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දි්ත්රික් ල්කද  ජන ්කපේ කේ්ේ අලය ්ඹවීේ පුය්ීමභේ කව් 

කභොනය් රේ දි්ත්රික් ලේ කම් තේ ්්යාඹ්රඹ  ව් ප්ර්කීශීඹේ කම් තේ

්්යාඹ්රේභගිවීේඩල්ර ්්යාඹබ්යඹක් ලේ ඉටුේ්යනුේරඵයි. 

දියිකවීේකකන ඩල්ර භේදි්ත්රික් ල්ඹේනේකභොනය් රේදි්ත්රික් ල්ඹේ

අකනක් ලේ දි්ත්රික් ල්ේව්ේ කනේ්ර ්කේක් ලේ අඩුේ ඳවසු් තේහි ේ

දි්ත්රික් ල්ඹකි.ේදි්ත්රික් ල්කද ්යාධනඹේකව්ේයජඹේඩතිවීේක නේඹනුේ

රඵනේරිඹ්භ්යා ේ ව්ේ ඹ  රේ ඳවසු් තේ ්යාධන ය්ඳිය  භගිවීේ

කභභේ දි්ත්රික් ල්ඹ මිටුක්ඹ්ේ ්යාධනඹ්ටේ ප්රඩ්ටමේ ඇයේ ඵේ

මි වීේප්ර්්ලේ්යයග.ේ 

ඒේඅනුේඳසුගිඹේ්්රේඳරිච්කේකඹේපුය්භේ අඳේඩතිවීේ්යනේරකේ ඩඩධේ්යාධන්තභ්ේ්ිඳේකිරි තේහිේ

ප්රයපරඹක් ලේකරේ20.5%ේක් ලේකරේඳියේකභොනය් රේදි්ත්රික් ල්කදේකරිර ්ේභ්ටටභේ2017ේයාකදේී ේේ

5.8%ේ ක් ලේ කක් ල්ේ අභේ ්යේ  ිනිභටේ අඳේ භතේ ඩේ ඇයේ ඵේ කවීනුකදේ නිව භ්නීේ ආඩ තඵයඹකිවීේ

යුක් ල ඹ. 

දි්ත්රික් ල්කදේ ්යාධනඹේ කව්ේ ඩඩධ අභ් ය්්ල,කකඳ්යා ක තවීමි,ඳශ්තේ බ්ේ ව්ේ අකනක් ලේ ය්ජයේ

ආඹ න, ය්ජයේ කනොනේ ්ඩධ්න භගිවීේ ඩල්රේ මුකමේ ප්රභ්ණඹක් ලේ ්යාෂි්ේ ආකඹ ජනඹේ ්යනුේ

රඵයි.ඳසුගිඹේ යාකදකේ ඒ මික වීේ ඩල්රේ ේ කබෞය්ේ ව්ේ කේ්භිමුේ ්යාධනඹක් ලේ ජන ්ේ ක ේ

ශ ්්යේී භටේවිකිේවූේඵේේක තේඅ් ්කේේඅභිභ්නකඹවීේයුමිේකවවීේ්යයග. 
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්භ්නයේඳරිඳ්රනඹ ලක් ලයභතේකිරීකභවීේජන ්ේක ේභ්ජේකේ්ේ්ටයුමි  පුළුමේකිරීභත, භධයභේ

යජකදේවේඳශ්තේ ේ්යාධනේිඩටවවීේඇමිළුේඩඩධ ්යාධනේක්රකභ ඳ්ඹවීේවයව්ේදි්ත්රික් ල්කදේ

්යාධනඹේ්ටයුමිේකව්ේ තඵවීධී්යණකදේනිඹමු්ේවීකවීේදි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹයි. කේ

අය රුේ ජන්ධිඳයමිභවීකපේ “මභත්රීේ ඳ්රනඹක් ලේ  ්්යේ යටක් ලේ “ ඹන ප්රයඳතයේ ප්ර්්ලඹේ ේ අනුේ

රිඹ්තභ්ේ ්යනුේ රඵනේ ප්රමුේ ිඩටවවීේ නේ ජ්ය්ේ ආව්යේ නි්ඳ්කනඹ,භතරයේ

නි්යණඹ,කු ඩුේකය  ේනි්යණඹ,ේවේඳරියේ්යක් ලණඹේඹනේතිේේිකෑරු තේිඩටවවීේරටේ

අක්රේ දි්ත්රික් ල්ඹක් ලේ ේ ලකඹවීේ ේ ඉරක් ල්ඹවීේ හි ේ  තඵවීධී්යණඹේ වේ කභකවඹේ මක තේ

්්යාඹබ්යඹේේමිරටේප්රඩ්ටේමභටේවිකිමභේභවතේබ් යඹක් ලේක්ොටේර්යග. 

එඵිඩවීේේඑභේේ්ටයුමිේරටේභඟකඳවීමභක් ලේකරේ2017 ේයාඹටේේඅක්රේ“්්යාඹේ්ධනේ්යා ්ේව්ේ

ගිණු ත”ේ න තේකභභේප්ර්්ලඹේඑළිකික් ලමභටේේවිකිමභේ ිනේභ්ේකඵකවඩවීේ මිටටේඳතකයග. 

 

 

ඩී.එ්.ඳතභකුරසරිඹ, 

දි්ඳය/ේදි්ත්රික් ලේකම් ත, 

කභොනය් රේදි්ත්රික් ල්ඹ. 
1 



 

්්යාඹ්ධනේ්යා ්ේව්ේගිණු තේ-ේ2017  ේේේේේේේේේේේේේේ කභොනය් රේඳරිඳ්රනේදි්ත්රික් ල්ඹ 
 

 

 

අකේේකතභ් 

“නිමරපිරුණුේකමර්ක් ලේමි වීේපිරිේජන ්ක් ලේ” 
 

අකේේකික් ලභ 

ඹවඳ්රනඹේමික වීේයය්යේ්යාධනඹ්ටේක්ඹ්ේකයගවීේය්ජයේ

කේකද ඩශි්ඨතඹට 

 

කභකවය 

දි්ත්රික් ල්ඹේව් එහි  ජන ්ේජ්ය්ේ්යාධනඹටේක්ඹ්නේඳරිදි යය්යේ

්යාධනඹක් ලේඋකක්ේය්ජයේප්රයඳතයඹටේඅනුූලරවූේභන්ේිරි්භකිවීේයුමි  තඳතේ

ව්ේආඹ නේපරක්යිේේකරේකභකවඹවීන්වූේභන්ේ තඵවීධී්යණඹක් ලේමිළිවීේජන ් 

අලය ්ේ්්යාඹක් ලභේ, ්ධ්යණ යුක් ලය රු්ේව්ේයගත්රශීීමේඉටුකිරීභ 

 

අකේේඅයමුණු 

 

1 
 

ප්ර්කීශීඹේ ඳරිඳ්රනඹ ක්රීඹ, ලක් ලයභතේ ඳත්ක නේ ඹ්භේ ව්ේ

ජ්ය්ේ භ්ටටක තේ ආඹ නේ භඟේ  තඵවීධී්යණඹේ ව් ්්යාඹඹවීේ ඳවසුේ

්යණඹ. 
 

2 
 
ඩනිඩකේ බ්කඹවීේ යුමි ්්යාඹක් ලභේ ව්ේ පරක්යිේ ය්ජයේ කේ්ක් ලේ මිළිවීේ

දි්ත්රික් ල්කදේභවජනේඅලය ් පුය්ීමභ. 

 

3 
 
දි්ත්රික් ල්කදේ ය්ජය කේ්යිවීේ භවජනේ අලය ්ඹවීේ පිළිඵේ ්කේී ේ

රිඹ්තභ්ේමභටේභතේආ්මඳේක වී කඳ ණඹේකිරීභ. 
 

4 
 

ඩධිභතේ ව් ්්යාඹක් ලභේ ඳරිඳ්රනේ ්ටයුමිේ රිඹ්තභ්ේ කිරීභටේ
කඹ  යනේඳරිදිේදිත්්රික් ල්කද භ්නේව්ේකබෞය්ේ තඳතේකභකවඹමභේව්ේ

්ශභන්්යණඹේකිරීභ. 
 

5  
දි්ත්රික් ල්කද ය්ජයේආක්ඹභටේඵියඩඹේයුමිේතිඹු ේආක්ඹ තේනිතිේ්රට, නිතිේ
ඳරිදිේඑක් ලරැ්ේ්ය ී භ.  

 

6 
 

ය්ජයේ කනොන ්ඩධ්නර  ්ටයුමි, ඩකීල්ධ්යේ ය්ඳිය 

 තඵවීධී්යණඹේ ව්ේ අධීක් ලණඹේ කිරීභේ භඟිවීේ දි්ත්රික් ල්ඹටේ  ර්ේ එනේ
 තඳතේඩ්ත පරක්යිේකරේකඹකමභේවය්ේකිරිභ. 

 

2 



 

්්යාඹ්ධනේ්යා ්ේව්ේගිණු තේ-ේ2017  ේේේේේේේේේේේේේේ කභොනය් රේඳරිඳ්රනේදි්ත්රික් ල්ඹ 
 

 
 

 

අඳකප රිඹ්්්ය් තේ........... 

 

1 ප්ර්කීශීඹ ඳරිඳ්රනඹේව්ේ තඵවීධී්යණඹ  

2 ්යාධනේිඩටවවීේරිඹ්තභ්ේකිරීභ. 

3 නිඹ්භනේ්ටයුමි  ඉටුේකිරීභ.   

4 ආඳක්ේ්ශභන්්යණඹේව්ේවනේ්ටයුමි   

5 භ්ජේසුබ්ධනේිඩටවවී  තිදුේකිරීභ.   

6 ය්ජයේආක්ඹ තේරැේ්කිරී ත.   

7 ආ යග්ේව්ේ්්්ිය්ේ්ටයුමිේතිදුේකිරීභ.   

8 භධයභ යජකදේකයාඛීඹේඅභ් ය්්ලේව්ේය ්්පි ේඅධි්්රීේරේදි්ත්රික් ලේ

අධි්්රීතඹ කිරීභ.  

9 ය්ජයේකේඹ ප්රයනියාභ්ණඹේකිරීභේව්ේනේිඩටවවීේ්ේ්කිරීභ. 

10 ය්ජය කනොනේ්ඩධ්නේව්ේපුී ක ්ේඅ්ලකදේරිඹ්්්රීතඹවීේඅධීක් ලණඹේව්ේ

 තඵවීධී්යණඹ කිරීභ.   
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කභොනය් ර දි්ත්රික් ල්ඹේ................... 
 

අතී කදී  කමර්ේ කරේ විදිවීවූේ කභොනය් රේ දි්ත්රික් ල්ඹේ රීර්්්කේේ නික නහියේ ව්ේ

ගිවික්ොණ දිල්නු  ේඌේඳශ් ේමිරේපිහිට්ේඇ .මුළුේබි තේප්රභ්ණඹේයා ේකිකර ීටටයාේ5959ේක් ල 

නේඅ යේරී ර්්්කේේකකන ඩල්ර භ  දි්ත්රික් ල්ඹේකේ. නියකේක් ලේපිහිටීභේඅනුේඋමිරුේඅක් ල්්ලේ

6° 17’ තේ7° 28’ තේවේනික නහියේකීල්්ල 80° 50’ තේ81° 35’ තේඅ යේපිහිට්ේඇයේ්බ්ඩ්ේ

 තඳතේ ක වීේ අනනේ භූයග ප්රකීලඹකි.ේ කභභේ දිත්්රික් ල්ඹ  නික නහිරිවීේ ව්ේ උමිරිවීේ අ තඳ්යේ

දි්ත්රික් ල්කඹවීකේ ඵටහිරිවීේ ව්ේ උමිරිවී ඵදුමරේ දි්ත්රික් ල්කඹවීකේ කකුවිවීේ ව තඵවීක ොටේ

දි්ත්රික් ල්කඹවීකේ නිරි දිගිවී යතනපුයේ දි්ත්රික් ල්කඹවීකේ භ්යි තේ මේ ඇ .කභභේ දි්ත්රික් ල්ඹේ ප්ර්කීශීඹේ

කම් ත ක්ෝටඨ්ලේ11ේකිවීේව්ේග්ර්භේනිශධ්රිේ තේ319ේකිවීේකේ  තභ්න 1324ේකිවීේවේප්ර්කීශීඹේ

බ්ේ10ේකිවී භවීඩ ේකේ. 

 

භ ්ඹක් ලේ ලකඹවී කභොනය් රේ දි්ත්රික් ල්ඹේ කීලගුවි්ේ ්ර්ඳේ කඵී භේ අනුේ අවී යාේ භධයේ

කීලගුවි්ේ ්ර්ඳඹට ව්ේ ඩඹළිේ ්ර්ඳඹටේ අඹතකේ.ේ දි්ත්රික් ල්කඹවීේ 70ේ %ේ ක් ලේ ඳභණේ ඩඹළිේ

කීලගුවි්ේ්ර්ඳඹට අඹතේඅ යේකභහිේඩකලේතඹක් ලේවීකවී  දි්ත්රික් ල්ඹේභධයකදේපිහි ේභය රේ

්දුි ඹේ ආශ්රි ේ ප්රකීලඹේ ක ත ්ර්පීඹේ කීලගුවි්ේ රක් ලණේ කඳවීයි.කභඹේ කභයටේ මිරේ පිහි ේ

සුඩකලේෂීේ වූේ කීලගුවි් ්ර්ඳඹකි.ේ දි්ත්රික් ල්කද  ්භ්නයේ්යාෂි්ේයා්ඳ නඹේයග.යග.ේ 1625ේක් ලේ

ඳභණ නේ අ යේ දි්ත්රික් ල්කද භධය ්යාෂි්ේ උ්ණතඹේ කමතිඹ්  26° ක් ලේ ඳභණේ කේ.කභභ 

දි්ත්රික් ල්කදේේ2017ේයාකද  භ ් ජන වනඹ ේ479,000ේ ක් ලේඳභණේනේඅ යේඑයිවීේපිරියගේජන වණඹේ

238,055  ක් ලේවේ්ත්රීේජන වණඹේේ240,945ේ ක් ල කේ. දි්ත්රික් ල්කදේභ් ේඳවුමේ්ය්ේේ149,215ේේක් ලේ

ඳභණේජීතේකේ. 

 

කභභ දි්ත්රික් ල්කද  ඓයව්ති්ේ න්්භකිවී යුමිේික තේ් ්නේරැක් ලේපිහිට්ේඇ .ඒේඅ යේරුහුණුේ

භව්ේ ් ය භේ කී්රඹ, ් ය භ කිරිකකවය, භ්ළි ්ඩර, යුක න්, බුදුරු රේ ආී ේ ් ්නේ
සුඩකලේෂීේකේ.කේන්න්ඹ් මුරඹ,කකවය ර  වේඋඩරේිනිේඩල්ර ජර්ලඹවීේකභභේදිත්්රික් ල්ඹේ

මිර  පිහිට් ේඇ . 
 

බ්රි ්නයේඹටත ඩජි ඹක් ලේඳිතීභටේකඳයේකමර්ේනයගවීේවිදිවීවූේකභභේප්රකීලඹේබකඵ  ේක වී 

්ඹ්කඳ ෂි ේ්ිෂි්යාභ්වී ඹේඅයවීේඉ ්ේ දියුණුේභ්ටටභ්ේඳියේඵටේ්ධ්ේයකේ.  බ්රි ්නයේ

ඹටතේඩජි ේභකදේී ේතිදු්යනේරක ඩල්රේඩන්ලඹවීකපේප්රයපරඹක් ලේකරේකභභේප්රකීලඹේඳසු ්ීටේ

 තඹ්ේ ඳියඹක, ඳසු්්ීමනේ යජඹවීේ ඩතිවීේ තිදු්යනේ රකේ ඩඩධේ ්යාධනේ ක්රකභ ඳ්ඹවීේ මිළිවී 

දි්ත්රික් ල්ඹේඹ තේපිබිී භක් ලේකක් ලනටේඇ . 
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දි්ත්රික් ල්කදේලික ්ේ්ය්නේකත  

1. ඳරිඳ්රනේකත      

        

 දි්ත්රික් ල්ේකද නභ                                                               :     කභොනය් ර 

 ඳශ්                                                                                                                       :     ඌේඳශ්    

 මුළු යා ේප්රභ්ණඹ  (යා ේකිකර ීටටයාේ)                            : 5,959 

 ප්ර්කීශීඹ කම් තේක්ෝටඨ්ලේ ණන                                  : 11 

 ග්ර්භ නිරධ්රිේක්ෝටඨ්ලේ ණන                                         : 319 

 ඡවීක ක්ෝටඨ්ල   ණන                                                                : 03 

 භව න යේබ්   ණන                                                                            : නි  

 න ය බ්   ණන                                                                                        : නි  

 ප්ර්කීශීඹ බ්ේ ණන                                                       : 10 

 ්ර්ඳ අධය්ඳන  ්්යාඹ්රේ ණන                              : 04 

 ඳ්යාක ක තවීමි භවීත්රීරුේ්ය්                                     : 06 

 ඳශ්ත බ්ේභවීත්රීරුේ්ය්                                     : 15 

 ක ඹ්ඳදි්චි ඡවීකක්ඹ්යිවීේ්ය්                                 : 360,368 

 දි්ත්රික් ල්ේකදේ මුළුේඳවුමේ්ය්ේ : 149,215 

 දි්ත්රික් ල්ේකදේේමුළුේනි්ේ්ය් : 119,750 

 මුළු ජන වණඹ                                                             : 479,000 

 ජන වණ  යාධනේඅනුඳ් ඹ                                           : 1.6% 

 උඳත අනුඳ් ඹ  (කව්ට)                                     : 17.5 

 භයණ අනුඳ් ඹ  (කව්ට)                                            : 4.9 

 ජීම උඳතේ්ය්   : 6,707 

 දි්ත්රික් ල්ේකදේභිීධිර්භීවීේ්ය්                               : 44,875 

 දි්ත්රික් ල්ේකදේ ඩශ්ර්යග්යිවීේ්ය්                             : 6,669 
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කභොනය් රේදිත්්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රකදේ්ඩධ්නේටවන 
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දි්ත්රික් ල කම් තේභඟිවීේිඳකඹනේකේ්වීටේ තඵවීධේ්ඩධ්නේුවඹ 

 
1 දි්ත්රික් ලේකම් ත 

 (දි්ත්රික් ලේභ්ටටයගවී) 

  

 

 
ප්ර්කීශීඹේකම් ත 

 (ප්ර්කීශීඹේකම් තේ්්යාඹ්ර) 

 

 

 
 

 ග්ර්භ නිරධ්රි 

 (ග්ර්භ නිරධ්රිේ තේ319) 

2 ප්ර්කීශීඹේකම් තේ්්යාඹ්ර 

 1 බිබිර 

 2 භික භ 

 3 භඩුමර 

 4 තිඹමර්ඩලඩු 

 5 කභොනය් ර 

 6 ඵඩමකුඹුය 

 7 බුත ර 

 8 ිමර්ඹ 

 9  ණභමඩර 

 10 ් ය භ 

 11 කන ර 

 
 

රැකිඹ්ේඳිය්ඩේ-ේ2017 

්්ඩලඩඹ 
අනුභ ේ්්යාඹේ

භඩලඩරඹ 

 යේ්්යාඹේ

භඩලඩරඹ 
පුයේඳ්ඩු 

්ථිය      

භ්ඩලඩක ් කශ්රේවිඹ 41 32 9 

 ිත්රී්ේකශ්රේවිඹ ේේේේේේේේේේේේේේේේේේ23 5 18 

ීඩතී් කශ්රේවිඹ 814 636 178 

ප්ර් යග් කශ්රේවිඹ 113 103 10 

 ්්්ක ්ේ/ අනිඹ ත    

භ්ඩලඩක ් කශ්රේවිඹ                 - - - 

ීඩතී් කශ්රේවිඹ         - - - 

ප්ර් යග් කශ්රේවිඹ   - - - 

එ්මි 991 776 215 
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ඳඹනුේරඵනේකේ්වීහිේඅ්නේනිභිවුභේපිළිඵේඩ් යේ-ේ2017 

 
1).ේඵරඳත්රේයා ඹ 

 

අනුේඅ්්ඹ ඵරඳත්රකදේේ්බ්ඹ 
නිකුතේ්යේඇයේ

ඵරඳත්රේ්ය් 

1 රිඹදුරුේඵරඳත්රේනන) 11,122 

2 රිඹදුරුේඵරඳත්රේනේඅු තේකිරී ත) 2,977 

3 රිඹේඅනමිරුේඳරීක් ල්ේේකිරීභ 622 

4 ඹමිරුඳිදිේක ඹ්ඳදි්චිේකිරීභ 3,432 

5 ය්ේඵරඳත්ර 59 

6 ක ඹ්ඳදි්චිේ්ශේ්යාභ්වී ේ්ය් 656 

7 ආක්ඹ තේඵරඳත්රේ 53,259 

8  ක් ලකේරුේවය් 26 

9 කිේප්ර්වනේකිරීක තේඵරඳත්ර 3,934 

10 ්ිනී තේඵරඳත්ර 344 

11 ්වනේඵරඳත්ර 58,759 

12 ීමේඵඩුේප්ර්වනඹේකිරීක තේඵරඳත්ර 1 

13 ික ේප්ර්වනඹේකිරීක තේඵරඳත්ර 11,287 

14  මරේඵරඳත්ර 34 

15 මිවීේප්ර්වනඹේකිරීක තේඵරඳත්ර 823 

16 භතඳිවීේඵරඳත්රේනඅු තේකිරී ත) 61 

17 ගිවිේඅඩේඵරඳත්රේනඅු තේකිරී ත) 1,220 

 
2). ඉඩ තේක ොයමිරු 

 

අනුේඅ්්ඹ ඵරඳත්රකදේේ්බ්ඹ 
නිකුතේ්යේඇයේ

ඵරඳත්රේ්ය් 

1 ඉඩ තේේඵරඳත්ර 4,764 

2 යතනභූයගේ/ේයවීබිභ 1,149 

3 ක ඹ්ඳදි්චිඹේව්ේඉදිරිඳතේ්යේඇයේඵරඳත්ර 554 
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්්යාඹ්ධනේ්යා ්ේව්ේගිණු තේ-ේ2017  ේේේේේේේේේේේේේේ කභොනය් රේඳරිඳ්රනේදි්ත්රික් ල්ඹ 
 

 

භ්ජේකේ්ේිරසීභේ-ේ2017 

අනුේ

අ්්ඹ 
ය්ඳියඹ 

2017.12.31 දිනට 

ප්රයර්භීවීේ්ය් 

2017.12.31 

දිනට ිඹ්ර  

මුකරේරු.යගක . 

1 ආඵ්ධි   ිනිත වීේකව්ේජීන්ධ්යේක මභ 914 32.91 

2 ජ්ය් සී.බී.ආයා.ේිඩටවනේනිජුේප්රයර්බ) 19 0.20 

3 ආඵ්ධි   ිනිත වීේකව්ේනි්්ධ්යේක මභ 13 0.75 

4 ආඵ්ධි   ිනිත වීේකව්ේ්ඹ්රැකිඹ් 16 0.38 

5 මකය්ධ්ය ක ම ත 6 0.10 

6 අධය්ඳන ආධ්යේක මභ 11 0.08 

7 ිඩිහි   ජීන්ධ්යේක මභ 10234 241.26 

8 ිතතීඹ පුහුණුේරිබවීටේකභර තේ්්ටටරේරඵ්ී භ 12 0.30 

    

    
අනුේ

අ්්ඹ 
ිඩටවන ිඩටවවී ්ය් 

2017.12.31 

දිනට ිඹ්ර  

මුකරේරු.යගක . 

1 ආඵ්ධි   ිනිත වීේකව්ේනේභධය් ්නේ්යාධනඹ - 0.5 

2 ආඵ්ධි   ිනිත වීේකව්ේජ්ය්ේේරිඩ්ේ යඟඹ - 0.19 

3 ජ්ය්ේසී.බී.ආයා.ේිඩටවන (කිනුතේකිරී ත) - 0.29 

4  නිභ්පිඹේඳවුමේ්යාධන ිඩටවන 16 0.35 

5 කනතේ - 0.17 
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ආක්ඹ තේරිබී තේ-ේ2017 
ආක්ඹ තේ

්කක් ල ඹ 
ආක්ඹ තේඩ් යඹ රැ්්ශේආක්ඹ තේරු. 

1003ේ-07-02 කයජි්ට්ර්යාේ ්්මි 11,629,150.00 

1003-07-03 කිේප්ර්වනේ ්්මි 738,104.50 

1003-07-05  ඵරඳත්ර  ්්මි 333,010.00 

1003-07-99 අකනකුතේ ්්මි 5,803,980.26 

2002-01-01 යජකදේක ොඩනිගික ේකුළී 2,697,970.56 

2002-01-03 ඉඩ තේව්ේඅකනකුතේඵදුකුළී 896,255.00 

2002-02-99 ණඹේකඳොළීේ-ේකනත 4,614,216.13 

2003-02-03 පුී රයිවීේක ඹ්ඳදි්චිේකිරීේක තේ ්්මි 502,700.00 

2003-02-13 ඩබ් ේව්ේඅකනකුතේ ්්මි 5,800.00 

2003-02-14 කභ ටයාේය ේ-ේඅකනකුතේ ්්මි 39,401,091.00 

2003-02-99 ඩඩධේරිබී ත 123,173.53 

2003-03-02 කඩේමුකමේව්ේය්ජේවී ්ේකිරී ත 21,100.00 

2003-04-00 ඩඩධේේආක්ඹ ත -280,000.00 

2003-99-00 අකනකුතේරිබී ත 15,593,590.85 

2004-01-00 භ්ජේ්යක් ලණේක්ඹ්ේමුකමේ 51,191,747.87 

  එ්මි 133,271,889.70 

 
 

මුකමේ්යා ්ේඩ් යඹ  -ේ2017 
මුකමේරිබී තේව ක ම ත 

භ්ඹ 

භව්ේ

බ්ඩලඩ් ්යකඹවීේ

අක් ලමුකමේරිබී තේේ

නරු.යග.) 

කනතේරිබී තේ

නරු.යග.) 

මුකමේක ම තේ

නරු.යග.) 

ඉයරිඹේ

/අයරික් ල ඹේ

නරු.යග.) 

ජන්රි 94.12 73.62 91.66 76.08 

කඳඵය්රී 199.56 10.98 111.63 98.91 

භ්යාමි 212.28 36.98 120.56 128.70 

අකප්රේම 283.45 64.49 162.15 185.79 

භියි 324.60 30.30 176.92 177.98 

ජුනි 294.27 14.62 122.33 186.56 

ජුක  296.97 22.36 140.37 178.96 

අක  ්මි 447.59 24.74 158.69 313.64 

ිේ ි තඵයා 569.77 15.79 244.15 341.41 

ඔක් ලක  ඵයා 618.73 19.93 313.30 325.36 

කනොි තඵයා 656.26 21.09 408.09 269.26 

කකි තඵයා 719.67 73.42 793.09 0.00 
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දි්ත්රික් ලේඉඩ තේඳරිවයණේිරසු තේිඩටවවීේ- 2017ේේ 

අනු 

අ්්ඹ 
ිඩටවන 

ේප්රයඳ්කනේ

ප්රභ්ණඹේරු. 

මුළු ඩඹකභ  

රු. 
කබෞය් 

ප්ර යඹේ% 

1 ප්ර්කීශීඹේඉඩ තේඳරිවයණේිරසු තේරේනියාකීලේරිඹ්තභ්ේකිරීභේ 100,000.00 100,000.00 100 

2 
යය්යේඉඩ තේ්ශභන්්යණඹේපිළිඵකේේකිනුතේකිරීක තේ

ිඩටවවීේ 
27,500.00 27,500.00 11 

3 ග්ර්ීටඹේේඉඩ තේඳරිවයණේිරසු තේි්සීභේව්ේරිඹ්තභ්ේකිරීභේ 500,000.00 493,748.00 100 

4 දි්ත්රික් ලේඉඩ තේඳරිවයණේ්යගටුේඳිිතමභේ 6,000.00 5,850.00 2 

5 ප්ර්කීශීඹේඉඩ තේඳරිවයණේ්යගටුේඳිිතමභේ 21,250.00 21,250.00 36 

6 පුනරුකඹේිඩටවන 2,565,830.00 2,465,119.90 100 

7 
කේීමේඔඹේ්යක් ලණේය්ඳියඹටේඅක්රේක් ලකේත්රේීටක් ලණේව්ේ

තියඹ තේ්යණේ්ටයුමිේ 
30,000.00 28,025.00 100 

 එ්මි 3,250,580.00 3,141,492.90 - 

 

2017ේයාකදේක ොඩනිගික ේඉදිරී තේ-ේ277 ිඹ ශීයාඹ 

අනු 

අ්්ඹ 
ඉදිකිරී තේය්ඳියඹ 

2017 

යාඹේ

කව්ේ

කවී්රේේ

ප්රයඳ්කනේ

ප්රභ්ණඹේ

රු.යගක . 

2017.12.31ේ

දිනටේමුළු 

ඩඹකභ  

රු.යගක . 

ප්ර යඹ  

මුරයේප්ර යඹ 

% 

කබෞය් 

ප්ර යඹ % 

1 
භික භේ-ේප්ර්කීශීඹේේකම් තේ්්යාඹ්රේේ

ක ොඩනිගිමරේ- 2ේඅදිඹයේේ  
13.44 13.44 100 100  

2 
ඵඩමකුඹුයේේ-ේප්ර්කීශීඹේේකම් තේ්්යාඹ්රේේ

නේක ොඩනිගිමරේ- 11ේඅදිඹයේේ  
10.35 10.35 100 

100 

3 
කන රේ-ේප්ර්.කම් තේ්්යාඹ්රකදේ

උඳකීලනේභධය් ්නඹේඉදිකිරීභේ- 2ේඅදිඹයේේ  
1.88 1.88 100 

100 

4 
 ණභමඩරේ-ේප්ර්කීශීඹේේකම් තේේ්්යාඹ්රේ

ක ොඩනිගිමරේඉදිකිරීභේ1-ේඅදිඹයේේ  
7.30 7.23 99 

10 

5 
් ය භේ-ේේප්ර්.ේකම් තේ්්යාඹ්රේ

ක ොඩනිගිමරේඉදිකිරීභේේ11-ේඅදිඹය 
35.00 21.63 62 

80 

6 
තිඹමර්ඩලඩුේ-ේප්ර්කීශීඹේේකම් තේ්්යාඹ්රේ

නේේක ොඩනිගිමරේඉදිකිරීභ-  
12.50 10.66 85 

100 

7 
කන රේ-ේව්්යේප්ර්කීශීඹේේකම් තේනිශේ

නිේඉදිකිරීභ 
7.74 0.02 0 

30 

8 ඵඩමකුඹුයේ-ේිතිකික ේඳීධයඹේඉදිකිරීභ 1.00 1.00 100 
100 

9 
ඵඩමකුඹුයේ -ේ ආයක් ල්ේ ඵි තභේ ව්ේ ිටේේ

ඉදිකිරීභ 
0.07 0.07 100 

100 

10 ඵඩමකුඹුයේ-ේමුයකු ඹේේඉදිකිරීභ 0.72 0.72 100 100 

 එ්මි 90.0 67.0 74  
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2017ේයාකදේක ොඩනිගික ේඉදිකිරී තේ-ේකනතේකකඳ්යා ක තවීමි 

 

අනු 

අ්්ඹ 
ක ොඩනිගික ේඉදිකිරීභ 

2017 යාඹේ

කව්ේකවීවූේේ

ප්රයඳ්කනේ

ප්රභ්ණඹේ

රු.යගක . 

2017.12.

31ේදිනටේ

මුළු ඩඹකභ  

රු.යගක . 

ප්ර යඹ  

මුරයේ

ප්ර යඹ% 

කබෞය් 

ප්ර යඹ% 

1 
භික භේ ්්්ිය්ේ භධය් ්නඹේේ

ඉදිකිරීභේ   
22.37 17.22 77 80 

2 
දි්ත්රික් ලේභවේකය වකමේ්්වී ්ේව්ේශභ්ේ

ආයක් ලෂි ේරැකවු තේනි්ඹේඉදිකිරීභේ 
13.00 13.00 100 90 

 

ේේේේ 
2017ේයාකදේරිඹ්තභ්ේ්රේ්යාධනේේිඩටවවී 

 
අ

නුේ

අ්

්

ඹ 

ිඩටවවී 

අනුභ

 ේ

ය්ඳි

ය 

 ණන 

රිබුන 

ප්රයඳ්ක

නේ

රු.යගක . 

2017.12.3

1 දිනටේ

ඩඹකභේ

රු.යගක . 

2017.12.3

1 දිනටේ

මුරයේ

ප්ර යඹේ% 

1 ඩභධය  ේ්යාධනේිඩටවනේේ 574 61.0 50.31 82.5 

2 ග්ර්ීටඹේඹ  රේඳවසු් තේ්යාධනේිඩටවන 1,353 159.49 153.55 96.3 

3 ඹ  රේඳවසු් තේ්යාධනඹේ(ේඩකලේේේිඩටවනේ)ේ 50 65.0 51.62 79.4 

4 ආ යග්ේභධය් ්නේ්යාධනඹේකිරීක තේිඩටවන 7 2.29 2.29 99.9 

5 කවොභේග්ර්ීටඹේඹ  රේඳවසු් තේ්.ේිඩටවනේ-ේ2016 11 1.20 0.89 74.4 

6 ග්ර්ීටඹේආයාථි්ේප්රයාධනේිඩටවන 57 25.61 17.33 67.7 

7 කක් ලෂිණේ්යාධනේඅභ් ය්්ලඹ 28 48.0 39.88 83.1 

8 ආ යග්ේ් ්නේකව්ේආධ්යේරඵ්ී භේනඩව්ය් ්න) 39 15.49 10.49 67.8 

9 ආ යග්ේ ්්නේකව්ේආධ්යේරඵ්ී භේනක් ඩම) 9 2.49 0.84 33.8 

10 ආ යග්ේ් ්නේකව්ේආධ්යේරඵ්ී භේනඳමක ) 8 2.39 1.49 62.7 

11 මිේනි්ේ 6 2.94 2.05 70.1 

12 කඩක ේරයේව්ේනීඳ්යක් ල්ේඳවසු් තේිඳීභ 3,509 79.77 79.50 99.7 

13 දිඩයේප්රජ්ේපරක්යි ්ේිඩටවන 33 19.89 11.11 55.9 

14 ඇඟළු තේආශ්රි ේකුඩ්ේ්යාභ්වී ේේ 1 0.36 0.02 6.5 

15 දිඩඹටේඋක්නඹේිඩටවන 1 7.29 0 0.0 

16 ශ්රභේලක් ලයේ ජන ්ේ ිඩටවන 41 8.25 7.96 96.5 

17 රක් ලේ100ේ්යාධනේිඩටවන 137 20.90 16.38 78.4 

18 2014ේයාකදේඅඩච්කේකේේය්ඳියේනි ේරිඹ්තභ්ේකිරීභ. 16 100.44 82.48 82.1 

 එ්මි 5,880 622.81 528.25 84.8 
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2017  දිඩනිගුභේවන්ධ්යේනිකුතේකිරීභ 

 
ප්ර්කීශීඹේ

කම් තේ

ක්ෝටඨ්ලඹ 

රු.420/- රු.1500/- රු.2500/- රු.3500/- 
ප්රයර්භීවීකපේේ

මුළුේඑ්මි 

ක නරකේමුළුේ

 න්්භේරු. 

බිබිර 1,036 1,189 665 1,213 4,103 8,126,620 

භික භේ 665 1,131 721 1,426 3,943 8,769,300 

භඩුමර 783 1,128 507 1,147 3,565 7,302,860 

තිඹමර්ඩලඩු 1,239 1,196 810 2,088 5,333 11,647,380 

ඵඩමකුඹුයේ 738 1,519 636 1,615 4,508 9,830,960 

කභොනය් ර 427 1,384 771 1,920 4,502 10,902,840 

බුත ර 409 1,589 1,057 2,499 5,554 13,944,280 

ිමර්ඹ 572 1,855 1,349 2,882 6,658 16,482,240 

 ණභමඩර 417 728 574 1,474 3,193 7,861,140 

් ය භ 73 473 196 462 1,204 2,847,160 

කන රේ 366 378 381 1,187 2,312 5,827,720 

එ්මි 6,725 12,570 7,667 17,913 44,875 103,542,500 
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2017ේයාකදේකනතේඅභ් ය්්ලේභගිවීේකයණේරක  

 පුනය්යා නේව්ේලිරධනේඩඹක ත 
 

ිඹේ

ශීයා

ඹ 
ඩ් යඹ පුනය්යා න  ලිරධන මුළුේඩඹකභ 

001 ජන්ධිඳය කම් ත ්්යාඹ්රඹ - 20,689,582.89 20,689,582.89 

002 අග්ර්භ් යේ්්යාඹ්රඹ - 111,545.00 111,545.00 

101 බුීධේල්නේව්ේආ යග්ේ්ටයුමිේඅභ්. 280,870.00 6,862,649.41 7,143,519.41 

104 ජ්ය්ේප්රයඳතයේව්ේආයාථි්ේ්ට.අභ්. 192,456.60 275,321,791.96 275,514,248.56 

106 ආඳක්ේ්ශභන්්යණේඅභ් ය්්ලඹ 567,743,288.65 246,585.00 567,989,873.65 

110 අධි්යණේඅභ් ය්්ලඹ 6,015,117.00 - 6,015,117.00 

111 කෞයේ,කඳ ණේව්ේකීශීඹේමකයේඅභ්. 206,182.00 1,033,809.33 1,239,991.33 

118 ්ිෂි්යාභේඅභ් ය්්ලඹ 16,783,613.66 269,100.63 17,052,714.29 

120 ්්වී ්ේව්ේශභ්ේ්ටයුමිේඅභ් ය්්ලඹ 167,267,847.31 21,188,114.97 188,455,962.28 

121 ්කීලේ්ටයුමිේඅභ් ය්්ලඹ 203,909,595.20 94,890,293.28 298,799,888.48 

124 භ්ජේකේ්ේඅභ් ය්්ලඹ 275,558,532.02 467,910.00 276,026,442.02 

130 ය්ජයේඳරිඳ්රනේව්ේ්ශ.ේඅභ් ය්්ලඹ 557,723.04 113,045,571.65 113,603,294.69 

136 ක්රීඩ්ේේඅභ් ය්්ලඹ - 1,121,113.28 1,121,113.28 

149 ්යාභ්වී ේව්ේ්නිජේ්ටයුමිේඅභ් ය්්ලඹ - 24,000.00 24,000.00 

151 ධීයේව්ේජරජේ තඳතේඅභ් ය්්ලඹ - 4,679,276.54 4,679,276.54 

153 ඉඩ තේඅභ් ය්්ලඹ 1,009,643.63 124,950.00 1,134,593.63 

154 ග්ර්ීටඹේආයාථි්ඹේපිළිඵේඅභ් ය්්ලඹ - 17,234,257.19 17,234,257.19 

155 ඳශ්තේබ්ේවේඳශ්තේඳ්රනේඅභ් ය්්ලඹ - 125,340.00 125,340.00 

157 ජ්ය්ේවජීනඹ,්්කේව්ේය්ජයේබ්්ේඅභ් ය්්ලඹ 3,893,219.24 1,222,581.42 5,115,800.66 

159 ්ච්ය්ේව්ේරි්යඹ්නිේ්ටයුමිේේඅභ් ය්්ලඹ - 1,277,453.80 1,277,453.80 

163 
අබයවී යේ්ට.ඹමේ්.ේව්ේ්්්ිය්ේ්ට.ේ

අභ් ය්්ලඹ - 20,532,245.93 20,532,245.93 

166 න යේිරසු තේව් ජරේ තඳ්කනේඅභ් ය්්ලඹ - 3,348,120.28 3,348,120.28 

182 ඩකීලේරැකිඹ්ේඅභ් ය්්ලඹ 13,370,153.55 293,513.75 13,663,667.30 

192 නීයඹ,ේ්භඹේව්ේකක් ලෂිණේ්යාධනේඅභ් ය්්ලඹේ - 57,112,550.11 57,112,550.11 

194 ඩදුක ේ්කීලේව්ේඩිජිටමේඹ  රේඳවසු් තේඅභ්. - 3,392,164.61 3,392,164.61 

196 ඩකය්ේ ්ක් ලණේව්ේඳයාකදණේඅභ් ය්්ලඹ 1,324,617.99 759,033.56 2,083,651.55 

197 නිපුණ ්ේ්යාධනේව්ේිතතීඹේපුහුණුේඅභ් ය්්ලඹ 123,898.45 34,995.00 158,893.45 

198 
්රිභ්යා ේව්ේජරේ තඳතේ්ශභන්්යණේ

අභ් ය්්ලඹ 272,326.17 572,727.19 845,053.36 

  එ්මි 1,258,509,084.51 645,981,276.78 1,904,490,361.29 
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2017 යාකදේකනතේකකඳ්යා ක තවීමිේභගිවීේකයණේරක  පුනය්යා නේව්ේ

ලිරධනේඩඹක ත 
 

ිඹේ

ශීයාඹ 
ඩ් යඹ පුනය්යා න  ලිරධන මුළුේඩඹකභ 

201 කඵෞීධ ්ටයුමිේකකඳ්යා ක තවීමි 9,469,630.49 521,188.00 9,990,818.49 

206 ්්්ිය්ේ්ටයුමිේකකඳ්යා ක තවීමි 1,205,476.63 37,923.75 1,243,400.38 

210 යජකදේප්රිතයේේකකඳ්යා ක තවීමි 47,000.00 

 

47,000.00 

216 භ්ජේකේ්ේකකඳ්යා ක තවීමි 6,238,957.92 296,005.00 6,534,962.92 

217 
ඳරි්ේව්ේශභ්ේයක් ල්ේකේ්ේ

කකඳ්යා ක තවීමි 7,085,635.08 72,000.00 7,157,635.08 

219 ක්රීඩ්ේ්යාධනේකකඳ්යා ක තවීමි 21,380.00 - 21,380.00 

220 ආයුයාකේකේකකඳ්යා ක තවීමි - 110,000.00 110,000.00 

227 පුී රයිවීේක ඹ්ඳදි්චිේකිරීක තේ

කකඳ්යා ක තවීමි 9,561,170.30 - 9,561,170.30 

243 ්යාධනේලිරයේකකඳ්යා ක තවීමි 8,094,728.86 - 8,094,728.86 

252 
ජනකමනේව්ේ්ය්මනේ

කකඳ්යා ක තවීමි 1,127,252.04 25,475.00 1,152,727.04 

253 ඩශ්ර්භේිටුේේකකඳ්යා ක තවීමි 12,029,144.43 - 12,029,144.43 

254 කයජි්ට්යාේජනය්මේකකඳ්යා ක තවීමි 1,254,065.00 192,251.07 1,446,316.07 

284 නජීමේ්යක් ලණේකකඳ්යා ක තවීමි 5,674,630.00 - 5,674,630.00 

285 ්ිෂි්යාභේකකඳ්යා ක තවීමි - 4,928,889.13 4,928,889.13 

286 ඉඩ තේක්ොභ්රි්ේකකඳ්යා ක තවීමි 12,209,805.99 50,243.00 12,260,048.99 

289 අඳනඹනේ්ිෂි්යාභේකකඳ්යා ක තවීමි 

 

247,876.76 247,876.76 

307 කභ ටයාේය ේකකඳ්යා ක තවීමි 486,220.05 - 486,220.05 

326 ප්රජ්ේඳ්ක්ේඩකල ධනේකකඳ්යා ක තවීමි 125,804.00 - 125,804.00 

327 ඉඩ තේඳරිවයණේප්රයඳතයේිරසු තේ

කකඳ්යා ක තවීමි 306,315.08 733,888.00 1,040,203.08 

328 යගනි්ේඵරේව්ේරැකියක් ල්ේකකඳ්යා ක තවීමි 650,496.26 569,814.65 1,220,310.91 

එ්මි 75,587,712.13 7,785,554.36 83,373,266.49 
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යජකදේනිරධ්රීවීකප අතය්්ය තේගිණුභේ-ේ2017 

්්යාඹ්රඹ 

 ආඳක්   උත   ඩකලේ   කනත  

 අ
ඹ
දු ත
්
ශ
ේ
්:

  

 ක
 

න
ර
කේ

්:

  

 
 
න
්්
භ

  

 අ
ඹ
දු ත
්
ශ
ේ
්:

  

 ක
 

න
ර
කේ

්:

  

 
 
න
්්
භ

  

 අ
ඹ
දු ත
්
ශ
ේ
්:

  

 ක
 

න
ර
කේ

්:

  

 
 
න
්්
භ

  

 අ
ඹ
දු ත
්
ශ
ේ
්:

  

 ක
 

න
ර
කේ

්:

  

 
 
න
්්
භ

  

දි.කම.්් 63 63 5,337,902 45 45 450,000 10 10 40,000 -  - 

බිබිර 50 23 2,303,600 56 56 560,000 36 36 144,000 
- - - 

භික භ 30 22 1,920,625 53 53 530,000 21 21 84,000 - - - 

භඩුමර 30 14 2,014,240 60 60 600,000 21 21 84,000 
- - - 

තිඹමර්ඩලඩු 25 18 2,143,430 52 52 520,000 8 8 32,000 
- - - 

 

 41 20 2,102,230 47 47 470,000 11 11 44,000 1 1 342,102 

කභොනය් ර 25 25 3,118,857 55 55 550,000 23 23 92,000 -  - 

බුත ර 20 20 2,743,076 60 60 600,000 22 22 80,000 - - - 

ිමර්ඹ 23 23 2,086,000 39 39 390,000 6 6 24,000 
- - - 

 ණභමඩර 36 27 2,800,998 62 62 620,000 7 7 28,000 - - - 

් ය භ 15 15 1,654,040 18 18 180,000 7 7 28,000 - - - 

කන ර 31 31 2,563,033 40 40 400,000    2 2 373,812 

එ්මි 389 301 30,788,031 587 587 5,870,000 172 172 680,000 3 3 715,914 
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යජකදේනිරධ්රීවීකපේඅතය්්ය තේ “බි”ේ ගිණුභේ-ේ2017 

ගිණුක තේනභ ගිණු ත අ්්ඹ 

2017/01/01 

දිනටේආය තබ්ේ

කලේඹ 

යාඹ මිශේවයේකිරී ත යාඹ මිශේඵියේකිරී ත 

කකඳ්යා ක තවීමිේ

කඳොතේඅනුේ

2017/12/31 දිනටේ

අ්න කලේඹ 

බ්ඩලඩ් ්යේකඳොතේ

අනුේ2017/12/31 

දිනටේකලේඹ 

යජකද 

නිරධ්රීවීකපේ

අතය්්ය ත බි  

ගිණුභ 

8493/0/0/0277/0011ේ 

 
92,070,048.29 36,704,985.47 33,431,358.49 

94,180,787.37 94,439,923.36 

8493/0/0/0277/0012  3,198,637.10 4,361,525.00 

 

කඳොදුේ ිවීඳතේගිණු ත -ේ2017 

ගිණුක තේනභ ගිණු ත අ්්ඹ 

2017/01/01 

දිනටේආය තබ්ේ

කලේඹ 

යාඹ මිශේවයේකිරී ත යාඹ මිශේඵියේකිරී ත 
2017/12/31 දිනටේ

අ්නේකලේඹ 

බ්ඩලඩ් ්යේකඳොතේ

අනුේ2017/12/31 

දිනටේකලේඹ 

 
 
කඳොදු 

 ිවීඳත 

ගිණු ත 
  

6000-0-0-1-0-60 12,100.00 1,200.00 1,200.00 12,100.00 12,100.00 

6000-0-0-2-0-78 ේේේේේේ4,250.00 4,250.00 - - - 

6000-0-0-13-0-79 25,630,286.10 164,835,672.07 146,970,056.84 7,764,670.87 7,764,670.87 

6000-0-0-16-0-27 83,931,136.90 52,245,367.31 52,117,570.62 83,803,340.21 83,803,340.21 

6000-0-0-17-0-9 89,220.00 134,423,655.00 134,420,355.00 85,920.00 85,920.00 

6000-0-0-18-0-38 1,902,734.01 14,262,912.45 13,620,390.37 1,260,211.93 1,260,211.93 
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-

2 
ිඩටවවීේඅනු ්්යාඹේ්ධනඹේ-ේ2017ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේඩී.ජී.එ්.ඒ.2 

 

ඩඹක තේශීයාේඅ්්ඹේ   :ේ-ේ 277,  
දි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹේ :- ේේේකභොනය් ර 
ිඩටවවීේඅ්්ඹේව්ේන්භේ  :ේ-ේේේ01, කභකවයු තේිඩටවන 

 
පුනය්යා නේව්ේලිරධන ඩඹක තේ්ය්්ලඹ 

ඩඹකකභහිේ්බ්ඹ 

න1) න2)  න3)  න4)  න5)  න6)  

්යාෂි්ේ

අඹිඹේ

ඇ් ක තවීමිේ

කවීකිරී ත 

ඳරිපය්ේ

ඇ් ක ත

වීමි 

කවීකිරී

 ත 

මු.කය.66 

ව් 69 

අනු 

භ්රුකිරී ත 

මුළුේශුීධේ

කවීකිරී ත      
මුළුේඩඹක ත 

ශුීධ  ප්රයපරඹේ

ඉයරිඹ/ේඉක් ලභම ත    

රුේ. රු. රු. රු. රු. රු. 

                

නඅ)ේපුනය්යා න 462,690,000 0 5,100,001 462,690,000 457,824,148 4,865,852 

     -5,100,001 

         

නඅ)ේේලිරධන  118,000,000 0 1,000,000 118,000,000 93,217,934 24,782,066 

     -1,000,000 

          

 මුළුේඑ්මි 580,690,000 0 0 580,690,000 551,042,082 29,647,918 

 

 

 
 
ඩී

.

ජී

.

එ

්

.

ඒ
 
-
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ඩී.ජී.ේඑ්.ඒ  3 

ය්ඳියේඅනු පුනය්යා නේඩඹක ත 

 
ඩඹක තේශීයාේඅ්්ඹේ  :ේ-ේ 277, දි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹේ- කභොනය් ර 

ිඩටවවීේඅ්්ඹේව්ේන්භේඹ  :ේ-ේ  01 , කභකවයු තේිඩටවන 

ය්ඳියේඅ්්ඹ/ේ

නභ,කඳෞී ක ් ඳඩිනඩිේව්ේ

අකනකුතේඅඹකිරී ත 

න1) න2)  න3)  න4)  න5)  න6)  

්යාෂි්ේඅඹිඹේ

ඇ් ක තවීමිේ

කවීකිරී ත 

ඳරිපය්ේඇ් ක තවීමි 

කවීකිරී ත 

මු.කය.ේ66 ව් 69 අනු 

භ්රුකිරී ත 

මුළුේශුීධ         

කවීකිරී ත      
මුළුේඩඹක ත 

       ශුීධ         

ප්රයපරඹේඉයරිඹ/ේ

ඉක් ලභම ත    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ය්ඳියේඅ්්ඹ:1 ව්ේනභ: 

39,800,000 

 

 

 

 

 

0 2,478,762 40,348,150 39,170,497 1,177,653 

්භ්නයේඳරිඳ්රනඹේව්ේ

ආඹ නේකේ් 

දි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹ 

ේකඳෞී ක ්ේඳඩිනඩි 

    -1,930,612    

        

අකනකුතේඩඹක ත 28,740,000 0 1,600,000 23,091,849 22,929,838 162,011 

    -7,248,151     

උඳේඑ්මි 68,540,000 0 -5,100,001 63,439,999 62,100,335 1,339,664 

ය්ඳියේඅ්්ඹේ:2ේ ව්ේනභේ: 

      ප්ර්ේකීශීඹේකම් ත ්්යාඹ්ර 

ේකඳෞී ක ්ේඳඩිනඩි 347,000,000 0 28,036,507 348,216,016 345,755,027 2,460,989 

    

-26,820,491 

    

අකනකුතේඩඹක ත 47,150,000 0 5,800,000 51,033,985 49,968,786 1,065,199 
   -1,916,015    

උඳේඑ්මි 394,150,000 0 5,100,001 399,250,001 395,723,813 3,526,188 

මුළුේඑ්මි 462,690,000 0 0 462,690,000 457,824,148 4,865,852 
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ඩී.ජී.එ්.ඒ  4 

ය්ඳිය අනු ලිරධන ඩඹක ත 
 
ඩඹක තේශීයාේඅ්්ඹේ  :ේ-ේ 277, දි්ත්රික් ලේකම් ත ්්යාඹ්රඹේ-ේකභොනය් ර 

ිඩටවවීේඅ්්ඹේව්ේන්භේ   :ේ-  01,ේකභකවයු තේිඩටවන 

ය්ඳියේඅ්්ඹේව්ේනභේ :ේ-ේ 1,ේ්භ්නයේඳරිඳ්රනඹේව්ේආඹ නේකේ් 


ිඹ
ේඩ

ඹ
ඹ

  

අ
යි
 
භ
ේඅ
්්
ඹ

 

මු
ර
ය
ේ්
ය
ණ
ඹ

 

අයි  ත ඩ් යඹ 

්යාෂි්ේඅඹිඹේ

ඇ් ක තවීමි 

කවීකිරී ත 

ඳරිපය්ේ/මු.කය. 

66 ව්  69 අනුේ

කවීකිරී ත 

මුළුේශුීධ         

කවීකිරී ත      
මුළුේඩඹක ත 

ශුීධ         

ප්රයපරඹේඉයරිඹ/ේ

ඉක් ලභම ත    

1 2 3 4 5 

රු. රු. රු. රු. රු. 

      

ලිරධනේත් තේපුන.ව්ේඅළුත 

ිඩිඹ්           

2001   11 

ක ොඩනිගික ේපුන.ේව්ේඅළුතේ

ිඩිඹ් 10,250,000   10,250,000 10,070,203 179,797 

2002   11 ඹවීත්ර  අළුතේිඩිඹ් 2,000,000  2,000,000 1,682,404 317,596 

2003   11 ්වනේඅළුතේිඩිඹ් 7,000,000  7,000,000 6,103,436 896,564 

      ලිරධනේත් තේඅතඳත්යේ ිනීභ      

2102   11 

 ිවේබ්ඩලඩේව්ේ්්යාඹ්රේ

උඳ්යණ 3,200,000 1,000,000 4,200,000 4,113,657 86,343 

2103   11 ඹවීත්ර  ව්ේඹවීකත්ර ඳ්යණ 4,200,000 -1,000,000 3,200,000 3,196,278 3,722 

2104  11 ක ොඩනිගික ේේඉදිකිරී ත 90,000,000  90,000,000 66,995,693 23,004,307 

      විකිඹ්ේයාධනඹ      

2401 
  11 පුහුණුේකිරී තේව්ේවිකිඹ්ේයාධනඹ 600,000  600,000 468,491 131,509 

   
ලිරධනේඩඹක තේඑ්මි 

117,250,000 0 117,250,000 92,630,162 24,619,838 

 
2

2
 

21 



 

්්යාඹ්ධනේ්යා ්ේව්ේගිණු තේ-ේ2017  ේේේේේේේේේේේේේේ කභොනය් රේඳරිඳ්රනේදි්ත්රික් ල්ඹ 
 

 
                  ඩී.ජී.එ්.ඒේ-ේ4 

 

ය්ඳියේඅනුේලිරධනේඩඹක ත 

 
ඩඹක තේශීයා අ්්ඹේ  :ේ-ේ 277ේ,ේදි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹේ-ේකභොනය් ර 

ිඩටවවීේඅ්්ඹ ව්ේන්භේ   :ේ-  01, කභකවයු තේිඩටවන 

ය්ඳියේඅ්්ඹ ව්ේනභේ  :ේ-ේ 02, ප්ර්ේකීශීඹේකම් තේ්්යාඹ්ර 

 


ිඹ
ේඩ

ඹ
ඹ

  

අ
යි
 
භ
ේඅ
්්
ඹ

 

මු
ර
ය
ේ්
ය
ණ
ඹ

 

අයි  තේඩ් යඹ 

්යාෂි්ේඅඹිඹේ

ඇ් ක තවීමි 

කවීකිරී ත 

ඳරිපය්ේ/මු.කය. 

66 ව්  69 අනුේ

කවීකිරී ත 

මුළුේශුීධ         

කවීකිරී ත      
මුළු ඩඹක ත 

ශුීධ         

ප්රයපරඹේඉයරිඹ/ේ

ඉක් ලභම ත    

න1) න2)  න3)  න4)  න51)  

රු. රු. රු. රු. රු. 

2401   11 

විකිඹ් යාධනඹ           

පුහුණුේකිරී තේව්ේවිකිඹ්ේයාධනඹ 750,000 0 750,000 587,772 162,228 

ලිරධනේඩඹක ත 750,000 0 750,000 587,772 162,228 
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ඩී.ජී.එ්.ඒ  -ේ5 

 

ඩඹක තේමුරය්යණ ්ය්්ලඹ 
ඩඹක තේශීයාේඅ්්ඹේ  :ේ-ේ 277, දි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹේ- කභොනය් ර 

ිඩටවවීේඅ්්ඹේව්ේන්භේ   :ේ-ේ 01, කභකවයු තේිඩටවන 

ලිරය්යණඹ ිඩටවනේ1 ිඩටවනේ2 මුළුේඑ්මි 

ඩඹකක තේ

ප්රයල ඹන%) 


්ක
ක් ල
 
ඹ

 

ඩ් යඹ ශුීධේප්රයඳ්කනඹ  යේඩඹකභ 
ශුීධේ

ප්රයඳ්කන 
 යේඩඹකභ ශුීධේප්රයඳ්කනඹ  යේඩඹකභ 

  1 2 3 4 5 6 

  රු: රු: රු: රු: රු: රු: 

11 කීශීඹ අයමුකම  580,690,000 551,042,082 - - 580,690,000 551,042,082 95 

12 ඩකීශීඹේආධ්යේව්ේණඹ           

13 ඩකීශීඹේආධ්යේව්ේප්රක්න           

14 

ප්රයපයාණඹේ්ශේවිකිේඩකීශීඹේ

ආධ්ය-ණඹ           

15 

ප්රයපයාණඹේ්ශේවිකිේඩකීශීඹ 

ආධ්ය-ප්රක්න           

16 ප්රයඳ්යාලමඹේඅයමුකම           

17 

ඩකීශීඹේආධ්යේ තඵවීධේකීශීඹේ

අයමුකම           

              

21 ඩකලේේනීයේකේ්           

එ්මි 580,690,000 551,042,082 - - 580,690,000 551,042,082 95 
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 ඩී.ජී.එ්.ඒ  -ේ5නi) 

     ඩඹක තේලිරය්යණඹ 

 
ඩඹක තේශීයාේඅ්්ඹේ  :ේ-ේ 277, දි්ත්රික් ලේකම් තේ්්යාඹ්රඹේ- කභොනය් ර 

ිඩටවවීේඅ්්ඹේව්ේන්භේ   :ේ-ේ 01, කභකවයු තේිඩටවන 

ලිරය්යණඹ ය්ඳියඹේ1 ය්ඳියඹේ2 ිඩටවවීේඑ්මි 


්ක
ක් ල
 
ඹ

 

ඩ් යඹ ශුීධ ප්රයඳ්කනඹ  යේඩඹකභ ශුීධේප්රයඳ්කනඹ  යේඩඹකභ ශුීධේප්රයඳ්කනඹ  යේඩඹකභ 

             

  රු: රු: රු: රු: රු: රු: 

11 කීශීඹ අයමුකම  180,690,000 154,730,498 400,000,000 396,311,584 580,690,000 551,042,082 

12 ඩකීශීඹේආධ්යේව්ේණඹ       

13 ඩකීශීඹේආධ්යේව්ේප්රක්න           

14 

ප්රයපයාණඹේ්ශේවිකිේඩකීශීඹේ

ආධ්ය-ණඹ           

15 

ප්රයපයාණඹේ්ශේවිකිේඩකීශීඹ 

ආධ්ය-ප්රක්න           

16 ප්රයඳ්යාලමඹේඅයමුකම           

17 

ඩකීශීඹේආධ්යේ තඵවීධේ

කීශීඹේඅයමුකම           

21 ඩකලේේනීයේකේ්           

එ්මි 180,690,000 154,730,498 400,000,000 396,311,584 580,690,000 551,042,082 

 

 
24 


