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1. ගාේර දි්ත්රික ලේකම්ලේ ඳණිවුඩඹ... 

        ශ්රී රංකාක  භ්ත ජනගවනකඹන් 5.2% ක් ල ජීත්න දකුණු ඳශාකත් 

ප්රමුතතභ දිත්්රික් ලකඹ න ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ යාග ලෝකර  මීටයා 1652 ක් ල පුයා 

ඳැතිය ඳතී. යාජය ප්රතිඳත්තීන් ප්රාකඹ කවක ක්රිඹාත්භක කයන්න් ජනතා 

අකේක් ලාන් ඹථායාතත් ලෝ සභ දි්ත්රික් ල කල්ක යඹා ලකඹන් භාකේ ගමභ 

න්කන්ඹ. 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 19 ලෝන් වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  උඳකායාඹාර 03 ලෝන් ද වා ග්රාභ 

නිරධාිප   896 ලෝන් ගාල්ර ඳිපඳාරන දි්ත්රික් ලකඹ භන්විත ක . 2017 යාකේ දී භධයභ යජඹ 

විසින් දි්ත්රික් ලකකේ ්යාකක, භාජීඹ වා ං්කෘතික ංයාධනඹ වා ු.න්.3,361 ක මුදරක් ල 

්කඹ ජනඹ කය ඇත. ඉන් ු.න්.1,952 ක මුදරක් ල 2017 භැයි භ 26 කනි දින දි්ත්රික් ලකඹ තුශ සිදුව 

ගංතුය ්ඳදා තත්ඹ කවේතුකන් වානිඹට ඳත් ව ඹටිතර ඳවසුක  ංයාධනඹ උකදා ැඹ කය 

ඇත. ගාල්ර දිත්්රික් ලකඹ වා යජඹ ්කඹ ජනඹ කශ භ්ත ප්රතිඳාදන ැඹ ලෝ සක  ප්රතිලතඹ 95% 

ඉක් ලභා ඇති ඵ කභභ කල්තනඹ ඳිපය රනඹ කයන ඔඵට තවවුු නු ඇත.

ා ප්රදායික ප්රතිඳත්ති යාමු අිබඵා ඹන්න් ූතතන තාක් ලයඹ ගභට ප්රවි්ට කයවීක   

ප්රඹත්නඹන්ද ායාථක කයන්න් ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ඳිපගයක ාක් ලයතා 2017 යාකේ දී ජාතික 

භඨාටභ ඉක් ලභන්න් 31.7%  ක් ල දඅන්තයාජාරඹ බාවිතඹ 2016 යාඹට ාකේක් ල 2017 යාකේ දී 

ඳැති 11.8% සිට 21.3% දක් ලා ද විදුත් තැඳෑර බාවිතඹ 8.2% සිට 11.7% දක් ලා ද යාධනඹ වී ඇත. 

නිඹමු යාඳෘතිඹක් ල කර ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ කඩත්තය ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාකේ විදුත් 

ග්රාභ නිරධා ස (e-GN) යාඳෘතිඹ ද ක්රිඹාත්භක කයන රදි.   

2017 යාඹ තුශ දී ්කද්ල කටයුතු අභාතයාංලකේ ෘමැ භැදිවත්වීභ වා විඹ බාය ගු 

අභාතය ිරය අකවයාධන භැතිතුභාකේ උඳකද් වා භ  කඳන්වීභ විකලේකඹන්භ සිිපඳත් කයනු 

කැභැත්කතන්.  දි්ත්රික් ලකකේ සිඹළු ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ුන්, එභ කායාඹාරඹන්ිප කායාඹ භඩලඩරඹ වා 

ග්රාමීඹ කක් ල්ර නිරධාිපන්කේ කබෞතික ඳවසුක  පුයාලීභ තුළින් ඩාත් පරදායි ංයාධන කායාඹඹක් ල 

දි්ත්රික් ලකකේ සිදුලෝ සභට වැලෝවීභ අඳ රද ජඹග්රවයඹලෝ. එකේභ කභභ යාඹ දි්ත්රික් ලකකේ ංයාධන 

ක්රිඹායඹ, ගං තුය වා සුළි සුශං ැනි විවිධ දු්කයතාන් වමුක  වු ද ඩාත් ක්රිඹ සිදුකශ යක් ල 

ලකඹන් වන් කයනුකේ ඉභවත් තුටිනි. ඒ වා භා කභන්භ අතිකයාක දි්ත්රික් ල කල්ක යඹා 

ප්රමුත භාකේ කායාඹ භඩලඩරඹ කනතභසුු ඇඳකැඳ වී ක්රිඹාකශ අතය ඉදිිපකේදී ද ඒ වා කැඳවී 

සිටින ඵැ  කභිපරා වන් කයන්.                                                                                    

එ්.ටී.කකතඩිකාය,

                                                                                        දි්ත්රික් ල කල්ක / දිාඳති,

                                                                         ගාල්ර ඳිපඳාරන දි්ත්රික් ලකඹ.  
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2. දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ වින්වීමභ 
 

 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ  ග්රාභ නිරධා ස   896 ක් ල පුයා විසි ස ඳැති ස සිටින 1,113,000 ක් ල ව 

ජනගවනඹ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 19ක් ල වා උඳ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 03ක් ල ඔ්කේ 

 ඵන්ධීකයයඹ කයන්න් ග්රාමීඹ වා ප්රාකද්ය ඹ  ඳිපඳාරන කටයුතු කභකවඹ නු රඵන්කන් ගාල්ර 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භන්නි.  

කභභ ජනගවනකඹන් 30.5% ක් ල කෘෂිකායාන්ක අංලඹ ්ශ්රිත ජීත් න අතය 26.4% ක් ල 

කයාභාන්ත අංලඹ වා කේා අංලඹ ්ශ්රිත 43.1% ක් ල ද  කේා නියුක් ලත වී ඇත. ඔවුන්කේ කභභ 

කටයුතු රදී ව ාභානය කඳතදුජන ජීවිතකේ දී මුුණයඳාන විවිධ ්යාකක භාජීඹ වා ං්කෘතික 

ගැටළු ව ප්රල්න රට විඳු  රඵාදීභත් ඔවුන්කේ නි්ඳාදන කටයුතු වා අලය ඹටිතර ඳවසුක  

ඳඹාදීභත් කභභ කායාඹාරකේ ප්රධාන කායාඹබායඹ ක . 

ඒ වා ජනතාට ඳවසුකන් ර ාවිඹ වැලෝ ඳිපදි කකතශම ගාල්ර  ප්රධාන භායාගකේ ප්රධාන 

ඵ ් නැතු  කඳතශට වා ප්රධාන දු ිපඹ ්ථානඹට ඉතාභ මීඳකේ නවීන ඳන්නකේ ත්භවල් 

කගතඩනැකවල්රක කභභ කායාඹාරඹ ්ථාඳනඹ වී ඇත. ූතතන තාක් ලණික උඳකයය බාවිත කයන්න් 

නිරධාිපන් 145 ලෝන් යුත් කායාඹ භඩලඩරඹක් ල භන්න් භවජනතාට පරදායී වා කායාඹක් ලභ කේාක් ල 

ැඳයීක  කායාඹකේ නියත සිටී. මීට අභතය විවිධ කයාඛීඹ අභාතයාංල වා ඳශාත් බා කායාඹාර 

යාය ඹක් ල ද කභභ ඳිපශ්රඹ තුශ ථ්ානගතකය තිීමභ නිා භවජනතාට ඩාත් කවත කේාක් ල රඵාදීක  

වැලෝඹා රැීම ඇත. 

 

1948 ්ය බකේ සිට ක  දක් ලා ්ඩලඩුක  ඒජන්තුන් / දිාඳතිුන් / දි්ත්රික් ල 

කල්ක ුන් 25 කදනකු ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ කටයුතු කය ඇත. කභිප යාතභාන 

දිාඳති/ දි්ත්රික් ල කල්ක  කර කටයුතු කයනු රඵන්කන් එ්.ටී.කකතඩිකාය භවතා ක . 

 
 

 

 2.1 දිකභ වා ලභලවය 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ වා විය ්ට යාජය කේාක් ල දිකභ 

• නිපුයතාකඹන් කවබි භාන  ඳත් ිපත දිත්්රික් ල, ප්රාකද්ය ඹ වා 
ග්රාමීඹ ඳිපඳාරන ක්රභඹක් ල තුළින් විය ්ට යාජය කේාක් ල ිපත 
දි්ත්රික් ලකඹක් ල වීභ. 

ලභලවය 
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2.2 අයමුණු  
 
 

 භධයභ යජකේ දි්ත්රික් ල නිකඹ ිරත ්ඹතනඹ ලකඹන් කටයුතු කයන්න් ප්රාකද්ය ඹ කල්ක               

කායාඹාර වයවා ග්රාභ නිරධාිප   භඨාටභ දක් ලා යජකේ ඳිපඳාරන ඹාන්රයඹ ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ. 

 භධයභ යජකේ වා ඳශාත් බා නිකඹ ජනඹ කයන ්ඹතන ං්ථාපිත භඩලඩර වා යාජය කනතන 

ංවිධාන යන් දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන විවිධ ංයාධන ැඩටවන් ර ඒකාඵද්ධ 

ංයාධන ැරසු  ක් ලෝ සක   ඵන්ධීකයය වා  ඳසුවිඳය  ලෝ සක  ප්රධාන  ඵන්ධීකායක ්ඹතනඹ 

කර කටයුතු කයන්න් දි්ත්රික් ලකකේ ජනතාකේ ්යාකකභඹ ජීකන ඳාඹ වා ඹටිතර  ඳවසුක  ංයාධන 

ප්රතිරාබඹන් තියාය කර රඵා දීභ. 

 යාජය වා යාජය කනතන ්ඹතන යන් දි්ත්රික් ලකකේ ජනතාට රඵා කදන ්යාකක, භාජීඹ වා 

ං්කෘතික ප්රතිරාබ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර වයවා ග්රාමීඹ භඨාටභට කඩිනන්න්  කප්රේයඹ කය 

කේාන් රඵා දීභ වා ැඩ ැරසු  ක ්ලෝ සභ. 

 දි්ත්රික් ලකකේ ්කයාය ංයාධන ප්රාවඹක් ල බිිපලෝ සභ වා ග්රාමීඹ වා ප්රාකද්ය ඹ භඨාටකභන් ්යාකක 

භාජීඹ වා ං්කෘතික දත්ත එක් ල රැ් කයන්න් කතතයතුු ඳද්ධතිඹක් ල ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාකගන 

ඹාභ.  

 දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර ඔ්කේ භවජනතාට කේා ැඳයීභ 

කනුකන් විවිධ යාජය ්ඹතන, කදඳායාතක න්තු වා ං්ථා කනුකන් ්දාඹ  එක් ල රැ් ලෝ සභ, කවණු  

ගත ලෝ සභ වා බාඩලඩාගායඹ කත කප්රේයඹ ලෝ සභ. 

 ගංතුය, සුළි සුශං, නිඹ , මුුණද කගතඩගැලීභ ැනි වි්තීයාය ්බාවික ්ඳදා අ්ථා ර දී 

ජනතාකේ ජීන තත්ත්ඹ ඹථා තත්ත්ඹට ඳත් ලෝ සභ. 
 

 2.3 කාර්ඹඹවී  
 

 

• දි්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19  ිප වා උඳ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර තුනලෝන් ද ග්රාභ 

නිරධා ස කායාඹාර 896 ිප ඳිපඳාරන කටයුතු නිඹාභනඹ ලෝ සභ වා අධීක් ලයඹ ලෝ සභ. 

• භධයභ යජකේ අභාතයාංල වා කදඳායාතක න්තුර දිත්්රික් ල නිකඹ ිරත ්ඹතනඹ ලකඹන් ක් ල ිපඹා 

කයන්න් එභ ්ඹතනර අයමුණු, ඳයභායාථ වා කායාඹඹන් ඉටු න ඳිපදි  ඵන්ධීකයය කටයුතු 

ලෝ සභ. 

• දි්ත්රික් ල  ඵන්ධීකයය කන්ටු ඳැැත්වීභ වා දි්ත්රික් ලකකේ ංයාධන කටයුතු ැරසු  ලෝ සභ, 

ංවිධානඹ ලෝ සභ,  ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ වා අධීක් ලයඹ ලෝ සභ. 

• විවිධ අභාතයාංල වා කදඳායාතක න්තු ඳඹන කේාර දී ්දාඹ  ගයන් දීක  නිරධා සන් කනුකන් 

ඔවුන්කේ ්දාඹ  එක් ල රැ් ලෝ සභ, කවණු ගත ලෝ සභ, බාඩලඩාගායඹට කප්රේයඹ ලෝ සභ වා අදාශ ්දාඹ  

ගයන් දීක  නිරධා සන් දැනුත් ලෝ සභ. 

• ජාතික භඨාටක  වා දි්ත්රික් ල භඨාටක  ං්කෘතික, ්ගන්ක වා කනත් කාලීන යාජය උත් 

ංවිධානඹ ලෝ සක   දි්ත්රික් ල නිකඹ ිරත ්ඹතනඹ කර ක්රිඹා ලෝ සභ. 
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• සිඹළුභ භැතියය කටයුතු ර දී භැතියය කකතන්න් බාක  නිකඹ ිරත ්ඹතනඹ ලකඹන් ක්රිඹා 

ලෝ සභ. 

• දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ඉඩ  ඔේපු යඹාඳදිංචි ලෝ සභත්, උේඳැන්න, භයය ව විාව යඹාඳදීංචි ලෝ සක  වා 

අදාශ කල්තනර  පිටඳත් නිකුත් ලෝ සක  කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ ලෝ සභ. 

• නිඹ , ගංතුය, සුළි සුශං, මුුණද කගතඩ ගැලී  ැනි වි්තීයාය ්ාබාවික ්ඳදා අථ්ාන්ිප දී යජකේ 

නිකඹ ිරතඹා කර ක්රිඹා කයන්න් ්ඳදා කශභනාකයය කටයුතු ංවිධානඹ ලෝ සභ, ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ, 

අධීක් ලයඹ වා ඳසු විඳය  කටයුතු ලෝ සභ තුළින් ජන ජීවිතඹ ඹථා තත්ත්ඹට ඳත් ලෝ සභ වා ්ථාය 

ලෝ සභ. 

• යජකේ විශ්රාභ ැටුේ කගවීභ වා  ඵන්ධීකයයඹ ලෝ සභ. 

• භවජන දුක් ලගැනවිය වා පරදායී ප්රතිාායාත්භක ්ඹතනඹක් ල කර කටයුතුලෝ සභ වා 

 ඵන්ධීකයයඹ ලෝ සභ. 

• ඉඩ  අිපන් පුයැසිඹන්ට ඉඩ  කකතටක ිපන්කභ තවවුු ලෝ සභ, යජකේ ඉඩ  ංයාධනඹ ලෝ සභ වා 

ඊට අදාශ කායාඹඹන්  ඵන්ධිකයයඹ ලෝිපභ. 
 

2.4   ප්රධාන අංලඹවී   
 

1. ්ඹතන වා කේා අංලඹ 

2. ඉඩ  වා ංයාධන අංලඹ 

3. මරය අංලඹ 

4. ැරසු  අංලඹ 

5. ඉංිරකන්ු අංලඹ 

6. අබයන්තය විගයන අංලඹ 
 

2.5   දි්ත්රික ලේකම් අක්ක ඹ ඹේලක රිඹාකභකන අනුඵ ධිත කාර්ඹාර 
 

1. දි්ත්රික් ල භෘද්ධි අංලඹ 

2. දි්ත්රික් ල ඉඩ  කයිර්ායා කායාඹාරඹ 

3. ජන වා ංතයාකල්තන  අංලඹ 

4. දි්ත්රික් ල කෘෂිකයාභ අංලඹ 

5. කුඩා යාඳාය ංයාධන අංලඹ 

6. න්ණු  ඒකක  ප්රන්ති වා කේා ඒකකඹ 

7. කභ ටයා යථ ප්රාවන අංලඹ 

8. ක්රීඩා  ඒකකඹ 

9. ඳාිපකබ කවක කේා අධිකා ස ඒකකඹ 

10. දි්ත්රික් ල ශභා කාන්තා වා භාජ ංයාධන ඒකකඹ -  එකමුතු පිඹ 

11. භාධය වා ප්රෘත්ති ඒකකඹ 

12. ෘත්තීඹ භායාකග ඳකද්ල ඒකකඹ 

13. පරදායීතා ප්රයාධන ඒකකඹ 
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14. දි්ත්රික් ල  ්ඳදා කශභනාකයය ඒකකඹ 

15. ජාතික බාා වා භාජ ඒකාඵද්ධතා ඒකකඹ 

16. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ  -  ගාල්ර කඩත් තය 

17. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -   තරභ 

18. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -   නිඹාගභ 

19. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -   අ ඵරන්කගතඩ 

20. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - කයන්කදණිඹ 

21. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - ඇල්පිටිඹ 

22. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - කනළු 

23. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - නාකගතඩ 

24. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - ඵරපිටිඹ 

25. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  ිපක් ලකඩු 

26. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  අක් ලමීභය 

27. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - කඵන්කතතට 

28. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  වඵයාදු 

29. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - ඵද්කද්ගභ 

30. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  ඹක් ලකරමුල්ර 

31. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  කඵ කේ කඳ ද්දර 

32. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  ැයවිටිඹ දිවිතුය 

33. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ -  ඉභද 

34. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ - කග නපීනුර 
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3. ගාේර  දි්ත්රිකකඹ වින්වීමභ 
 

 
 

 

පිහිටීභ වා භූ විභතා 
 

උතුිපන් කළුතය දි්ත්රික් ලකඹ වා යත්නපුය දි්ත්රික් ලකකඹන් ද නැකගනිපිපන් භාතය දි්ත්රික් ලකකඹන් ද 

උතුිපන් ව ඵටිපිපන් ඉන්දිඹානු ාගයකඹන් ද භායි න ගාල්ර ඳිපඳාරන දි්ත්රික් ලකකේ භ්ත 

යාග ප්රභායඹ යාග ලෝකර මීටය 1652 ලෝ. කඵන්කතතට සිට කගතවිඹාඳාන දක් ලා වු ලෝ.න්.73 ත් දිග 

පුළුල් කයශ තියඹක් ල ද  කභඹට අඹත් ක .  
 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ   ව විභතාඹ ගත්  විට කඵතකව  ්ථාන තැනිතරා ්පයඳඹක් ල ගන්නා අතය යට 

අබයන්තයඹට න්නට කඳු පිිපටා ඇත. ිපනිදුභ කන්ද, කඵයගර කන්ද, කකතන්දගර, කැලෝිපකවේන , 

තිවකඵතටුා කන්ද, කැලෝිපකවේන, ාඩිඹකවේන, ඵරගර ඹනාදි කඳු ඒ අතය ක . ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ 

භූන්ඹ ප්රාේ කක් ල රිඹ යුගඹට අඹත් ඳාාය යන් නියාභායඹ වී තිකව. කයයෙකඹකර  කඳතඩිකතයක් ල 

ඳාායඹ දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ැඩිභ යාේතිඹ දක් ලනට රැකව. එකභන්භ දුයාරබ ඳාායඹක් ල වු 

ාන්ද්රකාන්ති ඳාායඹ අ ඵරන්කගතඩ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාකේ න්ටිඹාකගතඩ ප්රකද්ලකේ 

දක් ලනට ඇත. කයශ ්න්න කරාඳඹන්ිප  ව ුවඹන් කර කකඩතරාන ලාක යන් යුතු රුුබින් 

කරපු වා කකතයල්ඳය දක් ලනට ඇත. ්බා ධයාභඹන්ිප අපුයා නියාභායඹක් ල ව ිපක් ලකඩු කකතයල්ඳය 

අඳ  යකඨා ඳභයක් ල කනත විකද්ලඹන්ිප ඳා ප්රසිද්ධිඹට ඳත් ඇත. එඹ ංාායක ඳයාදීඹක් ල න අතය 

යකඨා ංයාධනඹට විකලේ ඵරඳැභක් ල කගන කදන්නක් ල ඵට ඳත් ඇත.  
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නිිපත දිග කභ   ැ් භන්න් ප්රභායත් යාාක් ල කභභ ප්රකද්ලඹට රැකඵන අතය භැයි සිට 

ැේතැ ඵයා දක් ලා අධික යාාඳතනඹක් ල දක් ලනට රැකව. එඹට අභතය ංවන ාසුළි 

ක්රිඹාකාිපත්කඹන් ද යාා රැකව. ායාෂික යාාඳතනඹ අ ල් 80 – 160 ක් ල න අතය ාභානය 

ායාෂික උ්යත්ඹ 75 F0 ක් ල ඳභය ක . ප්රකද්ලඹ වයවා ගරා ඵසිනා ප්රධාන ගංගා සිංවයාජ 

අඩවිකඹන් ඳටන්කගන කවංකතතට ප්රකද්ලකඹන් මුුණදට ැකටන කවංග  ක . එඹට අභතය කඵං ග , 

භාදු ග , කකතේගර ඔඹ ප්රකද්ලකේ දක් ලනට රැකඵන කුඩා ප්රභායකේ ගංගාන් ක . කරාඳකේ ඳතින 

අධික උ්යත්ඹ වා අධික යාාඳතනඹ කවේතු කකතට කගන ශ්රික නාන්තය නියාභායඹ වී ඇත. 

නියාතන කතත් නාන්තය ගයඹට අඹත් න කභන්භ කර ක උුභඹක් ල කර ජාතයන්තය ලකඹන් 

පිළිගත් සිංවයාජ නාන්තයකේ කකතටක් ල ද ගාල්ර ඳිපඳාරන දි්ත්රික් ලකඹට අඹත්ක . 
 

එකභන්භ ප්රකද්ලකේ ඓතිවාසික ලකඹන් ැදගත් ්ථාන කර යාභ යාය යුගඹට ාක් ලෂි දයය 

පයභ්ර කදුැටිඹ, රංකාක  ඹටත් විිරත යුගඹ ංකක් ලතත් කයන්න් මුළු ප්රකද්ලඹ පුයා කත්ජ 

ඳතුයන්න් විජඹභාන න ගාල්ර කකතටු ව කකතටු ඳවුය, කදකතල් කදවිඹන්කේ ා වන්ඹ කර 

ැරකකන සීනිගභ වා ැ ල්කල් කද්ාර පුදබිභ වා කඵෞද්ධ සිද්ධ්ථාන ලකඹන් ැදගත් න ඹටගර 

වා ඳයකගතඩ පුජා  වන් ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ තුශ පිිපටා ඇත. 
 

 

ශ්රි රාංකාක  ජාතික ්දාඹභට ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකඹන් ැරලෝඹ යුතු දාඹකත්ඹක් ල රඵාකද්. 

කෘෂිකායාන්ක ක් ලකේරඹ තුශ වී, කත්, යඵයා, කඳතල්, කුුඳු ැනි කඵ ග ප්රධාන තැනක් ල ගනි. එකභන්භ 

කඵන්කතතට, ිපක් ලකඩු, කකතේගර, උයටුන ැනි කයශ ්න්න ප්රකද්ල ංාායක යාඳායඹ වා 

ද පයකඩ වා ක්මුුණණු කැටඹ  වා අ ඵරන්කගතඩ නගයඹ ද ප්රසිද්ධිඹක් ල උසුරයි. ගාු  නගයඹට 

ලෝ.මී. 10 ක් ල ඳභය දුයලෝන් කකතේගර නිදව ්කශද කරාඳඹ පිිපටා ඇති අතය ඉන් ප්රකද්ලකේ තුය 

තුණිඹන් විලාර පිිපකට රැලෝඹා ඳවසුක  ැරසී ඇත. 
 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ  ඵන්ධකඹන් මයක දයාලක ලෝිපඳඹක් ල ඳවත වන් ක . 
 
 

ාක් ලයතාඹ 94.30% 

පුු 94.20% 

්ත්රී 94.30% 

දිපද්රතා දයාලකඹ 2.90% 

ඳිපගයක ාක් ලයතා 31.70% 

අන්තයා ජාරඹ බාවිතඹ ((ඹ අවු. 5-69) 21.30% 

ඊ ක ල් බාවිතඹ (ඹ අවු. 5-69) 11.70% 

මුරාශ්රඹ - ජනකල්තන වා ංතයා කල්තන කදඳායාතක න්තු 2017 
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කෘෂිකා
යාන්ක 
31% 

කායාන්ක 
26% 

කේා 
43% 

ලේා නියුකතිඹ 

ජීන යේා                 ලේා නියුකතිඹ 

වි්තයඹ  2013 2014 2015 

ශ්රභ ඵර වබාීතත් අනුඳාතඹ  
  

මුු  ංතයා                         54.9 53.2 52.2 

පිිපන්                                    73.9 71.9 73.7 

 ගැවැණු                                  38.6 36.5 34.2 

 කේා නියුක් ලත අනුඳාතඹ       

 රැලෝඹා නියුක් ලත                       95.1 95.4 95 

 රැලෝඹා වියුක් ලත                       4.9 4.6 5.0 

කේා වියුක් ලත අනුඳාතඹ       

පිිපන්                                        3.6 3.1 3.1 

 ගැවැණු                                   7.0 7.1 8.4 

මරාශ්රඹ:-   - ශ්රී රංකා ශ්රභ ඵර මීක් ලයඹ -  2015   

       මරාශ්රඹ:-   - ශ්රී රංකා ශ්රභ ඵර මීක් ලයඹ -  2015 

ඉඩම් ඳරිවය  යේා 

  

මරාශ්රඹ:- ජනකල්තන වා ංතයා කල්තන කදඳායාතක න්තු, දි්ත්රික් ල ඉඩ  ඳිපවයය ැරසු  කායාඹාරඹ 2016 

 
 

ලගොඩ ලගොවිතින     

මරාශ්රඹ:- ජනකල්තන වා ංතයා කල්තන කදඳායාතක න්තු - 2016 

 

රංකාක  ජාතික ්දාඹභට ැරලෝඹ යුතු දාඹකත්ඹක් ල ඉවත ක් ලකේරඹන් ඔ්කේ රඵාකදන 

අතය කෘෂිකායාන්ක ක් ලකේරඹ තුශ කත්, යඵයා, කඳතල් වා කුුඳු ැනි කබ ග ප්රධාන තැනක් ල ගී. 
 

ඉඩම් ඳරිවය  යේා 
ර්ග කිලරෝ මීේර් 

කගතඩබි  ප්රභායඹ                            

අබයන්තය ජරාල                

මුළු බි  ප්රභායඹ                              

ගා කශ මුළු බි  
ප්රභායඹ              

අංලඹ  ප්රතිලතඹ % 

කෘෂිකායාන්ක 30.5 

කායාන්ක 26.4 

කේා 43.1 

 වි්තයඹ  ප්රභා ඹ  

(.කි.මී.)         

ප්රතිලතඹ 

%           

කගතඩබි  ප්රභායඹ                            1,617 97.9 

අබයන්තය ජරාල                35 2.1 

මුළු බි  ප්රභායඹ                              1,652 100.0 

ගා කශ මුළු බි  
ප්රභායඹ              

770 46.6 

ගා කනතකශ මුළු 
බි  ප්රභායඹ 

684 41.4 

නාන්තය  මුළු බි  
ප්රභායඹ 

198 12.0 

මුළු බි  ප්රභායඹ 
 

1,652  100 

ලබෝගඹ බිම් ප්රභා ඹ 

(ලවකේඹාර්) 
ලබෝගඹ බිම් ප්රභා ඹ 

(ලවකේඹාර්) 
ලබෝගඹ බිම් ප්රභා ඹ 

(ලවකේඹාර්) 
ලබෝගඹ බිම් ප්රභා ඹ 

(ලවකේඹාර්) 

ලක 27,427 කක පි 55 බුරත් 171 කදිප 253 

යඵර් 6,679 ග න්ිප ් 1,105 පුක් ල 711 කකත්             1,615 

ලඳොේ 12,548 කමැ 33 අම 986 කකකල් 1,662 

කුරුඳු 12,089 කයාබු 20 කදතඩ  196 ඳැකඳතල් 490 
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දි්ත්රික් ලකකේ ඳාය ඳිපක කයාභාන්ත අතය ඳන් ඳැදුු, ීමයළු කයාන්ද, ලී කැටඹ , ක් මුුණණු 

වා පයකඩ ප්රධාන තැනක් ල ගී.  
 

ගාු  නගයඹට ලෝ.මී.10 ක් ල ඳභය දකුණින් කකතේගර ඇ ළු  අඳනඹන කරාඳඹ පිිපටුා  

ඇති අතය ඉන් ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ තුය තුණිඹන් විලාර පිිපකට රැලෝඹා ඳවසුක  ැරසී ඇත. 

තද කඵන්කතතට, අ ඵරන්කගතඩ, ිපක් ලකඩු, ගාල්ර, උයටුන කයශ කරාඳඹ ්ශ්රිත 

ඳත්ාකගන ඹන ංාායක යාඳායඹ කවේතු කකතටකගන කභිප ජනතාකේ ්දාඹ  උත්ඳාදන භායාග 

ැඩි දියුණු වී ඇත.  
 

භාතය කකතශම අධික ීත භායාගඹ යකඨා භත්  ජාතික ්යාකක ංයාධනඹට ගාල්ර 

දි්ත්රික් ලකකේ දාඹකත්ඹ තත් ැඩි ලෝ සභට කවේතු වී ඇත. එකභන්භ ංාායක යාඳායඹට කභන්භ 

ගාල්ර යාඹ කටයුතු රට ද කභඹ විලාර පිටු ඵරඹක් ල වී ඇත. 
 

 

 

 

ාරි භාර්ග ඳ ධතිඹ 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ාිප භායාග ඳද්ධතිඹ කුඩා ැ  04 ලෝන් අමුණු 504 ලෝන් ව ප්රධාන නශ 

භායාග 117 ලෝන් භන්විත වී ඇත. කභභ ාිප භායාග ඳද්ධතිඹ ඳාරනඹ ලෝ සභ වා නඩත්තු  ලෝ සභ 

සිදුකයනු රඵන්කන් ප්රධාන යාජය ්ඹතන 03 ක භැදිවත් වීකභනි. 

1. ාිප භායාග කදඳායාතක න්තු 

2. ඳශාත් ාිප භායාග කදඳායාතක න්තු 

3.   කගතවි ජන ංයාධන කදඳායාතක න්තු 

ජනංඛ්යා දකත 
 

 

 

 
 

2017 යාකේ ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ඇ්තක න්තුගත 1,113,000ක් ල න අතය පුු ජනංතයා 

533,718 ක් ල ද ්ත්රී ජනංතයා 579,282 ක් ල ද ක .  

ප්රා.ලේ 

ලකොට්ඨාඹ 

පුරු ්ත්රි එකතු ර්ග ප්රභා ඹ 

 (. කි.මී.) 

ජන ඝනකඹ 

(. කි. මී. 1 ේ) 

කඵන්කතතට 25,209 27,100 52,309 74 707 

ඵරපිටිඹ 33,471 37,111 70,582 55 1,283 

කයන්කදණිඹ 31,584 33,833 65,417 88 743 

ඇල්පිටිඹ 32,519 35,230 67,749 150 452 

නිඹාගභ 18,086 19,150 37,236 109 342 

තරභ 16,702 17,430 34,132 178 192 

කනළු 15,066 14,911 29,978 155 193 

නාකගතඩ 27,147 29,196 56,343 179 315 

ඵද්කදගභ 37,427 41,084 78,511 111 707 

ැයවිටිඹ-දිවිතුය 14,641 16,076 30,718 60 512 

අ ඵරන්කගතඩ 28,577 31,044 59,622 52 1,147 

කග නාපීනුර 10,740 12,031 22,771 27 843 

ිපක් ලකඩු 51,397 55,272 106,669 65 1,641 

කඩත්තය 51,075 55,426 106,501 24 4,438 
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     මරාශ්රඹ:- ජනකල්තන වා ංතයා කල්තන කදඳායාතක න්තු - 2017 

 

උ් කඹ වා ර්ාඳතන යේා 

 

 මරාශ්රඹ:- කාරරුය විදයා කදඳායාතක න්තු 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

දි්ත්රිකකල  මලික ංඛ්යාලේඛ්න ලතොයතුරු - 2017 

දි්ත්රික් ලකකේ නභ 
 

ගාල්ර 
දි්ත්රික් ලකඹ  

ඳශාත 
 

දකුණු ඳශාත 
 

මුළු භූන් ප්රභායඹ 
 

1,651.6 km2 
 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා ංතයා 
 

19 
 

ග්රාභ නිරධා ස කකතඨාසා ංතයා 
 

896 
 

  ග භාන ංතයා 
 

2,446 
 

මුළු ඡන්දදාඹකයින් ංතයා 848,877 

ඡන්ද කකතඨාසා ංතයා 703 

භව නගය බා ංතයා 1 

නගය බා ංතයා 2 

ප්රාකද්ය ඹ බා ංතයා 17 

ංාායක නිා ංතයා (්කද්ල කටයුතු අභාතයාංලඹ ඹටකත් 
ඇති) 

2 

යජකේ නිා ංතයා (්කද්ල කටයුතු අභාතයාංලඹ ඹටකත් 64 

0

100

200

300

400

500

600

යාාඳතනඹ 
(න්.මී.) 

උ්යත්ඹ 

(C0) උඳිපභ 

උ්යත්ඹ 

(C0) අභ 

කඵ කේ-
කඳ ද්දර 

24,978 27,704 52,682 30 1,756 

අක් ලමීභන 38,630 42,779 81,409 65 1,252 

ඹක් ලකරමුල්ර 23,209 24,883 48,092 110 437 

ඉභදු 22,283 24,693 46,976 67 701 

වඵයාද 30,975 34,328 65,303 53 1,232 

එකතු 533,718 579,282 1,113,000 1652 674 

භාඹ 
ර්ාඳතනඹ උ ්කඹ (C0) 

(මි.මී.) උඳරිභ අභ 

ජනාිප 225.1 30 23.5 

කඳඵයාිප 37.2 29.7 23.7 

භායාතු 82 31.3 24.9 

අකප්රේල් 178.5 31 26.5 

භැයි 350.5 30.5 26.1 

මැනි 94.3 29.4 26.1 

ජූය 137.3 29.6 26.7 

අකග ්තු 179.0 29 26.0 

ැේතැ ඵයා 239.0 29.3 25.5 

ඔක් ලකත ඵයා 285.7 29.6 25.3 

කනතැ ඵයා 549.2 29.4 24.4 

කදැ ඵයා 75.0 29.5 24.3 
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ඇති) 

 කරාඳ අධයාඳන කායාඹාර ංතයා 4 

ඳාල් ංතයා 431 

රුුු ංතයා 11,153 

ඳායායක න්තු භන්ත්රීු ංතයා 10 

ඳශාත් බා භන්ත්රීු ංතයා 22 

ඳශාත් ඳාරන ්ඹතන ිබකඹන් ංතයා 244 

2017 යාඹ වා ඇ්තක න්තුගත ජන ංතයා 1,113,000 

 

  
 

4. ංවිධාන ූවඹ වා කාර්ඹ භණ්ඩර ලතොයතුරු 
 

දිාඳති/ දි්ත්රික් ල කල්ක  යඹා විසින් අතිකයාක දි්ත්රික් ල  කල්ක යකඹකුකේ ද ප්රධාන 

ගයකාධිකාිප, ැරසු  අධයක් ල, දි්ත්රික් ල ඉංිරකන්ු ඇතුළු දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 

කායාඹභඩලඩර ාභාිරකයින් 145 කේ වාඹ ඇති ඉවත වන් කශ අයමුණු වා කායාඹඹන් 

ඉටුකයනු රඵයි. එම කායාඹඹන් ඉටුලෝ සභට ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ු 19 ක් ල විසින් එභ කායාඹභඩලඩර 

ාභාිරකඹන් 2,815 ක කේ ද වාඹ දිාඳති/ දි්ත්රික් ල කල්ක  යඹා කත රැකඵන අතය එභකවන් 

දි්ත්රික් ලකකේ ග්රාභ නිරධාිප   896 ක ග  2,446 ක ්යාකක, භාජීඹ වා ංයාධන කායාඹඹන් 

කභන්භ යජකේ කේාන් ප්රජාට ැඳයීක  කායාඹබායඹ ඉටුකයනු රඵයි. තද එභ ක්රිඹායඹට 

කයාඛීඹ අභාතයාංල නිකඹ ජනඹ කයනු රඵන නිකඹ ිරත ්ඹතන 34 ක කායාඹ භඩලඩර ාභාිරකඹන් 

ද දිාඳති/ දි්ත්රික් ල කල්ක යඹාට වාඹ කදනු රඵයි. එකේභ භාසික රැ්න දි්ත්රික් ල 

 ඵන්ධීකයය කන්ටු රැ්වීක  දී දි්ත්රික් ලකකේ යාජය ්ඹතන 220 ක දි්ත්රික් ල ප්රධාීන්කේ ව 

කද්ලඳාරන නාඹකත්කේ වකඹ ගකඹන් දි්ත්රික් ල ංයාධන ැරසු  ක්රිඹාත්භක වීභ ඇගයීභ 

සිදුකයනු රඵයි.  
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4.1 ංවිධාන ේවන 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

 

ප්රධාන අබයවීතය 

විග ක 

 

ප්රධාන  

අබයවීතය 

විග ක 

 

ඉංිරකන්ු 

 අංලඹ 

අබයන්තය විගයන 

අංලඹ 

අබයන්තය 

විගයන අංලඹ 

දි්ත්රික ලේකම්ද දිාඳති 

අතිලර්ක දි්ත්රික ලේකම් 

(ඉඩම් වා ංර්ධන) 

අතිලර්ක දි්ත්රික ලේකම් 

(ආඹතන වා ලේා) 

ප්රධාන 

ග කාධිකාරි 

නිකඹ ජය/ වකාය 

අධයක් ල 

 

අධයක 

(ක්රභ ම්ඳාදන) 
 

දි්ත්රික 

කෘෂිකර්භ 

අධයක 

 

දි්ත්රික් ල 

ඉංිරකන්ු 
ගයකාධිකාිප 

කෘෂිකයාභ 

අංලඹ 

ක්රභ  ඳාදන 

අංලඹ 
ඉඩ  වා ඉඩ  

ංයාධන අංලඹ 

ඳිපඳාරන 

නිරධාිප 

අනුඵද්ධිත 

්ඹතන 

මරය අංලඹ 

වකාය දි්ත්රික් ල 

කල්ක  

කේා අංලඹ 

දි්ත්රික් ල දිවිනැරුභ 

අධයක් ල 

දිවිනැරුභ 
අංලඹ 

්ඹතන 

අංලඹ 
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4.2 භ්ත කාර්ඹ භණ්ඩර වි්තය 

ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ඊට අනුඵද්ධ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 ිප අනුභත කායාඹ 

භඩලඩරඹ, දැනට කේකේ නියුක් ලත කායාඹ භඩලඩරඹ ඳවත වන් ඳිපදිඹ. 
 

 

 

ග්රාභ නිරධාරී කාර්ඹ භණ්ඩර ලතොයතුරු 

ගාල්ර  දි්ත්රික් ලකකේ ඳිපඳාරන ූවඹට අනු ග්රාභ නිශධාිප   896 ක් ල ඇත. 2017.12.31 දිනට 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා අනු කේකේ නියුක් ලත ග්රාභ නිශධා ස ංතයා වා පුයේඳාඩු ංතයා 

ඳවත වන් ඳිපදිඹ. 
 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

ග්රාභ නිරධාරී 

ම් ංඛ්යා 
ලේල  නියුතු ග්රාභ 

නිරධාරීවී ංඛ්යා 
ග්රාභ නිරධාරී 

පුයප්ඳාඩු ංඛ්යා 

කඩත් තය 50 42 8 

තරභ 36 33 3 

නිඹාගභ 34 29 5 

අ ඵරන්කගතඩ 36 35 1 

කයන්කදණිඹ 40 35 5 

ඇල්පිටිඹ 51 38         13 

කනළු 34 29 5 

නාකගතඩ 53 48 5 

ඵරපිටිඹ 52 47 5 

ිපක් ලකඩු 97 87         10 

අක් ලමීභය 63 55 8 

කඵන්කතතට 51 45 6 

වඵයාදු 59 54 5 

ඵද්කද්ගභ 70 62 8 

ඹක් ලකරමුල්ර 44 33           11 

කඵ කඳ කඳ ද්දර 44 43 1 

ැයවිටිඹ 20 16 4 

ඉභද 43 36 7 

කග නපීනුර 19 13 6 

එකතු         896         780            116 

 

 

 

 

 

කාණ්ඩඹ 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ ප්රාල යඹ ලේකම් කාර්ඹාර 
අනුභත ලේක 

ංඛ්යා 

තය ලේක 

ංඛ්යා 

අනුභත ලේක 

ංඛ්යා 

තය ලේක 

ංඛ්යා 

කජය්ස භඨාටභ - ්කය 18 15 87 68 

තෘතීඹ භඨාටභ - ්කය 04 03 40 24 

ද්විතීඹ භඨාටභ - ්කය 101 105 2,748 2,572 

ප්රාථන්ක භඨාටභ - ්කය 
(්කද්ලක) 

27 22 156 151 

එකතු 150 145 3,031 2,815 
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ංර්ධන නිරධාරී කාර්ඹභණ්ඩර ලතොයතුරු  (2017.12.31 දිනේ)  
 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

අනුභත ංර්ධන 

නිරධාරිවී ංඛ්යා 

ලේල  නියුතු ංර්ධන 

නිරධාරීවී ංඛ්යා 

පුයප්ඳාඩුද 

(අතිරිකත) ංඛ්යා 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ 50 52 (2) 

කඩත් තය 67 69 (2) 

තරභ 53 53 0 

නිඹාගභ 53 50 3 

අ ඵරන්කගතඩ 55 55 0 

කයන්කදණිඹ 57 57 0 

ඇල්පිටිඹ 63 65 (2) 

කනළු 52 48 4 

නාකගතඩ 70 68 2 

ඵරපිටිඹ 71 71 0 

ිපක් ලකඩු 115       118 (3) 

අක් ලමීභය 82 82 0 

කඵන්කතතට 70 68 2 

වඵයාදු 77 77 0 

ඵද්කද්ගභ 90 90 0 

ඹක් ලකරමුල්ර 63 63 0 

කඵ කේ කඳ ද්දර 62 63 (1) 

ැයවිටිඹ 36 37 (1) 

ඉභද 62 62 0 

කග නපිනුර 35 34 1 

එකතු 1,283          1,282 1 
 

 

5. 2017  ර්ල  රිඹාකාරී ිරිභ්ේ භගාමී කයන රද කාර්ඹඹවී 
 

 

 

5.1 දි්ත්රික වා ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹාරර ාභානය ඳරිඳාරනඹ 
 

 

ආඹතන ව ලේා අංලඹ 
 

 

 

 
 

 

 

ආඹතන ඒකකඹ 
 

 
ිඩේවන රිඹාකායකභ 

ග්රාභ නිරධාිපන් කේ ්ඹතනික කටයුතු උ්වී      - 17,  විලාභ ඹා   - 27 

ග්රාභ නිරධා ස විනඹ කටයුතු  ඳ සක් ලය          - 09 

 මයක විභයාලන  - 39 

 විධිභත් විනඹ ඳ සක් ලය කටයුතු  -  03 

භවජන ඳැන්ණිය කශභනාකයයඹ  ඳැන්ණිය බාය ගැීභ  - 240 

 ායාතා රඵා ගැීභ    - 200 

ග්රාභ නිරධා ස කායාඹාර ඳ සක් ලා  ග්රාභ නිරධා ස කායාඹාර ඳ සක් ලා ලෝ සභ   ඵන්ධකඹන් ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර 19න් භාසික ායාතා රඵා ගැීභ - 228  

ජූිප ිබක කල්තන ක් ලෝ සභ ගාල්ර වා ඵශපිටිඹ අධිකයය කරාඳ වා පිළිකඹර කශ කල්තන 

ංතයා   -  02 

විභයාලන වා කභකවයු  ඒකකකේ 
කශභනාකයය කටයුතු 

  මයක විභයාලන වා ඳ සක් ලය 88 ක් ල රැීම ඇති අතය ඉන් 28 ක් ල 
ැඩ අන් කය ඇති අතය, 50%  ක් ල ැඩ අන් ායාතා 
ංතයා 10 ලෝ. 
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ැඩටවන ප්රභායඹ ප්රගතිඹ 

කඳෞද්ගයක යපිකගතනු නඩත්තු 
ලෝ සභ 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරයීඹ 
නිරධාිපන්කේ කඳෞද්ගයක යපිකගතනු - 
108 
 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ුන්කේ 
කඳෞද්ගයක යපිකගතනු - 19 

ැටුේ යාධක රඵා දීභ  -  76 
විශ්රාභ ගැන්වී              -  01 
කායාඹක් ලභතා කඩඉ   -  06 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹට 
අනුයුක් ලත කනත් නිරධාිපන්කේ 
උඳකගතනු 

උඳකගතනු ංතයා - 75 රද ප්රභායකඹන් ඉටුලෝ සක  
ප්රතිලතඹ -  100% 

දදනික තැඳෑර කශභනාකයයඹ රද යපි ංතයා 36,000 කඵදාවිපන රද යපි ංතයා 
40,000 

දුයකථන, ජරවිදුය,  පුත්ඳත් බිල් 
නියවුල් ලෝ සභ වා ිපඳන  කගවීභ 

දුයකථන බිල්ඳත් -  228 
ජර බිල්ඳත්         -    24 
විදුය බිල්ඳත්       -  180 
පුත්ඳත් බිල්ඳත් -    36 

දුයකථන බිල්ඳත්  -  228 
ජර බිල්ඳත්          -     24 

විදුය බිල්ඳත්        -   180 
පුත්ඳත් බිල්ඳත්  -    36 

කව ල් ඩි කග ල් ලාරා ඳත්ා 
කගන ඹාභ 

දින 120 
 

කන් කශ දින ගයන 187   
දර ්දාඹභ ු.4,779,675.00 

අග්රවාය යක් ලය කටයුතු ප්රතිරාබ රඵා ගැීභට ඉදිිපඳත් රද 
අඹදු ඳත්  - 27 
යන්, ිපදී කඹ ජනා ක්රභඹට  දාඹක වීභට 
රද අඹදු  ඳර ංතයා -21 

ප්රතිරාබ ඹන රද අඹදු ඳත්  
 ංතයා -  27 
ඹැව අඹදු  ඳර ංතයා - 21 

දු ිපඹ ඵරඳර වා දු ිපඹ ාය ප්රක ල 
කටයුතු 

ඉල්ු   කශ දු ිපඹ ඵරඳර ංතයා  - 
343 
ඉල්ු   කශ දු ිපඹ ාය ප්රක ල 
ංතයා  - 87 

නිකුත් කශ දු ිපඹ ඵරඳර 
ංතයා - 343 
නිකුත් කශ දු ිපඹ ාය ප්රක ල 
ංතයා  -  87 

්ඳදා යඹ වා කද්ඳශ යඹ අනුභත 
ලෝ සභ  

රද අඹදු ඳර (්ඳදා යඹ)  -47  
රද අඹදු ඳර (කද්ඳශ යඹ) - 26 

අනුභත කයන රද අඹදු ඳර -  47 
අනුභත කයන රද අඹදු ඳර -  26 

විනඹ කටයුතු රද ංතයා - 12 සිදු කශ ංතයා -  12 

අබයාරා ප පුුණණු දවා කඹදවීභ රද අඹදු ඳර ංත               යා - 122 පුුණණු වා කඹදව ංතයා - 
68 

කතතයතුු දැනගැීක  ඳනත 
ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ  

රද ඉල්ලී  ංත               යා - 22 කටයුතු කශ ං තඹා - 22 

කායාඹ භඩලඩර කතතයතුු 
ඹාත්ලීන ලෝ සභ 

ක් කශ යුතු ායාතා (භාසික) - 12 

(දර භාසික ) - 4 

ග්රාභ නිරධාිප ායාතා (දර භාසික )4 

ක් කශ ායාතා   
 (භාසික) - 12     (දර භාසික ) 

- 4 

ග්රාභ නිරධාිප ායාතා 
(දරභාසික) - 4 

 

ාවන ඳරිඳාරනඹ වා කශභනාකය ඹ (ිඹ ය ර්ඹ  261-1-1-0-2003) 
 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරර කශභනාකයය වා ංයාධන කටයුතු වා 

කන්වී ඇති ාවන ගයන 47 ලෝ.  එභ ාවන  ඵන්ධකඹන් ඳවත වන් කයාතයඹන් කේා ඒකකඹ 

භන්න් ඉටුකයනු රඵයි. 

 දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ාවන 09 ක  ධාන ටවන් විගයනඹට ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

• ාවන 07 ක් ල වා ඉන්ධන ඇයවු  නිකුත් ලෝ සභ වා ඉන්ධන බිල්ඳත් නියවුල් ලෝ සභ 

• ංචිත ාවන කන් ලෝ සභ 

• ාවන වා යක් ලය කේාන්  ඵන්ධීකයයඹ (දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ාවන 09, 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරකේ ාවන 38) 

• ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ුන්කේ අතිකයාක ඉන්ධන ඉල්ු  ඳත් 145 ක් ල  ඵන්ධ කටයුතු 

• දි්ත් ිපක් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ාවන 09 ක් ල වා ්දාඹ  ඵරඳර නිකුත් ලෝ සභ 

• දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ාවන 09 ක් ල නඩත්තු ලෝ සභ 
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• ාවන අඳවයයඹට අදාශ  කටයුතු ලෝ සභ 

• ාවන නඩත්තු පිිපැඹ අභ ලෝ සභට කටයුතු ලෝ සභ 

• ංචිත ාවන ඳිපවයයඹ ලෝ සක  ක්රභක දඹක් ල ැකසීභ 

• ාවන අනතුු  ඵන්ධ ක්රිඹාලෝ සභ  

• ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 ිප ාවන නඩත්තු ලෝ සභ වා අලය ප්රතිඳාදන නිදව් ලෝ සභ 
 

 

ලවී වූ ප්රතිඳාදනඹ රු. විඹදභ රු. උඳලඹෝජනඹ (2017) 

3,000,000.00 2,989,459.25 99.64% 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් භාක ක ස්්මම්  

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර භන්න් ඉටුකයනු රඵන  කායාඹඹන්කේ ප්රගතිඹ පිළිඵ භාසික ඳසුවිඳය  

ලෝ සභ කභයින් සිදුක . දිාඳතියඹාකේ ප්රධානත්කඹන් සිඹු  ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ුන්, වකාය 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක ුන් ව දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ භාඩලඩයක නිරධා සන්කේ 

වබාකවත්කඹන් රැ්වී  ාය 10 ක් ල ඳත්ා  ඵන්ධීකයය කටයුතු සිදුකය ඇත. එභන්න් ්ඹතනික 

කායාඹ ාධනඹ ඉවශ නැංවීභට වාඹක් ල රඵා දී ඇත.ජනාිප භ නිර කභකවය ජනඳති ජනතා 

කේඹ නිාද, මැනි භ අඹවඳත් කාරරුය තත්ත්ඹ නිාද ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  ාකඡාඡා 

කනතඳැැත්විය.  

නිරලන යාඳෘතිඹ   121-2-4-3-2509 

අනු 

අං

ක

ඹ 

වි්තයඹ ප්ර තිඳා
දනඹ 
( 

රු.න්.) 

විඹදභ  (රු.ලත) අතිති බිේඳක 

( රු.ලත.) 

ලබෞතික 

ප්රගතිඹ 

% 
 ප්රාල ය ඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

කාර් 

ඹාර 

ග න 

1 නිඹාගභ 6     12  2,257,597.35 3,035,904.03  76-99  

2 ඵද්කද්ගභ 16     32  43,160.48 4,431,558.91  51-75  

3 කඵන්කතතට 3       6  2,588,770.23 3,419,439.27 100 

4 ඵශපිටිඹ 3       6 90,000.00 5,880,000.00 100 

5 ඉභදු 5     10 514,350.70 2,284,131.89 100 

6 තරභ 7     14  168,896.15 11,458,841.36  76-99  

7 ඹක් ලකරමුල්ර 4       8  89,157.00 5,943,795.86  76-99  

8 නාකගතඩ 4       8  1,174,103.13 211,000.00  76-99  

9 කඵ කේ 
කඳ ද්දර 

6     12  4,026,238.50 7,885,708.23 100 

10 කඩත් තය 24     48  5,600,000.00 4,680,642.84  26-50  

11 ැයවිටිඹ දිවිතුය 4       8  86,811.44 5,175,730.63  51-75  

12 කයන්කදණිඹ 5     10  2,786,095.45 7,055,077.55 100 

13 අ ඵරන්කගතඩ 2       4  2,033,647.96 1,946,320.48 100 

14 ිපක් ලකඩු 8     16  226,000.00 15,693,261.76 100 

15 කනළු 4       8  - 7,747,449.09 100 

16 කග නපීනුර 5     10  2,658,722.89 7,270,284.32 100 

17 ඇල්පිටිඹ 3       6  479,922.17 5,348,333.53 100 

18 වඵයාදු 2       4  2,728,492.96 1,177,466.35 100 

19 අක් ලමීභය 8     16  235,200.00 15,686,274.48 100 

  එකතු 119 238 27,787,166.41 16,331,220.58   
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ලේා ඒකකඹ 
 
 

ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ්ථාපිත කේා ඒකකඹ සුවිකලේෂී කේාන් රැක් ල ඉටුකයන්න් 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ංයාධන ක්රිඹාදාභඹට භව ක කායාඹඹබායඹක් ල  ඳඹනු රැකව. කභභ ඒකකඹ 

භන්න්  ඳවත වන් කායාඹ බායඹන් ඉටුකයනු රඵයි. 
 

 කායාඹ භඩලඩර ධාිපතා ප්රයාධනඹ 

 ඵරඳර නිකුත් ලෝ සභ (පුපුයය ද්රය, අබිං, කවනිඅවි, සුයාඵදු) වා කශභනාකයයඹ 

 යජකේ කඳතදු වා උඳකල්තනගත නිා කශභනාකයයඹ 

 කයාඛීඹ අභාතයාංල ප්රතිඳාදන භකවන් කයන රද දැනුත් ලෝිපක  ැඩ ටවන්  

 ංාායක ඵංගරා කශභනාකයය 

 ්ඳදා වනකේා කටයුතු 
 

 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹායඹ කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු -  ිඹ විඹ 261-1-1-0-2401 

අංකඹ කාර්ඹාරඹ පුහුණු ිඩේවලවී නභ විඹදභ (රු.) 

1 දි්ත්රික් ල කල්ක   ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  ාකඡාජාක  කායාඹාර ඳ සක් ලය විධිභත්  සභ 16,900.00 

2 දි්ත්රික් ල කල්ක   ංයුක් ලත, ප්ර ඳාදන වා පුුණණු ැරැ්භ ක් ලෝ සක  පුුණණු 
ැඩමුළු  

37,185.00 

3 දි්ත්රික් ල කල්ක   කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 43,701.00 

4 දි්ත්රික ලේකම්  ක ංගප්පරුලේ ඳිති Public Sector Leadership 

Programmer  ිඩේවන 

43,394.40 

5 දි්ත්රික් ල කල්ක   කායාඹාර කායාඹ වාඹකඹන් වා න පුුණණු 38,302.45 

6 දි්ත්රික් ලකල්ක  IPAD බාවිතඹ පිළිඵපුුණණු 4,330.00 

7 දි්ත්රික් ලකල්ක  කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 30,554.50 

8 දි්ත්රික් ලකල්ක  පුද්ගයක යපිකගතනු කශභනාකයයඹ 18,685.00 

9 දි.කල්.කා. ැටුේ ඳිපයාථනඹ 18,370.00 

10 දි.කල්.කා. යපිකගතනු කශභනාකයයඹ 15,387.95 

11 දි.කල්.කා. ඉඩ  අත්ඳත් කය ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 32,900.00 

12 දි.කල්.කා. විගයන විභසු  වා පිළිතුු ැඳයීභ 45,606.00 

13 වඵයාද චීනකේ ඳැති 2017 Seminar on Economic Development 

& Financial Management පුුණණු 
150,445.25 

14 දි.කල්.කා. විනඹ පිළිඵ පුුණණු 114,351.50 

15 දි.කල්.කා. ත්භන් ්යාකක ප්රයතා 51,520.00 

16 දි.කල්.කා. චීනකේ ඳැති  2017 Seminar on Agricultural Development 

for Developing Countries පුුණණු  
76,582.00 

17 ඉභද කඩලඩාඹ  වැඟී  යාධන වා අිබකප්රේයය පුුණණු 60,800.00 

18 ඵරපිටිඹ තායිරන්තකේ ඳැති Advance Public Sector Management  
පුුණණු 

43,176.00 

19 දි.කල්.කා. ඵැවැය පුුණණු කුඩාඔඹ 157,495.00 

20 තරභ කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 11,395.00 

21 ැයවිටිඹ 
දිවිතුය 

ධාිපතා ප්රයාධන පුුණණු 100,667.50 

22 කග නපිනුර අධයාත්න්ක ංයාධනඹ උකදා ක් ලකේර ාාිපකාක් ල භ  
දැනුත් ලෝ සක  ැඩටවන 

65,795.00 

23 කඵ කේ 
කඳ ද්දර 

භැකල්සිඹාක  ඳැති Development Administration 
Modernization and Transformation Programme  

43,358.00 
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ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹායඹ කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු -  ිඹ විඹ 261-1-2-0-2401 
 

24 ඇල්පිටිඹ භැකල්සිඹාක  ඳැැත්ව Development Administration 
Modernization and Transformation  Programme 

43,358.00 

25 කඵ කේ 
කඳ ද්දර 

ධාිපතා ප්රයාධන පුුණණු 42,100.00 

26 දි.කල්.කා. ජනඳතිට ලෝඹන්න ැඩටවකන් තාක් ලණික ැඩමුළු 1,800.00 
27 දි.කල්.කා. ශ්රී රංකා ඳිපඳාරන කේකේ කේාය බන පුුණණු  9,460.00 

28 කඩත් තය කේා කායාඹක් ලභතා පුුණණු 50,100.00 

29 ඉභද අිබකප්රේයය ැඩමුළු 27,600.00 

30 දි.කල්.කා. ජනඳතිට ලෝඹන්න සිංගේපු නිකඹතිරත වමු 930.00 

31 දි.කල්.කා. කායාඹාර ක්රභ පුුණණු 3,000.00 

එකතු 1,399,249.55 

අනු 
අංකඹ 

කාර්ඹාරල  නභ පුහුණු ිඩේවලවී නභ තය විඹදභ 
රු. 

 
 
 
1 
 

ිලිවිටිඹ දිවිතුය ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු      12,200.00  
ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 9,400.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු         9,400.00  

්ඹතන ංග්රවකේ විධිවිධාන වා කායාඹ ඳටිඳාටිඹ      13,460.00  

යාජය මරය කශභනාකයයඹ      12,200.00 

2 

 
ලඵවීලතොේ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 16,400.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 13,740.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  11,740.00 

කවණු  කටයුතු 16,100.00 

කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 3,000.00 
3 ඵරපිටිඹ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 16,680.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 13,880.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  13,880.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ 20,600.00 

්ඹතන ංග්රවකේ විධිවිධාන වා කායාඹ ඳිපඳාටික  සති 20,600.00 

ධනාත්භක ්කල්ඳ වා ධාිපතා ප්රයාධන පුුණණු  44,700.00 
4 ඇේපිටිඹ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 15,780.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 12,859.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  12,770.00 

යපිකගතනු කශභනාකයයඹ 17,350.00 

නාඹකත් වැලෝඹා වා කඩලඩාඹ  වැඟී  යාධනඹ 24,860.00 
5 ලඵෝලප් ලඳෝ දර ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 15,100.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 12,450.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  12,100.00 

්ඹතන වා කායාඹාර කටයුතු 19,100.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ 17,100.00 

ධාිපතා ප්රයාධන පුුණණු  19,100.00 

කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 4,150.00 
6 කඩක තය ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 14,440.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 13,600.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  13,340.00 

්ඹතන ංග්රවඹ වා මුදල් කයරුරාසි 21,440.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ 14,720.00 

විනඹ කටයුතු පිළිඵ පුුණණු ැඩටවන  17,800.00 

්කල්ඳ ංයාධන පුුණණු  23,350.00 
චීනකේ ඳැති 2017 Seminar on Economic Development & Financial 150,445.25 
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Management පුුණණු 
7 කයවීලදණිඹ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 14,720.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 12,200.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  12,200.00 

මුදල් කයරුරාසි 12,480.00 

කායාඹාර ක්රභ 13,880.00 
8 නිඹාගභ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු     14,020.00  

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු     11,360.00  

උාවි කේයුතු ම්ඵවීධ පුහුණු      11,360.00  

්කල්ඳ යාධනඹ වා කඳෞු ංයාධනඹ     17,800.00  

න්නික දන කුරතා     13,600.00  

භැකල්සිඹාක  ඳැති Second Country Study Visit - Capacity 
Building Training පුුණණු 

36,844.00  

 නාලගොඩ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු      15,520.00  

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 14,020.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  14,020.00 

10 ඹකකරමුේර ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 13,550.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 11,650.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  12,675.00 

්ඹතන ංග්රවඹ විධිවිධාන 18,350.00 

කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 6,715.00 

ඉන්දිඹාක  ඳැති International Training ැඩටවන  182,381.76 

භැකල්සිඹාක  ඳැැති Second Country Study Visit - Capacity 
Building Training පුුණණු 

36,844.00 

ඉන්දිඹාක  ඳැැත්කන 43rd Advance Professional Programme 
in Public Administration (APPPA) පුුණණු 

187,557.00 

11 තරභ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 12,535.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 11,130.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  11,130.00 

න්නික දන කුරතා 23,225.00 

විනඹ කායාඹ ඳටිඳාටිඹ 21,725.00 

කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 6,345.00 

භැකල්සිඹාක  ඳැති Development Administrative... පුුණණු 
ැඩටවන 

54,653.12 

භැකල්සිඹාක  ඳැැති Second Country Study Visit - Capacity 
Building Training පුුණණු 

36,844.00 

12 හිකකඩු ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 22,700.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 19,981.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු       20,180.00  

්කල්ඳ ංයාධන ැඩටවන 27,600.00 

කායාඹාර ක්රභ 10,800.00 

13 අකමීභ  ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 18,080.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 15,420.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  15,420.00 

විනඹ කායාඹ ඳටිඳාටිඹ 18,500.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ 27,600.00 

14 ලනළු ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 12,480.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 10,800.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු       11,080.00  

න්නික දන කුරතා 17,940.00 
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ඵරඳත්ර නිකුක කිරීභ (පුපුය  ද්රය, අබිං, ගිනිඅවි) වා කශභනාකය ඹ 
 

ගිනි අවි ඵරඳත්ර කශභනාකය ඹ 
 

කාර්ඹඹ ප්රධාන කාර්ඹාධන දර්ලකඹ ංඛ්යා 

න ඵරඳර වා  මුත ඳිපක් ලය 
ඳැැත්වීභ

ඳැැත්ව  මුත ඳිපක් ලය  
ංතයා 

03 

කෘෂිකයාභ කන්ටු නියාකද්ල රඵාගැීභ රඵාදුන් නියාකද්ල ංතයා 03 

න ඵරඳර වා නියාකද්ල ැඳයීභ. ැඳය නියාකද්ල ංතයා 01 

 කවනි අවි ඳැ සභ වා නියාකද්ල ැඳයීභ ැඳය නියාකද්ල ංතයා 06 

 ායාෂික ඵරඳර අු ත් ලෝ සභ. අළුත් කශ ඵරඳර ංතයා 556 

්ඹතන ංග්රවඹ වා කායාඹ ඳිපඳාටික  සති 16,820.00 

කතතයතුු දැන ගැීක  ඳනත පිළිඵ පුුණණු 19,340.00 

15 වඵයාදු ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු      17,520.00  

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු  14,860.00  

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු       14,860.00  

කායාඹාර කශභනාකයයඹ      13,600.00  

භැකල්සිඹාක  ඳැැති Second Country Study Visit - Capacity 
Building Training පුුණණු 

     36,844.00  

16 ඉභද ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු      15,280.00  

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 12,620.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  12,620.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ 13,600.00 

නාඹකත් වැලෝඹා වා කඩලඩාඹ  වැඟී  යාධනඹ 13,600.00 

17 ලගෝනපීනුර ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 11,016.50 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 9,074.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  9,135.00 

ඳිපගයක පුුණණු     15,975.00  

18 අම්ඵරවීලගොඩ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 13,638.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 11,560.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  8,487.00 

කායාඹාර කශභනාකයයඹ වා යපිකගතනුකයයඹ 19,368.00 

්ඹතන ංග්රවඹ වා මුදල් කයරුරාසි 19,168.00 

ැටුේ ඳිපයාතනඹ 6,690.00 

19 ඵ ල ගභ ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ පුුණණු 16,906.00 

ඉඩ  ංයාධන ්ඥා ඳනත  ඵන්ධ පුුණණු 14,666.00 

උාවි කටයුතු  ඵන්ධ පුුණණු  14,887.20 

යපිකගතනු කශභනාකයයඹ 14,472.80 

්ඹතන ංග්රවඹ වා කායාඹ ඳටිඳාටිඹ 19,694.40 

්කල්ඳ ංයාධන පුුණණු 107,890.00 

චීනකේ ඳැති 2017 Seminar on Economic Development & 
Financial Management පුුණණු 

150,445.25 

20 දි්ත්රික ලේකම් 

කාර්ඹාරඹ 

කායාඹාර යපිද්රය න්රදී ගැීභ 17,668.00 

21 දි්ත්රික ලේකම් 

කාර්ඹාරඹ 

කායාඹාර ක්රභ පුුණණු 7,480.00 

එකතු 2,499,534.28  



20 
 

 කවනි අවි යජඹට බායගැීභ. බායගත් කවනි අවි ංතයා 38 

 මුයකු ඵරඳර නිකුත් ලෝිපභ. නිකුත් කශ මුයකු ඵරඳර 
ංතයා 

245 

භාසික ායාතා ැඳයීභ ඉදිිපඳත් කශ ායාතා ංතයා 12 

අයාධ ායාෂික ායාතා ැඳයීභ. ඉදිිපඳත් කශ ායාතා ංතයා 2 

 ්දාඹ  රැ්ලෝ සභ. රැ් කශ ්දාඹභ ු. 78,470.00 

 ිප  ්දාඹ  එකතු ලෝ සභ රැ් කශ ිප  ්දාඹභ ු. 13,300.00 

 ීතිභඹ ක්රිඹාභායාග ගැීභ/ කජය්ස කඳතය් 
අධිකාිප දැනුත් ලෝ සභ.

ගනු රැබූ ීතිභඹ ක්රිඹාභායාග 
ංතයා/ කඳතය් අධිකාිප 
දැනුත් කශ ාය ගයන. 

68 

 කවනි අවි ඵරඳර  ඵන්ධ ගැටළු 
කශභනාකයයඹ

නියාකයයඹ කව  
 ඵන්ධීකයයඹ කශ ගැටළු 
ංතයා 

23 

 කවනි අවි ඵරඳර රා පන් කත ඳකතතය  
නිකුත් ලෝ සභ.

නිකුත් කශ ඳකතතය  ප්රභායඹ 5068 

 

 

 

 

පුපුය  ද්රය ආාා ඳනත රිඹාකභක කිරීභ වා නිඹාභනඹ 
 

කාර්ඹඹවී ප්රධාන කාර්ඹාධන දර්ලකඹ ප්රගතිඹ 

පුපුයය ද්රය ඵරඳර/ අයඳර වා  
රැකඵන අඹදු ඳත් ඳිපක් ලා ලෝ සභ. 

නියාකද්ල කයන රද පුපුයය ද්රය 
අයඳර/ ඵරඳර ංතයා 

ඉරක් ලකඹ - 200 
ප්රගතිඹ - අය 

ඳර - 152 

ඵරඳර - 40 

පයා කව  ්යය අනුභැතිඹට  ඵන්ධ 
නිකුත් කශ පුපුයය ද්රය අයඳර/ ඵරඳර 
වා අනුභැතිඹ රඵා ගැීභ වා ායාතා 
අභාතයාංලඹට කඹතමු ලෝ සභ. 

නිකුත් කයන රද පුපුයය ද්රය 
අය ඳර/ ඵරඳර ංතයා 

අය ඳර - 152 

ඵරඳර - 40 

ඵරඹරත් පුපුයය ද්රය කකශඳුන් කත 
පුපුයය ද්රය රඵාගැීභට ාිපක යපි නිකුත් 
ලෝ සභ. 

දි්ත්රික් ලකඹ තුශ අලය පුපුයය 
ද්රය ිප ඹලෝන් කතතය අය 
ඳර රා පන් කත නිකුත් ලෝ සභ. 

ාිපක යපි - 850 

ාණිජ පුපුයය ද්රය ගඵඩා ඳිපක් ලා වා 
පුපුයය ද්රය නිකුත් ලෝ සභ අධීක් ලයඹ වා 
කල්තය ඳිපක් ලා 

ඳ සක් ලා කයන රද ංතයා  අය ඳර - 152 

ඵරඳර - 40 

ඒකාඵද්ධ ඳිපක් ලයරට වබාකව වීභ වබාීත ව ඒකාඵද්ධ ඳිපක් ලය 
ංතයා 

12 

පුපුයය ද්රය කශභනාකයයකේ ඳසු විඳය  
ීති විකය ධී ක්රිඹා ැශැක් ලවීභ. 

දැනු දීභලෝන් කතතය සිදු කයන 
රද ්ථාීඹ ඳිපක් ලාන් ංතයා 

52 

්දාඹ  රැ්ලෝ සභ රැ් කශ ්දාඹභ ු. 246,750.00 

දත්ත ඳද්ධතිඹක් ල ඳත්ාකගන ඹාභ ඹාත්කාලීන කශ ාය ගයන 14 

භාසික ායාතා ඉදිිපඳත් ලෝ සභ ඉදිිපඳත් කශ ායාතා ංතයා 12 
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යජල  ලඳොදු වා උඳලේඛ්නගත නිා කශභනාකය ඹ 

ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ තු යජල  ලඳොදු නිා වා උඳලේඛ්නගත නිා 38 ක ව 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹාර තු නිර නිා 26 ක ලේ. 

 

 

2017 යාකේ දී ගාල්ර ැකුයකගතඩ වා ඵටගන්විර ඇති නිා 38 යාජය නිරධාිපන් කත රඵා දීභ 

භන්න් ු. 1,218,491.07ක ්දාඹභක් ල යජඹට රඵා දී ඇත. 
 

 

ංචායක ඵංගරා 

ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  ඹටකත් ංාායක ඵංගරා කදකක් ල ඇත. 

 ගාල්ර ඵටගන්විර ංාායක ඵංගරා 

 ගාල්ර තරභ ංාායක ඵංගරා 

ගාල්ර තරභ ංාායක ඵංගරාක  අු ත්ැඩිඹා කටයුතු නිභ කය ඇති ඵැවින් 2018 යාඹ 

තුශ කන් ලෝ ස  ්ය බ ලෝ සභට නිඹන්ත ඇත.  

 ගාල්ර ඵටගන්විර ංාායක ඵංගරාක  කාභය 05ක් ල ඇති අතය එභ කාභය 05 ායු 

මීකයයඹ කය, උණු ජර ඳවසුක  ිපත ඇත.  

  කභභ කාභය යාජය නිරධා සන්ට/යජකේ විශ්රාන්ක නිරධා සන්ට වා අයාධ යාජය කේකේ නියත 

වන්ට නාතැන් වා කන්කය ගත වැක. එක් ල කාභයඹක නාතැන් ගත වැලෝ ංතයා 2ක් ල න 

අතය ංාායක ඵංගරාක  උඳිපභ ලකඹන් 10 කදකනකුට නාතැන් ගත වැක. 

 

කාභය ගා්තු 

යජල  නිරධාරීවී ද යජල  විශ්රාමික නිරධාරීවී අර්ධ යාජය ලේල  නිරධාරීවී 

කාභය අංක 1 2 3 4 5 කාභය අංක 1 2 3 4 5 

කාභය 

ගා්තු 
500 400 500 500 500 කාභය 

ගා්තු 
900 800 1000 1000 1000 

 

රිඹාකායකම් ප්රධාන කාර්ඹාධන දර්ලකඹ ප්රගතිඹ 

* යජකේ නිා ඉල්ු  ඳර රඵාගැීභ ව 
කඳතකයතත්තු කල්තනගත ලෝ සභ. 

කඳතකයතත්තු කල්තනගත කශ 
ඉල්ු  ඳර ංතයා 

15 

* කඳතකයතත්තු කල්තනඹ ඳත්ාකගන ඹාභ. ඹාත්කාලීන කශ ාය  ංතයා 4 

* නිා අු ත්ැඩිඹා වා දි්ත්රික් ල ඉන්ිරකන්ු 
කත   කඹතමු ලෝ සභ. 

කඹතමු කශ ඉල්ලී  ංතයා 15 

* ්දාඹ  වා ිප  ්දාඹ  එකතු ලෝ සභ. රැ්කශ ්දාඹභ  ු. 1,218,491.07 

* භාසික ්දාඹ  ායාතා ඹැවීභ. ඉදිිපඳත් කශ ායාතා  ගයන 12 

* අයාධ ායාෂික ායාතා ඹැවීභ.  ඉදිිපඳත් කශ ායාතා  ගයන 2 

* නිා දත්ත ඳද්ධතිඹ ඳත්ාකගන ඹාභ. ඹාත්කාලීන කශ ාය  ංතයා 4 
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රංකාක  ඕනෑභ දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹක් ල භකවන් වා ්කද්ල කටයුතු අභාතයංලඹ භකවන් ගාල්ර 
ඵටගන්විර ංාායක ඵංගරා කන් ලෝ ස  කයගත වැක.  

2017 යාකේ ගාල්ර ඵටගන්විර ංාායක ඵංගරා කන් ලෝ ස  භකවන් යජඹට රද ්දාඹභ                
ු. 271,550 ක . 

ගාේර තරභ වා ඵේගවීවිර ංචායක ඵංගරා ලනුලවී දයා ඇති නඩකතු විඹදම් 

ිඹ ය ර්ඹ ගාේර ඵේගවීවිර 

ංචායක ඵංගරා 
ගාේර තරභ 

ංචායක ඵංගරා 
එකතු 

121-1-2-0-1001  ැටුේ වා 
ක තන 

ු.233,876.33 ු.204,763.00 ු.438,639.33 

121-1-2-0-1003                           
කනත් දීභනා 

ු.217,049.32 ු.182,157.00 ු.399,206.32 

121-1-2-0-1205   කනත් ු.34,987.10 ු.34,895.00 ු.69,882.10 

121-1-2-0-1402                     
තැඳැල් වා න්නික දන 

 ු.6,712.99 - ු.6712.99 

121-1-2-0-1403     විදුයඹ වා 
ජරඹ 

ු.88,363.15 ු.5,000.00 ු.93,363.15 

121-1-2-0-(1409) 4   ිපඳන  ු.20,484.72 - ු.20,484.72 

121-1-2-0-(2001)5 ඵටගන්විර 
අු ත්ැඩිඹා 

ු.476,426.77 ු.70,897.50 ු.547,324.27 

261-1-1-0-2509         තරභ 
අු ත්ැඩිඹා 

- ු.561,917.03 ු.561,917.03 

එකතු රු.1,077,900.38 රු.1,059,629.53 රු.2,137,529.91 
 

 

ලර්ඛීඹ අභාතයාංල ප්රතිඳාදන භගිවී කයන රද දිනුක කිරිලම් ිඩ ේවවී  
  

විවිධ කයාඛීඹ අභාතයාංල කදඳායාතක න්තු ඔ්කේ රැකඵන ප්රතිඳාදන උඳකඹ ජනඹ කයන්න් ගාල්ර 

දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ෑභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාඹක් ල භ නිකඹ ජනඹ න ඳිපදි විවිධ භාජ, ්යාකක 

ැඩටවන් ඳත්න්න් ඔවුන් දැනුත් ලෝ සක  කටයුතු සිදු කය ඇත. 
  

 

ආඳදා වන ලේා කේයුතු 
්ඳදා කශභනාකයය අභාතයාංලඹ ඹටකත් ඳතින්නා ව   ්ඳදා වන කේා භධය්ථානඹ දිත්්රික් ල 
භඨාටකභන් සිඹ කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ වා  දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹට නිරධා සන් 
කදකදකනකු ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට නිරධාිපන් 19ක් ල අනුයුක් ලත කය ඇත. දි්ත්රික් ල 
කල්ක  කායාඹාරඹ භන්න් ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරර කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ කයයි. 
 

ිඹ විඹ වි්තයඹ  ප්රතිඳාදන රු.  විඹදභ රු. ලබෞතිකදමරය 

ප්රගතිඹ  

 

 

 

 

ජාතික යක  බාය 

අයමුදර 

නිා වානි වා අත්තිකාය  
රඵාදීභ(භැයි භ) 

193,330,000.00  80,489,094,.95 නිා 9354 

නිා වානි වා අත්තිකාය  
රඵා දීභ(කනතැ.) 

  87,670,000.00  52,734,732.80 නිා 8018 

කද්ඳර වානි පයාය න්දි 
රඵාදීභ 

113,313,108.80  113,313,108.80 ඒකක 12698 

කඩින  ්ඳදා වන කටයුතු 
වා 

20,000,000.00 20,000,000.00 100 

106-2-4-1-1501 ්ඳදා වන කටයුතු වා 33,900,500.00 33,477,734.08 - 

106-2-4-8-1508 නිා කුළී දීභනා 16,695,000.00 12,892,500.00 - 
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පරදායිතා ඒකකඹ 
 

වි්තයඹ ලවී වූ ප්රතිඳාදන 
(රු.) 

ිඹ වූ ප්රතිඳාදන 
(රු) 

ලබෞතිකදමරය 

ප්රගතිඹ (%) 

කඳය ඳාල් 281,175.00 281,175.00  
 

100 
ඳාල් 608,220.00 608,220.00 

ප්රජා 455,395.00 455,395.00 

යාජය 79,800.00 79,800.00 

කඳෞද්ගයක 31,000.00 31,000.00 
 

පරදායිතා ිඩේවවී රිඹාකභක කයන රද ආඹතන  

ආඹතනඹ ංඛ්යා 

ලඳය ඳාේ 275 

ඳාේ 145 

ප්රජා 68 

යාජය 190 

ලඳෞ ගලික 59 
 

විලලේ ිඩේවවී 

 ඳවත යට කත් කයාභාන්ත ලාරා වා භායාකග ඳකද්ල ංග්රවඹ ැකසීභ. 

 ප්රාකද්ය ඹ  පරදායිතා  භාන උකශර 04 ක් ල ඳැැත්වීභ. 

 දි්ත්රික් ල ඳාල් චිර තය ායඹ 

 

 

 

106-2-4-6-2202 

 

්ඳදා කවේතුකන් කනත්  
දි්ත්රික් ල යන් ගාල්ර  
දි්ත්රික් ලකඹට ඳැන්ය ඳදිංචි ව   

2,360,000.00 

 

1,200,000.00 ඳවුල් 1 

106-2-4-12-2202 නිා වනාධාය (්ඳදාට 
ඳත් ඳවුල් නැත ඳදිංචි ලෝිපභ) 

119,200,000.00 58,100,000.00 ඳවුල් 216 

ිඹ විඹඹ වි්තයඹ ලවී වූ 

ප්රතිඳාදන 

(රු) 

ිඹ වූ 

ප්රතිඳාදන 

(රු) 

ඉතිරිඹ 

(රු) 

130-1-5-1-2401 යාඳෘති,ඳාල් චිර, ඳාල් තත් 
කශභයාකයය ඳාසභාරා ,දැනුභ 
කශභනාකයය යාඳෘතිඹ ව 
ග්රාභ නිරධා ස 

2,248,501.00 2,248,500.00 - 

130-1-5-0-2401 5 s වතිකකයයඹ 175,000.00 175,000.00 - 

130-1-5-2102 කායාඹාර උඳකයය න්රදී ගැීභ. 104,500.00 104,000.00 500.00 

130-1-5-2102 ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර  ර 
ංයාධන නිරධා සන් වා 
කායාඹාර උඳකයය න්රදී ගැීභ. 

900,000.00 794,160.00 105,840.00 
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මිනි්ඵර වා ස්කීයකා කේයුතු 

ක කු වා ෘත්තීඹ න්ති ඵතා අභාතයාංලකේ  න්නි්ඵර වා රැමයක් ලා කදඳායාතක න්තු භන්න් 

2017 යාඹ තුශ ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ක්රිඹාත්භක කයන රද ැඩටවන්  ර ප්රගතිඹ ඳවත  

දැක් ලක . 
 

 

 

 

 

ිඩේවන ිඩේවවී 

ංඛ්යා 

ප්රතිරාීනවී  

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදන රු. ිඩේව

වී 

ංඛ්යා 

ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදන 

රු. 

ෘත්තිඹ කායාඹ ාධනඹ 
ැඩි දියුණු  ලෝ සභ 

  1200 -   1358 - 

අධානභට රක් ලවුන් දවා 
ෘත්තිඹ භායාකග ඳකද්ලඹ  

160 - - 162 3222 - 

යාඹකත් ංයාධන 
පුුණණු ැඩටවන  

1 30 27,600.00 1 32 27,600.00 

රැලෝඹා භාජ ැඩටවන  1 30 34,150.00 1 32 34,150.00 

ප්රාකද්ය ඹ රැලෝඹා කඳතශ 
ැඩටවන 

2   21,000.00 2 239 21,000.00 

අලයතා භත පුුණණු 
ැඩටවන  

1 30 7,950.00 1 33 7,950.00 

තාක් ලණික වාඹ රඵා දීක  
ැඩටවන ෘමැ රැලෝඹා  

2 60 24,000.00 2 63 24,000.00 

යඹාඳදිංචි කර රැලෝඹා 
අකේක් ලෂිතයින් 

  12145 - - 7284 - 

රැලෝඹා වා කඹතමු ලෝ ස      - - 970 - 

යාඹකත් වා ්ඹං 
රැලෝඹා ැඩටවන් භන්න් 
න රැලෝඹාගතවී   

  190 - - 142 - 

ිඩේවන 

  
ාර්ෂික ඉරකකඹ පුයා ගිනිභ 

ැඩටව
න් ංතයා 

ප්රතිරා ප
න් 

ංතයා 

ප්රතිඳාදන 
ු. 

ැඩටව
න් 

ංතයා 

ප්රතිරා ප
න් 

ංතයා 

ප්රතිඳාදන 
ු. 

ාභානය කඳශ  සිසුන් දැනුත් 
ලෝ සභ  

102 3060 - 110 3401 - 

උ් කඳශ  සිසුන් දැනුත් ලෝ සභ  79 2370 - 87 2663 - 

්ඹං රැලෝඹා දවා කඳශමවිභ   19 570 45,410.00 19 633 45,410.00 

ෘත්තිඹ අිබකඹ ග ජඹ ගැනිභ  4 120 31,800.00 4 120 31,800.00 

ඵාිපය උඳාධි ැඩටවන  1 40 34,730.00 1 40 34,730.00 

කදභාපිඹන් දැනුත් ලෝිපභ  19 950 42,750.00 19 1111 42,750.00 
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ඳාල් ෘත්තීඹ භායාකග ඳකද්ල 
ැඩටවන් 

දි්ත්රික ස්කිඹාලේා භධය්ාානඹ 

 

ක්රීඩා ඒකකඹ 

 

 

 

 

ැඩටවන ැඩටවන් 
ංතයා 

ප්රතිරා පන් 
ංතයා 

මුදර (ු.) 

රැලෝඹා කඳතශ (නිර කභකවය) 1 918 69,660.00 

රැලෝඹා අිබජනන ැඩටවන් 8 673 10,000.00 

රැලෝඹා ගත ලෝ සභ - 713 - 

ඇඵෑයාතු රඵා ගැීභ - 2219 - 

රැලෝඹා අකේක් ලෂිතඹන් යඹාඳදිංචිඹ - 3227 - 

එකතු 9 7750 79,660.00 

ිඩේවන ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 
ප්රතිඳාදනඹ 

(රු.) 
විඹදභ( රු.) ලබෞතිකදමරය 

ප්රගතිඹ 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ක්රීඩක 
ක්රීඩිකාන්කේ දක් ලතා ඉවර නැංවීභ 
වා   ධ භඨාට  වා ක්රීඩකයින් 
ඉදිිපඹට ගැීභ වා විවිධ තය  
අ්ථා වා කඹතමු ලෝ සභ. 

  254    ජාතික භවා ක්රීඩා 
උකශකල් ජඹග්රවය 
50   
  ජාතික ඳාැල්/ජාතික 
කණි්ස ජඹග්රවය 75 

පුුණණුකුන්කේ දැනුභ 
ඹාත්කාලීන ලෝ සභ තුයන් 
ක්රීඩකයින්කේ දක් ලතා ඉවර නැංවීභ 

පුුණණුකු
න් 10. 

  ායාථක පුුණණු 
ඳාසභාරා වදායා ඇත. 

දි්ත්රික් ලකකේ කදනකඳශ ක්රීඩක 
ක්රීඩිකාන් වඳුනා ගැීභ වා ංචිත 
ගත ලෝ සභ 

  304  2,195,920.00 2,195,920.00 ක්රීඩක ක්රීඩිකාන් 
304 ක් ල ංචිතගත 
කකතට ඇත. 

යාජය කේකඹන්කේ සුවදතාඹ 
යාධනඹ ලෝ සභ වා ීකය කවභත් යාජය 
කේකයින් පිිපක් ල බිිපලෝ සභ 

               
නිශධාිප 
75   

   
ජඹග්රවය 03. 

යාජය නිරධා සන්කේ ල සය සුතාඹ 703 50,000.00 50,000.00  
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ඳාරිලබෝගික අධිකාරිල  කේයුතු  

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ භ්ත ඳාිපකබ කවක ජනතා කේ ඳාිපකබ කවක අයිතීන් සුරැමභට ව 

ඔවුන්ට  ප්රන්තිකඹන් උ් බාඩලඩ වා කේා රඵා දීභට  ඳාිපකබ කවක කටයුතු පිළිඵ අධිකාිපඹ 

කටයුතු කයනු රඵයි. 

ක දු කශ කාර්ඹඹ 2017 - ප්රගතිඹ 

ැටලී  768 

දඩ මුදල් ු. න්ය. 3.44 

දැනුත් ලෝ ස  ැඩටවන් - 20, පුද්ගරයින් - 1352 

වන ඳැන්ණිය 
රැබූ ඳැන්ණිය ංතයා 
විඳු  රඵා දිභට වැලෝ ව ඳැන්ණිය 
ංතයා 

 

75 

50 

න්ශ මීක් ලය 125 
 

මිනුම් ඒකක, ප්ර මිති වා ලේා ඒකකඹ  

න්නු  ඒකක වා ප්රන්ති  කේා අංලඹ භකවන්  2017 යාකේ දී රඵා ගන්නා රද ප්රගතිඹ ඳවත ඳිපදි 

දැක් ලවිඹ වැක. 
 

 

 

සිදුකශ කායාඹඹ 2017 ප්ර ගතිඹ 

න්නු  උඳකයය නි්ඳාදකඹන්කේ මුද්රා තඵන රද න්නු  ංතයා 2166 

ායාෂික මුද්රා කටයුතු 

1 මුද්රා භධයථ්ාන ංතයා 27 

2 මුද්රා තඵන රද ඒකක ංතයා 33016 

3 මුද්රා තඵන රද කකශඳුන් ංතයා 864 

4 මුද්රා තඵන රද දින ගයන 286 

5 මුද්රා තඵන රද අදාඹභ 
ු.න්ය. 
12.699 

6 දැනුත් කයන රද අාාඹතන ංතයා 30 

ැටලී  ායාතා 

1 තැත් කශ ැටලී  ංතයා 180 

2 ායාථක ැටලී  ංතයා 24 

3 අන් ව නඩු ංතයා 20 

4 අාද - 

5 දඩ මුදර ු. 38,000.00 

විල ල ස්කිඹා කේයුතු 
 

 විකද්ල රැලෝඹා අභාතයාංලඹ ඹටකත් දිත්්රික් ල වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා භඨාටකභන් 
කේකේ නියුතු ංයාධන නිරධා සන්කේ කායාඹබායඹ ඳවත ඳිපදි ක . 
 

1. ඳවුල් ඳසුබි  ායාතා රඵා දීභ  
 

රැලෝඹාක් ල වා විකද්ලගත වීභට අකේක් ලා කයන ඹ අවුුදු 18 - 50 ත් අතය  සිඹු භ 

කාන්තාන් විසින් කභභ ායාතා 2013 ජූය භ සිට අදාශ කකතඨාසාකේ ංයාධන නිරධා ස 

භකවන් රඵා ගත යුතුඹ. ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  (බාඳති), අදාශ විකද්ල රැලෝඹා අභාතයාංලකේ ංයාධන 
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නිරධා ස, ශභා ිපන්ක  ප්රයාධන නිරධා ස, මුල් ශභාවිඹ ංයාධන නිරධා ස, නිතා ංයාධන 

නිරධා ස, ප්රාකද්ය ඹ ශභායක් ලක නිරධා ස, කෞතය දදය නිරධා ස කව  නිකඹ ිරත නිරධාිපකඹකු 

කගන් භන්විත කන්ටුක් ල භන්න් කභභ ායාතා රඵාකද්. 

2. අදාශ කකතඨාසාකේ විකද්ලගත ව පුද්ගරඹන් පිළිඵ කතතයතුු කල්තනඹක් ල ඳත්ාකගන ඹාභ. 

3. ෑභ විගභනික ඳවුරක් ල කනුකන් භ කගතනුක් ල ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාකගන ඹාභ 

4. විකලේ අලයතා ිපත විගභනික ඳවුල් වා ංයාධන ැශසුභක් ල/ රැකයය ැරසුභක් ල ක ්

කය ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ 

5. විගභනික ඳවුල්ර දුන්කේ සුඵාධන වා කනත් සුඵාධන කටයුතු පිළිඵ කතඹා ඵැලීභ. 

6. විකද්ල කේා නියුක් ලති කායාඹාංලඹ භකවන් ක්රිඹාත්භක කයන සුඵාධන, ය යත් වා ්ඹං රැලෝඹා 

ැඩටවන් පිළිඵ අදාශ යාජකා සභඹ කටයුතු ඉටු ලෝ සභ. 
 

 

 

 

ලිඹාඳදිංචි විගභනික ංඛ්යා - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ඳවුේ ඳසුබිම් ාර්තා රඵාදීභ 
 

 

අනු අංකඹ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාඹ කාන්තා පිිපන් එකතු 

1 නිඹාගභ 31 8 39 
2 ඇල්පිටිඹ 17 3 20 
3 අ ඵරන්කගතඩ 81 16 97 
4 ිපක් ලකඩු 114 7 121 
5 නාකගතඩ 19 0 19 
6 වඵයාදු 45 9 54 
7 තරභ 28 17 45 
8 කඵ කඳ කඳ ද්දර 24 7 31 
9 කනළු 10 7 17 
10 අක් ලමීභය 95 50 145 
11 ඵද්කදගභ 11 11 22 
12 කයන්කදණිඹ 50 1 51 
13 කඵන්කතතට 106 21 127 
14 ඵරපිටිඹ 67 5 72 
15 කඩත්තය 62 45 107 
16 කග යපීනුර 28 7 35 
17 ඉභදු 24 8 32 
18 ඹක් ලකරමුල්ර 7 7 14 
19 ැයවිටිඹ දිවිතුය 14 9 23 

එකතු 833 238 1,071 

අනු 

අංකඹ 

ප්රාල ය ඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨා

ඹ 

නිර්ල යත නිර්ල ල 

ලනොකශ 

එකතු අනු අංකඹ ප්රාල ය ඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

නිර්ල 

යත 

නිර්ල ල 

ලනොකශ 

එකතු 

1 නිඹාගභ 38 3 41 11 ඵද්කදගභ 66 27 93 
2 ඇල්පිටිඹ 80 5 85 11 කයන්කදණිඹ 259 12 271 
3 අ ඵරන්

කගතඩ 
97 12 109 11 කඵන්කතතට 46 3 49 

4 ිපක් ලකඩු 180 15 195 11 ඵරපිටිඹ 148 7 155 
5 නාකගතඩ 78 3 81 11 කඩත්තය 105 8 113 
6 වඵයාදු 33 7 40 11 කග යපීනු

ර 
31 2 33 
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ලඳෝ  වා ලෞඛ්ය කේයුතු  

ජනාධිඳති කල්ක  කායාඹාරඹ ඹටකත් ්ථාපිත ජාතික කඳ ය කල්ක  කායාඹාරඹ භන්න් 

කභකවඹනු  රැබූ කඳ යඹ වා න ඵුණ ්ංය ක ක්රිඹාකා ස ැරැ්භ ඹටකත් 2017 යාකේ 

ඳත්න රද ැඩටවන් භන්න් ජනතාකේ කඳ ය තත්ත්ඹ ැඩිදියුණු ව අතය එඹ  ඩාත් 

පරදායි කර ක්රිඹාත්භක කයන්න් කභභ කයා ද ඳවත වන් අයුිපන් ක් ල ිපඹාකා ස කර ඳත්න 

රදි. කභඹ ජාතික භඨාටක  ැඩටවනක් ල න අතය ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ වා රැීම ඇති ප්රතිඳාදනඹ 

ු.2,000,000.00 ක් ල න අතය ඉන් ු.1,983,007.50 ක් ල ැඹ කය ැඩටවන් 137 ක් ල ඳත්ා ඇත. 

වි්තය ඳවත ඳිපදි ක .  

වි්තයඹ ප්රතිඳාදන 

රු. 

විඹදභ රු. ලබෞ

තිකද 

මරය 

ප්රගති

ඹ 

(%) 

කඳ යඹ වා න දි්ත්රික් ල කභකවයු  කන්ටු - ද්විභාසික ප්රගති 
භාකර ාන රැ්වීභ 

30,000 30,000 100  

කඳ යඹ වා න ප්රාකද්ය ඹ කභකවයු  - කන්ටු ද්විභාසික ප්රගති 
භාකර ාන රැ්වීභ 

95,000 78,507.50 99 

ජාතික කඳ ය කතතයතුු ඳද්ධතිඹ කශභ න්ාකයයඹ වා ඹාත්කාලීන 
ලෝ සභ 

190,000 190,000 100 

දිළිදුකභ පිටුදැමභ වා ්ඹං රැලෝඹා අ්ථාන් උත්ඳාදනඹ ලෝ සභ 
පිළිඵ ග්රාභ නිරධා සන්   භඨාටන්න් යාජකාිප සිදුකයන ්යාකක 
ංයාධන නිරධා සන් දැනුත් ලෝ සභ වා එභ නිරධා සන්  වයවා 
කඳ යඹ අදාන  ිපත ගෘව ඒකක විඵර ගැන්වීභ 

484,500 484,500 100 

යාඳාිපක න්ධාන ඇති ලෝ සභ 50,000 50,000 100 

රැලෝඹා වා භ දීයාඝකාලීන නිසින් ඵැවැය සිටින, ඹ අවුුදු 
5ට අඩු දුන් සිටින කඳ ය අදාන  ිපත ගෘව ඒකකර ශදු 
රැකයයඹ  ඵන්ධකඹන්,එභ දුන්ට රැකයයඹ රන්නන් වා 
ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට අනුයුක් ලත කේඹ කයන ශභා 
ිපන්ක  ප්රයාධන නිරධා සන් දැනුත් ලෝ සභ 

171,000 171,000 100 

කඳය ඳාැල් දුන්කේ “්වාය පුුදු”   ඵන්ධකඹන් කඳය ඳාල් 
රුුුන් පුුණණු ලෝ සභ වා එභ රුුුන් වයවා කඳය ඳාල් ශමුන්කේ 
කදභාපිඹන් දැනුත් ලෝ සභ 

484,000 484,000 100 

අන්තයා අධයාඳනඹ වා ායාථක අත්දැම  ුණභාු කයගැීභ වා 
කඳය ඳාල් රුුුන්ට අ්ථා රා කදන්න් ායාෂික 
 භන්රයඹක් ල ඳැැත්වීභ 

153,000 153,000 100 

කඳ ය අදාන  ිපත ගෘව ඒකකර භවුුන් වා දුන් 
රැකඵරාගන්නන් වා දුන්කේ යාධන දුයාරතාඹන් කඳය 
වදුනාගැීභ ව ශදු වා ශභා කඳ ය පුුදු පිළිඵ පුුණණු ලෝ සභ  

342,000 342,000 100 

කගතවි ංවිධාන දවා දැනුත් ලෝ සක  ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ 342,000 342,000 100 

7 තරභ 35 3 38 11 ඉභදු 18 3 21 
8 කඵ කඳ 

කඳ ද්දර 
29 3 32 11 ඹක් ලකරමුල්

ර 
42 18 60 

9 කනළු 12 2 14 11 ැයවිටිඹ 
දිවිතුය 

40 6 46 

11 අක් ලමීභය 70 9 79 එකතු 1407 148 1555 
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ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට අනුඵද්ධ කේඹ කයනු රඵන 
කඳ යඹ වා  ඵන්ධ ක්රිඹාකායක ර නියත න සිඹු භ 
නිරධා සන්කේ කඳ යඹ පිළිඵ දැනුභ යාධනඹ ලෝ සභ වා 
ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ 

484,500 484,500 100 

අන්තයා අධයාඳනඹ වා ායාථක අත්දැම  ුණභාු කයගැීභ වා 
කඳය ඳාල් රුුුන්ට අ්ථා රා කදන්න් ායාෂික 
 භන්රයඹක් ල ඳැැත්වීභ 

153,000 153,000 100 

කඳ ය අදාන  ිපත ගෘව ඒකකර භවුුන් වා දුන් 
රැකඵරාගන්නන් වා දුන්කේ යාධන දුයාරතාඹන් කඳය 
වදුනාගැීභ ව ශදු වා ශභා කඳ ය පුුදු පිළිඵ පුුණණු ලෝ සභ 

342,000 342,000 100 

එකතු 2,000,000 1,983,007.50  
 

කර්භාවීත වා ාණිජ කේයුතු අභාතයාංලඹ 

කයාභාන්ත වා ාණිජ කටයුතු අභාතයාංලඹ භන්න් ජාතික යාඹ ංයාධන අධිකාිපඹ ඹටකත් 

(NEDA) දි්ත්රික් ල භඨාටක  සිඹ කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ වා දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹට එක් ල 

නිරධාිපඹකු ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර රට නිරධාිපන් 19ක් ල අනුයුක් ලත කය ඇත. දි්ත්රික් ල 

කල්ක  කායාඹාරඹ භන්න් ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ කයන රදී. 

පුහුණු ිඩේවලවී නභ මුදර (රු.) විඹදභ ( රු.) මරය 

ප්රගතිඹ 

% 

ලබෞතික 

ප්රගතිඹ 

% 

දිවිඹට උදානඹ කශභනාකයය පුුණණු 
ැඩටවන 

162,000.00 124,423.00 76 100 

කඹ ගඨා නි්ඳාදනඹ 
ඕලෝයෙ භල් ගා  
ජෑ  ාඨානි නි්ඳාදනඹ 
ඳශතුු ීමභ  
ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 

    2,900.00 

4,500.00    

3,100.00 

3,100.00 

10,000.00 

    2,900.00 

4,500.00    

3,100.00 

3,100.00 

10,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බි භල් පුුණණු ැඩටවන 
ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 

4,750.00 

8,750.00 

4,750.00 

8,750.00 

තිය කයදි පුුණණු 
ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 

13,800.00 

10,000.00 

13,800.00 

10,000.00 

පයඳරානය පුුණණ 
ඳාවන් පුුණණු 
ඕලෝයෙ භල් ගා  

18,000.00 

45,250.00 

8,850.00 

18,000.00 

45,250.00 

8,850.00 

කාන්තා ඳාවන් නි්ඳාදනඹ 
බි භල් ්ශ්රිත ්වාය නි්ඳාදනඹ 
ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 
තිය කයදි පුුණණු  

     7,000.00 

        6,000.00          

7,000.00 

   6,000.00 

     7,000.00 

       6,000.00                 

7,000.00 

   6,000.00 

ඕලෝයෙ භල් ගා  
බි භල් ගා  
ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 

     3,550.00 

    8,500.00 

   6,500.00 

     3,550.00 

    8,500.00 

   6,500.00 

ු ණ කදිප, ාඨානි නි්ඳාදනඹ 
කඹ ගඨා නි්ඳාදනඹ 
විසිතුු ලාක ඳර ගා 
පයඳරානය  
යාඹකත් ංයාධන පුුණණ ැඩටවන 

   2,100.00.    

2,100.00 

    6,200.00 

    7,200.00 

  7,500.00 

   2,100.00.    

2,100.00 

    6,200.00 

    7,200.00 

  7,500.00 

පයඳරානය  
්ක්රින් පින්ටින් පුුණණු ැඩටවන 

  13,800.00   13,800.00 
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 13,800.00  13,800.00 

ප්රාකද්ය ඹ යාඹකත් ංඹ පිිපටුවීභ 
කක් ලක් ල පුුණණු ඳාසභාර 
ාිප ජැකඨා පුුණණ ඳාසභාරා 

 10,000.00 

  20,000.00 

  13,800.00 

 10,000.00 

  20,000.00 

  13,800.00 

ඇන්තුිපඹන් ගා    13,800.00   13,800.00 

තාක් ලණික පුුණණු ැඩටවන (LED ඵල්ව)      5,350.00      5,350.00 

්වාය ර රුයාත්භක බාඹ 
 ඵන්ධකඹන් යාඹකයින් දැනුත් 
ලෝ සක  ැඩටවන 

     6,575.00      6,575.00 

ඉ කු ගා       5,500.00      5,800.00 
 

ලභෝේර් යා ප්රාවන කේයුතු 
 

 

 

 
 

කාර්ඹඹ ප්රභා ඹ 

ඳැැත්ව යඛිත ඳ සක් ලය ංතයා (ිපඹදුු ඵරඳත්  ඵන්ධ) 27,385 

ප්රාකඹ කවක ඳ සක් ලය ංතයා (ිපඹදුු ඵරඳත්  ඵන්ධ) 28,086 

නිකුත් කර තාකායක ිපඹදුු ඵරඳර ංතයා 20,188 

ිපඹදුු ඵරඳර අළුත් ලෝ සභ 4,658 

ක යවැය කායාඹාරකඹන් ප්රතික් ලකේඳ  ව අඹදු ඳත් ංතයා 2,279 

තවන  නිකඹ ග නිකුත් කශ 205 

 ඉත්කශ                      200 

අනනයතා වතික 422 

යඹාඳදිංචි කශ ඹතුු ඳැදි ංතයා - 

අනු පිටඳත් නිකුත් ලෝ සභ - 

අයිතිඹ ඳැ සභ 325 

අයිතිඹ ඉත් ලෝ සභ 52 

CR ංකල ධනඹ ලෝ සභ 01 

නිකුත් කශ අංක තවඩු ංතයා 8,358 

රඵා ගත් අංක තවඩු ංතයා 7,553 

නිකුත් කයන රද ඵය වතික ංතයා 513 

ිපඹ අනතුු ඳ සක් ලය ංතයා 1,719 

ඵැංකු ගත කශ මුළු ්දාඹභ 65,211,625.00 
 

 

ජාතික වජීනඹ ංාද වා යාජය බාා අභාතයාංලඹ ඹටකත් ද්වි බාා වන කවුළු 
 

ිඹ විඹ යාඳෘතිඹ  ප්රතිඳාදනඹ 
රු.  

 විඹදභ  රු.  ලබෞතික 

ප්රගතිඹ % 

157- 1-3-1-2509 වජීන ංග   1,297,470.00              1,267,694.00  100 

157-1-3-2-2509 ාධු ජන යා ීත ප්රංගඹ 3,026,405.00              1,238,720.02  100 

157-1-3-5-2507 දි්ත්රික් ල ප්රගති 
භාකර ාන රැ්වීභ 

        9,000.00                      8,118.00  100 

 

ආඳදා කශභ ාකය  කේයුතු 

්ඳදා කශභනාකයය අභාතයාංලඹ ඹටකත් ගාල්ර ්ඳදා කශභනාකයය  ඵන්ධීකයය ඒකකඹ 

විසින් 2017  යාඹ තුශ දී සිදුකයන රද ්ඳදා වදිසි ප්රතිාාය දැක් ලවී  පිළිඵ ායාංලඹ ඳවත ඳිපදි ක . 
 

 

ආඳදා ප්රභා ඹ ආඳදා ප්රභා ඹ 

කැරෑ කවනි ගැී  2 තාේඳ කඩා ැටී  2 

ගල් කඳයලී  3 නාඹ ඹෑක  අදාන  2 
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ඹතුු ඳැදි කවනි ගැී  1 නිාරට ඳ්කඳු කඩා ැටී  13 

ලෝඹුල් ප්රවාය 1 අක්රභත් ඳ් කැපී  5 

කවනි ගැී  3 මුුණදු තාදනඹ පිළිඵ ායාතා වී  2 

භායාග කත ග් කඩා ැටී  3 කභ ඹ කට කැපී  3 

ජර ගැලී  2 විදුය ැය ැදී  1 

තද සුශං 7 අදාන  ිපත ග් ඉත් ලෝ සභ 2 

එකතු 52 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ආඳදා කශභනාකය  භධය්ාානලඹවී ප්රතිඳාදන යහිත ක දුකර ිඩේවවී 

අ:අ ප්රාලේ ලකොට්ඨාලඹ  

/්ාානඹ 

ිඩේවන වබාගී වූ 

ංඛ්යා 

1 කඩත් තය කේා්ථ කඳතය් ථ්ානඹ ගාල්ර හී කඳතය් 
නිරධාිපන් දැනුත් ලෝිපභ 

30 

2 කඩත් තය 58 කේමුහී කවී  වා ගරාගැීක  පුුණණු 
කඩලඩාඹභ වා ඳැැත්ව ැඩමුළු 

300 

3 කඩත් තය බූ් නිපුන නාවික කවුකයා නාවික 
කඩලඩාඹකභක් ල ්ඳදා කශභනාකයයඹ පිළිඵ 
දැනුත් ලෝිපභ 

200 

4 කඩත් තය බූ් නිපුන නාවික කවුකයා නාවික 
කඩලඩාඹකභක් ල ්ඳදා කශභනාකයයඹ පිළිඵ 
දැනුත් ලෝිපභ 

200 

5 ිපක් ලකඩු  ිපක් ලකඩු ිපක් ලකා ාන්් කවතටරකේ කායාඹ 
භඩලඩරඹ ්ඳදා කශභනාකයය පිළිඵ වා 
සුනාන් ්ඳදා පිළිඵ දැනුත් ලෝිපභ 

30 

6 අක් ලමීභන කඹතවුන් කේනාංක පුුණණු න්නන් වට 100 

7 කඵ කේ ැකුණුකගතඩ  කඹතවුන් කේනාංක පුුණණු න්නන් වට  200 

8 කඩත් තය බූ් නිපුන නාවික කවුකයා කගතඩබි  යාජකාිප 
 ඵන්ධකඹන් විකලේ පුුණණු ඳාසභාරා වදායනු 
රඵන බට පිිප් දැනුත් ලෝිපභ 

30 

9 කඩත් තය කේා්ථ කඳතය් ථ්ානඹ ගාල්ර හී කඳතය් 
නිරධාිපන් දැනුත් ලෝිපභ 

30 

10 කඩත් තය කේා්ථ කඳතය් ථ්ානඹ ගාල්ර හී කඳතය් 
නිරධාිපන් දැනුත් ලෝිපභ 

35 

11 කඩත් තය බූ් නිපුන නාවික කවුකයා නාඹකත් පුුණණු 
ඳාසභාරාක  නාවික නිශධාිපන් ්ඳදා 
කශභනාකයයඹ පිළිඵ දැනුත් ලෝිපභ 

200 

එකතු 1,355 
 

අංලඹ ිඩේව

වී 
ංඛ්යා 

වබාගී

කඹ 
ලවීකශ 
ප්රතිඳාදන 

විඹදභ ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

පුුණණු වා දැනුත් 
ලෝ සක  ැඩටවන් 

3 900 187,705.00 187,705.00 100 100 

කඳය සදාන  
ැඩටවන් 

30 9,304 1,535,340.00 1,410,691.00 100 92 

විකලේ ැඩටවන් 7 215 - - 100 - 

එකතු 40 10,419 1,723,045.00 1,598,396.00   
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ජනලේඛ්න  වා  ංඛ්යාලේඛ්න කේයුතු 

- ශ්රී  රංකා ශ්රභ ඵර මීක් ලයඹ 
- ගෘවථ් ංාායක  විඹද  මීක් ලයඹ 

- කාර ඳිපවයය මීක් ලයඹ  

- ායාෂික කයාභාන්ත මීක් ලයඹ  ( ්ඹතන 195ලෝන් කතතයතුු රැ් කයන රදී.) 

- දරයිභාසික කයාභාන්ත මීක් ලයඹ ( ්ඹතන 48 ලෝන් කතතයතුු රැ් කයන රදී. ) 

- ශ්රභ ඉල්ු භ පිළිඵ මීක් ලයඹ 

 

  

- කෘෂිකායාන්ක ගෘව ඒකක මීක් ලයඹ ( ංගයන කාන්ඩ 135ලෝන් කතතයතුු රැ් කයන 

රදී.) 
  

- කෘෂිකායාන්ක  ංතයාකල්තන රැ් ලෝ සභ. ( වී/කගතඩ කගතවිතැන්/ ත් ංතයාකල්තන) 

- ඉදිිප ය 05 වා (P1)වා (HL)  කල්තන ක් ලෝිපභ. කෘ.ඳ.නි. ු වා ප්රා.කල් 

කකතඨාසාල භඨාටන්න් පුුණණු   ඳන්ති ඳත් න රදී.  
 

- ජන වා නිා ංගයනඹ - 2021 සිතිඹ  ක් ලෝ සක  අදිඹය 

I. ග්රාභ නිරධා ස වා ප්රා.කල් කකතඨාසාල භඨාටන්න් පුුණණු  ඳන්ති ඳත් න රදී.  

II. ග්රාභකේා   භායි  නියවුල් ලෝ සභ. 

III. කුඩා කඳතකුු කන්ලෝිපභ වා  ංගයන කාන්ඩ ක ්ලෝ සභ . 
 

- ඳශාත් ඳාරන ංතයාකල්තන රැ් ලෝිපභ. 

- කගතඩනැකවය ංතයාකල්තන රැ් ලෝිපභ. 

- කඳා කවරනු රඵන දැ කන් පිළිඵ කතතයතුු ායාතා ක් ලෝිපභ. 

- නාගිපක න්ර රැ් ලෝ සභ. 

- කද්ය ඹ නි්ඳාදක න්ර රැ් ලෝ සභ. 

- ජාතයන්තය න්ර ැදීභ (ICP). 

- ංතයාන අත් කඳතත ක් ලෝ සභ වා කව අඩවිඹට ඇතුරත් ලෝ සභ. 

ගාේර දි්ත්රික ලේකම් වික වී  එක ස්් කයන රද ආදාඹභ   

දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ඇති යජඹට අඹවිඹ යුතු ්දාඹ , යජකේ නිකඹ ිරතඹා ලකඹන් නිඹන්ත ඳිපදි 

නිඹන්ත ක රාට එක් ලරැ් කය දීභ දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  

කායාඹාරර ගමභක් ල නු ඇත. ඒ ඹටකත් එක් ල එක් ල කදඳායාතක න්තු රට අදාශ ්දාඹ  එක් ල 

රැ් කය භාසික අදාශ ්දාඹ  ගයන් දීක  නිරධා සන් කත ඵැය ායාතා භකවන් නික දනඹ 

කකතට ඇති අතය භාසික කවණු  ායාංල භකවන් අදාර ්දාඹ  භවා බාඩලඩාගායඹට නික දනඹ 

කය ඇත. ඒ අනු 2017 යාඹ තුශ එක් ලරැ්  කයන රද ්දාඹ  පිළිඵ කතතයතුු ඳවත වන් 

ඳිපදි ක . 

ආදාඹම් 

ය ර්ඹ 

ආදාඹම් ග වී දීලම් 

නිරධාරි 

වි්තයඹ 2017 ර්ඹ තුශ 

එකස්් කශ 

ආදාඹභ රු. 

10-03-07-02 කයිරායා ජනයාල් යඹාඳදිංචි ලෝ සක  ගා්තු 28,524,834.42 

10-03-07-03 න ංයක් ලක කඳෞද්ගයක දැ ප්රාවනඹ 673,420.00 

10-03-07-05 යාජය ්යක් ලක කල්ක  ්යක් ලක අභාතයාංලඹට අදාශ ඵරඳර 
ගා්තු 

325,220.00 

10-03-07-99 ්කද්ල කටයුතු කල්ක  ඵරඳර ගා්තු අකනකුත් 8,528,136.15 

2017 යාකේදී වදුන්ා දුන් න මීක් ලයඹලෝ. 

2017 යාකේදී වදුන්ා දුන් න මීක් ලයඹලෝ  ්ඹතන 
135ලෝන් කතතයතුු රැ් කයන රදී. 
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කඳෞද්ගයක දැ 
ප්රාවනඹ 

්යක් ලක 
අභාතයාංලඹට 
අදාශ ඵරඳර 
ගා්තු 

පුද්ගරඹන් 
යඹාඳදිංචි ලෝ සක  
ඳනත ඹටකත් 
ගා්තු 

විබාග වා අකනකුත් 
ගා්තු 

විකුණු  වා ගා්තු 
- විවිධ 

2017 ර්ඹ තුශ එකස්් කශ ආදාඹභ  

(රු.මි.1.5 ේ අඩු) 

20-02-01-01 යාජය ඳිපඳාරන වා 
කශභනාකයය 
අභාතයාංලඹ 

යජකේ කගතඩනැකවය කුලී 1,607,636.59 

20-02-02-99 යාජය කවණුභ අධයක් ල 
ජනයාල් 

කඳතළිඹ - කනත් 9,626,731.46 

20-03-02-03 පුද්ගරයින් යඹාඳදිංචි 
ලෝ සක  කකතභාිප් 

පුද්ගරඹන් යඹාඳදිංචි ලෝ සක  ඳනත 
ඹටකත් ගා්තු 

954,550.00 

20-03-02-13 විබාග කකතභාිප් 
ජනයාල් 

විබාග වා අකනකුත් ගා්තු 31,700.00 

20-03-02-14 කභ ටයා යථ ප්රාවන 
කකතභාිප් 

කභ ටයා යථ ප්රාවන ඳනත ඹටකත් ගා්තු 72,290,609.00 

20-03-02-99 යාජය කවණුභ අධයක් ල 
ජනයාල් 

විකුණු  වා ගා්තු - විවිධ 220,237.01 

20-03-99-00 යාජය කවණුභ අධයක් ල 
ජනයාල් 

විකුණු  වා ගා්තු - අකනකුත් 18,918,809.21 

20-04-01-00 විශ්රාභ ැටුේ අධයක් ල භාජ ංයක් ලය දාඹක මුදල් 58,657,214.53 

එකතු 200,359,098.37            

 

 
 

 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 ව දිත්්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භන්න් දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ඇති යජඹට 

අඹවිඹ යුතු ්දාඹ , කභකේ ්දාඹ  ය යා 12  ක් ල ඔ්කේ එකතු කය අදාශ ්දාඹ  ගයන් දීක  

නිරධා සන් කත භාසික ඵැය ායාතා භකවන් ායාතා කය ඇත. කභභ ්දාඹ  ය යා යන් භා විසින් 

ඇ්තක න්තු ක් කයනු රඵන්කන් ්කද්ල කටයුතු කල්ක කේ, යාජය කවණු  අධයක් ල 

ජනයාල්කේ, යාජය ඳිපඳාරන වා කශභනාකයය අභාතයාංල කල්ක කේ ව කයිර්ායා ජනයාල්කේ 

්දාඹ  ය යා  ඵන්ධකඹන් ඳභණි. 2017  ඇ්තක න්තු ගත  ්දාඹ  ඉරක් ලකඹන් ඳා අිබඵා 

ඹන්න් ්දාඹ  රැ් ලෝිපභට ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භත් වී ඇති ඵ ඳවත ටවන තුළින් 

භනා ඳැවැදිය ක .  
 
 

  

ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹාරලිවී එකතු කයන රද ආදාඹම්  

 

ආදාඹම් ය ර්ඹ 

 

2017 ඇ්තලම්වීතු 

ගත ආදාඹභ රු. 

 

මරයභඹ කාර්ඹ ාධනඹ රු: 

2017 ර්ඹ තුශ ස්් 

කයන රද ආදාඹම් 

රු. 

ඳසුගිඹ ර්ඹ තුශ 

(2016) ස්් කයන 

රද ආදාඹභ රු. 

හිඟ ආදාඹභ 

2017.12.31 

රු. 

10-03-07-02 24,000,000.00 28,524,834.42 26,504,957.00 නැත 

10-03-07-03  673,420.00 750,231.50 නැත 

10-03-07-05 210,000.00 325,220.00 297,710.00 11,500.00 
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යඹාඳදිංචි 
ලෝ සක  ගා්තු 

ඵරඳර ගා්තු 
අකනකුත් 

යජකේ 
කගතඩනැකවය කුලී 

කඳතළිඹ - කනත් කභ ටයා යථ 
ප්රාවන ඳනත 
ඹටකත් ගා්තු 

විකුණු  වා 
ගා්තු - 
අකනකුත් 

භාජ ංයක් ලය 
දාඹක මුදල් 

2017 ර්ඹ තුශ එකස්් කශ ආදාඹභ  

(රු.මි.1.5 ේ ිඩි) 
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10-03-07-99 6,560,000.00 8,528,136.15 8,214,640.86 නැත 

20-02-01-01 1,318,000.00 1,607,636.59 1,392,895.51 27,007.36 

20-02-02-99 9,000,000.00 9,626,731.46 8,948,143.87 නැත 

20-03-02-03  954,550.00 948,250.00 නැත 

20-03-02-13  31,700.00 762,360.00 නැත 

20-03-02-14  72,290,609.00 85,960,420.00 නැත 

20-03-02-99 275,000.00 220,237.01 359,729.50 නැත 

20-03-99-00 9,000,000.00 18,918,809.21 14,027,775.49 නැත 

20-04-01-00  58,657,214.53 49,319,051.98 නැත 

එකතු  200,359,098.37 197,486,165.71 නිත 
 

 
 

 

 

ආදාඹම් එකස්් කිරීලම් වා ඵරඳත්ර නිකුක කිරිලම් ලබෞතික කාර්ඹ ාධනලඹහි ප්රගතිඹ  

(10.03.07.99 ) 
 
 

 

 

 
 

 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  ලවෝේ ඩි ලගෝේ ලාරා  නඩකතු කිරීභ 

2004.12.26 දින සුනාන් යනකඹන් විනාල වු ගාල්ර ඵාර දක් ල භාකත් පිිපටා තිබු 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹට අඹත්  භන්රන ලාරා, යාජය කනතන ංවිධානඹක් ල න USAID 

්ඹතනකේ අනුග්රවඹ ඹටකත් ප්රතිං්කයයඹ කය “ කව ල් ඩි කග ල් ලාරා” කර න  කය ඇත. 

යාජය අංලකේ ්ඹතනඹක් ල විසින් ඳත්ා කගන ඹන සිඹු  ඳවසුක  යන් භන්විත යංග ලාරාක් ල 

කනතභැති වීභ කභකතක් ල ගාල්ර නගයඹට විලාර අඩු ඳාඩුක් ල ඳැතුණි. කභභ කව ල් ඩි කග ල් ලාරා 

නිා එභ අඩුඳාඩු  පුයාය ව අතය යජකේ කදඳායාතක න්තු , අභාතයාංල, ය්ථාපීත භඩලඩර වා 

න්ති භාග  ර විවිධ අලයතාඹන් වා ව භංගර උත්, ප්රිඹ  බාය දවා ද 

(කකතන්කදසි ිපත) වනදායී ඳදනභ භත කභභ ලාරා රඵා ගත වැලෝඹ. 

 

භාඹ ආදාඹභ රු.     භාඹ ආදාඹභ රු.    භාඹ ආදාඹභ රු.     

ජනාිප 584,150.00 භැයි 289,950.00 ැේතැ ඵයා 363,100.00 

කඳඵයාිප 424,950.00 මැනි 334,700.00 ඔක් ලකත ඵයා 329,400.00 

භායාතු 643,650.00 ජූය 232,700.00 කනතැ ඵයා 483,200.00 

අකප්රේල් 167,000.00 අකග ්තු 285,975.00 කදැ ඵයා 640,900.00 

එකතු 4,779,675.00 
 

ලභභ ආදාඹභ, 2017 ර්ල  ආදාඹම් ය ර් 20-03-99-00 (විකුණුම් ගා්තු වා අලනකුක) ඹේලක 

ගිණුම් ගත ලකොේ ඇත. 
 

 

 

වි්තයඹ 2017 ර්ල  නිකුක 

කශ ඵරඳත්ර ග න 

ාර්ෂික ආදාඹම් 

වතික 

4,332 

ටිනාකම් වතික 38 

ඵරඳත්ර පිේඳක - 
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ප්රාල ය ඹ ලේකම් ලකොට්ඨාර ඉඩම්  කේයුතු 
 

 

වි්තයඹ ංඛ්යා 

රඵා දී ඇති ඉ.ං.ආ. ඵරඳත්ර ංඛ්යා 2,562 

රඵා දී ඇති දීභනා ඵරඳත්ර ංඛ්යා 515 

රඵා දී ඇති දීර්ඝ කායන ඵදුකය ංඛ්යා 29 

ඉඩම් ලකොභාරි් ලත නිර්ල ල කය ඇති දීර්ඝ කායන ඵදුකය ග න 165 

නිකුක කය ඇති ප්රජා පප්පු ග න 06 

ඳකන රද ඉඩම් කච්ලච්රි ග න 201 

ඳකන රද ලකොට්ඨා දින ග න 95 

ඒ අනු ර්ඹ තුශ රඵාදුවී මුළු ඉඩම් කට්ටි ග න 2185 

වින රද ඉඩම් ආයවුේ ග න 923 

අනය නිඹභානුකර කිරීම් දවා නිර්ල ල කර ංඛ්යා 2348 

ඒ ඹේලක රඵාදුවී ඵරඳත්ර ග න 1725 

ඹා ඇති භිනුම් නිලඹෝග ග න 3553 

රිබී ඇති භිනුම් වි්තය ග න  664 
 

ඉඩම් වා ංර්ධන අංලඹ 
 

 

අනු 

අංකඹ 

ප්රධාන කාර්ඹ රිඹාකායකභ ංඛ්යා 

1 ඉඩ  ්යවුල් නියවුල් ලෝ සභ 
 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
 ඵන්ධීකයයකඹන් විදු  රඵා දී ඇති ඉඩ  
ගැටළු ංතයා 

විදා අන් ගැටළු ංතයා 

 

329 
 

140 

2 ඉඩ  ඵරඳර වා ප්රදාන ඳර 
ැකසීභ  ඵන්ධීකයයඹ 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
 ඵන්ධීකයයකඹන් ක්කය රඵා දී ඇති 
ඉඩ  ඵරඳර වා ප්රදාන ඳර ප්රභායඹ.  

3,486 

3 ංයාධන කායාඹඹන් වා 
ඉඩ  අත්ඳත් කයගැීභ 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
 ඵන්ධීකයයකඹන් අත්ඳත්කයකගන ඇති 
ඉඩ  ප්රභායඹ 

06 

4 නිා යාඳෘති වා ඉඩ  
රඵා දීභ (ගංතුිපන් 
අතැන් වන් නැත ඳදිංචි 
ලෝ සභ) 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
 ඵන්ධීකයයකඹන් රඵා දී ඇති ඉඩ  ගයන 
නැත ඳදිංචි කයන ප්රතිරා පන් වා ඉඩ  
කඨාටි ංතයා 

05 
(අක් ලකය 
48) 
138 

5 ඳිපය ගැටළු විඳීභ දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
 ඵන්ධීකයයකඹන් විදු  රඵා දී ඇති 
ඳිපය ගැටළු ප්රභායඹ  

 
50 

6 ඳ් වා කඵතයළු කන්ටු 
ඳැැත්වීභ 

ඳැැත්ව කන්ටු ංතයා 
ගල්, ැය, ඳ්, ඵරඳර වා අනුභැතිඹ රඵා 
දුන් ඉල්ලී  ප්රභායඹ 

06 
 
47 

7 ඳිපය කන්ටු ඳැැත්වීභ ඳැැත්ව කන්ටු ංතයා 
කන්ටු භන්න් රඵා දී ඇති නියාකද්ල ංතයා 

04 
30 

 

 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් ලකොට්ඨාර විඳුනුම්ඳක නිකුක කිරීභ  

වි්තයඹ ංඛ්යා 

පු.ය.කද. කත ඉදිිපඳත් කය ඇති අඹදු ඳත් ගයන 27,895 

ග්රාභ නිරධා සන් භකවන් භවජනඹා කත නිකුත් කකතට ඇති වැදුනු ඳත් ගයන 4,085 

එක් ලදින කේාට ඉදිිපඳත් කය ඇති වැදුනු ඳත් ඉල්ු  ඳර ංතයා 9,767 

එකතු 41,747 
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ප්රාල ය ඹ ලේකම් 

කාර්ඹාර 

පු.ලි.ලදඳාර්තලම්වීතු 

ලත ඉදිරිඳක කය ඇති 

අඹදුම්ඳක 

එක දින ලේඹේ 

ඉදිරිඳක කය ඇති 

අඹදුම්ඳක 

කඩත් තය 4,157 1,659 

තරභ 777 384 

නිඹාගභ 1,293 275 

අ ඵරන්කගතඩ 1,313 - 

කයන්කදණිඹ  - 

ඇල්පිටිඹ 1,866 726 

කනළු  - 

නාකගතඩ 1,452 505 

ඵරපිටිඹ 2,074 785 

ිපක් ලකඩු 2,592 970 

අක් ලමීභන 2,105 705 

කඵන්කතතට 2,890 352 

වඵයාද 1,270 591 

ඵද්කද්ගභ 2,487 742 

ඹක් ලකරමුල්ර 1,101 337 

කඵ කඳ කඳ ද්දර 1,051 494 

ැයවිටිඹ දිවිතුය  - 

ඉභදු 1,011 337 

කග නපීනුර 456 230 

එකතු 27,895 9,767 
 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් ලකොට්ඨාර උඳක, විාව ව භය  ලිඹාඳදිංචි කිරීම් කේයුතු 
 
 

 

 

2017 යාඹ තුශ ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹට අදාශ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 විසින් කයන රද උඳත්, විාව ව 

භයය යඹා ඳදිංචි ලෝ ස  රට අදාශ කතතයතුු ඳවත වන් ඳිපදිඹ. 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  
කායාඹාරඹ 

උඳත් 
ංතයා 

භයය 
ංතයා 

විාව 
ංතයා 

කඩත්තය 12,183 3,530 1,239 

තරභ 56 137 274 

නිඹාගභ 1 181 324 

අ ඵරන්කගතඩ 51 259 456 

කයන්කදණිඹ 7 241 485 

ඇල්පිටිඹ 2995 586 316 

කනළු 14 109 201 

නාකගතඩ 120 330 325 

ඵරපිටිඹ 2701 722 569 

ිපක් ලකඩු 3 459 1120 

අක් ලමීභය 1 310 507 

කඵන්කතතට 7 286 401 

වඵයාද 5 317 808 

ඵද්කද්ගභ 16 383 491 

ඹක් ලකරමුල්ර 5 205 236 

කඵ ඳ කඳ ද්දර 93 209 237 

ැයවිටිඹ දිවිතුය 1 113 149 

ඉභද 1 192 296 

කග නපීනුර 3 102 212 

එකතු 18,263 8,671 8,646 
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විශ්රාභ ිටුප් වා දයන රද විඹදභ  
 

කාර්ඹාරඹ දයන රද විඹදභ 

(රු.) 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරලඹවී දයන රද විඹදභ 166,467,358.65 

විශ්රාභ ිටුප් ලදඳාර්තලම්වීතුලවී දයන රද 

විඹදභ 

9,690,517,525.88 

එකතු 9,856,984,884.53  
 

 

 

විශ්රාමිකයිවී ංඛ්යා 
 

 

වි්තයඹ 

විශ්රාමික 

ංඛ්යා 
වි්තයඹ 

විශ්රාමික 

ංඛ්යා 

සිවිල් විශ්රාභ ැටුේ 19,552 රුු විශ්රාභ ැටුේ (පිිපකන් වා කඳෞද්ගයක) 131 

ැන්දඹු / අනත් දු 
විශ්රාභ ැටුේ 

9,854 ඳශාත් ඳාරන විශ්රාභ ැටුේ 298 

වමුදා විශ්රාභ ැටුේ 4,842 එකතු 34,677 
 

 

විග න විභසුම් වා පිළිතුරු ිඳයීභ  

    1027 ය තුශ දී විගයන විභසු  94 ක් ල රැීම ඇති අතය එයින් 89 ක් ල වා විගයකාධිඳති කත 

පිළිතුු ඹා ඇත. ඉතිිප විගයන විභසු  05 වා 2018 මුල් කායාතුක  දී පිළිතුු ැඳයීභට කටයුතු 
කයන්න් ඇත. 

 

අබයවීතය  විග න අංලඹ 
 
 
 

 

      දි්ත්රික් ල කල්ක කේ බාඳතිත්කඹන් යුතු විගයන කශභනාකයය කන්ටු රැ්වී  ඳවත වන් 

දිනර දී ඳත්ා ඇත. 2017 යාඹ තුශදී ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ඊට  අඹත් 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 න්  18 ක අබයන්තය විගයන ඳ සක් ලාන් සිදුකය ඇත. 

      ඳත්න රද විගයන කශභනාකයය කන්ටු රැ්වී  ර ායාතා ්කද්ල අභාතයාංලකේ 

කල්ක ට පිටඳතක් ල ිපත විගයකාධිඳති කත ඉදිිපඳත් කය ඇත. 
 

 

කාර්තු ස්්මම් ඳිිකවු දිනඹ ාර්තා ඹිවු දිනඹ 

ඳශමු  2017/01/31 2017/03/08 

ලදන 2017/04/27 2017/06/16 

ලතන 2017/07/27 2017/08/16 

ක ේන 2017/11/10 2017/11/27 

 

අබයන්තය විගයන අංලඹ විසින් 2017 යාඹ කනුකන් ක්කයන රද ක්රිඹාකාිප ැරැ්ක  

ප්රගතිඹ ඳවත ඳිපදි ක . 
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අනු 

අංකඹ 
රිඹාකායකලම් නභ 2017 ර්ල  

අලප්කෂිත 
2017 ර්ල  

තය 

01 ායාෂික විගයන ැඩටවන ක්රිඹාත්භක 
ලෝ සභ 

100% 95% 

02 විගයන කශභනාකයය කන්ටු ඳැැත්වීභ  4 4 

03 ප්රා.කල් කායාඹාර ඳිපක් ලා ලෝ සභ වා ායාතා 
ලෝ සභ 

19 18 

04 දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ වා කයාඛීඹ 
අභාතයංල ඳිපක් ලා ලෝ සභ ායාතා ලෝ සභ 

5 3 

 

5.2 භාජ ලේා වා ං්කෘතික ිඩේවවී ර  ප්රගතිඹ 
 

ලඵෞ ධ කේයුතු 
 

බුද්ධ ලාන අභාතයාංලඹ ඹටකත් ක්රිඹාත්භක න කඵෞද්ධ කටයුතු කදඳායාතක න්තු භන්න් 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹ තුශ කඵෞද්ධ කටයුතු භාකඹ ජක නිරධා සන්, ංයාධන වකාය වා ංයාධන 

නිරධා සන් භකවන් සිඹ කදඳායාතක න්තුක  කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ කයනු රඵයි. ගාල්ර දි්ත්රික් ල 

කල්ක  කායාඹාරඹට අනුයුක් ලත කඵෞද්ධ කටයුතු භාකඹ ජක නිරධා සඹකු ව ංයාධන නිරධාිපඹකු 

කේඹ කයන අතය, ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට අනුයුක් ලත නිරධාිපන් 39ක් ල කේඹ කයනු 

රැකව. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

කායාඹඹ ංතයා 

පිිපත් කද්ලනා 02 

ජනාධිඳති භන්දියකේ දානභඹ පිංකභ වා ්ාමීන් වන්කේරා ැඩභ කයවීභ 01 

භාසික ධයාභ කද්ලනා ැඩටවන් ඳැැත්වීභ 10 

අයයඹගව භන්දියකේ දානභඹ පිංකභ වා ්ාමීන් වන්කේරා ැඩභ කයවීභ 01 

ශ්රී රංකා කඵෞද්ධ වා ඳාය විල් විදයාරඹ භකවන් ඳත්නු රඵන දව  යවිඹ 
ඩිේකර භා ඳාසභාරා ගාල්ර ගල්ඩුකගතඩ ඳයභ විචිරානන්ද විවායඹ වා 
අ ඵරන්කගතඩ කඳතල්ත්ත අේගායාභ විවායථ්ානඹන් ිප ඳැැත්වීභ 

01 

ඳාය බාා ප්රයාධන ැඩටවන (ඇල්පිටිඹ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාඹ) 01 

කක් ල ව කඳතකතන් පුය ඳකශත්ක කඳතකව  දින ැභ සභ 02 

ගාල්ර නගයඹ කක් ලන්ද්ර  කය ගනින්න් කක් ල කශාඳඹක් ල ඳැැත්වීභ 01 

කක් ල ඵැති ීත ැඩටවන ප්රාකද්ය ඹ වා දි්ත්රික් ල භඨාටන්න් ඳැැත්වීභ 01 

සිසිල් ීමභ දන්රක් ල කඳතකතන් කඳතකව  දින ඳැැත්වීභ 01 

දව  ඳාල් රුුුන් වා රුු විබාගඹක් ල ඳැැත්වීභ 01 

දව  ඳාල් රුුුන් වා රුු විබාගඹක් ල ඳැැත්වීභ 01 

දව  ඳාල් රුුුන් වා රුු ැඩටවන්  ඵන්ධීකයයඹ ලෝ සභ 01 

කඵෞද්ධ කටයුතු නිරධා සන් වා ඳිපගයක පුුණණු ඳාසභාරාක් ල ඳැැත්වීභ 01 

සිසු නිපුයතා ඇගයී  ැඩවන ඳැැත්වීභ 01 
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බු ධ ලාන අභාතයාංලඹ වා ලඵෞ ධ කේයුතු ලදඳාර්තලම්වීතු ඹේලක කයන රද 

විවාය්ාාන ංර්ධන කේයුතු, දවම් ඳාේ ංර්ධනඹ වා ලනක ිඩේවවී 

ැඹ විඹ ැඩටවන ක්රිඹාත්භක කශ කායාඹාරඹ ප්ර තිඳාදනඹ 
(ු.) 

101-2-6-0-1409 ැඩටවන් අක් ලමීභය,අ ඵරන්කගතඩ,ඵරපිටිඹ,ඵද්කද්ග
භ,කඵන්කතතට,ඇල්පිටිඹ, කඩත් තය, 
කග නාපීනුර,වඵයාද, ිපක් ලකඩු, ඉභද, 
දි.කල්.කායාඹාරඹ,කයන්කදණිඹ,කනළු, 
නිඹාගභ,තරභ,ැයවිටිඹ, ඹක් ලකරමුල්ර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6,563,625.00 

101-2-6-1-2205 පජා භූන් 
ංයාධනඹ 

අක් ලමීභය,ඵරපිටිඹ,ිපක් ලකඩු 1,877,977.43 

101-2-6-7-2205 ඌය ංයාධිත 
දව  ඳාල් 
ප්රතිංයාධනඹ 
ලෝ සභ 

අක් ලමීභය,අ ඵරන්කගතඩ,ඵරපිටිඹ,ඵද්කද්ග
භ, කඵන්කතතට,ඇල්පිටිඹ, කඩත් තය, 
කග නාපීනුර,ිපක් ලකඩු,ඉභද,කයන්කදණිඹ
, නාකගතඩ,තරභ, ඹක් ලකරමුල්ර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6,400,000.00 

101-2-6-8-2205 දුක්ය 
විවාය්ථාන 
ැඩිදියුණු ලෝ සභ 

අක් ලමීභය,අ ඵරන්කගතඩ,ඵරපිටිඹ,ඵද්කද්ග
භ, කඵන්කතතට,වඵයාද,ිපක් ලකඩු,ඉභද, 
කයන්කදණිඹ,නාකගතඩ, නිඹාගභ,තරභ, 
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6,156,970.00 

101-2-6-9-2205 පුයය ග්රාභ ඵරපිටිඹ,ඹක් ලකරමුල්ර 964,000.00 

201-2-2-0-1003 දීභනා ඇල්පිටිඹ 10,000.00 

201-2-2-0-1101 ගභන් විඹද  දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර 19 වා 

911,800.00 

201-2-2-0-1201 යපි ද්ර ය දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර 19 වා 

800,000.00 

201-2-2-0-1409 ්දාවන කටයුතු/  
කනත් විවිධ 
කේාන් 

අක් ලමීභය,අ ඵරන්කගතඩ,ඵරපිටිඹ,ඵද්කද්ග
භ, කඵන්කතතට,කඵ කේ කඳ ද්දර,ඇල්පිටිඹ, 
වඵයාද, ඉභද, දි.කල්.කායාඹාරඹ, 

කයන්කදණිඹ,නාකගතඩ,,තරභ  

430,080.00 

201-2-2-11-

2205 
දව  යවි 
ඩිේකර භා 
ැඩටවන 

අ ඵරන්කගතඩ,කඩත් තය වා දි්ත්රික් ල 
කල්ක  කායාඹාරඹ 

88,350.00 

201-2-2-1-1501 දව  ඳාල් කඳශ 
කඳතත් කඵදාදීභ 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ 106,200.00 

201-2-2-12-

1501 
දව  ඳාල් රුු 
දීභනා 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 වා 32,860,000.00 

201-2-2-6-1508 සිසු නිපුයතා 
ඇගයී  
ැඩටවන 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ 38,251.08 

201-2-2-9-2205 ලානායක් ලක 
භඩලඩර 
උඳකයය 

නාකගතඩ 100,000.00 

201-1-1-0-1409 කනත්(ංග්ර ව 
විඹද ) 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ 6,000.00 

201-1-1-0-2401 ඳිපගයක පුුණණු දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ 159,600.00 
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හිවීදු ආගමික වා ංක්ෘතික කේයුතු 

ඵන්ධනාගාය ප්රතිං්කයය, පුනුත්ථාඳන, නැත ඳදිංචි ලෝ සභ වා ිපන්දු ්ගන්ක කටයුතු 

අභාතයාංලඹ ඹටකත් ිපන්දු ්ගන්ක වා ං්කෘතික කටයුතු කදඳායාතක න්තුට අනුයුක් ලත 

ංයාධන නිරධාිපන් විසින් දි්ත්රික් ලකකේ ිපන්දු ්ගන්ක කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ සිදුකයයි. 

දි්ත්රික් ලකකේ තිකඵන යඹාඳදිංචි කනතකර සිඹු භ කක විල්, දව  ඳාල්,කදඳායාතක න්තු වයවා 

යඹාඳදිංචි ලෝ සභට කටයුතු ලෝ සභ, සිඹු භ කක විල්ර කායක බා කත යා ඳත් කය ගැීභ ව ෑභ 

භකභ ඳත්නු රඵන සිඹු භ කායක බා රැ්වී  වා වබාීත වී එභ බා තුශ භතුන සිඹු භ 

ගැටු  කඹ ජනාන් වා අලය උඳකද් රඵා දීභ, දව  ඳාල් රුුුන් ව ය ය ය යාන්  

වා නිර ඇඳු  වා දීභනා රඵාදීභට අලය කතතයතුු කදඳායාතක න්තුට රඵා දීභට කටයුතු ලෝ සභ, 

දව  ඳාල්ර ායාය ක ඳත්නු රඵන විබාග වා අලය කටයුතු ක් ලෝ සභ විබාග ඳැැත්වීභ, 

දව  ඳාල්ර ය ය ය යාන් වා න තෑකව ප්රධාන උත්ඹ ඳැැත්වීභ, දිය ග්රාමීඹ විකලේ 

ැඩටවන් ඳැැත්වීභ, නිර කභකවය ජනඳති ජනතා කේඹ වා කදඳායාතතක න්තු කනුකන් 

වබාීත වීභ වා අදාශ කටයුතු පිළිකඹශ ලෝ සභ, 2017 නිදව් උත්ඹ කනුකන් ඳැැත් ව යා 

්ගන්ක තාත් ව උත්ඹ කනුකන් අලය කටයුතු සිදු ලෝ සභ, දි්ත්රික් ලකකේ ජීත්න 

්ග රට අඹත් ජනතාකේ එකමුතු ඵ සුරැමභ වා දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ දී යා 

්ගන්ක තාත් සිදු ලෝ සභට මයක වී කටයුතු ලෝ සභ. 

 

හිවීදු ආගමික ංර්ධන ිඩේවවී රිඹාකභක කිරීභ 

 

යාඳෘතිඹ ප්රාල ය ඹ ලේකම් 

කාර්ඹාරඹ 

ලවී කශ 

ප්රතිඳාදනඹ (රු.) 

මරය 

ප්රගතිඹ % 

ශ්රී මුකතුභාරි අම්භවී ලකෝවිර  අලුකිඩිඹා නාකගතඩ 90,000.00 35 

ශ්රී මුරුගවී  ලකෝවිර  ඹටිතර ඳවසුකම්  නාකගතඩ 90,000.00 100 

ශ්රී මුකතු භාරිඅම්භවී ලකෝවිර අලුකිඩිඹා ඇල්පිටිඹ 90,000.00 98 

ශ්රී ක කති විනඹාගර් ලකෝවිර අලුකිඩිඹා නාකගතඩ 200,000.00 60 

ශ්රී මුකතුභාරි අම්භවී කලරභවේ අයලනරි 

ඳාර අලුකිඩිඹා 

නාකගතඩ 200,000.00 100 

 

 

මු්ලිම් ආගමික වා ං්කෘතික කේයුතු  

තැඳැල්, තැඳැල් කේා වා මු්ය  ්ගන්ක කටයුතු අභාතයාංලඹ ඹටකත් මු්ය  ්ගන්ක වා 

ං්කෘතික කටයුතු කදඳායාතක න්තුට අනුයුක් ලත ංයාධන නිරධාිපන් කදකදකනකු දි්ත්රික් ලකකේ 

මු්ය  ්ගන්ක කටයුතු  ඵන්ධීකයයඹ සිදුකයයි. ක  ඹටකත් සිදුකශ කටයුතු ර ප්රගතිඹ ඳවත 

ඳිපදි ක . 
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අනු 

අංක 

නභ ප්රතිඳාදනඹ 

(රු.) 

විඹදභ (රු.) මරය 

ප්රගතිඹ 

% 

1. ඳනාපිටිඹ අල් භ්ිරද් නඵවියිඹා මැ භා 
භ්ිරද් අු ත් ැඩිඹා ලෝිපභ 

200,000.00 186,156.61 

 

94 

2. ැයපිටි කභ දය අල් භ්ිරදුල් ිපු යා ඳල්යකේ 
අු ත් ැඩිඹා ලෝිපභ 

100,000.00 93,057.36 93 

3. තුන්දු මැ භා භ්ිරද් අු ත් ැඩිඹා ලෝිපභ 200,000.00 194,169.84 95 

4. භකවත්ත නුයානියිඹා ඉ්රා  දව  ඳාල් 
අු ත් ැඩිඹා ලෝිපභ 

100,000.00 95,393.96 93 

5. කටුකගතඩ ඉ්රා  දව  ඳාල් අු ත් ැඩිඹා 
ලෝිපභ 

100,000.00 93,366.45 95 

 මුළු එකතු 700,000.00 662,144.22  
 

ං්කෘතික කේයුතු 

නිවුණු, වැදුණු, පිුණු, කතඳුු න්නිසුන්  පිිප පින්ඵය කද්ලඹක් ල එක් ල කගතඩ නගමු ඹන ං්කෘතික 

කටයුතු කදඳායාතක න්තුක   දැක් ලභ ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  

කකතඨාසා 19 තුශ කද්ය ඹ ං්කෘතිඹ වා කරාක  විවිධත්ඹ, විචිරත්ඹ සුක් ලෂිත කයන්න් ජාතික 

භකවඹ තුළින් ්යාකක වා භාන ංයාධනඹ කයා ඹන ගභනට භනා යඥතාකඹන් වා 

නියාභායය යත්කඹන් යුත් ං්කෘතික ඳයපුයක් ල කගතඩ නැීතක  ඉරක් ලකඹ පුයා ගැීභ වා 

දි්ත්රික් ල වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක කායාඹාරරට අනුයුක් ලත නිරධාිපන් 27 ක් ල විසින් ඳවත වන් 

ැඩටවන් 2017 යාකේ දී ක්රිඹාත්භක කයන රදි. 

 

 යාඹ පුයා “කදතකශතභ්කවේ” ඳවන  ැඩ ටවන ඹටකත්    එක් ල එක් ල භාඹ  ප්රාකද්ය ඹ කල්ක   

කායාඹාර  භකවන්   ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ  

  කරාකු විශ්රාභ ැටුඳ, කරාකු වැනු ඳත්, කරාකු දදයාධාය ්දිඹ  රඵා දිභට කටයුතු 

ලෝ සභ  ව කරාභූය  භාන වා නියාකද්ල ඉදිිපඳත් ලෝ සභ  

අනු 
අංකඹ 

යාඳෘතිඹ විඹදභ ු. මරය ප්රගතිඹ 
(%) 

01 යා ්ගන්ක තාත් සිදු ලෝ සභ    7500.00 100 

02 කරාඹතන ්ධාය 235 500.00 100 

03 ප්රාකද්ය ඹ වා දි්ත්රික් ල ාිපතය උත්ඹ 620 000.00 100 

04 කරාකු සුද  ැඩටවන 570 000.00 100 

05 අ ිපග කරාකු දීභනා 149 000.00 100 

06 කරාකු අභංගරය කටයුතු         50 000.00        100 

07 කදතකශත්භකවේ  ැඩටවන ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ 380 000.00 100 

08 කතඳුු ඳවුර ්කල්ඳ ංයාධන ැඩටවන   50 000.00 100 

09 ප්රතිබා ප්රබා තුය කරාකුන්    ඵන්ධ 
දි්ත්රික් ල ං්කෘතික  ැඩටවන  

 50 000.00 100 

10 අවුල්වැයඹ කරාඹතන ැඩමුළු 26 740.00  100 
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  යාජය නයාතන,  යාජය මුද්රා වා නාටය, යාජය රභා නාටය , යාජය චිර වා මයාති , යාජය රභා චිර 

යාජය ඡාඹාපයඳ ,  යාජය ංීතත  ්දී උත්  කනුකන් ඳැැත්කන ජාතික භඨාටක  වා දි්ත්රික් ල 

භඨාටක  තය  වා   නියාභාය කුන් කඹතමු ලෝ සභ. 

  දි්ත්රික් ලකඹ තුශ සිටින කල්තකයින්  ඵන්ධ කටයුතු ලෝ සභ ව  කල්තකාධාය ැඩටවන වා 

ව ජාතික අත් පිටඳත් තය ඹ වා කල්තකයින්  කඹතමු ලෝ සභ    
 

ං්කෘතික භධයා්ාන ංර්ධන කේයුතු 

අනු 

අංකඹ 
යාඳෘතිඹ ප්රතිඳාදනඹ (රු.)    විඹදභ (රු.) ලබෞතික 

ප්රගතිඹ% 

01 ිපක් ලකඩු ං්කෘතික භධය්ථානඹ - 
කඵ ක් ලකු අු ත් ැඩිඹා ලෝ සභ 

252,251.00 145,554.08 100 

02 කඵන්කතතට ං්කෘතික භධය්ථානඹ 
-ැසිලෝළි ඳද්ධතිඹ ඉඳි ලෝ සභ 

 

604,000.00 

 

  17,575.91 

 

100 

03 නාකගතඩ ං්කෘතික භධය්ථානඹ - 
ැසිලෝළි ඳද්ධතිඹ ඉඳි ලෝ සභ 

 

1,054,000.00 

 

  15,341.86 

 

100 

04 ඉභදු  ං්කෘතික භධයථ්ානකේ 
වර අු ත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

248,218.00  242,319.19 100 

 

05 නිඹාගභ  ං්කෘතික භධය්ථානකේ 
වර අු ත්ැඩිඹා ලෝ සභ 
 

10,000,000.00 7,227,946.09 72 

 

උඳල ලන කේයුතු  

භාජ විඵරගැන්වි  වා සුඵාධන අභාතයාංලඹ භන්න් දි්ත්රික් ල ව ප්රාකද්ය ඹ භඨාටන්න් පුද්ගර 

භානසික ංයාධනඹ අයමුණු කකතට විවිධ වු උඳකද්ලන ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි. 

 දි්ත්රික් ල  ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා භටිටන්න්  භකන  භාජයීඹ ගැටළු අභ ලෝිපභ 

වා ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ . 

 භානසික අක්රන්කතාන්ට කගතදුු විඹ වැලෝ අධානභක් ල ිපත පුද්ගරඹන් වඳුනා ගැනිභ වා 

ප්රතිකාය අලය පිිප භකන  දදය ප්රතිකාය වා කඹතමු මිපභ.  

 
 
ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 17  ක කභභ උඳකද්ලන ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක 

ලෝ සභ වා උඳකද්ලන වකාය නිරධා සන් කදකදකනකු ව ංයාධන නිරධාිප (උඳකද්ලන) දවඹ 

කදකනකු වකඹ ගඹ දක් ලයි . 
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භාජ විඵරගිවීමම් වා සුඵාධන අභාතයාංලල   ප්රතිඳාදන භත දි්ත්රිකකඹ තුශ රිඹාකභක 

ිඩේවවී   
 

ිඩේවන ප්රතිරාි

වී 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදනඹ 

(රු.) 
විඹදභ (රු.) ලබෞතික  

ප්රගතිඹ% 
මුරය 

ප්රගතිඹ% 

භාධයක දීන් දැනුත් ලෝිපක  
භකන  විදයාත්භක උඳකද්ලන 
ැඩටවන 

52 23,500.00 23,500.00 100 100 

පුයා විාව උඳකද්ලන 
ැඩටවන 

510 245,500.00 245,500.00 100 100 

කජය්ස පුයැසිඹන්  දැනුත් 
ලෝ සක  උඳකද්ලන ැඩටවන 

54 20,250.00 20,250.00 100 100 

ශභා කඳෞු වා ්කල්ඳ 
ංයාධන ැඩටවන 

51 11,500.00 11,500.00 100 100 

ෘත්තීඹ ජීවිතඹ ව භානසික 
ඹවඳැැත්භ පිළිඵ උඳකද්ලන 
ැඩටවන 

665 249,000.00 249,000.00 100 100 

උඳකද්ලන කත්භා ිපත 
ඵැනයා ක් ලෝිපභ 

18 18,000.00 18,000.00 100 100 

ප්රගති භාකර ාන රැ්වී  
වා 

18 24,000.00 24,000.00 100 100 

එකතු 1,278 591,750.00 591,750.00   

 
   ිඩේවන 

 
ප්රතිරාි 

ංඛ්යා 

 
ප්රතිඳාදනඹ (රු) 

 
විඹදභ (රු)  

ලබෞතිකද 

මරය 

ප්රගතිඹ % 

ු 2000/- ැඩිිපටි දීභනා 
රඵාදීභ 

22962 544,303,000.00 541,731,500.00 99.5 

ිපක් ලකඩු විජඹයත්න ැඩිිපටි 
නිාකේ පිිපන් කන්ාසිකාගායඹ 
අළුත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

 

97 

 

2,500,000.00 

 

2,500,000.00 

 

100 

ජාතයන්තය ැඩිිපටි දිනඹට 
භගාමී කැකුළු භාජ දැනුභ 
න්නුභ තය ඹ 

 

103 

 

129,600.00 

 

129,600.00 

 

100 

්දයඹයි කුයායි ශභා අකේ 
ැඩිිපටි කර කඹයි ඳාැල් 
ශමුන්කේ නියාභාය ඇගයීක  
ැඩටවන 

 

200 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

100 

ගාල්ර ඵන්ධනාගායකේ ැඩිිපටි 
රැවිඹන් වා උඳකද්ලන ව 
ංීතත චිලෝත්ා ැඩටවන 

 

43 

 

21,500.00 

 

21,500.00 

 

100 

ජාතයන්තය ැඩිිපටි දිනඹට 
භගාමී අවු 100  පයාය ව 
ැඩිිපටිඹන් වා ු 25000/- ්ධාය 
මුදර රඵාදීභ 

 

20 

 

500,000.00 

 

500,000.00 

 

100 

ග්රාමීඹ ැඩිිපටි කන්ටු වා ු 
5000/- මරයාධාය රඵාදීභ 

 

කන්ටු 25 

 

125,000.00 

 

125,000.00 

 

100 

                   එකතු 23450 547,589,100.00 545,017,600.00  
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කාවීතා වා ශභා කේයුතු අභාතයාංලඹ 

ශ්රී රාංකක් ලඹ කාන්තා ්යාකක,භාජ,ං්කෘතික වා කද්ලඳාරන ලකඹන් ඵර ගැන්වීභ අයමුණු කය 

ගනින්න් “ඇඹට බුද්ධිඹ වා ලක් ලතිඹ” ඹන්න කත්භා ඳාසඹ කඳයදැිප ශ්රී රංකා කාන්තා කායාඹාංලඹ 

භන්න් ඳවත වන් ැඩටවන් දි්ත්රික් ලකඹ තුශ ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි 

 

ඳල්චාක ආඳදා වන ලේා ිඳයීභ (ලිඹ වන ිඩේවන)  
 

ගාල්ර දි්ත්රික් ලකඹට ඵරඳෑ වදිසි ගං තුය තත්ත්ඹ භත අතැන් ව ව ජීකන ඳාඹ භායාග 

 පයායකඹන්භ විනාල ව කාන්තාන්කේ ජීකන ඳාඹඹන් නැත ්ථාපිත ලෝ සභ වා කභභ 

ැඩටවන ක්රිඹාත්භක කයන රදී. දි්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 09 ක කභභ 

ැඩටවන ක්රිඹාත්භක විඹ. 
 

ිඩේවන ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදනඹ  

(රු.) 

විඹදභ  

(රු.) 

ලබෞතිකදමරය 

ප්රගතිඹ % 

ගං තුලයවී විනාල වූ කාවීතා ්ඹං 

ස්කිඹාවී නිත ආයම්බ කිරීභ  

220 5,799,120 5,717,698.46 
(354,392.50 ක් ල 
අතැති බිල්ඳත්)  

98.5 

විලලේ යාඳෘති  52 487,000 477,625 98 

එකතු 272 6,286,120 6,195,323.46 98.5 
 

 
කාවීතා විඹ ිඩේවන  

 

ිඩේවන ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදනඹ  

(රු.) 

විඹදභ  

(රු.) 

ලබෞතිකදමරය 

ප්රගතිඹ % 

දි්ත්රික් ල කවණු  පුුණණු  65 39,750 39,745 100 

්දාඹ  උත්ඳාදන භායාග වා 
කඳශමවීභ  

300 168,000 161,770 96 

ය ල්පීඹ පුුණණු  10 50,000 50,000 100 

කකතුණ ්ශ්රිත නිඳ්ාදන යාඳෘතිඹ  15 195,000 195,000 100 

ැන්දඹු වා ගෘව මයක කාන්තාන් 
විඵරගැන්වීභ  

10 200,000  200,000  100 

්බාවික ්ඳදාරට රක් ල ව 
කාන්තාන්ට වා දුන්ට උඳකද්ලනඹ 
රඵා දීභ  

1,117 25,000 25,000 100 

යංකවක ිපංනඹ වා ්ත්රී පුු 
භාජබාඹ පිළිඵ දැනුත් ලෝ සභ  

200 46,600 46,600 100 

කඹතවුන් න්තඹට අුත්ඵය කවටක් ල  100 142,000 142,000 100 

ශ්රී රංකා කාන්තා කායාඹාංලකේ දි්ත්රික් ල 
ප්රගති භාකර ාන රැ්වීභ  

35 5,600 5,600 100 

කාන්තා නිඳ්ාදන ප්රදයාලනඹ වා 
අකරවිකඳතර  

100 124,000 124,000 100 

ැන්දඹු වා ගෘව මයක කාන්තාන් වා 
කවණු  කඳතත් මුද්රයඹ ලෝ සභ  

20 8,000 8,000 100 

විකද්ලගතවීභට අකේක් ලෂිත කාන්තාන් 
වා විකල්ඳ ්දාඹ  භායාග වඳුන්ා දීභ  

09 225,000  225,000  100 

විසිතුු ලාක ඳර අඳනඹන යාඳෘතිඹ  08 136,200 136,200 100 

එකතු 1989 1,365,150 1,358,915  
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මුේ ශභාවිඹ ස්කය ඹ වා ංර්ධනඹ 

ලා සිපක, භකන  භාජීඹ ව ඳ රජානන ංයාධනකඹන් යුතු ල රී රාංමඹ මුල් ශභාවිඹ දු ඳයපුයක් ල බිිප 

ලෝ සක  අයමුණු කකතටකගන මුල් ශභාවිඹ ජාතික ප්රතිඳත්තිඹ ඹටකත් කටයුතු කයනු රඵයි.  

ගර්බනී භම්රුවීලේ ලඳෝ  දිභනා රඵා දීලම් ිඩේවන  

ගයාබණී භ ුන්කේ කඳ ය අලයතාඹ ඉවශ නැංවීභ වා ෑභ භකටභ කඳ ය ්වාය 

භල්රක් ල  රඵාකදනු රැකව.භකට ු 2000 .00 ඵැකවන් භා 10 ක් ල වා අදාශ ප්ර තිරාබ රඵා දීභ 

වා රඵා කදන රද ප්ර තිඳාදන මුදර ු 281,738,000.00 ලෝ . ඳවත වන් අකායඹට දි්ත්රික් ලකඹ තුශ 

ප්රතිරා පන් 14,218  කත ප්රතිරාබ රඵා දී ඇති අතය 99.40 % ක මරය ප්ර තිලතඹක් ල ර ාකයකගන ඇත. 

 

ප්රා යඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

ලඳෝ  භළු 

ංඛ්යා 

විඹදභ (රු.) ප්රා යඹ ලේකම් 

ලකොට්ඨාඹ 

ලඳෝ  භළු 

ංඛ්යා 

විඹදභ (රු.) 

ඵ ල ගභ 10,331 20,662,000.00 නාකගතඩ 6,964 13,928,000.00 

අකමීභන 9,747 19,494,000.00 නිඹාගභ 4,870 9,740,000.00 

තරභ 3,823 7,646,000.00 ඹක් ලකරමුල්ර 6,023 12,046,000.00 

අම්ඵරවීලගොඩ 7,605 15,210,000.00 ඉභදු 6,537 13,074,000.00 

ඵරපිටිඹ 9,871 19,742,000.00 ැයවිටිඹ දිවිතුය 3,493 6,986,000.00 

ලඵවීලතොේ 6,066 12,132,000.00 කනළු 3,740 7,480,000.00 

ලඵෝලප් 

ලඳෝ දර 

6,125 12,250,000.00 ිපක් ලකඩු 13,428 26,856,000.00 

ඇේපිටිඹ 8,649 17,298,000.00 කග නපීනුර 3,144 6,288,000.00 

 කඩක තය 14,298 28,596,000.00 එකතු 139,934 279,868,000.00 

වඵයාදු 7,064 14,128,000.00 යපිද්ර ය විඹදභ - 194,000.00 

කයවීලදණිඹ 8,156 16,312,000.00 මුළු එකතු 280,062,000.00 
 

මුේ ශභාවිඹ ංර්ධන භධය්ාානදලඳය ඳාේ දරුවී වා උදසන ආවායලේර රඵාදීලම්  

ිඩේවන 

ශභා ංයාධන වා කාන්තා කටයුතු අභාතයංල ශභා කල්ක  කයාඹාරඹ භකවන්  කඳය ඳාල් දුන්කේ 

කඳ යඹ ඉවශ නැංවීභ වා ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි. දි්ත්රික් ලකකේ කත යාගත් ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  

කකතඨාසා 12 කඳ ය ඌනතා ිපත දුන් දවා ැඩටවන සිදු කයනු රඵයි. 

කභභ ැඩටවන ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ ඳවත දවන්  ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසාර ක්රිඹාත්භක 

ලෝ සභට ු 11,246,660.00 ක ප්රතිඳාදන රඵා දී  ඇති අතය කඳය ඳාල් 134 ක ශමුන් 3,112 ක් ල වා 

ු 1,122,699.00 මුදරක් ල ැඹකය ඇති අතය 99% ක මරය ප්ර තිඹක් ල ව 100% කවෞතික ප්රගතිඹක් ල  

ර ාකයකගන ඇත. 

 
 

අනු 
අංකඹ 

ප්රා යඹ ලේකම් 
ලකොට්ඨාඹ 

ලඳය ඳාේ 

ංඛ්යා 
රඵා දුවී මුදර විඹදභ රු 

1 ඵද්කද්ගභ 18      1,370,180.00              1,368,620.00  

2 තරභ 11          702,970.00                  711,140.00  

3 කඵ කේ කඳ ද්දර 6          522,470.00                  523,140.00  
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4 ඇල්පිටිඹ 7          557,040.00                  557,040.00  

5  කඩත් තය 9          695,830.00                  693,400.00  

6 වඵයාදු 21      1,967,850.00              1,951,880.00  

7 කයන්කදණිඹ 13          926,150.00                  914,000.00  

8 ඉභදු 15          936,190.00                  936,189.00  

9 ැයවිටිඹ දිවිතුය 7          817,560.00                  811,920.00  

10 කනළු 6          491,240.00                  491,240.00  

11 ිපක් ලකඩු 11      1,440,830.00              1,440,830.00  

12 කග නපීනුර 10          818,350.00                  827,600.00  

  එකතු 134    11,246,660.00            11,226,999.00  
 

දිනුක කිරිලම් ිඩේවවී ව ංර්ධන ිඩේවවී  ඳිික මභ 

ශභා ංයාධන වා කාන්තා කටයුතු අභාතයංලකේ ශභා කල්ක  කයාඹාරඹ භකවන් දි්ත්රික් ලකකේ   මුල් 

ශභාවිඹ රැකයයඹ  ඵන්ධ ප්ර ජා දැනුත් ලෝිපභ වා ඳවත වන් ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක 

කයන රදී.ඒ දවා ප්ර තිඳාදන ලකඹන් ු 3,274,480.72 ක මුදරක් ල රැබුණු අතය 99% ක     මුරය 

ප්ර තිඹක් ල ව 100   %  කබෞතික ප්ර ගතිඹක් ල අත්කයකගන ඇත. 

 

දි්ත්රිකකඹ තුශ ක ඹළුභ ප්රාල ය ඹ ලේකම් ලකොට්ඨා තුශ ඳවත වවී ිඩේවවී රිඹාකභක 

කයන රදී. 

 

 

 

 

අනු 
අංකඹ 

ැඩටවන ප්රතිරා පන් 
ංතයා 

විඹදභ ු 

1 කකනකව තටාක (දි්ත්රික් ල) 19 18,360.00 

 කකනකව තටාක (ප්රාකද්ය ඹ) 918 76,000.00 

2 කඳ ය භංකඳත 1,170 120,000.00 

3 අුය දලෝන චිර ැඩටවන(ප්රාකද්ය ඹ) 1,922 133,000.00 

4 ප්රාකද්ය ඹ කන්ටු පිටුවීභ 2,466 57,000.00 

5 කර ක ශභා දින ැඩටවන්  972 285,000.00 

6  මුල් ශභාවිඹ ංයාධන ජාතික තිඹ (ප්රාකද්ය ඹ) 2,149 427,500.00 

7 අුය දලෝන චිර ැඩටවන (දි්ත්රික් ල) 29 3000.00 

8 දුන් වදාඩා ගැීක  ඹවඳත් ක්ර ක ද ග්ර න්තඹ වදුන්ාදීක  
ැඩටවන (දි්ත්රික් ල)  

19 37,513.00 

9 දුන් වදාඩා ගැීක  ඹවඳත් ක්ර ක ද ග්ර න්තඹ වදුන්ාදීක  
ැඩටවන (ප්රාකද්ය ඹ) 

800 76,000.00 

10 මුල් ශභාවිඹ රැකයයඹ පිළිඵ කදභාපිඹ දැනුත් ලෝිපභ 60 10,684.00 

 එකතු 10,524 1,244,057.00 
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ජාතික ශභායක   අධිකාරිඹ ඹේලක රිඹාකභක කශ ිඩේවවී 

ිඩේවන  ප්රතිඳාදනඹ 

(රු.) 

විඹදභ (රු.) ලබෞතික 

මුරය 

ප්රගතිඹ % 

විදයාපීඨ ගුරු ක සුවී දිනුක කිරිලම් ිඩේවන  102,500.00  95,360.00  93 

අවීතර්ජාර සුයකෂිතතා ිඩේවන  48,500.00  46,910.00  96 

ගිවිනු දරුාලේ ජාතයවීතය දින ිඩේවන  50,000.00  48,950.00  98 

ඳාිේ ශභා ආයකක කමිටු ිඩේවන  47,200.00  47,200.00  100 

අඩු ඹ් විාව අභ කිරීලම් ිඩේවන  50,000.00  50,000.00 100 

එකතු  298,200.00  288,420.00  
 

භාජ විඵරගිවීමම් වා සුඵාධන අභාතයාංලඹ ව භාජ ලේා ලදඳාර්තලම්වීතු භ් වී 

රිඹාකභක කශ  ිඩේවවී  

 

ඳරිා වා ශභායකක ලේා ලදඳාර්තලම්වීතු භ් වී රිඹාකභක කයන රද ිඩේවවී 

 
 

ිඩේවන ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 
ප්රතිඳාදනඹ 

රු. 
විඹදභ රු. ලබෞතික 

ප්රගතිඹ 

% 

මරය 

ප්රගතිඹ 

% 

ශභා න්තුු ්දයාල ග භාන 
ැඩටවන් 

7014 63,000.00 63,000.00 100 100 

ප්රාකද්ය ඹ ශභා ංයාධන කන්ටු 
ැඩටවන් 

6685 57,000.00 54,000.00 94 94 

කර ක ශභා දින භු 
ැඩටවන්  

2391 72,000.00 72,000.00 100 100 

කැඳකු කදරුු ්ධාය කගවී  128 756,000.00 747,000.00 98 98 

ශභා භාජ වා ප්රාකද්ය ඹ ශභා 
බා ැඩටවන් 

18757 570,000.00 570,000.00 100 100 

ශභා භාජ පු්තකාර ඳවසුක  02 40,000.00 40,000.00 100 100 

ග්රාමීඹශභා ංයාධන කන්ටු 
නිකඹතිරත ැඩටවන් 

826 123,500.00 123,500.00 100 100 

ශභා අයිතිාසික  පිළිඵ දැනුත් 
ලෝ සක  ැඩටවන් 

17812 247,000.00 247,000.00 100 100 

අධයාඳන ්ධාය 57 57,000.00 57,000.00 100 100 

,නිවුන්දු වා දදය ්ධාය 08 60,000.00 60,000.00 100 100 

 
   ිඩේවන 

 
ප්රතිරාිවී 

ංඛ්යා 

 
ප්රතිඳාදනඹ (රු) 

 
විඹදභ (රු)  

ලබෞතික 

ප්රගතිඹ 

% 

මුරය 

ප්රගතිඹ

% 

ආඵාධිත ජිනාධාය දීභනා 1,497 53,829,000.00 53,040,000.00 100 98 

ප්රජා මලික පුනරුකාාඳන 

ිඩේවන 
1,200 539,925.00 539,925.00 100 99.5 

තනි භාපිඹ ඳවුේ පුනරුකාාඳන 

ිඩේවන 

88 727,400.00 721,844.00 100 99.2 

එකතු  55,096,325.00 54,301,769.00   
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කගවී  
අදාන  දුන් වා ්යක් ලය 
ැශසු  ැකසීභ 

36 1,695,039.00 1,690,302.00 99 99 

පුුණණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ 118 45,750.00 45,750.00 100 100 

ප්රගති භාකර ාන රැ්වී   22(රැ්වී 
12) 

18,000.00 18,000.00 100 100 

දි්ත්රික් ල ශභා බා රැ්වී   158 10,000.00 10,000.00 100 100 

කර ක ශභා දින භු ැඩටවන 116 15,000.00 15,000.00 100 100 

එකතු 54,130 3,829,289.00 3,812,552.00     

ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ  ඹේලක භකද්රය නිාය  ජනාධිඳති  කාර්ඹ ාධක  ඵරකාඹ භ් වී ක දු කයන 

රද  භකද්රය නිාය  ිඩේවවීර ප්රගතිඹ   
 

ඳරිය ඒකකඹ 

ිඩේවන ප්රතිරාීනවී 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදන විඹදභ ලබෞතික 

ප්රගතිඹ   % 

මරය ප්රගතිඹ 

% 

ඳරිය ඳිමිණිලි ම්ඵවීධ 

කේයුතු  

86 - - 100 - 

දි්ත්රික ඳරිය කමිටු 04 

ඳිිකමභ 
30 18,100.00 18,100.00 100 100 

ඳ් වා ලඵොයළු කිණීම් 

දි්ත්රික කමිටු ාය 06 

ඳිිකමභ 

47     8,335.00  8,335.00  100 100 

ඳාේ 05 තුශ ඳරිය 

නිඹමුද ශභා භාජ ිඩ 

ේවවී රිඹාකභක කිරීභ  

125 -  -  100 - 

නලයෝඳා රුකලයෝඳ  

ිඩේවන ප්රාල ය ඹ 

ලේකම් ලකොට්ඨා 19    

තුශ රිඹාකභක කිරීභේ 

ම්ඵවීක්කය ඹ  

- 200,000.00 189,565.00 - 94 

 
   ැඩටවන 

 
ප්රතිරාිබ
ංතයා 

 
ප්රතිඳාදනඹ 
(ු) 

 
විඹදභ (ු)  

කබෞති
ක 
ප්රගතිඹ 
% 

මරය 
ප්රගතිඹ 

භත්ද්රය නිායයඹ පිළිඵ 
තාක් ලණික වා විදයාත්භක දැනුභ 
ිපත  ඳත් දාඹක ංචිතඹක් ල 
ප්රාකද්ය ඹ වා  ග්රාමීඹ භඨාටන්න් 
නියාභායඹ ලෝ සභ 

4,210 2,301,000.00 2,232,015.00 100 97.00  
 

ජාතික අභදයඳ දිනඹට භගාමී  
ඳත්නු රැබු දැනුත් ලෝ සකද් 
ැඩටවන ව ඳාගභන  

1,000 179,500.00 179,500.00 100 100   

එකතු  2,480,500.00 2,411,515.00   
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ඳරියඹ ම්ඵවීධ ාකච්ඡා 

වා ිඩේවවී 10 

ඳිිකමභේ කේයුතු කිරීභ 

100 - - 100 - 

ඳරියඹ ම්ඵවීධ 

රිලඵන ලිපි වා ාර්තා 

කිමභද අදාශ ආඹතන 

ලත ලඹොමු කිරීභ 

350 - - 100 - 

 

 
 

 

 

 

5.3 ංර්ධන කේයුතුර ප්රගතිඹ 

ිරසුම් අංලඹ 

 

දි්ත්රික් ල ංයාධන  කන්ටුක  කල්ක  ලකඹන් ක්රිඹා කයන්න් දි්ත්රික් ලකකේ ංයාධන කටයුතු ැරසු  

ලෝ සභ, ංවිධානඹ ලෝ සභ, ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ, අධීක් ලයඹ ලෝ සභ වා ඳසු විඳය  කටයුතු සිදු ලෝ සභ දි්ත්රික් ල 

කල්ක / දිාඳති  විසින් සිදු කයනු රඵයි. ැරසු  අංලඹ විසින් ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර, 

දි්ත්රික් ලකකේ අකනකුත් යාජය ්ඹතන කදඳායාතක න්තු වා  ඵන්ධීකයයඹ කන්න් දි්ත්රික් ලකඹට 

කන් කකකයන ප්රතිඳාදන උඳකඹ ීත කයකගන ංයාධන යාඳෘති ක්රිඹාත්භක ලෝ සභ, අධීක්ෂයඹ, 

ප්රගති භාකර ානඹ වා ඳසුවිඳය  ලෝ සභ සිදු කයනු රඵයි.  ඒ උකදා දිත්්රික් ලකකේ ංයාධන 

කායාඹඹන් වා ගැටළු  ඵන්ධීකයයඹ කකකයන දි්ත්රික් ල  ඵන්ධීකයය කන්ටු ඳැැත්වීභ කභභ 

කායාඹාරඹ වයවා ඉටුකකකයා. දි්ත්රික් ලකකේ සිඹඑභ ංයාධන යාඳෘති  ඵන්ධ ඒකාඵද්ධ 

ංයාධන ැරැ්භ ක ් ලෝ සභත්,  ඳත් ඳැතිකඩ ඹාත්කාලීන කයන්න් කතතයතුු ඳැතිකඩක් ල 

ඳත්ාකගන ඹාභත් ප්රධාන කායාඹඹන් අතයක . 2017 යාඹ තුශ දි්ත්රික් ල  ඵන්ධීකයය කන්ටු 12 

ක් ල ඳත්ා ඇත.  
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අභාතයාංලඹද  
ලදඳාර්තලම්වීතු 

ිඩේවන 
2017 ර්ල  රද 
ප්ර තිඳාදන රු. 

අනුභ

ත 

යාඳෘ

ති 

ං

ඛ්යා 

100% 
නිමි 

ං

ඛ්යා 

විඹදභ රු. 

2017 අතිති බිේඳක 

මුරය 

ප්රගති

ඹ 

ලබෞති

ක 

ප්රගති

ඹ 
ය
ාඳ
ෘති
 


ංඛ්
ය
ා

 

 ටිනාකභ රු.  

ජාතික ප්රතිඳත්ති 
වා ්යාකක 
කටයුතු 
අභාතයාංලඹ 

විභධයගත අඹැඹ ැඩටවන   103,195,000.00  929 929    59,600,282.22  255    41,868,178.70  58 100 

ග්රාමීඹ ඹටිතර ඳවසුක  
ංයාධන ැඩටවන 

  446,818,480.00  4669 4658  277,227,201.16  1825  162,313,818.88  62 100 

ග්රාමීඹ ඹටිතර ඳවසුක  

ංයාධන විකලේ ැඩටවන 1 
අදිඹය 

  20,182,658.61  30 30  7,643,353.25  19    11,209,100.31  38 100 

ග්රාමීඹ ඹටිතර ඳවසුක  

ංයාධන විකලේ ැඩටවන 2 
අදිඹය 

  200,000,000.00  170 164 
    

11,641,680.81  
164  176,619,645.36  6 96 

ග්රාමීඹ ඹටිතර ඳවසුක   
ැඩටවන (කවතභ යාඳෘතිඹ) 

   2,000,000.00  18 17 
         

100,000.00  
16      1,741,847.70  5 94 

්ගන්ක භධය්ථාන ංයාධන 
ැඩටවන 

    10,150,000.00  29 29 
      

4,329,942.23  
15      5,627,754.72  43 100 

ීතිඹ වා ාභඹ 
දක්ෂිය ංයාධන 
අභාතයාංලඹ 

දක් ලෂිය කරාපීඹ ංයාධන 
ැඩටවන 

   9,313,649.00  25 22 
      

1,447,776.59  
15      6,662,620.05  16 88 

්කද්ල කටයුතු 
අභාතයාංලඹ 

දි්ත්රික් ල  ඵන්ධිකයය කන්ටු 
වා ප්රාකද්ය ඹ  ඵන්ධිකයය 
කන්ටු භකවන් ක්රිඹාත්භක වු 
ංයාධන යාඳෘති 

    67,221,000.00  3 3 
    

49,363,012.00  
    73 100 

ක්රීඩා අභාතයාංලඹ 

ක්රීඩා පිටි ංයාධනඹ       1,000,000.00  1 1                        -    1         901,107.49  0 100 

ක්රීඩා පිටි ංයාධනඹ       5,420,689.38  10 10      3,218,440.59  4      3,739,350.68  59 100 

ඇවිදින භංතීු ඉදිලෝිපභ       1,995,000.00  1 1      1,937,838.02  0                        -    97 100 

SIDE Wickets ඉදිලෝිපභ     9,000,000.00  15 15 
      

1,616,698.77  
12      5,666,200.15  18 100 
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අභාතයාංලඹද  
ලදඳාර්තලම්වීතු 

ිඩේවන 
2017 ර්ල  රද 
ප්ර තිඳාදන රු. 

අනුභ

ත 

යාඳෘ

ති 

ං

ඛ්යා 

100% 
නිමි 

ං

ඛ්යා 

විඹදභ රු. 

2017 අතිති බිේඳක 
මුරය 

ප්රගති

ඹ 

ලබෞති

ක 

ප්රගති

ඹ 


ය
ාඳ
ෘති
 


ංඛ්
ය
ා

 

ටිනාකභ රු. 

්ඳදා 
කශභනාකයය 
අභාතයාංලඹ 

්ඳදා කශභයාකයය ංයාධන 
යාඳෘති 

  7,928,497.32  1 1 
      

7,626,408.69  
    96 100 

ග්රාමීඹ ්යාකකඹ 
පිළිඵද 
අභාතයාංලඹ 

ග්රාමීඹ ්යාකක ප්රයාධන 
ැඩටවන 

 25,600,493.00  241 240    11,935,793.27  53    12,076,605.34  47 100 

ඳාය ඳිපක ව්ත කයාභාන්ත 
ැඩටවන 

        3,755,870.10  18 18      3,733,068.35  0                        -    99 100 

භැටි කයාභාන්ත ග භාන 
ැඩටවන 

           132,070.00  1 1         129,550.00  0                        -    98 100 

ලෝතුල් නිල්ඳාදන ංයාධන 
ැඩටවන 

      1,179,905.00  4 4    1,169,520.98  0                        -    99 100 

විදුය ංකද්ල වා 
ඩිිරටල් ඹටිතර 
ඳවසුක  
අභාතයාංලඹ 

නාකගතඩ ගා/ විදයානන්ද 
විදයාරඹ දවා ඳිපගයක 
විදයාගාය ඳවසුක  රඵාදිභ 

           415,400.00  2 2         389,300.00      94 100 

නගය ැශසු  වා 
ජර  ඳාදන 
අභාතයාංලඹ 

ග්රාමීඹ ජර  ඳාදන වා 
ීඳායක්ෂා ැඩි දියුණු ලෝ සක  
ැඩටවන 

        1,500,000.00  1 1 
      

1,110,000.00  
1         390,000.00  74 100 

ප්රාකද්ය ඹ 
ංයාධන 
අභාතයාංලඹ 

ප්රාකද්ය ඹ ංයාධන ැඩටවන 4,000,000.00  1 1       - 100 

 20,000.00  1 1       200,000.00      91 100 

ජනාධීඳති 
කායාඹාරඹ 

අර කබ ග ගා   10,500,000.00  3 3    10,496,246.25      100 100 

ග්රාභ ලක් ලති යාඳායඹ    15,337,495.00  132 131      9,836,384.36  47      4,666,506.80  64 99 

කත් ගාට කකත කඳ ්ඨා 
කඳතකවතය බාවිතඹ පිළිඵද 
දැනුත් ලෝ සක  ැඩටවන් 

             57,153.00  1 1           45,903.00      80 100 
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අභාතයාංලඹද  
ලදඳාර්තලම්වීතු 

ිඩේවන 
2017 ර්ල  රද 
ප්ර තිඳාදන රු. 

අනුභ

ත 

යාඳෘ

ති 

ං

ඛ්යා 

100% 
නිමි 

ං

ඛ්යා 

විඹදභ රු. 

2017 අතිති බිේඳක 

මුරය 

ප්රගති

ඹ 

ලබෞති

ක 

ප්රගති

ඹ 
ය
ාඳ
ෘති
 


ංඛ්
ය
ා

 

ටිනාකභ රු. 

බුද්ධ ලාන 
අභාතයාංලඹ 

විවාය්ථාන ංයාධනඹ 2,350,000.00 4 4 2,169,995.00 1 39,298.39 92 100 

ඌන ංයාධිත විවාය්ථාන 
ංයාධන ැඩටවන 

6,400,000.00 22 22 5,577,403.90 4 780,437.87 87 100 

පුනය ග්රාභ ැඩටවන 964,000.00 2 2 690,000.00 0 - 72 100 

දු්කය විවාය්ථාන ැඩි දියුණු 
ලෝ සක  ැඩටවන 

2,000,000.00 10 10 1,753,090.43 1 192,363.64 88 100 

ධීය වා ජරජ 
 ඳත් 
අභාතයාංලඹ 

නිා ්ධාය වා ීඳායක්ෂක 
ඳවසුක  (දිඹය පිඹ) 

2,208,550.00 2 2 417,408.61 1 1,428,221.88 19 100 

28,298,625.00 392 245 15,529,096.29 33 979,900.00 55 63 

ධීයැඩටවන 10,038,550.00 105 96 5,510,726.02 1 1,428,221.88 55 91 

ැත් භග ගභක් ල ංයාධන 
ැඩටවන 

7,933,150.00 130 85 5,260,650.00 9 - 66 65 

ජාතික 
ඒකාඵද්ධතා වා 
ංාද පිළිඵද 
අභාතයාංලඹ 

ගා/ කඵතනවි්ටා ක.වි. 
බාාගායඹ 

1,745,000.00 4   4 1,594,150.00  0 

භවා බාඩලඩාගායඹ 

ඳශාත් බා භායාග 
255,672,808.37 65 19 39,032,394.87 41 30,473,690.36 15 29 

භවා භායාග 825,710,678.41 20 19 145,768,602.20 20 378,284,294.44 18 95 

ඳශාත් ඳාරන භායාග 
339,673,533.14 110 90 97,222.00 86 179,934,985.78 - 82 

 

යාජය ්ඹතන  
55,642,980.08 14 8 29,771,852.40 7 5,873,872.10 54 57 
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අභාතයාංලඹද  
ලදඳාර්තලම්වීතු 

ිඩේවන 

2017 ර්ල  රද 
ප්ර තිඳාදන රු. 

අනුභ

ත 

යාඳෘ

ති 

ං

ඛ්යා 

100% 
නිමි 

ං

ඛ්යා 

 2017 අතිති බිේඳක මුරය 

ප්රගති

ඹ 

ලබෞති

ක 

ප්රගති

ඹ 


ය
ාඳ
ෘති
 


ංඛ්
ය
ා

 ටිනාකභ රු. 

 

ත් ංයාධන 13,800,000.00 12 12 5,337,000.00 12 7,017,100.00 39 100 

නිපුයතා වා ෘත්තීඹ පුුණණු 8,000,000.00 4 4 7,829,648.50 0 - 98 100 

නැත ඳදිංචි කයන ඉඩ ර 
ප්රක ල භායාග ංයාධනඹ 

1,500,000.00 2 2 1,337,117.00 0 - 89 100 

ගංතුය වානි පුනුත්ථාඳන 
අතිකයාක ප්ර තිඳාදන රඵාදීභ 

464,300,000.00 199 56 - 56 32,281,638.49 - 28 

වානිඹට ඳත් ප්රා.කල්.කා. 
කගතඩනැකවය ඉදිලෝ සභ 

30,900,000.00 3 0 26,876,472.16 0 - 87 0 

අධයාඳන 
අභාතයාංලඹ 

අධයාඳන 
50,000,000.00 2 2  2 5,201,321.13 - 100 

25,000,000.00 2 2  2 10,632,533.60 - 100 

  
3,079,061,235.41 7410 6963 757,757,079.92 2707 1,089,624,765.74 

 

25 94 
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ඉංජිලවීරු අංලඹ    
 

 

යාඳෘතිඹ කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 

ප්රගතිඹ 

මරය 

ප්රගතිඹ 

261-01-01-0-2104 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භකවන් 
ෘමැ සිදුකයනු රඵන ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර න ඉදිලෝ ස  

අක් ලමීභය ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
කතභවල් කගතඩනැකවල්රක් ල ඉදිලෝ සභ 

24,818,685.64 24,630,253.64 100 99.24 

කග නපීනුර ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා 
න කතභවල් කගතඩනැකවල්රක් ල ඉදිලෝ සභ 

34,664,291.33 34,628,737.45 100 99.90 

ඵරපිටිඹ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
සි භවල් කගතඩනැකවල්රක් ල ඉදිලෝ සභ 

24,663,883.30 24,656,532.11 55 99.97 

ඵද්කද්ගභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
කතභවල් කගතඩනැකවල්රක් ල ඉදිලෝ සභ 

5,184,380.10 5,183,890.10 5 99.99 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට 
ප්රතිඳාදන කන් ලෝ සභ 

කග නාපිනුර ඳැයණි කගතඩනැකවල්ර ටා භායි  
තාේඳඹ ඉදිලෝ සභ 

2,000,000.00 1,970,000.00 100 98.50 

කග නාපිනුර න කගතඩනැකවල්ර ටා භායි  
තාේඳඹ ඉදිලෝ සභ 

1,037,850.00 1,017,500.00 100 98.04 

කග නාපිනුර නකගතඩනැකවල්ර ටා කුඨාටි ගල් 
ඇති සභ 

1,320,070.40 1,296,070.40  100 98.19 

කග නාපිනුර න කගතඩනැකවල්රවා විදුයඹ 
රඵාගැනිභ 

   88,775.20 88,775.20 100 100 

කග නාපිනුර කායාඹාරකේ ජරැඳයුභ වා 25,155.00 25,155.00 100 100 

ඉභද ප්ර ධාන කේඨාටු ැකසිභ 99,516.92 98,330.00 100 98.81 

ඉභද කායාඹාරකේ ඉදිිපඳ වා පිටු ඳ ඵැ භ 
ඉදිලෝ සභ 

400,000.00 400,000.00 100 100 

ඵරපිටිඹ නිර නි ටා භායි  තාේඳඹ ඉදිලෝ සභ 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 

ඵරපිටිඹ ජර ටැංලෝඹ වා කකතන්ක්රීඨා ්ධායකඹක් ල   
ඉදිලෝිපභ 

550,000.00 550,000.00 100 100 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරරට 
ප්රතිඳාදන කන් ලෝ සභ  

ිපක් ලකඩු න කගතඩනැකවල්ර ටා කුඨාටි ගල් ඇති සභ 
ව කකතඩිකණු ථ්ාඳනඹ වා 

915,309.65 909,086.18 100 99.32 

අක් ලමීභය න කගතඩනැකවල්ර ටා කුඨාටි ගල් ඇති සභ 2,884,000.00 2,826,715.55 100 98.02 

අක් ලමීභය න කගතඩනැකවල්ර වා විදුය ඵරඹ 
රඵාගැනිභ 

114,672.71 114,672.71 100 100 

නාකගතඩ කායාඹාරකේ නාභ පුු ැකසීභ  47,500.00 47,500.00 100 100 

අ ඵරන්කගතඩ ගයාජඹ ැකසීභ 185,909.75 185,909.75 100 100 
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යාඳෘතිඹ කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ 

මරය 
ප්රගතිඹ 

121-1-2-3-2104 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භකවන් 
ෘමැ සිදුකයනු රඵන ප්රාකද්ය ඹ 

කල්ක  කායාඹාර, ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක   වා දි්ත්රික් ල කල්ක  
කායාඹාර නිර නිා වා කඳතදු 
නිා න ඉදිලෝ ස   ඵන්ධ 
සිඹළු කටයුතු 

ැයවිටිඹ දිවිතුය ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා 
න කතභවල් කගතඩනැකවල්ර ඉදි ලෝ සභ   

7,250,000.00 7,245,360.07 70 99.93 

තරභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  නිර නිාඹ ඉදිලෝ සභ                             1,900,000.00 1,823,214.46 100 95.95 

ැකුයකගතඩ යජකේ කේකඹන් වා කඳතදු නිා 
02 ඉදි ලෝ සභ         

3,600,000.00 3,547,246.19 55 98.53 

වඵයාද ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
කතභවල් කගතඩනැකවල්ර ඉදි ලෝ සභ                                  

26,650,000.00 26,480,618.63 100 99.36 

ිපක් ලකඩු ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
සි භවල් කගතඩනැකවල්ර ඉදි ලෝ සභ                                  

41,000,000.00 40,955,821.96 100 99.89 

නිඹාගභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
කතභවල් කගතඩනැකවල්ර ඉදිලෝ සභ                             

28,700,000.00 28,582,801.89 80 99.59 

තරභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරඹ වා න 
කතභවල් කගතඩනැකවල්ර ඉදිලෝ සභ                            

8,900,000.00 8,798,472.14 20 98.85 

කදඳායාතක න්තු ප්ර ඳාදන 
සීභා ඉක් ලභ වු ්කද්ල කටයුතු 
අභාතයාංලඹ  භන්න් ක්රිඹාත්භක  
කයනු රඵන යාඳෘති 

්න 2000 ලෝන් භන්විත යංග ලාරාක් ල ඉදිලෝ සභ   200,000,000.00 - - - 

261-01-01-0-2001 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර ර 
සිදුකයන කුඩා ප්රභානකේ  
අළුත්ැඩිඹා වා ප්රතිඳාදන 
රඵාදීභ වා දි්ත්රික් ල කල්ක  
කායාඹාරකේ නිර නිා වා කඳතදු 
නිා  අළුත්ැඩිඹා 

අ ඵරන්කගතඩ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරකේ 
අළුත්ැඩිඹා කටයුතු 

81,500.00 81,500.00 100 100 

කඵ කඳ කඳ ද්දර ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරකේ 
ගඵඩාක  වර අළුත්ැඩිඹා  

80,000.00 80,000.00 100 100 

ඵද්කද්ගභ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරකේ කභ ටයායථ 
කවුළු අශ ැසි ්යයඹ අළුත් ැඩිඹා. 176,900.00 150,379.96 100 85.01 
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කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 116 කඳතදු නි 
අළුත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

1,973,723.34 1,973,723.34 100 100 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 118 කඳතදු නි 
අළුත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

1,453,176.67 1,453,176.67 100 100 

126/16 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා      29,163.66 29,163.66 100 100 

128/4 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා         18,092.00 18,092.00 100 100 

126/27 යජකේ නිාකේ ජරනර ඳද්ධතිඹ 
අු ත්ැඩිඹා  

4,926.00 4,926.00 100 100 

126/26 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා        1,876,112.18 1,876,112.18 100 100 

114 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා           65,061.88 65,061.88 100 100 

126/19 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා      176,455.24 176,455.24 100 100 

128/11 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා         347,011.80 347,011.80 100 100 

2/4 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා 409,528.74 409,528.74 100 100 

3/4 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා 499,928.12 499,928.12 100 100 

128/13 කඳතදු නි අළුත්ැඩිඹා 85,114.63 85,114.63 100 100 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 126/15 කඳතදු නි 
අළුත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

243,635.83 243,635.83 100 100 

 දි.කල්.නිරනිට Flash Light කදකක් ල වි ලෝ සභ 9,350.00 9,350.00 100 100 

 
කඩත් තය ප්රා.කල්. කායාඹාරකේ නිරනිකේ වර 
අළුත්ැඩිඹා ලෝ සභ 

400,000.00 400,000.00 100 100 

121-1-2-0-2001(5) 

  ංාායක ඵංගරා අළුත්ැඩිඹා 675,717.00 476,426.77 100 70.50 

121-1-2-0-2001(9) 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර ර 
සිදුකයන කුඩා ප්රභානකේ  
අළුත්ැඩිඹා වා ප්රතිඳාදන 
රඵාදීභ වා දි්ත්රික් ල කල්ක  

කායාඹාරකේ ,නිර නිා වා 
කඳතදු නිා  අළුත්ැඩිඹා 

දිාඳති නිර නිට ඹන භායාගකේ රැවු  ඵැ භ 
ඉදිලෝ සභ 

540,623.71 540,623.71 100 100 

දිාඳති නිර නිට ඹන භායාගඹ අළුත්ැඩිඹා 338,665.50 338,665.50 100 100 

දිාඳති නිශ නි අු ත්ැඩිඹා 56,790.00  56,790.00 100 100 

කව ල් ඩී කග ල් ලාරාක  ඇතුශත වා පිටත බිත්ති 
තීන්ත ්කල්ඳඹ 

678,711.55 385,750.63 100 56.83 
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කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ඇතුශත බිත්ති තීන්ත 
්කල්ඳනඹ වා අත්ැට අු ත්ැඩිඹා  

1,562,849.00 1,434,750.57 100 91.80 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ පිටත බිත්ති තීන්ත 
්කල්ඳඹ * 

1,957,897.50 1,873,308.24 100 95.67 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර 2 කගතඩනැකවල්කල් තීන්ත 
්කල්ඳඹ වා ඉදිිපඳ ගල් ඳතුු බිත්තිඹ තීන්ත 
්කල්ඳඹ* 

1,866,285.00 1,740,700.09 100 93.27 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර වශ වා ැට 
අු ත්ැඩිඹා* 

1,307,592.25 947,881.58 100 72.49 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර ැසිලෝය පින්තාු* 197,415.00 197,183.88 100 99.88 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර පිටත බිත්ති තීන්ත 
්කල්ඳඹ* 

1,957,897.50 1,911,991.20 100 97.65 

126/26 යජකේ නි අු ත්ැඩිඹා 110,238.80 110,238.80 100 100 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාරර 
කුඩා ප්රභායකේ  අු ත්ැඩිඹා 
වා ප්රතිඳාදන රඵාදීභ වා 
දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ නිර 
නිා වා කඳතදු නිා 
අු ත්ැඩිඹා  

අ ඵරන්කගතඩ  තීන්ත ්කල්ඳනඹ 698,918.00 635,000.00 100 90.85 

අ ඵරන්කගතඩ කායාඹාරඹ පිටුඳ ජරඹ රැදීභ 
ැරැක් ලවීභ     

198,058.45 16,494.60 100 - 

අ ඵරන්කගතඩ යේ අංලඹ අර වර අු ත්ැඩිඹා       97,628.36 100 -  

 අ ඵරන්කගතඩ ැසිලෝය ඳද්ධතිඹ වා අඳ ජර 
ඳද්ධතිඹ පියකය ලෝ සභ 

  70,702.40 100 -  

ඇල්පිටිඹ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 973,383.00 973,383.00 100 100 

ඇල්පිටිඹ ැසිලෝය ව ැිප පීය අු ත්ැඩිඹා 35,471.00 35,471.00 100 100 

ැයවිටිඹ තීන්ත ්කල්ඳන 631,000.00 631,000.00 100 100 

 ැයවිටිඹ  නිර නි වා කායාඹාරඹ අු ත්ැඩිඹා 977,540.68 977,540.68 100 100 

ිපක් ලකඩු තීන්ත ්කල්ඳනඹ, කදභවල් වා කතභවල් 
කගතඩනැකවල්කල්  අු ත්ැඩිඹාන්  

1,368,186.48 1,340,744.60 100 97.99 

 කඵන්තය තීන්ත ්කල්ඳනඹ 316,500.00 316,490.70 100 99.99 
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කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

කඵන්තය ැසිලෝය ඳද්ධතිඹ අු ත්ැඩිඹා ලෝ සභ            202,500.00 202,470.00 100 99.98 

කඵ කේ කඳ ද්දර තීන්ත ්කල්ඳනඹ 930,000.00 930,000.00 100 100 

කඵ කේ කඳ ද්දර කදභවල් කගතඩනැකවල්ර අංල කන් 
ලෝ සභ     

513,000.00 513,000.00 100 100 

ඉභද තීන්ත ්කල්ඳනඹ 118,760.04 118,760.04 100 100 

ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර ර 
සිදුකයන කුඩා ප්රභානකේ  
අළුත්ැඩිඹා වා ප්රතිඳාදන 
රඵාදීභ වා දි්ත්රික් ල කල්ක   

ඉභද කල්තනාගායඹ පුළුල් ලෝිපභ වා භාජ කේා 
අංලඹට ැසිලෝය ඳද්ධතිඹ ැකසීභ 

227,419.64 200,574.16 100 88.20 

  අක් ලමීභය තීන්ත ්කල්ඳනඹ 1,548,634.60 1,385,000.00 100 89.4 

  
අක් ලමීභය  රැ්වීන් ලාරා කගතඩනැකවල්කල්  වා ප්රධාන  
කගතඩනැකවල්කල් ජකන්ර ැකසිභ                       

1,137,057.71 1,103,916.55 100 97.80 

කායාඹාරකේ ,නිර නිා වා 
කඳතදු නිා  අළුත්ැඩිඹා 

කඩත්තය තීන්ත ්කල්ඳනඹ 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 

  කග නාපීනුර තීන්ත ්කල්ඳනඹ 235,820.00 235,467.30 100 100 

  ඵද්කද්ගභ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 529,575.00 525,911.04 100 100 

  කයන්කදණිඹ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 1,200,000.00 1,192,591.60 100 100 

  ඵරපිටිඹ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 425,000.00 425,000.00 100 100 

  වඵයාද තීන්ත ්කල්ඳනඹ 337,500.00 334,112.04 100 100 

  ඹක් ලකරමුල්ර තීන්ත ්කල්ඳනඹ 558,413.00 558,413.00 100 100 

  නිඹාගභ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 404,836.50 404,836.50 100 100 

  තරභ තීන්ත ්කල්ඳනඹ 1,429,818.01 1,422,231.44 100 99.46 

  කනළු තීන්ත ්කල්ඳනඹ 708,115.22 680,717.41 100 96.13 

 
  

කඵන්කතතට ඳවත භාරඹ කඵදා කන් ලෝ සභ 229,000.00 228,858.00 100 99.90 
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යාඳෘතිඹ කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ 

මරය 
ප්රගතිඹ 

261-1-1-0-2509 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර 
කගතඩනැකවල්කල් අු ත්ැඩිඹා 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර කගතඩනැකවල්කල් 
අු ත්ැඩිඹා 

534,681.59 534,656.79 100 99.99 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර කගතඩනැකවල්කල් 
අු ත්ැඩිඹා 

388,459.14 388,007.29 100 99.88 

104-2-6-1-2506 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර 
කගතඩනැකවල්කල් අු ත්ැඩිඹා 

දි්ත්රික් ල ක්රභ  ඳාදන කායාඹාර විදුය ඳංකා, විදුය 
ඳවන් වි ලෝ සභ 

109,205.80 109,205.80 100 100 

121-1-3-0-2001 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාර 
කගතඩනැකවල්කල් අු ත්ැඩිඹා 

දි්ත්රික් ල ක්රභ  ඳාදන කායාඹාර විදුය ඳංකා, විදුය 
ඳවන් වි ලෝ සභ 

48,636.20 48,636.20 100 100 

දි්ත්රික් ල ක්රභ  ඳාදන කායාඹාර සි යභ අු ත්ැඩිඹා  702,869.20 676,363.80 100 96.22 

254-1-2-0-2001 

  
ගාල්ර ඉඩ  කයිර්ායා කායාඹාර කගතඩනැකවල්ර 
අු ත්ැඩිඹා 

270,737.42 266,085.00 100 98.28 

6000/0/0/16/0/45 

  
ගාල්ර න්නු  ඒකක ප්රන්ති වා කේා අංලකේ 
අු ත්ැඩිඹා  

31,473.75 30,456.95 100 96.76 

261-1-1-0-1508 

  කව ල්ඩි කග ල් ලාරා අු ත්ැඩිඹා 109,129.59 109,129.59 100 100 

  ඉන්කන්ට්රිඹට අනු නිා බාය දීභ වා බාය ගැීභ                                                                                              ංතයා 13 - - - 

151-2-3-59-2506 

  කතළු ධීය වික කාගායඹ ඉදිලෝ සභ 2,355,777.70 2,330,722.18 100 98.93 

120-02-03-17-2509 

කඳතය් ශභා වා කාන්තා 
කායාඹංලඹ ඉදිලෝ සභ 

කඳතය් ශභා වා කාන්තා කායාඹංලඹ ඉදිලෝ සභ - ගාල්ර 1,404,750.00 1,400,590.36 85 99.70 

කඳතය් ශභා වා කාන්තා කායාඹංලඹ ඉදිලෝ සභ - 
ඇල්පිටිඹ 

1,095,250.00 1,095,091.90 35 99.90 
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යාඳෘතිඹ කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

163-2-3-23-2104 

  නිඹාගභ ංක්ෘතික භධයථ්ානඹ ඉදිලෝ සභ 7,300,000.00 7,291,146.93 12 99.87 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ 
නඩත්තු වා කේා කටයුතු 

විදුය ක ඳාන ාය කේා වා අළුත්ැඩිඹා                       1,215,297.70 1,215,297.70 100 100 

විදුය ජනකඹ ාය කේා                          140,300.00 140,300.00 100 100 

විදුය ජනකඹ අළුත්ැඩිඹා 91,024.80 91,024.80 100 100 

ායුමීකයය ඹන්ර ාය කේා වා අළුත්ැඩිඹා.                                 389,834.87 389,834.87 100 100 

කවණි නිවීක  ඳද්ධතිඹ ාය කේා වා අළුත්ැඩිඹා.                             185,272.70 185,272.70 100 100 

CCTV ඳද්ධතිඹ  ඵන්ධ යාජකාිප 14,800.00 14,800.00 100 100 

  

Rebound hammer test ඳ සක් ලයඹ ඉටුකය  පීඩන 
ලක් ලතිඹ පිළිඵ ායාතා රඵාදීභ 

  1313 100 - 

්ථාන ඳ සක් ලා කය ායාතා රඵාදීභ   15   - 

කබෞතික වා මරය ප්රගති ායාතා කක්ය ඉදිිපඳත් 
ලෝ සභ 

  12   - 

න්ර කන්ටු ඳත්ා න්ර කන්ටු ායාතා යාඹකට 
කදයක් ල නිකුත් ලෝ සභ 

  2   - 

121-2-4-4-2509(13) 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භකවන් 
ෘමැ සිදුකයනු රඵන ්සිඹානු 
ංයාධන ඵැංකුක  ්ධාය භත 

ඉදින කගතඩනැකවය 

රංකාගභ කණිටු විදුවර භවජන රැකයයභධයථ්ාන 
ඉදි ලෝ සභ. 

25,000,000.00 6,614,861.97 22 26.45 

කඩත්තය මැ භා මු්ය  ඳල්යකේ භවජන 
රැකයය භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

13,500,000.00 6,637,788.36 92 49.16 

නාකගතඩ උඩුගභ ානාරංකාය භවජන රැකයය 
භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

5,900,000.00 4,330,279.00 100 73.39 

තරභ කල්ිප කද්්ථානකේ භවජන රැකයය 
භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

5,800,000.00 4,590,433.90 100 79.14 

 ිපනිඳුභ ලාකන ධඹායාභඹ භවජන රැකයය 
භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

5,400,000.00 4,917,731.04 100 91.06 
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කාර්ඹඹ ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. 
ලබෞතික 
ප්රගතිඹ % 

මරය 
ප්රගතිඹ % 

ඇල්පිටිඹ ශ්රී ජඹයාධනායාභඹ භවජන රැකයය 
භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

5,600,000.00 4,366,647.95 100 77.97 

ාඩුැයවිටිඹ ගංගායාභ විවාය්ථානඹ භවජන 
රැකයය භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

6,800,000.00 6,634,142.93 100 97.56 

පිඹදිගභ ය  සුදයාලායාභ භවජන රැකයය භධය්ථාන 
ඉදි ලෝ සභ. 

5,500,000.00 5,164,586.75 100 93.90 

නිඹාගභ ශ්රී පුඤ්ඤායාභ විවායථ්ානකේ භවජන 
රැකයය භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ. 

5,200,000.00 5,024,419.63 100 96.62 

 ලෝිපඵතාවිර අභයංල පිිපකන භවජන රැකයය 
භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ 

5,300,000.00 5,147,764.75 100 97.12 

 න්යද්දු සුදයාලනායාභ ාවායථ්ානඹ භවජන 
රැකයය භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ 

5,700,000.00 4,715,535.70 100 82.72 

ැයපිටිකභ දය ථුඳායාභ විවාය්ථානකේ භවජන 
රැකයය භධය්ථාන ඉදි ලෝ සභ 

5,800,000.00 5,281,400.88 100 91.05 

261-1-1-0-2509 

දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ භකවන් 
ෘමැ සිදුකයනු රඵන ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාරර න 
ඉදිලෝ ස  

ඹක් ලකරමුල්ර ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර න 
කගතඩනැකවල්ර ඉදිලෝ සභ 

8,675,891.13 7,544,253.16 3 86.95 

නාකගතඩ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර න 
කගතඩනැකවල්ර ඉදිලෝ සභ 

13,553,989.70 11,786,078.00 3 86.95 

කනළු ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර න 
කගතඩනැකවල්ර ඉදිලෝ සභ 

8,678,062.16 7,546,141.00 2 86.95 
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දි්ත්රික භෘ ධි කාර්ඹායඹ ංර්ධන කේයුතු 

 

 

අලරවි ංර්ධන ිඩේවන ද ජීලනෝඳාඹ ංර්ධන ිඩේවන   

යාඳෘතිඹ ප්රතිඳාදනඹ රු. විඹදභ රු. ලබෞතික 

ප්රගතිඹ % 
මරය 

ප්රගතිඹ % 

විඵරගැන්වී  වා ග්රාභ ංයාධන         

ප්රතිරා පන් විඵරගැන්වීභ     27,005,000.00          27,001,619.14  100        99.99  

අකරවි ංයාධන          

පුුණණු ැඩටවන්       1,900,000.00            1,886,672.00  100        99.30  

අකරවි ඹටිතර ඳවසුක  ංයාධනඹ       3,800,000.00            3,794,298.50  100        99.85  

ගංතුිපන් විඳතට ඳත් ව 
යාඹකඹන් වා වන ැරසීභ 

      2,134,009.00            2,128,324.00  100       99.73  

අකරවි භධය්ථාන පිිපටුවීභ           164,161.00                164,161.00  100     100.00  

භෘද්ධි යාඹක ංග  පිිපටුවීභ             25,000.00                  24,943.00  100        99.77  

කවශ කඵතමැන් ්ශ්රිත ්වාය තාක් ලය 
පුුණණු 

          176,144.00                100,286.97  100        56.93  

භෘද්ධි අකරවි ප්රදයාලන           990,000.00                798,002.55  100        80.61  

භෟද්ධි නිඳ්ාදන ්දයාල ග භාන           

කඩත්තය           564,000.00                564,000.00  100 100 

කඵන්කතතට       1,967,500.00            1,967,500.00  100 100 

වනාධාය ද නිා ලරොතස්යි වා භාජ ආයක  අයමුදේ 

භාඹ දිවිනිගුභ 
වනාධායරාීනවී 

නිා ලරොතස්යි 
දාඹක මුදේ 

භාජ ආයක  
දාඹක මුදේ 

එකතු 

ංඛ්යා රු.මි. ංඛ්යා රු.මි. ංඛ්යා රු.මි. රු.මි. 

ජනාරි 68766 140.43 68766   7.00  68766 68.7         216.13  

ලඳඵයාරි 68630 140.07 68630   7.00  68630 68.6         215.67  

භාර්තු 68525 139.78 68525   6.90  68525 68.5         215.18  

අලප්රේේ 68468 139.57 68468   6.90  68468 68.4         214.87  

භියි 68356 139.42 68356   6.90  68356 68.3         214.62  

ජුනි 68311 139.22 68311   6.90  68311 68.3         214.42  

ජලි 68284 139.06 68284   6.90  68284 68.2          14.16  

අලගෝ්තු 68086 138.93 68086   6.90  68086 68        213.83  

ිප්තිම්ඵර් 67996 138.71 67996   6.90  67996 67.9         213.51  

පකලතෝඵර් 67844 138.37 67844   6.90  67844 67.8         213.07  

ලනොිම්ඵර් 67872 137.97 67872   6.80  67872 67.8         212.57  

ලදිම්ඵර් 67868 137.91 67868   6.80  67868 67.8         212.51  

    1669.44   82.80    818.3      2,570.54  
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 යාඳෘතිඹ රිඹාකභක කශ කාර්ඹාරඹ ප්රතිඳාදනඹ රු. විඹදභ රු. ලබෞතික 

ප්රගතිඹ % 
මරය 

ප්රගතිඹ 

% 

1 භෟ ධි නිඳ්ාදන 
ආදර්ල ගම්භාන  ** 

          

බුරත් ගා ඹක් ලකරමුල්ර   6,018,622.00   3,000,000.00  50  49.85  

ංාායක කයාභාන්තඹ වඵයාදු   4,046,989.00   3,000,000.00  75  74.13  

කයර වා ජාඩි අ ඵරන්කගතඩ   5,336,400.00   2,998,534.30  60  56.19  

        

2 නිඳ්ාදන ්දයාල 
ග භාන වා නිා 
අධාය ැඩටවන 

 ඹක් ලකරමුල්ර/වඵයාදු/ 
අ ඵරන්කගතඩ/කඵන්කතතට
/කඩත්තය  

  1,350,000.00   1,350,000.00  100 100 

              

3 නිඳ්ාදන ්දයාල 
ග භාන වා 
ැසිලෝළි ඳවසුක  
රඵා දීභ 

 කඵන්කතතට/කඩත්තය        910,000.00      910,000.00  100 100 

** ඹකකරමුේර ද වඵයාදු ද අම්ඵරවීලගොඩ ලකොට්ඨාල වා 2017 ර්ඹේ නි්ඳාදන ආදර්ල ගම්භාන වා ලඳොදු 
තිවීඳතු ලර රිබුනු අකමුදේ ක ඹේර විඹදම් කය ඇති අතය , 2018 ර්ඹ වා ඉතිරි ප්රතිඳාදනරේ අලය 
අකමුදේ රඵාලගන යාඳෘති රිඹාකභක කිරිභේ නිඹමිතයි. 

භාජ ංර්ධන ිඩේවන      

බාණ්ඩාගාය ප්රතිඳාදන භ් වී රිඹාකභක ිඩේවවී (   331-2-2-3-2509 ිඹ යර්ඹ )  

ිඩේවන ාර්ෂික ිරි්භ අනු 

භා් ඉරකකඹ 
භා් ප්රගතිඹ 

ලබෞතික  මරය 

රු.මි. 
ඉටු කශ 

යාඳෘති 

ංඛ්යා 

ිඹ කශ මුදර 
( රු.මි.) 

බාණ්ඩාගාය ප්රතිඳාදන භ් වී ක 

දිරිඹ පිඹ නිා ිඩේවන නිා 42 6.3 නිා 42 6.3 

ජාතයවීතය දින ිභරුම් ිඩේවන ැඩමුළු 24 0.342 ැඩමුළු 29 0.342 

භක වා දුම්ිටි නිාය ද අධයාකමික 

ංර්ධනඹ තුලිවී තුටු ඳවුර 
ැඩමුළු 37 0.855 ැඩමුළු 53 0.854 

කාවීතා විඵරකය ඹ වා සුබාධනඹ 

( අලරවි ිේ ඉදිකිරීභ) 
අකරවිැල් 1 0.677 අකරවිැල් 1 0.677 

ශභා ආයක ඹ, රභා භාජ වා 
ං්කෘතික ිඩේවන 

ැඩටවන් 25 0.751 ැඩමුළු 36 0.751 

උඳල ලනඹ වා ෘකතීඹ භාර්ලගෝඳ.  ැඩමුළු 26 0.456 ැඩමුළු 29 0.455 
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කුඩා යාඳාය ංර්ධන කේයුතු 

 

 

ැඩටවන ප්රතිරා ප
න් 

ංතයා 

ප්රතිඳාදනඹ 

(ු.ලත) 
විඹදභ (ු.ලත) මුරය 

ප්රගතිඹ

% 

කබෞතික 
ප්රගතිඹ  

% 

එක් ලදින දැනුත් ලෝ සභ  340 3,051,200.00 - 99.94 100 
යාඳායඹට භග  125 62,822.47 

EDP කත යා ගැීභ 21 11,545.00 
යාඳාය කශභනාකයයඹ 67 33,728.00 
අකරවි භං කඳත 95 618,203.74 
ගැණු කුන්ට ්යාධනා 
ලෝ සභ 

90 27,500.00 

අකරවි කඳතශ වා ප්රදයාලනඹ 136 720,290.00 
ඇසුු කයයඹ 40 12,870.00 
පිිපැඹකයයඹ 29 13,365.00 
කතතයතුු තාක් ලයඹ 27 60,710.00 
ංග  ප්රතිංවිධානඹ 200 20,000.00 

ඳසුවිඳය  රැ්වීභ 15 4,410.00 
යාඳෘති ඳිපක් ලා 17 11,814.00 
්ලක් ලති දැනුත් ලෝ සභ 770 30,368.00 
නිරධා ස දැනුත් ලෝිපභ 37 8,500.00 
දි්ත්රික් ල යාඹක ං. 
කභකවයු  කන්ටු 

180 59,200.00 

යාඳාය ැරසු  ැකසීභ 1024 356,777.34 
යාඳාය ැරසු  ඇගයීභ 916 135,267.45 

යාඳෘති ඳිපක් ලා 643 394,125.73 
්කල්ඳ ංයාධන 
පු.ැඩටවන 

55 16,360.00 

ැකර න් කශභනාකයය 
ැඩටවන 

63 13,480.00 

පයඳරානය ංගභඹ පිිපටවිභ 54 7,720.00 

ප්රන්තකයය ැඩටවන 100 34,980.00 
යාඳාිපක පිටු නියාභායඹ 54 34,809.00 
පයඳරානයාගාය ඳිපක් ලා 
ලෝ සභ -යාඳෘති ඳිපක් ලා 

290 201,779.00 

ඳාිපකබ කවක ත්කායඹ 
ැඩටවන 

120 37,270.00 

ප්ර ගති භාකර ානඹ(භනර - 36,000.00 
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ැ) යා අාන 

යාඹ -2017  කත යා 
ගැීක  ැඩටවන 

18 11,080.00 

්ඳනලාරා මීක් ලය 
ැඩටවන 

- 16,628.00 

නිරකභකවය භාේති 
ැඩටවන 

- 25,960.00 

යාඹ -2017  නැයඹීභ 65 10,000.00 
ප්ර ගති භාකර ානඹ - 
කැරණිඹ අයාධ ායාෂික 

- 8,260.00 

ඳිපඳාරන විඹද  - 13,500.00 

එකතු 5,591 3,051,200.00 3,049,322.73   
 

 

 

 

 

ලර්ඛීඹ අභාතයාංල වා ලදඳාර්තලම්වීතුර විඹදම් පිළිඵ ප්රගතිඹ  
 

 

 

261 ැඹ ය යාඹට අදාශ කගවී  වැුණු විට ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  විසින් 2017 යාඹ වා කයාඛීඹ 

අභාතයාංල , කදඳායාතක න්තු ප්රතිඳාදන ඹටකත් දයය රද විඹදභ ු. 2,799,753,220.06 ලෝ. 

 

 

 

ිඹ 

විඹ 

වි්තයඹ පුනයාර්තන විඹදභ ප්රාේධන විඹදභ   

    රු.  රු.  

001 ජනාධිඳති කායාඹාරඹ 209,600.00 35,420,032.80 

002 අග්රාභාතය කායාඹාරඹ - 120,995.00 

101 බුද්ධ ලාන වා ්ගන්ක කටයුතු අභාතයාංලඹ 2,345,954.62 13,612,872.03 

104 ජාතික ප්රතිඳත්ති වා ්යාකක කටයුතු අභාතයාංලඹ 303,310.43 370,110,207.50 

106 ්ඳදා කශභනාකයය අභාතයාංලඹ 55,549,200.62 59,559,804.00 

110 අධිකයය අභාතයාංලඹ 11,254,004.91 - 

111 කෞතය වා කද්ය ඹ දදය අභාතයාංලඹ 589,888.67 80,000.00 

118 කෘෂිකයාභ අභාතයාංලඹ 28,907,192.31 453,876.80 

120 කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතයාංලඹ 299,759,916.02 11,303,479.81 

121 ්කද්ල කටයුතු අභාතයාංලඹ 528,827,821.74 379,657,036.92 

122 මුදල් වා ජනභාධය අභාතයාංලඹ - 77,335.00 

124 භාජ විඵරගැන්වී  වා ාධන අභාතයාංලඹ 605,231,972.71 1,312,594.00 

130 
යාජය ඳිපඳාරන වා කශභනාකයය අභාතයාංලඹ 
(පරදායිතා ප්රයාධන) 

1,035,123.11 3,477,404.01 

136 ක්රීඩා අභාතයාංලඹ - 4,835,139.36 

147 ප්රාකද්ය ඹ ංයාධන අභාතයාංලඹ - 220,000.00 

151 ධිය වා ජරජ  ඳත් ංයාධන අභාතයාංලඹ - 15,946,504.90 

153 ඉඩ  වා ඉඩ  ංයාධන අභාතයාංලඹ 10,032,954.75 4,871,651.92 
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ිඹ 

විඹ 

වි්තයඹ පුනයාර්තන විඹදභ 

 

රු. 

ප්රාේධන විඹදභ  

 

රු.  

154 ග්රාමීඹ ්යාකකඹ පිළිඵ අභාතයාංලඹ - 16,937,949.86 

155 ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලඹ - 81,700.00 

157 ජාතික වජීන ංාද වා යාජය බාා අභාතයාංලඹ 7,780,848.87 2,514,532.02 

163 පුද්ගරයින් යඹාඳදිංචි ලෝ සක  කදඳායාතක න්තු - 10,708,663.15 

166 නගය ැරසු  වා ජර  ඳාදන අභාතයාංලඹ - 3,551,608.73 

182 විකද්ල රැලෝඹා ප්රයාධන අභාතයාංලඹ 27,271,273.59 80,988.50 

192 ීතිඹ වා ාභඹ  වා ඹටිතර ඳවසුක  අභාතයාංලඹ - 20,675,732.07 

194 
විදුය ංකද්ල වා ඩිිරටල් ඹටිතර ඳවසුක  
අභාතයාංලඹ 

- 980,860.00 

196 විදයා වා තාක් ලය ඳයාකේය අභාතයාංලඹ 3,097,511.75 1,408,687.38 

197 නිපුනතා ංයාධන වා ෘත්තීඹ පුුණණු අභාතයාංලඹ 342,050.93 112,400.00 

201 කඵෞද්ධ කටයුතු කදඳායාතක න්තු 31,776,739.86 255,400.00 

202 
මු්ය  ්ගන්ක වා ං්කෘතික කටයුතු 
කදඳායාතක න්තු 

- 667,969.32 

206 ං්කෘතික කදඳායාතක න්තු 2,271,843.14 - 

210 යජකේ  ප්රෘත්ති කදඳායාත ක න්තු 14,000.00 - 

216 භාජ කේා කදඳායාතක න්තු 14,678,951.27 537,754.67 

217 ඳිපා වා ශභා යක් ලක කේා කදඳායාතක න්තු 13,369,140.59 - 

219 ක්රීඩා ංයාධන කදඳායාතක න්තු 352,462.00 - 

220 ්යුයාක ද කදඳායාතක න්තු - 129,967.50 

227 පුද්ගරයින් යඹාඳදිංචි ලෝ සක  කදඳායාතක න්තු 16,386,213.45 - 

252 ජන කල්තන වා ංතයාකල්තය කදඳායාතක න්තු 1,722,398.44 70,765.54 

253 විශ්රාභ ැටුේ කදඳායාතක න්තු 166,409,758.65 57,600.00 

254 කයිර්ායා ජනයාල් කදඳායාතක න්තු 3,022,684.00 266,085.00 

285 කෘෂිකයාභ කදඳායාතක න්තු - 157,438.59 

286 ඉඩ  කකතභාිප් ජනයාල් කදඳායාතක න්තු - 415,058.75 

307 කභ ටයා යථ ප්රාවන කදඳායාතක න්තු 1,490,933.92 - 

326 ප්රජා ඳාදක විකල ධන කදඳායාතක න්තු 337,668.05 - 

327 ඉඩ  ඳිපවයන ප්රතිඳත්ති ැරසු  කදඳායාතක න්තු 667,897.00 1,142,959.00 

328 න්නි් ඵර වා රැමයක් ලා කදඳායාතක න්තු 1,425,156.46   478,990.00 

331 භෘද්ධි ංයාධන කදඳායාතක න්තු - 996,704.07 

  
එකතු 1,836,464,471.86 963,288,748.20 
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දි්ත්රික කෘෂිකර්භ අංලඹ  

 

 

 

 

                 
 

               

 

 

ිඩේවන යාඳෘති 

ංඛ්යා 

ප්රතිඳාදන රු. විඹදභ රු. මරය 

ප්රගතිඹ (%) 

ලබෞතික ප්රගතිඹ 

(%) 

ආවාය නි්ඳාදන ජාතික 

ිඩේවන (යාඳෘති) 

9 3,786,246.50 3,625,182.00 95.7 100 

දි්ත්රික කෘෂිකර්භ 

කමිටු ඳිිකමභ 

කන්ටු 12 50,000.00 50,000.00 98.6 100 

කෘෂිකර්භ අභාතයාංලඹ 

ඹේලක කාර්තුභඹ ප්රගති 

භාලරෝචන ස්්මභ 

ඳිිකමභ 

රැ්වී  
02  

88,000.00 27,150.00 30.8 100 

ජාතික ආවාය නි්ඳාදන 

ංග්රාභඹ 

- - - - ැඩටවන් 204 

ඳරතුරු ගම්භාන 

ිඩේවන 

- - - - ඳරතුු ග භානර 
ඳසු විඳය  කටයුතු 

තරු  

කෘෂියාඹකක 

ිඩේවන 

- - - - යාඹකයින් 26 
ක් ල ඳසුවිඳය  සිදු 
ලෝ සභ 

ාණිජ ලගොවිඳශ 

ිඩේවන 

- - - - යාඹකයින් 16 
ක් ල ඳසුවිඳය   ලෝ සභ 
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5.4  මරය අංලල  ප්රගතිඹ  
 

 

අනු 
අංකඹ 

ක්රිඹාකායකභ ඉරක් ලකඹ  
ංතයා/ායාතා 

ගයන 

ප්රගතිඹ % 

1 ාර්ෂික ිශසුම් පිළිලඹර කිරීභ 
• ායාෂික ක්රිඹාකා ස ැරැ්භ ක් කය ්කද්ල කටයුතු  අභාතයාංල 
කල්ක  කත වා විගයකාධිඳති කත ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

1 100 

• ායාෂික අක් ලමුදල් ැරැ්භ ක් කය බාඩලඩාගාය කභකවයු  
අධයක් ල ජනයාල් කත ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

1 100 

• ායාෂික ක්රභ ඳාදන ැරැ්භ ක් කය ්කද්ල කටයුතු 
අභාතයාංල කල්ක  කත වා විගයකාධිඳති කත ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

1 100 

2 නිර ඵිංකු ගිණුම් ලභලවඹමභ 
• දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ නිර ඵැංකු කවණු  කදකකට අදාර ඵැංකු 
ැඳු  ායාතා පිළිකඹර කය ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

24 100 

• ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 ට අදාශ ඵැංකු ැඳු  ායාතා 
අධීක් ලයඹට රක් ලලෝ සභ 

228 

3 අග්රිභ කශභනාකය ඹ 
• භාසික අග්රිභ අඹඳු ඳත් ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

12 100 

• අනුභත අග්රිභ කරජයඹ ඳත්ාකගන ඹාභ 1 100 

• භාසික අග්රිභ ැඳු  ායාතා පිළිකඹර ලෝ සභ 12 100 

4 මරය ඵරතර ඳිරීභ 
• මරය ඵරතර ඳැ සභ වා අංල ප්රධාීන් දැනුභත් ලෝ සභ 

2 100 

5 ායාෂික කකටු ඳත් ඇ්තක න්තු පිළිකඹර ලෝ සභ 1 100 

6 කකම් කශභනාකය ඹ 
• 2016 යාඹට අදාශ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 ව දි්ත්රික් ල 
කල්ක  කායාඹාරකේ බාඩලඩ මීක් ලය කටයුතු 2017 මැනි 15 දිනට 
ප්රථභ සිදු ලෝිපභ 

20 100 

7 ාර්ෂික ගිණුම් පිළිලඹර කිරීභ 
• 2016 යාඹට අදාශ වියාජන කවණුභ පිළිකඹර කය 2017 භායාතු 31 
දිනට ප්රථභ විගයකාධිඳති කත ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

1 100 

• යාජය නිරධා සන්කේ අත්තිකාය  ීම කවණුභ 2017 අකප්රේල් භ 30 දිනට 
ප්රථභ විගයකාධිඳති කත ඉදිිපඳත් ලෝ සභ 

1 100 

• ායාෂික කායාඹ ාධන වා කවණු  ායාතා මුදල් යාඹ අන් වී දින 
150ක් ල අතුරත ඳායායක න්තුක  බාගත ලෝ සභ 

1 2017.07.04 දින 
ඳායායක න්තුක  
බාගත ලෝ සභට 
කටයුතු කය ඇත 

8 භාසික ැටුේ කගවීභ 12 100 

9 ප්රාේධන විඹද  ායාතා කායාතු ලකඹන් අභාතයාංලඹ කත ඉදිිපඳත් 
ලෝ සභ 

4 100 

243/2015 දයන යාජය කවණු  ාක්ර කල්තනකේ යාීතකයයකඹන් අනු දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ වා ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාරඹන්ට අදාර කඳතදු තැන්ඳත් කවණු  04 ක් ල ැඳු  කය ඳත්ාකගන කගත් ඇත.  ඊට 
අභතය පුද්ගයක ඳඩිනඩි කල්තනඹ, විගයන විභසු  කල්තනඹ, ඵඩු ඨාකට ු කඳතත්, වානිඳාඩු කල්තනඹ, 
මුදල් කඳතත, ප්ර ඳාදන කල්තන ව ්ථාය ත්ක  කල්තනඹ ද ඳත්ාකගන කගත් ඇත. 
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2017 රිඹාකාරී ිරි්භේ භගාමී කයන පුනයාර්තන වා ප්රාේධන ප්රතිඳාදන ර මරය 

ප්රගතිඹ 
 

2017 යාඹ වා ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹට  වා ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 

වා 261 ැඹ ය යාඹ ඹටකත් රැීම ඇති මුළු ශුද්ධ ප්රතිඳාදනඹ ු.න්. 3,195 ලෝ.  කභයින් දි්ත්රික් ල කල්ක  

කායාඹාරඹ වා ( යාඳෘති 01) ු.න්.2206.75  ක් ල ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19 වා (යාඳෘති 

02) ු.න්.988.16 ක් ල ද කර කන් කය ඇත.   
 

 

 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ - 261 - යාඳෘති අංක 1-   පුනයාර්තන විඹදභ  
 

 
 

ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹාර - 261  යාඳෘති අංක 2 -පුනයාර්තන විඹදභ  
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

   පුද්ගර 
ඳඩිනඩි 
65% 

ගභන් 
විඹද  

1% 

ැඳයී  
5% 

නඩත්තු 
විඹද  

5% 

කේා 
20% 

භාු 
ලෝ ස  
4% 

කනත් 
පුනයායා
තන 
0% 

පුද්ගර 
ඳඩිනඩි 
89% 

ගභන් 
විඹද  

2% 

ැඳයී  
2% 

නඩත්තු 
විඹද  

1% 

කේා 
5% 

භාු 
ලෝ ස  
1% 

කනත් 
පුනයායා
තන 
0% 

ිඹ වි්තයඹ තය විඹදභ රු. 

   පුද්ගර ඳඩිනඩි     56,848,696.59  

ගභන් විඹද  800,000.00 

ැඳයී  4,331,000.00 

නඩත්තු විඹද  4,193,202.35 

කේා 18,134,035.70 

භාු ලෝ ස  3,467,530.27 

කනත් පුනයායාතන 118,076.00 

එකතු 87,892,540.91 

ිඹ වි්තයඹ තය විඹදභ රු. 

පුද්ගර ඳඩිනඩි 868,306,731.27 

ගභන් විඹද  22,208,243.14 

ැඳයී  19,423,464.99 

නඩත්තු විඹද  13,447,405.88 

කේා 44,412,013.90 

භාු ලෝ ස  10,930,309.64 

කනත් පුනයායාතන 1,928,297.14 

එකතු 980,656,465.96 
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දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ - 261 යාඳෘති අංක 1 වා 2 ප්රාේධන විඹදභ  
 

 

‘ 

 
 

 

 

 

 

ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ ව ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාර 19  ිප  කගතඩනැකවය නඩත්තු 

වා ැඹ විඹ 261-1-1-0-2001 ඹටකත් කන් වී තිබූ ප්රතිඳාදනඹ ු.8,000,000.00 ලෝ. 2017  ක්රිඹාකා ස 

ැරැ්භට අනු කටයුතු කයන්න් 2 න කායාතු න විට ප්රගතිඹ 02% ලෝ. 3 න කායාතු න විට  09 % 

ක ප්රගතිඹක් ල ද රඵා ගත් අතය අාන කායාතු න විට  99 % ක මරය ප්රගතිඹක් ල රඵා කගන ඇත. 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2002 ඹන්ර වා ඹන්කර ඳකයය අළුත්ැඩිඹා වා ු.2,100,000.00 ක 

ප්රතිඳාදන කන් වී තිබූනි.  2017  ක්රිඹාකා ස ැරැ්භට අනු කටයුතු කයන්න් 2 න කායාතු න විට  

12% ක ද  3 න කායාතු න විට 24% ක   ප්රගතිඹක් ල ද ිපන් කය කගන තිබූ අතය 4 න කායාතු න විට 

100 % ක මරය ප්රගතිඹක් ල අත් කය ගැීභට භත් වී ඇත. 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2003 ැඹ ය යාඹ ඹටකත් දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ව ප්රාකද්ය ඹ 

කල්ක   කායාඹාර ර ාවන දවා 2017 යාඹට ු.3,000,000.00 ක ප්රතිඳාදන කන් කය තිබූ අතය 

ක්රිඹාකා ස ැරැ්භට අනු 1 න කායාතුක  දී 8% ක ප්රගතිඹක් ල ද 2 න කායාතු න විට 28% ක 

ප්රගතිඹක් ල ද 3 න කායාතු න විට 58% ක ප්රගතිඹක් ල වා 4 න කායාතු න විට 100%  ක මරය  

ප්රගතිඹක් ල ද  රඵාකගන ඇත. 

 

4% 

28% 

0% 

1% 67% 

Chart Title මරධන ත්ක  
පුනුත්ථාඳනඹ වා 
ැඩි දියුණු ලෝ ස  

්ථාය ත්ක  
අත්ඳත් කය ගැීභ 

පුුණණු ලෝ ස  වා 
වැලෝඹා 
යාධනඹ(දි්ත්රික් ල 
කල්ක  කායාඹාරඹ) 
පුුණණු ලෝ ස  වා 
වැලෝඹා 
යාධනඹ(ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර) 

ිඹ වි්තයඹ තය විඹදභ රු. 

මරධන ත්ක  
පුනුත්ථාඳනඹ 
වා ැඩි දියුණු 
ලෝ ස  

 

12,986,339.58 

්ථාය ත්ක  
අත්ඳත් කය ගැීභ 

 

107,607,956.06 

පුුණණු ලෝ ස  වා 
වැලෝඹා 
යාධනඹ(දි්ත්රික් ල 
කල්ක  
කායාඹාරඹ) 

 

1,399,249.55 

පුුණණු ලෝ ස  වා 
වැලෝඹා 
යාධනඹ(ප්රාකද්ය ඹ 
කල්ක  කායාඹාර) 

 

2,499,534.28 

කනත් 256,062,309.13 

එකතු 380,555,388.60 
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ැඹ ය යා 261-1-1-0-2509 ැඹ ය යාඹ ඹටකත් දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ ව ප්රාකද්ය ඹ 

කල්ක   කායාඹාර ර කනත් කායාඹඹන්  දවා 2017 යාඹට ු.1,995,200,000.00ක ප්රතිඳාදන කන් 

කය තිබූ අතය 4 න කායාතු න විට 13%  ක මරය  ප්රගතිඹක් ල  රඵාකගන ඇත. 
 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2102  ගෘව  බාඩලඩ වා කායාඹාර උඳකයය වා ු5,000,000.00 ක 

ප්රතිඳාදන කන් වී තිබුනි. 2017 ක්රිඹාකා ස ැරැ්භට අනු කටයුතු කයන්න්  කදන කායාතු න විට 

69% කුත්, තුන්න කායාතු න විට 92% කුත්  වා වතයන කායාතු න විට 100% ක  මරය ප්රගතිඹක් ල 

අත් කය කගන ඇත. 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2103 ඹන්ර වා ඹන්කර ඳකයය අත් ඳත් කය ගැී  වා කන් වී තිබූ 

ප්රතිඳාදනඹ ු. 3,000,000.00 ලෝ. 2017  ක්රිඹාකා ස ැරැ්භ අනු කටයුතු කයන්න් 1 න කායාතු න 

විට 01% ද, කදන කායාතු න විට 19% ක් ල ද  තුන්න කායාතු න විට 49% ක් ල ද යාඹ  අානකේ දී  

100% ක මරය ප්රගතිඹක් ල රඵා ඇත. 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2104 කගතඩනැකවය ව ඉදි ලෝිප  වා ශුද්ධ ප්රතිඳාදනඹ ු. 

100,000,000.00 ලෝ. කදන කායාතු න විට 03% ක ප්රගතිඹක් ල ද  තුන්න කායාතු න විට 10% ක් ල ද 

යාඹ අානකේ දී  100% ක මරය  ප්රගතිඹක් ල අත්ඳත් කයකගන ඇත. 

ැඹ ය යා 261-1-1-0-2401 දැනුභ යාධනඹ වා ්ඹතනික ංයාධනඹ වා දි්ත්රික් ල කල්ක  

කායාඹාලීඹ කායාඹ භඩලඩරඹ වා කන්කයන රද ප්රතිඳාදනඹ ු.1,400,000.00 ලෝ. 2017 ක්රිඹාකා ස 

ැරැ්භට අනු ඳශමු කායාතු න විට 4% ක ප්රගතිඹක් ල ද ,කදන කායාතු න විට 18% ක ප්රගතිඹක් ල  ද 

තුන්න කායාතු න විට 56%  ක් ල වා වතයන කායාතු න විට 100% ක මරය ප්රගතිඹක් ල ිපන් කයකගන 

ඇත. 
 

 

ැඹ ය යා 261-1-2-0-2401 ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කායාඹාලීඹ කායාඹ භඩලඩරකේ දැනුභ යාධනඹ වා 

්ඹතනික ංයාධනඹ වා ු. 2,500,000.00 ක ප්රතිඳාදන කන්කය තිබූ අතය  2017 ක්රිඹාකා ස 

ැරැ්භට අනු කටයුතු කයන්න්  කදන කායාතු න විට 33% ක ප්රගතිඹක් ල ද වා තුන් න කායාතු න 

විට 95% ප්රගතිඹක් ල අත් කය ගනින්න් 2017  යාඹ අානකේ 100 % ක මරය ප්රගතිඹක් ල ිපන් කයකගන 

ඇත. 

 

 

 

යජල  නිරධාරීවීලේ අකතිකායම් ‘බී’ ගිණුභ  
 

2017 යාඹ වා යාජය නිරධා සන්කේ අත්තිකාය  ‘ීම’ කවණුක  සීභා ව තය විඹදභ ඳවත වන් 

ඳිපදි ක . 
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  උඳරිභ විඹදම් 

සීභා  

(රු:ලත) 

අභ රිබිම් 

සීභා 

 (රු:ලත) 

උඳරිභ වය ලලේ 

සීභා (රු:ලත) 

2017 ර්ල  ඇ්තලම්වීතු අනු 

අනුභත සීභා 

 

86,000,000.00 

 

57,000,000.00 

 

235,000,000.00 

2017 ර්ල  තය 

අගඹවී 

261011 85,737,643.83 66,766,108.03  

219,223,516.71 
261012 8,271,528.92 12,963,254.40 

 

 

ලඳොදු තිවීඳක ගිණුභ 

2017 යාකේ ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේ විවිධ තැන්ඳත් කවණු  4 ක් ල ක්රිඹාත්භක ව අතය ඒ එක් ල 

එක් ල කවණුකභිප 2017.01.01 දිනට ්ය බක කලේඹ, යාඹ තුශ  රැීම , කගවී  ව 2017.12.31 දිනට 

අාන කලේඹ ඳවත වන් ඳිපදිඹ. 
 

ති.විවිධ ගිණුම් අංකඹ 2017.01.01 දිනේ 

ආයම්බක ලලේඹ 

රු. 

2017 ර්ඹ තුශ 

රිබීම් රු. 

2017 ර්ඹ තුශ 

ලගමම් රු. 

2017.12.31 දිනේ 

අාන ලලේඹ 

රු. 

6000/0000/00/0002/0094/000 4,947,560.00 4,167,376.36 7,009,206.36 2,105,730.00 

6000/0000/00/0013/0062/000 29,441,672.42 730,700,534.75 699,899,576.85 60,242,630.32 

6000/0000/00/0016/0045/000 309,073,319.16 78,015,842.46 105,239,123.02 281,850,038.60 

6000/0000/00/0017/0015/000 58,925,311.54 397,222,359.62 364,634,174.08 91,513,497.08 

 

 

6. දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ භගිවී කයන රද විලලේ කාර්ඹඹවී 
  

නිරලභලවය ජනඳති ජනතා ලේඹ - භාප්ති උලශර 

්කද්ල කටයුතු අභාතයාංලකේ කභකවඹවීකභන් ගාල්ර  දි්ත්රික් ලකකේ ප්රාකද්ය ඹ කල්ක  කකතඨාසා 19 

්යයඹ න ඳිපදි කභභ ැඩටවන ඳත්න රදී.  ගාල්ර දි්ත්රික් ලකකේ දීයාඝ කාරඹක් ල කනතවිඳී තිබූ 

ජනතා ගැටළු 153,615 ක් ල වඳුනා ගනින්න් ඳශමු අදිඹකයාදී භ ඉන් ගැටළු 148, 342 ක් ල වා වි  රඵා දී 

ඇත. 

කභභ ැඩටවකන් භාේති උත්ඹ 2017.01.14 දින ගාල්ර රබුද සිිපධ භ විදයාරකේ දී ඉතා 

අිබභානත් කර ඳත්න රදී. අතිගු ජනාධිඳතිතුභා,ගු අග්රාභාත යතුභා ව ගු ්කද්ල කටයුතු 

අභාතයතුභා ප්රමුත ඳායායක න්තු වා ඳශාත් බා කද්ලඳාරන නාඹකත්කේ ප්රධානත්කඹන් අිබභානත් 

කර ඳත්න රදී. 
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රඵා දුවී ප්රතිරාබ 

අනු 

අංකඹ 

              ආඹතනඹ                 රඵා දුවී ප්රතිරාබ ප්රතිරාීනවී ප්රභා ඹ 

1 අක් ලමීභය   
  

  
ඉඩ  
ඵරඳර 

  

  
1085 

  
  
  
  
  
  

263 

2 අ ඵරනකගතඩ 30 

3 ඵද්කද්ගභ 18 

4 ඵරපිටිඹ 59 

5 කඵන්කතතට 50 

6 කඵ කඳ කඳ ද්දර 56 

7 ඇල්පිටිඹ 25 

8 තරභ 65 

9 ැයවිටිඹ දිවිතුය 18 

10 කඩත් තය 20 

11 වඵයාදු 24 

12 කග නපිනුර 68 

13 ිපක් ලකඩු 53 

14 ඉභදු 35 

15 කයන්කදණිඹ 53 

16 නාකගතඩ 51 

17 කනළු 8 

18 නිඹාගභ 39 

19 ඹක් ලකරමුල්ර 150 

20  ාණිජ කදඳායාතක න්තු පුුණණ වතික 10 

21 ජාතික ප්රජා ජර ැඳයු  
කදඳායාතක න්තු 

කාක් ලඳත්        ( 226x 

ු.30000.00) , 

326 

 වතිකඳත්    (100),  

කගතනු 02       ( ු.870000.00),  

ජර භනු 1      ( ු.8750000.00) 

22 භාජ විඵර ගැන්වී වා 
සුබාධන අභාත් ඹාංලඹ 

කය ද පුටු  (05 x ු. 12000)  15 

අත්ාු    (05 xු. 2500.00)  

ලෝිපළිකු (05 x ු. 2500) 

23 තණිජ කතල්  ඳත් 
ංයාධන අභාතයාංලඹ 

නිා ්ධාය යපි 19 

24 අඳනඹන කෘෂිකයාභ 
කදඳායාතක න්තු  

කාක් ලඳත් 25 (ු. 32500 - 

ු.704275.00 ) 

25 

25 නගය ැරසු  වා ජර 
 ඳාදන අභාතයාංලඹ 

කාක් ලඳත් (10000.00 x 51) 51 

26 ධීය වා ජරජ  ඳත් 
කදඳායාතක න්තු 

ධීය දැල් ් ඳන්න වා යපි 6 

27 ඉඩ  ප්රතිං්කයය 
කකතන්න් බා 

යන්බිභ ඔේපු ප්රදානඹ 30 

28 විකද්ල රැලෝඹා අභාතයාංලඹ ඳාල් උඳකයය කඨාටර 15 ( 15 x 
ු.5000), ්ඹං රැලෝඹා කාක් ලඳත් 
42 (ු. 5353.00 සිට 25000.00 
දක් ලා  ) 

57 
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29 කුඩා කත් තු ංයාධන 
අධිකාිපඹ 

ගා වනාධාය කාක් ලඳත් (ු. 
10200 සිට ු.255554.00 දක් ලා) 

50 

30 දකුණු ඳශාත් ක්රීඩා 
අභාතයාංලඹ 

ක්රීඩා බාඩලඩ කඨාටර (කතයකඵ ල් 
2, කතල්කඵ ල් කනඨා 01, කටනි් 
කඵ ර ටින් 01,ක්රිකඨා පිති 02, විකඨා 
කූු කඨා 01 ) 

315 

31 කභ ටයා යථ කදඳායාතක න්තු ඵරඳර 20 

32 ජර  ඳාදන වා ජරාඳාවන  
භඩලඩරඹ 

ජර ටැංලෝ ( 4 xු.33280.00), ටල් 

කඨා (05 x ු. 9500.00)  

9 

33 ්ඳදා කශභනාකයය 
භධය්ථානඹ 

නිා ්ධාය කාක් ලඳත් (10 x 

ු.179076.00), අ කල් (1 x 

ු.134000.00) 

11 

34 ත්ත් නිල්ඳාදන වා කෞතය 
කේා කදඳායාතක න්තු 

ය තකයය ිපන්ක  ඳත් ය - 70 

36 (ු18992.00 - ු ු.51950.00) 

ලෝිපඵඳුන් ිපන්ක  ඳත් ය - 

 30(ු. 4688.00 සිට ු. 6160.00 ) 

ක් ල  ස  කඳකයාටයා ඹන්ත් ය - (ු. 

152316.00) 

ිපන්ක  ඳත් ය  - 04 (ු.500 x 4) 

35 කගතවිජන කේා 
කදඳායාතකභන්තු 

කාක් ලඳත් 43 

36 න්නි්ඵර වා රැලෝ යක් ලා  
කදඳායාතු. 

ඳත්වී  යපි 11 

37 භවජන ඵැංකු ිපන්ක  යපි 16 

38 යඵයා ංයාධන 
කදඳායාතක න්තු 

කාක් ලඳත් 25   

 (ු. 24281.68 සිට ු. 

4019.71දක් ලා) 

25 

39 ප්රාකද්ය ඹ ංයාධන 
කදඳායාතක න්තු 

කාක් ලඳත් 18 (ු 200, 000.00 සිට 

ු.900,000.00 දක් ලා) 

18 

40 කඳතල් ගා ලෝිපක  භඩලඩරඹ කාක් ලඳත් 03( ු. 34935.00 සිට ු. 

59705.85 දක් ලා)  කඳතල් ඳැශ (22 

x ු. 175) 

25 

41 න්ල්කක  ප්රයිඨා යන්ටයෙ ව 
ඳශු  ඳත් ංයාධන 
භඩලඩරඹ 

කාක් ලඳත් -16 (ු.19000.00 සිට ු. 

60000.00 දක් ලා ) උඳකයය - 04 

(ු.80000.00 සිට ු. 100000.00 

දක් ලා) ,  ිපන්ක  යපි 

23 

42 ග්රාන්ඹ ්යාකකඹ පිළිඵ 
අභාතයාංලඹ  

ලෝතුල් උඳකයය කඨාටර ( ු 

1800.00 සිට 13000.00 දක් ලා ) 

31 

43 රංකා ඵැංකු කාක් ලඳත් (කල්ඵදු ඳවසුක  

න්යඹන 5.7 සිට න්යඹන 01 දක් ලා 

ප්රකරාිබන්, ්ඹං රැලෝඹා 

යඹරාිබන් 04 –  ු150000 සිට 

රක් ල 03 දක් ලා  

7 

44 දිවිනැරුභ කදඳායාතක න්තු නිා කරතතරැයි කාක් ලඳත් 9 

45 කවඨාටිකගතඩ මව යාඳායඹ කභයෙල්/ වතික ඳත්/මුදල්්ධාය  3 

46 වී ඳයාකේය ්ථානඹ ීමජ වී ඳැකඨා 5 
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ආක ඹානු ංර්ධන ඵිංකු මරයාධාය ඹේලක ්ල ල කේයුතු අභාතයාංලල  ප්රතිඳාදන භ් වී රිඹාකභක 

කයන රද ලදන ශ්රී රංකා ගංතුය ව ආඳදා නාඹඹසම් ප්රතිචාය යාඳෘතිඹ 

ැඹ ය යාඹ - 121-2-4-4-2509(13) 

ප්රතිඳාදන ප්රභායඹ ු. 184,000,000.00 
 

ලගොඩනිගිලි ඉදිකයනු රඵන ්ාාන වා ඇ්තලම්වීතුගත මුදර 

අනු 

අංකඹ 

ප්රාල ය ඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨා

ඹ 

්ාානඹ ලගොඩනිගිේ

ලේ 

්බාඹ 

ඇ්තලම්වී

තුගත මුදර 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

1 කනළු රංකාගභ කනි්ට 
විදයාරඹ 

කතභවල් 25 මුල්ගල් තඵා ඉදිලෝ ස  
කටයුතු ්ය බ කය ඇත. 

2 තරභ ිපනිදුභ 
ලාකන දයායාභඹ 

තනිභවල් 5.4 

ැඩ අන් කය ඇත. 

3 තරභ කල්ිප 
කද්්ථානඹ 

තනිභවල් 5.8 

4 නාකගතඩ ලානාරංකාය 
විවාය්ථානඹ 

තනිභවල් 5.9 

5 ඇල්පිටිඹ ශ්රී 
ජඹයාධනායාභඹ 

තනිභවල් 5.6 

6 ැයවිටිඹ - 
දිවිතුය 

ාඩුැයවිටිඹ 
දකුය ගංගායාභ 
විවාය්ථානඹ 

කදභවල් 6.8 

7 කඩත් 
තය 

මැ භා භ්ජීයෙ 
ඳල්යඹ - 

කදභවල් 13.5 මුල්ගල් තඵා ඉදිලෝ ස  
කටයුතු ්ය බ කය ඇත. 

අංකඹ ිඳයුලම්ද ඉදිකිරීම්ද මිරදි ගිනිම්  වි්තයඹ ප්රතිඳාදන ප්රභා ඹ      

(රු.) 

විඹදභ (රු.) ප්රගතිඹ 

% 

1 500 KVA විදුය ජනක ඹන්රඹක් ල වා 25 KVA 
විදුයජනක ඹන්ර 03 ක් ල න්රට ගැීභ 

18,508,562.81 - 0 

2 භැයි භ ගංතුය ්ඳදාකන් පයාය වා අයාධ 
වානිඹට ඳත් ඳවුල් 9400 ක් ල වා 
මුළුතැන්කගයි උඳකයය ඇතුළු පුද්ගර 
කෞතයායක් ලෂිත බාඩලඩ කඨාටර කඵදා දීභ 

60,993,228.43 60,993,228.43 100 

3 ගංතුය ්ඳදා අ්ථාක  දී නැත පිඹවීක  
ඳදනන්න් යඹට ගත් විඹය ්වාය ද්රය න්රට 
ගැීභ කනුකන් කනතපිඹ ව බිල්ඳත් පිඹවීභ  

1,308,500.00 1,308,500.00 100 

4 ගංතුය ්ඳදා කවේතුකන් වානිඹට ඳත් 
ඉඩ  වා භායාග එයකඳකවය ලෝ ස  වා 
ප්රතිං්කයයඹ ලෝ සක  කටයුතු 

2,689,708.76 2,689,708.76 100 

5 නිරකන භවජන භධය්ථාන 13 ක් ල 
ඉදිලෝ සභ 

100,500,000.00 62,859,335.37 62.85 

184,000,000.00 127,850,772.56   
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කටුකගතඩ 

8 කඩත් 
තය 

පිඹදිගභ ශ්රී 
සුදයාලනායාභඹ 

තනිභවල් 5.5  
 
 
 

ැඩ අන් කය ඇත 

9 කඩත් 
තය 

ැයපිටිකභ දය 
ථූඳායාභඹ 

තනිභවල් 5.8 

10 කඩත් 
තය 

න්යද්ද ශ්රී 
සුදයාලනායාභඹ 

තනිභවල් 5.7 

11 නිඹාගභ ශ්රී පුනයායාභ 
විවාය්ථානඹ 

තනිභවල් 5.2 

12 ඵද්කද්ගභ ලෝිපඵතාවිර 
විවාය්ථානඹ 

තනිභවල් 5.3 

13 කඩත් 
තය 

විජඹානන්ද 
පිිපකන 

තනිභවල් 5.0 මුල්ගල් තඵා ඉදිලෝ ස  
කටයුතු ්ය බ කය ඇත 

 

 

 

 

 

2018.03.21 දින           ------------------- 

ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරකේදී ඹ.                   එ්.ටී.කකතඩිකාය, 

            දි්ත්රික් ල කල්ක / දිාඳති, 

            ගාල්ර ඳිපඳාරන දි්ත්රික් ලකඹ.  
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ඩී.ජී.එ්.ඒ  

- 2 

ිඩේවවී අනු විර්ජන ගිණුභ - 2017 

        විඹදම් ය ර් අංකඹ:  261  දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ :  ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ  

  ිඩේවවී අංකඹ වා නාභඹ :       1- ලභලවයුම් ිඩේවන  
     

 
       පුනයාර්තන වා මරධන විඹදම් ායාංලඹ 

        

              විඹදලභහි 

්බාඹ        ( 

ඩී.ජී.එ්.ඒ ආකෘති 

ලඹොමු භග) 

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

පි
ටු
 අ
ංක
ඹ
 (
අ
දා
ර
 

ඩි
.ජි
.එ
්
.ඒ
 ආ
ක
ෘති
ඹ
ේ
 

අ
නු


 අඹිඹ 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරිම් 

ඳරිපුයක ප්රතිඳාදන 

වා ඳරිපුයක 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරිම්                                                 

මු.ලය. 66 ව 

මු.ලය. 69 අනු 

භාරු කිරිම්         

මුළු ශු ධ ලවී 

කිරීම්                                                              

(1+2+3) 

මුළු විඹදභ 
  ශු ධ ප්රතිපරඹ     

ඉතිරිඹදඉක භමම්               
(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

      
 

  
 

    
(අ)  පුනයායාතන  
(ඩී.ජී.එ්.ඒ. 3) 1,060,210,000         14,500,000        19,510,000  1,074,710,000 1,068,795,687 5,914,313 3 ,4 

          (19,510,000)   
 

    

      
 

  
 

    

      
 

  
 

    
(්)  මරධන 
(ඩී.ජී.එ්.ඒ. 4) 125,000,000    1,995,200,000                         -  2,120,200,000 380,555,388 1,739,644,612  5 ,6 

      
 

  
 

    

      
 

  
 

    

                

එකතු 1,185,210,000   2,009,700,000                         -  3,194,910,000 1,449,351,075 1,745,558,925   
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 ඩී.ජී.එ්.ඒ - 3  

යාඳෘති අනු පුනයාර්තන විඹදම් 

       විඹදම් ය ර් අංකඹ :261        දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ : ගාේර දි්ක රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ  

 ිඩ ේවවී අංකඹ වා නාභඹ :01  ලභලවයුම් ිඩේවන  

   

       

       
යාඳෘති අංකඹ ද නභ, 

පු ගලික ඳඩිනඩි ව 

ක ඹළුභ යාඳෘති වා 

අලනකුක විඹදම් 

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

 අඹිඹ 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරීම්  

 ඳරිපයක 

ප්රතිඳාදන   වා 

ඳරිපයක  

ඇ්තලම්වීතු  

ලවී කිරීම්            

 මු.ලය.66 ව 

මු.ලය. 69 අනු 

භාරු කිරීම්                                                                  

 මුළු ශු ධ ලවී 

කිරීම්                                                                                           

(1+2+3)  

 මුළු විඹදම්  
 ශු ධ ප්රතිපරඹ 

ඉතිරිඹ ද 

ඉක භමම්                                                           

(4-5)                                                                                                                      

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

යාඳෘති අංකඹ වා නභ              

              

01 ාභානය ඳරිඳාරනඹ වා 

ආඹතන ලේා දි.ලේ.කා.             

              

පුද්ගර ඳඩිනඩි 
       
57,300,000  

                        
-  

         
1,600,000  

       
57,300,000  

       
56,848,697  

            
451,303  

      
       
(1,600,000)       

අකනකුත් විඹද  
       
31,750,000  

                        
-  

            
550,000  

       
31,750,000  

       
31,043,844  

            
706,156  

      
          
(550,000)       

උඳ එකතු 
       
89,050,000  

                        
-  

                        
-  

       
89,050,000  

       
87,892,541  

         
1,157,459  
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             ඩී.ජී.එ්.ඒ - 3  

යාඳෘති අනු පුනයාර්තන විඹදම් 

       විඹදම් ය ර් අංකඹ :261        දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ : ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ  

 ිඩ ේවවී අංකඹ වා නාභඹ :01  ලභලවයුම් ිඩේවන  
    

  

     යාඳෘති අංකඹ ද නභ, 

පු ගලික ඳඩිනඩි ව 

ක ඹළුභ යාඳෘති දවා 

අලනකුක විඹදම් 

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

 අඹිඹ 

ඇ්තලම්වීතු ලවී 

කිරීම්  

 ඳරිපයක 

ප්රතිඳාදන   වා 

ඳරිපයක 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරීම්   

 මු.ලය.66 ව 

මු.ලය. 69 

අනු භාරු 

කිරීම්                                                                  

 මුළු ශු ධ ලවී කිරීම්                                               

(1+2+3)  

 මුළු විඹදම්   ශු ධ ප්රතිපරඹ 

ඉතිරිඹ දඉක භමම්                         

(4-5)  

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

යාඳෘති අංකඹ වා නභ              

              

02 ප්රාල ය ඹ ලේකම් 

කාර්ඹාර             

              

පුද්ගර ඳඩිනඩි           854,000,000         14,500,000     16,225,000            871,225,000           868,553,411         2,671,589  

       (13,500,000)       

අකනකුත් විඹද            117,160,000                          -       1,135,000           114,435,000          112,349,735         2,085,265  

  
                             
-       (3,860,000)       

              

උඳ එකතු      971,160,000     14,500,000                 -       985,660,000     980,903,146     4,756,854  

මුළු එකතු   1,060,210,000     14,500,000                 -   1,074,710,000   1,068,795,687     5,914,313  
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යාඳෘති අනු මරධන විඹදම් 

විඹදම් ය ර් අංකඹ :    

261                                                  261  දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ :  ගාල්ර දි්ත්රික් ල කල්ක  කායාඹාරඹ  ඩී.ජී.එ්.ඒ - 4 

ිඩ ේවවී අංකඹ වා නාභඹ :  01 කභකවයු  ැඩටවන 

     යාඳෘති අංකඹ වා නාභඹ:         1 ාභානය ඳිපඳාරනඹ වා ්ඹතන කේා  

    


ිඹ
 වි

ඹ
 අ
ංක
ඹ

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ඹ

 

  
  

  
  

  
  
 ම
ර
ය
ක
ය
 
ඹ

  
  
  

  
  

  
  

  

(
ංල
ක
ත

 අ
ංක
ඹ
) 

අයිතම් වි්තයඹ 

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

අඹිඹ 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරීම් 

       ඳරිපයක ප්රතිඳාදන 

වා ඳරිපයක 

ඇ්තලම්වීතු ලවී 

කිරීම්      

 

මු.ලය.66 

ව 

මු.ලය.69 

අනු 

භාරු 

කිරීම්       

මුළු ශු ධ ලවී             

කිරීම්                                              

(1+2+3) 

මුළු විඹදභ 

ශු ධ ප්රතිපරඹ 

ඉතිරිඹ ද ඉක භමම්       

(4-5) 

රු.  රු.   රු.  රු. රු. රු. 

      

මරධන කකම් 

පුනරුකාාඳනඹ වා 

ිඩිදියුණු කිරීම් 13,100,000                               -         -  13,100,000 12,986,339 113,661 

2001   11 කගතඩනැකවය ව ඉදිලෝ ස   8,000,000                               -         -  8,000,000 7,903,160 96,840 

2002   11 ඹන්ර ව ඹන්කර ඳකයය 2,100,000                               -         -  2,100,000 2,093,720 6,280 

2003   11 ාවන 3,000,000                               -         -  3,000,000 2,989,459 10,541 

      

මරධන කකම් අකඳක 

කයගිනීභ  108,000,000                               -         -  108,000,000 107,607,956 392,044 

2102   11 
ගෘව බාඩලඩ ව 
කායාඹාරයීඹ උඳකයය 5,000,000                               -         -  5,000,000 4,992,198 7,802 

2103   11 ඹන්ර ව ඹන්කර ඳකයය 3,000,000                               -         -  3,000,000 2,986,630 13,370 

2104   11 කගතඩනැකවය ව ඉදිලෝ ස   100,000,000                               -         -  100,000,000 99,629,128 370,872 

2401   11 විකිඹා ර්ධනඹ      1,400,000                                -         -  

            

1,400,000  

           

1,399,250                         750  

 
    කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු    1,400,000      1,400,000 1,399,250 750 

2509     ලනක මරධන විඹදම්       1,995,200,000         -  

   

1,995,200,000  

      

256,062,309     1,739,137,691  

      
2017 භැයි භ සිදුව ්ඳදා 
පුනුත්තාඳන කටයුතු       1,995,200,000         -  1,995,200,000 256,062,309 1,739,137,691 

      උඳ එකතු  122,500,000     1,995,200,000         -  2,117,700,000 378,055,854 1,739,644,146 
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ඩී.ජී.එ්.ඒ - 4  

යාඳෘති අනු මරධන විඹදම් 

          විඹදම් ය ර් අංකඹ :    

261                                                                 දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ :  ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ   

 ිඩ ේවවී අංකඹ වා නාභඹ :  01 කභකවයු  ැඩටවන 

     යාඳෘති අංකඹ වා නාභඹ       :  2 ප්රාල ය ඹ ලේකම් කාර්ඹාර  

    
          


ිඹ
 වි

ඹ
 අ
ංක
ඹ

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ඹ

 

  
  
  
  
  
  
 ම
ර
ය
ක
ය
 
ඹ

  
  
  
  
  
  
  
  

(
ංල
ක
ත
 අ
ංක
ඹ
) 

අයිතම් වි්තයඹ 

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

 අඹිඹ 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරීම්  

       ඳරිපයක 

ප්රතිඳාදන වා 

ඳරිපයක 

ඇ්තලම්වීතු 

ලවී කිරීම්      

 

මු.ලය.66 

ව 

මු.ලය.69 

අනු 

භාරු 

කිරීම්       

 මුළු ශු ධ ලවී 

කිරීම්                                                 

(1+2+3)  

 මුළු විඹදභ   ශු ධ ප්රතිපරඹ 

ඉතිරිඹ 

දඉක භමම්                    

(4-5)  

 රු.   රු.   රු.   රු.   රු.   රු.  

2401   11 

විකිඹා ර්ධනඹ                     
කායාඹ භඩලඩර 
පුුණණු        2,500,000               2,500,000        2,499,534                    466  

      උඳ එකතු  

       

2,500,000                           -            -           2,500,000  

      

2,499,534                    466  

      මුළු එකතු     125,000,000      1,995,200,000            -    2,120,200,000    380,555,388   1,739,644,612  
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                          ඩී.ජී.එ්.ඒ -5 

ිඩේවවී අනු විඹදම් මරයකය  ායාංලඹ 

දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ :   ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ  
     විඹදම් ය ර් අංකඹ :   261 

         මරයකය ඹ             ිඩේවන1 *     ිඩේවන 2   *            මුළු එකතු   

ංලක

තඹ 
ංලකත වි්තයඹ 

ශු ධ ප්රතිඳාදනඹ   **                                                          

1  

තය  විඹදභ                                                                                                                  

2     

ශු ධ 

ප්රතිඳා

දනඹ 

**                                 

3                                                                                                                                                                                    

තය විඹදභ                                  

4                               

ශු ධ ප්රතිඳාදනඹ 

**                                                                                    

5  

තය විඹදභ                                                                                                                                    

6                                                                               

විඹදලම් 

***  

ප්රතිලත

ඹ 

(6÷5)

X100                               

රු. රු. රු. රු. රු. රු. % 

11 කද්ය ඹ අයමුදල්   3,194,910,000      1,449,351,075          -        -    3,194,910,000  
    

1,449,351,075  
        
45  

12 විකද්ල යඹ                         -                           -          -        -                          -  
                         
-  

           
-  

13 විකද්ල ප්රදාන                         -                           -          -        -                          -  
                         
-  

           
-  

14 ප්රතිපයායඹ කයනු රඵන  විකද්ල යඹ                         -                           -          -        -                          -  
                         
-  

           
-  

15 
ප්රතිපයායඹ කයනු රඵන  විකද්ල 
ප්රදාන                         -                           -          -        -                          -  

                         
-  

           
-  

16 ප්රතිඳායාලවීඹ අයමුදල්                         -                           -          -        -                          -  
                         
-  

           
-  

17 
විකද්ල මරයඹන ්ශ්රිත කද්ය ඹ 
පිිපැඹ                         -                           -          -        -                          -  

                         
-  

           
-  

21 විකලේ ීති කේා                         -                           -          -        -                          -  
                         
-  

           
-  

  එකතු   3,194,910,000      1,449,351,075          -        -    3,194,910,000  
    
1,449,351,075  

        
45  

 
* ඩී.ජී.එ්.ඒ 5 (i) අනු එක් ල එක් ල ැඩටවන් ඹටකත් ඇති අගඹන් ඇතුශත් කයන්න 

    

 
** ඩී.ජී.එ්.ඒ 1 ිප 4 න තීුට කඹතමුගත ප්රතිඳාදන 

               

 

***දලභ්ථාන යිපත % දවන් කයන්න 
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ඩී.ජී.එ්.ඒ - 5 (i)        

එක එක ිඩේවනක යාඳෘති අනු විඹදම් මරයකය ඹ 

(ිඩේවනක යඳෘතී අනු පුනයාර්තන විඹදම් වා මරධන විඹදම් ර මුරයකය ඹ) 

 දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරල  නභ :  ගාේර දි්ත්රික ලේකම් කාර්ඹාරඹ  
    විඹද  ය යා අංකඹ : 261 

 

 

   

 

 ැඩ ටවන් අංකඹ වා නාභඹ :  1- කභකවයු  ැඩ ටවන 
      මරයකය ඹ                යාඳෘති  1              යාඳෘති 2              යාඳෘති 3 

ිඩේවලවී එකතුදපිටුලේ එකතු* 

ං

ලකත

ඹ 

ංලකත වි්තයඹ 

ශු ධ ප්රතිඳාදනඹ තය විඹදභ ශු ධ 

ප්රතිඳාදනඹ 

තය විඹදභ ශු 

ධ 

ප්රති

ඳාද

නඹ 

තය 

විඹද

භ 

 

            ශු ධ ප්රතිඳාදනඹ තය විඹදභ 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

11 කද්ය ඹ අයමුදල් 2,206,750,000 465,948,395 988,160,000 983,402,680     3,194,910,000 1,449,351,075 

12 විකද්ල යඹ     
 

      
 

  

13 විකද්ල ප්රදාන     
 

      
 

  

14 ප්රතිපයායඹ කයනු රඵන  විකද්ල යඹ     
 

      
 

  

15 ප්රතිපයායඹ කයනු රඵන  විකද්ල ප්රදාන     
 

      
 

  

16 ප්රතිඳායාලවීඹ අයමුදල්     
 

      
 

  

17 විකද්ල මරයඹන ්ශ්රිත කද්ය ඹ පිිපැඹ     
 

      
 

  

        
 

      
 

  

21 විකලේ ීති කේා     
 

      
 

  

  එකතු 2,206,750,000 465,948,395 988,160,000 983,402,680     3,194,910,000 1,449,351,075 

          *ැඩ ටවනක් ල කනුකන් අතිකයාක පිටු එකතු කයන්කන් න  අාන 
        පිටුක  එකතු ැඩ ටවකන් එකතු විඹ යුතුඹ. 
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