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  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ 2017 ය දවහ ව කහයාඹ 

හධන වහ ගිු/ද හයා්හ ජභජ  ඔඵ ජ් ඉදිරිඳව  කයමි. රහජීය ඹ ජමක/ද 

කහයාඹහර 30 කින් භන්ඩ් ඩලහර්භ ඳරිඳහරන දිසත්රික් ලකඹ න කුරුණෆ ර 

දිසත්රික් ලකඹ, ඩඩධ අභහ්යංල ජදඳහයා්ජ/දන්ර භ  අව ළම ඵළද නිමින් 

ක්රිඹහව භක කයන රද ළඩටවන්, යහඳතගේ ව ක්රිඹහකහයක/ද 2017 කහයාඹ 

හධන වහ ගිු/ද හයා්හ ජර ඔඵ අ්ට ඳව  කයනුජඅ ඉභවව  රටකිනි. 

 

  යජඹ භගින් ක්රිඹහව භක ඹවඳහරන ක්රිඹහලිඹ ඹථහයා්ඹක් ල ඵට ඳව  කිරීභ 

දවහ භවහ බහණ්ඩහ හයඹ 2017 ය දවහ ජන් කය දුන් රගේඳහදන ව අක් ලණදම 

දිසත්රික් ලකජඅ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ව දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ භගින් පරදහ ල ජර ජඹතදහ ව  ආකහයඹ 

ජභයින්  ඳළවළදිලි ජේ. ජ/ද දවහ දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ව රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර භ  අජනකුව  

ජ හ ඳඹන ආඹ්නඹන් ව නිරධහරීන් ඉභවව  කළඳවීජභන් කටයුර කර ඵ සිහිඳව  කයමි. 

 

   /ද න හ සිටුවීජ/ද ළඩටවන්, ඳහළම භට්ටමින් ඳහළම ඳරි ණක ඩදයහ හය සථහපි් කිරීජ/ද ළඩටවන්, 

දිඩනළම භ ංයාධන ආජඹෝජන ළඩටවන්, ග්රහමීය ඹ ක්රිඩහපි ස ංයාධනඹ කිරීජ/ද යහඳතගේ, ග්රහමීය ඹ රජහ ජෞඛ්ය 

භධයසථහන ංයාධනඹ කිරීජ/ද ළඩටවන් ඉ්හ හයාථක ක්රිඹහව භක කයමින් අඳජප කහයාඹ භනහ ඉටු කර 

ආකහයඹ ව අජනකුව  ජදඳහයා්ජ/දන්ර ව අභහ්යහංලඹ ඹටජව  ක්රිඹහව භක ව ළඩටවන් පිළිඵද ද ජභහිදී 

දවන් කයනු කළභළව ජ්මි. 2017 යාජඅ රහපධන වහ පුනයහයා්න ණළු ඩඹදභ රුපිඹම මිලිඹන 8094 න අ්ය 

ංයාධන ළඩටවන් ර ර ගේඹ 100  රා හ කය  ළනීභට භව  වී ඇ්. 

 

  ජභභ දිසත්රික් ලකජඅ ජන්හ ්තප්ගේභව  කයමින් ගේයහය ංයාධනඹක් ල ඇගේ කිරීජ/ද අයණණ ඇගේ, අඳ ඹන 

 භන් භ ට අව ළම ජමින් අඳට වජඹෝ ඹ දුන්, යහජය ඳරිඳහරන අභහ්යංලජඅ ජමක/දරභහටව , සජීල 

කටයුර අභහ්යංලජඅ ජමක/දරභහටව  අජනකුව  සිඹම භ ආඹ්නඹන්හි නිරධහරීන්ටව , සිඹම භ රහජීය ඹ 

ජමක/දරුන්ටව , දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ භහජප කහයාඹ භණ්ඩරඹටව  වද පිරි සතූගේඹ ජභයින් පිරිනභමි. 

 

 

 

 

 හමිණී ඉරං යව න 

කුරුණෆ ර දිහඳගේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද 

සජීල කටයුර අගේජයාක ජමක/ද. 
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කහයාඹඹ හධන හයා්හ වහ ගිු/ද - 2017 
 

බහණ්ඩහ හය ජමක/දජප අංක පී.රෂස/රෂස.රස/03 (xiv) වහ 2002 ළප්්ළ/දඵයා  භ 12 න දිනළගේ යහජය    

ණදම චරජමඛ් 402 අනු,  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ 2017 ජදළ/දඵයා භ 31 දිජනන්   

අන් ණදම යාඹ වහ ව කහයාඹඹ හධන හයා්හ වහ ගිු/ද හයා්හ ඳව් ඳරිදි ඉදිරිඳව  කයනු  

රළජේ. 

 

           දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ - කුරුණෆ ර 

    

       1.2     දළක් ලභ  

පුයළසි ්තප්ගේඹ දවහ වු ඩශිසඨ යහජය ජ හක් ල. 

 

         1.3     ජභජවය  

           යහජය රගේඳව ගේඹට අනු ළරසු/ද ව ් /දඳව  වහ ආඹ්න පරදහයි ජර  කශභණහකයනඹ   

         කයමින් පුයළසි අලය්හ ්තප්ගේභව  කයන ගේයහය ංයාධනඹක් ල ඇගේ කිරීභ. 

 

දිසත්රික් ලකඹ වහ රහි ජන්හ ජහගේක ංයාධනඹට දහඹක න ඳරිදි, ගේයහය ංයාධනඹක් ල උජදහ, 

යහජය රගේඳව ගේඹට අනුූලර ව භනහ ළරළසභකින් යුර, /දඳව  වහ ආඹ්න පරදහයි ජර ජභජවඹන්නහ 

ව /දඵන්ධීකයණඹක් ල රලින් ජන්හ අලය්හ කහයාඹක් ලභ හධහයණ යුක් ලගේ රුක වහ මි්රය ීව ඉටු 

කිරීභ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ජභජවයයි. 

 

         1.4     දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ අයණු 

 යජජඅ නිජඹෝජි් ආඹ්නඹක් ල ලජඹන් ඩඩධ අණඳනව  ලින් ඳළරී ඇගේ කහයාඹඹන් ඉටු   

      කිරීභ රලින් ජන්හ අභිරහඹන් වහ අජප්ක් ලහන් ඉටු කිරිභ. 

 

 දිසත්රික් ලකජඅ ජන්හජප ජීන ්ව ඹ ඉවශ භට්ටභකට ජ න ඒභ වහ භහන ණරය වහ  

      ජබෞගේක /දඳව  කහයාඹක් ලභ ජභජවඹවීභ. 

 

      1.5      දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ කහයාඹඹන්  

 යජජඅ ංයාධන ළඩ ටවන් වහ යහඳතගේ යජජඅ නිඹභඹන්ට අනුූලර ක්රිඹහව භක කිරීභට  
      අලය /දඵන්ධීකයණඹ වහ භා  ජඳන්වීභ. 

 රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ර කටයුර /දඵන්ධීකයණඹ වහ භා  ජඳන්වීභ. 

 යසථහපි් අණඳනව  ලින් ඳළරී ඇගේ ඵර්ර වහ  ීම/ද ඉ ටු කිරීභ. 

 ජනව  ජයාඛීඹ අභහ්යහංල වහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර ර දිසත්රික් ල නිජඹෝජය ආඹ්නඹ ලජඹන්      
                              කටයුර කිරීභ. 

 දිසත්රික් ලකඹ රර නීගේඹ වහ හභඹ ඳව හ  ජ න ඹහභටව  ජන්හජප ආයක් ලහ ්වවුරු  
      කිරීභටව  ආයක් ලක අංලඹ භා  භනහ ඵ්හඹක් ල ඳව හ  ළනීභ. 

 යහජය ආදහඹභ  ණන් දීජ/ද නිරධහරීන් ජනුජන් නිජඹෝජි්ජඹකු ලජඹන් යහජය ආදහඹභ  
      රකර කිරීජ/ද වහ ගිු/ද ් කිරීජ/ද භධයසථහනඹක් ල ජර කටයුර කිරීභ. 

 

1.6      දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ්ව  රගේඳව ගේඹ 

  යහජය රගේඳව ගේ රට අනුූලර භහන, ජබෞගේක ණරය /දඳව  පරදහයිව , කහයාඹක් ලභව  ජඹතදහ  

 නිමින් අඳජප පුයළසි රඥපප්ගේඹට අනුූලර රකිජනකහජප ්ව  ඳරිඳහ ස පිළිඵද භනහ අජඵෝධජඹන් යුර, 

ක්රිඹහකහරී වබහගිව ජඹන් දිසත්රික් ලකජඅ පුයළසිඹන් වට ්තප්ගේභව  වහ ඩශිසටවුව  ම ණහව භක ජ හක් ල 

නියන්්ය ළඩි දියුු කයමින් අඛ්න්ඩ රඵහදීභ අඳජප ්ව  රගේඳව ගේඹයි. 
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1.7      ඳහලි් ආඹ්න 

   කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/දජප භා  ජඳන්වීභ, අධීක් ලණඹ වහ ජභජවඹවීභ ඹටජව  දිසත්රික් ල ජමක/ද 

කහයාඹහරඹ රර ඳව් වන් ආඹ්න වහ අංල ක්රිඹහව භක ජේ. 

 

 ගිු/ද අංලඹ 

 ආඹ්න අංලඹ 

 දිඩනළම භ අංලඹ අංලඹ  

 භහජ ආයක් ලණ ඩශ්රහභ ළටුප් අංලඹ  

 දිසත්රික් ල රභ /දඳහදන අංලඹ  

 ංඛ්යහජමඛ්න අංලඹ  

 පුපුයණ ද්රය අංලඹ  

 මිනු/ද ඒකක රමිගේ වහ ජ හ අංලඹ  

 ජභෝටයා යථ අංලඹ 

 ඉංජිජන්රු අංලඹ  

 අබයන්්ය ඩ ණන අංලඹ  

 තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල අංලඹ  

 භහන /දඳව  වහ පරදහයි්හ රයාධන අංලඹ  

 දිසත්රික් ල ඉඩ/ද ඳරිවයණ අංලඹ 

 රතව ගේ අංලඹ  

 ජඵෞීධ කටයුර අංලඹ  

 ංසකතගේක අංලඹ  

 යහජය ජනතන ංඩධහන අංලඹ  

 භහජ ජ හ අංලඹ  

 භථ පුහුු අංලඹ  

 ආඳදහ කශභනහකයණ අංලඹ  

 ශභහයක් ලක අංලඹ  

 ඳහරිජබෝගික අධිකහරිඹ  

 කහයාමික ංයාධන භණ්ඩරඹ  

 ආඳදහ වන ජ හ අංලඹ  

 ජහගේක ඒකහඵීධ්හ අංලඹ  

 ක්රීඩහ අංලඹ  

 උඳජීලන අංලඹ  

 ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ  

 කතෂිකයාභ අංලඹ 

 රැකිඹහ පිඹ  

 නි්හ ංයාධන අංලඹ  

 ඩභයාලන අංලඹ 

 ශභහ හිමික/ද අංලඹ  

 ණම ශභහඩඹ ංයාධන අංලඹ 

 ඉඩ/ද අංලඹ 

 කුඩහ යහඳහය අංලඹ  

 රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 
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          1.8  දිසත්රික් ලකජඅ ජ්තයරරු 

     ඹඔ ඳරහ් රර පිහිටහ ඇගේ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ යා  රභහණඹ යා  කිජරෝමීය ටය 

4900.62  කි. රන/ද ජවක් ලටඹහයා 490062 කි. රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල 30 කි. ග්රහභ ජ හ /ද 1610 ක් ල 

අඹව  ජයි.දිසත්රික් ලකජඅ ණළු  /දභහන ංඛ්හ 4432 ක් ල න අ්ය ජන්ද ජකතට්ඨහල 14 කි. දිසත්රික් ලකජඅ භව 

න ය බහ 01 ක් ල වහ න ය බහ 01 ක් ල ඇ්.  රහජීය ඹ බහ 19 කි. කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ අධයහඳන කරහඳ 

06 කි. 

  

  හජප්ක් ල ලජඹන්  ව  කර කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹ දිසත්රික් ලක 5 කින් ට වී ඇ්. රන/ද උරරින් 

අනුයහධපුය දිසත්රික් ලකඹව , නළජ නහිරින් භහ්ජම දිසත්රික් ලකඹව , දකුවින්  /දඳව ව කෆ මර දිසත්රික් ලකව , 

ඵසනහහිරින් පුව ්රභ දිසත්රික් ලකඹව  ජේ. දිසත්රික් ලකජඅ නියජප්ක් ල පිහිටීභ උරරු ඛ්ණ්ඩහංක 228-333 ව 

නළජ නහිය ඛ්ණ්ඩහංක 104-178 ව  අ්ය ජයි. 

 

 ඓගේවහසික ඳසුබිභ  ළන කථහ කයන ඩට කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹ රී රංකහජේ අන් දිසත්රික් ලක රට 

ඩහ ළඩි සුඩජල ෂි ්හඹක් ල  නී.  රන/ද යහජධහනි ව්යක් ල ඳළගේ රංකහජේ රකභ දිසත්රික් ලකඹ ජර අභිභහනඹක් ල 

කුරුණෆ රට හිමි ගේබීභයි.  ඳඩුසනුය, කුරුණෆ ර, ඹහඳහු, දඔජදවිඹ රභ යහජධහනින් න අ්ය ජභභ 

යහජධහනි යු  රදී ීමයාගේභව  යජරු රැක් ලභ සි ස ඵට හක් ලෂි ඕනළ ්ය/ද වණජේ. 

 

 දිසත්රික් ලකජඅ ජර වනඹ රකන ඩට රඹ රධහන ලජඹන්  ං හ ජද්රෝවි 04 ක් ල භගින් ආයාණඹ වී 

ඇ්.  රන/ද උරරු රජීලජඹන් කශහ ඔඹ ජදෝවිඹද,භධයභ රජීලජඹන් මීය  ඔඹ වහ දළදුරු ඔඹ ජදෝවිද, දකුු 

රජීලජඹන් භහ ඔඹ ජදෝවිඹද ලජඹනි.  ජභභ ජර වන ජද්රෝවි රර යහජහං නඹ, උස ර සිඹඔරන් ණ, 

වක් ලටුනහඔඹ, කිඹුමහනහ ඔඹ, ඵ්රජ තඩ, භහ මර, ඳහම කඩර, අ්ය මර, භළඩිඹහ, ජන්ජනතරු, 

අමජකතරළ ඇරළු භවහ ඳරිභහණ වහ සුළු ඳරිභහණ හරිභහයා  රභ යහශිඹක් ල ක්රිඹහව භක ජයි.  

 

 දිසත්රික් ලකජඅ භධය හයාෂික යාහඳ්නඹ මිලි මීය ටයා 900 - 2200 අ්ය ජයි.  ඊහන දි  ජභෝ/ද 

සුශං වහ නිරි් දි  ජභෝ/ද සුශං වහ ංවන ක්රිඹහකහරිව ඹ නිහ රධහන ලජඹන් යාහඳ්නඹ රළජඵන අ්ය 

ළඩිභ රභහණඹක් ල රළජඵනුජඅ නිරි් දි  ජභෝ/ද සුරං රහවඹ භගිනි. 

 

1.9  රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර. 

  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහර ජඅ ඳරිඳහරනඹ ඹටජව  ඳගේන රහජීය ඹ ජමක/ද 

කහයාඹහර ංඛ්යහ ගේවකි.  ජභභ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර රට රධහන ලජඹන් ඳව් වන් කටයුර 

රජඹදීභට සිදුජේ. 

 

  ග්රහභ නිරධහරීන් 1610 ජප කටයුර ඳරිඳහරනඹ වහ අධීක් ලණඹ.  

  ක් ලජ ්ර නිරධහරීන්ජප කටයුර ඳරිඳහරනඹ වහ අධීක් ලණඹ.  

  භතීධි කශභණහකරුන් වහ ංයාධන නිශධහරින්ජප ඳරිඳහරනඹ වහ අධීක් ලණඹ.  

  භවජන්හජප ඉඩ/ද පිළිඵ යහජකහරි වහ ඩදුලි ඩජයෝධ්හ පිළිඵ කටයුර. 

  ඩශ්රහමිකයින්ජප ජ වී/ද /දඵන්ධ යහජකහරි. 

  හයාෂික ඡන්ද නහභ ජමඛ්ණ ංජලෝධනඹ කිරීභ. 

   ම, ළලි, ව දළ ආදී ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ. 

  ඩහව, උප්ඳළන්න , භයණ ලිඹහඳදිංචි කිරීජ/ද කටයුර. 

  පුී රයින් ලිඹහඳදිංචි කිරීජ/ද කටයුර. 

  භවජන්හජප ආඳදහ කශභනහකයණ කටයුර. 

  හවන වහ ආදහඹ/ද ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ. 

 

  ජ/ද අනු භවජන්හජප රදිජනදහ  ළටළු වහ අලය්හ ක් ලවික ඩහ  ළනීභට ඇගේ රහජීය ඹ 

භට්ටජ/ද ඳරිඳහරන ඒකකඹ ලජඹන් රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර කටයුර කයයි. 
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1.10   දිසත්රික් ල ළරළසභ 

 

 

 

 
 

                       රහ.ජම.                             ග්රහභ නිරධහරී 

                 කහයාඹහරඹ                         /ද  ණන 

     1. ගිරිඵහ                 35 

      2.  ම ණ    62 

     3. ඇවළටුළ    35 

     4. භව     68 

      5. අමන්ජඳතර    28 

      6. ජකතටජජවය    31 

  7. යසනහඹකපුය    28 

  8. නිකළය සඹ    42 

  9. ජඳතමපිගේ භ    82 

10. ඉේඵහ ණ    74 

11.  ජන්ව ්    42 

12. රිදී භ                          113 

13. භහ් භ    71 

14. භමරපි සඹ    45 

15. කුරුණෆ ර    54 

16.  භහසජඳත්    33 

17.  වීයඹුජ දය    38 

18.  ජඳතම වජර   84 

19.  අරේ    66 

20.  නහය/දභර    54 

21.  කුලිඹහපි සඹ නළජ නහිය           45 

22.  කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය   68 

23.  හරිඹජඳතර    56 

24.  ඳඞුසනුය නළජ නහිය  36 

25.  ඵණණහජකතටු   36 

   26.  ජකතජඵයි ජන්   35 

27.  ඳඞුසනුය ඵටහිය   67 

   28.  බිංගිරිඹ    52 

   29.  උඩුඵීදහ    43 

   30.  ඳන්නර    87 

                                                              1610  

 

Kurune

gala 

කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹ 
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             1.11   කහයාඹ භණ්ඩර ළකළසභ                

                                          කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ංඩධහන ටවන ඳව් දළක් ලජේ. 
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2.  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ඩඩධ අංල ර ජ හ. 

 

 2.1 ආඹ්න අංලඹ. 

    දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ කහයාඹ භණ්ඩරජඅ ආඹ්න කටයුර වහ රහජීය ඹජමක/ද 

කහයාඹහර 30 ක දිසත්රික් ල භට්ටජ/ද ආඹ්න කටයුර ඉටු කිරීභ ආඹ්න අංලජඅ රධහන කහයාඹ 

බහයඹයි.දිසත්රික් ලකජඅ භසථ ඳරිඳහරනඹ ඳව හ ජ න ඹහභ වහ අලයන ආඹ්නික ඳසුබිභ ක්රිඹහව භක 

කයනු රඵන්ජන් ආඹ්න අංලඹ භඟිනි. 

  2017 යාජඅ ආය/දබජඅ ඩනඹ ජ තනු 22 ක් ල ඳළගේ අ්ය, ඉන් ජ තනු 03 ක ළඩ අන් 
කිරීභට වළකි ඩඹ. යාඹ රශ ගිනි අඩ අඹදු/දඳව  14 ක් ල රළබී ගේබ අ්ය, ඉන් සුදුසුක/ද රද අඹදු/දඳව  10 ක් ල 
නියාජීල කය, යහජය ආයක් ලක අභහ්යංලඹට ඉදිරිඳව  කයන රදි. ජභභ යාඹ රශ අළුව  කශ ගිනි අඩ ඵරඳ්ර 
ංඛ්යහ 1860 ක් ලන අ්ය ණයකරු අය ඳ්ර 58 ක් ල නිකුව  කිරීභ සිදු ඩඹ. 

  2017 යාඹ රශ දී දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹට අනුයුක් ල් හවන අළුව ළඩිඹහ වහ 
රුපිඹම 1,455,824 ක ණදරක් ල වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරරට අඹව  හවන අළුව ළඩිඹහ වහ රුපිඹම 
8,777,336 ක ණදරක් ල ඩඹද/ද වී ඇ්.2017 යාජඅදී පුහුු ඳහඨභහරහ ඳව් දවන් ඳරිදි ඉටුකය ඇ්. 

 
 මූලික ඳරි ණක පුහුු ඳහඨභහරහ  - 04 
 Payroll  පුහුු ඳහඨභහරහ   - 04 
 Internet -Email පුහුු ඳහඨභහරහ   - 04 
 Access Data base     - 04 
 CIGAS  ඳහඨභහරහ     - 01 
 Web Design     - 02 
 ඳරි ණක Hardware     - 02 
 SLIDA ඳරි ණක ධහන ඵරඳව  ඳහඨභහරහ 
 V.B Net     - 01 
 ජ්තයරරු දළන ළනීජ/ද ඳන්  පිළිඵ පුහුු 
 (KPI) කහර්යහධන දයාලක ළකසීභ වහ භළනීභ 

 
දිසත්රික් ල වහ රහජීය ඹ  ඳරිඳහරනඹට /දඵන්ධ නිරධහරීන්ජප දළනුභ ව කුර්හ යාධනඹ කිරීභ වහ ව 
ඩඩධ ළඩටවන් යහශිඹක් ල ක්රිඹහව භක කය ඇ්. 
 

2.2 දිසත්රික් ල රභ/දඳහදන අංලඹ. 

   දිසත්රික් ලකඹ රශ ජකජයන රධහන ංයාධන කටයුරර /දඵන්ධීකයණ ඒකකඹ දිසත්රික් ල රභ 

/දඳහදන අංලඹයි. 

1. ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර ඳවසුක/ද ංයාධන ළඩටවන. 

රහ.ජම. 
ජකතට්ඨහඹ 

යහඳතගේ 
ංඛ්යහ 

 ජන් කශ 
රගේඳහදනඹ 

රු.මි.  

ළඩ නිමි යහඳතගේ 
ංඛ්යහ  
(100%) 

ණම  ඩඹදභ 
රු.මි. 

අ්ළගේ බිමඳව  
 සනහකභ 
රු.මි. 

රගේරහභීන් 
ංඛ්යහ 

ගිරිඵහ 
             

51  
            

17.50  
                        

51  
          

17.28  
                    -    

                       
10,940  

 ම ණ 
             

81  
            

31.00  
                        

81  
          

21.91  
                

7.99  
                       

29,380  

ඇවළටුළ 
             

46  
            

17.50  
                        

46  
          

17.42  
                    -    

                       
10,729  

භව 
             

86  
            

33.97  
                        

86  
          

21.38  
              

12.59  
                       

27,190  

අඔන්ජඳතර 
             

28  
            

14.00  
                        

28  
          

14.00  
                    -    

                         
8,616  

ජඳතමපිගේ භ 
           

102  
            

41.00  
                      

102  
          

34.04  
                

6.73  
                       

36,010  
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ජකතටජජවය 
             

41  
            

15.50  
                        

41  
          

15.33  
                    -    

                       
23,497  

යසනහඹකපුය 
             

33  
            

14.00  
                        

33  
          

13.97  
                    -    

                       
19,157  

නිකළය සඹ 
             

50  
            

21.00  
                        

50  
          

16.09  
                

4.31  
                       

41,089  

ජකතජඵයි ජන්  
             

39  
            

17.48  
                        

39  
          

17.48  
                    -    

                       
27,081  

ඉේඵහ ණ 
             

91  
            

37.00  
                        

91  
          

27.76  
                

8.84  
                       

34,961  

 ජන්ව ් 
             

49  
            

21.00  
                        

49  
          

18.20  
                

2.54  
                         

4,923  

රිදී භ 
           

121  
            

56.50  
                      

121  
          

33.18  
              

21.38  
                       

38,687  

භහ් භ 
           

147  
            

35.99  
                      

147  
          

20.73  
              

14.12  
                       

29,601  

භමරපි සඹ 
             

60  
            

22.50  
                        

60  
          

21.23  
                

1.23  
                       

28,157  

කුරුණෆ ර 
           

106  
            

27.00  
                      

106  
          

22.15  
                

4.53  
                       

13,167  

භහසජඳත් 
             

70  
            

16.38  
                        

70  
          

14.35  
                

2.02  
                         

5,796  

වීයඹුජ දය 
             

54  
            

18.83  
                        

54  
          

18.82  
                    -    

                       
27,591  

ජඳතම වජර 
           

128  
            

42.00  
                      

128  
          

20.95  
              

20.34  
                       

36,264  

අරේ 
           

101  
            

33.00  
                      

101  
          

20.25  
              

12.49  
                       

35,729  

නහය/දභර 
             

69  
            

27.00  
                        

69  
          

22.65  
                

4.15  
                       

30,177  

කුලිඹහපි සඹ නළ/ 
             

55  
            

22.50  
                        

55  
          

18.18  
                

4.21  
                       

13,811  

කුලිඹහපි සඹ ඵට/ 
             

79  
            

34.00  
                        

79  
          

15.50  
              

17.53  
                       

21,511  

හරිඹජඳතර  
             

79  
            

27.92  
                        

79  
          

25.95  
                

1.96  
                       

14,479  

ඵණණහජකතටු 
             

42  
            

17.94  
                        

42  
          

17.86  
                    -    

                         
8,160  

ඳඩුසනුය  
නළ/ 

             
42  

            
18.00  

                        
42  

          
15.29  

                
2.60  

                         
3,545  

ඳඩුසනුය 
ඵට/ 

             
76  

            
33.50  

                        
76  

          
23.45  

                
9.82  

                       
20,274  

බිංගිරිඹ 
             

66  
            

26.00  
                        

66  
          

22.21  
                

3.49  
                       

23,680  

උඩුඵීදහ 
             

55  
            

21.50  
                        

55  
          

21.19  
                    -    

                       
12,843  

ඳන්නර 
           

108  
            

43.50  
                      

108  
          

23.55  
              

19.44  
                       

35,990  

 
රකර 

        
2,155  

          
805.00  

                   
2,155  

        
612.35  

            
182.30  

                     
673,035  
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2. ඩභධය ් ණරධන අඹළඹ ළඩටවන. 

රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහලඹ 

ජන්කර රගේඳහදනඹ ( රු.) 

ඩඹදභ  ( රු.) 
රගේරහභින් 
ංඛ්යහ ඉදිකිරි/ද 

බහන්ඩ/ජ හ/ 
මිරදි ළනි/ද 

රකර 

 
ගිරිඵහ 

      
1,950,000.00  

       
945,000.00  

                 
2,895,000.00  

       
2,884,405.90  

                
5,987  

 
 ම ණ 

      
4,985,000.00  

    
2,525,000.00  

                 
7,510,000.00  

       
7,421,110.30  

              
19,313  

 
ඇවළටුළ 

      
3,580,000.00  

       
837,000.00  

                 
4,417,000.00  

       
4,411,090.45  

              
10,788  

 
භව 

      
4,900,000.00  

    
1,878,600.00  

                 
6,778,600.00  

       
6,745,080.00  

              
18,415  

 
අඔන්ජඳතර 

      
1,792,500.00  

       
735,000.00  

                 
2,527,500.00  

       
2,487,395.49  

                
5,167  

 
ජඳතමපිගේ භ 

      
5,740,000.00  

    
1,612,000.00  

                 
7,352,000.00  

       
7,272,409.15  

              
10,956  

 
ජකතටජජවය 

      
3,165,000.00  

    
1,048,000.00  

                 
4,213,000.00  

       
4,146,646.30  

                
6,086  

 
යසනහඹකපුය 

         
900,000.00  

       
562,000.00  

                 
1,462,000.00  

       
1,456,982.44  

                
5,735  

 
නිකළය සඹ 

      
3,080,000.00  

    
1,112,000.00  

                 
4,192,000.00  

       
4,161,352.25  

              
20,940  

 
ජකතජඵයි ජන්  

      
2,615,000.00  

       
636,000.00  

                 
3,251,000.00  

       
3,230,370.75  

                
7,170  

 
ඉේඵහ ණ 

      
5,985,000.00  

    
3,015,400.00  

                 
9,000,400.00  

       
8,757,204.21  

                
4,362  

 
 ජන්ව ් 

      
1,200,000.00  

    
1,440,000.00  

                 
2,640,000.00  

       
2,633,091.29  

                
4,858  

 
රිදී භ 

      
3,875,000.00  

    
1,420,000.00  

                 
5,295,000.00  

       
5,206,426.36  

                
7,283  

 
භහ් භ 

      
2,400,000.00  

       
960,000.00  

                 
3,360,000.00  

       
3,316,696.50  

                
4,351  

 
භමරපි සඹ 

      
2,300,000.00  

       
795,000.00  

                 
3,095,000.00  

       
3,037,603.00  

              
11,367  

 
කුරුණෆ ර 

      
7,045,000.00  

    
2,040,000.00  

                 
9,085,000.00  

       
8,972,207.19  

              
52,046  

 
භහසජඳත් 

      
4,100,000.00  

    
1,912,000.00  

                 
6,012,000.00  

       
5,979,879.39  

              
11,536  

 
වීයඹුජ දය 

      
1,200,000.00  

       
432,000.00  

                 
1,632,000.00  

       
1,618,025.29  

                
5,625  

 
ජඳතම වජර 

      
1,155,000.00  

    
1,362,000.00  

                 
2,517,000.00  

       
2,460,056.82  

              
16,412  

 
අරේ 

      
1,190,000.00  

       
834,000.00  

                 
2,024,000.00  

       
1,996,046.92  

                
7,187  

 
නහය/දභර 

      
3,125,000.00  

       
667,000.00  

                 
3,792,000.00  

       
3,761,009.86  

                
6,625  

 
කුලිඹහපි සඹ නළ/ 

      
3,742,500.00  

    
1,284,000.00  

                 
5,026,500.00  

       
4,937,049.04  

              
24,978  

 
කුලිඹහපි සඹ ඵට/ 

      
6,361,390.00  

    
2,646,110.00  

                 
9,007,500.00  

       
8,916,410.33  

              
36,451  
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හරිඹජඳතර  

      
4,675,000.00  

    
1,570,000.00  

                 
6,245,000.00  

       
6,221,135.28  

              
10,035  

 
ඵණණහජකතටු 

      
2,500,000.00  

    
1,287,000.00  

                 
3,787,000.00  

       
3,773,690.02  

                
4,642  

 
ඳඩුසනුය  නළ/ 

      
2,467,000.00  

    
1,409,000.00  

                 
3,876,000.00  

       
3,841,875.32  

              
12,375  

 
ඳඩුසනුය ඵට/ 

      
5,092,500.00  

    
2,414,000.00  

                 
7,506,500.00  

       
7,480,419.25  

            
633,566  

 
බිංගිරිඹ 

      
2,888,000.00  

    
1,993,000.00  

                 
4,881,000.00  

       
4,856,722.69  

              
16,352  

 
උඩුඵීදහ 

      
4,675,000.00  

    
1,283,000.00  

                 
5,958,000.00  

       
5,884,228.44  

                
7,151  

 
ඳන්නර 

      
9,750,000.00  

    
5,077,000.00  

               
14,827,000.00  

     
14,610,892.66  

              
38,345  

දිසත්රික් ල ජමක/ද 
කහයාඹහරඹ 

                          
-  

       
395,000.00  

                    
395,000.00  

          
390,800.00  

                   
420  

 
රකර  

  
108,433,890.00  

  
46,126,110.00  

             
154,560,000.00  

   
152,868,312.89  

         
1,026,524  

 

 

3. ග්රහභ ලක් ලගේ ළඩටවන. 

අංකඹ 
රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහලඹ 

 ජන් කර 
රගේඳහදන ණදර 

(රු)  
ඩඹදභ (රු) 

 රගේරහභීන් 
 ණන  

1 ගිරිඵහ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

365  

2  ම ණ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

500  

3 ඇවළටුළ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

324  

4 භව 
           

750,000.00  
           

744,815.00  
                 

70  

5 අඔන්ජඳතර 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
            

1,231  

6 ජඳතමපිගේ භ 
           

750,000.00  
           

713,588.00  
                 

44  

7 ජකතටජජවය 
           

750,000.00  
           

749,700.00  
               

290  

8 යසනහඹකපුය 
           

750,000.00  
           

749,925.00  
               

775  

9 නිකළය සඹ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

225  

10 ජකතජඵයි ජන්  
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

161  

11 ඉේඵහ ණ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

495  

12  ජන්ව ් 
           

750,000.00  
           

744,940.00  
               

274  

13 රිදී භ 
           

750,000.00  
           

748,810.00  
               

637  

14 භහ් භ 
           

750,000.00  
           

736,547.31  
                 

30  
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15 භමරපි සඹ 
           

750,000.00  
           

748,535.00  
               

229  

16 කුරුණෆ ර 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

450  

17 භහසජඳත් 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

275  

18 වීයඹුජ දය 
           

750,000.00  
           

749,374.26  
               

132  

19 ජඳතම වජර 
           

750,000.00  
           

743,365.00  
                 

95  

20 අරේ 
           

750,000.00  
           

745,659.12  
               

177  

21 නහය/දභර 
           

750,000.00  
           

748,762.12  
               

509  

22 
කුලිඹහපි සඹ 
නළජ නහිය 

           
750,000.00  

           
748,165.00  

            
1,917  

23 කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය 
           

750,000.00  
           

563,155.00  
               

930  

24 හරිඹජඳතර  
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

150  

25 ඵණණහජකතටු 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

211  

26 
ඳඩුසනුය  
නළජ නහිය 

           
750,000.00  

           
749,460.00  

               
743  

27 ඳඩුසනුය ඵටහිය 
           

750,000.00  
           

749,890.00  
               

172  

28 බිංගිරිඹ 
           

750,000.00  
           

749,650.00  
            

1,852  

29 උඩුඵීදහ 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

496  

30 ඳන්නර 
           

750,000.00  
           

750,000.00  
               

300  

රකර   22,500,000.00    22,234,340.81        14,059  

 

 

4. ඳහළම ඳරි ණක ඩදයහ හය සථහපි් කිරීභ. 

රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහඹ 

ඳහජම නභ අනුභ් 
රගේඳහදන ණදර 

(රු. ල) 

ඩඹදභ (රු.ල) 

 
 
ගිරිඵහ  

 
හලිඹ අජලෝකහ නජෝදයහ ඳහර  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
/භ/ගි/න්නිකුඩහළ සිරිා ජඵෝ භවහ ඩදයහරඹ   

        
250,000.00  

      
246,128.40  

 
 
 ම ණ  

 
/භ/ ම/බුමනෆ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
249,903.56  

 
/භ/ ම/ ම ණ ආදයාල ණසලි/ද කවිසඨ 
ඩදයහරඹ  

    
    250,000.00  

      
249,741.75  

 
 

 
/භ/ ම/හුු මරෆ කවිටු ඩදයහරඹ  

        
250,000.00  

      
250,000.00  
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ඇවළටුළ   
/භ/ ම/භව ඇජමෝ භ ආදයාල කවිසඨ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
අමන්ජඳතර  

 
/භ/භ/ රලිඹ භවහ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
ජඳතමපිගේ භ 

 
/භ/ජඳතපි/භඩිගේඹජ තමර කවිසඨ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
 
ජකතටජජවය  

 
නික/ජභතන්නෆකුරභ භවහ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
246,387.19  

 
නික/වශම ර භවහ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
250,000.00  

 
ජකතජඵයි ජන්  

 
නික/මිජදමර ඩභශිර භවහ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
ඉේඵහ ණ  

 
/ඉ/නහභමඅං  භවහ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
250,000.00  

 
 
 
භහ් භ 

 
කු/ පිරළස භවහ ඩදයහරඹ  

     
   250,000.00  

      
249,900.00  

 
කු/ඹ සර රී ම ණහනන්ද ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
249,900.00  

 
කු/දි /දපි සඹ රී පිඹය්න භවහ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
249,900.00  

 
කු /මීය ්ළන්ර භවහ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
249,900.00  

 
භමරපි සඹ  

 
කු/ජදතය සඹහ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
250,000.00  

 
වීයඹුජ දය  

 
කු / මරළවළය භවහ ඩදඹහරඹ  

      
  250,000.00  

      
250,000.00  

 
 
නහය/දභර  

 
/ගිරි/භළ සඹ ජන් භවහ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
232,946.72  

 
ගිරි /ණර ර කවිසඨ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
242,400.06  

 
කුලිඹහපි සඹ/ඵටහිය  

 
කුලි /කි්ර ප මර භවහ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
250,000.00  

 
 
ඳඩුසනුය/ ඵටහිය 

 
කුලි /ඳඩුසනුය රී ජ/දධංකය කවිසඨ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
250,000.00  

 
කුලි /හුන්ජනජර/දබු භවහ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
250,000.00  

 
බිංගිරිඹ 

 
කුලි /ඩරව ් කවිසඨ ඩදයහරඹ  

       
 250,000.00  

      
248,022.93  

 
උඩුඵීදහ 

 
කුලි /නහමර ධ/දභහජරෝක භවහ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
250,000.00  

 
 
ඳන්නර  

 
ගිරි /නළදර ණ යහහුර භවහ ඩදයහරඹ  

      
  250,000.00  

      
249,053.33  

 
/ගිරි/ධ/දභහජරෝක ඩදයහරඹ  

       
 200,000.00  

      
200,000.00  

 
ඉේඵහ ණ  

 
/ඉේඵහ ණ ්ක් ලරහ භවහ ඩදයහරඹ   

       
 250,000.00  

      
250,000.00  

 
කුරුණෆ ර  

 
කු/ජදභටජ තමර කවිසඨ ඩදයහරඹ 

      
  250,000.00  

      
250,000.00  

රකර 
    

7,200,000.00  
   

7,164,183.94  
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5. ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර ඳවසුක/ද ංයාධනඹ කිරීජ/ද ඩජල  ළඩටවන. (මිලිඹන 20) 

රහ.ජම.ජකතට්ඨහඹ 
ජඹෝජනහ දවහ 

අනුභ් රගේඳහදනඹ 
2017.12.31 දිනට 

ඩඹදභ 
අ්ළගේ බිම 
 සනහකභ  

ගිරිඵහ 
           

2,487,500.00  
             

2,487,500.00  
  
- 

 ම ණ 
         

12,935,000.00  
                  

65,000.00  
         

12,870,000.00  

ඇවළටුළ 
           

2,985,000.00  
             

2,984,063.03  
 

-  

භව 
           

9,452,500.00  
             

2,224,051.70  
           

7,227,000.00  

අමන්ජඳතර 
           

3,184,000.00  
             

2,695,386.68  
              

577,101.99  

ජඳතමපිගේ භ 
           

8,756,000.00  
                

400,000.00  
           

8,553,138.96  

ජකතටජජවය 
           

1,990,000.00  
             

1,022,993.78  
 

-  

යසනහඹකපුය 
           

1,492,500.00  
             

1,370,421.70  
 

-  

නිකළය සඹ 
         

11,940,000.00  
                  

45,980.98  
           

9,102,528.09  

ජකතජඵයි ජන්  
           

4,477,500.00  
             

1,319,166.66  
           

3,180,833.34  

ඉේඵහ ණ 
         

12,935,000.00  
                  

65,000.00  
         

12,656,408.27  

 ජන්ව ් 
           

6,965,000.00  
             

1,519,961.04  
           

5,437,002.16  

රිදී භ 
         

19,900,000.00  
             

3,737,855.65  
         

15,981,615.17  

භහ් භ 
         

17,412,500.00  
                  

85,619.62  
         

17,123,924.80  

භමරපි සඹ 
           

2,487,500.00  
 

-  
           

2,411,543.12  

කුරුණෆ ර 
         

16,915,000.00  
             

1,077,658.35  
         

10,023,452.35  

භහසජඳත් 
           

2,985,000.00  
             

1,126,138.00  
           

1,848,788.50  

ඩයඹුජ දය 
           

1,641,750.00  
             

1,637,824.84  
 

-  

ජඳතම වජර 
         

18,258,250.00  
                

340,500.00  
         

16,709,863.09  

අරේ 
           

9,950,000.00  
             

1,038,493.95  
           

8,874,552.15  

නහය/දභර 
           

9,950,000.00  
             

1,492,258.51  
           

8,386,671.81  

කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය 
         

19,900,000.00  
                

513,065.68  
         

17,362,616.40  
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හරිඹජඳතර  
           

8,457,500.00  
             

1,527,500.00  
           

6,911,758.63  

ඵණණහජකතටු 
         

11,442,500.00  
             

2,532,000.00  
           

8,810,022.18  

ඳඩුසනුය  නළජ නහිය 
         

10,696,250.00  
                

388,138.53  
         

10,263,266.47  

ඳඩුසනුය ඵටහිය 
         

29,103,750.00  
                

794,084.87  
         

28,096,973.18  

බිංගිරිඹ 
         

10,447,500.00  
                  

52,500.00  
         

10,367,908.72  

උඩුඵීදහ 
           

9,452,500.00  
                

967,373.63  
           

7,004,391.21  

ඳන්නර 
         

19,900,000.00  
             

1,006,866.99  
           

8,663,192.99  

රකර    298,500,000.00        34,517,404.19    238,444,553.58  

 

 

6. ආ මික භධයසථහන ංයාධන ළඩටවන. 

රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහලඹ 

යහඳතගේ 
 ණන 

ජන්කර ණදර රු  ඩඹදභ රු  
අ්ළගේබිම 

 සනහකභ රු 
රගේරහභින 
ංඛ්ඹහ  

ගිරිඵහ 3 900,000.00 899,930.00 - 825 

 ම ණ 5 1,900,000.00 38,000.00 1,862,000.00 4613 

ඇවළටුළ 1 500,000.00 500,000.00 
 220 

භව 12 4,000,000.00 80,000.00 3,920,000.00 7696 

අමන්ජඳතශ 4 1,200,000.00 1,200,000.00 - 1978 

ජඳතමපිගේ භ 4 1,900,000.00 1,899,990.00 - 805 

නිකළය සඹ 2 600,000.00 600,000.00 - 650 

ජකතජඵයි ජන් 1 300,000.00 300,000.00 - 250 

ඉේඵහ ණ 2 600,000.00 599,639.98 - 1350 

 ජන්ව ් 2 600,000.00 600,000.00 - 1788 

රීදී භ 6 2,500,000.00 2,479,316.17 - 2050 

භහ් භ 2 800,000.00 800,000.00 - 3110 

කුරුණෆ ර 1 297,700.78 5,954.02 291,746.76 185 

වීයඹුජ දය 1 300,000.00 300,000.00 - 522 

ජඳතම වජර 8 2,400,000.00 - 2,261,836.73 2095 

කුලිඹහපි සඹ නළජ නහිය 5 2,500,000.00 2,498,196.34 - 5181 

කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය 14 7,799,880.54 2,998,800.00 4,793,463.46 1830 

හරිඹජඳතර 2 600,000.00 600,000.00 - 1450 

ඵණණහජකතටු 1 300,000.00 298,500.00 1,500.00 175 

ඳඩුසනුය නළජ නහිය  2 800,000.00 299,500.00 495,000.00 478 

ඳඬුසනුය ඵටහිය 6 2,900,000.00 57,621.56 2,829,078.54 645 

බිංගිරිඹ  2 799,993.69 799,993.69 - 350 

උඩුඵීදහ 2 600,000.00 600,000.00 - 3860 
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ඳන්නර 20 5,600,000.00 - 4,853,213.46 13800 

රකර 108 40,697,575.01 18,455,441.76 21,307,838.95 55906 

 

7. ග්රහමීය ඹ ක්රීඩහපි ස ංයාධනඹ කිරීජ/ද ළඩටවන. 

ජකතට්ඨහඹ  
අනුභ් 
යහඳතගේ 
ංඛ්යහ 

 අනුභ් රගේඳහදනඹ  
 2017.12.31 දිනට 

ඩඹදභ (රු).  
 අ්ළගේ බිමඳව  
 සනහකභ  

  ම ණ  3 
            

4,581,615.56  
        

4,507,139.29  
 -  

 ඇවළටුළ  2 
           

3,901,395.21  
         

3,844,578.78  
 -  

 භව  1 
              

600,000.00  
 -  

           
600,000.00  

 අමන්ජඳතර  1 
           

2,000,000.00  
        

1,970,873.79  
 -  

 ජඳතමපිගේ භ  6 
         

10,492,300.45  
         

5,540,828.99  
        

4,511,611.37  

 ජකතටජජවය  1 
           

1,964,122.90  
           

831,036.93  
        

1,093,617.03  

 යසනහඹකපුය  1 
           

1,999,999.00  
        

1,955,316.30  
 -  

 නිකළය සඹ  1 
              

600,000.00  
               

6,916.13  
            

572,367.51  

ජකතජඵයි ජන් 
1 

              
600,000.00  

           
548,313.72  

 -  

 ඉේඵහ ණ  2 
           

2,897,960.40  
           

818,332.30  
           

430,717.90  

  ජන්ව ්  1 
           

1,995,000.00  
         

1,882,027.16  
 -  

 රිදී භ  3 
           

4,457,454.43  
        

2,549,479.51  
           

873,342.03  

 භහ් භ  2 
           

3,999,215.46  
           

654,861.26  
         

3,273,546.52  

 කුරුණෆ ර  9 
         

10,871,450.80  
        

4,089,632.62  
        

6,570,569.70  

 භහසජඳත්  2 
           

2,599,999.57  
        

2,330,656.31  
 -  

 වීයඹුජ දය  2 
           

3,778,795.86  
        

3,461,093.20  
 -  

 ජඳතම වජර  3 
            

4,557,942.57  
         

3,868,454.35  
            

577,785.14  

 අරේ   5 
           

3,477,141.48  
         

2,084,667.58  
         

1,142,131.52  

 නහය/දභර  4 
           

3,681,976.61  
        

2,761,541.69  
           

874,935.39  

 කුලිඹහපි සඹ නළජ නහිය  1 
            

1,998,815.59  
        

1,969,555.37  
 -  

 කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය  2 
           

1,200,000.00  
 -  

         
1,189,810.42  



16 

 

 හරිඹජඳතර  3 
           

3,197,404.25  
        

1,995,980.38  
        

1,172,335.46  

 ඵණණහජකතටු  1 
           

1,999,996.99  
        

1,944,994.00  
 -  

 ඳඩුසනුය නළජ නහිය  8 
         

15,992,986.03  
         

5,390,553.20  
        

9,963,679.37  

 ඳඩුසනුය ඵටහිය   15 
          

27,189,551.58  
        

6,693,721.21  
      

18,463,411.62  

 බිංගිරිඹ  11 
         

10,047,073.70  
        

6,984,317.41  
         

2,009,233.08  

 උඩුඵීදහ  6 
           

5,394,949.71  
        

5,315,921.90  
 -  

 ඳන්නර  3 
           

1,400,000.00  
         

1,113,832.28  
             

33,493.77  

 දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ  5 
         

30,431,789.60  
  

         
7,121,268.43  

 රකර 105   167,908,937.75   75,114,625.66   60,473,856.26  

 

8. ංචහයක ංයාධන ළඩටවන. 

රහ.ජම .ජකතට්ඨහඹ 
 ජන්කශ 

රගේඳහදනඹ (රු)  

 ළඩ නිමි 
යහඳතගේ 
ංඛ්යහ  

 ණළු ඩඹදභ (රු)  
 අ්ළගේ බිමඳව  
 සනහකභ (රු)  

රිදී භ 
         

11,025,111.65  
                       

1  
 -          9,119,839.57  

භව 
         

19,965,552.23  
                       

1  
      5,597,550.56        10,646,260.08  

 ජන්ව ් 
           

9,843,706.50  
                       

1  
      2,455,664.25          5,994,500.00  

ඳඩුසනුය ඵටහිය 
           

2,087,458.00  
                       

1  
           22,342.45          1,489,500.00  

රකර     42,921,828.38                   4    8,075,557.26    27,250,099.65  

 

9. ඹ ස්ර ඳවසුක/ද ංයාධන ඩජල  ළඩටවන. 

රහ.ජම. ජකතට්ඨහලඹ  
 අනුභ් 
යහඳතගේ 
ංඛ්යහ  

අනුභ් 
ණදර 
රු. 

මිලිඹන 

ඩඹදභ රු. 
මිලිඹන 

අ්ළගේ බිම රු. 
මි. 

 ජඳතම වජර  1 1.00 0.93   

 කුළිඹහපි සඹ නළජ නහිය  7 137.33 15.61 26.02 

 කුළිඹහපි සඹ ඵටහිය  3 102.08 9.19 15.36 

 කුරුණෆ ර  13 78.87 11.83 23.04 

 භහසජඳත්  9 72.60 20.14 8.05 

 භමරපි සඹ  3 3.39 0.00 2.81 

 ඳන්නර  2 52.90 8.14 35.48 

 ඳඩුසනුය නළජ නහිය  2 3.99 0.06 3.86 
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 අමන්ජඳතර  2 3.93 1.99 1.90 

 භව  1 1.00 0.01 0.97 

 ජඳතමපිගේ භ  10 20.96 1.28 8.94 

  ජන්ව ්  1 2.00 0.03 1.94 

 ඳඩුසනුය ඵටහිය  5 32.41 0.09 12.95 

 නිකළය සඹ  2 4.00 0.06 3.88 

 ජකතටජජවය  1 2.00 0.23   

 ජකතජඵයි ජන්  1 2.00 0.36 1.60 

 යසනහඹකපුය  1 2.00 1.96   

 භහ් භ  1 10.00 0.00 5.25 

 ඳරිඳහරන ණදර   - -   - 6.90 

 ණළු රකර  65 532.46 71.97 158.95 

 

2.3 පුපුයණ ද්රය අංලඹ.   

  යහජය ආයක් ලක අභහ්යහංලඹ ඹටජව  ඳව කයනු රළබ වකහය පුපුයණ ද්රය ඳහරකජප  
අධීක් ලණඹ ඹටජව   පුපුයණ ද්රය අංලඹ ක්රිඹහව භක ජකජයා. 
 
පුපුයණ ද්රය අංලජඅ කහයාඹ බහයඹ න්ජන, 
 

 දිසත්රික් ලකඹ රර යහඳහරික/ යහඳහරික ජනතන කප  ම කළඩීභ වහ ඵරඳ්ර රඵහදීභ. 

 යගේඤඤහ ඩකිණීභට/ ෆදීභට ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ. 

 ගිවි අඩ වහ ඳජ්තය/ද නිකුව  කිරීභ. (කතෂිකහයාමික/ ආව භහයක් ලක ගිවි අඩ වහ) 

 ජඩි ජඵජවව   ඵඩහ/ ජශ නිජඹෝජි් අධීක් ලණඹ. 

 2017 යාජඅ නිකුව  කයනු රළබ ඵරඳ්ර ංඛ්යහ            621 
 ඳජ්තය/ද රඵහ  ළනීභ  වහ නිකුව කර ලිපි ංඛ්යහ            492 
යගේඤඤහ ඩකිණීභ වහ ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ                          49 
ගිවිජකළී බහණ්ඩ නිසඳහදන ඵරඳ්ර                  07 
පුපුයණ ද්රය ආනඹන ඵරඳ්ර ංඛ්යහ                04 
පුපුයණ ද්රය ජශ නිජඹෝජි් ංඛ්යහ       07 
ජඩි ජඵජවව   ඵඩහ ංඛ්යහ                                        07 

 
 පුපුයණ ද්රය අංලජඅ ජ ඹ රඵහ  ළනිභට ඳළමිජණන ජ හරහභීන් දළනුව  කිරිභ දවහ ඩස්ය 

ඇරශව  ඳත්රිකහක් ල කසකය ඇ්. 
 අයඳ්ර රඵහ  ළනීභ දවහ අඹදු/දඳ්රඹ භ  ඉදිරිඳව  කශයුර ජසු ලිඹඩලි /දඵන්ධ ආදයාලඹක් ල 

භගින් දළනුව  කිරීභ. 
 අලය  ලිඹකිඹඩලි /දපයාණ න/ද පුයළසි රඥපප්ගේජඅ දවන් ඳරිදි ඵරඳ්ර  රඵහදීභ. 
 කළු ම යහඳහරිකයින් ඇරළු අජනකුව  සිඹම භ ජ හරහභීන් දවහ උඳරිභ  කහයාඹක් ලභ ජ හක් ල 

රඵහදීභ දවහ  කටයුර කය ඇ්. 
 

2.4 රතව ගේ අංලඹ. 

    දිසත්රික් ලකජඅ ංයාධනඹට අදහර ජ්තයරරු ජනභහධය භගින් ජන්හ ජ් රඵහ දීභ රතව ගේ 
අංලජඅ රධහන කහයාඹඹයි. ඒ දවහ 2017 යාජඅ ඳව් දවන් කටයුර සිදුකය ඇ්. 
  
 දිසත්රික් ලකජඅ ංයාධනඹට අදහර රතව ගේ නිජේදන 45 ක් ල ව ඡහඹහරෑඳ රතව ගේ ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ 

ජේ අඩඩඹට ව ජනභහධයන්ට ජඹතණ කිරීභ.  
 
 දිසත්රික් ලකජඅ  ංයාධනඹට අදහර කටයුර දවහ භහධය /දඵන්ධිකයණ කටයුර 22  ක් ල සිදු කිරීභ. 
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 කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹට අදහර ඩජල  රතව ගේ හයා්හ 718 ක් ල දිසත්රික් ල ජමක/ද යඹහජප අධහනඹට 

ජඹතණ කිරීභ වහ අදහර සථහන රට ජඹතණ කිරීභ. 
 භවනුය භම ම භඩුජේ ඳළගේ උව ්භහභින්දනහ ළඩටවනට නිරධහරීන්ට ආයධනහ කිරීභ වහ 

සහමීය න් වන්ජ රහ ළඩභකයවීභ. 
 
 රී රංකහ පුව ඳව  භණ්ඩරඹ භ  රක් ල භහධයජේදීන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවනක් ල කුරුණෆ ර 

සීන්ස ජවෝටරජඅ දී ඳළළව වීභ. ජ/ද දවහ භහධයජේදීන් 90 ක් ල වබහී  වුව. 
 

  
 
 

 භහජ රගේන්ධහන අභහ්යහංලඹ භ  රක් ල භහධයජේදීන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවනක් ල කුරුණෆ ර 
භවජ දය ජවෝටරජඅ දී ඳළළව වීභ. ජ/ද දවහ භහධයජේදීන් 55 ක් ල වබහී  වුව. 

 
 යජජඅ රතව ගේ ජදඳහයා්ජ/දන්ර භ  රක් ල ජ්තයරරු දළන ළනීජ/ද ඳණ් පිළිඵද භහධයජේදීන් 

දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවනක් ල කුරුණෆ ර ේලූසකයි ජවෝටරජඅ දී ඳළළව වීභ. ජ/ද දවහ 
භහධයජේදීන් 84 ක් ල වබහී  වුව. 

 
 ජකතශම ඩලස ඩී ඹහරජඅ දු/දජකතර ඳයාජඅණ ඒකකඹ භ  රක් ල දු/දජකතර රයාධනඹ නළළව වීභ 

පිළිඵද භහධයජේදීන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවනක් ල කුරුණෆ ර ේලූසකයි ජවෝටරජඅ දී ඳළළව වීභ.  
ජ/ද දවහ භහධයජේදීන් 80 ක් ල වබහී  වුව. 

 

2.5 දිසත්රික් ල දිඩනළම භ අංලඹ.  

   භහඡ ඩඵර ළන්වී/ද  සුබහධන වහ කන්ද උඩයට උරුභඹ පිළිඵ අභහ්යහංලඹ වහ භතීධි 
ංයාධන  ජදඳහයා්ජ/දන්ර ඹටජව  ක්රිඹහව භක ළඩටවන් ර දිසත්රික් ල  භට්ටජ/ද /දඵන්ධීකයණඹ ජභහි 
රධහන කහයාඹබහයඹ ජේ.    

1. සුබහධන ළඩටවන් 

 භතීධි වනහධහය ළඩටවන් 

 භහජ ආයක් ලණ ළඩටවන          

2. ඡීජනෝඳහඹ ංයාධන ළඩටවන 

3. ජීජනෝඳහඹ ංයාධන චක්රීඹ  අයණදම යහඳතගේ  

4. නිසඳහදන ආදයාල  /දභහන ළඩටවන 

5. අජරඩ ංයාධන ළඩටවන 

6. භහඡ ංයාධන වහ ඳරිය ංයාධන ළඩටවන්  

7. භතීධි රජහමූර ඵළංකු ළඩටවන  

8. කුඩහකණ්ඩහඹ/ද ලක් ලගේභව  කිරීභ වහ රජහමූර ංඩධහන ලක් ලගේභව   කිරීභ 

9. ආඹ්න වහ ගිු/ද කටයුර 

10. භතීධි නිරධහරීන්ජප ණඹ ඳවසුක/ද රඵහ දීජ/ද ළඩටවන්   /දඵන්ධීකයණ කටයුර 

11. නිරධහරී පුහුු 
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12. ර ගේ ඳහරන කටයුර 

13.  ඵළංකු අධීක් ලණ 

14.  ඩ ණන කටයුර 

1. භතීධි සුබහධක ළඩටවන 

   අඩු ආදඹ/ද රහභී ඳවුම ර දුී  ඵ අභ කිරීභ අයණු කය  නිමින් 2017 යාඹ රර භතීධි 
ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර ඹටජව  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹ ඳව් දවන් ළඩටවන් ක්රිඹහව භක කයන රදී. 

 
 i. භතීධි වනහධහය ළඩටවන. 

   අඩු ආදහඹ/දරහභී ඳවුම දවහ අභ ඹළපු/ද භට්ටභක් ල ජවෝ ඳව හජ න ඹහභ වගේක කිරීභ 
දවහ ජභභ ළඩටවන ක්රිඹහව භකයි. 2017 යාජඅදී වනහධහයරහභීන් 139011 දවහ වනහධහය නිකුව  
කයන රදී. ඒ දවහ  රු.මි.4031.58 ක් ල (භහඡ ආයක් ලණ, නිහ ජරත්රැයි,අනිහයාඹ ඉගේරි කිරී/ද වහ ණදම 
වනහධහයඹ ද ඇරශව ) ඳභණ ළඹ කයන රදි. 

 
ii. භහජ ආයක් ලණ ළඩටවන.  

   දිඩනළම භ ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර භගින් භතීධි රගේරහභීන්ජප වන දවහ ඔවුන්ජප 
ඹළජඳන්නන්ජප ආඳදහ අසථහ රදී මූරයභඹ වනඹක් ල රඵහ දීජ/ද ඳයභහයාථඹ ඇගේ භහජ ආයක් ලණ 
අයණදර පිහිටුහ ඇ්. ෆභ භතීධි රගේරහභිජඹකුජ න්භ භකට රු 100/- ඵළගින් භහඡ ආයක් ලණ අයණදරට 
ඵළය කිරීභට දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වයවහ කටයුර කයනු රඵයි. 
   දරු උඳ්ක් ල දවහ රු.7,500/- ක් ලද භයණඹක් ල දවහ රු.15,000/- ක් ලද ජයෝවම  ් වීභ දවහ 
දිනකට රු 250/= ක් ලද ඵළගින් දින 60 ක උඳරිභඹක් ල වහ ඩහවඹක් ල දවහ රු.7,500/- ක් ල ද ජභභ අයණදර භගින් 
රඵහ ජදනු රඵයි. 
   2017 යාඹ දවහ ඉව් ජ වී/ද කටයුර ජනුජන්  භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර 
භගින් රු.මි.135.45 ක ණදරක් ල රඵහ ජදන රදි. රභ ණදර ඳව් ඳරිදි ජඵදි ජ තස ඇ්. 

 

උඳව  802 රු.මි.   6.01 

නිවුන් දරු උඳව             713 රු.මි.   3.56 

ඩහවඹ 3001                      රු.මි. 22.50 

ජයෝවම  ් වීභ 6943 රු.මි. 19.34 

භයණ 4259   රු.මි. 63.88 

                
iii. සිප්ජදතය ශියව  ළඩටවන. 
   අ.ජඳත..හ.ජඳ ඉවළින් භව  දිලිඳු ඳවුම ර දරුන් දවහ ඳව් වන් ඳරිදි භහඹකට 
රු: 1,500/- ඵළගින් රු.මි. 19.56 ක ණදරක් ල  ජ/ද වහ ළඹ කය ඇ්. 
 
2016 -2018  යා වහ භහ  24 - ක් ල  ජනුජන්  සිසුන්  712 
2015 -2017 යා වහ භහ   08 - ක් ල ජනුජන් සිසුන් 712 
 
iv. නිහ ජරත්රැයි ළඩටවන. 
   භතීධි වනහධහය ණදලින් අඹ කය  න්නහ රු.50 ක ණදර ජඹතදහ නිමින් කයනු රඵන දිු/ද 
ඇදීජභන් ජ්ෝයහ  න්නහ ඡඹග්රහවකයින් දවහ රු.200,000/- ඵළගින් නිහ හදහ  ළනීභට රදහනඹ කයු 
රඵයි. 2017 ජයාදී රගේරහභීන් 326 දවහ රු.මි.65.20 රඵහ දි ඇ්.  
 
2. භතීධි ඡීජනෝඳහඹ ංයාධන ළඩටවන - භතීධි අරුණළු කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ළඩටවන. 
   භතීධි ඡහගේක ළඩටවනට භ හමීය  ෆභ  තව ඒකකඹක් ලභ ජතඳුරු නිවනක් ල ඵට ඳව  
කිරීජ/ද අයණවින් සඹං රැකිඹහ ආය/දබ කිරීභට අජප්ක් ලහ කයන වහ දළනට කුඩහ ඳරිභහණ යහඳතගේ ආය/දබ කය 
ඇගේ යහඹකයින් වහ ආදහඹ/ද උව ඳහදන යඳතගේ ළඩි දියුු කය  ළනීභ දවහ බහණ්ඩහ හය රගේඳහදන 
ජඹතදහ  නිමින් ක්රිඹහව භක ජකජයා. 
 

අනු අංකඹ යඳතගේ යා ඹ යහඳතගේ ංඛ්යහ යඡජඅ දහඹකව ඹ (රු.) 

1 කතෂි  210 6.47 

2 ඳශු /දඳව   273 10.45 

3 ධීය 02 0.0765 

4 කයාභහන්් 1147 36.02 
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5 තව තීඹ පුහුු 08 0.176 

6 ඳරිඳහරන ඩඹදභ  0.269 

රකර  54.01 

ඩජල  යඳතගේ 

රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහඹ යඳතගේ ංඛ්යහ යඡජඅ දහඹකව ඹ )රු.මි(.  

ඳඬුස නුය නළජ නහිය 16 0.426 

ඳඬුසනුය ඵටහිය 79 2.56 

රකර 95 2.98 

 
3. භතීධි ඡීජනෝඳහඹ ංයාධන ළඩටවන - චක්රීඹ අයණදර. 
   දිඩනළම භ ජහගේක ළඩටවනට භ හමීය  ෆභ  තව ඒකකඹක් ලභ ජතඳුරු නිවනක් ල ඵට ඳව  
කිරීජ/ද අයණවින් සඹං රැකිඹහ ආය/දබ කිරීභට අජප්ක් ලහ කයන වහ දළනට කුඩහ ඳරිභහණ යහඳතගේ ආය/දබ කය 
ඇගේ යහකයින් දවහ ආදහඹ/ද උව ඳහදන යහඳතගේ ළඩිදියුු කිරීභ වහ රජහමූර ඵළංකු වයවහ ජභභ 
ළඩටවන ක්රිඹහව භක ජකජයා.2017 යාජඅදී ක්රිඹහව භක කයන රද යහඳතගේ ඩස්ය ඳව් වන් 
ජේ.2017.12.31 දිනට චක්රිඹ අයණදජම ජල ඹ රු.මි.407.21 කි. ්දුයටව  ණඹ රඵහ දිඹ වළකි ණදර 
රු.මි.146.85 ීම.2017.12.31 දිනට ණළු පිටහි ස ණඹ ජල ඹ රු.මි.260.35 
 

අනු අංකඹ 2017.12.31 දිනට  යහඳතගේ ංඛ්යහ ණදර රු .මි (  

01 නිකුව  කශ ණළු ණඹ 27834 859.42 

 
4. භතීධි නිසඳහදන ආදයාල  /දභහන ළඩටවන  
   ගේයය ංයාධන ඉරක් ලක රා හ කය  ළනීභ අයණු කය  නිමින් 2017 යාජඅ දිළිඳු කභ 
පිටුදළීමභ උජදහවු යහජය රගේඳව ගේඹට භ හමීය  නිසඳහදන  /දභහන රළින් භතීධි රගේරහභින් ඩඵර 
 ළන්වීභ වහ නිසඳහදන මූලික කය ව  භතීධි නිසඳහදන ආදයාල  /දභහන ළඩටවන ක්රිඹහව භක ජකජයා. 
2016 ජයා ආය/දබ කයන රද භතීධි ආදයාල  /දභහනද භගින් (භහ් භ) නිසඳහදන ආදයාල  /දභහන 
ජර ළඩිදියුු කශ වළකි න  /දභහන  04 ක් ල ජභභ ළඩටවන ඹටජව  ක්රිඹහව භක ඩඹ. 
 
     භතීධි නිසඳහදන ආදයාල  /දභහන ළඩටවන -2017 

අනු අංකඹ රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහලඹ 

භ යහඳතගේ ංඛ්යහ ණදර )රු.මි (  

01 භව හීනුප ර 102 6.78 

02 භමරපි සඹ ටජ තඩ 16 2.10 

03 කුලිඹහපි සඹ නළ/ ඉවශ ණරැ්ළංජප 160 5.75 

04 භහ් භ භඩ 48 1.08 

05 ඳරිඳහරන ඩඹද/ද   0.0095 

 රකර  326 15.72 

 
භතීධි ආදයාල  /දභහන නිහ ළඩටවන -2017 

අනු අංකඹ රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහලඹ 

භ යහඳතගේ ංඛ්යහ ණදර )රු.මි (  

01 භව හීනුප ර 4 0.20 

02 කුලිඹහපි සඹ නළ ඉවශ ණරු්ළංජප 4 0.25 

03 භහ් භ භඩ 3 0.15 

 රකර  11 0.6 

 
5.  භතීධි ජීජනෝඳහඹ ංයාධන ළඩටවන ඹටජව   අජරඩ  ංයාධන    ළඩටවන 
   ජීජනෝඳහඹ යහඳතගේරහභීන්ජප යහඹකව  ම ණහං  ඉවශ නළංවීජ/ද වහ ඔවුන්ජප 
නිසඳහදන වහ ජශජඳතශ අසථහ උදහකිරීභ ජභහි අයණණයි.ජභභ ළඩටවන ඹටජව  2017 යාඹ රර 
ඳව් ළඩටවන් ක්රිඹහව භක ඩඹ. 
 

අනු අංකඹ ළඩටවන යහඳතගේ ංඛ්යහ ණදර )රු.මි (  

01 අජරඩ භධයසථහන 1 0.3 

02 ජර රදයාලන 2 0.79 
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03 ජං භ යථ /ජං භ කු ස ඇරළු උඳකයණ 204 4.96 

04 දිසත්රික් ල ජශ ං /ද සථහපි් කිරීභ 1 0.025 

05 රගේරහභී පුහුු ළඩටවන් 107 2.45 

 රකර 315 8.8 

 
6.  භහජ ංයාධන ළඩටවන 
   භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර ජේ ජභජවඹවීභ භ් ජභභ ළඩටවන ක්රිඹහව භක ජකජයා. 
ආයාථික ංයාධනඹට භ හමීය  අධයහව මික ංයාධනඹද භහජ කණ්ඩහඹ/ද රර යාධනඹ කිරීභ භගින් 
ඹවඳව  භහජ ඳරියඹක් ල නියාභහණඹ කිරීභ ජභහි මූලික අයණණ ජේ. 
 
i. භ්ට ගේ් ළඩටවන 
  භහජ ංයාධන ළඩටවන ආය/දබජඅ සිටභ භව  නිහයණ කහයාඹඹ වහ මූලික අධහනඹක් ල ජඹතණ 
වී ගේබුවි. භව  නිහයණ ළඩටවන “භගේන් නිදවස යටක් ල“ නමින් ජහගේක ළඩටවනක් ල ඵට ෆභ යහජය 
ආඹ්නඹක් ල භගින්භ ඩජල  අධහනඹක් ල  ජඹතණ කයමින් කටයුර කිරීභ දක් ලනට රළබිණ. භහජ ංයාධන 
අංලඹ ඹටජව  ජභභ ළඩටවන දවහ ඩජල  අධහනඹ ජඹතණ කය ඇ්. භළයි 31 ජඹදුන ජහ්යන්්ය භව  
නිහයණ  දිනඹ ඳදන/ද කය ජ න දළනුව  කිරී/ද , ඩජයෝධ්හ ඳහ  භන් , වීදි නහටය ඳව හ භව  බහඩ්ජඹහි 
ආදීන රජහ ජ් ජඳන්හ දීභට  රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහ භට්ටමින් වහ දිසත්රික් ල භට්ටමින් කටයුර 
කයන රදි. 
ජහ්යන්්ය දු/දළ ස ඩජයෝධී ජකතඩි දිනඹ ඳදන/ද කය ජ න දිඩනළම භ ජදඳහයා් ජ/දන්ර භගින් දියින පුයහ 
ළඩටවන් ගේඹක් ල පුයහ ක්රිඹහව භක කර අ්ය රහිදී රකර ව ණළු ණදර රු මිලි 29.37  කි. ජභභ අයණදම ඩඩධ 
භහජ ංයාධන කහයාඹඹන් දවහ ජඹදජේ. 
 
ii. දිරිඹ පිඹ නිහ ළඩටවන 
  හිට ජණක් ල ජනතභළගේ අන්් අයණ ජීව  න ඳවුම දවහ හි්ට නිනක් ල රඵහදීජ/ද අයණණ 
ඇගේ දිරිඹ පිඹ නිහ ළඩටවන ජභභ ජයාදීද ක්රිඹහව භක කශ අ්ය ජ/ද දවහ සුදුසුක/ද ජර නික් ල 
ජනතභළගේ , ළන්දඹු අයණ කහන්්හන්,  ළවළු දරුන් ළඩි අනහයක් ලෂි් දිඩ ජ න ඳවුම, ආඵහධි් ඳවුම 
ජ්ෝයහ ජ න ඇ්. ජඵතජවෝ නිහ කටුභළ සජඹන් යුක් ල්, ඉ ස ජයදි ජවෝ ්වඩුලින් ආයණඹ කය ජ න 
වරඹටද ජඳතම අර, ඉම ක් ල, භහනහ ළනි ජනව  දෆ උඳජඹෝී  කය ජ න අයණ ජීඩ්ඹක් ල ජ න ඳවුම 
දවහ සථීය නික හිමිකභ රඵහදීභ දවහ ජ/ද ජයා දිරිඹ පිඹ ජණක් ල නමින් රක් ල නික් ල ඉදිකිරීභට රු.  
150,000/- ඵළගින් ණදම ආධහය රඵහදුවි. 
  දිරිඹ පිඹ නිහ ළඩටවන ඹටජව   රගේරහභීන්  63    ක් ල දවහ රු.මි. 9.15 ක ණදරක් ල  2017 යාඹ  
රශ     ළඹකය ඇ්. 
 
iii. කළකුළු ශභහ භහජ ළඩටවන. 
  භතීධි රගේරහබ රඵන වහ ජනතරඵන දිසත්රික් ලකජඅ සිඹළුභ ඳවුම ර ඹ අවු. 18ට අඩු දරු 
දළරිඹන්ජප කුර්හ යාධනඹ කයමින් ඔවුන්ජප වළකිඹහන් ජහගේක ්රඹ දක් ලහභ ජ නඹහභට අසථහ 
රහදීභ ශභහ භහජ ළඩටවජන් මූලික අයණණයි. ජ/ද දවහ රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහ භට්ටමින් ශභහ 
භහජ 1610 ක් ල පිහිටුහ ඇ්. 
  ශභහ භහජ ර හභහජිකව ඹ රළබ දරුදළරිඹන්ජප වබහී ව ඹ ඇගේ 2017 යාජඅදී ශභහ භහජ 
හහි්ය ව ංසකතගේක ්යා  ඳළළව වීභට කටයුර කයන රදි. කරහඳ භට්ටමින් ්යා  ඳව හ රයින් 
ජඹග්රවණඹ කර දරුන් රහජීය ඹ ්යා  වහද රයින් ජඹග්රවණඹ කර දරුන් දිසත්රික් ල ්යා  දවහද 
ජඹතණකය රයින් ජඹග්රවණඹ රළබන් අ්රින් රථභ සථහනඹ දිනහ  ව  දරුන් ජහගේක ්යා  දවහද ජඹතණ 
කයන රදි. 
  ජ/ද ඹටජව   හඹන, හදන, නයාථන , නහටය, කථික, චි්ර, නිජේදන ආදී හහි්ය ව ංසකතගේක අං  
කිහිඳඹක ්යා  ඳළළව ව අ්ය දමිර භහධය සිසුන් දවහද අසථහ රඵහ දීභට වළකි ඩඹ. 
 
iv. ජහ්යන්්ය දින ළඩටවන්. 
 කහන්්හ දිනඹ  

   භහයාර 08 කහන්්හ දිනඹ නිමිගේ කයජ න භතීධි ඵළංකු  /දඵන්ධ කය  නිමින් දිරිඹ කහන්්හ 
ගිු/ද ඩත් කිරීභ වහ භතීධි යහඳහයඹ රලින් ඔවුන් ඇ  ලභට රක් ල කිරීභ සිදු කයන රදි. 
 හක් ලය්හ දිනඹ. 

   ළප්්ළ/දඵයා 08 දිනට ජඹජදන හක් ලය්හ දිනඹ නිමිව ජ්න් ඳහම ඹන ඹජ  ඳසුන 
රජවව  ඩධ ආයාථික දුසකය්හඹන් නිහ ඳහම ජනතඹන දරු දළරිඹන් ඳහම  ් කිරීජ/ද ළඩටවනක් ල ව 
ඳහම ඹන ශණන් දවහ ඳහම උඳකයණ රඵහදීජ/ද  ළඩටවන්ද ක්රිඹහව භක ජකරුවි. 
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 ශභහ වහ ළඩිහි ස දිනඹ. 
   ඔක් ලජනෝ/දඵයා 01 දිනට ජඹජදන ජහ්යන්්ය ශභහ වහ ළඩිහි ස දිනඹ නිමිගේ කයජ න ළඩිහි ස 
උඳවහය උජශර ශභහ සුබහධන වහ ශභහ භහජ ළඩණළු ඳව න රදි. 
 භතීධි වරි් උඹන ළඩටවන. 

   අගේ රු ජනහධිඳගේරභන්ජප න ජයෝඳන ළඩටවන ඹටජව  රී රංකහජේ න  වනඹ 
ංයාධනඹ කයමින් සුයක් ලෂි් ඳරියඹක් ල ඇගේ කිරීජ/ද අයණණන්  භතීධි  ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර භගින් 
ජභභ ළඩටවන ක්රිඹහව භක ජකජයා. 
භහජ ංයාධන වහ ඳරිය ංයාධන ළඩටවන ඹටජව  ක්රිඹහව භක කශ ළඩටවන්ර ර ගේඹ 
 

අනු 
අංකඹ 

ළඩටවන යඳතගේ 
ංඛ්ය 

ණදර  
)රු.මි (  

01 භතීධි වරි් උඹන ළඩටවන 89 1.67 

02 ශභහ ආයක් ලණ, ශභහ භහජ වහ ංසකතගේක ළඩටවන 253 0.85 

03 දිරිඹ පිඹ නිහ ළඩටවන 63 9.15 

04 භව  වහ දු/දළේ නිහයණඹ ,ආධයව මික ංයාධනඹ රළින් රටු 
ඳවුම ළඩටවන 

149 1.30 

05 උඳජීලනඹ වහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීලනඹ 55 0.69 

06 ජහ්යඹන්්ය දින ළභරු/ද 65 0.53 

07 ර ගේ භහජරෝචනඹ 3 0.077 

 රකර 677 14.29 

 
7.  භතීධි  රජහමූර ඵළංකු ළඩටවන. 
   ජභභ ළඩටවන රර ඉගේරි කිරීජ/ද රධහන හධකඹ වජඅ රජහමූර ඵළංකු ං /ද ළඩටවනයි. 
ජභභ දිස්රක් ලකජඅ රජහ මූර ඵළංකු 120ක් ල ඳගේන අ්ය දිඩනළම භ රජහමූර ඵළංකු මිගේ 30 ක් ල ක්රිඹහව භක ජේ. 
2017 යාඹ දවහ ණළු ඉගේරි කිරී/ද රු.මිලි.1401.82 ජේ. 
  ඵළංකු  රලින් රගේරහභීන්ජප ජභන්භ අඩු ආදහඹ/දරහභීන්ජප ආදහඹ/ද ්ව ඹ යාධනඹ කිරීභ දවහ අඩු 
ජඳතීව ඳදනභ භ් ණඹ රඵහ දීභ සිදුජකරිණ. ජභජර 2017 යාඹ රර රඵහ ජදන ණඹ ංඛ්ය 2016 
යාඹට හජප්ක් ල 5099   කින් යාධනඹවී ඇ් අ්ය රඵහ ජදන රද ණඹ ණදර රු.මිලි  1852   කින් 
යාධනඹවී ඇ්. ඒ අනු 2017 යාඹ රශ රඵහජදන රද ණඹ ංඛ්යහ 84678  ක් ල  න අ්ය ණඹ ණදර 
රු.මි.6008.26 ීම. 2017 යාජඅ අන් න ඩට ණළු පිහි ස ණඹ ංඛ්ය 53171 කි. පිහි ස ණඹ ණදර රු.මි. 
1852.49 කි. 
 
8.  රජහ මූර ංඩධහන ලක් ලගේභව  කිරීභ. 
   ලිඹහඳදිංචි ංඩධහන 3114 කි. හභහජික ංඛ්යහ 204302 කි. 
රජහ මූර ංඩධහන ලක් ලගේභව  කිරීජ/ද අයණවින් නිරධහරීන් දවහ  පුහුු ළඩණළු 24 ක් ල ඳළළව ව අ්ය ඩඹදභ 
රු. මි.0.86 ීම.  
 
 රජහමූර ංඩධහන ඹටජව  ක්රිඹහව භක කශ ළඩටවන් ර ර ගේඹ 

අනු 
අංකඹ 

ළඩටවන ළඹවු ණදර 
)රු.මි (  

01 රජීය ඹ භට්ටජ/ද ඳව න රද පුහුු ළඩටවන් /නිරධහරී දළනුව  වහ  භන් 
ඩඹද/ද  

1.01 

02 රජහලක් ලගේ ජහගේක /දජ/දරනඹ 0.18 

03 දිසත්රික් ල කමිටු පිහිටුවීභ 0.02 

04 දිසත්රික් ල භට්ටජභන් කශභනහකරුන් දළනුව කිරීභ 0.08 

05 දිසත්රික් ල කමිටු රැසවී/ද 0.02 

06 නිරධහරී දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන් වහ නිඵන්ධන ණද්රණඹ 0.01 

 රකර 1.32 

 
9.  අනිහයාඹ ඉගේරි කිරී/ද ළඩටවන. 
   ජභහි මූලික ඳයභහයාථඹ වජඅ රගේරහභීන්ජප ඉගේරි කිරී/ද ඉවර නළන්වීභඹ. ජ/ද ඹටජව  භතීධි 
වනහධහය ඳත්රිකහජන් ණදරක් ල භහසික අනිහයාඹ ඉගේරි කිරී/ද ජර අදහර වනහධහයරහභිඹහ නමින් ්භහට 
අඹව  ඵළංකු ං භජඅ ඉගේරි කයනු රළජේ. ජභභ ඉගේරි ණදර රඵහ  නුජඅ රඵහ ජදන වනහධහයජඹනි. ජ/ද 
අනු කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ 2017 යාඹ දවහ රු.මි.346ක ණදරක් ල ඉගේරි කය ඇ්. රගේරහභීන්ජප   
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අනීඳඹක් ල දරුන්ජප උස අධයහඳන කටයුර ජවෝ ඔවුන්ජප මිඹ ඹහභ ළනි ජව ර වහ රහජීශිඹ 
ජමක/දජප අනුභළගේඹ භ් ජභභ ණදම ආඳසු රඵහ  ළනීජ/ද වළකිඹහ ඇ්. 
 
10.  නිරධහරී පුහුු ළඩටවන්. 
   භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර ඹටජව  පරදහඹ යහජය ජ හක් ල අයණු කය නිමින් 
ජභභ ජයාදීද නිරධහරීන් වහ ඩඩධ පුහුු ළඩටවන් ඳව න රදී. 
 

අනු අංකඹ පුහුු ළඩටවන වබහගිවු ංඛ්යහ ණදර )රු.මි (  

01 යහජය ජ කජඹකු ර කහයාඹ බහයඹ වහ  ීමභ 468 0.209 

 
11.  ර ගේ ඳහරන කටයුර. 
     භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්රට අදහර කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ ක්රිඹහව භක සිඹළු 
ළඩටන් ක්රිඹහව භක ඇගේ ආකහයඹ ඩභහ ඵළීවභ, ඉරක් ලක රට අනු රඵහ ව  රථිපරඹන් හ ඵළීවභ 
ජ/ද ඹටජව  සිදුජකජයා. ජභහිදී අදහර ඉරක් ලකරට අනු රඵහ ව  රථිපරඹන් ංඛ්යහව භක , ම ණහව භක, 
වහ රභහණහව භක කහර ඳයහඹන්ට අනු ඇ  ලභක් ල කයනු ඇ්. 
  ඉව් කරුු රට අදහර භහසික ත්ර්රයිභහසික, අයාධ හයාෂික, ඇ  ලභක් ල රක් ල රක් ල ඩඹන්ට 
අදහර ජන් ජන් ඇ  ලභක් ල කය ඇ්.  
 
12.  ගිු/ද වහ ළටුප්. 
   භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර ඹට ජව  දිසත්රික් ලකඹට අනුයුක් ල් සිඹළුභ ජශ්ර වි 
ර නිරධහරීන්ජප ළටුප් වහ ආඹ්න කටයුර ඉටුකයනු රඵන්ජන් ජභභ කහයාඹහරඹ භගිනි. 
  ජභභ දිසත්රික් ලකඹරශ භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර භගින් රඵහජදනු රඵන පුගේඳහදන අක් ලණදම 
ජභභ දිසත්රික් ලකජඹන් රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහ අ්ය ජඵදහදීභ දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ කටයුර වහ 
ජඹතදහ  ළනීභව  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹට අලය සථහය බහණ්ඩ වහ ඳහරිජබෝගික බහණ්ඩ මිරදී  ළනීභව  
ගිු/ද අංලජඹන් සිදු ජකජයා.ගිු/ද කටයුර /දඵන්ධ භහසික හයා්හ ර ් ඳහරන කටයුර කිරීභ හයාෂික 
බහණ්ඩ මීය ක් ලණඹ කටයුර ජභජවඹවීභ ජභභ අංලජඹන් සිදු ජකජයා  
    2017 යාඹ රශදී භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර රද වහ ජභභ දිසත්රික් ලකඹ රශ 
ජඵදහවරින  රද ණළු රගේඳහදන රභහණඹ රු.මි.1460.14 ක් ල න අ්ය 2017 යාඹ රශදී ජභභ දිසත්රික් ලකජඅ ණළු 
ඩඹදභ රු .මි.1455.99 කි. 
 
13.  භතීධි ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර දිසත්රික් ල ඩ ණන කටයුර. 
   අබන්්ය ඩ ණන නිරධහරීන් 09 භන්ඩ් න අ්ය ඩ ණන කශභනහකරුන් ංඛ්යහ 
05 කි. ඔවුන්ජප යහජකහරී නුජඅ, දිඩනළම භ රජහමූර ඵළංකු, දිඩනළම භ රජහමූර ඵළංකු මිගේ, මූරසථහන 
කහයාඹහර, දිසත්රික් ල දිඩනළම භ අංල ඩධිභව  ජර ඩ ණනඹ කය හයාථහ රධහන කහයාඹහරඹට රඵහ දීභ වහ 
රළජඵන ඳළමිවිලි ඳරීක් ලහ කිරීභයි.  
 

අබන්්ය ඩ ණන හයා්හ ඉදිරිඳව  කිරීජ/ද ර ගේඹ. 

අනු අංකඹ   ආඹ්න  ණන 
ඳරීක් ලහ කශ 

 ණන 

1 රහ.ජම කහයාඹහරඹ ඩ ණනඹ  30 30 

2 ජීජනෝඳහඹ යහඳතගේ ඳරීක් ලහ (ප් යහ.ජම) 30 30 

3 රජහමූර මිගේ ඩ ණනඹ - 2016 අරරු 30 30 

  රජහමූර මිගේ ඩ ණනඹ - 2016 අන් 30 30 

4 රජහමූර ඵළංකු ඩ ණනඹ - 2016 අරරු 120 55 

  රජහමූර ඵළංකු ඩ ණනඹ - 2016 අන් 120 120 

5 ඩජල  ඳළරු/ද ්ළන්ඳර වහ ණඹ ඳරීක් ලහ  30 15 

රකර 

දිසත්රික් ල භතීධි කහයාඹහර ඩ ණනඹ 2016 අරරු  2 2 

දිසත්රික් ල භතීධි කහයාඹහර ඩ ණනඹ 2016 අන්  2 2 
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ඵළංකු අධීක් ලණ ඒකකඹ භගින් සිදුකශ ළඩටවන් 
 

අනු 
අංකඹ 

සිදු කශ ළඩටවන ළඩටවන් 
ංඛ්යහ 

01 2016.12. 31 දිනට ඵළංකු ජල වි ් කිරීභ  120 

02 සිඹම භ ඵළංකු රධහන අංල 08 ක් ල ඹටජව  දළනුව  කිරීභ )ත්රදනික කටයුර,  
භහසික වහ හයාෂික කටයුර, ආඹ්න කටයුර, ්ළන්ඳර ඒකයහය කයණඹ  ,ණඹ 

කටයුර ,රජහ ංඩධහන කහයාඹහර ඳරීක් ලහ  , S  5 ංකමඳඹ.  

120 

03 ඵළංකු දළනුව  කිරීභ 120 

04 /ද කහයාඹහර ඳරීක් ලහ කරහඳ 1 ඵළගින් 
120 

භහ් භ 41 

05 ඵළංකු අධීක් ලණඹ 58 

06 ඵළංකු මිගේ අධීක් ලණඹ 19 

07 ඵළංකු ,ඵළංකු මිගේ  යාණහජමඳ කිරීභ ,නහභ පුරු පිළිජඹශ කිරීභ -ඳසුඩඳය/ද  ඵළංකු 120 
/ඵළංකු මිගේ 30 

08 ඩජල  අධීක් ලණ 04 

09 ජඳව /ද වහ ඳළමිවිලි ඳරීක් ලහ 18 

 
2.6 භහජ ආයක් ලණ අංලඹ. 

   භහජ ආයක් ලණ ඩශ්රහභ ළටුප් ජඹෝජනහ රභඹ භහජ ඩඵර  ළන්වී/ද, සුබහධන වහ කන්ද 
උඩයට උරුභඹ පිළිඵ අභහ්යහංලඹ ඹටජව  ඇගේ රී රංකහ භහජ ආයක් ලණ භණ්ඩරඹ භඟින් සඹං රැකිඹහ වහ 
අඩධිභව  අංලජඅ රැකිඹහරහභීන් වහව , ඩඩධ ක් ලජ ්රඹන් ර නිඹළලි තව ගේකඹන් වහව  ක්රිඹහව භක කයනු 
රඵන දහඹක ඩශ්රහභ ළටුප් රභඹට 2017 යාජඅ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඹන් දහඹකයින් 7100 ක රභහණඹක් ල 
ඵහජ න ඇගේ අ්ය, රු. 39,888,140.50 ක ණදරක් ල ඳව් ඳරිදි රක් ලරැස කය ඇ්. 
 
දහඹකයින් ඵහ ළනීභ -          7100 

දහඹකයින් ඵහ ළනීජ/ද ණදම දහඹක ණදර -   3,536,867.00 

්ළඳළම කහයාඹහර භඟින් හරික ණදම - 19,885,067.50 

දිසත්රික් ල කහයාඹහරඹ භඟින් හරික ණදම -   6,132,214.00 

රහ.ජම. කහයාඹහර භඟින් හරික ණදම -   7,946,052.00 

ඵළංකු භඟින් හරික ණදම -   2,387,940.00 

  39,888,140.50 
 

 2017 යාජඅ දී ඩශ්රහභ ළටුප් රහභීන් 1050 ක් ල දවහ ඩශ්රහභ ළටුප් රදහනඹ කය ඇ්. ඒ වහ ණදර    

රු.78,951,672.66 කි. 

 2017 යාජඅ දී  භයණ රගේරහබ දීභනහ 30 ක් ල ව අඵර්හ ඳහරිජ්ෝෂික දීභනහ 15 ක් ල රදහනඹ කය  

     ඇ්. 

 

2.7 මිු/ද ඒකක රමිගේ වහ ජ හ අංලඹ.  

     භවජන්හ ඩසින් ඉදිරිඳව  කයන ඳළමිවිලි ඳරීක් ලහ කය මිු/ද උඳකයණ ර නිළයදි්හ 

්වවුරු කිරීභ රලින් ඳහරිජබෝගිකයින් ආයක් ලහ කිරීභ දිසත්රික් ල ජමක/දට ඳළරුු ්ව   ීමභකි. 

 

ජභභ අංලජඅ 2017 ජයා කහයාඹඹ හධනඹ ඳව් ඳරිදි හයහංල කර වළකිජේ. 

 ණද්රහ ්ළබීජභන් රද ආදඹභ                     :- රු. 23,850,002 

 ණද්රහ ්ඵන රද ඒකක ංඛ්යහ  :- 54,858 

 ජශඳුන් ංඛ්යහ   :- 17,671 



25 

 

 හයාථක ළටීව/ද ංඛ්යහ  :- 62 

 ්ළව  කර ළටීව/ද ංඛ්යහ  :- 760 

 අඹකය ඇගේ දඩ ණදම   :- රු.155,000  

 දළනුව  කයන රද ජශඳුන් ංඛ්යහ :- 2250 

 

2.8 භහන /දඳව  වහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල අංලඹ. 

   පුී රජඹකුජප දක් ල්හඹ, කුර්හඹ වහ වළකිඹහට  ළරජඳන තව තීඹ ජකස්රඹට ඹහභට 
අලය භා  ජඳන්වීභව , රභ ජක් ලස්ර ජඅ දියුු රඵහ  ළනීභට භා  ජඳන්වීභව  වහ දිසත්රික් ල ජමක/ද 
කහයාඹහරඹ රර භහන /දඳව  වහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල අංලඹක් ල සථහපි් කය ඇ්. ජභභ අංලඹ භගින් 
2017 යාඹ රර ඳව් ළඩටවන් දවහ /දඳව  දහඹකව ඹ රඵහ දී ඇ්. 
 

 රැකිඹහ භහජ ළඩටවන්. 
 ම රුරුන් දවහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල ළඩටවන්. 
 රැකිඹහ 100 ළඩටවන් . 
 තව තීඹ ළරසු/ද ජඹ  ළනීජ/ද ළඩටවන්. 
 සඹං රැකිඹහ ජඳශමවීජ/ද ළඩටවන්. 
 යහඹකව  ංයාධන පුහුු ළඩටවන්. 
 ඵහහිය උඳහධිධහරී ළඩටවන්. 
 අධහනභට රක් ල වන් දවහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල ළඩටවන්. 
 අධහනභට රක් ල වන් දවහ ්හක් ලවික පුහුු ළඩටවන්. 
 ජදභහපිඹ දළනව  කිරීජ/ද ළඩටවන්. 
 උදයහන කශභණහකයණ පුහුු ළඩටවන්. 

 නිදවස රැකිඹහ දවහ ජඳශමවීජ/ද ළඩටවන්. 
 අලය්හභ් පුහුු ළඩටවන්. 
 ංචහයක ක් ලජ ජ්රඅ රැකිඹහ  ් කිරීජ/ද ළඩටවන්. 
 තජු රැකිඹහ ් කිරීජ/ද ළඩටවන්. 
 ්හක් ලවික පුහුු ළඩටවන්. 
 තව තීඹ අභිජනන ළඩටවන්. 

    

2.9 ංඛ්යහජමඛ්ණ අංලඹ.  

   රී රංකහජේ ජහගේක ළරසු/ද /දඳහදනජඅ දී වහ ර ගේඳව ගේ භහජරෝචනජඅදී ද අලය 
ංඛ්යහජමඛ්න දව ් දිසත්රික් ල භට්ටමින් රක් ලරැස කිරීභ වහ ඉදිරිඳව  කිරීභ දිසත්රික් ල ංඛ්යහජමඛ්න අංලඹ භගින් 
ඉටුකයනු රඵන අ්ය, දව ් ඳරිය රනඹ කයනන් වට යහජය, ංසථහ, පුී ලික ආඹ්න වහ ඩඩධ අධයඹනඹන් 
කයන්නන් දවහ අලය කයන රද ජ්තයරරු ඳඹහදීභ ද සිදු ජකජයයි. අදහර යා රශ ඉටුකයන රද 
ංඛ්යහජමඛ්න කටයුර වහ කහයාඹඹන් පිළිඵද ංෂිප්් ඩස්යඹක් ල ඳව් දවන් ජේ. 

 
1. වී පිළිඵද ංඛ්යහජමඛ්න දව ් ළකසීභ. 

   2016/17  භව කන්නඹ  ව 2017 ඹර කන්නඹ දවහ වී  හ ජනුජන් අසීදන රද, 
පුයණ රද වහ කඳහ න්නහ රද කුඹුරු බි/ද ර භහණඹ ග්රහභ නිරධහරී /ද භට්ටමින් ව රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහල භට්ටමින් රඵහජ න දිසත්රික් ල ඒකහඵීධ හයා්හ කස කයන රදී. ජ/ද අන්දමින් රහජීය ඹ 
භට්ටමින් ජ්තයරරු රඵහ  ළනීභ දවහ ෆභ යාඹකභ ඹර වහ භව කන්න ජදක රශ දිසත්රික් ලකජඅ පිහි ස වී 
 හකය ඇගේ සිඹළුභ බි/ද කළඵලි අනු  ණන්  ළනීභක් ල සිදු ජකජයයි. දිසත්රික් ලකඹ ව ණළු දියින දවහ වී 
නිසඳහදනඹ පිළිඵදද ඇස්ජ/දන්ර කස කය  ළනීභ පිවි ජඹතදහ නු රඵන්ජන් අසළන්න 
ජනරහ න්නහ රද ශුීධ බි/ද ර භහණඹ වහ හයාෂික වී අසළන්න ඇස්ජ/දන්ර කිරීජ/ද මීය ක් ලණජඹන් රඵහ 
 න්නහ හභහනය අසළන්න පිළිඵද ඇස්ජ/දන්රකින්ඹ.  ජභභ යාඹ රරදී 2016/17 භව කන්නඹ ව 
2017 ඹර කන්නඹ දවහ ජන් ජන් ලජඹන් වී අසළන්න ඇස්ජ/දන්ර  කිරීජ/ද මීය ක් ලණ ණළු 
දිසත්රික් ලකඹභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි හරිභහයා  ර භ භට්ටමින් සිදු කයන රදී. ජභභ දව ් රඵහ  ළනීභ දවහ 
P1,P11 හයා්හ බහඩ්හ කළනු රළජේ. 
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හරිර භ අනු දිසත්රික් ලකජඅ  හ කයන රද බි/ද ර භහණඹ (ජවක් ලටඹහයා) 
 

යාඹ 
ඩලහර 

හරිභහයා  

සුළු 

හරිභහයා  
යාහ ණළු රකර 

2016/17 භව 10371.8 17599.5 18953.7 46925.0 

2017 ඹර 5762.2 3763.4 7084.0 16609.7 

 
    2.  කහීවන ජබෝ  වහ ව  ඳහරනඹ පිළිඵද ංඛ්යහජමඛ්න 

   කහීවන ජබෝ  වහ ව  ඳහරනඹ පිළිඵද ංඛ් ඹහජමඛ්න ජ්තයරරු HL හයා්හ භගින්  
රඵහජ න දිසත්රික් ල ඒකහඵීධ හයා්හ කස කය රධහන කහයාඹහරඹට ඹනු රළජේ. 
 

    3.   භස පිවි භයණ රද රන් පිළිඵ ංඛ්යහජමඛ්න 
   හයාෂික භස පිවි රන් භළරීජ/ද ංඛ්යහජමඛ්න ජ්තයරරු න ය බහ, භව න ය බහ, 
රහජීය ඹ බහ, භට්ටමින් ඵර ඳ්ර රඵහජ න ඇගේ ආඹ්න ලින් රඵහජ න දිසත්රික් ල හයා්හක් ල කස කය 
ජකතශම ර ධහන කහයාඹරට ඹනු රඵයි.  
 

    4.  ජීය ඹ නිසඳහදකඹහජප මිර  ණන් රැස කිරීභ 
   රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින් ජීය ඹ නිසඳහදකඹහජප මිර  ණන් ෆභ රහජීය ඹ 
ජමක/ද ජකතට්ඨහලඹකින්භ රධහන  භධයසථහන 3 කින් වහ අගේජයාක භධයසථහන 4 කින් මිර රැස කය, ඒ ඒ 
භහඹ අහනජඅදී හභහනය මිර  ණන් වගේක කය මිර හයා්හ ජකතශම ර ධහන කහයාඹහරඹට ඹළවීභට 
කටයුර  කය ඇ්.  

 
     5.   නහ රික සිමරය මිර රැස කිරීභ 
 

   ගේඳ්හ මිර, කහණ්ඩ අංක I, II, III, IV අදහර කහර කහනු අරර්  මිර රැසකය ජකතශම 
ර ධහන කහයාඹහරජඅ මිර අංලඹට ඊ ජ/දම භගින් ඹහ ඇ්. රභගින් රහජීය ඹ භට්ටමින් ඳහරිජබෝගික මිර 
දයාලකඹ ළකසිභට අලය ඩස්ය ළඳ ලභට වළකිජේ. 
 
නිඹළදි මීය ක් ලණ කටයුර 
 
I. රී රංකහජේ ශ්ර භඵර මීය ක් ලණ 

   ජ්ෝයහ ව  නිඹළදිඹන් අනු රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින් යාජඅ කහයාර 04 
දවහභ දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි ටළේරට් ඳරි ණක භගින් ජ්තයරරු රැසකය දීඳ යහප්් 
මීය ක් ලණඹක් ල කර වළකි ඩඹ. රහි ර ගේපර ර ධහන කහයාඹහරඹ භගින් 2017 යාජඅ කහයාර අනු නිකුව  
කිරීභට වළකි ඩඹ. දිසත්රික් ලකජඅ ශ්ර භ ඵරකහඹ (අවු. 15 ජව  ඊට ළඩි ආයාථික ලජඹන් ක්රිඹහය ීව සිඹළුභ 
පුී රයින් ජේ), ජ හ ඩයුක් ලගේඹ, ජ හ නියුක් ලගේඹ, ආදී ඩඩධ ජ්තයරරු රභගින් ර කහලඹට ඳව ඩඹ. 
 
II. කහර ඳරිවයණඹ පිළිඵ මීය ක් ලණඹ 

    රී රංකහජේ ශ්ර භඵර මීය ක් ලණ ජ්තයරරු වහ කහරඳරිවයණ ජ්තයරරු /දඵන්ධ කය              
ඩලසජමණ සිදුකිරීජභන් ළද ව  නියානහඹක ඉදිරිඳව   කිරීභ දවහ ජභභ මීය ක් ලණඹ වදුන්හ දී ඇ්.  
ජ්ෝයහ ව  ශ්රභඵර මීය ක් ලණ නිඹළදිඹන් අනු රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින් 2017 යාජඅ 
ඔක් ලජ්ෝඵයා, ජනතළ/දඵයා, ජදළ/දඵයා භහර දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි භගින් ජ්තයරරු 
රැසකය දීඳ යහප්් මීය ක් ලණඹක් ල කර වළකි ඩඹ.  
 
III. හයාෂික ජඳතම නිසඳහදන ඩඹද/ද ඇස් ජ/දන්ර කිරීජ/ද මීය ක් ලණඹ  

    නිඹමි් ඳරිදි ජ්ෝයහ ව  ජඳතම ර හිමිඹන් නිඹළදිඹක් ල භගින් ඉව් මීය ක් ලණඹ ඳව හ                     
ජඳතම අක් ලකයඹකින් නිසඳහදනඹ දවහ න ඩඹදභ, ආදහඹභ වහ ඒ ආශ්රි් ඩඩධ ංඛ්යහ ඩස්ය ඉදිරිඳව  
කිරීභට වළකිඹහක් ල රළබුවි. 
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IV. හයාෂික කයාභහන්් මීය ක් ලණඹ 

   2017 යාජඅ කයාභහන්් ක් ලජ ්රජඅ ර  ගේඹ ජතඹහ ඵළීවභ දවහ හයාෂික ගිු/ද  ණනඹ 
කිරීභ දවහව  කයාභහන්්, ජශ වහ ජ හ ං ණනඹ ජ්ෝයහ ව  නිඹළදිඹක් ල රර ඉටුකයන රදී. ජභහිදී 
සුළු ඳරිභහණ, භධය ඳරිභහණ වහ ඩලහර ලජඹන් අංල අනු මීය ක් ලණ කටයුර ඉටුකයන රදී. 

 
      V.      ඉදිකිරී/ද කයාභහන්් මීය ක් ලණඹ 

   2017 යාජඅ ඉදි කිරී/ද කයාභහන්් ක් ලජ ්රජඅ ර  ගේඹ ජතඹහ ඵළීවභ දවහ හයාෂික ගිු/ද 
 ණනඹ කිරීභ ජභඹ  බහඩ්හ ජේ. 

 
     VI.   කහයාමික නිසඳහදනඹ පිළිඵ ත්ර්රයිභහසික මීය ක් ලණඹ 

   නිසඳහදන කයාභහන්් ක් ලජ ්රජඅ කහයාරභඹ ලජඹන් ළඩි වීභ පිළිඵ ජ්තයරරු ත්ර්රභහසික 
කහයාමික නිසඳහදන මීය ක් ලණඹ  ජ්ෝයහ ව  රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල කිහිඳඹක ආඹ්න කිහිඳඹකින් 
ඉටුකයන රදී. 
 
V. ංචහය ඩඹද/ද මීය ක් ලණඹ - 2017/18 

   ජහගේක ගිු/ද කස කිරීභ දවහ දව ් රභහණව  ජනතන ඵළඩන් රඹට පිළිඹභක් ල ලජඹන් 
ජ්ෝයහ ව  නිඹළදිඹන් අනු රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින්  දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න 
ඳරිදි ජ්තයරරු රැසකය දීඳ යහප්් මීය ක් ලණඹක් ල කර වළකි ඩඹ.  ජභඹ 2017 ඔක් ලජ්ෝඵයා භඹ සිට 2018 
ඔක් ලජ්ෝඵයා  දක් ලහ ඉදිරිඹට ඳව නු රඵයි.  

  
VI. කතෂිකහයාමික  තව ඒකක  මීය ක් ලණඹ-2017/18 

 
කතෂිකයාභ ක් ලජ ්රජඅ ඇගේ වී ගේජඵන යුවහව භක ජන වහ කතෂිකයාභ ක් ලජ ්රඹට අදහර යහඳතගේ ර 
ර ගේඹ භළන ඵළීවභට අලය දව ් රකහලඹට ඳව  කිරීභ දවහ ං ණන කහණ්ඩ 2500 ක ජ්ෝයහ ව  
නිඹළදිඹක් ල අනු රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින්  දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි 
ජ්තයරරු රැසකය දීඳ යහප්් මීය ක් ලණඹක් ල කර වළකි ඩඹ.   
 
VII. ශ්රභ ඉමම භ පිළිඵ මීය ක් ලණඹ-2016 

   යටට අලය ශ්රභඵරකහජඅ අලය්හ නිසි ජර වදුනහ ළනීභ දවහ රී රංකහ ආයාථිකජඅ ඩලහර 
දහඹකව ඹක් ල උසුරන ජඳෞී ලික අංලජඅ ශ්රභ ඉමම භ පිළිඵ ඩධිභව  මීය ක් ලණඹක් ල රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහල භට්ටමින් ජ්ෝයහ ව  නිඹළදිඹක් ල අනු  දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි ජ්තයරරු 
රැසකයන රදී. 

     6.  අනිකුව  මීය ක් ලණ කටයුර 
 

I.  ඳශහව  ඳහරන ංඛ්යහජමඛ්න කටයුර 
   භව න ය බහ, න ය බහ වහ රහජීය ඹ බහ භට්ටමින් ඒ ඒ ආඹ්නර රජීල නිජඹෝජනඹ 
න ඳරිදි සිඹළුභ ඳශහව  ඳහරන දව ් රැසකය  ළනීභට වළකි ඩඹ. ඳශහව  ඳහරන ආඹ්නර ඩඹද/ද හයා්හ, 
ජඳතදු ජ්තයරරු හයා්හ වහ ආදහඹ/ද ඩලසජමණ හයා්හ රඵහ  ළනීජ/දන් දව ් ඩලසජමණඹ කිරීභට වළකි 
ඩඹ. 
 

        II.  කඳහ ජවශන රද දළ කන් පුභහණඹ ඇස් ජ/දන්ර කිරීභ 
   ජහගේක ගිු/ද ඇස්ජ/දන්ර කිරීභ ළඩි දියුු කිරීභ ජනුජන් ජ්තයරරු රැසකිරීභ දවහ 
රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල භට්ටමින්  දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි ජ්තයරරු රැසකයන රදී. 

 
       III.  Service Availability and Readiness Assessment (SARA) - 2017 

   ජ්ෝයහ ව  නිඹළදිඹක් ල අනු  දිසත්රික් ලකඹ පුයහභ නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි යජජඅ වහ පුී ලික 
ජයෝවම ර ඳගේන /දඳව  පිළිඵ ජ්තයරරු රැසකයන රදී. 
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2.10 ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ. 

   ජභභ අංලජඅ 2017 යාජඅ කයන රද කහයාඹඹන් රධහන ලජඹන් ජකතටස කිහිඳඹකට ජඵදහ 
දළක් ලඩඹ වළක.   
 ජඳතජවතය මිරදී  ළනීභ වහ ණදම වනහධහයඹක් ල රඵහදීජ/ද ළඩටවන. 

  යජජඅ  ජඳතජවතය වනහධහය ළඩටවන 2017 ඹර කන්නජඅ වහ 2017/18 භව කන්නඹ රර 

දී ද ක්රිඹහව භක කයන රදී. ඒ අනු කුඹුරු හිමි වී ජ තඩජඹකුට රක් ල කන්නකට උඳරිභ අක් ලකය 5 ක් ල දක් ලහ 

අක් ලකයඹකට රු. 5,000 ක් ල ඵළගින් රුපිඹම 25,000 ක ණදරක් ල රඵහජදන රදී. 

්ද කිජරෝග්රෆ/ද 50 ක ජඳතජවතය මි සඹක් ල රුපිඹම 2,500 ට ඩත් ජශඳජරන් ජ තවීන්ට මිරදී  ් 

වළකි න ජ  දිසත්රික් ලකජඅ ජ තඩ ජන ංයාධන භධයසථහන 56 ක් ල, අනුභළගේඹ රඵහ ව  මූඳකහය මිගේ වහ 

ජ තඩ භහ /ද ජභන්භ ඵරඳ්ර රහභී ජඳතජවතය අජරඩකරුන් ද රක් ල /දඵන්ධීකයණඹ කයමින් දිසත්රික් ලකජඅ 

සිඹම  භ ජ තවීන් වටනිඹමි් ජරහට ජඳතජවතය මිරදී  ළනීභට ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ  අලය 

කටයුර රන රදී. 

2017 ඹර කන්නජඅ වහ 2017/18 භව කන්නජඅ වනහධහය ණදම රඵහදීජ/ද ර ගේඹ 

 

කන්නඹ ඉඩ/ද රභහණඹ ජවක් ල. ජ තවීන් ංඛ්යහ නිකුව කර ණදම රභහණඹ රු. 
මිලිඹන 

2017 ඹර 17934 43167 230 

2017/18 භවහ 44632 105409 572 
  

  2017 ඹර වහ 2017/18 භව ඹන කන්න ජදකභ රක් ල ජවක් ලටඹහයා 140,000 ක ඳභණ  හ ඉරක් ලකඹක් ල ගේබුනද  

ඳළගේ කහරම වික  ්ව ව ඹ වහ අජනකුව  හධක අනු කන්න ජදජකහිභ ඉන්  ජවක් ලටඹහයා 62,566 ක් ල  හ 

කිරීභට වළකිඩඹ. ඒ අනු 45  ක  හ ර ගේඹක් ල අව කය  ළනීභට වළකිඩඹ. 

 පුහුු වහ දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන්. 

    රධහන කහයාඹහරජඅ අඹ ළඹ ඇස්ජ/දන්ර අනු ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරජඅ 

කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ ංයාධන ළඩටවන් ක්රිඹහව භක කිරීභ වහ 2017 යාඹට රුපිඹම 45,000 ක 

රගේඳහදන ජන් කය ගේබුවි. 

            ඒ අනු යජජඅ වනහධහය ජඳතජවතය ළඩටවන හයාථක ක්රිඹහව භක කිරීභ වහ රහි අයණණ 

වහ ඉරක් ලකඹන් පුයහ ළනීභ වහව , 1988 අංක 68 දයණ ජඳතජවතය ඩධිභව  කිරීජ/ද ඳනජව , ඩධිඩධහනඹන් 

දිසත්රික් ලකඹ රර නිඹමි් ඳරිදි ක්රිඹහව භක කිරීභ වහව  ඒ පිළිඵ දළනුව බහඹ වහ අජඵෝධඹ අදහශ 

නිරධහරීන් ජ්  රඵහ දීභ අලය්හඹකි. 

    ඒ අනු රභ රගේඳහදන භඟින් දිසත්රික් ලකඹභ ආයණඹ න ඳරිදි පුහුු වහ දළනුව  කිරීජ/ද 

ළඩණළු අදහශ ඳහයාලකරුන් ඉරක් ලක කය නිමින් ක්රිඹහව භක කයන රද අ්ය රහි ජබෞගේක වහ මූරය ර ගේඹ 

ඳව් ඳරිදි ජේ. 

 

ළඩටවන ළඩටවන් 

ංඛ්යහ 

කවුරුන් වහද ? වබහී  වු 

ංඛ්හ 

දයණ රද ඩඹදභ       

රු.            ල්. 

ජඳතජවතය ඳන්, යජජඅ 

ජඳතජවතය වනහධහය 

රගේඳව ගේඹ වහ ඩධිභව  

ජඳතජවතය බහඩ්ඹ 
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ජ තඩ ංඩධහන 

හභහජිකඹන් වහ 

කත.ඳ.නි.. 

වකහයරුන් 

 

1300 

 

 

80,000.00 

ජනව  7 
කන්න රැසවී/ද වහ ජනව  ආඹ්නලින් ංඩධහනඹ කයන 

රද ළඩටවන්ර දී. 

රකර 80,000.00 

 

 ජ්ත  ්යහඳනඹ වහ ජඳතජවතය  ඵඩහ ඳරීක් ලහ. 

    යජජඅ  වනහධහය ජඳතජවතය ළඩටවන ක්රිඹහව භක කිරීජ/ද දී දිසත්රික් ලකජඅ යජජඅ භහ /ද 

ර රහජීය ඹ ජඳතජවතය  ඵඩහ වහ ජ තඩ ජනජ හ භධයසථහන ර ජඳතජවතය  ඵඩහ ඳරීක් ලහ කයමින් 
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ඳගේන ජ්ත  ්ව ව ඹන් හයා්හ කිරීභ සිදුජකජයා. රජභන්භ දිසත්රික් ලකඹ රර ජඳතජවතය අජරඩකරුන් 

වහ ඵරඳ්ර රඵහදීජ/ද දී ජඳතජවතය අජරඩ කරුන්ජප  ඵඩහර ජඹෝ ය්හ ජභන්භ ජ්ත  ්ව ඹන්ද 

ඳරීක් ලහ කයනු රඵයි. ඒ අනු ජ්ත  ්යහඳනඹ වහ  ඵඩහ ඳරීක් ලහ වහ රඵහදී ගේබ රු. 30,000 ක 

රගේඳහදන ඳව් ඳරිදි ජඹතදහ  න්නහ රදී. 

 

 

කහයාඹඹ 

නිභකයන රද 

ළඩටවන් ංඛ්යහ 

දයණ රද ඩඹදභ 

රු.            ල්. 

ජ්ත  ්යහඳනඹ වහ  ඵඩහ ඳරීක් ලණ 12 30,000.00 

 

 ජඳතජවතය නිඹළදි රඵහ ළනීභ වහ ්ව ව  ඩලසජමලණඹ. 

     ජ තවීන් ජ් ම ණහව භක ්වවුරු කයන රද යහඹනික ජඳතජවතය රඵහදීභ ජහගේක ජඳතජවතය 

ජමක/ද කහයාඹහරජඅ තජු  ීමභ වහ කහයාඹබහයඹජේ. ඒ අනු ජඳතජවතය ඩධිභව  කිරීජ/ද ඳනගේන් ඳළරී ඇගේ 

ඵර්ර රකහය දිසත්රික් ලකජඅ ජඳතජවතය අජරඩළම ජ් ජ තස අවඹු ජර  රඵහ න්නහ ඩඩධ යහඹනික 

ජඳතජවතය නිඹළදි අදහශ යහඹනහ හය ජ්ජඹතණ කය ්ව ව  ඩලසජමලණඹ කය රහි ජඹෝ ය්හඹ ්වවුරු 

කය  නු රඵයි. ජ/ද වහ 2017 යාඹට ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරජඅ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල 

කහයාඹහරඹ ජ් රු.60,000 ක මූරය රගේඳහදන රඵහදී ගේබ අ්ය රභ ණදම ඳව් ඳරිදි ජඹතදහ  න්නහ රදී. 

 

ඩස්යඹ ඩලසජමණඹ කශ ජඳතජවතය 

නිඹළදි ංඛ්යහ 

දයණ රද ඩඹදභ 

රු. 

ජහ.ජඳත.ජම රගේඳහදන භගින් 12 67,275.00 

ජඳතජවතය ආනඹන ආඹ්න භගින් 40 භහ /ද ඩසින් දයණ රදි. 

 

  දිසත්රික් ලකජඅ ජඳතජවතය ආනඹනකරුන් ජඳතජවතය ජභයටට ජ න්වීභට  ජඳය වහ 

ජ න්වීජභන් ඳසුව  ජශඳශට නිකුව  කිරීභට ජඳයව  ආනඹනකරුන් ඩසින් ඔවුන්ජප මූරය රගේඳහදන 

ඹටජව , රභ ජඳතජවතයර ම ණහව භක බහඹ ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ භඟින් ඳරීක් ලණහ හයඹක් ල 

ජ් ජඹතණ කය ්වවුරු කයහ  ්යුරඹ. ඒ අනු ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ ඩසින් 2017 යාජඅ 

කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ ආනඹනකරුන් ඩසින් ජ න්න රද යහඹනික ජඳතජවතය නියන්්යජඹන් ්ව ව  

ඩලසජමණඹන්ට බහජනඹ කය රහි ජඹෝ ය්හ ්වවුරු කය  නිමින් ජ තඩඹහ ජ් ම ණහව භක ජඳතජවතය 

රඵහ දීභට කටයුර කයන රදී. 

 

 ඳළමිවිලි , ංචහ වහ අරමික්හ ළශළක් ලවීභ. 

          ජ තවීන් ජ් වනහධහය ණදම රඵහදීභ දවහ ජ්තයරරු රඵහ ළනීභ, හයා්හ  ් ීමරිභ වහ 

නියාජීල ීමරීභ ඹන කහයාඹඹන් හිදී ඇගේව  ළටළු වහ අරමික්හඹන් ජභන්භ ජශදජඳතජම අජරඩ කිරිභ දවහ 

ඇගේ යහඹනික ජඳතජවතය /දඵන්ධජඹන් රළජඵන ඳළමිවිලි වහ සිදුන ංචහ වහ අරමික්හ /දඵන්ධජඹන් ද 

නියන්්ය  ඳරීක් ලහ කයමින් රීම ංචහ වහ අරමික්හ ළශළක් ලවීභට ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ 

කටයුර කයන රදී. 

  ඒ අනු ඳළගේ සීමි් /දඳව  වහ අජනකුව  හධක කහයාඹක් ලභ ජර උඳජඹෝජනඹ කයමින් 
ජහගේක ජඳතජවතය ජමක/ද කහයාඹහරඹ රහි  ීමභ වහ කහයාඹඹ බහයඹ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹ රර උඳරිභජඹන් 
ඉටු කයන රද ඵ ජභහිරහ වන් කයනු කළභළව ජ්මි. 
  

2.11  යහජය ජනතන ංඩධහන අංලඹ. 

  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ යහජය ජනතන ංඩධහන අංලඹ භගින් 2017 යාජඅදි න 

ආණ්ඩුරභ යසථහක් ල ළකසීභ පිළිඵ භවජන්හ දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන ඳළළව වීභ, සජච්ඡහ 

ංඩධහන/වජීන ං /ද හයාෂික /දජ/දරනඹ 2017 වහ සිඩම  ංඩධහන හභහජිකඹන් වබහගිකයවීභ, 

සිඩම භහජ ක්රිඹහකහරීන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩණළු ඳළළව වීභ ආදිඹ ණලික සිදු කයන රදි.  

 



30 

 

2.12 ංසකතගේක අංලඹ. 

    2017 යාජඅ කයන රද කහයාඹඹන් රධහන ලජඹන් ජකතටස කිහිඳඹකට ජඵදහ දළක් ලඩඹ 

වළක.   

 යා ආ මික ළඩටවන් ඳළළව වීභ. 

            

           

 
 

 60-70 දලකජඅ ී  මිඹළසිඹ ංඩධහනඹ කිරීභ. 
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 අංකුය කරහ කරුන් ජ්ෝයහ  ළනීජ/ද ංසකතගේක හඹන කදවුය ළඩටවන ඳළළව වීභ. 

                       කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ අංකුය කරහකරුන් 360 ක් ල වබහගි ඩඹ. 

 

   
 

 ජතදුරු ඳවුර ළඩටවන ඳළළව වීභ.   

         ඳශණ  ව ජදන ළඩටවන -කඩඹක් ල කිඹණ.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ජනතළ/දඵයා 15,16 ජදදින දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහර ඳරිශ්රජඅ ජඳතව  රදයාලනඹ ංඩධහනඹ 

කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 දිසත්රික් ල හහි්ය උව ඹ ංඩධහනඹ කිරීභ. 
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2.13 ජඵෞීධ කටයුර අංලඹ. 

 2017 යාජඅදී ජභභ අංලජඹන් සිදු කර රධහන කහයාඹන් නුජඅ,  

ළඩටවන ක්රිඹහව භක කශ සථහනඹ වබහගි වු 
ංඛ්යහ 

ළඹ කශ 
මූරය 

 සනහකභ 
රු. 

යා යහත්රී පිරිව  පිංකභ 
2017.01.07/08 

කහයාඹහරඹ භස් 
කහයාඹ 

භණ්ඩරඹ 

 

ඳහලි බහහ රයාධන ඩබහ ඹ 
2017.02.25 

ඓගේවහසික කුරුණෆ ර ඇව කද 
ඩවහයඹ 

77 1,520.00 

ඳහලි බහහ රයාධන ළඩටවන (ආය/දබඹ) 
2017.03.11 

ඓගේවහසික කුරුණෆ ර ඇව කද 
ඩවහයඹ 

195 75,000.00 

දව/ද යඩඹ ඳහඨභහරහ-2016 කණ්ඩහඹභ 
දවහ ඉගේරි /දඳව දහඹක දීභනහ 
ජ වීභ2017.04 භ 

ඓගේවහසික කුරුණෆ ර ඇව කද 
ඩවහයඹ 

200 30,000.00 
 

දිසත්රික් ල දව/ද ඳහම ්යහ  රදහජනෝව ඹ 
2017.04.02 

ඳශහව  බහ 
ශ්රණහ හයහඹ,කුරුණෆ ර 

700 500,000.00 

දිසත්රික් ල කථික ්යා ඹ 
2017.04.01 

ඓගේවහසික කුරුණෆ ර ඇව කද 
ඩවහයඹ 

37 87,000.00 

ඩවහයසථහන දීභනහ ඳ්ර රඵහදීජ/ද 
උව ඹ2017.04.05 

ජනහධිඳගේ ජමක/ද කහයාඹහරඹ  6,562.00 

දවක් ල කුශ දරුන් ඳළඩදි කිරීජ/ද පිංකභ -
හභජණ්ය පුහුුට ළඩභ කශ සහමින් 
වන්ජ රහට දහනඹ පිරිනළමීය භ 2017.05.04 

ය/දඵඩ මර 
ඩවහයඹ,ජදතඩ/ද සරන්ද 

කහයාඹ 
භණ්ඩරඹ 

100,000.00 

කහයාඹහීවඹ ය ර යහඳහයඹ වහ බක් ලගේ ී ් 
ළඩටවන 2017.05.09 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 250 - 

වූයහත්රී පිරිව  පිංකභ වහ දහනභඹ 
පිංකභ2017.06.12/13 

ජකතටකන්ද ඩවහයඹ භස් 
කහයාඹ 
භණ්ඩර 

200,000.00 

දව/ද ඳහම ම රු ඩබහ ඹ-2017.07.15 රීභව  ජජෝන් ජකත්රහර 
ඩදයහරඹ 

850 53,615.00 

යා යහත්රී පිරිව  පිංකභ වහ දහනභඹ 
පිංකභ2017.08.03,04 

ය/දඵඩ මර ඩවහයසථහනඹ  - 

දිසත්රික් ල ලහනහයක් ලක නිරයණඹ 
2017.07.18 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ  - 

ජහගේක ඒකහඵීධ්හ ළඩටවන 
2017.08.17 
 

න ය ලහරහ,කුරුණෆ ර 
 

1000 516,060.00 

දව/ද යඩඹ ඩබහ ඹ 
2017.09.23,24,වහ 30 

කුරුණෆ ර,නිලසලංක ඩදයහරඹ 150 38,210.00 

හිව  වදණ ජඹ ජදණ ළඩටවන 
2017.11.03 

භහනඳව ඩවහයසථහනඹ,ඉේඵහ ණ 300 - 

යහජය ජක් ල උව ඹ පිළිඵ දළනුව  
කිරීජ/ද ළඩටවන 2017.12.11 

ඳශහව  බහ 
ශ්රනහ හයඹ,කුරුණෆ ර 

500 100,750.00 

භහසික ීධයාභ  ජේෂී ජඳෝ දින ළඩටවන 
ජනහරි- ජදළ/දඵයා දක් ලහ 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 250 * 12 - 
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දව/ද යඩඹ /දණඛ් ඳරීක් ලණඹ(2018 
කණ්ඩහඹභ) 
2017.12.20.21,22 
 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 600 20,800.00 

 

2.14 භහජ ජ හ අංලඹ. 

         ජභභ අංලජඅ 2017 ජයා කහයාඹඹ හධනඹ ඳව් ඳරිදි දළක් ලඩඹ වළකිඹ. 

                          ළඹ වු ණදර රු. 
 ණලික කණ්ඩහඹ/ද ර ගේ භහජරෝචන      50,120.00 
 තජු රගේඳහදන රඵහදී/ද      478,200.00 
 රහජීය ඹ ළඩණළු        11,735.00 
 සලක් ලගේ රැසවී/ද        15,370.00 
 ජනව                      96,494.30 
 ආඵහධි් රු.3,000.00 දීභනහ රඵහ දීභ        105,852,000.00 
 ළඩිහි ස දීභනහ ජ වීභ          866,563,100.00 
 කු ඩු ආධහය             45,706,000.00   
 දිසත්රික් ල ක්රිඩහ උජශර       180,229.30 
 සිව  ර ළඩ ටවන        60,290.00 
 ජහගේක භරර ක්රීඩහ උජශර වහ ආඵහධි් දින ළභරු/ද උව ඹ   90,983.75 

 

2.15 ආඳදහ කශභණහකයණ /දඵන්ධීකයණ අංලඹ. 

            ජභභ අංලජඅ 2017 යාජඅ කයන රද කහයාඹඹන් රධහන ලජඹන් ඳව් ජර ජඵදහ දළක් ලඩඹ 

වළක.          

1. ආඳදහ කශභනහකයණ දළනුව  කිරී/ද වහ පුහුු ළඩටවන්. 
 ජඩංම  භයාදනඹ පිළිඵද දළනුව  කිරිභ. 
 යහජය නිශධහරින් දළනුව  කිරීභ. 
 නළදර ණ යහහුර ඩී ඹහරජඅ අධයහඳන රදයාලනඹ. 
 ශ්රි යණංකයහභීභහනී ඳහම රදයාලනඹ. 
 නිකළය සඹ ජඳතලිස ජකතට්ඨහලජඅ වදිසි ආඳදහකදී ක්රිඹහකශ යුර ආකහයඹ පිළිඵද ජඳතලිස 

නිරධහරීන් දළනුව  කිරිභ. 
 නිකළය සඹ ජඳතලිස ජකතට්ඨහලජඅ ජඳතලිස නිරධහරීන් දවහ රථභහධහය ළඩටවනක් ල 

ඳළළව වීභ. 
 ජහගේක සුයක් ලෂි් දින ළභරුභ වහ දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන. 

 
2. ආඳදහ ජඳය සුදහන/ද ළඩටවන්. 
 ග්රහමීය ඹ භට්ටජ/ද උඳද්ර සිගේඹ/ද ් කිරීභ, දළනුව  කිරීභ වහ ග්රහමීය ඹ ආඳදහ ළශසු/ද කස කිරීභ. 
 ඳහම ආඳදහ ආයක් ලණ ළශසුභ කස කිරිභ  දවහ දළනුව  කිරිභ. 

3. ආඳදහ අභ කිරීජ/ද යහඳතගේ.   
4. වදිසි ආඳදහ රගේචහය දළක් ලවීජ/ද ළඩටවන්. 
5. ජනව  ළඩටවන්. 
 ජනහධිඳගේනිර ජභජවය  ළඩටවන්. 
 න අලි ඳවය දීජභන් මිඹ ගිඹ/ ලරීය වහනි/ ජීඳශ වහනි දවහ නජිවී ංයක් ලණ 

ජදඳහයා්ජ/දන්ර වයවහ න්දි ණදම රඵහදීභ. 
 දිසත්රික් ල ජඩංම  භයාදන කමිටුජේ කටයුර /දඵන්ධීකයණඹ කිරිභ වහ සිඹළුභ ගේ, භහසික ජඩංම  

හයා්හ කස කිරිභ. 
  ංරය අදහන/ද රජීල සිගේඹ/ද  ් කිරිභ (ඉඩ/ද ඳරිවයණ වහ ළශසු/දඅංලඹ භා  රක් ල). 
 ඹම උදහන අධයහඳන වහ ජශ රදයාලන - භහළි හපි සඹ. 
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2.16 රංකහ කහයාමික ංයාධන භණ්ඩරඹ. 

 

යහඳතගේඹ 

 

ජබෞගේක 

ර ගේඹ 

 

මූරය 

රගේඳහදන 

ජඳතම ජ්ම නිසඳහදන ජක් ලසජ්රඅ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කයභළන්්කරුන්ට 

උස ්ව ව ජඹ ජඳතම ජ්ම නිසඳහදනඹ දවහ පුහුු කිරීභ 
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43,703/- 

ජහ්යහන්්ය අජරඩ රදයලන දවහ වබහගි කයවීභ 02 - 

 /දභහන ංයධන ළඩ ටවනට භ හමීය  රැකිඹහ ඩයහි් කහන්්හන් දවහ 

ඇ ළු/ද ජක් ලස්රජඅ නිසඳහදන පුහුු රඵහ දීභ (ජඳතම වජර රහ.ජම. ජක හ) 

 

60 

 

1,406,995/- 

පුහුු ළඩ ටවන් (්හක් ලවික, කශභනහකයණ ව මූරය) 09 954,425/- 

සු.භ.ක කයභහන්් ර ආදහඹ/ද ළඩි කිරීභ දවහ බහණ්ඩ ඩඩධහංී කයණඹට අදහර 

න ්හක් ලණඹ රඵහ දීභ 

 

02 

 

12,000/- 

සු.භ.ක කයභහන්්කරුන් දවහ ණඹ ණදම /දඵන්ධීකයණඹ 02 - 

සු.භ.ක කයභහන්්කරුන්ජප නිසඳහදන ක්රිඹහලි ංයධනඹ කිරීභ 02 10,000/- 

ම හු ඉංජිජන්රු කයභහන්්කරුන් දවහ ජරෝවභඹ ද්රය ළඳ ලභ 80 MT 6,640,000/- 

කිරම කයභහන්්කරුන්ට කිරම රගේකහයකඹ ළඳ ලභ 67 25,125/- 

සු.භ.ක කයභහන්්කරුන් දවහ පරදහයි්හ ංයධන ළඩ ටවන් ක්රිඹහව භක 

කිරීභ 

05 54,100/- 

සු.භ.ක කයභහන්්කරුන් දවහ ඇසුරු/දකයණඹට අදහර පුහුු රඵහ දීභ 01 3,000/- 

දිඩඹට උදහනඹ ළඩ ටවන ඹටජව  සඹංරැකිඹහරහභීන් දළනුව  කිරීභ ව පුහුු 

කිරීජ/ද ළඩ ටවන් 

19 417,290/- 

ආවහය කයභහන්් ංයධනඹට අදහර සු.භ.ක. කයභහන්්කරුන් දවහ 50  

මූරය රධහනඹන් රඵහ දීභ 

13 1,100,000/- 

සඹං රැකිඹහරහභීන් දවහ උඳකයණ රධහනඹ 40 890,000/- 

රකර  11,556,638/- 

 

    2017 යාජඅදී ජභභ අංලජඹන් සිදු කර රධහන කහයාඹන් ජේ.  

  

2.17 ජභෝටයා යථ අංලඹ . 

      ජභභ අංලජඅ 2017 ජයා කහයාඹඹ හධනඹ ඳව් ඳරිදි හයහංල කර වළකිජේ. 

 

අනු 
අංකඹ 

කහයාඹඹ ඉටු කශ රභහණඹ මූරය  සනහකභ 
( රු.) 

01 රිඹදුරු ඳරීක් ලණ ලිඛි් 
58921 - 

02 රිඹදුරු ඳරීක් ලණ රහජඹෝගික 
99140 - 

03 න රිඹදුරු ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ 
34294 79,730,900.00 
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04 රිඹදුරු ඵරඳ්ර ංජලෝධන  
 
දීයාඝ  කිරීභ  ( දඩ භා  ) 

490 
 

5545 

626,000.00 
 

11,713,200.00 

05 ඹරරු ඳළදි ලිඹහඳදිංචිඹ 
13058 76,378,900.00 

06 හවන අංක ්වඩු රඵහ  ළනීභ 
13609 - 

07 ඵය වගේක නිකුව  කිරීභ 
2429 1,132,000.00 

08 අනයන්හ වගේක නිකුව  කිරීභ 
1443 297,375.00 

09 හවන ඳරීක් ලහ 
468 - 

10 යජජඅ හවන ඳරික් ලහ 
348 - 

11 ්වන/ද නිජඹෝ  
333 41,625.00 

12 භහයා  ආයක් ලහ කමිටු 
- - 

13  

ඳරියා්න                                   4426 9,104,050.00 

අනු පිටඳව  2887 4,652,900.00 

රහජඹෝගික වහ ලිඛි් ඳරීක් ලණ නළ් 
අඹදු/ද කිරී/ද 32885 12,513,750.00 

අම ව  කිරී/ද 
12671 27,749,550.00 

 රකර 
 224,022,750.00 

 

 

2.18 ආඳදහ වන ජ හ භධයසථහනඹ. 

 භහජඹට, ඳරියඹට වහ ආයාථිකඹට ආඳදහන්ජ න් ඇගේ කයන අහි්කය ඵරඳෆ/ද අභ කිරීභ 

වහ ආඳදහ වන දවහ ජහගේක ධහරි්හඹන් ලක් ලගේභව  කිරිභ රලින් ගේයහය ංයාධනඹක් ල ඇගේ කිරීජ/ද ජහගේක 

අයණණට දහඹක වීභ ජභභ අංලජඅ රධහන අයණණ ජේ.  

          2017 ය රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද කහයාඹඹන් ඳව් දළක් ලජේ.  

 ඩඹළි කහරම වික ්ව ව ඹ ජව රජන් පීඩහට ඳව  වන්ට ඩඹළි  ආවහය රඵහ දීභ. 

 ළඹ කය ඇගේ /දපයාණ ණදර රු 1,142,460,276 කි. 

 වම මි ස රඵහ දීභ.  

 50 KG වම මි ස 35,245 ක් ල ජඵදහ දී ඇ්.  

 ඳහනීඹ ජරඹ ජඵදහ වළරීභ. 

 ළඹ කය ඇගේ /දපයාණ ණදර රු 25,629,955 කි. 

 නිහ වහනි ව  තව උඳකයණ රඵහ දීභ. 

 ළඹ කය ඇගේ /දපයාණ ණදර 9,167,152 කි. 

 නළ් ඳදිංචි කිරී/ද. 

 ළඹ කය ඇගේ /දපයාණ ණදර රු 7,200,000 කි.  

 ද්රයහධහය රඵහ දීභ. 

 ජර ඵවුයා      27 

 ජරටළංකි     1165   
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2.19 අබයන්්ය ඩ ණන අංලඹ. 

    ණන්දීජ/ද නිරධහරිඹහ ඩසින් ණ.ජය. 128(1) හි දක් ලහ ඇගේ සීමඹ යහජකහරි වහ  ීම/ද 
ඉටුකිරීභ දවහ ණ.ජය135 ඹටජව  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ව රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 30 ක ණදම 
ජයම රහසි 133 හි දළක් ලජන ඩධිඩධහන ඳරිදි ණදමභඹ කටයුර,ංයාධන කටයුර,ඳරිඳහරනභඹ කටයුරර 
අදහර අංලඹන් යහජය රගේඳව ගේරට අනුූලර සිදුනහදළයි ඳරික් ලහ කිරීභ වහ ඳරික් ලණඹට බහජනඹ කිරීජභන් 
අනහයණඹ කය න්නහ රද ළයදි ,අඩුඳහඩුවහ ජදෝ පිළිඵද  ණන්දීජ/ද නිරධහරිඹහට හයා්හ කිරීභ වහ ඒ 
/දඵන්ධජඹන්  ් යුරක්රිඹහ භහයා  ඳළවළදිලි  කයමින් දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහ අදහර රහජීය ඹ ජමක/ද 
කහයාඹහර දළනුව  කිරිභ. 
   ජභහිදී ආඹ්න ංග්රවඹ, ණදම ජයම රහසි ංග්රවඹ, ර/දඳහදන භහයාජ ෝඳජීල ංග්රවඹ, 
සජීල කටයුර අභහ්යහංලඹ, යහජය ඳරිඳහරන අභහ්යහංලඹ, බහණ්ඩහ හයඹ වහ ජනව  අභහ්යහංල, 
ජදඳහයා්ජ/දන්ර ඩසින් රින් ය නිකුව  කයනු රළබ චරජමඛ් උඳජදස ඳරිදි කටයුර කයමින් ජීඳර වහ 
ව ක/ද ආයක් ලහකහරී ජර අයපිරිභළසු/දදහයි ජර ඩධිභව  ජර ඳරිවයණඹ කයමින් නහසගේඹ ඳභණ ඉක් ලභහ 
ජකජයන ඩඹද/ද ළරළක් ලවීභ දවහ නිරධහරින් වහ ජබෞගේක /දඳව  ජභජවඹවීභ වහ ක්රිඹහලිජඅ ඳීධගේ 
ඳහරනජඅ අඩු ඳහඩු නිළයදි කිරීභ අජප්ක් ලහ ජකජයා. 

 
ඒ අනු 2017 යාඹ රර සිඳු කයන රද කහයාඹඹන් පිළිඵ ඩස්ය ඳව් දවන් ඳරිදී ජේ. 

කහයාඹඹ කහයාඹයබහයඹ පිළිඵද ඩස් ය 

01.වුචයා ඳරීක් ලහ  2016 යාජඅ ජනතළ/දඵයා භ සිට 2017 ඔක් ලජ්ෝඵයා 31 දින දක් ලහ දිසත්රික් ල ජමක/ද 
කහයාඹහරජඅ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 30 හි ජ වු වුචයා පිළිඵ ඳරීක් ලහන් 
සිදුකිරීභ වහ ඒ වහන ඩ ණන හයා්හ ජඹතණ කිරීභ.  

02.කහයාඹහර ඳරීක් ලහ දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 30 හි කහයාඹහර ඳරීක් ලහන් 
සිදු කිරීභ වහඩ ණන හයා්හ ජඹතණ කිරීභ. 

03.රහජීය ඹ ජමක/ද 
කහයාඹහරර ඳීධගේ 
ඳහරනඹ ළඩිදියුු 
කිරීභ 

වදුනහ ව  ක් ලජ ්රඹට අදහර ඩජල  උඳජදස භහරහ නිකුව  කිරිභ. ඩ ණන අසථහර 
ඩඩධ දළනුව  කිරී/ද සිදු කිරීභ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ජදකක ණරය කටයුර වහ 
ඩ ණන කටයුර පිළිඵ දළනුව  කිරී/ද ළඩ ටවන් ජදකක් ල ඳළළව වීභ සිඹළුභ 
රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරර වහ දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරර ජ්ෝයහ ව   නිරධහරින් 
ජදජදජනකු වබහගිකයහජ න 2017 යාජඅදී යජජඅ නිරධහරීන්ජප අව ගේකහය/ද  
ගිුභ පිළිඵ දළනුව  කිරීජ/ද ළඩණළුක් ල ඳළළව වීභ 
 

04.ඩ ණන 
කශභනහකයණ කමිටු 
ඳළළව  වීභ 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර නිජඹෝජනඹ න ඳරිදි 2017 
යාජඅ ඩ ණන කශභනහකයණ කමිටු 05 ක් ල ඳළළව වීභ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද 
කහයාඹහර ර ඳළළව ජන ඩ ණන කමිටු වහ රළජඵන අසථහන් අනු රධහන 
අබයන්්ය ඩ ණක වබහී  වීභ. 

05.ඩශ්රහභ ළටුප් ජ ඩ/ද 
කටයුර  /දඵන්ධ 
ඳරික් ලහ කිරීභ 

ජඳතම වජර රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ඩශ්රහභ ළටුප්  /දඵන්ධ ඩජල  
ඳරික් ලහක් ල සිදුකිරීභ වහ ජභභ ඳරීක් ලහජන් වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 
ඳරික් ලහජන් අනහයණඹ වු කරුු /දඵන්ධජඹන් අබයන්්ය ඩ ණන අංලජඹන් 
01/2017 වහ 2017.09.20 දිනළගේ  අබයන්්ය ඩ ණන උඳජදස චරජමඛ්ඹක් ල නිකුව  
කිරීභ. 

06.අවයන්්ය ඩ ණන 
නිරධහරීන්ජප දළනුභ 
යාධනඹ වහ පුහුු 
කිරීභ 

අවයන්්ය ඩ ණන අංලජඅ නිරධහරීන්ට වදුනහ ව  ඩඹ කරුු රට අදහර 
අබයන්්ය ඩ ණන අංලජඅ නිරධහරින් රින්ය දළනුව  කිරීභ වහ 2017.12.29 දින 
සිඹළුභ නිරධහරීන් දවහ GPS ඳරි ණක ළඩ ටවන පිළිඵද දළනුව  කිරීජ/ද 
ළඩටවනක් ල ඳළළව වීභ. 

                                                                            

2.20 ජහගේක                               බහහ වහ භහජ ඒකහඵී ධ්හ අංලඹ. 

   ීඩබහහජන් වතදඹහං භ ඵළඳුනු, භහනව ඹ පිරි, සිඹම  ජදනහභ ඇරශව  වු රී රහංකික 

ජන්හක් ල බිහිකිරීභ වහ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ ජන්හ දළනුව  කිරීභ, ඵර ළන්වීභ, භ ජඳන්මින් 

ජඹතණ කිරීභ ව ඳවසුක/ද ළරසීභ ජභභ අංලජඅ රධහන අයණණ ජේ.  

2017 රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද ජ හන් ඳව් ජේ. 

 දිසත්රික් ල ර ගේ භහජරෝචන රැසවීභ දවහ  -  රු.      9,000.00 

 දිසත්රික් ල වජීන ං භඹ පිහිටුවීභ    -   රු.     9,900.00 

 වජීන ං /ද හයාෂික රැසවීභ     -   රු. 520,000.00 
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       රහජීශිඹ  ජමක/ද කහයාඹහරර යහඳතගේ දවහ රඵහ දුන් රගේඳහදන රු. 

ී ්ජඅ යඩන්දනඹ - නහය/දභර     රහ.ජම.කහ                         -      70,000.00 

පුස්කහර යහඳතගේඹ  - කුලිඹහපි සඹ නළජ නහිය  රහ.ජම.කහ    -     345,000.00 

ණව ජර ඹහඳතගේඹ -      ඳන්නර රහ.ජම.කහ                          -     495,000.00 

රජහ ලහරහ අම ව  ළඩිඹහ                                                      -     122,532.00 

පුස්කහර උඳකයණ රඵහ දිභ                                                  -     100,000.00 

 

2.21 ඉංජිජන්රු අංලඹ. 

 කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ භගින් අධීක් ලණඹ කයනු රඵන රහජීය ඹ ජමක/ද 

කහයාඹහර වහ ජනව  ජදඳහයා්ජ/දන්ර රට අඹව  ජ තඩනළගිලි ඉදි කිරී/ද වහ ළරසු/ද වහ ඇස්ජ/දන්ර 

කස කිරීභ, ඳරීක් ලහ කිරීභ වහ අනුභ් කිරීභව , ර/දඳහදන ලිඹඩලි කස කිරීභව  රභ ඉදිකිරී/ද වහ ගිු/ද 

අංලජඹන් ර/දඳහදන ක්රිඹහලිඹ සිදු කිරීජභන් ඳසු රභ ර/දඳහදන තීයණඹට අනු ජකතන්්රහව  පිරිනළමීය භ 

දක් ලහ අනු භනඹ කිරීභව , රභ ඉදි කිරී/ද ර ගේඹ ඳරීක් ලහ කිරීභ වහ ඳසු ඩඳයභව , ඉදි කිරී/ද බිමඳව  ඳරීක් ලහ 

කය ජ වීභ නියාජීල කිරීභව , ඉදිකිරී/ද ඹටජව  රධහන ලජඹන් සිදු ජකජයා. 

ඉදිකිරී/ද ඩඹඹ ජ තඩනළගිලි ඉදි කිරී/ද වහ නිර නිහ අළුව ළඩිඹහ කිරීභ ජර උඳ ඩඹඹන් ජදකක් ල ඹටජව  

සිදු කයනු රඵයි. 

 

  1. 2017 යාඹ රශ සිදු කයන රද ඉදිකිරී/ද වහ අළුව ළඩිඹහකිරී/ද සිදු කශ යහඳතගේ.     

යහඳතගේඹ ජකතන්්රහව රජේ නභ 
ගිඩසු/ද  ් 

 සනහකභ (රු) 

රහජීය ඹ ජමක/ද 
කහයාඹහර ඉදි කිරීභ 

උඩුඵීදහ 
                 

13,921,644.25  

ඇවළටුළ 
                 

15,693,743.67  

ඉේඵහ ණ 
                 

36,253,802.20  

හරිඹජඳතර 
                 

18,834,479.29  

භහ් භ 
                 

61,515,124.12  

ංචහයක ංයාධන 
යහඳතගේ 

රිදී ඩවහයජඅ යථ හර ඉදි කිරීභ 
                  

7,761,348.10  

භව ඹහඳහු යජ භවහ ඩවහයජඅ ළසිකිලි ඳීධගේඹ ඉදි කිරීභ 
                  

3,422,708.48  

භව ඹහඳහු යජ භවහ ඩවහයජඅ  ආජරෝක ඳීධගේඹ කස කිරීභ 
                          

9,790,000.00  

 ජන්ව ් අයංකළජම ඓගේවහසික  පුද බිජ/ද ආජරෝක ඳීධගේඹ 
කස කිරීභ  

                          
7,490,000.00  

දළඹට කිරුශ 

භහ් භ ගේජඳතර ඉදි කිරීජ/ද ඉගේරි ළඩ 
                        

18,000,061.50  

භහ් භ ඵස නළර/ද ඳර වහ ජශ ංකියාණඹ ඉදි කිරීජ/ද ඉගේරි 
ළඩ 

                        
18,542,655.72  

ඉේඵහ ණ න ය ලහරහජේ වරජඅ ඉගේරි ළඩ 
                          

7,650,249.60  

ඉේඵහ ණ ගේජඳතශ ඉදි කිරීජ/ද ඉගේරි ළඩ 
                        

14,394,527.95  



38 

 

ඉේඵහ ණ න ය ලහරහජේ  ඉගේරි ළඩ 
                        

42,612,662.86  

ආඳදහ 

කුලිඹහපි සඹ ඵටහිය දණ්ඩ ණ ඔඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

9,429,704.25  

ඳන්නර භහකඳුය හුුඩර භහයා ජඅ ඉගේරි ජකතට ංයාධනඹ කිරීභ 

                          
1,888,189.00  

ජභතයකළජම ව ් කභම භව්හජප නි අර ව්ය භංවන්දිජඅ 
සිට ජකෝයරඹ ව ් කහු ඳීධගේජඅ ඳළගේ ඵළ/දභ කස කිරීභ 

                          
2,544,109.80  

ඉම ක් ලජව න ජඳය ඳහර අර සිට ජේරිළ දක් ලහ භහයා ඹ 
ංයාධනඹ කිරීභ 

                             
666,458.56  

 මරළවළණමර ආය/දබජඅ සිට ඳදළමජඳතර වන්දිඹ දක් ලහ භහයා ඹ 
ංයාධනඹ කිරීභ 

                          
1,402,961.64  

භඩකුඹුරුණමර ජඵතයළුර භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

1,042,822.38  

උඩු භ ඹහළුළ භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

2,095,311.76  

ආඳදහ 

ජදතඩ/දජඳතව ් ඵරන්්ජයා භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

953,468.80  

ඳවර රේඵර ඳළනි ජයළු භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

953,788.93  

ඇටජදතමහ හය ආනන්ද පුසඳකුභහය භහ් ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

953,743.87  

ණර රඹහ භ නිභම භගේඹස භව්හජප නි අර අරරු භහයා ඹ 
ංයාධනඹ කිරීභ 

                          
1,808,664.14  

භහහිං ණ අ හය ජකතටුළමර භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

953,675.04  

ඉදිමින්න අරරු භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

1,221,142.28  

ඊරිඹජ තමර අරරු භහයා ඹ (I අදිඹය) ංයාධනඹ කිරීභ  
                             

917,683.14  

ආඳදහ 

ඊරිඹජ තමර අරරු භහයා ඹ (II අදිඹය) ංයාධනඹ කිරීභ  
                             

522,958.86  

භළදිරිඩර භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

866,415.66  

යීදරහන අක් ලකය 30 භහයා ජඅ සිට භහජදම ණ අරරු භහයා ඹ 
ංයාධනඹ කිරීභ 

                             
952,705.90  

ජඵරුළ ජම ඹහඹ අර සිට අජලෝක අළුඩවහජයා භව්හජප නි 
ඉදිරිපිට භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 

                             
957,039.01  

ඉම ක් ලජව න කිරි වපි සඹ  භභළද භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                             

952,630.36  

කු්හරිප්පු ජම ඹහඹ  භ භළද භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

2,235,350.12  

ඳන්නර ඇරඵඩ භ ඳමලිඹව ් භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

1,427,985.14  
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කුඩහවළය ජමඳමර ණඳකහයඹ දක් ලහ භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

1,239,028.04  

ජකතටමපි සඹ ජකතශණු ඔඹ කිරා  ඳහය ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

2,940,563.51  

ජයජිසට්රහයා ජනයහම 
ජ තඩනළගිලි 
අළුව ළඩිඹහ 

කුලිඹහපි සඹ ඉඩ/ද ජයජිසට්රහයා කහයාඹහරඹ අළුව ළඩිඹහ 
                          

2,243,925.20  

ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර 
ඳවසුක/ද 

ංයාධනඹ කිරීජ/ද 
යහඳතගේඹ 

ළවළය ජඳතම භණ්ඩර භහයා ජඅ සිට ඩමඵහ  භහයා ඹ ්හය දළමීය භ. 
                          

2,866,786.20  

නයිලිඹ උඩුණමර භහයා ඹ ්හය දළමීය භ. 
                          

3,434,011.70  

ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර 
ඳවසුක/ද 

ංයාධනඹ කිරීජ/ද 
යහඳතගේඹ 

නයිලිඹ  භභළද භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,634,670.30  

ඵණණහර බහනහ භධයසථහනඹ භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

1,925,738.52  

ඳහ්රහ ර ජනඳදජඅ සිට වළු භ භහව ් ළ දක් ලහ භහයා ඹ ්හය 
දළමීය භ. 

                        
13,582,120.81  

අව ්නපි සඹ රධහන භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,447,507.56  

දිීජදවිඹ ව ් 11 න පිඹය භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,686,858.00  

භඩිගේඹර භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,967,167.40  

්රටු ප්රිඹන්්හයහභඹ භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

7,355,534.96  

්රටු භහයා ජඅ සිට  හම කයහභඹ භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,572,185.60  

රරුලිඹ භ භහයා ජඅ ඉගේරි ජකතට ්හය දළමීය භ 
                          

1,934,144.00  

භහරුක් ලව ් 3 න ඳටුභජප සිට සිසිම සුණදු ජරහලඹ දක් ලහ භහයා ඹ 
්හය දළමීය භ 

                          
4,560,117.50  

ජේජ තමර මිංජවට් සඹ භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

7,578,658.09  

ඒදණ්ඩහර දළහි ණ ළජ දය භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

6,964,683.52  

දහහි ණ ජභතණ්ඩෆයණමර සුන්දයහජඳතර භහයා ඹ ්හය ්ළමීය භ 
                          

6,228,558.49  

ආයුන්දභ සිට කිඩජඳතර දක් ලහ භහයා ඹ 
                          

3,853,528.48  

ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර 
ඳවසුක/ද 

ංයාධනඹ කිරීජ/ද 
යහඳතගේඹ 

කිඩජඳතර ඳන්ර භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

7,901,406.19  

 ජන්ජ තඩ ජනතඵළදි භහ් භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

7,080,967.81  
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ම රුරෆජඳතර ජකතසව ් භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

5,333,247.73  

භහජප් ණ රඹහඹ (ඩඩ්ලි ජ නහනහඹක භහ්) භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

5,553,510.69  

යන්ණීදහර රධහන භහයා ජඅ සිට ීමන සපි සඹ භහයා ඹ ්හය දළමීය භ 
                          

3,774,353.00  

ජකතස වණර ඳහය භහයළුහකන්ද දක් ලහ භවව ් භහයා ඹ ්හය 
දළමීය භ 

                          
5,432,550.00  

ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර 
ඳවසුක/ද 

ංයාධනඹ කිරීජ/ද 
යහඳතගේඹ 

භර ජන් කුරුඳුකුඹුය භහයා ඹ 
                        

17,183,559.55  

 ණන් ණ ඉන්ධන පියවු/දවර සිට ජකෝදුරුහජඳතශ වයවහ  
ඵළමිවි මර දක් ලහ භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ  අදිඹය 1 

                        
37,571,970.00  

 ණන් ණ ඉන්ධන පියවු/දවර සිට ජකෝදුරුහජඳතශ වයවහ 
ඵළමිවි මර දක් ලහ භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ  අදිඹය 11 

                        
42,046,565.00  

නහයං ණ ඉං යදවුර භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                        

38,137,959.47  

ළමරයහ ජ න ජශළර අලින් කටුපිරදඹු බුදු භළදුය වන්දිඹ 
දක් ලහ භහයා ඹ ්හය දභහ රගේංසකයණඹ කිරීභ 

                          
4,854,314.95  

ග්රහමීය ඹ ඹ ස්ර 
ඳවසුක/ද 

ංයාධනඹ කිරීජ/ද 
යහඳතගේඹ 

අරහි සඹහ වන්දිජඅ සිට අරහි සඹහ  භ භළදින් ජ/ද්ංකයඹ දක් ලහ 
භහයා ඹ කහඳට් කිරීභ. 

                          
7,092,360.48  

කඵරෆජදඩ භ චමින්ද භව්හජප නි අර සිට කුඹුරු ඹහඹ වයවහ 
ජකතනක් ල්හ භංන්ධිඹ දක් ලහ භහයා ඹ කහඳට් කිරිභ 

                        
22,125,202.50  

ඇම ඳහර අර සිට ළලි  රිව ් සිට නරි වන්දිඹ දක් ලහ භහයා ඹ 
කහඳට් කිරීභ. 

                        
20,329,844.00  

ඉම ක් ලජව න වන්දිජඅ සිට ජේරුළ භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                        

27,463,440.60  

කවඳව ර ඊරිඹමින්න භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

9,522,640.46  

ඉයඵඩ භ ජේමිසකන්ද භහයා ඹ ංයාධනඹ කිරීභ 
                          

7,505,038.76  

ක්රීඩහ අභහ්යහංලඹ 

ඵ්රජ තඩ ළ ආශ්රි් ඇඩදීජ/ද භංතීරු ඉදිකිරීභ 2,203,298.35 

ඹම ඩලස ඩදයහරඹ අර කනදුමර ළ ආශ්රි් ඇඩදීජ/ද භංතීරු 
ඉදිකිරීභ 

3,878,938.98 

කටුජඳත් කඩවජඳතර ජඳතමපි සඹ ළ ආශ්රි් ඇඩදීජ/ද භංතීරු 
ඉදිකිරීභ 

5,983,305.00 
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කු/ ශුීධ ව ඳවුජම ඵහලිකහ භව ඩදයහර ලඹ ජනට්ජඵෝම පි සජඅ 
කහඳට් ඇගේරීභ 

3,614,329.95 

බිංගිරිඹ ලරීය සු්හ භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ 7,634,818.69 

  
භධයභ ංසකතගේක 
අයණදර 

  
ගේස යජ භවහ ඩවහයජඅ  ඳළන්ට්රි කඵඩ් ඩ කිරීභ   

  
2,415,087.50 

ගේස යජ භවහ ඩවහයජඅ CCTV ඳීධගේඹ  ඩ කිරීභ 105,000.00 

ශභහ වහ කහන්්හ 
කටයුර 
අභහ්යහංලඹ 

ජඳතළිස වහ ශභහ කහන්්හ කහයාඹහංල පිහිටුවීභ - රිදී භ 4,190,980.16 

ජහගේක රගේඳව ගේ වහ 
ආයාථික කටයුර 
අභහ්යහංලඹ 

ජකතසජකතටජ තමර ළ රගේංසකයණඹ කිරීභ 4,854,235.15 

දි. ජම. රගේඳහදන 
ඹටජව  

දි ජම  කහයාඹහරඹ රර යජජඅ ඩ ණන කහයාඹහරඹක් ල සථහපි් කිරීභ 

154,677.50 

කහයාමික ංයාධන භණ්ඩරඹ අ/ළඩිඹහ කිරීභ 

 ළට්ටුහන 03 න ඳටුභ  අංක 02 දයණ නිර නි අ/ළඩිඹහ කිරීභ 

මීය  ණ ඳහය අංක 140 දයණ නිර නි අ/ළඩිඹහ කිරීභ 

මීය  ණ ඳහය අංක 146 දයණ නිර නි අ/ළඩිඹහ කිරීභ 

ංචහයක ඵං රහ අ/ළඩිඹහ කිරීභ 132,000.00 

ංචහයක ඵං රහ අ/ළඩිඹහ කිරීභ - අදිඹය II 931,935.00 

ළ යවුභ 100/10 නිර නි අ/ළඩිඹහ කිරීභ 284,231.26 

දිජම නිර නි ටහ ්හප්ඳඹ ඉදි කිරීභ 715,842.55 

 ළට්ටුහන නිර නිහ ටහ ළටම ඉදි කිරීභ 650,154.00 

දි. ජම. රගේඳහදන 
ඹටජව  

දි. ජම. කහයා. ඹරරු ඳළදි අං නඹ ඉදි කිරීභ 259,892.20 

මීය  ණ ඳහය අංක 144 19,808.95 

ළ යවුභ අංක 10 98,026.37 

 ළට්ටුහන 03 න ඳටුභ  අංක 06  91,735.27 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක 05  204,937.66 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක12 297,882.67 

 ළට්ටුහන 01 න ඳටුභ  අංක 08 87,281.42 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක 01 20,829.74 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක 04 148,086.14 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක 04 (2) 35,091.21 

 ළට්ටුහන 02 න ඳටුභ  අංක 10 204,720.35 
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ඇවළටුළ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ලඹ න ජ තඩනළගිමර 
 

 
ඉේඵහ ණ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ලඹ න ජ තඩනළගිමර 

 

 
 

2. 2017 යාජඅ දළඹට කිරුශ ංයාධන ළඩ ටවන ඹටජව  සිදු කයනු රළබ ඉදිකිරී/ද අඩච්ජේද යහඳතගේ.  

අංකඹ යහඳතගේජඅ නභ 
 ගිඩසු/ද  ් 
 සනහකභ රු.  

ආඹ්නඹ : යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ (SEC) 

1 බුළුර භහ්තහඹන  භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ 
                             

8,881,068.70  

2 ඕජ තඩජඳතශ භහ්තහඹන  භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ 
                             

8,904,068.70  

3 ජදමඩට භහ්ත  හඹන  භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ 
                             

8,903,968.70  

4 
රිදී භ ජෞඛ්ය ත්රදය නිර කහයාඹහරජඅ භහ්ත වහ ශභහ  හඹන  භධයසථහනඹ 
ඉදි කිරීභ 

                             
8,903,718.70  

5 පිමර නිදවස භ හඹන භධයසථහනඹක් ල ඉදි කිරීභ 
                             

8,904,143.70  

6 යණන හඹන භධයසථහනඹක් ල ඉදි කිරීභ 
                             

8,903,718.70  
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7 කුඹුක් ල ළජට් හඹන භධයසථහනඹක ඉදිකිරීභ 
                             

8,987,971.70  

8 ජීගිරිඹ න හඹන භධයසථහනඹ ඉදිකිරිභ 
                             

9,390,063.70  

9 කිරිඵණණ න හඹන භධයසථහනඹ ඉදිකිරිභ 
                             

8,903,744.70  

10 ළජේජ දය රිදි භ ගේ ජඳතශ ඉදි කිරීභ 
                           

33,353,822.44  

11  භහ් භ ගේ ජඳතශ ඉදි  කිරීභ 
                           

92,800,734.66  

12 ඉේඵහ ණ ගේ ජඳතශ ඉදි කිරීභ 
                           

34,827,153.95  

13 භහ් භ න යජඅ ජඹෝඡි් රධහන ඵස නළර/ද ජඳතර ඉදිකිරීභ 
                           

25,145,960.50  

14 ජදතය සඹහ ආදහවනහ හයඹක ඉදිකිරීභ 
                             

9,973,084.52  

15 ඉේඵහ ණ න ය ලහරහජේ ළඩ අන් කිරීභ (1 අදිඹය) 
                           

79,023,681.52  

16  ජන්ව ් ආදහවනහ හයඹ ඉදිකිරීභ 
                             

9,251,667.32  

17 රිදී භ ආදහවනහ හයඹ ඉදිකිරීභ 
                             

9,155,692.32  
 

  මිට අභ්ය දළඹට කිරුශ ංයාධන ළඩටවන ඹටජව  යහජය ඉංජිජන්රු ංසථහ භගින් ක්රිඹහව භක 
කයනු රළබ අඩච්ජේද යහඳතගේ වහ ඉදිරිඳව  කයන රද බිමඳව  ඳරීක් ලහ කිරීභ, නියාජීල කිරීභ වහ අනුභ් 
කය ජ වී/ද කිරීභද සිදු කයන රදී. 
  ්ද රක් ල 20 ට ළඩි  සනහකමින් යුර රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ර කහයාමික නිරධහරීන් ඩසින් 
කස කයන රද ඇස්ජ/දන්ර වහ දිසත්රික් ල ඉංජිජන්රුජප නියාජීල රඵහ දීභද, සිදු කයන රදී. 
 
2.22 රැකිඹහ ජ හ භධයසථහනඹ.  

   රැකිඹහ අභිජනන වහ තව තීඹ භහයාජ ෝඳජීල ළඩටවන් ඳළළව වීභ, රැකිඹහ අභිජනන වහ 
ආඹ්න ජ් රැකිඹහ  ් කිරිජ/ද ළඩටවන් ඳළළව වීභ, පුහුු දවහ ජඹතණ කිරීජ/ද ළඩ ටවන ඳළළව වීභ 
ජනඳගේට කිඹන්න ආකමඳ ංයාධන ළඩ ටවන ඳළළව වීභ 2017 යාජඅ ජභභ අංලජඅ රධහන කහයාඹඹන් 
ජේ. 
   ඉව් ළඩ ටවන් දවහ මිනිස ඵර වහ රැීම යක් ලහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර භගින් රද රගේඳහදන 
රභහණඹ රු.15,000 ක් ල න අ්ය, රභ සිඹම  රගේඳහදන ළඹ කය ඇ්. 
 

2.23 කතෂිකයාභ අංලඹ.  

  2017 යාජඅදී කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ කතෂිකයාභ ංයාධන කටයුර වහ ජනහධිඳගේ 
ජමක/ද කහයාඹහරඹ ඩසින් රු. මිලිඹන 3.02 ක ණදරක් ල රඵහ දී ඇ්. රභ රගේඳහදන ජඹතදහ  නිමින් දිසත්රික් ල 
ජමක/ද කහයාඹහරජඅ කතෂිකයාභ අංලඹ ඩසින් 2017 ඹර කන්නජඅ අගේජයාක ආවහය ජඵෝ   හ ළඩටවන වහ 
2017/18 භව කන්නජඅ අගේජයාක ආවහය ජඵෝ   හ ළඩටවන ක්රිඹහව භක කයන රදී. 

  දිසත්රික් ලකජඅ කතෂිකහයාමික ංයාධනඹ වහ අලය ජ්තයරරු වහ දව ් රහජීය ඹ කතෂිකයාභ 
කමිටු වයවහ රඵහ ජ න රභ ජ්තරුරරු දිසත්රික් ලකජඅ කතෂිකයාභහන්්ඹට අදහර අජනකුව  සිඹළුභ ආඹ්න වහ 
/දඵන්ධීකයණඹ කයමින් දිසත්රික් ල කතෂිකයාභ කමිටු ඳළව ව අ්ය, රභගින් දිසත්රික් ලකජඅ කතෂිකහයාමික 
කටයුරරට අදහර තීයණ වහ ළරසු/ද කස කිරීභ සිදුකය ගේජේ.  

  ජනහධිඳගේ ජමක/ද කහයාඹහරඹ භඟින් ක්රිඹහව භක කර ජ තඹ/ද ඳළර සිටුවීජ/ද ඹන්්ර රඵහ දීජ/ද 
ළඩටවන ඹටජව  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹට ජන් කර  ඹන්්ර 15 වහ රගේරහභින් රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහල භට්ටමින් ජ්ෝයහ ජ න /දඵන්ධීකයණඹ කිරීභ සිදු කර අ්ය අදහර ළඩටවන කතෂිකයාභ 
ංයාධන නිරධහරින් වයවහ අධීක් ලණඹ සිදුකයනු රළජේ. 
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  2017 යාජඅදී කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ ක්රිඹහව භක කර කතෂිකයාභ ංයාධන යහඳතගේන් ව 
ඒහජඅ ර ගේඹ ඳව් ජේ. 
 

යහඳතගේඹ 
ජන්කය 
ගේබ ණදර 

රු. 

 

රගේඳහදන 
රඵහ දුන් 
ආඹ්නඹ 

 

මූරය ර ගේඹ 
රු. 

 

ජබෞගේක ර ගේඹ 

01. ආවහය නිසඳහදන ජහගේක ළඩටවන 
ඹටජව  2017 ඹර කන්නජඅ අගේජයාක 
ආවහය ජඵෝ   හ කිරීභ. (50  ජ තඩ 
දහඹකව ඹ ඹටජව ) 

3,029,230  

ජනහධිඳගේ 
ජමක/ද 
කහයාඹහරඹ 
 

1,829,620 

කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ  ම ණ, 
ගිරිඵහ, ඇවළටුළ, 
ජකතජඵයි ජන්, නිකළය සඹ ඹන 
රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල ර 
රගේරහභින් 363කු වහ යටකජු - 
කි.ග්රෆ/ද 9294.5 ක් ලද (ජවක් ල. 85.84 
වහ), රගේරහභින් 36 ජදජනකු 
වහ කේපි - කි.ග්රෆ/ද 207.5 ක් ලද 
(ජවක් ල.6.92 වහ), රගේරහභින් 
100කු වහ, ණං - කි.ග්රෆ/ද 861ක් ලද 
(ජවක් ල.40.44 වහ) රඵහ දී ඇ්. 
රඵහජ න ඇගේ අසළන්න දර 
ලජඹන් යටකජු  ජභ.ජටත. 85.84ක් ල 
කේපි ජභ.ජටත. 6.92ක් ල ව  ණං 
ජභ.ජටත. 40.44ක් ල ලජඹනි. 

02. ආවහය නිසඳහදන ජහගේක 
ළඩටවන ඹටජව  2017/18 භව 
කන්නජඅ අගේජයාක ආවහය ජඵෝ   හ 
කිරීභ.(50  ජ තඩ දහඹකව ඹ 
ඹටජව ) 
 

1,199,610  

 

කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ  ම ණ, 
ගිරිඵහ, භව, ජකතටජජවය, 
නිකළය සඹ, ඇවළටුළ, 
යසනහඹකපුය, ජඳතමපිගේ භ, 
අමන්ජඳතර ඹන රහජීය ඹ ජමක/ද 
ජකතට්ඨහල ර රගේරහභින් 277කු 
වහ යටකජු - කි.ග්රෆ/ද 6200.25ක් ලද 
(ජවක් ල. 62 වහ), රගේරහභින් 67කු 
වහ කේපි - කි.ග්රෆ/ද 326ක් ලද 
(ජවක් ල.10.5වහ), රගේරහභින් 58කු 
වහ ණං - කි.ග්රෆ/ද 316ක් ලද (ජවක් ල. 
12.6වහ) රඵහදී ඇ්.  හ 
භමිජඅ සථහපි් කය ඇගේ අ්ය  
2018 ජයා ජනහරි භ ඳභණ සිට 
අසනු ජනීවභ ආය/දබ කිරීභට 
අජප්ක් ලෂි්ඹ. 

රකර 3,029,230  3,029,230  

   

 

 

2.24 දිසත්රික් ල ඉඩ/ද ඳරිවයණ අංලඹ. 

  ජභභ අංලඹට 2017 යාජඅ රළබුු රගේඳහදන ණදර රු. 2,540,335 ක් ල වු අ්ය ළඹ කශ ණදර 

2,496,737 කි. ංයාධන ළඩ ටවන් වහ ළඹ කශ ණදර ඳව් ඳරිදි ජේ. 

 

අනු 
අංකඹ 

ළඩ ටවන මූරය ර ගේඹ 

රළබුු 
රගේඳහදන  )රු(.  

ළඹ කශ ණදර  
)රු(.  

ජල ඹ )රු(.  ර ගේඹ 
(  ) 

1 රහජීය ඹ ඉඩ/ද ඳරිවයණ 
ළරළසභ සථහඳනඹ කිරීභ 

250,000.00 250,000.00 - 100 

2 ඉඩ/ද ඳරිවයණ ළරසු/දකයණඹ 
ව ගේයහය භුමි බහඩ්ඹ 
පිළිඵ දළනුව  කිරීජ/ද ළඩ 
ටවන් 

62,500.00 62,440.00 60.00 100 
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3 ග්රහමීය ඹ දිළිඳුකභ පිටු දළීමභ 
අයණණ කය  ව  ග්රහමීය ඹ ඉඩ/ද 
ඳරිවයණ ළරසු/ද 

1,500,000.00 1,500,000.00 - 100 

4 දිසත්රික් ල ඉඩ/ද ඳරිවයණ කමිටු 18,750.00 18,750.00 - 100 

5 රහජීය ඹ ඉඩ/ද ඳරිවයණ 
ළරසු/ද කමිටු 

30,250.00 30,210.00 40.00 100 

6 ඳරිය ංයක් ලණ ජහගේක ළඩ 
ටවන 

 )පුනරුදඹ(  

678,835.00 635,337.50 43,497.50 94 

  2,540,335.00 2,496,737.50 43,597.50 98.2 

 

 ජහගේක ඉඩ/ද ඳරිවයණ දව ් මීය ක් ලණඹ. 
  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකඹට අඹව න 1:10,0000 ඳරිභහණජඅ සිගේඹ/ද 156 ක් ල භුජ ෝර 
ඩදයහව භක ජ්තයරරු ඳීධගේඹ භඟින් ඹහව කහීවන කය ක් ලජ ්ර ඳරීක් ලහ කය භහයි/ද  ළරපී/ද කය ඉඩ/ද 
ඳරිවයණ රගේඳව ගේ ළරසු/ද ජදඳහයා්ජ/දන්රට බහය දී ඇ්. 
 
  ං රය ආඳදහ සිගේඹභ නියාභහණඹ කිරීභ. 

  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ලකජඅ   ං රය ආඳදහට රක් ල න සථහන ක් ලජ ්ර ඳරීක් ලහ කය  
GPS කණ්ඩහංක රඵහ ජ න ඩසජමණඹ කය  ං රය ආඳදහ සිගේඹභ නියාභහණඹ කය දිසත්රික් ල ජමක/ද 
කහයාඹහරඹට වහ ආඳදහ කශභණහකයණ අංලඹට බහය ජදන රදී.   

 
2.25 ශභහ ආයක් ලක අංලඹ. 

  2017 ය රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද කහයාඹඹන් ඳව් දළක් ලජේ. 

ළඩටවන ණරය ර ගේඹ 

රද රගේඳහදන ඩඹද/ද වු 
ණදර 

ඉගේරිඹ 

අඩුඹස ඩහව වහ අඩුඹස  ළේ  ළනී/ද ළරළක් ලවීභ 
/දඵන්ධ ළඩටවන 

50,000 50,000 - 

 ළවළු දරුහජප ජහ්යන්්ය දිනඹ ළභරීජ/ද ජහගේක 
ළඩටවන 

50,000 45,457 4542 

අන්්යාජහර සුයක් ලෂි්්හඹ පිළිඵද දිසත්රික් ල ශභහ ංයාධන 
කමිටු හභහජිකයින් දළනුව  කිරීභ 

48,500 48,500 - 

ශභයින්  ශ්රමිකයින් වීභ රක් ලණ ඹන ජව භහ ඹටජව  
දරුන් වහ ම රුරුන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන 

16,000 16,000 - 

රහජීය ඹ නිශධහරීන්ජප ර ගේ භහජරෝචන රැසවීභ දවහ ඳශණ කහයාර 
19, 575.00 

ජදන 
කහයාර 

24,300.00 
රන්න 
කහයාර 

50,400.00 

ඳශණ 
කහයාරජේ වහ 

ජදන 
කහයාරජේ 

ණදම 
රගේපුයාණඹ 

කයහ 
 

 

ජහගේක ශභහයක් ලක අධිකහරිජඅ රහජීශිඹ නිශධහරීන් 
දවහ පුහුු ළඩටවන 

25,350 25,350  

ශභහ නිහ අධීක් ලණ ළඩටවන 21,000 18,000 3,000  

ශභහආයක් ලහ පිළිඵද ජෞඛ්යඹ තගේකඹන් දළනුව  
කිරීජ/ද ළඩටවන 

40,000 37,486 2,513 

ත්රයස රගේජයෝධක භතදුකහං  ඹහව කහීවන කිරීභ 1,890 1,750 140 
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2.26 නි්හ ංයාධන අංලඹ. 

ළඩටවන රහ .ජම  .  
ජකතට්ඨහලඹ 

රන රද 
රගේඳහදන 

රු 

ඩඹද/ද වු 
ණදර රු 

දිරිඹ භං ජඳ් ළඩටවන ගිරිඵහ     35 ,800.00 35,800.00 

 ම ණ  73 ,500.00 3,500.00 

කුලි /ඵටහිය  130,500.00 127,850.00 

කහයාමික ක් ලජ ජ්රජඅ ජ ජඅ  නියුර කහන්්හන්ජප 
භහජ ්ව ඹ ඉවශ නළංවීභ දවහ දළනුව  කිරීභ  

භහ් භ 21,300.00 21,300.00 

ජඳතම වජර 29,300.00 29,081.00 

 
 
කහන්්හ වහ ශභහ ඒකක ඉදිකිරීභ 
 

භහසජඳත් 1,184,017.92 - 

භමරපි සඹ   193 ,000.00 193,000.00 

රිදී භ 193,000.00 193,000.00 

ජඳතලිස කහන්්හ වහ ශභහ ඒකක ඉදිකිරීභ 
 

රිදී භ 2,500,000.00 - 

ආදඹ/ද උව ඳහදනඹ වහ ජඳශඔ වීජ/ද පුහුු 
ළඩටවන් ඳළළව වීභ  
 

නිකළය සඹ 28,000.00 25,858.00 

කුරුණෆ ර 28,000.00 28,000.00 

ඳන්නර 28,000.00 27,153.00 

 ජන්ව ් 28,000.00 27,950.00 

භහසජඳත් 28,000.00 28,000.00 

වීයඹුජ දය 28,000.00 28,000.00 

ජකතජඵයි ජන් 28,000.00 28,000.00 

ජකතටජජවය 28,000.00 27,000.00 

භව 28,000.00 28,000.00 

           ජඳතමපිගේ භ 28,000.00 28,000.00 

              ඇවළටුළ 28,000.00 25,750.00 

කුලි /නළජ නහිය  28,000.00 27,500.00 

ශිමපීඹ පුහුු භහ් භ 50,000.00 50,000.00 

 
 
 
ගේයය කතෂී යඳතගේඹ 

             ඉේඵහ ණ 25,000.00           
     

25,000.00 

             හරිඹජඳතශ        100 ,000.00 - 

                 ගිරිඵහ 37,500.00  

භහසජඳත් 43,000.00 43,000.00 

ජකතටජජවය 105,000.00 - 
 

ජඳතම වජර 109,375.00  

ඩජීල  ් වීභට ඩකමඳ ආදහඹ/ද උව ඳහදක ළඩටවන ජඳතමපිගේ භ 87,500.00 87,500.00 

භමරපි සඹ 17,500.00 17,500.00 

කුරුණෆ ර 22,500.00 22,500.00 

ඳන්නර 22,500.00 22,500.00 

ඵණණහජකතටු 22,500.00 22,500.00 

භව  ද්රය නිහයණඹ පිළිඵ පුහුු කරුන් පුහුු 
කිරීජ/ද ළඩටවන 

දිසත්රික් ලජමක/ද 
කහයාඹහරඹ 

74,350.00 74,350.00 
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2.27 ඉඩ/ද අංලඹ. 

  දිසත්රික් ලකඹ රශ ඳගේන ඉඩ/ද  ළටළු /දඵන්ධ භවජන්හජ න් රළජඵන ඉමීව/ද වහ 

ඳළමිවිලි ඩඳිභ වහ භළදිවව වීභ, දිසත්රික් ලකඹ රශ යජජඅ ඉඩ/ද කශභණහකයණජඅ රණඛ් භළදිවව කරුජකු 

ජර කටයුර කිරීභ ව දිසත්රික් ලකඹ රශ සිදුන ඳහරිරික  ළටළු /දඵන්ධජඹන් ක්රිඹහ කිරීභ ඉඩ/ද අංලජඅ 

රධහන කහයාඹබහයඹයි. 

 

 රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල රට අදහශ ඉඩ/ද පිළිඵ රජඵන භවජන ඳළමිවිළි බහය ළනීභ ,හයාථහ 

කසකිරීභ වහ ඒ අනු ඉදිරි කටයුර සිදු කිරීභ. 

 ජනහධිඳගේ කහයාඹහරඹ වහ  අග්රහභහ්ය කහයාඹහරඹ ඇරළු අජනකුව  අභහ්යහංල වහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර    

      ලින් රළජඵන යජජඅ ඉඩ/ද පිළිඵ ජ්තයරරු ඉමීව/ද ව යජජඅ ඉඩ/ද ජකතටස ඉමීව/ද ජනුජන්  

      කටයුර කිරීභ. 

 ෆභ භකභ ජ්න අා වරුහදහ දින දිසත්රික් ල න වහ ඳරිය කමිටු ඳළළව වීභ වහ ඒ භඟින්   

      ඳහරිරික  ළටළු ඩඳීභ වහ ක්රිඹහකිරීභ. 

 ෆභ භකට ජදයක් ල දිසත්රික් ල ඳස වහ ජඵතයළු කළණී/ද කමිටු ඳළළව වීභ වහ අඹදු/දඳව  කමිටු භඟින්   

නියාජීල කිරීභ. 

 රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරඹ භඟින් රළජඵන ජකතස ස ජවීව/ද අඹදු/දඳ්ර අනුභළගේඹ වහ ජඹතණකය  

ගේ ජදකක කහරඹ රශ ආඳසු ඹළවීභ. 

 දළ ජවළී/ද /දඵන්ධ රළජඵන භවජන ඳළමිවිලි වහ යජඹට අඹව  ඉඩ/දර දළ ජවීව/ද /දඵන්ධ  

කටයුර කිරීභ. 

 

2017 ය රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද ජ හන් ජේ. 

 

2.28 ණම ශභහඩඹ රැකයණ වහ ංයාධන අංලඹ. 

  2017 ය රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද කහයාඹඹන් ඳව් දළක් ලජේ. 

 

අනු 
අංකඹ රගේඳහදන රඵහදුන් ළඩටවන /යහඳතගේඹ 

රඵහදුන් රගේඳහදන 
රභහණඹ 

ණරය ර ගේඹ 2017/12/31 
දිනට 

රගේරහභී
න්  ණන ඩඹද/ද වු ණදර 

1 දිසත්රික් ල ර ගේ භහජරෝචන රැසවී/ද 40,500 150 28,835.00 

2 
"අරුණ දකින යටහ" ජෞන්දයාඹඹ ළඩටවන - 
චි්ර ජ්ෝයහ  ළනීභ (දිසත්රික් ල) 3,000 45 3,000.00 

3 දිසත්රික් ල ශභහ ංයාධන කමිටු 37,000 300 28,250.00 

4 

නි ඳදන/ද කය ව  ණම ශභහඩඹ ංයාධනඹ 
පිළිඵ ණ.ශ.ං. නිරධහරීන් පුහුු කිරීජ/ද 
ළඩටවන (දිසත්රික් ල) 31,000.00 30 31,000.00 

5 

දරුන් වදහඩහ  ළනීජ/ද ඹවඳව  රභජේද පිළිඵ 
භහයාජ ෝඳජීල පුහුු ංග්රවඹ /දඵන්ධ ශභහ 
ංයාධන ඩඹ බහය සිඹළු නිරධහරීන් පුහුු 
කිරීජ/ද ළඩටවන (දිසත්රික් ල) 64,400.00 53 63,384.00 

6 
ණම ශභහඩඹ රහජීශිඹ /දඵන්ධීකයණ කමිටු 
රැසවී/ද  90,000.00 3054 90,000.00 

7 

නි ඳදන/ද කය ව  ණම ශභහඩඹ ංයාධනඹ 
පිළිඵ යජජඅ නිරධහරීන් දළනුව  කිරීජ/ද 
ළඩටවන (රහ.ජම. ළඩටවන්) 120,000.00 1540 119,750.00 

8 

 දරුන් වදහඩහ  ළනීජ/ද ඹවඳව  රභජේද පිළිඵ 
ජදභහපිඹන් දළනුව  කිරීජ/ද ළඩටවන (රහ.ජම. 
ළඩටවන්) 120,000.00 1502 120,000.00 

9 
"අරුණ දකින යටහ" ජෞන්දයාඹඹ ළඩටවන - 
චි්ර ජ්ෝයහ  ළනීභ රහජීශිඹ ළඩණළු.  210,000.00 3707 209,000.00 
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10 
ණම ශභහඩඹ රැකයණඹ වහ ංයාධනඹ පිළිඵ 
ජහගේක ගේඹ - දරුන් වහ   450,000.00 2235 450,000.00 

11 
ණම ශභහඩඹ රැකයණඹ වහ ංයාධනඹ පිළිඵ 
ජහගේක ගේඹ - ජදභහපිඹන් වහ   225,000.00 1818 216,745.00 

12 ජරෝක ශභහ දිනඹ (රහ.ජම. ළඩටවන්) 450,000.00 9584 450,000.00 

13 
 ණම ශභහඩඹ ංයාධන රමිතීන් වඳුන්හදීජ/ද 
ජඳය ඳහම ම රු පුහුු ළටවන. 600,000.00 1737 598,635.00 

14 ණම ශභහඩඹ ආදයාල  /දභහන ළඩටවන 1,000,000.00 
 

1,000,000.00 

15 
"ළලි ජකලිජඹන් පිටු අ්යට" - ශභහ මිරරු 
අධයහඳනඹ (නිඹණ යහඳතගේඹ) 100,000.00 545 100,000.00 

16 

ජඳෝණඹ පිළිඵ ජඳය ඳහම ම රුරුන් දළනුව  
කිරීජ/ද  ළටවන (උදෆන ආවහය ජේජරහි 
ළද ව කභ) 120,000.00 1023 120,000.00 

17 "ශභහ දිරිඹ" - ජඳයඳහම ම රු දීභනහ 1,645,750.00 1580 1,580,000.00 

18 
"උව ්භ පජහ" -  ළබිවි භවුරුන්ජප ජඳතණ 
දිභනහ 432,000,000.00 226541 453,382,000.00 

19 
ජඳයඳහම දරුන් වහ උදෆන ආවහය 
රඵහදීජ/ද ළඩටවන 9,191,807.00 16315 8,741,641.00 

20 ඔ ස/ද ජර ක් ලහීව ළඩටවන (දිසත්රික් ල) 100,000.00 371 100,000.00 

21 ඔ ස/ද ජර ක් ලහීව ළඩටවන් (රහජීය ඹ) 20,000.00 68 20,000.00 

 
රකර 476,888,457.00 272198 467,452,240.00 

 

2.30 ශභහ හිමික/ද අංලඹ. 

2017 යාඹ රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද ජ හන් ඳව් ජේ. 

ඩඹ ළඩ ටවන වබහී වු ංඛ්යහ ළඹ කශ 
ණදර රු. 

ශභහ හිමික/ද රයාධන ක් ලජ ්රජඅ 
යහජකහරි කටයුර අධීක් ලණඹ කිරීභ 

ර ගේ භහජරෝචන 
රැසවී/ද ඳළළව වීභ 

රක් ල රැසවී/ද හයඹකට 40 
ඵළගින් 

50,000.00 

ඩලස ශභහ දිනඹ ළභරීභ  “ කරහ ජීඩ්ඹ වහ ශභහ 
ඩඹ” අරුව  ඵය ී  
යඩන්දන ළඩ ටවන 

129 15,000.00 

අයාථහන්ඩ් ශභහ වබහී ව ඹ 
රයාධනඹ කිරීභ 

ජදදින පුහුු ළඩණළු 40 46,125.00 

ශභහ බහ  ශභහ බහ ළසිහය 
ඳළළව වීභ 

90 10,000.00 

 

2.31 ඩභයාලන අංලඹ. 

  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ඩභයාලන අංලඹ 2012.12.10 දින ආය/දබ කශ අ්ය 

2017 යාජඅ දී අංලඹ ජ් ඳළමිවිලි 94ක් ල රළබී ඇ්. රභ ඳළමිවිලිලින් ඳළමිවිලි 19ක් ල වහ මූලික 

ඩභයාලනඹන් සිදු කශ අ්ය ඉගේරි ඳළමිවිලි රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරඹ ජ් ජඹතණ කය හයා්හ රඵහ 

 ළනීජභන් අනරරු අලය ඉදිරි ක්රිඹහ භහයා   න්නහ රදී. රජභන්භ 2017 යාජඅ කහයාඹහර ඩභයාලන 12ක් ල 

සිදු කය ඇ්. 

2.32 උඳජීලන අංලඹ. 

 2017 රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද ජ හන් ඳව් ජේ. 

 උඳජීලන හඹන ඳළළව වීභ. 

 ර ගේ භහජරෝචන රැසවී/ද ඳළළව වීභ. 

 ළඩණළු ඳළළව වීභ. 

 පුහුු ළඩටවන් ඳළළව වීභ. ( භව  ද්රය, ජඹෝ හ ) 

 ඳවුම උඳජීලන ජ හ වණ ඳළළව වීභ. 

 දළනුව   කිරී/ද.( ඩහව පයා, ඳවුම, ඳහළම) 
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2.33 ක්රීඩහ අංලඹ. 

   ජභභ අංලඹන් සිදු කයන රද රධහන කහයාඹන් ඳව් ජේ.  

 

අනු 
අංකඹ 

ඉටුකයන රද කහයාඹඹ රළබුු ණදර 
රු. 

ළඹව ණදර 
රු. 

ඉගේරි ණදර 
රු. 

01 “ ක්රීඩහ වහ ලරීය සු්හ රයාධන ජහගේක 
ගේඹ ”  කුරුණෆ ර දිසව  රික් ල ජමක/ද 
කහයාඹහර ලඹ ළඩටවන 

50,000/- 49,950/- 50/- 

02 “2017 ජහගේක භවහ ක්රීඩහ උජශර ” 
ඔලි/දපික් ල ගිවි සිළු ධහනඹ  

100,000/- 70,125/- 29,875/- 

03 “ක්රීඩහ ලක් ලගේ” ළඩටවජන් ක්රීඩහ 
පුහුුකරුන්ට වහ ක්රීඩක/ 
ක්රීඩිකහන්ට භහසික දීභනහ රඵහ දීභ 

4,269,600/- 3,732,570/- 537,030/- 

රකර 4,419,600/- 3,852,645/- 566,955/- 

 
රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහරඹන්හි ළඩටවන්  වහ රඵහදුන්  ණදම 

අනු 
අංකඹ 

ඉටුකයන රද කහයාඹඹ රළබුු ණදර 
රු. 

ළඹව ණදර 
රු. 

ඉගේරි ණදර 
රු. 

01 “ ක්රීඩහ වහ ලරීය සු්හ රයාධන ජහගේක 
ගේඹ ”  රහජීය ඹ ජමක/ද ජකතට්ඨහල 
30 වහ 

1,500,000/- 1,449,035/- 50,965/- 

02 දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ලරීය 
සු්හ භධයසථහනඹ ඩත් කිරීජ/ද 
උව ඹ       ( 2016 යහජය ජ හ ක්රීඩහ 
උජශජම අනුග්රහවක ඉගේරි ණදම) 

23,420/- 23,420/- - 

රකර 1,523,420/- 1,472,455/- 50,965/- 

 
 
2.34 ඳහරිජබෝගික කටයුර.   

  2017 රශ ජභභ අංලඹ භඟින් සිදු කයන රද ජ හන් ඳව් ජේ. 

   

 
භහඹ 

 

 
ළටීව/ද 

 

 
දළනුව  කිරී/ද 

 
ඩබහ  කය අන්  කශ 

වන ඳළමිවිලි 

 
දඩ ණදම 

රු. 

01 
 

174 01 04      462,000.00 

02 
 

157 03 01 384,500.00 

03 
 

193 03 03 780,500.00 

04 
 

125 01 04       227,000.00 

05 
 

201 02 01 706,000.00 

06 
 

174 02 02 470,000.00 

07 
 

230 - 01 785,500.00 

08 
 

224 01 01 645,000.00 

09 
 

228 01 02 799,000.00 
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10 
 

229 02 - 788,000.00 

11 
 

244 03 01       686,000.00 

12 
 

222 - - 911,500.00 

 2401 
 

19 20 7,645,000.00 

 

2.35 ගිු/ද අංලඹ. 

  ගිු/ද අංලජඅ රධහන කහයාඹබහයඹ න්ජන් දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ ඇරළු සිඹළුභ 

රහජීශිඹ ජමක/ද කහයාඹහරඹන්හි ණරය කටයුර ක්රිඹහව භක කිරීභ, අධීක් ලණඹ ව හයා්හ කිරීභයි. 

 

 1.  හයාෂික ඇස්  ජ/දන්ර රගේඳහදන ජන්වීභ. 

  

  2017 හයාෂික අඹළඹ ඇස්ජ/දන්රජහි 272 දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ කුරුණෆ ර වහ 

ඳව් වන් ඳරිදි රගේඳහදන ජන් කයනු රළබීඹ. 

 

ළඹ ය යාඹ  : 272,  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 

ළඩ ටවන  :   01,  ජභජවයු/ද කටයුර 

යහඳතගේඹ  :    01,  හභහනය ඳරිඳහරනඹ ව ආඹ්න ජ හ,   

             දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ. 

යහඳතගේඹ  :   02   රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 

යහඳතගේඹ  :   03   ඩඹළි කරහපීඹ ජකතට්ඨහලඹ 

 

01 න ළඩ ටවජන් යහඳතගේ අංක 01 ඹටජව  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ඳරිඳහරන කටයුර 

වහද යහඳතගේ 02 ඹටජව  කුරුණෆ ර ජකත ට්ඨහලජඅ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 20 ක 

ඳරිඳහරන කටයුර වහද යහඳතගේ 03 ඹටජව  ඩඹළි කරහපීඹ ජකතට්ඨහලජඅ රහජීය ඹ  ජමක/ද 

කහයාඹහර 10 ක ඳරිඳහරන කටයුර වහද රගේඳහදන ජන් කයනු රළබීඹ.  

 

දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහව  රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර 30 වහව  මූරධන ළඹ 

ජනුජන් යහඳතගේ අංක 01 ඹටජව භ රගේඳහදන ජන් කය ඇ්. 

 

යජජඅ නිරධහරීන්ජප ළටුප් ණඹ අව ගේකහය/ද ජ වීභ වහ අඹවීභ ජනුජන් 27201 යජජඅ 

නිරධහරීන්ජප අව ගේකහය/ද ගිුභ ඹටජව  අදහර සීභහන් අනුභ් කය ඇ්.  

 

 2.   රගේඳහදනරට රජයහි ඩඹදභ. 

  

  2017 යාජඅ දයණ රද ඩඹද/ද භහජරෝචනඹ කයන ඩට, ළඹ ය යා 272, හි 01 ළඩ 

ටවජන් යහඳතගේ රන වහ දයන රද ඩඹදභ ඳව් ඳරිදි හයහංල කශ වළකිඹ. 

 

ළඹ ය යාඹ : 272 - කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 

ළඩ ටවන :   01 - ජභජවයු/ද කටයුර 
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          උඳජමඛ්ණ 01 

 යහඳතගේ රජනහි ශුීධ රගේඳහදන වහ ශුීධ ඩඹදභ. 

  යහඳතගේඹ 
ණළු ශුීධ රගේඳහදනඹ ණළු ශුීධ ඩඹදභ ඉගේරිඹ 

රු. රු. රු. 

පුනයහයා්න ඩඹදභ 

01.  හභහනය 
ඳරිඳහරනඹ ව ආඹ්න 
ජ හ දි.ජම.කහ. 72,995,000 72,664,350 330,650 

02. රහජීය ඹ ජමක/ද          

      කහයාඹහර 1,101,320,000 1,098,664,004 2,655,996 

03. ඩඹළි කරහපීඹ         

      ජකතට්ඨහල 461,735,000 455,761,317 5,973,683 

පුනයහයා්න රකර 1,636,050,000 1,627,089,671 8,960,329 

        

මූරධන ඩඹද/ද 

01.  හභහනය 
ඳරිඳහරනඹ    

      

ව ආඹ්න ජ හ 
දි.ජම.කහ. 

66,100,000 47,532,626 18,567,374 

02. රහජීය ඹ ජමක/ද           

      කහයාඹහර 1,100,000 1,037,325 62,675 

03. ඩඹළි කරහපීඹ       

      ජකතට්ඨහල 800,000 719,005 80,995 

මූරධන රකර 68,000,000 49,288,956 18,711,044 

        

ණළු රකර (පුනයහයාථන වහ මූරධන) 1,704,050,000 1,676,378,627 27,671,373 

 

 

3.    යජජඅ නිරධහරීන්ජප අව ගේකහය/ද ගිුභ - 27201 

   

කුරුණෆ ර  දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ 27201 යජජඅ නිරධහරීන්ජප අව ගේකහය/ද “බී” ගිුභ ඹටජව , 

2017 යාජඅ අනුභ් සීභහන් වහ රළබී/ද ව ජ වී/ද ඳව් ඳරිදි හයහංල කශ වළකිඹ.   

 

 ඩඹදජභහි උඳරිභ 

සීභහ 

රළබී/ද ර 

අභ සීභහ 

වය ජල ජඅ 

උඳරිභ සීභහ 

ඩයාජන ඳනගේන් ඵරඹ ජදනු රළබ සීභහන් 

 

යාඹ රර වය කිරී/ද වහ ඵළය කිරී/ද 

 

අනුභ් සීභහන්ට ඹටව  කශ වය වහ ඵළය 

112,000,000.00 

 

100,181,453.23 

 

100,181,453.23 

 

88,000,000.00 

 

88,071,562.42 

 

88,071,562.42 

 

300,000,000.00 

 

275,571,922.20 

 

275,571,922.20 

 

            2017 යාඹ රරදී අනුභ් සීභහන් කිසික් ල ඉක් ලභහ නළගේ ඵ ඉව් ටවනින් ජඳන්නු/ද කයයි. 
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2017 යාඹ රරදී ජභභ අව ගේකහය/ද ගිුභ ඹටජව  ඳව් වන් ඳරිදි අව ගේකහය/ද නිකුව  කිරීභට වළකිඹහ 

රළබුවි. 

 

 

අව ගේකහය/ද/ ණඹ යා ඹ 

 

නිරධහරීන් ංඛ්යහ 

 

ජ ව ණදර 

උව  අව ගේකහය/ද 2273 22,730,000 

ඩජල  අව ගේකහය/ද 2325 9,300,000 

ආඳදහ ණඹ 678 67,875,421 

ජනව  4 276,031 

රකර 

 

5280 100,181,452 

 

2017.12.31 දිනට ජභභ අව ගේකහය/ද ගිුජ/ද ණ. ජය. 506 (ඩී) රකහය ජක් ලර ජල  ළඳී/ද රකහලඹ 

ඩ ණකහධිඳගේ ජ් ඉදිරිඳව  කය ඇ්. 

 

4.  ජඳතදු ්ළන්ඳව  ගිුභ.  

 

   2017 යාජඅදී කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ ජඳතදු්ළන්ඳව  ගිුජ/ද ඩස්ය 

ඳව් දළක් ලජේ. 

 

ජඳතදු්ළන්ඳව  ගිුජ/ද අංකඹ 6000-0-0-1-68-0 6000-0-0-2-91-0 

2017.01.01 දිනට ජල ඹ 10,888,771.10 1,377,581.78 

  ය රර ්ළන්ඳව  6,187,098.37 7,251,049.31 

අඩු: ය රර ජ වී/ද (10,732,554.08) (8,110,779.42) 

2017.12.31 දිනට ජල ඹ 6,343,315.39 517,851.67 

 

ජඳතදු්ළන්ඳව  ගිුජ/ද අංකඹ 6000-0-0-13-60-0 6000-0-0-16-42-0 

2017.01.01 දිනට ජල ඹ 160,895,346.71 305,181,408.85 

  ය රර ්ළන්ඳව  318,340,923.03 195,014,194.29 

අඩු: ය රර ජ වී/ද (359,881,585.40) (140,659,143.54) 

2017.12.31 දිනට ජල ඹ 119,354,684.34 359,536,459.60 

 

ජඳතදු්ළන්ඳව  ගිුජ/ද අංකඹ 6000-0-0-17-13-0 6000-0-0-18-54-0 

2017.01.01 දිනට ජල ඹ 14,139,616.79 2,893,643.70 

  ය රර ්ළන්ඳව  105,492,785.35 22,125,145.30 

අඩු: ය රර ජ වී/ද (108,828,764.05) (24,151,793.33) 

2017.12.31 දිනට ජල ඹ 10,803,638.09 866,995,67 

උක් ල් ජල ඹන් බහණ්ඩහ හය ජඳතව  ර ජල ඹන් භා  ළඳී/ද කය ඇ්. 

 

5.  ආදහඹ/ද ගිුභ.  

 

  කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද, කිසිදු ආදහඹ/ද ය යාඹක  ණන් දීජ/ද නිරධහරිඹකු ජනතන නණව , ඩඩධ 

ආදහඹ/ද  ණන්දීජ/ද නිරධහරීන් ජනුජන් යහජය ආදහඹ/ද රකර කය දීභට නිජඹෝජි් ආඹ්නඹක් ල 

ලජඹන් දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර කටයුර කයයි. 

 

2017 යාඹ රරදී, දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ වහ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ලින් රු. 

461,068,145.16 ක ආදහඹභක් ල රකර කය ඇ්. රකර කයන රද ආදහඹ/ද පිළිඵ ඩස්ය උඳජමඛ්ණ අංක 
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02 භගින් ජඳන්යි. රකර කයන රද ආදහඹ/ද භහසික ගිු/ද හයහංල භගින් බහණ්ඩහ හයඹට හයා්හ කයන 

අ්ය, ඵළය නිජේදන භගින් අදහර ආදහඹ/ද  ණන්දීජ/ද නිරධහරීන්ට හයා්හ කයයි. 

 

    6.   බහණ්ඩහ හය අග්රිභ ගිුභ අංක  7002/0/0/311/17. 

 

2017 යාඹ වහ කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/දජප බහණ්ඩහ හය අග්රිභ ගිුජ/ද ජල ඹ ඳව් ඳරිදි ජේ.   

 

 ණදර ( රුපිඹම ) 

2017.01.01 දිනට අග්රිභ ජල ඹ                                           0.00 

යාඹ රශ බහණ්ඩහ හයජඹන් රද අග්රිභ                                               8,453,383,000.00 

රකර කශහ :  ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ රැස කිරී/ද (අග්රිභ වය)           934,243,529.16 

                                                                                           9,387,626,529.16 

අඩු කශහ   :  ණදලින් ජ වී/ද (අග්රිභ ඵළය)                                 9,387,628,329.16 

ඉගේරි ජල ඹ                                                                        (1,800) 

අඩු කශහ   :  බහණ්ඩහ හයඹට ජර ණඹ කශ ණදර                   - 

 

2017.12.31  දිනට ජල ඹ 

 

(1,800) 

 

ජභභ අග්රිභ ජල ඹ බහණ්ඩහ හය අග්රිභ ජල ඹ භා  රකා ජේ. 

 

      7.  ජයාඛීඹ අභහ්යංල වහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර රගේඳහදනඹ.  

    ්භ ළඹ ය යාඹට අදහර ජ වී/දරට අභ්ය, කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 

ජයාඛීඹ අභහ්යංල වහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 57 ක ඳභණ ජ වී/දරට තජුභ /දඵන්ධ ජයි.  2017 යාඹ 

රර ජයාඛීඹ අභහ්යංල වහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර ලින් කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද ජ් ජන් කයන රද 

රගේඳහදනඹ රු. 10,622,625,904 කි. රභ රගේඳහදනජඹන් දයන රද ඩඹදභ රු. 6,418,084,059 කි.  
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උඳජමඛ්නඹ 02 

 ආදහඹ/ද හයා්හ - 2017  යාඹ 

අනු 
අංකඹ 

ආදහඹ/ද 
ය යාඹ 

 ඩස් යඹ 
ආදහඹ/ද  ණන්දීජ/ද නිරධහරී ණළු ආදහඹභ 

1 10.02.04.01  සුයහ ඵීද - භව ඳළන් සුයහඵදු ජකතභහරිස 
                  

16,900.00  

2 10.02.07.00  ණීදය  හසර ජීය ඹ ආදහඹ/ද ජකතභහරිස 
                              

-    

3 10.03.01.00  සුජඛ්ෝඳජබෝී  ජභෝටයා හවන ඵීද ජභෝටයා යථ රහවන ජකතභහරිස 
                              

-    

4 10.03.02.00  ඳළරී/ද ඵීද ජයජිසට්රහයා ජනයහම 
                              

-    

5 10.03.06.00  ඳරිය ංයක් ලණ ඵීද බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                              

-    

6 10.03.07.02  ජයජිසට්රහයා ජනයහම ජදඳහයා්ජ/දන්රට අදහර ලිඹහඳදිංචි කිරීජ/ද  හසර ජයජිසට්රහයා ජනයහම 
           

43,386,200.00  

7 10.03.07.03  ජඳෞී ලික දළ රහවනඹ  න ංයක් ලක 
             

2,437,357.50  

8 10.03.07.04 ජභතටයා යථ ඩකිණීභ භ් ඵදු ජභෝටයා යථ රහවන ජකතභහරිස 
                    

8,000.00  

9 10.03.07.05 භවජන ආයක් ලක අභහ්යහංලඹට අදහර ඵරඳ්ර  හසර 
ජමක/ද භවජන ආයක් ලත වහ නීගේඹ වහ හභඹ 
පිලිඵ අභහ්යහංලඹ 

             
1,343,250.00  

10 10.03.07.99 අජනකුව  ඵරඳ්ර  හසර 
ජමක/ද යහජය ඳරිඳහරන වහ සජීලකටයුර 
අභහ්යතංලය 

           
25,472,934.46  

11 20.02.01.01 යජජඅ ජ තඩනළගිලි කුීව බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
             

1,982,651.06  

12 20.02.01.02 යජජඅ කළරෆලින් රළජඵන ආදහඹ/ද  න ංයක් ලක 
                

121,750.00  

13 20.02.01.03 ඉඩ/ද වහ අජනකුව  ඵදු කුීව  ඉඩ/ද ජකතභහරිස 
                

111,132.00  

14 20.02.01.99 අජනකුව  කුීව බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                              

-    

15 20.02.02.01 ණඹ දීභ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                              

-    
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16 20.02.02.99 ජඳතලිඹ ජනව  බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
           

12,875,241.37  

17 20.03.01.00 ජදඳහයා්ජ/දන්රභඹ ඩකිනී/ද බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                    

6,590.00  

18 20.03.02.06 ව  වහ තක් ලර්හ ංයක් ලණ ඳන් ඹටජව   හසර නජීඩ අධයක් ලක ජනයහම 
                              

-    

19 20.03.02.07 
වීහ ඵරඳ්ර ,ඩජීල  භන් ඵරඳ්ර පුයළසි බහඹ රඵහ  ළනීභ පිළිඵ 
 හසර ආ භන ඩ භන ඳහරක 

                              
-    

20 20.03.02.13 ඩබහ  වහ අනිකුව   හසර ඩබහ  ජකතභහරිස ජනයහම 
                  

20,200.00  

21 20.03.02.14 ජභෝටයා යථ රහවන ඳන් ඹටජව   හසර ජභෝටයා යථ රහවන ජකතභහරිස 
         

259,778,349.50  

22 20.03.02.03 වළදුනු/දඳව   හසර පුී රයින් ලිඹහඳදිංචි කිරීජ/ද ජකතභහරිස 
             

1,513,950.00  

23 20.03.02.99 ඩඩධ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
             

4,016,210.00  

24 20.03.03.00 දඩ ණදම වහ යහජ න්්ක කිරීභ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                              

-    

25 20.03.03.02 දඩ ණදම වහ යහජ න්්ක කිරීභ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                

324,685.35  

26 20.03.99.00 අජනකුව  රළබී/ද (යජජඅ ආදහඹ/ද - ඩඩධ )  බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
           

10,589,507.28  

27 20.04.01.00 ළන්දඹු අනව දරු වහ ඩශ්රහභ ළටුප් දහඹක අයණදර ඩශ්රහභ ළටුප් අධයක් ලක ජනයහම 
           

95,399,572.98  

28 20.05.99.00 අජනකුව  ඳළරී/ද බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                

740,238.66  

29 20.06.02.00 රහපධන ව ක/ද ඩකිනීභ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                    

9,925.00  

30 20.03.04.00 යජජඅ නිරධහරීන්ට ඹරරුඳළදි රඵහදීභ බහණ්ඩහ හය ජභජවයු/ද අධයක් ල ජනයහම 
                

913,500.00  

  
 රකර 

         
461,068,145.16  

  

 

 

 



56 

 

                                                                                                                                                      උඳජමඛ්නඹ 03                           

2017 යාඹ - අභහ්යහංල / ජදඳහයා්ජ/දන්ර රගේඳහදන ඩඹද/ද වහ ඉගේරිඹ 

ළඹ 
ඩඹ 

අභහ්යහංලඹ/ ජදඳහයා්ජ/දන්ර රඵහ දුන් රගේඳහදන ණළු ඩඹද/ද ඉගේරිඹ  

1 ජනහධිඳගේ කහයාඹහර 46,745,848.84 40883427.84 5,862,421.00 

2 අග්රහභහ්ය කහයාඹහරඹ 130,000.00 109966.81 20,033.19 

101 බුීධ ලහන අභහ්යංලඹ 51,487,676.49 20,282,337.57 31,205,338.92 

103 ආයක් ලකඅභහ්යංලඹ 456,501.60 374,502.54 81,999.06 

104 ප් යගේඳව ගේ /දඳහදන ආයාථික කටයුර ශභහ වහ ්රුණ කටයුර අභහ්යංලඹ 3,557,700,948.36 809,467,015.95 2,748,233,932.41 

106 ආඳදහ කශභණහකයණ  අභහ්යහංලඹ 1,611,173,927.71 1,216,801,231.96 394,372,695.75 

110 අධිකයණ අභහ්යහංලඹ 20,546,945.00 20,510,353.25 36,591.75 

111 ජෞඛ්ය වහජීය ඹ ත්රදය අභහ්යංලඹ 6,659,230.61 4,678,158.78 1,981,071.83 

117 උස අධයහඳන වහ භවහභහයා අභහ්යහංලඹ 15,000.00 14,680.09 319.91 

118 කතෂිකයාභඅභහ්යහංලඹ 47,474,455.24 45,046,187.21 2,428,268.03 

120 කහන්්හකටයුර අභහ්යහංලඹ 492,640,435.06 461,456,570.63 31,183,864.43 

121 සජීලකටයුර වහ ධීය අභහ්යහංලඹ 1,859,270,638.00 1,252,415,553.62 606,855,084.38 

122 ණදම වහ ජනභහධය අභහ්යහංලඹ 74,480.00 66,635.00 7,845.00 

124 භහජ ඩඵර  ළන්වී/ද වහ සුඵහධන අභහ්යහංලඹ 1,050,167,453.68 1,028,980,900.42 21,186,553.26 

130 ජහගේක පරදහයි්හ අභහ්යහංලඹ 6,188,567.00 6,184,856.50 3,710.50 

136 ක්රීඩහ අභහ්යහංලඹ 145,157,083.40 98,869,458.67 46,287,624.73 

147 රහජීය ඹ ංයාධන අභහ්යහංලඹ 9,000,000.00 4,970,500.00 4,029,500.00 

149 කයාභහන්් වහ හනිජ කටයුර අභහ්යහංලඹ 3,670,000.00 1,393,561.25 2,276,438.75 

151 ධීය වහ ජරජ /දඳව  අභහ්යහංලඹ 12,861,500.47 2,871,672.72 9,989,827.75 

153 ඉඩ/ද වහඉඩ/ද ංයාධන අභහ්යහංලඹ 15,021,000.61 13,819,785.03 1,201,215.58 

154 ග්රහමීය ඹ ආයාථිකඹ පිළිඵද අභහ්යහංලඹ 6,746,267.00 6,612,640.41 133,626.59 

157 ජහගේක වජීනඹ ංහද වහ යහජය බහහ අභහ්යහංලඹ 14,827,113.70 13,083,594.45 1,743,519.25 

159 ංචහයක ංයාධන ක්රිසගේඹහනි ආ මික කටයුර අභහ්යංලඹ 42,921,827.00 8,148,007.26 34,773,819.74 
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160 භවළලි ංයාධන වහ ඳරිය අභහව  ඹහංලඹ 693,000.00 693,000.00 0.00 

163 අබයන්්යකටයුර ඹම ංයාධන වහ ංසකතගේක අභහ්යංලඹ 115,387,152.50 111,857,325.14 3,529,827.36 

165 ජහගේක ඒකහඵීධ්හ වහ රගේංධහන අභහ්යහංලඹ 1,008,204.40 685,900.90 322,303.50 

166 න ය ළරසු/ද වහ හනිජ කටයුර අභහ්යහංලඹ 37,960,411.99 35,062,206.51 2,898,205.48 

182 ඩජීල රැකිඹහ අභහ්යහංලඹ 47,335,810.00 42,408,685.25 4,927,124.75 

194 ඩදුලි ංජීල වහ ඩිජිටම ඹ ස්ර ඳවසුක/ද අභහ්යහංලඹ 11,296,355.72 11,243,808.94 52,546.78 

195 ංයාධන උඳහඹ භහයා  වහ ජහ්යන්්ය ජශ අභහ්යහංලඹ 187,535.00 187,535.00 0.00 

196 ඩදයහ ්හක් ලණ වහ ඳයාජඅණ අභහ්යහංලඹ 5,769,253.43 5,223,225.37 546,028.06 

197 නිපුණ්හ වහතව තීඹ පුහුු අභහ්යංලඹ 762,000.00 742,090.62 19,909.38 

198 හරි භහයා වහ ජර/දඳව  කශභනහකයණ අභහ්යංලඹ 4,359,008.32 3,622,714.05 736,294.27 

199 රහථමික කයාභහන්් අභහ්යහංලඹ 103,100.40 102,708.00 392.40 

201 ජඵෞීධකටයුර ජදඳහයා්ජ/දන්ර 55,529,548.00 51,192,359.00 4,337,189.00 

202 ණසීව/ද ආ මික වහ ංසකතගේක කටයුර අභහ්යහංලඹ 3,700,000.00 1,215,610.57 2,484,389.43 

203 ක්රිසගේඹහනි ආ මික කටයුර අභහ්යහංලඹ 2,000,000.00 1,981,977.41 18,022.59 

206 ංසකතගේකකටයුර ජදඳහයා්ජ/දන්ර 3,770,500.00 3,647,760.34 122,739.66 

210 රතව ගේජදඳහයා්ජ/දන්ර 35,500.00 31,680.00 3,820.00 

216 භහජජ හ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 22,827,249.82 22,767,325.91 59,923.91 

217 ඳයාහ වහශභහයක් ලක ජදඳහයා්ජ/දන්ර 25,579,410.00 25,447,747.24 131,662.76 

219 ක්රීඩහ ංයාධන ජදඳහයා්ජ/දන්ර 65,185,222.00 12,140,591.00 53,044,631.00 

220 ආයුයාජේදජදඳහයා්ජ/දන්ර 213,000.00 165,000.00 48,000.00 

227 රී රයින්ලිඹහඳදිංචි කිරිජ/ද ජදඳහයා්ජ/දන්ර 26,730,080.74 25,892,051.00 838,029.74 

252 ජන වහංඛ්යහජමඛ්න ජදඳහයා්ජ/දන්ර 3,371,958.00 2,308,061.00 1,063,897.00 

253 ඩශ්රහභළටුප් ජදඳහයා්ජ/දන්ර 987,143,799.00 851,220,117.92 135,923,681.08 

254 ජයජිසට්රහයාජනයහම ජදඳහයා්ජ/දන්ර 8,631,935.00 7,190,967.00 1,440,968.00 

282 හරිභහයා අභහ්යංලඹ 170,824,768.93 128,495,473.59 42,329,295.34 

284 නජීඩංයක් ලණ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 3,273,774.00 3,200,459.00 73,315.00 

285 කතෂිකයාභ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 2,908,233.00 2,879,125.00 29,108.00 

286 ඉඩ/ද ජකතභහරිස ජනයහම ජදඳහයා්ජ/දන්ර 322,927.00 175,844.88 147,082.12 

289 අඳනඹනකතෂිකයාභ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 4,799,867.00 219,463.00 4,580,404.00 

300 ආවහය ජකතභහරිස ජදඳහයා්ජ/දන්ර 219,463.45 2,850,806.00 -2,631,342.55 



58 

 

307 ජභෝටයා යථ රහවන ජදඳහයා්ජ/දන්ර 735,000.00 597,995.00 137,005.00 

326 රජහඳහදකඩජලෝදන ජදඳහයා්ජ/දන්ර 3,220,572.00 3,137,453.00 83,119.00 

327 ඉඩ/දඳරිවයණ රගේඳව ගේ ළරසු/ද ජදඳහයා්ජ/දන්ර 3,221,072.00 2,345,427.00 875,645.00 

328 මිනිසඵරවහ රැීමයක් ලහ ජදඳහයා්ජ/දන්ර 2,583,293.43 109,966.81 2,473,326.62 

    10,622,625,904.90 6,418,084,059.41 4,204,541,845.49 
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හයාෂික ඩයාජන ගිුජ/ද ජ්තයරරු 
 

      
ඩී. ජී.රස.ඒ. -2 

                                                                               ළඩටවන් අනු ඩයාජන ගිුභ 
  

      
ඩඹද/ද ය යා අංකඹ:- 272 

 
අභහ්යහංලජඅ / ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ නභ :-දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 

ළඩටවන් අංකඹ වහ නහභඹ : -  1 ජභජවයු/ද ළඩටවන 
    පුනයහයා්න වහ මූරධන ඩඹද/ද හයහංලඹ 

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

ඩඹදජභහි 
සබහඹ(ඩී.ජී.රස.ඒ.ආකතගේ 

ජඹතණ භ ) 

අඹළඹ 
ඇස් ජ/දන්ර ජන් 

කිරී/ද 

ඳරිපයක 
රගේඳහදන වහ 
ඳරිපයක 

ඇස් ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ණ.ජය. 66 ව ණ.ජය.69 
අනු භහරුකිරී/ද 

ණළු ශුීධ ජන් කිරී/ද                                                                                         
(1+2+3) 

ණළු ඩඹදභ ශුීධ රගේපරඹ 
ඉගේරිඹ   / 

ඉක් ලභවීභ   (4-5) 

රු රු රු රු රු රු 

              

(අ) පුනයහයා්න (ඩී.ජී.රස.ඒ 3) 
         

1,581,100,000  
     

54,950,000  +63,285,000-63,285,000 

             
1,636,050,000  

       
1,627,089,671  

                 
8,960,329  

              

              

              

(ආ ) මූරධන (ඩී.ජී.රස.ඒ 4) 
              

68,000,000                      -     +100,000-100,000  

                  
68,000,000  

            
49,288,956  

               
18,711,044  

              

              

              

රකර     1,649,100,000   54,950,000                           -           1,704,050,000    1,676,378,627  
         

27,671,373  
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ඩී. ජී.රස.ඒ. -3 

යහඳතගේ අනු පුනයහයා්න ඩඹද/ද 
ඩඹද/ද ය යා අංකඹ:- 272 අභහ්යහංලජඅ / ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ නභ :-දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 

ළඩටවන් අංකඹ වහ නහභඹ : -1 -ජභජවයු/ද ළඩටවන 
    

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

යහඳතගේ අංකඹ/ නභ ,ජඳෞී ලික ඳඩිනඩි 
ව සිඹළුභ යහඳතගේ දවහ අනිකුව  ඩඹද/ද 

අඹළඹ 
ඇස් ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ඳරිපයක රගේඳහදන වහ 
ඳරිපයක ඇස් ජ/දන්ර 

ජන් කිරී/ද(+/-) 

ණ.ජය. 66 ව ණ.ජය. 69 
අනු භහරුකිරී/ද(+/-) 

ණළු ශුීධ ජන් 
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළු ඩඹදභ ශුීධ රගේපරඹ            
ඉගේරිඹ/ඉක් ලභවීභ 

(4-5) 

  රු රු රු රු රු රු 

1 -හභහනය ඳරිඳහරනඹ ව ආඹ්න              

ජ හ - දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ             

ජඳෞී ලික ඳඩිනඩි         51,500,000                 6,400,000  +650,000               58,550,000                 58,424,316                       125,684  

අජනකුව  ඩඹද/ද        17,350,000  - +300,000-3,205,000              14,445,000                 14,240,034                      204,966  

උඳ රකර        68,850,000                 6,400,000                      (2,255,000)              72,995,000                 72,664,350                      330,650  

2 රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර             

ජඳෞී ලික ඳඩිනඩි       990,000,000               46,500,000  +213,00000-29500000         1,028,300,000            1,026,364,116                    1,935,884  

අජනකුව  ඩඹද/ද        67,500,000                 1,800,000  +4,910,000-1,190,000              73,020,000                  72,299,887                      720,113  

උඳ රකර   1,057,500,000               48,300,000                      (4,480,000)         1,101,320,000            1,098,664,004                    2,655,996  

3 ඩඹළි කරහපීඹ ජකතට්ඨහල              

ජඳෞී ලික ඳඩිනඩි       422,000,000                               -  
+33,550,000-

26,000,000            429,550,000               424,477,751                    5,072,249  

අජනකුව  ඩඹද/ද        32,750,000                    250,000  +2,575,000-3,390,000              32,185,000                 31,283,566                      901,434  

උඳ රකර      454,750,000                    250,000                      (6,735,000)            461,735,000               455,761,317                    5,973,683  

ණළු රකර   1,581,100,000               54,950,000                   (13,470,000)         1,636,050,000            1,627,089,671                    8,960,329  
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ඩී. ජී.රස.ඒ. - 4 

යහඳතගේ අනු මූරධන  ඩඹද/ද 
ඩඹද/ද ය යා අංකඹ:- 272 අභහ්යහංලජඅ / ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ නභ :-දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 

ළඩටවන් අංකඹ වහ නහභඹ : -  1 ජභජවයු/ද ළඩටවන 

යහඳතගේ අංකඹ වහ නහභඹ :-   1 -හභහනය ඳරිඳහරනඹ ව ආඹ්න ජ හ - දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ 


ළඹ

 ඩ

ඹ
 අ
ංක

ඹ
  

අ
යි
්
/ද
 අ
ංක

ඹ
 

ණ
ර
ය
ක
ය
ණ

ඹ
 

(
ංජ
ක් ල
්
 අ
ංක

ඹ
) 

අයි්/ද ඩස්යඹ 

අඹළඹ ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ඳරිපයක 
රගේඳහදන වහ 
ඳරිපයක 

ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ණ.ජය 66 ව 

ණ.ජය.69 අනු 
භහරුකිරී/ද  

ණළු ශුීධ ජන් 
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළු ඩඹදභ ශුීධ රගේපරඹ 
ඉගේරිඹ/ඉක් ලභවීභ           

(3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      මූරධන ව ක/ද ර පුනරුව ථහඳනඹ              

      වහ ළඩිදියුු කිරීභ             

2001   11 ජ තඩනළගිලි ව ඉදිකිරී/ද 

                          
6,500,000    

                                        
-    

                  
6,500,000  

                 
6,416,536              83,464  

2002   11 ඹන්්ර වහ ඹන්ජ්ෝඳකයණ 

                          
1,000,000    

                                        
-    

                     
1,000,000  

                       
983,368                16,632  

2003   11 හවන 

                          
1,500,000    

                                        
-    

                     
1,500,000  

                    
1,453,657                46,343  

       උඳ රකර 

                          
9,000,000    

                                        
-    

                     
9,000,000  

                    
8,853,561              146,439  

      මූරධන ව ක/ද අව ඳව  කය  ළනීභ             

2102   11  තව බහණ්ඩ ව කහයාඹහර ලඹ උඳකයණ 

                          
4,100,000     -  

                     
4,100,000  

                    
4,082,562                17,438  

2103   11 ඹන්්ර වහ ඹන්ජ්රෝඳකයණ 

                          
2,100,000     -  

                     
2,100,000  

                    
2,097,649                  2,351  

2104   11 ජ තඩනළගිලි ව ඉදිකිරී/ද 

                       
50,000,000      

                  
50,000,000  

                 
31,601,900        18,398,100  

       උඳ රකර 

                       
56,200,000  

                                         
-    

                                        
-    

                  
56,200,000  

                 
37,782,111        18,417,889  

      වළකිඹහ යාධනඹ             

2401   11 පුහුු කිරී/ද වහ වළකිඹහ යාධනඹ 

                          
1,000,000    

                           
(100,000) 

                        
900,000  

                       
896,954                  3,046  

       උඳ රකර 

                          
1,000,000      

                        
900,000  

                       
896,954                  3,046  

      ණළු රකර 

                       
66,200,000  

                                         
-    

                           
(100,000) 

                  
66,100,000  

                 
47,532,626        18,567,374  
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යහඳතගේ අංකඹ වහ නහභඹ :- 2 රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර              


ළඹ

 ඩ

ඹ
 අ
ංක

ඹ
  

අ
යි
්
/ද
 අ
ංක

ඹ
 

ණ
ර
ය
ක
ය
ණ

ඹ
 

(
ංජ
ක් ල
්
 අ
ංක

ඹ
) 

අයි්/ද ඩස්යඹ 

අඹළඹ ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ඳරිපයක 
රගේඳහදන වහ 
ඳරිපයක 

ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ණ.ජය 66 ව 

ණ.ජය.69 අනු 
භහරුකිරී/ද  

ණළු ශුීධ ජන් 
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළු ඩඹදභ ශුීධ රගේපරඹ 
ඉගේරිඹ/(ඉක් ලභවීභ
)           (3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      වළකිඹහ යාධනඹ             

2401   11 පුහුු කිරී/ද වහ වළකිඹහ යාධනඹ 

                       
1,000,000    

                          
100,000  

                  
1,100,000  

                 
1,037,325              62,675  

      ණළු රකර 

                       
1,000,000  

                                        
-    

                          
100,000  

                  
1,100,000  

                 
1,037,325              62,675  

යහඳතගේ අංකඹ වහ නහභඹ :-3 ඩඹළි කරහපීඹ ජකතට්ඨහල              


ළඹ

 ඩ

ඹ
 අ
ංක

ඹ
  

අ
යි
්
/ද
 අ
ංක

ඹ
 

ණ
ර
ය
ක
ය
ණ

ඹ
 

(
ංජ
ක් ල
්
 අ
ංක

ඹ
) 

අයි්/ද ඩස්යඹ 

අඹළඹ ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ඳරිපයක 
රගේඳහදන වහ 
ඳරිපයක 

ඇස්ජ/දන්ර 
ජන් කිරී/ද 

ණ.ජය 66 ව 

ණ.ජය.69 අනු 
භහරුකිරී/ද  

ණළු ශුීධ ජන් 
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළු ඩඹදභ ශුීධ රගේපරඹ 
ඉගේරිඹ/(ඉක් ලභවීභ
)           (3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      වළකිඹහ යාධනඹ             

2401   11 පුහුු කිරී/ද වහ වළකිඹහ යාධනඹ 

                           
800,000      

                      
800,000  

                     
719,005              80,995  

      උඳ රකර 

                           
800,000      

                      
800,000  

                     
719,005              80,995  

      ණළු රකර 

                    
68,000,000  

                                        
-    

                                        
-    

               
68,000,000  

              
49,288,956     18,711,044  
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ඩී. ජී.රස.ඒ. - 5 

        ළඩ ටවන් අනු ඩඹද/ද ණරයකයණ හයහංලඹ 

 අභහ්යහංලජඅ / ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ නභ :- දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 
  ඩඹද/ද ය යා අංකඹ:- 272 

      

        

        මූරයකයණඹ ළඩටවන 1* ළඩටවන 2* ණළු රකර 

ංජක් ල්ඹ ංජක් ල් ඩස් යඹ 

ශුීධ** 
රගේඳහදනඹ         

්ය ඩඹදභ                                      ශුීධ 
රගේඳහදනඹ**    

්ය ඩඹදභ                             ශුීධ 
රගේඳහදනඹ**     

්ය ඩඹදභ                            

1 2 3 4 5 6 

රු රු රු රු රු රු 

11 ජීය ඹ අයණදම 1,704,050,000 1,676,378,627     1,704,050,000 1,676,378,627 

12 ඩජීල ණඹ             

13 ඩජීල   රදහන             

14 රගේපයාණඹ කයනු රඵන ඩජීල ණඹ             

15 රගේපයාණඹ කයනු රඵන ඩජීල රදහන             

16 රගේඳහයාලවීඹ අයණදම             

17 ඩජීල ණරයඹන ආශ්රි් ජීය ඹ පිරිළඹ             

                

21 ඩජල  නීගේජ හ             

                

  රකර  1,704,050,000 1,676,378,627                 -                  -    1,704,050,000 1,676,378,627 
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ඩී. ජී.රස.ඒ. - 5(i) 

          රක් ල රක් ල ළඩ ටවනක යහඳතගේ අනු ඩඹද/ද ණරයකයණඹ 

(ළඩටවනක යඳතගේ අනු පුනයහයා්න ඩඹද/ද වහ මූරධන ඩඹද/ද ර ණරයකයණඹ) 

අභහ්යහංලජඅ / ජදඳහයා්ජ/දන්රජේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරජඅ නභ :-දිසත්රික් ල ජමක/ද කහයාඹහරඹ, කුරුණෆ ර 
   ඩඹද/ද ය යා අංකඹ:- 272 

        ළඩටවන් අංකඹ වහ නහභඹ : -   1 ජභජවයු/ද ළඩටවන 
      

ණරයකයණඹ 
යහඳතගේ 01 යහඳතගේ 02 යහඳතගේ 03 

ළඩටවජන් රකර/පිටුජේ 
රකර* 

ං
ජක් ල
්ඹ 

ංජක් ල් ඩස් යඹ 

ශුීධ 
රගේඳහදනඹ 

්ය ඩඹදභ ශුීධ 
රගේඳහදනඹ 

්ය ඩඹදභ ශුීධ 
රගේඳහදනඹ 

්ය ඩඹදභ ශුීධ 
රගේඳහදනඹ 

්ය ඩඹදභ 

රු රු රු රු රු රු රු රු 

11 ජීය ඹ අයණදම    139,095,000    120,196,976  
  

1,102,420,000  
  

1,099,701,329  
  

462,535,000  
   

456,480,322  
  

1,704,050,000  
       

1,676,378,627  

12 ඩජීල ණඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

13 ඩජීල රදහන   -    -    -    -    -    -    -    -  

14 රගේපයාණඹ කයනු රඵන ඩජීල  ණඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

15 රගේපයාණඹ කයනු රඵන ඩජීල  රදහන   -    -    -    -    -    -    -    -  

16 රගේඳහයාලවීඹ අයණදම   -    -    -    -    -    -    -    -  

17 ඩජීල ණරයඹන ආශ්රි් ජීය ඹ පිරිළඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

                    

21 ඩජල  නීගේජ හ   -    -    -    -    -    -    -    -  

                    

  රකර     139,095,000    120,196,976  
  

1,102,420,000  
  

1,099,701,329  
  

462,535,000  
   

456,480,322  
  

1,704,050,000  
       

1,676,378,627  
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                    2017 යාජඅ රහජීය ඹ ජමක/ද කහයාඹහර ර උප්ඳළන්න, ඩහව, භයණ ංඛ්යහ. 

 

 

ඉටු කර ජ හ 

ය රර කටයුර 

කරයුර ගේබ අඹදු/ද ඳව  

ය රර කටයුර 

කර අඹදු/දඳව  

ය අහනජඅදී 

ඉගේරි ගේබ අඹදු/ද ඳව  

අළුගේන් ලිඹහඳදිංචි කිරී/ද    

 උප්ඳළන්න 

 උප්ඳළන්න ංජලෝධන 

 ඩහව 

 භයණ 

10873 

4977 

11869 

7959 

10841 

4949 

11869 

7951 

32 

28 

0 

8 

ඡහඹහ පිටඳව  නිකුව  කිරීභ    

 උප්ඳළන්න  වගේක 

 ඩහව වගේක 

 භයණ වගේක 

225516 

39167 

16295 

224904 

39098 

16271 

612 
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24 

පුී රයින් ලිඹහඳදිංචි කිරීභ 65304 64391 913 

ඩජීල  භන් ඵරඳ්ර 178 178 0 

දළ ඵරඳ්ර 10384 9815 569 

ළලි/ ම ඵරඳ්ර 6658 6611 47 

සුයහඵදු ඵරඳ්ර 108 105 3 

ගිනි අඩ නියාජීල කිරී/ද 63 46 17 

                 

    2017 යාජඅ හවන ආදහඹ/ද ඵරඳ්ර නිකුව  කිරීභ. 

 

නිකුව  කශ හවන ආදහඹ/ද ඵරඳ්ර ංඛ්යහ 3630 

උඳඹන රද ආදහඹභ රු. 837,326,957 

 

  2017 යාජඅ ලිඹහඳදිංචි කයන රද යහඳහය නහභ පිලිඵද ඩස් ය. 

 

  

 

 

 

3. භහප්ගේඹ. 

  ඉව් ජ්තයරරු භසථඹක් ල ජර රකන ඩට 2017 යාජඅදී කුරුණෆ ර දිසත්රික් ල ජමක/ද 

කහයාඹහරඹ භවජන්හජප අලය්හඹන්, ඳහරිජබෝගික ්තප්ගේඹව  කහයාඹ භණ්ඩරජඅ රැකිඹහ ්තප්ගේඹව  

හි් ජබෞගේක /දඳව  වහ මූරය /දඳව  පිරිභළසු/දදහඹක ජර ජඹතදහ  නිමින් කහයාඹක් ලභව , 

පරදහ ලව  ඉටුකිරීභට රඹව න දයහ ඇගේ ඵ ඳළවළදිලි ජේ. 

 

 

           

 

 

        දිනඹ : 2017.03.05                     හමිණී ඉරං යව න, 

                කුරුණෆ ර දිහඳගේ / දිසත්රික් ල ජමක/ද     

                  වහ සජීල කටයුර අගේජයාක ජමක/ද 

 

 

ලිඹහඳදිංචි කශ යහඳහය නහභ ංඛ්යහ 443596 

රැස කශ ණප ආදහඹභ රු. 2,593,015 
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