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ශ්රී ිංකාේපයපය නි්  ශා  ිං  ඡේපලට අදාෂ ත්තයානුල  ඡේඛන ශා 

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම  වශ රන ජීවිතඡේ මලික ගෘශව්ත සිදුපයම් මත 

විලාශ,උප්පැන්න වශ මරණ ලියාපදිංචි කිරීඡමන්ද එම ඡේඛන විංරක්ණය 

කිරීඡමන් ද එම ඡේඛනලලින් වශතික පිටපත් නිකුත් කිරීඡමන් ද  යන අයිතීන් 

රැක ගැත්ම තුළින් හුදු රනයාට වපයන අපඡ  ඡමඡශලර වනිටුශන් ලන අතර ඒ 

වදශා ව්ලඡේ කටයුතු අමාතයතුමාඡ  වශ එම අමාතයාිංඡේ මගඡපන්පයම ශා 

උපඡේකත්ලය මශඟු පිටිලශක් පය තිඡේ. 

 

1867 ලර්ඡේ සිට හුදු මශරනතාලඡ  සිවිේ අයිතීන් වූ විලාශ , උප්පැන්න 

වශ මරණ ලියාපදිංචි කිරීඡම් කටයුතු සිදු ඡකඡරමින් පැලතුන ද  1992 ලර්ඡේ දී 

ලඩාත් කඩිනම් ඡවේලයක් වැපයීමත් ලඩාත් පශසුඡලන් කටයුතු ඉටු කර ගැත්මට 

පශසුපයමත් වඳශා සිවිේ ලියාපදිංචි කිරීඡම් කටයුතු රාඡේශීය ඡේකම් ඡකොට්ඨා 

දක්ලා විමධ්යගත කරන දී. ඒ අනුල දලයින ුරරා ඇති රාඡේශීය ඡේකම් කාර්යා 

330 ක් මගින් සිවිේ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාෂ කටයුතු ඉටු කිරීම වඳශා නපයන 

තාක්ණය ඡයොදා ගැත්ම ඡේගලත් කර ඇති අතර එතුළින් විලාශ , උප්පැන්න වශ 

මරණ වශතික පරිඡෝකනය කර ඉතා ඡකටි ඡේාලකින් වශතික පිටපත් නිකුත් 

කිරීඡම් ලැඩ වටශනින් ද රනයාට මශඟු ඡවේලයක් ලනු ඇත. 

 

ඡේඛන ලියාපදිංචිය ශා හිමිකම් ලියාපදිංචිය වඳශා දලයින ුරරා පිහිටුලා ඇති 

ඉඩම් ශා දව්ත්රික් ඡරජිව්ට්රාර් කාර්යා 45 ක් මගින් මශරනතාලට අලය ඡවේලාලන් 

ඉටු කරනු බන අතර 1998 ලර්ඡේ අිංක 21 දරණ ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි 

කිරීඡම් පනත යටඡත් ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම ද ඡමම ඡදපාර්තඡම්න්තුලට 

පැලරී ඇති කාර්යයකි. 

 

ඡමම සිවිේ ලියාපදිංචි කිරීඡම් කටයුතු අධීක්ණය වශ ලයලව්ාාපිත 

කාර්යයන් ඉටු කිරීම වදශා කාප කාර්යා 07ක් මගින් ලඩාත් වමීපල කඩිනමින් 

රනතාලට ඡවේලාලන් වැපයීඡම් ුරඡරෝගාමී ඡදපාර්තඡම්න්තුලක් ඡව කටයුතු සිදු 

කරනු ඇත. 
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එඡමන්ම ඡම් ලන විට ඡබොඡශොමයක් ඉඩම් ඡරජිව්ට්රාර් කාර්යා එක් දනකදී ඔප්ුර 

ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරන අතර ඡදපාර්තඡම්න්තු ඡලේ අඩවිඡේ මුේ පිටුඡේ වපයා ඇති 

ඔප්ුර ලියාපදිංචි කිරීම යටඡත් අදාෂ ඡතොරතුරු ඇතුෂත් කිරීඡමන් අදාෂ ඔප්ුර ලියාපදිංචි 

පය ඇතිදැයි යන ලග දැනගත ශැකි පයම තුළින්ද රනතාලඡ  කටයුතු පශසු කරලීමට 

අපශට ශැකිපය තිබීම  අභිමානලත් වතුටකි. 

 

එඡව ඉශත කටයුතු ඡමඡතක් ඉතා වාර්ාකල ඉටු කරඡගන ආ නමුත් 

ලර්තමාන ඡෝකය ශා ගැඡටමින් විදුත් තාක්ණික රාරය ඡවේලයක් ඇති කිරීඡම් 

රාරය රතිපත්තිය යටඡත් e-BMD ශා e-රනගශන ලයාපෘති වශ e-LR ලයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින්  රනයාට මශගු ඡවේලයක් කිරීමට ශැකි පය 

ඇත. තලද ඔවුනඡ  අලයතාලයන් වඳශා උපඡදව් බා දීම වඳශා විදුත් ඡලේ 

අඩවිය මගින් ද අලව්ාාල උදා කර දී ඇති අතර ඒ තුළින් ඡමම 

ඡදපාර්තඡම්න්තුඡලන් වපයනු බන ඡවේලාලන් පිළිබඳල ඡේශීය රරාලට ඡමන් ම 

රාතයන්තර රරාලට ද අලව්ාාල ැබී ඇත. 

 

යශපත් රාරය ඡවේලයක් වැපයීම තුළින් ඡමම ඡදපාර්තඡම්න්තුල ලඩාත් 

කාර්යක්ම, නිරවුේ වශ සුශදශීලීල ඉටු කිරීමට මඟ ඡපන්පයමට ශැකි පයම පිළිබඳල 

මා අතියින් වතුටට පත් ඡලමි. 

 

ඡරජිව්ට්රාර් රනරාේ 
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අපඡ  දැක්ම... 

ලියාපදඛචිය තුළින් අිනිලාසිකේ කරක්ා කර 

ගැනීමට රාත්ාලට වශාය ීමම. 

 

 

 

අපඡ  ඡමඡශලර ... 

ශ්රී ඛකාදේ  

නි්ා ශා ාඛා දේපෂ ලට 

අො නීත්යානුල  දතු්ා ශා 

හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීම වශ  

රා ජීවිත්දේ මූලික ගෘශව්ථ 

සිු ීමේ ලා  

විලාශ  උපත් වශ මරණ  

ලියාපදඛචි කිරීදමන්ෙ   

හම දතු්ා වඛරක්ණය කිරීම 

වශ හම දතු්ා ලලින් වශික 

පිටපත් නිකුත් කිරීදමන්ෙ   

අිනතීන් රැක ගැනීම පිණිව 

රාත්ාලට වශාය ීමම. 
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I  පරිච්ඡේදය 

කාර්යයන් 

ප්රධාා කාර් ජයයන් තුාකි. 

1) ලියාපදඛචි කිරීම. 

2) භාාරකාරත්ලය වශ දතු්ා වඛරක්ණය. 

3) වශික පිටපත් නිකුත්කිරීම. 

  

ක්රියාකාරකම් 

1. ලියාපදිංචි කිරීම 

 

1. 1 ඡේඛන ලියාපදිංචි කිරීම 

1. නි්ා (ඉඩේ) දේපෂ ලට අොෂ දතු්ා ලියාපදඛචි කිරීම 

2. ාඛා දේපෂ ලට අොෂ දතු්ා ලියාපදඛචි කිරීම 

3. ඇදටෝර් ජනි බපත්ර ලියාපදඛචි කිරීම 

 

1.2 හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම 

1.    නි්ා දේපෂ ලට අොෂ හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීම 

 

1.3 සිවිේ ලියාපදිංචි කිරීම 

1. ශ්රි ඛකාල තුෂ සිු ලා සියලුම විලාශ, උපත් ශා මරණ ෙ, 

විදේයන්හි ීම සිු ලා ශ්රි ාඛකිකයන්ද  විලාශ, උපත් වශ මරණ ෙ 

ලියාපදඛචි කිරීම. 

2. ෂමිනන්  ෙරු කමට ශො ගැනීදේ අධිකරණ නිදයෝග ලියාපදඛචි 

කිරීම වශ හම ෂමිනන්ද  උපත් ාැලත් ලියාපදඛචි කිරීම. 

3. උඩරට විලාශ, ශා දක්කවාෙ ඉතුලීේ මත් තීරණ ගැනීම. 

4. උඩරට විලාශ දක්කවාෙ ලියාපදඛචි කිරීම. 
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2. භාරකාරත්ලය ශා විංරක්ණය 

ඉශත් දතු්ා, දාොත්ාරිව් ඔප්පු දෙලා පිටපත් ශා වඛරක්ණය කෂ යුතු 

අදාකුත් ලියවිලි ශා දතු්ා ල භාාරකාරත්ලය වශ වඛරක්ණය කිරීම. 

 

3.  වශතික පිටපත් නිකුත් කිරීම 

වශික පිටපත් නිකුත් කිරීමට නියමිත් සිය්  දතු්ා ල වශික කෂ 

පිටපත් හදවේ බා ගැනීමට බය ත් පුේගිනන්ට නිකුත් කිරීම. 

 

 

 

අනුාිංගික ක්රියාකාරකම් 

 

1. විලාශ, උප්පැන්ා ශා මරණ දරජිව්ට්රාර් ජලරුන් පත් කිරීම ශා පාාය.  

2. දාොත්ාරිව්ලරුන් පත් කිරීම ශා පාාය. 

3. ඔප්පු මත් ශා දලාත් ලියවිලි මත් නියමිත් මුේෙර ගාව්තු දගලා බලට 

වශික ීමම. 

4. වශික පිටපත් ල පරිලර් ජත්ා නිකුත් කිරීම. 

5. වඛදෝධා කිරීම. 

6. ජීල වඛ්යාි ලාර් ජත්ා ප්රකායට පත් කිරීම. 

7. නිලාඩු කඥා පාත් ක්රියාත්මක කිරීම. 
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පනත් වශ ආඥා පනත් 

 

 ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම 

 

1. දතු්ා ලියාපදඛචි කිරීදේ කඥා පාත් 

2. වන්ාව් වශ පැරණි ඔප්පු කඥා පාත් 

3. පැරණි ඔප්පු ශා ලියවිලි ලියාපදඛචි කිරීදේ කඥා පාත් 

4. ඉඩේ දතු්ා (පත්ඉරු ාැලත් වකව් කිරීදේ) කඥා පාත් 

5. දාොත්ාරිව් කඥා පාත් 

6. හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත් 

7. ඇදටෝර් ජනි බපත්ර කඥා පාත් 

8. බේධ නිලාව අිනිලාසිකේ පාත් 

9. මුේෙර ගාව්තු පාත් 

10. මුෙතු පාත් 

 

 

 විලාශ,උප්පැන්න ශා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම 

 

1. උප්පැන්ා ශා මරණ ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත් 

2. මරණ ලියාපදඛචි කිරීදේ (විදේ විධිවිධාා) පාත් 

3. විලාශ (වාමාාය) ලියාපදඛචි කිරීදේ කඥා පාත් 

4. උඩරට විලාශ දක්කවාෙ පාත් 

5. උඩරට අනුප්රප්ික කඥා පාත් 

6. මුව්ලිමි විලාශ ශා දක්කවාෙ පාත් 

7. ෂමිනන් ෙරුකමට ශො ගැනීදේ පාත් 
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ඡදපාර්තඡම්න්තු කාර්ය මණ්ඩය 

ඡරජිව්ට්රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල 
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II ලන පරිච්ඡේදය 

ඡේඛන ලියාපදිංචි කිරීම 
 

01. ඡනොතාරිව්ලරුන් පිළිබඳ විව්තර 
 

  2016 ලර් ජය තුෂ කටයුතු කෂ දාොත්ාරිව් ලෘත්ිදේ දයු නු 

නීතීඥ වශ නීතීඥ දාොලා දාොත්ාරිව්ලරුන්ද  ගණා වශ ඔවුන් පිළිබඳ 

විව්ත්ර පශත් ෙැක්දේ. 

 

 
 

02.  2016 ලර්ය තුෂ නිකුත් කෂ ඡනොතාරිව්  බපත්ර විංඛයාල 

1. අලුින්ම නිකුත් කෂ දාොත්ාරිව් බපත්ර වඛ්යාල -   617 

2. අිදර් ජක භාාාදලන් කටයුතු කිරීම වෙශා   -   447 

3. අධිකරණ කාපය දලාව් කර ගැනීම වෙශා -   199 

 

 

  ත්තීඥ 

ඡනොතාරිව්ලරු 

ත්තීඥ ඡනොලන 

ඡනොතාරිව්ලරු 

මුළු 

ගණන 

1. 2016 ලර් ජය තුෂ 

අ් ින් ලෘත්තීය 

කරේභා කෂ ගණා 

600 6 606 

2. ලවර තුෂ ඉතුා අව් 

වූ ගණා 
31 6 37 

3. ලවර තුෂ කටයුතු 

අත්හිටවූ ගණා 
0 0 0 

4. ලවර තුෂ මිය ිනය 

ගණා 
49 7 56 

5. 

2016.12.31 දාට 

ලෘත්ිදේ දයීම සිිත 

ගණා 

11,427 383 11,810 
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03. ඉඩම් ඡේඛන  ලියාපදිංචි කිරීඡම් ඡදෝ නිලැරද කිරීම. 

1. 2016 ලර් ජය වඳශා ෙ ඉතුලීේ  වඛ්යාල   -  2,736 

2. 2016 ලර් ජය වඳශා ලැඩ අලවන් කෂ වඛ්යාල  -  2,436 

 

04. දරාපත් ඉඩම් ඡේඛන නැලත වකව් කිරීම 

1. ෙ ඉතුලීේ වඛ්යාල               -  55 

2. අනුමත් කරා ෙ වඛ්යාල -  27 

 

05. ලියාපදිංචිය  

   1. 2016 ලර් ජය තුෂ ලියාපදඛචියට ෙ ඔප්පු වඛ්යාල - 1,163,532 

2. 2016 ලර් ජය තුෂ ලියාපදඛචියට ෙ ඇදටෝර් ජනි බපත්ර වඛ්යාල  -     81 949 

3. 2016ලර් ජය තුෂ ලියාපදඛචියට ෙ හිමිකේ උපදතු්ා වඛ්යාල -     43,851 
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06. ඡේඛන විංරක්ණය  

  

ලර් ජය තුෂ ෙ ඔප්පු දෙලා පිටපත් වඛ්යාල   -855,613 

 

 

 

 

2016  ලර් ජදේ ීම වඛරක්ණය වෙශා ෙ ඔප්පු දෙලා පිටපත් වඛ්යාල2015 ලර් ජයට 

ලඩා 6.38 % කින්  ලැඩි  ීම ඇත්.                                                         
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07. (අ) වශතික පිටපත් බා ගැත්මට ද ඉේලුම් පත්ර විංඛයාල 

 

 1. ඉඩේ දතු්ණ උධෘත්    -1,157,223 

 2. ඔප්පු පිටපත්     -   200,183 

3. ඇදටෝර් ජනි බපත්ර    -          508  

 4. හිමිකේ වශික    -     14,278 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ලර් ජයට වාදප්ක්ල 2016 ලර් ජය ලා විට ඉඩේ දතු්ා උධෘත් වශික පිටපත් බා ගැනීම වෙශා 

ෙ ඉතුලීේ වඛ්යාල22.18 % කින් ලැඩි ීම ඇි අත්ර ඔප්පු පිටපත් වශික පිටපත් බා ගැනීම වෙශා ෙ 

ඉතුලීේ වඛ්යාල 17.55 % කින් ලැඩි ීම ඇත්. 
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(ආ) ඡේඛන ඡවපයමට ද ඉේලුම් පත්ර විංඛයාල 

 

1. ඉඩේ දතු්ා    -  128 988 

2. ඔප්පු ශා දලාත් දතු්ා    - 6 538 

 

 

 

 

2015 ලර් ජයට වාදප්ක්ල 2016 ලර් ජය ලා විට ඉඩේ දතු්ා දවීමමට ෙ ඉතුලීේ වඛ්යාල9.58 % කින් 

ලැඩි ීම ඇි අත්ර ඔප්පු ශා දලාත් දතු්ා දවීමම වෙශා ෙ ඉතුලීේ වඛ්යාල 39.11 % කින් ලැඩි ීම ඇත්. 

 

08. ඡදපාර්තඡම්න්තුල විසින් අයකර ගන්නා ද ගාව්තු ප රමාණයන් 

 

දතු්ා ලියාපදඛචි කිරීදේ කඥා පාත් දාොත්ාරිව් කඥා පාත් 

 ශා ඇදටෝර් ජනි බපත්ර කඥා පාත් යටදත් අය කෂ ගාව්තු              -    රු. 716 719 139.00 
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III ලන පරිච්ඡේදය 

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම 
 
  1998 අඛක 21 ෙරණ හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත්ට අනුල දතු්ණ ලියාපදඛචි කිරීදේ 

ක්රමය දලනුලට හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ ලැඩවටශා කරේභා කර ඇත්. දමම ලැඩවටශා ශ්රි ඛකාල තුෂ 

“බිේවවිය ලැඩවටශා” ාමින් දේ ලා විට කරේභා කර ඇත්. ඒ අනුල දේ ලා විට රාරය මූය ප්රිපාො 

යටදත් දමරට ප්රමු්  දපදෂේ වඛලර් ජධා ලැඩවටශාක් දව බිේවවිය ලැඩවටශා ප්රාදේය ය දතුකේ 

දකොට්ඨා මට්ටමින් ක්රියාත්මක දලමින් පලතී. 

 

 දමම ලැඩවටශා යටදත් 2016 ලර් ජය තුෂ ත්ඛගතුඉඩේ කාර් ජයාදේ හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීම 

කරේභා කිරීමට ශැකි වූ අත්ර හම ලර් ජය තුෂ හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීම ක්රියාත්මක ලා කාර් ජයා වශ ඒ හක් 

හක් කාර් ජයාලලින් ලියාපදඛචි කරා ෙ ඉඩේ කැබලි ප්රමාණය  පශින් වඳශන් කර ඇත්. 

 

 ලර් ජදේ ලියාපදඛචි කර ඇි 

ඉඩේ කැබලි ප්රමාණය 

2016 අලවන් ලා විට ලියාපදඛචි කර 

ඇි මු්  ඉඩේ කැබලි ප්රමාණය 

අනුරාධපුරය 2177 77483 

ගේපශ 296 33416 

ගේදපොෂ 1570 30868 

 පගමුල 1780 42215 

රත්ාපුර 4459 61430 

දශෝමාගම 1859 55565 

ශේබන්දත්ොට 1279 24769 

මශනුලර 2773 28281 

දෙතුකඳ 3521 53169 

කුරුණෑග 1991 23613 

දමොණරාග 1305 15882 

බු තු 834 10961 

දපොදෂොන්ාරුල 828 19273 

ත්රිකුණාමය 222 1226 

මාත් දතු 1879 10336 

කුලියාපිිතය 616 5638 

නුලරහළිය 624 4446 

පාාු ර 1063 4109 
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2016 ලර් ජය තු ලියාපදඛචිය වඳශා 43 851 ක  හිමිකේ උපදතු්ණ  ප්රමාණයක් ැීම ිදබා අත්ර ලියාපදඛචි ක 

මු්  හිමිකේ උපදතු්ණ  ප්රමාණය 35 433 ක් දේ. 

ුරහුණු ලැඩ වටශන්  

 බිේවවිය ලැඩවටශා වේබන්ධදයන් ඉඩේ වශ ඉඩේ වඛලර් ජධා අමාත්යාඛදේ දමදශයීමදමන් 

වශ හිමිකේ නිරවුතු කිරීදේ දෙපාර් ජත්දේන්තුදේ වඛවිධාාදයන් පලත්ලනු බා වෑම ප්රාදේය ය දතුකේ 

කාර් ජයාල ෙැනුලත් කිරීදේ ලැඩවටශන්ලට වශ  

 

ගේ මට්ටමින් වඛවිධාාය කරනු බා ප්රරාල ෙැනුලත් කිරීදේ ලැඩවටශන්ලට ෙ දමම 

දෙපාර් ජත්දේන්තුදේ ොයකත්ලය බා ීම ඇත්.  

ාල මෘු කාඛගය භාාවිත්දයන් හිමිකේ ලියාපදඛචිය සිු  කිරීම වේබන්ධල හිමිකේ කාර් ජයාල 

නිධාරීන් පුහුණු කිරීදේ ලැඩවටශන් ලරින් ලර ප්රධාා කාර් ජයාදේීම පලත්ලා ීම. 

 

 

මය වශ යටිත පශසුකම් 

 2016 ලර් ජය තු හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ කාර් ජයා වඳශා අලය යිතත් පශුකකේ වකව් කිරීමට 

බිේ වවිය ලැඩවටශා යටදත් ප්රිපාො බා ීම ඇත්.  

 

හදමන්ම 2016 ලර් ජය අලවාාදේ ීම හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ කොයමරු.21,671,491.25 ක් වූ 

අත්ර රු 8,668,596.50 ක මුෙක් පුකගනුදෙනු වාධා පත්ර ලියාපදඛචි කිරීම තුලින්  හිමිකේ රක්ණ 

අරමුෙට බැරකිරීමට ශැකිවිය. හදවේම 2015 ලර් ජයට ලඩා 2016 ලර් ජය තු රු 2,065,610.10 ක මුෙක්  

රක්ණ අරමුෙට බැර කිරීමට ශැකියාල ැබුණි. 2016ලර් ජදේ හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ කොයදමන් රු 

8,140,096.79 ක මුෙක් භාාණ්ඩාගාර බිතුපත්ල කදයෝරාය කිරීමට ශැකියාල ැබුණි. 

 

ගාතු 981 5747 

මාත්ර 2754 7804 

අත්ත්ාගතු 1056 7056 

මාරවි 72 763 

ක් ත්ර 984 3043 

කෑගතු 381 381 

ත්ඛගතු 129 129 

හකතල 35 433 527603 



20 

 

 

 

 

 

පුකිනය පව්ලවරක කාය තුෂ බිේවවිය ලැඩවටශා ක්රියාත්මක කිරීම වඳශා දමම 

දෙපාර් ජත්දේන්තුලට ැීම ඇි ප්රිපාො වශ වියෙම පශත් ෙැක්දේ. 

 

 

 

 

 

 

පසුගනුඡදනු ලියාපදිංචි කිරීඡම් රගතිය 
 

බිේවවිය ලැඩවටශා යටදත්2015 ලර් ජදේ පුක ගනුදෙනු වාධා පත්ර 25 585 ක් ෙ 2016 ලර් ජදේ පුක 

ගනුදෙනු වාධා පත්ර32,501 ක්ෙ ලියාපදඛචි කරා ීම. දමම ලැඩවටශා යටදත් ලියාපදඛචි කරා ෙ පුක 

ගනුදෙනු වඛ්යාල 2015 ලර් ජයට වාදප්ක්ල 2016 ලර් ජදේ  27% කින් ෙ ලර් ජධාය ීම ඇත්. දමම  

ලැඩවටශා යටදත්  හිමිකේ කාර් ජයා 27 හි ලියාපදඛචි කරා ෙ  ලියාපදඛචි කරා ෙ පුක ගනුදෙනු 

වඛ්යාල පශත් ෙැක්දේ 
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ඡදපාර්තඡම්න්තුල විසින් අයකර ගන්නා ද ගාව්තු ප රමාණයන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කාරණය ගාව්තු (රු.) 

1. 
හිමිකේ දතු්ණ උධෘත් වශ හිමිකේ වශික 

පිටපත් නිකුත් කිරීදේ ගාව්තු 12 876 275.00 

2. 

හිමිකේ වාධා පත්ර දලනුදලන් පෂාත් පාෂා 

කයත්ා ලට දශෝ රරයට අය කරා ෙ මුේෙර 

ගාව්තු 711 355 658.08 
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e land register ලැඩවටශන 

දමම හිමිකේ ලියාපදඛචි කිරීදේ ලැඩවටශා කඩිාේ කිරීමට අොල ඉඩේ වඛලර් ජධා අමාත්යඛදේ 

ප්රිපාො යටදත් ඉඩේ දතු්ා පරීක්ා කිරීම මාර් ජගගත්ල සිු  කිරීම පිණිව eland register ලැඩවටශා 

යටදත් දකොෂඹ  දෙතුකඳ  ගේපශ  අත්ත්ාගතු  යාපාය වශ මන්ාාරම යා ඉඩේ කාර් ජයාල ඉඩේ 

දතු්ා 4,950,150 ක් පරිදෝකාය කර ෙත්ත් ඇතුත් කිරීම සිු  කරා ෙ අත්ර ඒ වඳශා රු 

29 255 386.50ක මුෙක් ලැය දකරුණි.  

දමම ලවදර් ජ ක් ත්ර  මතුගම   ඇතුපිිතය  බපිිතය  ගාතු  මාත්ර  දකොටදපො  ත්ඛගතු  

ශේබන්දත්ොට යා කාර් ජයාලට අො ඉඩේ දතු්ණ පත්ඉරු 4 324 250 ක ප්රමාණයක් පරිදෝකාය කර 

ෙත්ත් ඇතුත් කිරීම වෙශා රු. මිලියා 51.98 ක් ලැය කරා ීම.  

හදමන්ම දමම ඉඩේ දතු්ණ පරිදෝකාය කිරීදමන් පුකල හීම ඉඩේ දතු්ණල ලියාපදඛචි 

කරනු බා දත්ොරතුරු යාලත්කාලීාල පලත්ලාදගා යාම වඳශා ෙත්ත් පේධියක් වකව් කරා ෙ අත්ර ඒ 

වඳශා රු. මිලියා 5.01 ක ප්රමාණයක්  ලැය කරා ීම.  පට අමත්රල ඉඩේ දරජිව්ට්රාර් ජ කාර් ජයා ල යිතත් 

පශුකකේ වඛලර් ජධාය කිරීම වඳශා අලය ලා පරිගණක  ඡායා පිටපත් යන්ත්ර  මු්රණ යන්ත්ර ලැනි උපකරණ 

බා ීමමට කටයුතු කරා ෙ අත්ර ඒ වඳශා රු.මිලියා 30 ක මුෙක් ලැය කරා ීම. 
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IV ලන පරිච්ඡේදය 

 
සිවිේ ලියාපදිංචි කිරීම 

 
 

01. ඡරජිව්ට රාර්ලරු 
 
 

 2016.12.31 දාට දවේලදේ දයීම සිිත දරජිව්ට රාර් ජලරුන්ද  ගණා 1,162 කි.ඔවුහු 

පශත් වඳශන් ලර් ජග ලට අයත් දේ. 

 

 

1. 
විලාශ , උප්පැන්ා වශ මරණ දරජිව්ට රාර් ජලරු 590 

2. 
විලාශ (අිදර් ජක) දරජිව්ට රාර් ජලරු 191 

3. 
උප්පැන්ා ශා මරණ වලෙය දරජිව්ට රාර් ජලරු    44 

4. 
උප්පැන්ා ශා මරණ දරජිව්ට රාර් ජලරු    48 

5. 
මුව්ලිේ විලාශ දරජිව්ට රාර් ජලරු 289 

 
මු්  ගණා 1,162 

 

 

 

02. 2016 ලර්ය තුෂ ලියාපදිංචි කරන ද විලාශ, උපත් වශ මරණ විංඛයාල 
 

1) විලාශ  -   173 990 

2) උපත්  -   331,073 

3) මරණ  -   130 765 
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2016 ලර් ජය තුෂ ලියාපදඛචි කරා ෙ විලාශ වශ මරණ වඛ්යා 2015 ලර් ජයට වාදප්ක්ල පිළිදලලින් 

39.21 %  17.14 % කින් අඩු ීමමක් ෙ උපත් වඛ්යාල 139.88 % කින් ලැඩි ීමමක් ෙ දපන්ලින. 

 

 

 

03. 2016 ලර්ය තුෂ විඡේයන්හි පිහිටි ශ්රී ිංකා තානාපති කාර්යා මගින් 

ලියාපදිංචි කරන ද විලාශ, උප්පැන්න ශා මරණ විංඛයාල  

  

1) විලාශ   -       169  

2) උපත්   -    9 879 

3) මරණ   -       535 
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04.  විලාශ,උප්පැන්න වශ මරණ වශතික වශ අනුමාන ලයව් වශතික පිටපත් බා 

ගැත්ම වඳශා ද ඉේලුම් පත්ර විංඛයාල -        2,608,544 

        
 

 

05. වි.උ.ම ඡේඛන පරිලර්තන ඉේලීම් 

 

ඡේඛණය 
ඉේලුම් පත් 

විංඛයාල 

නිකුත් කෂ 

පිටපත් 

විංඛයාල 

විලාශ,උප්පැන්න 

වශ මරණ 
45,065 77,345 
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2016 ලර් ජදේ විලාශ  උප්පැන්ා වශ මරණ වශික පරිලර් ජත්ාය වෙශා ෙ ඉතුලීේ වඛ්යාල 2015 

ලර් ජයට ලඩා 15.01 %  කින් ලැඩි ීම ඇත්. 

 

06. අනුමත කරන ද රකා පත්ර පිළිබද ඡතොරතුරු 
 
 

කාරණය 

ද 

රකා 

පත්ර 

විංඛයාල 

පුකිනය උපත් ලියාපදඛචි කිරීම.             11,309 

ාේ දලාව් කිරීේ ශා වඛදෝධා කිරීම.  
 
11,456 

පුකිනය මරණ ලියාපදඛචි කිරීම.  
 
 1,474 

ලිපි දෙෝ ශා දලාත් අනුාඛිනක දත්ොරතුරු නිලැරද 
කිරීම.  

 

             7,806 
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07. නිකුත් කරන ද අනුමාන ලයව් වශතික විංඛයාල  -   6,067 
 

 
 

 
08. 2016 ලර්ය තුෂ විඡේයන්හි පිහිටි ශ්රී ිංකා තානාපති කාර්යා මගින් ද 
රකා පත්ර මත අනුමත කෂ රකා පත්ර විංඛයාල 
 

ලගන්තිය 

දරකා 

පත්ර 
විංඛයාල 

අනුමතකෂරකා 

පත්ර විංඛයාල 

24               3,005    3,005 

27      495 495 

27ඒ      190                  190 

36      117 117 

52      113      113 

 

 
09. විඡේයන්හි පිහිටි ශ්රී ිංකා තානාපති කාර්යා මගින් ද උධ්ෘත වශ 
පිටපත් පිළිබඳ ඉේලීම් 
 

ලගන්තිය 
දඉේලීම්

විංඛයාල 

උපත් ශා මරණ ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත් 18,496 

විලාශ (වාමාාය) ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත්             219 

උඩරට විලාශ වශ දක්කවාෙ පාත්              66 

මුව්ලිේ විලාශ වශ දක්කවාෙ පාත්              93 
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10. දරුකමට ශදාලඩා ගැත්ම් වම්බන්ධ්ල ඡතොරතුරු 

 
1) ෙරුකමට ශො ලඩා ගැනීදේ කඥා පාත් යටදත් අධිකරණය මිනන්  

    නිකුත් කරා ෙ නිදයෝග වඛ්යාල     - 1 372 

2) ෙරුකමට ශොලඩා ගැනීදේ වශික පිටපත්     - 1 268 

3) ෙරුකමට ශොලඩා ගත් ෂමිනන්ද  උපත් ලියාපදඛචිය   - 1 268 

 

 

 

11.  මුේදර ගාව්තු ශා ඡලනත් ගාව්තු 

 

2016 ලර් ජය තුෂ විලාශ, උප්පැන්ා ශා මරණ ලියාපදඛචි කිරීම වේබන්ධදයන් අය කර ගන්ාා ෙ 

මුේෙර ගාව්තු ශා දලාත් ගාව්තු පශත් ෙැක්දේ. 

 

 කාරණය රු. 

1

. 

උප්පැන්ා ශා මරණ ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත්  විලාශ 

(වාමාාය) ලියාපදඛචි කිරීදේ පාත්  උඩරට විලාශ 

වශ දක්කවාෙ පාත් ශා මුව්ලිේ විලාශ වශ දක්කවාෙ 

පාත් යටදත් අය කර ගත් ගාව්තු 

198 708 424 

 

 



30 

 

 

V ලන පරිච්ඡේදය 
දත්ොරතුරු ත්ාක්ණදේ ප්රගිය 

උප්පැන්න , මරණ වශ විලාශ වශතික පරිගණක ගත කිරීම. 

e-BMD 

 

උප්පැන්ා   මරණ වශ විලාශ වශික පරිදෝ්ාය කර පරිගණක භාාවිත්දයන් වශික පිටපත් නිකුත් කිරීම දේ 

යටදත් කරනු ැදේ. 2016 ලර් ජය අලවාා ලා විට පශත් ෙැක්දලා ප්රාදේය ය දතුකේ කාර් ජයා මිනන් ාීමා 

ත්ාක්ණය දයොො පරිගණක මිනන් වශික නිකුත් කිරීමට පියලර දගා ිදේ. 

 

 

පිටපත් නිකුත් කරන කාර්යා 

 

වශතිකය අයත් ලන රාඡේශීය ඡේකම් කාර්යාය 

1. 
දපොදෂොන්ාරුල දව්ත්රික්කදේ  සියලුම 

ප්රාදේය ය දතුකේ කාර් ජයා 

දලිනදන්  සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ දකොට්ඨාලට අයත් 

ලා වශික 

2. 
ගාතු දව්ත්රික්කදේ  සියලුම ප්රාදේය ය දතුකේ 

කාර් ජයා 

දලිනදන්  සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ දකොට්ඨාලට අයත් 

ලා වශික 

3. 
දකොෂඹ දව්ත්රික්කදේ සියලුම ප්රාදේය ය 

දතුකේ කාර් ජයා 

දකොෂඹ දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

4. 
අනුරාධපුර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

අනුරාධපුර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

5. 
බු තු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

කාර් ජයා 

බු තු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

6. 
කෑගතු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

කෑගතු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

7. 
දමොණරාග දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

දමොණරාග දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

8. 
යාපාය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

යාපාය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

9. 
පුත්ත්ම දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

පුත්ත්ම දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

10. 
රත්ාපුර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

රත්ාපුර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

11. 
මාත්දතු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

මාත්දතු දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 
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12. 
අේපාර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

කාර් ජයා 

අේපාර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

13.  
ශේබන්දත්ොට දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

ශේබන්දත්ොට දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

14. 
නුලරහළිය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

නුලරහළිය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශිකය  

15. 
කිලිදාොච්චි දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

කිලිදාොච්චි දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

16. 
මුිේ දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

කාර් ජයා 

මුිේ දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

17. 
ක් ත්ර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

කාර් ජයා 

ක් ත්ර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

18. 
ගේපශ දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

කාර් ජයා 

ගේපශ දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

19. 
මශනුලර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

මශනුලර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

20. 
ලවුනියාල දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

ලවුනියාල දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශිකය 

21. 
මන්ාාරම දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

මන්ාාරම දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

22. 
ත්රිකුණාමය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

ත්රිකුණාමය දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

23. 
මඩකපුල දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

මඩකපුල දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

24. 
කුරුණෑග දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය 

 දතුකේ කාර් ජයා 

කුරුණෑග දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 

25. 

මාත්ර දව්ත්රික්කදේ අකුරැව්ව  

කඹුරුපිිතය මාත්ර  ලැලිගම  දක්ලැතු වශ 

දෙවිනුලර ප්රාදේය ය  දතුකේ කාර් ජයා 

මාත්ර දව්ත්රික්කදේ සිය් ම ප්රාදේය ය  දතුකේ 

දකොට්ඨාලට අයත් ලා වශික 
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ඉ- රනගණන ඡේඛනය 

 

දමරට පුරලැසියන්ද  මූලික දත්ොරතුරු ඇතුෂත් ලා ප්රධාා දත්ොරතුරු ත්ාක්ණ පාෙය දව ඉ- රාගණා දතු්ාය 

ශැඳින්විය ශැකිය. රරය විසින් මශරායාට වපයනු බා දවේලාලන් ලඩාත් කාර් ජයක්ම කිරීමට දමම ඉ- රාගණා 

දතු්ාය අියන් ලැෙගත් ලා අත්ර හමිනන් රාරය කයත්ාලට පුරලැසි දත්ොරතුරු කරක්ිතත්ල ශා කඩිාමින් 

හුලමාරු කර ගැනීමට ෙ අලව්ථාල වැදවින. ෙැාට දලිනදන් සියලුම දව්ත්රික්කයන්ට දමම ලැඩවටශා ශඳුන්ලා ීම 

ඇි අත්ර අො ෙත්ත් ඇතුෂත් කරමින් පලතී.  
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VI ලනපරිච්ඡේදය 

ඡදපාර්තඡම්න්තුඡලන් වපයනු ැබූ විඡේ ඡවේලාලන් 

01. රනතා වත්කාරක ඡවේලා  

රාත්ාලද  නි්ා ශා ාඛා දේප වඳශා ඇි අිනතීන් ෙ  සිවිතු අිනතීන් ෙ ුකරැීමම වඳශා 

කාර් ජයායීය මට්ටමින් ඉුව කරනු බා ක්රියා ොමයට අමත්රල ලියාපදඛචි ීම දාොමැි ශා කතු ිනය 

උපත් ලියාපදඛචි කිරීම වඳශාත්  විලාශ දාොවූ පවුතුල විලාශ ලියාපදඛචි කිරීම වඳශාත්   රඛගම 

දවේලාලන් පලත්ලා මශරාත්ාලට දවේලාලන් වපයා ද. හීම රඛගම දවේලාලන් වඳශා දමම 

දෙපාර් ජත්දේන්තුදේ ොයකත්ලය බා ීමමට කටයුතු කරනු ැබූ අත්ර  2016 ලවර තුෂ හලැනි රඛගම 

දවේලා පැලැත්ීමම පිළිබඳ විව්ත්ර පශත් ෙැක්දේ. 

 

අනු අිංකය අනුග්රශය දැක්වූ ආයතනය 
රිංගම ඡවේලා 

ගණන 

01 
ව්ලදේ කටයුතු අමාත්යාඛය - නි දමදශලර රඛගම 

දවේලය ප්රාදේය ය දතුකේ කාර් ජයා මට්ටමින් 

32 

02 කණ්ඩුකාර දතුකේ කාර් ජයාය - ාැදගාහිර පෂාත් 1 

03 ෂමා ශා කාන්ත්ා කටයුතු අමාත්යාඛය 2 

04 රාික වශජීලාය  වඛලාෙ ශා රාරය භාාා අමාත්යාඛය 7 

05 සිරව මාධය කයත්ාය 1 

06 දබදරන්ඩියා වඛලර් ජධා දවේලය 1 

07 උතුරු පෂාත් වභාාල 3 

08 ප්රාදේය ය දතුකේ කාර් ජයා 20 
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02. කාර්යා පශසුකම් ලැඩිදයුණු කිරීම 

ගේපෂ ඉඩේ දරජිව්ට්රාර් ජ කාර් ජයාය ාීමකරණය කරා ීම. 

 

ගම්පෂ ඉඩම් ඡරජිව්ට්රාර් කාර්යාය 
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VII ලනපරිච්ඡේදය 
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ආදායම් ගණන්දීඡම්  නිධ්ාරි දරජිව්ට රාර් ජ රාරාතු / gjpthsu; ehafk;  / Registrar General වියදම් ශීර් අිංකය 254
tUkhdk; fzf;fpLk; mYtyu;  nrytPd jiyg;G ,yf;fk;

Revenue Accounting Officer : Expenditure Head No.

2016 රැවක්රා ෙ මු්  ශු. කොයම       (ෙෂ 

කොයම - කොයේ කපුක දගීමේ)

2015 රැවක්රා ෙ මු්  ශු. කොයම                 

(ෙෂ කොයම - කොයේ කපුක දගීමේ)

2016 Mk; Mz;by;  xd;Wjpul;lg;gl;l  

nkhj;j Nj.tUkhdk; ( nkhj;j tUkhdk;- 

tUkhdk; kPs  nrYj;Jjy;)

2015 Mk; Mz;by;  xd;Wjpul;lg;gl;l  

nkhj;j Nj.tUkhdk; ( nkhj;j tUkhdk;- 

tUkhdk; kPs  nrYj;Jjy;)

Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2016 Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2015

රු./ &/Rs. රු./ &/Rs. රු./&/Rs. රු./&/Rs.

10:03:08:00

25,000,000                              20,000                                     15,951,778                                 14,438,827                                   

25,000,000                              20,000                                     15,951,778                                 14,438,827                                   

දමම වාරාඛ ප රකාදයහි වඳශන් සිය් ම වඛ්යා, පලත්ලා දගා යනු බා ිනණුේ දපොත්ල වඳශන් වඛ්යා වමග හකඟලා බලත්, ඒලා භාාණ්ඩාගාර ිනණුේ දපොත් වමග වවඳා ෙ බලත් ත්ශවුරු කරමි.

දාය ප රධාා ගණකාධිකාරි /  මුෙතු අඛදේ ප රධානි ාම වශ අත්වා කොයේ ගණන්ීමදේ නිධාරි ාම, ත්ාතුර වශ අත්වා
jpfjp 2017.03 gpujhd fzf;fhsu;/ epjpg;gpuptpd; jiytu;  ngau; kw;Wk; xg;gk; tUkhdk; fzf;fpLk; mYtyupd;  ngau;> gjtp kw;Wk; xg;gk;

Date SIgnature and Name of  Chief Accountant / Head of Finance SIgnature, Name and Designation of Revenue Accounting Officer

ඩී.ජී.හව.්ඒ-කොයේ-1/b.[p .v]; .V - tUkhdk; 1/ DGSA-Revenue-1

එකතුල/ nkhj; jk; / Total

2016 ඡදවැම්බර් 31 දනට අලවන් ලර්ය වඳශා වූ ශ්රී ර ිංකා ප රරාතාන්ත රික වමාරලාදී රනරරඡේ ආදායම් ගිණුම් වාරාිංය 

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

 for the year ended 31
st
 December 2016

2016 Mk; Mz;bd; 31 e ; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhf ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; tUkhd fzf;F  nghopg;G

දාොත්ාරිව්ලරුන්ට ලාර් ජිතක 

මශාධිකරණ නිකුත් කිරීදේ 

ගාව්තු/Issuing of court 

cetificates

Certify that the figures appear in this Summary Statement are in agreement with the figures in the Books of Account maintained and all these figures have been reconciled with the figures in the Treasury

Books of Account.

Fwpg;G: jpizf;fsj;jpdhy;  Nfhug;gl;l kjpg;gPL &.10>000>000/-

කොයේ වඛදක්ත්ය/ tUkhd 

FwpaPL /                       

       Revenue code

කොයේ වඛදක්ත් විවත්්රය/ 
tUkhd FwpaPl; L tpguk; / 

Description of Revenue Code

 2016 මුලික කොයේ ඇවත්්දේන්තුල 
mbg; gil tUkhd kjpg; gPL  2016 

Original Revenue Estimate 2016

2016 වඛදෝධිත් කොයේ ඇවත්්දේන්තුල 
jpUj; jg; gl; l tUkhd kjpg; gPL  2016 

Revised Revenue Estimate 2016

,e;j   nghopg;gpy; Fwpg;gplg;gl;l midj;J ,yf;fq;fs;>  Ngzg;gLk; fzf;F Gj;jfq;fspy; Fwpg;gplg;gl;l ,yf;fq;fSld; xd;wpiztjhfTk;> mit jpiwNrupapd; fzf;Fg; Gj;jfq;fSld; xj;Jg;Nghtjhf 

cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

වටශන: ඡදපාර්තඡම්න්තුල මගින් ඉේා ඇති ඇව්තඡම්න්තුල රු10,000,000/-කි.
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වියදම් ශීර් අිංකය   : 254

tUkhdk; fzf;fpLk; mYtyu;  nrytPd jiyg;G ,yf;fk;

Revenue Accounting Officer : Expenditure Head No.

2016 රැවක්රා ෙ මු්  ශු. කොයම   

    (ෙෂ කොයම - කොයේ කපුක 

දගීමේ)

2015 රැවක්රා ෙ මු්  ශු. කොයම           

      (ෙෂ කොයම - කොයේ කපුක දගීමේ)

2016 Mk; Mz;by;  

xd;Wjpul;lg;gl;l  nkhj;j 

Nj.tUkhdk; ( nkhj;j tUkhdk;- 

tUkhdk; kPs  nrYj;Jjy;)

2015 Mk; Mz;by;  xd;Wjpul;lg;gl;l  

nkhj;j Nj.tUkhdk; ( nkhj;j tUkhdk;- 

tUkhdk; kPs  nrYj;Jjy;)

Total Net Revenue Collected 

(Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2016

Total Net Revenue Collected 

(Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2015

රු./ &/Rs. රු./ &/Rs. රු./ &/Rs. රු./ &/Rs.

10:03:07:02
ලියාපදඛචි කිරීදේ ගාව්තු / gjpTf; 

fl; lzk;  / Registration Fee

1,640,000,000            1,300,000,000                 1,240,387,535              1,129,026,863                   

එකතුල/ îëèêºêëº/ Total

දමම වාරාඛ ප රකාදයහි වඳශන් සිය් ම වඛ්යා, පලත්ලා දගා යනු බා ිනණුේ දපොත්ල වඳශන් වඛ්යා වමග හකඟලා බලත්, ඒලා භාාණ්ඩාගාර ිනණුේ දපොත් වමග වවඳා ෙ බලත් ත්ශවුරු කරමි.

දාය ප රධාා ගණකාධිකාරි /  මුෙතු අඛදේ ප රධානි ාම වශ අත්වා කොයේ ගණන්ීමදේ නිධාරි ාම, ත්ාතුර වශ අත්වා
jpfjp 2017.03 gpujhd fzf;fhsu;/ epjpg;gpuptpd; jiytu;  ngau; kw;Wk; xg;gk; tUkhdk; fzf;fpLk; mYtyupd;  ngau;> gjtp kw;Wk; xg;gk;

Date SIgnature and Name of  Chief Accountant / Head of Finance SIgnature, Name and Designation of Revenue Accounting Officer

කොයේ වඛදක්ත් විවත්්රය/ tUkhd 

FwpaPl ; L tpguk; / Description of 

Revenue Code

 2016 මුලික කොයේ 

ඇවත්්දේන්තුල mbg; gil tUkhd 

kjpg; gPL  2016 Original 

Revenue Estimate 2016

2016 වඛදෝධිත් කොයේ 

ඇවත්්දේන්තුල jpUj; jg; gl; l tUkhd 

kjpg; gPL  2016 Revised Revenue 

Estimate 2016

 ආදායම් ගණන්දීඡම් නිධ්ාරි :  ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ / gjpthsu; ehafk;/ Registrar General

2016 Mk; Mz;bd; 31 e ; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhf ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; tUkhd fzf;F  nghopg;G

,e;j   nghopg;gpy; Fwpg;gplg;gl;l midj;J ,yf;fq;fs;>  Ngzg;gLk; fzf;F Gj;jfq;fspy; Fwpg;gplg;gl;l ,yf;fq;fSld; xd;wpiztjhfTk;> mit jpiwNrupapd; fzf;Fg; Gj;jfq;fSld; xj;Jg;Nghtjhf cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

වටශන: ඡදපාර්තඡම්න්තු ගණනය කිරීම අනුල 2016 මලික ඇව්තඡම්න්තුල රු 1,100,000,00/-කි

ඩී.ජී.හව.්ඒ-කොයේ-1/b.[p .v]; .V - tUkhdk; 1/ DGSA-Revenue-1

2016 ඡදවැම්බර් 31 දනට අලවන් ලර්ය වඳශා වූ ශ්රී ර ිංකා ප රරාතාන්ත රික වමාරලාදී රනරරඡේ ආදායම් ගිණුම් වාරාිංය

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

Certify that the figures appear in this Summary Statement are in agreement with the figures in the Books of Account maintained and all these figures have been reconciled with the figures in the 

 for the year ended 31
st
 December 2016

කොයේ වඛදක්ත්ය/ tUkhd 

FwpaPL /                        

              Revenue code
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ඩී.ජී.හව්.ඒ - 1

වියදම් ශීර් අිංකය:   254   අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම් කාර්යාඡේ නම : ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල

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

ශුේධ් ප රථිඑය ඉතිරිය/ 

(අතිරික්තය)

(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ුරනාරාලර්තන

01 දමදභායුේ කි රයාකාරකේ 1,294,000,000 56,000,000 (8,600,000.00)   1,341,400,000 1,324,982,297 16,417,703 02

උප එකතුල (ුරනාරාලර්තන) 1,294,000,000 56,000,000 (8,600,000.00)   1,341,400,000 1,324,982,297 16,417,703

මධ්න

01 දමදභායුේ කි රයාකාරකේ 105,000,000 - 8,600,000.00    113,600,000 101,285,852 12,314,148 02

උප එකතුල (මධ්න) 105,000,000 - 8,600,000.00    113,600,000 101,285,852 12,314,148

01 පුාාරාලර් ජත්ා හකතුල 1,294,000,000 56,000,000 (8,600,000.00)   1,341,400,000 1,324,982,297 16,417,703 02

01 මූධා හකතුල 105,000,000 - 8,600,000.00    113,600,000 101,285,852 12,314,148 02

මුළු එකතුල 1,399,000,000 56,000,000 - 1,455,000,000 1,426,268,149 28,731,851

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව ්(මුෙතු) ගණන්දීඡම් නිධ්ාරී රධ්ාන ගණන්දීඡම් නිධ්ාරී

ාම: ාම: ාම:

ත්ාතුර: දාය :2017.03.

දාය : 2017.03.

මුළු ශුේධ් ඡලන් කිරීම මුළු වියදම

පිුව අඛක…01……. සිට …35…… ෙක්ලා ඩී.ජී.හව්.ඒ. 2 සිට 10 ෙක්ලාවූ කකෘිපත් ර ලලින් ඉදරිපත් දකදරා විව්ත්රාත්මක ලැඩවටශන් විවර් ජරා ිනණුේ ප රකායන්ෙ   අඛක…36……. සිට …56…….

ෙක්ලාවූ අදාකුත් අො වටශන්ෙ  දමම විවර් ජරා ිනණුදමහිම අන්ත්ර් ජගත් දකොටවක් දව වැකදවේ.

0

දාය :2017.03.

විවර්රන ගිණුම 2016 

ලා
ර්ෂි
ක

 ඇ
ව
්ත
ඡ
ම්
න්
තු
ඡ
ලහි

 

ව
ඳශ
න්

 ල
ැඩ
ව
ටශ

න්
 අ
ිංක
ය

ලාර්ෂික ඇව්තඡම්න්තුඡලහි  

වඳශන් ලැඩවටශඡනහි නම

පිටු
 අ
ිංක
ය

 (අ
දා


 

ඩී
.ජී

.එ
ව
්.ඒ

. 2
 ආ
ක
ෘති
ය
ට

 

අනු
ල)අයලැය 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරිම

පරිපූරක ප රතිපාදන ශා 

පරිුරරක ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරීම්

මු.ඡර. 66 වශ 69 

අනුල මාරු කිරීම්
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ඩී.ජී.හව්.ඒ - 2

වියදම් ශීර් අිංකය: 254        අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම්  කාර්යාඡේ නම :  ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල 

ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01 ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම්

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

 අයලැය 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරීම්

පරිුරරක ප රතිපාදන ශා 

පරිපූරක 

ඇව්තඡම්න්තු ඡලන් 

කිරීම්

මු.ඡර. 66 වශ 

69 අනුල මාරු 

කිරීම්

මුළු ශුේධ් ඡලන්   

කිරීම                    

(1-2)+3+4

මුළු වියදම

ශුේධ් ප රතිඑය ඉතිරිය/  

(අතිරික්තය)           

අවුරා තබන ද 

ප රතිපාදනය වහිතල    

(1+3+4)-6

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

(අ)  පුාරාලර් ජත්ා (ඩී.ජී.හව්.ඒ. 3) 1,294,000,000 56,000,000 -8,600,000 1,341,400,000 1,324,982,297 16,417,703 03

(ක)  මූධා (ඩී.ජී.හව්.ඒ. 4) 105,000,000 - 8,600,000 113,600,000 101,285,852 12,314,148 04 & 05

එකතුල 1,399,000,000 56,000,000 - 1,455,000,000 1,426,268,149 28,731,851

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව් (මුෙතු)

ාම:

දාය :2017.03.

ලැඩවටශන් අනුල විවර්රන ගිණුම-2016 

ුරනරාලර්තන ශා මධ්න වියදම් වාරාිංය  

පි
ටු

 අ
ිංක
ය

 (
අ
දා


 

ඩී
.ජී

.එ
ව
්.ඒ

. ආ
ක
ෘති
ය
ට

 

අ
නු
ල

)

 වියදඡමහි ව්ලභාලය               

(ඩී.ජී.එව්.ඒ. ආකෘති ඡයොමුල වමග)
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වියදම් ශීර් අිංකය: 254     අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම් කාර්යාඡේ නම :  ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල 

ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01 ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම්

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

අයලැය 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරීම්

පරිුරරක ප රතිපාදන 

ශා පරිපූරක 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරීම්            

      (+/-)

මු.ඡර. 66, 69 

අනුල මාරුකිරීම්     

             (+/-)

මුළු ශුේධ් ඡලන් 

කිරීම          (1-2+3)
මුළු වියදම

ශුේධ් ප රතිඑය    

ඉතිරිය/ (අතිරික්තය)   

                                 

   (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. ර රු.

ලයාපෘති අිංකය 01 ශා නම:වාමානය 

පරිපානය වශ ආයතන ඡවේලා

දපෞේගලික පඩිාඩි 119,250,000 6,000,000 1,700,000        126,950,000 125,146,763 1,803,237

අදාකුත් වියෙේ 44,750,000 - 4,550,000        49,300,000 46,799,857 2,500,143

උප එකතුල 164,000,000 6,000,000 6,250,000        176,250,000 171,946,620 4,303,380

ලයාපෘති අිංකය 02 ශා නම:

ලියාපදිංචි කිරීඡම් කටයුතු

දපෞේගලික පඩිාඩි 867,000,000 50,000,000 (1,600,000)       915,400,000 912,618,741 2,781,259

අදාකුත් වියෙේ 263,000,000 - (13,250,000)     249,750,000 240,416,936 9,333,064

උප එකතුල 1,130,000,000 50,000,000 (14,850,000)     1,165,150,000 1,153,035,677 12,114,323

මුළු එකතුල 1,294,000,000 56,000,000 (8,600,000)       1,341,400,000 1,324,982,297 16,417,703

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව ්(මුෙතු)

නම:

දනය:2017.03.

ලයාපෘති අනුල ුරනරාලර්තන වියදම් 

ලයාපෘති අිංකය /නම, ඡපෞේගලික 

පඩිනඩි වශ සියළුම ලයාපෘති වඳශා 

අනිකුත් අයකිරීම්
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වියදම ශීර් අිංකය:                                                       254                              අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම් කාර්යාඡේ නම : ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල

ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01  ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම් 

ලයාපෘති අිංකය ශා නාමය:  01 වාමානය පරිපානය වශ ආයතන ඡවේලා

අයලැය 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන්කිරීම්

මු.ඡර. 66 වශ 69 

අනුල මාරු කිරීම් 

පරිුරරක ප රතිපාදන 

වශ පරිපූරක 

ඇව්තඡම්න්තු ඡලන් 

කිරීම්

මුළු ශුේධ් ඡලන්කිරීම       

(1-2)
මුළු වියදම

ශුේධ් ප රතිඑය       ඉතිරිය/ 

(අතිරික්තය)                          

 අවුරා තබන ද ප රතිපාදනය 

වහිතල  (1+3)-5

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

රු. රු. රු. රු. රු.

මුධ්න ලත්කම් ප රුනරුත්ාාපනය

 වශ ලැඩි දයුණු කිරීම්

2001 11 දගොඩාැිනලි වශ ඉද කිරීේ 15,000,000     3,750,000            18,750,000                 14,320,139 4,429,861

2002 11 යන්ත් ර, යන්දත්රෝපාඛග වශ උපකරණ 6,800,000       - 6,800,000                   6,779,018 20,982

2003 11 ලාශා 500,000          500,000                       484,800 15,200

උප එකතුල 22,300,000     3,750,000            26,050,000                 21,583,957 4,466,043

මුධ්න ලත්කම් අත්පත් කර ගැත්ම

2102 11 ගෘශ භාාණ්ඩ ශා කාර් ජයාලිය උපකරණ 3,200,000       - 3,200,000                   3,148,939 51,060

2103 11 යන්ත් ර, යන්දත්රෝපාඛග වශ උපකරණ 3,800,000       1,600,000            5,400,000                   5,387,519 12,481

2104 11 දගොඩාැිනලි වශ ඉද කිරීේ - - - - -

උප එකතුල 7,000,000       1,600,000            8,600,000                   8,536,458 63,541

ශැකියා ලර්ධ්නය

2401 11 පුහුණු කිරිේ වශ ශැකියා ලර් ජධාය 1,000,000       - 1,000,000                   197,822 802,178

උප එකතුල 1,000,000       - 1,000,000                   197,822 802,178

මුළු එකතුල 30,300,000     5,350,000            35,650,000                 30,318,237 5,331,762

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව් (මුෙතු)

ාම:

දාය :2017.03.

ලයපෘති අනුල මධ්න වියදම් 

ලැ
ය

 වි
ය

 අ
ිංක
ය

අයි
ත
ම්

 අ
ිංක
ය

අයිතම් විව්තරය

ම

යක

රණ
ය

 (ව
ිංඡ
ක්
ත

 අ
ිංක
ය

)
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වියදම් ශීර් අිංකය:                                                       254          අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම්  කාර්යාඡේ නම : ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල

ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01  ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම්  

ලයාපෘති අිංකය ශා නාමය:  02 ලියාපදිංචි කිරීඡම් ගාව්තු

අයලැය 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන්කිරීම්

මු.ඡර. 66 වශ 

69 අනුල මාරු 

කිරීම් පරිුරරක 

ප රතිපාදන වශ 

පරිපූරක 

ඇව්තඡම්න්තු 

ඡලන් කිරීම්

මුළු ශුේධ් 

ඡලන්කිරීම       

(1-2+3)

මුළු වියදම

ශුේධ් ප රතිඑය       ඉතිරිය/ 

(අතිරික්තය)                      

     අවුරා තබන ද 

ප රතිපාදනය වහිතල  (4-5)

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

රු. රු. රු. රු. රු.

මුධ්න ලත්කම් ප රුනරුත්ාාපනය

 වශ ලැඩි දයුණු කිරීම්

2001 11 දගොඩාැිනලි වශ ඉද කිරීේ 55,000,000     55,000,000     50,568,876 4,431,124

2003 11 ලාශා 200,000          200,000          194,580 5,420

උප එකතුල 55,200,000     55,200,000     50,763,456 4,436,544

මුධ්න ලත්කම් අත්පත් කර ගැත්ම

2102 11 ගෘශ භාාණ්ඩ ශා කාර් ජයාලිය උපකරණ 8,400,000       8,400,000       8,361,798 38,202

2103 11 යන්ත් ර, යන්දත්රෝපාඛග වශ උපකරණ 1,600,000       3,250,000    4,850,000       4,593,134 256,866

2104 11 දගොඩාැිනලි වශ ඉද කිරීේ 8,000,000       8,000,000       7,028,676 971,324

උප එකතුල 18,000,000     3,250,000    21,250,000     19,983,608 1,266,392

ශැකියා ලර්ධ්නය

2401 11 පුහුණු කිරිේ වශ ශැකියා ලර් ජධාය 1,500,000       - 1,500,000       220,550 1,279,450

උප එකතුල 1,500,000       -                     1,500,000       220,550 1,279,450

මුළු එකතුල 74,700,000     3,250,000    77,950,000     70,967,614 6,982,386

වමව්ත එකතුල 105,000,000   8,600,000    113,600,000  101,285,851 12,314,148

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව් (මුෙතු)

ාම:

දාය :2017.03.

ලයපෘති අනුල මධ්න වියදම් 
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ය
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අයිතම් විව්තරය
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වියදම ශීර් අිංකය:  254                                                                          අමාත්යාඛදේ/ දෙපාර් ජත්දේන්තුදේ/ දව්ත් රික් දතුකේ කාර් ජයාදේ ාම : දරජිව්ට රාර් ජ රාරාතු දෙපාර් ජත්දේන්තුල

ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01  ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම්    

ශුේධ් ප රතිපාදන වතය වියදම
ශුේධ් 

ප රතිපාදන

වතය 

වියදම ශුේධ් ප රතිපාදන වතය වියදම

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

විවර්රන පනත 11 දේය ය අරමුෙතු

පුාරාලර් ජත්ා 1,341,400,000  1,324,982,297      1,341,400,000   1,324,982,297      98.8

12 විදේය ය කධාර - ණය

13 විදේය ය කධාර - ප රොා

14 ප රිපූර් ජණය ක ශැකි විදේය ය කධාර - ණය

15 ප රිපූර් ජණය ක ශැකි විදේය ය කධාර - ප රොා

16 ප රිපාර් ජීමය අරමුෙතු

17 විදේාධාර වේබන්ධ දේය ය අරමුෙතු 

විඡේ  නිතී 21 දේය ය අරමුෙතු

එකතුල (ුරනරාලර්තන ) 1,341,400,000  1,324,982,297      1,341,400,000   1,324,982,297      98.8

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව් (මුෙතු)

ාම:

දාය:2017.03.

ලැඩවටශන  02

(ුරනරාලතන වියදම් ල ඓකයය)

එකතුල  

ප රභලය

ුරනරාලර්ාන

ඩී.ජී.හව්.ඒ - 5

අදාලන ත්තිය

විය

වියදම් මයකරණ වාරාිංය

වියදඡම් 

ප රතිතය  

%

ලැඩවටශන   01
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ලැඩ වටශන් අිංකය ශා නාමය : 01  ඡමඡභයුම් කි රයාකාරකම්    

ශුේධ් ප රතිපාදන වතය වියදම
ශුේධ් 

ප රතිපාදන
වතය වියදම

ශුේධ් 

ප රතිපාදන
වතය වියදම

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

විවර්රන 

පනත 11 දේය ය අරමුෙතු

මුධා 113,600,000 101,285,852    - - 113,600,000 101,285,852    89

12 විදේය ය කධාර - ණය

13 විදේය ය කධාර - ප රොා

14

ප රිපූර් ජණය ක ශැකි විදේශ්රීය 

කධාර - ණය

15

ප රිපූර් ජණය ක ශැකි විදේශ්රීය 

කධාර - ප රොා

16 ප රිපාර් ජීමය අරමුෙතු

17 විදේාධාර වේබන්ධ දේශ්රීය අරමුෙතු

විඡේ  නිතී 21 දේය ය අරමුෙතු

එකතුල (මුධ්න ) 113,600,000  101,285,852      - - 113,600,000 101,285,852      89

(අො දාොලා ලාා කපා ශරින්ා)

ප රධාා ගණකාධිකාරි/ අධයක් (මුෙතු)/ දකොමවාරිව් (මුෙතු)

ාම:

දාය :2017.03.

වියදඡම් 

ප රතිතය  %

ඩී.ජී.හව්.ඒ - 5

වියදම් මයකරණ වාරාිංය

(මධ්න වියදම් ල ඓකයය)

අදාලන 

ත්තිය

විය ප රභලය

මුධ්න
එකතුල  

වියදම ශීර් අිංකය:  254                                                     අමාතයාිංඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්තුඡේ/ දව්ත රික් ඡේකම් කාර්යාඡේ නම : ඡරජිව්ට රාර් රනරාේ ඡදපාර්තඡම්න්තුල

ලැඩවටශන   01 ලැඩවටශන   02


