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ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව  
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2016 

 

කහණ්ඩ අංක 01 - ප්රතිපඳ්තතිපඹ  

       
කහණ්ඩ අංක 02 - නහවික වමුදහ ංවිධහනඹ ව ඳරිඳහරනඹ, ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ  
  කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ/ අධයක්ෂ භණ්ඩරඹ    
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කාණ්ඩ අංක - 01 
 

ප්රතිපත්තතිපය 

 

1. ආයක්ෂක වේනහන්හී එක් විවලේ යුධ වේනහංකඹක් වර ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ නම් 

කර වළක. වභහි ප්රහථක ක කහර්ඹබහයඹ යවේ විවලේවඹන්භ වද්ල සීභහට ඔබ්වඵන් යවේ 

සවරීබහඹ ව වබෞක ක අඛණ්ඩතහඹ උදහ කිරීභ වයවන් වට ගන්නහ වභොනඹම් වවෝ 

තර්ජනඹන්වගන් යට ආයක්ෂහ කිරීභඹ. නහවික වමුදහ භගින් ආයක්ෂහ කයන කරහඳඹන් 

ලවඹන් මුහුදුකයඹ, වද්ශීඹ ජරතීයඹ, ඹහඵද කරහඳ ව විවලේෂිත ආර්ථික කරහඳඹන් නම් කය 

ඇතිප අතය, ඒ ඒ කරහඳඹන්ට අදහර ඳයහ ඇතිප යහජකහරීන් හභඹ වහ ගළටුම්කහරී 

හතහයණඹන් තුර එක වර ඉටු කිරීභට නහවික වමුදහ ඵළදී සිටියි.   

 

2. තද, විවලේවඹන් ඇතිපවිඹ වළකි අබයන්තය ටන් ළි  ගළටළුකහරී අසථහන්හිදී 

අවනකු්ත ආයක්ෂක වේහ භග එක්වී වගොඩබිම් වභවවයුම් දිඹ්තකය යවේ නීතිපඹ වහ හභඹ 

ආයක්ෂහ කිරීවම් කර්තයන්හී ි යත වීභ ද්විතිපයික කහර්ඹඹ වර වළිනන්ව..  

 

3. තද, යහජය ආඹතනඹන්හී ඳරිඳහරන කටයුතු වහ වහඹ වීභ, විවලේවඹන්භ 

ංර්ධන ළඩපිළිවර උවදහ මුද්රීඹ රිඹහකහයකම්ර වඹදී සිටින ආඹතන වහ 

වවඹෝගඹ රඵහ දීභ නහවික වමුදහව. තෘතීඹ කහර්ඹඹ වර වළිනන්විඹ වළක.  

 

4. ඇගයිම් හර්තහ ඉදිරිඳ්ත කශ ර්ඹ තුර නහවික වමුදහ භගින් දිඹ්ත කශ වභවවයුම් 

භගින් ළඩි අධහනඹක් රක්කය ඇ්තව්ත යවේ ආයක්ෂක කරහඳඹන් සථහඳනඹ කිරීභ වහ නීතිපඹ 

ක්රීඹහ්තභක කිරීභ, මුහුදු වභවවයුම් වයවන් අධහය කිරීභ ව වේහ ළඳයිභ වහ තභ 

වභවවයුම් මූරසතහනඹ න ආයක්ෂක අභහතයහංලඹ භගින් වදය රඵන කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභඹ. 

තද නහවික වමුදහව. අවනකු්ත රිඹහකහයකම් ඉතහ සුළු ලවඹන් වභභ ර්වේ දී සිදුවි ඇත.  
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කාණ්ඩ අංක - 02 
 

නහවික වමුදහ ංවිධහනඹ ව ඳරිඳහරනඹ  
 

1. ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහව. කශභනහකයණ ව අධයක්ෂ භණ්ඩරඹ  
 

 
01 

 
නහවික වමුදහධිඳතිප  
 

 
යිස අද්ක යහල් ආර්සී විවේගුණය්තන   
(2016.01.01- 2016.12.31) 
 

 
02 

 
භහණ්ඩලික ප්රධහනී  

 
රිඹර් අද්ක යහල් එසඑස යණසිංව 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
03 

 
ි වඹෝජය  භහණ්ඩලික ප්රධහනී 

 
රිඹර් අද්ක යහල්  එන්බීවේ වයොයිවයෝ  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
04 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් ඳරිඳහරන   

 
රිඹර් අද්ක යහල්  ඩීඑම්එස දිහනහඹක 
(2016.01.01 – 2016.11.06)  
 
වකොභවදෝරු යිඑම්ජීබී ජඹතිපරක  
(2016.11.07 – 2016.12.31)  
 

 
05 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් පුහුණු  

 
රිඹර් අද්ක යහල්  එම්යුවක්වී  ඵණ්ඩහය 
(2016.01.01 – 2016.06.26)  
 
වකොභවදෝරු යූවිඑම්පී වඳවර්යහ  
(2016.06.27 – 2016.07.24)  
 
රිඹර් අද්ක යහල් ඩිසී ගුණර්ධන  
(2016.07.25 – 2016.12.31)  
 

 
06 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් වයශ 
ආයක්ක  

 
රිඹර් අද්ක යහල් ජීඩීඒඑස විභරතුංග 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
07 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් වභවවයුම්   

 
රිඹර් අද්ක යහල්  ඩීඑම්බී ෆ්තතෆ  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
08 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් පුද්ගර 

 
රිඹර් අද්ක යහල්  එස ජඹවකොඩි 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
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09 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් වේහ   

 
 

රිඹර් අද්ක යහල්  ඩීඊසී ජඹවකොඩි  
(2016.01.01 – 2016.08.21)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්   එන්වක්ඩී නහනහඹක්කහය 
(2016.08.22 – 2016.10.04)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්   ඩීඑම්බී ෆ්තතෆ  
(2016.10.05 – 2016.12.31)  
 

 
10 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් ඉංජිවන්රු  

 
රිඹර් අද්ක යහල්  ඩබ්එම්පීඑල් වීයසිංව 
(2016.01.01 – 2016.03.30)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්   එච්ඩීආර්එන් වප්රේභසිරි 
(2016.03.31 – 2016.12.31)  
 

 
11 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් වෞඛය වේහ  

 
වදය රිඹර් අද්ක යහල්   
එන්ඊඑල්ඩබ් ජඹවේකය 
(2016.01.01 – 2016.04.14)  
 
වදය රිඹර් අද්ක යහල්  එල් ඒකනහඹක 
(2016.04.15 – 2016.12.31)  
 

 
12 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් ක රදී ගළනීම් වහ 
වේහ  

 
රිඹර් අද්ක යහල්  සිආර් කුරවේකය 
(2016.01.01 – 2016.10.04)  

 
13 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් ළඳයුම් වහ 
වේහ  

 
රිඹර් අද්ක යහල්  සිආර් කුරවේකය  
(2016.10.04 – 2016.12.15)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්  පීඑම්එන්ඩී ප්රනහන්දු  
(2016.12.16 – 2016.12.31)  
 

 
14 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් අඹළඹ වහ 
මුදල්   

 
රිඹර් අද්ක යහල්  පීඑම්එන්ඩී ප්රනහන්දු  
(2016.10.04 – 2016.12.15)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්  එච්ඒයූඩී වවේටිආයච්චි  
(2016.12.16 – 2016.12.31)  
 

 
15 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් විදුලි වහ විදු්ත 
ඉංජිවන්රු  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   ඩබ්එම්ඒවී ප්රනහන්දු  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
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16 

 
අධයක්ෂ වජනයහල් සිවිල් 
ඉංජි වන්රු   

 

රිඹර් අද්ක යහල්   ඩබ්එස ජඹසිංව 
(2016.01.01 – 2016.07.08) 
 

වකොභවදෝරු ඒඑසවක් වේනහධිය  
(2016.07.09 – 2016.12.31)  
 

 
17 

 
ආඥහඳතිප නළවගනහිය නහවික 
වඳවද  

 
රිඹර් අද්ක යහල්   එන්බීවේ වයොයිවයෝ 
2016.01.01 – 2016.05.26)  
 

රිඹර් අද්ක යහල්   ටිවේඑල් සින්නයිඹහ  
(2016.05.26 – 2016.12.31) 
  

 
18 

 
ආඥහඳතිප උතුරු නහවික වඳවද  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   වක්වක්විපීඑච් ද සිල්හ  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
19 

 
ආඥහඳතිප දකුණු නහවික වඳවද  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   වේවේ යණසිංව 
(2016.01.01 – 2016.02.21)  
 

රිඹර් අද්ක යහල්   එන්ඒඑන් ය්තවේන 
(2016.02.22 – 2016.12.31)  
 

 
20 

 
ආඥහඳතිප ඵටහිය නහවික වඳවද  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   වක්වක්වේ ද සිල්හ 
(2016.01.01 – 2016.12.31)   

 
21 

 
ආඥහඳතිප උතුරු භළද නහවික 
වඳවද  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   ඩිසි ගුණර්ධන 
(2016.01.01 – 2016.07.20)  
 
වකොභවදෝරු පීඑම් වික්රභසිංව  
(2016.07.21 – 2016.10.05)  
 

රිඹර් අද්ක යහල්   පීඑම් වික්රභසිංව  
(2016.10.06 – 2016.12.31)  
 

 
22 

 
ආඥහඳතිප ගිණිවකොණ නහවික 
වඳවද  

 

රිඹර් අද්ක යහල්   එන්ඒඑන් ය්තවේන 
(2016.01.01 – 2016.02.18)  
 

රිඹර් අද්ක යහල්   එසඒ වියසිංව  
(2016.02.19 – 2016.12.31)  
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23 

 
ආඥහඳතිප ඹම නහවික වඳවද  

 
රිඹර් අද්ක යහල්   එන්පීඑස ආටිගර  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
24 

 
ධජ ි රධහරී නහවික දිඹ්ත විධහනඹ   

 
රිඹර් අද්ක යහල්   එන්වක්ඩී නහනහඹක්කහය 
(2016.01.01 – 2016.08.15)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්   ටිවේඑල් සින්නයිඹහ  
(2016.08.16 – 2016.12.31)  
 

 
25 

 
අඥහඳතිප සව.ච්ඡහ නහවික වමුදහ  

 
රිඹර් අද්ක යහල්   ටිවේඑල් සින්නයිඹහ 
(2016.01.01 – 2016.05.30)  
 
රිඹර් අද්ක යහල්   එන්බීවේ වයොයිවයෝ  
(2016.05.31 – 2016.12.31)  
 

 
26 

 
අධයක්ෂ  නහවික වභවවයුම්,  
අධයක්ෂ නහවික විවද්ල ම්ඵන්ධතහ 
ව  අධයක්ෂ  නහවික හගරික 
විවලේ ඵරකහඹ  
 

 
වකොභවදෝරු ඒවක්එම් ජිනදහ 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 
  

 
27 

 
අධයක්ෂ නහවික පුද්ගර  

 
වකොභවදෝරු එසඑම්ඩිවක් භයවීය 
(2016.01.01 – 2016.01.09)  
 
වකොභවදෝරු එසඒ වියසිංව  
(2016.01.10 – 2016.02.16)  
 
කපිතහන් ඊඑම්එච්එසඑන් ඒකනහඹක  
(2016.02.17 – 2016.05.19)  
 
වකොභවදෝරු ඒවක් ගුරුවග්ධන  
(2016.05.20 – 2016.12.31)  
 

 
28 

 
අධයක්ෂ නහවික ආවහය වහ ි ර 
ඇදුම්   

 
කපිතහන් එච්වේඒ ගභවග්ධන  
(2016.01.01 – 2016.08.03)  
 
වකොභවදෝරු එච්වේඒ ගභවග්ධන  
(2016.08.04 – 2016.12.19)  
 
කපිතහන් පීඑස භවවිතහන  
(2016.12.20  – 2016.12.31)  
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29 

 
අධයක්ෂ නහවික පුහුණු  

 
කපිතහන් යූවිඑම්පී වඳවර්යහ  
(2016.01.01 – 2016.04.06)  
 
වකොභවදෝරු යූවිඑම්පී වඳවර්යහ  
(2016.04.07 – 2016.12.31)  
 

 
30 

 
අධයක්ෂ නහවික අවි  

 
වකොභවදෝරු ඩීඑම්එල්ඒ දිහනහඹක  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
31 

 
අධයක්ෂ නහවික  යහඳෘතිප වහ 
ළරසුම්   

 
වකොභවදෝරු පිආර්බී දිහනහඹක  
(2016.01.01 – 2016.10.25)  
 
වකොභවදෝරු එසපී කුරුකුරසරිඹ  
(2016.10.26 – 2016.12.31)  
 

 
32 

 
අධයක්ෂ නහවික සුබහධක  

 
වකොභවදෝරු එච්පීආර් ගුණර්ධන  
(2016.01.01 – 2016.08.24)  
 
වකොභවදෝරු එච්ඩී ගභවග්ධන  
(2016.08.25 – 2016.08.24)  
 

 
33 

 
අධයක්ෂ නහවික ඳරික්ණ 

 
කපිතහන් ඩිවක්පී දනහඹක  
(2016.01.01 – 2016.12.31)   

 
34 

 
අධයක්ෂ නහවික ඳරිඳහරන  

 
වකොභවදෝරු යිඑම්ජීබී ජඹතිපරක  
(2016.01.01 – 2016.12.31)   

 
35 

 
අධයක්ෂ නහවික බුද්ධි  

 
කපිතහන් එන්එම්වේඩී ි ලසලංක  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
36 

 
අධයක්ෂ ක්රීඩහ  

 
වකොභවදෝරු වක්ඒඑස උ්තඳර  
(2016.01.01 – 2016.03.19)  
 
කපිතහන් ආර්ඒපිපි ය්තනහඹක 
(2016.03.20 – 2016.12.31)  
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37 

 
අධයක්ෂ හගරික ඉංජිවන්රු   

 
වකොභවදෝරු එච්ඩිආර්එන් වප්රේභසිරි 
(2016.01.01 – 2016.03.30)  
 
වකොභවදෝරු එසඒඑස අභයසිංව  
(2016.03.31 – 2016.12.31)  
 
රිඹර් අද්ක යහල් එසඒඑස අභයසිංව  
(2016.07.10 – 2016.12.31)  
 

 
38 

 
අධයක්ෂ වභෝටර් යථ ඉංජිවන්රු  

 
වකොභවදෝරු පිඑසසී ප්රනහන්දු 
(2016.01.01 – 2016.12.31) 

 
39 

 
අධයක්ෂ නහවික  වදය වේහ  
(වයෝග ි ලසචඹ ව ප්රතිපකහය)  

 
වදය රිඹර් අද්ක යහල් එල් ඒකනහඹක  
(2016.01.01 – 2016.04.14)  
 
වදය වකොභවදෝරු ඊඩබ් ජඹසිංව  
(2016.04.15 – 2016.12.31)  
 

 
40 

 
අධයක්ෂ නහවික  වදය වේහ  
(වයෝග ි හයණ ව 
පුනරු්තථහඳන)  
 

 
වදය රිඹර් අද්ක යහල්  
ජිඑසආර් ජඹර්ධන  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
41 

 
අධයක්ෂ නහවික අබයන්තය 
විගණන 

 
වකොභවදෝරු එස ජඹවිරහල්  
(2016.01.01 – 2016.09.22)  
 
වකොභවදෝරු ඒපීඑන් ද සිල්හ  
(2016.09.27 – 2016.12.31)  
 

 
42 

 
අධයක්ෂ නහවික (ළටුප් වහ විශ්රහභ 
ළටුප්)  

 
වකොභවදෝරු ඩී විවේතුංග  
(2016.01.01 – 2016.10.09)  
 
වකොභවදෝරු එම්එම්විබී භළද්වදවගොඩ 
(2016.10.10 – 2016.12.31)  
 

 
43 

 
අධයක්ෂ නහවික විවද්ශීඹ ක රදී 
ගළනීම්,   අධයක්ෂ නහවික අඹළඹ  

 
වකොභවදෝරු එච්ඒයුඩී වවේටිආයච්චි  
(2016.01.01 – 2016.12.15)  
 
රිඹර් අද්ක යහල් එච්ඒයුඩී වවේටිආයච්චි  
(2016.12.16 – 2016.12.31)  
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44 

 
අධයක්ෂ නහවික විදුලි වහ විදු්ත 
ඉංජිවන්රු (ඳද්ධතිප)  
 

 
වකොභවදෝරු යුඒබි ඒකනහඹක 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
45 

 
අධයක්ෂ නහවික විදුලි වහ විදු්ත 

ඉංජිවන්රු (යහඳෘතිප ව 

උඳවඹෝගිතහ)  

 

 
වකොභවදෝරු එසවිවේඑන් භයසිංව 
(2016.01.01 – 2016.10.06)  
 

වකොභවදෝරු වක්වක් වඵෝඹුගරවග්ධන  
(2016.10.28 – 2016.12.31)  
 

 
46 

 
අධයක්ෂ නහවික දන්ත වදය   
 

 
වදය රිඹර් අද්ක යහල්  
වේඒඩිඒ වඳවර්යහ  
 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
47 

 
අධයක්ෂ ංගීත  

 
වකොභවදෝරු පිවේඑ ෂස පිරිස  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
48 

 
අධයක්ෂ නහවික වගොඩබිම් 
වභවවයුම්  
 

 
වකොභවදෝරු යුඅයි වේයසිංව  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
49 

 
අධයක්ෂ නහවික සිවිල් ඉංජිවන්රු  

 
කපිතහන් ඒඑසවක් වේනහධීය  
(2016.01.01 – 2016.07.07)  
 
කපිතහන් ටීඑසවක් වියවකෝන්  
(2016.07.08 – 2016.12.31)  
 

 
50 

 
අධයක්ෂ නහවික වතොයතුරු 
තහක්ණ  

 
කපිතහන් පීඑම්එල් එදිරිසිංව  
(2016.01.01 – 2016.02.28)  
 

වකොභවදෝරු  පීඑම්එල් එදිරිසිංව  
(2016.03.01 – 2016.12.31)  
 

 
51 

 
විනඹහයක්හධිඳතිප  
 

 
කපිතහන් ටිඑම්ඒඒ වතන්නවකෝන් 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
 

 
52 

 
අධයක්ෂ නහවික ි තිප වේහ  

 

වකොභවදෝරු (ි තිප වේහ)  
ඒඑම්ඒඩබ් වියසිංව  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
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2. ප්රාදේශීය ය සංවිධානය.  යටට අඹ්ත මුහුදු තීයඹ පරදහයි වර ඳරිඳහරනඹ ව ආයක්හ 

කිරිභ වහ ශ්රී රංකහව. වයශ ඵඩ මුහුදු තීයඹ ආයණඹ න අයුරින් ඳවත වන් ඳරිදි විධහන 

07 කට වඵදහ වන් කය ඇත.  

 අ. නළවගනහිය නහවික විධහනඹ - ආඥහඳතිප නළවගනහිය නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි  

 

ආ. උතුරු නහවික විධහනඹ  - ආඥහඳතිප උතුරු නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 

ඇ ඵටහිය නහවික විධහනඹ  - ආඥහඳතිප ඵටහිය නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 

ඈ දකුණු නහවික විධහනඹ  - ආඥහඳතිප දකුණු නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 

ඉ. උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  - ආඥහඳතිප උතුරු භළද නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 

ඊ. ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  - ආඥහඳතිප ගිණිවකොණ නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 

උ. ඹම නහවික විධහනඹ   - ආඥහඳතිප ඹම නහවික වඳවද  

විසින් අණවදය රඵයි 

 
53 

 
අධයක්ෂ (භහයහදී නීතිපඹ වහ 
භහන හික කම්)  

 
වකොභවදෝරු (ි නහඋව) අයිඩී පිඹසිරි 
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
54 

 
නහවික වල්කම්, නහවික 
වමුදහධිඳතිපවග්ධන වල්කම්  
 

 
වකොභවදෝරු එච්ඒයුඩි වවේටිආයච්චි 
(2016.01.01 – 2016.12.15)  
 
රිඹර් අද්ක යහල් වවේටිආයච්චි  
(2016.12.16 – 2016.12.31)  
 

 
55  

 
නහවික වඹක  

 
වකොභහණ්ඩර් ආර් වජෝලප්  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  

 
56 

 
අධයක්ෂ මුදල්  

 
එල්ජි වප්රේභසිරි භවතහ  
(2016.01.01 – 2016.12.31)  
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3. ආයතන ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහව. ඇතිප ඒ ඒ නහවික විධහනඹන්ට අඹ්ත 
වගොඩබිම් ආඹතන ඳවත ඳරිදි ව..  
 

 අ. නළවගනහිය නහවික විධහනඹ නහවික වහ හගරික විදයහපීඨඹ 
       ශ්රීරංනහ තටහකංගණඹ  
       ශ්රිරංනහවනෞ විදුය  
       ශ්රිරංනහවනෞ තිපස 
       විවලේ ඹහත්රහ ඵරඝණ මුරසතහනඹ  
       4 න ව.ග ප්රවහයක ඹහත්රහ ඵරඝණඹ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ශගම්ඵහ 
       ශ්රිරංනහවනෞ යන්ළලි  
       ශ්රිරංනහවනෞ වගෝඨහබඹ 
       ශ්රිරංනහවනෞ භවළලි 
       ශ්රිරංනහවනෞ විජඹඵහ  
       ශ්රිරංනහවනෞ රංකහඳටුන  
       ශ්රිරංනහවනෞ කහලයඳ 
       ශ්රිරංනහවනෞ වගෝකන්න 
       ශ්රිරංනහවනෞ ඳළයකුම්ඵහ  
 

 ආ. උතුරු නහවික විධහනඹ   ශ්රිරංනහවනෞ උ්තතය 
       ශ්රිරංනහවනෞ එශහය 
       ශ්රිරංනහවනෞ කංචවද් 
       ශ්රිරංනහවනෞ බ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ව.ළුසුභන 
       ශ්රිරංනහවනෞ වගෝඨයිම්ඵය 
       ශ්රිරංනහවනෞ අග්ධනවඵෝ 
 

 ඇ. ඵටහිය නහවික විධහනඹ   ශ්රිරංනහවනෞ යංගර 
       ශ්රිරංනහවනෞ ගළමුණු 
       ශ්රිරංනහවනෞ රංකහ 
       ශ්රිරංනහවනෞ තක්ෂිරහ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ඳයහක්රභ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ල්ල්ඳ 
       ශ්රිරංනහවනෞ කළශණි 
       ශ්රිරංනහවනෞ භවවන් 
       නහවික සථහනගත කිරීභ අකුවර්වගොඩ  
  

 ඈ. දකුණු නහවික විධහනඹ   ශ්රිරංනහවනෞ ි පුණ 
       ශ්රිරංනහවනෞ රුහුණ 
       ශ්රිරංනහවනෞ දක්ෂිණ  
 

 ඉ. උතුරු භළද නහවික විධහනඹ   ශ්රිරංනහවනෞ ල්ක්හ 
       ශ්රිරංනහවනෞ බුවනක  
       ශ්රිරංනහවනෞ තම්භළන්නහ  
       ශ්රිරංනහවනෞ ඳණ්ඩුකහබඹ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ගජඵහ 
       ශ්රිරංනහවනෞ ස්සවද්  
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 ඊ. ගිණිවකොන නහවික විධහනඹ  ශ්රිරංනහවනෞ භවහනහග 
 
 උ. ඹම නහවික විධහනඹ   ශ්රිරංනහවනෞ විජඹ 
       ශ්රිරංනහවනෞ බයණ 
       ක්ණික රිඹහකිරී ඹහත්රහ ඵරඝණඹ 
       ශ්රිරංනහවනෞ වථේයපු්තත 
       ශ්රිරංනහවනෞ තම්ඵඳණ්ි  
 

4. ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව තුල ඇතිප දේශනෞකා සහ යාත්රාව.   
 
 අ. ගළඹුරු මුහුද ි රික්ණ වනෞකහ    - 04 
 ආ. ව.ග ක යිර ප්රවහයක වනෞකහ    - 02 
 ඇ. ව.ග ප්රවහයක වනෞකහ     - 11 
 ඈ. ව.ග භගී ප්රහවන වනෞකහ     - 02 
 ඉ. ව.ග ප්රවහයක මුය ඹහත්රහ    - 49 
 ඊ. ව.ග භගී ප්රහවන ඹහත්රහ    - 03 
 උ. වගොඩ බිභට ඹහවළකි බහණ්ඩ ප්රහවන වනෞකහ - 01 
 ඌ. වගොඩ බිභට ඹහවළකි භධයභ ප්රභහණවේ ඹහත්රහ - 02 
 එ. වගොඩ බිභට ඹහභට උඳවඹෝගි කය ගන්නහ ඹහත්රහ - 03 
 ඒ. ව.ගවඹන් වගොඩ බිභට ඹහවළකි ඹහත්රහ  - 01 
 ඔ. වඹක ඹහත්රහ      - 02 
 ඕ. ව.ග ප්රවහයක ඹහත්රහ     - 08 
 ක. ව.ග ප්රවහයක මුය ඹහත්රහ (වයශ ආයක්ක) - 07 
 ඛ. වයශහයක්ක මුය ඹහත්රහ (වයශ ආයක්ක) - 73 
 ග. වයශහන්න මුය ඹහත්රහ (වයශ ආයක්ක) - 12 
 ඝ. වයශහන්න මුය ඹහත්රහ    - 35 
 න. කශපු ආශ්රිත ඹහත්රහ     - 20 
 ච. ඇවයෝ ඹහත්රහ      - 154 
 ජ. වරොරර් ව ල්රම්     - 29 
 ණ. ඩිංගි ඹහත්රහ      - 305 
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කාණ්ඩ අංක 03 

 

අයවැය ඇස්තදේශේ.තුව - 2016 වර්ෂය  
 

ළඹ ශීර්ඹ   - 223 
 
ළඹ ශීර් නහභඹ   - ශ්රිරංකහ නහවික වමුදහ  
(වදඳහර්තවම්න්තු) 
 
ළඩ ටවන් අංකඹ  - 01 
 
ළඩ ටවන් විසතයඹ  - වභවවයුම් රිඹහකහයකම්  
 
යහඳෘතිප ගණන  - 04 
 
යහඳෘතිප විසතයඹ   - 
 
 යහඳෘතිපඹ 1 : වඳොදු ඳරිඳහරන ව ආඹතන වේහ  
  
 යහඳෘතිපඹ 2 : මුද්රීඹ වභවවයුම්  
 

යහඳෘතිපඹ 3 : තහක්ණික, ළඳයුම් ව අවනකු්ත වේහ  
  ඳවසුකම්  
 
යහඳෘතිපඹ 4 : සව.ච්ඡහ ඵරවේනහ   
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කාණ්ඩ අංක 04 
 

ප්රාග්ධනධන වියදේප නරනවාවර්තන වියදේප නරීගල තඩිනඩි සහ මුළු වියදේ  
 

1. 2016 වර්ෂය තුල ලද මුළු ප්රතිපතාදන  ශ්රි රංකහ නහවික වමුදහ වත 2016 ර්ඹ 

වහ රු. 61,012,898,000.00 ක ප්රතිපඳහදන වන්කය වදන රද අතය, (ප්රහග්ධනධන විඹදම් 
වයවන් රු. 12,357,700,000.00 ව පුනයහර්තන විඹදම් වයවන් රු. 
48,655,198,000.00) එභ ප්රතිපඳහදනඹන්ට අභතය රු. 911,973,261.00 ක අතිපවර්ක ප්රතිපඳහදන 
ඹටව්ත වන්කය වදන රදි. ඒ අය 2016 ර්ඹ වයවන් රු. 61,924,871,261.00 ක 
ප්රතිපඳහදන නහවික වමුදහ වත වන් කය දී ඇත. (ප්රහග්ධනධන විඹදම් වයවන් රු. 
13,194,373,261.00 ව පුනයහර්තන විඹදම් වයවන් රු. 48,730,498,000.00)  
 

2. මු. වය 66 ඹටව්ත ප්රතිපඳහදන භහරු කිරිම්.  2016 ර්වේ ප්රතිපඳහදන ප්රභහණ්ත වනොන 
ඵ ි රික්ෂණඹ වු ඹම්, ඹම් ළඹ ශීර්ඹන් වහ මු. වර් 66 ඹටව්ත ප්රතිපඳහදන භහරු කිරිභ වහ 
ඉල්ලීම් කයන රද අතය, එවේ අයභත කයන රද ප්රතිපඳහදන පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි ව..  
 

වැය ය ර්ෂදේශය. වටිනාකම 

වැය ය ර්ෂය 

දේශවත  වටිනාකම අනු අංකය  

223-01-1-1003 699,000,000.00  

223-01-1-1001 996,000,000.00  535 233-01-4-1003 297,000,000.00  

223-01-4-1003 59,000,000.00  223-01-1-1001 59,000,000.00  534 

223-01-3-1405 20,000,000.00  223-01-1-1102 20,000,000.00  59 

 

223-01-3-1205 40,000,000.00  

223-01-3-1101 20,000,000.00  

164 223-01-3-1303 20,000,000.00  

223-01-3-1203 20,000,000.00  223-01-1-1102 20,000,000.00  206 

223-01-3-1203 100,000,000.00  

223-01-1-2401 200,000,000.00  5 223-01-3-1403 100,000,000.00  

223-01-3-1203 20,000,000.00  223-01-3-1301 20,000,000.00  571 

223-01-1-1203 15,000,000.00  223-01-3-2102 15,000,000.00  100 

223-01-1-1203 580,687.66  223-01-1-1701 580,687.66  644 

223-01-4-1203 10,000,000.00  223-01-3-2003 10,000,000.00  144 

223-01-4-1203 10,000,000.00  223-01-1-1401 10,000,000.00  850 

223-01-3-1203 50,000,000.00  223-01-1-1204 50,000,000.00  287 

223-01-3-1203 100,000,000.00  223-01-1-1204 50,000,000.00  
81 

223-01-3-1401 50,000,000.00  

223-01-3-1203 35,000,000.00  223-01-3-1401 35,000,000.00  353 

223-01-3-1302 7,000,000.00  223-01-1-1102 7,000,000.00  643 

223-01-1-1403 15,000,000.00  223-01-3-2102 15,000,000.00  68 

223-01-1-1404 10,000,000.00  

223-01-3-1301 20,000,000.00  697 223-01-3-1302 10,000,000.00  

223-01-1-1203 310,000,000.00  223-01-2-1202  310,000,000.00  1013 

223-01-4-1203 47,000,000.00  

223-01-1-1204  35,000,000.00  

1014 223-01-1-1405  12,000,000.00  
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3. එක් එක් වැය ශිර්ෂය.දේශග. වියදේ දැරීම  2016 ර්වේ ළඹ ශීර්ඹන්ට අය 

විඹදම් දළරීම් පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි ව..  

 
වැය විෂය  මුළු ප්රතිපඳහදන  වියදම  ඉතිපරිය  

නරීගල තඩිනඩි  

1001 12,816,398,000.00 12,987,645,469.02 -171,247,469.02 

1002 6,000,000.00 5,999,443.10 556.90 

1003 23,245,000,000.00 23,244,999,500.59 499.41 

ගම. වියදේ  

1101 50,000,000.00 32,796,415.83 2,000.00 

1102 117,000,000.00 116,180,491.12 8,888.88 

සැතයිේ  

   1201 94,300,000.00 94,087,548.75 212,451.25 

1202 3,176,800,000.00 3,176,783,914.87 16,085.13 

1203 6,502,419,312.34 5,945,935,539.09 556,483,773,25 

1204 400,000,000.00 399,595,823.74 404,176.26 

1205 485,000,000.00 484,997,089.00 2,911.00 

නඩ්තතු වියදේ  

1301 311,800,000.00 311,682,980.85 117,019.15 

1302 35,700,000.00 35,218,455.30 481,544.70 

1303 56,500,000.00 56,497,689.61 2,310.39 

ගිවිසුම්ගත වේහ  

1401 285,000,000.00 284,929,038.01 70,961.99 

1402 67,000,000.00 66,786,900.91 213,099.09 

1403 784,000,000.00 783,918,316,.49 81,683.51 

1404 15,000,000.00 13,652,191,.67 1,347,808.33 

1405 215,000,000.00 214,791,002.93 208,997.07 

භහරු කිරීම්  

1501 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 

1506 65,000,000.00 59,410,881.50 5,589,118.50 

1701 580,687.66 580,687.66 0.00 

නරනවාවර්තන එකතුව 48,730,498,000.00 48,336,501,584.21 393,996,415.79 

මුලධන ව්තකේ නරනරු්තතාතනය හා වැඩිදියුණු කිරිම   

2001 108,382,000.00 108,099,347.13 282,652.87 

2002 2,000,000,000.00 1,999,115,890.34 884,109.66 

2003 110,000,000.00 109,854,865.42 145,134.58 

මුලධන ව්තකේ අ්තත්ත කව ගැනීම   

2101 22,791,261.00 22,791,260.10 0.90 
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4. 2016 වර්ෂය තුල වියදේ දැරීම  2016 වදළම්ඵර් භ 31 න දිනට පුනයහර්තන 
විඹදම් වහ ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඳවත ඳරිදි ව..  
 

විස්තවය  
මුලු 

ඇස්තදේශේ.තුව  
වියදම  ඉතිපරිය  

 

තරිදේශ ෝජනය  

% 

පුනයහර්තන  48,730,498,000.00 48,336,501,584.21 393,996,415.79 99.19 

ප්රහග්ධනධන  13,194,373,261.00 10,564,705,917.09 2,629,667,343.91 80.07 

එකතුව  61,924,871,261.00 58,901,207,501.30 3,023,663,759.70 95.12 

 

ටවන:  ඉන්දිඹහව. වගෝහ හි නළ. ි සඳහදන ආඹතනවේ ි සඳහදනඹ කයක න් 

ඳතිපන නළ. වදකක් (Advance offshore Patrol vessels) වහ රු. 

8,145,000,000.00 මුදරක් ළඹ ශීර් 223-01-2-2502 ඹටව්ත වන් කයන රද අතය, 

එභ මුදලින් වභවතක් ළඩ ි භ කයන රද ප්රභහණඹට ඳභණක් රු. 5,865,691,341.10 ක 

මුදරක් වගන රදී. තද 2016 ර්ඹ තුශ දී ප්රහග්ධනධන ළඹ ශීර්ඹ ඹටව්ත 97.63% ක 

ප්රභහණඹක් උඳවඹෝජනඹ කය ඇත. (වගෝහ හි නළ. ි සඳහදන ආඹතනඹට කයන රද 

වගවීම් වළය) ඒ අය රු. 2,279,308,658.90 ක මුදරක් උඳවඹෝජනඹ වනොකර මුදල් 

වර ප්රහග්ධනධන ළඹ ශීර්ඹ ඹටව්ත වඳන්යි. 

 

2102 105,000,000.00 104,726,581.80 273,418.20 

2103 500,000,000.00 499,409,243.86 590,756.14 

2104 450,000,000.00 449,683,996.07 316,003.93 

මානව සේත්ත සංවර්ධනය  

2401 822,000,000.00 821,988,830.81 11,169.19 

දේශවන්ත ප්රාග්ධනධන වියදේ  

01-1-2-2502 (Vidura) 490,000,000.00 489,072,941.87 927,058.13 

01-1-3-2502 (Income) 400,000,000.00 90,787,249.03 309,212,750.97 

01-1-4-2502 (Prime 
minister's) 3,500,000.00 3,484,369.56 15,630.44 

01-2-2-2502 (12) 8,145,000,000.00 5,865,691,341.10 2,279,308,658.90 

01-2-2-2502 (17) 37,700,000.00   37,700,000.00 

මුලධන එකතුව  13,194,373,261.00 10,564,705,917.09 2,629,667,343.91 

 මුලු එකතුව  61,924,871,261.00 58,901,207,501.30 3,023,663,759.70 
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ටවන:  ප්රහග්ධනධන ළඹ ශීර්ඹ ඹටව්ත ි සඳහදනඹ වක න් ඳතිපන නළ. වදකක්    

(Advance offshore Patrol vessels) වහ වන් කයන රද මුදල් ලින් ළඩ ි භ 

කයන රද ප්රභහණඹට වගවීම් කය ඉතිපරි මුදර රුපිඹල් ක ලිඹන 2,279.3 කි.   

 

5. දේශවන්ත කාර්යය.   

අ. 2016 ර්ඹ තුරදී වඳොදු තළන්ඳ්ත ගිණුම් ඹටව්ත වන්ත අභහතයහංල වහ 

වදඳහර්තවම්න්තු රට අදහර යහඳෘතීන් 69 ක කටයුතු සිදුකය ඇත. 
 

ආ. ජරඹ පිරිඳවදු කිරිවම් යහඳෘතිපඹ වහ ජනහධිඳතිප වල්කම් කහර්ඹහරඹ භගින් 

රු.ක  167.48 ක ප්රතිපඳහදන රඵහ දී තිපබු අතය, ර් අහන න විට රු.ක  161.09 ක් 

දක්හ යහඳෘතිප අන් වකොට තිපබුණි.    

 
 

 

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

 70,000.00
 61,924.87  

 48,730.50  

 13,194.37  

 58,901.21  

 48,336.50  

 10,564.71  

 3,023.66  
 394.00   2,629.67  

     එකතු           පුනයහර්ථන        ප්රහග්ධනධන  

   මුළු ඇසතවම්න්තු 
    
  විඹදභ 
 
  ඉතිපරිඹ  

ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව  

2016 වර්ෂය තුල වියදේ දැරීම  
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6. දේශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ කටයුතු  
 

අ. 2016 ර් වේ ආයම්බ කයන රද යහඳෘතිප .  
 

  (1)  ගිවිසුේ ගත වයාතතතිප  
 

විධහනඹ  
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර  
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර  

යහඳෘතිප 
කශභනහකයණඹ 

වහ (5%) 

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  16,856,258.50  136,275.90  6,813.80  

උතුරු නහවික විධහනඹ   -   -  - 

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ   -   -  - 

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  21,854,257.85  17,603,027.11  1,082,787.89  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  2,096,635.30  2,096,635.30  104,831.77  

දකුණු නහවික විධහනඹ  30,257,500.83  25,585,937.86  1,279,296.89  

ඹම නහවික විධහනඹ  872,750.00  829,112.50  41,455.63  

මුළු එකතුව  71,937,402.48  46,250,988.67  2,515,185.98  
 

  

(2) සතජු ශ්රම දායක්තවදේශය. ිදුකකවන වයාතතතිප  
     

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර 

අමුද්රය වහ 
විඹදම්  

කම්කරුන් 
වහ විඹදම්  

අධීක්ෂණ 
වහ විඹදම්  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  194,700,250.55  80,978,979.20  49,145,612.00  29,487,367.20  2,346,000.00  

උතුරු නහවික විධහනඹ  10,452,618.65   6,903,765.47  3,576,547.65  3,218,892.89  108,324.94  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  10,871,638.13  7,850,059.88  3,829,297.50  3,829,297.50  191,464.88  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  72,227,325.78  63,518,303.70  28,133,092.59  33,759,711.11  1,625,500.00  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  19,786,905.92  8,906,330.79  3,770,554.89  4,901,721.36  234,054.54  

දකුණු නහවික විධහනඹ  16,458,991.59  20,338,331.91  5,729,107.58  14,322,768.95  286,455.38  

ඹම නහවික විධහනඹ  24,026,596.82  20,257,726.05  12,933,150.70  6,466,575.35  858,000.00  

මුළු එකතුව  348,524,327.44  208,753,496.99  107,117,362.91  95,986,334.35  5,649,799.73  

18 
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ආ. 2016 ර්වේ අන් කයන රද යහඳෘතිප.  
 
 (1)  ගිවිසුේගත වයාතතතිප  

 

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර  
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර  

යහඳෘතිප 
කශභනහකයණඹ 

වහ (5%) 
නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  14,123,612.66  13,064,516.70  653,225.84  

උතුරු නහවික විධහනඹ   -   -   -  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  12,515,284.37  5,120,534.00  256,026.70  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  27,599,234.25  21,460,550.25  1,379,961.71  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ   -   -   -  

දකුණු නහවික විධහනඹ   -   -   -  

ඹම නහවික විධහනඹ  6,205,541.71  5,593,081.91  279,654.10  

මුළු එකතුව  60,443,672.99  45,238,682.86  2,568,868.35  
 

 

(2) සතජු ශ්රම දායක්තවදේශය. ිදුකකවන වයාතතතිප    
 

    

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර 

අමුද්රය වහ 
විඹදම්  

කම්කරුන් 
වහ විඹදම්  

අධීක්ෂණ වහ 
විඹදම්  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  355,170,005.40  453,958,082.32  276,834,456.61  166,100,673.96  11,022,951.75  

උතුරු නහවික විධහනඹ  51,401,912.90  78,691,460.76  40,759,254.28  36,683,328.85  1,248,877.63  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  84,933,302.34  134,936,074.72  67,468,037.36  64,094,635.49  3,373,401.87  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  113,684,478.53  170,882,957.06  76,908,253.21  92,289,903.85  1,684,800.00  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  16,332,616.00  22,676,786.75  9,600,009.36  12,480,012.17  596,765.22  

දකුණු නහවික විධහනඹ  75,953,404.02  196,300,729.12  64,363,144.87  128,726,289.74  3,211,294.51  

ඹම නහවික විධහනඹ  9,054,101.91  11,281,286.94  7,160,857.96  3,580,428.98  540,000.00  

මුළු එකතුව  706,529,821.10  1,068,727,377.67  543,094,013.65  503,955,273.05  21,678,090.97  

19 
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ඇ. වඹෝජිත යහඳෘතිපර 2016 ර්ඹ තුර ළරසුම්ඳ්ත වහ ප්රභහණ බිල්ඳ්ත පිලිවඹර කිරීභ  
 

 (1)  ගිවිසුේගත වයාතතතිප  
   

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර  
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර  

යහඳෘතිප 
කශභනහකයණඹ 

වහ (5%) 
නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  70,379,549.48  2,111,386.48  2,111,386.48  

උතුරු නහවික විධහනඹ  25,000,000.00   -   -  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ   -   -   -  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  60,219,021.39  1,509,250.71  1,806,570.64  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ   -   -   -  

දකුණු නහවික විධහනඹ  80,838,729.84  2,425,161.90  2,425,161.90  

ඹම නහවික විධහනඹ  4,006,386.38  120,191.59  120,191.59  

මුළු එකතුව  240,443,687.09  6,165,990.68  6,463,310.61  
 

(2) සතජු ශ්රම දායක්තවදේශය. ිදුකකවන වයාතතතිප    
 

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර  
ළරසුම් වහ 

විඹදම්  

ි ර්භහණ 
වහ විඹදභ 

(3%) 

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  590,984,025.00  17,729,520.75  17,729,520.75  

උතුරු නහවික විධහනඹ  168,394,138.13  2,855,666.22  1,713,399.73  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  372,620,000.02  11,178,600.00  11,178,600.00  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  1,042,686,981.57  15,640,304.72  31,268,750.56  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ   -   -   -  

දකුණු නහවික විධහනඹ  49,397,398.26  1,268,446.77  1,268,446.77  

ඹම නහවික විධහනඹ  26,841,568.11  805,247.05  805,247.05  

මුළු එකතුව  2,250,924,111.09  49,477,785.52  63,963,964.87  
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ඇ. 2016 ර්වේදී සිදු කයන රද විලහර ප්රභහණවේ ෘජු ශ්රභදහඹක්තවඹන් සිදු කයන යහඳෘතිප.  

 (1)  ගිවිසුේගත වයාතතතිප  
  

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර  

2016 
ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප 

මුදර  

යහඳෘතිප 
කශභනහකයණඹ 

වහ (5%) 

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  12,281,895.00  5,313,706.18  265,685.31  

උතුරු නහවික විධහනඹ   -   -   -  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ   -   -   -  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  4,348,307.53  3,304,861.88  1,778,094.46  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ   -   -   -  

දකුණු නහවික විධහනඹ   -   -   -  

ඹම නහවික විධහනඹ  6,205,541.71  5,593,081.91  279,654.10  

මුළු එකතුව  22,835,744.24  14,211,649.97  2,323,433.86  
 

(2) සතජු ශ්රම දායක්තවදේශය. ිදුකකවන වයාතතතිප    
 

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර 

අමුද්රය වහ 
විඹදම්  

කම්කරුන් 
වහ විඹදම්  

අධීක්ෂණ වහ 
විඹදම්  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  683,073,762.79  92,699,053.33  55,935,345.83  33,561,207.50  3,202,500.00  

උතුරු නහවික විධහනඹ  394,921,904.25  96,354,339.49  50,181,595.95  45,163,436.36  1,009,307.18  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  137,352,231.95  17,741,093.94  8,870,546.97  8,427,019.62  443,527.35  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  3,599,599.89  6,456,563.18  2,820,255.99  3,384,307.19  252,000.00  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  - - - - - 

දකුණු නහවික විධහනඹ  97,924,890.52  117,828,521.60  32,591,514.07  81,478,785.18  3,758,222.35  

ඹම නහවික විධහනඹ  148,462,566.43  114,067,685.12  73,040,123.41  36,520,061.71  4,507,500.00  

මුළු එකතුව  1,465,334,955.83  445,147,256.65  223,439,382.22  208,534,817.54  13,173,056.89  
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ඉ. 2016 ර්වේදී සිදු කයන රද කුඩහ ප්රභහණවේ යහඳෘතිප.  

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර 

අමුද්රය වහ 
විඹදම්  

කම්කරුන් 
වහ විඹදම්  

අධීක්ෂණ වහ 
විඹදම්  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  18,483,529.89  47,133,001.22  18,483,529.89  27,725,294.84  924,176.49  

උතුරු නහවික විධහනඹ  23,406,415.49   42,912,656.37  15,611,500.49  24,978,400.78  2,322,755.10  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  7,970,710.14  21,919,452.89  7,970,710.14  13,550,207.24  398,535.51  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  12,328,628.65  29,965,260.16  10,986,710.06  17,578,736.10  1,399,814.00  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  2,752,159.05  9,311,845.95  3,267,314.37  5,881,165.87  163,365.72  

දකුණු නහවික විධහනඹ  12,575,241.87  47,785,919.11  12,575,241.87  34,581,915.14  628,762.09  

ඹම නහවික විධහනඹ  11,467,058.70  24,080,823.13  11,467,058.70  12,040,411.64  573,352.80  

මුළු එකතුව  88,983,743.79  223,108,958.82  80,362,065.52  136,336,131.60  6,410,761.71  
 

ඊ. ඉදිකිරිම් ව භහර්ග නඩ්තතු කිරීභ' 

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 
2016 ර්වේදී 
ළඹවී ඇතිප මුදර 

අමුද්රය වහ 
විඹදම්  

කම්කරුන් 
වහ විඹදම්  

අධීක්ෂණ වහ 
විඹදම්  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  1,551,696.50  3,693,401.95  1,551,696.50  2,017,205.45  124,500.00  

උතුරු නහවික විධහනඹ  521,960.00  1,367,535.20  521,960.00  835,136.00  10,439.20  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  12,994,378.40  19,472,144.88  7,347,979.20  11,756,766.72  367,398.96  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  23,729,241.73  61,984,543.33  23,174,417.33  34,761,626.00  4,048,500.00  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  18,999,855.00  12,162,672.74  5,016,871.25  7,023,619.75  122,181.74  

දකුණු නහවික විධහනඹ  102,900.00  365,295.00  102,900.00  257,250.00  5,145.00  

ඹම නහවික විධහනඹ  20,412,169.36  27,603,030.33  13,245,380.65  13,907,649.68  450,000.00  

මුළු එකතුව 78,312,200.99  126,648,623.43  50,961,204.93  70,559,253.60  5,128,164.90  
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උ. 2016 ර්වේ ජර ළඳයුභට අදහර ංඛයහනඹ. 

විධහනඹ 

ජහතිපක ජර 
ම්ඳහදන වහ ජර 

අඳවන 
භණ්ඩරඹ  

ඵවුය  
නශ ලිං/ ලිං 

ජරඹ  

ආන්දම්කුරම් 
ජර පිරිඳවදු 

භධයසථහනඹ  
මුලු විඹදභ  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  3,085,948.00  4,006,896.09  1,213,316.82  20,229,336.80  28,535,497.71  

උතුරු නහවික විධහනඹ   -  55,702,941.00  211,822,617.00   -  267,525,558.00  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  409,012.50  3,331,323.13  40,846,029.74   -  44,586,365.36  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  70,526,487.14  2,091,683.54   -   -  72,618,170.68  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  2,524,302.63   -  2,628,756.00   -  5,153,058.63  

දකුණු නහවික විධහනඹ  19,469,268.35  906,384.30  1,523,175.00   -  21,898,827.65  

ඹම නහවික විධහනඹ  180,805.50  6,605,536.32  423,094.46   -  7,209,436.28  

මුළු එකතුව 96,195,824.12  72,644,764.38  258,456,989.01  20,229,336.80  447,526,914.31  
 

ඌ. 2016 ර්වේ නහවික වනොන යහඳෘතිපන් (සතජු ශ්රම දායක්තවදේශය. ිදුකකවන වයාතතතිප)  

විධහනඹ 
ඇසතවම්න්තුගත 

මුදර 

ගිවිසුම්ගත 
යහඳෘතිප වහ 

විඹදම් වී ඇතිප මුදර  

අමුද්රය වහ 
විඹදම් 

කම්කරුන් 
වහ විඹදම් 

අධීක්ෂණ 
වහ විඹදම් 

මුලු විඹදභ 

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ  509,875,472.56  - 178,697,724.14  232,307,041.38  5,233,500.00  416,238,265.52  

උතුරු නහවික විධහනඹ  2,218,900,624.46  - 24,370,435.69  36,555,653.54  743,336.84  61,669,426.07  

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ  19,975,032.72  - 11,310,351.35  16,965,527.02  159,900.00  28,435,778.37  

ඵටහිය නහවික විධහනඹ  1,336,579,629.02  44,804,139.63  418,329,314.03  669,326,902.45  42,093,930.46  1,174,554,286.56  

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ  104,026,061.48  - 60,867,982.00  85,215,174.80  2,415,399.10  148,498,555.90  

දකුණු නහවික විධහනඹ  28,867,732.04  - 6,811,234.07  17,028,085.18  1,162,612.50  25,001,931.75  

ඹම නහවික විධහනඹ  - - - - - - 

මුළු එකතුව 4,218,224,552.28  44,804,139.63  700,387,041.28  1,057,398,384.36  51,808,678.90  1,854,398,244.17  
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එ. 2016 ර්ඹ තුර එක් එක් විධහනඹන් වහ විදුලිඹ ක ශදී ගළනීභ පිළිඵ විසතය.  
 
 
 
 
  

විධහනඹ 
විදුලි ඵර 

පිරිළඹ  
වන්ත 

ඵටහිය නහවික විධහනඹ 217,846,293.46 ඵටහිය විධහනඹට අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ  

නළවගනහිය නහවික විධහනඹ 210,236,785.29 නළවගනහිය විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

උතුරු නහවික විධහනඹ 70,043,051.87 උතුරු  විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

දකුණු නහවික විධහනඹ 44,195,156.67 දකුණු  විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

උතුරු භළද නහවික විධහනඹ 54,751,493.09 උතුරු භළද  විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

ඹම නහවික විධහනඹ 37,565,287.23 ඹම  විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

ගිණිවකොණ නහවික විධහනඹ 17,103,410.17 ගිණිවකොණ  විධහනඹට  අඹ්ත ආඹතන, උඳ අණුඛන්ඩ ව අණුඛන්ඩ 

මුළු එකතුව 651,741,477.78  
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  කාණ්ඩ අංක 05 
 

අ්තතිපකාවේ ගිණුේ  
 

 ශ්රී රංකහ නහවික වමුදහ භගින් ඳවත දක්හ ඇතිප අ්තතිපකහයම් ගිණුම් ඳ්තහවගන ඹය 

රඵයි.  

 

  අ. 22301 යහජය ි රධහරීන්වග්ධන අ්තතිපකහයම් ගිණුභ 

  ආ. 22302 පුපුයණ ද්රය වතොග අ්තතිපකහයම් ගිණුභ  

 

ශ්රි ලංකා නාවික හමුදාදේශ2 2016 වර්ෂදේශ   

22301 වාජය ිලලධාරී.දේශග්ධන අ්තතිපකාවේ ගිණුේ විස්තව  

 

විස්තවය    තක්දේශසේරු වටිනාකම   සැබෑ වටිනාකම  

 

උඳරිභ විඹදම් සීභහ   600,000,000.00   547,265,979.25 

^වය& 
 

අභ අඹ සීභහ    510,435,000.00   589,152,993.47  

^ඵළය& 
 

උඳරිභ වය වලේඹ    900,000,000.00   300,921,420.58 

 

ශ්රි ලංකා නාවික හමුදාදේශ2 2016 වර්ෂදේශ   

22302 නරනරවණ ද්රවය දේශතොග අ්තතිපකාවේ ගිණුම 

 

විස්තවය    තක්දේශසේරු වටිනාකම   සැබෑ වටිනාකම  

 

උඳරිභ විඹදම් සීභහ   480,000,000.00   475,090,103.00 

^වය& 
 

අභ අඹ සීභහ   450,000,000.00   567,916,026.55 

^ඵළය& 
 

උඳරිභ වය වලේඹ   390,000,000.00   127,939,630.45 
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