෙ�� �මාණ භා�ත කර�� ���කය �ළ 

�ෂ්පාදනය කර ඇ� �� ර�ඤ්ඤා හා ��ෙක� භා�ඩ �මාණය �ෙල� �ෑ�  3618500 

පමණ ෙ�. (සැ.�. :- ආර�ෂක අමාත�ාංශෙ� ��ණායකය�ට අ�ව ගණනය ��කර 

ඇත.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

��රන �ව� පනතට ගැෙනන රසාය�ක 

�ව� 

භා�ත කළ �මාණය �ෙල� �ෑ�   

ෙප�ටෑ�ය� න�ෙ�� 361850.00 

ෙ��ය� න�ෙ�� 167175.00 

ෙප�ටෑ�ය� ප��ෙල�ෙ�� 32600.00 

ෙප�ටෑ�ය� �ෙල�ෙ�� 11033.00 

ර� ෙප�ස්පරස ් 416.50 
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3. �ස්�� �මස�පාදන ෙ�ක� කා�යාලය 

 

2017 ව�ෂෙ� ග�පහ �ස්��කය සඳහා ��ධ අමාත�ාංශ හා ෙදපා�තෙ��� ම�� ��ධ 

වැඩසටහ� ගණනාව� �යා�මක ��ම සඳහා ��පාදන ෙව� � ���. ෙ� යටෙ� �යා�මක � 

වැඩසටහ� ග�පහ �ස්��කය �ළ �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13 ම ආවරණය වන ප�� 

�යා�මක කර අවස� කරන ල�. ෙමම  ��පාදන ෙබ� �ය ආකාරය පහත සාරාංශෙය� ද�වා 

ඇත. 

අ� 
අංකය 

අමාත�ාංශය 
 ලද 

��පාදන 
�මාණය  

 අ�මත ව�ාපෘ�   �ල� �ග�ය  

�� ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

අ�මත 
�දල 

ෙග� �දල 
අතැ� 

��ප� 
ව�නාකම 

1 
ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක 
කට�� අමාත�ාංශය 

1,680.30 3650 1,675.09 1,021.10 479.22 

2 ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය 409.44 16 430.44 329.76 67.46 

3 �ඩා අමාත�ාංශය 43.42 53 43.42 19.14 18.86 

4 
�ාෙ��ය සංව�ධන 
අමාත�ාංශය 

132.41 194 130.53 37.79 54.86 

5 
මහා නගර හා බස්නා�ර 
සංව�ධන අමාත�ාංශය 

203.64 480 408.67 49.69 42.76 

6 
�වර හා ජලජ ස�ප� 
සංව�ධන අමාත�ාංශය 

10.23 113 9.93 8.39 
 

7 
�ා�ය ආ��කය ��බඳ 
අමාත�ාංශය 

1.24 6 1.24 1.20 
 

8 
නගර සැල�� හා ජල 
ස�පාදන අමාත�ාංශය 

3.00 100 3.00 2.68 
 

9 
��� සංෙ�ශ හා ��ට� 
ය�තල පහ�ක� අමාත�ාංශය 

0.75 4 0.75 0.70 
 

10 
�ස්�� හා ආග�ක කට�� 
ෙදපා�තෙ���ව 

0.55 3 0.55 0.34 
 

11 
ක�මා�ත හා වා�ජ කට�� 
අමාත�ාංශය 

29.95 16 29.40 13.69 10.62 

12 ජනා�ප� කා�යාලය 10.49 39 10.49 7.65 2.04 

එක�ව 2,525.42 4674 2,743.51 1,492.13 675.82 

 

ඉහත ��පාදන උපෙය�� කරග��� ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක � සංව�ධන ව�ාපෘ�වල 

�ස්තරා�මක �ග�ය වැඩසටහ� අ�ව  පහත ද�වා ඇත.  
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3.1 �මධ�ගත අයවැය �යා�මක වැඩසටහන - 2017 ග�පහ �ස්��කය 

 

 

 

 

 

4.  

ෙ��ය අමාත�ාංශ, පලා� සභා හා ෙවන� ආයතන ම�� ��පාදන ෙව� ෙන�� �ා�ය �ෙ�ශවල 

ආ��ක, සංස්කෘ�ක , සමා�ය හා ආග�ක කට��  සංව�ධනය ��ම සඳහා 2017 අයවැය ම�� 

ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාංශයට ෙව� කර � ඇ� ��පාදන ��� �මධ�ගත 

අයවැය  වැඩසටහන �යා�මක කරන ල�. 

2017 ව�ෂය සඳහා �මධ�ගත අයවැය වැඩසටහන යටෙ�, ග�පහ �ස්�� ග� පා��ෙ��� 

ම��ව� 18 ෙදනා සඳහා �  ��යන 180.00 � සහ  ග� ජා�ක ල�ස�් පා��ෙ��� ම��ව� 

10 ෙදනා ෙවත � ��යන 20.67 ��පාදන ෙව� �ය. ඒ අ�ව, ග�පහ �ස්�� ග� පා��ෙ��� 

ම��ව� 18 ෙදනා ෙවත ලබා�� ��පාදනෙය� 70% ක අවමය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන 

ව�ාපෘ� සඳහා ෙයද� අතර ඉ�� 30% සමාජ �භසාධන ව�ාපෘ� සඳහා ෙයද�ය. 

ෙමම �ස�්�කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13 ආවරණය වන ප�� �. ��යන 200.67 ක 

ව�නාක�� �� ව�ාපෘ� 771 � අ�මත කර �යා�මක කරන ලද අතර 2017 ව�ෂය අවස� වන 

�ට ව�ාපෘ� 762 ක වැඩ අවස� කර �. ��යන 188.94 � ෙගවන ල�.  

 2017.12.31 �නට ෙක��ඨාස සාරාංශය     

අ� 

අංකය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත  ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 

අ�මත �දල (�. 

��යන) 

�යදම (�. ��යන) 

1 ��ල��ය  99 23.89 22.16 

2 කටාන 65 14.00 13.19 

3 �ග�ව 22 6.90 6.50 

4 ��ව�ෙග�ඩ 84 25.18 24.25 

5 ��ගම 40 8.71 8.14 

6 අ�තනග�ල 74 15.42 14.75 

7 ග�පහ 74 17.74 16.44 

8 ජා - ඇල 56 14.55 13.81 

9 ව�තල 34 14.60 13.96 

10 මහර 62 16.02 14.92 

11 ෙද��ෙප 52 12.93 11.94 

12 �යගම 56 12.45 10.52 

13 කැල�ය 53 18..28 17.24 

�ස්�� ෙ�ක� ප�පාලන �යදම   1.10 

එක�ව 771 200.67 188.94 
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3.2 �ස්�� ඒකාබ�ධ �ා�ධන ආෙය�ජන වැඩසටහන - 2017 

ෙමම වැඩසටහනට අදාළව,  2017 ව�ෂෙ� �ග� වා�තාව ��ෙයල කරන ලද අතර, කෘ�ක�ම, 

ක�මා�ත, මානව ජනාවාස, ආ��ක ය�තල පහ�ක�, සමාජ ය�තල පහ�ක�, �වාහන, ප�පාලන 

ෙප�� කා�යය ෙලස ආං�ක වශෙය� හා  �මධ�ගත අය වැය, ෙ��ය අමාත�ාංශ, �� නැ�ම 

සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව, පළා� සභා, පළා� පාලන ආයතන, �ෙ�ශාධාර, ව�වස්ථා�ත ම�ඩල 

වශෙය� අර�ද� �ලා� අ�ව හා �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට��  සකස ්කරන ල�. 

ග�පහ �ස්�� වා��ක ඒකාබ�ධ �යා�මක වැඩසටහන - 2017 

4 වන කා�� �ග�ය 

අර�ද� �ලා�ය අ�ව ��පාදන ෙබ�යාම. 

අ� 
අංකය 

අර�ද� �භවය ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

��පාදන 
�.�. 

�යදම �.�. 

1 �මධ�ගත අය වැය 771 201 164 

2 ෙ��ය අමාත�ාංශ 4590 5451 4351 

3 ��නැ�ම සං.ෙදපා�තෙ���ව 2293 62 61 

4 පළා� සභා 3099 1523 1310 

5 පළා� පාලන ආයතන 698 369 102 

6 �ෙ�ශාධාර හා �ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� 10 41843 11448 

7 ව�වසථ්ා�ත ම�ඩල 204 5563 2781 

    එක�ව 11665 55012 20217 
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ග�පහ �ස්�� වා��ක ඒකාබ�ධ �යා�මක වැඩසටහන - 2017 

4 වන කා�� �ග�ය 

ආං�ක ව��කරණය අ�ව ��පාදන ෙබ�යාම. 

අ� 
අංකය 

අංශය ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

��පාදන 
�.�. 

�යදම 
�.�. 

1 කෘ�ක�මය 503 312 277 

2 ක�මා�ත 1995 535 330 

3 මානව ජනාවාස 1204 931 696 

4 ආ��ක ය�තල පහ�ක� 175 15 11 

5 �වාහනය 4619 49166 15131 

6 සමාජ ය�තල පහ�ක� 2948 3111 3440 

7 ප�පාලන ෙප�� කා�යය 221 942 332 

      එක�ව    11665   55012   20217 

 

ග�පහ �ස්�� වා��ක ඒකාබ�ධ �යා�මක වැඩසටහන - 2017 

4 වන කා�� �ග�ය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස අ�ව ��පාදන ෙබ�යාම. 

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය 
ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 

��පාදන 

�.�. 

�යදම �.�. 

1 ��ල��ය 466      218      84      

2 කටාන 593      36021      9538      
3 �ග�ව 333      224      592      

4 ��ව�ෙග�ඩ 455      169      64      

5 ��ගම 613      349      144      

6 අ�තනග�ල 646      4093      1427      

7 ග�පහ 853      649     188      
8 ජා ඇල 458      572      477      

9 ව�තල 264      430      136      

10 මහර 756      474     152     
11 ෙද��ෙ� 1056      838      34      

12 �යගම 558      310     83      

13 කැල�ය 311      214      49      
14 ෙප�� (පළා� සභා ව�ාපෘ� ඇ��ව) 4303      10452     7249      

එක�ව 11665      55012      20217      
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3.3 �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන - 2017 ග�පහ �ස්��කය 

අ� ආදාය�ලා� ප��වල �වෙන�පාය සංව�ධනය ��ම�, �ා�ය ආ��කය ශ��ම� ��මට 

අවශ� ��ක ය�තල පහ�ක� ��� ��ම�,සමාජ සංව�ධනයට අවශ� ප�සරය සකස් ��ම� යන 

අර�� සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා, 2017 ව�ෂෙ�� ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 

අමාත�ාංශ ��පාදන යටෙ� �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන �යා�මක කරන ල�.  

ෙමම වැඩසටහන යටෙ� ග�පහ �ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13 ම ආවරණය වන 

ප��, �ාම �ලධා� වස� 1177 ක ව�ාපෘ� 2069 � �යා�මක ��ම සඳහා හ�නාග�නා ල�. �ා�ය 

ක�� ම�� හ�නා ග� ව�ාපෘ� �ාෙ��ය ස�බ��කරණ ක�� හා �ස්�� 

ස�බ��කරණ ක��ෙව� අ�මැ�ය ලැ�ෙම� ප�  �යා�මක කරන ල�. 2017.12.31 වන �ට 

ව�ාපෘ� 2032 � ස���ණෙය�ම අවස� කර ඒ සඳහා �.�. 435.40ක �ල� �ග�ය� ලබා ග�නා 

ල�. 

2017.12.31 �නට ෙක��ඨාස අ�ව සාරාංශය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

�යා�මක � 

වස� සංඛ�ාව 

අ�මත �දල 

�.�. 

අ�මත කළ ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 

�යදම 

�.�. 

��ල��ය 123 61.50 173 56.16 

කටාන 79 39.50 123 32.32 

�ග�ව 39 19.50 69 14.43 

��ව�ෙග�ඩ 121 60.50 207 47.24 
 

��ගම 149 74.50 226 48.91 

අ�තනග�ල 151 75.50 298 68.78 

ග�පහ 101 50.50 227 24.52 

ජාඇල 57 28.50 119 27.28 

ව�තල 46 23.00 94 20.65 

මහර 92 46.00 165 33.33 

ෙද��ෙ� 133 66.50 209 29.06 

�යගම 49 24.50 82 13.78 

කැල�ය 37 18.50 77 17.34 

ප�පාලන හා ෙමෙහ�� �යදම         1.61 

එක�ව 1177 588.50 2069 435.40 

 



ෙක��ඨාස අ�ව �යද� සාරාංශය

3.4 ය�තල පහ�ක� සංව�ධන 

2017 ව�ෂෙ� ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාං

සංව�ධන �ෙශ�ෂ වැඩසටහන, ග�පහ 

වන ප�� �යා�මක කර අවස� කරන ල

ඒ අ�ව උ�ත වැඩසටහන සඳහා �

අත�� 2017 ෙදසැ�බ� 31 �නට ව�ා

�.�. 150.75 � (ව�ාපෘ� 173)  අතැ� �� ෙලස රඳවා තබා ගැ�ම �� �ය

� සඳහා �.�.22.65 ක �දල� ෙව� වන ල

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

01. ��ල��ය 5 
02. �ග�ව 30 
03. ��ව�ෙග�ඩ 15 
04 ��ගම 7 
05. අ�තනග�ල 49 
06. ග�පහ 74 
07. ජා ඇල 58 
08. මහර 2 
09. ෙද��ෙප 116 
10. �යගම 80 

 �. ෙ�ක�   
එක�ව 436 

 

68.78

24.52

27.28

20.65

33.33

29.06
13.78 17.34

51 

ෙක��ඨාස අ�ව �යද� සාරාංශය 

 

ය�තල පහ�ක� සංව�ධන (�ෙශ�ෂ) වැඩසටහන - 2017 ග�පහ �ස�්

�ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාංශ ��පාදන ම�� ය�තල පහ�ක� 

ග�පහ �ස්��කය �ළ �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 10

යා�මක කර අවස� කරන ල�. 

ඒ අ�ව උ�ත වැඩසටහන සඳහා �.�. 497.47ක �දලකට ව�ාපෘ�  436 � අ�මත කරන ල

�නට ව�ාපෘ� 402� සඳහා �.�.  284.67 ක �දල� �යද�

අතැ� �� ෙලස රඳවා තබා ගැ�ම �� �ය.  අ��ෙ�ද ව�ා

ක �දල� ෙව� වන ල�.  

අ�මත 2017.12.31 �නට 
�යදම 

අතැ� ��ප� 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

5.69 5 4.27 2 1.11 
32.60 30 10.30 6 10.95 
11.48 15 7.86 6 2.98 
9.54 7 4.74 3 3.40 

55.26 41 28.33 7 9.19 
38.14 72 15.71 39 18.56 

194.20 58 143.10 28 46.38 
0.91 2 0.70 1 0.14 

108.17 113 44.30 63 51.55 
41.48 59 23.70 18 6.46 

  1.65   
497.47 402 284.67 173 150.76 

56.16 32.32

14.43

47.24

48.91

��ල��ය

කටාන

�ග�ව

��ව�ෙග�ඩ

��ගම

අ�තනග�ල

ග�පහ

ජාඇල

ව�තල

මහර

ෙද��ෙ�

�යගම

කැළ�ය

ග�පහ �ස�්�කය 

�පාදන ම�� ය�තල පහ�ක� 

10� ආවරණය 

� අ�මත කරන ල�.  ඒ 

ක �දල� �යද� � අතර  

අ��ෙ�ද ව�ාපෘ� 33 

අ��ෙ�ද 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

   
   
   
   
 8 12.14 
 2 1.08 
   
   
 3 1.74 
 20 7.68 
   
 33 22.65 
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3.5 �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන �ෙශ�ෂ වැඩසටහන ii අ�යර - 2017 

ග�පහ �ස්��කය. 

 

ග�පහ �ස්��කය සඳහා ෙ�� ප�ව ඇ� , ග� ග�පහ �ස්�� පා�ෙ��� මැ� ඇම��ම�ලා, 

ජා�ක ල�ස�් ම���ම�ලා හා පළා� සභා ම���ම�ලා  ඇ�� 19 ෙදෙන�  සඳහා ��ය� 

��යන 351.5 ක  ��පාදන ෙව�වන ල�. 

ඉ� ��ය� ��යන 351.5 ව�නාකම�� �� ව�ාපෘ� 280 � ග�පහ �ස්��කය �රා �යා�මක 

� අතර ��ය� ��යන 103.92 � වැය කර ව�ාපෘ� 255 ක වැඩ �ම කරන ල�. ඊට අමතරව අතැ� 

��ප� සඳහා �.��යන 180.45 � �දල�ද අ��ෙ�ද ව�ාපෘ� සඳහා �.��යන 18.19 ක �දල� 

2017.12.31 �නට අවශ� �ය. එෙස�ම ෙමම ව�ාපෘ� අත�� 75% �  මා�ග ව�ාපෘ�  වන බව 

පැහැ�� �ය. 

 

3.6 �ඩා අමාත�ාංශය යටෙ� �යා�මක ව�ාපෘ� - 2017 

2017 ව�ෂෙ� �ඩා අමාත�ාංශ ��පාදන යටෙ� �ා�ය �ඩා�� සංව�ධන වැඩසටහන හා පැ�  

�ක�� ඉ���ෙ� වැඩසටහන ග�පහ �ස්��කය �ළ �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13ම  ආවරණය 

වන ප�� �යා�මක කර අවස� කරන ල�. 

 

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත 
ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

අ�ම
ත 

�දල 
�.��

. 

�ල� �ග�ය 

�ද� ෙග� 
ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

වැඩ 
අවස� 
ව�ාපෘ� 
ව�නාක

ම 
�.��. 

අතැ� �� 
ව�නාකම �. 

අ��ෙ�ද 
ව�ාපෘ� 

ව�නාකම �. 

1 ��ල��ය 27 33.10 27 1.09 30,069,477.86  

2 කටාන 18 22.60 17 5.37 14,545,012.12  

3 �ග�ව 17 20.50 17 7.36 6,638,967.45  

4 ��ව�ෙග�ඩ 20 23.00 20 5.42 16,546,329.92  

5 ��ගම 24 30.55 22 9.33 14,283,995.61 1,726,125.96 

6 අ�තනග�ල 35 44.70 29 13.33 18,363,395.13  

7 ග�පහ 22 27.95 21 9.34 14,849,994.03 605,191.91 

8 ජා ඇල 30 40.27 30 29.68 8,657,415.82  

9 ව�තල 18 22.73 18 13.8 7,726,375.75  

10 මහර 19 23.10 15 0.75 16,421,245.11 4,914,530.32 

11 ෙද��ෙප 18 23.00 17 2.3 15,834,021.75 590,764.20 

12 �යගම 16 20.00 13 3.9 9,989,169.89 3,014,770.93 

13 කැල�ය 16 20.00 9 2.25 6,527,302.82 7,340,572.84 

එක�ව 280 351.50 255 103.92 180,452,703.26 18,191,956.16 
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 �ා�ය �ඩා�� සංව�ධන වැඩසටහන 

උ�ත වැඩසටහන යටෙ�  2017 ව�ෂය �ළ ව�ාපෘ� 17� සඳහා �.�. 17.02 � අ�මත 

කර ඇ� අතර 2017.12.31 �නට �යදම �.�. 8.21 � � අතර අතැ� ��ප� 9� (�.�. 

7.22 �) හා එ� අ��ෙ�ද ව�ාපෘ�ය� (�.�. 0.17 ) හ�නා ග�නා ල�.  

 

 

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත 2017.12.31 �නට 
�යදම 

අතැ� ��ප� අ��ෙ�ද 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

01  ��ල��ය 1 0.2 1 0.16     
02 කටාන 1 0.3   1 0.12 1 0.17 
03 ��ව�ෙග�ඩ 1 0.4 1 0.39     
04 ��ගම 1 2.29   1 1.97   
05 අ�තනග�ල 2 2.5 2 2.44     
06 ග�පහ 3 3.21 3  3 2.87   
07 ජා ඇල 1 1.16 1 1.00 1 0.15   
08 මහර 2 2.99 3 2.87     
09 ෙද��ෙප 3 3.54 2 1.33 1 1.70   
10 �යගම 2 0.40   2 0.39   

එක�ව 17 16.99 13 8.19 9 7.2 1 0.17 

 

 පැ� �ක�� ඉ���ෙ�  වැඩසටහන 

උ�ත වැඩසටහන සඳහා 2017 ව�ෂය �ළ ව�ාපෘ� 34 � සඳහා �.�. 20.40 � අ�මත කර 

ඇ� අතර 2017.12.31 �නට �.�. 8.46 � �යද� ෙලස වා�තා � අතර අතැ� ��ප�  18 

� සඳහා �.�. 8.68 � හා එ� අ��ෙ�ද  ව�ාපෘ�ය� සඳහා �.� .0.11 � ෙව� කරන ල�.  

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත 2017.12.31 �නට 
�යදම 

අතැ� ��ප� අ��ෙ�ද 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�.�. 

01 කටාන 2 1.2 2 1.13     
02 �ග�ව 2 1.2 2 1.09     
03 ��ව�ෙග�ඩ 2 1.2   2 0.93   
04 ��ගම 3 1.8 3 1.07 1 0.42 1 0.11 
05 අ�තනග�ල 1 0.6 1 0.58     
06 ග�පහ 6 3.6   6 3.22   
07 ජා ඇල 2 1.2 2 1.00     
08 ව�තල 2 1.2 2 0.88     
09 මහර 4 2.4 1 0.16 4 1.71   
10 ෙද��ෙප 2 1.2 2 1.15     
11 �යගම 4 2.4   4 1.91   
12 කැල�ය 4 2.4 3 1.36 1 0.46   

එක�ව 34 20.4 18 8.42 18 8.65 1 0.11 



2017

ෙව�කල �ද�� දර
 

 

3.7 �ාම ශ�� වැඩසටහන - 2017

�රසර සංව�ධන සැලැස්ම යටෙ� 

��දැ�ම යාථා�ථය� කර ග� වස ් රාජ�

ජා�ක වැඩසටහන� ෙලස ජනා�ප� ෙ�ක� කා�යාල�ය 

වැඩසටහන �යා�මක කරන ල�. ෙ� ස

ෙමම වැඩසටහන �යා�මක ��ම ස

ආවරණය වන ප��, �ාම �ලධා� වස� 

39 � සඳහා ආහාර �ෂප්ාදන ජා�ක වැඩසටහන හා ඒකාබ�ධව ව�ා

වසමකට � 250,000/- බැ�� �ද� ලබා ෙදන ල�

�ට අමතරව ෙමම වැඩසටහන �යා�මක ��මට ෙත�රා ග�නා ලද සංව�ධන �ලධා

��ෙ� වැඩසටහන� 2017.09.

�වණාගාරෙ���  ඔ��ට ��� �ල�

වැඩ��ව� 2017.10.16 හා 17 යන ෙද�න ෙ�ය�ෙග�ඩ සංස්කෘ�ක ��� මධ�

පව�වන ල�.  

2017.10.01 �න �ාම ශ�� වැඩසටහන සමාජගත ��ෙ� උෙළල පව�වන ලද අතර

ම�ට�� ජනතාව දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� පව�වන ල�

යටෙ�  �.�.7.65 ක �ල� �ග�ය� ලබා ග�නා ල�
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2017.12.31 �නට අදාළ �ග�ය. 

ෙව�කල �ද�� දරන ලද �යදම ��ශතය� ෙලස. 

2017 

�රසර සංව�ධන සැලැස්ම යටෙ� 2017 ව�ෂය ���කම ��දැ�ෙ� ව�ෂය ෙලස න� කර

��දැ�ම යාථා�ථය� කර ග� වස් රාජ� අංශය, ෙප��ග�ක අංශය හා �ජාව ෙ���

ජා�ක වැඩසටහන� ෙලස ජනා�ප� ෙ�ක� කා�යාල�ය  ��පාදන යටෙ� 

ෙ� සඳහා �.�. 10.49 ක ��පාදනය� ලබා ෙදන ල�

යා�මක ��ම සඳහා  ග�පහ �ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 

ම �ලධා� වස� 65 � ෙත�රා ග�නා ල�. එ��ද ෙත�රා ග�නා ලද වස� 

හා ආහාර �ෂ්පාදන ජා�ක වැඩසටහන හා ඒකාබ�ධව ව�ාපෘ� �යා�මක ��ම ස

බැ�� �ද� ලබා ෙදන ල�.  

යා�මක ��මට ෙත�රා ග�නා ලද සංව�ධන �ලධා

.15 හා 16 යන �නය��� �ස්�� ෙ�ක� කා�යල�ය 

 �ල� කට�� ��බද ���ව ලබා �ම සදහා ෙ�වා�ක ��� 

යන ෙද�න ෙ�ය�ෙග�ඩ සංස්කෘ�ක ��� මධ�

ම ශ�� වැඩසටහන සමාජගත ��ෙ� උෙළල පව�වන ලද අතර

ම�ට�� ජනතාව දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� පව�වන ල�. 2017.12.31 වන �ට ෙ� වැඩසටහන 

ග�ය� ලබා ග�නා ල�. 
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30.54 
29.82 

33.42 

73.70 

60.71 

3.25 
10.00 

19.50 

11.25 

Divisions

Divulapitiya

Katana

Negombo

Minuwangoda

Meerigama

Attanagalla

Gampaha

Jaela

��ල��ය 

කටාන 

�ග�ව 

��ව�ෙග�ඩ

��ගම 

අ�තනග�ල

ග�පහ 

 

කම ��දැ�ෙ� ව�ෂය ෙලස න� කර, ���කම 

ජාව ෙ��� ෙක�ට ග� 

�පාදන යටෙ� �ාම ශ�� 

�පාදනය� ලබා ෙදන ල�. 

ෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13 ම 

�ද ෙත�රා ග�නා ලද වස� 

යා�මක ��ම සඳහා 

යා�මක ��මට ෙත�රා ග�නා ලද සංව�ධන �ලධා�� දැ�ව� 

� ෙ�ක� කා�යල�ය 

 කට�� ��බද ���ව ලබා �ම සදහා ෙ�වා�ක ��� 

යන ෙද�න ෙ�ය�ෙග�ඩ සංස්කෘ�ක ��� මධ�ස්ථානෙ��� 

ම ශ�� වැඩසටහන සමාජගත ��ෙ� උෙළල පව�වන ලද අතර, වස� 

වන �ට ෙ� වැඩසටහන 

Divulapitiya

Minuwangoda

Meerigama

Attanagalla

 

��ව�ෙග�ඩ 

අ�තනග�ල 
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3.8 �ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� - 2017 

2017 ව�ෂෙ� ග�පහ �ස්��කෙ� �ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� �යා�මක ��ම සඳහා ෙ��ය අමාත�ාංශ ම�� 

පහත සඳහ� ප�� ��පාදන ෙව� කර ෙදන ල�. 

අ� 

අංකය 
අමාත�ාංශය වැඩසටහන 

ෙව� කරන ලද 

��පාදනය 

(�.�.) 

1 �ා�ය ආ��කය ��බඳ 

අමාත�ාංශය 

සා��දා�ක හස්ත ක�මා�ත ග�මාන 

සංව�ධනය ��ම හා මැ� භා�ඩ �ෂප්ාදන 

ග�මාන සංව�ධන වැඩසටහන 

1.24 

2 �ඩා අමාත�ාංශය ඇ��ෙ� මං�� ව�ාපෘ� 6.00 

3 මහා නගර හා බස්නා�ර 

සංව�ධන අමාත�ාංශය 

��ත �රවර වැඩසටහන - 1 අ�යර 
32.20 

4 නගර සැල�� හා 

ජලස�පාදන අමාත�ාංශය 

ස�පාර�ෂක පහ�ක� වැ���� ��ෙ� 

වැඩසටහන 
3.00 

5 ජා�ක ��ප�� හා 

ආ��ක කට�� 

අමාත�ාංශය 

ආග�ක මධ�ස්ථාන සංව�ධනය ��ෙ� 

වැඩසටහන 28.70 

6 ��� සංෙ�ශ හා ��ට� 

ය�තල පහ�ක� 

අමාත�ාංශය 

පාස� ප�ගණක �ද�ාගාර ස්ථා�ත ��ම         

( 2 අ�යර) 0.75 

7  

�ාෙ��ය සංව�ධන 

අමාත�ාංශය 

�ාෙ��ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන 

වැඩසටහන ( �.�. 50) 
29.53 

8 �ාෙ��ය සංව�ධන වැඩසටහන                        

( �.�. 100) 
58.00 

9 සමාජ හා සංස්කෘ�ක සංව�ධන වැඩසටහන 12.30 

10 �ාෙ��ය �වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන 5.09 

11 � ලංකා හද�ම අ�කා�ය හද�ම වැඩසටහන 27.50 
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12 �ස්��  ආග�ක හා 

සංස්කෘ�ක කට�� 

ෙදපා�තෙ���ව 

�ස්��  ආග�ක හා සංස්කෘ�ක කට�� 

ෙදපා�තෙ���ව ම�� ෙය�� කළ ව�ාපෘ� 

ෙය�ජනා 

0.55 

13 

�වර හා ජලජ ස�ප� 

සංව�ධන අමාත�ාංශය 

�යවර �යස වැඩසටහන 4.30 

14 �යවර �යස ස�පාර�ෂක වැඩසටහන 1.95 

15 ෙවන� �වර ව�ාපෘ� 3.98 

 

16 

ක�මා�ත හා වා�ජ 

කට�� අමාත�ාංශය 

ඇඟ��  ආ�ත �ඩා ප�මාණ ක�මා�ත ශාලා 

ඔස්ෙස� කා�තාව� ආ��ක වශෙය� ස�බල 

ගැ��ෙ� වැඩසටහන 

 

1.10 

17  

 

 

��ධශාසන අමාත�ාංශය 

ඌන  සංව��ත දහ� පාස� ��සංව�ධනය 

��ම සඳහා ආධාර ලබා �ම 
5.90 

18 ��මාතා ආරාම සංව�ධන වැඩසටහන 0.40 

19 �හාරස්ථාන සංව�ධන වැඩසටහන 0.15 

20 �ණ��ාම වැඩසටහන 0.35 

21 අයහප� කාල�ණය �සා හා� � �හාර 

ම��රය හා ධ�මශාලාව ��සංස්කරණය 

��ම 

0.37 

එක�ව 

 

223.36 
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ෙමම ෙව� කරන ලද ��  ��පාදන �.�. 223.36 �  ��ධ ශාසන අමාත�ාංශෙය� ෙව� කරන ලද 

�.�. 7.17 ��පාදනයට අමතරව අෙන�� වැඩසටහ� සඳහා ව�ාපෘ� 525 � සඳහා �. �. 214.02 

ක �දල� අ�මත � ඇ� අතර එ�� �.�.104.46 � �යද� කර ඇත. ඊට අමතරව අතැ� ��ප� 

සඳහා �. �. 64.80 � හා 2018 ව�ෂය සඳහා අ��ෙ�ද  �.�. 26.00 � ෙ�. එම වැඩසටහ�වල 

අ�මත �දල අ�ව �යදම, අතැ� �� හා අ��ෙ�ද ��ශතය පහත සඳහ� ප�� දැ��ය හැ�ය.  
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අ�මත �දල අ�ව �යදම, අතැ� �� හා 
අ��ෙ�ද
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ෙමම එ� එ� වැඩසටහ� යටෙ� 2017-12-31 �නට �ග�ය �ාෙ��ය  ෙ�ක� ෙක��ඨාස 

ම�ට�� ඉ��ප� �ය. 

1.) සා��දා�ක හස්ත ක�මා�ත ග�මාන සංව�ධනය ��ම හා මැ� භා�ඩ �ෂ්පාදන ග�මාන 

සංව�ධන වැඩසටහන 

 �යගම, ��ගම, ��ව�ෙග�ඩ හා කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය�ට ව�ාපෘ� 6 � සඳහා 

�.�.1.24 � අ�මත � අතර �.�. 1.201 � �යද� �ය.                              

2.) ඇ��ෙ� මං�� ව�පෘ� 

��ගම හා ��ව�ෙග�ඩ �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය�ට ව�ාපෘ� 2 � සඳහා  �.�. 6 � අ�මත 

� අතර �.�. 2.47 � �යද� කර �.�. 2.96 ක අතැ� �� 2017 ව�ෂය  අවසානෙ� පැව��. 

3.) ��ත �රවර වැඩසටහන - 1 අ�යර 

 අ�තනග�ල, ��ව�ෙග�ඩ, ෙද��ෙප, ග�පහ, �යගම, ජා ඇල, ��ගම හා මහර �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ� 24 කට �.�. 32.20 � අ�මත � අතර එ�� �.�.25.19 �යද� කර 

�.�. 4.73 ක අතැ� ��ප� 2017 ව�ෂය අවසානෙ� පැව��. 

4.) ස�පාර�ෂක පහ�ක� වැ���� ��ෙ� වැඩසටහන 

 කටාන හා ෙද��ෙප �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ� 100 කට �.�. 3.00 � අ�මත � 

අතර �.�. 2.68 �යද� �ය. 

5.) ආග�ක මධ�ස්ථාන සංව�ධනය ��ෙ� වැඩසටහන 

 �ග�ව �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසයට හැර අෙන�� �ය�ම ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ� 76 � 

සඳහා �.�. 28.69 � අ�මත � අතර එ�� �.�. 25.55 � �යද� කර  2017 ව�ෂය අවසානෙ� 

�.�. 2.17 ක අතැ� �� පැව��. 

6.) පාසැ� ප�ගණක �ද�ාගාර සථ්ා�ත ��ම (2 අ�යර) 

 කටාන, ��ව�ෙග�ඩ, �ග�ව හා මහර �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ� 4 � සඳහා 

�.�. 0.754 � අ�මත � අතර �.�. 0.701 � �යද� �ය. 

7.) �ාෙ��ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන ( �.�. 50) 

�යගම, ව�තල, මහර, ෙද��ෙප  හා  කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ�  49 � 

සඳහා �.�. 29.62 � අ�මත � අතර එ�� �.�. 12.78 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� 

�.�. 10.53 ක අතැ� �� හා �.�. 3.51 � අ��ෙ�ද �ය. 



59 
 

8.) �ාෙ��ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන ( �.�. 100) 

�යගම, ව�තල, මහර, ෙද��ෙප  හා  කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ�  42 � 

සඳහා �.�. 58.99 � අ�මත � අතර එ�� �.�. 5.77 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� �.�. 

33.97 ක අතැ� �� හා �.�. 13.74 � අ��ෙ�ද �ය. 

9.) සමාජ හා සංස්කෘ�ක සංව�ධන වැඩසටහන 

�යගම හා කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස  සඳහා ව�ාපෘ� 71 � සඳහා �.�. 12.15 � 

අ�මත � අතර එ�� �.�. 10.25 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� �.�. 0.25 ක අතැ� 

��පත� හා �.�. 1.47� අ��ෙ�ද �ය. 

10.) �ාෙ��ය �වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන 

කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය සඳහා ව�ාපෘ� 7කට �.�. 4.97 � අ�මත � අතර එ�� 

�.�. 3.69 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� �.�. 1.15 � අ��ෙ�ද �ය. 

11.)  හද�ම වැඩසටහන 

කැල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය සඳහා ව�ාපෘ� 25 කට �.�. 24.80 �   අ�මත � අතර 

එ�� �.�. 5.30 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� �.�. 10.11 ක අතැ� ��ප� හා �.�. 

5.19 � අ��ෙ�ද �ය. 

12.) �ස්��  ආග�ක හා සංස්කෘ�ක කට�� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ෙය�� කළ ව�ාපෘ� ෙය�ජනා 

අ�තනග�ල, කැල�ය හා ��ගම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස  සඳහා ව�ාපෘ� 3 � සඳහා �.�. 

0.55 � අ�මත � අතර �.�.0.34 � �යද� �ය. 

13.) �යවර �යස වැඩසටහන 

කටාන, �ග�ව හා ජා ඇල �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස  සඳහා ව�ාපෘ� 40 � සඳහා �.�. 4.00 � 

අ�මත � අතර �.�.3.95 � �යද� �ය. 

14.) �යවර �යස ස�පාර�ෂක වැඩසටහන 

කටාන, �ග�ව හා ව�තල �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස  සඳහා ව�ාපෘ� 65 � සඳහා �.�. 1.95 � 

අ�මත � අතර �.�.1.10 � �යද� �ය. 

15.) ෙවන� �වර ව�ාපෘ� 

කටාන හා �ග�ව �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස  සඳහා ව�ාපෘ� 3 � සඳහා  �.�.  3.98 � අ�මත � 

අතර �.�.3.33 � �යද� �ය. 
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16.) ඇඟ�� ආ�ත �ඩා ප�මාණ ක�මා�ත ශාලා ඔස්ෙස� කා�තාව� ආ��ක වශෙය� ස�බල 

ගැ��ෙ� වැඩසටහන 

�යගම හා ජා ඇල �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස සඳහා ව�ාපෘ� 3 කට �.�. 1.10 �  අ�මත � අතර 

එ�� �.�. 0.095 � �යද� කර 2017 ව�ෂය අවසානෙ� �.�. 0.050 ක අතැ�  ��ප� හා �.�. 

0.921 � අ��ෙ�ද �ය. 

3.9 ��ලැ� දැහැන වැඩසටහන 

මහනගර හා බස්නා�ර සංව�ධන අමාත�ාංශෙ� ��පාදන යටෙ� 2017 ව�ෂෙ� ග�පහ 

�ස්��කෙ� හ�නාග� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස �ළ ආග�ක මධ�ස්ථාන සංව�ධනය ��ෙ� 

වැඩසටහන “��ලැ� දැහැන”  න�� �යා�මක �ය.  

ෙමම වැඩසටහන ග�පහ �ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 9 � යටෙ� �යා�මක �ය. 

2017.12.31 අවසානයට �යා�මක කළ �� ව�ාපෘ� ගණන 29 � වන අතර ෙ� සඳහා අ�මත �� 

�දල �.� 21.45 �. ෙමම ව�ාපෘ� 29 ම වැඩ අවස� කර �.�. 21.09 � �ද� ෙගවා ඇත.   

 

�ා.ෙ�.කා�යාලය 
ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 
අ�මත �දල ෙගවා ඇ� �දල 

��ල��ය 1       2,000,000.00        1,980,000.00  

කටාන 1       1,000,000.00            859,620.90  

��ගම 1           499,999.99            494,365.62  

අ�තනග�ල 6       3,000,000.00        2,687,903.53  

ජා ඇල 1       1,999,474.84        1,939,490.60  

ව�තල 1       1,999,515.24        1,721,551.90  

මහර 16       8,452,177.39        8,455,239.75  

ෙද��ෙප 2       2,500,000.00        2,492,421.82  

�ස්�� ෙ�ක� ප�පාලන �යදම             467,750.00  

එක�ව 29 
  

   21,451,167.46  
 

    21,098,344.12  
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3.10 �ෙශ�ෂ මා�ග සංව�ධන වැඩසටහන 

ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශෙ� ��පාදන යටෙ� ග�පහ �ස්��කෙ� ෙද��ෙප �ෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය �ළ �යා�මක ��ම සඳහා �.�.5 � ව�නා මා�ග කාප� ��ෙ� ව�ාපෘ� 5� අ�මත 

කරන ල�. 

ෙමම වැඩසටහන ම�� �යා�මක කළ ව�ාපෘ� �ය�ල මා�ග කාප� ��ෙ� ව�ාපෘ� වන අතර 

2014 ව�ෂෙ� �යා�මක කර අතරමග නවතා දමා �� ව�ාපෘ� ෙ�. ෙමම ව�ාපෘ� 5 � ව�ාපෘ� 3 

ක වැඩ අවස� කර ඇ� අතර ව�ාපෘ� 2 � 2018 ව�ෂය සඳහා අ��ෙ�ද කරන ල�. ෙමම ව�ාපෘ� 

සඳහා 2017 ව�ෂය �ළ ෙගවන ලද �� �දල �.�. 37.40 � වන අතර අතැ� ��ප� ව�නාකම 

�.� 51.11 ෙ�. අ��ෙ�ද ව�ාපෘ� ෙදෙක� ව�නාකම �.�.20 �. 

�ා.ෙ�. 

කා�යාලය 

ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 
අ�මත �දල 

ෙගවා ඇ� 

�දල 
අතැ� �� අ��ෙ�ද 

ෙද��ෙප 5 111,000,000.00 37,401,586.28 51,114,891.37 
20,006,549.51 

                    -   

 

3.11 �ෙග�ඩ බස්නැව��පළ න�කරණ වැඩසටහන 

ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශෙ� ��පාදන යටෙ� ග�පහ �ස්��කෙ� ෙද��ෙප �ෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය �ළ �යා�මක ��ම සඳහා �ෙග�ඩ බස්නැව��පළ න�කරණ ව�ාපෘ�ය අ�මත 

කරන ල�. 

ෙමම ව�ාපෘ�ය සඳහා �.�.42.48 ක ��පාදන ෙව� � අතර ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� ���මට අ�ව �ය� 

වැඩ ෙක�ටස ්අවස� කරන ල�. ෙ� සඳහා �� �යදම �.� 15.41 � අතර අතැ� ��ප� ව�නාකම 

�.� 16.35�. 

�ා.ෙ�. 

කා�යාලය 

ව�ාපෘ� 

සංඛ�ාව 
අ�මත �දල ෙගවා ඇ� �දල අතැ� �� 

 

ෙද��ෙප 
1 42,480,000.00 15,391,564.81 16,351,652.52 

 

3.12 ��ත �රවර �ඩා නගර සංව�ධන ව�ාපෘ� - 2017 

මහනගර හා බස්නා�ර සංව�ධන අමාත�ාංශය ම��, මහර, �යගම, අ�තනග�ල, ��ව�ෙග�ඩ හා 

ග�පහ  යන �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය�� ��ත �රවර �ඩා නගර සංව�ධන වැඩසටහන 
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යටෙ�, �.355,025,000.00 ක ව�නාකම�� ��, ව�ාපෘ� 427 � �යා�මක ��මට 2017 

ෙන�වැ�බ� මාසෙ� � අ�මත කරන ල�.   

2017.12.31 �නට ව�ාපෘ� 84 ක වැඩ �ම කරන ලද අතර, ඉ� ව�ාපෘ� 9� සඳහා �. 

3,416,114.59 ක �යදම� දරා ඇත.   ව�ාපෘ� 75 � සඳහා �. 38,036,657.46 ක ව�නාකම� 

අතැ� ��ප� බවට ප� � අතර, ව�ාපෘ� 318 � අ��ෙ�ද �ය.  

 

 

�ා.ෙ�.

ෙක��

ඨාසය 

අ�ම

ත 

ව�ාපෘ

� 

සංඛ�ා

ව 

 

 

අ�මත �දල �. 

 

 

2017.12.31ට 

�යදම 

අතැ� ��ප� අ��ෙ�ද 

ව�ා

පෘ� 

සං

ඛ�ා

ව 

 

�දල �. 

ව�ා

පෘ� 

සං

ඛ�ා

ව 

 

�දල �. 

මහර 328 258,000,000.00 2,866,992.65 50 22,594,684.47 244 185,977,233.39 

අ�තන

ග�ල 

 

53 

 

69,350,000.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

53 

 

69,350,000.00 

��ව�

ෙග�ඩ 

6 3,000,000.00 549,121.94 6 2,455,260.87 - - 

�යගම 38 18,550,000.00 - 17 7,097,932.58 21 10,498,577.55 

ග�පහ 2 6,125,000.00 - 2 5,888,779.54 - - 

එක�ව 427 355,025,000.00 3,416,114.59 75 38,036,657.46 318 265,825,810.94 

 

3.13 �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන ( ෙහ�ඳම ව�ාපෘ�ය) – 2016 

ග�පහ �ස්��කය. 

ග�පහ �ස�්�කය 2016  ව�ෂෙ� �යා�මක � �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහනට 

අදාළව �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙහ�ඳම ව�ාපෘ�ය ෙත�රා ප� කරග� �ාම �ලධා� 

වස� සඳහා ��ය� 100,000/= බැ�� 2017 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� 

අමාත�ාංශය ��� ��පාදන ෙව�කරන ල�. 

අ� 
අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

අ�මත 
ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

අ�මත �දල 
�.��. 

�ල� �ග�ය 

�ද� 
ෙග� 

ව�ාපෘ� 
සංඛ�ාව 

වැඩ අවස� 
ව�ාපෘ� 

ව�නාකම 
�.��. 

අතැ� �� 
ව�නාකම �. 

අ��ෙ�ද 
ව�ාපෘ� 

ව�නාකම �. 

1 ��ල��ය 1 100,000.00 1 100,000.00   

2 කටාන 1 100,000.00     
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3.14 ග�පහ �ස්�� ස�බ��කරණ ක�� �ස්�ම 

ග�පහ �ස්��කෙ� �යා�මක වන �ය�ම සංව�ධන වැඩසටහ� ��බඳව සාක�ඡා කර, ම�වන 

ගැට� ස�බ�ධෙය� ��ප��මය �රණ ග� ලබන, �ස�්�කෙ� �ධානතම ක��ව, �ස්�� 

ස�බ��කරණ ක��ව ෙ�. 

�ස්�� සංව�ධන ක��ව, �ාෙ��ය සංව�ධන ක�� (13), �වාස ක��ව, ප�සර ක��ව, කෘ�ක�ම 

ක��ව, �වර ක��ව, සමෘ�� ක��ව, �ල ක��ව, අමා ක��ව, ශාසනාර�ෂක බල ම�ඩලය, වන 

ක��ව යන අ� ක�� 11 ��, ෙමම ක��ව සකස ්� ඇත. 

ග�පහ �ස�්� පා��ෙ��� මැ� ඇම��ම�, පළා� සභා මැ� ඇම��ම�, පළා� පාලන ආයතන 

�ධා��, �ස�්�කෙ� �ය�ම රාජ� ආයතන හා ෙදපා�තෙ��� �ධා��ෙග� සම��ත ෙමම 

ක��ෙ� ෙ�ක�, �ස්�� ෙ�ක� වන අතර, �ස්�� �මස�පාදන ෙ�ක� කා�යාලය, ෙ�ක� 

කා�යාලය ෙලස කට�� කර�.  

බස්නා�ර පළා� �ධාන අමාත�, ග� ඉ�ර ෙ�ව�ය මැ��මා, නගර සැල��, ජලස�පාදන රාජ� 

අමාත�, ග� �ද�ශ� �නා����ෙ� මැ���ය හා ග�පහ �ස්�� පා��ෙ��� ම��, ග� අ�� 

මා�න�ෙප�ම මැ��මාෙ� සම සභාප��වෙය�, 2017 වසෙ��, 2017.02.27, 04.27, 08.01 හා 

10.26 �නය��, �ස�්� ස�බ��කරණ ක�� �ස�්�  4 � පව�වන ල�.  

3.15 �ෙශ�ෂ �ස්�� 

ග�පහ �ස්��කෙ� කසළ කළමනාකරණය හා ෙඩං� උව�ර ��බඳ ප�සර ස��ව අ�ග� 

ජනා�ප��මාෙ� �ධාන�වෙය� 2017.06.30 �න, ග�පහ � ෙබ�� �ඩාංගණෙ�� පව�වන ල�. 

ෙ�ශපාලන අ�කා�ය ඇ��ව �ස්��කෙ� �ය�ම රාජ� �ලධා�� ෙ� සඳහා සහභා� �ය. 

3 �ග�ව       

4 ��ව�ෙග�ඩ 1 100,000.00 1 98,580.00   

5 ��ගම       

6 අ�තනග�ල 1 100,000.00 1 98,434.55   

7 ග�පහ 1 100,000.00 1  98,829.04  

8 ජා ඇල 1 100,000.00 1 96,041.16   

9 ව�තල 1 100,000.00 1 99,000.00   

10 මහර 1 100,000.00    99,789.75 

11 ෙද��ෙප 1 100,000.00 1  100,000.00  

12 �යගම 1 100,000.00     

13 කැල�ය 1 100,000.00 1  97,967.07  

එක�ව 11 1,100,000.00 8 788,177.65 296,796.11 99,789.75 
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ඉ��ෙ�� ඇ��ය හැ� �යං ත��වය�ට ��ණ �ම හා ආහාර �ර��තතාව සඳහා �� කලට වැ� 

ෙන�ලැ� යාම ෙහ��ෙව� වා� ජලය �� ප�� කළමනාකරණය ��ම�, එම�� ෙග��තැනට වන 

හා� අවම කර�මට ජලය අවම වශෙය� භා�ත කරන �ක�ප ෙභ�ග ෙකෙර� වැ� අවධානය� 

ෙය�� ��ම�, අසව්ැ�න අ��ම�� ජන සමාජෙ� සාමාන� ප�ෙභ�ජන රටාවට එ�ල �ය හැ� 

අ�තකර බලපෑම අවම කර, ආහාර �ර��තතාව ඇ� ��ම�, ෙග��ජනතාවෙ� ආ��ක ත��වය 

යහප� ෙලස පව�වා ගැ�ම� ��බඳව, �ස්�� ෙ�ක� ��� අදාළ �ලධා�� සමඟ 2017.01.13 

වන �න �ෙශ�ෂ �ස්�� ස�බ��කරණ ක�� �ස්�ම� පව�වන ල�.   

�ට� ජනා�ප��, ග� ච��කා බ�ඩාරනායක �මාර�ංග මැ���යෙ� �ධාන�වෙය�, 

2017.03.11 �න කසළ කළමනාකරණ කට�� ��බඳව �ෙශ�ෂ සාක�ඡාව� පව�වන ල�. ෙ� 

සඳහා ග�පහ, අ�තනග�ල, �යගම යන �ාෙ��ය සභා සහ ග�පහ මහ නගර සභාව යන පළා� 

පාලන ආයතන ���, කසළ කළමනාකරණය ස�බ�ධෙය� ෙගන ඇ� �යවර හා එම වැඩසටහ� 

�යා�මක ��ෙ��, ම� � ඇ� ගැට� ��බඳව �ෙශ�ෂෙය� සාක�ඡා කර� ලැ�ය. 

ඉහත �ස�්�වලට අමතරව, ග�පහ �ස�්�කෙ� 2017 ව�ෂෙ� �යා�මක කර� ලැ� සංව�ධන 

වැඩසටහ�වල �ග�ය ඉහළ නංවා ගැ�ෙ� අර���, 2017.02.20, 06.27, 07.18, 09.28 සහ 12.16 

යන �නය��� �ස්�� ෙ�ක�ෙ� �ධාන�වෙය�, �ය�ම ව�ාපෘ� බලධා�� සමඟ �ග� 

සමාෙල�චන �ස�්� මාලාව� පව�වන ල�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

4. සමෘ�� කා�යාලය - ග�පහ �ස්��කය 

සංව�ධන ව�ාපෘ� 

වැඩසටහන 
ව�ාපෘ� 
ගණන 

�දල (�.� ) 

�වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන  1335 42.267 

ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන - 2016 – 11 අ�යර 03 6.74 

ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන - 2017 3 21.52 

�රසර �ගය� ජා�ක වැඩසටහන 1 0.238 
 

අෙල� සංව�ධන වැඩසටහන 95 4.65 

බැං� ෙග�ඩනැ�� ඉ���� 2 1.68 

සමාජ සංව�ධන වැඩසටහන 110 6.55 

එක�ව 1,549 83.65 
 

 
 
 

සමාජ ආර�ෂණ / ��ෙද�ර �ෂ��ව 

��ලාභ ෙග�ම 
සංඛ�ාව                

(වා�ක සංඛ�ාව) 
ෙග� �දල ( �.� ) 

මරණ 2445 36.675 

උප� 392 2.94 

��� ද� උප� 574 2.875 

ෙර�හ� 4123 11.865 

�වාහ 1935 14.512 

 ��ෙද�ර �ෂ��ව 
8462 12.693 

එක�ව 
17931 81.561 

 
  

සමෘ�� සහනාධාර   

වැඩසටහන ��ලාභ ලැ� ප�� 
සංඛ�ාව 

වැය කළ �දල  
(� ��යන ) වා��ක 

සමෘ�� සහනාධාර 107,053 3,363.73 
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4.1 �වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන  - 2017 
 
�වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ� කෘ� සංව�ධන ව�ාපෘ�  53 � සඳහා �.�. 1.39  � ද, 

ප� සංව�ධන ව�ාපෘ�  30 � සඳහා �.�. 1.19 � ද, �වර සංව�ධන ව�ාපෘ� 34 � සඳහා �.�. 

0.979  �ද, �� ප�මාණ ක�මා�ත හා ව�වසාය සංව�ධන ව�ාපෘ� 1217� සඳහා �.�.     

38.464 � හා ��යා ඉල�ක කරග� වෘ��ය ��� ව�ාපෘ� 1 � සඳහා �.�. 0 .034              

� වැය කරන ල�. 

(ආකෘ� ප� 01 ) 

 

4.2 සමෘ�� ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන - 2016 / 2017  

ප�සර �තකා� ආද�ශ ග�මාන - 2016/11 අ�යර සඳහා �.�. 6.745 � හා �ෂප්ාදන ආද�ශ 

ග�මාන 2017 වැඩසටහන සඳහා �.�. 21.30 � වැය කරන ල�. ආද�ශ ග�මානවල �වාස 

සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ� �වාස 18 � සඳහා �ථම අ�යර යටෙ� �. �. 0.05 � බැ�� �.�. 

0.900 � වැය කරන ල�. 

(ආකෘ� ප� 02) 

 

4.3 �රසර �ගය� ජා�ක වැඩසටහන - 2017 

�රසර �ගය� ජා�ක වැඩසටහන සඳහා �. �. 238 � වැය කරන ල�. 

(ආකෘ� ප� 03) 

 

4.4 අෙල� සංව�ධන වැඩසටහන - 2017 

ෙ� යටෙ� ජංගම රථ හා �� 62 � ෙව�ෙව� �.�. 2.749 � ද, ව�ාපා�ක සංග� / ��� 

වැඩසටහ�  සඳහා �.� 1.103 �  වැය කරන ල�. 

(ආකෘ� ප� 04) 

 

4.5 �වෙන�පාය සංව�ධන ච�ය අර�දල ම�� ව�ාපෘ� �යා�මක ��ම - 2017 

�වෙන�පාය සංව�ධන ච�ය අර�දල ම�� කෘ� ව�ාපෘ� 16 � සඳහා �.�. 1.912 � ද, ස��ව 

පාලන ව�ාපෘ� 32 � සඳහා �.�. 2.13 � ද, ක�මා�ත ව�ාපෘ� 315 � සඳහා �.�. 22.58 � ද, 

අෙල� හා ෙස�වා ව�ාපෘ� 122 � සඳහා 10.29 � ද ෙලස ව�ාපෘ� 485 �  සඳහා �.�. 36.92 ක 

ණය �දාහැර ඇත. 

(ආකෘ� ප� 05) 
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4.6 සමාජ සංව�ධන වැඩසටහන - 2017 

සමාජ සංව�ධන අංශය යටෙ� �යා�මක කරන ලද  ��ය �යස �වාස වැඩසටහන ම�� �වාස 

28 � ඉ���ම සඳහා �.�. 4.20 � වැය කරන ල�. ම��ව� �වාරණය හා ආධ�ා��ක 

සංව�ධනය, ස�� ප�� වැඩසටහ� සඳහා �.�. 0.645 � ද, උපෙ�ශන වැඩසටහ� සඳහා �.�. 

0.312 � ද,  ජාත��තර �න සැම�ෙ� වැඩසටහ� සඳහා �.�. 0.234 � ද, ළමා සමාජ ව�හගත 

��ෙ� වැඩසටහ� සඳහා �.�. .259 � ද, ළමා සමාජ ජා�ක ම�ටෙ� ජය�හණ සඳහා ත�ාග ලබා 

�මට �.�.0.066 � වැය කරන ලද අතර, කා�තා ස�බලකරණ වැඩසටහ� සඳහා �.�. 0.560 � 

වැය කරන ල�.  (ආකෘ� ප� 06)  

4.7 සමෘ�� බැං� හා මහා සංග� ඉ���ම හා අ��වැ�යා හා න�කරණය ��� - 

2017 

සමෘ�� බැං� සංග� 02 ක අ��වැ�යා සඳහා �.�. 1.68 � වැය කරන ල�. (ආකෘ� ප�  07) 

 

4.8 සමෘ�� සහනාධාර / සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන  

ෙමම වසෙ�� සමෘ�� සහනාධාර වැඩසටහන සඳහා �. ��යන   3,363.73   � ද, සමාජ 

ආර�ෂණ ��ලාභ සඳහා �. ��යන   81.56 �ද වැය කරන ල�.   

( ආකෘ� අංක 08 සහ 09 ) 

4.9 සමෘ�� බැං� වැඩසටහන 

�ස�්�කෙ� සමෘ�� බැං� සංග� 86 ම�� ��ලා��ෙ� තැ�ප� ඒකරා�කරණය හා ණය 

ලබා�ම �� කරන ලද අතර 2017.12.31 �න වන �ට සමෘ�� බැං� සංග� ස� �� තැ�ප� �දල 

�.�  9,841 �. 2017 ව�ෂය �ළ සමෘ�� බැං� සංග� ම�� ��� කළ ණය සංඛ�ාව   65,819   

� වන අතර, �දල �.�.4258  �. 2017.12.31 �නට සමෘ�� බැං� සංග� ම�� රාජ� බැං�වල 

ආෙය�ජනය කළ �දල �.�. 7,461 �. තවද,  2017 ව�ෂය �ළ සමෘ�� බැං� සංග� සහ මහා 

සංග� උපයා ග� ලාභය �.�  537.38  �.     

 
සමෘ�� බැං� වැඩසටහන 

 
 

සමෘ�� බැං� වැඩසටහන (2017.12.31 ද�වා ස���ත) 

වැඩසටහන සංඛ�ාව �දල (� ��යන ) 

තැ�ප� ( ස���ත ) 1282405 9,841 
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ණය ��� ���                      
(2017 ව�ෂය �ළ) 

65,819 4,258 

ආෙය�ජන (ස���ත)  7,461 

සමෘ�� බැං� සංග� හා මහා සංග� 
ලාභය 

 537.38 

 

4.10 කා�ය ම�ඩලය 

සමෘ�� සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව 

�ස්�� සමෘ�� අධ��ෂ     -  01 

සමෘ�� ස�බ��කරණ �ලධා�   -  01 

සමෘ��  කළමනාක�     - 124 

සමෘ�� කළමනාක� (�ගණන)   -  06 

අ��ෂණ කළමනාක�    -  02 

�ව�ධන �ලධා�     -  02 

�ගණන �ලධා�     -  03 

අ��ෂණ �ලධා� -  02 

සමෘ�� සංව�ධන �ලධා�    -        1,636  

කළමනාකරණ සහකාර     -  17  

�ය��/කා�යාල කා�ය සහායක -  03 

-       1,797 
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4.11 සමෘ�� සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන 

 ග�පහ �ස්��කය 

2017/01 /01 �ට 2017/12/31 

සංෙ�
ත 

අංකය 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 
කා�යාල

ය 

උප� �වාහ ෙර�ග මරණ 
��ෙද�ර උ�සව 

�යද� 

��� ද� 
උප� සඳහා 

ෙග�� 
�� �යද� 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�
දල

 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�දල 

1 �ග�ව 67 502,500 177 1,327,500 292 764,250 159 2,385,000 369 553,500 27 135,000 1,091 5,667,750 

2 කටාන 16 120000 107 802500 162 508250 138 2070000 524 786000 19 95000 966 4,381,750 

3 ��ල��ය 53 397500 288 2160000 562 1745750 323 4845000 946 1419000 97 490000 2,269 
11,057,25

0 

4 ��ගම 24 180000 173 1297500 491 1387500 233 3495000 764 1146000 76 380000 1,761 7,886,000 

5 ��ව�. 33 247500 213 1597500 315 952000 228 3420000 831 1246500 51 255000 1,671 7,718,500 

6 ව�තල 10 75000 122 915000 348 821250 163 2445000 547 820500 16 80000 1,206 5,156,750 

7 ජා-ඇල 20 150000 110 825000 284 869750 138 2070000 459 688500 76 380000 1,087 4,983,250 

8 ග�පහ 24 180000 117 877500 217 641000 140 2100000 557 835500 42 210000 1,097 4,844,000 

9 අ�තන. 37 277500 196 1470000 337 931500 223 3345000 749 1123500 25 125000 1,567 7,272,500 

10 ෙද��ෙ� 13 97500 85 637500 209 752000 232 3480000 
108

0 1620000 21 105000 1,640 6,692,000 

11 මහර 34 255000 148 1110000 354 1011250 184 2760000 762 1143000 57 285000 1,539 6,564,250 

12 කැල�ය 37 277500 96 720000 269 695000 133 1995000 425 637500 8 40000 968 4,365,000 

13 �යගම 24 180000 103 772500 283 786250 151 2265000 449 673500 59 295000 1,069 4,972,250 

�� එක�ව 392 
2,940,00

0 
1,93

5 14,512,500 
4,12

3 11,865,750 
2,44

5 36,675,000 8,462 
12,693,00

0 574 2,875,000 
17,93

1 81,561,250 
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05. �ස්�� ෙම�ට� රථ �වාහන කා�යාලය 

රථවාහන  ධාවනය ස�බ�ධෙය� ���� ��බඳ දැ�ම� ඇ�  �ත�ා��ල �යැ�� බලප� �� 

�යැ�ර� ��ස� �� ��ම මා�ග ආර�ෂාව හා  ෙදපා�තෙ��� අර�� සා�ෂා� ��ම උෙදසා 

ෙමම කා�යාලය ග�පහ �ස්��කය �ළ කට�� කර� ලැෙ�. 

ග�පහ ෙම�ට� රථ  �වාහන �ස්�� කා�යාලය ජනතාවෙ� අවශ�තාව ෙව�ෙව� කැප ෙව�. 

කා�ය ම�ඩලය 

 සහකාර ෙක�මසා�ස ් - 01 

 ෙම�ට� රථ ප��ෂක - 09 

 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර - 05 

 සංව�ධන සහකාර - 09 

 �ම�ශන හා සංව�ධන සහකාර - 02 

 ෙදපා�තෙ��� ��ක� - 05 

 කා�යාල කා�ය සහායක - 02 

කා�ය ම�ඩලය ෙස�වෙ� ෙය�දවා ඇ� ආකාරය 

�
ය

ැ�
�

 බ
ල

ප
�

 ස
�

බ
�

ධ
 ක

ට
�

�
 

 කා�යය �ලධා�� 
සංඛ�ාව 

1 �ම�� ක��ව, අය��ප� ප��ෂා ��ම සහ �ද� ෙග�ම සඳහා ව�ච� 
��� ��ම. 

02 

2 ඡායා�ප ගැ�ම, ඇ�� සල�� සහ අ�ස� ඇ�� �ව ද�ත ප�ගණක 
ගත ��ම. 

04 

3 ෙ�ඛන ප�ගණක ගත ��ම. 04 

4 �ද� ෙගවා ඇ� ���පත ප��ෂා කර ෙග�� ප�ගණක ගත ��ම හා 
��ත ප��ෂණ සඳහා �න ��� ��ම. 

02 

5 ��� බලප� ��� ��ම හා �ාෙය��ක ප��ෂණ සඳහා �න ��� 
��ම. 

01 

6 නව �ය�� බලප� ��� ��ම, අ�� ��� /අ��ටප� සහ ��ඝ ��� 
වලට අදාළ �වැර� අය��ප� සඳහා �යැ�� බලප�  ��ණයට ෙය�� 
��ම. 

02 

7 ��ත ප��ෂණ කට�� 01 

8 නව �යැ�� බලප� ලබා ගැ�මට අදාළව ��ත ප��ෂණ පැවැ��ම, 
�ාෙය��ක ප��ෂණ පැවැ��ම, හ�� අන��වලට ල� � වාහන 
ප��ෂා ��ම, අනන�තාව හා තහන� �ෙය�ග ��� කළ වාහන 
ප��ෂා ��ම. 

09 

9 නව �යාප�ං� සහ පැව�� සඳහා ��� කරන ලද අංක තහ� 
අ��ක�ව� ෙවත ලබා�ම. 

02 

10 කා�යා�ය කට�� 02 

11 කා.ස.ස. කට�� 02 

12 අ��ෂණ කට�� 01 
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කා�ය සාධනය 2013 - 2017 

අ� 
අංකය 

�ස්තරය �මාණය
2013 

�මාණය
2014 

�මාණය
2015 

�මාණය
2016 

�මාණය
2017 

01 

ව�ෂය �ළ නව �ය�� බලප� ලබා�ම, 
�යැ�� බලප� අ�� ��ම, තාවකා�ක 
�යැ�� බලප� ��� ��ම ඇ��ව . 
�යැ�� බලප� ලබාගැ�ම සදහා ඉ��ප� 
කළ අය��ප� ගණන 

46,307 53,300 54,513 75,771 

 
 

75,048 
 
 

02 
��ත ප��ෂණයට භාජනය කළ 
අය��ක�ව� සංඛ�ාව 

36,517 45,330 43,781 61,303 

 
 

71,488 
 
 

03 
�ාෙය��ක  ප��ෂණයට භාජනය කළ 
අය��ක�ව� සංඛ�ාව 

41,112 39,626 48,881 53,735 54,456 

04 
නව �යාප�ං�ය සඳහා ප��ෂා කළ 
ය��පැ� සංඛ�ාව 

205 224 217 147 216 

05 
බර සහ�ක ලබා�ම සඳහා ප��ෂා කළ 
වාහන සංඛ�ාව 

3,400 3,391 3,126 3,078 4,090 

06 
ප��ෂා කළ හ�� අන��වලට භාජනය 
� වාහන සංඛ�ාව 

3,165 3,020 3,551 4,016 1,804 

07 ප��ෂා කරන ලද ගරා� සංඛ�ාව 45 42 50 52 36 

08 
අනන�තාව සහ තහන� �ෙය�ග ප��ෂා 
කළ වාහන සංඛ�ාව 

2,100 1,824 2,464 2,725 3,402 

09 
මහජනතාව ෙවත ��� කරන ලද අංක 
තහ� සංඛ�ාව 

12,498 11,406 10,207 16,760 13,755 

10 
��� කරන ලද ය��පැ� සහ�ක සහ 
අංක තහ� සංඛ�ාව 

64 12 06 12 16 

11 ව�ෂය �ළ �යැ�� පාස� සංඛ�ාව 45 30 52 58 84 

12 

ව�ෂය �ළ නව �යැ�� බලප� ලබා �ම, 
�යැ�� බලප� අ�� ��ම, තාවකා�ක 
�යැ�� බලප� ��� ��ම ඇ��ව . 
�යැ�� බලප� ලබාගැ�ම සදහා ඉ��ප� 
කළ අය��ප�වලට අදාළ �යැ�� බලප� 
��� ��ම. 

46,037 53,982 70,818 
 

75,771 
 

75,048 

13 

ව�ෂය �ළ ලංකා බැං�  ක�ෙ�� ශාඛාව 
ම��ෙම�ට� රථ �වාහන 
ෙදපා�තෙ���ව ෙව�ෙව� �ස ්කළ 
ආදායම 

��ය� 
��යන 

115.5 

��ය� 
��යන 

132.4 

��ය� 
��යන 

171.8 

��ය� 
��යන 

195.0 

��ය� 
��යන 

185.0 
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��ත ප��ෂණ පැවැ��ෙ� �ග�ය 

 

�ය�� බලප� ��� ��ෙ� �ග�ය 
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�භාගය අසම� ගණන

�භාගයට ෙප� ෙන��� ගණන
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අය�� කළ �මාණය

��ත ප��ෂනයට භාජනය කළ 
�මාණය

�ාෙය��ක ප��ෂණයට භාජනය 
කළ �මාණය

�ය�� බලප� ��� කළ �මාණය 
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ග�පහ ෙම�ට� රථ �වාහන �ස්�� කා�යාලෙ� වා��ක ආදායම 

 

ව�ෂය �ළ �යැ�� බලප� ලබාගැ�ම සඳහා ඉ��ප� කළ අය��ප�වලට  �යැ�� 

බලප� ��� ��ම. 
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06. �ස්�� සංඛ�ාෙ�ඛන අංශය - ග�පහ. 

සංව�ධන �යාව�ෙ�� ෙය�දාග�නා පදන� ද�ත එ��ස ් කර ෙද�� රාජ� හා රාජ� ෙන�වන 

ආයතනවල ද�ත අවශ�තාව� හා �ස්��කෙ� ඉහළ කළමනාකා��වයට අවශ� පදන� ෙත�ර�� 

ගැ�ම ෙමම අංශෙ� කා�යය භාරයට අය� ෙව�. සංගණන, ස��ෂණ හා ප�පාලන වා�තා ඇ��� 

ද�ත �ස්��ම ��කර� ලබ�. ඒ අ�ව 2017 ව�ෂය සඳහා  සංඛ�ාෙ�ඛන අංශෙ� �� කරන ලද 

කා�ය සාධනය පහත සටහ�� දැ�ෙ�. 

2017 ව�ෂය සඳහා � කා�ය සාධනය  

�
ෂ
ය 

ව�ාපෘ�ය වා��ක ෙභ��ක ඉල�ක 
ෙව�කළ 
�දල (�) 

කරන ලද 
�යදම (�) 

සාධ�ය ම�ටම 

1 ස��ෂණ  

සඳහා  ජන හා 

�වාස 

සංගණනෙ�� 

සකස ්කරන 

ලද ��ව 

ල�ස්� ගත 

��ෙ� ෙ�ඛන 

(F1) 

සංෙශ�ධනය 

කර ල�ස්� 

ගත 

��ෙ�  ෙ�ඛන 

(NHSP) සකස් 

��ම 

ස��ෂණ  සඳහා  ෙත�රා ග�නා 
ලද සංගණන කා�ඩවල 
ෙග�ඩනැ��  ල�ස්�ෙ� ��� ඇ� 
ෙවනස්ක� අධ�යනය කර  ��ව 
ලැ�ස්� ගත ��ෙ� ෙ�ඛන (F1) 
සංෙශ�ධනය ��ම සහ �වාස 
ඒකකවල ල�ස්�ව� (ල�ස්� ගත 
��ෙ�  ෙ�ඛන - NHSP) සකස ්
��ම 

සටහන හා 

බැෙ� 

 

-  

100% 

 

2 අ) �මබල 

ස��ෂණය - 

2017 

�ස්��කෙ� �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස 

ම�ට�� ෙත�රාග� ග� 260 කට 

අය� �වාස ඒකක 2600 කට 

සංඛ�ාෙ�ඛන �ලධා�� යවා 

ස��ඛ සාක�ඡා ම�� �මබලය 

��බඳව �ස ්කරන ලද ද�ත 

Tablet ප�ගණක ම�� එ� �ස ්

��ම �� කරන ල�.    එම 

ෙත�ර�� පදන� කරෙගන 

�ස්��කෙ� ��යා ����ය, 

��යා ����ය හා ආ��ක 

වශෙය� �යා�� ෙන�වන 

��ගලය�, ප�ගණක සා�ෂරතාව, 

ලබාග� වෘ��ය ��� ��බඳව 

අධ�යනය ��ම. 

 

 

 

 

 

 

�.284,525/

= 

 

 

 

 

 

 

�250,72

4/= 

100% 

(2017 ව�ෂෙ� ද�ත 

�ස්කර අවස�� ඇ� 

අතර දැනට අවසාන 

කා��ෙ� ද�ත 

ප��ෂා ��ම හා 

�ශ්ෙ�ෂණය ��ම 

�� කර�� පව�.) 
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 ආ) 

කාලප�හරණය 

��බඳ 

ස��ෂණය - 

2017 

�ස්��කෙ� �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස 

ම�ට�� �මබල ස��ෂණෙ� 

අවසාන කා��ව සඳහා ෙත�රාග� 

�යැ�යම ෙමම ස��ෂණය සඳහා 

ෙය�දා ෙගන ද�ත එ� �ස ්��ම 

�� ��කරන ල�. �න� �ළ 

��ගලය� කාලය ප�හරණය 

කරන ආකාරය ��බඳ අධ�යනය 

��ම ෙමම ස��ෂණෙ� අර�ණ�. 

�න� �ළ ��ගලය� කාලය 

ප�හරණය කරන ආකාරය කාල 

සටහ� ප�ය� ම�� එ� �ස ්

කරන ල�. 

�යැ� 

ස��ෂණ 

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 

- 

100% 

(2017 ව�ෂෙ� ද�ත 

�ස්කර අවස�� ඇ� 

අතර උපෙ�ඛන 

ප��ෂා ��ම 

ප�ගණක ගත ��ම 

හා �ශ්ෙ�ෂණය ��ම 

�� කර�� පව�.) 

 (ඇ) සංචාරක 

�යද� ��බඳ 

ස��ෂණය 

�ස්��කෙ� �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස 

ම�ට�� ෙත�රාග� ග� 240 කට 

අය� �වාස ඒකක 2400 � මාස 

12 �� ආවරණය ��මට 

�ය�තය. 2017 අවසාන කා��ෙ� 

�ට ෙමම ස��ෂණය ආර�භ කර 

ඇත. දැනට 2017 අවසාන 

කා��ෙ� ද�ත එ� �ස ්��ම 

අවස�කර ඇත. ෙමරට �ළ 

��කරන ලද සංචාර සඳහා කරන 

ලද �යද�  ��බඳව අධ�යනය 

��ම ෙම� අර�ණ�. 

�යැ� 

ස��ෂණ 

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 100% (ෙමම 

ස��ෂණය 2017 

ව�ෂෙ� අවසානෙ�  

මාස 3 ක ද�ත 

�ස්��ම ෙමම වසර 

�ළ �� කර අවස� 

කරන ල�. දැනට එම 

ද�ත ප��ෂා ��ම, 

ෙ�ත ��ම හා 

ප�ගණක ගත ��ම 

�� කර�� පව�) 

 (ඈ) ගෘහ 

ඒකක ආදාය� 

�යද� 

ස��ෂණය - 

2016 

�ස්��කෙ� �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස 

ම�ට�� ෙත�රාග� ග� 240 කට  

අය� �වාස ඒකක 2400 කට 

සංඛ�ාෙ�ඛන �ලධා�� යවා 

ස��ඛ සාක�ඡා ම�� අඛ�ඩව 

ස�ය� �රා ප�ෙභ�ජන �යද� 

රටාව  ��බඳව �ස ්කරන ලද ද�ත 

ෙ�ත ��ම,  එම  ද�ත ප�ගණක 

ගත ��ම, එම ෙත�ර�� පදන� 

කරෙගන �ස්��කෙ� සාමාන� 

ඒක ��ගල ආදායම,   සාමාන� 

ඒක ��ගල �යදම, සාමාන� ගෘහ 

ඒකක ආදායම, සාමාන� ගෘහ 

ඒකක �යදම, �� සං�ණකය  

��බඳව අධ�යන ��ම.  

�යැ� 

ස��ෂණ 

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

- 100% 

(2016 ව�ෂෙ� ද�ත 

�ස්කර අවස�� ඇ� 

අතර අවසාන 

කා��වට අදාළ 

උපෙ�ඛන ෙ�ත 

��ම, ද�ත ප�ගණක 

ගත ��ම හා 

�ශ්ෙ�ෂණය ��ම 

�� කරන ල�.  

 (ඉ) �ම ඉ��ම 

��බඳ 

ස��ෂණය 

�ස්��කය �ළ ඇ� ක�මා�ත 

ආයතනව�� 288 ක �යැ�ය� 

ෙමම  ස��ෂණය සඳහා ෙත�රා 

ග�නා ලද ද�ත එ� �ස ්��ම 

ක�මා�ත, 

ෙවෙළඳ හා 

ෙස�වා අංශ ය 

ම�� 

- 91% 
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අවස�කර ඇත. ෙමම ස��ෂණය 

ම�� ආයතනෙ� එ� එ� 

තන�ෙර� ෙස�වය කරන 

ෙස�වකය� සංඛ�ාව, එම තන�� 

වල පව�නා �ර�පා� සංඛ�ාව, 

ක�මා�තය ආර�භ ��ෙ�� 

��ණ �� ගැට� හා පව�වාෙගන 

යාෙ�� ��ණෙදන ගැට� ��බඳ 

ද�ත එ� �ස් කරන ල�. 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 (ඊ) ෛ�මා�ක 

කා��ක 

�ෂ්පාදන 

ස��ෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

(උ) ක�මා�ත, 

ෙවෙළඳ හා 

ෙස�වා 

ස��ෂණය 

�ෂ්පාදන ක�මා�ත �ෙෂ��ෙ� 

කාලා��ප ම�ටම හා උපන�� 

හ�නා ගැ�ම. කා�� ම�ට�� 

ෙත�රාග� ආයතන 55 �� �ස ් 

කරන ලද ක�මා�ත ෙත�ර�� 

අ�ව කා��ක �ග�ය හ�නා 

ගැ�ම. 

 

 

 

 

 

�ෂ්පාදන  ක�මා�ත, ෙවෙළඳ හා 

ෙස�වා �ෙෂ��ෙ� ක�මා�ත 366 

ක ද�ත �ස ්��ම 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

77% 

(ෙත�ර�� �ම 

���ෙෂ�ප ��ම හා 

ආයතන වසා දැ�ම  

ෙහ��ෙව� ක�මා�ත 

��පයක ෙත�ර�� 

ලබා ගැ�මට 

ෙන�හැ� �ම සහ 

හතරවන කා��ෙ� 

ෙත�ර�� ලබා 

ග��� පව�.) 
 

21 % 

(ස��ෂණ කට�� 

2017 වසෙ� 

ෙන�වැ�බ� මස 

අවසානෙ� ස��ෂණ 

කට�� ආර�භ කරන 

ල�.)  

3 �ල �ස ්��ම (i) නාග�ක අංශය �ළ 

පා�ෙභ��කයාෙ� �ල �ස ්��ම 

�ස්�� සංඛ�ාෙ�ඛන අංශය ම�� 

�ල වශෙය� ��කර� ලබ�. 

(ii) �ෂ්පාදකයාෙ� �ල �ස්��ම  

ස�පතා, මාස්පතා හා කා��  

වශෙය� �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස සඳහා 

අ���ත සංඛ�ාෙ�ඛන �ලධා�� 

��� �ල වශෙය�  ��කර� 

ලබ�.  

(iii) අ�ත�ජා�ක �ල සැස�ෙ� 

වැඩසටහන සඳහා ආයතනව�� 

�ළ �ස්��ම ��ගම හා ග�පහ  

�ා.ෙ�. ෙක��ඨාසවල �� කරන 

ල�. එම කා�යය �ස්�� 

සංඛ�ාෙ�ඛන  අංශෙ� �ලධා�� 

ෙය�දවා කර� ලබ�.  

සටහන හා 

බැෙ� 

 

 

 

සටහන හා 

බැෙ� 

 

 

 

�ල හා 

ෙ�තන 

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100%  

(ෙම�  මැ� මාසය 

ද�වා ද�ත �ස්��ම 

කළ ��ව ඇත.) 
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4 (1)�ා.ෙ�. 

ෙක�.ම�ට�� 

� වගා කළ �� 

�මාණය හා 

කපා ග� �� 

�මාණය ලබා 

ගැ�ම. 

(II) ක�න 

ම�ට�� (යල 

හා මහ) � 

අස්ව� 

ස��ෂණය  

(III) ක�න 

ම�ට�� � 

වපස�ය හා ඊට 

අය� ��ක 

ෙත�ර�� 

වා�තා ��ම.  

ෙග�� නාම ෙ�ඛනය (P1) පදන� 

කරෙගන ක�න ම�ට�� වගා 

කළ � වපස�ය හා ඊට අය� ��ක 

ෙත�ර�� වා�තා ��ම. 

 

 

 

මහ ක�නෙ� ග� 64 ක ද යල 

ක�නෙ� ග� 47ක ද වා��මය 

අ�ව අස්ව� ස��ෂණය ��කර � 

�ෂ්පාදනය හා අෙන�� ��ක 

ෙත�ර�� ලබා ගැ�ම. 

2017/18 මහ ක�නෙ� �ට 2022 

යල ක�නය ද�වා ද�ත �ස් 

��මට �ය�ත P1, P2 ෙ�ඛන 

සකස ්��ම ��බඳ ��� ප�� 

පැවැ��ම  

සටහන හා 

බැෙඳ�.. 

 

 

 

 

 

100,200/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

52,600/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 
 

 

 

මහ - 85% 

යල - 100% 

 (කාල��ක බලපෑ� 

හා සමහර ���වල 

අස්වැ�න ක�� කපා 

ගැ�ම ෙහ��ෙව� 

අස්ව� ස��ෂණ �� 

��මට ෙන�හැ��ම.)  

P1, P2 ෙ�ඛන සකස ්

��ම ��බඳ ��� 

ප�� පැවැ��ම 

අවස� කර ඇ� අතර 

දැනට එම වා�තා 

සකස ්ෙව�� පව� 

 

5 (අ) වගා ව�ෂය 

අ�ව ෙග�ඩ 

ෙග��තැ� 

ෙත�ර��  

 

(ආ) වගා 

ව�ෂය අ�ව 

ෙග�ඩ 

ෙග��තැ� 

ෙත�ර�� HL 

ආද�ශ ව� 

සැක�ම 

2016/17 මහ හා 2017 යල ක�න 

සඳහා කා�න /අ�ධ ස�්ර/ස්�ර  

ෙභ�ග 

�ා.ෙ�. ෙක��ඨාස ම�ට�� වගා 

කළ �� �මාණය හා අසව්ැ�න 

ලබා ගැ�ම.   

නව HL ආද�ශ ව� අ�ව ෙභ�ග 

ව�ග හා �ා.ෙ�. ෙක��ඨාස 

ම�ට�� අස්වැ�න ෙනළාග� දළ 

�� �මාණය ලබා ගැ�ම.   

 

සටහන හා 

බැෙඳ�.. 

 

 

 

 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

100% 

 

 

 

 

 

HL ආද�ශ ව� 

සැක�ම ෙ� �නවල 

�� කර�� පව� 

6 මස ්��ස 

මරන ලද 

ස�� ��බඳ 

ෙත�ර�� 

�ස්��ක ෙ� �ය�ම  පළා� පාලන 

ආයතන හා  උපකා�යාලවල 

�යාප�ං� ඝාතකාගාරව�� මස ්

��ස මරණ ලද ස�� ��බඳ 

��ක ෙත�ර�� ලබා ගැ�ම  

 

සටහන හා 

බැෙඳ�.. 

 

- 

 

100% 

7 �ස්��කෙ� 

ප�ධන ස�ප� 

��බඳ  

සංඛ�ා� 

�ස්��කෙ� �ය�ම ගව ��� ආ� 

ස�� ��බඳ ෙත�ර�� හා �� හා 

��තර �ෂප්ාදන සංඛ�ා� 

�ස්��ම 

සටහන හා 

බැෙඳ�.. 

- 100% 
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8 ෙප�� 

�ෂ්පාදන 

�යද� 

ඇස්තෙ��� 

��ෙ� 

ස��ෂණය 

�යැ� �මය� ම�� ෙත�රාග� 

ෙප�� ව�වල ස��ෂණ �� කර 

එම�� ෙප�� ෙග� 1000 � සඳහා  

�ෂ්පාදන �යදම ගණනය ��ම. 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

- 74% 

(ෙප�� ව� කැබ� 

කර ෙවන�  ආ��ක  

�යාව� සඳහා  ෙය�දා 

ගැ�ම �සා �ය� 

ෙප�� ව�වල 

ස��ෂණ �� ��මට 

ෙන�හැ� �ය.) 

9 කෘ�කා��ක 

ගෘහ ඒකක 

��බඳ 

ස��ෂණය  

(අ) �ස්��කෙ� �ා.ෙ�. 
ෙක��ඨාස ම�ට�� ස��ෂණය  
සඳහා  ෙත�රා ග�නා ලද සංගණන 
කා�ඩ 117 ක ෙග�ඩනැ��  
ල�ස්�ෙ� ��� ඇ� ෙවනස්ක� 
අධ�යනය කර (F1) සංෙශ�ධනය 
��ම සහ ෙග�� කා�ඩ ඇ� 
�වාස ඒකක ලැ�ස්�ව� (ල�ස්� 
ගත ��ෙ�  ෙ�ඛන - 
3/AHS/2017) සකස ්��ම  
(ආ) එම එ� එ� ල�ස්�ව�� 

ෙග�� කා�ඩ 10 � වන ෙලස 

ෙත�රාග� �යැ�ෙ� ද�ත එ� �ස් 

��ම Tablet  ප�ගණක 

භා�තෙය� �� කර� ලබ�. 

කෘ�කා��

ක අංශය 

ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 100% 

(ෙමම ද�ත එ� �ස ්

��ම �� කර�� 

පව�) 

 

 

 

10 පළා� පාලන 

සංඛ�ාෙ�ඛන 

එ� �ස ්��ම 

ප��ය ව�ෂයට අදාළව පළා� 

පාලන ආයතනවල ෙප�� ෙත�ර�� 

ලැ�� ��හ සහ ලැ�� හා �යද� 

ඇස්තෙ���ව  පළා� පාලන 

ආයතන 19 � ලබාගැ�ම 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

 

- 

100% 

11 කපා ෙහළන 

ලද දැව කඳ� 

�මාණය 

ඇස්තෙ��� 

��ම  

දැනට පව�න දැව ෙභ�ග 

කපා  ෙහ�ම සඳහා ��� කරන 

ලද බලප� අ�ව ගෘහ කා�ඩ 

ම�ට�� හා සමාග� ම�ට�� �� 

කරන දැව කඳ� �ෂ්පාදනය කා��  

වශෙය� ලබා ගැ�ම �� කර�.  

 

සටහන හා 

බැෙඳ�. 

 

- 

100% 

2017 ව�ෂෙ� පළ� 

කා��ෙ� �ට ��වන 

කා��ව ද�වා දැව 

කඳ� �මාණය 

ඇස්තෙ��� ��ම 

ෙ� වන �ට අවස� 

කර ඇත. හතරවන 

කා��ෙ� දැව කඳ� 

�මාණය 

ඇස්තෙ��� ��ම 

ආර�භ කර ඇත. 

12 Conducting 

the Service 

Availability 

and Readiness 

Assessment 

(SARA)   

 රජෙ� හා ��ග�ක  ෙර�හ� 

සායනව�� ෙත�රාග� �යැ�යක 

ස��ෂණ කට�� පැවැ��ම  

සඳහා ෙමම අංශෙය� �ලධා�� 

ෙය�දවන ල�. 

ජන හා 

�වාස සං.  

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

  

100% 
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13 �ස්��කෙ� 

�වාස හා 

ෙග�ඩනැ�� 

ඉ���� ��බඳ 

ෙත�ර�� 

පළා�  පාලන 

ආයතන 

ම�ට��  

දළ ජා�ක �ෂ්පාදන ඇස්තෙ��� 

සකස ්��ම සඳහා ගැෙනන 

ඉ���� ��බඳ ෙත�ර�� �ා.ෙ�. 

ෙක��ඨාස අ�ව පළා� පාලන 

ආයතනවල ප�පාලන ද�ත 

ඇ��� ලබා ගැ�ම.  

සටහන හා 

බැෙඳ�.. 

 

 

 

 

- 

 

 

93% 

14 සංඛ�ාන 

සා�ෂරතාව 

ඉහළ නැං�ෙ� 

වැඩසටහන 

2017.10.17 

ෙමම වැඩසටහන ජනෙ�ඛන හා 

සංඛ�ා ෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව 

��� ��කරන ලද සංගණන හා 

ස��ෂණ ආ�ත ද�තය� ජනතාව 

අතර ප��ලනය වැ� ��ම සඳහා 

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන 

ෙදපා�තෙ���ෙ� අධ��ෂ 

ජනරා� �මඛ ක�ඩායම� ��� 

�ප ව�ා�තව පව�ව� ලබන 

වැඩ��ෙ� ග�පහ �ස්�� 

වැඩ��ව �ස්�� ෙ�ක� හා 

අෙන�� රාජ�, අ�ධරාජ� හා 

��ග�ක ආයතන හා මහජනතාව 

යන �ය� ෙක��ඨාසවල 250 ක 

පමණ �ෙය�ජනෙය� පැවැ���. 

ජන හා 

�වාස 

සංගණන  

අංශය ම�� 

��පාදන 

ෙය�දවා 

ඇත. 

 100% 

 

15 ජන හා �වාස 

සංගණනය - 

2021 ��ය� 

සකස ්��ම 

ජන හා �වාස සංගණනය - 2021 

��ය� සකස් ��ම ��බඳ ��� 

ප�� �ා.ෙ�. ම�ට�� පව�වා 

අවස� කර ඇත. දැනට �ාම 

�ලධා�� හා සංඛ�ාෙ�ඛන 

�ලධා�� එ�ව �ාම �ලධා� 

ෙක��ඨාස මා�� ල�� ��ම හා 

සංගණන කා�ඩ ෙව� ��ම �� 

කර�� පව�. 

200,365/= 195,403/

= 

 (ෙමම කා�යය 2017 

ෙදසැ�බ� මස �ට 

ආර�භ කරන ල�.) 

16 සංඛ�ා�  - 

2016 

ග�පහ 

�ස්��කය 

ඉහළ කළමනාකා��වයට හා ද�ත 

ප��ලනය කරන ��ගලය�ට 

අවශ� ��ක ද�ත ඇ�ළ� 

�කාශනය� ��ණය ��ම.  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

100% 

(��ණය ��මට 

පමණ� ඇත.) 

 

සටහන - 1, 2(ඊ), 2(උ), 3(i), 3(ii), 4(i), 5(අ), 5(ආ), 6, 7, 8, 10, 11,13 සඳහා �යද� මා�ක 

ගම� �යද� යටෙ� ආවරණය ෙ� 
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07. �ස්�� මැ�වරණ කා�යාලය  

2017 ව�ෂය �ළ ඉ�කරන ලද කා�යය� සහ සපයන ලද ෙස�වාව� 

ග�පහ �ස්�� මැ�වරණ කා�යාලය ෙවත ව�වස්ථා�තව පැව� ඇ� රාජකා� අතර 1980 අංක 44 

දරන ඡ�ද ��ය� �යාප�ං� ��ෙ� පනත යටෙ� වා��ක ඡ�ද ��ය� ගණ� ගැ�ෙ� කට�� 

හා ඡ�ද �ම�� පැවැ��ම �ධාන හා �ෙශ��ත කා�යය� ෙ�. 2017 ව�ෂය �ළ ෙමම කට��වල� 

ඉ�කරන ලද කා�යය� හා ෙස�වාව� ��බඳ �ස්තර පහත ද�වා ඇත. 

 

1. 1980 අංක 44 දරන ඡ�ද ��ය� �යාප�ං� ��ෙ� පනෙ� ��පාදන �කාරව ඡ�ද ��ය� 

ගණ� ගැ�ෙ� කට�� 2017 �� මස 01 �න �ට ආර�භ කරන ල�. 2017 ව�ෂෙ� එම 

කා�යාලෙ� ෙ�මාව �ෙ� “ඡ�දය ඔෙ� අ��ය�. එයට� වඩා ඔෙ� වග�ම�”ය�න�. � 

ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ආ���ම ව�වසථ්ාෙව� සහ�ක කර ඇ� ජනතා 

පරමා�පතය සමඟ �යෙවන ස�වජන ඡ�ද බලය �ර�� ��ස ඡ�ද ��ය� �මට 

���ක� ලබන �ය�ම � ලාං�ක �රවැ�ය�ෙ� න� ඡ�ද �� නාමෙ�ඛනෙ� �යාප�ං� 

��ම අවශ� ෙ�. ඡ�ද �� නාමෙ�ඛනෙ� �යාප�ං� �මට අදාළ ��ක ���ක� සහ 

නාමෙ�ඛනෙ� නම ඇ�ළ� කර ගැ�ෙ�� අ�ගමනය කළ�� �යවර ��බඳ �ප ව�ා�තව 

මහජනයා දැ�ව� ��ම සඳහා 2017.06.01 �නය ඡ�ද ��ය�ෙ� �නය ෙලස සලකා 

මැ�වරණ ෙක��ෂ� සභාෙ� උපෙදස ් අ�ව මහජනතාව දැ�ව� ��ම සඳහා වැඩසටහ�  

�යා�මක කරන ල�. ඒ අ�ව ඡ�ද ��ය�ෙ� �න එ� වැඩසටහන� ෙලස 2017.06.02 

�න ජා�ක උ�සවය �ග�ව නගර  ශාලාෙ�� පව�වන ල�. මැ�වරණ ෙක��ෂ� සභාෙ� 

සභාප� ඇ�� මැ�වරණ ෙක��ෂ� සභාෙ� ��ඛ �ලධා��ද, ග�පහ �ස්�� �සාප�/ 

�ස්�� ෙ�ක�, �ාෙ��ය ෙ�ක�ව��, �ාම �ලධා��, �වර �ජාවෙ� සහභා��වෙය� 

�ග�ව �ධාන බස ් නැව��පෙළ� �ට නගරය වටා මා�ගවල සංචාරය කර �ග�ව නගර 

ශාලාව ද�වා ඡ�ද අ��ය, �ජා��වාදය සහ ස�වජන ඡ�ද බලය ��බඳව �ෙ�ශෙ� 

ජනතාව දැ�ව� කර�� �ය�ම ජනවා��ක ෙක�ටස ් �ෙය�ජනය වන ආකාරයට පා 

ගමන� සං�ධානය කරන ල�. තවද 1999.05.31 �න උප� 2017 ව�ෂෙ� ඡ�ද �� 

නාමෙ�ඛනයට ඇ�ළ� ��මට ���ක� ලබන පාස� ��� ෙත�රාෙගන එම ��� සඳහා 

��ණය� හා ��වටනද �දානය කරන ල�. තවද �ට අමතරව පහත සඳහ� වැඩසටහ�ද 

�යා�මක ෙක��. 

 

i. ඡ�ද ��ය� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� හා �චාරක අ�ප�කා ෙබදාහැ�ම. 
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ii. ���ක� ලබන තැනැ�ත� ඡ�ද ��ය� ෙලස �යාප�ං� �ෙම� ලැෙබන වා� හා එම 

තැනැ�ත�ෙ� ��� අ��වා�ක� ��පණය වන අ��� පාස� ද�ව� හා රාජ� 

�ලධා�� ෙව�ෙව� නාට� සංද�ශන පැවැ��ම. 

 

iii. ජනා��ණ නගරවල පාගම� සං�ධානය ��ම හා ශ�ද �කාශන ය�� ආධාරෙය� 

ස���ණ �ස්��කය ආවරණය වන ප�� �චාරක වැඩසටහ� �යා�මක ��ම. 

2. ඡ�ද ��ය� ගණ� ගැ�ෙ� කට�� ���ෂණය ��ම සඳහා ��ග� ෙ�ශපාලන ප�ෂ 

ෙව�ෙව� ප�ෂ �ෙය��ත�� ප� ��මට බලය පවර� ලබන �ස්��/ ඡ�ද �ෙ�ශ 

�ෙය��ත�� 2017.04.10 �නට ෙපර ප� ��මට කට�� කරන ෙලස මැ�වරණ ෙක��ෂ� 

සභාෙ� සභාප� ��� �ය�ම ��ග� ෙ�ශපාලන ප�ෂ ෙ�ක�ව��ට දැ�� � ���. ඒ 

අ�ව එ�ස� ජා�ක ප�ෂය, � ලංකා �දහස් ප�ෂය, ජනතා ���� ෙපර�ණ, ලංකා 

සමසමාජ ප�ෂය හා ජනෙසත ෙපර�ණ �ස්��කය �රා ප�ෂ �ෙය��ත�� ප�කරන ලද 

න�� ම��ම ජනතා ප�ෂය - ග�පහ, ��ගම, �යගම හා කැල�ය ඡ�ද �ෙ�ශ සඳහා� � 

ලංකා මහජන ප�ෂය - �ග�ව, ග�පහ හා ජා ඇල ඡ�ද �ෙ�ශවලට පමණ� ප�කර 

���. ඒ අ�ව බලය පවරන ලද �ස�්�/ ඡ�ද �ෙ�ශ �ෙය��ත�� ��� ග�පහ 

මැ�වරණ ෙක��ඨාසෙ� ඡ�ද �ෙ�ශ 13 ට අදාළව �ාම �ලධා� වස� 1177 ට ප���ම 

සඳහා ෙත�රාෙගන ඇ� ප�ෂ �ෙය��තය�ෙ� �සත්ර ඇ�ළ� කර ප�කර� ලබ�ෙ� 

�මන ඡ�ද �ෙ�ශයටද ය�න දැ�� � �� අතර, ඒ අ�ව ඔ��ට 2017 ඡ�ද �� 

නාමෙ�ඛන ��ෙශ�ධනයට අදාළව ගණ� ගැ�ෙ� කට�� සඳහා අවශ� උපෙදස ් ලබා� 

�� න�� ඡ�ද ��ය� ගණ� ගැ�ෙ� කට�� සඳහා ප�ෂ �ෙය��ත�� 

සහභා�� ඇ�ෙ� �� ��ස�.  

 
 

එ� එ� ප�ෂ අ�ව ඡ�ද �ෙ�ශ සඳහා ඡ�ද ෙක��ඨාස ම�ට�� ප�කරන ලද 

�ෙය��ත�� ��බඳ �ස්තර 

3.  

ඡ�ද 

�ෙ�ශය 

ඡ�ද ෙක��ඨාස අ�ව ප� කරන ලද �ෙය��තය� සංඛ�ාව 

එ�ස� 

ජා�ක 

ප�ෂය 

� 

ලංකා 

�දහස් 

ප�ෂය 

� ලංකා 

ෙප��ජන 

ෙපර�ණ 
 

ජනතා 

���� 

ෙපර�ණ 

ජනෙසත 

ෙපර�ණ 

ම��ම 

ජනතා 

ප�ෂය 

� 

ලංකා 

මහජන 

ප�ෂය 

ලංකා 

සමසමාජ 

ප�ෂය 

ව�තල 32 - - - 01 - - 01 

�ග�ව 64 - - - 01 - 01 01 

කටාන 84 - - - 02 - - 01 

��ල��ය 74 - - - 01 - - 01 

��ගම 149 - - - 01 01 - 01 
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��ව�ෙග�ඩ 121 - - - 01 - - 01 

අ�තනග�ල 151 - - - 01 - - 01 

ග�පහ 148 - - - 01 04 01 01 

ජාඇල 75 - - - 01 - 01 01 

මහර 80 92 - - 01 - - 01 

ෙද��ෙප 133 - - - 01 - - 01 

�යගම 67 - - - 01 01 - 01 

කැල�ය 40 37 - - 02 01 - 01 

 

 

3. ග�පහ �ස්��කයට අදාළව 2017 ව�ෂෙ� ඡ�ද �� නාම ෙ�ඛනයට අ��� �යාප�ං� 

��ම සඳහා 2016 ව�ෂෙ� ඡ�ද �� නාමෙ�ඛනෙ� �යාප�ං� � �� න�� 2017.06.01 

�නට අදාළ ��නෙ� සාමාන� ප�ං�ය සනාථ ෙක�ට ප�ං�ය �සා ෙහ� �ය යාම ෙහ� 

ෙවන� ෙහ�� �සා ඉව� ��ම සඳහා ��ෙ�ශ කරන ලද න� ඇ�ළ� “අ”ලැ�ස්�ව හා 

අ��� �යාප�ං� ��මට ��ෙ�ශ කරන ලද න� ඇ�ළ� “ආ”ලැ�ස්�ව 2017.08.10 �න 

�ට 2017.09.06 �න ද�වා ග�පහ �ස්�� මැ�වරණ කා�යාලෙ�ද, එ� එ� ඡ�ද 

�ෙ�ශවලට අය� “අ” සහ “ආ”නාමෙ�ඛන ඊට අදාළ �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවලද, 

�ය�ම පළා� පාලන ආයතන සහ �ාම �ලධා� කා�යාලවලද මහජනතාව සඳහා �ද�ශනය 

කරන ල�. 

 

2016 ව�ෂෙ� �යාප�ං�ව �ට 2017 ව�ෂෙ� ඉව� කරන ලද  

ඡ�ද ��ය� ��බඳ �ස්තර 

 

ඡ�ද �ෙ�ශය �ය�ය ප�ං�ය හැර 

යාම 

අ�කරණ 

�ෙය�ග 

වැර� ෙලස 

�යාප�ං�ය 

ව�තල 1109 9078 - 20 

�ග�ව 681 5566 01 1213 

කටාන 936 8594 - 660 

��ල��ය 1208 4465 02 123 

��ගම 1176 4239 16 571 

��ව�ෙග�ඩ 1417 5346 - 120 

අ�තනග�ල 1390 4439 - 859 
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ග�පහ 1239 4682 - 505 

ජාඇල 808 9081 - 797 

මහර 1045 8186 - - 

ෙද��ෙප 1118 3749 - 676 

�යගම 749 7209 - 152 

කැල�ය 703 5380 - 249 

එක�ව 13579 80014 19 5945 

 
ඉහත ව�ෙ� සංඛ�ා සටහන අ�ව 2016 ව�ෂෙ� �යාප�ං� � �ට 2017 ව�ෂෙ� ඡ�ද �� 

නාමෙ�ඛනෙ� �යාප�ං�යට ���ක� ෙන�ලැ�ම ෙහ��ෙව� ඉව� � ඇ� ඡ�ද දායකය� සංඛ�ාව 

99557 �. 

 

2017 ව�ෂෙ� අ��� �යාප�ං�ය සඳහා ඉ��ප� කරන 
ලද ��ගලය� ��බඳ �ස්තර 

 

ඡ�ද �ෙ�ශය වයස අ��� 

18 ස���ණ 

�ම 

ප�ං�ය ෙවනස් 

�ම 

අ��� 

�රවැ�භාවය 

ලබාගැ�ම 

ෙවන� ෙහ�� 

ව�තල 3431 9031 - 49 

�ග�ව 1982 5704 10 928 

කටාන 2619 9470 - 359 

��ල��ය 1738 4673 02 345 

��ගම 2138 4507 - 706 

��ව�ෙග�ඩ 1975 6776 04 89 

අ�තනග�ල 2943 4997 - 751 

ග�පහ 3105 6596 - 483 

ජාඇල 2036 10641 06 841 

මහර 2738 9325 - 155 

ෙද��ෙප 2108 4606 - 593 

�යගම 1825 8224 - - 

කැල�ය 1690 6127 05 132 

එක�ව 30328 90677 27 5431 
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ඉහත ව�ෙ� සඳහ� කර ඇ� සංඛ�ා සටහ� අ�ව 2017 ව�ෂෙ� වයස අ��� 18 ස���ණ�ම, 

ප�ං�ය ෙවනස�්ම, අ��� �රවැ�භාවය ලබා ගැ�ම හා ෙවන� ෙහ��� �සා නව ඡ�ද දායකය� 

126463 � �යාප�ං� කර ඇත. 

��ක� හා �ෙර�ධතා 

2017 ඡ�ද�� නාමෙ�ඛන ��ෙශ�ධනයට අදාළව ��ක� ප��ෂණ ග�පහ ඡ�ද �ෙ�ශෙ� 

පමණ� ග�පහ �ස්�� මැ�වරණ කා�යාලෙ�ද අෙන�� ඡ�ද �ෙ�ශවලට අය� ��ක� 

ප��ෂණ එ� එ� �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවල�ද 2017.09.14 �න ආර�භ කර 2017.09.19 �න 

අවස� කරන ල�. �ය�ම ඡ�ද �ෙ�ශවලට අදාළව ඉ��ප� කර �� �ෙර�ධතා ප��ෂණ ග�පහ 

මැ�වරණ කා�යාලෙ�� ��කරන ල�. ඒ අ�ව ��ක� 5707 �ද, �ෙර�ධතා 76 �ද ඉ�� ප��ෂණ 

සඳහා කැඳ�මට ��� ��ක� 3882 �ද, �ෙර�ධතා 38 �ද, ෙත�රාග�නා ල�. ඒ අ�ව අදාළ ��ක� 

හා �ෙර�ධතා ඉ��ප� කරන ලද ��ගලය� කැඳවා ප��ෂණයට ඉ��ප� �ෙම� ප� ��ක� 4364 

�ද �ෙර�ධතා 22 �ද ��ග�නා ල�. ඡ�ද �� නාමෙ�ඛන ��ෙශ�ධනයට අදාළව ඉහත �ය� 

කට�� අවස� ��ෙම� අන��ව ග�පහ �ස�්�කෙ� 2017 ඡ�ද �� නාමෙ�ඛන ��ෙශ�ධන 

කට�� අවස� කර 2017 ඡ�ද �� නාමෙ�ඛන 2017.10.12 �න සහ�ක කරන ල�. ඡ�ද �ෙ�ශ 

ම�ට�� ඡ�ද ෙක��ඨාස ගණන, ගෘහ සංඛ�ාව සහ �යාප�ං� ඡ�ද සංඛ�ාව පහත ව�ෙ� සටහ� 

කර ඇත. 

ඡ�ද �ෙ�ශය ඡ�ද ෙක��ඨාස 

ගණන 

�යාප�ං� � ඇ� 

ගෘහ සංඛ�ාව 

�යාප�ං� ඡ�ද 
සංඛ�ාව 

 

ව�තල 84 42199 128734 

�ග�ව 78 37230 110383 

කටාන 106 52499 153255 

��ල��ය 81 43301 112518 

��ගම 91 47286 129634 

��ව�ෙග�ඩ 94 50583 139971 

අ�තනග�ල 99 46097 139243 

ග�පහ 107 53462 154739 

ජාඇල 86 53023 153100 

මහර 105 54734 158581 

ෙද��ෙප 85 43905 121136 

�යගම 84 43195 128683 

කැල�ය 69 30495 94332 

එක�ව 1169 598009 1724309 
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ඒ අ�ව 2016 ව�ෂෙ� ඡ�ද �� නාමෙ�ඛනෙ� �යාප�ං� ඡ�ද සංඛ�ාවට වඩා 2017 ව�ෂෙ� 

�යාප�ං� � ඇ� ඡ�ද ��ය� සංඛ�ාව18999 � �ය. 

පළා� පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�ම - 2018 

 

ග�පහ ප�පාලන �ස්��කෙ� පළා� පාලන ආයතන 19 සඳහා අ�යර ෙදක�� ��තව 

නාමෙය�ජනා භාරගැ�ම ග�පහ �ස්�� ෙ���භාර �ලධා� ��� ��කළ අතර, පළ� අ�යෙ�� 

පළා� පාලන ආයතන 06 � සඳහා 2017.12.11 �න �ට 2017.12.14 �න ද�වා� ඉ�� පළා� 

පාලන ආයතන 13  සඳහා 2017.12.18 �ට 2017.12.21 �න ද�වා� ග�පහ �ස්�� ෙ�ක� 

කා�යාල�ය �වණාගාරෙ�� ��කරන ල�. 

පළ� අ�යෙ� භාර ග�නා ලද පළා� පාලන ආයතන සහ ඒවාෙ� �යාප�ං� ඡ�ද 

සංඛ�ාව  

 
 

පළා� පාලන ආයතනෙ� නම �යාප�ං� ඡ�ද සංඛ�ාව 

ව�තල මාෙබ�ල නගර සභාව 20424 

��ව�ෙග�ඩ නගර සභාව     6099 

ජා ඇල නගර සභාව  24159 

පෑ�යෙග�ඩ නගර සභාව   18042 

ව�තල �ාෙ��ය සභාව 108310 

�යගම �ාෙ��ය සභාව 128683 

එක�ව  305717 

         

ෙදවන අ�යෙ� භාර ග�නා ලද පළා� පාලන ආයතන සහ ඒවාෙ�  

�යාප�ං� ඡ�ද සංඛ�ාව  

පළා� පාලන ආයතනෙ� නම �යාප�ං� ඡ�ද සංඛ�ාව 

 

�ග�ව මහ නගර සභාව  110383 

ග�පහ මහ නගර සභාව 49816 

ක�නායක - ��ව නගර සභාව 28636 

කටාන �ාෙ��ය සභාව 124619 

��ල��ය �ාෙ��ය සභාව 112518 
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��ගම �ාෙ��ය සභාව 129634 

��ව�ෙග�ඩ �ාෙ��ය සභාව 133872 

අ�තනග�ල �ාෙ��ය සභාව 139243 

ග�පහ �ාෙ��ය සභාව 104923 

ජාඇල �ාෙ��ය සභාව 128941 

මහර �ාෙ��ය සභාව 158581 

ෙද��ෙප �ාෙ��ය සභාව 121136 

කැල�ය �ාෙ��ය සභාව   76290 

එක�ව   1418592 

  

තැපැ� ඡ�ද ��බඳ �ස්තර 

2018 පළා� පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�මට අදාළව තැපැ� ඡ�ද දායකය� සඳහා පළ�වන අ�යෙ� 

නාමෙය�ජනා ලබා�� ආයතන 06 � තැපැ� ඡ�ද ඉ���ප� 2017.12.15 �න ද�වා� ෙදවන 

අ�යෙ� නාමෙය�ජනා ලබා�� ආයතන 13 � තැපැ� ඡ�ද ඉ���ප� 2017.12.22 �න ද�වා� 

භාරග�නා ල�. පළා� පාලන ආයතන 19 සඳහා තැපැ� ඡ�ද අය��ප� 42587 � ලැ� �� අතර 

ඉ� අය��ප� 1546 � ��ධ ෙහ��� මත ���ෙෂ�ප �ය. ඒ අ�ව ��ග�නා ලද �� තැපැ� ඡ�ද 

සංඛ�ාව 40961 �.  

මැ�වරණ ෙක��ෂ� සභාෙ� �ා�ධන �යද�වලට අදාළව පහත සඳහ� ව�ාපෘ� �යා�මක 

ෙක��. 

1. ග�පහ �ස්�� මැ�වරණ කා�යාලෙ� පැර� ෙග�ඩනැ��ෙ� �ට නව ෙග�ඩනැ��ල 

යාකර�� වැ� ආවරණය� ඉ���ම.      - �. 392045.00 

2. �ෙය�ජ� මැ�වරණ ෙක�මසා�ස ්�ල �වස සඳහා නළ ජල  

පහ�ක� ලබාගැ�ම.        -�.47412.00 

            එක�ව - �. 439457.00 
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08. �ඩා ව�ාපාර සංව�ධන අංශය 

ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාංශය 

දැ�ම 

 �රසර සංව�ධනය සඳහා ව�වසායක�ව හා �ඩා ව�ාපාර සංව�ධනය 

ෙමෙහවර 

� ලංකාෙ� ජා�ක සංව�ධනයට  උප�ම දායක�වය� ලබා �ම. 

 ��යා �ර�ත ත�ණ ෙපළ �ළ ව�වසායක�ව හැ�යාව� ව�ධනය ��ම. 

 ත�ණ ත��ය� ව�ාපා�ක �ෙෂ��යට ෙය�� කර�ම. 

 ව�ාපාරවල කා�ය�ෂමතාව හා ඵලදා�තාව ව�ධනය. 

 ව�ාපාර සංව�ධනයට අදාළ සහාය ෙස�වාව� සැප�ම.  

අර�� 

 ත�ණ ත��ය�ෙ�, ව�වසායක�ව �සලතා සංව�ධනය ��ම ��� ෙ��ය 

ව�වසායක�ව සංස්කෘ�ය� ෙග�ඩනැං�ම. 

 ��යා �ර�ත බව �ර� ��ම සඳහා ඔ��ට නව ව�ාපාර අවස්ථා හ��වා �ම�, 

ව�ාපාර ආර�භ ��ම සඳහා ඔ�� ෙය�� ��ම� ��� �වන ත�වය උසස් කර�ම. 

 ව�ාපාරවල කා�ය�ෂමතාව හා  ඵලදා�තාව ව�ධනය ��ම ම�� ෙප��ග�ක 

අංශෙ� ��යා උ�පාදනය වැ�කර�ම හා ඒක ��ගල ආදාය� ම�ටම ඉහළ නැං�ම. 

 

��ෂ්ම සහ �ඩා ව�ාපාර �ණා�මකව සහ අඛ�ඩව පව�වා ෙගන යාමට ස�ය දායක�වය� ලබා 

�ම 
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2017 ව�ෂෙ� පව�වන ලද වැඩසටහ� 

 

�යාකාරකම 
වා��ක 

ඉල�ක 

ළගාකර ග� 

වැඩසටහ� 

වා��ක 

ඉල�ක 

වැඩසටහ

� ළඟා 

කරගැ�

ෙ� 

��ශතය 

සහභා�

�වය 

�යදම 

(�.) 

1 සාමාන� දැ�ව� ��ෙ�    

වැඩසටහ� 
04 04 100% 229 - 

2 EDP ෙත�රා ගැ�ෙ� 

වැඩසටහන 
06 06 100% 61 38840.00 

3 ෙස�වක  අ�ෙ��රණ වැඩ��ව 
01 01 100% 297 44500.00 

4 ව�ාපාරයට මඟ ��� 

වැඩසටහන 05 05 100% 143 91050.00 

5 EDP (ව�වසායක�ව 

සංව�ධන (ෙ�වා�ක) ��� 

වැඩ��ව 

01 01 100% 30 615094.40 

6 ව�ාපාර සැල�� සකස ්��ෙ� 

��� වැඩසටහන 
01 01 100% 28 26655.00 

7 ව�ාපා�ක අ�දැ�� �වමා� 

කර ගැ�ම  

(�ෙෂ�� චා�කා) 

01 01 100% 23 17800.00 

8 තා�ෂ�ක ��� 

වැඩසටහන 
03 02 80% 57 25504.00 

9 ව�ාපාර කළමනාකරණ ��� 

වැඩසටහන 
04 04 100% 101 108082.00 

10 ව�ාපා�ක අ�දැ�� �වමා� 
කර ගැ�ම 01 01 100% 30 

19600.00 

 

11 �ස්�� අෙල� �ද�ශන (�යනෑ 

ව�වසාය 2017) 
02 02 100% 94 788512.00 

12 ව�වසාය - 2017 BMICH 

�ද�ශනය සඳහා ව�වසායකය� 

ෙත�රා ගැ�ම 

01 01 100% 28 7425.00 

13 ව�ාපාර �� ��බඳ ��� 

වැඩසටහන 01 01 100% 27 7480.00 
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2017 ව�ෂෙ� පව�වන ලද �ෙශ��ත වැඩසටහ� (SED Salon) 

 

 

14 ���කරණ ��� වැඩසටහන 01 01 100% 13 21540.00 

15 ෙත�ර�� තා�ෂ�ක ��� 

වැඩසටහන 
01 01 100% 19 39525.00 

16 ව�ාපාර සංග� �ස්�ම 03 03 100% 276 30040.00 

17 ප� �පර� �ස�්ම 07 08 114% 153 21366.00 

18 ව�ාපෘ� ප��ෂා  08 07 87% 154 62747.30 

 එක�ව 2038260.70 

 

�යාකාරකම 
වා��ක 

ඉල�ක 

ළඟාකර 

ග� 

වැඩසටහ� 

වා��ක ඉල�ක 

වැඩසටහ� ළඟා 

කරගැ�ෙ� 

��ශතය 

සහභා�

�වය 
�යදම (�.) 

1 �පලණ� කළමනාකරණ    
වැඩසටහ� 02 01 50% 48 16950.00 

2 තා�ෂණ  වැඩසටහ� 03 03 100% 106 73622.00 

3 NVQ වැඩසටහ� 
01 02 200% 143 24125.00 

4 ���කරණ වැඩසටහන 
01 01 100% 115 22565.00 

5 පා�ෙභ��ක ස�කාරය 

��බඳ වැඩසටහන 01 01 100% 130 46460.00 

6 Creating for Fan page 

Programme 01 01 100% 15 8710.00 

7 ෙපර �පර� ව�ාපෘ� 

ප��ෂා - 09 100% 327 168283.90 

 එක�ව 
360715.90 
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2017 ව�ෂෙ� පව�වන ලද �ෙශ��ත වැඩසටහ� (Swashakthi) 

 

2017 ව�ෂෙ� ස�රා ඇ� ඉල�ක   

 නව ව�ාපාර ආර�භ ��� - 60 

 පව�නා ව�ාපාර සංව�ධනය ��� - 102 

 ණය සඳහා ෙය�� ��� - 58 

 ලබා �� �� ණය �දල - 7,900,000.00 

 

 

 

 

�යාකාරකම 
වා��ක 

ඉල�ක 

ළඟාකර 

ග� 

වැඩසටහ

� 

වා��ක ඉල�ක 

වැඩසටහ� 

ළඟා 

කරගැ�ෙ� 

��ශතය 

සහභා��

වය 

�යදම 

(�.) 

1 �ස්�� සංව�ධන 

ක�� ����ම 
01 01 100% 100 58050.00 

2 ව�ාපාර සැල�� සකස ්

��ෙ� ��� 

වැඩසටහන 

15 15 100% 409 301379.00 

3 ව�ාපාර සැල�� 

ඇග�ම 
01 01 100% 70 9470.00 

4 අෙල� මංෙපත 

වැඩසටහන 
01 01 100% 135 33310.00 

5 ප� �පර� �ස�්� 
02 02 100% 52 4890.00 

6 ෙපර �පර� ව�ාපෘ� 

ප��ෂා 
14 10 71% 316 106213.65 

 එක�ව 
515512.65 
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ප� �පර� හා ව�ාපෘ� ප��ෂා ���වල� හ�නා ග� ගැට�වලට �ස�� 

ගැට�ව  �ස�ම 

 �ල� ගැට�            ණය පහ�ක� 

 තා�ෂ�ක ගැට�         ඇඟ�� තා�ෂණ/ ම� වගාව  තා�ෂණ / ෙත�ර�� තා�ෂණ 

             ��� වැඩසටහ� පැවැ��ම 

 අෙල�කරණ ගැට�         �ස්�� අෙල� �ද�ශන ‘�යනෑ  ව�වසාය 2017’ 

          (ඔ�ෙත��බ� සහ ෙදසැ�බ�)                      

 ව�ාපාර �යාප�ං� ගැට�         �ා ෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවලට ෙය�� ��ම 

 ���ය ස�බ�ධ ගැට�            අදාළ ආයතන ෙවත ෙය�� ��ම 

 අෙන�� ගැට�            කා�යාලය ම�� උපෙ�ශන ෙස�වා ලබා�ම  

 

 

සංග� �යාකා��වය 

• සංගමෙ� / උප සංග�වල �යාකා��වය ම�� අෙල� �ව�ධන වැඩසටහ� �යා�මක 

��ම 

• සාමා�කය�ෙ� �භසාධන කට�� සංගමය හරහා ��ම�ව �යා�මක ��ම 
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09. � ලංකා සමාජ ආර�ෂණ ම�ඩලය 

 

සමාජ ස�බලගැ���, �භසාධන හා ක�ද උඩරට උ�මය ��බඳ අමාත�ාංශය 

 

දැ�ම........................ 

ඵලදා� හා �රසාර සමාජ ආර�ෂණය සඳහා � ජා�ෙ� ��ඛතම ආයතනය �ම 

 

ෙමෙහවර.................... 

සහභා��වය හා ��මාණ�� සං�ධාන ප�සරය� ���, රාජ� �ර��තභාවය ස�ත වඩා ඵලදා� 

��ාම වැ�� හා සමාජ ආර�ෂණ �ම �යා�මක ��ෙ� ජා�ක ආයතනය බවට ප�ෙව�� 

ෙජ�ෂ්ඨ �රවැ�ය�ෙ� �වන ත�වය �ර��ත ��ම 

 

ෙය��ත දැ�ම හා ෙමෙහවර 

 

දැ�ම.................. 

සමාජ ආර�ෂණෙය� �ර��ත � අ�මානව� ජා�ය� 

 

ෙමෙහවර....................... 

අ�මානව� ජා�ය� ෙග�ඩනැ�ම උෙදසා සමාජ ආර�ෂණ ��ප��� ස�පාදනය, �යා�මක 

��ම සහ �යාමනය ��� යහපාලන ��ප��වලට අ�ගත ෙව�� � ලාංෙ�ය �රවැ�ය�ෙ� 

ආ��ක, සමා�ය, සංස්කෘ�ක �ර��තභාවය ෙව�ෙව� රාජ� හා රාජ� ෙන�වන ආයතන සමග 

උපාය මා��ක ස�බ�ධතා ෙග�ඩනග�� �රසර සංව�ධනය� කරා 
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��ාම වැ�� හා සමාජ ආර�ෂණ ��ලාභ ෙය�ජනා �මය 

2017 ව�ෂෙ� �ග�ය 

�ාෙ��ය 

ෙ�ක�   

ෙක��ඨාසය 

ප��ය 

ව�ෂය 

අවසානයට 

2017 

ව�ෂය 

�ඏ 

එක�ව 

ස���ත 

එක�ව 

දායක �ද� 

ලැ�ම 2017 

ව�ෂය 

වා�ක �ද� 

ලැ�� 

2017 

ව�ෂය 

ඔ�� 

��� 

��� 

�� 

එක�ව 

වා. �. 

සටහ� 

ෙප�� 

��� 

��ම 

ග�පහ 7704 5 7709 4590.00 266890.00  5 

��ව�ෙග�ඩ 3468 14 3482 31165.00 6930.00  14 

ජා ඇල 5497 23 5520 11071.00 187488.00  23 

ව�තල 1258 219 1477 73179.00 14079.00  219 

ෙද��ෙප 11564 106 11670 14550.00 140268.00  106 

මහර 2835 7 2842 372.00 -  7 

කැල�ය 1082 360 1442 46630.00 21681.00  360 

��ල��ය 2581 - 2581 - 112932.00  - 

කටාන 3776 - 3776 - 38160.00  - 

��ගම 1954 4 1958 3220.00 2600.00  4 

අ�තනග�ල 4779 8 4787  2110.00 168586.00  8 

�ග�ව 1260 42 1302 20332.00 -  42 

�යගම 2254 770 3024 113600.00 -  770 

�.ෙ�.කා ඝෘ� 

බ.ගැ�� 

2128 86 2214 961575.00 1240658.00  86 

බැං� වා�ක - - - - -  - 

තැපැ� වා�ක - - - - -  - 

�ෙෂ�� �. 

බඳවාගැ�� 

21 - 21  -  - 

එක�ව 52161 1644 53805 1282394.00 2200272.00  1644 
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මරණ පා�ෙත��ක �මනා ෙග�� සහ අබලතා ෙග�� 2017 

�ා.ෙ�. 

ෙක��ඨාසය 

ප��ය ව�ෂවල 

මරණ 

පා�ෙත��ක 

�මනා ෙග�� 

2017 ව�ෂෙ� 

මරණ 

පා�ෙත��ක 

�මනා ෙග�� 

ප��ය ව�ෂවල 

ආබා�ත ෙග�� 

2017 ව�ෂෙ� 

ආබා�ත �මනා 

ෙග�� 

ග�පහ 3426511.18 - 29440.00 - 

��ව�ෙග�ඩ 365802.00 - - - 

ජා ඇල 187405.90 37430.94 - - 

ව�තල 211337.65 - - - 

ෙද��ෙප 522679.60 - - 8120.00 

මහර 254480.40 - 42000.00 - 

කැල�ය 77610.00 - 5000.00 - 

��ල��ය 217233 26895.58 132699.61 29072.00 

කටාන 306578.48 - 30000.00 - 

��ගම 199383.91 34357.86 - - 

අ�තනග�ල 514464.68 - 14872.00 - 

�ග�ව 121197.35 - 20000.00 - 

�යගම 1515130.38 - - - 

ඝෘ� බඳවා ගැ�� 233797.39 - - - 

එක�ව 6835526.48 98684.38 274011.61 37192.00 

 

• 2017 ව�ෂෙ� ��ාම වැ�� ෙග��   - 235 

 

• 2017 ව�ෂෙ� අ�ය දායක�වය ස�ය ���  -105 

 

• කා�ය ම�ඩලය 

• �ස්�� ස�බ��කරණ �ලධා��   -02 

• කළමනාකරණ සහකාර             -01 

• කා�යාල කා�ය සහායක                -01 

• ��� අභ�ාසලා� �ලධා��ය� -01 
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10. පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය 

 
2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය ��� �� කළ වැට�� 

ස�බ�ධ ෙත�ර�� 

මාසය වැට�� �මාණය 

  ජනවා� 96 

  ෙපබරවා� 116 

  මා�� 114 

  අෙ��� 89 

  මැ� 121 

  �� 108 

 �� 125 

 අෙග�ස්� 136 

 සැ�තැ�බ� 150 

 ඔ�ෙත�බ� 220 

 ෙන�වැ�බ� 249 

 ෙදසැ�බ� 224 

 tl;=j 1748 
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වැට�� �මාණය
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2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය ��� �� කළ න� 

පැව�� ස�බ�ධ ෙත�ර�� 

මාසය න� පැව�� �මාණය 

 ජනවා� 126 

 ෙපබරවා� 125 

 මා�� 71 

  අෙ��� - 

  මැ� 177 

  �� 118 

  �� 127 

 අෙග�ස්� 90 

 සැ�තැ�බ� 143 

 ඔ�ෙත�බ� 175 

 ෙන�වැ�බ� 258 

  ෙදසැ�බ� 63 

tl;=j 1473 
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2017 ව�ෂය �ළ ග�පහ පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය ��� �� කළ න� 

පැව��වලට අදාළ දඩ �ද� ස�බ�ධ ෙත�ර�� 

මාසය දඩ �ද� (�.) 

 ජනවා� 285000 

 ෙපබරවා� 321500 

 මා�� 335000 

 අෙ��� - 

 මැ� 448500 

 �� 248000 

�� 376500 

අෙග�ස්� 426000 

සැ�තැ�බ� 398500 

ඔ�ෙත�බ� 464000 

ෙන�වැ�බ� 744500 

ෙදසැ�බ� 136500 

tl;=j 4184000 
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පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා� කා�යාලෙ� �යා�මක වන                  

අෙන�� කා�යය� 

 �රකථනය ම�� හා ��තව අ�කා�ය ෙවත ෙය�� කළ පා�ෙභ��ක  පැ��� �ම�ශනය.   

 

 පා�ෙභ��කය� ��� �රකථන ම�� අ�කා� ඒකකය ෙවත ලබා ෙදන පා�ෙභ��ක 

පැ��� සඳහා අදාළ සථ්ානවලට ෙග�ස ්වැට�� හා �ම�ශන කට�� ෛද�කව �� ��ම. 

 

 අ�කා�ය ෙවත ��තව ලැෙබන පැ��� සඳහා එම පැ���වලට අදාළ පා�ශව්ය� 

අ�කා�ය ෙවත ෙග�වා එකඟතා සක�ඡා �� කර  අදාළ සහනය� ලබා �ම. 

 

  දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ�  ග�පහ �ස්��කෙ�  සැම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය�ම 

��ක ෙක�ට ග��� පැවැ��ම.   

 

 එ��  පා�ෙභ��කය� / ෙවෙළඳ ව�ාපා�කය�/  පාස� ළ��   යනා� ෙලස  ෙත�රා 

ග���  දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� සං�ධානය   

                                                     

 ග�පහ �ස්��කෙ� සැම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසයකම පා�ෙභ��ක සං�ධාන  ස්ථා�ත 

��මට  කට�� සං�ධානය හා �යා�මක ��ම. 

 

දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� 

ග�පහ පා�ෙභ��ක ෙස�වා අ�කා�ය ��� පා�ෙභ��කය�, ෙවෙළ��,පාස� ��� දැ�ව� 

��ෙ� වැඩසටහන �ස්��කය �ළ �� ��ම. 
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11. ��� ��� අංශය 

 
  ව�ෂෙ� ආදායම

ෙ�. එ�.�.�. 
බෙ�ෙවල 

එ�. �. �. 
�ෙ��ලක 

ඩ�. එ�. ඒ. 
එස.් ම�ශංක 

එ�.�.ෙ�.ආ�. 
ෙහ��ආර�� 

අ�. එ�.�. 
��ව�ධන 

එ�. එස.් 
එ�. �නා�� 

එ�. ආ�. �. 
එස්. 

��ම�ංහ 

ආ�. ෙ�. �. 
ජයර�න 

 
�ෂප්�මාර 

460540.50 498927.50 251850.00 131123.00    556013.50 731676.00 

504631.50 385928.50 198639.50 408250.00    449765.00 838028.00 

712643.50 698567.50 268180.00 285372.50    674107.00 486266.00 

475755.00 482770.00 235140.50 223721.00 78499.00     

836636.50 351980.50 364722.50 138046.00 193018.30     

526159.50 546008.50 458988.00 192958.50 193039.00     

704950.00 875851.00 318384.40 198731.50 277771.00     

930534.00 743751.00 514464.00 484828.50 363262.00     

692219.00 566283.00 364154.40 145268.00 273286.00     

707940.00 607223.00 361468.00 162610.00 131348.40     

884154.50 665585.50 328382.50 224089.00 252268.60 59573.00 58949.00   

669001.00 718025.50 369173.00 196926.00 81351.00 209702.50 140829.00   

8105165.50 7140901.50 4033546.80 2791924.00 1843843.30 269275.50 199778.00 1679885.50 2055970.00 
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සත�ායන වැඩසටහන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ජනවා� �ට ෙදසැ�බ� 

 

 

 
ව�ගය  

  වා��ක සත�ායනය  

ක�� ව�ෂය  පව�නා ව�ෂය  

���  - �ග  160 137 

          - �යර  1678 1438 

          - ඇෙප��ක� 
          -  ම�පැ�  

358 
- 

41 
336 

��� ප�  - සාමාන�  12480 9966 

- ඕ.අ�.එ�.එ�.  3837 4025 

��� උපකරණ            
  

                - තැ� තරා�  2130 1646 

                - ක��ට� තරා�  121 109 

යා��ක   -  �� තරා�  1347 1189 

                 - ෙ��කා තරා�  366 358 

 
ව�ගය  

               වා��ක සත�ායනවාසත�ායනය 

ක�� ව�ෂය  පව�නා ව�ෂය  

 II වන ප��ය  – සංඛ�ා ද�ශක  ෙන�වන 
උපකරණ (යා��ක)  

240 250 

  -  සංඛ�ා ද�ශක  උපකරණ (ඉෙල�ෙ����)  680 622 

 III වන ප��ය  - ඉෙල�ෙ���� සංඛ�ා  
ද�ශක ෙ��කා තරා�  

12951 
1455 

13214 
1330 

��� උපකරණ - ඉ�ධන ෙප��ප  1019 1092 

- �� මාන   81 90 

පාල� තරා�  - - 

ටැං�/බ�ස�  762 494 

�� ඒකක ගණන  39706 36363 (36337) 

ෙවෙළ�� සංඛ�ාව  - 15822 

�� ආදායම  - �.28120290.10 
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වැට�� සහ න� පැව�� 

2017 - ජනවා� �ට ෙදසැ�බ� 

 2017 

ඉල�කය  ස�රා ගැ��  

තැ� කළ වැට�� සංඛ�ාව  960 560 

අනාවරණය � සංඛ�ාව  
 

85 

අ�මැ�යල�  සංඛ�ාව  
 

84 

න� පැව�� සංඛ�ාව  
 

84 

අවස� � න� සංඛ�ාව  
 

82 

�� දඩ �දල �.  
 

�. 132000.00 

ෙවන� ක��  1. ම/උ-�ග�ව න� අංකය-L44964  -�වෘත වෙර��. 
2. ම/උ-ග�පහ න� අංකය - 56281 . ෙමම න�ෙ� 

��ත එම ස්ථානය හැර ෙග�ස් ඇත.�තා� භාර �මට 
ෙන�හැ�ය.ෙමම න�ව සඳහා 2018 ජනවා� 12 
උසා�යට ක�� වා�තා කළ �� ව ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

න� සංඛ�ාව 

37 39 42 43 52 �� ගණන 

75 02 02 06 - 85 
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12. �ස්�� ���ෙද�� කා�යාලය 

දැ�ම 

ඉඩ� ෙත�ර�� සැප�ෙ� සදා ��ඛයා �ම. 

 

ෙමෙහවර  

වෘ��ය ��ණ�වෙය� �� ෙස�වා ළැ� ��ස� ම�� �ණා�මක �� ෙත�ර�� �පැ�� හා 

ෙස�වාව� සැප�ම. 

 

අර�� 

ෙක�ළඹ �ධාන කා�යාලෙය� පාලනය වන පළා� කා�යාල, �ස�්� කා�යාල, �ාෙ��ය කා�යාල 

සහ �යතලාෙ� මැ�� ��� හා මැ�� හා ��ය� ගත ��ෙ� ආයතනෙය� සම��ත �ව�න �රා 

���� කා�යාල ජාලය� ම�� ෙදපා�තෙ���ෙ� කා�යභාරය ෙප�� මහජනයා ෙවත ලබා �මට 

කට�� සලසා ඇත. සමාෙල�චනයට භාජනය � වසර �ළ ෙමම කා�යාලවල �යාකා��වය පහත 

සදහ� අර�� කරා ඉල�ක කරන ල�. 

කා�යභා�ය 

 ���ක පාලන ජාලය� ස්ථාපනය කර එය �ව�න �රා පව�වාෙගන යාම. 

 �ය� ව�වසථ්ා�ත අවශ�තාව� සඳහා මැ�� ෙස�වා සැප�ම. 

 ජා�ක අවශ�තාව� සඳහා � ල�ෂණ, ෙ�මා හා �ෙශ�ෂ කා�යය� සඳහා � ��ය� සැක�ම 

සහ �කාශයට ප� ��ම. 

 � ලංකාවම ආවරණය වන ප�� �ෙග��ය ෙත�ර�� ප�ධ�ය� සැක�ම. 

 � ලංකාවම ආවරණය වන ප�� �මා��ලව ඉඩ� ෙත�ර�� ප�ධ�ය� සැක�ම. 

 ච��කා ඡායා�ප ��බද තා�ෂණය භා�ත කර �ෙග��ය/ ඉඩ� ෙත�ර�� ලබා ගැ�ම. 

 මැ�� වෘ��ය සඳහා අවශ� ���� �මව�ව පව�වාෙගන යාම. 
 

 

��රණ මැ�� 
අ� 

අංකය 
මැ�� ව�ගය ඉල�ක කළ 

කැබ� ගණන 
වැඩ අවස� කළ 

කැබ� ගණන 
1 මා�� ග� දැ�ම ස�බ�ධ මැ�� 240 101 
2 ��ධ මැ�� 2880 1629 
3 අ�කර ගැ�ෙ� මැ�� 1140 3587 
4 උසා� මැ�� 313 273 
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මැ��

��ධ මැ�� අ�කර ගැ�ෙ� 
මැ��

උසා� මැ��

ඉල�ක කල කැබ� ගණන

වැඩ අවස� කල කැබ� ගණන

3327
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ඉල�ක කල කැබ� 
ගණන

වැඩ අවස� කළ කැබ� 
ගණන

කැඩැස්තර මැ��

කැඩැස්තර මැ��

��ස�ය මැ�� 

අ
�
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ැ�
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1 කැඩැස්තර මැ�� 3327 5059 
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13. කෘ�ක�මය 

1. �ස්�� කෘ�ක�ම අංශය 

 

දැ�ම 

�ස්��කෙ� පව�න කාල��ක හා ෙ�ශ��ක ත��වය�ට වඩා� ෙය�ග� කෘ�කා��ක කට�� 

හ��වා�ම ම�� ෙග�� ජනතාවෙ� ආදායම ඉහළ නැං�ම සහ ජා�ක පල�� ප�ෙභ�ජන 

අවශ�තාව සහ අපනයන අවශ�තාව වැ� �මාණය� සපයන �ෙ�ශය වශෙය� ග�පහ �ස�්�කය 

ප� ��ම. 

 

ෙමෙහවර 

ඵලදා�තාව ඉහළ නැං�ම, �ෂ්පාදනයට වැ� ව�නාකම� ලැෙබන නව �මෙ�ද හ��වා�ම, 

කා�ය�ෂම කළමනාකරණ රටාව� හ��වා�ම ම�� ෙග�� ජනතාවෙ� ආදායම වැ���ම සහ 

වැ� ඉ��ම� සහ අපනයන �භවය� ස�ත පල�� ෙභ�ග වගා ��ෙම� පල�� සැප�ම 

වැ���මට සහ අපනයන ආදායම ඉහළ නැං�ම සහ ප�සර �තකා� වගා �ම ඔස්ෙස� ස්�රසාර 

ෙග��තැ� රටාව� පව�වා ගැ�මට කට�� ��ම. 

�යා�මක වැඩසටහ� 

1.  පල�� ග�මාන ����ෙ� වැඩසටහන 

ග�පහ �ස්��කය �ළ වා�ජ වගාව� ෙලස පල�� වගාව ව�ා�ත ��ෙ� �ධාන අර�ණ ඇ�ව 

කෘ�ක�ම අමාත�ාංශය සහ කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙහ�රණ පල�� ෙබ�ග ප�ෙ�ෂණ සහ 

සංව�ධන ආයතනය ��� පල�� ග�මාන ����ෙ� වැඩසටහන �යා�මක කරන ල�. 2014 

ව�ෂෙ� ආර�භ කළ ෙමම වැඩසටහන ම�� 2016 ව�ෂය අවසානෙ� �  �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාස 09 � ආවරණය කර�� පල�� ග�මාන 19 ස්ථාපනය කර ඇ� අතර එම ග�මානවල 

ඵලදා�තාව ඉහළ නැං�ම සඳහා �ර�තර �ෙෂ�� අ��ෂණය සහ අවශ� උපෙදස ්සහ මගෙප��ම 

ෙග�� මහ�� හට ලබා �ම �� කර�.ෙමම වැඩසටහන තව�රට� ඉ��යට �යා�මක කර�� 2017 

ව�ෂෙ�� ද  ��ල��ය, මහර, ��ගම, ව�තල, කටාන යන  �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 05� 

ආවරණය කර�� ��ලා�� 48 ෙදන� සදහා ක� අෙන�දා පැළ 4800 � සහ ��ය� පැළ 40 � 

ෙබදා �ම �� කරන ල�. 
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2. ජා�ක ආහාර �ෂ්පාදන සං�ාමය -2017 

ආහාර �ෂප්ාදන ජා�ක වැඩසටහන ම�� අර�� කරන ලද ඉල�ක ළඟා කර ගැ�මට පැවැ� 

අයහප� කාල��ක ත��වය �සා ඇ� � ප�බෑම මඟ හරවා ග��� 2017/18 මහ ක�නය �ළ 

වඩා� සා�ථක ෙබ�ග වගාව� සඳහා ෙග��� ඇ�� අදාළ පා�ශවක�ව� ��ගැ��ම සඳහා 

�යා�මක කරන ලද  ජා�ක ආහාර �ෂප්ාදන සං�ාමය-2017  ග�පහ �ස�්�කය �ළද සා�ථකව 

� �යා�මක කරන ල�. ග�පහ �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� �ධාන�වෙය� �ාෙ��ය ෙ�ක� 

කා�යාල හරහා 2017 ඔ�ෙත��බ� 05 වන �න �ට 12 වන �න ද�වා ජා�ක ආහාර �ෂ්පාදන 

සං�ාමෙ� සමාර�භක ස�ය �ළ පහත වැඩසටහ� �යා�මක කරන ල�. 

i) වගා කළ හැ� �ය�ම ඉඩ� වගා ��ම සඳහා ජනතාව උන�� ��ෙ� වැඩසටහ� 

ii) ෙගව� වගා වැඩසටහ�  

iii) කා�යාල ප��ය�� එළ�� හා පල�� පැළ ෙර�පණය ��ෙ� වැඩසටහ�  

iv) ෙප�� පැළ, එළ�� පැළ, පල�� පැළ හා ඖෂධ පැළ �ජාව අතර ෙබදා �ෙ� 

වැඩසටහ� 

v) යහප� ආහාර ප�ෙභ�ජනය ��බඳ දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� 

 

3. ත�ණ කෘ� ව�වසායකය� ෙවත කෘ� උපකරණ ලබා �ෙ� වැඩසටහන 

කෘ�කා��ක කට�� ෙකෙර� පව�න �ම �ඟයට ��යම� ෙලස හා කෘ�ක�මා�තයට තා�ණ�ය 

නැ�� ��ෙ� අර��� කෘ�ක�මා�තයට න�න ෙග��පළ ය�� හ��වා �ෙ� ව�ාපෘ�ය� 

ජනා�ප� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ජා�ක ආහාර �ෂ්පාදන  වැඩසටහන ම�� �යා�මක කර� ලබ�. 

එම�� ෙග�ය� පැළ ���ෙ� ය�� 06 �, ෙම�ටරය ස�ත ව� ෙනළන ය�� 17 � සහ ෙම�ටරය 

ර�ත ව� ෙනළන ය�� 60 � ග�පහ �ස්��කෙ� ෙග�� සං�ධාන/ ෙග��� ෙවත ෙබදා �ම සඳහා 

ලබා ෙදන ල�. ෙග�� සං�ධානව��  ෙත�රාග� ත�ණ කෘ� ව�වසායකය� ෙවත ෙග�ය� පැළ 

���ෙ� ය�� ෙබදා ෙදන ල�. ෙමම ය�� ම�� තම �ෙ�ශය�� අ�කරයට �.5000.00 ක 

�දල� අය කර ෙග�ය� පැළ ���මට �ස්�� කෘ�ක�ම ක��ෙ� අ�මැ�ය ලබා ෙදන ල�. 

ෙම�ටරය ස�ත ව� ෙනළන ය��, පැළ ���ෙ� ය�� ලබා�� ෙග�� සං�ධානවලට හා ෙම�ටරය 

ර�ත ව� ෙනළන ය�� කාබ�ක � වගාෙ� �යැ� ෙග���ට හා ෙග�� සං�ධාන ෙවත ෙබදා ෙදන 

ල�. 
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4. ව�ෂාපතනෙ� සහ ෙ�ශ�ණෙ� පව�නා ෙවනස�්� �ළ ආහාර �ෂ්පාදනය 

සැල�� ��ෙ� ව�ාපෘ�ය 

පව�න ව�ෂාපතනෙ� සහ ෙ�ශ�ණෙ� ෙවනස�්� මත රෙ� සමස්ත �ෂප්ාදනයට ඇ�� ඇ� 

බලපෑම අවම කරග��� ආහාර �ර��තතාව අඛ�ඩව පව�වා ගැ�ම උෙදසා ෙගව� ම�ට�� 

අල ෙබ�ග වගාව �ච�ත ��ම ෙමම වැඩසටහෙන� අර�ණ �ය.ෙමම වැඩසටහන  ග�පහ 

�ස්��කෙය� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස 13 ආවරණය වන ප�� එ� ෙක��ඨාසය�� ෙගව� 

��ය� 400 බැ�� ෙත�රා ෙගන �යා�මක �ය. ෙගව�වල බතල හා මඤ්ෙඤ��කා වගාව� 

ආර�භ කර පව�වා ගැ�ම  සඳහා අවශ� ෙර�පණ �ව� �ෂ්පාදනය කර ගැ�මට එ� ෙගව�ත� 

සඳහා කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ෙ��ත බතල හා මඤ්ෙඤ��කා �ෙ�දව�� ද� කැබැ� 05 

බැ�� ෙගව� ��ය� 5200 � අතර ෙබදා ෙදන ල�. ��ත ඉඩකඩ� ඇ� නාග�ක ෙගව�  වගා 

�ළ බතල වගාව �ච�ත ��ම ��� නාග�ක ෙගව� ��ය�ෙ� ආහාර �ර��තතාව තහ�� 

��ෙ� අර��� වගා ම� �ළ බතල වගා ��ෙ� තා�ෂණය හ��වා �ම සඳහා ��ල��ය සහ 

�යගම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස �ළ බතල ග�මාන 02 ���වන ල�. 

5. බස්නා�ර පළාත �ළ ෙක�ස් වගාව ව�ා�ත ��ෙ� වැඩසටහන 

බස්නා�ර පළාත �ළ ෙක�ස් වගාව ව�ා�ත ��ම ම�� ෙක�ස ් ආ�ත �ෂප්ාදන සඳහා ජනතාව 

ෙපලඹ�ෙ� අර�ණ ඇ�ව බස්නා�ර පළා� කෘ�ක�ම අමාත�ාංශය �යා�මක කරන ලද ෙමම 

වැඩසටහන ම�� ෙක�ස් පැළ 15000 � ග�පහ �ස�්�කයට ලැ�� අතර �ය�ම �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාස ආවරණය කර�� ��ලා�� ෙත�රා පැළ ෙන��ෙ� ෙබදා ෙදන ල�. 

6. ��� වැඩසටහ� �යා�මක ��ම 

කෘ�ක�ම අමාත�ාංශය යටෙ� ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක කළ පල�� ග�මානවල 

ඵලදා�තාව ඉහළ නැං�ම උෙදසා පල�� ෙබ�ග ප�ෙ�ෂණ  සහ සංව�ධන ආයතනය ���  �ය� 

පල�� ග�මාන ��ලා�� උෙදසා පල�� පැළ ක�පා�ව, නඩ��ව සහ කෘ�ම පරාගණය ��බද 

��� වැඩසටහන� �ස�්� ෙ�ක� කා�යාලය  ප��ය �ළ� පව�වන ල�. ��ව�ෙග�ඩ, 

��ල��ය, මහර, සහ ��ගම �ාෙ��ය ෙ�ක�  ෙක��ඨාස ආවරණය කර�� ෙග�� �ෙෂ��වල� 

�ාෙය��ක ��� වැඩසටහ�  �� කරන ල�. 
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�ාෙ��ය ෙ�ක�  ෙක��ඨාසය/ 

���ව පැවැ�� ස්ථානය 

��� වැඩසටහන සහභා� � 

සංඛ�ාව 

�යදම 

(�.) 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යා�ය 

�වණාගාරය 

ක� අෙන�දා වගාව නඩ��ව 85 7,100.00 

��ව�ෙග�ඩ �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය  ��පනාෙග�ඩ �ාම 

�ලධා� වසම 

ක� අෙන�දා පැළ ක�පා�ව 29 1,295.00 

�යගම �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

ක� අෙන�දා වගාෙව� �ෙෂ�� 

ගැට� සාක�ඡාව 

50 4,925.00 

ෙහ�රණ පල�� ප�ෙ�ෂණ 

ආයතනය 

 කෘ�ක�ම සංව�ධන �ලධා�� 

හට පල�� වගාව ��බඳ 

තා�ෂ�ක දැ�ම ලබා �ම 

22 36,680.00  

මහර �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය 

වරපලාන �ාම �ලධා� වසම 

ක� අෙන�දා පැළ ක�පා�ව 17 - 

��ල��ය �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය  

පහළ මඩ�පැ�ල �ාම �ලධා� 

වසම 

ජමනාරං පැළ ක�පා�ව 18 - 

��ල��ය �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 

 හඟව�ත �ාම �ලධා� වසම 

ක� අෙන�දා පැළ ක�පා�ව 21 - 

 

 

7. කෘ�ක�ම අමාත�ාංශෙය� ��පාදන ම�� ග�පහ �ස්��කය �ළ �යා�මක කළ ව�ාපෘ� 

���ෂණය කර අදාළ වා�තා ලබා ගැ�ම �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවලට අ���තව 

��න කෘ�ක�ම සංව�ධන �ලධා�� හරහා �� කර� ලබ�. 
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2. �ෙය�ජ� පළා� කෘ�ක�ම අධ��ෂ (ව�ා��) කා�යාලය 

දැ�ම : කෘ�කා��ක සංව�ධනය ම�� ග�පහ �ස්��කය ෙපරට 

ෙමෙහවර : ග�පහ �ස�්�කය �ළ සමාජ, ආ��ක, පා�ස�ක ත��වයනට ෙය�ග� කෘ�කා��ක සංව�ධනය පාදක ෙක�ටග� ව�ා�� �යාදාමය�   

                          පව�වාෙගන යාම. 

2017 ව�ෂය �ල 2016/17 මහ ක�නෙ� හා 2017 යල ක�නෙ� ෙබ�ග වගා ඉල�ක පහත සඳහ� ප�� ළඟාකර ග��� �ාෙ��ය කෘ�ක�ම උපෙ�ශක 

කා�යාල 26 � ම�� �ස්��කෙ� ෙග�� ජනතාවෙ� කෘ�කා��ක ගැට� හා අවශ�තා සඳහා තා�ෂණ දායක�වය සපය�� බසන්ා�ර පළා� කෘ�ක�ම 

ෙදපා�තෙ���ෙ� ග�පහ �ස�්� ව�ා�� අංශය �යා�මක �ය. 

�ෙශ�ෂෙය� 2016-18 ජා�ක ආහාර �ෂ්පාදන වැඩසටහෙන� ඉල�ක ළඟා කර ගැ�ම සදහා පැව� අයහප� කාල�ණ ත�වය� යටෙ� �වද අවශ� කරන 

�යාකාරක� ����මට කට�� කරන ල�. 

1. 2017ෙබ�ග වගා �ග�ය 

2016/18 ආහාර �ෂ්පාදන වැඩසටහ� හා සාමාන� කෘ�කා��ක ව�ා�� වැඩසටහ� ඔස්ෙස� ෙබ�ග වගාව�ෙග� අ�කරග� �ග�ය ෙ� යටෙ� ද�වා ඇත. 

1. � වගාව 

2016/17 මහ ක�න � ග�ය         2017 යල ක�න � ග� 

 

 

 

 

 

වා� �මය 
2017 ඉල�කය 

(ha) 
2017 �ග�ය 

(ha) 
% 

මහා වා� 1855 1392.83 75 

�� වා� 3568 1916.26 54 
ව�ෂාෙප��ත 6077 4735.77 78 

එක�ව 11500 8044.86 70 

වා� �මය 2017 ඉල�කය 
(ha) 

2017 �ග�ය 
(ha) 

% 

මහා වා� 1100 929.07 84 

�� වා� 1130 707.23 63 

ව�ෂාෙප��ත 1070 1433.96 134 

එක�ව 3300 3070.26 93 
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2. පල�� වගාව   

2016/17මහ ක�න � ග�ය                   2017 යල ක�න � ග�ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
පල�� 

ක�නයට 
ඉල�ක 

�� 
�මාණය 

(ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� 
�මාණය 

(ha) 

�ෂ්පාදනය 
(mt) 

ර�ට� 17.9 37.1 6750 

ෙකෙස� 77.9 136.8 6627 

අ�නා� 107 160 7353 

��ය� 9.6 11.4 557 

වැ� ෙද�ඩ� 5.8 5.6 72 

 
පල�� 

ක�නයට 
ඉල�ක 

�� 
�මාණය 

(ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� �මාණය 
(ha) 

�ෂ්පාදනය 
(mt) 

ර�ට� 16.9 29.8 6953.5 

ෙකෙස� 80.18 136.75 6790 

අ�නා� 103.3 185.6 8041.6 

��ය� 8.86 11.5 660.8 

වැ� ෙද�ඩ� 4.5 2.14 80.0 
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3. එලව� වගාව   

2016/17 මහ ක�න � ග�ය                                                                    2017 යල ක�න � ග�ය     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ෙක�ළ එළ�� වගාව   

2016/17 මහ ක�න � ග�ය                2017 යල ක�න � ග�ය 

 

 

 

 

 
එළ�� 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 

�මාණය (ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� �මාණය 
(ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

බ�ඩ�කා 142 90.95 1980 

පෙත�ල 84 52.38 1400 

වැටෙක�� 88 61.56 1250 

ව�බ� 135 77.58 1600 

කර�ල 78.4 55.71 1300 

මා� ��ස ් 77 41.13 420 

මෑ ව�ග 114 95.48 1250 

��ඤ්ඤා 62.2 32.32 940 

රා� 64 32.52 890 

එක�ව 844.6 539.63 11030 

 
එළ�� 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 

�මාණය 
(ha) 

ක�නයට �ග�ය 
�� �මාණය 

(ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

බ�ඩ�කා 71 65.2 715 

පෙත�ල 57 50.83 375 

වැටෙක�� 61.65 38.67 265 

ව�බ� 64.3 57.03 890 

කර�ල 57 41.93 200 

මා� ��ස ් 37.8 44.18 180 

මෑ 65.4 63.34 600 

රා� 37 21.28 420 

��ටා 44 27.95 200 

එක�ව 495.15 410.41 3845 

ෙක�ළ 
එළ�� 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 

�මාණය (ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� �මාණය 
(ha) 

���වැ�න 37.1 27.07 

ක��� 37.4 40.52 

ෙග��ෙක�ළ 31.8 27.37 

 
එළ�� 

ක�නයට ඉල�ක �� 
�මාණය 

(ha) 

ක�නයට �ග�ය 
�� �මාණය 

(ha) 

���වැ�න 33.9 33.02 

ක��� 35.0 30.11 

ෙග��ෙක�ළ 27.6 33.19 



111 
 

5. අ� ��ස ්

2015/16 මහ ක�න � ග�ය                2016 යල ක�න � ග�ය 

 

 

 

 

6. අල ෙබ�ග 

2015/16 මහ ක�න � ග�ය                2016 යල ක�න � ග�ය 

 

 

 

 

 

7. ෙබ�ග සායන වැඩසටහ�  
• ෙබ�ග සායන වැඩසටහ� ගණන  -156  (මහ)       

• ෙබ�ග සායන වැඩසටහ� ගණන-156  (යල) 

 

 

 

 
ෙබ�ගය 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 

�මාණය (ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� �මාණය(ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

අ� ��ස ් 95 72.42 950 

 
ෙබ�ගය 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 
�මාණයha) 

ක�නයට �ග�ය 
�� �මාණය 

(ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

අ� ��ස ් 58 65.05 475 

 
ෙබ�ගය 

ක�නයට 
ඉල�ක �� 

�මාණය (ha) 

ක�නයට �ග�ය 
�� �මාණය (ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

මඤේඤ��කා  349 129 3870 

බතල  23.9 7.74 232 

 
ෙබ�ගය 

ක�නයට ඉල�ක 
�� �මාණය 

(ha) 

ක�නයට 
�ග�ය 

�� �මාණය 
(ha) 

ක�නෙ� 
�ෂ්පාදනය 

(mt) 

මඤේඤ��කා  705 275 21150 

බතල  36.6 11.4 342 
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2017 ව�ෂෙ� �යා�මක සංව�ධන ව�ාපෘ� �ග�ය 

�ල� �භවය අ�මත ව�ාපෘ� ගණන වැය කළ �දල �.ශත �ල� �ග�ය 

1.පළා� සංව�ධන �දාන 18 18,620,407.48 99.94% 

2.පළා� �ශ්�ත සංව�ධන �දාන 4 6,698,336.27 99.98% 

3.පළා� සංව�ධන �දාන (ෙප��) 2 995,765.00 99.58% 

4.ප��රක  4 3,493,800.50 99.41% 

5. මධ�ම රජෙ� ව�ාපෘ� 3 1,705,175.00 94.46 

 

1. ව�ාපෘ� 2017 

පළා� සංව�ධන �දාන 

ව�ාපෘ� අංකය ව�ාපෘ� නාමය 
ඇස්තෙ��� 
�දල �. ශත 

වැයකළ �දල  
�.ශත 

�ල� 
�ග�ය 

අෙ���ත 
�ම�ම 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

ෙභ��ක 
ප �ග�ය 

J 78215163001 ග�පහ �ස්��කෙ� �ර� ��� නැවත 
වගා ��ම. 

1,000,000.00 999,875.00 99.99% ෙහ�.20 
ෙම.ෙට�.66 

48 100% 

J78215163002 ග�පහ �ස්��කෙ� � අසව්ැ�න ඉහළ 
නැං�ම සඳහා යාය වැඩසටහන 
�යා�මක ��ම. 

3,000,000.00 2,999,935.00 99.99% ෙහ�.150 
ෙම.ෙට�.600 

375 100% 

J78215163003 ග�පහ �ස්��කෙ� � වගාෙ� 
ඵලදා�තාව ඉහළ නැං�ම සඳහා පැර�� 
�මය �යා�මක ��ම. 

1,000,000.00 
 

1,000,000.00 100% ෙහ�.23 
ෙම.ෙට�.92 

115 100% 
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J78215163004 ග�පහ �ස්��කෙ� පාං� ගැට� ස�ත 
��� ඉඩ�වල ඵලදා�තාව ඉහළ 
නැං�ම. 

400,000.00 399,950.00 99.99% ෙහ�.22 
ෙම.ෙට�.68.2 

110 100% 

J 78215563005 ග�පහ �ස්��කෙ� ෙර�පණ �ව� �ලභ 
��ම සඳහා �ණා�මක පැළ �ෂප්ාදනය 
��ම. 

75,000.00 75,000.00 100% පැළ බ�� 6890 2830 100% 

G78219863006 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ�කා��ක 
�ව�ධනය උෙදසා ෙග�� සං�ධාන ෙවත 
කෘ� උපකරණ ෙබදා �ම. 

5,350,000.00 5,346,183.87 99.93% කෘ� උපකරණ 
ලබා �ම 

ෙග�� 
සං�ධාන 

80 

100% 

G78219863007 ග�පහ �ස්��කෙ� ෙග��� 
යා��කරණයට �� ��ම සඳහා 
��තර � සැක�� ය�� සැප�ම. 

731,100.00 730,050.00 99.86% ෙග�� සං�ධාන 5 30 100% 

G78219863008 ග�පහ �ස්��කය �ළ � මැ� ග�මාන 
����ම සඳහා පහ�ක� සැප�ම. 

139,400.00 139,365.00 99.97% � පැ� �ෙල� 
120 

20 100% 

K78219963009 ග�පහ �ස්��කෙ� පාස� කෘ� බලකා 
����ම හා වැ���� ��ම. 

400,000.00 399,925.00 99.98% වැ���� කළ 
පාස� ෙගව� 
250 

1000 100% 

K78215263010 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ�කා��ක 
�ෙෂ��ෙ�  �ව�ධනය උෙදසා 
�ලධා�� හා ෙග��� ස� අ�දැ�� 
�වමා� ��ෙ� වැඩසටහ� පැවැ��ම. 

800,000.00 799,850.00 99.98% �ෙෂ�� චා�කා 
�ලධා�� 2, 
ෙග��� 7 

510 100% 

K78219963011 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ� ෙබ�ගය�ට 
වැළෙඳන ගැට� �රාකරණය ��ම 
සඳහා ෙබ�ග සායන වැඩසටහ� 
�යා�මක ��ම 

735,747.68 733,847.00 99.74% වැඩසටහ� 312 3120 100% 

K78219963017 ග�පහ �ස්��කය �ළ ෙගව� වගාෙ� 
��� කා�තාව� සඳහා ෙගව� වගා 
�ව�ධන වැඩසටහන� �යා�මක 
��ම. 

200,000.00 199,900.00 99.95% වැඩසටහ� 01 200 100% 

K78219963018 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ� �ෂ්පාදනය 
ඉහළ නැං�ම සඳහා ෙගව� වගා 

800,000.00 799,165.00 99.90% වැඩසටහ� 01 9200 100% 



114 
 

�ව�ධන වැඩසටහ�, ස�ෙ�ලන 
පැවැ��ම හා ඇග�ම. 

N78219863019 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ�කා��ක 
�ව�ධනය සඳහා ෙග�� සං�ධාන සහ 
ෙග��� ෙවත අවශ� පහ�ක� සැප�ම. 

1,200,000.00 1,199,230.97 99.94% කෘ� උපකරණ 
ලබා�ම. 

 100% 

N78218463020 ග�පහ �ස්��කෙ� ෙගව� වගාව 
වැ���� ��ම සදහා පහ�ක� 
සැප�ම. 

800,000.00 799,995.00 99.99% වැඩසටහ� 09 6000 100% 

N78215563021 
  

ග�පහ �ස්��කෙ� ම� වගාක�ව� 
සදහා ෙසවණ දැ� ලබා �ම. 

500,000.00 498,700.00 99.74% වැඩසටහ� 01 69 100% 

N78218462020 බස්නා�ර පළාෙ� රාජ� හා රාජ� 
ෙන�වන ආයතන සහ සමාජ �භසාධන 
ආයතන �ළ කෘ�කා��ක �ව�ධන 
කට�� �� ��ම. 

500,000.00 499,615.75 99.92% ආයතන 10 
සඳහා කෘ� 
උපකරණ 
ලබා�ම. 

316 100% 

K78219962001 ප�සර �තකා� කෘ�කා��ක �මෙ�ද 
�ච�ත ��ම සඳහා බස්නා�ර පළාෙ� 
කෘ�කා��ක �ද�ශන පැවැ��ම. 

1,000,000.00 999,819.89 99.98% �ද�ශන 01 5000 100% 

 
 
 

පළා� �ශ්�ත සංව�ධන �දාන 

ව�ාපෘ� අංකය ව�ාපෘ� නාමය ඇස්තෙ��� 
�දල �. ශත 

වැයකළ �දල  
�.ශත 

�ල� 
�ග�ය 

අෙ���ත 
�ම�ම 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

ෙභ��ක 
ප �ග�ය 

J 76215463001 ග�පහ �ස්��කෙ� �ර� ���වල 
�ක�ප ෙබ�ග වගා ����ම. 

1,400.000.00 1,399,930.00 99.99% ෙහ�.34.4 , 
ෙම.ෙට�.516 

264 100% 

N76215663002 ග�පහ �ස්��කෙ� යහප� 
කෘ�කා��ක වගා ��ෙව� (GAP) 
ආද�ශන �යා�මක ��ම. 

2,000,000.00 1,999,348.27 99.97% ෙහ�.60,  
ෙම.ෙට�. 90 

60 100% 
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J 76215263003 ග�පහ �ස්��කෙ� අ�� ෙබ�ග ෙලස 
අල ෙබ�ග වගා ����ම. 

500,000.00 499,650.00 99.93% ෙහ�.13.8 , 
ෙම.ෙට�. 406 

138 100% 

N76219963004 ග�පහ �ස්��කෙ� ජනතාවෙ� 
තා�ෂ�ක දැ�ම ඉහළ නැං�ම හා 
ව�ා�� ෙස�වාව�වල �ණා�මය ඉහළ 
නැං�ම සඳහා කා�යාලවල පහ�ක� 
වැ���� ��ම. 

2,800,000.00 2,799,408.00 99.98% කා�යාල 14 77 100% 

 

පළා� සංව�ධන �දාන ෙප�� 

      

ව�ාපෘ� අංකය ව�ාපෘ� නාමය ඇස්තෙ��� 
�දල �. ශත 

වැය කළ �දල  
�.ශත 

�ල� 
�ග�ය 

අෙ���ත 
�ම�ම 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

ෙභ��ක 
ප �ග�ය 

N77218502001 කටාන �ා.ෙ�.ෙක��ඨාසෙ� �ජාව 
ෙවත �ණා�මක ෙබ�ග �ෂප්ාදනය 
හා �ෂප්ාදන ඵලදා�තාව ඉහළ 
නැං�ෙ� අර��� ��ෙර�පණ 
ව�ාපෘ�ය සඳහා පැළ ලබා�ම. 

500,000.00 499,965.00 99.99% පැළ 3000 600 100% 

N77218506001 
 
 

 

අ�තනග�ල �ා.ෙ�.ෙක��ඨාසයට 
අය� ඌරාෙප�ළ,��ට�ව සහ 
ෙබ���ල යන ෙග��ජන ෙස�වා බල 
�ෙ�ශවල ෙග�� මහ�ම මහ��� 
හට ෙග�� සං�ධාන හරහා බ�ධ 
පල�� පැළ ලබා �ම.  

500,000.00 495,800.00 99.16% පැළ 5 බැ�� 
පැල 3000 

600 100% 

 
ප��රක 
ව�ාපෘ� අංකය ව�ාපෘ� නාමය ඇස්තෙ��� 

�දල �. ශත 
වැය කළ �දල  
�.ශත 

�ල� 
�ග�ය 

අෙ���ත 
�ම�ම 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

ෙභ��ක 
ප �ග�ය 

J 73215463001 ග�පහ �ස්��කය �ළ අ�නා� 
වගාව ව�ා�ත ��ම සඳහා ෙග��� 
ෙවත පහ�ක� සැප�ම. 

500,000.00 500,000.00 100% ෙහ�. 2.5 , පැළ 
25000 

25 100% 
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J 73215563002 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ�කා��ක 
�ව�ධනය සඳහා පාස� හා පාස� 
ළ�� ෙවත පල�� පැළ ෙබදා�ම. 

82,500.00 81,000.00 98% පාස� 2 ක ��� 
සදහා පල�� 
පැළ 450 
ලබා�ම. 

450 100% 

G73219862005 ග�පහ �ස්��කෙ� කෘ�කා��ක 
�ව�ධනය උෙදසා ෙග��� ෙවත කෘ� 
උපකරණ ෙබදා �ම. 

2,932,043.75 2,912,800.50 99.34% ෙග�� �ජාව  100% 

මධ�ම රජෙ� ව�ාපෘ� 

ව�ාපෘ� නාමය �යාකාරකම ෙව�කරන ලද ��පාදන �. වැය කළ �දල �. ෙභ��ක �ග�ය �ල� �ග�ය 

ෙත� කලාපෙ� �ර� ��� 
නැවත වගාවට ෙයද�ම. 

��තර � සැප�ම 1,200,000.00 1,199,625.00 100% 99.97% 

ආහාර �ෂ්පාදන ජා�ක 
වැඩසටහන (�) �යා�මක ��ම 
ම�� ��තර � �ෂ්පාදනය ඉහළ 
නැං�ම. 

�ජ � �ෂ්පාදනය 
��ම 

253,000.00 153,550.00 100% 60.69% 

ජා�ක � මැ� පාලන සංව�ධන 
ව�ාපෘ�ය - 2017 

��ලා�� සඳහා � 
මැ� ෙප��, � 
මැ� ජනපද හා �� 
���වන ලබා�ම. 

352,000.00 352,000.00 100% 100% 

2. ජංගම පැළ අෙල�ය 

�නය කෘ.උ.කා�යාලය ආදායම �.  �නය කෘ.උ.කා�යාලය ආදායම �. 
2017.05.26 ජා ඇල 40,660.00  2017.09.06 ගල��යාව 44,085.00 
2017.06.27 ඌරාෙප�ළ 123,800.00  2017.09.20 ආ�අ�බලම 44,000.00 
2017.07.07 �යගම 78,000.00  එක�ව  457,200.00 
2017.07.14 කටාන 35,705.00     
2017.07.28 ���ෙග�ඩ 27,560.00     

2017.08.03 ��ට�ව 63,390.00  
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3. ෙග��ජන සංව�ධන �ස්�� කා�යාලය - ග�පහ 

ෙප�ෙහ�ර සහනාධාර ෙව�වට �ද� ලබා �ම  

ග�පහ �ස්��කෙ� 2017 යල සහ 2017/2018 මහ ක�නය� සඳහා � වගා කළ ෙග��� ෙවත 

�ද� ලබා �ම �� කරන ල�. එ� පහත ප�� �ග�ය ඉ��ප� කර ඇත.  

 

2017 යල ක�නෙ� �ග�ය  

 

 

 

 

2017/18 මහ ක�නෙ� �� �ග�ය  

 

 

ආහාර �ෂ්පාදන ජා�ක වැඩසටහන 2016-2018  

ෙගව� වගා �ව�ධන වැඩසටහන -2017   

ආහාර  �ෂ්පාදන ජා�ක වැඩසටහනට සමගා�ව �යා�මක කරන ලද ෙගව� වගා �ව�ධන 

වැඩසටහන යටෙ� 2016 වසෙ�� ෙගව� ග�මාන 25900 � ���ව� ලැ� අතර එ�� ෙගව� 

19820 � සඳහා පල�� පැළ ක�ටල (පල�� පැළ ව�ග 5 � අඩං�)  19820 � ෙබදා ෙදන ල�. 

2017 වසෙ� ෙග��ජන ෙස�වා මධ�සථ්ාන 20 ක ෙගව� 8000 � සඳහා පල�� පැළ ක�ටල 

(පල�� පැළ ව�ග 5 � අඩං�)  8000 � ෙබදා ෙදන ල�.   

ෙගව� වගා �ව�ධන වැඩසටහන �ග�ය  

 

 

 

�ත� කා�තා ෙග�� සං�ධාන ����ම  

2016 ආර�භ කරන ලද ආහාර �ෂ්පාදන ජා�ක වැඩසටහන යටෙ� �ත� කා�තා ෙග�� සං�ධාන 

����ම 2017 ව�ෂෙ�� ව�ධනය �ය. ඒ අ�ව ග�පහ �ස්��කෙ� කා�තා ෙග�� සං�ධාන 

����ෙ� �ග�ය පහත ප�� ඉ��ප� කර ඇත.  

�ත� කා�තා ෙග�� සං�ධාන ����ෙ� �ග�ය  
 

 

ෙග��� සංඛ�ාව  වගා කළ ෙහ�ටයා� 
ගණන 

ලබා �� �දල �. 

7269 3119.87 40887500 

ෙග��� සංඛ�ාව  වගා කළ ෙහ�ටයා� 
ගණන 

ලබා �� �දල �. 

24734 9018.71 120320000.00 

සා�ථක ෙගව� 
ගණන 

පල�� පැළ ලබා � 
ඇ� ෙග�.ෙස�.ම. 

ගණන 

ලබා � ඇ� පල�� 
පැළ ගණන 

25808 20 40000 

�යාප�ං� කර ඇ� ෙග�� 
සං�ධාන ගණන 

සාමා�ක සංඛ�ාව 

1294 26990 
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සාර ලංකා ණය ෙය�ජනා �මය යටෙ� 2017 ව�ෂෙ�� ණය �ද� ලබා 

�ම. 

�� හා මධ� ප�මාණ ව�වසායකය� ඊළඟ ම�ටම ද�වා ��� ��ෙ� අර�ණ ෙපරදැ� කරෙගන 

කාබ�ක ෙප�ෙහ�ර �ෂප්ාදනය වා�ජ ව�ාපාරය� ෙලස � ලංකාව �ළ ස්ථා�ත ��ම සඳහා සාර 

ලංකා ණය ෙය�ජනා �මය කෘ�ක�ම අමාත�ාංශය ��� �යා�මක කර� ලබ�. ෙග��ජන 

සංව�ධන ෙදපා�තෙ���වට අ�බ��ත ෙග��ජන බැං� හරහා �යා�මක කර� ලබන ෙමම 

ව�ාපෘ�ය කාබ�ක ෙප�ෙහ�ර �ෂප්ාදන ව�ාපාරය� ආර�භ ��මට කැමැ� ව�වසායකය� හා 

දැනට කාබ�ක ෙප�ෙහ�ර �ෂප්ාදනෙ� ෙයෙදන �ෂ්පාදකය�ෙ� �ෂ්පාදන �මෙ�ද සංව�ධනය 

සඳහා ණය පහ�ක� සැප�මට �යා�මක ෙ�. 

2017 ව�ෂෙ� සාර ලංකා ණය ෙය�ජනා �මය යටෙ� කාබ�ක ෙප�ෙහ�ර �ෂප්ාදනය සඳහා ග�පහ 

�ස්��කෙය� ණය ඉ�ලා අ�මත � ඇ� ඉ���ක�ව�ෙ� නාමෙ�ඛනය. 

 

අ� 
අංකය 

ෙග��ජන බැං�ව ණයක�ෙ� නම 
අෙ���ත ණය 

�දල-�. 

ණය �දල ෙග�මට 
අෙ���ත වා�ක 
සංඛ�ාව(මාස 06 

සහන කාලය හැර) 
1' ෙබ���ල 

 
ඒ.එ�.�මලා ච��ලතා 50"000'00 18 

 
2' ෙ�.එ�.ආ�.එස්.ජයෙස�කර 50"000'00 18 

 
3'  

උ�ග�ෙප�ළ 
 

ආ�.එස්.ඇ�ල��ද� 500"000'00 48 

4' ෙ�.ඒ.ල�� ජයෙක�� 500"000'00 48 

5' ෙ�.ෙ�.ල�තා ජයෙක�� 500"000'00 48 

6'  
මාෙබ�දල 
 

ෙ�.ඕ.�.එස්.ක�ණානායක 300"000'00 48 

7' �.ඒ.ම�� ජය�ර 300"000'00 48 

8' එස්.ඒ.�.�.�.ආ�යවංශ 300"000'00 48 
 

9' එ�.ෙ�.ෙ�.�. සමරෙස�කර 300"000'00 48 

10' �.�.එස්. ෙස�නාර�න 300"000'00 48 
 

11' එ�.එ�.�.ෙ��ම�ලක 500"000'00 48 
 

12' එස්.�.�.�� �මාර 500"000'00 48 
 

13' ඌරාෙප�ළ 
 

ඩ�.ඒ.කල�ාණව� 500"000'00 48 
 

14' ෙක�ළඹෙ� චා�ද� ��කා 200"000'00 36 

15'  
ප�ෙ�ෙවල 
 

�.ෙ�.�.ඉෙන�කා රා�� 100"000'00 24 

16' එ�.ඒ.�.�.�ශ්ශංක 100"000'00 24 

17 ෙ�.ශ�ාම� �ස්නා ෙපෙ�රා 100"000'00 24 

18' ව��ට �.ඒ.�.�ල�� �ෂ්පලතා 300"000'00 48 

 5"400"000'00  
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�ර� ��� වගා ��ෙ� වැඩසටහන  - ග�පහ �ස්��කය 

2016/17 මහ ක�නෙ� �ර� ��� නැවත වගා ��ෙ� වැඩසටහන යටෙ� අ�කර 125 ක 

�මාණය� වගා කරන ල�. එ� �ග�ය පහත දැ�ෙ�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9$2016 ච�ෙ�ඛය අ�ව 2017 යල ක�නෙ��  �ර� ��� වගා ��ෙ� �ග�ය - 

ග�පහ �ස්��කය 
 

2017 යල ක�නෙ� �ර� ��� වගා ��ෙ� වැඩසටහන සඳහා අ�කරයකට �.25,000.00 බැ�� 
ෙග��� ෙවත �ද� ලබා ෙදන ල�. ඒ අ�ව 739,281.25 ක �දල� ෙගවා ඇ� අතර 2,000,781.25 ක 
�දල� අතැ� �� වශෙය� ෙග�මට ඇත.  
 

  

ෙග��ජන ෙස�වා 
මධ�ස්ථානය 

ෙග��� 
ගණන 

2017 යල ක�නෙ� �ග�ය අ�මත �දල �. 

      අ� �� ප�   

1 ��ගම 0 0 0 0                      -   

2 ප�ෙලෙවල 0 0 0 0                      -   

3 පස්යාල 1 1 0 10           26,562.50  

4 බඩ�ගම 25 21 0 38         530,937.50  

5 ව��ට 0 0 0 0                      -   

6 උ�ග�ෙප�ල  14 10 1 22         259,687.50  

7 මාෙබ�දල 0 0 0 0                      -   

    

අ� 
අංකය 

ෙග��ජන ෙස�වා 

වගා කර ඇ� �� �මාණය 

අ� �� ප� 

1 ආ�අ�බලම 22 15 10 

2 ෙහනර�ෙග�ඩ 1 2 0 

3 ඌරාෙප�ල 20 1 0 

4 ��ට�ව 9 0 26 

5 ��ව�ෙග�ඩ 16 2 29 

6 ජා ඇල 2 0 0 

7 පස්යාල  5 3 39 

8 මරඳගහ�ල  10 5 29 

9 වෑෙ�  10 13 20 

10 කටාන  19 1 24 

  
114 42 177 

 
එක�ව  125 2 17 

2016/17 මහ ක�නෙ� �ර� ��� වගා ��ෙ� �ග�ය 
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8 ��ව�ෙග�ඩ 6 6 3 0         168,750.00  

9 ආ�අ�බලම 0 0 0 0                      -   

10 කටාන 3 4 0 0         100,000.00  

11 ජා ඇල 7 14 0 27         354,218.75  

12 ෙහනර�ෙග�ඩ 26 18 0 20         453,125.00  

13 ගල��යාව 0 0 0 0                      -   

14 ��ට�ව 2 1 2 30           42,187.50  

15 ඌරාෙප�ළ 7 5 2 20         140,625.00  

16 වෑෙ� 5 5 0 38         130,937.50  

17 ෙද��ෙ� අ� 6 වගා කර ඇ� අතර �ද� අවශ� නැත. 

18 �යගම අ� 2 වගා කර ඇ� අතර ගංව�රට යට � ඇත. 

19 කැල�ය 
හ�නාග� � වගා කළ හැ� ��� ඉඩ� නැත. 

20 ප��ගම 

21 ම�ව�����ය අ� 3 වගා කර ඇ� අතර �ද� අවශ� නැත. 

22 ��යපා�ව  අ� 1 වගා කර ඇ� අතර �ද� අවශ� නැත. 

23 උ��ල 0 0 0 0                      -   

24 ය�කල 8 9 3 20         246,875.00  

25 මරඳගහ�ල 6 7 0 15         177,343.75  

26 ෙබ���ල 6 5 0 26         129,062.50  

    116 106 11 266 2,760,312.50 

  tl;=j 116 110 1 26 2,760,312.50 

 

අ� 
අංකය 

ෙග��ජන 
ෙස�වා බල 
�ෙ�ශය 

වා� ක�මා�තෙ� / යාෙ� නම 
අෙ���ත 

�යදම 

1 ආ�අ�බලම 

�ලකර�න මහතාෙ� කමත අසල �ට කහට ගහ ඇළ ෙත��පළ 
ද�වා ඇළ ��සංස්කරණය කර කෘ�මා�ගය ඉ���ම හා ��අ�ත 
ෙත��පෙළ� �ට සා�ත ��ර ච�� මහතාෙ� කමත ද�වා 
කෘ�මා�ගය ඉ�කර කැලෑව ��ධ ��ම 

1,461,162.00 

2 උ�ග�ෙප�ල බටෙප�ත කැලෑව ��ධ ��ම 90,000.00 

3 උ�ග�ෙප�ල ෙද�ර ළඟ අ�ෙ� ඇළ මා�ගය ��සංස්කරණය ��ම 85,175.00 

4 උ�ග�ෙප�ල නැදග�ව ඇළ මා�ගය ��සංස්කරණය හා කැලෑව ��ධ ��ම 102,750.00 

5 වෑෙක 
ෙදමටහැ�ත �ලයාය/ �ෙ� ��� යාය ඇළ මා�ගය 
��සංස්කරණය ��ම 

52,380.00 

6 වෑෙක ඉහළෙද�යයාෙ� ඇළ මා�ගය ��සංස්කරණය ��ම 49,050.00 

7 වෑෙක �ෙ� ��ර මහ ඇළ හා �ඩා ��සංස්කරණය 104,750.00 

8 ම�ව�����ය 
අ�ෙබ�ගහයාය, හ�ගහයාය, මහයාය ඇල මා�ගය 
��සංස්කරණය 

403,000.00 

9 ප�ෙ�ෙවල ���නාෙප නැෙගන�ර යාෙ� ඇළ ��සංස්කරණය 365,000.00 

10 ප�ෙ�ෙවල ර�ද�ෙග�ඩයාෙ� කැලෑව ��ධ ��ම 81,250.00 

11 ප�ෙ�ෙවල අ����යයාෙ� කැලෑව ��ධ ��ම 87,500.00 

12 ප�ෙ�ෙවල 
ෙබ�කලගම පහළයාෙ� ඇළ මා�ගය ��සංස්කරණය කර කැලෑව 
��ධ ��ම 

164,525.00 

13 ��ට�ව මහ ඇළ මා�ගය ��සංස්කරණය 56,975.00 
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14 ��ට�ව කෙල��වාව කැලෑව ��ධ ��ම 68,750.00 

15 උ��ල වැ� ���යාෙ� ඇළ මා�ග ��සංස්කරණය 37,175.00 

16 ෙබ���ල 
324, දඩග�ව �ලයාය �ර� ��� අස්වැ��ම සඳහා ඇළෙ�� 
��සංස්කරණය ��ම 

220,000.00 

17 ඌරාෙප�ල ඇළෙ�� ��සංස්කරණය හා වනාත ��ධ ��ම 655,000.00 

18 වෑෙක ඇටඹගහ���යාෙ� ඇළ ��සංස්කරණය 20,000.00 

19 වෑෙක ඉ��පත ���යාෙ� ඇළ ��සංස්කරණය 75,000.00 

   4,179,422.00 

2017/2018 මහ ක�නෙ� �ර� ��� වගා ��ෙ� ජා�ක වැඩසටහන   

�ර� ��� නැවත වගා ��ෙ� ජා�ක වැඩසටහන 2017/2018 මහ ක�නෙ� � �යා�මක �ය. ඒ 

අ�ව එම වැඩසටහ�වලට අදාළව ව�ාපෘ� 19 � ග�පහ �ස්��කෙ� � ��කරන ල�. එම ව�ාපෘ� 

සඳහා �.41,79442.00 ක �දල� �යද� කරන ල�.  

2017/2018 මහ ක�නෙ� �ර� ��� අස්වැ��ෙ� ජා�ක වැඩසටහන 

අ� අංකය  ෙග�� ජන ෙස�වා මධ�ස්ථානය 2017$18 � වගා කළ �ර� ��� �මාණය (ෙහ�ටයා�) 

1 ��ගම 38.2 
2 ප�ෙලෙවල 22.69 

3 පස්යාල 14.49 

4 බඩ�ගම 190.8 

5 ව��ට 12.37 

6 උ�ග�ෙප�ළ 71.49 

7 මාෙබ�දල 38.93 

8 ��ව�ෙග�ඩ 54.66 

9 ආ�අ�බලම 47.2 

10 කටාන 27.69 
11 ජා ඇල 23.36 

12 ෙහනර�ෙග�ඩ 43.2 

13 ගල��යාව 12.99 
14 ��ට�ව 68.64 
15 ඌරාෙප�ළ 47.2 
16 වෑෙ� 53.66 
17 ෙද��ෙ� 28.4 
18 �යගම 24.58 
19 කැල�ය 0 

20 ප��ගම 0 

21 ම�ව�����ය 24.05 

22 ��යපා�ව  4.93 

23 උ��ල 3.55 

24 ය�කල 10.47 

25 මරදගහ�ල 19.65 

26 ෙබ���ල 78.4 

 
tl;=j 961.6 
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සංව�ධන වැඩසටහ� - 2017 

2017 ව�ෂෙ� සංව�ධන වැඩසටහ� සඳහා ව�ාපෘ� 80 � හා කෘ� මා�ග ��සංස්කරණ වැඩසටහ� සඳහා ව�ාපෘ� 26 කට ��පාදන ලැ�� අතර එම 

�ය�ම ව�ාපෘ�වල 2017.12.31 �නට වැඩ අවස� කර ඇ� අතර එම ෙත�ර��වලට අදාළ �ග�ය පහත දැ�ෙ�. 

වැඩසටහන 
ලැ�� 

��පාදන � වැය �ෂය  

�ල� �ග�ය �� 
ව�ාපෘ� 
ගණන ෙභ��ක �ග�ය 

ඇස්තෙ�
�� �දල  

����ගත 
�දල  

�යදම 
අතැ� ��ප� 

ව�නාකම 
�� වා� මා�ග 

��සංස්කරණ 23,112,000.00 
281-2-2-12-2506 

23,274,000.00 22,007,418.01 3,574,162.31 17,277,042.26 31 100% 

�ඩා වැ� හා ඇළ මා�ග 

��සංස්කරණ 

වැඩසටහන 

1,742,000.00 
281-2-2-12-2506 

1,742,000.00 1,470,665.17 - 1,579,366.68 3 100% 

24,015,500.00 
118-2-3-40-2506 

24,014,500.00 22,866,316.07 6,950,494.87 15,425,181.99 13 100% 

�ර� ��� යටෙ� �� 

වා� මා�ග 

��සංස්කරණය 
4,770,500.00 

281-2-2-12-2506 
4,770,500.00 4,541,116.35 1,937,439.01 1,967,040.21 6 100% 

ගංව�ර හා� යටෙ� �� 

වා� මා�ග 

��සංස්කරණය 

5,000,000.00 
281-2-2-12-2506 

4,054,500.00 3,858,235.50 1,376,134.16 2,392,590.24 11 100% 

7,000,000.00 
118-2-3-40-2506 

2,256,000.00 2,147,703.69 429,540.74 1,718,162.95 1 100% 

�� වා�මා�ග, කෘ� 

මා�ග සහ වගා �ං 

අ��වැ�යා ��ෙ� 

වැඩසටහන  

8,113,500.00 
281-2-2-12-2506 

8,113,500.00 7,687,033.82 2,668,906.75 4,171,519.87 15 100% 

�� වා� මා�ග 

��සංස්කරණ 73,753,500.00  68,225,000.00 64,578,488.61 16,936,677.83 44,530,904.20 80 
 



123 
 

කෘ� මා�ග ��සංස්කරණය ��ෙ� වැඩසටහන - 2017 

වැය �ෂය අංකය - 281-2-2-12-2506 

�.ෙ� 
ෙක��ඨාසය 

ලැ�ණ 
��පාදන �දල 

�ල� �ග�ය 
�� 

ව�ාපෘ� 
ගණන 

ෙභ��ක 
�ග�ය ඇස්තෙ��� 

�දල 
���� ගත 

�දල 
අතැ� ��ප� 

��ව�ෙග�ඩ 4,989,662.69 4,989,662.69 4,701,173.00 4,407,303.50 5 100% 

ෙද��ෙප 
          

4,225,000.00  
        

4,171,574.75  
        

4,057,745.05  
    

4,041,169.13  17 
100% 

ජා ඇල 2,875,000.00 2,875,000.00 2,455,766.23 2,443,763.78 4 100% 

එක�ව 12,089,662.69 12,036,237.44 11,214,684.28 10,892,236.41 26 
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14. කා��ක සංව�ධන ම�ඩලය 

�යාකාරකම 
�� හා මධ� ප�මාණ 

ක�මා�ත ගණන 

වැය කළ 

�දල 

ආහාර �ෂ්පාදන �ෙෂ��ෙ� ඇ��� සංව�ධනය ��ම 07 350,000 

�� හා මධ� ප�මාණ ආහාර ක�මා�තවල �ෂ්පාදන 

ධා�තාව වැ� ��ම 

04 800,000 

ISO සහ�ක ලබා �ම 08 2,400,000 

GMP සහ�ක ලබා �ම 02 200,000 

ප�ගණක ආ�ත ���කරණ ප�ධ�ය� හ��වා �ම 14  

කළමණාකරණ වැඩසටහ� 

 ඔෙ� ව�ාපාරය වැ���� කර ග�නා වැඩසටහ� (2) 40 175,000 

 ��ක ��� ෙප�� තබා ගැ�ෙ� වැඩසටහන 12 85,000 

 ෙස�වක ම�ඩල කළමනාකරණය (1) 30 80,000 

ඵලදා�තා සංව�ධන වැඩසටහ� (7) 07 60,000 

ෙස�වක අ�ෙ��රණ වැඩසටහ� 04 20,000 

�ල� සහාය ලබා�� 15 - 

��� අය�මය ක�මා�ත �මයට හැර�ම 60 - 

අපනයන ෙවෙළඳෙප�ළ සඳහා ක�මා�ත �දාන� ��ම 06  

ක�මා�ත සඳහා අවශ� අබ� අ��ව� සහන �ලට ලබා�ම 60  

��� ක�මා�තය සඳහා කැස්ප� ලබා�ම 30  

ක�මා�ත සඳහා න�න තා�ෂණය ලබා�ම 05  

��යට උදානය වැඩසටහන 

ක�මා�ත හා වා�ජ කට�� අමාත�ාංශය යටෙ�  ආර�භ කළ �ව�න �රා ��� ��න 

ස්වයං��යා ලා��හට තම ක�මා�ත කට�� සා�ථක කර ගැ�මට අවශ� තා�ෂ�ක, 

කළමනාකරණ දැ�ම හා ය�ෙ��පකරණ ලබා �ම ��� ක�මා�ත නගා ���ෙ� �ෙශ�ෂ 

ව�ාපෘ�ය�. 

�යාකාරකම වැඩසටහ� ගණන ��ලා�� සංඛ�ාව �යදම (�) 

��ක දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 12 1017 76615.00 

තා�ෂ�ක ��� වැඩසටහ� 4 167 310940.00 

උපකරණ ලබා �ම 13 1048 13,594,664.93 
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15.�ස්�� ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, ග�පහ 

01. 2017 ව�ෂය �ළ �� කරන ලද ආපදා අවම ��ෙ� ව�ාපෘ� 

වැඩසටහන/ ව�පෘ�ය ව�ාපෘ�ය/ 
වැඩසටහන 
ආර�භ කළ 
ව�ෂය/මාසය

/�නය 

ව�ාපෘ�ය 
අවස� 
��මට 

�ය�ත �නය 

�� ව�ාපෘ� 
��වැය (�,) 

2017 ෙදසැ�බ� 31 �නට 
�ග�ය 

�ල� �ග�ය (�) ෙභ��
ක 

�ග�
ය (%) 

01 ශා�ත ආනා ෙ�වස්ථාන 
��ය හරහා ගලා බ�න ඇළ 
මා�ගය ��ධ ��ම - 
ව�තල �ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

2017.03.31 2017 
අෙග�ස්� 04 

21768626.0
0 

17,139,124.70 100% 

02 එෙ�ර��ල 
ෙග�ං�ෙත�ට ඇළ මා�ගය 
��ධ ��ම - ව�තල 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

2017.05.31 2017 
ෙදසැ�බ� 

1739375.00 1,022,442.00 100% 

03 ගලගහ�ව ඇළ මා�ගය 
��ධ ��ම - ව�තල 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

2017.05.31 2017 
අෙග�ස්�02 

1549625.00 1,100,090.00 
 

100% 

04 කඳාන නාෙග�ඩ ඇළ 
මා�ගය ��ධ ��ම - ජා ඇල 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

2017.07.04 2017 
අෙග�ස්�02 

2397175.00 1,540,034.00 100% 

05 ජා ඇල - වෑවල හරස ්
ඇළ මා�ගය ��ධ ��ම - ජා 
ඇල �ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

2017.07.04 2017 
අෙග�ස්�02 

695750.00 441,416.00 100% 

06 ඔ�ය��ල නවෙල�ක�ර 
�වාස සං��ණය වටා ඇ� 
ඇළ මා�ගය ��ධ ��ම - 
ව�තල �ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාශය 

2017.08.18 2017 
ඔ�ෙත��බ� 
22 

2593250.00 1,727,760.00 100% 

07 ඇල��වල ඇළ 
මා�ගෙ� ඉහළ ෙක�ටස 
ෙ�රල�ද වැව ද�වා ඇළ 
මා�ගය ��ධ ��ම - ජා ඇල 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාසය 

  2397175.00 1,715,225.00 100% 

08 ඉහළගම ෙප��ගහ වැව 
��සංස්කරණය ��ම - ජා 
ඇල �ා.ෙ� ෙක��ඨාසය 

2017.08.01 2017 
ඔ�ෙත��බ� 
03 

5997250.00 4,616,560.00  
100% 

09. �ග�ව ද�පත ඇළ 
ගැ�� කර ෙදපස ඉ�� 
��ධ ��ම - �ග�ව �ා.ෙ� 
ෙක��ඨාසය 

2017.11.02 2017 
ෙදසැ�බ� 

3294060.00 1,292,075.00 100% 
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10.ෙදපා ඇළ හා �ය ෙහ�ඳ 
ඇළ හාරා ගැ�� කර ෙදපස 
ඉ�� ��ධ ��ම - �ග�ව 
�ා.ෙ� ෙක��ඨාසය 

2017.11.07 2017 
ෙදසැ�බ� 

4460706.25 2,955,730.00 100% 

11. �ග�ව නගර �මා බල 
�ෙ�ශෙ� වැ� ජලය බැස 
යාෙ� කා� ප�ධ�ය ��ධ 
��ම - �ග�ව �ා.ෙ�.ෙක�. 

2017.11.07 2017 
ෙදසැ�බ� 

8013775.00 3,067,495.00 100% 

12. ��ව�ෙග�ඩ නගරෙ� 
����ක ඇළ මා�ග ප�� 
��ම 

2017.11.20  15,716,360.
00 

767,188.00 100% 

 
එක�ව 

 
70,623,127.2

5 

 
37,385,139.70 

 

 

02. ආපදා ෙපර �දාන� හා සැල�� සකස ්��ෙ� වැඩසටහ� 
 

වැඩසටහන ලැ�� �දල පැවැ� � වැඩ 

සටහ� ගණන 

වැය කළ �දල (�) 

�ා�ය ආපදා 

කළමනාකරණ ක�� 

දැ�ව� ��ම 

36000.00 03 34700.00 

�ා�ය ආපදා 

කළමනාකරණ ෙපර 

�දාන� සැල�� 

සැක�ම 

36000.00 03 36000.00 

පාස� ආර�ෂණ 

වැඩසටහ� 

30000.00 02 30000.00 

�නා� ෙපර�� 

වැඩසටහ� 

12000.00 01 6860.00 

ජා�ක ම�ටෙ� 

�නා� ෙපර�� 

වැඩසටහ� 

125000.00 01 109690.00 

ගංව�ර ෙපර�� 

වැඩසටහ� 

12000.00 01 11820.00 

එක�ව 251000.00 11 229070.00 
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03. දැ�ව� ��� හා ��� ��ෙ� වැඩසටහ� 

 

වැඩසටහන ලැ�� �දල (�) පැවැ� � 

වැඩසටහ� 

ගණන 

වැය කළ �දල (�) 

රාජ� �ලධා�� 

දැ�ව� ��ම 
20000.00 01 20000.00 

�ථමාධාර ��� 

වැඩසටහ� 

25000.00 02 50000.00 

��තාර�ෂක ��� 

වැඩසටහ� 

20000.00 01 19460.00 

ජා�ක �ර��ත �න 

සැම�� වැඩසටහ� 

18000.00 01 11700.00 

සමාජ ස� බල 

ගැ��� හා ක�ද 

උඩරට උ�මය 

��බඳ අමාත�ාංශය 

හා එ�ව �යා�මක 

කළ වැඩසටහ� 

180600.00 01 180600.00 

එක�ව 263600.00 06 281760.00 

 

04.  2017 ව�ෂෙ� �� කරන ලද හ�� ෙමෙහ�� වැඩසටහ� 

 

 2018.01.08 �න ��ල��ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසෙ� �ාම 

�ලධා� වස� 20 � හරහා හමා �ය තද �ළං ත��වය (ෙට�නෑෙඩ�) 

 

 

 

 

 

 

  ආපදාව �� � �නය    - 2018.01.08 

  �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසය  - ��ල��ය 

  බලපෑමට ල�� �ා.�. වස� සංඛ�ාව - 20 

  බලපෑමට ල� � ප�� සංඛ�ාව - 669 

  බලපෑමට ල� � ��ග�� සංඛ�ාව - 3009 

  හා� � �වාස සංඛ�ාව   -  ��ණ හා� - 208 

      -  අ�ධ හා�  - 461 
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 ග�පහ �ස්��කෙ� 2017.05.27 �න �ට ඇදහැ�� තද වැ� හා �ළං 

ත��වය යටෙ� ඇ� � ජලගැ�� හා නායයෑ� ත��වය යටෙ� �� කළ 

හ�� ෙමෙහ�� කට�� 

 

 

 

 

 ග�පහ �ස්��කෙ� 2017 ෙදසැ�බ� මස ඇ� � අ�ක ව�ෂාව සමඟ 

තද �ළං ත��වය 

 

 

 

 

 

05. ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය ම�� �� කරන ලද ෙවන� වැඩසටහ� 

 

 

 

 

 

 

 

 ආපදා කළමනාකරණ මධ�ස්ථානය ම�� � �යා�මක කර� ලබන ෙය��� 

ෙස�නාංකවල ත�ණ ත��ය� ස්ෙ��ඡා ක�ඩාය� ෙලස ��� ��ෙ� වැඩසටහන 

යටෙ� ක�නායක, ය�කල, ��ල��ය, අ�තනග�ල ෙය��� ෙස�නාංකවල දැ�ව� 

��ෙ� හා ��� වැඩසටහ� පැවැ��ම. 

  ෙග��ජන ෙස�වා මධ�සථ්ානෙ� පැව� කෘ�කා��ක �ද�ශනෙ�� ආපදා 

කළමනාකරණ ��ය� පව�වාෙගනය�� �ජාව දැ�ව� ��ම. 

 ව�තල ශා�ත ආනා ෙ�වස්ථානෙ� පැව� අධ�ාප�ක �ද�ශනෙ� �ද�ශන ��ය� 

පව�වාෙගන ය�� �ජාව දැ�ව� ��ම. 

 හ�� ආපදා අවසථ්ාවක� එයට සැල��ගත �මෙ�දයකට අ�ව සා�ථකව ��ණ�ෙ� 

අර��� ��ව �ාෙ��ය බලධා�යා ��� ��කළ �� ෙමෙහ�� �යාපා�පා� ඇ�ළ� 

�ාෙ��ය ආපදා ��චාර දැ��ෙ� සැලැස්ම� සකස් ��ම හා �ස�්� ම�ට�� 

�යා�මක �ෙ� �යාප�පා� හා ද�ත ඇ�ළ� �ස්�� ආපදා කළමනාකරණ 

යාව�කා�න කර ��ණය ��ම 

 

  බලපෑමට ල� � �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ගණන    - 06 

  බලපෑමට  ල� � �ාම �ලධා� වස� සංඛ�ාව    - 111 

  බලපෑමට ල� � ප�� සංඛ�ාව     -  8155 

  බලපෑමට ල� � ��ගල සංඛ�ාව     - 34357 

  �� � මරණ සංඛ�ාව          - 04 

 ආපදාව �� � �නය     - 2017.12.01 

 බලපෑමට ල� � �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ගණන  - 02 

 බලපෑමට ල� � �ා.�. වස� සංඛ�ාව   - 23 

 බලපෑමට ල� � ප�� සංඛ�ාව    - 205 

 බලපෑමට ල� � ��ගල සංඛ�ාව   -  704 
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16.��� 

�ස�ජන ��ම - 2017 

ව
ා�

�
ක

 ඇ
ස

්ත
ෙ

�
�

�
ෙ

�
 

ස
ඳ

හ
�

 ප
�

� 
ව

ැඩ
ස

ට
හ

�
 

අ
ංක

ය
 

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

�
�

 අ
ංක

ය
 (

අ
දා

ළ
 

�
.�

.එ
ස

්.ඒ
 2

 අ
ක

ෘ�
ය

ට
 

අ
�

ව
) 

වා��ක ඇස්තෙ���ෙව� 
සඳහ� ප�� වැඩසටහෙන� 

නම 

අයවැය 
ඇස්තෙ��� ෙව� 

��� 

ප��රක ��පාදන 
හා ප��රක 

ඇස්තෙ��� 
ෙව� ��� 

�.ෙර. 66 සහ 
�.ෙර. 69 
අ�ව මා� 

��� 

    �� ��ධ ෙව� 
���   �� �යදම 

��ධ ��ඵලය 
ඉ��ය/  ඉ�ම�� 

(1+2+3) (4-5) 

    �. �. �. �. �. �.   
  �නරාව�තන     

 
  

 
    

        
 

  
 

    

1 ෙමෙහ�� වැඩසටහන         969,030,000            30,300,000  
                         
-    

        
999,330,000          993,172,235  

            
6,157,765  2 

  
 

    
 

    
 

    
        

 
  

 
    

  උප එක�ව (�නරාව�තන)         969,030,000            30,300,000  
                         
-    

        
999,330,000          993,172,235  

            
6,157,765    

  �ලධන   
 

  
 

      

1 ෙමෙහ�� වැඩසටහන         468,000,000                           -    
                         
-    

        
468,000,000          125,875,591  

        
342,124,409  2 

    
  

   
  

  උප එක�ව (�ලධන)         468,000,000                           -    
                         
-    

        
468,000,000          125,875,591  

        
342,124,409    

  �� එක�ව      1,437,030,000            30,300,000  
                         
-    

     
1,467,330,000       1,119,047,826  

        
348,282,174    
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වැඩසටහ� අ�ව �ස�ජන ��ම - 2017 

�නරාව�තන හා �ලධන �යද� සාරාංශය 

              �යදෙම� ස්වභාවය                
(�.�.එස.්ඒ ආකෘ� ෙය��ව 

සමඟ) 

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

�
�

 අ
ංක

ය
 (

අ
දා

ළ
 �

.�
.එ

ස
.්ඒ

 
ආ

ක
ෘ�

ය
ට

 අ
�

ව
) 

අයවැය 
ඇස්තෙ��� 
ෙව� ��� 

ප��රක ��පාදන 
හා ප��රක 

ඇස්තෙ���      
ෙව� ���                                                

�.ෙර 66 සහ �.ෙර. 
69 අ�ව මා� ���        

�� ��ධ ෙව� 
���                                                              

(1+2+3) 
�� �යදම 

��ධ ��ඵලය        
ඉ��ය / 
ඉ�ම��          

(4-5)                   

�. �. �. �. �. �. 

      
 

  
 

    

(අ)  �නරාව�තන  (�.�.එස.්ඒ. 3) 969,030,000 30,300,000                         -    999,330,000 993,172,235 6,157,765 3 

          
 

    

      
 

  
 

    

(ආ)  �ලධන (�.�.එස.්ඒ. 4) 468,000,000 
                                  
-                            -    468,000,000 125,875,591 342,124,409 4 & 5 

      
 

  
 

    

                

එක�ව 1,437,030,000 30,300,000                         -    1,467,330,000 1,119,047,826 348,282,174   
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2017 ව�ාපෘ� අ�ව �නරාව�තන �යද� 

ව�ාපෘ� අංකය / නම, ��ග�ක ප�න� සහ 
�ය�ම ව�ාපෘ� සඳහා අෙන�� �යද� 

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

අයවැය 
ඇස්තෙ��� ෙව� 

��� 

ප��රක ��පාදන හා 
ප��රක 

ඇස්තෙ���  ෙව� 
���              

  �.ෙර.66 සහ �.ෙර. 
69 අ�ව මා� ���                                                 

�� ��ධ ෙව� 
���    (1+2+3) 

�� �යද� 
��ධ ��ඵලය ඉ��ය / 
ඉ�ම��            (4-5) 

�. �. �. �. �. �. 

1. සාමාන� ප�පාලනය හා ආයතන ෙස�වා 
            

��ගල ප�න� 40,500,000 1,200,000 300,000 42,000,000 41,660,453 339,547 

අෙන�� �යද� 28,700,000                              -                   (433,657) 28,266,343 28,048,843 217,500 

              

උප එක�ව 69,200,000 1,200,000                 (133,657) 70,266,343 69,709,296 557,047 

      
 

      

2. �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල     
 

      

��ගල ප�න� 835,000,000 29,100,000                 (300,000) 863,800,000 858,726,064 5,073,936 

අෙන�� �යද� 64,830,000                              -                    433,657  65,263,657 64,736,875 526,782 

උප එක�ව 899,830,000 29,100,000                  133,657  929,063,657 923,462,939 5,600,718 

              

�� එක�ව 969,030,000 30,300,000                            -    999,330,000 993,172,235 6,157,765 
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2017 ව�ාපෘ� අ�ව �ලධන �යද� 

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

ව
ැය

 �
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

අ
�

ත
ම

 අ
ංක

ය
 

  
  

  
  

  
  

 �
ල

�
ක

ර
ණ

ය
  

  
(ස

ංෙ
�

ත
 අ

ංක
ය

) 

අ�තම �සත්රය 

අයවැය 
ඇස්තෙ��� 
ෙව� ��� 

ප��රක ��පාදන 
හා ප��රක 

ඇස්තෙ���  
ෙව� ���              

  �.ෙර.66 සහ 
�.ෙර. 69 අ�ව 

මා� ���                                                 

�� ��ධ 
ෙව� ���                                                                               
(1+2+3) 

�� �යද� ��ධ ��ඵලය 
ඉ��ය /ඉ�ම��                                                                

(4-5) 

  �. �. �. �. �. �. 

2001 0 11 ෙග�ඩනැ�� හා ඉ���� 8,000,000                          -                         -    8,000,000        7,826,426                173,574  

2002 0 11 ය�� සහ ය�ෙ��පකරණ 2,000,000                          -                         -    2,000,000        1,976,316                  23,684  

2003 0 11 වාහන 3,000,000                          -                         -    3,000,000        2,968,796                  31,204  

2102 0 11 ගෘහ භා�ඩ හා කා�යාල උපකරණ 1,500,000                          -                         -    1,500,000        1,497,727                    2,273  

2103 0 11 ය�� සහ ය�ෙ��පකරණ 1,100,000                          -            1,885,700  2,985,700        2,967,883                  17,817  

2104 0 11 ෙග�ඩනැ�� හා ඉ���� 150,000,000                          -                         -    150,000,000    108,124,163           41,875,837  

2104 1 11 ෙග�ඩනැ�� හා ඉ���� 300,000,000                          -                         -    300,000,000                     -           300,000,000  

2401 0 11 ��� ��� හා හැ�යා ව�ධනය 1,200,000                          -              (796,580) 403,420           403,401                         19  

      
 

            

      එක�ව 466,800,000                          -   1,089,120 467,889,120 125,764,712 342,124,408 
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වැඩසටහ� අ�ව �යද� �ල�කරණ සාරාංශය 

�ල�කරණය වැඩසටහන 01* වැඩසටහන 02* �� එක�ව   

සංෙ�ත �ස්තරය 

��ධ ��පාදනය   
**                                                                          
1                                                                         

සත� �යදම                                                                                           ��ධ 
��පාදන

ය **                                                                                                                             

සත� �යදම                                                                                 ��ධ ��පාදනය 
**                                                                                                                     

සත� �යදම                            
�යදෙ�***         
��ශතය                                      
(6÷5)X100 

  2 3 4 5 6   

�. �. �. �. �. �. % 

ෙ��ය අර�ද� 1,467,330,000 1,119,047,826 
                         
-    

                         
-    1,467,330,000 1,119,047,826 348,282,174 

�ෙ�ශ ණය                          -                            -   
                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

�ෙ�ශ �දාන                          -                            -   
                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

����ණය කර� ලබන �ෙ�ශ ණය                          -                            -   
                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

����ණය කර� ලබන �ෙ�ශ 
�දාන                          -                            -   

                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

��පා�ශ�්ය අර�ද�                          -                            -   
                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

�ෙ�ශ �ල�යන ආ�ත ෙ��ය 
��වැය                          -                            -   

                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

                

�ෙශ�ෂ �� ෙස�වා                          -                            -   
                         
-    

                         
-    

                         
-                             -   

                         
-    

                

එක�ව 1,467,330,000 1,119,047,826 
                         
-    

                         
-    1,467,330,000 1,119,047,826 348,282,174 
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එ� එ� වැඩසටහනක ව�ාපෘ� අ�ව �යද� �ල�කරණය 

�ල�කරණය ව�ාපෘ�  1 ව�ාපෘ� 2 ව�ාපෘ� 3 
වැඩසටහෙ� එක�ව/��ෙ� 

එක�ව* 

සංෙ�ත �ස්තරය 

��ධ 
��පාදනය 

සත� �යදම ��ධ 
��පාදනය 

සත� �යදම ��ධ 
��පාදනය 

සත� 
�යදම 

            ��ධ 
��පාදනය 

සත� �යදම 

  �. �. �. �. �. �. �. �. 

ෙ��ය අර�ද� 538,155,463 195,474,008 929,174,537 923,573,818                  -                   -   1,467,330,000 1,119,047,826 

�ෙ�ශ ණය                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

�ෙ�ශ �දාන                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

����ණය කර� ලබන �ෙ�ශ ණය                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

����ණය කර� ලබන �ෙ�ශ �දාන                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

��පා�ශ�්ය අර�ද�                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

�ෙ�ශ �ල�යන ආ�ත ෙ��ය ��වැය                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

 
                

�ෙශ�ෂ �� ෙස�වා                      -                         -                         -                         -                    -                   -                          -                         -   

 
    

 
          

එක�ව 538,155,463 195,474,008 929,174,537 923,573,818                  -                   -   1,467,330,000 1,119,047,826 
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අ��කාර� ��� සහ තැ�ප� ��� සඳහා � පාලන ���වල සාරාංශය - 2017 

     ෙදපා�තෙ��� ෙප�� අ�ව   

අ��කාර� / තැ�ප� ��ෙ� නම ��� අංකය* 

2017/01/01 �නට 
ආර�භක ෙශ�ෂය 

ව�ෂය �ළ හර 
��� 

ව�ෂය �ළ බැර 
��� 

2017/12/31 �නට 
අවසාන ෙශ�ෂය 

භා�ඩාගාර ෙප�� අ�ව 
2017/12/31 �නට ෙශ�ෂය 

�. �. �. �. �. 

I. රජෙ� �ලධා��ෙ� අ��කාර� 256011 
              
241,874,963.34  

         
102,967,441.34  

             
73,301,535.85  

         
271,540,868.83  

        
271,540,868
.83  

  
256012 

                                  
-    

            
8,324,648.41  

               
9,551,309.12  

            
1,226,660.71             1,226,660.71  

  
  

              
241,874,963.34  

         
111,292,089.75  

             
82,852,844.97  

         
272,767,529.54          272,767,529.54  

II. අෙන�� අ��කාර� 
9188/0256/00/000

2/0001 
                
23,763,151.96  

                            
-    

               
4,959,918.51  

          
18,803,233.45           18,803,233.45  

  
9189/0256/00/000

2/0001 
                
23,763,151.96  

            
4,959,918.51  

                               
-    

          
18,803,233.45           18,803,233.45  

III ��ධ අ��කාර�             
              

IV තැ�ප�             
(i) ෙප�� තැ�ප�             

  1. ඇප තැ�ප� 6000-0-0-1-0-61 
                     
482,500.00  

            
1,095,730.51  

               
1,818,630.51  

            
1,205,400.00             1,205,400.00  

  2. ෙට�ඩ� තැ�ප� 6000-0-0-2-0-79 
                     
869,700.00  

            
1,755,050.00  

               
2,242,750.00  

            
1,357,400.00             1,357,400.00  

  3. ෙතවන පා�ශව්ය� ෙවත නැවත 
ෙග�� ���    6000-0-0-13-0-49 

                
58,196,227.79  

         
568,906,206.59  

            
537,125,642.66  

          
26,415,663.86           26,415,663.86  

ෙව�ෙව�  තාවකා�කව රඳවාග�නා 
තැ�ප�             

  4. ෙක���ා�  සඳහා � �ඳ�� �ඳ� 6000-0-0-16-0-31 
              
239,998,916.61  

         
188,788,748.38  

            
128,618,473.97  

         
179,828,642.20          179,828,642.20  

  5. ව�� ෙග�� 6000-0-0-17-0-10 
              
433,148,519.57  

         
962,223,347.74  

            
993,143,096.29  

         
464,068,268.12          464,068,268.12  

  6. ව�වස්ථා�ත ෙග��  ෙව�ෙව� 
� තාවකා�ක   6000-0-0-18-0-39 

                  
2,515,134.68  

           
12,597,596.24  

             
11,204,555.11  

            
1,122,093.55             1,122,093.55  

      රඳවා ගැ��             

        (ii) අෙන�� තැ�ප�                                                                                                                                                                                                            -    
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2017.12.31 �ෙන� අවස� ව�ෂය සඳහා � ආදාය� ��ම 

ආදාය� සංෙ�ත �සත්රය 
2016 ට �ස්කරන ලද 

�� ��ධ ආදායම 
(�.) 

2017 ට �ස්කරන ලද 
�� ��ධ ආදායම 

(�.) 

ෙර�ස්ටා� ජනරා� �යාප�ං� ගාස්�           30,198,135.63            36,491,450.00  

ෙප��ග�ක දැව �වාහනය                911,100.00                 830,502.00  

�� අ� හා ��රන �ව� බලප� ගාස්�.             1,135,280.00              2,727,810.00  

අෙන�� ගාස්�.           12,091,506.26            11,693,619.75  

��ධ.             5,168,424.42              8,515,535.84  

රජෙ� ෙග�ඩනැ�� ��.                534,410.67                 804,266.47  

ෙවන� ආදාය�.           10,054,983.97            11,127,235.48  

අෙන�� ලැ��.           15,345,008.99            10,867,311.73  

හැ���ප� ගාස්�.                740,500.00                 885,100.00  

�භාග ගාස්�.                458,500.00                   13,600.00  

ෙම�ට� රථ �වාහන පනත යටෙ� අය ���.         194,888,969.00          186,809,733.00  

වැ�ද� අන�ද� ��ාම වැ�� අය���.           46,557,258.77          110,785,651.40  

ෙම�ට� වාහන පැව��වල දඩ අය���.                253,050.00                                -    

එක�ව         318,337,127.71          381,551,815.67  

 

2017  ව�ෂයට අදාල ��� ඉ��ප� ��ම 

   
කාරණය ඉ��ප� කළ �� �නය ඉ��ප� කළ �නය 

      

අ��කාර�  � ��ම 2018 මා��  31 ට �ථම 2018 - ෙපබරවා� 27 

      

ෙප�� තැ�ප� ��ම 2018 මා��  31 ට �ථම 2018 - ෙපබරවා� 23 

      

�ස�ජන ��ම 2018 මා��  31 ට �ථම 2018 - මා��  16 

      

   ජංගම ෙන�වන ව�ක� ���ගත ��ම 

   2017 ෙදසැ�බ� 31 �නට පහත සඳහ� අ��  ජංගම ෙන�වන ව�ක� ���ගත කර ඇත. 

   අ�තමය ���ගත කළ ව�නාකම 

  
��ය� 

ඉඩ�                                  946,800,126  

      

ෙග�ඩනැ��                                  831,910,345  

      

ෙවන� ය�� හා උපකරණ                                  319,768,549  
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