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හැඳින්වීම 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප පපාපන ද දිස්ත්රිுක්කය පද   3 වද  ේදප පට   1978 සැප්තැම්බර් මස 07 වද දිද ගැසට් 

නි ේදදප මඟින් දව දිස්ත්රිுක්කය පක්කය   ස රර නයපට ප   නු   ැුණි.  මප   ොළඹ දිසත්්රිுක්කය ප දැවත 

 බදී මන්  වන් නද  ද පන ද රර ශයපි. ගම්පහ බැණ්ඩිපමුල්  රර ශය   අග්රන  ගොඩදැගිල්  හි 

පව වන ගද පු   බද දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප මූ ස්ථනදප   ොටග  උතුපාන් මන ඔ පන්ද (කුරුණෑග  

හන පු ත ම දිස්ත්රිுක්කය ) දැ ගදහිපාන් මීටන 100-200 උසින්ද විහිදී පද වැටි හන නිම්ද වලින් ද ( ෑගල්  

දිස්ත්රිுක්කය ප) දකුින්  ැ ි ගඟ මනයිම් වද   ොළඹ දිස්ත්රිுක්කය  පන්ද, බටහින ඉන්දිපන් සනගන පන්ද, මනයිම් 

වූ ි  ෝ මීටන 45 දිගින් හන පළලින් යු  හතරැස් බිමි  ඩක්කය වය පන් පිහිටන ඇත.  

දැ ගදහින සිපදෑ   ෝනළප, බටහින සිපදෑ   ෝනළප, අළු කූරු   ෝනළප, දකුණු අළු කූරු   ෝනළප හන 

හනපිටිගම්   ෝනළප පද   ෝනළ ප හන් ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප සමන්විත  ේ. ගම්පහ පද සථ්නනීප දනමප 

මැදගම, ඉහළගම, පහළගම,  හදන  ගොඩ සහ අළු ගම එ තු ිරී මන් භනවිතපට ප  වූ බව රර ට ී  ඇත. 

සංස් ෘති ,  ශයපන ද හන අධ්යානපනි  ක්කය  ්රනපන්හි ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය පට අශවිය ප ස්ථනදපක්කය හිමි  වයි. 

දිවයි න් අග දගනප හන ජනතාන්තන වනනපට මුව දොන පිහිටි ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය ප නි ්පනදද  ර්මනන්ත  ක්කයන්ද්රක 

 නග  නිදහස්  වළඳ   නප, සංචනන  වානපනනප සම්බන්ධ්යව ද ජනතාන්තන ුවවන්  තොුපප , දුම්පාප හන 

මහනමනර්ග  මන්ම විදුලි බ ප හන දුන ථද වැනි පටිත  පහසු ම් අතින් ද වි ය්  වැදග   මක්කය උසු යි. 

ගම්පහ පපාපන ද දිස්ත්රිுක්කය ප වර්ග ි  ෝමීටන 1,387 ( හක්කයටපනන 139,140) භූමි රරමනණපින් යුක්කයත වද 

අතන   ොළඹ දිස්ත්රිுක්කය ප  මන්  දුවණප  වියන  වපක්කය දනයි. බස්දනහින පළන   මුළු බිම් රරමනණ පන් 

38% හන ශ්රී්  ං න භූමි රරමනණ පන් 2.1% ආවනණප  ේ. උතුරු අක්කය නංය 6°54”5 සහ 7°20 අතන හන 

දැ ගදහින  ශයනංය 79°48.75 සහ 80°13 අතන පිහිටන ඇත. 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප 21.6°C අවම උ ්ණ වපින් ද 37°C උපපාම උ ්ණ වපින් ද මිලි මීටර් 1,750 පමණ වූ 

සනමනදා වර් නපතදපින්ද ( හදන  ගොඩ 2,477 මිලි මීටර්) යුතු උ ්ණ  ත    නපීප  ශයුවණපක්කය 

විදහනපනද භූමි රර ශයපි. වැසි  ැ බන් න් අන්තර්  මෝසම් සුළඟ සහිත  න  පපාච් ේද   හන නිපාත දිග 

 මෝසම් සු ං  න   දීප. ජදවනපා සිට අප්රි  පල් මනස අතන  න ප දිස්ත්රිுක්කය ප පුනන විප ද  ශයුවණපක්කය පවය . 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    දක්කයදට  ැ බද උ ්ණ  ත   ශයුවි  ත වපන් මත  ත    නපීප වෘක්කය  තන 

 ක්කය ණ ඇති වද රර ශය හන වුවරු බිම් ආ්රිිත   ඩො නද වදනන්තන දැිප හැ . 
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1026 වර් ප තුළ ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප  වු  වන් පිපාදැමුණු  

සංවර්ධ්යද වානපෘති හැි උපපාම අයුපාන් ජදතන අ ප්ක්කය නවන් 

මුදුන්ප වද   ස , ඵ දනයී   ස  ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් 

 නර්පන ප, රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  හන එම  නර්පන්ට අදනළ 

අ දකු  නනජා ආපතද හනහන ඉුපිරීමට හැි වූ බව ඉතනම  

සතුටින් රර නය  නමි. 

 මම  නර්පපන් ඉුපිරී ම්දී ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය නනජා නි ධ්යනරීන් ගන් 

 ැුණණු මහඟු දනප  වප අගප   ොට ස  මි. තනක්කය ණ පුහුණු 

පනඨමන නවන්  වතින් ඔවුන්  ද  දැු ම ද  ටයුතු  නර්පක්කය ම   ස 

ඉුපිරීම සඳහන සපපන ඇති දී ද පපාගණ  උපනංග ද උපපාමව 

ඵ දනයීතන වන් යුක්කයතව  පොදන ගැනීමට හැි ී  මන් ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය ප   ද රරතිපනදද අර්ථව   අයුපාන් 

 පොදවනගැනීමට හැි වූ බව රර නය  නමි. 

1026 වර්    දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප මඟින් පව වද  ද දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ  මිුපව, දිස්ත්රිுක්කය  

සැ සුම්  මිුපව, දිස්ත්රිுක්කය  ෘි ර්ම  මිුපව, දිස්ත්රිுක්කය නිවනස  මිුපව හන රරන ශීප  ල් ම්වරුන් ේ රැස්ී ම්  හන 

අ දකු  රරගති සමන  ෝචද රැස්ී ම්  මඟින් ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  ශයපන ද අකා නපා වප හන නනජා ආපතද අතන 

සම්බන්ී නණප පව වන ගැනීමට , පිපාදැමුණු සංවර්ධ්යද  ටයුතු  ඩිදමින් හන ක්රතමව ව ඉුපිරීමට  

හඳුදන ගන්දන  ද ජදතන අවයාතනවන්  ශයපන ද අකා නපා වප හනහන මධ්යාම නජප  වත  බන දීමට  හැි 

විප. 
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පි දබඳ සහති ප දම්, ඔවුන් පි දබඳව  ැ බද පැමිිලි අවම ී මයි. පහපන ද සමනජපක්කය උ දසන අතිගරු 
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දනප  වප තවදුනට   බන දමින් ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම  වද සංවර්ධ්යද වානපෘති සනර්ථ ව හන 

 ඩිදමින් නිමිරීමට , පපාපන ද වකහප ඉදිපාපට මදනව පව වන ගැනීමට  අ ප්ක්කය න  නමි . 
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නැක් ලම 

ර්ජ්ය ේකස ව් ්ී ේස්ක්්රක ේ්රශමුඛයල්ේවීම. 
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සහේග්රා්මීය ලේමටමටක කේජ්යනත්වකේේංකේක් ල ්වන්ේමමඵ ේගන්වමින්ේජ්යනත්ව්දීේර්ජ්ය ේ

කස වලක් ලේකගොඩනැශවීම. 

කමකහවර 

ර්ජ්ේලේ්රශතිප්කතිේව ටේංුකූල වේඵ න්යීේස කප්කේ්නමන්්රණලක් ලේතුළින්ේ

්්යාලක් ල මේපරිප් නේවතහලක් ලේහිකර්රේග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ලේතිරස්රේසශවයාධනලක් ලේ

්ර්ේකමකහලවීම. 
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1.2 ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ක ේ්රශ්කීයලේකම් කේක්ොටමස්සේමටමටමින්ේවිය් ්කවල,ේග්රා්මේේ

නි ධ්රිේවස ක,ේග කම්නේසශය ්වේහ්ේජ්යනගහනල 

 

 

 

 

 

 

  

්රශ්ේකීයලේේ

කම් කේ

ක්ොටමස්සල 

විය් ්කවල 

වයාගේකි.මීය  

ග්රා්මේ

නි ධ්ීතේ

වස කේ

සශය ්ව 

ග කේ

සශය ්ව 

ජ්යනගහනලේ

2001 

ජ්යනගහනලේ

2012 

නිව්සේ

ක්්ේ

සශය ්වේ 

2012 

ං්කතනගම  154.0 151 191 154,967 179,565 44,869 

හිලගම 61.6 49 61 161,300 186,585 47,636 

කනො කකප 178.3 133 176 130,021 154,005 39,175 

දිවු පිටිල 202.3 123 227 128,048 144,506 38,580 

ග කපහ 95.7 101 148 171,040 197,667 50,723 

ජ්ය්ේඇ  64 57 101 184,666 201,521 51,736 

්ට්න 107.6 79 131 222,683 235,291 69,375 

්ැ ණිල 21.9 37 47 134,364 137,339 32,584 

මහර 98.8 92 108 176,870 207,782 52,191 

මිුකවන්කගොඩ 130.5 121 192 151,661 178,331 46,396 

මීය රිගම 186.6 149 273 143,663 164,580 42,462 

මීය ගමුඛව 30.8 39 50 144,274 142,136 34,040 

ව්කත  54.6 46 105 160,127 175,525 42,297 

එ්තුව 1386.7 1177 1810 2,063,684 2,304,833 592,064 

2015ේවයා ක ේග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ක ේවයා ේමැදිේජ්යනගහනලේ2,354,000ේකිේ. 
මූ නශ්ර3ප - ජද ල්ඛ්ද හන සංඛ්ාන ල්ඛ්ද  දපනර්ත ම්න්තුව, ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  නර්පන ප. 
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1.3 ග කපහේදිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ලේ-ේංුකමතේ්්යාලේමඩලඩ ල 

2016.12.31ේදිනට 

  

  

තනතුර 

 

කේ ණිල 

ංුකමතේ

තනතුරුේ

සශය ්ව 

ේනැනටේ

කස වක ේකලදීේ

සිටිනේසශය ්ව 

ේපුරේප්ඩුේ

සශය ්ව 

1 දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් ( ශ්රී්. ං.ප. ස්. ) වි ය්  කේ ණිල 01 01 - 

2 අති ර්  දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් ( ශ්රී්. ං.ප. ස්. ) 1 02 01 01 

3 සහ නන දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් ( ශ්රී්. ං.ප. ස්. ) 111 01 01 - 

4 රරධ්යනද ගණ නකා නරී ( ශ්රී්. ං.ග. ස්. ) 1 01 01 - 

5 ගණ නකා නරී ( ශ්රී්. ං.ග. ස්. ) 111 01 01 - 

6 ඉංජි න්රු ( ශ්රී්. ං.ඉ. ස්. ) 111 01 01 - 

7 රරධ්යනද අභාන්තන විගණ   1 01 01 - 

8 පපාපන ද නි ධ්යනරී නන. ළ.ස. අකා. 01 01 - 

9 භන න පපාවර්ත  1 01 01 - 

10 අපවැප සහ නන  02 02 - 

11 සංවර්ධ්යද සම්බන්ී නන   02 02 - 

12 සංවර්ධ්යද නි ධ්යනරී 111 38 18 20 

13 නනජා  ළමදන නණ සහ නන  1/11/111 25 22 03 

14 සැ සුම් ශිල්පී 111 01 - 01 

15 ශ්රී්  ං න  තොනතුරු සන්නි ේදද තනක්කය ණ 

සහ නන 

111 02 02 - 

16  නර්මි  නි ධ්යනරී  02 01 01 

17 තනක්කය ණ සහ නන 111 01 01 - 

18 පි දගැනී ම් නි ධ්යනරී  01 - 01 

19  නර්පන   ස්ව   ස්වප 1/11/111 10 10 - 

20 පාපදුරු  ස්වප 1/11/111 07 07 - 

 එ්තුව  101 74 27 
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1.4 දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ලටේංුකයුක් ලතේක් ලක  ්ර5ේනි ධ්ීතන් 2016.12.31 

 
තනතුර සශය ්ව 

සහ්්රේපුපුරණේද්ර ව ේප් ් 01 

්ෘෂි්යාමේංධ ක් ල ් 01 

සහ්්රේංධ ක් ල ්ේ(කපොකහොර) 02 

සහ්්රේංධ ක් ල ් (කුඩ්ේව ්ප්ර) 01 

කලෞීධේ්ටයුතුේසම්කලෝජ්ය් 02 

ම්නවේස කප්කේසශවයාධනේසහ්්ර 10 

 ් ්ේපරිවයාත් සහ්්ර 01 

සමථේපුහුණුේනි ධ්රි 01 

සශස්්ෘති්ේනි ධ්රි 02 

සශස්්ෘති්ේසශවයාධනේසහ්්ර 02 

පුව්කප්කේනි ධ්රි 01 

ව ්පෘතිේරිාල්්කම්ේකිීතක කේසහ්්ර 02 

සම්ජ්යකස ව්ේනි ධ්රි 02 

ඵ න්යිත්ේ්රශවයාධනේනි ධ්ීත 02 

ජ්ය්ති්ේක්්ලීධත්ේ්රශවයාධනේසහ්්ර 01 

වෘ්කීනලේම්යාකගෝපකීයේනි ධ්ීත 03 

වැඩිකරටිේකරමි් කේ්රශවයාධනේනි ධ්ීත 01 

මුඛමේනම්විලේසශවයාධනේසහ්්ර 01 

නම්ේකරමි් කේ්රශවයාධනේනි ධ්රි 01 

නම්රක් ල ්ේනි ධ්රි 02 

උපකීයනේනි ධ්රි 01 

සශවයාධනේනි ධ්රිේ(ර්ජ්ය ේකනොවනේසශවිධ්න) 01 

වනිත්ේසශවයාධනේනි ධ්ීත 01 

සශවයාධනේනි ධ්රිේ(ේකපන්ේසහනේකස ව්) 01 

දිස්ත්රිගක් ලේස කලන්කර්රණේනි ධ්ීතේසම්ජ්යේකරක් ල ණ 02 

දිස්ත්රිගක් ලේරීනඩ්ේනි ධ්රි 08 

සශවයාධනේනි ධ්රිේ(ේවිකීයේකස ව්ේ) 01 
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1.5 ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ලටේංල්කේ්රශ්කීයලේකම් කේ්්යාල් ේ13ේකරේකස ව්ේසශය ්ේකතොරතුරුේ-ේ2016.12.31ේදිනට 

 
්රශ්කීයලේකම් කේ

ක්ොටමස්සල 
 

ං
්ක
ත
න
ග
ම
 

 

හි
ල
ග
ම

 

දි
වු
 
පි
ටි
ල

 

ක
නො
 ක
ක
ප

 

ග
 ක
ප
හ

 

ජ්ය
්-
ඇ
 

 

්
ට
්න

 

්
ැේන
ණි
ල

 

ම
හ
ර

 

මි
ුක
ව
න්
ක
ග
ොඩ

 

මීය 
රි
ග
ම

 

මීය 
ග
මුඛ
ව

 

ව
්ක
ත
 

 

එ
්
තු
ව

 

රරන ශ ී ප  ල් ම් අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැදට සිටිද 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
පුනප්පනඩු - - - - - - - - - - - - - - 

සහ නන රරන ශීප 
 ල් ම් 

අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැදට සිටිද 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
පුනප්පනඩු - - - - - - - - - - - - - - 

ගණ නකා නපා අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැදට සිටිද 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
පුනප්පනඩු - - - - - - - - - - - - - - 

පපාපන ද නි  ධ්යනපා අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 
දැදට සිටිද 01 01 - 01 01 01 - 01 01 01 01 01 01 11 

පුනප්පනඩු - - 01 - - - 01 - - - - - - 02 

පපාපන ද ග්රනම 
නි  ධ්යනපා 

අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 

දැදට සිටිද - - - 01 01 01 - 01 01 - - 01 01 07 

පුනප්පනඩු 01 01 01 - - - 01 - - 01 01 - - 06 

භන න පපාවර්ත  අු මත - - - - - - - - - - - - 02 02 

දැදට සිටිද - - - - - - - - - - - - - - 

පුනප්පනඩු - - - - - - - - - - - - 02 02 

සංවර්ධ්යද නි ධ්යනපා අු මත 169 65 138 152 117 78 97 54 107 142 169 60 67 1415 

දැදට සිටිද 129 57 113 108 116 57 67 45 88 100 146 49 40 1115 

පුනප්පනඩු 40 08 25 44 01 21 30 09 19 42 23 11 27 300 

නනජ ා  ළමදන නණ 
සහ නන 

අු මත 36 25 31 32 44 33 31 29 31 34 33 30 26 415 

දැදට සිටිද 35 21 31 32 43 31 29 27 30 34 33 28 26 400 

පුනප්පනඩු 01 4 - - 01 02 02 02 01 - - 02 - 15 
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 නර්මි  
නි ධ්යනපා 

අු මත 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 26 

දැදට සිටිද 02 01 01 02 01 01 01 01 01 01 02 01 01 16 

පුනප්පනඩු - 01 01 - 01 01 01 01 01 01 - 01 01 10 

තනක්කය ණ සහනප  අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 

දැදට සිටිද 01 01 01 01 01 01 01 01 - 01 01 01 01 12 

පුනප්පනඩු - - - - - - - - 01 - - - - 01 

 තොනතුරු හන 
සන්නි ේදද 
තනක්කය ණ සහ නන 

අු මත 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 

දැදට සිටිද 01 01 01 01 01 01 - 01 01 01 01 - 01 11 

පුනප්පනඩු - - - - - - 01 - - - - 01 - 02 

පාපදුරු අු මත 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 26 

දැදට සිටිද 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 25 

පුනප්පනඩු - - - - 01 - - -  - - - - 01 

 නර්පන   නර්ප 
සහනප  

අු මත 07 06 05 08 05 07 06 06 08 04 08 05 06 81 

දැදට සිටිද 05 06 04 08 04 07 05 05 06 04 06 05 05 70 

පුනප්පනඩු 02 - 01 - 01 - 01 01 02 - 02 - 01 11 

සනීපනනක්කය   
 ම් රු 

අු මත 01 - - - - - - - - - - - - - 

දැදට සිටිද - - - - - - - - - - - - - - 

පුනප්පනඩු 01 - - - - - - - - - - - - - 
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1.6 දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ක ේප් නේංශයකලන්ේුටුේ්රුකේ ලනේ්්යාලලන් 

 
1. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    සහ  නර්ප මණ්ඩ    අභාන්තන පපාපන දප සහ රරන ශීප  ල් ම් 

 නර්පන  13 ට අදන ව පන ද  ටයුතු  ම හපී ම. 
 

2.  ෘි ර්ම  මිුපව, පනපාසපා  නීති ක්රිටපන ම  ිරී ම් ආනක්කයිත  මිුපව, ීවන  මිුපව, අබිං   මිුපව, 

නිවනස  මිුපව  වැනි රැස්ී ම් පැවැ ී ම සහ අ දකු  නනජා ආපතද හන සම්බන්ී නණ  ටයුතු ිරීම. 
 

3. විවිධ්ය නනජා සහ ආගමි  උ සව පැවැ ී ම. 

4.  නර්ප මණ්ඩ  පුහුණුව. 

5. මහජදපන ගන් සෘජුවම  ැ බද පැමිිලි,  ප සම්, දුක්කයගැදවිලි ආදිප පි දබදව පරීක්කය න ිරීම සහ 

අදන  අංයව ට  පොමුිරීම. 

6. තුවක්කයකු ආඥන පදත පට   ගිනි අවි බ පරන ඉල්ීමම් පි දබද  ටයුතු, වනර්ි ව ගිනි අවි බ පරන අළු  

ිරීම. 

7. අන්තනන නරී ඖ ධ්ය පන ද පදත පට    ටයුතු ිරීම. 

8. පුපුනණ ද්රකවා සදහන බ පරන  බනදීම සහ ආනක්කය    ස්වන සපපද ආපතද ලිපනපදිංචි ිරීම.  

ක ෞති්ේස කප්කේසශවයාධනලේලටක්කේ2016ේවසරේසඳහ්ේ්්යාල් යීලේඋප්රණේංවය ත්ේ ල්ේදීම 

01- ග්රනම නි ධ්යනපාන් සඳහන 

ංුකේංශ්ල  ල්ේදුන්ේ්්යාල්ලීලේඋප්රණේවයාගල ්රශම්ණල 
01  දොන  ද ක්කය වන න් අල්මනපා 619 
02  නර්පන  ලිපද  ම්ස 177 
03  නර්පන  ඇඳි  සහිත පුුප 276 
04 අමු තන් සඳහන ප් නස්ටික්කය පුුප 1070 

 
02- රරන ශශිප  ල් ම්  නර්පන  හන දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප සඳහන 

ංුකේංශ්ල  ල්ේදුන්ේ්්යාල් යීලේඋප්රණේවයාගල ්රශම්ණල 
01  දොන  ද ක්කය වන න් අල්මනපා 25 
02  නච්චු හත ර් වන න් ලිපි ගොණු  බඩ් 15 
03  නර්පන  ලිපද   ම්ස 27 
04 පපාගණ   ම්ස 05 
05 පපාගණ  පුුප 10 
06 පපාගද  45 
07 පපාගණ  බැටපා (UPS) 60 

08  ැප් ටොප් පපාගණ  02 
09 ටැබ් ට් පපාගණ  21 
10 පපාගණ  මුද්රකණ පන්රන  ල්සර් 38 
11 පපාගණ  මුද්රකණ පන්රන  ඩොට් මට්රියක්කයස් 02 
12 ඡනපන පිටප  පන්රන 09 
13 ස් ෑදර් 07 
14 මල්ට් මිඩිපන පන්රන 07 
15 ෆැක්කයස් පන්රන 13 
16 පනදස්ත විදුලි පං න 10 
17 Wi-FI ඇඩප්ටර් 10 

18 16 GB  පන්ඩ්ර්යිේ 30 
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ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ක ේර්ජ්ය ේනි ධ්ීතන්ටේවිරුීධවේමහජ්යනත්වේවිසින්ේ්රුකේ ලනේපැමිණිලිේහ්ේකපොදුේපැමිණිලිේ

සඳහ්ේග්කේරිාල්ම්යාගේපිළිලඳේසශය ්්කම්ේස්ර්ශයල. 

ලිපි  ද  නර්පන  
 හෝ පුශග පන් 

 ද පැමිිලි 
සංඛ්ානව 

විසඳු   ැබූ 
පැමිිලි සංඛ්ානව 

 වද  ආපතද 
 වත  පොමු  ළ 
පැමිිලි සංඛ්ානව 

 දොවිසඳද  ද 
පැමිිලි සංඛ්ානව 

නනජා ආපතද 
මගින් එවද  ද 
පැමිිලි 

           

          68 

 

 

         58 

 

        10 

     

           - 

මහජදපන විසින් 
එවද  ද පැමිිලි   

         105 
 

          62 

 

         42 

 

           1 

 
 වද  පැමිිලි 

 
          07 

 

          05 

 

          02 

 

            - 

 

ග්රනම නි ධ්යනරී  නර්පන  පිහිුපී මට අදන   තොනතුරු  

  

 ස්වන පිපස  නර්පන  
දව ඉදිිරීම්   3 30,00,000.00 

අළු වැඩිපන ිරීම්   22 47,48,673.18 

 

වරිපන කේලදුේකගවිමේ2016 

2016  වර්    ගම්පහ  දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන පට අප   ගොඩදැගිලි  22 ක්කය  සඳහන  රු. 229,269.92   

මුද ක්කය  ගවන ඇත. 

 

දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ක ේහ්ේ්රශ්කීශිලේකම් කේ්්යාල් ව ේව්හනේරක් ල ණලේකිීතමේ-ේ2016 

2016 වර්    දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    වනහද 10 හි සහ  රරන ශශිප   ල් ම්  නර්පන  13 හි වනහද 26 හි 

ද නක්කය ණ ආවනණප  බන ගද ඇත.   

නනජ නරී ගමන් මළු  බදන දීම 
 නන්තන ගමන් මලු   523 

පිපාමි ගමන් මලු   535 

මුළු ගණද 1058 
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1.7 දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ක ේගිණු කේංශයකලන්ේුටුේ්රුකේ ලනේ්්යාලලන් 

 
1. වනර්ි  ආදනපම් සහ විපදම් ඇස්ත ම්න්තු ස ස් ිරීම. 

2. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප හන රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  13 සදහන රරතිපනදද  වන්ිරීම, විපදම් 

 ළමදන නණප හන මූ ා  ටයුතු  ම හපී ම. 

3. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප හන රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  ව ට අක්කයමුදල් සැපයීම, අක්කයමුදල් පන දප 

හන අවයා  තොනතුරු  බනගැනීම. 

4. දිසත්්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන පට හන රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  ව ට අවයා ගබඩන  ද්රකවා හන ඉන් වන්ට්රිය 

භනණ්ඩ ඇණවුම් ිරීම, නිකු  ිරීම හන ගබඩන පන දප 

5. රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන ව  මනසි  ගිණුම් සනනනංය  බන ගද ා නබශධ්ය  න භනණ්ඩනගනනපට 

ඉදිපාප  ිරීම. 

6.  ර්ඛීප අමනතාංයව ට ගිණුම් රර නයද හන වනර්තන ඉදිපාප  ිරීම. 

7. වනර්ි  විසර්ජද ගිණුම, අ ති නනම් ගිණුම හන වනර්ි  තැන්ප  පන ද ගිණුම පි ද ප  ිරීම හන 

ස්ව ශය  ටයුතු අමනතාංයප, භනණ්ඩනගනනප හන විගණ නකාපති  වත ඉදිපාප  ිරීම. 

8. ආදනපම් එ තු ිරීම, ගිණුම් තැබීම හන ආදනපම් ගිණුම් ව ට අවයා    නද  තොනතුරු ආදනපම් 

ගණන් දී ම් නි ධ්යනපාපන  වත  බන දීම. 

9. රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  ව  හන දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    විගණද විමසුම් ව ට පි දතුරු 

 බන ගද විගණ නකාපති  වත ඉදිපාප  ිරීම. 

10. වනර්ි  රරසම්පනදද සැ ැස්ම ස ස් ිරීම, ා අු ව ක්රිටපන නරී සැ ැස්මට අදන   තොනතුරු ස්ව ශය 

 ටයුතු අමනතාංයප, භනණ්ඩනගනනප  වත ඉදිපාප  ිරීම. 

 

දිස්ත්රිுක්කය    පපාපන ද හන සම්බන්ී නණ රරධ්යනද ආපතදප   ස දිසත්්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප  ටයුතු  නයි. 

මහජදතනව හන නනජා ආපතද සමග සෘජු සබදතනවපින් යුතුව  ටයුතු  න උපපාම  ස්වනවක්කය සැ සිම පිිස 

ක්රිටපන න ඇත. 

 

 

1.8 දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ක ේුශජිකන්රුේංශයකලන්ේුටුේ්රුකේ ලනේ්්යාලලන් 
 

01. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    සහ දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන  සංකීර්ණ පපාශ්ර3   ඇති  ගොඩදැගිලි 

සහ පටිත  වකහපන් ේ දඩ තු  ටයුතු. 

02. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප, රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන  සහ  ට අු බශකාත නි  නිවනස ඉදි ිරීම 

සිදු ිරීම. 

03.  වද   ර්ඛීප අමනතානංය පට   පවතිද මහජද සම්බන්ධ්යතන පව වද ආපතද ව  දඩ තු 

 ටයුතු සිදු ිරීම හන දව ඉදි ිරීම්. 

04. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප සහ අු බශධ්ය ආපතද සදහන   ොන්රනන  රුවන් ලිපනපදිංචි ිරීම. 

05. දිස්ත්රිுක්කය මි  නිපම ිරී ම්  මිුපව පව වන මි   ල්ඛ්දප සැ සීම. 

06. දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන පට අු බශකාත ආපතද සදහන අවයා ඉංජි න්රුමප උප දස්  බන දීම 
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1.9 ම්නවේස කප්කේසශවයාධනලේ/ේපුහුණුේවැඩසටහන් 

 
ම්නවේස කප්කේසශවයාධනලේලටක්කේපැවැ්කේවුේපුහුණුේවැඩේසටහන් 

පනඨමන නව පුහුණු මධ්යාසථ්නදප පුහුණු 
දිද 
ගණද 

සහභනගි වු 
ගණද 

තදතුන 

පාපදුරු මහතුන් ේ දැු ම හන කුස තන 
සංවර්ධ්යද වැඩ සටහද 

දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් 
 නර්පනීමප 
ශ්ර3වණනගනනප 

01 34 පාපදුරු 

නි නෝගිම   පෞර් පක්කය  ගොඩ දැගීම 
සදහන මනදසි  පීඩන  ළමදන නණ 
වැඩසටහද 

ගම්පහ 
බණ්ඩනනදනප  
විදානීමප රරධ්යනද 
යන නව 

01 576 දිස්ත්රිுක්කය    නනජා 
නි ධ්යනපාන්  

 

සශවයාධනේපරිප් නේකලතනලටේකලොමුඛේ්රේ ල්දුන්ේපුහුණුේවැඩේසටහන් 

පනඨමන නව පුහුණු මධ්යාසථ්නදප පුහුණු 
දිද 
ගණද 

සහභනගි වු 
ගණද 

තදතුන 

රරසම්පනදද ක්රිටපනවලි   ඇති වි ය්  
ගැටඵ 

දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් 
 නර්පනීමප 
ශ්ර3වණනගනනප 

 
01 

 
175 

ක්කය  ්රනපට අදනළ 
සිපලුම නි ධ්යනපාන් 

නනජා  ළමදන නණ සහ නන  ස්වපට 
බඳවනග  දව  නි ධ්යනපාන් සදහන 
 ස්වනනම්භ  පුහුණුව 

දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් 
 නර්පනීමප 
ශ්ර3වණනගනනප 

 
10 

 
122 

නනජා 
 ළමදන නණ 
සහ නන 

 

විකීශිලේේපුහුණුේවැඩසටහන් 

පනඨමන නව පුහුණු මධ්යසථ්නදප පුහුණු 
දිද 
ගණද 

සහභනගි වු 
ගණද 

තදතුන 

  නපීප සංවර්ධ්යද රරතිප ති දකුණු   ොපාපනව 20 01 සහ නන දිස්ත්රිுක්කය 
 ල් ම් 

ග්රනමීප  නන්තන දනප  ව පන් අඩු 
ආදනපම් නභි පවුල් දගන සිුපී ම 

දකුණු   ොපාපනව 13 01 මිු වන් ගොඩ 
රරන ශශිප  ල් ම් 

නනජා අංය   දනප  ව වැඩසටහද සිවිල්  ස්වන 
විදුහ ,සිංගප්පුරුව 

08 01 ගම්පහ සහ නන 
රරන ශශිප  ල් ම් 

  



11 
 

1.10 ණලේස කලන්ධේ්ටයුතුේ/ේ්්යාලේමඩලඩ ේසනහ්ේණලේනිකු්කේකිීතම 

 
දිස්ත්රිගක් ලේකම් කේ්්යාල් ක ේනි ධ්ීතන්ේසනහ්ේනිකු්කේ්නේණල 

ණලේවයාගල 

 

සශය ්ව වටින්්මේේ(රුපිලම) 

 

ආපදන ණප 

 

46 

 

3,396,194.00 

 

පනපැදි ණප 

 

01 

 

6000.00 

 

ණප බපාන් මිදී ම්  ණප 

 

- 

 

- 

 

 ශප  ණප 

24 32,806,126.00 

එ්තුව 71 36208320.00 

මූ නශ්ර3ප : පන ද අංයප, දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප   

 

1.11 ස්කේච්ඡ්ේසශවිධ්නේහ්ේර්ජ්ය ේකනොවනේසශවිධ්නේලිල්පදිශචිේකිීතම 

 

2016.12.31 දිදට ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම  ස් ේච්ඡන සංවිධ්යනද. 

ලිපනපදිංචි ආපතද වර් ප මු  වර් ප තුළ 
ලිපනපදිංචි ගණද 

වර් ප අග එ තුව 

ස් ේච්ඡන සංවිධ්යනද 32 04 36 

 

 2016 වර් ප තුළ ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම  නනජා  දොවද සංවිධ්යනද ගණද 42 ි. 

 නනජා  දොවද සංවිධ්යනද සම්බන්ී නණ රැස්ී ම් 02 ක්කය 2016  වර් ප තුළ පව වද  දී. 
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1.12 ගිනි ංවිේල ප්ර5ේංශයල 

දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන     මම අංයප මඟින් ගිනි අවි බ පරන අලු  ිරීම හන එම බ පරන අසථ්නදගත වූ 

විට ා  වු  වන් තනව නලි  බ පරන නිකු  ිරීම,  ෘි නර්මි   ටයුතු සඳහන ගිනි අවි බ පරන  බන ගැනීම 

සඳහන අපදුම්පරන නිකු  ිරීම හන ගිනිඅවි අපදුම්පරන සඳහන දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් ේ නිර් ශයප  බනදීම, මුන රු 

බ පරන නිකු  ිරීම, දැවත නජපට භනන දද ගිනි අවි භනන ගැනීම හන එම ගිනිඅවි තක්කය ස්රු  න විිිම සිදු 

 නු   ැ බ්. එ ස්ම ගිනි අවි බ පරන පැවරීම සඳහන අපදුම්පරන නිකු  ිරීම හන අකා නරී වප  වදස් ිරීමට 

අවයා නිර් ශයපන්  බන දීම සිදු  නු   බයි. 

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ක ේඇතිේගිනි ංවිේපිළිලඳේකතොරතුරුේස්ර්ශයලේ-ේ2016 

ගිනි ංවිේ ල්ේදීේඇතිේංවය ත්වල සශය ්ව 

 ෘි නර්මි   ටයුතු 1579 

 ෘි නර්මි   දොවද  ටයුතු  228 

බැංකු ආනක්කය    ටයුතු 255 

නනජා ආපතද ආනක්කය    ටයුතු 273 

 පෞශගලි  ආනක්කය    ස්වන ආපතද 37 

 පෞශගලි  ආපතද  ස්වන  ටයුතු 16 

නයිෆල් 18 

දිස්ත්රිගක් ල්ක ේඇතිේමුඛ ගේගිනි ංවිේසශය ්ව 2406 

 

ගිනි අවි බ පරන අලු  ිරී මන්  ද ආදනපම 381,770.00 

ගිනි අවි විිණී මන්  ද ආදනපම 166,800.00 

දව ගිනි අවි බ පරන සඳහන අපදුම්පරන  බන දී මන්  ද ආදනපම 570.00 

මුන රු බ පරන නිකු  ිරී මන්  ද ආදනපම 4140.00 

තනව නලි  බ පරන නිකු  ිරී මන්  ද ආදනපම 200.00 

2016ේවයා ක ේමුඛ ගේකන්ලම 553,480.00 
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1.13 විස්ීනයාණේකපන්ේවැඩේසටහන, නිව්සේහ්නි 

 
01. 2016 වර්    දී 2014,2015,2016 වර්  ව  සිදු වූ නිවනස හනනි සඳහන  බන දුන් රරතිපනදද රරමනණප 

පවුම පුීග ලන් 

පූයාණේනිව්සේ

හ්ේ ල්ේදුන්ේ

්රශතිප්නනේ

්රශම්ණල(රු) 

පවුම පුීග ලන් 

ංයාධේනිව්සේ

හ්නිේසඳහ්ේේ

 ල්ේදුන්ේ

්රශතිප්නනේ

්රශම්ණල(රු) 

මුඛ ගේ ල්ේදුන්ේ

්රශතිප්නනේ

්රශම්ණල(රු) 

37 139 3,670,000.00 349 1339 820,275.00 12,390,275.00 

 

02  2016 වර්    දී  ඩිදම් සහද සැ සීම පට    බන දුන් රරතිපනදද රරමනණප. 

පිසූේකහ්ර විලළිේ

කහ්ර 

මරණේසඳහ් ප්නීලේජ්ය ල කවන්ක පරිප් නේ

විලන ක 

එ්තුව 

66,520.00 50,662.50 15,000.00 649,243.02 57,355.00 1,637,645.96 2,476,426.48 

 

03. 2016 වර්    සිට ක්රිටපන ම  ජනති  නක්කය ණනවනණ වැඩ සටහද පට    ඩිදම් සහද සැ සීම සඳහන  බන දුන් 

රරතිපනදද 

 

පිසූේකහ්ර 

 

විලළිේකහ්ර 

 

මරණේසඳහ් 

රුේ10000.00ේනිව්සේහ්නිේසඳහ්ේ

ං්කති්්ර කේ ල්ේදීම 

නිව්සේක්්ේ

ගණන 

 ල්ේදුන්ේ්රශතිප්නනේ

්රශම්ණල 

23,875,434.11 625,331.81 800,000.00 21961 198,482,057.00 
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1.14 සම්ජ්යකස ව්ේ්ටයුතු 

 

්රශ්කීයල 
කම් කේ

්්යාල්  
    රු.ේ2000 වැඩිකරටි   දීමන්වේ ල්දීම  රු.3000 කල්ධිතේජීවන්ධ්ර කල්ධිතේනිව්සේකධ්ර 

තනිේම්පිලේපවුමේපුනරු්කථ්පනේ

වැඩසටහන 

  ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

(පුීග ේ

සශය ්ව) 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේවිලනමේ

රු. 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

(පුීග ේ

සශය ්ව) 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේරු. 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

(පුීග ේ

සශය ්ව) 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු. 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

(පුීග ේ

සශය ්ව) 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු. 

  

  

අ තදගල්  3338 80082000 77658300 196 7026000 7017000 2 200000 200000 2 40000 40000 

බිපගම 1508 36124000 35059700 184 6528000 6522000 1 50000 50000 6 124000 124000 

දිවු පිටිප 2226 53354000 52239300 161 5568000 5565000 - - - 13 226500 226500 

 දොම් ප් වෑ ක්කය 2201 52812000 52350400 200 7086000 7083000 3 400000 400000 11 216500 216500 

ගම්පහ 2508 60212000 58727600 167 6300000 6117000   400000 400000 1 20000 20000 

ජන-ඇ  1406 33706000 31820400 220 7890000 7877500 1 100000 100000 4 104300 104300 

 ටනද 2976 71348000 70274600 176 6249000 6246000 3 550000 450000 2 40000 40000 

 ැ ිප 962 23132000 22397700 151 5538000 5511000 1 75000 75000 - - - 

මහන 1986 47544000 47544000 109 3924000 3924000 - - - 1 20000 20000 

මිු වන් ගොඩ 3133 75160000 73997400 246 8880000 8871000 4 600000 600000 8 115000 115000 

මීපාගම 3827 91828000 90194900 174 6381000 5853000 7 750000 750000 - - - 

මීගමුව 2028 48666000 47962400 149 5544000 5331000 1 100000 50000 2 45000 45000 

ව ත  1082 25940000 25940000 115 4140000 4140000 1 100000 100000 5 110500 110500 

ග කපහේ

දිස්ත්රිගක් ල්ල 29181 699908000 686166700 2248 81054000 80057500 24 3325000 3175000 55 1061800 1061800 
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්රශ්කීයල 
කම් කේ

්්යාල්  

වැඩිකරටිේසශවිධ්නේසඳහ්ේ 
රු.ේ5000  ල්දීම 

   ංධ ්පනේකධ්රේ ල්දීම    වවන  කධ්රේ ල්දීම 
සී.බී.කයා.ේ

වැඩසටහන 
 ස්වලශරැකිල්ේකධ්රේ ල්දීම 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු.  

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 
සත ේ

විලනමේරු.  

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු.  

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු.  

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

 ැබුණේ

්රශතිප්නනේ

රු. 

සත ේ

විලනමේ

රු.  

අ තදගල්  - - - 3 17358 17358 6 60998 60998 37500 37500 13 282300 282300 

බිපගම - - - 22 178271 178271 2 29000 29000 36000 36000 1 25000 25000 

දිවු පිටිප 3 15000 15000 280 1611500 
161150

0 9 96338 96338 112500 
11250

0 1 20000 20000 

 දොම් ප් 4 20000 20000 11 92443 92443 9 79776 79776 72500 72500 9 188450 188450 

ගම්පහ - - - 9 44712 44712 3 49200 49200 30000 30000 1 20000 20000 

ජන-ඇ  - - - 76 714000 714000 1 18000 18000 7000 7000 - - - 

 ටනද 1 5000 5000 - - - 9 163325 163325 - - 1 13800 13800 

 ැ ිප - - - 67 3785000 375000 3 120000 120000 22500 22500 17 - 
*     
59500 

මහන - - - - - - - - - - - 1 25000 25000 

මිණුවන් ගොඩ - - - 1 9670 9670 4 49576 49576 7500 7500 5 105950 105950 

මීපාගම - - - 327 2304000 
230400

0 - - - 37000 37000 - - - 

මීගමුව - - - 2 18662 18662 6 58998 58998 - - 2 35000 35000 

ව ත  - - - 104 1956000 
195600

0 - - - - - 5 125000 125000 

ග කපහේ

දිස්ත්රිගක් ල්ල 8 40000 40000 902 10731616 7321616 52 725211 725211 362500 362500 56 840500 840500 
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්රශ
්ක
ී
ය
ල

 ක
ම
්
 ක
ේ්
්යා
ල
් 

 

   
 ක
ර
ෝන
ේපු
ටු
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
  ව

ප
යි
සි
්
ම
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
  කි

කර
ලි
්
රු
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
  ං
ක් ල
ෂි
ේ්
්ච
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
  ව
ැඩි
කර
ටි
ේහ
ැඳු
ුක
 ක
ප
්ක
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
 ඇ
ස
්ේ්
ඩල
න
්ඩි
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
 ව
ැඩි
කර
ටි
ේ්
මි
ටු
ේපි
කර
ටු
වී
ම

 

ව
ෘ.
පු
හු
ණු
ව
ේස
ඳ
හ
් 
ක
ල
ොමුඛ
කි
ීත
 ක

 

   
  ස
ව
න්
ේව
හ
ම
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
 ජ්ය
 
ේක
ම
ටම
ට
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
ව
්යු
ේක
ම
ටම
ට
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
 ං
්ක
ව
්රු
ේ 
ල
්දී
ම

 

   
 ජ්ය
ශග
ම
ේක
ස
 ව
්ේ
ප
ැව
ැ්ක
වී
ම

 

   
 ව

ව
න 
ේස
්ල
න
ේප
ැව
ැ්ක
වී
ම

 

  

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

ක ෞති්ේ

්රශගතිලේ

ක්් 

අ තදගල්  23 3 2 59 624 14 5 9 18 2 - 6 2 - 

බිපගම 17 2 2 17 815 737 41 5 25 4 1 10 4 3 

දිවු පිටිප 24 - 2 76 384 1981 114 6 18 - - 5 5 - 

 දොම් ප් 18 1 1 58 664 1650 116 8 27 - - 9 9 16 

ගම්පහ 22 - 6 40 429 25 - 19 4 - - - 2 - 

ජන-ඇ  13 1 3 128 857 513 3 4 27 1 3 2 2 2 

 ටනද - - - 65 219 - - 1 - - - - - - 

 ැ ිප 25 1 - 20 248 711 37 3 22 1 - - 5 2 

මහන 9 - - 31 680 - 3 8 - - - 1 3 - 

මිු වන් ගොඩ - - - 74 432 - - 9 - - - 7 - - 

මීපාගම - - - 27 974 - 5 7 - - - - - - 

මීගමුව 9 2 - 51 203 3 9 0 - - - - - 4 

ව ත  12 2 - 93 201 - - 3 35 2 3 - 5 - 

ග කපහ 
දිස්ත්රිගක් ල්ල 172 12 16 739 6730 5634 333 82 176 10 7 40 37 27 
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උපකීයනේංශයල 

දිස්ත්රිගක් ලේමටමටමින්ේසහේ්රශ්කීයලේමටමටමින්ේරිාල්්කම්ේමකනෝවින ්්කම්ේඋපකීයනේවැඩසටහන්ව ේසමස්තේ්රශගතිල 

2016 
 

 

ංුකේ
ංශ්ල 

උපකීයනේවැඩසටහන වැඩසටහන්ේ

ගණන 
්රශති ්ිනන් 
ගණන 

ස්ථ්නල 
 

්රශතිප්නන (රු.) 

 දිස්ත්රිගක් ලේවැඩසටහන් 

 
 මුඛ ගේ

ගණන 

පි ගැ   ංම්ත ්ශය කවන්ක 

01  
  නන්තනවන් සහ ළමුන් සදහන ම දෝ 

සමනජීප රරජන මුලි  වැඩසටහද 

 ම දෝ සමනජීප ගැටළු හදුදන 

ගැනීම,රරමුඛ්තනගත ිරීම, සහ 

මැදිහ  නණ සැ ැසම් ස ස් ිපාම 

 සන්නි ේදදප පි දබද ුවරුවරුන් 

දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහද 

 ම දෝ වික්කයිප්තප පී දබද නනජා 

නි ධ්යනපාන් දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහද  

 ළමන සමනජ  පෞරු  සංවර්ධ්යද 

වැඩසටහද 

 උපකීයනේස්ලන 

 
01 
 
 
01 
 
 
02 
 
01 
 
 
01 
 

01 

 
90 
 
 
55 
 
 
70 
 

105 
 
 
90 
 

67 

 
40 

 
 
30 

 
 
33 

 
45 

 
 
55 

 
31 

 
50 
 
 
25 
 
 
37 
 
60 
 
 
45 
 

36 

 
දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප 
 
 
දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප 
 
 
දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප 
 
රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන ප 
 
 
දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප 
 
මුදුන් ගොඩ උතුන, දකුණ, 
බටහින 

 
 
 
 
 
 
48900/= 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

7180/= 
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්රශ්කීයලේමටමටමින්ේරිාල්්කම්ේමකනෝවින ්්කම්ේඋපකීයනේවැඩසටහන්ව ේසමස්තේ්රශගතිල 
2016 

ංුකේ

ංශ්ල 

උපකීයනේවැසටහන වැඩසටහන්ේ

ගණන 

්රශති ්ිනන්ේ 

ගණන 

රිාල්්කම්ේ්රශ්කීයලේ

කම් කේක්ොටමස්යල 

්රශතිප්නන(රු) 

 මකනෝවින ්්කම් උප ශයදේ

වැඩසටහන්ේ 

 මුඛ ගේ

ගණන 

පිරිමි ගැහැණු  ංම්ත ්ශය කවන්ක 

01 ංධ ්පන 

ශි  ේ,ේකනම්පිල,ගුරුවරු 

 
100 

 
5261 

 

 
1890 

 
2788 

 

ගම්පහ, මහන,  ැළිප, 
අ තදගල් ,  දොම් ප, 
බිපගම, මහන, මීපාගම, ජනඇ  

- - 

02 නනජා නි ධ්යනපාන් දැු ව  ිපාම 
 
 

12 1005 348 854 ගම්පහ, අ තදගල් ,  ැළිප, 
මහන, මීපාගම, 
බිපගම, ජනඇ  

 
- 

 
- 
 

03 රරජන  සංවර්ධ්යදප 
I.  ජා ්ඨ පුනවැසිපන් 

II.  නන්තනවන් සදහන 

III. ළමන සමනජ 

IV.  පෞවද සමනජ 

 
23 
14 
03 
11 

 
1057 
455 
106 
1117 

 
259 
3 
56 
413 

 
589 
355 
50 
595 

 
ගම්පහ,අ තදගල්  
රරන ශීප, දොම් ප 
 ැළිප,මහන,මීපාගම 
බිපගම,දිවු පිටිප,ජනඇ   

 
 
 

85950/= 

 
- 

 

උප ශයද වැඩසටහද වැඩසටහන්ේ

ගණන 

රරති නභින් 
ගණද 

ස්ථනදප 
 

රරතිපනදද(රු) 

මකනෝවින ්්කම්ේඋපකීයනේ

වැඩසටහන්ේ 

 මුඛ ගේගණන පිරිමි ගැහැණු   ංම්ත ්ශය කවන්ක 

ංධ ්පනේවැඩසටහන් 
ශි ා ,  දමනපිප,ුවරුවරු 

100 
 

5261 
 
 

1890 2788 ගම්පහ, මහන,  ැළිප, 
අ තදගල් ,  දොම් ප, 
බිපගම, මහන, මීපාගම ,ජනඇ  

- - 

නනඡා නිළධ්යනපාන් දැු ව  ිපාම 
උප ශයද වැඩසටහද  

12 1005 348 854  ගම්පහ, අ තදගල්   ැළිප, 
මහන, මීපාගම, බිපගම, ජනඇ  

  

්රශජ්ය්ේේසශවයාධනේඋපකීයනේ

වැඩසටහන් 
I.  ජා ්ඨ පුනවැසිපන් 

II.  නන්තනවන් සදහන 

III. ළමන සමනජ 

IV.  පෞවද සමනජ 

 
 
23 
14 
03 
11 

 
 

1057 
455 
106 
1117 

 
 

259 
3 
56 
413 

 
 

589 
355 
50 
595 

 
ගම්පහ,අ තදගල්  
රරන ශීප, දොම් ප 
 ැළිප,මහන,මීපාගම බිපගම, 
දිවු පිටිප,ජනඇ  රරන ශීප 
 ල් ම්   ොට්ඨනස 
 

 
- 

 
85950/= 

 
- 
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්රශ්කීයලේමටමටමින්ේරිාල්්කම්ේමකනෝවින ්්කම්ේඋපකීයනේවැඩසටහන්ව ේසමස්තේ්රශගතිල 

2016 

ංුකේ

ංශ්ල 

උපකීයනේවැසටහන වැඩසටහන්ේ

ගණන 

්රශති ්ිනන් 

ගණන 

රිාල්්කම්ේ

්රශ්කීයලේකම් කේ
ක්ොටමස්සල 

්රශතිප්නන(රු) 

 මකනෝවින ්්කම්ේඋපකීයනේ

වැඩසටහන් 

 මුඛ ගේ

ගණන 

පිරිමි ගැහැණු  ංම්ත ්ශය කවන්ක 

04  ග්රනමීප සංවර්ධ්යද වැඩසටහන්  
 

27 973 223 839 ගම්පහ, අ තදගල් , 
 දොම් ප, මහන, ජනඇ  

- - 

05 දිවි දැුවම වැඩසටහන්  05 684 102 582  ැළිප, මහන, 
ජනඇ  

  

06 වි ය්  වැඩසටහන් , ගර්භනී 
 නන්තනවන් සදහන ,රරජන දනප පන් 

32 1480 737 720 මහන, මීපාගම, ගම්පහ, 
අ තදගල් , බිපගම, 
 දොම් ප, ජනඇ , 
 ැළිප, දිවු පිටිප 

198000/= - 

07 ධ්යනපාතන සංවර්ධ්යද වැඩසටහන් 
බැදර් රරදර්යදප ිපාම 
 වද  

08 
10 
01 

273 
- 
70 

73 
- 
38 

200 
- 
32 

අ තදගල්  ,මීපාගම 
ගම්පහ, දොම් ප,මහන, 
ජනඇ  

20000/=  

  

මුඛ ගේඑ්තුව 

 

 

253 

 

 

12958 

 

4426 

 

8532 

 

- 

 

352850/= 

 

 

7180/= 
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1.15 වෘ්කීනලේම්යාකගෝපකීයේවැඩසටහන් 

 

නැක් ලම  -   ෝ  මට්ට ම් ශ්රී්  නංකීප ශ්ර3ම බ  නපක්කය. 

කමකහවර -  ගෝීමප වය පන් තනඟ නපා ශ්ර3ම බ  නපක්කය  ගොඩ දැගීම හන මනදව සම්ප ව   

   මුලු යක්කයතිප සමනජ ආර්ථි  සංවර්ධ්යදප සදහන  පොදන ගැනීම. 

 දපනර්ත ම්න්තු ේ  ටයුතු පහත අංය තුද  හනහන ක්රිටපන ම   ේ. 

 වෘ ය ප මනර් ගෝප ශය අංයප. 

 රැිපන නිර්මනණ හන රරවර්ධ්යද අංයප. 

 මහජද රැිපන  ස්වන මධ්යාස්ථනදප. 

 
නි ධ්ීතේමඩලඩ ල 

වෘ ය ප මනර් ගෝප ශය  නි ධ්යනරීන් - දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප   - 03 

මනදව සම්ප  සංවර්ධ්යද සහ නන - දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප   - 08 

මනදව සම්ප  සංවර්ධ්යද සහ නන - රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන පන්හි  - 14  

 

මහජ්යනේරැකිල්ේකස ව්ේමධ ස්ථ්නල 

වැඩසටහන දිසත්්රිගක් ලේකම් කේේ

්්යාල් ල,ේග කපහ 
්රශ්කීයලේකම් කේේ්්යාල් ල,ේ

දිවු පිටිල 

ආපතද ලිපනපදිංචිප 169 36 

රැිපන අ ප්ක්කයිතයින් ලිපනපදිංචිප 1198 567 
ඇබෑර්තු ලිපනපදිංචිප 1977 1211 

රැිපන සදහන  පොමුිරීම් 1271 367 

රැිපන ගත ිරීම් 359 123 
පුහුණු සදහන  පොමුිරීම් 92 23 

වෘ ය ප අභිමන් වැඩසටහද (10000/-) (4)236 1( 112 ) 

වෘ ය ප උප ශයදප 325 56 
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ග කපහේදිස්ත්රිගක් ලේසමස්තේ්රශගතිල 

වැඩසටහන 

 

ව්යාෂි්ේු ක් ල්ල 

 

සපුර්ේගැනීමේ 

 
 ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
ේ

ස
ශය
 
්ව

 

 ්රශ
ති
 
්ී 
න්
ේ

ස
ශය
 
්ව

 

 ්රශ
ති
ප
්න
න

 

 ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
ේ

ස
ශය
 
්ව

 

 ්රශ
ති
 
්ී 
න්
ේ

ස
ශය
 
්ව

 

 වි
ල
නම
ේේ
ේේ
ේේ
ේේ
ේේ
ේ

රු
. 

ු
ති
රි
ේ

්රශ
ති
ප
්න
න
ේේ
ේ

රු
. 

ස්ම්න ේකපන 117 - - 152 4527 - - 

උසස්ේකපන 105 - - 113 3924 - - 

ස්වලශේරැකිල්ේසනහ්ේකපනඹවීමේ 2 60 4780/= 24 656 4780/= - 

වෘ්කීනලේංිනකලෝගේජ්යලේගැනීම 2 60 15900/= 4 104 15900/= - 

ං  න්තරේඋප්ධිධ්ීතේවැඩසටහන 1 40 34450/= 2 74 34450/= - 

ල්කරරේඋප්ධිධ්ීතේවැඩසටහන 1 40 34450/= 1 50 34450/= - 

ගුරුවරුන්ේනැුකව්කේකිීතක කේවැඩසටහන 1 40 27700/= 2 99 27700/= - 

කනම්පිලන්ේනැුකව්කේකිීතක කේවැඩසටහන 6 300 17460/= 17 806 16970/= 490/= 

වෘ්කීනලේමශකප්කේවැඩසටහන - - - 7 1185 - - 

වෘ්කීනලේම්යාකගෝපකීයනලේ ල්දීම - 1960 - 6 2537 - - 

වෘ්කීනලේ්්ර්ය්ස්ධනලේවැඩිදියුණුේකිීතම - 1600 - 12 1349 - - 

ංවන්නමටේ ක් ලවූවන්ේසනහ්ේවෘ්කීනලේ

ම්යාකගෝපකීයනලේ 

112 - - 83 2354 - - 

ව වස්ල්්කවේසශවයාධනේපුහුණුේ

වැඩසටහන 

1 30 27600/= 5 140 27600/= - 

රැකිල්ේසම්ජ්යේවැඩසටහන 1 30 34150/= 2 73 34150/= - 

රැකිල්ේ100ේවැඩසටහන - - - - - - - 

ංවය ත්මතේපුහුණුේවැඩසටහන 12 360 120400/= 23 613 120400/= - 

උන ්නේ්නමන්්රණේවැඩසටහන 1 30 31350/= 1 30 31350/= - 

නිනහස්ේරැකිල්ේසනහ්ේකපනඹවීක කේ

වැඩසටහන 

- - - - -  - 

සශච්ර්ේක් ලක  ්ර5ක ේරැකිල්ේගතකිීතක කේ

වැඩසටහන 

- - - - -  - 

ංවන්නමටේ ක් ලවූවන්ේරැකිල්ගතේකිීතක කේ

වැඩසටහන 

1 30 7950/= 4 92 7950/= - 

ස කමුඛයේපීතක් ල ණේසඳහ්ේකලොමුඛේකිීත කේ - 900 - 8 3151 10000/= - 

රැකිල්ගතේකිීත කේ - - - - 319 - - 

කවන්කේවැඩසටහන්ේ - - - 20 2320 - - 

ම්සි්ේරැස්වී කේේපැවැ්කවීමේ 12 - - - - - - 
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1.16 ඵ න්යිත්ේ්රශවයාධනේවැඩසටහන් 

නනජා පපාපන ද අමනතාංයප මගින් ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය පට අු යුක්කයත  න ඇති ඵ දනයීතන රරවර්ධ්යද 

නි ධ්යනරීන් විසින් ජනති  ඵ දනයිතන  ල් ම්  නර්පන පට අදන ව දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම   නු   බද 

වැඩසටහන් අංය වය පන් පහතින් දැක්කය ේ.  

1. පනසල් අංය සඳහන ඵ දනයිතන පුහුණු සහ රරවර්ධ්යද වැඩසටහද 

2. නනජා අංයප සඳහන ඵ දනයිතන පුහුණු සහ රරවර්ධ්යද වැඩසටහද 

3.  පෞශගලි  අංයප සඳහන ඵ දනයිතන පුහුණු සහ රරවර්ධ්යද වැඩසටහද 

4. රරජන ඵ දනයිතන රරවර්ධ්යද වැඩසටහද 

5. දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම  වද වි ය්  වානපෘති 

දිස්ත්රිගක් ලේවැඩසටහන්ේ2016 

ංශයල වැඩසටහන්ේසශය ්ව 
 පන පනසල් 28 
පනසල් 38 
නනජා අංයප (ආපතද) 34 
පුශගලි  අංයප (ආපතද) 15 
ගම්මනද 12 
GP Cell වැඩසටහද (ආපතද) 40 

5s සහති නණප (ආපතද) 05 

විකය  ේව ්පෘති  
01  යි සන් වානපෘතිප ආපතද        15 

02 මහජද බැංකු ඵ දනයිතන වැඩසටහද යනඛ්න            26 

03 ජනති  ඵ දනයීතන සම්මනද 2016 - ඉදිපාප  වූ ආපතද  

 නනජා අංයප ආපතද          46 

 පනසල් අංයප ආපතද          80 

  පෞශගලි  අංයප ආපතද          12 
04 දිස්ත්රිுක්කය ඵ දනයීතන වැඩමුළු ආපතද        120 

1. ්යිකසන්ේව වස්ල්ේවැඩසටහන 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම   නද  ද නිපමු වානපෘතිපක්කය වද  යි සන් වාවසනප  පෝ 

වැඩසටහද මගින් සුළු හන මධ්යා පපාමනණ  ර්මනන්ත ඵ දනයිතන සං ල්ප භනවිත පන් වැඩි දියුණු  න 

2016 වර්    ජනති  වැඩසටහද ආපතද 200ක්කය සම්බන්ධ්ය  න ගනිමින් ආනම්භ  ළ අතන,  මම 

වැඩසටහද සඳහන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  පන් ආපතද 15 ක්කය සම්බන්ධ්ය  න ගනිමින් ක්රිටපන ම   ේ. 

එමගින්, 

 ආපතද තුළ ඵ දනයිතන පුහුණු වැඩසටහන් ක්රිටපන ම  ිරීම 

 ඵ දනයිතන සම්මනද නභී ආපතද දැනඹීමට පනම 

 දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ආපතද මට්ටමින් දැු ම හුවමනරු  න ගැනීම 

 ජනතාන්තන මට්ට ම් පුහුණු අවස්ථන  බනදීම 

 වනර්ි  සුහද හමුව සහ ක්රිට ට් තනගනවලිප 

 ජනති  ඵ දනයිතන සම්මනදපට ඉදිපාප  ිරීම 

 දව රැිපන බිහි ිරීම 

 වානපනපා  අවස්ථන පුළුල් ිරීමට අදන  ආ පෝජද සඳහන  පළඹී ම 
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2. මහජද බැංකු රරධ්යනද  නර්ප ප සමඟ එක්කයව ඵ දනයිතන රරවර්ධ්යද වැඩසටහද, 2016 වර්    ජනති  

මට්ටමින් ආනම්භ  නද  දි. එහිදි බැංකු යනඛ්නවන් 738 ක්කය දීප වානප්තව ක්රිටපන ම  වද අතන, 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ යනඛ්නවන් 26   වැඩසටහද ක්රිටපන ම   ේ. 

3. රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස මට්ටමින්  තෝනනගු   ැබූ  පනපනසල් සඳහන ඵ දනයිතන රරවර්ධ්යද 

වැඩසටහද,  මම වැඩසටහද සඳහන රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස මට්ටමින්  තෝනනගු   ැබූ 

 පනපනසල් සඳහන රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස මට්ටමින් 3 බැගින් 39ක්කය  තෝනන  ගද ඇති අතන 

ාවන ඵ දනයීතන සං ල්ප භනවිත පන් රරවර්ධ්යදප ිරීම. 

4. GP Cell වැඩසටහද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය     තෝනන ගු   ැුණ පනසල් නනජා හන  පෞශගලි  අංය   

ආපතද 40 ක්කය සඳහන  මම හපාත ඵ දනයිතන වැඩසටහද ක්රිටපන ම   ේ. 

5. 2016 වර්    ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප හිමි  නග  ඵ දනයිතන සම්මනද හන ජපග්රනහණ 

 ස්වර්ණ සම්මනද  01 

 පළමු ස්ථනද   02 

  දවද ස්ථනද   07 

  තවද ස්ථනද    09 

 වි ය්  කුස තන   19 

 කුස තන   27 

1026ේජ්ය්ති්ේඵ න්යිත්ේතරඟ්වලික ේදීේජ්ය්ති්ේමටමටක කේපනමුඛේ,ේකනවනේහ්ේතුන්වනේස්ථ්නේ ැබූේකලතනේ 

පනසල් අංයප - ගම්පහ න දනවීම බනලි  විදාන ප (S1) - ස්වර්ණ සම්මනදප 
  - ගම්පහ බණ්ඩනනදනප  විදාන ප (S1) - රරථම  ස්ථනදප 
  - ගම්පහ හිපාපිටිප රරනථමි  විදාන ප (S3) -  දවද  ස්ථනදප 
  - ගම්පහ පල් ල්ගම ආදන්ද විදාන ප (S3) -    තවද  ස්ථනදප 
  -  ැ ිප දනණගම රරනථමි  විදාන ප (S3) -  තවද  ස්ථනදප 
  -  හොනගස්මුල්  රරනථමි  විදාන ප (S3) -  තවද ස්ථනදප 
  - ගම්පහ මණ්ඩනව  රරනථමි  විදාන ප (S3) -  තවද  ස්ථනදප 
නනජා අංයප -  දිස්ත්රිுක්කය මූලි   නෝහ , වතුපිටිව     - රරථම ස්ථනදප 
  -   නප අධ්යානපද  නර්පන ප, ගම්පහ   -  දවද ස්ථනදප 
  - රරන ශශිප සභනව,  දොම් ප්   -  දවද ස්ථනදප 
  -   නප අධ්යානපද  නර්පන ප, මිු වන් ගොඩ -  දවද ස්ථනදප 
  - රරන ශීප  නෝහ ,  දොම් ප්     -  දවද  ස්ථනදප 
  -   ොට්ඨනස අධ්යානපද  නර්පන ප,  දොම් ප්   -  තවද  ස්ථනදප 
නි ්පනදද හන  
 ස්වන අංයප  - ශ්රී්  ං න   ටලි  ොම් රරන ශීප  නර්පන ප -  දවද ස්ථනදප 
  -   ොට්ස්ටන (පුශගලි ) සමනගම   -  දවද ස්ථනදප 

  - ීමිපන ඇක්කයවන (පුශගලි ) සමනගම  -  තවද ස්ථනද 

  - MAS Active (පුශගලි ) සමනගම  -  තවද ස්ථනදප 

  - Uswaththa Curd Plc    -  තවද ස්ථනදප 
  - බිපගම ජ සම්පනදද    -  තවද ස්ථනදප 
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1.17 රීනඩ්ේ්ටයුතු 

නැක් ලම 
“නි නෝගිම , ක්රිටපනීීම, සමනජපක්කය තු දන් සමෘශකාම   ශයපක්කය සඳහන ක්රීයඩනව” 

කමකහවර 
“ක්රීයඩනව සංවර්ධ්යදප තු දන් ශ්රී්  නංි පන් ක්රිටපනීීම, නි නෝගී, විදප ගරු , අභිමනදව  ජනතිපක්කය   ස 

  ොව දස් ම් දැක්කයී මට පසුබිම ස ස් ිරීම” 

ංරමුඛණු 

 ක්රීයඩනව තු දන් නි නෝගිම  පුනවැසිපන් පිපාසක්කය නටට දනපනද  න දී න ට් සංවර්ධ්යදපට උනදීම. 

 ජනති, ආගම්, වර්ණ, කු , පක්කය   ේදපින්  තොනව ජනති  සමගිප ඇති ිරීම සඳහන දනප  ී ම. 

 ක්රීයඩනව තු දන් ශ්රී්  නංකීප දනමප ජනතාන්තනපට  ගදපනම. 

 ක්රීයඩන කුස තන ඇති තරුණ තරුිපන් හඳුදන ගද ඔවුන්  පෝ ණප ිරීම හන අවයා පහසු ම් 

සපපන දීම තු දන් කුස තන වැඩි දියුණු ිරීම. 

 ක්රීයඩන ේ උන්දතිප සඳහන අවයා වද  භෞති , මනදව හන අ දකු  සම්ප  සංවර්ධ්යදප ිරීම. 

 තනඟ නරී අධ්යානපද ක්රතමප  සමග ක්රීයඩන කුස තන දක්කයවද දරු දැපාපන් සඳහන අධ්යානපදපට 

සමගනමීව ක්රීයඩනව සංවර්ධ්යදප ිරීම හන අධ්යානපදප අවසන්  ළ පසු ක්රීයඩන ක්කය  ්රනප තුළ ඔවුන් 

නඳවන ගැනීම සඳහන මනදසි  හන යනරීපා   සෞඛ්ා උශදීපදප ිරීම. 

 ජනති  ක්රීයඩන සංගම්ව  පපාපන දප හන සංවර්ධ්යදප විකාම  ිරීම. 

 නර්පභනනප 

1. මනදව සම්ප  සංවර්ධ්යදප 

 ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් සඳහන විකාම  පුහුණුවක්කය  බනදීම. 

 ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් ජනති  හන ජනතාන්තන ත    ක්රීයඩන තනඟ ව ට  පොමු ිරීමට අවයා පසුබිම 

ස ස් ිරීම. 

 ක්රීයඩන පුහුණු රුවන්ට හන ක්රීයඩන නි ධ්යනරීන්ට වි ශය පුහුණුව  බනදීම. 

 වි ශය පුහුණු රුවන්  පොදන ගද ශ්රී්  නංි  පුහුණු රුවන් පුහුණු ිරීම. 

 ක්රීයඩන නි ධ්යනරීන්ට දව තනක්කය ණප  බන දීම සඳහන තනක්කය ණ පුහුණු වැඩමුළු සංවිධ්යනදප ිරීම. 

  ශීප හන වි ශීප ක්රීයඩන වි ය් ඥපන්  වන ක්රීයඩන සම්මන්රනණ පැවැ ී ම. 

  ශීප වය පන්  මන්ම වි ශීප වය පන් ක්රීයඩන අධ්යානපද ශි ා ව පිපාදැමීම. 

පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යදප 

 ජනතාන්තන තනඟ සඳහන  පෝගාවද ක්රීයඩන සංකීර්ණ ඇති ිරීම. 

 ශ්රී්  ං න ේ විවිධ්ය පළන ව  ජනති  හන දිස්ත්රිுක්කය මට්ටමින් ක්රීයඩනංගද සංවර්ධ්යදප ිරීම හන 

දී  නණප ිරීම. 

 ග්රනමීප ක්රීයඩන පිටි සංවර්ධ්යදප. 

 ක්රීයඩන භනණ්ඩ හන උප නණ සැපයීම. 
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1. ජනති  මහන ක්රීයඩන උ  ළ  පැවැ ී ම  
ජනති  මහන ක්රීයඩන උ  ළ  1969 දී රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනස මට්ටමින් තනඟ පැවැ ී ම තු දන් ආනම්භ 

ී  1972 වස ර් දී මදන සංවිධ්යනදපින් යුතුව   ොළඹ සුගතදනස ක්රීයඩනංගද   පව වද  දී.  මම ජනති  

මහන ක්රීයඩන උ  ළ ල් රරධ්යනද අනමුණ වන් න් රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනස මට්ට ම් හන දිස්ත්රිுක්කය මට්ට ම් 

තනඟ පව වන අවසනද   පළන  තනඟ දක්කයවන දක්කය තන ඇති ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් ගන් ජනති  මට්ට ම් 

දක්කය තන ඇති ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් හඳුදන ගද විකාම  පුහුණුවක්කය  බන දී ඔවුන්ව ජනතාන්තන ත පට  පොමු 

ිරීමයි. 

2016ේවයා ක ේරීනඩ්ේයක් ලතිේදිසත්්රිගක් ලේසශචිතේවැඩසටහන 

2016 වර්     දසැම්බර් මස සිට මිු වන් ගොඩ, ගම්පහ,  ැ ිප, මීගමුව පද   නප 04 තුළ මළ  

ක්රීයඩන,  වොලි බෝල්, පනපන්දු, පනපැදි, වූෂූ,  බොක්කයසිං, තයි  ොන් ඩෝ හන  නන   පද ක්රීයඩන ඉසේ සඳහන 

දිස්ත්රිுක්කය    ක්රීයඩන යක්කයති සංචිත 68ක්කය ආනම්භ ිරීම සහ ඔවුන් සඳහන එක්කය අ පකුට මනසි ව 

රු.1,440.00  මුද ක්කය  බනදීම. 

 දිස්ත්රිுක්කය    ක්රීයඩනපිටි දී  නණප සඳහන ක්රීයඩන අමනතාංයප මගින් මුදල්  බනදීම. 

 වතුපිටිව  දිස්ත්රිுක්කය ක්රීයඩන සංකීර්ණ පහි වැඩ ආනම්භ ිරීම. 

 දිස්ත්රිுක්කය    07 වසන සෑම පනසැල් දරු වක්කයම  පෝගාතන පරීක්කය ණ  න සංචිතගත ිරීමට 

අධ්යානපද අමනතාංයප සමග එක්කයව  ටයුතු ිරීම. 

 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් ජනති  හන ජනතාන්තන දක්කය තන දක්කයවන පුහුණු ිරීම. 

 දක්කය  ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් හඳුදනගැනීම සඳහන මනසි  පුහුණු  ඳවුරු පැවැ ී ම. 

 ජනති  මහන ක්කය රීඩන උ  ළ ල් ම   ක්රීයඩන හන සමස්ත ශූනතනවප ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප ඇතුළු 

බස්දනහින පළනත දිදනගන්දන  දී. 

 දිස්ත්රිுක්කය    රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනස 13  එක්කය එක්කය   ොට්ඨනස තුළ තනඟ පැවැ ී ම. 

 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ක්රීයඩන උ  ළ  පැවැ ී ම. 

 සෑම රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනසප ම පුහුණු මධ්යාසථ්නද පව වන ගද පනම. 

 ගම්පහ ශ්රී්  බෝකා ක්රීයඩනංගදප ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන්ට පහසු ම්  බන දී පව වන ගද පනම. 

 සෑම රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනසප ටම මධ්යාම නජප රුපිපල්  ක්කය  05 බැගින්  බන දී එක්කය 

ක්රීයඩනපිටිපක්කය බැගින් දී  නණප ිරීම. 

 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන් වියන  රරමනණපක්කය ජනති  හන ජනතාන්තන තනඟ ව ට 

සහභනගී ී  ජපග්රහණප ිරීම. 

  දවද  පළ ක්රීයඩ  ක්රීයඩි නවන්  සොපන ගැනීම  වු  වන්  රරන ශශිප  ල් ම්   ොට්ඨනස 

මට්ටමින් ක්රීයඩන උ  ළ  සඳහන 16න් පහළ ක්රීයඩන තනගනවලිපක්කය හඳුන්වන දීම. 
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1.18 නම්ේකරමි් කේ්රශවයාධන ංශයල 

නම්ේකරමි් කේ්රශවයාධනේවැඩේසටහන්ේලටක්කේරිාල්්කම්ේ්රනේ නේවැඩේසටහන්ේ 

 

ංශ්ල 

 

වැඩේසටහන 

 

පැවැ්කවූේවැඩේසටහන්ේසශය ්ව 

 

්රශති ්ී න් 

සශය ්ව 

වැලවූ 

්රශතිප්නන 

(රු) 
 01 ළමන අප පෝජද පිුපදැකීම 

හන ළමන අයිය න් සුරැකීම 
පි දබදව දැු ම්ව  ිරීම්  

 දමනපිපන් දැු ම්ව  ිරීම් වැඩසටහන්  06 ක්කය 
ුවරුභවතුන් දැු ම්ව  ිරීම් වැඩසටහන් 05ක්කය 
පැවැ ී ම. 

 දමනපිපන් 1200   250 000.00 

 02 ළමන අප පෝජද පිුපදැකීම 
හන ළමන අයිය න් සුරැකීම 
පි දබදව ළමයින් දැු ම්ව  
ිරීම් 

 ළමයින් දැු ම්ව  ිරීම් වැඩ සටහන්  05ක්කය ළමයින් 650    45 000.00 

 03 ී දිදරු සුභ සනධ්යද 
වානපෘතිප 

සුන්දන ළමනවිපක්කය පි දබද දැු ම්ව  ිරී ම් වැඩ 
සටහන් 02ක්කය පැවැ ී ම/ දරුවන් සදහන 
අධ්යානපද හන වි දෝද චනපා නවක්කය පනම හන 
අ දැකීම් හුවමනරු වැඩ සටහදක්කය පැවැ ී ම/ 
දරුවන් සදහන අධ්යානපද උප නණ  බනදීම/ ී දි 
දරු දැපාපන් ේ හන  දමනපිපන් ේ වවදා හන 
දන්ත සනපදපක්කය පැවැ ී ම/ ී දි දරු දැපාපන් 
සදහන ක්රීයඩන උප නණ  බනදීම./ ී දි දරු දැපාපන් 
සදහන පුස්ත න   පො    බනදීම. 

ී දි දරුවන් හන 
 දමනපිපන් 100ක්කය 

 2 15 000.00 

 04  ළමන සංවර්ධ්යද 
මධ්යාස්ථනද දරු 
දැපාපන් ේ ධ්යනපාතන 
සංවර්ධ්යද  වානපෘතිප 

ළමන සංවර්ධ්යද මධ්යාස්ථනද දරු දැපාපන් ේ 
ධ්යනපාතන සංවර්ධ්යද  වැඩ සටහන් 06ක්කය හන දැු ම 
මිු ම වැඩ සටහන් 02ක්කය  පැවැ ී ම. 

දරු දැපාපන් 
590ක්කය 

 190000 00 

05  දිස්ත්රිுක්කය ළමන සභනව 
ක්රිටපන ම  ිරීම 

දිස්ත්රිுක්කය ළමන සභනව වනන 04ක්කය පැවැ ී ම හන 
දැු ම්ව  ිරී ම් වැඩ සටහන් 02ක්කය පැවැ ී ම. 

ළමනසභන ේ 
සනමනජි යින් 
65ක්කය  

 65 000.00 

06 ළමන හිමි ම් රරවර්ධ්යද 
නි ධ්යනරීන් ේ රරගති සමන 
  ෝචද පැවැ ී ම හන 
ධ්යනපාතන සංවර්ධ්යද වැඩ 
සටහදක්කය පැවැ ී ම. 

රරගති සමන  ෝචද පැවැ ී ම 10ක්කය හන ධ්යනපාතන 
සංවර්ධ්යද වැඩ සටහද 01ක්කය පැවැ ී ම. 

ළමන හිමි ම් 
රරවර්ධ්යද 
නි ධ්යනරීන් 21ක්කය. 

88 000.00 

07 ළමන අයිතිවනසි ම් 
ක්රිටපන ම ී ම පි දබදව 
ළමයින් ගන්  තොනතුරු 
 බන ගැනී ම් වැඩ සටහද 

දිස්ත්රිுක්කය ළමන සභන ේ දරුවන්  ගන් සහ ළමන 
සංවර්ධ්යද මධ්යාස්ථනද දරුවන් ගන්  තොනතුරු 
 බන ගැනීම වැඩ සටහන් 02 ක්කය පැවැ ී ම. 

දිස්ත්රිுක්කය ළමන 
සභන ේ 
සනමනජි යින් 
65ක්කය හන 
ළ.ස.ම.දරුවන් 
15ක්කය 

 
 62 500.00 

 
08 

ළමන කුස තන ඇගයී ම් 
වැඩ සටහදක්කය පැවැ ී ම. 

දිස්ත්රිுක්කය වැඩ සටහන් 01ක්කය පැවැ විම දිස්ත්රිுක්කය හන 
රරන ශීප ළමන 
සභන ේ දරුවන්  
365 ක්කය 

 
150 000.00 

 09 ග්රනමීප ළමනනක්කය    මිුප 
යක්කයතිම  ිරීම 

ග්රනමීප ළමනනක්කය    මිුප නි ධ්යනරීන් 250ක්කය 
ළමනනක්කය නව පි දබදව දැු ම්ව  ිරීම  

ග්රනමීප 
ළමනනක්කය   
 මිුපනි ධ්යනරීන් 
250ක්කය 

  130 000.00 

 10 එ තුව   1,195,500.00 
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1.19 මුඛමේනම්විලේසශවයාධනේවැඩසටහන 

 

 ්මිටුේ

ගණන 

රු.යත. 

ං
රු
ණ
ේන
කි
න
ේ

ර
ට
්ේ

ක
ස
ෞන්

නයා
ල
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 
 

රු
.ය
ත

 
මුඛ
ම
ේන
ම
්වි
ල
ේ

රැ
්
ව
ර
ණ

 
ජ්ය
්ති
්
ේස
ති
ල

 
 

ක
ප
ෝ 
ණ
ේ

ම
ශක
ප
ත
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 
 

රු
.ය
ත

 
නි
ව
්ස
ේේ

ප
නන

 ක
ේ

්
ර
ග
්ක
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න
-

රු
.ය
ත

 
ක
 
ෝ්
ේන
ම
්දි
න
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්

 

 

න
ම
්ේ
දි
රි
ල

 - 
ගු
රු
ේදී
ම
න
්ව

 

ම
්සි
්
ේ්රශ
ග
ති
ේ

ස
ම
්ක
 
ෝච
න
ේ

රැ
ස්
වී
 ක

 
 

කි
රි
ේවී
දුරු

ව
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 

ස
ශව
යා
ධ
න
ේ

්රශ
මි
ීන
න්

 
ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 

 
ක
ස
ම
 
 ක
ේ

මි
දු 
ේ

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 
  

දිස්ත්රිுක්කය 
 ල් ම් 
 නර්පන ප 

03 36570/= 1500/= 43200/
= 

- 32000/= 7500/= - 15400/
= 

- - - 

බිපගම 02 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 30000/= - - 15000/= - 

 ටනද 02 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 48000/= - - 15000/= - 

මීපාගම 01 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 189000/= - - 15000/= 44160/
= 

මිු වන් ගොඩ 03 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 300000/= - - 15000/= - 

අ තදගල්  01 2000/= 6000/= 7600/= 8000/= 4900/= 11400/= 57000/= - - 14250/=  
දිවු පිටිප - - - - - - - 105000/= - 144271/= 15000/= - 

ජන ඇ  01 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 57000/= - 57648/= 15000/= - 

ගම්පහ 02 1460/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 60000/= - 63948/= 15000/= - 

 ැ ිප 01 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 141000/= - - 15000/= - 

මහන 01 1780/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 138000/= - - 15000/= - 

 දොම් ප් 02 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 132000/= - - 15000/= - 

මීගමුව 02 1970/= 5990/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 63000/= - 66000/= 15000/= 50000/
= 

ව ත  02 2000/= 6000/= 8000/= 8000/= 5200/= 12000/= 195000/= - 797228/= 15000/= - 

එ තුව 23 59780/= 59780/= 73490/
= 

138800/= 94100/= 10900/= 1545000/= 15400/= 1129095/= 194250/= 94760/= 
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ගයා ණීේමේවරුන්ේසනහ්ේරු.20 000/-ක් ලේවටින්ේකපෝ ණේදීමන්වක් ලේ ල්දීක කේවැඩසටහන-2016 

ංුක 
ංශ්

ල 

ේේර්කීයල වයා ලේතුන වයා ලේතුන  ල්දුන් 
ංලුතින්ේ

එ්තුවූ 
සත ේවිලනම 

කම් කේ

්්යාල් ල 
ලිල්පදිශචි 
මේවරු 

කපෝ ණේමලුේගණන 
මේවරුේ

ගණන 
රු  .         යත 

  
සශය ්ව 

(්රශති ්ී ේමේවරු 
ගණන) 

  1 බිපගම 19263 17600 2464         35,200,000.00  

2 මහන 17823 17823 2161         35,646,000.00  

3 මීගමුව 10611 10447 1574         20,880,315.00  

4 දිවු පිටිප 19602 18025 1790         36,050,000.00  

5  දොම් ප් 23925 20805 3149         41,610,000.00  

6 ජන ඇ  13455 12308 1627         24,616,000.00  

7 මීපාගම 17668 21815 2197         43,630,000.00  

8 මිු වන් ගොඩ 19451 18473 2444         36,946,000.00  

9 ගම්පහ 19087 18401 2154         36,802,000.00  

10 අ තදගල්  22905 22435 2424         44,870,000.00  

11  ැ ිප 9300 9300 4029         18,528,608.00  

12 ව ත  12440 11632 797         23,264,000.00  

13  ටනද 17872 17049 2179         34,098,000.00  

  එ්තුව 223402 216113 28989 
         

432,140,923.00  

 

කිරිේවීදුරුවේවැඩසටහන-ේ2016 

 

 
ංුක 
ංශ්ල 

 
ක්ොටමස්සල 

 
කපරප්සම 
ගණන 

 

ේම්සි්ේ්රශති ්ී න් ගණන 

 

 
විලනම රුපිලම 

1 දිවු පිටිප 3 86                 144,271.00  

2 මීගමුව 1 54                   66,000.00  

3 ජන ඇ  2 97                   57,648.00  

4 ගම්පහ 2 53                   63,948.00  

5 ව ත  30 640                 797,228.00  

 එ්තුව 38 930             1,129,095.00  
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1.20ේදිස්ත්රිගක් ලේනම්රක් ල ්ේංධි්්රිල 

රිාල්්්ර්මේ-ේනම්ේකරක් ල ්වේපිළිලඳේවුේංන්තයාේප්සය් යීලේවිව්නේතරග්වලිල 
පනසැ   ක්කයන්ද්රක  න ගනිමින් “නම්ේකරක් ල ්ව” පද වි ප පනස  තුළ තවදුනට  රරචලිත ිරීම සඳහන වු 

අන්තර් පනඨයන යීප විවනද තනගනවලිප 2016.06.11 වද දිද ග කපහේ සිීධ්යාථේ කුමරේ වින ් ක  දී 

පව වද  දි. ා සඳහන දිස්ත්රිுක්කය    පනසල් විවනද  ණ්ඩනපම් 42 සහභනගී විප. ඉන් 38 ක්කය සිංහ   

මනධ්යා පන් ද 4 ක්කය  දමළ මනධ්යා පන් ඉදිපාප  විප. ා සඳහන රරතිපනදද වය පන් රුේ .85,930.00   

මුද ක්කය  බනදුනි. 

 ම් වද විට දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ පනසල් ළමනනක්කය    මිුප 160ක්කය පමණ පිහිුපවන ඇත. එයින් පනසල් 60 

සඳහන සුනක්කයිත පනස ක්කය  ගොඩදැගී ම් අනමුින් සිදහ  ඳුළු  පට්ටිප දමින් පැමිිලි සහ  පෝජදන 

ඉදිපාප  ිරීම සඳහන 2015/09/20 දිද පැමිිලි  පට්ටි 60 ක්කය පනසල් 60 ක්කය සඳහන රරදනදප  නද  දී∙ 

 මම වැඩසටහද සඳහන රරතිපනදද වය පන්  රු.48000  මුද ක්කය  බන දුනි. 

නැුක කව්කේකිීතක කේවැඩසටහන් 

1) ජනති  අධ්යානපද විදානපීඨ සිසුන් දැු ව  ිරීම - ළමනනක්කය නව පි දබඳ ජනති  අධ්යානපද විදානපීඨ 

ුවරු සිසුන් දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහද 2016/10/21 දිද හනපිටිගම ජනති  අධ්යානපද 

විදානපීඨ  දී ුවරු සිසුන් 330ක්කය සඳහන පව වද  දී.  ම් සඳහන රරතිපනදද වය පන් රු. 59250/= 
  මුද ක්කය  ැුණි. ඉන් රු.57210.00   මුද ක්කය වැප වු අතන ඉතිපා රු.ේ2040ේ.00 මුද  අකා නපාප 
 වත  පොමු  නද  දි. 

2) ග්රනමිප මට්ටමින් ළමුන් ේ සුනක්කයිතනවප වර්ධ්යදප ිරීම උ දසන රරජනව දැු ව  ිරී ම් 

වැඩසටහද -  මම වැඩසටහද 2016/12/16 දිද මීගමුව පනවජීව දැණ සනණ මධ්යාස්ථනද  දී 

පව වද  දී.  මම වැඩසටහද සඳහන රරතිපනදද වය පන් රු.5000  මුද ක්කය  බනදුනි.  ම් සඳහන 
සිවිල් දනප යින් 60  පිපාසක්කය සහභනගි විප. 

3) පනසල් ළමනනක්කය    මිුප පිහිුපී ම හන යක්කයතිම  ිරී  ම් වැඩසටහද 2016.11.29 වද  දිද 
එළුවනපිටිප මහන විදාන ප, කූරුවමුල්  මහන විදාන ප, පටව  මහන විදාන ප සම්බන්ධ්ය 

 නගනිමින් වල් පො  මහන විදාන ප පව වද  දි. 2016.12.29 ඇඹනළු මිහිදු  නි ්ඨ විදාන ප., 

ඇඹනළු මහන විදාන ප පව වද  දි.  මම වැඩසටහද සඳහන  රුේ15000.00   රරතිපනදද  බන 

දුනි∙150 ක්කය පමණ සහභනගි විප. 

4) සුනඟද ළමන ගම්මනද වැඩසටහද- පට   “ේ සුරක් ලෂිතේ පරිසරල්ේ වැකඩනේ නමයිේ කහටේ දිනේ

සුරක් ලෂිතේ ්රයි”   මනව පට   පුවරු සථ්නපිත ිරීම    සල්වතු ගොඩ උතුන, මැදගම, 

ගල්ඔළුව, ගල් තොටමුල් , බැණ්ඩිපමුල් .  ම් සඳහන රරතිපනදද වය පන්ේරු1000.00ක් ල  බනදුනි. 

5) නම්ේ නිව්සේ ංකරක් ල ණලේ කිීතක කේ වැඩසටහන - පළමු අදිපන ගම්පහ, මීගමුව ,පූ ගොඩ  මම 

වැඩසටහද සඳහන රු17250.00  රරතිපනදද  බන දුනි.  ම් සඳහන   සෞඛ්ා වවදා නි ධ්යනරී,ළමන 

හිමි ම් රරවර්ධ්යද නි ධ්යනරී, පපාවනස නි ධ්යනරී සහ දිස්ත්රිுක්කය නි ධ්යනරීන් සහභනගී විප.2016.07.12 වද 

දිද සිදු  නද  දි.  දවද අදිප ර් වැඩසටහද  ළමන නිවනස 10 අීක්කය ණප ිරීම සඳහන රු 

15,000.00   රරතිපනදද  බන දුනි∙ ඉහත නි ධ්යනරීන් ම ා සදහන සහභනගී විප.මීගමුව සහ ගම්පහ 

පපාවනස   ොට්ඨනසපන්හි  අීක්කය ණප සිදු  නද  දි. 
6) රරන ශීප නි ධ්යනරීන් සඳහන වද රරගති සමන  ෝචද රැස්ී ම සඳහන රු 37,800.00   රරතිපනදද 

 බන දුනි. ඉන් රු 22,800.00 වැප විප. ඉතිපා රු 15000   මුද  අකා නපාප  වත පවද  දි. 
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1.21 ්්න්ත්ේ්ටයුතු 

 

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ලේ්්න්ත්ේසශවයාධනේවැඩසටහන්ව ේමූ  ේහ්ේක ෞති්ේ්රශේගතිල-

2016ේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහකන්ේනමේ

හ්ේරිාල්්්ර් ක 

්රශ්කීයලේ

කම් කේ

ක්ොටමස්සල 

ව්යාෂි්ේ

ංලවැලේ

්රශේතිප්නන 

වැඩසටහනේ

පැවැ්කේවූේදිනල 

සත ේවිලනම ්රශතිේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ

 ්ී න්ේ

සශය ්ව 

 
01. 

 
පශූ සම්ප  
වැඩසටහද 

 
මීරීගම 

 
127000.00 

 
2016.04.08 
2016.10.25 

 
1267500.00 

 
12 

 
02. 

දව 
 පෞවනිපන් ේ 
ජීවද කුස තන හන 
රර ජදද  සෞඛ්ා  
වැඩසටහද 

 
මීපාගම 

 
20000.00 

 
2016.06.10 

 
18505.00 

 
193 

 
 

 
 

 
මීගමුව 

 
20000.00 

 
2016.02.23 

 
20000.00 

 
76 

  
 

 
 ැ ිප 

 
20000.00 

 
2016.02.25 

 
       

20000.00 

 
240 

  
 

 
අ තදගල්  

 
20000.00 

 
2016.02.29 

 
20000.00 

 
200 

 
03. 

සුව දිවිපට 
 පෝ ණප 
වැඩසටහද 

බිපගම 24650.00 2016.06.11 24650.00 83 

  
 

 
මිු වන් ගොඩ 

 
30000.00 

 
2016.05.14 

 
26500.00 

 
80 

 
 

  
මිු වන් ගොඩ 

 
25500.00 

 
2016.05.12 

 
25000.00 

 
100 

04. ආදනපම් උ පනදද 
මනර්ග සදහන 
 පළඹී  ම් 
වැඩසටහද 

 
ජනඇ  

 
28000.00 

 
2016.02.15/16 

 
28000.00 

 
50 

  
 

 
මිු වන් ගොඩ 

 
28000.00 

 
2016.03.18/21 

 
28000.00 

 
50 

  
 

 
බිපගම 

 
28000.00 

 
2016.02.15/16 

 
28000.00 

 
53 

  
 

 
දිවු පිටිප 

 
28000.00 

 
2016.03.4/5 

 
28000.00 

 
50 

  
 

 
 දොම් ප 

 
28000.00 

 
2016.03.18/19 

 
28000.00 

 
50 

 
05. 

 
ශිල්පීප පුහුණු 
වැඩසටහද 
 

 
 ැ ිප 

 
50000.00 

 
2016.03.12 

 
50000.00 

 
10 
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06.  නන්තන සංවිධ්යනද ජන ප 
යක්කයතිම  ිරී ම් 
වැඩසටහද 

 
ව ත  

 
15000.00 

 
2016.03.03 

 
15000.00 

 
50 

 
 

 දිස්ත්රිுක්කය 
 ල් ම් 
 නර්පන ප 

 
15000.00 

 
2016.04.01 

 
14600.00 

 
52 

07. වි ශයගත වද  නන්තනවන් 
 මනට තු දී ආර්ථි  
වය පන් සවිබ  ගැන්ී ම. 

 
මීපාගම 

 
25000.00 

 
2016.08.20 

 
25000.00 

 
01 

08. වැන්දඹු  නන්තනවන්  මනට 
තු දී ආර්ථි  වය පන් 
සවිබ  ගැන්ී ම. 

 
මිු වන් ගොඩ 

 
200000.00 

 
2016.05.20 

 
200000.00 

 
13 

  
 

 
 ැ ිප 

 
150000.00 

 
2016.08.13 

 
150000.00 

 
09 

  
 

 
මීපාගම 

 
150000.00 

 
2016.12.27 

 
150000.00 

 
17 

   
ව ත  

 
80000.00 

 
2016.12.31 

 
40000.00 

 
04 

  
 

 
 ැ ිප 

 
10000.00 

 
2016.12.31 

 
10000.00 

 
01 

 
 

  
මහන 

 
15000.00 

 
2016.03.28 

 
15000.00 

 
100 

 
09. 

බන්ධ්යදනගනනගත  නන්තන 
රැඳවිපන් සනමනජීප වය පන් 
සවිබ  ගැන්ී ම. 

දිස්ත්රිுක්කය 
 ල් ම් 
 නර්පන ප 

76000.00 2016.10.12 76000.00 126 

 
10. 

ඇඟලුම්  ස්වි නවන් 
 නන්තන හිංසදපට 
 ගොදුරුී ම වළක්කයවන ගැනීම 
සඳහන දැු ව  ිරීම                                                                                                                     

 
බිපගම 

 
27750.00 

 
2016.08.15 

 
27750.00 

 
105 

 
11. 

ස්ත්රීැ පුරු  සමනජභනවප මත 
පදදම් වූ හිංසදප 
වැළැක්කයී ම සදහන දැු ව  
ිරීම. 

 
ව ත  

 
25500.00 

 
2016.05.12 

 
25500.00 

 
100 

  මීරීගම 25000.00 2016.09.30 25000.00 97 

 
12. 

ජනතාන්තන  නන්තන දිදප 
 වු  වන් දැු ව  ිපාම. 

 
බිපගම 

 
20000.00 

 
2016.04.08 

 
20000.00 

 
85 

  මීගමුව 20000.00 2016.04.04 20000.00 76 

   ැ ිප 20000.00 2016.03.31 20000.00 130 

  මිු වන් ගොඩ 15000.00 2016.05.02 1000.00 50 

  ව ත  20000.00 2016.04.08 20000.00 100 

  මීපාගම 20000.00 2016.07.04 20000.00 52 

   ටනද 20000.00 2016.03.31 16475.00 63 
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1.22ේසශස්්ෘති්ේංශයල 

 නිවුණු හැදුණු පිරුණු  සොඳුරු මිනිසුන් පිපා පින්බන  ශයපක්කය  ගොඩදැගීම සංස් ෘති   ටයුතු 

 දපනර්ත ම්න්තු ේ දැක්කයම  ේ. 
 එම දැක්කයම පථනර්ථපක්කය  නු  වස් ශ්රී්  නං ක්කයප අදදාතනව පන් යු  සනහිතා   න හන 

සංස් ෘති   ටයුතු සංනක්කය ණප, රරවර්ධ්යදප හන වානප්ති නණප සඳහන වූ වැඩසටහන් 

සම්පනදදප සහ ක්රිටපන ම  ිරීම එහි  ම හවන  ේ. 

කපරහැරේසශවිධ්නල 

  ැ ිප නජමහන විහනනසථ් වනර්ි  දුරුතු මහන  පනහැන - උඩ මඵ ේ  පනහැන 2016.01.19 
සිට 22 දිදපන්හි උ  ර් ව  අන්දමින් පැවැ  වූ අතන,  මම  පනහැන පැවැ ී ම සඳහන 
අවයා සිපළු පහසු ම් සැපයීමට නනජා හන නනජා  දොවද ආපතද අතන සිපළු සම්බන්ී නණ 

 ටයුතු සිදු  නද  දී. 
 හැඳ  පුනනණ විහනන   ුණශධ්ය ජපන්ති  පනහැන / වනනණ නජ මහ විහනන   වනර්ි   පනහැන/ 

 බෝත ල් ශ්රී්  ගෝඨනභප නජ මහ විහනන   බිදන මහ  පනහැන/ පහළගම විදාන නවින්ද්රක පිපා ව න් 
සංඝමි තන  පනහැන  සංවිධ්යනදප හන සම්බන්ී නණප 

 ඉඳි ගොල් , යනන්ත ජූඩ්  ශවස්ථනද   වනර්ි  මංග ාප 2016.10.29 හන 30 දිදව  පැවැ වූ 
අතන, නනජා හන නනජා  දොවද ආපතද අතන සම්බන්ී නණ  ටයුතු සිදු ිරීම. 

නිනහකස ේසීම්වේංහසේකපරේප්සමේසිසුන්කේේසිතුව කේනැක් ලම 
ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය ප පුනනම විසිරී සිටිද  පන පනසල් පනලි නවන් දැු ව  න සිපළුම දරුවන්ට නිදහ ස් චිරන 

නිර්මනණ නණපට ඉඩ රරස්ථනව සළස්වන ා අතපාන්   තෝනනග  චිරන 350 පමණ  ේපන් ගොඩ ජනති  

පුහුණු සංස් ෘති   මධ්යාස්ථනද   දී රරදර්යදප  න එම දරුවන් සදහන 2016.05.05 දිද සහති  ප  

පිපාදමද  දි. නිදහස් හන නිර්මනණීීම චින්තදප ට දරුවන් හුරු ිරීම , වැඩිහිටිපන් ේ සං ල්ප 

දරුවන් අතින් ඇන්දී  ම් සම්රරදනප චිරන   න වන් ඉව කීරීම   මම වැඩසටහ න් අනමුණ විප.  

ජ්ය්ති්ේ් ්ලතනේවි ්ගල 

සංස් ෘති   ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තු ේ ලිපනපදිංචි   නපතදව  ඉ ගු ම  බද වපස අවුරුදු 15-25 
අතන ශි ා ශි ානවන් ගන් ජනතිත   නපතද විභනගප සදහන අපදුම්ප    ැදවන ාවන සංස් ෘති   ටයුතු 

 දපනර්ත ම්න්තුව  වත  පොමු ිරීම.  මම විභනගප 2017 වස ර් පැවැ ී මට නිපමිතයි.   

දිස්ත්රිගක් ලේස්කරත ේතරඟ්වලිලේහ් දිස්ත්රිගක් ලේස්කරත ේ් ්ේමකහෝ්කසවල 
 රරන ශීප මට්ටමින් ජපග්රහණප  ළ සනහිතා නිර්මනණ දිස්ත්රිுක්කය තනඟ සඳහන ඉදිපාප  ිරීම හන ඉන් 

ජපග්රහණප  ළ නිර්මනණ ජනති  මට්ටමට ඉදිපාප  ිරීම. 
 දිස්ත්රිுක්කය තනඟනවලිප සිංහ , දමළ,හන ඉංග්රී්සි පද අංය තු දන්ම පව වද  දී.තනඟ ඉසේ 35  

සඳහන ස්ථනද 90 ක්කය  තෝනන ගන්දන  දී. 
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ජනති  සනහිතා   න ම හො සවපට සමගනමීව ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  සනහිතා   න ම හෝ සවප 2016.10.28 
ගම්පහ රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන ප හන එක්කයව, ප යෝදනන  ශී  බනලි න විදාන   දී පව වද  දී. 
සංගීත ශිල්පි සමන්   නින්  මහතන  විසින් පව වද  ද රරනසනංගි  ගී නසවින්දද වැඩසටහනින් අදතුරුව 
සහති  හන  තානග රරදන දෝ සවප පව වද  දී.පනසල් සිසුන් , දිස්ත්රිுක්කය    වි ය්    න රුවන් හන 

අමු තන් 600 පමණ සහභනගි ව පන්  උ  ර් ව  අන්දමින්  මම උ සවප පව වද  දි. 
 
2016.08.05. දිද රරී ද මනදව විදානඥ සුනිල් නණසිංහ මහතන ේ රරධ්යනද ව පන් ”සංස් ෘති  මනදවපන 
 සොපන වැඩ සටහද” දිසත්්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    ශ්ර3වදනගනන  දී බ මණ්ඩ  සනමනජි යින් සඳහන 
පව වද  දි. 
2016.08.22 දිද සංස් ෘති  අධ්යාක්කය  අු  න  ගෝකු  මහ මිප ේ රරධ්යනද ව පන් ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    

රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන යීප සංස් ෘති  නි ධ්යනරීන් ේ රරගති සමන  ෝචද රැස්ී ම පව වද  දි.  

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ලේකමය්ේසශගමලේමගින්ේපව්කවනේේව්යාෂි්ේේවැඩසටහන්ේේ 
දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන    රරධ්යනද ව පන්  පිහිුපවන ඇති ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය  ල්ඛ්  සංගමප හන එක්කයව 

2016 වර්    ක්රිටපන ම   නද  ද වැඩසටහන් 

 2016 වර් ප සදහන 2016.01.16.  දිද දව නි ධ්යනපා මණ්ඩ ප ප ිරීම 
 

 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  ල්ඛ්  සංගම   සනහිතා උ ළ  පැවැ ී ම සදහන මුඛද්රි තේංශයක ේකහොඳමේනවේේ

්ථ්ව, ක්ටිේ ්ථ්වේ හ්ේ පන ේ සශග්රාහලේ ක්කීතම්කේ ං්කේ පිටප්කේ ංශයක ේ කහොඳමේ නවේ

්ථ්ව,ක්ටි්ථ්වේපන ේසශග්රාහලේහ්ේනම්ේ්ෘතිල  තෝනන 2016.10.29 වද දිද  ල්ඛ්  සංගම   
සනහිතා උ සවප පැවැ ී ම. ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය  ල්ඛ්  සංගමප මගින් වනර්ි ව එ දදක්කයවු   බද 
සඟනන ේ (රරතිබිමිබ) සිේවද   නපප එ දදැක්කයී ම. 
 

 2016. 08. 18 වද දිද  ළානණන ද නණසිංහ මහතන විසින් නචිත “දිප  ඳුරු”  ෘතිප  දොනට 
වැඩීම. 

2016 වර් ප සඳහන  ල්ඛ්  සංගමප මගින් විචනනපට  ක්කය නද  ද  ෘය න්  

ංශ්ල ේේේේ්තෘ ේේ්ෘතික ේනම ේේේේේේවිච්ර් 
01 දි නන් ු වනපක්කය  මහතන ිපා සුවඳ  ශ.වි.ගනල්  ේ මහතන 
02 සුනිල් ඩී.මනනසිංහ මහතන සුවඳ හමද මල් නිේටන් ුවණ ස් න  මහතන  
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ග කපහේදිස්ත්රිගක් ලේකල්ධිතේ් ්ේඋකන  
2016.06.25 දිද පක්කය   චන්ද්රක ජෝති විදාන   දී  මම   න උ ළ  පව වද  දී.  ම් සදහන අපදුම්ප  

236 ක්කය අප  වත  ැුණණ අතන එයින් 135  ද දකු  විවිධ්ය තනග ඉසේ සඳහන සහභනගී විප. එහිදී 

ජපග්රනහ පන් සදහන    පැන්, දිවන අහනන සහ තානග  බන දීමට  ටයුතු  නද  දී. 

නවේ් ්ලතනේලිල්පදිශචිේකිීතම 

2016 වර්    ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ දව   නපතද 12 ක්කය ලිපනපදිංචි  නද  දී. 

 

  

් ්ලතනක ේනම ලිල්පදිශචිේංශ්ල ්රශ්.කම.ක්ොටමස්යල 
 

සි දරු දර්තද   නපතදප ගම් - 226  ටනද 

ගිු පා නංග   නපතදප ගම් - 227 ජන ඇ  

ශ්රී්මනීම   නපතදප ගම් - 228 බිපගම 

දි  ද තරු   නපතදප ගම් - 229 බිපගම 

 ශයනනි   නපතදප ගම් - 230 බිපගම 

තන නූපන   නපතදප ගම් - 231 මීපාගම 

ච ද   නපතදප ගම් - 232 මීපාගම 

ආයනවරී   නපතදප ගම් - 233 මහන 

යනඟ   නපතදප ගම් - 234 අ තදගල්  

මනරනන   නපතදප ගම් - 235 බිපගම 

සිපාමය  නසනදරී   නපතදප ගම් - 236 මීගමුව 

තණ් ඩ්ය්වරී   නපතදප ගම් - 225  දොම් ප 
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1.23ේකලෞීධේ්ටයුතුේංශයල 

සම්බන්ී නණප 

 ුණශධ්ය යනසද අමනතාංයප 

  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තුව 

නහ කේප්සමේක් ලක  ්ර5ක ේසශවයාධනලේසඳහ්ේසිදු්රනේ නේ්්යාලලන් 

නහ කේප්සමේකපනේකපෝකේහ්ේංකනකු්කේකපෝකේකලන්ේදීම 

2016 වර්    දහම් පනසල්  පළ  පො , ුවරු අ  පො , දනම  ල්ඛ්ද සහ අ දකු  අවයා  පො ප  

දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ක්රිටපන ම  දහම් පනසල් 755   ශි ා ශි ානවන් 238,259  ට හන 11,646 ක්කය වද 

ුවරුවරුන්  වත  බදන දීම සඳහන දළ වය පන් රු. 19,398,307.51   (රුපිපල් එක්කය   ෝටි අනූතුන්  ක්කය  

අනූ අට දහස ්තුන්සිප හතයි යත පදස් එ   පමණ)  මුද ක්කය ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප  වු  වන් වැප  න 

ඇත. 

නහ කේප්සමේගුරු වතුන්ේකවුකකවන්ේපුස්ත්් ේදීමන්ේ ල්ේදීම 

අවම වය පන් දහම් පනස   වසන  අඛ්ණ්ඩ  ස්වන  න පක්කය සම්පූර්ණ  නු   බද වපස අවුරුදු 18 

සම්පූර්ණ  නද  ද ආදී සුදුසු ම් සපුනන ඇති සිපලුම දහම් පනසල් ුවරු භවතුන්  වු  වන්ම එක්කය 

ුවරුභව තකුට වර් ප ට රු. 2000.00 බැගින් වූ පුසත් න  දීමදනවක්කය  බනදීම. ා අු ව 2015 වර්    දී 

දහම් පනසල් ුවරුභවතුන් 9,602 ක්කය  වු  වන් රු.19,204,000.00 (එක්කය  ෝටි අනූ ද ක්කය  හනනදහස)  

මුද ක්කය ුවරුවරුන් ේ ගිණුම්  වත මුදනහපාද  දී.  ට අමතනව දව නජ   අපවැප  ල්ඛ්ද පන්  වන් 

 නද  ද, මනස 06    ස්වන  න ප සම්පූර්ණ  නද  ද සිපලුම ුවරුභවතුන් සඳහන මනසප ට රු. 200.00 

බැගින් 2016 ජදවනපා මනස   සිට  දසැම්බර් මනසප දක්කයවන වසන   න පක්කය සඳහන දළ වය පන් රු. 

27,950,400.00 ( ද  ෝටි හැ තෑදව  ක්කය  පදස් දහස් හනනසිපප)  මුද ක්කය ද ුවරුවරුන් ේ ගිණුම් 

 වත මුදනහපාද  දී. 

නහ කේප්සමේකේ ණිේවි ්ගේපැවැ්කවීම 

දහම් පනසල් 6 - 10  ශ්ර3්ි සඳහන වර් නවසනද විභනග පැවැ ී ම  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තුව මගින් 

දීප වානප්තව සිදු  නු   බද අතන, විභනග පන් සම  වද සිපලුම ශි ා ශි ානවන්  වත සහති  පරනපක්කය 

නිකු  ිරීම ද සිදු  නු   බයි.  

 

වර් ප මධ්යාස්ථනද ගණද සහභනගි වූ ශි ා 

සංඛ්ානව 

විපදම් වූ මුද (දළ 

වය පන්) 

2016 890 106,235 රු. 1,062,350.00 
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නහ කේප්සමේගුරුේසහති්ේප්ර5ේවි ්ගල 

දහම් පනසල් ුවරුවරුන් උ දසන පව වු   බද දහම් පනසල් ුවරු සහති  පරන විභනගප 2016.05.28 දිද 

ගම්පහ ප සෝදනන ශවි බනලි න විදාන ප   දී පව වු   ැබූ අතන,  ම් සඳහන අ ප්ක්කය  , 

අ ප්ක්කයි නවන් 550 ක්කය පමණ සහභනගි විප. 

නහ කේප්සමේසිසුේනිපුණත්ේඇගයී කේවැඩසටහන 

පසුගිප වර්  ව  දී  මන්ම  මවන ද රරන ශීප මණ්ඩ  ඇගයීම් සිදු ිරී මන් පසු දිස්ත්රිுක්කය සිසු නිපුණතන 

ඇගයීම්  ටයුතු ගම්පහ බණ්ඩනනදනප  ජනති  විදුහ ල්දී 2016.11.27 දිද පැවැ ී  මන් අදතුරුව 

 තෝනනගු   ැබූ සිසුන් සමස්ත  ං න ඇගයීම් නිපුණතන සඳහන ඉදිපාප   නද  දී.  මවන සමස්ත  ං න 

සිසු නිපුණතන ඇගයීම් වැඩසටහද 2016  දසැම්බර් මස 25, 26 සහ 27 පද දිදව  ගනල්  සංඝමි තන 

විදුහ ල් දී පැවැති අතන, ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප සමස්ත  ං න මට්ටමින්  දවද ස්ථනදප  බනගැනීමට සම  

විප. 

නහ කේසරසවිලේවැඩසටහන 

දහම් පනසල් ුවරුභවතුන් ේ දැු ම වඩන  වර්ධ්යදප  න ගැනීමට  එප තු දන් ඔවුන්ට උසස් අධ්යානපදප 

සඳහන  දොනුප විවෘත  න දීම  අනමුණු   ොට ගද පව වද වැඩසටහදි. ශ්රී් ජපවර්ධ්යදපුන විය්ව 

විදාන ප හන පනලි හන  බෞශධ්ය විය්ව විදාන ප සමග ා නබශධ්යව  මම වැඩසටහද පව වු   බයි. 2016 

වර්    ශ්රී්  ං න  බෞශධ්ය හන පනලි විය්ව විදාන ප හන  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තු ේ 

ා නබශධ්යතනව පන්  මම පනඨමන නව පැවැ  වද අතන, සම්මුඛ් පරීක්කය ණ පව වන  තෝනනගු   ැබූ 

දහම් පනසල් ුවරුවරුන් 80  ද දකු පනඨමන නව සඳහන  තෝනනගු   ැබී ප. ගම්පහ ජනතාන්තන සනම මහන 

විහනනස්ථනද   දී   මම පනඨමන නව ආනම්භ විප. 2017 වර්    අ ර්රල් මනස   දී  ශයද නිම ිරීමට 

නිපමිතව ඇති අතන, 2017 ජුනි  හෝ ජූලි මනස   දී විභනගප පැවැ ී මට නිපමිත ප.  

ප්ලිේ ් ්ේ්රශවයාධනේප්සම් ්ව 

දහම් පනසල් ුවරු භවතුන්  ේ පනලි භන න ඥනදප වැඩිදියුණු ිරීම උ දසන  මම 2016 වර්    දී ද පනලි 

භන න රරවර්ධ්යද පනඨමන නව ගම්පහ බැණ්ඩිපමුල්  විදාන ය්ඛ්න පිපා වන් විහනනස්ථනද   දී පව වන 2016 

 දසැම්බර් මස දී  ශයද අවසන්  ළ අතන, විභනගප 2017  පබනවනපා මස දී පැවැ ී මට නිපමිතප.  මම 

පනඨමන නව සඳහන රු. 76,420.00   පමණ මුද ක්කය  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර් ම්න්තුව මගින් වැප  න 

තිුණි. 

විහ්රස්ථ්නේසශවයාධනලේසහේපව්කව්කගනල්මේසඳහ්ේසිදු්රනේ නේ්්යාලලන් 

විහ්රස්ථ්නේකධ්රේ ල්දීම 

විහනනස්ථනද සඳහන සංවර්ධ්යද ආධ්යනන විවිධ්ය වි පපන් පට   ුණශධ්ය යනසද හන ආගමි   ටයුතු 

අමනතාංයප හන  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තුව මගින්  බනදීම සිදු  නු   බයි.  
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ා අු ව ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සංවර්ධ්යදප  දොවූ විහනනස්ථනද පුදරු ථනපදප ිරීම සඳහන ුණශධ්ය යනසද 

අමනතාංයප මගින් රු. 3,200,000.00 (රුපිපල් තිස්  ද ක්කය ප ) මුද ක්කය  බන දී ඇත. පූජන භූමි 

සංවර්ධ්යදප පට   රු. 2,500,000.00 (රුපිපල් විසිපන්  ක්කය ප ) මුද ක්කය ද දහම් පනසල් සංවර්ධ්යද 

 ටයුතු  වු  වන් රු. 8,175,000.00 (රුපිපල් අසූ එක්කය  ක්කය  හැ තෑපන් දහස ) මුද ක්කය ද වැප  න 

තිුණි. 

 බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තුව මගින්  පනහැන ආධ්යනන වය පන් රු. 25,000.00 (රුපිපල් විසි 

පන්දහස ) මුද ක්කය  බන දී ඇති අතන, දහම් පනසල්  ගොඩදැගිලි සංවර්ධ්යදප  වු  වන් රු. 700,000.00 

(රුපිපල් හ   ක්කය ප ) මුද ක්කය ද දහම් පනසල් උප නණ  බනදීම  වු  වන් රු. 350,000.00 (රුපිපල් 

තුන් ක්කය  පදස් දහස ) මුද ක්කය ද  බන දී ඇත.  ට අමතනව රරන ශීප යනසදනනක්කය   මණ්ඩ  උප නණ 

මි  දී ගැනීම සඳහන රු. 124,000.00 (රුපිපල් එක්කය ක්කය  විසිහතන දහස ) මුද ක්කය ද  බන දී ඇත. 

කන්හකනෝ්කසවේසඳහ්ේකධ්රේ ල්දීම 

2016 වර්    දී ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    වැඩවිසූ අපව  වූ ස්වනමීන්වහන් ස් න ේ ආදනහද පූ ජෝ සව 

 වු  වන්  බෞශධ්ය  ටයුතු  දපනර්ත ම්න්තුව රු. 250,000.00 (රුපිපල්  ද ක්කය  පදස් දහස ) මුද ක්කය 

ද වැප දනන ඇත. 

සිදුේ්රනේ නේකවන්කේ්්යාලලන්  

 2016.ේ03.ේ08ේදිනේංරලිලගහේමන්දිරක ේපැවතිේන්නමලේපුණ ්යාමල 

අනලිපගහ මන්දින   පැවති දහස ්දමක්කය වි  පහි සංඝගත දක්කයිණනව උ දසන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප 

නි පෝජදප  නමින් ගරුතන ස්වනමීන්වහන් ස් න 128 දමක්කය පමණ වැඩමී මට අදනළ  ටයුතු 

සංවිධ්යනදප  නු   ැබී ප. 

 ශ්රී ම්කේංනග්රි්ේධයාමප් තුම්ේසැමීතම 

ශ්රී්ම  අදගනපා  ධ්යර්මපන තුමන ේ 152 වද ජන්ම දිදප සැමරීම සඳහන අදනගත පනපු ර් 

ුවණන ම   වදස ට ශ්රී්ම  අදගනපා  ධ්යර්මපන  චින්තදප සමනජගත ිරීම   මනව  නග  

 ශයදපක්කය හන අදගනපා  ධ්යර්මපන  චපාතනපදනදප   මන  නග    ටි චිරනපටපක්කය ද රරදර්යදප 

 නු   ැබී ප. ජදනකාපති  ල් ම්  නර්පන     මහපී  මන් පැවති  මම වැඩසටහද සදහන 

රුපිපල් හත දස්  දදහසක්කය පමණ වැප ී  තිුණි.  ම් සදහන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    රරන ශීප 

 ල් ම්   ොට්ඨනස 13 නි පෝජදප  නමින් ඉහළ  ශ්ර3්ි ව  පනසල් සිසු දරු දැපාපන් 200  ට 

අකා  පිපාසක්කය සහභනගි විප. 
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02. පුපුරණේද්ර ව ේල ප්ර5ේංශයල 

02.01 කමමේංශයක ේ්රශධ්නේ්්යාලලන් 

1. මහන පපාමනණ, මධ්යාම හන කුඩන පපාමනණ වනිජමප  ළුගල්  ැණීම්  ර්මනන්ත සඳහන පුපුනද 

ද්රකවා   බන ගැනිම, සන්ත    තබන ගැනීම සහ පනවිච්චි ිරීම පිිස පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන 

නිකු  ිරීම හන පුපුනද ද්රකවා වනපා  ලිපි නිකු  ිරීම. 

2.  ගප ක්කය  ැපී ම්දී,  දඳක්කය හෑරී ම්දී, මනර්ගපක්කය ස ස්  න ගැනී ම්දී බනධ්ය  වද ගල් ඉව  ිරීම 

සඳහන පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන නිකු  ිරීම. 

3. වනිජමප  ළුගල්  ැණීම්  ර්මනන්ත සඳහන භූ විදාන සමීක්කය ණ හන පතල්  නර්පනංයප  හෝ 

මධ්යාම පපාසන අකා නපාප විසින් පව වු   බද පිපුරුම් හන ා නබශධ්ය ක්කය  රන පරීක්කය ණ සඳහන 

සහභනගි ී ම.  

4. බ ප   පුපුනද ද්රකවා අ  වි නි පෝජිතයින් සඳහන පුපුනද ද්රකවා සපපන්දන ේ බ පරන නිකු  

ිරීම හන ඔවුන් ේ  තොග ගබඩන,  පො  ප  පරීක්කය න ිරීම. 

5. ආයුර් ේද ඖ ධ්ය නි ්පනදදප සඳහන පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන නිකු  ිරීම. 

6. ගිනි පට්ටි නි ්පනදදප සඳහන පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන නිකු  ිරීම. 

7. මදුරු දඟන නි ්පනදදප සඳහන පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන නිකු  ිරීම. 

8. හඳුන්කුරූ නි ්පනදදප සඳහන පුපුනද ද්රකවා අවසන පරන නිකු  ිරීම. 

9. ගිනි   ද  භනණ්ඩ නි ්පනදදප  සඳහන පුපුනද ද්රකවා නි ්පනදද බ පරන නිකු  ිරීම. 

10. ගිනි   ද  භනණ්ඩ නි ්පනදදපට අවයා පුපුනද ද්රකවා පදතට ගැ දද අමු ද්රකවාපක්කය වද පුපුනද 

ද්රකවා  වනපා  ලිපි නිකු  ිරීම. 

11. පුපුනද ද්රකවා පිටනටින්  ගන්ී ම සඳහන ආදපද බ පරන නිකු  ිරීම. 

 

02.02 2016ේවයා ලේතුනේංවසරේප්ර5, ල ප්ර5ේ(වයාගේංුකව) හ්ේංවසරේප්ර5ේ/ ල ප්ර5ේග්සත්ුේ
ක සේ නේකන්ලම 

පුපුරනේද්ර ව ේංවසරේප්ර5ේනිකු්කේකිීතම 
්රශගතිල 

ංවසරේප්ර5ේසශය ්ව කන්ලම (රු.) 

1. මහන පපාමනණ, මධ්යාම හන කුඩන පපාමනණ වනිජමප 
 ළුගල්  ැණීම්  ර්මනන්ත සඳහන  

298   139,250/- 

2.  ගප ක්කය  ැපී ම්දී,  දඳක්කය හෑරී ම්දී, මනර්ගපක්කය ස ස් 
 න ගැනී ම්දී බනධ්ය  වද ගල් ඉව  ිරීම සඳහන  

21     3,250/- 

3. ආයුර් ේද ඖ ධ්ය නි ්පනදදප සඳහන    01        500/- 

4. ගිනි පට්ටි නි ්පනදදප සඳහන    02        4000/- 

5. මදුරු දඟන නි ්පනදදප සඳහන   02        500/- 

6. හඳුන්කුරූ නි ්පනදදප සඳහන   01        250/- 

ේේේේේේේේේේේේඑ්තුව 335 147,750/- 
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පුපුරනේද්ර ව ේේල ප්ර5ේනිකු්කේකිීතම 
්රශගතිල 

ල ේප්ර5ේසශය ්ව කන්ලමේරු. 

1. ගිනි   ද  භනණ්ඩ නි ්පනදදප සඳහන    153     136,000/- 

2. ගිනි   ද  භනණ්ඩ විිණීම  සඳහන   226       101,750/- 

3. ගිනි   ද  භනණ්ඩ අපදපදප  සඳහන     01         1,000/- 

4.  වෝටර්  ජල්, ගල්  වඩි  බ හ  හන  ස්වන ු ල් පද පුපුනද 
ද්රකවා නි ්පනදදප  සඳහන 

    03        1,500/- 

5.  වෝටර්  ජල් පුපුනද ද්රකවා නි ්පනදදපට අවයා පුපුනද ද්රකවා 
පදතට ගැ දද අමු ද්රකවා ආදපදප ිරීම  සඳහන 

    01        5000/- 

6. ය න්ත නි ්පනදදපට අවයා පුපුනද ද්රකවා පදතට ගැ දද අමු 
ද්රකවාපක්කය වද දයි ෝෝ  සලියු  ෝස් ආදපදප ිරීම සදහන   

   06     30,000/- 

7. නබර් ආ්රිිත ේ  වුස් නි ්පනදදපට අවයා පුපුනද ද්රකවා පණතට 
ගැ දද අමු ද්රකවාපක්කය වද  ැල්සිපම් දයි අට් ආදපදප 
ිරීම සදහන   

   05     25,000/- 

8. බ ප   පුපුනද ද්රකවා අ  වි නි පෝජිතයින් සඳහන    14     28,000/- 

ේේේේේේේේේේේේඑ්තුව ේ409 328,250/- 

02.03ේවයා ලේතුනේ ්විතේ්නේපුපුරනේද්ර ව ේ්රශම්ණලේ(මහ්ේපරිම්ණේ්යාම්න්ත සඳහ්)ේ
ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ රරධ්යනද වය පන් පුපුනද ද්රකවා භනවිතන  නද නි ්පනදද  ර්මනන්ත  ද ක්කය ඇති 
අතන ාවන දම්  ළුගල් නි ්පනදදප හන ගිනි   ද  භනණ්ඩ නි ්පනදදප  ේ. 

මහන පපාමනණ, මධ්යාම හන කුඩන පපාමනණ වනනිජමප  ළුගල්  ැණීම්  ර්මනන්ත සඳහන 2016  වර් ප තුළ 
භනවිත  ළ පුපුනද ද්රකවා  රරමනණපන්, 

 වෝටර්  ජල් පුපුනද ද්රකවා                  ි  ෝ ග්රෑම් 31,300 

ඇ මෝනිපම් දයි අට්                        ි  ෝ ග්රෑම්                 213,900 

ගල්  වඩි  බ හ                             ි  ෝ ග්රෑම්    1,453 

ආනක්කයිත  ස්වන ු ල්                         මීටර්                 530,200 

 ඩ ටෝ න්ටර්ස්                                අං                  251,000 

විදුලි   ඩ ටෝ න්ටර්ස්                       අං  49,000 

ඉහත සදහන් භනවිත  ළ පුපුනද  ද්රකවා රරමනණ වලින්, භූ විදාන හන සමීක්කය ණ හන පතල්  නර්පනංය   

නිර්ණනප පන්ට අු ව,  නි ්පනදදප  නද  ද මුළු  ළුගල් රරමනණප ියුබ් 500,000 ක්කය  පමණ  ේ. 

ගිනි   ද  භනණ්ඩ නි ්පනදදප සඳහන 2016  වර් ප තුළ භනවිත  ළ පුපුනද ද්රකවා  රරමනණපන් 

 පොටෑසිපම් දයි අට්                         ි  ෝ ග්රෑම් 310,900 

 පොටෑසිපම් පර් ක්කය  ෝ ර්ට්                ි  ෝ ග්රෑම් 32,250 

ුහතේසනහන්ේ ්විතේ්නේකපොටෑසිල කේනයිකණටම ්රශම්ණේවලින්,කරක් ල ්ේංම්ත ්ශයක ේනියාණ්ල්ලන්ටේ

ංුකව,ේනි ්ප්නනලේ්රනේ නේගිනික්ළිේ ්ඩලඩේ්රශම්ණලේකික ෝේේරෑ ක 3,109,000ේක් ලේේපමණේකේ. 
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03.ේදිස්ත්රිගක් ලේරමස කප්නන කම් කේ්්යාල් ල 

03.01ේසමසත්ේ්රශගතිල 

2016 වර්    ජනති  රරතිප ති හන ආර්ථි   ටයුතු අමනතානංය රරතිපනදද මගින් විමධ්යාගත අපවැප 

වැඩසටහද, ග්රනමීප පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යද වැඩසටහද හන දිස්ත්රිுක්කය පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යද 

වි ය්  වැඩසටහදද ස්ව ශය  ටයුතු අමනතානංය රරතිපනදද මගින් වි ය්  මනර්ග සංවර්ධ්යද වැඩසටහද ද 

මහදගන හන බස්දනහින සංවර්ධ්යද අමනතානංය රරතිපනදද පට   සුඛිත පුනවන වැඩසටහදද ගම්පහ 

දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනය 13  ආවනණප වද පපාදි ක්රිටපන ම   න අවසන්  නද  දී.  

ංුකේ

ංශ්ල 
වැඩසටහන 

ංුකමතේ

ව ්පෘතිේ

සශය ්ව 

මුඛ ගේවටින්්මේ

(රු.මි) 

වැඩේංවසන්ේ

ව ්පෘතිේ

සශය ්ව 

කගවූේමුඛන ේ(රු.මි) 

1 
විමධ්යාගත අපවැප 

වැඩසටහද - 2016 
1093 302.51 

 

1089 292.59 
 

2 

ග්රනමීප පටිත  පහසු ම් 

සංවර්ධ්යද වැඩසටහද - 

2016 

2581 1105.00 
 

2554 1067.42 
 

3 

දිස්ත්රිுක්කය පටිත  පහසු ම් 

සංවර්ධ්යද වි ය්  

වැඩසටහද - 2016 

208 201.28 205 165.05 
 

4 
වි ය්  මනර්ග සංවර්ධ්යද 

වැඩසටහද - 2016 
10 562.25 8 520.06 

 

5 

 

අවිච් ඡද වානපෘති 

 
4 8.98 4 7.98 

6 සුඛිත පුනවන වැඩසටහද 
 

5 
8.49 5 6.89 

 

එ්තුව 
3,901 2188.51 

 

3,865 2059.99                    

  

 

 රුපිපල් මිලිපද 254 අතැති බිල්ප  වය පන් 2017 වර්     ගී මට නිපමිතප. 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තු  ක්රිටපන ම  වූ සංවර්ධ්යද වානපෘති ව  විස්තනන ම  රරගතිප වැඩසටහන් අු ව  

පහත දක්කයවන ඇත.  
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03.02ේවිමධ ගතේංලවැලේේවැඩසටහන - 2016ේ-ේග කපහේදිසත්්රිගක් ල්ල  

 ර්ඛීප අමනතානංය, පළන  සභන හන  වද  ආපතද මඟින් රරතිපනදද  වන්  දොවූ ග්රනමීප රර ශය ව  

ආර්ථි , සංස් ෘති  , සමනජීප හන ආගමි   ටයුතු  සංවර්ධ්යදප ිරීම සදහන 2016 අපවැප මගින් ජනති  

රරතිප ති හන ආර්ථි   ටයුතු අමනතානංයපට  වන්  න දී ඇති රරතිපනදද තුලින් විමධ්යාගත අපවැප  

වැඩසටහද ක්රිටපන ම   නද  දී. 

 

2016 වර් ප සඳහන විමධ්යාගත අපවැප වැඩසටහද පට  , ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ගරු පනර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීැවරු 

18  දදන හන ගරු ජනති   ැයිස්තු පනර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීැවරු 08  දදන  වත රරතිපනදද  වන්විප. ා අු ව, 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ගරු පනර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීැවරු 18  දදන  වත  බනදුන් රරතිපනදද පන් 70%  අවමප 

පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යද වානපෘති සඳහන  පදවූ අතන ඉතිපා 30% සමනජ සුභනසනධ්යද වානපෘති සඳහන 

 පදී ප. 

 

 මම දිස්ත්රිுක්කය    රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනය 13 ආවනණප වද පපාදි රු.මි. 302.51   වටිදන මින් 

යුතු වානපෘති 1,093 ක්කය අු මත  න ක්රිටපන ම   නද  ද අතන 2016 වර් ප අවසන් වදවිට වානපෘති 

1,089  වැඩ අවසන්  න ඉන් 1,087ක්කය  සදහන  රු.මි. 292.59 ක්කය  ගවද  දී.  
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03.03ග්රා්මීය ලේලටිත ේපහසු් කේසශවයාධනේවැඩටසහනේ-ේ2016ේ-ේග කපහේදිසත්්රිගක් ල්ල 

අඩු ආදනපම් නභී පවුල්ව  ජීව දෝපනප සංවර්ධ්යදප ිරීම , ග්රනමීප ආර්ථි ප යක්කයතිම  ිපාමට අවයා 

මූලි  පටිත  පහසු ම් පුළුල් ිරීම  සමනජ සංවර්ධ්යදපට අවයා පපාසනප ස ස් ිපාම , පද අනමුණු 

සනක්කය න   න ගැනීම සඳහන, 2016 වර්    දී ජනති  රරතිප ති හන ආර්ථි   ටයුතු අමනතානංයප 

රරතිපනදද පට  , ග්රනමීප පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යද වැඩසටහද ක්රිටපන ම   නද  දී.  

 මම වැඩසටහද පට   ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය     රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස 12 ක්කය ආවනණප වද පපාදි, 

මහ දගන සභන බ  සිමනවට අප   දොවද ග්රනම නි ධ්යනපා  වසම් 1105    වානපෘති 2581 ක්කය ක්රිටපන ම  

ිපාම සඳහන හඳුදන ගන්දන  දි. ග්රනමීප  මිුප මඟින් හඳුදන ග  වානපෘති රරන ශීප සම්බ්න්ී නණ  මිුප  

හන දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ  මිුප වන් අු මැතිප  ැබී මන් පසු වානපෘති ක්රිටපන ම    නද දි. 

2016.12.31 වද විට වානපෘති 2554 ක්කය සම්පූර්ණ පන්ම අවසන්  න ා සඳහන රු.මි. 1067.42   මූ ා 

රරගතිපක්කය  බන ගන්දන  දි. 

2016.12.31ේදිනටේක්ොටමස්සේංුකවේස්ර්ශයල 

්රශ්කීයලේකම් කේ

ක්ොටමස්සල 

රිාල්්කම්ේවුේ

වස කේසශය ්ව 
ංුකමතේමුඛන ේ

රු.මි. 
ංුකමතේ් ේව ්පෘතිේ

සශය ්ව 
විලනමේරු.මි. 

දිවු පිටිප 123      123.00  271           123.76  

 ටනද 79        79.00  138             71.85  

මිු වන් ගොඩ 121      121.00  438           119.78  

මීපාගම 149      149.00  305           146.21  

අ තදගල්  151      151.00  352           146.16  

ගම්පහ 68        68.00  134             61.83  

ජන ඇ  57        57.00  92             54.36  

ව ත  46        46.00  139             45.02  

මහන 92        92.00  247             90.02  

 දොම් ප 133      133.00  303           128.57  

බිපගම 49        49.00  111             36.19  

 ැ ිප 37        37.00  51             34.25  

පපාපන ද හන  ම හයුම්  විපදම  9.42 

එ්තුව 1105 1105.00 
 

2581 
 

          1,067.42 
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සුළු වනපාමනර්ග  රරජන මූලි  ජ  සම්පනදද වානපෘති 

කුඩන පපාමනණ විදුලිබ  සැපයුම් වානපෘති ග්රනමීප මනර්ග 

 වද  පටිත  පහසු ම් වානපෘති ඝෘජු රරදනද 

විලනමේරු.මි. 
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03.04ේදිස්ත්රිගක් ලේලටිත ේපහසු් කේසශවයාධනලේකිීතක කේවිකය   වැඩසටහනේ-ේ2016 

2016 වර් ප සඳහන දිස්ත්රිுක්කය පටිත  පහසු ම් සංවර්ධ්යදප ිරී ම් වි ය්  වැඩසටහදක්කය   ස ගම්පහ 

දිස්ත්රිுක්කය   , මිු වන් ගොඩ, මීපාගම, ගම්පහ,අ තදගල් , මහන, බිපගම හන  දොම් ප් පද රරන ශීප 

 ල් ම්   ොට්ඨනස ව   මම වැඩසටහද ක්රිටපන ම  විප. ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    අ දකු  සංවර්ධ්යද 

වැඩසටහන් මගින් තවදුනට  ආවනණප  දොවු  මනර්ග වානපෘති වියන  රරමනණපක්කය  ම් පට    සිදු  නද 

 දි. 

 මහි  1 අදිපන පට    වානපෘති 199 ක්කය  ද, එහි 11 අදිපන පට   වානපෘති 9 ක්කයද  වය පන් වානපෘති 208 

ක්කය ක්රිටපන ම  විප. 2016.12.31 දිදට වානපෘති 205 ක්කය වැඩ අවසන්  න  ගී ම්  ටයුතු අවසන්  නද 

 දි.  දොම් ප් රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   වානපෘතින් 02 ක්කය හන ගම්පහ රරන ශීප  ල් ම් 

  ොට්ඨනස   එක්කය වානපෘතිපක්කය 2017 වසනට අවිච් ේද විප.  

ා අු ව  මම වැඩසටහද සදහන රුපිපල් මිලිපද 201.28  රරතිපනදද මුද ක්කය  වන්   අතන රුපිපල් 

මිලිපද 165.05  මූ ා රරගතිපක්කය අ ප   නගැනීමට හැි විප. 

්රශ්කීයලේකම් කේක්ොටමස්සේංුකවේ 

ංුක 

ංශ්ල 

්රශ්කීයලේකම් ක 

ක්ොටමස්සල 
්රශතිප්නනේමුඛන ේරු. 

ක ෞති් ්රශගතිල 

 මුඛ ගේඑ්තුව  
රිාල්්කම් වැඩේංවසන් 

1 මීපාගම 4,061,758                   2  3,297,213 

2 මිු වන් ගොඩ 8,999,231                 12  8,587,267 

3 ගම්පහ 72,959,088                 1                82  53,946,590 

4 අ තදගල්  18,010,690                 11  16,788,775 

5 මහන 7,877,872                   4  6,605,679 

6 බිපගම 15,569,460                 28  13,242,949 

7  දොම් ප් 73,806,130                 2                66  62,582,664 

  එ තුව 201,284,228                 3              205  165,051,137 

 

  

3.3 8.59 

55.15 

16.79 6.6 
13.24 

62.58 
මීපාගම 

මිු වන් ගොඩ 

ගම්පහ 

අ තදගල්  

මහන 

බිපගම 

 දොම් ප් 
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03.05ේසුඛිතේපුරවරේවැඩසටහනේ-ේ2016 

මහනදගන හන බස්දනහින සංවර්ධ්යද අමනතාංය රරතිපනදද පට   2016 වර් ප සදහන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    

ජනඇ  හන  දොම් ප් පද රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස  ද  හි "සුඛිත පුනවන" වැඩසටහද ක්රිටපන ම  

 නද  දි.  ම් පට   මනර්ග සංවර්ධ්යද වානපෘය න් ක්රිටපන ම  විප. 

 ම් පට    දොම් ප් රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනසප සදහන එක්කය වානපෘතිපක්කය හන  ජනඇ  රරන ශීප  ල් ම් 

  ොට්ඨනස    වානපෘති 5 ක්කය සදහන රුපිපල් මිලිපද 8.5  රරතිපනදද අමනතාංයප මගින්  බන  දද  දි. 

ජනඇ  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   " ප්න න්ද පනන, ආනිපන න්ද  නෝහල් හන්දි   සිට  ඳනද 

දුම්පාප  පොළ අස  ග ණ්මුල්  හනස් පනන දක්කයවන ඇති  ප්න න්ද සිට දි වද මනර්ග   පැති  නණු 

පශධ්යතිප ස ස් ිරීම" පද වානපෘතිප අව ංුව වූ අතන , ඉතිපා සිපලුම වානපෘය න් 2016.12.31 දිද වද 

විට නිම  ළ හැි විප. 

ංුකේ

ංශ්ල 

්රශ්කීයලේ

කම් ක 
ක්ොටමස්සල 

ව ්පෘතිේන්මල 
ඇස්තක කන්තුේ

මුඛන  (රු) 
 මුඛ ගේවිලනමේ

(රු)  

1  දොම් ප්   සෞමා  සවණ පනන සංවර්ධ්යදප ිරීම 
1,499,958 1,443,994 

2 

ජනඇ   

නනගම විහනන මනවතට සම්බන්ධ්ය වද අතුරු මනර්ගප 
සංවර්ධ්යදප ිපාම 

1,500,000 1,644,591 

3  ැන්ද ලිපශද පනළුව මනර්ගප  නපට්  න පි දස න ිරීම 
1,500,000 1,659,665 

4 ෆනම්  හෝම් ව ත 04 පුපමග   ොන්ක්රීයට් ිරීම 
500,000 549,050 

5 
දකුණු බටගම  පුවනගනන මනර්ග   සමර්පනක්කය දම් වූ 
නිවනස සංකීර්ණපට ගමන්  නද මනර්ගප සංවර්ධ්යදප 
ිරීම 

1,500,000 1,601,868 

6 

 ප්න න්ද පනන , ආනිපන න්ද  නෝහල් හන්දි   සිට 
 ඳනද දුම්පාප පො  අස  ග ණ්මුල්  හනස් පනන දක්කයවන 
ඇති  ප්න න්ද සිට දි වද මනර්ග   පැති  නණු 
පශධ්යතිප ස ස් ිරීම  

2,000,000 - 

එ්තුව   8,499,958  6,899,167  

 

03.06ේපන්්කේම්යාගේ්්පටමේකිීතක ක විකය  ේේවැඩසටහනේ-ේ2016 

දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ හන රරන ශීප සම්බන්ී නණ  මිුපව  වි ය්  ඉල්ීමම පපාදි  2013 වර්   දී 

ආනම්භ  න  අතන මැද දැවය  තිබූ  දොම් ප හන ගම්පහ රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනසපන්හි වානපනති 8 ක්කය 

සදහන රු.මි. 562.25 ක්කය අු මත වූ අතන  මම මුදලින් ි.මි.33.2 ක්කය  නපට්  නද  දී.  
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මීට අමතනව  මම වානපෘති  ක්රිටපන ම     පසු ඉතිපා වූ මුදලින් ගම්පහ රරන ශීප   ොට්ඨනස   

 බොල් ත පල්ලිප පනන  නණු පශධ්යතිප අදිපන 2ක්කය පට   නිම  නද  දී.  මම වානපෘති 10 සදහන 2016 

වර්   දී රු.මි. 265.48 ක්කය  වැප  නු   ැබූ අතන රු.මි.254.58 ක්කය අතැති බිල්ප     ස 2017 වර්   දී 

 ගී ම් ිරීමට නිපමිතව ඇත.  වානපෘති 8ක්කය සඳහන 100%    භෞති  රරගතිපක්කය   බන ගැනීමට හැි වූ 

අතන වානපෘති 02   වැඩ   ොටස්  භෞති ව 100% ක්කය නිම ිරීමට  දොහැි විප.  

 මම වානපෘති බස්දනහින පළන  බද මනර්ග සංවර්ධ්යද අකා නපාප  මගින්  ක්රිටපන ම   නු   ැුණ අතන 

අකාක්කය ණ ආපතදප    ස මනර්ග සංවර්ධ්යද අකා නපාප  ටයුතු  නද   දී.  

03.07ේග කපහේදිස්ත්රිගක් ලේස කලන්ධි්රණේ්මිටුේරැස්වීම 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ක්රිටපන ම  වද සිපළුම සංවර්ධ්යද වැඩසටහන් පි දබඳව සන ච්ඡන න, මතුවද ගැටළු 

සම්බන්ධ්ය පන් රරතිප තිමප ය නණ ගු  බද, දිස්ත්රිுක්කය    රරධ්යනදතම  මිුපව, දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ 

 මිුපව  ේ. 

දිස්ත්රිுක්කය සංවර්ධ්යද  මිුපව, රරන ශීප සම්බන්ී නණ  මිුප (13), නිවනස  මිුපව, පපාසන  මිුපව, 

 ෘි ර්ම  මිුපව, ීවන  මිුපව, සමෘශකා  මිුපව, මි   මිුපව, අමන  මිුපව, යනසදනනක්කය   බ  

මණ්ඩ ප, වද  මිුපව පද අු   මිුප 11 ින්,  මම  මිුපව ස ස් ී  ඇත. 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය පනර්ලි ම්න්තු මැති ඇමතිතුමන්, පළන  සභන මැති ඇමතිතුමන්, පළන  පන ද ආපතද 

රරධ්යනනීන්, දිස්ත්රිுක්කය    සිපළුම නනජා ආපතද හන  දපනර්ත ම්න්තු රරධ්යනනීන් ගන් සමන්විත  මම 

 මිුප ේ  ල් ම්, දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් වද අතන, දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම්  නර්පන ප,  ල් ම්  නර්පන ප   ස 

 ටයුතු  නයි. 

බස්දනහින පළන  රරධ්යනද අමනතා, ගරු ඉසුන  ශවප්රි ප මැතිතුමන, දගන සැ සුම්, ජ  සම්පනදද නනජා 

අමනතා, ගරු සුදර්යනී රරදනන්දුපුල් ල් මැතිතුමිප හන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය පනර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීැ, ගරු අජි  

මනන්දප් පරුම මැතිතුමන ේ සම සභනපති ව පන්, 2016 වස ර්දී දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ  මිුප රැස්ී ම් 

3 ක්කය පව වද  දී. 

විකය  ේරැස්වී ක 

2016.05.15 දිද සිට ඇති වූ ගංවතුන ත  වප නිසන ආපදනවට  ක්කයවූවන් ේ හන ආපදනවට  ක්කයවූ 

රර ශයව  වර්තමනද ත  වප විමසන බැීමම හන ඔවුන් එම ත  ව පන් මුදවන ගැනීම සඳහන ක්රිටපන ම  

වැඩසටහන් තවදුනට   නර්පක්කය ම  න ගැනී ම් වැඩපි ද ව ක්කය ස ස් ිරී ම් අනමුින්,  ශයපන ද 

අකා නපාප, ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය    නනජා ආපතද හන  දපනර්ත ම්න්තු රරධ්යනනීන්, ත්රිுවිධ්ය හමුදන නි ධ්යනරීන් හන 

 පොලිස් නි ධ්යනරීන් ේ සහභනගි ව පන්, 2016.05.22 දිද, වි ය්  සම්බන්ී නණ රැස්ී මක්කය පැවැ ී ප. 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ඉදිපා සංවර්ධ්යද  ටයුතු පි දබඳ සන ච්ඡන ිරීම සඳහන, අතිගරු ජදනකාපති, 

වමත්රීැපන  සිපා ස්ද මැතිතුමන ේ රරධ්යනද ව පන්,  ශයපන ද අකා නපාප, අමනතාංය  ල් ම්වරු, නනජා 

ආපතද හන  දපනර්ත ම්න්තු රරධ්යනනීන් ේ සභනගි ව පන් 2016.06.02 දිද, ප ත  ගදන, සිපදෑ 

අධ්යානපද විදානපීඨ  දී වි ය්  දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්ී නණ  මිුප රැස්ී මක්කය පව වද  දී.  
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03. දිස්ත්රිගක් ලේදිවිනැගුමේ්්යාල් ල 

4.01 ජීවකනෝප්ලේසශවයාධනේවැඩසටහනේ- 2016 

 
ජීව දෝපනප සංවර්ධ්යද වැඩසටහද පට    ෘි සංවර්ධ්යද වානපෘති 80 ක්කය සඳහන රු.මි.02.03 ක්කය ද, පශු 

සංවර්ධ්යද වානපෘති 314 ක්කය සඳහන රු.මි. 1.44 ක්කය ද, ීවන සංවර්ධ්යද වානපෘති 16  ක්කය සඳහන රු.මි.0.63 ක්කයද, 

සුළු පපාමනණ  ර්මනන්ත හන වාවසනප සංවර්ධ්යද වානපෘති 397 ක්කය සඳහන රු.මි. 6.53 ක්කය හන රැිපන ඉ ක්කය  

 නග  වෘ ය ප පුහුණු  වානපෘති 304 ක්කය සඳහන රු.මි.  10.61ක්කය වැප  නද  දි. 

(ආ ෘති පරන 01 ) 

4.02 වනේකලෝගේහ්ේකීයලේං ේකලෝගේවග්ේවැඩසටහනේ-ේ2016 

වද  බෝග හන  ශීප අ   බෝග වගන වැඩසටහද පට    රරන/ ල්   ොට්ඨනස ව  වද වගන වැඩසටහන් 

හන  ශීප අ   බෝග හන   ොළ ප න වගන ිරී ම්  ගවතු වැඩසටහන් ක්රිටපන ම   නද  ද අතන, ා 

සඳහන රු . මි. 2.03 ක්කය වැප  නද  දි.  

(ආ ෘති පරන 02) 

4.03 වසේවිසේනැතිේරටක් ලේවැඩසටහනේ-ේ2016 

වස විස දැති නටක්කය වැඩසටහද සඳහන රු. මි.0.15 ක්කය වැප  නද  දි. 

(ආ ෘති පරන 03) 

4.04 ංක විේසශවයාධනේවැඩසටහනේ-ේ2016 

 ම් පට   ජංගම නථ හන කුටි 32 ක්කය  වු  වන් රු.මි. 1.38 ක්කය ද, වානපනපා  සංගම් පිහිුපී  ම් 

වැඩසටහද සඳහන රු.මි. 0.64 ක්කය ද, පුහුණු වැඩසටහන් සඳහන රු.මි. 0.48 ක්කය ද වැප  නද  දි. 

(ආ ෘති පරන 04) 

4.05 ජීවකනෝප්ලේසශවයාධනේචරීනලේංරමුඛන ේමගින්ේව ්පෘතිේරිාල්්කම්ේකිීතමේ-ේ2016 

ජීව දෝපනප සංවර්ධ්යද චක්රීයප අනමුද  මගින්  ෘි වානපෘති 52 ක්කය සඳහන රු.මි. 12.03 ක්කය ද, ස  ව පන ද 

වානපෘති 37 ක්කය සඳහන රු.මි. 2.16 ක්කය ද,  ර්මනන්ත වානපෘති 569 ක්කය සඳහන රු.මි. 25.60 ක්කය ද, අ  වි හන 

 ස්වන වානපෘති 221 ක්කය සඳහන 12.98 ක්කය ද   ස වානපෘති 879 ක්කය  සඳහන රු.මි. 52.78   ණප මුදනහැන ඇත. 

(ආ ෘති පරන 05) 

4.06 දිරිලේපිලසේනිව්සේවැඩසටහනේ-ේ2016 

2016 වර්   දී දිපාප පිපස නිවනස වැඩසටහද පට   දව නිවනස 39ක්කය  ඉදි  නද  දි. ා සඳහන 

රු.මි.5.85   මුද ක්කය දිවිදැුවම බැංකු සංගම් මඟින් ණප වය පන්  බනදී ඇත. ( ආ ෘති අං  06) 
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4.07 සම්ජ්යේසශවයාධනේවැඩසටහනේ-ේ2016 

සමනජ සංවර්ධ්යද වැඩසටහද පට   ළමන සමනජ ජනති  මට්ට ම් ජපග්රහණ සඳහන තානග  බන දීමට 

රු.මි.0.171 ක්කය වැප  නද  ද අතන, සමනජ සංවර්ධ්යද ආදර්ය ගම්මනද 13 ක්කය සඳහන රු.මි. 1.37 ක්කය වැප 

 නද  දි. ජනතාන්තන දිද සැමරී ම් වැඩසටහන් සඳහන රු.මි. 0.326 ක්කය ද, සතුුප පවුල් වැඩසටහන් 

සඳහන රු.මි. 0.332 ක්කය ද, උප ශයද වැඩසටහන් සඳහන රු.මි. 0.239 ක්කය ද,   සින් සමනජ සංවර්ධ්යද 

වැඩසටහන් සඳහන රු.මි. 2.45 ක්කය වැප  නද  දි.  (ආ ෘති පරන 07) 

  

4.08 සමෘීධිේ ලැශකුේ හ්ේ මහ්ේ සශග කේ ුදිකිීතමේ හ්ේ ං ග්කවැඩිල්ේ හ්ේ නවී්රණලේකිීත කේ -ේ

2016 

සමෘශකා බැංකු සංගම් 10   ඉදිිරීම් හන අලු වැඩිපන සඳහන රුපිපල් මිලිපද 3.40 ක්කය වැප  නද  දි. 

(ආ ෘති පරන 08) 

4.09 සමෘීධිේසහන්ධ්රේ/ේසම්ජ්යේකරක් ල නේවැඩසටහනේ 

 මම වස ර්දි සමෘශකා සහදනධ්යනන වැඩසටහද සඳහන රු. මිලිපද 3,167.71 ක්කය ද, සමනජ ආනක්කය ණ 

රරති නභ සඳහන රු. මිලිපද 75.25 ක්කය වැප  නද  දි.   

( ආ ෘති අං  09 සහ 10 ) 

4.10 ලැශකුේවැඩසටහන 

දිස්ත්රිுක්කය    සමෘශකා බැංකු සංගම් 86 මගින් රරති නභීන් ේ තැන්පතු ා නනී නණප හන ණප  බනදීම 

සිදු  නද  ද අතන , 2016.12.31 දිද වද විට සමෘශකා බැංකු සංගම් සතු මුළු තැන්පතු මුද  රු.මි  8,646 

ි. 2016 වර් ප තුළ සමෘශකා බැංකු සංගම් මඟින් නිකු     ණප සංඛ්ානව 58,585 ක්කය වද අතන, මුද  

රු.මි.19,441ි. 2016.12.31 දිදට සමෘශකා බැංකු සංගම් මඟින් නනජා බැංකු ව  ආ පෝජදප    මුද  

රු.මි.6,861 ි. තවද 2016 වර් ප තු  සමෘශකා බැංකු සංගම් සහ මහන සංගම් උපපන ග   නභප 

රු.මි.203.87ි.     

සමෘීධිේලැශකුේවැඩසටහන (2016.12.31 නක් ලව්ේසමුඛච්චිත) 

වැඩසටහන සශය ්ව මුඛන ේ(රුේමිලිලනේ) 

තැන්පතු ( සමුච්චිත ) 1,252,354 8,646 

ණප නිකු  ිපාම් (2016 වර් ප තුළ) 58,585 19,441 

ආ පෝජද  6,861 

සමෘශකා බැංකු සංගම් හන මහන සංගම්  නභප  203.87 
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්්යාලේමඩලඩ ල - දිවිනැගුමේසශවයාධනේකනප්යාතක කන්තුව 

දිස්ත්රිுක්කය දිවිදැුවම අධ්යාක්කය     -  01 

දිවිදැුවම සම්බන්කා නණ නි ධ්යනපා   -  01 

දිවිදැුවම  ළමදන රු     -  120 

දිවිදැුවම  ළමදන රු (විගණද)   -  06 

අීක්කය ණ  ළමණන රු    - 05 

රරවර්ධ්යද නි ධ්යනපා     - 02 

විගණද නි ධ්යනපා     - 03 

අකාක්කය ණ නි ධ්යනපා - 02 

දිවිදැුවම සංවර්ධ්යද නි ධ්යනපා    - 1,496  

 ළමදන නණ සහ නන     -  19  

පාපදුරු/ නර්පන   නර්ප සහනප  -  03  

- 1,658 

දිවිනැගුමේවැඩසටහන 1026  

සශවයාධනේව ්පෘති 

වැඩසටහන ව ්පෘති ගණන මුඛන ේ(රු.මිේ) 

ජීව දෝපනප සංවර්ධ්යද වැඩසටහද  1111 21,580,373.00 

ආදර්ය ගම්මනද වැඩසටහද 
03 14,669,491.00 

වද වගන හන  ශීප අ   බෝග වගන වැඩසටහද 
  

2,038,407.65 

වස විස දැති නටක්කය වැඩසටහද 
 153,785.00 

අ  වි සංවර්ධ්යද වැඩසටහද 
58 2,529,046.10 

බැංකු  ගොඩදැගිලි ඉදිිපාම් 
10 3,409,747.70 

දිපාප පිපස නිවනස වැඩසටහද 39 5,850,000.00 

සමනජ සංවර්ධ්යද වැඩසටහද  2,449,106.70 

එ්තුව 1,221 
 

52,679,957.15 

සම්ජ්යේකරක් ල ණේ/ේසිේකනොරේශි  ්කව 

්රශති ් ේකගවීම සශය ්ව කගවුේමුඛන ේ(ේරු.මිේ) 

මනණ 2,734 39,605,000.00 

උප  522 4,250,000.00 

 නෝහල් 3,431 11,296,050.00 

විවනහ 2,276 16,420,000.00 

එ්තුව 8,963 71,571,050.00 

      සිප් දොන ශි ා ව 3,685 3,685,000.00 

සමෘීධිේසහන්ධ්ර   

වැඩසටහන ්රශති ් ේ ැබුේපවුමේ

සශය ්ව 

වැලේ් ේමුඛන ේ(රුේමිලිලනේ)ේව්යාෂි් 

සමෘශකා සහදනධ්යනන 110,659 3,167 
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ජීවකනෝප්ලේසශවයාධනේවැඩසටහනේ-ේ2016 

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල  2016.12.31ේදිනටේක ෞති්ේහ්ේමුඛ  ේ්රශගතිලේ(වැලේශියා ලේ331-2-2-3-2502) ක්ෘතිේංශ්ේ:ේ01 

ං

ුකේ

ංශ

්

ල 

්රශ්කීයලේ

කම් කේ

ක්ොටමස්යල 

්ෘෂි සශවයාධනේ

වැඩසටහන 

පශුේස කප්කේ

සශවයාධනේ

වැඩසටහන 

ධිවරේ්ටයුතුේ

සශවයාධන 

සු ගේපරිම්ණේ

්යාම්න්තේහ්ේ

ව වස්ලේසශවයාධනේ

වැඩසටහන 

රැකිල්ේු ක් ල්ේ

්රග්කේවෘ්කීනලේ

පුහුණුේවැඩසටහන 

මුඛ ගේව පෘතිේ පරිප් නේ

විලනමේ

(රු.) 

විලන කේ්නේ

මුඛ ගේමුඛන ේ

(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 

මුඛන ේ(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 

මුඛන ේ(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 

මුඛන ේ

(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 

මුඛන ේ(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 

මුඛන ේ(රු.) 

ස
ශය
 
්ව

 මුඛන ේ(රු.) 

1 ං්කතනගම  46 1,419,886 1 29,550 0 0 20 781,596 52 1,995,189 119 4,226,221 42,262 4,268,484 

2 හිලගම 1 6,000 1 13,000 0 0 94 1,215,902 5 98,410 101 1,333,312 9,799 1,343,111 

3 දිවු පිටිල 2 43,200 13 142,140 0 0 21 474,325 27 951,000 63 1,610,665 14,998 1,625,663 

4 කනො කකේ 0 0 271 1,019,340 0 0 0 0 70 2,183,032 341 3,202,372 32,024 3,234,396 

5 ග කපහ 2 50,000 1 24,000 0 0 43 773,135 37 1,226,325 83 2,073,460 21,075 2,094,535 

6 ජ්ය්-ඇ  4 64,655 4 43,200 0 0 32 628,184 0 0 40 736,039 7,487 743,526 

7 ්ට්න 6 34,335 1 4,105 0 0 51 379,361 0 0 58 417,801 4,158 421,959 

8 ්ැ ණිල 0 0 0 0 0 0 42 676,182 1 49,252 43 725,434 7,210 732,645 

9 මහර 12 118,628 3 42,735 0 0 83 1,391,036 9 315,200 107 1,867,599 18,645 1,886,244 

10 මිරිගම 0 0 0 0 0 0 1 28,000 34 1,396,150 35 1,424,150 14,395 1,438,545 

11 මිුකවන්කගොඩ 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1,767,257 48 1,767,257 17,673 1,784,930 

12 මිගමුඛව 7 299,260 19 122,525 16 639,200 0 0 13 323,160 55 1,384,145 13,840 1,397,985 

13 ව්කත  0 0 0 0 0 0 10 186,689 8 314,420 18 501,109 1,867 502,976 

දි.කම.්්.ේපරිප් නේවිලනම 105,375 105,375 

එ්තුව 80 2,035,964 314 1,440,595 16 639,200 397 6,534,410 304 10,619,396 1111 21,269,565 310,808 21,580,373 
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ක්ෘතිේංශ්ේ:ේ02 

වනේකලෝගේහ්ේකීශිලේං ේකලෝගේවග්ේේවැඩසටහනේ-ේ2016 

2016.12.31ේදිනටේක ෞති්ේහ්ේමුඛ  ේ්රශගතිලේ(වැලේශියා ලේ331-2-2-2-2502) 

 ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල 

ංුකේංශ්ල ්රශ්කීයලේකම් කේක්ොටමස්යල ්රශතිප්නනේනිනහස්ේකිීතමේ(රු.) මුඛ ගේවිලනමේ(රු.) 

1 ං්කතනගම  135,837 135,087.50 

2 හිලගම 104,900 104,302.00 

3 දිවු පිටිල 227,550 225,090.00 

4 කනො කකේ 397,800 395,806.00 

5 ග කපහ 303,024 298,450.50 

6 ජ්ය්-ඇ  42,000 41,360.00 

7 ්ට්න 96,800 93,600 

8 ්ැ ණිල 0 0 

9 මහර 80,000 71,965.00 

10 මිරිගම 260,098 258,435.98 

11 මිුකවන්කගොඩ 339,766 338,042.67 

12 මිගමුඛව 66,825 66,468.00 

13 ව්කත  0 0 

දි.කම.්්.ේපරිප් නේවිලනම  9,800 

එ්තුව 2,054,600 2,038,407.65 



53 
 

ක්ෘතිේංශ්ේ:ේ03 

වසේවිසේනැතිේරටක් ලේේවැඩසටහනේ-ේ2016 

2016.12.31ේදිනටේක ෞති්ේහ්ේමුඛ  ේ්රශගතිලේ(වැලේශියා ලේ331-2-2-2-2502) 

 ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල 

ංුකේංශ්ල ්රශ්කීයලේකම් කේක්ොටමස්යල ්රශතිප්නනේනිනහස්ේකිීතමේ(රු.) මුඛ ගේවිලනමේ(රු.) 

1 ං්කතනගම  33,100.00 32,500.00 

2 හිලගම 25,500.00 20,400.00 

3 දිවු පිටිල 35,500.00 28,585.00 

4 කනො කකේ 26,000.00 19,000.00 

5 ග කපහ 0 0 

6 ජ්ය්-ඇ  32,100.00 25,800.00 

7 ්ට්න 0 0 

8 ්ැ ණිල 0 0 

9 මහර 0 0 

10 මිරිගම 0 0 

11 මිුකවන්කගොඩ 32,300.00 27,500.00 

12 මිගමුඛව 0 0 

13 ව්කත  0 0 

දි.කම.්්.ේ 2,250 0 

එ්තුව 186,750.00 153,785.00 
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ක්ෘතිේංශ්ේ:ේ04 

ංක විේසශවයාධනේවැඩසටහන 

2016.12.31ේදිනටේමුඛ  ේ්රශගතිලේ(වැලේශියා ලේ331-2-2-2-2502) 

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල 

ංුකේ

ංශ්ල 
්රශ්කීයලේකම් කේ

ක්ොටමස්යල 
ජ්යශගමේරථේහ්ේකුටි ව ්ප්රි්ේසශග කේපිකරටුවීම 

විලනමේ(රු.) 

පුහුණුේවැඩසටහන් 

සත ේවිලනමේ(රු.) 

පරිප් නේ

විලනමේ(රු.) 

වැලේ් ේමුඛ ගේමුඛන ේ

(රු.) 
ව ්පෘතිේ

සශය ්ව 
විලනමේ(රු.) 

1 ං්කතනගම  0 0 59,100 44,325 1,034.25 104,459.25 

2 හිලගම 1 149,250 59,165 42,326 0 250,741.00 

3 දිවු පිටිල 0 0 0 39,540 0 39,540.00 

4 කනො කකේ 1 49,500 48,150 13,760 1,119.10 112,529.10 

5 ග කපහ 14 693,000 59,991 44,775 3,000 800,766.00 

6 ජ්ය්-ඇ  0 0 56,035 41,500 0 97,535.00 

7 ්ට්න 0 0 32,520 0 0 32.520.00 

8 ්ැ ණිල 1 44,500 59,700 45,000 0 149,200.00 

9 මහර 8 154,650 29,850 31,631 0 216,131.00 

10 මිරිගම 4 149,000 57,920 42,670 2,644.75 252,234.75 

11 මිුකවන්කගොඩ 0 0 58,465 44,100 0 102,565.00 

12 මිගමුඛව 3 135,000 60,000 44,475 1,350.00 240,825.00 

13 ව්කත  0 0 59,700 44,775 0 104,475.00 

දි.කම.්්යාල් ල 0 0 0 0 5,525 25,525.00 

එ්තුව 32 1,374,900 640,596 478,877 14,673.10 2,529,046.10 
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ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේක්ෘතිේංශ්ේ05 

චරීනලේංරමුඛන ේලටක්ක ජීවකනෝප්ලේව ්පෘතිේරිාල්්කම්ේකිීතමේ- 2016 

  2016.01.01 දිනේසිට 2016.12.31  දිනටේ්රශගතිල 
  ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල 

ංුකේ

ංශ්ල 

්රශ්කීයලේ

කම් ක 

්්යාල් ල 

්ෘෂි ස්ක්කවේප් න ්යාම්න්ත ංක විේහ්ේකස ව් එ්තුව 

සශය ්ව  මුඛන   සශය ්ව  මුඛන   සශය ්ව  මුඛන   සශය ්ව  මුඛන   සශය ්ව  මුඛන   

1 අ තදගල්  25 10,575,000  5  325,000  88  5,635,000  51  2,889,999  169  19,424,999  

2 බිපගම 1 5,000  0  0  39  1,433,900  21  719,750  61  2,158,650  

3 දිවු පිටිප 5 270,000  3  275,000  32  1,393,747  17  1,036,000  57  2,974,747  

4  දොම් ප 5 290,000  3  165,000  50  2,134,808  7  295,000  65  2,884,808  

5 ගම්පහ 4 155,000  2  120,000  56  3,499,300  14  860,000  76  4,634,300  

6 ජන ඇ  2 150,000  2  150,000  10  641,000  17  1,175,000  31  2,116,000  

7  ටනද 2 125,000  2  75,000  59  3,880,000  48  3,525,000  111  7,605,000  

8  ැ ිප 0 0  0  0  10  450,000  0  0  10  450,000  

9 මහන 5 295,000  1  75,000  26  1,370,000  12  715,000  44  2,455,000  

10 මීරීගම 1 50,000  3  175,000  14  900,000  20  1,125,000  38  2,250,000  

11 මිු වන් ගොඩ 0                 -    1             3,000  176          3,954,299  8          226,662  185  4,183,961  

12 මීගමුව 2        118,000  15         798,000  6             247,120  6          414,509  29  1,577,629  

13 ව ත  0 0 0 0 3              64,599  0                   -    3  64,599  

සමස්ථේඑ්තුව 52   12,033,000  37      2,161,000  569        25,603,773  
      

221  
   12,981,920  879  52,779,693  
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                                                                ආ ෘති අං  06 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේදිරිල පිලසේනිව්සේසශවයාධනේවැඩසටහනේ-ේ2016   

    

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල     
  

අු  
අං ප 

රරන ශීප  ල් ම් 
  ොට්ඨනයප 

දිපාප පිපස 

රරතියතප % 
සංඛ්ානව 

රරතිපනදද නිදහස් ිරීම මු ා රරගතිප 

 මුඛන ේ(රු.)   මුඛන ේ(රු.)  

1 අ තදගල්  2                            300,000.00                            300,000.00  100 

2 බිපගම 2                            300,000.00                            300,000.00  100 

3 දිවු පිටිප 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

4  දොම් ප 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

5 ගම්පහ 2                            300,000.00                            300,000.00  100 

6 ජන ඇ  3                            450,000.00                            450,000.00  100 

7  ටනද 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

8  ැ ිප 4                            600,000.00                            600,000.00  100 

9 මහන 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

10 මීරීගම 6                            900,000.00                            900,000.00  100 

11 මිු වන් ගොඩ 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

12 මීගමුව 3                            450,000.00                            450,000.00  100 

13 ව ත  2                            300,000.00                            300,000.00  100 

එ්තුව 39                         5,850,000.00                         5,850,000.00  100 
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ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේක්ෘතිේංශ්ේ07 
 

සම්ජ්යේසශවයාධනේවැඩසටහන්ේ-ේ2016 

2016.12.31 දිනට  ්රශගතිල 
ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල                       

අු  
අං ප 

රරන ශීප 
 ල් ම් 

  ොට්ඨනයප 

 ළමන සමනජ තානග  බන 
දීම  

කනයායේග කම්න ජ්ය්ත න්තරේදින සතුටුේපවුම උපකීයනල මුඛ ගේඑ්තුව 

රරතියතප 
% 

රරතිපනදද 
නිදහස් 
ිරීම 

මු ා 
රරගතිප 

රරතිපනදද 
නිදහස් 
ිරීම 

මු ා 
රරගතිප 

රරතිපනදද 
නිදහස් ිරීම 

මු ා රරගතිප 
රරතිපනදද 

නිදහස් ිරීම 
මු ා රරගතිප 

රරතිපනදද 
නිදහස් ිරීම 

 මු ා රරගතිප  
රරතිපනදද නිදහස් 

ිරීම 
 මු ා රරගතිප  

     මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)   මුද  (රු.)  

1 අ තදගල්        1,500  
      
1,500  

  1,024,000    1,024,000      18,000      18,000      25,600       25,600       30,000      17,042.70     1,099,100    1,086,142.70  99 

2 බිපගම       1,500  
      
1,500  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       12,500      12,500.00          81,600         81,600.00  100 

3 දිවු පිටිප     20,000  
    
20,000  

       24,000         24,000      18,000      13,000      25,600       25,600       25,000      18,600.00        112,600       101,200.00  90 

4  දොම් ප     65,500  
    
65,500  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       32,500      32,500.00        165,600       165,600.00  100 

5 ගම්පහ     35,500  
    
35,500  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       25,000      25,000.00        128,100       128,100.00  100 

6 ජන ඇ      10,000  
    
10,000  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       13,750      13,750.00          91,350         91,350.00  100 

7  ටනද             -               -           24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       13,750      13,750.00          81,350         81,350.00  100 

8  ැ ිප       4,000  
      
4,000  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       10,000      10,000.00          81,600         81,600.00  100 

9 මහන     11,500  
    
11,500  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       23,750      22,944.00        102,850       102,044.00  99 

10 මීරීගම       5,500  
      
5,500  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       31,250      31,100.00        104,350       104,200.00  100 

11 මිු වන් ගොඩ     16,000  
    
16,000  

       24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       23,750      23,750.00        107,350       107,350.00  100 

12 මීගමුව             -               -           24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600         8,750        8,750.00          76,350         76,350.00  100 

13 ව ත              -               -           24,000         24,000      18,000      18,000      25,600       25,600       10,000      10,000.00          77,600         77,600.00  100 

  දි/ ල්            79,200         67,120      97,500      97,500                   -            176,700       164,620.00  93 

එ්තුව 
  

171,000  

  

171,000  

  

1,391,200  

  

1,379,120  
  331,500    326,500    332,800     332,800     260,000    239,686.70     2,486,500    2,449,106.70      99.5  
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සමෘීධිේලැශකුේසශග කේහ්ේමහ්ේසශග කේුදිකිීතමි,ේංලු්කවැඩිල්ේහ්ේනවී්රණලේකිරිමේේ- 2016 

          

රරන ශීප  ල් ම් 

  ොට්ඨනසප 
වානපෘති සංඛ්ානව වැප  නද  ද මුද  

 

අ තදගල්  

 

3 

 

1,419,521.00 

 

දිවු පිටිප 

 

2 

 

252,984.75 

 

 දොම් ප 

 

1 

 

20,000.00 

 

මිු වන් ගොඩ 

 

1 

 

320,863.00 

 

මීගමුව 

 

1 

 

768,640.95 

 

 

 ැ ිප 

 

1 500,000.00 

 

ව්කත  
1 127,738.00 

 

එ තුව 10 
 

 
3,409,747.70 
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2016 වයා ලේසඳහ්ේසමෘීධිේසහන්ධ්රේකලන්දිම 

ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ල 
   

                

                

     ක්ෘතිේංශ්ේ:ේ09 

1ංුකේ

ංශ්ල 

්රශ්කීයල සහන්ධ්ර වයාගී්රණල  ම්සි්  දිස්ත්රිගක් ල්ක ේමුඛ ගේපවුම සහන්ධ්රේ

 ලනේ

පවුමේ

්රශතියතල 

 කම් කේ

ක්ොටමස්සල 3500/= 2500/= 1500/= 420/= එ්තුව  මුඛන ේරු.   ගණන 

1 අ තදගල්  
4,113 1,881 2,897 685 9,576             

23,731,200  
                             

38,923  
              

25  

2 බිපගම 
2,205 1,124 2,292 148 5,769             

14,027,660  
                             

40,514  
              

14  

3 දිවු පිටිප 
4,331 2,465 4,654 1,597 13,047             

28,972,740  
                             

33,454  
              

39  

4  දොමි ප් 2,978 1,322 2,744 438 
7,482             

18,027,960  
                             

33,770  
              

22  

5 ගම්පහ 2,330 1,354 2,409 221 
6,314             

15,246,320  
                             

44,008  
              

14  

6 ජන ඇ  3,610 1,720 3,376 90 
8,796             

22,036,800  
                             

46,382  
              

19  

7  ටනද 3,475 1,915 3,782 218 
9,390             

22,714,560  
                             

61,819  
              

15  

8  ැළිප 2,465 1,227 2,543 29 
6,264             

15,521,680  
                             

32,963  
              

19  

9 මහන 3,777 1,752 3,080 250 
8,859             

22,324,500  
                             

44,424  
              

20  

10 මීපාගම 3,730 1,803 3,657 1,549 
10,739             

23,698,580  
                             

39,022  
              

28  

11 මිු වන් ගොඩ 3,068 1,724 3,165 617 
8,574             

20,054,640  
                             

37,888  
              

23  

12 මිගමුව 3,339 1,577 3,831 158 
8,905             

21,441,860  
                             

34,590  
              

26  

13 ව ත  2,558 1,188 2,696 502 
6,944             

16,177,840  
                             

39,284  
              

18  

එ්තුව 41,979 21,052 41,126 6502 110,659 
       

263,976,340  

                        

527,041  
              

21  

               
සහන්ධ්රලේව්රලේසඳහ්ේකගවනේ නේමුඛ ගේමුඛන ේ(රු.)ේ=ේ3,167,716,080 
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ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේක්ෘතිේංශ්ේ10 

දිවිනැගුමේසම්ජ්යේකරක් ල ණේවැඩසටහන 
ග කපහේදිස්ත්රිගක් ල්ලේ-ේ2016.01.01ේසිටේ2016.12.31 

ස
ශක
ක් ල
ත
ේං
ශ්
ල

 

්රශ්කීයලේ

කම් කේ

්්යාල් ල 

උප්ක විව්හ කරෝග මරණ 
සිේකනොර උ්කසවේ

විලන ක 
මුඛ ග විලන ක 

ස
ශය
 
්ව

 

 මුඛන   

ස
ශය
 
්ව

 

 මුඛන   

ස
ශය
 
්ව

 

 මුඛන   

ස
ශය
 
්ව

 

 මුඛන   

ස
ශය
 
්ව

 

 මුඛන   

 ස
ශය
 
්ව

  

 මුඛන   

1 මීගමුව 21     555,000  149   1,072,500  169       567,500  227    3,310,000  178   178,000         744    5,683,000  

2  ටනද 21     145,000  128      900,000  155       551,400  130    1,820,000  204   204,000         638    3,620,400  

3 
දිවු පිටිප 74     542,500  351   2,440,000  413    1,426,550  359    5,220,000  360   360,000      1,557    9,989,050  

4 මීපාගම 47     335,000  233   1,735,000  488    1,539,100  248    3,770,000  455   455,000      1,471    7,834,100  

5 
මිු වන් ගොඩ 65     472,500  214   1,557,500  272       866,050  204    3,005,000  290   290,000      1,045    6,191,050  

6 ව ත  32     225,000  129      907,500  261       844,850  178    2,525,000  185   185,000         785    4,687,350  

7 
ජන-ඇ  31     230,000  140   1,020,000  243       857,000  169    2,460,000  224   224,000         807    4,791,000  

8 ගම්පහ 29     210,000  109      805,000  194       575,750  149    2,195,000  236   236,000         717    4,021,750  

9 අ තගල්  48     372,500  234   1,717,500  268       828,200  209    3,070,000  265   265,000      1,024    6,253,200  

10  දොම් ප් 20     147,500  82      592,500  201       711,400  255    3,715,000  440   440,000         998    5,606,400  

11 
මහන 63     472,500  230   1,702,500  387    1,297,550  244    3,600,000  334   334,000      1,258    7,406,550  

12  ැ ිප 34     270,000  105      775,000  177       603,200  181    2,265,000  204   204,000         701    4,117,200  

13 බිපගම 37     272,500  172   1,195,000  203       627,500  181    2,650,000  310   310,000         903    5,055,000  

14 
දි. ල්. න. 0                -    0                 -    0                  -    0                  -    0               -               -                    -    

මුඛ ගේඑ්තුව 522    4,250,000  
  

2,276  

  

16,420,000  

  

3,431  

   

11,296,050  

  

2,734  

   

39,605,000  

  

3,685  

 

3,685,000  
   12,648    75,256,050  
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04. දිස්ත්රිගක් ලේකමෝටයාේරථේ්රශව්හනේ්්යාල් ල 

නථවනහද  ධ්යනවදප සම්බන්ධ්ය පන් නීතිරීති පි දබද දැු මක්කය ඇති  නීතානු කූ  පාපදුරු බ ප  හිමි 

පාපදුනන් පිපාසක්කය බිහි ිරීම හන ධ්යනවදපට සුදුසු ිරීම සදහන  දපනර්ත ම්න්තු අනමුණු සනක්කය න  ිරීම 

උ දසන  මම  නර්පන ප ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ  ටයුතු  නු   ැ බ්. 

ගම්පහ  මෝටර් නථ  රරවනහද දිස්ත්රිுක්කය  නර්පන ප ජදතනව ේ අවයාතනවප  වු  වන්  ැප වන් දමු. 

්්යාලේමඩලඩ ල 

 සහ නන   ොමසනපාස්  - 01 

  මෝටර් නථ පරීක්කය   - 08 

 නනජා  ළමදන නණ සහ නන - 05 

 සංවර්ධ්යද සහ නන - 06 

 මනදව සම්ප  සහ නන - 05 

 විමර්යද හන සංවර්ධ්යද සහ නන - 04 

  නර්පන   නර්ප සහනප  - 02 

්්යාලේමඩලඩ ලේකස වක ේකලොනව්ේඇතිේක්්රල 

  නර්පප නි ධ්යනපාන් 
සංඛ්ානව 

1 විමසීම්  වුලුව, අපදුම්ප  පරීක්කය න ිරීම සහ මුදල්  ගී ම සඳහන වවුචර් නිකු  
ිරීම. 

02 

2 ඡනපනරූප ගැනීම, ඇගිලි සළකුණු සහ අ සන් පපාගණ  ගත ිරීම. 04 

3  ල්ඛ්ද පපාගණ  ගත ිරීම. 04 

4 මුදල්  ගවන ඇති පාසිට්පත පරීක්කය න  න ලිඛිත පරීක්කය ණ සඳහන දිද නිකු  ිරීම. 02 

5 රරන පෝගි  පරීක්කය ණ සඳහන දිද නිකු  ිරීම. 02 

6 දව පාපදුරු බ පරන නිකු  ිරීම, අලු  ිරීම් / අු පිටප  සහ දීර්ඝ ිරීම් ව ට 
අදන  නිවැනදි අපදුම්ප  සදහන පාපදුරු බ පරන  මුද්රකණපට  පොමු ිරීම. 

02 

7 දව ලිපනපදිංචි සහ පැවරුම් සඳහන නිකු   නද  ද අං  තහඩු අයිති රුවන්  වත 
 බනදීම. 

01 

8 දව පාපදුරු බ ප   බන ගැනීමට අදන ව ලිඛිත පරීක්කය ණ පැවැ ී ම, රරන පෝගි  
පරීක්කය ණ පැවැ ී ම, හදිසි අදතුරු ව ට  ක්කය වූ වනහද පරීක්කය න ිරීම, 
අදදාතනවප හන තහදම් නි පෝග නිකු   ළ වනහද පරීක්කය න ිරීම. 

08 

9  නර්පනීමප  ටයුතු 01 

10 අීක්කය ණ  ටයුතු 01 

 



62 
 

්්යාලේස්ධනලේ2013ේ-ේ2016 

අු  
අං ප 

විස්තනප රරමනණප
2013 

රරමනණප
2014 

රරමනණප
2015 

රරමනණප
2016 

01 වර් ප තු   ැබූ අපදුම්ප  ගණද 46,307 53,300 54,513 75,771 

02 
ලිඛිත පරීක්කය ණපට භනජදප    
අපදුම් රුවන් සංඛ්ානව 

36,517 45,330 43,781 61,303 

03 
රරන පෝගි   පරීක්කය ණපට භනජදප    
අපදුම් රුවන් සංඛ්ානව 

41,112 39,626 48,881 53,735 

04 
දව ලිපනපදිංචිප පරීක්කය න    පතුරුපැදි 
සංඛ්ානව 

205 224 217 147 

05 
බන සහති   බනදීම සදහන පරීක්කය න  ළ 
වනහද සංඛ්ානව 

3,400 3,391 3,126 3,078 

06 
පරීක්කය න    හදිසි අදතුරුව ට භනජදප 
වූ වනහද සංඛ්ානව 

3,165 3,020 3,551 4,016 

07 පරීක්කය න  නද  ද ගනනජ් සංඛ්ානව 45 42 50 52 

08 
අදදාතනව සහ තහදම් නි පෝග පරීක්කය න 
 ළ වනහද සංඛ්ානව 

2,100 1,824 2,464 2,725 

09 
මහජදතනව  වත නිකු   නද  ද අං  
තහඩු සංඛ්ානව 

12,498 11,406 10,207 16,760 

10 
නිකු   නද  ද පතුරුපැදි සහති  සහ 
අං  තහඩු සංඛ්ානව 

64 12 06 12 

11 වර් ප තු  පාපදුරු පනසල් සංඛ්ානව 45 30 52 58 

12 

වර් ප තු  පාපදුරු බ පරන අලු  ිරීම, 
තනව නලි  පාපදුරු බ පරන නිකු  ිරීම 
ඇතුලුව . පාපදුරු බ පරන  බනගැනීම 
සදහන ඉදිපාප   ළ අපදුම්ප  ව ට දව 
පාපදුරු බ පරන නිකු  ිරීම. 

46,037 53,982 70,818 
 

75,771 
 

13 
වර් ප තු   ං න බැංකු   ච් ච්පා යනඛ්නව 
මගින් රැස්  ළ ආදනපම 

රුපිපල් 
මිලිපද 

115.5 

රුපිපල් 
මිලිපද 

132.4 

රුපිපල් 
මිලිපද 

171.8 

රුපිපල් 
මිලිපද 

195.0 
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ලිඛිතේපීතක් ල ණේපැවැ්කවීක කේ්රශගතිල 

 

කමෝටයාේරථේ්රශව්හනේල ප්ර5ේනිකු්කේකිීතක කේ්රශගතිල 
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විභනගප සම  ගණද 

විභනගප අසම  ගණද 

විභනගපට  පනි  දොසිටි ගණද 
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ලිඛිත පරීක්කය දපට භනජදප  ළ 
ගණද 

රරන පෝගි  පරීක්කය ණපට භනජදප 
 ළ 

පාපදුරු බ පරන නිකු  ිරීමි 
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කමෝටයාේරථේ්රශව්හනේදිස්ත්රිගක් ලේ්්යාල් ක ේව්යාෂි්ේකන්ලම 

 

වයා ලේතු ේරිලදුරුේල ප්ර5ේ ල්ගැනීමේසනහ්ේුදිරිප්කේ්නේංලදු කප්කේව ටේේරිලදුරුේ

ල ප්ර5ේනිකු්කේකිීතම. 
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වි ශය පාපදුරු බ පරන  

පාපදුරු බ පරන අලු  ිරීමි 

පපාවර්තද ිරීම් 

දව බ පරන 



65 
 

06.සශය ්කමයනේංශයලේ 

සංවර්ධ්යද ක්රිටපනවලි  දී  පොදනගන්දන පදදම් ද ත එක්කයරැස් න  දමින් නනජා හන නනජා  දොවද ආපතද 

ව  ද ත අවයාතනවපන් හන දිස්ත්රිுක්කය    ඉහළ  ළමණන නරී වපට අවයා පදදම්  තොනතුරු ගැනීම 

 මම අංය    නර්පප භනනපට අප  වයි. සංගණද, සමීක්කය ණ හන පපාපන ද වනර්තන ඇසුපාන් ද ත 

රැස්ිරීම සිදු නු   බයි. ා අු ව 2016 වර් ප සඳහන  සංඛ්ාන ල්ඛ්ද අංය   සිදු  නද  ද  නර්ප 

සනධ්යදප පහත සටහනින් දැක්කය ේ. 

වයා ලේසනහ්ේවූේ්්යාලේස්ධනල 

වි ප වානපෘතිප වනර්ි   භෞති  ඉ ක්කය ප 
 වන්   

මුද  (රුපි.) 

 නද  ද 

විපදම (රුපි.) 
සනධ්යනීප මට්ටම 

1 

 

සමීක්කය ණ  සඳහන  ජද හන 

නිවනස සංගණද  දී 

ස ස්  නද  ද පූර්ව 

 යිස්තු ගත ිරී ම් 

 ල්ඛ්ද (F1) සං යෝධ්යදප 

 න  යිස්තු ගත ිරී ම් 

  ල්ඛ්ද (NHSP) ස ස් 

ිරීම 

සමීක්කය ණ  සඳහන   තෝනන ගන්දන 

 ද සංගණද  නණ්ඩ ව  

 ගොඩදැගිලි   යිස්තු ේ සිදුී  

ඇති  වදස්  ම් අධ්යාපදප  න  

පූර්ව  යිස්තු ගත ිරී ම්  ල්ඛ්ද 

(F1) සං යෝධ්යදප ිරීම සහ 

නිවනස ා   ව   යිස්තුවක්කය  

( යිස්තු ගත ිරී ම්   ල්ඛ්ද -

NHSP) ස ස් ිරීම 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

100% 

 

2 

(අ) ශ්ර3මබ  සමීක්කය ණප - 

2016 

දිස්ත්රිுක්කය    රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

මට්ටමින්  තෝනනග  ගම් 240 

 ට අප  නිවනස ා   2400 

 ට සංඛ්ාන ල්ඛ්ද නි ධ්යනරීන් 

පවන සම්මුඛ් සන ච්ඡන මගින් 

ශ්ර3මබ ප පි දබඳව රැස්  නද  ද 

ද ත පපාගණ  ගත ිරීම,  එම 

 තොනතුරු පදදම්  න ගද 

දිස්ත්රිுක්කය    රැිපන නියුක්කයතිප, 

රැිපන වියුක්කයතිප හන ආර්ථි  

වය පන් ක්රිටපනශ්රී්ීම  දොවද 

 

 

 

 

 

246,300/= 

 

 

 

 

 

177,800/= 

 

 

85% 

(2016 වර්    ද ත 

රැස් න අවසන්ී  ඇති 

අතන දැදට  උප ල්ඛ්ද 

 ක්කයත ිරීම, ද ත 

පපාගණ  ගත ිරීම හන 

විය් ල් ණප  ිරීම සිදු 
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පුශග යින් පි දබඳව අධ්යාපද 

ිරීම. 

 නමින්  පවය .) 

 

(ආ) ගෘහ ා   ආදනපම් 

විපදම් සමීක්කය ණප - 2016 

දිස්ත්රිுක්කය    රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

මට්ටමින්  තෝනනග  ගම් 240 

 ට  අප  නිවනස ා   2400 

 ට සංඛ්ාන ල්ඛ්ද නි ධ්යනරීන් 

පවන සම්මුඛ් සන ච්ඡන මගින් 

අඛ්ණ්ඩව සතිපක්කය පුනන 

පපා භෝජද විපදම් නටනව  

පි දබඳව රැස්  නද  ද ද ත 

 ක්කයත ිරීම,  එම  ද ත 

පපාගණ  ගත ිරීම, එම 

 තොනතුරු පදදම්  න ගද 

දිස්ත්රිுක්කය    සනමනදා ා  

පුශග  ආදනපම,   සනමනදා ා  

පුශග  විපදම, සනමනදා ගෘහ 

ා   ආදනපම, සනමනදා ගෘහ 

ා   විපදම, ගිනි සංුවණ ප  

පි දබඳව අධ්යාපද ිරීම.  

   

70% 

(2016 වර්    ද ත 

රැස් න අවසන්ී  ඇති 

අතන දැදට  උප ල්ඛ්ද 

 ක්කයත ිරීම, ද ත 

පපාඝණ  ගත ිරීම හන 

විය් ල් ණප  ිරීම සිදු 

 නමින්  පවය  .) 

3 

රරජන විදාන ම  හන 

 සෞඛ්ා සමීක්කය ණප - 

2016 

දිස්ත්රිுක්කය    රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

මට්ටමින්  තෝනනග  නිපදි ා   

235  ට අප  නිවනස ා   

2350    තොනතුරු ICF අන්තර් 

ජනති  ආපතද   

උප ශය  වප පට   Tablet 

පපාගණ  මගින් සිදු  නද  දී.  

රරජනව ේ  සෞඛ්ා ත වප දගන 

සිුපී ම හන ය නණ ගැනීමට අවයා 

වද  තොනතුරු රැස් ිරීම එම 

ද ත පදදම්  න ගද 

මේවරුන් ේ හන දරුවන් ේ 

 සෞඛ්ා ත ව පි දබඳ දර්ය  

ගණදප ිරීම, තිනසනන 

සංවර්ධ්යද ඉ ක්කය  (SDG) 

ගණදප ිරීම  මම  සමීක්කය ණප 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100% 

 



67 
 

මගින් සිදු    ර්. එම  

සමීක්කය ණප සඳහන  මම 

අංය පන් නි ධ්යනරීන්  පොදවද 

 දී .   

4 

මිළ රැස් ිරීම දනගපා  අංයප තු  

පනපා භෝගි පන ේ මි  රැස් ිරීම 

සංඛ්ාන ල්ඛ්ද අංයප මගින් නි  

වය පන් සිදු නු   බයි. 

 

නි ප්නද පන ේ මි  රැස්ිරීම  

රරන. ල්.   ොට්ඨනස සඳහන 

අු යුක්කයත සංඛ්ාන ල්ඛ්ද 

නි ධ්යනරීන් විසින් නි  වය පන්  

සිදු නු   බයි.  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

100% 

5 

ළමන ක්රිටපන නන ම් පිළබඳ  

සමීක්කය ණප - 2016 

දිස්ත්රිுක්කය    රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

මට්ටමින්  තෝනනග  නිපදි ා   

259  ට අප  නිවනස ා   

2590    තොනතුරු  පදදම් 

 න ගද  

ළමන ශ්ර3මි  වප, ළමන 

ක්රිටපන නන ම්, අන්තනනප නරී  

ළමන ශ්ර3මි  වප  පි දබඳව 

අධ්යාපද ිරීම  මම  

සමීක්කය ණප මගින් සිදු    ර්. 

එම  සමීක්කය ණප සඳහන  මම 

අංය පන් නි ධ්යනරීන්  පොදවද 

 දී .   

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100% 

 

6 

මුල් ළමනවිප සංවර්ධ්යද 

මධ්යාස්ථනද/  පන පනසැල් 

පි දබඳ ජනති  සංගණදප 

- 2016 

 නන්තන හන ළමන  ටයුතු 

අමනතාංයප පට   සිදු  නද  ද 

 මම සංගණදප සඳහන  පන 

පනසැල් සංවර්ධ්යද නි ධ්යනරීන්, 

මුල් ළමනවිප සංවර්ධ්යද 

නි ධ්යනරීන් හන සංවර්ධ්යද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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නි ධ්යනරීන්   ොටසක්කය පුහුණු 

ිරීම, සම්පූර්ණ  නද  ද  

සංගණද වනර්තන පරීක්කය න ිරීම 

සහ  දෝ  මග හනවන ගැනීම 

සඳහන තනක්කය ණ සහනප  බනදීම, 

දිස්ත්රිுක්කය  ටයුතු අීක්කය ණප 

ිරීම  මම අංය පන් අංය පන් 

සිදු  නද  දී.  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

7. 

(I) රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

මට්ටමින් ී  වගන  ළ 

බිම් රරමනණප හන 

 පනග  බිම් රරමනණප 

 බන ගැනීම. 

(II)  න්ද මට්ටමින් (ප  

හන මහ) ී  අස්වු   

 

සමීක්කය ණප  

 ගොවි දනම  ල්ඛ්දප (P1) 

පදදම්  න ගද  න්ද 

මට්ටමින් ී  වපසපාප හන  ට අප  

මුලි   තොනතුරු වනර්තන ිපාම. 

 

 

මහ  න්ද   ගම් 64  ද ප  

 න්ද   ගම් 63  ද වනපාක්රතමප 

අු ව අස්වු  සමික්කය ණප සිදු න 

ී  නි ්පනදදප හන අ දකු  

මූලි   තොනතුරු  බන ගැනිම. 

 

 

සටහද හන 

බැ ඳ්. 

 

 

 

 

 

111,000/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,400/= 

 

 

100% 

 

 

 

මහ - 77% 

ප  - 65% 

 ( න ුවි  බ  පෑම් 

හන සමහන කුඹුරුව  

අස්වැන්ද  ලින්  පන 

ගැනීම  හ්තු වන් 

අස්වු  සමීක්කය ණ සිදු 

ිරීමට  දොහැිී ම.)  

8. 

 

 

 

වගන වර් ප අු ව  ගොඩ 

 ගොවිතැන්  තොනතුරු  

2015/16 මහ හන 2016 ප  

 න්ද සදහන  නීමද /අර්ධ්ය 

ස්ථීන/ස්ථීන   භෝග 

රරන. ල්.   ොට්ඨනස මට්ටමින් 

වගන   බිම් රරමනණප හන 

අස්වැන්ද  බන ගැනීම.   

 

 

සටහද හන 

බැ ශ. 

 50% 

(  ොට්ඨනස 6  පමණක්කය 

ප   න්ද    ගොඩ 

 ගොවිතැන් 

සංඛ්ාන ල්ඛ්ද  ම්වද 

විට  බනදී ඇති අතන 

 ෘි ර්ම පර්   ණ 

නි ධ්යනරීන්  නර්ප බහු  

ී ම නිසන ද ත  බනදීම 

රරමනද විප. 
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9. 

 

 

 

 

 

මස් පිිස මනද  ද සතුන් 

පි දබඳ  තොනතුරු 

 

දිස්ත්රිுක්කය     සිපළුම  පළන  

පන ද ආපතද හන  උප නර්පන  

ව  ලිපනපදිංචි ඝනත නගනන වලින් 

මස් පිිස මනණ  ද සතුන් 

පි දබඳ මූලි   තොනතුරු  බන 

ගැනීම  

 

 

සටහද හන 

ලැ ශ. 

  

 

100% 

10. 

 

දිස්ත්රිுක්කය    පශුධ්යද 

සම්ප  පි දබඳ  සංඛ්ානති 

 

දිස්ත්රිுක්කය    සිපළුම ගව කුකුළු 

ආදී සතුන් පි දබඳ  තොනතුරු හන 

ිපා හන බි තන නි ්පනදද 

සංඛ්ානති රැස්ිරීම 

 

 

සටහද හන 

බැ ශ. 

  

100% 

11. 

 

 පොල් නි ප්නදද විපදම් 

ඇස්ත ම්න්තු ිපා ම් 

සමික්කය ණප 

 

නිපැදි ක්රතමපක්කය මගින්  තෝනනග  

 පොල් වතු ව  සමික්කය ණ සිදු  න 

එමඟින්  පොල්  ගඩි 1000 ක්කය 

සඳහන  නි ්පනදද විපදම ගණදප 

ිපාම. 

 

 

සටහද හන 

බැ ශ 

  

63% 

( පොල් වතු  ැබලි  න 

 වද   ආර්ථි   

ක්රිටපනවලි සඳහන   පොදන 

ගැනීම නිසන සිපළු  පොල් 

වතුව  සමීක්කය ණ සිදු 

ිරීමට  දොහැි විප.) 



70 
 

සටහද :-    6(1),8, 9,10,11,12(1),13 සදහන විපදම් මනසි  ගමන් විපදම් පට   ආවනණප  ේ. 

12. 

(I) වරනමනසි   නර්මි  

නි ප්නදද සමීක්කය ණප 

 

 

 

 

 

 

(II)  ර්මනන්ත,  වළඳ හන    

 ස්වන සමීක්කය ණප 

නි ප්නදද  ර්මනන්ත ක්කය  ර්න    

 න නු රූප මට්ටම හන උපදය න් 

හදුදන ගැනීම.  නර්තු මට්ටමින් 

 තෝනනග  ආපතද 55 ින් රැස් 

 නද  ද  ර්මනන්ත  තොනතුරු 

අු ව  නර්මි  රරගතිප හදුදන 

ගැනිම. 

 

 

 

නි ප්නදද   ර්මනන්ත,  වළඳ හන 

 ස්වන ක්කය  ්රන    ර්මනන්ත 416 

  පමණ ද ත රැස් ිරීම 

 

 

 

සටහද හන 

බැ ශ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

75% 

( තොනතුරු දීම 

රරතික්කය  ප් ිරීම හන 

ආපතද වසන දැමීම 

 හ්තු වන්  ර්මනන්ත 

ිහිපප   තොනතුරු 

 බන ගැනීමට  දොහැි 

ී ම සහ හතනවද 

 නර්තු ේ  තොනතුරු 

 බන ගනිමින් පවය .) 

40 % 

(2015 වර්  අවසනද   

සංගණද  ටයුතු 

ආනම්භ ිපාම.)  

13. 

 

(I) දිස්ත්රිுක්කය    නිවනස හන 

 ගොඩදැගිලි ඉදිිරීම් 

පි දබද  තොනතුරු පළන   

පන ද ආපතද මට්ටමින්  

 

දළ ජනති  නි ප්නදද 

ඇස්ත ම්න්තු ස ස් ිරීම සදහන 

ගැ දද ඉදිිරීම් පි දබඳ 

 තොනතුරු රරන. ල්.   ොට්ඨනස 

අු ව ප න  පන ද ආපතදව  

පපාපන ද ද ත ඇසුපාන්  බන 

ගැනීම.  

 

 

 

සටහද හන 

බැ ශ. 

  

 

 

100% 

14. 

 

සංඛ්ානති  - 2015 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප 

 

ඉහ   ළමණන නපා වපට හන 

ද ත පපාශි දප  නද 

පුශග යින්ට අවයා මුලි  ද ත 

ඇතු   රර නයදපක්කය මුද්රකණප 

ිපාම.  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

75% 

(මුද්රකණප ිපාමට 

පමණක්කය ඇත.) 
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07. දිස්ත්රිගක් ලේමැතිවරණේ්්යාල් ල 

2016ේවයා ලේතුනේුටු්රනේ නේ්්යාලලන්ේසහේසපලනේ නේකස ව්වන් 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය මැතිවනණ  නර්පන ප  වත වාවස්ථනපිතව පැවරී ඇති නනජ නරී අතන 1980 අං  44 දනණ 

ඡන්ද හිමිපන් ලිපනපදිංචි ිරී ම් පදත පට   වනර්ි  ඡන්ද හිමිපන් ගණන් ගැනී ම්  ටයුතු හන ඡන්ද 

විමසීම් පැවැ ී ම රරධ්යනද හන වි ය්ිත  නර්පපන්  ේ. 2016 වර් ප තු   මම  ටයුතු ව දී ඉුප නද  ද 

 නර්පපන් හන  ස්වනවන් පි දබඳ විස්තන පහත දක්කයවන ඇත. 

1. 1980 අං  44 දනණ ඡන්ද හිමිපන් ගණන් ගැනී ම්  ටයුතු 2016 ජුනි මස 01 දිද සිට ආනම්භ 

 නද  දී. 2016 වර්      මනව වූ   “ිසිදු ඡන්ද හිමි පකු අ  දොහැ නද මැතිවනණ 

ක්රිටපනවලිපක්කය” පන්දයි. ශ්රී්  ං න රරජනතන්රනවනදී සමනජවනදී ජදනජ   ආණ්ඩුක්රතම වාවස්ථන වන් 

සහති   න ඇති ජදතන පනමනකාපතාට අදනළ සර්වජද ඡන්ද බ ප සුනිු  පිිස ඡන්ද හිමිපන් 

ී මට සුදුසු ම්  බද සිපලුම ශ්රී්  නංි  පුනවැසිපන් ේ දම් ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද   

ලිපනපදිංචි ිරීම අතානවයා  ේ. ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද   ලිපනපදිංචි ී මට අදනළ මූලි  සුදුසු ම් 

සහ දනම ල්ඛ්ද   දම ඇතුළ   න ගැනී ම්දී අු ගමදප  ළයුතු පිපවන පි දබඳ දීප වානප්තව 

මහජදපන දැු ව  ිරීම සඳහන 2016.06.01 දිදප ඡන්ද හිමිපන් ේ දිදප   ස සළ න  ටයුතු 

 නද  දී. මැතිවනණ   ොමි න් සභන ේ සභනපතිවනපන ේ උප දස් අු ව මහජදපන දැු ව  

ිරීම සඳහන වැඩසටහන් ිහිපපක්කය ඉුප නද  දී. ා අතුපාන් ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සිපලුම   නප 

අධ්යානපද  නර්පන  ආවනණප වද පපාදි පනසල් ශි ා/ ශි ානවන් දැු ව  ිපාම තුලින්  දමනපිපන් 

උදන්දු  නී මට  ටයුතු  නද  දී. තවද නනජා නි ධ්යනරීන්/  ශයපන ද නි පෝජිතයින් සහ 

රරජනමූ  සංවිධ්යනද ක්රිටපන නරීන් දැු ව  ිරීම සඳහන 2016.05.30 දිද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  ල් ම් 

 නර්පන   දී වැඩමුළුවක්කය පව වද  දී. තවද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සිපලුම ග්රනම නි ධ්යනරී වසම් 

ආවනණප වද පපාදි යබ්ද වි නයද පන්රන මඟින්ද, අ පත්රිு න  බදන හැරී මන්ද මහජදපන දැු ව  

ිරී ම් වැඩ සටහද ක්රිටපන ම   නද  දී. තවද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය පට අප  රරන ශීප  ල් ම් 

 නර්පන  13 හී හන රරසිශධ්ය ස්ථනද ව  බැදර් හන  පෝස්ටර් රරදර්යදප ිරීමට  ටයුතු  නද  දී. 

2. ඡන්ද හිමිපන් ගණන් ගැනී ම්  ටයුතු නිරීක්කය ණප ිරීම සඳහන පි දග   ශයපන ද පක්කය  

 වු  වන් නි පෝජිතයින් ප  ිපාමට අවසථ්නව  බන දද  දී.  මම නි පෝජිතපන් ගම්පහ 

මැතිවනණ   ොට්ඨනස   ඡන්ද රර ශය 13ට අදනළව ග්රනම නි ධ්යනරී වසම් 1177 ට අු ව ප  

ිරීමට අවස්ථනව  බන දද  දී. ා අු ව පක්කය   ල් ම්වරුන්, ඡන්ද රර ශය නි පෝජිතයින් විසින් 

ප  නු   බද පක්කය  නි පෝජිතයින් ේ විස්තන ඇතුළ   න ඔවුන් ප   නු   බන් න් කුමද 

ඡන්ද රර ශයපටද පන්ද 2016.04.10 දිදට  පන ගම්පහ මැතිවනණ  නර්පන පට දැු ම්  දද 

  ස මැතිවනණ   ොමි න් සභන ේ සභනපතිවනපන පක්කය   ල් ම්වරුන්ට දැු ම් දී තිුණි. ා අු ව 

ගම්පහ මැතිවනණ   ොට්ඨනස   ඡන්ද රර ශය 13 ට අදනළව එක්කයස  ජනති  පක්කය ප, ශ්රී්  ං න 
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නිදහස් පක්කය ප,  ං න සමසමනජ පක්කය ප හන මේබිම ජදතන පක්කය ප පද පක්කය  වලින් පක්කය  

නි පෝජිතයින් දම්  න තිුණි. 

ා අු ව ප  න තිබූ පක්කය  නි පෝජිතයින් පි දබඳ විස්තන පහත වුව ේ සඳහන්  න ඇත. 

ඡන්නේ්රශකීයල ප්කේ්රනේ නේපක් ල ේනිකලෝජිතලන්ේගණන 

එක් ලස්කේජ්ය්ති්ේ

පක් ල ල 

ශ්රී ේ ශ්්ේ

නිනහස්ේපක් ල ල 

මේහිමේජ්යනත්ේ

පක් ල ල 

 ශ්්ේ

සමසම්ජ්යේ

පක් ල ල 

ව ත  64 - - - 

මීගමුව 64 - - - 

 ටනද - - - 01 

දිවු පිටිප 124 124 - - 

මීපාගම 83 - 01 - 

මිු වන් ගොඩ 121 - - - 

අ තදගල්  151 - - - 

ගම්පහ 158 - 04 01 

ජනඇ  63 - - - 

මහන 138 92 - - 

 දොම් ප 75 134 - - 

බිපගම - - 01 - 

 ැ ිප 56 - - - 

 

ඉහත සඳහන්  න ඇති පක්කය  නි පෝජිතයින්ට අමතනව ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සිපලුම ඡන්ද රර ශය සඳහන 

දිස්ත්රිுක්කය නි පෝජිතයින් එක්කයස  ජනති  පක්කය   , ශ්රී්  ං න නිදහස් පක්කය   , ජදතන විමුක්කයති  පනමු ණ් හන 

ජද සත  පනමු ණන් ප   නද  ද අතන, රරජනතන්රනවනදී වනමනංශි   පනමු ණන් මීපාගම, මහන හන 

 ැ ිප ඡන්ද රර ශය ව ටද  ං න සමසමනජ පක්කය  පන් ගම්පහ හන  ටනද ඡන්ද රර ශය 02 සඳහන ද 

ප  න තිුණි. එ හ  ගණන් ගන්දන  නර්පප සඳහන සහභනගී ී  ඇ    පක්කය  නි පෝජිතපනින් සුලු 

පිපාසි. 

1. ඉදිපා  දී පැවැ ී මට නිපමිත ඡන්ද විමසීම් සඳහන 2015 වර්    ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්දප අු ව 

පළන  පන ද ආපතද ඡන්ද විමසීම් ආඥනපද   3ඇ වැනි වගන්තිප පට   වූ නිපමප පපාදි 

(1928/26 හන 2015.08.21 දිදැති අතිවි ය්  ගැසට් පරනප ප් න නනව) එක්කය එක්කය ඡන්ද   ොට්ඨනස 
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සඳහන ලිපනපදිංචි ී  ඇති ඡන්ද හිමිපන් පි දබඳව සැ ිල් ට  ගද සුදුසු ඡන්ද මධ්යාස්ථනද හඳුදන 

ගැනීමට  ටයුතු  නද  දී. 

2. 2016 වර්    ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්දපට අලුතින් ඇතුළ  ිරීම සඳහන 2015 වර්    ඡන්ද හිමි 

දනම ල්ඛ්ද   ලිපනපදිංචි ී  සිටි දමු  2016.06.01 දිදට පදිංචිප  දොමැති නිසන ඉව  ිරීම 

සඳහන නිර් ශය  නද  ද දම්  ැයිස්තුව හන අලුතින් ලිපනපදිංචි ිරීමට නිර් ශය  නද  ද දම් 

 ැයිස්තුව 2016.09.01 දිද සිට 2016.09.28 දිද දක්කයවන ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සිපලු ඡන්ද රර ශය 

ව ට අප   ැයිස්තු ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය මැතිවනණ  නර්පන   , එක්කය එක්කය බ  රර ශය ව ට අප  

ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද සිපලුම රරන ශීප  ල් ම්  නර්පන , පළන  පන ද ආපතද සහ ග්රනම 

නි ධ්යනරී  නර්පන  ව  මහජදතනව සඳහන රරදර්යදප  නද  දි. 

 

2015ේවයා ක ේලිල්පදිශචිවේසිටේ2016ේවයා ක ේුව්කේ්රනේ නේඡන්නේකරමිලන්ේ

පිළිලඳේවිස්තර 

ඡන්නේ්රශකීයල මිලගිල ඡන්නලේ

කනොමැතිේවීම 

ංකර්රණේ

නිකලෝග 

වැරදිේක සේ

ලිල්පදිශචිල 

ව ත  817 8153 - - 

මීගමුව 727 8359 - 38 

 ටනද 1867 8037 - 3 

දිවු පිටිප 1452 5218 - 4 

මීපාගම 1532 4792 - 30 

මිු වන් ගොඩ 1207 6008 - 79 

අ තදගල්  1159 6287 - 8 

ගම්පහ 2606 5872 - - 

ජනඇ  1107 8736 1 259 

මහන 1246 7954 - - 

 දොම් ප 1109 4621 1 7 

බිපගම 1201 6713 1 14 

 ැ ිප 870 5491 - - 

එ්තුව 16900 86241 3 442 
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1. 2016ේවයා ක ේංලුතින්ේලිල්පදිශචිලේසඳහ්ේුදිරිප්කේ්රනේ නේපුීග යින්ේපිළිලඳේ

විස්තර 

ඡන්නේ්රශකීයල වලසේංවුරුදුේ

18ේස කපූයාණේ

වීම 

පදිශචිලේකවනස්ේ

වීම 

ංලුතින්ේ

පුරවැසි ්වලේ

 ල්ගැනීම 

කවන්කේ

කහ තූන් 

ව ත  2575 9676 - 23 

මීගමුව 2293 8735 - 243 

 ටනද 2472 10797 -  

දිවු පිටිප 2040 4914 - 126 

මීපාගම 2564 5379 - 253 

මිු වන් ගොඩ 2773 7145 - 171 

අ තදගල්  2433 6679 01 310 

ගම්පහ 4706 6164 -  

ජනඇ  4024 9432 02 69 

මහන 2559 8072 - 1953 

 දොම් ප 2208 5183 - 451 

බිපගම 2290 8026 01 324 

 ැ ිප 2510 5857 - - 

එ්තුව 35447 96059 04 3923 

 

1. ඉහත අු ව 2016 වර්    වපස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ී ම, අලුතින් පුනවැසිභනවප  බනගැනීම හන 

 වද   හ්තූන් නිසන දව ඡන්ද දනප යින් 135433 ක්කය ලිපනපදිංචි  නද  දී. 

 

2. 2016 ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද රරති යෝධ්යදපට අදනළව හිමි ම් හන වි නෝධ්යතන පරීක්කය ණ 

2016.09.27 දිද ආනම්භ  න 2016.10.05 දිද අවසන්  නද  දී. ා අු ව හිමි ම් 4720 ක්කය හන 

වි නෝධ්යතන 83 ක්කය  ැුණණු අතන, ඉන් පරීක්කය ණ සඳහන සුදුසු හිමි ම් රරමනණප 4543 ක්කයද, වි නෝධ්යතන 

81 ක්කයද විප. ා අු ව එම හිමි ම් හන වි නෝධ්යතන පි දබඳ පරීක්කය ණ සිදුිරී මන් පසු හිමි ම් 4369 

ක්කය හන වි නෝධ්යතන 63 ක්කය පි දගන්දන  දී.  මම  ටයුතු නිම ී  මන් පසුව 2016.12.23 දිද 2016 

ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්දප සහති  ිරීමට  ටයුතු  නද  දී. ා අු ව ඡන්ද රර ශය මට්ටමින් 

ලිපනපදිංචි  ළ ඡන්ද සංඛ්ානව, ඡන්ද   ොට්ඨනස ගණද සහ ගෘහ සංඛ්ානව පහත වුව ේ දැක්කය ේ. 
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ඡන්නේ්රශකීයල ඡන්නේක්ොටමස්සේ

ගණන 

ලිල්පදිශචිේවීේඇතිේ

ගෘහේසශය ්ව 

ලිල්පදිශචිේඡන්නේ

සශය ්ව 
 

ව ත  67 42602 127280 

මීගමුව 64 36127 109725 

 ටනද 84 54122 151378 

දිවු පිටිප 74 43493 111717 

මීපාගම 83 46921 128521 

මිු වන් ගොඩ 76 49529 138385 

අ තදගල්  81 48710 137582 

ගම්පහ 86 52317 152932 

ජනඇ  75 52460 151145 

මහන 80 53815 156277 

 දොම් ප 75 43154 119607 

බිපගම 67 42798 127217 

 ැ ිප 56 30202 93544 

එ්තුව 968 596250 1705310 

 

2016 වර්    ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද   ඡන්ද හිමිපන් ලිපනපදිංචිී  ම් රරතියතප 2015 වසනට 

සන ප්ක්කය ව 1.37%   වැඩි ී මක්කය  පන්ු ම්  නයි. 

 

1. 1980 අං  44 දනණ ඡන්ද හිමිපන් ලිපනපදිංචි ිරී ම් පද   9(3) වගන්තිප පට    බදන ඇති 

ඡන්ද   ොට්ඨනස ව ට ඇතුළ  ී   දොමැති දව ගම්/ ී ථි ඇතුළ  ිරීම, පැනි ගම් හන ී ථි 

සඳහන දැදට භනවිත   පවතිද ගම්/ ී ථි ව  දම් ආ ශය ිරීම හන  බදන  දොමැති ඡන්ද 

  ොට්ඨනස දැවත  බදන  වන්ිරීම පි දබඳව ග්රනම නි ධ්යනරීන් ගන්, මහජදතනව ගන් සහ 

 ශයපන ද පක්කය  වලින්/ නි පෝජිතයින් ගන් ඉදිපාප  වූ  පෝජදන අු ව ාවන පි දබඳව පරීක්කය න 

 න බ න මැතිවනණ   ොමි න් සභනව  වත අු මැතිප සඳහන ඉදිපාප  ිරී මන් පසුව පහත 

වුව ේ සඳහන් පපාදි ඡන්ද   ොට්ඨනස සං යෝධ්යදප විප. 
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ඡන්නේ්රශකීයල පැරණිේඡන්නේ

ක්ොටමස්සේගණන 

නවේඡන්නේක්ොටමස්සේ

ගණන 

ව ත  67 84 

මීගමුව 64 78 

 ටනද 84 106 

දිවු පිටිප 74 81 

මීපාගම 83 91 

මිු වන් ගොඩ 76 94 

අ තදගල්  81 99 

ගම්පහ 86 107 

ජනඇ  75 86 

මහන 80 105 

 දොම් ප 75 85 

බිපගම 67 84 

 ැ ිප 56 69 

එ්තුව 968 1169 

3. මැතිවනණ   ොමි න් සභන ේ රරනේධ්යද ව  ම් වැඩිිරීම සඳහන පහත සඳහන් වානපෘති 

ක්රිටපන ම    රුි. 

i. නි පෝජා මැතිවනණ   ොමසනපාස් සඳහන නි  නිවස ඉදිිරීම = රු. 8,825,508.66 

ii. ගම්පහ මැතිවනණ  නර්පන     දමහල්  ගොඩදැගිල් ල්  

ඉහ  මන    සවි න තිබූ  බදන වන් ිරීම  වදස්   ොට  

රැස්ී ම් යන නවක්කය හන  නර්පන    ොටස  බදන වන් ිරීම  = රු.    130,000.00 

iii. නි පෝජා මැතිවනණ   ොමසනපාස්  නමනප තින  නදි  පොදන  

දී  නණප ිරීම.      = රු.      49,000.00 

එ්තුව     =ේරු.ේ9,004,508.66 

2016ේවයා ක ේව්යාෂි්ේකන්ලම 

1. ඡන්ද හිමි දනම ල්ඛ්ද උපුටද නිකු  ිරීම    = රු.  708,480.00 

2. බංග න  වන්ිරීම       = රු.    14,000.00 

3. සංයුක්කයත තැටි විිණී මන්      = රු.      4,000.00 

එ්තුව     =ේරු.ේ726,480.00 
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08. කුඩ්ේව ්ප්රේසශවයාධනේංශයල 

නැක් ලම 

 තිනසනන සංවර්ධ්යදප සඳහන වාවසනප  ව හන කුඩන වානපනන සංවර්ධ්යදප 

කමකහවර 

ශ්රී්  ං න ේ ජනති  සංවර්ධ්යදපට  උපපාම දනප  වපක්කය  බන දීම 

 රැිපන විනහිත තරුණ  පළ තුළ වානවසනප  ව හැිපනවන් වර්ධ්යදප ිරීම 

 තරුණ තරුිපන් වානපනපා  ක්කය  ්රනපට  පොමු  නී ම 

 වානපනන ව   නර්පක්කය මතනවප හන ඵ දනයීතනව වර්ධ්යදප 

 වානපනන සංවර්ධ්යදපට අදනළ සහනප  ස්වනවන් සැපයීම  

ංරමුඛණු 

 තරුණ තරුිපන් ේ, වාවසනප  ව කුස තන සංවර්ධ්යදප ිපාම තු දන්  ශීප වාවසනප  ව 

සංස් ෘතිපක්කය  ගොඩදැංී ම 

 රැිපන විනහිත බව තුනන් ිරීම සඳහන ඔවුන්ට දව වානපනන අවස්ථන හඳුන්වන දීම , වානපනන 

ආනම්භ ිරීම සඳහන ඔවුන්  පොමු ිරීම  තු දන් ජිවද ත වප උසස්  නීමම 

 වානපනනව   නර්පක්කය මතනවප හන  ඵ දනයීතනවප වර්ධ්යදප ිරීම තු දන්  පෞශගලි  අංය   

රැිපන උ පනදදප වැඩි නීමම හන ා  පුශග  ආදනපම් මට්ටම ඉහළ දැංවිම 

සුක් ල ්මේසහේකුඩ්ේව ්ප්රේගුණ්්කම්වේසහේංයඩලඩවේපව්කව්ේකගනේල්මටේසරීනලේන්ල්්කවලක් ලේ ල්ේදීම 
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2016ේවයා ක ේපව්කවනේ නේවැඩසටහන් 

 

රිාල්්්ර්ම 

ව්යාෂි්ේ

ු ක් ල්ේ

වැඩසටහන් 

නග්්රේ ග්කේ

වැඩසටහන් 

ව්යාෂි්ේ ු ක් ල්ේ

වැඩසටහන්ේ නග්ේ

්රගැනීක කේ

්රශතියතල 

සහ ්ගි්කවල 

විලනම 

(රු.) 

**

1 

වි ය්  දැු ම්ව  ිරී ම්  

වැඩසටහන් 13 12 86% 719 

 

75,381.00 

2 සනමනදා දැු ම්ව  

ිරී ම්    වැඩසටහන් 
 

03 100% 102 

 

- 

3 ජංගම දැු ම්ව  

ිරී ම් වැඩසටහද  
01 100% 

 

17,955.86 

4 වි ය්  ආ ල්ප දියුණු 

ිරී ම් වැඩසටහද 

(රූප නවදා)   

01 01 100% 23 20,540.00 

5 වානපනනපට මඟ පුහුණු 

වැඩසටහද 
05 05 100% 119 90,062.00 

6 වාවසනප  ව   දව 

රරවණතන 
01 01 100% 163 58,578.00 

7 වානපනපා  අ දැකීම් 

හුවමනරු  න ගැනීම  

(ක්කය  ්රන චනපා න) 

02 02 100% 60 20,450.00 

8 වානපනන  සැ සුම් ස ස් 

ිරී ම්පුහුණු වැඩසටහද 
01 01 100% 20 24,510.00 

9 තනක්කය ි  පුහුණු 

වැඩසටහද 
04 04 100% 140 83,303.00 

10 වානපනන  ළමදන නණ 

පුහුණු වැඩසටහද 
04 05 125% 134 121,894.00 
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රිාල්්්ර්ම 

ව්යාෂි්ේ

ු ක් ල්ේ

වැඩසටහන් 

නග්්රේ ග්කේ

වැඩසටහන් 

ව්යාෂි්ේ ු ක් ල්ේ

වැඩසටහන්ේ නග්ේ

්රගැනීක කේ

්රශතියතල 

සහ ්ගි්කවල 

විලනම 

(රු.) 

11 
Manage Your 

Business 
01 01 100% 32 22280.00 

12 
පනපා භෝගි  ස  නනප 01 01 100% 128 40540.00 

13 වානපනපා  අ දැකීම් 

හුවමනරු  න ගැනීම  

(ක්කය  ්රන චනපා න) 

01 01 100% 28 17850.00 

14 දිස්ත්රිுක්කය  අ  වි රරදර්යද 

(සිපදෑ වාවසනප 2016) 
02 02 100% 90 591166.00 

15 වාවසනප - 2016 

BMICH රරදර්යදප සඳහන 

වාවසනප යින්  තෝනන 

ගැනීම 

- 01 - 26 4800.00 

16 වානපනන නීති පි දබඳ 

පුහුණු වැඩසටහද 
01 01 100% 35 7600.00 

17 රූප නවදා පි දබඳ 

(NVQ) පුහුණු 

වැඩසටහද 

01 01 100% 30 5200.00 

18 පිපාවැප නණ පුහුණු 

වැඩසටහද 01 01 100% 19 
5250.00 

 

19 දැද පද මං පුහුණු 

වැඩසටහද 
02 02 100% 44 38148.00 

20  තොනතුරු තනක්කය ි  

පුහුණු වැඩසටහද 
01 01 100% 18 38450.00 
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තනි පුශගලි  තනක්කය ි  පුහුණුී ම් )10  (100000.00  

ආපතද  ටයුතු  සඳහන         18000.00  

 

 **1 - සනමනදා දැු ම්ව  ිරී ම් වැඩසටහන් පව වන රරමනණව  සහභනගි වපක්කය තිුණ බැවින් වනර්ි  

ඉ ක්කය   නන  ගන ී ම සඳහන දැවත වි ය්  දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහදක්කය පැවැ ී මට අවයා  දොී ප. 

  වයා ක ේසපුර්ේඇතිේු ක් ල්ේ2016 

 දව වානපනන ආනම්භ ිරීම් - 60 

 පව දන වානපනන සංවර්ධ්යදප ිරීම් - 108 

 ණප සඳහන  පොමු ිරීම් - 87 

  බන දුන් මුළු ණප මුද  - 22830000/- 

 

 

21 මනදව සංවර්ධ්යද පුහුණු 

වැඩසටහද 01 01 100% 92 25150.00 

22 වාවසනප - 2016  

රරදර්යදප දැනඹීම - 01 - 45 4750.00 

23 වානපනන සංගම් 

සංවර්ධ්යදප 
03 03 100% 294 22670.00 

24 පසු විපනම් හන රරගති 

සමන  ෝචද රැස්ී ම 
14 15 125% 309 44236.00 

25 වානපෘති පරීක්කය න ිරීම් 
14 15 125% 263 170145.13 

  

එ්තුව 
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2888 

 

1670408.99 
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පසුේවිපර කේවැඩසටහන්ව දීේහඳුන්ේග්කේගැට ගව ටේවිසඳු ක 

 

ගැට ගව  විසදුම 

 මු ාමප ගැටළු            ණප පහසු ම් 

 තනක්කය ි  ගැටළු           ඇඟලුම් තනක්කය ණ/ මල් වගනව  තනක්කය ණ /  තොනතුරු තනක්කය ණ  

             පුහුණු   වැඩසටහන් පැවැ ී ම                                             

 අ  වි නණ ගැටළු ේේේේේේේ දිස්ත්රිுක්කය අ  වි රරදර්යද ‘සිපදෑ  වාවසනප 2016’ (අ ර්රල්  සහ          

           දසැම්බර්) 

 වානපනන ලිපනපදිංචි ගැටළු         රරන  ශීප  ල් ම්  නර්පන ව ට  පොමු ිරීම 

 අ දකු  ගැටළු              නර්පන ප මඟින් උප ශයද  ස්වන  බනදීම  

සශග කේරිාල්්්රි්කවල 

• සංගම   / උප සංගම්ව  ක්රිටපන නපා වප මඟින් අ  වි රරවර්ධ්යද වැඩසටහන් ක්රිටපන ම  ිපාම 

• සනමනජි යින් ේ සුභසනධ්යද  ටයුතු සංගමප හනහන විකාම ව ක්රිටපන ම  ිපාම 

• සංගම   සමනජි යින්ට හැඳුු ම්ප  නිකු  ිරීම. 

 

විේේේේකය  ේවැඩසටහන්  

 

 වානපනන සැ සුම් ස ස් ිපා ම් වැඩසටහද  

 පනපා භෝගි  ස  නනප 

 මනදව සංවර්ධ්යදප පි දබඳ පුහුණු වැඩසටහද 

 පිපාවැප නණප පුහුණු වැඩසටහද 

  තොනතුරු තනක්කය ණ   පුහුණු වැඩසටහද 

 තනක්කය ි  (රූප නවදා) පුහුණු වැඩසටහද  

 වානපනන නීති පි දබඳ පුහුණු වැඩසටහද 

 තනි පුශගලි  තනක්කය ි  පුහුණුී ම් සඳහන රු.100000.00  මුද ක්කය  බනදීම 
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09. ශ්රී ේ ශ්්ේසම්ජ්යේකරක් ල ණේමඩලඩ ල 
 

දැක්කයම.......................... 

ළු දනයී හන තිනසනන සමනජ ආනක්කය ණප සදහන වු ජනති   රරමුඛ්තම ආපතදප ී ම 

 ම හවන............................... 

සහභනගී වප හන නිර්මනණීීම සංවිධ්යනද පපාසනපක්කය තුලින්, නනජා සුනක්කයිතභනවප සහිත වඩන ළු දනයී 

විශ්ර3නම වැුපප් හන සමනජ ආනක්කය ණ ක්රතම ක්රිටපන ම  ිරී ම් ජනති  ආපතදප බවට ප  වමින්  ජා ්ඨ 

පුනවැසිපන් ේ ජීවද ත වප සුනක්කයිත ිරීම 

 

 පෝජිත දැක්කයම හන  ම හවන 

 

දැක්කයම.................. 

සමනජ ආනක්කය ණ පන් සුනක්කයිත වු අභිමනදව  ජනතිපක්කය 

 

 ම හවන....................... 

අභිමනදව  ජනතිපක්කය  ගොඩදැගීම උ දසන සමනජ ආනක්කය ණ රරතිප ය න් සම්පනදදප, ක්රිටපන ම  ිරීම 

සහ නිපනමදප තු දන් පහපන ද රරතිප තිව ට අු ගත  වමින් ශ්රී්  නංකීප පුනවැසිපන් ේ ආර්ථි , 

සමනජීප, සංස් ෘති  සුනක්කයිතභනවප  වු  වන් නනජා හන නනජා  දොවද ආපතද සමග උපනප මනර්ගි  

සම්බන්ධ්යතන  ගොඩදගමින් තිනසනන සංවර්ධ්යදපක්කය  නන 
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විේ්මේවැටුේේහ්ේසම්ජ්යේකරක් ල ණේ්රශති ් ේකලෝජ්යන්ේරමල 

2016ේවයා ක ේ්රශගතිල 

්රශ්කීයලේ

කම් කේ

ේක්ොටමස්සල 

පසුගිලේ

වයා ලේ

ංවස්නලට 

2016ේ

වයා ලේ

තු ේ

එ්තුව 

සමුඛච්චිතේ

එ්තුව 

න්ල්ේමුඛනමේ

 ැබීමේ2016 

වයා ල 

ව්රි්ේමුඛනමේ

 ැබී ක 

2016 

වයා ල 

ඔේපුේ

නිකු්කේ

කිීත කේ

මුඛ ගේ

එ්තුව 

ව්.ේමුඛ.ේ

සටහන්ේ

කපෝකේ

නිකු්කේ

කිීතම 

ගම්පහ 7652 52  18368.00 481710.00 15 50 

මිු වන් ගොඩ 3398 70  85315.00 - 50 65 

ජන ඇ  1844 3653  522000.00 - 1525 3643 

ව ත  1069 189  55506.00 - 80 189 

 දොම් ප් 11461 103  61578.00 259474.00 63 103 

මහන 2828 07  238.00 - - 07 

 ැ ිප 1029 53  23875.00 2100.00 - 53 

දිවු පිටිප 2558 23  33819.00 141402.00 10 23 

 ටනද 3670 106  28892.00 91164.00 - 106 

මීපාගම 1894 60  20560.00 - 50 60 

අ තදගල්  4751 28  12343.00 232107.00 - 28 

මීගමුව 1260 -  - - - - 

බිපගම 1804 450  40496.00 - - 450 

දි. ල්.  න 

සෘජු බ.ගැනීම් 

1848 280  647998.00 1111294.00 280 280 

බැංකු වනපා  - -  - - - - 

තැපැල් වනපා  - -  - - - 

 

- 

ක්කය  ්රන නි. 

බදවනගැනීම් 

21 -  - - - - 

එ්තුව 47087 5074  1550988.00 2319251.00 2073 5057 
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  මරණේප්රිකතෝෂි්ේදීමන්ේකගවී කේසහේංල ත්ේකගවී කේ2016 

   

්රශ්.කම.ේ

ක්ොටමස්සල 

පසුගිලේවයා ව ේ

මරණේප්රිකතෝෂි්ේ

දීමන්ේකගවී ක 

2016ේවයා ක ේ

මරණේප්රිකතෝෂි්ේ

දීමන්ේකගවී ක 

පසුගිලේවයා ව ේ

කල්ධිතේකගවී ක 

2016ේවයා ක ේ

කල්ධිතේදීමන්ේ

කගවී ක 

ගම්පහ 3426511.18 - 29440.00 - 

මිු වන් ගොඩ 365802.00 - - - 

ජන ඇ      148367.24 39038.66 - - 

ව ත  211337.65 - - - 

 දොම් ප් 522679.60 - - - 

මහන 254480.40 - 42000.00 - 

 ැ ිප     77610.00 - 5000.00 - 

දිවු පිටිප 207 233.00   10000.00  132699.61 

 ටනද 260739.92 45838.56 30000.00 - 

මීපාගම   199383.91 - - - 

අ තදගල්  514464.68 - 14872.00 - 

මීගමුව 121197.35 - 20000.00 - 

බිපගම 1464538.80 50591.58 - - 

සෘඡු බදවන ගැනීම් 233797.39 - - - 

එ තුව 6690057.68 145468.80 141312.00 132699.61 

 

2016 වර්    විශ්ර3නම වැුපප්  ගී ම්   - 246 

2016 වර්    අක්රීයප දනප  වප සක්රීයප ිරීම් -  

්්යාලේමඩලඩ ල 

දිස්ත්රිுක්කය සම්බන්කා නණ නිළධ්යනරීන්  - 02 

 ළමදන නණ සහ නන                  -  02 

 නර්පන   නර්ප සහනප                 -  01 
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10. ප්රික ෝගි්ේ්ටයුතුේපිළිලඳේංධි්්රිල 

2016 ේවයා ලේතුනේග කපහේප්රික ෝගි්ේ්ටයුතුේපිළිලඳේංධි්්රිලේවිසින්ේසිදුේ්නේවැටලී කේස කලන්ධේ

කතොරතුරු 

මනසප වැටීමම් රරමනණප 

1.  ජදවනපා 63 

2.   පබනවනපා 87 

3.  මනර්තු 123 

4.  අ රර්ල් 67 

5.  මැයි 43 

6.  ජූනි 101 

7.  ජූලි 81 

8.  අ ගෝස්තු 120 

9. සැප්තැම්බර් 27 

10. ඔක්කය තෝබර් 44 

11.  දොවැම්බර් 70 

12.   දසැම්බර් 137 
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2016ේවයා ලේතුනේග කපහේප්රික ෝගි්ේ්ටයුතුේපිළිලඳේංධි්්රිලේවිසින්ේසිදුේ්නේනඩුේපැවීත කේස කලන්ධේ

කතොරතුරු 

මනසප දඩු පැවරීම් රරමනණප 

1.  ජදවනපා 258 

2.   පබනවනපා 116 

3.  මනර්තු 71 

4.  අ රර්ල් 60 

5.  මැයි 98 

6.  ජූනි 43 

7.  ජූලි 68 

8.  අ ගෝස්තු 89 

9. සැප්තැම්බර් 90 

10. ඔක්කය තෝබර් 38 

11.  දොවැම්බර් 59 

12.   දසැම්බර් 43 

 

 

නැුකව්කේකිීතක කේවැඩසටහන් 

ගම්පහ පනපා භෝගි   ස්වන අකා නපාප විසින් පනපා භෝගි පන්,  වළදුන්,පනසල් සිසුන් දැු ව  ිරී ම් 

වැඩසටහදක්කය  හන පනපා භෝගි   ව සහ සංවිධ්යනද පිහිටී ම සිදු  නයි. 

 පනපා භෝගි පන් දැු ම්ව  ිරී ම් වැඩසටහන් - 07 

  වළදුන් දැු ම්ව  ිරී ම් වැඩසටහන්  - 13 

 පනපා භෝගි  සංවිධ්යනද පිහිටී ම   - 1 

 මනධ්යා තු දන් දැු ම්ව  ිරීම   - 7 

 පනපා භෝගි   ව    - 1  
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දඩු පැවරීම් රරමනණප 
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2016ේවයා ලේතු ේග කපහේප්රික ෝගි්ේ්ටයුතුේපිළිලඳේංධි්්රිලේවිසින්ේසිදුේ් ේනඩුේපැවීත කේව ටේංන් ේ

නඩේමුඛනමේස කලන්ධේකතොරතුරු 

මනසප දඩ මුදල් (රු.) 

1. ජදවනපා 799,000 

2.  පබනවනපා 465,000 

3. මනර්තු 209,000 

4. අ රර්ල් 135,500 

5. මැයි 291,000 

6. ජූනි 130,500 

7.ජූලි 214,000 

8.අ ගෝස්තු 306,500 

9. සැප්තැම්බර් 265,000 

10. ඔක්කය තෝබර් 84,500 

11.  දොවැම්බර් 141,500 

12.   දසැම්බර් 146,000 

 

 

 අකා නපාප  වත ලිඛිතව  ැුණණ පැමිිලි සඳහන එම පැමිිලි ව ට අදන  පනර්යවපන් අකා නපාප  වත 

මනසි ව පව වද පනපා භෝගි  පැමිිලි සන ච්ජන ිපා ම් දිද  දි  ගන්වන සන නච්ජන සිදු  න 

පනපා භෝගි  පැමිිලි විසදීම සිදු  නයි. 
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දුර්ථනලේමගින්ේහ්ේලිඛිතවේංධි්්රිලේකවතේකලොමුඛේ්නේප්රික ෝගි්ේපැමිණිලිේවිමයායනලේ 

 පනපා භෝගි පන් විසින් දුන ථදප මඟින් අකා නරී ා  ප  වත  බන  දද පනපා භෝගි  පැමිිලි 

සඳහන අදන  සථ්නද ව ට  ගොස් වැටීමම් හන විමර්යද  ටයුතු වදනි ව සිදු ිරීම සිදු  නයි. 

්රශවයාතනේවයා ලේතුනේදුර්ථනකලන්ේ ැබුණුේපැමිණිලි -ේ2016 

ම්සල පැමිණිලිේ්රශම්ණල 

1. ජදවනපා 14 

2.  පබනවනපා 6 

3. මනර්තු 13 

4. අ රර්ල් 5 

5. මැයි 5 

6. ජූනි 8 

7.ජූලි 34 

8.අ ගෝස්තු 26 

9. සැප්තැම්බර් 15 

10. ඔක්කය තෝබර් 16 

11.  දොවැම්බර් 17 

12.   දසැම්බර් 8 
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11. දිස්ත්රිගක් ලේමිනින්කනෝරුේ්්යාල් ල 

නැක් ලම 

ඉඩම්  තොනතුරු සැපයි ම් සදන රරමුඛ්පන විම. 

 ම හවන  
වෘ ය ප නිපුණ ව පන් යු   ස්වන  ැදි පිපාසක්කය මගින් ුවණන ම  භූමි  තොනතුරු නිපැයුම් හන  ස්වනවන් 

සැපයීම. 

ංරමුඛණු 

  ොළඹ රරධ්යනද  නර්පන  පන් පන දප වද ප න   නර්පන , දිස්ත්රිுක්කය  නර්පන , රරන ශීප  නර්පන  සහ 

දිපත න ේ මැු ම් පුහුණු හන මැු ම් හන සිතිපම් ගත ිරී ම් ආපතද පන් සමන්විත දිවයිද පුනන විසිරුණු 

 නර්පන  ජන පක්කය මගින්  දපනර්ත ම්න්තු ේ  නර්පභනනප  පොදු මහජදපන  වත  බන දීමට  ටයුතු 

ස සන ඇත. සමන  ෝචදපට භනජදප වු වසන තුළ  මම  නර්පන ව  ක්රිටපන නපා වප පහත සදහන් 

අනමුණු  නන ඉ ක්කය   නද  දී. 

්්යාල ්යාල 

 භූමිති  පන ද ජන පක්කය ස්ථනපදප  න එප දිවයිද පුනන පව වන ගද පනම. 

 සිපලු වාවස්ථනපිත අවයාතනවපන් සදහන මැු ම්  ස්වන සැපයීම. 

 ජනති  අවයාතනවපන් සදහන භූ  ක්කය ණ,   මන හන වි ය්   නර්පපන් සදහන වු සිතිපම් සැ සීම 

සහ රර නයපට ප  ිරීම. 

 ශ්රී්  ං නවම ආවනණප වද පපාදි භූ ගෝීමප  තොනතුරු පශධ්යතිපක්කය සැ සීම. 

 ශ්රී්  ං නවම ආවනණප වද පපාදි ක්රතමනු කු ව ඉඩම්  තොනතුරු පශධ්යතිපක්කය සැ සීම. 

 චන්ද්රිව න ඡනපන රූප පි දබද තනක්කය ණප භනවිතන  න භූ ගෝලිප/ ඉඩම්  තොනතුරු  බන ගැනිම. 

 මැු ම් වෘ තිප සදහන අවයා රරමිය න් ක්රතමව ව පව වන ගද පනම. 
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විවිධ්ය මැු ම් අ  න 
ගැනි ම් මැු ම් 

උසනවි මැු ම් 

ඉ ක්කය      ැබලි ගණද 

වැඩ අවසන්     ැබලි ගණද 

විකීරණේමැුක ක 
අු  
අං ප 

මැු ම් වර්ගප ඉ ක්කය     
 ැබලි ගණද 

වැඩ අවසන්    
 ැබලි ගණද 

1 මනයිම් ගල් දැම්ම සම්බන්ධ්ය මැු ම් 46540 60000 

2 විවිධ්ය මැු ම් 15170 47922 

3 අ  න ගැනි ම් මැු ම් 14700 57700 

4 උසනවි මැු ම් 7000 7230 



90 
 

 

 

වි ය්  වානපෘති 

ංුකේ
ංශ්ල 

මැුක කේවයාගල 

ු ක් ල්ේ

් ේ

්රශම්ණලේ

(කි.මි.) 

වැඩේ

ංවසන්ේ

් ේ

්රශම්ණලේ

(කි.මි.) 

1 මධ්යාම අකා ේගී මනර්ග වානපෘතිප සඳහන මූලි  
පිඹූරු පි ද ප  ිරීම 

42 38 

2  ගම්පහ - පක්කය   මනර්ග වානපෘතිප සඳහන විස්තන 
අු  ර්ඛ්ද පි ද ප  ිරීම 

4 4 

3   ැ ිප - මුදුන් ගොඩ මනර්ග වානපෘතිප සඳහන 
විස්තන අු  ර්ඛ්ද පි ද ප  ිරීම 

5 5 
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මධ්යාම අකා ේගී 
මනර්ග වානපෘතිප 
සඳහන මූීම  පිඹූරු 
පි ද ප  ිරීම 

 ගම්පහ - පක්කය   
මනර්ග වානපෘතිප 
සඳහන විස්තන 
අු  ර්ඛ්ද 

පි ද ප  ිරීම 

  ැ ිප - 
මුදුන් ගොඩ මනර්ග 
වානපෘතිප සඳහන 
විස්තන අු  ර්ඛ්ද 
පි ද ප  ිරීම 

වි ය්  වානපෘති ඉ ක්කය     
රරමනණප(ි.මි.) 

වි ය්  වානපෘති වැඩ අවසන් 
   රරමනණප(ි.මි.) 

හි කසවිලේමැුක ක 

 

ංුකේංශ්ල 

 

මැුක කේවයාගල 

 

ු ක් ල්ේ්  

්ැලලිේගණන 

 

වැඩේංවසන්ේ්න 

්ැලලිේගණන 

1  ැඩැස්තන මැු ම් 66900 84400 



91 
 

12. ්ෘෂි්යාමල 

12.01 දිසත්්රිගක් ලේ්ෘෂි්යාමේංශයල 

නැක් ලම 
දිස්ත්රිுක්කය    පවතිද  න ුවි  හන  ශයුවි  ත  වපන්ට වඩන   පෝගා  ෘි නර්මි   ටයුතු 

හදුන්වනදීම තු දන්  ගොවි ජදතනව ේ ආදනපම ඉහ  දැංී ම සහ ජනති  ප තුරු පපා භෝජද 

අවයාතනව   සහ අපදපද අවයාතනව   වැඩි රරමනණපක්කය සපපද රර ශයප වය පන් ගම්පහ 

දිස්ත්රිுක්කය ප ප  ිරීම. 

කමකහවර 
ඵ දනයිතනව ඉහ  දැංී ම, නි ්පනදදපට වැඩි වටිදන මක්කය  ැ බද දව ක්රතම ේද හදුන්වනදීම, 

 නර්පක්කය ම  ළමදන නණ නටනවන් හදුන්වනදීම තු දන්  ගොවි ජදතනව ේ ආදනපම වැඩිිරීම සහ වැඩි 

ඉල්ලුමක්කය සහ අපදපද විභවපක්කය සහිත ප තුරු  භෝග වගනිරී මන් ප තුරු සැපයුම වැඩිිරීමට සහ 

අපදපද ආදනපම ඉහළ දැංී ම සහ පපාසන හිත නමි වගනක්රතම ඔස් ස ් සථ්ිනසනන  ගොවිතැන් නටනවක්කය 

පව වන ගැනීමට  ටයුතු ිරීම. 

රිාල්්කම්ේවැඩසටහන් 

1.  ප තුරු ගම්මනද පිහිුපී  ම් වැඩසටහද 

ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය    ප තුරු වගනව රරවර්ධ්යදප සදහන වැඩි විභවපක්කය පවතිද අතන සුදුසු  ශයුවි  

ත  වපන් සහ පටිත  පහසු ම් වලින් යුක්කයත  ේ.  මම වැඩසටහ දහි අනමුණු   ස ප තුරු වගන ේ 

ඵ දනයිතනව ඉහළ දැංී ම,  ගොී න්  වත වැඩි ආර්ථි  වනසි  බනදීම සහ ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප ප තුරු 

වලින් ස්වපං පෝිත ිරීම  දැක්කයවිප හැිප. ක්රතම පන් දනගපා නණපට  ක්කයවද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය  පහි 

වනිජ මට්ටමින් ප තුරු වගන ිරීම සදහන භූමිප සීමන නපා සනධ්ය පක්කය ී ම  සමග තනි ඉඩම් ව  වනිජ 

වගන වය පන් ප තුරු වගන ිරීම අපහසු ී  ඇත.  මපට විසදුමක්කය   ස 2014 වර්    සිට රරන ශශිප 

 ල් ම්   ොට්ඨනස වලින්  තෝනන ග  ග්රනම නිළධ්යනපා වසම් ිහිපපක්කය එක්කය  න ප තුරු ගම්මනද වය පන් 

සංවර්ධ්යදප ිරීම සිදු  නද  දී. 

2014/2015 වසනව  පිහිටවූ ගම්මනද ව  ඵ දනයි රරගතිපක්කය  බන ගැනීමට  ටයුතු ිරීම 

1. නිනන්තන ක්කය  ්රන අකාක්කය ණප සහ අවයා උප දස්  ගොවි මහතුන් හට  බන දීම. 

2. අදනළ ගම්මනද ව  රරගතිප සම්බන්ධ්යව වනර්තන මනසි ව  බන ගැනීම. 

3. ගිවිසුම් රර නනව මිපගිප පැළ  වු වට දව පැළ සිුපී ම සදහන  ගොී න් දැු ම්ව  ිරීම. 
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2016ේවසකයාේකර ක ේ්රනේ නේප තුරුේග කම්න 

ංුකේ

ංශ්ල 

ග කම්නල ්රශ්/කමේ

ක්ොටමස්සල 

කර ක ්ේ

දිනල 

කලන්ේ

දුන්ේ

පැනේ 

්රශති ්ිනන්ේ

ගණන 

වපසරිල 

(ේංක් ල්රේ) 

01  ුප අ දෝදන ගම්මනදප -  හයිපන්තුඩුව 
දකුණ/  හයිපන්තුඩුව බටහින 

බිපගම 2016.06.20 1000 41 අක්කය න 5.5 

02  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - දංඕවිට / 
 ේන ගොඩ 

මීපාගම 2016.07.28 
 

1000 24 අක්කය න 5.5 

03 දූපාපන් ගම්මනදප -  හිපාකුළුව/ 
බනදුනන ගොඩ/  ැප් පටිව නද 

මීපාගම 2016.08.23 1000 46 අක්කය න 25 

04  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - ඇඹනළුව උතුන/ 
ඇඹනළුව දකුණ/ බටහින වැලි ේපාප 

ගම්පහ 2016.09.01 1000 15 අක්කය න 5.5 

05  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - මීගල් / 
ඌනන පො  

අ තදගල්  2016.11.25 1000 11 අක්කය න 5.5 

 

2014/2015ේවසරව ේපිකරටවූේප තුරුේග කම්න 

ංුකේ

ංශ්ල 

ග කම්නල ්රශ්/කමේ

ක්ොටමස්සල 

කර ක ්ේ

දිනල 

කලන්ේ

දුන්ේ

පැනේ

ගණන 

්රශති ්ිනන්ේ

ගණන 

වපසරිල 

(ේංක් ල්රේ) 

01 දූපාපන් ගම්මනදප - මන බොද  මිු වන් ගොඩ 2013.11.22 600 32 15 

02 දූපාපන් ගම්මනදප - ඌනන පො  අ තදගල්  2014.04.30 975 45 24.3 
03  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - පක්කය   ගම්පහ 2014.11.20 1000 60 5.5 

04  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - 
පනළුපැල්පිට 

වෑ ක්කය 2014.12.11 530 36 2.9 

05 දූපාපන් ගම්මනදප - පිංගමුව වෑ ක්කය 2014.12.11 1001 42 25 

06  ුප අ දෝදන ගම්මනදප -
නිල්පදන ගොඩ 

මිු වන් ගොඩ 2015.04.27 1000 17 7.5 

07  ුප අ දෝදන ගම්මනදප -
වනප නද/උඩතු තිපාපිටිප 

මහන 2015.06.26 1500 24 10 

08  ුප අ දෝදන ගම්මනදප - 
නස්සපනද 

දිවු පිටිප 2015.09.01 1000 19 7.5 

09 ජමදනනං ගම්මනදප -  බෝ ග  දිවු පිටිප 2015.10.05 2000 34 10 
10  ුප අ දෝදන ගම්මනදප -  දිනනද  ටනද 2015.11.30 1000 07 05 

11 දූපාපන් ගම්මනදප -  හදව/දනල්  මීපාගම 2015.12.03 1200 59 30 

12 ජමදනනං ගම්මනදප - තම්මිට දිවු පිටිප 2015.12.18 1000 29 05 
13 දූපාපන් ගම්මනදප -

කුීම ගදන/ ලුඅේග  
දිවු පිටිප 2015.12.28 800 58 20 
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2. ආහනන නි ප්නදද ජනති  වැඩසටහද 2016-2018 

       ස් ේච්ඡන සංවිධ්යනද මගින්  තෝනනග  ගෘහ ා   2600  ගවතු සංවර්ධ්යද වැඩසටහද 

 

ආහනන නි ්පනදද ජනති  වැඩසටහද 2016-2018 පට   ස් ේච්ඡන සංවිධ්යනද මගින්  තෝනනග  ගෘහ 

ා   ව   ගවතු සංවර්ධ්යද වානපෘතිපක්කය ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ක්රිටපන ම   නද  දී.  මහිදි සණස සමිති 

හනහන  තෝනනග  රරති නභින් 2600ක්කය සදහන  ගවතුවගනව පි දබද මූලි  දැු ම  ෘි ර්ම උප ශය වරුන් 

මගින් සහ  ෘි ර්ම අමනතාංයපට අු යුක්කයත සංවර්ධ්යද නිළධ්යනපාන් හනහන   බන  දද  දී.ඉන් අදතුරුව 

එළවළු වර්ග 06 ින් සමන්විත එළවළු බීජ පැ ට් 01 ක්කය සහ තවනන් බීජ වර්ග 02ක්කය   ස මිපාස් පැළ 

20ක්කය සහ බුප පැළ 10 ක්කය සහ රු.550.00ක්කය වටිදන ප තුරු පැළ 05 ින් යු  ප තුරු පැළ  ට්ට  01 ක්කය 

එක්කය රරති නභි පකුට  ැ බද   ස  රරති නභින් 2600 ක්කය  වත  බන දී  ගවතු  සංවර්ධ්යදපට දනප  විප. 

 

3. නිළධ්යනපාන් සහ  ගොී න් දව තනක්කය ණපන් සදහන දැු ව  ිරීම 

1. දිස්ත්රිுක්කය මට්ට ම් ආක්රතමණශිීම ආගන්තු  ජීව වි ය ් පි දබද දැු ව  ිරී ම් 

වැඩසටහද 

වජව විවිධ්ය වප පපාහනනිප සදහන දනප වද ආක්රතමණශිීම ආගන්තු  යන  සහ ජීව වි ය්  පි දබද 

දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහද මහවැලි සංවර්ධ්යද හන පපාසන අමනතාංය   වජව විවිධ්ය ව  ල් ම් 

 නර්පන    රරධ්යනද ව පන් පව වද  ද අතන නිළධ්යනපාන් සහ  ගොී න් දැු ව   නද  දී. 

2. වස වි සන්  තොන  ගොවිතැද රරවර්ධ්යදප ිරී ම් වැඩසටහද 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තු  ව  වි සන්  තොන  ෘි ර්ම  ටයුතු රරවර්ධ්යදප ිරීම සදහන  ෘි ර්ම 

ක්කය  ්රනපට සම්බන්ධ්ය නිළධ්යනපාන් සහ  ගොවි මහතුන් දැු ව  ිරී ම් වැඩසටහද ජදනකාපති  ජ් ්ඨ 

උප ශය  පනර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීැ පූජා අතුනලි   නතද හිමි ේ රරධ්යනද ව පන් පැවැ ී ම. 

 

3. පලි බෝධ්යදනය  ආනක්කය න නපා   ස පපාහනණප සහ  නබනි  හන ජීව විදාන ම  

පන ද ක්රතම ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය     ගොවිමහතුන් අතන රරචලිත ිරී ම් වැඩසටහද 

පලි බෝධ්යදනය  භනවිතප අවම  නගනිමින්  නබනි  හන වජව විදාන ම  පන ද ක්රතම  ගොී න් අතන 

රරචලිත ිපාම සදහන උක්කයත වැඩසටහද ක්රිටපන ම    රුි. මහිදී  පහත සදහන්   රුණු ඔස් ස්  ශයද 

සිදු  නද  ද අතන  ගොවි ජදතනව  වත දැු ම  බන  දද  දී. 

1. පලි බෝධ්යදනය  ආනක්කය න නපා   ස භනවිතප  

2. පපාසන හිත නමී පනංශු ක්කයෂුද්රක ජීවින් මගින් ප සහි සරුබව වැඩි නමින්  නෝග සහ පලි බෝධ්ය 

පන දප   

3. ජීව විදාන ම  ක්රතම ේද මගින් පිටිමකුණන සහ පරන  නින්දන පන දප සහ පන පෝිතපන් 

ක්කය  ්රනපට මුදන හැරීම 

4. යන   නෝග පන දප සදහන ජීව විදාන ම  ක්රතම ේද හදුන්වන දීම 
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වැඩසටහද අවසනද   කුසප  ඇදීම් මගින් පහත සදහන්  නබනි  සහ ජීව විදාන ම   ක්රතම නිපැදි 

 ගොවිමහතුන්  වත  බදන දීම සිදු  නද  දී. 

1. පලි බෝධ්යදනය  ආනක්කය න නපා ඇදුම්  ට්ට  10 

2. එළවළු වගනව සදහන වජව  පො හොන වජව පට   බෝතල් 20  

3.  බෝංචි වගනව සදහන වන සෝබිපම් අමුකූ   ග්රෑම් 50 පැ ට් 20  

4. එළවළු  වගනව සදහන  නබනි   පො හොන ි  ෝ ග්රෑම් 2  ක්කය පැ ට් 15 ක්කය  

5. ී  වගනව සදහන  නබනි   පො හොන ි  ෝ ග්රෑම් 2  ක්කය පැ ට් 15 ක්කය  

6. පිටිමකුණන ේ පන පෝිතපන් අඩංුව ඇසුරුම්  30  

7. ද්රකව මනධ්යා   ෝයි  ොඩමන අමුකූ ද  බෝතල් 10 

8.  ක්කය ග්රෝ   ො හොඹ  නිස්සනන ප   බෝතල් 20  
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පළතුරු ගම්මනද 
පිහිුපී ම 

ස් ච්ච්ඡන සංවිධ්යනද 
මගින්  තෝනන ග  ගෘහ 
ා  ව   ගවතු 
සංවර්ධ්යදප 

ආක්රතමණශිලි ආගන්තු  
ජීව වි ය්  පි දබද 
දැු ව  ිපා ම් 
වැඩසටහද 

වස වි සන්  තොන 
 ගොවිතැද රරවර්ධ්යදප 
ිරී ම් වැඩසටහද 

පලි බෝධ්යදනය  
ආනක්කය න නපා   ස 
පපාහනණප සහ 
 නබනි  හන ජීව 

විදාන ම  ක්රතම ගම්පහ 
දිස්ත්රිுක්කය     ගොී න් 
අතන රරචලිත ිරී ම් 

වැඩසටහද 

 ෘි ර්ම අමනතාංයප පට   ගම්පහ දිසත්්රිுක්කය ප තුළ 
ක්රිටපන ම  වූ  ෘි සංවර්ධ්යද වැඩසටහන් ව   භෞති  රරගතිප 

2016 

ඉ ක්කය ප (සංඛ්ානව) රරගතිප(සංඛ්ානව) 
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12.02  නිකලෝජ්ය ේපන්්කේ්ෘෂි්යාමේංධ ක් ල ේ(ේව ්පෘතිේ)ේ්්යාල් ල 

01. පළන  නිය්චිත සංවර්ධ්යද රරධ්යනද/පළන  සංවර්ධ්යද  

ව ්පෘතිේංශ්ල ව ්පෘතිේන්මල ඇස්තක කන්තුේ

මුඛන  
වැල්නේමුඛන  මූ  ේ

්රශගතිල 
ංකේක් ලෂිතේනිමවුම ්රශති ්ී න්ේ

සශය ්ව 
ක ෞති්ේ

පේ්ගතිල 

J66228163027 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පුනන් කුඹුරු දැවත 
වගන ිරීම. 

700,000.00 699,885.00 99.98%   හක්කය .40 
 ම . ටො.128  

200 100%  

J66228163028 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ී  අසව්ැන්ද ඉහළ 
දැංී ම සදහන පනප වැඩසටහද ක්රිටපන ම  
ිරීම. 

1,950,000.00 1,949,650.00 99.98%   හක්කය .100 
 ම . ටො.365  

400 100%  

J66228163029 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ී  වගන ේ 
ඵ දනයීතනවප ඉහළ දැංී ම සදහන පැපාෂුට් 
ක්රතමප ක්රිටපන ම  ිරීම. 

1,900,000.00 1,898,710.00 99.93%   හක්කය .46 
 ම . ටො.184  

230 100%  

J66228163030 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පනංශු ගැටළු සහිත 
කුඹුරු ඉඩම් ව  ඵළදනයීතනවප ඉහළ 
දැංී ම. 

100,000.00 99,995.50 99.99%   හක්කය .8 
 ම . ටො.28  

40 100%  

J66228163031 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ ුවණන ම  බි තන 
ී  නි ්පනදදප ිරීම. 

2,350,000.00 2,349,980.00 99.99%   හක්කය .50 ුණසල් 
5000 

100 100%  

J66228163032 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ී  වගන ේ 
ඵ දනයීතනවප ඉහළ දැංී ම සදහන  ෘි 
පනන්ත්රීැ නණපට  පොමු ිරීම. 

100,000.00 100,000.00 100%   හක්කය .4.8 
 ම . ටො.19.2  

24 100%  

J66228163033 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ුවණන ම  එළවළු 
පැළ බදුන් නි ්පනදදප ිරීම. 

50,000.00 49,655.00 99.31%  පැළ බඳුන් 5000 2000 100%  

J66228163060 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ී  වගන ේ ා නබශධ්ය 
ප ද බෝධ්ය පන දප තුලින් අස්වැන් න් 
ුවණන මප ඉහ  දැංී ම. 

600,000.00 599,820.00 99.97%   හක්කය .25 
 ම . ටො.100  

 පදවුම් 
 බනදීම 
50 
ක්කය  ්රන 
පනසල් 

සදහන 375  

100%  



96 
 

J66228163063 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    අඩු නි ්පනදදපක්කය  බන 
 දද කුඹුරු ඉඩම් ව  ඵ දනයීතනවප ඉහ  
දැංී ම සදහන පනනම්පපා  ී  වගනවට 
 ගොී න්  පොමු ිරීම. 

780,000.00 779,955.00 99.99%   හක්කය .48 
 ම . ටො.96  

240 100%  

J66228363034 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ප තුරු සු භ ිරීම 
සදහන    සල් දව වගන ඇති ිරීම. 

200,000.00 199,875.00 99.94%   හක්කය .2 
 ම . ටො.16.2  

160 100%  

J66228363035 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ප තුරු සු භ ිරීම 
සදහන වැල් දොඩම් දව වගන ඇති ිරීම. 

200,000.00 199,970.00 99.99%   හක්කය  .2  
 ම . ටො.9  

180 100%  

J66228363036 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ප තුරු සු භ ිරීම 
සදහන නඹුටන් දව වගන ඇති ිරීම. 

100,000.00 99,995.00 99.99%   හක්කය .5  
රරති නභීන් 50 

160 100%  

J66228363037 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    නඹුටන් යන  
පුදරු ථනපදප තු දන් නි ්පනදදප හන 
නි ්පනදද ඵ දනයීතනවප ඉහළ දැංී ම සදහන 
පහසු ම් සැපයිම. 

650,000.00 649,925.00 99.99%  පැළ 4000 620 100%  

J66228363057 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ප තුරු සු භ ිරීම 
සදහන දූපාපන් දව වගන ඇති ිරීම. 

350,000.00 349,725.00 99.92%   හක්කය  .4.5 
 ම . ටො.32  

320 100%  

J66228363038 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පහතනට එළවළු දව 
වගන ඇති ිරීම. 

900,000.00 898,122.00 99.91%   හක්කය .8 
 ම . ටො.52  

80 100%  

J66228363039 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    එළවළු නි ්පනදදප 
වැඩි ිරීම සදහන නිපන මත එළවළු දව වගන 
ඇති ිපාම. 

100,000.00 97,980.00 99.98%  වගන මීටර් 10000 
 ම. ටො.6.5  

100 100%  

J66228363040 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    මිපාස් බදුන්ගත වගන 
ඇති ිරීම. 

200,000.00 198,645.00 99.32%  බදුන් 9000 
 ම. ටො.20.8  

120 100%  

J66228363041 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    අතුරු  බෝගපක්කය   ස 
ිපා අ  දව වගන ඇති ිරීම. 

400,000.00 395,800.00 98.95%   හක්කය .2.8 
 ම . ටො.25  

28 100%  

J66228363042 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය     බෝග නි ්පනදද ව  
අස්වු  හනනි අවම ිරීමට වැඩසටහන් 
ක්රිටපන ම  ිරීම සදහන පහසු ම් සැපයීම. 

1,000.000.00 999,880.50 99.99%  වැඩසටහන් 50 
රරති නභීන්  307 

1000 100%  
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J66228363043 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    මල් හන විසිතුරු පැළ 
වගන  නද  ණ්ඩනපම් ව ට අප  වගන 
ඉඩම් සංවර්ධ්යදප ිරීම. 

2,100,000.00 2,099,955.00 99.99%   ෘ.උ.  ොට්ඨනය26 
වාවසනප යින් 93 

93 100%  

J66228363061 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    රරජනව සදහන 
ුවණන ම   නෝපණ ද්රකවා සු භ ිරීම. 

1,040,000.00 1,039,890.00 99.99%  නි ්පනද පන් 77 77 100%  

J66228163051 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පුනන් කුඹුරු ව  
වි ල්ප  බෝගපක්කය   ස එළවළු දව වගන 
ඇති ිරීම. 

500,000.00 498,163.20 99.92%   හක්කය  .3.2 
 ම . ටො.20.8  

32 100%  

J66228163052 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පුනන් කුඹුරු ව  
වි ල්ප  බෝගපක්කය   ස   ොළ එළවළු දව 
වගන ඇති ිරීම. 

500,000.00 494,600.00 98.92%   හක්කය  .2.5 
 ම . ටො.37  

25 100%  

J66228163053 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    පුනන් කුඹුරු ව  බඩ 
ඉපාඟු දව වගන ඇති ිරීම. 

500,000.00 499,970.00 99.99%   හක්කය  .7.5 
 ම . ටො.26.25  

75 100%  

D66228563054 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    වගන බිම් ව ට රර ේය 
පහසු ම්  බනදීම  ෘි මනර්ග වැඩි දියුණු 
ිරීම. 

3,100,000.00 2,941,040.80 94.87%  375 m 160 100% 

N66228763055 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය     ගවතු වැඩි දියුණු 
ිරීම සදහන පහසු ම් සැපයිම. 

250,000.00 243,750.00 97.50%   ගවතු ා   390 
පවුල් 790  

390 100%  

N66228763056 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ජදතනව ේ 
තනක්කය ි  දැු ම ඉහළ දැංී ම හන වානප්ති 
 ස්වනවන් ව  ුවණන මප ඉහළ දැංී ම 
සදහන වානප්ති  නර්පන  ව  පහසු ම් වැඩි 
දියුණු ිරීම. 

3,780,000.00 3,770,439.00 99.75%  සංවර්ධ්යදප වූ 
ආපතද 13 ,
 තොනතුරු 
තනක්කය ණපට 
අු ගත වූ 
නි ධ්යනරීන් 69 

117 100%  

N66228463044 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    බිඟු සම්පත සුරැකීම 
මගින් මී පැි නි ්පනදදප ඉහළ දැංී ම 
සදහන වාවසනප පන්  වත අවයා 
පහසු ම් සැපයීම. 

800,000.00 799,965.00 99.99%  වාවසනප යින් 
107  

107 100%  

N66228463045 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    කුඩන පපාමනණ බිම්මල් 
නි ්පනදද වාවසනප යින් දිපාගැන්ී ම සදහන 
පහසු ම් සැපයීම. 

1,000,000.00 999,939.98 99.99%   ෘ.උ.  ොට්ඨනය26 
වාවසනප යින් 83 

83 100%  

N66228463046 ගම්පහ දිස ් පාක්කය    ජදතනව ේ නි නෝගී 600,000.00 599,974.40 99.99%   ෘ .  ොට්ඨනය.උ 19 100%  
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දිවිපක්කය උ දසන   ොළ ැඳ නි ්පනදදප හන 
භනවිතප දිපාගැන්ී ම සදහන නි ්පනද පන් 
 වත පහසු ම් සැපයීම. 

14  වාවසනප යින් 
19 

N66228463047 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    ප තුරු 
පපා භෝජදපට ජදතනව  පළඹී ම සදහන 
ප තුරු ආ්රිිත නි ්පනද පන්ට පහසු ම් 
සැපයීම. 

200,000.00 199,760.40 99.88%  පනසල් 8  
 වළදසැල් 8ක්කය 
පිහිුපවන 
වාවසනප පන් 8 
බිහිිරීම. 

8 100%  

N66228463048 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    තිපාඟු  පිටි 
පපා භෝජදප අඩු ිරීම සදහන සහල් පිටි 
ආ්රිිත නි ්පනද යින්   වත අවයා පහසු ම් 
සැපයීම. 

400,000.00 399,945.00 99.99%   ෘ.උ.  ොට්ඨනය 
13 වාවසනප යින් 
29 

29 100%  

N66228463049 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    අතිපාක්කයත ආහනනව  
ුවණන ම භනවප රැ ගනිමින් ආහනන 
පපානක්කය ණපට වාවසනප පන්  පළඹී ම 
සදහන පහසු ම් සැපයීම. 

100,000.00 98,700.00 98.70%   ෘ.උ.  ොට්ඨනය 4 
වාවසනප යින් 4 

4 100%  

N66228463062 ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය     නබනි   පො හොන 
නි ්පනදදප ඉහ  දැංී ම තු දන්  ගොවින් 
අතන  නබනි   ෘි ර්මප රරචලිත ිරීම. 

400,000.00 399,009.00 99.75%  වනනිජ නි ්.සංඛ්ානව 
108  ම. ටො.216 

108 100%  

G63219862500 බස්දනහින පළනත තුළ  ෘි නර්මි   ටයුතු 
රරවර්ධ්යදප ිරීම උ දසන ලිපනපදිංචි  ගොවි 
සමිති සදහන  ෘි උප නණ  බනදීම. 

2,485,833.00 2,485,718.00 99.99%   ගොවි සංවිධ්යනද 
178   රරති නභීන් 
අඛ්ංඩව 
 ෘි නර්මි  
 ටයුතු සදහන 
 පොමු  න ගැනීම. 

 ගොවි 
සංවිධ්යනද 
හන 
 ණ්ඩනප
ම් 178 

100%  

 

 



99 
 

2. ජ්යශගමේපැනේංක විල 

දිනල ්ෘ.උ.ේ්්යාල් ල කන්ලමේරුපිලම 

2016.03.28 ආඩි අම්බ ම 120,375.00 

2016.03.31  ටනද 41,350.00 

2016.04.06 වෑ ක්කය 254,075.00 

2016.05.27 අළු ගම  බෝගමුව 70,195.00 

2016.06.21  ැ ිප )රරවර්ධ්යද සතිප(  32,445.00 

2016.07.26 මල්වතුහිපාපිටිප 53,141.00 

එ තුව  571,581.00 

 

3.  2016 කලෝගේවග්ේ්රශගතිල 

2016/18 ආහනන නි ්පනදද වැඩසටහන් හන සනමනදා  ෘි නර්මි  වානප්ති වැඩසටහන් ඔස් ස්  බෝග 

වගනවන් ගන් අ  නග  රරගතිප  ම් පට   දක්කයවන ඇත. 

1. වීේවග්ව 

 

ව්රිේරමල 

1025 /2 6ේමහේ්න්නේ්රශේගතිලේේේේේේේේේේේ 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 

2016ේු ක් ල්ල 

(ha) 

2016ේ්රශගතිලේ 

(ha) 

 

% 

2016ේු ක් ල්ල 

(ha) 

2016ේ්රශගතිලේ 

(ha) 

 

% 

මහන වනපා 2038 1721.4 84.4 1477 511.91 34.6 

සුළු වනපා 4003 3290.1 82.1 2125 430.23 20.2 

වර් න පෝිත 7542 4965.8 65.8 3032 813.47 26.8 

එ තුව 13583 9977.3 73.4 6634 1755.61 26.5 
 

2. ප තුරුේවග්ව 

 
ප තුරු 

2015/16ේමහේ්න්නේ්රශේගතිල 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 
්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේේේේේේ 
(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ්ප්නනලේ 
(mt) 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේේේේේේ 
(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ්ප්නනලේ 
(mt) 

නඹුටන් 23.8 27.3  22.1 32.6 14208 

   සල් 86.6 89.8 623.5 81.5 142.6 7758.5 

අන්දනසි 130.7 188 887.7 130.9 184.4 10066 

දුපාපන් 9.5           17.7  8.8 8.8 679 

වැල්  දොඩම් 5.7   4 13.6 5.4 2.1 89.5 
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3. එනව ගේවග්වේේ 

 
එනව ග 

2015/16ේමහේ්න්නේ්රශේගතිලේේේේේේේේේේේ 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 
්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේ(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

්න්නක ේ

නි ්ප්නනලේ 
(mt) 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේ(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණල 

්න්නක ේ

නි ්ප්නනලේ 
(mt) 

බණ්ඩක්කය න 142 118.7 2130 71 80.4 900 

ප තෝ  84 66 1680 52 52.8 390 

වැට  ොළු 87 68 1305 54.8 62.8 465 

වම්බුප  135.5 97.7 2032 60 68.6 1020 

 නවි  74 62.5 1480 49 56.7 294 

මනළු මිපාස ් 77 43.9 462 36.5 42.4 189 

මෑ වර්ග 114 108.9 1368 60.3 87.7 783 

පිපිඤ්ඤන 48 33 960 100 33.8 495 

නනුණ 64 45 1280 43 48 360 

එ තුව 825.5 643.7 12697 526.6 533.2 4896 

 

4. ක්ොනේඑනව ගේවග්වේේේ 

 
  ොළ එළවළු 

2015/16ේමහේ්න්නේ්රශේගතිල 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 
්න්නලටේු ක් ල්ේ

හි කේ්රශම්ණලේ(ha) 
්න්නලටේ්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණල 

(ha) 

්න්නලටේු ක් ල්ේ

හි කේ්රශම්ණලේ(ha) 
්න්නලටේ්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණල 

(ha) 
මුකුණුවැන්ද 52 39.8 68 30 

 න්කුන් 40.5 36.5 90 38.4 

 ගොුප  ො  43 36 67 31.6 

 

5. ංමුඛේමිරිස ්

 2015/16ේමහේ්න්නේ්රශේගතිල 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේ(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ප්්නනලේ 
(mt) 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේේේේේේ 
(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ප්්නනලේ 
(mt) 

 
අමු මිපාස ්

 
96 

 
73 

 
960 

 
58 

 
61.3 

 
457 

 
6. ං ේකලෝග 

 
 

කලෝගල 

2015/16ේමහේ්න්නේ්රශේගතිල 2016ේල ේ්න්නේ්රශේගතිල 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේ(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ප්්නනලේ 
(mt) 

්න්නලටේ

ු ක් ල්ේහි කේ

්රශම්ණලේ(ha) 

්න්නලටේ

්රශගතිල 
හි කේ්රශම්ණලේ 

(ha) 

්න්නක ේ

නි ප්්නනලේ 
(mt) 

මඤ් ඤොක්කය න  378 294 11340 229.1 254 6873 

බත   29.8 15 447 13.9 8.7 208.5 

7. කලෝගේස්ලනේවැඩසටහන්ේ 
•  බෝග සනපද වැඩසටහන් ගණද - 156 (මහ)       

•  බෝග සනපද වැඩසටහන් ගණද - 156 (ප ) 
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12.03ේකගොවිජ්යනේසශවයාධනේදිස්ත්රිගක් ලේ්්යාල් ල 

ක ෝගේවිවිධ්ශගි්රණේවැඩසටහනේලටක්කේසු ගේව්රිම්යාගේ්රශතිසශස්්රණලේ 
 
 භෝග විවිධ්යනංගි නණ වැඩසටහද පට   සුළු වනපාමනර්ග රරතිසංස් නණප පට   ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප 

සදහන රුපිපල් මිලිපද 03ක්කය  ැුණණු අතන එහි වානපෘති 11 ක්රිටපන ම  විප. එහි රරගතිප රරන ශීප  ල් ම් 

  ොට්ඨනස මට්ටමින් පහත දැක්කය ේ. 

 
රරන. ල්. 

  ොට්ඨනසප 
වානපෘති 
ගණද 

ඇස්ත ම්න්තු 
මුද  රු 

ගිවිසුම්ගත 
මුද  රු 

මු ා රරගතිප අතැති බිල් 
 භෞති  
රරගතිප 

රරති නභීන් 
ගණද 

දැදට 
වගන  
 නද 

01 මහන 4 1,337,834.38 1,299,008.52 1,276,015.52  100% 50 55 

02 අ තදගල්  1 363,685.00 353,092.98 342,217.98  100%  25 20 

03 ගම්පහ 4 1,117,453.16 1,084,777.86 838,982.34 192,054.09 100%  169 107 

04 මිු වන් ගොඩ 2 252,000.00 244,563.60 - 238,560.50 100%  113 60 

 එ්තුව 11 3,070,972.54 2,981,442.96 2,457,215.84 430,614.59  357 242 

 

සු ගව්රිම්යාගේහ්ේපුරන්කුඹුරුේ්රශතිසශස්්රණලේ 
 
සුළු වනපාමනර්ග හන පුනන් කුඹුරු වැඩසටහද පට   රුපිපල් මිලිපද 23.3  රරතිපනදද මුද ක්කය  ැුණි.  ට 

අදනළව වානපෘති 28ක්කය ක්රිටපන ම  වූ අතන එම සිපලු වානපෘතිව  වැඩ අවසන් ිරීමට හැි විප. එහි 

රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

ංුකේ

ංශ්
ල 

්රශ්.කම.ේ

ක්ොටමස්සල 

ව ්පෘ
තිේ

ගණ

න 

ඇස්තක කන්තුේමුඛන ේ

රු 
ගිවිසු කගතේමුඛන ේරු මූ  ේ්රශගතිල 

ක ෞති

්ේ
්රශගතිල 

්රශති ්ී න්ේ

ගණන 

ංක් ල්රේ්රශම්ණල 

නැනටේ

වග්්ර
න 

පුරන්කුඹු

රුේවග්ේ
්නේහැකි 

1 මහන 13 
    

9,637,966.97  
     

9,332,300.14  
    

6,118,538.69  
100%  68 75 0 

2 මීපාගම 3 
    

2,951,941.42  
     

2,865,962.55  
    

2,634,820.71  
100%  325 200 0 

3 
අ තදගල්
  

2 
    

1,839,581.03  
     

1,786,001.00  
    

1,597,190.63  
100%  155 145 40 

4 දිවු පිටිප 5 
    

3,523,898.49  
     

3,421,260.67  
    

3,390,652.11  
100%  215 236 12 

5 ගම්පහ 4 
    

4,027,570.02  
     

3,938,700.58  
    

3,756,448.95  
100%  100 105 0 

6  ටනද 1 
    

1,254,405.69  
     

1,217,869.60  
    

1,207,069.60  
100%  30 30 0 

එ තුව 28 23,235,363.62   22,562,094.54   18,704,720.69   893 791 52 
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විකය  ේව ්පෘතිේලටක්කේසු ගේව්රිම්යාගේ්රශතිසශස්් රණලේ 
 
වි ය්  වානපෘති පට   සුළු වනපාමනර්ග රරතිසංස් නණ වැඩසටහද පට   රු.මි. 32  රරතිපනදද මුද ක්කය 

 ැුණි. එම මුද ට අදනළව වානපෘති 74ක්කය ක්රිටපන ම  ිපාමට හැිවිප. ා අු ව එම සිපලුම වානපෘතිව  

වැඩ අවසන් ිරීම හැි විප. එහි රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

ං

ුකේ
ංශ

්

ල 

්රශ්.කම.ේ

ක්ොටමස්සල 

ව ්පෘ

තිේ

ගණ
න 

ඇස්තක කන්තුේමුඛන ේ

රු 
ගිවිසු කගතේමුඛන ේරු මූ  ේ්රශගතිල 

ක ෞති
්ේ

්රශගතිල 

්රශති ්ී න්ේ

ගණන 

ංක් ල්රේ්රශම්ණල 

නැනටේ
වග්්ර

න 

පුරන්කුඹු
රුේවග්ේ

්නේහැකි 

1 මහන 15 7,382,678.86 7,167,649.43 5,775,359.19 100%  389 221 2 
2 මීපාගම 10 5,132,436.45 4,982,657.67 3,093,750.56 100%  639 469 67 
3 අ තදගල්  11 4,267,488.54 4,141,841.58 2,400,993.09 100%  218 148 57 
4 දිවු පිටිප 8 4,088,851.84 3,969,896.69 3,915,087.85 100%  255 175 15 
5 ගම්පහ 8 2,746,479.02 2,664,434.46 1,965,655.69 100%  259 123 0 
6  ටනද 2 898,000.00 870,736.44 866,252.38 100%  12 15 4 
7 මිු වන් ගොඩ 9 3,258,863.34 3,163,759.72 2,865,419.84 100%  158 137 0 
8 බිපගම 2 858,235.63 833,226.14 826,820.34 100%  110 30 36 
9  දොම් ප 8 2,019,800.00 1,960,223.24 623,081.24 100%  258 223 46.5 

10 ජන ඇ  1 1,362,631.39 1,322,943.10 264,588.62 100%  26 38 22 
  74 32,015,465.08 31,077,368.47 22,597,008.80  2324 1579 249.5 

 

ගශවතුරේහ්නිේ-ේසු ගේව්රිම්යාගේ්රශතිසශස්්රණලේ 
 
වි ය්  වානපෘති පට   ගංවතුන හනනි - සුළු වනපාමනර්ග රරතිසංස් නණප පට   වානපෘති 68 ක්කය සඳහන 

රුපිපල් මිලිපද 38   රරතිපනදද  ැුණණ අතන එම සිපලුම වානපෘතිව  වැඩ අවසන් ිරීමට හැි විප. එහි 

රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

ංුකේ

ංශ්ල 
්රශ්.කම.ේක්ොටමස්සල ව ්පෘතිේගණන 

ඇස්තක කන්තුේ

මුඛන ේරු 

ගිවිසු කගතේ

මුඛන ේරු 
මූ  ේ්රශගතිල 

ක ෞති්ේ

්රශගතිල 

1  ටනද 8 
           

6,211,500.00  
           

6,017,169.56  
       

3,835,160.30  
100%  

2 මිු වන් ගොඩ 6 
           

2,266,000.00  

           

2,198,855.66  

       

1,663,063.53  
100%  

3 අ තදගල්   7 
           

4,137,518.60  
           

4,015,257.82  
       

1,732,470.23  
100%  

4 දිවු පිටිප 21 
         

13,212,954.25  
         

12,670,636.33  
       

6,830,510.95  
100%  

5  දොම් ප 7 
           

3,062,300.00  

           

2,972,609.77  

          

738,124.32  
100%  

6 මීපාගම 12 
           

4,464,500.00  
           

4,331,681.34  
       

1,109,307.55  
100%  

7 ගම්පහ  3 
           

1,366,000.00  
           

1,324,424.06  
       

1,296,956.65  
100%  

8 මහන 3 
           

1,935,593.61  

           

1,878,424.55  

       

1,286,109.77  
100%  

9 ජන ඇ  1 
           

1,999,665.00  
           

1,801,500.00  
       

1,035,862.50  
100%  

  68 
         

38,656,031.46  
         

37,210,559.09  
     

19,527,565.80  
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කගොවින්කේේ ්ර්්රේංරමුඛන ේ 

 
  ගොවින් ේ භනන නන අනමුද  වැඩසටහද පට   ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    වැඩසටහන් 8ක්කය ක්රිටපන ම  විප. 

එහි රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

අු  

අං ප 
 ගො. ස්.ම. වානපෘති   දම 

ඇස්ත ම්න්තු 

මුද  රු 

ගිවිසුම්ගත මුද  

රු 
විපදම රු. 

 භෞති  

රරගතිප 

1 මන බොද  
මන බොද   ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද    පො හොන 
ගබඩනව ඉදිිරීම 

      

2,100,000.00  
     

1,988,265.99  
       

819,190.20  
100% 

2 ආඩිඅම්බ ම 
ආඩිඅම්බ ම  ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද    පො හොන 
ගබඩනව අලු වැඩිපන ිරීම  

      

1,000,000.00  
        

969,949.30  
       

500,000.00  100%  

3  ටනද 
 ටනද  ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද    පො හොන 
ගබඩනව ඉදිිරීම 

      

2,100,000.00  
     

1,988,265.99  
       

911,235.49  100%  

4 පක්කය   
පක්කය    ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද    පො හොන 
ගබඩනව ඉදිිරීම 

      

2,100,000.00  
     

1,988,265.99  
       

997,653.20  100%  

5 මල්වතුහිපාපිටිප 
මල්වතුහිපාපිටිප  ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද    පො හොන 
ගබඩනව අලු වැඩිපන ිරීම 

         

900,000.00  
        

887,310.84  
       

450,000.00  100%  

6 පක්කය   
විදිපව ත පන්ස  අස  
පැතිබැම්ම හන ෝැක්කයටර් පැන්ු ම 
ඉදිිරීම 

         

770,000.00  
        

746,335.91  
       

698,934.69  100%  

7  හදන    ගොඩ 
ඉඹුල් ගොඩ ෝැක්කය මෝ හන්දි   
සිට දි වද  ෘි මනර්ගප 
රරතිසංස් නණප ිරීම 1   ොටස 

      

4,750,000.00  
     

4,576,627.80  
    

4,564,021.74  100%  

8  හදන  ගොඩ 
ඉඹුල් ගොඩ ෝැක්කය මෝ හන්දි   
සිට දි වද  ෘි මනර්ගප 
රරතිසංස් නණප ිරීම 2   ොටස 

         

600,000.00  
        

572,530.17  
       

550,339.66  100%  

එ තුව 14,320,000.00 13,717,551.99 9,491,374.98      
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සංවර්ධ්යද අනමුද   

සංවර්ධ්යද අනමුද  වැඩසටහද පට   ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    වැඩසටහන් 4ක්කය ක්රිටපන ම  විප. එහි රරගතිප 

පහත දැක්කය ේ. 

ව ්පෘතික ේනම 
ඇස්තක කන්තුේ

මුඛන ේරු 
ගිවිසු කේමුඛන ේරු විලනමේරු 

ක ෞති්ේ

්රශගතිල 

මීපාගම  ගොවිජද  ස්වන මධ්යාස්ථනද   

අ  විසැ  අලු වැඩිපනව 
185,000.00 185,000.00 170,651.23 100% 

වල්පිට  ගොවිජද  ස්වන මධ්යාස්ථනද   

රරන ශීප නි ධ්යනපා  නමන   සිවිලිම 

ගැසීම 
80,000.00 80,000.00 80,000.00 011%  

උඩුගම්ප   ගොවිජද  ස්වන 

මධ්යාස්ථනද   වහ ප සඳහන සිවිලිම 

ගැසීම 
25,000.00 24,969.00 24,969.00 011%  

ආඩිඅම්බ ම  ගොවිජද  ස්වන 

මධ්යාස්ථනද   වහ ප ස ස් ිපාම 
45,000.00 44,612.40 44,612.40 011%  

එ්තුව 335,000.00 334,581.40 320,232.63  

 

සංවර්ධ්යද වානපෘති 

ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය    සංවර්ධ්යද වැඩසටහන් සඳහන රුපිපල් මිලිපද 9  මුද ක්කය  වන්වූ අතන  ට අදනළව 

වැඩසටහන් 05ක්කය ක්රිටපන ම  විප. සිපලුම වානපෘති අවසන් ිරීමට හැි විප. එහි රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

වානපෘති   දම  
ඇස්ත ම්න්තු 

මුද  රු. 

ගිවිසුම්ගත 

මුද  රු 
විපදම රු. අතැති බිල් 

 භෞති  

රරගතිප 

දිස්ත්රිுක්කය  නර්පන  පනබද 
 ගොඩදැගිල් ල් පළමු මහ  
ඉදිිරීම 

2,000,000.00 1,999,868.16 399,973.63 1,599,894.53 100% 

ගම්පහ  ගොවිජද සංවර්ධ්යද 
සහ නන   ොමසනපාස් නි  නිවස 
ඉදිිපාම 

4,267,914.65 4,239,660.90 4,239,660.90  011%  

 බම්මුල්   ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද වහ ප අලු වැඩිපනව 

1,796,417.34 1,744,094.50 1,707,397.00  011%  

උඩුගම්ප   ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනද   වහ ප සුළු 
අලු වැඩිපනව 

199,924.75 194,101.70 192,298.82  011%  

ඌනන පො   ගොවිජද  ස්වන 
මධ්යාස්ථනදප අලු වැඩිපනව 

1,495,000.00 1,451,219.00 290,243.80 1,160,975.20 011%  

එ්තුව 9,759,256.74 9,628,944.26 6,829,574.15 2,760,869.73  
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කපොකහොරේසහන්ධ්රේකවුකවටේකගොවින්ේකවතේමුඛනමේ ල්ේදිම 

  තට අරුණ  පො හොන සහදනධ්යනනප  වු වට මුදල්  බන දී ම් වැඩසටහද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළද 

ක්රිටපන ම  විප. ා අු ව 2016/17 මහ  න්දප තුළ   ගොවිජද  ස්වන බ  රර ශය 25ක්කය තුළ  ගොවින් 

14035 හන  හක්කයටපනර් 5334.55 වගන  ළ අතන එම    ගොවින් සඳහන රු.70,785,000.00 මුද ක්කය  බන 

 දන්දට විප.  

පුරන්ේකුඹුරුේනැවතේවග්කිීතක කේව ්පෘතිල 

2016/09 චක්රත  ල්ඛ්ප අු ව පුනන් කුඹුරු දැවත වගන ිරී ම් වැඩසටහද ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ 

ක්රිටපන ම  විප. ා අු ව පුනන් කුඹුරු අක්කය නපක්කය වගනිරීම සඳහන රුපිපල් 25000.00 බැගින්  ගොවින් 

 වත මුදල්  බන  දද  දි. ා අු ව  ගොවිජද  ස්වන බ  රර ශය 10  එම වැඩසටහද ක්රිටපන ම  විප. 

එහි රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

කගොවිජ්යනේකස ව්ේ

ල ේ්රශකීයල 

වග්ේ්රේඇතිේහි කේ්රශම්ණල ංුකමතේ්රේඇතිේ

මුඛන ේරු. ංක් ල රෑඩ් පයා 

ආඩිඅම්බ ම 22 15 10 645,320.00 

 හදන  ගොඩ 1 2 0 37,500.00 

ඌනන පො  20 1 0 300,00.00 

නිට්ටඹුව  9 0 26 229,172.00 

මිු වන් ගොඩ 16 2 29 404,531.00 

ජන ඇ  2 0 0 50,000.00 

පස්පන   5 3 39 159,689.00 

මනඳගහමු   10 5 29 285,781.00 

වෑ ක්කය  10 13 20 334,375.00 

 ටනද  19 1 24  

එ්තුවේ 126  17 2,446,368.00 

 

කහ්රේනි ්ප්නනේජ්ය්ති්ේවැඩසටහනේ2016ේ–ේ2018 

කගවතුේවග්ේ්රශවයාධනේවැඩසටහනේ-ේ2016 

 

අතිගරු ජදනකාපතිතුමන ේ සං ල්පප ට අු ව තුන් අවුරුදු වැඩසටහදක්කය   ස ක්රිටපන ම  ආහනන 

නි ්පනදද ජනති  වැඩසටහද 2016 – 2018 වර්    ගම්පහ දිස්ත්රිுක්කය ප තුළ සනර්ථ  අයුපාන් ක්රිටපන ම  

 නද  දි. ා පට   දිස්ත්රිுක්කය ප පුනන ගම්මනද 1288 තුළ රරති නභීන් 25760 එක්කය රැස් නමින් වැඩසටහද 

ක්රිටපන ම   නද  දි.  මම වැඩසටහ න්දී සෑම ගම්මනදප ම  නන්තන  ගොවි සංවිධ්යනදපක්කය පිහිුපී මට 



106 
 

ය නණප විප. ා අු ව  නන්තන  ගොවිසංවිධ්යනද 1152ක්කය ලිපනපදිංචි ිරීමට හැිවිප. ඉහත වැඩසටහදට 

අදනළ රරගතිප පහත දැක්කය ේ. 

ගම්මනද රරති නභීන් 

රරති නභ  බනදුන් රරති නභීන් සංඛ්ානව 2016 වර්    පිහිට වූ 

 නන්තන 

  ගොවිසංවිධ්යනද ගණද 
බීජ 

තවනන් බීජ 

 ට්ට  
පළතුරු පැළ 

1288 25760 25760 25760 14820 1152 

 

කීයලේප්ර කපරි්ේවීේවග්ේකිීතක කේවැඩසටහනේ2016 

වස වි සන්     තොන ුවණන ම  ආහනන නි ්පනද ද   අනමුණු  නග  ආහනන නි ්පනදද ජනති  

වැඩසටහදට සමගනමීව  දොමි     ශීප පනනම්පපා  බි තන ී  වගන ිරී ම් වැඩසටහද 2016 වර්    

ප   න්දප හන මහ  න්දප තුළ ක්රිටපන ම   නද  දි. එහි රරගතිප පහත අයුපාන් දැක්කයවිප හැ .  

 න්දප  රරති නභීන් සංඛ්ානව  බි තන ී  රරමනණප  Kg 

2016 ප   න්දප  55 1560 Kg 

2016/2017 මහ  න්දප 210 7202.5 Kg 

 

්්ලනි්ේකපොකහොරේනි ්ප්නනලේහ්ේ ්විතලේදිරිගැන්වීක කේවැඩසටහනේ-ේ2016 

ස්ර ශ්්ේණලේකලෝජ්යනේරමල 

 නබනි   පො හොන නි ්පනදදප වනිජ වානපනනපක්කය   ස ශ්රී්  ං නව තුළ සථ්නපිත ිරීම සඳහන සහදදනයි 

 පොීම අු පනතපක්කය පට   ණප පහසු ම් සැපයීම සඳහන  ෘි ර්ම අමනතානංයප මගින් සනන ං න ණප 

 පෝජදන ක්රතමප ක්රිටපන ම   නු   ැ බ්.  ම් පට   දව වාවසනප යින්  ගොඩදැගිම සහ සුළු හන මධ්යා 

පපාමනණ වාවසනප පන්,  ළග මට්ටම දක්කයවන දියුණු ිරීම  මම වානපෘති   අනමුණයි. 

 

ා අු ව පහත සඳහන් ආ නනපට  ගොවිජද සංවර්ධ්යද  දපනර්ත ම්න්තුවට අු බශධ්ය  ගොවිජද බැංකු 

හනහන සනන ං න ණප  පෝජදන ක්රතමප ක්රිටපන ම   ේ.  

1. දව වාවසනප යින් සඳහන  

 නබනි   පො හොන නි ්පනදද වානපනනපක්කය ආනම්භ ිරීමට  ැමති වාවසනප යින් සඳහන ණප පහසු ම් 

සැපයීම  

2. නි ්පනදද ක්රතම ේද සංවර්ධ්යදප සඳහන  

දැදට  නබනි   පො හොන නි ්පනදද   නිපැ  ද නි ්පනද යින් ේ දැදට  න ගද පු   බද 

නි ්පනදද ක්රතම ේද සංවර්ධ්යදප සඳහන ණප පහසු ම් සැපයීම  

 ම් පට   ගම්පහ  දිස්ත්රිுක්කය     ගොවිජද බැංකු 8ක්කය පට   ඉල්ලුම් රුවන් 15  ද දකුට රුපිපල් 

3,350,000.00   මුද ක්කය  නබනි   පො හොන නි ්පනදදප සඳහන ණප පහසු ම්  බන දී ඇත. 
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13.ේදිස්ත්රිගක් ලේකපන්ේ්නමන්්රණේස කලන්කර්රණේක්්ල 

13.01ේකපන්ේ්නමන්්රණේනැුකව්කේකිීත කේහ්ේපුහුණුේංශයලේහරහ්ේුටුේ්රනේ නේවැඩසටහන් 

1ේවනේ්්යාතුවේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහන වැයුේවුේමුඛන  

1.  ගම්පහ රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   නනජා නි ධ්යනරීන් ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ  
දැු ව  ිරීම 

24990/- 

2.  මීගමුව අධ්යානපද   නප    ුවරුවරුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ  දැු ම්ව  ිරීම 17000/- 

3.  මිු වන් ගොඩ දන න්දන විදුහ ල්  ුවරුවරුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ම්ව  
ිරීම. 

9900/- 

4.   ටනද  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනසප සඳහන රරථමනධ්යනන පුහුණු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 24300/- 

5.  මීපාගම රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   නනජා නි ධ්යනරීන් සඳහන ජීවිතනනක්කය   පුහුණුවක්කය 
 බන දීම. 

25000/- 

 

2ේවනේ්්යාතුවේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහන වැයුේවුේමුඛන  

1.  දිස්ත්රිுක්කය ආපදන සම්බන්ී නණ  මිුප  රැස්ී ම පැවැ ී ම. 13525/- 
2.   ටනද  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනය    නනජා නි ධ්යනරීන් ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ 

දැු ම්ව  ිරීම. 
17000/- 

3.  මිු වන් ගොඩ දන න්දන විදුහ ල්  ුවරුවරුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ම්ව  
ිරීම. 

9900/- 

4.  මීගමුව යනන්ත පීතන  විදුහ ල්  ුවරුවරුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ම්ව  
ිරීම. 

18000/- 

5.  අ තදගල්  අ ව  ඥනදනදන්ද දහම් පනසැ ල් සිසුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ 
දැු ම්ව  ිරීම. 

10000/- 

6.  ගම්පහ  සෞඛ්ා  ස්වන අධ්යාක්කය   නර්පන    නි ධ්යනරීන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ 
දැු ම්ව  කීපාම. 

10800/- 

7.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   නනජා නි ධ්යනරීන් සදහන ජීවිතනනක්කය   පුහුණුවක්කය 
 බන දීම. 

19400/- 

 

3ේවනේ්්යාතුවේ 

අු  
අං ප 

වැඩසටහද වැයු වු මුද  

1.  මීගමුව මංකුලිප රරනථමි  විදුහ ල් සිසුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ම්ව  
ිරීම. 

9530/- 

2.  මීපාගම  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨන ස   ග්රනම නි ධ්යනරීන්  සහ  සංවර්ධ්යද නි ධ්යනරීන් 
සදහන ජීවිතනනක්කය   පුහුණුවක්කය  බන දීම. 

25000/- 

3.   දල් ගොඩ යුධ්ය හමුදන  දවු ර්  නි ධ්යනරීන් ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ම්ව  
ිරීම. 

23025/- 

4.   දොම් ප් රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    නනජා නි ධ්යනරීන්  ආපදන  ළමදන නණප 
පි දබඳ දැු ව  ිරීම. 

25000/- 
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4ේවනේ්්යාතුවේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහන වැයුේවුේමුඛන  

1.  මීගමුව දුුපගැමුණු  විදුහ ල් සිසුන්  ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ව  ිපාම. 9900/- 

2.   දල් ගොඩ යුධ්ය හමුදන  දවු ර්  නි ධ්යනරීන් සදහන රරථමනධ්යනන පුහුණු වැඩසටහදක්කය 
පැවැ ී ම. 

24972/- 

 

 

13.02ේකපන්ේ්නමන්්රණේකපරේසුන්න කේේංශයලේහරහ්ේුටුේ්රනේ නේවැඩසටහන් 

1ේවනේ්්යාතුවේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහන වැයුේවුේ

මුඛන  

1.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   පිටිපද ග්රනම නි ධ්යනරී වස ම් සුදනමි  පනහුරු 
වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

9660/- 

2.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   සිපාවර්ධ්යද  ප දස ග්රනම නි ධ්යනරී වස ම් සුදනමි 
 පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

9900/- 

3.  මීපාගම රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිරී ම් අවසනද වැඩසටහද පැවැ ී ම. 

17000/- 

4.   ැ ිප රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිරී ම් අවසනද වැඩ සටහද පැවැ ී ම.  

17000/- 

5.  මීපාගම  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   දනල්   ග්රනම නි ධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප ආපදන 
 ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිපාම.   

4000/- 

6.  මීගමුව   රරන ශීප  ල් ම්   ොටිඨනස   වැල්  විදිප  ග්රනම නි ධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප 
ආපදන  ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිරීම.   

3208/- 

7.  ව ත  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   පමුගමගම මහ විදුහ  සදහන පනසැල් ආපදන 
ආනක්කය ණ වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම.       

10000/- 

8.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිපා ම් අවසනද වැඩමුඵව පැවැ ී ම. 

16500/- 

9.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    නනජා නි ධ්යනරීන් සදහන රරන ශශිප මට්ට ම් 
 පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම.  

10000/- 

 

2ේවනේ්්යාතුවේ 

ංුකේ

ංශ්ල 

වැඩසටහන වැයුේවුේ

මුඛන  

1.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   පිටිපද ග්රනම නි ධ්යනරී වස ම් සුදනමි  පනහුරු 
වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

9660/- 

2.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   සිපාවර්ධ්යද  ප දස ග්රනම නිළධ්යනරී වස ම් සුදනමි 
 පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

9900/- 

3.  මීපාගම රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිරී ම් අවසනද වැඩසටහද පැවැ ී ම. 

17000/- 

4.   ැ ිප රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිරී ම් අවසනද වැඩ සටහද පැවැ ී ම.  

17000/- 

5.  මීපාගම  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   දනල්   ග්රනම නි ධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප ආපදන 
 ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිපාම.   

4000/- 
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6.  මීගමුව   රරන ශීප  ල් ම්   ොටිඨනස   වැල්  විදිප  ග්රනම නි ධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප 
ආපදන  ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිරීම.   

3208/- 

7.  ව ත  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   පමුගමගම මහ විදුහ  සදහන පනසල් ආපදන 
ආනක්කය ණ වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම.       

10000/- 

8.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිපා ම් අවසනද වැඩමුඵව පැවැ ී ම. 

16500/- 

9.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    නනජා නි ධ්යනරීන් සදහන රරන ශශිප මට්ට ම් 
 පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම.  

10000/- 

 

3ේවනේ්්යාතුවේ 

අු  
අං ප 

වැඩසටහද වැප වු 
මුද  

1.  ව ත   රරන ශීප  ල් ම්    ොට්ඨනස    රරන ශීප ආපදන  ළමදන නණ සැ සුම ස ස් 
ිරී ම් අවසනද වැඩසටහද පැවැ ී ම  

17000/- 

2.  ව ත   රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    බෝපිටිප  ග්රනම නිළධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප ආපදන 
 ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිපාම.   

3200/- 

3.  මීගමුව  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   මුන්දක්කය නප  ග්රනම නිළධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප 
ආපදන  ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිරීම.   

2400/- 

4.  ව ත   රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   මනටන ගොඩ  ග්රනම නිළධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප 
ආපදන  ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිරීම.   

3750/- 

5.  මීගමුව මහ  නෝහ ල්  නර්ප මණ්ඩ ප ආපදන  ළමදන නණප පි දබඳ දැු ව  ිරීම. 13486/85 

6.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    ම්මල්තන ග්රනම නිළධ්යනරී වස ම් ජනති  මට්ට ම්  
සුදනමි  පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

18355/- 

7.  බිපගම රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    නනජා නිළධ්යනරීන් සදහන රරන ශීප මට්ට ම් 
 පනහුරු වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

6000/- 

8.  මීගමුව රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    වැල්  ී දිප ග්රනම නිළධ්යනරී වස ම් සුදනමි  පනහුරු 
වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

8580/- 

9.  බිපගම  රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස   මල්වනද  ග්රනම නිළධ්යනපා වස ම් සුදනමි  පනහුරු 
වැඩසටහදක්කය පැවැ ී ම. 

9984/- 

 

4ේවනේ්්යාතුවේ 

අු  
අං ප 

වැඩසටහද වැයු වු 
මුද  

1.  ව ත   රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    මටන ගොඩ ගංවතුන  පනහුරු වැඩසටහද  17000/- 

2.  ව ත   රරන ශීප  ල් ම්   ොට්ඨනස    බෝපිටිප  ග්රනම නිළධ්යනරී වසම සදහන ග්රනමීප ආපදන 
 ළමදන නණ සැ සුමක්කය ස ස් ිරීම. 

3200/- 

 

කපන්ේ්නමන්්රණේමධ සථ්්නලේහරහ්ේකපන්ේංවමේකිරි කේව ්පෘතිේසනහ්ේමුඛනමේ ැබීම 

 දිනල මුඛන  

01 2015-08-12 11,910,052.27 

02 2016-01-06 20,744,000.00 
03 2016-01-08 27,611,703.08 

එ තුව 60,265,755.35 
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13.03ේ2016ේවැඩේංවසන්ේ්නේව ්පෘතිේව ේවැඩේවටින්්ම 

 ව ්පෘතික ේනම මුඛන  

01 ව ත , නනගම , මුතුනනජ ව  ඇ  මනර්ග රරතිසංස් නණප ිරීම. 
 හොන ප ඇ , එ ේනමුල්  ඇ ,  රුණනගම ඇ , දික්කයඕවිට ඇ ,  බෝපිටිප 

12,408,758.58 

02 ව ත    නවළපිටිප පහළ   ොටස ශුශධ්ය ිරී ම් වානපෘතිප  දවද අදිපන 5,061,545.82 

03 ිපාබ  ගොඩ ඇ  රරතිසංස ්නණප ිපාම 2,974830.70 

මුඛ ගේවැඩේවටින්්ම 20,445,135.10 
 

මුඛ ගේවැඩේවටින්්මින්ේපරිප් නේවිලනමේේේේ-ේේරු.ේ546,661.61 

මුඛ ගේවිලනමේ 

 විස්තරල වටින්්ම 

01 ඉහත වානපෘති  3 හි වැඩ වටිදන ම්ව  එ තුව 20,445,135.10 

02 පපාපන ද විපදම්   3 % 546,661,61 

ව ්පෘතිලේසනහ්ේමුඛ ගේවිලනම 20,991,796,71 
 

13.04ේADB  ව ්පෘතිේ-ේග කපහේදිසත්්රිගක් ල්ල 

අඅ වානපෘතිප ග්රනම නිළධ්යනරී වසම වානපෘති 
බ ධ්යනපන 

මුඵ 
ඇස්ත ම්න්තු 
ගත මුද  

මු ා රරගතිප 

01 ව ේව ත පනන 
රරතිසංස් නණප ිපාම 1 

 ැන්දලිපශදපනලුව මහන රරන ශීප 
සභනව 

1901713.00 1793437.50 

02 ව ේව ත පනන 
රරතිසංස් නණප ිපාම 2 

 ැන්දලිපශදපනලුව මහන රරන ශීප 
සභනව 

1658357.50 1654983.75 

03 නිදහස් මනවත හනස් පනන 287 ඩි ිපාල් ව  
උතුන 

මහන රරන ශීප 
සභනව 

259568.10 252900.10 

04 උස්ව ත පළමු පුපමග 
 දසට විහි දද අතුරු 
මනර්ගව  ඉතිපා   ොටස් 
  ොන්ක්රීයට් ිපාම 

 මහන රරන ශීප 
සභනව 

651392.20 650036.01 

05 ගම්පහ ිඩගම්මුල්  
මනර්ග   මන ද   පන 
පනසැ  ඉදිපාපිට මනර්ගප 
  ොන්ක්රීයට් ිපාම. 

ිඩගම්මුල්  ගම්පහ මහ දගන 
සභනව 

625000.00 557889.20 

06 ජන ඇ  හල් ක්කය ඩ ඇ  
රරතිසංස් නණප ිරීම. 

හල් ක්කය ඩ ජන ඇ  රරන ශශිප 
 ල් ම් 
 නර්පන ප 

191525.00 191525.00 

07 ව ත  සුනක්කයිත 
මධ්යාස්ථනදප. 

 NBRO 
ආපතදප 
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14.ේගිණු ක 
14.01 විසයාජ්යනේගිණුමේ2016 

 

ව
්යා
ෂි
්
ේඇ
ස්
ත
ක
 ක
න්
තු
ක
ේ
ේ

ස
ඳ
හ
න්
ේප
රි
දි
ේව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
ේ

ං
ශ්
ල

 

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

පි
ටු
ේං
ශ්
ල
ේ(
ං
න්
න
ේ

ඩී
.ජී
.එ
ස
්.ක
ේ2

 ං
්
ෘති
ල
ට
ේ

ං
ුක
ව
) 

ව්යාෂි්ේඇස්තක කන්තුකවකරේ

සඳහන් පරිදිේවැඩසටහකනකරේ

නම 

ංලවැලේ

ඇස්තක කන්තුේ

කවන්ේකිීත ක 

පරිපුර්ේ

්රශතිප්නනේහ්ේ

පරිපුර්ේ

ඇස්තක කන්තුේ

කවන් කිරි ක 

මුඛ.කර.ේ66 

සහේමුඛ.කර.ේ

69 ංුකවේ

ම්රුේකිරි ක 

මුඛ ගේශුීධේකවන්              

කිීත ක                                                                                     

(1+2+3) 

මුඛ ගේවිලනම 

ශුීධ ්රශතිඵ ලේ

ුතිරිල/  

ුක් ලවි ක 

(1+2+3) (4-5) 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු.   

  පුනර්වයාතන               

1  ම හයුම් වැඩසටහද 986,000,000 25,800,000 
                      

-  1,011,800,000 997,430,725 14,369,275 2 

  උපේඑ්තුවේ(පුනර්වයාතන) 986,000,000 
                

25,800,000 
                      

-  1,011,800,000 997,430,725 14,369,275   

  මූ ධන               

1  ම හයුම් වැඩසටහද 167,000,000 
                                

-  
                      

-  167,000,000 166,868,874 131,126 2 

  උපේඑ්තුවේ(මූ ධන) 167,000,000 
                                

-  
                      

-  167,000,000 166,868,874 131,126   

  මුඛ ගේඑ්තුව 1,153,000,000 

               

25,800,000  

                      

-  1,178,800,000 1,164,299,599 14,500,401   
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14.02ේ2016වැඩසටහන්ේංුකවේවිසයාජ්යනේගිණුමේ-ේ2016 

  පුනර්වයාතනේහ්ේමූ ධනේවිලන කේස්ර්ශයල 

 

  

              විලනකමකරේස්ව ්වල                

(ඩී.ජී.එස්.කේක්ෘතිේකලොමුඛවේ

සමඟ) 

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

පි
ටු
ේං
ශ්
ල
ේ(
ං
න්
න
ේඩි
.ජි
.එ
ස්
.ක
ේ

ක
්
ෘති
ල
ට
ේං
ුක
ව
) ංලවැලේ

ඇස්තක කන්තුේ

කවන්ේකිරි ක 

පරිපුර් 

්රශතිප්නනේහ්ේ

පරිපුර්ේ

ඇස්තක කන්තු      

කවන්ේකිරි ක                                                 

මුඛ.කර 66 

සහේමුඛ.කර.ේ

69 ංුකවේ

ම්රුේකිරි ක         

මුඛ ග ශුීධේකවන්ේ

කිීත ක                                                              

(1+2+3) 

මුඛ ග විලනම ශුීධ ්රශතිඵ ල        

ුතිරිලේ/ේ

ුක් ලමවි ක          

(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

                

(අ)  පුදනනවර්තද  (ඩී.ජී.එස්.ා.3) 
        
986,000,000  

         
25,800,000  

                   
-    

       
1,011,800,000  

       
997,430,725  

         
14,369,275  3 

                

(ආ)  මූ ධ්යද (ඩී.ජී.එස්.ා. 4) 
        
167,000,000                          -    

                   
-    

          
167,000,000  

       
166,868,874  

              
131,126  4-5 

                

                

එ්තුව 

    

1,153,000,000  

         

25,800,000  

                   

-    

      

1,178,800,000  

   

1,164,299,599  

         

14,500,401    
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14.03 

2016  ව ්පෘතිේංුකවේපුනර්වයාතනේවිලන ක 

ව ්පෘතිේංශ්ලේ/ේනම, පුීගලි්ේපඩිනඩිේ

සහේසිල ගමේව ්පෘතිේසඳහ් ංකනකු්කේ

විලන ක 

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

ංලවැලේ

ඇස්තක කන්තුේ

කවන්ේකිීත ක 

පරිපූර් 

්රශතිප්නනේහ්ේ

පරිපූර්ේ

ඇස්තක කන්තු  

කවන් කිීත ක               

  මුඛ.කර.66 සහේ

මුඛ.කර.ේ69 

ංුකවේම්රුේ

කිීත ක                                                  

මුඛ ග ශුීධේකවන්ේ

කිීත ක                                                                                

මුඛ ග විලන ක ශුීධේ්රශතිඵ ල 

ුතිරිලේ/ේුක් ලමවී ක                                           

  (1+2+3)     (4-5) 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

1. ස්ම්නල පරිප් නලේහ්ේකලතනේ

කස ව්             

     පුශග  පඩිදඩි 37,500,000 2,800,000 
                     
-  40,300,000 39,096,536 1,203,464 

     අ දකු  විපදම් 26,200,000 
                    
-  

       
1,978,184  28,178,184 27,228,334 949,850 

උපේඑ්තුව 63,700,000 

     

2,800,000  

      

1,978,184  68,478,184 66,324,870 2,153,314 

2. ්රශ්කීයල කම් කේ්්යාල්    
 

  

 
    

     පුශග  පඩිදඩි 854,000,000 
   

23,000,000                               -  

         
877,000,000  

    
866,678,872  

        
10,321,128  

     අ දකු  විපදම් 68,300,000 
                    
-  

     
(1,978,184) 

           
66,321,816  

      
64,426,983  

          
1,894,833  

උපේඑ්තුව 922,300,000 

   

23,000,000  

    

(1,978,184) 

        

943,321,816  

   

931,105,855  

       

12,215,961  

    
 

  
 

    

මුඛ ගේඑ්තුව 

    

986,000,000  

   

25,800,000  

                     

-  

     

1,011,800,000  

   

997,430,725  

       

14,369,275  
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14.04 

2016   ව ්පෘතිේංුකවේමූ ධනේවිලන ක 

      

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

ව
ැල
ේවි
 
ල
ේ

ං
ශ්
ල

 

ං
යි
ත
 ක
ේං
ශ්
ල

 

  
  
  
  
  
  
 

මූ
 
 
්
ර
ණ
ල

  
  

(ස
ශක
ක් ල
ත
ේං
ශ්
ල
) 

ංයිත කේවිසත්රල 

ංලවැල 

ඇස්තක කන්තුේ

කවන්ේකිීත ක 

පරිපූර් 

්රශතිප්නනේහ්ේ

පරිපූර්ේ

ඇස්තක කන්තු  

කවන් කිීත ක               

  මුඛ.කර.66 

සහේමුඛ.කර.ේ69 

ංුකවේම්රුේ

කිීත ක                                                  

මුඛ ග ශුීධේ

කවන්ේකිීත ක                                                                                

මුඛ ග විලන ක ශුීධ ්රශතිඵ ලේ

ුතිරිලේ/ේ

ුක් ලමවී ක                                                                

      (1+2+3)    (4-5) 

  රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

                    

2001 0 11  ගොඩදැඟිලි හන ඉදිිරීම් 
       
8,000,000                    -                     -    

      
8,000,000  

       
7,984,344  

           
15,656  

2002 0 11 පන්රන සහ පන් රනෝප නණ 
       
2,000,000                    -                     -    

      
2,000,000  

       
1,977,301  

           
22,699  

2003 0 11 වනහද 
       
3,000,000                    -                     -    

      
3,000,000  

       
2,991,620  

             
8,380  

2102 0 11 
ගෘහ භනණ්ඩ හන  නර්පන  
උප නණ 

          
800,000                    -                     -    

         
800,000  

          
799,310  

                
690  

2103 0 11 පන්රන සහ පන් රනෝප නණ 
          
800,000                    -    

     
1,479,969  

      
2,279,969  

       
2,277,207  

             
2,762  

2104 0 11  ගොඩදැඟිලි හන ඉදිිරීම් 
   
150,000,000                    -                     -    

  
150,000,000  

   
149,919,062  

           
80,938  

2401 0 11 පුහුණු ිරීම් හන හැිපන වර්ධ්යදප 
       
1,200,000                    -    

      
(480,000) 

         
720,000  

          
720,000                    -    

        
 

  
 

      

        
 

  
 

      

      එ්තුව 165,800,000 

                    

-  999,969 166,799,969 166,668,844 131,125 
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14.05 වැඩසටහන්ේංුකවේවිලන කේමූ  ්රණේස්ර්ශයල 

  මූ  ්රණල             වැඩසටහනේ01* වැඩසටහනේ02*       මුඛ ගේඑ්තුව   

සශකක් ලතල සශකක් ලත විස්තරල 

ශුීධ 

්රශතිප්නනලේ**                                                                                                                                               

1     

   සත ේවිලනම                                                                                ශුීධ 

්රශතිප්නනලේ

**                                                                                                                    

සත ේ

විලනම                              

ශුීධ ්රශතිප්නනලේ

**                                                 

සත ේවිලනම    විලනක ක***   

්රශතියතල                                       

1 2 3 4 5 6 (6÷5)X100 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. % 

11 
 ශීප අනමුදල් 

  
1,178,800,000    1,164,299,599  

                      
-                 -     1,178,800,000    1,164,299,599                 99  

12 
වි ශය ණප 

                       -                         -  
                      
-                 -                          -                          -                   -  

13 
වි ශය රරදනද 

                       -                         -  
                      
-                 -                          -                          -                   -  

14 

රරතිපූර්ණප  නු   බද 
වි ශය ණප                        -                         -  

                      
-                 -                          -                          -                   -  

15 

රරතිපූර්ණප  නු   බද 
වි ශය රරදනද                        -                         -  

                      
-                 -                          -                          -                   -  

16 
රරතිපනර්යී ප අනමුදල් 

                       -                         -  
                      
-                 -                          -                          -                   -  

17 

වි ශය මූ ාපද ආ්රිිත 
 ශීප පිපාවැප                        -                         -  

                      
-                 -                          -                          -                   -  

21 වි ය්  නීති  ස්වන                        -                         -  
                      
-                 -                          -                          -                   -  

        
 

    
 

  

  එ්තුව 

 

1,178,800,000   1,164,299,599  

                      

-                 -    1,178,800,000   1,164,299,599                 99  
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14.06 එක් ලේඑක් ලේවැඩසටහන්ේව ්පෘතිේංුකවේවිලන කේමූ  ්රණල 

 

  මූ  ්රණල 
ව ්පෘති  1 ව ්පෘති 2 වැඩසටහකන්ේඑ්තුව/පිටුකේේ

එ්තුව* 

සශකක් ලතල සශකක් ලත විස්තරල 
ශුීධ 

්රශතිප්නනල 

සත ේවිලනම ශුීධ 

්රශතිප්නනල 

සත ේවිලනම ශුීධේ

්රශතිප්නනල 

සත ේවිලනම 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

11  ශීප අනමුදල් 235,278,153 232,993,714 943,521,847 931,305,885 1,178,800,000 1,164,299,599 

12 වි ශය ණප                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

13 වි ශය රරදනද                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

14 
රරතිපූර්ණප  නු   බද 
වි ශය ණප                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

15 
රරතිපූර්ණප  නු   බද 
වි ශය රරදනද                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

16 රරතිපනර්යී ප අනමුදල්                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

17 
වි ශය මූ ාපද ආ්රිිත 
 ශීප පිපාවැප                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

                

21 වි ය්  නීති  ස්වන                    -                    -                    -                      -                        -                        -  

                

  එ්තුව 235,278,153 232,993,714 943,521,847 931,305,885 1,178,800,000 1,164,299,599 
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14.07 ං්කති්්ර කේගිණු කේසහේතැන්ප්කේගිණු කේසඳහ්ේවූේප් නේගිණු කව ේස්ර්ශයලේ-ේ2016 

ං්කති්්ර කේ/ේතැන්ප්කේගිණුක කේනම ගිණු කේංශ්ල* 

කනප්යාතක කන්තුේකපෝකේංුකව  ්ඩලඩ්ග්රේ

කපෝකේංුකවේ

2016/12/31 දිනටේ

කය  ල 

2016/01/01 

දිනටේකර ක ්ේ

කය  ල 

වයා ලේතුනේහරේ

කිීත ක 

වයා ලේතුනේලැර 

කිීත ක 

2016/12/31 

දිනටේංවස්නේ

කය  ල 

රු. රු. රු. රු. රු. 

I. නජ   නි ධ්යනරීන් ේ අ ති නනම් 256011 231,397,341.83 74,999,485.50 68,388,433.78 238,008,393.55 238,008,393.55 

  256012                        -    13,623,671.23 9,757,101.44 3,866,569.79 3,866,569.79 

    231,397,341.83 88,623,156.73 78,145,535.22 241,874,963.34 241,874,963.34 

II. අ දකු  අ ති නනම් 
(  ොන්රනන  අ ති නනම්) 9188/256/0/2/0/1                        -    23,763,151.96                             -    

    
23,763,151.96  

       
23,763,151.96  

III විවිධ්ය අ ති නනම්                          -                                -                                -                            -                              -    

IV තැන්ප                           -                                -                                -                            -                              -    

 (i)  පොදු තැන්ප                           -                                -                                -                            -                              -    

  1. ඇප තැන්ප  6000-0-0-1-0-61           10,000.00  
              

191,150.00  
             

663,650.00  
         

482,500.00  
            

482,500.00  

  2.  ටන්ඩර් තැන්ප  6000-0-0-2-0-79         638,000.00  
           

1,225,000.00  
          

1,456,700.00  
         

869,700.00  
            

869,700.00  
  3.  තවද පනර්යවපන්  වත දැවත 
 ගී ම් ිරීම්  වු  වන්        6000-0-0-13-0-49    32,679,458.41  

       
769,165,195.99  

      
794,681,965.37  

    
58,196,227.79  

       
58,196,227.79  

තනව නලි ව නඳවනගන්දන තැන්පතු             
  4.   ොන්රනන   සඳහන වූ රැඳවුම් 
මුඳල් 6000-0-0-16-0-31  269,281,656.38  

       
200,307,282.75  

      
171,024,542.98  

  
239,998,916.61  

     
239,998,916.61  

 5. වන්දි  ගී ම් 6000-0-0-17-0-10  399,749,074.32  
    

2,286,158,413.45  
   

2,319,557,858.70  
  

433,148,519.57  
     

433,148,519.57  
  6. වාවස්ථනපිත  ගී ම්   වු  වන් 
වූ තනව නලි   නඳවන ගැනීම් 6000-0-0-18-0-39      2,706,903.10  

         
17,041,679.83  

        
16,849,911.41  

      
2,515,134.68  

         
2,515,134.68  

 (ii) අ දකු  තැන්ප                           -    
    
                         -                                -                            -                              -    



118 
 

14.08 2016 කනසැ කලයාේ31 දිනටේංවසන්ේවයා ලේසඳහ්ේවූේකන්ල කේගිණුම 

කන්ල කේසශකක් ලතේවිස්තරල 

2015 රැස්්රනේ න 
මුඛ ගේශුීධේකන්ලම 

2016 රැස්්රනේ න මුඛ ගේ
ශුීධේකන්ලම 

රු: රු: 

 නජිස්ටර් ජදනනල් ලිපනපදිංචි ගනස්තු         36,041,845.00                30,198,135.63  

 පෞශගලි  දැව රරවනහදප               739,026.50                     911,100.00  

ගිනි අවි සහ පුපුනණ ද්රකවා බ පරන ගනස්තු            1,079,150.00                  1,135,280.00  

අ දකු  ගනස්තු         11,590,569.27                12,091,506.26  

විවිධ්ය            7,577,037.21                  5,168,424.42  

නජ    ගොඩදැගිලි කුීම               536,297.03                     534,410.67  

 වද  ආදනපම්            9,126,639.62                10,054,983.97  

අ දකු   ැබීම්         23,097,436.77                15,345,008.99  

හැඳුු ම්ප  ගනස්තු                 55,400.00                     740,500.00  

විභනග ගනස්තු               115,210.00                     458,500.00  

 මෝටර් නථ රරවනහද පදත පට   අපිරීම් 171,853,840.00             194,888,969.00  

වැන්දඹු අද දරු වි හ්රනම වැුපප් අපිරීම්.         39,867,347.78                46,557,258.77  

 මෝටර් වනහද පැවරීම් ව  දඩ අපිරීම්  -                     253,050.00  

        301,679,799.18             318,337,127.71  

 

2016 වයා ලටේංන් ේගිණු කේුදිරිප්කේකිීතම 

්්රණල ුදිරිප්කේ්  යුතුේදිනල ුදිරිප්කේ්  දිනල 
අ ති නනම්  බී ගිණුම 2017 මනර්තු  31 ට රරථම 2017-  පබනවනපා 18 

 පොදු තැන්ප  ගිණුම 2017 මනර්තු  31 ට රරථම 2017-  පබනවනපා 17 

විසර්ජද ගිණුම 2017 මනර්තු  31 ට රරථම 2017  මනර්තු  15 

 

ජ්යශගමේකනොවනේව්ක් කේගිණු කේගතේකිීතම 

2016 කනසැ කලයාේ31 දිනටේපහතේසඳහන්ේංයුරුේේජ්යශගමේකනොවනේව්ක් කේගිණු කේගතේ්රේ

ඇත. 

ංයිතමල 
ගිණු කේගතේ්නේවටින්්මේ

රුපිලම 

ඉඩම් 

                          
653,550,125.87  

 ගොඩදැගිලි 
                          

709,841,002.76  

 වද  පන්තු හන උප නණ 
                          

276,130,128.66  

 


