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  දිව්ත්රික් ලේකම්තුතුග කේේපණිවිඩය  

ශ්රී ලංාවළ ම ලංමය ලංවදුවර   ලංිහිටි  ලංුංාි  ලංංාල්තයය ලං ශල්  ලංශ්රී ලංාවළ ම ලංිහයවහව ලං

 ව ලංනම් ලංදරණ ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවය ලංභ ප ලංරමළණය ලංතින්ත ලංල්ගල ලංිල   ලංීටර්ග ලං

1741 ලංිල. ලංපරිපළන ලංඒවව ලං ව ලංරළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලං 05 ලංිල්ත ලංද ලංග්රළම ලං

නිළරී ලං ලවම් ලං 491 ලං ිල්ත ලං ද ලං ඡ්තද ලං  ව්ඨාශළ ලං 04 ලං ිල්ත ලං ද ලං වම්තවිය ලං ලන ලං තයර ලං

සාශ, ලං  දමෂ, ලං මුවහලිම් ලං බ්ගල්ග ලං යන ලං සයලු ලං ජන ලං  ව්රවහ ලං ංවර ලං ජීල් ලන ලං

වාිටදියළ ල්ත ලංයුතු ලංදිවහත්රික්කයවයිල. ලං මිට ලං2016 ලංවාඛ්යළ ලං මඛ්න ලංතනුල ලංජනලශනය ලං

748,000 ලංිල. ලං ප්ත ලං400,023 ලංක්කය ලංලතු ලංආශ්රියල ලංජීල් ලන ලංතයර ලං305,775 ලංක්කය ලංග්රළීටය ලංර ීල ලංද ලං42,202 ලංක්කය ලං

නළලරිවල ලංද ලංජීල්  ම. 

ශ්රී ලං ාවළ ලං ආ්ගකයවය ලං ක්කයිනම්  ලං ිලරීම, ලං ජළිනව ලං නිහපළදනයර ලං දළයව් ලය ලං  දන ලං විකාවළ්ග පව ලං

දිවහත්රික්කයවයක්කය ලං ව ලංරළන ලංල ය්ත ලං ්  ලංලලළල ලං ,ත්ගයළපම ලංලලළල ලංශළ ලංංෂලලු ලංවශ ලංමම ලංලලළල ලංතුලි්ත ලං

ලෆඩි ලංදළයව් ලයක්කය ලංබළ ලං දන ලංතයර, ලංඉයළ ලංසු්තදර ලංපරිවරයවර ලංඋරුමවම් ලංිලයන ලං මිට ලං ීය ය ලංවි ීය ය ලං

වාචාළරවින්ත ලංආව්ගණය ලංවර ලංලෆීම ම් ලංවහාළන ලං බ් ශ මයක්කය ලංිහිටරළ ලංිනීමමද, ලංර ඨා ලං වසු ලංදිවහත්රික්කයවල ලං

විකාව්ගමළ්තයය, ලං පළීමය ලංජය, ලං ජ ලංවිදුලි ලංඋ් පළදනය ලංිලරීම ලංලෆනි ලංවළ්ගයය්ත ලංවඳශළ ලං දියලර ලංවපයන ලං

රළන ලංලාාළ ලංආරම්භ ලංලන ලංවහාළන ලං මම ලංදිවහත්රික්කයව   ලංිහිටරළ ලංිනීමමද ලංවි ත් ලයිල. 

ංල්ත ලංපසුබිමක්කය ලංඇින ලංදිවහත්රික්කයවයව ලං ල ග ලංය ය ලං2017 ලංල්ග   ලංදී ලංදිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලං

තධීක්කයණය ලංවශ ලං ම ශය ගම ලංයර ්  ලං ව්් ම ම, ලංලප ්ත, ලංශඟුර්ත වය, ලංනුලරංළිය ලංශළ ලංතඹලමුල ලං

රළ ීය ය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළය්තිට ලං රළ ීය ය ලං  මවම්ලරු්ත ලං වශ ලං වාල්ගන ලං නිළරී්ත ලං ංක්කයල ලං

දිවහත්රික්කයව   ලංවාල්ගන ලංලමන ලං මලල්  ලංිලරීම ලංවඳශළ ලංවශ ලංජනයළල ේ ලංජීලන ලංය් ලය ලංඉශ ලංනෆා ගමර ලං

රු. ප. ලං 612.86 ලං ව ලං රිනපළදන ලං යර ්  ලං ලයපිින ලං 1497 ලං ක්රියළ් මව ලං වර ලං  ලං ඇය.දිවහත්රික්කයව   ලං ිනරවළර ලං

වාල්ගනය ලංත ේක්කයළ ල්ත ලංග්රළීටය ලංයි ය ලංපශසුවම් ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරශ ්ත ලංදී ලංරු ලං ප. ලං241.7 ලංක්කය ලංලෆය ලං

වර ලංලයළපිින ලං531 ලංක්කය ලංනිම ලංිලරීමර ලංශෆිල ලංවිය. 

ජනයළල ේ ලං තලයයළ ලං වළ්ගයක්කයම ලං ශළ ලං ඵදළී  ලං  ව ලං ඉු  ලං ිලරීම ලං වඳශළ ලං දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ලං

වළ්ගයළ   ලං වශ ලං රළ ීය ය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළල ලං ඵදළිනයළලය ලං ඉශ ලං නෆා ග ම් ලං ලෆඩවරශ්ත ලං

ක්රියළ් මව ලංිලරීමර ලංශෆිලවිය. ලං 

           2017 ලංල්ගය ලංතුෂ ලංත ේක්කයකාය ලංඉක්කයව ලංවුංරළ ලංලෆීමම ලංවඳශළ ලංතප ලංවළ්ගයළය ලං ලය ලංමා ලං ප්ත ගම් ලං

බළ ලං දු්ත ලං ලෞරලීමය ලංපූජය ලංපක්කයයර ලංශළ ලං තනයළල පව ලංුංජවලරු්තර ලං ද ලං තිනලරු ලංජනළපතපිනතුමළ ලංඇතු  ලං

 ීපළන ලංනළයව් ලයර ලංද ලං, ලංවහල ී ලංවරයුතු ලං මවම් ලංරමුඛ් ලං ව්රල්  ලංතමළයයළා ලං මවම්ලරු්තර, ලං

රළන ලං මවම් ලංඇතු  ලංපෂළ්  ලංවළ්ගය ලංම්ඩඩය ලංපෂළ්  ලංපළන ලංආයයන, ලංවිවි ලංආයයන ලංරළීම්ත ලංශළ ලං

වහ මච්ඡළ ලං වාවිළන ලං ලර ලං ද ලං නුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයව   ලං වමවහා ලං ජනයළලර ලං ද ලං මළ ේ ලං ශද ලං ිහරි ලං වහතුිනය ලං

ිහරිනමන ලං තයර, ලං  මම ලං වළ්ගයය්ත ලං ලලකී ම්ත ලං ඉු  ලං ිලරීමර ලං වශ ය ලය ලං බළ ලං දු්ත ලං දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ලං

වළ්ගයළ   ලං මළ්ඩඩලිව ලං නිළරී්ත ලං ඇතු  ලං සයලු ලං වළ්ගයය ලං ම්ඩඩයර ලං ද ලං රළ ීය ය ලං  මවම්ලරු්ත ලං

ඇතු  ලං රළ ීය ය ලං  මවම් ලංවළ්ගයළල ලං  ලං වළ්ගයය ලං ම්ඩඩයර ලං ද ලං වමවහා ලං රජළලර ලං ද ලං මළය මදී්තර ලං ද ලං

මළ ේ ලං ලෞරලීමය ලංවහතුිනය ලං මින්ත ලංිහරිනම ප. 

 

ංම්.ීම.ආ්ග.ුංහපකුමළර, 

දිවළපින/දිවහත්රික්කය ලං මවම්, 

නුලරංළිය ලංපරිපළන ලංදිවහත්රික්කයවය. 
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වළ්ගයක්කයම ලංවශ ලංඵදළී  ලං වතලයක්කය ලංතුළි්ත 

නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයව   ලංජනයළලර 

උවවහ ලංජීලන ලංය් ලයක්කය ලංඋදළවර ලංදීම. 

තප ේ ලංදෆක්කයම 
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තප ේ ලං ම ශලර 

 

දිවහත්රික්කයවය ලංශළ ලංංිට ලංජනයළල 

 ලංජළිනව ලංවාල්ගනයර 

දළයව ලං ලංලන ලංපරිදි ලංිනරවළර ලංවාල්ගනයක්කය ලං

උ දවළ 

රළජය ලංරිනප් ිනයර ලංතනුක ලංවූ 

මනළ ලංවෆෆවහමිල්ත ලංයුතු ලංවූ ලංවම්ප් ,  

ආයයන ඵදළී  ලං ව ලං 

 ම ශයල්තනළ ලංවූ 

වම්බ්තධීවරණයක්කය ලංතුළි්ත ලංජනයළ ලංතලයයළ 

වළ්ගයක්කයමල, වළළරණල, යුක්කයිනලරුවල ලංශළ 

 පත්රය ීවල ලංඉු  ලංිලරීම. 
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ේේේවැසුතු 

අධ්යක් ල 

ප්රධ්  ේේ

අභ්යන්තරරේ

විගණ් 

ප්රධ්  ේ

ගණ් ධි් රී 

අතිකේ්ේ

දිව්ත්රික් ලේ

කම්තු 

අතිකේ්ේ

දිව්ත්රික් ලේ

කම්තු(ඉඩතු) 

දිව්ත්රික් ලේ

්ෘෂි්ේගේ

අධ්යක් ල 

දිව්ත්රික් ලේ

වගෘද්ධිේ

අධ්යක් ල 

වශවළර ලං

තයක්කයසවෆසුම්) 
තයලෆය ලං

වශවළර 

ලණවළපතවළරී වශවළර ලංදිවහත්රික්කය ලං

 මවම් 
වශවළර ලං ලංතයක්කය 

ආපදළ 

වමිීපත ලංවාල්ගන ලං

නිළරී 

විවි ලංවාල්ගන ලං

වරයුතු ලංවඳශළ ලං

 ය්දලළ ලංඇින ලං

ක්කය තත්ර ලංනිළරී්ත 

වශවළර ලං ලංතයක්කය 

ස ප් ශ්ර ලං

 මවම් ලං

වළ්ගයළය) 

විය ලංභළර ලං

වෂමනළවරු 

වශවළර ලංුංුංරණ ලං

ද්රලය ලංපළව 

පරිපළන ලං

නිළරී 

දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලංවාවිළන ලංවරශන 

දිව්ත්රික් ලේකම්තු 

විම්ගණ ලංනිළරී 

 ලංවෂමනළවරණ ලං

වශවළර 
වාල්ගන ලංනිළරී 

 ලංවෂමනළවරණ ලං

වශවළර රළන ලං

වෂමනළවරණ ලං

වශවළර 

 ලංවෂමනළවරණ ලං

වශවළර 

වශවළර ලං ලංතයක්කය 

කුඩළ ලංලයළපළර 

 ලංවෂමනළවරණ ලං

වශවළර 

වාල්ගන ලංනිළරී 

වාල්ගන ලංනිළරී 

දිව්ත්රික් ලේ

ඉංජිකන්තරු 

යළක්කයණ ලං

නිළරී 

වෆසුම් ලං

ශිමපී 

වෂමනළවර

ණ ලංවශවළර 

වළ්ගයළ ලං

වළ්ගය ලං

වශයව 

රියදුරු 

 ලංවෂමනළවරණ ලං

වශවළර 
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පටු  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අනු 

අං්ය 

අන්තරේගරය පිටු 

අං්ය 

01. නුලරඑළියේදිව්ත්රික් ල්යේශැන්න්තමග 9-25 

02. ව ග  යේපිපප  ය 26-31 

04. මයේ්ෂග  ්රණය 32-35 

05. විවිධ්ේකවේල ේවැපයීග 36-45 

06. වංලේධ් ේප්රකශය 46-53 

07. වග ජේශ ේවංව්්ෘති්ේවංලේධ් යේ 54-60 

08. ෂග ,් න්තර ේශ ේලැඩිහිටිේසුභ්ව ධ් ය 61-62 

09. වග ජේවවිබේගැන්තමග 63-65 

10. ප්රතිප්තතිේවතුප න යේශ ේප්රගතිේප  ය 66-68 

11. ගිණුතු 69-73 

12. විගණ් ධිපතිේල ේර ල 74-78 
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ේනුලරඑළියේදිව්ත්රික් ල්කතේකරතරතුරු  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

පිහිටීග 
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අනු 

අං්ය 

 ග්ර ගේලධධ් රී 

ලවග 

ලවතුේ

අං්ය 

අනු 

අං්ය 
 ග්ර ගේලධධ් රී ලවග 

ලවතුේ

අං්ය 

1  ව්රල 475 37 ඇමබිය්ත 476K 

2 කුඩළඔය 475A 38 ලිපවෆ ම 476L 

3 දිඹු 475B 39 යාලවෆ ම 476M 

4  ඩ ල ්ත 475C 40 බ් ්ග ම ්ග 476N 

5 ලර ල්ඩ 475D 41  ශ්ත ස මඩ් 476P 

6 යලවෆ ම 475E 42 බෆම ම්රම 476Q 

7 ලිඳු 475F 43 ව්තීරිශෆම් 476R 

8 ර් නය රිය 475G 44 නෆ ලනිටර ඩයලම 476S 

9 නළල වතන 475H 45 ලෆල්ගලි 476T 

10  ශ මබික්කය 475I 46 පඨාි  ප් 477 

11 ඇමබෆීද 475J 47 ත ේ ල 477A 

12 ආලරපයන 475K 48  ල්රඬි ශ 478 

13 ඩයලම 475L 49 සීයළංළිය 478A 

14 වහ ර නික්කයලිේ 475M 50 වඳ ප් 534 

15 ඩ් ්ගර්ත 475N 51 ලමපළම 534A 

16  බ ලශල් ය 475P 52 ජයාවළ 534B 

17 මවු්තඨාල්ගන්ත 475Q 53 මයම වඳ ප් 534C 

18 කුම්වුඩ් 475R 54 
නෆ ලනිටර 
වඳ ප් 

534D 

19  ශ්ලිරඩ් 475S 55  ව්්ත ව ඩියළ 534F 

20 ංලිඩ්ත ශ ම 475T 56 පළ්ගක්කය 534G 

21 රශ්තල් ය 475U 57  පඩි 534H 

22  ල මඨාරීම් 475V 58 නුලරංළිය නලරය 535 

23 වම්ග වඨා 475W 59 මළලවහ ය්ර 535A 

24  බයළ ලම 475X 60 ව වෆ ම 535B 

25 යුලිෆීමඩ් 475Y 61 වෆ මලළ 535C 

26 ේ ්ගඩ් ලවහර්ත 475Z 62 මධ්යම නුලරංළිය 535D 

27 නළනුඔය 476 63 වඳයෆ්තන 535E 

28 ිලරිමෆි ය 476A 64 බරිටර ශළලළංළිය 535F 

29 පෆරකුම්ුංර 476B 65 උතුරු ශළලළංළිය 535G 

30 බාලළශය 476C 66 
නෆ ලනිටර 
ශළලළංළිය 

535H 

31 රුල්ත ංළිය 476D 67 බු ඇ 535I 

32 වි්තඩි ව න්ග 476E 68  ර්ේපළවහ 535J 

33 මළ ල්ඩ 476F 69 බඹරවෆ ම 535K 

34  පිටඳුුංර 476G 70 බරිටර නුලරංළිය 535L 

35 ීටිහලිමළන 476H 71 ළ්තිනුංර 535M 

36 ේළවහ ල  476J 72 වළුංර 535N 

රළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළය ලං- නුලරංළිය 
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අනුේ

අං්ය 
ග්ර ගේලධධ් ිපේලවග 

ලවතුේ

අං්ය 

අනුේ

අං්ය 

ග්ර ගේලධධ් ිපේ

ලවග 

ලවතුේ

අං්ය 

1  ලෆර ේ ප්ය   504 64  බ්ල්තදළ ල   521 

2  බිාල්තයළල   504A 65  ශලවහඋම   521A 

3  ශින ස්රවහඨා   504B 66  තඹලශයෆ්තන   521B 

4  ත ව්ෂලෆල   504C 67   යරිපෆශෆ   521C 

5  ශින ස්රවහඨා ල් ය   504D 68  මමළලම   521D 

6 කුරුඳුඔය  504E 69  දුන   521E 

7  නළපර ල   505 70   ශලම   521F 

8  පදියපෆෆම  505A 71  යි මළදුර   518D 

9  තඹලවහිහි ය   505B 72  තුාිටි යළල  518E 

10  ලබඩ   505C 73   දමරතරළල  518F 

11  ෂදුිහර   505D 74  තඹ්තඇම   523 

12  ලෆර ක්කයලම   505E 75  ශලම   523A 

13  මුාල් ය  506 76  ලෆලයෆ්තන   523B 

14  උණ ල්ම   506A 77   දනඹු ්ග   525 

15  ලිය්ත ල පශෂ   506B 78  දඹ ල්ම   524A 

16  මෆදවදර   506C 79  ල්රඩිය ල්ම  524B 

17  ලිය්ත ල ඉශ  506D 80  ුංරාකුඹුර   524C 

18  ඉ ක්කයපෆෆවහව   506F 81  දබිබ ්ග   524D 

19  උකුතු ම  507 82  නිමද්ඩඩළිට්තන   524E 

20  උකුතු ම ලංනෆ.   507A 83  කුඹුක්කය ල   525 

21  යි ලෆම   507B 84  උඩලම   525A 

22  ප්තන   513 85  වරද ල්ම   525B 

23   වතරුිහි ය   513A 86   ව්ර ේ  525C 

24  වෆරසු්තයෆ්තන   513B 87    526 

25  ලෆලවෆ ම   513C 88  පමපයන   526A 

26  ඉශ ලංප්තන   513D 89  ශරවහබෆීද  උතුර  526B 

27  මිනලවහයෆ්තන  513E 90   ම්රබෆීද   526C 

28  ආදළල   513F 91 මඩුම 527 

29  කුඹමලමුල   514 92  මඩුම දකුණ   527A 

30  නළරායළල   514A 93   ම්ර ශ  527B 

31  කුඹමලමුල නෆ ල.   514B 94  ව්ත ීයළය   527C 

32  මුමශමවෆ ම   514C 95  රපශ  528 

33  යෆ්ත ්ත ශත්ත ල   514D 96 පම ම ල 528A 

34  දෆලි ල ලංඋතුර   514E 97  පළ ලම   528B 

ප්ර කද්ය යේකම්තුේක්තඨාශ යේ- ලපකන්ත 
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35  දෆලි ල දකුණ   514F 98  මළලියීද   528C 

36  බර ල්ම  515 99  ීටපනළල   528D 

37  මළ ලං නමල   515A 100  රපශ ලංනෆ ල.  528E 

38  ලප ්ත   515B 101  මළයෆි ම   528F 

39 ව්ත ීලම 515C  102  ම්තත්රීයෆ්තන   529 

40  ලතුමුම   515D 103  ප්ඩඩියයළකුඹුර  529A 

41  මශඌල ලංල් ය   515E 104  කුරුපණළ ල   530 

42  වෆරවදුර   516 105  ලතු්තද නෆ.   530A 

43  වෆ්තද ල්ම  516A 106  ලතු්තද ලංබරිටර   530B 

44 ං ල්ඩව්තද  516B 107  තඹලියීද   531 

45  ලෆරැමපයන   516C 108  ඇඹු්තපශ   531A 

46  මශපයන  516D 109  රළල   533 

47  ිනබ්බු  ල්ඩ 517 110  වමය ුංර  533A 

48  ලර ේ  517A 111   වනර් ුංර   533B 

49  ිනබ්බු  ල්ඩ දකුණ   517B 112  ර් නළයවුංර  533C 

50  රඹු ක්කය  517C 113  උඩුංවහවෆමළල   533D 

51  තරම්ිහි ය  517D 114  උඩුංවහවෆම' ද.  533E 

52  උඩමළදුර   518 115  සරියලශප'පශ   533F 

53   ව්වහ ල්ම   518A 116  සරියලශප'ඉශ   533G 

54  උඩමළදුර ලංඋතුර  518B 117 ලමවඩපයන 533H 

55  ලමවඩ ල   518C 118  මශකුඩුල   533I 

56  වලම්ල් ය   519 119  ංවලුංර  533J 

57 උඩ ල   519A 120   ව්තඨා ලංමළග්රඨා  533K 

58  ය්ඹුලෆමයෆ්තන   519B 121   ඩමමළ්ග   533L 

59 ලමවෆි  ල   519C 122   ව' නළ්ගඩ්   533M 

60 ශුංලශිහි ය   519D 123  රළල ලංල් ය   533N 

61  ම රාලළයෆ්තන   519E 124  බෲක්කයවිනඩ්  533O 

62 ඇමකුඹුර  519F 125  ං ල්ඩව්තද   516B 

63 මුගුණලශිහි ය   519G   
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අනුේ

අං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේලවග 

ලවතු 

අං්ය 

අනු 

අං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේලවග 

ලවතු 

අං්ය 

1 නලවඩ ද්ර 456 A 49 
රළලණළ ල්ඩ 
නෆ ලනිටර 

467 

2 මළ ල බරිටර 456 B 50 විජයබළහුව්තද 467 A 

3 මළවහ ලව්තද 456 C 51  බරමළන 467 B 

4 නල ම්ර ේ 456 D 52  බරමළන දකුණ 467 C 

5 රළජ ලංඇ 456 E 53  බරමළන උතුර 467 D 

6 මළ ල 457 54 රළලණළ ල්ඩ බරිටර 467 E 

7 ර්තල්තයළල 4578 55 උඩලම 467 F 

8 වඩ ද්ර 459 56  ගරුංර 467 G 

9 
 ව්ර ේිහි ය 
දකුණ 

459 A 57 මඩකුඹුර 468 

10 
 ව්ර ේිහි ය 
උතුර 

459 B 58 වඩ ද්රිහි ය 468 A 

11 නයළපළන 459 C 59 දුනු ක්කය දණිය 468 B 

12 ශුංලවහයළල 460 60 පූඩ ඔ දකුණ 468 C 

13  ද්රුලළ දණිය 460 A 61  බ්ල ල 468 D 

14 ක්කය ග්තවහබරි 460 B 62 පූඩ ඔ උතුර 468 E 

15 රුල්තුංර 460 C 63 වරලශයයෆ්තන 468 F 

16 දඹලම 460 D 64  ව්වහලශපයන 468 G 

17 වලු දමඩ 460 E 65 ශම ප් 468 H 

18 මම්තද 460 F 66 ිලිලලියමළන 468 I 

19 වෆරබුළල 460 G 67 ෂී්තලම 468 J 

20 ශම ල්ම 460 H 68 මඩකුඹුර උතුර 468 K 

21 යෆලිවහවල 460 I 69 ෂී්තල් ය 468 M 

22 ඉශෂ  ල රු ව්ය 460 J 70 ඩ්තසන්ත 468 N 

23  ප්මලතුර 460 K 71 කුඹමඔලුල 469 

24 පශ  ල රු ව්ය 460 L 72 ං ල්ඩ ල 469 A 

25  ව්පයන 460 M 73 ිලරි දල 469 B 

26 ශර්තල 461 74 මෆදව්තද 469 C 

27 ශර්තල දකුණ 461 A 75 නිය්තල්තදර 470 

28 ිලරිමෆි යළල 461 B 76 තඹයළල 470 A 

29 උනුලම ලංඔය 461 C 77 ව්තය ලිපළම 471 A 

30 ලෆරැම පයන 461 D 78 රම් බ්ඩලම 472 

31 ිනවහප ්ත ව්තද 462 A 79 මමශල 472 A 

32  ල්ඩමෆඩි් ය 462 B 80 පන්තලම්මන 473 

33 වු  ල්ම 462 C 81 දලුයමළමඩ 473 A 

ප්ර කද්ය යේේකම්තුේක්තඨාශ යේ- ක්ත්තගකම 



  

12 
 

 

34 ලරීදර 463 82 ලෆලිට්තන 473 B 

35 නල්තලම 464 83  ල්ඹුරු ලංඔය 473 C 

36 
මළ ල 
නෆ ලනිටර 

465 84 රම් බ්ඩ 474 

37 
විහි ය 
නෆ ලනිටර 

465 85 වරලවහයළල 474 A 

38 ශෆදුනුලෆල 465 A 86 කුඩළඔය 474 B 

39  ර්ජව්තලම උතුර 465 B 87 පළ ල්ම 474 C 

40 විහි ය බරිටර 465 C 88  ශමසරිලම 474 D 

41 
 ර්ජව්තලම 
දකුණ 

465 D 89 වු ිලතු 474 E 

42 ලයළල 465 E 90  ඩමරළලෆමුණුුංර 474 F 

43  ව්් තුනු ල්ඩ 465 F 91  ව්් මමලම 474 G 

44  ගර වතවරුංර 465 G 92 වම්තංළිය 474 H 

45  ද්ඹලවහයළල 465 H 93 බුවෆ ම 474 I 

46 මයලම 466 94  ශම බ්ඩ 474 J 

47 මම දණිය 466 A 95  ලදමුම 474 L 

48 වරළර්ත දන 466 B 96  ර් ලං ර ේ 474 M 

අනුේඅං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේ

ලවග 

ලවතු 

අං්ය 

අනු 

අං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේලවග ලවතු අං්ය 

1 තඹලමුල දකුණ 314 35 ශෆර්ත බරිටර 319 C 

2 තඹලමුල ලංනෆ. 314 A 36 ශෆර්ත ලංදකුණ 319 D 

3 තඹලමුල ලංඋ. 314 B 37 ශෆර්ත නෆ ලනිටර 319 E 

4  වමලිිහලම 314 C 38 බලල්තයළල 319 F 

5  ශ මළලම 314 D 39 ව්ගක්කයවහලමඩ් 319 G 

6 වලෆම දණිය 314 E 40 නිමලෆලිලම 319 H 

7  දිටලවහයෆ්තන 314 F 41 ඈ්තනිෆිමඩ් 319 I 

8 ශෆබ්බව්තද 314 G 42 ලනරළජළ 319 J 

9 තීනියල 315 43  ය්තඨා 319 K 

10 ය නිල්  ශතන 315 A 44 ඉ්තජවහර්ග 319 L 

11 වම්තසරිලම 315 B 45 ි රි 319 M 

12 විදුලිුංර දකුණ 315 C 46  බ්ලලළන 319 N 

13 විදුලිුංර උතුර 315 D 47  ්ිනන්ත 319 O 

14 බු් ලම 316 48  ව්ි යළල 319 P 

15 රම්පළ දණිය 316 A 49  න ්ගවුඩ් 320 

16  ල න ල 316 B 50 මවහ වලිය 320 A 

17 වලුල 316 C 51 සීයලඟු 320 B 

18 ිහරල 316 D 52 ලලරවි 320 C 

19  පමලශමු 316 E 53 වහට්රෆ් වහිහ 320 D 

20 දළලම්ිහි ය 316 F 54  ර්වෆම 320 E 

ප්ර කද්ය යේකම්තුේක්තඨාශ යේ- අඹගමුල 
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21  ව ශමලරළල 316 G 55 ලරල 320 F 

22 ිලරිල්තංළිය 317 56 රුල්තුංර 320 G 

23 ක්කයපළන 317 A 57  ම්වළ 320 H 

24 ලලම 317 B 58 මවුවහවළවෆ ම 320 I 

25  ම්ර ශතනලම 317 C 59 ඇමර්ත ල් ය 320 J 

26  ප්මිහි ය 318 60 මශ න  320 K 

27 ිටි ලළලම 318 A 61  ල්තචා්ග 320 L 

28 ශාරළිහි ය 318 B 62 බ්රවු්තවහවික්කය 320 M 

29  පනුල්ත දණිය 318 C 63 බ්රවු්ත   320 N 

30 ජම්බුයෆ්තන 318 D 64 වෆන්ත 320 O 

31  ව්් යෆමන 318 E 65 ලෆලිඔය 320 P 

32 දික්කයඔය දකුණ 319 66  මරළය 320 Q 

33 දික්කයඔය  319 A 67 ප්තමු්ග 320 R 

34 ශෆර්ත ලංඋතුර 319 B 

   

අනුේ

අං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේලවග 

ලවතු 

අං්ය 

අනු 

අං්ය 
ග්ර ග ලධධ් රීේලවග ලවතු අං්ය 

1 ලඩල 479 67 දම් ප් 496 C 

2 තල්  ් ලම 479 A 68 උන්තයෆ්තන 497 

3 වලුල් යන ල්ම 479 B 69 රැවි  ේ 497 A 

4  දිට ේ 481 70 ලලම 498 

5  බ පතමමවඩ 481 A 71  ප්රමඬුම 498 A 

6  දනියළලම 481 B 72 තලේප 498 B 

7 රතුකුරුව ජන 481 C 73 ම වම් ේ 498 C 

8 ලෆපශ 481 D 74 ුංර්තලම 498 E 

9  දණි ක්කය 482 75 බු ශතන 498 F 

10 උඩමුම 482 A 76 බබරලම 499 

11 ලෆම් ප ල්ඩ 482 B 77 ශදලෆමිහි ය 499 A 

12 උඩලෆමපයන 482 C 78 වර පදු 499 B 

13 විමල 483 79 දරළ ලංඔය 499 C 

14 තඇශෆමම ේ 483 A 80 
බබරලම 
නෆ ලනිටර 

499 E 

15 පම ම ල 484 81 බබරලම බරිටර 499 F 

16  බ ලමුල 484 A 82 ිලරිමෆි ය 499 G 

17 උඩමකුරුේප 484 B 83 ලෆරවහයෆ්තන 499D 

18 පම මමකුරුේප 484 C 84  බ  ල 500 

19 දිඹුමකුඹුර 484 D 85 ිලතුමප 500 A 

20  බ් ී ල 484 E 86 මෆදලම 500 B 

21 වරලියීද 485 87 ලරළිහි ය 500 C 

ප්ර කද්ය යේකම්තුේක්තඨාශ යේ- ශඟුරන්තක්ර 
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22  බ ලශ්තද 485 A 88  ව්වහලශ  දබ 500 D 

23 ලෆලිවඩ 485 B 89 රශතු්ත ල්ඩ 501 

24 මළලියීද 485 C 90 බුලුලශිහි ය 501 A 

25 ඉඩම්තද 486 91 මුම ලංඔය 501 B 

26 ිටඟුරුවඩුල 486 A 92 මඩුමළන 501 C 

27 තඹ ල 486 B 93 වලරයමුණ 501 D 

28 තපතවළරිලම 486 C 94 ංනවම ලංතරළල 501 E 

29 ලා ලංඋඩලම 487 95  ර්ක්කයවුඩ් ල් ය 501 F 

30 මුදුනිහර 487 A 96  ශ  ේ 501 G 

31  පරශම් ේ 487 B 97 ඇිලරිය 502 

32 මලුම 488 98 ශුංලවහ දණිය 502 A 

33 ශකුරුය ම 488 A 99 දිේලම ප්් ය 502 B 

34 ිටම ප්තවඳුර 488 B 100 ලනුදළලම 503 

35 ලඋඩ ලංදකුණ 489 101 ම්තල් ය 503 A 

36 
උඩල් ය 
නෆ ලනිටර 

489 A 102  ලදරයළය 503 B 

37 උඩලඋඩ 489 B 103 වෆරයළපයන 508 

38 උඩව්තද 489 C 104 දුනු ක්කයබෆීද 508 A 

39 උඩල් ය බරිටර 489 D 105  ල නවෆ ම 508 B 

40 ලඋඩ ලංඋතුර 489 E 106 උඩලම 508 C 

41 ඉම ල්ම 491 107 තම්ිහි  ල්ඩ 508 D 

42  ම්ර ල්ම 491 A 108  බ මෆම ල්ඩ 508 E 

43 ංදිරියබෆීද 491 B 109  ල නිහි ය 508 F 

44 රම්මවඳුර 491 C 110 මතුරර 509 

45 ඉම ල්ම 491 D 111 මරි ල්ඩ් 509 A 

46 දිය ලංඋඩලම 492 112 ඉඩම්ිහි ය 510 

47 රිිලමලවහවඩ 492 A 113 උඩ පදියපෆෆම 510 A 

48  ද්ඩ්තකුඹුර 492 B 114 ඔවඳල 510 B 

49 ල ල 492 C 115 මළන ව් 511 

50 මළද්ත ල 493 116 දීලමිට්තන 511 A 

51  ව්ඨාර 493 A 117 මළ්ගතු ල 511 B 

52 දමුණුමය 494 118 ර් යළය 511 C 

53  ද්ලුල 494 A 119  ල්ඩිලමුල 511 D 

54 වලරළජලම 494 B 120 ංමුම 511 E 

55 ර් මෆි ය 494 C 121 වෆරිටර 511 F 

56 දෆලිල 494 D 122 ලෆමය රිය 512 

57 දමුණුමය උතුර 494 E 123 මෆි බෆඹිය 512 A 

58 උඩල් යකුඹුර 494 F 124 ම්තදළරම් නුලර 512 B 

59 ශඟුර්ත වය 495 125 ගුඩුවුඩ් 512 C 

60 ුංවහවෆම්තව ඩ් 495 A 126 උඩ ල 512 D 

61 යි  ශඟුර්ත වය 495 B 127 බු ශත්තල 512 E 
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62 පම මම ල 495 C 128 ලෆලයෆ්තන 512 F 

63  දමලශිහි ය 495 D 129 මෆද ල 512 G 

64 ශුංල 496 130 මමවරළනුලර 512 H 

65 ශුංල 496 131 හුනු ව්ු ල 512 I 

66 තර් යන 496 B 
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දිව්ත්රික් ලේග ම්තුේශ ේගෝකගීය යේපසුමග   

 ලංශ්රී ලං ාවළ ම ලං ිහයවහව ලං යෆින ලං විරුදළලලි ලං බන ලංනුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයවය ලංමශනුලර, ලං බදුම, ලංවලම, ලං ශළ ලං

ර් නුංර ලංයන ලංදිවහත්රික්කයවය්තර ලංමළිනම්ල, ලංමයම ලංපළ ්  ලංිහිටරළ ලංඇය. ලංමුහුදු ලංමඨාර ම් ලංසර ලංතඩි ලං900 ලංසර ලං

තඩි ලං8000 ලංදක්කයලළ ලංඋවර ලංවිිටදී ලංයන ලංශ්රී ලංාවළ ම ලංඋවම ලංව්තද ලංලන ලංිහදුරුයළල ලංව්තද  ම්තම ලංිලරිලම ලං

 ප්් ය ලංව්තද, ලං ව්ු  ප් ලංව්තද ලං , ලංිලිලළියළමළන ලංව්තද, ලං ග්රතඩ් ලං ලවහර්ත ලංව්තද ලං ,ශේල ලංව්තද ලංශළ ලං

තින ලංපූජණීය ලංවමන ලංව්තද ලංආදී ලංවඳු ලංප්තිනද ලං ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවය ලංතුෂ ලංිහිටරළ ලංඇය. ලං 

ං වතම ලං ක්කයපළන ලංඇම, ලං  ඩ ල ්ත ලංඇම, ලංඇමජි්ත ලංඇම, ලං  ව්තඨා ලංක්කය මයළ ලං  ලං ඇම, ලං රම් බ්ඩ ලං

ඇම, ලං බ්වවහ ලංඇම, ලංකුරුඳු ලංඇම, ලංලෆරඬි ලංඇම ලංආදිය්  ලංමශලෆලි ලංශළ ලංවෆෂණි ලංලාාළල ලංආරම්භය්  ලං

ං වතම ලං දවහ ලංවි දවහ ලංරචාලිය ලං ශ ්ගර්ත ලංයෆ්තන ලංතභය ලංභ පය් , ලංශේල ලංඋදයළනය්  ලං ලං මිට ලංිහිටරළ ලංිනීමම ලං

වාචාළරව ලංආව්ගණය ලං දිනළ ලං ලෆීමමර ලං  ශතතු ග ලංින බ්. ලං ං වතම ලං ශ්රී ලංාවළ ම ලං ජවිදුලි ලංබ ලංඋ් පළදනයර ලං ලං

රමුඛ්් ලයක්කය ලං ල්තනළ ලං මළවුවහවළ ලං වෆ ම, ලං වළවමරී, ලං වෆනි ය්්ත, ලං  න ්ගර්තබ්රිජ්, ලං

 ව්් ම ම,ර්ත දණිල ලං යන ලං ජළද, ලං වික්කය ර රියළ ලං ජළ ය්ත ලං ලෆඩි ලං  ව්රවක්කයද ලං ිහිටරළ ලං ඇ්  ්  ලං

නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවය ලංතුෂය. ලං 

ජනලශන ය්ත ලං57.1% ලංක්කය ලංපමණ ලංශ්රී ලංාවළ ලං දමෂ ලංලන ලංතයර, ලංඉිනරිය ලංසාශ ලංශළ ලංත නකු්  ලංජළතී්ත ල්ත ලං

වම්තවිය ලං ම. ලං දිවහත්රික්කයව   ලංපලිනන ලංවි තකාය ලං ීගුණිව ලංය් ලය ලංවිකා ලංව්ගමළ්තයයර ලංිටයවර ලංලන ලං

තයර ලංලඩළ්  ලංරසීපතයර ලංප් ල ලංඇ්  ්  ලංංෂල  ලං බ ල ලංලලළල ලංවඳශළය. 

ල්ගල ලංිල   ලංීටර්ග ලං1741 ලංව ලංවිළ් ලයිල්ත ලංයුක්කයය ලං මම ලංදිවහත්රික්කයව   ලංවළමළනය ලංල්ගළපයනය ලංතලම ලං

75 ලං ක්කය ලං පමණ ලං ලන ලං තයර, ලං ාවළ ම ලං ලෆඩිම ලං ල්ගළපයනය ලං ෆ බන ලං ර ීය ලං සලරල) ලං  ම්තම ලං තලම ලං

උහණ් ලය ලංලළ්ගයළ ලංලන ලංර ීයද ලංසනුලරංළිය) ලං මම ලංදිවහත්රික්කයවය ලංතුෂ ලංදක්කයනර ලංෆීමම ලංවි ත් ලයිල. 
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දිව්ත්රික් ල්කතේේඓතිශ සි්ේපසුමගේශ ේඑහිේලැනග්ත්ග 

 

ක්රි.ල. ලං1819 ලංදී ලංඉාග්රිස ලංජළිනව ලං ජ ්ත ලං ඩ්වි ලංවිස්ත ලංනුලරංළිය ලං ව්යළ ලංලෆීම ම් ලංිිනශළසව ලංසීපත ය්ත ලං

පසු ලංුංාි  ලංංාල්තයය ලංයන ලංවිරුදළලලි ය්ත ලංනුලරංළිය ලංශඳු්තලනු ලංෆබිණ. ලංවහලකීය ලංසුඛ්විශරණය ලංිහණිව ලං

 බ ල ලං ලලළලර් , ලං වාචාළරව ලං  ලං මයවහාළනයක්කය ලං  ව්  ලං ඉ්ත ලං තනතුරුල ලං පරිපළන ලං ඒවවයක්කය ලං  ව්  ලං

නුලරංළිය ලංසුදු ලංජළිනවය්ත ේ ලංආදරය ලංදිනළ ලංල්  ලං දලන ලංමම ලංබිමක්කය ලංබලර ලංප් විය. ලංඒ ලංවඳශළ ලං ශතතු ලංවූ   ලං

නුලරංළි   ලංපෆලෆින ලං ීගුණිව ලංය් ් ලය්ත ලංසය ලංමම ලංර ඨා ලං ීගුණිව ලංය් ් ලය්ත ලංශළ ලංවමපළය ලං ගමින. ලං 

ඒ ලංනමු් , ලං ලංජනරලළද ලංශළ ලං මඛ්න ලංලය ලංිිනශළසව ලංවළවය්තර ලංතනුල ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රක්කයව   ලං

ඉිනශළවය ලං රළේ ලං ිිනශළසව ලං යුලය ලං දක්කයලළ ලං දි ම. ලං ඒ ලං වඳශළ ලං  ශ ර්ත ලං යෆ්තන ලං සුවි තකා ලං ුංරළවිදයළ ලං

ලි නළවමක්කය ලංවිටය ලංවහාළනයක්කය ලං ව ලංශඳුනළ ලන ලංින බ්. ලංරළේ ලංිිනශළසව ලංයුල   ලං ලංමයම ලංවඳුවර   ලං

ජනළලළව ලං ලයළේයල ලං පෆලෆින ලං ංක්කය ලං වළපයක්කය ලං  ව ලං  ශ ර්තයෆ්තන ලං ුංරළවිදයළඥයිින්ත ේ ලං වි ත ලං

තලළනයර ලංක්කයවූ ලං ලංර ීයිල. ලං 

 ලං ශ්රී ලංාවළදීප   ලංඉඩිනම් ලං ප්යර ලංතනුල ලංරුහුණු, ලංමළයළ, ලංිහිටි  ලංයන ලංත්රිසාශ   ලංරුහුණු ලංරරර ලංතය්  ලං

රරලම ලං42ක්කය ලංවූ ලංබල් , ලං ව්් ම ම ලංරර, ලංමතුරර, ලං ල්ඩ ලංරර, ලංවලම, ලංවු බු  ලංරර, ලං පනි ේ ලංයන ලංරරලලි්ත ලං

ිලිටපයක්කය ලංනුලරංළියර ලංතය්  ලංබල්  ලංංිට ලංවඳශ්ත ලං ම. ලං 

ල්ගයමළන   ලං නුලරංළිය ලං  ්  ලං ලලළ ල්ත ලං ිහරි ලං ලළණිජමය ලං වහලරපයක්කය ලං ල්  ්  ලං  ග ලං නමු් , ලං

ුංරළණ   ලංතලි ලංඇතු්ත ල්ත ලංිහරි ලංලනළ්තයරයක්කය ලංවූ ලංබල ලංිලයෆ ම. ලංලප ්ත, ලංශඟුර්ත වය, ලං ව්් ම ම, ලං

නුලරංළිය, ලංමවහ වළිය ලංයන ලංමෆිනලරණ ලං ව්ඨාශළය්ත ල්ත ලංවම්තවිය ලංව්තද ලංඋඩරර ලං ය් බිම ලංවූ   ලං

නුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයවයින. ලං ුංරළණ ලං රජලරු ලං  මම ලං වළපය ලං වාකී්ගණ ලං ජනළලළව ලං බලර ලං ප්  ලං  න්වරනු ලං

ෆබූ   ලංආරක්කයව ලංභ පයක්කය ලං ව් , ලං ල්ගළපයනය ලංවිටය ලංජජ ලංමූළශ්රයක්කය ලං ව්  ලංභළවියයර ලංලෆීමම ලං

නිවළ ලනි. ලං 

ිිනශළසව ලං වළව ලං ශමු ලං  න්ලන ලං මු් , ලං රළලණළ ලං ුංරළලි් යයර ලං නුලරංළි   ලං ඉිනශළවය ලං

වම්බ්ත ය්ත ලංවි ත ලංවහාළනයක්කය ලංිට ප ලං ම. ලංජනරලළදලර ලංතනුල, ලංරළේ ලංිිනශළසව ලංයුල   ලංරළලණ ලංරජු ලං

බදුලු ලංර ීය ලංසය ලංතලනුලර ලංවර ලංල්  ලංබල් , ලංංම ලංපළන ලංර ීයර ලංනුලරංළිය ලංතය්  ලංවූ ලංබල් , ලංරළලණ ලං

රජු ලං සීයළල්ත ලං පෆශෆර ලං  ලන ලං පෆ පණී ම්ත ලං පසු ලංඇය ලං ලප ්ත ලං පරණලම ලං ර ී   ලං ංනම්, ලං ල්ගයමළන ලං

ර්ත දණිල ලං ජළශ්රයර ලං යර ග ලං ඇින ලං වහත්රීුංර ලං ව්ත ී ලං ලමගුශළලව ලං වාලළ ලං යෆබූ ලං බල්  ලං ිලයෆ ම. ලං ංිට ලං

ලළයළශ්රය ලංශළ ලංිටරු ලංංළිය ලං න්ෆීමම ලං ශතතු ල්ත ලංසීයළ ලං ීවියර ලංඇවහ ලං ර ලයක්කය ලංශර ලංලෆනින. ලංංබෆවි්ත ලංඇය ලං

ිටරු ලංංළිය ලංදෆකීම ලංිහණිව ලංරැ ලන ලංආ ලංර ීය ලංසීයළ ලංංලිය ලංවූ ලංබල් , ලං ම් ලංදරුණු ලංවි ය ල ය්ත ලංසීයළල්ත ලං

ලෆෂුංණු ලංර ීය ලංලපනය ලංවූ ලංබල්  ලංජනරලළද   ලංංින. 

ං වතම ලංවිජය ලංරජු ලංවිස්ත ලංකු මණිය ලංපෂලළ ලංශෆරී ම්ත ලංපසු ලංඇය ලංසය ලංදරු ලං ද දනළ ලංවමා ලංපළවි්  ලං

 ව්් ම ම ලං ද්රල ලංශළ ලංයිලනිල ලං  ලංර ීල ලංලළවය ලංවෂ ලංබල ලංිලයෆ ලන ලංයල්  ලංජනරලළදයක්කය ලං ම. ලං

යක්කය ලං ල ත්රිවය්ත ලංවිස්ත ලංඇය ලංමරළ ලං දෆීට ම්ත ලංපසු ලංඇය ේ ලංදරු ලං ද දනළ ලංවමන ලංතඩවිය ලං ලය ලංපෂළ ලං

 ල්වහ ලංදිවි ලං ලවූ ලංබල් , ලංඔවු්ත ල්ත ලංලෆදි ලංජනයළල ලංපෆලෆය ලංංන ලංබල්  ලංයලදුරර්  ලංවිවහයර ලං ම. 

ශඟුර්ත වය, ලංලප ්ත, ලං ව්් ම ම ලංර ීය ලංිිනශළසව ලං මඛ්න ලංලය ලංවළක්කයකා ලංවිටය ලංනිහි ය ලං

ඉිනශළවයවර ලං උරුමවම් ලංඇින ලං ර ීය්තය. ලං  ලං  මම ලං ර ී ලං ආශ්රියල ලං විවි ලං වහාළන ලං නළම ලංිිනශළසව ලං

වාසීධී්ත ලංශළ ලංනියරතුරුලම ලංවළවච්ජළ ලං ග ලංිනීමම ලංඊර ලංවදිම ලංනිද්ගන ලං ම. ලංතනුරළුංර ලංනලරය ලංආරම්භ ලංවෂ ලං

ප්ඩඩුවළභය ලංකුමරු ලංසය ලංයුී ලංවාවිළන ලංවරයුතුල ලංදී ලං ද් ල ලංර ීය ලං ය්දළ ලංල්  ලංබල ලංමශළලා   ලං

වඳශ්ත ලං ම. ලංංම ලංවහාළනය ලංශඟුර්ත වය ලං ද් ල ලංර ීය ලංවිය ලංශෆිල ලංබල ලංවිහලළව ලං ව ්ග. 

ං වතම ලං දුු ලෆමුණු ලං රජු ලං ශළ ලං  ව්් ම ම ලං ර ීය ලං ලෆනද ලං පලින්ත ්ත ලං සුවි තෂී ලං ඉිනශළවයිල. ලං ලං

දුු ලෆමුණු ලංකුමරු ලංසය ලංරළජළභි තවයර ලංරාම ලංශ්රී ලංාවළීවිපය ලංංක්කය වතව්  ලංවරනු ලංිහණිව ලංංෂළරර ලංවිරුීල ලං
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 වතනළ ලං වාවිළනය ලං වරනු ලං ෆබූ   ලං  ව්් ම ම ලං ර ී   ලං  ලං රැ ද පනි. ලං ං වතම ලං වළල්තිනවහව ලං රජතුමළ ලං

විස්ත ලංසුුංමිහි ය ලංවිශළර   ලංවයලිවහ ලංමශළ බ පත ලංතාකුරයක්කය ලං ර පණය ලංවෂ ලංබල ලංිලයෆ ම. 

ක්රි. ලංුං. ලං103 ලංදී ලංලෂලම්බළ ලංරජු ලංයමළ ලං ලය ලංංම ලංවූ ලංවතුරු ලංආක්රමණ ලංශමු ම ලංලප ්ත ලංර ීයර ලං

පෂළ ලංආ ලංරජු ලංආරක්කයළල ලංිහණිව ලංරැදී ලංසි  ලංවම   ලංයි මළදුර, ලංවිමල, ලංතර් යන, ලංවඩ ද්ර ලං ලංලෆනි ලංරජ ලංමශළ ලං

විශළර ලං වරලළ ලං ඇින ලං බල ලං මශළලා   ලං වඳශ්ත ලං  ම. ලං  ප් ෂ්්තනරු ලං යුල   ලං විජයබළහු ලං රජතුමළ ලං ශ්රී ලං

පළදවහාළන   ලංශළ ලංශ්රී ලංපළද ලංල්තදනළ ලංවරනු ලංබන ලංමන්්ත ේ ලංනඩ් තුල ලංවඳශළ ලංලම්ලරයක්කය ලංබළ ලංදී ලංඒ ලංබල ලං

තඹලමු ම ලං  වව ලං  ව්රලළ ලං  මඛ්න ලං ලය ලං වර ලං ින බ්. ලං ල්ගයමළන   ලං තඹලමුල ලං  වමලිිහය ලං න ප්ත ලං

ශඳු්තල්ත ්ත ලංංම ලංලිිහයින. ලං 

ං වතම ලංක්රි.ල. ලං1215 ලං– ලං1236 ලංදක්කයලළ ලං ප් ෂ්්තනරු ලංරළජළනි ලංවම   ලංවළලිාල ලංමළඝ ලංආක්රමණය්  ලං

වමා ලං ල ශර ලංවිශළර ලංවිනළ ලංිලරීම ලං ශතතු ල්ත ලංලළි වහවර ලංිට පය්ත ලංරමුඛ් ලංභික්කයූණ්ඩ ලංලශ්ත වතළ ලංදෂදළල ලං

ශළ ලං පළත්රළ ලං ළත්ත ලං ලශ්ත වතළ ේ ලං ආරක්කයළල ලං පයළ ලං  ව්් ම ම ලං ර ීයර ලං ලෆඩම ලං වරවූ ලං බල ලං ළවන ලං

ඉිනශළව   ලංවඳශ්ත ලං ම. 

දඹ දණි ලංයුල   ලං දී ලංතු්තලන ලංවිජයබළහු ලංරජතුමළ ලං දෂදළ ලංලශ්ත වත ේ ලංආරක්කයළල ලංපයළ ලං බලිල ලං

ර ීර ලංලෆඩම ලංවරවූ ලංබල ලංවඳශ්තය. ලංනෆලය ලංදෂදළ ලංලශ්ත වත ලංසය ලංරළජළනියර ලංලෆඩම ලංවර ගමර ලංපෆ පණි ලං

විජයබළහු ලංරජු ලංනලළයෆ්ත ලංල්  ලංවහාළනය ලංදිඹු ලංව්තද ලංල්ගයමළන   ලංවි ජ්බළව්තද ලං ව් , ලං පරශෆර ලංනියම ලං

වරල්  ලං ලම් ද්ර ලං නියම්ලම් ද්ර ලං  ව් , ලං  පරශෆරර ලං මම ලං වපයළල්  ලං ලම ලං මම දණිය ලං  ව්  ලං

ලයලශළරයර ලංපෆ පණ ලංඇින ලංබල ලංර ීලළසී්ත ේ ලංවිහලළවයින. ලංං වතම ලංසීයළලව ලංරළජසාශ ලංරජු ලංශිල ලංආලම ලං

ලෆෂඳ ලංලෆීම ම්ත ලංපසු ලංතරිඨාශකී ලං ල්තඩු ලං පරුමළම ලං ලය ලං ව්් ම ම ලංර ීය ලංපලරළ ලංදු්ත ලංබල ලංිලයෆ ම. ලං 

ව්තද ලං උඩරර ලං ශ්රී ලං ාවළ ම ලං රළන ලං පරිපළන ලං මයවහාළනය ලං  ග ම්ත ලං තනතුරුල ලං නුලරංළිය ලං

දිවහත්රික්කයවයර ලං තය්  ලං ලප ්ත, ලං  ව්් ම ම, ලං ශඟුර්ත වය ලං යන ලං ේ ලංර ී ලං ක්රම ය්ත ලං ජනළලළව ලං බලර ලං

ප් විය. ලංංම ලංර ී ලංරජු ේ ලංවිජු ලංපළනයර ලංයර්  ලංදිවළල්ත ලංබලර ලංප්  ලංවූ ලංබල ලංිිනශළසව ලංවළක්කයකා ලංතනුල ලං

පෆශෆදි ම. ලං විම්ගමසරිය ලං රජුර ලං  ලං ලප ්ත ලං ර ීය ලං පිතුීසසී්ත ල්ත ලං ආරක්කයළ ලං වෆපූ  ලං ආරක්කයව ලං

මයවහාළනයක්කය ලංවිය. ලංපසුල ලංරජු ලංංිට ලංවූ ලංම  ම ල්ඩ ලංරජමශළ ලංවිශළරය ලංරිනවාවහවරණ ලංවෂ ලංබල් , ලංංතුමළ ලං

විස්ත ලංමළළිලළයෆ්ත නිට ලංරජ ලංමළළිලයක්කය ලංඉදිවෂ ලංබල්  ලංිිනශළසව ලංමූළශ්ර ලංවළක්කයකා ලංදරින. ලංක්රි.ල. ලං1635 ලං– ලං

1687 ලංදක්කයලළ ලංරජ ලංවෂ ලං දලන ලංරළජසාශ ලංරජතුමළ ලංශර ලංද ලං ව්් ම ම ලංශරාල, ලංලප ්ත ලංරළසාල ලංර ීය ලං

ආරක්කයළ ලංවෆපයු ලංර ී ලංල ය්ත ලංවඳශ්ත ලංලන ලංතයර, ලංංලවර ලං  ලංදියිනව ලංුංරය ලං ස්ත ලංශෆඳි්තවූ ලං මම ලං

ර ීය ලංශඟුර්ත වය ලං ව ලංලයලශළරයර ලංක්කය ලංවරනු ලංෆබූ   ලං මම ලංරජතුමළ ලංවිස්ත ලංබල ලංිලයෆ ම. ලංක්රි. ලං

ල. ලං1744 ලං– ලං1782 ලං  ලංදක්කයලළ ලංරජ ලංවෂ ලංකී්ගත්රි ලංශ්රී ලංරළජසාශ ලංරජතුමළ ලංවිස්ත ලංන්තද ලංආක්රමණලලි්ත ලංආරක්කයළ ලං

ිලරීම ලංිහණිව ලංශඟුර්ත වය ලංතර් යන ලංරජමශළ ලංවිශළර   ලංදෂදළ ලංලශ්ත වත ලංවාලළ ලංයෆබූ ලංබල් , ලංඉ්ත ලංපසු ලංංම ලං

විශළරය ලං මුම ලංවර ලං ලනි ප්ත ලං දෂදළ ලං ලශ්ත වතර ලං පූ ජ පශළරයක්කය ලං  ව ලං  පරශෆරක්කය ලංආරම්භ ලං වෂ ලං බල් , ලං

පසුල ලං ංම ලං  පරශෆර ලං ශඟුර්ත වය ලං ඇවෂ ලං  පරශෆර ලං ල ය්ත ලං ශෆඳි්ත ලං වූ ලං බල්  ලං වඳශ්තය. ලං  මම ලං

ර ීය්ත ලං විි ්ත ලං විර ලං රජලරු්ත ලං  ලය ලං ආරක්කයළ ලං වෆපූ  ලං තයර ලං තනු ලං පරිපළන ලං ඒවව ලං  ව ලං පෆලෆින ලං

ආවළරය ලංම්තදළරම්ුංලය ලංශළ ලංයර්  ලංවිජිය ලංයුල   ලංබ්රියළනය ලං මඛ්නලලි්ත ලං ශ්ඳි්ත ලංයශවුරු ලං ම. ලං1803 ලංදී ලං

ශ්රි ලංවික්රම ලංරළජසාශ ලංරජු ලංසය ලංපරිලළර ලංවහත්රී්ත ලංද ලංවමා ලංශඟුර්ත වය ලංර ීයර ලංපෆ පණ ලංමළළිලයක්කය ලංවරලළ ලං

ංිට ලංලළවය ලංවෂ ලංබල ලංවඳශ්ත ලං ම. ලං 

ල්ග ලං 1818 ලං දී ලං ඉාග්රීස ලං ජළිනවය්තර ලං විරුීල ලං ඇින ලං වරනු ලං ෆබූ ලං වෆරැම ම ලං දී ලං ව්ග ලං බ්රවු්තරිේ ලං

ආ්ඩඩුවළරලරයළ ලං විස්ත ලං ලප ්ත ලං දිවළපින ලං යනතුරර ලං දුමල ලං ප් වර ලං ං ග ම්ත ලං තනතුරු ලං සාශ ලං

වෆරලිවරුල්ත ලං විස්ත ලං තභිනල ලං නිළරීයළ ලං පලළ ලං ශෆර ලං ලප ්ත ලං දිවළල ලං නි ය ජන ලං වෂ ලං  ම්ණර ලං

 ව්ඩිය ලංවෆබලිලර ලං ඉරළ ලං විනළ ලංවෂ ලං බල ලං වඳශ්ත ලං වි ම්ත ලං ලප ්ත ලං  ලනම ලං පරිපළන ලං ඒවවයක්කය ලං

ල ය්ත ලංමශනුලර ලංරළජළනි ලංවම   ලංදී ලංපෆලෆින ලංබල ලංයශවුරු ලං ම. 
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ම්තදළරම් ලංුංල ්  ලංදෆක්කය ලන ලංපශය ලංවවිය ලංඒ ලංබල ලංයශවුරු ලංවරින. 

 

මයුරළ ලං ව්ඩිය ලං පරමුණ ලංරැල්  ලංලපන 

ඌල ලංබදුලු ලංතඩවඳ ලං ව්ඩිය ලං පරමුන 

නුලරවළවිය ලංඇ් ර ලං ව්ඩිය ලං ලන 

නික්කයමුණු ලං ම ව ලංකුණි්ත ලංයුතුල ලංමශදන ලංසම්තදළරම් ලංුංලය ලං1966, ලං691 ලංවල) 

 

 මම ලංලප ්ත ලංරළ ීය ය ලං ව්ඩිය ලංල්ගයමළන ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කය ලං ව්ඩිය ලංල ය්ත ලංභළවියයර ලං

 ලන ලංින බ්. ලං 

 ව වත ලංවුලද ලංතලවළන   ලං ලං මරර ලංබය ලංබළ ලංල්  ලංඉාග්රිස ලංජළිනවය්ත ලංවිස්ත ලංනුලරංළිය ලංනලරය ලං

ල්ගනය ලංවරනු ලංෆබූ   ලංනිලළඩු ලංනි ක්කයයනයක්කය ලංල යනි. ලංඒ ලංවඳශළ ලංමූලිව් ලය ලංලනු ලංෆබූ   ලංංඩ්ලඩ් ලං

බළ්තවහ ලංආ්තඩුවළරලරයළ ලංවිසනි. ලංල්ගයමළන   ලංග්ර්තඩ් ලං ශ රය ලංපල් ලළ ලං ලන ලංයනු ලංබ්ත ්ත ලංබළ්තවහ ලං

ආ්ඩඩුවළරලරයළ ලංවිස්ත ලංයමළ ේ ලංසුලපශසුල ලංිහණිව ලංඉදි ලංවරනු ලංෆබූ ලංවි මව ලංමයවහාළන  ය. ලංඉාග්රස ලං

පළන ලංවම   ලංලම් ප්ෂ, ලංනුලරංළිය ලංශළ ලංබදුම ලංයළ ලංවර ලංඉදි ලංවරනු ලංෆබූ ලංමළ්ගල ලංපීිනය ලංනුලරංළිය ලං

ර ීය ලං ලඩළ්  ලං ඉක්කයමනි්ත ලං ජනළකී්ගණ ලං  ගමර ලං  ශතතුලක්කය ලං විය. ලං  ව ිහ, ලං සා ව නළ ලං ලලළල්ත ලං තවළ්ගාව ලං

වි ම්ත ලංපසු ලංයර්  ලංවිජිය ලං තපතවළරිය ලං විස්ත ලං ්  ලං ලලළල ලං වළ්ගාව ලංපරිදි ලං සදු ලංවරනු ලංෆීම ම්ත ලං ද ලං ංෂල  ලං

 බ ල ලං ලලළල ලං වඳශළ ලං සුදුසු ලං  ීගුණයක්කය ලං පෆලතීම ලං නිවළ ල්ත ලං ද ලං නුලරංළිය ලං ර ී   ලං ලළණිජමය ලං

ලෆදල් වම ලං ඉශෂ ලං තලයක්කය ලං ලනු ලං ෆබිණ. ලං බ්රියළනය ලං ජළිනවය්ත ලං විස්ත ලං නුලරංළිය ලං ර ීය ලං ක්රම ය්ත ලං

පරිපළන ලංඒවවයක්කය ලං ව ලංල්ගන ලංිලරීම ලං ශතතු ල්ත ලංල්ගයමළනය ලංදී ලංබ්රියළනය ලංලිශ ලංනි්ගමළණ ලංක්කයණ ලං

විටය ලංඉදි ලංිලරීම් ලංංම ලංතතීයය ලංසිටප්  ලංවර ලං දනු ලංරිස්ත ලංතදර්  ලංදියමළනල ලංපලින. ලංං වතම ලං ්  ලංලලළ ම ලං

ලයළේිනය ලංශළ ලංඒලළ   ලංනදනිව ලංලෆඩ ලංවරයුතු ලංිහණිව ලංදකුණු ලංඉ්තදිය ල්ත ලංවෆඳලනු ලංෆබූ ලං දමෂ ලංජළිනව ලං

රජළල ේ ලංවම් පශ්රණය ලංනිවළ ල්ත ලංද ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවය ලංුංරළ ලං පශ්ර ලංජන ලංවායුිනයක්කය ලංනි්ගමළණය ලං ගම්  ලං

ඔවු න්වු්ත ේ ලංවාවහවිිනව ලංරලළශය්ත ලංවම් පශ්රණය ලං ගම්  ලංසදු ලංවිය. ලං  ලංල්ගයමළනය ලංලන ලංවිර ලංනුලරංළිය ලං

දිවහත්රික්කයවය ලංබහුයර ලං දමෂ ලංරජළලිල්ත ලංවම්තවිය ලංල්ත ්ත ලං මම ලංිිනශළසව ලංවාසීධී්ත ලංනිවළ ලනි. 
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        ේේේදිව්ත්රික් ල්කතේමක ්ේවංය කම ේ

කරතරතුරුේේ 

 

 

 

 
 
 

දිව්ත්රික් ල්යේතුෂේප්ර කද්ය යේේකම්තුේ් ේය ේල පිහිටීග 

  

   දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ් ේය කතේසිටේඇතිේදුර 

ේේේේප්ර කද්ය යේකම්තුේේේේේේේේේේේේේ

් ේය යේේේ 

ේේේේේේේේේේපිහිටිගේේේේේේේේේේ දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ

් ේය ේකතේසිටේේේදුරේ

(කි.මී.)ේේේේේේේ 

ක්ත්තගකමේේේේේේ  ව්් ම ම ලංනල ලංනලරය ලං ලං ලං ලං 25 

ශඟුරන්තක්රේේේේේේේේේේේේ ශඟුර්ත වය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 75 

ලපකන්තේේේේේේේේේේේේේේේේේ නිමද්ඩඩළිට්තන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 45 

නුලරඑළියේේේේේේේේේ නුලරංළිය ලංනලරය ලං ලං ලං ලං ලං ලං - 

අඹගමුලේේේේේේේේේේේේේේ ය නිල්  ශතන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 68 

  

 

 

 

 

 

 

 
රළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලංල ලංවිළ් ලය 

   
රළ ීය ය  මවම් ලං ව්ඨාශළය         වි ්තලයේ(කශක් ල) ප්රතිරය 

 ව්් ම ම            22,500.0 12.9 

ශඟුර්ත වය             22,900.0 13.2 

ලප ්ත                  32,000.0 18.4 

නුලරංළිය               47,800.0 27.5 

තඹලමුල                48,900.0 28.1 

ංවතුල   174,100.0 100.0 

   
මුළශ්රය ලං-දිවහත්රික්කය ලංවාඛ්යළ මඛ්න ලංතාය, නුලරංළිය  
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ඉඩතුේපිපශරණයේඅනුලේමතුේප්රග ණය 

 

  ඒවවය  රමළණය 
 

රිනයය     

කගතඩමතු ප්රග ණය               ශක්කයරයළ්ග ලං 170,600.0 98.0 

අභ්යන්තරරේජ                  ශක්කයරයළ්ග ලං 3,500.0 2.0 

මුළුේමතුේප්රග ණය                   ශක්කයරයළ්ග ලං 174,100.0 100.0 

ලග ේ් මුළුේමතුේප්රග ණයේ  ශක්කයරයළ්ග   82,716.1 47.5 

ලග ේක ත්ේමුළුේමතුේ

ප්රග ණය 

 ශක්කයරයළ්ග   35,722.4 20.5 

ල  න්තරර  මුළුේමතු 

ප්රග ණයේ 

 ශක්කයරයළ්ග ලං 55,661.5 32.0 

මුළු මතුේප්රග ණය                   ශක්කයරයළ්ග   174,100.0 100.0 

    

මු ශ්රයේ-දිව්ත්රික් ලේවංය කම ේඅංය, නුලරඑළිය 
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දිව්ත්රික් ල්කතේජ ගශ ේේන්තර 
 

48% 
52% 

 ව්ත්රී/පුරුේේභ් ලයේඅනුල ජ ගශ යේ 

 2017 

ුංරු වහත්රී 

 

නුලරඑළියේදිව්ත්රික් ල්කතේේජ ගශ ේවංතිතියේේ-2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළය  ශළ ලංතා ලංතනුල ලංජනලශණය ලංශළ  ජන ලංඝන් ලය - 2016 

ලගුල ලං: ලං2 .4             

ප්ර කද්ය යේ

කම්තුේ

ක්තඨාශ ය  

ජ ගශණය ලේගේ

ප්රග ණයේ(ල.ේ

කි.මී.)  

ජ ේඝ ්තලයේ

(කිකීේමීටේේ1 ට)                 
 

නළලරිව  
ග්රළීටය  ලතු    මු      

 ව්් ම ම          0 65,797 40,552 106,349 225 472.7 

ශඟුර්ත වය        0 79,059 13,992 93,051 228 408.1 

ලප ්ත            0 67,528 41,910 109,438 320 342.0 

නුලරංළිය             27,418 41,720 153,792 222,929 478 466.4 

තඹලමුල                14,785 51,671 149,777 216,233 489 442.2 

ංවතුල  42,202 305,775 400,023 748,000 1,740 429.9 

       මුළශ්රය ලං- ලංජන මඛ්න ලංශළ ලංවාඛ්යළ මඛ්න ලං දපළ්ගය ම්්තතුල 
  

        

  

ුංරු    357,734 

 ලෆශෆනු    390,266  

ංවතුල   748,000 
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      මෆිනලරණ ලං ව්ඨාශළ ලංමඨාර ප්ත ලංජනලශනය ලංශළ ලංඡ්තද දළයවින්ත ලංවාඛ්යළල ලං- ලං2016 
 

ලගුල ලං2 .12   
   ගැතිලරණේ

ක්තඨාශ ය   
ජ ගශ යේ 

     ඡන්තනේ

න ය්ම්න්ත       

වංය ල    
  

     මුළුේ

ගණ    
        පුරු             ව්ත්රී   

 

 ව්් ම ම          

106,349 
                

51,006  
                

55,343  81445 
 

ශඟුර්ත වය       

93,051 
                

44,310  
                

48,741  72980 
 

ලප ්ත            

109,438 
                

52,426  
                

57,012  85111 
 

නුලරංළිය- ලංමවහ වළිය   439162 209992 229170 317400 
 

ංවතුල 748,000 357,734 390,266 556,936 

 

      මුළශ්රය ලං- ලංදිවහත්රික්කය ලංමෆිනලරණ ලංවළ්ගයළය,ජන මඛ්න ලංශළ වාඛ්යළ මඛ්න ලං දපළ්ගය ම්්තතුල 
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දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ් ේය කතේකපතදුේන්තර 

 

අනුේ

අං්ය 

අලයේන්තර වංය ල/ලටි  ්ග/ 

විව්රර 

01 දිවහත්රික්කයවය නුලරඑළිය 

 

02 

රළ ීය ය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලංලණන 05 

 

03 

ග්රළම ලංනිළරී ලංලවම් ලංලණන 491 

ේේේේ04 ජනලශනය 748,000 

05 
 

ජ්තද ලංදළයවින්ත ලංවාඛ්යළල 562025 

06 නලර ලංවභළ 
 

02 

07 මශනලර ලංවභළ 
 

01 

08 ර ීය ය ලංවභළ ලංලණන 09 

07 පළ්ගලි ම්්තතු ලංම්තත්රී ලංආවන ලංලණන 
ජළිනව ලංෆිනවහතු ලංම්තත්රීධූර 

ේේේේේේේේේේේේේ08 

ේේේේේේේේේේේේේ01 

 

08 

පෂළ්  ලංවභළ ලංම්තත්රී ලංවාඛ්යළල  

             17 

 
09 

දිවහත්රික්කය ලංජනයළල ේ ලංජීල න පළය/ ල ෂඳ ලංරරළල්ත ලං
ස වි  ය්ත) 

ලෆවිලි ලංව්ගමළ්තය ලං
ආශ්රිය ලංරැිලයළ ලංශළ ලංවිකා ලං

ව්ගමළ්තයය 

 

10 
 
වළ්ගය ලංම්ඩඩය 

තනුමය වයය 

 

94 

 

78 

11 වාචාළරව ලංබාලළ/නිලළඩු ලංනි ක්කයයන ලංලණන 
වහල ී ලංවරයුතු ලංතමළයයායර ලංතය්  
රළජය ලංපරිපළන ලංතමළයයායර ලංතය්  

 

1 

2 
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තනුමය ලංවළ්ගය ලංම්ඩඩය ලංිහළිබඳ ලංවිවහයරය 

නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය 

 
 
යනතුර 

 
තනුමය ලං
 වතලව 
වාඛ්යළල 

2017/12/31 ලං
දිනර ලං වතල   ලං
නියුතු ලං වතලව ලං
වාඛ්යළල 

 
 
ුංරේපළඩු 

 
 
තිනරික්කයය 

කජය්ශේගඨාටගේ 
 

දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ(ශ්රී.ං.ප.කවේ.විකේේ

කශ්රේණිය) 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

අතිකේ්ේදිව්ත්රික් ලේකම්තුේ(ශ්රී.ං.ප.කවේේ

1) 

 
02 

 
02 

 
- 

 
- 

ප්රධ්  ේගණ් ධි් රීේ(ශ්රීේං.ග.කවේ.1)  
01 

 
01 

 
- 

 
- 

ප්රධ්  ේඅභ්යන්තරරේවිගණ් I 01 01   
 

ගණ් ධි් රී 111/11  
.01 

 
01 

 
- 

 
- 

වශ් රේදිව්ත්රික් ලේකම්තු 

(ශ්රී.ං.ප.කවේේ111) 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

 

ඉංජිකන්තරුේ(ශ්රී.ං.ඉ.කවේ.111/11) 

 
01 

 
- 
 

 
01 

- 

රෘතීය  ගඨාටග 

පිපප  ේලධධ් රීේ(ර .්.ව.අධිේ 

පන්තතිය) 

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං01 

 
01 

 

 
 

 
- 

 

භ්  ේපිපලේථ්(11/111) 

02  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං01  ලං ලං ලං ලං ලං ලං01  
- 

ද්විතීය  ගඨාටග 

 

අයලැයේවශ් රේ(111/11/1) 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

වංලේධ් ේවතුබන්තධී් ර්ේ(111/11/1) 01 01  
- 

 
- 

වංලේධ් ේලධධ් රීේ(111/11/1) 19 13 06 - 

කරතරතුරුේශ ේවන්තලධකශන ේර ක් ලණේ

ලධධ් රීේේ11/1 

1 - 01 - 

ර ජයේ්ෂගණ ්ර ේවශ් රේේ

111/11/1 

34           ලං34 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 

  

් ේමි්ේලධධ් රීේේේ111/11/1         02  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං-  ලං ලං ලං ලං ලං02  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

ර ක් ලණේවශය්ේේේ111/11/1 02 02       -  

 

වැසුතුේශිමපීේේේේේේේ111/11/1 

 
01 

 
01 

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං- 

 
- 

කරතරතුරුේශ ේවන්තලධකශන ේර ක් ලණේ

වශ් රේේේේේේේේේේ111/11/1 

 
02 

 
0 

 
02 

 
- 



  

26 
 

 

 

ප්ර ථමි්ේගඨාටගේ 

 

 

පිළිගැනීකතුේලධධ් රීන්තේ 

 
01 

 
0 

 
01 

 
- 

 

ිපයදුරුේ111/11/1/විකේේ 

 
10 

 
07 

 
03 

 
- 

් .කවේ.කවේ.ේේ111/11/1/විකේ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං11 11  
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ව ග  යේපිපප  යේශ ේයයරලධ්ේ්ටතිතු 
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

ේ 

දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළයර ලං තය්  ලං මළ්ඩඩලිව, ලං ී ගතීව ලං ශළ ලං යිතීව ලං  ශ්රතණී ලං ලර ලං තය්  ලං

නිළරී්ත ල්ත ලංවම්තවිය ලංවළ්ගය ලංම්ඩඩල ලං පෞීලලිව ලංලිිහ ලං ල්ණු ලංනඩ් තු ලංිලරීම ලංයළල් වළීවනල ලං

පල් ලළ ලං  ලන ලං යළම, ලං වළ්ගය ලං වළන ලං ඇලී ම්, ලං ලෆු ේ ලං ල්ගව ලං රදළනය, ලං වළමළනය ලං පළන ලං වරයුතු, ලං

මළ්ඩඩලිව ලංනිළරී්ත ේ ලංල් වම් ලංබෆරවම් ලංරවළ ලං ත්ග ලංලළ්ගකාව ලංශළලළ්ගකාව ලංවළ්ගය ලංවළන ලංඇලී ම් ලං

ආදි ය්ත ලංවම්තවියය. ලංං ම්ත ලංම ලංදිවහත්රික්කයව   ලංරළ ීය ය ලං මවම්ලරු්ත ලංපවහ ලං දනළ ේ ලංඉශය ලංකී ලංවරයුතු ලං

ලර ලංතමයරල ලංමළසව ලංඉදිරි ලංලෆඩවරශ්ත ලංතනුල ලංඉයළ ලංවළ්ගාව ලංපළන ලං ම ශයක්කය ලංඉු  ලංවරලළ ලං ලන ලංඇය. ලං ලං

නුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයව   ලං දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ේ ලං රළන් ල ය්ත ලං පෆලෆ්  ලන ලං සයලු ලං උ් වල,රැවහ ගම්, ලං

දිවහත්රික්කය ලං විකාව්ගම ලං ව පු , ලං දිවහත්රික්කය ලං ලන ලං ව පු , ලං දිවහත්රික්කය ලං ආරක්කයව ලං ව පු  ලං ඇතු  ලං සයලු ලං රැවහ ගම් ලං

පෆලෆ්  ගමර ලං වශය ලං  ග ම්ත ලං ශළ ලං ත නකු්  ලං රළජය ලංආයයන ලං ශළ ලං වම්බ්තධීවරණය ලංිලරීම ලං මින්ත ලං ජනයළ ලං

ත ේක්කයළ ලංඉු  ලංිලරීම. 

නුලරඑළියේදිව්ත්රික් ලේේකම්තුේ් ේය කතේයයර ේඅංකතේ2017ේලේකතේඉටුේ්රනුේැබූේ් ේයයන්ත 

 රළජය ලං තනුග්රශ ය්ත ලං පල් ලනු ලං බන ලං උ් වල ලං තයර ලං ජළිනව ලං නිදශවහ ලං උ් වලය ලං ඉයළම්  ලං

උ් ව්ගල්  ලං ස්ත ලංනුලරංළිය ලංනලර ලංමය   ලංපෆලෆ්  ගම. 

 නල ලං වළ්ගය ලං ම්ඩඩ ලං ුංහුණු ලං ිලරීම ලං ශළ ලං  වතලළ ලං නියුක්කයය ලං වළ්ගය ලං ම්ඩඩ   ලං ශෆිලයළල්ත ලං ශළ ලං

කුවයළ ලංල්ගනය ලංිලරීම ලංඋ දවළ ලංඔවු්ත ලංුංහුණු ලංපළශමළළ ලංවඳශළ ලං ය්මු ලංවර ලං ගම. 

 දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ලංවළ්ගයළය ලං ශළ ලං රළ ීය ය ලං  මවම් ලංවළ්ගයළ ලං ප ශත ලං යශප්  ලං මූය ලං පළනයක්කය ලං

ඇින ලංිලරීම ලංවඳශළ ලං තභය්තයර ලංවිලණන ලංවළ්ගය ලංම්ඩඩය ලංමින්ත ලංපරීක්කයළ ලංවර ගම ලංශළ ලංනිලෆරදි ලං

ිලරීම ලංවඳශළ ලංඋප දවහ ලංබළ ලංදීම. 

 දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ේ ලං තධීක්කයණ   ලං පලිනන ලං දිවහත්රික්කය ලං ක්රම ලං වම්පළදන ලං වළ්ගයළය, ලං දිවහත්රික්කය ලං

දිවිනෆගුම ලංවළ්ගයළය, ලං  පනුම් ලංඒවව ලංර පින ලංශළ ලං  වතලළ ලංඒවවය, ලංකුඩළ ලං ලයළපළර ලං තාය, ලං දිවහත්රික්කය ලං

වාඛ්යළ මඛ්න ලං තාය, ලං පළරි භ ය ව ලං තපතවළරිය, ලං මෆිනලරණ ලං  දපළ්ගය ම්්තතුල, ලං  ලං ජළිනව ලං ෂමළ ලං

ආරක්කයණ ලං තපතවළරිය, ලං රළජය ලං  න්ලන ලං වාවිළන ලං සNGO),යන ලං තාය්තිට ලං වම්බ්තධීවරණ ලං

වරයුතු ලංපල් ලළ ලං ලන ලංයළම. 

 දිවහත්රික්කය ලං  මවම් ලංවළ්ගයළයර ලං ශළ ලං රළ ීය ය ලං  මවම් ලංවළ්ගයළ ලං ලර ලං තලය ලං ල්තනළ ලං වූ ලං මු්රිය ලං

ආවිින ලංපත්ර ලංශළ ලං ප්් ප්  ලං ය්ල ලංපල් ලළ ලං ලන ලංයළම ලංතුළි්ත ලංයශප්  ලං වතලළලක්කය ලංඉු  ලංිලරීම. 

 දිවහත්රික්කය ලං පරිපළනයර ලං ශළ ලං රළ ීය ය ලං පරිපළනයර ලං තදළෂ ලංනිළරී්ත ලං වම්බ්තල ලං ඉදිරිප් ලන ලං

 ප් වම් ලංශළ ලංපෆ පණිලි ලංිහළිබඳ ලංතපක්කයපළතී ලංපරීක්කයණ ලංපෆලෆ්  ගම ලංතුළි්ත ලංයශප්  ලංපළනයක්කය ලංඇින ලං

කීරීම. 

 නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවය ලංතුෂ ලංය නි ලංතවි ලංබපත්ර ලංනිකු්  ලංිලරීම ලංවම්බ්තල ලංවරයුතු ලංිලරීම. 
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නක් ලල ේඇර. ලං 

 

 

 

 

 දිවහත්රික්කයවය ලංතුෂ ලංුංුංරණ ලංද්රලය ලංබපත්ර ලංබළ ලංදීම ලංශළ ලංආරක්කයකාය ලං වතලළ ලංවපයන ලංආයයන ලංබපත්ර ලං

ලියළපදිාි  ලංිලරීම. 

 තයයලය ලංවු ලංරජ   ලං ලංනි ලංනිලළව ලංවිපතම්  ලංපරිදි ලංත ් ලෆඩියළ ලංවරයුතු ලං මම ලංලවර ලංතුෂ ලංසදු ලංවරන ලං

දී. 

 දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලං ල්ඩනෆිනලි ලංනඩ් තු ලංිලරීම, ලංජ ලංවිදුලි ලංශළ ලංතභය්තයර ලංදුරවාන ලං

පශසුවම් ලංවෆපී ම ලංතුළි්ත ලංමශජන ලං වතලළ ලංවෆපී ම ලංශළ ලංයි ය ලංපශසුවම් ලංවෆපී ම. 

 තයයලය ලංවූ ලංරජ   ලංනි ලංනිලළවල ලංවිපතම්  ලංපරිදි ලංත ්  ලංලෆඩියළ ලංවරයුතු ලං මම ලංලවර ලංතුෂ ලංදී ලංසදු ලං

වරන ලංදී. 

 වළ්ගයළ ලංලළශන ලංනඩ් තු ලංවරයුතු, ලංතලර ලංපරිවරය ලංිහරිසදුල ලංපල් ලළ ලංලෆීමම ලං 

යන ලංවරයුතු ලං2017 ලංලව ්ගදී ලං ලංආයයන ලංතාය ලංමින්ත ලංඉු  ලංවරන ලංදී. 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං 

 

 

  

තනු ලංතාවය  ලංතිනයමය  ලං2017 ලංල්ගයර ලං ලංනිකු්  ලංවරන ලංද ලං 
බපත්ර ලං ලංරමළණය 

01. ය නි ලංතවි ලංබපත්ර ලංත ්  ලංිලරීම 358 

02. මුරවරු ලංතලවරපත්ර ලංත ්  ලංිලරීම 89 

03. රිනඥයිහඥයිළ ලංබපත්ර ලංනිකු්  ලංිලරීම 145 

04. ුංුංරන ලං ලංද්රලය ලංතලවරපත්ර ලංනිකු්  ලංිලරීම 62 

05. තලවරළභී්තර ලංුංුංරණ ලං ලංද්රලය ලංනිකු්  ලංිලරීම 404 

06. පය ර්ම් ලංබළලෆීමම ලංවඳශළ ලංතලවර ලංබළදීම 135 
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රළජය ලංපරිපළන ලංතමළයයා   ලං ලංරිනපළදන ලංයර ්  ලං ලංපල් ලන ලංද ලංුංහුණු ලංලෆඩවරශ්ත 

 

 

 

 

අනුේ

අං්ය 

පුහුණුේලැඩවටශ  වශභ් ගීේවූේේප්රග ණය වියනගේ(රු.) 

01. ශරිය ලංඵදළිනයළලය ලංිහළිබඳ ලංදෆනුල්  ලං
ිලරීම 

80 11455.00 

02. රියදුරු ලංවළ්ගය ලංවළනය 25 13160.00 

03. මූලිව ලංරාමළළර ලංලෆඩවරශන 50 21900.00 

අනුේ

අං්ය 

පුහුණුේලැඩවටශ  වශභ් ගීේවූේේප්රග ණය වියනගේ(රු.) 

01. රළජය ලං වතලය ලංවම්බ්ත ය්ත ලංලන ලං
ආ්ඩඩුක්රම ලංලයලවහාළ ම ලංවිපත ගළන 

31 14700.00 

02. ලයළපිින ලංවෂමනළවරණය 43 18365.00 

03. රජ   ලංරවම්පළදන ලංල් වම් ලං
වෂමනළවරණය 

45 18625.00 

04. ල්ගයමළන ලංශ්රී ලංාවළ ම ලංවාල්ගන ලං
රිනප් ින 

80 22885.00 

05.  ලංවළ්ගය ලංපි පළි  ලංශළ ලංවළ්ගයළ ලංක්රම 35 17155.00 

පුහුණුේලැඩවටශන්තේපිළිබහේව ර ංය 
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 විගණ ේශ ේවිගේණයන්තේවහශ ේඅන ේවුේයයර  වශේක් ලකේත්ර ර ජ් ිපේසිදුේ්ේදි ේප්රග ණය 

අනුේ

අං්ය 
් ේය කතේ ග 

දි ේගණ  වතුපේණේ

ක් ලකේත්ර 

ර ජ් ිපේ

දි ේගණ  

අභ්යන්තරරේ

විගණ ය 

වහශ   

විගේ ේ

්ටතිතු 

වහශ  

1 දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය 50 0 50 

2 ලප ්ත රළ. ම.වළ 15 18 33 

3 ශඟුර්ත වය රළ. ම.වළ 17 24 41 

4 නුලරංළිය රළ. ම.වළ 17 0 17 

5  ව්් ම ම රළ. ම.වළ 39 21 60 

6 තඹලමුල රළ. ම.වළ 21 12 33 

එ්තුල 159 75 234 

 

 ලධකු්තේ්ේඅභ්යන්තරරේවිගණ ේල ේර ේප්රග ණයේවශේඑගේල ේර ේලධකු්තේ්ේදි ය 

අනුේ

අං්ය 
් ේය කතේ ග 

අභ්යන්තරරේ

විගණ ේල ේර ේ

ප්රග ණය 

ල ේර ේලධකු්තේ්ේදි ය 

1 දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය 16 

2017.01.23, ලං2017.01.25, ලං2017.02.06, ලං

2017.02.20, ලං2017.05.32, ලං2017.06.02, ලං

2017.06.15, ලං2017.06.19, ලං2017.06.29, ලං

2017.07.14, ලං2017.07.24, ලං2017.07.27, ලං

2017.08.15, ලං2017.08.18, ලං2017.08.30, ලං

2017.11.30 

2 ලප ්ත රළ. ම.වළ 10 

2017.01.25, ලං2017.02.08, ලං2017.03.06, ලං

2017.03.24, ලං2017.06.28, ලං2017.07.10, ලං

2017.09.11, ලං2017.11.13, ලං2017.12.07, ලං

2018.01.23 

3 ශඟුර්ත වය රළ. ම.වළ 04 
2017.01.18, ලං2017.02.21, ලං2017.08.30, ලං

2017.09.11 

4 නුලරංළිය රළ. ම.වළ 07 

2017.02.16, ලං2017.04.17, ලං2017.05.24, ලං

2017.08.02, ලං2017.11.15, ලං2017.11.24, ලං

2017.12.12 

5  ව්් ම ම රළ. ම.වළ 11 

2017.01.31, ලං2017.03.06, ලං2017.07.19, ලං

2017.08.09, ලං2017.09.27, ලං2017.11.15, ලං

2017.11.24, ලං2017.11.24, ලං2017.12.05, ලං

2017.12.11, ලං2017.12.18 

6 තඹලමුල රළ. ම.වළ 04 
2017.06.14, ලං2017.08.24, ලං2017.09.27, ලං

2017.10.25 

එ්තුල 51 
 

අභ්යන්තරරේවිගණ ේඅංකතේ්ටතිතු 
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 සිදුේ්ේවිකේේවිගේ ේප්රග ණයේවශේඑගේල ේර ේලධකු්තේ්ේදි ය 

අනුේ

අං්ය 
් ේය කතේ ග 

විගේ ේ

ල ේර ේ

ප්රග ණය 

ල ේර ේලධකු්තේ්ේ

දි ය 

1. දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය - - 

2. ලප ්ත රළ. ම.වළ 01 2017.07.26 

3. ශඟුර්ත වය රළ. ම.වළ 01 2017.11.23 

4. නුලරංළිය රළ. ම.වළ - - 

5.  ව්් ම ම රළ. ම.වළ 01 2017.09.06 

6. තඹලමුල රළ. ම.වළ 01 2017.05.23 

එ්තුල 04 
 

 

 ේකගල ේලධමිේලවුචේේප්තේපිපක් ල ේකිරීගේපික බහේකරතරතුරුේ-ේ2017 

අනුේ

අං්ය 
් ේය කතේ ග ැබුණුේලවුචේප්ත 

ලවුචේප්තේ

පිපක් ල ේකිරීකතුේ

ප්රගතිය 

1.  දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය ජනලළරි ලං- ලං න්ලෆම්බ්ග 91% 

2.  ලප ්ත රළ. ම.වළ ජනලළරි ලං- ලංත ල වහතු 66% 

3.  ශඟුර්ත වය රළ. ම.වළ ජනලළරි ලං- ලංත ල වහතු 66% 
4.  නුලරංළිය රළ. ම.වළ ජනලළරි ලං-ත ල වහතු 66% 

5.   ව්් ම ම රළ. ම.වළ ජනලළරි ලං- ලංත ල වහතු 66% 

6.  තඹලමුල රළ. ම.වළ ජනලළරි ලං- ලංත ල වහතු 66% 

 

 රජකතේවිගණ ේඅංයේගගින්තේලධකු්තේ්ෂේවිගණ ේවිගසුතුේවනශ ේපිළිතුරුේවතුබන්තධී්රණයේ

කිරීග. 

අනුේ

අං්ය 
් ේය කතේ ග 

නේ

විගණ ේ

විගසුතුේ

ගණ  

පිළිතුරුේ

විගණ ේ

විගසුතුේ

ගණ  

විගණ ේ

අධි් ිපටේ

පිළිතුරුේකයතමුේ

කිරීකතුේ

ප්රතිරය. 

1.  දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය 11 11 100% 

2.  ලප ්ත රළ. ම.වළ 03 02 66% 
3.  ශඟුර්ත වය රළ. ම.වළ 01 01 100% 

4.  නුලරංළිය රළ. ම.වළ 05 04 80% 

5.   ව්් ම ම රළ. ම.වළ 04 03 75% 
6.  තඹලමුල රළ. ම.වළ 06 02 33% 

එ්තුල 30 23 76% 
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ගිණුතුේඅංය 

 2017ේලේකතදීේවිගණ ේ්ෂග  ්රණේ්මිටුේපල්තල ේනේදි . 

අනුේ

අං්ය 

් ේතුල දි ය 

1.  පෂමු ලංවළ්ගතුල ලං ලං ලං 2017.03.27 

2.   දලන ලංවළ්ගතුල 2017.06.22 

3.   යලන ලංවළ්ගතුල 2017.09.28 

4.  සමලන ලංවළ්ගතුල 2017.12.21 

 

 

 

දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය ලංරජ   ලංඒ ලං ශ්රතණි   ලං දපළ්ගය ම්්තතුලක්කය ලං ව ලංවවනු ලංබින. ලංඒ ලංවඳශළ ලං

රජ   ලංලළ්ගකාව ලංවියදම් ලංඇවහය ම්්තතුල ලං260 ලංලෆය ලංය ්ගය ලංයර ්  ලංරිනපළදන ලංවවළ ලං දනු ලංඇය. ලංදිවහත්රික්කය ලං

 මවම් ලංවළ්ගයළ   ලංමූලිව ලංතරමුණු ලංඉු  ලංවර ලංලෆීමමර ලංවරයුතු ලංවර ලංලෆීම ම්දී ලංමූය ලංවෂමනළවරණය-

ය ණුම් ලං වරයුතු ලං ලඩළ්  ලං ලෆදල්  ලං  ලින. ලං  මම ලං වළ්ගයය්ත ලං ලඩළ්  ලං වළ්ගයක්කයමල ලං ශළ ලං ඵදළී  ලං  ව ලං ඉු  ලං

ිලරී ම් ලං දී ලං වෆසුම් ලංිලරීම ලං , ලං වාවිළනය ලංිලරීම, ලං  ම ශය ලං  ගම, ලංක්රියළ් මව ලංිලරීම ලං ශළ ලං තධීක්කයණය ලංයන ලං

වෂමනළවරණ ලංතාල ලංතදළෂ ලංවර ලංලීම. 

දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ් ේය කතේගිණුතුේඅංකයන්තේඉටුේ්ෂේතිතුේප්රධ්  ේ් ේයයන්තේ 

1. ආදළයම් ලංවියදම් ලංශළ ලංත් ිනවළරම් ලංවම්බ්ත ලංලළ්ගකාව ලංඇවහය ම්්තතු ලංවවවහ ලංිලරීම. 
2. රළ ීය ය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලං05 ලංවඳශළ ලංේ ලංරිනපළදන ලං ල්ත ලංිලරීම ලංශළ ලං බදළ ලංශෆරීම. 
3. රළ ීය ය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලං05 ලංවඳශළ ලංලළ්ගකාව ලංමුදම ලංරමළණ ලංබළ ලංලෆීමම ලංශළ ලංඒවළබී ලං ව්ර ලං

රළජය ලංය ණුම් ලං දපළ්ගය ම්්තතුල ලං ලය ලංඉදිරිප්  ලංිලරීම. 
4. ලළ්ගකාව ලංවිව්ගජන ලංය ණුම්, ලංත් ිනවළරම් ලංය ණුම් ලංශළ ලංසයලුම ලංපළන ලංය ණුම් ලංිහළි ය ලංිලරීම. 
5. භළ්ඩඩළලළර ලං පරිලණව ලං ලළ්ගයළ ලං වෆවඳීම ලං ශළ ලං ඒලළ ලං  ්ගඛීය ලං තමළයයා, ලං  දපළ්ගය ම්්තතු ලං ලර ලං

ඉදිරිප්  ලංිලරීම. 
6. ය නි ලංතවි ලංබපත්ර ලංශළ ලංුංුංරණ ලංද්රලය ලංබපත්ර ලංමින්ත ලංආදළයම් ලංංවතු ලංිලරීම. 
7. දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළයර ලංතනුබී ලංවළ්ගයළල ලංසයලුම ලං ල ගම් ලංවරයුතු ලංසදු ලංිලරීම. 
8. විමයලය ලංතයලෆය ලංලෆඩවරශ්ත ලංරළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළවය ලං05 ලංතුෂ ලංක්රියළ් මව ලංිලරීම ලංශළ ලං

ඊර ලංතදළෂ ලං ල ගම් ලංවරයුතු ලංසදු ලංිලරීම. 
9. දිවි ලංනෆගුම ලං/ශදිස ලංආපදළ, ලංසු  ලංලළරීමළ්ගල ලංරිනවාවහවරණ ලංලයළපිින ලංවඳශළ ලංසයලු ලං ලං ල ගම් ලංවරයුතු ලං

සදුිලරීම. 
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දිව්ත්රික් ල්කතේයන යගේපිළිබහේවිව්රරය 
 

 

 

 

 

  

අනුේඅං්ය ේේේේේේේේයන යතුේශිේය යන යගේ(රු.) 

01. 1003-07-02 13,116,973.50 

02. 1003-07-03 709,839.87 

03. 1003-07-05 393,840.00 

04. 1003-07-99 5,689,429.89 

05. 2002 14,769,059.44 

06. 2002-01-01 2,651,654.03 

07. 2003-02-03 802,500.00 

08. 2003-02-13 30,550.00 

09. 2003-02-14 28,872,218.40 

10. 2003-04-00 0 

11. 2004-01-00 41,813,294.10 

                 එ්තුල 108,849,359.23 
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දිව්ත්රික් ලේගැතිලරණේ්ටතිතු 
 

2017 ලේයටේඅන ෂේඡන්තනේහිමිේ  ගකම යේව්ව් කිරීග 

අනුේ

අං්ය ගැතිලරණේක්තඨාශ ය ක ය පදිංචිේඡන්තනේන ය්ම්න්ත වංය ල 

1 ත/නුලරංළිය මවහ වළිය 320363 

2 ආ/ ව්් ම ම  82139 

3 ඇ/ශඟුර්ත වය 73642 

4 ඈ/ලප ්ත 85881 

මු  ලංංවතුල 562025 

   2017 ඡන්තනේහිමිේ  ගකම යටේඅලුතින්තේඇතු්තේමගේවහශ ේඉමලුතු ්රේඇතිේවංය ල 

අනුේ

අං්ය ගැතිලරණේක්තඨාශ ය ක ය පදිංචිේඡන්තනේන ය්ම්න්ත වංය ල 

1 ත/නුලරංළිය මවහ වළිය 19203 

2 ආ/ ව්් ම ම  5071 

3 ඇ/ශඟුර්ත වය 3383 

4 ඈ/ලප ්ත 4922 

මු  ලංංවතුල 32579 

   2017ේලේකතේඉල්තේවූේ තුේවංය ල 
 අනුේ

අං්ය ගැතිලරණේක්තඨාශ ය ක ය පදිංචිේඡන්තනේන ය්ම්න්ත වංය ල 

1 ත/නුලරංළිය මවහ වළිය 14433 

2 ආ/ ව්් ම ම  4031 

3 ඇ/ශඟුර්ත වය 3001 

4 ඈ/ලප ්ත 3936 

මු  ලංංවතුල 25401 

   ් ේයයේගණ්ඩේකරතරතුරු 
 අනුේඅං්ය ර තුර ප්රග ණය 

1 වශවළර මෆිනලරණ ලං ව්මවළරිවහ 1 

2 වෂමණළවරන වශවළර 9 

3  මඛ්ණ ලංවශවළර 3 

4 රියදුරු 1 

5 වළ්ගයළ වළ්ගය ලංවශයව 6 

   සිදුේ්ේවිකේේලැඩවටශන්ත 
 1 2017.6.1 ඡ්තද ලංිට පය්ත ේ ලංදිනයර ලංතදළ ලංදෆනුල්  ිලරී ම් ලංලෆඩවරශ්ත 

2 
2017 ලංල්ග   ලංඡ්තද ලංිට ප ලංනළම මඛ්න ලංරින  නයර ලංතදළ දෆනුල්  ලංිලරී ම් ලං
ලෆඩවරශ්ත 

3 ශිය ලංපළ්ගලි ම්්තතු ලංදෆනුල්  ලංිලරී ම් ලංලෆඩවරශ්ත 
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දිව්ත්රික් ලේකගීටේේරථේප්රල ශ ේ් ේය කතේේකරතරතුරු 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

අනුේ

අං්ය 

 

2017ේලේයේතුෂේඉටු්ර ේනේ් ේයයන්ත 

 

ප්රගතිය 

01 කලෂහේ ල ශ ේ වහශ ේ ැබූේ ිපයදුරුේ බපත්රේ අයදුතුප්තේ

වංය ල 

727 

02 වැශැමලුේල ශ ේවහශ ේැබූේිපයදුරුේඅයදුතුපත්රේවංය ල 6160 

03 ලධකු්තේ්රනුේැබූේඅං්ේරශඩුේවංය ල 4110 

04 අ  යර ලයේවහශ ේපරීක් ල ේ්රනුේැබූේල ශ ේවංය ල 57 

05 ල ශ ේඅ තුරුේපරීක්ෂ ේකිරීතුේ 404 

06 ්ච්කච්ිපකතේ වරප්ේ ් ේය යේ ගඟින්තේ එක් ලේ රැව්ේ ්ෂේ

කගී.ප්ර.කන.කශේ2003.20.14ේයටක්තේැබූේමුළුේයන යගේ 

රු. ලං28,768,338.00 

07 ක ඛිරේපරීක්ෂණ/ේවිභ් ගේ  /ේඅධීක්ෂණේ 46 

08 ් ේය ය යේක පිේද්රලයේවහශ ේවියනතුේ 15,000.00 

09 අති් ේවශේලධල ඩුේදි ේලැටුප්ේ රු. ලං274,049.00 

10 විදුක යේශ ේජය රු. ලං148,565.05 

11 රැපැමේශ ේවංකද්  රු. ලං49,982.29 
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යපන ේ්ෂග  ්රණේඒ්්ය  

 

පුහුණුේශ ේනැනුල්තේකිිපකතුේලැඩවටශන්තේ-ේ2017 

අනුේ

අං්ය 

ලැඩවටශ  ප්රතිප න ේපිළිබහේවිව්රරය ලැඩවටශන්තේ

ග   

පැලැ්තේවුේව්ථ  ය වශභ් ගි්තලය 

ෆීමම් ලං
සරු.ය) 

වියදම ලං
සරු.ය) 

ඉිනරිය ලං
සරු.ය) 

01 වහලභළවිව ලං ආපදළ ලං ිහළිබඳල ලං ශළ ලං ආපදළ ලං
වෂමනළවරණය ලං වම්බ්තල ලං පළ්  ලං පළන ලං
නිළරී්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරිම ලං 

10,000.00 10,000.00 - 01 රළ ීශිය ලං වභළල ලං
ශඟුර්ත වය ලං- ලං 

60 

02 මුලිව ලං රාමළළර ලං බළ ලං දිම ලං වම්බ්තල ලං
රළ ය ය ව ලංුංහුණු ලංලෆඩමු ල ලං 

32,115.00 32,115.00 - 01 රළ ීශිය ලං වභළල ලං
ශඟුර්ත වය ලං- ලං 

65 

03 මුලිව ලං රාමළළර ලං බළ ලං දිම ලං වම්බ්තල ලං
රළ ය ය ව ලංුංහුණු ලංලෆඩමු ල 

35,500.00 35,500.00 - 01 රළ ීශිය ලං  මවම් ලං
වළ්ගයළය, ලං
නුලරංළිය ලං 

80 

04 වහලභළවිව ලං ආපදළ ලං ිහළිබඳල ලං ශළ ලං ආපදළ ලං
වෂමනළවරණය ලං වම්බ්තල ලං පළවෆම ලං
ගුරුලරු්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරි ම් ලංලෆඩමු ල ලං 

15,250.00 15,250.00 - 01 නු/ ලං ලළ පණි ලං මශළ ලං
විදයළය ලං 

50 

05 වහලභළවිව ලං ආපදළ ලං ිහළිබඳල ලං ශළ ලං ආපදළ ලං
වෂමනළවරණය ලං වම්බ්තල ලං ලතු ලං ක්කය තත්ර ලං
නිළරී්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරිම. ලං 

20,000.00 20,000.00 - 01 මළනල ලං වම්ප්  ලං
ලෆවිලි ලං භළරය ලං
ශෆර්ත ලං 
 

60 

06 මුලිව ලං රාමළළර ලං බළ ලං දිම ලං වම්බ්තල ලං
රළ ය ය ව ලං ුංහුණු ලං ලෆඩමු ල ලං මළනල ලං වම්ප්  ලං
ලෆවිලිභළර   ලංනිලිළරී්ත ලංවඳශළ ලං 

37,910.00 37,910.00 - 01  ්  ලං ව්ගමළ්තය ලං
 ශ්ලිරුඩ් ලංළළල 

57 

07 මුලිව ලං රාමළළර ලං බළ ලං දිම ලං වම්බ්තල ලං
රළ ය ය ව ලංුංහුණු ලංලෆඩමු ල ලං 

37,910.00 37,910.00 - 01 රළ ීශිය ලං  මවම් ලං
වළ්ගයළය ලං - ලං
 ව්් ම ම ලං 

69 

08 වහලභළවිව ලං ආපදළ ලං ිහළිබඳල ලං ශළ ලං ආපදළ ලං
වෂමනළවරණය ලංවම්බ්තල ලංදෆනුල්  ලංිලරි ම් ලං
ලෆඩමු ල ලං 

20,000.00 20,000.00 - 01 ලෆවිලි ලං වාල්ගන ලං
භළරය ලං- ලංනුලරංලිය 

60 
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09 2017 ලංජළිනව ලංසුරක්කයකාය ලංදින ලංලෆඩවරශන ලං 35,500.00 35,500.00 - 01  ව්් ම ම ලං
රළ. ම ලංවළ්ගයළය ලං 

80 

10 ආපදළ ලංවෂමනළවරණ ලංයළ්තත්රණය ලංවළ්යක්කයම ලං
ිලරිම ලං ශළ ලං ජනයළලර ලං  ය්රතුරු ලං බළ ලං දි ම් ලං
යළ්තත්රණය ලං ක්කයිනම්  ලංිලරිම ලං වඳශළ ලං රළ ීශිය ලං
මය මදී්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරි ම් ලංලෆඩමු ල ලං 

70,000.00 70,000.00 - 01 Nuwara Eliya – 
Golf Club 

70 

මුළුේඑ්තුලේ 314,185.00 314,185.00 - 10  651 
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2017ේගැම්ේදිලම් ටේබේපෑේගංලතුරේශ ේ  යය තුේකශේතුකලන්තේශ ලධයටේප්තවුේයටිරේපශසු්තුේයථ ේර්ත්තලයටේප්තේකිිපගටේ 

2017ේලේයේවහශ ේබ දුන්තේඅතිකේ්ේප්රතිප න ලටේඅන ේකරතරතුරු 

අනුේ

අං්ය 

ප්ර කද්ශියේ

කම්තුේ

ක්තඨාශ ය 

ග්ර ගේලධධ් රීේ

ලවග 

ලය පෘතිය ප්රතිප න ේපික බහේවිව්රරය 

 ල්ත ලං
වර ලං
ඇින ලං
මුද ලං
සරු. පලි
යන) 

 ල්තවර ලං
ඇින ලංමුද ලං
රළ. ම ලං

 ව්.මඨාර
 ප්ත ලං

සරු. පලිය
න) 

වියදම වියදම්ල ලං
ංවතුල ලං

රළ. ම. ව් 
මඨාි ම්්ත 

ඉිනරිය 

01  ව්් ම ම ලං වඩ ද්ර ලං නුා ල ලං ලම්මළනයර ලං ිහවි වන ලං
මළ්ගල   ලං ආපදළලර ලං ක්කයල ලං ඇින ලං
ර ීය ලං වඳශළ ලං ආරක්කයකාය ලං පෆින ලං බෆම් ලං
ශළ ලංවළණු ලංපීිනය ලංවවවහ ලංිලරිම. ලං 

1 1 947,986.05 947,986.05 52,013.95 

02 ශඟුර්ත ව
ය ලං 

උඩල් ය ලං උඩල් ය ලං ග්රළම   ලං නළයයළම් ලං
 ශතතු ල්ත ලං ිහඩළලරප්  ලං පවුම ලං නෆලය ලං
පදිාි  ලං ිලරිම ලං වඳශළ ලං ශඳුනළ ලන ලං ඇින ලං
ිටඳල ලං ලම වම ලං නල ලං ලම්මළනයර ලං
ිහවි වන ලංමළ්ගලය ලං ව්්තක්රීඨා ලංිලරිම. ලං 

1 1 965,000.00 965,000.00 35,000.00 

03 ලප ්ත ලං නිමද්ඩඩළිට්තන ලං යළක්කයණිව ලං ුංහුණු ලං මයවහාළන   ලං
 මම ලං වඩළලෆටීම ලං ශළ ලං නළයයළම් ලං
තලදළනම ලං  ශතතු ල්ත ලං ලෆටී ලං ඇින ලං පවහ ලං
ඉල්  ලංිලරිම ලංශළ ලංිහු පව ලංවළණු ලංපීිනය ලං
ශළ ලංආරක්කයකාය ලංපෆින ලංබෆම්ම ලංඉදිිලරිම. ලං 

1  
 
 
 
 

5.65 

981,078.56  
 
 
 
 

5,645,012.76 

 
 
 

 
 
4987.24 04 ලප ්ත ලං ිනබ්බු  ල්ඩ ලං

දකුණ ලං 
ජළිනව ලංනිලළව   ලංතතුරු ලංමළ්ගල   ලංපවහ ලං
ඉල්  ලං ිලරිම ලං ව්ඩඩි ලං වඩළ ලං ලෆටීම ලං ශළ ලං
මළ්ගලය ලං  ව දළයළම ලං පළනය ලං ිලරිම ලං
වඳශළ ලං පෆින ලං බෆම්මක්කය ලං ඉදිිලරිම ලං ශළ ලං
මළ්ගලය ලං ව්්තක්රිඨා ලංිලරිම ලං 

1.9 806,350.57 

05 ලප ්ත ලබඩ ලං දුම ල්ම ලං ලම ලං මෆද ලං මළ්ගලයර ලං ලෆටී ලං
ඇින ලං පවහ ලං ඉල්  ලං ිලරිම් ලං ශළ ලං මළ්ගල   ලං
වළණු ලංපීිනය ලංවවවහ ලංිලරිම. ලං 

1 759,993.43 
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06 ලප ්ත ිනබ්බු  ල්ඩ ලං
දකුණ 

ලාගු ලං ශය ලං මළ්ගල   ලං ලෆටී ලං ඇින ලං පවහ ලං
ඉල්  ලංිලරිම ලංශළ ලංවළණු ලංපීිනය ලංවවවහ ලං
වර ලංමළ්ගලය ලං ව්්තක්රිඨා ලංිලරිම. ලං 

1.75 1,391,781.7
3 

07 ලප ්ත නිමද්ඩඩළිට්තන ලං රළ ීශිය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළ   ලං
ආරක්කයකාය ලංබෆම්ම ලංඉදිිලරිම.ස01) ලං 

  853,214.07  

08 ලප ්ත නිමද්ඩඩළිට්තන ලං රළ ීශිය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළ   ලං
ආරක්කයකාය ලංබෆම්ම ලංඉදිිලරිම.ස02) 

 852,594.40 

මුළුේඑ්තුලේ  7.65 7.65 7.557 7,557,998.81 92,001.19 
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කපරේසුන  තුේශ ේවැෂසුතුේකිිපකතුේලැඩවටශන්තේ-ේ2017 

අනුේ

අං්ය 

ලැඩවටශ  ප්රතිප න ේපිළිබහේවිව්රරය ලැඩවටශන්තේ

ගණ  

පැලැ්තේවුේව්ථ  ය වශභ් ගි්තලය 

ෆීමම් ලං
සරු.ය) 

වියදම ලං
සරු.ය) 

ඉිනරිය ලං
සරු.ය) 

01 පළවෆම ලංසසු්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරිම ලං 25,000.00 25,000.00 -  01 නුලරංළිය ලං ලළ පණි ලං මශළ ලං
විදයළය ලං 

65 

02 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම ලං 

12,000.00 12,000.00 - 01 නුලරංලිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 426/7 ලං
ලෆල්ගලි ලං ග්රළම ලං නිළරී ලං
ලවම ලං 

76 

03 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම 

12,000.00 12,000.00 - 01 නුලරංලිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං- ලංබුවෆ ම ලං
ග්රළම ලංනිළරි ලංලවම ලං 

77 

04 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම 

12,000.00 12,000.00 - 01 නුලරංලිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 476 ලං ං්ත, ලං
 ශ ්ත ලංස්මඩ් ලං ග්රළම ලං
නිළරී ලංලවම ලං 

55 

05 පළවෆම ලංආපදළ ලංආරක්කයණ ලංලෆඩවරශන ලං 15,000.00 15,000.00 - 01 නු/උවවහ ලං බළලිවළ ලං
විදයළය, ලංනුලරංළිය ලං 

175 

06 පළවෆම ලංආපදළ ලංආරක්කයණ ලංලෆඩවරශන 15,000.00 15,000.00 - 01 නු ලං / ලං ළ්තය ලං  වතවිය්ග ලං
විදයළය, ලංනුලරංළිය ලං 

100 

07 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම ලං 

12,000.00 12,000.00 - 01 ශඟුර්ත වය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං
 ප්රමඩුම ලං ග්රළම ලං
නිළරි ලංලවම ලං 

150 

08 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම 

12,000.00 10,250.00 1,750.00 01 ලප ්ත ලං  ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලංලර ේ ලං 

84 

09 ග්රළ පය ලං ආපදළ ලං  පර ලං සුදළනම් ලං වෆෂසුම් ලං වවවහ ලං
ිලරිම 

12,000.00 12,000.00 - 01 නුලරංළිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

56 

10 නළයයළම් ලං පරහුරු ලංලෆඩවරශන ලං 12,000.00 12,000.00 - 01 ලප ්ත ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

98 
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11  මලි ලංආරක්කයණ ලංලෆඩවරශන ලං 14,850.00 10,520.00 4,330.00 01  ව්් ම ම ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං - ලං
විජයබළහුව්තඳ ලං ග්රළම ලං
නිෂළරී ලංලවම ලං 

105 

12 රළ ීශිය ලංවෆසුම් ලංවවවහ ලංිලරිම ලං 20,000.00 20,000.00 - 01 නුලරංළිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

80 

13 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

54,850.00 54,850.00 - 01 නුලරංළිය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය 

80 

14 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

91,600.00 91,600.00 - 01 ලප ්ත ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

204 

15 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

70,600.00 70,600.00 - 01  ව්් ම ම ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

185 

16 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

95,100.00 95,100.00 - 01 ශඟුර්ත වය ලං රළ. ම ලං
 ව්ඨාශළය ලං 

270 

17 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

11,700.00 11,700.00 - 01 නුලරංලිය ලං දිවහත්රික්කය ලං
 මවම් ලං ව්ගයළීවය ලං
ශ්රලණළලළරය ලං 

80 

18 ුංහුණු ලං වරුල්ත ලං ුංහුණු ලං ිලරි ම් ලං රළ ීශිය ලං
ලෆඩමු ල ලංසවමිීපත ලංනිළරී්ත) 

35,800.00 35,800.00 - 01 නුලරංලිය ලං දිවහත්රික්කය ලං
 මවම් ලං ව්ගයළීවය ලං
ශ්රලණළලළරය 

80 

19 ආපදළ ලං වෂමනළවරණයර ලං තදළෂ ලං  ගදී ලං නළරය ලං
යරාළලලිය ලං 

147,300.00 102,700.00 44,600.00 01 මයම ලංපෂළ්  ලංනුලරංලිය ලං
සුමන ලං ීවිිනව ලං පළව ලං ශළ ලං
නුලරළිය ලං ලළීටණි ලං ජළිනව ලං
පෆවෆ ලං 

250 

20 දිවහත්රික්කය ලං ව පු  ලං රැවහවිම ලං සඊවළන ලං දිල ලං  ම වම් ලං
 පර ලංසුදළනම් ලංවිම.) ලං 

20,000.00 20,000.00 - 01 Nuwara Eliya – Golf 
Club 

70 

මුළුේඑ්තුලේ 700,800.00 650,120.00 50,680.00 20  2340.00 
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ඉඩතුේශ ේවංලේධ් ේඅංය 

 ේේේේේේේේ    

 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

ඉඩතුේශ ේවංලේධ් ේඅංයේ-ේපල්තල ේනේවිකේේලැඩවටශන්ත 

1. ලැඩවටශ ේ-ේ ප ණය ලංිහළිබඳ ලංබහු ලංආාශිව ලංක්රියළවළරී ලංවෆෆවහම ලං- ලං2018 

 

ශැන්න්තමගේ-ේජනළපතපින ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලංවිජු ලංතධීක්කයණය ලංයර ්  ලංක්රියළ් මව ලංවරනු ලංබන ලං

ලෆඩවරශනිල. ලංඒ ලංතනුල, ලංශඳුනළල්තනළ ලංද ලං ප ණ ලංතලළනම ලංවිටය ලංලිශ ලංඒවව ලංතතුරි්ත ලංතලම ලං

ල ය්ත ලං5% ලංව ලං ප ණ ලංය් ් ලය ලංඉශෂ ලංනෆා ගම ලංඉක්කයව ලංවෂ ලංයුතු ලංවිය. 

 ම් ලංයර ් , ලංශඳුනළ ලංල්තනළ ලංද ලංරළන ලංතා ලං08ක්කය ලංඔවහ වත ලංරළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලං

මඨාර ප්ත ලං ප ණ ලංලෆඩවරශ්ත ලංක්රියළ් මව ලංිලරීම ලංවඳශළ ලංරු.1,695,000 ලංව ලංරිනපළදන ලංමුදක්කය ලං

 ල්ත ලංවර ලං දන ලංදී. 

ඒ ලංතනුල, ලං2017 ලංල්ගය ලංතලවළන ලංලන ලංවිර ලංතදළ ලංදිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළය ලංමය ්ත ලංවශ ලං

රළ ීය ය ලං  මවම් ලං  ව්ඨාශළ ලං මඨාර ප්ත ලං පෆලෆ් විය ලං යුතු ලං ල ලං ිනබූ ලං සය  ලං ලෆඩවරශ්ත ලං ඉයළම්  ලං

වළ්ගාවල ලංතලව්ත ලංවරන ලංදී. 

 ක්රිය ්තග්ේ්ෂේ් යේ-ේ2017 ලංමෆින ලංසර ලං දවෆම්බ්ග ලංදක්කයලළ 

කභ්ෞති්ේශ ේමයේප්රගතියේ 

 

 ලැඩවටශ  වශභ් ගී්තලය වරයේවියනගේ

(රු) 

01 ග්රළම ලංනිෂළරී ලංලවම් ලංල ලංආ්ගක ව ලංවාල්ගන ලංනිෂළරී්ත ලං
වඳශළ ලං දිළිඳුවම ලං ිහු දෆකීම ලං වශ ලං වහලයා ලං රැිලයළ ලං
නි්ගමළණය ලංිහළිබඳල ලංරජළ ලං දෆනුල්  ලංිලරීම් ලංවඳශළ ලංTOT 
ලෆඩවරශ්ත ලංපෆලෆ්  ගම. 

 

403 

 

118,281.00 

02  ප ණ ලං මඨාරම ලං ඉශෂ ලං නෆා ගම ලං වඳශළ ලං ලයළපළරිව ලං
වශවම්බ්තයළලක්කය ලං ල්ඩ ලංනෆා ගම. 

ේේ78 ේ15,000.00 

03 ෂමළ ලංිට පවම් ලංරල්ගන ලංනිෂළරී්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරීම. 219 ේේ43,415.00 

04 ෂදරු ලංපළවෆම ලංගුරුලරු්ත ලංදෆනුල්  ලංිලරී ම් ලංලෆඩවරශන. 280 124,125.00 

05  ප ණ ලංතලළනම් ලංවිටය ලංලිශ ලංඒවව ලංල ලංමමලරු්ත ලං
දෆනුල්  ලං ිලරීම ලං වඳශළ ලං IYCF ුංහුණු ලං ලෆඩවරශ්ත ලං
පෆලෆ්  ගම. 

564 ේ 

ේ89,208.00 

06  ල්වි ලං වාවිළන ලං දෆනුල්  ලං ිලරී ම් ලං ලෆඩවරශන ලං
පෆලෆ්  ගම. 

496 ේේ80,645.00 

07  ප ණය ලං වම්බ්ත ලං තා ලං ල ලං සි න ලං නිෂළරී්ත ේ ලං
දෆනුම ලං ඉශෂ ලං නෆා ගම ලං වඳශළ ලං  ප ණය ලං ිහළිබඳ ලං
ක්රියළවළරවම් ලංපෆලෆ්  ගම. 

 

284 

 

126,548.00 

08 Change Agents ල ය්ත ලං වහ ලච්ඡළ ල්ත ලං ඉදිරිප්  ලං
ල්තන්ත ලංුංහුණු ලංිලරීම. 

308 264,972.40 

09 දිවහත්රික්කය ලං ප ණ ලංව පු  ලංපෆලෆ්  ගම. ්මිටුේ03 ේේ30,000.00 

10  පර ලං පළවෆම ලං ගුරුලරු්ත ේ ලං ත් දෆකීම් ලං හුලමළරු ලං වර ලං
ලෆීමමර ලං තලවහාළල ලං බළ ලං දීම ලං වඳශළ ලං ලළ්ගකාව ලං
වම්ම්තත්රණ ලංපෆලෆ්  ගම. 

 

200 

 

153,000.00 
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2. ලැඩවටශ ේ -ේ ම් ද්රලය ලං නිලළරණය ලං ිහළිබඳ ලං යළක්කයණිව ලං ශළ ලං විදයළ් මව ලං දෆනුම ලං විටය ලං

වම්ප් දළයව ලංවාි යයක්කය ලංරළ ීය ය ලංශළ ලංග්රළීටය ලංමඨාර ප්ත ලංනි්ගමළණය ලංිලරීම. 

 

ශැන්න්තමගේ -ේතිනලරු ලංජනළපතපිනතුම්ත ේ ලංඋප දවහ ලංමය ලංදීපලයළේයල ලංක්රියළ් මව ලංවරනු ලංබන ලං

මින්ත ලං නිදශවහ ලං රරක්කය ලං ම් ද්රලය ලං නිලළරණ ලං ජළිනව ලං ලෆඩවරශනර ලං වමලළීටල ලං  මම ලං ලයළපිිනය ලං

දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලංශළ ලංරළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලංමඨාර ප්ත ලංක්රියළ් මව ලංවරන ලංදී. 

  මිටදී ලංමූලිව ලංල ය්ත ලංදිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලංනිෂළරී්ත ලං03කු ලංවශ ලංනුලරංළිය ලං

රළ ීය ය ලං  මවම් ලං වළ්ගයළ   ලං නිෂළරියකු ලං වම්ප්  ලං දළයවින්ත ලං  ව ලං ුංහුණු ලං ිලරී ම් ලං

ලෆඩවරශන ලං  ලය ලං  ය්මු ලංවරන ලං දී. ලං ංමය ්ත ලං ුංහුණු ලංවරන ලං ද ලං නිෂළරී්ත ලං මය ්ත ලං රළ ීය ය ලං

 මවම් ලං  ව්ඨාශළ ලං මඨාර ප්ත ලං තදළ ලං ුංහුණු ලං ලෆඩවරශ්ත ලං ක්රියළ් මව ලං වරන ලං දී. ලං  ම් ලං වඳශළ ලං

රු.1,179,750.00 ලංව ලංරිනපළදන ලංමුදක්කය ලං ල්ත ලංවර ලං දන ලංදී. 

 

ක්රිය ්තග්ේ් ෂයේ- ලං2017 ලංඔක්කය ය බ්ග ලංසර ලං දවෆම්බ්ග ලංදක්කයලළ 

 

වශභ් ගී්තලයේ-ේරළ ීය ය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළය්තිට ලංලවම් ලංමඨාර ප්ත ලංිහිටු ලළ ලංඇින ලංවම ලංග්රළීටය ලං

ම්  ලංනිලළරණ ලංව පු ලිල්තම ලං05 ලං ද නකු ලංබෆය ්ත. ලං 

  

කභ්ෞති්ේශ ේමයේප්රගතිය 

 

ප්ර .කම.ක්තඨාශ ය වශභ් ගී්තලය වරයේවියනගේ(රු) 

තඹලමුල 272 148,825.00 

නුලරංළිය 240 148,125.00 
 ව්් ම ම 215 86,400.00 

ලප ්ත ලං 459 271,200.00 

ශඟුර්ත වය 610 137,090.00 

 

3. ලැඩවටශ ේ-ේවමවහා ලංාවළ ලංදශම් ලංපෆවම ලංසසු ලංනිුංණයළ ලංඇලී ම් ලංලෆඩවරශන ලං- ලං2017. 

ශැන්න්තමගේ-ේබුී ලංළවන ලංතමළයයළාය, ලං බෞී ලංවරයුතු ලං දපළ්ගය ම්්තතුල, ලංවමවහා ලංාවළ ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංළවනළරක්කයව ලංබ ලංම්ඩඩ   ලංඋප දවහ ලංපරිදි ලංලළ්ගකාවල ලංපල් ලනු ලංබන ලංවමවහා ලං

ාවළ ලං දශම් ලංපෆවම ලංසසු ලංනිුංණයළ ලංඇලී ම් ලංලෆඩවරශ ්ත ලං 2017 ලංල්ග යිට ලංලෆඩවරශන ලං2017 ලං

 දවෆම්බ්ග ලංමව ලං25, ලං26 ලංශළ ලං27 ලංයන ලංදිනය්තිට ලංදී ලංනුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයව   ලංපලෆ්  ගමර ලංවරයුතු ලං

 ය්දළ ලංිනබුණු ලංතයර, ලං ම් ලංවම්බ්ත ලංසය  ලංවමබ්තධීවරණ ලංවරයුතු ලංසදු ලංවරන ලංී ී ලංඉඩම් ලංශළ ලං

වාල්ගන ලංතාය ලංමය නි. 

  මම ලං ලෆඩවරශන ලං වඳශළ ලං  ලෞරලණීය ලං වහලළීට්ත ලං ලශ්ත වතළ, ලං සසු ලං දරු ලං දෆරිය්ත, ලං

 දමළිහය්ත ලංවශ ලංවම්බ්තධීවරණ ලංනිෂළරී්ත ලංඇතු ල ලං3000ව ලංපමණ ලංිහරීවක්කය ලංවශභළීස ලංවූ ලංතයර, ලං

ංම ලං ිහරීව ලං 25 ලං දින ලං වලව ලං නලළයෆ්ත ලං  ලය ලං පෆ පණි ලං  ම් ශ් ්  ලං සර ලං 27 ලං දින ලං නුලරංළිය ලං

නලර ය්ත ලංිහර් ල ලංයන ලං ම් ශ්ය ලං දක්කයලළ ලංආශළරපළන ලංශළ ලං  ්තලළසව ලංපශසුවම් ලංවවළ ලං දීමර ලං

සය  ලංවරයුතු ලංක්රමල් ල ලංසදළනම් ලංවර ලං දන ලංද ලංතයර ලංලෆඩවරශන ලංඉයළම්  ලංවළ්ගාවල ලංතලව්ත ලං

ිලරීමර ලංශෆිලයළල ලංෆබුණි. 

ක්රිය ්තග්ේ්ෂේ් යේ-ේ2017 ලං දවෆම්බ්ග ලං25,26 ලංශළ ලං27 

වශභ් ගී්තලයේ-ේදිලින ්ත ලංසය  ලංදිවහ් රික්කයව ලංආලරණය ලංලන ලංපරිදි ලංදශම් ලංපෆවම ලංසසු ලංදරු ලංදෆරිය්ත ලං

2500ක්කය ලංපමණ. 
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දිව්ත්රික් ලේජවීමේලග ේලය ප්තිේ්ටතිතු 

 

 

 ජළ ලංල ලංඉදිවර ලංඇින ලංදෆම ලංකඩු ලංතු ලං න් ප ම ලංම් වය ඇස් ය්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

 
03 

  ව්් ම ම ලං ලංජළය 

 මළඋවහවළවෆ ම ලංජළය 

 වළවමරී ලංජළය 

864,000.00 864,000.00 100% 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලං ලං 

 

 ලං ලං 
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 ජළ ල ලං න් ප ම ලංම් වය ඇිනම්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රියළ් මව ලං
ලයළපිින ලං
වාඛ්යළල 

ක්රියළ් මව ලංර ීය  ල්ත ලංව ලං
රිනපළදන ලංසරු.) 

2017.12.31 ලංදිනර ලංරලිනය 

මූය  භෞිනව 

04  ර්ත දනිල ලංජළය 

  ව්් ම ම ලං ලංජළය 

 මළඋවහවළවෆ ම ලංජළය 

 වළවමරී ලංජළය 

330,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
90,000.00 

330,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
90,000.00 

 
 

100% 

 

 මයම ලංපෂළ්  ලංවභළ ලංරිනපළදන ලංමය ලංජළ ලංල ලංම් වය ඇිනම්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රියළ් මව ලං
ලයළපිින ලං
වාඛ්යළල 

ක්රියළ් මව ලංර ීය  ල්ත ලංව ලං
රිනපළදන ලංසරු.) 

2017.12.31 ලංදිනර ලංරලිනය 

මූය  භෞිනව 

04  ර්ත දනිල ලංජළය 

  ව්් ම ම ලං ලංජළය 

 මළඋවහවළවෆ ම ලංජළය 

 වළවමරී ලංජළය 

37,000.00 
140,000.00 
100,000.00 
100,000.00 

37,000.00 
140,000.00 
100,000.00 
100,000.00 

 
 

100% 

 

 ලං 
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 ලතු ලංජළ ල ලං න් ප ම ලංම් වය ඇිනම්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

01  නුලරංළිය ලං, ලංශෆර ලං්ත, ලංලප ්ත, ලං
ශඟුර්ත වය ලං ය රළල්  ලංලතු ලංජළ 

284,000.00 284,000.00 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මයම ලංපෂළ්  ලංවභළ ලංරිනපළදන ලංමය ලංජළ ලංල ලංඉවහව්ත ලංපෆරවු්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

01  ර්ත දනිල ලංජළය 
 

100,000.00 100,000.00 100% 

 ලං ලං 
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 ිනරවර ලංවිකාව්ගම ලංශළ ලංප්ග  ණ ආයයන   ලංරිනපළදන ලංමය ලංශෆර්ත ලං න්ත ලං

ලතුයළ   ලං ලංම් වය  ප්කුණු ලං36ව ලංම් වය ඇිනම්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීම 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

01  ශෆර්ත ලං න්ත ලංලතුයළ   ලං
ම් වය  ප්කුණු ලං36 

199,500.00 199,500.00 100% 

 

 ලතු ලංආශ්රීයල ලං ප්කුරු ලංක්රමයර ලං ප්කුණු ලංතු ලංම් වය ලලළ ලංලයළපිින ලංආරම්භ ලංිලරීම 

ක්රිය ්තග

්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේ

ප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

05  ශෆර්ත ලංවිේර්ත ලංල් ය ලං- ලං ප්කුණු ලං ලංල ලං
ම් වය පෆරවු්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීමර ලංඇය. 

 වෆ ර්ලිනළ ලංල් ය ලං- ලං ප්කුණු ලං ලංල ලං
ම් වය පෆරවු්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීමර ලංඇය. 

  න්ත ලංල් ය ලං- ලං ප්කුණු ලංලර ලං
ආලරණ දෆම ලංලෆසීම ලංතලව්ත වර ලංඇය. 

 වහට්රෆද්ගඩ්ත ලංල් ය ලං- ලං ප්කුණු ලං ලංල ලං
ම් වය පෆරවු්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීමර ලංඇය. 

 ඩ්තසන්ත ලංල් ය ලං- ලං ප්කුණු ලං ලංල ලං
ම් වය පෆරවු්ත ලංයෆම්ප්  ලංිලරීමර ලංඇය. 

25,765,938.66  90% 
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 “දියලර ලංිහයව” ලංධීලර ලංනිලළව, වීමපළරක්කයව ලංවශ ලංයි ය ලංපශසුවම් ලංලෆඩවරශන ලං- ලං2017 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ

(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

02  ර්ත දනිල ලං- ලංකී්ගිනබ්ඩඩළරුංර ලං
ග්රළීටය ලංධීලර ලංවාවිළනය 
 නිලළව ලංත ්  ලංලෆඩියළල ලං- ලං22 

 වළවමරී ලං- ලංවළවමරී ලංග්රළීටය ලංධීලර ලං
වාවිළනය 
 නිලළව ලංත ්  ලංලෆඩියළල ලං- ලං14 

 

3,550,000.0
0 

 
 
 
 
 

3,250,000.00 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

49 
 

 ලෆලක්කය ලංවමා ලංලමක්කය ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරශන ලං- ලං2017 

ක්රිය ්තග්ේ

ලය පෘතිේ

වංය ල 

ක්රිය ්තග්ේප්රකද්ය කලන්තේ්ේ

ප්රතිප න ේ(රු.) 

2017.12.31ේදි ටේප්රගතිය 

මූය  භෞිනව 

02  රන්තකනලධගේ-ේලපකන්තේ

ප්ර .කම.ක්ත. 

 
1. වෆරසු්තයෆ්තන ලංග්රළම ලං වතලළ ලංලව ම් ලං
කී්ගින ලංශ්රී ලංඉසපයනළරළමයර ලංිහවි වන ලං
මළ්ගලය ලංවාල්ගනය ලංිලරීම  
 

2. වෆරසු්තයෆ්තන ලංදියබළල ලංමළ්ගලය ලං
පෂමු ලංතදියර ලංයර ්  ලංවාල්ගනය ලං
ිලරීම  

 
3. වෆරසු්තයෆ්තන ලංදියබළල ලංමළ්ගලය ලං
 දලන ලංතදියර ලංයර ්  ලංවාල්ගනය ලං
ිලරීම 

  
4. වෆරසු්තයෆ්තන ලංග්රළම   ලංලමමෆද ලං
මළ්ගලය ලංවාල්ගනය ලංිලරීම 

 

5.  ල්තිට්තන ලංමළ්ගලය ලං ව්්තක්රීඨා ලං
 ය්දළ ලංවවවහ ලංිලරීම 

 

 ් වමරීේ-ේඅඹගමුලේප්ර .කම.ක්ත. 

 
1. ඩ්තවම ලං319k  ද්ති  ලංලව ම් ලං
තබ්තල ලංඇින ලංමළ්ගලයක්කය ලං
වාල්ගනය ලංිලරීම  
 

2. වළවමරී ලංඩ්තවම ලංග්රළම   ලංමළ්ගලය ලං
වාල්ගනය ලංිලරීම  

 
3. 319k  ද්ති  ලංලව ම් ලංධීලර ලංරජළ ලං
ළළල ලංවශ ලංලෆසිලළිය ලංඉදි ලංිලරීම 

 
 ලං4. ලංරඡළ ලංළළලර ලංවිදුලි ලංඋපළාල ලංශළ ලං
යරේුං ලං ප ලංඉදි ලංිලරිම ලංවශ ලංඉදිරිපව ලං
ලශයක්කය ලංවවිිලරීම ලංලයළපිිනය 

4,689,757.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,961,183.49 

 
 
 

4,582,440.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ලං ලං4,657,213.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
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ේේේේේේනුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයව   ලං ධීලර ලං ව පින ලං වළමළජිවින්ත ේ ලං ඉමීවම ලං පරිදි ලං ලෆඹුර ලං ලෆඩි ලං ජළ ලං ල ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ම් වය තවහලෆ්තන ලංබළ ලංලෆීමමර ලංවි තකායල ලංවෆවස ලංදෆම ලංවඨාර ලංතයක්කය ලංජනරළමතුමළ ලංවශ ලංවශවළර ලං

තයක්කයතුමළ ලංසලයළේින ලං-වළප ලං03) ලංතින්ත ලං ලං2017.05.28 ලංදින ලංනුලරංළිය ලංජජී ග ලංමයවහාළන  දී ලං බදළ ලං

දීම. 

 

 

 

 

 

 

 

නුලරංළිය ලං දිවහත්රික්කයව   ලංජළ ල ලංකඩුතු ලංයෆම්ප්  ලංව ලංම් වය ලංඇස් ය්ත ලංවඳශළ ලංම් වය ලංආශළර ලං

බළ ලං දීම ලං වම්බ්තල ලං  ලං වශ ලං ම් වය ලං  ප ණය ලං ිහළිබඳල ලං ධීලර ලං ව පින ලං වළමළජිවින්ත ලං දෆනුල්  ලං ිලරී ම් ලං

ලෆඩවරශන 

 

 

 

 

  



  

51 
 

දිව්ත්රික් ලේ්ෘෂි්ේගේඅංය 
 

 

 දිවහත්රික්කය ලංවිකාව්ගම ලංතාය ලංවිකාව්ගම ලංතමළයයාය ලංයර ්  ලංඇින ලංතයර ලංජළිනව ලංවමිීපතය ලංඋ දවළ ලං

විකාව්ගම ලංතමළයයාය ලංමය ්ත ලංක්රියළ් මව ලංවරනු ලංබන ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරශ්ත ලංලර ලංතදළ ලංවෆසුම් ලං

වවවහ ලංිලරිම, ක්රියළ් මව ලංිලරිම ලං ශ  ලංවම්බ්තපතවරණය ලංිලරිම ලං ලංදිවහත්රික්කය ලංවිකාව්ගම ලංවරයුතු ලංිහළිබදල ලං

ිනරණ ලංලෆනිම, තදළෂ ලංආයයන ලං ලංතුලි්ත ලංක්රියළ් මව ලංිලරිම ලංතධීක්කයණය ලංලෆනි ලංවරයුතු ලං මම ලංතාය ලං

මය ්ත ලං ලංසදු ලං ව ්ග. 

 

 යලද ලං ලන්  ලං ්ගඛීය ලංතමළයයළාල ලංරිනපළදන ලංයර ්  ලංශළ ලංවිකාව්ගම ලං දපළ්ගය ම්්තතුල, ලංපෂළ්  ලං

විකාව්ගම ලං දපළ්ගය ම්්තතුල ලංමය ්ත ලංක්රියළ් මව ලංවරනු ලංබන ලංදිවහත්රික්කය ලංවිකාව්ගම ලංවාල්ගන ලං

ලෆඩවරශ්ත ලංලර ලංවශළය ලංබළදීම ලංසදු ව ්ග. 

 

 

2017ේලේකතදීේදිව්ත්රික් ලේ්ෘෂි්ේගේඅංයේශ ේජ ති්ේකපතකශතරේකම්තු් ේය යේගගින්තේක්රිය ්තග්ේ

්රනුේැබූේලැඩවටශන්තේපශරේවනශන්තේපිපදිේකශ. 

 දිවහත්රික්කය ලං බ ල ලංනිහපළදන ලංවෆෆවහම ලංවෆවසීම ලං-2017/2018 ලංමශ ලංවශ ලං2018 ලංය ලංව්තනය 

 විකාව්ගම ලංක්කය තත්රයර ලංතදළ ලංද් ය ලංංක්කයරැවහ ලංිලරිම 

 දිවහත්රික්කය ලංවිකාව්ගම ලංව පු  ලංපෆලෆ්  ගම, ලංඊර ලංතදළ ලං ය්රතුරු ලංශළ ලංලළ්ගයළ ලංරැවහ ලංිලරීම ලංශළ ලංවම්ු ලර ලංතදළ ලං

ක්රියළමළ්ගල ලංලෆීමම 

 නදනිවල ලංෆ බන ලංලිිහ ලංවදශළ ලංතලය ලංවරයුතු ලංිලරීම 

 50% ලංරජ   ලංදළයව් ලය ලංයර ්  ලං ල්විමශතු්තශර ලංීමජ ලංත්ගයළපම ලංබළදීම. 

 ආශළර ලංනිහපළදන ලංලෆඩවරශන ලංයර ්  ලංබදු්තලය ලංත්ගයළපම ලංලලළල, ලං ව්මලු ලංලලළල ලංයන ලංලයළපිින ලං

ජනළපතපින ලං මවම් ලංවළ්ගයළය ලංශළ ලංංක්කයල ලංසදු ලංවරන ලංදී. 

 රලින ලංවමළ  චාන ලංරැවහ ගම් ලං2 ලංක්කය ලංපෆලෆ්  ගම. 

 ජනළපතපින ලං මවම් ලංවළ්ගයළය ලංමය ්ත ලංක්රියළ් මව ලං ලංවරනු ලංෆබූ ලං ප ණ ලංලෆඩවරශන ලං ලංයර ්  ලං

 ප ණය ලංවම්බ්තල ලං ල්වි ලංවාවිළන ලංදෆනුල්  ලංිලරීම. 

ජ ති්ේකපතකශතරේකම්තුේ් ේය යේ 

  ල්වි ලංුංහුණු ලංශළ ලංනිළරි ලංුංහුණු ලංලෆඩවරශ්ත ලංපෆලෆ්  ගම. 

 ක්කය තත්ර ලංමඨාර ප්ත ලංපවහ ලංවළම්පම ලංපරීක්කයළ ලංිලරීම. 

  ය්ල ලංවයයළපනය ලංශළ ලංලබඩළ ලංපරීක්කයළල්ත ලංසදුිලරීම 

 දිවහත්රික්කයවය ලංතු ලං ප් ශ්ර ලං බදළ ලංශෆරි ම් ලංවරයුතු ලංවිපතම්  ලංශළ ලංමනළ ලංපළනයිල්ත ලං ලංපල් ලළ ලං ලන ලං

යළම.  
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වග ජේශ ේවංව්්ෘති්ේ්ටතිතු  

දිව්ත්රික් ලේශ ේප්ර කද්ශියේවංව්්ෘති ේ්ලැඩවටශන්තේපිළිබහේප්රගතිේවග කීච ේල ේර ලේ-ේ2017 

අ/අ ලැඩවටශ  පැලැ්තේවුේ

/කයතමුේ් ෂේ

දි ය 

වශභ් ගි්තලය පැලැ්තේවුේව්ථ  ය කභ්ෞති ේ්මුයේප්රගතිය ප්රතිප න ේවිවර්ර 

කනප : අනුග්රශ 
 

01 
 

ව්ගලළල පව ලංලෆඩවරශන ලං 
 

ජනලළරි ලං02 
වළ්ගයළ   ලං
නිළරි්ත/ 
බම්ඩඩ ලං
වමළජිවය්ත 

 නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කය ලං
 මවම් ලංවළ්ගයළය ලං 

 මුවහලිම් ලංආල පව ලං
ලෆඩවරශන ලංජුම්මළ ලංමවහජිඩ් ලං
පමලිය 

 ව ය ලිව ලංආල පව ලං ලං

ලෆඩවරශන ලංරළන ලං

ව ය ලිව ලං

 ීලවහාළන   ලංද ලං

පල් ලන ලංදි. 

නිළරි්ත ලංතයර ලංආල පව ලං
වශ ය ය යළල ලංශළ ලංමළනසව ලං
ඒවග්රයළලයිල්ත ලංයුතුල ලංනල ලං
ල්ග   ලංවරයුතු ලංආරම්භ ලං
ිලරිමර ලං ව්  ලංපෆිනම 

රු.7500.00  

02 නිදශ වත ලං පනිවළ ලංලදය ලංරචානළ ලං

යරාය ලං ව්ඨාශළ ලං

මඨාර ම්ත ලංපෆලෆ්  ලංවු ලං

තයර,ජළිනව ලංනිදශවහ ලංදින ලං

වෆමරුම් ලංඋ ෂ ලං

තිනඋ් ව්ගල්  ලංත්තද ප්ත ලං

නුලරංළිය ලංනලර ලංමය ලං   ලංදි ලං

පලෆ්  ගම 

 පබරලළරි ලං

04 

වළ්ගයළ ලං

නිළරි්ත, ලං

පළවම ලංසසු්ත, ලංශළ ලං

නලර   ලංරජළල 

 ලංදිවහත්රික්කය ලංඋ් වලය ලංනුලරංළිය ලංනලර ලං
මය ලං   ලංදී ලංශළ ලං ව්ඨාශළ ලං
මඨාර ම්ත ලංලදය ලංරචානළ ලංයරාය ලංශළ ලං
නිදශවහ ලංඋ් වල ලංපල් ලන ලංදි. 
 

යදය ලංරචානළ ලංයරා   ලං

ජයග්රළශවින්ත ලං ලය ලං ලං

වශිනවප්  ලංබළ දන ලංදි. 

- - 
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03 ජළිනව ලංවළයයන ලංවිභළලය ලං

වඳශළ ලංදිවහත්රික්කයව   ලං

වළයයන ලංදෆනුල්  ලංිලරිම ලංශළ ලං

තයදුම්ප්  ලංවාවහවිිනව ලං

 දපළ්ගය ම්්තතුලර ලං ය්මු ලං

ිලරිම 

ජනලළරි ලං ලං31 දිවහත්රික්කයව   ලං
වළයයනල ලං
ශිය ලංශියළල්ත ලං 

- - -  

04 Art of neture   පර ලංපළවම ලං
ෂමු්ත ේ ලංි ත්ර ලංඇදි ම් ලං
ලෆඩවරශන ලං 

මෆින ලං04  පර ලංපළවම ලං
ෂමු්ත ලං50 

වික්කය ර රියළ ලංඋදයළනය  මම ලංලෆඩවරශන ලංඒ ලංඒ ලං
රළ ීශිය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලං
මඨාර ම්ත ලංද ලංපල් ලන ලංද ලංතයර, ලං
ෂමු්ත ේ ලංසතුවිලි ලංනිදශ වත ලං
තලපත ලංිලරිමර ලං ව ඳ්ුරු ලංපළරිවරිව ලං
වහාළනලර ලංරෑ ලන ල්වහ ලං
 මම ලංලෆඩවරශන ලංපෆලෆ්  ගම 

වාවහ. ද. ලං
 ද් ෂ්වහම
 ශත ලංපශන ලං
ලෆඩවරශ්ත ලං
වඳශළ ලං
රු.20000 ලං
රිනපළදන ලං
 ල්තවර ලං
 දන ලංදි. 

 

05 ර්ත ලංතවහලනු ලංවළ ලංඋ ෂ ලං
වඳශළ ලංදිවහත්රික්කයව   ලං
වාවහවිිනව ලංනිළරි්ත ේ ලං ලං
නි්ගමළණ ලංවා. ද ලං ය්මු ලංිලරිම ලං 

මළ්ගතු ලං දිවහත්රික්කයව   ලං
වාවහවිිනව ලං
නිළරි්ත 

- ළවහත්රිය ලංලිිහ ලංයරල ලංතා ය්ත ලං
නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයවයර ලං
ජයග්රශණයක්කය ලංිට ප ගම 

- - 

06 සාශ ලංතලු්  ලංතවුරුදු ලං
උ් වල   ලංවාවිළන ලංවරයුතු 

ත රතම ලං29 වළ්ගයළ   ලං
නිළරි්ත ලංශළ ලං
ඔවු්ත ේ ලංපවු ම ලං
වමළජිවය්ත 

රළජය ලංනිළරි්ත ේ ලංසුබවළව ලං
ආයයනය 

වියෆිල ලංයන ලංජන ලංක්රිඩළල්ත ලංරැව ලං
ලනි ප්ත ලං ලංයරා ලංපල් ලළ, ලං
වි න ද ලංවිමර ලංතලවහාළල ලං
බළදීම. 

- - 

07  යමගුම ලංසරිය ලංලෆඩවරශන ලං
යර ්  ලංදිවහත්රික්කය ලංශළ ලංරළ ීශිය ලං
මඨාර ම්ත ලංසී ලංභළලනළ ලං
ලෆඩවරශ්ත ලං, ලවක්කය ලං
පශ්තකුඩු ලංයරා ලංපෆලෆ්  ගම. 

මෆින ලං10,11 වළ්ගයළ   ලං
නිළරි්ත,දශම් ලං
පළවම ලං
ෂමු්ත,බම්ඩඩ
 ලංවමළජිවය්ත 

දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලං ලංශළ ලං
ඒ ලංඒ ලංරළ ීශිය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලං
ලදි. 

 යමඟුම ලංසරිය ලංසිටප්  ලංවර ප්ත ලං
ලෆඩවරශ්ත ලංපෆලෆ්  ගම 

- - 

08 වදශම් ලංද්තව ලංලෆඩවරශන ලං
යර ්  ලංසී ලංභළලනළ ලං

ජුනි ලං දශම් ලංපළවම ලං
ෂමු්ත,වළ්ගයළ ලං

 ව්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං මම ලං
ලෆඩවරශන ලංක්රියළ් මව ලංවරන ලංදි. 

 - - 
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ලෆඩවරශ්ත,දළනමය ලංුංණය ලං
ව්ගමයක්කය ලංසදු ලංිලරිම ලංශළ ලංදශම් ලං
පළශ ලංඇතු්  ලංත් පත්රිවළ ලං බදළ ලං
දීම ලං ලං 

නිළරි්ත ලං 

09 33 ලංලන ලංවළභුණ ලංරළජය ලං
වම්මළන ලංඋ ෂ ලංවඳශළ ලං
රළ ීශිය ලං මවම් ලං ව්ඨාශළ ලං
මඨාර ම්ත ලංතයදුම්ප්  ලංවෆදලළ ලං
සුදුසුවම් ලංවුංරළ ලංඇින ලං
වළවරුල්ත ලංතින ්ගව ලං
දි. ම.තුම්ත ලංරමුඛ් ලංවිනිහචාය ලං
ම්ඩඩයක්කය ලංමය ්ත ලං ය රළ ලං
 ලන ලංවා. ද. ය්මු ලංිලරිම 

2017.06.12 
2017.07.14 
2017.07.17 

සාශ ලංමළය ලං
වළවරුල්ත ලං- ලං10 
 දමෂ ලංමළය ලං- ලං04 

දිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ   ලංදි නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කයව ය්ත ලං
සුදුසුවම් ලංවුංරළ ලංඇින ලං
වළවරුල්ත ලං ද ද නකු ලං
වඳශළ ලංරළජය ලංවම්මළණ ය්ත ලං
ිහදුම් ලංෆීමම 

- - 

10 රළජය ලංඡළයළරුප ලංඋ ෂ ලංවඳශළ ලං
ඡළයළරුප ලංශිමප්ත ලංදෆනුල්  ලං
ිලරිම ලංශළ ලංජළිනව ලංයරලයර ලං
 ය්මු ලංිලරිම 

2017 ලංජුලි ඡළයළරුප ලංශිමිහ්ත ලං ලං
04 ලංක්කය ලංජළිනව ලං
යරලයර ලං ය්මු ලං
ිලරිම 

- - - - 

11 වමළජ වතලළ ලං දපළ. ලංමය ්ත ලං ලං
වාවිළනය ලංවරනු ලං ලංෆබු ලං
ජළිනව ලං ලංආබළපතය ලංයරලය ලංවඳශළ ලං
දිවහත්රික්කය ලංමඨාර ම්ත ලංන්ගයන ලං
යරල ලංපල් ලළ ලංංක්කය ලං
ව්ඩඩළයමක්කය ලං ලං ය රළ ලන ලං
පෂළ්  ලංයරලය ලංවඳශළ ලං ය්මු ලං
ිලරිම. 

2017.07.22 දිවහත්රික්කය ලංයරලය ලං
වඳශළ ලං- ලංවමුශ ලං01 ලං
ඒව ලං- ලං04 

දිවහ.යරලය ලං- ලංනු ලං. ලංදි. ලං මවම් ලං
වළ්ගයළය 
පෂළ්  ලංයරාය ලං- ලංමශනුලර ලං ලංඋඩරර ලං
වළවාලම් ලංළළල 

පෂළ්  ලංයරල ය්ත ලං ලන ලං
වහාළනය ලං ලංනුලරංළිය ලං
දිවහත්රික්කයවයර ලංිට පවිය 

- - 

12 ත ේ ලං ව ද්ුරු ලංපවු ලං ලං
ලෆඩවරශ්ත ලංමළළල ලංයර ්  ලං
ජීල් වි ම් ලංවළල ලංරවවි්තදන ලං
ලෆඩවරශන ලං ලංවාවහවිිනව ලං
වරයුතු ලංතයක්කය ලංතනුළ ලං
 ල කු ලංරනළ්තදු ලං
මෆිනණිය ේ ලංවම්ප්  ලං

2017.08.08 වළ්ගයළ   ලං
නිළරි්ත,වළ්ත
යළ ලංවාවිළනල ලං
වමළජිවය්ත, 
ග්රළමනිළරි්ත 

ආහචා්ගය ලංළළ ලංපරිශ්ර   ලංදි. ම.වළ  ව ඳ්ුරු ලං පනිවකු ලං ව ලංවමළජය ලං
තුෂ ලංජිල් විමර ලංලි නළ ලං ලංතලය ලං
දෆනුම් ලංවම්භළරයක්කය ලංබළ ලං ද ප්ත ලං
රවවි්තදනළ් මව ලං ීනයක්කය ලං
පල් ලන ලංදි. 

රු.20000.00 19,500.0
0 
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දළයව් ල ය්ත ලංපල් ලන ලංදි. 

13 වළවරු ලංදළයව් ල ලංවිශ්රළම ලං
ලෆු ේ ලං ය ජනළ ලං ලංක්රමය ලංවඳශළ ලං ලං
වළවරුල්ත ලං ය්මු ලංිලරිම 

2017.08.30 වළවරුල්ත ලං03 - - - - 

14  ව්් ම ම ලංනලවඩ ද ර් ලං
වාවහවිිනව ලංමයවහාළන   ලං
විම්ගන ලංවරයුතු 

2017.08.24 වාවහවිිනව ලං
තමළයයළා   ලං
නිළරි්ත, ලං
වශවළර ලං
දි. ම.තු පය ලං
දි.වාවහ.නිළරි, 

 ව්් ම ම ලංරළ ීශිය ලං මවම් ලං
වළ්ගයළ ලංශ්රලනළලළර   ලංදි. 

- - - 

15 තාිටලවම්ලලි්ත ලං ප ෂන ලං
වළවරුල්ත ලංවඳශළ ලංආළර ලං
 ලවිම ලංවම්බ්ත ය්ත ලං
 ය්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං ලං
 ය්රතුරු ලංබළ ලන ලං
වා. ද. ය්මු ලංිලරිම 

2017.05.30
2017.09.11 

වළවරුල්ත ලං22 ලං
ක්කය 

- - - - 

16  පරශෆර ලංආළර ලංබළදීම ලං
වඳශළ ලං ව්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං
 ය්රතුරු ලංබළ ලන ලං
වා. ද. ය්මු ලංිලරිම 

2017.09.30   ව්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං ය්රතුරු ලං
බළලෆනිම 

- - - 

17 වළවරු ලංනලදය ලංආළර ලං
 ල ගම ලංවඳශළ ලංවළවරුල්ත ලං
 ව්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං
 ය රළ ලංලෆනිම 

වෆේයෆම්බ්ග වළවරුල්ත ලං10  ව්ඨාශළ ලංමඨාර ම්ත ලං ය්රතුරු ලං
බළ ලන ලංවා. ද. ය්මු ලංිලරිම 

- - - 

18 වළයයන ලංආළර ලං ල ගම ලං
වඳශළ ලංරළ. ම. ව්ඨාශළ ලං
මඨාර ම්ත ලං ලංවළයයන ලං
ව පක්කයණය ලං 

ඹක්කය ය බ්ග වළයයන ලං20 ව පක්කයණ ලංලළ්ගයළ ලංවා. ද. ය්මු ලං
ිලරිම 

2017 ලංවළයයන ලංව පක්කයණ ලං
ලළ්ගයළ ලංලර ලංතනුල ලංආළර ලංමුදම ලං
2018 ලංල්ග   ලංබළ ලංදිමර ලං
නිය පයය 

  

19  

ත ේ ලං ව ඳ්ුරු ලංපවු ලං
ලෆඩවරශ්ත ලංමළළල ලංයර ්  ලං ලං
පල් ලනු ලංෆබු ලංීස ලංරවවි්තදන ලං

 

2017.10.17 
 

පළවම ලංෂමු්ත, ලං
වළවරුල්ත, ලං
රළජය ලංනිළරි්ත ලං

 

නුලරංළිය ලංනල ලංනලර ලංළළල 
 

පළවම ලංෂමු්ත ේ ලංරවවි්තදන ලං
ක්කයිනය ලංලෆඩිදියුනු ලංිලරිම ලංශළ ලං
වා මදි ලං පනිවකු ලංවමළජයර ලං

 

රු.24000.00 
- 
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 වෞ්තද්ගය ලංචාළරිවළල ලං
ලෆඩවරශන ලංවාවිළනය ලං
ිලරිමප ලංශළ ලංපෆලෆ්  ගම 

200 ලංක්කය ලංපමණ දළයළද ලංිලරි ම් ලංතරමුණි්ත ලං ලං
වාවිළනය ලංිලරිම. 
 

 

 

 

20 නුලරංළිය ලංදිවහත්රික්කය ලංරිනභළ ලංරභළ ලං
වාවහවිිනව ලංවළයන ලංශළ ලං
වඳවුරු ලංලෆඩවරශන ලං
වාවිළනය ලංිලරිම ලංශළ ලං
පෆල්  ගම 

2017.11.12 නළරය, ලංවාීසය, ලං
න්ගයන, ලංි ත්ර, ලං
ඡළයළරුප, ලං
නි මදන, ලං
ගුල්තවිදුලි ලං
ක්කය තත්ර ලංවඳශළ ලං
පළවම ලංෂමු්ත ලං250 ලං
ක්කය ලංපමණ 

නුලරංළිය ලං ේ්තර්ග ලංවිදයළය රවිණ ලංවම්ප්  ලංදළයවය්ත ේ ලං
වශභළය ් ල ය්තනළරය,වාීසය,
න්ගයන, ලංි ත්ර, ලංඡළයළරුප, ලං
නි මදන, ලං ලංගුල්තවිදුලි ලංයන ලං
ක්කය තත්ර ලං ලංවඳශළ ලං මම ලංවඳවුර ලං
පල් ලන ලංද ලංතයර,ඹවු්ත ේ ලං
ශෆිලයළල්ත ලංල්ගනය ලංවර ලං
ලෆනිමර ලංතලවහාළල ලංශළ ලං
මල ප්තවිමක්කය ලං ම් ලංතුළි්ත ලංබළ ලං
 දන ලංද ලංතයර, ලංදක්කයයළ ලංඇින ලං
ිහරිවහ ලංජළිනව ලංවඳවුර ලංවඳශළ ලං
 ය රළ ලංලෆනිම 

රු.100000.00  

21 දිවහත්රික්කය ලංවළිටයය ලංවළ ලං
ම ශ ් වල   ලංවාවිළන ලං
වරයුතු 

2017.10.19 යරල ලං
ජයග්රළශවින්ත 
පළවම ලංසසු්ත, ලං
වළවරුල්ත, 
200 ලංක්කය ලංපමණ 

දි. ම.වළ.ආහචා්ගය ලංළළ ලංපරිශ්රය රවවි්තදන ලංක්කයින ය්ත ලංිහරිුං්ත ලං
වමළජයක්කය ලංබිිටිලරි ම් ලංතරමුණි්ත ලං
වි ත ලංවළිටයය ලං ීනය ලංරවිණ ලං
වළිටයය ලං මදි ලංසු ප්  ලංසුරවිර ලං
මශයළ ලංවිස්ත ලංපල් ලන ලංද ලංතයර, ලං
යරල ලංජයග්රළශවින්ත ලං ලය ලං
යයළල ලංශළ ලංවශිනවප්  ලංිහරිනමන ලං
දි. 

රු.50,000.00 රු.30000.
00 
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දිව්ත්රික් ලේ් ේය යේගගින්තේසිදුේ්ර ේනේවංව්්ෘති්ේලැඩවටශන්ත 

ව්ගලළල පව ලංලෆඩවරශ්ත 

දිනය ලං- ලං2017.01.02 

 

 

 

 

 

 

ක්රිවහිනයළනි ලංආල පව ලංලෆඩවරශන ලං- ලංනුලරංළිය ලංරළන ලංව ය ලිව ලං ීලවහාළනය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමුවහලිම් ලංආල පව ලංලෆඩවරශන ලං- ලං ලංජුම්බළ ලංමවහජිඩ් ලංපමලිය,පරණවඩවිදීය 

 

 

 

 

 

 

 

 බෞීළල පව ලංලෆඩවරශන ලං- ලං ලංදිවහත්රික්කය ලං මවම් ලංවළ්ගයළ ලංපරිශ්රය ලං 
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 ලේලවරටේකව්තපර ේපිපත්ර ණේධ්ේගේකද්  ේලැඩවටශ         ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංජ ති්ේලධනශව්ේදි ේවැගරුතුේඋකෂ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                අවුරුදුේඋ්තවලේපැලැ්තමග
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ශ්රී ලංාවළ ලංවළ්තයළ ලංවළ්ගයාය 

රළන ලංලෆඩවරශන වළ්ගයය්ත 2017-07-31 ලං
දක්කයලළ ලංමූය ලං
ඉක්කයවය 

මූය ලංරලිනය  භෞිනව ලංඉක්කයවය  භෞිනව ලංරලිනය 

වළ්තයළල්ත ලංවහලයා ලං
රැිලයළ ලංලය ලංිලරීම 

චාිනීමවහ ලංංෂල  ලංලලළ ලං
ලයළපිිනය 

රු.1425000 1425000 ලෆඩවරශ්ත ලං01 වළ්තයළල්ත ලං25 

වළ්තයළ ලංබ ලංම්ඩඩ ලං
ල ලංය ණුම් ලංපල් ලළ ලං
 ලන ලංයළම 

චාක්රීය ලංණය ලංිහළිබද ලංය ණුම් ලං
ුංහුණුල 

රු.12750 7150 ලෆඩවරශ්ත ලං02 ලනියළ ලංවා.නිෂ/බ ලං
ම්ඩඩ ලංනිෂළරී ලං25 

ආදළයම් ලංඋ් පළදන ලං
මළ්ගල ලං ව ්ග ලං
 පෂඹ ගම 

වළ්තයළල්ත ලංදෆනුල්  ලං
ිලරීම 

රු.84000.00 රු.84000.00 ලෆඩවරශ්ත ලං03 වළ්තයළල්ත ලං150 

ලතුවර   ලංවළ්තයළල්ත ලං

ආ්ගක ව ලංල ය්ත ලංවවිබ ලං

ලෆ්ත ගම 

වහ ට්ර  බරි ලංලලළ ලං
ලෆඩවරශන 

රු.299,275 219,275 ලෆඩවරශ්ත ලං01 වළ්තයළල්ත ලං20 

වහත්රී ලංුංරු ලංවමළජ ලංභළලය ලං
මය ලංපදම් ලංවූ ලංිටාවනය ලං
ලෆෂෆක්කයවි ම් ලං
ලෆඩවරශන 

වළ්තයළල්ත ලංදෆනුල්  ලං
ිලරීම 

රු.30000.00 රු.30000.00 ලෆඩවරශ්ත ලං01 ලතුවර   ලංවළ්තයළල්ත ලං
ආ්ගක ව ලංල ය්ත ලං
වවිබ ලංලෆ්ත ගම 

වළ්තයළල්ත ේ ලං
නිහපළදන ලංත වි ප්ෂ 

දින ලං02ක්කය ලංවළ්තයළල්ත ේ ලං
නිහපළදන ලංත වියර ලං
තලවහාළල ලංවෆසීම 

රු.80000.00 රු.80000.00 

 

ලෆඩවරශ්ත ලං01 වළ්තයළල්ත ලං80 

ෂග ේශ ේ් න්තර ේ්ටතිතු 
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තමළයයා ලංරිනපළදන ලං න්ද ලං ලන්  ලංලෆඩවරශ්ත 

ප්රධ්  ේලැඩවටශ  ් ේයයන්තේ ප්රති භ්ේැබූේවංය ල වශයේනැක් ලවූේයයර ය ක්රිය ්තග්ේ්ෂේග වය 

වළ්තයළල්ත ලංවදශළ ලං
විකාවළ්ග පව ලංුංහුණුල 

වළබනිව ලං ප් ශ්ර ලංභළවියය ලංශළ ලංීට ලංමෆස ලංපළනය 45 ශ්රී ලංාවළ ලංමශ ලංබෆාකුල ජනළලළරි 

වළ්තයළල්ත ලංවදශළ ලංරීර ලං
සුලයළ ලංලෆඩවරශන 

ළරීරිව ලං වෞඛ්යය ලංවදශළ ලංලයළයළම් ලංශළ ලංආශළර ලං
ශදු්තලළ ලංදීම 

150 ක්රීඩළ ලංතමළයයාය  පබරලළරි 

වළ්තයළල්ත ලංවදශළ ලං
උප දවහ ලං ප්යක්කය ලං

නි්ගමළණය ලංසGuide Line) 

වළ්තයළල්ත ේ ලංලෆර  ලංලදී ලංවශය ලංබළ ලංලය ලං
ශෆිල ලංආයයන ලංශළ ලංුංීලය්ත ලංශදු්තලළ ලංදීම 

 ප්ය ලංමුද්රණය ලංවර ලං
තලව්ත ලංනෆය. 

UNHABITAT  පබරලළරි 

ජළයය්තයර ලංවළ්තයළ ලං
දින ලංලෆඩවරශන 

වළ්තයළ ලංඋී ීන ලංපළ ලං
ලමන 

 ලං ලං ලංරු.25000  ලං ලං ලං ලංරු.25000 ලෆඩවරශ්ත ලං01 205 

 ීපළන ලං ලංක්කය තත්ර   ලං

වළ්තයළ ලංනි ය ජන ලං

ලෆඩවරශන 

පෂළ්  පළන ජ්තදයර 
ඉදිරිප්  ලන වළ්තයළල්ත 

දෆනුල්  ිලරීම 

රු.60000.00 රු.60000.00 

 

ලෆඩවරශ්ත 01 

 

වළ්තයළල්ත 150 
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2017ේලේකතේප්රගතිය 

                

රළ. ම.වළ 

මළසව ලං
ඉක්කයව
ය 

මළසව ලංඉු  ගම 
මළසව ලං
ඉු  ග ම් ලං
රිනය

ය % 

ල්ග
   
ඉු  ගම 

ජන.  පබ. මළ්ගතු ත රතම මෆින ජුනි ජලි 
ත ල 
. 

වෆේ
. 

ඔක්කය ය බ
්ග 

 න්ලෆ
. 

 දවෆම්බ
්ග   

නුලරංළිය 72 8 41 84 24 51 18 42 35 30 10 80 582 808 1005 

තඹලමුල 67 48 17 28 0 0 1 64 4 33 17 76 112 167 400 

 ව්් ම ම 96 116 91 52 7 13 12 15 14 29 151 292 470 490 1262 
ශඟුර්ත ව
ය 131 103 24 32 26 25 64 11 163 37 163 112 1992 1521 2752 

ලප ්ත 125 0 16 6 6 19 38 78 30 46 656 178 1845 1476 2918 

ඍජු 0 12 2 6 0 2 2 4 5 2 1 1 1 0 38 

  491 287 191 208 63 110 135 214 251 177 998 739 5002 4462 8375 

                

ශ්රීේං් ේවග ජේයරක් ලණේගණ්ඩකතේ්ටතිතු 
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ආ්ගකයව ලංවමබලෆ්ත ගම් ලංශළ ලංග්රළම ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරශන ලං- ලං2017 

 “වමිීපතළභී්ත ලංවවිබලෆ්ත ගම ලංවඳශළ ලංවු“  

වමිීපත ලංතරුණ  ලංකුඩළ ශළ ලංමය ලංපරිමළණ ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරශන  

තනු ලං
තාවය 

ක්තඨාශ ය ක්රිය ්තග් ලය පෘති 

 කලන්තේ්ේප්රතිප න රු.මි.  
  ලධනශව්ේ්ේඅග්රිග 
පුග ණය  2017.12.31 ලංදිනර ලං

රලිනය ලං% 
2017 
ල්ග   ලං
වවිබ ලං

ල්තලන ලංද ලං
වාඛ්යළල 

ලයප තිේ

වංය ල 
 මුන   මුන   භෞිනව මුය 

  තඹලමුල 

වමිීපත තරුණ  ලංකුඩළ ලංශළ ලංමය ලං
පරිමළණ ලංලෆඩවරශන 

         56       1,980,000.00  1,980,000.00 100% 100%                56  

  ශඟුර්ත වය        128       3,420,000.00  3,420,000.00 100% 100%              128  

   ව්් ම ම          92       3,330,000.00  3,330,000.00 100% 100%                92  

  නුලරංළිය          47       2,115,000.00  2,115,000.00 100% 100%                47  

  ලප ්ත        102       4,095,000.00      4,095,000.00  100% 100%              102  

උප ලංංවතුල        425          14,940,000         14,940,000  100% 100%              425  

  තඹලමුල 

ත වි ලංවාල්ගන ලංලෆඩවරන 

           6          500,000.00         500,000.00  100% 100%   

  ශඟුර්ත වය            6          300,000.00         300,000.00  100% 100%   

   ව්් ම ම            6          300,000.00         300,000.00  100% 100%   

  නුලරංළිය            6          300,000.00         300,000.00  100% 100%   

  ලප ්ත            6          300,000.00         300,000.00  100% 100%   

දිවි ැගුගේවංලේධ් ේඅංකතේ්ටතිතු 



  

63 
 

  දි. ම.වළ.            3          525,000.00         500,000.00  95% 95%   

උපේඑ්තුල          33            2,225,000           2,200,000  99% 99%                 -    

  ශඟුර්ත වය 
වමිීපත ලංනිහපළදන ලංආද්ග ලං
ලම්මළන ලංලෆඩවරශන 

         44       2,000,000.00      2,000,000.00  100% 100%   

   ව්් ම ම          55       2,000,000.00      2,000,000.00  100% 100%   

  ලප ්ත          86       3,980,000.00      3,000,000.00  75% 75%   

උප ලංංවතුල        185       7,980,000.00      7,000,000.00  88% 88%   

  තඔලමුල කලකෂහේප්රනේ                 200,000              200,000  100% 100%   

උප ලංංවතුල                200,000              200,000  100% 100%   

මු  ලංංවතුල        643     25,345,000.00    24,340,000.00                   425  
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වංලේධ් ේලැඩවටශන්තේප්රගතිය 
2017.12.31 දි ට 

නුලරඑළිය දිව්ත්රික් ල්ය 

අනුේ

අං්ය 

ලැඩවටශ  ලැයේය ේය ලය පෘති 
ලැඩේඅලවන්තේ

මුළු ලය පෘතිේ

ගණ  
 ේේේේේේේේේේමුන  මුළු වියනග  අරැතිේමමප්ත     අවිච්කේන  

1 
විමයලය ලංතයලෆය ලං
ලෆඩවරශන 

104-02-06-
01-2506 567 567 

           
83,300,000.00  

         
80,633,951.65  

                              
-    

                             
-    

2 
ග්රළීටය ලංයි ය ලංපශසුවම් ලං
ලෆඩවරශන 

104-02-06-
14-2202 532 531 

        
245,500,000.00  

       
241,794,934.61  

             
523,605.64  

            
350,000.00  

3 
ග්රළීටය ලංයි ය ලංපශසුවම් ලං
සවි ත)  

104-02-06-
06-2506 44 38 

           
16,971,360.72  

         
13,797,491.05  

             
865,459.00  

        
1,500,000.00  

4 
ග්රළීටය ලංයි ය ලංපශසුවම් ලං

සවි ත) ලංAdi 
104-02-06-
06-2506 123 117 

        
160,000,000.00  

       
134,912,279.72  

       
15,511,383.80  

        
7,000,000.00  

5 

විශිහශයම ලංග්රළීටය ලංයි ය ලං
පශසුවම් ලං
වාල්ගනලෆඩවරශන 

104-02-06-
06-2506 4 4 

                 
400,000.00  

               
297,281.00  

               
99,000.00  

                             
-    

6 
ක්රිඩළිහි  ලංවාල්ගන ලං
ලෆඩවරශන   8 8 

             
8,580,379.64  

            
7,825,187.14  

                              
-    

                             
-    

7 
වඳුරර ලංනල ලංලම්මළන ලං
තමළයයළා ලංලයළපිින 

140-02-04-
02-2506 37 36 

           
19,622,028.58  

         
17,819,390.78  

                              
-    

                             
-    

8 
   ව ලංආශළර  
ලෆඩවරශන   35 35 

           
17,037,080.00  

         
16,997,421.15  

                              
-    

                             
-    

9 
ලෆවිලි ලංලම්මළන ලංනලළ ලං
සු  ග ම් ලංලෆඩවරශන 

135-02-03-
26-2507 99 88 

           
66,084,531.50  

         
46,723,683.92  

                              
-    

                             
-    

දිව්ත්රික් ලේවැසුතුේඅංය 
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10 
ආල පව ලංමයවහාළන ලං
වාල්ගන ලංලෆඩවරශන 

104-02-06-
07-2509 19 19 

             
6,300,000.00  

            
6,241,825.79  

                              
-    

                             
-    

11 

මුවහලිම් ලංආල පව ලං
මයවහාළන ලංවාල්ගන ලං
ලෆඩවරශන   1 1 

                 
200,000.00  

               
198,000.00  

                              
-    

                             
-    

12 
ග්රළීටය ලංආ්ගක ව ලංවරයුතු ලං
තමළයයළා   ලංලයළපිින   5 5 

             
2,055,525.00  

            
2,054,452.50  

                              
-    

                             
-    

13 ග්රළම ලංක්කයින ලංලෆඩවරශන   15 15 
             
3,750,000.00  

            
3,747,460.00  

                              
-    

                             
-    

  
ග්රළම ලංක්කයින ලංුංහුණු ලං
වමළරම්භව ලංඋ් වලය       

                 
657,140.00  

               
279,701.10  

                              
-    

                             
-    

14 නි ලං වලන ලංලෆඩවරශන   20 20 
           
36,600,000.00  

         
36,600,000.00  

                              
-    

                             
-    

15 

ඇා ම් ලංව්ගමළ්තයය ලං
ආශ්රිය ලංවාල්ගන ලං
ලෆඩවරශ්ත   2 2 

                 
734,000.00  

               
218,000.18  

                              
-    

                             
-    

16 
පළවෆම ලංපරිලණව ලං
ලෆඩවරශන   11 11 

             
2,811,975.00  

            
2,725,207.12  

                              
-    

                             
-    

      1522 1497 
        
670,604,020.44  

       
612,866,267.71  

       
16,999,448.44  

        
8,850,000.00  
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ශගුර්ත වය ලං ව්ඨාර ලංබහුවළ්ගයය ලං ල්ඩනෆය ම ම ලං

ඉිනරි ලංලෆඩ ලංවම්පූ්ගණ ලංිලරීම 

ශඟුර්ත වය ලංවදංළි ලං පතුරු ලං පර ලංපළවර ලං

ඔාි මළලක්කය ලංශළ ලං ව්්තක්රීඨා ලංබාකු ලංබළ ලංදීම 
ශගුර්ත වය ලං ශ ේ ලංල් ය ලංපශ ලං ව්රව ලංශ්රී ලංරළමළ ලං

 ව වි ලංවාල්ගනය 

 ව්් ම ම ලංුංලක්කයමමිහදු ල්ඩ ලංවිශළර   ලංබිම ලං

වෆවසීම 
 ව්් ම ම ලංමළ ල ලංව්තද ලංබළනල ලංඇෂ ලං

රිනවාවහවරණය ලංිලරීම 

ලප ්ත  ලෆර ක්කය ප්ය ලංරජළළළල ලං

රිනවාවහවරණය ලංිලරීම 
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ඩී.වී.එව්.ඒේ

-ේ1 

 

විවේජ ේගිණුගේ2017 
         වියනතු ය ේේඅං්යේ:ේ260                                                  දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ් ේය කතේ ගේ:ේනුලරඑළිය 

 

         

ල
 ේ
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්
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ට
ශ

න්ත
ේ

අ
ං්

ය
 

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

පි
ටු

ේඅ
ං්

ය
ේ(

අ
න 

ෂ
 

ඩී
.වී

.එ
ව

්.ඒ
ේ2

 අ
්

ෘති
ය

ට
ේ

අ
නු

ල
) 

ල ේෂි්ේඇව්රකතුන්තතුකලහිේ

වහශන්තේපිපදිේ

ලැඩවටශක හිේ ග 

අයලැය 

ඇව්රකතුන්තතුේ

කලන්තේකිරීතු 

පිපපුර් 

ප්රතිප න ේශ ේ

පිපපුර්ේ

ඇව්රකතුන්තතුේ

කලන්තේකිිපතු 

මු.කර. 66 වශේ

මු.කර.ේ69 

අනුලේග රුේ

කිිපතු 

    මුළුේශුද්ධ්ේ

කලන්තේකිරීතු   මුළු වියනග 

ශුද්ධ් ප්රතිලයේ

ඉතිිපය/  

ඉක් ලගමතු 

(1+2+3) (4-5) 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු.   

  පු ර ලේර      
 

  
 

    

1  ම ශයුම් ලංලෆඩ ලංවරශන 424,860,000 16,000,000 0 440,860,000 436,398,326 4,461,674   

  
 

    
 

  
 

    

  
උපේඑ්තුලේ

(පු ර ලේර ) 
424,860,000 16,000,000 0 440,860,000 436,398,326 4,461,674   

  මධ්    
 

  
 

      

1  ම ශයුම් ලංලෆඩ ලංවරශන 66,000,000 7,650,000 0 73,650,000 71,672,355 1,977,645   

  
 

  
 

  
 

      

  උපේඑ්තුලේ(මධ් ) 66,000,000 7,650,000 0 73,650,000 71,672,355 1,977,645   

  මුළුේඑ්තුල 490,860,000 23,650,000 0 514,510,000 508,070,681 6,439,319   

2017ේලේකතේගිණුතු 
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ලැඩවටශන්තේඅං්යේශ ේ  ගයේ:ේ01 කගකශතිතුේලැඩේවටශ ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ ේේේේේේඩී.වී.එව්.ඒේේ-ේ2 

 
පු ර ලේර ේශ  මධ් ේවියනතුේව ර ංය 

        

 වියනකගහිේව්ලභ් ලය            

(ඩී.වී.එව්.ඒේය්ෘතිේ

කයතමුලේවගඟ) 

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

පිටුේඅං්යේ

(අන ෂේ

ඩි.ජි.එව්.ඒේ

ය්ෘතියටේ

අනුල) 

අයලැයේ

ඇව්රකතුන්තතුේ

කලන්තේකිිපතු 

පිපපුර් ප්රතිප න ේශ ේ

පිපපුර්ේඇව්රකතුන්තතු      

කලන්තේකිිපතු                                                 

මු.කර 66 වශේ

මු.කර.ේ69 

අනුලේග රුේ

කිිපතු         

මුළු ශුද්ධ්ේකලන්තේ

කිරීතු                                                              

(1+2+3) 

මුළු වියනග 
ශුද්ධ් ප්රතිලය        

ඉතිිපයේ/ේඉක් ලගවිතු          

(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

      
 

  
 

    

(ත)  ුංනරළල්ගයන  
(ඩී.ජී.ංවහ.ඒ. ලං3) 

424,860,000 16,000,000 0 440,860,000 436,398,326 4,461,674   

        
 

    

      
 

  
 

    

(ආ)  මූන ලං
සඩී.ජී.ංවහ.ඒ. 4) 

66,000,000 7,650,000 0 73,650,000 71,672,355 1,977,645   

              

එ්තුල 490,860,000 23,650,000 0 514,510,000 508,070,681 6,439,319   
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  ඩී.වී.එව්.ඒේ-ේ3               

ලය පෘතිේඅනුල පු ර ලේර ේවියනතු 

වියනතුේය ේේඅං්ය : 260 දිව්ත්රික් ල කම්තුේ් ේය කතේ ගේ:ේනුලරඑළිය 

   ලැඩවටශන්තේඅං්යේශ ේ  ගයේ:ේ01 කගකශතිතුේලැඩවටශ  
    

ලය පෘතිේඅං්යේ/ේ ග, පුද්ගක ්ේ

පඩි ඩිේවශේසියළුගේලය පෘතිේවහශ  

අක කු්තේවියනතු 

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

අයලැයේ

ඇව්රකතුන්තතුේ

කලන්තේකිරීතු 

පිපපර් ප්රතිප න ේ

ශ ේපිපපර්ේ

ඇව්රකතුන්තතු  

කලන්ත කිරීතු               

  මු.කර.66 වශේ

මු.කර.ේ69 අනුලේ

ග රුේකිරීතු                                                  

මුළු ශුද්ධ්ේකලන්තේ

කිරීතු    (1+2+3) 
මුළු වියනතු 

ශුද්ධ් ප්රතිලයේ

ඉතිිපයේ/ේ

ඉක් ලගමතු            

(4-5) 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ලය පෘතිේඅං්ය1ව ග  යේ

පිපප  යේශ ේයයර ේකවේල  
            

දිව්ත්රික් ලේකම්තු ් ේය ය             

ුංීල ලංපඩිනඩි 41,500,000 3,500,000 0 45,000,000 44,963,676 36,324 

ත නකු්  ලංවියදම් 22,160,000 0 (348,000) 21,812,000 20,783,032 1,028,968 

උපේඑ්තුල 63,660,000 3,500,000 (348,000) 66,812,000 65,746,707 1,065,292 

ලය පෘතිේඅං්ය...2 ශ ේ ගේ:ේ...     
 

      

ුංීල ලංපඩිනඩි 322,000,000 12,500,000 0 334,500,000 334,343,443 156,557 

ත නකු්  ලංවියදම් 39,200,000 0 348,000 39,548,000 36,308,175 3,239,824 

උපේඑ්තුල 361,200,000 12,500,000 348,000 374,048,000 370,651,619 3,396,381 

මුළුේඑ්තුල 424,860,000 16,000,000 0 440,860,000 436,398,326 4,461,674 
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ලය පෘතිේඅනුල මධ් ේවියනතුේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
වියනතුේය ේේඅං්යේ:                                                        260                            ේේේේේේේේේේේේේේේේදිව්ත්රික් ලේකම්තු ් ේය කතේ ගේ:ේනුලරඑළිය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

  ලැඩවටශන්තේඅං්යේශ ේ  ගයේ:ේ01 කගකශතිතුේලැඩවටශ  
      ලය පෘතිේඅං්යේශ ේ  ගයේ:ේ01ේව ග  යේපිපප  ේශ ේයයර ේකවේල  

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

ල
ැය

ේවි

ය

ේ

අ
ං්

ය
 

අ
ම්

ර
තු

ේඅ
ං්

ය
 

  
  
  
  
  
  
 

ම


ය
්

ර
ණ

ය
  
  

(ව
ංක

ක් ල
ර

ේඅ
ං්

ය
) 

අම්රතුේවිවර්රය 

අයලැයේ

ඇව්රකතුන්තතු කලන්තේ

කිරීතු 

පිපපර් 

ප්රතිප න ේශ ේ

පිපපර්ේ

ඇව්රකතුන්තතු  

කලන්ත කිරීතු               

  මු.කර.66 වශේ

මු.කර.ේ69 

අනුලේග රුේ

කිරීතු                                                  

මුළු ශුද්ධ්ේ

කලන්තේකිරීතු                                                                               

(1+2+3) 

මුළු වියනතු ශුද්ධ් ප්රතිලයේ

ඉතිිපයේ/               

ඉක් ලගමතු                                                                

(4-5) 

  රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

      ලය පෘතිේඅං්ේ01 : ව ග  යේපිපප  ේශ              

      යයර ේකවේල ේ-ේදිව්ත්රික් ලේකම්තුේ් ේය ය             

2001   11 කගතඩ ැගික ේශ ේඉදිකිිපතු 6,400,000 0 0 6,400,000 6,282,147 117,853 

2002   11 ය්තත්ර ලංශළ ලංය්ත ත්ර පවරණ 1,000,000 0 0 1,000,000 833,047 166,953 

2003   11 ලළශන 1,800,000 0 0 1,800,000 1,793,575 6,425 

      උප ලංංවතුල 9,200,000 0 0 9,200,000 8,908,769 291,231 

2102   11 ලිශභළ්ඩඩ ලංශළ ලංවළ්ගයළ ලංඋපවරණ 3,200,000 0 0 3,200,000 3,065,052 134,948 

2103   11 යන්තත්රේශ ේයන්තකත්රීප්රණ 1,600,000 0 0 1,600,000 1,547,554 52,447 

2104   11 කගතඩ ැගික ේශ ේඉදිකිිපතු 50,500,000 0 0 50,500,000 49,211,452 1,288,548 

2509   11  ලන්  ලංසආපදළ) 0 7,650,000 0 7,650,000 7,592,999 57,001 

      උප ලංංවතුල 55,300,000 7,650,000 0 62,950,000 61,417,056 1,532,944 

2401   11 ුංහුණු ලංිලරිම් ලංශළ ලංශෆිලයළ ලංල්ගනය 700,000 0 0 700,000 576,920 123,080 

      ංවතුල 700,000 0 0 700,000 576,920 123,080 

      එ්තුල 65,200,000 7,650,000 0 72,850,000 70,902,745 1,947,255 

ඩී.වී.එව්.ඒ.ේ04 
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ඩී.වී.එව්.ඒේ-ේ

4.1 

ලය පෘතිේඅනුල මධ් ේවියනතු 
වියනතුේය ේේඅං්යේ:                                                        260                            දිවත්්රික් ලේකම්තු ් ේය කතේ ගේ:ේනුලරඑළිය 

    
ලැඩවටශන්තේඅං්යේශ ේ  ගයේ:ේ01 කගකශතිතුේලැඩවටශ  

      
ලය පෘතිේඅං්යේශ ේ  ගය:ේ02ේප්ර කද්ශියේකම්තුේ් ේය  

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

ල
ැය

ේවි

ය

ේ

අ
ං්

ය
 

අ
ම්

ර
තු

ේඅ
ං්

ය
 

  
  
  
  
  
  
 

ම


ය
්

ර
ණ

ය
  
  

(ව
ංක

ක් ල
ර

ේඅ
ං්

ය
) 

අම්රතුේවිවර්රය 

අයලැයේ

ඇව්රකතුන්තතු කලන්තේ

කිරීතු 

පිපපර් 

ප්රතිප න ේශ ේ

පිපපර්ේ

ඇව්රකතුන්තතු  

කලන්ත කිරීතු               

  මු.කර.66 වශේ

මු.කර.ේ69 

අනුලේග රුේ

කිරීතු                                                  

මුළු ශුද්ධ්ේකලන්තේ

කිරීතු                                                                               

(1+2+3) 

මුළු වියනතු ශුද්ධ් ප්රතිලයේ

ඉතිිපයේ/               

ඉක් ලගමතු                                                                

(4-5) 

  රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

      

ලය පෘතිේඅං් 02:ව ග  යේ

පිපප  ේශ              

      

යයර  කවේල -දිව්ත්රික් ලේකම්තුේ

් ේය ය             

      
 

            

2401   11 ුංහුණු ලංිලරිම් ලංශළ ලංශෆිලයළ ලංල්ගනය 800,000 0 0 800,000 769,609 30,391 

      උප ලංංවතුල 800,000 0 0 800,000 769,609 30,391 

      එ්තුල 800,000 0 0 800,000 769,609 30,391 
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