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ේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරකඅේ 2016ේ යේ දවහේ වූේ ්හයාඹ 

හධනේවහේ ගිු/දේහයා්හේ කභක ේ ඔඵේ ක්ේ ඉදිහරඳව ේ්යමි.ේ රහකේය ඹේ කම්/දේ

්හයාඹහරේ 30ේ කි ේ භ ඩ්ේ ඩලහර්භේ ඳහරඳහරනේ දිසත්රික් ල්ඹේ නේ කුුණෆ රේ

දිසත්රික් ල්ඹවේ ඩඩධේ මභහ්යංලේ කදඳහයා්ක/ද රේ භ ේ මව ළමේ ඵළද නිමි ේ

ක්රිඹහව භ්ේ ්යනේ රදේ ළඩටව වේ යහඳතගේේ වේ ක්රිඹහ්හය්/දේ 2016ේ ්හයාඹේ

හධනේවහේගිු/දේහයා්හේකරේඔඵේම්ටේඳව ේ්යනුකඅේඉභවව ේරටකිනි. 

 

ේ යජඹේභගි ේක්රිඹහව භ්ේඹවඳහරනේක්රිඹහලිඹේඹථහයා්ඹක් ලේඵටේඳව ේකිරීභේ

දවහේභවහේබහණ්ඩහ හයඹේ2016ේයේදවහේක ේ්යේදු ේරගේඳහදනේවේමක් ලණදමේ

දිසත්රික් ල්කඅේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේවේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේභගි ේපරදහ ලේකරේකඹතදහ ව ේආ්හයඹේ

කභයි ේ ේඳළවළදිලිේකේ.ේක/දේදවහේ දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේවේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේභ ේමකනකුව ේ

ක හේඳඹනේආඹ්නඹ ේවේනිරධහරී ේඉභවව ේ්ළඳීකභ ේ්ටයුරේ්රේඵේසිහිඳව ේ්යමි. 

 

ේ  /දේන හේසිටුීක/දේළඩේටව වේඳහළමේභට්ටමි ේකු ඩුේකයෝ ේනිහයණඹේදවහේඳහනීඹේජරේඳවසු්/දේ

රඵහේදීක/දේළඩටව වේදිඩනළගුභේංයාධනේආකඹෝජනේළඩටව වේග්රහමීය ඹේක්රිඩහටිේංයාධනඹේකිරීක/දේයහඳතගේවේ

ග්රහමීය ඹේරජහේකෞඛ්යේභධයසථහනේංයාධනඹේකිරීක/දේළඩටව ේඉ්හේහයාථ්ේක්රිඹහව භ්ේ්යමි ේමඳකපේ්හයාඹේ

භනහේ ඉටුේ ්රේ ආ්හයඹේ වේ මකනකුව ේ කදඳහයා්ක/ද රේ වේ මභහ්යංලඹේ ඹටකව ේ ක්රිඹහව භ්ේ වූේ ළඩටව ේ

ටළිඵදේදේකභහිදීේදව ේ්යනුේ්ළභළව ක්මි.ේ 

 

ේ කභභේදිසත්රික් ල්කඅේජන්හේ්තතිගේභව ේ්යමි ේගේයහයේංයාධනඹක් ලේඇගේේකිරීක/දේමයණණේඇගේවේමඳේඹනේ

 භ ේ භ ටේ මව ළමේ කමි ේ මඳටේ වකඹෝ ඹේ දු වේ යහජයේ ඳහරඳහරනේ මභහ්යංලකඅේ කම්/දරභහටව ව සකේලේ

්ටයුරේ මභහ්යංලකඅේ කම්/දරභහටව ේ මකනකුව ේ සිඹම භේ ආඹ්නඹ හිේ නිරධහරී ටව වේ සිඹම භේ රහකේය ඹේ

කම්/දු ටව වේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේභහකපේ්හයාඹේභණ්ඩරඹටව ේවදේටහරේසතිගේඹේකභයි ේටහරනභමි. 

 

 

 

 

 හමිණීේඉරං යව න 

කුුණෆ රේදිහඳගේේිේදිසත්රික් ලේකම්/ද 

සකේලේ්ටයුරේමගේකයා්ේකම්/ද. 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිව්පතිතුම්ජේ පණිවුඩය 
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ක්යායය ව්අන ල්යාත්ල ශ් ගිණු ක - 2016 

 

බහණ්ඩහ හයේකම්/දකපේමං්ේපී.රෂස/රෂස.රස/03 (xiv) වහේ2002 ළති්ළ/දඵයාේේභේ12 නේදිනළගේේයහජයේ   

ණදමේචරකමඛ්ේ402 මනු,  කුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේ2016 කදළ/දඵයාේභේ31 දිකන ේ  

ම ේණදමේයාඹේවහේවූේ්හයාඹඹේහධනේහයා්හේවහේගිු/දේහයා්හේඳව්ේඳහරදිේඉදිහරඳව  ්යනුේ 

රළකේ. 

 

           දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ය - කුරුණෑග 

ේේේ 

         1.2       දැක් ලම  

 

පුයළසිේ්තතිගේඹේදවහේවුේඩශිසඨේයහජයේක හක් ල. 

ේේේේේේේේේ1.3     ජමජශලර   

 

           යහජයේරගේඳව ගේඹටේමනුේළරසු/දේව ්ේ/දඳව ේවහේආඹ්නේපරදහයිේකරේ ්ශභණහ්යනඹ   

         ්යමි ේපුයළසිේමලය්හේ්තතිගේභව ේ්යනේගේයහයේංයාධනඹක් ලේඇගේේකිරීභ. 

 

දිසත්රික් ල්ඹේවහේරහිේජන්හේජහගේ්ේංයාධනඹටේදහඹ්ේනේඳහරදි, ගේයහයේංයාධනඹක් ලේඋකදහ, 

යහජයේරගේඳව ගේඹටේමනුූලරේවූේභනහේළරළසභකි ේයුර, /දඳව ේවහේආඹ්නේපරදහයිේකරේකභකවඹ නහේ

වූේ /දඵ ධී්යණඹක් ලේරලි ේ ජන්හේ මලය්හේ්හයාඹක් ලභේ හධහයණේ යුක් ලගේ ු්ේවහේ මි්රය ීවේ ඉටුේ

කිරීභේකුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේකභකවයයි. 

 

         1.4     දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව අරණණු 

 

 යජකඅේනිකඹෝජි්ේආඹ්නඹක් ලේලකඹ ේඩඩධේමණඳනව ේලි ේඳළරීේඇගේේ්හයාඹඹ ේඉටුේ  

      කිරීභේරලි ේජන්හ මභිරහඹ ේවහේමකතික් ලහ ේඉටුේකිහරභ. 

 

 දිසත්රික් ල්කඅේජන්හකපේජීනේ්ව ඹේඉවශේභට්ටභ්ටේක නේඒභේවහේභහනේණරයේවහේ 

      කබෞගේ්ේ/දඳව  ්හයාඹක් ලභේකභකවඹීභ. 

 

      1.5      දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව ක්යායයන්  

 

 යජකඅේංයාධනේළඩේටව ේවහේයහඳතගේේයජකඅේනිඹභඹ ටේමනුූලරේක්රිඹහව භ්ේකිරීභටේ 
      මලයේ/දඵ ධී්යණඹේවහේභ ේකඳ ීභ. 
 

 රහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේරේ්ටයුරේ/දඵ ධී්යණඹේවහේභ ේකඳ ීභ. 
 

 යසථහට්ේමණඳනව ේලි ේඳළරීේඇගේේඵර්රේවහේ ීම/දේඉේටුේකිරීභ. 
 

 කනව ේකයාඛීඹේමභහ්යහංලේවහේකදඳහයා්ක/ද රේරේදිසත්රික් ලේනිකඹෝජයේආඹ්නඹේලකඹ ේ     
                              ්ටයුරේකිරීභ. 

 

 දිසත්රික් ල්ඹේරරේනීගේඹේවහේහභඹේඳව හේේක නේඹහභටව ේජන්හකපේආයක් ලහේ්වවුුේ 
      කිරීභටව ේආයක් ල්ේමංලඹේභ ේභනහේඵ්හඹක් ලේඳව හේ ළනීභ. 

 

 යහජයේආදහඹභේ ණ ේදීක/දේනිරධහරී ේකනුක ේනිකඹෝජි්කඹකුේලකඹ ේයහජයේආදහඹභේ 
      ර්රේකිරීක/දේවහේගිු/ද ්ේකිරීක/දේභධයසථහනඹක් ලේකරේ්ටයුරේකිරීභ. 
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1.6      දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව තව ල රතිපව තිය 

 

  යහජයේරගේඳව ගේේරටේමනුූලරේභහනවේකබෞගේ්ේණරයේ/දඳව ේපරදහයිව වේ්හයාඹක් ලභව ේකඹතදහේේ

 නිමි  මඳකපේපුයළසිේරඥපතිගේඹටේමනුූලරේරකිකන්හකපේ්ව ේඳහරඳහිේටළිඵදේභනහේමකඵෝධකඹ ේයුරව 

ක්රිඹහ්හරී වබහගිව කඹ ේ දිසත්රික් ල්කඅේ පුයළසිඹ ේ වටේ ්තතිගේභව ේ වහේ ඩශිසටවුව ේ ගුණහව භ්ේ ක හක් ලේ

නිය ්යේළඩිදියුනුේ්යමි ේමඛ් ඩේරඵහදීභේමඳකපේ්ව ේරගේඳව ගේඹයි. 

 

1.7      ප්ලිත ආයතන 

 

  කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දකපේ භ ේ කඳ ීභ, මධීක් ලණඹේ වහේ කභකවඹීභේ ඹටකව ේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ

්හයාඹහරඹේරරේඳව්ේව ේආඹ්නේවහේමංලේක්රිඹහව භ්ේකේ. 

 

 ගිු/දේමංලඹ 

 ආඹ්නේමංලඹ 

 දිඩනළගුභේමංලඹේමංලඹේ 

 භහජේආයක් ලණේඩශ්රහභේළටුතිේමංලඹේ 

 දිසත්රික් ලේරභේ/දඳහදනේමංලඹේ 

 ංඛ්යහකමඛ්නේමංලඹේ 

 පුපුයණේද්රයේමංලඹේ 

 මිනු/දේඒ්්ේරමිගේේවහේක හේමංලඹේ 

 කභෝටයාේයථේමංලඹ 

 ඉංජික ුේමංලඹේ 

 කුඩහේයහඳහයේමංලඹේ 

 මබය ්යේඩ ණනේමංලඹේ 

 තව තීඹේභහයාක ෝඳකේලේමංලඹේ 

 භහනේ/දඳව ේවහේපරදහයි්හේරයාධනේමංලඹේ 

 දිසත්රික් ලේඉඩ/දේඳහරවයණේමංලඹ 

 රතව ගේේමංලඹේ 

 කඵෞේධේ්ටයුරේමංලඹේ 

 ංස්තගේ්ේමංලඹේ 

 යහජයේකනතනේංඩධහනේමංලඹේ 

 භහජේක හේමංලඹේ 

 භථේපුහුුේමංලඹේ 

 ආඳදහේ්ශභනහ්යණේමංලඹේ 

 ශභහයක් ල්ේමංලඹේ 

 ඳහහරකබෝගි්ේමධි්හහරඹේ 

 ් හයාමි්ේංයාධනේභණ්ඩරඹේ 

 ආඳදහේවනේක හේමංලඹේ 

 ජහගේ්ේඒ්හඵේධ්හේමංලඹේ 

 ක්රීඩහේමංලඹේ 

 උඳකේලනේමංලඹේ 

 ජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරඹේ 

 ් තෂි්යාභේමංලඹ 

 රැකිඹහේටඹේ 

 නි්හේංයාධනේමංලඹේ 

 ඩභයාලනේමංලඹ 

 ශභහේහිමි්/දේමංලඹේ 

 ණමේශභහඩඹේංයාධනේමංලඹ 

 ඉඩ/දේමංලඹ 
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          1.8    දිව්ත්රික් ලකජව ජතතරතුරු 

 

ේ ඹඔේඳරහ්ේරරේටහිටහේඇගේේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්කඅේයා ේරභහණඹේයා ේකිකරෝමීය ටයේ4812.7ේේ

කි.රන/දේ කවක් ලටඹහයාේ 481270 කි. ේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ 30ේ කි.  ග්රහභේ ක හේ /දේ 1610ේ ක් ලේ මඹව ේ

කයි.දිසත්රික් ල්කඅේණළුේ /දභහනේංඛ්හේ4432ේක් ලේනේම්යේජ දේක්තට්ඨහලේ14ේකි.ේ  දිසත්රික් ල්කඅේභවේන යේ

බහේ01ේක් ලේවහේන යේබහේ01ේක් ලේඇ්.  රහකේය ඹේබහේ19ේකි. කුුණෆ රේදිසත්රික් ල්කඅේමධයහඳනේ්රහඳේ06ේකි. 

  

  හකතික් ලේලකඹ ේ ව ේ්රේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹේදිසත්රික් ල්ේ5ේකි ේටේීේඇ්.ේරන/දේඋරහර ේ

මනුයහධපුයේ දිසත්රික් ල්ඹව ව නළක නහිහර ේභහ්කමේ දිසත්රික් ල්ඹව ව දකුවි ේ /දඳවේවේ්ෆ මරේ දිසත්රික් ල්ව ව 

ඵසනහහිහර ේ පුව ්රභේ දිසත්රික් ල්ඹව ේ කේ. දිසත්රික් ල්කඅේ නියකතික් ලේ ටහිම භේ උරුේ ඛ්ණ්ඩහං්ේ 228-333ේ වේ

නළක නහියේඛ්ණ්ඩහං්ේ104-178ේව ේම්යේකයි. 

 

 ඓගේවහසි්ේඳසුබිභේ ළනේ්ථහේ්යනේඩටේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹේරීේරං්හකේේම ේදිසත්රික් ල්ේරටේ

ඩහේළඩිේසුඩකල ෂිේ්හඹක් ලේ නී.  රන/දේයහජධහනිේව්යක් ලේඳළගේේරං්හකේේර්භේදිසත්රික් ල්ඹේකරේමභිභහනඹක් ලේ

කුුණෆ රටේහිමිේගේබීභයි.  ඳඩුසනුයව කුුණෆ රව ඹහඳහුව දඔකදවිඹේරභේයහජධහනි ේනේම්යේකභභේ

යහජධහනිේයු ේරදීේීමයාගේභව ේයජුේරැක් ලභේසිිේඵටේහක් ලෂිේඕනළේ්ය/දේවණකේ. 

 

 දිසත්රික් ල්කඅේජරේවනඹේර්නේඩටේරඹේරධහනේලකඹ ේ ං හේකද්රෝවිේ04ේක් ලේභගි ේආයාණඹේීේ

ඇ්.  රන/දේඋරුේරකේලකඹ ේ්ශහේඔඹේකදෝවිඹදවභධයභේරකේලකඹ ේමීය ේඔඹේවහේදළදුුේඔඹේකදෝවිදව දකුුේ

රකේලකඹ ේභහේඔඹේකදෝවිඹදේලකඹනි.ේ  කභභේජරේවනේකද්රෝවිේරරේයහජහං නඹව උස රේසිඹඔර  ණව 

වක් ලටුනහඔඹව කිඹුමහනහ ඔඹව ඵ්රක තඩව භහ මරව ඳහම ්ඩරවේ ම්ය මරව භළඩිඹහව ක කනතුව 

මමක්තරළේඇරළුේභවහේඳහරභහණේවහේසුළුේඳහරභහණේහහරභහයා ේරභේයහශිඹක් ලේක්රිඹහව භ්ේකයි.ේ 

 

 දිසත්රික් ල්කඅේභධයේහයාෂි්ේයාහඳ්නඹේමිලිේමීය ටයාේ900ේ -ේ2200ේම්යේකයි. ේඊහනේදි ේකභෝ/දේ

සුශංේවහේනිහර්ේදි ේකභෝ/දේසුශංේවහේංවනේක්රිඹහ්හහරව ඹේනිහේරධහනේලකඹ ේයාහඳ්නඹේරළකඵනේම්යේ

ළඩිභේරභහණඹක් ලේරළකඵනුකඅේනිහර්ේදි ේකභෝ/දේසුරංේරහවඹේභගිනි. 
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1.9   දිව්ත්රික් ල වැැව්ම 

 

 

 

 

 

ේේේේේේේේේේේේේ ේේේ      ර්.ජම.                             ග්ර්ම ලධඅ්ී 

                 ක්යාය්ය                         ලව ක ගණන 

   ේේ1. ගිහරඵහ                 35 

ේේ  ේේ2.  ම ණ    62 

   ේේ3. ඇවළටුළ    35 

     4. භව     68 

    ේ 5. මම කඳතර    28 

    ේ 6. ක්තටකකවය    31 

  7. යසනහඹ්පුය    28 

  8. නි්ළයිඹ    42 

  9. කඳතමටගේ භ    82 

10. ඉේඵහ ණ    74 

11.  ක ව ්    42 

12. හරදී භ  ේේේේේේේේේේේ             113 

13. භහ් භ    71 

14. භමරටිඹ    45 

15. කුුණෆ ර    54 

16.  භහසකඳත්    33 

17.  ීයඹුක දය    38 

18.  කඳතම වකර   84 

19.  මරේ    66 

20.  නහය/දභර    54 

21.  කුලිඹහටිඹේනළක නහියේේ         45 

22.  කුලිඹහටිඹේඵටහිය   68 

23.  හහරඹකඳතර    56 

24.  ඳඞුසනුයේනළක නහිය  36 

25.  ඵණණහක්තටු   36 

   26.  ක්තකඵයි ක    35 

27.  ඳඞුසනුයේඵටහිය   67 

   28.  බිංගිහරඹ    52 

   29.  උඩුඵේදහ    43 

   30.  ඳ නර    87 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ          ේ  ේේේේේේේේ               ේේ1610  

Kurune

gala 

කුරුණෑග දිවත්්රික් ලකය 
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             1.10   ක්යාය මණ්ඩ වැකැව්ම   ේේේේේේේේේේ   

                                          කුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේංඩධහනේටවනේඳව් දළක් ලකේ. 

 

 

ේ 
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2.  දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව විවිඅ අංල ජව ල්. 

 

 2.1 ආයතන අංය. 

ේ   දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරකඅේ ේ ්හයාඹේ භණ්ඩරකඅේ ආඹ්නේ ්ටයුරේ වහේ රහකේය ඹේ කම්/දේ

්හයාඹහරේ 30්ේ දිසත්රික් ලේ භට්ටක/දේ ආඹ්නේ ්ටයුරේ ඉටුේ කිහරභේ ආඹ්නේ මංලකඅේ රධහනේ ්හයාඹේ බහයඹයි. ේ

දිසත්රික් ල්කඅේභස්ේඳහරඳහරනඹේඳව හේක නේඹහභේදවහේමලයනේආඹ්නි්ේඳසුබිභේක්රිඹහව භ්ේ්යනුේ

රඵ ක ේආඹ්නේමංලඹේභගිනි. 

 

2016ේ යාඹේ ආය/දබකඅේ ඩනඹේ ක තනුේ 25 ක් ලේ ඳළගේේ ම්යවේ ඉ ේ ක තනුේ 11 ්ේ ළඩේ ම ේ කිහරභටේ වළකිේ

ඩඹ.යාඹේරශේගිනිේමඩේමඹදු/දඳව ේ61ේ  ක් ලේරළබීේගේබුේම්යව ඉ ේසුදුසු්/දේරදේමඹදු/දඳව ේ19ේක් ලේනියාකේලේ්යවේ

යහජයේආයක් ල්ේමභහ්යහංලඹටේඉදිහරඳව ේ්යනේරදි.ේ කභභේයාඹේරශේමළුව ේ්ශේගිනිේමඩේඵරඳ්රේංඛ්යහේ

1815ේක් ලේනේම්යේණය්ුේමයේඳ්රේ61 ක් ලේනිකුව ේකිහරභේසිදුේඩඹ. 

 

2016ේ යාඹේ රශේ දීේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරඹටේ මනුයුක් ල්ේ හවනේ මළුව ේ ළඩිඹහේ දවහේ ුටඹමේ

1,002,273.73 ්ේ ේණදරක් ලේවහේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරරටේමඹව ේහවනේමළුව ේළඩිඹහේදවහේුටඹමේ

7,961,022.14ේ්ේණදරක් ලේඩඹද/දේීේඇ්.2016ේයාකඅදිව 

 මූලි්ේඳහර ණ්ේපුහුුේඳහඨභහරහේ-03ේ  

 Payrollේපුහුුේඳහඨභහරහේ-ේ02ේ 

 Internet -Email පුහුුේඳහඨභහරහේ-ේ02ේ 

 Access Deta base - 04ේ 

 CIGAS ඳහඨභහරහේ-ේ02ේ 

 Web Design  - 01 

 ඳහර ණ් Hardwareේ- 02 

 SLIDA ේඳහර ණ්ේධහනේේඵරඳව ේඳහඨභහරහේ-ේ02 

දිසත්රික් ලේවහේරහකේශිඹේඳහරඳහරනඹටේ/දඵ ධේනිරධහරී කපේදළනුභේවේකුර්හේයාධනඹේකිහරභේවහේවූ ඩධේ

ළඩටව ේයහශිඹක් ලේක්රිඹහව භ්ේ්යේඇ්. 

 

2.2 දිව්ත්රික් ල රමව කප්දන අංය. 

ේ  දිසත්රික් ල්ඹේරශේක්කයනේරධහනේංයාධනේ්ටයුරරේ/දඵ ධී්යණේඒ්්ඹේදිසත්රික් ලේරභේ

/දඳහදනේමංලඹයි. 

 

1. දිව්ත්රික් ල මටමින්න් යතලත පශකමක ක වංලයාඅනය රිරිජ ක විජ  ලැඩවිශන. 

 

ර්.ජම. 

ජකතටමඨ්ය 

ජලන්ක 

රතිප්දන ණද රු. 

ඇව්තජ කන්තු 

ලතලන්කම රු. 
ණළු වියදම රු. 

අතැති බිමපව  

ලතලන්කම රු. 

ණළු ලය්පිති 

ලතලන්කම (අතැති 

බිම +ණළු වියදම) 

 ම ණ            15,000,000             15,000,000                  177,874             14,817,255             14,995,129  

භව            46,705,000             46,705,000             10,070,889             36,446,843             46,517,732  
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කඳතමටගේ භ              9,929,109               9,929,109                          -                 9,904,008               9,904,008  

භමරටිඹ          189,603,000           189,603,000             81,650,775            101,862,499           183,513,274  

කුුණෆ ර            30,506,592             30,506,592             19,322,489             10,148,933             29,471,423  

භහසකඳත්            26,530,998             26,530,998             16,555,845               8,473,351             25,029,196  

බිංගිහරඹ          130,007,000           130,000,000             75,318,553             54,661,898           129,980,451  

ඳ නර            34,208,000             34,000,000             18,611,845             15,276,864             33,888,709  

ණළු එකතුල          482,489,699           482,274,699            221,708,270            251,591,651           473,299,921  

 

2.  විමඅයගත ණඅන අයලැය ලැඩවිශන. 

 

ර්ජීය ය ජමක ක 

ජකතටමඨ්ය 

අනුමත ලය්පිති වංය්ල ජලන්ක රතිප්දනය (රු.) 

ණළු වියදම 

(රු.) 
ඉදිරි

රි ක 

භ්ණ්ඩ 

ශ් 

ජව ල්  

එකතුල ඉදිරිරි ක 
භ්ණ්ඩ ශ් 

ජව ල්  
එකතුල 

ගිහරඵහ 
            

21  

                           

27  

              

48  

                  

3,225,000  

                

1,260,000  

                  

4,485,000  

                  

4,279,143  

 ම ණ 
            

51  

                           

54  

           

105  

                  

9,740,000  

                

2,634,000  

                

12,374,000  

                

12,249,493  

ඇවළටුළ 
            

22  

                           

34  

              

56  

                  

3,710,000  

                

1,899,000  

                  

5,609,000  

                  

5,316,911  

භව 
            

43  

                           

37  

              

80  

                  

9,275,000  

                

2,510,000  

                

11,785,000  

                

11,142,809  

මඔ කඳතර 
            

15  

                           

22  

              

37  

                  

2,525,877  

                

1,249,123  

                  

3,775,000  

                  

3,768,375  

කඳතමටගේ භ 
            

40  

                           

42  

              

82  

                  

5,850,000  

                

3,425,000  

                  

9,275,000  

                  

9,181,177  

ක්තටකකවය 
            

14  

                           

30  

              

44  

                  

1,705,000  

                

1,092,000  

                  

2,797,000  

                  

2,682,522  

යසනහඹ්පුය 
            

11  

                           

33  

              

44  

                  

1,400,000  

                

1,171,500  

                  

2,571,500  

                  

2,513,995  

නි්ළයිඹ 
            

18  

                           

47  

              

65  

                  

2,855,872  

                

2,146,000  

                  

5,001,872  

                  

4,895,798  

ක්තකඵයි ක   
            

27  

                           

41  

              

68  

                  

4,300,000  

                

1,682,000  

                  

5,982,000  

                  

5,732,375  

ඉේඵහ ණ 
            

53  

                           

61  

           

114  

                  

9,045,000  

                

2,820,000  

                

11,865,000  

                

11,630,079  

 ක ව ් 
            

20  

                           

18  

              

38  

                  

3,475,000  

                

1,160,000  

                  

4,635,000  

                  

4,475,783  
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හරදී භ 
            

38  

                           

33  

              

71  

                  

6,050,000  

                

2,129,000  

                  

8,179,000  

                  

7,725,458  

භහ් භ 
            

25  

                           

36  

              

61  

                  

4,535,000  

                

2,295,000  

                  

6,830,000  

                  

6,713,211  

භමරටිඹ 
            

19  

                           

48  

              

67  

                  

3,720,000  

                

2,742,500  

                  

6,462,500  

                  

6,353,352  

කුුණෆ ර 
            

53  

                         

113  

           

166  

                  

8,450,000  

                

4,268,000  

                

12,718,000  

                

12,295,727  

භහසකඳත් 
            

37  

                           

56  

              

93  

                  

5,700,000  

                

1,550,000  

                  

7,250,000  

                  

7,236,674  

ීයඹුක දය 
            

12  

                           

27  

              

39  

                  

1,650,000  

                

1,035,000  

                  

2,685,000  

                  

2,665,573  

කඳතම වකර 
            

21  

                           

32  

              

53  

                  

3,650,000  

                

1,362,500  

                  

5,012,500  

                  

4,871,003  

මරේ 
            

19  

                           

27  

              

46  

                  

2,872,500  

                    

804,000  

                  

3,676,500  

                  

3,556,834  

නහය/දභර 
            

24  

                           

24  

              

48  

                  

4,182,500  

                

1,405,000  

                  

5,587,500  

                  

5,238,244  

කුලිඹහටිඹේනළි 
            

40  

                           

71  

           

111  

                  

6,258,384  

                

3,028,000  

                  

9,286,384  

                  

8,997,060  

කුලිඹහටිඹේඵටි 
            

71  

                           

63  

           

134  

                

13,146,346  

                

4,287,000  

                

17,433,346  

                

16,974,713  

හහරඹකඳතර  
            

24  

                           

35  

              

59  

                  

5,467,500  

                

1,475,000  

                  

6,942,500  

                  

6,753,704  

ඵණණහක්තටු 
            

21  

                           

22  

              

43  

                  

3,700,000  

                    

715,000  

                  

4,415,000  

                  

4,367,876  

ඳඩුසනුය  නළි 
            

19  

                           

53  

              

72  

                  

2,170,000  

                

1,740,000  

                  

3,910,000  

                  

3,852,565  

ඳඩුසනුයේඵටි 
            

55  

                           

87  

           

142  

                  

8,634,500  

                

3,514,500  

                

12,149,000  

                

11,794,545  

බිංගිහරඹ 
            

36  

                           

80  

           

116  

                  

5,723,000  

                

3,570,000  

                  

9,293,000  

                  

9,058,695  

උඩුඵේදහ 
            

44  

                           

49  

              

93  

                  

6,597,000  

                

2,219,000  

                  

8,816,000  

                  

8,709,664  

ඳ නර 
            

99  

                           

95  

           

194  

                

16,273,270  

                

6,488,000  

                

22,761,270  

                

22,345,669  

දිසත්රික් ලේකම්/දේ

්හයාඹහරඹ 

               

-  

                             

8  

                

8  

                                 

-    

                

2,120,500  

                  

2,120,500  

                  

2,120,500  

ර්ර 
         

992  

                     

1,405  

        

2,397  

             

165,886,749  

              

69,796,623  

              

235,683,372  

             

229,499,525  

 

3. දැයි රිරුෂ ලැඩවිශන. 

 

ලය්පිතිජව නම  
 ඇව්තජ කන්තු 

ලතලන්කම රු.  

 2013 - 2015 

දක් ලල් වියදම 

රු.  

 2016 

ලයාජව 

වියදම රු.  

  ණලු වියදම   

ඉංජික ුභඹේ්හයාඹඹ ේටළිඵේභධයභ 

උඳකේල්  ්හයාඹහංලඹ  
        

කඵෝඹ ක ේහඹනේභධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
               

10,835,859  

                

7,382,545  

                

1,853,504  

               

9,236,049  
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රුලිඹ භේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
               

10,873,862  

               

7,459,103  

                

1,325,934  

               

8,785,036  

ුක් ලක තමරේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිරීභ  
               

10,877,284  

                

7,437,275  

                

1,299,889  

               

8,737,164  

කනළු/ද්ුේහඹන භධයසථහනඹ  

ඉදිකිහරභ  

               

10,835,324  

               

7,934,517  

               

1,437,792  

               

9,372,309  

ක්ළිණකණ්ේහඹන භධයසථහනඹ  ඉදිකිහරභ  
               

10,835,324  

                

7,889,333  

               

1,361,687  

               

9,251,020  

ඳහකදනිඹේ-ේභගුරහ භ  හඹනඹ  ඉදිකිහරභ  
               

10,838,288  

                

8,035,839  

                

1,395,251  

               

9,431,089  

ක්තකනතව ්ේ-ේක්තකනතව ් හඹනඹ  

ඉදිකිහරභ  

               

10,838,260  

                

8,020,686  

               

1,214,934  

               

9,235,620  

ඳනලිඹේටළ/දඳහනටේමදහර කයපීසව කව ේ

නේභහ්තේහඹනඹක් ලේඉදිේකිහරභ  

               

10,871,227  

                

7,051,762  

                

1,714,527  

               

8,766,289  

්රව කව ේක දයේනේභහ්ත හඹනඹක් ලේ

ඉදිේකිහරභ  

              

10,839,466  

                

7,512,017  

               

1,194,777  

               

8,706,794  

 ්/දමිටේභහ්තේහඹන ඉදිකිරීභ  
               

10,872,071  

                

7,465,998  

               

1,613,631  

               

9,079,629  

 භඩරේඋරයේභහ්තේහඹන ඉදිකිරීභ  
               

10,856,783  

                

7,896,528  

               

1,113,484  

               

9,010,013  

 භහසකඳත්ේගේකඳතශේංයාධනඹ කිරීභ  
                

45,222,527  

              

26,646,353  

                

5,468,353  

             

32,114,706  

 හහරඹකඳතරේගේකඳතර ඉදිකිහරභ   
               

32,671,573  

              

14,899,053  

                

8,443,123  

             

23,342,176  

 ීයඹුක දයේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

37,765,126  

              

16,909,889  

               

8,473,306  

              

25,383,195  

 ළමරේගේකඳතර ංයාධනඹ  
               

45,927,587  

              

26,386,287  

               

6,308,131  

             

32,694,418  

 ක තඩකරේගේකඳතරේඉදි කිහරභ  
               

35,746,209  

              

16,353,512  

                

9,517,851  

             

25,871,363  

 කඳතම වකරේඵසනළර/දකඳතර 

ඉදිකිරීභ   

              

41,740,064  

              

31,423,612  

                

4,285,809  

             

35,709,421  

 භහසකඳත්ේආදහවනහ හයඹේඉදි කිරීභ  
               

13,198,526  

                

9,805,618  

                            

-    

               

9,805,618  

 හහරඹකඳතරේආදහවනහ හයඹ ඉදිකිහරභ   
              

13,173,894  

               

7,119,956  

                            

-    

               

7,119,956  

 ර්ර  
            

384,819,254  

           

233,629,884  

             

58,021,981  

           

291,651,865  

යහජයේංයාධනේවහේනියාභහණේනීගේ ් 

ංසථහ  
        

 මකුයණේභහ්තේහඹනේක තඩනළගිමර  

ඉදිකිරීභ   

               

10,297,849  

               

8,036,091  

                   

712,048  

               

8,748,140  

 මං ණේනේභහ්තේහඹන භධයසථහනඹක් ලේ

ඉදිේකිරීභ  

               

10,297,351  

                

8,516,338  

                            

-    

               

8,516,338  

 කවතය්ළකඳතරේහඹනේභධයසථහනඹ 

ඉදිකිරීභ  

               

10,303,562  

                

8,041,875  

                   

773,227  

                

8,815,102  

 උඩකදනිඹේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,302,420  

                

7,942,748  

                

1,482,098  

               

9,424,846  

 ළමරයහේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිේකිරීභ  
                

9,489,760  

                

7,845,905  

                            

-    

               

7,845,905  

 ීයකඳතකුණේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිේ                                                                 
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කිරීභ  10,304,183  8,051,399  777,440  8,828,839  

 බිවමකඳතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,282,963  

                

7,176,587  

                

1,231,168  

               

8,407,755  

 කවතකයත/දඵහේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,283,029  

               

7,176,641  

                

2,122,643  

                

9,299,285  

  රහිිඹහේනේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,302,234  

                

6,827,525  

               

2,103,093  

               

8,930,619  

 ව/දභරේනේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
              

10,301,537  

                

6,280,577  

                

2,553,648  

                

8,834,226  

  ඇරඵඩ භේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,304,862  

                

7,504,547  

                

1,382,890  

               

8,887,437  

  භළේකේකඳතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
              

10,330,644  

               

7,698,190  

                

1,423,859  

               

9,122,050  

  භහකවතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,321,492  

                

7,854,697  

                

1,564,185  

                

9,418,882  

  රං්හේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
               

10,329,557  

                

7,838,518  

                

1,526,084  

               

9,364,602  

 ඵණ්ඩහයක්තසව ්ේගේකඳතරේඉදි කිරීභ   
               

19,394,845  

             

15,141,710  

                   

823,832  

             

15,965,543  

 වභ නහඳහුේගේකඳතරේඉදි කිරීභ  
               

25,750,652  

              

21,112,513  

                

2,518,108  

             

23,630,621  

 ඳඩිකරේගේකඳතරේඉදි කිරීභ  
               

28,272,733  

              

23,383,034  

                            

-    

             

23,383,034  

 ්ටුකඳත්ේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

37,211,384  

              

10,158,776  

                

5,656,971  

             

15,815,746  

 කවතකයත/දඵහේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

14,750,685  

              

11,286,743  

               

2,490,773  

             

13,777,516  

  ගිහරඋමරේගේේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

54,042,665  

              

38,178,600  

                

9,924,239  

             

48,102,839  

ඹක් ලඩරේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

36,826,890  

              

24,415,343  

                

2,340,253  

              

26,755,596  

ඳ නරේඵසනළර/දේකඳතර ඉදිකිරීභ  
               

31,757,320  

              

22,221,948  

                

4,376,805  

              

26,598,753  

 ර්ර  
            

391,458,616  

           

272,690,305  

             

45,783,367  

           

318,473,672  

ඳශහව ඵේභහයා ේංයාධනේමධි්හහරඹ           

කදතයකේුේනේහඹනේභධයසථහනඹක් ලේ

ඉදි කිරීභ  

              

11,693,081  

                

8,882,394  

                

1,510,315  

             

10,392,709  

150 භහදුු භේභවේMOH ්හයාඹහකඅේනේ

හඹනේභධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  

               

10,839,804  

                

7,881,465  

                

1,565,355  

               

9,446,820  

භවේකඳතදුේකශදඳශේආයාථි් 

භධයසථහනඹ  ඉදිකිහරභ  

               

48,500,454  

              

18,581,494  

                            

-    

             

18,581,494  

භවේමඩක් ලේනිභ්යේඇගේ ඵසනළර/දඳරේ

ඉගේහරළඩේදවහ  

              

29,919,436  

              

11,417,582  

                

1,558,724  

             

12,976,307  

ගිහරඋමරේයථ හර ඉදිකිරීභ  
               

34,578,988  

              

11,220,907  

               

6,071,770  

             

17,292,677  

 ර්ර  
            

135,531,764  

             

57,983,843  

             

10,706,164  

             

68,690,007  

යහජයේඉංජික ුේංසථහ          
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බුළුරේභහ්තහඹන  භධයසථහනඹේඉදිේ

කිරීභ  

               

11,412,502  

                

6,446,322  

                            

-    

               

6,446,322  

ඕක තඩකඳතශේභහ්තහඹන  භධයසථහනඹේ

ඉදිේකිරීභ  

              

11,435,790  

               

6,046,436  

                            

-    

               

6,046,436  

කදමඩටේභහ්ත  හඹන  භධයසථහනඹේඉදිේ

කිරීභ  

               

11,453,085  

                

8,068,301  

                            

-    

               

8,068,301  

හරදී භේකෞඛ්යේෛදයේනිර ්හයාඹහරකඅේ

භහ්තේවහේශභහ  හඹන  භධයසථහනඹේඉදිේ

කිරීභ  

              

11,427,903  

                

4,465,811  

                            

-    

               

4,465,811  

ටමරේනිදවස භේහඹන භධයසථහනඹක් ලේ

ඉදිේකිරීභ  

               

11,453,058  

                

7,682,725  

                            

-    

                

7,682,725  

යණනේහඹනේභධයසථහනඹක් ල ඉදිේකිරීභ  
               

11,422,965  

                

4,953,392  

                            

-    

               

4,953,392  

කුබුක් ල ළකට්ේහඹන භධයසථහනඹ්ේ

ඉදිකිරීභ  

               

11,542,507  

                

7,622,520  

                            

-    

                

7,622,520  

කේගිහරඹේනේහඹන භධයසථහනඹේ

ඉදිකිහරභ  

               

12,065,431  

                

5,233,028  

                            

-    

                

5,233,028  

 කිහරඵණනේනේහඹන භධයසථහනඹේ

ඉදිකිහරභ  

               

11,451,529  

                

8,799,375  

                            

-    

               

8,799,375  

 ළකේක දයේහරදි භේගේේකඳතශ ඉදිේකිරීභ  
               

42,883,393  

              

21,409,623  

                            

-    

             

21,409,623  

  භහ් භේගේේකඳතශේඉදි  කිරීභ  
             

119,028,119  

              

42,992,911  

                            

-    

             

42,992,911  

 ඉේඵහ ණේගේේකඳතශේඉදි කිරීභ  
               

44,703,584  

              

20,963,956  

                            

-    

             

20,963,956  

 භහ් භේන යකඅේකඹෝඡි් රධහනේඵසේ

නළර/දේකඳතරේඉදිකිරීභ  

               

32,244,433  

              

11,808,972  

                            

-    

             

11,808,972  

 කදතයිඹහේආදහවනහ හයඹ් ඉදිකිරීභ  
               

12,815,809  

                

8,887,702  

                            

-    

                

8,887,702  

 හරදි භේන යකඅේයථේ හර ඉදිකිරීභ  
               

22,673,889  

              

21,615,991  

                            

-    

             

21,615,991  

 ඉේඵහ ණේන යේලහරහකේේළඩ ම ේ

කිරීභේ(1 මදිඹය)  

               

99,990,355  

              

27,084,918  

                            

-    

             

27,084,918  

  ක ව ්ේආදහවනහ හයඹ ඉදිකිරීභ  
               

11,865,105  

               

6,194,478  

                            

-    

               

6,194,478  

 ර්ර  
            

489,869,459  

           

220,276,461  

                            

-    

           

220,276,461  

 දිසත්රික් ලේකම්/ද ්හයාඹහරඹේභගි ේගිඩසු/දේ ්ේීේඇගේේයහඳතගේේ-ේ2015ේමඩච්කේද    

 බු නළවළකඳතරේආදහවනහ හයඹ ඉදිේකිරීභ  
              

11,647,615  

              

11,122,929  

                   

524,686  

             

11,647,615  

 භහ් භේන යලහරහ ක තඩනළගිමර  
                 

1,906,458  

               

1,539,749  

                  

332,967  

               

1,872,716  

 ර්ර  
              

13,554,074  

             

12,662,678  

                  

857,653  

             

13,520,331  

  
         

1,415,233,166  

           

797,243,170  

           

115,369,165  

           

912,612,336  
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4. ප්වැම පරිගණක විදය්ග්ර ව්ප්පිත රිීම. 

 

අනු 

අංකය  

ර් ජම 

ජකතටමඨ්වය  

අනුමත 

ලය්පිති  

අනුමත රතිප්දනය 

(රු.) 

ලැඩ ලධන් 

ලය්පිති  
 වියදම (රු.)  

රති්ීනන් 

වංය්ල 

1 ගිහරඵහ  4                 800,000                  4                796,016  1782 

2  ම ණ  6              1,200,000                  6            1,200,000  2403 

3 ඇවළටුළ 5              1,000,000                  5            1,000,000  1362 

4 භව 1                 200,000                  1                200,000  406 

5 කඳතමටගේ භ 1                 200,000                  1                200,000  369 

6 ඳඩුසනුයේ

ඵටහිය  

1                 200,000                  1                200,000  249 

7 බිංගිහරඹ 1                 200,000                  1                198,648  380 

ර්ර 19              3,800,000                19             3,794,663  6951 

 

5. ලයඔ වංලයාඅන ලැඩවිශන. 

 

අනු 

අංකය  
ර් .ජම 

ජකතටමඨ්වය  

අනුමත 

ලය්පිති  

 අනුමත රතිප්දනය 

(රු.)   

ලැඩ ලධන් 

ලය්පිති  
 වියදම (රු.)  

 රති්ීනන් 

වංය්ල  

1 
ගිහරඵහ  

1 

                 

1,004,402  

                         

1  

            

899,171  

                     

250  

2 
 ම ණ  

2 

                 

2,040,000  

                         

2  

        

1,836,047  

                 

2,119  

3 
කඳතමටගේ භ  

4 

                 

7,337,251  

                         

4  

        

7,314,753  

              

85,862  

4 
යසනහඹ්පුය  

1 

                 

1,017,261  

                         

1  

            

886,842  

                     

320  

5 
ඉේඵහ ණ  

3 

                 

4,060,935  

                         

3  

        

4,059,026  

                 

2,250  

6 
 ක ව ් 

3 

                 

4,407,992  

                         

3  

        

3,958,994  

                     

525  

7 
හරදී භ 

2 

                 

2,679,407  

                         

2  

        

2,093,876  

                     

250  

8 
භහ් භ 

8 

                 

7,575,314  

                         

8  

        

6,987,886  

                 

4,485  

9 
භමරටිඹ  

21 

              

20,606,208  

                      

21  

      

18,918,152  

              

10,600  

10 
කුුණෆ ර  

8 

                 

5,844,921  

                         

8  

        

5,448,024  

                 

2,630  

11 
භහසකඳත්  

5 

                 

3,775,804  

                         

5  

        

3,718,890  

                     

650  

12 
ීයඹුක දය 

8 

              

10,195,000  

                         

8  

      

10,064,583  

                 

2,285  

13 
කඳතම වහර 

5 

                 

6,611,821  

                         

5  

        

6,374,449  

                 

5,850  

14 
මරේ 

11 

              

13,081,500  

                      

10  

      

11,057,709  

                 

7,795  

15 
නහය/දභර  

4 

                 

6,119,795  

                         

4  

        

6,053,524  

                 

2,645  
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16 කුලිඹහටිඹේ

නළක නහිය  2 

                 

2,039,956  

                         

2  

        

1,932,584  

                 

3,000  

17 
හහරඹකඳතර  

23 

              

29,780,362  

                      

23  

      

29,743,237  

                 

4,201  

18 
ඵණණහක්තටු 

22 

              

27,135,643  

                      

22  

      

27,095,961  

                 

4,675  

19 ඳඩුසනුයේ

නළක නහිය  4 

                 

5,048,374  

                         

4  

        

4,757,786  

                     

650  

20 ඳඩුසනුයේ

ඵටහිය  14 

              

18,307,491  

                      

14  

      

18,267,752  

              

13,193  

21 
බිංගිහරඹ  

3 

                 

5,049,483  

                         

2  

        

3,971,496  

                     

885  

22 
උඩුඵේදහ 

10 

              

11,967,442  

                      

10  

        

9,179,644  

              

13,895  

23 
ඳ නර  

11 

              

10,279,969  

                      

11  

        

9,671,130  

                 

1,580  

  
දි.කම.්හයාඹහරඹ  

12 

              

48,521,359  

                      

12  

      

40,843,624  

              

15,915  

   

ර්ර 187 

            

254,487,690  

                   

185  

   

235,135,140  

            

186,510  

 

 

6.  ජපෝණය වඳශ් ලන බහු ආංශික ක්රිය්ක්ී වැැව්ම. 

 

ර්ජීය ය ජමක ක 

ජකතටමඨ්ය 

ජලන් කර ඇති රතිප්දන රු.  

අනුමත ණළු 

රතිප්දන 

රු.  

 වියදම රු.  

දිව්ත්රික් ල 

/ර්ජීය ය  

ජමජශයු ක 

කන්ටු 

රුව්වීම 

පැලැව වීම  

ග්ර්මීය ය කන්ටු 

දැනුලව  

රිීජ ක 

ලැඩවිශන් 

පැලැව වීම 

ජපර 

ප්වම 

ගුරුලරුන් 

දැනුලව  

රිරිජ ක 

ලැඩවිශන් 

පැලැව වීම 

ප්වම 

ගුරුලරුන් 

දැනුලව  

රිීජ ක 

ලැඩවිශන් 

පැලැව වීම 

ජපෝණ 

අලද්න ක 

වහිත 

පවුම 

වමීය ක් ලණය  

ගිහරඵහ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

35,000  

 ම ණ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

32,500  
    

                 

47,000  

         

47,000  

ඇවළටුළ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

35,000  

භව 
                

4,500  

                 

10,000  

        

35,700  

               

53,620  
  

               

103,820  

      

103,820  

මම කඳතර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

18,500  
    

                 

33,000  

         

30,800  

ක්තටකකවය 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

35,000  

යසනහඹ්පුය 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

28,585  

නි්ළයිඹ                                                                                     
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4,500  10,000  22,500  49,570  86,570  86,570  

කඳතමටගේ භ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

48,500  
    

                 

63,000  

         

63,000  

ඉේඵහ ණ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

38,500  

               

33,100  
  

                 

86,100  

         

86,100  

 ක ව ් 
                

4,500  

                 

10,000  

        

26,900  
    

                 

41,400  

         

41,400  

හරදී භ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

40,500  
    

                 

55,000  

         

44,592  

භහ් භ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

24,500  
    

                 

39,000  

         

38,930  

භමරටිඹ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

24,500  

               

31,480  
  

                 

70,480  

         

68,380  

කුුණෆ ර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

53,640  

               

34,990  
  

               

103,130  

         

91,900  

භහසකඳත් 
                

4,500  

                 

10,000  

        

18,500  
    

                 

33,000  

         

29,248  

ීයඹුක දය 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

34,245  

කඳතම වකර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

26,500  
    

                 

41,000  

         

40,999  

මරේ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

29,300  
    

                 

43,800  

         

43,800  

නහය/දභර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

25,700  

               

38,500  
  

                 

78,700  

         

74,583  

කුලිඹහටිඹිනළක  
                

4,500  

                 

10,000  

        

32,500  
    

                 

47,000  

         

47,000  

කුලිඹහටිඹිඵට 
                

4,500  

                 

10,000  

        

36,500  

               

45,790  
  

                 

96,790  

         

96,790  

හහරඹකඳතර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

28,500  
    

                 

43,000  

         

41,048  

ඳඩුසනුයිනළක  
                

4,500  

                 

10,000  

        

19,700  
    

                 

34,200  

         

34,200  

ඵණණහක්තටු 
                

4,500  

                 

10,000  

        

20,500  
    

                 

35,000  

         

35,000  

ක්තකඵයි ක  
                

4,500  

                 

10,000  

        

24,500  
    

                 

39,000  

         

39,000  

ඳඩුසනුයිඵට. 
                

4,500  

                 

10,000  

        

30,500  
    

                 

45,000  

         

45,000  

බිංගිහරඹ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

28,500  
    

                 

43,000  

         

43,000  

උඩුඵේදහ 
                

4,500  

                 

10,000  

        

24,500  
    

                 

39,000  

         

39,000  

ඳ නර 
                

4,500  

                 

10,000  

        

46,900  
    

                 

61,400  

         

61,245  

දි.ේකම්/දේ                                                  
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්හයාඹහරඹ 194,673  90,978  285,650  185,858  

ර්ර 
           

329,673  

               

300,000  

      

861,340  

            

287,050  

           

90,978  

           

1,869,040  

   

1,726,093  

 

 

7. ග්ර්මීය ය රීඩ්පිතල වංලයාඅනය රිරිම. 

 

අනු 

අංකය 

ර්ජීය ය ජමක ක 

ජකතටමඨ්වය 

ලය්පිති 

ගණන 

බ්දුන් රතිප්දනය 

( ප.වි.වමඟ) 

2016.12.31 

දිනි වියදම  

(ප.වි.වමඟ)  

අතැති බිම 

ලතලන්කම රු. 

1 
ගිහරඵහ 

- 

                                       

-     -  

                               

-    

2 
 ම ණ 

- 

                                       

-     -  

                               

-    

3 
ඇවළටුළ 

3 

                      

5,787,622  

           

5,775,120  

                               

-    

4 
භව 

2 

                      

4,000,000  

               

891,596  

             

3,073,120  

5 
මඔ කඳතර 

1 

                          

200,000  

               

199,918  

                               

-    

6 
කඳතමටගේ භ 

3 

                      

3,048,821  

           

3,047,121  

                               

-    

7 
ක්තටකකවය 

- 

                                       

-    

                             

-    

                               

-    

8 
යසනහඹ්පුය 

- 

                                       

-    

                             

-    

                               

-    

9 
නි්ළයිඹ 

5 

                      

7,654,348  

           

7,305,118  

                               

-    

10 
ක්තකඵයි ක   

4 

                      

5,100,000  

           

5,068,924  

                               

-    

11 
ඉේඵහ ණ 

5 

                      

4,236,018  

           

1,278,738  

             

2,684,990  

12 
 ක ව ් 

5 

                      

4,843,359  

           

3,300,950  

             

1,383,495  

13 
හරදී භ 

2 

                          

700,000  

               

670,427  

                               

-    

14 
භහ් භ 

7 

                      

9,734,409  

           

7,202,038  

             

1,947,821  

15 
භමරටිඹ 

2 

                      

3,995,880  

           

2,025,301  

             

1,970,578  

16 
කුුණෆ ර 

9 

                   

13,861,639  

           

9,430,732  

             

4,007,275  

17 
භහසකඳත් 

2 

                      

2,153,000  

           

2,152,998  

                               

-    

18 
ීයඹුක දය 

4 

                      

6,199,586  

           

6,181,679  

                               

-    

19 
කඳතම වකර 

- 

                                       

-    

                             

-    

                               

-    

20 මරේ 5                                                                 
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4,813,276  4,678,129  -    

21 
නහය/දභර 

1 

                      

1,997,209  

                  

56,948  

             

1,884,266  

22 
කුලිඹහටිඹ නළි 

2 

                          

741,431  

                  

15,569  

                 

677,394  

23 
කුලිඹහටිඹ ඵටි 

2 

                      

3,949,353  

           

3,949,308  

                               

-    

24 
හහරඹකඳතර  

6 

                      

5,362,152  

           

5,216,886  

                               

-    

25 
ඵණණහක්තටු 

3 

                      

1,700,000  

           

1,700,000  

                               

-    

26 
ඳඩුසනුය  නළි 

7 

                      

9,688,110  

           

6,151,463  

                               

-    

27 
ඳඩුසනුය ඵටි 

12 

                   

16,520,228  

         

11,624,647  

             

4,647,303  

28 
බිංගිහරඹ 

13 

                   

12,413,160  

           

5,685,829  

             

4,246,546  

29 
උඩුඵේදහ 

12 

                   

12,227,906  

         

12,226,766  

                               

-    

30 
ඳ නර 

6 

                   

10,066,046  

               

746,584  

             

9,064,653  

  ර්ර 123 

                

150,993,553  

      

106,582,793  

           

35,587,442  

 

 

8. ග්ර්මීය ය ආයාක ක වංලයාඅන ලැඩවිශන්. 

 

ර්ජීය ය 

ජමක ක 

ජකතටමඨ්ය 

පුහුණු ලැඩවිශන් 

වංය්ල 
උපකරණ බ්දීම ජලනව  ලැඩිදියුණු රිරිම 

ණළු වියදම 

රු ජලන් ක 

ණද රු 
වියදම රු 

ජලන් ක 

ණද රු 
වියදම රු 

ජලන් කෂ 

ණද රු 

වියද ක ව 

ණද රු 

භව 
             

20,000  

          

20,000  

          

610,000  

              

610,000      

             

639,413  

 ක ව ් 
             

20,000  

          

20,000  
                  -    

                       

-        

                

20,375  

උඩුඵේදහ 
             

18,323  

          

18,323  

          

501,677  

              

501,200      

             

527,513  

නහය/දභර 
             

20,000  

          

20,000  

          

670,000  

              

670,000      

             

699,705  

ඉේඵහ ණ 
             

20,000  

          

20,000  

          

300,000  

              

300,000      

             

320,937  

භහ් භ 
             

20,000  

          

20,000  

          

790,000  

              

788,888  
    

             

821,333  

ඵණණහක්තටු 
             

20,000  

          

20,000  

          

500,000  

              

500,000      

             

528,040  

කුලිඹහටිඹේනළි 
             

20,000  

          

20,000  

          

500,000  

              

499,830      

             

523,979  

නි්ළයිඹ 
             

20,000  

          

20,000  

          

500,000  

              

500,000      

             

528,040  
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ඳඬුසනුය  

/ඵට 

             

20,000  

          

20,000  

          

800,000  

              

800,000      

             

832,675  

හහරඹකඳතශ 
             

10,000  

          

10,000  

          

671,250  

              

671,250      

             

691,469  

කුුණෆ ර 

 

             

10,000  

          

10,000  

          

250,000  

              

240,000  
    

             

254,020  

 ම ණ 
         

10,000  

          

10,000  

          

650,000  

              

638,250      

             

658,458  

හරදී භ 
             

20,000  

          

20,000  

          

666,000  

              

546,583      

             

567,953  

භමරටිඹ 
             

20,000  

          

19,988  

            

80,000  

                

79,650      

             

100,995  

මරේ 
             

20,000  

          

20,000  

          

180,000  

              

180,000      

             

203,090  

ීයඹුක දය 
             

20,000  

          

20,000  

          

250,000  

              

243,457  

    

200,000  

       

199,997  

             

470,729  

ඳඩුසනුය  

/නළ 

             

20,000  

          

20,000  

          

100,000  

              

100,000      

             

120,000  

  

           

328,323  

        

328,311  

       

8,018,927  

            

7,869,108  

    

200,000  

       

199,997  

       

8,508,722  

 

 

9. ජව ල් පියව වංලයාඅන ලැඩවිශන. 

 

ර්.ජම.ජකත.   ග්ර්.ලධ.ජකත.  

 අනුමත 

ලය්පිති 

ගණන  

 ඇව්තජ කන්තු 

ලතලන්කම ( රු.)  

 රතිප්ද න 

ණද ( රු.)  
 වියදම( රු.)  

 ඳ නර  

1566-භවය භ 

2 

               37,127         37,127  

     484,088  

1580-භළමරහන              471,115       471,115  

 කුලිඹහටිඹේ

නළක නහිය  

1087-දළවළ 

2 

               72,419         60,721  

     127,353  

1088-හලිඹහර                76,983         66,632  

 ක්තකඵයි ක   

1294-ඵණු භ 

2 

               19,236         19,236  

     253,381  

1310-භහ් භ              234,145       234,145  

 ඉේඵහ ණ  

509-උඩ්/දමිට 

2 

               44,507         44,507  

       51,631  

418-දිප රව ්                  9,308           9,308  

 බිංගිහරඹ  1439-නි්ර 1              602,275       602,275       602,275  

 භව  152-භහ්ඩුහ 3                65,671         65,671       238,301  
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168-්/දමිට ර              123,336       123,336  

207-රැක්ෝ භ                59,720         59,720  

ර්ර   12           1,815,843    1,793,793      1,757,029  

 

10. දිව්ත්රික් ල මටමින්න් යතලත පශකමක ක වංලයාඅනය රිරිජ ක විජ  ලැඩවිශන. 

 

ර්.ජම. 

ජකතටමඨ්ය 

ණළු 

ලය්පිති 

වංය්ල 

ජලන්ක 

රතිප්දන ණද 

රු. 

ඇව්තජ කන්තු 

ලතලන්කම රු. 
ණළු වියදම රු. 

අතැති බිමපව  

ලතලන්කම රු. 

ණළු ලය්පිති 

ලතලන්කම (අතැති 

බිම +ණළු වියදම) 

 ම ණ 1 
         

15,000,000  

         

15,000,000  

              

177,874  

         

14,817,255  
         14,995,129  

භව 1 
         

46,705,000  

         

46,705,000  

         

10,070,889  

         

36,446,843  
         46,517,732  

කඳතමටගේ භ 5 
           

9,929,109  

           

9,929,109  

                        

-    

           

9,904,008  
           9,904,008  

භමරටිඹ 1 
       

189,603,000  

       

189,603,000  

         

81,650,775  

       

101,862,499  
       183,513,274  

කුුණෆ ර 6 
         

30,506,592  

         

30,506,592  

         

19,322,489  

         

10,148,933  
         29,471,423  

භහසකඳත් 5 
         

26,530,998  

         

26,530,998  

         

16,555,845  

           

8,473,351  
         25,029,196  

බිංගිහරඹ 1 
       

130,007,000  

       

130,000,000  

         

75,318,553  

         

54,661,898  
       129,980,451  

ඳ නර 1 
         

34,208,000  

         

34,000,000  

         

18,611,845  

         

15,276,864  
         33,888,709  

ණළු ර්ර 21    482,489,699      482,274,699      221,708,270    251,591,651   473,299,921  

 

 

2.3 පුපුරණ ද්රලය අංය.   

  යහජයේ ආයක් ල්ේ මභහ්යහංලඹේ ඹටකව ේ ඳව ්යනුේ රළබේ ේ ව්හයේ පුපුයණේ ද්රයේ ඳහර්කපේේ
මධීක් ලණඹේඹටකව ේේපුපුයණේද්රයේමංලඹේක්රිඹහව භ්ේක්කයා. 

 
පුපුයණේද්රයේමංලකඅේ්හයාඹේබහයඹේ කනව 
 

 දිසත්රික් ල්ඹේරරේේේයහඳහහර්ේිේයහඳහහර්ේේකනතනේ්පේ මේ්ළඩීභේවහේඵරඳ්රේරඵහදීභ. 

 යගේඤඤහේඩකිණීභටේිේෆදීභටේඵරඳ්රේනිකුව ේකිරීභ. 

 ගිවිේමඩේවහේඳක්තය/දේනිකුව ේකිරීභ -ේේ(ේ්තෂි්හයාමි්ිේආව භහයක් ල්ේගිවිේමඩේවහ) 

 කඩිේකඵකවව ේ ඵඩහේේිේකශේනිකඹෝජි්ේමධීක් ලණඹ. 
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ේ2016ේේයාකඅේනිකුව ේ්යනුේරළබේඵරඳ්රේංඛ්යහේේේේේේේේේේේේේේේේේ557 
ේඳක්තය/දේරඵහේ ළනීභේේවහේනිකුව ්රේලිටේංඛ්යහ ේේේේේේේේ1437 
ේයගේඤඤහේවහේඵරඳ්රේනිකුව ේකිරීභේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ53 
ේපුපුයණේද්රයේනිසඳහදනේඵරඳ්රේ(ගිවික්ළීේබහණ්ඩ)ේේේේේේේේේේේේේේේ 05 
ේපුපුයණේද්රයේආනඹනේඵරඳ්ර ේේේේේේේේේේේේේේ 04 
ේපුපුයණේද්රයේකශේනිකඹෝජි්ේංඛ්යහේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ07 
ේකඩිේකඵකවව ේ ඵඩහේංඛ්යහේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ07 
 

2.4 රලිව ති අංය. 

ේ  යජකඅේ රතව ගේේ කදඳහයා්ක/ද රේඹටකව ේක්රිඹහව භ්ේ නේ දිසත්රික් ලේ භහධයේ ඒ්්කඅේ රධහනේ

මයණණේදිසත්රික් ල්කඅේංයාධනේ්ටයුරේටළිඵදේජන්හේදළනුව ේකිරීභයි.ේඒේකනුක ේ2016ේයාඹේරශේ

ඳව්ේදව ේ්ටයුරේක්රිඹහව භ්ේ්යේඇ්. 

 

 දිසත්රික් ල්කඅේංයාධනඹටේමදහරේරතව ගේේනිකේදනේ51ේවේඡඹහරූඳේරතව ගේේකදඳහයා්ක/ද රකේේ

කේේමඩඩඹටේවහේජනභහධයඹ ටේනිකුව ේකිරීභ. 

 දිසත්රික් ල්කඅේංයාධනඹටේමදහරේ්ටයුරේදවහේභහධයේ/දඵ ධී්යණේ්ටයුරේ27ක් ලේසිදුේකිරීභ. 

 දිසත්රික් ලේශභහේආයක් ල්ේමධි්හහරඹේභ ේරක් ලේරහකේශිඹේභහධයේේදි ේදවහේශභහේආයක් ලහේටළිඵදේ

ළඩණපක් ලේඳළළව ීභ. 

 කුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹටේමදහරේඩකල ේරතව ගේේහයා්හේ675ේදිසත්රික් ලේකම්/දයඹහකපේමධහනඹටේ

ඉදිහරඳව ේකිහරභේවහේමලයේහයා්හේමදහරේසථහනේක්ේකඹතණේකිරීභ. 

 

2.5 දිව්ත්රික් ල දිවිනැගුම අංය.  

  භහජේඩඵර ළ ීක/දේවේභහජේසුබහධනේේමභහ්යංලේඹේවහේදිඩනළගුභේකදඳයා්ක/ද රේ

ඹටකව ේක්රිඹහව භ්ේළඩටව ේරේදිසත්රික් ලේභට්ටක/දේ/දඵ ධි්යණඹේකභභේමංලකඅේේරධහනේ්හයාඹබහයඹේ

කේ. 

ේේේේකභභේ්හයාඹඹ ේදවහේදිසත්රික් ලේභතේධිේ්හයාඹහරඹටේමභ්යේසිඹළුභේරහකේය ඹේකම්/දේක්තට්ඨහරදේ

කනභේමංලඹ ේසථහට්ේ්යේඇගේේම්යේ්රහඳේභට්ටමි ේදිඩනළගුභේරජහේමූරේඵළංකුේං /දේේ120ේදේදිඩනළගුභ 

රජහේමූරේඵළංකුේමිගේ 30ේක් ලදේටහිටුහේඇ්. 

 

2016 ලයාජව ක්රිය්ව මක කෂ රඅ්න ලැඩ විශන් 

 

1. වමිීධි කමභව්අන ලැඩ විශන 

ේ   ේමඩුේආදහඹ/දේරහභිේඳවුමේරේදුගීඵේමභේකිරීභේමයණු්යේ2016 යාඹේරරේදිඩනළගුභේ

කදඳයා්ක/ද රේඹටකව ේකුුණළ රේදිසත්රික් ල්ඹේරරේඳව්ේදව ේළඩේටව ේක්රිඹහව භ්ේ්යනේරදී. 

 

ේI. භතේධිේවනහධහයේළඩේටවන. 

මඩුේආදහඹ/දරහභිේඳවුමේදවහේමභේඹළපු/දේභට්ටභක් ලේකවෝේඳව හක නේඹහභේවගේ්ේකිරීභේදවහේකභඹේ

ක්රිඹහව භ්යි. 2016ේ යාකඅදීේ වනහධහයරහභි ේ 141064 දවහේ වනහධහයේ නිකුව ේ ්යනේ රදීේ ඒේ දවහේ

ු.මි.4130.36ක් ලේ (භහජේ ආයක් ලණවේ නිහේ කරත්රැයිවේ මනිහයා්යේ ඉගේහරකිරී/දේ වහේ ණදමේ වනහධහයඹේ දේ

ඇරශව )ේේඳභණේළඹේ්යනේරදී. 

 

දිඩනළගුභේමඩුේආදහඹ/දරහභීේඳවුමේවදුනහ ළනීක/දේමීය ක් ලණඹ. 

දිඩනළගුභේ මඩුආදහඹ/දරහභීේ ඳවුමේ වදුනහ ළනීක/දේ මීය ක් ලණකඅේ දව ්ේ ඳහර ණ් ්ේ කිරීභේ කනුක ේ 2016ේ

යාකඅදීේ මීය ක් ලණඹටේ රක් ල්රේ ඳවුමේ 205751ේ ම්කය ේ ඳවුමේ 205274්ේ දව ්ේ ඳහර ණ්ේ  ්්යනේරදේ

ම්යවේඒේදවහේු.මි.4.1ක් ලේඳභණේළඹේ්යනේරදී.ේ 
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2.  වම්ජ ආරක් ලණ ලැඩ විශන. 

දිඩනළගුභේ ංයාධනේ ේ කදඳයා්කභ රේ භගි ේ භතේධිේ රගේරහභි කපේ වනේ දවහේ ඔවු කපේ

ඹළකඳ න කපේඩඩධේආඳදහේමසථහරදීේණරයභඹේවනඹක් ලේරඵහේදීක/දේඳයභහයාථඹේඇගේේභහජේආයක් ලණේ

මයණදරේටහිටුහේම්.ේෆභේභතේධිේරගේරහභිඹකුක  භේභ්ටේුේ100ේි=ේඵළගි ේභහජේආයක් ලණේමයණදරටේ

ඵළයේකිරීභටේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේවයවහේ්ටයුරේ්යනුේරඵයි. 

ේ දුේඋඳ්ක් ලේදවහේු.7500ි=ේභයණඹක් ලේදවහේු.15000ේ ි=ක් ලදේකයෝවමේ ්ේීභක් ලේදවහේ ේ දින්ටේ

ු.250ි=ේක් ලේදේඵළගි ේදිනේ60ේ්ේඋඳහරභඹ්ටේඹටව වේඩහවඹක් ලේදවහේුේ7500ේක් ලේදේකභභේමයණදරේභගි ේරඵහේ

කදනුේරළකේ. 

2016 යාඹේදවහේඉව්ේක ී/දේ්ටයුරේකනුක ේදිඩනළගුභේේකදඳහයා්ක/ද රේභගි ේු.මිේ

107.07ේ්ේණදරක් ලේරඵහේකදනේරදී.ඒේඳව්ේම දභටේකේ. 

 උඳව ේේ1130ේක් ලදවහේ.ු.මි.8.05ේ්ේණදරක් ලද 

 ඩහවේදවහ1240ේේක් ලදවහේු.මි.22.07්ේණදරක් ලද 

 කයතවම ්ේී/දේ5034ේක් ලදවහේු.මි.16.03ේ්ේණදරක් ලද 

 භයණේදවහේ4090ේක් ලදවහේු.55.76ේ්ේණදරක් ල 

 

3.  වමිීධි ජීලජනෝප්ය වංලයාඅන ලැඩවිශන. 

  දිඩනළගුභේජහගේ්ේළඩටවනටේභ හමිේෆභේ තවේඒ්්ඹක් ලභේකතදුුේනිවනක් ලේඵටේඳව ේකිරීක/දේ

මයණවි ේසඹංේරැකිඹහේආය/දබේකිරීභටේමකතික් ලහේ්යනේවහේදළනටේකුඩහේඳහරභහණේයහඳතගේේආය/දබේ්යේඇගේේ

යහඹ්යි ේ දවහේ ආදහඹ/දේ උව ඳහදනේ යහඳතගේේ ළඩිේ දියුුේ ්යේ  ළනීභේ දවහේ බහණ්ඩහ හයේ රගේඳහදනේ

කඹතදහ නිමි ේක්රිඹහව භ්ේක්කයා. 

 2016.12.31 දිනි රගතිය 

    අනු 

අංකය 
ලය්පිති ලයාගය ලය්පිති වංය්ල 

රජජව ද්යකව ලය 

(රු.න්.) 

1 ්තෂි 153 2.74 

2 ඳශුේ/දඳව  980 8.82 

3 ධිය 6 0.09 

4 ්යාභහ ් 391 9.21 

5 තව ගේඹපුහුු 314 9.06 

6 ඳහරඳහරනේඩඹදභ   0.44 

ර්ර 1844 30.36 

 

 

ඩකල ේයහඳතගේ 

  

    

ලය්පිති ලයාගය ලය්පිති වංය්ල 
රජජව ද්යකව ලය 

(රු.න්.) 

ක්තශරශළුේඳරහේවහේකේශිඹේමරේකඵෝ ේවහේනේ හේ

ළඩටවන 
18215 

                             

0.84  

ගිහරඵහේරහිකමික්ත.කඅේ-ඩකල ේමමේයහඳතගේඹ 40 0.42 

මරේරහිකමික්ත.කඅේ-ේහි ක් දේඳහය 1 1.28 

ර්ර 18256 2.54 

 



22 

 

වමිීධි ජීලජනෝප්ය වංලයාඅන ලැඩවිශන-චරීය අරණද. 

  දිඩනළගුභේජහගේ්ේළඩටවනටේභ හමිේෆභේ තවේඒ්්ඹක් ලභේකතදුුේනිවනක් ලේඵටේඳව ේකිරීක/දේ

මයණවි ේසඹංේරැකිඹහේආය/දබේකිරීභටේමකතික් ලහේ්යනේවහේදළනටේකුඩහේඳහරභහණේයහඳතගේේආය/දබේ්යේඇගේේ

යහඹ්යි ේදවහේආදහඹ/දේඋව ඳහදනේයහඳතගේේළඩිේදියුුේ්යේ ළනීභේදවහ රජහේමූරේඵළංකුේං /දේවයවහේ

කභඹේක්රිඹහව භ්ේක්කයා.ේ2016 යාකඅදීේේක්රිඹහව භ්ේ්යනේරදේයහඳතගේේඩස්යේඳව්ේදළක් ලකේ.2016.12.31ේ

දිනටේචක්රීඹේමයදණදකමේකල ඹේු.මි.ේ195.38ේකිේ.්දුයටව ේණඹේරඵහේදිඹේවළකිේණදරේු.මි.ේ209.33ේකි. 

 

ලය්පිති ලයාගය ලය්පිති වංය්ල ණද (රු. න්. ) 

්තෂි 191 8.412896 

ව ඳහරන 120 7.324521 

්යාභහ ් 593 35.95409 

මරඩ 230 12.97155 

ධීය 2 0.1195 

ඒ්ර 1136 64.7825 

 

ඉව්ේජීකනෝඳහඹේයහඳතගේේඩහව ේහයාථ්ේ්යේ ළනීභේකනුක ේමදහරේරගේරහභි ටේ්හක් ලණේපුහුුේරඵහේ

දීේඇගේේම්යේමලයේඋඳ්යණේ්ට්ටරදේකඵදහේකදනේරදී. 

 

ේ  කභභේඳවුමේරේආදහඹ/දේ්ව ඹේඳව්ේළම භේර්හේීවභේදවහේඳසුේඩඳය/දේළඩේටළිකරක් ලදේදළනටභව ේ

ක්රීඹහව භ්ේ ්යේ ඇ්.ක/දේ දවහේ දිඩනළගුභේ ංයාධනේ නිරධහහර ේ දිඩනළගුභේ ්ශභණහ්ු ේ වහේ රජහේ

නහඹ්යි ේකපේක ඹේරඵහක නේඇ්.ක/දේමනුේවනහධහයේභහනසි්ව කඹ ේරගේරහභිේඳවුමේණදහේක නේ

ඔවු ේනිසඳහදනේ්හයාඹඹේක්ේකඹතණේ ්ේකිරීේක/දේඉව්ේළඩේටවනේහයාථ්ේවුේඵේකඳක .ේමීය ටේමභ්යේ

දිසත්රික් ලේ්යාඹහරකඅේනිරධහරී ේභගි දේමවඹුේකරේර ගේඹේඩභහේඵළීවභටේළඩේටළිකරක් ලේදේකඹතදහේඇ්. 

 

දිවිනැගුම  ජීලජනෝප්ය වංලයාඅන ලැඩවිශනය යිජව  අජවි වංලයාඅන ලැඩවිශන. 

  ජීකනෝඳහඹේ යහඳතගේරහභී කපේ යහඹ්ව ේ ගුණහං ේ ඉවශේ නළංීක/දේ වහේ ඔවු ේ ේ කපේ නිසඳහදනේ

දවහේකශදකඳතශේමසථහේඋදහකිහරභේකභහිේේමයණණයි.ේක/දේඹටකව  

 

ලය්පිතිය               වංය්ල       රජජව ද්යකව ලය  

(රු.න්) 

 

ජං භේයථේවහේකුිේේේ-ේභධයභ 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

12 ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ1.3 

 

ජං භේයථේවහේකුි-ේේකුඩහේේේේේ 20 1.0 

 

පුහුුේළඩට ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ   

 තවස්ේ ඵඩහේඉදිකිහරභේේේේේේේේේේේේේේේ 20 1.7 

යහඳහහර්ේං /දේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 2427 1.2 

ආදයාලේ /දභහනේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 01 5.6 

 

 

  

4.  වම්ජ වංලයාඅන ලැඩ විශන.  

  දිඩනළගුභේ කදඳහයා්ක/ද රේ කභකවඹේ ඩභේ භ්ේ කභභේ ළඩේ ටවනේ ක්රිඹහව භ්ේ ක්හරන.ආයාථි්ේ

ංයාධනඹටේභ හමීය ේආධයහව මි්ේංයාධනඹදේභහජේ්ණ්ඩහඹ/දේරරේයාධනඹේකිරීභේභගි ේඹවඳව ේභහජේ

ඳහරයඹක් ලේනිහරභහණඹේකිරීභේකභහිේණීව්ේමයණණේකේ.ේේේේේේ 
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i. මති තිත ලැඩ විශන. 

ේභහජේංයාධනේළඩේටවනේආය/දබකඅේසිටභේභව ේනිහයනේ්හයාඹඹේදවහේමූලි්ේමධහනඹක් ලේකඹතණේ

ීේගේබුවි.ේභව ේනිහයණේළඩේටවනේ“ භගේ ේනිදවසේයටක් ල ”ේනමි ේජහගේ්ේළඩේටවනක් ලේඵටේෆභේයහජයේ

ආඹ්නඹක් ලේභගි භේඩකල ේමධහනඹේකඹතණ්යේමි ේ්ටයුරේකිහරභේදක් ලනටේරළබින.භහජේංයාධනේමංලඹේ

ඹටකව ේකභභේළඩේටවනේදවහේඩකල ේමධහනඹේකඹතණ්යේඇ්.භළයිේ31ේේකඹදුනේජහ්ය ්යේභව ේනිහයණේ

දිනඹේඳදන/දේ්යක නේදළනුව ේකිරී/දවේඩකයෝධ්හේඳහේ භ ේවීදීේනහටයේඳව හේභව ේබහඩ්කඹහිේආදීනේරජහේ

ක්ේකඳ හේදීභටේරහකේය ඹේකම්/දේක්තට්ඨහලේභට්ටමි ේවහේදිසත්රික් ලේභට්ටමි ේ්ටයුරේ්යනේරදී. 

 

ේ ජහ්ය ්යේදු/දළිේඩකයෝධිේක්තඩිේදිනඹේඳදන/දේ්යක නේදිඩනළගුභේකදඳයා්ක/ද රේභගි ේදියිනේ

පුයහේළඩටව ේගේඹක් ලේපුයහේකිඹහව භ්ේ්රේම්යේරහිදිේර්රවූේණළුේණදරේුේමිලිේ32.61ේකි.ේකභභේමයණදමේ

ඩඩධේභහජේංයාධනේ්හයාඹඹ ේදවහේකඹදකේ.ේ 

 

  ii. දිරිය පියව ලධල්ව ලැඩවිශන. 

හිටේකණක් ලේකනතභගේේම ්ේමයණේජීව නේඳවුමේදවහේහි්ටේනිනක් ලේරඵහදීක/දේමයණණේ

ඇගේේ දිහරඹේ ටඹේ නිහේ ළඩේ ටවනේ ක්රිඹහව භ්ේ ්යනේ ම්යේ ක/දේ දවහේ සුදුසුේ ්/දේ කරේ නික් ලේ

කනතභගේවළ දඹුේමයණේ්හ ්හ ේව ළහුුේදු ේළඩිේමනහයක් ලෂි්ේදිඩේක නේඳවුමේ වආඵහධි්ේඳවුමේ

ක්තයහක නේ ඇ්.කඵතකවෝේ නිහේ ්ටුභළිකඹ ේ යුක් ල්වඉිකයදිේ කවෝේ ්වඩුලි ේ ආයණඹේ ්යක නේ

වරඹටදේකඳතමේමරවඉම ක් ලේභහනහේළනිේ ේකනව ේදෆේඋඳකඹෝගිේ්යක නේහුද්රහේමයණේජිඩ්ඹක් ලේක නේ

ඳවුමේ දවහේ සථියේ නි්ේ හිමි්භේ රඵහදිභේ දවහේ ක/දේ කයාේ දිහරඹේ ටඹටේ කණක් ලේ නමි ේ රක් ලේ නික් ලේ

ඉදිකිහරභටේු.150,000ේඵළගි ේණදමේආධහයේරඵහදුනි. 

කභභේළඩටවනේඹටකව ේරගේරහභී ේ73ේක් ලේදවහේු.මි.10.95ේක් ලේළඹ්යේඇ්. 

 

iii. දිවි වවිය ආදයා ග කම්න ලැඩවිශන. 

 ක්ෝයහ ව ේ /දභහනඹව ේභතේධිභව ේ /දභහනඹක් ලේඵටේ ඳව කිහරභයි.ේ ක/දේ ඹටකව ේ රහකේය ඹේ කම්/දේ

ක්තට්ඨහලඹ්ටේර්ේඵළගි ේදිසත්රික් ල්ඹේදවහේආදයාලේ /දභහනේ30ේක් ලේක්ෝයහක නේඇ්.ජහගේ්ේළඩේටවනේ

ඹටකව ේ භහ් භේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලකඅේ භහයර දේ  /දභහනඹේ ංයාධනඹේකිහරභටේ ටඹයේ ක නේ

ඇ්.ේක/දේදවහේදිසත්රික් ල්ඹේදවහේු.මි.1.72ේ්ේරගේඳහදනේරළබුනේම්යේභහ් භේභහයර දේදිඩේඩඹේආදයාලේ

 /දභහනකඅේඳභණක් ලේු.මි.1.0ේ්ේංයාධනේකඹෝජනහේක්රිඹහව භ්්යේඇ්. 

 

iv. කැකුළු ෂම් වම්ජ ලැඩවිශන. 

භතේධිේ රගේරහබේ රඵනේ වහේ කනතරඵනේ දිසත්රික් ල්කඅේ සිඹළුභේ ඳවුමරේ ඹේ මවුේ 18ේ ටේ මඩුේ

දුදළහරඹ කපේකුර්හේයාධනඹේ්යමි ේඔවු කපේවළකිඹහ ේජහගේ්ේ්රඹේදක් ලහභේක නඹහභටේමසථහේ

රහේදීභේශභහේභහජේළඩේටවක ේණීව්ේමයණණයිේකභේදවහේරහකේශිඹේකම්/දේක්තට්ඨහලේභට්ටමි ේශභහේ

භහජේ1610ේක් ලේටහිටුහේඇ්. 

ේශභහේභහජේරේහභහජි්ව ඹේරළබුේදුේදළහරඹ කපේවබහගීව ඹේඇගේේ2016ේයාකඅදීේශභහේභහජේහහි්යේ

වහේංස්තගේ්ේ්ය ේඳළළව ීභටේ්ටයුරේ්යනේරදීේ.්රහඳේභට්ටමීය  ේ්ය ේඳව හේරයි ේජඹග්රවනඹේ්ශේ

දු ේරහකේය ඹේ්ය ේදවහේ දේරයි ේජඹග්රවනඹේ්ශේදු ේදිසත්රික් ලේ්ය ේදවහේ දේකඹතණ්යේරයි ේජඹේ

රළබු ේම්හර ේරථභේසථහනඹේදිනහේ ව ේදුේදළහරඹ ේජහගේ්ේ්ය ේදවහේදේකඹතණේ්යනේරදී. 

ේේේ 

v. ජ්තයන්තර දින ලැඩ විශන්. 

 ්හ ්හේදිනඹ. 

ේ භහයාරේ 8ේ්හ ්හේ දිනඹේනිමිගේේ්යක නේභතේධිේඵළංකුේ/දඵ ධේ්යක නේ දිහරඹේ්හ ්හේ ගිු/දේ

ඩත්ේකිරීභේවහේභතේධිේයහඳහයඹේරලි ේඔවු ේඇ  ලභටේරක් ලේකිරීභේසිදු්යනේරදී. 

 හක් ලය්හේදිනඹ. 

ේ ළති්ළ/දඵයාේ08ේදිනටේකඹකදනේහක් ලය්හේදිනඹේනිමිව ක් ේඳහමේඹනේඹක ේඳසුනේරකවව ේඩඩධේ

ආයාථි්ේදුස්ය්හඹ ේනිහේඳහමේකනතඹනේදුේදළහරඹ ේඳහම ්ේකිරීක/දේළඩේටවනක් ලේවහේඳහමේඹනේ

ශණ ේදවහේඳහමේඋඳ්යණේරඵහේදීක/දේළඩේටවනක් ලදේක්රිඹහව භ්ේක්හරනි. 
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 ශභහේවහේළඩිහිිේදිනඹ 

ඔක් ලක්ත/දඵයාේ 01ේ දිනටේ කඹකදනේ ජහ්ය ්යේ ශභහේ වහේ ළඩිහිිේ දිනඹේනිමිගේේ්යක නේ ළඩිහිිේ උඳවහයේ

උකශරේශභහේසුබේහධනේවහේශභහේභහජේළඩේණළුේඳව නේරදී. 

 

5. දිවිනැගුම රජ් ූල බැංකු වංග ක ලැඩ විශන 

ේ කභභේළඩේටවනේරරේඉගේහරේකිහරක/දේරධහනේහධ්ඹේවුේකඅේරජහේමූරේඵළංකුේං /දේළඩේටවනයි.කභභේ

දිසත්රික් ල්කඅේ කඅේ රජහේ මූරේ ඵළංකුේ 120ේ ක් ලේ ඳගේනේ ම්යේ දිඩනළගුභරජහේ මූරේ ඵළංකුේ මිගේ 30ේ ක් ලේ ක්රිඹහව භ්ේ

කේ.2016යාඹේදවහේණළු ඉගේහරේකිරී/ද.ු.මිලිේ1069.15කේ. 

 

ඵළංකුේං /දේරලි ේරගේරහභි ේකපේකභ භේමඩුේආදහඹ/දරහභි කපේආදහඹ/දේ්ව ඹේයාධනඹේකිරීභේදවහේමඩුේ

කඳතලිේඳදනභේභ්ේණඹේරඵහේදීභේසිදුක්හරන.ේේේේකභකරේ2016 යාඹේරරේරඵහේකදනේරදේණඹේංඛ්යහේ39345ේ

කි.ේරඵහේකදනේරදේණඹේණදරේුේ .මිලිේ894.50ේරඵහේදීේඇ්.2015ේයාඹේම ේනේඩටේණළුේණඹේංඛ්යහේ

134549ේකි.ටටහිිේණඹේණදරේු.මි.4022ේකි.ේේ 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

6. රජ්ූල වංවිඅ්න ක් ලතිමව  රිීම. 

ලිඹහඳදිංචිේ ංඩධහනේ 3284ේ කි.හභහජි්ේ ංබයහේ 147072ේ කි.ේ රජහමූරේ ංඩධහනේ ලක් ලගේභව ේ කිරීක/දේ

මයණවි ේේනිරධහහර ේේදවහේපුහුුේළඩණළුේ24ේක් ලේඳළළව වුේම්යඩඹදභේු.ේ942,295ේකි.ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

 

අලධල්යාය ඉතිරි රිී ක ලැඩ විශන 

කභහිේමූලි්ේඳයභහයාථඹේවුකඅේරගේරහභී කපේකපේඉගේහරේකිරී/දේඉවරේනළ ීභඹ.ක/දේටකව ේභතේධිේවනහධහයේ

ඳත්රි්හක ේණදරක් ලේේභහසි්ේමනිහයාඹේඉගේහරේකිරී/දේකරේමදහරේවනහධහයේරහභිඹහේනමි ේ්භහටේමඹව ේඵළංකුේ

ං භකඅේඉගේහර්යනුේරළකේ.කභභේඉගේහරේණදරේරඵහේ නුකඅේරඵහේකදනේවනහධහයකඹනි.ේක/දේමනුේකුුණෆ රේ

දිසත්රික් ල්කඅේ ේ 2016ේ යාඹේ දවහේ ු.මි.3967.44ේ ්ේ ණදරක් ලේ ඉගේහරේ ්යේ ඇ්.රගේරහභීඹහකපේ මනීඳඹක් ලේ

වදු කපේඋසේ මධයහඳනේ්ටයුර්ක් ලේ කවෝේ ඔහු කපේ මිඹේ ඹහභේ ළනිේ කව රේනිහේ රහකේය ඹේ කම්/දේ කපේ

මනුභළගේඹේභ්ේකභභේණදමේආඳසුේරඵහේ ළනීක/දේවළකිඹහේඇ්. 

 

7. රගති ප්නය 

  දිඩනළගුභේ කදඳයා්ක/ද රටේ මදහරේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ල්කඅේ ක්රිඹහව භ්ේ සිඹළුභේ ළඩේ ටව ේ

ක්රිඹහව භ්ේඇගේේආ්හයඹේඩභහේඵළීවභේඉරක් ල්ේරටේමනුේරඵහේ ව ේරගේපරඹ ේදහේඵළීවභේක/දේඹටකව ේ

සිදුක්කයා.කභහිදිේ මදහරේ ඉරක් ල්ේ රටේ මනුේ රඵහේ  ව ේ රගේපරඹ ේ ංඛ්යහව භ්ේ වගුණහව භ්ේ වහේ

රභහණහව භ්ේවහේ්හරේඳයහඹ ටේමනුේඇ  ලභක් ලේ්යනුේඇ්. 

ඉව්ේ්ුුේරටේමදහරේභහසි්වෛ්රයිභහසි්ේ වමයාධේහයාෂි්ේ වහයාෂි්ඇ  ලභක් ලේරක් ලේරක් ලේඩඹ ටේ

මදහරේක ේක ේඇ  ලභක් ලේ්යේඇ්. 

 

8. ගිණු ක ශ් ලැටුප්. 

  දිඩනළගුභේකදඳයා්ක/ද රේඹටකව ේදිසත්රික් ල්ඹටේමනුයුක් ල්ේසිඹළුභේකශ්ර විරේනිරධහරී කපේළටුතිේ

වහේආඹ්නේ්ටයුරේඉටුේ්යනුේරඵ ක ේකභභේ්හයාඹහරඹේභගිනි. 

කභභේ දිසත්රික් ල්ඹේ රරේ දිඩනළගුභේ කදඳයා්ක/ද රේ භගි ේ රඵහකදනුේ රඵනේ රගේඳහදනේ මක් ලණදමේ කභභේ

දිසත්රික් ල්කඹ ේරහකේශිඹේකම්/දේ්හයාඹහරේම්යේකඵදහදීභේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්යාඹහරකඅේ්ටයුරේදවහේකඹතදහේ

 ළනිභව ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹටේමලයේසථහයේබහණ්ඩේවහේඳහහරකබෝගි්ේබහණ්ඩේමිරදිේ ළනීභව ේගිු/දේ

මංලකඹ ේසිදුේක්කයා.ගිු/දේ්ටයුරේ/දඵ ධේභහසි්ේහයා්හේර ගේේඳහරනේ්ටයුරේකිරීභේහයාෂි්ේබහණ්ඩේ

මීය ක් ලණේ ්ටයුරේ කභකවඹේ ීභේ කභභේ මංලකඹ ේ සිදුක්කයා.2016ේ යාඹේ දවහේ ගිු/දේ හයහංලඹේ ඳව්ේ

ඳහරදීකේ. 

2016ේ යාඹේරරදීේ දිඩනළගුභේ කදඳයා්ක/ද ර රදේ වහේ කභභේ දිසත්රික් ල්ඹේරරේ කඵදහේ වහරනේරදේ ණළුේ

රගේඳහදනේ රභහණඹේ ු.මි.1424.36ක් ලේ නේ ම්යේ 2016ේ යාඹේ රරේ දීේ කභභේ දිසත්රික් ල්කඅේ ණළුේ ඩඹදභු.මි.ේ

1404.54කි. 

 



25 

 

9.  දිව්ත්රික් ල  විගණන කියුතු. 

මබය ්යේඩ ණනේනිරධහහර ේ09ේභ ඩ්ේම්යේඩ ණනේ්ශභණහ්ු ේංඛ්යහේ5ේකිේඔවු කපේ

යහජ්හහරේ්ටයුරේ ක ව 

දිඩනළගුභේරජහමූරේඵළංකුං /දවේදිඩනළගුභරජහමූරේඵළංකුේමිගේවේමූරසථහනේ්හයාඹහරවේදිසත්රික් ලේදිඩනළගුභේ ේමංලේ

ඩධිභව ේකරේඩ ණනඹේ්යේහයා්හේරධහනේ්හයාඹහරඹටේරඵහේදීභේවහේරළකඵනේඳළමිවිලිේඳහරක් ලහේකිරීභයිේඒේ

මනුේ2016ේයාකඅේදී. 

 ඩේකල ේඳරීක් ලණේේ-ේ07. 

 ඵළංකුේං /දේර ගේේභහකරෝචනඹටේමදහරේඵළංකුේං /දේ120්ේගිු/ද්ටයුරේඳරීක් ලහ. 

 ඵළංකුේං /දේර ගේේභහකරෝචනඹටේමදහරේරජහණරේමිගේේ30්ේගිු/දේ්ටයුරේඳරීක් ලහ. 

 

10.  ලධඅ්රි පුහුණු.  

මබය ්යේ්හයාඹේභණ්ඩරඹේදවහේඳව නේරදේඩඹහනුේඵේධේපුහුුේඳහඨභහරහරේර ගේඹ 

 

පුහුණු ලැඩ විශජන් නම වශභ්ගි වුලධෂඅ්රින්ජේ තනතුර 

පැලැව වු 

ලැඩ 

විශන් 

වංය්ල 

වශභ්ගි වු 

ලධෂඅ්රින් 

වංය්ල 

වියද කක 

ණද රු. 

පරදහයි්හඹේයාධනඹේ්යේ

 ළනික/දේවේහයාථ්ේංයාධනේ

මව දළකි/දේහුභහුේ්යේ ළනික/දේ

ළඩේටවන 

 ණ්හධි්හහරවමූරසථහනේ

්ශභණහ්ු වදිසත්රික් ලේකම්/දේ

්හයාඹහරකඅේඩඹේ්ශභණහ්ුේ

ඇරළුේංයාධනේනිශධහහර ේ 

01 35 42ව085 

ඊේභතේධිේළඩේටවනේ ණරසථහනේ

්ශභණහ්ු වආඹ්නේ

ලිට්ු වේ

දි.කම.්හ.්ශභණහ්ු වදිඩේ

නළගුභේංයාධනේනිශධහහර ේ 

01 74 30ව246 

ගිු/දේවහේළටුතිේපුහුු රහ.කම්/දවදි.කම.්හ.ළටුතිේවහේ

ගිු/දේඩඹටේමදහරේනිශධහහර ේ 

01 70 30ව319 

Pay roll පුහුු රහ.කමිදි.කම.්හ.ේළටුතිේඩඹටේ

මදහරේනිශධහහර ේ 

02 31 1ව032ව864 

භහජේආයක් ලණේපුහුු රහ.කමිදි.කම.්හ.ඩඹටේමදහරේ

නිශධහහර ේ 

01 36 19ව775 

භහජේඩඵරේ ළ ඩක/දේවහේ

දුතිඳව ්භේදුයලික/දේපුහුු 

ඩඹබහයේ ුේමභහ්යරභහේඇරේ

මභහ්යහංලේනිශධහහර ේවරධහනේ

්හයාඹහරකඅේමංලේ

රධහනි වකුුණළ රවපුව ්රභේ

රහ.කමවදි.කම්/දේු ේඇරළුේ

නිශධහහර  

02 70 382ව223 

ආඹ්නේවහේඩනඹේ්ටයුර රහ.කම.්හයාඹහරරේභවහං /දේ

මධයක් ලේවහේයහඳතගේේ

්ශභණහ්ු  

01 30 20ව090 

 

 

2.6 වම්ජ ආරක් ලණ අංය. 

  භහජේ ආයක් ලණේ ඩශ්රහභේ ළටුතිේ කඹෝජනහේ රභඹේ භහජේ ඩඵරේ  ළ ීක/දේ වහේ සුබහධනේ

මභහ්යහංලඹේඹටකව ේඇගේේ රීේරං්හේ භහජේආයක් ලණේභණ්ඩරඹේභන් ේසඹංේ රැකිඹහේ වහේ මඩධිභව ේ මංලකඅේ
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රැකිඹහරහභී ේවහව වේ ඩඩධේක් ලක ්රඹ ේරේනිඹළළීේතව ගේ්යි ේවහව ේක්රිඹහව භ්ේ්යනුේරඵනේ දහඹ්ේ

ඩශ්රහභේළටුතිේරභඹක් ලේනේම්යවේඩකල කඹ ේදිසත්රික් ලේකම්/දේරභහකපේමධීක් ලණඹේවහේරහකේය ඹේකම්/දු ේ

කපේභළදිවව ේීභේඹටකව ේග්රහභේනිරධහරී ේවයවහේහභහජි්යි ේඵදහ නුේරඵ නකි. 

 

2016ේයාකඅේඩශ්රහභේළටුතිේකඹෝජනහේරභඹේවහේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්කඹ ේදහඹ්යි ේ17243ේ්ේ

රභහණඹක් ලේඵහක නේඇගේේම්යවේහහර්ේණදමේලකඹ ේු.ේ 133,177,040 ණදරක් ලේඳව්ේඳහරදිේර්රැසේ්යේ

ඇ්. 

 

දහඹ්යි ේඵහ ළනීභ  -  17243   

දහඹ්යි ේඵහ ළනීභේණදර - ේේේ7,854,502.00 

්ළඳළමේ්හයාඹහරේභන්   - ේ16,097,381.15 

දිසත්රික් ලේ්හයාඹහරඹේභන්  - ේේේ5,796,208.00 

රහ.කම.්හයාඹහරේභන්   - ේේේ1,351,295.00 

ඵළංකුේභන්    - ේේේ2,077,654.00 

  ණළු ණද -           33,177,040.15  

 

කුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹේභන් ේ2016-12-31ේදක් ලහේඩශ්රහභේළටුතිරහභී ේේ4314ේක් ලේවහේඩලසේයහභේළටුතිේේරදහනඹේ

්යේඇගේේ ම්යේ 2016ේ යාකඅේ දීේ ඩශ්රහභේ ළටුතිරහභී ේ 454ේක් ලේ වහේ ඩශ්රහභේ ළටුතිේ රදහනඹේ්යේඇ්.ේ 2016ේ

යාකඅේ දීේ හභහජි්යි ේ ඵහ ළනීභේ වහේ හහර්ේ ණදමේ මඹකිරීභේ රළි ේ ජහගේ්ේ භට්ටක/දේ රථභේ සථහනඹේ

රඵහක නේඇ්. 

 

2.7 න්ණු ක ඒකක රන්ති ශ් ජව ල් අංය.  

     භවජන්හේඩසි ේඉදිහරඳව ේ්යනේඳළමිවිලිේඳරීක් ලහේ්ය මිු/දේඋඳ්යණේරේනිළයදි්හේ

්වවුුේකිරීභේරලි ේඳහහරකබෝගි්යි ේආයක් ලහේකිරීභේදිසත්රික් ලේකම්/දටේඳළුණේ්ව ේ ීමභකි. 

 

කභභේමංලකඅේ2016 කයාේ්හයාඹඹේහධනඹේඳව්ේඳහරදිේහයහංලේ්රේවළකිකේ. 

 

 ණද්රහේ්ළබීකභ ේරදේආදඹභ                    :-ේු.23,781,172 

 ණද්රහේ්ඵනේරදේඒ්්ේංඛ්යහ  :-ේ64,519 

 කශඳු ේංඛ්යහ   :-ේ19,112 

 හයාථ්ේළටීව/දේංඛ්යහ  :-ේ84 

 ්ළව ේ්රේළටීව/දේංඛ්යහ  :-ේ1111 

 මඹ්යේඇගේේදඩේණදම   :-ේු.119ව000ේ 

 දළනුව ේ්යනේරදේකශඳු ේංඛ්යහ :-ේ2220 

 

2.8 ලිව තීය ම්යාජගෝපජී අංය.  

   පුේ රකඹකුකපේදක් ල්හඹ, කුර්හඹේවහේවළකිඹහටේ ළරකඳනේතව තීඹේක්ස්රඹටේඹහභටේ

මලයේ භ ේ කඳ ීභව , රභේ කක් ලස්රේකඅේ දියුුේ රඵහේ  ළනීභටේ භ ේ කඳ ීභව ේ වහේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ

්හයාඹහරඹේරරේ තව තීඹේ භහයාක ෝඳකේලේ මංලඹක් ලේසථහට්ේ්යේඇ්. කභභේ මංලඹේ භගි  2016 යාඹේ රර 

ඳව්ේළඩටව ේඳව හේඇ්. 

 

 ජඳ ේජඵයේලි ේමව ේඵෆපේනිසඳහදනඹ 

 ඵහහියේඋඳහධිධහරීේළඩටවන 

 ගුුු ේදළනුව ේකිරීභ 

 තව තීඹේභංකඳව ේළඩටවන 

 මලය්හේභ්ේපුහුු 

 සඹංේරැකිඹහේවහේකඳශමීභ 
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 තව තීඹේමභිකඹෝ ේජඹ ළනීභ 

 මධහනභටේරක් ලේවූ ේරැකිඹහේ ්ේකිරීභ 

 උදයහනේමරං්යණඹ 

 නිදවසේරැකිඹහේවහේකඳතශමීභ 

 රැකිඹහේ100ේළඩටවන 

 ඉදිහරකිරී/දේක් ලක ක්රඅේනිපුණේ්හයාමි්ේශිමපී ේපුහුුේකිරීභේ     

 

2.9 වංය්ජමණ අංය.  

  රීේ රං්හකේේ ජහගේ්ේ ළරසු/දේ /දඳහදනකඅේ දීේ වහේ රේගේඳව ගේේ භහකරෝචනකඅදීේ දේ මලයේ
ංඛ්යහකමඛ්නේදව ්ේදිසත්රික් ලේභට්ටමි ේරක් ලරැසේකිරීභේවහේඉදිහරඳව ේකිරීභේදිසත්රික් ලේංඛ්යහකමඛ්නේමංලඹේභගි ේ
ඉටු්යනුේරඵනේම්යවේදව ්ේඳහරය රනඹේ්යන වටේයහජයවේංසථහවේපුේ ලි්ේආඹ්නේවහේඩඩධේමධයඹනඹ ේ
්ය න ේ දවහේ මලයේ ්යනේ රදේ ක්තයරුේ ඳඹහදීභේ දේ සිදුේ ක්කයයි.ේ මදහරේ යාේ රශේ ඉටු්යනේ රදේ
ංඛ්යහකමඛ්නේ්ටයුරේවහේ්හයාඹඹ ේටළිඵදේංෂිති්ේඩස්යඹක් ලේඳව්ේදව ේකේ. 

 

1. වී පිළිබද වංය්ජමන දව ත වැකමම. 

   2015ි16 ේභවේ් නඹ ේවේ2016ේඹරේ් නඹේදවහේීේ හේකනුක ේමසේදනේරදවේ

පුයණේරදේවහේ්ඳහ  නහේරදේකුඹුුේබි/දේරේභහණඹේග්රහභේනිරධහරීේ/දේභට්ටමි ේවේරහකේය ඹේකම්/දේ

ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ රඵහක නේ දිසත්රික් ලේ ඒ්හඵේධේ හයා්හේ ්සේ ්යනේ රදී.ේ ක/දේ ම දමි ේ රහකේය ඹේ

භට්ටමි ේක්තයරුේරඵහේ ළනීභේදවහේෆභේයාඹ්භේඹරේවහේභවේ් නේකද්ේරශේදිසත්රික් ල්කඅේටහිිේීේ

 හ්යේඇගේේසිඹළුභේබි/දේ්ළඵලිේමනුේ ණ ේ ළනීභක් ලේසිදුේක්කයයි.ේදිසත්රික් ල්ඹේවේණළුේදියිනේදවහේීේ

නිසඳහදනඹේ ටළිඵදදේ ඇස්ක/ද රේ ්සේ ්යේ  ළනීභේ ටවිේ කඹතදහ නුේ රඵ ක ේ මසළ නේ

කනරහ  නහේරදේශුේධේබි/දේරේභහණඹේවහේහයාෂි්ේීේමසළ නේඇස්ක/ද රේකිරීක/දේමීය ක් ලණකඹ ේරඵහේ

  නහේහභහනයේමසළ නේටළිඵදේඇස්ක/ද රකි ඹ.ේේකභභේයාඹේරරදීේ2015ි16ේභවේ් නඹේවේ

2016ේ ඹරේ ් නඹේ දවහේ ක ේ ක ේ ලකඹ ේ ීේ මසළ නේ ඇස්ක/ද රේ ේ කිරීක/දේ මීය ක් ලණේ ණළුේ

දිසත්රික් ල්ඹභේනිකඹෝජනඹේනේඳහරදිේහහරභහයා ේරේභේභට්ටමි ේසිදුේ්යනේරදී.ේ 

 

ල්රිර ම අනුල දිව්ත්රික් ලකජව ලග් කරන ද බි ක ර ම්ණය (අක් ලකර) 

 

ලයාය 
වි් 

ල්රිම්යාග 

කමළු 

ල්රිම්යාග 
ලයා්ල ණළු එකතුල 

2015ි16ේභව  41ව692 92ව493 73ව556 207,743 

2016ේඹර 33ව593 54ව625 35ව064 123,283 

 

2.  කිෂික්යාන්ක ජභෝග පිළිබද වංය්ජමන 

රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ P1 හයා්හේ මනුහයකඹ ේ රක් ලේ රැස්රේ ීේ ටළිඵදේ ංඛ්යහකමඛ්නේ

දව ්ඹ ේ P2 ඩග්රේවේ හයා්හේ භගි ේ දිසත්රික් ලේ ඒ්හඵේධේ හයා්හක් ලේ ේ වේ ඹරිභවේ් නේ කද්ටභේ ්ස්යේ

ක්තශමේරේධහනේ්හයාඹරටේඹනුේරඵයි.ේරභේආ්හයඹටභේක තඩේක තඩ්ළ ේවහේමගේකයා්ේආවහයේකඵෝ ේටළිඵදේ

ංඛ්යහකමඛ්නේදව ්දේH1 හයා්හේමනුහයකඹ ේH2 ඩග්රේවේහයා්හක ේදිසත්රික් ලේභට්ටමි ේඹරේවේභවේ් නේ

කද්ටභේ්සේ්යනේරදී. 

3.  වව ල වංය්ජමන 

ේහයාෂි්ේ භසේ ටවිේ ර ේ භළරීක/දේ ංඛ්යහකමඛ්නේ හයා්හේ න යේ බහවේ භවේ න යේ බහවේ රහකේය ඹේ බහවේ

භට්ටමි ේරභේආඹ්නේලි ේරඵහක නේදිසත්රික් ලේහයා්හක් ලේ්ස්යේක්තශමේරේධහනේ්හයාඹරටේඹනුේරඵයි.ේ

්දේ 2016ේ යාඹේ දවහේ ඳශුධනේ ංඛ්යහගේේ ග්රහභේ නිරධහරීේ /දේ භට්ටමි ේ වේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ

භට්ටමි ේරක් ලරැස්යේදිත්රික් ලේඒ්හඵේධේහයා්හේටළිකඹරේ්යේරේධහනේ්හයාඹරටේඹනුේරඵයි. 
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4.  ජීය ය ලධ්ප්දකය්ජේ න් ගණන් රැව් රිීම. 

රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ කේය ඹේ නිසඳහද්ඹහකපේ මිරේ  ණ ේ ෆභේ රහකේය ඹේ කම්/දේ

ක්තට්ඨහලඹකි භේරධහනේ ේභධයසථහනේ 3ේකි ේවහේ මගේකයා්ේභධයසථහනේ 4ේකි ේමිරේරැසේ්යවේඒේඒේභහඹේ

මහනකඅදීේහභහනයේමිරේ ණ ේවගේ්ේ්යේමිරේහයා්හේක්තශමේරේධහනේ්හයාඹහරඹටේඹළීභටේ්ටයුරේේ්යේ

ඇ්.  

5.  න්ගරික සිමර න් ඉදිරිපව  රිීම. 

ගේඳ්හේ මිරවේ ්හණ්ඩේ මං්ේ I, II, III, IVේ මදහරේ ්හරේ ්හනුේ මරර්ේ ේ මිරේ රැස්යේ ක්තශමේ රේධහනේ

්හයාඹහරකඅේමිරේමංලඹටේ ඊේක/දමේභගි ේඹහේඇ්.ේ රභගි ේරහකේය ඹේභට්ටමි ේඳහහරකබෝගි්ේමිරේ දයාල්ඹේ

ළ්සිභටේමලයේඩස්යේළඳ ලභටේවළකිකේ. 

 

6.  ලධයැදි වමීය ක් ලණ කියුතු 

I. ශ්රී ංක්ජශ  මබ වමීය ක් ලණ - 2012 

ක්ෝයහ ව ේ නිඹළදිඹ ේ මනුේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ යාකඅේ ්හයාරේ 04ේ

දවහභේ දිසත්රික් ල්ඹේපුයහභේනිකඹෝජනඹේනේඳහරදිේ කභභේ ේමීය ක් ලණඹේ්යනේරදී.ේ කභඹේ ේ දීඳේ

යහති්ේමීය ක් ලණඹක් ලේකේ.ේරහිේරේගේපරේරේධහනේ්හයාඹහරඹේභගි ේ2016ේයාකඅේ්හයාරේමනුේ

නිකුව ේකිරීභටේවළකිේඩඹ.ේදිසත්රික් ල්කඅේලභේඵර්හඹ (මවු.ේ15ේකව ේඊටේළඩිේආයාථි්ේලකඹ ේ

ක්රිඹහය ීවේ සිඹළුභේ පුේ රයි ේ කේ)වේ ක හේ ඩයුක් ලගේඹවේ ක හේ නියුක් ලගේඹවේආදීේ ඩඩධේ ක්තයරුේ

රභගි ේරේ් හලඹටේඳව ඩඹ. 

 

II. ගිශ ඒකක ආද්ය ක වියද ක වමීය ක් ලණය - 2016 

ක්ෝයහ ව ේ නිඹළදිඹ ේ මනුේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ යාකඅේ ්හයාරේ 04ේ

දවහභේදිසත්රික් ල්ඹේපුයහභේනිකඹෝජනඹේනේඳහරදිේකභභේමීය ක් ලණඹේසිදුේ්යනේරදී.ේරහිේරේගේපරේ

රේධහනේ ්හයාඹහරඹේ භගි ේ 2016ේ යාකඅේ ්හයාරේ මනුේ නිකුව ේ කිරීභටේ වළකිේ ඩඹ.ේ කභභේ

ක්තයරුේආයාථි්ේංයාධනඹේවහේ ේඍජුේකරේබහඩ්හේක්කයනේදහරේේය්හඹවේඒ්පුේ රේ

ආදහඹභවේඩඹදභේළනිේජීනේ්ව ේදයාල්ේ ණනඹේකිරීභේවහේකඹතදහ නුේරඵයි. 

 

III. ල්යාෂික ජපතම ලධ්ප්දන වියද ක ඇව්තජ කන්තු රිීජ ක වමීය ක් ලණය 

නිඹමි්ේ ඳහරදිේ ක්ෝයහ ව ේ කඳතමේ රේ හිමිඹ ේ නිඹළදිඹක් ලේ භගි ේ ඉව්ේ මීය ක් ලණඹේ ඳව හේ

කඳතමේමක් ල්යඹකි ේනිසඳහදනඹේදවහේනේඩඹදභවේආදහඹභේවහේඒේආශ්රි්ේඩඩධේංඛ්යහේඩස්යේ

ඉදිහරඳව ේකිරීභටේවළකිඹහක් ලේරළබුවි. 

 

IV. කයාම්න්ත, ජලෂඳ ශ් ජව ල් වංගණනය - 2016 

2016ේයාකඅේ්යාභහ ්ේක් ලක ්රකඅේරේ ගේඹේකතඹහේඵළීවභේදවහේහයාෂි්ේගිු/දේ ණනඹේ

කිරීභේදවහව ේ්යාභහ ්වේකශේවහේක හේං ණනඹේ 

ක්ෝයහ ව ේ නිඹළදිඹක් ලේ රරේ ඉටු්යනේ රදී.ේ කභහිදීේ සුළුේ ඳහරභහණවේ භධයේ ඳහරභහණේ වහේ ඩලහරේ

ලකඹ ේමංලේමනුේමීය ක් ලණේ්ටයුරේඉටු්යනේරදී. 

 

V. ත්රෛම්සික ක්යාන්ක ලධ්ප්දනය පිළිබඳ  වමීය ක් ලණ 

නිසඳහදනේ ්යාභහ ්ේ ක් ලක ්රකඅේ ්හයාරභඹේ ලකඹ ේ ළඩිේ ීභේ ටළිඵේ දව ්ේ රඵහ ළනීභටේ

ක්ෝයහ ව ේආඹ්නේකිහිඳඹකි ේෛ්රභහසි්ේ්හයාමි්ේනිසඳහදනඹේටළිඵේේමීය ක් ලණේ්ටයුරේ

සිදුේ්යනේරදී. 

 

VI.    රජ් විදය්ව මක ශ් ජව්ය වමීය ක් ලණය - 2016 

ක්ෝයහ ව ේ නිඹළදිඹ ේ මනුේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ ේ දිසත්රික් ල්ඹේ පුයහභේ

නිකඹෝජනඹේ නේ ඳහරදිේ ටළේරට්ේ ඳහර ණ්ේ භගි ේ ක්තයරුේ රැස්යනේ රදී.ේ ේ කභහිේ දීේ
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දිසත්රික් ල්කඅේ ේ භේු කපේ වහේ දු කපේ කෞඛ්යේ ්ව ඹ ේ ටළිඵේ දයාල්ේ කභ භේ

රීරං්හකේේරජහකපේකෞඛ්යේ්ව ඹේනේ හේසිටුීභේවහේතීයණේ ළනිභටේමලයේනේක්තයරුේ

රැසකිරීභේසිදුේ්යේඇ්.ේරකරභේක්ෝයහ ව ේ තවේඒ්්ේරේඹේමවුුදුේ10-49ේම්යේ්දහේ

කවෝේඩහව්ේ්හ ්හ කපේවේමවු කපේඹේමවුුදුේ5ේටේමඩුේදු කපේඋේඵයේමිනු/දේ

වේ හිකභතපකරෝබී ේ ඳරීක් ලහේ දේ කෞඛ්යේ මභහ්යංලකඅේ කවදේ නිරධහරී ේ භගි ේ සිදුේ ්යේ

ඇ්.කභඹදේ සිඹම භේ දිසත්රික් ල්ේ ආයනඹේ නේ ඳහරදිේ දීඳේ යහති්ේ රධහනේ ්හයාඹහරඹේ භගි ේ

කභකවඹනේනේරදී. 

 

VII.   ශ්රී ංක්ජශ ෂම් ක්රිය්ක්රක ක පිළිබඳ වමීය ක් ලණය-2016 

ක්ෝයහ ව ේ නිඹළදිඹ ේ මනුේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ භට්ටමි ේ ේ දිසත්රික් ල්ඹේ පුයහභේ

නිකඹෝජනඹේනේඳහරදිේේක්තයරුේරැස්යනේරදී.ේේකභහිේදීේඹේමවුුදුේ5ේසිට 7 ේදක් ලහේඹසේ

සීභහේ රරේ සිඹම භේ ශණ කපේ ක්රිඹහ්හය්/දේ කභභේ මීය ක් ලණඹේ භගි ේ ආයණඹේ ්යේ ඇ්.ේ

කභහිදීේශණ කපේක්රිඹහ්හය්/දේේකරේමධයහඳනඹේරළබීභවේ  වේ්ටයුරේරේනිඹළීවභවේළටුතිේ

රඵනේආයාථි්ේ්ටයුව ්ේකවෝේරැකිඹහ්ේනිඹීවභවේකෞඛ්යේවහේසුයක් ලෂි්බහඹේඹනහදීේසිඹම භේ

්රැුේ ළරකිමරටේ   නහේ රදී.ේ රධහනේ ්හයාඹහරඹේ භගි ේ සිඹම භේ දිසත්රික් ල්රේ කභභේ

මීය ක් ලණඹේසිදුේ්යනේරදී. 

 

7.  පෂ්ව  ප්න වංය්ජමන කියුතු. 

භවේන යේබහවේන යේබහේවහේරහකේය ඹේබහේභට්ටමි ේඒේඒේආඹ්නරේරකේලේනිකඹෝජනඹේනේඳහරදිේසිඹළුභේ

ඳශහව ේඳහරනේ දව ්ේරැස්යේ ළනීභටේවළකිේඩඹ.ේ ඳශහව ේඳහරනේආඹ්නරේඩඹද/දේහයා්හවේ කඳතදුේක්තයරුේ

හයා්හේවහේආදහඹ/දේඩලසකමණේහයා්හේරඵහේ ළනීක/ද ේදව ්ේඩලසකමණඹේකිරීභටේවළකිේඩඹ. 

 

8.  ර්ජය ශ් අයාඅ ර්ජය ජව ල් ලධයුක් ලතිකිනන් පිළිබඳ වමීය ක් ලණය-2016 

රීේරං්හේරරේනිළයදිේරගේඳව ගේේවේළරසු/දේ්සේකිරීභේදවහේම්යහලයේක්තයරයක් ලේනේයහජයේවහේමයාධේ

යහජයේ මංලකඅේ ක හේ නියුක් ලගේ්ඹේ වහේ රභේ මංලේ රේ ව ්/දේ ටළිඵේ දව ්ේ රැසකිරීභේ කභභේ මීය ක් ලණකඅේ

මයණණයි.ේක/දේදවහේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹේරශේේඇගේේසිඹළුභේයහජයේවහේමයාධේයහජයේක හේආඹ්නේරේක හේ

නියුක් ලගේ්යි කපේක්තයරුේරැසකිරීභේ2016-11-17 ේදිනේකඳ..ේ9.30 සිටේකඳ.. 11.30ේදක් ලහේහයාථ්ේසිදුේ

්යනේරදී. 

 

 

2.10 ජ්තික ජපතජශතර ජමක ක ක්යාය්ය. 

ේේජපතජශතර න්දී ගැනීම වඳශ් ණදම වශන්අ්රයක් ල බ්දීජ ක ලැඩවිශන. 

     යජකඅේේකඳතකවතයේවනහධහයේළඩටවනේ2016ේඹරේ් නකඅේවහේ2016/17ේභවේ් නඹේරරේ

දීේදේක්රිඹහව භ්ේ්යනේරදී.ේඒේමනුේකුඹුුේහිමිේීේක තඩකඹකුටේරක් ලේ් න්ටේඋඳහරභේමක් ල්යේ 5ේක් ලේදක් ලහේ

මක් ල්යඹ්ටේු.ේ5,000ේක් ලේඵළගි ේුටඹමේ25,000ේ්ේණදරක් ලේරඵහකදනේරදී. 

   ්දේකිකරෝග්රෆ/දේ 50ේ ්ේ කඳතකවතයේ මිිඹක් ලේුටඹමේ 2,500ේ ටේ ඩත්ේ කශඳකර ේක තී ටේමිරදීේ

 ්වළකිේනේක ේදිසත්රික් ල්කඅේක තඩේජනේංයාධනේභධයසථහනේ56ේක් ලේ, මනුභළගේඹේරඵහ ව ේමූඳ්හයේමිගේේ

වහේ ක තඩේ භහ /දේ කභ භේ ඵරඳ්රේ රහභීේ කඳතකවතයේ මකරඩ්ු ේ දේ රක් ලේ /දඵ ධී්යණඹේ ්යමි ේ

දිසත්රික් ල්කඅේ සිඹම ේ භේ ක තී ේ වටේනිඹමි්ේ කරහටේ කඳතකවතයේ මිරදීේ  ළනීභටේ ජහගේ්ේ කඳතකවතයේ කම්/දේ

්හයාඹහරඹේේමලයේ්ටයුරේරනේරදී.ේ 

 2016ේඹරේ් නකඅේවහේ2016/17ේභවේ් නකඅේවනහධහයේණදමේරඵහදීක/දේර ගේඹ 

 

කන්නය ඉඩ ක රම්ණය 

ජශක් ල. 

ජගතවීන් 

වංය්ල 

ලධකුව ක ණදම 

රම්ණය රු. 

න්ලියන 

2016ේඹර 73698 143650 939 

2016ි17ේභවහ 40083 115598 510 
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   2016ේ ඹරේ වහේ 2016/17ේ භවේ ඹනේ් නේ කද්භේ රක් ලේ කවක් ලටඹහයාේ 160000ේ ්ේ  හේ ඉරක් ල්ඹක් ලේ ගේබුනදේේේ

ඳළගේේ්හරගුවි්ේේ්ව ව ඹේවහේමකනකුව ේහධ්ේමනුේ් නේකදක්හිභේඉ ේේකවක් ලටඹහයාේ113782ේක් ලේ හේ

කිරීභටේවළකිඩඹ.ේඒේමනුේ71%ේ්ේේ හේර ගේඹක් ලේමව ්යේ ළනීභටේවළකිඩඹ. 

 

  පුහුණු ශ් දැනුලව  රිීජ ක ලැඩවිශන්. 

    රධහනේ ්හයාඹහරකඅේ මඹේ ළඹේ ඇස්ක/ද රේ මනුේ ේ ේ ජහගේ්ේ කඳතකවතයේ කම්/දේ ්හයාඹහරකඅේ

කුුණෆ රේදිසත්රික් ල්කඅේංයාධනේළඩටව ේක්රිඹහව භ්ේකිරීභේවහේ2016ේයාඹටේුටඹමේ150,000ේ්ේ

රගේඳහදනේක ේ්යේගේබුවි. 

ේේේේේේේේේේඒේ මනුේ යජකඅේ වනහධහයේ කඳතකවතයේ ළඩටවනේ හයාථ්ේ ක්රිඹහව භ්ේ කිරීභේ වහේ රහිේ මයණණේ වහේ

ඉරක් ල්ඹ ේ පුයහ ළනීභේ වහව , 1988ේ මං්ේ 68ේ දයණේ කඳතකවතයේ ඩධිභව ේකිරීක/දේ ඳනකව , ඩධිඩධහනඹ ේ

දිසත්රික් ල්ඹේ රරේ නිඹමි්ේ ඳහරදිේ ක්රිඹහව භ්ේ කිරීභේ වහව ේ ඒේ ටළිඵේ දළනුqව ේ බහඹේ වහේ මකඵෝධඹේ මදහශේ

නිරධහරී ේක්ේේරඵහේදීභේමලය්හඹකි.ේේේඒේමනුේරභේරගේඳහදනේභන් ේදිසත්රික් ල්ඹභේආයණඹේනේඳහරදිේ

පුහුුේවහේදළනුව ේකිරීක/දේළඩණළුේමදහශේඳහයාල්ු ේඉරක් ල්ේ්ය නිමි ේක්රිඹහව භ්ේ්යනේරදේම්යේරහිේ

කබෞගේ්ේවහේමූරයේර ගේඹේඳව්ේඳහරදිේකේ. 

 

ළඩටවන ළඩටව ේ

ංඛ්යහ 

්වුු ේවහදේ? වබහගීේවුේ

ංඛ්හ 

දයණේරදේඩඹදභේේේේේේේ

ු.ේේේේේේේේේේේේල්. 

කඳතකවතයේ ඳන්වේ යජකඅේ

කඳතකවතයේ වනහධහයේ

රගේඳව ගේඹේ වහේ ඩධිභව ේ

කඳතකවතයේබහඩ්ඹ 

 

03 

ක තඩේංඩධහනේ

හභහජි්ඹ ේවහේ

්ත.ඳ.නි..ේ

ව්හයු  
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17000.00 

කනව  ේේේේේේේ31 
් නේරැසී/දේ වහේ කනව ේආඹ්නලි ේංඩධහනඹේ්යනේ

රදේළඩටව රේදී. 

ර්ර 17000.00 

 

 ජතතග වතය්පනය ශ් ජපතජශතර ගබඩ් පීක් ල්ල. 

         යජකඅේ ේ වනහධහයේ කඳතකවතයේ ළඩටවනේක්රිඹහව භ්ේකිරීක/දේ දීේ දිසත්රික් ල්කඅේ යජකඅේ භහ /දේ රේ

රහකේය ඹේකඳතකවතයේ ඵඩහේවහේක තඩේජනක හේභධයසථහනේරේකඳතකවතයේ ඵඩහේඳරීක් ලහේ්යමි ේඳගේනේ

ක්ත ේ ්ව ව ඹ ේ හයා්හේ කිරීභේ සිදුක්කයා.ේ රකභ භේ දිසත්රික් ල්ඹේ රරේ කඳතකවතයේ මකරඩ්ු ේ වහේ

ඵරඳ්රේරඵහදීක/දේදීේකඳතකවතයේමකරඩේ්ු කපේ ඵඩහරේකඹෝ ය්හේකභ භේක්ත ේ්ව ඹ දේඳරීක් ලහේ

ඳරීක් ලහේ ්යනුේ රඵයි.ේ ඒේ මනුේ ක්ත ේ ්යහඳනඹේ වහේ  ඵඩහේ ඳරීක් ලහේ වහේ රඵහදීේ ගේබේ ු.ේ 30,000ේ ්ේ

රගේඳහදනේඳව්ේඳහරදිේකඹතදහේ  නහේරදී. 

 

 

 

ක්යායය 

ලධමකරන ද 

ලැඩවිශන් 

වංය්ල 

 

දරණ ද වියදම 

රු.            ත. 

ක්ත ේ්යහඳනඹේවහේ ඵඩහේඳරීක් ලණ 62 30,000 

 

 

  ජපතජශතර ලධයැදි බ්ගැනීම ශ් තව ව ල වි්ජමණය. 

    ේක තී ේක්ේගුණහව භඹේ්වවුුේ්යනේරදේයහඹනි්ේකඳතකවතයේරඵහදීභේජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ

්හයාඹහරකඅේතජුේ ීමභේවහේ්හයාඹබහයඹකේ.ේඒේමනුේකඳතකවතයේඩධිභව ේකිරීක/දේඳනගේ ේඳළරීේඇගේේඵර්රේ

ර්හයේදිසත්රික් ල්කඅේකඳතකවතයේමකරඩළමේක්ේක තසේමවඹුේකරේේරඵහ  නහේඩඩධේයහඹනි්ේකඳතකවතයේ
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නිඹළදිේමදහශේයහඹනහ හයේක්ේකඹතණේ්යේ්ව ව ේඩලසකමලණඹේ්යේේරහිේකඹෝ ය්හඹේ්වවුුේ්යේ නුේ

රඵයි.ේක/දේවහේ2016ේයාඹටේජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේකුුණෆ රේදිසත්රික් ලේ්හයාඹහරඹේක්ේ

ු.ේ60,000ේ්ේමූරයේරගේඳහදනේරඵහදීේගේබේම්යේරභේණදමේඳව්ේඳහරදිේකඹතදහේ  නහේරදී. 

 

විව්තරය වි්ජමණය කෂ 

ජපතජශතර ලධයැදි 

වංය්ල 

දරණ ද වියදම 

රු. 

ජහ.කඳත.කමේරගේඳහදනේභ   12 36,000 

කඳතකවතයේආනඹනේආඹ්නේභන්  162 භහ /දේඩසි ේදයණේරදි. 

 

 

  දිසත්රික් ල්කඅේ කඳතකවතයේ ආනඹන්ු ේ කඳතකවතයේ කභයටටේ ක  ීභටේ ේ කඳයේ වහේ ක  ීකභ ේ ඳසුව ේේ

කශඳශටේ නිකුව ේ කිරීභටේ කඳයව ේ ආනඹන්ු ේ ඩසි ේ ඔවු කපේ මූරයේ රගේඳහදනේ ඹටකව , රභේ

කඳතකවතයරේගුණහව භ්ේබහඹේජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරඹේභන් ේඳරීක් ලණහ හයඹක් ලේක්ේකඹතණේ

්යේ්වවුුේ්යහේ ්යුරඹ.ේඒේමනුේජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරඹේඩසි ේ2016ේයාකඅේකුුණෆ රේ

දිසත්රික් ල්කඅේ ආනඹන්ු ේ ඩසි ේ ක  නේ රදේ යහඹනි්ේ කඳතකවතයේ නිය ්යකඹ ේ ්ව ව ේ

ඩලසකමණඹ ටේබහජනඹේ්යේරහිේකඹෝ ය්හේ්වවුුේ්යේ නිමි ේක තඩඹහේක්ේගුණහව භ්ේකඳතකවතයේ

රඵහේදීභටේ්ටයුරේ්යනේරදී.ේ 

 

 පැන්ණිලි , ලංච් ශ් අරන්කත් ලැෂැක් ලවීම. 

ේේේේේේේක තී ේක්ේවනහධහයේණදමේරඵහදීභේදවහේක්තයරුේරඵහ ළනීභේ, හයා්හේ ්ේීමහරභේවහේනියාකේලේීමරීභේ

ඹනේ ්හයාඹඹ ේ හිදීේ ඇගේවූේ  ළටළුේ වහේ මරමි්්හඹ ේ කභ භේ කශදකඳතකමේ මකරඩේ කිහරභේ දවහේ ඇගේේ

යහඹනි්ේ කඳතකවතයේ /දඵ ධකඹ ේ රළකඵනේ ඳළමිවිලිේ වහේ සිදුනේ ංචහේ වහේ මරමි්්හේ /දඵ ධකඹ ේ දේ

නිය ්යේ ේ ඳරීක් ලහේ්යමි ේරීමේංචහේ වහේ මරමි්්හේ ළශළක් ලීභටේ ේ ජහගේ්ේකඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරඹේ

්ටයුරේ්යනේරදී. 

 

  ඒේ මනුේ ඳළගේේ සීමි්ේ /දඳව ේ වහේ මකනකුව ේ හධ්ේ ්හයාඹක් ලභේ කරේ ්ශභනහ්යණඹේ ්යමි ේ ජහගේ්ේ

කඳතකවතයේකම්/දේ්හයාඹහරඹේරහිේ ීමභේවහේ්හයාඹඹේබහයඹේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්ඹේරරේඋඳහරභකඹ ේඉටුේ

්යනේරදේඵේකභහිරහේව ේ්යනුේ්ළභළව ක්නි.ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

 

2.11  ර්ජය ජනතලන වංවිඅ්න අංය. 

  දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේයහජයේකනතනේංඩධහනේමංලඹේභගි ේයහජයේකනතනේංඩධහනේ

ලිඹහඳදිංචිේකිරීභව රගේක් ලක ඳේකිරීභව ඳළමිවිලිේඳරීක් ලනේරටේවබහගිී/දවේ/දඵ ධී්යණේරැසී/දේඳළළව ීභේ

ආදිඹේණලි්ේසිදුේ්යනුේරඵයි. දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේලිඹහඳදිංචිේංඩධහනේංඛ්යහේ63ේීම.ේ 

 

2.12 වංව්කිතික අංය. 

ේ ේ 2016ේ යාකඅේ ්යනේ රදේ ්හයාඹඹ ේ රධහනේ ලකඹ ේ ක්තටසේ කිහිඳඹ්ටේ කඵදහේ දළක් ලඩඹේ

වළ්.ේේ 

 

 ංස්තගේ්කදඳහයා්ක/ද රේභන් ේළරසු/දේ්යේ „„ේකදතකශතසේභකව ේඳවනේ”ේළඩටවනේඹටකව ේ“ේ

ංස්තගේ්ේඵරේභණ්ඩරේමයණදමේගේඹේ”ේක්රිඹහටේනළංීභ. 

 „„ේම/දභව ේරක් ල්ේචි්රේඵර නේඹණේ”ේළඩටවන. 

 „„ේභගේ ේනිදවසේයටක් ලේ”ේජහගේ්ේඋව ඹ 

මගේ ුේජනහධිඳගේරභහකපේං්මඳනහක් ලේභ්ේදිසත්රික් ලේභට්ටමි ේ2016-04-05 දිනේභහළි හේ

ටට්ටනිකඅේඳළළව වූේභව ද්රයේනිහයණේජහගේ්ේඋව ඹේංඩධහනඹේකිරීභ. 
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 “ේ /දභළේකේේමවුුේද ” 

ේ   ංස්තගේ්ේ කදඳහයා්ක/ද රේවහේ ංස්තගේ්ේ මභහ්යංලඹේ රක් ලේකුුණෆ රේභහළි හේ ටිඹේ

ඳහරශ්රඹේරශේ2016-04-23ේදිනේඳළළව වූේ /දභළේකේේමවුුදුේඋව ේළඩටව ේංඩධහනේ්ටයුරේරටේදහඹ්ේ

ීභ. 

 

ේ ේේේ ේේේේේේේ 
 

 ංස්තගේේකදඳහයා්ක/ද රකේේළඩේඩඹේරශේවූේ“ේඳවුකමේභගිඹයිේකකපේමසිහරඹයිේ”ේළඩේටවනටේේ

භ හමීය ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේ්ේම්යේකක් ලේූලඩුේ්ය ඹක් ලේංඩධහනඹේකිරීභ. 

 

 
 

 

 දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේංස්තගේ්ේමංලඹේභගි ේ්හයාඹහරේනිරධහරී ේම්යේේසුවදව ඹේයාධනඹේේ

කිරීක/දේළඩටවනක් ලේකරේඵක් ලේභවේඋකශරක් ලේංඩධහනඹේකිරීභ. 

 

ේේේ  
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 දිසත්රික් ලේක්රීඩහේඋව ඹේංඩධහනඹේකිරීභ. 

ේ රහකේශිඹේකම්/දේ්හයාඹහරේ30ේනිකඹෝජනඹේ්යනේනිරධහරී ේම්යේක්රීඩහේ්ය ේ2016-09-17ේ

දිනේකරක දයේක්රීඩහං නකඅේඳළළව ේවුේම්යේකභහිේංඩධහනේ්ටයුරේබහයේක්රිඹහේ්යනේරදි. 

 ඩකල ේමලය්හේඇගේේදු කපේ්ය ේඳළළව ීභ. 

ේේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ල්කඅේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ක්තට්ඨහලේ 30්ේ දු ේ 420ේ ්කපේ

වබහගිව කඹ ේ කභභේ ්ය ේ ඳළළව වුනි.දිනේ කද්ක් ලේ රශේ ඳළගේේ කභභේ ළඩටවනේ රළි ේ

දිසත්රික් ල්කඅේජඹග්රහහී දේදු ේක්ෝයහේජහගේ්ේ්ය ඹටේඉදිහරඳව ේ්යනේරදි. 

 

2.13 ජබ්ීඅ කියුතු අංය. 

 2016 යාකඅදීේකභභේමංලකඹ ේසිදුේ්රේරධහනේ්හයාඹ  නුකඅව 

 

 කඵෝධිේපජහේටං්භ. 

 ඳහලිේබහහේරයාධනේළඩේටවන. 

 දව/දේඳහමේදිසත්රික් ලේසිසුේනිපුණ්හේඇ  ලභේළඩේටවක ේ්යහ ේරදහකනෝව ඹ. 

 බක් ලගේේගී්ේළඩේටවන. 

 කක් ලේඳව ේූලඩුේ්ය ඹ. 

 දව/දේඳහමේගුුේඩබහ ඹ. 

 දව/දේයඩඹේඩිතිකරෝභහේඳහඨභහරහ. 

 භමේවහේ්ඩරේද රේඳළළව ීභ. 

 මන හහර්ේධයාභඳහරේරභ කපේගුණහනුසභයණේළඩටවන. 

 දව/දේඳහමේසිසුේනිපුණ්හේඇ  ල/දේළඩේටවන. 

 භස්ේරං්හේසිසුේනිපුණ්හේඇ  ල/දේළඩටවන. 

 ේධයාභේ කේය ේධයාභකේලනහේභහරහ.   

 

2.14 වම්ජ ජව ල් අංය. 

ේ      ේ කභභේමංලකඅේ2016 කයාේ්හයාඹඹේහධනඹේඳව්ේඳහරදිේදළක් ලඩඹේවළකිඹ. 

            රුපියම 

 සී.බී.ආයා.ළඩේටවනේවහේරළබුණේරගේඳහදන    ේේේ478,000 

ඩඹදභ 

ේේේතජුේරගේඳහදනේරඵහදී/දේවහ     350,000 

 ේේේදිසත්රික් ලේරැසඩ/දේවහ(ර ගේේභහකරෝචන)  ේේ 61,200 

           ේේේේකනව ේඩඹද/දේවහ(ළඩණළුි භ ේඩඹද/ද)    6 3,955 

ේේේණළුේඩඹදභ     ේේේේේේේේේේේ   ේ(475,155) 

ඉගේහරඹ          ේේේේේේ2,845 

 

 3000ි=ේආඵහධි්ේදීභනහේරඵහදිභ    ේේේේේේේේේේ106,057,100 

 3000ි=ේකු ඩුේආධහයේරඵහදී/ද    ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 21,915,000 

 2000ි=ේළඩිහිිේේආධහයේරඵහදී/ද    ේේේේේේේේේ ේේේේේේේේේේේේ864,726,350 

 ආඵහධි්ේනිහේආධහයේරඵහදී/ද     ේේේේේේේේේේ    5,659,377  

 

 

2.15 ආපද් කෂමණ්කරණ ව කබන්ධීකරණ අංය. 

ේේේේේේේේේේ  කභභේ මංලකඅේ 2016ේ යාකඅේ්යනේරදේ්හයාඹඹ ේ රධහනේ ලකඹ ේ ක්තටසේ 2ේ ්ටේ කඵදහේ

දළක් ලඩඹේවළ්.ේේ        

1. ආඳදහේමභේකිරීක/දේයහඳතතී .ේ 

 

 නිඹ ේ්හරේරේඳහනීඹේජරඹේහි ේනේ /දේරේඳහනීඹේජරේළිංේඉදිේකිරීභ. 
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 නිඹ කඅේඵරඳෆභේමභේකිරීභේදවහේළිකඅක දයේමණණේරමරං හේළේේඳේධගේඹේංයාධනඹේ

කිරීභ. 

 කමඳමර-යහඩටේභහයා ඹේංයාධනඹේකිහරභ. 

 ළලිේමණණේ-ේඳ නකයාේභහයා කඅේකඳට්ිේකඵෝක් ලකුේඉදිේකිරීභ. 

 දහයළුේගුුකරේභහයා කඅේඳහරභේරගේංස්යණඹේකිරීභ. 

 ඹක් ලඩරේඩුණ ක ේක දයේභහයා කඅේඳහරභේරගේංස්යණඹේකිරීභ. 

 හුුඩරේමූ්රහනේභහයා ඹේ (කි.මිේ0.00 – 1.00)ේ දක් ලහේක්ත ක්රීට්ේමස්යණඹේ්යේටළි්යේ

කිරීභ. 

 නිඹං භේරේව ්ේඳහරභේඉදිේකිරීභ. 

  ංරයේමධහනභේමභේ්ය ළනීභේවහේදණ්ඩ ණේඔකඅේනහ හර්ේසීභහකේේ(රබුඹහකඅේසිටේ

මීය  වක්තටුේදක් ලහේ)ේමහියී/දේඉව ේකිරීභ. 

 දමකදවිඹේරබුඹහඹේංයාධනඹේකිරීභ. 

 

2. දළනුව කිරීක/දේවේපුහුුකිරීක/දළඩටව . 

 දළනුව කිරීක/දේවේපුහුුකිරීක/දළඩටව . 

 වණදහේනිශධහරී ේදළනුව ේකිරීභ. 

 දිසත්රික් ලේභට්ටමි ේගුුු ේදළනුව ේකිරීභ. 

 ඳහමේසිසු ේදළනුව ේකිරීභ. 

 ග්රහමීය ඹේආඳදහේ්ශභනහ්යණේ්මිටුේදළනුව ේකිරීභ. 

 රහකේය ඹේආඳදහේ්ශභනහ්යණේළරළසභේළ්සීක/දේම ේළඩණළු. 

 ජහගේ්ේභට්ටක/දේකඳයහුු. 

 ආඳදහේකඳයේසදහනභේවහේඳහමේදළනුව ේකිරීභ. 

 ආඳදහේකඳයේසදහනභේවහේජරහලේආශ්රි්ේදළනුව ේකිරී/ද. 

   

2.16 ංක් ක්යාන්ක වංලයාඅන මණ්ඩය. 

 

 සුළුේවහේභධයේඳහරභහණේ්යාභහ ්්ු ේහයාථ්ේමඳනඹන්ු ේලකඹ ේවදුනහේ ළනීභ 

 ජහ්යහ ්යේමකරඩේරදයාලනේදවහේවබහගිේ්යීභ 

 සු.භ.්.ේ්යාභහ ්්ුනකපේආදහඹ/දේළඩිේකිරීභේදවහේක හ ේරඵහේදීභටේවදුනහේ ළනීභ 

 පුහුුේළඩේටව ේ(්හක් ලවි්, ්ශභනහ්යණේවේමූරය) 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්ේරේආදහඹ/දේළඩිේකිරීභේදවහේබහණ්ඩේඩඩධහංගී්යණඹටේමදහරේනේේ 

්හක් ලණඹේරඵහේදීභ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු ේදවහේ්ක් ලක ුේහයා්හේරඵහේදීභ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු ේදවහේණඹේණදමේ/දඵ ධී්යණඹ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු ේදවහේයහඳතගේේහයා්හේ්සේකිරීභ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු කපේනිසඳහදනේක්රිඹහලිේංයාධනඹේකිරීභ 

 ම හුේඉංජික ුේ්යාභහ ්්ු ේදවහේකරෝවභඹේද්රයේළඳ ලභ 

 කිරමේ්යාභහ ්්ු ටේකිරමේරගේ්හය්ඹේළඳ ලභ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු ේදවහේපරදහයි්හේංයාධනේළඩේටව ේක්රිඹහව භ්ේකිරීභ 

 සු.භ.්ේ්යාභහ ්්ු ේදවහේඳහරයේඵරඳ්රේලිඹහඳදිංචිේවගේ්ේරඵහේ ළනීභටේවහඹේීභ 

 දිසත්රික් ලේ්යාභහ ්ේදව ්ේඳේධගේඹේ්සේකිරීභ 

 

     2016 යාකඅදීේකභභේමංලකඹ ේසිදුේ්රේරධහනේ්හයාඹ ේකේ.ේ 

 

 

ේේේේේේ 
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2.17 ජමෝියා රප අංය . 

 

      කභභේමංලකඅේ2016 කයාේ්හයාඹඹේහධනඹේඳව්ේඳහරදිේහයහංලේ්රේවළකිකේ. 

 

අනු 

අංකය 

ක්යායය ඉටු කෂ රම්ණය ූලය ලතලන්කම 

( රු.) 

01 හරඹදුුේඳරීක් ලණේලිඛි් 
49587 - 

02 හරඹදුුේඳරීක් ලණේරහකඹෝගි් 
95035 - 

03 නේහරඹදුුේඵරඳ්රේනිකුව ේකිරීභ 
36422 82,818,285.00 

04 හරඹදුුේඵරඳ්රේංකලෝධනේ 

 

දීයාඝේේකිරීභේේ(ේදඩේභ ේ) 

123 

 

5170 

486,800.00 

 

15,600,650.00 

05 ඹරුේඳළදිේලිඹහඳදිංචිඹ 
18812 

 

109,121,250.00 

06 හවනේමං්ේ්වඩුේරඵහේ ළනීභ 
16448 - 

07 ඵයේවගේ්ේනිකුව ේකිරීභ 
2014 1,052,000.00 

08 මනයන්හේවගේ්ේනිකුව ේකිරීභ 
1613 217,250.00 

09 හවනේඳරීක් ලහ 
1156 129,500.00 

10 යජකඅේහවනේඳහරක් ලහ 
30 - 

11 ්වන/දේනිකඹෝ  
501 62,625.00 

12 භහයා ේආයක් ලහේ්මිටු 
- - 

13  

ඳහරයා්නේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 5244 10,528,850.00 

මනුේටටඳව  2796 4,682,000.00 

රහකඹෝගි්ේවහේලිඛි්ේඳරීක් ලණේනළ්ේ

මඹදු/දේකිරී/ද 
27265 10,159,000.00 

මම ව ේකිරී/ද 
11066 21,522,350.00 

  

ර්ර 
 256,380,560.00 

 

 

2.18 ජ්තික ආපද් වශන ජව ල් මඅයව්ප්නය. 

 භහජඹට, ඳහරයඹටේවහේආයාථි්ඹටේආඳදහ ක   ඇගේේ්යනේමහි්්යේඵරඳෆ/දේමභේකිරීභ 

වහේආඳදහේවනේදවහේජහගේ්ේධහහර්හඹ ේලක් ලගේභව ේකිහරභේරලි ේගේයහයේංයාධනඹක් ලේඇගේේකිරීක/ද ජහගේ්ේ

මයණණටේදහඹ්ේීභ කභභේමංලකඅේරධහනේමයණණේකේ.ේ2016 කයාේ්හයාඹඹේහධනඹේඳව්ේඳහරදි කේ. 

ේේේේේේේ 
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 ේ 

 ද රතිප්දන 

 රු. 

ණළු වියදම 

රු. 

ඉතිරි 

රතිප්දන රු. 

්ඩින/දේවන 2,153,503 2,138,303 15,200 

පුනුව ථහඳන වහේරගේංස්යණේවන 52,823,780 52,823,780 - 

 

 

2.19 අභයන්තර විගණන අංය. 

ේ    ණ ේ දීක/දේ නිරධහහරඹහේ ඩසි ේ ණ.කය.ේ 128(1)ේ හිේ දක් ලහේ ඇගේේ සීමඹේ යහජ්හහරේ වහේ  ීම/දේ

ඉටුකිහරභේදවහේණ.කය135ේඹටකව ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේවේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඹ ේආයණඹේ

නේරහකේශිඹේකම්/දේ්හයාඹහරේ30ේ්ේණදමභඹේ්ටයුරවේංයාධනේ්ටයුරවේඳහරඳහරනභඹේ්ටයුරේරේමදහරේ

මංලඹ ේ යහජයේ රගේඳව ගේරටේ මනුකුරේ සිදුනහදළයිේ ඳහරක් ලහේ කිහරභේ වහේ ඳහරක් ලණඹටේ බහජනඹේ කිහරකභ ේ

මනහයණඹේ ්ය  නහේ රදේ ළයදිවේ ංචහව මඩුඳහඩුේ ටලිඵදේ  ණ දීක/දේ නිරධහහරඹහටේ හයා්හේ කිහරභේ වහේ ඒේ

/දඵ ධකඹ ේ ්ේයුරේක්රිඹහේභහයා ේඳළවළදිලිේේ්යමි ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේවහේමදහරේරහකේශිඹේකම්/දේ

්හයාඹහරේදළනුව ේකිහරභ. 

 

   කභහිදීේ යජකඅේ ආඹ්නේ ංග්රවඹවයජකඅේ ණදමේ කයගුරහසිවේ ර/දඳහදනේ භහයාක ෝඳකේලේ

ංග්රවඹවසකේලේ්ටයුරේමභහ්යහංලඹේවයහජයේඳහරඳහරනේමභහ්යහංලඹවේබහණ්ඩහ හයඹේවහේේකනව ේමභහ්යහංලේ

වකදඳහයා්ක/ද රේ ඩසි ේ නිකුව ේ ්යනුේ රළඵේ ඇගේේ උඳකදසේ ඳහරදීේ ්ටයුරේ ්යමි ේ කේඳරේ වහේ ව ්/දේ

ආයක් ලහ්හහරේ කරේ මයටහරභයසු/දේ දහයිේ කරේ ඩධීභව ේ කරේ ඳහරවයනඹේ ්යමි ේ නහසගේඹේ ඳභණේ ඉක් ලභහේ

ක්කයනේ ඩඹද/දේ ළරළක් ලඩභේ දවහේ නිරධහහර ේ වහේ කබෞගේ්ේ /දඳව ේ කභකවඹේ ඩභේ වහේ ක්රිඹහලිකඅේ

ඳේධගේඳහරනකඅේමඩුඳහඩුේළඩිදියුුේකිහරභේමකතික් ලහක්කයා. 

ඒේමනුේ2016ේයාඹේරරේ්යනේරදේ්හයාඹඹ ේටලිඵදේඩස්යේඳව්ේදව ේඳහරදීකේ. 

                ක්යායය ඉටුක ක්යායයන්  පිලිබද විව්තර 

1.ක හේ ේ ම වුේ වුචයාේ

ඳහරක් ලහ 

2015ේයාකඅේමහනේ්හයාරේවහේ2016ේඳරණවේකදනවේර නේ්හයාර 

2.්හයාඹහරේඳහරක් ලහ දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේවහේරහකේශිඹේකම්/දේ්හයාඹහරේේ30 

3.රහ.කමේ ්හයාඹහරරේ ඳේධගේේ

ඳහරනඹ 

වදුනහ ව ේක් ලකල ස්රඹටේමදහරේඩකල ේඋඳකදසේභහරහේනිකුව ේකිහරභ. 

(ම).ඳහර ණ්ේඋඳහං ේභතදු්හං ේ/දඵ ධේසථහයේව ්/දේනඩව රේ 

ේටලිඵදඋඳකදසේනිකුව ේකිරීභ. 

(ආ). භ ේඩඹද/දේක ඩක/දදීේඇගේනේ ළටළුේ/දඵ ධේඋඳකදසේනිකුව ේකිරීභ. 

4.ඩ ණනේ්ශභණහ්යනේ්මිටුේ

ඳළළව ේීභ. 

්හයාරේ  ්ේ ඩ ණ්හධීඳගේේ කදඳහයා්ක/ද රකේේ නිරධහරී දේ ඇරළුේ ේ දි.කමේ

්හයාඹහරකඅේ භහණ්ඩලි්ේනිරධහහර ේ වහේ රහ.කමේ ්හයාඹහරකඅේ රහකේශිඹේ කම්/දවේ

 ණ්හධී්හරීේ ඇරළුේ මලය්හඹ ේ මනුේ මකනකුව ේ නිරධහරී ේ වබහගිේ

්යහක නේේ2016ේේයාකඅේඩ ණනේ්ශභණහ්යනේ්මිටුේ04ේක් ලේඳළළව ේීභ. 

5.ඩකල ේ වදුනහ ව ේ ක් ලක ්රේ

/දඵ ධේ ඩධිභව ේ දළනුව ේ

කිහර/දේ වහේ පුහුුේ ළඩේ ටව ේ

ඳළළව ේීභ. 

(ම).සිඹළුභේ රහ.කමේ ්හයාඹහරරේ ේ යතිේ නිරධහරී ේ දවහේ පුහුුේ ළඩේ ණළුක් ලේ

දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේඳළළව ීභ. 

(ආ).යජකඅේ නිරධහහර කපේ මව ගේ්හය/දේ බිේ ගිුභේ ේ /දඵ ධේ ආඹ්නේ

මංලඹවගිු/දේමංලකඅේනිරධහහර ේක  හේරක් ලදිනේපුහුුේළඩේණළුක් ලේඳළළව ීභ. 

(ඇ).2016ේකදළ/දඵයාේභහකඅේරහ.කම්හයාඹහරේකද්්ේසිඹළුභේේනිරධහහර ේේදවහේ

ඩ ණනේ්ටයුරේටලිඵදේදළනුව ේකිරීක/දේළඩටවනක් ලේඳළළව ේීභ. 

 

 

 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
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2.20 ජ්තික                               භ්් ශ් වම්ජ ඒක්බී අත් අංය. 

 ේ ේඩබහහක ේවතදඹහං භේඵළඳුනු,  භහනව ඹේටහර, සිඹම ේකදනහභේඇරශව ේවුේරීේරහංකි්ේ

ජන්හක් ලේබිහිකිරීභේවහේකුුණෆ රේදිසත්රික් ල්කඅේජන්හේ දළනුව ේකිරීභ, ේ ඵර ළ ීභේ වභ කඳ මි ේ

කඹතණේකිරීභේවේඳවසු්/දේළරසීභේකභභේමංලකඅේරධහනේමයණණේකේ.ේ 

 

ේ 2016ේ යාඹේ රරේ යහජයේ බහහේ රගේඳව ගේඹේ ක්රිඹහව භ්ේ කිරීභේ ඹටකව ේ ේඩබහහක ේ ක ඹේ

ළඳයිඹේවළකිේනිරධහහර ේටළිඵදේමීය ක් ලණඹවේේඩබහහේනහභේපුුේළ්සීභවේේඩබහහේවනේ්වුළුේේළ්සීභවේ

ඳශහව ේකම්/දේ්හයාඹහරඹේවයවහේඳශහව ේඳහරනේආඹ්නේනිරධහහර ේදළනුව ේකිරීභවේබහහේළරසු/දේළ්සීභේ

දවහේපුහුුේකිරීභවේයහජයේ ේක ්යි ේදවහේකදනේයහජයේබහහේපුහුුේඳහඨභහරහේදවහේ ේ/දඵ ධේ්යීභවේ

යහජයේනිරධහහර ේදවහේකඳශකඳතව ේකඵදහදීභවේබහහේං /දේක් ලක ්රචහහර්හේනෆ /දේඹහක/දේළඩටවනවේබහහේ

ං /දේ බහහේ ඳහඨභහරහේ හචි්ේ ඳරීක් ලණේ ඳළළව ීභේ වේ ලිඛි්ේ ඳරීක් ලණේ ංඩධහනඹේ ඹනේ ළඩටව ේ

ඳළළව ීභේරධහනේකේ.ේ 

 

භහජේ ඒ්හඵේධ්හේ ළඩටව ේ ක්රිඹහව භ්ේ කිරීභේ ඹටකව වේ ෛ්කඳත  මේ උව ඹක් ලේ ඳළළව ීභවේ

වජීනකඅේ ගී්ඹේ යඩ දනේ ළඩටවනවේ භහජේ වජීනඹේ /දඵ ධේ දළනුව ේ කිරීභව නීගේේ ආධහයේ

ළඩටව වේජහගේ්ේවජීනඹටේංහදේක තඩන ණේළඩටවනවේනව ්මේදිනේඋව ඹේරධහනේකේ.ේ  

 

2.21 ඉංජිජන්රු අංය. 

ේ ේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ්හයාඹහරඹේ භගි ේ මධීක් ලණඹේ්යනුේරඵනේ රහකේය ඹේ කම්/දේ

්හයාඹහරේවහේකනව ේකදඳහයා්ක/ද රේරටේමඹව ේක තඩනළගිලිේඉදිේකිරී/දේවහේළරසු/දේවහේඇස්ක/ද රේ

්සේකිරීභ,ේඳරීක් ලහේකිරීභේවහේමනුභ්ේකිරීභව ,ේර/දඳහදනේලිඹඩලිේ්සේකිරීභව ේරභේඉදිකිරී/දේවහේගිු/දේ

මංලකඹ ේර/දඳහදනේක්රිඹහලිඹේසිදුේකිරීකභ ේඳසුේරභේර/දඳහදනේලිඹඩලිේ්සේකිරීභව ,ේරභේඉදිේකිරී/දේවහේ

ගිු/දේ මංලකඹ ේ ර/දඳහදනේ ක්රිඹහලිඹේ සිදුේ කිරීකභ ේ ඳසුේ රභේ ර/දඳහදනේ තීයණඹටේ මනුේ ක්ත ්රහව ේ

ටහරනළමීය භේදක් ලහේමනු භනඹේකිරීභව ,ේරභේඉදිේකිරී/දේර ගේඹේඳරීක් ලහේකිරීභේවහේඳසුේඩඳයභව ,ේඉදිේකිරී/දේබිමඳව ේ

ඳරීක් ලහේ්යේක ීභේනියාකේලේකිරීභව ,ේඉදිකිරී/දේඹටකව ේරධහනේලකඹ ේසිදුේක්කයා. 

ඉදිකිරී/දේඩඹඹේක තඩනළගිලිේඉදිේකිරී/දේවහේනිරේනිහේමළුව ළඩිඹහේකිරීභේකරේඋඳේඩඹඹ ේකද්ක් ලේඹටකව ේ

සිදුේ්යනුේරඵයි. 

 

මිටේමභ්යේදළඹටේකිුශේංයාධනේළඩටවනේඹටකව ේයහජයේඉංජික ුේංසථහ,ේඉංජික ුභඹේ්හයාඹඹ ේ

ටලිඵදේභධයභේඋඳකේලනේ්හයාඹහංලඹ,ේයහජයේංයාධනේවහේනියාභහණේනීගේ ්ේංසථහේවහේඵසනහහියේඳශහව ඵදේ

භහයා ේංයාධනේමධි්හහරඹේභගි ේක්රිඹහව භ්ේ්යනුේරළබේමඩච්කේදේයහඳතගේේවහේඉදිහරඳව ේ්යනේරදේබිමඳව ේ

ඳරීක් ලහේකිරීභ,ේනියාකේලේකිරීභේවහේමනුභ්ේ්යේක ී/දේකිරීභදේසිදුේ්යනේරදී.ේ 

්දේරක් ලේ20ේටේළඩිේිනහ්මි ේයුරේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේරේ්හයාමි්ේනිරධහරී ේඩසි ේ්සේ

්යනේරදේඇස්ක/ද රේවහේදිසත්රික් ලේඉංජික ුකපේනියාකේලේරඵහේදීභද,ේසිදුේ්යනේරදී. 

 

1. 2016ේයාඹේරශේසිදුේ්යනේරදේඉදිකිරී/දේවහේමළුව ළඩිඹහකිරී/දේසිදුේ්ශේයහඳතගේ. 

 

 හහරභහයා ේකදඳහයා්කභ රේභගි ේමධීක් ලණඹේ්යනුේරඵනේයහඳතගේ. 
 

අනු 

අංකය  
ලය්පිතිජව නම  අරණදම රභලය 

ගිවිකම කගත 

ලතලන්කම 

ගිවිකම කගත 

දිනය 

1 

ඳඬුසනුයේඵටහියේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේනි්ටිඹේ

ඉවර භේභහයා කඅේඳශණ වහේකදනේ්ළරඩමරේඉව ේ

්යේජරඹේඵළේඹනේනියාමි්ඹක් ලේඉදිේකිරීභ 

ආඳදහ ්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                        

4,263,863  

 

2016.04.27  



38 

 

2 
 ම ණේඋස රේසිඹමමන ණේළකහිේකදනේ

හ ේඇකරහිේරැදවු/දේඵළ/දභක් ල ඉදිේකිරීභ 

ආඳදහ ්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                        

1,917,000  

 

2016.10.13  

3 

කුලිඹහටිඹේඵටහියේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේ

දණ්ඩ ණේඔකඅේනහ හර්ේසීභහකේ (රබුඹහකඅේසිටේ

මීය  වක්තටුේදක් ලහේ)ේමහියේී/දේඉව ේකිරීභ 

ආඳදහ ්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                        

9,429,704  

 

2016.09.13  

4 

භමරටිඹේරහ.කම.ක්ත.ක්ෝයඹහඹේමම්හහරක් ලේ

ණසලි/දේඳමලිඹේමර ංගුේහි්ේඇරේභහයා ඹේ

ක්ලි ේ්යේරගේංස්යණඹේකිරීභ 

ආඳදහ ්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

     

2,525,585  

 

2016.11.29 

 

 

 ඳශහව ේඳහරනේආඹ්නේභගි ේමධීක් ලණඹේ්යනුේරඵනේයහඳතගේ. 

 

අනු 

අංකය  
ලය්පිතිජව නම  අරණදම රභලය 

ගිවිකම කගත 

ලතලන්කම 

ගිවිකම කගත 

දිනය 

1 
හරදී භේමරක්තරභඩේරධහනේභහයා ඹේ

ංයාධනඹේකිරීභ. 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

3,049,026  
2016.11.21 

2 
හරදී භේහරදීඩවහයසථහනඹටේටඩකනේමරුේ

භහයා ඹේක්ත ක්රීට්ේකිරීභ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

4,985,832  
2016.11.21 

3 
හරදී භේකුභහයේඵණ්ඩහයේවහේඳව ගේනිේ

කේහරඹටේඹනේභහයා ඹේංයාධනඹේකිරීභ. 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

3,283,485  
2016.11.21 

4 හහරඹකඳතරේදඹුේඳහයේ්හයේදළමීය භ 
ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

2,546,726  
2016.11.22 

5 
හහරඹකඳතරේභළමරකඳතව ්ේඳහමේභහ්ේ

්හයේදළමීය භ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

4,003,179  
2016.11.22 

6 
කුුණෆ රේඳළමර කදනිඹේළේඳහයේ

ංයාධනඹේකිරීභ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

3,454,721  
2016.11.22 

7 
කුුණෆ රේකකවයඵළ දේභහයා කඅේඳහරභේ

මරේසිටේඉදිහරඹටේ්හයේදළමීය භ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

3,454,721  
2016.11.22 

8 

නි්ළයිඹේයසනහඹ්පුය4/5 කඵෝක් ලකුේ

මරේමරුේභහයා කඅේකඵෝක් ලකුේ02ක් ල ඉදිේ්යේ

 මේඇමීවභ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

2,099,417  
2016.11.30 

9 

නි්ළයිඹේඋණක තමරේභං ධිකඅේසිටේ

දිවුමළේදක් ලහේඇගේේභහයා ඹේ්හය දභහේ

ංයාධනඹේකිරීභ 

ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

             

4,674,478  
2016.12.01 
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 ඳශහව ේභහයා ේංයාධනේකදඳහයා්ක/ද රේඩසි ේේ්යනුේරඵනේයහඳතගේ. 

 

අනු 

අංකය  
ලය්පිතිජව නම  අරණදම රභලය 

ගිවිකම කගත 

ලතලන්කම 

ගිවිකම කගත 

දිනය 

1 
බිංගිහරඹේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේීයකඳතකුණේ

කඵතයළුළේභහයා ඹේළඩිේදියුු කිරීභේ(මදිඹයේ1) 

ජහගේ් 

රගේඳව ගේේවහේ

ආයාථි්ේ

්ටයුරේ

මභහ්යහංලඹ 

                             

59,991,553  
2016.10.26 

2 
බිංගිහරඹේරහ.කම.ක්ත.ේීයකඳතකුණේකඵතයළුළේ

භහයා ඹේළඩිදියුුේකිරීභ (මදිඹයේ11 ) 

                             

65,115,081  
2016.10.26 

3 
කුුණෆ රේරහ.කම.ක්ත.ඳහන ණේව ්ේභහයා ඹේ

ළඩිදියුුේකිරීභ. 

                               

3,772,124  
2016.10.26 

4 
කුුණෆ රේරහ.කම.ක්ත.කුඩහ ම ණේ

ගේේඵටුටිඹේභහයා ඹේළඩිදියුු කිරීභ. 

                               

5,686,131  
2016.10.26 

5 
කුුණෆ ර රහ.කම.ක්ත.ේමරක්තරකදවිඹේ

යණඩුේරලිව ේගුණගේර්ේභහ්ේළඩිදියුුේකිරීභ.  

ජහගේ් 

රගේඳව ගේේවහේ

ආයාථි්ේ

්ටයුරේ

මභහ්යහංලඹ 

                               

3,827,446  
2016.10.26 

6 
කුුණෆ ර රහ.කම.ක්ත.ේනහ සහි නේකේහරඹේ

භහයා ඹේළඩිදියුුේකිරීභ.  

                               

3,877,067  
2016.10.26 

7 
කුුණෆ ර රහ.කම.ක්ත.උඩදි නේමසළේදුභේ භේ

භළදේභහයා ඹේළඩිදියුුේකිරීභ.   

                               

3,907,138  
2016.10.26 

8 
කුුණෆ රේරහ.කම.ක්ත.ේනහක තමරේඳ රේ

භහයා ඹේළඩිදියුු කිරීභ.   

                               

3,847,677  
2016.10.26 

9 
ඳ නරේරහ.කම.ක්ත.රළිඩරේලිහිහරඹහ භේභහයා ඹේ

ංයාධනඹේකිරීභ 

                             

32,848,859  
2016.10.26 

10 

භවේරව ගේහරටිඹේව දිකඅේසිටේක්තණ්ඩකදනිඹේ

යජභවහඩවහයඹේවයවහේඇකමෝ භ දක් ලහේභහයා ඹේ

්හඳට්ේකිරීභ(මදිඹයේI) 

                             

44,731,702  
2016.11.25 

11 
ඳ නරේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේදමකදවිඹේරබුඹහඹේ

භහයා ඹේංයාධනඹේකිරීභ. 

ආඳදහ 

්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                             

13,016,228  
2016.11.25 

12 
ඳ නරේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේගුුකරේ

්දහක ක දය  භහයා ඹේංයාධනඹේකිරීභ. 

ආඳදහ 

්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                               

6,065,602  
2016.11.25 

13 

කුුණෆ රේටීව්ඩේභං ධිකඅේසිටේර/දඳහනේ

ඉඳුමක තඩ් දේවයවහේ්ටුටිඹ භං ධිඹේ

දක් ලහේභහයා ඹේ්හඳට්ේකිරීභ(0.00km - 3.5km) 

ජහගේ් 

රගේඳව ගේේවහේ

ආයාථි්ේ

්ටයුරේ

මභහ්යහංලඹ 

                             

59,535,828  
2016.11.30 

14 

කුුණෆ රේටීව්ඩේභං ධිකඅේසිටේර/දඳහනේ

ඉඳුමක තඩ් දේවයවහේ්ටුටිඹ භං ධිඹේ

දක් ලහේභහයා ඹේ්හඳට්ේකිරීභ(3.5km - 7.00km) 

                             

69,067,997  
2016.11.30 
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15 

කුුණෆ රේටීව්ඩේභං ධිකඅේසිටේර/දඳහනේ

ඉඳුමක තඩ් දේවයවහේ්ටුටිඹ භං ධිඹේ

දක් ලහේභහයා ඹේ්හඳට්ේකිරීභ(7.00km - 9.8km) 

                             

53,102,371  
2016.11.30 

16 
රැ්ේ රක දයේමළුකඳත් භේභහයා ඹේ්හයේදළමීය භේ

-ේකුි ර 

                               

5,892,352  
2016.11.25 

17 
ඳළමර කදනිඹේකවට්ික දයේරධහනේභහයා ඹේ්හයේ

දළමීය භේ-කුි ර 

                               

5,892,337  2016.11.25 

18 
ඵණණහකරේඳංරේඉදිහරටටේසිටේයව  මරේක් ලහේ

ණදු ටටේභහයා ඹේ්හය දළමීය භේ-ේකුි ර 

ජහගේ් 

රගේඳව ගේේවහේ

ආයාථි්ේ

්ටයුරේ

මභහ්යහංලඹ 

                               

5,899,160  2016.11.25 

19 
කිඩකඳතරේක ෝහක්තටුේභහයා ඹේ්හයේදළමීය භේ-ේ

කුි ර 
                               

3,998,507  2016.11.25 

20 රුලිඹ භ භහයා ඹේ්හයේදළමීය භේ-ේකුි ර 
                               

8,003,272  2016.11.25 

21 

 ම ණේමණණක්තකමේසිඹමරං ණේභහයා ඹේ

ංයාධනඹේකිරීභේ(ඩී.ේර/ද. සිහරක නේභව්හකපේ

නික ේසිටේ1500m දක් ලහ) 

                             

14,648,136  
2016.11.30 

 

 දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේේභගි ේමධීක් ලණඹේ්යනුේරඵනේයහඳතගේ. 

 

අනු 

අංකය  
ලය්පිතිජව නම  අරණදම රභලය 

ගිවිකම කගත 

ලතලන්කම 

ගිවිකම කගත 

දිනය 

1 
උඩුඵේදහේරහ.කම.්හයාඹහර ලඹේක්භවමේ

ක තඩනළගිමකමේඉගේහරේළඩේනිභ කිරීභ 

යහජයේ ඳහරඳහරනේ

මභහ්යහංලඹ 

                    

13,921,644  

 

2016.04.11 

2 
කඳතමටගේ භේරහ.කම.්හයාඹහර ලඹේකදභවමේ

ක තඩනළගිමකමේඉගේහරේළඩේනිභ කිරීභ 

                       

7,860,836  

 

2016.04.11 

3 
ඇවළටුළේරහ.කම.්හයාඹහර ලඹේකදභවමේ

ක තඩනළගිමකමේඉගේහරේළඩේනිභ කිරීභ 

                    

15,693,744  

 

2016.04.11 

4 
නහය/දභරේරහ.කම.ක්තට්ඨහලකඅේඇඳරකදනිඹේ

කුඹුයේවයවහේභහයා කඅේඳළගේඵළ/දභ ඉදිේකිරීභ 

ආඳදහ 

්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                       

2,236,382  

 

2016.04.25 

5 

කයජි.ජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රකේේනි්ළයිඹේ

ඉඩ/දේකයජි.්හයාඹහරකඅ ක තඩනළගිලිේ

මළුව ළඩිඹහේකිරීභේ-ේ2016  

කයජිසට්රහයාේ

ජනයහමේ

කදඳහයා්ක/ද ර 

                       

1,864,940  

 

2016.07.18 

6 

කයජි.ජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රකේේකුුණෆ රේ

ඉඩ/දේකයජි.්හයාඹහරකඅේහිමි්/ද ලිඹහේඳදිංචිේ

කිරීක/දේමංලඹේමළුව ළඩිඹහේකිරීභේ-2016 

                           

616,435  

 

2016.07.18 

7 

කයජිසට්රහයාේජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රකේේඹමේ

උරුභළදේ්ශහඳේ්හයාඹහරකඅ ක තඩනළගිලිේ

මළුව ළඩිඹහේකිරීභ 

                       

1,254,361  

 

2016.08.22 

8 

කයජිසට්රහයාේජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රකේේඹමේ

උරුභළදේ්ශහඳේ්හයාඹහරකඅ ඩදුලිේඳහරඳථේ

මළුව ළඩිඹහේකිරීභ 

                           

839,235  

 

2016.07.18 
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9 

කයජි.ජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රකේේකුුණෆ රේ

ඉඩ/දේකයජි.්හයාඹහරඹ මළුව ළඩිඹහේකිරීභේවහේ

්හතිඳඹේරගේංස්යණඹේකිරීභ 

                           

914,635  

 

2016.10.20 

10 

දිසත්රික් ලේකම්/දේනිරේනික ේ ඵඩහේ්හභයඹේඉදිේ

කිරීභේවහේ ළට්ටුහන ඳශණේඳටුභකපේමං්ේ11 දයණේ

නිරේනිේමළුව ළඩිඹහේකිරීභ.   

                           

396,033  

 

2016.08.22 

11 නිඹං භ රේව ්ේඳහරභේඉදිකිරීභේ-ේහරදී භ 

ආඳදහ 

්ශභණහ්යණේ

මභහ්යහංලඹ 

                       

4,133,261  

 

2016.08.22 

12 
ඉේඵහ ණේරහ.කම.්හයාඹහරකඅේනේ

ක තඩනළගිමරේඉදිේකිරීභ 

සකේලේ ්ටයුරේ

මභහ්යහංලඹ 

                    

36,253,802  

 

2016.06.07 

13 
හහරඹකඳතරේරහ.කම.්හයාඹහරකඅේනේ

ක තඩනළගිමරේඉදිේකිරීභ 

                    

18,834,479  

 

2016.09.14 

14 කුුණෆ රේංචහය්ේඵං රහේමළුව ළඩිඹහේකිරීභ     

15 
කුි රේළේයවුභේඳහයේමං්ේ100/10 දයණේනිරේ

නිේමළුව ළඩිඹහේකිරීභ   

                           

298,195  

 

2016.10.13 

16 

කුුණෆ රේ්හරගුණේඩදයහේ්හයාඹහරකඅේරධහනේ

්හයාඹහරේක තඩනළගිමරේවහ නිරේනිේ

මළුව ළඩිඹහේකිරීභ. 

හ්රගුණ ඩදයහේ

කදඳහයා්ක/ද ර 

                           

698,804  

 

2016.10.14 

17 

දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහර ලඹේඳහර ණ්ේපුහුුේ

ඒ්්කඅේජකනමේීදුුේභ් ි ටඩ්ේසි ්යාේ

ඇරඩභේවහේදි.කම.්හයාඹහරකඅේඉදිහරඳේවරඹේ

භ්ේක බිභේ්සේකිරීභ   

                              

39,339  

 

2016.11.02 

18 කවයලිඹහර ්යාභහ ්පුයකඅේළිදක් ලේඉදිකිරීභ 
ඹම ංයාධනේ

මභහ්යහංලඹ 

                       

2,101,105  

 

2016.11.28 

19 
දිසත්රික් ල කම්/දේනිරේනික ේඳළ ට්රිේ්ඵඩ්ේඳඹහේ

ඩේකිරීභ    

                              

56,425  

 

2016.11.29 

20 
කනත.10 ළේයවුභේඳහයේකුුණෆ රේනිරේනිේ

මළුව ළඩිඹහ   

                           

340,192  

 

2016.12.22 

21 
කුි රේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහර ලඹේආඳදහේ

්ශභණහ්යණේමංලඹේනී්යණඹ කිරීභ   

                           

204,326  

 

2016.12.22 

 

 

2. 2016ේ යාකඅේ දළඹටේකිුශේංයාධනේළඩේටවනේඹටකව ේසිදුේ්යනුේරළබේඉදිකිරී/දේ මඩච්කේදේ

යහඳතගේ. 

  

ලය්පිතිජව නම 
ඇව්තජ කන්තු 

ලතලන්කම රු. 

2013 - 2015 

දක් ලල් වියදම 

රු. 

2016 

ලයාජව 

වියදම රු. 

ජ ක දක් ලල් ණලු රු. 

ඉංජික ුභඹේ්හයාඹඹ ේටළිඵේභධයභේ

උඳකේල්  ්හයාඹහංලඹ 
        

 කඵෝඹ ක ේහඹනේභධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
                

10,835,859  

                 

7,382,545  

                 

1,853,504  

                

9,236,049  
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 රුලිඹ භේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
                

10,873,862  

                 

7,459,103  

                 

1,325,934  

                

8,785,036  

 ුක් ලක තමරේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිරීභ  
                

10,877,284  

                 

7,437,275  

                 

1,299,889  

                

8,737,164  

 කනළු/ද්ුේහඹන භධයසථහනඹ  ඉදිකිහරභ  
                

10,835,324  

                 

7,934,517  

                 

1,437,792  

                

9,372,309  

 ක්ළිණකණ්ේහඹන භධයසථහනඹ  ඉදිකිහරභ  
                

10,835,324  

                 

7,889,333  

                 

1,361,687  

                

9,251,020  

 ඳහකදනිඹේ-ේභගුරහ භ  හඹනඹ  ඉදිකිහරභ  
                

10,838,288  

                 

8,035,839  

                 

1,395,251  

                

9,431,089  

 ක්තකනතව ්ේ-ේක්තකනතව ් හඹනඹ  ඉදිකිහරභ  
                

10,838,260  

                 

8,020,686  

                 

1,214,934  

                

9,235,620  

 ඳනලිඹේටළ/දඳහනටේමදහර කයපීසව කව ේනේ

භහ්තේහඹනඹක් ලේඉදිේකිහරභ  

                

10,871,227  

                 

7,051,762  

                 

1,714,527  

                

8,766,289  

 ්රව කව ේක දයේනේභහ්ත හඹනඹක් ලේඉදිේ

කිහරභ  

                

10,839,466  

                 

7,512,017  

                 

1,194,777  

                

8,706,794  

 ්/දමිටේභහ්තේහඹන ඉදිකිරීභ  
                

10,872,071  

                 

7,465,998  

                 

1,613,631  

                

9,079,629  

 භඩරේඋරයේභහ්තේහඹන ඉදිකිරීභ  
                

10,856,783  

                 

7,896,528  

                 

1,113,484  

                

9,010,013  

 භහසකඳත්ේගේකඳතශේංයාධනඹ කිරීභ  
                

45,222,527  

               

26,646,353  

                 

5,468,353  

               

32,114,706  

 හහරඹකඳතරේගේකඳතර ඉදිකිහරභ   
                

32,671,573  

               

14,899,053  

                 

8,443,123  

               

23,342,176  

 ීයඹුක දයේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

37,765,126  

               

16,909,889  

                 

8,473,306  

               

25,383,195  

 ළමරේගේකඳතර ංයාධනඹ  
                

45,927,587  

               

26,386,287  

                 

6,308,131  

               

32,694,418  

 ක තඩකරේගේකඳතරේඉදි කිහරභ  
                

35,746,209  

               

16,353,512  

                 

9,517,851  

               

25,871,363  

 කඳතම වකරේඵසනළර/දකඳතර ඉදිකිරීභ   
                

41,740,064  

               

31,423,612  

                 

4,285,809  

               

35,709,421  

 භහසකඳත්ේආදහවනහ හයඹේඉදි කිරීභ  
                

13,198,526  

                 

9,805,618  

                            

-    

                

9,805,618  

 හහරඹකඳතරේආදහවනහ හයඹ ඉදිකිහරභ   
                

13,173,894  

                 

7,119,956  

                            

-    

                

7,119,956  

 ර්ර  
              

384,819,254  

             

233,629,884  

               

58,021,981  

             

291,651,865  

යහජයේංයාධනේවහේනියාභහණේනීගේ ්ේංසථහ          

 මකුයණේභහ්තේහඹනේක තඩනළගිමර  ඉදිකිරීභ   
                

10,297,849  

                 

8,036,091  

                    

712,048  

                

8,748,140  

 මං ණේනේභහ්තේහඹන භධයසථහනඹක් ලේඉදිේ

කිරීභ  

                

10,297,351  

                 

8,516,338  

                            

-    

                

8,516,338  

 කවතය්ළකඳතරේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,303,562  

                 

8,041,875  

                    

773,227  

                

8,815,102  
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 උඩකදනිඹේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,302,420  

                 

7,942,748  

                 

1,482,098  

                

9,424,846  

 ළමරයහේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිේකිරීභ  
                  

9,489,760  

                 

7,845,905  

                            

-    

                

7,845,905  

 ීයකඳතකුණේහඹනේභධයසථහනඹ ඉදිේකිරීභ  
                

10,304,183  

                 

8,051,399  

                    

777,440  

                

8,828,839  

 බිවමකඳතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,282,963  

                 

7,176,587  

                 

1,231,168  

                

8,407,755  

 කවතකයත/දඵහේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,283,029  

                 

7,176,641  

                 

2,122,643  

                

9,299,285  

  රහිිඹහේනේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,302,234  

                 

6,827,525  

                 

2,103,093  

                

8,930,619  

 ව/දභරේනේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,301,537  

                 

6,280,577  

                 

2,553,648  

                

8,834,226  

  ඇරඵඩ භේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,304,862  

                 

7,504,547  

                 

1,382,890  

                

8,887,437  

  භළේකේකඳතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,330,644  

                 

7,698,190  

                 

1,423,859  

                

9,122,050  

  භහකවතරේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,321,492  

                 

7,854,697  

                 

1,564,185  

                

9,418,882  

  රං්හේභහ්තේහඹනඹ ඉදිකිරීභ  
                

10,329,557  

                 

7,838,518  

                 

1,526,084  

                

9,364,602  

 ඵණ්ඩහයක්තසව ්ේගේකඳතරේඉදි කිරීභ   
                

19,394,845  

               

15,141,710  

                    

823,832  

               

15,965,543  

 වභ නහඳහුේගේකඳතරේඉදි කිරීභ  
                

25,750,652  

               

21,112,513  

                 

2,518,108  

               

23,630,621  

 ඳඩිකරේගේකඳතරේඉදි කිරීභ  
                

28,272,733  

               

23,383,034  

                            

-    

               

23,383,034  

 ්ටුකඳත්ේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

37,211,384  

               

10,158,776  

                 

5,656,971  

               

15,815,746  

 කවතකයත/දඵහේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

14,750,685  

               

11,286,743  

                 

2,490,773  

               

13,777,516  

  ගිහරඋමරේගේේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

54,042,665  

               

38,178,600  

                 

9,924,239  

               

48,102,839  

  ඹක් ලඩරේගේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

36,826,890  

               

24,415,343  

                 

2,340,253  

               

26,755,596  

  ඳ නරේඵසනළර/දේකඳතර ඉදිකිරීභ  
                

31,757,320  

               

22,221,948  

                 

4,376,805  

               

26,598,753  

 ර්ර  
              

391,458,616  

             

272,690,305  

               

45,783,367  

             

318,473,672  

ආඹ්නඹේ:ේඳශහව ඵේභහයා ේංයාධනේමධි්හහරඹ          

 කදතයකේුේනේහඹනේභධයසථහනඹක් ලේඉදි 

කිරීභ  

                

11,693,081  

                 

8,882,394  

                 

1,510,315  

               

10,392,709  

 150 භහදුු භේභවේMOH ්හයාඹහකඅේනේ

හඹනේභධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  

                

10,839,804  

                 

7,881,465  

                 

1,565,355  

                

9,446,820  
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 භවේකඳතදුේකශදඳශේආයාථි් භධයසථහනඹ  

ඉදිකිහරභ  

                

48,500,454  

               

18,581,494  

                            

-    

               

18,581,494  

 භවේමඩක් ලේනිභ්යේඇගේ ඵසනළර/දඳරේ

ඉගේහරළඩේදවහ  

                

29,919,436  

               

11,417,582  

                 

1,558,724  

               

12,976,307  

 ගිහරඋමරේයථ හර ඉදිකිරීභ  
                

34,578,988  

               

11,220,907  

                 

6,071,770  

               

17,292,677  

 ර්ර  
              

135,531,764  

               

57,983,843  

               

10,706,164  

               

68,690,007  

ආඹ්නඹේ:ේයහජයේඉංජික ුේංසථහේ         

 බුළුරේභහ්තහඹන  භධයසථහනඹේඉදිේකිරීභ  
                

11,412,502  

                 

6,446,322  

                            

-    

                

6,446,322  

 ඕක තඩකඳතශේභහ්තහඹන  භධයසථහනඹේඉදිේ

කිරීභ  

                

11,435,790  

                 

6,046,436  

                            

-    

                

6,046,436  

 කදමඩටේභහ්ත  හඹන  භධයසථහනඹේඉදිේකිරීභ  
                

11,453,085  

                 

8,068,301  

                            

-    

                

8,068,301  

 හරදී භේකෞඛ්යේෛදයේනිර ්හයාඹහරකඅේභහ්තේ

වහේශභහ  හඹන  භධයසථහනඹේඉදිේකිරීභ  

                

11,427,903  

                 

4,465,811  

                            

-    

                

4,465,811  

 ටමරේනිදවස භේහඹන භධයසථහනඹක් ලේඉදිේ

කිරීභ  

                

11,453,058  

                 

7,682,725  

                            

-    

                

7,682,725  

 යණනේහඹනේභධයසථහනඹක් ල ඉදිේකිරීභ  
                

11,422,965  

                 

4,953,392  

                            

-    

                

4,953,392  

 කුබුක් ල ළකට්ේහඹන භධයසථහනඹ්ේඉදිකිරීභ  
                

11,542,507  

                 

7,622,520  

                            

-    

                

7,622,520  

 කේගිහරඹේනේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
                

12,065,431  

                 

5,233,028  

                            

-    

                

5,233,028  

 කිහරඵණනේනේහඹන භධයසථහනඹේඉදිකිහරභ  
                

11,451,529  

                 

8,799,375  

                            

-    

                

8,799,375  

 ළකේක දයේහරදි භේගේේකඳතශ ඉදිේකිරීභ  
                

42,883,393  

               

21,409,623  

                            

-    

               

21,409,623  

භහ් භේගේේකඳතශේඉදි  කිරීභ  
              

119,028,119  

               

42,992,911  

                            

-    

               

42,992,911  

ඉේඵහ ණේගේේකඳතශේඉදි කිරීභ  
                

44,703,584  

               

20,963,956  

                            

-    

               

20,963,956  

භහ් භේන යකඅේකඹෝඡි් රධහනේඵසේනළර/දේ

කඳතරේඉදිකිරීභ  

                

32,244,433  

               

11,808,972  

                            

-    

               

11,808,972  

කදතයිඹහේආදහවනහ හයඹ් ඉදිකිරීභ  
                

12,815,809  

                 

8,887,702  

                            

-    

                

8,887,702  

හරදි භේන යකඅේයථේ හර ඉදිකිරීභ  
                

22,673,889  

               

21,615,991  

                            

-    

               

21,615,991  

ඉේඵහ ණේන යේලහරහකේේළඩ ම ේකිරීභේ(1 

මදිඹය)  

                

99,990,355  

               

27,084,918  

                            

-    

               

27,084,918  

 ක ව ්ේආදහවනහ හයඹ ඉදිකිරීභ  
                

11,865,105  

                 

6,194,478  

                            

-    

                

6,194,478  

 ර්ර  
              

489,869,459  

             

220,276,461  

                            

-    

             

220,276,461  
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2.22 රැරිය් ජව ල් මඅයව්ප්නය.  

ේ  රැකිඹහේමකතික් ලෂි්ඹ ේලිඹහඳදිංචිේකිරීභවේකඳෞේ ලි්ේමංලකඅේආඹ්නේභගි ේරැකිඹහේපුයතිඳහඩුේ

රඵහ ළනීභවේපුහුුේමකතික් ලෂී්ඹ ේපුහුණූේආඹ්නේදවහේකඹතණේකිරීභවේරැකිඹහේමකතික් ලෂි්ඹ ේරැකිඹහේ ්කිරීභවේ

ආ්මඳේංයාධනේළඩටව වේරැකිඹහේ ්කිරීක/දේළඩටව ේඳළළව ීභේකභභේමංලකඅේරධහනේමයණණේකේ.ේ 

 

2.23 කිෂිකයාම අංය.  

  2016ේ යාකඅදීේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ල්කඅේ ්තෂි්යාභේ ංයාධනේ ්ටයුරේ වහේ ්තෂි්යාභේ

කදඳහයා්ක/ද ර වහේජනහධිඳගේේකම්/දේ්හයාඹහරඹේඩසි ේු.ේමිලිඹනේ2.811ේ්ේණදරක් ලේරඵහේදීේඇගේේම්යේඉ ේ

ු.ේ මිලිඹනේ 2.792ේ ක් ලේ යහඳතගේේ වහේ ඩඹද/දේ ්යේ ඇ්.ේ රභේ රගේඳහදනේ කඹතදහේ  නිමි ේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ

්හයාඹහරකඅේ ්තෂි්යාභේ මංලඹේ ඩසි ේ ේ ඩක ේ ක්තයේ ක තඩ්ළනේ රයාධනඹේ කිරීභේ ඹටකව ේ 2016 ඹරේ

ඉඳනළමකමේ ණංේ  හේ වහේ 2016ි17ේ භවේ ් නකඅේ මගේකයා්ේ ආවහයේ කඵෝ ේ  හේ ළඩටවනේ වේ ඳරරුේ

 /දභහනේයහඳතගේඹේඹනේඩඹ ේ02ේේඹටකව ේේයහඳතගේේ04ේක් ලේක්රිඹහව භ්ේ්යනේරදී. 
 

 දිසත්රික් ල්කඅේ්තෂි්හයාමි්ේංයාධනඹේවහේමලයේක්තයරුේවහේදව ්ේරහකේය ඹේ්තෂි්යාභේ්මිටුේ

වයවහේරැස්යමි ේරභේක්තුරුේමකනකුව ේආඹ්නේවහේ/දඵ ධී්යණඹේ්යමි ේදිසත්රික් ලේ්තෂි්යාභේ්මිටුේ

ඳළව වූේම්යවේේරභගි ේදිසත්රික් ල්කඅේ්තෂි්හයාමි්ේ්ටයුරරටේමදහරේතීයණේවහේළරසු/දේ්සේකිරීභේසිදු්යේ

ගේකේ.ේ 

   

2.24 ඵද්ිනත් අංය. 

  දිසත්රික් ල්කඅේයහජයවේකඳෞේ ලි්ේඳහමවේකඳයේඳහමේ වරජහේවහේරජහේණරේංඩධහනේඹනේමංලේ

ආයනඹේනේඳහරදිේපරදහයි්හේරයාධනඹටේමදහරේනේ5ේරසවේ්ව ව ේ්වේවහර්ේපරදහයි්හේේආදීේපරදහයි්හේේ

ං්මඳේටළිඵදේ දළනුව ේකිරීක/දේළඩටව ේඳළළව ීභවේඋඳකේලනේරඵහේ දීභේවහේ ඳසුඩඳය/දේකිරීභේරලි ේ

දිසත්රික් ල්කඅේපරදහයි්හේරයාධනඹේකිරීභේකභභේමංලකඅේරධහනේමයණණේකේ. 

 

2.25 දිව්ත්රික් ල ඉඩ ක පරිශරණ අංය. 

ේ කභභේමංලඹට 2016ේයාකඅේරළබුුේරගේඳහදනේණදරේු.ේ3ව373ව153ේක් ලේවුේම්යේළඹේ්ශේණදරේ

3ව276ව087ේකි.ේංයාධනේළඩේටව ේවහේළඹේ්ශේණදරේඳව්ේඳහරදිේකේ. 

 

 

 ලැඩ විශන                                               ජලන් කෂ 

ණද (රු.) 

ලැය කෂ 

ණද (රු.) 

ූලය පුගති 

රතිතය (%) 

ජහගේ්ේඉඩ/දේඳහරවයණේදව ්ේමීය ක් ලණඹේ 180,000  165,000  92% 

දිසත්රික් ලේඉඩ/දේඳහරවයණේදව ්ේඳේධගේඹ  5,000  5,000  100% 

ඩකල ේමධයඹනඹ  20,000  20,000  100% 

දළනුව ේකිරීක/දේළඩේටව   90,000  89,945  100% 

දිසත්රික් ලේඉඩ/දේඳහරවයණේළරසු/දේහයා්හේළ්සීභ  8,100  8,100  100% 

රහකේය ඹේඉඩ/දේඳහරවයණේළරසු/දේසථහඳනඹ  1,350,000  1,349,483  100% 

ග්රහමීය ඹේඉඩ/දේඳහරවයණේළරසු/දේළ්සීභේවේසථහඳනඹේ 100,000  99,800  100% 

ජරේමූරහශ්රේවේජරේඋමඳව ේංයක් ලණඹේවහේේඉඩ/දේ

ඳහරවයණේළරසු/දේළ්සීභේවේසථහඳනඹ  

40,000  39,387 100% 

වහඹනඹටේඳව ේඉඩ/දේපුනුව ථහඳනඹේකිරීභ  50,000  49,997  100% 

දිසත්රික් ලේඉඩ/දේඳහරවයණේළරසු/දේ්මිටුේඳළළව ීභ  15,000  15,000  100% 

රහකේය ඹේඉඩ/දේඳහරවයණේළරසු/දේ්මිටුේඳළළව ීභ  45,000  45,000  100% 
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භහසි්ේර ගේේභහකරෝචනේරැසී/දේඳළළව ීභේ 18,000  16,613 100% 

ේහයාෂි්ේළඩේණළුේඳළළව ීභ  62,900  62,300 100% 

ණළුේඩඹදභ  1,984.000  1,965,632   

 

 

2.26 ෂම් ආරක් ලක අංය. 

ේ ශභහේනිහේමධික් ලණඹවේඳහමේශභහේආයක් ල්ේ්මිටුේටහිටුේඩභේ/දඵණ්ධේනිරධහහර ේපුහුුේ

කිහරභවේ ම ්යාේ ඳහඨලහලිඹේ ඩහදේ ්ය හලිඹවේ ග්රහමිඹේ රජහේ දළනුව ේකිහරභවේ ඩදයහේ ටඨේ සිසු ේ දළනුව ේකිහරභවේ

ඳහමේශභහේආයක් ල්ේ්මිටුේටහිටුේඩභේ2016ේයාකඅේකභභේමංලකඅේරධහනේ්හයාඹඹ ේකේ. 

 

2.27 ලලධත් වංලයාඅන අංය. 

   

ලැඩවිශන ක්රිය්ව මක ක 

ව්ප්නය 

ඉක් ලක 

ගතකණ්ඩ්යම /රති්ාන්  

වශභ්ගිවු 

වංය්ල 

ලැය කෂ ණදය 

ලතලන්කම 

ගිු/දේපුහුුේ 

ළඩටවන 

 

දිසත්රික් ලේකම්/දේ

්හයාඹහරඹ වකුුණෆ ර  

දිසත්රික් ලේ්හ ්හේඵරේභණ්ඩරේ

නිශධහහරේ ¸නි්හේංයාධනේ

නිශධහහර¸වනේකතයුහර  

ේේේේ237 ු.ේ56ව400.00 

්හ ්හේඵරේභණ්ඩරේ 

ජහරඹේලක් ලගේභව ේකිරීභ 

දිසත්රික් ලේකම්/දේ

්හයාඹහරඹ වකුුණෆ ර  

දිසත්රික් ලේ්හ ්හේඵරේභණ්ඩරේ

නිශධහහර 

ේේේේ100 ු.ේේේ1ව500.00 

 

2.28 ඉඩ ක අංය. 

ේ දිසත්රික් ල්ඹේ රශේ ඳගේනේ ඉඩ/දේ  ළටළුේ /දඵ ධේ භවජන්හක  ේ රළකඵනේ ඉමීව/දේ වහේ

ඳළමිවිලිේඩඳිභේවහේභළදිවව ීභවේදිසත්රික් ල්ඹේරශේයජකඅේඉඩ/දේ්ශභණහ්යණකඅේරණඛ්ේභළදිවව ්ුකකුේ

කරේ්ටයුරේකිරීභේවේදිසත්රික් ල්ඹේරශේසිදුනේඳහහරහර්ේ ළටළුේ/දඵ ධකඹ ේක්රිඹහේකිරීභේඉඩ/දේමංලකඅේ

රධහනේ්හයාඹබහයඹයි. 

 

 රහකේය ඹේකම්/දේක්තට්ඨහලේරටේමදහශේඉඩ/දේටළිඵේරකඵනේභවජනේඳළමිවිළිේබහය ළනීභේවහයාථහේ

්සකිරීභේවහේඒේමනුේඉදිහරේ්ටයුරේසිදුේකිරීභ. 

 ජනහධිඳගේේ්හයාඹහරඹේවහේේමග්රහභහ්යේ්හයාඹහරඹේඇරළුේමකනකුව ේමභහ්යහංලේවහේකදඳහයා්ක/ද රේේේ 

ේේේේේේලි ේරළකඵනේයජකඅේඉඩ/දේටළිඵේක්තයරුේඉමීව/දේවේයජකඅේඉඩ/දේක්තටසේඉමීව/දේකනුක ේ 

ේේේේේේ්ටයුරේකිරීභ. 

 ෆභේභ්භේක්නේම වුහදහේදිනේදිසත්රික් ලේනේවහේඳහරයේ්මිටුේඳළළව ීභේවහේඒේභන් ේේ 

ේේේේේේඳහහරහර්ේ ළටළුේඩඳීභේවහේක්රිඹහකිරීභ. 

 ෆභේභ්ටේකදයක් ලේදිසත්රික් ලේඳසේවහේකඵතයළුේ්ළණී/දේ්මිටුේඳළළව ීභේවහේමඹදු/දඳව ේ්මිටුේභන් ේේ 

නියාකේලේකිරීභ. 

 රහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරඹේභන් ේරළකඵනේක්තස සේකවීව/දේමඹදු/දඳ්රේමනුභළගේඹේවහේකඹතණ්යේ 

ගේේකද්්ේ්හරඹේරශේආඳසුේඹළීභ. 

 දළේකවළී/දේ/දඵ ධේරළකඵනේභවජනේඳළමිවිලිේවහේයජඹටේමඹව ේඉඩ/දරේදළේකවීව/දේ/දඵ ධේ 

්ටයුරේකිරීභ. 

 

2016ේයේරශේකභභේමංලඹේභන් ේසිදුේ්යනේරදේක හ ේකේ. 
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2.29 ණම ෂම්විය රැකලරණ ශ් වංලයාඅන අංය. 

ේ 2016ේයේරශේකභභේමංලඹේභන් ේසිදුේ්යනේරදේ්හයාඹඹ ේඳව්ේදළක් ලකේ. 

 

 දිසත්රික් ලේශභහේංයාධනේ්මිටුේරැසී/දේ02ේක් ලේඳළළව ීභ. 

 ණමේශභහඩඹේංයාධනේනිරධහරී කපේදිසත්රික් ලේර ගේේභහකරෝචනේරැසී/දේ4ේක් ලේඳළළව ීභ. 

 ණමේශභහඩඹේංයාධනේභධයසථහනේිකඳයඳහමේදු කපේමුණේදකිනේයටහේජහගේ්ේචි්රේරදයාලනඹටේ 

 මදහශේචි්රේක්ෝයහ ළනීක/දේළඩටවන.ේ 

 "කකනකවේ්ටහ්"ේණමේශභහඩඹේදු කපේකදභහටඹ ිඳහයාල්ු ේණමේශභහඩඹේරැ්යණඹේේේ 

ේේේේේේවහේංයාධනඹේටළිඵේදළනුව ේකිරීභ. 

 ඵහුේආංශි්ේකඳෝණේළරළසභේඹටකව ේකඳයඳහමේගුුහරඹ ේපුහුණූේකිරීභ.ේ(කදදිනේක හසි්ේේ 

ේේේේේළඩණේ-ආවහයේවහේ්තෂි්යාභේංඩධහනඹේ(FAO) භන් ේරගේඳහදනේරඵහකදනේරදි) 

 

2.30 ෂම් හින්ක ක අංය. 

 

 ර ගේේභහකරෝචනේරැසී/දේඳළළව ීභ. 

 ර.ජහ.ංඩධහනඹටේඹළීභේදවහේශභහේමයිගේහසි්/දේරඥපතිගේඹේරීේරං්හකේේක්රිඹහව භ්ේීක/දේර ගේඹේේේේේ 

ේේේේටළිඵදේදිසත්රික් ලේශභහේබහකේේශණ කපේමදවසේඩභසීක/දේළඩටවන. 

 ඳහරයඹේවහේශණ ේසුරැකික/දේභකනෝඩදයහව භ්ේළඩටවන. 

 ග්රහමීය ඹේ්මිටුේභහයාක ෝඳකේලේක්රිඹහව භ්ේකිරීභේටළිඵදේේරභේ්මිටුේහභහජි්යි ේදළනුව ේකිරීභ. 

 ඳහරයේයඩ දනේවහේමධයඹනේළඩේටවන. 

 දිසත්රික් ලේශභහේබහේළසිහයඹේඳළළව ීභ.ේ 

 මයාථහ ඩ්ේශභහේවබහගීව ඹේටළිඵදේේදිසත්රික් ලේශභහේබහකේේශණ ේදළනුව ේකිරීක/දේළඩටවන. 

 භව ද්රයේ්යාභහ ්ඹටේරකයහිේශභහේනහඹ්යි ේවහේඔවු කපේකදභහටඹ ේදළනුව ේකිරීක/දේ 

ේේේළඩටවන. 

 

2016ේරශේකභභේමංලඹේභන් ේසිදුේ්යනේරදේක හ ේකේ. 

 

2.31 විමයාන අංය. 

  2016ේයාකඅදීේමංලඹේක්ේඳළමිවිලිේ106ේක් ලේරළබීේඇ්.ේරභේඳළමිවිලිලි ේක්ෝයහ ව ේ22ේක් ලේ

දවහේමූලි්ේඩභයාලනඹ ේසිදුේ්ශේම්යේඉගේහරේඳළමිවිලිේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරඹේක්ේකඹතණේ්යේහයා්හේ

රඵහේ  ළනීකභ ේ මනරුේ මලයේ ඉදිහරේ ක්රිඹහේ භහයා ේ   නහේ රදි.මීය ටේ මභ්යේ ක් ලක ්රේ ඳරීක් ලහේ 03ේ ක් ලේ ේ වහේ

්හයාඹහරේේඳහරක් ලණේේ15ේක් ලේසිදු්යේඇ්. 

 

2.32 උපජීන අංය. 

 උඳකේලනේක හේරඵහේදීභවේඋඳකේලනේව්හයේනිශධහරී ේේපුහුනුේළඩටව ේඳළළව ීභවේ 

උඳකේලනඹේ ටළිඵදේ දළනුව ේ කිහරක/දේ ළඩේ ටව ේ ඳළළව ීභවේ මධයහව මි්ේ මධයහඳනඹේ රළි ේ පරදහයිේ

ජිඩ්ඹක් ලේආ්මඳේංයාධනේ්ේළඩේටවනේඳළළව ීභවේශභහේමඳකඹෝජනේවහේ්හ ්හහිංනඹේළශළක් ලීභේ

කභභේමංලඹ ේසිදුේ්යනේරදියි.  

 

2.33 රීඩ් අංය. 

   ක්රීඩහේවහේලරීයේසු්හේරයාධනේජහගේ්ේගේඹේවහේඩකල ේ දිනඹේක්රිඹහටේනළංීභ, ක්රීඩහේලක් ලගේේ

ළඩටව ේ ඳළළව ීභ, යහජයේ ක හේ ක්රීඩහේ උකශරේ ඳළළව ීභේ කභභේ මංලඹ ේ සිදුේ ්යනේ රදේ රධහනේ

්හයාඹ කේ.  
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2.34 ගිණු ක අංය. 

  ගිු/දේ මංලකඅේ රධහනේ ්හයාඹබහයඹේ  ක ේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරඹේ ඇරළුේ සිඹළුභේ

රහකේශිඹේකම්/දේ්හයාඹහරඹ හිේණරයේ්ටයුරේක්රිඹහව භ්ේකිරීභව මධීක් ලණඹේවේහයා්හේකිරීභයි. 

 

 1.  ල්යාෂික ඇව්ත ජ කන්තු රතිප්දන ජලන්වීම. 

  

ේ 2016 හයාෂි්ේමඹළඹේඇස්ක/ද රකහිේ272 දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේකුුණෆ රේවහේ

ඳව්ේව ේඳහරදිේරගේඳහදනේක ේ්යනුේරළබීඹ. 

 

ළඹේය යාඹ  : 272,  දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹ, කුුණෆ ර 

ළඩේටවනේ : ේ 01,  කභකවයු/දේ්ටයුර 

යහඳතගේඹ  :ේ ේ 01,  හභහනයේඳහරඳහරනඹේවේආඹ්නේක හ,   

    ේේේේේේේේ දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹ. 

යහඳතගේඹ  :  ේ02  ේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහර 

යහඳතගේඹ  :   03  ේඩඹළිේ්රහපීඹේක්තට්ඨහලඹ 

 

01 නේළඩේටවක ේයහඳතගේේමං්ේ01 ඹටකව ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේඳහරඳහරනේ්ටයුරේ

වහද යහඳතගේේ 02 ඹටකව ේ කුුණෆ රේ ක්තේට්ඨහලකඅේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ්හයාඹහරේ 20 ්ේ

ඳහරඳහරනේ්ටයුරේ වහද යහඳතගේේ 03 ඹටකව ේ ඩඹළිේ්රහපීඹේ ක්තට්ඨහලකඅේ රහකේය ඹේ ේකම්/දේ

්හයාඹහරේ10 ්ේඳහරඳහරනේ්ටයුරේවහදේරගේඳහදනේක ේ්යනුේරළබීඹ.  

 

දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරඹේ වහව ේ තිේයහකේය ඹේ කම්/දේ ්හයාඹහරේ 30 වහව ේ මූරධනේ ළඹේ

කනුක ේයහඳතගේේමං්ේ01 ඹටකව භේරගේඳහදනේක ේ්යේඇ්. 

 

යජකඅේ නිරධහරී කපේ ළටුතිේ ණඹේ මව ගේ්හය/දේ ක ීභේ වහේ මඹීභේ කනුක ේ 27201 යජකඅේ

නිරධහරී කපේමව ගේ්හය/දේගිුභේඹටකව ේමදහරේසීභහ ේමනුභ්ේ්යේඇ්.  

 

 2.   රතිප්දනලි එජරහි වියදම. 

  

ේ 2016 යාකඅේ දයණේ රදේ ඩඹද/දේ භහකරෝචනඹේ ්යනේ ඩට, ළඹේ ය යාේ 272, හිේ 01 ළඩේ

ටවක ේයහඳතගේේරනේවහේදයනේරදේඩඹදභේඳව්ේඳහරදිේහයහංලේ්ශේවළකිඹ. 

 

ළඹේය යාඹ : 272 - කුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹ 

ළඩේටවන : ේ 01ේ- කභකවයු/දේ්ටයුර 

 

 

          උපජමණ 01 

 ලය්පිති තුජනහි ද්ීඅ රතිප්දන ශ් ද්ීඅ වියදම. 

 ලය්පිතිය ණළු ද්ීඅ රතිප්දනය ණළු ද්ීඅ වියදම ඉතිරිය 

 රු. % රු. % රු. % 

 

පුනර්ලයාතන 

වියදම 

01. හභහනයේඳහරඳහරනඹේ

වේආඹ්නේක හේ

දි.කම.්හ. 

 

73,167,000 

 

100 

 

70,342,918 

 

100 

 

2,824,082 

 

 

- 

 02. රහකේය ඹ කම්/ද    

      ්හයාඹහර 

 

1,104,218,000 

 

100 

 

1,093,165,496 

 

100 

 

11,052,504 

- 
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3.    රජජව ලධඅ්ීන්ජේ අව තික්ර ක ගිණුම -  27201 

ේ  

කුුණෆ රේේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරකඅේ27201 යජකඅේනිරධහරී කපේමව ගේ්හය/දේ“බී”ේගිුභේඹටකව , 

2016ේයාකඅේමනුභ්ේසීභහ ේවහේරළබී/දේවේක ී/දේඳව්ේඳහරදිේහයහංල ්ශ වළකිඹ.   

 

 වියදජමහි උපරිම 

මම්ල 

ැබී ක ල 

අලම මම්ල 

ශර ජ ජව 

උපරිම මම්ල 

ඩයාජනේඳනගේ ේඵරඹේකදනුේරළබ සීභහ  

 

යාඹේරරේවයේකිරී/දේවහේඵළයේකිරී/ද 

 

මනුභ්ේසීභහ ටේඹටව ේ්ශේවයේවහේඵළය 

96,000,000.00 

 

89ව081ව533.09 

 

88,972,615.09 

72,000,000.00 

 

85,249,581.57 

 

85,140,663.57 

370,000,000.00 

 

263,462,031.39 

 

263,462,031.39 

    ේේේේේේ 

ේේ2016 යාඹේරරදී මනුභ්ේසීභහ ේකිසික් ලේඉක් ලභහේනළගේේඵේඉව්ේටවනි ේකඳ නු/දේ්යයි. 

 

2016 යාඹේරරදී කභභේමව ගේ්හය/දේගිුභේඹටකව ේඳව්ේව ේඳහරදිේමව ගේ්හය/දේනිකුව ේකිරීභටේවළකිඹහේ

රළබුවි. 

 

 

අව තික්ර ක/ ණය ලයාගය 

 

ලධඅ්ීන් වංය්ල 

 

ජගව ණද 

උව ේමව ගේ්හය/ද 2616 26,120,000 

ඩකල ේමව ගේ්හය/ද 588 3,432,000 

ආඳදහේණඹ 588 59,824,827 

ඳහේඳළදි 11 66,000 

කනව  6 36,000 

එකතුල 

 

3809 89,478,827 

 03. ඩඹළිේ්රහපීඹේ  

      ක්තට්ඨහල 

 

461,865,000 

 

100 

 

457,163,490 

 

100 

 

4,701,510 

 

- 

 පුනර්ලයාතන එකතුල 1,639,250,000 100 1,620,671,904 100 18,578,097 - 

        

 

ූලඅන 

වියද ක 

01. හභහනයේඳහරඳහරනඹේ   

ව ආඹ්නේක හේ

දි.කම.්හ. 

 

46,150,000 

 

100 

 

45,782,584 

 

100 

 

367,416 

 

- 

 02. රහකේය ඹේකම්/දේ    

      ්හයාඹහර 

 

800,000 

 

100 

 

756,082 

 

100 

 

43,918 

 

- 

 03. ඩඹළිේ්රහපීඹ 

      ක්තට්ඨහල 

 

700,000 

 

100 

 

562,373 

 

100 

 

137,627 

 

- 

 ූලඅන එකතුල 47,650,000 100 47,101,039  548,961  

        

 

ණළු එකතුල 

 

(පුනර්ලයාපන ශ් 

ූලඅන) 

 

1,686,900,000 

 

100 

 

1,667,772,942 

 

100 

 

19,127,058 

 

 

- 



50 

 

 

2016.12.31 දිනටේ කභභේ මව ගේ්හය/දේ ගිුක/දේ ණ. කය. 506 (ඩී) ර්හයේ කක් ලරේ කල ේ ළඳී/දේ ර්හලඹේ

ඩ ණ්හධිඳගේේක්ේඉදිහරඳව ේ්යේඇ්. 

 

4.  ජපතදු තැන්පව  ගිණුම.  

 

ේ  2016 යාකඅදීේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරකඅේ කඳතදු්ළ ඳව ේ ගිුක/දේ ඩස්යේ

ඳව්ේදළක් ලකේ. 

 

ජපතදුතැන්පව  ගිණුජ ක අංකය 6003 6000 

2016.01.01 දිනටේකල ඹ 7,702,035.35 666,334,847.83 

  යේරරේ්ළ ඳව  - 1ව463ව171ව594.01 

 7,702,035.35 2ව129,506,441.84 

මඩු: යේරරේක ී/ද 7,702,035.35 1ව634ව095ව239.29 

2016.12.31 දිනටේකල ඹ - 495ව411ව202.55 

 

 

උක් ල්ේකල ඹ ේබහණ්ඩහ හයේකඳතව ේරේකල ඹ ේභ ේළඳී/දේ්යේඇ්. 

 

5.  ආද්ය ක ගිණුම.  

 

ේ කුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/ද, කිසිදුේආදහඹ/දේය යාඹ්ේ ණ ේදීක/දේනිරධහහරඹකුේකනතනේනණව , ඩඩධේ

ආදහඹ/දේ  ණ දීක/දේ නිරධහරී ේ කනුක ේ යහජයේ ආදහඹ/දේ ර්රේ ්යේ දීභටේ නිකඹෝජි්ේ ආඹ්නඹක් ලේ

ලකඹ ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේවහේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේ්ටයුරේ්යයි. 

 

2016 යාඹේ රරදී, දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ්හයාඹහරඹේ වහේ රහකේය ඹේ කම්/දේ ්හයාඹහරේ ලි ේ ු. 

519,695,668.36 ්ේආදහඹභක් ලේර්රේ්යේඇ්. ර්රේ්යනේරදේආදහඹ/දේටළිඵේඩස්යේඋඳකමඛ්ණේමං්ේ

02 භගි ේකඳ යි. ර්රේ්යනේරදේආදහඹ/දේභහසි්ේගිු/දේහයහංලේභගි ේබහණ්ඩහ හයඹටේහයා්හේ්යනේ

ම්ය, ඵළයේනිකේදනේභගි ේමදහරේආදහඹ/දේ ණ දීක/දේනිරධහරී ටේහයා්හේ්යයි. 
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    6.   භ්ණ්ඩ්ග්ර අග්රිම ගිණුම අංක  7002/0/0/311/16. 

 

2016 යාඹේවහේකුුණෆ රේදිසත්රික් ලේකම්/දකපේබහණ්ඩහ හයේමග්රිභේගිුක/දේකල ඹේඳව්ේඳහරදිේකේ.   

 

 ණද ( රුපියම ) 

2016.01.01 දිනටේමග්රිභේකල ඹේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                  0.00 

යාඹේරශේබහණ්ඩහ හයකඹ ේරදේමග්රිභේේේේේේේේේේේේ                     ේේේේේේේේේේේේේ 7ව268,100,000.00 

ර්රේ්ශහේ:  කදඳහයා්ක/ද රකේේරැසේකිරී/දේ(මග්රිභේවය)           1,724ව448ව702.09 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                                          ේේ 8ව992ව548ව702.09 

මඩුේ්ශහේේේ:  ණදලි ේක ී/දේ(මග්රිභේඵළය)ේේේේේේේේ                    ේේේේ 8ව992ව548ව702.09 

ඉගේහරේකල ඹේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ                                   - 

මඩුේ්ශහේේේ:  බහණ්ඩහ හයඹටේකර ණඹේ්ශේණදරේේ             ේේේ - 

 

2016.12.31  දිනටේකල ඹ 

 

නළ් 

 

කභභේමග්රිභේකල ඹේබහණ්ඩහ හයේමග්රිභේකල ඹේභ ේර් කේ. 

 

      7.  ජයාඛීය අම්තයං ශ් ජදප්යාතජ කන්තු රතිප්දන  

ේ ේ ්භේළඹේ ය යාඹටේ මදහරේක ී/දරටේ මභ්ය, කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේ

කයාඛීඹේමභහ්යංලේවහේකදඳහයා්ක/ද රේ55 ්ේඳභණේක ී/දරටේතජුභේ/දඵ ධේකයි.  2016ේයාඹේ

රරේ කයාඛීඹේ මභහ්යංලේ වහේ කදඳහයා්ක/ද රේ ලි ේ කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ ක්ේ ක ේ්යනේ රදේ

රගේඳහදනඹේු. 22,665,425,423 කි. රභේරගේඳහදනකඹ ේදයනේරදේඩඹදභේු. 5,841,748,112ේකි.  
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උපජමනය 02 

 ආද්ය ක ල්යාත්ල     -    2016  ලයාය 

අනු 

අංකය 
ආද්ය ක ය යාය  විව්තරය 

ආද්ය ක ගණන්දීජ ක ලධඅ්ී ණළු ආද්යම 

1 10.02.04.01  සුයහේඵේදේ-ේභව ඳළ  සුයහඵදුේක්තභහහරස 

                                          

-    

2 10.02.07.00  ණේදයේ හසර කේය ඹේආදහඹ/දේක්තභහහරස 

                                          

-    

3 10.03.01.00  සුකඛ්ෝඳකබෝගීේකභෝටයාේහවනේඵේද කභෝටයාේයථ රහවනේක්තභහහරස 

                                          

-    

4 10.03.02.00  ඳළරී/දේඵේද කයජිසට්රහයාේජනයහම 

                                          

-    

5 10.03.06.00  ඳහරයේංයක් ලණේඵේද බහණ්ඩහ හයේකභකවයු/ද මධයක් ලේජනයහම 

                                          

-    

6 10.03.07.02 
කයජිසට්රහයාේජනයහමේකදඳහයා්ක/ද රටේමදහර ලිඹහඳදිංචිේකිරීක/දේ
 හසර කයජිසට්රහයාේජනයහම 

                      

40,119,492.00  

7 10.03.07.03  කඳෞේ ලි්ේදළේරහවනඹ  නේංයක් ල් 

                        

2,983,577.25  

8 10.03.07.04 කභතටයාේයථ ඩකිණීභේභ්ේඵදු කභෝටයාේයථ රහවනේක්තභහහරස 

                               

5,000.00  

9 10.03.07.05 භවජන ආයක් ල්ේමභහ්යහංලඹටේමදහරේඵරඳ්රේ හසර 
කම්/දේභවජන ආයක් ලතේවහේනීගේඹේවහේහභඹේ
ටඝිඵේමභහ්යහංලඹ 

                           

655,845.00  

10 10.03.07.99 මකනකුව ේඵරඳ්රේ හසර 
කම්/ද යහජයේඳහරඳහරනේවහේසකේල්ටයුරේ
මභහ්යතංලය 

                      

24,599,996.42  

11 20.02.01.01 යජකඅේක තඩනළගිලිේකුීව බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                        

2,090,878.26  

12 20.02.01.02 යජකඅේ්ළරෆලි ේරළකඵනේආදහඹ/ද  නේංයක් ල් 

                             

81,015.00  

13 20.02.01.03 ඉඩ/දේවහ මකනකුව ේඵදුේකුීව  ඉඩ/දේක්තභහහරස 

                           

252,316.00  

14 20.02.01.99 මකනකුව  කුීව බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                                          

-    

15 20.02.02.01 ණඹේදීභ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                                          

-    

16 20.02.02.99 කඳතලිඹ කනව  බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම                       
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11,197,353.94  

17 20.03.01.00 කදඳහයා්ක/ද රභඹ ඩකිනී/ද බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                             

81,710.00  

18 20.03.02.06 ව ේවහ තක් ලර්හේංයක් ලණේඳන්ේඹටකව ේ හසර නජීඩ මධයක් ල්ේජනයහම 

                                          

-    

19 20.03.02.07 
ීහ ඵරඳ්රේ,ඩකේලේ භ ේඵරඳ්රේපුයළසිේබහඹේරඵහේ ළනීභේ
ටළිඵේ හසර ආ භනේඩ භන ඳහර් 

                                          

-    

20 20.03.02.13 ඩබහ ේවහ මනිකුව ේ හසර ඩබහ  ක්තභහහරසේජනයහම 

                           

798,300.00  

21 20.03.02.14 කභෝටයාේයථ රහවනේඳන්ේඹටකව ේ හසර කභෝටයාේයථ රහවනේක්තභහහරස 

                    

295,824,277.50  

22 20.03.02.03 වළදුනු/දඳව   හසර පුේ රයි  ලිඹහඳදිංචිේකිරීක/දේක්තභහහරස 

                           

998,910.00  

23 20.03.02.99 ඩඩධ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                           

721,816.07  

24 20.03.03.00 දඩේණදම වහේයහජේ ්්ේකිරීභ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                                          

-    

25 20.03.03.02 දඩේණදම වහේයහජේ ්්ේකිරීභ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                      

11,587,632.00  

26 20.03.99.00 මකනකුව  රළබී/දේ(යජකඅේආදහඹ/දේ-ේඩඩධේ)  බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                      

22,776,485.65  

27 20.04.01.00 ළ දඹු මනව දුේවහේඩශ්රහභේළටුතිේදහඹ්ේමයණදර ඩශ්රහභ ළටුතිේමධයක් ල්ේජනයහම 

                      

81,674,663.27  

28 20.05.99.00 මකනකුව  ඳළරී/ද බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                                          

-    

29 20.06.02.00 රහපධන ව ්/දේඩකිනීභ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                        

2,000,420.00  

30 20.03.04.00 යජකඅේනිරධහරී ටේඹරුඳළදි රඵහදීභ බහණ්ඩහ හය කභකවයු/දේමධයක් ලේජනයහම 

                      

21,245,980.00  

  
 ර්ර            

519,695,668.36  
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2016 ලයාජව ජයාඛීය අම්තය්ං /ජදප්යාතජ කන්තු ලලින් ද රතිප්දන ශ් වියදම ේ                     උපජමනය 03 

 

ය යා අංකය ලැය වියය  ණලු රතිප්දනය   වියදම    ඉතිරිය  

001 ජනහධිඳගේ ්හයාඹහර 

                 
19,890,288  

                 
12,287,717  

                    
7,602,571  

002 මග්රහභහ්ය ්හයාඹහරඹ 

                          
75,000  

                          
39,526  

                          
35,474  

101 බුේධලහන මභහ්යංලඹ 

                 
17,075,477  

                 
15,303,201  

                    
1,772,276  

102 ණදම මභහ්යංලඹ 

                    
2,606,050  

                    
1,865,171  

                       
740,879  

103 ආයක් ල් මභහ්යංලඹ 

                       
824,245  

                       
824,245  

                                   
-    

104 රගේඳව ගේ /දඳහදනේආයාථි්ේ්ටයුරේශභහේවහේ්ුණේ්ටයුරේමභහ්යංලඹ 

           
3,902,213,272  

           
1,568,420,680  

           
2,333,792,592  

106 භවජන හභඹ,ආඳදහේ්ශභණහ්යණේක්රිසගේඹහනුේ්ටයුරේමභහ්යහංලඹ 
                 

74,335,126  
                 

69,456,533  
                    

4,878,593  

110 මධි්යණේවහ ්/ද්ුේඵද්හේමභහ්යහංලඹ 

                 
22,670,922  

                 
19,868,546  

                    
2,802,376  

111 කෞඛ්යේවහ කේය ඹේෛදයේමභහ්යංලඹ 

                    
5,270,992  

                    
5,219,683  

                          
51,309  

117 භවහභහයා  මභහ්යහංලඹ 

                          
40,000  

                          
39,234  

                                
766  

118 ්තෂි්යාභ මභහ්යහංලඹ 

                 
47,451,420  

                 
42,264,989  

                    
5,186,431  

120 ්හ ්හ ්ටයුරේමභහ්යහංලඹ 

               
523,943,450  

               
511,647,861  

                 
12,295,589  

121 සකේල ්ටයුරේවහේධීයේමභහ්යහංලඹ 

           
1,722,739,326  

           
1,136,170,210  

               
586,569,116  

124 භහජ ක හ,සුඵහධනේවහේඳශුේ/දඳව ේංයාධන 
           

1,909,523,677  
           

1,002,696,438  
               

906,827,239  

130 යහජය ඳහරඳහරන, ඳශහව ේඳහරනේවහේරජහ්හ ත්රිඹේඳහරන 
                 

15,264,867  
                 

14,853,894  
                       

410,973  

136 ංචහය්ේවහ ක්රීඩහේමභහ්යහංලඹ                                                    
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44,543,904  31,537,170  13,006,734  

153 ඉඩ/දේවහ ඉඩ/දේංයාධනේමභහ්යහංලඹ 

                 
80,182,259  

                 
50,625,223  

                 
29,557,036  

160 ඳහරයේවහ පුනයාජනනිේඵරලක් ලගේේමභහ්ඹංලඹ 

                       
101,500  

                       
101,480  

                                  
20  

163 මබය ්ය ්ටයුරේඹමේංයාධනේවහේංස්තගේ්ේමභහ්යංලඹ 

               
229,555,789  

               
134,619,920  

                 
94,935,869  

196 ඩදයහ ්හක් ලණේවහේඳයාකඅණේමභහ්යංලඹ 

                    
5,227,842  

                    
4,966,676  

                       
261,166  

197 නිපුණ්හේවහ තව තීඹේපුහුුේමභහ්යංලඹ 

                       
567,000  

                       
498,700  

                          
68,300  

198 හහරේභහයා  වහේජර/දඳව ේ්ශභනහ්යණේමභහ්යංලඹ 

                    
3,964,301  

                    
3,848,363  

                       
115,938  

201 කඵෞේධ ්ටයුරේකදඳහයා්ක/ද ර 

                 
78,963,370  

                 
44,613,276  

                 
34,350,094  

206 ංස්තගේ් ්ටයුරේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
2,611,930  

                    
1,709,221  

                       
902,709  

210 රතව ගේ කදඳහයා්ක/ද ර 

                          
18,250  

                          
17,795  

                                
455  

216 භහජක හ කදඳහයා්ක/ද ර 

                 
32,910,994  

                 
22,161,161  

                 
10,749,833  

217 ඳයාහේවහ ශභහයක් ල්ේකදඳහයා්ක/ද ර 

                 
22,048,171  

                 
21,751,100  

                       
297,070  

219 ක්රීඩහ ංයාධනේකදඳහයා්ක/ද ර 

               
158,677,253  

                 
75,045,620  

                 
83,631,633  

220 ආයුයාකේද කදඳහයා්ක/ද ර 

                       
424,000  

                       
372,400  

                          
51,600  

227 රේ රයි  ලිඹහඳදිංචිේකිහරක/දේකදඳහයා්ක/ද ර 

                 
27,129,858  

                 
26,074,993  

                    
1,054,865  

252 ජනේවහ ංඛ්යහකමඛ්නේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
1,926,856  

                    
1,779,751  

                       
147,105  

253 ඩශ්රහභ ළටුතිේකදඳහයා්ක/ද ර 

         
13,511,469,091  

               
921,337,047  

         
12,590,132,044  

254 කයජිසට්රහයා ජනයහමේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
4,612,651  

                    
3,917,083  

                       
695,568  
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282 හහරභහයා  මභහ්යංලඹ 

               
169,743,483  

                 
79,378,665  

                 
90,364,818  

284 නජීඩ ංයක් ලණේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
9,202,939  

                    
1,862,632  

                    
7,340,307  

285 ්තෂි්යාභ කදඳහයා්ක/ද ර 

                    
5,926,785  

                    
4,981,425  

                       
945,360  

286 ඉඩ/ද ක්තභහහරසේකදඳහයා්ක/ද ර 

                       
108,970  

                          
71,040  

                          
37,930  

289 මඳනඹන ්තෂි්යාභේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
2,353,376  

                    
1,315,250  

                    
1,038,126  

304 ්හරගුණ ඩදයහේකදඳහයා්ක/ද ර  

                          
78,500  

                          
58,500  

                          
20,000  

307 කභෝටයාේයථ රහවනේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
2,519,300  

                    
1,843,822  

                       
675,478  

326 රජහඳහද් ඩකලෝදනේකදඳහයා්ක/ද ර 

                       
669,125  

                       
505,240  

                       
163,885  

327 ඉඩ/ද ඳහරවයණේරගේඳව ගේේළරසු/දේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
3,374,212  

                    
3,242,211  

                       
132,001  

328 මිනිසඵර වහේරැීමයක් ලහේකදඳහයා්ක/ද ර 

                    
2,589,603  

                    
2,554,419  

                          
35,184  

  ර්ර 

         
22,665,425,423  

           
5,841,748,112  

         
16,823,677,311  
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ල්යාෂික විවයාජන ගිණුජ ක ජතතරතුරු  
 

      
ඩී. ජී.එව්.ඒ. -2 

       ලැඩවිශන් අනුල විවයාජන ගිණුම  

       වියද ක ය යා අංකය:- 272  දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව නම :- කුරුණෑග 

   ලැඩවිශන් අංකය ශ් න්මය : -  1 ජමජශයු ක ලැඩවිශන 
    පුනර්ලයාතන ශ් ූලඅන වියද ක ව්ර්ංය 

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

වියදජමහි 

ව්ලභ්ලය(ඩී.ජී.එව්.ඒ.ආකිති 

ජයතණල වමග) 

අයලැය 

ඇව්තජ කන්තු ජලන් 

රිී ක 

පරිපරක 

රතිප්දන ශ් 

පරිපරක 

ඇව්තජ කන්තු 

ජලන් රිී ක 

ණ.ජර. 66 වශ 

ණ.ජර.69 අනුල 

ම්රුරිී ක 

ණළු ද්ීඅ ජලන් 

රිී ක(1+2+3) 

ණළු වියදම ද්ීඅ රතිඵය 

ඉතිරිය/(ඉක් ලමවීම) 

(4-5) 

රු රු රු රු රු රු 

              

(ම)ේපුනයහයා්න (ඩී.ජී.රස.ඒේ3) 
         

1,572,000,000  
     

67,250,000  

 126436000- 
                          
                126436000  

        
1,639,250,000  

       
1,620,671,904  

                    
18,578,097  

              

(ආේ)ේමූරධන (ඩී.ජී.රස.ඒේ4) 
              

47,000,000  
          

650,000                                      -    

             
47,650,000  

            
47,101,039  

                         
548,961  

              

එකතුල 

         

1,619,000,000  

     

67,900,000  

                                    

-    

        

1,686,900,000  

       

1,667,772,942  

                    

19,127,058  
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ඩී. ජී.එව්.ඒ. -3 

ලය්පිති අනුල පුනර්ලයාතන වියද ක 

වියද ක ය යා අංකය:- 272 අම්තය්ංජව / ජදප්යාතජ කන්තුජශ / දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව නම :-දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ය, කුරුණෑග 

ලැඩවිශන් අංකය ශ් න්මය : -1 -ජමජශයු ක ලැඩවිශන 
     

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

ලය්පිති අංකය/ නම ,ජප්ීගලික 

පඩිනඩි වශ සියළුම ලය්පිති වදශ් 

අලධකුව  වියද ක 

අයලැය 

ඇව්තජ කන්තු ජලන් 

රිී ක රු. 

පරිපරක රතිප්දන ශ් 

පරිපරක ඇව්තජ කන්තු 

ජලන් රිී ක(+/-) රු. 

ණ.ජර. 66 වශ ණ.ජර. 69 අනුල 

ම්රුරිී ක(+/-) රු. 

ණළු ද්ීඅ ජලන් 

රිී ක(1+2+3)  රු. 

ණළු වියදම 

රු. 

ද්ීඅ රතිඵය 

ඉතිරිය/ඉක් ලමවීම      

(4-5) රු. 

1 -ව්ම්නය පරිප්නය වශ ආයතන          
 

  

ජව ල් - දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ය         
 

  

කඳෞේ ලි් ඳඩිනඩි  
                          

61,200,000                                       -  +2923000-6056000 
                    

58,067,000  
                       

56,656,027  
                             

1,410,973  

මකනකුව ේඩඹද/ද 
                          

15,000,000  0 +900000-800000 
                    

15,100,000  
                       

13,686,891  
                             

1,413,109  

උප එකතුල 
                          

76,200,000                                       -  
                                  

(3,033,000) 
                    

73,167,000  
                       

70,342,918  
                             

2,824,082  

2 ර්ජීය ය ජමක ක ක්යාය්         
 

  

කඳෞේ ලි් ඳඩිනඩි  
                        

983,000,000                    22,500,000  +120418000-85000000 
              

1,040,918,000  
                 

1,031,419,402  
                             

9,498,598  

මකනකුව ේඩඹද/ද 
                          

64,450,000                          400,000  +1000000-2550000 
                    

63,300,000  
                       

61,746,094  
                             

1,553,906  

උප එකතුල 
                    

1,047,450,000                    22,900,000  
                                      

33,868,000  
              

1,104,218,000  
                 

1,093,165,496  
                           

11,052,504  

3 වියළි ක්පීය ජකතටමඨ්      
 

  
 

  

කඳෞේ ලි් ඳඩිනඩි  
                        

419,000,000                    44,000,000  +595000-31000000 
                  

432,595,000  
                    

429,257,826  
                             

3,337,175  

මකනකුව ේඩඹද/ද 
                          

29,350,000                          350,000  +600000-1030000 
                    

29,270,000  
                       

27,905,664  
                             

1,364,336  

උප එකතුල 
                        

448,350,000                    44,350,000  
                                   

(30,835,000) 
                  

461,865,000  
                    

457,163,490  
                             

4,701,510  

ණළු එකතුල 

                    

1,572,000,000                    67,250,000  

                                                         

-  

              

1,639,250,000  

                 

1,620,671,904  

                           

18,578,097  
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ඩී. ජී.එව්.ඒ. - 4 

ලය්පිති අනුල ූලඅන  වියද ක 
 

ඩඹද/දේය යාේමං්ඹ:-ේ
272 

මභහ්යහංලකඅේිේකදඳහයා්ක/ද රකේේිේදිසත්රික් ල කම්/දේ ්හයාඹහරකඅේනභේ:-දිසත්රික් ලේ
කම්/දේ්හයාඹහරඹ, කුුණෆ ර 

    ළඩටව ේමං්ඹේවහේනහභඹේ:ේ-  1 කභකවයු/දේළඩටවන 
      යහඳතගේේමං්ඹේවහේ              

නහභඹේ:-   
1 -හභහනයේඳහරඳහරනඹේව ආඹ්නේක හේ-ේදිසත්රික් ලේකම්/දේ
්හයාඹහරඹ 

     


ළඹ

 ඩ

ඹ
ේම
ං්

ඹ
  

ම
යි
්
/ද
ේම
ං්

ඹ
 

ණ
ර
ය
්

ය
ණ

ඹ
ේ

(
ංක

ක් ල
්
ේම
ං්

ඹ
) 

මයි්/දේඩස්යඹ 

මඹළඹ ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ඳහරපය් 
රගේඳහදනේවහේ
ඳහරපය්ේ

ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ණ.කයේ66 
ව 

ණ.කය.69 
මනුේ

භහුකිරී/ද  

ණළුේශුේධේක  
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළුේඩඹදභ ශුේධේරගේපරඹ 
ඉගේහරඹි(ඉක් ලභීභ)           

(3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      ූලඅන ලව ක ක ල පුනරුව ප්පනය             

      ශ් ලැඩිදියුණු රිීම             

2001   11 ක තඩනළගිලි වේඉදිකිරී/ද 
                          

6,500,000    
                                        

-    
                    

6,500,000  
                   

6,302,474  
                 

197,526  

2002   11 ඹ ්රේවහ ඹ ක්ෝඳ්යණ 
                          

1,000,000    
                                        

-    
                     

1,000,000  
                       

949,202  
                   

50,798  

2003   11 හවන 
                          

1,100,000    
                                        

-    
                     

1,100,000  
                    

1,094,662  
                      

5,338  

       උප එකතුල 

                          

8,600,000    

                                        

-    

                     

8,600,000  

                    

8,346,338  

                 

253,662  

      ූලඅන ලව ක ක අව පව  කර ගැනීම             

2102   11 
 තවේබහණ්ඩ වේ්හයාඹහර ලඹේ
උඳ්යණ 

                          
4,000,000     -  

                     
4,000,000  

                    
3,973,303  

                   
26,697  

2103   11 ඹ ්රේවහ ඹ ක්රෝඳ්යණ 
                          

2,000,000  
                             

650,000   -  
                     

2,650,000  
                    

2,617,360  
                   

32,640  

2104   11 ක තඩනළගිලි වේඉදිකිරී/ද 
                       

30,000,000      
                  

30,000,000  
                 

29,949,434  
                   

50,566  

       උප එකතුල 

                       

36,000,000  

                             

650,000  

                                        

-    

                  

36,650,000  

                 

36,540,097  

                 

109,903  

      ශැරිය් ලයාඅනය             

2401   11 පුහුු කිරී/දේවහේවළකිඹහේයාධනඹ 
                             

900,000    
                                        

-    
                        

900,000  
                       

896,149  
                      

3,851  

       උප එකතුල                                                                                                       
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900,000  900,000  896,149  3,851  

      ණළු එකතුල 

                       

45,500,000  

                             

650,000  

                                        

-    

                  

46,150,000  

                 

45,782,584  

                 

367,416  

ලය්පිති අංකය ශ් න්මය :- 2 ර්ජීය ය ජමක ක ක්යාය්  

      


ළඹ

 ඩ

ඹ
ේම
ං්

ඹ
  

ම
යි
්
/ද
ේම
ං්

ඹ
 

ණ
ර
ය
්

ය
ණ

ඹ
ේ

(
ංක

ක් ල
්
ේම
ං්

ඹ
) 

මයි්/දේඩස්යඹ 

මඹළඹ ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ඳහරපය් 
රගේඳහදනේවහේ
ඳහරපය්ේ

ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ණ.කයේ66 
ව 

ණ.කය.69 
මනුේ

භහුකිරී/ද  

ණළුේශුේධේක  
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළුේඩඹදභ ශුේධේරගේපරඹ 
ඉගේහරඹි(ඉක් ලභීභ)           

(3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      ශැරිය් ලයාඅනය             

2401   11 පුහුු කිරී/දේවහේවළකිඹහේයාධනඹ 
                             

800,000      
                        

800,000  
                       

756,082  
                   

43,918  

      ණළු එකතුල 

                             

800,000      

                        

800,000  

                       

756,082  

                   

43,918  

ලය්පිති අංකය ශ් න්මය :-3 වියළි ක්පීය ජකතටමඨ්  

      


ළඹ

 ඩ

ඹ
ේම
ං්

ඹ
  

ම
යි
්
/ද
ේම
ං්

ඹ
 

ණ
ර
ය
්

ය
ණ

ඹ
ේ

(
ංක

ක් ල
්
ේම
ං්

ඹ
) 

මයි්/දේඩස්යඹ 

මඹළඹ ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ඳහරපය් 
රගේඳහදනේවහේ
ඳහරපය්ේ

ඇස්ක/ද රේ
ක ේකිරී/ද 

ණ.කයේ66 
ව 

ණ.කය.69 
මනුේ

භහුකිරී/ද  

ණළුේශුේධේක  
කිරී/ද(1+2+3) 

ණළුේඩඹදභ ශුේධේරගේපරඹ 
ඉගේහරඹි(ඉක් ලභීභ)           

(3-4) 

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

රු   රු රු රු රු 

      ශැරිය් ලයාඅනය             

2401   11 පුහුු කිරී/දේවහේවළකිඹහේයාධනඹ 
                             

700,000      
                        

700,000  
                       

562,373  
                 

137,627  

      උප එකතුල 

                             

700,000      

                        

700,000  

                       

562,373  

                 

137,627  

      ණළු එකතුල 

                       

47,000,000  

                             

650,000  

                                        

-    

                  

47,650,000  

                 

47,101,039  

                 

548,961  
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 ඩී. ජී.එව්.ඒ. - 5 

         ලැඩ විශන් අනුල වියද ක ණයකරණ ව්ර්ංය 

 අම්තය්ංජව / ජදප්යාතජ කන්තුජශ / දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව නම :- දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ය, 

කුරුණෑග 
    වියද ක ය යා අංකය:- 272 

       

         
         ූලයකරණය ලැඩවිශන 1* ලැඩවිශන 2* ණළු එකතුල 

වියදජ ක 

රතිතය           

වංජක් ල

තය 
වංජක් ලත විව්තරය 

ද්ීඅ 

රතිප්දනය         

වතය වියදම                                      ද්ීඅ 

රතිප්දනය   

වතය වියදම                             ද්ීඅ 

රතිප්දනය    

වතය වියදම                            

1 2 3 4 5 6 

(6÷5)×10

0 

රු රු රු රු රු රු % 

11 කේය ඹේමයණදම 1,686,900,000 1,667,772,942     1,686,900,000 1,667,772,942 
           

98.87  

12 ඩකේලේණඹ               

13 ඩකේල   රදහන               

14 රගේපයාණඹේ්යනුේරඵනේඩකේලේණඹ               

15 රගේපයාණඹේ්යනුේරඵනේඩකේලේරදහන               

16 රගේඳහයාලීඹේමයණදම               

17 ඩකේලේණරයඹනේආශ්රි්ේකේය ඹේටහරළඹ               

                  

21 විජ  නීතිජව ල්               

                  

  එකතුල  1,686,900,000 1,667,772,942 

                     

-    

                    

-    1,686,900,000 1,667,772,942   
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ඩී. ජී.එව්.ඒ. - 5(i) 

          
එක් ල එක් ල ලැඩ විශනක ලය්පිති අනුල වියද ක ණයකරණය 

(ලැඩවිශනක ලයපිති අනුල පුනර්ලයාතන වියද ක ශ් ූලඅන වියද ක ල ණයකරණය) 

අම්තය්ංජව / ජදප්යාතජ කන්තුජශ / දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ජව නම :-දිව්ත්රික් ල ජමක ක ක්යාය්ය, කුරුණෑග 

    වියද ක ය යා අංකය:- 272 

        ලැඩවිශන් අංකය ශ් න්මය : -   1 ජමජශයු ක ලැඩවිශන 

       
ණයකරණය 

ලය්පිති 01 ලය්පිති 02 ලය්පිති 03 ලැඩවිශජන් එකතුල/පිටුජශ 

එකතුල 

වංජක් ල

තය 
වංජක් ලත විව්තරය 

ද්ීඅ 

රතිප්දනය 

වතය වියදම ද්ීඅ 

රතිප්දනය 

වතය වියදම ද්ීඅ 

රතිප්දනය 

වතය වියදම ද්ීඅ 

රතිප්දනය 

වතය වියදම 

රු රු රු රු රු රු රු රු 

11 කේය ඹේමයණදම 

      
119,317,000  

      
116,125,502  

   
1,105,018,000  

     
1,093,921,578  

  
462,565,000  

      
457,725,862  

   
1,686,900,000  

         
1,667,772,942  

12 ඩකේලේණඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

13 ඩකේලේරදහන   -    -    -    -    -    -    -    -  

14 රගේපයාණඹේ්යනුේරඵනේඩකේල  ණඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

15 රගේපයාණඹේ්යනුේරඵනේඩකේල  රදහන   -    -    -    -    -    -    -    -  

16 රගේඳහයාලීඹේමයණදම   -    -    -    -    -    -    -    -  

17 ඩකේලේණරයඹනේආශ්රි්ේකේය ඹේටහරළඹ   -    -    -    -    -    -    -    -  

                    

21 විජ  නීතිජව ල්   -    -    -    -    -    -    -    -  

                    

  එකතුල  

      
119,317,000  

      
116,125,502  

   
1,105,018,000  

     
1,093,921,578  

  
462,565,000  

      
457,725,862  

   
1,686,900,000  

         
1,667,772,942  
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2.35 ර්ජීය ය ජමක ක ක්යාය්. 

කුුණෆ රේ දිසත්රික් ලේ කම්/දේ්හයාඹහරේකඅේ ඳහරඳහරනඹේ ඹටකව ේ ඳගේනේ රහකේය ඹේ කම්/දේ්හයාඹහරංඛ්යහේ

ගේවකි.  කභභේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේරටේරධහනේලකඹ ේඳව්ේව ේ්ටයුරේරකඹදීභටේසිදුකේ. 

 

 ේග්රහභේනිරධහරී ේ1610 කපේ්ටයුරේඳහරඳහරනඹේවහේමධීක් ලණඹේ 

 ේක් ලක ්රේනිරධහරී කපේ්ටයුරේඳහරඳහරනඹේවහේමධීක් ලණඹේ 

 ේභතේධිේ්ශභණහ්ු ේවහේංයාධනේනිශධහ.ේඳහරඳහරනඹේවහ මධීක් ලණඹේ 

 ේභවජන්හකපේඉඩ/දේටළිඵේයහජ්හහරේවහේඩදුලිේඩකයෝධ්හේටළිඵේ්ටයුර. 

 ේඩශ්රහමි්යි කපේක ී/දේ/දඵ ධේයහජ්හහර. 

 ේහයාෂි්ේඡ දේනහභේකමඛ්ණේංකලෝධනඹේකිරීභ 

 ේ ම. ළලි, වේදළේආදීේඵරඳ්රේනිකුව ේකිරීභ 

 ේඩහව, උතිඳළ නේ, භයණේලිඹහඳදිංචිේකිරීක/දේ්ටයුර 

 ේපුේ රයි ේලිඹහඳදිංචිේකිරීක/දේ්ටයුර 

 ේභවජන්හකපේආඳදහේ්ශභනහ්යණේ්ටයුර 

 ේහවනේවහේආදහඹ/දේඵරඳ්රේනිකුව ේකිරීභ 

 

  ක/දේමනුේභවජන්හකපේරදිකනදහේ ළටළුේවහේමලය්හේක් ලවි්ේඩහේ ළනීභටේඇගේේරහකේය ඹේ

භට්ටක/දේඳහරඳහරනේඒ්්ඹේලකඹ ේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේ්ටයුරේ්යයි. 

               2016 යාකඅේදීේරහකේය ඹේකම්/දේ්හයාඹහරේඉටුේ්රේරධහනේභවජනේක හ ේඳව්ේඳහරදිේ    

ේේහයහංලේ්රේවළකිඹ. 

 

ේේේේේේේේේේේේ     ේේේඋප්පැන්න, විල්ශ, මරණ 

 

 

ඉටු ක ජව ල්ල 

ලවර තු කියුතු 

කයුතුල තිබූ අයදු ක පව  

ලවර තු කියුතු 

ක අයදු කපව  

ලවර අලව්නජවදී 

ඉතිරිල තිබූ අයදු ක පව  

අළුතින් ලිය්පදිංචි රිී ක    

 උතිඳළ න 

 උතිඳළ නේංකලෝධන 

 ඩහව 

 භයණ 

17735 

5015 

11715 

6382 

17670 

4828 

11715 

6368 

65 

187 

0 

14 

ඡ්ය් පිිපව  ලධකුව  රිීම    

 උතිඳළ නේේවගේ් 

 ඩහවේවගේ් 

 භයණේවගේ් 

190757 

33680 

9676 

190130 

33553 

9648 

627 

127 

28 

පුීගිනන් ලිය්පදිංචි රිීම 52775 52468 307 

විජී ගමන් බපෛ 204 157 47 

දැල බපෛ 15687 14957 730 

ලැලි/ගම බපෛ 6620 6575 45 

කමර්බදු බපෛ 108 106 2 

ගිලධ අවි ලධයාජී රිී ක 53 35 18 
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    ල්ශන ආද්ය ක බපෛ 

 

නිකුව ේ්ශේහවනේආදහඹ/දේඵරඳ්රේංඛ්යහ 439398 

උඳඹනේරදේආදහඹභේු. 779,091,315 

 

 

  ලය්ප්ර න්ම 

 

  

 

 

 

 

3.    වම්ප්තිය. 

ඉව්ේ ක්තයරුේභසථඹක් ලේකරේර්නේඩටේ 2016 යාකඅදීේකුුණෆ රේ

දිසත්රික් ලේකම්/දේ්හයාඹහරඹේභවජන්හකපේමලය්හඹ , ඳහහරකබෝගි්ේ්තතිගේඹව ේ්හයාඹේ

භණ්ඩරකඅේරැකිඹහේ ්තතිගේඹව ේහි්ේ කබෞගේ්ේ/දඳව ේ වහේ මූරයේ /දඳව ේ ටහරභළසු/දදහඹ්ේ

කරේකඹතදහේ නිමි ේ්හයාඹක් ලභව , පරදහ ලව ේඉටුකිරීභටේරඹව නේදයහේඇගේේඵේඳළවළදිලිේ

කේ. 

 

 

ේේේේේේේේේ  

 

 

   

 

        දිනඹේ: 2017.03.14                     හමිණීේඉරං යව නව 

                කුුණෆ රේදිහඳගේේිේදිසත්රික් ලේකම්/දේ    

                  වහ සකේලේ්ටයුරේමගේකයා්ේකම්/ද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලිඹහඳදිංචිේ්ශේයහඳහයේනහභේංඛ්යහ 3755 

රැසේ්ශේණපේආදහඹභේු. 2,705,645 
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