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 මළතර දිවහත්රික් ල්කප වමළජ,ආයාථි්,ව්වහ්ෘති් ව්ලයාධාාය 

ව ශළ අලය ප්රතිපකති වෆුමගේ ව්වහ කි කම, ක්රියළකම් කි කම කමවීම 

එමගිවී උවවහ මට්වමික වී ප්රතිළභ බළ දීම දිවහත්රික් ල්ය භළර ලධධාළ ක 

ලකයවී මළ ක ක වී ඉටු්ෂ යුතු මශඟු කමකශලරකි. එම ්ළයායකපදී 

මාළ දළය්කලයක් ල බළ දීම පිළිබ ල මශජාතළලව වපයා ද 

කවේලළලවීහි ප්ර්තිය ක්කවේද යවීාක 2017 ලවර තු ඉටු කි කමව 

බළකපතකරතකතු ලා කවේලළ වෆුමගේ කි කම පිළිබ ලක ව්ළ බෆකා 

කමම ලළයාතළකේ පවුක  ය බළ දීමව අලවහ ළල ෆබීම මළ ඉතළ අ්ය 

ක්තව ව්මික . 

 රජය මගිවී අඩු ආදළයගේ ළභී පඩම ඉක් ල් ්රක්ා 

ඔඩවීකප වනලා තකලය උවවහ මට්වමව ක්ා ඒම පිවුව දියක ්ර ඇති කබතකශා ලයළපෘතීවී වශ රජය මගිවී 

වෆපකයා කවේලළලවී කබතකශතමයක් ල අද ලා ක ව දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ශළ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

ශරශළ වමවහ  ජාතළල කලත ්ළ යළමව වවහලළ තිබීම රළජය ප්රතිපකති ක්රියළකම් කි කකගේ ලෆද්ක 

ක් ලනයකි. එමගිවී ඇති ලා ්ළයාය වළධාාය පිළිබ  කතතරතුු මශජාතළල කලත දෆා්වීාව වෆෆවහමම 

තුළිවී රළජය ප්රතිපකති ශළ ්ෂමාළ්රන උපරම පිළිබ ල ජාතළ ක හලළවය තශඩු මම තුළිවී වමවහත 

ව්ලයාධාා ක්රියළලක යව මශජාතළලකප දළය්කලය උපමාමකයවී බළ ්ත ශෆකිය. 

 අයලෆය කමායව අනුල 2016 ලයාය තුෂ ප්රතිපළදාය ්රා ද මය වගේපක උපකයාජාය ්ර 

්ෆනීකගේ ක්රියළලක කපදී දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය, ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 ්, ග්රළම ලධධාළ ක ්ළයායළ 

650 ් වශ කයාඛීය අමළතයළ් ල මය කමකශයුගේ ල ්ළයාය වළධාාය කමම ලළයාතළකේ අවීතයා්තල  ඇත. 

 කමම ලළයාතළල පිළිකය කි කමව අලය ම් කපවීමම බළ දුවී වහලකධත ්වයුතු අමළතයළ්කප 

කම්ගේ තුමළවක, ලළයාතළල ව්වහ කි කකගේ ්වයුතු ඉටු ්ෂ මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ප්රධාළා 

්න්ළධි්ළ ක චවීදා මික මාවහවකප මශතළ ඇතුළු ක යළුම මළණ් ක ් ලධධාළ කවීව මළකප ්ෘතඥතළලය 

පුද්රමික .  

 

 

 

ප්රදී්  රකාළය් 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ/ දිවළපති  

මළතර 

2017.04.18 
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භාතර දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාලේ  2016 ලයාය වශා ව 

 කායායය වාධන ලායාතාල ශා ගිණුම් 

1    දිවත්්රික් ලේකම් කායායාය ශැදින්වීභ 

 ලධමලළ ාදී ලධගේාකප කවතඳුු පමාපළා මධායවහ ළාය කව පලතිා මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ 

්ළයායළය, ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 කිවී වමවීක ත ලා අතර ග්රළම ලධධාළ ක ලවගේ 650 ් ව 

කබදළ කලවී්ර ඇත 

 

1.1 දැක්භ ශා ලභලශලර ප්රකාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක්භ 

 කවේලළ ළභීවී තෘ් තිමක ලා පමාදි 

්ළයායක් ලම ශළ වඵදළයී කවේලයක් ල 

වෆපයීම තුක වී ක ශිහඨකලය ්රළ මළතර 

දිවහත්රික් ල්ය කමකශයමම. 
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1.2 ඳරභායාථ 

 ්ළයායක් ලම ශළ ඵදළයී දිවහත්රික් ල පමාපළා රමයක් ල පලකලළ ක්ා යම. 

 ජාතළ තෘ් තිය ඉශ ාෆ්කලා ආ්ළරකයවී රළජය අ්ය මගිවී ්ළයායක් ලම කවේලළ වෆපයීමක් ල 

 වශති්    කි කම. 

 ප්රතිළභීමු ආ්මප, ල්කීගේ, ක චක් ලනර්ලී වගේපක භළක තය, අපක් ලපළතීකලය, ක ලධක ද භළලය 

 ලෆලධ ශර  පධතධාතීවී රළජය කවේලය තු වහ ළපිත කි කම. 

 රළජය අ්කප මළාල වගේපක ්ෂමාළ්රනයව අදළ ප්රතිපකති ක්රියළකම් කි කම. 

 රළජය  ලධධාළ කවීකප ක ශ්රළම ලෆටු්  පිළිබද ප්රතිපකති ලව අනුකවූ ලෆ වවශවී ක්රියළකම් 

 කි කම. 

 දිවහත්රික් ල්ය තු ක්රියළකම් ලා ක ක ධා අමළතයළ්, කදපළයාතකගේවීතු, ව්වහ ළ, මණ්  ශළ 

 අධි්ළ කවී මගිවී  ක්රියළකම් ්රනු බා ලෆ වවශවී, ලයළපෘති ව්ක ධාළාය කි කම, මයමය 

ලභලශලර 

 රළජය ප්රතිපකති ලව අනුකල මළාල, 

කභෞති් ශළ  මය වගේපක උපළයර්ලීල 

ශුමුලමික වී ජාතළ හිතලළදී පමාපළා 

යළවීත්රායක් ල ිහහි ්ර දිවහත්රික් ල්කප තිරවළර 

ව්ලයාධාායක් ල ඇති ්ර ලීම. 

 



4 

 

 ශළ මයමය කාතලා වගේපක  කයදමම වශ පුමක පරගේ ්වයුතු ල වගේබවීධී්ළර්යළ කව ක්රියළ 

 ්රමික වී දිවහත්රික් ල්කප ජාතළලකප  ුමභවළධාාය වශ ව්ලයාධාාය ඉශෂ ාෆ්මම. 

 දිවහත්රික් ල බ ප්රකධතය තු කලකවා ජාතළලකප ක ක ධා වූ ආයාථි්, වමළජමය ශළ ව්වහ්ෘති්මය 

 අලයතළලයවී දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ශළ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 ක් ල ඔවහකවේ ඉටු ්ර 

 දීම. 

 දිවහත්රික් ල්කප රජකප ලධකයාතයතයළ ලකයවී ක්රියළ ්රමික වී ක ක ධා අමළතයළ්, කදපළයාතකගේවීතු, 

 රළජය  කාතලා ව්ක ධාළා ලව ලධලෆරදි තීරන ්ෆනීම වදශළ ලධලෆරදි ශළ ලධහචිත කතතරතුු 

 ග්රළමීය  ශළ ප්රළකධතර්ය  මට්වමික වී එක් ලරැවහ ්ර ඒ්ළබධතධා ්ර වපයළ දීම. 

 දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ශළ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ ඔවහකවේ රජකප ක ක ධා  

 කදපළයාතකගේවීතු  කලනුකලවී දිවහත්රික් ල්ය තු ඔඩවීව හිමික  ආදළයගේ රැවහ කි කම, ගිණුගේ්ත 

 කි කම ශළ මශළ  භළණ් ළ්ළරය කලත  කප්රේනය කි කම. 

 ්් ලතුර, ුමළි ුමෂ්, ලධය්, මුහුද ක්ත  ්ෆලීගේ ලෆලධ ශදික  ආපදළ අලවහ ළලවීහිදී ජාතළලව අලය 

 ක් ලවු්  වශා කවේලළලවී වශ ආධාළර බළදී  ඔඩවීකප වනලා තකලය ය ළ තකලයව පක 

 කි කම. 

1.3 කායායයන් 

 දිවහත්රික් ල ආරක් ල් ්මික ටුකේ ප්රධාළලධයළ කව ක්රියළ ්රමික වී දිවහත්රික් ල බ ප්රකධතය තු වනලක ලා 

 ජාතළලකප ආරක් ලළල තශඩු කි කමව ක්රියළ කි කම. 

 දිවහත්රික් ල්ය තු ව්වහ්ෘති්, ආ්මික ් ශළ කලාක ්ළලීා රළජය උකවල ව්ක ධාළාය කි කකගේ 

 ප්රධාළලධයළ  කව ක්රියළ කි කම. 

 ක මධාය්ත අයලෆය ලෆ වවශා ක්රියළකම් කි කම ශළ දිවහත්රික් ල වගේබවීධී්රන ්මික ටුල, දිවහත්රික් ල  

 ව්ලයාධාා  ්මික ටුකේ කම්ගේ ලකයවී ක්රියළ ්රමික වී දිවහත්රික් ල්කප ව්ලයාධාා ්වයුතු 

 ව්ක ධාළාය කි කම, ක්රියළකම්  කි කම ශළ අධීක් ලනය කි කම. 

 දිවහත්රික් ල්ය තු ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ලුවී 16 කදාළ වම් ප්රළකධතර්ය පමාපළා ්වයුතු 

 කමකශයමකගේ  ප්රධාළලධයළ කව ක්රියළ කි කම ශළ එහි ්ළයායක් ලමතළලය ලෆදිදියුණු කි කමව ක්රියළ 

 කි කම. 

 පමාපළා ්වයුතු ලදී ඵදළමතළලය ශළ ගුනළකම් භළලය ඉශ ාෆ්මම ව ශළ ාමා 

 කතතරතුු  ව්ලධකේදා තළක් ලනය කයතදළ ්ෆනීම ශළ ඒ වදශළ ්ළයාය මණ් ය උාවීදු 

 ්රමම. 
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 දිවහත්රික් ල බ ප්රකධතය තු ක යළුම අමළතයළ් ශළ කදපළයාකගේවීතු ල ලධකයාජය ප්රධාළලධයළ කව 

 ක්රියළ  ්රමික වී ඒ ඒ ආයතා ල අරමුණු පරමළයා  ශළ ්ළයායයවී ඉටුලා පමාදි වගේබවීධී්රන 

 ්වයුතු කි කම. 

 ක යලුම මෆතිලරන ්වයුතු ලදී එාගේ ජාළධිපතිලරනය, පළයාක කගේවීතු මෆතිලරනය, පෂළක 

 වභළ  මෆතිලරනය ශළ පෂළක පළා මෆතිලරන ලදී මෆතිලරන ක්තමවළමාවහකප ලධකයාතයතයළ 

 ලකයවී  දිවහත්රික් ල  කක කගේභළර ලධධාළ ක කව ක්රියළ ්රමික වී වළධාළරන ශළ අපක් ලපළතී 

 මෆතිලරන  පෆලෆකමමව ක්රියළ කි කම. 

 දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ශළ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ ල ්ළයාය මණ්  ලධධාළ කවීකප 

 අභිකප්රේරන වශ ශෆකියළ ලයාධාායව අලය ක්රියළමළයා් ්ෆනීම. 

 ක ක ධා අමළතයළ්, කදපළයාතකගේවීතු, ව්වහ ළ මණ්  ශළ වගේබවීධා ආදළයගේ ්නවී දීකගේ 

 ලධධාළ කවී  කලනුකලවී ඔඩවීකප ආදළයගේ එක් ලරැවහ කි කම, ගිණුගේ ්ත කි කම ශළ භළණ් ළ්ළරයව 

 කප්රේනය කි කම වශ  අදළ ආදළයගේ ්නවීදීකගේ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කම. 

 මුහුද ක්ත ්ෆලීම, ලධයඟ, ්් ලතුර, ුමළි ුමෂ් ලෆලධ ක වහතීයාන ආපදළ අලවහ ළලවීහිදී රජකප 

 ලධකයාතයතයළ  කව ක්රියළ ්රමික වී ආපදළ ්ෂමාළ්රන ්වයුතු ව්ක ධාළාය කි කම, ක්රියළකම් 

 කි කම අධීක් ලනය ශළ  පුමක පරගේ ්වයුතු කි කම තුක වී ජා වනක තය ය ළ තකලයව පක කි කම ශළ 

 වහ ළලර කි කම. 

 ක කධතළධාළර ලයළපෘති ශළ කධතර්ය අරමුදම ලයළපෘති ුමප කක් ලනය ශළ අධීක් ලනය මගිවී ලක්ගේ 

 ්ෂමාළ්රන පධතධාති ව්ලයාධාාය කි කම. 
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2 දිව්ත්රික්කය ශැදින්වීභ 

2.1 භාතර දිව්ත්රික්කලේ භායිම් 

 දකුණු් ලධමලළ ාඳිය අවබ  මශ වයුරව මළමගේල පිහිටි මළතර දිවහත්රික් ල්ය, කරාශා 

පුරලරකප ්ළම ශළ ශගේබවීකතතව දිවහත්රික් ල්යවීව මෆදිල පිහිවළ ඇති ලයා් කිකාමීවයා 1282.5 ක් ල 

කශලක කශක් ලවයළයා 128,250 ් භූමික  ප්රමළාය් ලපවමායකිවී යුක් ලත ව්රී් වූ ආ්යානීය භූමික  

ප්රකධතයකි. උතුු අක් ලළ් අ්් 5.8 ක 6.4 ක අතර ශළ ාෆක්ාහිර කධතළ් 80.4 ක 80.7 ක අතර 

පිහිටි මළතර දිවහත්රික් ල්ය මික ක  මීවයා 2564.9 ් වළමළාය ලයාළපතායකිවීද කවමක යවහ අ්් 29.1 

වළමළාය උහනකලයකිවීද යුක් ලත කතක ්ළීයය කධතගුනයක් ල වහිත දිවහත්රික් ල්යකි. 

 

  ්රී ්්ළ භූමික  ප්රමළාකයවී 1.96% ක් ල අප දිවහත්රික් ල්ය වතුල ඇති අතර, දකුණු පෂළකක භූමික  

ප්රමළනකයවී 23.14% ක් ල ලකයවී මුළු ිහගේ ප්රමළාය ශෆඳිවීක ය ශෆකිය. දිවහක මාක් ල්ය දකුණු කලරෂබ  

ක ව උතුකයා අදි  3880 ක් ල දක් ලලළ (කුකුළු්  3880) ාෆගීමක් ල කපවීනුගේ ්රා අතර, උතුකයාදී කා් 

උුමයක් ල බලව පකල ඇති ක ්ශරළජ ලා්ශාකයවී ශළ ආ්යානීය දියඇළි ලක වී වමවීක ත කේ. 

 

 දකුවුවී දයානීය මුහුදු තීරයකිවීද, උතුමාවී රකාපුර දිවහත්රික් ල්කප ක්තකෂතවීා, ්ලළා 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීක්වී ද, බවහිමාවී ්ළම දිවහත්රික් ල්කප ශබරළදල, ඉමදල, 

යක් ල්මුම, තලම කාළුල යා ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීක්වී ද, ාෆක්ාහිමාවී 

ශගේබවීකතතව දිවහත්රික් ල්කප ඕකක් ලකල, කබක අකත, ්ටුලා ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීක්වී ද 

මළමගේල මළතර දිවහත්රික් ල්ය පිහිවළ තික . 
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අකුරැවහව 

පවහක්ත  

ක්තවකපත 

පිවබෆධතදර 

මුටියා 

මළතර 

අතුරක ය 

ලෆක පිටිය 

ශක් ලමා 

ලෆක ්ම 
දික් ලලෆම 

්ඹුුපිටිය 

තිශක්ත  

මළක ගේබ  

කදක නුලර 

කිමාවීද පුහුමලෆම 

්රී ්්ළල 

මළතර 

0 2.5 5 7.5 10 1.25 කිකා මීවයා 

මළතර දිවහත්රික් ල්ය පිහිමම 

මළශ්රය : ව්යළකමා අ්ය, මළතර Q 

රකාපුර දිවහත්රික් ල්ය 

්ළම දිවහත්රික් ල්ය 

ශගේබවීකතතව දිවහත්රික් ල්ය 

ඉවීදියවී වළ්රය 

1:300,000 ක තියගේ පමාමළනය  

® 
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2.2   භාතර දිව්ත්රික්කලේ ඓතිශාසික ලැදගත්කභ 

 ඓතිශළක ් රළලාළ යු්ය කතක් ල දිකලා ඉතිශළවය්ව උුම්ගේ කියා ුමවීදර ලධමලළ ාදිකයහි 

පශව බා මළතර පුරලරය, කුලතුවීකප ම්ධාය ද, ධාාලතුවීකප කබ්්ළය ද, උ්තුවීකප තක් ලවළල 

ද ලකයවී ක ්ශ මශළ ල්කප මෆද යු්කප ්තුලරයළ ක ක වී ශදුවීලළ කදවීකවී මශක ක්ෞරලකයලධ. 

මළතර පුරලරය කධතමළම්කලකයවී, ජළතිලළකවයකයවී, ආ්මික ් භක් ලතිකයවී පිමාපුවී වූ උදළරතර ජා 

ක්තවව්කප ලධජිහම බල පෆශෆදික  කේ. 

 උ්තුවීකප, කධතළව්මවීකප, ්මවීකප ඉමශක ප්රවළදයව ශළ ක මුමමව ක් ලවූ ඉතිශළවකප 

“මළකතතව” ාමික වී ශෆඳිවීවූ ා්රය පුමල “මශකතතව” ම මළතර යනුකලවී ජාලශරව එක් ල ක ය. දඹකදවු 

රළජය වමකයහි මළතර පළ්යළ වූ මරබළ මළපළනවී මළතර ක ළ පටුාක් ල ක්ත ා්ළ මළපළපටුා යෆම 

ාගේ තබා ද බල දෆක් ලකේ. එ් වකදවහ ්තුලවී ක ය ්ක  ඇක වී අක මාය මෆනීකගේදී කගේ බල වාළ  

්රලම. පකරක  ව්කධත ්තුලරයළ “මළපළපටුා දෆ් යළ්වී කාතම පමළ” ආදී ලකයවී ව ශවී ්රමික වී 

ඒ බල හුලළ දක් ලලම. ලධමලළ ාදිකප ලගේපව වමුද්ර තීරය “මළකතතව” ාමික වීද දකුණුපව “මළකතතව්ම” 

යනුකලවීද ශෆඳිවීවූ බල ද “බ ම ෆතුවී මළකතතව ඇකශකම ලධකමයළ” යා ලෆකිකයවී ක වහතර කේ. 

 ක ජයළලතරනයව කපර පවවී මළතර ාළ් ක්ාත්රි් බය පෆලති කපකදවක් ල බලව පුරළ ක දයළකම් 

වළක් ලකර ඇුමකරවී තශඩු ම ඇත. එ්ෂ ුහුනව පළ ගිය මුවසීල රජු, මශළාළම කුමු ආදිම ාළ් 

ල්ශි්යළ බලව කපවීනුගේ ්ර ඇත. දෆාව ලයලශළරකප පලතිා ාළක මා, ාළදු්, ාළමගේබ, 

ාළඔටුවීා, ාරලෆමපිව ාමික වී වූ ්ගේ ලද ාළ් ක්ාත්රි්මවී ලළවය ්ෂ බල ඉතිශළවකප ව ශවී කේ.  

 ලෆක ්ම ප්රකධතකප පිහිටි ්් පරකතතව ක කධතශි්මවී කලෂ  යළත්රළ ාෆ්ගුරගේළ ක ටි ක්තවවක් ල 

ලකයවීද ලෆක ්ම අග්රකබාධි ක ශළරය කධතලළාගේ පියතිවහව රජ වමකප ්රලා ධතදක් ල බලද ව ශවී කේ. 

මළතර ා්රකප පිහිටි ශකකබාධි ලකත ශළ මළතර කබාධිය කුමළරදළව රළජය වමකප ක්ත ා්ා ධතදක් ල 

කේ.  කගේ අයුමාවී බා ් මළතර පුරලරයව මශක අභිමළාලක ඉතිශළවයක් ල ඇත.  

2.3   භාතර දිව්ත්රික්කලේ ව්ලාබාක ක වම්ඳත් 

 දිවහත්රික් ල්කප භූමික  පිහිමම ව්ළ බා ් 10% ක 20% ක අතර ිහගේ ප්රමළායක් ල මීවයා 300 – 

750 ක අතර බඩගේ වහිත පිහිටි ්ඳු ප්රකධත කේ.  දිවහත්රික් ල්කප පළ්ු ක් ලන ව්ළ බා ් ලෆදි 

ක්තවවක් ල රතු ්ශ මික ශ්ර කපතදිකවතක ක් ල පකවවී ලධයාමළාය ම ඇත. කමම පකවහි ප්රධාළා ්ති ක් ලනය 

ලනුකප ්ෆඹුරව පිහිටි කතතමාය වහිත වළරලක භළලයම. දිවහත්රික් ල්කප පිහිටි කවෞමය කධතගුවු් 

තකලය පමාවර හිත්ළමී කේ. ලළයාකර්ල වළමළාය ලකයවී මික .මී. 2564.9් පමන ලයාළපතායක් ල 

ෆකබා අතර වළමළාය ඌහනකලය කවමක යවහ අ්් 29.1 ක් ල පමන කේ. 
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 පෘහඨීය ජ මළයා් ලකයවී ්්්ළ, ඇෂකදතෂ, ලෆේඅමුණු දිවහත්රික් ල්කප දක් ලාව ෆකබා අතර, 

ප්රධාළා ජ වගේපත ලනුකප ලධමලළ ාදියම. ලෆක ්ම කපතමඅතු කමාදමාවී මුහුදව ්මවී ්රා 

කපතමලකත ්ඟද ක ළ කපා් ප්රකධතයක් ල හිමික ්ර ්නී. පිමාක දු ජය ක්තවකපත, පවහක්ත , 

පිවබෆධතදර ලෆලධ ්ඳු්ර ප්රකධතයවී බළ ඇති දළයළදයකි. ප්රධාළා ලෆේ 6 ක් ල ද අමුණු 7 ක් ල පමනද 

දිවහත්රික් ල්කප ක ළ ලළමාමළයා් ලකයවී ්ෘකර්යාම ්වයුතු ව ශළ ජය වපයනු ෆක . 

 ජළති් ධාායව දළය්කලය බළ කදා දිවහත්රික් ල්කප වුජ වගේපක අතමාවී ලටිාළම වගේපත 

මෆවුක් ල කේ. දිවහත්රික් ල්කප තලක වුජ වගේපතක් ල ලකයවී ්ළු්ම ශෆඳිවීක ය ශෆකිය. 

 දිවහත්රික් ල්කප වහලළභළක ් වගේපක අතර ප්රධාළාකලකප ළ වෆක්නුකප ලාළවීතරම. කමම 

දිවහත්රික් ල්කප පිහිවළ ඇති ප්රධාළා ලාළවීතරය වූ ක ්ශරළජය වහලභළල ධායාමකප අූරයාලතම ලධයාමළායකි. 

්ළම, මළතර ශළ රකාපුර දිවහත්රික් ල් තුකාහි කශක් ලවයළර 11,187 ක් ල පුරළ ලයළ් තල පලකාළ ක ්ශරළජය 

1989 දී “කා් උුම” භූමික යක් ල කව ාගේ ්රා ද, ්රී ්්ළකේ ප්ර ම වහලළභළක ් වගේපතම. රක් ලලළා 

්ඳුබඩගේ වශ ලධගේා ඔවහකවේ පෆති ක ඇති කමම ලාළවීතරකප උවම වහ ළාය මුහුදු මට්වකගේ ක ව මීවයා 

1,170 ක් ල ලා හීාපිටි් ්ඳු මුදුාම. අලම උව මීවයා 90 කි. ජළධාළර ප්රකධතයක් ල කවද ක ්ශරළජය 

ල ළක ලෆද්ක කේ. ගි් ්ඟ ශළ ්ළු ්කඟහි ප්රධාළා ළළලවී ඇරකඹවීකවී ක ්ශරළජ ලාකයලධ.   මළතර 

දිවහත්රික් ල්කප ලාළවීතර ිහගේ ප්රමළනය 2011 ලවකයාදී කශක් ලවයළයා 21,203.1 කි. ඉවී රක් ලකරත ලාළවීතර 

ිහගේ ප්රමළාය කශක් ලවයළයා 18,152 කි. අලකේ ලාළවීතර ිහගේ ප්රමළාය කශක් ලවයළයා 3,051.1 කි. 

 ්රී ්්ළල ලවළ පිහිටි ඉවීදියවී වළ්රය ශළ ඒ ආරිත කලරෂ ්ෂළපය අප ද තලක ලටිාළ 

වහලළභළක ් වගේපතකි. ්රී ්්ළල ලවළ පිහිටි කිකාමීවයා 1600 ක් ල පමන ලා කලරෂ තීරකයවී 

කිකාමීවයා 55 ක් ල පමන මළතර දිවහත්රික් ල්ය වතුල ඇත. කලරෂළරිතල පිහිටි කබතකු, ්පු, ලෆක ලෆටි, 

ලන වහිත ලගුු ිහගේ, කතක ිහගේ ශළ ක කේකයවී ්ක තළා වහලළභළක ්  වගේපක කේ. ලෆක ්ම 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළකප මුහුදු කබතකු පිහිවළ ඇති අතර කදක නුලර, ්වීදර ුමළු ලකයවී ්පු 

පිහිවළ තික . ්ක තළා මළතර ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළකප ලෆදි ලකයවී දක් ලාව ෆකබා අතර 

කදක නුලර, දික් ලලෆම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීහිද ුමළු ලකයවී ඇත. මළතර දිවහත්රික් ල්කප 

කලරෂ ආරිතල ලධයාමළනය ම ඇති ්ක තළා කශක් ලවයළර 6 ් පමන ලපවමාය් ලයළ් තල පලතී. මළතර 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළකප පිහිටි කිර ්ෆය කගේ අතමාවී ප්රධාළාකලකපළ වෆකිය ශෆකිය. 

 ්ක තළා ළ් පධතධාතිකප ප්රමුවහ ළායක් ල බළ ්වීාළ කිර, ක්ව ශළ කුඹුක් ල කමහි ලෆදි 

ලකයවී දක් ලාව ඇත. කගේ ශෆර ලධමකමතනරැවහව, ලධදිකුගේබළ, තුකතිමා, ් පළා, උඳුපියක ය ශළ 

කබාක ටියළ ්ෆරවීක්තකු ආදී ජළරිත ළ්ද දක් ලාව ඇත. වළමළායකයවී දක් ලාව ෆකබා පදුු ළ් 
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ලකයවී කීකිමාදිය, කමතනරකුඩුගේිහ, හු්කීමාය, ගිමාතිම, ිහගේ ්ඹුු ආදිය වෆකිය ශෆකිය. මළදවී, 

ක් ර, මවවී, කිර, අඹ ආදී පෂතුුද දක් ලාව ෆක . කමම පමාවර පධතධාතිය තුෂ කශෂ ඔුම වදශළ අලය 

ක ර ්නකප ළ් ලයා්ද පලතී.  

 කිර ්ෆය ආරිතල වජල ක ක ධාකලය ව්ළ බා ් පක් ලන්වී, උර්යවී, වමාෂමවී, 

උභයවනමවී ශළ මකවයමවී දක් ලාව ෆකබා අතර ප්රකධතයව ආකේලධ් ක් ලන වහිත වනමවීද ඇත. 

්  රකධතකප දක් ලාව ෆකබා කුුළු රජදශා තුෂ මක ති, බටිති කුුමවී පිළිහුඩුලවී ශළ ක්තකබමයවී 

ලෆදි ලකයවී දක් ලාව ෆක . කමහි කුුළු ක කේ 68 ක් ල පමන ලළවය ්රා අතර, දුබ ලයා්කප 

වමාෂ ලයා් රළශියක් ලද දක් ලාව ඇත. කමම ප්රකධතකප එක් ල ක්තවවක් ල වමාෂ පුරයක් ල ලකයවී 

ශෆදිවීකේ. එකවේම ලගුු  ිහගේ වහිත ඇෂ පධතධාතිකප ක ක ධා මකවය ලයා් ඇත. 

   මළතර දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීහි පිහිටි කවෞවීදයායළකම් වහ ළා 

ප්රාලීයය ලේකම් ලකොට්ඨාය ව්ලාබාක ක වම්ඳත් ශා පිහිටි ව්ථානය 

පිවබෆධතදර අතුඇ පළම - ලධමඇම, කමතරල් 

ක්තවකපත ක ්ශරළජ ලාළවීතරය 

වකමශම ඇම - කදලධයළය 

තිුලළා ්ඟ ඇම - ක්තවකපත 

අකුරැවහව කදදිය් ඇම 

ලෆක ්ම මාටිපවීා ධීලර ්යාමළවීතය 

මික මාවහව කපගේ උයවීලකත 

රළවහව මණු කඩුල 

මශ ාෆක යළ කපතකුන  

මික මාවහව ධීලර ලරළය 

ගිරළ් 

කදක නුලර කදක නුලර ප්රදීපළ්ළරය 

තිශක්ත  කිර ්ෆකම කුුළු අභය භූමික ය 

මෆද උයවීක්ත  කුුළු උයා 

පවහක්ත  ඉලුක් ලතෆවීා ආරනය රක් ලකරත ලාය 

මෆකික යතෆවීා උම් කදත 

ඌුකබතක් ල් ඔය 

රගේමකම ්වීද 

ිහකවා ඇම 

්ඹුුපිටිය කමා බටුල ලෆල 

මළශ්රය - ව්යළකමා අ්ය මළතර 
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2.4  දිව්ත්රික්කලේ තනතාලලේ වනලලනාඳාය රභ වශ ප්රධාන ලලෂ ශා රයාථික ක්රියාකාරකම් 

 පුරළතාකප මළතර දිවහත්රික් ල්ය වමෘධතධිමක ශිහඨළචළරය්ව කමවීම වහලය්කපාකරත ආයාථි් 

පුමිහම්වද උුම්ගේ ෆබ ව්රී් ප්රකධතයක් ල ලකයවී ඉතිශළවය කපවීලළ දී ඇත. ලයාතමළාකප භූමික  

පමාකභාජාකප ප්රමුකලය හිමික  ලවීකවී ලතු ල්ළලවීවම. ඒ අතමාවී ආ්ශි් ව්ලයාධාායක් ල ලකයවී  

්ෆීය කපකානුකප ප්රධාළා ආයාථි් කභා්යක් ල වූ කක ල්ළල ශළ ඊව අනු්ළමීල වහ ළා්තම ඇති කක 

්යාමළවීත ළළය.  

 කගේ ශෆුණුක ව මුළු දිවහත්රික් ල්කපම භූමික  පමාකභාජා රවළල අනුල ව්ළ බා ් කක ල්ළලව 

ක කේකරත වහ ළායක් ල හිමික ල ඇත.  

දිවහත්රික් ල්කප වහථිර ශළ අයාධා වහථිර කබා් ල්ළ ් ිහගේ ප්රමළනය ශළ අවහලෆවීා - 2016 

කබා්ය ල්ළ ් ිහගේ ප්රමළනය 
(කශක් ලවයළයා) 

අවහලෆවීා 

ඵ දරා ඵ 
කාතදරා 

ඒ්්ය ප්රමළනය 

කුුදු 5,936 741 කි.ග්රගේ 8,360,357 

ක්ාපි 166 3635 කි.ග්රගේ 167,608 

ක්තක්ාලළ 2 1 කි.ග්රගේ 700 

්ගේමික මාවහ 1,255 273 කි.ග්රගේ 1,960,663 

්රදමු්ගු 26 2 කි.ග්රගේ 3,250 

්රළබු 147 38 කි.ග්රගේ 185,092 

පුලක් ල 1154 439 කි.ග්රගේ 1,436,324 

්ජු 119 40 දශවහ ්නලධවී 6,581 

කදත ගේ 89 55 ්නා 1,535,307 

කදහි 154 64 ්නා 2,759,320 

අඹ 1180 325 ්නා 13,604,920 

ක්තවහ 1832 403 ්නා 36,423,701 

කදම 245 59 ්නා 2,057,044 

උක් ල 5 4 ්නා 10,000 

ක්කවම 1,580 545 දශවහ ්නලධවී 3,670,250 

පෆකපතම 229 82 ්නා 1,689,960 

අවීාළක  131 47 ්නා 1,582,565 

පෆවී පෘට් 8 4 ්නා 536,000 

බුක 89 18 දශවහ ්නලධවී 355,380 

    මළශ්රය :  දිවහත්රික් ල ව්යළකමා අ්ය , මළතර 
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දිවහත්රික් ල්කප ්ළලීා කබා් ල්ළල 2015/16 මශ වශ 2016 ය ්වීාය 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මළශ්රය :  දිවහත්රික් ල ව්යළකමා අ්ය , මළතර 

 
 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ම ලධහපළදාය 2015/16 මශ 

්වීාකප කශක් ල. 12100 ක් ල ද  2016 ය ්වීාය ව ශළ 

කශක් ල. 6404 ක් ලද ල්ළ ක්මාන. කගේ අනුල 2015/16 ල්ළ 

ලයාකප මුළු ම ලධහපළදාය කමට්.කවත. 56529 කි.  

             ප්රධාළා ලකයවී කක ල්ළකේ ඉදිමාකයවීම ක ටිා 

දිවහත්රික් ල් 08 අතුමාවී  මළතර දිවහත්රික් ල්ය තුවීලා 

වහ ළාය බළ ඇත. මළතර දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 13 ක් ල ආලරනය ්රමික වී ග්රළම 

ලධධාළ ක ලවගේ 345 ් කක ල්ළල ක ක  ක ඇත. ලතු ල්ළ කභා් අතමාවී කශක් ල. 23176.85 ් ිහගේ 

කබා්ය 

ල්ළ ් ිහගේ ප්රමළනය 
(කශක් ලවයළයා) 

අවහලෆවීා (කමට්රික් ල කවතවී) 

2015/16 

මශ 
2016 ය 2015/16 මශ 2016 ය 

කුරක් ල්වී 4 3,690 4 6,400 

බ  ඉමාගු 3 6,400 1 1,450 

මු් 26 23,000 22 36,255 

මඤහකඤතක් ල්ළ 442 5,338,611 347 5,807,585 

බත 135 1,439,619 96 1,023,624 

අමු මික මාවහ 113 489,712 86 406,615 

අමු ඉගුු 120 1,936,991 99 1,023,331 

අමු ්ශ 86 1,458,549 67 845,681 

කිමා අ 179 1,797,944 115 1,175,169 

ක්තහි අ 100 1,267,974 77 827,552 

ඉවීා 1 7,380 0 2,140 

ලෆවක්තළු 36 238,600 37 413,441 

බණ් ක් ල්ළ 77 456,445 96 1,040,721 

ලගේබටු 105 1,165,890 121 1,490,480 

්රක  43 506,895 48 475,342 

පකතා 23 249,390 34 349,248 

තක් ල්ළක  15 146,196 16 139,135 

පිපිඤහඤළ 9 93,802 5 49,290 
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ප්රමළනයක් ල උුම ්රක්ා කක ල්ළල ඉදිමාකයවී ක ම. ක්තවකපත, පවහක්ත , මුටියා, පිවබෆධතදර 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයවීහි  අලම පුමික තිමා අනුපළතය කදව බෆලුලද, අලම ක රැකියළල කදව බෆලුලද, 

වමළජ පුමිහම කදව බෆලුලද කමම ්ුන වාළ  කේ. බළකදා වශාළධාළරද උපකයාගී ්ර ්ලධමික වී 

දිවහත්රික් ල්කප උතුු ප්රකධතකප ජාතළලකප ප්රධාළා වනලකාාපළය බලව කක ල්ළල පක ්රක්ා ඇත. 

කු ළ කකලතු හිමික යවීකප ශ්රම දළය්කලය තුක වී මයමය ළභදළයී බලක් ල ඇති ලා බෆක වී ඒ ව ශළ 

ජාතළලකප ාෆඹුුලක් ල කපවීනුගේ ්රම. 

 කපතම ල්ළල දිවහත්රික් ල්කප කලරෂබ  ප්රකධතයවීහි දක් ලාව ඇති අතර ඉවී 75% ක් ල පමන කු ළ 

ඉ ගේ හිමික යවී වතුය. වළක් ක් ල ලකයවී කපතම ල්ළල ව ශළ අලය මක ් ධාාය, ශ්රම වශභළගීකලය 

අලම බෆක වී ්ෆමික  ජාතළලද මීව ාෆඹුු ක ය. එකශක දිවහත්රික් ල්කප දෆාව ක දුලා කපතම ඉ ගේ කබදළ 

ලධලළව වදීම වශ ව්ලයාධාා ්වයුතු ලව කයතදළ ්ෆනීම ලධවළ ිහගේ ප්රමළනකප ලෆදිමමක් ල ක දුම ාෆත. 

එකමවීම 2016  ලයාකප මළතර දිවහත්රික් ල්කප ලෆක ්ම කපතම ක්තෂ මෆමකගේ කරා්ය කශේතුකලවී ්පළ 

ඉලක ්ෂ කපතම ්වහ ්නා 8116 කි. එම කශේතුකලවී මළතර දිවහත්රික් ල්කප කපතම ල්ළලව මශක 

තයාජායක් ල එමම ඇත.   

 රබයා ල්ළල ශළ ඒ ආරිත ්යාමළවීතද ුමළු ලකයවී දක් ලාව ෆක . අපායා කභා් ල්ළලද 

දිවහත්රික් ල්ය පුරළ ක ක  ක ඇති අතර, කුුඳු ිහගේ ප්රමළාය කශක් ල. 8913 ක් ල පමන කේ. කුුඳු ල්ළකලවී 

මුටියා, ්ඹුුපිටිය, ශක් ලමා, පවහක්ත , අකුරැවහව, ලෆක පිටිය ලෆලධ ප්රකධතයවීහි ජාතළල තම 

ආයාථි්ය වක මක ්ර ්ක අතර, ්රී ්්ළකේ කුුඳු අපායා ්රවීාවීකප ්ෆීය කපකාා 

ලයලවළය්මවී දෆාව මළතර දිවහත්රික් ල්කයවී ිහහිම ඇත. දිලමකවී කුුඳු ල්ළ ිහගේ ප්රමළාකයවී 30% 

මළතර දිවහත්රක් ල්ය වතුල ඇත. 

 කගේ ශෆර ්ගේමික මාවහ, ක්ාපි, පුලක් ල ල්ළලවීද දක් ලාව ඇත. දිවහතික් ල්කප එෂලළු ශළ පෂතුු ල්ළල 

පළරගේපමා්ල, ්තළනු්ති්ල, ආදි්ළලීාල  ක දුවූ ආ්ළරයව ක්ලතු ල්ළලවී ලකයවී දෆාවද ක දු 

ක්කයා. ලෆක පිටිය, ශක් ලමා, ලෆක ්ම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ එෂලළු ල්ළකේ ප්රමුවහ ළායක් ල ්නී. 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ්ෘකර ආයාථි්ය මත පදාගේ වූ 

්යාමළවීත ප්රමුවහ ළාකපළ වෆකිය ශෆකිය. ඒ අතමාවී කක 

්යාමළවීතය ප්රධාළා කේ. මළතර දිවහත්රික් ල්කප කක ්යාමළවීත 

ළළ 104 ක් ල ලා අතර කමමගිවී ්යාමළවීත ක් ලකේත්රකප 

රැකියළ වෆපයීම ලෆදි ලකයවී දක් ලාව ෆක .  
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රබයා ්යාමළවීතකප කධතර්ය දියුණුලක් ල කාතමෆති අතර දෆාව ්යාමළවීතපුරකප ආරගේභ ්රා ද 

කාඩ්වහවළයා රබයා ්යාමළවීත ළළල ්ෘතිම රබයා ආරිතල වයයා ලධහපළදාය ්රනු ෆක . දිවහත්රික් ල්කප 

කිමා මික දමම ශළ කයා්ට් ලධපදමම ුමළු ලකයවී ක දු ක්කරා අතර, කී කයා්ට් වමළ්ම මශළ 

පමාමළාකයවී කිමා ආශළර ලධපදමම ශළ දියර කිමා ප්රචක ත කි කකගේ ලයළපෘතිය්ද ලධරතල ක ම. 

 2003 ්යාමළවීත ව්්නා ලළයාතළ අනුල මළතර දිවහත්රික් ල්කප කවේල්මවී 9 ව අඩු ්යාමළවීත 

ඒ්් ව්යළල 5033 ක් ල වූ අතර එහි කවේල් ව්යළල 10455 ක් ල ක ය. කවේල් ව්යළල 10 ව ලෆදි 

්යාමළවීත ඒ්් 273 ක් ල පිහිවළ තිබ අතර එම ්යාමළවීතයවීහි කවේල් ව්යළල 10416 කි. කගේ අනුල 

්ෘශ ්යාමළවීත ශෆුණුක ව ්යාමළවීත ඒ්් 5306 ් මුළු කවේල් ව්යළල 28871 ක් ල කවේලකප කයදී 

ක ටි බල කපකවී. මළතර දිවහත්රික් ල්කප ශ්රම බ්ළකයවී 22.9%  ක් ල ්යාමළවීත අ්කප කවේලකප කයදී 

ඇත. 

මළතර දිවහත්රික් ල්කප දික් ලලෆම, කදක නුලර, ලෆක ්ම ශළ මළතර ග්රළම ලධධාළ ක ලවගේ 56 ් ්ගේ 86 ් ධිලර 

්යාමළවීතකප ලධයෆලුනු ජාතළල එම ප්රකධතකප මුළු ජාතළලක්වී 48% ක් ල පමන කේ. 2004 ුමාළමික  

කේදලළච්කයවී පුම යක  ය ළ තකලයව පක ධීලර ්යාමළවීතකප 2013 ලවකයා ලධහපළදාය කම.කවතවී 

48255 ක් ල ක ය.  

2.5   දිව්ත්රික්කලේ ලාරිභායාග ඳීධතිය 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ලළමාමළයා් ්වයුතු පිළිබ  ව්ළ බෆලීකගේදී 2014 ලයාකප ව්යළකමා 

අනුල ක ළ ලළමාමළයා් ලෆේ 8 ක් ල වශ අමුණු 5 ක් ල ද,  ුමළු ලළමාමළයා් ලෆේ 23 ක් ල වශ අමුණු 131 ක් ල දක් ලාව 

ෆක .  

ප්රාලීයය ලේකම් ලකොට්ඨා ුනුල ලාරිභායාග - 2014 

ප්රාලීයය ලේකම් 

ලකොට්ඨාය 

ක ළ ලළමාමළයා් ුමළු ලළමාමළයා් 

ලෆේ අමුණු ලෆේ අමුණු 

ුකුරැව්ව 2  1 33 

ුතුරලිය   3 2 

ලදක නුලර    2 

දික්ලැේ 1  2  

ශක්භන   2 7 13 

කඹුරුපිටිය 1 2  7 

කිරින්ද පුහුේලැේ    8 

ලකොටලඳො    8 

භාලිම්ඵඩ   3 4 

භාතර  1 2 4 
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මුටියන    10 

ඳව්ලගොඩ   1 10 

පිටඵැීදර    1 

තිශලගොඩ 4   8 

ලැලිගභ   3 4 

ලැලිපිටිය   1 17 

භාතර දිව්ත්රික්කය 8 5 23 131 

   
 මළශ්රය : දිවහත්රික් ල ලළමාමළයා් ඉ්තයකවීු ්ළයායළය, මළතර 

 දිවහත්රික් ල ලළමාමළයා් ඉ්තයකවීු ්ළයායළකප කතතරතුු අනුල ලෆේ යවකක ල්ළ ්රා ිහගේ ප්රමළනය 

කශක් ල. 3719 ක් ල වශ ක්තමවී ව්යළල 3851 කි. අමුණු යවකක ල්ළ ්රා ිහගේ ප්රමළනය කශක් ල. 6573 ක් ල 

වශ ක්තමවී ව්යළල 6298 කි. 

2.6   භාතර දිව්ත්රික්කලේ තනගශන ලතොරතුරු 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ජා්ශාය  පශත ව ශවී ලගුකලවී ශළ ප්රවහ ළර වවශකාවී ලධූපපාය කේ. ඒ 

අනුල කපනී යවීකවී මළතර දිවහත්රික් ල්කප පුු ජා්ශායව ල ළ වහත්රී ජා්ශාකයහි ලෆදි මමකි. 

                                                                ජා්ශාය (දශවහ) 

ුංය 
මුළු 

තනගශනය 

පුරු ව්ත්රී 

්නා 
ප්රතිතය 

(100%) 
්නා ප්රතිතය 

(100%) 

නාගරික 100,242 47,698 47.58 52,544 52.41 

ග්රාමීය 721,372 345,563 47.90 375,809 52.09 

ලතු 23,387 11,467 49 11,920 50.96 

එකතුල 845,000 404,728 47.89 440,272 52.10 

               මළශ්රය . ජා ශළ ව්යළකමා කදපළයාතකගේවීතුල 
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2.7    දිව්ත්රික්කලේ ලයාාඳතන රටාල 

      මළක ් ලයාළපතාය 2016  

මළතර දිවහත්රික් ල්කප ලයාළපතා රවළලවී කලාවහ ලා ආ්ළරය පශත දෆක් ලකේ. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     මළශ්ර - ්ෘකර්යාම පයාකපන ආයතාය කතක ජ්ජක  

 කක පයාකපන ආයතාය, කදලධයළය 

 
 මළතර දිවහත්රික් ල්කයහි පිවබෆධතදර, ක්තවකපත, පවහක්ත  ලෆලධ ්ඳු්ර ප්රකධතයවීහි ඉශ 

ලයාළපතායක් ල වහිත කතක ්ළගුනයක් ලද, මළතර, දික් ලලෆම, කදක නුලර ලෆලධ මුහුදුබ  ප්රකධතයවීහි 

අඩු ලයාළපතායක් ල වහිත ක යළි ්ළගුනයක් ලද පලතී. ්ඳු්ර ප්රකධතකප ලයාළපතාය මුහුදු බ  

ප්රකධතකප කමවී කදගුනයක් ල ම ඇත. 

 

භාවය ලතලිජ්තක  

ලයාාඳතනය 

(මිලි මීටයා) 

ලදනියාය ලයාාඳතනය (මිලි 

මීටයා) 

තනලාරි 124.6 117.5 

ලඳඵරලාරි 47.2 69.7 

භායාතු 48.7 125.6 

ුලප්රේේ 128.3 495.2 

භැයි 305.7 684 

ජුනි 126.1 161.7 

ජූලි 158.5 103 

ුලගාව්තු 100.5 88.5 

වැප්තැම්ඵයා 37.7 61.8 

ඔක්ලතාඵයා 222.8 110.5 

ලනොලැම්ඵයා 304.5 461.8 

ලදවැම්ඵයා 105.3 221.4 



17 

 

  2.8 දිව්ත්රික්කලේ මලික වංයාලේන ලතොරතුරු  

 දිවහත්රික් ල්ය      :  මළතර 

 පෂළත       :  දකුන 

 මුළු ිහගේ ප්රමළනය     :  ලයා් කිකාමීවයා  1282.5 

 ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ ්නා   :  16 

 ග්රළම ලධධාළ ක ක්තට්ඨළ ්නා   :  650 

 ්ගේ ්නා      :  1658 

 ජවීද ක්තට්ඨළ ්නා    :  07 

 මශ ා්ර වභළ ්නා     :  01 

 ා්ර වභළ ්නා     :  01 

 ප්රළකධතර්ය වභළ ්නා     :  15 

 ව්චළර් බ්්ළ ්නා    :  02 (වහලකධත ්වයුතු අමළතයළ්ය) 

 ්ළප අධ් යළපා ්ළයායළ ්නා   :  04 

 පළවම ්නා      :  364 

 ගුුලු ්නා     :  10122 

 පළයාක කගේවීතු මවීත්රීලුවී ්නා   :  8 

 පෂළක වභළ මවීත්රීලුවී ්නා   :  17 

 ජවීද දළය්මවී ව්යළල    :  634918 

 ජා්ශාය      :  845000 

 ලධලළව ්නා      :  212953 
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3 වංක ධාන වටශන වශ ුනුභත ලවේලක වංයාල 

3.1 වංක ධාන ලුශය 

 දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප අරමුණු මුදුවී පමුණුලළ ්ත ශෆකි ආ්ළරයව ල්කීගේ ශළ ්ළයායයවී 

ලධක  අයුමාවී ඉටු කි කමව ශෆකි ලා පමාදි  262 ලෆය ර්යාය යවකක කමකශයුගේ ලෆ වවශා ක්රියළකම් කේ. 

එම ලෆ වවශා යවකක ලයළපෘති කද්කි. 

262  කමකශයුගේ ලෆ වවශා 

ලයළපෘතිය 1 - වළමළාය පමාපළාය ශළ ආයතා කවේලළ - දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය 

ලයළපෘතිය 2 - ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

 කමකශයුගේ ලෆ වවශා යවකක දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ව්ක ධාළා ලුශය ව්වහ කි කකගේදී 

262  ලෆය ර්යාය යවකක ක ටිා ්ළයාය මණ් ය පමනක් ල කාතල දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළ පමාශ්රය තු 

ඇති කලාක කදපළයාතකගේවීතු ල දිවහත්රික් ල ්ළයායළලීය ලධධාළ ක මණ් යද ඇතුක කි කමව ක දුම ඇත. 

එයව කශේතුල කපතදු මශජාතළලකප ආයාථි් වමළවනය ශළ ව්වහ්ෘති් අලයතළලයවී එ්ම ලශක් ල යටිවී 

පශුමකලවී ශළ ්ළයායක් ලමල ඉටු්ර දීම ව ශළ දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළ පමාශ්රය තුම වහ ළා්ත ්ර 

ඇති බෆක ලධ. දිවහත්රික් ල බ ප්රකධතය තු එම දිවහත්රික් ල ්ළයායළ ල ප්රධාළලධයළ කවද දිවහත්රික් ල කම්ගේ 

්වයුතු ්රනු ෆක .  

උදළ - ව්යළකමා කදපළයාතකගේවීතුල, ව්වහ්ෘති් ්වයුතු කදපළයාතකගේවීතුල, කමාවයා ර  

කදපළයාතකගේවීතුල ආදී ලකයලධ. 
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3.2 කායාය භණ්ඩය පිළිඵ ලතොරතුරු 

 මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ශළ ඊව අනුබධතධා ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 හි 2016.12.31 

දිාව අනුමත ්ළයාය මණ් ය, අතිමාක් ලත ශළ පුර් පළඩු ්ළයාය මණ් ය පශත ව ශවී පමාදිය. 

         කායාය භණ්ඩ ලතොරතුරු - දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය භාතර 

 

තනතුර 

 

 

ලවේලාල,ලරේණිය නඳන්තිය 

ුනුභත 

කායාය 

භණ්ඩය 

2016.12.31 දිනට 

වතය ලවේලක 

වංයාල 

ලතය්ඨ භට්ටභ       

දිව්ත්රික් ලේකම් ්රී.්.ප.කවේ. ක කේ 01 01 

ුතිලයාක දිව්ත්රික් ලේකම් ්රී.්.ප.කවේ.  I 02 01 

වශකාර දිව්ත්රික් ලේකම් ්රී.්.ප.කවේ.  III 01 01 

ප්රධාන ගකකාිකකාී ්රී.්.්.කවේ.  I 01 01 

ප්රධාන ුබයන්තර ක ගකක ්රී.්.්.කවේ.   I 01 01 

ගකකාිකකාී ්රී.්.්.කවේ.   I 01 01 

ඉංජිලන්රු ්රී.්.ඉ.කවේ.   I 01 01 

ලතය්ඨ භට්ටලම් එකතුල  08 07 

තෘතීය භට්ටභ    

ඳරිඳාන නිධාී රළ.්.ව.කවේ. අධි 01 01 

බාා ඳරිලයාතක භළළ පමාලයාත් 01 02 

තෘතීය භට්ටලම් එකතුල   02 03 

ීක තීය භට්ටභ     

ුයලැය වශකාර ආරිත ලධධාළ ක 02 02 

වංලයාධන වම්ඵන්ධීකාරක ආරිත ලධධාළ ක 02 03 

ක භයාන වශකාර ආරිත ලධධාළ ක 02 02 

වංලයාධන නිධාී ආරිත ලධධාළ ක 15 27 

රාතය කෂභනාකරක වශකාර රළ.්.ව.  I, II, III 27 31 

ලතොරතුරු තාක්ක 

වන්නිලේදන වශකාර 

කතත.තළ.ව්.කවේ. 
02 03 

තාක්ක නිධාී තළක් ලන කවේලය  II, III 02 02 

වැසුම් ශිේපී තළක් ලන කවේලය  II 01 01 

තාක්ක වශායක තළක් ලන කවේලය  III 02 02 

පිළිගැනීලම් නිධාී  01 01 

ීක තීය භට්ටලම් එකතුල   56 74 

ප්රාථමික භට්ටභ     

රියදුරු මායදුු  I, II 05 07 
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කායායා ලවේලක ලවේලය ්ළ.කවේ.කවේ.  I, II 09 09 

ුනියම් උදයාන කම්කරු   01 - 

ප්රාථමික භට්ටලම් එකතුල   14 16 

මුළු එකතුල   80 100 

 

 කායාය භණ්ඩ ලතොරතුරු - ප්රාලීයය ලේකම් කායායා- භාතර දිව්ත්රික්කය 

 

තනතුර 

 

 

ලවේලාල,ලරේණිය 

නඳන්තිය 

 

ුනුභත 

කායාය 

භණ්ඩය 

2016.12.31 දිනට 

වතය ලවේලක 

වංයාල 

ලතය්ඨ භට්ටභ    

ප්රාලීයය ලේකම් ්රී.්.ප.කවේ.  I, II 16 16 

වශකාර ප්රාලීයය ලේකම් ්රී.්.ප.කවේ.  II, III 16 12 

ගකකාිකකාී ්රී.්.්.කවේ.  II, III 16 14 

ලතය්ඨ භට්ටලම් එකතුල  48 42 

තෘතීය භට්ටභ    

ඳරිඳාන නිධාී රළ.්.ව.කවේ. අධි 16 13 

ග්රාභ නිධාී (ුික ඳන්තිය) ග්රළ.ලධ. අධි 14 4 

බාා ඳරිලයාතක භළළ පමාලයාත් I 2 3 

තෘතීය භට්ටලම් එකතුල   32 20 

ීක තීය භට්ටභ     

වංලයාධන වම්ඵන්ධීකාරක ආරිත ලධධාළ ක 16 17 

වංලයාධන නිධාී ආරිත ලධධාළ ක 240 259 

රාතය කෂභනාකරක වශකාර රළ.්.ව.   I, II, III 420 404 

ග්රාභ නිධාී ග්රළ.ලධ.  I, II, III 650 603 

ලතොරතුරු තාක්ක වංනිලේදන 

වශකාර 

කතත.තළ.ව්.කවේ.  
16 15 

කායාමික නිධාී(තාක්ක 

නිධාී) 

තළක් ලන කවේලය II, III 
14 19 

තාක්ක වශායක  0 10 

බාා ඳරිලයාතක භළළ පමාලයාත් II, III 2 0 

වැසුම් ශිේපී තළක් ලන කවේලය II, III 3 0 

පිළිගැනීලම් නිධාී  3 3 

ීක තීය භට්ටලම් එකතුල   1,364 1,330 

ප්රාථමික ලරේණිය     
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රියදුරු මායදුු I, II, III 31 31 

කායායා ලවේලක ලවේලය  ්ළ.කවේ.කවේ.  I, II, III 97 88 

ප්රාථමික භට්ටලම් එකතුල   128 119 

එකතුල (ලතය්ඨ+ තෘතීය+ 

ීක තීය+ ප්රාථමික) 

 
1,572 1,511 

ුනියම් කායායා ලවේලක ලවේලය  1 0 

රලීක කම්කරු  2 0 

රලීක මුරකරු  2 0 

එකතුල (ුනියම්+ රලීක)  5 0 

මුළු එකතුල   1,417 1,511 

 

4. කායාය වාධනය 

4.1 වාභානය ඳරිඳාන ක්රියාකාරකම් ල ප්රගතිය 

4.1.1  ග්රාභ නිධාී ක්රියාකාරකම් 

මළතර දිවහත්රික් ල්ය තු ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 හි ග්රළම ලධධාළ ක ලවගේ  650 ඇත.  

ඒලළකප ්ළයාය වළධාා කතතරතුු පශත ව ශවී පමාදි කේ. 

 ග්රළම ලධධාළ ක ලවගේ ල වළමළවනය ශළ ව්වහ්ෘති් ්වයුතු ප්රලයාධාාය ව ශළ ක ක ධා ලෆ වවශවී     
 පෆලෆකමම,  

 බදු ඉක් ල් වපුරළ ්ෆනීමව උපමාමකයවී ්වයුතු කි කම. 

 අාලවර ඉ ගේ ලධයමළනුක කි කම ශළ අාලවර අකපක ්ර ්ෆනීගේ පිළිබ  ලළයාතළ යළලක්ළලීා කි කම. 

  තිශක්ත  ආයුයාකේද ලධධාළමාලධය වශ ආයුයාකේද වලදය ලධධාළ කවීකප ප්රධාළාකලකයවී කබා කාතලා 
 කරා් පිළිබද ආයුයාකේද වළයාය පෆලෆකමම.  

 2016 මෆම මළවකප අධි් ලයාළල ලධවළ ්්ලතුර අලතෆවී වූ ප්රජළල කලත ක යක  ආශළර ද්රලය එ්තු 
 කි කකගේ ශළ දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ශරශළ කබදළ ශෆ කකගේ ලෆ වවශවී පෆලෆකමම. 

 කජයහඨ පුරලෆක  ව්ක ධාළාකප වළමළතය්මවී වම් එ්තු ම භික් ලෂූවී ලශවීකවේළව දළායක් ල ශළ කජයහඨ 
 පුරලෆක යවීව දිලළ ආශළරය තයළ් පිමාාෆමීම. 

 ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළය තු ඇති වහකේචාචළ ව්ක ධාළා පිහිටුමම, ප්රතිව්ක ධාළාය කි කම, පලකලළ 
 ක්ා යළම ශළ රැවහමගේ වදශළ වශභළගී මම. 

 රජකප ඉ ගේල දෆල පිළිබදල ලළයාතළ කි කම, ලධයාකධත කි කම ශළ දෆල ඉලක ්ර ්ෆනීකගේදී දෆල 
 ව්වහ ළලව අලය වශළය බළ දීම. 

 ක මධාය්ත වශ පළක වභළ ප්රතිපළදා මගිවී ක දු් ලයළපෘති වදශළ වශකයා්ය දෆක් ලමම. 
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 දශගේ පළවම කාතයා දුලවී දශගේ පළවම වදශළ කයතමු කි කම. 

 ්ෘශවහත ඵදමතළ ලෆ වවශවී ආරගේභ කි කම. 

 පට්ටි් ග්රළම ලධධාළමා ්ළයායළයව ජ පශුම්ගේ වශ වනීපළරක් ල් පශුම්ගේ වෆපයීම. 

 ාළපක ඇම මධායම කබකශක ළළලව ජය රැක්ා එා ා මළයා්ය පික ව්ර කි කම. 

 කාතමික කම ඇකවේ ුමද ඉලක ්ර ්ළච දෆමීම වදශළ ලෆදිහිටියවී කයතමු කි කම. 

 ජ්්ම කවේලළ පෆලෆකමම. (ඉ ගේ, ජළති් ශෆදුනුගේපක, ලෆදිහිටි ශෆදුනුගේපක, වමළජ කවේලළ ්වයුතු, 
 ආයුයාකේද වළයා ආදී) 

 

4.1.2 ුබයන්තර ක ගකන රාතකාරි 

 2016 ලයාකප අභයවීතර ක ්නා වෆෆවහම අනුල ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 12 ් අභයවීතර 

ක ්නා ප කක් ලන පෆලෆක වූ අතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ක ්නා 06 ක් ල පෆලෆකක ය. 

 පශත දෆක් ලකලා ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළල ව්ලයාධාා ලයළපෘති පිළි  ක කේ ප කක් ලන පෆලෆකමම. 

 ලෆක පිටිය,අතුරක ය,ක්තවකපත,කදක නුලර,පිවබෆධතදර 

 පශත දෆක් ලකලා දිායවීහිදී 2016 ලයාකප ්ළයාතු 04 ව අදළ ක ්නා ශළ ්ෂමනළ්රන ්මික ටු 

 රැවහමගේ ලධයමික ත පමාදී පලකලළ ලළයාතළ ඉදිමාපක කි කම. 

 පෂමු ්ළයාතුල - 2016.03.10 

 කදලා ්ළයාතුල - 2016.06.24 

 කතලා ්ළයාතුල - 2016.09.08 

 ක ේලා ්ළයාතුල - 2016.12.06 

 2016 ලයාය තුෂ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළලව වශ දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළයව අදළෂල ක ්නා 

 ක මුමගේ 150 ක් ල ඉදිමාපක කි කම. 

  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 ් දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ක්මගේ ලඩචයා ප කක් ලළ ්ර එම ලළයාතළ 

 අදළෂ ්ළයායළලව ඉදිමාපක කි කම. 
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4.1.3   ඳාරිලබාගික කටයුතු 

පළමාකභාගි් ්වයුතු පිළිබ ල ලළයාකර් ්ළයාය වළධාාය 

 

මළවය 

 

ලෆවලීගේ 
ප්රමළන
ය 

 

ද  මුද (ු.) 

පළමා
කභාගි
් 

වශා 
පෆමික 
වුක  

දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 

පළවම 
ක ුමවී 

(ව්යළල) 

පළමාකභාගි්ය
වී (ව්යළල) 

කලකෂදුවී 
(ව්යළල) 

ජාලළමා 84 407,500.00 06 01 01 - 

කපබරලළමා 101 494,000.00 05 01 02 - 

මළයාතු 69 432,500.00 05 03 06 01 

අකප්රේම 47 191,000.00 08 01 - 01 

මෆම 46 352,500.00 07 02 05 02 

ජුලධ 44 420,500.00 05 03 02 02 

ජූක  52 142,500.00 04 02 02 02 

අක්ාවහතු 75 460,500.00 07 - 02 01 

වෆ් තෆගේබයා 66 299,000.00 04 01 05 01 

ඔක් ලකතාගේබයා 61 368,000.00 06 02 02 - 

කාතලෆගේබයා 78 359,000.00 07 - 04 01 

කදවෆගේබයා 95 195,500.00 04 - - - 

එ්තුල 818 4,122,500.00 71 16 31 11 
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4.1.4   රදායම් එකතු කිීම් කටයුතු  

     2016 ලයාකප එ්තු ්රා ද ආදළයම 

ආදළයගේ ර්යාය ක වහතරය එ්තු ් 
ආදළයම (ු.ත) 

1003.07.02 කරතයවහට්රළයා ජාරළම කදපළයාතකගේවීතුලව 

අදළ ක යළපදි්චි කි කකගේ ්ළවහතු 

19,002,173.50 

1003.07.03 කපෞධත්ක ් දෆල ප්රලළශාය 861,907.00 

1003.07.04 කමාවයා ර  ලළශා ක කිණීම මත බදු 3,000.00 

1003.07.05 රළජය ආරක් ල් අමළතයළ්යව අදළ 

බපත්ර ්ළවහතු 

253,040.00 

1003.07.99 බපත්ර - අකාකුක 6,700,952.80 

2002.01.01 රජකප ක්ත ාෆගික  කුලී 828,693.05 

2002.02.99 කපතළිය - කලාක 8,587,957.75 

2003.02.13 ක භළ් ශළ අකාකුක ්ළවහතු 435,865.03 

2003.02.14 කමාවයා ර  ප්රලළශා පාත යවකක 

අය්රනු බා ්ළවහතු ශළ අකාකුක 

ෆබීගේ 

48,623,827.50 

2003.02.03 1968 අ්් 32 දරන පුධත්මවී ක .ප. 

කි කකගේ පාත යවකක ්ළවහතු 

625,050.00 

2003.02.99 ක කුණුගේ ශළ ්ළවහතු - ක ක ධා 3,400,402.45 

2003.99.00 ක කුණුගේ ශළ ්ළවහතු - අකාකුක ෆබීගේ 31,208,390.76 

2004.01.00 වමළජ ව්රක් ලන දළය් මුදම -මධායම 

රජය 

47,212,215.64 

2006.02.00 ප්රළපධාා ලක්ගේ ක කිණීම 0.00 

එ්තුල 167,743,475.48 
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4.1.5      භානල වම්ඳත් වංලයාධනය ශා ලෘත්තීය භායාලගාඳලී කටයුතු 

  ඵදළමතළ කම්ගේ ්ළයායළයව අනුබධතධිතල දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප වශ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ 

්ළයායළ ල කවේලය ්රා ලෘකතීය මළයාක්ාපකධත ලධධාළ කවී ශළ මළාල වගේපක ව්ලයාධාා වශ්ළර 

ලධධාළ කවී ක ක වී ඵදළයී පුරලෆක කයකු කව වමළජ ආයාථී් තකලය ා්ළ ක ටුමමව ජාතළලව අලය 

ම්කපවීමගේ වශ රැකියළ්ත කි කගේ ්රනු බම. 

 ක්රියළ්ළ ක වෆෆවහමව වම්ළමීල ලෘකතීය මළයාක්ාපකධත ලධධාළ කවීකප 2016 ලයාකප 

ලෆ වවශවී පෆලෆකමකගේ ඉක් ල්ය ලෆ වවශවී 343කි.ඒ අනුල 2016 ලයාය තු වගේූරයාන ් 

ලෆ වවශවී ්නා 420 කි. එම ලෆ වවශවී පිළිබ  කතතරතුු පශත ව ශවී පමාදි කේ. 

 

 

ලෆ වවශා 

ලළයාකර් ඉක් ල්ය ඉක් ල් වපුරළ ්ෆනීම 

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී

 

ප්ර
ති

ළභී
වී

 

ප්ර
ති
ප
ළද
ා
 (
ු
.)

 

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී

 

ප්ර
ති

ළභී
වී

 

ක 
ය
දම

 (
ු
.)

 

ලෘකතීය අභිකයා් ජය 
්ෆනීම 

2 60 15,900.00 4 100 15,900.00 

වහලය් රැකියළ කපෂඹමම 5 170 11,520.00 9 279 11,520.00 

ගුුලුවී දෆනුලක කි කම 1 40 27,700.00 1 40 27,700.00 

අභයවීතර උපළධිධාළ ක 
ලෆ වවශා 

1 40 34,450.00 1 43 34,450.00 

බළහිර උපළධිධාළ ක 
ලෆ වවශා 

1 40 34,450.00 3 100 34,450.00 

වළ/කපෂ 103 3,090 - 116 3,329 - 

උ/කපෂ 73 2,190 - 81 2,242 - 

ලෘකතීය ්ළයායවළධාාය 
ලෆදිදියුණු කි කම 

- 960 - - 1,373 - 

ලෘකතීය මළයාක්ාපකධත 
කවේලළ වෆපයීම - කලාක 

- 1,920 - - 299 - 

ප්රළකධතර්ය රැකියළකපත - - - 9 773 - 

අලධාළාමව ක් ලවූලාවී 
රැකියළ ්ත කි කම 

1 30 7,950.00 1 35 7,950.00 
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කදමළපිය දෆනුලක කි කගේ 
ලෆ වවශවී 

9 450 20,250.00 33 1,644 20,250.00 

අලදළාමව ක් ලවූලවී ව ශළ 
ලෆ වවශවී 

128 - - 136 3,065 - 

ව්චළර් ක් ලකේත්රකප 
රැකියළ්ත කි කම 

1 30 37,650.00 2 70 37,650.00 

රැකියළ වමළජ ලෆ වවශා 1 30 34,150.00 1 32 34,150.00 

රැකියළ ව ශළ කයතමු කි කම - - - - 1,239 - 

අලයතළ මත පුහුණු 
ලෆ වවශා 

12 360 12,653.00 13 382 126,520.00 

රැකියළ අක් ක් ල්මවී 
ක යළපදි්චිය 

- - - 5,678 - - 

වෘජු රැකියළ ්ත කි කගේ - 450 - - 597 - 

ලයලවළය් ්මික ටු - - - 1 43 - 

ලයලවළය්කල ව්ලයාධාාය 1 30 27,600.00 1 32 27,600.00 

රැකියළ අභිජාා ලෆ මුළු 4 160 40,000.00 4 160 40,000.00 

කලාක ලෆ මුළු - - - 4 192 - 

එ්තුල 343 10,050 418,150.00 420 21,747 418,140.00 

  

2016 ලයාකප දිවහත්රික් ල රැකියළ කවේලළ මධායවහ ළාය ඉටු ්රාද රළජ්ළමා 

ලෆ වවශා 
2016 ලයාකප ඉක් ල් 

වපුරළ්ක ප්රමළනය 

ආයතා ක යළපදි්චි කිමාම 129 

රැකියළ ඇබයාතු ක යළපදි්චි කි කම 2,827 

රැකියළ අක් ක් ලකරතයවී ක යළපදි්චි 

කි කම 

2,270 

රැකියළ ව ශළ කයතමු කි කම 1,554 

රැකියළ්ත කි කම 428 

 . 
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4.1.6.  පදායිතා ප්රලයාධන කටයුතු 

 2016 ලයාය තු දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප වශ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ ල කවේලය ්රා 

ඵදළමතළ ව්ලයාධාා වශ්ළර ලධධාළ කවී ක ක වී දිවහත්රික් ල්කප ඵදළමතළල ලයාධාාය කි කම ව ශළ ක ළ 

දළය්කලයක් ල වපයළ ඇත. ඒ අනුල කපර පළවම, පළවම, රළජය, කපෞධත්ක ් ශළ ප්රජළ අ් යවකක 

ඵදළමතළ ලෆ වවශවී ක දු ක ය. එම ලෆ වවශවී ක වහතර පශත පමාදි කේ.   

 ුධයාඳන ුංය 

ලඳර ඳාවේ 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශ

ා 

ක්රියළකම් 

ලා  කපර 

පළවම 

්නා 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශවී 

්රා ද 

ලෆ වවශ

වී ්නා 

ප්රතිළභීවී ්නා 

ක යදම (ු:) 

5S 

වශති්්

රනය 

මට්වමව 

ලෆදි 

දියුණු 

්ෂ කපර 

පළවම 

්නා 

කපර 

පළවම 

දුල

වී 

ගුුලුවී 
කදමළපිය

වී 

178 

5S 38 

12116 534 12116 11,225.00 53 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 
01 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 
 

ශමාත 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

10 

දෆණුම 

්ෂමනළ්ර

නය 

 

කලාක 07 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

19 
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ඳාවේ 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

ක්රියළකම් 

ලා පළවම 

්නා 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශවී 

්රා ද 

ලෆ වවශ

වී ්නා 

ප්රතිළභීවී ්නා 

ක යදම(ු:) 

5S 

වශති්්ර

නය 

මට්වමව 

ලෆදි දියුණු 

්ෂ කපර 

පළවම 

්නා 

පළවම 

දුලවී 

ගුුලු

වී 

කදමළපිය

වී 

81 

5S 58 

41943 5622 41943 147,360.00 52 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 

03 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 

15 

ශමාත ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

15 

දෆණුම 

්ෂමනළ්රන

ය 

 

කලාක 40 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

44 

 

ඳාවේල ව්ථාපිත පදායිතා වංගම් 

ඵදළමතළ ව්්ගේ 

්නා 

ප්රතිළභීවී ්නා 

50 650 
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රාතය ුංය 

රතලේ රයතන 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

ක්රියළකම් ලා 

රළජය අ්කප 

ව්ක ධාළා ්නා 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශවී 

්රා ද 

ලෆ වවශ

වී ්නා 

ප්රතිළභීවී 

්නා 

 

ක යදම(ු:) 

වගේමළා 

ව ශළ අයදුගේ 

්ෂ 

ආයතා 

60 (ග්රළම ලධධාළ ක 

්ළයායළ 

71/ආයාථි් 

ව්ලයාධාා 

ලධධාළ ක 

්ළයායළ 48) 

5S 32 

3867 50,429.00 

19 (ග්රළම 

ලධධාළ ක 

්ළයායළ 

17) 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 

 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 

06 

ශමාත ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

06 

දෆණුම 

්ෂමනළ්රනය 

 

කලාක 18 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

25 
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ප්රාලීයය ලේකම් කායායා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රළකධතර්ය 
කම්ගේ 
්ළයායළ 
්නා 

ඵදළමතළ 
ලෆ වවශවී 

්රා ද 
ලෆ වවශ
වී ්නා 

ප්රතිළභී
වී ්නා 

 
ක යදම(ු:) 

වගේමළා ව ශළ අයදුගේ 
්ෂ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ 

්ළයායළ ්නා 

16 

5S 21 

1870 37,150.00 11 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 

01 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 

08 

ශමාත ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

05 

දෆණුම 

්ෂමනළ්රන

ය 

 

කලාක 28 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

14 
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ලඳෞීගලික ුංය 

ලඳෞීගලික වංක ධාන 

 

 

 

 

 

 

ව්ක ධාළා 

්නා 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශවී 

්රා ද 

ලෆ වවශවී 

්නා 

ප්රතිළභී

වී ්නා 

 

ක යදම(ු:) 

වගේමළා ව ශළ 

අයදුගේ ්ෂ 

කපෞධත්ක ් අ්කප 

ව්ක ධාළා ්නා 

9 

5S 03 

297 12,500.00 4 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 

02 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 

01 

ශමාත ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

02 

දෆණුම 

්ෂමනළ්රන

ය 

 

කලාක 01 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

01 
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ප්රතා ුංය 

ප්රතා ුංය (ගම්භාන) 

 

කයිවන් ලයාඳෘතිය 

්මවවී ලයළපෘති 

්නා 

ව්ලයාධිත කු ළ 

ලයළපළර ්නා 

ප්රතිළභීවී ්නා 

 

පිමාමික  ්ෆශෆණු 

15 01 192 190 

 

්ගේමළා 

්නා 

ඵදළමතළ 

ලෆ වවශවී 

්රා ද 

ලෆ වවශවී 

්නා 

ප්රතිළභී

වී ්නා 

 

ක යදම(ු:) 

ඵදළමතළ වගේමළාය 

ව ශළ ව්ලයාධාාය වූ 

ලධලළව ්නා 

39 

(වළමළතය්කලය 

මත පදාගේ වූ 

ආයතා 19) 

5S 46 

3,855 130,120.00 172 

්මකවවී 

ලෆ වවශා 

 

තකකල ්ල 

ලෆ වවශා 

 

ශමාත ඵදළමතළ 

ලෆ වවශා 

19 

දෆණුම 

්ෂමනළ්රන

ය 

11 

කලාක 19 

ඵදළමතළ 

ව්්මප 

ශදුවීලළදීම 

38 
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ක්රියාලට නැංව ලයාඳෘති 

ලයළපෘති 
ක්රියළලව ාෆ්වූ 

ලයළපෘති ්නා 

ප්රතිළභීවී ්නා 

 

දෆනුගේ ්ෂමාළ්රන 

ලයළපෘතිය 

(්ණ් ළයමක් ල කව) 

6 87 

ශමාත ඵදළමතළ ්ල 80 1,013 

 

තාතික පදායිතා වම්භාන උලෂ 2015 

 

භාතර දිව්ත්රික් තයග්රශක 

 

ජළති් ඵදළමතළ වගේමළා 
ව ශළ අයදුගේ ් ආයතා 

්නා 

පළවම 9 

රජකප 28 

පුධත්ක ් - 

 

වශති් ්රා ද කපර පළවම ්නා - 25 
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4.1.7   භාධය වශ ප්රලෘත්ති කටයුතු 

 මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප පිහිටුලළ ඇති රජකප ප්රලෘකති කදපළයාතකගේවීතුකේ දිවහත්රික් ල 

මළධාය ඒ්්ය මගිවී ්රනු බා ්ළයායභළරය ඉමශකය. මළතර දිවහත්රික් ල්කප ව්ලයාධාා ්වයුතු 

වගේබවීධාල මශ ජාතළල දෆනුලක කි කම ව ශළ ක ක ධා අයුමාවී ්වයුතු ්රා අතර ප්රධාළා ලකයවීම 

ජාමළධාය ල ලළයාතළ කාතලා ව්ලයාධාා ප්රලෘකති පිළිබ ල ක කේ අලධාළායක් ල කයතමු ්රමික වී ඒ 

පිළිබ ල රළජය ශළ කපෞධත්ක ් ජාමළධාය වශ ජාමළධායකේදීවී දෆනුලක ්රමික වී ඒ වගේබවීධාල ඔඩවී 

කලත කතතරතුු වෆපයීම ක දු ්රම. 

 ්රී ්්ළ ප්රජළතළවීත්රි් වමළජලළදී ජාරජකප ලධ පුලක කල  අ ක ය ලා www.news.lk වශ 

රජකප ප්රලෘකති කදපළයාතකගේවීතුකේ ලධ කල  අ ක ය ලා www.dgi.gov.lkකලත මළතර දිවහත්රික් ල්කප 

කතතරතුු ලළයාතළ කි කම ක දු ්රම. එපමනක් ල කාතල District Media Unit – Mataraාමික වී කසේවහබුක් ල 

පිටුලක් ල ද පලකලළක්ා යම. 

 දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතර්ය ජාමළධායකේදීවීකප දෆනුම, ආ්මප ශළ කුවතළ ව්ලයාධාාය කි කම 

අරමුණු ්ර ්ලධමික වී ඔඩවී කලනුකලවී ක ක ධා වළ්චාජළ, වගේමවීත්රන වශ ලෆ මුළු ව්ක ධාළාය කි කම ක දු 

්රම.ඒ අනුලමළතර දිවහත්රික් ල්කප ජාමළධායකේදීවී කලනුකලවී ‘රරභණික වනවී ක ලේ‘ පිළිබ ල 

ලෆ මුළුලක් ල ද ්රී ්්ළ පුලකපක මණ් ය ශළ එක් ලල‘තාතික වංහිඳියාල ලභරට තුෂ ව්ථාපිත කිීභ වශා 

තනභාධයලේදියා වතු කායායබාරය‘ මෆකයවී ලෆ මුළුලක් ල ද පලකලා දි. 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප පලකලා ක යලුම ක කේ රළජය උකවලල මළධාය වගේබවීධී්රන ්වයුතු ක දු 

්රවීකවී මළතර දිවහත්රික් ල මළධාය ඒ්්කයලධ. 

 ජාමළධාය ක ය ක් ලකේත්රය වගේබවීධාල පළවම ශිය ශියළලවී තුෂ දෆනුම ශළ අලකබාධාය ලෆදිදියුණු 

කි කම උකදවළ ක ක ධා ලෆ වවශවී ක්රියළකම් ්රම. 

 අමළතයළ්, කදපළයාතකගේවීතු, ව්වහ ළ, මණ්  ශළ අධි්ළ ක ඇතුළු රළජය ශළ අයාධා රළජය ආයතා 

මගිවී මළතර දිවහත්රික් ල්කප ව්ක ධාළාය ්රා ක ක ධා ලෆ වවශවී කලනුකලවී ජාමළධාය වගේබවීධී්රන 

්වයුතු ක දු ්රම. 

දිවහත්රික් ල්කප පුලකපක ලළයාතළ එ්තුලක් ල ද පලකලළක්ා යම. 

 දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතශිය ජාමළධායකේදීවීකප කතතරතුු ඇතුෂක ලළයාතළලක් ල ව්වහ්ර 

පලකලළක්ා යම. 

 ඒ අනුල 2016 ලයාකප මළතර දිවහත්රික් ල්කප ක්රියළකම් ව්ලයාධාා ලයළපෘති පිළිබ ල රළජය ශළ 

කපෞධත්ක ් ජාමළධාය කලත (www.news.lk ඇතුළුල) ලධකුක ්රා ද ප්රලෘකති ලධකේදා ව්යළල 180 

කි. 

 ක ක ධා අමළතයළ් ශළ කදපළයාතකගේවීතු මගිවී මළතර දිවහත්රික් ල්කප පලකලා ද උකවල, 

ලෆ වවශවී ශළ ලෆ මුළු ආදිකයහි ලළයාතළ ්වයුතු ව ශළ ප්රළකධතර්ය ජාමළධායකේදීවී කයතමු ්රමික වී 

මළධාය වගේබවීධී්රනය කි කගේ 35 ක් ල ක දු ්ර ඇත. 

http://www.news.lk/
http://www.dgi.gov.lk/
http://www.news.lk/
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4.1.8 පුපුරක ද්රලය ුංලේ කටයුතු 

ලයායක් ල තුදී පුපුරන ද්රලය අ්ය මගිවී ඉටු ්රා ්ළයායයවී 

 පුපුරන ද්රලය අලවර පත්ර / බපත්ර ව ශළ ෆකබා අයදුගේපත්ර ප කක් ලළ ්ර අලය පුපුරන ද්රලය 

 ප්රමළනයවී ලධයාකධත කි කම. 

 ූරයාන ආලරන අනුමෆතියව යවකල ලධකුක ් පුපුරන ද්රලය අලවර බපත්ර ව ශළ අනුමෆතිය බළ 

 ්ෆනීම ශළ ඊව අදළ ලළයාතළ අමළතයළ්ය කලත කයතමු කි කම. 

 දිවහත්රික් ල්කප මළක ්ල භළක තළ ්රා ප්රමළනය ාළක ් ශමුදළ සීසෆ්  ඒ්්ය/ ්්ළ කජාරම කරේදි් 

 වමළ්ම  ශළ බය ක පුපුරන ද්රලය ලධහපළද්යවී මගිවී දිවහත්රික් ල්කප බය ක පුපුරන ද්රලය 

 කලකෂදුවී කලත බළ ්ෆනීමව අදළ ලළයාකර් ක පි ලධකුක කි කම. 

 පුපුරන ද්රලය ්බ ළ ශළ ඒලළව අදළ ක පි කමා ප කක් ලළ කි කම. 

 පුපුරන ද්රලය ්ෂමාළ්රනකප පුම ක පරම ශළ නීති ක කරාධී ක්රියළ ලෆෆක් ලමම. 

 මළතර උඩු්ළල පිහිටි පුපුරන ද්රලය ්බ ළකේ ක ව පුපුරන ද්රලය අලවර පත්ර ළභීවී කලත පුපුරන ද්රලය 

 ලධකුක කි කම අධීක් ලනය කි කම. 

 පුපුරන ද්රලය ප්රලළශාය ්රා ලළශා ව ශළ කයා්යතළ වශති් ලධකුක කි කම. 

 පුපුරන ද්රලය භළක තය පිළිබ  ්යාමළවීත්ුලවීව තළක් ලවු් උපකදවහ බළ දීම. 

 ්ම ්ෆණීගේ ්ළයායයවී ව ශළ ්ෆණීගේ බපත්ර / පමාවර බපත්ර ලධකුක කි කකගේ ඒ්ළබධතධා ප කක් ලන 

 ලව වශභළගී මම. 

 ්ම ්යාමළවීත ලධවළ ක දුලා ශළලධ, පමාවර ශළලධ, මශජා ීය ළ පිළිබ  ෆකබා පෆමික වුක  පිළිබ  

 ්දිාගේ ප කක් ලන පලකලළ දිවහත්රික් ල කම්ගේ/ දිවළපති කලත තීරන දෆනුගේ දීම. 

 ්ම්තවූ භළක තයව නුුමදුුම පුපුරන ද්රලය ක ාළ කි කමව ්වයුතු කි කම. 

 ගිලධ අක  බපක ර කලත පකතතරගේ ලධකුක කි කම. 
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2016 ලයාකප පුපුරන ද්රලය අ්කප මුළු ආදළයම 

අලවර පත්ර/බපත්ර ලයා්ය 
බපත්ර 

ව්යළල 
්ළවහතුල (ු.) ද ය (ු.) ආදළයම (ු.) 

ගිලධ අක  409 100.00/200.00 15,900.00 56,600.00 

පුපුරන ද්රලය අලවර පත්ර  

ලයළපළමා් 127 3,350.00 - 51,600.00 

පුධත්ක ් 21 100.00 - 2,100.00 

වපයවීාළ බපත්ර 

ගිලධක්ක / රතිඤහඤළ 

307 750.00 27,750.00 79,500.00 

ආායා බපත්ර 01 5,000.00 - 5,000.00 

වපයවීාළ බපත්ර 02 2,000.00 - 4,000.00 

ලධහපළදිත බපත්ර 01 500.00 - 500.00 

මුළු ආදළයම 
242,950.00 

  

4.1.9  පුීග වශ ඉඩම් ලියාඳදිංචිය 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප 2016 ලයාකප ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 හි පුධත් ශළ ඉ ගේ 

ක යළපදි්චිය පිළිබ  ක වහතර පශත දෆක් ලකේ.  

ක වහතරය ව්යළල 

ලයාය තු ක යළපදි්චි ් උ් පෆවීා ්නා 14,835 

ලයාය තු ක යළපදි්චි ් ක ලළශ ්නා 6,925 

ලයාය තු ක යළපදි්චි ් මරන ්නා 5,927 

ලයාය තු ක යළපදි්චි ් ඔ් පු ්නා 812 
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 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 හි ක ක ධා ඉ ගේ රළජ්ළමා ්වයුතු ල ප්ර්තිය 

පශත දෆක් ලකේ.  

ක වහතරය ව්යළල 

බළ දී ඇති ඉ.ව්.ආ. බපත්ර ව්යළල 988 

බළ දී ඇති දීමාළ බපත්ර ව්යළල 409 

බළ දී ඇති දීයාඝ ්ළලීා බදු්ර ව්යළල 49 

ඉ ගේ ක්තමවළමාවහ කලත ලධයාකධත ්ර ඇති දීයාඝ ්ළලීා බදු්ර ්නා 72 

ලධකුක ්ර ඇති ප්රජළ ඔ් පු ්නා 2 

පලකලා ද ඉ ගේ ්චාකචාමා ්නා 482 

පලකලා ද ක්තට්ඨළ දිා ්නා 90 

ඒ අනුල ලයාය තු බළ දුවී මුළු ඉ ගේ ්ට්ටි  ව්යළල 748 

ක ව ා ද ඉ ගේ ආරඩම ්නා 1,497 

අාලවර නීතයළනුක කි කගේ ව ශළ ලධයාකධත ්ෂ ව්යළල 904 

ඒ යවකක බළ දුවී බපත්ර ්නා 434 

යලළ ඇති මෆනුගේ ලධකයා් ්නා 555 

ෆබී ඇති මෆනුගේ ක වහතර ්නා 188 

ඉලක ්රා ද අාලවර ්ුලවී ්නා 37 

වවීත්ය ආපුම බළ ්ෆනීම ව ශළ පලරනු ෆබුණු ාඩු ව්යළල 18 

වවීත්ය ආපුම බළ ්ෆනීම ව ශළ ලයාය තු ්වයුතු ්ෂ ඉ ගේ ්නා 70 

 මළතර දිවහත්රික් ල්කප ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 හි ශෆඳුනුගේපක ලධකුක කි කගේ ්වයුතු ල 

ප්ර්තිය පශත දෆක් ලකේ.  

ක වහතරය ව්යළල 

පු.ක .කද. කලත ඉදිමාපක ්ර ඇති අයදුගේපක ්නා 22,050 

ග්රළ.ලධ. ලුවී මගිවී මශජායළ කලත ලධකුක ක්තව ඇති 

ශෆදුනුගේපක ්නා 

3,657 

එක් ලදිා කවේලළලව ඉදිමාපක ්ර ඇති ශෆදුනුගේපක 

ඉමලුගේපත්ර ව්යළල 

6,469 
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4.1.10  රඳදා කෂභනාකරක ක්රියාකාරකම් 

 දිවහත්රික් ල්ය තු ඇතිලා ශළ ඇති ක ය ශෆකි ආපදළ තකලයවී වෆකිමව ්ලධමික වී ඒ ව ශළ අලය 

ක යළුම ක්රියළමළයා් ්ෆනීම අරමුණු ්ර ්ලධමික වී දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය තු ආපදළ ්ෂමනළ්රන 

ඒ්්ය පිහිටුලළ ඇත. ඒ අනුල දිවහත්රික් ල්ය තු ලයලවා ්ෂමාළ්රන ්වයුතු  වෆුමගේ කි කම, 

ක්රියළකම් කි කම ශළ ුමප කක් ලන ්වයුතු කගේ මගිවී ්රනු බම.  

 ඒ අනුල 2016 ලයාකප ආපදළ ්ෂමාළ්රන ්වයුතු වගේබවීධාල ප්රධාළා ්ළයායභළරයවී පශත 

ව ශවී පමාදි කේ. 

2016 ලයාය තු ැබුණු මය ප්රතිඳාදන භගින් සිදු ක ලැඩවටශන් 

ලෆ වවශකවී ාම 
ලෆ වවශවී 
්නා 

1.පුහුණු ශළ දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශා  

 ජළති් ුමරක් ලකරතතළ දිා ලෆ වවශා 1 

 දිවහත්රික් ල මට්වකගේ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 4 

 ප්රළකධතර්ය මට්වකගේ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 1 

 පළවෆම ෂමුවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 5 

 පළවෆම ගුුලුවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 2 

 ග්රළමීය ්මික ටු දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 3 

 කවමකගේ ශළ ක රළ්ෆනීකගේ ලෆ වවශවී 1 

 ත්රික ධා ශමුදළ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 2 

 ධීලර ප්රජළල දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 2 

 ප්ර මළධාළර ශළ ් ඩු ්ෂමාළ්රන ලෆ වවශවී 3 

 යළවීත්රි් කබාට්ටු ක්රියළ්රමම 2 

2. කපර සූදළාගේ ශළ වෆුමගේ  

 ග්රළමීය ආපදළ කපර සූදළාගේ වෆුමගේ 6 

 ුමාළමික  කපරහුු ලෆ වවශවී 5 

 ාළයයගේ කපරහුු ලෆ වවශවී 3 

 ්්ලතුර කපරහුු ලෆ වවශවී 4 

 ජළති් මට්වකගේ ුමාළමික  කපරහුු ලෆ වවශවී 1 

 දිවහත්රික් ල මට්වකගේ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 3 

 ප්රළකධතර්ය මට්වකගේ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී 7 

 පළවම ආරක් ලන ලෆ වවශවී 5 
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 ප්රළකධතර්ය ආපදළ කපර සූදළාගේ වෆුමගේ අලවවී ලෆ මුළු  4 

 දිකප ගිලීගේ පිළිබ ල ප්රජළල දෆනුලක කි කකගේ අලලළදළකම් 

පුලු 

10 

 ාළයයගේ පිළිබ ල ප්රජළල දෆනුලක කි කකගේ අලලළදළකම් 

පුලු 

10 

මුළු ්නා 84 

2016 ලයාය තු මය ප්රතිඳාදන ලනොභැතිල ක්රියාත්භක ක ලැඩවටශන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

අනු 

අ්්ය 

ලෆ වවශකවී ාම ලෆ වවශවී 

්නා 

1 කලරෂ ආරක් ල් බ්ළකප ලධධාළ කවී දෆනුලක 

කි කම 

5 

2 මළතර ක්තටුල ජාළධිපති ක දයළකප ක ුමවී දෆනුලක 

කි කම 

1 

3 යුධා ශමුදළ  ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කම 5 

4 දිවහත්රික් ල ්ෘකර්යාම ්ළයායළලීය ලධධාළ කවී දෆනුලක 

කි කම 

1 

5 ෆබීම මශ කරාශකම ්ළයාය මණ් ය දෆනුලක 

කි කම 

1 

තාතික සුරක්ෂිතතා දින ලැඩවටශන් 

 

මළතර කතතවමුන 
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රඳදා කෂභනාකරකය පිළිඵ ඳාවේ සිසුන් දැනුලත් කිීභ 

 

ඳාවේ ෂමුන් ශා ගුරුලරුන් දැනුලත් කිීලම්  

ලැඩවටශන් 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය මළතර 
ලෆක පිටිය උඩු්ළල මශළ ක දයළය 

 

දිව්ත්රික් ශා ප්රාලීයය භට්ටලම් නිධාීන් දැනුලත් 

කිීලම් ලැඩවටශන් 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය මළතර 
ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය මළතර 
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ග්රාමීය කමිටු දැනුලත් කිීලම්  

ලැඩවටශන් 

 

ක්තවකපත කශතර් බවහිර ග්රළමීය ්මික ටුල 

පිවබෆධතදර කු ්කශේා ග්රළමීය ්මික ටුල 

ත්රික ධා ශමුදළ ලධධාළ කවී ශළ ධීලර ප්රජළල දෆනුලක 

කි කකගේ ලෆ වවශවී 

 

මළතර ් ඩර 
මික මාවහව ධීලර ්මික ටුල 
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තිශලගොඩ ප්රා. ලේ. ලකොට්ඨාලේ කිතගභ ඵටහිර ග්රා.නි. 

ලවලම්  ග්රාමීය රඳදා ලඳර දාදානම් වැැව්භ වකව් කිීභ 

ගිනි නිවීභ පිළිඵල ඳාවේ සිසුන් වශා ප්රාලයාගික 

දැනුලත් කිීලම් ලැඩවටශන 

ලවවීලම් ශා ලේරාගැනීලම් ලැඩවටශන් 

 

 

්ඹුුපිටිය කමාබටුල ලෆල 

ප්ර මළධාළර ශළ ් ඩු ්ෂමාළ්රන ලෆ වවශවී 

 

මළක ගේබ  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 
පවහක්ත  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 
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ග්රළමීය ආපදළ කපර සූදළාගේ කි කම 

 

මළක ගේබ  ්ටුලවීක්ත  ග්රළමීය ්මික ටුල 
තිශක්ත  අත aතු ළල ත්රළමීය ්මික ටුල 

යළවීත්රි් කබාට්ටු ක්රියළ්රමම 

 

්ඹුුපිටිය කමාබටුල ලෆල 
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4.1.11   රඳදා වශන ලවේලා භධයව්ථාන ක්රියාකාරකම් 

 2015 ලයාකප ක දුවූ ආපදළ ව ශළ ආපදළ වශා කවේලළ මධායවහ ළාය ශරශළ දිවහත්රික් ල්කප ආපදළ 

ක දුවූ ක යලුම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ ලව ලධලළව ශළලධ ව ශළ ප්රතිපළදා බළදීම ක දු ක්ුවු. 

්ඹුුපිටිය ්තළර උතුර 

පිවබෆධතදර කු ්කශේා ම.ක . 

ුමාළමික ,්්ලතුර,ාළයයගේ කපරහුු වරඹ 

අලලළදළකම් පුලු ඉදිකි කම 
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2015 ලයාලේ සිදුව නිලාව ශානි වශා 2016 ලයාලේ ක ලගවීම් පිළිඵ ලතොරතුරු 
ු

නු
 ු

ංක
ය

 

 
 
 
 

ප්රළ.කම. 
ක්තට්ඨළය 

ූරයාන ශළලධ ලධලළව 
අයාධා ශළලධ ලධලළව 

 

 
 
 

ක යදගේ 
් 

ප්රමළනය 
(ු.) 

ලධ
ල
ළව
 ශ
ළලධ

 

ව
්
ය
ළල

 බළදී ඇති ප්රතිපළදා 

ලධ
ල
ළව
 ශ
ළලධ

 

ව
්
ය
ළල

 බළදී ඇති ප්රතිපළදා 

1 ලළමා්ය 
(ු.) 

2 ලළමා්ය 
(ු.) 

3 ලළමා්ය   
(ු.) 

1,2,3 ලළමා් 
ව ශළ මුළු 
මුද       
(ු.) 

1 
ලළමා්ය 
(ු.) 

2 ලළමා්ය 
(ු.) 

1,2, ලළමා් 
ව ශළ මුළු 
මුද       
(ු.) 

1 ලෆක ්ම 23 690,000 1,150,000 460,000 2,300,000 41 568,000 787,000 1,355,000 3,655,000 

2 මළතර 12 247,000 550,000 220,000 1,017,000 31 412,600 446,900 859,500 1,876,500 

3 දික් ලලෆම 10 300,000 500,000 200,000 1,000,000 13 260,000 80,000 340,000 1,340,000 

4 මළක ගේබ  7 210,000 350,000 90,000 650,000 4 60,000 40,000 100,000 750,000 

5 ලෆක පිටිය 4 120,000 200,000 80,000 400,000 11 130,000 90,000 220,000 620,000 

6 ක්තවකපත 3 - 150,000 60,000 210,000 14 191,200 286,800 478,000 688,000 

7 මුටියා 27 480,000 1,200,000 460,000 2,140,000 53 788,000 1,087,000 1,875,000 4,015,000 

8 කදක නුලර 7 210,000 350,000 140,000 700,000 8 122,000 90,000 212,000 912,000 

9 ශක් ලමා 50 1,730,000 2,350,000 690,000 4,770,000 17 314,500 320,000 634,500 5,404,500 

10 අතුරක ය 12 360,000 600,000 240,000 1,200,000 6 84,000 126,000 210,000 1,410,000 

11 පවහක්ත  61 1,830,000 3,050,000 1,220,000 6,100,000 46 400,000 - 400,000 6,500,000 

12 පිවබෆධතදර 9 270,000 450,000 180,000 900,000 15 178,000 152,000 330,000 1,230,000 

13 කිමාවීද 
පුහුමලෆම 

10 300,000 500,000 200,000 1,000,000 2 35,390 12,110 47,500 1,047,500 

14 තිශක්ත  9 270,000 450,000 180,000 900,000 17 261,000 174,000 435,000 1,335,000 

15 අකුරැවහව 11 330,000 550,000 220,000 1,100,000 18 220,000 145,000 365,000 1,465,000 

16 ්ඹුුපිටිය 3 90,000 150,000 60,000 300,000 5 50,000 40,000 90,000 390,000 

 එ්තුල 258 7,437,000 12,550,000 4,700,000 24,687,000 301 4,074,690 3,876,810 7,951,500 32,638,500 

46
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        4.1.12  ඳරිවර ුංලේ ක්රියාකාරකම් 

මළවය/දිාය ලෆ වවශා වහ ළාය 

2016  ජාලළමා ක ව 
කපතක තිවී කශා ් ළවහටික් ල භළක තය 

අලම කි කකගේ ලයළපෘතිය 

ක යලුම රළජය ආයතා, පළවම 

2016.01.08 රවව ජළතියව කවක පතළ ක දු් 

ුක් ලකරාපන ලෆ වවශා 

මළර/මික මාවහව මධාය මශළ ක දයළය 

2016.02.02 
කා් කතක ිහගේ දිා ලෆ වවශා 

, ්ක තළා ක ටුමම ශළ ප්රජළල 

දෆනුලක කි කම 

ලෆක ්ම ්රළඩුල ්පු පමාශ්රය 

2016.05.30 ක ව 

2016.06.05 දක් ලලළ 

ජ්ක පමාවර වතිකප ලෆ වවශවී, 

්ව ්ෂමනළ්රාය, 

ුක් ලකරාපනය, අධායළපා දෆනුලක 

කි කගේ ශළ ශ්රමදළා 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය ඇතුළු 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 

තු රළජය ආයතා ශළ පළවම 

2016.09.17 ක ව 

2016.09.23 

ජළති් වමුද්රීය වගේපක ුමරකීකගේ 

ජළති් වතිය,දෆනුලක කි කකගේ 

ලෆ වවශවී ශළ කලරෂ පක ත්රතළ 

ශ්රමදළා 

මළතර,ලෆක ්ම,දික් ලලෆම,කදක නුලර 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 

2016 ඔක් ලකතාගේබයා 

ක ව කාතලෆගේබයා 

දක් ලලළ 

ජළති් ලාකරාපළ ුක් ලකරාපා 

ලෆ වවශා, ුක් ලකරාපනය ශළ 

දෆනුලක කි කගේ 

ක යළුම රළජය ආයතා, පළවම, 

ක ශළරවහ ළා 

2016 ක ව 2018 

දක් ලලළ 

නීශමාත වහවා ්්ළ ්ගේමළා 

ලෆ වවශා,්ගේ ව්ලයාධාාය 

කි කකගේ ලයළපෘතිය 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළයකිවී 

්ගේමළා 25 බෆගිවී ්ගේමළා 400 

ක් ල 

2016 මළයාතු 29 ක ව 

අකප්රේම 04 දක් ලලළ 

2016 වෆ් තෆගේබයා 

27 ක ව 

ඔක් ලකතාගේබයා 03 

දක් ලලළ 

ශදික  ක ්ගු ආපදළ තකල යවකක 

ජළති් ක ්ගු මදුු මයාධාා 

වතියවීහි ලෆ වවශවී ක්රියළකම් 

කි කම 

ක යලුම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ 

ක්තට්ඨළල 

2016 ලවකයා මළව 2 

වී 2ව 

දිවහත්රික් ල පමාවර ක ්ගු ශළ ලාදික  

මික තුු ්මික ටුල පෆලෆකමම 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය 
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2016 කදවෆගේබයා 

මළව 

පමාවර ව්රක් ලන ජළති් 

ලෆ වවශා යවකක ජාළධිපති 

කම්ගේ ්ළයායළය මගිවී බළ 

දුවී ු. ක් ල 3 මුදක වී පෂතුු 

පෆ ලයළපිති 16ක් ල ක්රියළකම් 

් කම 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 

2016 ලයාය පුරළ 

පමාවරය වගේබවීධාකයවී 

මශජාතළලව පෆා ාඟිා ්ෆවළුල 

ශළ වගේබවීධා පමාවර පෆමික වුක  

ප කක් ලළ කි කම 

දිවහත්රික් ල්ය තු 

2016 ලවකරහි ලමාවී 

ලර 

දිවහත්රික් ල පවහ ශළ කබතරළු ්මික ටුල 

ක්රියළතිම් කි කම 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය 

2016 ලවර පළවම 

ලළරයවී තු 

පමාවර ෂමළ වමළජ ලෆ වවශා ශළ 

පමාවර ලධයමු ්ණ් ළයගේ 

ලෆ වවශා පළවම තු ක්රියළකම් 

කි කම 

මළතර ක්තට්ඨළය ශළ ්ළපකප 

පළවම 

 

4.1.13  තාතික බාා ුංලේ ක්රියාකාරකම් 

2016 ලයාකප ්රා ද ලෆ වවශවී වහ ළාය 

ලධ ඇඳුගේ බළ දීම බදුයා අශදියළ දශගේ පළව, ලෆක ්ම 

භළළලම ඔබම මමම එක මශවී භළ පුවහත්ළය මළතර ළවීත මමායළ ්ායළරළමය 

රළජය භළළ ප්රතිපකතිය, ආ්මික ් ව්හිඳියළල ශළ ජළති් 

ඒ්ළබධතධාතළලය පිළිබ  දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශවී  

පෆලෆකමම 

මළර/ඕක ටි්මුල දකුන ශළ ලතුක්තෂ ්වීද 

ග්රළම ලධධාළ ක ලවගේ 

ලෘකතීය පුහුණු මධායවහ ළාය,ලෆක ්ම 

ලෆක පිටිය කවෞය වලදය ලධධාළ ක 

්ළයායළය 

මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළ ශ්රලාළ්ළරය 

අකලෆම ප්රතිව්ක ධාළා ලෆ වවශා මළතර ක ව යළපාය දක් ලලළ 

ක ලළශ කාතම පඩම වනක ත ්ත ්රා අය ක ලළශ 

්රමකගේ කුක්ම නීතිය ලෆ වවශා 

මළක ගේබ  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළලීය 

ශ්රලාළ්ළරය 

11 මට්වම ශළ 111 මට්වම දමික ෂ භළළ පුහුණු පළඨමළළ 

පෆලෆකමම 

මළක ගේබ , කදක නුලර ප්රළකධතර්ය කම්ගේ 

්ළයායළ ශ්රලාළ්ළරය 

රජකප ලධධාළ කවී ව ශළ කවීලළක ් කාතලා දිා 12 අතුරක ය ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළලීය 
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දමික ෂ භළළ පුහුණු ලෆ වවශවී 02 ක් ල පෆලෆකමම ශ්රලාළ්ළරය 

වශවනලාතළ වමික පක මෆදුර මළතර 

භළළලව පළමක් ල තාමු ආදයා භළළ ක්ලකත මළතර ළවීත මමායළ ්ායළරළමය 

පළවම දුලවීව ජළති් වමඟිය ඇති්රලීකගේ 

අරමුවුවී ක්ත ාෆගික ල චිත්ර ආකමප කි කම 

කපර පළවම දුලවීව චිත්ර ලධයාමළන තරඟයක් ල 

පෆලෆකමම 

අඟුවීා බදුම ්ලධටු ක දුශ 

 

තිශක්ත  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

ශ්රලාළ්ළරය 

භළළ වෆෆවහම ව්වහ කි කම පිළිබ  ජළති් 

ඒ්ළබධතධාතළ ප්රලයාධාා වශය් වගේබවීධී්ළර්ලුවී 

දෆනුලක කි කකගේ ලෆ මුළුලව වගේපක දළය්කලය 

වෆපයීම   

ශගේබවීකතතව දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළ 

ශ්රලාළ්ළරය 

දිමුතුමුතු ග්රළමීය පුවහත්ළයව ආරක් ලකරත කපතක 

්බ යක් ල ශළ කපතක බළ දීකගේ ලයළපෘතිය ක ුම 

අමතියව පෆල කම 

්ඹුුපිටිය ප්රළ.කම. ක්තට්ඨළකප උම 

ාෆක්ාහිර 321 A ග්රළම ලධධාළ ක ලවම 

දුහ්ර පළවම ව ශළ පුවහත්ළ කපතක ශළ උප්රන 

බළ දීම 

 

දශගේ පළවම උප්රන බළ දීම 

ආයාථි් දුහ්රතළ ඇති ක ්මලධ් පඩමල දුලවීව 

පළවම උප්රන බළදීම 

්පුදල ශළ උක් ලක්ත  අඟුවීා බදුම ්ලධටු 

ක දුශ 

්රක්ත  උයවීක්ත  ාළ්වීදළරළම ප්රජළ 

පුවහත්ළය 

කමාබටුල අමායමික කත දශගේ පළව 

අකුුවහව ප්රළ.කම. ක්තට්ඨළය 

දිමුතුමුතු ග්රළමීය ෂමළ පුවහත්ළය ව ශළ ආරක් ලකරත 

කපතක ්බ යක් ල ශළ කපතක බළ දීකගේ ලයළපෘතිය 

්ඹුුපිටිය ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළකප 

උම ාෆක්ාහිර 321 A ග්රළම ලධධාළ ක ලවම 

වතකපා්්ම උකවලය හු්දළල කදමෂ මශළ ක දුශ 

අවීතර ආ්මික ් චළමා්ළල මළතර ක ව යළපාය 

රළමවළවී උපලළවය අකශෆ කකගේ උකවලය 

 

ඉවහළගේ ආ්ම පිළිබ  කධතනය  

ආ්මික ් ශර පධතධාතිය ශළ ව්වහ්ෘති් ක ක ධාකලය 

පිළිබ   

මළක ගේබ  ශළ ලෆක ්ම,ලෆක පිටිය ප්රළකධතර්ය 

කම්ගේ ්ළයායළ ශ්රලාළ්ළරල 

මළක ගේබ  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

ශ්රලාළ්ළරය 

මළතර ්ළපකප පළවම 

වශවනලා අඩුදු උදළාය ඈදුල මදුුදල එක් ලක ක භළළ ව්්මය - මළතර 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 

2016 ලළචි් පමාක් ලනකප දිවහත්රික් ල වගේබවීධී්රන 

්වයුතු 

මළර/ඉමමළ ක දුශ 

ආ්මප ව්ලයාධාා ලෆ වවශා ්ශ් ්ලධටු ක දුශ 
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ප්රජළ මට්වමික වී ජාවශභළගීකල ලෆ වවශා  මළතර ළවීත මමායළ ්ායළරළමය  

ඌුමුකත අමකගේදළ ක දුශ 

්ෆටුගේ ලධරළ්රනය පිළිබ  ලෆ මුළුල - ප්රජළ වළම 

කවේලය 

ලෆක ්ම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

ශ්රලාළ්ළරය 

භළළ වෆෆවහම ව්වහ කි කම පිළිබ  ජළති් 

ඒ්ළබධතධාතළ ප්රලයාධාා වශය් වගේබවීධී්ළර්ලුවී 

දෆනුලක කි කකගේ ලෆ මුළුල 

මළතර දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළ ශ්රලාළ්ළරය 

වශවනලාතළ ක ලළද තරඟය වශවනලාතළ වමික පක මෆදුර මළතර 

තුන ් ඩර මළතර වකල පුහුණු මධායවහ ළාය 

ුමශ  ක්රි්ට් තරඟළලක ය ලෆක පිටිය ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ භූමික ය 

 

4.1.14   ලභාටයා රථ ලාශන ක්රියාකාරකම් 

අනු 

අ්්ය 

ාල යතුුපෆදි ක යළපදි්චි කි කම, මායදුු බපත්ර, යතුුපෆදි ශළ ලළශා 

ප කක් ලනය - 2016 
ව්යළල 

ාල යතුුපෆදි ක යළපදි්චි කි කම 2016 ලයාය - 

1 ක යළපදි්චි ්රා ද යතුුපෆදි 29 

2 වශති් ක යළපදි්චි කපතත - 

3 ලළශා ශෆඳුනුගේපත - 

4 අ්් තශඩු 6,890 

මායදුු බපත්ර - 

1 මායදුු බපත්ර ව ශළ ෆබුණු ඉමලුගේපත්ර 14,723 

2 ප්රළකයාගි් ප කක් ලන ව ශළ ්ෆ වූ ව්යළල 18,685 

3 ාල මායදුු බපක ලධකුක කි කම 12,093 

4 දීයාඝ කි කගේ 2,656 

5 අලුක කි කගේ 1,801 

6 අනුපිවපක 201 

යතුුපෆදි පලරළ ්ෆනීම - 2016 - 

1 ෆබුණු පලරළ ්ෆනීකගේ ඉමලුගේ පත්ර 350 

2 ක දු ්රා ද පලරළ ්ෆනීගේ 350 
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කමාවයා ර  ලළශා ප කක් ල් ක ක වී ක දු ්රා ද ලළශා ප කක් ලළලවී 

- 

1 ප කක් ලළ ්රා ද ලළශා අාතුු ව්යළල 1,382 

2 ප කක් ලළ ්රා ද ලළශා ව්යළල 3,350 

3 ලළශා  ව ශළ තශාගේ ලධකයා් ලධකුක කි කම 1,043 

4 ලළශා ව ශළ තශාගේ ලධකයා් ඉලක කි කම 943 

 

         4.1.15  ක භයාන කටයුතු  

 
 2016 ලයාකප ක මයාා ක දු කාත්රා ද පෆමික වුක  2ක් ල ඉදිමා ලයායව ක්ායා දී. 
 
 
 

මළවය 

ෆබුණු 
පෆමික වු
ක  

ව්යළ
ල 

ක දු ්රා 
ද මක ් 
ක මයාා 
ව්යළල 

පෆමික වුක ්
ු 

කාතපෆමික වු 

අාළලරනය වූ තකකලය 

වමීප 
අධීක් ල
න 

අලලළද 
කි කගේ 

ලධදශව
ව 

්ුණු 
ක මසීම 

කචාදාළ 
පත්ර 
ලධකුක 
කි කගේ 

කලාක 

ජාලළමා 12 6 1  1   5 

කපබරලළමා 2 3   1   2 

මළයාතු 5 2      2 

අකප්රේම 5 4      4 

මෆම 2 3 1   1  2 

ජුලධ 3 5 1 1 2  1 1 

ජූක  1 1 1     1 

අක්ාවහතු 5 1     1  

වෆ් තෆගේබයා 2 3     1 2 

ඔක් ලකතාගේබයා 1 5      5 

කාතලෆගේබයා 9 6   1   5 

කදවෆගේබයා 5 6 1     6 

එ්තුල 52 45 5 1 5 1 3 35 
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         4.1.16       ක රාමික ලතොරතුරු  

 මළතර දිවහත්රික් ල්ය තුෂ 2016 ලවකයා ක ශ්රළම ලෆටු් ළභීවී ්නා  ශළ ක ශ්රළම ලෆටු්  ක්වූ මුද මළව 
අනුල පශත දෆක් ලකේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

මළවය ක ශ්රළමළභීවී ්නා ක යදම (ු:) 

ජාලළමා 22,852 542,988,957.80 

කපබරලළමා 22,925 549,226,726.01 

මළයාතු 22,954 550,456,602.98 

අකප්රේම 23,026 555,878,961.55 

මෆම 23,056 545,262,071.36 

ජුලධ 23,071 547,089,269.53 

ජූක  23,068 551,483,877.72 

අක්ාවහතු 23,152 559,003,669.47 

වෆ් තෆගේබයා 23,283 567,573,609.25 

ඔක් ලකතාගේබයා 23,393 571,962,351.82 

කාතලෆගේබයා 23,468 567,607,634.21 

කදවෆගේබයා 23,508 564,821,000.51 
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4.2 වභාත ලවේලා වශ වංව්කෘතික ප්රගතිය 

4.2.1 වංව්කෘතික වශ රගමික ක්රියාකාරකම් 

ව්වහ්ෘති් ක්රියළ්ළර්ගේ 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භාතර දිව්ත්රික්කලේ වංව්කෘතික ලතොරතුරු 

ලියාඳදිංචි කායතන 102 

වංව්කෘතික භධයව්ථාන වංයාල 15 

දිව්ත්රික්කලේ වංව්කෘතික ලලයන් ලැදගත් 
ව්ථාන 

• ලදක නුලර ශ්රී ක ්ණු භශා ලීලාය 
• ලැලිගභ කු්ඨ රතාග 
• ලදක නුලර ප්රදීපඳාගාරය  
• ලලලශරලශේන පයාලාරාභ රත භශ ක ශාරය 
• එෂභේලදණිය රත භශ ක ශාරය 
• ගැටඵරු රත භශ ක ශාරය 
• ලකොටිකාලගොඩ රත භශ ක ශාරය 
• ලැවුරුකන්න බුදු රත භශ ක ශාරය 
• ලටලගදර ලඳොත්ගුේ භශ ක ශාරය 
• ඇත්කද රත භශ ක ශාරය 
• ලගොඩපිටිය රත භශ ක ශාරය 
• හිත්තැටිය රත භශ ක ශාරය 
• ලඳත්භග රත භශ ක ශාරය 
• ලඳොේ ලත්ලත් ගංගාරාභ භශ ක ශාරය 
• මිණිකිරුෂ රත භශ ක ශාරය 

• 103 කණුල - ශ්රී ංකාලේ උවභ වැතපුම්                                   

කණුල 
• ලගොඩපිටිය ලභොහියදීපන් මුව්ලිම් ඳේලිය 
• භාතර තාරකා ලකොටුල 
• ගතභන් ලනානා ක දා නිලව 
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රගමික ක්රියාකාරකම් 

 බුදු දශකගේ අාායතළලය ආරක් ලළ ්රමික වී අාය ආ්මික ් වශවනලායක් ල ඇති ්රමික වී වමවහ  

ජළතිකපම ආ්මික ් ප්රකබාධායක් ල ඇති ්රලීම දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය යවකක පලතිා කබෞධතධා 

්වයුතු අ්ය මගිවී ක දු ්රනු බම. ඒ අනුල 2016 ලයාය තුෂ ඉටු ්ෂ ්ළයායයවී පශත ව ශවී කේ. 

 දිවහත්රික් ල කබතඳු ගී ්ළයාළ ලෆ වවශාක් ල පෆලෆකමම ප්රළකධතර්ය ්ණ් ළයගේ 17 වී ප්ර මවහ ළාය ්වීාළ 

 ද ්ණ් ළයගේ ව ශළ පෆලෆකඩවු. - ක්තටි්ළක්ත  රජමශළක ශළරය. 

 ්රීමක අා්ළමා් ධායාමපළතුමළකප 83 ලා ගුනවමු ලෆ වවශා ළවීත කතාමවහ කුමමා ක දුශ. 

 දශගේපළවම ගුුවශති්පත්ර ක භළ්ය පෆලෆකමම 2016/05/28 පළටුල ගුනරතා මශළ ක දුශ. 

 පළක භළළ ප්රලයාධාා ලෆ වවශා පෆලෆකමම මළතර ්බ ළමදිය ්රී  ක ජයළරළම ක ශළරවහ ළාකපදි -  

 වගේපකදළය් දීමාළ ු.73000,  ක පි ද්රලය ු.  2000 

 දශගේ වරවක ය බුධතධා ධායාම දි් කාමළ පළඨමළළකේ ක ේලා අදියකයා වගේමු පමාක් ලන පෆලෆකමම. 

 අක් ක් ල්මවී කතාරළ ්ෆනීම ව ශළ දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකපදී පෆලෆකක වු. 

 දකුණු පෂළක කබෞධතධා ්වයුතු වමළකයාජ් ලධධාළමාවීකප භළලාළ පුහුණු ලෆ වවශා 2016/10/07 

 මළතර කබාධීකප භළලාළ මධායවහ ළාකපදි. 

 දකුණු පෂළක දුලවී ව ශළ ඩ මකද්රලය ලධලළරන ලෆ වවශා රචාළ ,චිත්ර, ක්ටි ාළවය ලධපුනතළ   

 ඇ්යීගේ දිවහත්රික් ල ලෆ වවශා දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකපදි පෆලෆකමම.2016/11/13 ශළ පෂළක අදියර 

 2016/12/04 දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකපදි පෆලෆකමම 

 දශගේ වරවක ය ක ේලා අදියර 2016 ආරගේභ්ර කගේ දක් ලලළ පලකලළක්ායළම. 

 දශගේ පළවම 01-05 කශ්රේවු ක භළ්ය දිවහත්රික් ල ළවාළරක් ල් මණ් කප කමකශයමකමවී පෆලෆකමම 

 ශළ  ව්ක ධාළාය කි කම, වශති්පත්ර බළදීම. 

 දිවහත්රික් ල දශගේපළවම ක ුම ලධපුනතළ ලෆ වවශා ලධමලළ ක දයළීයඨකපදී කාතලෆගේබයා 27 ලා දිා 

 පෆලෆකමම ශළ ව්ක ධාළාය කි කම. 

 වමවහත ්්ළ දශගේ පළවම ක ුම ලධපුනතළ ඇ්යීගේ ලෆ වවශා ව ශළ ෂමුවී වශභළගි ්රමම.ෂමුවී 

 වමඟ ්ළම ජළති් ව්ඝමික කතළ බළක ්ළ පළව කලත යළම ශළ ඊව වශකයා්ය දෆක් ලමම.(බවහ ර  02ක් ල  

 කලවී්ර ්ෆනීම ශළ ඒ වදශළ මුදම ක්මම) 

 දිවහත්රික් ල ළවාළරක් ල් මණ්  ුවහමගේ පෆලෆකමම ශළ ව්ක ධාළා ්වයුතු.  

 මවීතිවීද ක ශළරවහ ළාකප පෆලෆති ්පි ලවහතු වයාලඥධාළතු ප්රදයානය කි කකගේ උකවලය ව්ක ධාාය 

 කි කකගේ ්වයුතු ක දුකි කම. 

 කලවක් ල උකවලකප ශළ කපතකශතය උකවල ්වයුතු  කමකශයමම. 
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 දශගේපළවම ගුුලුවී වදශළ දීමාළ බළදීමව අදළෂල ලා ගුුක ුම කමා ප කක් ලළල ,ප්රතිළභ 

 ෆිහය යුතු ගුුලුවී තීරනය කි කම, කමන පමාක් ලළ කි කම ශළ දිවහත්රික් ල ලළයාතළල වෆ්සීම. 

 කබෞධතධා ්වයුතු වමළකයාජ් ලධධාළමාවීකප දිවහත්රික් ල ප්ර්ති වමළකාචා ුවහමම පෆලෆකමම ශළ 

 කබෞධතධා  ්වයුතු කදපළයාතකගේවීතුකේ ප්ර්ති වමළකාචා රැවහමමික ලව වශභළගි මම.  

 දශගේ පළවම 1-5 කශ්රේවු ක භළ්ය පෆලෆකමම ශළ 1 කශ්රේවුකප ක ව 5 කශ්රේවුය දක් ලලළ ප්රහා පත්ර මුද්රනය 

 ්ර දශගේ පළවම කලත බළදීම.වමක ක ුමවී ව ශළ වශති්පක බළ දීම. 

4.2.2    මුේ ෂභාක ය වංලයාධන කටයුතු 

 මළතර දිවහත්රික් ල්ය තු වනලකලා අඩුදු 0 – 5 අතර දුලවීකප ව්ලයාධාාය, රැ්ලරනය වශ 

වමවහත ව්ලයාධාාය කලනුකලවී දිවහත්රික් ල්ය තු ්වයුතු කි කම කමමගිවී ක දු ්රම. ඒ යවකක දිවහත්රික් ල 

කම්ගේ ්ළයායළකයවී වශ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 16 තුක වී 2016 ලයාකප ක දු ්රා ද 

්ළයායභළරය පශත ව ශවී පමාදි කේ.  

 

ලෆ වවශවී ක වහතරය 

ලෆ වවශවී 

්නා 

අමළතයළ් ප්රතිපළදා 

ලක වී දරන ද ක යදම 

(ු.) 

දිවහත්රික් ල ප්ර්ති වමළකාචා රැවහමගේ 06 13,200.00 

දිවහත්රික් ල ෂමළ ව්ලයාධාා ්මික ටු රැවහමගේ 04 26,800.00 

අුන රවළ චිත්ර කක කම (දිවහත්රික් ල) 01 3,000.00 

“කවකාකශතවළ්” ලෆ වවශා (දිවහත්රික් ල) 01 32,000.00 

කවමගේ මික දුම ඉදිකි කම 02 98,650.00 

මුම ෂමළක ය ව්ලයාධාාය පිළිබ  ප්රළකධතර්ය 

වගේබවීධී්රන ්මික ටු 

28 28,000.00 

“කවකාකශතවළ්” ප්රළ.කම. ලෆ වවශවී 16 83,110.00 

අුන දකිා රවළ චිත්ර කතාරළ ්ෆනීම. ප්රළ.කම. 

්ළයායළ 

16 94,805.00 

මුම ෂමළක ය රැ්ලරනය ව්ලයාධාා වතිය 16 125,230.00 

කා් ෂමළ දිාය (ප්රළ.කම. ලෆ වවශා) 16 191,400.00 
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4.2.3  වභාත ලවේලා ක්රියාකාරකම් 

 වමළජ කවේලළ කදපළයාතකගේවීතුකේ මඟකපවීමම ශළ කමකශයමම යවකක මළතර දිවහත්රික් ල්කප 

ආබළධා වහිත පුධත්මවී වහලක් ලතිකයවී ා්ළ ක ටුලමික වී ව්ලයාධාා ප්රලළශය තුෂ ඔඩවීකප දළය්කලය 

උපමාම මට්වමික වී ක දු කි කම ව ශළ 2016 ලවකයා ක දු්රා ද වමළජ කමකශලරයවී පශත පමාදි කේ. 

 ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ 16 තුම ප්රජළ මක ් ආබළධිත පුාුක ළපා ලෆ වවශා ක්රියළකම් 

 කි කම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවීකප  කභෞත චිකිකවළල බළ දීමවක පඩකම අය පුහුණු කි කමවක ජපවී 

 වහකේචාඡළ කවේක ්ළලවීකප වශළය බළ ්ෆනීම.   

 ආබළධා වහිත පුධත්යවී ව ශළ ලෘකතීය චිකිකව් පුහුණුල බළ දීම ශළ වලදය වළයා පෆලෆකමම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවීකප වහලක් ලති ව්ක ධාළා ශළ කදමළපිය ව්ක ධාළා බ ්ෆවීමම ශළ දෆනුලක 

 කි කම.එහි ප්රතිඵයක් ල ලකයවී දික් ලලෆම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළකප වහලක් ලති ව්ක ධාළාය 

 වමවහ  ්්ළකේ ප්ර ම වහ ළාය බලව පක මම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවීකප ුමභවළධාා පශුම්ගේ පුළුම කි කම යවකක ලධලළවළධාළර, ක්තමඩ් ලෆක කික  

 ආධාළර, වහලය් රැකියළ ආධාළර, ක දුක ය බළ දීම, ජය බළ දීම, උප්රන බළ දීම ඇතුළු කවේලළලවී 

 බළ දීම. 

කපාන ම් කපත ලෆ වවශවී 16 127,650.00 

මුම ෂමළක ය ව්ලයාධාා ප්රමික ති ශදුවීලළදීම 16 239,500.00 

ෂමළ දිමාය කපර පළවම ගුු දීමාළල 

ක්මම.(කපර පළවම ගුුලුවී) 

259 220,000.00 

මුම ෂමළක ය ව්ලයාධාා මධායවහ ළා 

ප්රතිව්වහ්රනය කි කම. 

2 454,113.49 

කිමා මදුුල ලෆ වවශා (කපර පළවම දුලවී 

259) 

 2,014,588.00 

්ෆිහවු මේලුවී ව ශළ ු:20000.00 කපාන 

දීමාළල බළ දීම. 

 261,647,512.00 
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 වහලය් රැකියළළභීවීකප ලධහපළදා ලෆදිදියුණු කි කම ව ශළ ක දළතළ වගේපක මධායවහ ළා ශරශළ 

 පුහුණුල බළ දීම ශළ ලධහපළදා අකක ය ව ශළ ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ මට්වමික වී කපතෂ 

 පෆලෆකමම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවී අවීතයා්රනය ව ශළ කදමළපිය දෆනුලක කි කගේ, රළජය ලධධාළ කවී දෆනුලක 

 කි කගේ, පළවම දුලවී දෆනුලක කි කගේ ශළ කපර පළවම පළක ්ළලවී ව ශළ පුහුණු ලෆ මුළු පෆලෆකමම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවීකප රළජය කාතලා ව්ක ධාළා ශළ ලෘකතීය පුහුණු ආයතා ක් ලතිමක කි කම 

 ව ශළ වමළජ කවේලළ කදපළයාතකගේවීතුල මඟිවී මුදම ශළ උප්රන බළ දීම. 

 ආබළධා වහිත දුලවී 100්ව ලෆදි පිමාවක් ල ලෘකතීය ව ශළ කයතමු කි කම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවී ව ශළ වනලාළධාළර බළ දීම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවී, වහලක් ලති ව්ක ධාළා, ලයලවළය්මවී ශළ රැකියළ බළ දුවී ආයතා ඇ්යීම. 

 තලධ මළ පිය පඩම පුාුක ළපාය ව ශළ වහලය් රැකියළ ආධාළර බළ දීම. 

 ආබළධා වහිත තෆාෆකතවීකප අඩුදු උකවලය පෆලෆකමම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවීකප දිාය ලධමික ති ්රක්ා ක ක ධා ප්රව්්යක් ල පෆලෆකමම. 

 ආබළධා වහිත පුධත්යවී බ ්ෆවීමම ව ශළ රළජය කාතලා ආයතා වගේබවීධා්රක්ා දිවහත්රික් ල ශළ 

 පෂළක ආබළධා වහිත  පුධත්යවීකප ව්්මය පිහිටුමම ශළ ඔඩවී දෆනුලක කි කකගේ ප්රළකයාගි් ලෆ මුළු 

 පෆලෆකමම. 

 ජළති් ලෆදිහිටි මශ කම්ගේ ්ළයායළය ශරශළ ලෆදිහිටියවී කලනුකලවී 2016 ලයාකප ක කේ 

වමළජ කමකශලර 

 අඩුදු 60ව ලෆදි ලෆදිහිටියවී වදශළ ලෆදිහිටි ශෆදුනුගේපක බළ දීම. 

 අඩුදු 70ව ලෆදි ආදළයම ු. 3000/- ව අඩු ලෆදිහිටියවී වදශළ මළතර දිවහත්රික් ල්කප 19541 ව ු. 

 2000/- බෆගිවී වනලාළධාළර බළ දීම. 

 වම ග්රළම ලධධාළ ක ලවමක් ල ලධකයාජාය ලා පමාදි ලෆදිහිටි ව්ක ධාළා පිහිටුමම. 

 ග්රළමීය ලෆදිහිටි ව්ක ධාළා ඒ්රළර් ක්තව ප්රළකධතර්ය ලෆදිහිටි බමණ්  පිහිවළ තිබීම. 

 ප්රළකධතර්ය ලෆදිහිටි බමණ්  16 එ්තුක්තව දිවහත්රික් ල ලෆදිහිටි බමණ් ය පිහිටුමම. 

 ලෆදිහිටියවී වදශළ ආධායළකමික ් ලෆ වවශවී ව්ක ධාළාය කි කම. (භළලාළ, ර්, ලයළයළම) 

 ලෆදිහිටියවී දක් ලතළ එළිදෆක් ලමම වදශළ ජළතයළවීතර ලෆදිහිටි දිායව වම්ළමීල ලෆදිහිටි දිා උකවල  

 පෆලෆකමම. 

 ක ්ශ අලුක අඩුදු කලනුකලවී ලෆදිහිටියවී තු මළාක ් ශළ ්ළම් යශපෆලෆකම ඇති කි කම වදශළ  

 ලෆදිහිටියවී වගේබවීධා ්ර ලෆදිහිටි අඩුදු උකවල පෆලෆකමම. 
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 වලදය වළයා පෆලෆකමම ශළ දෆනුලක කි කම ලෆ වවශවී පෆලෆකමම. (දියලෆදියළ, අධිුධිර ීය ාය) 

 දුලවී ක ක වී කාතව්ා ලෆදිහිටියවී ලෆදිහිටි ා කතු මණ් ය කලත කයතමු කි කම. 

 අඩුදු 70ව ලෆදි ලෆදිහිටියවී 5 කදකාකු වදශළ පිළි්ළ ආධාළර බළ දීම. 

 පළවම දුලවී ශළ ්ළවීතළ වමික ති ල ්ළවීතළලවීව ලෆදිහිටියවී අ්ය පිළිබද දෆනුලක කි කකගේ 

 ලෆ වවශවී පෆලෆකමම. 

 වහලය් රැකියළ ආධාළර බළ දීම. 

 අවළධාළරනයව ක් ල ඩ ශළ වනලක මමව වහධාළාය කාතමෆති ලෆදිහිටියවී ලෆදිහිටි ලධලළව්ත කි කම.        

 

දිව්ත්රික්කලේ වභාත ලවේලා කටයුතු - 2016 ලයාය 

ප්රළකධතර්ය 

කම්ගේ 

ක්තට්ඨළ

ය 

මශජා ආධාළර 
අලධයගේ 

වශාළධාළර 
පිළි්ළ ආධාළර තෆසීමික යළ ක් ලය 

ව
්
ය
ළල

 

ක
්
වූ
 මු
ද

 (
ු
.)

 

ව
්
ය
ළල

 

ක
්
වූ
 මු
ද

 (
ු
.)

 

ව
්
ය
ළල

 

ක
්
වූ
 මු
ද

 (
ු
.)

 

ව
්
ය
ළල

 

ක
්
වූ
 මු
ද

 (
ු
.)

 

ව
්
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්
වූ
 මු
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ු
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මළතර 648 1,787,000.00 07 84,000.00 81 457,200.00 01 8,400.00 02 4,350.00 

ලෆක ්ම 855 2,781,700.00 07 21,750.00 85 490,000.00 01 6,300.00 06 9,100.00 

්ඹුුපිටිය 548 2,053,450.00 18 441,000.00 74 398,600.00 01 9,100.00 03 - 

ශක් ලමා 341 1,141,350.00 - - 38 218,800.00 04 18,900.00 01 4,950.00 

පවහක්ත  579 1,753,700.00 35 51,800.00 64 337,200.00 04 32,200.00 - - 

ක්තවකපත 490 1,580,300.00 29 336,000.00 64 326,750.00 03 25,200.00 02 4,100.00 

මළක ගේබ  343 1,154,950.00 06 65,000.00 62 362,850.00 05 36,250.00 01 5,500.00 

අකුරැවහව 647 2,072,400.00 34 85,0000.00 78 400,550.00 03 4,200.00 03 4,650.00 

දික් ලලෆම 487 1,539,900.00 15 245,000.00 92 514,950.00 02 9,800.00 03 8,450.00 

තිශක්ත  654 2,181,850.00 27 278,500.00 55 322,450.00 - - - - 

මුටියා 935 3,176,950.00 - - 80 460,000.00 05 42,000.00 - - 
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කදක නුලර 1,330 3,796,100.00 29 811,000.00 70 341,950.00 - - 03 7,650.00 

ලෆක පිටිය 405 1,380,550.00 06 24,000.00 81 466,350.00 01 9,000.00 - - 

කිමාවීද 

පුහුමලෆම 

255 834,450.00 11 219,000.00 38 181,750.00 - - 02 5,250.00 

පිවබෆධතදර 337 1,449,550.00 - - 42 186,000.00 01 8,400.00 - - 

අතුරක ය 464 1,806,200.00 18 202,000.00 51 268,350.00 01 3,500.00 02 8,700.00 

එ්තුල 9,318 30,490,400.00 242 3,629,050.00 1,055 5,733,750.00 32 213,250.00 28 62,700.00 

 

4.2.4 වභාත රරක්ක කටයුතු 

 රජකප ක ශ්රළම ලෆටුපක් ල කාතබා වහලය් රැකියළ ශළ අක ධිමක අ්කප රැකියළ ලධයුක් ලති්යවීකප ශළ 

කජයහඨ පුරලෆක යවී මකමවී පුම වමළජ ශළ ආයාථි් ුමරක් ලකරතතළලය ඇති කි කම අරමුනම. ඒ ව ශළ 

අඩුදු 60 වී පුම ක ශ්රළම ලෆටුපක් ල බළ දී වමළජකප ුමභවළධාා පිමාලෆය අලම කි කම ක දු ්රම. ඒ අනුල 

2016 ලයාකප වමළජ ආරක් ලන ක ශ්රළම ලෆටු්  රමය ක්රියළකම් කි කකගේ කතතරතුු පශත ව ශවී පමාදි 

කේ. 

වමළජ ආරක් ලන ක ශ්රළම 

ලෆටු්  රමය 
පුධත්මවී ව්යළල 

බදලළ ්ෆනීගේ 1,018 

ක ශ්රළම ලෆටු්  ක්මගේ 286 

මරන අබතළ ක්මගේ 04 

 

 ඉක් ල් වගේූරයාන ්රා ද රළජය ලධධාළ කවී ව ශළ කාළුගේ කපතකුන රඟශකමදී 2016.07.11 දිා 

 වශති් පක ශළ කුවළා බළ දීම. 

 ්්ළකේ ප්ර මලරව භික් ලෂූවී ලශවීකවේළ 100 ාම්ව ඇමකල ්රී ළමාපුකතළරළම ක ශළරකපදී 

 2016.09.08 දිා ක ශ්රළම ලෆටු්  අමතිය පිමාාෆමීම. 

 ක ශ්රළම ලෆටු්  රමය පිළිබ  දිවහත්රික් ල්කප රළජය ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශාක් ල 

 2016.12.01 දිා පෆලෆකමම. 

 ක ශ්රළම කයාජාළ රමය ක්රියළකම් කි කමව අදළෂල දිවහත්රික් ල්කප ක යළුම පමාපළා ්වයුතු ක දු කි කම.  
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4.2.5   උඳලීන ලවේලා ක්රියාකාරකම් 

 වමළජ වක බ ්ෆවීමකගේ ශළ ුමභවළධාා අමළතයළ්ය යවකක අනුයුක් ලත උපකධතා වශ්ළර 

ලධධාළ කවී ක ක වී  2016 ලයාය තුෂ ්රා ද උපකධතා ්වයුතු පිළිබ  වළරළ්්ත කතතරතුු පශත 

ව ශවී පමාදි කේ. 

අනු 
අ්්ය 

ලෆ වවශා 
ලෆ වවශවී 
ව්යළල 

ප්රතිළභීවී 
ව්යළල 

දළය්කලය 
(අමළතයළ්ය)(ු:) 

1 තළුනය පිළිබ  මකාා ක දයළකම් 
ක ග්රශයක් ල තුළිවී කයෞලා කයෞලලධයවී  
දෆනුලක කි කකගේ මකාා ක දයළකම් 
උපකධතන ලෆ වවශා 

11 605 105,050.00 

2 දිවහත්රික් ල් මට්වමික වී මකාා වමළවනය 
්ෆවළු ශදුාළ ්ෆනීම, ප්රමුතළ ්ත කි කම 
ශළ අලම කි කම ව ශළ මෆදිශක ්රා 
වෆුමම ව ශළ කදදිා ලෆ මුළුල 

01 49 51,187.00 

3 දිවහත්රික් ල ශළ ප්රළකධතර්ය මට්වමික වී 
උපකධතා කකමළලක් ල වහිත බෆාරයක් ල 
ප්රදයාාය කි කම. 

13 - 26,000.00 

4 ජළති් උපකධතා දිායව වම්ළමීල 
ලෆ වවශවී ක්රියළකම් කි කම 

10 450 220,000.00 

5 දෆනුලක කි කගේ    

  අධායළපා ක් ලකේත්රය (ෂමමවී, 
කදමළපියවී, ගුුලුවී) 

90 4,617  

  රජකප ලධෂධාළ කවී 10 340  

  ප්රජළල(ලෆදිහිටි,්ළවීතළ,ෂමළ 
වමළජ,තුන වමික ති,දික ාෆගුම 
ලෆ වවශා, ග්රළමීය ව්ලයාධාා 
ලෆ වවශවී) 

107 4,300  

6 ධාළමාතළ ව්ලයාධාාය කි කකගේ ලෆ වවශවී 02 160  

7 පුධත් උපකධතා කවේලළ වෆපයීම - 872  

එ්තුල 244 11,393 402237.00 
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්ළවීතළ ශළ ෂමළ ්වයුතු අමළතයළ්ය යවකක අනුයුක් ලත උපකධතා වශ්ළර ලධධාළ කවී ක ක වී 2016 

ලයාය තුෂ ්රා ද උපකධතා ්වයුතු පිළිබ  වළරළ්්ත කතතරතුු පශත ව ශවී පමාදි කේ. 

අනු 
අ්්ය 

ලෆ වවශා 
 

ලෆ  
වවශවී 
ව්ළල 

ප්රතිළර්වී 
ව්යළල 

ප්රතිපළදා 
මුද (ු:) 

01 

අවීතයා ජළය වශ ජ්්ම දුර් ා අලභළක තය 
පිළිබ  පළවම/දශගේ පළවම ක ුමවී දෆනුලක කි කම. 01 150 - 

02 ෂමළ අපකයාජාය පිළිබ  දෆනුලක කි කගේ 
28 1,697 - 

03 මළාක ් කරාගීවී ව ශළ මකාා වලදය ශළ 
උපකධතා ජ්්ම කවේලළ ලෆ  වවශවී පෆලෆකමම. 23 186 - 

04 

මකද්රලය ලධලළරන පළවම උපකධතා ලෆ  වවශවී 
ශළ මක ද්රලය ව ශළ ඇිහබෆහි වූලවී ව ශළ වූ 
උපකධතා ලෆ  වවශවී. 

11 913 - 

05 

‘‘්ෆටුගේලක වී කතතර වතුව පිුණු ්ෆදෆමක් ල “ - 
ක ලළශ අක් ක් ලකරත තුන තුවුයවී දෆනුලක 
කි කකගේ ූරයාල ක ලළශ උපකධතා ලෆ  වවශා. 

16 1,062 - 

06 

අහිමික  මගේ වනක තයව ආශියාලළදයක් ල ්ර ්ලධමු. 
අබළධිත ප්රජළල උපකධතාය තුළිවී ක් ලතිමක 
කි කකගේ ලෆ  වවශා.  

08 476 - 

07 

ක ශ්රළම දික ය වතුටිවී ්ත කි කමව මකාා ක දයළ 
උපකධතාය. ලෆදිහිටි ප්රජළල දෆනුලක කි කකගේ ලෆ  
වවශා. 

29 1,732 - 

08 
ලෆවීදඹු ්ළවීතළලවී මළාක ්ල ක් ලතිමක කි කකගේ 
උපකධතා ලෆ  වවශා. 

09 438 - 

09 
“යශපක කපෞුයකිවී කශිහ දුකලක් ල වමළජයව 
තිළින ්රවීකවී ක්කවේද?“ ්ෆිහලධ මේලුවී 
දෆනුලක කි කකගේ උපකධතා ලෆ  වවශා. 

06 285 - 

10 පළවම උපකධතා ජ්්ම කවේලළ ලෆ  වවශවී. 07 823 - 

11 

ආබළධා වහිත දුලවී වම් ්වයුතු කි කකගේ දී 
කදමළපියවී ශළ ගුුලුවී ක්රියළ ්ෂ යුතු ආ්ළරය. 
- ආබළධා වහිත දුලවී ක ටිා කදමළපියවී ශළ කපර 
පළවම  ගුුලුවී දෆනුලක කි කකගේ උපකධතා ලෆ  
වවශා. 

17 869 - 

12 

අපකයාජායව ක් ල වූ දුලවී ව ශළ  
මකාා ක දයළ උපකධතාකප ලෆද්ක්ම.  
ප්රජළල දෆනුලක කි කකගේ උපකධතා ලෆ  වවශා. 

12 1,064 - 

13 
“දුලවී ශදළ ල ළ ්වීාළ අ්ළරය 
( කදමළපියභළලය ) එම දුලවීකප කපෞුය 
තීරනය ්රම. කපර පළවම දුලවීකප කදමළපියවී 

07 362 - 
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දෆනුලක කි කම.  

14 
“රැකියළ දික ය තුෂ ආතතිය අලම ්ර ්ලධමු.“ - 
්ළයායළ ලධධාළ කවී දෆනුලක කි කකගේ උපකධතා 
ලෆ  වවශා.  

13 1,421 150,000.00 

15 
මළාක ් කරාගීවී රැ් බළ ්ෆනීකගේදී ්වයුතු ්ෂ  
යුතු ආ්ළරය. මළාක ් කරාගීවී රැ් බළ ්වීාවී 
දෆනුලක කි කකගේ උපකධතා ලෆ  වවශා. 

01 107 15,000.00 

16 
ාල කයතඩවී ක ය,ාල කයතඩවී ක කප ්ෆවළු ශළ 
උපකධතාය. 

06 212 - 

17 ්ළවීතළ වමික ති දෆනුලක කි කගේ 83 3,436 - 
18 උපකධතාය පිළිබ  ප්රජළල දෆනුලක කි කගේ 13 924 - 

19 
මත් ව්ලයාධාාය ශළ උපකධතාය පිළිබ  දෆනුලක 
කි කකගේ ලෆ  වවශවී  

12 1,373 15,000.00 

20 
දිකමවීක යළ පිළිබ  ්ළයායළ ලධධාළ කවී දෆනුලක 
කි කම 

12 1,432  - 

21 
්ෘශ වනක තය තුෂ ආතතිය අලම ්ර ්ලධමු. 
්ළවීතළලවී දෆනුලක කි කම. 

18 1,634 75,000.00 

22 උපකධතාය පිළිබ  පළවම දුලවී දෆනුලක කි කම 02 217 30,000.00 

එ්තුල 
 

334 28,813 285,000.00 

 

 4.2.6   දිව්ත්රික්කලේ ක්රීඩා කටයුතු  

 කලතක කබාම, ්බදි, මෂ රී ළ, කබතක් ලකර්, දෆම පවීදු, පළපවීදු, පෆක පවීදු, පිහිණුගේ,     බෆඩ්මික වීවවී, 

 කලරෂ ්බදි, තයගේාළවහටික් ල යාළදී රී ළ ව ශළ පුහුණු ් ඩු පෆලෆකමම. 

 රී ළ 13ක් ල ව ශළ රී ්/ රීදි්ළලවී ව්චිත ්ත කි කම ව ශළ කතාරළ ්ෆනීම. 

      එම රී ළ 13 ව ශළ පුහුණු ව්චිත 16ක් ල මළතර දිවහත්රික් ල්ය පුරළ ආලරනය පමාදි පලකලළක්ා යළම. 

 2016 රී ළ ශළ  කර ුමලතළ ප්රලයාධාා ජළති් වතිය කලනුකලවී දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ්ල 

 අතර කලතක කබාම ශළ ක්රි්ට් තරඟළලක යක් ල පෆලෆකමම වශ දිවහත්රික් ල්ය ආලරනය පමාදි පළ ්මාක් ල 

 වශ  කර ුමලතළ ලෆ වවශා අකුරැවහකවේදී පෆලෆකමම. 

 ක යළුම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළ ව ශළ තරඟ පෆලෆකමම වශ අවීතයා රී ළ වමළජ අතර තරඟ 

 පෆලෆකමම. 

  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨළල රී ළ වෆනක්ළි වතියක් ල පුරළ පෆලෆකමම.(මෆරතවී තරඟ, 

 බමක ්ම ධාළලා තරඟ,කලතක කබාම,ක්රි්ට් තරඟ පෆලෆකමම.) 
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 4.2.7  දිව්ත්රික්කලේ කාන්තා කටයුතු - 2016 ලයාය 

අනු 
අ්්ය 

ලෆ වවශකවී ාම ශළ 
ක්රියළ්ළර්ම 

ප්රළකධතර්ය කම්ගේ 
්ළයායළය 

අමළතයළ් ප්රතිපළදා 
ලක වී දරන ද 
ක යදම (ු.) 

ප්රතිළභීවී 
්නා 

1 පු වගේපක ලෆ වවශා දෆනුලක 
කි කම. 

තිශක්ත  6,700.00 10 

පු වගේපක ලෆ වවශා කිමා 
්ලයවී බළ දීම. 

120,000.00 03 

2 වහත්රි පුු වමළජභළලය මත පදාගේ 
වූ හි්වාය දෆනුලක කි කම. 

මළතර 25,000.00 100 

අතුරක ය 25,000.00 103 

3 ුමල දික යව කපාන ලෆ වවශා 
දෆනුලක කි කම.  

පිවබෆධතදර 27,000.00 82 

ලෆක පිටිය 26,630.00 81 

4 ලතු ්ළවීතළලවී දෆනුලක කි කම. ක්තවකපත 40,000.00 108 

අතුරක ය 40,000.00 126 

අකුරැවහව 40,000.00  

මුටියා 40,000.00 96 

5 දිමාය දතව වක ය ධීලර ්ළවීතළ 
ලෆ වවශා උප්රන ශළ මුදම 
බළ දීම. 

මළතර 125,000.00 05 

දික් ලලෆම 125,000.00 05 

6 දිමාය දතව වක ය ධීලර ්ළවීතළ 
ලෆ වවශා දෆනුලක කි කම. 

මළතර 12,500.00 43 

දික් ලලෆම 12.500.00 40 

7 ආදළයගේ උකපළදා මළයා් ව ශළ 
කපෂඹමකගේ පුහුණු ලෆ වවශා 
චරීය නය ශදුවීලළ දීම. පිමාලෆය 
්ෂමනළ්රාය  

පවහක්ත  28,000.00 50 

කිමාවීද 28,000.00 46 

ශක් ලමන 28,000.00 48 

මළක ගේබ  28,000.00 50 

්ඹුුපිටිය 25,906.00 43 

අතුරක ය 28,000.00 49 

දික් ලලෆම 28,000.00 50 

8 ශිමීයය පුහුණු ලෆ වවශා දෆනුලක 
කි කම ශළ උප්රන බළ දීම. 

ලෆක ්ම 50,000.00 10 

9 දිවහත්රික් ල ්ළවීතළ බ මණ් ය 
ක් ලතිමක කි කකගේ ලෆ වවශා 
දෆනුලක කි කම. 

මළතර දිවහත්රික් ල 
කම්ගේ 
්ළයායළය 

14,400.00 50 

10 ාල කයතඩවීක ය දුලවී ප්රජා් 
කවෞය ශළ කුවතළ ලයාධාාය 
කි කකගේ ලෆ වවශා දෆනුලක කි කම. 

මළතර 20,000.00 200 

මුටියා 20,000.00 500 

අතුරක ය 20,000.00 213 

කදක නුලර 20,000.00 225 
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11 ලෆවීදඹු ්ෘශ මක ් ්ළවීතළලවී 
ආයාථි් ලකයවී වක බ ්ෆවීමම, 
වහලය් රැකියළ උප්රන බළ දීම.  

මුටියා 295,724.00 11 

12 ්ළවීතළ දිායව වම්ළමීල 
ලෆ වවශවී පෆලෆකමම දෆනුලක 
කි කම. 

පවහක්ත  15,000.00 130 

්ඹුුපිටිය 20,000.00 25 

ලෆක පිටිය 20,000.00 83 

මළතර 20,000.00 100 

13 ්ළවීතළ ලධහපළදා ප්රදයානය 
අකක කපතෂ ලයලවළය්කලය 
ා්ළ ක ටුමම. 

තිශක්ත  46,700.00 108 

පිවබෆධතදර 45,300.00 95 

කිමාවීද 
පුහුමලෆම 

21,200.00 134 

14 බතික් ල ආරිත පුහුණුල කිමාවීද 
පුහුමලෆම 

41,250.00 10 

 

4.2.8 ඳරිලාව ශා ෂභාරක්ක ලවේලා කටයුතු                           

ලෆ වවශා ලෆය වූ මුද (ු:) 

ෂමළ හිමික ්ගේ ප්රලයාධාා ලධෂධාළ කවීකප මළක ් 

ප්ර්ති වමළකාචා රැවහමගේ 12ක් ල පෆලෆකමම. 
15,000.00 

කා් ෂමළ දිා ලෆ වවශා 

පෆලෆකමම.(දිවහත්රික් ල ෂමළ වභළ දුලවී ව ශළ) 
5,000.00 

ග්රළමීය ෂමළ ව්ලයාධාා ්මික ටු ලධධාළ කවී 

දෆනුලක කි කකගේ ලෆ වවශා 
20,000.00 

කපර පළවම කදමළපියවී ව ශළ ෂමළ 

අපකයාජාය ශළ ගීත රවක වීදා ලෆ වවශා 

(ජළති් ව්ලයාධාා බෆ්කු මයමය දළය්කලය 

මත) 

23,500.00 

දිවහත්රික් ල ෂමළ වභළ දුලවී ව ශළ කුවතළ 

ව්ලයාධාා ලෆ වවශා   
30,000.00 

දිවහත්රික් ල ෂමළ වභළ දුලවී ව ශළ පුහුණු 

ලෆ වවශවී පෆලෆකමම. 
41,370.00 

 
 



67 

 

4.3 වංලයාධන ක්රියාකාරකම් ල ප්රගතිය 

4.3.1  දිව්ත්රික් ලේකම් කායායා ලැය යයාය යටලත් සිදු ක වංලයාධන ලයාඳෘති 

මධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිීභ (ලගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිීභ) 

 262 ලෆය ර්යාය යවකක මධාා ලක්ගේ පුාුක ළපාය ශළ ලෆදිදියුණු කි කම (ක්ත ාෆගික  වශ 

ඉදිකි කගේ) පිළිබ  කතතරතුු පශත දෆක් ලකේ. 

ලෆය ක වහතරය ප්රතිපළදා (ු:) ක යදම (ු:) 

දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය භාතර    

ලගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිීම් 8,500,000.00  

දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය භාතර   

  ප්රධාළා ශ්රලාළ්ළරකප අළුකලෆදියළ ්වයුතු කි කම  119,137.12 

  දිවහත්රික් ල කම්ගේ ලධ ලධලකවේ ලතුර වෆ්කිය අළුකලෆදියළ 
කි කම 

 154,307.49 

 දිවහත්රික් ල කම්ගේ ලධ ලධලකවේ අළුකලෆදියළ කි කම  213,617.64 

 ්ළයායළකප ලෆක කික  අළුකලෆදියළල  285,071.90 

 උඳ එකතුල  772,134.15 

භාතර ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  කරතයවහට්රළයා අ්ය මදුු ආලරන කයතදළ ලළයු වමී්රන 
යවීත්ර වක ්ර ක දුක  වෆපයුම බළ දීම  

 42,768.50 

  ආපා ළළලලව ාල ක දුක  මීවරයක් ල වක කි කම  21,908.00 

  උඳ එකතුල  64,676.50 

ලැලිගභ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  පමාපළා ලධධාළ ක ලධ ්ළමරය වෆ්සීම  62,694.17 

  ්ළයායළකප ලෆක කික  ව ශළ ක්තමඩ් වක කි කම ශළ 
අළුකලෆදියළ කි කම 

 155,890.00 

 ්ළයායළකප  ද ක ්ළා ්වයුතු ක දු ්රනු බා 
AMPඑ් තබා වහ ළාය පළටිවී කි කම 

 64,561.20 

  උඳ එකතුල  283,145.37 

කඹුරුපිටිය ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  යතුු පෆදි ්රළජය ඉදිකි කම  564,920.68 

  ක  ක් ල ්ෆීයම  24,950.00 

  උඳ එකතුල  589,870.68 
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ශක්භක ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

 ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ලධ ්ළමරය අළුකලෆදියළල  62,600.00 

 උඳ එකතුල  62,600.00 

ඳව්ලගොඩ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  ්ළයායළලීය ආරක් ලකරත ලෆව ඉදිකි කම  679,307.98 

  උඳ එකතුල  679,307.98 

 ලකොටලඳො ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  ලෆහිීයළි අළුකලෆදියළල  144,890.52 

 මශජා ලෆක කිළි ව්වහ කි කම  903,867.83 

 ්ළයායළලීය ්ළණු පධතධාතිය ව්වහ කි කම  42,232.81 

 උඳ එකතුල  1,090,991.16 

භාලිම්ඵඩ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

 ්ළයායළකප ඉදිමාපව ිහගේ ප්රකධතකප කුට්ටි ්ම ඇමලීම  229,544.14 

 ත්රී භළළ ාළම පුලු වෆ්සීම  167,450.00 

 ්ළයායළකප ලතුර වෆ්කිය පිහිටි වහ ළාය කලාවහ කි කම  46,485.55 

 ්ළයායළකප ලදිගේබු ,ලෆහිීයක  බව කයදීම  78,456.40 

 ව්ලයාධාා අ්කප පදි කපෂ යව ්බ ළල ව්වහ කි කම  16,135.05 

  උඳ එකතුල  538,071.14 

ුකුරැව්ව ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  කවේලළ ළභී ආලරනය ව්වහ කි කම  161,890.00 

  ආපාළළකේ ක ක ක ම ව්වහ කි කම  103,420.80 

 උපළධිධාළ ක ක්ත ාෆගිමකම තීවීත ආකමප කි කම  54,689.20 

  උඳ එකතුල  320,000.00 

දික්ලැේ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  ්ළයායළකප ඇලුමික ලධයගේ කදතරලම වක කි කම  59,980.65 

 ්ළයායළකප ඉශෂ මළකප ලෆක කිළි පධතධාතිය 
අළුකලෆදියළ කි කම 

 16,830.00 

  ්ළයායළකප ර ලළශා ්රළජය  382,245.55 

  ්ළයායළකප ඉදිමාපිව ඉවීවකතක් ල ඇති කම  74,929.95 

  උඳ එකතුල  533,986.15 

තිශලගොඩ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   
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  රැවහමගේ ළළල අළුකලෆදියළ කි කම  363,180.77 

  ප්රධාළා ්ළයායළකප ක්ත ාෆගිම අළුකලෆදියළ කි කම  467,150.45 

  වනීපළරක් ල් ්වයුතු  116,169.91 

  උඳ එකතුල  946,501.13 

ලදක නුලර ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  ්ළයායළකප ලෆක කිළි පධතධාතිය අළුකලෆදියළ කි කම  114,482.79 

 ්ළයායළකප ලෆහිීයළි අළුකලෆදියළ කි කම  243,339.68 

 ්ළයායළකප ක දුක  පමාප  අළුකලෆදියළ කි කම  719,267.00 

 ්ළයායළකප ඉශෂ මළකප ලෆක කිළියව ක්තමඩ් එ්ක් ල 
වක  කි කම 

 18,670.00 

  උඳ එකතුල  1,095,759.47 

කිරින්ද පුහුේලැේ ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

  ්ළයායළ ක්ත ාෆගික  අළුකලෆදියළ කි කම  328,067.07 

  උඳ එකතුල  328,067.07 

ුතුරලිය ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය   

 කදලා මශ අකලෆව වෆ්සීම වක කි කම  145,170.28 

 ජ වෆපයුගේ මළයා්ය වෆ්සීම I ක්වව ව ශළ   23,084.77 

 බමක ්ම ්රළජය වෆ්සීම I ක්වව ව ශළ  220,418.49 

 ලා ක්ත ාෆගිමකම තිර කරදි දෆමීම  59,075.00 

  ලළශා ්රළජය වෆ්සීම  123,757.32 

  බමක ්ම ්රළජය වෆ්සීම I I ක්වව ව ශළ  58,060.51 

 පික ුමගේ මළයා්ය වෆ්සීම  50,000.00 

 ජ වෆපයුගේ මළයා්ය වෆ්සීම - අලවළා ක්තවව  56,736.43 

 ලළශා ්රළජය වෆ්සීම - අලවළා ක්තවව  232,334.51 

  උඳ එකතුල  968,637.31 

මුළු එකතුල  8,273,748.11 
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මධන ලත්කම් ුත්ඳත් කර ගැනීභ (ලගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිීභ) 

 262 ලෆය ර්යාය යවකක මධාා ලක්ගේ අකපක ්ර ්ෆනීම, (ක්ත ාෆගික  වශ ඉදිකි කගේ) පිළිබ  

කතතරතුු පශත දෆක් ලකේ. 

ලැය ක ව්තරය ප්රතිඳාදන(රු:) ක යදභ(රු:) 

දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය භාතර     

ලගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිීම් 155,000,000.00  

දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය භාතර   

  මුටියා ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 
ාල කදමශම ක්ත ාෆගිම ඉදිකි කම 

 15,336,626.32 

  තිශක්ත  ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 
ාල ක්ත ාෆගිම ඉදිකි කම 

 10,508,173.50 

 දික් ලලෆම ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය 
ාල ක්ත ාෆගිම ඉදිකි කම 

 1,636,120.08 

  උප එ්තුල  27,480,919.90 

මුළු එකතුල  27,480,919.90 
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4.3.2 ලයාඛීය ුභාතයාං ශා ලදඳායාතලම්න්තු ල ක යදම් ලතොරතුරු 

ලයාඛීය ුභාතයාං ශා ුලනකුත් ලදඳායාතලම්න්තු යටලත් ලගවීම් පිළිඵ ලතොරතුරු 

ලැය 

යයාය 

අමළතයළ්ය/ 
කදපළයාතකගේවීතුල 

පුාරළලයාතා ප්රළපධාා එ්තුල 

ප්රතිපළදා  ු. ක යදම ු. ප්රතිපළදා  ු. ක යදම ු. මුළු ප්රතිපළදා ු. මුළු ුධතධා ක යදම 
ු. 

1 
 ජාළධිපති 
්ළයායළය 

- - 2,336,500.00 2,054,125.57 2,336,500.00 2,054,125.57 

2 
අග්රළමළතය 
්ළයායළය 

55,210.00 55,210.00   55,210.00 55,210.00 

101 
බුධතධාළවා 
අමළතයළ්ය 

236,500.00 236,169.00 14,688,353.19 14,080,064.38 14,924,853.19 14,316,233.38 

102 මුදම 
අමළක යළ්ය 

8,519,352.34 8,221,367.53 - - 8,519,352.34 8,221,367.53 

103 
ආරක් ල් 
අමළතයළ්ය 

125,000.00 115,000.00 - - 125,000.00 115,000.00 

104 

ජළති් ප්රතිපකති 
ශළ ආයාථි් 
්වයුතු 
අමළතයළ්ය 

528,844.00 483,842.50 759,275,000.00 684,491,845.35 759,803,844.00 684,975,687.85 

106 
ආපදළ 
්ෂමාළ්රන 
අමළතයළ්ය 

8,992,436.88 8,678,985.23 38,871,500.00 32,240,275.00 47,863,936.88 40,919,260.23 

110 
අධි්රන 
අමළතයළ්ය 

11,373,210.00 10,889,297.50 70,500.00 70,500.00 11,443,710.00 10,959,797.50 

111 

කවෞය,කපාන 
ශළ කධතර්ය 
වලධත ය 
අමළතයළ්ය 

364,635.00 362,472.00 1,266,974.10 1,247,823.61 1,631,609.10 1,610,295.61 
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116 
වමප්ළර ශළ 
අභයවීතර කලෂ  
අමළතයළ්ය 

- 36,058.00 - - - 36,058.00 

118 
්ෘකර්යාම 
අමළතයළ්ය 

28,345,030.22 26,218,427.72 122,500.00 104,241.49 28,467,530.22 26,322,669.21 

120 
්ළවීතළ ශළ ෂමළ 
්වයුතු  
අමළතයළ්ය 

278,521,050.00 265,689,634.53 4,256,231.42 4,144,120.99 282,777,281.42 269,833,755.52 

121 
වහලකධත ්වයුතු 
අමළතයළ්ය 

404,035,244.00 399,490,493.21 400,590,087.48 185,473,320.97 804,624,331.48 589,963,814.18 

124 වමළජ 
වක බ්ෆවීමගේ 
ශළ ුමභවළධාා 
අමළතයළ්ය 

524,999,163.75 524,999,163.75 1,895,887.00 1,895,887.00 526,895,050.75 526,895,050.75 

130 

රළජය පමාපළා 
ශළ 
්ෂමාළ්රන 
අමළතයළ්ය 

8,518,251.29 8,409,433.04 161,544.00 161,544.00 8,679,795.29 8,570,977.04 

135 
ලෆක ක  ්යාමළවීත 
අමළතයළ්ය 

- - 22,000,000.00 20,294,880.45 22,000,000.00 20,294,880.45 

136 
රී ළ අමළතයළ්ය - - 7,910,282.18 7,532,696.40 7,910,282.18 7,532,696.40 

140 

්දුරව ාල 
්ගේමළා යටිත 
පශුම්ගේ ශළ ප්රජළ 
ව්ලයාධාා 
අමළතයළ්ය 

- - 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 

151 
ධීලර ශළ ජජ 
වගේපක ව්ලයාධාා 
අමළතයළ්ය 

- - 375,000.00 255,000.00 375,000.00 255,000.00 
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153 
ඉ ගේ 
අමළතයළ්ය 

18,028,901.72 14,777,674.76 39,711,985.26 38,500,467.22 57,740,886.98 53,278,141.98 

154 
ග්රළමීය ආයාථි් 
්වයුතු පිළිබ  
අමළතයළ්ය 

72,116.00 72,116.00 5,539,530.00 5,452,568.44 5,611,646.00 5,524,684.44 

155 
පෂළක වභළ ශළ 
පෂළක පළා 
අමළතයළ්ය 

338,750.00 338,750.00 - - 338,750.00 338,750.00 

157 
ජළති් ව්ලළද 
පිළිබ  
අමළතයළ්ය 

6,185,779.50 5,905,682.03 577,877.00 515,964.37 6,763,656.5 6,421,646.40 

163 අභයවීතර 
්වයුතු, ලයඹ 
ව්ලයාධාා ශළ 
ව්වහ්ෘති් 
්වයුතු 
අමළතයළ්ය  

- - 557,151.34 375,553.22 557,151.34 375,553.22 

165 

ජළති් 
ඒ්ළබධතධාතළ වශ 
ප්රතිවවීධාළා  
අමළතයළ්ය 

- - 1,467,491.00 1,467,491.00 1,467,491.00 1,467,491.00 

182 
ක කධත රැකියළ 
අමළතයළ්ය  

24,359,720.00 23,489,583.31 - - 24,359,720.00 23,489,583.31 

192 

ලධතිය ශළ වළමය 
වශ දක් ලකරන 
ව්ලයාධාා 
අමළතයළ්ය 

- - 441,580,000.00 345,671,708.76 441,580,000.00 345,671,708.76 

196 
ක දයළ තළක් ලන 
ශළ පයාකපන 
අමළතයළ්ය 

2,518,828.13 2,352,993.88 1,140,697.50 1,049,711.73 3,659,525.63 3,402,705.61 
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197 

ලධපුාතළ 
ව්ලයාධාා ශළ 
ලෘකතීය පුහුණු 
අමළතයළ්ය 

283,500.00 272,618.79 - - 283,500.00 272,618.79 

201 
කබෞධතධා ්වයුතු 
කදපළයාතකගේවීතුල 

28,775,160.00 24,549,451.25 6,852,000.00 5,848,244.08 35,627,160.00 30,397,695.33 

203 
ක්රිවහතියළනු 
ආ්මික ් ්වයුතු 
අමළතයළ්ය 

- - 1,000,000.00 927,000.00 1,000,000.00 927,000.00 

206 
ව්වහ්ෘති් 
්වයුතු 
කදපළයාතකගේවීතුල 

1,240,500.00 1,115,765.93 - - 1,240,500.00 1,115,765.93 

210 
ප්රලෘකති 
කදපළයාතකගේවීතුල 

12,000.00 12,000.00 - - 12,000.00 12,000.00 

216 
වමළජ කවේලළ  
කදපළයාතකගේවීතුල 

12,845,499.50 13,021,439.43 554,000.00 553,679.00 13,399,499.50 13,575,118.43 

217 පමාලළව ශළ 
ෂමළරක් ල් 
කවේලළ  
කදපළයාතකගේවීතුල 

11,836,930.00 11,835,845.84 15,000.00 14,107.50 11,851,930.00 11,849,953.34 

219 
රී ළ ව්ලයාධාා 
කදපළයාතකගේවීතුල 

- - 4,712,066.31 4,341,457.87 4,712,066.31 4,341,457.87 

227 
පුධත්යවී 
ක යළපදි්චි කි කකගේ 
කදපළයාතකගේවීතුල 

14,144,640.00 13,528,274.41 - - 14,144,640.00 13,528,274.41 

248 
ුමරළබදු 
කදපළයාතකගේවීතුල 

- - 14,000,000.00 8,959,319.52 14,000,000.00 8,959,319.52 

252 
ජා කමා ශළ 
ව්යළකමා 
කදපළයාතකගේවීතුල 

1,365,170.11 1,261,231.61 24,554.65 22,230.00 1,389,724.76 1,283,461.61 
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253 
ක ශ්රළම ලෆටු්  
කදපළයාතකගේවීතුල 

68,167,811.00 17,722,043.91 282,000.00 275,600.00 68,449,811.00 17,997,643 

254 
කරතයවහට්රළයා 
ජාරළම 
කදපළයාතකගේවීතුල 

2,427,595.00 2,220,039.99 - - 2,427,595.00 2,220,039.99 

285 
්ෘකර්යාම 
කදපළයාතකගේවීතුල 

20,000.00 17,820.00 - - 20,000.00 17,820.00 

286 
ඉ ගේ ක්තමවළමාවහ 
ජාරළම 
කදපළයාතකගේවීතුල 

5,500.00 5,500.00 - - 5,500.00 5,500.00 

287 
ඉ ගේ හිගේ්ගේ 
ලධරඩම කි කකගේ  
කදපළයාතකගේවීතුල  

- - 49,3291.61 492,573.47 493,291.61 492,573.47 

290 ධීලර ශළ ජජ 
වගේපක 
කදපළයාතකගේවීතුල 

- - 174,321.96 29,366.40 174,321.96 29,366.40 

307 
කමාවයා ර  
ප්රලළශා 
කදපළයාතකගේවීතුල 

950,188.87 704,667.68 - - 950,188.87 704,667.68 

326 
ප්රජළ පළද් 
ක කාධාා 
කදපළයාතකගේවීතුල 

320,000.00 275,705.97 - - 320,000.00 275,705.97 

327 
ඉ ගේ පමාශරන 
ප්රතිපකති වෆුමගේ 
කදපළයාතකගේවීතුල 

708,600.00 689,444.00 1,881,780.00 1,314,314.42 2,590,380.00 2,003,758.42 

328 
මික ලධවහබ ශළ 
රැකීරක් ලළ  
කදපළයාතකගේවීතුල 

876,000.00 864,318.70 681,300.00 653,122.75 1,557,300.00 1,517,441.45 
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   4.3.3  රයාථික වංලයාධන ුභාතයාංය යටලත් සිදු කරන ද වංලයාධන ලයාඳෘති 

   වංලයාධන ලැඩවටශන් 

වංලයාධන ලයාඳෘති ප්රගති වාරාංය 

 

අනු 
අ්්ය 

ලෆ වවශකවී 
ාම 

ලයළපෘති 
්නා 

කභෞති් ප්ර්තිය මය ප්ර්තිය 

වගේූරයාන 
්රා ද 
ලයළපෘති 

කභෞති් 
ප්ර්තිය 
(%) 

ප්රතිපළදාය 
(ු:මික .) 

ක යදම 
(ු:මික .) 

මය 
ප්ර්තිය 
(%) 

1 
ක මධාය්ත  
අයලෆය 
ලෆ වවශා 

1,206 1,196 99.2 144.85 135.52 93.56 

2 

ග්රළමීය යටිත 
පශුම්ගේ 
ව්ලයාධාා 
ලෆ වවශා 

1,191 1,146 96.2 613 546.03 89.08 

3 
අක චාකජ්ද 
ලයළපෘති 

49 42 85.7 359.54 164.74 45.82 

4 

ග්රළමීය මළයා් 
ප්රතිව්වහ්රනය 
කි කකගේ 
ලෆ වවශා 

385 370 96.1 368.09 345.67 93.91 

5 
ග්රළමීය රී ළ පිටි 
ව්ලයාධාාය 
කි කම 

18 18 100 12.59 11.69 92.85 

6 

වළගේප්රදළම් 
ශවහත 
්යාමළවීත ලෆදි 
දියුණු කි කකගේ 
ලෆ වවශා 

12 12 100 5.63 5.45 96.80 

7 

ලෆක ්ම කපතම 
ක්තෂ 
මෆමකගේ 
කරා්ය 

8,116 8,116 100 22 20.29 92.23 

එ්තුල 10,977 10,900 99.3 1,525.70 1,229.39 80.58 
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ක භධයගත  ුයලැය ලැඩවටශන මය ශා ලබෞතික ප්රගතිය 

2016.12.31 දිනට 

අනු 
අ්්ය 

ප්රළ.කම. 
ක්තට්ඨළය/දි.කම. 

අනුමත 
ලයළපෘති 
්නා 

ප්රතිපළදා 
(ු.මික .) 

මුළු 
ඇවහතකගේවීතු 
පිමාලෆය (ු.මික .) 

ප්රතිළභීවී 
්නා 

කභෞති් ප්ර්තිය ක යදම 
ු:මික . A B C D E F G 

1 මළතර 225 22.72 20.83 25,837 2 1     222 19.51 

2 ලෆක ්ම 94 10.75 10.57 43,001       94 10.17 

3 ්ඹුුපිටිය 60 8.82 8.54 11,084       60 7.97 

4 ශක් ලමන 51 6.12 6.34 8,025 1      50 5.63 

5 පවහක්ත  70 9.06 8.83 21,825       70 8.13 

6 මළක ගේබ  65 6.22 5.87 35,729  1     64 5.92 

7 අකුරැවහව 61 12.12 11.83 13,045       61 11.56 

8 දික් ලලෆම 60 6.76 6.64 2,563       60 6.44 

9 තිශක්ත  64 5.76 5.74 16,545  1     63 5.00 

10 මුටියා 101 11.73 10.48 16,111       101 10.94 

11 කදක නුලර 59 6.47 6.35 19,314 1      58 6.15 

12 ලෆක පිටිය 82 11.70 11.65 25,683       82 10.68 

13 කිමාවීද 37 3.33 3.30 6,108       37 3.08 

14 පිවබෆධතදර 59 6.31 6.30 11,208       59 5.78 

15 අතුරක ය 41 5.38 5.31 7,294       41 5.01 

16 ක්තවකපත 68 7.71 7.71 16,207 1   2   65 6.80 

17 දිවහත්රික් ල කම්ගේ 9 3.92 3.92        9 3.74 
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          A-ලෆ  ආරගේභ කාත්ෂ  (0%),   B- (1-10%) - ඇවහතකගේවීතු ව්වහ ්ෂ ,   C- (11-25%) -ලෆ  අලවවී,   D - (26-50%)-ලෆ  

අලවවී, E -(51-75%)-ලෆ  අලවවී, F -  (76-99%)-ලෆ  අලවවී,    G -100%- ලෆ  අලවවී 

 

ග්රාමීය යටිත ඳශසුකම් වංලයාධන ලැඩවටශන 

මය ශා ලබෞතික ප්රගතිය 

2016.12.31 දිනට 

්ළයායළය 

පමාපළා පිමාලෆය            3.02 

එ්තුල 1,206 144.85 140.20 279,579 5 3  2   1,196 135.52 

%           99.17  

අනු 
අ්්ය 

 

ප්රළ.කම. 
ක්තට්ඨළය 

අනුමත 
ලයළපෘති 
්නා 

ප්රතිපළදා 
(ු.මික .) 

ලයළපෘතිය 
ව ශළ 

ප්රතිපළදා 
(ු.මික .) 

මුළු ඇවහතකගේවීතුල 
(ු.) 

ප්රතිළභීවී 
්නා 

කභෞති් ප්ර්තිය 

මය ප්ර්තිය 
A B C D E F G 

1 මළතර 63 29 29 28,340,422.69 7,466  6     57 23,457,277.01 

2 ලෆක ්ම 93 48 47.75 42,365,221.27 4,816 7 4 8    74 34,880,450.85 

3 ්ඹුුපිටිය 90 39 39 38,097,658.22 7,449  1     89 35,524,585.48 

4 ශක් ලමන 42 34 34 33,834,841.54 13,641   1    41 31,961,607.25 

5 පවහක්ත  90 43 43 42,842,607.79 33,462  3     87 40,118,076.00 

6 ක්තවකපත 80 37 37 36,676,625.21 12,441 1 5     74 32,120,652.58 

7 මළක ගේබ  89 29 29 28,302,615.13 22,780  1     88 27,002,099.98 

8 අකුරැවහව 119 46 45.90 46,507,833.02 100,368       119 44,270,747.03 

9 දික් ලලෆම 90 48 48 47,397,052.08 8,673       90 45,184,759.73 

7
8 
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10 තිශක්ත  69 40 40 38,701,436.71 13,279   1    68 33,890,500.47 

11 මුටියා 54 48 48 47,364,815.54 3,857       54 43,357,624.36 

12 කදක නුලර 46 41 39 36,371,492.42 9,263   1    45 35,031,047.13 

13 ලෆක පිටිය 61 38 37.5 36,581,848.46 7,185 2      59 33,528,883.84 

14 කිමාවීද 30 25 25 24,689,384.54 5,754  1     29 21,146,218.70 

15 පිවබෆධතදර 96 40 40 39,997,521.47 13,229  2     94 37,227,153.87 

16 අතුරක ය 79 28 28 27,747,686.58 4,754  1     78 27,328,820.48 

එ්තුල 1,191 613 610.15 595,819,062.67 268,417 10 24 11    1,146 546,030,504.76 

7
9 
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ුතැති බිේ - 2015 

ගභනගා සිටුවීභ 2015 

දිව්ත්රික් ලේකම් කායායාය - භාතර 
 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළාය (ු:) 
මුය ප්ර ් තිය   

(ු:) 

කභෞති් 
ප්ර ් තිය 

(%) 

1 දශගේ්ම ්ළණු පධතධාතිය ව්ලයාධාාය 
(එක ය්වීද- උතුර) 

         
772,824.00  

        772,823.24  100% 

2 ජයුමමාළරළම පළර ්ළණු ව්ලයාධාාය 
(ක්තටුකේක්ත  දකුන) 

         
509,708.00  

        503,707.49  100% 

3 කලකෂේක්ත  මෆදකශේා පළර අළුක 
ලෆදියළල (කලකෂේක්ත - බවහිර) 

         
957,506.00  

        957,505.73  100% 

4 පිදුල ්ළණු ව්ලයාධාාය 
(කේර්ගේපිව) 

         
489,744.00  

        271,689.32  100% 

5 ලමප 2 ලා ශරවහ පළර ව්ලයාධාාය           
243,119.00  

        243,118.50  100% 

6 කපට්ටි කබාක් ලකු වශ ්ළණු පධතධාති 
ව්ලයාධාාය - ක මසඩ් ගුනකවේ්ර 
මළලත -ක්තටුල  

         
556,968.00  

        556,967.13  100% 

7 ලම්ම ක මාකවේා ගුනති් පෂමු 
මළලත ව්ලයාධාාය 

         
607,184.20  

        607,184.20  100% 

8 උයවීලකත ප්රළ මික ් ක දුශ අව 
මළලත ව්ලයාධාාය 

         
741,202.00  

        724,784.32  100% 

9 උයවීලකත ධායාමපළ මළලත අව 
මළයා්ය ව්ලයාධාාය 

         
150,803.00  

        144,829.48  100% 

10 ලම්ම ක මාකවේා ගුනති් කදලා 
මළයා්ය ව්ලයාධාාය 

         
148,018.00  

        146,017.00  100% 

11 ලම්ම ාවීදක මා ාළහිමික  මළලත 
ව්ලයාධාාය  

            
69,183.00  

           69,182.40  100% 

12 කපතමකශේා ්ළක ලකතපුර අභයවීතර 
්ළණු පධතධාතිය ව්ලයාධාාය 

         
939,930.28  

        873,932.80  100% 

13 ලෆේඉශෂක්ත  ප්ර ජළ ළළල 
ව්ලයාධාාය 

         
383,661.00  

        383,660.98  100% 

එ්තුල 6,569,850.48 6,255,402.59 
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ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය - ලදක නුලර 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 
ප්රමළනය 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

14 
පමකමඅපරැක් ල් කධතලළලකත පළර 
ක්තවවක් ල ව්ලයාධාාය 

         
195,704.07  

        
195,704.07  100% 

 

ප්රාලීයය ලේකම් කායායාය - භාලිම්ඵඩ 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 
ප්රමළනය 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 

ප්ර ් තිය(%) 

15 
ුමමතළාක්ත  බවහිර දශගේ පළවම 
එළිමශවී කේදි්ළල ඉදිකි කම 

         
500,000.00  

        
490,000.00  

100% 

මුළු එ්තුල 
      

7,265,554.55  
     

6,941,106.66  
  

 

ව්ලලී කටයුතු ුභාතයංලේ මුලික ලයාඳෘති වංලයාධනය 

ඳෂාත් නැගුභ ලැඩවටශන -2016 (2014 ුක ච්ලච්ද) 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 උාෆම බහු්ළයාය ක්ත ාෆගිම ඉදිකි කම 
                      

1.21  
                     

0.88  
100% 

2 
තිශක්ත  බවහිර ක කේ අධායළපා ඒ්්ය 
ඉදිකි කම 

                      
2.09  

                     
0.21  

100% 

3 
කදලධපිටිය බවහිර බහු්ළයාය ක්ත ාෆගිම 
ඉදිකි කම  

                      
2.77  

                     
2.37  

100% 

4 
බතකශේා බහු්ළයාය ක්ත ාෆගිම 
ඉදිකි කම  

                      
2.85  

                     
2.15  

100% 

5 
කබරපාළතර කලෂද ව්කීයානය බහු්ළයාය 
ක්ත ාෆගිම ඉදිකි කම  

                      
8.16  

                     
0.66  

100% 
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6 
්ෆ්ාදුර වතිකපතෂ ඉදිකි කම                     

11.84  
                     

6.13  
100% 

7 
කුඔම්ම වතිකපතෂ ඉදිකි කම                     

10.61  
                     

5.09  
70% 

8 
ක්ා්් මධාය ක දයළකප තුවී මශම 
ක්ත ාෆම අළුකලෆදියළල 

                    
12.42  

 0.0085 35% 

9 
ාරලෆමපිව මධාය ක දයළකප කදමශම 
ක්ත ාෆගිම වශ ශ්ර ලාළ්ළරය ඉදිකි කම 

                      
4.35  

 0.62 100% 

10 
කමතරල් බවහාෆලතුගේප ඉදිකි කම                     

25.28  
                   

18.10  
95% 

11 
පිවබෆධතදර කලෂද ව්කීයානය ඉදිකි කම                        

6.11  
                     

2.77  
100% 

12 
කදලධයළය වතිකපතෂ ව්ලයාධාාය                     

15.70  
                     

0.58  
100% 

13 
මළතර වයාකේවවහ ක දයළකප ආපාළළල 
වශ කවේල් මණ්  ්ළඔරය ඉදිකි කම  

                      
1.40  

                     
0.34  

100% 

14 
කිමාවීද පුහුමලෆම  ක කේ අධායළපා 
ඒ්්ය ඉදිකි කම  

                      
0.96  

 0.064 
100% 

15 
කදමයවීදර ප්රළ මික ් ක දයළකප ලෆක කික  
පධතධාතියක් ල ඉදිකි කම  

                      
0.16  

 0.088 100% 

16 
ලර්පිටිය ලෆක ආර පළර ව්ලයාධාාය                       

0.74  
                     

0.56  
100% 

එ්තුල 
                  

106.65  
                   

39.84  
- 
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දැයට කිරු තාතික වංලයාධන ලැඩවටශන - 2016 (2014 ුක ච්ලච්ද) 

ව්ලලී කටයුතු ුභාතයංලේ මුලික ලයාඳෘති වංලයාධනය 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 
ඌරැකබතක් ල් ජළති් පළවකම තුවී 
මශම ක්ත ාෆමක් ල ඉදිකි කම 

                    
28.69  

                   
13.92  

75% 

2 
ෂය චිකිවහතළ්ළර ක්ත ාෆගිම- පෂමු 
මශ (රමයළ කමතකශතට්ටි) 

                    
25.25  

                     
7.80  

70% 

3 
්ා්කක් ල වතිකපතෂ ව්ලයාධාාය                     

16.13  
                     

6.62  
100% 

4 
මික දි්ම වතිකපතෂ ව්ලයාධාාය                     

16.72  
                     

3.43  
100% 

5 
 කදමයවීදර ප්රළ මික ් පළවකම 701×251 

ක්ත ාෆගිම  ඉදිකි කම 
 6.02 3.11  100%  

6 
කමතරල් දිවහත්රික් ල කරාශකම  තුවී මශම 
ක්ත ාෆමක් ල ඉදිකි කම 

 38.27 33.26  100%  

7 
පරපළමුම බවහිර රවීදිය ප්රජළ 
පදාකගේ පළනීය ජ කයාජාළ රමය  

 3.83 3.69  100%  

8 මළක ගේබ  වළ් පු ව්කීයානය ඉදිකි කම  57.05 11.65  70%  

9 
ශක් ලමන තෆපෆම ්ළයායළය 
අලුකලෆදියළ කි කම  

 7.96 7.23 100%  

10 
කදක නුලර ූරයාන ක චිත්රළරළමකප 
ව්්ළලළවය  ඉදිකි කම 

 3.89 2.78   100% 

11 

කලකශරකශේා රජමශළ ක ශළරකප 
ලෆක කිළි ක්තවව ශළ  ක්ත ාෆම 
ඉදිකි කම 

 7.89 5.07   100% 

එ්තුල 211.7 98.56  
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ගභ නැඟුභ ලැඩවටශන -2016 (2014 ුක ච්ලච්ද) 

ව්ලලී කටයුතු ුභාතයංලේ මුලික ලයාඳෘති වංලයාධනය 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 
කදක නුලර වරනපළ ප්රළ මික ් 
ක දයළකප 15.22 ×7.50 ක්ත ාෆගිම 
ඉදිකි කම 

2.46 1.98 100% 

2 
පිවබෆධතදර - ද්් වළ් පු ව්කීයානය 
ඉදිකි කම 

4.99 1.89 100% 

3 ක්තවකපත වළ් පු ව්කීයානය ඉදිකි කම 10.27 3.49 100% 

එ්තුල 17.72 7.36  

 

දික නැඟුභ වංලයාධනය වශ රලයාතන ලැඩවටශන - 2016 (2015 ුක ච්ලච්ද) 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 
උඩුීයම ්රළඩුල පළර ව්ලයාධාාය 
කි කම 

3.15 2.43 100% 

2 ක්තගේපළල පළර ව්ලයාධාාය කි කම 4.19 3.11 100% 

එ්තුල 7.34 5.54  

 

ගමින් ගභට ලදොරින් ලදොරට ලැඩවටශන - 2016 (2015 ලඳොදු) 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය ප්ර ් තිය 
කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 
ාළරවීකදවුය ජළති් පළව ලවළ මළමගේ 
තළ් පය ඉදිකි කම 

9.81 1.32 45% 
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ක ලේ ලයාඳෘති ලැඩවටශන - 2016 (2014න2015 ුක ච්ලච්ද) 

යයා ුං. 121-1-2-9-2502 

 

2016 ග්රාමීය ක්රීඩාංගන වංලයාධනය කිීභ - භාසික ප්රගතිය - ක්රීඩා ුභාතයංය 

ුනු ුංකය ලයාඳෘති කායායය ප්රා.ලේකම් 

ලකොට්ඨාය 

ලලන් ක 

මුදේ 

ප් රභාකය 

රු. 

2016/12/15 දා සිට 

31 දින දක්ලා මය 

ප්රගතිය 

ලබෞතික 

ප්රගතිය(%) 

ලෆය ් 

ප්රමළනය ු. 
වපුරළල 

% 

1 පමකම්ම 
ධතක තීය් පළවකම 
රී ළපිටිය 
ව්ලයාධාාය කි කම  

අදියර -II 

ක්තවකපත 

 
1,093,809.20  

 
1,060,886.18  

100% 100% 

2 දික් ලලෆම ක තයත 
මශළ ක දයළය 
කලතක කබාම 
රී ළපිටියව 
කපට්ටුලක් ල 
ඉදිකි කම මීවයා 
400 ධාළලා 
ප යව ක දුක  
පමාප යක් ල ව්වහ 
කි කම.්ළයලයාධාා 
්ට්වය 
අළුකලෆදියළ 
කි කම 

දික් ලලෆම 

 
1,000,000.00  

    
990,000.00  

100% 100% 

3 මළර/ මික මාවහව මශළ 
ක දයළකප 
රී ළ්්ාකප 

ලෆක ්ම  
 

1,964,714.76  
 

1,786,390.05  
100% 100% 

අ්්ය ලයළපෘතිකප ාම 
ප්රතිපළදා 

ප්රමළනය (ු. 
මික ක ) 

මුය 
ප්ර ් තිය 

කභෞති් 
ප්ර ් තිය(%) 

1 
මළර/ුමජළතළ බළක ්ළ ක දයළකප ලෆක කිළි 
ක්තවව ඉදිකි කම 

2.61 1.42 100% 

එ්තුල 2.61 1.42  
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පෆති බෆගේම 
බෆදීම- පෂමු 
අදියර 

4 මළර/ ක ධතධාළයා  
ක දයළකප රී ළ 
පිටිය තළ් පය 
බෆ  ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

ලෆක ්ම  

 
2,002,615.63  

 
1,800,008.26  

100% 100% 

5 මළර/ කදතෂ මළලත 
්වුටු ක දුශ 
රී ළපිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

අකුරැවහව 

    
200,338.79  

    
198,335.41  

100% 100% 

6 මළර/ ඉලු් පෆම 
්වුටු ක දුශ 
රී ළපිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

අකුරැවහව 

    
201,048.00  

    
197,876.52  

100% 100% 

7 මීපළක ව 
කමා පළෂම 
අව රී ළ පිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

මුටියා 

    
341,960.00  

    
310,340.73  

100% 100% 

8 මළර/ 
ලෆලශමවීදල 
ලලධ්කවේ්ර මශළ 
ක දයළකප රී ළ 
පිටිය පෆති බෆගේම 
ඉදිකි කම. 

මළතර 

 
1,070,644.80  

 
1,058,907.00  

100% 100% 

 එ්තුල  7,875,131.18 7,402,744.15     
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2016 ග්රාමීය ක්රීඩාංගන වංලයාධනය කිීභ - භාසික ප්රගතිය - ක්රීඩා වංලයාධන 

ලදඳායාතලම්න්තුල 

 

අනු 
අ්්ය 

ලයළපෘති ්ළයායය 
ප්රළ.කම්ගේ 
ක්තට්ඨළය 

කලවී ් 
මුදම ප්රමළනය 

ු. 

2016/12/15 දළ ක ව 31 දිා 
දක් ලලළ මය ප්ර්තිය 

කභෞති් 
ප්ර්තිය(%) ලෆය ් 

ප්රමළනය ු. 
වපුරළල % 

1 

මළතර රළහු 
ප්රළ මික ් 
ක දයළකප 
බෆඩ්මික වීවවී 
රී ළ පිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

මළතර 
   

1,004,400.00  
      

854,250.33  
100% 100% 

2 

කබරපාළතර 
මශළ ක දයළකප 
රී ළ පිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

පවහක්ත  
      

200,000.00  
      

174,370.05  
100% 100% 

3 

මළර/ ක මා 
පෆරකුගේභළ 
ක දයළකප රී ළ 
පිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

ලෆක පිටිය 
   

1,941,408.42  
   

1,921,994.34  
100% 100% 

4 

කදලධයළයලකත 
ක්ාක  අව 
රී ළපිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම 

ක්තවකපත 
      

348,533.98  
      

281,075.80  
100% 100% 

5 

ඌුමුකත 
කදතකම රී ළ 
පිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

අතුරක ය 
      

200,000.00  
      

181,236.24  
100% 100% 

6 ්වීදර මශළ 
ක දයළකප 

කදක නුලර 
      

199,832.99  
      

187,024.42  
100% 100% 
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රී ළ්්ාය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

7 

ක යඔළක්ත  
ාෆක්ාහිර මශ 
ක දුශ 
රී ළපිටිය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

පිවබෆධතදර 
      

200,000.00  
      

192,124.99  
100% 100% 

8 

පිවලම්මුල 
රී ළ්්ාය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

මුටියා 
      

188,818.96  
      

176,496.72  
100% 100% 

9 

්පුදල ග්රළම 
ලධධාළ ක ලවකගේ 
කපතදු 
රී ළ්්ාය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

තිශක්ත  
      

229,071.96  
      

189,033.26  
100% 100% 

10 

කශට්ටියළල 
ාෆක්ාහිර 
ක දුශම 
රී ළ්්ාය 
ව්ලයාධාාය 
කි කම. 

කිමාවීද 
පුහුමලෆම 

      
200,000.00  

      
132,413.88  

66% 

75% 
(අයශපක 
්ළගුන 
තකලය) 

එ්තුල 4,712,066.31 4,290,020.03   
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ග්රාමීය රයාථිකය පිළිඵ ුභාතයංය 

ග්රාමීය රයාථික වංලයාධන ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිීභ 

ව්රච්ය :- (1) වගේප්රදළම් ශවහත ්යාමළවීත ්ගේමළා ව්ලයාධාාය කි කම 

                (2) ශවහත ්යාමළවීත ්ගේමළා ලෆදිදියුණු කි කම 

               (3) මෆටි ලධහපළදා ්ගේමළා ව්ලයාධාාය කි කම 

 

අනු 
අ්්ය 

ව්රච්ය ශළ 
ලයළපෘතිකප ාම 

ක්රියළකම් ්රා 
්ම/ලවම ශළ ප්රළකධතර්ය 
කම්ගේ ක්තට්ඨළය 

ප්රතිළභී පඩම 
ව්යළල 

කලවී්ෂ මුද ු: මුළු ක යදම ු: 

1 

වළගේප්රදළම් 
ශවහත ්යාමළවීත 
්ගේමළා 
ලෆදිදියුණු කි කම 
(බව ආරිත 
්යාමළවීත 
ව්ලයාධාාය) 

ඌරකපත ාෆක්ාහිර 
/ ්ශ් දකුන - 
්ඹුුපිටිය 

50 

 

632,800.00 

 

  625,116.85  

2 

වළගේප්රදළම් 
ශවහත ්යාමළවීත 
්ගේමළා 
ලෆදිදියුණු කි කම  
(බව ආරිත 
්යාමළවීත 
ව්ලයාධාාය) 

කපතතුක්ත  - 
තිශක්ත  

 

67 

 

535,800.00 
     511,141.00  

3 

වළගේප්රදළම් 
ශවහත ්යාමළවීත 
්ගේමළා 
ලෆදිදියුණු කි කම 
(්ගේමම භළණ්  
ලධහපළදා 
්ගේමළා 
ව්ලයාධාාය) 

පරලළශෆර දකුන - 
මළතර 

 

44 

  

734,850.00 
     730,799.50  
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4 

වළගේප්රදළම් 
ශවහත ්යාමළවීත 
්ගේමළා 
ලෆදිදියුණු කි කම 
(බීරලු කයාවීද 
ලධහපළදාය) 

්වීදර කදක නුලර - 
කදක නුලර 

30 122,500.00    121,800.00  

5 
තිතුම ව්ලයාධාා 
ලයළපෘතිය 

දික තුර, ක මපිව, 
දශ්ම, 
යශමුම,ති කබතටුලළල
, අතුරක ය/ බ, 
කදමවපවහව, 
ක්කශමල, 
ාළඹුු්වීද,ඌුමුක
ත,ඉ/අතුරක ය, 
්ාශළ්ම - අතුරක ය 

28 550,220.00    532,100.00  

6 
කිතුම ව්ලයාධාා 
ලයළපෘතිය 

පාළ්ඩුල, පාළ්ඩුල 
ාෆ., කරතටුඹ ාෆ., 
කරතටුඹ බ., ශළපා 
ඇම, කදා්වීාක ය, 
්ම්ෆටි්වීද, 
්ෆවල, 
්ෆකුවීකදලධය, 
පට්ටි්, 
කබරපාළතර, බවදුර 
උ.,බවදුර ාෆ., පළතක ව, 
ක ජය්ම - පවහක්ත  

106 990,000.00    984,550.00  

7 
කිතුම ව්ලයාධාා 
ලයළපෘතිය 

අක කල ශළ අලව 
ලවගේ - පිවබෆධතදර 

83 505,200.00    502,399.50  

8 

මෆටි භළවී  
ලධහපළදා 
්ගේමළා 
ව්ලයාධාා 
ලයළපෘතිය 

ලඩවීකබතක් ල් - 
කිමාවීද පුහුමලෆම 

8     204,100.00     202,853.55  

9 මෆටි ්යාමළවීතය 
කදලධපිටිය ාෆක්ාහිර 
- ලෆක පිටිය 

18     551,130.00     454,789.59  

10 
ඉඳික්ත 
කතත් පි 
්යාමළවීතය 

 ්ම ්වීද කිමාවීද 
ම.ඉ.ඌ/කශට්ටියළල/
කුඹමක්ත  - කිමාවීද 
පුහුමලෆම 

40       40,820.00       40,430.00  
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11 
වහලයානළභරා 
්යාමළවීතය 

 ්වීකදක්ත , 
ක්ා්් ද., 
්ගේමෆදපිටිය, කදා්ම 
උ. - ශක් ලමන 

20     530,720.00     520,288.55  

12 
කිතුම ව්ලයාධාා 
ලයළපෘතිය 

උඳුපිටිය දි්ාකශේා 
කදදිය් කදතමළලත 
ඇශෆක්  - අකුරැවහව 

109     229,640.00     226,299.90  

 
එ්තුල 603 5,627,780.00 5,452,568.44 

 

ලැය ක ය - 135-2-3-13-2502 

ප්රතිඳාදන ැීමභ - රු.මි. 22 

ලැලිගභ ලඳොේ ලකොෂ භැවීලම් ලරාගය 

2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දිනට ලබෞතික ශා මය ප්රගතිය 

ප්රළ.කම.ක්ත. ්වහ ක යදම ු. පමාපළා ක යදගේ ු. ්වහ ්නා 

මළතර 
              

6,004,000.00  
                  35,925.00  

                         
2,395  

ලෆක ්ම  
              

4,659,500.00  
                  28,656.45  

                         
2,018  

ලෆක පිටිය 
              

2,851,000.00  
 _  

                         
1,204  

කදක නුලර 
              

3,734,000.00  
                  19,343.00  

                         
1,334  

තිශක්ත   
                 

290,000.00  
                    3,625.00  

                            
109  

මළක ගේබ  
                 

946,000.00  
                    7,095.00  

                            
394  

දික් ලලෆම 
              

1,629,000.00  
                    9,475.00  

                            
651  

්ඹුුපිටිය 
                     

7,000.00  
 _  

                                
3  
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ශක් ලමන 
                     

2,000.00  
 _  

                                
1  

කිමාවීද 
                   

23,000.00  
 _  

                                
7  

අතුරක ය  -   _   -  

අකුරැවහව  -   _  
                               

-    

දි. කම. ්ළ.  _                    45,261.00   _  

එ්තුල 
       

20,145,500.00  
                149,380.45  

                       
8,116  

 

 

4.3.4   දික නැගුභ තාතික ලැඩවටශලනහි ක්රියාකාරකම් 

   දික නැගුභ වංලයාධන ලැඩවටශන  - 2016    

 දික ාෆගුම ලෆ වවශකාහි ප්රධාළාතම ලෆ වවශා ලා වශාළධාළර ලෆ වවශාව අමතරල 2016 
ලවකයා මළතර දිවහත්රික් ල්කප ව්ලයාධාා ලෆ වවශවී ව ශළ පශත පමාදි දික ාෆගුම කදපළයාතකගේවීතුකලවී 
මුදම ෆබී ලෆ වවශවී ක්රියළකම් ්රා දි. එහි වක වහතරළකම් කතතරතුු කගේ වමඟ ඉදිමාපක ්ර 
ඇත. 

අනු 
අ්්ය 

ලෆ වවශා 
ෆබුණු මුළු 
ප්රතිපළදා 
ප්රමළනය 

ක යදම(ු:) 
ප්රතිතය 

% 

1 

ජිලලනාඳාය වංලයාධන ලැඩවටශන 

12.64 

  

12.64 100 

්ෘකර 1.6 1.6 
පු වගේපක 1.88 1.88 
ධිලර 0.16 0.16 
්යාමළවීත 4.22 4.22 
රැකියළ අභිමු ලෘකතීය පුහුණු 
ලෆ වවශා 4.78 4.78 

2 ුලක  වංලයාධන ලැඩවටශන 4.74   4.67 98.5 

3 

වභාත වංලයාධන ලැඩවටශන         

මක ද්රලය ශළ දුගේලෆටි ලධලළරන 
,අධායළකමික ් ව්ලයාධාාය තුක වී 
වතුටු පඩ ලෆ වවශා 

0.409 8.841 0.397 8.733 98.78 
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ෂමළ ආරක් ලන , ෂමළ වමළජ ශළ 
ව්වහ්ෘති් ලෆ වවශා 

0.196 0.196 

උපකධතාය වශ ලෘකතීය 
මළයාක්ාපකධතාය 0.32 0.313 

ජළතයවීතර දිා වෆමුගේ 
ලෆ වවශවී 0.288 0.286 

ආදයා ්ගේමළා ලෆ වවශා 1.384 1.373 
ප්ර්ති වමළකාචා රැවහමගේ 0.094 0.016 
දිමාය පියව ලධලළව ලෆ වවශා 6.15 6.15 

4 ප්රතාම වංක ධාන දැනුලත් කිීම් 0.04   0.04 100 

5 ඳරිගකක මිෂදීප ගැනිම් 2.4   2.3 96 

6 

රදයා ගම්භාන ලැඩවටශන         

මළයා්   

7 

0.969 

6.66 95 

ජ්්ම අක  කුටි   0.24 
්යාමළවීත උප්රන   1.048 
කවේලළ (කතම වෆ්කි)   0.136 
කක පෆ   0.997 
ලධලළව ශළ ලෆක කික    3.17 
පුහුණු ලෆ වවශවී   0.104 

7 
ුඩු රදායම්ාභී වශනාධාර 

ඳරිගකක ගත කිීම් 
    

එ්තුල 35.66   35.04 98.27 

 

වභෘීික වශනාධාර ලැඩවටශන 

 1995 ලයාකප ක ව කගේ දක් ලලළ අණ් ල දීප ලයළ් ත ලෆ වවශාක් ල කව වමෘධතධි වශාළධාළර 

ලෆ වවශා පඩම දළශතර ක් ලය්ව ප්රතිළභ ඟළ්ර කදමික වී රකට් මුළු පඩම ව්යළකලවී   30%ව 

වශාළධාළර ලෆ වවශාක් ල කමවීම ඊව බධතධාල ඉතිමා කි කගේ, ආකයාජා, ආරක් ලනය ශළ කතතරැම 

ලෆ වවශාක් ල තුක වී තමළකපම ලධලවක් ල තාළ ්ෆනීම දක් ලලළ ක ක ධා ප්රකේ ්රළ කයතමු වූ වමෘධතධි 

ලෆ වවශකවී ප්රධාළා ලෆ වවශාම. 

 මළතර දිවහත්රික් ල්ය ්ක ් මුළු පඩම ව්යළකලවී 30% කිකයාජාය ්රමික වී ලයාතමළාය ලා 

ක ව මුළු පඩම 62481ක් ල ව ශළ ක්රියළකම් කේ. කමම තකලය ආරගේභකපදී පඩම 81914 වූලද ලයාතමළාය 

ලා ක ව වක බ ්ෆවීමගේ ශළ රකට් ආයාථි් ලයාධාා අනුපළතය ඉශෂ යළමව වම්ළමීල ප්රතිළභී පඩම 

ව්යළල පශෂ ගියද, ජා ශළ ව්යළකමා කදපළයාතකගේවීතුලදකත අනුල මළතර දිවහත්රික් ල්කප දුගී 
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අනුපළතය 7.1% ලා අතර, අතිමාක් ලතල වශාළධාළර බා පඩම අනුපළතය 23%ක් ල පමන කේ.ඒ අනුල 

දිවහත්රික් ල්කප කතතරතුු පශත ලගුකලවී තලදුරවක පෆශෆදික  කේ. 

අනු 

අ්්ය 
ප්රළ.කම. 

ක්තට්ඨළය 
මුළු පඩම 

ව්යළල 

වමෘධතධි 

පඩම 

ව්යළල 

දුගී අනුපළතය අනුල 

වශාළධාළරය ෆිහය යුතු 

පඩම ව්යළල 

අතිකයා්ල 

වශාළධාළර 

බා 

පඩම 

ව්යළල 
දුගී 

අනුපළතය 
පඩම 

ව්යළල 
01 මළතර 28,452 9,012 3.8 1,081 7,931 
02 ලෆක ්ම 17,968 6,464 8.3 1,491 4,973 
03 ්ඹුුපිටිය 10,642 3,143 9.23 982 2,161 
04 ශක් ලමන 8,143 3,263 10.63 865 2,398 
05 පවහක්ත  16,396 3,323 11.43 1,874 1,449 
06 ක්තවකපත 16,940 2,649 11.7 1,982 667 
07 පිවබෆධතදර 13,887 2,059 11.38 1,580 479 
08 මළක ගේබ  9,059 1,914 8.18 741 1,173 
09 අකුරැවහව 13,795 3,843 10.72 1,479 2,364 
10 දික් ලලෆම 13,682 5,641 8.52 1,165 4,476 
11 තිශක්ත  8,728 2,732 9.22 804 1,928 
12 මුටියා 13,300 3,673 10.29 1,368 2,305 
13 කදක නුලර 12,010 4,556 8.03 964 3,592 
14 ලෆක පිටිය 13,176 5,134 11.92 1,570 3,564 
15 අතුරක ය 8,300 3,294 11.41 947 2,347 
16 කිමාවීද 5,348 1,781 9.17 490 1,291 

එ්තුල 209,826 62,481 7.1 19,383 43,098 
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වභෘීික වභාත රරක්ක ුරමුද 
 ප්රතිාභී ලගවීම් 

2016.01.01 සිට 2016.12.31 

ප්රළ.කම. 
ක්තට්ඨළ
ය 

 

උපක ක ලළශ කරා් මරන 

 

 

ක ් කදතර 

 

 

එ්තුල 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

ව
්
ය
ළල
 

මු
ද

 ු
: 

පිවබෆධතදර 5 37,500   73 545,000 67 240,950 65 950,000 24 192,000 223 1,965,450 

ක්තවකපත

 
30 195,000   110 735,000 163 495,000 99 1,275,000 26 335,000 428 3,035,000 

9
5
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පවහක්ත  24 167,500   96 700,000 125 415,850 89 1,305,000 27 200,000 361 2,788,350 

මුටියා 19 137,500   99 717,500 168 515,650 72 1,020,000 26 184,000 384 2,574,650 

අතුරක ය 16 117,500   83 650,000 149 405,300 91 2,640,000 22 172,000 361 3,984,800 

අකුරැවහව 27 187,500 2 10,000 97 650,000 132 426,300 135 1,775,000 27 192,000 420 3,240,800 

ලෆක පිටිය 22 147,500   183 1,195,000 199 630,950 158 2,195,000 29 222,000 591 4,390,450 

මළක ගේබ  15 112,500 1 5,000 52 412,500 105 357,600 71 1,010,000 17 184,000 261 2,081,600 
්ඹුුපිටි

ය 
15 112,500   97 727,500 228 641,000 98 1,275,000 22 196,000 460 2,952,000 

ශක් ලමන 31 220,000 3 30,000 70 505,000 234 638,950 77 1,205,000 22 185,000 437 2,783,950 

කිමාවීද 8 55,000   60 410,000 104 334,650 57 925,000 16 360,000 245 2,084,650 

තිශක්ත  12 85,000   67 480,000 100 288,550 70 990,000 21 201,000 270 2,044,550 

ලෆක ්ම 28 190,000   167 1,177,500 228 722,250 203 2,765,000 30 216,000 656 5,070,750 

මළතර 67 472,500 3 15,000 210 1,440,000 334 1,006,350 258 3,610,000 37 240,000 909 6,783,850 

දික් ලලෆම 69 502,500   167 1,220,000 229 716,850 157 2,280,000 24 257,000 646 4,976,350 

කදක නුලර 37 275,000   103 765,000 184 571,100 156 2,310,000 27 192,000 507 4,113,100 

එ්තුල 425 3,015,000 9 60,000 1,734 12,330,000 2,749 8,407,300 1,856 27,530,000 397 3,528,000 7,170 54,870,300 

9
7 

 9
6 
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ප්රතිඳාදන ලට ඳරිඵාහිරල කරන ද පුහුණු ලැඩවටශන් 

 
අනු 

අ්්ය 
්ළයායය/ලෆ වවශා 

ලෆ වවශවී 

ව්යළල 
වහ ළාය ප්රතිළභීවී ක යදම ු: 

ක යදම දරා ද 

ආයතාය 
1 මම ල්ළ පුහුණුල 1 ්ඹුු්මුල 14 3,000.00 ක වී ඇග්රිකේවහ  

2 මම ල්ළ පුහුණුල 
1 ්ෘකර පුහුණු 

මධායවහ ළාය, 

කතක ජ්ජක  
16 3,000.00 

්ෘකර 

කදපළයාතකගේවීතුල 

3 

දික ාෆගුම 

ලයලවළය්මවී 

ව ශළ පළලශවී 

ලධහපළදාය 

1 
දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
26 50,000.00 ක වීලළ වමළ්ම 

4 

දික ාෆගුම 

ලයලවළය්මවී 

ව ශළ ආශළර 

තළක් ලනය 

1 
දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
57 120,000.00 වභළ ්රී ්්ළ 

5 

දික ාෆගුම 

ලයලවළය්මවී 

ව ශළ ආශළර 

තළක් ලනය 

1 
්ඹුුපිටිය 

ප්රළ.කම. 
32 80,000.00 වභළ ්රී ්්ළ 

6 
ලධහපළද්මවීකප 

අකක  අලවහ ළ 

වගේබවීධී්රනය 

1 
දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
30 28,800.00 

වවීවනවී වමශ 

ලයළපළරය 

7 
පළලශවී ලධහපළදා 

පුහුණුල 
1 

ලෆක ්ම 15 50,000.00 
දකුණු පෂළක 

්ළයාමික ් ව්ල. 

8 
ලඩු ්යාමළවීත 

තළක් ලවු් පුහුණුල 
1 දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
58 80,000.00 

ජෆට් 

කශාමදිවීපවහ 

9 
ලධහාළද්මවීකප 

අකක  අලවහ ළ 

1 දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
36 30,000.00 

වවීවනවී වමශ 

ලයළපළරය 
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වගේබවීධී්රනය 

10 
කපතම්ටු ආරිත 

ක ක තුු භළණ්  

ලධහපළදා පුහුණුල 

1 
ක ශළරවහ ළාය - 

මික මාවහව 
20 15,000.00 

ජළති් ශිමප 

වභළල 

11 
ඇදුගේ මෆසීම පිළිබ  

පුහුණු ලෆ මුළුල 
1 ්රී ්්ළ මශ 

බෆ්කුල - මළතර 
30 20,000.00 

්රී ්්ළ මශ 

බෆ්කුල 

12 

ක් ලෂුද්රමය්රනය 

පිළිබ  දික ාෆගුම 

ව්ලයාධාා 

ලධධාළ කවී පුහුණු 

කි කකගේ ලෆ වවශවී 

7 දිවහත්රික් ල කම්ගේ 

්ළයායළය, 

දික ාෆගුම පුහුණු 

මධායවහ ළාය, 

වයාකලාදය 

පුහුණු 

මධායවහ ළාය 

992 945,000.00 
්රී ්්ළ මශ 

බෆ්කුල 

13 

ජ ා ්ළයාමික ් 

ක් ලකේත්රයව 

ආධුලධ්මවී කයතමු 

කි කම 

1 
දිවහත්රික් ල කම්ගේ 

්ළයායළය 
348 10,000.00 

ක්වීට් 

ඉ්තයලධයයාවහ 

14 මම ල්ළ පුහුණුල 

1 ්ෘකර පුහුණු 

මධායවහ ළාය, 

කතක ජ්ජක  

48 20,000.00 
්ෘකර 

කදපළයාතකගේවීතුල 

එ්තුල 20  1,722 1,454,800.00  
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ප්රතිඳාදන භත කරන ද පුහුණු ලැඩවටශන 

අනු 

අ්්ය 
්ළයායය/ ලෆ වවශා 

ලෆ වවශවී 

ව්යළල 
වහ ළාය 

වශභළගීකලය/ 

ප්රතිළභී 

දික ාෆගුම ව්. 

කදපළ. දරා ද 

ක යදම ු: 

1 

ලවක ව ාෆති රවක් ල 

ප්රදයාායව දික ාෆගුම 

ලයලවළය්මවී 2 ක් ල 

වශභළගි ්රමම 

 

බණ් ළරාළය

් 

වගේමවීත්රන 

ළළල 

2 3,150.00 

2 

ක ්නාය පිළිබදල 

දික ාෆගුම 

්ෂමනළ්ුලවී පුහුණු 

කි කම 

1 

දික ාෆගුම 

පුහුණු 

මධායවහ ළාය 
142 47,090.00 

3 

මුය ලක්ගේ පළාය 

පිළිබදල දික ාෆගුම  

්ෂමනළ්ුලවී පුහුණු 

කි කම 

1 

මශජා 

බෆ්කුල- 

මළතර 
96 67,667.00 

4 
 

 

ආයතා ශළ පමාපළා 

්වයුතු පිළිබදල 

දික ාෆගුම  

්ෂමනළ්ුලවී පුහුණු 

කි කම    

1 

දිවහත්රික් ල 

්ෘකර්යාම 

්ළයායළය 101 62,736.00 

5 

දළිහදු මුතු ජළති් 

ප්රදයාායව දික ාෆගුම 

ලයලවළ්මවී 09ක් ල 

වශභළගී ්රමම 

 දියත උයා - 

බකතරමුම 
9 29,700.00 

6 
2016 මළතර දිවහත්රික් ල 

අකක  ලෆ වවශා 

ක්රියළකම් 

 මළතර 

දිවහත්රික් ල්ය 109 9,350,839.00 
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4.3.5. කුඩා ලයාඳාර වංලයාධන ුංලේ ලායාෂික ප්රගතිය 
කුඩා ලයාඳාර වංලයාධන ුංලේ ලායාෂික ප්රගති වභාලානනය  
         දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය යවකක ඇති කු ළ ලයළපළර ව්ලයාධාා අ්ය මගිවී කු ළ ලයළපළමා්මවී 
ා්ළ ක ටුමම වදශළ ක ක ධා ලෆ වවශවී ක්රියළකම් ්රමම ශරශළ ුමක කේන් ්ළයාය භළරයක් ල ඉටු ්රනු 
බම. 
 

අනු 

අ්්ය ලෆ වවශා 

 ඉක් ල් ඟළ්ර ්ෆලධම ප්ර්තිය%   

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී

 

ප්ර
ති

ළභී
වී

 

මු

ය
 ක
ල
වී
 කි

 ක
ගේ
 (
ු
.)

 

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී

 

ප්ර
ති

ළභී
වී

 

මු

ය
 ල
ෆය
 කි

 ක
ගේ

 (
ු
.)

 

ම

ය
 (
%
) 

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී

 (
%

) 

1 
ක කේ දෆනුලක 
කි කගේ 

01 75 30,000 01 262 23,048.00 76.82 100 

2 
ජ්්ම දෆනුලක 
කි කම 

- - - - - - - - 

3 
වළමළාය එක් ල දිා 
දෆනුලක කිමාගේ 

14 700 103,000 19 906 34,015.00 33.02 135.71 

4 ලයළපළරයව මඟ 06 180 90,000 06 142 107,747.00 119.71 100 

5 

්ෂමනළ්රන 
පුහුණු 
ලෆ වවශවී 

03 90 60,000 03 59 57,788.60 96.31 100 

6 

අකක  
්ෂමනළ්රන 
පුහුණු 
ලෆ වවශවී 

01 30 20,000 01 15 22,175.00 110.87 100 

7 
පිමාලෆය්රනය 
පුහුණු පළඨමළළල 

04 120 60,000 04 102 41,685.00 69.48 100 

8 
ගිණුගේ්රන 
ලෆ වවශා          

01 30 30,000 01 22 29,870.00 99.56 100 

කි කම.(ආදයා 

්ගේමළායද ඇතුකල) 

එ්තුල 3  459 9,561,182.00 
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(කදා යා ම්) 

9 
ලයළපළර වෆුමගේ 
ලෆ වවශා 

01 30 30,000 01 23 35,738.00 119.13 100 

10 
තළක් ලන 
ලෆ වවශා 

01 30 50,000 01 50 53,224.00 106.45 100 

11 
ලයළපළර 
උපකධතාය 

03 90 20,000 03 93 28,016.00 140.08 100 

12 
අකක  
කපතෂ/ප්රදයාාය 

01 50 350,000 01 60 311,698.24 89 100 

13 
ලයලවළය් 
ව්්ගේ ව්ලයාධාා 

02 100 20,000 02 148 8,850.00 44.25 100 

14 

ගිණුගේ්රන 
පමා්න් පධතධාති 
ආරිත දෆනුලක 
කි කම 

01 30 50,000 01 22 39,950.00 79.9 100 

15 
ඵදළමතළ 
ලෆ වවශා 

- - - - - - - - 

16 
පුමක පරගේ 
ලෆ මුළුල 

07 105 35,000 07 119 23,460.00 72.83 100 

17 

වගේමළා 
ප්රධාළකාාකවලය 
ව ශළ කක කම 

- - - 01 12 13,940.00 - 100 

18 ලයළපෘති පමාක් ලළ 07 06 140,000 - 152 97,089.00 69.35 85.71 

මුළු එ්තුල 53 1,667 1,088,000 52 2,187 928,293.80   

 

කුඩා ලයාඳාර වංලයාධන ුංලේ ුලනකුත් ඉක්ක කරා වාවීභ 

ක වහතරය 
ලළයාකර් 
ඉක් ල්ය 

ඉක් ල් ඟළ 
්ර ්ෆනීම 

ප්රතිතයක් ල කව 
(100%) 

ාල ලයළපළර ආරගේභ කි කම 60 70 116.67 

පලකාළ ලයළපළර 
ව්ලයාධාාය 

90 130 144.44 

ලයළපළර වෆුමගේ වෆ්සීම 06 - - 

උපකධතා කවේලළ වෆපයීම 30 63 210 

නය ව ශළ කයතමු කි කම - - - 

බළදුවී නය මුද ු. 1,275,000 

 

 

 



102 

 

ඳසු ක ඳරම් නාරිකා 

 

 

 

 

රුහුණු ලයලවාය 2016 
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BMICH ුලක  ප්රදයාකය 

 

 

 

 

 

ක ශි්ට ලයලවායක ඇගීමම් උලෂ - 2016 
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එක් දින දැනුලත් කිීලම් ලැඩවටශන 
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4.3.6   දිව්ත්රික් කෘෂිකයාභ ුංලේ කායායවාධනය 

    ්ෘකර්යාම අමළතයළ්ය යවකක මළතර දිවහත්රික් ල්ය කලත ෆබුණු ප්රතිපළදා මගිවී ප්රධාළා 

ලයළපෘතීවී 02 ක් ල ක්රියළකම් ඩවු.එාගේ, 

01.ආශළර ලධහපළදා ජළති් ලෆ වවශා 2016 - 2018  

02.පෂතුු ්ගේමළා ලෆ වවශා 

 ආශළර ලධහපළදා ජළති් ලෆ වවශා 2016 – 2018 යවකක මළතර දිවහත්රික් ල්ය ව ශළ ජාළධිපති 

්ළයායළකයවී ු:398,800 ප්රතිපළදා ෆබුණු අතර ඒ යවකක පශත ව ශවී ලයළපෘතීවී ක්රියළකම් 

ක්ුවු.ඒලළකප මය ශළ කභෞති් ප්ර්තිය පශත දක් ලලළ ඇත. 

අනු 

අ්්ය 
ලයළපෘතිය 

කලවී ් 

ප්රතිපළදා 

(ු.) 

බළ දුවී ප්රතිළභ 
ප්රතිළභීවී 

්නා 

ලෆයවූ මුද 

(ු.) 

01 

2016 ය පළරගේපමා් 

ම ශළ අතිකයා් කබා් 

ල්ළ කි කම 

58,800.00 

මු් බීජ - කිකා 

10 

කධතර්ය මළ ම -

කිකා 390 

01 

08 
30,100 

02 

2016 මශ පළරගේපමා් 

කධතර්ය ම ශළ 

අතිකයා් කබා් ල්ළ 

කි කම 

340,000 
කධතර්ය ම -කිකා 

2110.5 
129 167,785 

 

 පෂතුු ්ගේමළා ලෆ වවශකාහි පුම ක පරගේ ්වයුතු ව ශළ බළදුවී ප්රතිපළදා ශළ එහි මය 

ප්ර්තිය පශත පමාදි කේ. 

බළ දුවී ප්රතිපළදා 

(ු.) 

ලෆය වූ 

මුද(ු.) 

20,000.00 13,599.00 
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4.3.7  තාතික ලඳොලශොර ලේකම් කායායාය 

 
 

අ
නු
 අ
්්

ය
 

ක්රියළ්ළර්ගේ 
ලෆ වවශ

වී 
ව්යළල 

ප්රතිළභීවී 
ව්යළල 

කභෞති් 
ප්ර්තිය 
(%) 

මය 
ප්ර්තිය 
(%) 

1 පුහුණු ලෆ වවශවී        

  1.1   ක්තක  පුහුණු 03 152 100 86 

  1.2   ලධධාළ ක පුහුණු 01 50 100 100 

  ලධධාළ කවී      

  ක්තමවී     

2 ලධයෆදි ප කක් ලළල ශළ කපතකශතර ල 
ගුනළකමය තශඩු කි කම 

    

  2.1   ක් ලකේත්ර මට්වමික වී වළගේපම 
ප කක් ලළල 

25 වළගේපම 37 148 90 

3 කතත් වතයළපාය ශළ ්බ ළ 
ප කක් ලළල 

    

  3.1   ප්රධාළා ්බ ළ ල 04  100 85 

  3.2   ප්රළකධතර්ය ්බ ළ ල 22  100  

  3.3   බපත්ර බළදීම ව ශළ ්බ ළ 
ල කයා්යතළල ප කක් ලළල 

38  100  

4 පළ්ු ප කක් ලළල     

  4.1   කුඹුු ඉ ගේ     

  4.2   ක්ත  ඉ ගේ     

 
එ්තුල 

ප්රතිළභීවී 
202 

වළගේපම 37 
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5 ලායාෂික ගිණුම් 

5.1 ක වයාතන ගිණුභ 

 
     

ඩී.වන.එව්.ඒ - 1 

        

 
ක වයාතන ගිණුභ  2016 

         ක යදගේ ර්යා අ්්ය: 262                අමළතය්කප/කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ලකම්ගේ ්ළයායළකප ාම :  දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර 

         

ල
ළයා
කර
්
 

ඇ
ව
හත
ක
ගේ
වී
තු
ක
ේ
 

ව
 
ශ
වී
 ප
මා
දි
 

ල
ෆ 
ව
ව
ශ
වී
 අ
්්

ය
 

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

පි
ටු
 
අ
්්

ය
 
(අ
දළ
ෂ

 

ඩී
.වන
.එ
ව
හ.ඒ
 

2
 

අ
්
ෘති
ය
ව
 අ
නු
ල
) 

ලළයාකර් 
ඇවහතකගේවීතුකලහි 
ව ශවී පමාදි 
ලෆ වවශකාහි 
ාම 

අයලෆය 
ඇවහතකගේවී
තු කලවී 
කි කගේ 

පමාපුර් 
ප්රතිපළදා 
ශළ පමාපුර් 
ඇවහතකගේවී
තු කලවී 
කිමාගේ 

මු.කර. 66 වශ 
මු.කර. 69 අනුල 
මළු කිමාගේ 

    මුළු ුධතධා 
කලවී කි කගේ                     
(1+2+3)                                                             

මුළු ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිඵය 
ඉතිමාය/ 
(අතිමාක් ලත
ය)    (4 - 
5) 

    ු. ු. ු. ු. ු. ු.   

  
පුාරළලයාතා 
ක යදම 

      
  

1 
කමකශයුගේ 
ලෆ වවශා 903,000,000 51,120,000 60,398,790(6,094,808) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 

2 

 
         

 
උප එ්තුල 903,000,000 51,120,000 60,398,790(6,094,808) 953,570,710 950,067,189 3,503,521  

1 

මධාා ක යදම        

කමකශයුගේ 
ලෆ වවශා 179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516 

2 

         

උප එ්තුල  179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516  

මුළු එ්තුල 1,082,000,000 51,120,000 
 

60,948,080(6,094,808) 1,133,120,000 1,000,339,963 132,780,037  

1
0

7
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ඩී.වන.එවහ.ඒ. 2  

ලෆ වවශවී අනුල ක වයාජා ගිණුම - 2016 

        ක යදගේ ර්යා අ්්ය: 262    අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/ දිවහත්රික් ලකම්ගේ ්ළයායළකප ාම :දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර 

ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය : 01 - කමකශයුගේ ලෆ වවශා 
    

පුාරළලයාතා ශළ මධාා ක යදගේ වළරළ්ය 

        ක යදකමහි වහලභළලය                
(ඩී.වන.එවහ.ඒ ආ්ෘති 
කයතමුල වමඟ) 

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

පි
ටු
 අ
්්

ය
 (
අ
දළ
ෂ
 දි
.තය
.එ
ව
හ.ඒ
 

ආ
්
ෘති
ය
ව
 අ
නු
ල
) 

අයලෆය 
ඇවහතකගේවී
තු කලවී 
කිමාගේ 

පමාපුර් 
ප්රතිපළදා 

ශළ 
පමාපුර් 
ඇවහතකගේ
වීතු      
කලවී 
කිමාගේ 

මු.කර 66 වශ මු.කර. 
69 අනුල මළු කිමාගේ 

මුළු ුධතධා 
කලවී කි කගේ                                                              

(1+2+3) 
මුළු ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිඵය 
ඉතිමාය /        

(අතිමාක් ලත
ය)      (5-

6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

                

(අ)  පුාරළලයාතා   
(ඩී.වන.එවහ.ඒ. 3) 903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 3 

         

(ආ)  මධාා (ඩී.වන.එවහ.ඒ. 
4) 179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516 4 වශ 5 

         

එ්තුල 1,082,000,000 51,120,000 60,948,080(60,948,080) 1,133,120,000 1,000,339,963 132,780,037  

 

1
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ඩී.වන.එවහ.ඒ - 3 

ලයළපෘති අනුල පුාරළලයාතා ක යදගේ 
 

ක යදගේ ර්යා අ්්ය : 262   අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම :-දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර      
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය : 01 - කමකශයුගේ ලෆ වවශා 

    

ලයළපෘති අ්්ය / ාම, පුධත්ක ් 
පදිාදි වශ ක යළුම ලයළපෘති ව ශළ 

අකාකුක ක යදගේ 

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

අයලෆය 
ඇවහතකගේවීතු 
කලවී කි කගේ 

පමාූරර් 
ප්රතිපළදා ශළ 
පමාූරර් 

ඇවහතකගේවීතු  
කලවී කි කගේ 

මු.කර.66 වශ මු.කර. 69 
අනුල මළු කි කගේ මුළු ුධතධා 

කලවී කි කගේ                 
(1+2+3) 

මුළු ක යදගේ ුධතධා 
ප්රතිඵය 
ඉතිමාය 

/ඉක් ලමමගේ                                                               
(4-5) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

ලයළපෘති අ්්ය1 ශළ ාම : 
වළමළාය පමාපළාය ශළ ආයතා 
කවේලළ - දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය              

  කපෞධත්ක ් පදිාදි(1001 ක ව 
1003 දක් ලලළ) 55,050,000 - 3,867,500(4,821,000) 54,096,500 54,015,178 81,322 

අකාකුක ක යදගේ(1101 ක ව 1506 
දක් ලලළ)  25,500,000 1,220,000 331,200(2,310,190) 24,741,010 22,956,687 1,784,323 

        

උප එ්තුල 80,550,000 1,220,000 4,198,700(7,131,190) 78,837,510 76,971,865 1,865,645 

ලයළපෘති අ්්ය 02 ශළ ාම : 
ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළය        

කපෞධත්ක ් පදිාදි(1001 ක ව 
1003 දක් ලලළ) 740,500,000 49,900,000 50,677,500(48,732,000) 792,345,500 791,905,143 440,357 

අකාකුක ක යදගේ(1101 ක ව 1506 
දක් ලලළ)  81,950,000 - 5,522,590(5,084,890) 82,387,700 81,190,181 1,197,519 

උප එ්තුල 822,450,000 49,900,000 56,200,090(53,816,890) 874,733,200 873,095,324 1,637,876 

මුළු එ්තුල 903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 
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 ලයළපෘති අනුල මධාා ක යදගේ 
  ක යදගේ ර්යා අ්්ය :262        අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම :-දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - 

මළතර      
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය : 01 -  කමකශයුගේ ලෆ වවශා   

     ලයළපෘති අ්්ය ශළ ාළමය: 01            වළමළාය පමාපළාය ශළ ආයතා කවේලළ - දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය  

ල
ෆය
 ක 

ය
 අ
්්

ය
 

අ
ම
ත
ගේ
 අ
්්

ය
 

ම

ය
්
ර
න

  

(ව
්ක
ක් ල
ත
 අ
්්

ය
) 

අමතගේ ක වහතරය 

අයලෆය 
ඇවහතකගේවීතු 
කලවී කි කගේ 

පමාූරර් 
ප්රතිපළදා ශළ 
පමාූරර් 

ඇවහතකගේවීතු 
කලවී කි කගේ 

මු.කර.66 
වශ 
මු.කර. 
69 අනුල 
මළු 
කි කගේ 

මුළු ුධතධා 
කලවී 
කි කගේ                                     

(1+2+3) 

මුළු 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිඵය 
ඉතිමාය /              
ඉක් ලමමගේ                                                                

(4-5) 

1 2 3 4 5 6 

  
        

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

  
    

  
මධාා ලක්ගේල 
පුාුක ළපා  ශළ ලෆදි දියුණු 
කි කම 

  

  

 

  

    

2001 
 

 
11 ක්ත ාෆගික  ශළ ඉදිකි කගේ  8,500,000 - - 8,500,000 

 
8,273,748 

 
2,262,522 

2002 
 

 
11 

යවීත්ර ශළ 
යවීකත්රාප්රන  2,800,000 - - 2,800,000 

 
2,502,765 

 
297,235 

2003 
 

 
11 ලළශා 3,300,000 - - 3,300,000 

 
3,051,718 

 
248,282 

 
 

 
  

                      උප එ්තුල 
14,600,000 

- - 14,600,000 

 
13,828,231 

 
771,769 

 
 

 

  
මධාා ලක්ගේ අකපක ්ර 
්ෆනීම  

  

 

  

2102 
 

 
11 

්ෘශ භළණ්  වශ 
්ළයායළයීය උප්රන 6,400,000 

 

549,290 6,949,290 

 
6,621,023 

 
328,267 

11
0
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2103 
 

 
11 

යවීත්ර ශළ 
යවීකත්රාප්රන  1,400,000 

 - 

1,400,000 

 
836,567 

 
563,433 

2104 
 

 
11 ක්ත ාෆගික  ශළ ඉදිකි කගේ  155,000,000 

 - 

155,000,000 

 
27,480,920 

 
127,519,080 

 
 

 
                         උප එ්තුල 162,800,000 

 

549,290 163,349,290 

 
34,938,510 

 
128,410,780 

 
 

 
  

                                                       
එ්තුල 177,400,000  549,290 177,949,290 48,766,741 129,182,549 

 

   ශෆකියළ ලයාධාාය  

  

 
  

2401 
    11 

පුහුණු කි කගේ ශළ ශෆකියළ 
ලයාධාාය 600,000 

 - 

600,000 

 
594,954 

 
5,046 

                                 උප එ්තුල 600,000  - 600,000 594,954 5,046 

                               මුළු  එ්තුල 178,000,000  549,290 178,549,290 49,361,695 129,187,595 
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 ලයළපෘති අනුල මධාා ක යදගේ 
  ක යදගේ ර්යා අ්්ය : 262       අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම :-දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - 

මළතර 
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය : 01 -  කමකශයුගේ ලෆ වවශා 

 
 

   ලයළපෘති අ්්ය ශළ ාළමය:  02   ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 
 

 

 

   

ල
ෆය
 ක 

ය
 අ
්්

ය
 

අ
ම
ත
ගේ
 අ
්්

ය
 

ම

ය
්
ර
න

  

(ව
්ක
ක් ල
ත
 අ
්්

ය
) 

අමතගේ ක වහතරය 

අයලෆය 
ඇවහතකගේවීතු 
කලවී කි කගේ 

පමාූරර් 
ප්රතිපළදා ශළ 
පමාූරර් 

ඇවහතකගේවීතු 
කලවී කි කගේ 

මු.කර.66 
වශ මු.කර. 
69 අනුල 
මළු 
කි කගේ 

මුළු ුධතධා කලවී 
කි කගේ                                     

(1+2+3) 

මුළු 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිඵය 
ඉතිමාය /              
ඉක් ලමමගේ                                                                

(4-5) 

1 2 3 4 5 6 

    
ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

 

  
  
ශෆකියළ ලයාධාාය   

   
  

    

2401 
  

11 

පුහුණු කි කගේ ශළ ශෆකියළ 
ලයාධාාය 

 
1,000,000 - 

 
- 

 
1,000,000 911,079 88,921 

      

                                                  
මුළු  එ්තුල 1,000,000 - - 1,000,000 911,079 88,921 

1
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ලෆ වවශවී අනුල ක යදගේ මය්රන වළරළ්ය 

ක යදගේ ර්යා අ්්ය :262 
       අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම : දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර 

           මය්රනය ලෆ වවශා 01 ලෆ වවශා 02 මුළු එ්තුල   

ව
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ව්කක් ලත ක වහතරය 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය                                                          

1 

වතය ක යදම                                  
2 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය       

3 

වතය 
ක යදම           

4 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය                   

5 

වතය ක යදම             
6 

ක යදකගේ       
ප්රතිතය     
(6÷5)×100 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. % 

11 කධතර්ය අරමුදම 1,133,120,000 1,000,339,963 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 88 

12 ක කධත  නය        

13 ක කධත  ප්රදළා        

14 
ප්රතිූරයානය ්රනු 
බා ක කධත නය        

15 
ප්රතිූරයානය ් ශෆකි 
ක කධත ප්රදළා        

16 ප්රතිපළයාමය අරමුද        

 
17 

ක කධත මයාය ආරිත 
කධතර්ය පිමාලෆය        

21 ක කේ නීති කවේලළ        

  එ්තුල 1,133,120,000 1,000,339,963 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 88 

 

 

 

11
3 
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ඩී.වන.එවහ.ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල ලෆ වවශා්  ලයළපෘති අනුල ක යදගේ මය්රනය 

(ලෆ වවශා් ලයපෘති අනුල පුාරළලයාතා ක යදගේල ඓ්යය) 

ක යදගේ ර්යා අ්්ය : 262             අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම : දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර 
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය :  01 - කමකශයුගේ  වවශා 
 

     
 

මය්රනය ලයළපෘති  1 ලයළපෘති 2 ලයළපෘති 3 ලෆ වවශකවී 
එ්තුල/පිටුකේ එ්තුල 

ව
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ව්කක් ලත ක වහතරය 
ුධතධා 

ප්රතිපළදා
ය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදා

ය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළද
ාය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය 

වතය 
ක යදම 

 
ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 78,837,510 76,971,865 874,733,200 873,095,324   953,570,710 950,067,189 

12 ක කධතර්ය  නය         

13 ක කධතර්ය  ප්රදළා         

14 
ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය  නය         

15 
ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය  ප්රදළා         

16 ප්රතිපළයාමය අරමුදම         

 
17 

ක කධත මයාය ආරිත කධතර්ය 
පිමාලෆය         

21 ක කේ නීති කවේලළ         

  එ්තුල(පුාරළලයාතා) 78,837,510 76,971,865 874,733,200 873,095,324 - - 953,570,710 950,067,189 

 

 

 

 

1
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ඩී.වන.එවහ.ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල ලෆ වවශා්  ලයළපෘති අනුල ක යදගේ මය්රනය 

(ලෆ වවශා් ලයපෘති අනුල මධාා ක යදගේල ඓ්යය) 

ක යදගේ ර්යා අ්්ය : 262    අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම : දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - මළතර 
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය :01 - කමකශයුගේ  වවශා 
 

     
 

මය්රනය ලයළපෘති  1 ලයළපෘති 2 ලයළපෘති 3 ලෆ වවශකවී 
එ්තුල/පිටුකේ එ්තුල 

ව
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ව්කක් ලත ක වහතරය 
ුධතධා 

ප්රතිපළදා
ය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදා

ය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදා

ය 

වතය 
ක යද
ම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදා

ය 

වතය 
ක යදම 

 
ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 178,549,290 49,361,695 1,000,000 911,079   179,549,290 50,272,774 

12 ක කධතර්ය  නය         

13 ක කධතර්ය ප්රදළා         

14 ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය නය         

15 ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය ප්රදළා         

16 ප්රතිපළයාමය අරමුදම         

 
17 

ක කධත මයාය ආරිත කධතර්ය 
පිමාලෆය         

21 ක කේ නීති කවේලළ         

  එ්තුල(මධාා) 178,549,290 49,361,695 1,000,000 911,079 - - 179,549,290 50,272,774 

 

 

 

 

1
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ඩී.වන.එවහ.ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල ලෆ වවශා්  ලයළපෘති අනුල ක යදගේ මය්රනය 

(ලෆ වවශා් ලයපෘති අනුල පුාරළලයාතා ශළ මධාා ක යදගේල ඓ්යය) 
ක යදගේ ර්යා අ්්ය : 262                 අමළතයළ්කප/ කදපළයාතකගේවීතුකේ/දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළකප ාම : දිවහත්රික් ල කම්ගේ ්ළයායළය - 
මළතර 
ලෆ වවශවී අ්්ය ශළ ාළමය :  01 - කමකශයුගේ ලෆ වවශා 
 

      

 
මය්රනය 

ලයළපෘති  1 ලයළපෘති 2 ලයළපෘති 
3 

ලෆ වවශකවී 
එ්තුල/පිටුකේ එ්තුල 

ව
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ව්කක් ලත ක වහතරය 
ුධතධා 

ප්රතිපළදා
ය 

වතය 
ක යදම 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය 

වතය 
ක යදම ු

ධත
ධා
 

ප්ර
ති
ප
ළද
ා
ය

 
ව
ත
ය
 

ක 
ය
දම

 

ුධතධා 
ප්රතිපළදාය වතය ක යදම 

 
ු. ු. ු. ු. ු. ු

. 
ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 257,386,800 126,333,560 875,733,200 874,006,403 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 

12 ක කධතර්ය ආධාළර -  නය         

13 ක කධතර්ය ආධාළර -  ප්රදළා         

14 
ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය ආධාළර -  නය 

        

15 
ප්රතිූරයානය ්රනු බා 
ක කධතර්ය ආධාළර -   ප්රදළා 

        

16 ප්රතිපළයාමය අරමුදම         

 
17 

ක කධත මයාය ආරිත 
BVVර්ය පිමාලෆය 

        

21 ක කේ නීති කවේලළ         

 
එ්තුල(පුාරළලයාතා ශළ 
මධාා) 

257,386,800 126,333,560 875,733,200 874,006,403 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 

 
1

1
6 
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5.2  2016 ලයාය වදශා රතලේ නිධාීන්ලේ ුත්තිකාරම් ීම ගිණුම් 

ක වහතරය 
උපමාම ක යදගේ 

සීමළල (ු. ත) 

අලම ෆබීගේ සීමළල 

(ු. ත) 

උපමාම ශර කේ 

සීමළල (ු. ත) 

2016 ලයාකප 

ඇවහතකගේවීතු අනුල 

අනුමත සීමළල 

55,000,000.00 37,000,000.00 250,000,000.00 

2016 ලයාකප වතය 

අ්ය 
77,298,730.51 82,014,506.87 185,246,426.49 

 

රතලේ නිධාීන්ලේ ුත්තිකාරම් ීම ගිණුභ 2016 ලයාය 

 

නය 

ලයා්ය 

දිවහත්රික් ල කම්ගේ 

්ළයායළය 
ප්රළකධතර්ය කම්ගේ ්ළයායළ 

 

ක්වූ මුලු මුද 

(ු. ත) 
ක්වූ 

ව්යළල 
මුද (ු. ත) 

ක්වූ 

ව්යළල 
මුද (ු. ත) 

ආපදළ නය 58 4,578,559.00 364 

 

  34,502,419.50  

 

39,080,978.50 

උකවල 

අකති්ළරගේ 
87 870,000.00 1273 

 
12,730,000.00 13,600,000.00 

ක කේ 

අකති්ළරගේ 
28 112,000.00 430 1,720,000.00 1,832,000.00 

පළපෆදි නය - - 15 90,000.00 90000.00 

එ්තුල 173 5,560,559.00 2,082 49,042,419.50 54,602,978.50 
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5.3   ලඳොදු තැන්ඳත් ගිණුභ 

 

ගිණුගේ අ්්ය 

2016.01.01 

දිාව ආරගේභ් 

කේය 

2016 ලයාය තු 

ෆබීගේ (ු. ත) 

2016 ලයාය තු 

ක්මගේ (ු. ත) 

2016.12.31 දිාව 
අලවළා කේය 

(ු. ත) 

6000-0-0-14-0-4 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000-0-0-1-69 398,851.96 1,100,428.27 591,418.27 907,861.96 

6000-0-0-2-0-93 7,250.00 7654596.87 4,905,536.87 2,756,310.00 

6000-0-0-13-0-61 10,395,154.79 71,728,698.50 68,580,154.61 13,543,698.68 

6000-0-0-16-0-44 336,796,699.43 138,979,722.97 89,690,162.84 386,086,259.56 

6000-0-0-17-0-23 89,002,353.04 765,995,631.15 748,272,129.19 106,725,855.00 

එ්තුල 436,600,309.22 985,459,077.76 912,039,401.78 510,019,985.20 

 


