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1.ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්් කේ පණිවුඩය... 
 

 

දක් ලෂිණ ශ්රී  ංකාක  අගනගරය වන ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ වර්ග කික ෝමීටර් 

1652 ක් ල පුරා පැති ස ඇති ජනගහනය 1,102,000 කි. දිස්ත්රික් ලකකේ සමස්ත 

ජනගහනකයන් 85.6 % ක් ල ග්රාමීය අං කේ ද 1.8 % ක් ල වතු අං කේ හා 

12.5 % ක් ල නාගිපක අං කේ ද ජීවත් ක . 269,740 ක් ල වන මුළු පවුම 

සංඛ්යාකවන් අ ආ ාදායම් ා ප පවුම සංඛ්යාව 68,700 ක් ල ක . එකසේම 

දිස්ත්රික් ලකකේ දිපද්රතාවකයන් කපකළන ජන සංඛ්යාව 102,000 ක් ල වන අතර  

ජාතික දිපද්රතා මට්ටම වන 7.7% ක අගය ද අභිබවමින් දිස්ත්රික් ලකකේ දිපද්රතා මට්ටම 9.9 % ක ඉහළ 

අගයක් ල කගන ඇත. ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස 19 කින් යුතු ගාම  පිපපා න දිස්ත්රික් ලකකේ  

ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස 04 ක් ල හැරුණු විට කසසු කකොට්ඨාස ජාතික දිපද්රතා මට්ටම අභිබවා 

කගොස් ඇත. එම නිසා ාර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික සංවර්ධනකේ දී ගාම  දිස්ත්රික් ලකයට සමීප 

කමන්ම දැඩි අවධානයක් ල කයොමු කි සම  අතයාව ය ක . 
 

දිස්ත්රික් ල පිපපා නය කමන්ම ප්රාකද්ය ය පිපපා නය  ක් ලතිමත් කරමින් ජනතාවට වඩා කහොඳ 

කසේවාවක් ල සැ සීම සඳහා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා යන් ඵ ද දාතාතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන් සහ නව 

තාක් ලෂණය හඳුන්වාදීම තවදුරටත්  ක් ලතිමත් කකකර්. නිවැරදි මග කපන්වීම සහ නායකත්වය  බා දීම 

තුළින්,  එම ායතන ජනතා ප්රසාදය  ඵමි වන රාජය ායතන බවට පත් කි සම සුවික ේෂී අරමුණක් ල ක . 
   

  ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ සහස්ර සංවර්ධන අභිමතාර්යයන්  ඟාකර ගැනීම සඳහා අව ය සැ සුම්, 

ප්රතිපත්ති සකස් කි සම, තීරණ ගැනීම, ඒවා ක්රියාත්මක කි සම හා ඉ ක් ලක සපුරා ගැනීකම් වගකීම 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කවත පැව ස ඇති අතර, ඒ සඳහා ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස 19 ක ග්රාම නි ධා ස 

වසම් 896 ක් ල හා ගම්මාන 2446 ක් ල ඔස්කසේ මහජන අව යතා කාර්යක් ලෂමව හා ද දාීව කනොපිිපකහ ා 

ඉටුකරමින් රාජය කසේවාවන් ප්රජාව කවත  බාදීම උකදසා වර්තමානකේ කමන්ම ඉදිිපකේදී ද මා සහ 

මාකේ කාර්යමඩලඩ ය කනොපැකි ව ඇප කැප වී ක්රියාකරන බව පසක් ල කර ටිමුමු. 
  

 

 

 

එස්.ටී.කකොඩිකාර, 

දිස්ත්රික් ල කමකම්ද දිසාපති, 

ගාම  පිපපා න දිස්ත්රික් ලකය.   
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2. දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය ඳින්වීම  
 

 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ පි ඵමු ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19  ඵ සහ ග්රාම නි ධා ස කාර්යා  896 

 ඵ  ප්රාකද්ය ය හා ග්රාමීය පිපපා න කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කි සකම් කක් ලන්ද්රස්යානය වන්කන් ගාම  

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යතා. දකුණු පළාකත් අගනගරය වන ගාම  නගරය වර්තමානය වන විට 

සීඝ්රකයන් ජනාකීර්ණ නගරයක් ල බවට පත් ව ඇති අතර ක ගකයන් සංවර්ධනය වන නගරයකි. 
 

  
2016 වර්ෂකේ 1,102,000 ක  ජනගහනයක් ල කමම දිස්ත්රික් ලකකේ වතවත්වන අතර ඔවුන් කේ 

ාර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අව යතාවයන් හඳුනා කගන ඒවා සඳහා විසඳුම්  බා දීකම් 

සම්බන්ධීකරණ කාර්යය  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය මගින් ඉටු කරනු  බතා. 
 

 

ගාම  නගරකේ කකොළඹ ගාම   ප්රධාන මාර්ගකේ ප්රධාන බස ්නැවතුම් කපොළට හා දුම්ිපය 

ස්යානයට ාසන්නව සත්මහම කාර්යා  කගොඩනැගිම ක් ල ක ස දිසත්්රික් ල කමකම් කාර්යා ය 

ස්යාපනය වී ඇත. එබැවින් මහජනතාවට පහසුකවන්   ප්රක  වීමට හැකි ස්යානයක ස්යානගත වී ඇති 

කමම කාර්යා ය දර් නීය පිපසරයක් ල තුළ මනා කළමනාකා සත්වයක් ල සහ නවීන තාක් ලෂණකයන් කසේවා 

සැපීමට කැප වූ රාජය ායතනයකි. මහජනතාවට සද දාී කාර්යක් ලෂම කසේවාවන් රැසක් ල එකම 

වහ ක් ල යමුන්  බා දීකම් අරමුණින් මධයම රජකේ විවිධ අමාතයාං  හා කදපාර්තකම්න්තුව ට අයත් 

ායතන සමූහයක් ල දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා  පිපරය තුළ ස්යාපනය කර ඇත. 

 

පුරවැටි ප්රඥප්තතිය අනුව කටයුතු කරමින් මහජනතාවට කාර්යක් ලෂම හා ුණණාත්මක කසේවාවක් ල 

 බා දීම සඳහා දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ කමන්ම අනුබද්ධ කාර්යා ව  කාර්ය මඩලඩ ය කටයුතු 

කරනු  බතා. 
 

 

 

 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ වර්තමාන දිසාපතිද දිස්ත්රික් ල කමකම් ක ස කටයුතු කරනු  බන්කන් 

එස්.ටී.කකොඩිකාර මහතාය. 1948 ාරම්භකේ ටිට කම් දක් ලවා ාඩල ආක  ඒජන්තවරුන් ද දිසාපතිවරුන් ද 

දිස්ත්රික් ල කමකම්වරුන් 25 කදනකු දිස්ත්රික් ල පිපපා නකේ නිරතව ඇත. 

 

 

 

2.1 දික් ල  ඳා ක කඳවර 
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2.2 අරමුණු  
 
 

 මධයම රජකේ දිස්ත්රික් ල නිකයෝවතත ායතනය ව කයන් කටයුතු කරමින් ප්රාකද්ය ය කමකම්              

කාර්යා  හරහා ග්රාම නි ධාිප වසම් මට්ටම දක් ලවා රජකේ පිපපා න යාන්රණය ක්රියාත්මක කි සම. 

 මධයම රජකේ හා පළාත් සභාව නිකයෝජනය කරන ායතන සංස්යාපිත මඩලඩ  හා රාජය කනොවන 

සංවිධාන වලින් දිස්ත්රික් ලකය තුළ ක්රියාත්මක කරනු  බන විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් ව  ඒකාබද්ධ 

සංවර්ධන සැ සුම් සකස් කි සකම් සම්බන්ධීකරණ හා  පසුවිපරම් කි සකම් ප්රධාන සම්බන්ධීකාරක ායතනය 

ක ස කටයුතු කරමින් දිස්ත්රික් ලකකේ ජනතාවකේ ාර්ථිකමය ජීවකනෝපාය හා යමුත   පහසුකම් සංවර්ධන 

ප්රති ාභයන් තිරසාර ක ස  බා දීම. 

 රාජය හා රාජය කනොවන ායතන වලින් දිසත්්රික් ලකකේ ජනතාවට  බා කදන ාර්ථික, සමාජීය හා 

සංස්කෘතික ප්රති ාභ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  හරහා ග්රාමීය මට්ටමට කඩිනමින් සම්කප්රේෂණය කර 

කසේවාවන්  බා දීම සඳහා වැඩ සැ සුම් සකස ්කි සම. 

 දිස්ත්රික් ලකකේ ස්ථිරසාර සංවර්ධන ප්රවාහයක් ල ිහ ඵකි සම සඳහා ග්රාමීය හා ප්රාකද්ය ය මට්ටකමන් ාර්ථික 

සමාජීය හා සංස්කෘතික දත්ත එක් ල රැස් කරමින් කතොරතුරු පද්ධතියක් ල යාවත්කාලීන කර පවත්වාකගන 

යාම.  

 දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  ඔස්කසේ මහජනතාවට කසේවා සැපීම 

කවනුකවන් විවිධ රාජය ායතන, කදපාර්තකම්න්තු හා සංස්යා කවනුකවන් දිස්ත්රික් ලකය තුළ රැස්කරනු  බන 

ඔවුන්ට  ඵමි ාදායම් එක් ල රැස් කි සම, ගිණුම් ගත කි සම හා භාඩලඩාගාරය කවත කප්රේෂණය කි සම. 

 ගංවතුර, සුළි සුළං, නියඟ, මුහුද කගොඩගැලීම වැනි විස්තීර්ණ ස්වභාවික ාපදා අවස්යා ව  දී 

ජනතාවකේ ජීවන තත්ත්වය යයා තත්ත්වයට පත් කි සම. 
 

 2.3 ්ායායයවී  
 

 

• දිස්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19   ඵ හා ග්රාම නි ධා ස කාර්යා  896  ඵ පිපපා න කටයුතු 

නියාමනය කි සම හා අධීක් ලෂණය කි සම. 

• මධයම රජකේ අමාතයාං  හා කදපාර්තකම්න්තුව  දිස්ත්රික් ල නිකයෝවතත ායතනය ව කයන් ක්රියා 

කරමින් එම ායතනව  අරමුණු, පරමාර්ය හා කාර්යයන් ඉටු වන පිපදි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු 

කි සම. 

• දිස්ත්රික් ල සම්බන්ධීකරණ කමිටුව පැවැත්වීම හා දිස්ත්රික් ලකකේ සංවර්ධන කටයුතු සැ සුම් කි සම, 

සංවිධානය කි සම,  ක්රියාත්මක කි සම හා අධීක් ලෂණය කි සම. 

• විවිධ අමාතයාං  හා කදපාර්තකම්න්තු සපයන කසේවාව  දී ාදායම් ගණන් දීකම් නි ධා සන් කවනුකවන් 

ඔවුන්කේ ාදායම් එක් ල රැස් කි සම, ගිණුම්ගත කි සම, භාඩලඩාගාරයට කප්රේෂණය කි සම හා අදාළ ාදායම් 

ගණන් දීකම් නි ධා සන් දැනුවත් කි සම. 

• ජාතික මට්ටකම් හා දිස්ත්රික් ල මට්ටකම් සංස්කෘතික, ාගමික හා කවනත් කාලීන රාජය උත්සව 

සංවිධානය කි සකම්  දිස්ත්රික් ල නිකයෝවතත ායතනය ක ස ක්රියා කි සම. 

• ටියළුම මැතිවරණ කටයුතු ව  දී මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාක  නිකයෝවතත ායතනය ව කයන් ක්රියා 

කි සම.  

 

3 



 

 

 

 

• දිස්ත්රික් ලකය තුළ ඉඩම් ඔ්තපු ලියාපදිංචි කි සමත්, උ්තපැන්න, මරණ සහ විවාහ ලියාපදීංචි කි සකම් හා 

අදාළ කමඛ්නව   පිටපත් නිකුත් කි සකම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කි සම. 

• නියඟ, ගංවතුර, සුළි සුළං, මුහුද කගොඩ ගැලීම් වැනි විස්තීර්ණ ස්වාභාවික ාපදා අවසය්ාවන් ඵ දී රජකේ 

නිකයෝවතතයා ක ස ක්රියා කරමින් ාපදා කළමනාකරණ කටයුතු සංවිධානය කි සම, ක්රියාත්මක කි සම, 

අධීක් ලෂණය හා පසු විපරම් කටයුතු කි සම තුළින් ජන ජීවිතය යයා තත්ත්වයට පත් කි සම හා ස්යාවර 

කි සම. 

• රජකේ විරාම වැටු්ත කගවීම හා සම්බන්ධීකරණය කි සම. 

• මහජන දුක් ලගැනවිලි සඳහා ද දාී ප්රතිාාරාත්මක ායතනයක් ල ක ස කටයුතුකි සම හා 

සම්බන්ධීකරණය කි සම. 

• ඉඩම් අ ඵමි පුරවැටියන්ට ඉඩම් කකොටසක  ඵමිකම තහවුරු කි සම, රජකේ ඉඩම් සංවර්ධනය කි සම හා 

ඊට අදාළ කාර්යයන් සම්බන්ධිකරණය කිිපම. 

 

2.4   ප්රධාා  අශයයවී   
 

1. ායතන හා කසේවා අං ය 

2. ඉඩම් හා සංවර්ධන අං ය 

3. මූ ය අං ය 

4. ක්රම සම්පාදන අං ය 

5. ඉංවතකන්රු අං ය 

6. අභයන්තර විගණන අං ය 
 

2.5 දිස්ත්රික් ල කල්්  අක්ක් ලය ය යේකක රියාක ් ව  අනුබද්ධිත ්ායායාල 
 

1. දිස්ත්රික් ල සමෘද්ධි අං ය 

2. දිස්ත්රික් ල ඉඩම් කරවතස්ාර් කාර්යා ය 

3. ජන කමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න අං ය 

4. දිස්ත්රික් ල කෘෂිකර්ම  අං ය 

5. කුඩා වයාපාර සංවර්ධන අං ය 

6. මිණුම් ඒකක  ප්රමිති හා කසේවා ඒකකය 

7. කමෝටර් රය ප්රවාහන අං ය 

8. ක්රීඩා ඒකකය 

9. පාිපකභෝගික කසේවා අධිකා ස ඒකකය 

10. දිස්ත්රික් ල ළමා කාන්තා හා සමාජ සංවර්ධන ඒකකය -  එකමුතු පියස 

11. මාධය හා ප්රවෘත්ති ඒකකය 

12. වෘත්තීය මාර්කගෝපකද්  ඒකකය 

13. ද දාීතා ප්රවර්ධන ඒකකය 
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14. දිස්ත්රික් ල  ාපදා කළමනාකරණ ඒකකය 

15. ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා ඒකකය 

16. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය  -ගාම  කඩවත් සතර 

17. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - තව ම 

18. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - නියාගම 

19. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - අම්බ න්කගොඩ 

20. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - කරන්කදණිය 

21. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - ඇමපිමුය 

22. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - කනළුව 

23. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - නාකගොඩ 

24. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - බ පිමුය 

25. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය -  ඵක් ලක ආව 

26. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - අක් ලමීමණ 

27. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - කබන්කතොට 

28. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - හබරාදුව 

29. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - බද්කද්ගම 

30. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - යක් ලක මුම  

31. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - කබෝකප කපෝද්ද  

32. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - වැලිවිමුය දිවිතුර 

33. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - ඉමදූව 

34. ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය - කගෝනපීනුව  
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3. ගාල්ල  දිස්ත්රික් ල්ය ඳින්වීම  
 

 

 

 

 

 
 

පිහිටී  ඳා භූ විය තාව 

 
 

 

ශ්රී  ංකාක  දකුණු පළාකත් පි ඵමු ගාම   දිස්ත්රික් ලකය උතුරු අක් ලෂාං  5.970 – 6.440 අතර හා 

නැකගන ඵර කද් ාං  79.990 – 80.490 අතර පි ඵටා ඇත. කමම දිස්ත්රික් ලකය උතුිපන් කළුතර හා 

රත්නපුර දිස්ත්රික් ලක වලින් ද නැකගන ඵිපන් මාතර දිස්ත්රික් ලකකයන් ද බට ඵිපන් ඉන්දියන් සාගරකයන් ද 

මාතාම් වන පිපදි වර්ග කි.මී.1651.6 ක වපසිපයක පැතිර තිකේ. ඉන් වර්ග කි.මී.16 ක පමණ 

අභයන්තර ජ ා  පි ඵටා ඇත. ගාම  දිස්ත්රික් ලකය ශ්රී  ංකාක  නිිපතදිග ප්රකද් කේ පි ඵමු ගාම  

දිස්ත්රික් ලකකේ භූ වි ෂමතාවය හා වර්ෂාපතනය අනුව පහතරට කතත් ක ාපයට අයත් ක . දිස්ත්රික් ලකකේ 

ඉහළම උන්නතාං ය වාර්තා වනුකේ අඩි 1310 ක් ල ක ස කනළුව ප්රකද් කයනි. ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ 

ඇති කුඩා ප්රමාණකේ කඳු ක ස  ඵනිදුම කන්ද, තිේකබොටුවාව කන්ද, කබරග  කන්ද, කකොන්දග  

කන්ද, කැකිිපකහේන කන්ද, වාඩිය කහේන හා බ ග  යනාදී කඳු වැදගත් ක . 
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දිස්ත්රික් ලකකේ ජ වහන පද්ධතිය කපෝෂණය කරන ප්රධාන ගංගාව ගිං ගඟ ක . මීට අමතරව 

මාදු ගඟ, කබන්තර ගඟ වැනි කුඩා ගංගාවන් ද ක . කවරළබඩ ක ාපය කකඩො ාන  ාක වලින් යුත් 

වුණරු ිහම් හා කළපු වලින් සමන්විත ක .  
 

 ස්වභාවික සම්පත් වලින් අනූනව පවතින ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ භූමිය ප්රාේ කක් ලම්බ්රීය යුගයට 

අයත් පාෂාණ වලින් නිර්මාණය වී ඇති අතර, කරඩ් කයක ෝ කපොඩ්කසොලික් ල පාෂාණය ඒ අතර ප්රධාන 

තැනක් ල ගනී. ඉතා දුර් භ ගණකේ පාෂාණයක් ල වන සඳකැන් පාෂාණය අම්බ න්කගොඩ ප්රාකද්ය ය 

කමකම් කකොට්ඨාසයට අයත් මීමුයාකගොඩ ප්රකද් කේ වයා්තත වී ඇත. ජජව විවිධත්වකයන් යුතු 

කකඩො ාන  ාක වලින් හා පක් ලෂීන්කගන් ගහණ වුණරු ිහම් හා කළපු කවරළාසන්න ක ාපය පුරා 

වයා්තතව පැවතීම නිසා ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ භූ විෂමතාවකේ විවිධත්වය තවදුරටත් තීව්ර වී ඇත. 
 

 

ජජව විවි ධත්වකයන් හා ක ෝක උරුමයක් ල ද වූ ටිංහරාජ අඩවිය, රම්සා කතත්ිහමක් ල වූ මාදු 

ගඟ, කනළුක  පි ඵමු සුන්දර දිය ඇලි හා මකඩොමදූව හා දුර් භ ඖෂධීය  ාක වලින් සමන්විත 

රූමසස්  කඳු ශිඛ්රය ස්වභාව ධර්මයාකේ දායාද ක ස ගාම  දිස්ත්රික් ලකයට  ැ ඇ ඇති උරුමයන් ක .  

 ඵක් ලක ආව නගරය හා එ ඵ පි ඵමු මුහුදු කකොරම උදයානය හා කබන්කතොට කදද්දූව හා කකොේග  

කළපු පිපසරයත්, අකුරළ හා උණවටුන කවරළ තීරයත් කද්ශිය විකද්ය ය සංාාරකයන් ාකර් නීය 

කරගන්නා  ස්යානයන් ක . 
 
 

 

       

  ඉඩ  පරිඳර  රේාව 

ඉඩ  වයාගය ප්ර ා ය   කඳක් ලේයාර  

කුඹුරු 17,309 

කත් 30,995 

රබර් 6,679 

කපොම 12,548 

කුරුඳු 11,557 

කවනත් වගා 1,993 

වනාන්තර 19,808 

 ඳු කැ ෑ හා කහේන් 12,216 

වුණරු හා කකඩො ාන 1,085 

කගවතු 46,066 

ජ ා  3,064 

කගොඩනැගිලි 612 

වැලි හා ගමපර 661 

මු ආිහම් 607 

 

 

 

 

 

 

මූ ාරය:- ජනකමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න කදපාර්තකම්න්තුව 2016 
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ජීව  රේාව 
 

දිස්ත්රික් ලකකේ ාර්ථික ව කයන් ක්රියාකා ස ජනගහනය අතිපන් ස්රීන්  69.9% ක් ල වන අතර පුරුෂතාන් 

36.1% ක් ල ක . දිස්ත්රික් ලකකේ 2015 වර්ෂකේ දිපද්රතාවය 9.9% ක් ල වන අතර විරැකියාව 4.6 ක 

අනුපාතයක් ල ගනී. රම බ කා සහභාීතත්වය 59.9% ක් ල වන අතර කසේවා නියුක් ලතිය අං  අනුව පහත 

පිපදි ක . 
 

අශයය  ප්රතිශයතය 

කෘෂිකාර්මික 90.5% 
කාර්මික 26.4% 

කසේවා 49.1% 
         මූ ාරය:-   - ශ්රී  ංකා රම බ  සමීක් ලෂණය -  2015 

 
 

 

 

මූ ාරය:- ජන කමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න කදපාර්තකම්න්තුව -2015ද2016 
 
 

 

කගොඩ කගොවිති     සකව නිය්පාද ය 
 

 

 

 

 ංකාක  ජාතික ාදායමට සැ කිය යුතු දායකත්වයක් ල 

ඉහත ක් ලකෂේරයන් ඔස්කසේ  බාකදන අතර කෘෂිකාර්මික 

ක් ලකෂේරය තුළ කත්, රබර්, කපොම හා කුරුඳු වැනි කභෝග ප්රධාන 

තැනක් ල ගනී. 

දිස්ත්රික් ලකකේ පාරම්පිපක කර්මාන්ත අතර පන් පැදුරු, 

 ඇරළු කර්න්ද, ලී කැටයම්, කවස් මුහුණු හා රූකඩ ප්රධාන තැනක් ල 

ගනී.  
 

මූ ාරය:- ජනකමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න කදපාර්තකම්න්තුව - 2016 

  
 

 

ගාලු නගරයට කි.මී.10 ක් ල පමණ දකුණින් කකොේග  ඇඟළුම් අපනයන ක ාපය පි ඵටුවා  

ඇති අතර ඉන් ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ තරුණ තරුණියන් වි ා  පිිපසකට රැකියා පහසුකම් සැ සී ඇත. 

තවද කබන්කතොට, අම්බ න්කගොඩ,  ඵක් ලක ආව, ගාම , උණවටුන කවරළ ක ාපය ාශ්රිතව 

පවත්වාකගන යන සංාාරක වයාපාරය කහේතු කකොටකගන කම ඵ ජනතාවකේ ාදායම් උත්පාදන මාර්ග 

වැඩි දියුණු වී ඇත.  

්වී ය වියාල වාරි 

(අක් ල්ර) 
සුළු වාරි 

(අක් ල්ර) 
වයායා 

 (අක් ල්ර) 
ම නිය්පාද ය 

(ක .කේො.) 
 ඳ 161.5 1,185.2 23,792.4 23,476 

යල 0 33.7 2,844.4 2,908 

එ්තුව 161.5 1,218.9 26,636.8 26,384 

ක ෝගය 
බි  ප්ර ා ය 

 කඳක් ලේයායා  

කුරුඳු 12,089 

ගම්මිිපස ් 1,105 

කදොඩම් 196 

අඹ 986 

කකොස් 1,615 

කකකසම 1,662 

අන්නාටි 157 

ම කඤොක් ලකා 425.6 

බත  122.6 

බඩලඩක් ලකා 194.9 

වම්බටු 118.5 

මෑ 67.9 

වැටකකොළු 94 

කරවි  6.4 

සකව වයාගය සශඛ්යාව 
ඇස්තක වීතුගත දදනි් 

නියප්ාද ය 

එළගවතාන් 13,674 කිිප ලීටර 8,742 

මීගවතාන් 11,011 කිිප ලීටර 7,500 

කුකුළන් 202,315 ිහත්තර  75,976 

මූ ාරය:- ජනකමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න කදපාර්තකම්න්තුව - 2016 
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මාතර කකොළඹ අධික ීත මාර්ගය රකට් සමස්ත  ජාතික ාර්ථික සංවර්ධනයට ගාම  

දිස්ත්රික් ලකකේ දායකත්වය තවත් වැඩි කි සමට කහේතු වී ඇත. එකමන්ම සංාාරක වයාපාරයට කමන්ම 

ගාම  වරාය කටයුතු ව ට ද කමය වි ා  පිටු බ යක් ල වී ඇත. 
 

වාරි  ායාග පද්ධාතිශය 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ වාිප මාර්ග පද්ධතිය වැ  04 කින් අමුණු 504 කින් සහ ප්රධාන නළ මාර්ග 

117 කින් සමන්විත වී ඇත. කමම වාිප මාර්ග පද්ධතිය පා නය කි සම හා නඩත්තු  කි සම ටිදු කරනු 

 බන්කන් ප්රධාන රාජය ායතන 09 ක මැදිහත් වීකමනි. 

1. වාිප මාර්ග කදපාර්තකම්න්තුව 

2. පළාත් වාිප මාර්ග කදපාර්තකම්න්තුව 

3.   කගොවි ජන සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව 
 

ජ සශඛ්යා දකත 
 
 

2016 වර්ෂකේ ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ඇස්තකම්න්තුගත 1,102,000ක් ල වන අතර පුරුෂ ජනසංඛ්යාව 

528,444 (48%) ක් ල ද ස්රී ජනසංඛ්යාව 573,556  (52%) ක් ල ද ක . ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ 

ජනසංඛ්යාකවන් වැඩි ප්රමාණයක් ල ජීවත් වන්කන් ග්රාමීය ප්රකද් ව  වන අතර එය 85.7%  කි. නාගිපක 

ජනසංඛ්යාව   12.5% ක් ල සහ වතු  අං කේ  ජීවත් වන ජනසංඛ්යාව 1.8% කි. 
 
 

ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසය පුරුය ස්ත්රී එ්තුව 

කබන්කතොට 24,960 26,832 51,792 

බ පිමුය 33,140 36,744 69,884 

කරන්කදණිය 31,272 33,498 64,771 

ඇමපිමුය 32,198 34,882 67,080 

නියාගම 17,907 18,960 36,868 

තව ම 16,537 17,258 33,795 

කනළුව 14,917 14,764 29,681 

නාකගොඩ 26,879 28,907 55,786 

බද්කද්ගම 37,057 40,678 77,736 

වැලිවිමුය දිවිතුර 14,497 15,917 30,414 

අම්බ න්කගොඩ 28,295 30,737 59,032 

 ඵක් ලක ආව 10,634 11,912 22,546 

කඩවත්සතර 50,890 54,725 105,615 

කබෝකප කපෝද්ද  50,570 54,879 105,449 

අක් ලමීමන 24,731 27,430 52,161 

යක් ලක මුම  38,248 42,356 80,604 

ඉමදූව 22,979 24,637 47,617 

හබරාදුව 22,063 24,449 46,512 

කගෝනාපිනුව  30,669 33,989 64,658 

එ්තුව 528,444 573,556 1,102,000 

 

                                                                                                                         

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ජන ඝණත්වය (වර්ග කික ෝ මීටරයකට පුද්ග  සංඛ්යාව) 667 කි. අ ආම ජන 

ඝණත්වය වාර්තා වන්කන් තව ම ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාසකයනි. වැඩිම ජන ඝණත්වය වාර්තා 

වන්කන් කඩවත් සතර ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාසකයන් ක . 

 

මූ ාරය:- ජන කමඛ්න හා සංඛ්යා කමඛ්න කදපාර්තකම්න්තුව - 2016 
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උය් කවය ඳා වයායාපත  රේාව 

 
 

දිස්ත්රික් ල්කම ලික ් සශඛ්යාකල්ඛ්  කතොරතුරු - 2016 
 

දිස්ත්රික් ලකකේ නම ගාම  දිස්ත්රික් ලකය 

පළාත දකුණු පළාත 

මුළු භූමි ප්රමාණය 1,651.6 km2 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස සංඛ්යාව 19 

ග්රාම නි ධා ස කකොට්ඨාස සංඛ්යාව 896 
ගම්මාන සංඛ්යාව 2,446 

මුළුඡන්දදායකතාන් සංඛ්යාව 843,470 

ඡන්ද කකොට්ඨාස සංඛ්යාව 703 

මහ නගර සභා සංඛ්යාව 1 

නගර සභා සංඛ්යාව 2 

ප්රාකද්ය ය සභා සංඛ්යාව 17 

සංාාරක නිවාස සංඛ්යාව (ස්වකද්  කටයුතු අමාතයාං ය යටකත් ඇති) 2 

රජකේ නිවාස සංඛ්යාව (ස්වකද්  කටයුතු අමාතයාං ය යටකත් ඇති) 64 

 ක ාප අධයාපන කාර්යා  සංඛ්යාව 4 

පාසම සංඛ්යාව 431 

ුණරුවරු සංඛ්යාව 11,472 

පාර්ලිකම්න්තු මන්රීවරු සංඛ්යාව 10 
පළාත් සභා මන්රීවරු සංඛ්යාව 22 

පළාත් පා න ායතන සභිකයන් සංඛ්යාව 244 

2016 වර්ෂය සඳහා ඇස්තකම්න්තුගත ජන සංඛ්යාව 1,102,000 
 

 

 

රාජය ඳා අයාධා රාජය සශග  ය - 2016 
 

 

2016 අවසාන කාර්තුක  පැවැති රාජය හා අර්ධ රාජය සංගණනකේ දී දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය, 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  හා ඊට අනුබද්ධ ායතන ව   කසේවකේ නියුතු කසේවක සංඛ්යාව 5894 ක් ල 

ක . ඉන් පුරුෂයන් 95.1 % ක් ල ද ස්රීන් 64.9% ක් ල ද වන බව වාර්තා වී ඇත. දිස්ත්රික් ලකකේ රාජය හා 

අර්ධ රාජය අං කේ කසේවා නියුක් ලතිකයන්කගන් 91.7% ක් ල අ.කපො.ස.(උ.කපළ) සමත් වූවන් වන අතර 

78.4% ක පිපගණක සාක් ලෂරතාවක් ල පවතී. උපාධිධා සන් 2,467 ක් ල කසේවකේ නියුක් ලත වන අතර ප ්ාාත් 

උපාධිධා සන් සංඛ්යාව 906 කි.  

 ාසය වයායාපත ය 

 මි.මී.  

ආයාද්රතාවය  උය ්කවය  C0  

උපරි  අව  උපරි  අව  

ජනවාිප 40.7 87.0 76.1 91.9 22.5 

කපබරවාිප 250.1 85.9 75.6 90.9 24.4 

මාර්තු 99.4 84.9 79.9 92.4 25.5 

අකප්රේම 76.0 86.1 74.1 99.9 26.6 

මැතා 440.8 89.2 89.5 90.7 25.9 

ජුනි 119.1 87.4 84.6 29.6 26.0 

ජූලි 128.2 88.5 89.8 29.0 25.9 

අකගෝස්තු 76.8 87.5 89.9 29.0 26.0 

සැ්තතැම්බර් 49.9 88.0 89.9 28.7 25.9 

ඔක් ලකතෝබර් 970.5 85.5 81.0 29.9 25.5 

කනොවැම්බර් 992.5 89.0 81.4 90.0 29.9 

කදසැම්බර් 69.4 87.2 76.8 90.0 24.2 
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4. සශවිධාා  වූඳය ඳා ්ායාය  ණ්ඩල කතොරතුරු 

 

දිසාපතිද දිස්ත්රික් ල කමකම් වරයා විටින් අතිකර්ක දිසත්්රික් ල  කමකම්වරුන් කදකදනකුකේ ද ප්රධාන 

ගණකාධිකාිප, ක්රමසම්පාදන අධයක් ලෂ, දිස්ත්රික් ල ඉංවතකන්රු කේ සමීප සහකයෝගය ඇතිව දිස්ත්රික් ල 

කමකම් කාර්යා කේ කාර්යමඩලඩ  සාමාවතකතාන් 104 කේ සහාය ඇතිව ඉහත සඳහන් කළ අරමුණු 

හා කාර්යයන් ඉටුකරනු  බතා. එකී කාර්යයන් ප්රාකද්ය ය කමකම්වරු 19 ක් ල විටින් එම කාර්යමඩලඩ  

සාමාවතකයන් 1,957 ක කේ ද සහාය දිසාපතිද දිස්ත්රික් ල කමකම් වරයා කවත  ැකබන අතර එමගින් 

දිස්ත්රික් ලකකේ ග්රාම නි ධාිප වසම් 896 ක ගම් 2,446 ක ාර්ථික, සමාජීය හා සංවර්ධන කාර්යයන් 

කමන්ම රජකේ කසේවාවන් ප්රජාවට සැපීකම් කාර්යභාරය ඉටුකරනු  බතා. තවද එම ක්රියාවලියට 

කර්ඛීය අමාතයාං  නිකයෝජනය කරනු  බන නිකයෝවතත ායතන 94 ක කාර්ය මඩලඩ  සාමාවතකයන් 

ද දිසාපතිද දිස්ත්රික් ල කමකම්වරයාට සහාය කදනු  බතා. එකසේම මාටිකව රැස්වන දිස්ත්රික් ල 

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීකම් දී දිස්ත්රික් ලකකේ රාජය ායතන 220 ක දිසත්්රික් ල ප්රධානීන්කේ සහ 

කද් පා න නායකත්වකේ සහකයෝගකයන් දිස්ත්රික් ල සංවර්ධන සැ සුම් ක්රියාත්මකවීම ඇගීම 

ටිදුකරනු බතා. 
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4.1 සශවිධාා  සේඳ  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

ඉංවතකන්රු 

 අං ය 
අභයන්තර 

විගණන අං ය 

 

කෘෂිකර්ම 

අං ය 

ක්රම සම්පාදන 

අං ය 
ඉඩම් හා ඉඩම් 

සංවර්ධන අං ය 

අනුබද්ධිත 

ායතන 

මූ ය අං ය 
කසේවා අං ය දිවිනැුණම 

අං ය 

ායතන 

අං ය 

ප්රධාා  අ යවීතර 

විග ් 

 

ප්රධාා   

අ යවීතර 

විග ් 

 

අභයන්තර විගණන 

අං ය 

දිස්ත්රික් ල කල්් / දිසාපතිශ 

අතිශකයා් දිස්ත්රික් ල කල්්  

 ඉඩ  ඳා සශවයාධා   

අතිශකයා් දිස්ත්රික් ල කල්්  

 ආයත  ඳා කසේවා  

ප්රධාා  

ග ්ාධි්ාරි 

නිකයෝජය සහ සහකාර 

අධයක් ලෂ 

 

අධායක් ලය 

 ක්ර  ස පාද   
 

දිස්ත්රික් ල 

්ෘෂි්යා  

අධායක් ලය 

 

දිස්ත්රික් ල 

ඉංවතකන්රු 
ගණකාධිකාිප 

පිපපා න 

නි ධාිප 

සහකාර දිස්ත්රික් ල 

කමකම් 

දිස්ත්රික් ල දිවිනැුණම 

අධයක් ලෂ 

1
2
 



 

 

4.2 ස ස්ත ්ායාය  ණ්ඩල විස්තර 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය හා ඊට අනුබද්ධ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19  ඵ අනුමත කාර්ය 

මඩලඩ ය, දැනට කසේවකේ නියුක් ලත කාර්ය මඩලඩ ය පහත සඳහන් පිපදිය. 
 

 

 

ග්රා  නිලධාාරී ්ායාය  ණ්ඩල කතොරතුරු 

ගාම   දිස්ත්රික් ලකකේ පිපපා න වූහයට අනුව ග්රාම නිළධාිප වසම් 896 ක් ල ඇත. 2016.12.91 දිනට 

ප්රාකද්ශිය කමකම් කකොට්ඨාස අනුව කසේවකේ නියුක් ලත ග්රාම නිළධා ස සංඛ්යාව හා පුර්තපා ආ සංඛ්යාව 

පහත සඳහන් පිපදිය. 
 

ප්රාකද්යය 

කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

ග්රා  නිලධාාරී වස  

සශඛ්යාව 
කසේවකම නියුතු ග්රා  නිලධාාරීවී 

සශඛ්යාව 
ග්රා  නිලධාාරී පුරප්පාඩු 

සශඛ්යාව 

කඩවත් සතර 50 49 1 

තව ම 36 35 1 

නියාගම 34 29 5 

අම්බ න්කගොඩ 36 36 0 

කරන්කදණිය 40 36 4 

ඇමපිමුය 51 41 10 

කනළුව 34 31 3 

නාකගොඩ 53 48 5 

බ පිමුය 52 48 4 

 ඵක් ලක ආව 97 93 4 

අක් ලමීමණ 63 59 4 

කබන්කතොට 51 47 4 

හබරාදුව 59 52 7 

බද්කද්ගම 70 64 6 

යක් ලක මුම  44 33 11 

කබෝකප 
කපෝද්ද  

44 43 1 

වැලිවිමුය 20 17 3 

ඉමදූව 43 37 6 

කගෝනපීනුව  19 16 3 

එ්තුව 896 814 82 

 

 

 

්ාණ්ඩය 

දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාල 

අනු ත කසේව් 

සශඛ්යාව 

සතය කසේව් 

සශඛ්යාව 

අනු ත කසේව් 

සශඛ්යාව 

සතය කසේව් 

සශඛ්යාව 

කජයෂ්ඨ මට්ටම - ස්ථිර 8 7 57 55 

තෘතීය මට්ටම - ස්ථිර 1 3 43 28 

ද්විතීය මට්ටම - ස්ථිර 74 78 1,701 1,595 

ප්රායමික මට්ටම - ස්ථිර 
(ාකද් ක) 

17 16 156 143 

එ්තුව 100 104 1,957 1,821 
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සශවයාධා  නිලධාාරී ්ායාය ණ්ඩල කතොරතුරු   

 
ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසය කසේවකම නියුතු සශවයාධා  

නිලධාාරීවී සශඛ්යාව 

පුරප්පාඩු/  අතිශරික් ලත  

සශඛ්යාව 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය 41 (6) 

කඩවත් සතර 14 (2) 

තව ම 9 1 

නියාගම 10 1 

අම්බ න්කගොඩ 13 (1) 

කරන්කදණිය 10 - 

ඇමපිමුය 10 - 

කනළුව 8 2 

නාකගොඩ 9 3 

බ පිමුය 11 1 

 ඵක් ලක ආව 11 - 

අක් ලමීමණ 12 - 

කබන්කතොට 12 - 

හබරාදුව 12 - 

බද්කද්ගම 12 - 

යක් ලක මුම  12 - 

කබෝකප කපෝද්ද  11 - 

වැලිවිමුය 11 - 

ඉමදූව 12 - 

කගෝනපිනුව  10 2 

එ්තුව 250   
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5. 2016 වයායකම රියා්ාරී සිලිස් ේ ස ගාමීව ්ර  ලද ්ායායයවී 
 

 

5.1 දිස්ත්රික් ල ඳා ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාලවල සා ා ය පරිපාල ය 
 

 

ආයත  සඳ කසේවා අශයය 
 

ආයත  ඒ්්ය 
විඩසේඳ  රියා්ාර්  

ග්රාම නි ධාිපන් කේ ායතනික කටයුතු 
 

උසස්වීම්   - 34 

විරාම යාම්  - 28 

ග්රාම නි ධා ස විනය කටයුතු  ප සක් ලෂණ  - 06 
 මූලික විමර් න  - 05 
 විධිමත් විනය ප සක් ලෂණ කටයුතු  -  09 

මහජන පැමිණිලි කළමනාකරණය  පැමිණිලි භාර ගැනීම  - 15 
 වාර්තා  බා ගැනීම       15 
 විමර් න ටිදුකරවීම 

ග්රාම නි ධා ස කාර්යා  ප සක් ලෂාව  ග්රාම නි ධා ස කාර්යා  ප සක් ලෂා කි සම  1,606 

ජූිප සභික කමඛ්න සකස් කි සම ගාම  හා බළපිමුය අධිකරණ ක ාප සඳහා පිළිකය  කළ 
කමඛ්න සංඛ්යාව   -  02 

කඩංුණ කරෝග නිවාරණ කටයුතු  කඩංුණ කමිටු පැවැත්වීම 
දිස්ත්රික් ල  - 01 
ප්රාකද්ය ය - 160 
ග්රාමීය - 10,961 
රමදාන හා දැනුවත් කි සම් 1,200 

වකුග ආ කරෝග නිවාරණ වැඩසටහන්  හඳුනාගත් කරෝීතන් - 509 
 දැනුවත් කිිපකම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව  - 238 

සංාාරක බංග ා කළමනාකරණය 
බටගන්වි  හා තව ම 

 නවාතැන් සැපීම 145 

 ාදායම් රැස් කි සම්  රු.205,950.00 
 නඩත්තු කටයුතු  වියදම  රු.1,808,569.95 

විමර් න හා කමකහයුම් ඒකකකේ 
කළමනාකරණ කටයුතු 

 2016 වර්ෂකේ මූලික විමර් න හා ප සක් ලෂණ 96 ක් ල  ැ ඇ ඇති 

අතර ඉන් 26 ක් ල වැඩ අවසන් කර ඇති අතර, 50%  ක් ල වැඩ 
අවසන් වාර්තා සංඛ්යාව 09 කි. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

විඩසේඳ  ප්ර ා ය ප්රගතිශය 

කපෞද්ගලික ලිපිකගොනු නඩත්තු 
කි සම 

කපෞද්ගලික ලිපිකගොනු 129 

 

වැටු්ත වර්ධක  බා දීම - 80 
විරාම ගැන්වීම්            - 09 
කාර්යක් ලෂමතා කඩඉම්  - 01 

ජදනික තැපෑ  කළමනාකරණය  ද ලිපි සංඛ්යාව 12,000 කබදාහිපන  ද ලිපි සංඛ්යාව 12,000 

දුරකයන, ජ විදුලි,  පුවත්පත් ිහම 
නිරවුම කි සම හා විපපනම් කගවීම 

දුරකයන ිහමපත්  -  228 
ජ  ිහමපත්        -   24 
විදුලි ිහමපත් -  156 
පුවත්පත් ිහමපත් -    12 

දුරකයනිහමපත්  -  228 
ජ ිහමපත්       -   24 
විදුලිිහමපත්        -  156 
පුවත්පත් ිහමපත් -   12 

කගොඩනැගිලි නඩත්තු කුලී අයකි සම ඉ ක් ලකය රු.1,700,000.00 රු.1,600,000.00   (94%) 

කහෝම ඩි කගෝම  ා ාව පවත්වා 
කගන යාම 

දින 190 
 

කවන් කළ දින ගණන 166   
ද  ාදායම රු.4,700,000 

අග්රහාර රක් ලෂණ කටයුතු  ද අයදුම්පත් 24 යවන  ද අයදුම්පත් 24 

දුම්ිපය බ පර කටයුතු ඉමලුම් කළ කට්ට  225 නිකුත් කළ කට්ට  225 
ාපදා ණය හා කද්පළ ණය අනුමත 
කි සම  

 ද අයදුම්පර 26 අනුමත කරන  ද අයදුම්පර 26 
විනය කටයුතු  ද සංඛ්යාව 10 ටිදු කළ සංඛ්යාව 10 

කාර්ය මඩලඩ  කතොරතුරු 
යාවත්කාලීන කි සම 

සකස් කළ යුතු වාර්තා 12 සකස් කළ වාර්තා 12 
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කසේවා ඒ්්ය 
 

 
 

 

 

 

 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ ස්යාපිත කසේවා ඒකකය සුවික ේෂී කසේවාවන් රැසක් ල ඉටුකරමින් 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ සංවර්ධන ක්රියාදාමයට මහ ක කාර්යයභාරයක් ල  සපයනු  ැකේ. කමම ඒකකය 

මන්න්  පහත සඳහන් කාර්ය භාරයන් ඉටුකරනු  බතා. 
 

 කාර්ය මඩලඩ  ධාිපතා ප්රවර්ධනය 

 වාහන පිපපා නය හා කළමනාකරණය 

 ප්රාකද්ය ය කමකම් මාටික රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණය 

 බ පර නිකුත් කි සම (පුපුරණ ද්රවය, අිහං, ගිනිඅවි, සුරාබදු) හා කළමනාකරණය 

 රජකේ කපොදු හා උපකමඛ්නගත නිවාස කළමනාකරණය 

 කර්ඛීය අමාතයාං  ප්රතිපාදන මගින් කරන  ද දැනුවත් කිිපකම් වැඩ සටහන්  
 

 

දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායායය ්ායාය  ණ්ඩල පුහුණු -  විය වියය 261-1-1-0-2401 

  
 

අශ්ය ්ායායාලය පුහුණු විඩසේඳකවී    වියද   රු.යත  

1 දිස්ත්රික් ල කමකම්  
ප්රාකද්ය ය සංවර්ධන සහභාීතත්ව කකොිපයානු පුහුණු 
වැඩසටහන 

140,825.55 

2 දිස්ත්රික් ල කමකම්  හිපත ද දාතාතා සංකමප වැඩසටහන  7,969.00 

3 දිස්ත්රික් ල කමකම්  
සංවර්ධන පිපපා න හා නවයකරණ වැඩසටහන  - 
මැකමටියාව 

 951,564.84 

4 දිස්ත්රික් ල කමකම්  ද දාතාතා සංකමප වැඩසටහන 12,000.00 

5 දිස්ත්රික් ල කමකම්  වායු සමීකරණ පුහුණු වැඩසටහන  32,000.00 

6 දිස්ත්රික් ලකමකම් ාර්ථික විදයා  ාස්රපති උපාධි වැඩසටහන - කනෝර්ක  190,758.36 

7 දිස්ත්රික් ලකමකම් රාජය අං  නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන - ටිංග්තපූරුව 77,279.00 

8 දිස්ත්රික් ලකමකම් කාර්යා ීය අං  අතර වගකීම් හඳුනා ගැනීකම් වැඩමුළුව 19,770.00 

9 දිස්ත්රික් ලකමකම් CIGAS පුහුණු වැඩමුළුව 90,164.75 

10 
කගෝනපිනුව  
ප්රාකද්ය ය කමකම්  

වයාපෘති වාර්තා සකස් කි සම පුහුණුව  35,117.50 

11 
ඉමදූව ප්රාකද්ය ය 
කමකම්  

අභිකප්රේරණ පුහුණු  වැඩසටහන  39,650.00 

12 
අම්බ න්කගොඩ 
ප්රාකද්ය ය කමකම් 

බැහැරගත පුහුණු වැඩමුළුව  30,025.00 

13 
කබෝකප කපෝද්ද  
ප්රාකද්ය ය කමකම්  

ාකමප සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව  39,175.00 

                                              එ්තුව                                 999,693.00 

ප්රතිශපාද ය උපකයෝජ ය 99.99  
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ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායායය ්ායාය  ණ්ඩල පුහුණු -  විය වියය 261-1-2-0-2401 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අශ්ය 

්ායායාලකම    පුහුණු විඩසේඳකවී    සතය වියද  

රු. 

1 කඩවත් සතර වැටු්ත පිපවර්තනය, ලිපිකගොනු කළමනාකරණය, ාකමප 
වර්ධනය, ග්රාම නි ධා ස ක් ලකෂේර රාජකා ස පිළිබඳ දැනුවත් 
කි සම 

49,300.00 

සංවර්ධන පිපපා න නවයකරණ පුහුණුව (ම යාටියාව) 

කකොිපයානු ශිෂයත්ව පාඨමා ාව- නි ධා සන් 02 
193,950.54 

2 ඇමපිමුය ධනාත්මක චින්තනය 31,868.00 

ඉඩම් පිළිබඳ පුහුණුව, වයාපෘති කළමනාකරණය 20,910.00 

3 වැලිවිමුය දිවිතුර රාජය මූ ය කළමනාකරණය, ායතන සංග්රහකේ විධිවිධාන 21,500.00 

කළමනාකරණය නායකත්වය, ද දාතාතාවය, නවයකරණය 31,750.00 

4 කරන්කදණිය ප්රසම්පාදනය 10,050.00 

ාතති කළමනාකරණය, ද දාතාතාවය, නායකත්ව 
සංවර්ධනය, මහජන සම්බන්ධතා 

41,325.00 

5 තව ම ඉඩම් පිළිබඳ පුහුණුව හා රාජය මූ ය කළමනාකරණය 24,650.00 

6 කබෝකප කපෝද්ද  ායතන හා ගිණුම්, ඉඩම් පුහුණුව, කපෞරුෂයත්ව වර්ධනය 48,800.00 

7 යක් ලක මුම  ාතති කළමනාකරණය, හිපත ද දාතාතාවය 19,990.00 

මුදම කරුණ ාටි, ලිපිකගොනු කළමනාකරණය, රාජකාිප විනය 29,360.00 

8 නාකගොඩ විනය කාර්ය පමුපාමුය    6850.00 

ගබඩා කළමනාකරණය, ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය 18,350.00 

9 අම්බ න්කගොඩ නිවා ආ, විනය පමුපාමුය, කාර්යා   කළමනාකරණය, රාජය 
මූ ය කළමනාකරණය, ගැටුම් නිරාකරණය 

38,360.00 

ඊ - රාජය හා කතොරතුරු තාක් ලෂණය    9719.00 

10 බද්කද්ගම ද දාතාතා පුහුණුව, ාකමප වර්ධනය 16,580.46 

කාර්යා  ක්රම, ගබඩා පා නය හා භාඩලඩ සමීක් ලෂණය 20,170.00 

11 හබරාදූව කපෞද්ගලික ලිපිකගොනු හා නිවා ආ, රාජය මූ ය 
කළමනාකරණය 

36,975.00 

ග්රාම නි ධා සන් සඳහා හදිටි මරණ ප සක් ලෂණ පුහුණුව 11,050.00 

12 කගෝනාපිනුව  විරාම වැටු්ත සැකසීම, ඉඩම්, විනය කාර්ය පමුපාමුය 25,991.00 

ධනාත්මක ාකමප හා යහපා නය 10,515.00 

13 කනළුව වැටු්ත පිපවර්තන, ගිණුම් කටයුතු, ඉඩම් රාජකාිප පුහුණුව 31,425.00 

වයාපෘති කළමනාකරණය 10,925.00 

14 නියාගම මූ ය කළමනාකරණය, කාර්යා  ක්රම, වයාපෘති 
කළමනාකරණය, ඉදිිපපත් කි සකම් ශිමප ක්රම 

55,160.00 

ග්රාම නි ධා ස කාර්යා  පුහුණුව, 2017 වර්ෂකේ ඉදිිප දැක් ලම 54,600.00 

15 කබන්කතොට කළමනාකරණ පුහුණුව, විනය කටයුතු, ාකමප සංවර්ධනය, 
ද දාතාතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන 

40,650.00 

16 බ පිමුය මුදම කරුණ ාටි, ග්රාමීය වයාපෘති කළමනාකරණය 36,900.00 

අපරාධ විදයාව හා හදිටි මරණ ප සක් ලෂාව    8100.00 

17 ඉමදූව විනය කටයුතු 49,200.00 

18  ඵක් ලක ආව වැටු්ත පිපවර්තන, වයපෘති සැ සුම්, ාකමප සංවර්ධනය 28,775.00 

19 අක් ලමීමන සාම බ ත  පුහුණුව, රාජය මූ ය කළමනාකරණය, 
නායකත්ව පුහුණුව 

51,750.00 

 එ්තුව 1,085,499.00 

ප්රතිශපාද  උපකයෝජ ය 98.68  
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වාඳ  පරිපාල ය ඳා ්ළ  ා්ර ය  විය යයායය  261-1-1-0-2003  
 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව  කළමනාකරණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 

කවන්වී ඇති වාහන ගණන 49 කි. එම වාහන සම්බන්ධකයන් පහත සඳහන් කර්තවයයන් කසේවා ඒකකය 

මන්න් ඉටුකරනු  බතා. 

 දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ වාහන 09 ක ධාවන සටහන් විගණනයට ඉදිිපපත් කි සම . 

 වාහන 07 ක් ල සඳහා ඉන්ධන ඇණවුම් නිකුත් කි සම හා ඉන්ධන ිහමපත් නිරවුම කි සම. 

 සංචිත වාහන කවන් කි සම. 

 වාහන සඳහා රක් ලෂණ කසේවාවන් සම්බන්ධීකරණය (දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ වාහන 09, 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා කේ වාහන 98) 

 ප්රාකද්ශිය කමකම්වරුන්කේ අතිකර්ක ඉන්ධන ඉමලුම්පත් 142 ක් ල සම්බන්ධ කටයුතු. 

 දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ වාහන 09 ක් ල සඳහා ාදායම් බ පර නිකුත් කි සම. 

 දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ වාහන 09 ක් ල නඩත්තු කි සම. 

 වාහන අපහරණයට අදාළ  කටයුතු කි සම. 

 වාහන නඩත්තු පිිපවැය අවම කි සමට කටයුතු කි සම. 

 සංචිත වාහන පිපහරණය කි සකම් ක්රමක දයක් ල සැකසීම. 

 වාහන අනතුරු සම්බන්ධව ක්රියාකි සම . 

 ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19  ඵ වාහන නඩත්තු කි සම සඳහා අව ය ප්රතිපාදන නිදහස් කි සම. 

 

 

කවවී වූ ප්රතිශපාද ය රු. වියද  රු. උපකයෝජ ය  2016  

2,000,000.00 2,000,000.00 100% 
 

 

ප්රාකද්යය කල්්   ාසි් රැස්ම  

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  මන්න් ඉටුකරනු  බන  කාර්යයන්කේ ප්රගතිය පිළිබඳ මාටිකව පසුවිපරම් 

කි සම කමතාන් ටිදුක . දිසාපතිවරයාකේ ප්රධානත්වකයන් ටියලු ප්රාකද්ය ය කමකම්වරුන්, සහකාර 

ප්රාකද්ශිය කමකම්වරුන් සහ දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ මාඩලඩලික නි ධා සන්කේ 

සහභාගිත්වකයන් රැස්වීම් වාර 12 ක් ල පවත්වා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ටිදුකර ඇත. 
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බලපත්ර නිුතක ිරරී   පුපුර  ද්රවය, අබිශ, ගිනිඅවි, සුරාබදු  ඳා ්ළ  ා්ර ය 

ගිනි අවි බලපත්ර ්ළ  ා්ර ය 
 

්ායායය ප්රධාා  ්ායායසාධා  දයාය්ය සශඛ්යාව 

නව බ පර සඳහා සම්මුඛ් පිපක් ලෂණ පැවැත්වීම පැවැත්වූ සම්මුඛ් පිපක් ලෂණ  සංඛ්යාව 10 

කෘෂිකර්ම කමිටු නිර්කද්   බාගැනීම  බාදුන් නිර්කද්  සංඛ්යාව 8 

නව බ පර සඳහා නිර්කද්  සැපීම. සැපයූ නිර්කද්  සංඛ්යාව 10 

 ගිනි අවි පැව සම සඳහා නිර්කද්  සැපීම සැපයූ නිර්කද්  සංඛ්යාව 10 

 වාර්ෂිකව බ පර අලුත් කි සම. අළුත් කළ බ පර සංඛ්යාව 621 

 ගිනි අවි රජයට භාරගැනීම. භාරගත් ගිනි අවි සංඛ්යාව 20 

 මුරකරු බ පර නිකුත් කිිපම. නිකුත් කළ මුරකරු බ පර සංඛ්යාව 245 

මාටික වාර්තා සැපීම ඉදිිපපත් කළ වාර්තා සංඛ්යාව 12 

අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා සැපීම. ඉදිිපපත් කළ වාර්තා සංඛ්යාව 2 

 ාදායම් රැස්කි සම. රැස් කළ ාදායම රු.124,700 

  ඵඟ ාදායම් එකතු කි සම රැස් කළ  ඵඟ ාදායම රු.  55,500 

 නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමද කජයෂ්ඨ කපොලිස් 

අධිකාිප දැනුවත් කි සම.

ගනු  ැබූ නීතිමය ක්රියාමාර්ග සංඛ්යාවද 

කපොලිස් අධිකාිප දැනුවත් කළ වාර 

ගණන. 

3 

 ගිනි අවි බ පර සම්බන්ධ ගැටළු 

කළමනාකරණය

නිරාකරණය කහෝ සම්බන්ධීකරණය 

කළ ගැටළු සංඛ්යාව 
0 

 ගිනි අවි බ පර  ා පන් කවත පකතොරම් නිකුත් 

කි සම.

නිකුත් කළ පකතොරම් ප්රමාණය 5,100 
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පුපුර  ද්රවය ආාා ප ත රියාක ් ිරරී  ඳා නියා  ය 

 
 

්ායායයවී 
ප්රධාා  ්ායායසාධා  

දයාය්ය 
ප්රගතිශය 

 පුපුරණ ද්රවය බ පරද අවසරපර සඳහා 
 ැකබන අයදුම්පත් පිපක් ලෂා කි සම.

නිර්කද්  කරන  ද පුපුරණ 
ද්රවය අවසරපරද බ පර 
සංඛ්යාව 

ඉ ක් ලකය - 200 
ප්රගතිය - අවසරපර  - 178 
බ පර - 46 
 

 පූර්ව කහෝ ාවරණ අනුමැතියට සම්බන්ධ 
නිකුත් කළ පුපුරණ ද්රවය අවසරපරද බ පර 
සඳහා අනුමැතිය  බා ගැනීම හා වාර්තා 
අමාතයාං යට කයොමු කි සම.

නිකුත් කරන  ද පුපුරණ ද්රවය 
අවසර පරද බ පර සංඛ්යාව 

අවසරපර -178  
බ පර - 46 

 බ ය ත් පුපුරණ ද්රවය කවකළඳුන් කවත 
පුපුරණ ද්රවය  බාගැනීමට වාිපක ලිපි නිකුත් 
කි සම.

දිස්ත්රික් ලකය තුළ අව ය පුපුරණ 
ද්රවය  ඵඟයකින් කතොරව අවසර 
පර  ා පන් කවත නිකුත් කි සම. 

වාිපක ලිපි - 2,750 

වාණිජ පුපුරණ ද්රවය ගබඩා පිපක් ලෂාව හා 
පුපුරණ ද්රවය නිකුත් කි සම අධීක් ලෂණය හා 
කමඛ්ණ පිපක් ලෂාව

ප සක් ලෂා කරන  ද සංඛ්යාව  55  

පුපුරණ ද්රවය ප්රවාහනය කරනු  බන වාහන 
සඳහා කයෝග යතා සහතික නිකුත් කි සම.

කයෝගයතා සහතික නිකුත් කළ 
වාහන සංඛ්යාව 

නැත  

පුපුරණ ද්රවය භාවිතය පිළිබඳව තාක් ලෂණික 
උපකදස්  බාදීම.

පුපුරණ ද්රවය භාවිතා කරන 
කර්මාන්ත කරුවන් සංඛ්යාව 

115 

 පුපුරණ ද්රවය නිෂ්පාදන කර්මාන්තව ට 
අදාළව බ පර නිකුත් කි සම, වැඩිහම් පිපක් ලෂාව

නිකුත් කරන  ද බ පර 
ගණන 

4 

 ඒකාබද්ධ පිපක් ලෂණව ට සහභාගි වීම
සහභාගි වූ ඒකාබද්ධ පිපක් ලෂණ 
සංඛ්යාව 

5 

  කමගත වූ භාවිතයට නුසුදුසු පුපුරණ ද්රවය 
විනා  කි සමට කටයුතු කි සම.

විනා  කරන  ද පුපුරණ ද්රවය 
ප්රමාණය 

නැත  

 පුපුරණ ද්රවය කළමනාකරණකේ පසු විපරම් 
නීති විකරෝධී ක්රියා වැළැක් ලවීම.

දැනුම්දීමකින් කතොරව ටිදු 
කරන  ද ස්යානීය පිපක් ලෂාවන් 
සංඛ්යාව 

40 

 ාදායම් රැස්කි සම රැස් කළ ාදායම රු.114,650 

 දත්ත පද්ධතියක් ල පවත්වාකගන යාම යාවත්කාලීන කළ වාර ගණන  0 

 මාටික වාර්තා ඉදිිපපත් කි සම ඉදිිපපත් කළ වාර්තා සංඛ්යාව 12 

 

 

රජකම කපොදු ඳා උපකල්ඛ් ගත නිවාස ්ළ  ා්ර ය 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය සතුව රජකේ කපොදු නිවාස හා උපකමඛ්නගත නිවාස 98 ක් ල 

සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  සතු නි  නිවාස 26 ක් ල ක  . 
 

 

 2016  වර්ෂකේ දී ගාම  වැකුණකගොඩ හා බටගන්වි  ඇති නිවාස 98 රාජය නි ධාිපන් කවත 

 බා දීම මන්න් රු. 950,559.70 ක ාදායමක් ල රජයට  බා දී ඇත. 
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කයාඛීය අ ාතයාශය ප්රතිශපාද   ගිවී ්ර  ලද දිනුවක ිරරික  විඩ සේඳවී  
 

විවිධ කර්ඛීය අමාතයාං  කදපාර්තකම්න්තු ඔස්කසේ  ැකබන ප්රතිපාදන උපකයෝජනය කරමින් ගාම  

දිස්ත්රික් ලකය තුළ සෑම ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාසයක් ල ම නිකයෝජනය වන පිපදි විවිධ සමාජ, ාර්ථික 

වැඩසටහන් පවත්වමින් ඔවුන් දැනුවත් කි සකම් කටයුතු ටිදු කර ඇත. 

 

ආපදා සඳ  කසේවා ්ේයුතු 

ාපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය යටකත් පවතින්නා වූ   ාපදා සහන කසේවා මධයස්යානය දිස්ත්රික් ල 

මට්ටකමන් ටිය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යට නි ධා සන් 

කදකදකනකු සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව ට නි ධාිපන් 19ක් ල අනුයුක් ලත කර ඇත. දිස්ත්රික් ල 

කමකම් කාර්යා ය මන්න් ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව  කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරතා. 
 
 

විය යයාය විස්තරය ප්රතිශපාද  රු. වියද  රු. 
ලිලය 

ප්රගතිශය     

106-02-04-09-2104(11) නිවාස හානි කගවීම් 18,365,941.29 16,142,813.15 88% 

106-02-04-01-1501 
හදිටි ාපදා තත්ත්වයන්  
(කඩිනම් ාපදා සහන සැ සීම) 

1,200,000.00 963,095.05 80% 

106-02-04-01-1501 
කබන්කතොට ප්රාකද්ශිය කමකම් 
කකොට්ඨාසකේ ජනතාව 19,968 
කට  පානීය ජ ය  බාදීම 
සඳහා ඉන්ධන වියදම 

36,100.00 36,100.00 100% 

ජාතික රක් ලෂණාවරණ 
වැඩසටහන 2016.04.01 න් 
පසු 

හානි වූ නිවාස 50 කට වන්දි 620,186.00 620,186.00 100% 

 

ඵලදායිතා ප්රවයාධා  ්ේයුතු  
ගාම  දිස්ත්රික් ලකය තුළ ද දාතාතා සංවර්ධන නි ධා සන් 95 කදකනකු ජාතික ද දාතාතා 

කමකම් කාර්යා ය නිකයෝජනය කරමින් කසේවකේ නිරත ක . 

2015 ජාතික ද දාතාතා සම්මාන උකළ  2016 කදසැම්බර් මස පැවැත්වූ අතර ගාම  

දිස්ත්රික් ලකකේ රාජය, කපෞද්ගලික හා පාසැම යන අං  යටකත් විවිධ ායතන තරඟයට ඉදිිපපත් විය. 
 

 රාජය අං ය   - 42 

 කපෞද්ගලික අං   - 06 

 පාසම අං ය   - 12 
 

රියා්ාර්  ප්රධාා  ්ායායසාධා  දයාය්ය ප්රගතිශය 

   රජකේ නිවාස ඉමලුම්පර  බාගැනීම සහ කපොකරොත්තු  
     කමඛ්නගත කි සම.

කපොකරොත්තු කමඛ්නගත කළ 
ඉමලුම්පර සංඛ්යාව 

11 

   කපොකරොත්තු කමඛ්නය පවත්වාකගන යාම. යාවත්කාලීන කළ වාර සංඛ්යාව 4 

   නිවාස අලුත්වැඩියා සඳහා දිස්ත්රික් ල ඉන්වතකන්රු කවත    
    කයොමු කි සම.

කයොමු කළ ඉමලීම් සංඛ්යාව 15 

   ාදායම් හා  ඵඟ ාදායම් එකතු කි සම. රැස්කළ ාදායම  95% 

   මාටික ාදායම් වාර්තා යැවීම. ඉදිිපපත් කළ වාර්තා සංඛ්යාව 12 

   අර්ධ වාර්ෂික වාර්තා යැවීම. ඉදිිපපත් කළ වාර්තා සංඛ්යාව 2 

   නිවාස දත්ත පද්ධතිය පවත්වාකගන යාම. යාවත්කාලීන කළ වාර සංඛ්යාව 4 

21 



 

23 

 

ගාල්ල දිස්ත්රික් ල්ය ලබාගක ස  ා  ප්රතිශඵල 

අශයය ආයත ය ස්ථා ය 

 
 

පාසම 

 
 

අ.කපො.ස.(උ.කපළ) 
දක් ලවා 

ගාද කනළුව ජාතික පාස  කතවන 
ගාද ජනාධිපති බාලිකා විදයා ය කුස තා 
ගාද ජයවර්ධන විදයා ය කුස තා 
ගාද මමහාර සුමලියා විදයා ය කුස තා 
කද්වපතිරාජ විදයා ය කුස තා 

පහ වසර දක් ලවා කතම ඹුර විජය ක. විදයා ය කතවන 
 
 
 
 

රාජය 

 
අන්තර් අමාතයාං  

ප්රධාන කමකම් කාර්යා ය - දකුණු පළාත කදවන 
ප්රධාන අමාතයාං ය කදවන 
පළාත් රාජය කසේවා කකොමිෂන් සභාව කදවන 
කෘෂිකර්ම, පළාත් පා න...... අමාතයාං ය වික ේෂ කුස තා 

ක්රීඩා, ග්රාම සංවර්ධන......... අමාතයාං ය කුස තා 

 
 

අන්තර් 
කදපාර්තකම්න්තු 

පළාත් පා න කදපාර්තකම්න්තුව කදවන 
පළාත් කාර්මික ඉංවතකන්රු වැඩපළ වික ේෂ කුස තා 
පළාත් කසෞඛ්ය කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව වික ේෂ කුස තා 
දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම කදපාර්තකම්න්තුව වික ේෂ කුස තා 
ය ක් ලෂණ කරෝහ  - කරාපිමුය කුස තා 
ශ්රී  ංකා බන්ධනාගාරය - ගාම  කුස තා 
වාිපමාර්ග ඉංවතකන්රු කාර්යා ය - අම්බ න්කගොඩ කුස තා 

රාජය අන්තර් ප්රාකද්ය ය 
කමකම් කාර්යා  

බ පිමුය ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
අම්බ න්කගොඩ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
කඩවත් සතර ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
කගෝනපීනුව  ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
වැලිවිමුය දිවිතුර ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
හබරාදුව ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
බද්කද්ගම ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
ඇමපිමුය ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කදවන 
නියාගම ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කතවන 
ඉමදුව ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කතවන 
අක් ලමීමන ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කතවන 
කබෝක්ත කපෝද්ද  ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය කතවන 

යක් ලක මුම  ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය වික ේෂ කුස තා 

කබන්කතොට ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය වික ේෂ කුස තා 

කනළුව ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ය වික ේෂ කුස තා 

රාජය පළාත් පා න යක් ලක මුම  ප්රාකද්ය ය සභාව කුස තා 

ක් ලෂුද්ර පිපමාණ 
ායතන 

ායුර්ක ද කකොමසාිපස් කදපාර්තකම්න්තුව කදවන 

වි පර්කේෂණ ායතනය,  බුදූව කතවන 

දිස්ත්රික් ල ායුර්ක ද කරෝහ , මාගාම  වික ේෂ කුස තා 

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ායතනය, 
වක් ලවැම  

වික ේෂ කුස තා 

කපෞද්ගලික මහා පිපමාණ කහිපටන්ස් කහෝට ය කතවන 

 
රාජය 

මහා පිපමාණ දකුණු පළාත් මාර්ගස්ය මීත ප්රවාහන අධිකාිපය කුස තා 

මධය පිපමාණ සමූපකාර කරෝහ , ගාම  කුස තා 

සුළු පිපමාණ හපුග  ජ  පවිරාගාරය කුස තා 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

24 

 

මිනිස්බල ඳා රැකීරක් ලයා ්ේයුතු 
 

 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාං කේ මිනිස්බ  හා රැකීරක් ලෂා කදපාර්තකම්න්තුව 

මන්න් 2016 වර්ෂය තුළ දිස්ත්රික් ල හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව ට අනුයුක් ලත නි ධාිපන් 95 

කදකනකුකගන් ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ක්රියාත්මක කරන  ද වැඩසටහන්ව  ප්රගතිය පහත දැක් ලක .   
 

 වැඩ ක ෝකයට ප්රවිෂ්ට වන තරුණ තරුණියන් ඉ ක් ලක කර ගනිමින් ඔවුන් රැකියා ගත කි සම. 

 අධයාපන හා පුහුණු අවස්යා සඳහා කයොමු කි සම හා ස්වයං වයාපාර ඇරම ම සඳහා මඟ 

කපන්වීම කමම වැඩසටහන්ව  අරමුණු ක . 

 

වෘකතීය  ායාකගෝපකද්ය 

 

 

විඩසේඳ  

වායාෂි් ඉලක් ල්ය සපුරා ගිනි  

විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

ප්රතිශලාිනවී ප්රතිශපාද  

රු. 

විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

ප්රතිශලාිනවී වියද  රු. 

සශඛ්යාව සශඛ්යාව 

සාමානය කපළ වෘත්තීය 

මාර්කගෝපකද් න 

වැඩසටහන 

99 2,970 - 103 2,994 - 

උසස් කපළ  වෘත්තීය 

මාර්කගෝපකද් න 

වැඩසටහන 

78 2,345 - 82 2,524 - 

ස්වයං රැකියා සඳහා 

කපළඹවිම 

3 90 7,170.00 3 91 7,170.00 

වෘත්තීය අභිකයෝග ජය 

ගැනීම 

2 60 15,900.00 2 91 15,900.00 

බා ඵර උපාධි වැඩසටහන 1 40 34,450.00 1 43 34,450.00 

කදමාපියන් දැනුවත් 

කි සකම් වැඩසටහන 

6 300 22,500.00 6 309 13,500.00 

වෘත්තීය කාර්ය සාධනය 

වැඩි දියුණු කි සම 

- 1,320 - - 1,462 - 

වෘත්තීය මාර්කගෝපකද්   

කසේවා සැපීම 

- 2,560 - - 2,836 - 

අවදානමට  ක් ලවූවන් 

සඳහා වෘත්තීය 

මාර්කගෝපකද් ය 

152 - - 146 3,291 - 

 

 

 

23 



 

25 

 

 

රැිරයා නියා ා  ප්රවයාධා  

විඩසේඳ  

වායාෂි් ඉලක් ල්ය 

 

සපුරා ගිනි  

. 

විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 
ප්රතිශලාිනවී ප්රතිශපාද  රු. 

විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 
ප්රතිශලාිනවී 

වියද  රු. 

රැකියා සමාජ වැඩසටහන 1 30 34,150.00 1 34 34,150.00 

ලියාපදිංචිකළ රැකියා 
අක්තක් ලෂිතතාන් 

- 12,500 - - 9,249 - 

සෘජු රැකියා - - - - 575 - 

රැකියා සඳහා කයොමු කි සම් - - - - 2,419 - 

වයවසායකත්ව සංවර්ධන 
පුහුණු වැඩසටහන 

1 30 27,600.00 1 37 27,600.00 

අව යතා මත පුහුණු 
වැඩසටහන 

16 450 164,775.00 16 517 164,775.00 

සංාාරක ක් ලකෂේර රැකියා 
අවස්යා පිළිබඳව දැනුවත් 
කිිපකම් වැඩසටහන 

1 30 27,700.00 1 46 27,700.00 

ප්රාකද්ය ය රැකියා ටියය 
වැඩසටහන 

1 150 55,550.00 2 274 55,550.00 

අත්කම් භාඩලඩ පුහුණුව 1 30 20,350.00 1 32 20,350.00 

අවදානමට  ක් ලවුවන් 
රැකියාගත කිිපකම් 
වැඩසටහන 

1 30 9,950.00 1 30 9,950.00 

එ්තුව 22 13,250 340,075.00 23 13,213 340,075.00 
 

 

වායාෂි් ප්රගතිශය - 2016  ( ඳජ  රැිරයා කසේවා  ධායස්ථා  - ගාල්ල)    
 

විඩසේඳ  
විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 
ප්රතිශලාීනවී සශඛ්යාව මුදල  රු.  

රැකියා කපොළ - ඇමපිමුය, ගාම  2 2,969 196,070.00 

රැකියා ප්රවර්ධන වැඩසටහන 3 178 30,000.00 

රැකියාගත කිිපම - 676 - 

ඇබෑර්තු  බා ගැනීම - 413 - 

රැකියා අක්තක් ලෂිතයන් ලියාපදිංචිය - 2,456 - 
 

කතොරතුරු තාක් ලය  ්ේයුතු 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ  කතොරතුරු තාක් ලෂණ ඒකකකේ කතොරතුරු තාක් ලෂණ නි ධා සන්  

තිකදනකු හා සංවර්ධන නි ධාිපකයකු කසේවකේ නියුක් ලතව ඇත. 

 දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය සතුව පවතින පිපගණක, මුද්රණ යන්ර, ස්කෑනර් යන්ර, බහු මාධය 

ප්රක් ලකෂේපණ යන්ර ව  තාක් ලෂණික කදෝෂ හඳුනාකගන ඒවා නිරාකරණය කි සම. 

• තාක් ලෂණික උපකරණ මි දී ගැනීකම් දී ඇගීම් වාර්තා  බා දීමට සහාය වීම. 

• පුහුණු වැඩ සටහන්ව  දී අව ය තාක් ලෂණික අව යතා  බා දීම. 

• කාර්යා ීය කවේ අඩවිය යාවත්කාලීන කි සම 

• දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ ටියලු ඒකක කවත ජා  පහසුකම්  බා දීමට කටයුතු කි සම කමම  

අං ය මන්න් ඉටු ක . 
 

 

24 
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පාරික ෝගි් අධි්ාරිකම ්ේයුතු  

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ සමස්ත පාිපකභෝගික ජනතාව කේ පාිපකභෝගික අතාතීන් සුරැකීමට සහ 

ඔවුන්ට  ප්රමිතිකයන් උසස් භාඩලඩ හා කසේවා  බා දීමට  පාිපකභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාිපය 

කටයුතු කරනු  බතා. 

සිදු ්ළ ්ායායය 2016 - ප්රගතිශය 

වැටලීම් 872 

දඩ මුදම රු. මිලි. 9.71 

දැනුවත් කි සම් වැඩසටහන් - 51, පුද්ග තාන් - 5,916 

සහන පැමිණිලි 
 ැබූ පැමිණිලි සංඛ්යාව 
විසඳුම්  බා දිමට හැකි වූ පැමිණිලි 
සංඛ්යාව 

 
105 
70 

මිළ සමීක් ලෂණ 62 
 

 
 

 

මිනු , ප්රමිතිශ ඳා කසේවා ්ේයුතු 
 

 

 මිනුම් ඒකක හා ප්රමිති  කසේවා අං ය මගින්  2016 වර්ෂකේ දී  බා ගන්නා  ද ප්රගතිය පහත පිපදි 

දැක් ලවිය හැක. 

 
 

සිදු ්ළ ්ායායය 2016 ප්රගතිශය 

මිනුම් උපකරණ නිෂ්පාදකයන්කේ මුද්රා තබන  ද මිනුම් සංඛ්යාව 7,965 

ානයනය කරන  ද මූලික මුද්රාව තබන  ද ඉක ක් ලකොනික් ල තරාදි 
සංඛ්යාව 

119 

වායාෂි් මුද්රා ්ේයුතු 
 

1. මුද්රා මධයසය්ාන සංඛ්යාව 27 

2. මුද්රා තබන  ද ඒකක සංඛ්යාව 34,068 

3. මුද්රා තබන  ද කවළඳුන් සංඛ්යාව 7,870 

4. මුද්රා තබන  ද දින ගණන 315 

5. මුද්රා තබන  ද ාදායම රු.මිලි.10.97 

6. දැනුවත් කරන  ද ායතන සංඛ්යාව 28 

විේය  වායාතාව 
 

1. තැත්කළ වැටලීම් සංඛ්යාව 560 

2. සාර්යක වැටලීම් සංඛ්යාව 64 

3. අවසන් වූ න ආ සංඛ්යාව 55 

4. අවවාද 06 

5. දඩ මුද  රු.මිලි.10.97 
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විකද්ය රැිරයා ්ේයුතු 

 
 විකද්  රැකියා අමාතයාං ය යටකත් දිස්ත්රික් ල හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස මට්ටකමන් 
කසේවකේ නියුතු සංවර්ධන නි ධා සන්කේ කාර්යභාරය පහත පිපදි ක . 
 

1. පවුම පසුිහම් වාර්තා  බා දීම  
 

රැකියාවක් ල සඳහා විකද් ගත වීමට අක්තක් ලෂා කරන වයස අවුරුදු 18 - 50 ත් අතර  ටියලුම 

කාන්තාවන් විටින් කමම වාර්තාව 2019 ජූලි මස ටිට අදාළ කකොට්ඨාසකේ සංවර්ධන නි ධා ස 

මගින්  බා ගත යුතුය. ප්රාකද්ය ය කමකම් (සභාපති), අදාළ විකද්  රැකියා අමාතයාං කේ 

සංවර්ධන නි ධා ස, ළමා  ඵමිකම් ප්රවර්ධන නි ධා ස, මුම ළමාවිය සංවර්ධන නි ධා ස, වනිතා 

සංවර්ධන නි ධා ස, ප්රාකද්ශිය ළමාරක් ලෂක නි ධා ස, කසෞඛ්ය ජවදය නි ධා ස කහෝ නිකයෝවතත 

නි ධාිපකයකු කගන් සමන්විත කමිටුවක් ල මන්න් කමම වාර්තාව  බාකද්. 

2. අදාළ කකොට්ඨාසකේ විකද් ගත වූ පුද්ග යන් පිළිබඳ කතොරතුරු කමඛ්නයක් ල පවත්වාකගන 

යාම. 

3. සෑම විගමනික පවු ක් ල කවනුකවන් ම කගොනුවක් ල යාවත්කාලීන කර පවත්වාකගන යාම 

4. වික ේෂ අව යතා ස ඵත විගමනික පවුම සඳහා සංවර්ධන සැළසුමක් ලද රැකවරණ සැ සුමක් ල 

සකස් කර ක්රියාත්මක කි සම 

5. විගමනික පවුමව  දරුවන්කේ සුබසාධන හා කවනත් සුබසාධන කටයුතු පිළිබඳව කසොයා 

බැලීම. 

6. විකද්  කසේවා නියුක් ලති කාර්යාං ය මගින් ක්රියාත්මක කරන සුබසාධන, ශිෂයත්ව හා ස්වයං 

රැකියා වැඩසටහන් පිළිබඳව අදාළ රාජකා සමය කටයුතු ඉටු කි සම. 
 

ක යාපදිශචි විග නි් සශඛ්යාව 

 

 

 

අනු අශ්ය ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසය ්ාවීතා පිරිමි එ්තුව 

1 අක් ලමීමන 416 343 759 

2 අම්බ න්කගොඩ 491 951 1,442 

3 බද්කද්ගම 462 517 979 

4 බ පිමුය 831 1,172 2,003 

5 කබන්කතොට 470 535 1,005 

6 කබෝකප කපෝද්ද  92 120 212 

7 ඇමපිමුය 693 570 1,263 

8 කඩවත්සතර 373 813 1,186 

9 හබරාදුව 207 316 523 

10  ඵක් ලක ආව 894 1,201 2,095 

11 ඉමදුව 287 261 548 

12 කරන්කදනිය 689 921 1,610 

13 නාකගොඩ 495 225 720 

14 කනලුව 110 204 314 

15 නියාගම 308 317 625 

16 තව ම 197 111 308 

17 වැලිවිමුය දිවිතුර 496 351 847 

18 යක් ලක මුම  129 105 234 

19 කගෝනපීනුව  180 318 498 

එ්තුව 7,820 9,351 17,171 
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පවුල් පසුබි  වායාතා ලබාදී  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

අනු 

අශ්ය 

ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

නියාකද්යත නියාකද්ය ක ෝළ එ්තුව 

1 අක් ලමීමන 123 10 133 

2 අම්බ න්කගොඩ 181 3 184 

3 බද්කද්ගම 152 10 162 

4 බ පිමුය 269 0 269 

5 කබන්කතොට 144 12 156 

6 කබෝකප කපෝද්ද  62 4 66 

7 ඇමපිමුය 250 11 261 

8 කඩවත්සතර 172 2 174 

9 හබරාදුව 74 4 78 

10  ඵක් ලක ආව 315 21 336 

11 ඉමදුව 54 2 56 

12 කරන්කදනිය 544 10 554 

13 නාකගොඩ 158 4 162 

14 කනළුව 36 0 36 

15 නියාගම 95 2 97 

16 තව ම 50 4 54 

17 වැලිවිමුය දිවිතුර 98 9 107 

18 යක් ලක මුම  83 8 91 

19 කගෝනපීනුව  55 1 56 

එ්තුව 2,915 117 3,032 
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කපෝය  ඳා කසෞඛ්ය ්ේයුතු  
 

 

 

 

ජනාධිපති කමකම් කාර්යා ය යටකත් සය්ාපිත ජාතික කපෝෂණ කමකම් කාර්යා ය මන්න් 

කමකහයවනු  බන කපෝෂණය සඳහා වන බහු ාංශික ක්රියාකා ස සැ ැස්ම ජනතාවකේ කපෝෂණ 

තත්ත්වය වැඩි දියුණු කි සම සඳහා ජාතික මට්ටමින් ක්රියාත්මකවන වැඩසටහනක් ල ක . කමම සැ ැස්ම 

ක්රියාත්මක කි සමට ගාම  දිස්ත්රික් ලකය සඳහා  ැ ඇ ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු.1,437,291.00 ක් ල වන 

අතර ඉන් රු.1,497,276.00 ක් ල වැයකර වැඩසටහන් 1,188 ක් ල පවත්වා ඇත. විස්තර පහත පිපදි ක . 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විඩසේඳ  
වියද  ්ර  ලද 

මුදල රු. 

විඩසේඳ

වී සශඛ්යාව 

ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 

ලිලය 

/ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය 

කපෝෂණය සඳහා වන බහු ාංශික 
ක්රියාකා ස සැ ැස්ම හඳුන්වාදීකම් 
වැඩසටහන 

82,091.00 1 140 100% 

කපෝෂණය සඳහා වන දිස්ත්රික් ල කමකහයුම් 

කමිටුව ප්රගති සමාක ෝාන රැස්වීම 

26,580.00 2 

 

195 

 

100% 

කපෝෂණය සඳහා වන ප්රාකද්ය ය 

කමකහයුම් කමිටුව ප්රගති සමාක ෝාන 

රැස්වීම 

265,090.00 50 4,674 100% 

 ග්රාමීය කපෝෂණ කමිටු පි ඵටුවීම 8,180.00 896 1,610 100% 

කපෝෂණය සඳහා වන බහු ාංශික 
ක්රියාකා ස සැ ැස්ම සම්බන්ධකයන් ග්රාමීය 
කපෝෂණ කමිටු දැනුවත් කි සම  

322,328.00 187 7,844 100% 

අවදානම් ගෘහ ඒකක හඳුනා ගැනීම 17,365.00 - 5,378 100% 

කපෝෂණය හා සම්බන්ධ නි ධා සන් 
දැනුවත් කි සම 

57,820.00  3 215 100% 

කපෝෂණය හා සම්බන්ධ කපර පාසම 
ුණරුවරුන් දැනුවත් කි සම 

277,822.00 14 686 100% 

කපෝෂණ සම්බන්ධීකරණ නි ධා සන් 
මන්න් ප්රජාව දැනුවත් කි සම 

147,000.00 27 7,159 100% 

කපෝෂණ විෂය භාර ුණරුවරුන් දැනුවත් 
කි සම 

113,134.60 5 438 100% 

කතෝරාගත් ප්රජා කඩලඩායම් දැනුවත් කි සම 119,865.40 3 363 100% 

 එ්තුව 1,437,276.00 1,188 - 
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ක ෝේයා රථ ප්රවාඳ  ්ේයුතු 
 

 

 

 

 

්ායායය ප්ර ා ය 

පැවැත්වූ ලිඛිත ප සක් ලෂණ සංඛ්යාව (ිපයදුරු බ පත් සම්බන්ධව) 24,043 

ප්රාකයෝගික ප සක් ලෂණ සංඛ්යාව (ිපයදුරු බ පත් සම්බන්ධව) 22,673 

නිකුත්කළ තාවකාලික ිපයදුරු බ පර සංඛ්යාව 17,772 

ිපයදුරු බ පර අළුත් කි සම 3,413 

ක රහැර කාර්යා කයන් ප්රතික් ලකෂේප  වූ අයදුම්පත් සංඛ්යාව 1,523 

තහනම් නිකයෝග නිකුත් කළ 420 

ඉවත්කළ 335 

අනනයතා සහතික 747 

ලියාපදිංචි කළ යතුරු පැදි සංඛ්යාව 8 

අනු පිටපත් නිකුත් කි සම 0 

අතාතිය පැව සම 48 

අතාතිය ඉවත් කි සම 39 

CR සංක ෝධනය කි සම 2 

නිකුත් කළ අංක තහ ආ සංඛ්යාව 6,898 

 බා ගත් අංක තහ ආ සංඛ්යාව 7,621 

නිකුත් කරන  ද බර සහතික සංඛ්යාව 480 

ිපය අනතුරු ප සක් ලෂණ සංඛ්යාව 1,201 

බැංකු ගත කළ මුළු ාදායම රු. 57,520,695.00 
 

 

 

ද්වි  ායා ්ේයුතු 
 

 ඇක ෝටියස් විදයා කේ ජරභාෂා සඟරාව එළිදැක් ලවීම. 

කම් සඳහා ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං ය විටින් රු.156,450.00 ක 

ප්රතිපාදන මුද ක් ල   බා කදන  ද අතර වියදම් වූ මුද  රු. 194,659.00 කි. ඉතිිප මුද  

අමාතයාං ය කවත පවරා දී ඇත. 

 ඇක ෝටියස් විදයා කේ ජරභාෂා සඟරාක  සී..ත.තැමු 250 ක් ල හා සඟරාක  පිටපත් 500 ක් ල 

මුද්රණය කි සම. 

 ප්රජා මට්ටකම් ජන සහභාීතත්ව වැඩසටහන 

ගාම  පි ාන විදයාර්කයෝදය මහා විදයා කේ වික ේෂ අධයාපන ඒකකකේ ටිසුන් සඳහා අව ය 

ඉකගනුම් උපකරණ  බාදීම රු.150,000.00 ක් ල  බා දී ඇත.  

 රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ අක් ලමීමණ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා කේ නි ධා සන් දැනුවත් 

කි සම. 

 ගාම  දිසානායක (වි ක ේෂ පාසැ ) විදයා කේ අධයාපනය  බන ටිසුන්කේ කුස තා 

සංවර්ධනයට අව ය ඉකගනුම් උපකරණ  බාදීම. 

 රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ නියාගම, නාකගොඩ, කනළුව, ඇමපිමුය ප්රාකද්ය ය කමකම් 

කාර්යා කේ නි ධා සන් දැනුවත් කි සම. 

 සහජීවන සංගම් වයාපෘති - කුරුඳුගහ වැඩි ඵමු නිවාසයට ඇඳන් හා කමට්ට  බා දීම. 

 රන්කදණි දරුකවෝ භාෂා සංගමකේ පුස්තකා යට අව ය කපොත්  බා දීම. 

 පවර භාෂා සංගමකේ දහම් පාසැම කාර්යාලීය පහසුකම්  බා දීම. 

 ශ්රී අක ෝක දහම් පාසැම කාර්යාලීය පහසුකම්  බා දීම 

 යටග  සමාධි දහම්පාසැ ට උපකරණ  බා දීම. 
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ආපදා ්ළ  ා්ර  ්ේයුතු 

 

ාපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය යටකත් ගාම  ාපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය 

විටින් 2016 වර්ෂය තුළ දී ටිදුකරන  ද ාපදා හදිටි ප්රතිාාර දැක් ලවීම් පිළිබඳ සාරාං ය පහත පිපදි ක . 
 

ආපදාව ප්ර ා ය ආපදාව ප්ර ා ය 

අකුණු සැර වැදීම් 5 දිකේ ගිලීම් 2 

ගම කපරලීම් 4 නාය යෑම් 3 

ගම බැමි  කඩා වැටීම් 2 නිවාස කඩා වැටීම 1 

ගස් කඩා වැටීම් 7 පස්කඳු කඩා වැටීම් 27 

ගිනි ගැනීම් 4 පස් කැපීම් 11 

ගි ා බැසීම් 3 
මුහුකද් කතම ගැලීම නිසා 
අපවිර වීම 

1 

ජ  ගැලීම් 20 කමෝය කට කැපීම් 3 

තද සුළං 2 විදුලි සැර වැදීම් 2 

තා්තප කඩා වැටීම් 7 අවදානම් ස ඵත ගස් 2 

එ්තුව 98 

 

 

 

අශයය අනු ත 

විඩසේඳවී 
සශඛ්යාව 

ඉටු්ළ 

ඩසේඳවී 
සශඛ්යාව 

සඳ ා

ගීකවය 
කවවී්ළ 

ප්රතිශපාද  
වියද  ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය % 
ලිලය 

ප්රගතිශය % 

පුහුණු 
වැඩසටහන් 

26 26 3,163 360,000.00 926,004.00 100 91 

ාපදා කපර 
පුහුණු සැ සුම් 

35 30 3,221 380,000.00 269,846.00 85.71 71.01 

වික ේෂ 
වැඩසටහන් 

3 3 137 75,000.00 75,002.50 100 100.00 

එ්තුව 64 59 6,521 815,000.00 640,852.50   

 

 

 

2016 වයායකම ආපදා ්ළ  ා්ර   ධායස්ථා  ප්රතිශපාද   ත සිදු්ළ වයාපෘතිශ පිබඳබව විස්තර   
 
 

වයාපෘතිශය 
ඇස්තක වීතුගත 

මුදල  රු.මි.  

සමුච්ඡිතවියද  

 රු.මි.  
ක ෞතිශ් ප්රගතිශය 

ාපදා අවම කිිපකම් වයාපෘති හා වැඩසටහන් 
වැලිවිමුය දිවිතුර ප්රාකද්ශිය කමකම් 
කකොට්ඨාසකේ මාකබන් ඇළ පා ම අස  ටිට 
කුට්මුයාවත්ත ග්රාම නි ධාිප කාර්යා ය දක් ලවා 
ජ කයන් යටවන අනාරක් ලෂිත මාර්ගය කගොඩ 
කිිපම. 

9.50 1.70 
අත්තිකාරම් කගවා 
ඇත. වයාපෘතිය 
ාරම්භ කර ඇත. 
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ජ කල්ඛ්   ඳා  සශඛ්යාකල්ඛ්  ්ේයුතු 

I. දිස්ත්රික් ලකයට අදාළ කෘෂිකර්ම හා සත්ව සංඛ්යාති වාර්ෂික රැස්වීම හා ඒ පිළිබඳ සමීක් ලෂණ 

කටයුතු ටිදුකි සම. 

පසුගිය වර්ෂකේ පැවති කා ුණණ තත්වය මත මහ කන්නකේ ටිදුකි සමට නියමිතව තිබූ අස්වනු 

සමීක් ලෂණ 66 කින් 60 ක් ල අවසන් කර ඇත. මහ කන්නකේ ටිදුකි සමට නියමිතව තිබූ අස්වනු 

සමීක් ලෂණ 60 කින් 14 ක් ල අවසන් කර ඇත. 

2. ජාතික ගිණුම්, පාිපකභෝගික මිළ දර් කය සහ නිෂ්පාදකයාකේ මිළ දර් කය යන කරුණු සඳහා 

දිස්ත්රික් ලකයට අදාළ දත්ත සතිපතා, මාස්පතා හා කාර්තු ව කයන් රැස්කර අදාළ දිනට  බා දී ඇත. 

9. කදපාර්තකම්න්තුව මන්න් දිස්ත්රික් ලකයට අදාළව ටිදුකරන විවිධ සමීක් ලෂණ කටයුතු ටිදුකි සම. 

 රමබ  සමීක් ලෂණය 

 ගෘහ ඒකක ාදායම් වියදම් සමීක් ලෂණය 

 ජරමාටික කර්මාන්ත පිළිබඳ සමීක් ලෂණය  

4. ශ්රී  ංකාක  ළමා කටයුතු පිළිබඳ සමීක් ලෂණය, මුම ළමාවිය පිළිබඳ සමීක් ලෂණය හා ප්රජා 

විදයාත්මක හා කසෞඛ්ය සමීක් ලෂණයට අදාළ කටයුතු ටිදුකි සම. 

5. සංඛ්යාන අත්කපොත සකස් කි සම - 95% ක් ල අවසන්ය. 

 

 

ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  විසිවී  එක් ල රැස් ්ර  ලද ආදාය   

  

දිස්ත්රික් ලකය තුළ ඇති රජයට අයවිය යුතු ාදායම්, රජකේ නිකයෝවතතයා ව කයන් නියමිත 

පිපදි නියමිත ක  ාවට එක් ලරැස් කර දීම දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් 

කාර්යා ව  වගකීමක් ල වනු ඇත. ඒ යටකත් එක් ල එක් ල කදපාර්තකම්න්තු ව ට අදාළ ාදායම් එක් ල 

රැස් කර මාටිකව අදාළ ාදායම් ගණන් දීකම් නි ධා සන් කවත බැර වාර්තා මගින් නික දනය 

කකොට ඇති අතර මාටික ගිණුම් සාරාං  මගින් අදා  ාදායම් මහා භාඩලඩාගාරයට නික දනය 

කර ඇත. ඒ අනුව 2016 වර්ෂය තුළ එක් ලරැස්  කරන  ද ාදායම් පිළිබඳ කතොරතුරු පහත සඳහන් 

පිපදි ක . 
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ආදාය  

යයායය 

ආදාය  ග වී දීක  

නිලධාාරි 
විස්තරය 

2016 වයායය තුළ 
එක් ලරැස් ්ළ 

ආදාය  රු.යත 
10-03-07-02 කරවතස්ාර් ජනරාම ලියාපදිංචි කි සකම් ගාස්තු 26,504,957.00 

10-03-07-03 වන සංරක් ලෂක කපෞද්ගලික දැව ප්රවාහනය 750,231.50 

10-03-07-05 රාජය ාරක් ලෂක කමකම් 
ාරක් ලෂක අමාතයාං යට අදාළ බ පර 
ගාස්තු 

297,710.00 

10-03-07-99 ස්වකද්  කටයුතු කමකම් බ පර ගාස්තු -  අකනකුත් 8,214,640.86 

20-02-01-01 
රාජය පිපපා න හා 
කළමනාකරණ අමාතයාං  
කමකම් 

රජකේ කගොඩනැගිලි කුලී 1,392,895.51 

20-02-02-99 
රාජය ගිණුම් අධයක් ලෂ 
ජනරාම 

කපොළිය - කවනත් 8,948,143.87 

20-03-02-03 
පුද්ග තාන් ලියාපදිංචි 
කි සකම් කකොමසාිපස් 

පුද්ග යන් ලියාපදිංචි කි සකම් පනත 
යටකත් ගාස්තු 

948,250.00 

20-03-02-13 
විභාග කකොමසාිපස් 
ජනරාම 

විභාග හා අකනකුත් ගාස්තු 762,360.00 

20-03-02-14 
කමෝටර් රය ප්රවාහන 
කකොමසාිපස් 

කමෝටර් රය ප්රවාහන පනත යටකත් ගාස්තු 85,960,420.00 

20-03-02-99 
රාජය ගිණුම් අධයක් ලෂ 
ජනරාම 

විකුණුම් හා ගාස්තු - විවිධ 359,729.50 

20-03-99-00 
රාජය ගිණුම් අධයක් ලෂ 
ජනරාම 

විකුණුම් හා ගාස්තු - අකනකුත් 14,027,775.49 

20-04-01-00 විරාම වැටු්ත අධයක් ලෂ සමාජ සංරක් ලෂණ දායක මුදම 49,319,051.98 

එ්තුව 197,486,165.71 
 

 

 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 සහ දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය මන්න් දිස්ත්රික් ලකය තුළ ඇති 

රජයට අයවිය යුතු ාදායම්, කමකසේ ාදායම් ය ර්ෂ 12  ක් ල ඔස්කසේ රැස් කර අදාළ ාදායම් ගණන් දීකම් 

නි ධා සන් කවත මාටික බැර වාර්තා මගින් වාර්තා කර ඇත. කමම ාදායම් ය ර්ෂ වලින් මා විටින් 

ඇස්තකම්න්තු සකස් කරනු  බන්කන් ස්වකද්  කටයුතු කමකම්කේ සහ රාජය ගිණුම් අධයක් ලෂ 

ජනරාමකේ ාදායම් ශිර්ෂ සම්බන්ධකයන් පමණි. 2016 ඇස්තකම්න්තුගත  ාදායම් ඉ ක් ලකයන් පවා 

අභිබවා යමින් ාදායම් රැස් කි සමට ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය සමත් වී ඇති බව පහත සටහන 

තුළින් මනාව පැහැදිලි ක . 
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ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාලවක වී එ්තු ්ර  ලද ආදාය  
 

ආදාය  යයායය 

 

2016 

ඇස්තක වීතු 

ගත ආදාය  

රු.යත 

 

ලිලය ය ්ායාය සාධා ය රු: 

2016 වයායය තුළ 

රැස් ්ර  ලද 

ආදාය  

රු.යත 

පසුගිය වයායය තුළ 

 2015) රැස් ්ර  ලද 

ආදාය  රු.යත 

හිඟ ආදාය  

2016.12.31 

රු.යත 

10-03-07-02 - 26,504,957.00 26,766,963.71 නැත 

10-03-07-03 - 750,231.50 1,121,187.88 නැත 

10-03-07-05 - 297,710.00 159,160.00 16,050.00 

10-03-07-99 5,900,000.00 8,214,640.86 6,287,786.62 නැත 

20-02-01-01 1,200,000.00 1,392,895.51 1,265,072.42 41,520.95 

20-02-01-02 - - - නැත 

20-02-02-99 8,800,000.00 8,948,143.87 8,648,948.46 නැත 

20-03-02-06 - - - නැත 

20-03-02-07 - - - නැත 

20-03-02-13 - 762,360.00 146,651.00 නැත 

20-03-02-14 - 85,960,420.00 58,709,060.00 නැත 

20-03-02-99 50,000.00 359,729.50 1,042,426.31 නැත 

20-03-99-00 8,000,000.00 14,027,775.49 18,178,545.87 නැත 

20-03-04-00 - 598,500.00 - නැත 

20-04-01-00 - 49,319,051.98 41,872,381.18 නැත 

එ්තුව 23,950,000.00 197,136,415.71 164,198,183.45 
  

 
 

ආදාය  එක් ලරැස් ිරරීක  ඳා බලපත්ර නිුතක ිරරික  ක ෞතිශ් ්ායාය සාධා කයහි ප්රගතිශය 

 10.03.07.99   
 
 

 

 

 
 

 

දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම කඳෝල්  ග කගෝල් යාලාව   ඩකතු ිරරී  

2004.12.26 දින සුනාමි වයවසනකයන් විනා  වු ගාම  බා  දක් ලෂ මාවකත් පි ඵටා තිබු 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යට අයත් සම්මන්රණ  ා ාව, රාජය කනොවන සංවිධානයක් ල වන USAID 

ායතනකේ අනුග්රහය යටකත් ප්රතිසංස්කරණය කර “ කහෝම ඩි කගෝම  ා ාව” ක ස නම් කර ඇත. 

රාජය අං කේ ායතනයක් ල විටින් පවත්වා කගන යන ටියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත නාටය 

 ා ාවක් ල කනොමැති වීම කමකතක් ල ගාම  නගරයට වි ා  අ ආ පා ආවක් ලව පැවතුණි. කමම කහෝම ඩි 

කගෝම  ා ාව නිසා එම අ ආපා ආව සම්පුර්ණ වූ අතර සහනදාී පදනම මත රජකේ කදපාර්තකම්න්තු , 

අමාතයාං , වයවස්යාපිත මඩලඩ  හා සමිති සමාගම් ව  විවිධ අව යතාවයන් සඳහා සහ මංග  

උත්සව, ප්රිය සම්භාෂණ සඳහා ද (කකොන්කදටි ස ඵතව) සහනදාී පදනම මත කමම  ා ාව  බා ගත 

හැකිය. 

 

 

 

විස්තරය 
2016 වයායකම නිුතක ්ළ බලපත්ර 

ග   

වාර්ෂික ාදායම් 
සහතිකය 

4,775 

වමුනාකම් සහතික 72 

බ පර පිටපත් - 

33 
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කඳෝල්  ග කගෝල් යාලාකේ ආදාය   

 ාසය ආදාය  රු.      ාසය ආදාය  රු.     ාසය ආදාය  රු.     

ජනවාිප 539,800  මැතා 222,550  සැ්තතැම්බර් 374,900 

කපබරවාිප 315,400  ජුනි 368,850  ඔක් ලකතෝබර් 673,150 

මාර්තු 514,300  ජූලි 260,000  කනොවැම්බර් 454,100 

අකප්රේම 410,250  අකගෝස්තු 246,600 කදසැම්බර් 381,100 

එ්තුව 4,761,000 
 

 

කමම ාදායම, ාදායම් ය ර්ෂ 20-09-99-00 (විකුණුම් ගාසත්ු හා අකනකුත්) යටකත් ගිණුම් ගත කකොට ඇත. 
 
 

 

ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසවල ඉඩ   ්ේයුතු 

 
 

විස්තරය සශඛ්යාව 
 බා දී ඇති ඉඩම් සංවර්ධන ාඥපා බ පර සංඛ්යාව 2,526 

 බා දී ඇති දීමනා බ පර සංඛ්යාව 1,634 

 බා දී ඇති සුනාමි දීමනා පර සංඛ්යාව 963 

 බා දී ඇති දීර්ඝ කාලීන බදුකර සංඛ්යාව 44 

ඉඩම් කකොමසාිපස් කවත නිර්කද්  කර ඇති දීර්ඝ කාලීන බදුකර සංඛ්යාව 172 

නිකුත් කර ඇති ප්රජා ඔ්තපු සංඛ්යාව 5 

පවත්වන  ද ඉඩම් කච්කච්ිප සංඛ්යාව 209 

අනවසර නියමානුකූ  කි සම් සදහා නිර්කද්  කළ සංඛ්යාව 1,731 

පවත්වන  ද කකොට්ඨාස දින සංඛ්යාව 232 

විසඳන  ද ඉඩම් ාරවුම සංඛ්යාව 2,069 

ඉවත්කරන  ද අනවසරකරුවන් සංඛ්යාව 50 

සන්තකය ාපසු  බා ගැනීම සඳහා පවරනු  ැබු න ආ සංඛ්යාව 27 

සන්තකය ාපසු  බා ගැනීම සඳහා වර්ෂය තුළ කටයුතු ක  ඉඩම් සංඛ්යාව 54 
 

 

 

ඉඩ  ඳා සශවයාධා  අශයය 

අනු ප්රධාා  ්ායාය රියා්ාර්  
 

සශඛ්යාව 

1 ඉඩම් ාරවුම නිරවුම කි සම 
 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ 
සම්බන්ධීකරණකයන් විසදුම්  බා දී 
ඇති ඉඩම් ගැටළු  

 

 

149 

2 ඉඩම් බ පර හා ප්රදාන පර 
සැකසීම සම්බන්ධීකරණය 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ 
සම්බන්ධීකරණකයන් සකස්කර  බා 
දී ඇති ඉඩම් බ පර හා ප්රදාන පර 
ප්රමාණය.  

5,123 

3 
නිවාස වයාපෘති සඳහා ඉඩම් 
 බා දීම 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ 
සම්බන්ධීකරණකයන්  බා දී ඇති 
ඉඩම් ගණන 

05 
 (අක් ලකර 21) 

 

ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසවල ඳිඳුනු පක නිුතක ිරරී   
 

විස්තරය සශඛ්යාව 

පු.ලි.කද. කවත ඉදිිපපත් කර ඇති අයදුම්පත් සංඛ්යාව 96,940 
ග්රාම නි ධා සන් මගින් මහජනයා කවත නිකුත් කකොට ඇති හැඳුනුම්පත් සංඛ්යාව 4,506 

එක් ලදින කසේවාවට ඉදිිපපත් කර ඇති හැඳුනුම්පත් ඉමලුම්පර සංඛ්යාව 9,787 

එ්තුව 51,233 
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ප්රාකද්යය කල්්  

්ායායාල 

පු.ක .කදපායාතක වීතුව 

කවත ඉදිරිපක ්ර ඇතිශ 

අයදු පක සශඛ්යාව 

ග්රා  නිලධාාරී විසිවී  ඳජ යා 

කවත නිුතක ්ර ඇතිශ අයදු පක 

සශඛ්යාව 

එක් ල දි  කසේවයේ 

ඉදිරිපක ්ර ඇතිශ 

අයදු පක සශඛ්යාව 
කඩවත් සතර 3,841 - 1,365 

තව ම 928 - 370 

නියාගම 1,249 10 239 

අම්බ න්කගොඩ 1,518 - 524 

කරන්කදණිය 1,495 09 637 

ඇමපිමුය 3,092 - 611 

කනළුව 655 655 176 

නාකගොඩ 1,483 - 398 

බ පිමුය 3,377 2,695 682 

 ඵක් ලක ආව 3,249 - 828 

අක් ලමීමන 3,854 - 669 

කබන්කතොට 2,012 13 495 

හබරාදූව 1,660 02 493 

බද්කදගම 2,293 - 601 

යක් ලක මුම  1,335 12 390 

කබෝකප - කපෝද්ද  1,187 - 394 

වැමවිමුය දිවිතුර 1001 - 305 

ඉමදුව 1,164 1,100 400 

කගෝනපීනුව  1,547 10 210 

එ්තුව 36,940 4,506 9,787 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාසවල උපක, විවාඳ සඳ  ර  ක යාපදිශචි ිරරී  ්ේයුතු 

 
 

 

 

2016 වර්ෂය තුළ ගාම  දිස්ත්රික් ලකයට අදාළ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 විටින් කරන  ද උපත්, විවාහ සහ 

මරණ ලියා පදිංචි කි සම් ව ට අදාළ කතොරතුරු පහත සඳහන් පිපදිය. 
 
 

 

ප්රාකද්යය කල්්  

්ායායාලය 

උපක 

සශඛ්යාව 

 ර  

සශඛ්යාව 

විවාඳ 

සශඛ්යාව 

කඩවත්සතර 12,241 3,180 1,317 

තව ම 107 134 240 

නියාගම 02 171 342 

අම්බ න්කගොඩ 33 301 446 

කරන්කදණිය 03 270 447 

ඇමපිමුය 3,461 501 349 

කනළුව 07 105 212 

නාකගොඩ 106 297 355 

බ පිමුය 2,901 530 693 

 ඵක් ලක ආව 04 429 1,132 

අක් ලමීමණ 01 277 440 

කබන්කතොට 04 205 414 

හබරාදූව 11 274 853 

බද්කද්ගම 29 385 493 

යක් ලක මුම  08 170 218 

කබෝකප-කපෝද්ද  37 210 219 

වැලිවිමුයදිවිතුර 03 170 158 

ඉමදූව - 169 359 

කගෝනපීනුව  02 34 108 

එ්තුව 18,960 7,806 8,795 
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විශ්රා  විටුප් සවඳා දර  ලද වියද   
 

 

 

 

 

 

 

 

විශ්රාමි්යිවී සශඛ්යාව 
 

 

විස්තරය 

විශ්රාමි් 

සශඛ්යාව 
විස්තරය 

විශ්රාමි් 

සශඛ්යාව 

ටිවිම විරාම වැටු්ත 19,084 
ුණරු විරාම වැටු්ත (පිිපකවන් හා 
කපෞද්ගලික) 

122 

වැන්දඹු ද අනත්දරු 
විරාම වැටු්ත 

9,659 පළාත් පා න විරාම වැටු්ත 321 

හමුදා විරාම වැටු්ත 4,407 එ්තුව 33,593 

 

විග   වි සු  සවඳා පිබඳතුරු සිපයී  

2016  වසර තුළදී විගණන විමසුම් 141  ක් ල  ැ ඇ ඇති අතර එතාන්  129 ක් ල සඳහා 

විගණකාධිපති කවත පිළිතුරු යවා ඇත. ඉතිිප විගණන විමසුම් 12 සඳහා 2017 මුම කාර්තුව තුළ 

පිළිතුරු සැපීමට කටයුතුකර ඇත. 

අ යවීතර  විග   අශයය 
 
 

 

දිස්ත්රික් ල කමකම්කේ කමිටු සභාපතිත්වකයන් යුතුව විගණන කළමනාකරණ කමිටු කාර්තු 

රැස්වීම් පහත සඳහන් දිනව  දී පවත්වා ඇත. 2016 වර්ෂය තුළ දී ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය 

හා ඊට අයත් ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 න්  18 ක අභයන්තර විගණන ප සක් ලෂාවන් ටිදුකර 

ඇත.පවත්වන  ද විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැසව්ීම් ව  වාර්තා ස්වකද්  කටයුතු අමාතයාං කේ 

කමකම්ට පිටපතක් ල ස ඵතව විගණකාධිපති කවත ඉදිිපපත් කර ඇත. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

අනු 

අශ්ය 
රියා්ාර්ක     

2016      
වයායකම 

අකප්ක් ලෂිත 

2016 

වයායකම 

සතය 

01 වාර්ෂික විගණන වැඩසටහන සකස් කි සම 01 01 

02 විගණන කළමනාකරණ කමිටු  පැවැත්වීම 04 03 

03 ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  ප සක් ලෂා කි සම  හා වාර්තා කි සම 19 18 

04 
දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ හා කර්ඛීය අමාතයාං  ප සක් ලෂා 

කි සම, වාර්තා කි සම 
06 11 

 
 

්ායායාලය දර  ලද වියද  

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කයන් දරන  ද වියදම 214,681,988.14 

විරාම වැටු්ත කදපාර්තකම්න්තුකවන් දරන  ද වියදම 9,201,227,467.47 

එ්තුව 9,415,909,455.61 

්ායාතුව රැස්ම  පිවිකවූ දි ය වායාතා යිවූ දි ය 

පළමු 2016.03.03 2016.03.29 

කදවන 2016.07.05 2016.08.12 

කතවන 2016.10.17 2016.11.28 

ටි වන 2017.01.31 2017.03.08 
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5.2 ස ාජකසේවා සඳ සශස්්ෘතිශ් විඩසේඳවී වල ප්රගතිශය 

කබෞද්ධා ්ේයුතු 

 

බුද්ධ  ාසන අමාතයාං ය යටකත් ක්රියාත්මක වන කබෞද්ධ කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුව මන්න් 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකය තුළ කබෞද්ධ කටයුතු සමාකයෝජක නි ධා සන් හා සංවර්ධන නි ධා සන් මගින් ටිය 

කදපාර්තකම්න්තුක  කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු  බතා. ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යට 
අනුයුක් ලත කබෞද්ධ කටයුතු සමාකයෝජක නි ධා සන් කදකදකනකු සහ සංවර්ධන නි ධාිපයකු කසේවය 

කරන අතර, ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව ට අනුයුක් ලතව නි ධාිපන් 45 ක් ල කසේවය කරනු  ැකේ. 
 

්ායායය සශඛ්යාව 

පිිපත් කද් නා 02 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි ්ව විදයා ය මගින් පවත්වනු  බන දහම් සරසවිය ඩි්තක ෝමා 
පාඨමා ාව ගාම  ගමව ආකගොඩ පරම විචිරානන්ද විහාරය හා අම්බ න්කගොඩ 
කපොමවත්ත අේගාරාම විහාරස්යානයන්  ඵ පැවැත්වීම 

01 

පාලි භාෂා ප්රවර්ධන වැඩසටහන (හබරාදූව ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාසය) 01 

කවසක් ල සහ කපොකසොන් පුර පසකළොස්වක කපොකහෝ දින සැම සම 02 

කවසක් ල බැති ීත වැඩසටහන ප්රාකද්ය ය හා දිස්ත්රික් ල මට්ටමින් පැවැත්වීම 01 

අනගාිපක ධර්මපා තුමා කේ ජන්ම දිනය අනුස්මරණය 01 

ටිටිම  ඇම දන්ස ක් ල කපොකසොන් කපොකහෝ දින පැවැත්වීම 01 

2016.11.13 වන දින දකුණු පළාත් දහම් පාසම ටිසුන් සඳහා මත් ද්රවය නිවාරණය 
පිළිබඳව රානා / චිර / කකමු නාටය නිපුණතා ඇගීම් වැඩසටහන් ප්රාකද්ය ය හා 
දිස්ත්රික් ල මට්ටමින් ටිදුකි සම 

01 

දහම් පාසම ුණරුවරුන් සඳහා ුණරු විභාගයක් ල පැවැත්වීම 01 

දහම් පාසම  666  ක ුණරුවරුන් සඳහා පුස්තකා  දීමනාව සහ දැහැමිදිිපය දීමනාව 
කගවීම 

රු.5,153,400.00 
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විඳාරස්ථා  සශවයාධා  ්ේයුතු, දඳ  පාසල් සශවයාධා ය ඳා කව ක විඩසේඳවී සවඳා බුද්ධා 
යාස  අ ාතයාශයය ඳා කබෞද්ධා ්ේයුතු කදපායාතක වීතුව  ගිවී ලබා දී ඇතිශ ප්රතිශපාද  
 

 

 
 
 

හිවීදු ආගමි් ්ේයුතු 

පුනරුත්යාපන, නැවත පදිංචි කි සම හා  ඵන්දු ාගමික කටයුතු අමාතයාං ය යටකත්  ඵන්දු ාගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුවට අනුයුක් ලතව සංවර්ධන නි ධාිපනිය විටින් දිස්ත්රික් ලකකේ  ඵන්දු 

ාගමික කටයුතු සම්බන්ධීකරණය ටිදුකරතා. 

 දිස්ත්රික් ලකකේ තිකබන ලියාපදිංචි කනොකළ ටියලුම කකෝවිම හා දහම් පාසම කදපාර්තකම්න්තුව 

හරහා ලියාපදිංචි කි සමට කටයුතු කි සම 

 ටියලුම කකෝවිමව  කාරක සභාව කතෝරා පත් කර ගැනීම සහ සෑම මසකම පවත්වනු  බන 

ටියලුම කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා සහභාීත වී එම සභා තුළ මතුවන ගැටලු කයෝජනාවන් සඳහා 

අව ය උපකදස්  බා දීම 

 නි  කමකහවර ජනපති ජනතා කසේවය සඳහා කදපාර්තතකම්න්තුව කවනුකවන් සහභාීත වීම හා 

අදාළ කටයුතු පිළිකය  කි සම 

 2016  නිදහස් උත්සවය කවනුකවන් පැවැත් වූ සර්ව ාගමික වතාවත් සහ උත්සවය 

කවනුකවන් අව ය කටයුතු ටිදු කි සම 

 දිස්ත්රික් ලකකේ ජීවත්වන ටියලුම ාගම්ව ට අයත් ජනතාවකේ එකමුතු බව සුරැකීම සඳහා 

දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ දී සර්ව ාගමික වතාවත් ටිදු කි සමට මූලික වී කටයුතු කි සම 
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හිවීදු ආගමි් සශවයාධා  විඩසේඳවී රියාක ් ිරරී  
 

වයාපෘතිශය 
ප්රාකද්යය කල්්   

්ායායාලය 

කවවී ්ළ 

ප්රතිශපාද ය  රු.  

ලිලයප්රගතිශය 

  

ස්වාමි වික කානන්දා අකරනිප දහම් පාසම  
අලුත්වැඩියාව 

යක් ලක මුම  100,000.00 100% 

ශ්රි මුතුමාිප අම්මන් කකෝවි  ප්රතිසංස්කරණය යක් ලක මුම  200,000.00 100% 

ශ්රි මුතුමාිප අම්මන් කකෝවි  අලුත්වැඩියාව යක් ලක මුම  540,000.00 100% 

ශ්රී මුතුමාිප අම්මන් කකෝවි  අලුත්වැඩියාව නාකගොඩ 180,000.00 100% 

ශ්රි මුතුමාිප අම්මන් කකෝවි  අලුත්වැඩියාව ඇමපිමුය 180,000.00 100% 

ශ්රි මුතුමාිප අම්මන් කකෝවි  අලුත්වැඩියාව වැලිවිමුය දිවිතුර 90,000.00 100% 
 
 

මුස්ක   ආගමි් ්ේයුතු 

තැපැම, තැපැම කසේවා හා මුස්ලිම් ාගමික කටයුතු අමාතයාං ය යටකත් මුස්ලිම් ාගමික හා 
සංස්කෘතික කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුවට අනුයුක් ලතව සංවර්ධන නි ධාිපන් කදකදකනකු දිස්ත්රික් ලකකේ 
මුස්ලිම් ාගමික කටයුතු සම්බන්ධීකරණය ටිදුකරතා. 
 
 

 දිස්ත්රික් ලකකේ තිකබන ලියාපදිංචි කනොක  ටියලුම පමලි, දහම් පාසම හා කූර්ාන් මද්රසා 

කදපාර්තකම්න්තුව හරහා ලියාපදිංචි කි සමට කටයුතු කි සම 

 ටියලුම පමලිව  කාරක සභාව කතෝරා පත් කර ගැනීම සහ සෑම මසක ම පවත්වනු  බන 

ටියලුම කාරක සභා රැස්වීම් සඳහා සහභාීත වී එම සභා තුළ මතුවන ගැටළු කයෝජනාවන් සඳහා 

අව ය උපකදස්  බා දීම 

 ප්රායමික දහම් පාසම සඳහා වූ ජාතික විභාගය පැවැත්වීමට අව ය සෑම කටයුත්තක් ලම 

සකස්කි සම 

 නි  කමකහවර ජනපති ජනතා කසේවය සඳහා කදපාර්තකම්න්තුව කවනුකවන් සහභාීත වීම හා 

අදාළ කටයුතු පිළිකය   කි සම 

 ප්රායමික මට්ටකමන් පවත්වනු  ැබූ විභාග සඳහා  අව ය කටයුතු  සංවිධානය කි සම 

    2016 නිදහස් උත්සවය කවනුකවන් පැවැත් වූ සර්ව ාගමික වතාවත් සහ උත්සවය කවනුකවන් 

අව ය ටියලුම කටයුතු ටිදු කි සම 

 දිස්ත්රික් ලකකේ ජීවත්වන ාගම්ව ට අයත් ජනතාවකේ එකමුතු බව සුරැකීම සඳහා දිස්ත්රික් ල 

කමකම් කාර්යා කේ දී සර්ව ාගමික වතාවත් ටිදු කි සමට මූලික වී කටයුතු කි සම 

 දිසාපතිතුමාකේ  උපකදස්  පිපදි  ගාලු දිස්ත්රික් ලකකේ  පි ඵටා ඇති  ටියලුම  පමලිව   

පූජකවරුන් දැනුවත් කි සකම් වැඩසටහනක් ල  සංවිධානය කි සම 

 

 
 

මුස්ක   ආගමි් සශවයාධා  විඩසේඳවී රියාක ් ිරරී   

වයාපෘතිශය 
ප්රාකද්යය කල්්   

්ායායාලය 

කවවී ්ළ 

ප්රතිශපාද  රු.  

ලිලය ප්රගතිශය 

  

සමගිවත්ත මුහතාදීන් මුස්ලිම් පමලිය අලුත් වැඩියාව 
සඳහා 

කඩවත්සතර 100,000.00 100% 

අම මස්වතදුම  ඵලුර් මුස්ලිම් පමලිය අලුත් වැඩියාව සඳහා කඩවත්සතර 100,000.00 100% 

බ පිමුය ජුම්මා පමලිය අලුත්වැඩියාව සඳහා බ පිමුය 300,000.00 100% 
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සශස්්ෘතිශ් ්ේයුතු 
 

නිවුණු, ඳිදුණු, පිරුණු, කසොඳුරු මිනිසුවී පිරි පිවීබර කද්යයක් ල එක් ලව කගොඩ  ගමු යන සංස්කෘතික 

කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුක  දැක් ලම ගාම  දිස්ත්රික් ල  කමකම් කාර්යා ය හා ප්රාකද්ශිය කමකම් 

කකොට්ඨාස 19 තුළ කද්ය ය සංස්කෘතිය හා ක ාක  විවිධත්වය, විචිරත්වය සුරක් ලෂිත කරමින් ජාතික 

සමගිය තුළින් ාර්ථික හා මානව සංවර්ධනය කරා යන ගමනට මනා රසඥපතාවකයන් හා 

නිර්මාණය ලිත්වකයන් යුත් සංස්කෘතික පරපුරක් ල කගොඩ නැීතකම් ඉ ක් ලකය සපුරා ගැනීම සඳහා 

දිස්ත්රික් ල හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව ට අනුයුක් ලත නි ධාිපන්   27 ක් ල  විටින්  පහත සඳහන් 

වැඩසටහන් 2016 වර්ෂකේ දී ක්රියාත්මක කරන  දී. 
 

 

වයාපෘතිශය වියද   රු.  
ලිලය ප්රගතිශය 

  

ක ායතන ාධාර 188,500.00 100% 

ප්රාකද්ය ය හා දිස්ත්රික් ල සා ඵතය උත්සව 471,000.00 100% 

ාබාධිත ක ා උකළ  50,000.00 100% 

ක ාකරු  සුවදම් වැඩසටහන 50,000.00 100% 

සංස්කෘතික කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුවට වසර 60 පි සම නිමිත්කතන් 
 ක් ල FM සමඟ ගාම  බස්නැවතුම් කපොකළ ඵ ප්රාාරක කටයුතු ටිදු කි සම 

හා බත්තරමුම  අක්තගම පිපරකේ දී ගාම  දිස්ත්රික් ල ප්රදර් න කුමුය 

ප්රදර් නය කි සම 
35,000.00 100% 

 

 

 වර්ෂය  පුරා   “කදොකළොස් කඳේ පඳ ”  වැඩසටහන  යටකත්  මාස  12  මූලික  කර කගන   

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන  දී. 

 ක ාකරු දායකත්ව විරාම වැටු්ත කයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කි සම සම්බන්ධ වැඩසටහන 
 
 

සශස්්ෘතිශ්  ධායස්ථා  සශවයාධා  ්ේයුතු 
 

වයාපෘතිශය ප්රතිශපාද ය  රු.  වියද  රු. 
ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය   

 ඵක් ලක ආව සංස්කෘතික මධයස්යානයට තීන්ත 
ාකමප කි සම හා දැම ාවරණයක් ල  ඉදි කි සම 

2,166,962.00 1,888,528.06 88 

වැලිවිමුය දිවිතුර සංස්කෘතික මධයස්යානය ඉදි කි සම 131,340.00 97,086.27 80 
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උපකද්ය  ්ේයුතු 
 
 

සමාජ සවිබ ගැන්විම් හා සුබසාධන අමාතයාං ය මන්න් දිස්ත්රික් ල සහ ප්රාකද්ය ය මට්ටමින් පුද්ග  

මානටික සංවර්ධනය අරමුණුකකොට විවිධ වූ උපකද් න වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු  බතා. 

 දිස්ත්රික් ල සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස මමුටමින්  මකනෝ සමාජීය ගැටළු අවම කිිපම 

සඳහා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කි සම. 

 මානටික අක්රමිකතාවන්ට කගොදුරු විය හැකි අවදානමක් ල ස ඵත පුද්ග යන් හඳුනා ගැනිම හා 

ප්රතිකාර අව ය පිිපස මකනෝ ජවදය ප්රතිකාර සඳහා කයොමු කීිපම. 

 
ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ශිය කමකම් කකොට්ඨාස 17 ක කමම උපකද් න වැඩසටහන්  

ක්රියාත්මක කි සම සඳහා උපකද් න සහකාර නි ධා සන් කදකදකනකු සහ සංවර්ධන නි ධාිප 

(උපකද් න) දහසය කදකනකු සහකයෝගය දක් ලවතා .  

 

 

ස ාජ සවිබලගිවීම  ඳා සුබසාධා  අ ාතයාශයකම  ප්රතිශපාද   ත දිස්ත්රික් ල්ය තුළ 

රියාක ් විඩසේඳවී   

 

විඩසේඳ  
විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

වියවු මුදල 

 රු.  

ලිලය 

ප්රගතිශය   

ප්රතිශලාිනවී 

සශඛ්යාව 

දිස්ත්රික් ල මට්ටමින් මකනෝ සමාජීය ගැටළු 

හඳුනා ගැනිම, ප්රමුඛ්තා ගත කි සම හා අවම 

කීිපකම්  මැදිහත්කරණ සැ සුම සකස ්

කි සකම් වැඩසටහන 

1 54,600     100 43 

“පැහැපත් සවිමත් කද් යක් ල සඳහා 
තාරුණයකේ සවිය කදමු”  කත්මාව යටකත්  
කයෞවන කයෞවනියන්  දැනුවත් කි සකම්  
මකනෝ විදයාත්මක උපකද් න  වැඩසටහන 

13 124,150 100 695 

ජාතික උපකද් න දිනයට සමගාමීව  මකනෝ 

විදයාත්මක හා මානටික කසෞඛ්ය ප්රයමාධාර 

පිළිබඳ දැනුවත් කි සකම් උපකද් න 

වැඩසටහන. 

13 286,000 100 567 

කපෞරුෂ සංවර්ධනය සහ මකනෝවිදයාත්මක 

උපකද් නය පිළිබඳ දැනුවත් කි සම 
2 20,000 100 307 
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ප්රාකද්යය කල්්  ක්ොට්ඨාස  ට්ේමිවී පවකව  ලද ප්රතිශපාද  රහිතව සිදු ්ළ විඩසේඳවී  

විඩසේඳ  
ඉලක් ල් 

්ණ්ඩාය  

විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

ප්රතිශලාිනවී 

සශඛ්යාව 

කපෞරුෂ සංවර්ධනය අරමුණු කරගත් දැනුවත් කිිපකම් 
උපකද් න වැඩසටහන් 

පාසම ටිසුන් 124 
 

6,049 
 

නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් 

ඉකගනුම් කුස තා හා මකනෝ සමාජීය ගැටළු අවම කිිපකම් 
වැඩසටහන් 

දරුවන්කේ අධයාපනකේ දී කදමාපිය භූමිකාක  වැදගත්කම. 
කදමාපියන් 57 2,420 

මාපිය දූ දරු සබඳතා සංවර්ධනය කිිපකම් වැඩසටහන් 

මකනෝ සමාජතාය ගැටළු හඳුනා ගැනීම හා ඒවා අවම 
කරගැනිකම්  ඇති වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත් කිිපම.  
 

විදුහමපතිවරුන්ද 
පාසම ුණරුවරුන්ද 
කපර පාසම 
ුණරුවරුන්  

8 225 

 ාතති කළමනාකරණ වැඩසටහන් 

 පවුම හා මානටික උපකද් න වැඩසටහන් 

 ාකමප සංවර්ධන හා පුද්ග  සංවර්ධන වැඩසටහන් 

රාජය නි ධාිපන් 11 530 

වැඩි ඵමුවිකේ මානටික කසෞඛ්ය ාරක් ලෂා කරගැනිකම් 
වැඩසටහන් 

ග්රාමීය වැඩි ඵමු 
ප්රජාව 

101 2,990 

පවුම හා මානටික උපකද් න වැඩසටහන්. 
ග්රාමීය 

කාන්තාවන් 
61 1,572 සතුටු පවු  

කාන්තා සවිබ  ගැන්වීකම් වැඩසටහන්. 
ඉකගනුම් කුස තා හා නායකත්ව කුස තා සංවර්ධනය 
කිිපකම් වැඩසටහන්. 

ළමතාන් 13 460 

වෘත්තිය මාර්කගෝපකද් න වැඩසටහන්. 
කයෞවනයන් 
සඳහා 

15 879 නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන්. 
කපෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටහන්. 
මානටික උපකද් න පිළිබඳ දැනුවත් කිිපකම් වැඩසටහන්.  ග්රාමිය ප්රජාව 100 3,962 

තනි පුද්ග  උපකද් න වැඩසටහන 

කකොට්ඨාස 
මට්ටමින් 
උපකද් න 
අව යතා ඇති 
පුද්ග යන්  සඳහා 
උපකද් න සැපතාම. 

ජනවාිප ටිට 
කදසැම්බර් 
දක් ලවා 

854 

 

 

ප්රජා  ලික ් පු රුකථාප  විඩසේඳ  (CBR) 

කමම වැඩසටහන සඳහා රු .522,000.00 ක ප්රතිපාදන  බා දී ඇත. 

අනුඅංකය වැඩසටහන සංඛ්යාව වියදම (රු.) මූ ය ප්රගතිය% 

01 දිස්ත්රික් ල ප්රගති සමාක ෝාන රැස්වීම් 09 128,330.00 

100 

02 ස්ව ක් ලති  සංවිධාන වැඩසටහන් 228 95,000.00 

03 අත්දැකීම් හුවමාරු වැඩසටහන් 02 25,050.00 

04 සෘජු ාධාර  බන පුද්ග තාන් 20 273,620.00 

 එ්තුව 259 522,000.00 
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සමාජකසේවා කදපාර්තකම්න්තුව මන්න් ාබාධ ස ඵත පුද්ග යන් 7,806 ක් ල පුනරුත්යාපනය 

කරනු  බතා. සමාජ කසේවා නි ධා සන් 06 ක් ල, සමාජ සංවර්ධන සහකාර නි ධාිපන් 18 ක් ල, සංවර්ධන 

නි ධා සන්  02 ක් ල කමම කටයුතු ඉටු කරනු  බතා. 

 

ස ාජ සවිබලගිවීම  ඳා ස ාජ සුබසාධා  අ ාතයාශයය ඳරඳා ස ාජ කසේවා ක් ලකයේත්රය තුළ 

්රනු ලිබු විඩසේඳවීවල කතොරතුරු 

විඩසේඳ  
ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 
වියද   රු .  

ලිලය 

ප්රගතිශය  

ාබාධ ස ඵත පුද්ග  නිවාස ාධාර වැඩසටහන 20 2,000,000.00 

100 

රු. 9,000.00 ක ාබාධිත පුද්ග  වතවනාධාර දීමනාව  1,434 51,345,000.00 

අධයාපන ාධාර  බා දීම 22 72,400.00 

ඖෂධ ාධාර  බා දීම 14 205,222.04 

ාබාධ ස ඵත පුදග යන් සඳහා ස්වයං රැකියා ාධාර  බා 
දීම 

20 446,000.00 

තනි මාපිය පවුම ස්වයං රැකියා ාධාර වැඩසටහන 74 1,356,807.00 

එ්තුව 1,584 55,425,429.04 
 

ජාතිශ් වි ගහිටි  ඳ කල්්  ්ායායාලය ඳරඳා ස ාජ කසේවා ක් ලකයේත්රය තුළ ්රනු ලිබු 

විඩසේඳවීවල කතොරතුරු 

විඩසේඳ  ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 

වියද   රු .  ලිලය 

ප්රගතිශය  

කජයෂ්ඨ පුරවැටියන් සඳහා රු.2000/- දීමනාව 
 බා දීම 

22,969 773,902,500.00 
100 

වැඩි ඵමු හැඳුනුම්පත්  බාදීම 1,005 - - 

වැඩි ඵමුයන් සඳහා ස්වයං රැකියා ාධාර  බා දීම 08 160,000.00 

100 

වැඩි ඵමුයන් සඳහා ජාතික ප්රතිපත්තිය සැකටිම 
පිළිබඳ අදහස්  බා ගැනීකම් වැඩසටහන 

105 119,200.00 

ජාතයන්තර වැඩි ඵමු දිනය සැම සකම් ප්රාකද්ය ය 

උත්සව සඳහා ප්රා.කම. කකො. 04 ක් ල සඳහා 
- 70,000.00 

ළමුන් හා කාන්තාවන් දැනුවත් කි සකම් 

වැඩසටහන ප්රා.කම.කකො. 16 ක් ල සඳහා 
968 140,000.00 

කජයෂ්ඨ පුරවැටියන් සඳහා රු.2000/- දීමනාව 
 බා දීම 

24,950 773,902,500.00 

 

නිල ක කඳවර ජ පතිශ ජ තා කසේවාව  යේකක ලබාකද  ලද ස ාජ කසේවා ආධාාර 
 

 

ආධාාරය සශඛ්යාව 
ලිලය වටි ා්  

 රු.  
ඇස් කඩලණාඩි 11,500 

3,146,190.00 

කරෝද පුටු 40 

අත්වාරු 19 

කි ඵලිකරු 14 

සමාජ කසේවා කවනත් ාධාර 432 

වැඩි ඵමු හැඳුනුම්පත් 3,906 

එ්තුව 15,911 
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වනිතා ්ේයුතු 
 

ශ්රී ලශ්ා ්ාවීතා ්ායායාශයය   120-2-3-6-2502 

 

අනු 

අශ්ය 
විඩසේඳවී / රියා්ාර්  

ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

සතය වියද  

 රු  

ලිලය/ 

ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය  

1 
  

පශු සම්පත් වැඩසටහන 
 

යක් ලක මුම  167,000.00 100% 

ගාම  24,500.00 100% 

2 
  

ස්ත්රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වු 
 ඵංසනය වැළැක් ලවිකම් වැඩසටහන 

ඇමපිමුය 25,000.00 100% 

කරන්කදණිය 25,000.00 100% 

3 
සුව දිවියට කපෝෂණය 
වැඩසටහන 

යක් ලක මුම  30,000.00 100% 

බද්කද්ගම 30,000.00 100% 

4 

 
 
 
 
 
උපකද් න දැනුවත් කිිපකම් 
වැඩසටහන 

කනළුව 28,400.00 100% 

කරන්කදණිය 15,000.00 100% 

ඉමදුව 15,000.00 100% 

ඇමපිමුය 30,000.00 100% 

වැලිවිමුය දිවිතුර 15,000.00 100% 

බද්කද්ගම 15,000.00 100% 

 ඵක් ලක ආව 15,000.00 100% 

අක් ලමිමන 15,000.00 100% 

හබරාදුව 15,000.00 100% 

අම්බ න්කගොඩ 15,000.00 100% 

කබෝකප - කපෝද්ද  15,000.00 100% 

නියාගම 30,000.00 100% 

යක් ලක මුම  15,000.00 100% 

5 
දිිපය දෑතට සවිය ධිවර කාන්තා 
වැඩසටහන ගාම කඩවත්සතර 125,000.00 

100% 

6 
ාදායම් උත්පාදන මාර්ග සඳහා 
කපළඔවීකම් වැඩසටහන 

කගෝනපීනුව  21,462.00 100% 

තව ම 28,000.00 100% 

කනළුව 28,000.00 100% 

යක් ලක මුම  28,000.00 100% 

බ පිමුය 28,000.00 100% 

බද්කද්ගම 28,000.00 100% 

නියාගම 28,000.00 100% 

වැලිවිමුය දිවිතුර 28,000.00 100% 

7 ශිමපීය පුහුණුව කබෝකප - කපෝද්ද  50,000.00 100% 

8 
  

කාන්තා සංවිධාන ජා ය  ක් ලතිමත් 
කි සකම් වැඩසටහන 

ගාම  දිස්ත්රික් ල වැඩසටහන 14,980.00 100% 

කගෝනපීනුව  15,000.00 100% 

9 
  
  

වතුකරකේ කාන්තාවන් සඳහා මු ය 
කළමණාකරණ වැඩසටහන 

නියාගම 40,000.00 100% 

අක් ලමිමන 40,000.00 100% 

තව ම 40,000.00 100% 

10 
  
  
  

නව කයෞවනියන්කේ වතවන කුස තා 
හා ප්රජනන කසෞඛ්ය වැඩසටහන 

ගාම  19,839.00 100% 

කබන්කතොට 20,000.00 100% 

ඉමදුව 19,455.00 100% 

හබරාදුව 20,000.00 100% 

11 
 
 

වැන්දඹු ගෘහමුලික කාන්තාවන් 
ාර්ථික ව කයන් සවිබ  ගැන්වීම 

බ පිමුය 150,000.00 100% 

 ඵක් ලක ආව 150,000.00 100% 

අක් ලමිමන 200,000.00 100% 

12 
වනිතා සංවර්ධන නි ධා ස ප්රගති 
සමාක ෝාන රැස්වීම දි.කම.කාර්යා ය 8,500.00 

100% 

එ්තුව 1,670,136.00 
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ප්රතිශපාද  ලබාදී   -  ්ාවීතා ඳා ළ ා ්ේයුතු අ ාතයාශයය   

අනු 

අශ්ය 
විඩසේඳවී/ රියා්ාර්  

ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 
සතය වියද  

ලිලය/ ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය   

1 
 
 
 
 
 

සාිප  හැට්ට කැපීකම් හා මැසීකම් 
පුහුණුව 

ඉමදුව 19,480.00 100 

කරන්කදණිය 20,000.00 100 

නිෂප්ාදන ප්රදර් නය හා අක විකපොළ 
කගෝනපීනුව  20,000.00 100 

වැලිවිමුය දිවිතුර 20,000.00 100 

කසෞඛ්යාරක් ලෂිත ාහාර සැකසීම තව ම 15,000.00 100 

කාන්තාවන් සවිබ  ගැන්වීම අම්බ න්කගොඩ 15,000.00 100 

2 
දිස්ත්රික් ල ප්රගති සමාක ෝාන රැස්විම 
සඳහා සංග්රහ වියදම් 

දිස්ත්රික් ල කමකම් 
කාර්යා ය 

29,800.00 100 

  
 එ්තුව 

              

139,280.00  
 

 
 

ප්රතිශපාද  ලබාදී   -  ්ාවීතා සශවයාධා  අශයය 
 

අනු 

අශ්ය 
විඩසේඳකවී   / රියා්ාර්  

ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 
සතය වියද  

ලිලය/ ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය   

1 කාන්තා හා ළමා ඒකක සැකසීම කඩවත් සතර 986,841.56 100 

 

කව ක ආයත  ඳා සශවිධාා වක වී ප්රතිශපාද  සපයාකග  ්ර  ලද විඩසේඳවී 

අශ්ය විඩසේඳකවී   / රියා්ාර්  මුලය දාය්කවය සතය වියද  

ලිලය / 

ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය   

1 දිස්ත්රික් ල කාන්තා බ මඩලඩ  රැස්වීම 
දිස්ත්රික් ල කාන්තා බ  
මඩලඩ ය 

7,700.00 100 

2 
වනිතා සංවර්ධන නි ධාිප ප්රගති 
සමාක ෝාන රැස්වීම 

ගාම  දිස්ත්රික් ල වනිතා 
සංවර්ධන නි ධා ස අරමුද  

1,000.00 100 

3 
දිස්ත්රික් ල කාන්තා බ මඩලඩක ේ 
නි වරණය හා සංවත්සරය 

දිස්ත්රික් ල කාන්තා බ  
මඩලඩ ය 

10,500.00 100 

4 

කාන්තා හා ළමා අපකයෝජනයන් 
වැළැක් ලවීම සඳහා නීතිමය දැනුවත් 
කි සකම් වැඩසටහන 

මානව  ඵමිකම් පිළිබඳ 
නීතික දි  සංවිධානය 

50,000.00 100 

5 

කාන්තා  ඵංසනය පිටුදැකීම පිළිබඳ 
කපෝස්ටර් චිර හා කකමු නාටය ජංගම 
දර් න පැවැත්වීම 

ක ෝකස් විකමන් ායතනය 25,000.00 100 

6 
ජාතයන්තර ගැහුණු දරුවාකේ දිනය 
නිමිත්කතන් මන්ද මානටික කාන්තා 
නිවාසයට දානය පිිපනැමීම 

දිස්ත්රික් ල කාන්තා බ  
මඩලඩ ය 

5,400.00 100 

7 
පළාත් පා න කද් පා නය තුළ 
කාන්තා සහභාගිත්වය  ක් ලතිමත් කි සම 

විකමප ප්රතිපත්ති කක් ලන්ද්රය 21,000.00 100 

8 
ඇගළුම් හම කසේවිකාවන් දැනුවත් 
කි සකම් වැඩසටහන 

ජාතික කාන්තා කමිටුව 10,750.00 100 
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පරිවාස ඳා ළ ාරක් ලය් කසේවා  
 

ළ ා අයිතිශවාසි්  ප්රාප්තිශය රියාවේ  ිශම . 

එක් ලසත් ජාතීන්කේ ළමා අතාතිවාටිකම් ප්රඥප්තතිය 1991 වර්ෂකේ දී ශ්රී  ංකාව අත්සන් තැ ඇකමන් පසු 

එය ක්රියාවට නැංවීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. එ ඵ දී; 

 

 ළමතාන්කේ රැකවරණය සඳහා වූ අතාතිය 

 ළමතාන්කේ පැවැත්මට ඇති අතාතිය 

 ළමතාන්ට සංවර්ධනය වීමට ඇති අතාතිය 

 ළමතාන්කේ සහභාගිත්ව අතාතිය සුරක් ලෂිත කි සම සඳහා කටයුතු කරනු  ැකේ. 

 

කමම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කි සම සඳහා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා ව ට අනුයුක් ලතව ළමා 

 ඵමිකම් ප්රවර්ධන නි ධා සන් 15 කදකනකු ද ළමා  ඵමිකම් ප්රවර්ධන සහකාරවරුන් 06 කදකනකු ද 

කසේවකේ නිරත වන අතර පිපවාස හා ළමාරක් ලෂක කසේවා කකොමසාිපස්කේ සහ දිස්ත්රික් ල කමකම්කේ 

උපකදස් මත දිස්ත්රික් ල ළමා  ඵමිකම් ප්රවර්ධන නි ධා ස විටින් අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ටිදු කකකර්. 

 

විඩසේඳ  ්ායාය ාරය 

අවදානමට  ක් ලවීමට ඉඩ 
ඇති දරුවන් සඳහා 
ාරක් ලෂණ සැළසුම් සකස් 
කි සම. 

අවදානමට  ක් ලවීමට ඉඩ ඇති දරුකවකු හඳුනාගත් මුම අවස්යාක  
ටිටම එම දරුවාකේ ාරක් ලෂාව තහවුරු වන කතක් ල උපිපම යහපත 
ඇතිවන තත්ත්වයකට පත්වීම දක් ලවා ාරක් ලෂණ සැළසුම් සකස් කර 
ක්රියාවට නැංවීම කම් යටකත් ටිදු ක . 

අධයාපන අතාතිය සුරක් ලෂිත 
කි සම සඳහා 

කැපකරු කදුණරු ශිෂයත්ව වැඩසටහන, නැණ දිිපය ශිෂයත්ව 

වැඩසටහන, කසවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්රමය, ළමා සංවර්ධන 
අරමුදකම ප්රති ාභ සහ පාසම උපකරණ  බා දීම. 

පැවැත්මට සහ සංවර්ධනයට 
ඇති අතාතිය සුරක් ලෂිත කි සම 
සඳහා 

විපත්ව ට කගොදුරු වූ දරුවන් සඳහා හදිටි ාධාර, නිවුන් දරුවන් සඳහා 
කපෝෂණ ාධාර සහ කරෝීත දරුවන් සඳහා ජවදය ාධාර 

දරුවන්කේ සහභාගිත්ව 
අතාතිය සුරක් ලෂිත කි සම 
සඳහා 

ග්රාමීය ළමා සමාජ වැඩසටහන්, ප්රාකද්ය ය ළමා සභා වැඩසටහන්, 
දිස්ත්රික් ල ළමා සභා වැඩසටහන් සහ ජාතික ළමා සභා වැඩසටහන්ව ට 
ළමතාන් කයොමු කි සම. 

දැනුවත් කි සකම් වැඩසටහන් 
මන්න් 

ළමා අතාතිවාටිකම් ප්රවර්ධනය සහ ළමා අපකයෝජන වැළැක් ලවීම 

දරුවන්කේ ාරක් ලෂාව සඳහා 
සමාජ වූහයන්  ක් ලතිමත් 
කි සම 

ග්රාමීය ළමා සංවර්ධන කමිටු වැඩසටහන්, ප්රාකද්ය ය ළමා සංවර්ධන 

කමිටු වැඩසටහන්, ළමා මිතුරු ාදර්  ගම්මාන වැඩසටහන් සහ 
ක ෝක ළමා දිනය වැනි වික ේෂ සමරු වැඩසටහන් 
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්ාවීතා ඳා ළ ා ්ේයුතු අ ාතයාශයය සඳ  පරිවාස ඳා ළ ාරක් ලය් කදපායාතක වීතුව  ් වී 

ලද ප්රතිශපාද  යේකක  සිදු්ළ විඩසේඳ  

 

 

මුල් ළ ාවිය රැ්වර ය ඳා සශවයාධා ය  

 ා සිපක, මකනෝ සමාජීය සහ ප රජානන සංවර්ධනකයන් යුතු   රී  ාංකීය මුම ළමාවිය දරු පරපුරක් ල 

ිහ ඵ කි සකම් අරමුණ කපරටු කකොටගත් මුම ළමාවිය ජාතික ප්රතිපත්තිය යටකත් පහත සඳහන් 

වැඩසටහන් දිස්ත්රික් ලකය තුළ   ක්රියාත්මක කරනු  බතා. 

 ගර්භණී ම වරුන්කේ කපෝෂණ දිමනාව  බා දීකම් වැඩසටහන  

 නැවුම් කිිප වීදුරුවක් ල කපර පාසමද මුම ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්යාන සඳහා  බාදීකම් 

වැඩසටහන 

 

අශ්ය විඩසේඳ  
විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 
වියද   රු .  

ලිලය 

ප්රගතිශය  

1 
අවදානමට  ක් ලවීමට ඉඩ ඇති 
දරුවන් සඳහා ාරක් ලෂණ සැළසුම් 
සකස් කි සම. 

6 
56 

පවුම 27 
774,261.00 99 

2 
කැපකරු කදුණරු ශිෂයත්ව 
වැඩසටහන 

1 123 747,500.00 98 

9 
ග්රාමීය ළමා සංවර්ධන කමිටු 
වැඩසටහන් 

280 4,200 20,000.00 100 

4 
ප්රාකද්ය ය ළමා සංවර්ධන කමිටු 
වැඩසටහන් 

89 3,960 57,000.00 100 

5 
ළමා මිතුරු ාදර්  ගම්මාන 
වැඩසටහන් 

107 297 63,000.00 100 

6 දැනුවත් කි සකම් වැඩසටහන් 552 14,211 20,000.00 100 

7 ක ෝක ළමා දින වැඩසටහන් 19 950 10,000.00 100 

8 
හදිටි විපත්ව ට කගොදුරු වූ දරුවන් 
සඳහා ාධාර 

1 1 7,500.00 100 

9 නිවුන් දරුවන් සඳහා කපෝෂණ ාධාර 10 38 142,500.00 100 

10 කරෝීත දරුවන් සඳහා ජවදය ාධාර 6 6 79,500.00 100 

11 
ළමා සමාජ හා ප්රාකද්ය ය  ළමා සභා 
වැඩසටහන් 

292 10,923 96,250.00 100 

12 
දිස්ත්රික් ල හා ජාතික ළමා සභා 
වැඩසටහන් 

5 357 119,000.00 100 

19 
ළමා නිවාස දරුවන් සඳහා 
වැඩසටහන් 

2 185 48,097.50 100 

14 පාසම උපකරණ  බා දීම 1 20 20,000.00 100 

15 
පාසම කනොයන ළමතාන් පාසම ගත 
කි සම 

19 321 - 100 

16 
නි ධා සන්කේ ප්රගති සමාක ෝාන 
රැස්වීම් 

6 132 17,756.00 98 

එ්තුව 1,396 26,538 2,216,364.50 
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 දැනුවත් කි සකම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 නැණ දීපණි ුණරු පුහුණු වැඩසටහන 

 කසකනකහ තටාක නිවස පදනම් කරගත් මුම ළමාවිය සංවර්ධන වැඩසටහන 

 ජාතික මුම ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධන සතිය 

 “ළමා දිිපය” වැඩසටහන යටකත් කපර පාසම ුණරුවිපයන් සඳහා දීමනාවක් ල  බා දීම 

 

ගයා ණී  ේවරුවීකේ කපෝය  දි  ාව ලබාදීක  විඩසේඳ  

ගර්භණී ම වරුන්කේ කපෝෂණ අව යතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සෑම මවකටම කපෝෂණ 

ාහාර මම ක් ල   බාකදනු  ැකේ. මසකට රු.2000.00 බැන්න් මාස 10 ක් ල සඳහා අදාළ ප්රති ාභ  බා 

කද්. ඒ සඳහා  බාකදන  ද ප්රතිපාදනය රු. 911,279,000 කි. පහත සඳහන් ාකාරයට දිස්ත්රික් ලකය 
තුළ ප්රති ා පන් කවත ප්රති ාභ  බා දී ඇති අතර 97% ක මූ ය ප්රගතියක් ල  ඟාකරකගන ඇත. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ිවු  ිරරි මදුරුවක් ල කපර පාසල්/ මුල් ළ ාවිය සශවයාධා   ධායස්ථා  සවඳා ලබාදීක  

විඩසේඳ  
 
 

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාතයාං කේ ළමා කමකම් කර්යා ය මන්න් කපර 

පාසම දරුවන්කේ කපෝෂණය ඉහළ නැංවීම සඳහා කමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු  බතා. දිනකට  

කිිප මි.ලී 150 බැගින් මසකට දින 20 ක් ල  බා දීම ටිදු කරනු  බතා. 
 

කමම වැඩසටහන ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ටියළුම ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාසව  ක්රියාත්මක 

කර ඇති අතර කපර පාසම 109 ක ළමුන් 9,149 ක් ල සඳහා රු 4,068,506.00 ක මුද ක් ල වැයකර ඇත. 

 

 

ප්රතිශලා  ලබාකද  ලද  ාසය කපෝය   ලු ප්ර ා ය වියද   රු.  

ජනවාිප 13,415 26,830,000.00 

කපබරවාිප 12,756 25,512,000.00 

මාර්තු 12,963 25,386,000.00 

අකප්රේම 12,885 25,770,000.00 

මැතා 12,993 25,986,000.00 

ජුනි 12,919 25,838,000.00 

ජූලී 13,130 26,260,000.00 

අකගෝස්තු 13,365 26,730,000.00 

සැ්තතැම්බර් 12,885 25,770.000.00 

ඔක් ලකතොම්බර් 12,521 25,042,000.00 

කනොවැම්බර් 11,287 22,574,000.00 

කදසැම්බර් 10,483 20,966,000.00 

එ්තුව 151,458 302,916,000.00 
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මුල් ළ ාවිය රැ්වර ය ස බවීධාව දිනුවක ිරරික  විඩසේඳවී පිවිකම  

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාතයාං කේ ළමා කමකම් කර්යා ය මන්න් 

දිස්ත්රික් ලකකේ මුම ළමාවිය සංවර්ධනය හා රැකවරණය පිළිබඳව ප්රජාව දැනුවත් කි සම සඳහා පහත 

සඳහන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන  දී. ඒ සඳහා ප්රතිපාදන ව කයන් රු.1,097,188.00 ක මුද ක් ල 

 ැබුණු අතර 98% ක මූ ය ප්රගතියක් ල අත්කරකගන ඇත. 

 

අනු 

අශ්ය 
විඩසේඳ  

ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 
වියද   රු .  

1 කසකනකහ තටාක 1,552 98,000.00 

2 කපෝෂණ මංකපත 1,049 151,650.00 

9 ප්රාකද්ය ය කමිටු පි ඵටුවීම 1,552 38,000.00 

4 ක ෝක ළමා දින වැඩසටහන් 4,612 228,000.00 

5 මුම ළමාවිය සංවර්ධන ජාතික සතිය (ප්රාකද්ය ය) 983 151,978.00 

6 අරුණ දකින චිර වැඩසටහන (දිස්ත්රික් ල) 29 2,760.00 

7 අරුණ දකින චිර වැඩසටහන (ප්රාකද්ය ය) 2,251 109,000.00 

8 
නිවස පදනම් කරගත් මුම ළමාවිය සංවර්ධන 
වැඩසටන (දිස්ත්රික් ල) 

120 32,000.00 

9 
අවම ප්රමිතීන් කපර පාසම ුණරුවිපයන් කවත 
හඳුන්වාදීම 

970 285,000.00 

එ්තුව 13,118 ,1 097,188.00 

 
 

මුල් ළ ාවිය සශවයාධා  නිලධාාරිවීකේ ප්රගතිශ ස ාකලෝච ය  
 

 

 

දිස්ත්රික් ල ළමා සංවර්ධන කමිටු 09 ක් ල පවත්වා ඇති අතර ප්රගති සමාක ෝාන රැස්වීම් 04 ක් ල 

පවත්වා ඇත. 
 

 

 

 

 

 
 

 

අනු 

අශ්ය 
විඩසේඳ  

ප්රතිශලාීනවී 

සශඛ්යාව 
වියද   රු .  

01 
මුම ළමාවිය සංවර්ධන නි ධාිපන්කේ  ප්රගති 
සමාක ෝානය 

90 22,071.00 

02 දිස්ත්රික් ල ළමා සංවර්ධන කමිටු 460 39,715.00 

එ්තුව 550 61,786.00 

49 



 

51 

 

 

 

 

 

 

දිනුවක ිරරීක  විඩසේඳ  ්ර  ලද ්ායායයවී 

නැණ දීපණි ුණරු පුහුණු 

වැඩසටහන 

 

 මුම ළමාවිය සංවර්ධනකේ නව ප්රවණතා හඳුන්වා දීම,  

 මුම ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්යාන/ කපර පාසම ුණරුවිපයන්කේ 

දැනුම යාවත්කාලීන කි සම 

 කපර පාසම ුණරුවිපයන්ට දරුවාකේ සංවර්ධනයට නිවැරදිව 

දායකවීමට අවැටි මාර්කගෝපකද්  සැපීම 

නැණ දීපණි ුණරු පුහුණු 

වැඩසටහන 

 

 මුම ළමාවිය සංවර්ධනකේ නව ප්රවණතා හඳුන්වා දීම,  

 මුම ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්යාන/ කපර පාසම ුණරුවිපයන් කේ 

දැනුම යාවත්කාලීන කි සම 

 කපර පාසම ුණරුවිපයන්ට දරුවාකේ සංවර්ධනයට නිවැරදිව 

දායකවීමට අවැටි මාර්කගෝපකද්  සැපීම 

කසකනකහ තටාක නිවස 

පදනම් කරගත් මුම ළමාවිය 

සංවර්ධන වැඩසටහන 

 

මුම ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තියට අනුව ශ්රී 

 ංකාක  මුම ළමා විය ක ස සළකනු  බන්කන් අවු. 0-5 දක් ලවා දරුවන්ය. 

කමම දරුවන්කේ සංවර්ධන ක්රියාවලිය ප්රධාන අවධි තුනකට කවන් කර 

දැක් ලවිය හැකිය. 

I .කුස තුළ දරුවා පිළිටිඳ ගත් දිනකේ ටිට දරුවා ඉපදීම දක් ලවා අවධිය  -  පුර්ව 
ප්රසව අවධිය  
II.උපකත් ටිට අවු. 3 දක් ලවා අවධිය - කදමාපිය රැකවරණය යටකත් පමණක් ල 
වැකඩන අවධිය  
III.අවු. 3-5 දක් ලවා අවධිය - කපර පාසම විය 
එම දරුවන්කේ සංවර්ධනය ටිදුවන ාකාරය මත ඔවුන්කේ වතවිතයට අව ය 

පදනම සකස් වන බැවින් කදම පියන් හා අකනකුත් ප්රජාව කම් පිළිබඳ මනා 

අවකබෝධයකින් කටයුතු කි සම අතයව ය ක . දරුවකු කුස පිළිටිඳ ගත් දා 

ටිටම එම දරුවා හැකදන වැකඩන පිපසරය එම දරුවන්කේ සංවර්ධනය 

කකකර ඵ බ පාන බව පිළිබඳ කබොකහෝ කදම පියන්කේ පවතින අනවකබෝධය 

කහේතුකවන් දරුවාකේ සංවර්ධනයට හානිකර තත්ත්වයක් ල ඇතිවිය හැක. කමම 

දරුවන්කේ සංවර්ධනය පිළිබඳ කදම පියන් හා ප්රජාව දැනුවත් කි සමට පුළුම 

වැඩසටහනක් ල ක්රියාත්මක කළ යුතුව ඇත. කම ඵ සුවි ක ේෂී අරමුණ මුම 

ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනයට රුකුම කදන පිපසරයක් ල නිර්මාණය 

කි සමය. 

ජාතික මුම ළමාවිය 

රැකවරණය හා සංවර්ධන 

සතිය 

 

මුම ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය කවනුකවන් රාජය, රාජය කනොවන 

සහ කපෞද්ගලික අං කේ ායතන රාශියක් ල විවිධ වු කාර්යයන් ඉටු කරතා. 

එකහත් මුම ළමාවිය වැදගත්කම පිළිබඳ තවමත් ප්රජාව තුළ කමන්ම රාජය 

නි ධාිපන්  තුළ ද පුළුම අවකබෝධයක් ල කනොමැති බව කපනි කගොස් ඇත. එම 

නිසා මුම ළමාවිය  සංවර්ධන සතියක් ල ප්රකා යට පත් කි සම තුළින් මුම 

ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනකේ ඇති වැදගත්කම සහ එය අනාගත 

ාකයෝජනයක් ල බව පුළුම මාධය ප්රාාරයක් ල  බා දීම මන්න් අවකබෝධ කි සමට 

සැ ැස්වීම කම ඵ අරමුණ විය. 

“යහලු මඩ ” මුම ළමාවිය 

සංවර්ධන මධයස්යාන සඳහා 

කසම ම් මිදු  සැකසීම 

 

මුම ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්යාන තුළ දරුවාට ක්රියාකාිප සුන්දර ක ෝකයක් ල 

අත්වීඳීමට අවස්යාව  බා කදමින් සමබර කපෞරුෂයකින් යුත් දරුකවකු ිහ ඵ 

කි සම කම ඵ අරමුණ විය. ඒ සඳහා කසම ම් මිදු  කනොමැති මුම ළමාවිය 

සංවර්ධන මධයස්යානව ට කසම ම් මිදු ට අව ය ක්රීඩා උපකරණ  බා දීම 

කම ඵදී ටිදු කර ඇත. 
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කපර පාසල් සශවයාධා  විඩසේඳවී  

විඩසේඳ  ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 
වියද  රු. 

කපර පාසම සංවර්ධනය කබන්කතොට 500,000.00 

කසම ම් මිදු  ඉදිකිිපම කගෝනපීනුව  50,000.00 

එ්තුව  550,000.00 
 

 

 

 

ජාතිශ් ළ ා ආරක් ලය් අධි්ාරිකම ්ේයුතු 

ඉලක් ල් විඩසේඳ  ්ායාය ාරය 

1929 ළමා උපකාරක 
දුරකයන කසේවාවට  ද 
පැමිණිලිව ට 
මැදිහත්කරණය  බා දීම 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකයට අදාළව ළමා උපකාරක දුරකයන කසේවාවට  ද 
පැමිණිලි සඳහා අව ය මැදිහත්කරණය  බා දීම හා පැමිණිලි පසු විපරම් 
කිිපම ටිදු කි සම 

සුනාමි වයවසනකයන් 
කදමාපියන්  අ ඵමි දරුවන් 
සඳහා සහන සැ සීම 

සුනාමි වයවසනකයන් කදමාපියන් කදකදනාම කහෝ එක් ල අකයක් ල අ ඵමිව 
ටිමුන දරුවන් සදහා 2005 අංක 16 දරණ සුනාමි වික ේෂ විධිවිධාන 
පනතට අදාළව භාරකාිපත්වය දීර්ඝ කිිපකම් න ආ කටයුතු සදහා සහාය 
දැක් ලවීම හා එම දරුවන්ට අව ය අධයාපන  ාධාර, මකනෝ සමාජීය 
සහය   බා දීම, මාපිය ඇගයුම් මඩලඩ ය සම්බන්ධිකරණය කිිපම 

පාසැම ළමා ාරක් ලෂක 
කමිටු වැඩසටහන 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකය තු  පවතින ද්විතිය පාසමව  පාසම ළමා ාරක් ලෂක 
කමිටු පි ඵටුවා එම පාසමව  වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිිපම. එක් ල 
ප්රාකද්ශිය කමකම් කකොට්ඨාසයකට පාසම 05 බැගින් ප්රාකද්ශිය කමකම් 
කකොට්ඨාස 18  පාසම  90 ක කමිටු පි ඵටුවා ඇත. 

ප්රජා දැනුවත් කිිපකම් 
වැඩසටහන 

කමම වැඩසටහන යටකත් කාන්තා සමිති , තරුණ කඩලඩායම් හා කවනත් 
ප්රජා කඩලඩායම් අරමුණු කර ගනිමින් ග්රාමීය ව කයන් දරුවන් ාරක් ලෂා 
කර ගැනීකම් ක්රමක ද හා සුරක් ලෂිත ගමක් ල නිර්මාණය කිිපම සම්බන්ධ 
සහභාගිත්ව ක්රමක දය යටකත් ප්රජාව දැනුවත් කිිපම 

පාසම දරුවන් ළමා 
ාරක් ලෂාව පිළිබදව 
දැනුවත් කිිපකම් 
වැඩසටහන් 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ පාසමව  ළමා ාරක් ලෂාව හා සුරක් ලෂිතතාවය 
පිළිබදව ඒ ඒ වයස් කාඩලඩයන්ට ගැළකපන ක ස දැනුවත් කිිපකම් 
වැඩසටහන් පවත්වා ඇත. 

ළමා නිවාස අධික් ලෂණ 
වැඩසටහන් 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකය තුළ ක්රියාත්මක කරනු  බන ළමා නිවාස 22 තුළම 
දරුවන්කේ භාරය හා ාරක් ලෂාව තහවුරු වන ාකාරයට පිපවාස හා 
ළමාරක් ලෂක කදපාර්තකම්න්තුව හා එක් ලව අධීක් ලෂණය ටිදු කරනු  බතා. 
 
 

 

 

විඩසේඳ  
කපරපාසිල් 

ළමුවී 
වියද  රු. 

“ළ ා දිරිය” විඩසේඳ  යේකක කපර පාසල් ගුරුවරියවී සවඳා 

දී  ාවක් ල ලබාදී  
මුම ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්යාන ව  කසේවය කරනු  බන 
ුණරුවිපයන්  ක් ලතිමත් කිිපම සඳහා රු. 250 ක දීමනාවක් ල කගවනු 
 ැකේ.  

446 1,340,750.00 

මුම ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධන පිළිබඳ ජාතික සතිය  

මුම ළමාවිය ජාතික සතිකේ කදවන ජාතික වැඩසටහන වන  “දරු කැළ 
මුම ළමා විකේ-කහට දින ජීවයතා දැකේ” කත්මාව කකොට ගනිමින් කපර 
පාසැම ළමුන්කේ කසෞන්දර්ය වැඩසටහන 
 

500    583,338.00 
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ක්රීඩා ්ේයුතු 

 

 

 

 

 

 

ඉටු්ළ විඩසේඳ  වියද රු. 
ලිලය ප්රගතිශය 

    

කසෞඛ්ය වෘත්තිකතාන් දැනුවත් කිිපකම් වැඩසටහන 38,000.00 100% 

අන්තර් පාඨ ා ීය විවාද තරගාවලිය. 56,000.00 100% 

ළමා  ඵතකාමි පාසම පිපසර නිර්මාණය කිිපකම් වැඩසටහන 140,000.00 100% 

ග්රාමීය මට්ටමින් ළමුන්කේ සුරක් ලෂිතතාවය වර්ධනය කිිපම උකදසා ප්රජා 
මට්ටමින් ටිමුන නි ධාිපන් දැනුවත් කිිපකම් වැඩසටහන 

15,000.00 100% 

පාසැම ළමා ාරක් ලෂිත කමිටු ාශ්රිත පාසැම දරුවන් දැනුවත් කිිපකම් 
වැඩසටහන 

270,000.00 100% 

අකප්ක් ලෂිත විඩසේඳවී වයාපෘතිශය / රියා්ාර්  / 

විඩසේඳක හි    

මුළු ප්රතිශපාද  

රු. 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්කේ දක් ලෂතා 
ඉහළ නැංවීම හා විවිධ මට්ටම්  සඳහා ක්රීඩකතාන් 
ඉදිිපයට ගැනීම හා විවිධ තරඟ අවස්යා සඳහා කයොමු 
කි සම (අන්තර් ජාතික මට්ටමදජාතිකදදිස්ත්රික් ලදක ාප) 

පුහුණු මධස්යානව  පුහුණු කටයුතු 
ක්රමවත්ව පවත්වා කගන යාම 

- 

ජාතයන්තර ඔලිම්පික් ල දින සැමරුම් වැඩසටහන් 
ක්රියාත්මක කි සම 

දිස්ත්රික් ලකකේ ඔලිම්පික් ල ක්රිඩක 
ක්රීඩිකාවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින්  
අකනකුත් ක්රිඩක ක්රීඩිකාවන් හට 
ජධර්යයක් ල ඇති කරවිම. 

- 

දිස්ත්රික් ලකකේ කදවන කපළ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් හඳුනා 
ගැනීම හා සංචිත ගත කි සම 

ක්රීඩා  ක් ලති දිස්ත්රික් ල සංචිත ඇති 
කිිපම  

75,800.00 

රාජය කසේවකයන්කේ සුහදතාවය වර්ධනය කි සම හා 
නීකරෝගිමත් රාජය කසේවකතාන් පිිපසක් ල ිහ ඵකි සම 

පළාත් හා ජාතික තරඟ සඳහා 
දිස්ත්රික් ල කඩලඩායම් කයොමු කි සම හා 
ඒ තුළින් ජයග්රහණ කි ඵපයක් ල  බා 
ගැනිමට හැකිවිම 

- 

ක්රිඩක ක්රීඩිකාවන්ට වැඩි තරඟ අවස්යා  බාදීම සහ 
දක් ලෂතා වැඩි දියුණු කි සම 

දිස්ත්රික් ල සංගම් සමඟ ඒකාබද්ධ තරඟ 
සංවිධානය කි සම 

- 

රාජය නි ධා සන්කේ   සර සුවතා සතිය  ා සිපක හා මානටික සුවතාවය 50,000.00 

52 



 

54 

 

5.3 සශවයාධා  ්ේයුතුවල ප්රගතිශය 

ක්ර  ස පාද  අශයය 
 

දිස්ත්රික් ල සම්බන්ධීකරණ  කමිටුක  කමකම් ව කයන් ක්රියා කරමින් දිස්ත්රික් ලකකේ සංවර්ධන කටයුතු 

සැ සුම් කි සම, සංවිධානය කි සම, ක්රියාත්මක කි සම, අධීක් ලෂණය කි සම හා පසු විපරම් කටයුතු ටිදු 

කි සම දිස්ත්රික් ල කමකම් විටින් ටිදු කරනු  බන අතර 2016 වර්ෂකේ ටිදු කරන  ද සංවර්ධන කටයුතු 

ව  ප්රගතිය පහත පිපදි ක . දිස්ත්රික් ල සම්බන්ධීකරණ කමිටු 09 ක් ල පවත්වා ඇත. 
 

 

කයාඛීය අ ාතයාශය යේකක ්ර  ලද සශවයාධා  ්ායායයවී 

 
 

විඩසේඳ  ප්රතිශපාද  

ලබාදුවී 

අ ාතයාශයය 

වයාපෘතිශ 

සශඛ්යාව 

ප්රතිශපාද  රු. වියද  රු. ලිලය 

ප්රගතිශය 

ක ෞතිශ් 

ප්රගතිශය 

ග්රාමීය යමුත  
පහසුකම් සංවර්ධනය 
කි සකම් වැඩසටහන  -  
RIDP 

ජාතික ප්රතිපත්ති 
හා ාර්ථික 
කටයුතු 
අමාතයාං ය 

1,661 822,000,000 806,119,882 98% 100% 

ග්රාමීය යමුත  
පහසුකම් සංවර්ධනය 
කි සකම් වික ේෂ වයාපෘති 

ජාතික ප්රතිපත්ති 
හා ාර්ථික 
කටයුතු 
අමාතයාං ය 

117 94,604,061 86,579,973 92% 100% 

විමධයගත අයවැය 
වැඩසටහන  -  DCB 

ජාතික ප්රතිපත්ති 
හා ාර්ථික 
කටයුතු 
අමාතයාං ය 

1,293 154,612,000 149,582,433 97% 100% 

අවිච්කේද ව කයන් 
දිස්ත්රික් ල සම්බන්ධීකරණ 
කමිටු හා ප්රාකද්ය ය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
මන්න් ක්රියාත්මක වූ 
සංවර්ධන කයෝජනා - 
2014.12.31 දක් ලවා 

ස්වකද්  කටයුතු 
අමාතයාං ය 

8 141,352,025 73,019,751 52% 75% 

සම්ප්රදාතාක හස්ත 
කර්මාන්ත වැඩිදියුණු 
කි සම - 

ග්රාමීය ාර්ථික 
සංවර්ධන 
අමාතයාං ය 

10 1,710,135 1,667,880 98% 100% 

හස්ත කර්මාන්ත වැඩි 
දියුණු කි සම 

ග්රාමීය ාර්ථික 
සංවර්ධන 
අමාතයාං ය 

1 530,700 530,266 100% 100% 

කිතුම සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

ග්රාමීය ාර්ථික 
සංවර්ධන 
අමාතයාං ය 

8 3,036,380 2,729,255 90% 100% 

ග්රාමීය ක්රීඩාපිමු 
සංවර්ධනය 

ක්රීඩා 
අමාතයාං ය 

25 47,638,630 25,549,702 54% 100% 

මාර්ග යමුත  පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කි සම 

දක් ලෂිණ ප්රකද්  
සංවර්ධන 
අමාතයාං ය 

86 85,092,000 44,755,364 53% 100% 

ධීවර යමුත  පහසුකම් 
සංවර්ධන වයාපෘති 

ධීවර හා ජ ජ 
සම්පත් 
අමාතයාං ය 

2 1,784,450 1,592,392 89% 100% 

එ්තුව 

  

3,211 1,352,360,381 1,192,126,898     
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ඉශජිකවීරු අශයය 
 

 
 

විඩසේඳවී ්ායායය 

ප්රගතිශය 

2016  ලද 

ප්රතිශපාද  

රු.මි. 

සශඛ්යාව වියද  
රු.මි. 

ලිලය 

ප්රගතිශය 

  

 රජකේ නිවාස භාර දීම 
                     භාර ගැනීම 

- 05 

08 
 - 

රජකේ නිවාස අළුත්වැඩියාව - 07 1.3 - 

විදුලි කසෝපාන වාර කසේවා කි සම හා  
අළුත් වැඩියාව 

- 
12 1.1 - 

ගිණි නිවීකම් පද්ධතිය කසේවා කි සම හා 
අළුත්වැඩියාව 

- 
02 0.128 - 

සී.සී.ටී.වී. පද්ධතිය කසේවා කි සම හා 
අළුත්වැඩියාව 

- 
- 0.31 - 

09 හා 07 වන මහම සන්නික දන පද්ධතිය 
කසේවා කි සම හා අළුත්වැඩියාව  

- 
- 0.9 - 

කකොන්ක්රීට් මාර්ග සඳහා හැමර් කටස්ට් 
ප සක් ලෂණය  

- 
784 - - 

ප්රා.කම කාර්යා  ව  සංවර්ධන වයාපෘති 
ව ට අදා  විගණන  මසුම් සඳහා ස්යානීය 
ප සක් ලෂා කර වාර්තා  බාදීම 

- 
10 - - 

ඉදිකි සම් හා අළුත්වැඩියාවන් ඵ මූ ය හා 
කභෞතික ප්රගතිය අමාතයාං ය කවත වාර්තා 
කි සම (කදසතියකට වරක් ල) 

- 
24 - - 

මි  කමිටුව පැවැත්වීම හා වාර්තා  බාදීම 
(වර්ෂයකට කදවරක් ල) 

- 
02 - - 

නව ඉදිකි සම් 
වයාපෘති 261 

අක් ලමීමණ. නව කතමහම කගොඩනැගිම  
කගෝනපිනුව  නව කතමහම කගොඩනැගිම   
බද්කද්ගම නව කතමහම කගොඩනැගිම   
බ පිමුය නව ටි මහම කගොඩනැගිම   

11.6 

13.23 

9.35 

14.76 

01 
01 
01 
01 

11.4 

13.22 

9.33 

14.75 

98.27 

99.92 

99.78 

99.93 

නව ඉදිකි සම් 
වයාපෘති 121 

වැලිවිමුය දිවිතුර නව කතමහම 
කගොඩනැගිම  
තව ම නි  නිවස ඉතිිප වැඩ නිම කිිපම. 
වැකුණකගොඩ රජකේ නිවාස 02 ඉදිකිිපම. 
හබරාදුව නව කතමහම කගොඩනැගිම   
 ඵක් ලක ආව නව කතමහම කගොඩනැගිම . 
නියාගම නව කතමහම කගොඩනැගිම   
තව ම නව කතමහම කගොඩනැගිම   
බ පිමුය ප්රා.කම. නි  නිවස 

9.6 

 

4.00 

2.14 

15.8 

21.33 

12.07 

12.7 

7.2 

01 

 
01 
02 
01 
01 
01 
01 

01 

9.37 

3.85 

2.06 

15.43 

20.65 

11.77 

12.37 

6.99 

97.60 

96.25 

96.26 

97.65 

96.82 

97.51 

97.40 

97.08 

 

අහංගම කවළඳ සංකීර්ණය ඉදිකි සම 
ඇමපිමුය මහජන ක්රීඩාංගනය ඉදිකි සම 
අදියර 1 
අදියර 11 

81.4 

9.8 

12.2 

01 
01 
01 

29.9 

2.3 

6.2 

36.73 

23.46 

50.81 

 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  ව  සංවර්ධන 
වයාපෘති සඳහා තාක් ලෂණ නි ධා සන්ට 
උපකදස්  බාදීකම් වැඩසටහන් 
ගෘහ නිර්මාණ හා වූහාත්මක සැළසුම් 
සැකසීකම් වැඩසටහන් 
ප්රසම්පාදන කටයුතු සඳහා උපකදස්  බාදුන් 
අවස්යා 
නව ඒකක මි  ගණන් සඳහා අනුමැතිය 
 බාදුන් අවස්යා 
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දිස්ත්රික් ල ස ෘද්ධි ්ායායායය සශවයාධා  ්ේයුතු  
 

 

 

ගාම  දිස්ත්රික් ලකකේ සංවර්ධනය සඳහා ගාම  දිස්ත්රික් ල දිවි නැුණම කාර්යා ය මගින් ද වි ා  කාර්ය 

භාරයක් ල ඉටු කරනු  බතා. 2016 වර්ෂය තුළ දිවි නැුණම, කෘෂිකර්ම, පශූ සම්පත් , ධීවර කර්මාන්ත හා 

අක වි කසේවා වැඩ සටහන්, නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහන, සමෘද්ධි සමාජ ාරක් ලෂණ අරමුද , 

සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩ සටහන, කපෝෂණ සහනාධාර වැඩසටහන ක්රියාත්මක විය. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

දිවි ිගු  සඳ ාධාාර විඩ සේඳ  
 

 ාසය 

දිවි ිගු  සඳ ාධාාර 

ලාීනවී 

නිවාස කලොතරැයි දාය් 

මුදල් 

ස ාජ ආරක් ලය  දාය් 

මුදල් 
එ්තුව 

සශඛ්යාව මුදල රු.මි. සශඛ්යාව මුදල රු.මි. සශඛ්යාව මුදල රු.මි. රු.මි. 
ජනවාිප 70747           161  70747       3.54  70747          7.07     171.29  

කපබරවාිප 70574           160  70574       3.53  70574          7.06     170.79  

මාර්තු   70391           160  70391       3.52  70391          7.04     170.22  

අකප්රේම 70040           159  70040       3.50  70040          7.00     169.18  

මැතා 70116           159  70116       3.51  70116          7.01     169.17  

ජුනි 69759           158  69759       3.49  69759          6.98     168.36  

ජූලි 69502           158  69502       3.48  69502          6.95     168.26  

අකගොස්තු 69341           157  69341       3.47  69341          6.93     167.22  

සැ්තතැම්බර් 69268           156  69268       3.46  69268          6.93     166.82  

ඔක් ලකතෝබර්  69139           156  69139       3.46  69139          6.91     166.48  

කනොවැම්බර් 68986           156  68986       3.45  68986          6.90     166.02  

කදසැම්බර් 68924           155  68924       3.45  68924          6.89     165.82  

එ්තුව 836,787        1,894  836,787     41.84  836,787        83.68  2,019.63  

 

ස ාජ සශවයාධා  විඩසේඳ   

 
විඩ සේඳ  

වායාෂි් සිලිස්  අනුව 

ස ස්ත ඉලක් ල්ය 
ස ස්ත ප්රගතිශය 

ක ෞතිශ් ලිලය රු.මි. 
විඩසේඳවී 

සශඛ්යාව 

විය්ළ 

මුදල රු. 

සඳ ාගී වූ 

සශඛ්යාව 

1 

මත් හා දුම්වැමු නිවාරණය, 
අධයාත්මික සංවර්ධනය 
තුළින් සතුටු පවුම 
වැඩසටහන   

36 486,400 36 484,918 4,243 

2 
ළමා ාරක් ලෂණය, ළමා සමාජ 
හා සංස්කෘතික වැඩසටහන. 

17 197,000 17 197,000 858 

3 
උපකද් නය හා වෘත්තිය 
මාර්කගෝපකද් නය 

28 380,000 30 379,270 2,071 

4 
ජාතයන්තර දින සැම සම් 
වැඩසටහන 

24 342,000 28 341,762 3,353 

5 දිිපය පියස නිවාසවැඩසටහන 47 7,050,000 47 7,050,000 47 

6 ාදර්  ගම්මාන වැඩසටහන 45 1,456,000 50 1,455,851 4,501 

7 ප්රගති සමාක ෝානය 6 108,900 5 108,900 196 

  එ්තුව 203 10,020,300 213 10,017,701 15,269 
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ුතඩා වයාපාර සශවයාධා  ්ේයුතු 

අනු 

අශ්ය 
විඩ සේඳ  

වායාෂි් 

ඉලක් ල්ය 

ළඟා ්රගක 

ප්ර ා ය 
සඳ ාගීකවය 

වියද  

 රු.යත  

1 
  
  
  

දිනුවක ිරරීක  විඩසේඳවී 

 

I . වික ේෂ දැනුවත් කි සම 5 5 480 114,274.12 

II . සාමානය දැනුවත් කි සම 7 8 434 3,850.00 

III.වයවසායකත්ව සංවර්ධන 
පුහුණු  

6 7 118 56,307.00 

2 
  
  

වයවසාය්කව සශවයාධා ය 

I.”වයාපාරයට මඟ” වැඩසටහන 6 6 135 94,811.12 

II. වයවසායකත්ව 
සංවර්ධනපුහුණු වැඩසටහන 

1 1 30 972,929.05 

3 
  

වයාපාර සිලසු  සශවයාධා ය 

I. වයාපාර සැ සුම් සකස්කි සකම් 
වැඩසටහන 

1 1 20 15,620.00 

4 
  

  

තාක් ලයණි් සශවයාධා ය 

I.  කක් ලව  තාක් ලෂණ පුහුණු වැඩ 
සටහන් 

1 1 1 5,550.00 

II. තාක් ලෂණ පුහුණු වැඩ සටහන් 1 1 24 17,710.00 

5 
  

්ළ  ා්ර  සශවයාධා ය 

I  කළමනාකරණ පුහුණු 
වැඩසටහන 

6 6 129 127,681.00 

6 
  
  
  

අකලවි ්ළ  ා්ර ය 

I.  අක විකරණ සංවර්ධන පුහුණු 
වැඩසටහන 

1 1 30 15,307.00 

II. අක විකරණ සම්බන්ධතා    
සංවර්ධනය 

1 1 83 17,161.00 

III  අක වි කපොළ හා ප්රදර් නය 
 

2 2 141 595,399.50 

7 
  

ලිලය පඳසු්  

I.මූ ය පහසුකම් සම්බන්ධීකරණ 
වැඩසටහන  

1 1 73 17,781.00 

8 
  
  
  
  

තකව සශවයාධා ය 

I.ඇසුරුම්කරණ පුහුණු 
වැඩසටහන 

1 1 63 15,197.00 

II.NVQ සම්බන්ධීකරණ 
වැඩසටහන 1 

1 1 48 7,880.00 

III. NVQ සම්බන්ධීකරණ 
වැඩසටහන 2 

- 1 72 13,780.00 

IV. Bar Code දැනුවත් කි සකම් 
වැඩසටහන 

1 1 40 11,545.00 

9 
  
  

පිරිවිය්ර ය ඳා ගිණු ්ර ය 

I. පිිපවැයකරණය වැඩසටහන 1 1 14 10,730.00 

II. ගිණුම්කරණය වැඩසටහන 1 1 22 25,175.00 

10 
  

කතොරතුරු තාක් ලය ය 

I. කතොරතුරු තාක් ලෂණය පුහුණු 
වැඩසටහන 

1 1 26 62,280.00 

11 
  

 ා ව ස පක සශවයාධා ය 

I. කසේවක පුහුණු වැඩසටහන 1 1 35 9,400.00 
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12 
  
  
  

ඇගයීක  විඩසේඳවී 

I. වයවසායක සංගම් 
ප්රතිසංවිධානය 

1 1 218 41,800.00 

II. සංගම් සමාවතකයන් දැනුවත් 
කි සම 

1 1 24 10,290.00 

III. සංගම් සමාවතකයන් ඇඟීම 1 1 200 50,620.00 

13 
පසු විපර  රැස්ම  ඳා වයාපෘතිශ පරීක් ලයාව 

I. පසු විපරම් රැස්වීම 10 10 168 54,817.00 

II. වයාපෘති ප සක් ලෂා 8 8 177 138,168.00 

14 

කව ක 

I. ප්රගති සමාක ෝාන රැස්වීම - 
ඇඹිලිපිමුය 

- - - 4,000.00 

II. වයවසාය - 2016 වයාපෘති 
ප සක් ලෂා 

- - - 10,000.00 

III. වයවසාය - 2016 ප්රගති 
සමාක ෝානය 

- - - 10,000.00 

IV. පිපපා න වියදම් - - - 18,000.00 

 එ්තුව 67 70 2805 2,548,062.79 
 

 

 

 

 

 

කයාඛීය අ ාතයාශය ඳා කදපායාතක වීතුවල වියද  පිබඳබව ප්රගතිශය 

 
 

 

 

 

261 වැය ය ර්ෂයට අදාළ කගවීම් හැරුණු විට ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් විටින්  2016 වර්ෂය 

සඳහා කර්ඛීය අමාතයාං , කදපාර්තකම්න්තු ප්රතිපාදන යටකත් දරණ  ද වියදම රු. 4,926,468,810.54 

කි. 

 
 

විය 

වියය 
විස්තරය 

ප්රාේධා  වියද   

  රු. යත   

 

පු රාවයාත  

  රු. යත   

 

001 ජනාධිපති කාර්යා ය 3,121,765.51 -  

002 අග්රාමාතය කාර්යා ය -  49,872.00 

101 බුද්ධ  ාසන හා ාගමික කටයුතු අමාතයාං ය 11,376,494.42 289,490.00 

102 මුදම හා ක්රම සම්පාදන අමාතයාං ය -  1,985,142.88 

103 ාරක් ලෂක අමාතයාං ය -  80,000.00 

104 ජාතික ප්රතිපත්ති හා ාර්ථික කටයුතු අමාතයාං ය 1,046,842,434.46 524,606.46 

106 ාපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය 16,144,063.15 9,283,223.69 

110 අධිකරණ අමාතයාං ය 117,500.00 11,424,640.00 

111 කසෞඛ්ය හා කද්ය ය ජවදය අමාතයාං ය 789,607.11 315,699.00 

118 කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය 94,263.30 27,706,022.71 

120 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාං ය 5,912,935.83 309,771,154.73 

121 ස්වකද්  කටයුතු අමාතයාං ය 
193,839,553.43 518,501,532.50 

 

124 සමාජ සවිබ ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාතයාං ය 2,235,376.88 604,277,627.62 

 

57 
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විය 

වියය 
විස්තරය 

ප්රාේධා  වියද   

  රු. යත   

පු රාවයාත  

  රු. යත   

126 අධයාපන අමාතයාං ය 5,518,777.69 - 

130 රාජය පිපපා න හා කළමනාකරණ අමාතයාං ය 
(ද දාතාතා ප්රවර්ධන) 

249,468.50 9,188,289.39 

136 ක්රීඩා අමාතයාං ය 6,360,991.56 - 

151 ධිවර හා ජ ජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාං ය 1,592,391.81 - 

153 ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාතයාං ය 38,443,929.62 10,270,526.38 

154 ග්රාමීය ාර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයාං ය 4,927,401.20 - 

155 පළාත් සභා හා පළාත් පා න අමාතයාං ය - 354,950.00 

157 ජාතික සහජීවන සංවාද හා රාජය භාෂා 
අමාතයාං ය 

1,052,577.68 7,404,425.02 

163 පුද්ග තාන් ලියාපදිංචි කි සකම් කදපාර්තකම්න්තුව 2,452,849.38 - 

182 විකද්  රැකියා ප්රවර්ධන අමාතයාං ය - 27,566,064.03 

192 නීතිය හා සාමය  හා යමුත  පහසුකම් 
අමාතයාං ය 

44,755,363.99 - 

196 විදයා හා තාක් ලෂණ පර්කේෂණ  අමාතයාං ය 891,212.58 2,983,426.83 

197 නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාතයාං ය 

- 314,998.46 

201 කබෞද්ධ කටයුතු කදපාර්තකම්න්තුව 31,528,093.99 
 

206 සංස්කෘතික කදපාර්තකම්න්තුව - 1,026,935.69 

210 රජකේ  ප්රවෘත්ති කදපාර්ත කම්න්තුව - 11,996.00 

216 සමාජ කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව 522,000.00 13,325,378.02 

217 පිපවාස හා ළමා රක් ලෂක කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව 133,672.50 13,527,962.18 

219 ක්රීඩා සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුව 19,188,710.05 - 

220 ායුර්ක ද කදපාර්තකම්න්තුව 378,630.85 - 

227 පුද්ග තාන් ලියාපදිංචි කි සකම් කදපාර්තකම්න්තුව - 16,251,467.49 

252 ජන කමඛ්න හා සංඛ්යාකමඛ්ණ කදපාර්තකම්න්තුව - 1,223,762.65 

253 විරාම වැටු්ත කදපාර්තකම්න්තුව - 214,681,988.14 

254 කරවතස්ාර් ජනරාම කදපාර්තකම්න්තුව 290,443.72 4,481,309.31 

285 කෘෂිකර්ම කදපාර්තකම්න්තුව 19,946.53 - 

286 ඉඩම් කකොමසාිපස් ජනරාම කදපාර්තකම්න්තුව 194,551.51 - 

290 ධීවර හා ජ ජ සම්පත් කදපාර්තකම්න්තුව 750,913.35 - 

307 කමෝටර් රය ප්රවාහන කදපාර්තකම්න්තුව - 642,425.27 

326 ප්රජා පාදක වික ෝධන කදපාර්තකම්න්තුව - 321,912.70 

327 ඉඩම් පිපහරණ  ප්රතිපත්ති සැ සුම් 
කදපාර්තකම්න්තුව 

1,438,003.50 657,495.50 

328 මිනිස් බ  හා රැකීරක් ලෂා කදපාර්තකම්න්තුව 682,385.13 1,175,570.47 

  එ්තුව 1,441,846,309.23 1,809,619,895.12 
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දිස්ත්රික් ල ්ෘෂි්යා  අශයය  

 

 

5.4 ලිලය අශයකම ප්රගතිශය  
 

 

අනු 

අශ්ය 
රියා්ාර්  

ඉලක් ල්ය/ 
 වායාතා 

සශඛ්යාව 
ප්රගතිශය 

1 

වායාෂි් සිළසු  පිබඳකයල ිරරී  
 
•වාර්ෂික ක්රියාකා ස සැ ැස්ම සකස් කර සව්කද්  කටයුතු 
අමාතයාං  කමකම් කවත හා විගණකාධිපති කවත ඉදිිපපත් කි සම 

1 100% 

• වාර්ෂික අක් ලමුදම සැ ැස්ම සකස් කර භාඩලඩාගාර කමකහයුම් 

අධයක් ලෂ ජනරාම කවත ඉදිිපපත් කි සම 
1 100% 

• වාර්ෂික ක්රමසම්පාදන සැ ැස්ම සකස් කර සව්කද් කටයුතු 
අමාතයාං  කමකම් කවත හා විගණකාධිපති කවත ඉදිිපපත් කි සම 

1 100% 

2 

නිල බිශුත ගිණු  ක කඳයම  
•දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ නි  බැංකු ගිණුම් කදකකට අදා ව 
බැංකු සැසඳුම් වාර්තා පිළිකය  කර ඉදිිපපත් කි සම 

24 
100% 

• ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 ට අදාළව බැංකු සැසඳුම් වාර්තා 
අධීක් ලෂණයට  ක් ලකි සම 

228 

3 

අග්රි  ්ළ  ා්ර ය 
•මාටික අග්රිම අයදුම්පත් ඉදිිපපත් කි සම 

12 100% 

• අනුමත අග්රිම ක ජරය පවත්වාකගන යාම 1 100% 

• මාටික අග්රිම සැසඳුම් වාර්තා පිළිකය  කි සම 12 100% 

4 
ලිලය බලතල පිවරී  
•මූ ය බ ත  පැව සම හා අං  ප්රධානීන් දැනුම්වත් කි සම 

2 100% 

5 වාර්ෂික කකටුම්පත් ඇස්තකම්න්තු පිළිකය  කි සම 1 100% 

6 

වක්  ්ළ  ා්ර ය 
• 2015 වර්ෂයට අදාළව ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 සහ 
දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ භාඩලඩ සමීක් ලෂණ කටයුතු 2016 
ජුනි 15 දිනට ප්රයම ටිදුකිිපම 

20 100% 

7 

වායාෂි් ගිණු  පිබඳකයල ිරරී  
• 2015 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන ගිණුම පිළිකය  කර 2016 මාර්තු 
31 දිනට ප්රයම විගණකාධිපති කවත ඉදිිපපත් කි සම 

1 100% 

• රාජය නි ධා සන්කේ අත්තිකාරම්  ඇ ගිණුම 2016 අකප්රේම මස 
30 දිනට ප්රයම විගණකාධිපති කවත ඉදිිපපත් කි සම 

1 100% 

• වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව මුදම වර්ෂය අවසන් 

වී දින 150ක් ල ඇතු ත පාර්ලිකම්න්තුක  සභාගත කි සම 
1 

2016.06.07 
දින 

පාර්ලිකම්න්තු
ක  සභාගත 
කි සමට කටයුතු 
කර ඇත 

8 මාටික වැටු්ත කගවීම 12 100% 

9 
ප්රාේධන වියදම් වාර්තා කාර්තු ව කයන් අමාතයාං ය කවත 
ඉදිිපපත්කි සම 

4 100% 

විඩසේඳ  ප්රතිශලා  වියද  රු. 
ලිලයප්රගතිශය 

  

වාණිජ මට්ටකමන් පළතුරු වගාව ප්රවර්ධනය 
කි සකම් වැඩසටහන 

ප්රති ා පන්   - 96 
- 

- 

රඹුටන් පැළ ගණන - 1000 - 

පළතුරු ගම්මාන පසුවිපරම් කටයුතු සඳහා 

 2019 ටිට 2015 දක් ලවා 
 බා දුන් පළතුරු පැ  
55,868 ක වගාව පසු 
විපරම 

19,946.53 99% 
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243/2015 දරන රාජය ගිණුම් ාක්රකමඛ්කේ වර්ීතකරණයන් අනුව දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය හා 

ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා යන්ට අදා ව කපොදු තැන්පත් ගිණුම් 04 ක් ල සැසඳුම් කර පවත්වාකගන කගොස් 
ඇත. ඊට අමතරව පුද්ගලික පඩිනඩි කමඛ්නය, විගණන විමසුම් කමඛ්නය, බ ආ වට්කටෝරු කපොත්, 
හානිපා ආ කමඛ්නය, මුදම කපොත, ප්රසම්පාදන කමඛ්න සහ ස්යාවර වත්කම් කමඛ්නය ද පවත්වාකගන 
කගොස් ඇත. 

 

 

2016 රියා්ාරී සිලිස් ේ ස ගාමීව ්ර  පු රාවයාත  ඳා ප්රාේධා  ප්රතිශපාද  වල ලිලය 

ප්රගතිශය 
 

2016 වර්ෂය සඳහා ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා යට  හා ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 

සඳහා 261 වැය ය ර්ෂය යටකත්  ැ ඇ ඇති මූ ය  ප්රතිපාදනය රු.මි. 1,157 කි.  කමතාන් දිස්ත්රික් ල කමකම් 

කාර්යා ය සඳහා ( වයාපෘති 01) රු.මි. 166.95 ක් ල සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19 සඳහා (වයාපෘති 

02) රු.මි. 990.05 ක් ල ද ක ස කවන් කර ඇත.   
 

 
 

දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය - 261 - වයාපෘතිශ අශ් 1-   පු රාවයාත  වියද  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාල - 261 වයාපෘතිශ අශ් 2 - පු රාවයාත  වියද  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විය විස්තරය සතය වියද  රු. 

පුද්ග  පඩිනඩි   55,321,543.00  

ගමන් වියදම්     748,240.00  

සැපීම්             3,795,828.00  

නඩත්තු වියදම්      3,989,755.00  

කසේවා     16,064,789.00  

මාරු කි සම්      3,453,143.00  

එ්තුව 83,373,298.00 

විය විස්තරය සතය වියද  රු. 

පුද්ග  පඩිනඩි 886,459,686 

ගමන් වියදම් 20,711,276 

සැපීම් 19,104,463 

නඩත්තු වියදම් 12,730,601 

කසේවා 41,881,729 

මාරු කි සම් 10,464,015 

එ්තුව 991,351,770 

පුද්ගල 

ප ග  ග

66%
ග වී 

වියද 

1%

සිපයී 

5%

 ඩකතු 

වියද 

5%

කසේවා

19%
 ාරු ිරරී 

4%

පුද්ගල 

ප ග  ග

90%

ග වී 

වියද 

2%

සිපයී 

2%

 ඩකතු 

වියද 

1%

කසේවා

4%

 ාරු ිරරී 

1%

60 



 

62 

 

දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය - 261 වයාපෘතිශ අශ් 1 ඳා 2 ප්රාේධා  වියද  
 

 

 

 

 

 

 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා ය සහ ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යා  19  ඵ කගොඩනැගිලි 

නඩත්තු සඳහා වැය විෂය 261-1-1-0-2001 යටකත් කවන් වී තිබූ ප්රතිපාදනය රු.6,100,000.00 කි. 

2016 ක්රියාකා ස සැ ැස්මට අනුව කටයුතු කරමින් 2 වන කාර්තුව වන විට 94% කි. 9 වන කාර්තුව 

වන විට  71 % ක ප්රගතියක් ල ද  බා ගත් අතර අවසාන කාර්තුව වන විට  99 % ක මූ ය ප්රගතියක් ල  බා 

කගන ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2002 යන්ර හා යන්කරෝපකරණ අළුත්වැඩියා සඳහා රු. 2,000,000.00 

ක ප්රතිපාදන කවන් වී තිබූනි.  2016 ක්රියාකා ස සැ ැස්මට අනුව කටයුතු කරමින් 2 වන කාර්තුව වන 

විට  26 % ක ද  9 වන කාර්තුව වන විට 90% ක   ප්රගතියක් ල ද  ඵමි කර කගන තිබූ අතර 4 වන කාර්තුව 

වන විට 100% ක මූ ය ප්රගතියක් ල අත් කර ගැනීමට සමත් වී ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2003 වැය ය ර්ෂය යටකත් දිසත්්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ සහ ප්රාකද්ය ය 

කමකම් කාර්යා  ව  වාහන සදහා 2016 වර්ෂයට රු. 2,000,000.00 ක ප්රතිපාදන කවන් කර තිබූ 

අතර ක්රියාකා ස සැ ැස්මට අනුව 1 වන කාර්තුක  දී 16% ක් ල ද 2 වන කාර්තුව වන විට 40% ක් ල ද 9 

වන කාර්තුව වන විට 80% ක් ල හා 4 වන කාර්තුව වන විට 100% ක මූ ය  ප්රගතියක් ල   බාකගන ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2102  ගෘහ  භාඩලඩ හා කාර්යා  උපකරණ සඳහා රු. 4,400,000.00 ක 

ප්රතිපාදන කවන් වී තිබුනි. 2016 ක්රියාකා ස සැ ැස්මට අනුව කටයුතු කරමින් කදවන කාර්තුව වන විට 

77% කුත්, තුන්වන කාර්තුව වන විට 81% කුත් හා හතරවන කාර්තුව වන විට 99% ක මූ ය ප්රගතියක් ල 

අත් කර කගන ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2103 යන්ර හා යන්කරෝපකරණ අත් පත් කර ගැනීම් සඳහා කවන් වී 

තිබූ ප්රතිපාදනය රු. 1,400,000.00 කි. 2016  ක්රියාකා ස සැ ැස්ම අනුව කටයුතු කරමින්  2 වන 

ලිලධා  

වක්  

පු රුකථාප 

ය ඳා වි ග 
දියුණු ිරරී 

13%
ස්ථාවර 

වක්  

අකපක ්ර 

ගිනී 
84%

පුහුණු ිරරී  

ඳා ඳිිරයා

වයාධා ය(දිස්

ත්රික් ල කල්්  
්ායායාලය)

1%

පුහුණු ිරරී  

ඳා ඳිිරයා

වයාධා ය(ප්රා

කද්යය 
කල්්  

්ායායාල)

2%

වැය විස්තරය සතය වියදම රු. 

මූ ධන වත්කම් 
පුනරුත්යාපනය හා 
වැඩි දියුණු කි සම් 

    

10,054,965.00  

ස්යාවර වත්කම් 
අත්පත් කර ගැනීම 

    

65,048,287.00  

පුහුණු කි සම් හා 
හැකියා 
වර්ධනය(දිස්ත්රික් ල 
කමකම් කාර්යා ය) 

        

999,693.00  

පුහුණු කි සම් හා 
හැකියා 
වර්ධනය(ප්රාකද්ය ය 
කමකම් කාර්යා ) 

      

1,085,499.00  

එ්තුව 
    

77,188,444.00  
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කාර්තුව වන විට 84% ද, තුන්වන කාර්තුව වන විට 85% ක් ල ද වර්ෂය  අවසානකේ දී  99% ක මූ ය 

ප්රගතියක් ල  බා ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2104 කගොඩනැගිලි සහ ඉදි කිිපම් සඳහා ශුද්ධ ප්රතිපාදනය රු. 

60,000,000.00 කි. වර්ෂය අවසානකේ දී  99% ක මූ ය  ප්රගතියක් ල අත්පත් කරකගන ඇත. 

වැය ශිර්ෂ 261-1-1-0-2401 දැනුම වර්ධනය හා ායතනික සංවර්ධනය සඳහා දිස්ත්රික් ල කමකම් 

කාර්යාලීය කාර්ය මඩලඩ ය සඳහා කවන්කරන  ද ප්රතිපාදනය රු.1,000,000.00 කි. 2016 ක්රියාකා ස 

සැ ැස්මට අනුව කදවන කාර්තුව වන විට 52% ක් ල ද තුන්වන කාර්තුව වන විට 78%  ක් ල හා හතරවන 

කාර්තුව වන විට 99% ක මූ ය ප්රගතියක් ල  ඵමි කරකගන ඇත. 
 

 

 වැය ශිර්ෂ 261-1-2-0-2401 ප්රාකද්ය ය කමකම් කාර්යාලීය කාර්ය මඩලඩ කේ දැනුම වර්ධනය 

හා ායතනික සංවර්ධනය සඳහා රු. 1,100,000.00 ක ප්රතිපාදන කවන්කර තිබූ අතර  2016 ක්රියාකා ස 

සැ ැස්මට අනුව කටයුතු කරමින් කදවන කාර්තුව වන විට 29% ක් ල ද හා තුන් වන කාර්තුව වන විට 

71% ප්රගතියක් ල අත් කර ගනිමින් 2016 වර්ෂය අවසානකේ 99% ක මූ ය ප්රගතියක් ල  ඵමි කරකගන 

ඇත. 
 

 

 

රජකම නිලධාාරීවීකේ අකතිශ්ාර  ‘බී’ ගිණු  
 

2016 වර්ෂය සඳහා රාජය නි ධා සන්කේ අත්තිකාරම් ‘ ඇ’ ගිණුකම් සීමා සහ සතය වියදම පහත 

සඳහන් පිපදි ක . 
 

  උපරි  වියද  

සී ාව  

 රු:යත  

අව  ලිබි  

සී ාව 

  රු:යත  

උපරි  ඳර කයේය 

සී ාව  රු:යත  

2016 වයායකම ඇස්තක වීතුව අනුව 

අනු ත සී ාව 

60,000,000.00 52,000,000.00 225,000,000.00 

2016 වයායකම සතය 

අගයවී 

261011 59,982,887.72 58,550,864.89   

261012 10,243,501.50 11,718,233.00 204,943,706.39 
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කපොදු තිවීපක ගිණු  

 

2016 වර්ෂකේ ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේ විවිධ තැන්පත් ගිණුම් 5ක් ල ක්රියාත්මක වූ අතර ඒ 

එක් ල එක් ල ගිණුකම ඵ 2016.01.01 දිනට ාරම්භක ක ේෂය වර්ෂය තුළ   ැ ඇම්, කගවීම් සහ 2016.12.31 

දිනට අවසාන ක ේෂය පහත සඳහන් පිපදිය. 

 
 

ති.විවිධා ගිණු  අශ්ය 2016.01.01 
දි ේ 

ආර  ් 

කයේයය රු. 

2016 වයායය 
තුළ ලිබී  රු. 

2016 වයායය 
තුළ කගම  රු. 

2016.12.31 
දි ේ අවසා  

කයේයය රු. 

6000ද0000ද00ද0002ද0094ද000 52,820.50 4,283,789.62 9,178,529.12 4,947,560.00 

6000ද0000ද00ද0019ද0062ද000 22,398,588.76 83,012,829.78 90,055,913.44 29,441,672.42 

6000ද0000ද00ද0014ද0009ද000 1,400.00 1,400.00 - - 

6000ද0000ද00ද0016ද0045ද000 328,512,556.96 136,838,659.87 117,399,422.07 309,073,319.16 

6000ද0000ද00ද0017ද0015ද000 71,334,848.32 129,787,114.29 117,377,577.51 58,925,311.54 
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6. දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  ගිවී ්ර  ලද විකයේය ්ායායයවී 

නිල ක කඳවර ජ පතිශ ජ තා කසේවය 

දීර්ඝ කා යක් ල මුළුමකම  කනොවිසඳුණු ජනතා ගැටළු නිරාකරණය කි සකම් පරමාර්යය ඇතිව අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාකේ නායකත්වය හා ගරු අග්රාමාතයතුමාකේ මැදිහත්වීම හා උපකදස් යටකත්, ස්වකද්  

කටයුතු ගරු අමාතය වවතර අකේවර්ධන මැතිතුමා හා අමාතය කමකම් නීම ද අමවිස් මැතිතුමාකේ කමකහයවීම 

හා සම්බන්ධීකරණය යටකත් දීප වයා්තත මට්ටකමන් නි කමකහවර ජනපති ජනතා කසේවය පැවැත්ක . 

එ ඵ කදවන අදියර ගාම  දිස්ත්රික් ලකය තුළ ක්රියාත්මක කි සම 2016 වර්ෂකේ ටිදුවූ වික ේෂ ටිදුවීමකි. එ ඵදී 

2016 ඔක් ලකතෝබර් මස 16 කවනි දින රාජය නි ධා සන් 4,500 ක් ල දැනුවත් කි සකම් වැඩසටහන  බුදූව,  

ටිිපධම්ම විදයා කේ දී පැවැත්විණි. ප්රාකද්ය ය කමකම් කකොට්ඨාස මට්ටකමන් ඉන් වැඩසටහන් 20 ක් ල 

පවත්වා ඇත. 

 

 

නිල ක කඳවර -  ජ පතිශ ජ තා කසේවකම  ප්රගතිශය 
 

  ප්රාකද්යය 

කල්්  

ක්ොට්ඨායය 

ගිේළු විසඳී  ජාතිශ්  ට්ේ ේ 

කයොමු්ළ  ගිේළු 

ඉදිරිපක වු 

ගිේළු 

සශඛ්යාව 

නිල 

ක කඳවර 

දි  විසව  

ලද ගිේළු 

සශඛ්යාව 

පසුව 

විසව  ලද 

ගිේළු 

සශඛ්යාව 

 % අ ාතයාශය 

 ගිවී 

විසන්ය යුතු 

ගිේළු 

සශඛ්යාව 

 % 

1 නියාගම 6,791 5,873 163 88.9 755 11.1 

2 වැලිවිමුය 
දිවිතුර 

3,680 3,360 178 96.1 142 3.9 

3 ඇමපිමුය 8,466 5,731 2,735 100 0 0 

4 බද්කද්ගම 11,574 9,902 1,306 96.8 366 3.2 

5  ඵක් ලක ආව 11,291 8,555 2,271 95.9 465 4.1 

6 අම්බ න්කගොඩ 4,034 3,655 243 96.6 136 3.4 

7 කඩවත් සතර 10,302 9,055 1,247 100 0 0 

8 හබරාදුව 4,406 3,444 624 92.3 338 7.7 

9 ඉමදුව 6,631 5,485 946 97 200 3 

10 යක් ලක මුම  7,930 5,246 2,684 100 0 0 

11 කබන්කතොට 5,545 4,341 1,204 100 0 0 

12 බ පිමුය 6,543 6,224 253 99 66 1 

13 කරන්කදණිය 9,530 8,908 622 100 0 0 

14 කනළුව 7,174 6,511 583 98.9 80 1.1 

15 අක් ලමීමණ 8,446 8,171 55 97.4 220 2.6 

16 කගෝනාපීනුව  4,559 4,187 294 98.3 78 1.7 

17 කබෝක්ත 
කපෝද්ද  

6,070 5,813 130 97.9 127 2.1 

18 තව ම 11,843 10,102 1,439 97.4 302 2.6 

එ්තුව 134,815 114,563 16,977 97.7 3,275 2.3 
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ජ තාවේ ලබා දුවී ප්රතිශලා  - ජීවක ෝපාය ඳා නිවාස ආධාාර 
 ප්රාකද්යය 

කල්්  

ක්ොට්ඨායය 

ජීවක ෝපාය මුලය 

වටි ා්  

රු.මි. 

නිවාස මුලය 

වටි ා්  

රු.මි. 
ජීවක ෝපාය ්ෘෂි්යා  

 කපොල් 

පිල/රබයා  

සික වීතිශ 

 ළු ග   

1 නියාගම 109  - 0.88 398 0.35 

2 වැලිවිමුයදිවිතුර 252 560 0.23  -  - 

3 ඇමපිමුය 88  - 0.36  -  - 

4 බද්කද්ගම 65  - 0.98  -  - 

5  ඵක් ලක ආව 24  - 2.22 214 0.28 

6 අම්බ න්කගොඩ 12  - 0.08 508 0.44 

7 කඩවත් සතර 19  - 1.63 1,000 0.50 

8 හබරාදුව  -  - 0.00  -  - 

9 ඉමදුව 17  - 0.09  -  - 

10 යක් ලක මුම  5 2 0.30  -  - 

11 කබන්කතොට 74 347 1.48  -  - 

12 බ පිමුය 46 500 0.76 103 0.09 

13 කරන්කදණිය 25 250 0.04  -  - 

14 කනළුව 65  - 0.11  -  - 

15 අක් ලමීමණ 21  - 0.33  -  - 

16 කගෝනපීනුව  19 100 0.44 50 0.05 

17 කබෝකප 
කපෝද්ද  

45  - 1.01 390 0.34 

18 තව ම 4 - 0.00 - - 

එ්තුව 890 1,759 10.94 2,663 2.05 

 

 

ඉඩම් දීමනා පර හා  බ පර  බාදීම 

 
 ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාලය සශඛ්යාව  ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාලය සශඛ්යාව 

1 නියාගම 126 10 යක් ලක මුම  179 
2 වැලිවිමුයදිවිතුර 142 11 කබන්කතොට 50 
3 ඇමපිමුය 25 12 බ පිමුය 200 
4 බද්කද්ගම 26 19 කරන්කදණිය 194 
5  ඵක් ලක ආව 114 14 කනළුව 187 
6 අම්බ න්කගොඩ 185 15 අක් ලමීමණ 341 
7 කඩවත්සතර 54 16 කගෝනපීනුව  88 
8 හබරාදුව 24 17 කබෝකප කපෝද්ද  66 
9 ඉමදුව 156 18 තව ම 388 

                                                                   එ්තුව 2,545 
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පුද්ගලයිවී ක යාපදිශචි ිරරීක  කදපායාතක වීතුව - ඳිඳුනු පක ලබා දී  

 ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

ඳිඳුනු  පක 

සශඛ්යාව 

දල මුලය 

වටි ා්  රු. 

 ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

ඳිඳුනු  පක 

සශඛ්යාව 

දල මුලය 

වටි ා්  රු. 

1 නියාගම 705 141,000.00 11 කබන්කතොට 930 186,000.00 

2 වැලිවිමුයදිවිතුර 396 79,200.00 12 බ පිමුය 950 190,000.00 

3 ඇමපිමුය 876 175,200.00 13 කරන්කදණිය 1,350 270,000.00 

4 බද්කද්ගම 1,390 278,000.00 14 කනළුව 681 136,200.00 

5  ඵක් ලක ආව 1,147 229,400.00 15 අක් ලමීමණ 1,192 238,400.00 

6 අම්බ න්කගොඩ 692 138,400.00 16 කගෝනපීනුව  405 81,000.00 

7 කඩවත් සතර 1,007 201,400.00 17 කබෝකප කපෝද්ද  695 139,000.00 

8 හබරාදුව 880 176,000.00 18 තව ම 580 116,000.00 

9 ඉමදුව 934 186,800.00 එ්තුව 15,483 3,096,600.00 

10 යක් ලක මුම  673 134,600.00 
  

ක ෝේයා රථ ප්රවාඳ  කදපායාතක වීතුව 
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ර
ක
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ය
 

ක
න
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මී
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්ත
 ක
ප
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ත
ව
 
ම
 

එ
 
තු
ව
 

 ව රියදුරු 

බලපතු 

ලබා දී  148 120 151 242 77 171 157 118 155 197 222 201 317 290 439 220 309 302 439 321 4596 

රියදුරු 

බලපත්ර 

අළුක ිරරී       
 අනු 

පිේපක     35 17 65 62 51 55 60 45 49 35 48 18 31 47 33 41 77 40 63 31 903 

රියදුරු 
බලපත්ර 

දීයාඝ ිරරී  12 13 30 40 4 22 19 19 25 17 26 18 31 14 30 39 47 55 55 34 550 

වාඳ  

පරික් ලයා 
ිරරී  -බර 

සඳතිශ් 

_ 

4 2 2 2 3 4 3 3 4 8 6 7 2 13 3 2 2 2 1 

73 

අනු පියපක 
10 6 10 12 10 10 8 9 7 12 11 10 6 8 15 10 14 4 5 2 

179 

දිනුවක 

ිරරී  20 18 15 15 22 25 15 13 20 17 18 12 10 10 12 13 15 11 15 12 
308 

ලබා දුවී 
මුළු 

කසේවාව 225 178 273 373 166 286 263 207 259 282 333 265 402 371 542 326 464 414 579 401 6609 

දළ අදාය  

රු.මි 0.57 0.37 0.73 0.85 0.33 0.68 0.59 0.47 0.6 0.62 0.8 0.69 1.04 0.99 1.43 0.84 1.24 1.08 1.63 1 16.55 

දවදය පරික් ලය  දළ ආදාය  රු.මි. 
  5.59 

ස ස්ථ දළ රාජය   ආදාය  රු.මි. 
  23.35 

66 



 

68 

 

කරජිස්ට්රායා ජ රාල් කදපායාතක වීතුව - උප්පිවී  / විවාඳ /  ර  සඳතිශ් ලබාදී  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාකද්යය කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

ලිබුනු ඉල්ලු  පත්ර 

සශඛ්යාව 
දල ලිලය ය වටි ා්   රු.   

නියාගම 967 140,300.00 

වැලිවිමුය දිවිතුර 166 22,650.00 

ඇමපිමුය 632 94,900.00 

බද්කද්ගම 1,451 207,700.00 

 ඵක් ලක ආව 1,925 288,600.00 

අම්බ න්කගොඩ 603 84,700.00 

කඩවත් සතර 1,265 176,600.00 

හබරාදුව 907 144,200.00 

ඉමදුව 761 112,850.00 

යක් ලක මුම  918 147,350.00 

කබන්කතොට 629 90,550.00 

බ පිමුය 1,343 196,900.00 

කරන්කදනිය 1,070 157,100.00 

කනළුව 894 160,900.00 

අක් ලමීමණ 1,366 208,100.00 

කගෝනපීනුව  383 50,500.00 

කබෝකප කපෝද්ද  909 129,550.00 

තව ම 896 155,850.00 

එ්තුව 17,085 2,569,300.00 
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ස ාජ සශවයාධා ය - ලබා දුවී ප්රතිශලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.05.   දින      ---------------------- 

ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යා කේදී ය.    එස්.ටී.කකොඩිකාර, 

      දිස්ත්රික් ල කමකම්දදිසාපති, 

      ගාම  පිපපා න දිස්ත්රික් ලකය  

 

 

ප්රාකද්යය 

කල්්  

ක්ොට්ඨාසය 

ඇස් 

්ණ් ා ග 
විකයේය අවයයතා 

සහිත වූවවී 

සවඳා ආධාාර 

ස ාජ කසේවා 

කව ක 

ආධාාර 

වි ගහිටි 

ඳිඳුනු පක 

1 නියාගම 500 10 0 49 

2 
වැලිවිමුය 
දිවිතුර 

500 2 0 101 

9 ඇමපිමුය 500 2 0 188 

4 බද්කද්ගම 1,000 5 2 369 

5  ඵක් ලක ආව 1,000 11 0 216 

6 අම්බ න්කගොඩ 500 1 0 114 

7 කඩවත් සතර 499 0 2 204 

8 හබරාදුව 500 5 15 134 

9 ඉමදුව 489 4 68 147 

10 යක් ලක මුම  500 7 13 156 
11 කබන්කතොට 500 0 0 149 

12 බ පිමුය 500 3 19 294 
19 කරන්කදනිය 500 4 128 118 

14 කනළුව 500 2 18 216 

15 අක් ලමීමණ 500 4 10 709 

16 කගෝනපීනුව  500 0 111 120 

17 
කබෝකප 
කපෝද්ද  

500 0 32 225 

18 තව ම 500 0 0 221 

එ්තුව 9,988 60 418 3,730 
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විඩසේඳවී අනුව විසයාජ  ගිණු  - 2016 

        වියද  යයාය අශ්ය:  261  දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    :  ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  

  විඩසේඳවී අශ්ය ඳා  ා ය :       1- ක කඳයු  විඩසේඳ   
     

        පු රාවයාත  ඳා ලිලධා  වියද  සාරාශයය 

        

              වියදක හි ස්ව ාවය        

( ඩී.ජී.එස්.ඒ ආ්ෘතිශ කයොමුව 

ස ග  

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

පි
ටු
 අ
ශ්
ය
  
අ
දා
ල
 

 ග
.ජි
.එ
ස්
.ඒ
 ආ
්
ෘතිශ
ය
ේ
 

අ
නු
ව

 අයවිය 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරි  

පරිපුර් 

ප්රතිශපාද  ඳා 

පරිපුර් 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරි                                                  

මු.කර. 66 සඳ 

මු.කර. 69 

අනුව  ාරු 

ිරරි          

මුළු ශුද්ධා කවවී 

ිරරී                                                               

(1+2+3) 

මුළු වියද  
  ශුද්ධා ප්රතිශඵලය     

ඉතිශරිය/ඉක් ල  ම                
(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

(අ)  පුනරාවර්තන  (.ත.ජී.එස්.ඒ. 
3) 1,079,000,000 

                    
-  

      
90,840,000  1,079,000,000 1,074,725,068 4,274,932 3 ,4 

      
     

(90,840,000)   
 

    

(ා)  මූ ධන (.ත.ජී.එස්.ඒ. 4) 78,000,000 
                    
-  

                       
-  78,000,000 77,188,444 811,556  5 ,6 

                

එ්තුව 1,157,000,000 
                    
-  

                       
-  1,157,000,000 1,151,913,512 5,086,488   
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වයාපෘතිශ අනුව පු රාවයාත  වියද  

       වියද  යයාය අශ්ය :261        දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    : ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  

 විඩ සේඳවී අශ්ය ඳා  ා ය :01 ක කඳයු  විඩසේඳ   
    

වයාපෘතිශ අශ්ය /   , 

පුද්ගක ් ප ග  ග සඳ 

සියළු  වයාපෘතිශ සවඳා 

අක ුතක වියද  

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

 අයවිය 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී   

 පරිපූර් 

ප්රතිශපාද    ඳා 

පරිපූර්  

ඇස්තක වීතු  

කවවී ිරරී             

 මු.කර.66 සඳ 

මු.කර. 69 අනුව 

 ාරු ිරරී                                                                   

 මුළු ශුද්ධා කවවී 

ිරරී                                                                                            

(1+2+3)  

 මුළු වියද   

 ශුද්ධා ප්රතිශඵලය 

ඉතිශරිය / 

ඉක් ල  ම                                                            

(4-5)                                                                                                                      

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

වයාපෘතිශ අශ්ය ඳා                 

01 සා ා ය පරිපාල ය ඳා 

ආයත  කසේවා දි.කල්.්ා.             

පුද්ග  පඩිනඩි 
       

62,000,000  
                       
-  

         
1,350,000  

       
55,400,000  

       
55,321,543  

              
78,457  

      
       

(7,950,000)       

අකනකුත් වියදම් 
       

28,050,000  
                       
-  

         
1,655,000  

       
28,530,000  

       
28,051,755  

            
478,245  

      
       

(1,175,000)       

උප එ්තුව 
       

90,050,000  
                       
-  

       
(6,120,000) 

       
83,930,000  

       
83,373,298  

            
556,702  
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වයාපෘතිශ අනුව පු රාවයාත  වියද  

       වියද  යයාය අශ්ය :261        දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    : ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  

 විඩ සේඳවී අශ්ය ඳා  ා ය :01 ක කඳයු  විඩසේඳ   
    

       වයාපෘතිශ අශ්ය /   , 

පුද්ගක ් ප ග  ග සඳ සියළු  

වයාපෘතිශ සදඳා අක ුතක 

වියද  

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

 අයවිය 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී   

 පරිපූර් 

ප්රතිශපාද    ඳා 

පරිපූර් 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී    

 මු.කර.66 

සඳ මු.කර. 

69 අනුව 

 ාරු ිරරී                                                                   

 මුළු ශුද්ධා කවවී 

ිරරී                                                

(1+2+3)  

 මුළු වියද    ශුද්ධා ප්රතිශඵලය ඉතිශරිය 

/ඉක් ල  ම                          

(4-5)  

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

වයාපෘතිශ අශ්ය ඳා                 

02 ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාල             

පුද්ග  පඩිනඩි 
        

881,000,000  

                       
-  

     
85,100,000  

            
887,600,000  

            
886,459,686             1,140,314  

      
    

(78,500,000)       

අකනකුත් වියදම් 
        

107,950,000  

                       
-  

       
2,735,000  

            
107,470,000  

            
104,892,084             2,577,916  

  
                       

-    
     

(3,215,000)       

උප එ්තුව 
     

988,950,000  

                        

-  

     

6,120,000  

         

995,070,000  

         

991,351,770           3,718,230  

මුළු එ්තුව 
  

1,079,000,000  

                        

-  

                   

-  

      

1,079,000,000  

      

1,074,725,068           4,274,932  
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                     වයාපෘතිශ අනුව ලිලධා  වියද  
වියද  යයාය අශ්ය :    261                                                  261  දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    :  ගාම  දිස්ත්රික් ල කමකම්  කාර්යා ය    
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විඩ සේඳවී අශ්ය ඳා  ා ය :  01 කමකහයුම් වැඩසටහන 
      වයාපෘතිශ අශ්ය ඳා  ා ය:              1 සාමානය 

පිපපා නය හා  ායතන කසේවා 
     

ව
ිය
 වි
ය
ය
 අ
ශ්
ය

 

අ
යි
ත
 
 අ
ශ්
ය

 

ලි
ල
ය
්
ර
 
ය

  
  

  
  

  
  
  

  

(ස
ශක
ක් ල
ත

 අ
ශ්
ය
  

අයිත  විස්තරය 

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

අයවිය ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී  

පරිපූර් 
ප්රතිශපාද  ඳා 

පරිපූර් 

ඇස්තක වීතු 
කවවී ිරරී  

මු.කර.66 සඳ 

මු.කර.69 අනුව 

 ාරු ිරරී  

මුළු ශුද්ධා 
කවවී             

ිරරී                                               

(1+2+3) 

මුළු වියද  

ශුද්ධා 
ප්රතිශඵලය 

ඉතිශරිය / 

ඉක් ල  ම        
(4-5) 

රු.  රු.   රු.  රු. රු. රු. 

      

ලිලධා  වක්  පු රුකථාප ය ඳා 
වි ගදියුණු ිරරී  10,100,000 - - 10,100,000 10,054,965 45,035 

2001   11 කගොඩනැගිලි සහ ඉදිකි සම්  6,100,000 - - 6,100,000 6,057,096 42,904 

2002   11 යන්ර සහ යන්කරෝපකරණ 2,000,000 - - 2,000,000 1,999,394 606 

2003   11 වාහන 2,000,000 - - 2,000,000 1,998,475 1,525 
      ලිලධා  වක්  අකපක ්රගිනී   65,800,000 - - 65,800,000 65,048,287 751,713 

2102   11 ගෘහ භාඩලඩ සහ කාර්යා ීය උපකරණ 4,400,000 - - 4,400,000 4,367,605 32,395 

2103   11 යන්ර සහ යන්කරෝපකරණ 1,400,000 - - 1,400,000 1,390,037 9,963 

2104   11 කගොඩනැගිලි සහ ඉදිකි සම්  60,000,000 - - 60,000,000 59,290,645 709,355 

2401   11 ඳිිරයා වයාධා ය             1,000,000  - - 
          

1,000,000  
         

999,693  
                      

307  

    
 

කාර්ය මඩලඩ  පුහුණු 1,000,000 - - 1,000,000 999,693 307 

      උප එ්තුව  76,900,000 - - 76,900,000 76,102,945 797,055 
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වයාපෘතිශ අනුව ලිලධා  වියද  

          වියද  යයාය අශ්ය :    261                                                                 දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    :  ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය   

 
විඩ සේඳවී අශ්ය ඳා  ා ය :  01 කමකහයුම් වැඩසටහන 

      
වයාපෘතිශ අශ්ය ඳා  ා ය       :  2 ප්රාකද්යය කල්්  ්ායායාල  

     
          

ව
ිය
 වි
ය
ය
 අ
ශ්
ය

 

අ
යි
ත
 
 අ
ශ්
ය

 

  
  
  
  
  
  
 ලි
ල
ය
්
ර
 
ය
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අයිත  විසත්රය 

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

 අයවිය 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී   

       පරිපූර් 

ප්රතිශපාද  ඳා 

පරිපූර් 

ඇස්තක වීතු 

කවවී ිරරී       

 මු.කර.66 

සඳ මු.කර.69 

අනුව  ාරු 

ිරරී        

 මුළු ශුද්ධා කවවී 

ිරරී                                                  

(1+2+3)  

 මුළු වියද    ශුද්ධා 

ප්රතිශඵලය 

ඉතිශරිය 

/ඉක් ල  ම                     

(4-5)  

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

2401   11 
ඳිිරයා වයාධා ය                     
කාර්ය මඩලඩ  පුහුණු 

       
1,100,000  - - 

         
1,100,000  

   
1,085,499  

          
14,501  

      උප එ්තුව  

      

1,100,000  - - 

         

1,100,000  

   

1,085,499  

          

14,501  

      මුළු එ්තුව  
     

78,000,000  - - 
       

78,000,000  
 

77,188,444  
        

811,556  
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                          ඩී.ජී.එස්.ඒ -5 

විඩසේඳවී අනුව වියද  ලිලය්ර  සාරාශයය 
දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    :   ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  

     වියද  යයාය අශ්ය :   261 
       

  
 

             

  ලිලය්ර ය             විඩසේඳ 1 *          විඩසේඳ  2   *            මුළු එ්තුව   

සශකක් ලතය සශකක් ලත විස්තරය 

ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය   

**                                                          

1 

සතය  වියද                                                                                                                   

2 

ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය 

**                                 

3 

සතය වියද                                   

4 

ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය **                                                                                    

5 

සතය වියද                                                                                                                                     

6 

වියදක  ***  

ප්රතිශයතය 

 6÷5)X100 

රු. රු. රු. රු. රු. රු.        % 

11 කද්ය ය අරමුදම 
  

1,157,000,000    1,151,913,512  - - 
   

1,157,000,000  
    

1,151,913,512  100 

12 විකද්  ණය 
                       
-                         -  - - - - - 

13 විකද්  ප්රදාන 
                       
-                         -  - - - - - 

14 ප්රතිපූර්ණය කරනු  බන  විකද්  ණය 
                       
-                         -  - - - - - 

15 ප්රතිපූර්ණය කරනු  බන  විකද්  ප්රදාන 
                       
-                         -  - - - - - 

16 ප්රතිපාර් වීය අරමුදම 
                       
-                         -  - - - - - 

17 විකද්  මූ යයන ාශ්රිත කද්ය ය පිිපවැය 
                       
-                         -  - - - - - 

21 වික ේෂ නීති කසේවා 
                       
-                         -  - - - - - 

  එ්තුව 
  
1,157,000,000    1, 151,913,512  - - 

   
1,157,000,000  

    
1,151,913,512  100 
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            ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල විඩසේඳ ් වයාපෘතිශ අනුව වියද  ලිලය්ර ය 
(විඩසේඳ ් වයපෘතී අනුව පු රාවයාත  වියද  ඳා ලිලධා  වියද  වල මුලය්ර ය  

 දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලකම    :  ගාල්ල දිස්ත්රික් ල කල්්  ්ායායාලය  
    වියදම් ය ර්ෂ අංකය : 261 

        වැඩ සටහන් අංකය හා නාමය :  1- කමකහයුම් වැඩ සටහන 
       

          

            ලිලය්ර ය                වයාපෘතිශ  1              වයාපෘතිශ 2              වයාපෘතිශ 3 

විඩසේඳකවී එ්තුව/පිටුකේ 

එ්තුව* 

සශකක් ලත

ය 
සශකක් ලත විස්තරය 

ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය 

සතය වියද  ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය 

සතය වියද  ශුද්ධා 

ප්රතිශපාද ය 

සතය 

වියද  

            ශුද්ධා ප්රතිශපාද ය සතය වියද  

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

11 කද්ය ය අරමුදම 160,830,000 159,476,243 996,170,000 992,437,269     1,157,000,000 1,151,913,512 

12 විකද්  ණය 
 

  
 

      
 

  

13 විකද්  ප්රදාන 
 

  
 

      
 

  

14 ප්රතිපූර්ණය කරනු  බන  විකද්  ණය 
 

  
 

      
 

  

15 ප්රතිපූර්ණය කරනු  බන  විකද්  ප්රදාන 
 

  
 

      
 

  

16 ප්රතිපාර් වීය අරමුදම 
 

  
 

      
 

  

17 විකද්  මූ යයන ාශ්රිත කද්ය ය පිිපවැය 
 

  
 

      
 

  

21 වික ේෂ නීති කසේවා 
 

  
 

      
 

  

  එ්තුව 160,830,000 159,476,243 996,170,000 992,437,269     1,157,000,000 1,151,913,512 

  

 


