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1. දිසාපතිතූමානේ පණිවිඩය 
 

2017  යාෂය සඳුා    ්ායායක් ලෂම ා  ායා ා  ුා ගි හ ක  ායා ා ට ුමර 

ප ා පණිවිඩයක් ල  බාමම ස කබවාධගයවා ඉ ාමත් ප්රිණතියට 

පත්ග වාග මි. ඒ  මමත  දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ දික් ලම පද  ක ්ු ගනිමිවා ගපොන් 

ජ  ා වාගේ බ ාගපොගුොත්තු ඉටු කිරීග කම ජ  ා වාට මිත්රේශීලලි 

ගසේ ා ක් ල  බාමම පිණිස  ම   ාක් ලෂණ උපගයෝගි ්ු ගනිමිවා 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය ුා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා  

නියාග ෝභි ජ  ා ගසේ ය ග මතග වා ්ිපමමකිවා යුතු  ්ටයුතු ්ුමිවා සිටිවාගවාය. 

ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ාංශය ගපොන් ජ  ා වාට   ත් ළංම  ්ාප්  ගසේ ා ක් ල  බාමග ක 

මුණුගණවා ගපොන් ජ  ා වා ග   ගගොස් ගසේ ා වා  බා ගද  ජ ාධිපති ජ  ා ගසේ ය 

ජාති්  ිඩ සටු  ආු කර ්ු ඇ . ගමම  ිඩ සටු  යටගත් 2017  යාෂගඅ 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ස ගුහිම “නිළ ගමගු ු“ 

ජංගම ගසේ ා  පි ත්මම මඟිවා දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඉඩ ක බ පත්රේ, උපත්, මුණ, වි ාු සුති් 

ුා ජාති් ුිඳු හ ක පත්ද ඇතුළු ග ොගයක් ල ගසේ ා වා ුා සබිඳි ගිටළු 9880 ට විසඳු ක  බා 

ගද   ම. 

2017  යාෂගඅ සමාජ ආුක් ලෂණ සරාගේ ප්රාති ාීනවා බද ා ගිීමග කම  මධි් සංඛ්ා  

ප්රාති ාීනවා බද ා ගග  ජාති්  මටටගමවා ගද   ස්ථා ය හිමි ්ු ගත් ම ු ග්රාම ගසේ ා 

 ස ක  ශගයවා ප්රාථම ස්ථා යද  බා ඇ .   ද පායාලිග කවාතු ගි හ ක ්ාු් සරා  විසිවා 

ගදපායා ග කවාතු   ණු ් ුා ්ායායක් ලෂම ා ඇගයීමට  ක් ල ්ු ප්රාදා ය ්ු   ද 

ස කමා ගයවා කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය මති විගශේෂ ස කමා යක් ල හිමි ්ු 

ගත්ගත්ය. ගමය කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය ුා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා  

ඉු  ්ාුයක් ලෂම ා යකිවා යුතු ගසේ ා ක් ල  බා ම ඇති බ  පිළිඹිබු ්ුයි.  

ම සා   ශගයවා ගමම න්ෂ්්ු දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ගසේ ගඅ ගයම සිටි  නිළධාරීවාගේ 
ම ශ් ා යවා, ගපොන් ජ  ා වාගේ ජී ග ෝපාය ම ශ් ා යවා ුා සං යාධ  ්ටයුතු 
ආදිය ගපුදිරි ්ුමිවා එම ්ටයුතු විශිෂ්ඨ  ුා ්ායායක් ලෂම ා ගයවා ඉටු කිරීමට 
ග ොගයක් ල ආ්ාුගයවා සුගයෝගය ුා උපගදස්  බා න්වා ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ාංශය 
ඇතුළු  මග ක් ල මමා ්ාංශ ුා ගදපායා ග කවාතු  ට මපගේ ුෘදයාංග්වයා  ස්තුතිය පුද ්ු 
සිටිවාග මි.  

සුන්දරම් අරුමම ායගම් 
දිස්ත්රි ක් නමකම් 
කිලින ොව්වි. 
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2.  කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා ය හන්න්වා මම. 
යාප ය දිස්ත්රිඩක් ල්ය සමග ඒ්ාබද්ධ  තිූ කිළිග ොච්චි ප්රාගද්ශය  නි දිස්ත්රිඩක් ල්යක් ල ග ස  1984    
 යාෂගඅ ස්ථාපි  ්ු   ද ම ු එම දිස්ත්රිඩක් ල්ය සඳුා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය ඉදි්ු එහි ්ායායා  
්ටයුතු ක්රිපයාත්ම් ග මිවා ප තී. දි ට  ම්ුණය ්ු   ද දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා යක් ල ග ස 
ජ  ා ට ්ායායක් ලෂම  ගසේ යක් ල ඉටු  ්ුමත  බයි.   

ගමම දිස්ත් රික් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ ්ටයුතු ේ ුාම නිළධාරි  ස ක 95 ක් ල ඇතුළත්  ්ුච්චි, 
්ඩලඩා ල , පච්චිල පමලි, ්ව ්රි ය  ප් ුාගද්ශීලය ගම් ක ්යායා  ු ුක් ල පිහිටු ා 
පරිපා   ්ටයුතු ්ායායක් ලෂම  ප ත් ාගග  යමත  ිගේ.   
2.1 දික් ලම ුා මගප්ක් ලකර  ගමගු ු  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක්ම 
 ම්ුණය ්ු   ද දිස්ත්රිඩක් ල පරිපා  ය 
ුුුා ්ායායක් ලෂම ා ගයවා යුතු මුජ  

ගසේ ා ක් ල  බා මම. 

ගමගු ු 
ුාජ් ප්රාතිපත්ති  ට මමත  ්ායායක් ලෂම ා ය උපගයෝගි ්ු ගනිමිවා 
සතුටුදාය් ස කබවාධී්ුණයක් ල මඟිවා දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ සං යාධ ය, සමාජ 

ුා සංස්්ෘති් පි ිත්ම ප්රා යාධ ය කිරීම. 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ මුණු හ 

 . ග  ස්් ක ග ොදක් ල   ම ං් තිුසාු ගසේ ා ක් ල  බාමම. 

 එ්ම නිළය දු  ගසේ ්යවා සම  ගරු කිරීම 

 පාරිසරි් හි ්ාමි නිෂ්පාද  පාවිච්චි කිරීම 

  ගයෝ ෘද්ධ  ිඩිහිටියවාට නිු මානි ගසේ ා ක් ල  බාමම 

 ්ායායා ය තුළ මමතගම ය ්ුමත  බ  පිළිග ත් ුා සිරිත් විරිත් 

සියළුම ගසේ ්යවා පිළිගිීමම ුා පිළිපිමමග  

 විදු්ත් ක්රිපයා්ාරිත් ගයවා මුජ  ා වාට පුුම    මයුගුවා      

ගසේ ා   බා මම. 
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2.2  දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ අරමුණු හා කාර්යභාරය. 

 කාර්යක්ෂමතාවනයන් යුතු දිස්ත්රි ක් පපාපා   රයමය. 

 දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ ුා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා  ම ු පරිගණ් ජා  ස කබවාධ කිරීම 

ුා මර්වා ු ුා රාහිු  ශගයවා ද ස කබවාධ ්ු ්ටයුතු සින්කිරීම. 

 ගසේ ්යවා ස කබවාධ  පුද්ගලි් ලිපිගගො හ,  ිටුප්, ග  ත් ගගම ක, න් කරිය ගමවා බ පත්රේ, 

නිළධාරීවා සඳුා ම ශ් පුහු හම ක. 

 විශාමි්යවා සඳුා විශාම  ිටුප් ගගමම. 

 නපොන් ජ තාව සඳහා නසේවය  බා මම හා එකී නසේවා අදාළ ආයතවලින් පහසුනවන්  බා ගැනීම සඳහා 

කටයුතු සින් කිරීම. 

 ුින්මත කපත්  බා මම, ගමෝටයා ුථ  ාු  බද්ධ,  ්ාපාු ලියාපදිංචි පත්රේ ආදිය  බා මම. 

 උප්පිවා , මුණ සුති් ුා වි ාු සුති්  බා මම. 

 රියන්රු බ පත්රේ  බා මම.  

 ඉඩමි ඔප්පු සු බ පත්රේ  බා මම විධිමත් කිරීම සු ඉඩ ක ගිටළු විසමම. 

 ක ා සංස්කෘතික කටයුතු උත්සව පැවැත්වීම සහ දිස්ත්රි ක් හා ජාතික ත නේ වැඩ සටහන්. 

 සංස්කෘතික සිපාත් විපාත් හා ශාරීපාක හා මා සික යහ පැවැත්ම. 

 ් ා ුා  සංස්් ෘති් උත්ස  පි ිත්මම සු ් ා , සංස්්ෘතිය ුා සබිඳි  ුඟ පි ිත්මම. 

 සංස්්ෘතිය ුා සබිඳි ක්රී ඩා උත්ස  පි ිත්මම. 

 දිස්ත්රිඩක් ල ක්රී ඩා උත්ස  ුා ආබාධි  මය ලුවා සඳුා    ක්රී ඩා උත්ස  පි ිත්මම. 

 යුපත් පුු ිසියවා බිහි කිරීමට ුිකි   ගසේ ළණුවා ුා  රුණයිවාුට දිමත ත් කිරීග ක  ිඩණුළු 

පි ිත්මම සු උපගද්ශ  ප්රා යාධ   ිඩ සටුවා පි ිත්මම. 

 ග්රාාමීය ය හා ප්රානීය ය මටමටනම් සින   ජ තාවනේ අධ්යාප  , නසෞඛ්යය හා කෘෂිකර්ම ආදියට උපකාර 

කර  අතර දිළිඳු මටමටම තුළ සින   අයවලුන්ට සහ ාධ්ාර හා ජීව ාධ්ාර උපකාර  බා මම. 

 ්ාවා ා මූලි්ත් ය දුණ පවුම  ට ස් යංරැකියා පුහු හ  බා මම ුා දිරි මම ා  බා මම. 

  ිඩිහිටියවාුට ුා ආබාධි  මය ලුවාුට විගශේෂ ගුෝගී  ත් ගඅ මය ලුවාුට මම ා  බා මම. 

 ආපදා ්ළම ා්ුණ ගසේ ා මංශය විසිවා ග්රාමීය ය මට්ටග ක ුදිසි ආපදා ුා සබිඳි දිමත ත් කිරීග ක  
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             ිඩණුළු පි ිත්මම ුා එම ම ස්ථාගේම ම ආපදා සු  ගසේ ා වා ක්රිපයාත්ම් කිරීම. 

 ඡවාදදාය්  ියිස්තු ,  ාම ගමඛ  , ලියාපදිංචිය ුා මිති ුණ ස කබවාධී්ුණය. 

 ගගොවියවාුට ම ශ් බීජ, ්ෘකර ද්ර  ් ුා ්ෘකර උප්ුණ  බා මම. 

 මායාග සං යාධ ,  ාරිමායාග, වින්ලි පුුම් ක සංවිධා ය කිරීම නි ාස ගයෝජ ා  ්ාපති ්ටයුතු 

සි්සීම ුා යුද්ධගයවා පීඩා ට පත්වූ මය ලුවාුට  වාදි ණුදම  බා මම මගිවා දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 

සියළුම සං යාධ   ිඩ සටුවා සංවිධා ය ්ු නියාම ය කිරීම. 

3. කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක්කය හැදින්වීම. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1 පපාපා   මායිම්. 
උතුරු පළාගත් මධ්ම ප්රාගද්ශගඅ පිහිටා ඇති කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩ්ය උතුරු දිශාග වා යාප ය දිස්ත්රිඩක් ල්ය 

ද,  ිගග හිුට ුා දකුගණවා  ණු තිේ දිස්ත්රිඩක් ල්ය ද, බස් ාහිරිවා ුා දකුණිවා මවා ාු ක දිස්ත්රිඩක් ල්ය ද, 

මායි ක  ශගයවා පිහිටා ඇ .  
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3.2 ඓතිහාසික වැදගත්කම්. 
ශ්රී.   ං්ාගේ පළණු   මා   ජ ා ාසගඅ ආු කර් සළකුණ ග ස ඉුණමඩු ප්රාගද්ශය ුන් ා ගිීමම 

මඟිවා කිළිග ොච්චිගඅ ඓතිුාසි් ගපෞුාණි්ත් ය  ුවුරු ්ුයි. එම ්ා  ් ාමතගේ ජී ත් වූ 

ජ  ා  ්ෘකර්යාමය , දඩය ක කිරීම, ධී ු රැකියා , ධා ් ගබඩා කිරීම සින් ්ු ඇති බ  මූ ාශ්ර  දක් ල ා 

මගිවා ස ාථ ග්ගයා. ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ පිහිටා ඇති ඉුණමඩු  ි  ඇතුළු මුා  ාරිමායාග  ිේ 04ක් ල ද, 

මධ්ම  ිේ 5ක් ල ද, කුඩා  ිේ 394ක් ලද,  මඟිවා ගමහි ජ  ා වාගේ ජී ග ෝපායවා කියාපායි.   ද 

 ාක් ලෂණය ුා ් ාත්ම්රා ගයවා යුතු ජ  සමූුයක් ල ගමම ගප්රාද්ශගඅ වි බ බිේ ජී ත් වූ බ  ඓතිුාසි් 

ම යයි. එ ිනි ඓතිුාසි්  ිදගත්්මකිවා යුතු උරුත්තිුපුු ක ශි වා ග්ෝවි , පුලිය කගපොක් ල්ල  

 ාග  කබිුාවා ග්ෝවි , මවානිත් ග යි ශුද්ධ වූ මවාග ෝනි ණුනින් කිතු හ ගද් ස්ථා ය, පා යිතීවු ශුද්ධ 

වූ මවාග ෝනි ණුනින් ගද් සථ්ා ය ගපොවා ාගේලි ශි  ග්ෝවි , ුා ්ව ්රි ඕ වාද ග්ොටු  ආදිය   

සි ගක් ල.  

3.3 ස්වභාවික සම්පත්. 
ස් රාවි් ස කපත්    ඉුණමඩු  ි , චුඩලඩික් ලකු ම පක් ලකර මරය භූමිය,  වාගවාරිකු  ක පක් ලකර මරය භූමිය 

සු ග්ෞදාරිණු යි ණුහුන් ග ුළ තීුය සංචාු් ආ්යාණය තීව්රි ්ුමත  බයි. 

3.4 නවළද ආර්ථික කටයුතු 

ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ප්රාධා  රැකියා  ්ෘකර්යාමාවා ය ගේ. බහු ුයක් ල ම ගගොවි ිග හි නිු    සිටි  

ම ු, මග ක් ල පිරිස් ග  ත් ගරෝග  ගා , පළතුරු  ගා , සත්  පා  ය ුා  ධී ු ්යාමාවා ගඅ ද ගයම 

සිටිති.  

 

නම් අයුනරන් කිලින ොච්චි දිස්ත්රි ක්කනේ ෂ්ෂ්පාද  රි යාදාමයන් නපන්වා දිය හැකිය. 

කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක්කනේ ෂ්ෂ්පාද  රි යාදාමයන් 

 

නභෝග නභෝග වගා වයාපෘතිය. (නහක්.) නිෂ්පාද ය (ගම.ගටො.) 

මු ්වා ය 

(2016,2017) 

ය  ්වා ය 

2017 

මු ්වා ය 

(2016,2017) 

ය  ්වා ය 

2017 

ම 18625 1319 40,570 5,190 

එළ ළු 1012 375 11,850 5,200 

මිරිස ් 248 51 38 76 

ුතුළූ හ 56 36 812 432 

ණුං 300 89 300 89 

උන් 127 1.5 95 1.2 

්වුපි 160 36 144 36 

ුට්ජු 234 274 421 383 

එකතුව 20,762 2,181.50 54,230 11,407.20 
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නිෂ්පාද ය ්ු   ද පළතුරු 
 යාග 

 ගා ්ු   ද  පසරිය 
(ගුක් ලටයයා) 

නිෂ්පාද ය (ගම.ගටො.) 

ග්ගසම 299 

 

4140 

පිගපොම 38 420 

මඹ 276 740 

ගදොඩ ක 12 21 

ගදහි 72 204 

ග්ොස ් 118 880 

මවා ාසි 13 10 

                    ගදළු ක 40 90 

                      ගප්ු 54 200 

ෆිෂවා පෘට් 14 18 

එ්තු  936 6723 

 

3.5 වාපාමාර්ග ක් රමයන් 

ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්ය දළ  ශගයවා  යාග කිග ෝ මීය ටයා 1237.11 බි ක ග්ොටසකිවා ද,  යාග කිග ෝ මීය ටයා 444.3 

් මර්වා ු ජ  ප්රාගද්ශයවාගගවා සමවාවි    පිහිටා තිගේ. සාමා ්ගයවා උෂ්ණත් ය මධි් 

ප්රාගද්ශයක් ල ග ස දක් ල ට ඇති  ණුත් ගමහි සශ්රී.්  ිේ ුා එයට මයත්  ාරිමායාග  ්ාපෘති ආධාුගයවා 

ජ ය  බා ගගොවි ිග හි විශා  මස් මත  බා ග  ුිකි දිස්ත්රිඩක් ල්යක් ල ග ස කිළිග ොච්චිය ද  ි ක් ල හිමි 

්ුගග  ඇති බ  සදුවා ්ළ යුතු ය. ගමහි ප්රාධා   ශගයවා ස ්ා බිීමග කම  ිේ ජ ය උපගයෝගි ්ු 

ගනිමිවා (මක් ල2.මඩි 1) මධි් මස් ිවා ක් ල  බා ගද   ාරිමායාගයක් ල ග ස ඉුණමඩු  ාරිමායාග  ්ාපෘතිය 

ජාති්  ශගයවා පිළිගිීමම ම  කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ය ද ්ෘකර්යාම දිස්ත්රිඩක් ල්යක් ල ග ස ුන්වා ා ම ඇ . 

ගමහි ඔය මං 7ක් ල ද දක් ල ට ඇ .  

ඔය මාර්ගනේ  ම ජ ය  ැනබ  ප්රනීශ 

ඔය මාර්ගනේ  ම ජ ය  ැනබ  ප්රනීශ 

් ් ප්පාරු පුන්ණුරිප්පුකු  ක 

පිුමවාද ාරු පිුමවාද ාරුකු  ක 

් ගුායවාආරු ඉුණයිමඩුකු  ක 

ග ත් ලිආරු ්මමඩුකු  ක 

පම  ුායවා්ට්ටු ්රියා යි  ාගපඩු ාවා 

මඩලඩක් ල්මආරු  වාගවාරික් ලකු  ක 

මක් ල්ුායවාආරු මක් ල්ුායවාකු  ක 
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විශා   ිේ ස ුක් ල ආශ්රිේ   ාරිමායාග  ්ාපෘති ද මධ්ම ප්රාමාණගඅ  ිේ පුක් ල ආශ්රිේ   ාරිමායාග  ්ාපෘති ද 

ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ දක් ල ට තිගේ. ඉුණයිමඩු , ්මමඩු , මක් ල්ුායවා, ්රියා යි  ාගපඩු ාවා ආම 

විශා   ිේ  ලිවා ද ් ගා කබිගුයි, පුන්ණුරිප්පු, පිුමවාද ාරු,  වාගවාරි කුඩණුරුට්ටි ආදි මධ් ප්රාමාණගඅ 

 ිේ    ාරිමායාග  ්ාපෘතීවාද ක්රිපයාත්ම්  ප තියි. ග ක සියම  උතුරු  ාරිමායාගගදපායා ග කවාතු  

විසිවා ්ළමණා්ුණය ්ු මධීක් ලෂණය ්ුමත  බයි. 

 

 

කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ  ාරිමායාග ුා ්ෘකර්යාම  යාධ ය ස ්ාබිීමග ක ම, ඉුණමඩු  ි  ුා 

 ාරිමායාග  ්ාපෘතිය ද ප්රාධා   ි ක් ල ගවා ා ම ු කිළිග ොච්චිගඅ ජී ත්    ජ  ා ගේ ප්රාාණය ග ස 

ුන්වා ා දිය ුිකිය. දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 24935 ් ගගොවි පවුම ලිවා 7000 ක් ල ඉුණමඩු  ්ාපෘතිය යටගත් 

ගගොවි ිවා ්ටයුතු    නිු     මය ලුවා    ම ු ගමය දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ස ක්වයාණ ගගොවිපවුම 

සංඛ්ාග වා 35% ක් ල ගේ.    ද ඉුණමඩු  ාරිමායාග  ්ාපෘතිගඅ ම  ගා  පමණක් ල ග ො  ග  ත් ධා ් 

 ගා වා    ්වුපි, උන්, ණුං  ිනි දෑ සිළකිය යුතු ප්රාමාණයක් ල  ගා ්ුමත  බ  ම ු ්ෘකර්යාම ස් යං 

අනු 

අං

ක

ය 

වැනව්  ම ප්රානීය ය 

නමකම් 

නකොටමඨාසය 

ජ ය  ැනබ  ඔය 

මාර්ගය 

ජ ය 

රදව ා 

වපසපාය 

(වර්ග 

සැතපුම්) 

වපසපාය 

(අක්.අඩි) 

ජ ය 

 බා නද  

වපසපාය 

(අක්) 

01 ඉුණමඩු ්ුච්චි ් ගුායවාආරු 227 120,000 21,985 

02 ් ුා කබිුයි ්ුච්චි ් ගුායවාආරු 10.30     1,221      260 

03 
 
පුන්ණුරිප්පු 

 
්ුච්චි 

් ් ප්පුආරු 10.50     2,957 985 

04 
 
මක් ල්ුායවා 

 
්ුච්චි 

මක් ල්ුායවාආරු 41.20   21,200    3,355 

05 
 
 වාගවාරිකු  ක 

 
්ුච්චි 

මවාඩ්ම ාරු 5.00     1,713       360 

06 
 
්මමඩු 

 
්ඩලඩා ග යි 

ග ත් ලිආරු 26.50 12,075 3,450 

07 
 
පිුමවාද ාරු 

 
්ඩලඩා ග යි 

පිුමවාද ාරු 25.89     3,128        602 

08 
 
්රියා යි  
 ාගපඩු ාවා 

 
්ව ්රි 

පම  ුායවා්ට්ටු 46.00    11,791     1,505 

09 
 
කුඩාණුරුට්ටි 

 
්ව ්රි 

මක් ල්ුායවාආරු 75.85 2,950          650 
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ගපෝකර   ත් ය ්ුා යමිවා කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ය දියු හ  ්ුා පිය  ඟා යමිවා සිටි  බ  

නිරීක් ලෂණයගේ.    ද  ිේ 464 ක් ල ගගොවි ජ  ගසේ ා ගදපායා ග කවාතු  විසිවා  ඩත්තු ්ුමිවා ප තී. 

  ද ලු හ ජ ය ුුස ්ග්ොට බිමි ඉදි කිරීග ක සිළුම ක ්ව ්රි ප්රාගද්ශගඅ දක් ල ට  ිගේ.  ග ක ගුේතුග වා 

ණුහුන් ජ ය ඇතුම මම   ක් ල ා ඇති ම ු ගං තුු  පිටාු ගිීමම සඳුාද ඉදි ්ු ඇ .  

ගමම සිළුම ක ස කපුයාණ  පහුගිය  සු 30 ඇතුළ  මප ප්රාගද්ශගඅ පි ිතු  ග ොසවාුමවා  ත්  

ගුේතුග වා විශා   ශගයවා  ුානියට පත්ම මක්රිපය  ත් ය් තිූ බ  දක් ල ට  ිබිණි. ණුත්  ි   

පදිංචිගයවා පුම ගපොන් ජ  ා ගේ ජී    ත්ත් ය සුති් කිරීම සදුා  ්ාපෘතීවා පයපයක් ල ම මිලිය  

ගණ ක් ල ආගයෝජ  ්ු ප්රාතිසංස්්ුණය ්ුමිවා ප තියී.  

්මමඩුකු ම  ි   ඉදිකිරීම ක්රිපයාත්ම් ්ළ  ්ාපෘතීවා ම ු ප්රාණුඛසථ්ා යක් ල  බා ගීම. දිඩි යුද්ධය 

පි ති ්ා   ් ාමතගේ 2009     යාෂගඅ ්ඩා දම   ද  ිගේ  ි   ඉදි කිරීග ක ්ටයුතු 2010  සගයා 

ආු කර ්ුමිවා රුපියම මිලිය  115ක් ල  ිය ්ුමිවා 2011  යාෂගඅ ප්රාති ාීන පවුම 1025ක් ල ඵ දායි ා ය 

 බා ගවා ා මයුගුවා ගමම  ්ාපෘතිය ප්රාතිසංස්්ුණය ්ු හ  ිබුගේ ය. 2012  යාෂගඅ ම ගමම  ි ට 

ජ ය පුු ා එම  සගයා යම  ්වා ගඅ මක් ල්ු 3450 පමණ  ගා ්ුමිවා  ි   පදිංචි කිරීග ක ්ටයුතු 

සදුා      ත් ශක් ලතියක් ල  බා න්වාගවා ය. දි ට ්වා  ගදග්හි ම ගගොවි ිවා ්ටයුතු     ගා කිරීමට 

ුිකි  ත්ත් යක් ල දක් ල ට තිගේ. 

ගමග ස පුන්ණුරිප්පු කු ම, පිුමවාද ාරු කු ම, ්රියාල   ාගපඩු ාවා,  වාගවාරිකු ම ුා 

මක් ල්ුායවාකු ම ආම  ිේද ුාජ් ුා විගද්ශ මූ ් ආය   මඟිවා ද පු රුත්ථාප ය ්ු එහි 

ඵ දායී ා ය ජ  ා   බා ගනිමිවා සිටිති. 

ඉුණමඩුකු ම ද  ි   පදිංචිගඅ ම ුජගඅ මූ ්ාධාු යටගත් 2010  යාෂගඅ සිට සං යාධ  ්ටයුතු 

්ුගග  යමත  ිබුගේ ය. 

ඒ ම ු ආසියාමත සං යාධ  බිංකුගේ ණු ්ාධාු  ිඩ සටු  යටගත්   ෑ බි කම 0.3 M උස් ්ු ජ  

ධාරි ා ය 17 MCM ක් ල  ිඩි කිරීග ක සිළුමමක් ල ුා ඒ ුා සබිඳි මග ක් ල ඉදිකිරී කද  ාවා, පා ම ඉදි 

කිරීග ක  ිඩ ්ටයුතු ුා තිරුල යාරු ලිප්ට්  ාරිමායාග  ිඩ ්ටයුතුද ගයෝජ ා කිරීගමවා පුම ඒ ුා සබිඳි 

ඉදි කිරීග ක ්ටයුතුද රුපියම මිලිය  2200 ්ට ග්ොටස් ුය්ට ගබදා ග්ොවාත්රේාත්්රැ වා ග    බාම  

්ඩි මිවා සින්්ුමත  බවාගවාය.  

 ණුත් 2012  යාෂගඅ සිට  ෑ පාවුමගම ඇති ඇළ ම ුා මායාග ආදිය ජා ්වා ු ්ෘකර්යාම සං යාධ ය 

සඳුා    මුණුදගම IFAD ලිහිම ණය යටගත් පු රුත්ථාප ය ්ු ගග  යමත  බයි.  

එමඟිවා  ම  ජ  ්ළම ා්ුණයකිවා යුතු  මධි් වූ මස් ිවා ක් ල  බා ගිීමග ක ම ස්ථා  එළඹී තිගේ.  
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   ද ්ෘකර්යාම ්ටයුතු ප්රා යාධ ය කිරීමටත්  ගා බි ක   වි්මප ගරෝග  ගා වා කිරීමටත් ්ටයුතු 

්ුමත  බයි.  

ගමම ග  ස ගගොවි ජ  ා වාගේ ජී    ත්ත් ය සිළකිය යුතු ප්රාමාණය් ඉුළ  ිංමමට  රුකු ක් ල ම 

තිගේ.  

ග වූ  සගයා ය  ්වා ගඅ ම  ගා ට බාධා ක් ල ග ො   මයුගුවා සියළුම  ිඩ ්ටයුතු ගමම  සු 

ම සවාමමට ගපු නිම ්ු ශ්රී.  ං්ාගේ මග ක් ල  ිේ  ට සමගසේ ජා ්වා ු ප්රාමිතිගයවා යුතු ද 

ප්රාතිසංස්්ුණය  ්ු කිලිග ොච්චියට ුා උතුරැ පළා ටද ආඩ කබුයක් ල ගග  ගද   ි ක් ල ග ස ඉ ා 

සතුටට පත්විය ුිකිය. 

ගමම  ි  යටගත් ඇති මක් ල්ු 21000 කුඹුරු ඉඩ ක  ට  ාරි පුුම් ක සපය  ප්රාධා , ගපෝෂණ, කුඹුරු, 

ජ පුුණ ඇළ ම ුා ්ෘකර මායාගයවා ඉදිකිරීග ක  ිඩ සටුවාද IFAD ආය  ගයවා  බාගත් මිලිය   

2883.43 ් ලිහිම ණය ණුදලිවා ුා මපගේ ුජගයවා  බා ගද   ද මිලිය  366.57 ් ණු ්ාධාුගයවා 

ගමම දි ිවා   ්ාපෘතිය 2013  යාෂගඅ ආු කර ්ු ්ුමිවා 2017  යාෂගඅ මායාතු මස  ිඩ ්ටයුතු නිම 

්ළ ම ු 2017 සිප්  කබයා මස සියළුම ණු ් ්ටයුතු නිම ්ුමත  ිබුගේය. 

  ද IFAD  ්ාපෘතිය යටගත්  ාරි මායාග ඉදිකිරී ක ප්රාතිසංස්්ුණ ්ටයුතු සින්්ු ගග  ය   ද ම ු 

ජී  ාධාු  ත් ය ප්රා යාධ ය කිරීම සඳුා නිෂ්පාද  මගළවි  ්ාපෘති ගයෝජ ා  ඇතුළත් ්ුමිවා ඒ 

මමත  ඉුණමඩු  ි  යටගත් පාු කපරි්  ්ු ගග  යමත  බ  ම  ගා ට වි්මප  යම ්වා ගඅ 

වි්මප ගරෝග  ගා  දිරිමත් කිරීග ක සිළුම කද      ුඳුවා ා ගද   ම.  

ග ක මමත  ුමන්ුම පස ්මධ්ය ය සින් ්ු මදාළ කුඹුරු  ගා බි ක   ුට්ජු, ්ේපි, ණුං, බඩ ඉරිඟු ආදිය  ගා 

්ු සායාථ් මස් ිවා ක් ල  බා ගවා ා  ම. එග සම  ගා බි ක   ුඳුවා ා ගදමත  ිූ බඩ ඉරිඟු  ගා  

ගමම  ්ාපෘතිය යටගත් ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. ්ෘකර්යාම  ගදපායා ග කවාතුගේ ආධාු යටගත් මළුත් 

යුපත් ්ෘකර  ්ාපෘතීවාද  ම ා්ාු   ගා ්ළ ුිකි මවා ාසි, ්ිකිරි ආදිය ුඳුවා ා ම එග නි මළුත් 

්ටයුතු   ගයමම ග්ගුහි ගගොමවා දිරි ගවා ා  ාර සහි  උත්සුයවා   ඔවුවා ඇතුම ්ු ගමත 

 ිබිණි. 
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ජ  ්ළම ා්ුණය ප්රා යාධ ය  කිරීමට   ් ග ස ජ ය මි  සිපයීග ක පිළිග  ක් ල ුා මිීමම සඳුා 

මදාළ ඉදිකිරී ක ්ටයුතුද සින්්ුමත  ිගේ.    ක්රනමය ුඳුවා ා මග කම ග්රාමීය ය සංවිධා  බ  ගිවාමම ුා 

ුාජ් ග ො   සංවිධා යක් ල මඟිවා පුහු හ ුා දිමත ත් කිරී ක සින් කිරීග ක ්ටයුතු ුා සමාජ බ ගිවාම ක 

මඟිවා ුා ක් ලගෂේත්රේ විගශේෂයයවා මඟිවාද සින් ්ුමත  ිගේ. ග ක ුුුා ගගොවි ජ  ා  මධි් බ ගතු 

මය ලුවා ග ස ුා ආය නි්  ශගයවා ක්රිපයාත්ම්    මයුරිවා පුහු හ  බා ගද   ම.  

ගමම  ්ාපෘතිය ණු ්මය  ශගයවා ුා ගරෞති්  ශගයවා ්වයාණ ඉ ක් ල්ය ළඟා ්ු ගග  ඇති ම ු 

2017  යාෂගඅ සිප් ි කබයා මස ඉුණමඩු  ්ාපාුගඅ සං යාධ  ්ටයුතු නිමා ට පත් ්ුමත  ිබුගේය.  

ගමම  ්ාපාුය මඟිවා යුද්ධගයවා පීඩා ට පත්වූ කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ  ාරිමායාග ුා යටි   

පුුම් ක පු රුත්ථාප ය කිරීම ග්ගුහි ුා ගගොවි ජ  ා වාගේ දිවි ගප ග හිද විශා  විපයායාසයක් ල 

ඇති ්ුමිවා ඔවුවාගේ ජී   ුටා  දියු හ  ත් යට ගග  ඒග ක  ත් යක් ල උදාම ඇ . 

ගමම විගද්ශ ුට ම ගදගක් ල ආධාු මඟිවා සින් ්ු   ද ප්රාතිසංස්්ුණ ්ටයුතු ලිවා පුම ඉුණමඩු  ි  

ජාති් ුා ජා ්වා ු නියාණාය්යවාට මමත  ප්රාතිසංස්්ුණය ්ු   ද ඉ ාමත් විශිෂ්ඨ  ි ක් ල ග ස 

පිහිගට  ම ු ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්යට ුා පළා ට ආඩ කබුයක් ල ගග  ගද   ි ක් ල ග ස  ිජගඹ  ා 

නිය යි 

3.6 ජ ගහණ නතොරතුරු 

 

අංක ප්රානීය ය 

නමකම් 

නකොටමඨාසය 

පවුම 

සංඛ්යයාව 

පුීග යි

න්නේ 

එකතුව 

පිපාමි ගැහණු නදමළ සිංහ  මුස්ලි

ම් 

1 ්ුච්චි 24,420 77,725 37,535 40,190 23,695 35 249 

2 ්ඩලඩා ල  8,382 26070 12,581 13,489 8,262 1 3 

3 ්ව ්රි 7,512 25,975 12,864 13,111 6,922 1 455 

4 පච්චිල පමලි 4012 12,911 6,231 6,680 3,911 2 1 

එකතුව 44,326 142,681 69,211 73,470 42,790 39 708 
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3.7. වර්ෂාපත  තත්වය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උෂ්ණත්වය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංකය මාස වර්ෂාපත ය (මිලි 

මීය ටර්) 

01 ජ  ාරි 106.36 

02 ගපබු ාරි 18.80 

03 මායාතු 162.40 

04 මගප්රාේම 13.70 

05 මියි 53.10 

06 ජුනි 7.06 

07 ජූීම - 

08 මගගෝස්තු 14.00 

09 සිප් ි කබයා 109.60 

10 ඔක් ලග ෝබයා 126.16 

11 ග ො ි කබයා 389.00 

12 ගදසි කබයා 107.00 

එකතුව 885.8 

මං්ය මාස අවම උෂ්ණත්වය 

(නසමසියස්) 
01 ජ  ාරි 25.10 

02 ගපබු ාරි 25.50 

03 මායාතු 27.90 

04 මගප්රාේම 30.30 

05 මියි 30.50 

06 ජුනි 30.50 

07 ජූීම 30.40 

08 මගගෝස්තු 29.70 

09 සිප් ි කබයා 28.60 

10 ඔක් ලග ෝබයා 28.60 

11 ග ො ි කබයා 26.90 

12 ගදසි කබයා 26.20 

එකතුව 28.30 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

12 

 

3.8 දිස්ත් පාක්කනේ මූලික සංඛ් යා නමඛ්ය  නතොරතුරු. 
 

දිස්ත්රි ක්කනේ  ම කිළින ොච්චිය 

පළා  උතුරු පළා  

ණුළු භූමි ප්රාමාණය. 1237.11  යාග කි.මි. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාස සංඛ්ා  04 

ග්රාම නි ධාරි ග්ොට්ඨාස සංඛ  95 

ග ක සංඛ්ා  354 

ඡවාද ග්ොට්ඨාස සංඛ්ා  100 

ප්රාාගද්ශීලය සරා සංඛ්ා  03 

මමා ්ංශගඅ , දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක යටගත් ප ති  

ුජගඅ නි  නි ාස 

16 

් ාප මධ්ාප  මධ්ක් ලෂ් රුවාගේ සංඛ්ා  01 

පාසම සංඛ්ා  104 

පාසම ළණුවා සංඛ්ා  
32355 

ගුරු රු සංඛ්ා  
2136 

පායාලිග කවාතු නිගයෝජි  සංඛ්ා  09 

පළාත් පා   නිගයෝජි  සංඛ්ා  04 

මර්වා ු මධි්ාු සරා සාමාජි්යවා සංඛ්ා   37 

ජ  ා එ්තු  142,681 
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4 .ආයත  වකහය සහ අනුමත කාර්යමණ්ඩ  නතොරතුරු 

4.1 ආයත  සංවිධ්ා  සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

.  
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4.2 දිස්ත් පාක් නමකම් කාර්යා නේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩ  නතොරතුරු 

වර්ගය නසේවා නරේණිය 

/මටමටම 

අනුමත කාර්ය 

මණ්ඩ  

සංඛ්යයාව 

දැ ට ඇති 

කාර්යමණ්ඩ

  

පුරප්පාඩු 

දිසාපති 
SLAS Special 

1 1 0 

මතිගයා් දිසාපති 
SLAS I 

2 1 1 

ප්රාධා  ගණ්ාධි්ාරි 
SLAcS I 

1 1 0 

ප්රාධා  මර්වා ු 
විගණ්ාධි්ාරි SLAcS I 

1 1 0 

සු්ාු දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 
SLAS II/III 

1 1 0 

ගණ්ාධි්ාරි 
SLAcSII/III 

1 1 0 

ඉංජිගවාරු 
SL.EngSII/ III 

1 1 0 

පරිපා   නි ධාරි 
PMAS Supra 

1 0 1 

රාෂා පරි යා ්  TS 2 0 2 

ග ොුතුරු  ාක් ලෂණ නිළධාරි SLICTS 2/II/I 1 01 0 

මය ිය සු්ාු Asso Officer 
III/II/I 

1 1 0 

සං යාධ  නිළධාරි  
III/II/I 

20 21 -1 

 ාක් ලෂණ නිළධාරි 
SLTS III/II/I 

2 0 2 

සිතිය ක ්රු 
SLTS III/II/I 

1 0 1 

ගපොන් ්ළමණා්ුණ සු්ාු 
P.M.A I,II,III 

38 33 05 

ග ොුතුරු සු සවානිගේද  
 ාක් ලෂණ සු්ාු නිළධාරි  

SLICTS 3/III/II/I  
2 0 2 

 ාක් ලෂණ සු්ාු නිළධාරි Departmental 
III//II/I 

2 02 0 

රියන්රු  CDS III/II/I 
Special 

08 06 02 

නි ස්  ප ත් ාගග  යවා වා  Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 0 

වින්ලි ්ායාමි් ශිමපීවා Departmental 
III//II/I  

1 0 0 

්ායායා  ්ායාය 
සුාය් 

OES III/II/I  12 11 1 

ණුු්රු OES III/II/I  1 1 0 

එකතුව 
  

101 83 17 
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කාර්ය මණ්ඩ  නතොරතුරු : ප්රානීය ය නමකම් කාර්යා ය - කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක්කය 

ත තුර නසේවා නරේණිය 

/මටමටම 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ  

සංඛ්යයාව 

වත්මන් ඇති 

කාර්යමණ්ඩ  

පුරප්පාඩු 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

SLAS I 
4 

4 
 

0 

සු්ාු ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

SLAS III 

4 3 1 

ගණ්ාධි්ාරි SLAcs II/I, 
II/II 

4 4 0 

පරිපා   නි ධාරි PMA Supra 
4 0 4 

ග්රාම පරිපා   නි ධාරි  
4 0 4 

රාෂා පරි යා ්  TS 
4 0 4 

සං යාධ  නිළධාරි DOS III/II/I 
20 25 -5 

 ාක් ලෂණ නිළධාරි SLTS III/II/I 4 0 4 

ුාජ් ්ළමණා්ුණ සු්ාු 

PMAS III/II/I 
89 68 21 

ග්රාම ගසේ ා නි ධාරී III/II/I 
95 69 26 

ග ොුතුරු සු සවානිගේද  
 ාක් ලෂණ සු්ාු නිළධාරි  

SLICTS 
3/III/II/I  

4 0 4 

 ාක් ලෂණ සු්ාු නිළධාරි III/II/I 
 

4 4 0 

රියන්රු CDS III/II/I 
 

8 8 0 

්ායායා  ්ායාය සුාය්/ ණුු්රු OES III/II/I  26 23 3 

එකතුව  
274 208 66 
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05. කාර්ය සාධ් ය 

5.1 රාජ් ය පපාපා   කටයුතු ප් රගතිය 

5.1.1 පපාපා   අංශනේ කටයුතු 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ නිළධාරීවාගේ ගපෞද්ගලි් ග ොුතුරු ප ත් ාගග  යාම , නි ාඩු , න් කරිය 

බ පත්රේ  බා මම ආම ්ටයුතු සින් ්ුමත  ිගේ. 2017  යාෂගඅ දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගයවා ස්ථා  

මාරුම ගිය ුා විශ්ර ාම ගිය මය ලුවාගේ විස් ු ; 

1. ්ළම ා්ාු සු්ාු  04 

2. ්ායායා  ්ායාය සුාය්  03 

3. රීයතුරු    02 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා යට ස්ථා  මාරු  බා මලුතිවා මලුතිවා පත්ම ක  බා පිමිණි මය ලුවාගේ 

විස් ු; 

1. සං යාධ  නිළධාරී නිළධාරි              01 

2. ්ළම ා්ාු සු්ාු   05 

3. ්ායායා  ්ායාය සුය්   03 

4. රීයතුරු     03 

මග්රුාු ුක් ලෂණ ක්රනමය යටගත්  ාු  41්ට ුක් ලෂණ  බා ගද   ම. 

5.1.2  අභ් යන්තර විගණ  කටයුතු 

මර්වා ු විගණ  මංශය දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා  ුා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා    මර්වා ු පා   

ුා ක්රනමගේදයවාහි  යාධ ය ස කබවාධගයවා වූ ්ටයුතු   ්ායායක් ලෂම ා ය  ිඩි දියු හ කිරීම ප්රාධා  

මුණුණගේ. 

මර්වා ු විගණ  මංශය විසිවා ගමම  සගයා ස ක්වයාණගයවා විගණ  විමුම ක තිස් එ්ක් ල ය    ම. 
ය    ද සියළුම විගණ  විමුම ක  ට පිළිතුරු  ිබු හ ම ු ුමන්ුම ්ටයුතු සින් ්ු ඇති බ  සඳුවා ්ළ 
යුතුයි.   ද පුම ගිය  සු ුා සිසමග කම ගමම  සු ්ායායක් ලෂම ා ගයවා යුතු  තිගේ. 
  ද විගණ  විමුම ක සඳුා    පිටපත් ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ාංශගඅ මර්වා ු විගණ  මංශයට ුා 

 
දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 
්ායායා ය 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා  

කරච්චි කණ්ඩාවම  පු කපා පච්චිම ප්පමලි 

ඉදිරිපත් ්ු   ද 
නිරීක් ලෂණයවා  

07 07 06 05 06 

ඉදිරිපත් ්ු   ද 

නිරීක් ලෂණයවා සඳුා 

 ිබුමත ප්රාතිචාු  

05 06 06 05 06 

සම්වයාණගයවා 
පිළිතුරු ග ො ිූ 
නිරීක් ලෂණයවා 

02 01 - - - 
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ුාජ් විගණ  ගදපායා ග කවාතු  (දිස් ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය, කිලිග ොච්චි) ය මත  ිගේ.  

මර්වා ු විගණ ගඅම දක් ල ට ඇති විමුම ක ුා ප්රාශ ් නිුා්ුණය ්ු ගිීමම සඳුා  සු්ට විගණ  

් කටු රැස්ම ක ස ුක් ල ප ත්    ම. ප්රාථම රැස්මම ග වූ  සු සඳුාද මග ක් ල රැස්ම ක තු ම ගමම  සු 

සඳුාද ගේ. ප්රාථම රැස්මමට ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ාංශගඅ  ප්රාධා  මර්වා ු විගණ ් ුයාද  ග    

ුස්මමට ්ළම ා්ුණ විගණ් ගදපායා ග කවාතුගේ නිගයෝජ් මධ්ක් ලෂ ුයාද  සුරාගීවූු. 

මර්වා ු විගණ  නිළධාරීවා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය ුා ප්රාාගම් ක  ්ායායා    ක්රිපයා සිළුම ක  

විමසා බ ා මුණුගණහි ්ායායක් ලෂම ා ය පිළිබඳ  ායා ා දිසාපතිතුමා ග   ඉදිරිපත් ්ළ යුතුය.  

මර්වා ු විගණ  ්ළම ා්ුණ ්මිටු රැස්මග කම පු  සඳුවා ්රු හ ුා ක්රනම සමමත් කිරීමටත්, 

ම තුරු  ළක් ල ා ගිීමමටත් සා්ච්ඡා ්ු   ම.  

 මර්වා ු පා  ය ුා ම තුරු 

 මර්වා ු විගණ  නිරීක් ලෂණය ුා විධිමත් කිරීම. 

 ුාජ් විගණ  විමුම ක සමාග ෝච ය කිරීම. 

 ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ාංශය ුා රාඩලඩාගාුගයවා   බා ගද   ද චගක්රනමඛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කළම ාකරණ විගණක කමිටු 

රැස්වීම 

4 ව  කාර්තුව 

2016 

1 ව  කාර්තුව 

2017 

2 ව  කාර්තුව 

2017 

3 ව  කාර්තුව  

2017 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය -  

කිලිග ොච්චිය 

09.02.2017 05.05.2017 03.08.2017 24.10.2017 
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5.1.3 ආදායම් රැස් කිරීනම් කටයුතු. 
ආදායම් ආදායම් විස්තර තක්නසේරුව     තිනබ  

අයුනරන් 

1003-07-02 
ගුජිස්ට්රාායා ජ ුාම ගදපායා ග කවාතුගේ 

ලියාපදිංචි ගාස්තු 
4,000,000.00 4225614.01 

1003-07-03  ගපෞද්ගලි් ගස ්ප්රා ාු ය   24062.00 

1003-07-99  ග  ත් ආදාය ක  60,000.00  87937.50 

2002-01-01  ුාජගඅ ගගොඩ ිගිලි   කුලිය  850,000.00 1382059.84 

2002-02-99  ගපොලිය 2,100,000.00  2155723.71 

2003-02-14  ගමෝටයා ුථ ප්රා ාු  ගාස්තු - 15899224.00 

2003-02-03  මුජ  ආුක් ලෂා  පිළිබඳ බ පත්රේ 

ගාස්තු 
- 275750.00 

2003-02-06 සත්ත්  ුා  ෘක් ලෂ  ා සංුක් ලෂණ ආයා 

පණ  යටගත් ගාස්තු 
- - 

2003-02-07 විගම  පත් මසා ුා ද්විත්  පුු ිසි 

ගාස්තු 
-                     - 

2003-02-13 විරාග ගාස්තු - 88100.00 

2003-04-00  ුජගඅ ගසේ ්යවාගේ යතුරු පිදි 

ස කබවාධ මම ා 
- - 

2003-02-99  ග  ත් සිම ු බඩු 80,000.00  121296.00 

2003-99-00  ග  ත් කුීම 1,500,000.00  2807003.74 

2004-01-00   ිවාදඹු ම ත්දරු දාය්ත් ය 7,000,000.00  8800319.96 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

19 

5.1.4 මිෂ්ස්බ  හා රැකිරක්ෂා නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 රැකියා ුා  ෘත්තීය සමිති සබද ා මමා ්ංශය ඔසග්සේ මිනිස ් බ  ුා රැකියා ්ටයුතු පිළිබද 

ගදපායා ග කවාතු   ම ඉ ක් ල්ය ක්රිපයාත්ම් ්ුයි. ගමම ගදපායා ග කවාතුගේ ්ටයුතු ග ස  රුණ 

 රුණියවා ුට රැකියා ම ස්ථා වා සි සීම, ස් යං රැකියා වා  යාධ ය කිරීම ුා ඔවුවා දිරි ගිවාමම, 

රැකියා මග ගපවාමග ක සණුළු පි ිත්මම ආම යාවාත්රේණයක් ල මගිවා  ම ඉ ක් ල්ය සපුුමිවා සිී. ගමම 

ගදපායා ග කවාතුගේ ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාම සදුා කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ 

නිළධාරීවා සය ගදග ක් ලද ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ගඅ නිළධාරීවා තිගදග ක් ලද ගසේ ගඅ ගයම සිටිති. 

 

 

මිෂ්ස් බ  හා රැකියා කටයුතු පිළිබද නදපාර්තනම්න්තුනව් කාර්යසාධ්  ප්රගති වාර්තාව 

1. ගුරුවරුන් සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ  

 ගමම  ිඩසටු  මඟිවා පාසම මධ්ාප ය  බා ගනිමිවා සිටි  ම ධිගඅම  ග්ග ස රැකියා 

 ම ස්ථා වා  බා ග  ුිකියි යවා  පිළිබද ත්, පාසම මධ්ාප ගයවා පුම  ගයොණු විය යුතු 

 පාඨමා ා වා පිළිබද ත් ආචායාය  රුවා මඟිවා පාසම ශිෂ් ප්රාජා  දිමත ත් කිරීම මූලි් මුණුණ 

 ග්ොට ගනිමිවා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. ගමම  ිඩසටු  සදුා ආචායාය  රුවා 40 ගදග කු 

 සුරාගි වූ ම ු ඒ සදුා රුපියම 27620.00් ණුද ක් ලද  ිය ්ු   ම. 

2. සිසුන් සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

මං්ය ස්ථා ය   තුු ්ායාය මඩලඩ  සංඛ්ා   

01 දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ය 

මිනිස් බ  සං යාධ  

නිළධාරී 
02 

උපාධි ාීන මර්ාස ාීන 02 

මිනිස් බ  සං යාධ  

නිළධාරී 

(ගපොන් ජ  රැපයුක් ලෂා 

ගසේ ා මධ්ස්ථා ය) 

02 

02 ්ුච්චි මිනිස් බ  සං යාධ  

නිළධාරී 
01 

03 ්වාඩා ල                                                   - 

04 පච්චිල ප්පමලි මිනිස් බ  සං යාධ  

නිළධාරී 
01 

05 ්ව ්රි මිනිස් බ  සං යාධ  

නිළධාරී 
01 

 එ්තු  09  
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 සිුමවා සිය පාසම මධ්ාප ය නිමා ්ළ පුම පාඨමා ා වා    ගයොද ා  සිුමවාගේ ුිකියා වා  

 ඉු   ිංමම ගමම  ිඩසටුගවා මුණුණ ගේ. සිුමවා 911 ගදග කුට රැකියා මායාගගෝපගද්ශ  

  බා ම ඇ . 

 

3. රැකියා වියුක්තිකයන් සදහා වූ මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

 ගමම  ිඩසටු  රැකියා ග ොමිති  රුණ  රුණියවා සදුා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ද්දකි.  රුණ 

  රුණියවා ගපෞද්ගලි් මංශ   සු ස් යං රැකියා ආදිගයහි ගයොණු ්ුමමට දිරි ගිවාමම සු මග 

 ගපවාමම ඉවා මගප්ක් ලකර ය. රැකියා ග ොමිති  රුණ  රුණියවා 1341 ගදග කු ගමමගිවා 

 දිමත ත් ්ුමත  ිබුගේය. 

4. විනශේෂ අවශයතා ඇති අය සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

 විගශේෂ ම ශ් ා ඇති ශාරීරි් ගුෝ මා සි් ගිටළු  ත් යවා ඇති මය ස් යං රැකියා සදුා 

 ගයොණු ්ුමම ගමහි මුණුණ බ ට පත්විය. 431 ගදග කු ගමමගිවා බ  ගවා    ම. 

5. ස්වයං රැකියා ව  ෂ්යුතුව සින   අයවලුන් දිපාගැන්වීනම් වැඩසටහ .. 

 ගමම  ිඩ සටු  ස් යං රැකියා වාහි ගයම සිටි  මය ලුවා සදුා ගේ. ස යං රැකියා දියු හ ්ළ 

 ුිකි  වාගවා ග්ගසේද සු මග වි කිරීම ආම උපක්රනම පිුිදිලි කිරීම සදුා වූ  ිඩසටු යි. ගමම 

  ිඩ සටු ට 120 ගදග ක් ල සුරාගි වූු. රුපියම 9560් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම.  

6. නදමාපියන් දැනුවත් කිරීම සදහා වූ රැකියා මාර්නගෝපනීශ  වැඩසටහ .. 

 ගමම  ිඩසටු  පාසම මධ්ාප ගයවා පුම  ම දරු වා පුහු හ පාඨමා ා වා   ට ගයොණු කිරීම, 

 රැකියා ම ස්ථා සදුා බ  ගිවාමම ආදිය පිළිබද  ගදමාපියවා දිමත ත් කිරීග ක  ිඩසටු කි. ග ක 

 සදුා ප්රාති ාීනවා 200 ගදග ක් ල සුරාගි වූ ම ු රුපියම 9000.00් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම. 

7. රැකියා කමිටු වැඩසටහ .. 

 ගමම  ිඩසටු  රැකියා බ ාගපොගුොත්තුග වා සිටි   රුණ  රුණයවා සදුා ගේ. ගමමගිවා 

 සෘජු රැකියා ම ස්ථා  බා ග  ුිකි ම ු 30 ගදග කු ඊට සුරාගි     ම. රැපියම 34,150.00් 

 ණුද ක් ල ඊට  ිය ්ු   ම. 

8. රැකියා අවස්ථාවන් සදහා දිපාගැන්වීනම් වැඩසටහ .. 

 රැකියා නියුක් ලති්යවා ස් යං රැකියා වාගයොණු කිරීමට දිරි ගිවාමම සදුා ගමම  ිඩ සටු  

 ක් ල රියාත්ම් ්ු   ම. ඊට 40 ගදග කු සුරාගි විය. 
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9. රැකියා ෂ්යුක්තිකයන්නේ වයවසයකත්ව ප්රවර්ධ්  වැඩසටහ .. 

 ගගොඩ ං    ද රැකියා ්ඩලඩාය ක     ෘත්තීය ස්් ා වා ප්රා යාධ ය උගදසා ම ශ් දිමතම 

 සු පුහු හ   බා මම ගමමගිවා සින් ්ු   ම. ග ක සදුා සුරාගි වූ 30 ගදග ක් ල සදුා රැපියම 

 27,600.00් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම.   

10. රැකියා අභිනයෝගයන් ජය ගැනීම.. 

 ගමම  ිඩසටු  රැකියා වියුක් ල   රුණ  රුණියවා සදුා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. රැකියා ක් ල 

 බ ාගපොගුොත්තු     රුණ  රුණියවාට රැකියා ම ස්ථා වා පිළිබද  දිමත ත් කිරීමත්, ස කණුඛ 

 පරීක් ලෂණ ආම මභිගයෝගයවා ජය ගවා ා ආ්ාුයත් පිළිබද  ම ගබෝධය ගමමගිවා  බා ගද  

  ම. ප්රාති ාීනවා 120 ගදග ක් ල වූ ම ු රුපියම  31800.00් ණුද ක් ල ඒ සදුා  ිය ්ු   ම. 

 

11. රැකියාවන්හි අවශයතාවන් පද ම් කරගෂ්මින් රි යාත්මක කර   ද පාඨමා ාවන්.. 

 ගමය ස් යං රැකියාග හි ගයම සිටි  මය ලුවා සඳුා     ිඩ සටු කි. ග ක සදුා ප්රාති ාීනවා 

 30 ගදග ක් ල සුරාගි වූ ම ු රුපියම 9950.00් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම.  

12. අභයන්තර උපාිධධ්ාපා සිසුන් සහහා ව  රැකියා මාර්නගෝපනීශ  

 ගමම  ිඩ සටු  විශ් විද්ා  සිුමවා සඳුා ගේ.  රුණ  රුණියවා ගපෞද්ගලි් මංශ   ුා 

 ස් යං රැකියා ආදිගයහි රැකියා ම ස්ථා වා  බා දිරිගිවාමම ගේ. ග ක සදුා සිුමවා  41 

 ගදග ක් ල දිමත ත් ්ුමත  ිූ ම ු රුපියම 34450.00 ් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම.  

13. රැකියා මාර්නගෝපනීශ  හා දිපා ගැන්වීම 

 දිස්ත්රිඩක් ල්ය තුළ ඇති රැකියා ගයෝජ්යවා ග ේ මඩවි ුුුා ලියා පදිංචි කිරීම. දිස්ත්රිඩක් ල්ය තුළ 

 ඇති රැකියා ගසොය  මය ලුවා ලියා පදිංචි කිරීම. ුාජ් ුාජ් ග ො   ගපෞද්ගලි් ුා 

 ග්ොවාත්රේාත් පද ම ම  වූ රැකියා වාට රැකියා ගසොය  මය ලුවා  රැකියා ගයෝජ්යවා සමඟ 

 ස කබවාධ ්ුමම. ගමම  ිඩ සටු ට රුපියම 25000.00 ් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම. 

14. තාක්ෂණ පුහුණු පාඨමා ා වැඩ සටහ  

 ගමම  ිඩ සටු  ස් යං රැකියාග හි ගයම සිටි  මය ලුවා සඳුා ගේ. ස් යං රැකියා   ාක් ලෂණය 

 ගයොදා ගනිමිවා ඉුළ  ිංමම ුා මගළවි කිරීම ග්ග සද ආදි ක්රනාගමෝපායවා පිුිදිලි කිරීම. ග ක 

 සදුා සිුමවා  60 ගදග ක් ල සුරාගි වූ ම ු රුපියම 42000.00 ් ණුද ක් ල  ිය ්ු   ම.  
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මං්ය  දිස්ත්රිඩක් ල/ ගම් ක 

්ායායා ය 

මූ ් ප්රාතිපාද  

(රුපියම) 

වියදම 

(රුපියම) 

ඉතුරු 

1 දිස්ත්රිඩක් ලගම් ක 

්ායායා ය  

20000 19971 29 

5000 5000 0 

2  

්ුච්චි 

2390 2390 0 

7950 7950 0 

34450 34450 0 

2250 2250 0 

21000 21000 0 

27620 27620 0 

27600 27600 0 

3 ්වාඩා ල   2390 2380 10 

2250 2250 0 

7950 7950 0 

4 ්ව ්රි  2390 2390 0 

7950 7950 0 

2250 2250 0 

12000 12000 0 

    9950 - 9950 

5 පච්චිල ප්පමලි  2390 2390 0 

7950 7950 0 

2250 2250 0 

12000 12000 0 

34150 34150 0 

9950 9950 0 

එ්තු  264080 254091 9989 
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5.1.5 ජාතික කර්මාන්ත හා ව් යවසායකත්ව සංවර්ධ්  අිධකාපාය 

වැඩ සටහ  - 01 

රි යාකාරකම් :  

වයවසායකත්ව සංවර්ධ් ය කිරීම හා නවළහාම. 

1. කුඩා හා මධ්යම පාන්තික වයවසායකයන්නේ  ගැටු  ෂ්රාකරණය කිරීම. 

2. ප්රා නීය ය හා දිස්ත්රි ක් මටමමනමන් වයවසායකයන් ිහහිකිරීම හා බ ගැන්වීම. 

 

ජාති් ්යාමාවා  ුා  ් සාය්ත්  සං යාධ  මධි්ාරිය    ාහි දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය  ශගයවා 

 ් සාය්යවාගේ  ගිටළු ුන් ාගග  එය නිුා්ුණය ්ු  ම ු සං යාධ ය ්ුයි. 

ගමයට ුාජ් ුා ුාජ් ග ො    ්ාපාු ආය  යවා සුරාගිම  ම උපගදස ්  බා  න්වාගවාය. 

 අරමුණ 

  ් සාය්යිවා ඒ්ාබද්ධ ම සංධා යක් ල පිහිටුමම. 

  ් සාය්යිවාගේ ගිටළු නිුා්ුණය කිරීම. 

 

 

අනු 

අංකය 
වැඩ සටහ  

දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 

්ායායා ය / 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා ය 

ප්රති ාී

න් 
දි ය ප්රතිපාද  

01 ප්රාාගද්ශීලය 

 ් සාය්යිවාගේ සරා  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා ය - 

්ුච්චි  

60 

  

03.07.2017 10400.00 

02 
ප්රාාගද්ශීලය 

 ් සාය්යිවාගේ සරා  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා ය - 

්ඩලඩා ල  

55 10.11.2017 9541.25 

03 ප්රාාගද්ශීලය 

 ් සාය්යිවාගේ සරා  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා ය - 

පු ්රි 

50 

70 

14.11.2017 

 

13750.00 

04 ප්රාාගද්ශීලය 

 ් සාය්යිවාගේ සරා  

දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 

්ායායා ය - 

කිලිග ොච්චි 

08.12.2017 
15700.00 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩ සටහ  - 02 

රි යාකාරකම් :  කාන්තා වයවසායකයින්නේ සංවර්ධ් ය සහහා වූ පුහුණු පාඨමා ා. 

අනු 

අංක

ය 

වැඩ සටහ  

 
 

දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 
්ායායා ය / ප්රාාගද්ශීලය 
ගම් ක ්ායායා ය 

 

ප්රති ා

ීන් 

 

දි ය 

 

 

ප්රතිපාද  

 

01 
ගක් ලක් ල පුහු හ 
පාඨමා ා . 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
්ායායා ය - ්ුච්චි  
 

21 17.05.2017 
18.05.2017 

18000.00 

02 පාු පාඨමා ා . 
දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 
්ායායා ය - කිලිග ොච්චි 
 

10 15.06.2017 
16.06.2017 

13348.00 

03 
ගුජිගපෝ ක නියාමාණ 
පාඨමා ා . 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
්ායායා ය - පල  
 

15 27.06.2017 
28.07.2017 
30.07.2017 
 

15675.00 

04 
සාරි ේ වුස් මිසීග ක 
පාඨමා ා . 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
්ායායා ය - 
්ඩලඩා ල  
 

20 24.08.2017 
25.08.2017 

13750.00 

05 
 ළස් ගබෝනික් ල්වා 
නියාමාණ පාඨමා ා . 
 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
්ායායා ය - පු ්රි 
 

15 13.09.2017 
14.09.2017 
15.09.2017 
 

13460.00 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
මලු ා සෑමග ක 
පාඨමා ා . 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
්ායායා ය - පු ්රි 
 

25 29.11.2017 
30.11.2017 

13400.00 

07 මත්් ක පාඨමා ා . 
දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 
්ායායා ය - කිලිග ොච්චි 
 

27.11.2017 
28.11.2017 
30.11.2017 

21154.00  



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩ සටහ  - 03 

රි යාකාරකම් :  දිවියට උදා ය දැනුවත් කිරීනම් වැඩ සටහ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 
වැඩ සටහ  

 
දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 

්ායායා ය / 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා ය 

 

ප්රති ාීන් 

 

ප්රතිපාද  

 

01. දිවියට උදා ය දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක 

්ායායා ය - 

කිලිග ොච්චි 

 

 

 

 

 

157 16.08.2017 

18.08.2017 
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27 

වැඩ සටහ  - 04 

රි යාකාරකම් :  දිවියට උදා ය කළම ාකරණ පුහුණුව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 මැතිවරණ නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 
 

 ඡන්දදායකයින් සංඛ්යයාව -2017 

(10) යාප ය මිති ුණ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ‘්‘ කිළිග ොච්චි මිති ුණ ග්ොට්ඨාශගඅ 2017 යාෂගඅ 

(කිළිග ොච්චි පරිපා   දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ) ලියා පදිංචි ්ු ඇති ඡවාද දාය්යිවා සංඛ්ා - 86731 

 

 

 

 

 

අ

නු 

අං

ක

ය 

වැඩ සටහ  
දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක ්ායායා ය / 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

 

 

දිස්ත්රිඩක් ල  ගම් ක ්ායායා ය / 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

 

ප්රති ාීන් 
 

ප්රතිපාද  

 
01. දිවියට උදා ය 

්ළම ා්ුණ 

පුහු හ . 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

- ්ුච්චි  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

- පු ්රි 

 

 

 

 

75 12.12.2017 

02 දිවියට උදා ය 

්ළම ා්ුණ 

පුහු හ . 

 

 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

- ්ඩලඩා ල  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

- පල  

 

82 13.12.2017 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

28 

මැතිවරණ දිස්ත්රි ක්ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රානීය ය සභා -03 

1. ්ුච්චි ප්රාාගද්ශීලය සරා  

2. පු ්රි ප්රාාගද්ශීලය සරා  

3. පච්චිල ප්පමලි ප්රාාගද්ශීලය සරා  

 

උතුරු පළාත් සභාව ෂ්නයෝජිතයින්නේ සංඛ්යයාව 

01 යාප ය 16 

02  වුනියා  06 

03 මවා ාුම 05 

04 ණු තිේ 05 

05 යාප ය 04 

එ්තු  36 

 

 

ම

මත 

මං

්

ය 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

ග්ොට්ඨාශය 

ග්රාම නිළධාරි ග්ොට්ඨාශ 

සංඛ්ා  

ඡවාද ගපො  මධ්ස්ථා  

සංඛ්ා  

1 ්ුච්චි 42 42 

2 ්ඩලඩා ල  16 18 

3 පු ්රි 19 22 

4 පච්චිල ප්පමලි 18 18 

එ්තු  95 100 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

29 

ඡන්දදායක දි ය - 2017 

2017.06.06     දි  ්ව ්රි ප්රාා ගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ගඅ මපගේ  දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඡවාදදාය් දි  

උත්ස ය උත්්යාෂත්   ප ත්    ම. ගමහිම ජ  ා වා ම ු ඡවාද මයිති ාසි් ක    ම ශ් ා ය 

ුිගග   මයුරිවා දිමත ත් කිරීග ක පාද යාත්රේා ක් ල මවා යා පාසම සිුමවා ම ු පාසිම මට්ටගමවා ුා ්ළාප 

දිස්ත්රිඩක් ල  මට්ටග ක පද් ,්ථි් ය   ුග ප ත්    ම.   ද සිුමවා ම ු GUIZ  ිඩසටු ක් ල ුා මග ක් ල 

් ා විචිත්රේාංගද සංවිධා ය ්ුමත  ිබිණ. 

ඡන්ද  ාම නමඛ්ය  සංනශෝධ් ය - 2017 

2017  යාෂයට මයත් ඡවාද හිමි  ාම ගමඛ  සංගශෝධ ය කිරීග ක ්ටයුතු 2017.06.06    දි  සියලුම 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශයවාට මයත් ඒ ඒ ග්රාම නිළධාරි ග්ොට්ඨාශ ඔසග්සේ ආු කර ්ු   ම.  2017 

ඔක් ලග ෝබයා  මස 12 ග නි දි  සියළුම සමාග ෝච  ්ටයුතු  ම සවා ්ුබ  ද  2017  යාෂගඅ ඡවාද 

දාය්  ාම ගමඛ ය 2017.10.12    දි  කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල සු්ාු මිති ුණ ග්ොමසාරිස ්ුම. උ. 

මමමුාජ් මු ා විසිවා සුති් ්ු   ම. 

පළාත් පා   මැතිවරණය - 2018  

2018  යාෂගඅ පි ත්මමට නියමි  පළාත් පා   මිති ුණය සඳුා    මිති ුණ ්ටයුතු   මූලි් 

 බදා  ක ්ටයුතු සින් ්ු   ම. පච්චිල ප්පමලි ප්රාාගද්ශීලය සරා , ්ුච්චි ප්රාාගද්ශීලය සරා , ්ව ්රි 

ප්රාාගද්ශීලය සරා  සඳුා  ාම ගයෝජ ා  බා ගවා ා  ම. 

 

 

 

පළාත් පා   ආය   පිළිගත්  ාම ගයෝජ ා මගප්ක් ලෂ් 

සංඛ්ා  

ප්රාතික් ලගෂේප ්ු   ද  ාම 

ගයෝජ ා 

පක් ලෂ ස් ාධී  

්ඩලඩාය ක 

එ්තු

  

්ාවා

 ා 

පක් ලෂ ස් ාධී  

්ඩලඩාය ක පච්චිල ප්පමලි 

ප්රාාගද්ශීලය සරා  

7 
1 

128 
47 

- - 

්ුච්චි ප්රාාගද්ශීලය සරා  7 1 342 109 - 1 

්ව ්රි ප්රාාගද්ශීලය සරා  8 1 168 59 - - 

එ්තු  9 3 638 100 - 1 
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5.1.7 දිස්ත් පාක් නරජිස්ටම රාර් නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
ුාජ් පරිපා   ුා ්ළම ා්ුණ මමා ්ංශය යටගත් ගුජිස්ටායා ගජ ුම ගදපායා ග කවාතු ත් එමගිවා 

දිස්ත්රිඩක් ල ඉඩ ක ලියාපදිංචි කිරීග ක ්ායායා යත් පිහිටු ා ඇ .  එම දිස්ත්රිඩක් ල ඉඩ ක ලියාපදිංචි කිරීග ක 

්ායායා ගඅ ද පරිපා  ය විමධ්ග  ්ුමිවා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා යවාහි මතිගයා් දිස්ත්රිඩක් ල ගුජිස්ත්රේාත් 

ශාඛා වා ක්රිපයාත්ම් ග මිවා ප තී. 

 

 බා නද   ද නසේවාවන් පිළිබද 2017 වර්ෂනේ රි යාකාරකම් පිළිබද විස්තර පහත සදහන් නව්. 

1. දිස්ත්රි ක් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීනම් කාර්යා නේ කටයුතු පිළිබද විස්තර 

 

 

මමත 

මං් 
විස් ු සංඛ්යයාව 

01 ලියාපදිංචි ්ු   ද ඔප්පු  2462 

 02 ලියාපදිංචි ්ු   ද ුාජ් පරි ්ාගයවා  338 

03  බා ගත් මමත පිටපත් 1000 

04  බා නද   ද ඔප්පු පිටපත්  150 

05  බා නද   ද සාරාංශ පිටපත් 715 

06  බා ගද   ද මමතමා   යස් සුති් 104 

07  බා ගවා ා  ද ගසොයා ගිීමග ක මයන් කපත් 06 

08 මමතම  ්ු   ද ්ම ග  වූ උපත් 324 

09 රාෂා පරි යා   මයන් කපත් සංඛ්ා  213 

මමත 

මං්ය 

ගගම ක පිළිබද විස් ු ණුද  

01 ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීම 
227,500.00 

02 ඔප්පු පිටපත් 
214,200.00 

03 සාුාංශ පිටපත් 
    3,000.00 

04 ගසොයා ගිීම ක 
   13,842,677.00 

05 මමත පිටපත්   ම  ා ඇති ණුද්දු    ටි ා්ම 
114,000.00 

06 රාෂා පරි යා   
341,300.00 

07  බා ගවා ා  ද උපත් මුණ ුා වි ාු මයන් කපත් සදුා    ගාස්තු 
227,500.00 
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1. ප්රානීය ය කාර්යා නේ කටයුතු පිළිබද විස්තර 

(කරච්චි , කණ්ඩාවම  , පච්චිම ප්පමලි , පු කපා) 

 

 

 

 

 

මමත 

මං්ය 

විස් ු සංඛ්ා  

01  බා ගවා ා  ද උපත් , මුණ ුා වි ාු මයන් කපත් 
26,699 

02  බා ගද   ද පිටපත් 
34,702 

03 ලියාපදිංචි ්ු   ද උපත් 
2,785 

04 ලියාපදිංචි ්ු   ද මුණ 
662 

05 ලියාපදිංචි ්ු   ද වි ාු 
807 

06 මමතම  ්ු   ද සංගශෝධ  
720 

07 මමතම  ්ු   ද ්මග  වූ උපත්(24) 
935 

08  බා ගවා ා  ද උපත් , මුණ ුා වි ාු මයන් කපත් 
68 

මමත 

මං්ය 

 

ගගම ක පිළිබද විස් ු 

 

ණුද  

(රුපියම) 

01  බා ගවා ා  ද උපත් මුණ ුා වි ාු මයන් කපත් සදුා    ගගම ක 4,088,600.00 

02  බා ගවා ා  ද ්මග  වූ උපත් මුණ ුා සංගශෝධ  සදුා    

ගගම ක 

82,300.00 

03 වි ාු ලියා පදිංචි ගාස්තු 29,100 
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5.1.8 ආපදා කළම ාකරණ කටයුතු 

 

ආපදා ්ළම ා්ුණ මමා ්ංශය යටගත් දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ආපදා ්ළම ා්ුණ ස කබවාධී්ුණ ඒ්්ය 

ුා ආපදා සු  ගසේ ා  ආදිය ක්රිපයාත්ම්ගේ. 

ආපදා ්ළම ා්ුණ ස කබවාධී්ුණ ඒ්්ය විසිවා ආපදා ගපු ම  ාද ්ටයුතු, ආපදා ගපු  බදා  ක 

්ටයුතු,  ආපදා දිමත ත් කිරීග ක ්ටයුතු,  ආපදා ම ම කිරීග ක ්ටයුතු ුා දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ආපදා 

්ළම ා්ුණ  ්ටයුතු ස කබවාධී්ුණ කිරීම ආදිය සින්්ුමත  ිබුගේ ය. 

ආපදා සු  ගසේ ා  විසිවා ආපදාග වා පීඩා ට පත්වූ ජ  ා වා සඳුා සු ාධාු, නියං ්ා   ම 

පාීමය ජ ය සිපයීම ුා ආපදා ම ස්ථාගේ සින්වූ ගද්පළ ුානි, ජීම  ුානි ආදිය සඳුා  වාදි  බා ගද  

 ම. 

 

දිස්ත්රිඩක් ල ආපදා ්ළම ා්ුණ  ස කබවාධී්ුණ ඒ්්ගඅ ්ටයුතු 

 ිඩ සටුවා 
 ිඩ සටුවා 
සංඛ්ා  

ග වා කිරී ක  ිය ගශේෂය 

ආපදා ට ගපු  බදා  ක 

මම 

27 289,050.00 221,424.25 7,625.75 
 

ආපදා දිමත ත් කිරීග ක 

්ටයුතු 

06 179,076.56 107,116.25 8,860.31 
 

ආපදා ම ම කිරීග ක 

්ටයුතු 

02 19.7 19.7  

 

ආපදා නපර සූදා ම් කටයුතු 

ආපදා ගපු  බදා  ක ්ටයුතු ග ස දිස්ත්රිඩක් ල, ප්රාාගද්ශීලය, ග්රාමිය ුා පාසිම මට්ටග ක ආපදා ්ළම ා්ුණ 

 ිඩ සටුවා සි්සීම, දිස්ත්රිඩක් ල, ප් ු ාගද්ශීලය මට්ටග ක  ාු්වා ්ා    ගපු  බදා  ක සා්ච්ඡා වා, 

ගං තුු ආපදා ගපු  බදා  ක  ිඩ සටු , ුදිසි ආපදා ම ස්ථා වාහි  ිේ ආුක් ලෂා කිරීග ක සිළුම ක 

සි්සීම ුා ග්රාමිය මට්ටග ක ආපදා ්ළම ා ුණ ්මිටු පිහිටුමම ආදිය සින්්ු   ම 
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ආපදා දැනුවත් කිරීනම් පුහුණු වැඩ මුු  

ආපදා දිමත ත් කිරීග ක ්ටයුතු ුා පුහු හ  ිඩ ණුළු ග ස දිස්ත්රිඩක් ල, ප්රාාගද්ශීලය ුාජ් ගදපායා ග කවාතු 

නිළධාරීවා, ග්රාමීය ය ජ  ා වා ුා පාසිම ගුරු රුවා ුා සිුමවාුට ආපදා ්ම ආුක් ලෂා මම ස කබවාධ  

දිමත ත් කිරීග ක  ිඩ ණුළු ුා ප්රාථමාධාු පුහු හ ද  බා ගද   ම. 

 

 

 

 

ආපදා අවම කිරීනම් වයාපෘති 

ආපදා ම ම කිරීග ක ්ටයුතු ග ස දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටමිවා ුඳු ා ගත් ගං තුු ආපදා ම ම කිරීග ක  ්ාපෘති, 

නියං ආපදා ම ම කිරීග ක  ්ාපෘති ආදිය සින් ්ුමත  බවාගවාය. එම පද ම ම  2017  යාෂය සඳුා වූ 

ආපදා ම ම කිරීග ක  ්ාපෘති ග ස ්ච්චචායාග ලි ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  සග ක රුපියම මිලිය  11.4  ක් ල 

ුා ඉයක් ල්ච්ච් ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  සග ක රැපියම මිලිය  9.5  ක් ල  ිය ්ු ආපදා ම ම කිරීග ක  ්ාපෘති 

සින් ්ු   ම. 

අංක ආපදා ම ම කිරීග ක  ්ාපෘති වියදම 

1 ්ච්චචායාග ලි ජ  මපුුණ ඇළ ප්රාතිසංස්්ුණය 10.9 

2 ඉයක් ල්ච්ච් ග්ොවාඩායාකු  ක පා  ක ඉදිකිරීම මායාග 
ප්රාතිසංස්්ුණය  8.8 

 

 

Divisional Disaster Management 

Committee Meeting  

VDP Plan  District Disaster Management Committee  

School Teacher Programme National Tsunami Mock Drill   First Aid Programme    
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ආපදා සහ  නසේවා කටයුතු 
 
ආපදාග වා ුානියට පත්වූ නිග ස් ප්රාතිසංස්්ුණය කිරීමට 2017  යාෂගඅ ගග    ද මම ා   
 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

2017 වර්ෂනේ  ෂ්යං කා නේ පානීය ජ ය නබදා හැරීනම් විස්තර නමනසේ 

 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
ග්ොට්ඨාශ 

පීඩා ට පත්වූ මය ලුවාගේ 

විස් ු 

පාීමය ජ ය ගබදා ුිරීම ස ක්වයාණ විය

දම 

(රැපියම) පවුම පුද්ග යිවා පවුම පුද්ග යිවා 

්ුච්චි 
11933 41432 1987 6995 2101971.32 

්වාඩා ල  
5914 19493 993 3705 1348652.67 

්ව ්රි 
5832 20194 2252 8172 1800000.00 

පච්චිල ප්පමලි 
3542 11954 506 1878 591500.00 

එ්තු  

27221 93073 5738 20750 5841123.00 

 

 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
ග්ොට්ඨාශ 

ුානියට පත්වූ නිග ස ්

සංඛ්ා  

 

ස ක්වයාණ වියදම 

(රැපියම 

්ුච්චි 
67 3630500.00 

්වාඩා ල  
124 1550000.00 

්ව ්රි 
12 715000.00 

පච්චිල ප්පමලි 
26 2077200.00 

එ්තු  
229 7972700.00 
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2017 වර්ෂනේ ෂ්යඟනයන් පීඩාවට පත්වූ ජ තාවන්ට වියළි ආහාර  බාමම පිළිබහ 

විස්තර  
 

 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

ග්ොට්ඨාශය 

නියඟගයවා පීඩා ට පත්වූ මය ලුවාගේ 

විස් ු 

වියළි ආුාු 

 බාගද   ද 

පවුම  

ස ක්වයාණ වියදම 

(රැපියම) 

පවුම පුද්ග යිවා 

්ුච්චි 11,933 41,432 11,065 76,350,000.00 

්වාඩා ල  5,914 19,493 5,797 39,705,145.00 

ප්ව ්රි 5,832 20,194 4,227 29,121,000.00 

පච්චිල ප්පමලි 3,542 11,954 3,021 17,615,000.00 

එ්තු  

27,221 93,073 24,110 162,791,145.00 

 

5.1.9 නමෝටර් රථ ප් රවාහ  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

කිළිග ොච්චි ගමෝටයා ුථ ාු  ගදපායා ග කවාතුගේ දිස්ත්රිඩක් ල ශාඛා  විසිවා ගපොන් ජ  ා ට ම ශ් රියන්රු 

බ පත්රේ  බා මම , ඔවුවාගේ  ාු  මං්  ුඩු  බාමම ඔවුවාගේ  ාු  ම ශ් පරිදි පරීක් ලෂා ්ු 

පරීක් ලෂණ සුති්  බාමම ආම ගසේ ා වා ඉටු ්ුයි. ගමග ස පුමගිය 2017  යාෂගඅ ගපොන් ජ  ා  

ග මතග වා  බා ගද   ද ගසේ ා වා ගමගසේය.  

1. මළුග වා රියන්රු බ පත්රේ සඳුා මයන් කපත් 4796 ක් ලද, මීය ට ගපු රියන්රු බ පත්රේ  බා ගත් මයගේ 

සිුිමලු  ාු  දිගු  සදුා ඉදිරිපත් ්ළ මයන් කපත් 289 ක් ලද , බු ාු  දිගු  සදුා ඉදිරිපත් 

්ු  මයන් කපත් 405 ක් ලද , රියන්රු බ පත්රේ මළුත් ්ු සඳුා මයන් කපත් 250 ක් ලද  ශගයවා 

ස ක්වයාණ රියන්රු මයන් කපත් 5740 ක් ල  බා ගවා ා  ම. 

2. ගමග ස ඉදිරිපත් ්ු   ද මයන් ක්රු වා 4796 ගදග කුටද , බු  ාු  දිගු ට මයන් ක්ළ 405 

ගදග කුටද ,  ි   පරීක් ලෂණය මයන් ක ්ළ 3589 ගදග කුටද , ලිඛි  පරීක් ලෂණ ප ත් ා ඔවුවා 

ම ගුවා සමත් වූ 3974 ගදග කුට පුහු හ බ පත්රේ  බා ගද   ම.  

3. ලිඛි  පරීක් ලෂණගයවා සමත්ම ගමග ස පුහු හ බ පත්රේ  බා ගත් ප්රාති ාීනවා 3974 ගදග ක් ල ුා 

සිුිමලු  ාු  දිගු  සදුා මයන් ක්ළ ප්රාති ාීනවා 289 ක් ලද  සමග ස ක්වයාණගයවා 4263 

ගදග කුට ප්රාාගයෝගි් පරීක් ලෂණ ප ත් ා  ා ්ාලි් රියන්රු බ පත්රේ  බා ගද   ම. 

4.   ද ප්රාධා  ්ායායා ගයවා  ිබු හ  ාු  මං්  ුඩු 291 ක් ල  ාු  හිමි්රු වාට  බා ගද  

 ම. 

5.  ාු    චිසිය මාරු කිරීම සඳුා මයින් ක ්ළ ප්රාති ාීනවා 44 ගදග කුගේ  ාු  පරීක් ලෂා ්ු 

 ාු  බු සුති්  බා ගද   ම.   ද ග ොගයක් ල ම ශ් ා යවා   සඳුා  ාු  පරීක් ලෂා ට 

 ක් ල ්ු පරීක් ලෂණ  ායා ා 89 ක් ල  බා ගද   ම.  
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6. ගමම ්ායායා ය විසිවා ඉටු ්ු   ද ඉු  ගසේ ා වා මඟිවා රුපියම 16,050,464.00 ණුද ක් ල 

ගසේ ා ගාස්තු  ශගයවා  බා ගවා ා  ම.  

 

5.1.10 විශ ්රාම වැටුප් කටයුතු 

 

අංක

ය 

ප්රානීය ය 

නමකම් 

කාර්යා  

විරාම වැටුප් 
වැන්දඹු හා අ ත්දරු 

විරාම වැටුප්  

 

සම්පූර්

ණ 

විරාමි

කයින් 

සංඛ්යයා

ව 

සම්පූර්ණ විරාම 

වැටුප් 

වන  ාකම සංඛ්ා

  
 ටි ා්ම 

සං

ඛ්ා  
 ටි ා්ම 

01 පච්චිල පමලි 60 1,381,268.81 38 752,952.82 98 2,134,221.63 

02 ්ුච්චි 456 10,703,790.30 243 
4,668,420.2

6 
699 15,372,210.55 

03 ්ව ්රි 62 1,436,682.42 32 626,177.90 94 2,062,860.32 

04 ්ඩලඩා  යි 81 1,829,977.63 48 903,470.50 129 2,733,448.14 

එකතුව 659 15,351,719.16 361 
6,951,021.4

8 
1020 

22,302,740.6

4 

 

 

5.1.11 සංගණ  හා සංඛ් යා නමඛ්යණ නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු 

 

ගමම දි යිගවා සමාජ ආයාථි්  ත්ත් ය ස කබවාධ  සංඛ්ා ගමඛණ ග ොුතුරු එක් ල රැස් කිරීම,  යාග 

කිරීම, නිරීක් ලෂණයට  ක් ල කිරීම,  සංඛ්ා ගමඛණ සංයා ගණ ය කිරීම ආදි ගසේ ා වා මධ්ම ුජගඅ 

නිගයෝජි  මධ්ස්ථා යක් ල    සංඛ්ා ගමඛණ ගදපායා ග කවාතු  සතුය. ුජගඅ ජාති් සි ුම ක ස්ස ්

කිරීම, ප්රාතිපත්ති සිදිම,  ආදිය ද ගමහි ප්රාගතිය  ක් ලගසේරු කිරිම ආදියට ද ම ශ් ග ොුතුරු  බා ගදයි. එක් ල 

රැස් ්ු   ද ගමම ග ොුතුරු ජ ගු ය , ්ෘකර්යාමය, ග ළද , ්යාමාවා  , මි  ුා ජාති් ආදායම 

 ිනි ග ොගයක් ල ්රු හ ඇතුළත් ගේ. දිස්ත්රිඩක් ල සංඛ්ා ගමඛණ මංශය විසිවා 2017     යාෂගඅ ්ු   ද 

සංඛ්ා ගමඛණ ්ටයුතු පු  දික් ලගේ. 
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1     ශ්රීම  ංකා රැකියා අවස්ථා ගණ ය  

 ශ්රී.  ං්ා රැකියා ම ස්ථා ගණ ය   ාහි මාසි්  දිගටම ්ුගග  ය  මි හමක් ල ගේ. ගමය  

 දි යිගවා  යා මා  රැකියා ම ස්ථා වා     ත් ය  ක් ලගසේරු කිරීමටත් රැකියා ම ස්ථා වා    

 ඇති    ග  ස් ම ක දි  ගිීමමටත් ප ත් මත  බ  ා. ගමම  ක් ලගසේරු  2017  යාෂගඅ ගක් ලෂ්ත්රේ 

 ්ටයුතු TAB පරිගණ්ය මඟිවා ගක් ලෂත්රේ නිළධාරීවා විසිවා සින් ්ුමත  ිගේ. 

2     ශ්රීම  ංකා ආදායම් හා වියදම් ගණ ය  

 ශ්රිේ   ං්ා ආදාය ක ුා වියද ක ගණ ය   ාහි ග  සු්ට  ුක් ල ප ත් මත  බ  එක් ල මි හමක් ලගේ.  

 දිගටම මදාළ  සගයා සෑම මාසයක් ලම  ආදයාශ මි හ ක ග ෝුා ගමම ගණ ය සින් ්ුමත  ිගේ. 

 දි යිගවා  යා මා  ආදාය ක වියද ක  ත් ය මිීමමටත් දිළිඳු දයාශ්ය සෑමමටත් උපගයෝගි ්ු 

 ගමත  ිගේ. 

3    වී අස්වනු තක්නසේරු ගණ ය  

 දළ  ශගයවා ම මස් ිවා   ක් ලගසේරු කිරීම සදුා දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග කද ජාති්  ශගයවා ද ම 

 මස් ිවා   ගණ ය කිරීම සදුා ප ති   සගයා මු ්වා ය සු යළ ්වා ය   ශගයවා 

 ගද ුක් ල ම මස් මත  ගණ ය ්ුමත  ිගේ. 

 4    කර්මාන්ත හා නසේවා වාර්ෂික ගණ ය 

 ගමම ගණ ය  ් සාය ප ම  ්ිීම ක , ගම ්ිඩීම, නිෂ්පාද  ්යාමාවා , වින්ලිය,  ා ය, ජ  

 ස කපාද ය ුා ගසේ ා වා ස කබවාධ ආයාථි් උත්සාුයවා මඩංගු ගේ. 

5   වී සංඛ්යයා නමඛ්ය ය 

 දිගු ්ායායයක් ල ග ස දිස්ත්රිඩත්්ගඅ පිහිටි සියළුම කුඹුරු ඉඩ ක ුඳු ා ගිීමම ුා  පුු   ද , 

 මස් මත ග ළා ගවා ා  ද ම  ගාගේ  පසරිය එක් ල රැස් කිරීම  ායාකර්  ප ත් මත  බ  ා. 

6  නගොඩිහම් වගාව  

 ගමෝස ක ගරෝගයවා , සථ්ිු ුා මයාධ ස්ථිු ගරෝග ුා ඒ ා  ගා ්ු ඇති  පසරිය , නිෂ්පාද  

 ප්රාමාණය ආදියග්රාම ගසේ ා  ස ක පද  ක ්ු ගනිමිවා මු ්වා ය ුා යම ්වා ය ආදි  ශගයවා  

 එක් ල රැස් ්ුමත  බයි. 

7 සත්ව සංඛ්යයාති 

දිස්ත්රිඩක් ල  ශගයවා සත්  සංඛ්ා  පිළිබඳ සංඛ්ාති ුා ්ුමත  බ  නිෂ්පාද  පිළිබඳ සංඛ්ාති 

 රැස්්ුමත  ිගේ.   ද මමතමිතිය  බා ඇති සතුවා මුමත  බ  මධ්ස්ථා  ුා මුමත  බ  

 සත් යවාගේ සංඛ්ා ද රැස් ්ුමත  ිගේ. 

8 සිම ර, ෂ්ෂ්පාද , මිළ සංඛ්යයාති 

 ආුාු ද්ර  ් ුා විවිධා්ාු ද්ර  ්   මිළ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ සතිප ා, මාසි් ුා  ායාකර් පද ම ම  රැස ්

 ්ු   ම.   ද ගද්ශීලය නිෂ්පාද  රාඩලඩ මිළද ග්රාමීය ය මට්ටගමවා මාසි්  රැස් ්ුමත  ිගේ.  
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9. පළාත් පා   සංඛ්යයාති 

 දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඇති ප්රාාගද්ශීලය සරා තුග හිම  ආදායම වියදම ුා ඔවුවා විසිවා ගදමත  බ  

 ගසේ ා වා පිළිබඳ විස් ු රැස්්ු   ම. 

 

10 . නගොඩ ැඟිලි සංඛ්යයාති 

දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඇති ප්රාාගද්ශීලය සරා තුග හි  බාගදමත  බ  සියළුම ගගොඩ ිඟිලි සඳුා  බා ගදමත  බ  

මමතමිති පිළිබඳ විස් ු රැස්් ු   ම. 

11 . කා ය උපනයෝගි කර ගැනීම පිළිබහ සංඛ්යයාති 

සෑම පුද්ග ගයක් ලම  මවාගේ ්ා ය කුම  ආ්ාුගයවා  ිය ්ුවාගවාද යවා  දි  ගිීමම සඳුා ුා 

ජ  ා වාට යුපත් ජී   ුටා ක් ල ඇති කිරීග ක මං පාද  ප්රාතිපත්තීවා බිහි කිරීමට දිස්ත්රිඩක් ල්යට මයත් 

ග කමා    ආදුශයවා ග ෝුා ම සා  ්ායාතු තු ් ගේ ා වා උපගයෝගි කිරීම ස කබවාධගයවා  

සංඛ්ාති රැස්් ු   ම. 

12 . සංචාරක කටයුතු පිළිබහ සංඛ්යයාති 

ශ්රිේ  ං්ා  සඳුා සංචාු් ුා ස කබවාධ setalite සංඛ්ාති සි්සීමට දිස්ත්රිඩක් ල්යට මයත් ග කමා    

ආදයාශ ග ෝුා ගග  2017 මගගෝස්තු මස සිට 2018 ජූලි මාසය ග ක් ල  සු් සංචාු් ්ටයුතු පිළිබඳ 

සංඛ්ාති රැස්් ුමත  ිගේ.  

13 . ග්රාාම ෂ්ළධ්ාරී වසම් නර්ඛ්යා චිරිය සැකීම 

2021     යාෂය සඳුා    ජ ගු  ුා නි ාස පුුම් ක සංඝණ ගඅ පළණු   මදියු    ග්රාම 

නිළධාරී  ස ක ගයාඛා චිත්රේ ගදපායා ග කවාතු  විසිවා  බාමගමවා පුම ග්රාම නිළධාරීවා විසිවා යථා ත් 

්ු ා ආපුම  බා ගමත  ිගේ. 

14 . ජාතයන්තර වශනයන් මිළ ගණන් සමීය ක්ෂණය 

ජා ්වා ු  ශගයවා ප ති  මිළ ගණවා ශ්රිේ  ං්ාගේ සියළුම දිස්ත්රිඩක් ල්   සතිප ා, මාස්ප ා, ්ායාතු 

ුා මයාධ  යාෂ  ශගයවා 2017 මියි මස සිට 2018 මායාතු මස දක් ල ා  සු්ට පමණක් ල රැස් ්ුමත  ිගේ. 
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5.1.12 සහජීව ය සංවාද සහ රාජ් ය භාෂා අමාත් යංශනේ උතුරු පළාත් නක්න්ී ර මධ් යස්ථා ය 

 

අංකය 
 ිඩ සටුගවා  ම ්ා ය සුරාගිවූ වා

ගේ සංඛ්ා  

ප ත්    ද 

ස්ථා ය 

01 

ුාජ් නිළධාරීවා සඳුා    

II මට්ටම සඳුා    සිංු  

රාෂා පවාති 

2017.04.18 -

2017.09.28 

50 දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ගඅ පුහු හ 

මධ්ස්ථා ය 

02 
සුජී   සමිති    ායාකර් 

සණුළු  
2017.10.30 23 

ුමග දාස ගෘුස්  

ක්රිපඩාංගණය 

03 

ුාජ් නිළධාරීවා සඳුා    

ද ස්  12 ් සිංු  රාෂා 

පුහු හ පවාති 

2017.11.17 – 

2017.11.28 

75 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ගඅ පුහු හ 

මධ්ස්ථා ය 

04 

 රුණ ්ඳවුු 
2017.12.17 – 

2017.12.18 
90 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ගඅ පුහු හ 

මධ්ස්ථා ය 

 

 

5.1.13 දිස්ත් පාක් පුහුණු මධ් යස්ථා නේ කටයුතු 

 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ පුහු හ ඒ්්ය ුුුා  යාගගඅ පුහු හ  ිඩණුළු දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ 

නිළධාරිවා ුා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ගඅ නිළධාරිවාගේ ්ායායක් ලෂම ා   යාධ ය කිරීග ක 

මුණුගණවා සි ුම ක ්ු සායාථ්  ඉටු ්ු   ම.   ද මපගේ පුහු හ ස කපත් මධ්ස්ථා ය මඟිවා 

මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල නිළධාරීවාද ඇතුළත්  පුහු හ පවාති කිහිපයක් ලද මප විසිවා සි ුම ක ්ු ප ත්    ම. 

ප ත්    ද සිම පුහු හ  ිඩණුළු ්මම  බා ගත් ඇගයීම ම   ෘප්තිමත් ඉ ක් ල්යක් ල 2017  යාෂගඅ ම 

 බා ගිීමම මගය ්ළ යුතු ්රුණකි.  

 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

40 

 

2017 වර්ෂනේ ඉටු කර   ද පුහුණු පන්ති නමනසේය 

 

අනු 
අංක 

පවත්ව   ද පුහුණු වැඩ 

සටහන් පවත්ව   ද 
පුහුණු වැඩ සටහන් 

සහභාගිවු
වන්නේ 

සංඛ්යයාව 

සහ

භාගි

වූව
න් 

සහභාගිවූවන් ප්රතිපාද  

01 ුන්වා ාමග ක පුහු හ  60 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

43800.00 

02 ජීවි  මධ්ාප ය 60 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

43800.00 

03 සවානිගේද  දිමතම 120 01 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

35700.00 

04 මා   ස කපත් 
්ළම ා්ුණය 

40 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

33300.00 

05 ගිටළු විසදා ගිීමග ක 
මායාග 

40 01 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

34600.00 

06 ුජගඅ ඉඩ ක 
්ළම ා්ුණය  

40 4 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

67500.00 

07 මූ ් ්ළම ා්ුණය 
ුා මි ම ගිනි ක 

40 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

32120.00 

08 විෂම ා ්ළම ා්ුණය 20 01 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

23600.00 
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09 ්ායායක් ලෂම ා ප්රාගතිය 40 03 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

49940.00 

10 ුාජ්  ෑ්මි 
්ළම ා්ුණය 

20 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

25400.00 

11 වි යාමතකූ  පිළීග   60 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

43800.00 

12 ඵ දායි ා ්ටයුතු 20 02 
රියන්රු ුා ්ායායා  ්ායාය සුය් 

12700.00 

 

13 ුාජ් පරිපා   ුා 
ුිකියා ්ළම ා්ුණය 

30 04 ග්රාම ගසේ ා නිළධාරීවා 75600.00 

14 මූ ් පරිපා   පිළිග   20 02 රියන්රු ුා ්ායායා  ්ායාය සුය් 12130.00 

15 ජ  ස කපත් 
්ළම ා්ුණය 

20 02 ්ායායා  ්ායාය සුය් 12700.00 

16 ්ායායා  පිළිග ළ ුා 

ණු ් පිළිග   

40 02 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

34600.00 

17 පරිගණ් ුිකියා 

 යාධ ය 

58 01 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

22340.00 

18  නි පුද්ග  සං යාධ  

 ්ාපෘතිය 

56 01 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ්ායායා    
සං යාධ  නිළධාරීවා ුා  
්ළම ා්ුණ සු්ාු රුවා 

22340.00 

19  ාය්ත්   යාධ ය 35 01 රියන්රු ුා ්ායායා  ්ායාය සුය් 16590.00 

එ්තු   

 642,560.00 
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5.1.14  විමර්ශ  අංශනේ කටයුතු 

 

ස් ගද්ශ ්ටයුතු මමා ්ංශය විසිවා 2013  යාෂගඅ  කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඇති ග ොගයක් ල මය ලුවා 

විසිවා ඉදිරිපත් ්ුමත  බ  පිමිණීලි ස කබවාධ  මූලි් පරීක් ලෂණ පි ිත්මම සදුා පස් ගදග කුගගවා 

සමවාවි  පරීක් ලෂණ ්මිටු ක් ල ග ස බුද්ධි පරීක් ලෂණ ්මිටු ක් ල පිහිටු ා ඇ . ඒ මමත  ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

්ායායා  ුා ග්රාම ගසේ ා  ස ක ආදියට මයත් ග කමා  ලිවා  ිගබ  පිමිණිලි ස කබවාධගයවා    මූලි් 

පරීක් ලෂණ ඉ ාමත් ්ායායක් ලෂම ා ගයවා ක්රිපයාත්ම් ්ුගග  යමත  බයි. 

  ද ගදමත  බ  පිමිනිලි නිසියා්ාු  ුා ්ායායක් ලෂම ා ගයවා යුතු  සින් කිරීමටත් , විමයාශ  මංශගඅ 

නිළධාරිවාගේ ුිකියා වා ප්රා යාධ ය කිරීග ක ක්රිපයා ලිය සමබවාධගයවාද නිසි ගයෝජ ා වා , 

නියාගද්ශයවා ුා මග ගපවාම ක ස කබවාධගයවා දිසාපතිතුමා ුා මතිගයා් දිසාපතිතුමාගේ දාය්ත් ය 

 ෘප්තිමත්  ප ති  බ  සදුවා ්ළ යුතුය. 

නිළධාරිවා ස කබවාධගයවා වූ  දූෂණ ුා පාක් ලකර්  ්ටයුතු ්ු  බ ට  ිගබ  පිමිණිලි ස කබවාධගයවා 

ගචෝද ා වා දාු ුක් ල  ිබු හ ම ු ඒ සමබවාධගයවා වූ  ායා ා වා ය ා ඇ .  

 නි ාස ගයෝජ ා ුා ගපොන් ළිං සමබවාධගයවා   - පිමිණිලි 10 ක් ල 

 ගිබිණි මේ රුවා සඳුා    ගපෝෂ් ආුාු ස කබවාධගයවා - පිමිණිලි 01 ක් ල 

 ුාජ් නිළධාරිවා ස කබවාධගයවා    - පිමිණිලි 03 ක් ල 

 

ගමම ්රු හ ුිු ්ායායා  පවිත්රේ ා ය ුා ්ායායක් ලෂම ා ගයවා යුතු ගසේ ා ක් ල  බා ගද  5 එස ් 

සං්මපය ක්රිපයාත්ම් කිරීම ස කබවාධගයවා විමශ  මංශය උද්ගයෝගිමත්  ක්රිපයාත්ම් ග මිවා ප ති  

බ  සඳුවා ්ළ යුතුය. 

5.1.15 ඵ දායිතා ප් රවර්ධ්  ඒකකනේ කටයුතු 

 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ ඵ දායි ා ප්රා යාධ  ඒ්්ය යටගත් දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ ඵ දායි ා 

ුිකියා ්ටයුතු සින් කිරීමට මපගේ ඒ්්ය විශා  ්ායායය රායායයක් ල ඉටු ්ු ඇති බ  සඳුවා ්ළ 

යුතුගේ. මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය 2015  යාෂගඅ ජාති් ඵ දායි ා ප්රා යාධ   ුගගඅ ගද   

ස්ථා ය  බා ගග   ායා ා ක් ල පිහිටු වූ බ  සඳුවා ්ළ ුි්. 

මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඵ දායි ා ප්රා යාධ  ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාම සඳුා සිම ප්රාාගදශීලය ගම් ක 

්ායායා යවාහිම ඵ දායි ා ප්රා යාධ  නිළධාරීවා  ම ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා යට මයත් පාසම ුාජ් 
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ුා ගපෞද්ගලි් ගදපායා ග කවාතු   ට ගගොස් ඔවුවා  දිරිමත් ්ු ජාති් ඵ දායි ා ප්රා යාධ   ුග  ට 

සුරාගි ්ුමම සඳුා ්ටයුතු සින් ්ුමිවා සිටිවාගවාය. 

ඵ දායිතා ප්රවර්ධ් ය සම්බන්ධ්ව 2017 ව  වර්ෂනේ සින් කර   ද  

වැඩ සටහන් පිළිබහ ප්රගති වාර්තාව 

 

  2017     යාෂය සඳුා ඵ දායි ා  යාධ  පිලිග   ඉු   ිංමමට ්ලිවාම දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ගඅ සියලුම නිළධාරීවා ඵ දායි ා ප්රා යාධ ය ස කබවාධ  ප්රාමාණ ත් දිමතමක් ල ුා 

පුහු හ ක් ල  බා ගද   ම.  

   ද ඵ දායි ා  යාධ   ුගගඅ ජයග්රුණය ්ළ ගදපායා ග කවාතු සංචාුය ්ු ඒ ා  ිුඹීම.  

( ගස  ග  ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය ) 

 

  දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ 16 ගදග කුගගවා යුතු ්මිටු ක් ල  පිහිටු ා ගිටළු ුඳු ාගග  එයට 

විසඳුමක් ල  බා ගවා ා  ම. 

 

  දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ ඇති සියලුම ශාඛා වා ම ු ඵ දායි ා ස කබවාධ  ුග ප ත් ා 

ම ්  ්ාගයවා ුා නිළධාරිවාගේ දක් ලෂ ා යවා මමත  සුති් පත් ද ප්රාදා ය ්ු   ම.  

 

 ඵ දායි ා ප්රා යාධ  සං්මපගඅ එක් ල සං්මපයක් ල    ුරි  ඵ දායි ා  යාධ ය ඉු   ිංමම 

උගදසා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා  පරිශ්ර ගඅ ගරෝග  ගා ්ු එයිවා  ිබුමත ආදායම ුමරසාධ් 

සමිතිගඅ ම ශ් ා වාට උපගයෝගී ්ු ගිණිනි. 
 

ගමග ස මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඵ දායි ා ප්රා යාධ  ්ටයුතු සින් ්ු ගග  යමත  බ  ගමම  යාෂගඅ    

  ත් ජාති් ඵ දායි ා ප්රා යාධ   ුග ලිවා ජයග්රුණය ්ු ගිීමග ක ්ටයුතු සින් ්ුගග  යමත 

 බවාගවාය. 

5.1.16 ඉඩම් පපාහරණ ප්රතිපත්ති සැළසුම් නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
 

ගමම ගදපායා ග කවාතුගේ මුණුණ දි යිගවා භූමි ස කප  විශිෂ්ට ග ස පරිුු ය කිරීමට දිරිගිවාමමයි. 

එපය මුණුණ සාක් ලෂාත් ්ු ගිීමමට ම ශ් ග ොගයක් ල ගසේ ා වා  ගදපායා ග කවාතු  දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය 

 ශගයවා පිළිගීම. 
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මමත 
මං්ය 

 ිඩ සටු  ස්ථා ය මූ ් 
ප්රාතිපාද  
(රුපියම) 

වියදම 
(රුපියම) 

 බාග
ත්  
ප්රාතිශ
 ය 

ප්රාති ාර  බා ගත් 
ඉ ක් ල් 
්ඩලඩායම 
 

01. ප්රාාගද්ශීලය ඉඩ ක 

පරිුුණ සිළුමම 

ක්රිපයාත්ම් කිරීම  

 

 

්ඩලඩා ල , 

 
50,000.00 50,000.00 100 

 

ගග තු ප්රාති ාීනවා 

10 ගදග ක් ල 

02. 

දිමත ත් කිරීග ක 

සණුලු  

්ුච්චි , 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ප්පමලි, 

පු ්රි 

10,000.00 10,000.00 100 

ග්රාමීය ය මට්ටග ක 

ඉඩ ක පරිුුණය 

ුා ස කබවාධ 

සමාජය 

03. ග්රාමීය ය මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුුණ සි ුමම 

්ුච්චි , 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ප්පමලි, 

පු ්රි 

200,000.00 

199,872.00 99.93 

ග්රාමීය ය මට්ටග ක 

ඉඩ ක පරිුුණය 

්ු  මය ලුවා. 

04. ප්රාාගද්ශීලය මට්ටග ක 

ඉඩ ක පරිුුණ 

්මිටුගේ සණුලු  

පු ්රි 

පච්චිල ප්පමලි, 

්ඩලඩා ල ,්ුච්

චි. 

 

14,500.00 

14,500.00 100 

ගපොන් ගසේ ා වා 

 බා ගවා ා 

සියලුම පිරිස් ඉඩ ක 

ඉම ා සිටි  

ආය   ඉඩ ක 

පරිුුණය ්ු  

100ක් ල පිරිස 

05. දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග ක ඉඩ ක 

පරිුුණ ්මිටුගේ 

සණුලු  

්ුච්චි, 

්ඩලඩා ල , 

පච්චිල ප්පමලි, 

පු ්රි 

90,000.00 

6,000.00 50 

06. ජාති් පාරිසරි් 

ආුක් ලෂණ  ිඩ 

සටු  (ලු හ ජ  

බාධ් බිමි 

පු ්රි 12,000.00 

400,707.00 100 

ලු හ ජ ය 

ඇතුලුමගමවා 

පීඩා ට පත්   

ගගොමවා 150 

ගදග ක් ල 

07. ජාති් පාරිසරි් 

ආුක් ලෂණ  ිඩ 

සටු  (ලු හ ජ  

බාධ් ගදොුටු මළුත් 

 ිඩියා ) 

පච්චිල ප්පමලි 6,000.00 

2,23.018.12 99.2 

ලු හ ජ ය 

ඇතුලුමගමවා 

පීඩා ට පත්   

ගගොමවා 308 

ගදග ක් ල 
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5.2 සමාජ නසේවා හා සංස්කෘතික ප් රවර්ධ් ය 

5.2.1 සංස්කෘතික කටයුතු නදපාර්තනම්න්තුව 

1. 2017      ුෂය පිළීගිීමම ුා ගසත් ප ා ්වජාගපෝුාු 2017.01.02    දි  පු  සඳුවා 

සිද්ධස්ථා    ප ත්    ම. 300 ගදග ක් ල පමණ පිරිසක් ල සුරාගීවූු. 

 

 ක්රිපෂ්ණවා ගද් ස්ථා ය    - තිරු ගයා, කිලිග ොච්චි. 

 ශුන්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනිගද් ස්ථා ය   - 55,   හ ,  කිලිග ොච්චි. 

 ස් ා ක ජු කමා පමලිය    -   කිලිග ොච්චි. 

 ලු කබිණි විුාුය    - A9  ( පාු), කිලිග ොච්චි. 

 

2.  යාප ය ම ා්ා ා ගුරුපීඨය විසිවා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ මමතග්රුගයවා 

2017.01.19    දි  පුවා වා පවා ං්ඩලඩි පිමල යායා ගද් ස්ථා ගඅ  ිසි ප ා ප්රාායාථ ා 

පුද ්වජා ප ත්    ම. 100 ක් ල පමණ පිරිසක් ල ගමයට සුරාගිවූු.  

  

3. යාප ය ම ා්ා ා ගුරුපීඨය විසිවා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ගඅ මමතග්රුගයවා 2017.02.15    

දි  පුවා වා කිලිග ොච්චි පිමල යායා ගද් ස්ථා ගඅ සිට සි ාුාධ ා ප්රාායාථ ා පුද ්වජා 

ප ත්    ම. 400 ක් ල පමණ පිරිසක් ල ගමයට සුරාගිවූු.  

 

4. ග සක් ල උත්ස ය 2017.05.10    දි  උත්්යාෂත්   ප ත්    ම. 

 

5. ශ්රිේ  ං්ා මගමිති ුයාගේ ස ලිස්  සු් ගසේ ා ක් ල ස ක්වයාණ කිරීම නිමිත්ග වා 2017.08.04 

   දි  ගසත් ප ා පු  සඳුවා සිද්ධසථ්ා    පුද ්වජා ප ත්    ම.   

 ක්රිපෂ්ණවා ගද් ස්ථා ය    - තිරු ගයා, කිලිග ොච්චි. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය  - 55,   හ ,  කිලිග ොච්චි. 

 ස් ා ක ජු කමා පමලිය    -   කිලිග ොච්චි. 

 ලු කබිණි විුාුය    - A9  ( පාු), කිලිග ොච්චි. 

 

6. 2017.08.12    දි  දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග ක ප ත්    ද ජාති් ් ා ුා සංස්්ෘති්  ුඟය 

ප ත්    ම.  30 ක් ල ගමයට සුරාගිවූු. 

7. 2017.09.08    දි  ුාජ් ළමා  ාට් ගද    ටය කිලි ශාවා  තිගයාසා බාලි්ා වින්ුගම 

ප ත්    ම. 46 ගදග ක් ල ගමයට සුරාගීවූු.  

8.  ස්ස  පවු ක් ල  ිඩ සටු  පු  සඳුවා ස්ථා    ප ත්    ම.  

 ක්රිපෂ්ණා ගපු පාස , ණු ං්ාවිම   - 2017.11.07 -  95 ගදග ක් ල 
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 ප්රාා ගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය, පච්චිග ප්පමලි - 2017.11.09 -   70 ගදග ක් ල 

 ප්රාා ගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය, ්ුච්චි.  - 2017.11.21 -   75 ගදග ක් ල 

9. ් ා ග්ෂ්ත්රේයට  මුඟු ගසේ යක් ල ඉටු ්ුමිවා සිටි   ගයෝ ෘද්ධ ් ා්රු වාගේ නිග ස්  ට 

ගගොස ් ඔවුවාගේ ුම  න්ක් ල විමසා සා්ච්ඡා ්ු ඔවුවාට  ෑගි ගබෝග ුා සුති් පිරි මා ගරු 

කිරීග ක  ිඩ සටු ක් ල පු  සඳුවා ස්ථා    ප ත්    ම. 

 ්ඩලඩා ල   - 2017.11.28   - 02 ක් ල 

 පච්චිල ප්පමලි - 2017.11.28   - 04 ක් ල 

 ්ව ්රි   - 2017.12.15  - 04 ක් ල 

 

හින්න් ආගමික කටයුතු පිළිබද නදපාර්තනම්න්තුව 

1. ල  ගපොංගම උත්ස ය සියළුම ගද් ා යවා ුා දු ක පාසිම   ප ත්    ද ම ු 

පවාදුස්ටත්  ිඩි පිරිසක් ල ගමයට සුභිගිවූු.  

2. සි ුාත්රිඩ  ආගමි් උත්ස ය සියළුම ගද් ස්ථා  ුා දු ක පාසම  ද සමු   ම. පවාදුස්ටත් 

මධි් පිරිසක් ල සුරාගිවූු.  

3. දු ක පාසම මධ්ාප ය සදුා    ග්ොඩි සතිය නිමිත්ග වා 2017.06.10    දි  සිට            

දි  ග ක් ල සීම  ිූ ්ිට මගිවා ්ායායා  ුා පාසම ලිවා ණුදම රැස් ්ු ගදපායා ග කවාතු ට 

ය    ම. 

4. ප්රාාගද්ශීලය ුා දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග ක දු ක පාසම සිුමවා 1000 ්ට ජාති් ුිකියා  යාධ  ස කමා   ුග 

ප ත් ා ජාති් මට්ටමට ය    ම. ජාති්  ුගා ලිගඅම මපගේ සිුමවා 20 ගදග කුට ජාති් 

ස කමා ද 31 ගදග කුට විගශේෂ ඇගයී කද  බා ගවා ා  ම. 

5. කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ  දු ක පාසම ගුරු රුවාට 2017.10.09    දි   දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක 

්ායායා ගඅ පුහු හ මධ්ස්ථාගඅ ප ත්    ම. ගමයට ගුරු රුවා  60 ගදග ක් ල සුරාගි වූු. ? 

6. කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල දු ක පාසම සිුමවා සදුා වූ මා සි් ආ්මප පිළිබද විරාග පරීක් ලෂණයක් ල 

සියළුම දු ක පාසම   ප ත් මත  ිබීය. ගමම පරීක් ලෂණය සදුා සිුමහු 5000්ට මධි් පිරිසක් ල 

සුරාගි වූු. 
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රි ස්තියාෂ් ආගමික කටයුතු පිළිබද නදපාර්තනම්න්තුව 

1. පු  සඳුවා ගද් ස්ථා    බයිබම මධ්ාප  සිුමවා සඳුා බයිබම Quiz  ුගය සඳුා ගපු 

 බදා  ක පවාති ප ත්    ම. ඒ සඳුා ගද් ස්ථා ය්ට රුපියම 5000.00 බිගිවා ප්රාතිපාද  ග වා 

්ු   ම. 

 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය, පමලික් ලකුඩා. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  තිගයාසා ගද් ස්ථා ය, කිලිග ොච්චි. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  ඈවා ගද් ස්ථා ය,  ල ප්පාඩු. 

 ්ානික් ලල් මවාල  (Our Lady of Presentation)  ගද් ස්ථා ය,  වාගවාරික් ලකු  ක. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය, ග්ෞදාරිණුල . 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය, කුණු ණුල . 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය, ස්් වාධපුු ක. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  පීටයා ගද් ස්ථා ය, ගුඩ්බා ා. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  තිගයාසා ගද් ස්ථා ය, ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ය 55    

් හ  කිලිග ොච්චි. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  මරියා ගද් ස්ථා ය, ්ව ්රි. 

2.  රුණයිවා සඳුා මධ්ාත්මි් සං යාධ   ිඩ සටුවා පු  සඳුවා ගද් ස්ථා    ප ත්    ම. 

ඒ සඳුා ගද් ස්ථා ය්ට රුපියම 10000.00 බිගිවා ප්රාතිපාද  ග වා ්ු   ම. 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  තිගයාසා ගද් ස්ථා ය, කිලිග ොච්චි. -   රුණයිවා 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  තිගයාසා ගද් ස්ථා ය, කිලිග ොච්චි. -  මේපියවා 

 ශුද්ධ වූ ශාවා  ඈවා ගද් ස්ථා ය,  ල ප්පාඩු. -   රුණයිවා 

 

3. පාල ත්තීවු ශුද්ධ වූ ශාවා  මවාග ෝනි ගද් ස්ථා ගඅ  ායාකර් දි ් මංගග ෝත්ස ය 

උත්්යාෂත්   ප ත්    ම. ගපු  බදා  ක ්ටයුතු සඳුා රුපියම  50000.00  බා ගද   ම.  

 

4. මවානිත් ල  ශුද්ධ වූ ශාවා  ගසබස්තියවා ගද් ස්ථා ගඅ  ායාකර් දි ් මංගග ෝත්ස ය 

උත්්යාෂත්   ප ත්    ම. 
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 5.2.2  මුම ළමා විය සංවර්ධ්  අංශනේ කටයුතු 

 

ණුම ළමා විය යවා  ගයාරගඅ ප්රාස  වූ දරු ාගේ ්ාළගඅ සිට මවුරුන් 05 දක් ල ා වූ ්ා ය ගේ.  

 

ණුම ළමා විය සං යාධ ය යවා  ළණුවාගේ ගරෞති්  ත් ය , මා සි්  යාධ   ත් ය , සමාජ 

ප්රා යාධ ය ුා දිමතම  යාධ ය මම ආදිය ඒ්ුාශීල ්ු   ද ්වයාණ ක්රිපයා පටිපාටිය බ  ත් කිරීමයි. ගමහි 

මුණුණ ළණුවාගේ ශාරීරි් මා සි්  යාධ  ුා පිුිදිලි මා සි්ත් ගයවා යුපත් සිරිත් විරිත්  ලිවා 

පාසම යා ුිකි  ත් යට ඔවුවා   බදා  ක කිරීම ගේ.  

ප්රධ්ා  කටයුතු  

  ගපු පාසම ළණුවා ුට ගපෝෂ්දායීත් ගයවා යුතු උගද් ආුාුය  බා මම. 

 ගිබිනි මවු රුවා සදුා රු: 20,000.00් ගපෝෂණ මලු (මාස 10 ට)  බා මම. 

 ගිුි හ ුා පිරිමි ළණුවාට එගුහි මපුුණ ුා ප්රාචඩලඩත් ගයවා ගපු ආුක් ලෂා ක් ල සිපයීම. 

 ගපු පාසම ගුරු රුවා සඳුා මාසි් මම ා ක් ල ග ස රු: 250.00ක් ල  බා මම. 

 ජගත් ළමා දි ය ුා ළමා හි ්ාමීය  පරිසුයක් ල ඇති කිරීග ක  ිඩසටුවා ක්රිපයාත්ම් කිරීම. 

 ණුම ළමා විගඅ ආුක් ලෂා  ුා සං යාධ   ිඩසටුවා  

 ගපු පාසම විගශේෂත් ගයවා යුතු  ඉදි කිරීම. 

අංකය රි යාත්මක කර   ද 

වැඩසටහන්  

නභෞතික  ප්රතිපාද  වියදම් 

01 
ප්රාාගද්ශීලය මට්මග ක සං යාධ  

වැඩසටහන් 

444000.00 444000.00 00 

02 
දිස්ත්රිඩක් ල මට්මග ක සං යාධ  

වැඩසටහන් 

83569.00 83346.00 223.00 

03 
ගිබිනි මේ රුවා සඳුා රු: 
20,000.00් ගපෝෂණ මලු 
 බා මම 

40942000 38085820 2856180.00  

04 
ගපු පාසම  ට ගපෝෂ්දායී 
උගද් ආුාුය  බා මම. 
 

3,945,467.00 3,643,067.00 302,400.00 

එකතුව 
45,415,036.00 42,256,233.00 3,158,803.0

0 
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5.2.3 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අිධකාපානේ කටයුතු  

 

ජාති් ළමා ුක් ලෂණ මධි්ාරිය විසිවා ජාති් සු ජා ්වා ු ප්රාමිතීවාට මමතකූ   දිගඅ දරු වාගේ මති 

උසස් උවා තිය උගදසා ගසේ ය ්ුමත  බයි. එ  ක විවා ිහියට  ක් ලම ඇති පවුම ුඳු ා ගිීමම ුා එම 

පවුම  ට ම ශ් ගසේ ා වා ුා නිරීක් ලෂණ ්ටයුතු සින් ්ුමත  ිගේ. මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ සිටි  

ළණුවාගේ ආුක් ලෂා  ස කබවාධගයවා ගදමේපියවා ුා රාු්රුට ඉුළ  ගපයමක් ල ප ුා ගමම  ගපයම 

සමාජයට ුිගඟ  ග ක් ල ළමා ආුක් ලෂා  ස කබවාධගයවා  වූ ක්රිපයා්ාරීවා සින් ්ළ යුතුයි.  

ජාති් ළමා ුක් ලෂණ මධි්ාරිය   ාහි මපගයෝජ යට  ක් ලම ඇති ළණුවා ආුක් ලෂා කිරීම පිණිස  ආුක් ලෂා  

 බාමග ක ්ටයුතු  ද නිු ග යි. මපගයෝජ යට  ක් ලම ඇති ළණුවා ස කබවාධ  ්ටයුතු කිරීග කම  

ගපොලිස් ස්ථා , පරි ාස ගදපායා ග කවාතු  ුා මධි්ුණය ය ාදිය ඉ ාමත් ළමා ගසග ුසිවා යුතු 

 ි ක් ල ග සට ්ටයුතු ්ළ ුිකි මයුගුවා ග  ස ්්ළ යුතු  ක්රිපයා සිළුම ක ුජයට නියාගද්ශ ්ුවාගවාය.  

දි ට ප ති  ්ා   ් ා හගේ සිුමවා ම ු පීඩා වා ඇති ්ු  මත් ද්ර  ් රාවි ය ස කබවාධගයවා වූ 

ප්රාශ්   ට මිදිුත්මම, පාසිම මත්ුිු යාම ුා ග ොම ා ුිසිරීමකිවා යුතු සිුමවාගේ ප්රාශ්  විසීම ආදි 

්ටයුතු සින් ්ුමත  බවාගවාය. 

මමත 
මං
්ය  

ක්රිපයාත්ම් ්ු   ද  ්ාපෘති ප්රාාගද්ශීලය 
ගම් ක 
්ායායා ය 

සංඛ්ා   ිය ්ළ ණුද  

01 ගපොන් ගසෞඛ් නිළධාරිවා ුා ගසෞඛ් 
නිළධාරීවා සදුා දිමත ත් කිරීග ක 
 ිඩසටුවා  

්ුච්චි / 
්ඩලඩා  
යි / ්ව ්රි 
/ පල  

01 16,000.00 

02 ළමා ් ක්රු දි  දිමත ත් කිරීග ක 
 ිඩ සටු  

්ුච්චි 
01 50,000.00 

03 ජා ්වා ු දිරියවාගේ දි ය ්ුච්චි / 
්ඩලඩා  
යි / ්ව ්රි 
/ පල  

01 40,000.00 

04 කුඩා ්ා ගඅ වි ාුයවා ුා ගිේ 
ගිීමම ස කබවාධගයවා  දිමත ත් 
කිරීම.  

්ුච්චි 
05 50,000.00 

05 දිස්ත්රිඩක් ල ුා ප්රාාගද්ශීලය ළමා ආුක් ලෂණ ්ුච්චි / 
12 16,200.00 
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නිළධාරිවා සදුා වූ මාසි් සා්ච්ඡා  ්ඩලඩා  
යි / ්ව ්රි 
/ පල  

06 ළමා සං යාධ  මධ්සථ්ා  
මධීක් ලෂණය කිරීග ක  ිඩ සටු  

්ුච්චි / 
්ඩලඩා  
යි / ්ව ්රි 
/ පල  

08 24,000.00 

07 පරිගණ්ය සඳුා ්ිස්බස්කි ඇවාටි 
ල ුස් මිළම ගිීමම 

්ුච්චි 
01 1890.00 

 

5.2.4 උපනීශ  කටයුතු 

සමාජ සවිබ ගිවාමම, ුමර සාධ  ුා ්වාද උඩුට  මමා ්ංශගඅ ජාති් උපගද්ශ  මධ්ස්ථා ය 

යටගත් කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ තිගබ  උපගද්ශ  මධ්ස්ථා  විසිවා 2017  යාෂය සදුා සින් ්ු   ද 

උපගද්ශ  ්ටයුතු. 

 

උපනීශ  

මධ්යස්ථා  

උපනීශ  දැනුවත් කිරීනම් 

වැඩසටහන් 

වැඩමුු  

 සුය 

 ිූ වා 

සංඛ්ා  

සිසි  ාු 

ගණ  

 ිඩසටු

වා 

සංඛ්ා  

ප්රාති ාීනවා 

සංඛ්ා  

 ිඩසටු

වා 

සංඛ්ා  

ප්රාති ාීනවා 

සංඛ්ා  

දිස්ත්රිඩක් ල උපගද්ශ  

මධ්ස්ථා ය 
105 348 16 1297 05 124 

්ුච්චි උපගද්ශ  

මධ්ස්ථා ය 
40 153 21 1018 - - 

පච්චිල ප්පමලි 

උපගද්ශ  

මධ්ස්ථා ය 

109 388 07 310 - - 

එ්තු  254 889 44 2625 05 124 
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පාසම මට්ටමිවා සිුමවා දිමත ත් කිරීග ක  ිඩසටුවා ප ත්    ම. ගමම  ිඩසටුවා පු  ශීලයාෂ 

මවා යාග     ගසේ ස්ස් ්ු   ම. 

 ළමා ලිංගි් මපචාු ුා එය  ිළික් ලමම. 

 ගදමාපියත් ය 

එගමවාම ග්රාමීය ය මට්ටමිවාද මා සි් ුා සමාජ ප්රාශ්  ම ම කිරීම මුණු හ ්ු ගනිමිවා පු  සදුවා ශීලයාෂ 

යටගත්  ිඩසටුවා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. 

 මා සි් සමාජ ප්රාශ ් ුා එය  ළක් ල ා ගිීමම. 

 ළණුවා ුදා  ඩා ගිීමග ක ක්රනමයවාහි මා සි් සමාජ බිමම 

 මත් ද්ර  ් රාවි ය  ිළික් ලමම 

 මේ-පියත් ය ුා සබිඳි  ුිකියා වා ුා ගෘුස්ථ ප්රාචඩලඩත් ය. 

 ප්රීදතිමත් පවු ක් ල ඇති ්ු ගිීමම 

ගමම උපගද්ශ  ගසේ ා වාට මදාළ   ගසේ ග ොගයක් ල  ිඩණුළුද ප ත්    ම. ුාජ් නිළධාරිවා, ග්රාමීය ය 

මට්ටග ක ආය   ආදිය ගක් ලවාද්ර  ්ු ගනිමිවා ප ත්     ම.  

එම  ිඩ ණුළු පු  සදුවා ්රු හ මඩංගු ගේ. 

 මත් පිවා මපගයෝජ ය  ළක් ල ාීමම ුා පු රුත්ථාප  ක්රනම. 

 ළමා ප්රාශ්  සදුා මිදිුත්මග ක ක්රනම. 

 මා සි් ආ්මප  යාධ ය 

5.2.5 කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

 

්ාවා ා ුා ළමා ්ටයුතු මමා ්ංශගඅ මුණුණ ්ාවා ා වාගේ ුා ළණුවාගේ මයිති ාසි් ක  ුවුරු 

්ු  විශිෂ්ට ගද්ශයක් ල බිහි කිරීමයි. ග ක මයුරිවා සිම ගම්ටම ්ාවා ා ්ටයුතු ්මිටු පිහිටු ා ඒ ුුුා 

්ාවා ා වා දිමත ත් කිරීම , ස් යං රැකියා  යාධ ය කිරීම ,  ාය්ත් ය ගගොඩ ිගීම ආම ග ොගයක් ල 

 ිඩසටුවා ක්රිපයාත්ම් ්ුමත  ිගේ.   ද ්ාවා ා වාට එගුහි ප්රාචඩලඩත් ගයවා ්ාවා ා වා ආුක් ලෂා 

කිරීම  ිනි ග ොගයක් ල  ිඩ ්ටයුතු සින් ්ුමත  ිගේ. 
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ග ක මයුරිවා ්ාවා ා ුා ළමා ්ටයුතු මමා ්ංශය කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 2017  යාෂගඅ ක්රිපයාත්ම් 

්ු   ද  ිඩසටුවා පිළිබඳ විස් ු ගමගසේය, 

 

අංක

ය 

වැඩ සටහ  ප්රතිපාද  

 

ඉ ක්ක කණ්ඩායම සහභාගි 

වූවන් 

වියදම 

01 මිත්රේශීලලි ගමිමා යක් ල ගගොඩ 
 ිංමම 

200000.00 සි පුු ක නි ාස 10 
ගයෝජ ා ක්රනමය 

ගමිමා 
ගඅ 
සියළු 
ගද ාම 

200000.00 

02 උපගද්ශ   ිඩ ණුළු  40000.00 ප්රාජ   ගසෞඛ්ය 
ස කබවාධ ගිටළු  ට 
ණුහුණ ගද  සියළුම 
්ාවා ා වා 

40 40000.00 

03 ්ාවා ා දි ය  25000.00 ුාජ් නිළධාරීවා ුා 
ගපොන් ජ  ා වා 

400 25000.00 

04 ජාති්  ිඩ සටු  නිෂ්පාද ය  
ුා ස කබවාධ සා්ච්ඡා  

9000.00 ්ාවා ා ගෘු මූලි් 
පවුම, ්ාවා ා 
සං යාධ  නිළධාරීවා, 
්ාවා ා ්ටයුතු 
මමා ්ාංශගඅ ප්රාධාීමවා 

30 9000.00 

05 බතික් ල පුහු හ  බාමම 50000.00 ්ාවා ා ගෘු මූලි් 
පවුම 

10 49719.00 

06 ්ාවා ා සං යාධ  නිළධාරිවාගේ 
සා්ච්ඡා වා  

1575.00 ්ාවා ා සං යාධ  
නිළධාරි 

05 1575.00 

07 ්ාවා ා  ් සාය්යිවාගේ 
නිෂ්පාද  රාඩලඩ මගළවිය ුා 
ප්රාදයාශ ය 

80000.00 ්ාවා ා ගෘු මූලි් 
පවුම 

40 48900.00 

08 පළාත් පා   මිති ුණගඅ  ුඟ 
 දි  ්ාවා ා මගප්ක් ලකර්ා වා 
සඳුා    දිමත ත් කිරීග ක  ිඩ 
ණුළු  

85000.00 මිති ුණගඅ  ුඟ 
 දි  ්ාවා ා 
මගප්ක් ලකර්ා වා 

25 36645.00 

එකතුව 490575.00 
  410839.00 

 

5.2.6 පපාවාස හා ළමා රක්ෂණ නසේවා නදපාර්තනම්න්තුව 

 

      ්ාවා ා ුා ළමා ්ටයුතු මමා ්ාංශය යටගත් ගමම ගදපායා ග කවාතු  ගසේ ගඅ ගයම සිටිවාගවාය. 

  ද සියළුම ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා   ට ළමා මයිති ාසි් ක ප්රා යාධ  නිළධාරීවා පත් ්ු, ළණුවාගේ 

ආුක් ලෂා සුරාගීත් ය ස කබවාධගයවා ්ටයුතු ්ු ගග  යමත  බවාගවාය.   ද ළමා මයිති ාසි් ක 
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ස කබවාධ   ණුවා ම ු  දිමත ත් කිරීග ක  ිඩසටුවා ප ත් ා ගග  යමත  බ  ම ු සං යාධ ය 

ස කබවාධගයවා වූ ග ොගයක් ල  ිඩ සටුවාද සින් ්ු ගග  යමත  බවාගවාය. 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ දිළිඳු ළණුවා 250 ගදග කුට මාසි්  රුපියම 1000/= බිගිවා  බා ගදමත 

 බවාගවාය.   ද ළණුවාගේ සුරාගීත් ය ස කබවාධගයවා  ිඩි ම ධා යක් ල ගයොණු ්ුමත  බවාගවාය. ඒ 

මමත  ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  ස ක මට්ටමිවා ළමා සමාජ පිහිටු ා ඔවුවාගේ කුස  ා යවා පිළිබිඹු ්ු ා 

ළණුවාගේ සුරාගිත් ය ඉුළ  ිංමම.  

  ද කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ග්රාම ගසේ ා නිළධාරි  ස ක 95 ් ළමා සමාජ 102 ක් ල පිහිටු ා ළමා සමාජ 

49 ක් ල ලියා පදිංචි ්ු   ම.   ද ගදපායා ග කවා තුගේ ණු ් මමතග්රුගයවා යුතු  ග ොගයක් ල උප්ාු 

මම ා  බා ගදමත  බවාගවාය. නිවුවා දරු මම ා, ගසෞඛ්ාධාු මම ා, ්ප්රුගඩ්ගුරු ආදි මම ා  බා 

ගදමත  බවාගවාය. ග්රාමගසේ ා නිළධාරි මට්ටගමවා ග්රාමීය ය මට්ටගමවා ළමා සං යාධ  ්මිටු පිහිටු ා ළණුවා 

ස කබවාධගයවා    ගිටළු ුඳු ා ගමත  බවාගවාය. ග්රාමීය ය මට්ටගමවා ළමා මයිති ාසි් ක ුා ළමාුක් ලෂණ 

ස කබවාධගයවා දිමත ත් කිරීග ක  ිඩසටුවා ප ත් ා ගග  යමත  බවාගවාය.    ද  ි   පාසම   ට 

බඳ ා ගවා ා  ද පාසම මත්ුිු ගිය සිුමවාුට පාසිම උප්ුණ මලු ුාජ් ග ො   සංවිධා    

ආධාුගයවා  බා ගදමත  බවාගවාය.   ද  යාමඩ් විසවා ආය  ගඅ මමතග්රුගයවා  මා සමාජ 45 ට ක්රිපඩා 

උප්ුණ  බා ගදමත  ිබුගේය.   

 

මං්

ය 
 ිඩ සටු  ප්රාතිපාද  

සුරාගි 

වූ වාගේ 

සංඛ්ා  

වියදම 

01  “ ිණ දිරිය“ දිළිඳු සිුමවා සඳුා    මම ා 

 බා මග ක  ිඩ සටු  

200,000.00 500 200,000.00 

02  ළමා පු යාධ  නිළධාරීවා සඳුා    

සා්ච්ඡා  

6000.00 06 6,000.00 

03  ග්රාමීය ය මට්ටග ක ළමා සං යාධ  ්මිටු සදුා 

වූ දිමත ත් කිරීග ක  ිඩසටු  

26,000.00 100 25,500.00 

04  දිස්ත්රිඩක් ල ළමා සරාගේ සමාග ෝච  රැස්මම 
10,000.00 50 10,000.00 
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05  ළමා මපගයෝජ   ිළක් ලමම සඳුා    

ජාති් ඒ්ාබද්ධ ා සමිඉවාධගයවා වූ 

සා්ච්ඡා  

5,500.00 35 5,504.00 

06  ළමා දි   ිඩ සටු  
15,000.00 200 15,000.00 

07  ළමා  ාය්ත්  මධ්ය ය සඳුා     ිඩ 

ණුළු  

20,000.00 50 19,095.00 

08  දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග ක ළමා සරා සදුා වූ දිමත ත් 

කිරීග ක  ිඩසටු  

20,000.00 50 20,000.00 

 

5.2.7 සමාජ නසේවා කටයුතු 

 

සමාජ බ ගිවාම ක, ුමරසාධ  ුා ්වාද උඩුට උරුමය පිළිබඳ මමාථ්ාංශය ුා මධ්ම ුජගඅ 

සමාජ ගසේ ා ගදපාු ග කවාතු ද ආබාධි  වූ වා සඳුා    ජාති් ්ායායා යද  ිඩිහිටියවා 

සඳුා    ජාති් ්ායායා යද එක් ල  ආබාධි  ුා  ිඩිහිටියවා සඳුා    ගසේ ා   බා ගද   ම.  

 

1. මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ආබාධි  මය ළුවා 463 ගදග කුට රු: 3000් මම ා  බා ගද  

 ම. 

මමත 
මං්
ය 

ප්රාා ගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා ය 

 
 
රුපියම 3000 මම ා   බා 
ගවා ා ප්රාති ාීනවා 

රුපියම 3000 මම ා  
 බා ගිීමමට ුමන්ුම 

මය ළුවා 

01 
්ුච්චි 

112 4,032,000 

02 ්ඩලඩා ල  
115 4,140,000 

03 පු ්රි 
123 4,428,000 

04 පච්චිල ප්පමලි 
113 4,068,000 

 එකතුව 
463 16,668,000 

1.  යස මවුරුන් 70්ට  ඩා  ිඩි ප්රාති ාීනවා 3468 සඳුා රු: 2000.00් මම ා ක් ල  බා ගදමත  ිගේ. 

ගමම මම ා  ගගමග කම ස් ාමි පුරුෂයා ුා බිරිඳ මවුරුන් 70ට  ඩා  ිඩි මය ලුවා ගේ  ක එක් ල මගයකුට 

පමණක් ල  බා ගදමත  ිගේ. මාසි්  රු: 1900.00් ණුද ක් ල ගමොවු ට  බා ගදමත  බ  ම ු රු: 

100.00් ණුදම  ිඩිහිටි ුමරසාධ ය සඳුා මාසි්  මඩු ්ුමත  ිගේ. 
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මමත 

මං්ය  
ප්රාාගද්ශීලය  ගම් ක ්ායායා ය 

රුපියම 2000.00 මම ා  

 බා ගවා ා ප්රාති ාීනවා 

රුපියම 2000.00 මම ා  

 බා ගිීමමට ුමන්ුම 

ප්රාති ාීනවා 

01 ්ුච්චි 1957 46,968,000 

02 ්ඩලඩා ල  678 16,272,000 

03 පු ්රි 503 12,072,000 

04 පච්චිල ප්පමලි 330   7,920,000 

  3,468 83,232,000 

 

3. සමාජ මටමටනම් පු රුත්ථාප  වැඩ සටහ  - 171,375.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංකය විස්තරය 

ඉ ක්ක 

ගත 

කණ්ඩායම් 

වැය 

01 සහයක උපකරණ 
10 74,850 

02 සෘජු ආධ්ාර 
30  5,349 

03 ස්වයං ආධ්ාර කමිටු රැස්වීම 
2 group 24,380 

04 සිත්රු වැඩ සටහ  
 14,860.75 

05 පාසැම උපකරණ 
35 40,000 

06 ස්වශක්ති අභිමාෂ් වැඩ සටහ  
30 11,000 

07 එකතුව 
 170,439.75 

08 ඉතුරු 
 935.25 
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4. ආබාිධත පුීග යින් සහහා ව  දිස්ත්රි ක් හා ජාතික මටමටනම් රි ඩා වැඩ සටහ  
 
 

අංකය වැඩ සටහ  ප්රතිපාද   
වැය 

ඉතුරු 

01 
දිස්ත්රිඩක් ල ක්රිපඩා  ුඟ 89,760 89,760 - 

02 
ජාති් මට්ටග ක  ුඟ 87,500 87,234 266.00 

03 
එ්තු  177,260 177,194 266.00 

 

     

5.2.8 දිස්ත් පාක් ක් රීඩා සංවර්ධ්  කටයුතු. 
 

දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ුයාගේ  ාය්ත් ගයවා  ජ ාධිපති ජාති් ශාරීරි් ගසෞඛ් සතිගඅ ක්රිපයා්ාු් ක  ිඩ 

සටුවා   නිළධාරීවා ගයන් හ ම ු, ගපු පාසම සිුමවා, ක්රිපඩා සමාජ ුා මග ක් ල ගදපායා ග කවාතු   

නිළධාරීවාද ගමයට ගයොණු  ්ු  ගමත  ිබුගේය. 

ක්රී ඩා ශක් ලති ක්රී ඩා  ිඩසටුගවා ක්රී ඩා 13ක් ල ග ෝුාගමත  ිබිණි. ඒ සඳුා ක්රිපඩි් ක්රිපඩි්ා වා ුා 

පුහු හ්රු වාද ග ෝුා ගමත  ිබීගමවා පුම  පුහු හ කිරීග ක ්ටයුතු සින්ග මිවා ප ති. 

 

ක්රී ඩ් ක්රී ඩි්ා වා ඇගයීග ක උත්ස යද ප ත්    ම :-  

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ක්රිපඩා ගදපායා ග කවාතු  ුා මධ්ාප  ගදපායා ග කවාතු  ඒ්ාබද්ධ  ක්රී ඩ් 

ක්රී ඩි්ා වා ග ෝුා ගිීමම සින් ්ු   ම.  

 

පු  ස දුවා ක්රිපඩා වා සඳුා පුහු හ ්දවුරු ප ත්    ම. 

 මළ  ක්රී ඩා පුහු හ ්දවුරු 

 දිමපවාන් පුහු හ ්දවුරු 

 පිසි පවාන් පුහු හ ්දවුරු 

 ක්රිප්ට් පුහු හ ්දවුරු 

 පාපවාන් පුහු හ ්දවුරු 
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ප්රාා ගද්ශීලය මට්ටග ක, දිස්ත්රිඩක් ල මට්ටග ක  ුඟ ඉ ාමත් විශිෂ්ඨ  ප ත්    ම.   ද පළාත් මට්ටග ක 

ල වුවාගඩෝ, ගම  ටා දිමමීය ,  ක්රිප්ට්, දිමපවාන් ආදි  ුඟද මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ප ත්    ම.  

 

අංකය 
Events Gender පදක් ල් ක 

01 මළ  ක්රී ඩා ගිුි හ  ුවා පදක් ල් ක 

02 එමගම පිරිමි  රිම පදක් ල් ක  

03 ල ග්ොවාගඩෝ ගිුි හ   ුවා පදක් ල් ක  

04 ්ුාගට්  ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

05 ග ුළ ග ොලිගබෝම   පිරිමි  ුවා පදක් ල් ක  

06 ජූගඩෝ ගිුි හ  ුවා පදක් ල් ක  

07 ක්රිප්ට්  පිරිමි  ුවා පදක් ල් ක  

08 ගචස ් පිරිමි  රිම පදක් ල් ක  

09 ගචස ් ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

10 ග ොලිගබෝම  ගිුි හ  ුවා පදක් ල් ක  

11 ග ුළ ්බඩි ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

12 එමගම ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

13 ග ුළ ග ොලිගබෝම ගිුි හ  ුවා පදක් ල් ක  

14 පාපවාන්  ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

15 ග ොලිගබෝම  පිරිමි    ඹ පදක් ල් ක 
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16 ක්රිප්ට්  ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

17 ග කස පවාන් ගිුි හ   ඹ පදක් ල් ක 

18 ්ඹ ඇමම ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

19 ්බඩි  ගිුි හ  රිම පදක් ල් ක  

 

 

 ජාතික මටමටනම් අප දිස්ත්රි ක්කය  බා ගත් පදක්කම්.. 

i. ල ග්ොවාගඩෝ  - රිම පදක් ල්ම 

ii. රිටි පිීමම  -  ඹ පදක් ල්ම 

iii. ග කස පවාන්  - ුවා පදක් ල්ම ( පාසම මට්ටමිවා) 

 දිසාපති කුස ා   ුග ඉ ාමත් උත්්යාෂ ත්  පි ිත්මමට ්ටයුතු ්ු   ම.   ද ම සා  

දි  උත්ස ය සදුා සියළුම නිළධාරීවා සුරාගි වූ ම ු සියළුම මාඩලඩලි් නිළධාරීවා ක්රී ඩා 

 ුග   ටද සුරාගි ම ප්රීදතිමත් මම පිසුමමට  ක් ලවිය යුතු ්රුණක් ල ගේ. 

 

 දිස්ත්රිඩක් ල පුු ිසි ්මිටුගේ මමතග්රුගයවා ජාති් මට්ටමිවා දස්්  ක පෑ ක්රී ඩ් ක්රී ඩි්ා වා ඇගයීග ක 

උත්ස යද ප ත්    ම 

5.3 දිස්ත් පාක් සංවර්ධ්  කටයුතු. 

5.3.1 දිස්ත් පාක් සැළසුම් කටයුතු. 
කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල සි ුම ක මංශය මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ සං යාධ  ්ටයුතු ඉදිරියට ගග  යාග ක 

මුණුණිවා දිස්ත්රිඩක් ල ගම් ක ්ායායා ය සමග ුා ්ුච්චි, ්වාඩා ලි,  පු ්රී, පච්චි යිප්පමලි ය  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ු ුක් ල සමග ඒ්ාබද්ධ  ක්රිපයාත්ම් ්ුගග  යමත  ිගේ. 2017  යාෂගඅ 

සින් ්ු   ද ප්රාධා   ිඩ සටු ක් ල ග ස පු  ක්රිපයා්ාු් ක සදුවා ්ළ ුිකිය. 

1. බන්ධ් ාගාර ප්රතිසංසක්රණය ,පු රුත්තාප  , ැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්න්  ආගමික 

කටයුතු  අමාතයංශනේ වැඩසටහන්  - 2017  

 

a. නි ාස පුුම් ක සි සීම . 
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නි ාස පුුම් ක  බාමම 2017  ්ාපෘතිය යටගත්  ි   පදිංචි ්ු   ද ජ  ා  සදුා    

නි ාස ඉදි කිරීම සදුා රුපියම මිලිය  848 ක් ලද  ඉවාදියාගේ සිට  ි   පිමිණ පදිංචි වූ 

පුද්ග යවාට නි ාස 35 ක් ල ඉදි කිරීම සදුා රුපියම මිලිය  24 ක් ලද ණු ් ප්රාතිපාද  ග ස  ිබුණි. 

ගමම  ්ාපෘතිය යටගත්    නි ාස 1095 ක් ල ඉදි ්ු ඇති ම ු නි ාස 130ක් ල මලුත්  ිඩියා ්ු  

 දි.  

(a) ෂ්වාස පහසුකම්  බා මම  

 

නි ාස පුුම් ක  බා මග ක  2017  ්ාපෘතිය යටගත්  ි   පදිංචි වූ ජ  ා වා ග මතග වා 

නිග ස් 797 ක් ල ඉදි කිරීමට රුපියම මිලිය  646.044 ක් ලද ඉවාදියාගේ සිට  ි   පදිංචි වූ 

මය ලුවා සඳුා නිග ස් 30 ක් ල ඉදි කිරීම සඳුා රුපියම මිලිය  24 ක් ලද ග්ොටසක් ල ුානියට පත්  

නිග ස් 36 ක් ල සඳුා රුපියම මිලිය  6.44  ක් ලද ණු ් ප්රාතිපාද   ිබුගඩලය. ගමම  ්ාපෘතිය  

යටගත් නිග ස් 826 ක් ල මළුග වා ඉදි ්ුමත  ිූ ම ු නිග ස් 36 ක් ල ප්රාතිසංස්්ුණය ්ු   ම.  

 

ෂ්වාස පහසුකම්  බා මම සම්බන්ධ් වූ විස්තර. 

 

මමත 
මං්
ය.  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
ග්ොට්ඨාශය . 

   නි ාස ඉදි 
කිරීම. 

විගද්ශගයවා පිමිණි ම  ිවා 
වු වා සදුා නි ාස ඉදි කිරීම. 

නි ාස මළුත් 
 ිඩියා කිරීම. 

01 ්ුච්චි . 
401 10 15 

02 ්වාඩා ලි. 
141 7 9 

03 පු ්රී.  
140 9 8 

04 පච්චි යිප්පමලි . 
115 4 4 

එ්තු  
797 30 36  

 

(b) ජ ය හා නසෞඛ්යය පහසුකම් ප්රවර්ධ්  වැඩසටහ  

 

ජ ය ුා සීමපාුක් ලෂ් පුුම් ක  ිඩිදියු හ කිරීග ක  ිඩසටු  යටගත් කිලිග ොච්චිය දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ු ගුහිම ළිං ඉදිකිරීම සදුා රුපියම මිලිය  15 ක් ලද  ිසිකිළි සෑමම සදුා 

රුපියම මිලිය  45,918 ් ණු ් ප්රාතිපාද   ිබුණි. ගමම  ්ාපෘතිය මගිවා  ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්යට ම ශ් 

ජ ය ුා ගසෞඛ් පුුම් ක    ම ශ් ා ගයවා ග්ොටසක් ල ස කපුයාණ ්ු ගිීමමට ුිකි විය. එම 

 ්ාපෘති විස් ු පු  පරිදි ගේ.  
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i. ළිං  ිීමම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii . සීමපාුක් ලෂ් පුුම් ක  ිඩිදියු හ කිරීම. 

 

මමත 
මං්
ය  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
ග්ොට්ඨාශය 

සාමා ් 
 ිසිකිළි  

විගශේෂ 
ම ශ් ා සහි  
පුද්ග යවා 
සදුා    
 ිසිකිළි . 

 ිසිකිළි 
ප්රාතිසංස්්ුණ
ය. 

ප්රාතිපාද . 

රුපියම 
මිලිය . 

01 ්ුච්චි. 
379 13 00 33.093 

02 ්වාඩා ීම. 
63 09 00 4.825 

03 පු ්රී  
72 - 00 4.00 

04 පච්චි යිප්පමලි. 
00 26 01 4.00 

එ්තු  
419 49 01 45.918 

 

 

 

 

මමත 

මං

්ය 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ළිං ප්රාතිපාද  ග වා 

කිරීම. රුපියම 

මිලිය  

01 ්ුච්චි  50 6.25 

02 ්වාඩා ීම  30 3.75 

03 පු ්රී  20 2.5 

04 පච්චි යිප්පමලි  10 2.5 

එ්තු  120 15.00 
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c. යන ත  පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීනම් වයාපෘති. 

යටි   පුුම් ක සං යාධ   ිඩසටුගවා රුපියම මිලිය  36.57 ් ණු ් ප්රාතිපාද ගයවා ග්රාමීය ය ගසෞඛ් 

මධ්ස්ථා  ඉදි කිරීම, ප්රාජා ශා ා ඉදි කිරීම, පා  ක ුා ගබෝක් ලකු ඉදි කිරීම,  ුථ ුාු  ගාම ඉදි  කිරීම ආදි 

 ්ාපෘතීවා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ  ශගයවා  බා න්වා ප්රාතිපාද  විස් ු 

පු  පරිදි ගේ. 

මමත 
මං්ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 
ග්ොට්ඨාශය. 

ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 ්ුච්චි  
13.83 

02 ්වාඩා ලි  
9.91 

03 පු ්රී  
7.38 

04 පච්චි යිප්පමලි  
5.45 

එ්තු  
120 

 

(d )  ජීවන ෝපාය සංවර්ධ්  වැඩසටහන්. 

 ජී ග ෝපාය සං යාධ   ිඩසටු  යටගත් රුපියම මිලිය  82.665 ් ණු ් ප්රාතිපාද ගයවා 

 ්ෘකර්යාම , ධී ු ,සත්  පා  ය ුා කුඩා ්යාමාවා  සං යාධ  ආම  ිඩ සටුවා ක්රිපයාත්ම් 

 ්ු   දි. ක් ලගෂේත්රේ  ශගයවා ණු ්  ප්රාතිපාද  පු  සදුවා පරිදි ගේ. 

 

මමත 
මං්ය 

ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  රුපියම මිලිය  

01 ්ෘකර්යාමය  12.6 

02 ධී ු  20 

03 සත්  පා  ය  30.3 

04 කුඩා ්යාමාවා  සං යාධ ය 17.09 

05 පළතුරු පිළ ගබදා ුිරීම 2.675 

එ්තු  82.665 
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සෘජු ම ග ෝත්සී ආය  යට ණුදම නිදුස් ්ු සින් ්ු   ම. 

 

(e)  කුඩා වාපාමාර්ග වැව් ප්රතිසංස්කරණ වැඩ සටහ   

 කුඩා  ාරිමායාග  ිේ ප්රාතිසංස්්ුණ  ිඩ සටු  යටගත් රුපියම මිලිය  87.299 ණු ් 

 ප්රාතිපාද  ගයොදා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ු ගුහිම  ිේ 33 ් ප්රාතිසංස්්ුණ ්ටයුතු 

 ක්රිපයාත්ම් ්ු ම සවා ්ු ඇ . 

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 
්ුච්චි  

34.16 

02 
්වාඩා ල  

6.77 

03 
පු ්රි 

28.51 

04 
පච්චි යිප්පමලි  

15.42 

එ්තු  84.86 

 

f )  අධ්යාප  අංශනේ සංවර්ධ්  වැඩ සටහ   

 මධ්ාප  මංශගඅ සං යාධ   ිඩ සටු  යටගත් රුපියම මිලිය  46.78 ් ණු ් 

 ප්රාතිපාද ගයවා ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ස ගුහිම පිහිටි පාසිම 64 ් පාසිම 

 ගගොඩ ිඟිලි ඉදි කිරීම, ප්රාතිසංස්් ුණය කිරීම, පාසිම උප්ුණ සිපයුම ුා පාසිම 

 ගෘුරාඩලඩ  සිපයුම ආදි  ිඩ සටුවා ක්රිපයාත්ම් ්ු ම සවා ්ු ඇ . 

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 
්ුච්චි  

23.87 

02 
්වාඩා ල  

16.81 

03 
පු ්රි 

1.43 

04 
පච්චි යිප්පමලි  

4.65 

එ්තු  46.78 
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(g)  හාම නමෝම ඉදිකිරීනම් වැඩ සටහ  

 ුාම ගමෝම ඉදිකිරීග ක  ිඩ සටු  යටගත් රුපියම  මිලිය  13,465  ් ණු ් ප්රාතිපාද  

 යටගත් ුාම ගමෝම ගද්ක් ල ප්රාතිසංස්් ුණය ්ු   ම.  

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 
්ුච්චි  

4.52 

02 
්වාඩා ල / ්ුච්චි 

8.94 

එ්තු  13.46 

 

(h)   වී  ගිෂ් ෂ්ව  හමුදා ඒකකය පිහිටුවීම 

  ම  ගිනි නි   ුණුදා ඒ්්ය පිහිටුමග ක   ිඩ සටු  යටගත් කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 

 සඳුා ගිනි නි   ුණුදා යාවාත්රිඩ් ඒ්්ය පිහිටුමම සඳුා රුපියම  මිලිය  96.69  ් ණු ් 

 ප්රාතිපාද   ිබු හ ම ු එම  ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු ඇ  . 

i. නසෞඛ්යය උපකරණ  බාමම 

 ගසෞඛ් උප්ුණ  බාමග ක   ිඩ සටු  යටගත් කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ප්රාාගද්ශීලය 

 ගසෞඛ් මධ්ක් ලෂ් ්ායායා යට රුපියම  මිලිය  7.60  ් ණු ්  ප්රාතිපාද   යටගත් 

 ගසෞඛ් උප්ුණ මිළම ගිීමමට ණු ්  ප්රාතිපාද   ිබු හ ම ු එම  ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු 

 ඇ  . 

j. මර්ඝ කා යක් අවතැන් වී සින   ජ තාවන්නේ යන ත  පහසුකම් සංවර්ධ්  වැඩ සටහ 

 මයාඝ ්ා යක් ල ම  ිවා ම සිටි  ජ  ා වාගේ යටි   පුුම් ක සං යාධ   ිඩ සටු   යටගත් 

රුපියම මිලිය  13.5 ක් ල ණු ්  ප්රාතිපාද    ිබු හ ම ු එම  ිඩ ්ටයුතු 14 ක් ල නිම  ්ු  ඇ . 

ක්රිපඩා පිටි පු රුත්ථාප ය, මදි  පුවා සවිකිරීම, ළිං  ිීමම, ණුස්ලි ක පමලි සඳුා     යටි   පුුම් ක 

ප්රා යාධ ය කිරීම, ප්රාජා ශා ා ඉදි කිරීම ුා ජ  ටිංකි ඉදිකිරීම ආදි  ිඩ  සටුවා ගමම  ිඩ සටු  තුළ 

මඩංගුගේ. 
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මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 
්ුච්චි  

6.50 

02 
පු ්රි 

7.00 

එ්තු  13.50 

 

 ි   පදිංචි වූ ජ  ා වාගේ ුමරසාධ  ්ටයුතු සඳුා රුපියම  මිලිය  0.95  ්  ණු ් ප්රාතිපාද  

 ිබු හ ම ු එම  ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු ඇ  . 

k) ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ස ගුහිම   ි   පදිංචි වූ ජ  ා වාගේ නිග ස්  ට වින්ලි 

 සිපයුම  බා මග ක  ්ාපෘතියට රුපියම  මිලිය  24.997  ්  ණු ් ප්රාතිපාද   ිබු හ ම ු 

 ප්රාති ාීනවා 1250  ගදග කුට වින්ලිය සිපයීග ක   ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු ඇ  . 

 

2. ආර්ථික මධ්යස්ථා ය - කිලින ොච්චිය  

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ම කබාමකු  ක ප්රාගද්ශගඅ  රුපියම මිලිය  110 ක් ල  ිය ්ු ඉදි ්ු   ද 

ආයාථි් මධ්ස්ථා ය මතිගරු ජ ාධිපති ලමත්රිඩපා  සිරිගසේ  මිතිතුමා විසිවා ජ  ා මයිතියට පත් 

්ු   ම. ගමම උත්ස යට ග්රාමීය ය ආයාථි්ය පිළිබඳ මමා ් ුයා, ගරු පායාලිග කවාතු නිගයෝජි  රුවා, 

ගරු පළාත් සරා නිගයෝජි  රුවා ුා ගපොන් ජ  ා වාද මධි් පිරිසක් ල සුරාගීවූු. ගපොන් ජ  ා වා සඳුා 

ජී ග ෝපාය ආධාුද ගමම උත්ස ගඅම  බා ගද   ම. මදාළ මධ්ස්ථා ගඅ ඉදි  ්ු   ද ්ඩ ්ාමු 

40 ක් ල  ්ාපාු බන් පද ම ම   බා ගද   ම. ගමම ්ඩ ්ාමු   ගද්ශීලය නිෂ්පාද  රාඩලඩ මගළවිය සින් 

්ුමත  ිගේ.  

3. ග්රාාමීය ය අභයන්තර ෂ්ර්මාණ සංවර්ධ් ය කිරීනම් වැඩසටහ . 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ග්රාමීය ය මර්වා ු සං යාධ   ිඩ සටුවා ක්රිපයාත්ම් කිරීම සදුා 2017 

 යාෂගඅ ජාති් ප්රාතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු මමා ්ාංශය විසිවා රුපියම මිලිය  47.5 ් ණුද ක් ල 

නිදුස ්්ු   ම.  ගමම  ිඩ සටු  යටගත් මායාග ප්රාතිසංස්්ුණය , කුඩා පා  ක ඉදි කිරීම , ජ ය 

සිපයීම, ්ා හ ප්රාතිසංස්්ුණය කිරීම, ගසෞඛ් පුුම් ක  ිඩි දියු හ කිරීම, පාසම    යටි   පුුම් ක 

සි සීම, ජී ග ෝපායවා සඳුා    යටි   පුුම් ක සි සීම, ගපොන් ශා ා වා, ප්රාජා  ශා ා වා සු පුහු හ 

මධ් යස්ථා  ආම ගසේ ා සථ්ා  සදුා    ගගොඩ ිගිලි ඉදි කිරීම ුා ුමසා  භුමි ප්රාතිසංස්්ුණය , ස් යං 

රැකියා ප්රා යාධ ය සදුා සෘජු ම ප්රාති ාීනවා ුට සු ාධාු  බාමම ආම සමාජ ුමරසාධ   ිඩසටුවා 

ය  ්රු හ යටගත් කිලිග ොච්චිය දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ්ුච්චි, ්වාඩා  යි ,පු ්රි ුා පච්චි යිප්පමලි ආම 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ    දියත් ්ු   දි. 
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ග්රාාමීය ය යන ත  පහසුකම් සංවර්ධ්  වැඩ සටහන හි ක්නෂේරි වශනයන් සින් කර   ද 

ප්රතිපාද  පිළිබද  විස්තර  

 

මමත 
මං්ය 

ග්ොට්ඨාශය.  ිඩ සටුවා 
සංඛ්ා  

ණු ් 
ප්රාතිපාද  
රුපියම 
මිලිය  

01 
කුඩා  ාරිමායාග සං යාධ   ිඩ සටු   

11 4.75 

02 
ප්රාජා ණු  ජ  ස කපාද   ිඩ සටු . 

03 0.95 

03 
ග්රාමීය ය මායාග සං යාධ   ිඩ සටු  . 

04 2.00 

04 
ග  ත් යටි   පුුම් ක සං යාධ  

 ිඩසටු . 

82 38.05 

05 
ජී ග ෝපාය සං යාධ    

05 1.75 

එ්තු  105 47.50 

 

 

 

“ග්රාාමීය ය යන ත  පහසුකම් සංවර්ධ්  වැඩසටහ  -2017“ 

ප්රානීය ය නමකම් නකොටමඨාශ මටමටනමන් සින් කර   ද ප්රතිපාද  පිළිබද විස්තර. 

 

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ණු ් ප්රාතිපාද  (රුපියම මිලිය  ) 

01 ්ුච්චි.  21.00 

02 ්වාඩා  යි  8.00 

03 පු ්රි 9.50 

04 පච්චිල ප්පමලි  9.00 

එ්තු  47.50 

“ග්රාමීය ය යටි   පුුම් ක සං යාධ  විගශේෂ  ිඩසටු  -2017“  යටගත් රුපියම  මිලිය  40.00  ් 
ණු ්  ප්රාතිපාද   ිබු හ ම ු මායාග සං යාධ ය, ගසෞඛ්ය, මධ්ාප ය ුා ග්රාම යටි   සං යාධ ය 
ආදි ගක් ලෂත්රේයවා ඇතුළත්  ිඩ සටුවා 30 ක් ල ස ක්වයාණ ්ු   ම.  
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4. ජාතික සහජීව ය හා සහනයෝගීතාවය අමාතයාංශනේ වැඩ සටහන් - 2017 

 
ජාති් සුජී  ය ුා සුගයෝගී ා ය මමා ්ාංශගඅ රුපියම මිලිය  134.804 ණු ් ප්රාතිපාද  යටගත් 
 ිඩ සටුවා 11 ක් ල සඳුා ප්රාතිපාද   ිබු හ ම ු එම  ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු ඇ . ්ෘකර්යාමය, 
මධ්ාප ය, ගසෞඛ්ය ුා ජී ග ෝපාය ගක් ලෂත්රේයට මයත්  ිඩ සටුවාද ගමම ණු ් ප්රාතිපාද  යටගත් 
ස ක්වයාණ ්ු   ම.  
 

5. ජාතික සහජීව ය හා සහනයෝගීතාවය සහහා ව  කාර්යා නේ මුදලින් දියත් කර   ද වැඩ සටහන් - 

2017 
2017  යාෂගඅ ජාති් සුජී  ය ුා සුගයෝගී ා ය සඳුා    ්ායායා ගඅ ණුදලිවා කිලිග ොච්චි 
දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ රුපියම මිලිය  104.80 ක් ල  ටි ා ජී ග ෝපාය ුා යටි   ගක් ලෂත්රේයට මයත්  ිඩ සටයවා 
43 ක් ල  දියත් ්ු ඇ  
 

නක්ෂරි වශනයන් වැඩ සටහන් 

 

මමත 

මං්ය

. 

මංශය.  ්ාපෘති සංඛ්ා . ණු ් 

ප්රාතිපාද . 

01 
ජී  ාධාු ුා සබිදි යටි   පුුම් ක. 

13 34.92 

02 
්ෘකර්යාමය 

4 10.12 

03 
ජ ය ුා ගසෞඛ් පුුම් ක 

1 15.00 

04 
ගසෞඛ්ය   

1 ( 120 Families) 12.15 

05 
්යාමාවා  

10 9.88 

06 
ධී ු 

 10.16 

07 
ජී ග ෝපාය 

10 12.54 

එ්තු   104.80 
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මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ග්රාම 
නිළධාරි 
ග්ොට්ඨාශ 
සංඛ්ා  

 ණු ් 
ප්රාතිපාද  
(රුපියම 
මිලිය  ) 

01 
්ුච්චි  

28 41.73 8069 

02 
්වාඩා ල  

23 17.84 16863 

03 
පු ්රි 

18 15.55 3980 

04 
පච්චි යිප්පමලි  

21 17.06 2817 

05 
 

 12.60 3134 

එ්තු   104.80 34863 

 

6. විමධ්යගත අයවැය නයෝජ ා -2017  

කිලිග ොච්චි  ගුය යාප ය දිස්ත්රිඩක් ල්ය සමග ඒ්ාබද්ධ  යාප ය මිති ුණ ග්ොට්ඨාශගඅ ඇතු ත්  

තිබීම දිකිය ුිකිය. විමධ්ග  මය ිය ගයෝජ ා  -2017 මගිවා පායාලිග කවාතු නිගයෝජි යවා මට 

ගදග කු විසිවා කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්යට රුපියම මිලිය  14.1 ් ණු ් ප්රාතිපාද  ග වා ්ු   දි. 

දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ සං යාධ ය ඉ ක් ල් ්ු ගනිමිවා එම ප්රාතිපාද  ගරු පායාලිග කවාතු නිගයෝජි යවාගගවා 

 බා ගග  මමා ්ාංශය විසිවා මප ග   ය ා  බ   ද ග ොගයක් ල  ්ාපෘති ගයෝජ ා වා නිසි ්ා යවාහි 

ක්රිපයාත්ම් ්ු ම සවා ්ු ඇ .  

පාසම    ගරෞති් ,මර්වා ු නියාමාණ පුුම් ක සං යාධ ය කිරීම ,ග්රාමීය ය මට්ටමිවා ක්රී ඩා පිටි 

,පුස් ්ා  ,සංස්් ෘති් මධ්ස්ථා  සං යාධ ය කිරීම, ගපු පාසම සං යාධ ය කිරීම , ජ ය ුා ගසෞඛ් 

පුුම් ක ප්රා යාධ ය කිරීම, ළමා නි ාස සදුා    පුුම් ක ප්රා යාධ ය කිරීම , ග්රාමීය ය මට්ටග ක සංවිධා  

   ප්රා යාධ ය ආම  ිඩ සටුවා විමධ්ග  මය ිය ගයෝජ ා  - 2017 යටගත් සායාථ්  ක්රිපයාත්ම් ්ු 

නිම ්ු ඇ . 

 ිඩ සටුවා විස් ු පු  පරිදි ගේ.  
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විමධ්යගත අයවැය නයෝජ ාව ප්රානීය ය නමකම් නකොටමඨාශ මටමටනමන් - 2017 

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. ග්රාම 
නිළධාරි 
ග්ොට්ඨාශ 
සංඛ්ා  

ග වා 
්ු   ද 
ස කපුයාණ 
ණුද . 
(රුපියම 
මිලිය ) 

ප්රාති ාීනවා 
සංඛ්ා  

01 ්ුච්චි.  42 7.72 35,642 

02 ්වාඩා  යි  16 2.48 12,850 

03 පු ්රි 18 2.54 15,294 

04 පච්චිල ප්පමලි  19 1.41 6,430 

එ්තු  95 14.15 70,846 

7. ධීවර හා ජ ජීවි සම්පත් අමාතයාංශය 

ධී ු ුා ජ ජීවි ස කපත් මමා ්ාංශය විසිවා 2017  යාෂයට රුපියම  මිලිය  16.417  ් ණු ් ප්රාතිපාද  

 ිබු හ ම ු නිග ස ් ප්රාතිසංස්් ුණය, ප්රාජා ශා ා ුා ධී ුයවා විගේ් ශා ා වා ඉදි කිරීම, ජ ය ුා 

ගසෞඛ් පුුම් ක ප්රා යාධ ය ආදි ගක් ලෂත්රේ    ිඩ ්ටයුතු නිම ්ු ඇ .   

 

මමත 
මං්
ය. 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය.  ්ාපෘති 

සංඛ්ා  

ග වා ්ු  

 ද ස ක්වයාණ 

ණුද  රුපියම 

මිලිය  

ප්රාති ාීන

වා 

සංඛ්ා  

01 ්ුච්චි.  02 4.52 2,500 

02 පච්චිල ප්පමලි  02 5.77 5,000 

03 පු ්රි 03 6.12 2,500 

එ්තු  07 16.41 10,000 

 

8. ග්රාාම ශක්ති මහජ  වයාපෘතිය 

ග්රාම ශක් ලති මුජ   ්ාපෘතිගඅ ප්රාධා  මුණුණ   ාහි ජ  ා වා  දිළිඳු්ගමවා ගේුා ගිීමම ුා  

ඔහුවාගේ ජී ග ෝපාය ඉුළ  ිංමමත්ගේ. 2017  යාෂගඅ දිළිඳු්ම තුුවා කිරීම සඳුා ගමම  ිඩ සටු  
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ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම.  ගමම පද ම ම  2020  යාෂගඅම ග කමා  15000 ් ජ  ා වාගේ සියළුම 

ම ශ් ා යවාගගවා සපිරු හ  ග කමා යවා ග ස පරි යා  ය කිරීම ගමම  ිඩ සටුගවා මුණුණගේ. 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ දිළඳු ගමිමා  ගද්ක් ල ුා නිෂ්පාද  ග කමා යක් ල  ශගයවා සෑම ප්රාා ගද්ශීලය 

ගම් ක ග්ොට්ඨාශය්ම ග ෝුා ගග  ඇ . ගමම  යාෂගඅ ගමම  ිඩ සටු  සඳුා රුපියම මිලිය  

3.805 ් ණු ් ප්රාතිපාද   ිබුගඩලය.  

 

9. නපෝෂණ වැඩ සටහන් - 2017  

ජ ාධිපති ගම් ක ්ායායා ය විසිවා ක්රිපයාත්ම් ්ු   ද  ජාති් ගපෝෂණ  ිඩ සටු  යටගත් 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්යට රුපියම මිලිය  1.762 ් ණු ් ප්රාතිපාද යක් ල  ිබුගවාය . ග ක යටගත් 

ගපෝෂණය ුා සබිදි දිමත ත් කිරීග ක  ිඩ සටුවා , පුහු හ  ිඩ සටුවා ප ත්    දි. ගමම  ිඩ 

සටු ට ආයාථි් සං යාධ  නිළධාරීවා, සමෘද්ධි සං යාධ  නිළධාරීවා, ග්රාම ගසේ ා නිළධාරීවා, ගපු 

පාසම ගුරු රුවා, ්ෘකර්යාම ගක් ලෂගත්රේඅ නිළධාරීවා, වින්ුමපති රුවා, පාසම ගුරු රුවා, ගගොවි 

සංවිධා    සරාපති රුවා, සමූපා්ාු ගසේ ්යවා, දු ක පාසිම ගුරු රුවා, ළමා නි ාස   

සාමාජි්යිවා,  රුණ සංවිධා    සාමාජි්යිවා, මග ක් ල ගදපායා ග කවාතු   නිළධාරීවා, ්වජ්යිවා ය  

මය ලුවා සුරාගී වූු. 

10. දැඩි හාෂ්යට පත් වුවන් සදහා ව  මම ාව (M.A.B) 

 කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ පුමගිය ්ා ගයහි ඇති වූ ග ොසවාුමවා ා ය ගුේතුග වා දිඩි ග ස පීඩා ට 

පත් වූ මය සදුා  වාදි  බා මම සදුා ප්රාති ාීනවා පිළිබද ග ොුතුරු ගගොමත විධිමත් ්ු පු රුත්ථාප  

මධි්ාරියට 2017  යාෂගඅ ය    දි. එහි විස් ු පු  පරිදිය. 

මමත 
මං්ය. 

ප් ු ාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශය. . ප්රාති ාීනවා සංඛ්ා  

1 
්ුච්චි 

41 

2 
්වාඩා  යි 

33 

3 
පු ්රි 

11 

Total 85 

 

11. වාර්ෂිකව රි යාත්මක සංවර්ධ්  වයාපෘතිව  සටහ  

2017  යාෂගඅ දිස්ත්රිඩක් ල සිළුම ක ්ායායා යට  ිබු හ ණු ් ප්රාතිපාද   ිය විස් ු සටු  ගමගසේය. 
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මමත 
මං්ය 

විස් ු 2016  සු සදුා වූ 
 ිය. 

(රුපියම මිලිය  ) 

1 බවාධ ාගාු ප්රාතිසංස්්ුණ 

පු රුත්ථාප   ි   පදිංචිකිරී ක ුා 

හිවාන් ආගමි් ්ටයුතු  

1247.88 

2 ජාති් ප්රාතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු 

පිළිබඳ  මමා ්ාංශය - ග්රාමීය ය යටි   

පුුම් ක සං යාධ ය 

47.50 

3 ජාති් ප්රාතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු 

පිළිබඳ  මමා ්ාංශය - ග්රාමීය ය යටි   

පුුම් ක සං යාධ ය විගශේෂ 

 ්ාපෘතිය 

40.00 

4 ජාති් ප්රාතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු 

පිළිබඳ  මමා ්ාංශය - විමධ්ග  මය 

 ිය ගයෝජ ා  

14.15 

5 ජාති් සුජී  ය ුා සුගයෝගී ා ය 

මමා ්ාංශය 

134.804 

6 ජාති් සුජී  ය ුා සුගයෝගී ා ය 

සඳුා    ්ායායා ය 

104.80 

7 ධී ු ජ ජීවි ස කපත් මමා ්ාංශය  140.85 

8 ජ ාධිපති ්ායායා ය - ග්රාම ශක් ලති 16.417 

9 ජ ාධිපති ්ායායා ය - ජාති් 

ගපෝෂණය   ිඩ සටු  

3.805 

එ්තු  1611.118 
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12. දිස්ත්රි ක් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - 2017  

2017  යාෂය සදුා කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ස කබවාධී්ුණ ්මිටු රැස්ම ක දිස්ත්රිඩක් ල ස කබවාධී්ු  ්මිටුගේ 

සම සරාපති රුවාගේ ප්රාධා ත් ගයවා 2017.01.17, 2017.05.29 ුා 2017.08.28 , ය  දි යවාහි 

ප ත්    දි. ගමහිම 2017.01.17 ප ත්    ද රැස්මග කම ජ ාධිපති ගම් ක ්ායායා ගඅ දිමත ත් කිරීම 

මමත  නියං ්ා   ත් යට ණුහුණ මමටත් ආුාු සංුක් ලෂණය ුා දිළිඳු්ම තුුවා කිරීග ක  යාෂය ආදි 

ප්රාධා  ශීලයාෂය යටගත් කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ විගශේෂ රැස්මම  ශගයවාද මග ක් ල රැස්ම ක දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 

සං යාධ  ්ටයුතු ඇතු ත්  ග ොගයක් ල ්රු හ සා්ච්ජා ්ු   ද රැස්ම ක  ශගයවාද  ප ත්    ම.  

 

5.3.2 පු රුත්ථාප  අිධකාපා සභානව් කටයුතු. 
1. නපොන් ජ තාවනේ නීප  වි ාශවීම් සම්බන්ධ්නයන් වන්දි  බා මම.  

 

නකොටමඨාශය  බා ගත් 

අයන්ම්පත් 

මම ා  බා ගත් 

ප්රති ාීන් 

මම ා  බා ගත් 

මුදම එකතුව 

්ුච්චි - 03 

344 28,102,940.00 

්ඩලඩා ල  175 

පල  - 

්ව ්රි - 

එකතුව 178 

 

2. පු රුත්තාප   බා සමාජයට නයොමු කර   ද අයවලුන් සහහා වූ ණය වැඩ සටහ . 

 

නකොටමඨාශය 

 

සංඛ්යයාව 

 

මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යයාව 

 

නගවා ඇති මුද  

 

කරච්චි 73 

162  මිලිය  30.37 

කණ්ඩාවම  41 

පම  58 

පු කපා 66 

එකතුව 238 
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3. යුීධ්නයන් හාෂ්යට පත්වූ නීවස්ථා  ප්රතිසංස්කරණය කිරීම  

 

යුද්ධගයවා ුානියට පත්වූ ගද් ස්ථා  ප්රාතිසංස්් ුණය කිරීම සදුා රුපියම 100,000.00 බිගිවා 

ගද් ස්ථා   ට  බා ගද   දි. එහි විස් ු ගමගසේ. 

 

නකොටමඨාශය 

 

සංඛ්යයාව 

 

මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යයාව 

 

නගවා ඇති මුද  

 

කරච්චි 73 

162  මිලිය  30.37 

කණ්ඩාවම  41 

පම  58 

පු කපා 66 

එකතුව 238 

 

4.යුීධ්නයන් හාෂ්යට පත්වූ නීවස්ථා  ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

යුද්ධගයවා ුානියට පත්වූ ගද් ස්ථා  ප්රාතිසංස්් ුණය කිරීම සදුා රුපියම 100,000.00 බිගිවා 

ගද් ස්ථා   ට  බා ගද   ම. ඒ මමත , 

ප්රානීය ය නමකම් 

නකොටමඨාශය 

නයොමු කර ඇති අයන්ම්පත් 

සංඛ් යාව 

මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යයාව 

නගවා ඇති මුද  

(රුපියම) 

කරච්චි 03 

34 7,540,000.00 

කණ්ඩාවම  01 

පම  04 

පු කපා 02 

එකතුව 10 
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5. රජනේ ෂ් ධ්ාරීන් සහහා නීප  හාෂ් මම ාව 

 

ුාජ් ගසේ ්යිවා සදුා වූ ගද්පළ ුානි මම ා  රුපියම 150,000/=ක් ල ගග මත  බ  ා. එග ස ප්රාාගද්ශීලය 

ගම් ක ග්ොට්ඨාශ මට්ටගමවා ප්රාති ාීනවා 97 ගදග කුට ගමම මම ා ගග මත  ිබීය 

මම ා නගවා ඇති 

සංඛ්යයාව 

 

නගවා ඇති මුද  

(රුපියම) 

97  14,350,620.00 

 

 

6. පු රුත්ථාප වූවන්  සහහා ස්වයංරැකියා ණය නයෝජ ා පුහුණු පාඨමා ාව 

 

අංකය නකොටමඨාශය දි ය 
 

01 පම   
02.02.2017 54 

02 කරච්චි 
09.02.2017 52 

03 කණ්ඩාවම  
10.03.2017 60 

04 පු කපා 
13.03.2017 63 

05 කරච්චි 
26.05.2017 42 

එකතුව 
 271 
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7.  ග්රාාම සංවර්ධ්  වයාපෘති 

පූ කපා ප්රානීය ය නමකම් නකොටමඨාශනේ ඉරණයිමාතා ගර් ගම්මා ය 

මං්ය වයාපෘතිය නවන්කළ මුද  

(රුපියම මිලිය ) 

01 ඉරණයිමාතා ගර් රි ඩාංගණය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

0.5Mn 

02 කිලි / ඉරණයිමාතා ගර් නරෝ.ක. 
පාසනම තාප්පය ඉදිකිරීම 

0.5Mn 

03 කාන්තා ග්රාාම සංවර්ධ්  මධ්යසථ්ා ය - 
වැසිකිළිය හා වැට ඉදිකිරීම 

0.25Mn 

04 ප්රජාශා ාව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම, වින්ලි 

සැපයුම  බාමම හා ළමා උදයා ය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

0.25Mn 

                                එකතුව    1.5mn 
 

 

 

 

 

 

 
පු රුත්ථාප වූවන්  සහහා ස්වයංරැකියා ණය නයෝජ ා පුහුණු පාඨමා ාව 
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5.3.3 න ෝක ආහාර සැළසුම් කටයුතු. 

ග ෝ් ආුාු  ිඩ සටු  යටගත් පාසිම සිුමවාට ආුාු  බාමම.  පු රුත්ථාප   බා සමාජ ග වූ 

මය ලුවා, ඉවාදියාගේ සිට   ි   පිමිණි මය ලුවා සඳුා    සු ාධාු  බාමම ුා ණුදම සඳුා  ිඩ 

සටුවා ආදිය ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම.  

1. පාසැම සිසුන්හට  ආහාර  බාමනම් වැඩ සටහ . 

 

මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්යට මයත් පාසිම 104 ්  සු එ් සිට  සු   ය දක් ල ා ඉගගමතම  බ  පාසිම සිුමවා 

23285 ට  දි ා ආුාුය සිපයීග ක  ිඩසටු ක් ල ක්රිපයාත්ම් ්ුමත  ිබුගේය.  ග ෝ් ආුාු  ිඩ සටු  

ආය  ගඅ මමතග්රුගයවා ජාති් ප්රාතිපත්ති ුා ආයාථි් ්ටයුතු පිළිබද මමා ්ාංශය විසිවා (ග ෝ් ආුාු 

 ිඩ සටු ) පාසිම  ට ුාම, පරිප්පු, ග ම ුා ටිවා මාළු ආදි ආුාු ද්ර  ් ගබදා ුිරීම සින් ්ුමත 

 ිගේ. 

2. හාම නබදාමම 

 බවාධ ාගාු, ප්රාතිසංස්්ුණ, පු රුත්ථාප ,  ි   පදිංච්ය ුා හිවාන් ආගමි් ්ටයුතු 

මමා ්ාංශය විසිවා ග ෝ් ආුාු  ිඩ සටු  මඟිවා ඉවාදියාගේ සිට   ි   පිමිණි පවුම ුා 

(2014.09.01 දි ට පුම) පු රුත්ථාප   බා සමාජ ග වූ මය ලුවාටද මාස තු ්ට ම ශ් ුාත් 

ගපබු ාරි මස ුා මායාතු මාසයවාහි සපයමත  ිබුගේය. ඒ ස කබවාධ විස් ුය ගමගසේය.  

 

විස් ුය සපය   ද ුාම ප්රාමාණය 

(මාස තු ක් ල සඳුා) 

පු රුත්ථාප   ිූ පවුම   සාමාජි්යිවා 01 සිට 02 ක් ල 

පමණක් ල ඇති පවුම. 
කිග ෝ ග්රෑ ක 45  

පු රුත්ථාප   ිූ පවුම   සාමාජි්යිවා 03 ක් ල ගුෝ 

ඊට  ිඩි සංඛ්ා ක් ල ඇති පවුම. 
කිග ෝ ග්රෑ ක 90 

පු රුත්ථාප   ිූ පවුම   පු රුත්ථාප   ිූ 

සාමාජි්යිවා 02 ක් ල එ්ම පවුගම සිටිවාගවා   ක 

ගදගද ාටම සපයමත  ිගේ. 

කිග ෝ ග්රෑ ක 90 

පු රුත්ථාප   ිූ සාමාජි්යිවා ගදගදග කු එ්ම 

පවුගම සිටිවාගවා   ක එම පවු  සාමාජි්යිවා 03 ක් ල 

ගුෝ ඊට  ිඩි සාමාජි්යිවා ගගවා යුතුගේ   ක 

සාමාජි්යිවා 03 ට ුාම සපයමත  ිබුගේය. 

කිග ෝ ග්රෑ ක 135  

ඉවාදියාගේ සිට   ි   පිමිණි පවුම   සිටි  සියළුම 

සාමාජි්යිවාට ුාම සපයමත  ිබුගේය.  

කිග ෝ ග්රෑ ක 45 X පවුගම 

සාමාජි්යිවා සංඛ්ා  
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5.3.4 ේ රාම සංවර්ධ්  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු  

උතුරු පළාත් සරා  යටගත් ක්රිපයාත්ම්    කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ග්රාම සං යාධ  ගදපායා ග කවාතුගේ 

්ටයුතු ග ස පු  සඳුවා දෑ සඳුවා ්ළ ුිකිය.  

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ්ායායා  ස ගුහිම ලියා පදිංචි ්ු   ද ග්රාම 

සං යාධ  සමිති - 170 ක් ල ුා ්ාවා ා ග්රාම සං යාධ  සමිති - 158 ක් ල ක්රිපයාත්ම්ගේ. ගමම සමිති 

සියම ක් ලම ග්රාමීය ය මට්ටමිවා ක්රිපයාත්ම්    සමාජ මට්ටග ක සංවිධා යවා ග ස දක් ල ට  ිගේ.  

 ලියා පදිංචි ්ු ක්රිපයාත්ම්ග මිවා ප ති  සමිති   විස් ු - 2017 

 

මං්ය ප්රානීය ය නමකම් 

නකොටමඨාශය 

ග්රාාම සංවර්ධ්  

සමිති 

කාන්තා ග්රාාම 

සංවර්ධ්  

සමිති 

එකතුව 

    RDS WRDS 

1 
්ුච්චි 

42 133 80 70 

2 
්ඩලඩා ල  

16 103 26 26 

3 
පු ්රි 

18 93 24 21 

4 
පච්චිල ප්පමලි 

19 44 40 41 

එකතුව 
95 

373 170 158 

 

 

 
  බා නදනු  ැබූ පුහුණු පාඨමා ාවන්  

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ඇති ග්රාම ුා ්ාවා ා ග්රාම සං යාධ  සමිති   සාමාජි්යිවාගේ 

්ායායක් ලෂම ා ය ඉුළ  ං   මයුගුවා පු  සඳුවා පුහු හ පාඨමා ා වා 2017  යාෂගඅ 

ගදපායා ග කවාතු  විසිවා  බා ම ඇති බ  සඳුවා ්ළ යුතුයි.  

1. වයවසාය මු ය කළම ාකරණ පුහුණු පාඨමා ාව 

ගමම පුහු හගේ එක් ල  ිඩණුළු ්ට සෑම සමිතියකිවාම 03 ගදග ක් ල බිගිවා සමිති 20 කිවා 60 

ගදග කුට ද ස ් 08 ් පුහු හ   බා ගද   ම. විගණ යට  ක් ල ්ළ සමිති  ට ප්රාණුඛත් යක් ල 

 බා ගද   ම.  
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2. Web Based නතොරතුරු කළම ාකරණ කටයුතු පිළිබහ දැනුවත් කිරීනම් පුහුණු වැඩමුු ව :- 

 ගමම පුහු හගේ එක් ල  ිඩණුළු ්ට සෑම සමිතියකිවාම 02 ගදග ක් ල බිගිවා සමිති 30 කිවා 

60 ගදග කුට ද ස ්04 ් පුහු හ   බා ගද   ම. විගණ යට  ක් ල ්ළ සමිති  ට ප්රාණුඛත් යක් ල 

 බා ගද   ද ම ු, ග කමා ගඅ ්ාවා ා ග්රාම සං යාධ  සමිති   සරාපති  ගම් ක ගුෝ 

රාඩලඩාගාරි් ය  මය ලුවා මනි ායායගයවා සුරාගීමමට දිරි ගවා මත  ිබුගේය.   

 

Web Based පිළිබහ දැනුවත් කිරීනම් පුහුණු වැඩමුු නව් සටහන් කීපයක්  

කාන්තා සංවර්ධ්  මධ්යස්ථා නේ කටයුතු :- 

 කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ රැකියා විුහි  ග්රාමීය ය ්ාවා ා වා ස් යං රැකියා   දිරිමත් කිරීම 

උගදසාත්, පාසම මධ්ාප  ්ටයුතු   ු ග්ොට රැකියා ක් ල  බා ගිීමමට ග ොුිකි  සිටි  

්ාවා ා වා සඳුා ්ාවා ා සං යාධ  මධ්සථ්ා යක් ල පිහිටු ා ්ාවා ා සං යාධ  

මධ්ස්ථා යක් ල පිහිටු ා ්ාවා ා සං යාධ  මධ්සථ්ා ගඅ උපගද්ශ් මඟිවා ග කමා ගඅ 

්ාවා ා වා ුා සබිඳි ග ොගයක් ල මාදිලිගඅ ඇන් ක නියාමාණය කිරීම , මත්් ක , ගෘු ආයාථි්ය , 

ගසෞවාදයායය පුහු හ ආදිය  බා ගදමත  ිගේ. කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ්ඩලඩා ල , පු ්රි, 

පච්චිල ප්පමලි ය  ප්රානීය ය නමකම් නකොටමඨාශව  රි යාත්මක ව  ්ාවා ා සං යාධ  

මධ්ස්ථා     සිුමවියවා 20 ගදග ක් ල බිගිවා සිුමවියවා  60 ගදග ක් ල පුහු හ   බා පිටත් ම ඇ . 

ගමොවුවා සඳුා    පුහු හ  මාස 12් ගෘු ආයාථි් ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා  ය  පද ම ම  

පුහු හ   බා ගද   ම. සිම සිුමග ක් ලටම ගදපායා ග කවාතු  විසිවා දිරි මම ා  ශගයවා දි ්ට 

රුපියම 100ක් ල බිගිවා ණුද ක් ල  බා ගද   ම. පුහු හ  ම සා ගඅ සියළුම ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

ග්ොට්ඨාශ   විරාග ප ත් ා සුති් පත් ප්රාදා ය ්ුමත  ිූ ම ු සිුමවා විසිවා නිම ්ු   ද 

නියාමාණ රාඩලඩ    ප්රාදයාශ යක් ලද ප්රාාගද්ශීලය  ශගයවා ුා පළාත්  ශගයවා ප ත්    ම. පළාත්  

 

 NVQ  මධ්යස්ථා නේ කටයුතු 

 කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ්ඩලඩා ල , පු ්රි, පච්චිල ප්පමලි ය  ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

 ග්ොට්ඨාශ   ක්රිපයාත්ම්    ්ාවා ා සං යාධ  මධ්ස්ථා    පුහු හ   බා පිටත් වූ සිුමවා 

 ගගවා 20 ගදග කුට සෑම  සු්ම NVQ  මධ්සථ්ා ය ුුුා  ිඩි න්ු පුහු හ  බා ගදමත  ිගේ.  

 ඇඳු ක නියාමාණය සඳුා වූ ජාති් ජී    ෘත්තීය ුමන්ුම් ක සුති්ගඅ පාඪමා ා   බා න්වා පුම 

 ගාමවාස්   ගුෝ ුමන්ුම් ක  ත් මිහු ක පුහු හ මධ්ස්ථා   ට ගයොණු ම පුහු හ   බා 3    

 ගශ්ර ේණිගඅ  ෘත්තීය මධ්ාප  ග්ොමිෂවා සරා  විසිවා නිරීක් ලෂණයට  ක් ල ්ු ජාති් ජී   

  ෘත්තීය ුමන්ුම් ක සුති්ය 4    ගශ්ර ේණියට ගයොණු ්ු පිය ගුවා පිය ු 7 දක් ල ා ගගොස ්මනිය ක 

 උපාධිධාරි ය   ත් යට පත්විය ුිකි පුහු හ පාඨමා ා ක් ල  බා ගදමත  බවාගවාය.  සු්ට 

 සිුමවා 40 ක් ල පුහු හ   බා පිටත්  යති. 
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 උතුරු ප ාත් සභාව ග්රාාම සංවර්ධ්  නදපාර්තනම්න්තුනව් අන්තර්ජා  නතොරතුරු පිළිනවළ (Web 

Based Imformation System) 

උතුරු ප ාත් සරා  ග්රාම සං යාධ  ගදපායා ග කවාතුගේ මවා යාජා  ග ොුතුරු පිළිග ළ (Web Based 

Imformation System)  මඟිවා ම ශ් ්රු හ  බා ග  ුිකි පුුම් ක ඇති ්ුමිවා ක්රිපයාත්ම් ්ු  

 ම. ප්රාාගද්ශීලය  ශගයවා  යා ත්්ාීම  කිරීම. 

1. ස කබවාධ  ්ු ගිීමම සඳුා    විස් ු 

2. ලියා පදිංචි ්ු   ද සමිති  

3. ලියා පදිංචි ්ු   ද සමිති   පරිපා   ග ොුතුරු  

4. ලියා පදිංචි ්ු   ද සමිති   ගද්පළ විස් ු 

5. සමිති   ුා සමිති සාමාජි්යිවාගේ ඉස් ු ක නිෂ්පාද  පිළිබඳ ග ොුතුරු   විස් ු 

6. ගදපායා ග කවාතු  යටගත් ලියා පදිංචි ්ු   ද ග්රාම ්ාවා ා ග්රාම සං යාධ  සමිති   ලියා 

පදිංචි මං්ය සහි  විස් ු 

7. යා ත්්ාීම  ්ළ ුිකි පුුම් ක 

8.  ් ස්ථා රීති  

9. පුහු හ මයින් කපත් 

10. ලියා පදිංචි සුති් 

11. ගදපායා ග කවාතු චක්රනගමඛ 

ආදිය ඇතුළත් ්ුමිවා ගපොන් ජ  ා වාගේ බිමමට පිහිටු ා විශිෂ්ඨ ග ස ක්රිපයාත්ම්ගේ. 

 

ගරු පළාත් සභා ෂ්නයෝජිතයින්නේ මුදම   (CBG) 

 

මමත 
මං්ය 

 ්ාපෘතිගඅ  ම ණු ් ප්රාර ය ග්රාම නිළධාරි 
 සම 

ණුද  

01 

 ුඩු කූඩාු ක 
 බාමම 

ගරු පළාත් සරා 
නිගයෝජි  රැවාගේ 
ණුදම 

 මලු යා පවාල  RDS 
මක් ල්ු 1/4 
උලමයාමපුු ක   RDS 
 ල ප්පාඩු RDS  
්රියාල   ාගපඩු ාවා 
RDS   ාච්චික් ලකුඩා 
 ිගඟ හිු RDS 

550,000.00 

02 

වින්ලිය සිපයීම  ගරු. පළාත් සරා 
නිගයෝජි  රුවාගේ 
ණුදම 

ඉුලණමාදා  ගයා 
WRDS 

 

     

50,000.00 

03 

ග්රාම සං යාධ  
සමිති  ට පුටු  බා 
මම. 

ගරු .පළාත් සරා 
නිගයෝජි  රුවාගේ 
ණුදම 

පුවිපාංජාවා RDS 

මාය නූයා RDS 

150,000.00 
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ෂ්ශ්චිත මූ ය අරමුද  ප්රාේධ්  ප්රදා  වැඩසටහ  (PSDG)  

 

මමත 
මං
්
ය 

 ්ාපෘතිගඅ  ම ණු ් ප්රාර ය ග්රාම නිළධාරි 
 සම 

ණුද  

01 ප්රාජා ශා ා  ප්රාතිසංස්්ුණය 
කිරීම  

ගුගු ාසි 
පද ම ම  
ප්රාතිපාද  

ඌට්රුප්පු  ක RDS 
මයිම ාග පුු ක 
RDS 
ණු ං්ාවිම RDS  

1,000,000.00 

300,000.00 

300,000.00 

02 වින්ලිය සිපයීම ගුගු ාසි 
පද ම ම  
ප්රාතිපාද  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ 
ස ු 

900,000.00 

03 නියාමාණශීලලි ආදාය ක ඉුළ 
 ිංවිය ුිකි  ිඩ සටුවා 

ගුගු ාසි 
පද ම ම  
ප්රාතිපාද  

ග්ෝවිම යම RDS 
්ට්ලටක් ල්ාඩු RDS 

250,000.00 

04 ්ාවා ා සං යාධ  
මධ්ස්ථා ගඅ  පුහු හ 
ප්රාගතිය  

ගුගු ාසි 
පද ම ම  
ප්රාතිපාද  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ 

ස ු 

120,000.00 

05 ග්රාම සං යාධ , ්ාවා ා 
ග්රාම සං යාධ  සමිති  ට 
ගෘු රාඩලඩ  බා මම 

ග්රාම සං යාධ  
ගදපායා ග කවා
තු  

සිවා පම  ුායවා්ට්ටු  
RDS 

තිරුල යාරු RDS 

ුාම ාදපුු ක මධ්ම WRDS 

මක් ල්ු 1/4 උලමයාමපුු ක   
RDS 

කුමුපුු ක RDS 

 

 

300,000.00 

06 ්ාවා ා වාට ආදාය ක  බා 
ග  ුිකි උප්ාු  බාමම   

ග්රාම සං යාධ  
ගදපායා ග කවා
තු  

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ 

ස ු 

300,000.00 

07 පු රුත්ථාප   බා සමාජ 
ග වූ ප්රාති ාීනවා සඳුා 
ජී ග ෝපාය ආධාු 

පළාත් සරා 
ණුදම 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ 

ස ු 

300,000.00 
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කිලින ොච්චි දිස්ත්රි ක්කයට අයත් කාන්තා ග්රාාම සංවර්ධ්  සමිති විසින් රි යාත්මක කර   ද කුඩා 

කර්මාන්ත කටයුතු 

 

මමත 

මං්ය 

ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක 

ග්ොට්ටාශය 
සමිතිගඅ  ම ්ටයුතු 

1 ්ුච්චි 

 

ඌට්රුප්පු  ක WRDS 

 

ුාම ගමෝ  

2 ්ඩලඩා ල   ාදවා තිට්ට ක WRDS 

්ට්ලටක් ල්ාඩු WRDS 

්ම ාරු WRDS 

ුාම ගමෝ  

ුාම ගමෝ  

සිගමවාති ගම ්ිපීම 

3 ්ව ්රි මවාබුපුු ක WRDS 

ක්රිපෂ්ණා ගයා WRDS 

ඉට්පවාද ක නිෂ්පාද ය 

කුකුම පිටේ නිෂ්පාද  

මධ්ස්ථා ය 

4 පච්චිල ප්පමලි  නකෝවිම වයම RDS ුාම ගමෝ  

 

 

 

5.3.5 කර්මාන්ත නදපාර්තනම්න්තුව කිලින ොච්චි  

මපගේ ගදපායා ග කවාතුගේ ්ටයුතු 

 නප්ෂ කර්මාන්ත හා පුහුණුව 

 ග්ොහු ්යාමාවා  ුා පුහු හ  

 ස කප්රාදායි් කුඩා ්යාමාවා  පුහු හ  

 මග ක් ල ස කප්රාදායි් ග ො   ්යාමාවා  පුහු හ(ඇුමරු ක කිරීම, මු  මිකරවා මකුත් ිඩියා කිරීග ක 

පුහු හ පාඨමා ා , බතික් ල පුහු හ පාඨමා ා , ්ඩදාසි ලිවා නිම ්ු  නිෂ්පාද  පුහු හ 

පාඨමා ා ,  ම ග්ොළ නිම ්ු  නිෂ්පාද  පුහු හ පාඨමා ා ,  ස ක ආශ්රිේ   නිම ්ු  

නිෂ්පාද  පුහු හ පාඨමා ා , ුා සාරි, ුිට්ට ්ට්ටිං පුහු හ පාඨමා ා ) 
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2017 වර්ෂනේ කර්මාන්ත නදපාර්තනම්න්තුව විසින් පවත්ව   ද තාක්ෂණික හුවමාරු පුහුණු වැඩසටහන් 

පිළිබහ විස්තර නමනසේ. 

මං් පුහු හගේ  ම 

පුහු හ  

ප ත්    ද 

ග්රාම ගසේ ා 

 සම 

ප්රාාගද්ශීලය 

ගම් ක 

ග්ොට්ඨාශය 

්ා ය 
ප්රාති ාීන 

සංඛ්ා  

01 
මු  මිකරවා මකුත් ිඩියා 

කිරීග ක  
දයාමපුු ක  ්ඩලඩා ල   

10.03.2017 සිට 

17.03.2017 

දක් ල ා 

15 

02 
්ඩදාසි ලිවා නිම ්ු  

නිෂ්පාද  
පල  

පච්චිල ප්ප

මලි 

14.03.2017 සිට 

15.03.2017 

දක් ල ා 

14 

03 ුිට්ට ්ට්ටිං පුහු හ දයාමපුු ක  ්ඩලඩා ල   
17.03.2017 සිට 

23.03.2017 

දක් ල ා 

20 

04 
 ම ග්ොළ නිම ්ු  

නිෂ්පාද  
සි  ගයා ්ුච්චි 

15.03.2017 සිට 

25.03.2017 

දක් ල ා 

17 

05 ුිට්ට ්ට්ටිං පුහු හ පල   ගයා 
පච්චිල ප්ප

මලි 

10.06.2017 සිට 

12.06.2017 

දක් ල ා 

20 

06  බතික් ල පුහු හ  තිරු ගයා ්ුච්චි 
10.08.2017 සිට 

31.08.2017 

දක් ල ා 

15 

07 බතික් ල පුහු හ  
ග්ෝුක් ල්වා

්ට්ටු 
්ඩලඩා ල  

26.10.2017 සිට 

08.11.2017 

දක් ල ා 

15 

08 
ස ක ආශ්රිේ   නිම ්ු  

නිෂ්පාද  
තිරු ගයා ්ුච්චි  15 
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නමම නදපාර්තනම්න්තුව විසින් රි යාත්මක කර   ද වයවසාය නසේවා 2017 

මමත 

මං් 

විස් ු ප්රාති ාීනවා 

සංඛ්ා  

 ිය විස් ු ්ා ය 

 

01  ් සාය්යිවා සඳුා 

උප්ුණ  බා මම - පළාත් 

සරාග වා ග වා ්ු   ද 

ණුද . 

21 1,141,075.00 

 

02  ් සාය්යිවා සඳුා 

උප්ුණ  බා මම - ගරු. 

පළාත් සරා 

නිගයෝජි යිවාගේ ප්රාාේධ  

පරි ්ාග ණුද . 

30 1,600,000.00 

 

03 මපගේ  ගප්ෂ ්යාමාවා  

මධ්ස්ථා ගඅ මත්් ක ගප්ෂ 

්යාමාවා  රැපය ුක් ලෂා  

 බාමම.  

 

05 

 

01.01.2017 

30.06.2017 

04 මපගේ ග්ොහු නිෂ්පාද  

මධ්ස්ථා ගඅ රැපය ුක් ලෂා  

 බාමම.  

 

03 

 

01.02.2017 

31.12.2017 

05 මපගේ ග්ොහු නිෂ්පාද  

මධ්ස්ථා ගඅ රැපය ුක් ලෂා  

 බාමම.  

 

04 

 

02.05.2017 

02.08.2017 

06 මළුත් මවුරුද්ද නිමිත්ග වා 

 ් සාය්යවාට විගශේෂ 

ග ළඳ ගපොළක් ල සංවිධා ය 

කිරීම. 

100 

 

06.04.2017 

07.04.2017 
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07 ග්ොහු ්යාමාවා ය ආශ්රිේ  

 ් සාය්යිවාට  ෘත්තීය ුා 

සබිඳි ගක් ලගෂේත්රේ සංචාුයක් ල 

සංවිධා ය කිරීම 

03 

 

15.05.2017 

16.05.2017 

08 පළාත් ්යාමාවා  ප්රාදයාශ ය 

මඟිවා ගද්ශීලය නිෂ්පාද්යිවා 

දිරි ගිවාමම. 

40 

 
09.09.2017 

11.09.2017 

09 ශිමප ප්රාදයාශ ය මඟිවා 

 ් සාය්යිවා  දිරි ගිවාමම. 
05 

 02.10.2017 

10.10.2017 

 

පහත සදහන් කර්මාන්ත පුහුණු මධ්යස්ථා /අන වි මධ්යස්ථා  රි යාත්මක නවමින් පව .  

 ගුදි විමග ක මධ්සථ්ා ය   - ධු කපුු ක, ්ඩලඩා ල . 

 ග්ොහු ්යාමාවා  මධ්සථ්ා ය   - පුග ෝප්පල , පච්චිල ප්පමලි. 

 ඇුමරු ක මධ්ස්ථා ය    - පමලික් ලකුඩා, ්ව ්රි. 

 ගද්ශීලය නිෂ්පාද  ද්ර  ් මග වි මධ්සථ්ා ය - තිරු ගයා, ්ුච්චි. 

 

5.3.6  දිවි ැගුම සංවර්ධ්  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 

සමෘීිධ සංවර්ධ්  නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 
 

සමාජ බ ගිවාම ක ුා ්වාද උඩුට උරුමය පිළබඳ මමා ්ාංශය යටගත් ක්රිපයාත්ම්    සමෘද්ධි 

සං යාධ  ගදපායා ග කවා තු    ාහි දිළිඳු්ම තුුවා කිරීම ුා සමාජ සං යාධ ය මඟිවා ජාති් 

නිෂ්පාද යට සක්රිපය දාය්ත් යක් ල  බා මග ක මුණුගණවා ක්රිපයාත්ම් ග මිවා ප තියි. ගමම මුණුණ ළඟා 

්ු ගිීමම උගදසා පු  සඳුවා මංශ මඟිවා සෑම දිස්ත්රිඩක් ල්ය්ම ක්රිපයාත්ම්ග මිවා ප තියි. කිලිග ොච්චි 

දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ප්රාාගද්ශීලය ගම් ක ග්ොට්ඨාශ ුුුා සමෘද්ධි සමාජ බිංකු 07  ක් ල පිහිටු ා ගමම බිංකු ුුුා 

කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල ජ  ා වාගේ දිළිඳු්ම තුුවා කිරීම සඳුා  ිඩ සටුවා සින් ්ු ගග  යමත  බයි.  

එය ගමගසේ, 

1. බිංකු සු ශුද්ර  ණු ් මංශය 

2. ග්රාම සං යාධ ය ුා පරිසු සංුක් ලෂණය 

3. සමාජ ආුක් ලෂණය ුා සු ාධාු  

4. මගළවි සං යාධ   ිඩ සටුවා 
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සමාජ සංවර්ධ්  අංශය  

සමාජ බ ගිවාම ක ුා ්වාද උඩුට උරුමය පිළබඳ මමා ්ාංශය යටගත් ක්රිපයාත්ම්    සමෘද්ධි 

සං යාධ  ගදපායා ග කවා තු  විසිවා මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ය සඳුා    සමාජ සං යාධ   ිඩ සටුවා   ට 

ගමම  යාෂගඅ රුපියම මිලිය  2.7 ් ප්රාතිපාද  ග වා ්ු ගමම  ිඩ සටුවා සඳුා  ිය ්ු   ම.  

ග වා ්ු   ද ණුදම ලිවා සමාජ සං යාධ   ිඩ සටුවා ුුුා  

01. මත් ද්ර  ් ුා න් ක බීම  ු  ක කිරීග ක මධ්ාත්මි්  යාධ ය මඟිවා ප්රිණතිමත් පවු ක් ල  ිඩ සටු  

02. ළමා ුක් ලෂණය ළමා සමාජ ුා සංස්්ෘති්  ිඩ සටුවා 

03. උපගද්ශ  ගසේ ා  ුා රැකියා මායාගගෝපගද්ශ 

04. ජා ්වා ු මමතස්මුණ දි   ිඩ සටුවා 

05. දිරිය පියස නි ාස ගයෝජ ා ක්රනමය 

06. ප්රාගති සමාග ෝච  ්ටයුතු 

07. ුරි  උද්ා   ිඩ සටු  

08. ළමා  ිඩ සටුවා (්ිකුළු) 

09.  නි ාස ග ො රැයිය. 

 

 

2017   යාෂගඅ ළමා සමාජ සංස්්ෘති් ුා සාහි ්  ුඟ කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ්ිකුළු ළමා සමාජ 

සංස්්ෘති් ුා සාහි ්  ුඟ දි ගඅම දිස්ත්රිඩක් ල ්ායායා ගඅම ප ත්    ම. ගමම  ුඟ   ිඩ සටු ට 

සිුමවා 200 ට මධි් පිරිසක් ල සුරාගීවූු.  

්ථ , දිවාම ක, ග්ටි ් ා, චිත්රේ, ග්රාමීය ය  යා  ය, ඒ් ගාය ය ුා ගිමි ගී ආදිය ප ත් මත  ිබුගේය. 

ගමම  ුඟ  ට සුරාගීම ප්රාථම ස්ථා ය දි ාගත් සිුමවා ජාති් මට්ටග ක  ුඟ  ට ග ෝුා ගමත 

 ිබුග ෝය.  

සමාජ ආරක්ෂණය හා සහ ාධ්ාර මම ා  

සමාජ බ ගිවාම ක ුා ්වාද උඩුට උරුමය පිළබඳ මමා ්ාංශය යටගත් ක්රිපයාත්ම්    සමෘද්ධි 

සං යාධ  ගදපායා ග කවා තු  විසිවා මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ගමම  යාෂගඅ පමණක් ල ුමරසාධ  ආධාු මම ා 

 ශගයවා රුපියම මිලිය  32.9 ් මම ා  බා ම ඇ . ගමම මම ා    ාහි පු  සඳුවා පද ම ම  

ගගම ක සින් ්ුමත  බයි.  
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සහ ාධ්ාර මම ා පිළිබහ විස්තර  

අනු 

අංකය 

ප්රානීය ය නමකම් 

කාර්යා ය 

ප්රති ාීන් සංඛ්යයාව 

1500/= 2500/= 3500/= එකතුව 

01 ්ුච්චි 1185 1001 3939 6125 

02 ්ඩලඩා ල  912 402 1216 2530 

03 පු ්රි 561 328 1106 1995 

04 පච්චිල ප්පමලි 314 147 444 905 

එකතුව 2972 1878 6705 11555 

 

2017.12.31    දි  ග ක් ල සමාජ සං යාධ   ිඩසටුගවා  ිය විස් ු. 

මමත 

මං්ය 

 ිඩසටු   ණුද  

01 සු ාධාු මම ා 391,446,000.00 

02 නි ාස ග ො රැයිය 
4,000,000.00 

 

03 දිරිය පියස නි ාස ගයෝජ ා 2,550,000.00 

04 න් කබීම විගුෝධ ා ය සු ප්රීදතිමත් පවු ක් ල  102,400.00 

05 උපගද්ශ ය ුා රැකියා මග ගපවාම ක 80,000.00 

06 ්ිකුළු ළමා සමාජ සංස්්ෘති් සාහි ්  ුග 90,000.00 

07 ජා ්වා ු මමතස්මුණ දි  72,000.00 

08 ආදයාශ ග කමා   ිඩසටු  1,096,000.00 

09 ප්රාගති සමාග ෝච  රැස්මම 34,650.00 

10 ප්රාජා සංුක් ලෂණ මුණුද  9,292,579.32 

එකතුව 418,477,629.32 
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බැංකු සහ ශුද්ර් මු ය අංශය 

මඩු ආදාය ක  ාීන ජ  ා වාගේ ඉතුරුකිරීග ක පුරුද්ද  යාධ ය කිරීම ුා ඔවුවාගේ ජී ග ෝපාය 

්ටයුතු  ට ප්රාාේධ  සුරාගීත් ය  බාමම ගමහි ක්රිපයා්ාු් කගේ. කිළිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ගමම 

 ිඩසටු  ග මතග වා සමෘද්ධී ප්රාජාමූ  බිංකු 07 ක් ලද සමෘද්ධි බිංකු සංග ක 04 ක් ලද පිහිටු ා 

ජ  ා වාගේ ඉතුරු කිරීග ක පුරුද්ද ප්රා යාධ ය ්ු  ම ු ජී ග ෝපාය උත්සුයවාට ණය ද  බා ගදමත 

 බයි. ගමම දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ 2013  යාෂගඅ සිට 2017  යාෂය ම සා ගඅ  රුපියම මිලිය  594 ක් ල  ිවාපතු 

ග ස ගමම බිංකු රැස් ්ු ඇති බ  සඳුවා ්ළ යුතුයි.   ද පුද්ගයිවා 9060 ගදග කුට රුපියම මිලිය  

265 ්  ජි ග ෝපාය ණයද  බා ම ඇ .  

සමෘද්ධි බිංකු සංග ක ගමම ප්රාගද්ශගඅ  ජ  ා වාගේ සමාජ සං යාධ  ්ටයුතු  ට මතිගයා්  සමෘද්ධි 

බිංකු  ට ආගයෝජ  ම ස්ථා වා  බා ගද  ආය  යක් ල ග ස ්ටයුතු ්ුයි. ග ක මමත  2017  යාෂගඅ 

ම සා  මදියගයා රුපියම මිලිය  184 ක් ල සමෘද්ධි බිංකු ග මතග වා මග ක් ල ුාජ් බිංකු ආගයෝජ  ්ු 

ඇති බ  සඳුවා ්ළ යුතුයි. 

 

ඉතිපා කිරීම්  

සමෘද්ධි බිංකු    ිවාපත් ගිමත ක  යාග මටක් ල දක් ල ට  ිගේ. ඒ මමත  දිළිඳු ජ  ා වාගේ න්ප්පත්්ම 

ම ම ්ු ඉතිරි කිරීග ක ුිකියා   යාධ ය ්ුමිවා ඔවුවාගේ ජී  ාධාු ප්රා යාධ ය කිරීමත් ඒ මමත ඉතිරි 

කිරීග ක ගි හම   ාහී, බිංකු  මගිවා සු දිවි  ිගුම සං යාධ  නිළධාරිවා මගිවා ්ගෂේත්රේයවාහි රැස් 

්ුමිවා  ිවාපත් කිරීමද ්ුමත  බයි. විස් ු ගමගසේය, 

අනු 

අංකය 
ණය  යාගය ණය සංඛ්ා  ණුද  

01 ස් යං රැකියා  
3,240 15,591,711.00 

02 සු  මරුණ 
5 81,786.00 

03 ධී ු 
- - 

04 ුට විරු  
3 287,150.00 

05 ජී  ාධාු 
5055 233,538,070.00 

06 ජී ග ෝපාය 
443 10,574,760.00 

07 දිරිය සවිය 
314 4,929,809.00 

එකතුව 
9060 265,003,286.00 
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සමාජ මටමටනම් සංවිධ්ා  

සමෘද්ධි බිංකු ්ළාප  ට  ඇතුළත් සංවිධා  ුා ්මිටු 502 ක් ල දක් ල ට ඇ . එහි විස් ු ගමගසේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මමත 

මං්ය 
 ිවාපතු  යාග ණුද  

01 ග්ොටස ්
106,286,463.00 

02 සාමාජි් 
71,952,512.50 

03 සාමාජි් ග ො   
124,955,563.79 

04 දිරිය මා ා 
7,635,950.30 

05 ළමා 
5,976,285.60 

06 සිුම රැ් 
8,010,836.40 

07 ්ඩලඩාය ක 
101,124,407.00 

08 මනි ායාය ඉතිරි කිරී ක 
168,585,302.00 

එකතුව 
594,527,320.60 

මමත 

මං්ය 

 ්ාපෘතිගඅ  ම  ්ාපෘති සංඛ්ා  ණුද  

01 කිලි ගයා 
119 

1,099 

02  ට්ටක් ල්ච්චි 
61 

517 

03 ස්්වාධපුු ක 
75 

 
517 

04 ්ඩලඩා ල  
112 

972 

05 පච්චිල ප්පමලි 
46 

508 

06 ගජයපුු ක 
55 

521 

07 ්ව ්රි 
34 

299 

එකතුව 502 4,643 
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වයාපෘති අංශය  

සමෘද්ධි ගදපායා ග කවාතු  විසිවා ගමම  යාෂගඅ කිලිග ොච්චි දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ ග්රාම සං යාධ  ුා පරිසු 

සංුක් ලෂණ මංශය විසිවා ග ොගයක් ල  ිඩ සටුවා ක්රිපයාත්ම් ග මිවා ප තියි. ඒ මමත  සමාජ 

සවිබ ගිවාම ක  ිඩ සටු  ුුුා සමෘද්ධී සු ාධාු  බ  පවුම ම රිවා සාමා ් ගයවා යුපත් 

 ත් ය් සිටි  පවුම ුඳු ා ගග  ඔවුවා සඳුා ස්ථිු රැකියා ක් ල  බාමග ක මුණුගණවා ඔවුවාුට 

ජී ග ෝපාය සු ාධාු  බා ම ඇ . ඒ මමත  

2017  යාෂගඅ රුපියම මිලිය  26.38 ණුද ක් ල මපගේ දිස්ත්රිඩක් ල්යට ය ා  බ   ම. එම ණුදග වා ුඳු ා 

ගත් ප්රාති ාීනවාට ජී ග ෝපාය ්ටයුතු සඳුා ුා සවිබ  ගිවාමම සඳුා රුපියම මිලිය  4.45  බා ගදමත 

 ිූ ම ු රුපියම මිලිය  1.8 ් ණුද ක් ල මගළවි සං යාධ   ිඩ සටුවා සඳුාද රුපියම මිලිය  02 ක් ල 

2017  යාෂගඅ ග ෝු ගමත  ිූ ණු ං්ාවිම ආදයාශ ග කමා ගඅ පදිංචි  සිටි  ප්රාති ාීනවා    න්ුටත් 

ප්රා යාධ ය කිරීමට ගමම  යාෂගඅ (2017)   බා ගදමත  ිූ ම ු නි ාස ගයෝජ ා ක්රනමය ග මතග වා 

රුපියම මිලිය  0.1 ක් ල ද  ිබුගඩලය.   ද දිස්ත්රිඩක් ල්ගඅ විශිෂ්ඨ ආදයාශ ග කමා  ගද්ක් ල පිහිටුමම සඳුා 

ුා එහි පදිංචි  සිටි  ප්රාති ාීනවාගේ ජී ග ෝපාය ප්රා යාධ ය කිරීම සඳුාද රුපියම මිලිය  12 ් ණුද ක් ල 

 ිබු හ ම ු  ිඩ සටුවාද ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. එම ්ටයුතු    ිය විස් ු ගමගසේ, 

 

1. ජීවන ෝපාය සවිබ ගැන්වීම් වැඩ සටහ  - රුපියම මිලිය  4.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මමත 

මං්ය 

 ්ාපෘතිගඅ  ම  ්පෘති සංඛ්ා  ණුද  

01 
්ෘකර්යාම 9 

 
405,000.00 

02 
සත්  පා  ය  72 3,240,000.00 

03 
්යාමාවා  / මගළවිය 14 630,000.00 

04 ධී ු  
4 180,000.00 

එකතුව 99 4,455,000.00 
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2. අනළවි සංවර්ධ්  වැඩ සටහ  - රුපියම මිලිය  1.8 

 

3. ආදයාශ ග කමා   ිඩ සටුවා - රුපියම මිලිය  14 

 

මමත 

මං්ය 

 ්ාපෘතිගඅ  ම 
 

 ්ාපෘති සංඛ්ා  

ණුද  

01 
පුවාල ීමුාවි 261 6,000,000.00 

02 
ඉයක් ල්ච්චි 161 6,000,000.00 

03 
ණුළං්ාවිම   44 1,999,994.00 

එකතුව 
 466 

13,999,994.00 

 

 

 

මමත 

මං්ය 
 ්ාපෘතිගඅ  ම 

 
 ්ාපෘති සංඛ්ා  

 

ණුද  

01 
කුඩා පරිමාණගඅ ්ුත්  8 400,000.00 

02 
මර්වා ු ගබඩා  8 400,000.00 

03 
 ්ාපාරි් සංග ක   ්ටයුතු 1 24,987.00 

04 පුහු හ  ිඩ සටුවා 
4 393,962.00 

05 මගළවි ප්රාදයාශ  
2 

585,573.00 

එකතුව  1,804,522.00 
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4. ෂ්වාස නයෝජ ා රයම - රුපියම මිලිය  0.1 

 

2. විනශේෂ වැඩ සටහන් - රුපියම මිලිය  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මමත 

මං්ය 

ප්රාති ාභියාගේ   ම  ්ාපෘති සංඛ්ා  ණුද  

01 කු වාදයිගේලු ගපරියක් ල්ා 1 100,000.00 

එකතුව 1     100,000.00 

ප්රාා ගද්ශීලය ගම් ක 

ග්ොට්ඨාශය 

 ්ාපෘතිය  ්ාපෘති සංඛ්ා  ණුද  

්ුච්චි 
එළු වා ඇති කිරීම 

 

20 

 

1,000.000.00 

එකතුව 

 

20 

 

1,000.000.00 
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5.3.7 දිස්ත්රි ක් කෘෂිකර්ම නදපාර්තනම්න්තුනව් කටයුතු. 

මමත 

මං්

ය 

 ිඩසටු  ප්රාගති  ත් ය 

01 ජාතික ආහාර ෂ්ෂ්පාද  වැඩ 

සටහ  - 2017 

ජාති් ආුාු නිෂ්පාද   ිඩ 

සටු  යටගත් ජ ාධිපති 

්ායායා ය විසිවා මිලිය  

2.2496 ් ප්රාතිපාද  ග වා 

්ු   ම. ගමම  ිඩ සටු  

  ාහි කිලිග ොච්චි ගගොවිජ  

සං යාධ  ගදපායා ග කවාතු  

ුුුා ග ෝුා ගමත  ිූ 

ප්රාති ාීනවා 753 ගදග කු මඟිවා 

ක්රිපයාත්ම් ්ු   ම. 

 

බීජ ගබදාමම ්ෘකර්යාම ගදපායා ග කවාතු  

බීජ ග තිවා ඉු   ිඩ සටු  සඳුා බීජ 

මිළම  මත  ිූ ම ු  

ප්රාති ාීනවා 432 ට ුට්ජු  කිග ෝ ග්රෑ ක 5480 

ක් ලද 

ප්රාති ාීනවා 139 ට ණුං ඇට කිග ෝ ග්රෑ ක 800 

ක් ලද 

ප්රාති ාීනවා 32 ට උඳු කිග ෝ ග්රෑ ක 185ක් ලද 

ප්රාති ාීනවා 12 ට  ග්ෞපි කිග ෝ ග්රෑ ක 82ක් ලද 

ප්රාති ාීනවා 138 ට බඩ ඉරිඟු කිග ෝ ග්රෑ ක 

200 ක් ලද 

 බාගද   ම.   

වගා කර   ද වපපාසය, අස්වැන්  

ගමගසේ 

 

 



 

වාර්ෂික කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව හා ගිණුම් වාර්තාව - 2017        කිළින ොච්චි දිස්ත්රි ක් 
 

92 

02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 ජාතික ආහාර ෂ්ෂ්පාද  වැඩ 

සටහ  - 2017 

ආදයාශමත් ගගොමවා පස් 

ගදග කුට ගගොය ක සිට   

යවාත්රේ  පුක් ල  බා ගද   ම. 

ප්රාති ාීනවා   ම ්ටයුතු  ට 

රාවි ා ්ු  ම ු මසම  ිසි 

උ වාන් ක් ල දක් ල   ගගොමවාට 

කුලියට  බා මමටත්, ගගොය ක 

සිටුමම ප්රා යාධ ය කිරීමටත් 

තීුණය ්ු   ම. ප්රාති ාීනවා 

ග ෝුා ගිීමම ුා ක්රිපයාත්ම් 

කිරීම ආදිය ගගොවි ජ  

සං යාධ  ගදපායා ග කවාතු  

විසිවා සින් ්ු   ම. 

ඉු  යමතත්රේා හසාුගයවා මක් ල්ුායවා 

කු ම යටගත් මක් ල්ු 03 ක් ලද ්ව ්රි 

ප්රාගද්ශගඅ මක් ල්ු 04 ්ටද යම ්වා ගඅම 

රාවි ා ්ු ඇති ම ු  බ  යම 

්වා ගඅද ගගොය ක සිටමම ඉුළ  ිංමමට 

මගප්ක් ලෂා ්ුමත  ිගේ. 
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5.4. ගිණුම් කටයුතු 

5.4.1  අන කුතු නදපාර්තනම්න්තු යටනත් ඇති ගිණුම් කටයුතු 

ය ර්

ෂය අමාතයාංශ / නදපාර්තනම්න්තු 

පපාවර්ත  වියදම් ආනයෝජ  වැය එකතුව  

ප්රතිපාද   වැය % ප්රතිපාද   වැය % ප්රතිපාද   වැය % 

1 ජ ාධිපති ගම් ක 134,000.00 129,729.00 96.81 9,326,807.00 9,212,315.82 98.77 9,460,807.00 

9,342,044.82 

98.74 

2 මගමිති ්ායායා ය 
- - - 130,000.00 129,950.00 99.96 130,000.00 129,950.00 99.96 

101 බුද්ධශාස  මමා ්ාංශය 
15,000.00 15,000.00 

100.0

0 700,000.00 700,000.00 100.00 715,000.00 

715,000.00 

100.00 

104 ප්රාතිපත්ති සිළුම ක මමා ්ාංශය 2,377,777.68 2,373,865.10 99.84 121,921,854.00 120,720,714.88 99.01 124,299,631.68 123,094,579.98 99.03 

106 

ආපදා ්ළමණා්ුණ 

මමා ්ාංශය  175,118,557.69 171,067,002.61 97.69 - - - 175,118,557.69 

171,067,002.61 

97.69 

110 ීම ්ාධි්ුණ මමා ්ාංශය 1,673,650.00 1,506,702.75 90.02 - - - 1,673,650.00 1,506,702.75 90.02 

118 ්ෘකර්යාම මමා ්ාංශය 
6,357,366.00 6,260,739.30 98.48 180,000.00 101,515.20 56.40 6,537,366.00 6,362,254.50 97.32 

120 

ළමාුක් ලෂණ ුා ්ාවා ා ්ටයුතු 

මමා ්ාංශය 
45,172,080.00 41,959,422.46 92.89 2,158,948.70 2,094,193.70 97.00 47,331,028.70 44,053,616.16 93.08 

121 

ුාජ් පරිපා   ුා ස් ගද්ශ 

්ටයුතු මමා ්ාංශය 
72,463,620.95 70,655,865.02 97.51 8,058,690.15 8,063,493.39 100.06 80,522,311.10 

78,719,358.41 
97.76 

124 

සමාජ ගසේ  ප්රාතිපත්ති සිළුම ක 

ගදපායා ග කවාතු  
101,380,322.00 100,077,577.94 98.71 329,200.00 324,620.00 98.61 101,709,522.00 100,402,197.94 98.71 

130 

පාු කපරි්, කුඩා  ් සාය 

මමා ්ාංශය  
198,400.00 192,814.26 97.18 784,600.00 781,460.75 99.60 983,000.00 974,275.01 99.11 

136 ක්රිපඩා මමා ්ාංශය 

   

1,800,000.00 1,796,533.10 

 

1,800,000.00 1,796,533.10 99.81 

140 ්වාද උඩුට උරුමය ුා  
- - - 5,000,000.00 4,850,726.46 97.01 5,000,000.00 4,850,726.46 97.01 

145  ි   පදිංචි  කිරිම මමා ්ාංශය 
6,687,600.00 6,350,755.86 94.96 1,241,293,535.00 1,143,983,946.45 92.16 1,247,981,135.00 1,150,334,702.31 92.18 
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149 

්යාමාවා  ුා  ාණිජ ්ටයුතු 

මමා ්ාංශය 
- - - 4,820,000.00 3,894,386.97 80.80 4,820,000.00 3,894,386.97 80.80 

151 

ධී ු ුා ජ ජීවි ස කපත් 

මමා ්ාංශය 
- - - 16,417,903.48 15,062,005.37 91.74 16,417,903.48 15,062,005.37 91.74 

153 

ඉඩ ක ුා ඉඩ ක සං යාධ  

මමා ්ාංශය 
4,190,984.00 3,980,835.68 94.99 - - - 4,190,984.00 3,980,835.68 94.99 

154 

ග්රාමිය ආයාී්ය පිළිබද 

මමා ්ාංශය 
- - - 8,137,123.30 7,912,618.67 97.24 8,137,123.30 7,912,618.67 97.24 

155 

පළාත් සරා ුා ගද්ශීලය ප ්ගළේය 

මමා ්ාංශය 
- - - 115,000.00 66,585.00 57.90 115,000.00 66,585.00 57.90 

157 ජාති් සං ාද මමා ්ාංශ 
1,693,275.19 1,614,853.29 95.37 20,572,535.00 20,519,599.00 99.74 22,265,810.19 22,134,452.29 99.41 

163 පරිසු මමා ්ංශය 
- - - 4,147,549.74 4,139,914.72 99.82 4,147,549.74 4,139,914.72 99.82 

165 

ජාති් සුජී  ය ුා ඒ්ාබද්ධ ා 

මමා ්ාංශය 
- - - 120,899,395.00 120,492,089.70 99.66 120,899,395.00 120,492,089.70 99.66 

166 

 ගු සිළුම ක ුා ජ  ස කපාද  

මමා ්ාංශය 
- - - 500,000.00 - - 500,000.00 - 0.00 

182 විගද්ශ රැකියා මමා ්ාංශය 
6,518,900.00 5,971,659.74 91.61 - - 

 

6,518,900.00 5,971,659.74 91.61 

194 

වින්ලි සංගද්ශ ුා ඩිජිටම යටි   

පුුම් ක මමා ්ාංශය 
- - - 2,451,150.00 2,418,596.22 98.67 2,451,150.00 2,418,596.22 98.67 

197 

නිපුණ ා සං යාධ  ුා  ෘත්තීය 

පුහු හ මමා ්ාංශය 
81,600.00 75,463.50 92.48 20,000.00 20,000.00 100.00 101,600.00 95,463.50 93.96 

202 

ණුස්ලි ක ආගමි් ුා සංස්්ෘති් 

මමා ්ාංශය 
- - - 2,000,000.00 1,980,954.34 99.05 2,000,000.00 1,980,954.34 99.05 

206 

සංස්් ෘති් ්ටයුතු 

ගදපායා ග කවාතු  
670,500.00 643,457.55 95.97 40,000.00 39,180.00 97.95 710,500.00 682,637.55 96.08 

216 සමාජ ගසේ ා ගදපායා ග කවාතු  
2,654,180.00 2,510,738.12 94.60 383,875.00 383,039.75 99.78 3,038,055.00 2,893,777.87 95.25 

217 

පරි ාස ළමාුක් ලෂ් ගසේ ා 

ගදපායා ග කවාතු  
2,481,580.00 2,464,433.92 99.31 - - - 2,481,580.00 2,464,433.92 99.31 

219 ක්රිපඩා සං යාධ  ගදපායා ග කවාතු  
14,815.00 14,815.00 

    

14,815.00 14,815.00 100.00 

227 

පුද්ග යිවා ලියාපදිංචි කිරීග ක 

ගදපායා ග කවාතු  

           

3,556,872.00  

            

3,517,279.30  

         

98.89  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

3,556,872.00  

               

3,517,279.30  98.89 
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252 

සංඛ්ා ගමඛණ ුා සංගණ  

ගදපායා ග කවාතු  

              

699,405.85  

               

594,965.20  

         

85.07  

                    

47,450.00  

                    

44,190.00  

         

93.13  

                  

746,855.85  

                  

639,155.20  85.58 

253 විශාම ්ටයුතු ගදපායා ග කවාතු  

           

4,133,077.52  

            

2,625,485.98  

         

63.52  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

4,133,077.52  

               

2,625,485.98  63.52 

254 

ගුජිසට්්රාායා ජ ුාම 

ගදපායා ග කවාතු  

              

401,360.00  

               

390,735.00  

         

97.35  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                  

401,360.00  

                  

390,735.00  97.35 

286 

ඉඩ ක ග්ොමසාරිස ්ජ ුාම 

ගදපායා ග කවාතු  

                             

-                                 

-    

               

-    

                  

111,992.00  

                  

101,660.00  

         

90.77  

                  

111,992.00  

                  

101,660.00  90.77 

307 ගමෝටයා ුථ ගදපායා ග කවාතු  

              

749,000.00  

               

604,361.45  

         

80.69  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                  

749,000.00  

                  

604,361.45  80.69 

326 

සමාජ විගශෝධ  පාද් 

ගදපායා ග කවාතු  

                

80,000.00  

                 

78,953.25  

         

98.69  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                    

80,000.00  

                    

78,953.25  98.69 

327 

ඉඩ ක පරිුුණ ප්රාතිපත්ති සිළුම ක 

ගදපායා ග කවාතු  

              

264,000.00  

               

199,497.99  

         

75.57  

                  

448,972.72  

                  

441,658.72  

         

98.37  

                  

712,972.72  

                  

641,156.71  89.93 

328 

රැකිුක් ලෂා ුා මිනිස්බ  

ගදපායා ග කවාතු  

              

399,500.00  

               

346,340.34  

         

86.69  

                  

346,080.00  

                  

326,348.77  

         

94.30  

                  

745,580.00  

                  

672,689.11  90.22 

  එකතුව 

   

440,167,423.88  

   

426,223,349.61  

        

96.83  

   

1,573,142,661.09  

   

1,470,602,296.98  

        

93.48  

   

2,013,310,084.97  

   

1,896,825,646.59  94.21 
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5.4.2 වාර්ෂික ගිණුම් 

වැඩසටහන් අනුව විසර්ජ  ගිණුම - 2017 

වියදම් ය ර්ෂ 

අංකය: 268 අතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්තුනව්/ දිස්ත්රි ක්නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 
 

      වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය : 01 නමනහයුම් වැඩසටහ  
      

පු රාවර්ත  හා මූ ධ්  වියදම් සාරාංශය 

        

     වියදනමහි ස්වභාවය                

(ඩී.ජී.එස්.ඒ ආකෘති නයොමුව 

සමඟ) 

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

පි
ටු
 අ
ංක
ය
 (
අ
දා
ළ
 

ඩි
.ජි
.එ
ස්
.ඒ
 ආ
ක
ෘති
ය
ට
 

අ
නු
ව
) අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිපාම් 

පපාපුරක ප්රතිපාද  

හා පපාපුරක 

ඇස්තනම්න්තු      

නවන් කිපාම්                                                 

මු.නර 66 සහ 

මු.නර. 69 අනුව 

මාරු කිපාම්         

මුු  ශුීධ් නවන් 

කිරීම්                                                              

(1+2+3) 

මුු  වියදම 

ශුීධ් ප්රතිඵ ය        

ඉතිපාය / 

ඉක්මවිම්          

(4-5)                    

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

                
(ම)  පු ුා යා    
(ඩී.ජී.එස්.ඒ. 3) 202,730,000 - - 202,730,000 192,086,745 10,643,255 3 
  

       (ආ)  මූ ධ  (ඩී.ජී.එස්.ඒ. 4) 100,000,000 - - 100,000,000 99,534,358 465,642 4.5 

 
    

 
  

 
    

  302,730,000 - - 302,730,000 291,621,103 11,108,897   

එකතුව 296,000,000 2,300,000 - 298,300,000 293,792,138 4,507,862 
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වයාපෘති අනුව පු රාවර්ත  වියදම් 

අතයාංශනේ/නදපාර්තනම්න්තුනව්/ 

දිස්ත්රි ක්නමකම් කාර්යා නේ  ම : 

කිළින ොච්චිය 

වියදම් ය ර්ෂ අංකය : 268 

    වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය : 01 නමනහයුම් වැඩසටහ  
     

       

වයාපෘති අංකය /  ම, පුීගලික පඩි ඩි 

සහ සියු ම වයාපෘති සහහා අන කුත් 

වියදම් 

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

අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු නවන් 

කිරීම් 

පපාපූරක ප්රතිපාද  

හා පපාපූරක 

ඇස්තනම්න්තු  

නවන් කිරීම්               

  මු.නර.66 සහ 

මු.නර. 69 අනුව 

මාරු කිරීම්                                                  

මුු  ශුීධ් නවන් 

කිරීම්                                                                               

(1+2+3) 

මුු  වියදම් ශුීධ් 

ප්රතිඵ ය 

ඉතිපාය /               

ඉක්මවීම්                                        

(4-5) 

 
රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

 ්ාපෘති මං්ය ුා  ම : 01 ගමගුයු ක 
 ිඩසටු              

පුද්ග  පඩි ඩි 42,500,000  -  1,700,000 44,200,000 42,693,009 1,506,991 
මග කුත් වියද ක 20,605,000   125,000 20,730,000 20,255,754 474,246 

උප එකතුව 63,105,000   - 1,825,000 64,930,000 62,948,763 1,981,237 

 ්ාපෘති මං්ය02 ුා  ම : 
m%dfoaYSh f,alua ldrahd,     

 
      

පුද්ග  පඩි ඩි 118,000,000 - (1,7000,000) 116,300,000 107,885,641 8,414,359 
මග කුත් වියද ක 21,625,000 

 
(125,000) 21,500,000 21,252,341 247,659 

උප එකතුව 139,625,000 

 

(1,825,,000 137,800,000 129,137,982 8,662,018 

මුු  එකතුව 202,730,000 

 

  - 

 

192,086,745 10,643,255 
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වයාපෘති අනුව මූ ධ්  වියදම්                                               

          වියදම් ය ර්ෂ අංකය :268                                                                                         අමාතයාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය                   
 

වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය :01 නමනහයුම් වැඩසටහ    
      

වයාපෘති අංකය හා  ාමය:01 සාමා ය පපාපා   හා ආයත  කටයුතු - දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා ය 
                     (1) (2) (3) (4) (5) 

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 

අ
ංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ය

 

  
  
  
  
  
  
 

මූ
 
ය
ක
ර
ණ
ය

  
  

(ස
ංන
ක්
ත
 

අ
ංක
ය
) 

අයිතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිරීම් 

  මු.නර.66 සහ 
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අනුව මාරු 

කිරීම්                                                  

මුු  ශුීධ් 

නවන් කිරීම්                                                                               

(1+2) 

මුු  වියදම් ශුීධ් ප්රතිඵ ය 

ඉතිපාය /               

ඉක්මවීම්                                                                

(3-4) 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

      

මූ යධ්  වත්කම් 

පු රුත්තාප ය හා වැඩිදියුණු 

කිරීම.           

2001   11 ගගොඩ ිගිලි ුා ඉදි කිරී ක 6,000,000 

 

6,000,000 5,820,476 179,524 

2002   11 යවාත්රේ සු උප්ුණ 400,000 

 

400,000 375,916 24,084 

2003   11  ාු  2,600,000 

 

2,600,000 2,594,018 5,982 

      
මූ යධ්  වත්කම් අත්පත් කර 

ගැනීම්     -       

2102   11 ීම බඩු ුා ්ායායාීමය උප්ුණ 2,850,000 

 

2,850,000 2,848,212 1,788 

2103   11 යවාත්රේ ුා යවාගත්රේෝප්ුණ 2,000,000 

 

2,000,000 1,998,159 1,841 

2104   11 නගොඩ ැගිලි හා ඉදි කිරීම් 85,000,000 

 

85,000,000 84,779,317 220,683 

      මා ව සම්පත් සංවර්ධ් ය     -       

2401   11 ්ායායා  මඩලඩ  පුහු හ  500,000 

 

500,000 475,732 24,268 

      එකතුව 99,350,000 

 

99,350,000 98,891,829       458,171   
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වයාපෘති අනුව මූ ධ්  වියදම් 

          වියදම් ය ර්ෂ අංකය :268                                                                                         අමාතයාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 

වැඩසටහන් අංකය හා  ාමය :01 නමනහයුම් වැඩසටහ    
     

වයාපෘති අංකය හා  ාමය:01 සාමා ය පපාපා   හා ආයත  කටයුතු - දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා ය 
   

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

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ංක
ය

 

  
  
  
  
  
  
 මූ
 
ය
ක
ර
ණ
ය

  
  

(ස
ංන
ක්
ත
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තනම්න්තු 

නවන් කිරීම් 

  මු.නර.66 

සහ මු.නර. 

69 අනුව 

මාරු කිරීම්                                                  

මුු  ශුීධ් 

නවන් කිරීම්                                                                               

(1+2) 

මුු  වියදම් ශුීධ් ප්රතිඵ ය ඉතිපාය /               

ඉක්මවීම්                                                                

(3-4) 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

      මා ව සම්පත් සංවර්ධ් ය           

2401   11 ්ායායා  මඩලඩ  පුහු හ  
        

650,000  
                             
-    

        
650,000  

       642,528                 7,472 

      
 

          

      එකතුව 

        

650,000  

                             

-    

        

650,000  

       

642,528  
               7,472 
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වැඩසටහන් අනුව වියදම් මූ යකරණ සාරාංශය 
 

අමාතයාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ  ම :කිළින ොච්චිය 
 

   
DGSA 5 

 වියද ක ශීලයාෂ මං්ය :268 
       

  
 

       මූ යකරණය             වැඩසටහ  01* වැඩසටහ  02*       මුු  එකතුව   

සංනක්

තය 
සංනක්ත විස්තරය 

ශුීධ් ප්රතිපාද ය   

**                                                                          

1                                                                          

සතය වියදම                                                   

2                                                   

ශුීධ් 

ප්රතිපාද ය 

**                                                                 

3                                                                                                                                                                  

සතය 

වියදම                                              

4                                               

ශුීධ් 

ප්රතිපාද ය **                                                                

5                                                         

සතය වියදම                                                   

6                                          

      

වියදනම්***         

ප්රතිශතය                                      

(6÷5)X100 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. % 

11 ගද්ශීලය මුණුදම 302,730,000 291,621,103 - - 302,730,000 291,621,103 96% 

12 විගද්ශ ණය     
 

        

13 විගද්ශ ප්රාදා      
 

        

14 
ප්රාති්වයාණය ්ුමත  බ  
විගද්ශ ණය     

 
        

15 

ප්රාති්වයාණය ්ුමත  බ  
විගද්ශ ප්රාදා      

 
        

16 ප්රාතිපායාශමය මුණුදම     
 

        

17 
විගද්ශ මූ ්ය  ආශ්රිේ  ගද්ශීලය 
පිරි ිය     

 
        

21 විගශේෂ ීමති ගසේ ා     
 

        

  එකතුව 302,730,000 291,621,103 - - 302,730,000 291,621,103 96% 
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                                                                                                                                                                                                      ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5(i) 

එක් එක් වැඩසටහ ක  වයාපෘති අනුව වියදම් මූ යකරණය 

(වැඩසටහ ක වයපෘති අනුව පු රාවර්ත  වියදම් හා මූ ධ්  වියදම්ව  මු යකරණය) 

අමාතයාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ  ම : කිළින ොච්චිය 
 

     වියද ක ශීලයාෂ මං්ය : 268 
         ිඩසටුවා මං්ය ුා  ාමය :  01 ගමගුයු ක  ිඩසටු    

       
          

  මූ යකරණය                වයාපෘති  1              වයාපෘති 2              වයාපෘති 3           
වැඩසටහනන් එකතුව/පිටුනව් 

එකතුව* 

සංනක්

තය 
සංනක්ත විස්තරය 

ශුීධ් 

ප්රතිපාද ය 

සතය වියදම ශුීධ් 

ප්රතිපාද ය 

සතය වියදම ශුීධ් 

ප්රතිපා

ද ය 

ස

තය 

විය

දම  

            ශුීධ් 

ප්රතිපාද ය 

සතය වියදම 

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

11 ගද්ශීලය මුණුදම 164,280,000 161,840,592 138,450,000 129,780,511 - - 302,730,000 291,621,103 

12 විගද්ශ ණය     
 

          

13 විගද්ශ ප්රාදා      
 

          

14 ප්රාති්වයාණය ්ුමත  බ  විගද්ශ ණය     
 

          

15 

ප්රාති්වයාණය ්ුමත  බ  විගද්ශ 
ප්රාදා      

 
          

16 ප්රාතිපායාශමය මුණුදම     
 

          

17 

විගද්ශ මූ ්ය  ආශ්රිේ  ගද්ශීලය 
පිරි ිය     

 
          

21 විගශේෂ ීමති ගසේ ා     
 

          

  එකතුව 164,280,000 161,840,592 138,450,000 129,780,511 - - 302,730,000 291,621,103 
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Note (ii) 

අත්තිකාරම් ගිණුම් සහ තැන්පත් ගිණුම් සහහා වූ පා   ගිණුම්ව  සාරාංශය - 2017 

වියදම් ය ර්ෂ අංකය:268                                                                         

    අමාතයාංශනේ/ නදපාර්තනම්න්තුනව්/ දිස්ත්රි ක් නමකම් කාර්යා නේ 

 ම:කිළින ොච්චිය  

                                                                           නදපාර්තනම්න්තු නපොත් අනුව   

අත්තිකාරම් / තැන්පත් 
ගිණුනම්  ම 

ගිණුම් අංකය* 

2017/01/01 දි ට 

ආරම්භක නශේෂය 
වර්ෂය තුළ හර කිරීම් වර්ෂය තුළ බැර කිරීම් 

2017/12/31 දි ට 

අවසා  නශේෂය 

භාණ්ඩාගාර නපොත් අනුව 

2017/12/31 දි ට නශේෂය 

රු. රු. රු. රු. රු. 

I. ුජගඅ නි ධාරීවාගේ 
මත්ති්ාු ක 268011 37,375,440.07 14,900,386.00 11,592,786.85 40,683,039.22   

  268012 (1,716,129.47) 957,021.00 994,940.00 (1,754,048.47)   

    35,659,310.60 15,857,407.00 12,587,726.85 38,928,990.75 38,928,990.75 

II. මග කුත් මත්ති්ාු ක                                  -   -   -   -   -  

III විවිධ මත්ති්ාු ක                                 -   -   -   -   -  

IV  ිවාපත් 6000/0/0/02/86/0              - 400.00 400.00     

        (i) ගපොන්  ිවාපත් 6000/0/0/02/116/0 5,000.00 70,000.00 70,000.00 5,000.00 5,000.00 

  6000/0/0/13/76/0 216,523.02 17,141,764.98 17,141,764.98 148,973.10 148,973.10 

  6000/0/0/14/12/0 - 6,681,166.73 6,681,166.73                       -                          -    

  6000/0/0/16/64/0 21,793,206.60 11,163,356.63 11,163,356.63 27,638,126.43 27,638,126.43 

  6000/0/0/17/19/0 2,301,030.00 150,000.00 150,000.00 2,151,030.00 2,151,030.00 

  6000/0/0/18/76/0 108,355.96 1,362,925.33 1,362,925.33 - - 

  6000/0/0/20/10/0 12,701,657.56 257,092,054.67 257,092,054.67 11,303,636.03 11,303,636.03 

        (ii) මග කුත්  ිවාපත් 6003/0/0/44/0/0 - - -                       -                          -    
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