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සමස්ත ස්වයාධාන ක්රිතයාවක යව මදතනතාවකප දාය්ත්වය උපිපමකයවී  බා නත දිකිය. 

 අයවිය කමයනයව අනුව 2017 වයාපය රඳ ප්රකතිපාදනය ්රන  ද ලි ා සගේපත් උපකයාතනය ්ර 

නිනීකගේ ක්රිතයාවක කපීම දිසත්්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය, ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 ්, ග්රාම නි ධාාරී ්ායායා  

650 ් සද කයාඛීය අමාතාා්ය ව  ලි ා කමකදයුගේ ව  ්ායාය සාධානය කමම වායාතාකේ අවීතයානතව  ඇත. 

 කමම වායාතාව පිළිකය  කිරීමව අවයා මන කපවීමම  බා කලවී ස්වකධතය ්වයුර අමාතාා්යකප කම්ගේ 

රමාවත්, වායාතාව ස්ස් කිරීකගේ ්වයුර ඉටු ්ඳ මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප ප්රකධාාන නන්ාික්ාරී 

චවීදන මික ිපස්සකප මදතා ඇරළු දුයළුම මාණ් ක ් නි ධාාරීවීව මාකප ්ෘතඥතාවය පුද්රමික .  

 

 

 

ප්රකීම්  රත්නාය් 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ/ දිසාපති  

මාතර 

2018.05.15 
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මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප  2017 වයාපය ස දා වූ 

 ්ායායය සාධාන වායාතාව දා ගිණුගේ 
 

1    දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය දිදිවීමම 

 නිමව ා නීම නිගේනකප කසතඳුු පිපපා න මධාාස් ානය ක ස පවතින මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ 

්ායායා ය, ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 කිවී සමවීවිත වන අතර ග්රාම නි ධාාරී වසගේ 650 ් ව 

කබදා කවවී්ර ඇත 

 

1.1 දික් ලම දා කමකදවර ප්රක්ායය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දික් ලම 

 කසේවා  ාභීවී තෘ් තිමත් වන පිපදි 

්ායායක් ලපම දා සඵ දායී කසේවයක් ල 

සිපයීම රක වී විශිප්ඨත්වය ්රා මාතර 

දිස්ත්රි ක් ල්ය කමකදයමම. 
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1.2 පරමායා  
 

 ්ායායක් ලපම දා ඵ දායී දිස්ත්රි ක් ල පිපපා න ර.මයක් ල පවත්වා කනන යමම. 

 තනතා තෘ් තිය ඉද  නි්කවන ්්ාරකයවී රාතා අ්යය මගිවී ්ායායක් ලපම කසේවා සිපයීමක් ල 

 සදති් කිරීම. 

 ප්රකති ාභීමුය ්්මප, වනකීගේ, විචක් ලපනර්ලී සගේපත් භ්යාවිතය, අපක් ලපපාතීත්වය, විනිවිද භ්යාවය 

 විනි දර පධතධාතීවී රාතා කසේවය ර  ස් ාපිත කිරීම. 

 රාතා අ්යකප මානව සගේපත් ්ඳමනා්රනයව අදා  ප්රකතිපත්ති ක්රිතයාත්ම් කිරීම. 

 රාතා  නි ධාාරීවීකප විශ්රාාම විටු්  පිළිබද ප්රකතිපත්ති ව ව අනුූල වූ වි සවදවී ක්රිතයාත්ම් 

 කිරීම. 

 දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ක්රිතයාත්ම් වන විවිධා අමාතාා්ය, කදපායාතකගේවීර, ස්ස් ා, මණ්   දා 

 අික්ාරීවී මගිවී ක්රිතයාත්ම් ්රනු  බන වි සවදවී, වාාපෘති ස්විධාානය කිරීම, ලි ාමය 

 දා ලි ාමය කනතවන සගේපත්  කයදමම සද පබිවිපරගේ ්වයුර ව  සගේබවීධී්ාර්යා ක ස ක්රිතයා 

 ්රමික වී දිස්ත්රි ක් ල්කප තනතාවකප බිභ්යසාධානය සද ස්වයාධානය ඉදඳ නි්මම. 

කමකදවර 

 රාතා ප්රකතිපත්ති ව ව අනුූල ව මානව, 

කභ්යෞති් දා  ලි ා සගේපත් උපායර්ලීව 

දබිුවමික වී තනතා හිතවාීම පිපපා න 

යාවීත්රිනයක් ල මහි ්ර දිස්ත්රි ක් ල්කප තිරසාර 

ස්වයාධානයක් ල ඇති ්ර ලීම. 
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 දිස්ත්රි ක් ල බ  ප්රකකධතයය ර  කවකසන තනතාවකප විවිධා වූ ්යාක ්, සමාතමය දා ස්ස්්ෘති්මය 

 අවයාතාවයවී දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය දා ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 ක් ල ඔස්කසේ ඉටු 

          ්ර ීමම. 

 දිස්ත්රි ක් ල්කප රතකප නිකයාතයතයා වයකයවී ක්රිතයා ්රමික වී විවිධා අමාතාා්ය, කදපායාතකගේවීර, 

 රාතා  කනතවන ස්විධාාන ව ව නිවිරදි තීරන නිනීම සදදා නිවිරදි දා නිය්චිත කතතරරු 

 ග්රාමීය  දා ප්රකාකධතර්ය  මට්වමික වී එක් ලරැස් ්ර ඒ්ාබධතධා ්ර සපයා ීමම. 

 දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය දා ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  ඔස්කසේ රතකප විවිධා කදපායාතකගේවීර 

 කවනුකවවී දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ඔඩවීව හිමික  ්දායගේ රැස් කිරීම, ගිණුගේනත කිරීම දා මදා 

 භ්යාණ් ානාරය කවත  කප්රකේපනය කිරීම. 

 න් වරර, බිළි බිඳ්, නියන, මුහුද කනත  නිලීගේ විනි දදිදු ්පදා අවස් ාවවීහිීම තනතාවව අවයා 

 ක් ලපවු් සදන කසේවාවවී සද ්ධාාර  බාීම  ඔඩවීකප වනවන තත්වය ය ා තත්වයව පත්  කිරීම. 

 

1.3 ්ායායයවී 
+ 

 දිස්ත්රි ක් ල ්රක් ලප් ්මික ටුකේ ප්රකධාානියා ක ස ක්රිතයා ්රමික වී දිස්ත්රි ක් ල බ  ප්රකකධතයය ර  වනවත් වන 

 තනතාවකප ්රක් ලපාව තදඩු කිරීමව ක්රිතයා කිරීම. 

 දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ස්ස්්ෘති්, ්නමික ් දා කවනත් ්ාලීන රාතා උත්සව ස්විධාානය කිරීකගේ 

 ප්රකධාානියා ක ස ක්රිතයා කිරීම. 

 විමධාානත අයවිය වි සවදන ක්රිතයාත්ම් කිරීම දා දිස්ත්රි ක් ල සගේබවීධී්රන ්මික ටුව, දිස්ත්රි ක් ල  

 ස්වයාධාන ්මික ටුකේ කම්ගේ වයකයවී ක්රිතයා ්රමික වී දිස්ත්රි ක් ල්කප ස්වයාධාන ්වයුර 

 ස්විධාානය කිරීම, ක්රිතයාත්ම් කිරීම දා අධීක් ලපනය කිරීම. 

 දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ වුවී 16 කදනා සමන ප්රකාකධතර්ය පිපපා න ්වයුර 

 කමකදයමකගේ  ප්රකධාානියා ක ස ක්රිතයා කිරීම දා එහි ්ායායක් ලපමතාවය විදිදියුණු කිරීමව ක්රිතයා 

 කිරීම. 

 පිපපා න ්වයුර ව ීම ඵ දාමතාවය දා ගුනාත්ම් භ්යාවය ඉද  නි්මම ස දා නමන 

 කතතරරු සවීනිකේදන තාක් ලපනය කයතදා නිනීම දා ඒ සදදා ්ායාය මණ්  ය උනවීකල 

 ්රමම. 

 දිස්ත්රි ක් ල බ  ප්රකකධතයය ර  දුයළුම අමාතාා්ය දා කදපායාකගේවීර ව  නිකයාතා ප්රකධාානියා ක ස 

 ක්රිතයා  ්රමික වී ඒ ඒ ්යතන ව  අරමුණු පරමායා  දා ්ායායයවී ඉටුවන පිපදි සගේබවීධී්රන 

 ්වයුර කිරීම. 

 දුයලුම මිතිවරන ්වයුර ව ීම එනගේ තනාිකපතිවරනය, පායාක කගේවීර මිතිවරනය, පඳාත් 

 සභ්යා  මිතිවරනය දා පඳාත් පා න මිතිවරන ව ීම මිතිවරන ක්තමසාිපස්කප නිකයාතයතයා 

 වයකයවී දිස්ත්රි ක් ල කත්රීගේභ්යාර නි ධාාරී ක ස ක්රිතයා ්රමික වී සාධාාරන දා අපක් ලපපාතී 

 මිතිවරන පිවිත්මමව ක්රිතයා කිරීම. 

 දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප දා ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  ව  ්ායාය මණ්   නි ධාාරීවීකප 

 අභිකප්රකේරන සද දිකියා වයාධානයව අවයා ක්රිතයාමායාන නිනීම. 



5 

 

  විවිධා අමාතාා්ය, කදපායාතකගේවීර, ස්ස් ා මණ්   දා සගේබවීධා ්දායගේ නනවී ීමකගේ 

 නි ධාාරීවී කවනුකවවී ඔඩවීකප ්දායගේ එක් ලරැස් කිරීම, ගිණුගේ නත කිරීම දා භ්යාණ් ානාරයව 

 කප්රකේපනය කිරීම සද අදා  ්දායගේ නනවීීමකගේ නි ධාාරීවී දිනුවත් කිරීම. 

 මුහුද කනත නිලීම, නියඟ, න් වරර, බිළි බිඳ් විනි විස්තීයාන ්පදා අවස් ාවවීහිීම රතකප 

 නිකයාතයතයා ක ස ක්රිතයා ්රමික වී ්පදා ්ඳමනා්රන ්වයුර ස්විධාානය කිරීම, ක්රිතයාත්ම් 

 කිරීම අධීක් ලපනය දා  පබිවිපරගේ ්වයුර කිරීම රක වී තන වනවිතය ය ා තත්වයව පත් කිරීම දා 

 ස් ාවර කිරීම. 

 විකධතයාධාාර වාාපෘති දා කධතර්ය අරමුදම වාාපෘති බිපරීක් ලපනය දා අධීක් ලපනය මගිවී වත්්ගේ 

 ්ඳමනා්රන පධතධාති ස්වයාධානය කිරීම. 

 

2 දිස්ත්රි ක් ල්ය දිදිවීමම 
 

2.1 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප මාමගේ 

 දකුණු  ් නිමව ා නදිය අසබ  මද සයුරව මාමගේව පිහිටි අභිමානනීය ඉතිදාසය්ව 

උුම්ගේ කියන මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය උදාර අභීත තනතාව්කනවී සිකලගේ ත් ිතිදාදු් 

ප්රකකධතයයකි.කරාදන පුරවරකප නාම  දා දගේබවීකතතව දිස්ත්රි ක් ල්යවීව මිදිව පිහිවා ඇති වයාන කික ා 

මීවයා 1282.5 ක් ල කදවත් කදක් ලවයායා  128,250 ් භූමික  ප්රකමානය් වපසිපයකිවී යුක් ලත ස්රීා් භූමික  

ප්රකකධතයයක් ල වයකයවී ස දවී කිරීම උචිත කේ. උරු අක් ලපා්ය අ්ය් 5.8 දා 6.4 ත් අතර දා  

නිකනනහිර කධතයා්ය 80.4 ත් 80.7 ත් අතර පිහිටි මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය මික ක  මීවයා 2581.5 ් සාමානා 

වයාපාපතනයකිවී ද අ්ය් 27.3 සාමානා උප්නත්වයකිවී ද යුක් ලත කතත් ් ාීයය කධතයගුනයක් ල 

විදාාමාන වන භූමික  ප්රකකධතයයකි. 
 

්රීා  ්්ා භූමික  ප්රකමානකයවී 1.96 % ක් ල අප දිස්ත්රි ක් ල්ය සරව ඇති අතර , දකුණු පඳාකත් මුළු භූමික  

ප්රකමානකයවී 23.14 % ක් ල වයකයවී මුළු මගේ ප්රකමානය දිඳිවීවිය දිකිය. දිස්ත්රි ක් ල්ය දකුණු කවරඳබ  

දුව උරකයා අදි 3880  ක් ල දක් ලවා (කුකුළුන  3880) නිගීමක් ල කපවීනුගේ ්රන අතර, උරකයා ීම ක ා් 

උුමයක් ල බවව පත්ව ඇති දු්දරාත වනනදනකයවී ්්යායණීය දියඇක  වක වී සමවීවිත කේ. 
 

දකුවුවී දයායනීය මුහුකල තීරයකිවීද, උරිපවී රත්නපුර දිස්ත්රි ක් ල්කප ක්තකඳතවීන, ්ඳවාන 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨා යයවීකනවී ද, බවහිිපවී නාම  දිස්ත්රි ක් ල්කප දබරාකලව, ඉමකලව, 

යක් ල් මුම , තව ම, කනළුව යන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායයවීකනවීද, නිකනනහිිපවී 

දගේබවීකතතව දිස්ත්රි ක් ල්කප ේකක් ලකව , කබක අත්ත, ්ටුවන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායයවීකනවී ද 

මාමගේව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය පිහිවා තිකේ. 
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2.2   මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ්යාක ් පබිමම 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ්යාක ් පබිමම කදස බිලීකගේීම ්්ශි් ස්වයාධානයක් ල වයකයවී ්ිීය 

කපකනනුකප ප්රකධාාන ්යාක ් කභ්යානයක් ල වූ කත් වනාව දා ටව අනුනාමීව ස් ාන නත ම ඇති කත් ්යාමාවීත 

යා ා වයකයවී දිඳිවීවිය දිකිය.වර වනා කභ්යාන අතිපවී කදක් ල 23177 ් මමික  ප්රකමානයක් ල උුම 

්රකනන කත් වනාව ඉදිිපකයවී දුටී. ක්තවකපත  , පස්කනත , මු ටියන,පිවබිධතදර, ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ 

ක්තට්ඨායයවීහි අවම පුමික තිිප අනුපාතය කදස බිලුවද, අවම විරැකියාව කදස බිලුවද ,සමාත පබිමම කදස 

බිලුවද , කමම ්ුන සනා  කේ. 
 

 කපතම වනාකේ වියා  වර දුයම ම කමවී දිනව නිවාස ස දා සද කවනත් ස්වයාධාන 

්වයුර ස දා කයතදාකනන ඇති නමුකල කනවර වනාව සද කු ා ඉ ගේ වනාව ර  කපතම ඉ ගේ ප්රකමානයක් ල 

අප සරව ඇත. රබයා වනාව දා ඒ ්ශ්රිකත ්යාමාවීතද බිලු වයකයවී දක් ලනව  ිකේ.  කගේ දිර කුුඳු 

වනාකවවී මු ටියන, ්ඹුුපිටිය, දක් ලමන ,පස්කනත  විනි ප්රකාකධතර්යවීහි තනතාව තම ්යාක ්ය සවිමත් 

්රනත් අතර ශ්රික  ්්ාකේ කුුඳු අපනයන ්රවීනවීකප ්ිීය කපකනන වාවසාය්මවී දිනව මාතර 

දිස්ත්රි ක් ල්කයවී මහිම ඇත. දිස්ත්රි ක් ල්කප එඳවළු දා පඳරු වනාව පාරගේපිප්ව, නතානුනති්ව, 

්දි්ාලීනව දුකලවූ ්්ාරයව දා කනවර වනාවවී වයකයවී දිනවද දුකලක්කයා. වික පිටිය, දක් ලමන, 

වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය එඳවලු වනාකේ ප්රකමුය ස් ානයක් ල නනී. 
 

 ්යාමාවීත ක් ලකපේත්රිකප අනානතය කදස බ න විව අමුද්ර්වා පිහිටි ්  රකධතයයව  ්සවීනව, 

ඇදුරීම, ස්ස්කිරීම කදා නිපදමම ව ාත් ඵ දායී වනු ඇත. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප කමයව ඇති මාමා්ාරී 

බාධා්ය ම ඇත්කත් ඵ දාය් නිප්පාදන යාවීත්රිනය්ව අවයා ප්රකයස්  ධාාිපතාවය කමවීම එම 

ප්රකකධතයයවීහි අමුද්ර්වා කනතමිති මමම. ්යාමාවීත ක් ලකපේත්රිකප ශ්රාම බ ්ාය ර වා තබා නිනීමව කසේවා 

කයාත්මවී දා කසේව්මවී එම ප්රකකධතයකපම පදි්චි පුධතන යවීකනවී මහිවිය යුරය. එකසේ ඩවකදතත් 

ඔඩනව තමාකප ශ්රාමය මානදු් බිවකයවී ්ිප්  දිකි අතර පඩම ඒ්්කප විවිධා නිවලුද මනදිරී 

යනු  ඇත. කගේ ස දා මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ්  දිකි ්ායාය වනුකප ්ෘෂි්ායාමික ් කභ්යාන වනාව විදිදියුණු 

කිරීමම. දියුණු ්ඳමනා්ාරීත්වය රක වී නිප්පාදනය සූක් ලපමව විදිදියුණු කිරීම , වර වනාව යවකත් 

පඳරු වනාව, එඳවළු වනාව ්ඳ දිකි අතර උනත් බුධතිකමත් තුන කපඳ කගේ ස දා කයතමු ්ඳ දිකි 

කේ. 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ්යාක ් ස්වයාධානය ස දා කයතදා නත දිකි තවත් එක් ල අ්යයක් ල 

වයකයවී ස්චාර් වාාපාරය දිඳිවීවිය දිකිය. විකධතර්්යවීකප සද නවීකදදුවී පිමික කනන කධතර්ය 

ස්චාර්යවීකප දුත් ඇද බි  තබන චිත්තා්යාපණීය දයායන දා විකනාදාය්වාදය ස දා අවස් ාවවී 

ස්වභ්යාවි්ව අප සරව ඇත. දිස්ත්රි ක් ල්ය එක් ල පසකිවී ඇති ස්වභ්යාවි් කබකු දා දයායනීය ස් ාන පිහිටි මුහුකල 

කවරඳ (උදා : දික් ලවිම  හුගේමානය, මාතර කපතමකදේන) ිතිදාදු් නවඹුවී දා ස්මාර් (උදා: 

කදවිනුවර කධතවා ය, මාතර තාර්ා ක්තටුව) සද උරු ්රකප පිහිටි ක ා් උුමය වූ දු්දරාත 

වනාවීතරය සත්මාකම විනි දයායනීය දිය ඇක  මීව නිදබිවීය. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප පිහිටි දිනව මදත් 

්වීකදා නයව පත්  කිර  ්ි ය දුත් ඇද නවීනා ස්චාර් පුරයක් ල නියාමානය කිරීමව අවයා දුයලු 

ස්වාභ්යාවි්  භූ රූපන අපව දායාද ්ර ඇත. ස්චාර්යවී පිමික ණීම රක වී ප්රකකධතයකප රැකියා විරහිත 

භ්යාවයව බිළු වයකයවී කදා විසඳුමක් ල  ිකබනු ඇත.   
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 දිස්ත්රි ක් ල්කප ්යාක ් ස්වයාධානයව ධීවර අ්යයව ද ්්ර්ය වයකයවී උරදිය දිකි කේ. 

කවරඳා්රීාත තනතාවකනවී 44% ් ප්රකමානය් වනවන වෘත්තිය ධීවර ්වයුර සද ඒ ්්රීාත ්යාමාවීත දා 

බිඳී පවතී. කනතනිඹුු මුහුකධත මබිවී දිුණු ක්තව නිඹුු මුහුද, ්ඳපු දා මික ිපදිය මත්සා නිප්පාදනය 

දියුණු කිරීකගේ ඉ  ප්රකස් ාව අප සරව ඇත. කමම ධීවර ්යාමාවීතකප කවඳ කපතඳ ප්රකසාරනය, මත්සා 

සගේපත්  බා නිනීකගේීම අවයා ලි ාය දා කවනත් ්ඳමනා්රන පදබි්ගේ  බා ීමම ධීවර ්වයුර දියුණු 

කිරීමව අවයා ලික ් සාධා් කේ. 
 

 දිස්ත්රි ක් ල්කප තනනදනය දා සස ා බ න ්ඳ ඒ් පුධතන  භූමික  පිපකභ්යාතනය කදක් ල 0.15 

ක් ල පමන කේ. ස්වයාධානය ස දා දිනව කවරඳා්රීාත ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායයවීහි ඉ ක් ල කනතමිති 

අතර මාතර ් වත් සතර ප්රකා කධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප භූමික  පිපකභ්යාතනය කදක් ල. 0.05 ක් ල පමන කේ. 

ක්තවකපතඳ ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප භූමික  පිපකභ්යාතනය කදක් ල. 0.25 ක් ල ඩවද වර ්යාක ්ය දා 

බිඳී පවතින කමම ප්රකකධතයකප පිපසර හිත්ාමීව භූමික ය පිපදරනය කිරීම බිරෑුගේ ප්රකය්නයකි.  
 

 දිස්ත්රි ක් ල්කප ශ්රාම බ ්ාය ර  දක් ලනව  ිකබන උග්ර රැකියා විරහිතභ්යාවය දා බුධතිකමත්, 

උනත්, තුන විරකියාවව විසඳුම ස්වයාධාන ්වයුර දරදා  බා නිනීම ්දිනගේ විය යුරම. දිස්ත්රි ක් ල්කප 

්ෘෂී ්යාමාවීතය, ්යාමාවීත කමවීම කසේවා සිපයීම රක වී කගේ ස දා විසඳුගේ කසතයානත දිකිවනු ඇත. 
 

2.3  දිස්ත්රි ක් ල්කප තනතාවකප වනවකනාපාය ර.ම සද ප්රකධාාන කවඳ  දා ්යාක ් ක්රිතයා්ාර්ගේ 

 පුරාතනකප මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය සමෘධතිකමත් ශිප්ඨාචාරය්ව කමවීම ස්වය්කපාෂිත ්යාක ් 

පබිමම්වද උුම්ගේ  ිබූ ස්රීා් ප්රකකධතයයක් ල වයකයවී ඉතිදාසය කපවීවා ීම ඇත. වයාතමානකප භූමික  

පිපකභ්යාතනකප ප්රකමුයත්වය හිමික  වවීකවී වර වනාවවීවම. ඒ අතිපවී ්්ශි් ස්වයාධානයක් ල වයකයවී  

්ිීය කපකනනුකප ප්රකධාාන ්යාක ් කබානයක් ල වූ කත් වනාව දා ටව අනුනාමීව ස් ානනතම ඇති කත් 

්යාමාවීත යා ාය.  
 

 කගේ දිුණුවිව මුළු දිස්ත්රි ක් ල්කපම භූමික  පිපකභ්යාතන රවාව අනුව ස ්ා බ න ්  කත් වනාවව 

විකයේෂිත ස් ානයක් ල හිමික ව ඇත.  
 

දිස්ත්රි ක් ල්කප ස්ක ර කබාන වනා ්  මගේ ප්රකමානය - 2017 

කබානය කු ා කනතවි ්ාණ්  වර අ්යකප එ්රව 

මගේ ප්රකමානය 

(කදක් ලවයායා) 

% මගේ ප්රකමානය 

(කදක් ලවයායා) 

% මගේ ප්රකමානය 

(කදක් ලවයායා) 

කත් 19,736 82.9 4,064 17.1 23,800 

රබයා 1,460 38.3 2,350 61.7 3,810 

කපතම 13,662 95.5 638 4.5 14,300 
     

ලි ාශ්රාය :  දිස්ත්රි ක් ල ස්යාාකමයන අ්යය , මාතර 
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දිස්ත්රි ක් ල්කප වපුරන  ද දා ්පා නවීනා  ද මගේ ප්රකමානය 2016 / 17 ය  සද මද ්වීනය 
 

්වීනය ය  මද 

වපුරන  ද මගේ  

ප්රකමානය (අක් ල්ර) 

වාිප මායාන යවකත් වියා  8,959.4 8,428.4 

බිළු 7,126.1 6,976.1 

වයාපා 14,506.9 13,206.9 

්පා නවීනා  ද 

මගේ ප්රකමානය (අක් ල්ර) 

වාිප මායාන යවකත් වියා  8,894.3 8,352.95 

බිළු 7,090.8 6,960.1 

වයාපා 14,466.9 13,126.8 

    ලි ාශ්රාය :  දිස්ත්රි ක් ල ස්යාාකමයන අ්යය , මාතර 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ම නිප්පාදනය 2016/17 මද ්වීනකප කම.කවත.41,652 ක් ල ද  2017 ය  

්වීනය ස දා කම.කවත.32,078 ක් ලද වනා ක්ිපන. කගේ අනුව 2016/17 වනා වයාපකප මුළු ම 

නිප්පාදනය කම.කවත. 73,730 කි.  
 

             ප්රකධාාන වයකයවී කත් වනාකේ ඉදිිපකයවීම දුටින දිස්ත්රි ක් ල් 08 අරිපවී  මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය 

රවීවන ස් ානය  බා ඇත. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 13 ක් ල ්වරනය ්රමික වී 

ග්රාම නි ධාාරී වසගේ 345 ් කත් වනාව විදුරී ඇත. වර වනා කභ්යාන අතිපවී කදක් ල. 23176.85 ් මගේ 

ප්රකමානයක් ල උුම ්රකනන කත් වනාව ඉදිිපකයවී දුටී. ක්තවකපත , පස්කනත , මු ටියන, පිවබිධතදර 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායයවීහි  අවම ප්රකමික තිිප අනුපාතය කදස බිලුවද, අවම විරැකියාව කදස බිලුවද, 

සමාත පබිමම කදස බිලුවද කමම ්ුන සනා  කේ.  බාකදන සදනාධාාරද උපකයාගී ්ර නනිමික වී 

දිස්ත්රි ක් ල්කප උරු ප්රකකධතයකප තනතාවකප ප්රකධාාන වනවකනාපාය බවව කත් වනාව පත් ්රකනන ඇත. 

කු ා කත්වර හිමික යවීකප ශ්රාම දාය්ත්වය රක වී ලි ාමය  ාභ්යදායී බවක් ල ඇති වන බිවිවී ඒ ස දා 

තනතාවකප නිඹුුවක් ල කපවීනුගේ ්රම. 
 

 කපතම වනාව දිස්ත්රි ක් ල්කප කවරඳබ  ප්රකකධතයයවීහි දක් ලනව ඇති අතර ඉවී 75% ක් ල පමන කු ා 

ඉ ගේ හිමික යවී සරය. සාක් ක් ලප වයකයවී කපතම වනාව ස දා අවයා ලික ් ධානය, ශ්රාම සදභ්යාගීත්වය 

අවම බිවිවී නිමික  තනතාවද මීව නිඹුු විය. එකදත් දිස්ත්රි ක් ල්කප දිනව දුකලවන කපතම ඉ ගේ කබදා 

නිවාස සමීමම සද ස්වයාධාන ්වයුර ව ව කයතදා නිනීම නිසා මගේ ප්රකමානකප විදිමමක් ල දුකලම නිත. 

එකමවීම 2017  වයාපකප මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප වික නම කපතම ක්තඳ මි මකගේ කරානය කදේරකවවී ්පා 

ඉවත් ්ඳ කපතම නස් නනන 3770 කි. එම කදේරකවවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප කපතම වනාවව මදත් 

තයාතනයක් ල එම ම ඇත.   
 

 රබයා වනාව දා ඒ ්ශ්රිකත ්යාමාවීතද බිළු වයකයවී දක් ලනව  ිකේ. අපනයන කභ්යාන වනාවද 

දිස්ත්රි ක් ල්ය පුරා විදුරී ඇති අතර, කුුඳු මගේ ප්රකමානය කදක් ල. 8913 ක් ල පමන කේ. කුුඳු වනාකවවී 

මු ටියන, ්ඹුුපිටිය, දක් ලමන, පස්කනත , අකුරැස්ස, වික පිටිය විනි ප්රකකධතයයවීහි තනතාව තම 

්යාක ්ය සවිමත් ්ර නත් අතර, ්රීා  ්්ාකේ කුුඳු අපනයන ්රවීනවීකප ්ිීය කපකනන 

වාවසාය්මවී දිනව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කයවී මහිම ඇත. දිවමකවී කුුඳු වනා මගේ ප්රකමානකයවී 30% 

මාතර දිස්ත්රික් ල්ය සරව ඇත. 

 කගේ දිර නගේමික ිපස්, ක්ාපි, පුවක් ල වනාවවීද දක් ලනව ඇත. දිස්තික් ල්කප එඳවළු දා පඳරු වනාව 

පාරගේපිප්ව, නතානුනති්ව, ්දි්ාලීනව  දුකලවූ ්්ාරයව කනවර වනාවවී වයකයවී දිනවද දුකල 



10 

 

ක්කයා. වික පිටිය, දක් ලමන, වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය එඳවළු වනාකේ ප්රකමුයස් ානයක් ල 

නනී. 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ්ෘෂි ්යාක ්ය මත පදනගේ වූ 

්යාමාවීත ප්රකමුයස් ානකප ා සි කිය දිකිය. ඒ අතිපවී 

කත් ්යාමාවීතය ප්රකධාාන කේ. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප කත් 

්යාමාවීත යා ා 104 ක් ල වන අතර කමමගිවී ්යාමාවීත 

ක් ලකපේත්රිකප රැකියා සිපයීම විදි වයකයවී දක් ලනව  ිකේ.  
 

රබයා ්යාමාවීතකප කධතර්ය දියුණුවක් ල කනතමිති 

අතර දිනව ්යාමාවීතපුරකප ්රගේභ්ය ්රන  ද 

ක ාඩ්ස්වායා රබයා ්යාමාවීත යා ාව ්ෘතිම රබයා ්ශ්රිකතව 

වයයා නිප්පාදනය ්රනු  ිකේ. දිස්ත්රි ක් ල්කප කිිප මික දමම දා කයානට් නිපදමම බිළු වයකයවී දුකල 

ක්කරන අතර,  කී කයානට් සමානම මදා පිපමානකයවී කිිප ්දාර නිපදමම දා දියර කිිප ප්රකචක ත 

කිරීකගේ වාාපෘතිය්ද නිරතව දුටී. 
 

 2003 ්යාමාවීත ස්නනන වායාතා අනුව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප කසේව්මවී 9 ව අඩු ්යාමාවීත 

ඒ්් ස්යාාව 5033 ක් ල වූ අතර එහි කසේව් ස්යාාව 10455 ක් ල විය. කසේව් ස්යාාව 10 ව විදි 

්යාමාවීත ඒ්් 273 ක් ල පිහිවා තිබූ අතර එම ්යාමාවීතයවීහි කසේව් ස්යාාව 10416 කි. කගේ අනුව 

නෘද ්යාමාවීත දිුණුවිව ්යාමාවීත ඒ්් 5306 ් මුළු කසේව් ස්යාාව 28871 ක් ල කසේවකප කයීම 

දුටි බව කපකවී. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ශ්රාම බ ්ාකයවී 22.9%  ක් ල ්යාමාවීත අ්යකප කසේවකප කයීම 

ඇත. 
 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප දික් ලවිම , කදවිනුවර, වික නම දා මාතර ග්රාම නි ධාාරී වසගේ 56 ් නගේ 86 

් ිකවර ්යාමාවීතකප නියිලුනු තනතාව එම ප්රකකධතයකප මුළු තනතාවකනවී 48% ක් ල පමන කේ. 2004 

බිනාමික  කේදවාච්කයවී පබි යක  ය ා තත්වයව පත් ධීවර ්යාමාවීතකප 2013 වසකයා නිප්පාදනය 

කම.කවතවී 48255 ක් ල විය.  
 

2.4   දිස්ත්රි ක් ල්කප පාසම පධතධාතිය 

පාසම වයානය පාසම ස්යාාව ගුුවු ස්යාාව දුබිවී ස්යාාව 

රතකප පාසම 362 9,613 166,941 

අයාධා රාතා පාසම 1 - - 

පුධතනක ් පාසම 7 239 4,988 

පිිපකවවී 66 605 6,074 
 

ලි ාශ්රාය :  දිස්ත්රි ක් ල ස්යාාකමයන අ්යය , මාතර 

 

 

 

 

 



11 

 

2.5   මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප තනනදන කතතරරු 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප තනනදනය  පදත ස දවී වගුකවවී දා ප්රකස් ාර සවදකනවී නිරූපනය කේ. 

ඒ අනුව කපනී යවීකවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප පුුප තනනදනයව ව ා ස්ත්රීන තනනදනකයහි විදි මමකි. 

                                                           තනනදනය (දදස්) 

අ්යය මුළු 

තනනදනය 

පුුප ස්ත්රීන 

නනන ප්රකතියතය 

(100%) 

නනන ප්රකතියතය 

(100%) 

නානිප් 100,994 48,056 47.58 52,938 52.41 

ග්රාමීය 726,781 348,154 47.90 378,627 52.09 

වර 23,562 11,553 49 12,009 50.96 

එ්රව 851,337 407,763 47.89 443,574 52.10 
 

  ලි ාශ්රාය . තන දා ස්යාාකමයන කදපායාතකගේවීරව 

 

2.6  දිස්ත්රි ක් ල්කප වයාපාපතන රවාව 

      මාදු් වයාපාපතනය 2017  

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප වයාපාපතන රවාවවී කවනස් වන ්්ාරය පදත දික් ලකේ. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ලි ාශ්රාය : තන දා ස්යාාකමයන කදපායාතකගේවීරව 

  
 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කයහි පිවබිධතදර, ක්තවකපත , පස්කනත  විනි ්ඳු්ර ප්රකකධතයයවීහි ඉද  

වයාපාපතනයක් ල සහිත කතත් ්ා ගුනයක් ලද, මාතර, දික් ලවිම , කදවිනුවර විනි මුහුකලබ  ප්රකකධතයයවීහි 

අඩු වයාපාපතනයක් ල සහිත වියළි ්ා ගුනයක් ලද පවතී. ්ඳු්ර ප්රකකධතයකප වයාපාපතනය මුහුකල බ  

ප්රකකධතයකප කමවී කදගුනයක් ල ම ඇත. 

 

මාසය ්ි්නකලර වයාපාපතනය 

(මික ක  මීවයා) 

කදනියාය වයාපාපතනය (මික ක  

මීවයා) 

තනවාිප 102.2 207.2 

කපබරවාිප 30.8 47.0 

මායාර 153.4 475.5 

අකප්රකේම 160.8 261.2 

මිම 312.4 944.1 

ජුනි 60.6 138.2 

ජූක  86.6 113.2 

අකනාස්ර 147.7 227.4 

සි් තිගේබයා 199.6 345.0 

ඔක් ලකතාබයා 213.6 386.8 

කනතවිගේබයා 495.9 601.2 

කදසිගේබයා 72.5 270.7 
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2.7 දිස්ත්රි ක් ල්කප ලික ් ස්යාාකමයන කතතරරු  
 

 දිස්ත්රි ක් ල්ය                :  මාතර 

 පඳාත                                                                :  දකුන 

 මුළු මගේ ප්රකමානය                                                  :  වයාන කික ාමීවයා  1282.5 

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය නනන                       :  16 

 ග්රාම නි ධාාරී ක්තට්ඨාය නනන                             :  650 

 නගේ නනන                                                           :  1658 

 තවීද ක්තට්ඨාය නනන                                         :  07 

 මද නනර සභ්යා නනන                                            :  01 

 නනර සභ්යා නනන                                                  :  01 

 ප්රකාකධතර්ය සභ්යා නනන                                             :  15 

 ස්චාර් බ්න ා නනන                                       :  02 (ස්වකධතය ්වයුර අමාතාා්යය) 

 ් ාප අධාාාපන ්ායායා  නනන                            :  04 

 පාසම නනන                                                        :  364 

 ගුුවු නනන                                                      :  10122 

 පායාක කගේවීර මවීත්රීනවුවී නනන                           :  8 

 පඳාත් සභ්යා මවීත්රීනවුවී නනන                              :  17 

 තවීද දාය්මවී ස්යාාව                 :  634918 

 තනනදනය                 :  845000 

 නිවාස නනන                 :  212953 

3 ස්විධාාන සවදන සද අනුමත කසේව් ස්යාාව 

3.1 ස්විධාාන වු දය 

 දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප අරමුණු මුකලවී පමුණුවා නත දිකි ්්ාරයව වනකීගේ දා ්ායායයවී 

නිදු අයුිපවී ඉටු කිරීමව දිකි වන පිපදි  262 විය ර්යාපය යවකත් කමකදයුගේ වි සවදන ක්රිතයාත්ම් 

කේ. එම වි සවදන යවකත් වාාපෘති කද්කි. 
 

262  කමකදයුගේ වි සවදන 

වාාපෘතිය 1 - සාමානා පිපපා නය දා ්යතන කසේවා - දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය 

වාාපෘතිය 2 - ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  

 කමකදයුගේ වි සවදන යවකත් දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප ස්විධාාන වු දය ස්ස් කිරීකගේීම 

262  විය ර්යාපය යවකත් දුටින ්ායාය මණ්  ය පමනක් ල කනතව දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා  පිපශ්රාය ර  

ඇති කවනත් කදපායාතකගේවීර ව  දිස්ත්රි ක් ල ්ායායාලීය නි ධාාරී මණ්  යද ඇර ත් කිරීමව දුකලම ඇත. 

එයව කදේරව කපතකල මදතනතාවකප ්යාක ් සමාවනය දා ස්ස්්ෘති් අවයාතාවයවී එ්ම වද ක් ල 

යටිවී පදබිකවවී දා ්ායායක් ලපමව ඉටු්ර ීමම ස දා දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා  පිපශ්රාය ර ම ස් ානනත 

්ර ඇති බිවිනි. දිස්ත්රි ක් ල බ  ප්රකකධතයය ර  එම දිස්ත්රි ක් ල ්ායායා  ව  ප්රකධාානියා ක සද දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ 

්වයුර ්රනු  ිකේ. 

උදා - ස්යාාකමයන කදපායාතකගේවීරව, ස්ස්්ෘති් ්වයුර කදපායාතකගේවීරව, කමාවයා ර  

කදපායාතකගේවීරව ්ීම වයකයනි. 
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3.2 ්ායාය මණ්  ය පිළිබ  කතතරරු 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය දා ටව අනුබධතධා ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 හි 

2017.12.31 දිනව අනුමත ්ායාය මණ්  ය, අතිිපක් ලත දා පුර් පාඩු ්ායාය මණ්  ය පදත ස දවී 

පිපදිය. 
 

්ායාය මණ්   කතතරරු - දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මාතර 
 

 

තනරර 

 

 

කසේවාව,කශ්රාේවුය /පවීතිය 

අනුමත 

්ායාය 

මණ්  ය 

2017.12.31 

දිනව සතා 

කසේව් ස්යාාව 

කතාප්ඨ මට්වම       

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්රීා. ්.ප.කසේ. විකයේප 01 01 

අතිකයා් දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්රීා. ්.ප.කසේ.  I 02 01 

සද්ාර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්රීා. ්.ප.කසේ.  II, III 01 00 

ප්රකධාාන නන්ාික්ාරී ්රීා. ්.න.කසේ.  I 01 01 

ප්රකධාාන අභ්යාවීතර විනන් ්රීා. ්.න.කසේ.   I 01 01 

නන්ාික්ාරී  ්රීා. ්.න.කසේ.   II, III 01 01 

ඉ්තයකවීු ්රීා. ්.ඉ.කසේ.   II, III  01 01 

කතාප්ඨ මට්වකගේ එ්රව  08 06 

තෘතීය මට්වම    

පිපපා න නි ධාාරී රා.්.ස.කසේ. අික 01 01 

භ්යාපා පිපවයාත් භ්යාපා පිපවයාත් I, II 02 02 

කතතරරු තාක් ලපන  

සවීනිකේදන නිඳධාාරී 

කතත.තා.ස්.කසේ 01 00 

තෘතීය මට්වකගේ එ්රව   04 03 

ධතවිතීය මට්වම     

අයවිය සද්ාර ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 01 01 

ස්වයාධාන සගේබවීධී්ාර් ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 03 03 

විමයායන සද්ාර ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 02 02 

ස්වයාධාන නි ධාාරී ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 28 28 

රාතා ්ඳමනා්රන සද්ාර රා.්.ස.  I, II, III 30 29 

කතතරරු තාක් ලපන 

සවීනිකේදන සද්ාර 

කතත.තා.ස්.කසේ. I, II, III 02 03 

තාක් ලපන නි ධාාරී තාක් ලපන කසේවය  I, II, III 02 02 

සි බිගේ ශිමීය තාක් ලපන කසේවය  I, II, III 01 01 

තාක් ලපන සදාය් තාක් ලපන කසේවය  I, II, III 02 02 

ධතවිතීය මට්වකගේ එ්රව   71 71 

ප්රකා මික ් මට්වම     

පිළිනිනීකගේ නි ධාාරී  01 01 

ිපයකලු ිපයකලු  I, II, III විකයේප 07 05 
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්ායායා  කසේව් කසේවය ්ා.කසේ.කසේ.  I, II, III 

විකයේප 

11 09 

බ්න ා භ්යාර්ු I, II, III විකයේප 01 01 

විකලක  ්ායාමික ් I, II, III විකයේප 01 00 

ප්රකා මික ් මට්වකගේ එ්රව   21 16 

මුළු එ්රව   104 96 
 

්ායාය මණ්   කතතරරු - ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා - මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය 
 

 

තනරර 

 

කසේවාව,කශ්රාේවුය /පවීතිය අනුමත 

්ායාය 

මණ්  ය 

2017.12.31 

දිනව සතා 

කසේව් ස්යාාව 

කතාප්ඨ මට්වම    

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්රීා. ්.ප.කසේ.  I 16 15 

සද්ාර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්රීා. ්.ප.කසේ.  II, III 16 14 

නන්ාික්ාරී ්රීා. ්.න.කසේ.  II, III 16 13 

කතාප්ඨ මට්වකගේ එ්රව  48 42 

තෘතීය මට්වම    

පිපපා න නි ධාාරී රා.්.ස.කසේ. අික 16 12 

ග්රාම නි ධාාරී (අික පවීතිය) ග්රා.නි. අික 16 06 

භ්යාපා පිපවයාත් භ්යාපා පිපවයාත් I, II 02 02 

තෘතීය මට්වකගේ එ්රව   34 20 

ධතවිතීය මට්වම     

ස්වයාධාන සගේබවීධී්ාර් ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 17 17 

ස්වයාධාන නි ධාාරී ්ශ්රිකත නි ධාාරී I, II, III 249 251 

රාතා ්ඳමනා්රන සද්ාර රා.්.ස.   I, II, III 434 405 

ග්රාම නි ධාාරී  650 589 

කතතරරු තාක් ලපන ස්නිකේදන සද්ාර කතත.තා.ස්.කසේ. I, II, III 17 15 

්ායාමික ් නි ධාාරී (තාක් ලපන නි ධාාරී) තාක් ලපන කසේවය I, II, III 26 17 

තාක් ලපන සදාය් I, II, III 16 13 

සි බිගේ ශිමීය තාක් ලපන කසේවය II, III - - 

ධතවිතීය මට්වකගේ එ්රව   1,409 1,307 

ප්රකා මික ් කශ්රාේවුය     

පිළිනිනීකගේ නි ධාාරී I, II, III 02 03 

ිපයකලු ිපයකලු I, II, III විකයේප 32 30 

්ායායා  කසේව් කසේවය ්ා.කසේ.කසේ. I, II, III විකයේප 104 96 

ප්රකා මික ් මට්වකගේ එ්රව   138 129 

එ්රව (කතාප්ඨ+ තෘතීය+ ධතවිතීය+  

ප්රකා මික ්) 

 1,629 1,498 
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4. ්ායාය සාධානය 
 

4.1 සාමානා පිපපා න ක්රිතයා්ාර්ගේ ව  ප්රකනතිය 
 

4.1.1  ග්රාම නි ධාාරී ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 හි ග්රාම නි ධාාරී වසගේ  650 ඇත.  

ඒවාකප ්ායාය සාධාන කතතරරු පදත ස දවී පිපදි කේ. 

1. දුවිම ්රඩම සගේබවීධා පිමික වුක  සවදවී ්ර නිනීම, විභ්යාන කිිපම, සම  කිරීම, දා විදිකලර 

පරීක් ලපන ස දා ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය කවත කයතමු කිරීම. 

2. වායාෂි් බ පත්රි දා ඵ දා බකල ඉ ගේ ස දා අදාඳ බකල එ්ර කිරීගේ ්වයුර ඉටු කිරීම. 

3. අනවසර අම ා නිනීම සගේබවීධා අස් කිරීකගේ දිවීමම භ්යාර ීමම, ප්රකදුධතධා කිරීගේ දා ඉ ගේ ව  

භුක් ලතිය භ්යාර නිනීකගේ ්වයුර ඉටු කිරීම. 

4. කපතම වනාව සගේබවීධා රර කුුමික වු දානිය පිළිබ  දිනුවත් කිරීම. 

5. පා්ශු රක් ලපන වි සවදවී ක්රිතයාත්ම් කිරීම. 

6. අපනයන කබාන ගුනාත්ම්භ්යාවකයවී යුරව වනා කිරීම පිළිබ ව දිනුවත් කිරීම. (නගේමික ිපස් 

වනාව දා කුුඳු වනාව) 

7. ඝන අපද්ර්වා දා ්සඳ ්ඳමනා්රනය පිළිබ  තනතාව දිනුවත් කිරීම. 

8. ඇස් පරීක් ලපාව දා කනතමික කම ඇස් ්ණ්නාදි කබදා ීමකගේ වවදා සායනයව සදභ්යාගී මම. 

9. 2017 පිවති න්වරර ්පදාව කදේරකවවී ්පදාවව පත්වූවනව සදන සිපයීමව ්වයුර කිරීම 

දා එයව අදාඳ රාත්ාිපමය ්වයුර ඉටු කිරීම දා සගේබවීධී්රනය කිරීම 

10. මානදු් කසෞයා සගේබවීධා දිනුවත් කිරීකගේ වි සවදන 

11. විදිහිටි අඩුකල උත්සවය දා වවීදනා චාිප්ා පිවිත්මම. 
 

4.1.2 අභ්යාවීතර විනනන රාත්ාිප 

 

1. 2017 අභ්යාවීතර විනනන සි ිස්ම අනුව අභ්යාවීතර විනනන පරීක් ලපන පිවිත්මම. 

 

ඉ ක් ල් ්රනත් ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා   

ස්යාාව 

අභ්යාවීතර විනනන පරීක් ලපන පිවිත් වූ  

්ායායා  ස්යාාව 

12 12 
 

 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප ඉ ක් ල් ්රනත් 

විනනන පරීක් ලපන ස්යාාව 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප පිවිත් වූ විනනන 

පරීක් ලපන ස්යාාව  

09 13 

 

2. විනනන දා ්ඳමනා්රන ්මික ටු පිවිත්මම 
 

ඉ ක් ල් ්රනත් ්මික ටු ස්යාාව පිවිත් වූ විනනන දා ්ඳමනා්රන ්මික ටු 

 ස්යාාව  

04 04 
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3. ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16හි සද දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කයහි කනමගේ වඩචයා 

පරීක් ලපා ්ර අදා  ්ායායා  කවත වායාතා ඉදිිපපත් ්ර ඇත. 

4. කමයව අමතරව විකයේප විමයායනයක් ලද පවත්වන  ීම. 

 

4.1.3   පාිපකභ්යාගි් ්වයුර 
 

පාිපකභ්යාගි් ්වයුර පිළිබ ව වායාෂි් ්ායාය සාධානය 

 

මාසය 

 

විවලීගේ 

ප්රකමානය 

(මාදු් 

ඉ ක් ල්ය 

95) 

නඩු 

පිවරීගේ 

ප්රකමානය 

ද  මුදම 

ප්රකමානය 

දිනුවත් 

කිරීගේ 

ස්යාාව 

(්ායාරව්ව 

06) 

සදන 

පිමික වුක  

ස්යාාව 

සදන  බා 

කලවී සදන 

පිමික වුක  

ස්යාාව 

ප්රකධාාන 

්ායායා යව 

කයතමු ්රන 

 ද පිමික වුක  

ස්යාාව 

තනවාිප 54 90 388,000.00 02 04 03 01 

කපබරවාිප 73 67 349,500.00 02 02 01 01 

මායාර 79 98 503,500.00 - 01 01 01 

අකප්රකේම 52 29 85,500.00 - 02 02 02 

මිම 61 93 379,000.00 - 02 02 01 

ජුනි 64 55 158,000.00 - 06 06 - 

ජූක  94 73 308,500.00 - 03 02 01 

අකනාස්ර 95 98 297,000.00 01 01 - - 

සි් තිගේබයා 86 89 325,000.00 01 02 01 - 

ඔක් ලකතාගේබයා 104 71 411,500.00 03 03 02 01 

කනතවිගේබයා 104 140 527,500.00 02 08 - 01 

කදසිගේබයා 106 56 170,500.00 01 01 - - 

එ්රව 972 959 3,903,500.00 12 35 20 9 
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4.1.4   ්දායගේ එ්ර කිරීගේ ්වයුර  
 

     2017 වයාපකප එ්ර ්රන  ද ්දායම 

්දායගේ ර්යාපය විස්තරය එ්ර ්  ්දායම 

(ු.යත) 

1003.07.02 කරතයස්ට්රායා තනරාම කදපායාතකගේවීරවව 

අදා  ක යාපදි්චි කිරීකගේ නාස්ර 

21,625,038.72 

1003.07.03 කපෞධතනක ් දිව ප්රකවාදනය 870,881.50 

1003.07.04 කමාවයා ර  වාදන විකිණීම මත බකල 4,000.00 

1003.07.05 රාතා ්රක් ලප් අමාතාා්යයව අදා  

බ පත්රි නාස්ර 

545,758.00 

1003.07.99 බ පත්රි - අකනකුත් 6,755,052.08 

2002.01.01 රතකප කනත නිගික  කුලී 1,002,088.37 

2002.02.99 කපතළිය - කවනත් 9,592,064.88 

2003.02.03 1968 අ්් 32 දරන පුධතන මවී ක .ප. 

කිරීකගේ පනත යවකත් නාස්ර 

754,050.00 

2003.02.13 විභ්යාන දා අකනකුත් නාස්ර 36,900.00 

2003.02.14 කමාවයා ර  ප්රකවාදන පනත යවකත් 

අය්රනු  බන නාස්ර දා අකනකුත් 

 ිබීගේ 

47,378,974.00 

2003.04.00 රතකප නි ධාාරීවීව  බා කදන යරුපිදි 

සගේබවීධා ලික ් කනමගේ 

1,853,080.00 

2003.99.00 විකුණුගේ දා නාස්ර - අකනකුත්  ිබීගේ 5,248,810.25 

2004.01.00 සමාත ස්රක් ලපන දාය් මුදම -මධාාම 

රතය 

99,874,744.03 

2006.02.00 ප්රකාපධාන වත්්ගේ විකිණීම - 

එ්රව 122,916,422.25 
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4.1.5      මානව සගේපත් ස්වයාධානය දා වෘත්තීය මායාකනාපකධතය ්වයුර 
 

  මික නිස්බ  දා රැකීරක් ලපා කදපායාතකගේවීරවව අනුබධතිකතව දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප සද 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  ව  කසේවය ්රන වෘත්තීය මායාකනාපකධතය නි ධාාරීවී දා මානව සගේපත් 

ස්වයාධාන සද්ාර නි ධාාරීවී විදුවී ඵ දායී පුරවිදුකයකු ක ස සමාත ්යාථී් තත්වය නනා දුටුමමව 

තනතාවව අවයා මනකපවීමගේ සද රැකියානත කිරීගේ ්රනු  බම. 
 

 ක්රිතයා්ාරී සි ිස්මව සමනාමීව වෘත්තීය මායාකනාපකධතය නි ධාාරීවීකප 2017 වයාපකප 

වි සවදවී පිවිත්මකගේ ඉ ක් ල්ය වි සවදවී 351කි.ඒ අනුව 2017 වයාපය ර  සගේපූයාන ්  

වි සවදවී නනන 375 කි. එම වි සවදවී පිළිබ  කතතරරු පදත ස දවී පිපදි කේ. 

 

 

 

වි සවදන 

වායාෂි් ඉ ක් ල්ය ඉ ක් ල් සපුරා නිනීම 

ව
ි 
ස
ව
ද
වී

 

ප්රක
ති
 
ාභී
වී

 

ප්රක
ති
ප
ාද
න
 (
ු
.)

 

ව
ි 
ස
ව
ද
වී

 

ප්රක
ති
 
ාභී
වී

 

වි
ය
දම
 (
ු
.)

 

වෘත්තීය අභිකයාන තය නිනීම 4 120 31,800.00 4 120 31,800.00 

ස්වය් රැකියා කපඳඹමම 16 480 38,240.00 20 638 38,240.00 

ගුුවුවී දිනුවත් කිරීම 1 40 27,620.00 1 40 27,620.00 

අභ්යාවීතර උපාිකධාාරී වි සවදන 1 40 34,450.00 1 40 34,450.00 

බාහිර උපාිකධාාරී වි සවදන - - - - - - 

සා/කපඳ 102 - - 95 2,936 - 

උ/කපඳ 69 - - 69 2,013 - 

වෘත්තීය ්ායායසාධානය විදිදියුණු 

කිරීම 

- 1,200 - - 1,236 - 

වෘත්තීය මායාකනාපකධතය කසේවා 

සිපයීම - කවනත් 

- 2,280 - - 2,318 - 

දිස්ත්රි ක් ල රැකියාකපත  1 - - 1 768 103,280.00 

අ.කපත.දුවී පබි වි සවදන 1 - - - 250 26,560.00 

කදමාපිය දිනුවත් කිරීගේ වි සවදවී 16 800 36,000.00 20 1,028 37,540.00 

අවදානමව  ක් ලවූවවී ස දා 

වි සවදවී 

136 - - 156 2,448 - 

ස්චාර් ක් ලකපේත්රිකප රැකියානත කිරීම - - - - - - 

රැකියා සමාත වි සවදන 1 30 34,150.00 1 30 34,150.00 

අවයාතා මත පුහුණු වි සවදන 2 180 43,900.00 6 180 43,900.00 

රැකියා 100 වි සවදන 1 100 21,000.00 1 179 21,000.00 

නිදදස් රැකියා ස දා කපඳඹමම - - - - - - 

එ්රව 351 5,270 267,160.00 375 14,296 398,540.00 
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2017 වයාපකප දිස්ත්රි ක් ල රැකියා කසේවා මධාාස් ානය ඉටු ්රන ද රාත්ාිප 
 

වි සවදන 2017 වසකයා ඉ ක් ල්ය 2017 වයාපකප ඉ ක් ල් 

සපුරානත් ප්රකමානය 

රැකියා ස දා ක යාපදි්චි කිිපම - 1509 

රැකියා පුර් පාඩු ස්යාාව 1444 2396 

රැකියා නි ීයගේ ස්යාාව 2250 1886 

සගේමුය පරීක් ලපන ස දා  

කයතමු කිරීම 

2250 1886 

රැකියානත කිරීම 481 291 

රැකියාකපතඳ වි සවදවී 05 06 
 

4.1.6  ඵ දාමතා ප්රකවයාධාන ්වයුර 
 

 2017 වයාපය ර  දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප සද ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  ව  කසේවය 

්රන ඵ දාමතා ස්වයාධාන සද්ාර නි ධාාරීවී විදුවී දිස්ත්රි ක් ල්කප ඵ දාමතාව වයාධානය කිරීම ස දා 

වියා  දාය්ත්වයක් ල සපයා ඇත. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය රඳ දුකල ්රන  ද වි සවදවී විස්තර  

පදත පිපදි කේ.   
 

දිස්ත්රි ක් ල්ය ප්රකතිපාදන මුද  (ු:) මුළු වියදම (ු:) ඉතිිපය (ු:) 

දි.කම.්ා.මාතර 473,915.00 463,185.00 10,730.00 

මාතර 147,110.00 146,950.00 160.00 

වික නම 84,200.00 84,200.00 - 

්ඹුුපිටිය 110,230.00 110,180.00 50.00 

දක් ලමන 116,240.00 113,650.00 2,590.00 

පස්කනත  198,240.00 198,134.00 106.00 

ක්තවකපත  102,285.00 97,035.00 5,250.00 

මාක ගේබ  250,120.00 249,927.00 193.00 

අකුරැස්ස 118,500.00 104,200.00 14,300.00 

දික් ලවිම  92,400.00 92,400.00 - 

තිදකනත  69,550.00 69,550.00 - 

මු ටියන 40,750.00 32,000.00 8,750.00 

කදවිනුවර 82,965.00 78,165.00 4,800.00 

වික පිටිය 56,325.00 54,802.00 1,523.00 

කිිපවීද 149,887.00 119,887.00 30,000.00 

පිවබිධතදර 153,500.00 153,365.00 135.00 

අරරක ය 198,750.00 198,560.00 190.00 
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 4.1.7   මාධාා සද ප්රකවෘත්ති ්වයුර 
 
 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප පිහිටුවා ඇති රතකප ප්රකවෘත්ති කදපායාතකගේවීරකේ දිස්ත්රි ක් ල 

මාධාා ඒ්්ය මගිවී ්රනු  බන ්ායායභ්යාරය ඉමදත්ය. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ස්වයාධාන ්වයුර 

සගේබවීධාව මද තනතාව දිනුවත් කිරීම ස දා විවිධා අයුිපවී ්වයුර ්රන අතර ප්රකධාාන වයකයවීම 

තනමාධාා ව  වායාතා කනතවන ස්වයාධාන ප්රකවෘත්ති පිළිබ ව විකයේප අවධාානයක් ල කයතමු ්රමික වී ඒ 

පිළිබ ව රාතා දා කපෞධතනක ් තනමාධාා සද තනමාධාාකේීමවී දිනුවත් ්රමික වී ඒ සගේබවීධාව ඔඩවී 

කවත කතතරරු සිපයීම දුකල ්රම. 
 

්රීා  ්්ා  ප්රකතාතාවීත්රි ් සමාතවාීම තනරතකප නි  පුවත් කවේ අ විය වන www.news.lk සද රතකප 

ප්රකවෘත්ති කදපායාතකගේවීරකේ නි  කවේ අ විය වන www.dgi.gov.lk කවත මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප 

කතතරරු වායාතා කිරීම දුකල ්රම. එපමනක් ල කනතව District Media Unit – Mataraනමික වී ක ේස්බුක් ල 

පිටුවක් ල දා මාතර පුවත් නමික වී ක ේස්බුක් ල ගිණුමක් ල ද මාතර පුවත් නමික වී යූ ටියුේ නාක ්ාවක් ල ද 

පවත්වාකනන යම. 
 

දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතර්ය තනමාධාාකේීමවීකප දිනුම, ්්මප දා කුස තා ස්වයාධානය කිරීම අරමුණු ්ර 

නනිමික වී ඔඩවී කවනුකවවී විවිධා සා්ච්තා, සගේමවීත්රින සද වි මුළු ස්විධාානය කිරීම දුකල ්රම.ඒ 

අනුවමාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප තනමාධාාකේීමවී කවනුකවවී තාති් ඒ්ාබධතධාතා දා ප්රකතිස්ධාාන අමාතා්යය 

දා එක් ලව‘ප්රකතිස්ධාාන හිවතෂී මාධාා්රන වි මුළුව‘නමික වී වි මුළුවක් ල ස්විධාානය ්රන  දි. 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප පවත්වන දුයලුම විකයේප රාතා උත්සවව  මාධාා සගේබවීධී්රන ්වයුර දුකල 

්රවීකවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල මාධාා ඒ්්කයනි. 
 

තනමාධාා විපය ක් ලකපේත්රිය සගේබවීධාව පාසම ශිපා ශිපාාවවී රඳ දිනුම දා අවකබාධාය විදිදියුණු කිරීම 

උකදසා විවිධා වි සවදවී ක්රිතයාත්ම් ්රම. 
 

අමාතාා්ය, කදපායාතකගේවීර, ස්ස් ා, මණ්   දා අික්ාරී ඇරළු රාතා දා අයාධා රාතා ්යතන මගිවී 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ස්විධාානය ්රන විවිධා වි සවදවී කවනුකවවී තනමාධාා සගේබවීධී්රන ්වයුර 

දුකල ්රම. 
 

දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතශිය තනමාධාාකේීමවීකප කතතරරු ඇරඳත් වායාතාවක් ල ස්ස්්ර පවත්වාකනන යම. 

දිස්ත්රි ක් ල්කප  ස්වයාධාන පුවත් ඇරඳත් පුවත්පත් වායාතා එ්රවක් ල ද පවත්වාකනන යම. 

නු අග්රාමාතා රමාකප මාධාා නිකේදනයක් ල මාතර දිස්ත්රි ක් ලක්ප පවීසම, පමක , ක්ාවිම ඇරළු 

්නමික ් ස් ාන ව ව කබදා කලනි. 
 

2017 තාති් නිදදස් දිනයව සමනාමීව මාතර දිස්ත්රි ක් ලක්ප පවත්වන  ද නිදදස් දින උත්සවකප දුයලු 

මාධාා සගේබවීධී්රන ්වයුර දා ටව අදාඳව මදිකයා වි සවදනක් ල ද නිප්පාදනය ක්ිපවු. 

මාතර ීම පිවති 2017 තාතාවීතර ්ාවීතා දින තාති් උත්සවකප දුයලු මාධාා සගේබවීධී්රන ්වයුර 

දුකල ්රන  දි. 
 

2017 කවසක් ල උත්සවය නිමික ත්කතවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මගිවී ස්විධාානය ්රන  ද 

කවසක් ල කතතරනව අදාඳ මාධාා සගේබවීධී්රන ්වයුර දා ුහුණු කසේවය දා එක් ලව එම කතතරකණ් 

http://www.news.lk/
http://www.dgi.gov.lk/
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් ා වස්රව වන ්ට්ඨදාිප තාත්ය ඇබිිපවී කයාදිකයා නාවායක් ල නිප්පාදනය කිරීම දා කතතරන 

පිළිබ ව මදිකයා වි සවදනක් ල ද නිප්පාදනය ්රන  දි. 

2017 මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය විදුවී ස්විධාානය ්රන  ද අඩුකල උත්සවකප මදිකයා 

වි සවදනක් ල නිප්පාදනය ක්ිපවු. 
 

2017 වයාපකප මාතර දිස්ත්රි ක් ල්යව බ පම න්වරර ්පදා තත්ත්වය සගේබවීධාකයවී මාධාාකේීමවී 

සගේබවීධී්රනය කිරීම දුකල ්රන  දි. 

ඒ අනුව 2017 වයාපකප මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ක්රිතයාත්ම් ස්වයාධාන වාාපෘති පිළිබ ව රාතා දා 

කපෞධතනක ් තනමාධාා කවත (www.news.lk ඇරළුව) නිකුත් ්රන  ද ප්රකවෘත්ති නිකේදන ස්යාාව 

162 කි. 
 

විවිධා අමාතාා්ය දා කදපායාතකගේවීර මගිවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප පවත්වන  ද උත්සව, වි සවදවී දා 

වි මුළු ්දිකයහි වායාතා ්වයුර ස දා ප්රකාකධතර්ය තනමාධාාකේීමවී කයතමු ්රමික වී මාධාා 

සගේබවීධී්රනය කිරීගේ 31 ක් ල දුකල ්ර ඇත. 
 

4.1.8 පුපුරන ද්ර්වා අ්යකප ්වයුර 
 

වයාපයක් ල ර ීම පුපුරන ද්ර්වා අ්යය මගිවී ඉටු ්රන ්ායායයවී 

 පුපුරන ද්ර්වා අවසර පත්රි / බ පත්රි ස දා  ිකබන අයකලගේපත්රි පරීක් ලපා ්ර අවයා පුපුරන ද්ර්වා 

 ප්රකමානයවී නියාකධතය කිරීම. 

 පූයාන ්වරන අනුමිතියව යවත්ව නිකුත් ්  පුපුරන ද්ර්වා අවසර බ පත්රි ස දා අනුමිතිය  බා 

 නිනීම දා ටව අදා  වායාතා අමාතාා්යය කවත කයතමු කිරීම. 

 දිස්ත්රි ක් ල්කප මාදු්ව භ්යාවිතා ්රන ප්රකමානය නාවි් දමුදා මා ි්  ඒ්්ය/  ්්ා කතනරම කරදි් 

 සමානම  දා බ ය  ත් පුපුරන ද්ර්වා නිප්පාද්යවී මගිවී දිස්ත්රි ක් ල්කප බ ය  ත් පුපුරන ද්ර්වා 

 කවකඳකලවී කවත  බා නිනීමව අදා  වායාෂි් ක පි නිකුත් කිරීම. 

 පුපුරන ද්ර්වා නබ ා දා ඒවාව අදා  ක පි කමයන පරීක් ලපා කිරීම. 

 පුපුරන ද්ර්වා ්ඳමනා්රනකප පබි විපරම දා නීති විකරාධී ක්රිතයා වි ික් ලමම. 

 මාතර උඩු්ාව පිහිටි පුපුරන ද්ර්වා නබ ාකේ දුව පුපුරන ද්ර්වා අවසර පත්රි  ාභීවී කවත පුපුරන ද්ර්වා 

 නිකුත් කිරීම අධීක් ලපනය කිරීම. 

 පුපුරන ද්ර්වා ප්රකවාදනය ්රන වාදන ස දා කයානාතා සදති් නිකුත් කිරීම. 

 පුපුරන ද්ර්වා භ්යාවිතය පිළිබ  ්යාමාවීත්ුවවීව තාක් ලපවු් උපකදස්  බා ීමම. 

 නම ්ිණීගේ ්ායායයවී ස දා ්ිණීගේ බ පත්රි / පිපසර බ පත්රි නිකුත් කිරීකගේ ඒ්ාබධතධා පරීක් ලපන 

 ව ව සදභ්යාගී මම. 

 නම ්යාමාවීත නිසා දුකලවන දානි, පිපසර දානි, මදතන ීය ා පිළිබ   ිකබන පිමික වුක  පිළිබ  

 ්දිනගේ පරීක් ලපන පවත්වා දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ/ දිසාපති කවත තීරන දිනුගේ ීමම. 

 ්මනතවූ භ්යාවිතයව නුබිකලබි පුපුරන ද්ර්වා විනාය කිරීමව ්වයුර කිරීම. 

 ගිනි අවි බ පත්රි කවත පකතතරගේ නිකුත් කිරීම. 

 

 

http://www.news.lk/
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2017 වයාපකප පුපුරන ද්ර්වා අ්යකප මුළු ්දායම 

 

අවසර පත්රි/බ පත්රි වයානය 
බ පත්රි 

ස්යාාව 
නාස්රව (ු.) ද ය (ු.) ්දායම (ු.) 

ගිනි අවි  

394 

52,920.00 

550.00 

700.00 

11,900.00 66,070.00 

පුපුරන ද්ර්වා අවසර පත්රි  

වාාපාිප් 93  - 55,000.00 

පුධතනක ් 14  - 2,600.00 

සපයවීනා බ පත්රි 

ගිනික්ක / රතිඤ්ඤා 

368 183,000.00 66,500.00 249,500.00 

්නයන බ පත්රි 01 5,000.00 - 5,000.00 

සපයවීනා බ පත්රි 02 2,000.00 - 4,000.00 

නිප්පාදිත බ පත්රි 01 500.00 - 500.00 

මුළු ්දායම 382,670.00 

 

4.1.9  පුධතන  සද ඉ ගේ ක යාපදි්චිය 

 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප 2017 වයාපකප ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 16 හි පුධතන  දා ඉ ගේ 

ක යාපදි්චිය පිළිබ  විස්තර පදත දික් ලකේ.  

 

විස්තරය ස්යාාව 

වයාපය ර  ක යාපදි්චි ්  උ් පිවීන නනන 14,928 

වයාපය ර  ක යාපදි්චි ්  විවාද නනන 6,713 

වයාපය ර  ක යාපදි්චි ්  මරන නනන 5,693 

වයාපය ර  ක යාපදි්චි ්  ඔ් පු නනන 0 
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මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 16 හි විවිධා ඉ ගේ රාත්ාිප ්වයුර ව  ප්රකනතිය 

පදත දික් ලකේ.  

 

විස්තරය ස්යාාව 

 බා ීම ඇති ඉ.ස්.්. බ පත්රි ස්යාාව 1,448 

 බා ීම ඇති ීමමනා බ පත්රි ස්යාාව 168 

 බා ීම ඇති ීමයාඝ ්ාලීන බකල්ර ස්යාාව 26 

ඉ ගේ ක්තමසාිපස් කවත නියාකධතය ්ර ඇති ීමයාඝ ්ාලීන බකල්ර නනන 79 

නිකුත් ්ර ඇති ප්රකතා ඔ් පු නනන 3 

පවත්වන  ද ඉ ගේ ්ච්කච්ිප නනන 125 

පවත්වන  ද ක්තට්ඨාය දින නනන 93 

ඒ අනුව වයාපය ර   බා කලවී මුළු ඉ ගේ ්ට්ටි  ස්යාාව 951 

විස න  ද ඉ ගේ ්රඩම නනන 2,278 

අනවසර නීතාානුූල  කිරීගේ ස දා නියාකධතය ්ඳ ස්යාාව 1,520 

ඒ යවකත්  බා කලවී බ පත්රි නනන 831 

යවා ඇති මිනුගේ නිකයාන නනන 2,608 

 ිබී ඇති මිනුගේ විස්තර නනන 169 

ඉවත් ්රන  ද අනවසර ්ුවවී නනන 26 

සවීත්ය ්පබි  බා නිනීම ස දා පවරනු  ිබුණු නඩු ස්යාාව 21 

සවීත්ය ්පබි  බා නිනීම ස දා වයාපය ර  ්වයුර ්ඳ ඉ ගේ නනන 69 

  

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 16 හි දිඳුනුගේපත් නිකුත් කිරීගේ ්වයුර ව  

ප්රකනතිය පදත දික් ලකේ.  

 

විස්තරය ස්යාාව 

පු.ක .කද. කවත ඉදිිපපත් ්ර ඇති අයකලගේපත් නනන 23,836 

ග්රා.නි. වුවී මගිවී මදතනයා කවත නිකුත් ක්තව ඇති 

දිකලනුගේපත් නනන 

845 

එක් ලදින කසේවාවව ඉදිිපපත් ්ර ඇති දිකලනුගේපත් ඉමලුගේපත්රි 

ස්යාාව 

8,600 
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4.1.10  ්පදා ්ඳමනා්රන ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

 දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ඇතිවන දා ඇති විය දිකි ්පදා තත්වයවී සි කිම ව නනිමික වී ඒ ස දා 

අවයා දුයළුම ක්රිතයාමායාන නිනීම අරමුණු ්ර නනිමික වී දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය ර  ්පදා 

්ඳමනා්රන ඒ්්ය පිහිටුවා ඇත. ඒ අනුව දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  වාවසන ්ඳමනා්රන ්වයුර  

සි බිගේ කිරීම, ක්රිතයාත්ම් කිරීම දා බිපරීක් ලපන ්වයුර කගේ මගිවී ්රනු  බම.  
 

2017 වයාපකපීම දිස්ත්රි ක් ල්ය මුහුන කලවී දුණු ්පදා තත්වය දමුකේ කමම ඒ්්ය දිස්ත්රි ක් ල්කප 

තනතාව සමඟ එයව මුහුන කලවී ්්ාරය සද ඒ පිළිබ ව වූ ක්ටි සවදනක් ල 
 

 

1. නිිපත දින කමාසගේ විදු සරීායමමත ් සමඟම මාතර දිස්ත්රි ක් ල්යව ඇ  දිලුණු ධාාරානිපාත වයාපාව  

කදේරකවවී මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 13් දිදි න්වරර තත්වයක් ලද ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ ක්තට්ඨාය 03 ්ව තරමක් ල දිදි න්වරර තත්වයක් ලද ඇතිවිය. 

2. 2017.05.25 දින පස්වුව වන විව කපරදින දුව ඇ  දිලුණු මික මික .700 ්ව අික් වයාපාපතනය 

කදේරකවවී (පිය 48) ක්තවකපත , කමතරව්, පිවබිධතදර, පස්කනත , ්ඹුුපිටිය, දක් ලමන දා 

මු ටියන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය ව ව න්වරර ්පදාව ප්රක මකයවීද පබිදින වනවිව අකුරැස්ස, 

අරරක ය, මාක ගේබ , තිදකනත , වික පිටිය දා මාතර යන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය ව ව දිදි 

ක සද වික නම, දික් ලවිම , කිිපවීද පුහුමවිම  දා කදවිනුවර යන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායද 

තරමක් ල දිදි ක සද න්වරර ්පදා තත්වයව කනතකලු විය. ටව අමතරව ක්තවකපත , පිවබිධතදර, 

පස්කනත  සද අකුරැස්ස ප්රකකධතයව  නායයමගේ දා පස් ්ඳු ් ා විටීගේ කදේරකවවී ්පදා තත්වයවී 

ඇති විය. ඉවී ක්තවකපත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප කමතරවක් ල්වීද, ක්තස්නිමකනත  ්වීද 

දා පස්කනත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප කරතටුඹ, ඉදිනමකනත  ්වීද නායයමමව  ක් ල වූ අතර 

කමතරවක් ල්වීද නායයමකමවී මික නිස් වනවිත දා කධතප  සි කිය යුර ස්යාාවක් ල විනායයව පත් විය. 

3. න්වරර ්පදාකේ ප්රකබ ත්වය කදේරකවවී මාතර ප්රකකධතයකප ඉදි්ර තිබූ න්වරර ්රක් ලපන කේක  

උදිවී වරර නිලීම කදේරකවවී ්රක් ලෂිත ප්රකකධතය වයකයවී නගේ ්ර තිබූ ප්රකකධතය පවා ත කයවී යව ම 

එම ප්රකකධතයව  දිදි ්පදා තත්වයක් ල ඇති විය. 

4. මාතර දිස්ත්රි ක් ල්යව කමම වයාපය ර  බ පම න්වරර තත්වය මීව කපර 2003 වයාපකප බ පම න්වරර 

තත්වයව ව ා ප්රකබ  වූ අතර නිමව ා නක  ඉදඳ නිගේනකප ප්රකකධතය ව ව බ පම න්වරර තත්වය දින 

02 ක් ල ඉක් ලමමමව මත්කතවී බිසයන  ීම. පදඳ නිගේනකප පිහිටි ප්රකකධතය ව  න්වරර තත්වය පදව 

යාමව දින 05්ව අික් ්ා ්යක් ල නත වූ අතර මාතර, තිදකනත , මාක ගේබ  ප්රකකධතයව  පදත්   මගේ 

වයකයවී සි ක්න ග්රාම නිඳධාාරී ක්තට්ඨාය කිහිපය් ජුනි මස 05 දින පමන වන විවත් න්වරර 

තත ්වය පදව කනතස් කනතතිමවු. 
 

්පදාව පා නය ස දා නත් ක්රිතයාමායාන 
 

1. ඉතාමත් ක්ටි ්ා යක් ල රඳ ඇ  දිලුණු මික මික .700 ් අික් වයාපාපතනය කදේරකවවී අික් සි  

පදර, නායයමගේ, පස් ්ඳු ් ා විටීගේ දා නම කපරලීගේ, නස් කපරලීගේ කදේරක්තව කනන ්ක වී 

දඳුනානත් ප්රකකධතයව  ස් ානනත ්ර තිබූ කබාට්ටු සද අඟුම කිහිපයක් ල නිදු පිපීම කසේවකප කයතදවා 
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නිනීමව කනතදිකි වූ බවත් පිවතිවී සදායව කනවීවා නවීනා  ද කබාට්ටුද එම බාධා් ඉවත් ්රමික වී 

යාමව දුකලමම කදේරකවවී අවස් ා කිහිපය්ීම කබාට්ටු සදාය ඉම ා දුටින  ද ස් ාන කවත කබාට්ටු 

ක් ලපවු්ව කයතමු කිරීකගේ අපදබිතා ඇති විය. ක්කසේ කවතත් කමම කලප්්රතා මි පවත්වා නනිමික වී 

දිදි පිපශ්රාමයක් ල නනිමික වී කසමකගේ දා කේරා නිනීකගේ ්වයුර ඉටු ්රන  ීම. 

2. පිවති වයාපාපතනය උග්රමකමවී න්නා පිවාර නිලීමත් සමඟ ්ා ගුන විදාා කදපායාතකගේවීරකේ සද 

වාිප මායාන කදපාුතකගේවීරකේ කපර  දිනුගේ ීමම මත කබතකදා ප්රකකධතයවක වී තනතාව ඉවත් වන ක ස 

දුයලු කපතක ස් ස් ාන සද කමම ්යතනය කවතිවී දිනුගේ කලවීනද එම ්  රකධතයව  කවකසන කබතකදා 

ග්රාමීය තනතාව අවසාන කමතකදතත කතක් ල බ ා දුටීකමවී න්වරර ්පදාවව කනතකලු වූ අතර එම 

නිවාස ව  සද උස් ස් ාන ව  ක්තටු ම දුටින දුයලුම අයවලුවී මුදවා නිනීම ස දා කබාට්ටු පිවත් 

්ර දිපන  ීම. 

3. එම දිනුවත් කිරීකමවී අනරුව අික් වයාපාපතනකයවී පබි නිමව ා නඟ ප්රක මකයවී පිවාර න ා 

යන අරරක ය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායයව අයත් පානකලනම ප්රකකධතයයව කනතස් නිිපක් ලපනය ්  

අතර ඒ වන විවත් නිමව ා නඟ පිවාර නිලීම නිසා අකුරැස්ස පස්කනත  මායානය තරමක් ල ත කයවී 

යවව තිබූ බිේ දක් ලනව  ිබුවු. ඉවී පබි අප ්ක වී සි බිගේ ්  සි ිස්ම අනුව ක්රිතයාත්ම් මකගේ 

අදදදුවී අරරක ය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා කප ස් ානනත ්ර තිබූ කබාට්ටුව එහි නිඳධාාරීවී සමඟ 

් ා ්ර සූදානගේ ්ර තිබූ අතර අරරක ය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේරමා  දමු ම තත්වය පිළිබ ව ්ුණු 

පිදිදික  ්රන  ීම. 

4. කපර ්පදා ක්රිතයා්ාර්ගේ සද ප්රකතිචාර දික් ලමකගේ අදියර ක්රිතයාත්ම් කිිපකගේීම කමම ්යතනය දිස්ත්රි ක් ල 

කම්ගේරමා දා සගේබවීධා ම ක්රිතයාත්ම් වූ අතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේරමාකප සගේබවීධී්රනකයවී ඉදඳ 

කධතයපා න අික්ාිපයත් ඉදඳ රාතා නිඳධාාරීනුත් අමතා ටව අවයා ඉක් ලමවී සදකයානය  බා නවීනා 

 ීම. කමම ඒ්්ය විදුවී ්පදා ්ඳමනා්රන මධාාස් ානය සගේබවීධා ්ර නනිමික වී යුධතධා, නාවි් 

දා කවරඳාරක් ලප් බඳ්ාකප සදකයානය  බා නනිමික වී ්පදාව දුකලකවමික වී පිවිති අවස් ාකේ 

කසමකගේ දා කේරානිනිකගේ ්වයුර දා පබි සදන සි මාකගේ ්වයුර ක්රිතයාත්ම් ්රන  ීම. තවද 

කසමකගේ දා කේරානිනිකගේ ක්රිතයා්ාර්ගේ වක වී පබිව සදන සි මාකගේ ්වයුර ස දා දුවිම 

්රක් ලප් බඳ්ාකප කසබලුවී කනවීවා කනන ්පදාව පිවති දුයලු ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 

ස දා ්ණ් ායගේ වයකයවී අනුයුක් ලත ්රන  ීම. 

5. න්වරර ්පදාව දවනත් දිනව පබිදින එනගේ ජුනි මස 26 දින දිස්ත්රි ක් ල ක ක් ලගේරමාකප 

ප්රකධාානත්වකයවී දිස්ත්රි ක් ල ක ක් ලගේ ්ායායා කප ්පදා ස්රක් ලපන ්මික ටුව රැස් වූ අතර ්පදා ප්රකතිවාර 

දික් ලමකගේ ්මික ටු විිකමත්ව ක්රිතයාත්ම් කිරීම ස දා අතාාවයා ්ායායයවී ඉටු කිරීකගේ වනකීගේ එක් ල එක් ල 

මාණ් ක ් නිඳධාාරීවී කවත පිවරූ අතර එහි  සගේබවීධී්රන ්වයුර අප ්යතනය කවත ්රන 

 ීම. 

6. දිස්ත්රි ක් ල්යව බ පම න්වරකයා ප්රකබ ත්වය, බ පම ප්රකකධතයව  ප්රකමානය, සි පදකයා ප්රකබ ත්වය, 

නායයමගේ, පස් ්ඳු ් ා විටීගේ, නම කපරලීගේ දා නස් ් ා විටීගේ කදේරකවවී දුකල වූ බාධාා 

්රනක්තව කපර සි බිගේ ්  පිපදි ක්රිතයාත්ම් මකගේීම වියා  අභිකයානයක් ල ඇති විය. ක්කසේ 

කවතත් එම අභිකයාන අභිබවා කනතස් අප ්යතනීය නිඳධාාරීවී දිවා රාත්රීන වියා  ්ිපකිරීමක් ල ්ර 

ප්රකතාව මුදා නිනීකගේ කමකදයුගේ දියත් ්  අතර සමම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය්ම ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේවුවී විදුවී දිදි කලප්්රතා මධාාකප ප්රකතාව ඉවී කේරා නිනීකගේ ්වයුර ස්වාධීනව ඉතාමත් 
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ප්රකයස්ත අයුිපවී ඉටු්රන  ීම. තවද දුවිම ස්විධාාන, ධීවර ප්රකතාව සද රාතා කනතවන ස්විධාාන 

කවතිවී කබාට්ටු  බා කදමික වී දා සදනාධාාර කසේවා සපයමික වී කමම ්පදා තත්වකපීම කනතමද 

සදකයානය  බා කදන  ීම. එකමවීම දිස්ත්රි ක් ල්කප සමම කපතක ස් ස් ානයකිවීම ප්රකතාව දව න්වරර 

තත්වය පිළිබ ව කපර දිනුගේ ීමකගේ දුව ප්රකතාව මුදවා නිනීකගේ සද සදන ්වයුරද දිදි පිපශ්රාමයකිවී 

දා ්ිපමමකිවී ඉටු ්රන  ීම. 

7. එකමවීම ජුනි මස 25 දින රාත්රි කප දවනත් න්වරකයා ප්රකබ ත්වය මත කබාට්ටු මගිවී කනතස් වනවිත 

කේරා නිනිමව ඇති කලප්්ර බව තීරනය කිරීකමවී පබි පබිදින වනවිත කේරා නිනීම ස දා ්පදා 

්ඳමනා්රන මධාාස් ානය මගිවී ගුවවීයානා සූදානගේ ්ර තිබූ අතර එම ගුවවීයානා මගිවී 

පබිදින එනගේ ජුනි 26 දින වනවිත කේරා නිනීකගේ ්වයුර දුකල්රන  ීම. 

8. න්වරර බිසයාමත් සමඟ සදන ්වයුර පුනුත් ාපන දා ප්රකතිස්ස්්රන ්වයුර ඉටුකිරීම ස දා 

තනාිකපතිරමා විදුවී ්සන මට්වමික වී අමාතාවුවී පත් ්  අතර ඔඩවීකප අධීක් ලපනය යවකත් 

එම ්වයුර දුකල ්රන  ීම. ටව අමතරව කමම ඒ්්ය සගේබවීධී්රනකයවී දා රාතා කනතවන 

්යතන ව  සදකයානකයවී පුනුත් ාන ්වයුර දුකල ්  අතර කමම ්යතනීය 

සගේබවීධී්රනකයවී ඇමිප්ානු දමුදා දුවිම සගේබවීධී්රන ්ණ් ායමක් ල කලයාව ව පිවති න්වරර 

්රක් ලපන කේක  පිළිස්ර කිරීකගේ ්වයුර නාවි් දමුදාකේ සදාය ඇතිව දුකල්රන  ීම. 

9. එකසේම කමම ්යතනීය සගේබවීධී්රනකයවී IOM නිමිති රාතා කනතවන ස්විධාානය මගිවී 

කමතරවක් ල්වීද නායයමකමවී විපතව පත් පඩම 16ක් ල කවනුකවවී තාව්ාක ්ව නිවාස තනා ීමම 

ස දා අවයා ්වයුර දුකල්රන  ීම. 

10. 2017.05.28 දින දකුණු පඳාත් ප්රකධාාන අමාතාරමවීකප ප්රකධාානත්වකයවී පඳාත් පා න ්යතන ව  

නිකයාතයතමවී රැස්්ර එම ්යතන මගිවී කමම ්පදා අවස් ාකේීම ටව කනතකලු වූ ප්රකතාව කවත සදන 

සි මාම කවනුකවවී න්වරිපවී සද බිළි බිඳඟිවී  ඇති වූ පස් ් ා විටීගේ දා නස් ් ා විටීගේ නිසා 

ඇති වූ බාධා් කපතකල ස් ාන ව  දා පුධතනක ් නිවාස වක වී ඉවත් කිරීම ස දා ු:1,500,000.00් 

මුද ක් ල කවවී ්  අතර කගේ ස දා විදිකලරවත් ක්රිතයාමායාන නිනීම ස දා මවීත්රීන ප්රකතිපාදන 50%කිවී 

ඉද  න්වන  ීම. 

11. මාතර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප න්වරිපවී ්රක් ලෂිත ් ාපකප රැීම තිබූ ත ය ඉක් ලමනිවී 

ඉවත් කිරීම ස දා වාිපමායාන කදපායාතකගේවීරකේ අනුමිතිය මත මක දූව ප්රකකධතයකප පිහිටි න්වරර 

්රක් ලපන කේමකම ක්තවසක් ල ්පා දුරව තිබූ ත ය නිමව ා නඟව මුදා දිපන  ීම. 
 

්පදාව අවස් ාකේ ක්තට්ඨායය රඳ ඇති වූ නිවලු 
 

1. ත  පවිත්රිානාර ව  ත ය  බා නවීනා බ ්ාව  සද ්ධතදූව ත  කපතගේපානාර ත කයවී යවමම 

කදේරකවවී කපතගේපානාර වසා දිමීමව දුකලමකමවී ත  හිඟයක් ල ඇති වූ අතර කිරඳ්ිකඳේ විකලක  

බ ානාරකප උප කපතඳද ත කයවී යවමම කදේරකවවී විකලක ය  බාීමම අ ා  මම. 

2. න්වරර ්ර්පන ් ාපකප එක් ලරැස්වන ත ය පිවතව කපතගේප කිරීකගේ කපතගේපානාරය ත කයවී 

යවමගේ නිසා එහි ක්රිතයා්ාරීත්වය දින කිහිපයක් ල නවතා දිමීමව දුකලමකමවී න්වරර පදව යාම දින 

නනනකිවී පබිපසව යාමව දිදි බ පමමක් ල එම විය. 

3. එකමවීම ප්රකතාව කේරා නිනීකගේ සදන ්වයුර දා ප්රකවාදන ්වයුර ස දා පිවතිවී  බා නත් කබාට්ටු 

ව ව දා වාදන ව ව ඉවීධාන සිපයීම නිවලුවක් ල වූ අතර ඒ ස දා මිදිදත් වූ  දිස්ත්රි ක් ල ක ක් ලගේ 
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්ායායා ය එහි පූයාන අධීක් ලපනය දා අනුමිතිය යවකත් මාතර දිපස්චවීද්ර් ්යතනය සර 

ඉවීධානදක වී ඉවීධාන  බා කදන  ීම. 

4. ඇති වූ න්වරර තත්වකප ප්රකබ ත්වය කදේරකවවී අවතිවීවන  ද සි කිය යුර ස්යාාවකිවී යුත් 

ප්රකතාව මුදවා නිනීකගේ ්වයුර කවනුකවවී කමම ඒ්්ය සරව තිබූ කබාට්ටු ප්රකමානවත් කනතවූ බිවිවී 

ඒ ස දා නාවි් දමුදාව සද කවරඳාරක් ලප් බඳ්ාකප කබාට්ටුද ධීවර කබාට්ටුද කයතදා නිනීමව 

දුකලවිය. 

2017.11.29 දින ඇති වූ න්වරර තත්වය  
 

1. 2017 වයාපකපීම කදවන වරවත් 2017.11.29 සද 30 යන දිනයවීහිීම මාතර දිස්ත්රි ක් ල්යව බ පම 

අයදපත් ්ාඳගුවු් තත්වය කදේරකවවී නිමව ා නඟ පිවාර නිලීකමවී න්වරර තත්වයක් ල උධතනත 

විය. කගේ කදේරකවවී නිමව ා නදිය ්ශ්රිකතව පදත් මගේ ත කයවී යවවූ නමුකල  න්වරර ්පදා 

තත්වයක් ල දමු කේ ක්රිතයා ්  යුර ්්ාරය පිළිබ ව කමම ඒ්්ය කවතිවී ්රන  ද දිනුවත් කිරීගේ 

සද පුහුණු කිරීගේ දමුකේ දිනුවත් වූ ප්රකතාව ටව සායා ්ව මුහුන කදන  ීම. කගේ කදේරකවවී කිදුකල වනවිත 

දානියක් ල වායාතා කනතවූ නමුකල අික් වයාපාව කදේරකවවී  වූ ්ණ්දි ් ා විටීම්ව  ක් ලව නිවසක් ල ටව 

යවමකමවී එක් ල පුධතන  මරනයක් ල පමනක් ල වායාතා වන  ීම. 

2. එකමවීම අික් වයාපාවත් සමඟ මුහුකධත ඇති වූ බිළි කුනාටු තත්වකයවී බහුදින ධීවර යාත්රිාවක් ල 

කපරළීයාකමවී සද අකුණු සිර විීමකමවී ධීවරමවී කදකදකනකුකප වනවිත දානි විය. 
 

ඉදිිප ්පදා තත්වයවී අවම ්ර නිනීම ස දා වූ අදදස් දා කයාතනා 
 

1. දිස්ත්රි ක් ල්ය මුහුන කලවී ්පදා තත්වය සි කිම ව කනන කමකතක් ල ක්රිතයාත්ම් ්රනු  ිබූ න්වරර  

්පදා සි ිස්ම යාවත්්ාලීන ්  යුර බවව අවධාාරනය ්රමික . 

2. ප්රකාකධතර්ය කම්ගේවුවී, කපතක ස් ස් ානාිකපතිවුවී, ප්රකාකධතර්ය සභ්යා කම්ගේවුවී සමඟ සා්ච්තා 

්ර පිවති න්වරර තත්වය අනුව කබාට්ටු සද අඟුම ස් ානනත ්  යුර ස් ාන දඳුනා නිනීම. 

3. න්වරර පවතින ්ා ව ීම කතතරානත් ්රක් ලෂිත ස් ාන අනුව කබාට්ටු මඟිවී ප්රකතාව කේරා නිනීකගේ 

දා ඉවත් කිරීකගේ ්වයුර ස දා කබාට්ටු ස් ානනත කිරීකගේ සි ිස්මක් ල සි්මාම. 

4. කබාට්ටු ස් ානනත ්රන ස් ාන අනුව ග්රාම නි ධාාරී ක්තට්ඨාය රක වී, කපතලීදුකයවී ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ ්ායායා ය කවතිවී කදා ප්රකාකධතර්ය සභ්යාව කවතිවී කබාට්ටු පිදමකගේ ක්රිතයා්ුවවී සද 

සදාය්මවී දඳුනා නිනීම දා දඳුනානත් අයවලුවී ්පදා ්ඳමනා්රනය කවතිවී නිදු පුහුණුව 

 බා ීමම. 

5. අවයා කබාට්ටු ප්රකමානය දා ටව අවයා උප්රන ්පදා ්ඳමනා්රන මධාාස් ානය කවතිවී  බා 

නිනීම. 

6. කබාට්ටු එ්තයවී දා උප්රන න ත්ර ්වයුර ව  වනකීගේ ඉවීධාන ක හිදු කතම  බා නවීනා 

ර.මකේදය දා කබාට්ටු ප්රකවාදනය ස දා අවයා වාදන සිපයීම එම ්යතන ව ව පිවරීම. 

7. එම කබාට්ටු උප්ාරකයවී ප්රකතාව දඳුනානත් ්රක් ලෂිත ස් ාන ්රා මුදවා නිනීම ප්රකාකයාගි්ව දුකල්  

දිකි ්්ාරය පිළිබ ව කසතයා බිලීම දා එම ්පදා අවස ාකේීම එකසේ දුකල්  දිකි බවව තිර ්ර 

නිනීම. 

8. සමම ග්රාම නිඳධාාරී ක්තට්ඨායය්ම ග්රාම නිඳධාාරීවී සමඟ සගේබවීධාම අවම වයකයවී 10 

කදකනකුකනවී සමවීවිත කසමකගේ දා කේරා නිනීකගේ ්ණ් ායමක් ල වයකයවී එම ග්රාම නිඳධාාරී 
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ක්තට්ඨායය රඳ වනවත් වන ප්රකතාව කවතිවී කතාරා නිනීම සද ඒ ස දා අවයා උප්රන  බා ීමම. 

(කසේ) නිකදේබ දදිදු න්වරර තත්වය්ීම කසමකගේ දා කේරා නිනීකගේ ්ණ් ායමක් ල වයකයවී පුහුණු 

්ර ටව අවයා උප්රන  බා ීමම. 

9. සමම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය්ම වයා මානකප බ පම න්වරර ්පදාවව කදතඳිවී ප්රකතිචාර 

දික් ලවිය දිකි ්පදා සි ිස්මක් ල ප්රකතිනියාමානය කිරීම. 

10. ඉදිිපකපීම ඇතිවිය දිකි කමවවී න්වරර දා නායයමගේ අවම කිරීම ස දා මදා පිපමාන වාාපෘති 

කයාතනා පිළිකය  ්ර අවයා ්යතන කවත කයතමු කිරීම දා දිනවමත් සි බිගේ ්ර ඇති වාාපෘති 

ක්රිතයාවව නි්මම. 

11. වාිපමායාන කදපායාතකගේවීරකේ ලික ්ත්වකයවී බිකලබි සි ිස්මක් ල සාදා ක්තවකපත  දුව මාතර දක් ලවා 

පදබිකවවී ත ය බිසයාමව දිකිවන කසේ නිමව ා නකඟහි බාධා් ඉවත් කිරීම. 

12. දිනව පිහිටුවා ඇති ත  මික නුගේ ස් ානව ව අමතරව න්නා ව  ත  මට්වගේ මිනීම ස දා 

මදතනතාවව පදබිකවවී ත  මට්වම පිළිබ  කතතරරු  බානත දිකි ක ස කතාරානත් ස් ානව  

ක්ාකල සවි කිරීම, ත  ගේවවකගේ උස, විස්කසේ ප්රකමානය දා ත ය විදිවන මාග්රතාවය අනුව න්වරර 

බ පමම සගේබවීධාව කපර දිනුගේ ීමම දුකල කිරීම. 

13.  ප්රකධාාන සි ිස්මව පිපබාහිරව පදත ස දවී ්යතන රඳ ්පදා ්ඳමනා්රන සි ිස්ම සි්මාම 

දා ටව අවයා මානව සගේපත පුහුණු කිරීමව අවයා උප්රන සූදානගේ ්ර තබා නිනීම, කපර දිනුගේ 

ීමම  බා නත දිකි මායාන දඳුනා නිනීම සද ්පදා ්ඳමනා්රනය දා සගේබවීධා ප්රකධාාන පායායව්ාර 

්යතන සමඟ සගේබවීධී්රනය පවත්වා නිනීම. 

අ. දුයලුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  

්. දුයලුම කපතක ස් ස් ාන 

ඇ. දුයලුම ප්රකාකධතර්ය සභ්යා 

ඈ. වාිපමායාන කදපායාතකගේවීරව 

ඉ. විකලක බ  මණ්  ය 

ට. ත  සගේපාදන දා ත පවාදන මණ්  ය 

උ. දුයලුම කරාදම 

14. ප්රකකධතයය ර  ඇති විකලක ය කබදා දිරීකගේ උපකපතඳවම න්වරිපවී යවමම නිසා ක්රිතයාවිරහිත තත්වයව 

පත් කිරීකගේීම කවනත් ප්රකකධතයයක් ල කවතිවී විකලක ය ්දිනමික වී  බා නිනීකගේ ර.ම කේදයක් ල ක්රිතයාත්ම් 

කිරීම. 

15. දිස්ත්රි ක් ල්යම ්වරනය වන පිපීම දුයලුම කපතක ස්  ස් ානව ව වයාපාමානයවී  බා ීමම. 

16. කපතලීදුය සමඟ පවුඩ  හුවමාුව ස දා ගුවවී විකලක  යවීත්රියක් ල ්පදා ්ඳමනා්රන ඒ්්ය ර  

ස් ාපිත කිරීම. 
 

අවයා උප්රන  
 

අ. එ්තයවී ධාාිපතාවය අය්ව බ  40 කිවී යුත් කබාට්ටු එ්තයවී  

්. අඟුම 

ඇ. කමනාක ාවී 

ඈ. හූවයා 



30 

 

ඉ. ්රක් ලෂිත ්බා 

ට. දිකප ගිලීකමවී විපතව පත්වූවවී කේරා නිනීකගේ උප්රන 

4.1.11   ්පදා සදන කසේවා මධාාස් ාන ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

 2017 වයාපකප මිම මස සද කනතවිගේබයා මස දුකලවූ න්වරර දා නිවාස ්පදා ස දා ්පදා සදන 

කසේවා මධාාස් ානය දරදා දිස්ත්රි ක් ල්කප ්පදා දුකල වූ දුයලුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  ව ව ප්රකතිපාදන 

 බාීමම දුකල ක්ුවු. ඒ යවකත් ලික ්ව නිවාස දානි ස දා තාති් රක් ලපන භ්යාර අරමුද  තාව්ාක ් 

අත්ති්ාරගේ මුද ක් ල  බා ීමමව ්වයුර ්රන  ීම. එහි ප්රකනතිය පදත දික් ල කේ.  
 

 

  

 

ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ 

ක්තට්ඨායය 

ඉමලුගේ ්රන  ද ප්රකතිපාදන තාති් රක් ලපන භ්යාර අරමුදක වී  ද මුද  

ස්යාාව මුද  ස්යාාව මුද  කනමකගේ 

ප්රකතියතය % 

වික පිටිය 257 56,364,681.40 315 2,141,480.00 4 

ක්තවකපත  3,571 362,975,063.62 3,276 35,521,408.31 10 

පිවබිධතදර 3,649 227,994,209.73 3,765 45,692,281.30 20 

තිදකනත  1,403 75,884,867.33 2,588 13,549,739.00 18 

අරරක ය 4,362 156,238,424.65 3,360 33,457,355.86 21 

මු ටියන 2,370 201,978,288.11 1,708 11,092,801.00 5 

මාක ගේබ  857 76,638,245.67 1,199 8,103,853.00 11 

කිිපවීද 

පුහුමවිම  

60 6,696,431.10 58 416,750.00 6 

අකුරැසස 3,731 129,636,695.58 3,875 36,506,404.97 28 

දක් ලමන 213 60,517,896.25 246 20,693,019.00 34 

කදවිනුවර 113 16,005,469.62 103 1,728,860.00 11 

වික නම 128 16,527,120.25 - - 0 

දික් ලවිම  320 5,890,794.54 281 1,513,680.00 26 

්ඹුුපිටිය 1,816 64,383,186.14 1,507 9,305,367.00 14 

මාතර 10,010 618,055,321.82 9,652 55,783,948.45 9 

පස්කනත  1,562 101,714,771.85 996 8,370,796.00 8 

මුළු නනන 34,422 2,177,501,467.66 32,929 283,877,743.89 13 

තිදකනත  ප්රකා. කම. ක්තට්ඨායකප කිත නම බවහිර ග්රා.නි. වසකගේ  

ග්රාමීය ්පදා කපර සූදානගේ සි ිස්ම ස්ස් කිරීම 

්පදා ්ඳමනා්රනය පිළිබ  පාසම දුබිවී දිනුවත් කිරීම 

 

ගිනි නිමම පිළිබ ව පාසම දුබිවී ස දා ප්රකාකයාගි් දිනුවත් 

කිරීකගේ වි සවදන 
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3
1

 

  

2017 වයාපකප දුකල වූ ්පදාවවී පිළිබ  සමස්  කතතරරු 

අ
නු
 අ
්්
ය

 

ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ 

්ායායා ය 

බිළි බිඳ් 

ම
ර
න

 

නිවාස 

දානි 

නායයමගේ දා 

නාය අවධාානම 

ම
ර
න

 

අ
ර
ු
දද
වී

 

නිවාස 

 දානි 

න්වරර 

ම
ර
න

 

අ
ර
ු
දද
වී

 

නිවාස 

දානි 

නියඟය 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්

 

ප
ඩ
ම
 ස
්ය
ා
ාව

 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
 පු
ධත
න
 
  

ස
්ය
ා
ාව

 

පූ
යා
න
 ද
ානි

 

අ
යා
ධා
 ද
ා 
ප
ායා
ය
ම
ය
 ද
ා 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
  

ප
ඩ
ම
 ස
්ය
ා
ාව

 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
 පු
ධත
න
 

 

 ස
්ය
ා
ාව

 

පූ
යා
න
 ද
ානි

 

අ
යා
ධා
 ද
ා 
ප
ායා
ය
ම
ය
 ද
ා 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
  

ප
ඩ
ම
 ස
්ය
ා
ාව

 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
 පු
ධත
න
 
  

ස
්ය
ා
ාව

 

පූ
යා
න
 ද
ානි

 

අ
යා
ධා
 ද
ා 
ප
ායා
ය
ම
ය
 ද
ා 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
  

ප
ඩ
ම
 ස
්ය
ා
ාව

 

වි
ප
ත
ව
 ප
ත්
 පු
ධත
න
 

 

 ස
්ය
ා
ාව

 

1 වික නම 254 1,027  10 152       194 906   12 98   

2 මාතර 311 1,211  3 308       9,003 28,327 2  101 4,993   

3 දික් ලවිම  132 506   132       301 1,300 1   194   

4 මාක ගේබ  27 97   25 3 12     5,837 25,116 1 1 48 809 55 300 

5 වික පිටිය 59 241  1 57 1 4   1  3,080 11,689 2  46 208   

6 ක්තවකපත  24 323   24 1,700 6,950 11 13 75 1600 424 1,653   6 522   

7 මු ටියන 25 109 1 1 24 24 96    24 1,437 5,659 5  69 1,240   

8 කදවිනුවර 206 695 1  206       198 770   8 96 363 1,256 

9 දක් ලමන 182 650  40 142       213 830   34 179   

10 අරරක ය 25 103  1 22       5,186 18,302 1  54 2,137   

11 පස්කනත  20 68  1 19 211 949   3 12 1,196 3,877   79 1,352   

12 පිවබිධතදර 25 102  5 20       1,932 7810 3  113 1,874   

13 කිිපවීද 

පුහුමවිම  
60 220  2 58       38 149   12 102   

14 තිදකනත  172 688  3 158       5,742 21,118 3  55 1,348   

15 අකුරැස්ස 25 112  2 23       6,586 25,113 2  94 2,117   

16 ්ඹුුපිටිය 53 201 1 2 51 4 18    4 6,391 22,512   22 911   

 එ්රව 1,600 6,353 3 71 1,421 1,943 8,029 11 13 79 1,640 47,758 173,831 20 1 753 18,180 418 1,556 
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 4.1.12  පිපසර අ්යකප ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

 දිස්ත්රි ක් ල පිපසර ්මික ටුව ක ්ගු දා වන දිවි මික රු ්මික ටුව පිවිත්මම 

 ත කප ගුනාත්ම්භ්යාවය පිළිබ  ්මික ටුව පිවිත්මම 

 දිස්ත්රි ක් ල පස් දා කබතරළු ්ිනීගේ ්මික ටුව පිවිත්මම 

 ක ්ගු මයාදන වි සවදවී සගේබවීධී්රනය, වි සවදවී දා රැස්මගේ ස දා සදභ්යාගී මම 

 කවරඳ පවිත්රිතා වි සවදන සගේබවීධී්රනය දා සදභ්යාගී මම 

 විකයේෂිත පිපසර දින වි සවදවී සගේබවීධී්රනය 

 ත කපාප් ප්රකකධතය ්ශ්රිකත වන වනා වි සවදවී ස්විධාානය දා සගේබවීධී්රනය 

 වන කරාපන ුක් ල කරාපන වි සවදන(පඳරු දා ඔබි පි  දුටුමම) ක්රිතයාත්ම් කිරීම 
 

   4.1.13  තාති් භ්යාපා අ්යකප ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

 

ක්රිතයාත්ම් ්රන  ද වි සවදවී පිවිත් වූ ස් ානය 

රාතා භ්යාපා ප්රකතිපත්තිය පිළිබ  රාතා ්යතන දිනුවත් 

කිරීම 

දුයළුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය ව ව 

අයත් රාතා ්යතන 

සදවනවනය දා රාතා භ්යාපා ප්රකතිපත්තිය පිළිබ ව පාසම 

දුබිවී දිනුවත් කිරීකගේ වි සවදන 

කිිපවීද දගේමුමකනත  ්නිටු විකලද  

පුහුමවිම  මද විදාා ය 

්ායායා කප දු්ද  භ්යාපාකවවී පමනක් ල ඇති කපතකල 

නාම පුවු දමික ඳ භ්යාපාකවවී ස්ස් කිරීම 

කිිපවීද පුහුමවිම  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ 

්ායායා ය 

දමික ඳ භ්යාපාව පිළිබ  ගුවවී විකලක  වි සවදවී පිළිබ  

පාසම ඳමුවී දිනුවත් කිරීම 

දුයළුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය ව ව 

අයත් පාසම 

සදවනවන ස්නගේ පිහිටුමම දා ක යාපදි්චියව කයතමු 

කිරීම 

දුයළුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 

රාතා ්යතන අතර තාති් සදවනවනය ඇති කිරීම වස් 

බිදද ක්රිත්ට් තරඟාවක යක් ල පිවිත්මම 

තිදකනත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

සදවනවන ස්නගේ කිහිපයක් ල සගේබවීධා ්රනනිමික වී 

සදතයවනය ඇතිකිරීම උකදසා ශ්රාමදානයක් ල පිවිත්මම 

කිිපවීද ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

නවීදර ජුගේමා මුස්ක ගේ පමක ය ඒ්ාබධතධාව කම දවීීමකගේ 

වි සවදනක් ල පිවිත්මම 

කදඩවීදර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය 

පිවිරු කවසඟ වි සවදන දුවිම ස්විධාාන සදවනවන 

ස්නගේ ඒ්ාබධතධාව පිවිත්මම 

වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

න්රිපවී අවතිවී වූ ප්රකතාව ස දා වවදා සායනයක් ල 

පිවිත්මම   

කදඩවීදර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය 

අපරැක් ල් විදාරස් ානය 

්නමික ් සාමය උකදසා සාලිහි්ව මිදිදත් කවමු 

ප්රකාකධතර්ය අවීතයා ්නමික ් ්මික ටුව පිහිටුමම 

වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

සදවනවන ස්නගේ සාමාතය්යවී ස දා දිනුම මික නුම මාර/දගේමු කනත  ්.විකලද  දා කිිපවීද 
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තරඟයක් ල පිවිත්මම පුහුමවිම  මද විකලද  

්රකතතව ්නිටු විකලද  

කයතඩවී සවිය අධාාාත්මික ් වි සවදවී පිවිත්මම වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

ඉ ්තායා උපවාස මා ය පවාරන වි සවදන පිවිත්මම වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය 

රාතා නි ධාාරීවී ස දා කවීවාදු් කනතවන දමික ඳ භ්යාපා 

පුහුණු පාඨමා ාවවී පිවිත්මම දා සගේබවීධී්රන 

්වයුර 

වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායාලීය 

ශ්රාවනානාරය 

දුවිම සමාත ස්විධාාන පිහිටුමම දා ප්රකාකධතර්ය 

සගේකගේ නය පිහිටුමම 

දුයළුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 

ස්හිඳියා හිවතෂි මාධාා වි මුළුව සගේබවීධී්රනය නඟ අධතදර කදාව ය 

අවීතයා ්නමික ් නාය්මවී සගේබවීධා ්ර නනිමික වී 

ස්හිඳියා ්මික ටු පිහිටුමම 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය ශ්රාවනානාරය 

රාතා නි ධාාරීවී ස දා කවීවාදු් කනතවන දමික ඳ භ්යාපා 

පුහුණු පාඨමා ාවවී පිවිත්මම දා සගේබවීධී්රන 

්වයුර 

මාක ගේබ  ප්රකාකධතර්ය සභ්යා ශ්රාවනානාරය 

කිිපවීද ප්රකාකධතර්ය සභ්යා ශ්රාවනානාරය 

අකුරැස්ස ප්රකාකධතර්ය සභ්යා ශ්රාවනානාරය 

සාධු තනරාව වි සවදන පිවිත්මම වික නම ප්රකා.කම.්ායායාලීය ශ්රාවනානාරය 

තිදකනත  ප්රකා.කම. ක්තට්ඨායය 

දක් ලමන ප්රකා.කම. ක්තට්ඨායය 

උසස් කපඳ දුබිවී ස දා කවීවාදු් කනතවන දින 12 

දමික ඳ භ්යාපා පුහුණු පාඨමා ාවවී පිවිත්මම දා 

සගේබවීධී්රන ්වයුර 

ක්තවවි   ිබීම කරාදම ශ්රාවනානාරය 

අකපතස සාකපඳ කදවන බස සගේමවීත්රිනය දු්ද  

මාධාා දුබිවී ස දා 

අකපතස සාකපඳ කදවන බස සගේමවීත්රිනය දු්ද  

මාධාා දුබිවී ස දා 

මාතර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායාලීය 

ශ්රාවනානාරය 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය  

ශ්රාවනානාරය 

කදට්ටියාව  උරර සදවනවන ස්නගේ සාමාතය්මවී 

ස දා ක්තහු අඹරන මිදුවී 07ක් ල  බා ීමම 

කිිපවීද ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායාලීය 

ශ්රාවනානාරය 

අකයා්ාරාම විදාරස් ාන පුස්ත්ා යව කපතත්  බා 

දිකගේ වාාපෘතිය 

උදාර සදවනවන ස්නමය කදවිනුවර ප්රකා.කම. 

ක්තට්ඨායය 
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4.1.14   කමාවයා ර  වාදන ක්රිතයා්ාර්ගේ 

 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය ස දා වූ කභ්යෞති් නිමිඩගේ වායාතාව - 2017 වයාපය 

ිපයකලු බ පත් සගේබවීධාකයවී  

පිවිත් වූ ක ඛිත පරීක් ලපන ස්යාාව 18,834 

ප්රකාකයාගි් පරීක් ලපන ස්යාාව 17,896 

නිකුත් ්ඳ තාව්ාක ් ිපයකලු බ පත්රි ස්යාාව 17,599 

කේරදිර ්ායායා කයවී පතික් ලකපේපිත වූ අයකලගේපත් ස්යාාව 193 

අකනකුත්  

නිකුත් ්ඳ අ්් තදඩු ස්යාාව 4,447 

නිකුත් ්රන  ද බර සදති් 371 

අනනාතා සදති් නිකුත් කිරීම 383 

තදනගේ නිකයාන 203 

පරීක් ලපා ්රන  ද නරාජ් ස්යාාව - 

ිපය අනරු ස්යාාව 1,068 

දුයලු ්ායායයවී ස දා මුදම බි්කුනත කිරීමව කයතමු ්රන  ද 

වටිනා්ම 

ු:42,061,060.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

         4.1.15  විමයායන ්වයුර 

  

 

 2017 වයාපකප විමයායන දුකල කනත්රන  ද පිමික වුක  3ක් ල ඉදිිප වයාපයව කනනයන  ීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාසය 

 ිබුණු 

පිමික වුක  

ස්යාාව 

දුකල 

්රන 

 ද 

ලික ් 

විමයායන 

ස්යාාව 

අනාවරනය වූ තත්ත්වය 

පකස් 
තිබූ 

2018 

වයාපයව 

කනන 

ගිය 

පිමික වුක ්ු 

කනතපිමික වු 

සමීප 

අධීක් ලපන 

අවවාද 

කිරීගේ 

නිදදසව 

්ුණු 

විමමාම 

කචාදනා 

පත්රි 

නිකුත් 

කිරීගේ 

කවන

ත් 

තනවාිප 16 7    1  6 2  

කපබරවාිප 4 7      7   

මායාර 10 5 1     4   

අකප්රකේම 9 1 1     0   

මිම 2 5      5 1  

ජුනි 4 9      9   

ජූක  3 4      4   

අකනාස්ර 4 4    2  2   

සි් තිගේබයා 4 6  1  2  3   

ඔක් ලකතාගේබයා 7 1 1     0  2 

කනතවිගේබයා 4 5      5 1  

කදසිගේබයා 2 8  1    7  1 

එ්රව 69 62 3 2 0 5 0 52 4 3 
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         4.1.16       විශ්රාාමික ් කතතරරු  

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය රඳ 2017 වසකයා විශ්රාාම විටු්  ාභීවී නනන  දා විශ්රාාම විටු්  කනවූ මුද  

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  අනුව පදත දික් ලකේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ 

්ායායා ය 

විශ්රාාම ාභීවී 

නනන 
වියදම (ු:) 

අකුුස්ස 799 216,380,030.72 

අරරක ය 559 149,589,339.08 

කදවිනුවර 1259 358,847,087.04 

දික් ලවිම  1461 411,132,008.37 

දක් ලමන 814 230,135,668.22 

්ඹුුපිටිය 1242 336,579,428.35 

කිිපවීද 629 187,650,393.26 

ක්තවකපත  641 161,429,890.42 

මාක ගේබ  1235 321,453,979.73 

මාතර 5556 1,581,689,879.02 

මු ටියන 774 331,091,079.11 

පස්කනත  543 142,039,065.05 

පිවබිධතදර 552 140,241,148.73 

තිදකනත  1232 328,861,764.78 

වික නම 1969 541,776,034.79 

වික පිටිය 1073 293,644,254.00 
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ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  

මුළු විශ්රාාම විටු්  මුද   
මාතර දිසත්්රි ක් ල්ය 2017  
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ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  

මුළු විශ්රාාම ාභීවී ස්යාාව  
මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය 2017 
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4.2 සමාත කසේවා සද ස්ස්්ෘති් ප්රකනතිය 
 

4.2.1 ස්ස්්ෘති් සද ්නමික ් ක්රිතයා්ාර්ගේ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

්නමික ් ක්රිතයා්ාර්ගේ 

 බුකල දදකගේ අනනාතාවය ්රක් ලපා ්රමික වී අනා ්නමික ් සදවනවනයක් ල ඇති ්රමික වී සමස්  

තාතිකපම ්නමික ් ප්රකකබාධායක් ල ඇති ්රලීම දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය යවකත් පවතින කබෞධතධා 

්වයුර අ්යය මගිවී දුකල ්රනු  බම. ඒ අනුව 2017 වයාපය රඳ ඉටු ්ඳ ්ායායයවී පදත ස දවී 

කේ. 

 දදගේ පාසම ගුු සදති්පත්රි විභ්යානය 2017/07/15 වන දින මාතර යාවීත සයාකේසස් කුමර                    

      විදාා කපීම පිවිත්මම. 
 

 පාක භ්යාපා ප්රකවයාධාන වි සවදන මාතර නබ ාමදිය ්රීා  විතයාරාම විදාරස් ානකපීම  පිවිත්මම.   
 

 දදගේ සරසවිය බුධතධා ධායාම දි් ක ාමා පාඨමා ාව පිවිත්මම දා එහි පරීක් ලපනය මාතර සාවීත                          

     කතාමස් කුමර විදාා කපීම 2017/09/23,24,30 යන දිනව  ්රීා  ්්ා කබෞධතධා දා පාක  විය්ව                                                                                                                                                                                                                                       

     විදාා ය, කබෞධතධා ්වයුර කදපායාතකගේවීරව දා දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය එක් ලව පිවිත්මම. 
 

 දදගේ පාසම 01-05 කශ්රාේවු විභ්යානය දිස්ත්රි ක් ල යාසනාරක් ලප් මණ්  කප දා කබාික ්රක් ලප් 

සභ්යාකේ ්ධාාර උප්ාර ඇතිව 2017.12.10 දින පිවිත්මම. 
 

දිස්ත්රි ක් ල්කප ස්ස්්ෘති් වයකයවී විදනත් 
ස් ාන 

• කදවිනුවර ්රීා විප්ණු මදා කධතවා ය 
• වික නම කුප්ඨ රතාන  
• කදවිනුවර ප්රකීමපානාරය  
• කවකදරකදේන පූයාවාරාම රත මද විදාරය 
• එඳමමකදවුය රත මද විදාරය 
• නිවබු රත මද විදාරය 
• ක්තටි්ාකනත  රත මද විදාරය 
• විඩු්වීන  බුකල රත මද විදාරය 
• වවකනදර කපතත්ගුම මද විදාරය 
• ඇත්්ද රත මද විදාරය 
• කනත පිටිය රත මද විදාරය 
• හිත්තිටිය රත මද විදාරය 
• කපත්මන රත මද විදාරය 
• කපතම වත්කත් න්නාරාම මද විදාරය 
• මික වුකිුඳ රත මද විදාරය 

• 103 ්ණුව - ්රීා  ්්ාකේ උසම සිතපුගේ                                   
්ණුව 
• කනත පිටිය කමතහියීමවී මුස්ක ගේ පමක ය 
• මාතර තාර්ා ක්තටුව 
• නතමවී කනානා විසූ නිවස 
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 2017 මිම 25 වන දින පිවති න්වරිපවී දානියව පත් විදාරස් ාන දා විදාරස් ාන සර බඩු 

භ්යාණ්  ්ීම දානියව පත් වූ කධතප  පිළිබ ව කතතරරු රැස් කිරීම දා එම කතතරරු බුධතධා යාසන                                                                                        

අමාතාා්යය ඇරළු අකනකුත් ්යතනව ව  බා ීමම. එම කමයන ව ව අනුව දානියව පත් වූ 

විදාරස් ාන කවත මුදම ප්රකතිපාදන  බා ීමම. 
 

 දිස්ත්රි ක් ල දදගේ පාසම දුබි නිපුනතා ඇනයීගේ වි සවදන විමපිව නිමව ා විදාාීයඨකපීම 

2017/12/12  වන දින දිස්ත්රි ක් ල යාසනාරක් ලප් මණ්  ය දා එක් ලව සායා ්ව නිම කිරීම. 

 

 දිස්ත්රි ක් ල යාසනාරක් ලප් මණ්   නි වරනය පිවිත්මම දා එම ්වයුර ස්විධාානය කිරීම. 
 

 සමස්ත  ්්ා දදගේ පාසම දුබි නිපුනතා ඇනමගේ වි සවදන ස දා ඳමුවී සදභ්යාගී ්රමම. 
 

 2017 නිදදස් උත්සවය කවනුකවවී පිිපත් පි්්මක් ල පිවිත්මම දා දානමය ්වයුර දුකල කිරීම. 
  

 ්රීා  ්්ාකේ පිවිති එක් ලසත් තාතීවීකප කවසක් ල දිනය දා ක ා් කබෞධතධා සමුළුව කවනුකවවී 

විවිධා  

 වි සවදවී, ්නමික ් උත්සව ස්විධාානය කිරීම දා දදගේ පාසම දුබිවී අතර ්ක ් නිපුනතා    

 ඇනමගේ වි සවදනක් ල පිවිත්මම. 
 

 භික් ලෂු ්්මප ප්රකවයාධාන වි සවදවී පිවිත්මම. 
 

 කවසක් ල උත්සවය නිමික ත්කතවී කතතරනක් ල ඉදි කිරීම දා ්දාර  බා ීමකගේ දවීසි ක් ල පිවිත්මම  

  දා විකයේප ්නමික ් උත්සව ස්විධාානය කිරීම. 
 

 දදගේ පාසම දුවවී කවත කපඳකපතත්  බා ීමමව අදා  වන දා දදගේ පාසම ගුුභ්යවරවී කවත          

ු:5,000.00 ් ීමමනාවක් ල  බා ීමමව අදා ව ගුු දුබි කමයන පරීක් ලපාව දා දිස්ත්රි ක් ල වායාතාව      

සි්මාම දා එම වායාතාවවීව අනුව දදගේ පාසම කවත කපඳකපතත්  බා ීමම දා ගුුවුවී කවත                                       

ීමමනා  බා ීමම. 
 

 විදාරස් ාන දා දදගේ පාසම ස්වයාධානය ස දා  බා ීම ඇති ප්රකතිපාදන ව  ප්රකනතිය පරීක් ලපා කිරීම. 
 

 පුනා ග්රාම වි සවදන යවකත් මාතර දා වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායවක වී මත්ද්ර්වා  

භ්යාවිතය විදි, අපචාර දා කලරාචාර විදි නගේමාන 2ක් ල කතාරා කනන එම නගේමාන කදකක් ල 

විදාරස් ාන කක් ලවීද්ර් ්රනනිමික වී අධාාාත්මික ් ස්වයාධාන වි සවදවී දා ස්වයාධාන වි සවදවී 

ක්රිතයාත්ම් කිරීම. 
 

 “පදවී දුතව දදගේ දුදු ක් ල” මා  භ්යාවනා වි සවදන කපබරවාිප මාසකපීම පිවිත්මම. 
 

 නයාභ්යනී මාතා ්ර්යාවාද වි සවදන කවසක් ල කපතකදතය මුම ්රකනන පිවිත්මම. 
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ස්ස්්ෘති් ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

අනු 

අ්්ය 

ක්රිතයාත්ම් ්රන  ද වි සවදන  පිවිත් වූ ස් ානය කවවී ්රන  ද   

ප්රකතිපාදන මුද           

(ු:) 

01 ස්වයාන ්නමික ් වි සවදන මාතර කබාිකය අභියස 7,500.00 

02 දිස්ත්රි ක් ල නිදදස් උකඳ  මාතර සනත් තයසූිපය 

ර්රී සනත ා්නනය 

50,000.00 

03 අස්පයාය ස්ස්්ෘති් උුමයවී 

 වි සවදන 
දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය  

ශ්රාවනානාරය 

20,000.00 

04 මාදු් ප්රකනති සමාක ාචන රැස්මගේ දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය  

ශ්රාවනානාරය 

24,000.00 

05 ් ා්ු ස්වදගේ වි සවදන - 10,0000.00 

06 දිස්ත්රි ක් ල සාහිතා ් ා මකදාත්සවය දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය  

ශ්රාවනානාරය 

50,000.00 

07 ප්රකතිභ්යා ප්රකභ්යා ස්ස්්ෘති් සායන 

වි සවදන 

මාර/ක්තටුව තනාිකපති 

විදාා ය 

100,000.00 

08 කසතකලු පඩ  ස්ගීත රසවිවීදන 

වි සවදන 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායාලීය  

ශ්රාවනානාරය 

50,000.00 

 

4.2.2 මුම ඳමාවිය ස්වයාධාන ්වයුර 
 

 

 මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  වනවත්වන අඩුකල 0 – 5 අතර දුවවීකප ස්වයාධානය, රැ්වරනය සද 

සමස්ත ස්වයාධානය කවනුකවවී දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ්වයුර කිරීම කමමගිවී දුකල ්රම. ඒ යවකත් 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කයවී සද ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  16 රක වී 2017 වයාපකප දුකල ්රන 

 ද ්ායායභ්යාරය පදත ස දවී පිපදි කේ.  

අනු 

අ්්ය 
වි සව දවී විස්තරය 

වි සවදවී 

නනන 

ලි ා ප්රකනතිය 

(ු.) 
ප්රකති ාභීවී 

01 දිස්ත්රි ක් ල ප්රකනති සමාක ාචන රැස්මගේ 07 18,600.00 108 

02 අුන දකින රවා කසෞවීදයාය වි සදන - චිත්රි 

කත්රීම (දිස්ත්රි ක් ල) 

01 3,000.00 48 

03 දිස්ත්රි ක් ල ඳමා ස්වයාධාන ්මික ටු 04 26,325.00 351 

04 නිවස පදනගේ ්රනත් මුම ඳමාවිය ස්වයාධානය 

පිළිබ  නිඳධාාරීවී පුහුණු කිරීකගේ වි සවදන 

(දිස්ත්රි ක් ල) 

01 15,100.00 12 

05 දුවවී දදාව ා නිනීකගේ යදපත් ර.මකේද 

පිළිබ  මායාකනාපකධතය පුහුණු ස්ග්රදය සගේබවීධා 

ඳමා ස්වයාධාන විපයභ්යාර නිඳධාාරීවී  පුහුණු 

02 35,000.00 35 
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4.2.3  සමාත කසේවා ක්රිතයා්ාර්ගේ 
  

 සමාත කසේවා කදපායාතකගේවීරකේ මඟකපවීමම දා කමකදයමම යවකත් මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප 

්බාධා සහිත පුධතන මවී ස්වයක් ලතිකයවී නනා දුටුවමික වී ස්වයාධාන ප්රකවාදය රඳ ඔඩවීකප 

දාය්ත්වය උපිපම මට්වමික වී දුකල කිරීම ස දා 2017 වසකයා දුකල්රන  ද සමාත කමකදවරයවී පදත 

පිපදි කේ. 

කිරීකගේ වි සවදන (දිස්ත්රි ක් ල) 

06 මුම ඳමාවිය ්දයාය නගේමාන වාාපෘතිය 01 497,502.61 260 

07 මුම ඳමාවිය ප්රකාකධතර්ය ්මික ටු රැස්මගේ 31 45,828.00 1,839 

08 නිවස පදනගේ ්රනත් මුම ඳමාවිය ස්වයාධානය 

පිළිබ  රතකප නි ධාාරීවී දිනුවත් කිරීකගේ  

වි සවදන (ප්රකා.කම. වි සවදවී) 

16 64,000.00 744 

09 දුවවී දදාව ා යදපත් ර.මකේද පිළිබ  

කදමාපියවී දිනුවත් කිරීකගේ  වි සවදන 

(ප්රකා.කම. වි සවදවී) 

16 64,000.00 759 

10 අුන දකින රවා කසෞවීදයායය   වි සවදන 

(ප්රකා.කම. වි සවදන) 

16 112,000.00 1,231 

11 මුම ඳමාවිය රැ්වරනය දා ස්වයාධානය පිළිබ  

තාති් සතිය - දුවවී ස දා - (ප්රකා.කම. 

වි සවදන) 

16 239,700.00 4,626 

12 මුම ඳමාවිය රැ්වරනය දා ස්වයාධානය පිළිබ  

තාති් සතිය - කදමාපියවී ස දා (ප්රකා.කම. 

වි සවදන) 

16 1,199,000.00 972 

13 ක ා් ඳමා දිනය - (ප්රකා.කම. වි සවදන) 16 236,530.00 4,286 

14 වික ක්ක කයවී පිටු අතරව - ඳමා මික රු 

අධාාාපනය පිළිබ  (නියුමු වාාපෘතිය) 

05 100,000.00 384 

15 කපාපනය පිළිබ  කපර පාසම ගුුවුවී 

දිනුවත් කිරීකගේ වි සවදන -(උදමසන ්දාර 

කේකම විදනත්්ම) 

12 120,000.00 1,084 

16 ඳමා දිිපය කපර පාසම ගුු ීමමනාව - 1,515,000.00 511 

17 උත්තම පුතා නිමවු මේවුවීකප කපාපන 

ීමමනාව 

කපාපන 

මළු113,404 

227,429,605.00 - 

18 කපර පාසම දුවවී ස දා උදමසන ්දාරකේ  

 බාීමකගේ  වි සවදන 

ප්රකා.කම.ක්තට්

ඨාය 13 

9,132,530.00 3,136 

19 ඹටිසගේ කප්රකක් ලපාවක ය ්බාධාය සහිත ඳමුවී 

කපර පාසම රඳව ඒ්ාබධතධා ්ර නිනීකගේ 

වි සවදන 

06 120,000.00 264 
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දිස්ත්රි ක් ල්කප සමාත කසේවා ්වයුර - 2017 වයාපය 

 

ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ 

ක්තට්ඨායය 

 

මදතන ්ධාාර අනියගේ සදනාධාාර පිළි්ා ්ධාාර ති මාමික යා ක් ලපය ්බාිකත වනවනාධාාර විදිහිටි වනවනාධාාර 
ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

ස
්ය
ා
ාව

 

ක
න
වූ
 මු
ද 
 (
ු
.)

 

මාතර 562 1,793,850.00 20 308,500.00 82 467,750.00 01 8,400.00 03 3,300.00 110 3,915,000.00 2,363 56,602,000.00 

වික නම 886 2,779,150.00 05 92,000.00 100 509,650.00 02 16,100.00 05 9,600.00 96 3,417,000.00 1,298 30,974,200.00 

්ඹුුපිටිය 574 2,272,850.00 23 386,000.00 80 484,400.00 01 8,400.00 02 7,800.00 99 3,090,300.00 848 1,696,000.00 

දක් ලමන 364 1,425,850.00 17 110,500.00 43 243,350.00 4 33,600.00 - - 67 201,000.00 946 1,892,000.00 

පස්කනත  537 1,801,150.00 35 499,500.00 62 322,250.00 4 32,900.00 - - 106 3,816,000.00 2,321 4,642,000.00 

ක්තවකපත  488 1,604,400.00 15 197,00.00 76 345,800.00 3 25,200.00 1 3,850.00 104 9,351,000.00 864 19,701,100.00 

මාක ගේබ  332 1,104,850.00 05 28,500.00 69 400,800.00 05 37,200.00 04 3,350.00 89 3,186,000.00 1,186 26,869,800.00 

අකුරැස්ස 653 2,160,050.00 10 131,000.00 83 469,950.00 03 25,200.00 01 2,500.00 81 294,000.00 1,001 2,002,000.00 

දික් ලවිම  535 1,732,900.00 6 377,000.00 95 527,650.00 2 16,800.00 1 5,400.00 99 3,534,000.00 1,052 25,234,000.00 

තිදකනත  657 2,175,550.00 22 273,750.00 68 345,550.00 - - - - 114 4,104,000.00 952 22,848,000.00 

මු ටියන 946 3,199,400.00 21 500,000.00 87 476,000.00 5 39,900.00 1 2,250.00 115 4,140,000.00 1,590 37,920,000.00 

කදවිනුවර 1,135 3,820,700.00 22 442,000.00 70 406,450.00 - - - - 98 3,462,000.00 1,555 37,444,000.00 

වික පිටිය 425 1,396,900.00 07 74,000.00 86 483,450.00 01 8,400.00 05 14,050.00 67 2,364,000.00 899 21,594,000.00 

කිිපවීද 

පුහුමවිම  

269 882,350.00 10 136,000.00 42 226,400.00 - - 01 450.00 64 192,000.00 752 1,504,000.00 

පිවබිධතදර 361 1,224,550.00 17 276,000.00 49 252,900.00 01 8,400.00 02 6,050.00 73 2,628,000.00 798 18,194,400.00 

අරරක ය 489 1,745,450.00 10 338,500.00 50 274,100.00 01 8,400.00 02 3,800.00 108 324,000.00 1,098 26,352,000.00 

එ්රව 9,213 31,119,950.00 245 3,973,250.00 1,142 6,236,450.00 33 268,900.00 28 62,400.00 1,490 48,018,300.00 19,523 335,469,500.00 

4
3

 

 

 



44 

 

4.2.4 සමාත ්රක් ලපන ්වයුර 
 

 රතකප විශ්රාාම විටුපක් ල කනත බන ස්වය් රැකියා දා අවිිකමත් අ්යකප රැකියා 

නියුක් ලති්යවීකප දා කතාප්ඨ පුරවිදුයවී මකමවී පබි සමාත දා ්යාක ් බිරක් ලෂිතතාවය ඇති කිරීම 

අරමුනම. ඒ ස දා අඩුකල 60 වී පබි විශ්රාාම විටුපක් ල  බා ීම සමාතකප බිභ්යසාධාන පිිපවිය අවම කිරීම 

දුකල ්රම. ඒ අනුව 2017 වයාපකප සමාත ්රක් ලපන විශ්රාාම විටු්  ර.මය ක්රිතයාත්ම් කිරීකගේ 

කතතරරු පදත ස දවී පිපදි කේ. 
 

සමාත ්රක් ලපන විශ්රාාම 

විටු්  ර.මය 
පුධතන මවී ස්යාාව 

බදවා නිනීගේ 2,919 

විශ්රාාම විටු්  කනමගේ 189 

මරන අබ තා කනමගේ 4 

 

 ඉ ක් ල් සගේපූයාන ්රන  ද රාතා නි ධාාරීවී ස දා කනළුගේ කපතකුන රඟදකමීම 2017.11.07 

දින  සදති් පත් දා කුස ාන  බා ීමම. 

 විශ්රාාම විටු්  කයාතනා ර.මය ක්රිතයාත්ම් කිරීමව අදාඳව දිස්ත්රි ක් ල්කප දුයළුම පිපපා න ්වයුර 

දුකල කිරීම.  

 

4.2.5   උපකධතයන කසේවා ක්රිතයා්ාර්ගේ 
 

 ්ාවීතා දා ඳමා ්වයුර අමාතාා්යය යවකත් අනුයුක් ලත උපකධතයන සද්ාර නි ධාාරීවී 

විදුවී 2017 වයාපය රඳ ්රන  ද උපකධතයන ්වයුර පිළිබ  සාරා්යනත කතතරරු පදත ස දවී 

පිපදි කේ. 
 

අනු 
අ්්ය 

වි සවදන 
 

වි සවදවී 

ස්යාව 
ප්රකති ාර්වී 

ස්යාාව 
ප්රකතිපාදන 

මුද  (ු:) 

01 
අත කදමු - හිත දදමු  ස්වාභ්යාවි් විපත් කදේරකවවී 

විපතව පත් දුවවී ්ාවීතාවවී ස දා වූ උපකධතයන 

වි සවදන. 

15 

 

1,611  

 

25,000.00 

02 කයතඩවී වසවීතයව අුත්බර කදවක් ල වි සවදන  25 695 475,000.00 

03 

යදපත් මනදුවී අධාාාපනය  ිබ අනානතය තය නිනීම 

ස දා පාසම උප්රන  බා ීමම. දකුණු පඳාත් සභ්යා 

මවීත්රීන ප්රකතිපාදන ( මවීත්රීනවු 4 ) ක යන  ද වාාපෘති 

වායාතාව්ව අනුව  

01 800 

 

300,000.00  

 

04 
වාවසන උපකධතයනය පිළිබ  උපකධතයන නි ධාාරීවී 

දිනුවත් කිරීම  
01 23 - 

05 පාසම දුබිවීකප කදමාපියවී දිනුවත් කිරීම   21 1,251 - 

06 
අවීතයා තා ය සද ත්නම කලර් න අවභ්යාවිතය පිළිබ  

දුවවී දිනුවත් කිරීම. 
01 120 - 



45 

 

07 පාසම දුබිවී දිනුවත් කිරීම  77 2,566 - 

08 කපෞුප ස්වයාධාන වි සවදවී 11 492 - 

09 
මානදු් කරාගීවී ස දා මකනා වවදා දා උපකධතයන 

ත්නම කසේවා වි  සවදවී පිවිත්මම. 
08 270 - 

10 ඳමා සමාත දිනුවත් කිරීම  12 398 - 

11 

මත්ද්ර්වා නිවාරන පාසම උපකධතයන වි  සවදවී දා 

මත් ද්ර්වා ස දා ඇමබිහි වූවවී ස දා වූ උපකධතයන 

වි  සවදවී. 

11 853 - 

12 

‘‘නිටුගේවක වී කතතර සරව පිුණු ්ිදිම ක් ල “ - විවාද 

අක් ක් ලෂිත තුන තුවුයවී දිනුවත් කිරීකගේ පූයාව 

විවාද උපකධතයන වි  සවදන. 

08 

 
441 - 

13 

අහිමික  මගේ වනවිතයව ්ශියාවාදයක් ල ්ර නනිමු. අබාිකත 

ප්රකතාව උපකධතයනය රළිවී යක් ලතිමත් කිරීකගේ වි  

සවදන.  

02 68 
- 

 

14 

විශ්රාාම දිවිය සරටිවී නත කිරීමව මකනා විදාා 

උපකධතයනය. විදිහිටි ප්රකතාව දිනුවත් කිරීකගේ වි  

සවදන. 

14 1,436 - 

15 චිත්රිය රළිවී දුවා දකිමු 07 889 - 

16 

“යදපත් කපෞුපයකිවී කදම දුකවක් ල සමාතයව 

තිළින ්රවීකවී ක්කසේද?“ නිමනි මේවුවී දිනුවත් 

කිරීකගේ උපකධතයන වි  සවදන. 

04 255 - 

17 පාසම උපකධතයන ත්නම කසේවා වි  සවදවී. 06 350 - 

18 මානදු් ්තතිය දා මානදු් යද පිවිත්ම 05 269 - 

19 

අපකයාතනයව  ක් ල වූ දුවවී ස දා  

මකනා විදාා උපකධතයනකප විදනත්්ම.  

ප්රකතාව දිනුවත් කිරීකගේ උපකධතයන වි  සවදන. 

  - 

20 

“දුවවී දදා ව ා නවීනා අ්ාරය 

( කදමාපියභ්යාවය ) එම දුවවීකප කපෞුපය තීරනය 

්රම. කපර පාසම දුවවීකප කදමාපියවී දිනුවත් 

කිරීම.  

23 1,111 - 

21 

“රැකියා දිවිය රඳ ්තතිය අවම ්ර නනිමු.“ - 

්ායායා  නි ධාාරීවී දිනුවත් කිරීකගේ උපකධතයන වි  

සවදන.  

03 169 - 

22 

මානදු් කරාගීවී රැ් බ ා නිනීකගේීම ්වයුර ්ඳ  

යුර ්්ාරය. මානදු් කරාගීවී රැ් බ ා නවීනවී 

දිනුවත් කිරීකගේ උපකධතයන වි  සවදන. 

02 46 - 

23 
නව කයතඩවී විය,නව කයතඩවී විකප නිවළු දා 

උපකධතයනය. 
06 211 - 
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24 ්ාවීතා සමික ති දිනුවත් කිරීගේ 17 304 - 

25 උපකධතයනය පිළිබ  ප්රකතාව දිනුවත් කිරීගේ 110 3,313  

26 ්්මප ස්වයාධාන වි සවදවී 05 370 - 

27 ්ා  ්ඳමනා්රනය 02 122 - 

28 රසවිවීදන වි සවදවී 01 342 - 

29 දදගේ පාසම දිනුවත් කිරීම 03 216 - 

30 කපර පාසම ගුුවු දා දුවවී ස දා වි  සවදවී 02 66 - 

එ්රව   800,000.00 
  

 

4.2.6   දිස්ත්රි ක් ල්කප රීා ා ්වයුර  

 කවතක කබාම, ්බදි, මඳ  රීා ා, කබතක් ලෂි්, දිම පවීකල, පාපවීකල, පිදුපවීකල, පිහිණුගේ,     

බිඩ්මික වීවවී,  කවරඳ ්බදි, තයගේනාස්ටික් ල යනාීම රීා ා ස දා පුහුණු ් ඩු පිවිත්මම. 

 රීා ා 13ක් ල ස දා රීා ්/ රීාදි්ාවවී ස්චිත නත කිරීම ස දා කතාරා නිනීම. 

    එම රීා ා 13 ස දා පුහුණු ස්චිත 16ක් ල මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය පුරා ්වරනය පිපදි පවත්වාකනන යාම. 

 2017 රීා ා දා යරීර බිවතා ප්රකවයාධාන තාති් සතිය කවනුකවවී දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප ්ව 

 අතර කවතක කබාම දා ක්රිත්ට් තරඟාවක යක් ල පිවිත්මම සද දිස්ත්රි ක් ල්ය ්වරනය පිපදි පා   

නමනක් ල සද යරීර බිවතා වි සවදන අකුරැස්කසේීම පිවිත්මම. 

 දුයළුම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය ස දා තරඟ පිවිත්මම සද අවීතයා රීා ා සමාත අතර තරඟ 

 පිවිත්මම. 

  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායව  රීා ා සිනක්ළි සතියක් ල පුරා පිවිත්මම.(මිරතවී තරඟ, 

 බමදු්ම ධාාවන තරඟ,කවතක කබාම,ක්රිත්ට් තරඟ පිවිත්මම.) 
 

 4.2.7  දිස්ත්රි ක් ල්කප ්ාවීතා ්වයුර  

 

අනු 

අ්්ය 

වි සවදකවී නම දා 

ක්රිතයා්ාර්ම 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ 

්ායායා ය 

අමාතාා්ය ප්රකතිපාදන 

වක වී දරන  ද 

වියදම (ු.) 

ප්රකති ාභීවී 

නනන 

01 තාතාවීතර ්ාවීතා දිනය දි.කම.්ා. 2,536,981.70 2,532,466.74 

02 අධතකධතයන පානමන දි.කම.්ා. 25,000.00 25,000.00 

03 
ස්ත්රීන පුුප සමාතභ්යාවය මත දුකලවන 

හි්සනයවී වි ික් ලමම 
දි.කම.්ා. 81,900.00 81,900.00 

04 
්දායගේ උත්පාදන වි සවදන 

 

පිවබිධතදර 28,000.00 28,000.00 

මාතර 28,000.00 27,500.00 

කදවිනුවර 28,000.00 28,000.00 

කිිපවීද 28,000.00 26,148.00 

05 ශිමීයය පුහුණු වි සවදන ්ඹුුපිටිය 50,000.00 50,000.00 

06 
ස්ත්රීන පුුප සමාතභ්යාවය මත පදනගේ වූ 

හි්සනය පිළිබ  දිවීවත් කිරීම 
මාතර 23,300.00 23,300.00 

07 

විවීදඹු නෘද ලික ් ්ාවීතාවවී 

්යාක ් වයකයවී සවිබ  නිවීමකගේ 

නය වි සවදන 

මු ටියන 200,000.00 200,000.00 

පස්කනත  200,000.00 200,000.00 

දික් ලවිම  200,000.00 200,000.00 
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වික නම 200,000.00 200,000.00 

මාක ගේබ  200,000.00 200,000.00 

දක් ලමන 200,000.00 200,000.00 

ක්තවකපත  80,000.00 80,000.00 

08 බතික් ල දා ්ාවීතා ඇකලගේ මිමාම පස්කනත  186,974.00 186,974.00 

09 ප්රකනති සමාක ාචන රැස්මම දි.කම.්ා. 5,600.00 5,400.00 

10 විවීදඹු ්ාවීතා ගිණුගේ කපතත් මුද්ර්නය 

මු ටියන 4,000.00 3,900.00 

පස්කනත  4,000.00 4,000.00 

දික් ලවිම  4,000.00 4,000.00 

වික නම 4,000.00 4,000.00 

මාක ගේබ  4,000.00 4,000.00 

දක් ලමන 4,000.00 3,700.00 

11 දිස්ත්රි ක් ල ගිණුගේ පුහුණුව දි.කම.්ා. 33,250.00 33,250.00 
 

දදිදු ්පදා තත්වකයවී අවතිවී ඩ ඳමුවී දා ්ාවීතාවවීව සදන සි මාම ස දා ක්රිතයාත්ම් වූ 

වි සවදවී ව  ලි ා ප්රකනතිය 
 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ 

්ායායා ය 

කබදා කලවී 

ප්රකතිපාදන 

වියදම ඉතිිපය 

පිවබධතදර 4,168,390.00 4,094,980.50 73,409.50 

දික් ලවිම  353,625.00 352,750.00 875.00 

ක්තවකපත  1,510,850.00 1,454,309.39 56,540.61 

පස්කනත  513,950.00 313,463.00 200,487.00 

වික නම 430,000.00 429,762.00 238.00 

මු ටියන 5,289,498.00 4,771,796.62 517,701.38 

මාතර 1,203,149.00 923,350.50 279,798.50 

අරරක ය 3,143,747.00 2,606,663.50 537,083.50 

්ඹුුපිටිය 2,872,500.00 2,421,987.61 450,512.39 

තිදකනත  3,382,354.00 3,283,694.13 98,659.87 

මාක ගේබ  665,100.00 657,006.59 8,093.41 

දක් ලමන 90,000.00 89,000.00 100.00 

වික පිටිය 365,044.00 365,044.00 - 

කිිපවීද පුහුමවිම  333,030.00 304,554.00 28,476.00 

එ්රව 24,426,237.00 22,163,361.84 2,262,875.16 
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4.2.8 පිපවාස දා ඳමාරක් ලප් කසේවා ්වයුර 
    
 

වි සවදන විය වූ මුද  (ු:) 

ඳමා හිමික ්ගේ ප්රකවයාධාන නිඳධාාරීවීකප මාදු් ප්රකනති සමාක ාචන රැස්මගේ 

08ක් ල පිවිත්මම. 

12,600.00 

ක ා් ඳමා දින වි සවදන පිවිත්මම.(දිස්ත්රි ක් ල ඳමා සභ්යා දුවවී 

ස දා) 

15,000.00 

රැකියා ාභී ්ාවීතාවවී ස දා ්ාවීතා දින වි සවදනක් ල පිවිත්මම 10,000.00 

අයා ාවීවිත ඳමා සදභ්යාගීත්වය පිළිබ  නිඳධාාරීවී පුහුණු කිරීම 20,250.00 

දිස්ත්රි ක් ල ඳමා සභ්යා දුවවී ස දා දිස්ත්රි ක් ල ඳමා සභ්යාවවී 03ක් ල පිවිත්මම 10,000.00 

ඳමා දා ්ාවීතා ඒ්් ව  ඳමුවීව එකරහි හි්සනයවී අවම කිරීකගේ 

ලික ් දත්ත  බා නිනීකගේ පුහුණු වි සවදන 

16,650.00 

ප්රකතාව දා ඳමුවී දිනුවත් කිරීකගේ වි සවදන 23,500.00 
 

4.3 ස්වයාධාන ක්රිතයා්ාර්ගේ ව  ප්රකනතිය 

4.3.1  දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා  විය ර්යාපය යවකත් දුකල ්  ස්වයාධාන වාාපෘති 
 

ලි ධාන වත්්ගේ පුනුත් ාපනය දා විදිදියුණු කිරීම (කනත නිගික  සද ඉදිකිරීම) 

 262 විය ර්යාපය යවකත් ලි ධාන වත්්ගේ පුනුත් ාපනය දා විදිදියුණු කිරීම (කනත නිගික  

සද ඉදිකිරීගේ) පිළිබ  කතතරරු පදත දික් ලකේ. 
 

විය විස්තරය ප්රකතිපාදන 

(ු:) 

වියදම (ු:) 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මාතර    

කනත නිගික  සද ඉදිකිරීගේ 10,512,640  

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මාතර   

  කමයනානාරය අළුත්විදියාව  1,344,702.78 

  පඳාත් විනනන අ්යය කනත නිගිම  අළුත්විදියාව  975,128.06 

 දි.කම.්ා. කනත නිගිමකම අළුත්විදියාව  512,571.00 

 උප එ්රව  2,832,401.84 

මාතර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  රැස්මගේ යා ාවව යාබදව ඇති එක මදවී ක්තවකසේ වද  

ඉදිකිරීම 

 420,336.43 

  ්ායායා ය ස දා ය්  රාක් ල් මික ඳීම නිනීම  406,664.00 

  උප එ්රව  827,000.43 

වික නම ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ්ායායා කප කදවන මදකම ක් ලකපේත්රි අ්යය කබදා කවන 

කිරීම 

 246,687.85 
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  ිපයකලු විකේ්ානාරය අළුත්විදියාව  177,657.90 

 ්ායායා කප කදවන මදකම විකලක  නම්රනය කිරීම  115,417.00 

 ්ායායා කප පිළිනිනීකගේ නිඳධාාරී ්ාමරය අළුත්විදියාව  99,065.24 

 ්ායායා කප පිරවු කනත නිගිමකම විකලක  ප්්ා ග්රියම සවි 

කිරීම 

 161,172.01 

  උප එ්රව  800,000.00 

්ඹුුපිටිය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ්ායායා  මායානය ්ිව නම ඇමලීම  210,460.00 

  ්ායායා ය ස දා ක  ක් ල ්ිීයම  596,932.80 

 ්ායායාලීය පානීය ක   ස දා කමාවයා ්ාමරයක් ල ඉදිකිරීම  109,434.98 

  උප එ්රව  916,827.78 

දක් ලමන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

 බමදු්ම නරාතය ඉදිකිරීම  208,998.30 

 උප එ්රව  208,998.30 

පස්කනත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  අ්් 03 නි  නිවාසකප විදුකික  අළුත්විදියාව  97,086.49 

  උප එ්රව  97,086.49 

 ක්තවකපත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ්ායායා  විකලක  පධතධාති නම්රනය කිරීම  713,885.00 

 නව ත  සිපයුම ස්ස් කිරීම  12,113.60 

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ නි  නිවාසය අළුත්විදියාව  19,370.00 

 උප එ්රව  745,368.60 

මාක ගේබ  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

 කමයනානාරකප කපතත් රාක් ල් ස්ස් කිරීම  155,316.00 

  ිවීට්රි, ්බඩ් සවි කිරීම  24,551.08 

 බමදු්ම නරාතකප මම ක්තවීරීාට් කිරීම  19,964.00 

  උප එ්රව  199,831.08 

අකුරැස්ස ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ්ායායාලීය කරතයස්ට්රායා අ්යකප රාක් ල් ස්ස් කිරීම  44,412.00 

  කමයනානාරකප රාක් ල් ස්ස් කිරීම  146,000.00 

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ නි  නිවාස අළුත්විදියාව  233,126.00 

  උප එ්රව  423,538.00 

දික් ලවිම  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   
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  කත් ා විකලක ය  බා නිනීම  43,469.20 

 ස්වයාධාන අ්යය වමම කිරීම  355,893.60 

  උඩු මදකම බිම්නි ක්තවස අත්විව තිනීම  199,417.06 

  ඉදඳ මා කප විදුකිළි නම්රනය කිරීම  20,000.00 

  උප එ්රව  618,779.86 

තිදකනත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ නි  ්ාමරය වමම කිරීම  445,307.75 

  උප එ්රව  445,307.75 

මු ටියන ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

 ඉදඳ මා ය ස දා කපට්ටු කද්ක් ල සවි කිරීම  22,000.00 

 කතනකයාවයා  ්ාමර 02ක් ල ඉදි කිරීම  32,000.00 

 නව කනත නිගිම  ස දා විකලක ය  බා නිනීම  38,652.80 

 ප්රකධාාන ්ායායා  කනත නිගිම  වමම කිරීම  761,347.20 

 උප එ්රව  854,000.00 

කදවිනුවර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  කමයනානාරය රාක් ල් සවි කිරීම  250,000.00 

 ්ායායා  පදි කපඳ වමම කිරීම  46,237.00 

  උප එ්රව  296,237.00 

කිිපවීද පුහුමවිම  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

  ්ායායාලීය නරාත මායානය විදිදියුණු කිරීම  121,144.08 

 ්ායායාලීය විදුකිළි පධතධාතිය අළුත්විදියාව  32,850.00 

  උප එ්රව  153,994.08 

පිවබිධතදර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ නි  ්ාමර කවවී කිරීම   161,824.12 

 ්ායායා ය තීවීත ්කමප කිරීම  206,540.14 

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ දා සද්ාර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ නි  ්ාමර 

අළුත්විදියාව 

 7,500.00 

 උප එ්රව  375,864.26 

අරරක ය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය   

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා කප ්ිව නම ඇමලීම  119,282.00 

 ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා කප බිම්නිකප වද  ස්ස් 

කිරීම 

 537,850.00 

  උප එ්රව  657,132.00 

මුළු එ්රව  10,452,367.47 
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ලි ධාන වත්්ගේ අත්පත් ්ර නිනීම (කනත නිගික  සද ඉදිකිරීම) 
 

 262 විය ර්යාපය යවකත් ලි ධාන වත්්ගේ අත්පත් ්ර නිනීම, (කනත නිගික  සද ඉදිකිරීගේ) 

පිළිබ  කතතරරු පදත දික් ලකේ. 
 

විය විස්තරය ප්රකතිපාදන(ු:) වියදම(ු:) 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මාතර     

කනත නිගික  සද ඉදිකිරීගේ 80,000,000  

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය මාතර   

  තිදකනත  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  12,809,044.66 

  දික් ලවිම  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  3,697,295.76 

 මාක ගේබ  ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  17,822,246.57 

 වික පිටිය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  2,946,332.66 

 පිවබිධතදර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  600,000.00 

 උප එ්රව   

කනත නිගික  සද ඉදිකිරීගේ 100,000,000  

 දක් ලමන - ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය ඉදිකිරීම  15,743,142.74 

 උප එ්රව   

මුළු එ්රව  53,618,062.39 
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4.3.2 කයාඛීය අමාතාා්ය දා කදපායාතකගේවීර ව  වියදගේ කතතරරු 

කයාඛීය අමාතාා්ය දා අකනකුත් කදපායාතකගේවීර යවකත් කනමගේ පිළිබ  කතතරරු 

විය 

ර්යාපය 

අමාතාා්යය/ 

කදපායාතකගේවීරව 

පුනරාවයාතන ප්රකාපධාන එ්රව 

ප්රකතිපාදන  ු. වියදම ු. ප්රකතිපාදන  ු. වියදම ු. මුළු ප්රකතිපාදන ු. 
මුළු ශුධතධා වියදම 

ු. 

1  තනාිකපති 

්ායායා ය 

42,000.00 42,000.00 22,359,933.00 18,104,786,.58 22,401,933.00 18,146,786.58 

2 අග්රාමාතා ්ායායා ය - - 87,002.50 87,002.50 87,002.50 87,002.50 

101 බුධතධායාසන 

අමාතාා්යය 

41,869,000.00 11,598,365.87 13,142,238.88 12,639,446.41 55,211,238.88 24,237,812.28 

104 තාති් ප්රකතිපත්ති දා 

්යාක ් ්වයුර 

අමාතාා්යය 

 

424,500.00 

 

361,733.39 608,692,401.19 380,030,294.90  

609,116,901.19 

 

380,392,028.29 

106 ්පදා ්ඳමනා්රන 

අමාතාා්යය 

73,346,918.17 50,655,495.07 181,041,930.00 40,530,457.00 254,388,848.17 91,185,952.07 

110 අික්රන 

අමාතාා්යය 

10,477,320.00 10,476,601.00 - - 10,477,320.00 10,476,601.00 

111 කසෞයා,කපාපන දා 

කධතර්ය වවදා 

අමාතාා්යය 

752,255.00 662,204.95 1,736,141.47 1,641,326.77 2,488,396.47 2,303,531.72 

114 ප්රකවාදන දා දුවිම 

ගුවවී කසේවා 

අමාතාා්යය 

- -  

273,555.00 

 

- 273,555.00 - 

117 උසස් අධාාාපන දා 

මදාමායාන 

අමාතාා්යය 

- - 2,440,000.00 2,238,669.22 2,440,000.00 2,238,669.22 

118 ්ෘෂි්යාම 

අමාතාා්යය 

27,430,592.38 27,287,888.39 288,485.00 254,505.00 27,719,077.38 27,542,393.39 

 



53 

 

5
3

 

     

120 ්ාවීතා දා ඳමා 

්වයුර  අමාතාා්යය 

263,567,977.00 261,401,697.49 17,600,673.94 17,110,055.78 281,168,650.94 278,511,753.27 

121 ස්වකධතය ්වයුර 

අමාතාා්යය 

447,645,125.00 413,078,742.98 260,759,071.00 110,086,380.38 708,404,196.00 523,165,123.36 

122 පායාක කගේවීර 

ප්රකතිස්ස්්රන දා 

තනමාධාා 

අමාතාා්යය 

- - 97,925.00 74,266.00 97,925.00 74,266.00 

123 නිවාස දා ඉදිකිරීගේ 

අමාතාා්යය 

- - 5,600,000.00 5,591,609.17 5,600,000.00 5,591,609.17 

 

124 

සමාත 

සවිබ නිවීමගේ දා 

බිභ්යසාධාන 

අමාතාා්යය 

529,552,169.43 512,173,684.18 2,231,160.00 2,159,474.00 531,783,329.43 514,333,158.18 

126 අධාාාපන 

අමාතාා්යය 

- - 37,846,489.00 111,856.03 37,846,489.00 111,856.03 

130 රාතා පිපපා න දා 

්ඳමනා්රන 

අමාතාා්යය 

948,262.00 886,253.64 ,731,312.00 2,544,062.23 3,679,574.00 3,430,315.87 

135 විවික  ්යාමාවීත 

අමාතාා්යය 

- 

 

- 11,700,000.00 10,849,626.75 11,700,000.00 10,849,626.75 

136 රීා ා අමාතාා්යය - - 16,203,226.30 6,293,448.02 16,203,226.30 6,293,448.02 

140 ්කලරව නව නගේමාන 

යටිත  පදබි්ගේ දා 

ප්රකතා ස්වයාධාන 

අමාතාා්යය 

- - 16,500.00 14,000.00 16,500.00 14,000.00 

149 ්යාමාවීත දා වානිත 

අමාතාා්යය 

- - 9,918,969.00 574,923.15 9,918,969.00 574,923.15 

151 ධීවර දා ත ත සගේපත් - - 42,859,571.92 27,246,049.52 42,859,571.92  
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ස්වයාධාන 

අමාතාා්යය 

27,246,049.52 

 

153 ඉ ගේ අමාතාා්යය 16,306,061.43 16,172,651.70 111,634,902.80 102,182,110.91 127,940,964.23 118,354,762.61 

154 ග්රාමීය ්යාක ් 

්වයුර පිළිබ  

අමාතාා්යය 

- -  

6,441,120.00 

 

5,477,031.68 6,441,120.00  

5,477,031.68 

 

157 තාති් සදවනවනය,  

ස්වාද දා රාතා භ්යාපා 

අමාතාා්යය 

 

6,200,507.39 

 

5,595,504.28 1,430,659.00 1,315,268.18 7,631,166.39 6,910,772.46 

163 අභ්යාවීතර ්වයුර, 

වයඹ ස්වයාධාන දා 

ස්ස්්ෘති් ්වයුර 

අමාතාා්යය  

- - 18,567,371.63 10,469,865.46 18,567,371.63 10,469,865.46 

165 තාති් ඒ්ාබධතධාතා 

සද ප්රකතිසවීධාාන  

අමාතාා්යය 

- -  

168,500 

 

168,000.00 168,500.00 168,000.00 

166 නනර සි බිගේ දා ත  

සගේපාදන 

අමාතාා්යය 

- - 60,432,887.90 47,627,640.89 60,432,887.90 47,627,640.89 

182 විකධතය රැකියා 

අමාතාා්යය  

25,838,375.00 23,852,303.90 97,000.00 58,747.50 25,935,375.00 23,911,051.40 

192 නිතිය දා සාමය සද 

දක් ලෂින ස්වයාධාන 

අමාතාා්යය 

1,000,000.00 216,027.00 393,199,485.21 73,934,395.95 394,199,485.21 

 

74,150,422.95 

 

194 විකලක  ස්කධතය දා 

දිතයවම යටිත  

පදබි්ගේ 

අමාතාා්යය 

- - 395,870.00 382,242.00 395,870.00 382,242.00 

196 විදාා ,තාක් ලපන දා 2,998,489.12 2,836,660.36 1,098,911.00 1,078,511.27  3,915,171.63 
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පයාකපපන 

අමාතාා්යය 

4,097,400.12 

 

197 නිපුනතා ස්වයාධාන 

දා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාතාා්යය 

326,400.00  

310,257.64 

 

 

80,000.00 

 

76,755.00 406,400.00 387,012.64 

201 කබෞධතධා ්වයුර 

කදපායාතකගේවීරව 

29,251,840.00 26,911,983.00 2,229,000.00 1,784,812.48 31,480,840.00 28,696,795.48 

202 මුස්ක ගේ ්නමික ් 

්වයුර දා 

ස්ස්්ෘති් ්වයුර 

කදපායාතකගේවීරව 

 

- 

 

- 

 

625,000.00 

 

613,297.93 

 

625,000.00 

 

613,297.93 

 

203 ක්රිතස්තියානි ්නමික ් 

්වයුර 

කදපායාතකගේවීරව 

- - 3,500,000.00 -  

3,500,000.00 

 

- 

206 ස්ස්්ෘති් ්වයුර 

කදපායාතකගේවීරව 

3,078,431.25 2,143,060.41 40,000.00 39,682.00 3,118,431.25 2,182,742.41 

210 ප්රකවෘත්ති 

කදපායාතකගේවීරව 

16,500.00 14,000.00 - - 16,500.00 14,000.00 

216 සමාත කසේවා  

කදපායාතකගේවීරව 

13,666,397.64 13,351,665.02 504,425.00 499,959.00 14,170,822.64 13,851,624.02 

217 පිපවාස දා 

ඳමාරක් ලප් කසේවා  

කදපායාතකගේවීරව 

11,593,120.00 11,564,446.16  

99,500.00 

 

88,286.00 11,692,620.00 11,652,732.16 

219 රීා ා ස්වයාධාන 

කදපායාතකගේවීරව 

27,945.00 27,945.00 6,132,550.85 2,721,487.16 6,160,495.85 2,749,432.16 

220 ්යුයාකේද 

කදපායාතකගේවීරව 

- - 82,900.00 82,900.00 82,900.00 82,900.00 

225 කපතක ස් 

කදපායාතකගේවීරව 

- - 3,100,000.00 1,772,785.35 3,100,000.00 1,772,785.35 
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227 පුධතන යවී ක යාපදි්චි 

කිරීකගේ 

කදපායාතකගේවීරව 

14,184,164.00 13,985,299.39 - - 14,184,164.00 13,985,299.39 

246 කධතර්ය ්දායගේ 

කදපායාතකගේවීරව 

- - 10,272,923.08 2,585,020.95 10,272,923.08 2,585,020.95 

252 තන කමයන දා 

ස්යාාකමයන 

කදපායාතකගේවීරව 

 

1,740,440.85 

 

1,551,136.23 177,345.00 163,896.50 1,917,785.85 1,715,032.73 

253 විශ්රාාම විටු්  

කදපායාතකගේවීරව 

62,703,623.00 9,876,995.30 - - 62,703,623.00 9,876,995.30 

254 කරතයස්ට්රායා තනරාම 

කදපායාතකගේවීරව 

1,835,228.00 1,794,651.50 56,649.60 56,649.60 1,891,877.60 1,851,301.10 

284 වනවනම ස්රක් ලපන 

කදපායාතකගේවීරව 

325,000.00 325,000.00 - - 325,000.00 325,000.00 

307 කමාවයා ර  ප්රකවාදන 

කදපායාතකගේවීරව 

1,246,644.68 933,261.57 73,350.00 - 1,319,994.68 933,261.57 

326 ප්රකතා පාද් විකයාධාන 

කදපායාතකගේවීරව 

332,500.00 280,690.70 - - 332,500.00 280,690.70 

327 ඉ ගේ පිපදරන 

ප්රකතිපත්ති සි බිගේ 

කදපායාතකගේවීරව 

881,000.00 879,763.00 943,000.00 939,779.09 1,824,000.00 1,819,542.09 

328 මික නිස්බ  දා 

රැකීරක් ලපා  

කදපායාතකගේවීරව 

1,416,883.00 1,335,301.00 554,750.00 483,811.01 1,971,633.00 1,819,112.01 
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   4.3.3  ්යාක ් ස්වයාධාන අමාතාා්යය යවකත් දුකල ්රන  ද ස්වයාධාන වාාපෘති 
 

විමධාානත ප්රකාපධාන අයවිය වි සවදන - 2017 
ක්තට්ඨාය අනුව ලි ා දා කභ්යෞති් ප්රකනතිය 2017.12.31 දිනව 

 

 

අනු 

අ්්ය 

ප්රකා.කම.ක්ත. අනුමත 

වාාපෘති 

නනන 

ප්රකතිපාදන 

(ු:මික ක .) 

මුළු 

ඇස්තකගේවීර 

නත පිිපවිය 

(ු:මික ක .) 

වාාපෘති 

වියදම 

(ු:මික ක .) 

කභ්යෞති් ප්රකනතිය(වාාපෘති 

අනුව) 

ප්රකති ාභීවී 

නනන 

A B C D E F G 

1 මාතර 181 22.27 20.21 16.71   1    180 10,896 

2 වික නම 92 7.98 7.77 7.12       92 598 

3 ්ඹුුපිටිය 54 5.20 4.49 3.32  1 1    52 4,415 

4 දක් ලමන 29 2.44 4.49 1.99 1      28 5,351 

5 පස්කනත  59 5.35 5.22 1.12 1      58 150 

6 ක්තවකපත  54 3.95 5.61 3.78       54 195 

7 මාක ගේබ  48 3.12 3.07 2.85       48 587 

8 අකුරැස්ස 50 5.05 9.75 4.61       50 14,861 

9 දික් ලවිම  65 7.59 15.59 3.75  1     64 455 

10 තිදකනත  45 2.84 5.77 1.33   3 1  1 40 580 

11 මු ටියන 78 5.99 6.11 4.07       78 877 

12 කදවිනුවර 56 4.89 3.05 3.93       56 2,921 

13 වික පිටිය 59 5.68 5.14 5.02  1     58 11,792 

14 කිිපවීද 27 2.19 1.97 2.07       27 3,454 

15 පිවබිධතදර 54 4.25 2.27 2.62 1      53 397 

16 අරරක ය 38 3.33 2.26 2.84 1      37 4,623 

17 දි.කම.්ා. 12 9.24  9.21       12  

පිපපා න පිිපවිය    1.64         

එ්රව 1,001 101.36 102.68 77.98 4 3 5 1 - 1 987 62,152 
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ග්රාමීය යටිත  පදබි්ගේ ස්වයාධාන වි සවදන - 2017 

ක්තට්ඨාය අනුව ලි ා දා කභ්යෞති් ප්රකනතිය 2017.12.27 දිනව 
 

 

අනු 

අ්්ය 

ප්රකා.කම.ක්ත. අනුමත 

වාාපෘති 

නනන 

ප්රකතිපාදන 

(ු:මික ක .) 

මුළු 

ඇස්තකගේවීර 

නත පිිපවිය 

(ු:මික ක .) 

වාාපෘති 

වියදම 

(ු:මික ක .) 

කභ්යෞති් ප්රකනතිය(වාාපෘති 

අනුව) 

ප්රකති ාභී

වී නනන 

A B C D E F G 

1 මාතර 100 33.00 31.86 21.16  7     93 11,826 

2 වික නම 51 24.00 23.07 17.24  1     50 7,498 

3 ්ඹුුපිටිය 58 19.50 41.20 16.44 1 4     53 13,181 

4 දක් ලමන 43 17.00 33.77 11.33  1 1  1  40 16,911 

5 පස්කනත  58 21.50 44.66 3.24 1      57 14,520 

6 ක්තවකපත  37 18.50 39.81 11.06   1    36 4,911 

7 මාක ගේබ  50 14.50 25.19 10.25    1   49 12,719 

8 අකුරැස්ස 56 23.00 46.89 22.50       56 6,144 

9 දික් ලවිම  51 24.00 51.52 19.02       51 7,365 

10 තිදකනත  42 20.00 35.43 16.22       42 8,791 

11 මු ටියන 70 24.00 21.61 17.78       70 9,679 

12 කදවිනුවර 41 20.50 19.11 19.05  1     40 7,584 

13 වික පිටිය 40 19.00 40.49 16.49   1  1  38 8,559 

14 කිිපවීද 32 12.50 21.93 9.88 1 2     29 6,152 

15 පිවබිධතදර 49 20.00 41.05 15.24  2    1 46 11,114 

16 අරරක ය 35 14.00 13.85 12.26  2     33 14,652 

එ්රව 813 325.00 531.44 239.16 3 20 3 1 2 1 783 161,606 
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ග්රාමීය යටිත  පදබි්ගේ ස්වයාධාන වි සවදන (විකයේප) - 2017 

ක්තට්ඨාය අනුව ලි ා දා කභ්යෞති් ප්රකනතිය 2017.12.31 දිනව 
 

 

අනු 

අ්්ය 

ප්රකා.කම.ක්ත. අනුමත 

වාාපෘති 

නනන 

ප්රකතිපාදන 

(ු:මික ක .) 

මුළු 

ඇස්තකගේවීර 

නත පිිපවිය 

(ු:මික ක .) 

වාාපෘති 

වියදම 

(ු:මික ක .) 

කභ්යෞති් ප්රකනතිය(වාාපෘති 

අනුව) 

ප්රකති ාභී

වී නනන 

A B C D E F G 

1 මාතර 16 20.00 17.17 2.38       16 3,521 

2 වික නම 12 14.50 12.97 0.45 1 2     9 86 

3 ්ඹුුපිටිය 11 11.40 23.34 5.28  2 1    8 459 

4 දක් ලමන 9 10.33 6.27 1.32 3    1  5 32,523 

5 පස්කනත  9 11.16 22.34 0.00  1     8 2,290 

6 ක්තවකපත  7 7.83 12.88 1.93       7 699 

7 මාක ගේබ  10 5.00 10.66 4.95       10 2,369 

8 අකුරැස්ස 7 9.00 8.91 8.34     1  6 2,102 

9 දික් ලවිම  13 18.50 39.73 8.87       13 2,633 

10 තිදකනත  - 0.00 - 0.00       0 0 

11 මු ටියන 6 6.75 6.50 0.33       6 799 

12 කදවිනුවර 3 1.82 1.73 0.27       3 927 

13 වික පිටිය 11 15.00 28.82 0.49       111 2,624 

14 කිිපවීද 4 6.00 35.15 4.01       4 814 

15 පිවබිධතදර 6 7.83 7.83 1.81     1  5 521 

16 අරරක ය 10 5.00 4.95 3.45  3     7 457 

එ්රව 134 150.12 199.45 43.88 4 8 1 - 3 - 118 52,824 
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දක් ලෂින ් ාීයය ස්වයාධාන වි සවදන - 2017 

ක්තට්ඨාය අනුව ලි ා දා කභ්යෞති් ප්රකනතිය 2017.12.31 දිනව 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අ්්ය 

ප්රකා.කම.ක්ත. අනුමත 

වාාපෘති 

නනන 

ප්රකතිපාදන 

(ු:මික ක .) 

මුළු 

ඇස්තකගේවීර 

නත පිිපවිය 

(ු:මික ක .) 

වාාපෘති 

වියදම 

(ු:මික ක .) 

කභ්යෞති් ප්රකනතිය(වාාපෘති අනුව) අතිති 

මම 

ස්යාාව 

අතිති 

මම 

වටිනා්ම 

(ු:මික ක .)  

A B C D E F G 

1 මාතර 40 20.00 16.01 4.83 10  2    28 15 6.19 

2 වික නම 15 9.50 8.99 1.97   2    13 9 6.30 

3 ්ඹුුපිටිය 20 9.80 8.75 6.16 1      19 8 2.69 

4 දක් ලමන 21 9.90 9.90 4.38 1     2 18 7 3.70 

5 පස්කනත  50 33.00 28.21 0.98 6      44 42 27.90 

6 ක්තවකපත  76 74.00 58.40 4.76 14 9 2 1   50 44 39.41 

7 මාක ගේබ  40 15.25 14.57 9.60 1      39 7 4.99 

8 අකුරැස්ස 49 24.50 24.16 8.45   5 3   41 18 11.056 

9 දික් ලවිම  27 10.00 9.38 4.17       27 14 5.54 

10 තිදකනත  14 6.70 6.49 1.23  1 1 1   11 8 3.45 

11 මු ටියන 18 10.10 7.60 1.19    3   15 11 6.84 

12 කදවිනුවර 30 10.00 8.83 4.02 5      25 11 4.66 

13 වික පිටිය 15 10.00 9.98 2.17 1      14 10 7.12 

14 කිිපවීද 8 5.00 4.25 0.46 1      7 6 3.64 

15 පිවබිධතදර 79 80.65 79.76 - 6 15 1   2 55 57 55.39 

16 අරරක ය 38 15.80 12.63 1.77 6   2   30 26 9.74 

17 දි.කම.්ා. 4 38.54 24.04 7.98 2      2 1 15.85 

එ්රව 544 382.74 331.95 64.07 54 25 13 10 0 4 438 294 214.50 
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ග්රාම යක් ලති තනතා වාාපාරය 

2017.12.31 දිනව ප්රකනතිය 

 

බ පත්රි 

අ්්ය 
වි සවදනන ප්රකතිපාදනය (ු:) 

2017.12.31 දිනව 

වියදම (ු:) 

378 
2017.08.31 දා 2017.09.01 ග්රාම යක් ලති 

වාාපාරය පිළිබ  පුහුණු වි සවදන ස දා 
136,200.00 114,958.50 

418 

2017.11.26 දුව 2017.11.28 දක් ලවා පිවිති 

“ක් ලෂුද්ර් ලි ා” ්වයුර පිළිබ  පුහුණු 

වි සවදන ස දා 

500,000.00 294,223.00 

531 

2017.10.20 වන දින ග්රාම යක් ලති තනතා 

වාාපාරය සමාතනත කිරීකගේ තාති් උත්සවය 

ස දා (පිවති නිමික දිිපය නගේමානව  

සාමාතය්මවී සදභ්යාගී ්රවිම ස දා) 

67,450.00 65,180.00 

560 

ග්රාම යක් ලති තනතා වාාපාරය කවනුකවවී 

කතාරානත් ග්රාම නි ධාාරී වසගේ ස දා  ක් ලප 

2.5් ප්රකතිපාදන කයතදා නනිමික වී වාාපෘති 

ක්රිතයාත්ම් කිරීම(ප්රකා.කම.ක්තට්ඨාය 16 රඳ) 

වාාපෘති 52 

12,000,000.00 8,604,415.83 

626 

2017.10.20 වන දින - ග්රාම යක් ලති තනතා 

වාාපාරය සමාතනත කිරීකගේ තාති් උත්සවය 

ස දා 

410,400.00 361,645.00 

 

එ්රව 

 

13,114,050.00 9,440,422.33 
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පිති වි්ට් ඉදිකිරීම - 2017 

අනු 

අ්්ය 
වාාපෘති කප නම ප්රකා.කම.ක්ත. 

කවවී ්රන 

 ද මුළු 

ප්රකතිපාදන (ු:) 

ගිවිබිගේ නත 

මුද  (ු:) 

2017.12.31 

දිනව 

2017.12.31 

දිනව 
අවිච්කජ්ද 

මුද  

(ු:) 
කභ්යෞති

් 

ප්රකනතිය 

ලි ා 

ප්රකනතිය 

අතිති මම 

වටිනා්ම 

(ු:) 

පිපපා න 

වියදම (ු:) 

අතිති මම 

වටිනා්ම 

පිපපා න 

සහිතව (ු:) 

1 
මාර / කදනියාය 

මධාා විදාා ය 
ක්තවකපත  600,000.00 538,093.47 100% - 514,533.28 15,436.00 529,969.28  

2 
මාර /කනත උ  

මදා විදාා ය 
දික් ලවිම  600,000.00 527,832.22 100% - 527,598.80 15,827.00 543,425.80  

3 
මාර / විතයත මදා 

විදාා ය 
දික් ලවිම  600,000.00 527,832.22 100% - 527,598.80 15,827.00 543,425.80  

4 
රාහු  විදාා ය 

මාතර 
මාතර 600,000.00 527,832.22 100% - 582,000.00 18,000.00 600,000.00  

5 
මාතර මධාා මදා 

විදාා ය 
මාතර 600,000.00 527,832.22 100% - 582,000.00 18,000.00 600,000.00  

6 

පා ටුව 

ගුනරතන මදා 

විදාා ය 

තිදකනත  600,000.00 527,832.22 100% - 582,000.00 18,000.00 600,000.00  

7 

කතක ජ්තවි  

මධාා මදා 

විදාා ය 

මාක ගේබ  600,000.00 527,832.22 100% - 582,000.00 18,000.00 600,000.00  

8 
දුධතඨායා  

විදාා ය 
වික නම 600,000.00 527,832.22 100% - 582,000.00 18,000.00 600,000.00  

9 
යාවීත කතාමස් 

කුමර විදාා ය 
මාතර 600,000.00 527,832.22 - - 582,000.00 - - 600,000 

 

එ්රව 

 

5,400,000.00 4,760,751.23   4,479,730.88 137,090.00 4,616,820.88 600,000 
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න්වරර නායයමගේ කදේරකවවී ්පදාවව පත් වූ මායාන පුනුත් ාපනය කිරීම 
 

අනු 

අ්්ය 

ප්රකා.කම.

ක්ත 

අනුමත 

වාාපෘති 

නනන 

ප්රකතිපාදන 

(ු:මික ක .) 

වාාපෘති 

වියදම 

(ු:මික ක .) 

වි  

අවසවී 

වාාපෘති 

නනන 

අතිති 

මම 

වාාපෘති 

කනමමව 

ඇති හිඟ 

මුද  

(ු:මික ක .) 

2018 

ස දා 

අවිච්කජ්ද 

වාාපෘති 

1 මාක ගේබ  26 24.00 21.33 26 2 1.70 0 

2 පස්කනත  47 38.00 - 44 44 35.21 2 

3 කදවිනුවර 38 36.00 22.07 38 1 0.48 0 

4 අරරක ය 36 20.00 - 25 25 13.22 11 

5 අකුරැස්ස 62 39.00 30.63 60 12 7.18 2 

6 තිදකනත  61 44.50 1.77 57 53 29.50 4 

7 දික් ලවිම  26 1.30 5.75 26 14 6.78 0 

8 කිිපවීද 21 15.00 8.07 20 8 6.42 1 

9 දක් ලමන 28 19.99 5.05 18 8 5.84 4 

10 පිවබිධතදර 39 24.00 18.32 35 8 4.93 4 

11 මාතර 38 24.15 16.48 37 9 5.39 1 

12 ්ඹුුපිටිය 34 30.03 10.87 25 17 12.07 9 

13 ක්තවකපත  36 36.00 18.91 23 - - 0 

14 වික නම 13 12.70 4.18 12 7 6.72 1 

15 වික පිටිය 11 11.00 2.97 8 4 2.63 2 

16 මු ටියන 53 35.70 1.51 48 46 31.04 5 

17 දි.කම.්ා. 1 3.70 - - 1 1.07 1 

18 ප.මා.ස්වයා

ධානය 

28 1,039.65 150.88 2 22 182.44 26 

19 ප්රකා.ස.මායාන 45 45.27 - - - - 0 

එ්රව 643 1,500.00 318.81 504 281 352.63 73 

අරරක ය ප්රකා.කම.්ා.උප්රන කනත නිගික  දා පුනුත් ාපනය 2.94 

මුළු එ්රව 355.57 
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ග්රාමීය රීා ා්නන ස්වයාධානය කිරීම - මාදු් ප්රකනතිය 

 
  

වාාපෘති ්ායායය ප්රකා.කම.

ක්ත. 

කවවී ්ඳ මුද  

(ු:මික ක .) 

විය්  

ප්රකමානය 

(ු:මික ක .) 

සපුරා 

ලූ 

කභ්යෞති් 

ප්රකනතිය 

කවනත් 

01. මාතර ්දයාය ප්රකා මික ් 

විදාාලීය (ර ාව)රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

මාතර 200,018.37 174,762.94 100% 100% අවසවී 

02. කේරනගේපිව ේම්ට් 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

මාතර 513,175.24 454,137.38 100% 100% අවසවී 

03. මාර/විවදමවීදූව 

වනිනකසේ්ර විදාා කප 

රීා ාපිටිය ස්වයාධානය 

මාතර 1,016,850.85 961,398.47 100% 100% අවසවී 

04. මාර/දමර්න  මදා 

විදාා කප රීා ානාරය 

ඉදිකිරීම 

පිවබරධතදර 1,214,286.00   80% අවසවී.අවි

ච්කජ්ද/අති

තිම  

05. මාර/නවීදර අම 

දස්දයා මුස්ක ගේ විදාා කප 

රීා ාපිටිය ස්වයාධානය 

කදවිනුවර 1,199,641.82 999,988.14 100% 100% අවසවී 

06. මාර/විතයත මධාා මදා 

විදාා කප පිහිණුගේ 

තවා්ය අලුත්විදියා 

්වයුර 

දික් ලවිම  2,000,000.00 981,525.00 50% 80% අවිච්කජ්ද 

07. කනත උ  මද විකලදකම 

කවතක කබාම රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

දික් ලවිම  199,784.93 193,965.96 100% 100% අවසවී 

08. දක් ලමන ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ ්ා.  රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

දක් ලමන 200,000.00 196,000.00 100% 100% අවසවී 

09. මාර/නාකලන  මදා 

විදාා කප රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

තිදකනත  712,063.08 627,428.53 100% 100% අවසවී 

10. කදතරකනත  

නිකනනහිර භ්යානානම 

රීා ාපිටිය ස්වයාධානය 

මාක ගේබ  200,000.00 194,000.00 100% 100% අවසවී 
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11. මබුකමකව  කපතකල 

රීා ාපිටිය ස්වයාධානය 

්ඹුුපිටිය 199,363.40 193,556.70 100% 100% අවසවී 

12. නාරවීකදවුය තාති් 

පාසම කබතක් ලෂිවී වඳම  

ඉදිකිරීම 

්ඹුුපිටිය 2,903,200.00 521,673.21 20% 60% අවිච්කජ්ද 

13. දිනනකදේන රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 269,219.09 256,710.30 100% 100% අවසවී 

14. අකුරැස්ස මදා 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 586,241.47 518,109.50 100% 100% අවසවී 

15. නිම ව ්නිප්ඨ 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 548,370.49 470,275.30 100% 100% අවසවී 

16. නමකදේන ්නිප්ඨ 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 310,070.38 192,126.80 100% 100% අවසවී 

17. කදදියන  ්නිප්ඨ 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 301,089.60 292,056.92 100% 100% අවසවී 

18. කමනම ්නිප්ඨ 

විදාාලීය රීා ාපිටිය 

ස්වයාධානය 

අකුරැස්ස 1,055,018.44 948,173.10 100% 100% අවසවී 

19. මාතර ක්තටුව රීා ා 

මණ් පය ස දා කදතරක් ල 

සවි කිරීම 

මාතර 40,084.48 40,082.40 100% 100% අවසවී 

  13,868,477.64 8,215,970.65    

 

4.3.4   දිවිනිගුම තාති් වි සවදකනහි ක්රිතයා්ාර්ගේ 

සමෘධතික වනවකනාපාය ස්වයාධාන වි සවදන  - 2017 

 

2017 වයාපකප සමෘධතික වනවකනාපාය වි සවදවී ක්රිතයාත්ම් කිරීමව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය ස දා 

ු.මික  23.94් ප්රකතිපාදන  ිමන. 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  ක්රිතයාත්ම් ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 16කි.  සමෘධතික ප්රකති ාභීවීකප 

වනවන තත්වය උසස් කිරීගේ අරමුණු ඇතිව ඉදත මුද  උපකයාගී ්රනනිමික වී ්ෘෂි ්යාමාවීතය, ධීවර, 

සත්ව පා න ්යාමාවීත දා රැකියා අභිමුය වෘත්තීය පුහුණු පාඨමා ාව යන වාාපෘතීවී දිස්ත්රි ක් ල්ය ර  

ක්රිතයාත්ම් ්ඳද. 

ඒ අනුව 2017 වයාපකප සායා ් වාාපෘති 868ක් ල නිම කිරීමව වනවකනාපාය ස්වයාධාන වි සවදන 

යවකත් දිකිම ඇත. 
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සමෘධතික අුනළු වි සවදන 
 

අනු අ්්ය අ්යය 
ප්රකති ාභී 

පඩම 

ස්යාාව 

රතකප 

දාය්ත්වය 
ප්රකති ාභී 

දාය්ත්වය 
මුළු වටිනා්ම 

01 ්ෘෂි්යාමය 104 2.35 2.65 5.01 

02 ්යාමාවීත 721 19.9 20.6 40.63 

03 ධීවර 16 0.45 0.52 0.97 

04 සත්ව පා න 14 0.46 0.49 0.9 

05 වෘත්තීය පුහුණු 13 0.29 0.3 0.65 

 එ්රව 868 23.5 24.6 48.24 

 

සමෘධතික නිපප්ාදන ්දයාය නගේමාන වි සවදන  - 2017 
 

2017 වයාපය ර  මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප සමෘධතික නිප්පාදන ්දයාය නගේමාන 02ක් ල ක්රිතයාත්ම් විය. 

එනගේ, 

01.  මාතර ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය - පරවාදිර දකුන 

02.  අකුරැස්ස ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායය - පරකලව 

යන නගේමානම. කමම වාාපෘති වි සවදවී යවකත් පරවාදිර දකුන ්දයාය නගේමානය කවනුකවවී ු.මික . 

13ක් ල විය ්ඳ අතර, එහි ප්රකධාාන ්ායාමාවීතය ඩකප ්ගේමම ්යාමාවීතයම. ටව අමතරව රවී 

්යාමාවීතය, නක තම ්යාමාවීතය දා මිහුගේ ්යාමාවීතය ්ීම වාාපාරද ක්රිතයාත්ම් විය. 

අකුරැස්ස ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨායකප පරවාදිර දකුන නගේමානයද ්දයාය නගේමානයක් ල 

ක ස ස්වයාධාන ්ඳ අතර, එම නගේමානකප ප්රකධාාන වාාපෘතිය ඩකප නව පා නයම.  ටව අමතරව තවත් 

වාාපෘතීවී කීපයක් ල ක්රිතයාත්ම් විය. 

2017 වයාපකප ක්රිතයාත්ම් ඉදත නගේමාන වාාපෘති සායා ් ඩ අතර තව කලරවත් ස්වයාධානය 

්ඳයුර ්ායායයවී 2018 වයාපකපද ක්රිතයාත්ම් කිරීමව නියමික තය. 
 

්දයාය නගේමාන වි සවදන  -  පරවාදිර ්දයාය නගේමානය 2017.12.31 දිනව ප්රකනතිය 
 

්යාමාවීතය නිමික  වාාපෘති 

ස්යාාව 

වියදම ු: ප්රකති ාභී දාය්ත්වය 

ු: 

්ගේමම ්යාමාවීතය 30 1,900,000.00 3,000,000.00 

රත්රි් ්යාමාවීතය 45 597,212.00 624,200.00 

නක තම මඩු ්යාමාවීතය 04 215,000.00 1,000,000.00 

මිහුගේ ්යාමාවීතය 08 152,005.00 160,000.00 

කවනත් ්යාමාවීත 04 88,735.00 221,000.00 
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අක වි ස්වයාධාන වි සවදවී 07 606,225.00 565,000.00 

දිනුම හුවමාු සද කවනත් 

වි සවදවී 

63 2,636,749.00 1,987,200.00 

එ්රව 161 6,195,926.00 7,557,400.00 

්දයාය නගේමාන වි සවදන 

පරකලව ්දයාය නගේමානය  - 2017.12.31 දිනව ප්රකනතිය 
 

 

අනු අ්්ය ්යාමාවීතය 
නිමික  වාාපෘති 

ස්යාාව 

රතකප දාය්ත්වය 

ු. 

ප්රකති ාභී දාය්ත්වය 

ු. 

01 නව පා නය 12 600,000.00 260,000.00 

02 නවනාම ඉදිකිරීම දා 

තෘන වනාව 
08 166,300.00 124,000.00 

03 නිවාස ඉදිකිරීම 04 800,000.00 1,600,000.00 

04 අක වි දා කසේවා 

වාාපෘති 
05 127,940.00 145,000.00 

05 කවනත් ්ශ්රිකත 

්යාමාවීත 
28 578,000.00 484,200.00 

06 කපතකල වි සවදවී 01 48,220.00 - 

 

එ්රව 

 

58 2,320,460.00 2,613,200.00 

 

සමෘධතික සමාත ්රක් ලපන වි සවදන 
 

1997 වයාපකප තනවාිප 01 දුව ්රගේභ්ය ්රන  ද සමෘධතික සමාත ්රක් ලපන වි සවදන 

සමෘධතික ප්රකති ාභී පඩම ව  දුකලවන මරන, කරාගීමගේ විනි ්යාක ්ය අස් ාවර වන අවස් ාව ීමත් 

උපත්, විවාද විනි වනවිතකප සරටුදාය් අවස් ා කමවීම අ.කපත.ස (උසස් කපඳ) දදාරන දුවවීකප 

අධාාාපන ්වයුර ව ීමත් සමෘධතික ප්රකති ාභී පඩම ව  ්යාක ්ය ් ා කනතවිටී පවත්වාකනන යාකගේ 

අභිකයානය තය නිනීකගේ යක් ලතිය  බාීමකගේ  පරමායා කයවී පදත ස දවී පිපදි ප්රකති ාභ්යයවී  බාකධත. 
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විස්තරය කනවන වාර නනන කනවන මුද  ු. 
අය්රනු  බන 

මාදු් ්දායම 

උපත් පඩකම උපත් 03 ස දා 7,500.00  

විවාද පඩකම විවාද 02ක් ල ස දා 7,500.00  

මරන පඩකම සාමාතය් ස්යාාව 

අනුව 

15,000.00  

කරාදම නතමගේ පඩකම සාමාතය්මවී, 

් ත්රියා කදා අවිවාද් 

දුවවී අවම දින 05 

උපිපමය වයාපය්ව දින 

30ක් ල 

දින්ව ු. 250.00  

සමෘධතික  

දු් කදතර 

ශිපාත්ව 

අ.කපත.ස. (සා.කප ) 

විභ්යානය උසස් ක ස 

සමත්ව අ.කපත.ස. 

(උ.කපඳ) දදාරන ප්රකති ාභී 

පඩම ව  දුවවීව හිමික කේ 

මාසය්ව ු.1,500/- 

බිගිවී වාිප් 24ක් ල 

 

නිඩවී දු උපත් 

දුවවී 

කදකදකනක් ල 

නිඩවී දු උපත් මාමාවක් ල 

දක් ලවා කනතමිත.  ප්රකති ාභී 

කනතවන පඩ වද හිමික කේ 

ප්රකති ාභී පඩ ව ලික ් 

ු. 7,500/- සද 

මස්ව ු. 5,000/- 

බිගිවී වයාපයක් ල 

දක් ලවා, ප්රකති ාභී 

කනතවන පඩ ව 

මාදු්ව ු 5,000/- 

බිගිවී වයාපයක් ල දක් ලවා 

පමවු 

    ු. 100/- 

නිඩවී දු උපත් 

දුවවී 

තිකදකනක් ල දා 

ටව විදි 

මාමවක් ල දක් ලවා කනතමිත ප්රකති ාභී පඩ ව ලික ් 

ු. 7,500/- සද 

මස්ව ු. 10,000/- 

බිගිවී වයාපයක් ල 

දක් ලවා, ප්රකති ාභී 

කනතවන පඩ ව 

මාදු්ව ු 10,000/- 

බිගිවී වයාපයක් ල දක් ලවා 

පමවු 
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සමෘධතික දිපත උයන වි සවදන  - 2017 
 

අතිනු තනාිකපතිරමවීකප වනකරාප තාති් ුක් ල කරාපන වි සවදන සද තිරසර යුනයක් ල 

තාති් වි  පිළිකව ව සමනාමීව  එම අරමුන ඉටු්ර නිනීම කවනුකවවී සමෘධතික දිපත උයන 2017 

වයාපකපීම ක්රිතයාත්ම් ්රන  ීම. 

දිපත උයවී නියාමානය ්ඳ දිකි නිය්චිත භූමික  ප්රක කධතය ක ස ්ඳු මුකලවී, ඉද  ත  ධාාරා, කපාප් 

ප්රක කධතය, පාසම භූමික , මායාන කදපස, විේ රක් ලෂිත, න්නා ඇ කදත  කදපස, ත  රක් ලෂිත, ්ායායා  භූමික , 

තනාවාස, කවරඳ තීරයවී දඳුවීවා ීම ඇත. 

සමෘධතික දිපත උයන විකයේප වි සවදකනහි ප්රකධාාන අරමුන වනුකප වන සගේපත කමවීම ත  

සගේපත ස්රක් ලපනය කිරීකගේ බ ාික්ාරය  හිමික  රාතා දා රාතා කනතවන ස්විධාාන සමඟ ඒ්ාබධතධාව 

කමම වි සවදන ක්රිතයාත්ම් ්ඳ යුර අතර, පඳාත් , දිස්ත්රි ක් ල , ප්රකාකධතර්ය වයකයවී ක්රිතයාත්ම් 

සගේබවීධී්රන ්මික ටු, පිපසර ්මික ටු, ක්තට්ඨාය දින රැස්මගේ   දරදා මනා සගේබවීධී්රනය කවමික වී 

කරාපන ද්ර්වා තාක් ලපවු් උපකදස් දා වි සවදවී සායා ් ්ර නිනීමව අවයා අකනකුත් සදාය 

 බානත යුරය. 

 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල සමෘධතික අක වි ස්වයාධාන වි  සවදන- 2017 
 

01. දිඳිවීමම :- 
ක්ෂු ද්ර් පිපමාන මට්වමික වී ්ෘෂි, සත්වපා න, ්යාමාවීත සද කසේවා ක් ලකපේත්රිව  වාාපාර ්රගේභ්ය්ර 

පවත්වාකනන යන සමෘධතික වාවසාය්මවීකප නිප්පාදන දා කසේවා ව  අක වි ්වයුර වයාධානය කිරීම 

රක වී, ඔඩවීකප ්දායගේ තත්ත්වය ඉද  නි්මකගේ අරමුවුවී, මාතර දිස්ත්රි ක් ල සමෘධතික අක වි ස්වයාධාන 

වි සවදවී ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය මට්වමික වී 2017 වසර ර ද ක්රිතයාත්ම් ්රන  දි. 

 

02.  ක්රිතයාත්ම් ්රන  ද ප්රකධාාන වි සවදවී :-  
 

අනු 

අ්්ය 

වි සවදන වාාපෘති ප්රකති ාභීවී වියදම ු: 

1 මාතර දිස්ත්රි ක් ල සමෘධතධී වාාපාිප් ස්නමය පිහිටුමම 1 80 25,000 

2 අක වි ර  / කුටි  බාීමම සද යවීත්රිසූත්රි සද කවනත් 

උප්රන  බාීමම  

 133 3,081,697 

3 වාාපාිප් ස්නගේ සාමාතය්මවී ස දා අක වි්රන සද 

තාක් ලපවු් පුහුණු  

63 3,502 1,486,659 

4 තිරසර යුන තාති් ම්න ා - අක වි ප්රකදයායනය ස දා 

සමෘධතික වාවසාය්මවී කයතමු කිරීම සද නිඳධාාරීවී  

සදභ්යාගී ්රමම  

1 5 156,350 

5 සමෘධතික අභිමානී 2017 -මාතර දිස්ත්රි ක් ල අක වි ප්රකදයායන 

පිවිත්මම  

2 127 735,648 

6 සමෘධතික වාාපාිප් ස්නගේ සාමාතය්මවීකප , න්වරිපවී 

දානියවපත් වාාපාර නනා දුටුමම ස දා ලි ා්ධාාර 

67 37 1,576,852 
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 බාීමම. 

  එ්රව 67 3,884 7,062,206 

 

 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල සමෘධතික ්ායාය මණ්   පුහුණුකිරීකගේ වි  සවදන- 2017 
 
01. දිඳිවීමම :- 

මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප කසේවකප නියුර  සමෘධතික ්ායාය මණ්   සාමාතය්මවීකප ්ායායසාධානය 

ඉද  නි්මකගේ අරමුවුවී, මාතර දිස්ත්රි ක් ල සමෘධතික ්ායාය මණ්   පුහුණුකිරීකගේ වි සවදවී ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ ක්තට්ඨාය මට්වමික වී කමවීම දිස්ත්රි ක් ල මට්වමික වීද  2017 වසර ර ද ක්රිතයාත්ම් ්රන  දි. 
 

02.  ක්රිතයාත්ම් ්රන  ද ප්රකධාාන වි සවදවී : -  

 
 

අනු 

අ්්ය 
වි සවදන වාාපෘති නිඳධාාරීවී 

වියදම ු: 

සමෘධතික  

ස්. 

කදපා. 

කවනත් 

්යතන 

වියදම 

දරන  ද 

්යතනය 

1 
ලි ා සාක් ලපරතාව පිළිබ ව, දිවිනිගුම 

්ඳමනා්ාර මදත්ම මදත්මීවී  පුහුණු 

කිරීම  

1 150     45,000  
්රීා  ්්ා 

මදබි්කුව 

2 

Blossom Your Life-නාය්ත්ව 

ස්වයාධාන වි සවදන( දිවිනිගුම 

්ඳමනා්ාර මදත්ම මදත්මීවී  පුහුණු 

කිරීකගේ කදදින කවීවාදු් වි සවදන)  

2 74    500,000  
 Loadstar 

්යතනය 

3 
රාතා කසේව්යකු සර ්ායායභ්යාරය සද 

වනකීම පිළිබ ව සමෘධතික ස්වයාධාන 

නිඳධාාරීවී  පුහුණු කිරීම  

7 438 186,559      

4 
අක වි්රනය සද වාාපාිප් ස්නගේ 

යක් ලතිමත් කිරීම  පිළිබ ව සමෘධතික 

ස්වයාධාන නිඳධාාරීවී  පුහුණු කිරීම  

3 295  192,065      

 
එ්රව 

 
13 957 378,624 545,000   
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7
1

 

 

සමෘධතික සමාත ්රක් ලපන අරමුද  
2017 තනවාිප 01 දින දුව කදසිගේබයා 31 දිනව 

කනමගේ 
 

ප්රකාකධතර්ය 

කම්ගේ 

්ායායා ය 

උපත් විවාද කරාන මරන දු් කදතර 
තනි නිඩවී ස්

. 
මුද  ස්

. 
මුද  ස්. මුද  2015-2017 2016-2018 

ස්

. 
මුද  ස්

. 
මුද  ස්. මුද  ස්. මුද  

පිවබිධතදර 6 45,000.00 1 7,500.00 49 367,500.00 58 179,000.00 52 78,000.00 193 289,500.00 271 406,500.00 

ක්තවකපත  20 150,000.00 55 277,500.00 77 577,500.00 145 407,250.00 75 1,125,000.00 208 312,000.00 312 468,000.00 

පස්කනත  13 97,500.00 6 32,500.00 100 750,000.00 141 382,000.00 95 1,420,000.00 208 312,000.00 312 468,000.00 

මු ටියන 16 120,000.00 4 20,000.00 95 712,500.00 171 550,750.00 71 1,065,000.00 316 474,000.00 196 294,000.00 

අරරක ය 11 82,500.00 10 57,500.00 108 810,000.00 206 506,500.00 108 1,620,000.00 155 232,500.00 168 252,000.00 

අකුුස්ස 16 120,000.00 10 52,500.00 101 757,500.00 202 529,000.00 119 1,785,000.00 189 283,500.00 325 487,500.00 

වික පිටිය 16 120,000.00 18 90,000.00 151 1,132,500.00 248 774,250.00 171 2,565,000.00 232 348,000.00 338 507,000.00 

මාක ගේබ  7 52,500.00 11 55,000.00 48 360,000.00 96 289,000.00 63 945,000.00 136 204,000.00 204 306,000.00 

්ඹුුපිටිය 16 120,000.00 3 15,000.00 66 495,000.00 235 571,750.00 72 1,080,000.00 184 276,000.00 256 384,000.00 

දක් ලමන 26 195,000.00 21 105,000.00 57 427,500.00 262 632,250.00 58 870,000.00 155 232,500.00 258 387,000.00 

කිිපවීද 10 75,000.00 45 225,000.00 55 412,500.00 147 343,500.00 60 900,000.00 130 195,000.00 190 285,000.00 

තිදකනත  12 90,000.00   57 427,500.00 150 401,250.00 119 1,785,000.00 170 255,000.00 184 276,000.00 

වික නම 29 217,500.00 65 325,000.00 166 1,245,000.00 317 843,750.00 229 343,500.00 248 372,000.00 319 478,500.00 

මාතර 64 480,000.00 110 555,000.00 209 1,567,500.00 392 1,070,750.00 264 3,960,000.00 313 469,500.00 444 666,000.00 

දික් ලවිම  41 307,500.00   168 1,260,000.00 297 839,000.00 174 2,610,000.00 282 423,000.00 254 381,000.00 

කදවිනුවර 22 165,000.00 7 35,000.00 118 885,000.00 238 628,250.00 149 2,235,000.00 298 447,000.00 182 273,000.00 
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4.3.5. කු ා වාාපාර ස්වයාධාන අ්යකප වායාෂි් ප්රකනතිය 
 

කු ා වාාපාර ස්වයාධාන අ්යකප වායාෂි් ප්රකනති සමාක ාචනය  
 

         දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය යවකත් ඇති කු ා වාාපාර ස්වයාධාන අ්යය මගිවී කු ා 

වාාපාිප්මවී නනා දුටුමම සදදා විවිධා වි සවදවී ක්රිතයාත්ම් ්රමම දරදා බිවිකයේෂී ්ායාය භ්යාරයක් ල 

ඉටු ්රනු  බම. 
 

අනු 

අ්්ය වි සවදන 

වායාෂි් ඉ ක් ල්ය ඉ ක් ල්  ඟා්ර නිනිම ප්රකනතිය%   
ව
ි 
ස
ව
ද
වී

 

ප්රක
ති
 
ාභී
වී

 

මු
 
ා
 ක
ව
වී
  

කි
රී
ගේ
 (
ු
.)

 

ව
ි 
ස
ව
ද
වී

 

ප්රක
ති
 
ාභී
වී

 

මු
 
ා
 ව
ිය
  

කි
රී
ගේ

 (
ු
.)

 

ලි
 
ා
 (
%
) 

ව
ි 
ස
ව
ද
වී

 

(%
) 

1 
විකයේප දිනුවත් 

කිරීගේ 
- - - - - - - - 

2 
ත්නම දිනුවත් 

කිරීම 
- - - - - - - - 

3 
සාමානා එක් ල දින 

දිනුවත් කිිපගේ 
06 240 10,000.00 08 554 9,300.00 93% 133.33% 

4 වාාපාරයව මඟ 01 30 20,000.00 01 30 18,672.00 93% 100% 

5 
්ඳමනා්රන 

පුහුණු වි සවදන 
02 60 40,000.00 01 32 26,760.00 66.9% 50% 

6 

අක වි 

්ඳමනා්රන 

පුහුණු වි සවදවී 

- - - - - - - - 

7 
පිිපවිය්රනය 

පුහුණු පාඨමා ාව 
03 90 30,000.00 03 85 40,660.00 135% 100% 

8 

ගිණුගේ්රන 

වි සවදන          

(දින යන ම්) 

01 30 30,000.00 01 30 32,360.00 107.87% 100% 

9 
වාාපාර සි බිගේ 

වි සවදන 
19 30 510,000.00 20 1,433 488,931.00 95.87% 105.26% 

10 

තාක් ලපවු් 

වි සවදවී(රූප ා

වනා 

01 05 20,000.00 01 05 20,202.00 101.01% 100% 

11 
වාාපාර ලි ා 

ස දා කයතමු කිරීම 
- - - - - - - - 

12 
අක වි 

කපතඳ/ප්රකදයායනය 
01 50 30,000.00 01 70 24,470.00 81.57% 100% 

13 
වාවසාය් ස්නගේ 

ස්වයාධාන 
01 40 5,000.00 01 51 4,020.00 80.4% 100% 
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14 
ගිණුගේ්රන 

පුහුණු වි සවදන 
01 30 30,000.00 01 30 32,360.00 107% 100% 

15 
ඵ දාමතා 

වි සවදන 
- - - - - - - - 

16 
පබිවිපරගේ 

වි මුළුව 
8 60 40,000.00 04 61 17,753.00 44.38% 50% 

17 

සගේමාන 

ප්රකධාාකනාත්සවය 

ස දා කත්රීම 

- - - - - - - - 

18 වාාපෘති පිපක් ලපා 26 520 330,000.00 27 537 307,396.00 93.15% 103.85% 

මුළු එ්රව 70 1,185 1,095,000 69 2,918 1,022,884 93.41% 98.57% 

 
කු ා වාාපාර ස්වයාධාන අ්යකප අකනකුත් ඉ ක් ල් ්රා  ඟාමම 

 

විස්තරය වායාෂි් 

ඉ ක් ල්ය 

ඉ ක් ල්  ඟා 

්ර නිනීම 

ප්රකතියතයක් ල ක ස 

(100%) 

නව වාාපාර ්රගේභ්ය කිරීම 60 69 115% 

පවත්නා වාාපාර ස්වයාධානය 6 103 85% 

වාාපාර සි බිගේ සි්මාම 30 58 193% 

උපකධතයන කසේවා සිපයීම 30 30 100% 

නය ස දා කයතමු කිරීම 25 26 104% 

 

 

 

අක වි ම් කපත 
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වාවසාය්ත්ව පුහුණු ස්වයාධාන වි සවදන 

 

නිණුගේ්ුවවී දා විකුණුගේ්ුවවී දමුව 
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පාිපකභ්යාගි් සත්්ාර වි මුළුව 
 

 

 

 රූප ාවනා ්ඳමනා්රන වි මුළුව 

  
 

 

4.3.6   දිස්ත්රි ක් ල ්ෘෂි්යාම අ්යකප ්ායායසාධානය 
 

    2017 වයාපකප දිස්ත්රි ක් ල ්ෘෂි්යාම අ්යය කවත තනාිකපති ්ායායා ය දරදා  ිබුණු ප්රකතිපාදන 

ු:මික ක .6.762052  මගිවී ප්රකධාාන වි සවදවී 02ක් ල ක්රිතයාත්ම් ක්ුණු අතර ඒවා පදත පිපදි කේ. 
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01. ් ෘෂි උප්රන කබදා ීමම. 

තනාිකපති ්ායායා ය මගිවී  බා කදන  ද ු:මික ක .6.168 ් ප්රකතිපාදන කයතදා කනන මාතර 

දිස්ත්රි ක් ල්කප කතාරා නවීනා  ද කනතවි ස්විධාාන කවත සද ප්රකති ාභීවී කවත පදත දික් ලකවන ්ෘෂි 

උප්රන කනතමික කම කබදා ීමම දුකල්රන  ීම. කමම වාාපෘතිය තනාිකපති ්ායායා ය දරදා ක්රිතයාත්ම් 

වස විකසවී කතතර වනාව ස දා කයතමු කිරීකගේ අරමුවුවී තනාිකපති ්ායායා  ප්රකතිපාදන යවකත් 

ක්රිතයාත්ම් කේ. 

 

්ෘෂි උප්රන වයානය කබදා කලවී 

ස්යාාව 

ඒ්් මික   (ු:) වියදම (ු:මික ක .) 

කනතයගේ පි  දුටුමකගේ යවීත්රි 07 599,000.00 4.193 

කමාවරය සහිත වමකන න යවීත්රි 20 89,000.00 1.78 

කමාවරය රහිත වමකන න යවීත්රි 60 3,250.00 0.195 

එ්රව 6.168 

 

02. කධතර්ය අ  කබාන ප්රකවයාධානය සද පිපසර හිත්ාමී ්ාබනි් එඳවළු වනා වාාපෘතිය 
 

පඩම ඒ්්යවී ර  ්දායගේ ඉදඳ නි්මම, නීකරාගීමත් තනතාවක් ල මහි කිරීම දා ්දාර 

බිරක් ලෂිතතාවය ඇති කිරීම රක වී දිළිඳු්ම පිටු දිකීකගේ ලික ් අරමුන කපරදිිපව මාතර දිස්ත්රි ක් ල්කප 

කධතර්ය අ කබාන ප්රකවයාධානය දා පිපසර හිත්ාමී ්ාබනි් එඳවළු වනා වාාපෘතිය 2017 ය  

්වීනකපීම ්රගේභ්ය ්රන  ීම. කමම වාාපෘතිය ස දා ප්රකතිපාදන තනාිකපති ්ායායා කප ්දාර 

නිප්පාදන තාති් වි සවදන යවකත්  බා කදන  ීම. දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප ්ෘෂි්යාම අ්යය 

විදුවී කමම වාාපෘතිය අධීක් ලපනය දා කමකදයමකගේ ්වයුර දුකල ්රම. 

කගේ යවකත් ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ක්තට්ඨාය 16 ්වරනය වන පිපීම එඳවළු බීත පි්ට් ්ට්ව  

1250ක් ල කදක් ල.62.5 ක් ල ්වරනය වන පිපීම කබදා දිපන  ීම. එම වාාපෘතිකප ප්රකනතිය පදත පිපදි කේ. 

 

වාාපෘතිය ඉ ක් ල්ය ප්රකනතිය 

මු ා (ු.) කභ්යෞති් මු ා (ු.) කභ්යෞති් 

කධතර්ය අ  කබාන 

ප්රකවයාධානය සද පිපසර 

හිත්ාමී ්ාබනි් 

එඳවළුවනා වාාපෘතිය 

594,052.00 ප්රකති ාභීවී 1250 

කදක් ල.62.5 

590,802.00 ප්රකති ාභීවී 1250 

කදක් ල.62.5 

 

ක්රිතයාත්ම් ්රන  ද වාාපෘතීවීහි ලි ා ප්රකනතිය 
 

වාාපෘතිය ඉ ක් ල්ය 
(ු:මික ක .) 

ප්රකනතිය (ු:මික ක .) 

කධතර්ය අ  කබාන ප්රකවයාධානය සද පිපසර හිත්ාමී ්ාබනි් එඳවළු 

වනා වාාපෘතිය 
0.594052 0.590802 

්ෘෂි උප්රන කබදා ීමම 6.168 6.168 
එ්රව 6.762052 6.758802 
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4.3.7  තාති් කපතකදතර කම්ගේ ්ායායා ය 
 
 

ක්රිතයා්ාර්ම මු ා ඉ ක් ල්ය දා ප්රකනතිය කභ්යෞති් 

ඉ ක් ල්ය 

කභ්යෞති් ඉ ක් ල් දා ප්රකනතිය 

ප්රකතිපාදන 

(ු:) 

විය 

ඉ ක් ල්ය 

(ු:) 

ඉමලුගේ 

්රන 

 ද 

ප්රකතිපාදන 

ප්රකමානය 

(ු:) 

සතා 

වියදම 

(ු:) 

්ායාර වයකයවී 

ඉ ක් ල් 

ප්රකනතිය 

Q - 

1 

Q - 

2 

Q - 

3 

Q - 

4 

විස්තරය සමස්ත 

ඉ ක් ල්කයවී

% 

නියිදි පරීක් ලපාව 

දා කපතකදතර ව  

ගුනත්වය 

තදඩු කිරීම 

40,000 40,000 40,000 39,590 24 - 06 06 12 42 175% 

කපතකදතර 

භ්යාවිතය පිළිබ  

පුහුණු දා 

දිනුවත් කිරීකගේ 

වි සවදවී 

97,000 97,000 97,000 90,280 05 - 02 01 02 05 100% 

කතතන 

සතාාපනය දා 

නබ ා පරීක් ලපාව 

25,000 25,000 25,000 24,250 30 - 10 10 10 66 220% 

ප්රකනති 

සමාක ාචනය 

10,000 10,000 10,000 - 04 - 01 01 02 01 75% 
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5 වායාෂි් ගිණුගේ 

5.1 විසයාතන ගිණුම 
     

ඩී.වන.එස.්ඒ - 1 

 

විසයාතන ගිණුම  2017 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය: 262                අමාතා්යකප/කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ලකම්ගේ ්ායායා කප නම :  දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

         

ව
ායා
ෂි
්
 

ඇ
ස
්ත
ක
ගේ
වී
ර
ක
ේ
 

ස
 
ද
වී
 ප
ිප
දි
 

ව
ි 
ස
ව
ද
වී
 අ
්්
ය

 

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

පි
ටු
 අ
්්
ය
 (
අ
දා
ඳ

 

ඩී
.වන
.එ
ස
්.ඒ
 2

 

අ
්
ෘති
ය
ව
 අ
නු
ව
) 

වායාෂි් 

ඇස්තකගේවීරකවහි 

ස දවී පිපදි 

වි සවදකනහි නම 

අයවිය 

ඇස්තකගේවී

ර කවවී 

කිරීගේ 

පිපපුර් 

ප්රකතිපාදන 

දා පිපපුර් 

ඇස්තකගේවී

ර කවවී 

කිිපගේ 
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69 අනුව මාු කිිපගේ 

මුළු ශුධතධා 

කවවී කිරීගේ                     

(1+2+3) 

මුළු වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිඵ ය 

ඉතිිපය/ 

(ඉක් ලමමගේ)    

(4 - 5) 

    ු. ු. ු. ු. ු. ු.   

  පුනරාවයාතන වියදම 

      

  

1 කමකදයුගේ වි සවදන 890,460.00 - 25,962,360(26,475,000) 889,947,360 887,900,743 2,046,617 2 

 

         

 

උප 

එ්රව(පුනරාවයාතන) 
890,460,000 - 25,962,360(26,475,000) 889,947,360 887,900,743 2,046,617  

1 

ලි ධාන වියදම        

කමකදයුගේ වි සවදන 206,000,000 1,847,200,000 512,640 2,053,712,640 465,727,810 1,587,984,830 2 

         

උප එ්රව(ලි ධාන) 
206,000,000 1,847,200,000 512,640 2,053,712,640 465,727,810 1,587,984,830 

 

මුළු එ්රව 1,096,460,000 1,847,200,000 26,475,000(26,475,000) 2,943,660,000 1,353,628,553 1,590,031,447 
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9

 

   

ඩී.වන.එස.්ඒ. 2  

වි සවදවී අනුව විසයාතන ගිණුම - 2017 

        වියදගේ ර්යාප අ්්ය: 262    අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/ දිස්ත්රි ක් ලකම්ගේ ්ායායා කප නම :දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය : 01 - කමකදයුගේ වි සවදන 

    පුනරාවයාතන දා ලි ධාන වියදගේ සාරා්යය 

 

 

 

වියදකමහි ස්වභ්යාවය                

(ඩී.වන.එස.්ඒ ්්ෘති කයතමුව 

සමඟ) 

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

පි
ටු
 අ
්්
ය
 (
අ
දා
ඳ
 

දි
.තය
.එ
ස
.්ඒ
 ්
්
ෘති
ය
ව
 

අ
නු
ව
) 

අයවිය 

ඇස්තකගේවී

ර කවවී 

කිිපගේ 

පිපපුර් 

ප්රකතිපාදන දා 

පිපපුර් 

ඇස්තකගේවී

ර      කවවී 

කිිපගේ 
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මුළු ශුධතධා 

කවවී කිරීගේ                                                              

(1+2+3) 

මුළු වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිඵ ය 

ඉතිිපය /        

(අතිිපක් ලතය)      

(5-6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

                

(අ)  පුනරාවයාතන   

(ඩී.වන.එස.්ඒ. 3) 890,460,000 - 25,962,360(26,475,000) 889,947,360 887,900,743 2,046,617 3 

         

(්)  ලි ධාන (ඩී.වන.එස.්ඒ. 4) 206,000,000 1,847,200,000 512,640 2,053,712,640 465,727,810 1,587,984,830 4 සද 5 

         

එ්රව 1,096,460,000 1,847,200,000 26,475,000(26,475,000) 2,943,660,000 1,353,628,553 1,590,031,447  
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ඩී.වන.එස.්ඒ - 3 

වාාපෘති අනුව පුනරාවයාතන වියදගේ 

 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය : 262            අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම :-දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර      

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය : 01 - කමකදයුගේ වි සවදන 

    

වාාපෘති අ්්ය / නම, පුධතනක ් 

පදිනදි සද දුයළුම වාාපෘති ස දා 

අකනකුත් වියදගේ 

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

අයවිය 

ඇස්තකගේවීර 

කවවී කිරීගේ 

පිපපූර් 

ප්රකතිපාදන දා 

පිපපූර් 

ඇස්තකගේවීර  

කවවී කිරීගේ 

මු.කර.66 සද මු.කර. 69 

අනුව මාු කිරීගේ මුළු ශුධතධා 

කවවී කිරීගේ                 

(1+2+3) 

මුළු වියදගේ ශුධතධා 

ප්රකතිඵ ය 

ඉතිිපය 

/ඉක් ලමමගේ                                                               

(4-5) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

වාාපෘති අ්්ය දා නම : 1 

සාමානා පිපපා නය දා ්යතන 

කසේවා - දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය              

  කපෞධතනක ් පදිනදි (1001 දුව 

1003 දක් ලවා) 53,600,000 - 1,783,100(1,070,600) 54,312,500 54,295,165 17,335 

අකනකුත් වියදගේ (1101 දුව 1506 

දක් ලවා)  27,860,000 - 432,200(5,100,100) 23,192,100 22,398,099 794,001 

        

උප එ්රව 81,460,000 - 2,215,300(6,170,700) 77,504,600 76,693,264 811,336 

වාාපෘති අ්්ය දා නම : 2 

ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා ය        

කපෞධතනක ් පදිනදි(1001 දුව 

1003 දක් ලවා) 722,500,000 - 20,080,060(15,048,000) 727,532,060 727,363,932 168,128 

අකනකුත් වියදගේ(1101 දුව 1506 

දක් ලවා)  86,500,000 - 3,667,000(5,256,300) 84,910,700 83,843,547 1,067,153 

උප එ්රව 809,000,000 - 23,747,060(20,304,300) 812,442,760 811,207,479 1,235,281 

මුළු එ්රව 890,460,000 - 25,962,360(26,475,000) 889,947,360 887,900,743 2,046,617 

          

8
0

 
8
0
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ඩී.වන.එස.්ඒ - 4 

වාාපෘති අනුව ලි ධාන වියදගේ 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය :262                       අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම :-දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර      

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය : 01 -  කමකදයුගේ වි සවදන   

   වාාපෘති අ්්ය දා නාමය: 01            සාමානා පිපපා නය දා ්යතන කසේවා - දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය 

ව
ිය
 වි
ප
ය
 අ
්්
ය

 

අ
ම
ත
ගේ
 අ
්්
ය

 

ලි
 
ා
්
ර
න

  

(ස
්ක
ක් ල
ත
 අ
්්
ය
) 

අමතගේ විස්තරය 

අයවිය 

ඇස්තකගේවීර 

කවවී කිරීගේ 

පිපපූර් 

ප්රකතිපාදන දා 

පිපපූර් 

ඇස්තකගේවීර 

කවවී කිරීගේ 

මු.කර.66 
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69 අනුව 

මාු 

කිරීගේ 

මුළු ශුධතධා 

කවවී කිරීගේ                                     

(1+2+3) 

මුළු වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිඵ ය 

ඉතිිපය /              

ඉක් ලමමගේ                                                                

(4-5) 

1 2 3 4 5 6 

 

      ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

  

    

 ලි ධාන වත්්ගේව  පුනුත් ාපන  

දා විදි දියුණු කිරීම   
 

   

2001 

 

11 කනත නිගික  දා ඉදිකිරීගේ  10,000,000 - 512,640 10,512,640 10,452,367 60,273  

2002 

 

11 යවීත්රි දා යවීකත්රිාප්රන  2,800,000 - - 2,800,000 2,742,916 57,084 

2003 

 

11 වාදන 3,500,000 - - 3,500,000 3,389,915 110,085 

  

  උප එ්රව 16,300,000 - 512,640 16,812,640 16,585,198 227,442 

  

 ලි ධාන වත්්ගේ අත්පත් ්ර නිනීම       

2102 

 

11 
නෘද භ්යාණ්  සද ්ායායා යීය 

උප්රන 
6,600,00 - - 6,600,000 6,590,593 9,407 

2103 

 

11 යවීත්රි දා යවීකත්රිාප්රන  1,400,000 - - 1,400,000 1,385,298 14,702 

2104 

 

11 කනත නිගික  දා ඉදිකිරීගේ  80,000,000 - - 80,000,000 37,874,920 42,125,080 

   

උප එ්රව 88,000,000 - - 88,000,000 45,850,811 42,149,189 

 

  දිකියා වයාධානය       

2401 11 
පුහුණු කිරීගේ දා දිකියා 

වයාධානය
600,000 - - 600,000 599,625 375 

   උප එ්රව 600,000 - - 600,000 599,625 375 
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  කවනත් ලි ධාන වියදගේ       

2509 
 

11 කවනත් - 1,566,200,000 - 1,566,200,000 339,237,947 1,226,962,053 

   

උප එ්රව - 1,566,200,000 - 1,566,200,000 339,237,947 1,226,962,053 

2104 
 

11 
කනත නිගික  දා ඉදිකිරීගේ - 

දක් ලමන 
100,000,000 - - 100,000,000 15,743,143 84,256,857 

   

උප එ්රව 100,000,000 - - 100,000,000 15,743,143 84,256,857 

   

කවනත් ලි ධාන වියදගේ       

2506 

 
11 යටිත  පදබි්ගේ ස්වයාධානය - 281,000,000 - 281,000,000 46,614,566 234,385,434 

   

උප එ්රව - 281,000,000 - 281,000,000 46,614,566 234,385,434 

   

මුළු  එ්රව 204,900,000 1,847,200,000 512,640 2,052,612,640 464,631,290 1,587,981,350 

      

 

 

ඩී.වන.එස.්ඒ - 4 

 
වාාපෘති අනුව ලි ධාන වියදගේ 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය : 262       අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම :-දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය : 01 -  කමකදයුගේ වි සවදන 

 

 

  වාාපෘති අ්්ය දා නාමය:  02   ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා  

 

 

  

ව
ිය
 වි
ප
ය
 අ
්්
ය

 

අ
ම
ත
ගේ
 අ
්්
ය

 

ලි
 
ා
්
ර
න

  

(ස
්ක
ක් ල
ත
 අ
්්
ය
) 

අමතගේ විස්තරය 

අයවිය 

ඇස්තකගේවීර 

කවවී කිරීගේ 

පිපපූර් 

ප්රකතිපාදන දා 

පිපපූර් 

ඇස්තකගේවීර 

කවවී කිරීගේ 

මු.කර.66 

සද මු.කර. 

69 අනුව 

මාු කිරීගේ 

මුළු ශුධතධා කවවී 

කිරීගේ                                     

(1+2+3) 

මුළු 

වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිඵ ය 

ඉතිිපය /              

ඉක් ලමමගේ                                                                

(4-5) 

1 2 3 4 5 6 

    

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

   දිකියා වයාධානය            

2401 11 
පුහුණු කිරීගේ දා දිකියා 

වයාධානය
1,100,000 - - 1,100,000 

1,096,52

0 
3,480 

    
මුළු  එ්රව 1,100,000 - - 1,100,000 

1,096,52

0 
3,480 
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                                                        ඩී.වන.එස.්ඒ -5 

වි සවදවී අනුව වියදගේ ලි ා්රන සාරා්යය 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය :262 

       අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම : දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

          ලි ා්රනය වි සවදන 01 වි සවදන 02 මුළු එ්රව   

ස
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය                                                          

1 

සතා වියදම                                  

2 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය       

3 

සතා 

වියදම           

4 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය                   

5 

සතා වියදම             

6 

වියදකගේ       

ප්රකතියතය     

(6÷5)×100 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. % 

11 කධතර්ය අරමුදම 2,943,660,000 1,353,628,553 - - 2,943,660,000 1,353,628,553 46 

12 විකධතය  නය        

13 විකධතය  ප්රකදාන        

14 
ප්රකතිපූයානය ්රනු 

 බන විකධතය නය        

15 
ප්රකතිපූයානය ්  දිකි 

විකධතය ප්රකදාන        

16 ප්රකතිපායායමය අරමුද         

 

17 
විකධතය ලි ානය ්ශ්රිකත 

කධතර්ය පිිපවිය        

21 විකයේප නීති කසේවා        

  එ්රව 2,943,660,000 1,353,628,553 - - 2,943,660,000 1,353,628,553 46 
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ඩී.වන.එස.්ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල වි සවදන්  වාාපෘති අනුව වියදගේ ලි ා්රනය 

(වි සවදන් වාපෘති අනුව පුනරාවයාතන වියදගේ දා ලි ධාන වියදගේව  ලි ා්රනය) 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය : 262             අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම : දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය :  01 - කමකදයුගේ  සවදන 

     
 

ලි ා්රනය වාාපෘති  1 වාාපෘති 2 වාාපෘති 3 වි සවදකවී එ්රව/පිටුකේ 

එ්රව 

ස
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 

සතා 

වියදම 
ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 2,130,117,240 541,324,554 813,542,760 812,303,999 - - 2,943,660,000 1,353,928,553 

12 විකධතර්ය  නය         

13 විකධතර්ය  ප්රකදාන         

14 
ප්රකතිපූයානය ්රනු 

 බන විකධතර්ය  නය         

15 
ප්රකතිපූයානය ්රනු 

 බන විකධතර්ය  ප්රකදාන         

16 ප්රකතිපායායමය අරමුදම         

 

17 

විකධතය ලි ානය 

්ශ්රිකත කධතර්ය පිිපවිය         

21 විකයේප නීති කසේවා         

  

එ්රව(පුනරාවයාතන 

දා ලි ධාන) 2,130,117,240 541,324,554 813,542,760 812,303,999 - - 2,943,660,000 1,353,928,553 
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ඩී.වන.එස.්ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල වි සවදන්  වාාපෘති අනුව වියදගේ ලි ා්රනය 

(වි සවදන් වාාපෘති අනුව පුනරාවයාතන වියදගේ දා ලි ධාන වියදගේව  ලි ා්රනය) 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය : 262            අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම : දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය :01 - කමකදයුගේ  සවදන 

     ලි ා්රනය වාාපෘති  1 වාාපෘති 2 වාාපෘති 3 වි සවදකවී එ්රව/පිටුකේ 

එ්රව 

ස
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 

සතා 

වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 

සතා 

වියදම 
ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 2,052,612,640 464,631,290 1,100,000 1,096,520 - - 2,053,712,640 465,727,810 

12 විකධතර්ය  නය         

13 විකධතර්ය ප්රකදාන         

14 
ප්රකතිපූයානය ්රනු 

 බන විකධතර්ය නය 
        

15 
ප්රකතිපූයානය ්රනු 

 බන විකධතර්ය ප්රකදාන 
        

16 ප්රකතිපායායමය අරමුදම         

 

17 

විකධතය ලි ානය 

්ශ්රිකත කධතර්ය පිිපවිය 
        

21 විකයේප නීති කසේවා         

  එ්රව(ලි ධාන) 2,052,612,640 464,631,290 1,100,000 1,096,520 - - 2,053,712,640 465,727,810 
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ඩී.වන.එස.්ඒ - 5 (i)        

එක් ල එක් ල වි සවදන්  වාාපෘති අනුව වියදගේ ලි ා්රනය 

(වි සවදන් වාපෘති අනුව පුනරාවයාතන වියදගේ දා ලි ධාන වියදගේව  ලි  ා්රනය) 

වියදගේ ර්යාප අ්්ය : 262         අමාතාා්යකප/ කදපායාතකගේවීරකේ/දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා කප නම : දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය - මාතර 

වි සවදවී අ්්ය දා නාමය :  01 - කමකදයුගේ වි සවදන 

      ලි ා්රනය වාාපෘති  1 වාාපෘති 2 වාාපෘති 3 වි සවදකවී 

එ්රව/පිටුකේ එ්රව 

ස
්ක
ක් ල
ත
ය

 

ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 

සතා 

වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 
සතා වියදම 

ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය 

සතා 

වියදම 
ශුධතධා 

ප්රකතිපාදනය සතා වියදම 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කධතර්ය අරමුදම 
 

77,504,600 

 

76,693,264 812,442,760 811,207,479 - - 889,947,360 887,900,743 

12 විකධතර්ය ්ධාාර -  නය         

13 විකධතර්ය ්ධාාර -  ප්රකදාන         

14 
ප්රකතිපූයානය ්රනු  බන 

විකධතර්ය ්ධාාර -  නය 
        

15 
ප්රකතිපූයානය ්රනු  බන 

විකධතර්ය ්ධාාර -   ප්රකදාන 
        

16 ප්රකතිපායායමය අරමුදම         

 

17 

විකධතය ලි ානය ්ශ්රිකත 

BVVර්ය පිිපවිය 
        

21 විකයේප නීති කසේවා         

 
එ්රව(පුනරාවයාතන) 77,504,600 76,693,264 812,442,760 811,207,479 - - 889,947,360 887,900,743 
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5.2  2017 වයාපය සදදා රතකප නි ධාාරීවීකප අත්ති්ාරගේ බී ගිණුගේ 
 

විස්තරය 
උපිපම වියදගේ මාමාව 

(ු. යත) 

අවම  ිබීගේ මාමාව 

(ු. යත) 

උපිපම දර කයේප 

මාමාව (ු. යත) 

2017 වයාපකප 

ඇස්තකගේවීර අනුව 

අනුමත මාමාව 

109,000,000.00 57,000,000.00 250,000,000.00 

2017 වයාපකප 

සතා අනය 
109,151,029.21 59,303,862.94 236,111,031.70 

 

රතකප නි ධාාරීවීකප අත්ති්ාරගේ බී ගිණුම 2017 වයාපය 

 

 

නය වයානය 

දිස්ත්රි ක් ල කම්ගේ ්ායායා ය ප්රකාකධතර්ය කම්ගේ ්ායායා   

කනවූ මුලු මුද  

(ු. යත) 
කනවූ 

ස්යාාව 
මුද  (ු. යත) 

කනවූ 

ස්යාාව 
මුද  (ු. යත) 

්පදා නය 48 4,380,110.00 446 48,294,753.92 52,674,863.92 

උත්සව 

අත්ති්ාරගේ 
84 840,000.00 1,229 12,290,000.00 13,130,000.00 

විකයේප 

අත්ති්ාරගේ 
32 128,000.00 434 1,736,000.00 1,864,000.00 

විකයේප නය 21 3,064,056.00 285 39,904,952.00 42,969,008.00 

පාපිදි නය - - 42 1,568,500.00 1,568,550.00 

එ්රව 185 8,412,166.00 2,436 103,794,255.92 112,206,421.92 
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5.3   කපතකල තිවීපත් ගිණුම 
 

 

ගිණුගේ අ්්ය 

2017.01.01 

දිනව ්රගේභ්ය් 

කයේපය 

2017 වයාපය ර  

 ිබීගේ (ු. යත) 

2017 වයාපය ර  

කනමගේ (ු. යත) 

2017.12.31 

දිනව අවසාන 

කයේපය 

(ු. යත) 

6000-0-0-1-69 907,861.96 1,533,572.96 991,550.00 1,449,884.92 

6000-0-0-2-0-93 2,756,310.00 9,199,425.08 7,051,055.31 4,904,679.77 

6000-0-0-13-0-61 13,543,698.68 853,391,985.43 842,171,350.89 24,764,333.22 

6000-0-0-16-0-44 386,086,259.56 78,084,504.52 146,965,944.69 317,204,819.39 

6000-0-0-17-0-23 106,725,855.00 588,505,839.95 563,308,268.76 131,923,426.19 

එ්රව 510,019,985.20 1,530,715,327.94 1,560,488,169.65 480,247,143.49 

 
 


