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1. දිසාපතිතූමානේ පණිවිඩය 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ ය   ාි ගපොන් ජ තා වාගේ ගපොන් ගසේ ා වා 
ුා සං යාධ  ්ටයතූ    ්ඩි  ක   යාධ ය ආදිය මත රදා ප ති. 
අපගේ දැක් ලම ඉ ක් ල් ්ර ගනිමිවා අමාතාාංශ ුා අග කුත් 
ආයත යවාගගවා  ැගබ  මුදම ප්රයාගේය ය  ගම් ක   ්ායායා , අග ක් ල 
ගදපායාග කවාතු ුා ප්රයගේශගේ ග්රාම ගපොන් සංවිධා  ආමවාගේ 
සුගයෝගගයවා    ආයාථි්ය ගගොඩ  ගා ආයාථි් ගසෞභාගායක් ල ඇති 
්ළ ුැකි අයුගරවා ්ායාය සඵ තා ගයවා යුතු සං යාධ   ාාපෘති 
කීපයක් ලම  ක්රිආයාත්ම් ්ර ඇත. 

සියළුම ස් භාවි් ස කපත් තමා සතු  ඇති ගමම දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ජ යවාගේ රැකියා  
්ෘෂි්යාමය ුා ධී ර ්යාමාවාතයගේ. ම  ගා  ප්රයධා   ශගයවා යළ ුා මු ්වා    
 ගා ්රමත  ැගේ. මු ්වා ගේ ම  ගාග වා විශා  අස් ැවා ක් ල  බා ගග  ඇති අතර 
ඉරණමඩු  ැගේ ප්රයතිසංස්්රණ ්ටයුතු ගුේතුග වා යළ ්වා ගේ ම  ගා ්ටයුතු සින් ්ර 
ග ොමැති  මුත් එම කුඹුරු    ැ ත ගබෝග  ගා ්ර   ම.  සත්  පා  ය, බි කමම 
 ගා , මී මැසි පා  ය ආදි ්ටයුතු   ුා පරිසර ිත්ාමි නිෂ්පාද යවා පරිුරණය 
කිරීග ක ප්රයතිපත්තියට අමත  ග්රාමිය ආදයාශ ගග තු, ග්ො කගපෝස්ට් ගපොගුොර නිෂ්පාද ය, 
ශා් පකගබෝධ් පරිුරණය  කිරීම ආදිගයවාද සං යාධ ය ම ඇත. 

යටිත  පුසු් ක මඟිවා  ාරිමායාග, නි ාස, ගසෞඛ්යා ුා පාීයය ජ  පුසු් ක, වින්ක 
පුසු් ක, අධාාප ය, ධී ර ්යාමාවාතය ුා,  ැසිකිළි ුා මායාග ඉදි කිරීම ුා අකමං්ඩ 
ලුණු ගම ාය ප්රයතිසංස්්රණය ,  රට ්ජු පදවා කිරීග ක මධාස්ථා ය ,  ම ගේ   පථ ුා 
ආයාථි් මධාස්ථා ය ඉදි කිරීම   ැනි   ාාපෘනවා මඟිවා ්යාමාවාත ක් ලගෂේත්රදය සං යාධ ය 
ම ඇති බ  නිරීක් ලෂණය ගේ. 

2015  යාෂගේ ජාති් ඵ දායිතා තරගගේ කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය ප්රයථම 
 ර අයැන් ක ්ර ජාති් මට්ට ගමවා ගද   ස්ථා ය  බාගත් අතර සමාජ 
ආරක් ලෂණ සභාගේ ප්රයති ාීනවා බද ා ගැීයග කම  අධි් සංඛ්යාාත ප්රයති ාීනවා බද ා ගග  
ජාති්  මටටගමවා ගද   ස්ථා ය ිමි ්ර ගැීයම මඟිවා දිස්ත්රි ක් ල්ය ඉු  
්ාරයක් ලෂමතා යකිවා යුතු බ  හු ා දක් ල යි. 

ග ක අයුගරවා කිකග ොේවි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ ය ුා පරිපා  ගේ ්ායායසාධ යද  
ප්රය්ාශ කිරීග ක අරමුගණවා 2016  යාෂය සදුා    ්ාරය සාධ  ුා ගිණු ක  ායාතා  
ඉදිරිපත්්රමත  බවාගවා නිුතමාීය ආඩ කබරගයවා ුා සතුටිනි. 

 

 

සුන්දරම් අරැමම ායගම් 
දිස්ත්රිටක් නමකම් 
කිලින ොව්වි. 
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2.  කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා ය හන්න්වා මම. 
යාප ය දිස්ත්රි ක් ල්ය සමග ඒ්ාබේධ  ති ක කිළිග ොච්චි ප්රයගේශය තනි දිස්ත්රි ක් ල්යක් ල ග ස  1984    

 යාෂගේ ස්ථාපිත ්ර   ද අතර එම දිස්ත්රි ක් ල්ය සාුා දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය ඉදි්ර එි ්ායායා  

්ටයුතු ක්රිආයාත්ම් ග මිවා ප න. දැ ට  ම්රණය ්ර   ද දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා යක් ල ග ස 

ජ තා ට ්ායායක් ලෂම  ගසේ යක් ල ඉටු  ්රමත  බයි.   

ගමම දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ්ටයුතු ග්රාම නිළධාරි  ස ක 95 ක් ල ඇතුළත්  ්රච්චි, ්ඩලඩා ල , 

පච්චිල පමක, පූ ්රි ය  ප්රයාගේය ය ගම් ක ්යායා  ුතරක් ල පිිටු ා පරිපා   ්ටයුතු 

්ායායක් ලෂම  ප ත් ාගග  යමත  ැගේ.   

2.1 දැක්ම හා අනේක්ෂිත නමනහවර  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

දැක්ම 
 ම්රණය ්ර   ද දිස්ත්රි ක් ල පරිපා  ය 
ුරුා ්ායායක් ලෂමතා ගයවා යුතු මුජ  

ගසේ ා ක් ල  බා මම. 

ගමගු ර 
රාජා ප්රයතිපත්ති  ට අමත  ්ායායක් ලෂමතා ය උපගයෝගි 
්ර ගනිමිවා සතුටුදාය් ස කබවාධී්රණයක් ල මඟිවා 
දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ ය, සමාජ ුා සංස්්ෘති් 

පැ ැත්ම ප්රය යාධ ය කිරීම. 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ අරමුණු 

1.    නිමැවු ක ුඳුවා ා මම. 
2. ්ායායක් ලෂමතා ගයවා යුතු ගසේ ා ක් ල  බා මම. 
3. ග්රාමීය මට්ටග ක ජ තා ගේ ජී   තත්ත් ය ඉුළ  ැංමම 
4. සංස්්ෘති් සිරිත් විරිත් ගපෞරාණි්ත් ය සුරැකීම. 
5. ප්රයාගේය ය ුා ග්රාමීය මට්ටග ක ස කබවාධී්රණය. 
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2.2  දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ අරමුණු හා කාර්යභාරය. 

 කාර්යක්ෂමතාවනයන් යුතු දිස්ත්රිටක් පපාපා   ර්මය. 

 දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ුා ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා  අතර පරිගණ් ජා  ස කබවාධ කිරීම 

ුා අභාවාතර ුා භාිර  ශගයවා ද ස කබවාධ ්ර ්ටයුතු සින්කිරීම. 

 ගසේ ්යවා ස කබවාධ  පුේගක් කපිගගොණු,  ැටුේ, ග  ත් ගගම ක, න් කරිය ගමවා බ පත්රද, 

නිළධාරීවා සාුා අ ශා පුහුණුම ක. 

 විශාමි්යවා සාුා විශාම  ැටුේ ගගමම. 

 නපොන් ජ තාව සාහා නසේවය  බා මම හා එකී නසේවා අදාළ ආයතවලින් පහසුනවන්  බා 

ගැනීම සාහා කටයුතු සින් කිරීම. 

 ුැන්මත කපත්  බා මම, ගමෝටයා රථ  ාු  බේධ,  ාාපාර කයාපදිංචි පත්රද ආදිය  බා මම. 

 උේපැවා , මරණ සුති් ුා වි ාු සුති්  බා මම. 

 රියන්රු බ පත්රද  බා මම.  

 ඉඩමි ඔේපු සු බ පත්රද  බා මම විධිමත් කිරීම සු ඉඩ ක ගැටළු විසමම. 

 ක ා සංස්කෘතික කටයුතු උත්සව පැවැත්වීම සහ දිස්ත්රිටක් හා ජාතික ත නේ වැඩ සටහන්. 

 සංස්කෘතික සිපාත් විපාත් හා ශාරීපාක හා මා සික යහ පැවැත්ම. 

 ් ා ුා  සංස්්ෘති් උත්ස  පැ ැත්මම සු ් ා , සංස්්ෘතිය ුා සබැඳි තරඟ පැ ැත්මම. 

 සංස්්ෘතිය ුා සබැඳි ක්රී ඩා උත්ස  පැ ැත්මම. 

 දිස්ත්රි ක් ල ක්රී ඩා උත්ස  ුා ආබාධිත අය ලුවා සාුා    ක්රී ඩා උත්ස  පැ ැත්මම. 

 යුපත් පුර ැසියවා බිි කිරීමට ුැකි   ගසේ ළමුවා ුා තරුණයිවාුට දැමත ත් කිරීග ක  ැඩමුළු 

පැ ැත්මම සු උපගේශ  ප්රය යාධ   ැඩ සටුවා පැ ැත්මම. 

 ග්රාාමීය හා ප්රාානීය ය මටමටනම් සින   ජ තාවනේ අධ්යාාප  , නසෞඛ්යා හා කෘෂිකර්ම ආදියට 

උපකාර කර  අතර දිළිඳු මටමටම තුළ සින   අයවලුන්ට සහ ාධ්යාර හා ජීව ාධ්යාර උපකාර 

 බා මම. 
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 ්ාවාතා ලික්ත් ය දරණ පවුම  ට ස් යංරැකියා පුහුණු  බා මම ුා දිරි මම ා  බා මම. 

  ැඩිිටියවාුට ුා ආබාධිත අය ලුවාුට විගශේෂ ගරෝගී තත් ගේ අය ලුවාුට මම ා  බා මම. 

 ආපදා ්ළම ා්රණ ගසේ ා අංශය විසිවා ග්රාමීය මට්ටග ක ුදිසි ආපදා ුා සබැඳි දැමත ත් කිරීග ක  

             ැඩමුළු පැ ැත්මම ුා එම අ ස්ථාගේම ම ආපදා සු  ගසේ ා වා ක්රිආයාත්ම් කිරීම. 

 ඡවාදදාය්  ැයිස්තු ,  ාම ගමඛ්ය  , කයාපදිංචිය ුා මැති රණ ස කබවාධී්රණය. 

 ගගොවියවාුට අ ශා බීජ, ්ෘෂි ද්රු ා ුා ්ෘෂි උප්රණ  බා මම. 

 මායාග සං යාධ ,  ාරිමායාග, වින්ක පුසු් ක සංවිධා ය කිරීම නි ාස ගයෝජ ා  ාාපති ්ටයුතු 

සැ්සීම ුා යුේධගයවා පීඩා ට පත්වූ අය ලුවාුට  වාදි මුදම  බා මම මගිවා දිස්ත්රි ක් ල්ගේ 

සියළුම සං යාධ   ැඩ සටුවා සංවිධා ය ්ර නියාම ය කිරීම. 
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3. කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය හැදින්වීම. 
     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

3.1 පපාපා   මායිම්. 
උතුරු පළාගත් මධාම ප්රයගේශගේ පිිටා ඇති කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ්ය උතුරු දිශාග වා යාප ය දිස්ත්රි ක් ල්ය 

ද,  ැගග ිරට ුා දකුගණවා  මු තිේ දිස්ත්රි ක් ල්ය ද, බස් ාිරිවා ුා දකුණිවා මවා ාර ක දිස්ත්රි ක් ල්ය ද, 

මායි ක  ශගයවා පිිටා ඇත.  

 

 

3.2 ඓතිහාසික වැදගත්කම්. 
ශ්රී.   ං්ාගේ පළමු   මා   ජ ා ාසගේ ආර කභ් සළකුණ ග ස ඉරණමඩු ප්රයගේශය ුන් ා ගැීයම 

මඟිවා කිළිග ොච්චිගේ ඓතිුාසි් ගපෞරාණි්ත් ය තුවුරු ්රයි. එම ්ා  ් ාමතගේ ජී ත් වූ 

ජ තා  ්ෘෂි්යාමය , දඩය ක කිරීම, ධී ර රැකියා , ධා ා ගබඩා කිරීම සින් ්ර ඇති බ  ලි ාශ්රා දක් ල ා 

මගිවා ස ාථ ග්ගයා. ගමම දිස්ත්රි ක් ල්ගේ පිිටා ඇති ඉරණමඩු  ැ  ඇතුළු මුා  ාරිමායාග  ැේ 04ක් ල ද, 

මධාම  ැේ 5ක් ල ද, කුඩා  ැේ 394ක් ලද,  මඟිවා ගමි ජ තා වාගේ ජී ග ෝපායවා කියාපායි. ත ද 
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තාක් ලෂණය ුා ් ාත්ම්භා ගයවා යුතු ජ  සලිුයක් ල ගමම ගප්රයේශගේ වි බ බැේ ජී ත් වූ බ  ඓතිුාසි් 

මතයයි. එ ැනි ඓතිුාසි්  ැදගත්්මකිවා යුතු උරුත්තිරපුර ක ශි වා ග්ෝවි , පුකය කගපොක් ල්ල  

 ාගත කබිරාවා ග්ෝවි , මවානිත්තග යි ශුේධ වූ අවාගතෝනි මුනින් කිතුණු ගේ ස්ථා ය, පා යිනවු ශුේධ 

වූ අවාගතෝනි මුනින් ගේ ස්ථා ය ගපොවා ාගේක ශි  ග්ෝවි , ුා පූ ්රි ඕ වාද ග්ොටු  ආදිය   

සැ ගක් ල.  

 

3.3 සව්භාවික සම්පත්. 

ස් භාවි් ස කපත්    ඉරණමඩු  ැ , චුඩලඩික් ලකු ම පක් ලෂි අභය භූමිය,  වාගවාරිකු  ක පක් ලෂි 

අභය භූමිය සු ග්ෞදාරිමු යි මුහුන් ග රළ නරය සංචාර් ආ්යාණය නව්රී ්රමත  බයි. 

3.4 නවළද ආර්ථික කටයුතු 

ගමම දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප්රයධා  රැකියා  ්ෘෂි්යාමාවාතය ගේ. බහුතරයක් ල ම ගගොවිතැග ි නිරත   සිටි  

අතර, අග ක් ල පිරිස් ග  ත් ගභෝග  ගා , පළතුරු  ගා , සත්  පා  ය ුා  ධී ර ්යාමාවාතගේ ද ගයම 

සිටිති.  

 

නම් අයුනරන් කිලින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කනේ ෂ්ෂ්පාද  රි යාදාමයන් නපන්වා දිය හැකිය. 

කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කනේ ෂ්ෂ්පාද  රි යාදාමයන් 

  

නභෝග නභෝග වගා වාාපෘතිය. (නහක්.) නිෂ්පාද ය (ගම.ගටො.) 

මු ්වා ය 
(2015,2016) 

ය  ්වා ය 
2016 

මු ්වා ය 
(2015,2016) 

ය  ්වා ය 
2016 

ම 18,247 2,396 36,864 8,386 

එළ ළු 584 543.50 7,302 4,998 

මිරිස් 368 124 455 189 

රතුළූණු 30.50 65 427 975 

මුං 239 288 239 288 

උන් 147 5 118 3.5 

්වුපි 158 53 268 43 

රට්ජු 245 243 392 340 

එකතුව 20,018.50 3,717.50 46,065 15,222.50 
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නිෂ්පාද ය ්ර   ද පළතුරු 
 යාග 

 ගා ්ර   ද  පසරිය 
(ගුක් ලටයයා) 

නිෂ්පාද ය (ගම.ගටො.) 

ග්ගසම 210 4,620 

පැගපොම 42 840 

අඹ 182 1,456 

ගදොඩ ක 6 18 

ගදි 57 285 

ග්ොස ් 110 1,540 

අවා ාසි 4 32 

                    ගදළු ක 29 87 

                      ගේර 49 270 

ෆැෂවා පෘට් 15 105 

එ්තු  704 9,253 

 

3.5 වාපාමාර්ග ර්මයන් 

 

උතුරු පළාත් දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප්රයමුඛ්යත් යක් ල  බා දිය ුැකි ්ෘෂි්යාම දිස්ත්රි ක් ල්යක් ල ග ස කිළිග ොච්චි 

දිස්ත්රි ක් ල්ය ප න.  

 

ගමම දිස්ත්රි ක් ල්ය දළ  ශගයවා  යාග කිග ෝ මීටයා 1237.11 බි ක ග්ොටසකිවා ද,  යාග කිග ෝ මීටයා 44.3 

් අභාවාතර ජ  ප්රයගේශයවාගගවා සමවාවිත   පිිටා තිගේ. සාමා ාගයවා උෂ්ණත් ය අධි් 

ප්රයගේශයක් ල ග ස දක් ල ට ඇති  මුත් ගමි සශ්රී.්  ැේ ුා එයට අයත්  ාරිමායාග  ාාපෘති ආධාරගයවා 

ජ ය  බා ගගොවිතැග ි විශා  අස් මත  බා ගත ුැකි දිස්ත්රි ක් ල්යක් ල ග ස කිළිග ොච්චිය ද තැ ක් ල ිමි 

්රගග  ඇති බ  සදුවා ්ළ යුතු ය. ගමි ප්රයධා   ශගයවා ස ්ා බැීමග කම  ැේ ජ ය උපගයෝගි ්ර 

ගනිමිවා (අක් ල2.අඩි 1) අධි් අස් ැවා ක් ල  බා ගද   ාරිමායාගයක් ල ග ස ඉරණමඩු  ාරිමායාග  ාාපෘතිය 

ජාති්  ශගයවා පිළිගැීයම මත කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ය ද ්ෘෂි්යාම දිස්ත්රි ක් ල්යක් ල ග ස ුන්වා ා ම ඇත. 

ගමි ඔය මං 7ක් ල ද දක් ල ට ඇත.  
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විශා   ැේ සතරක් ල ආශ්රි ත  ාරිමායාග  ාාපෘති ද මධාම ප්රයමාණගේ  ැේ පුක් ල ආශ්රි ත  ාරිමායාග  ාාපෘති ද 

ගමම දිස්ත්රි ක් ල්ගේ දක් ල ට තිගේ. ඉරණයිමඩු , ්මමඩු , අක් ල්රායවා, ්රියා යි  ාගපඩු ාවා ආම 

විශා   ැේ  කවා ද ් ගා කබිගුයි, පුන්මුරිේපු, පිරමවාද ාරු,  වාගවාරි කුඩා මුරුටි ආදි මධා ප්රයමාණගේ 

 ැේ    ාරිමායාග  ාාපෘනවාද ක්රිආයාත්ම්  ප තියි. ග ක සියම  උතුරු  ාරිමායාගගදපායාතග කවාතු  

විසිවා ්ළමණා්රණය ්ර අධීක් ලෂණය ්රමත  බයි. 

අනු 

අං

ක

ය 

වැනව්  ම ප්රාානීය ය 

නමකම් 

නකොටමඨාසය 

ජ ය  ැනබ  ඔය 

මාර්ගය 
ජ ය 

රදව ා 

වපසපාය 

(වර්ග 

සැතපුම්
) 

වපසපාය 

(අක්.අඩි) 
ජ ය 

 බා 

නද  

වපසපාය 

(අක්) 

01 ඉරණමඩු ්රච්චි ් ගරායවාආරු 227.00 106,500 21,985 
 

02 
් ුා කබිුයි ්රච්චි 

් ගරායවාආරු 
10.30 1,221 

260 
 

03 
 
පුන්මුරිේපු 

 
්රච්චි ් ් ේපුආරු 

10.50 2,957 
1,135 

 

04 
 
අක් ල්රායවා 

 
්රච්චි අක් ල්රායවාආරු 

41.20 21,200 3,417 

05 
 
 වාගවාරිකු 
 ක 

 
්රච්චි 

මවාඩ්ම ාරු 
5.00 1,713 346 

06 
 
්මමඩු 

 
්ඩලඩා ග යි ග ත්තකආරු 

26.50 9,152 4,425 

07 
 
පිරමවාද ාරු 

 
්ඩලඩා ග යි පිරමවාද ාරු 

25.89 3,128 602 

08 
 
්රියා යි  
 ාගපඩු ාවා 

 
පූ ්රි 

පම  රායවා්ට්ටු 
46.00 11,791 

1,505 
 

09 
 
කුඩාමුරුට්ටි 

 
පූ ්රි අක් ල්රායවාආරු 

8.30 9,600 1,300 

ඔය මාර්ගනේ  ම ජ ය  ැනබ  ප්රානීශ 

් ් ේපාරු පුන්මුරිේපුකු  ක 

පිරමවාද ාරු පිරමවාද ාරුකු  ක 

් ගරායවාආරු ඉරණයිමඩුකු  ක 

ග ත්තකආරු ්මමඩුකු  ක 

පම  රායවා්ට්ටු ්රියා යි  ාගපඩු ාවා 

මඩලඩක් ල්මආරු  වාගවාරික් ලකු  ක 

අක් ල්රායවාආරු අක් ල්රායවාකු  ක 
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කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ  ාරිමායාග ුා ්ෘෂි්යාම 

 යාධ ය ස ්ාබැීමග ක ම, ඉරණමඩු  ැ  ුා  ාරිමායාග 

 ාාපෘතිය ද ප්රයධා  තැ ක් ල ගවා ා අතර 

කිළිග ොච්චිගේ ජී ත්    ජ තා ගේ ප්රයාණය ග ස 

ුන්වා ා දිය ුැකිය. දිස්ත්රි ක් ල්ගේ 21208 ් ගගොවි 

පවුම කවා 9495 ක් ල ඉරණමඩු  ාාපෘතිය යටගත් 

ගගොවිතැවා ්ටයුතු    නිරත    අය ලුවා    අතර 

ගමය දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ස කපූයාණ ගගොවිපවුම සංඛ්යාාග වා 

40% ක් ල ගේ. ත  ද ඉරණමඩු  ාරිමායාග  ාාපෘතිගේ ම 

 ගා  පමණක් ල ග ො  ග  ත් ධා ා  ගා වා    ්වුපි, උන්, මුං  ැනි දෑ ද  ගා ්රමත  බ  අතර 

එමඟිවා කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ්ෘෂි්ායාමි් සං යාධ ගේ ක්රිආයා්ාර් ක හු ා දක් ල යි. ත  ද  ැේ 

394ක් ල ගගොවි ජ  ගසේ ා ගදපායාතග කවාතු  විසිවා  ඩත්තු ්රමිවා ප න. ත ද ලුණු ජ ය ුරස් ග්ොට 

බැමි සැළසු ක පූ ්රි ප්රයගේශගේ දක් ල ට  ැගේ.  ග ක ග ේුතුග වා මුහුන්  තුර ඇතුම මම   ක් ල ා ඇති අතර 

ගං තුර ඇතුම මම  ැ ැක් ලමම සාුා ඉදි ්ර ඇත.  

ගමම සැළසු ක ස කපුයාණ  පහුගිය  සර 30 ඇතුළත අප ප්රයගේශගේ පැ ැතු  ග ොසවාසුවා තත්  

ග ේුතුග වා විශා   ශගයවා  ුානියට පත්ම අක්රිආය තත් ය් ති ක බ  දක් ල ට  ැබිණි. මුත්  ැ ත 

පදිංචිගයවා පසු ගපොන් ජ තා ගේ ජී   තත්ත් ය සුති් කිරීම සදුා  ාාපෘනවා කීපයක් ල ම මිකය  

ගණ ක් ල ආගයෝජ  ්ර ප්රයතිසංස්්රණය ්රමිවා ප නී. ග ක මගිවා ගගොවිපවුම 10,615්ට අක් ල්ර 

33,550 ගගොවිබි ක ප්රයගයෝජ යට ගත ුැකි   තිගේ. 

්මමඩුකු ම  ැ ත ඉදිකිරීම ක්රිආයාත්ම් ්ළ  ාාපෘනවා අතර ප්රයමුඛ්යස්ථා යක් ල  බා ගීය. දැඩි යුේධය 

පැ ති ්ා   ් ාමතගේ 2009     යාෂගේ ්ඩා දම   ද  ැගේ  ැ ත ඉදි කිරීග ක ්ටයුතු 2010  සගයා 

ආර කභ ්රමිවා රුපියම මිකය  115ක් ල  ැය ්රමිවා 2011  යාෂගේ ප්රයති ාීන පවුම 1025ක් ල ඵ දායිතා ය 

 බා ගවා ා අයුගරවා ගමම  ාාපෘතිය පු රුත්ථාප ය ්රණු  ැවේගේ ය. 2012  යාෂගේ ම ගමම  ැ ට 

ජ ය පුර ා එම  සගයා මු ්වා ගේ අක් ල්ර 4250 පමණ  ගා ්රමිවා  ැ ත පදිංචි කිරීග ක ්ටයුතු 

සදුා ත  ත ත් ශක් ලතියක් ල  බා න්වාගවා ය. දැ ට ්වා  ගදග්ි ම ගගොවිතැවා ්ටයුතු     ගා කිරීමට 

ුැකි තත්ත් යක් ල දක් ල ට තිගේ. 

ගමග ස පුන්මුරිේපු කු ම, පිරමවාද ාරු කු ම, ්රියාල   ාගපඩු ාවා,  වාගවාරිකු ම ුා 

අක් ල්රායවාකු ම ආම  ැේද රාජා ුා විගේශ ලි ා ආයත  මඟිවා ද පු රුත්ථාප ය ්ර එි 

ඵ දාීතා ය ජ තා   බා ගනිමිවා සිටිති. 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
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ඉරණමඩුකු ම ද  ැ ත පදිංචිගේ ම රජගේ ලි ාාධාර යටගත් 2010  යාෂගේ සිට සං යාධ  ්ටයුතු 

්රගග  යමත  ැවේගේ ය.  මුත් 2012  යාෂගේ සිට  ෑ පාවුමගම ඇති ඇළ ම ුා මායාග ආදිය IFAD 

 මැති ආයත ගේ කිම ණය යටගත් පු රුත්ථාප ය ්ර ගග  යමත  බයි. එමඟිවා  ම  ජ  නිසි 

නිසි ්ළම ා්රණයකිවා සින් කිරීගමවා අධි් වූ අස් ැවා ක් ල  බා ගැීයග ක අ ස්ථා  එළඹී තිගේ. ත  ද 

්ෘෂි්යාම ්ටයුතු ප්රය යාධ ය කිරීමටත්  ගා බි ක   වි්මප ගභෝග  ගා වා කිරීමටත් ්ටයුතු ්රමත 

 බයි. ගමම ග  ස ගගොවි ජ තා වාගේ ජී   තත්ත් ය සැළකිය යුතු ප්රයමාණය් ඉුළ  ැංමමට  

රුකු ක් ල ම තිගේ.  

ග ක අතර සම්ාක   ආසියාමත සං යාධ  බැංකුගේ කිම ණය ක්රපමය යටගත්  ැේ බැ කම අඩි 02 වා උස් 

්ර  MCM 19 ් ජ  ධාරිතා ක් ල ඉුළ  ැංමග ක සැළසුමක් ල ුා ඒ ුා සබැඳි අග කුත් ඉදිකිරී කද  ාවා, 

පා ම ඉදිකිරීග ක  ැඩ ්ටයුතුද තිරැල යාරැ කේට්  ාරිමායාග  ැඩ ්ටයුතුද ගයෝජ ා කිරීගමවා පසු එම 

 ැඩ සටුවා මිකය  2200 ග්ොටස් 06 ්ට ගබදා ග්ොවාත්රදාත්්රැ වා ග ත  බාම  ්ඩි මිවා සින්්රමත 

 බවාගවාය. 

ගතවූ  සගයා ය  ්වා ගේ ම  ගා ට බාධා ක් ල ග ො   අයුගරවා සියළුම  ැඩ ්ටයුතු ගමම  සර 

අ සවාමමට ගපර නිම ්ර ශ්රී.  ං්ාගේ අග ක් ල  ැේ  ට සමගසේ ජාතාවාතර ප්රයමිතිගයවා යුතු ද 

ප්රයතිසංස්්රණය  ්ර කිකග ොච්චියට ුා උතුරැ පළාතටද ආඩ කබරයක් ල ගග  ගද   ැ ක් ල ග ස ඉතා 

සතුටට පත්විය ුැකිය. 

 ෑ බැ කම ඉදිකිරීම ුා සමාවාතර   ැ  යටගත් ඇති අක් ල්ර 21000 කුඹුරැ ඉඩ ක  ට  ාරි පුසු් ක 

සපය  ප්රයධා , ගපෝෂණ, කුඹුරැ, ජ පුරණ ඇළ ම ුා ්ෘෂි මායාගයවා ඉදිකිරීග ක  ැඩ සටුවාද IFAD 

ආයත ගයවා  බාගත් මිකය   2890 ් කිම ණය මුදකවා ුා අපගේ රජගයවා  බා ගද   ද මිකය  

310 ් මු ාාධාරගයවා ගමම දැ ැවාත  ාාපෘතිය 2013  යාෂගේ ආර කභ ්ර ්රමිවා 2017  යාෂගේ 

මායාතු මස පමණ  ැඩ ්ටයුතු නිම ්ර ගවා ා අයුගරවා ඉදිරියට ගග  යමත  බවාගවාය.  

ත ද IFAD  ාාපෘතිය යටගත්  ාරි මායාග ඉදිකිරී ක ප්රයතිසංස්්රණ ්ටයුතු සින්්ර ගග  ය   ද අතර 

ජී  ාධාර තත් ය ප්රය යාධ ය කිරීම සාුා නිෂ්පාද  අගළවි  ාාපෘති ගයෝජ ා  ඇතුළත් ්රමිවා ඒ 

අමත  ඉරණමඩු  ැ  යටගත් පාර කපරි්  ්ර ගග  යමත  බ  ම  ගා ට වි්මප  යම ්වා ගේ 

වි්මප ගභෝග  ගා  දිරිමත් කිරීග ක සැළසුමක් ල ගග  එමත  ැගේ.  

ග ක අමත  2016  යාෂගේ ආර කභ ්ර   ද අක් ල්ර 800 ් අස් ැවා  145 ක් ලවූ කුඹුරු  ගා බි ක   

රට්ජු, ්ේපි, මුං, බඩ ඉරිඟු ආදිය  ගා ්ර සායාථ් අස් ැවා ක් ල  බා ගවා ා  ද අතර එම ජයග්රුණය 

සමරමිවා දිසාපතිතුමාගේ ප්රයධා ත් ගයවා  ේ මඟුම උත්ස යක් ලද ප ත්    ම. එග සම 2016  යාෂගේ 

 ගා බි ක   ුඳුවා ා ගදමත  ැ ක බඩ ඉරිඟු  ගා  ගමම  ාාපෘතිය යටගත් ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. පසුගිය 

ය  ්වා ය අත් ුැර දැමීම සැළකිම ට ගනිමිවා  ුාම සුළු ගභෝග  ගා  පටවා ගවා ා  ම.  මුත් 

බ ාගපොගරොත්තු ග ොවූ  යාෂා  ග ේුතුග වා ස කපූයාණ අස් ැවා ක් ල  බා ගැීයමට ග ොුැකිවිය.  මුත් 
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්ෘෂි්යාම  ගදපායාතග කවාතුගේ ආධාර යටගත් අළුත් යුපත් ්ෘෂි  ාාපෘනවාද  ම ා්ාර   ගා 

්ළ ුැකි අවා ාසි, ්ැකිරි ආදිය ුඳුවා ා ම  ගා ්ර ගග  යමත  ැබිණි. 

ජ  ්ළම ා්රණය ප්රය යාධ ය  කිරීමට   ් ග ස ජ ය මැ  සැපීග ක පිළිග  ක් ල ුා මැීයම සාුා 

අදාළ ඉදිකිරී ක ්ටයුතුද සින්්රමත  ැගේ.    ක්රපමය ුඳුවා ා මග කම ග්රාමීය සංවිධා  බ  ගැවාමම ුා 

රාජා ග ො   සංවිධා යක් ල මඟිවා පුහුණු ුා දැමත ත් කිරී ක සින් කිරීග ක ්ටයුතු ුා සමාජ බ ගැවාම ක 

මඟිවා ුා ක් ලගෂේත්රද විගශේෂඥයවා මඟිවාද සින් ්රමත  ැගේ. ග ක ුරුා ගගොවි ජ තා  අධි් බ ගතු 

අය ලුවා ග ස ුා ආයතනි්  ශගයවා ක්රිආයාත්ම්    අයුරිවා පුහුණු  බා ගද   ම. ගමම  ාාපෘතිය 

මු ාමය  ශගයවා 85%  ක් ලද ගභෞති්  ශගයවා 95%  ් ඉ ක් ල්යක් ලද ළඟා ්ර ගග  ඇති බ  ගමම 

 ාාපෘතිය ක්රිආයාත්ම් ්ර   ාාපෘති ්ළම ා්රණ ්ායායා ය මඟිවා දැ  ගත ුැකි  තිගේ. 2017 

 යාෂය අ සා ගේ ඉරණමඩු  ාාපාරය ුරුා දැ ැවාත විපයායාසයක් ල ඇති ්ර යුේධගයවා පීඩා ට පත්වූ 

ජ තා වාගේ දිවි ගප ත දියුණු තත් යට ගග  ඒමට ුැකි බ  ආඩ කබරගයවා යුතු  ප සා සිටිවාග මි. 

 

3.6 ජ ගහණ නතොරතුරු 

 

අංක ප්රාානීය ය 

නමකම් 

නකොටමඨාසය 

පවුම 

සංඛ්යාා

ව 

පුීග යි

න්නේ 

එකතුව 

පිපාමි ගැහණු නදමළ සිංහ

  
මුස්ලි

ම් 

1 ්රච්චි 23,979 77,299 37,333 39,966 23,695 35 249 

2 ්ඩලඩා ල  8,266 25,915 12,503 13,412 8,262 1 3 

3 පූ ්රි 7,378 25,814 12,787 13,027 6,922 1 455 

4 පච්චිල පමක 3,914 12,637 6,133 6,504 3,911 2 1 

එකතුව 43,537 141,665 68,756 72,909 42,790 39 708 
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3.7. වර්ෂාපත  තත්වය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

උෂ්ණත්වය 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

අංකය මාස වර්ෂාපත ය (මිලි 
මීටර්) 

01 ජ  ාරි 39 

02 ගපබර ාරි 8.5 

03 මායාතු  

04 අේ ගයාම 34 

05 මැයි 590 

06 ජුනි 0 

07 ජූීම 0 

08 අගගෝස්තු 0 

09 සැේතැ කබයා 0 

10 ඔක් ලගතෝබයා 7.8 

11 ග ො ැ කබයා 118 

12 ගදසැ කබයා 136 

එකතුව 885.8 

අං්ය මාස අවම උෂ්ණත්වය 

(නසමසියස්) 

01 ජ  ාරි 29.8 

02 ගපබර ාරි 32.8 

03 මායාතු 33.8 

04 අගප්රයේම 36.1 

05 මැයි 33.9 

06 ජුනි 33.2 

07 ජූීම 33.8 

08 අගගෝස්තු 34.1 

09 සැේතැ කබයා 34.7 

10 ඔක් ලගතෝබයා 35.2 

11 ග ො ැ කබයා 30 

12 ගදසැ කබයා 29.5 

එකතුව 396.9 
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3.8 දිස්ත්රිටක්කනේ මූලික සංඛ්යාා නමඛ්ය  නතොරතුරු. 
 

දිස්ත්රිටක්කනේ  ම කිළින ොච්චිය 

පළාත උතුරු පළාත 

මුළු භූමි ප්රයමාණය. 1237.11  යාග කි.මි. 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාස සංඛ්යාා  04 

ග්රාම නි ධාරි ග්ොට්සාස සංඛ්ය  95 

ග ක සංඛ්යාා  354 

ඡවාද ග්ොට්සාස සංඛ්යාා  100 

ප්රයාගේය ය සභා සංඛ්යාා  03 

අමාතාංශගේ , දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක යටගත් ප ති  

රජගේ නි  නි ාස 

16 

් ාප අධාාප  අධාක් ලෂ් රුවාගේ සංඛ්යාා  01 

පාසම සංඛ්යාා  104 

පාසම ළමුවා සංඛ්යාා  32052 

ගුරු රු සංඛ්යාා  1444 

පායාකග කවාතු නිගයෝජිත සංඛ්යාා  09 

පළාත් පා   නිගයෝජිත සංඛ්යාා  04 

අභාවාතර අධි්ාර සභා සාමාජි්යවා සංඛ්යාා   37 

ජ තා එ්තු  141,665 
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4 .ආයත  වකහය සහ අනුමත කාර්යමණ්ඩ  නතොරතුරු 

4.1 ආයත  සංවිධ්යා  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.  
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4.2 දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩ  නතොරතුරු 

 

වර්ගය නසේවා නරේණිය 

/මටමටම 
අනුමත කාර්ය 

මණ්ඩ  

සංඛ්යාාව 

දැ ට ඇති 

කාර්යමණ්ඩ  
පුරේපාඩු 

දිසාපති SLAS Special 1 1 0 

අතිගයා් දිසාපති SLAS I 2 1 1 

සැ සු ක අධක් ලෂ SLPS I 1 1 0 

ප්රයධා  ගණ්ාධි්ාරි SLAcS I 1 1 0 

ප්රයධා  අභාවාතර විගණ්ාධි්ාරි SLAcS I 1 1 0 

සු්ාර දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක SLAS II/III 1 1 0 

සු්ාර අධාක් ලෂ/ නිගයෝජා 
අධාක් ලෂ SLPS II/III 

3 1 2 

සු්ාර අධක් ලෂ 
Supernumerary 

1 1 0 

ගණ්ාධි්ාරි SLAcSII/III 1 1 0 

ඉංජිගවාරු SL.EngSII/ III 1 1 0 

පරිපා   නි ධාරි 
PMAS Supra 

1 0 1 

භාෂා පරි යාත්  TS 2 0 2 

ගතොරතුරු තාක් ලෂණ නිළධාරි SLICTS 2/II/I 1 0 1 

අය ැය සු්ාර Asso Officer 
III/II/I 

1 1 0 

සං යාධ  නිළධාරි  
DOS III/II/I 

20 20 0 

සං යාධ  නිළධාරි (සං යාධ ) 
DOS III/II/I 

13 12 1 

තාක් ලෂණ නිළධාරි 
SLTS III/II/I 

2 0 2 

සිතිය ක ්රු 
SLTS III/II/I 

1 0 1 

ගපොන් ්ළමණා්රණ සු්ාර 
P.M.A I,II,III 

38 38 0 

ගතොරතුරු සු සවානිගේද  
තාක් ලෂණ සු්ාර නිළධාරි  

SLICTS 3/III/II/I  
2 1 1 

තාක් ලෂණ සු්ාර නිළධාරි Departmental 
III//II/I 

2 2 0 

රියන්රු  CDS III/II/I 
Special 

10 8 02 

නි ස්  ප ත් ාගග  යවා වා  Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 1 

වින්ක ්ායාමි් ශිමපීවා Departmental 
III//II/I  

1 0 1 

්ායායා  ්ායාය සුාය් OES III/II/I  15 14 1 

මුර්රු OES III/II/I  1 1 0 

එකතුව 
  

124 107 17 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

16 

කාර්ය මණ්ඩ  නතොරතුරු : ප්රාානීය ය නමකම් කාර්යා ය - කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 

31.12.2016 ව  විට අනුමත හා පුරේපාඩු ව පවති  කාර්ය මණ්ඩ  නතොරතුරු  
 ප්රාානීය ය නමකම් කාර්යා ය 4 

ත තුර නසේවා නරේණිය 

/මටමටම 
අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ  
සංඛ්යාාව 

වත්මන් ඇති 

කාර්යමණ්ඩ  
පුරේපාඩු 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

SLAS I 

 
4 

4  
0 

සු්ාර ප්රයාගේය ය ගම් ක 

SLAS III 

4 3 1 

 

සු්ාර අධාක් ලෂ/ නිගයෝජා අධක් ලෂ 
සැ සු ක SLPS III/II 

4 3 1 

සු්ාර අධාක් ලෂ  Supernumerary 1 1 0 

ගණ්ාධි්ාරි SLAcs II/I, 
II/II 

4 4 0 

පරිපා   නි ධාරි PMA Supra 4 0 4 

ග්රාම පරිපා   නි ධාරි  4 0 4 

භාෂා පරි යාත්  TS 4 0 4 

අතිගයා් දිස්ත්රි ක් ල ගරජිස්ටායා RegS 3/II/I 4 4 0 

සං යාධ  නිළධාරි DOS III/II/I 20 28 0 

සං යාධ  නිළධාරි සං යාධ  

DOS III/II/I 
131 123 0 

තාක් ලෂණ නිළධාරි SLTS III/II/I 4 0 4 

රාජා ්ළමණා්රණ සු්ාර 

PMAS III/II/I 
89 74 15 

ග්රාම ගසේ ා නි ධාරී  95 75 20 

ගතොරතුරු සු සවානිගේද  
තාක් ලෂණ සු්ාර නිළධාරි  

SLICTS 3/III/II/I  
4 0 4 

තාක් ලෂණ සු්ාර නිළධාරි Departmental 4 4 0 

රියන්රු CDS III/II/I 
 

8 8 0 

්ායායා  ්ායාය සුාය් OES III/II/I  25 25 0 

මුර්රු OES III/II/I 1 1 0 

එකතුව  414 357 57 
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05. කාර්ය සාධ්ය ය 

5.1 රාජා පපාපා   කටයුතු ප්රාගතිය 

5.1.1 පපාපා   අංශනේ කටයුතු 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ නිළධාරීවාගේ ගපෞේගක් ගතොරතුරු ප ත් ාගග  යාම , නි ාඩු , න් කරිය 

බ පත්රද  බා මම ආම ්ටයුතු සින් ්රමත  ැගේ. 2016  යාෂගේ දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගයවා ස්ථා  

මාරුම ගිය ුා විශ්රාාම ගිය අය ලුවාගේ විස්තර ; 

1. ්ළම ා්ාර සු්ාර  04 

2. ්ායායා  ්ායාය සුාය්  02 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා යට ස්ථා  මාරු  බා අලුතිවා අලුතිවා පත්ම ක  බා පැමිණි අය ලුවාගේ 

විස්තර; 

1. ශ්රී.  ං්ා පරිපා   ගසේ ා නිළධාරි  01 

2. ්ළම ා්ාර සු්ාර   05 

3. ්ායායා  ්ායාය සුය්   03 

අග්රුාර රක් ලෂණ ක්රපමය යටගත්  ාු  41්ට රක් ලෂණ  බා ගද   ම. 

5.1.2  අභාන්තර විගණ  කටයුතු 
දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා  ුා ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා    අභාවාතර පා   ුා ක්රපමගේදයවාි 

 යාධ ය ස කබවාධගයවා වූ ්ටයුතු   ගමම අංශය නිරත වූ අතර එි ප්රයතිඵ  දියුණු තත් ය් ප තියි.  

 
දිස්ත්රි ක් ල 

ගම් ක 

්ායායා ය 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා  

කරච්චි කණ්ඩාවම  පු කපා 
පච්චිම ේප

මලි 

ඉදිරිපත් ්ර   ද 

නිරීක් ලෂණයවා  
10 06 06 05 06 

ඉදිරිපත් ්ර   ද 

නිරීක් ලෂණයවා සාුා 

 ැවේමත ප්රයතිචාර  

10 06 06 05 06 

සමපූයාණගයවා පිළිතුරු 
ග ො ැ ක 
නිරීක් ලෂණයවා 

- - - - - 
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 සර්ට ්ළම ා්ර  ්මිටු රැස්ම ක සතරක් ල ප ත්    ම. පළමු   රැස්මම ගතවූ  සර ග මතග වා ුා 

අග ක් ල රැස්ම ක තු ක් ලම ගමම  සර සදුා ගේ . ගමම  සගයා ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා   ද විගණ් 

්ළම ා්රණ ්මිටු රැස්ම ක ප ත්    ම.  

  

ත ද ප්රයස කපාද  ක්රපම ුා ග්ොවාත්රදාත් ්ළම ා්රණය ුා සබැඳි ක්රපමගේදයවා සවිමත් කිරීග ක අරමුගණවා 

දිසාපතිතුමා විසිවා ග ක ුා සබැඳි චක්රපගමඛ්යයවා ුා ප්රයස කපාද  මග ගපවාම ක අත් පත්රි ්ාද සමබවාධ ්ර 

ගනිමිවා චක්රපගමඛ්යය  බා ම ඇත. ත ද, ප්රයා ගේය ය ගම් ක ්ායායා    උපගයෝගී ්රගත යුතු ගමඛ්ය  

ුන්වා ා ම තිගේ.  

දිස්ත්රි ක් ල ගරජිස්ටායා ගජ රාම රයාගේ දැමත ත් කිරීම අමත  සු්ාර දිස්ක්රිආක් ල ගරජිස්ත්රදාත් ගමඛ්ය  

ගශෝධ ය ්ර  ායාතා ්ර   ද අතර ගමඛ්ය  වි ාශ කිරීම පිළිබා ්මිටු  ායාතා ද ස්ස් ්ර   ම. 

්ළම ා්රණ විගණ් රැස්මග කම අභාවාතර පා   ුා අ තුරු පිළිබා ද සා්ච්ඡා ්ර   ම. 

 රාජා පරිපා   භාඩලඩාගාර චක්රපගමඛ්ය ග්ගරිද, 

 ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා  ුතර්ට ගබඩා ක්රපමගේදගේ අමතගම ය ්ළයුතු ආ්ෘති පත්රද ය මත 

 ැ ක අතර එම ආ්ෘති පත්රද භාවිතා කිරීම ස කබවාධ ද දැමත ත් ්ර   ම.  

ත ද දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය ඵ දායිතා තරගයට සුභාගි ම ජයග්රුණය  බා ගැීයම සාුා 

පූයා ාදයාශ  ්ටයුතු ්ළ අතර අග ක් ල අංශ වා සමඟ ඒ්ාබේධ  ්ටයුතු ්ර   ම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කළම ාකරණ විගණක කමිටු 

රැස්වීම 

4 ව  කාර්තුව 

2015 

1 ව  කාර්තුව 

2016 

2 ව  කාර්තුව 

2016  

3 ව  කාර්තුව  

2016 
දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය -  

කිකග ොච්චිය 

12.02.2016 16.05.2016 09.08.2016 07.11.2016 
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5.1.3 ආදායම් රැස් කිරීනම් කටයුතු. 

ආදායම් ආදායම් විස්තර තක්නසේරුව     තිනබ  
අයුනරන් 

1003-07-02 ගරජිස්ට්රාායා ජ රාම ගදපායාතග කවාතුගේ 

කයාපදිංචි ගාස්තු 
4,000,000.00 4,191,650.00 

1003-07-03  ගපෞේගක් ගස් ප්රය ාු ය  50,000.00  33,641.50 

1003-07-99  ග  ත් ආදාය ක  54,700.00  70,935.50 

2002-01-01  රාජගේ ගගොඩ ැගික   කුකය  800,000.00 926,212.65 

2002-02-99  ගපොකය 2,000,000.00  1,735,636.42 

2003-02-14  ගමෝටයා රථ ප්රය ාු  ගාස්තු - 17,320,530.00 

2003-02-03  මුජ  ආරක් ලෂා  පිළිබා බ පත්රද 

ගාස්තු 
- 126,000.00 

2003-02-06 සත්ත්  ුා  ෘක් ලෂ තා සංරක් ලෂණ ආඥා 

පණත යටගත් ගාස්තු 
- - 

2003-02-07 විගම  පත් මසා ුා ේවිත්  පුර ැසි 

ගාස්තු 
- -                        - 

2003-02-13 විභාග ගාස්තු - 223,250.00 

2003-04-00  රජගේ ගසේ ්යවාගේ යතුරු පැදි 

ස කබවාධ මම ා 
- - 

2003-02-99  ග  ත් සිම ර බඩු 80,000.00  301,091.34 

2003-99-00  ග  ත් කුීම 2,000,000.00  4,281,895.43 

2004-01-00   ැවාදඹු අ ත්දරු දාය්ත් ය 7,000,000.00  7,688,476.95 
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5.1.4 මිෂ්ස්බ  හා රැකිරක්ෂා නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 රැකියා ුා  ෘත්නය සමිති සබදතා අමාතාංශය ඔස්ගසේ මිනිස් බ  ුා රැකියා ්ටයුතු පිළිබද 

ගදපායාතග කවාතු  තම ඉ ක් ල්ය ක්රිආයාත්ම් ්රයි. ගමම ගදපායාතග කවාතුගේ ්ටයුතු ග ස තරුණ 

තරුණියවා ුට රැකියා අ ස්ථා වා සැ සීම, ස් යං රැකියා වා  යාධ ය කිරීම ුා ඔවුවා දිරි ගැවාමම, 

රැකියා මග ගපවාමග ක සමුළු පැ ැත්මම ආම යාවාත්රදණයක් ල මගිවා තම ඉ ක් ල්ය සපුරමිවා සිී. ගමම 

ගදපායාතග කවාතුගේ ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාම සදුා කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ 

නිළධාරීවා සිේ ගදග ක් ලද ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා ගේ නිළධාරීවා තිගදග ක් ලද ගසේ ගේ ගයම සිටිති. 

2016  යාෂගේ සින්්ර   ද ්ටයුතු පුත දැක් ලගේ.. 

1. ගුරුවරුන් සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

ගමම  ැඩසටු  පසු ්ාීම   රැකියා අ ස්ථා වා  බා ගැීයම පිළිබද ත්,  ෘත්නයමය පසුබිමක් ල සදුා 

ගයොමු විය යුතු පාසමා ා වා පිළිබද ත් පාසම අධාාප ය  බා ගනිමිවා සිටි  අ ධිගේම පාසම ශිෂා 

ප්රයජා  දැමත ත් කිරීමට, ආචායාය  රුවාබ  ගැවාමම ලික් අරමුණ ග්ොට ගනිමිවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. 

ගමම  ැඩසටු  සදුා 40 ගදග කු සුභාගි වූ අතර ඒ සදුා රුපියම 27000.00් මුද ක් ලද  ැය ්ර  

 ම. 

2. සිසුන් සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

සිසුවා සිය පාසම අධාාප ය නිමා ්ළ පසු පාසමා ා වා    ගයදමම ගමම  ැඩසටුගවා අරමුණ ගේ. 

සිසුවාගේ මා සි් තත් ය ඉු   ැංමමද එමගිවා සින්විය. සිසුවා 1113 ගදග කුට රැකියා 

මායාගගෝපගේශ   බා ම ඇත. 

3. රැකියා වියුක්තිකයන් සදහා වූ මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

ගමම  ැඩසටු  රැකියා ග ොමැති තරුණ තරුණියවා සදුා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ේදකි. තරුණ තරුණියවා 

ගපෞේගක් අංශ   සු ස් යං රැකියා ආදිගයි ගයොමු ්රමමට දිරි ගැවාමම සු මග ගපවාමම ඉවා 

අගේක් ලෂිතය. රැකියා ග ොමැති තරුණ තරුණියවා 728 ගදග කු ගමමගිවා බ  ගවා මත  ැබීය. 

4. විනශේෂ අවශාතා ඇති අය සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

විගශේෂ අ ශාතා ඇති ශාරීරි් ගුෝ මා සි් ගැටළු තත් යවා ඇති අය ස් යං රැකියා සදුා ගයොමු ්රමම 

ගමි අරමුණ බ ට පත්විය. 465 ගදග කු ගමමගිවා බ  ගවා    ම. 
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5. ස්වයං රැකියා ව  ෂ්යුතුව සින   අයවලුන් දිපාගැන්වීනම් වැඩසටහ .. 

නමම වැඩ සටහ  ස්වයං රැකියාවන්හි නයම සින   අයවලුන් සදහා නව්. ස්වයං රැකියා දියුණු කළ හැකි 

වන්නන් නකනසේද සහ අන වි කිරීම ආම උපර්ම පැහැදිලි කිරීම සදහා වූ වැඩසටහ යි. නමම වැඩ 

සටහ ට 65 නදන ක් සහභාගි වූහ. රුපියම 4780ක මුද ක් වැය කර   ම.  

 

6. නදමාපියන් දැනුවත් කිරීම සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

ගමම  ැඩසටු  පාසම අධාාප ගයවා පසු තම දරු වා පාසමා ා වා   ට ගයොමු කිරීම, රැකියා 

අ ස්ථා සදුා බ  ගැවාමම ආදිය පිළිබද  ගදමාපියවා දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටු කි. ග ක සදුා 

ප්රයති ාීනවා 204 ගදග ක් ල සුභාගි වූ අතර රුපියම 9000.00් මුද ක් ල  ැය ්ර   ම. 

 

7. රැකියා කමිටු වැඩසටහ .. 

ගමම  ැඩසටු  රැකියා බ ාගපොගරොත්තුග වා සිටි  තරුණ තරුණයවා සදුා ගේ. ගමමගිවා සෘජු 

රැකියා අ ස්ථා  බා ගත ුැකි අතර 30 ගදග කු ඊට සුභාගි     ම. රැපියම 34,150.00් මුද ක් ල ඊට 

 ැය ්ර   ද 

8. රැකියා අවස්ථාවන් සදහා දිපාගැන්වීනම් වැඩසටහ .. 

රැකියා නියුක් ලති්යවා ස් යං රැකියා වාගයොමු කිරීමට දිරි ගැවාමම සදුා ගමම  ැඩ සටු  ක්රිආයාත්ම් 

්ර   ම. ඊට 231 ගදග කු සුභාගි විය. 

9. රැකියා ෂ්යුක්තිකයන්නේ වාවසයකත්ව ප්රාවර්ධ්ය  වැඩසටහ . 

ගගොඩ ං    ද රැකියා ්ඩලඩාය ක     ෘත්නය ස්ාතා වා ප්රය යාධ ය උගදසා අ ශා දැමතම සු පුහුණු   බා මම 

ගමමගිවා සින් ්ර   ම. ග ක සදුා සුභාගි වූ 30 ගදග ක් ල සදුා රැපියම 27,600.00් මුද ක් ල  ැය ්ර  

 ම.   

10. රැකියා අභිනයෝගයන් ජය ගැනීම.. 

ගමම  ැඩසටු  රැකියා වියුක් ලත තරුණ තරුණියවා සදුා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. රැකියා ක් ල 

බ ාගපොගරොත්තු    තරුණ තරුණියවාට රැකියා අ ස්ථා වා පිළිබද  දැමත ත් කිරීමත්, ස කමුඛ්ය 

පරීක් ලෂණ ආම අභිගයෝගයවා ජය ගවා ා ආ්ාරයත් පිළිබද  අ ගබෝධය ගමමගිවා  බා ගද   ම. 

ප්රයති ාීනවා 63 ගදග ක් ල වූ අතර රුපියම  15,900.00් මුද ක් ල ඒ සදුා  ැය ්ර   ම. 
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11. රැකියාවන්හි අවශාතාවන් පද ම් කරගෂ්මින් රි යාත්මක කර   ද පාඨමා ාවන්.. 

ග ක සදුා ප්රයති ාීනවා 124 ගදග ක් ල සුභාගි වූ අතර රුපියම 39,800.00් මුද ක් ල  ැය ්ර   ම. 

12. රාජා රැකියා නසේවාවන්හි රි යාකාරකම්.. 

 කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ රැකියා ගසේ ා මධාස්ථා ය වි ෘත කිරීග ක උත්ස ය ප ත්    ම. 

 තරුණ තරුණියවා 85 ගදග කු පුහුණු කිරීග ක  ැඩසටුවා සදුා ගයොදා ගමත  ැබීය. 

 133 ගදග කුට සෘජු රැකියා අ ස්ථා  බා ගද   ම. 

 4791 ගදග කු රැකියා බ ාගපොගරොත්තු    අය ලුවා ග ස කයා පදිංචි ම ඇත. 

 කුඩා රැකියා ග ළද ගපොළක් ල ප ත්    ම. ( IOM අමතග්රුගයවා)   

 කිකග ොච්චි දිස්ත්රදක් ල්ගේ රැකියා බ ාගපොගරොත්තු  වා වා සු රැකියා  බා ගද  ආයත  ග ේ 

අඩවි මගිවා කයා පදිංචි කිරීම සින්විය. ( www.dome.gov.lk )  

 “රැකියා සදහා දිපාගැන්වීම සහ ෂ්සි මග නපන්වීම   ්   ්    ැඩසටු  ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. ඒ සදුා 

තරුණ තරුණියවා 80 ගදග ක් ල සුභාගි වූ අතර රුපියම 19,998.00් මුද ක් ල  ැය ්ර   ම. 

 

5.1.5 ජාතික කර්මාන්ත හා වාවසායකත්ව සංවර්ධ්ය  අධිකාපාය 

 

්යාමාවාත ුා ග ළද අමාතාංශය යටගත් ක්රිආයාත්ම්    ජාති් ්යාමාවාත ුා   ා සාය්ත්  

සං යාධ  අධි්ාරිය විසිවා කුඩා ුා මධාම පාවාති් ්ායාමි්යවාගේ ්යාමාවාත ,  ා සාය්ත්  

සං යාධ ය කිරීම, ප්රය යාධ ය කිරීම ආම ්ටයුතු සින් ්රමත  බයි. ගම අධි්ාරිය යටගත් සං යාධ  

නිළධාරිවා 05 ගදග ක් ල කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ුා ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා    

ගසේ ගේ ගයම සිටියි. 

දිස්ත්රි ක් ල ්යාමාවාත ුා  ා සාය්ත්  සභා රැස්මම 2016.11.22    දි  කිකග ොච්චිය දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක 

්ායායා ගේ 10 00 පැයට දිසාපතිතුමාගේ ප්රයධා ත් ගයවා ආර කභ ්ර   ම. ගමම  ැඩසටු ට උතුරු 

පළාගත් ස කබවාධී්ාර් රවිකුමායා මුතා ුා ප්රයාගේය ය ගම් ක රුවා ගදපායාතග කවාතු නිළධාරීවා , 

බැංකු ්ළම ා්රු වා , සං යාධ  නිළධාරිවා , ්යාමාවාත්රු වා ය .  අය සුභාගි වූු. 

්යාමාවාත්රු වා තම රැකියා උත්සාුයවා   මුහුණමමට සින්   න්ෂ්්රතා පිළිබා  අපට ප ස   ම. 

ත ද එම න්ෂ්්රතා  ට විසන් ක සාුා නිළධාරීවා විසිවා උපගදස්  බාගද   ම. 

 

http://www.dome.gov.lk/
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5.1.6 මැතිවරණ නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 ඡන්දදායකයින් සංඛ්යාාව -2016 

(10) යාප ය මැති රණ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ‘්‘ කිළිග ොච්චි මැති රණ ග්ොට්සාශගේ 2016  යාෂගේ (කිළිග ොච්චි 

පරිපා   දිස්ත්රි ක් ල්ගේ) කයා පදිංචි ්ර ඇති ඡවාද දාය්යිවා සංඛ්යාා - 84,353 

මැතිවරණ දිස්ත්රිටක්ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 

සංවර්ධ්ය  වාාපෘතිය වාාපෘතිය පවත්ව   ද 

ස්ථා ය 

ප්රාති ාීනන් 

1 ්යාමාවාත්රු වා සාුා මඟ 
ගපවාම ක ුා ්ාවාතා ්යාමාවාත 
්රු වාගේ  ාාපාර කයාපදිංචි කිරීම 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

්ායායා ය - පු ්රි 

30 

2 ස ක භාඩලඩ ුා සබැඳි අත්් ක භාඩලඩ 
පුහුණු පාසමා ා  

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

්ායායා ය - ්රච්චි 

09 

3 ගරදිමම පුහුණු  ැඩසටු  ප්රයාගේය ය ගම් ක 

්ායායා ය - පල  

20 

4 රූප ා  ා පුහුණු පාසමා ා  22 

අ

මත 

අං

්

ය 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය 

ග්රාම නිළධාරි ග්ොට්සාශ 

සංඛ්යාා  

ඡවාද ගපො  මධාස්ථා  

සංඛ්යාා  

1 ්රච්චි 42 42 

2 ්ඩලඩා ල  16 18 

3 පු ්රි 19 22 

4 පච්චිල ේපමක 18 18 

එ්තු  95 100 
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ප්රාානීය ය සභා -03 

1. ්රච්චි ප්රයාගේය ය සභා  

2. පු ්රි ප්රයාගේය ය සභා  

3. පච්චිල ේපමක ප්රයාගේය ය සභා  

 

උතුරු පළාත් සභාව ෂ්නයෝජිතයින්නේ සංඛ්යාාව 

01 යාප ය 16 

02  වුනියා  06 

03 මවා ාරම 05 

04 මු තිේ 05 

05 යාප ය 04 

එ්තු  36 

 

ඡන්දදායක දි ය - 2016 

ජුනි මස 03    දි  කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල මැති රණ ්ායායා ය විසිවා ඡවාදදාය් දි  උත්ස ය ප ත්   

 ම. ගමිම ජ තා වා අතර ඡවාද අයිති ාසි් ක    අ ශාතා ය ුැගග   අයුරිවා දැමත ත් කිරීග ක පාද 

යාත්රදා ක් ල ුා මථි  ාටා එළි දැක් ලමමක් ල සින් ්ර   ම. ත ද පාසම සිසුවා සදුා ග්ොට්සාශ තරග   සිට 

දිස්ත්රි ක් ල දක් ල ා අවාතයා පාසම පදා ,්ථි් ය  තරග ප ත්    ම. ත ද සිසුවා අතර GUIZ  ැඩසටු ක් ල 

ුා අග ක් ල ් ා විචිත්රදාංගද සංවිධා ය ්රමත  ැබිණ. 

ඡන්ද  ාම නමඛ්ය  සංනශෝධ්ය ය - 2016 

සියලු ඡවාද ිමි  ාම ගමඛ්ය  සංගශෝධ ය කිරීග ක ්ටයුතු 2016 ජුනි මස 01    දි  සියලුම ප්රයාගේය ය 

ගම් ක ග්ොට්සාශයවාට අයත් ඒ ඒ ග්රාම නිළධාරි ග්ොට්සාශ ඔස්ගසේ ආර කභ ්ර   ම.  2016 

ගදසැ කබයා මස 23 ග නි දි  එගසේ ආර කභ ග්ොට අ සවා ්ළ 2016  යාෂගේ ඡවාද දාය්  ාම ගමඛ්ය ය 

කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල සු්ාර මැති රණ ග්ොමසාරිස් සු. උ. අමදාස් මුතා විසිවා සුති් ්ර   ම. 
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ඡන්දදායක  ාම  ැයිස්තු පිටපත් කිරීම 

ගපොන් ජ තා ගේ ග ොගයක් ල අ ශාතා යවා සදුා ඡවාදදාය්  ාම  ැයිස්තු පිටපත්  බා ගදමත  ැගේ. ඒ 

අමත  විශ්  විදාා  ප්රයගේශ , ස කමුඛ්ය පරික් ලෂණ ,  වාදි මුදම  බා ගැීයම , අධි්රණ අ ශාතා වා ුා 

ඉඩ ක ග වා කිරීග ක ්ටයුතුආම ග ොගයවා අ ශාතා වා පිටපත් 593ක් ල කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල මැති රණ 

්ායායා ය මගිවා  බා ම ඇත. 

 

5.1.7 දිස්ත්රිටක් නරජිස්ට්රාර් නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
 

රාජා පරිපා   ුා ්ළම ා්රණ අමාතාංශය යටගත් ගරජිස්ටායා ගජ රම ගදපායාතග කවාතු ත් එමගිවා 

දිස්ත්රි ක් ල ඉඩ ක කයාපදිංචි කිරීග ක ්ායායා යත් පිිටු ා ඇත.  එම දිස්ත්රි ක් ල ඉඩ ක කයාපදිංචි කිරීග ක 

්ායායා ගේ ද පරිපා  ය විමධාගත ්රමිවා ප්රයාගේය ය ්ායායා යවාි අතිගයා් දිස්ත්රි ක් ල ගරජිස්ත්රදාත් 

ශාඛ්යා වා ක්රිආයාත්ම් ග මිවා ප න. 

 බා නද   ද නසේවාවන් පිළිබද 2016 වර්ෂනේ රි යාකාරකම් පිළිබද විස්තර පහත සදහන් නව්. 

1. දිස්ත්රිටක් මඩම් ලියාපදිංචි කිරීනම් කාර්යා නේ කටයුතු පිළිබද විස්තර 

 

 
 
 
 
 
 

අමත 

අං් 

විස්තර සංඛ්යාාව 

01 කයාපදිංචි ්ර   ද ඔේපු  2522 

02 කයාපදිංචි ්ර   ද රාජා පරිතාාගයවා  413 

03  බා ගත් අමත පිටපත් 1173 

04  බා නද   ද ඔේපු පිටපත්  95 

05  බා නද   ද සාරාංශ පිටපත් 1093 

06  බා ගද   ද අමතමා   යස් සුති් 74 

07  බා ගවා ා  ද ගසොයා ගැීයග ක අයන් කපත් 03 

08 අමතමත ්ර   ද ්ම ගත වූ උපත් 271 

09 භාෂා පරි යාත  අයන් කපත් සංඛ්යාා  232 
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1. ප්රාානීය ය කාර්යා නේ කටයුතු පිළිබද විසත්ර 

(කරච්චි , කණ්ඩාවම  , පච්චිම ේපමලි , පු කපා) 

 

අමත 

අං්ය 

ගගම ක පිළිබද විස්තර මුද  

01 ඔේපු කයාපදිංචි කිරීම 248,000.00 

02 ඔේපු පිටපත්   46,500.00 

03 සාරාංශ පිටපත් 106,100.00 

04 ගසොයා ගැීය ක    1,500.00 

05 අමත පිටපත්   අ  ා ඇති මුේදර    ටි ා්ම 894,625.00 

06 භාෂා පරි යාත  116,000.00 

07  බා ගවා ා  ද උපත් මරණ ුා වි ාු අයන් කපත් සදුා    ගාස්තු 491,900.00 

අමත 

අං්ය 

විස්තර සංඛ්යාා  

01  බා ගවා ා  ද උපත් , මරණ ුා වි ාු අයන් කපත් 27,744 

02  බා ගද   ද පිටපත් 38,471 

03 කයාපදිංචි ්ර   ද උපත්   2,442 

04 කයාපදිංචි ්ර   ද මරණ      448 

05 කයාපදිංචි ්ර   ද වි ාු      898 

06 අමතමත ්ර   ද සංගශෝධ       765 

07 අමතමත ්ර   ද ්මගත වූ උපත්(24)      945 

08  බා ගවා ා  ද උපත් , මරණ ුා වි ාු අයන් කපත්        46 
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5.1.8 ආපදා කළම ාකරණ කටයුතු 
 
ආපදා ්ළම ා්රණ අමාතාංශය යටගත් දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ආපදා ්ළම ා්රණ ස කබවාධී්රණ ඒ්්ය 

ුා ආපදා සු  ගසේ ා  ආදිය ක්රිආයාත්ම්ගේ. 

ආපදා ්ළම ා්රණ ස කබවාධී්රණ ඒ්්ය විසිවා ආපදා ගපර අ  ාද ්ටයුතු, ආපදා ගපර  බදා  ක 

්ටයුතු,  ආපදා දැමත ත් කිරීග ක ්ටයුතු,  ආපදා අ ම කිරීග ක ්ටයුතු ුා දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ආපදා 

්ළම ා්රණ  ්ටයුතු ස කබවාධී්රණ කිරීම ආදිය සින්්රමත  ැවේගේ ය. 

ආපදා සු  ගසේ ා  විසිවා ආපදාග වා පීඩා ට පත්වූ ජ තා වා සාුා සු ාධාර, නියං ්ා   ම 

පාීයය ජ ය සැපීම ුා ආපදා අ ස්ථාගේ සින්වූ ගේපළ ුානි, ජීමත ුානි ආදිය සාුා  වාදි  බා ගද  

 ම. 

දිස්ත්රි ක් ල ආපදා ්ළම ා්රණ  ස කබවාධී්රණ ඒ්්ගේ ්ටයුතු 

 ැඩ සටුවා 
 ැඩ සටුවා 
සංඛ්යාා  

ග වා කිරී ක  ැය ගශේෂය 

ආපදා ට ගපර  බදා  ක 

මම 

33 316,000.00 314,004.90 11,195.10 

ආපදා දැමත ත් කිරීග ක 

්ටයුතු 
19 325,000.00 263,147.90 61,852.11 

ආපදා අ ම කිරීග ක 

්ටයුතු 
01 7,898,558.55 7,414,665.08 483,893.47 

 

 

අමත 

අං්ය 

 

ගගම ක පිළිබද විස්තර 

 

මුද  

(රුපියම) 

01  බා ගවා ා  ද උපත් මරණ ුා වි ාු අයන් කපත් සදුා    ගගම ක 394,700.00 

02  බා ගවා ා  ද ්මගත වූ උපත් මරණ ුා සංගශෝධ  සදුා    

ගගම ක 

87,800.00 

03 වි ාු කයා පදිංචි ගාස්තු 29,000.00 
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ආපදා නපර සූදා ම් කටයුතු 

ආපදා ගපර  බදා  ක ්ටයුතු ග ස දිස්ත්රි ක් ල, ප්රයාගේය ය, ග්රාමිය ුා පාසැම මට්ටග ක ආපදා ්ළම ා්රණ 

 ැඩ සටුවා සැ්සීම, දිස්ත්රි ක් ල, ප්රයාගේය ය මට්ටග ක  ාර්වා ්ා    ගපර  බදා  ක සා්ච්ඡා වා, ගං තුර 

ආපදා ගපර  බදා  ක  ැඩ සටු , ුදිසි ආපදා අ ස්ථා වාි  ැේ ආරක් ලෂා කිරීග ක සැළසු ක සැ්සීම ුා 

ග්රාමිය මට්ටග ක ආපදා ්ළම ා රණ ්මිටු පිිටුමම ආදිය සින්්ර   ම. 

ආපදා දැනුවත් කිරීනම් පුහුණු වැඩ මුළු 

ආපදා දැමත ත් කිරීග ක ්ටයුතු ුා පුහුණු  ැඩ මුළු ග ස දිස්ත්රි ක් ල, ප්රයාගේය ය රාජා ගදපායාතග කවාතු 

නිළධාරීවා, ග්රාමීය ජ තා වා ුා පාසැම ගුරු රුවා ුා සිසුවාුට ආපදා ්ම ආරක් ලෂා මම ස කබවාධ  

දැමත ත් කිරීග ක  ැඩ මුළු ුා ප්රයථමාධාර පුහුණු ද  බා ගද   ම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාසැම සිසුවා සාුා    ආපදා 

දැමත ත් කිරීග ක  ැඩ මුළු 

 

ගපර පාසැම ගුරැ රැවා සාුා    

ආපදා දැමත ත් කිරීග ක  ැඩ මුළු 

වැඩ මුළු 

 

ජාති් මට්ටග ක සු ාමි 
ගපර  බදා  ක  ැඩ මුළු 

ග්රාමිය ජ තා වා සාුා    
ප්රයථමාධාර පුහුණු  

දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක ආපදා 
ගපර  බදා  ක සා්ච්ඡා වා 

 

දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක ආපදා 
ගපර  බදා  ක සා්ච්ඡා වා 

 

ග්රාමිය මට්ටග ක ආපදාගපර 

 බදා  ක  ැඩ සටුවා 
 

පාසැම මට්ටග ක ආපදාගපර 

 බදා  ක  ැඩ සටුවා 
 

முன்னாய்த்த நிகழ்வு 
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ආපදා අවම කිරීනම් වාාපෘති 

ආපදා අ ම කිරීග ක ්ටයුතු ග ස දිස්ත්රි ක් ල මට්ටමිවා ුඳු ා ගත් ගං තුර ආපදා අ ම කිරීග ක  ාාපෘති, 

නියං ආපදා අ ම කිරීග ක  ාාපෘති ආදිය සින් ්රමත  බවාගවාය. එම පද ම මත 2016  යාෂය සාුා වූ 

ආපදා අ ම කිරීග ක  ාාපෘති ග ස පිරමවාත ාරු ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  සග ක රැපියම මිකය  7.4  ක් ල ුා 

ආසියාමත සං යාධ  බැංකුගේ මු ා ප්රයතිපාද  යටගත් රැපියම මිකය  10.78  ක් ල  ැය ්රමිවා 

උරැත්තිරපුර ක, බාරතිපුර ක, ඌට්රැේපු  ක, ධයාමපුර ක ුා පුවාල ීයරාවි ඇතුළු ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  ස ක 

05 ් ගං තුර ආපදා අ ම කිරීග ක  ාාපෘති සින් ්ර   ම. 

අංක ආපදා අ ම කිරීග ක  ාාපෘති වියදම 

01 පා  ක ඉදිකිරීම පිරමවාත ාරැ 7,414,665.08 

02 ගපට්ටි පා  ක ඉදිකිරීම - උරැත්තිරපුර ක ; බටිර 3961149.99 

03 ගපට්ටි පා  ක ඉදිකිරීම මායාග ප්රයතිසංස්්රණය - බාරතිපුර ක 999696.61 

04 ගපට්ටි පා  ක ඉදිකිරීම මායාග ප්රයතිසංස්්රණය;; - දයාමපුර ක 2475847.50 

05 ්වා ගි ගයා සිට පුවාල ීයරාවි දක් ල ා පාසැම මායාග 

ප්රයතිසංස්්රණය ; 
1986706.90 

06 ගපට්ටි පා  ක ඉදිකිරීම ුා මායාග ප්රයතිසංස්්රණය; - ඌට්රැේපු  ක 997115.63 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

පා  ක ඉදිකිරීම පිරමවාත ාරැ පුවාල ීයරාවි මායාග 

ප්රයතිසංස්්රණය 

ගපට්ටි පා  ක ඉදිකිරීම - 

උරැත්තිරපුර ක 
මායාග ප්රයතිසංස්්රණය - 

බාරතිපුර ක   
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ආපදා සහ  නසේවා කටයුතු 
 
ආපදානවන් හාෂ්යට පත්වූ ෂ්නවස් ප්රාතිසංස්කරණය කිරීමට 2016 වර්ෂනේ නගව   ද මම ා   
 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ 

හාෂ්යට පත්වූ ෂ්නවස් ස කපූයාණ වියදම 

(රැපියම) 
පූයාණ  අයාධ 

්රච්චි 21 515 23,709,500.00 

්වාඩා ල  2 157 6,365,000.00 

පූ ්රි 3 15 1,050,000.00 

පච්චිල ේපමක 17 84 5,500,000.00 

එ්තු  43 771 36,624,500.00 

 

 

2016 වර්ෂනේ  ෂ්යං කා නේ පානීය ජ ය නබදා හැරීනම් විස්තර නමනසේ 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ 

පීඩා ට පත්වූ අය ලුවාගේ 

විස්තර 

පාීයය ජ ය ගබදා 

ුැරීම 

ස කපූයාණ වියදම 

(රැපියම) 

පවුම පුේග යිවා පවුම පුේග යිවා 

්රච්චි 1743 5331 1743 5331 27790.00 

්වාඩා ල  512 1813 512 1813 44481.00 

පපූ ්රි 2017 7683 2017 7683 268500.00 

පච්චිල ේපමක 124 425 124 425 43000.00 

එ්තු  4396 15252 4396 15252 383771.00 
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ගංවතුර සහ ාධ්යාර 

 2016 වර්ෂනේ ගංවතුනරන් පීඩාවට  ක්වී කඳවුරැව   ැවත්වුණු ජ තාවන්ට පිසි   ද ආහාර 
 බාමම පිළිබඳ විස්තර නමනසේ 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ 

පිසි   ද ආුාර  බාමම ස කපූයාණ වියදම 

(රැපියම) පවුම පුේග යිවා 

්රච්චි 137 366 115,477.50 

්වාඩා ල  266 930 222,572.75 

එ්තු  403 1296 338,050.25 

 

 

 2016 වර්ෂනේ ගංවතුනරන් පීඩාවට  ක්වී කඳවුරැව   ැවත්වුණු ජ තාවන්ට වියළි ආහාර 
 බාමම පිළිබඳ විස්තර නමනසේ 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ 

වියළි ආහාර  බාමම ස කපූයාණ වියදම 

(රැපියම) පවුම පුේග යිවා 

්රච්චි 873 2733 960900.00 

්වාඩා ල  1371 4370 1529295.50 

පපූ ්රි 113 948 106300.00 

පච්චිල ේපමක 330 948 348900.00 

එ්තු  2687 8999 2945395.50 
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5.1.9 නමෝටර් රථ ප්රාවාහ  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 

කිළිග ොච්චි ගමෝටයා රථ ාු  ගදපායාතග කවාතුගේ දිස්ත්රි ක් ල ශාඛ්යා  විසිවා ගපොන් ජ තා ට අ ශා රියන්රු 

බ පත්රද  බා මම , ඔවුවාගේ  ාු  අං් තුඩු  බා මමඔවුවාගේ  ාු  අ ශා පරිදි පරීක් ලෂා ්ර 

පරීක් ලෂණ සුති්  බාමම ආම ගසේ ා වා ඉටු ්රයි. ගමග ස පසුගිය 2016  යාෂගේ ගපොන් ජ තා  

ග මතග වා  බා ගද   ද ගසේ ා වා ගමගසේය. අයන් කපත් 4725ක් ලද, මීට ගපර රියන්රු බ පත්රද  බා ගත් 

අයගේ සැුැමලු  ාු  දිගු  සදුා ඉදිරිපත් ්ළ අයන් කපත් 354ක් ලද , බර ාු  දිගු  සදුා ඉදිරිපත් 

්ර  අයන් කපත් 382ක් ලද ,  ශගයවා ස කපූයාණ රියන්රු අයන් කපත් 5461ක් ල  බා ගවා ා  ම. 

ගමග ස ඉදිරිපත් ්ර   ද අයන් ක්රු වා 4725 ගදග කුටද , බර  ාු  දිගු ට අයන් ක්ළ 382 

ගදග කුටද ,  ැ ත පරීක් ලෂණය අයන් ක ්ළ 3553 ගදග කුටද , ස කපූයාණගයවා 8660 ගදග කුටද , 

කඛිත පරීක් ලෂණ ප ත්    ම. ඔවුවා අතගරවා සමත් වූ 3943ගදග කුට පුහුණු බ පත්රද  බා ගද   ම.  

ගමග ස පුහුණු බ පත්රද ාීනවා ුා සැුැමලු  ාු  දිගු  සදුා අයන් ක්ළ අය ළුවාද සමග 

ස කපූයාණගයවා 4902 ගදග කුට ප්රයාගයායාය්ාගි් පරීක් ලෂණ ප ත් ා 4902 ගදග කුට රියන්රු බ පත්රද  බා 

ගද   ම. 

ත  ද ලි ස්ථා ගයවා නිකුත් ්ර   ද 980 ්  ාු  අං් තුඩු  ට අදාළ අයන් ක්රු වාට නිකුත් 

්ර   ම. 

ත  ද  ාු     ගබොඩිගේ ග  ස්් ක කිරීමට අයන් ක ්ළ අයන් ක්රු වා 51 ගදග කුගේ  ාු  

පරික් ලෂා ්ර  ාු  බර සුති් නිකුත් ්ර   ද අතර ග ොගයක් ල අ ශාතා යවා මත  ාු  පරික් ලෂා ්ර 

148්  ායාතා නිකුත් ්ර   ම. 

5.1.10 විරාම වැටුේ කටයුතු 

අං

කය 

ප්රාානීය ය 

නමකම් 

කාර්යා  

විරාම වැටුේ 

වැන්දඹු හා අ ත්දරු 

විරාම වැටුේ  

 

සම්පූර්

ණ 

විරාමි

කයින් 

සංඛ්යාා

ව 

සම්පූර්ණ විරාම 

වැටුේ වන  ාකම 

සංඛ්යාා

  
 ටි ා්ම සංඛ්යාා   ටි ා්ම 

01 
පච්චිල පම

ක 

48 1,030,704.08 35 690,893.97 83 1,721,598.05 

02 ්රච්චි 435 9,935,932.28 235 4,547,581.85 670 14,483,514.13 
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03 පූ ්රි 53 1,121,278.70 30 600,441.10 83 1,721,719.09 

04 ්ඩලඩා  යි 76 1,840,384.98 45 833,444.11 121 2,673,829.09 

එකතුව 612 13,928,300.04 345 6,672,361.03 957 20,600,660.36 

 

5.1.11 සංගණ  හා සංඛ්යාා නමඛ්යණ නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 

ගමම දි යිගවා සමාජ ආයාථි් තත්ත් ය ස කබවාධ  සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ගතොරතුරු එක් ල රැස් කිරීම,  යාග 

කිරීම, නිරීක් ලෂණයට  ක් ල කිරීම,  සංඛ්යාා ගමඛ්යණ සංඥා ගණ ය කිරීම ආදි ගසේ ා වා මධාම රජගේ 

නිගයෝජිත මධාස්ථා යක් ල    සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ගදපායාතග කවාතු  සතුය. රජගේ ජාති් සැ සු ක ස්ස් 

කිරීම, ප්රයතිපත්ති සැදිම,  ආදිය ද ගමි ප්රයගතිය තක් ලගසේරු කිරිම ආදියට ද අ ශා ගතොරතුරු  බා ගදයි. එක් ල 

රැස් ්ර   ද ගමම ගතොරතුරු ජ ගු ය , ්ෘෂි්යාමය, ග ළද , ්යාමාවාත , මි  ුා ජාති් ආදායම 

 ැනි ග ොගයක් ල ්රුණු ඇතුළත් ගේ. දිස්ත්රි ක් ල සංඛ්යාා ගමඛ්යණ අංශය විසිවා 2016     යාෂගේ ්ර   ද 

සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ්ටයුතු පුත දැක් ලගේ. 

1     ශ්රීේ  ංකා රැකියා අවස්ථා ගණ ය  

ශ්රී.  ං්ා රැකියා අ ස්ථා ගණ ය   ාි ්ායාතු ක් ල පාසාම දිගටම ්රගග  ය  මිණුමක් ල ගේ. ගමම 

දි යිගවා  යාතමා  රැකියා අ ස්ථා වා    තත් ය තක් ලගසේරු කිරීමටත් ්ායාතුග වා ්ායාතු ට ඇති 

   ග  ස් ම ක දැ  ගැීයමටත් ප ත් මත  බ  ා. 

2.       ශ්රීේ  ංකා ආදාය ක වියද ක සංඛ්යාාති 

ශ්රීේ  ංකා ආදාය ක වියද ක සංඛ්යාාති ව ාහි නතවසරකට වරක් පවත්වනු  බ   එක් මිම්මක්නව්. 

මර්ඝව එම වර්ෂනේ සෑම මසකම දළ සංඛ්යාාති නතෝරා නමම සංඛ්යාාති සින් කරනු  ැනේ. දිවයිනන් 

වර්තමා  ආදායම් වියදම් තත්වය ගණ ය කිරීමට හා දිළිඳු දර්ශකය සෑමමටත් උපනයෝගි කර 

ගනු  ැනේ.  

3.    වී අස්වනු තක්නසේරු සංඛ්යාාති  

දළ  ශගයවා ම අස් ැවා  තක් ලගසේරු කිරීම සදුා දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග කද ජාති්  ශගයවා ද ම අස් ැවා  

ගණ ය කිරීම සදුා  සර්ට ගද රක් ල ම අස් මත ගණ ය ්රමත  ැගේ 

4.  වාණිජ කර්මාන්ත ුා ගසවය  වාර්ෂික ගණ ය 

ගමම ගණ ය පතම  ්ැීය ක , ගම ්ැඩීම, නිෂ්පාද  ්යාමාවාත, වින්කය,  ාතය, ජ ය, ජ  

ස කපාද ය ස කබවාධ ආයාථි් උත්සාුයවා අඩංගු ගේ. 
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 5.  වී සංඛ්යාා නමඛ්ය ය 

දිගු ්ායායයක් ල ග ස දිස්ත්රි ත්්ගේ පිිටි සියළුම කුඹුරු ඉඩ ක ුඳු ා ගැීයම ුා  පුර   ද , අස් මත 

ග ළා ගවා ා  ද ම  ගාගේ  පසරිය එක් ල රැස් කිරීම  ායාෂි්  ප ත් මත  බ  ා. 

6 නගොඩබිම් වගාව  

ගමෝස ක ගභෝගයවා , ස්ථිර ුා අයාධ ස්ථිර ගභෝග ුා ඒ ා  ගා ්ර ඇති  පසරිය , නිෂ්පාද  ප්රයමාණය 

ආදිය එක් ල රැස් ්රමත  බයි. 

7 සත්ව සංඛ්යාාති 

දිස්ත්රි ක් ල  ශගයවා සත්  සංඛ්යාා  පිළිබා සංඛ්යාාති ුා ්රමත  බ  නිෂ්පාද  පිළිබා සංඛ්යාාති 

රැස්්රමත  ැගේ. ත ද අමතමැතිය  බා ඇති සතුවා මරමත  බ  මධාස්ථා  ුා මරමත  බ  සත් යවාගේ 

සංඛ්යාා ද රැස් ්රමත  ැගේ. 

8 සිම ර, ෂ්ෂ්පාද , මිළ සංඛ්යාාති 

ආුාර ද්රු ා ුා විවිධා්ාර ද්රු ා   මිළ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සතිපතා, මාසි් ුා  ායාෂි් පද ම මත රැස් ්ර  

 ම. ත ද ගේය ය නිෂ්පාද  භාඩලඩ මිළද රැස් ්රමත  ැගේ.  

 

9 පළාත් පා   සංඛ්යාාති 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ඇති ප්රයාගේය ය සභා   ආදායම වියදම ුා ඔවුවා විසිවා ගදමත  බ  ගසේ ා වා විස්තර 

රැස්්ර   ම. 

10 ප්රාජා විදාා නසෞඛ්යා සමීක්ෂණය 

ගමම සමීක් ලෂණය සිේ  සර්ට  රක් ල ප ත් මත  ැගේ. ගමම සමීක් ලෂණය මඟිවා ගසෞඛ්යාය ුා නි ාස 

පුසු් ක පිළිබා ගතොරතුරු දළ සමීක් ලෂණ මඟිවා  බා ගවා ා  ම. ගමම  සගයා සමීක් ලෂණ ්ටයුතු 

 ැේගටොේ පරිගණ් මඟිවා සින් ්ර ප්රයධා  ්ායායා ය විසිවා ඉක් ලමනිවා ගතොරතුරු ප්රය්ාශ කිරීමට 

නියමිතයි. 

11 ළමා රමිකයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය 

ළමුවාගේ අධාාප ය, ගසෞඛ්යාය ුා අයිති ාසි් ක ස කබවාධගයවා    ්රැණු පිළිබා දළ 

සමීක් ලෂණයක් ල මඟිවා  බා ගවා ා  ද ගතොරතුරු පද  ක ්ර ගනිමිවා දයාශ් ස්සා රටට 

අ ශා ගතොරතුරැ  බා මම. 

12 රාජා  ුා රාජා ග ො    ගසේ ්යවාගේ සංඛ්යාා ගමඛ්යණ - 2016 

ජ  ුා සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ගදපායාතග කවාතු  විසිවා 1980  සගයා සිට සිේ  සර්ට  රක් ල 

ගමම සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ස්ස් ්රමත  ැගේ. ගමම ජ ගමඛ්යණය මඟිවා රාජා ුා රාජා 

ග ො   ගක් ලෂ්ත්රදයට අයත් ගසේ ්යවාගේ අධාාප  සුන්සු් ක, ගසෞඛ්යා පුසු් ක, ප්රය ාු  

පුසු් ක ුා ගපෞේගක් ප්රයජා විදාා දත්ත ආදිය රැස ්්රමත  ැගේ. 
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5.1.12 සහජීව ය සංවාද සහ රාජා භාෂා අමාතාංශනේ උතුරු පළාත් නක්න්ද්රම මධ් යස්ථා ය 

 

 අමත 

අං්

ය 

 

විස්තර 

 

ස්ථා ය 

 

දි ය 

01  

 

රාජා භාෂා  ාචි් විභාගය 

 

 

යාප ය 

15.02.2016 

02  

රාජා භාෂා  ාචි් විභාගය 

 

යාප ය 
21.04.2016 

03  

ජ තා සුභාගිත් ගයවා ප ත් මත  බ  

සුජී    ැඩසටු  - ක්රී ඩා මින්  සෑමම. 

 

ගජයපුර ක, පු ්රි 20.06.2016 

04  

ජ තා සුභාගිත් ගයවා ප ත් මත  බ  

සුජී    ැඩසටු  -    ළිං සෑමම. 

 

ඉරල මාදා ගර 

පු ්රි 

20.06.2016 

05  

ගෘු ලික් ්ාවාතා වා සදුා ප ත්    ද 

මත්ද්රු ා භාවිතා කිරීගමවා ඇති   බ පෑ ක ුා 

එය අ ම ්ර ගැීයමට ගතයුතු පිය ර 

ස කබවාධගයවා දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටු . 

 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක 

්ායායා ගේ පුහුණු 

මධාස්ථා ය -  

කිළිග ොච්චි 

08.11.2016 

06  

තරුණ තරුණියවා සදුා ප ත්    ද මත්ද්රු ා 

භාවිතා කිරීගමවා ඇති   බ පෑ ක ුා එය අ ම 

්ර ගැීයමට ගතයුතු පිය ර ස කබවාධගයවා 

දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටු . 

 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක 

්ායායා ගේ පුහුණු 

මධාස්ථා ය -  

කිළිග ොච්චිය 

09.11.2016 

07  

රාජා භාෂා  ාචි් විභාගය 

 

 
15.02.2016 
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5.1.13 දිස්ත්රිටක් පුහුණු මධ්යාස්ථා නේ කටයුතු 

 

අවාතයා නිළධාරීවා මිනිස් ශ්රාම ප්රය යාධ  මායාගගෝපගේශ ්ටයුතු  

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ පුහුණු ඒ්්ය ුරුා  යාගගේ පුහුණු  ැඩමුළු දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ 

නිළධාරිවා ුා ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා ගේ නිළධාරිවාගේ ්ායායක් ලෂමතා   යාධ ය කිරීග ක 

අරමුගණවා සැ ස ක ්ර සායාථ්  ඉටු ්ර   ම. ත ද අපගේ පුහුණු ස කපත් මධාස්ථා ය මඟිවා 

අපගේ දිස්ත්රි ක් ල නිළධාරීවාද ඇතුළත්  පුහුණු පවාති කිිපයක් ලද අප විසිවා සැ සු ක ්ර ප ත්    ම. 

ප ත්    ද සැම පුහුණු  ැඩමුළු ්මම  බා ගත් ඇගීම මත තෘේතිමත් ඉ ක් ල්යක් ල 2016  යාෂගේ ම 

 බා ගැීයම අගය ්ළ යුතු ්රුණකි.  

 

2016  යාෂගේ ඉටු ්ර   ද පුහුණු පවාති ගමගසේය. 

අනු 
අංක 

පවත්ව   ද පුහුණු වැඩ 
සටහන් 

සහභාගිවූවන් සහභාගිවුවන්නේ  

සංඛ්යාාව 

නවන් කිරීම් 

01 ුන්වා ාමග ක පුහුණු    ් ්ළම ා්ාර 
සු්ාර රුවා 

28 22,000.00 

02 ජීවිත අධාාප ය සං යාධ  නිළධාරිවා 50 31,000.00 

03 සවානිගේද  දැමතම ්ළම ා්රණ සු්ාර 52 32,000.00 

04 මා   ස කපත් 
්ළම ා්රණය 

සං යාධ  නිළධාරිවා 56 33,000.00 

05 ගැටළු විසදා ගැීයග ක මායාග ්ළම ා්රණ සු්ාර 60 33500.00 

06 රජගේ ඉඩ ක 
්ළම ා්රණය  

සං යාධ  නිළධාරිවා 56 33,000.00 

07 ලි ා ්ළම ා්රණය ුා 
මි ම ගැනි ක 

්ළම ා්රණ සු්ාර 62 34,500.00 

08 විෂමතා ්ළම ා්රණය සං යාධ  නිළධාරිවා  58 33,800.00 

09 ්ායායක් ලෂමතා ප්රයගතිය ්ළම ා්රණ සු්ාර 65 36,200.00 

10 රාජා  ෑ්මි 
්ළම ා්රණය 

සං යාධ  නිළධාරි 58 34,500.00 

11 වි යාමතකූ  පිළීග ත ්ළම ා්රණ සු්ාර 60 34,000.00 
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12 ඵ දායිතා ්ටයුතු සං යාධ  නිළධාරි 55 33,500.00 

13 රාජා පරිපා   ුා ුැකියා 
්ළම ා්රණය 

්ළම ා්රණ සු්ාර 52 32,500.00 

14 ලි ා පරිපා   පිළිග ත සං යාධ  නිළධාරි 100 46,000.00 

15 ජ  ස කපත් 
්ළම ා්රණය 

්ළම ා්රණ සු්ාර 72 44,000.00 

එ්තු   513,500.00 

 

5.1.14  විමර්ශ  අංශනේ කටයුතු 

ස් ගේශ ්ටයුතු අමාතාංශය විසිවා කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ඇති ග ොගයක් ල අය ලුවා විසිවා ඉදිරිපත් 

්රමත  බ  පැමිණීක ස කබවාධ  ලික් පරීක් ලෂණ පැ ැත්මම සදුා පස් ගදග කුගගවා සමවාවිත 

පරීක් ලෂණ ්මිටු ක් ල ග ස වේේධි පරීක් ලෂණ ්මිටු ක් ල පිිටු ා ඇත. ඒ අමත  ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා  

ුා ග්රාම ගසේ ා  ස ක ආදියට අයත් ග කමා  කවා  ැගබ  පැමිණික ස කබවාධගයවා    ලික් පරීක් ලෂණ 

ඉතාමත් ්ායායක් ලෂමතා ගයවා ක්රිආයාත්ම් ්රගග  යමත  බයි. 

ත ද ගදමත  බ  පැමිනික නිසියා්ාර  ුා ්ායායක් ලෂමතා ගයවා යුතු  සින් කිරීමටත් , විමයාශ  අංශගේ 

නිළධාරිවාගේ ුැකියා වා ප්රය යාධ ය කිරීග ක ක්රිආයා කය සමබවාධගයවාද නිසි ගයෝජ ා වා , 

නියාගේශයවා ුා මග ගපවාම ක ස කබවාධගයවා දිසාපතිතුමා ුා අතිගයා් දිසාපතිතුමාගේ දාය්ත් ය 

තෘේතිමත්  ප ති  බ  සදුවා ්ළ යුතුය. 

නිළධාරිවා ස කබවාධගයවා වූ  දූෂණ ුා පාක් ලෂි්  ්ටයුතු ්ර  බ ට  ැගබ  පැමිණික ස කබවාධගයවා 

ගචෝද ා වා 10ක් ල  ැවේණු අතර ඒ සමබවාධගයවා  ායාතා ක් ල ය ා ඇත. පැමිණි  විස්තර ගමගසේය ; 

 නි ාස ගයෝජ ා ුා ගපොන් ළිං සමබවාධගයවා   - පැමිණික 02 ක් ල 

 රජගේ ඉඩ ක ස කබවාධගයවා      - පැමිණික 04 ක් ල 

 ගපොන් සංවිධා යවා ස කබවාධගයවා    - පැමිණික 01 ක් ල 

 රාජා නිළධාරිවා ස කබවාධගයවා    - පැමිණික 03 ් 

ගමම ්රුණු ුැර ්ායායා  පවිත්රදතා ය ුා ්ායායක් ලෂමතා ගයවා යුතු ගසේ ා ක් ල  බා ගද  5S 

සංක් ලමපය ක්රිආයාත්ම් ්ර අපගේ දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය ඵ දායිතා තරගගේ ජාති්  ශගයවා 

ගද   ස්ථා ය  බා ගැීයමට දාය්ත් ය  බා න්වා අතර එම සං්මපය  ැඩි න්රටත් දියුණු ්රමිවා 

අමතගම ය කිරීම ස කබවාධගයවා විමශ  අංශය උේගයෝගිමත්  ක්රිආයාත්ම් ග මිවා ප ති  බ  සාුවා 

්ළ යුතුය 
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5.1.15 ඵ දායිතා ප්රාවර්ධ්ය  ඒකකනේ කටයුතු 

 

දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ඵ දායිතා ප්රය යාධ  ඒ්්ය යටගත් දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ඵ දායිතා 

ුැකියා ්ටයුතු සින් කිරීමට අපගේ ඒ්්ය විශා  ්ායායය භායායයක් ල ඉටු ්ර ඇති බ  සාුවා ්ළ 

යුතුගේ. ඔවුවාගේ ඵ දායිතා ශ්ාතා ප්රය යාධ ය ගේග ත් කිරීමට අපගේ ඒ්්ය විශා  ්ායායය 

භායායයක් ල ඉටු ්ර ඇති බ  සාුවා ්ළ යුතුගේ. 

 මුත් ඵ දායිතා සා්ච්ඡා ප්රය යාධ ය ගේග ත් කිරීමට අප විසිවා 2014 – 2015  යාෂයවාි එම ඉ ක් ල්ය 

ග ත ළගා ග මිවා 2015  යාෂගේ ජාති් ඵ දායිතා ප්රය යාධ  තරගගේ 2016  යාෂගේ ගද   ස්ථා ය 

 බා ගග   ායාතා ක් ල පිිටු වූ බ  සාුවා ්ළ ුැ්. 

අපගේ දිස්ත් රික් ල්ගේ ඵ දායිතා ප්රය යාධ  ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාම සාුා සැම ප්රයාගදය ය ගම් ක 

්ායායා යවාිම ඵ දායිතා ප්රය යාධ  නිළධාරීවා තම ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා යට අයත් පාසම රාජා 

ුා ගපෞේගක් ගදපායාතග කවාතු   ට ගගොස් ඔවුවා  දිරිමත් ්ර ජාති් ඵ දායිතා ප්රය යාධ  තරග  ට 

සුභාගි ්රවූ බ  සාුවා ්ළ යුතුය. 

ඵ දායිතා ප්රාවර්ධ්ය ය සම්බන්ධ්යව 2016 ව  වර්ෂනේ සින් කර   ද  

වැඩ සටහන් පිළිබඳ ප්රාගති වාර්තාව 

  2016     යාෂය සාුා ඵ දායිතා  යාධ  පිකග ත ඉු   ැංමමට ්කවාම දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක 

්ායායා ගේ සියලුම නිළධාරීවා ඵ දායිතා ප්රය යාධ ය ස කබවාධ  ේ රමාණ ත් දැමතමක් ල ුා 

පුහුණු ක් ල  බා ගද   ම.  

( 55 ලුසවා, ුරිත නිෂ්පාද  , 3 R ගිනි නි   පුහුණූ  , ්ළම ා්රණ දැමතම ) 

  

 ත ද ඵ දායිතා  යාධ  තරගගේ ජයග්රුණය ්ළ ගදපායාතග කවාතු සංචාරය ්ර ඒ ා  ැරඹීම.  

( මාවාලත  ැගග ිර ප්රයාගේය ය ගම් ක ්ායායා ය , ගාම  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය , 

බන්ම  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය ) 

 

  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ 21 ගදග කුගගවා යුතු  පිිටු ා ගැටළු ුඳු ාගග  එයට විසඳුමක් ල 

 බා ගැීයම. 

 

  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ ඇති සියලුම ශාඛ්යා වා අතර ඵ දායිතා ස කබවාධ තරග ප ත් ා 

මත් තාාගයවා ුා නිළධාරිවාගේ දක් ලෂතා යවා අමත  සුති් පත් ද ප්රයදා ය ්ර   ම.  
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 ඵ දායිතා ප්රය යාධ  සං්මපගේ එක් ල සං්මපයක් ල    ුරිත ඵ දායිතා  යාධ ය ඉු   ැංමම 

උගදසා දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා  පරිශ්රාගේ ගභෝග  ගා ්ර එයිවා  ැවේමත ආදායම සුභසාධ් 

සමිතිගේ අ ශාතා වාට උපගයෝගී ්ර ගැණිනි. 

 

 

ගමග ස අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ඵ දායිතා ප්රය යාධ  ්ටයුතු සින් ්ර ගග  යමත  බ  ගමම  යාෂගේ ත  

ත ත් ජාති් ඵ දායිතා ප්රය යාධ  තරග කවා ජයග්රුණය ්ර ගැීයග ක ්ටයුතු සින් ්රගග  යමත 

 බවාගවාය 

 

5.1.16 මඩම් පපාහරණ ප්රාතිපත්ති සැළසුම් නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 

මඩම් පපාහරණ ප්රාතිපත්ති සැ සුම් නදපාර්තනම්න්තුව දිස්ත්රිටක්කය පුරා පැවැත්වූ ක්රිආයා්ාර් ක 

ගමම ගදපායාතග කවාතුගේ අරමුණ දි යිගවා භූමි ස කපත විශිෂ්ට ග ස පරිුර ය කිරීමට දිරිගැවාමමයි. 

එකී අරමුණ සාක් ලෂාත් ්ර ගැීයමට අ ශා ග ොගයක් ල ගසේ ා වා  ගදපායාතග කවාතු  මගිවා ක්රිආයාත්ම් 

්රමත  බයි. එමගිවා දි යිගවා භූමි ස කපත විශිෂ්ට ග ස පරිුරණය කිරීමට සාලිි්  ්ටයුතු ්ර  

ආ්ාරය ගපවා ා ගදමත  බයි. 

2016  යාෂගේ විගශේෂ  ැඩසටු ක් ල ග ස ජාති් ඉඩ ක පරිුරණ අධීක් ලෂණයක් ල ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. 

ගමිම දිස්ත්රි ක් ල්ය තුළ ඇති සියලුම ඉඩ ක    පරිුරණයවා  කුණු ්ර එම ඉඩ ක ක් ලගෂේත්රදගේ සෘජු  

පරීක් ලෂා කිරීගමවා අ තුරු  මිනිවාගදෝරු ගදපායාතග කවාතු  විසිවා  බා ගද   ද ගයාඛ්යා චිත්රද පිටපත්ද 

Q_GIS 2.2.0 මෘන්්ාංගයද උපගයෝගී ්ර ගවා ා  ම. 
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වාාපෘති වාර්තාව - 2016 

අ
මත 
අං
්
ය 

 ැඩ සටු  ස්ථා ය ලි ා 
ප්රයතිපාද  
(රුපියම) 

වියදම 
(රුපියම) 

ප්රයති ාභ  බා ගත් 
ඉ ක් ල් 
්ඩලඩායම 
 

01. ප්රයාගේය ය ඉඩ ක පරිුරණ 

සැළසුම ක්රිආයාත්ම් කිරීම 

(4) 

්රච්චි , 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ේපමක, 

පු ්රි  

 

180,000.00 

 

180,000.00 

ග්රාමීය ජ තා  ුා 

ගග තු ප්රයති ාීනවා 

500 ගදග ක් ල 

02. සමාජ මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ දැමත ත් කිරීග ක 

සමුලු (4) 

්රච්චි , 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ේපමක, 

පු ්රි  

12,000.00 12,000.00 ග්රාමීය මට්ටග ක 

ඉඩ ක පරිුරණය 

ුා ස කබවාධ 

සමාජය 

03. ග්රාමීය මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ සැ සුම(2) 

පු ්රි, 

්ඩලඩා ල  

100,000.00 99,875.00 ග්රාමීය මට්ටග ක 

ඉඩ ක පරිුරණය 

්ර  ජ තා  

04. තත් ය අිමි වූ ඉඩ ක 

පරිුරණය 

්ඩලඩා ල  50,000.00 50,000.00 ඉඩ ක පරිුරණය 

්ර  100ක් ල පිරිස 

05. ජාති් ඉඩ ක පරිුරණ 

අධාය ය 

දස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය 90,000.00 64,410.00 ගයාඛ්යා චිත්රද 

උපගයෝගී ්ර 

ගවා ා පිරිස 

06. ප්රයාගේය ය මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ දැමත ත් කිරීග ක 

සමුලු (4) 

්රච්චි, 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ේපමක 

12,000.00 11,330.00  

ගපොන් ගසේ ා වා 

 බා ගවා ා 

සියලුම පිරිස් ඉඩ ක 

ඉම ා සිටි  

ආයත  
07. දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ දැමත ත් කිරීග ක 
සමුලු (2) 

දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය  

කිළිග ොච්චි 

දිස්ත්රි ක් ල්ය 

6,000.00  

08. විගශේෂ අධාය ය දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය 20,000.00 19,850.00 දිස්ත්රි ක් ල ඉඩ ක 

පරිුරණ පිරිස් 

 

09. ජ  ලි ාශ්රා ආර කභ කිරීම 

ුා ස කබවාධ  ාාපෘති 

දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය 40,000.00 40,000.00 ආසවා   සිටි  

ම  ගාගේ 

ගයගදවා වා 

100ක් ල සදුා  

10. දිස්ත්රි ක් ල දත්ත පථය දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය 5,000.00 5,000.00 ගපොන් ගසේ ා වා 
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 යාධ ය කිරීම 

( ායාතා ) 

සපය  ආයත  

11. ප්රයාගේය ය මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ  ායාතා (20) 

්රච්චි 

්ඩලඩා ල  

පච්චිල ේපමක 

පු ්රි 

33,200.00 33,200.00 ගපොන් ගසේ ා වා 
සපය  ආයත  

12. දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුරණ  ායාතා  

දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා ය 5,000.00 ගපර සින් 

්ර   ම. 

දළ සාමා ා  553,200.00   

5.2 සමාජ නසේවා හා සංස්කෘතික ේ රවර්ධ්ය ය 

5.2.1 සංසක්ෘතික අංශනේ කටයුතු 

1. ජාති් ් ා ුා සාිතා තරග ප ත් ා දිස්ත්රි ක් ල මට්ටගමවා ජයග්රුණය ්ළ 26 ගදග ක් ලට 

සුති්පත් ුා තාාග 2016.12.10    දි  කිකග ොච්චි සමුප්ාර ශා ාගේම ප ත්    ද  

සංස්්ෘති් මගුෝත්ස ගේම ප්රයදා ය ්ර   ම. 

 

2. විගශේෂ අ ශාතා කවා යුක් ලත අය ලුවා සදුා රාජා ් ා තරගා කයක් ල ප ත් ා දිස්ත්රි ක් ල මට්ටමිවා 

ජයග්රුණය ්ළ 05 ගදග ක් ලසදුා තාාග ුා සුති් පත්රද ප්රයදා ය ්ර   ම. 

 

3. සංස්්ෘති් ්ටයුතු ගදපායාතග කවාතුගේ ුැට    යාෂ පූයාණය නිමිත්ගතවා 2016.10.02    දි  

සිට 2016.10.07    දි  ගතක් ල ග්ොළඹ අගේගමුගේ ප ත්    ද ජාති් ් ා මගුෝත්ස ගේ 

ප්රයදයාශ ය සදුා කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ය ග මතග වා ගපොම ආශ්රි ත නිෂ්පාද  ද්රු ායවා ඉදිරිපත් 

්ර   ම. 

 

4. ් ා්රැ වා Quiz  ැඩසටු  යටගත් ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ ුතරකිවා ් ා්රු වා සිේ 

ගදග කු ගතෝරාගග  ඔවුවාගේ නිග ස්  ට ගගොස් මුදම තාාග සු සිි ට  පිරි මා ඇගීමට 

 ක් ල ්ර   ම. 

 

හින්න් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු නදපාර්තනම්න්තුව 

1. දු ක පාසම අධාාප ය සදුා    ග්ොඩි සතිය නිමිත්ගතවා 2016.05.24    දි  සිට 

2016.05.06    දි  ගතක් ල සීම තැ ක ්ැට මගිවා ්ායායා  ුා පාසම කවා මුදම රැස් ්ර 

ගදපායාතග කවාතු ට ය    ම. 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

42 

2. ප්රයාගේය ය ුා දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක දු ක පාසම සිසුවා 1000 ්ට ජාති් ුැකියා  යාධ  ස කමා  තරග 

ප ත් ා ජාති් මට්ටමට ය    ම. ජාති් තරගා කගේම අපගේ සිසුවා 20 ගදග කු ගතෝරා 

ගවා ා  ම. 

 

3. ිවාන් ආගමි් දු ක පාසම සං යාධ   ැඩසටු  පිළිබද  දු ක පාසම ගුරු රුවා සදුා වූ 

 ැඩමුලු ක් ල ප ත් ා 2016.07.30    ගස සුරාදා දි  සි වේමි පාසගමම ප ත්    ම. ගමයට 

ගුරු රුවා 250 ගදග ක් ල සුභාගි වූු. 

 

4. කිකග ොච්චි ුා මු තිේ දිස්ත්රි ක් ල දු ක පාසම ගුරු රුවා ුට අ සා  පූයා  විභාග පිළිබද දැමත ත් 

කිරීග ක ස කමවාත්රදණයක් ල 2016.09.16    දි  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේ පුහුණු 

මධාස්ථා ගේම ප ත්    ම. ගමම ස කමවාත්රදණයට ගරු රුවා 62 ගදග ක් ල සුභාගි වූු. 

 

5. කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල දු ක පාසම සිසුවා සදුා වූ මා සි් ආ්මප පිළිබද විභාග පරීක් ලෂණයක් ල 

2016.09.24    දි  මධාස්ථා  05්ම ප ත් මත  ැබීය. ගමම පරීක් ලෂණය සදුා සිසුහු 3000්ට 

අධි් පිරිසක් ල සුභාගි වූු. 

 

6. 2016.09.08    දි  ආල විලුවාදාවා ග කමා ගේ දි ාාමතභා  ග කමා ය  ැඩ සටු  ප ත්   

 ම. දුස්ට අධි් සංඛ්යාා ක් ල ගමම  ැඩ සටු  සදුා සුභාගි වූු. 

 

රි ස්තියාෂ් ආගමික කටයුතු පිළිබද නදපාර්තනම්න්තුව 

1. පාසම ුා මීස ක  ශගයවා ජාති් බයිබම Quiz තරගය ුා  ාටා තරග ආදිය 2016 ජුනි මස 18 

   දි  යාප ය බයිබම අධාාප  මධාස්ථා ගේම ප ත්    ම. ගමම තරග කවා ගතෝරාගමත 

 ැ ක සිසුවා 20 ගදග ක් ල අ සා  තරග සදුා ගබොරැම  ඇක් ල යි ාස් විශ්  විදාා යට ගයොමු 

්ර   ම. එම සිසුවාට සංචාර් සංචාර් ුා ක්රිආස්තියානි ආගමි් ්ටයුතු පිළිබද ගදපායාතග කවාතු 

ගරු ගම් කතුමාගේ ප්රයධා ත් ගයවා ප ත්    ද උත්ස ගේම තාාග පිරි ැමීම සින්විය. 

 

2. 2016  යාෂගේ කිතුමත දු ක පාසම ගුරු රුවා සදුා වූ නිළ ඇන් ක මීසම භාර පියතුමවා මගිවා  බා 

මමට ්ටයුතු ්ර   ම.  
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 5.2.2  මුම ළමා විය සංවර්ධ්ය  අංශනේ කටයුතු 

 

     මුම ළමා විය යවා  ගයාභගේ ප්රයස  වූ දරු ාගේ ්ාළගේ සිට අවුරුන් පුක් ල දක් ල ා වූ ්ා ය ගේ.  

    මුම ළමා විය සං යාධ ය යවා  ළමුවාගේ ගභෞති් තත් ය , මා සි්  යාධ  තත් ය , සමාජ     

ප්රය යාධ ය ුා දැමතම  යාධ ය මම ආදිය ඒ්රාය  ්ර   ද පූයාණ ක්රිආයා පටිපාටිය ..............ගමි 

අරමුණ ළමුවාගේ ශාරීරි් මා සි්  යාධ  ුා පැුැදික මා සි්ත් ගයවා යුපත් සිරිත් විරිත්  කවා 

පාසම යා ුැකි තත් යට ඔවුවා   බදා  ක කිරීම ගේ.  

ප්රාධ්යා  කටයුතු  

  ගපර පාසම ළමුවා ුට පිරිසින් එළ කිරි ුා ගපෝෂාදාී ආුාර  බා මම. 

 ගැබිනි මවු රුවා සදුා රු: 20,000.00් ගපෝෂණ මලු  බා මම. 

 ගැුැණු ුා පිරිමි ළමුවාට එගරි අපුරණ ුා ප්රයචඩලඩත් ගයවා ගපර ආරක් ලෂා ක් ල සැපීම. 

 ගපර පාසම ගුරු රුවා සාුා මාසි් මම ා ක් ල ග ස රු: 250.00ක් ල  බා මම. 

 ජගත් ළමා දි ය ුා ළමා ිත්ාමී පරිසරයක් ල ඇති කිරීග ක  ැඩසටුවා 

 මුම ළමා විගේ ආරක් ලෂා  ුා සං යාධ   ැඩසටුවා  

 ගපර පාසම විගශේෂත් ගයවා යුතු  ඉදි කිරීම. 

ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද 

 ැඩසටුවා  

ගභෞති්  ග වා කිරී ක වියද ක ගශේෂය  ප්රයති ාීනවා 

ගසග ගු තටා් නි ාස 

පද  ක ්ර ගත් ළමා 

ිත්ර පරිසරයක් ල ඇති 

කිරීම 

100 52,000.00 

52,000.00 - 280 

ගපෝෂණ මග ගපවාම ක 

ගපර පාසම ගුරු රුවා 

සාුා පුහුණු   

100 32,000.00 

32,000.00 - 240 

මුම ළමාවිය සතිය දැමත ත් 

කිරීම  

100 32,000.00 32,000.00 - 272 
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ගසම  ක මින්  ඉදි කිරීම 
100 100,000.00 

100,000.00 - 2 

Preschool 

අරුණ දකි  රටා චිත්රද 

තරගය 
100 27,000.00 

27,000.00 - 217 

Preschool 

ජගත් ළමා දි ය 100 36,000.00 36,000.00  425 

පිරිසින් එළකිරි  බා මම 100 9,479,240.00 6,967,216.00 2,512,024.00 5860 

ගැබිනි මේ රුවා සාුා රු: 

20,000.00් ගපෝෂණ මලු 

 බා මම  

100 45,284,000.00 

38,203,789.00 7,080,211.00 1226 

එකතුව  55,042,240.00 45,450,005.00 9,592,235.00  

 

5.2.3 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාපානේ කටයුතු  
ජාති් ළමා රක් ලෂණ අධි්ාරිය විසිවා ජාති් සු ජාතාවාතර ප්රයමිනවාට අමතකූ   දැගේ දරු වා උගදසා 

ගසේ ය ්රමත  බයි. ආරක් ලෂා  , මා ෂි් සමාජ බ  ගැවාමම , අපගයෝජ යවාගගවා ගතොර සමාජ 

පරිසරයක් ල  ජී ත්මම සාුා ස්ස් කිරීම ළමා අපගයෝජ යවා පිළිබා විධිමත් ක්රපමගේදය්ට අමත  

මැදිුත් ග මිවා ඊට එගරි  ක්රිආයාත්ම් මම ගමම ආයත ය මඟිවා සින් ්රමත  බයි.    

 

1929 ළමා ආධාර න්ර්ත  අං්ය මගිවා දි යිගවා සියළුම ප්රයගේශ  ට අයත් ළමුවා ුා සබැදි පැමිණික 

 බා ගග  විසමමට පිය ර ගමත  බයි. ත ද ළමා ආරක් ලෂා  සැපීම පිනිස ළමුවා , ගදමාපියවා , රාජා ුා 

රාජා ග ො   සංවිධා    නිළධාරීවා දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටු ක් ල ද ප ත්    ම. ත ද ගදමාපියවා 

සවිබ  ගැවාමග ක සමාජ  ැඩසටුවා කිරීම  ැනි  ැඩ සටුවා ගමවාම ළමයිවා ුා ස කබවාධ  ්ටයුතු 

්රමත  බ  ආයත යවාටද සින් ්රමත  බයි. 

 

ජාති් ළමා අරක් ලෂණ අධි්ාරිය ළමුවා ුා සබැදි පුත සදුවා ්ටයුතු කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සින් 
්රමත  බයි.  
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අමත 

අං

්ය  

ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද  ාාපෘතිය 
 ැළැක් ලමම 

 ැය ්ළ 

මුද  

ගභෞති් 

ඉ ක් ල්ය 

ගභෞති් ඉ ක් ල්ය ස කපූයාණ 

ළමුවා 

01 ළමා නි ාස   සිටි  ළමුවා ුදිසි 

අ තුරු කවා 

58,200.00 සිසුවා 356 

ගදග ක් ල 

 ැඩසටුවා 06කි 356 

02 පාසම සිසුවා සදුා වි ාද තරගයක් ල 

පැ ැත්මම 26,470.00 

පාසම 08ක් ල 

 

පාසම 08ක් ල 
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03 ගපොන් ගසෞඛ්යා නිළධාරිවා ුා ගසෞඛ්යා 

නිළධාරීවා සදුා දැමත ත් කිරීග ක 

 ැඩසටුවා 

38,500.00 

 ැඩසටුවා 

01  

 ැඩසටුවා  01  

81 

04 ළමා නි ාස අධීක් ලෂණය කිරීම 12,000.00 ළමා නි ාස 

08ක් ල 

 ැඩසටුවා 08  
420 

05 ළමයිවාට ිත්ර පරිසරයක් ල ඇති 

කිරීග ක  ැඩ සටු  

15,000.00 පාසම 05   ැඩසටුවා 05  
167 

06 ප්රයජා මට්ටග ක සංවිධා  බ ගැවාමග ක 

 ැඩසටු  
5,000.00 

 ැඩසටුවා 

02  

67 ගදග ක් ල 
67 

07 දිස්ත්රි ක් ල ුා ප්රයාගේය ය ළමා ආරක් ලෂණ 

නිළධාරිවා සදුා වූ මාසි් සා්ච්ඡා 
14,850.00 

 ැඩසටුවා 

02  

 ැඩසටුවා 05 
30 
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5.2.4 උපනීශ  කටයුතු 

 

සමාජ සවිබ ගැවාමම ුා සමාජ ගසේ ා අමාතාංශගේ ජාති් උපගේශ  මධාස්ථා ය යටගත් 

කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ තිගබ  උපගේශ  මධාස්ථා  2016  යාෂය සදුා සින් ්ර   ද උපගේශ  

්ටයුතු පිළිබද විමසීමක් ල.. 

උපනීශ  

මධ්යාසථ්ා  

උපනීශ  දැනුවත් කිරීනම් 

වැඩසටහන් 

වැඩමුළු 

 සුය 

 ැ ක වා 

සංඛ්යාා  

සැසි  ාර 

ගණ  

 ැඩසටු

වා 

සංඛ්යාා  

ප්රයති ාීනවා 

සංඛ්යාා  

 ැඩසටු

වා 

සංඛ්යාා  

ප්රයති ාීනවා 

සංඛ්යාා  

දිස්ත්රි ක් ල උපගේශ  

මධාස්ථා ය 
76 233 16 1376 07 277 

්රච්චි උපගේශ  

මධාස්ථා ය 
134 389 24 1138 - - 

පච්චිල ේපමක 

උපගේශ  

මධාස්ථා ය 

36 109 08 314 - - 

එ්තු  246 731 48 2828 07 277 

 

පාසම මට්ටමිවා සිසුවා දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටුවා ප ත්    ම. ගමම  ැඩසටුවා පුත ය යාෂ 

අවාතයාගත    ගසේ ස්ස් ්ර   ම. 

 උේග්රුණ ුැකියා වා  යාධ ය කිරීම. 

 ළමා කංගි් අපචාර ුා එය  ැළැක් ලමම. 

 ගදමාපියවා 

එගමවාම ග්රාමීය මට්ටමිවාද මා සි් ුා සමාජ ප්රයශ්  අ ම කිරීම අරමුණු ්ර ගනිමිවා පුත සදුවා ය යාෂ 

යටගත්  ැඩසටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. 

 මත් ද්රු ා භාවිතය  ැළැක් ලමම. 
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 මේ-පිය දූ දරු සබදතා ුා ගෘුස්ථ ප්රයචඩලඩත් ය. 

 ප්රී තිමත් පවු ක් ල ඇති ්ර ගැීයම. 

 නිගරෝගිමත්  ගයෝ ෘේධත් ය. 

ගමම උපගේශ  ගසේ ා වාට අදාළ   ගසේ ග ොගයක් ල  ැඩමුළුද ප ත්    ම. රාජා නිළධාරිවා, ග්රාමීය 

මට්ටග ක ආයත  ආදිය ගක් ලවාද්රු ්ර ගනිමිවා පුත සදුවා ය යාෂ යටගත් ඒ ා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. 

 මා සි් ුා සාමාජීය ගැටළු සු ඒ සදුා    ප්රයති්ාර සැළසු ක කිරීම. 

 මග ෝ විදාාත්ම් ප්රයති්ාර. 

 ළමා ප්රයශ්  සදුා මැදිුත්මග ක ක්රපම. 

 පුේග යිවා අතර සවානිගේද ය. 

  ැඩිිටියවාගේ මා සි්ත් ය දැ  ගැීයම. 

 ආතතිය ුා ආතතිය ්ළම ා්රණය ්ර ගැීයම. 

 

5.2.5 කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

 

්ාවාතා ුා ළමා ්ටයුතු අමාතාංශගේ අරමුණ ්ාවාතා වාගේ ුා ළමුවාගේ අයිති ාසි් ක තුවුරු 

්ර  විශිෂ්ට ගේශයක් ල බිි කිරීමයි. ග ක අයුරිවා සැම ගම්ටම ්ාවාතා ්ටයුතු්මිටු පිිටු ා ඒ ුරුා 

්ාවාතා වා දැමත ත් කිරීම , ස් යං රැකියා  යාධ ය කිරීම ,  ාය්ත් ය ගගොඩ ැගීම ආම ග ොගයක් ල 

 ැඩසටුවා ක්රිආයාත්ම් ්රමත  ැගේ. ත ද ්ාවාතා වාට එගරි ප්රයචඩලඩත් ගයවා ්ාවාතා වා ආරක් ලෂා 

කිරීම  ැනි ග ොගයක් ල  ැඩ ්ටයුතු සින් ්රමත  ැගේ. ග ක අයුරිවා ්ාවාතා ුා ළමා ්ටයුතු අමාතාංශය 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ 2016  යාෂගේ ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද  ැඩසටුවා පිළිබා විස්තර ගමගසේය; 
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වැඩ සටහ  

 

ප්රාතිපාද  

 

 

ම ක්ක 

කණ්ඩායම 

 
 

සහභාගි 

වූවන් 

 

වියදම 

්ාවාතා ගෘු ලික් පවුම සාුා ආදාය ක 
ඉු   ං   පුහුණු  ැඩසටු  

28,000.00 

්ාවාතා ගෘු 
ලික් පවුම 

50 

27,890.00 

ගසෞඛ්යා ස කපවා  ජීවිතයක් ල සාුා 
ගපෝෂණය ස කබවාධ දැමත ත් කිරීග ක 
 ැඩසටු  

30,000.00 
්ාවාතා ගෘු 
ලික් පවුම 

103 
29,560.00 

්ාවාතා ගෘු ලික් පවුම සාුා    එක් ල 
දි  මැහු ක පුහුණු   

50,000.00 

්ාවාතා ගෘු 
ලික් පවුම 

50 

 

49,575.00 

්ාවාතා ගෘු ලික් පවුම සාුා ජංගම 
ගසේ ා 

340,940.00 

 
්ාවාතා ගෘු 
ලික් පවුම 

50 
25,000.00 

පිරිමි ුා ්ාවාතා දැමත ත් කිරීග ක 
 ැඩසටු  

25,000.00 ්ාවාතා ගෘු 
ලික් පවුම 

100 
20,000.00 

්ාවාතා සං යාධ  නිළධාරිවාගේ මාසි් 
සා්ච්ඡා වා  

2,000.00 ්ාවාතා 
සං යාධ  
නිළධාරි 

05 
1,900.00 

එකතුව 475,940.00 
  

153,925.00 

 

5.2.6 පපාවාස හා ළමා රක්ෂණ නසේවා නදපාර්තනම්න්තුව 

   පරි ාස ුා ළමා රක් ලෂණ ගසේ ා ගදපායාතග කවාතුගේ අරමුණ යුපත් ුැගීමකිවා යුතු සමාජයක් ල බිි 

කිරීමයි. ඒ අමත  ළමා අයිති ාසි් ක සුරැකීම ුා ජාතාවාතර නියමයවාට අමත  අ ත් දරු , අත් ුරි   ද , 

භාර්රු වා ග ොමැති දරු වා ුා ීයතිය ස කබවාධවූ ප්රයශ්    ට මුහුණ න්වා ළමුවාද විගශේෂත් යට 

ගනිමිවා සියළුම ළමුවාගේ අයිති ාසි් ක සුරැකීම; ත ද ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  ස ක මට්ටමිවා ළමා සමාජ 

පිිටු ා ඔවුවා ුට  ාය්ත්  පුහුණු  බා මම , පාසම    ළමා අපචාර පිළිබා  ැඩසටුවා පැ ැත්මම , 

පාසම අත්ුැර ගිය සිසුවා  ැ ත පාසම   ට බා ා ගැීයම , ග්රාමගසේ ා නිළධාරි මට්ටගමවා ග්රාමීය 

මට්ටගමවා ළමා සං යාධ  ්මිටු පිිටු ා ඔවුවා ුට දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටුවා පැ ැත්මම ය ාම 

 ාාපෘනවා ක්රිආයාත්ම් ්රමත  බයි . ගමම ගදපායාතග කවාතු  විසිවා අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප ත්    ද 

 ැඩසටුවා පිළිබා විස්තර ගමගසේය. 
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 ැඩසටු  ප්රයතිපාද   ඉ ක් ල් ගත ්ඩලඩායම සුභාගි 

වූ වාගේ 

සංඛ්යාා  

වියදම 

මාසි් ප්රයගති 

සමාග ෝච ය 

7000.00 ප්රයාගේය ය ළමා අයිති ාසි් ක 

ප්රය යාධ  නිළධාරි  

නිළධාරි 05 6665.00 

ළමා අයිති ාසි් ක පිළිබා 

 ායාතා  එක් ලසත් 

ජානවාගේ සංගමයට 

ඉදිරිපත් කිරීම 

39,800.00 ප්රයාගේය ය මට්ටග ක ළමා 

සමාජ සාමාජි්යවා  

සාමාජි්යවා 

60 

39,303.00 

ජාති් ළමා සභා  

පිිටුමග ක  ැඩසටු  

9,500.00 දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සාමාජි්යිවා 

සමාජි්යිවා 

07 

8,240.00 

දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සමාග ෝච  රැස්මම 

5000.00 

 

දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සාමාජි්යිවා  

සාමාජි්යිවා 

25 

4,900.00 

ග්රාමීය මට්ටග ක ළමා 

සං යාධ  ්මිටු සදුා වූ 

දැමත ත් කිරීග ක 

 ැඩසටු   

20,000.00 ග්රාමීය මට්ටග ක ළමා 

සං යාධ  ්මිටු 

සාමාජි්යිවා  

සාමාජි්යිවා 

100 

20,000.00 

දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සාමාජි්යිවා සාුා    

 ාය්ත්  පුහුණු  

30,000.00 දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සාමාජි්යිවා 

සාමාජි්යිවා  

50 

2,7992.00 

මතිවා ගතොර ග ෝ්යක් ල 

දැමත ත් කිරීග ක  ැඩසටු  
20,000.00 දිස්ත්රි ක් ල ළමා සභාගේ 

සාමාජි්යිවා ුා ගදමාපියවා 

සාමාජි්යිවා 

150 

20,000.00 

ප්රයාගේය ය මට්ටග ක ළමා 

සභාගේ සාමාජි්යවා සදුා 

    ාය්ත්  පුහුණු  

8000.00 ප්රයා ගේය ය මට්ටග ක ළමා සභා 

සාමාජි්යිවා 

සාමාජි්යිවා 7,910.00 

 
139,300.00   135,010.00 
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5.2.7 සමාජ නසේවා කටයුතු 

1. ආබාධිත වූ වා සාුා    රු:3000 ් දිම ා   

 

අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ දිළින් තත් ගේ සිටි  ආබාධිත අය ළුවා 460 ගදග කුට මධාම රජය විසිවා 

රු: 3000් මම ා  බා ගද   ම. 

 

අමත 

අං්ය 
ප්රයා ගේය ය ගම් ක ්ායායා ය 

 

 

රුපියම 3000 මම ා   බා 

ගවා ා ප්රයති ාීනවා 

රුපියම 3000 මම ා  

 බා ගැීයමට සුන්සු 

අය ළුවා 

01 ්රච්චි 104 820 

02 ්ඩලඩා ල  115 375 

03 පු ්රි 116 350 

04 පච්චිල ේපමක 125 135 

 

2.  යස අවුරුන් 70්ට  ඩා  ැඩි  ැඩිිටියවා සාුා රු: 2000.00් මම ා ක් ල  බා ගදමත  ැගේ. 

ගමම මම ා  ගගමග කම ස් ාමි පුරුෂයා ුා බිරිා අවුරුන් 70ට  ඩා  ැඩි අය ලුවා ගේ  ක එක් ල 

අගයකුට පමණක් ල  බා ගදමත  ැගේ. මාසි්  රු: 1900.00් මුද ක් ල ගමොවු ට  බා ගදමත  බ  

අතර රු: 100.00් මුදම  ැඩිිටි සුභසාධ ය සාුා මාසි්  අඩු ්රමත  ැගේ. 

අමත 

අං්ය  
ප්රයාගේය ය  ගම් ක ්ායායා ය 

රුපියම 2000.00 මම ා  

 බා ගවා ා ප්රයති ාීනවා 

රුපියම 2000.00 මම ා  

 බා ගැීයමට සුන්සු 

ප්රයති ාීනවා 

01 ්රච්චි 1957 100 

02 ්ඩලඩා ල  678 101 

03 පු ්රි 503 61 

04 පච්චිල ේපමක 330 20 
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3. පළාත් සමාජ නසේවා නදපාර්තනම්න්තුව විසින් ආබාධිත ප්රාති ාීනන්හට වැසිකිළි  බා නද   ම.  

වැසිකිළිනේ සම්පූර්ණ වන  ාකම එක් අනයකුට රැපියම 122,000 බැගින් 

     

අනු 

අංකය 
ප්රාානීය ය නමකම් නකොටමඨාශ ප්රාති ාීනන් සංඛ්යාාව 

01 කරච්චි 36 

02 කන්ඩාවම  02 

03 පූ කපා 05 

04 පච්චිම ේපමලි - 

 

 

4. පළාත් සමාජ නසේවා නදපාර්තනම්න්තුව විසින් ආබාධිත ප්රාති ාීනන්හට ඇතුමවීනම්පහසුකම්  බා ම 
ඇත. 

 

අනු 

අංකය 
ප්රාානීය ය නමකම් නකොටමඨාශ ප්රාති ාීනන් සංඛ්යාාව 

01 කරච්චි 19 

02 කන්ඩාවම  04 

03 පූ කපා 08 

04 පච්චිම ේපමලි 06 

 

    ඇතුමවීනම් පහසුකම් එක් අනයකුට රැපියම 50,000/= බැගින් 

    ස කපූයාණ ග වා කිරී ක – 1,850,000 

 

5. මධාම රජගේ  CRB  ැඩ සටුග වා ආබාධිත අය ලුවා 07 ගදග කුට  ායු ගමට්ට ුා ජ  ගමට්ට 

 බා ගද   ම.. 
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අමත 

අං්ය 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

්ායායා ය 

ප්රයති ාීනවා සංඛ්යාා   ායු ගමට්ට ජ  ගමට්ට  

01 කරච්චි 02 01 01 

02 කන්ඩාවම  -   

03 පූ කපා 02 01 01 

04 පච්චිම ේපමලි 03 03  

 

6. පාසැම උප්රණ ගපොදි - පාසැම සිසුවා 30 ගදග කුට  බා ගද   ම. මුදම ග වා කිරීම.( CBR)  

 

7. ආබාධිත අය ලුවා සාුා රැකියා පුහුණු 

 ග වා ්ර   ද මුද  - රැපියම 600,000  

 ප්රයති ාීනවා සංඛ්යාා  – 30 

 මාස 02 ් පාසමා ා පුහුණු  බා ගද   ම. 

  බා ගද   ද පාසමා ා පුහුණු - මැහු ක 10 ගදග ක් ල. යතුරැ පැදි ත්රි මම අළුත්  ැඩියා  -10 

ගදග ක් ල නිග ස් වින්ක  යරිං. – 10 ගදග ක් ල 

 පාසමා ා ්ට  රැපියම  200,000  ැය ්ර   ම. 

 ස් යං රැකියා මම ා. 

 

8. පළාත් ුා මධ් යම රජය විසිවා අඩු ආදායමක් ල  බ  ආබාධිත ප්රයති ාීනවාට ස් යං රැකියා පුසු් ක 

 බාම ඇත.  ප්රයති ාභිගයකුට රැපියම 20,000/= බැගිවා  බා ගද   ම. 

 

9.  ම  ගුෝ පියා පමණක් ල ඇති දරැ වා සිටි  පවුම   ගෘුලික්යවා සාුා රැපියම 20,000/= ් ස් යං 

රැකියා ආධාර  බා ගද   ම. 

 

10.  යස අවුරැන් 60 සිට 70 අතර  ැඩිිටියවාුට ස් යං රැකියා ආධාර  බා ගද   ම. 
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අමත 
අං්ය 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 
්ායායා ය 

පළාත් සභාගේ ස් යං 
රැකියා 

මධාම රජගේ 
ස් යං රැකියා

  

ම  ගුෝ පියා පමණක් ල 
සිටි  අය සාුා ස් යං 
රැකියා -  මධාම රජය 
 

01 කරච්චි 06 63 04 

02 කන්ඩාවම  02 - - 

03 පූ කපා 09 07 - 

04 පච්චිම ේපමලි 02 - - 

 

5.2.8 දිස්ත්රිටක් ක්රී-ඩා සංවර්ධ්ය  කටයුතු. 
 

 කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ක්රී ඩා අංශගේ 2016  යාෂගේ ්ටයුතු ුා එි ප්රයගතිය පුත සවිස්තරාත්ම්  සදුවා 

්ර ඇත. 

 අතිගරු ජ ාධිපතිතුමා විසිවා ප්රය්ාශයට පත්්ර   ද ජාති් ශාරීරි් ගසෞඛ්යා සතිගේ 

ක්රිආයා්ාර් ක ග මතග වා ්ායායා ගේ නිළධාරීවා , ගපර පාසම මුා සංග ක ආශ්රාම ආදිගේද 

අපගේ ක්රී ඩා නිළධාරීවා , පුහුණු්රු වා විසිවා විගශේෂ  ැඩසටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ම. 

 

 ක්රී ඩා ශක් ලති ක්රී ඩා  ැඩසටුගවා ක්රී ඩා 13ක් ල ගතෝරාගමත  ැබිණි. 

 

 ක්රී ඩා අමාතාංශය ුා අධාාප  අමාතාංශය ඒ්ාබේධ  දක්ෂතා හඳු ාගැනීනම්   ැඩසටු  

දිස්ත්රි ක් ල මට්ටමිවා ක්රිආයාත්ම් ්ළ ්ර   ම. 

 

 පුහුණු ්දවුරු ප ත්    ම. (මළ  ක්රී ඩා, දැමපවාන් , පැසි පවාන් , ක්රිආ්ට්) 

 

 ්ැ ඩාගේ පදිංචි විගේශගත ගදමළ සංසදගේ අමතග්රුගයවා පස්දි  මළ  ක්රී ඩා  පුහුණු ්දවුරක් ල 

ප ත්    ම. ත ද සුභාගි වූ ක්රී ඩ් ක්රී ඩි්ා වාට ්ටු සපත්තු යුග  14ක් ල ප්රයදා ය ්ර   ම. 

 

 දිස්ත්රි ක් ල්යට අයත් ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ සතගරිම ක්රී ඩා උත්ස  අති උත්්යාෂ ත්  

ප ත්    ම. ත ද දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක තරගද  විශිෂ්ස ග ස ප ත්    ද අතර උතුරැ පළාත් ක්රී ඩා 

තරග  කවා තරග ගද්ක් ල අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සංවිධා ය ්ර ප ත්    ම.  

 ටයිකුවාගඩෝ 

 මැරතවා ධා   තරගය 
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 අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ පළාත් මට්ටග ක  බාගත් පදක් ල් ක 

i. මළ  ක්රී ඩා     :- 07 රවා පදක් ල් ක 

:- 05 රිම පදක් ල් ක 

:- 04 තඹ පදක් ල් ක 

ii.  ග රළ දැම පවාන්   පිරිමි   :- රවා පදක් ල් ක 

ගැුැණු   :- තඹ පදක් ල් ක 

iii. එමගම    පිරිමි   :- රවා පදක් ල් ක 

    ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක 

iv. ්රාගට්    පිරිමි   :- රවා පදක් ල් ක 

    ගැුැණු   :- රවා පදක් ල් ක 

v. පාපවාන්    ගැුැණු   :- තඹ පදක් ල් ක 

vi.  ලතග්ොවාගඩෝ  පිරිමි   :- රවා පදක් ල් ක 

vii. ජූගඩෝ     ගැුැණු   :- රවා පදක් ල් ක 

viii. ගචස්     පිරිමි   :- රිම පදක් ල් ක 

    ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක 

ix. ක්රිආ්ට්    පිරිමි   :- රිම පදක් ල් ක 

    ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක 

x. ග කස පවාන්    ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක  

xi. ්ඹ ඇමම   ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක 

xii. ලතග්ොවාගඩෝ  ගැුැණු   :- රවා පදක් ල් ක 

xiii. ග ොකගබෝම   පිරිමි   :- තඹ පදක් ල් ක 

xiv. ග රළ ්බඩි    ගැුැණු   :- රිම පදක් ල් ක 

xv. ්බඩි    ගැුැණු   :- තඹ පදක් ල් ක 

 

 එගමවාම අප විසිවා පළාත් මට්ටගමවා උස පැීයම ්ාවාතා අංශගේ     ායාතා ක් ල තබ  

 ම. 

 ජාතික මටමටනම් අප දිස්ත්රිටක්කය  බා ගත් පදක්කම්.. 

i. ලතග්ොවාගඩෝ  - රිම පදක් ල්ම 

ii. රිටි පැීයම  - තඹ පදක් ල්ම 

iii. ග කස පවාන්  - රවා පදක් ල්ම ( පාසම මට්ටමිවා) 
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 දිසාපති කුස ා  තරග ඉතාමත් උත්්යාෂ ත්  පැ ැත්මමට ්ටයුතු ්ර   ම. ත ද අ සා  

දි  උත්ස ය සදුා සියළුම නිළධාරීවා සුභාගි වූ අතර සියළුම මාඩලඩක් නිළධාරීවා ක්රී ඩා 

තරග   ටද සුභාගි ම ප්රී තිමත් මම පැසසුමට  ක් ලවිය යුතු ්රුණක් ල ගේ. 

 

 දිස්ත්රි ක් ල පුර ැසි ්මිටුගේ අමතග්රුගයවා ජාති් මට්ටමිවා දස්් ක පෑ ක්රී ඩ් ක්රී ඩි්ා වා ඇගීග ක 

උත්ස යද ප ත්    ම. 

 

 

5.3 දිස්ත්රිටක් සංවර්ධ්ය  කටයුතු. 

5.3.1 දිස්ත්රිටක් සැළසුම් කටයුතු. 
 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල සැ සු ක අංශය අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ  ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාග ක 

අරමුණිවා දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය සමග ුා ්රච්චි, ්වාඩා ක,  පු ්රී, පච්චි යිේපමක ය  

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ ුතරක් ල සමග ඒ්ාබේධ  ක්රිආයාත්ම් ්රගග  යමත  ැගේ. 2016  යාෂගේ 

සින් ්ර   ද ප්රයධා   ැඩ සටු ක් ල ග ස පුත ක්රිආයා්ාර් ක සදුවා ්ළ ුැකිය. 

01. බවාධ ාගාර ප්රයතිසංස්්රණය ,පු රුත්තාප  , ැ ත පදිංචි කිරී ක ුා ිවාන් ආගමි් ්ටයුතු 

අමාතාංශගේ  ැඩසටුවා  - 2016  

 

(a) නි ාස පුසු් ක සැ සීම . 

නි ාස පුසු් ක  බාමම 2016  ාාපෘතිය යටගත්  ැ ත පදිංචි ්ර   ද ජ තා  සදුා    නි ාස ඉදි 

කිරීම සදුා රුපියම මිකය  848 ක් ලද  ඉවාදියාගේ සිට  ැ ත පැමිණ පදිංචි වූ පුේග යවාට නි ාස 35 ක් ල 

ඉදි කිරීම සදුා රුපියම මිකය  24 ක් ලද මු ා ප්රයතිපාද  ග ස  ැවේණි. ගමම  ාාපෘතිය යටගත්    

නි ාස 1095 ක් ල ඉදි ්ර ඇති අතර නි ාස 130ක් ල අලුත්  ැඩියා ්ර   දි.  
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ෂ්වාස පහසුකම්  බා මම සම්බන්ධ්ය වූ විස්තර. 

 

අමත 

අං්

ය.  

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය . 

   නි ාස ඉදි 

කිරීම. 

විගේශගයවා පැමිණි අ තැවා 

වු වා සදුා නි ාස ඉදි කිරීම. 

නි ාස අළුත් 

 ැඩියා කිරීම. 

01 ්රච්චි . 500 10 42 

02 ්වාඩා ක. 250 10 26 

03 පු ්රී.  150 10 17 

04 පච්චි යිේපමක . 160 05 25 

එ්තු  1060 35 110 
 

(b) ජ ය හා නසෞඛ්යා පහසුකම් ප්රාවර්ධ්ය  වැඩසටහ  - 2016 

ජ ය ුා සීයපාරක් ලෂ් පුසු් ක  ැඩිදියුණු කිරීග ක  ැඩසටු  යටගත් කිකග ොච්චිය දිස්ත්රි ක් ල්ගේ 

ප්රයාගේය ය ගමඛ්ය ක ග්ොට්සාශ ුතගරිම ළිං ඉදිකිරීම සදුා රුපියම මිකය  100 ක් ලද  ැසිකිළි සෑමම සදුා 

රුපියම මිකය  55 ් මු ා ප්රයතිපාද   ැවේණි. 

ගමම  ාාපෘතිය මගිවා  ගමම දිස්ත්රි ක් ල්යට අ ශා ජ ය ුා ගසෞඛ්යා පුසු් ක    අ ශාතා ගයවා 

ග්ොටසක් ල ස කපුයාණ ්ර ගැීයමට ුැකි විය. එම  ාාපෘති විස්තර පුත පරිදි ගේ.  

i. ළිං තැනීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

අමත 
අං
්ය
. 

ප්රයාගේය ය ගමඛ්ය ක 
ග්ොට්සාශය. 

ගපොන් ළිං    ළිං ්ෘෂි්යාම ළිං ප්රයතිපාද  
ග වා කිරීම. 
රුපියම 
මිකය  

01 ්රච්චි  23 1 25 
14.52 

02 ්වාඩා ීම  5 0 20 
7.33 

03 පු ්රී  8 21 42 
17.30 

04 පච්චි යිේපමක  18 0 40 
17.40 

05 පාීයය ජ ය සැපීග ක 
 ාාපෘති  ැඩසටුවා -03  

   
43.45 

එ්තු  54 22 127 100.00 
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ii . සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

අමත 

අං්

ය  

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය 

සාමා ා 

 ැසිකිළි  

විගශේෂ 

අ ශාතා සිත 

පුේග යවා 

සදුා    

 ැසිකිළි . 

 ැසිකිළි 

ප්රයතිසංස්්රණ

ය. 

ප්රයතිපාද . 

රුපියම 

මිකය . 

01 ්රච්චි. 
302 49 0 

22.00 

02 ්වාඩා ීම. 
100 50 0 

11.00 

03 පු ්රී  
127 19 170 

13.75 

04 පච්චි යිේපමක. 
15 0 0 

8.25 

එ්තු  544 118 170 55.00 

 

c. යන ත  පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීනම් වාාපෘති. 

යටිත  පුසු් ක සං යාධ   ැඩසටුගවා රුපියම මිකය  107.64 ් මු ා ප්රයතිපාද ගයවා අභාවාතර 

මායාග ප්රයතිසංස්්රණය ,පාසම ගගොඩ ැගික ඉදිකිරීම, ප්රයතිසංස්්රණය ,ජ ය සු ගසෞඛ්යා පුසු් ක 

සැ සීම , ග්රාමීය ගසෞඛ්යා මධාස්ථා  පිිටුමම , ගපර පාසම ඉදි කිරීම , ප්රයතිසංස්්රණය කිරීම , තාේප , 

ඉදිකිරීම ආම  ැඩසටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   දි. ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ  ශගයවා  බා න්වා 

ප්රයතිපාද  විස්තර පුත පරිදි ගේ. 
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අමත 
අං්ය. 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 
ග්ොට්සාශය. 

මු ා ප්රයතිපාද  (රුපියම මිකය  ) 

01 ්රච්චි  44.18 

02 ්වාඩා ක  17.03 

03 පු ්රී  22.12 

04 පච්චි යිේපමක  24.40 

එ්තු  107.73 

 

(d ) ජීවන ෝපාය සංවර්ධ්ය  වැඩසටහන්. 

ජී ග ෝපාය සං යාධ   ැඩසටු  යටගත් රුපියම මිකය  160.00 ් මු ා ප්රයතිපාද ගයවා ්ෘෂි්යාම , 

ධී ර ,සත්  පා  ය ුා කුඩා ්යාමාවාත සං යාධ  ආම  ැඩ සටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   දි. ක් ලගෂේත්රද 

 ශගයවා මු ා  ප්රයතිපාද  පුත සදුවා පරිදි ගේ. 

 

අමත 
අං්ය 

ග්ොට්සාශය. මු ා ප්රයතිපාද  රුපියම මිකය  

01 ්ෘෂි්යාමය  28.70 

02 ධී ර  11.60 

03 සත්  පා  ය  85.50 

04 කුඩා ්යාමාවාත සං යාධ ය 34.20 

එ්තු  160.00 
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(e) ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ ුතගරිම මායාග   ට සුයාය ග්ෝෂ ,වින්ක පුවා සවි කිරීග ක  ැඩ 

සටු ට රුපියම මිකය  පු් මු ා ප්රයතිපාද   ැවේණු අතර එම  ැඩ සටුවා ක් ල රියාත්ම් ්ර අ සවා 

්ර ඇත. 

(f ) මයාඝ ්ා යක් ල රට තු  ඇති වූ යුේධය ග ේුතුග වා අ තැවා වූ ජ තා  උතුරු පළාගත් පදිංචි කිරීග ක 

්ායායසාධ  බ ්ාය යටගත් යටිත  පුසු් ක ප්රය යාධ ය කිරීමට රුපියම මිකය  6.4් මු ා 

ප්රයතිපාද යක් ල  ැවේණු අතර එම  ැඩ සටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර අ සවා ්ර ඇත. 

(g) පච්චි යිේපමක ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශගේ  ැ ත පදිංචි කිරීග ක ්ටයුතු ුා ඉඩ ක එළිගපගුළි 

කිරීම සදුා රුපියම මිකය  5.4් මු ා ප්රයතිපාද යක් ල  ැවේණු අතර  ැඩ ්ටයුතු නිම ්ර ඇත . 

2. ආයාථි් මධාස්ථා ය - කිකග ොච්චිය  

             උතුරු පළාගත් ්ෘෂි නිෂ්පාද  භාඩලඩ අග විය සදුා ප්රයධා  මධාස්ථා යක් ල ග ස ් ගපුර ක 

පිිටි ආයාථි් මධාස්ථා ය ුැදිවාවිය ුැකිය. ගමම මධාස්ථා ගේ  ඉදිකිරී ක ්ටයුතු 2015  යාෂගේ නිම 

්ර ඇති අතර ුන් ා ගමත  ැ ක අතා ශා  ැඩ ්ටයුතු සදුා  රුපියම මිකය  2.82 ක් ල  ැවේණු අතර එම 

 ැඩ ්ටයුතු නිම ්ර ඇත . 

3. ග්රාමීය අභාවාතර නියාමාණ සං යාධ ය කිරීග ක  ැඩසටු . 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ග්රාමීය අභාවාතර සං යාධ   ැඩ සටුවා ක්රිආයාත්ම් කිරීම සදුා 2016 

 යාෂගේ ජාති් ප්රයතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු අමාතාාංශය විසිවා රුපියම මිකය  95් මුද ක් ල පළමු 

   අදියගයා නිදුස් ්රමත  ැ ක අතර ත ත් රුපියම මිකය  5.625 ක් ල එම  ැය ය යාෂය යටගත් අදා   ැඩ 

්ටයුතු     ැට් බේද (VAT) ගගමම සදුා ගද   අදියගයා නිදුස් ්ර ඇත. ගමම  ැඩ සටු  යටගත් 

මායාග ප්රයතිසංස්්රණය , කුඩා පා  ක ඉදි කිරීම , ජ ය සැපීම ,්ාණු ප්රයතිසංස්්රණය කිරීම, ගසෞඛ්යා 

පුසු් ක  ැඩි දියුණු කිරීම, පාසම    යටිත  පුසු් ක සැ සීම, ගපොන් ශා ා වා, ප්රයජා  ශා ා වා සු 

පුහුණු මධාස්ථා  ආම ගසේ ා ස්ථා  සදුා    ගගොඩ ැගික ඉදි කිරීම ුා සුසා  භුමි ප්රයතිසංස්්රණය , 

ස් යං රැකියා ප්රය යාධ ය සදුා සෘජු ම ප්රයති ාීනවා ුට සු ාධාර  බාමම ආම සමාජ සුභසාධ  

 ැඩසටුවා ය  ්රුණු යටගත් කිකග ොච්චිය දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ්රච්චි, ්වාඩා ීම ,පු ්රී ුා 

පච්චි යිේපමක ආම ප්රයාගේය ය ග්ොට්සාශ    සින් ්ර   දි. 

ග්රාමීය යටිත  පුසු් ක සං යාධ   ැඩ සටුග ි ක් ලගෂේත්රද  ශගයවා සින් ්ර   ද ප්රයතිපාද  පිළිබද  

විස්තර . 

 

 

 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

60 

අමත 
අං්ය  

 

ක් ලගෂේත්රදය 

 ැඩ සටුවා 
සංඛ්යාා   

ග වා ්ර   ද 
ස කපුයාණ මුද . (රුපියම 
මිකය ) 

01 කුඩා  ාරිමායාග සං යාධ   ැඩ සටු   
11 8.70 

02 ප්රයජා මු  ජ  ස කපාද   ැඩ සටු . 
01 0.30 

03 ග්රාමීය මායාග සං යාධ   ැඩ සටු  . 
42 40.20 

04 ග  ත් යටිත  පුසු් ක සං යාධ  

 ැඩසටු . 55 51.12 

05 සෘජු සු ාධාර  
1 0.30 

එ්තු  110 100.62 

 

ග්රාාමීය යන ත  පහසුකම් සංවර්ධ්ය  වැඩසටහ  -2016 
 
ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ මට්ටගමවා සින් ්ර   ද ප්රයතිපාද  පිළිබද විස්තර. 
 

අමත අං්ය. ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශය. මුද  (රුපියම ) 

01 ්රච්චි.  46.870 

02 ්වාඩා ක.  16.226 

03 පු ්රී. 19.528 

04 පච්චිල ේපමක . 18.00 

එ්තු  100.624 

 

4. ජාති් සමගිය ුා සංහීදියා ්ායායාංශය ප්රයතිපාද යවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද වැඩසටහ  - 
 
2016  යාෂගේ සමගිය ුා සංහීදියා ්ායායාංශය සදුා වූ ්ායායා ගේ ප්රයතිපාද යවාගගවා කිකග ොච්චි 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ රුපියම මිකය  39.74 ක් ල  ටි ා ජී  ාධාර ුා අභාවාතර නියාමාණ ක් ලගෂේත්රදයට අයත්  ැඩ 

සටුවා 17ක් ල ක්රිආයාත්ම් ්ර   දි.      
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ග ක ුැරුණු විට  ැසි ජ ය රැස් කිරීග ක  ැඩසටු  ජාති් ඒ්ාබේධතා ය සු සුජී  ය සදුා    

්ායායා ය විසිවා සෘජු  ක්රිආයාත්ම් ්රමත  ැගේ. ගමම  ැඩ සටු  යටගත් ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ 04් පවුම 150්ට ීමටයා 8000් ධාරිතා ගයවා යුක් ලත  ැසි ජ ය ටැංකි ඉදි ්ර  බා ගද  

 දි. 

5. ලුණු නමවානේ සංවර්ධ්ය  වැඩ සටහ  

ලුණු ගම ාගේ සං යාධ   ැඩ සටුගවා ගද   අදියර රුපියම මිකය  74.8 ් මු ා ප්රයතිපාද  යටගත් 

සින් ්ර   දි. ගමයිවා යටිත  පුසු් ක සං යාධ   ැඩ ්ටයුතු සු පු රුත්ථාප   ැඩ ්ටයුතු ආදිය 

රුපියම මිකය  41.946 ් වියදගමවා සින් ්ර   දි. 

6.  විමධ්යාගත අයවැය නයෝජ ා -2016  

කිකග ොච්චි  ගරය යාප ය දිස්ත්රි ක් ල්ය සමග ඒ්ාබේධ  යාප ය මැති රණ ග්ොට්සාශගේ ඇතු ත්  

තිබීම දැකිය ුැකිය. විමධාගත අය ැය ගයෝජ ා  -2016 මගිවා පායාකග කවාතු නිගයෝජිතයවා දස 

ගදග කු විසිවා කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්යට රුපියම මිකය  20.725 ් මු ා ප්රයතිපාද  ග වා ්ර   දි. 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ ය ඉ ක් ල් ්ර ගනිමිවා එම ප්රයතිපාද  ගරු පායාකග කවාතු නිගයෝජිතයවාගගවා 

 බා ගග  අමාතාාංශය විසිවා අප ග ත ය ා තබ   ද ග ොගයක් ල  ාාපෘති ගයෝජ ා වා නිසි ්ා යවාි 

ක්රිආයාත්ම් ්ර අ සවා ්ර ඇත.  

අමත 

අං්

ය. 

අංශය.  ාාපෘති සංඛ්යාා . මු ා ප්රයතිපාද . 

01 ජී  ාධාර ුා සබැදි යටිත  පුසු් ක. 
4 23,374,370.00 

02 ජ ය ුා ගසෞඛ්යා පුසු් ක.  
6 4,804,698.00 

03 ගසෞඛ්යා.  
2 3,199,841.00 

04 ්යාමාවාත.  
1 4,904,240.00 

05 ග්රාමීය සං යාධ   ැඩ සටුවා. 
4 3,464,566.00 

එ්තු .  39,747,715.00 
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පාසම    ගභෞති් ,අභාවාතර නියාමාණ පුසු් ක සං යාධ ය කිරීම ,ග්රාමීය මට්ටමිවා ක්රී ඩා පිටි 

,පුස්ත්ා  ,සංස්්ෘති් මධාස්ථා  සං යාධ ය කිරීම, ගපර පාසම සං යාධ ය කිරීම , ජ ය ුා ගසෞඛ්යා 

පුසු් ක ප්රය යාධ ය කිරීම, ළමා නි ාස සදුා    පුසු් ක ප්රය යාධ ය කිරීම , ග්රාමීය මට්ටග ක සංවිධා  

   ප්රය යාධ ය ආම  ැඩ සටුවා විමධාගත අය ැය ගයෝජ ා  - 2016 යටගත් සායාථ්  ක්රිආයාත්ම් ්ර 

නිම ්ර ඇත. 

 ැඩ සටුවා විස්තර පුත පරිදි ගේ.  

 විමධාගත අය ැය ගයෝජ ා  ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ මට්ටගමවා - 2016  

 

අමත 

අං්ය

. 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය. 

ග්රාම නිළධාරි 
ග්ොට්සාශ සංඛ්යාා  

ග වා ්ර   ද 
ස කපුයාණ මුද . 
(රුපියම මිකය ) 

ප්රයති ාීනවා සංඛ්යාා  

01 ්රච්චි.  42 9.853 54194 

02 ්වාඩා ක.  16 3.845 19015 

03 පු ්රී. 18 4.675 22689 

04 පච්චිල ේපමක . 19 2.353 10757 

එ්තු . 95 20.726 106655 

 

7. නපෝෂණ වැඩ සටහන් - 2016  

ජ ාධිපති ගම් ක ්ායායා ගේ ජාති් ගපෝෂණ  ැඩ සටු  යටගත් කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්යට රුපියම 

මිකය  0.5් මු ා ප්රයතිපාද යක් ල  ැවේගවාය . ග ක යටගත් ගපෝෂණය ුා සබැදි දැමත ත් කිරීග ක  ැඩ 

සටුවා , පුහුණු  ැඩ සටුවා දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ය විසිවා සංවිධා ය ්ර ප ත්    දි. ගමම  ැඩ 

සටු ට ගපර පාසම ගුරු රුවා ,පාසම ගුරු රුවා, වින්ුමපති රුවා ,ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ 

නි ධාරීවා ,ප්රයාගේය ය සභා නි ධාරීවා ,ග ළද ගපොළ  ා සාය්යිවා සුභාගී විය. 
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8.දැඩි හාෂ්යට පත් වුවන් සදහා ව  මම ාව (M.A.P) 

 කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ පසුගිය ්ා ගයි ඇති වූ ග ොසවාසුවාතා ය ග ේුතුග වා දැඩි ග ස පීඩා ට 

පත් වූ අය සදුා  වාදි  බා මම සදුා ප්රයති ාීනවා පිළිබද ගතොරතුරු ගගොමත විධිමත් ්ර පු රුත්ථාප  

අධි්ාරියට 2016  යාෂගේ ය    දි. එි විස්තර පුත පරිදිය. 

 

අමත 
අං්ය
. 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශය. ප්රයති ාීනවා සංඛ්යාා . 

01 ්රච්චි 91 

02 ්වාඩා ීම 30 

03 පු ්රී 181 

            එ්තු  302 

 

 

9.වාර්ෂිකව රි යාත්මක ව  සැ සුම්. 

 දිස්ත්රි ක් ල සැ සු ක ්ායායා ය   ාි කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සියළුම ගදපායාතග කවාතු ,විගේශ මු ා 

ගයොදා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ැඩ සටුවා ුා රාජා ග ො   සංවිධා  විසිවා සින් ්රගග  යමත  බ  

සං යාධ   ැඩ සටුවා    ප්රයගතිය ස කබවාධගයවා මාසි් ප්රයගති  ායාතා ස්ස් ්ර පළාත් සභා ුා 

අමාතාාංශ ග ත මාසි්  ය    දි. 

 

2016  යාෂගේ අපගේ දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද ුා ක්රිආයාත්ම් ග මිවා ප ති  සං යාධ   ැඩ 

සටුවා පිළිබද  ක් ලගෂේත්රද  ශගයවා සටු  ගමගසේය. 

අමත 

අං්ය 

විස්තර 2016  සර සදුා වූ  ැය. 

(රුපියම මිකය  ) 

01  ාරිමායාග  2,037.45 

02 යටිත  පුසු් ක  ැඩිදියුණු කිරීම සු අග කුත් 

සං යාධ   ැඩ සටුවා. 

1,624.35 
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03 නි ාස ඉදි කිරීම. 900.00 

04 ගසෞඛ්යා  244.47 

05 ජී  ාධාර 160.00 

06 ජ  ස කපාද ය ුා ගසෞඛ්යා පුසු් ක. 154.19 

07 ්ෘෂි්යාමාවාතය  140.85 

08 රාජා පරිපා  ය  127.54 

09 අධාාප ය  121.44 

10 මායාග සං යාධ ය  78.64 

11 කුඩා ්යාමාවාත සං යාධ ය  51.36 

12 සත්  නිෂ්පාද  ුා ගසෞඛ්යා  23.92 

13 සමුප්ාර සං යාධ ය  27.14 

14 ධී ර ්ටයුතු  22.55 

15  ැ ත පදිංචි කිරීම  12.03 

එ්තු  5,725.93 
 

 
 

10.දිස්ත්රිටක් සම්බන්කරකරණ කමිටු රැස්වීම - 2016  

2016  යාෂය සදුා කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ස කබවාධී්රණ ්මිටු රැස්ම ක අලුගතවා පත් ්ර   ද දිස්ත්රි ක් ල 

ස කබවාධී්ර  ්මිටුගේ එම සභාපති රුවාගේ ප්රයධා ත් ගයවා 2016.01.29 , 2016.02.27, 2016.06.11, 

2016.06.29 ුා 2016.12.24 ය  දි යවාි ප ත්    දි. ගමම රැස්ම ක   ම දිස්ත්රි ක් ල්ගේ සං යාධ  

්ටයුතු ඇතු ත්  ග ොගයක් ල ්රුණු සා්ච්ජා ්ර   දි. 
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5.3.2 පු රුත්ථාප  අධිකාපා සභානව් කටයුතු. 
 

බවාධ ාගාර ප්රයතිසංස්්රණ , පු රුත්ථාප ,  ැ ත පදිංචි කිරීම ුා ිවාන් ආගමි් ්ටයුතු අමාතාංශගේ 

පු රුත්ථාප  අධි්ාරිය විසිවා 2016  යාෂය සදුා ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද  ැඩසටුවා.. 

1. ගපොන් ජ තා ගේ ගේප  වි ාශම ක ස කබවාධගයවා  වාදි  බා මම. ( රු. 100,000.00 ) 

නකොටමඨාශය  බා ගත් 

අයන්ම්පත් 

මම ා  බා ගත් 

ප්රාති ාීනන් 

මම ා  බා ගත් 

මුදම එකතුව 

්රච්චි 04 

344 28,102,940.00 

්ඩලඩා ල  59 

පල  - 

පූ ්රි - 

එකතුව 63 

 

2.මහජ තාව සඳහා ස්වයංරැකියා ණය සැළසුම් 

ස් යංරැකියා ණය සැළසු ක සාුා අයන් කපත් එ    ද ප්රයති ාීනවාගේ ස කමුඛ්ය පරීක් ලෂණගයවා 

ගතෝරාගවා ා  ද ප්රයති ාීනවාගේ විස්තර 

නකොටමඨාශය සම්මුඛ්ය 

පරීක්ෂණයට මුහුණ 

න්න් ප්රාති ාීනන් 

මම ා  බා න්න් 

ප්රාති ාීනන් 

 බාන්න් ප්රාතිපාද  

එකතුව 

්රච්චි 53 

33 65,575,000.00 

්ඩලඩා ල  01 

පල  05 

පූ ්රි 01 

එකතුව 60 
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3.පු රුත්ථාප ය වූවන් සදහා රි යාත්මක කරනු  බ  ස්වයං රැකියා ණය නයෝජ ා ර්මය 

ගමම ණය ක්රපමය   ාි පු රුත්ථාප ය  බා සමාජගත වූ වා සදුා ක්රිආයාත්ම් ්රමත  බවා කි. ග ක 

සදුා ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ මට්ටගමවා ගයොමු ්ර ඇති අයන් ක පත් සංඛ්යාා  ගමගසේය 

ප්රාානීය ය නමකම් 

නකොටමඨාශය 

යවා ඇති අයන්ම්පත් සංඛ්යාාව 

කරච්චි 60 

කණ්ඩාවම  60 

පම  60 

පු කපා 60 

එකතුව 240 

 

4.යුීධ්යනයන් හාෂ්යට පත්වූ නීවස්ථා  ප්රාතිසංස්කරණය කිරීම 

යුේධගයවා ුානියට පත්වූ ගේ ස්ථා  ප්රයතිසංස්්රණය කිරීම සදුා රුපියම 100,000.00 බැගිවා 

ගේ ස්ථා   ට  බා ගද   ම. ඒ අමත , 

ප්රාානීය ය නමකම් 

නකොටමඨාශය 

නයොමු කර ඇති අයන්ම්පත් 

සංඛ්යාාව 

මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යාාව 

නගවා ඇති මුද  

(රුපියම) 

කරච්චි 05 

36  60,260,000.00 

කණ්ඩාවම  01 

පම  04 

පු කපා 08 

එකතුව 18 
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5.යුීධ්යනයන් මිය ගිය හා තුවා  වූ ප්රාති ාීනන් සදහා ව  මම ාව. 
 

යුේධගයවා මිය ගිය අතර ගපොන් ජ තා  නිගයෝජ ය ්රවා වා උගදසා රුපියම 100,000/=ක් ලද, මියගිය 

රජගේ ගසේ ්යවා සදුා රුපියම 150,000/=ක් ලද, තු ා   ැ ක ගපොන් ජ තා  නිගයෝජ ය ්ර  අය 

සදුා රුපියම 50,000/=ක් ලද, රජගේ ගසේ ්යවා ුට රුපියම 100,000ක් ලද ගග මත  බයි. ගමම පද ම 

මත 2016  යාෂය සදුා මම ා ගග මත  ැබීය. 

 

ඒ ගමගසේය, 

නකොටමඨාශය යවා ඇති අයන්ම්පත් සංඛ්යාාව මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යාාව 

නගවා ඇති මුද  

(රුපියම) 

 

කරච්චි 91 

823  60,655,000.00 

කණ්ඩාවම  30 

පම  - 

පු කපා 181 

එකතුව   302 

 

6.රජනේ ෂ් ධ්යාරීන් සඳහා නීප  හාෂ් මම ාව 

රාජා ගසේ ්යිවා සදුා වූ ගේපළ ුානි මම ා  රුපියම 150,000/=ක් ල ගග මත  බ  ා. එග ස 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ මට්ටගමවා ප්රයති ාීනවා 112 ගදග කුට ගමම මම ා ගග මත  ැබීය. 

මම ා නගවා ඇති සංඛ්යාාව 

 

නගවා ඇති මුද  

(රුපියම) 

112  16, 341, 700.00 

 
 

8.  ජංගම නසේවාවන්  

යුේධගයවා පීඩා ට පත් වූ ගේප  ුා ජීවිත ුානි තු ා  ුා වි ාශයට පත්වූ ගේ ස්ථා  ආදිය සදුා ය   

 ද අයන් ක පත්   අඩුපාඩු ස කපූයාණ කිරීම සදුා වූ ජංගම ගසේ ා ක් ල 2016.01.18    දි  පු ්රි 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශගේද 2016.02.19    දි  දිස්ත්රි ක් ල ගම් ක ්ායායා ගේද  ප ත්    ම.  ඒ 

අමත  ගතෝරාගවා ා  ද ප්රයති ාීනවාගේ විස්තර ගමගසේය. 
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ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය 

ගපොන් ජ තා  

උගදසා ගේපළ 

ුානි 

ගේ ස්ථා  ුානි සදුා 

මම ා  

මියගිය ුා 

තු ා   ැ ක 

අය සදුා 

මම ා  

රාජා නිළධාරිවා 

සදුා මම ා  

 

 

්රච්චි 92 10 271 33 

්ඩලඩා ල  128 05 54 05 

පු ්රි 08 08 78 07 

පච්චිල ේපමක 193 08 47 11 

එකතුව 421 31 450 56 

 
 

9. බිම්මම ෂ්ෂ්පාද ය කර  අය සදහා වූ පාඨමා ාව 

ග්ොට්සාශය සුභාගි වූ ප්රයති ාීනවා සංඛ්යාා  

්රච්චි  29 

 
10. ග්රාාම සංවර්ධ්ය  වාාපෘති 

කරච්චි ප්රාානීය ය නමකම් නකොටමඨාශනේ පුන්ක්කාඩු ගම්මා ය 

 

අං්ය වාාපෘතිය නවන්කළ මුද  

(රුපියම මිලිය ) 

01 පා මක් ප්රාතිසංස්කරණය කිරීම 1.75Mn 

02 වැසිකිලි මදි කිරීම 0.25Mn 

03 ප්රාජාශා ා මදි කිරීම 2.00Mn 

04 නපර පාසම ප්රාතිසංස්කරණය කිරීම 0.6Mn 

05 ළිං තැනීම 0.4Mn 

එකතුව    5Mn 
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හජ තාව සඳහා ස්වයංරැකියා ණය සැළසුම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 න ෝක ආහාර සැළසුම් කටයුතු. 
 

පාසැම න ෝක ආහාර වැඩ සටහ . 

 

එ්  සර සිට   ය  සර දක් ල ා පාසැම සිසුවා ඇතු ත් ්ර ගනිමිවා දි ා ආුාරය  බා ගද  

 ැඩසටු ක් ල ක්රිආයාත්ම් ග්රිණි. පාසැම 104 ්ට අයත් සිසුවා 23000 ්ට පමණ ආුාර සපයමත 

 ැගේ. 

ජාති් ප්රයතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු පිළිබද අමාතාාංශය විසිවා (ග ෝ් ආුාර  ැඩ සටු ) ආුාර ද්රු ා 

ගබදා ුැරීම සු එළ ලු සදුා    මුදම අධාාප  අමාතාාංශය විසිවා අධාාප  ගදපායාතග කවාතු  

ුරුා සින් ්රමත  ැගේ. 

මුදම සදුා     ැඩසටු . ( CFA)  

ගමම  ැඩසටුගවා 2016  යාෂගේ ජාති් ප්රයතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු  පිළිබද අමාතාාංශය විසිවා 

(ග ෝ් ආුාර  ැඩ සටු ) ්ාණු ප්රයතිසංස්්රණය, ්ාවාතා වා සදුා තම ශා්ය ආශ්රි ත අත්් ක පුහුණු 

 ැඩසටුවා ,් පු ප්රයතිසංස්්රණය ,කුඩා  ැේ ප්රයතිසංස්්රණය ආම  ැඩසටුවා ක්රිආයාත්ම් ්ර   දි 

2016  යාෂගේ ක්රිආයාත්ම් ්ර   ද ඉුත  ැඩ සටුවා     ැය විස්තරය ගමගසේය. 
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 ැඩ සටු   ප්රයතිපාද  

(රුපියම) 

 ැය(රුපියම ) ඉතුරු (රුපියම ) අුාරද්රු ා 

(ුාම,පරිේපු,එළ ළු,

ගතම ,ටිවා මාළු) 

පාසම අුාර  ැඩ සටු    - 12,105,980.50 - 484 MT 

මුදම සදුා     ැඩ 

සටු  (FFA) 

16,660,760.00 752, 730.00 15,908 ,030.00 - 

 

5.3.4 ග්රාාම සංවර්ධ්ය  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු  
 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ග්රාම සං යාධ  ගදපායාතග කවාතුගේ ්ටයුතු 

උතුරු පළාත් සභා  යටගත් ක්රිආයාත්ම්    කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල ග්රාම සං යාධ  ගදපායාතග කවාතුගේ 

්ටයුතු ගමගසේය; 

ප්රයාගේය ය මට්ටමිවා කයා පදිංචි ්ර   ද ග්රාම සං යාධ  සමිති - 163ක් ල ුා ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිති - 157 ි එ්තු  320ක් ල ගේ. ගමම සමිති සියම ක් ලම ග්රාමීය මට්ටමිවා ක්රිආයාත්ම්    

සමාජ මට්ටග ක සංවිධා යවා ග ස දක් ල ට  ැගේ. කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ක්රිආයාත්ම්    ්ාවාතා 

සං යාධ  සමිති 115් සාමාජි්යිවාගේ ජී  ාධාර පුසු් ක  ැඩි කිරීග ක අරමුගණවා චක්රී ය ණය  බා ම 

ජී  ාධාර  බා මග ක ්ටයුතු  යාධ ය ්ර ඇත. සමිති 115ක් ල රුපියම 9,23,10,000.00් මුද ක් ල ස් යං 

රැකියා දිරිමත් කිරීග ක ක් ලෂුද්රු ණය  ශගයවා  බා ම මාස 03්ට පසු ස් යං රැකියා  කවා  ැගබ  

ආදායමිවා තම අ ශාතා යවා පිරිමස  අතර  ාරි් පද ම මත පළමුග වා ග්ොටසක් ල ුා ගපොකය අය 

්ර එම මුද  ආපසු චක්රී ය ක්රපමයට ණයට  බා ගද   ම. ග්රාම සං යාධ  සමිති , ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිති සාමාජි්යිවාගේ ්ායායක් ලෂමතා ය ප්රය යාධ ය ්ර  ආ්ාරගේ  ාය්ත්  පුහුණු  ැඩසටුවා 

ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශයවාි ප ත්    ම. 
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අමත 

අං්ය 

ප්රාානීය ය නමකම් 

නකොටමඨාශය 

 

ග්රාාම ෂ්ළධ්යාපා වසම 

ගම්මා  සංඛ්යාාව 

 

කයා පදිංචි සමිති 

    ග්රාා.ස.ස ්ා.ග්රා.සං.ස 

01 ්රච්චි 42 133 75 68 

02 ්ඩලඩා ල  16 103 24 26 

03 පු ්රි 19 93 39 41 

04 පච්චිල ේපමක 19 44 25 22 

එකතුව 96 373 163 157 

 
උතුරු ප ාත් සභාව යටනත් රි යාත්මක ව  කිලින ොච්චි දිස්ත්රිටක් ග්රාාම සංවර්ධ්ය  

නදපාර්තනම්න්තුනව් කාන්තා සංවර්ධ්ය  මධ්යාස්ථා ; 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ පාසැම අධාාප ය අතර මඟ  තර ්ළ රැකියා විරිත ග්රාමීය ්ාවාතා වා 

ස් යං රැකියා   දිරිමත් කිරීම උගදසාත්, පාසම අධාාප  ්ටයුතු  තර ග්ොට රැකියා ක් ල  බා ගැීයමට 

ග ොුැකි  සිටි  ්ාවාතා වා සාුා ්ාවාතා සං යාධ  මධාස්ථා යක් ල පිිටු ා ්ාවාතා සං යාධ  

මධාස්ථා ගේ ග ොගයක් ල මාදිකගේ ඇන් ක නියාමාණය කිරීම , අත්් ක , ගෘු ආයාථි්ය , ගසෞවාදයායය 

පුහුණු ආදිය  බා ගදමත  ැගේ. කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ ුතගරිම 

්ාවාතා සං යාධ  මධාස්ථා     සිසුවියවා 20 ගදග ක් ල පුහුණු   බා පිටත් ම ඇත. ගමොවුවා සාුා    

පුහුණු  මාස 12් ගෘු ආයාථි් ඩිේග ෝමා පාසමා ා  ය  පද ම මත  බා ගද   ම. සැම සිසුග ක් ලටම 

ගදපායාතග කවාතු  විසිවා දිරි මම ා  ශගයවා දි ්ට රුපියම 100ක් ල බැගිවා රුපියම 1,440,000.00 ් 

මුද ක් ල  බා ගදමිවා ගමම පාසමා ා  ප ත්    ම. පුහුණු  අ සා ගේ සියළුම ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශ   විභාග ප ත් ා සුති් පත් ප්රයදා ය ්රමත  ැ ක අතර සිසුවා විසිවා නිම ්ර   ද නියාමාණ 

භාඩලඩ    ප්රයදයාශ යක් ලද ප්රයාගේය ය  ශගයවා ප ත් ා අ සා ගේ දිස්ත්රි ක් ල මට්ටග ක ප්රයදයාශ යක් ලද 

උත්්යාෂ ත් අයුරිවා ප ත්    ම. පළාත්  ශගයවා වූ ප්රයදයාශ යක් ල (01.10.2016) කිකග ොච්චි 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප ත්    ම. 

අතිගයා්  ්ාවාතා සං යාධ  මධාස්ථා ගේ සිසුවා ුට මු  මැෂිවා අලුත් ැඩියා කිරීම සමබවාධවූ 

පුහුණූ ක් ලද  බා ගද   ම. ගතවූ  සර   ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශ සතගරිම පුහුණු   බා පිටත්  

ගිය පුහුණු ාීනවා ඇතුළත් ්රමිවා දිස්ත්රි ක් ල මට්ටමිවා ගමම  සගයා NVQ – LEVEL 04 පුහුණු පාසමා ා 

ආර කභ්ර ප ත් ාගග  යමත  බයි. ගත වූ  සගයා පුහුණු   බා පිට  ගිය පුහුණු  ාීනවා 17 ගදග ක් ල 

සාුා දක් ලෂතා ඇගී ක මත ගතෝරා ගනිමිවා මු  මැෂිවා  ප්රයදා ය ්ර   ම. 
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ජීව ාධ්යාර වැඩසටහන්; 

පළාත් නිශ්චිත ලි ා අරමුද  ප්රයාේධ  ප්රයදා   ැඩසටු  (PSDG) 2016  යාෂගේ ගරු අමාතාතුමවා 

විසිවා ඉටු ්ර   ද උපමා  ප්රයතිපාද  ප්රයදා යවා මගිවා ගතෝරා ගවා ා  ද ග කමා    ක්රිආයාත්ම් 

්ර   ද සං යාධ   ැඩසටුවා ; 

අමත 

අං්ය 

 ාාපෘතිගේ  ම මු ා ප්රයභ ය ග්රාම නිළධාරි 

 සම 

මුද  

1 
ප්රයජා ශා ා  ප්රයතිසංස්්රණය 

කිරීම  

ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

මාය නූයා RDS 500,000.00 

2 

ක්රිආඩා සමාජගේ ප්රයජා ශා ා  

ප්රයතිසංස්්රණය කිරීම 

ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

පිරමවාත ාරු 

RDS 

250,000.00 

3 

ක්රිආඩා සමාජගේ ප්රයජා ශා ා  

ප්රයතිසංස්්රණය කිරීම - 

පම  වා  ාගපඩු ාවා 

ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

්රියාල  

 ාගපඩු ාවා 

RDS 

250,000.00 

4 
පාීයය ජ ය  සැපීම,  ළ ළිං, 

ජ   ළ සවි කිරීම  

ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

කික ගයා  RDS 500,000.00 

5 

පාීයය ළිා ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

 ාදවා තිට්ට ක 

RDS 

200,000.00 

6 
ප්රයජා ශා ා  සාුා ජ ය සැපීම   ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

උ  නූයා WRDS 300,000.00 

7 
පාීයය ළිා ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

කි ාක  RDS 200,000.00 

8 
ආුාර ්ම තබා ගැීයග ක 

මධාස්ථා ය 

ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

උ  නූයා  RDS 500,000.00 
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9 
ආුාර නිෂ්පාද  මධාස්ථා ය ගරගු ාසි පද ම මත 

ප්රයතිපාද  

ග්ෝවිම  යම  

WRDS 

500,000.00 

10 

ග්රාම සං යාධ , ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිති  ට ආදාය ක 

 බා ගැීයම සාුා උප්ාර 

 බාමම. 

ග්රාම සං යාධ  

ගදපායාතග කවාතු  

ප්රයාගේය ය 

ග්ොට්ටාශ 4  

1,000,000.00 

11 
්ාවාතා වාට ආදාය ක  බා 

ගැීයම සාුා උප්ාර  බාමම.  

ග්රාම සං යාධ  

ගදපායාතග කවාතු  

ප්රයාගේය ය 

ග්ොට්ටාශ 4 

500,000.00 

12 
පු රුත්ථාප  ්ර   ද 

ප්රයති ාීනවාට ජී ග ෝපාය ආධාර 

පළාත් සභා මුදම  ප්රයාගේය ය 

ග්ොට්ටාශ 4 

5,000,000.00 

 
ගරැ පළාත් සභා ෂ්නයෝජිතයින්නේ මුදම   (CBG) 

 

 

අමත 
අං්
ය 

 ාාපෘතිගේ  ම මු ා ප්රයභ ය ග්රාම නිළධාරි 
 සම 

මුද  

1 

තුඩු කූඩාර ක  බාමම ගරැ. පළාත් සභා 
නිගයෝජිත රැවාගේ මුදම 

කිරැස් පුර ක 

RDS 

උ  නූයා   RDS 
කුමාරසාමිපුර ක 

RDS මු ං්ාවිම 

RDS 
්රඩික් ලකුවාරැ   

RDS 

5,750,000.00 

2 
 ළ ළිං ගරැ. පළාත් සභා 

නිගයෝජිත රැවාගේ මුදම 
කිළාක RDS 60,000.00 

3 

වින්කය සැපීම  ගරැ. පළාත් සභා 
නිගයෝජිත රැවාගේ මුදම 

 ට්ටක් ල්ච්චි  

RDS 

50,000.00 

4 
ග්රාම සං යාධ  සමිති  ට පුටු 
 බා මම. 

ගරැ. පළාත් සභා 
නිගයෝජිත රැවාගේ මුදම 

කිරාංචි RDS 60,000.00 
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කිලින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කයට අයත් කාන්තා ග්රාාම සංවර්ධ්ය  සමිති විසින් රි යාත්මක කර   ද කුඩා 

කර්මාන්ත කටයුතු 
අමත 

අං්

ය 

ප්රාානීය ය නමකම් 

නකොටමටාශය 

සමිතිය ්ටයුතු 

1 

්රච්චි 

 

ගජයවාති ගයා කුඩා පරිමාණ මැහු ක 

මධාස්ථා ය 

2 ක්රිආස් පුර ක ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිතිය 

කුඩා පරිමාණ අ ං්ාර 

 ැඩ  

3 
ඌට්රුේපු  ක ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය  

ුාම ගමෝ   

4 අරිවියම ගයා  ම ගබඩා  

5 

්වාඩා ල  

 

 ාදවා තිට්ට ක ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය   

ුාම ගමෝ  

6 
 ාගේවාදිරපුර ක ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය   

පපඩ ක නිෂ්පාද ය  

7 
්ට්ලටක් ල ාඩු ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය   

ුාම ගමෝ  

8 
උලමයාමපුර ක ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය 

ගෘු භාඩලඩ සැපීම 

9 

පූ ්රි 

මු ං්ාවිම ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිතිය   

කුකුම පැටේ නිෂ්පාද  

මධාස්ථා ය 

10 
ක්රිආස් ා ගයා ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිතිය   

කුකුම පැටේ නිෂ්පාද ය 

11 
්ම ාරු ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිතිය   

රට ්ජු නිෂ්පාද ය  

12 

පච්චිල්ේපමක 

මයිම ාග පුර ක ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය   

තම නිෂ්පාද   

13 
මුුමාල  ්ාවාතා ග්රාම සං යාධ  

සමිතිය   

කුකුම පැටේ නිෂ්පාද ය 

14 
ග්ෝවිම යම ්ාවාතා ග්රාම 

සං යාධ  සමිතිය  

ුාම ගමෝගම නිෂ්පාද  

ද්රු ා  පැ්ට් කිරීම 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

76 

 

5.3.5 කර්මාන්ත නදපාර්තනම්න්තුව 

පහත සදහන් වාාපෘනන් අපනේ නදපාර්තනම්න්තුව විසින් සින් කරනු  බයි  

 ගේෂ ්යාමාවාත ුා පුහුණු  

 ස කප්රයදායි් කුඩා ්යාමාවාත පුහුණු  

 අග ක් ල ස කප්රයදායි් ග ො   ්යාමාවාත පුහුණු(ඇසුරු ක කිරීම, මු  මැෂිවා අකුත් ැඩියා කිරීම, 

බතික් ල පුහුණු , සෘජුගෆෝ ක  කවා නිම ්ර  නිෂ්පාද  පුහුණු , තම ග්ොළ පුහුණු  ුා ගයාවාද 

පුහුණු ) 

 ්යාමාවාත පරි යාථිත පුහුණු  

 

 

2016 වර්ෂනේ පවත්ව   ද පුහුණු වැඩසටහන් 

පුහුණුගේ  ම පුහුණු  ප ත්   

 ද ග්රාම ගසේ ා 

 සම 

ප්රයාගේය ය ගම් ක 

ග්ොට්සාශය 

්ා ය ප්රයති ාීන සංඛ්යාා  

තම ග්ොළ පුහුණු  උරුත්තිරපුර ක ්රච්චි 29.11.2016-

09.12.2016  

දක් ල ා 

18 

තමග්ොළ 

පුහුණු  

ඌරියාවා ්ඩලඩා ල  10.12.2016 

– 

19.12.2016 

දක් ල ා 

20 

බතික් ල පුහුණු  පල  පච්චිල ේපමක 16.12.2016- 

23.12.2016 

දක් ල ා 

15 

පැච්  යාක් ල පුහුණු  ් ගපුර ක ්රච්චි 03.10.2016- 

12.10.2016 

දක් ල ා 

12 

බතික් ල පුහුණු  ගසම ා  ගර ්රච්චි 03.03.2016- 

31.08.2016 

දක් ල ා 

15 

්යාමාවාත සංචාරය ්ෑගම  ්ෑගම  18.10.2016- 

20.10.2016 

දක් ල ා 

02 
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පහත සදහන් කර්මාන්ත පුහුණු මධ්යාසථ්ා /අන වි මධ්යාස්ථා  රි යාත්මක නවමින් පවන.  

 ගරදි විමග ක මධාස්ථා ය   - 01-ධර කපුර ක 

 ග්ොහු ්යාමාවාත මධාස්ථා ය   - 01-පුග ෝේපල  

 ඇසුරු ක මධාස්ථා ය    - 01-පමකක් ලකුඩා 

 ගේය ය නිෂ්පාද  ද්රු ා අග වි මධාස්ථා ය - 01-තිරු ගයා 

 

නමම නදපාර්තනම්න්තුව විසින් රි යාත්මක කර   ද වාවසාය නසේවා 

අමත 

අං් 

විස්තර ප්රයති ාීනවා 

සංඛ්යාා  

්ා ය 

 

01 ගේෂ්යාමාවාත පුහුමත   

පුහුණු  

06 1.10.2016-31.12.2016 

02 ග්ොහු ්යාමාවාත ශා ා  

 

05 16.05.2016-15.08.2016 

03 බැංකු ුා ස කබවාධ ම ණය  බමම 

 

09 01.01.2016-31.12.2016 

04 ග ළද උපගේස  350 01.01.2016-31.12.2016 

05 තිරු ගයාග ළද මධාස්ථා ය 

 

12 14.11.2016ல் දි  සිට 

06 ඇසුරු ක මධාස්ථා ය  31.12.2016 

07 ජී ග ෝපාය ආධාර 28 01.01.2016-31.12.2016 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

78 

08 අයාධ සු ාධාර ක්රපම ආධාර 26 01.01.2016-31.12.2016 

09 මපා ීම උත්ස  ගපොළ 11 21.10.2016-23.10.2016 

10 උතුරු පළාත ්යාමාවාත ප්රයදයාශ ය 72 08.09.2016-10.09.2016 

11 ශිමප ප්රයදයාශ ය 02 16.11.2016-20.11.2016 

 

5.3.6  දිවි ැගුම සංවර්ධ්ය  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
 

1. සමාජ සං යාධ   ැඩසටු  

සලිු සං යාධ   ැඩසටුගවා 2016.12.31    දි  දක් ල ා ්ා  පරිච්ගේදගේ සින් ්ර   ද 

 ැඩසටුවා .. 

සු ාධාර මම ා  බා ගවා ා ප්රයති ාීනවාගේ විස්තර  

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ දිළින් පවුම ගතෝරා ගග  2016  යාෂගේ සමෘේධි සු ාධාර මම ා පිළිග ළ්ට 

අමත  දිවි  ැගුම ප්රයජා ලි  බැංකු  මගිවා ගගම ක සින් ්රමත  බයි.  

අනු 

අංකය 

ප්රාානීය ය නමකම් 

කාර්යා ය 

ප්රාති ාීනන් සංඛ්යාාව 

1500/= 2500/= 3500/= එකතුව 

01 ්රච්චි 1154 1047 3981 6182 

02 ්ඩලඩා ල  900 414 1226 2540 

03 පු ්රි 549 330 2007 2886 

04 පච්චිල ේපමක 304 155 451 910 

එකතුව 2907 1946 7665 12518 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

79 

2016.12.31    දි  ගතක් ල සමාජ සං යාධ   ැඩසටුගවා  ැඩි විස්තරය.. 

 

අමත 

අං්ය 

 ැඩසටු   මුද  

01 සු ාධාර මම ා 401,160,000.00 

02 නි ාස ග ොතරැයිය 4,000,000.00 

03 දිරිය පියස නි ාස ගයෝජ ා 2,550,000.00 

04 න් කබීම විගරෝධතා ය සු ප්රී තිමත් පවු ක් ල  102,400.00 

05 උපගේශ ය ුා රැකියා මග ගපවාම ක 80,000.00 

06 ්ැකුළු ළමා සමාජ සංස්්ෘති් සාිතා තරග 90,000.00 

07 ජාතාවාතර අමතස්මරණ දි  72,000.00 

08 ආදයාශ ග කමා   ැඩසටු  1,096,000.00 

09 ප්රයගති සමාග ෝච  රැස්මම 34,650.00 

10 ප්රයජා සංරක් ලෂණ අරමුද  9,292,579.32 

එකතුව 418,477,629.32 

 

 

දිවි  ැගුම ප්රාජා මූලික බැංකු කටයුතු, 

කිළිග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ දිවි  ැගුම ප්රයජාලි  බැංකු ුතක් ලද , බැංකු සංග ක ුතරක් ලද ක්රිආයාත්ම් ග මිවා 

ප න. 2012  යාෂගේ ගමම බැංකු ආර කභ ්ර   ම. ඒ ආ්ාරයට ඉතාමත් සුළු ්ා යකිවා  ාභ  බා 

ඉ ක් ල්ය ්රා ගමම බැංකු ගමවා ්රමිවා සිී. විගශේෂගයවා ඉතා ග්ටි ්ා යක් ල තුළ අපගේ 

දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ්රච්චි ප්රයගේශගේ කික  ගයා බැංකු  තම ඉ ක් ල්ය සායාථ්   ගා ්රගග  ඇත. ගමම 

බැංකු  කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගේ ප්රයථමගයවා  ාභ ඉපයූ බැංකු යි. 

ණය වර්ග, 

දිවි ැගුම ප්රයජාලි  බැංකු    ාි න්ේපත් ජ තා  සදුා ණය පුසු් ක සපයමත  බ  ආයත යකි. 

එමගිවා ඔවුවාගේ ජී   තත් ය ඉු   ැංමම සින්   අතර බැංකු ද ලි ාමය  ශගයවා ශක් ලතිමත්    

බැේ ගපවා ා දිය ුැකිය. 
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අනු 

අංකය 
ණය  යාගය ණය සංඛ්යාා  මුද  

01 ස් යං රැකියා  8,329 233,027,800.00 

02 සු  අරුණ 382 3,450,000.00 

03 ධී ර 5 75,000.00 

04 රට විරු  3 900,000.00 

05 ජී  ාධාර 1554 57,184,600.00 

06 ජී ග ෝපාය 662 19,327,503.50 

07 දිරිය සවිය 347 21,785,000.00 

එකතුව 11,282 335,749,903.50 

 

මතිපා කිරීම්  

අමත 

අං්ය 

තැවාපතු  යාග මුද  

01 ග්ොටස් 73,999,477.00 

02 සාමාජි් 76,910,115.20 

03 සාමාජි් ග ො   56,586,746.35 

04 දිරිය මාතා 3,869,902.00 

05 :ළමා 3,454,319.60 

06 සිසු රැ් 4,673,001.40 

07 ්ඩලඩාය ක 73,484,327.00 

08 අනි ායාය ඉතිරි කිරී ක 128,459,644.00 

එකතුව 421,437,532.55 
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දිවි ැගුම ේ රජාලි  බැංකු   තැවාපත් ගිමත ක  යාග අටක් ල(08)ක් ල දක් ල ට  ැගේ. ජී   තත් ය ඉු  

 ං මිවා දිළින්්ම සං යාධ ය ්රා ගග  යාම එමගිවා සින් ්රමත  බයි.  

න්ේපත්්ම අ ම ්ර ඉතිරි කිරීග ක ුැකියා   යාධ ය ්රමිවා ඔවුවාගේ ජී  ාධාර ප්රය යාධ ය කිරීමත් 

එගමවාම ඉතිරි කිරීග ක ගිණුම   ාහී, බැංකු  මගිවා සු දිවි  ැගුම සං යාධ  නිළධාරිවා මගිවා 

්ගෂේත්රදයවාි රැස් ්රමිවා තැවාපත් කිරීමද ්රමත  බයි. විස්තර ගමගසේය, 

 

විනශේෂ දි ව  මතිපා කිරීම්.. 

අගප්රයේම අලුත් අවුරුේද ුා ජාතාවාතර දි යවා    ්ාවාතා ුා ළමා දි   ම ඉතිරිකිරියා  ක ප්රය යාධ ය 

්රමත  බ  අතර එම ඉතිරි කිරී ක   ඉ ක් ල් ජය ගවා ා දිවි ැගුම සං යාධ  නිළධාරීවා ඇගීමට  ක් ල 

කිරීමද සින් ්ර   ම.  

දිවි ැගුම සංවර්ධ්ය  නදපාර්තනම්න්තුනව් ජීව ාධ්යාර කටයුතු.. 

දිවි  ැගුම සං යාධ  ගදපායාතග කවාතු  විසිවා 2016  සගයා රු. මිකය  15.6් මුද ක් ල අපගේ 

දිස්ත්රි ක් ල්යට  බාගද   ම. එම මුදග වා ගතෝරා ගත් ප්රයති ාීනවාුටජී  ාධාර ්ටයුතු සදුා රුපියම  

 

මිකය  3.2ක් ල  බා ගද   ම.ආර ග ො    ගා ්ටයුතු සදුා ජී  ාධාර  බා ගද   ද අතර  ස විෂ 

 ැති එළ ලු  යාග  ගා කිරීම සදුා සු     ගා  ැඩසටු  සදුා රුපියම මිකය  184,600.00 ක් ලද 

 බා ගද   ම. ත ද ග ගළද සං යාධ   ැඩසටුවා සදුා රුපියම මිමය  1.6ක් ලද , දිස්ත්රි ක් ල්ගේ විශිෂ්ස 

ආදයාශ ග කමා යක් ල පිිටුමම සදුා රුපියම මිකය  07ක් ලද  බා ගද   ම. 
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1. ජීව ාධ්යාර කටයුතු.. මිමය 3.2 

 

අමත 

අං්ය 

 ාාපෘතිගේ  ම  ාාපෘති සංඛ්යාා  
මුද  

01 ්ෘෂි්යාම 38 868,899.50 

02 සත්  පා  ය  33 493,130.00 

03 ්යාමාවාත 07 187,775.00 

04 අග විය  06 135,000.00 

05 ධී ර  10 250,000.00 

06 රැකියා පුහුණු 30 1,278,000.00 

එකතුව 124 3,212,804.50 

2. වාර න ොව  නබෝග වගාව - මිලිය  3.4  

අමත 

අං්ය 

 ාාපෘතිගේ  ම  ාපෘති සංඛ්යාා  මුද  

01 මුං 20 300,000.00 

02 රට්ජු 85 1,425,000.00 

03 මිරිස් 80 1,700,000.00 

එකතුව 185 3,425,000.00 

 

අමත 

අං්ය 
බැංකු  

ප්රයජා සංවිධා    

සංඛ්යාා  

්ඩලඩාය ක සංඛ්යාා  

01 කික ගයා 119 1,099 

02  ට්ටක් ල්ච්චි 61 517 

03 ස්්වාධපුර ක 75 517 

04 ්ඩලඩා ල  112 972 

05 පච්චිල ේපමක 46 508 

06 ගජයපුර ක 55 521 

07 පු ්රි 34 299 

එකතුව 502 4,433 
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3.අන වි සංවර්ධ්ය  වැඩසටහ  - මිලිය  1.7 

අමත 

අං්ය 
 ාාපෘතිගේ  ම 

 
 ාාපෘති සංඛ්යාා  

 

මුද  

01 කුඩා පරිමාණගේ ්රත්ත 8 400,000.00 

02 අභාවාතර ගබඩා 8 800,000.00 

03 ග ගළද සංග ක   ්ටයුතු 4 240,000.00 

04 පුහුණු  ැඩසටුවා 4 307,900.00 

එකතුව 24 1,747,900.00 

 

4. ආදර්ශ ගම්මා  වැඩසටහ  - මිලිය  07 

 

අමත 

අං්ය 

 ාාපෘතිගේ  ම 
 

 ාාපෘති සංඛ්යාා  
මුද  

01 ්ෘෂි්යාම 73 3,140,000.00 

02 සත්  පා  ය 15 600,000.00 

03 ්යාමාවාත 10 354,000.00 

04 ධී ර 22 900,000.00 

05 රැකියා පුහුණු 15 6,000.00 

06 ග ළද මධාස්ථා  පේධති 01 2,000,000.00 

එකතුව 136 7,000,000.00 

 

5. ප ා  යාග, එළ ළු ුා     ගා  - මිකය  184,600.00 

අනු 

අංකය 

වාාපෘතිනේ  ම වාාපෘති සංඛ්යාාව මුද  

01 ප ා  යාග සු එළ ළු   

4,750 
138,450.00 

02     ගා  2,375 46,150.00 

එකතුව 7125 184,600.00 
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5.3.7 දිස්ත්රිටක් කෘෂිකර්ම නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
අමත 

අං්ය 
 ැඩසටු  ප්රයගති තත් ය 

01 ආදයාශ ග කමා  ගග තු  ගා  ැඩසටු  

ම යා පුර ක - කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ය 

) 

ජාති් ආුාර නිෂ්පාද   ැඩසටු  යටගත් 

වූ ආදයාශ ග කමා  ගග තු  ගා  ැඩසටු ට 

රුපියම මිකය  0.5562් මුදම ප්රයතිපාද  

ජ ාධිපති ගම් ක ්ායායා ගයවා ග වා 

්ර   ම. ගමම  ැඩසටු  සදුා 

කිකග ොච්චි දිස්ත්රි ක් ල්ගයවා ප්රයති ාීනවා 60 

ගදග කු  පළාත් ්ෘෂි්යාම අධාක් ලෂ 

්ායායා ය ුරුා ගතෝරා ගවා ා  ම. 

 

ප්රයති ාීනවා ුට ග්ො කගපෝස්ට් ගපොගුොර 

නිෂ්පාද ය , ්ෘමි  ාශ් නිෂ්පාද ය , 

බි කමම  ගා  , ගග තු සදුා    ආදයාශ 

බි ක සැ්සී ක , මී මැසි පා  ය ආම පුහුණු 

 ැඩමුළු 5ක් ල ප ත්    ම. ගග තු  ගා 

ප්රයති ාීනවා 27 ගදග කුට මී මැස්සවා සිත 

මී මැසි ගපට්ටි  බා ගද   ම. පුත සදුවා 

බීජ , පැළ ුා ගරෝපණ ද්රු ා සං යාධ  

මධාස්ථා ගයවා ුා ්ෘෂි්යාම 

ගදපායාතග කවාතුග වා මිළම ගග  

ගතෝරගත් ප්රයති ාීනවා ුට  බාගද   ම.   

තක් ල්ාක (Magesi)  -  පැ්ට් 

 60 

බටු (Amantha)   -  පැ්ට් 

 60 

මාළු මිරිස් (CA 8)  -  පැ්ට් 

 60 

බඩලඩක් ල්ා (MI 7)  -  පැ්ට් 

 60 

පගතෝ  (TV)              - පැ්ට්            

120 

මෑ ්රම (Mae Hawari) -  පැ්ට් 

 60 

මුරැංගා                    - පැළ  

 240 

 ැටග්ොළු                   - පැ්ට් 

 60 

ගදළු ක    -  පැළ  

 300 

ගදි     -  පැළ  
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 240 

60ක් ල ුා බීජ තට්ටු 120ක් ලද, ගතෝරාගත් 

ප්රයති ාීනවා ුට ගබදා ගද   ම. 

 

 
02 පු ්රි ප්රයගේශගේ සා කප්රයදායි් බිත්තර ම 

 යාගය ුා ග  ත් ගබෝග කුඹුරු   

අස් ැවා  ග  ා ගැීයගමවා පසු ගබෝග  ගා 

කිරීම. 

ජාති් ආුාර නිෂ්පාද   ැඩසටු  යටගත් 

ගමම  ැඩසටුවා ්ටයුතු සදුා ජ ාධිපති 

ගම් ක ්ායායා ය විසිවා රුපියම මිකය  

0.8876් ලි ා ප්රයතිපාද යක් ල ග වා ්ර  

 ම. ගමම  ැඩසටු ට පු ්රි ප්රයාගේය ය 

ගම් ක ග්ොට්සාශගේ සා කප්රයදායි් ම 

ගගොවිතැ ට ප්රයති ාීනවා 98ගදග ක් ල ද 

ග  ත්   ගා වාගගවා ප්රයති ාභ  ැ ක වා 405 

ගදග ක් ලද ගතෝරාගමත  ැබිණ.  

 

පු ්රි ප්රයාගේය ය ගම් ක ග්ොට්සාශගේ  

ගබෝග බීජ කිග ෝ ග්රෑ ක 1294ක් ල ප්රයති ාීනවා 

405 ගදග කුටද , සා කප්රයදායි් බිත්තර ම 

කිග ෝ ග්රෑ ක 2694ක් ල ප්රයති ාීනවා 

98ගදග කුටද ,  ගබදා ගද   ම. 

ග්ො කගපෝස්ට් ගපොගුොර නිෂ්පාද ය 

ස කබවාධ  පුහුණු  ැඩසටුවා ස කපූයාණ 

්ර   ද අතර ග්ො කගපෝස්ට් ගපොගුොර 

ක්රපමගේ ගබෝග  ගා මම ාද  බාගද   ම. 

 

03 කිකග ොච්චි ගගොවිජ  ගසේ ා 

ගදපායාතග කවාතු  ුරුා සා කප්රයදායි් බිත්තර 

ම ගබදා ුැරීම. 

ජ ාධිපති ගම් ක ්ායායා ය මගිවා ගමම 

 ැඩසටු  සදුා රැපියම මිකය  1.55් 

ලි ා ප්රයතිපාද යක් ල ග වා ්ර   ම. පු ්රි 

ගගොවිජ  ගසේ ා මධාස්ථා ය ුරුා 

ප්රයති ාීනවා 124 ගදග ක් ල ගතෝරා ගවා ා  ම.  

 

පු ්රි ගගොවිජ  ගසේ ා මධාස්ථා ය 

විසිවා ස කප්රයදායි් බිත්තර ම කිග ොග්රෑ ක 

6950ක් ල ප්රයති ාීනවා 124 ගදග ක් ල අතර 

ගබදාගද   ම. 
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5.4. ගිණුම් කටයුතු 

5.4.1  අන කුතු නදපාර්තනම්න්තු යටනත් ඇති ගිණුම් කටයුතු 

ය ර්ෂය අමාතාාංශ / නදපාර්තනම්න්තු 

පපාවර්ත  වියදම් ආනයෝජ  වැය එකතුව  

ප්රාතිපාද   වැය % ප්රාතිපාද   වැය % ප්රාතිපාද   වැය % 

001 
ජ ාධිපති ගම් ක 

0 
0 0.00 

          
3,493,960.00  

          
2,410,410.00  

68.99 
         
3,493,960.00  

2,410,410 68.99 

104 
ප්රයතිපත්ති සැළසු ක අමාතාාංශය 

  259,208.00    258,118.00  99.58 
      

122,067,221.86  
      

120,586,018.77  
98.79 

     
122,326,429.86  

120,844,137 
 

106 
ආපදා ්ළමණා්රණ අමාතාාංශය  3,129,828 2,729,447 87.21 39,118,500 36,624,500 93.62 

       
42,248,328.23  

39,353,947 93.15 

110 
ීයතාාධි්රණ අමාතාාංශය 1,593,200 1,540,200 96.67 

                            
-    

                            -           -    
         

1,593,200.00  
1,540,200 96.67 

118 
්ෘෂි්යාම අමාතාාංශය 7,391,176 6,443,721 87.18 65,000 55,003 84.62 

         
7,456,176.00  

6,498,724 87.16 

120 
ළමාරක් ලෂණ ුා ්ාවාතා ්ටයුතු අමාතාාංශය 55,182,240 48,055,867 87.09 2,050,455 1,300,594 63.43 

       
57,232,695.00  

49,356,461 86.24 

121 
රාජා පරිපා   ුා ස් ගේශ ්ටයුතු අමාතාාංශය 83,591,495 71,878,372 85.99 39,891,434 39,395,615 98.76 

     
123,482,929.00  

111,273,987 90.11 

124 
සමාජ ගසේ  ප්රයතිපත්ති සැළසු ක ගදපායාතග කවාතු  101,195,544 100,024,248 98.84 706,360 680,384 96.32 

     
101,901,904.00  

100,704,632 98.83 

130 
පාර කපරි්, කුඩා  ා සාය අමාතාාංශය  3,098,280 2,884,947 93.11 

                            
-    

                            -           -    
         

3,098,280.00  
2,884,947 93.11 

145 
 ැ ත පදිංචි  කිරිම අමාතාාංශය 5,759,250 5,628,505 97.73 

   
1,408,127,850.50  

    
1,406,884,912.79  

    
1,413,887,100.50  

1,412,513,418 99.90 

149 
්යාමාවා  ුා  ාණිජ ්ටයුතු අමාතාාංශය 74,801,924 51,242,813 68.50 

                            
-    

                            -           -    
       

74,801,923.80  
51,242,813 68.50 

153 
ඉඩ ක ුා ඉඩ ක සං යාධ  අමාතාාංශය 4,695,792 3,982,805 84.82 300,000 294,857 98.29 

          
4,995,792.00  

4,277,663 85.63 

154 
ග්රාමිය ආයාී්ය පිළිබද අමාතාාංශය 3,741,837 3,318,539 88.69 

                            
-    

             
3,741,836.50  

3,318,539     

155 
පළාත් සභා ුා ගේය ය ප ්ගළේය අමාතාාංශය   413,710.00  410,512.00  99.23 

                            
-    

-    0.00 
            

413,710.00  
410,512 99.23 

157 
ජාති් සං ාද අමාතාාංශ 1,247,299 1,186,493 95.12 286,465 228,785 79.87 

          
1,533,763.92  

1,415,278 92.27 

163 
පරිසර අමාතාංශය 0 0 0.00 

       
120,000.00  

         
90,000.00  

0.00 
            

120,000.00  
90,000 75.00 

182 
විගේශ රැකියා අමාතාාංශය 5,944,700 5,831,298 98.09 

                       
-    

                      -           -    
         

5,944,700.00  
5,831,298 

98.09 

197 
නිපුණතා සං යාධ  ුා  ෘත්නය පුහුණු අමාතාාංශය 75,600 72,619 96.06                                                     -    

              
75,600.00  

72,619 96.06 
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-    -    

206 
සංස්්ෘති් ්ටයුතු ගදපායාතග කවාතු  354,150 272,855 77.04     0.00 

            
354,150.00  

272,855 77.04 

216 
සමාජ ගසේ ා ගදපායාතග කවාතු  

2,338,268 2,212,188 94.61 

       
111,000.00  

       
109,592.00  98.73 

         
2,449,268.00  

2,321,780 94.79 

217 
පරි ාස ළමාරක් ලෂ් ගසේ ා ගදපායාතග කවාතු  2,462,290 2,337,777 94.94     0.00 

         
2,462,290.00  

2,337,777 94.94 

227 
පුේග යිවා කයාපදිංචි කිරීග ක ගදපායාතග කවාතු  3,551,060 3,520,360 99.14 350,000 

       
344,588.00  

98.45          
3,901,060.00  

3,864,948 99.07 

252 
සංඛ්යාා ගමඛ්යණ ුා සංගණ  ගදපායාතග කවාතු    734,231.00     640,386.19  87.22 -    

                       
-    

       -    
            

734,231.00  
640,386 0.00 

253 
විශාම ්ටයුතු ගදපායාතග කවාතු  5,351,046 3,626,411 67.77 

                       
-    

                       
-    

0.00 
         

5,351,045.95  
3,626,411 67.77 

254 
ගරජිස්ට්රාායා ජ රාම ගදපායාතග කවාතු  395,060 367,250 92.96 

                            
-    

                            
-    

0.00 
             

395,060.00  
367,250 92.96 

307 
ගමෝටයා රථ ගදපායාතග කවාතු  630,000 627,746 99.64 

                            
-    

                            
-    

0.00 
             

630,000.00  
627,746 99.64 

326 
සමාජ විගශෝධ  පාද් ගදපායාතග කවාතු  80,000 77,902 97.38 

                            
-    

                            
-    

0.00 
               

80,000.00  
77,902 97.38 

327 
ඉඩ ක පරිුරණ ප්රයතිපත්ති සැළසු ක ගදපායාතග කවාතු  235,500 166,706 70.79 713,200 677,003 94.92 

             
948,700.00  

843,709 88.93 

328 
රැකිරක් ලෂා ුා මිනිසබ්  ගදපායාතග කවාතු  323,904 318,679 98.39 377,768 377,442 99.91 

             
701,672.00  

696,121 99.21 

  
එකතුව 

368,576,591 319,656,763 86.73 1,617,779,214 1,610,059,705.33  99.52 
  

1,986,355,805.76  
1,929,716,468 97.15 
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ඩී.ජී.එස්.ඒ - 2 

5.4.2 වාර්ෂික ගිණුම් 

වැඩසටහන් අනුව විසර්ජ  ගිණුම - 2016 
වියදම් ය ර්ෂ අංකය: 268 අතාාංශනේ/නදපාර්තනම්න්තුනව්/ දිස්ත්රිටක්නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 

 

      වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය : 01 නමනහයුම් වැඩසටහ  
      

පු රාවර්ත  හා මූ ධ්ය  වියදම් සාරාංශය 

        

     වියදනමහි ස්වභාවය                

(ඩී.ජී.එස්.ඒ ආකෘති නයොමුව 

සමඟ) 

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

පි
ටු
 අ
ංක
ය
 (
අ
දා
ළ
 

ඩි
.ජි
.එ
ස
.්ඒ
 ආ
ක
ෘති
ය
ට
 

අ
නු
ව
) අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු නවන් 

කිපාම් 

පපාපුරක 

ප්රාතිපාද  හා 
පපාපුරක 

ඇස්තනම්න්තු      

නවන් කිපාම්                                                 

මු.නර 66 සහ 
මු.නර. 69 අනුව 

මාරු කිපාම්         

මුළු ශුීධ්ය නවන් 
කිරීම්                                                              

(1+2+3) 

මුළු වියදම 
ශුීධ්ය ප්රාතිඵ ය        

මතිපාය / මක්මවිම්          

(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

                
(අ)  පු රා යාත   
(ඩී.ජී.එස්.ඒ. 3) 188,000,000 2,300,000 - 190,300,000 187,386,689 2,913,311 3 

          
 

    

(ආ)  ලි ධ  (ඩී.ජී.එස්.ඒ. 4) 108,000,000 - - 108,000,000 106,405,449 1,594,551 4,5 

      
 

  
 

    

  
 

    
   

  

එකතුව 296,000,000 2,300,000 - 298,300,000 293,792,138 4,507,862 
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වාාපෘති අනුව පු රාවර්ත  වියදම් 
අතාාංශනේ/නදපාර්තනම්න්තුනව්/ 

දිස්ත්රිටක්නමකම් කාර්යා නේ  ම : 

කිළින ොච්චිය 

වියදම් ය ර්ෂ අංකය : 268 
    වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය : 01 නමනහයුම් වැඩසටහ  

     
  

     
වාාපෘති අංකය /  ම, පුීගලික පඩි ඩි 

සහ සියළුම වාාපෘති සඳහා අන කුත් 

වියදම් 

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

අයවැය ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිරීම් 

පපාපූරක ප්රාතිපාද  

හා පපාපූරක 

ඇස්තනම්න්තු  නවන් 

කිරීම්               

  මු.නර.66 සහ 

මු.නර. 69 අනුව 

මාරු කිරීම්                                                  

මුළු ශුීධ්ය නවන් 

කිරීම්                                                                               

(1+2+3) 

මුළු වියදම් ශුීධ්ය ප්රාතිඵ ය 

මතිපාය /               

මක්මවීම්                                        

(4-5) 

 
රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

 ාාපෘති අං්ය ුා  ම : 01 ගමගුයු ක 
 ැඩසටු              

පුේග  පඩි ඩි 41,000,000 - 500,000 41,500,000 41,051,901 448,099 
අග කුත් වියද ක 20,400,000   -275,000 20,125,000 19,267,461 857,539 

උප එකතුව 61,400,000 - 225,000 61,625,000 60,319,362 1,305,638 

 ාාපෘති අං්ය02 ුා  ම : 
m%dfoaYSh f,alua ldrahd,     

 

      

පුේග  පඩි ඩි 107,000,000 2,300,000 -200,000 109,100,000 107,863,398 1,236,602 
අග කුත් වියද ක 19,600,000 - -25,000 19,575,000 19,203,929 371,071 

උප එකතුව 126,600,000 2,300,000 -225,000 128,675,000 127,067,327 1,607,673 

මුළු එකතුව 188,000,000 20,200,000 - 190,300,000 187,386,689 2,913,311 
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වාාපෘති අනුව මූ ධ්ය  වියදම්                                               
          වියදම් ය ර්ෂ අංකය :268                                                                                         අමාතාාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය                   

 
වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය :01 නමනහයුම් වැඩසටහ    

      
වාාපෘති අංකය හා  ාමය:01 සාමා ා පපාපා   හා ආයත  කටයුතු - දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා ය 

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

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 

අ
ංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ය

 

  
  
  
  
  
  
 

මූ
 
ා
ක
ර
ණ
ය

  
  

(ස
ංන
ක්
ත
 

අ
ංක
ය
) 

අයිතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිරීම් 

  මු.නර.66 සහ 

මු.නර. 69 අනුව 

මාරු කිරීම්                                                  

මුළු ශුීධ්ය 

නවන් කිරීම්                                                                               

(1+2) 

මුළු වියදම් ශුීධ්ය ප්රාතිඵ ය 

මතිපාය /               

මක්මවීම්                                                                

(3-4) 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

      
මූ ාධ්ය  වත්කම් පු රුත්තාප ය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම.           

2001   11 ගගොඩ ැගික ුා ඉදි කිරී ක 5850000 - 5850000 5813997 36003 

2002   11 යවාත්රද සු උප්රණ 500000 - 500000 385119 114881 

2003   11  ාු  2600000 - 2600000 2152509 447491 

      මූ ාධ්ය  වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්   -       

2102   11 ීම බඩු ුා ්ායායාීමය උප්රණ 2400000 - 2400000 2399382 618 

2103   11 යවාත්රද ුා යවාගත්රදෝප්රණ 1500000 - 1500000 1475488 24512 

2104   11 නගොඩ ැගිලි හා මදි කිරීම් 94000000 - 94000000 93030080 969920 

      මා ව සම්පත් සංවර්ධ්ය ය   -       

2401   11 ්ායායා  මඩලඩ  පුහුණු  500000 - 500000 500000 - 

      එකතුව 107350,000 - 107350,000 105756575 1593425 
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වාාපෘති අනුව මූ ධ්ය  වියදම් 

          වියදම් ය ර්ෂ අංකය :268                                                                                         අමාතාාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 

වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය :01 නමනහයුම් වැඩසටහ    
     

වාාපෘති අංකය හා  ාමය:01 සාමා ා පපාපා   හා ආයත  කටයුතු - දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා ය 
   

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

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ය

 

  
  
  

  
  
  
 මූ
 
ා
ක
ර
ණ
ය

  
  

(ස
ංන
ක්
ත
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිරීම් 

  මු.නර.66 

සහ මු.නර. 

69 අනුව 

මාරු කිරීම්                                                  

මුළු ශුීධ්ය 

නවන් කිරීම්                                                                               

(1+2) 

මුළු වියදම් ශුීධ්ය ප්රාතිඵ ය මතිපාය /               

මක්මවීම්                                                                

(3-4) 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

      මා ව සම්පත් සංවර්ධ්ය ය           

2401   11 ්ායායා  මඩලඩ  පුහුණු  650000 - 650000 648874 1127 

      
 

          

      එකතුව 650000 - 650000 648874 1127 
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වැඩසටහන් අනුව වියදම් මූ ාකරණ සාරාංශය 
 

අමාතාාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ  ම :කිළින ොච්චිය 
 

   
DGSA 5 

 වියද ක ය යාෂ අං්ය :268 
       

  
 

       මූ ාකරණය             වැඩසටහ  01* වැඩසටහ  02*       මුළු එකතුව   

සංනක්
තය 

සංනක්ත විස්තරය 

ශුීධ්ය ප්රාතිපාද ය   

**                                                                          

1                                                                          

සතා වියදම                                                   

2                                                   

ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද ය 

**                                                                 
3                                                                                                                                                                  

සතා 

වියදම                                              

4                                               

ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද ය **                                                                

5                                                         

සතා වියදම                                                   

6                                          

      

වියදනම්***         

ප්රාතිශතය                                      
(6÷5)X100 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. % 

11 ගේය ය අරමුදම 298300,000 293792138 - - 298300,000 293792138 98% 

12 විගේශ ණය     
 

        

13 විගේශ ප්රයදා      
 

        

14 
ප්රයතිපූයාණය ්රමත  බ  
විගේශ ණය     

 
        

15 
ප්රයතිපූයාණය ්රමත  බ  
විගේශ ප්රයදා      

 
        

16 ප්රයතිපායාශමය අරමුදම     
 

        

17 
විගේශ ලි ාය  ආශ්රි ත ගේය ය 
පිරි ැය     

 
        

21 විගශේෂ ීයති ගසේ ා     
 

        

  එකතුව 298300,000 293792138 - - 298300,000 293792138 98% 
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ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5(i) 

එක් එක් වැඩසටහ ක  වාාපෘති අනුව වියදම් මූ ාකරණය 
(වැඩසටහ ක වාපෘති අනුව පු රාවර්ත  වියදම් හා මූ ධ්ය  වියදම්ව  මු ාකරණය) 

අමාතාාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 
 

     වියද ක ය යාෂ අං්ය : 268 
         ැඩසටුවා අං්ය ුා  ාමය :  01 ගමගුයු ක  ැඩසටු    

       
          

  මූ ාකරණය                වාාපෘති  1              වාාපෘති 2              වාාපෘති 3           
වැඩසටහනන් එකතුව/පිටුනව් 

එකතුව* 

සංනක්

තය 
සංනක්ත විස්තරය 

ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද ය 

සතා වියදම ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද ය 

සතා වියදම ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද

 ය 

සතා 

වියදම 

 
            ශුීධ්ය 

ප්රාතිපාද ය 

සතා වියදම 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

11 ගේය ය අරමුදම 168975,000 166075938 129325000 127716200 - - 298300000 293792138 

12 විගේශ ණය     
 

          

13 විගේශ ප්රයදා      
 

          

14 ප්රයතිපූයාණය ්රමත  බ  විගේශ ණය     
 

          

15 
ේ රතිපූයාණය ්රමත  බ  විගේශ 
ප්රයදා      

 
          

16 ප්රයතිපායාශමය අරමුදම     
 

          

17 
විගේශ ලි ාය  ආශ්රි ත ගේය ය 
පිරි ැය     

 
          

21 විගශේෂ ීයති ගසේ ා     
 

          

  එකතුව 168975,000 166075938 29325000 127716200 - - 298300000 293792138 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2016   කිළින ොච්චි දිස්ත්රිටක්කය 
 

95 

Note (ii) 

අත්තිකාරම් ගිණුම් සහ තැන්පත් ගිණුම් සඳහා වූ පා   ගිණුම්ව  සාරාංශය - 2016 

වියදම් ය ර්ෂ අංකය:268                                                                         

    අමාතාාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/ දිස්ත්රිටක් නමකම් කාර්යා නේ 

 ම:කිළින ොච්චිය  

                                                                           නදපාර්තනම්න්තු නපොත් අනුව   

අත්තිකාරම් / තැන්පත් 

ගිණුනම්  ම 
ගිණුම් අංකය* 

2015/01/01 දි ට 

ආරම්භක නශේෂය 
වර්ෂය තුළ හර කිරීම් වර්ෂය තුළ බැර කිරීම් 

2015/12/31 

දි ට අවසා  

නශේෂය 

භාණ්ඩාගාර නපොත් අනුව 

2015/12/31 දි ට නශේෂය 

රු. රු. රු. රු. රු. 

I. රජගේ නි ධාරීවාගේ 
අත්ති්ාර ක 268011 39422931.52 10427350 12474841.45 37375440.07   

  268012 
                  
(2080334.42) 986004.95 621800.00      (1716129.47)   

    37342597.10 11413354.95 11,705,959.39 35659310.60 35659310.60 

II. අග කුත් අත්ති්ාර ක                                  -   -   -   -   -  

III විවිධ අත්ති්ාර ක                                 -   -   -   -   -  

IV තැවාපත් 

 

          

        (i) ගපොන් තැවාපත් 6000/0/0/02/116/0 50000.00 45000.00 - 5,000.00 5,000.00 

  6000/0/0/13/76/0 537945.70 8604888.60 8283465.92 216523.02 216523.02 

  6000/0/0/14/12/0 00 7578340.99 7578340.99                         -                                    -    

  6000/0/0/16/64/0 15274908.45 8472296.50    3000000.00 21793206.60 21793206.60 

  6000/0/0/17/19/0 5151030.00 5850000.00    10082737.08 2301030.00 2301030.00 

  6000/0/0/18/76/0 1726900.00 11701281.12 119176419.85 108355.96 108355.96 

  6000/0/0/20/10/0 8537159.13 115011921.42 10,147,889.40 12701657.56 12701657.56 

        (ii) අග කුත් තැවාපත් 6003/0/0/44/0/0 (18986.30) 
 

18993.30 _ 
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