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1. ප+,ඩය 

1.1 යාපනය �සාප.
 

 

බ�ධනාගාර ��සං�කරණ,�න��තාප

යටෙ� %ෙ&ෂ සංව)ධන වැඩසටහ� ගණනාව-ම /

0වාස අ23 4 ප56 133කට න67න-ක�ර8 9ා

0වාස ෙය:ජනා <මය-ද, ජල ස8පාදන ෙය:ජනා <

��සං�කරණ, මා)ග ��සං�කරණ

4,440.98- වැය කර3� ස�රා ඇත.
 

ජා�ක ��ප�� හා ආ)Aක කටBC අමාතDං

පහEක8 සංව)ධනය FGෙ8 අරHI� %මධD

යJතල පහEක8 සංව)ධන වැඩසටහ� යටෙ� �Kය6 37යන 

�Kය6 37යන 108.89ක වJනාක3� B� වDා

ඇ� බව %ෙ&ෂෙය� පැවLමට කැමැ�ෙත3
 

තවද ජනාMප� ෙ6ක8 කා)යාලෙN අO9

යන ෙ�මාව ඔ�ෙ� QයRම S�T-කවල දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� හා ෙවන� /

කරන ලU. තවද ෙප:ෂණය හා බැVW Xර YසZ0

සදහා සහාය දැ-[ම හා ෙප:ෂණය නගා Q\[ෙ8 /

ම�]වD 0වාරණය K^බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� සං

ම_ට3� පාස6 පාදක කරග03� ම�]

හා රචනා තරග යනාSය පව�වන ලU
 

S�T- ම_ට3� /යා�මක කරන ලද සංව)ධන වDා

ගත 7ය%6ල- ෙලස 2016 වසෙ) වා)aක කා)යය සාධන ZW8 වා)තාව 0Y� FG

ඉමහ� සCටට ප�ෙව3. 
 

 

එ�. ෙdදනායහ� 

S�T- ෙ6ක8 

S�T- ෙ6ක8 කා)යාලය 

යාපනය 
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යාපනය �සාප./ ���� ෙ0ක�ෙ1 ප+,ඩය 

2016 වසෙ)U යාපනය S�T-කෙN සංව)ධන කටBC සදහා %ශාල 

දායක�වය- ලබාU ඇ� බව සංඛDාෙ6ඛණ ද�ත අOව පැහැS^ ෙd
 

මහජනතාවෙg h7ක අවශDතා සැKGෙ8 Qට 

ද-වා 4 වDපෘ� jස- මනා සැළE3 භා%තෙය� කා)ය-ෂමව හා 

ඵලදාn ෙලස /යා�මක කර ඇත. අමාතDංශ F2පය- මZ� ලබාV� 

�Kය6 37යන 5681.09ක �ාgධන ��පාදන භා%තෙය� ෙමම 

වDාපෘ� /යා�මක කර ඇත. ලබාV� �

o ර�ශතය- ඵලදාn ෙලස භා%තයට ෙගන ඇ� බව සදහ� කළ BC 

ෙd. 

�න��තාපන, නැවත පSංX FG3 හා 2�V ආග3ක කටBC අමාතDං

යටෙ� %ෙ&ෂ සංව)ධන වැඩසටහ� ගණනාව-ම /යා�මක කර ඇත. Eභසාධන මධD

කට න67න-ක�ර8 9ාpය වDාපෘ�ය හරහා QයRම  h7ක පහEක8 ස2ත 

ජල ස8පාදන ෙය:ජනා <ම, පාල8 ඉSFG8, මq ෙබ:_\ ඉSFG8 ෙ�වා හා ජැJ 

�සං�කරණ හා rවෙන:පාය ආධාර ෙය:ජනා <ම වැ0 වDා

. 

�ප�� හා ආ)Aක කටBC අමාතDංශය මZ� මහජනතාවෙg rවෙන:පාය හා යJතල  

පහEක8 සංව)ධනය FGෙ8 අරHI� %මධDගත අයවැය ෙය:ජනා <මය මZ� /

යJතල පහEක8 සංව)ධන වැඩසටහ� යටෙ� �Kය6 37යන 401.54ක වJනාක3� B� වDා

ක වJනාක3� B� වDාපෘ� 956-ද 100%ක ��ශතයF� සා)ථකව ස3u)ණ 

ඇ� බව %ෙ&ෂෙය� පැවLමට කැමැ�ෙත3. 

කා)යාලෙN අO9හය ස2තව ම�ද ෙප:ෂණය V� FGම ස

-කවල දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� හා ෙවන� /

තවද ෙප:ෂණය හා බැVW Xර YසZ0 ස2ත ප56 හVනා ගැvම මZ� rවෙන:පාය නගාQ\[ම 

සහාය දැ-[ම හා ෙප:ෂණය නගා Q\[ෙ8 /යාකාරක8 /යා�මක %ය. 

 0වාරණය K^බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� සං%ධානය කරන ලU. 9ා

ම_ට3� පාස6 පාදක කරග03� ම�]වD %ෙර:w ෙxශන ෙම�ම ම�]වD V�FGම ෙ�මා කරග� Xy

හා රචනා තරග යනාSය පව�වන ලU. 

කරන ලද සංව)ධන වDාපෘ� වැඩසටහ� හා ZW

වසෙ) වා)aක කා)යය සාධන ZW8 වා)තාව 0Y� FG

                                                             ����� ��	����� 

� ෙ0ක�ෙ1 ප+,ඩය   

-කෙN සංව)ධන කටBC සදහා %ශාල 

ණ ද�ත අOව පැහැS^ ෙd. 

තා සැKGෙ8 Qට ඉSFG8 කා)යය� 

පෘ� jස- මනා සැළE3 භා%තෙය� කා)ය-ෂමව හා 

ශ F2පය- මZ� ලබාV� 

�පාදන භා%තෙය� ෙමම 

ලබාV� ��පාදනව7� 99.45%ක 

න ඇ� බව සදහ� කළ BC 

V ආග3ක කටBC අමාතDංශය 

Eභසාධන මධD�ථානවල jU QJ 

පෘ�ය හරහා QයRම  h7ක පහEක8 ස2ත 

මq ෙබ:_\ ඉSFG8 ෙ�වා හා ජැJ 

ම වැ0 වDාපෘz� �Kය6 37යන 

ශය මZ� මහජනතාවෙg rවෙන:පාය හා යJතල  

මය මZ� /යා�මක කල 9ාpය 

ක වJනාක3� B� වDාපෘ� 635-ද 

�ශතයF� සා)ථකව ස3u)ණ කර  

හය ස2තව ම�ද ෙප:ෂණය V� FGම සඳහා ෙප:ෂ|ය රට- 

-කවල දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� හා ෙවන� /යාකාරක3 /යා�මක 

ස2ත ප56 හVනා ගැvම මZ� rවෙන:පාය නගාQ\[ම 

 පාස6 හා 9ාpය ෙ�xශවල 

9ාpය ම_ට3� හා S�T- 

 V�FGම ෙ�මා කරග� Xy 

පෘ� වැඩසටහ� හා ZW8 වා)තාව�2 සාරාංශ 

වසෙ) වා)aක කා)යය සාධන ZW8 වා)තාව 0Y� FGමට ලැ}ම K^බදව මා 
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 ����� 2 

-දැ�ම- 

සමකා~න තා-ෂIක උපාය උප<ම උප�ම ෙලස භා%තා  
කර3� 

S�T- ප�පාලනය හරහා මහජනතාවට %��ට, 

කා)ය-ෂම හා 

ඵලදාn ෙ�වාව- ලබා Uම. 

-ෙමෙහවර- 

රාජD ��ප�� සැලE8 උපෙය:Z කරග03� අප සCව ඇ� ස8ප� 

උප�ම ෙලස �ෙය:ජනයට ග03� ග8මාන, �ාෙx�ය හා S�T-   

ම_ටෙ8 ජනතාවෙg සමාජ ආ)Aක ත�වය නගා Q\%ම හා කලාව 

හා �ාෙx�ය Q�� %�� සඳහා S�ෙද3� පව�වා ෙගන යාම 

 

2. ���� ෙ0ක� කා�යාලය 56බඳ හැ9:;ම� 

යාපනය S�T-කය උC� පළාෙ� �ධාන නගරය�. යාපනය S�T-කෙN ප�පාලනමය 
සැකැ�ම ව7කාම8, වඩමාර�X, ෙත�මරා�X හා Sව�� වන �ධාන කලාප 04කට ෙබU ඇ� 
අතර, �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 15F� සම�%තය. ෙමම�� S�T- ෙ6ක8 කා)යාලෙN 
ප�පාලනමය ව�හය සැකL ඇත.  

2.1 දැ�ම හා ෙමෙහවර <කාශය  

 

. 
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2.2 ���� ෙ0ක� කා�යාලෙ( අර? 

 

1. නවDතා හV�වා Uම. 

2.  කා)ය-ෂම ෙ�වාව- සැපnම. 

3. 9ාpය ජන r%තය ඉහළ නැං[ම.  

4. සං�කෘ�ක වJනාක8 ෙහ: වDාපාරය� සංර-ෂනය හා ආර-ෂා F�ම. 

5. �වාභා%ක ආපදාව�ට එෙර2ව ආර-ෂා [ම හා ආර-ෂා F�ම සඳහා Eදාන8 [ම. 

6. �ාෙx�ය හා ග8 ම_ටෙ8 කටBC ස8බ�wකරණය. 

 

2.3 ���� ෙ0ක� කා�යාලෙ( කටAB  
 

1. S�T- හා �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල සඳහා ප�ගණක ජාල  සැපnම. අභD�තර හා 
බා2ර ජාල හ��වා Uම. 

2. රාජD 0ලධාG�ෙg 0ලතල අOව ��W F�ම. 

3. යාපනය S�T-කෙN 0�පාදනය�ට �මාණව� ෙභ��ක හා hලD සැපB8 ලබා 
ෙද3� සංව)ධන වDාපෘ� සැලE8 F�ම හා /යා�මක F�ම. 

4. S^� ෙ)ඛාෙව� පහළ QJන ජනයාට අධDාපන හා ෙස�ඛD පහEක8 ලබාUම හා 
ඔ5�ෙg අධDාපන ත�වය ඉහළ නැං[මට rවෙන:පාය මා)ග සඳහා ආධාර උපකාර 
ලබා Uම.  

5. ග8, �ාෙx�ය හා S�T- ම_ට3� උප�, %වාහ හා මරණ 7යාපSංX FGම ක�න8 
FGම වැ0 ෙ�වාව� ජනතාවට ලබාUම. 

6. ආපදා කළමනාකරණ ෙ�වා ඒකකය� සඳහා ග8 ම_ටෙ8 ක3\ ප�FGම හා 
ක�න8 සහන කටBC එසැ0� ලබාUම. 

7. කාලාO��ව සං�කෘ�ක උ�සව පව�ව3� සා8�දා�ක සං�කෘ�ක වJනාක8 හා 
වDාපාරය� සංර-ෂණය හා ආර-ෂා FGම. 

8. මැ�වරණ කටBC ස8බ�wකරණය. 
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3.1 ���� මාC�  

 

� ලංකාෙd උC�  පළාෙ� උC� අග K2J යාපනය S�T-කය ෙක�ළඹ Qට �.p. 410කට එKJ� 
K2ටා ඇත. එය අ)ධx[පයF� හා ජනයා වාසය කරන Sව�� 07F� සම�%ත ෙව�. S�T-කෙN 
උC� නැෙගන2ර හා බට2ර මා�8 ව�ෙ� ඉ�Sය� සාගරයට වන අතර දYI� යාපනය 
කල�ව හා F7ෙන��X S�T-කය ෙව�. Sව��ද ඇCRව HR �3 �මාණය ව)ග �.p. 1,012.01 
වන අතර යාපනය S�T-කය උප ෙක�ට� හතරකට ෙබදා ඇත. ඒවා න8 Sව��, ව7කාම8, 
ෙත�මරා�X හා වඩමාර�Xය. 

 

S�T-කය �රා ෙප�YW 1,084- හා අග6 2,433- %QG පව�න අතර ඒවා වැQ ජලය සංර-ෂණය 
FGෙ8 මා)ග ස2ත ඒවාය.අ��-ත ජලය ඉතා පහEෙව� H�දට/කල�වට ගලාය�. H�V 
ම_ටෙ8 Qට ඇ� උස ෙමප�Sය; ෙoV�C�ව p.15.24, ම�7�� p.10.8, ච�කාෙන� p.3.04, 
ෙක�-Y%6 p.6.09. 

 

3.2 යාපනය ����කෙ( ෙඵ.හාEක වැදගGකම 

  

13 වන Qයවෙ� Qට ඉ�හාසය �රා යාපනය රාජධා0ය පාලනය කෙ� ර�� %Q0. ලබාගත හැF 
Hලා� මZ� ෙමය තහ5� කළහැFය. ඔ5�ෙg අග නගරය න6�) 5 අතර ආ�ය රජව�� හා 
ඔ5�ට පE පැ3I රජව�� %Q� යාපනය S��-කය පාලනය ෙක�I. ජH� එ�, සංZ7ය� 
ෙත�o� H�ණත සංZ7ය� K%Eම, රජ j�0ය�ෙg මා7ගාව� තවම� යාපනය Cළ ඇ� 
වැදග� �ථාන F2පයF.  �තානD පාලනය යටෙ� �� හා තවම� පව�න වැදග� �ථාන ව�ෙ� 
ඔරෙල:E කWව හා �R6 මහමා)ගය�. 

ඒවා S�T-කෙN ෙඵ�හාQක මංසලYW ස0\හ� කර�.න6�) ක�දසා3 ෙක:%ල, 
ව�න)ප�න� ෛවz�වර� ෙක:%ල, ෙප�මා6 ෙක:%ල, ෙක�\ව යනාSය ගෘහ 0)මාණ �6පය 
%දහා ද-වන ෙග�ඩනැq8 වන අතර යාපනය K^බඳ ෙත�රC� ෙගනහැර ද-ව�. 

 

3.3 ����කෙ( �වාභා,ක ස�පG 56බඳව 

කාලIණය: යාපනය S�T-කය ඝ)ම කලා�ය යටතට ගැෙ�. ඉහළ ව)ෂාපතනය- වා)තා 

ව�ෙ� ඔ-ෙත:8බ) Qට ෙදසැ8බ) ද-වා මාසවලය. ඊසාන Sග ෙම:ස8 කාලය අෙ¢6 Qට මැ� 

ද-වා වන අතර අ�ත) ෙම:ස8 වැQ අ%0&Xතය. 2015 ව)ෂෙNU ව)ෂාපතනය 37pට) 
1,838.9-4 අතර උෂණ�වය ෙස6Qය� අංශක 25.18� 31.73� අතර %ය. සාමානD උ�ණ�වය 
ෙස6Qය� අංශක 28.18- %ය. 

 

පස: යාපනය අ)ධx[පෙN පස හා ජල ස8ප� �Wග6 ස2ත �ෙග:~ය ත�වය�ට ස8බ�ධ ෙd. 

�Wග6 මත H�V ජලෙN හා Eළෙ£ බලපෑම අOව H�V තැ�පC හා අවසාSත මත පස 
0)මාණය ෙd. ස%වර පාෂාණ වන �Wග6, අ)ධx[පෙN �ගත ජල hලා��. මධD �ෙxශ වල 
ෙහ�S� ජලය බැසයන හා ඉහළ ඵලදාnතාවයF� BC හා කැ6Qය8ව7� ෙප:aත රC කහ 
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ලැටෙස:6 හා රC කහ ලැටෙස:6 ප� ව)ග �ෙ¥ (60000 Ha). -ෂාGය ලවණ පස හා ෙරගෙස:6 

ෙවරළ �ෙxශවල (26000 Ha) දැFය හැF අතර ව¨කාn අ� �ෙxශෙN SයR පස දැFය හැFය (10000 

Ha). සමහර �ෙxශවල ෙක�ර6 �Wග6 දැFය හැFය. ෙමම %%ධ 5 ප� ව)ගය� %ෙx�ය හා ෙx�ය 

වගාව�ට මනා ප�සරය- සපය�. පෙස2 ගැ©ර ෙස. p. 90 - ෙස. p. 150 ද-වා ෙව�. 

 

ජලය: යාපනය අ)ධx[පෙN �Wග6වල �ගත �ථරවල �ගත ජල ගබඩා සඳහා Hලා� සපය�. 

�ධාන ජලධරය ව�ෙ� �Wග6ය. ෙමම ජලධර වා��කරණය QV ෙන�වන හා �ගත ජලය 
රඳවාගැvෙ8 සම� �දකලා 5 «හා හා අ�� «හා Cළ දැFය හැFය. ඒවා %��ට 5 ජලධරය�ය. 

සම�ථ �ගත ජලයම උ�පාදනය ව�ෙ� ෙප� එන වැQ ජලෙය� වන අතර එමZ� එමZ� 
අ)ධx[පය අභD�තරය Cළ 3�Sය 0)මාණය කර�. ෙමම 3�Sය �ථරය �Wග6 ප�ලට පහ^� 
වDාoත ෙන�වන බව ෙස�යාෙගන ඇත. H�V ජලයට සාෙo-ෂව 3�SෙN ඇ� උ�oලාවක�වය 
මත ෙමම 3�Sය ජල �ථරය පවz. 40 : 1ට අOපාතය ඇ�ව ඝණ�වය ෙවන� ෙව� (1.0,1.025). 
3�Sය හා කරSය එFෙනකට 3� ෙන�වන %ට H�V ම_ටෙ8 Qට උQ� K2J 3�Sය එ- 

pටරයකට 3�Sය ජල �ථර ගැ©ර p. 40- අවශD ෙd.  3�Sය හා කරSය අතර දැ� අ�ත) /යාව- 
දැFය ෙන�හැක. �ගත ජල ��ආෙර:පණය, යාපනය අ)ධx[පයට ව)ෂාව ලැ}ෙ8 �වභාවෙN 
��ඵල දායක බව ෙප�ව�. එය QVව�ෙ� සැoතැ8බ) Qට ජනවා� ද-වා ඇදහැෙලන ෙම:ස8 
ව)ෂාෙව� පමI. ඝෘ� ෙලස ෙස:දා යන ජල �මාණය�  (Qයයට 10 – 15) පE �ගත ජල 

��ආෙර:පණය සඳහා ඉ�� ව�ෙ� Qයයට 30 Qට 32 ද-වා �මාණය- පමI. පEZය දශක 
Cනක කාලය Cළ %%ධ 5 ෙ®� 0සා ජලෙN «ණා�මකභාවය K�¯මකට ල- [ ඇත. 

 

��ආෙර:පණය [ෙ8 �ධාන hලා�ය වOෙN ව)ෂාව බැ%�, ව)ෂාපතනෙN %%ධ�වය ෙ8 සඳහා 
ඍ� ෙලසම බලපා�. යාපනය අ)ධx[පෙN �ගත ජලය ලවvකරණ ගැට¨ව ෙCෙව� ත)ජනයට 

ල- [ පවz. ^ං ජලෙN ලවණ ත�වය වැ�[මට එ- ෙCව- [ ඇ�ෙ� �ගත ජලධර ෙව�� 
අ%Mම� ෙලස ජලය ඇද ගැvම�. ෙමය QVව ඇ�ෙ� ජනගහනෙN වැ�[ම- ගෘහ�ථ හා 
කෘaකා)3ක කටBC සඳහා %V7 බලෙය� හා �3ෙත6 බලෙය� /යා�මක කරන ෙප�8ප ම�� 
ජලය ඉහළට ඇ±ම ෙdගෙය� වැ� [ම� 0සාය. �ගත ජලධර වල 3�Sය අ�වන අතර,  ^ං ජලය 
වැ� වශෙය� භා%තා කරන %ට එම ජලය තව� අ� [ යාම ෙCෙව� 3�Sය හා කරSය 

එFෙනකට 3� [ අ)ධx[පෙN �ෙxශ F2පයකම ජලය ලව|කරණය [ ඇත. පEZය දශක Cන 
�රාවට කෘaකා)3ක රටාෙd ඇ� 4 ෙවන�[8ද ජලෙN ලව|කරණය වැ� [ ඇත. පාvය ජලය 
සඳහා ෙය�දාග� ^ං ගණනාව-  ලව|කරණ ගැට¨ව ෙCෙව� ෙ8 වන %ට භා%තෙය� ඉව� 
කර ඇත.  
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3.4 ����කෙ( ජනතාවෙ1 LවෙනMපාය රටාව: ෙහවG 
වා+ජ හා ආ�Oක )යාකාරක�  
 

යාපනය S�T-කෙN ජනතාවෙග� බ�තරයක rවෙන:පාය ව�ෙ� කෘaක)මය, ස�ව පාලනය 
හා wවර ක)මා�තය�. 3� සමහර- �වයං jFයා හා ගෘහා²ත 0�පාදන ම�� අමතර 
ආදායම- උපය�. 

යාපනය S�T-කෙN 0�පාදන කටBC පහත ප�Sය.  

අ.
අ 

යල මහ ක:නෙ( ෙබMග PQපාදන <වණතාවය 2016 

 

මහ යල 

<මාණය 

(ෙහ�) 

එලදාව 

(ෙම.ෙටS) 

<මාණය 

(ෙහ�) 

එලදාව 

(ෙම.ෙටS) 

01 Yර-ක� 69.00 96.78 139.85 271.10 

02 Hං ඇට 59.55 50.60 60.54 44.20 

03 ක5K 61.26 56.51 33.27 17.51 

04 V8ෙක�ළ 512.63 2,984.19 43.71 39.07 

05 උRV 63.50 45.07 21.48 24.10 

06 රට ක� 19.16 21.98 20.43 11.06 

07 ම³ෙඤ�-කා 260.08 3,563.68 256.98 2,575.18 

08 තල 179.67 159.83 217.90 248.75 

09 අ)තාප6 125.24 1,985.93 0.40 6.90 

10 රC RW 1,017.40 12,949.47 1,000.69 8,743.88 

11 අH 3�� 465.55 4,453.50 238.61 834.93 

12 }_ අල 95.19 1,397.52 130.26 1,151.78 

13 ෙවන� එළවR 2,928.23 27,765.06 2,164.12 13,968.46 

ෙපS0 වගා කර ඇ. U� <මාණය - 2016 

අ.අ. <ා.ෙ0.ෙකSWඨාශය 

ෙපS0 වගා 
කර ඇ. 
<මාණය 

2016 

(අ�කර) 

ඇ�තෙ�:Bගත 
ෙපS0 ග� 

<මාණය 2016 

ෙපS0 වගාව 
සඳහා Z[Z 

U� <මාණය 

(අ�කර) 

1 ෙඩ6ෆ්  1,041 1,000 174 

2 දYW Sව��  1,824 6,695 251 
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3 උC� Sව�� 1,891 1,563 222 

4 කෙර�නග)  1,432 4,900 188 

5 යාපනය  306 408 0 

6 න6¨)  546 8,558 664 

7 ව7කාමම8 0�ත  475 4,304 0 

8 ව7කාම8 බට2ර 568 162 0 

9 ව7කාම8 දYණ  613 0 0 

10 ව7කාම8 උCර 583 5,310 0 

11 ව7කාම8 නැෙගන2ර  716 6,346 400 

12 ෙත�මරා�X  4,963 20,479 1,697 

13 වඩමරා�X 0�ත  551 8,442 200 

14 වඩමාර�X උCර  507 6,920 200 

15 වඩමාර�X නැෙගන2ර 825 9,760 1,300 

එකCව 16,841 84,847 5,296 

\වර ප%�ෂක ෙකSWඨාශය අ^ව මGස_ PQපාදනය 2016 

අ^
.අං
ක
ය 

\වර ප%�ෂක 
ෙකSWඨාශය 

\වර 
ග�මා

න 
සංඛ_ා

ව 

\වර 
සaප
කාර 

සංග� 

\වර 
,bාම 
වැcd 
ෙයMජ

නා 
eමය 

මාf 
ෙගSඩ
බෑෙ� 
�ථාන 

\වර 
නැංI

ර� 
�ථා

න 

\ව
ර 

වරා
ය: 
සං

ඛ_ා
ව 

01 ආ7යවෙල� 4 4  4   

02 තාෛලය� 6 6  5   

03 ෙoV� C�ව 
නැෙගන2ර 

9 10  10   

04 ෙoV� C�ව බට2ර 10 10  12   

05 ක�කස�Cරය 
නැෙගන2ර 

6 5 2 5  1 

06 ක�කස�Cරය 
බට2ර 

7 7 1 7   

07 ස��7oපා� 8 13  4   

08 ·^�ර8 19 18 40 19   

09 ක�_� 9 9  8   

10 ෙඩ6ෆ්_ 4 6  4   

11 ෙdලන� 9 10  9   

12 යාපනය බට2ර 4 6 1 3 1 1* 

13 යාපනය නැෙගන2ර 5 5  5 1  

14 චාවක�ෙ��ය 8 8  8   

එකBව 108 117 44 103 2 2 
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\වර ප%�ෂක ෙකSWඨාශය අ^ව නැi� මGස_ PQපාදනය 

යාපනය ����කය  2016 

අ^.

අංකය 
\වර ප%�ෂක ෙකSWඨාශය 

මGස_ PQපාදනය 

(ෙමk� ෙටS:) 

01 ආ7යවෙල� 3,114 

02 තාෛලය� 3,074 

03 ෙoV� C�ව නැෙගන2ර 1,614 

04 ෙoV� C�ව බට2ර 3,616 

05 ක�කස�Cරය නැෙගන2ර 1,509 

06 ක�කස�Cරය බට2ර 1,619 

07 ස��7oපා� 2,342 

08 ·^�ර8 1,665 

09 ක�_� 2,507 

10 ෙඩ6ෆ්_ 1,570 

11 ෙdලන� 1,995 

12 යාපනය බට2ර 4,292 

13 යාපනය නැෙගන2ර 1,359 

14 චාවක�ෙ��ය 1,201 

එකBව 31,477 

*Imනග� ජැnය ඉ�$%ම සදහා ෙයMජනා ; ඇත. 

 

  

පළBm ෙබMග 
qr <මාණය 

(ෙහ�.) 
PQපාදනය (ෙම.ෙටS.) 

ෙකෙස6  892 20,051 

පැෙප�6  152 2,822 

අඹ  806 5,726 

ෙද�ඩ8 26 43 

3S 76 1,407 

ෙද2 204 872 
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ත0 ආsත PQපාදන - 2016 (ත0 සංව�ධන මtඩලය) 
අ^.අංක

ය 
අCතමය <මාණය එකBව (m) 

1 ත6 තලප  (7503~) 3141 325,125.00 

2 ත6 <� (7503~) 2791 307,010.00 

3 ත6 }ම (සැහැ6¨ }ම) (190 3~) 12192 196,515.00 

4 පනා_\ (9ෑ. 250) 2977 645,000.00 

5 පැIපනා_\  (9ෑ. 250) 1751 317,800.00 

6 පනා_\ (9ෑ. 100) 126 5,820.00 

7 ෙd� අH ත6 අල KJ (Y-�� බෑg)  2159 265,715.00 

8 ත8බා ෙd� අල KJ  (9ෑ.500) 1944 252,985.00 

9 ත6 ජෑ8 (9ෑ 400) 1236 155,950.00 

10 පා8 ෙප:සා  (9ෑ.500) 2503 292,935.00 

11 ත8බා ෙd� අල (9ෑ.500) 1606 422,805.00 

12 -ෂIක ෙක�_ට Fලං« ජෑ8 (9ෑ.150) 2271.5 90,532.00 

13 ත6 රස කැ%7 ( 9ෑ. 100) 810 64,690.00 

14 පCර ත8බා ෙd� අල 489 87,650.00 

15 ත6 තලප  ෙය:ග_ (9ෑ.80) 103 2,060.00 

16 ජෑ8 බ0� (9ෑ.80) 20 500.00 

17 පැIපනා_\  (9ෑ. 100) 2471 342,940.00 

18 ෙd� අH අල KJ (9ෑ. 500) 767 145,740.00 

19 ෙd� අH අල KJ (9ෑ. 250) 100 7,500.00 

20 වටY� පCර ත8බා ෙd� අල (9ෑ. 250) 76 8,740.00 

21 ත6 ෙට�K (සංඛDාව) 290 1,160.00 

22 ත6 ෙ-- (සංඛDාව) 60 1,500.00 

23 ත6 හY� (F.ගෑ) 413.5 248,100.00 

24 ක6ලාකාර8 (9ෑ. 100) 80 20,000.00 

25 ඔ�ය6 ¸6 (3.~ටර 500) 4725 676,800.00 

?f PQපාදන 4,885,572.00 
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3.5 යාපනය ����කෙ( වාuමා�ග පvධ.ය 
හැS�[ම 

යාපනය අ)ධx[පය Sව�ෙ� අෙනY� �
�ෙxශයF. ෙමම � ල-ෂණ ෙCෙව� ෙමම �
ෙන�මැත. ෙ8 ෙCෙව� වසෙ) ඔ-ෙත:බ) Qට ෙදසැ8බ) ද-වා මාසය�2 ඇදහැෙලන වා)aක 
ෙම:ස8 වැQ ෙCෙව� රදා පව�න 
අ)ධx[පෙN ව7කාම8 ජලධරය, 
ෙලස ජලධර (�ගත ජල සංXත) හතරF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ෙකSළ ව�ණය –ආවරණ <ෙvශ
 
යාපනය අ)ධx[පෙN ව)ග Fෙල�pට) 
ව)ෂාපතනය- ඇද හැෙළන අතර 
1960 හා 1970 ව)ෂය�2U ව)ථමානයට වඩා වැ� ජනගහනය- යාපනය අ)ධx[පෙN වාසය කල 
අතර එම කාලවකවාOෙdU  පවා ජනතාවෙg ජල අවශD
�ගත ජලය ෙම2 %ය.කෘaක)මා�තය සදහා අවශD
37යන 1250F. වැQ Sෙය� 30%
අතර 50%ක �මාණය- වා�ප [ ය�
 
වාසනාව- ෙලස %භව මCKට 
ජලාපවාහන ෙය:ජනා <ම හා ලවණ Sය වැළැ-[ෙ8 ෙය:ජනා <
1000කට අMක Yඩා වැd �මාණය- %QG ඇත
කෘaක)මා�තය සදහා අවශD වන ජලය සපයO ලබන අතර ජලධරය� �
ෙම2 අභD�තර කල� 02-ද (වඩමරා�X හා උoපා� කල�
කල�ව) K2ටා ඇත. 
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කෙ( වාuමා�ග පvධ.ය 

ෙනY� �ෙxශවල ෙම� ගංගා ඇළ ෙද�ළ ර2ත %ශාල පහ� º3 
ෙමම � ල-ෂණ ෙCෙව� ෙමම �ෙxශෙය2 ජලාශ ඉSFGම සදහා හැFයාව- 

වසෙ) ඔ-ෙත:බ) Qට ෙදසැ8බ) ද-වා මාසය�2 ඇදහැෙලන වා)aක 
ෙම:ස8 වැQ ෙCෙව� රදා පව�න �ගත ජලය ෙම2 �ධාන ජල �

 වඩමරා�X ජලධරය, ෙත�මරා�X ජලධරය හා ක�J� ජලධරය 
හතරF. පහත Q�යම මZ� ෙමම ජලධරවල K2»ම ද-වා ඇත

ෙvශ 

ව)ග Fෙල�pට) 1000 º3 �මාණයකට 37pට) 1,250
ව)ෂාපතනය- ඇද හැෙළන අතර ඝන pට) 37යන 1250ක වැQ Sය �මාණය-

ව)ෂය�2U ව)ථමානයට වඩා වැ� ජනගහනය- යාපනය අ)ධx[පෙN වාසය කල 
අතර එම කාලවකවාOෙdU  පවා ජනතාවෙg ජල අවශDතා සැKGමට �

කෘaක)මා�තය සදහා අවශD ජල �මාණය සාමාෙනD
30%ක �මාණය- �ෙය:ජනයට ෙන�ෙගන සාගරය ෙවත ගලායන 

මාණය- වා�ප [ ය�. 

%භව මCKට ජල �භව ෙලස ෙප�YW (Yඩා වැd
ම හා ලවණ Sය වැළැ-[ෙ8 ෙය:ජනා <ම ආSය අප සCව ඇත

මාණය- %QG ඇත. ඒවා මZ� ඒ අවට 4 Yඩා �
 වන ජලය සපයO ලබන අතර ජලධරය� �
වඩමරා�X හා උoපා� කල�) එ- භා2ර කල�ව-ද 

                                                             ����� ��	����� 

කෙ( වාuමා�ග පvධ.ය  

ෙxශවල ෙම� ගංගා ඇළ ෙද�ළ ර2ත %ශාල පහ� º3 
ෙxශෙය2 ජලාශ ඉSFGම සදහා හැFයාව- 

වසෙ) ඔ-ෙත:බ) Qට ෙදසැ8බ) ද-වා මාසය�2 ඇදහැෙලන වා)aක 
ධාන ජල �භවය ෙd. යාපනය 

ෙත�මරා�X ජලධරය හා ක�J� ජලධරය 
Z� ෙමම ජලධරවල K2»ම ද-වා ඇත. 

1,250ක වා)aක සාමානD 
මාණය- 0�පාදනය ෙd. 

ව)ෂය�2U ව)ථමානයට වඩා වැ� ජනගහනය- යාපනය අ)ධx[පෙN වාසය කල 
තා සැKGමට �මාණව� වන තරමට 

මාණය සාමාෙනDය� ඝන pට) 
ෙය:ජනයට ෙන�ෙගන සාගරය ෙවත ගලායන 

Yඩා වැd), 3�Sය wවර කල�, 
ආSය අප සCව ඇත. ෙම2 

ඒවා මZ� ඒ අවට 4 Yඩා �ෙxශය�2 
 වන ජලය සපයO ලබන අතර ජලධරය� ��ෙප:ෂණයද QV කර�. 

එ- භා2ර කල�ව-ද (අ7මංකඩ 
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ෙමම ෙප�Y¼ වසර ගණනාව- ��ෙ� �
ජල ධා�තාව අ�[ ඇත.ෙමම ෙර��මඩ ඉව� FGමට කටBC FGම මZ� යාපනය අ)ධx[පය 
Cල ජල ස8ප� ලබා ගතහැF %භවය� වැ�කල හැක
 
වඩමරාw# කලxව  
වඩමරා�X කල�ව උ��Cෙර� හා ප�Xෛලoප67 �
ෙත�½ඩමනා� H�V කට ආ²ත K%Eෙම� අවස� ෙd
77ක පමණ  මCKට �ෙxශයF� සම�%ත වන අතර ගංවCර වැළැ-[ෙ8 බැ3 
ෙd. වඩමරා�X කල�ෙd �ධාන ල-ෂණ පහත ප�S ෙd
 

• ජල ෙප:ෂක �ෙxශය 

• කල� Sය පැ�Gම ව)ග සැත�8 
• කල� �ෙxශය ආ²තව ඇ� වගා කල ෙන�හැF 
• අ� අ�වැ�න- ස2ත Y©� ඉඩ8 �
• වනවව  
• උස අ� 04 බැZ� 4 Qර� එස[8 ස2ත පාලන ෙද�ර\ 

 
උdපාm කලxව  

ෙමම හර�  ඇලළ ෙව6ල  බා2ර පxධ�ය 
ඇලළ ෙව6ල යාපනය  - මහOවර පාරෙN 
ගංවCර H�V ජලය ගලා �ථානෙN K2\වා ඇත
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ගණනාව- ��ෙ� �ෙය:ජනයට ගැvම ෙCෙව� ෙර�� මඩ KG දැ�ය හැF 
ෙමම ෙර��මඩ ඉව� FGමට කටBC FGම මZ� යාපනය අ)ධx[පය 

Cල ජල ස8ප� ලබා ගතහැF %භවය� වැ�කල හැක. 

උ��Cෙර� හා ප�Xෛලoප67 �ෙxශය�ට ආස�නව ආර8භ වන අතර 
ත K%Eෙම� අවස� ෙd. ෙමය ආස�න වශෙය� ව)ග Fෙල:pටර 

ෙxශයF� සම�%ත වන අතර ගංවCර වැළැ-[ෙ8 බැ3 
ධාන ල-ෂණ පහත ප�S ෙd. 

 ව)ග සැත�8 115 

ව)ග සැත�8 30 
තව ඇ� වගා කල ෙන�හැF ඉඩ8 �මාණය අ-කර 

අ� අ�වැ�න- ස2ත Y©� ඉඩ8 �මාණය අ-කර 20,000  

බැZ� 4 Qර� එස[8 ස2ත පාලන ෙද�ර\ 02 ටට 

බා2ර පxධ�ය �වාභා%ක කල�ව- ෙd. උoපා� කල�ව 
මහOවර පාරෙN 195, 196  කWව අතර  අ�යාලෙN ෙස8මI �ා

නෙN K2\වා ඇත. 

                                                             ����� ��	����� 

 

ෙය:ජනයට ගැvම ෙCෙව� ෙර�� මඩ KG දැ�ය හැF 
ෙමම ෙර��මඩ ඉව� FGමට කටBC FGම මZ� යාපනය අ)ධx[පය 

ෙxශය�ට ආස�නව ආර8භ වන අතර 
ෙමය ආස�න වශෙය� ව)ග Fෙල:pටර 

ෙxශයF� සම�%ත වන අතර ගංවCර වැළැ-[ෙ8 බැ3 22F� සම�%ත 

අ-කර 11,000 

උoපා� කල�ව ෙමම හර� 
යාලෙN ෙස8මI �ාෙදශෙN  
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තවද, ෙස8මI  ලවණ පස සහ ෙව6 යාය ෙබUම �ථානෙN  F.p 4.4 පස ෙd6ල K2\වා ඇත.  
ෙමම හර�  ෙව6ල  ජලගැ7ම H�දට ගලා වැළැ-[ම. උoපා� කලo�ෙd �ධාන ල-ෂණ පහත 
ප�S ෙd. 

• ජල ෙප:ෂක �ෙxශය   ව)ග සැත�8 85 
• කල� Sය පැ�Gම    ව)ග සැත�8 10 
• සාමානD ව)ෂාපතනය   37 pටර 1250 
• සාමානD අ�වැ�න   51000 
• ෙද�ර\ සංඛDාව    42 
• ෙද�ර\වල �මාණය   5’0” x 5’6” 
• උCරන ම_ටම     + 4’ 
• Kටවාන ම_ටම    - 1’ 
• උCරන අංශය    540 Lෙම�� º��ය 
• වා� ම_ටම       1’ 

 

වf�$යාm 

 ෙමය ජලාපවාහන ෙය:ජනා <මය- ෙලස ව7කාම8 බට2ර ෙ�xශය�2 Qට �ාෙx�ය ෙ6ක8 

ෙක�_ඨාශ 04- හරහා ජලාපවාහනය කර�. ච�කාන�, උ�%6, ස��7oපා� හා ෙත67oපෙල� 

යන නගර හරහා පැ�G ඇත. ව7 උCර, ව7 දYණ, ව7 0�ත හා ව7 බට2ර යන ෙ�xශවල ව)ග 

Fෙල�pටර 57- �රා ජලාපවාහනය QV ෙකෙ). ෙමම වDාපෘ�ය 1948U ආර8භ ෙක�W අතර 

1980 ද-වා සා)ථක ෙලස /යා�මක 4 අතර ඉ� පEව සැළF7ම� ෙන�[ම හා Bධමය 

වාතාවරණය ෙCෙව� %නාශයට ප�ව ඇ� බව ද-නට ලැෙ¥. ෙමම ෙ�xශය�2 ජනතාව 1985- 

2001 කාල LමාෙdU Bxධය ෙCෙව� අවතැ�ව Q»ම ෙමම වDාපෘ�ය %නාශයට ප�[මට �ධාන 

කාරණය ෙලස සැළFය හැක. 

වR-Fයා� �ධාන ඇළ මා)ගය Fෙල:pටර 14.5- Sග වන අතර ෙමමZ� අ��-ත ජලය H�දට 

jෙගන ය�. ෙමය අC ගංගාව� 08F� සම�%ත වන අතර ඒවා මZ� �ධාන ඇළ මා)ගය හා 

ෙප�YW එFෙනක ස8බ�ධ FGමද අ��-ත ජලය Kට FGමද QV ෙකෙ). 

SWE ෙය:ජනා -රමය ලවණ බැහැර FGම පමණ- ෙන�ව ගංවCර අව�ථාව�2U අ��-ත ජලය 

Kට FGෙ8 අරHණද ස2තව 0)මාණය කර ඇත. ලවණ Sය බැහැර FGෙ8 ෙය:ජනා -රමය හා 

ගංවCර ආර-ෂක බැ3 �ගත ජලය සංර-ෂණය සදහා අතDවශD වනවා ෙම�ම පහ� 

ෙවරළබඩ කලාප ලව|කරණය [ම වැළ-[මටද ව)ෂා ෙප:aත වගා FGෙ8 වැ� ඇ�ව�නට උදd 

කර�. යාපනය අ)ධx[පෙN H�V කලාප අ²තව ලවණ Sය බැහැර FGෙ8 ෙය:ජනා -රම 34 

SWE- K2ටා ඇත. 
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3.6  ����කෙ( ජනගහන ෙතSරBm 
 

අ.
අ 

31.12.2016 �� �� ����� ��	�����к%�� 2����  

<ෙvzය ෙ0ක� 
ෙකSWඨාශය 

පi0 ගණන 5ur ගැහැ 
?f 

සාමා{ක 
ගණන 

01 ෙඩ6ෆ්_ 1,403 2,230 2,332 4,562 
02 Sව�න දYණ 5,598 8,940 9,715 18,655 
03 Sව�න උCර 3,071 5,216 5,348 10,564 
04 කාෛරනග) 3,539 5,033 5,511 10,544 
05 යාපනය 17,514 28,182 31,815 59,997 
06 න6�) 22,218 33,273 35,424 68,697 
07 ව7කාම8 0�ත  15,453 23,686 26,759 50,445 
08 ව7කාම8 බට2ර 14,732 23,085 24,937 48,022 
09 ව7කාම8 දYණ 17,109 25,395 27,398 52,793 
10 ව7කාම8 උCර 13,307 20,245 22,013 42,258 
11 ව7කාම8 නැෙගන2ර 22,806 36,317 38,806 75,123 
12 ෙත�මරා�X 23,022 36,210 37,851 74,061 
13 වඩමරා�X 0�ත 14,672 21,890 23,789 45,679 
14 වඩමරා�X උCර 13,833 21,695 23,260 44,955 
15 වඩමරා�X නැෙගන2ර 5,161 8,125 8,229 16,354 

එකCව 193,438 299,522 323,187 622,709 
කාරක - ����කෙ( සැලZ� කා�යාලය - ����  කා�යාලය, යාපනය 

 
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ෙඩ6ෆ්_

Sව�න දYණ

Sව�න උCර

කාෛරනග)

යාපනය

න6�)

ව7කාම8 0�ත 

ව7කාම8 බට2ර

ව7කාම8 දYණ

ව7කාම8 උCර

ව7කාම8 නැෙගන2ර

ෙත�මරා�X

වඩමරා�X 0�ත

වඩමරා�X උCර

වඩමරා�X නැෙගන2ර

31.12.2016 වන ,ට යාපනය ��G u�කෙ( ජනගහනය

ගැහැW

K�3
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3.7 ����කෙ( ව�ෂාපතන රටාව 

 

යාපනය S�T-කෙN කාල«ණය zරණය ව�ෙ� එ2 ෙත� හා %ය^ ඍ®� zරණය 

කරන ෙම:ස8 වැQ මත�.  �ධාන වැQ කාලය වOෙN ඔ-ෙත:8බ) Qට ෙදසැ8බ) ද-වා 

වන ඊසාන Sග ෙම:ස8 කාලෙNU වන අතර, ER වශෙය� වැQ ලැෙබන කාලය වOෙN 

අෙ¢6 Qට මැ� ද-වා වන 0�ත Sග ෙම:ස8 කාලය�. ඊසාන Sග හා 0�ත Sග ෙම:ස8 

කාලය� අතරCර කාලය එන8, �0 Qට සැoතැ8බ) ද-වා කාලය %ය^ කාලය�. ෙම2 

සාමානD ව)ෂාපතනය 3.p. 1300- වන නH�, 3.p.630 Qට 3.p.1780 ද-වා �මාණය- 

අතර %චලනය ෙd.  

 

S�T-කෙN �ධානතම ල-ෂණය ව�ෙ� pටර 6 Qට 14 ද-වා ගැ©රක ජලය තැ�ප� 

වන ෙලසට �ගතව �Wග6 0)මාණය [ම�. ගෘහ�ථ හා කෘaකා)3ක කටBC සඳහා 

%වෘත ^ං 110,000 F� පමණ ජලය ලබා ගැෙ�. අ)ධx[පය Cළ �ධාන කල� ජල ෙය:ජනා 

<ම 2- ලවණ ජලය ඉව� FGෙ8 %ය^ කාලය�2U අවට ^ං ෙවතට ජලය ෙපG යන 

ෙම:ස8 වැQ ජලය රඳන දහ� ගණ� Yඩා ෙප�YW �ºයU අෙනY� S�T-ක හා 

සසඳන %ට පෘ�Æක ජලය 2ඟකම- පවz. ඉහත සඳහ� කළ ෙප�YW හා ෙවන� 

<මය� අයහප� නඩ�Cව 0සා ෙ8 වන %ට ෙර�� ම�� ඇ2� අ�හැර දමා ඇ� 

ත�වෙN පවz. හැ�තෑව දශකෙN අග භාගය හා අÈව දශකෙN H6 භාගය යාපනය 

අ)ධx[පෙN කෘaකා)3ක කටBCවල �ව)ණමය අවMය�. අවශD ජලය ලබා ගO ලැÉෙN 

�ගත ජලධර මZ0. ෙමම කටBC සඳහා එකල හ�zය ෙලස ෙහ: සC�ෙg ආධාරෙය�ද 

ෙමකල ජල ෙප�8ප ආධාරෙය�ද �ගත ජල hලා�ව7� ජලය ඉහළට ඇඳගO ලැෙ¥.  

 

යාපනය S�T-කෙN ජල සැපBම රඳා පව��ෙ� �ගත ජලධර මත වන අතර, එම 

ජලධරවල ධා�තාවය උප�ම ෙලසට %�තාරණය [ ඇත. ලවණ ජලය ඇC6 [ම ෙCෙව� 

�ධාන 3�Sය hලා� වන ^ං %ය^ ෙග�� ලව|කරණය [ද ඇත.  
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ව�ෂාපතනය 

අ^ 
අංකය 

මාස 
සාමාන_ 

1971-
2000(r.}.)

ස�ෂාපතනය

1 ජනවා� 67.1 
2 ෙපබරවා� 39.0 
3 මා)C 25.7 
4 අෙ¢6 52.3 
5 මැ� 46.7 
6 �0 16.1 
7 Ê7 25.1 
8 අෙග:�C 38.7 
9 සැoතැ8බ) 63.3 
10 ඔ-ෙත:8බ) 242.8 
11 ෙන�වැ8බ) 336.1 
12 ෙදසැ8බ) 278.2 

වා��ක එකBව 1,231.1 

ජනවා� 

2%

ෙපබරවා� 

1%

මා)C
0%

අo ෙ)6 

0%

මැ�
28%

�0 

1%

Ê7 

0%

අෙග:�C
8%

ව�ෂාපතනය
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මාEක 
ස�ෂාපතනය

(r.}.) 
2016 

15.9 
6.4 
1.8 
0.5 

286.0 
15.6 
0.2 

79.6 
4.0 

48.0 
431.6 
121.2 

1010.80 

-

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

300.0 

350.0 

400.0 

450.0 

500.0 

ව�ෂාපතනය

සාමා� ය(1971-2000) (3

සැoතැ8බ)
0%

ඔ-ෙත:8බ)
5%

ෙන�වැ8බ)
43%

ෙවන
60%

ව�ෂාපතනය  - 2016 (r.}

                                                             ����� ��	����� 

 ව�ෂාපතනය 

3.p,) 2016 (3.p,)

සැoතැ8බ)

ෙන�වැ8බ)
%

ෙදසැ8බ)
12%

})
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වාAෙගM~ය උQණGවය - 2016

අ.
අ 

මාස 

සාමාන_
1971 – 2000
(ෙස0Eය�

) 

201

(ෙස0E
ය�

අවමය

1 ජනවාu 25.8 21.9
2 ෙපබරවාu 26.2 22.0
3 මා�B 27.6 24.0
4 අෙ�0 29.5 27.7
5 මැC 30.1 27.8
6 �P 29.8 27.6
7 �� 29.1 27.6
8 අෙගM�B 28.9 27.6
9 සැdතැ�බ� 27.8 - 
10 ඔ�ෙතM�බ� 26.6 25.7
11 ෙනSවැ�බ� 26.0 23.7
12 ෙදසැ�බ� 25.8 22.2
වා��ක සාමාන_ 27.76 23.15

0
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ව
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ෙ
ග
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ය

 උ
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ණ
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වාAෙගM~ය

  අවමය (ෙස0Eය�
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2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  (ෙස0Eය�) 

ෙස0E
ය�) 

අවමය 

(ෙස0
Eය�) 
උපuම

ය 
21.9 29.9 
22.0 31.6 
24.0 34.0 
27.7 35.7 
27.8 33.6 
27.6 33.2 
27.6 32.5 
27.6 33.1 

32.3 
25.7 32.3 
23.7 29.9 
22.2 29.2 
23.15 32.19 

0
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10

15
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35

වාAෙගM~ය

සාමා: යය(1971-2000) (ෙස0Eය�

මාස

වාAෙගM~ය උQණGවය -2016

ෙස0Eය�) උපuමය(ෙස0Eය�

                                                             ����� ��	����� 

  

වාAෙගM~ය උQණGවය

ෙස0Eය�) 2015(ෙස0Eය�)

ෙස0Eය�)
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3.8 �E��කෙ( a�කසංඛ_ාෙ0ඛණ ෙතSරBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

S�T-කෙN නම යාපනය 

පළාත උC� පළාත 

සම�ත º8 �ෙxශය ව)ග අ� 1,012.01 

�ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක� _ඨාශ සංඛDාව 15 

9ාම 0ලධා� ෙක�_ඨාශ ගණන  435 

ඡ�දදායක��  සංඛDාව 463,726 

ග8 ගණන 1,423 

ඡ�ද මධD�ථාන ගණන 526 

මහ නගර සභා ගණන 01 

නගර සභා ගණන 03 

�ාෙx�ය සභා ගණන  13 

ඡ�ද ෙක�_ඨාශ ගණන 10 

අමාතDාංශ හා S�T- ෙ6ක8 කා)යාලය 

යටෙ� ඇ� සංචාරක බංගලා හා 0වා� 

0ෙ-තන ගණන 

01 

කලාප අධDාපන කා)යාල ගණන 05 

පාස6 හා «�ව�� ගණන 

පාස6  -   515 

«�ව�� - 7,724 

පා)7ෙ8�C ම�� � ගණන 08 

පළා� සභා ම��� ගණන 16 

පළා� පාලන ආයතනවල ම��� ගණන 

(ම�වමණ - 2011)  
224 

ජනගහණය     (31.12.2015) 622,709 
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4. සං,ධාන ව�හය හා අ^මත ෙ�වකC: ගණන 

4.1 සං,ධාන ව�හය 
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4.2 අ^මත කා�ය මtඩලය 56බඳ ෙතSරBm -  

 ���� ෙ0ක� කා�යාලය,යාපනය 
 

තනBm 

ෙ�වාව, 
ෙ�+ය / 

පං.ය 

කළමණාකර
න ෙ�වා 
ෙදපා�තෙ�
:Bව ම�: 
අ^මත 
කා�ය 
මtඩලය 

ව�තමාන
ෙ( Enන 
<මාණය 

xරdපා� 
සංඛ_ාව 

ෙවනG 
ෙතSරBm 

ෙජD�ඨ ම_ටම 

S�T- ෙ6ක8 �.ල.ප.ෙ�. 
%ෙ&ෂ 

1 1 0  

අ�ෙ)ක 
S�T- ෙ6ක8 

�.ල.ප.ෙ�.I 
2 

 

1 0 �.ල.ප.ෙ�. 
%ෙ&ෂ 

අ�ෙ)ක 
S�T- ෙ6ක8 
(ඉඩ8) 

�.ල.ප.ෙ�.I 
1  

සහකාර 
S�T- ෙ6ක8 

�.ල.ප.ෙ�.III 
1 1 0 �.ල.ප.ෙ�.  

II 

�ධාන 
ගණකාMකා� 

�.ල.ග.ෙ�.I 
1 1 0  

�ධාන 
අභD�තර 
%ගණක  

�.ල.ග.ෙ�.I 
1 1 0  

ගණකාMකා� �.ල.ග.ෙ�.I 1 1 0 �.ල.ග.ෙ�.III 

ඉං�ෙ��  �.ල.ඉ.ෙ�.II 
1 1 0 �.ල.ඉ.ෙ�.II/ 

II 

�.ල.ප.ෙ�. 
0ලධා� 

ෙ�.I 
0 1 -1 අOB-ත 

ෙජD�ඨ 
ම_ටෙ8 
එකCව 

 8 9 -1  

තෘ��ක ම_ටම 

� ලංකා 
ෙත�රC� 
සං0ෙdදන හා 
තා-ෂණ 
0ලධා� 

�.ල.ෙත�.තා.ෙ�. 
II/ I 

 

�.ල.ෙත�.තා.ෙ�.  
II/ I 

0 

 

 

0 

1 

 

 

01 

-1 

 

 

-1 

ඉS�ප� 
කළා     H �  

  71   ප�S 

ප�පාලන රා.ක.ස.ෙ�.අM.  1 %ධායක   
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0ලධා�  (%ෙ&ෂ ෙÌIය) 0ළධා� 

භාෂා 
ප�ව)තක  

භාෂා 
ප�ව)තන 
ෙ�වය  I 

1 1 0  

තෘ��ක 
ම_ටෙ8 
එකCව 

  02    

x%��ක ම_ටම 
� ලංකා 
ෙත�රC� 
සං0ෙdදන හා 
තා-ෂණ 
0ලධා� 

�.ල.ෙත�.තා.ෙ�. 
3/III 

0 01 -1 

ඉS�ප� 

කළා   ) H �   - 

71 ප�S( 

අයවැය 
සහකාර 

උපාMධා� 
2 1 1  

සංව)ධන 
ස8බ�Mකාරක  

උපාMධා� 
2 2 0  

සංව)ධන 
0ලධාG 

සංව)ධන 
0ලධාG ෙ�වය 

18 26 -8  

රා.ක.සහකාර රා.ක.ස. I,II,III 46 46 0  
තා-ෂණ 
0ලධා�  

�.ලං.කා.ෙ�. II,III 
2 1 1  

තා-ෂණ 
සහායක 

 
2 2 0  

සැලE8 �6�  �.ලං.කා.ෙ�. I 1 0 1  

K^ගැvෙ8 
0ලධා�  

- 2 0 2  

x[��ක 
ම_ටෙ8 
එකCව  

 75 79 -4  

�ාථ3ක ම_ටම 

�යV� �යV� ෙ�වය  

II,III 
9 8 01  

 
කා)යාල 
කා)යය 
සහකාර ෙ�වය 

කා.ස.ෙ�. I  

30 

2  

5 

 

7  

කා.ස.ෙ�. I I 4  

කා.ස.ෙ�. I I I 12   
�ාථ3ක 
ම_ටෙ8 
එකCව 

 39 33 6  
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<ාෙvzය ෙ0ක� කා�යාල කා�ය මtඩල ෙතSරBm - යාපනය ����කය  

තනBm 
ෙ�වය  ෙ�+ය/ 
පං.ය 

කළමණාකරන 
ෙ�වා 
ෙදපා�තෙ�:B
ව ම�: අ^මත 
කා�ය මtඩලය 

වGම: 
සංඛ_ා
ව 

xරd
පා� 
සං
ඛ_ා
ව 

ෙවනG 
ෙතSරBm 

ෙජD�ඨ ම_ටම 

�ාෙx�ය ෙ6ක8 �.ලං.ප.ෙ� I 15 14 0 �.ලං.ප.ෙ� I 
1 �.ලං.ප.ෙ� II 

සහකාර �ාෙx�ය ෙ6ක8   �.ලං.ප.ෙ� III 15 3 5 �.ලං.ප.ෙ� II 

7 �.ලං.ප.ෙ� I I I 

ගණකාMකා� �.ලං.ග.ෙ�  II/III 15 02 0 �.ලං.ග.ෙ� I  
04 �.ලං.ග.ෙ�  II 
09 �.ලං.ග.ෙ� III 

ෙජD�ඨ ම_ටෙ8 එකCව   45 40 05  
තෘ�ය ම_ටම 

ප�පාලන 0ලධා�  රා.ක. ෙ�  අM 
ෙÌIය 

15 8 07 %ධායක 
0ළධා� 
(�ාෙx�ය 
ෙ6ක8 
ෙක�_ඨාශ 06) 

9ාම 0ලධා�  (ප�පාලන) 9ා.0 අM  ෙÌIය 15 6 9 �ාෙx�ය 
ෙ6ක8 
ෙක�_ඨාශ 04 -
වැඩ බලනවා 

භාෂා ප�ව)තක භා.ප ෙ� - I. I I. I I I 21 8 13  
තෘ�ය ම_ටෙ8 එකCව  51 22 29  
x%��ක ම_ටම      

අයවැය සහකාර  උපාMධාG 2 0 2  
සංව)ධන ස8බ�wකාරක උපාMධාG 15 12 3  

සංව)ධන 0ලධාG සංව)ධන 0ලධාG 
ෙ�වය 

120 130 -10  

සංව)ධන 0ලධාG (��Wව)   11 -11  

රා.ක.සහකාර රා.ක.ස. I,II,III 554 389 165  

9ාම 0ලධා�  I. II. III 435 358 77  

තා-ෂණ 0ලධා�   �.ලං.ප තා-ෂණ 
ෙ�වය  I, II 

30 10 20  

තා-ෂණ සහකාර  15 14 01  

x%��ක ම_ටෙ8 එකCව  1,171 924 247  
�ාථ3ක  ම_ටම      

�යV�  I, II, III 36 24 12  
කා)යාල සහායක ෙ�වය 
(Hරක�, සvපාර-ෂක 
ක8ක�,සහන ෙ�වක��) 

I, II, III 206 131 75 %ෙ&ෂ ෙÌIය 
ඇCළ�ව 

�ාථ3ක ම_ටෙ8 එකCව  242 155 87  
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5. කා�ය සාධනය 
 

5.1  සාමාන_ පuපාලන කටABවල <ග.ය. 
 

5.1.1 �ාම Pලධා% කටAB 

1. අපරාධ v� සං9හය මZ� පවරා ඇ� බලය /යා�මක කර3� සාම 
0ලධාGවරයY ෙලස කටBC FGම. 

2. %%ධ ආඥා පන� ෙර«ලාQ මZ� පවරා ඇ� බලතල /යා�මක FGම හා ඊට 
අදාල උ6ලංඝනය FG8 K^බඳව උසා%වලට වා)තා FGම. 

3. අවශD යාව�කා~නය� සමග ෙක�_ඨාශය Cළ ආ)Aක, සමාජ හා සං�කෘ�ක 
ෙත�රC� එ-j� FGම හා �ාෙx�ය ෙ6ක8ෙg උපෙද� ප�S අවශD %ටක එම 
ෙත�රC� රජයට හා ෙවන� ආයතනවලට ලබා Uම. 

4. ෙක�_ඨාශය Cළ රජෙN සමාජ, ආ)Aක හා සං�කෘ�ක සංව)ධන වැඩසටහ� 
ස8බ�wකරණය හා /යා�මක FGම. 

5. ෙක�_ඨාශය Cළ සමාජ Eබ සාධන කටBC පව�වාෙගන යාම. 

6. 9ාම 0ලධා� රාජකා� Sනෙප�ත ෛන�ක 7ය%6ල- ෙලස පව�වාෙගන යාම. 

7. මනා සං%ධානා�මක බවF� B� 7Kෙග�O පව�වාෙගන යාෙ8 <මය-, බ� 
ව_ෙට:� ෙප�ත හා ෙවන� ෛන�ක 7ය%7 පව�වාෙගන ය3� ෙක�_ඨාශය 
Cළ මනා 9ාම 0ලධාG කා)යාලය- පව�වාෙගන යාම. 

8. තම 0වා� Sනය හැර අ� සෑම Sනයකම (පැය 24) තම ෙ�වාවට  කැප[ම (9ාම 
0ලධාGවරයYට ස�යට එ- 0වා� Sනය- ලැෙ¥) 

9. ෙ6ක8 මZ� 0යමකළ ෙdලාෙdU කා)යාලය Cළ jෙඳ3� සාමානD 
ජනතාවෙg අවශDතාවය� ඉ\ FGම හා අෙන- ෙdලාව� 2 U ෙක�_ඨාශය 
Cළ -ෙ�y රාජකාG�¯ 0රත[ම. 

10. ඉහත සඳහ� රාජකා�වලට අමතරව �ාෙx�ය ෙ6ක8, ෙවන� අමාතDංශය-,  
ෙදපා)තෙ8�Cව-,  වDව�ථාKත ආයතනය- ෙහ: පළා� සභාව- මZ� 
ෙක�_ඨාශයට අදාලව පවරO ලබන රාජකා� ඉ\ FGම. 
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�ාම Pලධා% ෙකSWඨාශය ගණනය 

අ.අ. 
<ාෙv�ය ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම 

�ාම Pලධා% 
ෙකSWඨාශ 

ගණනය 

01 ෙඩ6ෆ්_ 6 

02 ෙdලෙන� 30 

03 ක�_� 15 

04 කාෛරනග)  9 

05 යාපනය  28 

06 න6�) 40 

07 ස�S7පා�  28 

08 ච�කාෙන� 25 

09 උ�%6 30 

10 ෙත67පෙල� 45 

11 ෙක:පා� 31 

12 චාවක�ෙ�� 60 

13 කරෙව�� 35 

14 ෙoV�C�ව 35 

15 ම�ත�ක)0 18 

එකBව 435 
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5.1.2  අභ_:තර ,ගණන කටAB 

යාපනය S�T- අභD�තර %ගණන කටBC අංශය H.ෙර 133 ට අOව �ධාන අභD�තර  
%ගණකාMප�වරයා යටෙ� කටBC කරO ලැෙ¥.  
  
ෙමම අංශය මZ� S�T- ෙ6ක8 කා)යාලෙNද �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල සහ 9ාම 
0ලධා� කා)යාලවලද අභD�තර %ගණන කටBC QVකරන අතර ඊට අමතරව අවශD 
අව�ථාවලU %ෙ&ෂ %ම)ශන කටBCද QV කරO ලබ�.  
 

2016 ව�ෂෙ( කා�ය සාධන වා�ථාව 
1. වා)aක අභD�තර %ගණන සැලැ�ම හා කා)Cමය වා)තාව සැකLම.  
2. කා)Cවකට වර- %ගණන කළමණාකරන ක3\ සැQවාර 4- පැවැ�[ම.  
3. අභD�තර %ගණන ච< ෙ6ඛ 0Y� FGම.   
4. S�T- ෙ6ක8 කා)යලය යටෙ� පහත සදහ� �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 152 

අභD�තර %ගණන කටBC QV FGම. 
(යාපනය, කාෙර�නග), උ�%6, න6¨), ෙක:පා�, ස��7oපා�, ෙoV�C�ව, 
ච�කාන�, කරෙව��, ෙත67oපෙල�, ෙdලන�, චාවක�ෙ��, ම�ත�ක)0, 
ක�_�, ෙඩ6ෆ්_) 

5. යාපනය S�T- ෙ6ක8 කා)යලය යටෙ�  ඇ� පහත සදහ� 
ෙදපා)තෙ8�Cවල අභD�තර %ගණන කටBC QV FGම. 
(සැලE8 අංශය, ෙර��ට) ජනරා6 ෙදපා)තෙ8�Cව, රථ වාහන 
ෙදපා)තෙ8�Cව හා S%නැ«ම) 

6. �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල HලD /යාකාරක8 මත අභD�තර පාලන 
පxධ�ය ඇගnෙම� රාජD ස8ප� මනා ෙලස පාලනය FGම,   ෙද:ශ වැළැ-[ම, 
�වාwන ඇගnම හා �මාණය� හා මැO8 <ම යාව�කා~න FGම. 

7. අභDනතර 0G-ෂණ හා පාලන පxධ� /යා�මක ෙක�ට ආයතනය Cල වංචා 
සහ ෙද:ශ වැළැ-%ම.   

8. ZW8 කටBC සහ 0වැරS HලD �කාශ සැකLමට ෙය�දා ග�නා වා)තාවල 
%&වාසvය භාවය.  

9. පා� සහ හා0 වන සෑම අව�ථාව�ම ආයතනෙN ෙxපළ වල ආර-ෂාව සහ 
ත�වය තහ5� FGම. 

10. ස8ප� දායක��ෙg කා)ය-ෂමතාවය අw-ෂණය FGම. 

11. මහා භා½ඩාගාරය සහ රාජD ප�පාලන අමාතDංශය %Q� 0Y� කරන ලද 
ආයතන සං9හය, Hද6 ෙර«ලාQ, ෙවන� ච< ෙ6ඛ සහ උපෙද� /යා�මක 
FGම. 

12. වDාපෘ�ෙN �ග�ය සමාෙල:චනය FGම. 
13. පහත සඳහ� පැ3I7   %ම)ෂණය කර වා)තා  ඉS�ප� කරන ලU  (2016)  

 

අ^ අං ,මZ� කළ �නය පැr+� ,�තර 
1.  14.09.2016 චංකාන� - �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලෙN ස8බ�Mකරණ  j�[මට අදාල 

උප�ථාන ෙග[8 
2.  22.09.2016 ෙත67oපෙ6�. �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලෙN  0ෙප�� �\ව K^බද �ව�ප� 

දැ�[ම 
3.  28.11.2016 චංකාන� - �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලෙN Îඩා,  සං�කෘ�ක උෙළෙල2 

උප�ථාන %යද8 
4.  24.12.2016 චාවාක�ෙ��ය Wනා%6 බට2ර 9ාpය සංව)ධනය ස3�යට අදාල  ෙග[8  
5.  %ම)ෂණ QV ෙකෙර3� 

පවz 
චංකාන� �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලෙN  අ6මා� ගැO8 අ�-Kත හා 
ස8බ�ධ ගැට¨ව 

6.  %ම)ෂණ QV ෙකෙර3� 
පවz 

ත�ෛදෙස6ව�ර8   9ාpය සංව)ධනය ස3�ෙN අ�-Kත ස8බ�ධෙය�  
ගැට¨ව 
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5.1.3 ආදාය� එ��� $uෙ� කටAB  
2016 වසර Bළ ආදාය� �� සාරාංශය 

 

  

වසර 2015 2016 

 ,�තර සත_ ත�ෙ�m 
සංෙශM�ත  

ත�ෙ�m 
සත_ 

10.02.04.01 ම�පැ� - - - - 

10.03.06.00 ප�සර සංර-ෂණ අයබV - - - - 

10.02.07.00 Hxදර ගා�C - - - - 

10.03.07.02 ෙර��ටා) ජනරා6 

ෙදපා)තෙ8�Cවට අදාළ 

7යාපSංX ගා�C 

23,325,491.00 - 26,200,000.00 25,411,896.50 

10.03.07.03 �xග7ක දැව �වාහනය 496,247.67 - - 652,312.62 

10.03.07.04 ෙම:ට) රථ බV අෙල%ය 20,000.00 - - 15,000.00 

10.03.07.05 මහජන ආර-ෂාව K^බඳ 

අමාතDාංශයට අදාල 

බලපy ගා�C 

3,960.00 4,000.00 4,000.00 940.00 

10.03.07.99 ෙවන� 468,961.17 500,000.00 500,000.00 382,128.00 

20.02.01.01 රජෙN ෙග�ඩනැZ7 හා 

0වාස Y~ 
584,349.07 - - 54,600.00 

20.02.01.03 රජෙN වනා�තර මත Y~ - - - - 

20.02.02.99 ෙවන� 4,868,183.99 5,500,000.00 5,500,000.00 5,409,683.24 

20.03.03.00 දඩ 17600.00 - - - 

20.03.02.06 C�ලතා සංර-ෂන ආඥා 

පනත යටෙ� ගා�C 
1550.00 - - 550.00 

20.03.02.03 ගම� බලප� හා [සා හා 

x%  �රවැQභාවය මත 

අයFG8 

- - - 355,050.00 

20.03.02.13 %භාග හා අෙනY� ගා�C 133,650.00 - - 934,050.00 

20.03.02.14 ෙම:ට) රථ පනත යටෙ� 

ගා�C 
53,935,270.00 - - 67,805,545.00 

20.03.02.99 අ0ය8 23,715,341.77 23,000,000.00 600,000.00 - 

20.03.04.00 රාජD 0ලධාG�ෙg යC� 

පැS වා�කය 
83,023,920.00 - - - 

20.03.99.00 ෙවන� ලැ}8 5,609,944.59 6,000,000.00 6,000,000.00 5,352389.74 

20.04.01.00 මධDම රජය 25,901,127.74 - - 31,074,933.85 

20.06.02.00 �ාgධන ව�ක8 අෙල%ය 791,207.00 - - 1,969,562.04 
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 5.1.4 මානව ස�පG �$යා අව�ථා ෙදපා�තෙ�:Bව 

 

<ග. වා�ථා සාරාංශය - 2016 
මානව ස8ප� jFයා අව�ථා ෙදපා)තෙ8�Cව 
 මහජන jFයා මධD�ථානය 

 
 
 
 
 
 
 
 

අ .අ.  වැඩසටහෙ: නම 

වා��
ක 

ඉල�
ක 

ගණන 

E[කළ 
වැඩසට

හ: 
ගණන 

<.ලා
�: 

සංඛ_ා
ව 

ෙව:$%� 

m. 

,යදම 

m. 

1 jFයා  ක3\  වැඩසටහන 1 1 30 34,150.00 32,106.00 

2 ජය9ා¯ වෘ�zය සැළE8 වැඩසටහන 3 3 107 23,850.00 23,850.00 

3 
අවශDතා මත jFයා   සංව)ධන ��W 
වැඩසටහන 

12 12 375 11,900.00 119,400.00 

4 වDවසායක�වය   සංව)ධන වැඩසටහන 1 1 30 27,600.00 27,600.00 

5 �වයං jFයා අÏෙ¢රණ වැඩසටහන 2 4 143 4,780.00 9,624.00 

6 
ෙදමdKය�  සදහා වෘ�zය මා)ෙග:පෙxශන  
වැඩසටහන   

6 6 302 13,500.00 13,500.00 

7 
අවදාන8 ස2ත ක½ඩාය8 jFයාගත FGෙ8 
වැඩසටහන 

1 1 30 2,950.00 7,950.00 

8 V)වල �xගලය� සඳහා  සhහ  වැඩසටහන 128 120 2646 - - 

9 
වෘ�zය මා)ෙග:පෙxශන  වැඩසටහන (%&ව 
%දDාල QE�  -  බා2ර 

1 1 48 34,450.00 34,450.00 

10 «�ව�� සඳහා  දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� 1 1 34 27,700.00 24,895.00 

11 අධDාපන  මා)ෙග:පෙxශන  වැඩසටහන 1 1 280 23,240.00 23,240.00 

12 
අධDාපන ක)මා�ත මා)ෙග:පෙxශන  
වැඩසටහන (සාමානD ෙපළ QE�  සඳහා) 
 

79 76 2349 - - 

13 
වෘ�zය මා)ෙග:පෙxශන  වැඩසටහන (උස� 
ෙපළ  QE� සඳහා) 

62 68 2119 - - 

14 වෘ�zය මා)ෙග:පෙxශන  වැඩසටහන 1700 2012 - - - 

15 
වෘ�zය ��ලාභ වැ� SBW FGෙ8  
වැඩසටහන 

510 812 - - - 

16 සෘ� වෘ�zය අව�ථා 450 201 - - - 

  2958 3330 8493 316,620.00 316,615.00 

අ^.අ. වෘG�ය ,�තර සංඛ_ව 

01 7යාපSංX කරන ලද jFයා අෙo-ෂක�� 12819 

02 j� කරන ලද jFයා �රoපා� 1912 

03 සංසදනය කරන ලද jFයා 5020 

04 -�යාකාරක8වලට ප�4 ඇබෑ)Cව වැඩසටහන 1650 

05 -�යාකාරක8වලට ප�4 වෘ�zය ෙස�යා 5020 

06 ලබා V� jFයා ගණන 494 

07 jFයා උ�පාදනය කරන වැඩසටහ� 17 

08 %භාග මා)ෙග:පෙxශන වැඩසටහන 02 
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5.1.5 මාධ_ අංශෙ( )යාකාරක�
යාපනය S�T- මාධD ඒකකය මZ� 
පහත දැ-ෙවන /යාකාරක8 QV කරන ලU

 

• � ලංකා �ව�ප� ම½ඩලය
වැඩසටහන හා සමගාpව වැඩHRව- /
 

• එ-ස� ජාz�ෙg 
ෙක�මසා��Cම�, %ෙxශ 0ෙය:�කව��ෙg සංචාර වැ0 %ෙ&ෂ අව�ථාව�2U මාධD
0ලධාG� ස8බ�wකරනය F�ම

 

• අ�ග� ජනාMප�Cම�
කා)යාලෙN ග� සභාප�Cම�
ම��ව�� වැ0 ���ෙg යාපනය S�T
ස8බ�wකරණය FGම. 

 

• S�� �- ස8බ�wකරන
හHව, ෙඩං« 0වාරණ j�[ම
කෘaකා)3ක සංචාර හා යාපනය S�T
%ෙ&aත අව�ථා සදහා මාධD

 

• යාපනය S�� �- ෙ6ක8
ආයතන මZ� /යා�මක කරන සංව)ධන වැඩසටහ�
වැඩසටහ�, Îඩා කටBC ආSය K^බදව මාධD

 

• ඊ - පxධ� භා%තය ආර8භ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

අ�ග� ජනාMප� යාපනය පැ3

ඕ�_ෙ)7යා Îඩා සංව)ධා ක3�ව යාපනය 
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යාකාරක� 

 ඒකකය මZ� 2016 ව)ෂෙNU S�T- ෙ6ක8Cම�ෙg අOමැ�ය මත 
යාකාරක8 QV කරන ලU. 

�ව�ප� ම½ඩලය මZ� �ාෙx�ය මාMයෙdS සඳහා එ�න එකට ��ම ග�න 
වැඩසටහන හා සමගාpව වැඩHRව- /යා�මක කරන ලU. 

ජාz�ෙg ග� මහ ෙ6ක8Cම�, මානව 
%ෙxශ 0ෙය:�කව��ෙg සංචාර වැ0 %ෙ&ෂ අව�ථාව�2U මාධD

0ලධාG� ස8බ�wකරනය F�ම. 

�ග� ජනාMප�Cම�, ග� අ9ාමාතDCම�  ජා�ක ඒකාබxMතා හා �
ග� සභාප�Cම�, ග� අමාතDව��, රාජD අමාතD

��ෙg යාපනය S�T- සංචාරවලU අදාල මාධD
 

ස8බ�wකරන ක3\ j�[ම,  S�T- Q%6 ආර-ෂක ක3\ j�[ම
ෙඩං« 0වාරණ j�[ම, ම�� 0දහ� රට-, වනෙර:ප

කෘaකා)3ක සංචාර හා යාපනය S�T- ෙ6ක8 කා)යාලෙN පව�වO ලබන ෙවන� 
අව�ථා සදහා මාධD 0ලධාG� ස8බ�wකරනය FGම. 

ෙ6ක8 කා)යාලෙN හා ෙවන� මධDම රජෙN හා පළා� සභා රාජD
යා�මක කරන සංව)ධන වැඩසටහ�, සං�කෘ�ක හා කලා 

ඩා කටBC ආSය K^බදව මාධD හරහා ජනතාව දැOව� FG

ආර8භ කල ජනමාÑ යෙdU� ස8බ�wකරණය

යාපනය පැ3|ම  � ලංකා පළා� �ව�ප� ම½ඩලය

ඩා සංව)ධා ක3�ව යාපනය පැ3|ම 

                                                             ����� ��	����� 

- ෙ6ක8Cම�ෙg අOමැ�ය මත 

හා එ�න එකට ��ම ග�න 

 23ක8 සං%ධානෙN 
%ෙxශ 0ෙය:�කව��ෙg සංචාර වැ0 %ෙ&ෂ අව�ථාව�2U මාධD 

ජා�ක ඒකාබxMතා හා ��ස�ධාන 
 අමාතDව�� හා පා)7ෙ8�C 

- සංචාරවලU අදාල මාධD 0ලධාG� 

- Q%6 ආර-ෂක ක3\ j�[ම, ෙප:ෂන 
වනෙර:ප, තානාපතාව��ෙg 

යාලෙN පව�වO ලබන ෙවන� 

ම රජෙN හා පළා� සභා රාජD 
සං�කෘ�ක හා කලා 

 හරහා ජනතාව දැOව� FGම. 

ස8බ�wකරණය FGම. 

�ව�ප� ම½ඩලය  සභා වැඩHR 
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5.1.6  ඉඩ� පuහරණ <.පG. සැලZ� ෙදපා�තෙ�:Bව ���� 
ඉඩ� පuහරණ සැලZ� කා�යාලය, යාපනය සංව�ධන 
)යාකාරක� හා ,ෙ�ෂ කා�යය:� <ග. වා�තාව 

1. සංව�ධන )යාකාරක� සදහා වා��ක ඉල�ක  

<.පාදන ��ෂ අංක 327-2-1-0-2105 

අ^.අ. )යාකාරකම 
වා��ක 
ඉල�ක 

එ� 
වැඩසටහන� 

සදහා 
ඇ�තෙ�:Bගත 

?දල 

<.පාදන 

(m.) 

01 ජා�ක ඉඩ8 ප�හරණ  ප)ෙNෂණය 1 119,531.00 119,531.00 

02 S�T- ඉඩ8 ප�හරණ  ද�ත 
සHදාය උ�පාදනය FGම 

1 5,000.00 5,000.00 

03 %ෙ&ෂ ඉඩ8 ප�හරණ  ප)ෙNෂණය 1 17,000.00 17,000.00 

04 දැOව� FGෙ8 /යාකාරකම 15 3,000.00 45,000.00 

05 �ාෙx�ය ම_ටෙ8 ඉඩ8 ප�හරණ  
%ධායක වDාපෘ� 

15 45,000.00 675,000.00 

06 ග8 ම_ටෙ8 ඉඩ8 ප�හරණ  
වDාපෘ� 

2 50,000.00 100,000.00 

07 ජල ස8පාදන �ථානය ආර-ෂා 
FGම, දැOව� FGෙ8 /යාකාරකම  

1 40,000.00 40,000.00 

08 ස8ප� අ23 ඉඩ8 ��සං�කරණය 
FGම 

1 50,000.00 50,000.00 

09 S�T- ඉඩ8 ප�හරණ  සැලE8 
ක3\  

2 3,000.00 6,000.00 

10 �ාෙx�ය ඉඩ8 ප�හරණ  සැලE8 
ක3\  

15 1,500.00 22,500.00 

එකBව 1,080,031.00 
 

2. සංව�ධන ව_ාපෘ. සහ ,ෙ�ෂ )යාකාරක� සඳහා <ග. වා�තාව  
(��ෂ අංක 327-2-1-0-2105) 

අ.අ. )යාකාරක� 
ෙභ�.ක  
සහ ?ල_ 

���� 
වා�zක 
ඉල�ක 

ස?w#ත 

<ග.ය 

ෙවනG 
කm 

01 ජා�ක ඉඩ8 ප�හරණ  
ප)ෙNෂණය 

ෙභ��ක 01 01  

HලD 119,531.00 119,531.00  

02. 
S�T- ඉඩ8 ප�හරණ  ද�ත 
සHදාය උ�පාදනය FGම 

ෙභ��ක 01 01 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 5,000.00 5,000.00 . 

03 %ෙ&ෂ ඉඩ8 ප�හරණ  ෙභ��ක 01 01 ස8u)ණ 
කර ඇත 
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03. <ාෙv�ය ඉඩ� පuහරණ  සැලZ� <ග.ය - 2016 

අංක 
<ාෙv�ය ෙ0ක� 

ෙකSWඨාශය 
<.පාදන 

ඒකාබvධ 
අර?දල 

දායකGවය 
නැවත ප�ං# 

$%ම 
අමාත_ංශය 

,යදම 

m. 

1 ෙඩ6ෆ්_  45,000.00  45,000.00 

2 ෙdලෙන�  45,000.00  45,000.00 
3 ක�_�  45,000.00  45,000.00 
4 කාෛරනග)  45,000.00  45,000.00 
5 යාපනය  45,000.00  45,000.00 
6 න6�)  45,000.00 350,000.00 395,000.00 
7 ස��7oපා�  45,000.00  45,000.00 
8 ච�කාෙන�  45,000.00  45,000.00 
9 උ�%6  45,000.00  45,000.00 

10 ෙත7oපෙල�  45,000.00 300,000.00 345,000.00 
11 ෙක:පා�  45,000.00  45,000.00 
12 චාවක�ෙ�� 45,000.00  45,000.00 
13 කරෙව�� 45,000.00  45,000.00 
14 ෙoV�C�ව 45,000.00  45,000.00 
15 ම�ද�ක)0 45,000.00 95,700.00 140,700.00 

ප)ෙNෂණය HලD 17,000.00 17,000.00  

04 දැOව� FGෙ8 /යාකාරකම ෙභ��ක 15 15 ස8u)ණ 
කර ඇත  

HලD 15*3000 45,000.00  

05 �ාෙx�ය ම_ටෙ8 ඉඩ8 ප�හරණ  
%ධායක dයාපෘ� 

ෙභ��ක 15 15 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 15*45000 675,000.00  

06 ග8 ම_ටෙ8 ඉඩ8 ප�හරණ  
dයාපෘ� 

 

ෙභ��ක 02 02 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 2*50000 100,000.00  

07 ජල ස8පාදන �ථානය ආර-ෂා 
FGම, දැOව� FGෙ8 
/යාකාරකම 

ෙභ��ක 01 01 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 40,000.00 40,000.00  

08 ස8ප� අ23 ඉඩම සඳහා 
��සං�කරණය Fර 
 

ෙභ��ක 01 01 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 50,000.00 50,000.00  

09 S�T- ඉඩ8 ප�හරණ  සැලE8 
ක3\ 

ෙභ��ක 02 02 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 2*3000 6,000.00  

10 �ාෙx�ය ඉඩ8 ප�හරණ  සැලE8 
ක3\  

ෙභ��ක 15 15 ස8u)ණ 
කර ඇත 

HලD 15*1500 22,500.00  
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04. <ාෙv�ය ඉඩ� පuහරණ  ප�ෙ(ෂණ <ග.ය - 2016  
  

අ^ 
අංක 

<ාෙv�ය 
ෙ0ක� 

ෙකSWඨාශය 

�ාම 
Pළධාu 

ෙකSWඨාශය 

�ෙQ� 
කා�යය: 

Pමාකළ �ාම 
Pළධාu 

ෙකSWඨාශය 

යාවGකා~න කරන  
Pමාකළ �ාම 

Pළධාu ෙකSWඨාශය 

1 ෙඩ6ෆ්_  06 - - 

2 ෙdලෙන�  30 20 09 

3 ක�_�  15 10 02 

4 කාෛරනග)  09 09 09 

5 යාපනය  28 18 02 

6 න6�)  40 30 11 

7 ස��7oපා�  28 20 06 

8 ච�කාෙන�  25 21 03 

9 උ�%6  30 20 09 

10 ෙත7oපෙල�  45 32 11 

11 ෙක:පා�  31 21 02 

12 චාවක�ෙ�� 60 38 09 

13 කරෙව�� 35 23 09 

14 ෙoV�C�ව 35 21 10 

15 ම�ත�ක)0 18 16 12 
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5.1.7 මැ.වරණ කටAB ෙදපා�තෙ�:Bව 

1) 2016 ව�ෂෙ( ඡ:ද දායකC: සංඛ_ාව (10A - යාපනය ����කය) 
යාපනය S�T-කෙN 7යාපSංX කල ඡ�ද දායක�� සංඛDාව - 463,726 
 
2) මහ නගර සභා/නගර සභා / <ාෙv�ය සභා සංඛ_ාව 

මහ නගර සභා - 01 
1. මහ නගර සභාව - යාපනය   

 
නගර සභා - 03 

1. චාවක�ෙ��ය නගර සභාව 
2. ෙoV�C�ව නගරසභාව 
3. වැ6වJCෙර� නගරසභාව 

 
�ාෙx�ය සභා - 13 

1. ෙඩ6ෆ්_ �ාෙx�ය සභාව 
2. ෙdලන� �ාෙx�ය සභාව 
3. ක�_� �ාෙx�ය සභාව 
4. කාෙර�නග) �ාෙx�ය සභාව 
5. ව7කාම8 බට2ර �ාෙx�ය සභාව 
6. ව7කාම8 0�ත �ාෙx�ය සභාව 
7. ව7කාම8 උCර �ාෙx�ය සභාව 
8. ව7කාම8 දYණ �ාෙx�ය සභාව 
9. ව7කාම8 නැෙගන2ර �ාෙx�ය සභාව 
10. වඩමරා�X 0�ත �ාෙx�ය සභාව 
11. ෙoV� C�ව �ාෙx�ය සභාව 
12. චාවක�ෙ��ය �ාෙx�ය සභාව 
13. න6�) �ාෙx�ය සභාව 

 
3) යාපනය මැ.වරණ ����කෙ( මැ.වරණ ෙකSWඨාශ 

  
 

මැ�වරණ S�T-කය 10 - යාපනය 
01 අ. ක�_� 

02 ආ.ව��-ෙක:_ට� 

03 ඇ.ක�කස�Cරය 

04 ඈ. මා0oපා� 

05 ඉ. ෙක:පා� 

06 ඊ. උ�oK_J 
07 උ. ෙoV�C�ව 
08 ඌ. චාවක�ෙ��ය 

09 එ. න6�) 
10 ඒ. යාපනය 

 

4) උBm පළාG සභාෙ� සාමා{කC: සංඛ_ාව - 38 
යාපනය - 16 
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5) මැ.වරණ ෙදපා�තෙ�:Bෙ� කා�යය: - 2016 

 
01. ඡ:ද දායකC:ෙ1 �නය - 2016 

උC� පළා� ඡ�ද දායක��ෙg Sන වැඩසටහන 2016 Ê0 මස 1වන Sන යාපනය මැ�වරණ 

කා)යාලෙNU පැවැ�5I. යාපනය S�T- මැ�වරණ කා)යාලය මZ� 2016 Ê0 05වන Sන 

දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන- පව�වන ලද අතර එ2U දැ�[8 පTකා ෙබදාහැGම, දැ�[8 �ව� 

�ද)ශනය, [S නාටD, ඡ�ද දායක�� දැOව� FGම සදහා �චාරක වDාපාර ආSය සං%ධානය කර 

��0. 

 

02. ඡ:ද�r නාමෙ0ඛන සංෙශMධනය $%ම – 2016 

2016 ව)ෂය සදහා සංෙශ:Mත ඡ�ද23 නාම ෙ6ඛනය 2016 ෙදසැ8බ) 31වන Sන සහකාර 

මැ�වරණ ෙක�මසා�� ».අFල� මහතා %Q� සහ�ක කරන ලU. 

 

03. ඡ:ද �r නාම ෙ0ඛණෙ( උධෘත - 2016  

�xගල��ෙg %%ධ අවශDතා සදහා ඡ�ද නාමෙ6ඛන උ�ටා ගැv8 0Y� කරන ලS. 2016 

වසෙ)U %ෙ&ෂෙය� %&ව %දDා7ය ඇCල� [8, ස8Hඛ පG-ෂණ, ව�S ලබා ගැv8, v�මය 

අවශDතා හා ඉඩ8 ෙව� FG8 ආSය සදහා උ�ටා ගැv8 2470- යාපනය S�T- මැ�වරණ 

කා)යාලය මZ� 0Y� කරන ලS.  
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5.1.8 උBm පළාG ෙර{��ා� ජනරා0 ෙදපා�තෙ�:Bෙ� කටAB  

 

!.   ෙ0ඛන �යාප�ං# $%� 

1. 7යාපSංX කල ඇෙට:)0 බලපy  3,890 
2. 7යාපSංX කල ඇෙට:)0 බලපy ආදාය8 5,835,000.00 

 
5. E,0 �යාප�ං# $%� 

01.  අOමත කරන ලද උප� 7යාපSංX FGම සදහා �කාශන  
1. 24  ෙක�ටස  2111 
2. 36  ෙක�ටස 258  
3. 27 (A) ෙක�ටස 1584 
4. 52 (1) ෙක�ටස 1493 
5. 27  ෙක�ටස 556 
6. 0Y� කරන ලද 12 (1)  Kටප�  201 
7. උප� 7යාපSංX FGම (ළම� ස8මත) 10 

 
02. අOමාන වය� සහ�කප� 0Y� FGම 729 

 

ඉ. ඉ0~� සහ ගා�B      සංඛ_   එකBව 

ඇෙට:)0 බලපy සහ�ක කල ගා�C 103 51,500.00 
අOමාන වය�  සහ�ක කල Kටප� 516 51,600.00 
ඇෙට:)0 බලපy ෙස%6ල ඉ6~8 40 20,000.00 

 
ඊ. ෙවනG 

01. පව�වන ලද ජංගම ෙ�වා   සංඛDාව (Q%6 ෙ�වය(  17 

02. පව�වන ලද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� සංඛDා   08 
(ෙත�ෙල�ංX කරන සඳහා සහ�ක ප�(  

03. ඇබෑQය  වැඩK^ෙවළ  (ඉ - Q%6) සංඛD    03 
 

 
උ. යාපනය ඉඩ� ���� කා�යාලය කා�යය 
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අ.අ ෙතSරBm 

ලද 
අය[�පG 
සංඛ_ාව 

�� කල ආදායම 

1 ව)ශය Cල 7යාපSංX කල ඔo� H6 
Kටප� 

31338 3,275,200.00 

2 ව)ශය Cල ලද  ඔo� අO Kටප� 27940 - 

3 ඔo� සහ K^බැ�ම ප� සහ�ක කළ 
Kටප� සඳහා අයV8ප�  

36968 13,324,100.00 

4 ඉඩ8 ප�මාව සහ ඔo� අO Kටප� 
ෙස58 අයV8ප�  

1606 784,500.00 

5 7යාපSංX  %වාහ සංඛDාව 131 131,950.00 

6 7යාපSංX   උo� සංඛDාව - - 

7 7යාපSංX   මරණ  සංඛDාව 02 - 

8 උප�, මරණ, %වාහ සහ අOමාන 
වය� සහ�ක කළ Kටප� සඳහා 
අයV8ප�  

1836 254,300.00 

9 අOමත ක6ගත 4 උප� හා මරණ 
�කාශන අOමත උප� සහ�ක වල 
සංෙශ:ධන හා ෙවන�  සංෙශ:ධන 
�කාශන 

98 4,900.00 

10 %වාහ, මරණ, සහ�ක ප�ව)තනය 
FGම 

8117 4,953,000.00 
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5.1.9 ආපදා කළමනාකරණ කටAB
 

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ_

<ාෙv�ය හා �ා}ය  මWටෙ� 

 

  

වැඩසටහන 

ෙපරÈදාන8 F�ෙ8 කටBC  
��¼ සහ දැOව� FGෙ8 කටBC 

�ෙග:~ය �ෙxශ  ෙත�රC� තා-ෂණ
��Wව 
ඕෙස:� �තරෙN  ඇ�වන ආපදා සහ 
ඒ ෙCෙd� ඇ�වන අනC� 
ජා�ක ආර-ෂා Sනය මZ� S�T- 
ආපදා කළමනාකරණ  සාමා�කය� 
සහ කා)3ක   0ෙය:�තය�  ඇCළ� 
��W  වැඩසටහ� 
ජා�ක ආර-ෂණ Sන  වැඩසටහ� -
2016 
ගංවCර ආපදා  අවම FGෙ8  
වැඩසටහ� 
ආQයාO සංව)ධන බැංYෙd  h6ය 
ආධාර මත ගංවCර ආපදා  අවම 
FGෙ8 වැඩසටහ� 
ආ^යවල� ෙක��-Yලා� අනC�  
බ2xවාරය  0)මාණය FGම සහ 
ප�සරය ආර-ෂා FGම 
මණ6කා� ෙ�xෙශN ප�සර  සංB�
ආර-ෂා FGම සහ කළමනාකරණය 
FGම 
ඉර�න�ර Hදවා ගැvෙ8 මධD�ථාන
�ව)ධන FGම  

�ාෙx�ය ම_ටෙ8 ආපදා ෙපර 
Èදාන8 FGෙ8 dයාපෘ� සක� 

FGම සඳහා h7ක ��Wව 
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ආපදා කළමනාකරණ කටAB 

මධ_�ථානය )යාකාරක� 

  හ�E ආපදාව:ට ෙපර �දාන� $%ෙ� 

වැඩසට
හ: 

ගණන 

<.පාදන )m(.  ,යදම

59 611,390.00 

 21 370,000.00 

තා-ෂණ 
1 250,000.00 

සහ 
1 122,221.00 

-  
 

ඇCළ� 
1 105,030.00 

- 
1 රාÕය ෙන�වන සං%ධාන

18 19,943,960.13 

06 12,129,920.81 12

1 
මහජන දායක�වය, රාජD 
දායක�වය 

�ය 
ය 1 

රජD, ෙප�xග7ක සහ Q%6 සමාජ
 

�ථාන 
1 

�ජා සමාෙය:ජන සහ කා)ය
� .200 ,000.00 

�ාෙx�ය ම_ටෙ8 ආපදා ෙපර 
Èදාන8 FGෙ8 dයාපෘ� සක� 

FGම සඳහා අවස� ��Wව 

ෙÕ/88 නව ෙස:නක� ෙත� 
ම_ටෙ8

                                                             ����� ��	����� 

හ�E ආපදාව:ට ෙපර �දාන� $%ෙ� x� 

,යදම )m(.  
ඉ.uය 

(m.) 

597,982.55 13,407.45 
343,934.10 26,065.90 

266,797.25 83,202.75 

98,085.00 24,136.00 

91,892.30 131,377.00 

රාÕය ෙන�වන සං%ධානවල දායක�වය 

 473,960.13 

12,129,920.81 - 

  සහ බර වාහන   ස3� 

Q%6 සමාජ දායක�වය 

කා)ය සාධනය සඳහා  

නව ෙස:නක� ෙත� 9ාpය  
ම_ටෙ8 ෙපර FGෙ8 dයාපෘ� 

සක� FGම 
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Zනාr ෙපර�m x�ව  

Eනා3 ෙපර�� ��Wව

ෙමS:�: ෙපර �දාන� සාකwඡා

S�T- ම_ටෙ8 ෙම��È� ෙපර Èදාන8 සාක�ඡා
FGම 

ෙරMහ0 සඳහා ෙපර �දාන� සැලZ�

FQය8 අනCරක U ෙර:හ6වල %ය BC

x� සහ දැ^වG $%ෙ� )

 

9ාpය  ම_ටෙ8 ක½ඩාය8 සඳහා 
දැOව� FGෙ8 /යාකාරක8 
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��Wව, oරාෙx�ය සහ ජා�ක Eනා3 ෙපර�� පැවැ�[ම

ෙමS:�: ෙපර �දාන� සාකwඡා $%ම 

 

 

ෙම��È� ෙපර Èදාන8 සාක�ඡා  �ාෙx�ය ම_ටෙ8 ෙම��È� ෙපර Èදාන8 
සාක�ඡා

ෙරMහ0 සඳහා ෙපර �දාන� සැලZ� 

 

 

%ය BC ෙපර Èදාන8 /යාකාරක8 සඳහා ෙපර�� 
චංකාෙන� 

දැ^වG $%ෙ� )යාකාරක� 

  

Bද හHදා, ෙප�7�, නා%ක 
හHදාව සහ «ව� හHදා සඳහා 

දැOව� FGෙ8 ��Wව - 
ෙන67ය� 

S�T- රජෙN 0ලධාG� 
සඳහා දැOව� FGෙ8 

                                                             ����� ��	����� 

පැවැ�[ම 

 
ෙම��È� ෙපර Èදාන8 

සාක�ඡා FGම 

ෙපර�� ��Wව  - 

- රජෙN 0ලධාG� 
දැOව� FGෙ8 ��Wව 



�����к к���	�
� �� ���� ������  

 

 

 

 

 

  

 

9ාpය ම_ටෙ8 ක½ඩාය8 
සභාප�ව�� සඳහා  0�xධ 

FGෙ8 ආර-ෂා ��Wව 

 

පාස6 ��ය� සඳහා දැOව� 
FGෙ8 ��Wව 

 

ජා�ක ආර-ෂණ Sනය මZ� 
S�T-  ආපදා කළමනාකරණ  

සාමා�ක සහ කා)3ක 
0ෙය:�තය�  සදහා 4 ��W 

වැඩසටහ� 
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9ාpය ම_ටෙ8 ක½ඩාය8 
සභාප�ව�� සඳහා  

oරථමාධාර ��Wව සහ කඳ5� 
කළමනාකරණය 

පාස6 «�
ම_ටෙ8 

  

�ෙග:~ය �ෙxශ  ෙත�රC� තා-ෂණ ��Wව 

  

ජා�ක ආර-ෂණ Sනය - 2016 
ඕෙස:�

                                                             ����� ��	����� 

«�ව�� සඳහා S�T- 
ම_ටෙ8 දැOව� FGෙ8 ��Wව 

තා-ෂණ ��Wව - S�T- ම_ටම 

ඕෙස:� �තරෙNඇ�වන ආපදා 
සහ අනC� 
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රාජ_, ෙප�vග�ක ජනතාව දායක�

 

ආපදා අවම $%ෙ� ව_ාපෘ.ය

යාපනය S�T-කය Cළ  ආපදා 
/යා�මක කර ඇත. ෙමම වDාපෘ�ය
19.47 ක දරා ඇත. 

 

අ.
අ 

ව_ාපෘ.ය

1 කාෙර�නග) �ෙxශෙN ස-කලාෙව:ඩ� 
ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම

2 È)යාව�ත� �ෙxශෙN ෙගව6වලට 
Kර[ම  

3 Q�නම� �ෙxශෙN ෙගව6වලට 
4 �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 

È)යාව�ත� 9ාමෙN ඇළ �
FGම 

5 උ��Cර� �ෙxශෙN ෙබ:-Y ඉSFGම 
6 Yඩ�තන� උCර ෙබ:-Y ඉSFGම
7 මාHන�, ක�ඩ�කා� ෙබ:-Y 

 

 

ආ^යවල� ෙක��-Yලා� ආපදා  බ2xවාරය
ප�සරය ආර-ෂා FGම

 

මණ6කා� වසෙ8 ප�සරය  සංB�ය ආර-ෂා FGම සහ 
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දායක� )යාකාරක� 

 

පෘ.ය 

ආපදා අවම FGෙ8 වDාපෘ� 18- 2016 වසෙ) �
පෘ�ය සඳහා ආපදා කළමණාකරන මධD�ථානය %Q�  �

පෘ.ය 
<ා.ෙ0.ෙකSW

ඨාශය 

ස-කලාෙව:ඩ� 
ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම 

කාෙර�නග) 

ෙN ෙගව6වලට ප� 

ක�_� 
ෙN ෙගව6වලට ප� Kර[ම 

ෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල Cළ 
ඇළ ��සං�කරණය 

ෙබ:-Y ඉSFGම  
ම�ත�ක)0 ෙබ:-Y ඉSFGම J/

ෙබ:-Y ඉSFGම 

  

පදා  බ2xවාරය  0)මාණය FGම සහ 
ප�සරය ආර-ෂා FGම 

ඉර_න�ර 
මධD�ථාන

 

මණ6කා� වසෙ8 ප�සරය  සංB�ය ආර-ෂා FGම සහ  කළමනාකරණ

                                                             ����� ��	����� 

වසෙ) ��පාදන මZ� 
�ථානය %Q�  �.37යන 

�ාම Pළධාu 
ෙකSWඨාශය 

J/42, කාෙර�නග) 
නැෙගන2ර 

J/58 නාර�තෙන� 
දYණ 

J/60 �^යං¸ඩ6 
J/58 නාර�තෙන� 

දYණ 

J/430 උ��Cර� 
/420, Yඩතන� උCර 
J/430 උ��Cර� 

ඉර_න�ර Hදවා ගැvෙ8 
�ථාන �ව)ධන FGම 

කළමනාකරණය FGම 
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8 වා�ව_ටා� �ෙxශෙN ෙබ:-Y 
��සං�කරණය FGම 

9 Yඩ�තන� �ෙxශෙN ෙබ:-Y ඉSFGම
10 ස��7oපා� �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 

Cළ ක��ඩ� නළ මා)ෙග
ඉSFGම 

11 ෙdලණ� �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 
ෙ-I-කර�  වැව Qට ෙdණ� වැවට අතර 
ජලවහන පxධ�ය- ඉSFGම

12 ��න6ෙd7 පරව� වැෙd ඇළ 
��සං�කරණය FGම 

13 ම½ඩzd ෙක^ ºමට ප� Kර[ම
14 ෙක��කාම8 නාවල� පාස

ප� Kර[ම 

15 pසාල� [රQංග8 ෙපර පාස6 සදහා
පහ�ºමට ප� Kර[ම  

16 ව6ල�  - ෙත67oපෙල� 
��සං�කරණය FGම 

17 ෙමද��ත උ. ෙප පාසෙ6 පහ�ºමට 
Kර[ම 

18 ආ^යවල� ෙක��Yළා�  අ�තරායදායක 
පාර ඉSFGම. 

 
 

 

 

 

ගංවCර ආපදා 
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ෙබ:-Y J

ෙබ:-Y ඉSFGම J/
ෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල 

මා)ෙගN ෙබ:-Y 5- ස½�7oපා� 
J

ෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල Cළ 
ෙ-I-කර�  වැව Qට ෙdණ� වැවට අතර 

ඉSFGම 

ෙdලන� 
J

��න6ෙd7 පරව� වැෙd ඇළ 
න6¨) 

J

ප� Kර[ම ෙdලන� J

පාසෙ6 පහ�ºමට 

චාවක�ෙ�� 
ෙපර පාස6 සදහා J

 පාෙ) ඇළ 
චංකාන� 

J

ෙ6 පහ�ºමට ප� 
ම�ත�ක)0 

ආ^යවල� ෙක��Yළා�  අ�තරායදායක 
ම�ත�ක)0 

J

  

ගංවCර ආපදා අවම FGෙ8 වDාපෘ�ය 

                                                             ����� ��	����� 

J/428  ම�ත�ක)0 

/419, Yඩතන� උCර 
J/143 ස½�7oපා� 

බට2ර 

J/19, ෙdලන� බට2ර 

J/110,��ෙන6ෙd7 
බට2ර 

J/09, ම½ඩzd දYණ 

J/326 ෙක��කාම8 
උCර 

J/321, pසාල� උCර 

J/177, X�ත�ෙ-I 

J/401, ෙoV� C�ව 

J/430 උ�Cර� , J/431 
ආ^යවල� 
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ආEයා^ සංව�ධන බැං�ෙ� 

ව_ාපෘ.ය 

 

අ.අ. 

1.  ෙක��-Fළා� ඉය-ක_X 
අ�තරායදායක පාර 

2.  ගංවCර ආපදාට ප�%ය 
FGම) 
 

3.  ගංවCර ආපදාවලට ප�% ඇ
Kර[ම (උ� FGම) 
 

4.  ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම

5.  ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම

6.  ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම
ඇ� සමහර oරෙxශවල

 

 

 

5.1.10 ආපදා සහන ෙ�වා මධ_
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 a0ය ආධාර හරහා )යාGමක ආපදා 

ව_ාපෘ.ය 

ෙක��-Fළා� ඉය-ක_X (මා%ලංක�) හSQ 
අ�තරායදායක පාර ඉSFGම  
ගංවCර ආපදාට ප�%ය සමහර oරෙxශවල ප� Kර[ම (උ� 

වලට ප�% ඇ� සමහර oරෙxශවල ප� 

ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම 

ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම 

ගංවCර බැසයන කාW ඉSFGම, ගංවCර ආපදාවලට ප�% 
සමහර oරෙxශවල ප� Kර[ම (උ� FGම) 

ආපදා සහන ෙ�වා මධ_�ථාන )යාකාරක� 

 

 

ගංවCර ආපදා අවම FGෙ8 වDාපෘ�ය 

                                                             ����� ��	����� 

ආපදා අවම $%ෙ� 

<ා.ෙ0.ෙකSWඨා
ශය 

ම�ත�ක)0 

කරෙව�� 

ක�_� 

යාපනය 

චාවක�ෙ�� 

කාෙර�නග)  
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01. පා�ය ජලය සැප�ම 

2016 වසර Cළ ෙdලන�, ක�_�, ෙත67oපෙල� සහ කාෛරනග) යන �ාෙx�ය ෙ6ක8 
ෙක�_ඨාශවල ජනතාව 0යඟෙය� �ඩාවට ප�%ය. ඒ K^බද %ෙ&aත ෙත�රC� පහ�� දැ-ෙd.  

 

අං ෙකSnඨාශය ,යදම 

පා�ය ජලය සැප�ම 

පi0 

සංඛ_ාව 

සාමා{කC: 

සංඛ_ාව 
<මාණය (~) 

1 ෙඩ6ෆ්_ 131,292.83 1363 4338 418,000.00 

2 ෙdලන�   167,347.99 938 3025 376,536.00 

3 ක�_� 95,850.00 300            1083 159,750.00 

4 කාෙර�නග)  219,410.00 1417 4628 438,820.00 

5 ෙත67oපෙල� 857,452.68 656 1838 2148,000.00 

එකBව 1,471,353.50 4674 14912 3,541,106.00 

 

02. ගංවBර සහනාධාර. 
 

�ඩාවට ප� ජනතාව සඳහා %ය^ සලාක සපයන ලU. ගංවC�� �ඩාවට ප� ජනතාව සඳහා 
සපයන ලද සහනාධාර K^බඳ %�තර පහත දැ-ෙd. 
 

ෙකSWඨාශය 
පi0 

සංඛ_ාව 

සාමා{කC: 

සංඛ_ාව 
,යදම 

ෙඩ6ෆ්_ 3 6 2,700.00 

ක�_� 25 92 30,398.25 

කාෛරනග) 5 22 6,700.00 

ච��7oපා� 12 38 13,400.00 

කරෙව��  70 237 76,200.00 

ෙoV�C�ව 46 170 55,500.00 

ම�ද�ෙ-I 386 1127 421,140.00 

එකBව 547 1692 606,038.25 
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03. Pවාස හාP සදහා සහනාධාර

2014/2015 සහ මැ� 2016  U 0වාස හා0 5 ජනතාව සඳහා 
ලබාV� Hද6 ස8බ�ධ  ෙත�රC� පහත දැ-ෙd
 

 

 
 

අං ෙකSWඨාසය 

ස���ණ හාP

Pවාස 
සංඛ_ා

ව 

සාමා{
කC: 

සංඛ_ා

1 ෙඩ6ෆ්_ 24 

2 ෙdලන�   15 

3 ක�_� 105 432

4 කාෛරනග)  35 

5 යාපනය  74 295

6 න6¨)  19 

7 ස��7oපා� 144 446

8 ච�කාන� 5 

9 උ�%6 19 

10 ෙත67oපෙල� 50 152

11 ෙක:පා� 26 105

12 චාවක�ෙ�� 65 241

13 කරෙව��  24 100

14 ෙoV�C�ව 20 

15 ම�ත�ක)0 170 491

එකBව 795 2659

Q�oK_J බට2ර ෙජ/272

කාෛරනග)  මධDම ෙජ/48
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Pවාස හාP සදහා සහනාධාර.  

U 0වාස හා0 5 ජනතාව සඳහා  එම 0වාස ��සං�කරණය
ෙත�රC� පහත දැ-ෙd. 

 

 

ස���ණ හාP 

 
අ�ධ හාP 

සාමා{
කC: 

සංඛ_ාව 

උප එකBව 

 

Pවා
ස 
සං

ඛ_ාව 

සාමා{
කC: 
සංඛ_ා

ව 

උප එකBව

47 2,400,000.00 113 365 2,839,500.00

58 1,060,000.00 109 383 3,478,120.00

432 10,430,000.00 115 420 3,590,000.00

74 3,500,000.00 55 87 2,707,480.00

295 7,317,871.99 56 223 2,450,000.00

51 1,650,000.00 10 43 200,000.00

446 14,250,000.00 101 380 4,630,188.96

20 500,000.00 46 193 2,300,000.00

63 985,092.50 0 0 
152 4,970,000.00 25 46 820,000.00

105 2,380,000.00 23 97 1,000,000.00

241 6,150,000.00 540 2160 26,899,500.00

100 1,100,000.00 54 172 2,603,440.00

84 1,289,000.00 33 120 1,570,000.00

491 17,000,000.00 322 657 16,069,000.00

2659 74,981,964.49 1602 5346 71,157,228.96

272 - එ�.සඩව8  ආSෙක:%ල� ෙජ/388 - එ�

48 - ෙ-.ආ�Hග8    අ6වා� උCර ෙජ/
 

                                                             ����� ��	����� 

�සං�කරණය සඳහා 

එකBව 
උප එකBව 

 

2,839,500.00 5,239,500.00 

3,478,120.00 4,538,120.00 

3,590,000.00 14,020,000.00 

2,707,480.00 6,207,480.00 

2,450,000.00 9,767,871.99 

200,000.00 1,850,000.00 

4,630,188.96 18,880,188.96 

2,300,000.00 2,800,000.00 

0.00 985,092.50 

820,000.00 5,790,000.00 

1,000,000.00 3,380,000.00 

26,899,500.00 33,049,500.00 

2,603,440.00 3,703,440.00 

1,570,000.00 2,859,000.00 

16,069,000.00 33,069,000.00 

71,157,228.96 146,139,193.45 

එ�.QවYමා) 

/400 - එ�.ෙජයා 
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04. ආහාරමය සහ ආහාරමය
 

පහත සඳහ� ආහාරමය සහ ආහාරමය
මධD�ථානෙය� ලබා U  ඇත, ෙමම
ජනතාවට ලබා ෙදන ලU. 
 

 

 

 

 

  

අ.අ ෙකSWඨාශය 
හා0 

($�) 
� 
($.

01 ෙඩ6ෆ්_ 1000 
02 ෙdලන�   1750 
03 ක�_� 1750 
04 කාෛරනග)  1750 
05 යාපනය   

06 න6¨)   

07 ස��7oපා�  

08 ච�කාන�  

09 උ�%6 3425 
10 ෙත67oපෙල� 2950 

11 ෙක:පා� 330 
12 චාවක�ෙ��  

13 කරෙව��   
14 ෙoV�C�ව 500 
15 ම�ත�ක)0 1750 

එකBව 15205 

                   ම�ත�ක)0 ෙක�_ඨාසය
 

                       කාෛරනග) ෙක�_ඨාසය
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ආහාරමය ෙනSවන භාtඩ 

ආහාරමය සහ ආහාරමය ෙන�වන භා½ඩ ෙක�ළඹ ජා�ක ආපදා ක
ෙමම භා½ඩ  ගංවCර, 0යඟය ආSය ෙCෙව�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 0� 
.�ෑ) 

$u 
5n 
(සං

ඛ_ාව
) 

සාu 
(සංඛ_ාව) 

සර� 
(සංඛ_ාව) 

ෙස0ල�
බ� 

ෙටSC� (
(සංඛ_

 80 100 30 
 100 150 250 
 100 100 73 

0 100 100 74 
 100 250 250 
  250 250 
  250 250 
  250 250 
  250 250 

327  250 250 
180  250 250 

  200 250 
  250 250 

300  250 250 
  100 73 

807 480 3000 3000 

ම�ත�ක)0 ෙක�_ඨාසය     යාපනය  ෙක�_ඨාසය

ෙක�_ඨාසය    ෙoV�C�ව ෙක�_ඨාසය

                                                             ����� ��	����� 

ෙක�ළඹ ජා�ක ආපදා කළමණාකරන 
ෙCෙව� හා0යට ප� 4 

ෙස0ල� 
බ� 

)ෙටSC�
සංඛ_ව) 

ස�පාර�ෂක 
¡ව_ (සංඛ_ව) 

50 50 
55 150 
75 100 
70 100 
75 150 
75 150 
50 150 
75 150 
50 150 
75 150 
75 150 
75 150 
75 150 
75 150 
50 100 

1000 2000 

ෙක�_ඨාසය 

ෙක�_ඨාසය 
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5.1.11  ඉං{ෙ:m අංශෙ( )යාකාරක�  
කා)යය� 

01. ඉ�$%�/ අ¢Gවැ£යාව: / dර.සං�කරණය $%�  

i. ත-ෙ�� FGම 

ii. වැඩ º8 අw-ෂණය 

iii. º6 ප� පG-ෂාව 

iv. ෙග[8 0)ෙxෂ FGම 

v. Cලනය FGම 

 

 

02. <ාෙv�ය ෙ0ක� කා�යාලවල ඉ�$%� කටAB ස�බ:\කරණය  

i. ත-ෙ�� FGම 

ii. වැඩ º8 අw-ෂණය 

iii. º6 ප� පG-ෂාව 

iv. ෙග[8 0)ෙxෂ FGම 

v. Cලනය FGම 

 

03. සං�කෘ.ක ශාලා කා�යය:  

i. ත-ෙ�� FGම 

ii. වැඩ º8 අw-ෂණය 

iii. º6 ප� පG-ෂාව 

iv. ෙග[8 0)ෙxෂ FGම 

v. Cලනය FGම 
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04.Bලනය $%ෙ� කා�යය:  

අ.අ වැඩ ,�තර 
ෙකS:�ාG

කm 
ෙකS:�ාG
B සංඛ_ාව 

�,Z� 
�නය 

වැඩ P�#ත  �නය 
ප:[ ර$න 

?ද0 
ෙගවන ලද 
සංඛ_ාව 

ෙවනG 
�,Z� තථ_ % කාලය 

01. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  සැලE8 

අංශය (කාමර අංක 18) 

oර�සං�කරණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

788,370.50 04.01.2016 29.01.2016 26.02.2016 5% 6 මාසය 808,956.35  

02. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලය ගබඩා ශාලාව 

(කාමර අං 18) 

oර�සං�කරණය FGම 

හ� 

ෙක��yා�ක

�වා 

684,350.00  23.02.2016 

 

21.03.2016 06.05.2016 5% 6 මාසය 1,034,326.27  

03. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN අපජලය 

බැහැර FGම 

සදහා0)මාණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

582,199.57 28.04.2016 28.05.2016 28.05.2016 5% 6 මාසය 453,463.79  

04. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  වැ2 �7 

මා� FGම 

අKෂ� 

ෙක��yා�ක

� 

1,033,247.50 15.08.2016 14.10.2016 03.11.2016 5% 12 

මාසය 

854,944.09  

05. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN උ�මහෙ6 4 

K�3 වැQF^ය 

��සං�කරණය FGම 

අKෂ� 

ෙක��yා�ක

� 

2,703,805.00 09.11.2016 15.12.2016 15.12.2016 5% 12 

මාසය 

2,944,665.69  

06. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN ගබඩා 

අංශයට අ¨p0ය8 

ඊ�ව� Q%6 

ඉං�ෙ��ං 

580,000.00 03.05.2016 03.06.2016 28.09.2016 5% 6 මාසය 580,000.00  
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රා-ක ස% FGම 

07. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  º8 මහෙ6 

4 කා�තා වැQF^ය 

F×K- ෙය�දා ෙව� 

FGම 

ෙජ:�ස� 

º6�ං 

ෙක��yා�ක

� 

716,625.00 16.03.2016 10.04.2016 10.04.2016 5% 6 මාසය 657,720.00  

08. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යා~ය  ෙත�රC� 

තා-ෂණ අංශය 

oර�සං�කරණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

820,740.00 14.06.2016 

 

14.09.2016 14.09.2016 5% 6 මාසය 869,463.50  

09. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  කා�තා 

වැQF^යට යාබද වැQF^ 

වළ 0)මාණය FGම 

ෙජ:�ස� 

º6�ං 

ෙක��yා�ක

� 

449,527.00 01.04.2016 

 

02.05.2016 02.05.2016 5% 6 මාසය 398,654.14  

10. 

නාව�Y^ - ආහර 

ගබඩාව 

oර�සං�කරණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

2,456,687.10 12.12.2016 30.12.2016  5% 6 මාසය 2,185,141.10  

11. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  සහකාර 

ෙර��_ රා) ෙජ�ර6 

කා)යාලය 

oර�සං�කරණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

897,224.90 15.08.2016 14.10.2016 14.10.2016 5% 6 මාසය 669,314.11  

12. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  නැවත පSංX 

FGෙ8 කා)යාලය 

oර�සං�කරණය FGම 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

957,728.50 28.04.2016 13.06.2016 13.06.2016 5% 6 මාසය 965,059.40  

13. 
S�T- ෙ6ක8 

කා)යා~ය  භාෂා 

ම�Ö-� 

ඉං�ෙ��ං 

637,882.50 01.07.2016 30.08.2016 30.08.2016 5% 6 මාසය 599,963.77  
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ප�ව)තන අංශය 

oර�සං�කරණය FGම 

14. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලයට අය�  

සංචාරක බංගලාව 

oර�සං�කරණය FGම  

ෙජ:�ස� 

º6�ං 

ෙක��yා�ක

� 

580,910.50 28.09.2016 15.10.2016 15.10.2016 5% 3 මාසය 607,205.04  

15. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යා~ය  සැලE8 

අංශය (කාමර අං 22, 23, 

26, 26A & 27 )  

oර�සං�කරණය FGම 

ෙජ:�ස� 

º6�ං 

ෙක��yා�ක

� 

1,195,989.20 16.11.2016 15.12.2016 15.12.2016 5% 6 මාසය 1,117,202.46  

16. 

නාව�Y^ - ආහර 

ගබඩාව 

oර�සං�කරණය FGම 

ඒ.ෙ-.� 

ෙක��yා�ක

� 

770,150.00 27.06.2016 28.07.2016 28.07.2016 5% 6 මාසය 764,898.40  

17. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලය  අ�ෙ)ක 

S�T- ෙර��Ùා) 

කා)යාලයට යාබද පාපැS 

නැවC8 ෙප�ල ඉSFGම 

අKෂ� 

ෙක��yා�ක

� 

1,448,308.50 25.11.2016 20.12.2016 20.12.2016 5% 6 මාසය 1,545,866.79  

18. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN Qd මහ6 

ෙග�ඩනැZ6ලට K\පQ� 

4 යාබපඉSFGම 

අKෂ� 

ෙක��yා�ක

� 

504706.94 25.11.2016 20.12.2016 20.12.2016 5% 6 මාසය 439,386.01  

19. 

කා�තා  0වාසෙN 

තාoපය 0)මාණය FGම 

අKෂ� 

ෙක��yා�ක

� 

1,582,500.00 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 5% 12 

මාසය 

1,582,500.00  

20. 

K�3 0වාසයට තාoපය 

0)මාණය FGම 

7ංග8 

ෙක��yා�ක

� 

1,357,155.00 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 5% 12 

මාසය 

1,476,130.00  
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21. 

K�3 0වාසය 0)මාණය  

FGම අSයර II 

7ංග8 

ෙක��yා�ක

� 

15,374,553.02 18.10.2016 18.10.2016 23.12.2016 5% 12 

මාසය 

16,601,212.44 Y%තා�

Qය අං - 
03 

22. 

S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙN  K�3 

0වාසය 0)මාණය FGම 

අSයර II 

එ�.EÚරමIය

8 

ෙක��yා�ක

� 

16,493,212.50 10.10.2016 10.10.2016 27.12.2016 5% 12මාස

ය 

17,796,456.41  

ෙවන 

23. 

යා/කනකර_ණ8 මහා 

%දDාලෙN අතDවශD 

අR�වැ�යා කටBC 

සංව)ධන 

සභාව 

382,107.00 14.09.2016 10.10.2016  5% 3 මාසය 322,290.96  

24. 

යා/ මÑය මහා %xයාලෙN 

පැQප�V KJය සහ , 

අතDවශD අR�වැ�යා 

කටBC 

සංව)ධන 

සභාව 
1,187,136.75 14.09.2016 10.10.2016  5% 3 මාසය 671142.62  

25. 

යා/ ෙක�-Y%6 2�� 

%xයාලෙN අතDවශD 

අR�වැ�යා කටBC 

සංව)ධන 

සභාව 
278,789.00 14.09.2016 10.10.2016  5% 3 මාසය 252023.00  

26. 

යා/ෙd8බ� කා�තා  

%xයාලෙN අතDවශD 

අR�වැ�යා කටBC 

සංව)ධන 

සභාව 
329,584.00 14.09.2016 10.10.2016  5% 3 මාසය 174877.70  

27. 

යාපනය 2�� %xයාලෙN 

අතDවශD අR�වැ�යා 

කටBC  

සංව)ධන 

සභාව 
864,404.00 14.09.2016 10.10.2016  5% 3 මාසය 552277.88  

පuපාලන ෙගSඩනැ�0ල 

28. 

ෙoV� C�ව �ාෙx�ය 

ෙ6ක8කා)යාලෙN 

ප�පාලන ෙග�ඩනැZ6ල 

ඉSFGම 

මා� ඉං�ෙ��ං 

එ�ර)Kර�ස� 

13,170,607.80 15.06.2016 24.11.2016  5% 12 

මාසය 

5919000.00 Y%තා�

Qය අං  - 

05 
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 සං�කෘ.ක ශාලාව  

29. 

චාවකෙ� �� ෙN 

සං�කෘ�ක ශාලාව 

ඉSFGම 

අSයර Iv 

�රා) 

ෙක��yා�ක

� 

7,191,000.00 22.06.2016 23.09.2016  5% 12 

මාසය 

7368565.87  

30. 

ෙoV� C�ව - 

සං�කෘ�ක ශාලාව 

ඉSFGම 

අSයර v 

ජා�Qකා 

ෙක��yා�ක

� 

7,790,000.00 20.06.2016 19.09.2016  5% 12 

මාසය 

7919335.36  

31. 

කරෙව��2 සං�කෘ�ක 

ශාලාව ඉSFGම 

අSයර v 

ජසාග� 

ෙක��yා�ක

� 

5,466,306.50 13.06.2016 13.09.2016  5% 12 

මාසය 

5383498.56  

32. 

ෙත67oපෙල2 

සං�කෘ�ක ශාලාව 

ඉSFGම 

අSයර v 

ජසාග� 

ෙක��yා�ක

� 

3,036,631.00 27.06.2016 26.09.2016  5% 12 

මාසය 

3332969.00  
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5.1.12 ෙමMට� රථ වාහන ෙදපා�තෙ�:Bෙ� )යාකාරක� 

ෙමMට� රථ වාහන ෙදපා�තෙ�:Bෙ� )යාකාරක� - 2016 
 

1. �යV� බලපy ප�-ෂණ ගණන 288 
2. 0Y� කරන ලද �යV� බලපy සංඛාව 29224 
3. අ¨� කරන ලද �යV� බලපy සංඛාව  1085 
4. 0Y� කරන ලද අංක තහ� සංඛDාව 1906 
5. 23ක� ෙවන� 4 වාහන සංඛDාව FQව- නැත 

6. ජංගම ෙ�වා සංඛDාව FQව- නැත 

 
�යාප�ං# කරන ලද නව යBm පැ� - 2016 
 

1. යC� පැS 7යාපSංX FG8 12 
2. සහ�ක/ 7යාපSංX FGෙ8 ෙප�� 12 
3. වාහන හැ�O8ප� FQව- නැත 

4. 0Y� කල අංක තහ� 12 

 
P�G කරන ලද uයැ[m බලපG - 2016 
 

1. ලැ�W �යැV� බලප� අයV8ප� සංඛDාව 29224 
2. ��W %භාගය සදහා කැද[8 කරන ලද අයV8ක�ව� සංඛDාව 34674 
3. 0Y� කරන ලද තාවකා7ක �යැV� බලප� සංඛDාව 1089 
 (නැ�4 සහ අR� කරන ලද �යැV� බලප�) 

 
යBm පැ� පවරා ගැ�� - 2016 
 

1. ලැ�W පවරා ගැvෙ8 අයV8ප� සංඛDාව. FQව- නැත 

2. පවරා ග� වාහන සංඛDාව  FQව- නැත 

 
ෙමMට� රථ වාහන පu�ෂක ,E: E[ කරන ලද වාහන ප%�ෂාව:  
 

1. පG-ෂා කරන ලද වාහන අනC� සංඛDාව        337 
2. පG-ෂා කරන ලද වාහන සංඛDාව - ෙප�xග7ක හා මq ෙ�වා 1165 
3. පG-ෂා කරන ලද වාහන සංඛDාව - පාස6 ෙ�වය 100 

 
�යාප�ං# කරන ලද වාහන - 2016 
 

1. යC� පැS 12 

2. ෙම:ට) රථ FQව- නැත 

3. ඉඩ8 වාහන FQව- නැත 

4. ෙම:ට) ෙක:� FQව- නැත 

5. ෙල�� රථ FQව- නැත 

6. Yඩා බ�රථ FQව- නැත 

7. �[ල) රථ FQව- නැත 

8. x%�ව කා)යය වාහන FQව- නැත 
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ආදාය� එ��� $%ෙ� ෙතSරBm මාසය 

අ.අ. මාසය ආදායම 

01 ජනවා� 4,418,250.00 

02 ෙපබරවා� 4,377,625.00 

03 මා)C 4,624,250.00 

04 අෙ¢6 3,958,975.00 

05 මැ� 4,663,950.00 

06 Ê0 4,371,000.00 

07 Ê7 3,850,225.00 

08 අෙග:�C 5,037,850.00 

09 සැoතැ8බ) 5,661,700.00 

10 ඔ-ෙත:බ) 4,705,075.00 

11 ෙන�වැ8බ) 5,243,700.00 

12 ෙදසැ8බ) 9,535,375.00 

එකBව 60,447,975.00 

 
,යද� සාරාංශ, 2016 

,යද� ,�තර 

අ.අ. වැය ¤�ශය එකBව 

01 307-2-1-0-1002 99,976.29 

02 307-2-1-0-1003 169,000.00 

03 307-2-1-0-1201 129,950.50 

04 307-2-1-0-1302 87,022.64 

05 307-2-1-0-1402 59,999.04 

06 307-2-1-0-1403 596,568.70 

07 307-2-1-0-2102 313,882.50 

08 307-2-1-3-1405 649,566.82 

09 307-2-1-6-1405 129,910.00 

10 307-2-1-7-1405 179,901.90 

එකBව 2,415,778.39 
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5.1.13 ,bාම වැcd )යාකාරක� 

 

  

අ.අ. 
<ාෙv�ය ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම 

බැං� දGත පvධ.ය 
අ^ව 2016 ව�ෂය 
සදහා ?f ,bාම 

වැcd ෙග;� 

2016/12/31 �නට ,bාrකC: සංඛ_ාව 

එකBව 

E,0 
ආර�ෂක 

අංශ 
Imවm: 

වැ:ද¥ හා 
අනG දm 

පළාG 
සභා 

01 ෙඩ6ෆ්_ 14,224,432.19 34 0 0 18 1 53 

02 ෙdලෙන� 52,247,557.55 119 0 2 63 3 187 

03 ක�_� 24,153,432.21 45 1 0 45 2 93 

04 කාෛරනග) 48,695,599.80 94 0 0 75 3 172 

05 යාපනය 400,201,955.27 857 4 21 443 93 1,418 

06 න6�) 810,537,013.38 1,806 6 9 839 114 2,774 

07 ස�S7පා� 274,910,928.07 594 2 6 327 26 955 

08 ච�කාෙන� 296,642,800.08 598 6 7 400 27 1,038 

09 උ�%6 358,145,056.16 765 7 3 454 15 1,244 

10 ෙත67පෙල� 199,047,443.57 428 3 0 254 16 701 

11 ෙක:පා� 445,775,845.48 990 5 2 495 41 1,533 
12 චාවක�ෙ�� 450,942,626.48 1,050 3 3 516 47 1,619 
13 කරෙව�� 380,478,388.50 819 2 1 457 21 1,300 

14 ෙoV�C�ව 373,810,407.88 808 8 3 449 27 1,295 

15 ම�ත�ත)0 16,382,454.10 44 0 0 21 2 67 

ඒකBව 4,146,195,940.72  9,051 47 57 4856 438 14,449 
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5.1.14 සංඛ_ා ෙ0ඛන අංශෙ( )යාකාරක� 

 

1) ; සංඛ_ාෙ0ඛණ ෙතSරBm - මහ ක:නය  - 2015/16:  
 

�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවලට අOB-ත සංඛDාෙ6ඛණ 0ලධාG� / සංඛDාෙ6ඛණ 
සහකාරව�� ඔ-ෙත:බ) හා ෙන�වැ8බ) යන මාසවල P1 ෙලස හV�වO ලබන 
ආකෘ�ෙය2 [ වගා කරන ලද º3 �මාණය 9ාම 0ලධාG� හරහා j� කරන ලU. 
පEව �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ ම_ටෙ8 සාරාංශය අදාල �ාෙx�ය සංඛDාෙ6ඛණ 
0ලධාG� / සංඛDාෙ6ඛණ සහකාරව�� %Q� P2 ආකෘ�යට අOව සක� කරන ලU. 
ෙමමZ� S�T- ම_ට3� වගා කරන ලද º8 �මාණය හා ලබාග� අ�වැ�න හVනා 
ගත හැFය. S�T- සාරාංශය ඉS� වැඩ කටBC සදහා ජන ෙ6ඛණ හා සංඛDාෙ6ඛණ 
ෙදපා)තෙ8�Cව ෙවත යවන ලU. 
 

2) ; ෙබMග ඇ�තෙ�:B ස}�ෂණය - මහ ක:නය  - 2015/16: 
 

o රථමෙය�ම අහ© සංÛ යා ෙප�ත භා%තා ෙක�ට ෙග�[�ට අය� ඉඩ8 ෙක�ට� 
සංÛ යාෙ6ඛණ 0ලධාG� / සංÛ යාෙ6ඛණ සහකාරව�� මZ� ෙත:රා ග�නා 
ලU.ෙමය සෑම වසරකම o රධාන කා)යාලෙය� එවO ලබන ග8මාන 40� 
ෙත�රාග�නා ලU.සෑම ග8මානයF�ම ඉඩ8 ෙක�ට� ෙදක බැZ� ෙත:රා ග�නා ලU. 
ෙපබරවා� හා අෙ¢6 කාල පරාසෙNU සංඛDාෙ6ඛණ 0ලධාG� / සංඛDාෙ6ඛණ 
සහකාරව��, කෘaක)ම උපෙxශක (A.I) හා ෙග�%ජන ෙ�වා 0ලධාG� %Q� ෙමම 
3O8 කටBC QVකරන ලU. අ�වO ෙන~ෙ8 හා වJනාකම ඇගnෙ8 කටBC QVකරන 
0ලධාG� %Q� අ�වO ෙන~ෙ8 %Mම� <මෙdද 0Qප�S ෙය�දාග03� CC1, CC2 හා 
CC3 යන ආකෘ�ප� භා%තා කර3� ෙමම කටBC QVකරන ලU. S�T- 
සංඛDාෙ6ඛණඥ, කෘaක)ම ෙදපා)තෙ8�Cෙd 0ෙය:ජD අධD-ෂ, ෙග�%ජන ෙ�වා 
ෙදපා)තෙ8�Cෙd සහකාර ෙක�මසා�� හා �ාෙx�ය ෙ6ක8ව�� %Q� අදාල 
අw-ෂණ කටBC QV කරන ලU. පG-ෂණ වා)තාව CC4 ආකෘ�ය මZ� S�T- 
ෙ6ක8 ෙවත යවන ලU. ජා�ක ම_ට3� [ 0�පාදන ��ශතය ගණනය FGෙ8U ෙමය 
වැදග� ෙත�රCර- ෙලස සැළෙ-. 
 

3) උ� U� ෙභMග  - මහ ක:නය සහ යළ ක:නය:  
 

උ�º8 ආ²තව වගා කරO ලබන ෙභ:ග ව)ගවල සංඛDාෙ6ඛණ කටBC සෑම 
වසරකම ක�න ෙදකකU j� කරO ලැෙ¥. ෙම�� �ථාවර ෙභ:ග වගාව� යළ 
ක�නයට පමණ- අදාළ ෙd. වගා කරන ලද º8 �මාණය හා අ�වO �මාණය HL 

ෙර��ටරෙය2 �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවලට අOB-ත සංඛDාෙ6ඛණ 0ලධාG� / 
සංඛDාෙ6ඛණ සහකාරව�� %Q� 9ාම 0ලධාGව��ෙග� ලබා ග�නා ලU. S�T- 
ම_ටෙ8 සාරාංශය H1C, H2C හා H2 යන �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ සාරාංශය�2 
සක� කරන ලU. අ-කරයF� ලබාග� අ�වO �මාණෙN සාමානD අගය කෘaක)ම 
උපෙxශක %Q�  (A.I) ලබාෙදන ලU. 
 

4) සGව පාලනය හා ස�බ:ධ සංඛ_ාෙ0ඛණ ෙතSරBm:  
 

ෙමම ව)ෂෙN Qට LQ යන නව ආකෘ�ය හV�වා U ඇ� අතර 2016 Ê0 මාසෙNU ස�ව 
පාලන කටBC කර�න� K^බද Qය¨ ද�ත 9ාම 0ලධාG� %Q� 9ාම 0ලධාG වස8 
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ම_ට3� ලැ��C ගතකරන ලU. 9ාම 0ලධාG වස8 ම_ට3� HR ස�ව ෙග�%ප6 
සංඛDාව හා Sනකට 0�පාදනය වන F� ~ට) �මාණයද Sනකට 0�පාදනය වන 
º�තර සංඛDාවද යනාSය ඇCළ� [ ඇත. S�T- සාරාංශය (LQ2) �ාෙx�ය ෙ6ක8 
ෙක�_ඨාශ ම_ට3� ස-� ෙක�ට ජනෙ6ඛණ හා සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd 
කෘaක)ම අංශය ෙවත යවන ලU. 
 

5) වා��ක ක�මා:ත, ෙවළද හා ෙ�වා ස}�ෂණය:  
 

පEZය වසරවල /යා�මක කරන ලද වා)aක ක)මා�ත සp-ෂණයට අමතරව 
ෙවළද හා ෙ�වා සp-ෂණයද  ෙමම වසෙ) Qට අR�� හV�වා U ඇත. ෙත:රාගැvෙ8 
0ය3ත /යාපJපාJ අOගමනය FGෙම� ෙත:රාග� ආයතන �ධාන කා)යාලය 
මZ� එවන ලU. සංඛDාෙ6ඛණ 0ලධාG� / සංඛDාෙ6ඛණ සහකාරව�� සදහා 2016 
වසෙ) ක)මා�ත, ෙවළද හා ෙ�වා සp-ෂණය හා ස8බ�ධව %ෙ&ෂ ��W පං�ය- 
ජනෙ6ඛණ හා සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd ක)මා�ත හා ඉSFG8 අංශය 
මZ� /යා�මක කරන ලU. 
 

6) පළාG පාලන සංඛ_ාෙ0ඛණ ෙතSරBm:  
 

යාපනය S�� �-කෙN QයRම පළා� පාලන ආයතනව7� 2016 වසරට අදාලව පළා� 
පාලන සංඛDාෙ6ඛණ ෙත�රC� L.G.S.ආකෘ�ය භා%තෙය� j� කරන ලU. සාමානD 
ෙත�රC�, ෙ�වක සංඛDාව හා වැ\o, 2016 වසරට අදාලව පළා� පාලන ආයතන 
මZ� ලබාU ඇ� ෙ�වාව�, ලැ}8 ව)qකරණය, ඡ�ද %�තර, %යද3 %�තර හා 
ඇ�තෙ8�Cගත ආදාය8 සාරාංශය ආSය ලාග�නා ලU. ෙමම ෙත�රC� ජනෙ6ඛණ 
හා සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd �කාශන අංශය ෙවත යවන ලU. 
 

7) ඝාතකාගාර 56බද සංඛ_ාෙ◌0ඛණ ෙතSරBm:  
 

එ- එ- පළා� පාලන o රෙxශ Cල ඇ� ඝාතකාගාර CළU ඝාකනයට ල-වන සC� 
සංÛ යාව K^බද ෙත�රC� -ෙ�� ර 0ලධාG� %Q� j�කර ජනෙ6ඛණ හා 
සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd �කාශන අංශය ෙවත යවන ලU. 
 

8) ඉ�$%� ස�බ:ධ සංඛ_ාෙ0ඛණ ෙතSරBm:  
 

යාපනය S�� �-කෙN QයRම පළා- පාලන ආයතනව7� මාQකව ඉහත දැ-4 
සංඛDාෙ6ඛණ ෙක�රC� j�කරන ලU. ෙමම වසෙ)(2016) Qට සං�කරණය කරන ලද 
නව ආකෘ�ය- හV�වා ෙදන ලU. වගFව BC �ධාන 0ලධාG� ෙලස 
ෙක�මසා��ව�� / ෙ6ක8ව��ෙg Qට සංඛDාෙ6ඛණ 0ලධාG� / සංඛDාෙ6ඛණ 
සහකාරව�� ද-වා සෑම 0ලධා�ෙයYම ෙ�වෙය2 0රත 4හ. ෙමම ෙත�රC� සෑම 
මසකම පළH ස�ෙNU j�ෙක�ට සංඛDාව 0)ණයෙක�ට සංඛDාෙ6ඛණ 
ෙදපා)තෙ8�Cෙd ක)මා�ත හා ඉSFG8 අංශයට යවන ලU. 
 

9) ෙv�යව Pපනවන කෘ�කා�rක PපැA� (LPAP):  
 

0�පාදකයාෙg 3ල ධා� ය ව)ග, H�V මාR හා 3�Sය මE�, F� º�තර හා කරවල 
ව)ග ස�ව 0�පාදන හා %%ධ ෙx�ය 0පැB8 ව)ග 2016 වසෙ)Uද LPAP ආකෘ�ය 
භා%තෙය� සෑම �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශයකම ඇ� ෙත:රාග� �ධාන 0�පාදන 
ආයකන ව7� හා ෙවන� 0�පාදන ආයතනව7�ද මාQකව ෙත�රC� j�ෙක�ට 
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කෘaක)ම හා ප�සර අංශයට යවන ලU. ෙමම වසෙ)U න[කරණය කරන ලද ආකෘ�ය 
භා%තා කරන ලU. ෙමම ෙත�රC� 0�පාදකයාෙg 3ල ද)ශකය ගණනය සදහා 
�ෙය:ජනව� වන බව සැළFයBC ක�ණF. 
 

10)  නාගuක rල:  
 

යාපනය නගර o ෙරxශෙN ෙප�ළව6 ෙවළදසැ6 හා ෙවන� d යාපා�ක �ථානව7� 3ල 
ගණ� j�ෙක�ට o රධාන කා)යාලෙN 3ල ගණ� හා වැ\o අංශයට යවන ලU. ෙමම 
- �යාපJපාJය කා)C - රමයට සක� කරන ලද Sන ද)ශනයට අOව සක� කරන ලU. 
 

a. වන ෙක�ටස සෑම අගහ�වාදා දානකම %වෘත ෙවළද ෙප�ෙළ2 Q7ලර 3ල ගණ� j� 
කරන ලU. 

b. නෙක�ටස මසනෛදවර- (අගහ�වාදා Sනවල)  භා½ඩවල හා පානව)ග වල 3ල ගණ� 
jස කරන ලU. 

c. වන ෙක�ටස සෑම මසකටම වර- ආහාරමය ෙන�වන භා½ඩවල 3ල ගණ� j� කරන ලU. 
d. 3වන ෙක�ටස සෑම කා)Cවකටම එ- වර- QයRම පා�ෙභ:Zක භා½ඩවල හා ෙ�වාවල 

Q6ලර 3ල ගණ� j� කරන ලU. 
 

11)  ස}Gෂණ සදහා f1 යාවGකා~න $%ම:  
 

සෑම මසකම සංඝනන 6- ෙහ: 7- යාව�කා~න FGෙ8 කටBC QVකරන ලU. 
යාව�කා~න කරන ලද ආකෘ�ප� රවල ඇ� ෙත�රC� 9NHSP යන ආකෘ�යට මා� 
ෙක�ට ජනෙ6ඛණ හා සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd 0යැS සp�ෂණ අංශය ෙවත 
යවන ලU. ෙමම ආකෘ� 2016 වසෙ) �ම සp-ෂණයට හා ආදාය8 හා %යද3 
සp-ෂණයට ෙ�යාÕනව� %ය. 
 

12)  ගෘහ�ත ආදාය� හා ,යද� ස}�ෂණය - 2016:  
 

& G ලජකාෙd ගෘහ�ත ආදාය8 හා %යද8 සp-ෂණය සාමාෙනDය� වසෙ) මාස 
122Uම QV ෙකෙරO ලැෙ¥. � ලංකාෙd සෘC %ප)යාසය�ට අO¸ලව ආදාය8 හා 
%යද3වල QVවන ෙවන�[8 �භාවය� හVනාගත හැFය. සාමානDෙය� 0යැSවල 
�මාණය 0වාස ඒකක 25000F. ෙමය S�T- ම_ට3� %&වාසvය ෙත�රC� 
ලබාගැvම සදහා �මාණව� ෙd. 2016 වසෙ)U ලබාග� 3O8 ෙම2 නවවන අSයර�. 
ෙමම 3O8 Üයාකාරක8 2016 වසර �රාම QV කරන ලU. යාපනය S�T-කය Cල 
මසකට දළ වශෙය� 0වාස ඒකක 60- ෙහ: 70- ෙත:රාග�නා ලU. න8 කරන ලද එ- 
ස�ය- Cල එ- 0වාස ඒකකයකට C�වර- යාම අ0වා)ය %ය. j� කරන ලද ද�ත 
එ- %ෙ&aත මෘVකාංග පැෙ-ජයකට ඇCළ� කරන ලU. ෙමම මැO8 කටBC අපෙg 
-ෙ�y 0ලධාG� %Q� QV කරන ලU. 
 

13)  bම බලකා ස}�ෂණය - 2016:  
 

& රම බලකා සp-ෂණයද ගෘහ�ත ආදාය8 හා %යද8 සp-ෂණය ෙය�දාග� 0යැS 
ආ& �තව QV කරන ලU. 2016 ජනවා� මස Qට ෙදසැ8බ) මාසය ද-වා මාස 12ම QයR 
S�T- ආවරණය කර3� /යා�මක 4 ෙම2 අවස� වා)තාව ෙත:රාග�නා ලද 
ආද)ශ 0වාස ඒකක 25000- මත පදන8 %ය. �ම බල ල-ෂණය�හා 0යම ස8මත 
ෙද:ෂ සමග ජා�ක පළා� හා S�T- ම_ටෙ8 ඇ�තෙ8�C 0ය3ත කාල පරාසය- 
Cල වා)තා කරන ලU. ජනෙ6ඛණ හා සංඛDාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� ලබන 
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වසෙ)U CAPI <මෙdදය භා%තා කර3� ෙමම පG-ෂණය පැවැ�[මට සැලE8 කර 
ඇත. 
 

14)  ���� සංඛ_ාෙ0ඛණ අGෙපSත:  
 

ජනෙ6ඛණ හා සංÛ යාෙ6ඛණ ෙදපා)තෙ8�Cෙd S�� �- සංÛ යාෙ6ඛණ අංශය� 
මZ� සෑම වසරකම S�T- සංඛDාෙ6ඛණ අ�ෙප�ත සක� කරO ලබ�. ෙ8 සඳහා 
රජෙN ආයතන 34F� ද�ත j� කරනලU. 
 

15)  ළමා )යාකාරක� ස}�ෂණය:  
 

යාපනය S�� �-කෙN ෙත:රාග� g රාම 0ලධාG වස8වල ෙමම %ෙ&ෂ සp-ෂණය 
- �යා�මක කරන ලU. සංÛ යාෙ6ඛණඥ o ර8ඛ සංÛ යාෙ6ඛණ අංශෙN 0ලධාG� 
%Q� ෙමම සp-ෂණය සා)ථකව /යා�මක ෙක�ට 0ම කරන ලU.   
 

16)  ජන ,කාශනය හා ෙස�¨ ය ස}�ෂණය 2016: 
 

ෙමම සp-ෂණය /යා�මක FGම සදහා එ- එ- ක½ඩාය8 �ධාv� ෙලස 
අw-ෂකය� ෙදෙදෙනYද ස2තව ද-ෂ 0ලධාG� ක½ඩාය8 ෙදක- ප�කරන ලU. 
ෙමම ක½ඩාය8 යාපනය, Hලzd හා ම�නාරම යන S�T-කය�2 0G-ෂණ 
කටBC QV කරන ලU. 0G-ෂණ QV කරන ලද CAPI <මෙdදය � ලංකා ඉ�හාසෙN 
�ථම වරට ද�ත j�FGම සදහා භා%තා කරන ලU. ෙමම ද�ත %ශාල �&නාව7ය- 
භා%තෙය� ලබාග�නා ලU. ෙම සp-ෂණෙN �ධාන ඉල-කය ෙලස ළද�ව� හා 
මdව�� ද-නට ලැ�I. ෙත:රාග� 0වාස ඒකකව7� ද�ත j� කරන ලU. ෙස�ඛD 
ෙ�වා 0ලධාG� %Q� ෙස�ඛD ක�W j� FGෙ8 අරHI� rව %දDා�මක 
ෙත�රC�ද j�කරන ලU. ෙමම සp-ෂණය අෙ¢6 Qට අෙග:�C මස ද-වා කාලය 
Cල /යා�මක ෙක�I. තවද ��තලම S�T-කය Cළද අපෙg ක½ඩාය8 %Q� 
ඔ5�ෙg කා)යය� /යා�මක කරන ලU.  
 

17)  රාජ_ හා අ�ධ රාජ_ Pලධා%: 56බද සංඝනනය:  
  

වසර හතරකට වර- ෙමම සංඝනනය - �යා�මක කරෙගන එO ලැෙ¥. නH� ෙ8 වන 
%ට අවසාන ජනගහණ හා 0වාස සංඝණනය QVකර වසර 08- ගත[ තා¥. යාපනය 
S�T-කෙN රාජD හා අ)ධ රාජD ආයකනවල අදාල කා)යය ම½ඩඩල 0ලධාG� 
සදහා ��W වඑඩසටහ� 05- පව�වා ඇත. ජන සංඝනනය 2016.11.17වන Sන 
පව�වන ලද අතර සා)ථකව අවස� කරන ලU. 
 

18)  වා��ක ඉ�$%� සංඝනනය:   
 

ෙමම සංඝනනයද සෑම වසරකම QVකරෙගන එO ලබ�. අපෙg කා)යය ම½ඩලය 
%Q� ඉSFG8 කෙ�ෙyN 0යැ~ QJන ෙක��yා�ක�ව� ස8Hඛ පG-ධණ මZ� 
ෙත:රාග�නා ලද අතර නාවැරS ස�ත j�කර ග�නා ලU. 
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5.1.15 මධ_ම පuසර අ�කාuෙ( )

I. 9 වන ෙv�ය  ජ�ෙබMuය 
9 වන ෙx�ය  ජ8ෙබ:�ය වැඩසටහ�  
ද-වා යාපනය මÑය මහා %xයාලN පව�වන ලS
!�R�< к',�к �� ��'�() 

 

II. යාපනය පාස0 ,[හ0ප.වm: ෙව^ෙව: x� වැඩසටහ: 
යාපනය පාස6 %Vහ6ප�ව�� ෙවOෙව� ප�සර 0යH QV[8 ස8බ�ධ ��W 
වැඩසටහ� 2016 Ê� මස 
�වණාගාරෙNU පැවැ�5I. 

 
III. ෙලMක  පuසර �නය - 2016

ෙල:ක  ප�සර Sන වැඩසටහන 
දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� පව�වන ලS
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ම පuසර අ�කාuෙ( )යාකාරක� 

වන ෙv�ය  ජ�ෙබMuය : 
ජ8ෙබ:�ය වැඩසටහ�  2016 ෙප¥ මස 21 වන Sන Qට 

ද-වා යාපනය මÑය මහා %xයාලN පව�වන ලS. ෙම2 ,
<, �8	  !Gк�8%�� �	��� S�

 පැහැS7 �ද)ශනය කරන ලU.  

,[හ0ප.වm: ෙව^ෙව: x� වැඩසටහ: 
යාපනය පාස6 %Vහ6ප�ව�� ෙවOෙව� ප�සර 0යH QV[8 ස8බ�ධ ��W 

Ê� මස 05 වන SනෙN යාපනය S�T- ෙ6ක8 කා)යා~ය 
.  

2016: 

ෙල:ක  ප�සර Sන වැඩසටහන 2016Ê0 මස 09 වන Sන කාර�නග) යා6ට� %xයාලN  
දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� පව�වන ලS. ඊට ප�ෙ� ග� ෙර:ප වැඩසටහන පැවැ�5I

                                                             ����� ��	����� 

වන Sන Qට ෙප¥ 24 වන Sන 
, �8	  !Gк�8%�� �	��� S� 

,[හ0ප.වm: ෙව^ෙව: x� වැඩසටහ: - 2016: 

යාපනය පාස6 %Vහ6ප�ව�� ෙවOෙව� ප�සර 0යH QV[8 ස8බ�ධ ��W 
- ෙ6ක8 කා)යා~ය 

වන Sන කාර�නග) යා6ට� %xයාලN  
ඊට ප�ෙ� ග� ෙර:ප වැඩසටහන පැවැ�5I.  
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IV. පuසර xෙරMගාr Imවm: සඳහා x� වැඩසටහ: 
යාපනය S�TකෙN ප�සර �ෙර:ගා3 වගFව BC «�ව�
2016 Ê� මස 24 වන SනෙN යාපනය S�T
පැවැ�5I.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. ජා.ක වන ෙරMප වැඩසටහ: 
ජා�ක වන ෙර:ප වැඩසටහ�  
නYෙ6�වරා %xයාලN පැවැ�5I

 

VI. ෙපS�.:, dලා�n� සහ ඉෙල�WෙරSPක උපකරණ අප¡
ම�දන ස.ය� - 2016: 

ෙමම  වැඩසටහ� %වෘත FGෙ8 උ�සවය 
සංZ7ය� උදDානෙN පාසැ6 �ෂD
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පuසර xෙරMගාr Imවm: සඳහා x� වැඩසටහ: - 2
කෙN ප�සර �ෙර:ගා3 වගFව BC «�ව�� ��W FGෙ8 වැඩසටහ� 

වන SනෙN යාපනය S�T- ෙ6ක8 කා)යා~ය �

ජා.ක වන ෙරMප වැඩසටහ: - 2016: 

ජා�ක වන ෙර:ප වැඩසටහ�  2016  ෙන�ව8බ) මස 03 වන SනෙN යාපානය ��මල� 
නYෙ6�වරා %xයාලN පැවැ�5I.  

dලා�n� සහ ඉෙල�WෙරSPක උපකරණ අප¡
 

ෙමම  වැඩසටහ� %වෘත FGෙ8 උ�සවය 2016 ඔ-ෙට:බ) මස 
නෙN පාසැ6 �ෂD, ජනතාව අතර පැවැ�5I.  

                                                             ����� ��	����� 

2016: 

� ��W FGෙ8 වැඩසටහ� 
- ෙ6ක8 කා)යා~ය �වණාගාරෙNU 

වන SනෙN යාපානය ��මල� 

dලා�n� සහ ඉෙල�WෙරSPක උපකරණ අප¡�ය ජා.ක 

ඔ-ෙට:බ) මස 24 වන SනෙN න6Ý) 



�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             ����� ��	����� 

 

 ����� 60 

 

5.1.16 පාuෙභM�ක කටAB අ�කාuය 

2016 ව)ෂෙNU යාපනය S�T-කෙN 4 ෙවළඳ ෙප�ළවල  v�%ෙර:w මත 0B-ත 
ෙවෙළඳාට එS�ව 951 න� 7යාපSංX FGෙම� පE අMකරණය අOව �.5,667,500.00 දඩ 
Hදල අයකරන ලU. 
 

ප�ෙභ:ජකයාට ආරකෂ අරHI� අප ෙ�වා ස8පඳෙය�  පාසැ6 ළH�, මහජනතාව 
ෙවළඳා, රජෙN 0ලධාG�  යනාSය ෙදෙනY ජා�ය�තර ෙවෙළඳ oරද)ශනය%Q�  
දැOව� FGම 

 

හ�E ෙසM�E $%ම <ාෙv�ය ෙ0ක� ෙකSWඨාශ මWටම 
 

<ාෙv�ය 

ෙ0ක� 

ෙකSWඨාශ 

ජ

න 

ෙප

බ 

මා�

B 

අෙ�

0 

මැ

C 

�

P 

�

� 

අ

ෙගM 

සැ

d 

ඔ

� 

ෙනS

වැ 

ෙද

සැ 

එක

Bව 

ෙඩ6ෆ්_ - - - - - - - - - - - - - 

ෙdලන� - - - - - 4 - 5 - 3 1 - 13 

ක�_� - - - - - 4 - - 3 1 - - 8 

කාෙර�නග) - - - - 5 - - - 2 - - 3 10 

යාපනය 1 17 32 2 4 13 16 28 8 33 39 36 229 

න6¨) 1 11 2 14 1 9 13 9 11 6 8 20 105 

ස��7oපා� - 4 - 6 3 13 7 1 - - - 9 43 

ච�කාෙන� 1 5 - 2 10 8 - 6 2 2 7 - 43 

උ�%6 8 12 5 28 3 1 24 3 6 12 - 11 113 

ෙත67oපෙල� 15 13 - 3 5 1 - 2 5 - 11 2 57 

ෙක:පා� 2 1 2 - 20 18 1 14 5 6 8 1 78 

චාවක�ෙ�� 14 3 3 - 7 9 1 8 15 2 5 11 78 

කරෙව�� 6 8 13 12 5 1 5 7 10 6 1 5 79 

ෙoV�C�ව 14 12 8 1 1 4 4 3 18 6 9 9 89 

ම�ත�ක)0 - - - - - - - - - - 6 - 6 

එකBව 62 86 65 68 64 85 71 86 85 77 95 107 951 

 

න� පැව%� ම�: අයකර ගG දඩ 56බද ,�තර 

මාසය කCW� ම0ලාක� යාපනය චාවකwෙwu 
ෙd[m 
B�ව 

එකBව 

ජනවා� - 87,500.00 406,000.00 142,500.00 80,500.00 716,500.00 

ෙපබරවා� - 168,000.00 458,000.00 126,000.00 142,000.00 894,000.00 

මා)C - 54,500.00 164,000.00 18,000.00 181,000.00 417,500.00 
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අෙ¢6 - 18,000.00 284,000.00 27,000.00 41,000.00 370,000.00 

මැ� - 35,500.00 137,000.00 - 120,000.00 292,500.00 

Ê0 15,000.00 46,500.00 127,000.00 9,000.00 139,000.00 336,500.00 

Ê7 40,000.00 34,000.00 81,000.00 135,000.00 - 290,000.00 

අෙග:�C - 90,500.00 233,000.00 18,000.00 265,000.00 606,500.00 

සැoතැ8බ) 5,000.00 34,500.00 169,500.00 117,000.00 85,000.00 411,000.00 

ඔ-ෙත:බ) 12,000.00 17,500.00 214,500.00 72,000.00 220,000.00 536,000.00 

ෙන�වැ8බ) 5,000.00 43,500.00 189,500.00 36,000.00 162,500.00 436,500.00 

ෙදසැ8බ) - 10,000.00 90,000.00 48,000.00 212,500.00 360,500.00 

එකBව 77,000.00 640,000.00 2,553,500.00 748,500.00 1,648,500.00 5,667,500.00 

 

හ�E ෙසM�E $%ම අංශය මත   
 
 

,�	� 

ක0 
ඉ�G � 

�නය 
(31) 

 

ඉ:ෙවS
CEය 

(26) 

පuෙභMජ
කයාට 
50� 

ගහ:ෙ: 
(30) 

අ�ක 
rල 

(11) 

,�� 

,�තර 
ෙනSමැ
. ;ම 

 

rල 
පාලනය 
උ0ලංඝ
නය (18) 

 

@к�/� 

2���8 47 8 1 0 1 5 62 

%�( ��8 67 14 1 0 4 0 86 

,���/ 47 13 1 0 2 2 65 

!%���&� 59 8 1 0 0 0 68 

,*�� 60 3 0 0 1 0 64 

2T�� 70 2 3 1 9 0 85 

2T&� 37 0 2 1 2 29 71 

!%4	��/ 83 0 0 1 1 1 86 

	*���*�(� 82 0 2 0 1 0 85 

U�%�4(� 73 0 2 1 1 0 77 

%���*�(� 94 0 1 0 0 0 95 

%�	*�(� 69 32 5 0 1 0 107 

@к�/� 788 80 19 4 23 37 951 

  



�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             ����� ��	����� 

 

 ����� 62 

දැ^වG $%ෙ� වැඩසටහ: 

මාසය 
දැ^වG $%ෙ� වැඩසටහ: 

ව�ගය 
�ථානය 

ජනවා� මහජනතාව දැOව� FGම ෙවළඳ �ද)ශනය 

ෙපබරවා� ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

pසාෙල�  

ÞOනාක8 

ෙoV�C�ව 

මා)C මහජනතාව දැOව� FGම 

මහජනතාව දැOව� FGම 

මහජනතාව දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

ෙවළඳ �ද)ශනය -�ෙo-�  පාසල 

චාවක�ෙ��ය 

ෙන67ය� 

ෙන67ය� මහා %දDාලය 

අෙ¢6 මහජනතාව දැOව� FGම 

මහජනතාව දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

රජෙN 0ලධාG� දැOව� FGම 

චාවක�ෙ��ය 

න6¨) 

අ)ථ ශා�yය %දDාලය 

ෙමද�� කා�තා උස� %දDාලය 

යා /2�V  බා7කා %දDාලය 

මැ� පාස6 QE� දැOව� FGම  

පාස6 QE� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

යා /කනගර_න8 මහා %දDාලය 

ඉ/රජය ස83�ණය පාඨශාලාව 

යා/��නා5-කරE %දDාලය 

�0 පාස6 QE� දැOව� FGම  

පාස6 QE� දැOව� FGම  

මහජනතාව දැOව� FGම 

මහජනතාව දැOව� FGම 

pසාල� පාරS අධDයන මධD�ථානය 

යා/අ�·ෙd7 සර�වS මහා %දDාලය 

ෙක�-Y%6 කා�තා ස3�ය 

යා/උ�8Kරා� 2� %දDාලය 

Ê7 පාස6 QE� දැOව� FGම  

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

රජෙN 0ලධාG� දැOව� FGම  

යා /ෙd8ප� කා�තා උස� %දDාලය 

යාපනය 

 යා /S�T- ෙ6ක8 කා)යාලය 

අෙග:�C පාස6 QE� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

මහC� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

මා0පා� අ��ය6 අධDාපන ආයතනය 

ෙම�ෙඩ:� ��ගල අධDාපන ආයතනය 

සමාගම - ·�නාග8  

සමාගම - ෙන67ය�  
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සැoතැ8බ) පාස6 QE� දැOව� FGම

පාස6 QE� දැOව� FGම

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

මහජනතාව දැOව� FGම

ඔ-ෙත:8බ) මහජනතාව දැOව� FGම

පාස6 QE� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

ෙන�වැ8බ) මහජනතාව දැOව� FGම

පාස6 QE� දැOව� FGම ෙවළද 

මහC� දැOව� FGම

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

ෙදසැ8බ) පාස6 QE� දැOව� FGම

පාස6 QE� දැOව� FGම

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

ෙවළද මහC� දැOව� FGම

දැ^වG $%ෙ� වැඩසටහ:

 

�*�.��� B?%� 	���G� 
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පාස6 QE� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

මහජනතාව දැOව� FGම 

යා අ6ලoK_J පරාස-S 

යා/ෙක�-Y%6 2�V %දDා

සමාගම කරෙව_J

ෙක�-Y%6 කා�තා

මහජනතාව දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම  

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

යා /%%ධ ෙවළදා 

යා/නාරඳතන� මහා 

සමාගම - ·�නාග8

oරජා මÑය�ථානය-

මහජනතාව දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම ෙවළද 

මහC� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

වරI ෙය�වන ස3�ය

යා/ඉලවාල� ෙස�ෙක�G� 

යාපනය 

සමාගම - යාපනය

QE� දැOව� FGම 

පාස6 QE� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

ෙවළද මහC� දැOව� FGම 

චංකාන� පාරS  

ෙක��කාම8  අධDා

සමාගම - යාපනය

oරජා මÑය�ථානය-

දැ^වG $%ෙ� වැඩසටහ: 

                                                             ����� ��	����� 

/අ6ලoK_J පරාස-S %දDාලය 

ෙක�-Y%6 2�V %දDා~ය 

- කරෙව_J  

ෙක�-Y%6 කා�තා ස3�ය 

/මධD�ථානය  

නාරඳතන� මහා %දDාලය 

·�නාග8 

oරජා මÑය�ථානය- -   ෙoV� C�ව 

වරI ෙය�වන ස3�ය 

ඉලවාල� ෙස�ෙක�G� %දDාලය 

යාපනය 

 අධDාපන ආයතනය ,

අධDාපන ආයතනය 

යාපනය 

oරජා මÑය�ථානය-   -   කාර�නග)  
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5.1.17පuපාලන අංශෙ( )යාකාරක� 

 

x� වැඩසටහ: - 2016  

අ

.අ  
x�ª පාඨමාලාව වැඩසටහෙ: නම ඉල�කගත කtඩායම 

වැඩසටහ

: 

සංඛ_ාව 

සහභා«

�ව: 

සංඛ_ාව 

කාල ¤මාව ,යදම 

01 ප�ගණක ��Wව සදහා ඵලදාnතා 

�ව)ධන වැඩසටහන 
9ාම 0ළධාGව�� 07 210 Sන 05 222,107.00 

02 සංව)ධන 0ළධා�� වැඩHRව සංව)ධන 0ළධා�� 03 156 Sන 03 59,601.00 

03 

ආපදා කළමණාකරන K^බද වැඩසටහන 
සංව)ධන 0ළධා�� සහ 

කළමනාකරණ සහකාර  
03 216 Sන 03 58,055.50 

04 නව ප�[8ල� රාජD කළමණාකරන 

සහකාරව�� 
කළමනාකරණ සහකාර 02 60 Sන 05 76,020.00 

05 කා)යා~ය කා)යය සහකාර සදහා 

��W වැඩසටහන 
කා)යා~ය කා)යය සහකාර 04 177 Sන 02 55,916.00 

06 ප�ගණකය  මෘVකාංග ස8බ�ධෙය�  

��W වැඩසටහන 

 

S�T-  ,�ාෙx �ය ෙ6ක8  

0ළධාGව�� 
02 55 Sන 023 144,774.00 

07 

ඵලදාnතා �ව)ධන වැඩසටහන ��Wව 
S�T- ෙ6ක8  

0ළධාGව�� 
02 38 Sන 01 16,350.00 
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�වෙvශ කටAB අමාත_ංශය යටෙG යාපනය ���� ෙ0ක� කා�යාලෙය� 
E[කරන ලද <ධාන කා�යය: සාරාංශය  - 2016  
 
 

අ.අ. 

 

�වෙvශ කටAB අමාත_ංශය යටෙG යාපනය ���� ෙ0ක� කා�යාලෙය� 

<ධාන කා�යය: 

 

01 
Qd මහ6 ප�පාලන ෙග�ඩනැZ6ල, S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලය, අSයර -  VI ඉ�� වැඩ 
8,277,701.51 

02 K�3 ෙ�වාQකාගාරය - අSයර II 20,056,851.39 

03 කා�තා ෙ�වාQකාගාරය - අSයර II 22,523,012.67 
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ඵලදා�තා x� වැඩසටහ: - 2016 
 

අ .අ.  x� වැඩසටහෙ: නම ඉල�කගත කtඩායම �ථානය 
වැඩසටහ: 

සංඛ_ාව 

සහභා«�ව: 
සංඛ_ාව 

 

කාල 
¤මාව 

 

01 ඵලSnතා  සහ�කය පාඨමාලා 
උC� පළාත රාජD, ෙප�xග7ක 

අංශෙN 0ළධා�� 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 
0�ණතා 
සංව)ධන 
��W 
මÑය�ථානය 

10 40 Sන 10 

02 
ජා�ක ඵලSnතා ස8මාන 
තරගාව7ය K^බද  වැඩHR 

ඵලදාnතා සංව)ධන 0ළධා�� 
)උC� පළාත(  

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 
�වණාගාරෙNU 

1 44 Sනය  01  

03 පදනම ඵලදාnතා  පාඨමාලා 
 

රාජD අංශය, ෙප�xග7ක අංශෙN 
ෙ�වා කරන  මා½ඩ7ක 0ලධාG� 

(උC� පළාත) 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යා~ය 
�වණාගාරෙNU 

 

1 728 Sනය  01  

04 

දැOම කළමණාකරන 
dයාපෘ�ය -�යා�මක FGම 
සඳහා දැOම �ව)ධන වැඩHR 

ඵලදාnතා සංව)ධන 0ළධා�� 
)උC� පළාත(  

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 
�වණාගාරෙNU  

1 34 Sනය  01  

05 

ඵලදාnතා  සක�කය 
පාඨමාලා සඳහා ස8මාන 
K^ගැ�[ම උෙළල 

උC� පළාත රාජD, ෙප�xග7ක 
අංශෙN 0ළධා�� 

 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 
�වණාගාරෙNU  

1 40 Sනය  01  

06 දැOම කළමණාකරන ��Wව 
ඵලදාnතා සංව)ධන 0ළධා�� 

)උC� පළාත(  

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 
�වණාගාරෙNU  

1 44 Sනය  01  
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5.1.18  ආයතන අංශෙ( )යාකාරක� 

2016 වසර Cළ S�T- ෙ6ක8 කා)යාලෙN ආයතන අංශෙN /යාකාරක8 K^බඳ %�තර පහත 
ප�S ෙd. 

 
I. අභ_ාසලා� උපා�ධා% පG;�: 

අභDාසලාß උපාMධාG� 11 ෙදෙනY සදහා �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවලට ප�[8 ලබා ෙදන 
ලS. 30.03.2012 Sනට ෙපර උපාMය අවස� කළ උපාMධා�� වයස අ5�V 35 වැ� උස� ජා�ක 
ZW8කරණ හා කළමණාකරන උපාwධා�� සදහා අමාතDංශය මZ� අභDාසලාß ප�[8 
ලබාU ඇත. 

 
II. �¬ර පG;� 

S�T- ෙ6ක8 කා)යාලය Cළ හා �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල පහත ප�S �àර ප�[8 
ලබාෙදන ලU. 
 

1) භාෂා ප�ව)තක      - 01 
2) � ලංකා ෙත�රC� සහ ස�0ෙdදන 0ලධාG�   - 02 
3) රාජD කළමනාකරණ සහකාරව��     - 09 
4) තා-ෂIක 0ලධාG      - 02 
5) 9ාම 0ලධාG        - 01 
6) කා)යාල කා)යය සහකාර      - 07 

 
III. rය �ය Pළධාu: 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාරව��    - 01 
2. 9ාම 0ලධාG        - 01 

 
IV. ෙ�වෙය: ,bාම ග:නා ලද Pළධාu: 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාරව��    - 01 
2. �යV�         - 01 

 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල ෙ�වය කරන පහත 0ළධාG� %�ාම ගැvම සදහා Qය අයV8ප� 
අමාතDංශය ෙවත ෙය�Hකර අOමැ�ය ලබාෙගන ඇත. 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාර ෙ�වය    - 06 
2. 9ාම 0ළධා��       - 15 
3. තා-ෂIක 0ලධාG      - 01 
4. කා)යාල කා)යය සහායක      -  04 
5. �යැV�        - 02 

 
V. රය හැරයාම  

�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල ෙ�වය කරන ලද පහත 0ළධා�� Qය áරය හැෙරගා�  ඇත 
 

1. සංව)ධන 0ලධාG      -  03 
 
 
 



�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             ����� ��	����� 

 

 ����� 68 

VI. එ� ෙ�වයක Eට ෙවනG ෙ�වය� සදහා Pදහ� කරන  ලද Pළධාu: 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාර ෙ�වය    - 04 

2. සංව)ධන 0ලධාG      -  03 

3. තා-ෂIක 0ලධාG     - 01 

 
VII. �ථාන මාm 

a. යාපනය ����කෙ( Eට ෙවනG ����කවලට �ථාන මාm ලද Pළධාu: 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය    - 01 

2. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 02 

3. තා-ෂIක සහකාර     - 01 

4. කා)යාල කා)යය සහායක    -  02 

5. �යැV�      - 01   

 
b. ෙවනG ����කවල Eට යාපනය ����කයට පැr+ Pළධා%: 

1. � ලංකා ගණකාMකා� ෙ�වය   - 02 

2. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 06 

3. තා-ෂIක සහකාර     - 02 

4. 9ාම 0ළධා��     - 01 

      
c. යාපනය ����කෙ( � ෙවනG ෙදපා�තෙ�:Bවලට �ථානමාm ලද Pළධා%: 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය    - 03 

2. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 07 

3. කා)යාල කා)යය සහායක    -  02 

 
d. යාපනය ����කෙ( � ෙවනG ෙදපා�තෙ�:Bවල Eට පැr+ Pළධා%: 

1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 07 

2. කා)යාල කා)යය සහායක    -  01 

   
e. ���� ෙ0ක� කා�යාලෙ( Eට <ාෙv�ය ෙ0ක� කා�යාලවලට �ථාන මාm 

ලද Pළධාu: 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාර ෙ�වය  - 04 

2. භාෂා ප�ව)තක     - 01 

3. තා-ෂIක 0ලධාG    - 01 

4. කා)යාල කා)යය සහායක    -  01 

5. �යැV�      - 02 

 
f. <ාෙv�ය ෙ0ක� කා�යාලවල Eට ���� ෙ0ක� කා�යාලයට �ථාන මාm ලද 

Pළධාu: 

1. රාජD කළමනාකරණ සහකාර ෙ�වය  - 05 

2. භාෂා ප�ව)තක     - 05 

3. තා-ෂIක 0ලධාG    - 01 

4. තා-ෂIක සහකාර 0ලධාG   - 01 

5. කා)යාල කා)යය සහායක    -  01 

6. �යැV�      - 02 

 
g. <ාෙv�ය ෙ0ක� කා�යාල අතර E[� �ථානමාm 
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1. රාජD කළමනාකරණ සහකාර ෙ�වය  - 72 

2. සංව)ධන 0ලධාG     - 03 

3. තා-ෂIක 0ලධාG     - 01 

4. තා-ෂIක සහකාර 0ලධාG   - 02 

5. කා)යාල කා)යය සහායක    -  10 

6. �යැV�      - 07 

 

VIII. ෙ�වෙ( �Oර කරන ලද Pළධා%: 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය     - 03 

2. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය   - 01 

3. සංව)ධන 0ලධාG      - 01 

4. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය    - 03 

 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවලට අOB-ත පහත 0ළධාG�ෙg ෙ�වය �Aර FGම ස8බ�ධ 7K 
ෙ6ඛන අමාතDංශය ෙවත යවා ඇත. 

 
1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය    - 03 

2. සංව)ධන 0ලධාG        - 06 

3. 9ාම 0ළධා�         - 18 

4.  කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය    - 11 

5. �යැV�       - 01 

 
IX. උස�;� ලද Pළධා%: 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය      - 05 

2. � ලංකා ගණකාMකා� ෙ�වය    - 04 

3. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය    - 03 

4. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය     - 05 

 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවලට අOB-තව ෙ�වය කරන උස� [8 ලද පහත 0ළධාG� ස8බ�ධ 
7K ෙ6ඛන අමාතDශය ෙවත යවා ඇත. 

 

1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය    - 09 

2. 9ාම 0ළධා�        - 07 

3. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය     - 12 

4. �යැV�       - 02 

 
X. ,bාrකC: ඇග�ම  /සංෙශM�ත Pළධාu: 

 

1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය    - 01 

2. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය     - 01 

 
XI. කා�ය�ෂමතා කඩC� ,භාගය සමG � Pළධාu: 

 

1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය    - 04 

2. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය     - 11 
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XII. Pවා� ලබා ® ලංකාෙව: 5ටත �ය Pළධාu: 
 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය     - 09 

2.  � ලංකා ගණකාMකා� ෙ�වය   - 01 

3. ඉ��ෙ�� ෙ�වය     - 01 

4. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය   - 02 

 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවලට අOB-තව ෙ�වය කරන 0වා� ලබා � ලංකාෙව� Kටත Zය 
0ළධාG� ස8බ�ධ 7K ෙ6ඛන රාජD ප�පාලන හා �ෙවxශ කටBC අමාතDංශය ෙවත යවා ඇත. 

 

1. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය   - 19 

2. සංව)ධන 0ලධාG       - 06 

3. 9ාම 0ළධා�      - 12 

4.  කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය   - 05 

5. �යැV�      - 01 

 

XIII. වැcd පuව�ථන  /සංෙශMධනය කරන ලද Pලධා%:  
1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය 0ළධා��   - 05 

2. � ලංකා ගණකාMකා� ෙ�වය 0ළධා��  - 18 

3. ඉ��ෙ��      - 01 

4. � ලංකා ෙත�රC� තා-ෂණය 0ළධා��  - 06 

5. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 54 

6. සංව)ධන 0ලධාG     - 26 

7. කා)යාල කා)යය සහායක ෙ�වය    - 27 

8. �යැV�      - 09 

 

XIV. භාෂා හැ$යාව සදහා �u ¯මනා ලද Pළධා%: 

�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල ෙ�වය කරන  පහත 0ළධාG�වලට භාෂා හැFයාව සදහා S� Uමනා 
ලබාU ඇත. 

1. � ලංකා ප�පාලන ෙ�වය     - 01 

2. රාජD කළමණාකරන සහකාර ෙ�වය  - 07 

 

XV. බැං� ණය 

බැංY මZ� ෙxපල ණය සදහා අයV8 කළ 0ළධාG� �ෙදෙනYෙg අයV8ප� අදාල 7K ෙ6ඛන 
සමඟ බැංYවලට  යවා ඇත. 

 

XVI. ෙවනG 

රාජD ප�පාලන හා කළමණාකරන අමාතDංශය හා �ෙවxශ කටBC අමාතDංශය යටෙ� ෙ�වය 
කරන 0ළධාG� 24 ෙදෙනYෙg ”අ9හාර ”ර-ෂණ අයV8ප� අයකර ගැvම සදහා භාර U ඇත.     
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5.1.19 ජා.ක භාෂා හා සමාජ ඒකාබvධතා අමාත_ාංශය 

 
1) සමාජ ඒකාබxධතා ස�ය ෙවOෙව� ජා�ක සහrවනය, සංවාද හා රාජD භාෂා 

අමාතDංශය මZ� මහජන සහභාq�ව වDාපෘ�ය  /යා�මක කරන ලU. 

ම�ත�ක)0 �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශෙN ෙප�-ක�o� �ෙxශෙN 

�.150,000.00ක ��පාදන වැයකර ෙප�V ^ද ඉSකරන ලද අතර නාගUප ජැ_ය 

ආ²තව ෙප�V වැQF7 ෙදක- ඉSFGම සඳහාද � 150,000.00ක ��පාදන 

වැයකර ඇත. 
 

2) ෙග�රව අමාතD මෙන: ගෙ�ෂ� මැ�Cමාෙg h7ක�වෙය� යාපනය J6ෙක: 

ෙහ:ට6 ප��ෙNU  උC� පළා� මාෙධDdU�  50 ෙදෙනY සඳහා සහrවනය K^බදව 

දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන- පව�වන ලU. 
 

3) ග�  අමාතD මෙන: ගෙ�ෂ� මැ�Cමාෙg h7ක�වෙය� යාපනය S�T- ෙ6ක8 

කා)යාලෙNU � ලංකා «ව� %V7 සං�ථාව මZ� සහrවනය ස8බ�ධව Eභාරz 

«ව� %V7 වැඩසටහන සr[ව �චාරය කරන ලU. 
 

4) ජා�ක භාෂා අමාතDංශෙN Qංහල හා ෙදමළ භාෂා ෙප�� යාපනය S�T- ෙ6ක8 

කා)යා~ය හා යාපනය S�� �- �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යා~ය 0ලධාG� හට 

3ලU ගැvමට අව�ථාව ලබාෙදන ලU. 
 

5) රාජD භාෂා ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� පව�වO ලබන රාජD භාෂා %භාගෙN 

පළHවන හා ෙදවන ම_ටෙ8 වාXක පG-ෂණය උC� පළා� අයV8ක�ව� සදහා 

යාපනය %වෘත %&ව %දDාලෙNU පව�වන ලU. 
 

6) ෙඩ6ෆ්_ �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශෙN ත�ණ ත�Iය� 100 ෙදෙනY සඳහා 

ම�]වD 0වාරණය K^බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන- ඔ-ෙත�බ) මස 26 වන 

Sන පව�වන ලU. 
 

7) QයRම 9ාම 0ලධාG වස8වල සහrවන සංග8 K2\වන ලද අතර දැනට සංග8 

116- K2\වා ඇත. 
 

8) සහrවනය K^බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 2016.12.21 Sන Qට 2016.12.23 Sන 

ද-වා Sන Cන- යාපනය %&ව %දDාලෙN Qංහල, ෙදමළ හා H�78 QE QE%ය� 50 

ෙදෙනY සදහා අOරාධ�රෙNU පැවැ�%I. 
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5.1.20  r^� ඒකක )යාකාරක�  
 

r^� ඒකක හා <r. හා ෙ�වා ෙදපා�තෙ�:Bෙ� <ධාන කා�යය:  

1)  තරාS, ප�,3O8, බර FGෙ8 උපකරණ හා 3O8 උපකරණ පG-ෂා FGම 

2) �Q_ ෙප�ත, පG-ෂක Sන ෙප�ත හා ෙල�g ෙප�ත නඩ�C F�ම  

3) ෙdළද �ථානවල පG-ෂණ හා වැට~8 QV FGම  

4) න� හා ස8බ�ධ ෙච:දනා පy සැකLම 

5) වDාජ ෙවෙළ�ද�ට %�xධව v�මය Kයවර ගැvම 

6) ෙදපා)ෙත8නCෙd කා)යය� K^බද දැOව� F�ෙ8 වැඩසටහ� පැවැ�[ම 

7) ඉහළ 0ළධාG� %Q� පවරන ලද ෙවන� අදාළ රාජකා�  

 

මාසය 
සම�ත ඒකක 

සංඛ_ාව 

ෙවෙළ:ද: 
සංඛ_ාව 

 
සත_ාපන ගා�B 

ජනවා� 828 218 313,290.60 

ෙපබරවා� 3155 667 641,380.20 

මා)C 2821 628 657,086.90 

අෙ¢6 562 175 200,643.00 

මැ� 3098 805 713,828.00 

�0 823 267 448,166.50 

Ê7 1264 357 504,808.80 

අෙග:�C 1880 288 286,713.00 

සැoතැ8බ) 1365 341 395,504.10 

ඔ-ෙත:8බ) 865 139 165,612.00 

ෙන�වැ8බ) 777 172 349,220.50 

ෙදසැ8බ) 769 108 200,215.00 

එකBව 18207 4165 4,876,468.6 

 

HR සතDාපන ගා�Cව   4,876,468.60 

7යාපSංX කල වැට~8 ගණන   28 

HR දඩ Hදල   73,500.00
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5.1.21 ෙවරළ සංරකෂණ  සහ ෙවරළ සrපG කළමණාකරණ ෙදපා�තෙ�:Bව 
 

 
 

අ.අං වැඩසටහ: )යාකාරක� 
වා��ක 
ඉල�ක 
ගණන 

කා�ය 

සාධනය 

සංඛ_ව 

dර.ලා
�: 

සංඛ_ව 
 

ෙව:$%� 
m. 

,යදම 
m. 

1 
ෙවරළ හ�ත ජල�හ ශාකය  වැඩසටහ� �ථාපනය FGම - 

�ාෙx�ය ෙ6ක8,  ස��7oපා� 
අදාල ෙන�ෙd 400 100 482,000.00 482,000.00 

2 ෙවරළ හ�ත ජල�හ ශාකය  වැඩසටහ� �ථාපනය FGම - 

�ාෙx�ය ෙ6ක8  කා)යාලය,  ෙක:පා� 

අදාල ෙන�ෙd 
200 50 241,000.00 241,000.00 

3 ෙවරළ හ�ත ජල�හ ශාකය  වැඩසටහ� �ථාපනය FGම - 

�ාෙx�ය ෙ6ක8  කා)යාලය,  යාපනය 

අදාල ෙන�ෙd 
200 50 241,000.00 241,000.00 

4 
ෙවරළ සංරකෂණ   ස8බ�ධ පන�වල   සංරකෂණ දැOව� 

FGෙ8 වැඩසටහන - �ාෙx�ය ෙ6ක8  කා)යාලය,  

ස��7oපා� 

අදාල ෙන�ෙd 

120 120 26,454.95 26,454.95 

5 
ෙවරළ සංරකෂණය හා   ස8බ�ධ පන�වල   සංරකෂණය 

K7බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන - �ාෙx�ය ෙ6ක8  

කා)යාලය,  ෙක:පා� 

අදාල ෙන�ෙd 

80 80 16,684.38 16,684.38 

6 ෙවරළ සංරකෂණ  v�මය ෙර«ලාQ සඳහා  දැOව� FGෙ8 

වැඩසටහන - �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලය,  යාපානය 
අදාල ෙන�ෙd 

80 80 16,684.38 16,684.38 

7 ෙවරළ හ�ත කෙඩ�6  ජලජ ශාකය ෙර:පණ  වැඩසටහ� 

�ථපනය FGම - �ාෙx�ය ෙ6ක8  කා)යාලය,  ක�_� 
අදාල ෙන�ෙd 

- - 26,725.43 26,725.43 

8 ෙවරළ 06ල කෙඩ:6  ජලජ ශාකය ෙර:පණ  වැඩසටහ� 

�ථපනය FGම - �ාෙx�ය ෙ6ක8  කා)යාලය,  කාර�නග) 
අදාල ෙන�ෙd 

- - 26,725.43 26,725.43 

9 ෙවරළ 06ල කෙඩ:6  ජලජ ශාකය ෙර:පණ  වැඩසටහ� 

�ථපනය FGම - �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලය,  චංකාන� 
අදාල ෙන�ෙd 

- - 26,725.43 26,725.43 

එකBව 1,104,000.00 1,104,000.00 
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5.2   සාමාLය හා සං�කෘ.ක
5.2.1   සං�කෘ.ක හා ආගrක )
01. සං�කෘ.ක උෙළල (r�යන 
යාපනය S�� �- කලා හා සං�කෘ�ක
සං%ධානය කරන ලද සං�කෘ�ක උෙළල චාවක�ෙ��ය නගර සභා ප��
ශාලාෙdU 2016 ඔ-ෙත:බ) මස 08 
උC� පළා� සං�කෘ�ක කටBC අමාතDං

 

අÑ යාපන සං�කෘ�ක - Gඩා 
මැ�Cම� o රධාන ආරාMත අH�තා
%ජයල-�3 ෙ-U&වර� මහ�3ය
වනජා ෙස6වර�න8 මහත�3ය ෙම�ම %�ා
වාමෙxව� මහතාද ෙමම අව�ථාව සදහා %ෙ&ෂ ආරාMත අH�ත� ෙලස සහභාq 4හ
S�T-කෙN වඩමරා�X, ෙත�මරා�X හා âප� �
කලාක�ව� jස- නැ\ෙ8, ගැB8
ව)ණව� කළහ. 
 

ෙම2U කලා සං�කෘ�ක තරගාව7ෙN
o රදානයද QV%ය. 
 

Õ ෙN�ට කලාක�ව� ඇගnම හා
යාපනය S�� �-කයට අය�
කලාක�ව�ෙg ච�තාපදානය� ඇCළ� යා6 H�C අෙව�)� 9
QVකරන ලU. 
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ය හා සං�කෘ.ක ෙ�වාව:ෙ1 <ග.ය
සං�කෘ.ක හා ආගrක )යාකාරක�  

r�යන 0.2 ) – 2016:  

සං�කෘ�ක සං%ධානය හා යාපනය S�� �- ෙ6ක8
�කෘ�ක උෙළල චාවක�ෙ��ය නගර සභා ප��ෙN 

08 වන ෙසනEරාදා Sන උදෑසන 9.00ට ආර8භ කරන ලU
උC� පළා� සං�කෘ�ක කටBC අමාතDංශය මZ� අO9හය ද-වන ලU

 හා ෙය�5� කටBC අමා� ය ග� ත8ºරාජා
අH�තා ෙලස ෙමම අව�ථාවට සහභාq %ය. 

%ජයල-�3 ෙ-U&වර� මහ�3ය, සං�කෘ�ක කටBC ෙදපා)තෙ8�Cෙd සහකාර අධD
වනජා ෙස6වර�න8 මහත�3ය ෙම�ම %�ා3ක «�වරෙයY 4 ��භාu)ණ කලාක� �

ම අව�ථාව සදහා %ෙ&ෂ ආරාMත අH�ත� ෙලස සහභාq 4හ
ෙත�මරා�X හා âප� �ෙxශය� 0ෙය:ජනය කර3� පැ3I 

ගැB8, j«8 හා ෙවන� සං�කෘ�කාංග jසF� ෙමම අව�ථාව 

රගාව7ෙN ජා�ක හා S�� �- ම_ටෙ8 ජයg

හා ඔ5�ට යා)� H6ලා සම� �7ණ o
අය� o රාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 15� ෙත�රාග� ෙජDã

ච�තාපදානය� ඇCළ� යා6 H�C අෙව�)� 9�ථය එ^දැ-[මද ෙම2U 

                                                             ����� ��	����� 

ග.ය  

ෙ6ක8 කා)යාලය මZ� 
ෙN �ව)ණ ජය�� සම� 

ට ආර8භ කරන ලU. ෙ8 සදහා 
හය ද-වන ලU. 

ත8ºරාජා Y�Yලරාසා 
 o රධාන අමාතD ෙ6ක8 

සං�කෘ�ක කටBC ෙදපා)තෙ8�Cෙd සහකාර අධD-ෂ 
�භාu)ණ කලාක� �  

ම අව�ථාව සදහා %ෙ&ෂ ආරාMත අH�ත� ෙලස සහභාq 4හ. යාපනය 
ෙxශය� 0ෙය:ජනය කර3� පැ3I 

j«8 හා ෙවන� සං�කෘ�කාංග jසF� ෙමම අව�ථාව 

ජයg රාහක�� සදහා � යාග 

o රදානයද ෙම2U QV%ය. 
� ෙත�රාග� ෙජDã�ට 

�ථය එ^දැ-[මද ෙම2U 



�����к к���	�
� �� ���� ������  

 

 

02. ස�<දා^°ල ෙදමළ සංසදය සඳහා Pල
පළාG සඳහා පWට0 කර^ ලබන සංව�ධන අර?දල 
ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� යාපනය 
�ෂD�ට (K�3 - 20, හෑ0ය - 26) 
සහගත ක½ඩාය8 යාපනය S�T
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දා^°ල ෙදමළ සංසදය සඳහා Pල ඇ±ම සහ පලඳනාව ලබාග�ම
කර^ ලබන සංව�ධන අර?දල (PSDG 0.25Mn) - 2016

පෘ�ය යටෙ� යාපනය S�T- ෙ6ක8 කා)යාලයට ලÉ Hද6 අO9ා
) ෙදමළ සංසදය සඳහා  ��Wව ලබා U ෙක��ය

ක½ඩාය8 යාපනය S�Tකයට පමණ- ප�5ණා. 

                                                             ����� ��	����� 

පලඳනාව ලබාග�ම 

2016 

- ෙ6ක8 කා)යාලයට ලÉ Hද6 අO9ාහක අත�� 46 
ෙක��ය, Yඩය, ආලව_ට8 
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03. ���� ෙ0ක� කා�යාලය සඳහා 

පළ�වල සඳහා ප_ට6 කරන 
 

ඉහත වDාපෘ� සඳහා ලැÉ ඇත �
ත6ග�, කැටපත ආSය භා½ඩවල ඉSකරන ලද �6පය සමඟ අ6මා�ය 
ලද oරද)ශනය [ ඇත. 

 
04. වැඩ <ග. වා�තාව - 2016 

අං
ක 

උGසවය 

01 රාÕය කලාuෂණස8මානය

02 රාජ�ය ඡායා�ප ස8මානය

03 රාÕය සා2�ය ස8මාන

04 රාÕය සංqත ස8මාන 
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� ෙ0ක� කා�යාලය සඳහා ෙ0ඛනය පා²0 ෙපWnය ඉ�$%�

කරන සංව)ධන අරHදල - (K.එ�.�.�. 0.253

සඳහා ලැÉ ඇත ��පාදන ව7� 113 උස, 103  Sග, 30 
භා½ඩවල ඉSකරන ලද �6පය සමඟ අ6මා�ය 

 

2016 (යාපනය) 

 

අමාGයාංශය 
/ 

ෙදපා�තෙ�:
Bව 

?ද0 ෙව:

ස8මානය 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

රාජ�ය ඡායා�ප ස8මානය 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

රාÕය සා2�ය ස8මාන 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

                                                             ����� ��	����� 

ඉ�$%�  

3) – 2016 

30 පළල ඇත ෙක�ෙහ�ඹ, 
භා½ඩවල ඉSකරන ලද �6පය සමඟ අ6මා�ය 0�පාදනය කරන 

?ද0 ෙව: ,යදම 

- - 

- - 

- - 

- - 
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05 රාÕය නා_ය ස8මානය 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

06 %ෙ&ෂ අව&යතා සමග 
�xගලෙයY සඳහා රාÕය ස8මාන 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

50,000.00 50,000.00 

07 ජා�ක කලා සා2�ය තරඟ 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

39,600.00 39,600.00 

08 සා2�ය ර�න 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

09 රාජ�ය Hxරා නා_ය හා න)තන 
ස8මාන 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

10 රාÕය ළමා රඟහල ස8මානය 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

11 රාÕය ළමා K^� ස8මානය 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

12 උදd ලබාUම ජනගහන ද�xර 
කලාක�ව� 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

65>000.00 65>000.00 

13 දැ64 මාQක ෙද�ෙළ��-
වැඩසටහන 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

- - 

14 ජා�ක කලා භවෙ� 

සං�කෘ�ක 
කටBC 

130,000.00 130,000.00 

15 ම½ඩල නම කලාව සංසද කර3� 
සං�කෘ�ක 
කටBC 

30,000.00 29000.00 

16 කලාක�ව� '�වයං Vක 
K^ගැvම 

සං�කෘ�ක 
කටBC 2,500.00 2,500.00 

17 
සං�කෘ�ක හා ගෘහ 0)මාණ 
�6පය ෙෆඩර6 මÑය�ථානය 

සං�කෘ�ක 
අමා�යංශය 

28,051,602.00 28,051,602.00 
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5.2.2 ළමා ආර�ෂණ )යාකාරක� 

ළමා හා කා:තා සංව�ධන ඒකකෙ(  සංගෘ�ත වා�ථාව - 2016 (���� ළමා සංව�ධන කrcව) 

අ.අ. 
)යාGමක කරන ලද වැඩසටහ: (ෙවනG 

අමාත_ාංශ) 
අමාත_ාංශෙ( නම 

වැඩසටහ
: 

සංඛ_ාව 

වnනාකම 

(m.) 

01 ග)භ| ම%ව�� සදහා �.20,000- වJනා 
ෙප:ෂvය ආහාර මR ෙබදාUෙ8 වැඩසටහන 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 01 156,719,320.00 

02 ෙපර පාස6 QE� සඳහා F� [V�ව- ලබාUෙ8  
වැඩසටහන 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය  01 22,361,883.20 

03 H6 ළමා%ය සංව)ධන ආහාර හා ෙප:ෂණ 
වැඩසටහ�  

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 13 103,650.00 

04  ඇ�ණ දFන රටා  X�ර තරගය සඳහා Xy ෙත:රා 

ගැvම 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 15 90,000.00 

05 0වාස පදන8 කර ග� H6 ළමා%ය සංව)ධන  
වැඩසටහ�  

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 13 67,400.00 

06 ජාතD�තර ළමා Sන වැඩසටහන කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 13 156,000.00 

07 ෙපර පාස6වල Îඩා K_ට0   සැකEම කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 02 99,250.00 

08 H6 ළමා%ය සංව)ධන ජා�ක ස�ය ස8බ�ධ 
වැඩසටහ�  

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 13 104,000.00 

09 H6 ළමා%ය සංව)ධන ග8 ම_ටෙ8 සංව)ධන 
ක3\ K2\[ම 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 26 26,,000.00 

10 H6 ළමා%ය සංව)ධන ආද)ශ ග8මාන  වැඩසටහ�  කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 01 328,424.00 

11 ළමා S�ය ෙපර පාස6 «�ව�� සඳහා Uමනා ලබා 
Uම 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 01 39,000.00 

12 S�T- ළමා සංව)ධන j�[ම කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 04 32,000.00 
13 S�T- 0වාස පදන8 කර ග� H6 ළමා%ය 

සංව)ධන  වැඩසටහ� 

කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 01 32,000.00 

14 උC� පළා�  H6 ළමා%ය සංව)ධන 0ලධා�� ළමා සංව)ධන හා කා�තා කටBC 01 156,120.00 
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සඳහා Sන 02  වැඩHRව අමාතDාංශය 

15 S�T-  �ග� සමාෙල:චන ස8බ�wකරණ j�[ම කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය 07 18,000.00 

16 පාස6 ම_ටෙ8 ළමා ආර-ෂණ ක3\ නැවත 
K2\[ෙ8 වැඩසටහන 

ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 15 225,000.00 

17 ග8  ම_ටෙ8  දැOව� FGෙ8 වැඩසට� ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 45 375,000.00 

18 ළමා 0වාස  අw-ෂණය FGම ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 14 21,000.00 

19 ජා�ක  අධDාපන �ඨ  �ෂDය� සඳහා  ළමා 
ආර-ෂණ  Kළබද  දැOව� FGෙ8 වැඩසට� 

ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 01 52,375.00 

20  ළමා 3C� පාස6 ම_ටෙ8 දැOව� FGෙ8 
වැඩසටහන 

ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 08 243,000.00 

21 පාස6 ම_ටෙ8 %වාද  තරගය ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 01 75,100.00 

22 මාQක �ග� සමාෙල:චන ස8බ�wකරණ j�[ම ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 12 23,625.00 

23  9ාpය ම_ටෙ8 දැOව� FGෙ8  පතාක  සැසUෙ8 
වැඩසටහන 

ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 16 32,000.00 

24 0ලධා�� සඳහා  ~බ� Uමනා  ජා�ක ළමා ආර-ෂණ අMකා�ය 08 328,000.00 

25 S�T-   ස8බ�wකරණ ක3\  සාක�ඡා  සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

11 16,800.00 

26 S�T-  මෙන: සමාäය වැඩසටහ� සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

11 50,800.00 

27 දැOව� FGෙ8  පතාකය K^ºH FGෙ8 
වැඩසටහන 

සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

11 24,000.00 

28 �ාෙx�ය  ම_ටෙ8 ත�ණ සදහා උපෙxශන 
වැඩසටහන 

සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

11 105,050.00 

29 ජා�ක උපෙxශන Sන වැඩසටහන සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

01 132,000.00 

30 S�T-  මෙන: සමාäය වැඩසටහන සඳහා තැපැ6  
%යද8 

සමාජ ස%බලගැ�[8 හා Eභසාධන 
අමාතDංශය 

01 3,600.00 

31 “කැපක� ෙද«�” V)වල ප56වල ළම�� සඳහා 
මාQකව අÑයාපන  Hද6 ආධාර 

ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙතපා)තෙ8�Cව 

15 570,000.00 

32 ළම� සඳහා  ෛවදD  Hද6 ආධාර ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 15 240,000.00 
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ෙතපා)තෙ8�Cව 
33 QE� සඳහා  අධDාපන උපකරණ සැපB8 ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 

ෙදපා)තෙ8�Cව 
01 25,000.00 

34  ළම�� සමග අදහ� �වමා�ව  ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

01 46,000.00 

35 ජා�ක ළමා ස3�   සාක�ඡා  ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

01 5,000.00 

36 ජා�ක ළමා ස3�ය   වරණය සහ ��W  
වැඩසටහන 

ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

01 26,000.00 

37 �ාෙx�ය ළමා සංව)ධන   ස3�    ස8ම�yණය ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

52 42,000.00 

38 9ා3ය ළමා සංව)ධන   ක3\  සාමා�ක�� අතර 
ස8ම��රණය 

ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

01 20,000.00 

39 ළමා  අ��වාQක8 K^බද  �ග� ක3\ සාක�ඡා ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

12 18,000.00 

40 ආද)ශ ග8මාන ස%ම� FGෙ8 වැඩසටහන ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

15 45,000.00 

41 S�T-   ළමා  සභා   ළම�� සදහා වැඩසටහ� ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

01 30,000.00 

42 �ාෙx�ය ළමා  සභා   �xගල භාවය   සංව)ධන 
වැඩHRව 

ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

02 29,000.00 

43 ළමා 0වාස ළම�� සඳහා   සHR ප�වාස හා ළමා  ළමා කටBC 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

14 105,000.00 
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5.2.3  සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහෙ: )යාකාරක� - 2016 

ෙමම ම½ඩලය 1996 අංක 17 දරණ %ෙ&ෂ පා)7ෙ8�C පනත මZ� ෙමම ම½ඩලය K2\වන ලS. 
ෙමම �ධාන අරHණ %&රාම වැ\o 23ක8 ෙන�ලබන අංශවල ෙසවෙN 0BC  5ව� සදහා වයස 
අ5. 60� පEව ආර-ෂාව සැලLම�. 

ෙමම ම½ඩලය 1996 K2\5වද 2006 Qට ෙමම <මය යාපනය Cල /යා�මක [ම SBW %ය.  

ෙමම ම½ඩලය “ආර-ෂාව” යන %ෙ&ෂ සැලEම 01.10.2014  වන SනෙN හ��වා ෙදන ලU. (වයස 
අ5. 18ට අ�  �xගල�� සඳහා) එෙ� 5ව ද, 2015 Qට ෙමම <මය යාපනය Cල වDාoත %ය.  

 

<.ලා�: සදහා පහත සදහ: <.ලාභ �r ෙ� 

1) වයස අ5. 60 Qට ��ලාß� සදහා මාQක %�ාම වැ\ප- ලබා ෙදO ලබ�. 

2) ආබාMත Uමනාව- ෙගවO ලබ�. 

3) මරණ පා�ෙත:aතය- ලබා Uම. 

4) වැ�ද© ෙග[8. 

5) අධDාපනය ෙග[8 ( )ව)ෂය 5 �ෂD �ව %භාගය සම� , O/L සම� සහ %&ව %දDාලය 

ඇCළ�[8 සදහා 4 ෙග[8) 

 

<ග. වා�තාව - 2016  

 

අ.අ. ,�තරය 01.01.2016 �නට 2016 

01 නව සාමා�ක�� 38263 9011 

02 %�ාම වැ\o  සාමා�කය� 3086 262 

03 මරණ පා�ෙත:aත  77 07 

04 ආබාMත ෙග[8 35 02 

 

ව)තමානය වන%ට, %�ා3ක ය� සංඛDාව වැ� [ම 0සා ඔ5� සඳහා  %�ා3ක සංග8 
K2\[මට කටBC කර ඇත.  
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5.2.4 සමාජ ෙ�වා )යාකාරක� 

සමාජ බලගැ�[ෙ8 හා Eභසාධන අමාතDංශය යෙට� QVකල වැඩසටහ� හා ආබාMත 
�xගල�� සදහා සමා�ය ම_ට ෙ8 ��W පාඨමාලා සහ සාක�ඡා - 2016 

අ.
අ 

පවGවන ලද x� 
හා සාකwඡා 

සහභා«�ව: 

සහභා
«�ව: 
සංඛ_ා

ව 

පැවැG� 
�ථානය 

පැවැGi
 �නය 

01 
ආබාMත �xගල�� 
සදහා ශGර Eවතා 

වැඩසටහන 

අ�ෙ)ක  Sසාප� �ාෙx�ය ම_ෙට8 
�ෙdåචා සහන ක3\ සාමා�කය� 
/ඩා අංශ 0ලධාG� සමාජ සංව)ධන 
0ලධාG 

50 
පැරIඋදDානය
, යාපනය 

29.02.2016 

02 

ආබාMත �xගල�� 
සදහා 4 අව&යතා 
සහ 23ක8 
/යා�මක FGම 

අ�ෙ)ක  Sසාප� සහකාර  �ාෙx�ය 
ෙ6ක8 සමාජ ෙ�වා 0ලධාG 

30 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යා~ය 
ස8ම�yණ 

ශාලාව 

11.03.2016 

03 
උC� පළා� 
සංව)ධන 0ලධා�� 
සදහා 4 වැඩසටහ� 

අ�ෙ)ක  Sසාප� (ඉඩ8) සමාජ ෙ�වා 
ෙදපා)තෙ8�Cෙ◌d  අධD-ෂ, 
සහකාර අධD-ෂ සහ �ධාන 
ගණකාMකාG උC� පළා� සමාජ 
සංව)ධන 0ලධා�� 

45 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යා~ය 
�වණාගාරය 

18.03.2016 

04 

ආබාMත �xගල�� 
සදහා �ජා h7ක 
�න��ථාපන-ජා�ක 
වැඩසටහන, 

අ�ෙ)ක  Sසාප� �ාෙx�ය ම_ටෙ8 
�ෙd�ඡා ක3\ව සාමා�කය�,සමාජ 
සංව)ධන 0ලධා�� 

65 

S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලෙN 
&රවණාගාර
ෙNU 

01.08.2016 

05 
ආබාMත �xගල�� 
සදහා ශGර Eවතා 

වැඩසටහන 

අ�ෙ)ක  Sසාප� �ාෙx�ය ම_ටෙ8 
�ෙd�ඡා ක3\ සාමා�කය� /ඩා 
0ලධා�� සමාජ සංව)ධන 0ලධා��  

100 
යාපනය පරණ 
උදDානය 

20.09.2016 

 

5(�G� ����&���� 	���  %+� �	��  
 

අ.අ 
<ාෙv�ය ෙ0ක� 

කා�යාලය 

2016 ව�ෂෙ(  m 3000.00 
සහනලා�: 56බඳ ,�තර 

01 ෙඩ6ෆ්_ 300 

02 ෙdලන� 186 

03 ක�_� 94 

04 කාෛරනග) 127 

05 යාපනය 74 

06 න6¨) 87 

07 ස��7oපා� 93 

08 ච�කාන� 123 

09 උ�%6 159 

10 ෙත67oපෙල� 113 

11 ෙක:පා� 86 

12 චාවක�ෙ��ය 77 

13 කරෙව�� 99 

14 ෙoV� C�ව 185 

15 ම�ත�ක)0 133 

එකBව 1936 
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වයස අim[ 70ට වැ£ ෙජ_³Qට xරවැEය: සදහා ලබාෙදන m.2000 මාEක ¯මනා <.ලා�: - 2016 

අ.
අ 

<ාෙv�ය 
ෙ0ක� 
කා�යාලය 

ජනවාu 
ෙපබර

වාu 
මා�B අෙ�0 මැC �P �� 

අෙගM�
B 

සැdතැ
�බ� 

ඔ�
ෙතMබ� 

ෙනSවැ
�බ� 

ෙදසැ�
බ� 

1 ෙඩ6ෆ්_ 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

2 ෙdලන� 686 686 687 687 687 687 686 686 686 687 687 687 

3 ක�_� 435 435 433 433 433 433 433 433 432 431 431 431 

4 කාෛරනග) 423 422 423 423 423 423 422 422 420 421 421 421 

5 යාපනය 1,022 1,022 1,021 1,022 1,022 1,022 1,019 1,019 1,019 1,020 1,020 1,018 

6 න6¨) 1,754 1,754 1,755 1,755 1,755 1,754 1,755 1,754 1,756 1,756 1,755 1,757 

7 ස��7oපා� 1,705 1,705 1,705 1,704 1,705 1,705 1,706 1,706 1,704 1,704 1,704 1,704 

8 ච�කාන� 1,690 1,689 1,689 1,688 1,688 1,688 1,689 1,689 1,688 1,688 1,688 1,688 

9 උ�%6 1,298 1,301 1,301 1,298 1,298 1,298 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 

10 ෙත67oපෙල� 1,312 1,311 1,313 1,318 1,319 1,320 1,322 1,323 1,324 1,325 1,326 1,327 

11 ෙක:පා� 2,182 2,182 2,179 2,178 2,178 2,179 2,179 2,181 2,182 2,182 2,182 2,180 

12 චාවක�ෙ��ය 2,468 2,468 2,467 2,467 2,466 2,466 2,464 2,465 2,466 2,465 2,465 2,467 

13 කරෙව�� 1,450 1,450 1,453 1,452 1,452 1,452 1,453 1,451 1,452 1,452 1,453 1,453 

14 ෙoV� C�ව 1,270 1,270 1,268 1,268 1,268 1,267 1,267 1,266 1,266 1,265 1,266 1,265 

15 ම�ත�ක)0 431 431 432 433 432 432 432 432 432 431 429 429 

එකBව 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 18,279 
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5.2.5 ���� ´ඩා )යාකාරක� 

S�T- Îඩා 0ළධා�   01 

��Wක�ව�    06 

Îඩා 0ළධාG�   15 + 7  (S�T- ෙ6ක8 කා)යාලය සහ �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාල) 

 

�යාප�ං# කරන ලද ´ඩා සමාජ 56බද ,�තර 

අ.අ. 
<ාෙv�ය ෙ0ක� 

ෙකSWඨාශෙ( නම 

�යාප�ං# කල 
´ඩා සමාජ 

සංඛ_ාව 
01 ෙඩ6ෆ්_ 07 
02 ෙdලන� 14 
03 ක�_� 07 
04 කාෛරනග) 13 
05 යාපනය 29 
06 න6�) 12 
07 ස��7oපා� 15 
08 ච�කාන� 17 
09 උ�%6 24 
10 ෙත67oපෙල� 17 
11 ෙක:පා� 42 
12 චාවක�ෙ��ය 13 
13 කෙරව�� 31 
14 ෙoV� C�ව 44 
15 ම�ත�ක)0 21 

 

යාපනය ����කෙ( ජා.ක මWටෙ� ´ඩා ජය�හන - 2016 

ජා.ක ´ඩා උGසවෙ( <.ඵල 

අ.අ. ´ඩකයාෙ1 නම ´ඩාෙ�/ඉස�ෙ� නම ජය�ා¶ �ථානය 
01 ෙÕ.අ0තා ඊJ පැvම ර� පද-කම 

(ලංකා ජා�ක ම_ටම) 
02 ෙ-.කණාUප0 ඊJ පැvම ෙල:කඩ පද-කම 
03 [.අ)�කා බර ඉQ~ම �U පද-කම 
04 ආ).රෙ8� ෙබ�-Q� ෙල:කඩ පද-කම 
05 ඉ.ආ�ෙපනාL) බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම 

06 ෙක.කම73� බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම 

07 K.රාජෙස:පනා බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම 

08 ෙÕ.ෙය�%_ටා �ෂාI බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම 

09 ඩප6B.Fල�Qපා බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම 
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10 ඉ.YණUපා 

11 J.ෙකQපාෙච��Qෙර�3 

12 ෙÕ.ෙකලා�ෙව0_ටා 

13 K.පාO 

14 ඒ.ද)aකා 

15 ආ).සාOජා 

16 %.ෙස:පනා 

17 එ6.Cසා70 
18 ඉ.�සාç0 
19 එ�.ෙව:ජනා 
20 ෙක.ෙකසා�0 
21 ආ).බවදාරI 

 

 

ෙÕ.අ0තා – ඊJ පැvම - ර� පද-කම
(නව ලංකා ජා�ක වා)තාව

 

බා�ක_ ෙබ:6 ක½ඩාය8 - තරඟ ජය9ා
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බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

 බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

බා�ක_ ෙබ:6 �U පද-කම

කැර8 ෙල:කඩ පද-කම
කැර8 ෙල:කඩ පද-කම
කැර8 ෙල:කඩ පද-කම
කැර8 ෙල:කඩ පද-කම
කැර8 ෙල:කඩ පද-කම

 

ර� පද-කම 
වා)තාව) 

[.අ)�කා – බර ඉQ~ම

 
තරඟ ජය9ාහකයා කැර8 - ක½ඩාය8 -

                                                             ����� ��	����� 

 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

�U පද-කම 

ෙල:කඩ පද-කම 
ෙල:කඩ පද-කම 
ෙල:කඩ පද-කම 
ෙල:කඩ පද-කම 
ෙල:කඩ පද-කම 

බර ඉQ~ම – �U පද-කම 

- තරඟ ජය9ාහකයා 
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යාපනය ���� පළාG මWටෙ� ´ඩා ජය�හන - 2016 

පළාG ´ඩා උGසවෙ( <.ඵල 

අ.අ. ´ඩාෙ�/ ඉස�ෙ� නම �ථානය 
01 මළල Îඩා (K�3) 1 වන �ථානය 
02 මළල Îඩා (කා�තා) 2 වන �ථානය 
03 බැ�3�ට� (K�3) 1 වන �ථානය 
04 බැ�3�ට� (කා�තා) 1 වන �ථානය 
05 බා�ක_ ෙබ:6 (K�3) 1 වන �ථානය 
06 බා�ක_ ෙබ:6 (කා�තා) 1 වන �ථානය 
07 ෙවරළ පා ප�V (K�3) 1 වන �ථානය 
08 ෙවරළ පා ප�V (කා�තා) 1 වන �ථානය 
09 ෙවරළ  අ� ප�V (K�3) 2 වන �ථානය 
10 ෙවරළ අ� ප�V (කා�තා) 2 වන �ථානය 
11 පාපැSය S%ෙ8 (K�3) 1 වන �ථානය 
12 /ක_ (කා�තා) 1 වන �ථානය 
13 එ6ෙ6 (K�3) 1 වන �ථානය 
14 එ6ෙ6 (කා�තා) 2 වන �ථානය 
15 පා ප�V (K�3) 2 වන �ථානය 
16 පා ප�V (කා�තා) 1 වන �ථානය 
17 ෙහ�� (K�3) 1 වන �ථානය 
18 ෙහ�� (කා�තා) 1 වන �ථානය 
19 කබ� (K�3) 2 වන �ථානය 
20 කබ� (කා�තා) 1 වන �ථානය 
21 කරාෙ_ (K�3) 2 වන �ථානය 
22 කරාෙ_ (කා�තා) 2 වන �ථානය 
23 දැ6 ප�V (කා�තා) 1 වන �ථානය 
24 ෙ8ස ප�V (K�3) 1 වන �ථානය 
25 ෙ8ස ප�V (කා�තා) 1 වන �ථානය 
26 ට�ෙක��ෙඩ:(K�3) 1 වන �ථානය 
27 ට�ෙක��ෙඩ: (කා�තා) 2 වන �ථානය 
28 අ� ප�V (K�3) 1 වන �ථානය 
29 අ� ප�V (කා�තා) 1 වන �ථානය 
30 බර ඉQ~ම (K�3) 1 වන �ථානය 
31 බර ඉQ~ම (කා�තා) 1 වන �ථානය 
32 ෙර�7ංg (K�3) 1 වන �ථානය 
33 ෙච� (K�3) 1 වන �ථානය 
34 ෙච� (කා�තා) 1 වන �ථානය 
35 කැර8 (K�3) 1 වන �ථානය 
36 කැර8 (කා�තා) 1 වන �ථානය 
37 කඹ ඇUම (K�3) 2 වන �ථානය 
38 කඹ ඇUම (කා�තා) 2 වන �ථානය 
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YoKළා� පාර ඉSFGම  -

කෘa 7ං සංෙශ:දනය FGම 

 

5. 3 සංව�ධන )යාකාරක�වල

5.3.1 ���� සැලZ�කරණ 

අර?දල  - ජා.ක <.පG. හා ආ�Oක කටAB අමාත_ාං

අ.අංකය 
<ාෙvzය 
ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 
1 ෙඩ6ෆ්_ 
2 ෙdලෙන� 
3 ක�_� 
4 කාෛරනග) 
5 යාපනය 
6 න6�) 
7 ස��7oපා� 
8 ච�කාෙන� 
9 උ�%6 

10 ෙත67oපෙල� 
11 ෙක:පා� 
12 චාවක�ෙ�� 
13 කරෙව�� 
14 ෙoV�C�ව 
15 ම�ත�ක)0 

එකBව 
 

අර?දල  - ජා.ක <.පG. හා ආ�Oක කටAB අමාත_ාං
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- චංකාන� පැරI මහජන ශාලව සංෙශ:දනය FGම

කෘa 7ං සංෙශ:දනය FGම - කරෙව_J  ඉ�දයනග) ෙපර පාසැ6 තාoපය සංෙශ:දනය FGම 

යාකාරක�වල <ග.ය 
� සැලZ�කරණ )යාකාරක�  

.පG. හා ආ�Oක කටAB අමාත_ාංශය 

ව_ාපෘ. සංඛ_ාව <.පාදනවල 
එකBව

(m r�යනඑකBව 
අවස: 
කෙ· 

ආර�භ 
කෙ· 

25 25 - 
32 32 - 30
22 22 - 15
9 9 - 
- - - 

52 52 - 24
35 35 - 28
30 30 - 25
46 46 - 31
51 51 - 48
60 60 - 31
74 74 - 62
92 92 - 36
68 68 - 36
39 39 - 18

635 635 - 401

.පG. හා ආ�Oක කටAB අමාත_ාංශය 

                                                             ����� ��	����� 

 

පැරI මහජන ශාලව සංෙශ:දනය FGම - ක�_� 

ඉ�දයනග) ෙපර පාසැ6 තාoපය සංෙශ:දනය FGම  

ශය  

.පාදනවල 
එකBව 

m r�යන) 

5uවය 
(m 

r�යන) 

6.00 5.82 
30.00 30.00 
15.13 15.13 
9.00 9.00 

- - 
24.19 24.01 
28.00 28.00 
25.00 25.00 
31.26 31.26 
48.31 48.31 
31.89 31.89 
62.43 62.42 
36.16 36.15 
36.17 36.17 
18.00 18.00 

401.54 401.16 

ශය  
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ෙdලන� - ක�_�  පාර  ��සං�කරණය FGම

අර?දල  - බ:ධනාගාර <
�:[ ආගrක අමාත_ංශය

අ.අංකය වැඩසටහන

1 
ක�_�  -  කාෛරනග)
ෙක�_ඨාශ හරහා H�V මා)ග ඔ�ෙ� 
පාලම- 0)මාණය 

2 නව මq ෙබ:_\ 0)මාණය
3 ෙඩ6ෆ්_ ජැJය ඉSFGම

4 
ෙdලන� - ක�_� මා)ගය
��සං�කරණය 

5 

එ¨ව��d ජැJය 0)මාණය
එ¨ව��d            0)මාණය
එ¨ව��d වරාය 0)මාණය
එ¨ව��d සප�C පාලම 

6 
උC� පළාෙ� ෙවරළබඩ �
පාQ වැ[ම, 

7 
උC� පළාෙ� rවෙන:පාය
වැ�FGම 

i 

යාපනෙN F� ෙබදා හැGෙ8 ජාලය
තහ5� FGමද, F� වල 
FGම සඳහා නැවත නගාQ\[මට කටBC 
FGම 

ii 
වS� ස8 පද�කරන �ථානය
FGම 

iii 
කාමා�Xය8පා6 %V7 ය�y
තහ5� FGම 

8 
උC� පළාතට අය� S�T
ෙර:හ6  අප]වDය කළමණාකර
0)මාණය FGම 

9 

යාපනය S�T-කෙN ව
වඩමරා�X, ෙත�මරා�
මළ]වD බැහැරFGම ස8බ�ධව 
dයාපෘ�ය 
/යා�මක FGම 

10 
මහ නගර සභා �ෙxශවල
j�FGම 
 

එකBව 
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�සං�කරණය FGම - ක�_� එRව��d පාලම ��සං�කරණය FGම 

බ:ධනාගාර <.සං�කරණ, xනmGථාපන, නැවත ප�ං# $%ම හා 
ශය 

වැඩසටහන 
<.පාදන 

(m.r�යන) 
5uවැය

(m r�යන
නග) �ාෙx�ය ෙ6ක8 
H�V මා)ග ඔ�ෙ� 14.00 13.

ෙබ:_\ 0)මාණය 89.75 43.
ඉSFGම 42.74 20.

මා)ගය 
  

0)මාණය 

65.69 54.
0)මාණය 
0)මාණය 

�C පාලම 0)මාණය 
ෙවරළබඩ �ෙxශවල  H�V 

5.52 5.39

rවෙන:පාය සහ ආදායම 
  

ෙබදා හැGෙ8 ජාලය 
වල වJනාකම වැ� 

නගාQ\[මට කටBC 
24.20 24.

�ථානය තහ5� 
 4.53 4.53

%V7 ය�y ක8හල   
6.97 6.39

S�T-ක 052 
කළමණාකරන පxධ� 55.60 55.

-කෙN ව7කාම8, 
�X �ෙxශවල 30� 
ස8බ�ධව EVE  90.48 66.

ෙxශවල ඝන අප]වD 
26.00 25.

425.48 319

                                                             ����� ��	����� 

 

�සං�කරණය FGම - ක�_� 

නැවත ප�ං# $%ම හා 

5uවැය 
m r�යන) 

ෙවන 

.26 

 
 
 
 
 
 
 
 

� 37යන 
104.57  ෙග[8 

ව5චරය 
සංXතෙNඇත. 

.22 

.00 

 

.98 

39 

 

.03 

53 

39 

.59 

.12 

.98 

319.49  
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ෙර:හ6  අප]වDය කළමණාකරන පxධ� 0)මාණය

FGම -යාපනය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,මධ_
අරHදල  - ජා�ක ��ප�� හා ආ)Aක කටBC අමාතDාං
 

අ
.අංක

ය 

<ාෙvzය ෙ0ක� 
ෙකSWඨාසය 

1 ෙඩ6ෆ්_ 

2 ෙdලෙන� 

3 ක�_� 

4 කාෛරනග) 

5 යාපනය 

6 න6�) 

7 ස��7oපා� 

8 ච�කාෙන� 

9 උ�%6 

10 ෙත67oපෙල� 

11 ෙක:පා� 

12 චාවක�ෙ�� 

13 කරෙව�� 

14 ෙoV�C�ව 

15 ම�ත�ක)0 

ප�පාලන %යදම 
එකBව 

එRව��d  නැව ඉSFGම - 
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වරාය  ඉSFGම

පxධ� 0)මාණය ෙර:හ6  අප]වDය කළමණාකරන 

-යාපනය

මධ_ගත අයවැය වැඩසටහන - 2016 
�ප�� හා ආ)Aක කටBC අමාතDාංශය 

�යාපෘ. අංකය 
?f <.පාදන 

m.r�යන(එකBව අවස: කල 

19 19 1.01 
46 46 3.09 

26 26 1.23 

22 22 6.49 

55 55 5.59 

63 63 7.00 

91 91 8.44 

113 113 11.42 

74 74 10.53 

79 79 12.66 

96 96 8.77 

91 91 10.27 

79 79 9.76 

70 70 6.90 

32 32 5.76 

 
 

 
956 956 108.92

 ක�_� 

                                                             ����� ��	����� 

 

ඉSFGම - ෙට6o_ 

ය කළමණාකරන පxධ� 0)මාණය FGම 

යාපනය 

.පාදන 
)m  

?f 5uවය 

)m r�යන(  

0.99 

3.00 

1.21 

6.25 

5.5 

6.88 

8.33 

 11.19 

 10.35 

 12.46 

8.60 

 10.15 

9.63 

6.71 

5.65 

1.62 

92 108.52 
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/ඩා උපකරණය සැපB8 FGම 

 

�ෙ)සා �ජා මÑය�ථානය ගෘහ සංව)ධනය 

 

ෙස�ෙජ:�� ෙප��ෙක: dදDාලය ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� 

වැ�යා FGම - යාපනය

,මධ_
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�ංY��d  wවර සhපකාර සඳහා 

ෙdලන�
 – ෙඩ6o_ 

ජා මÑය�ථානය ගෘහ සංව)ධනය   - ක�_� කරය ලල ^ඳ 0)මාණය FGම

 

ලය ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� 

යාපනය 

ෙක:½ඩා%6 වයඔ 9ාම සංව)ධන සංගමය 

ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� වැ�යා FGම

මධ_ගත අයවැය වැඩසටහන - 2016 

                                                             ����� ��	����� 

 

�ංY��d  wවර සhපකාර සඳහා  ~බ� සැපB8 FGම – 

ෙdලන� 

^ඳ 0)මාණය FGම-කාර�නග) 

ම සංව)ධන සංගමය  

ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� වැ�යා FGම - න6�) 
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ෙ�-ළා) ස3�ය ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� වැ�යා FGම
ච½�7පා� 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ව_වසායකGව සංව�ධනය ස�ත
අරHදල: ජා�ක ඒකාබxධතා හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලය

අ.අං
කය 

<ාෙvzය 
ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 
1.  ෙඩ6ෆ්_ 
2.  ෙdලෙන� 
3.  ක�_� 
4.  කාෛරනග) 
5.  යාපනය 
6.  න6�) 
7.  ස��7oපා� 
8.  ච�කාෙන� 
9.  උ�%6 
10.  ෙත67oපෙල� 
11.  ෙක:පා� 
12.  චාවක�ෙ�� 
13.  කරෙව�� 
14.  ෙoV�C�ව 
15.  ම�ත�ක)0 

එකBව 
 

ව_වසායකGව සංව�ධනය ස�ත �ා
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ෙ�-ළා) ස3�ය ෙග�ඩනැZ6ල අ¨� වැ�යා FGම - ක6%ළා� කාç� �ජා මÑය�ථානය 
සැපB8 FGම  

සංව�ධනය ස�ත �ාම සංව�ධන සැලZ� 
ජා�ක ඒකාබxධතා හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලය 

ව_ාපෘ. ගණනය 
<.පාදන 

(m.r�යනඑකBව අවස: කල 

1 1 13.000
4 4 1.130
1 1 2.815
- - 
- - 
- - 

22 22 2.000
16 16 3.200
1 1 0.200
- - 

18 18 2.750
- - 
2 2 1.280
1 1 2.500
2 2 0.450

68 68 29.325

වසායකGව සංව�ධනය ස�ත �ාම සංව�ධන සැලZ� 

                                                             ����� ��	����� 

 

ජා මÑය�ථානය  ®)ය භ½ඩ 

සැපB8 FGම  -  චංකාන� 

ම සංව�ධන සැලZ� - 2016 

.පාදන 
r�යන) 

5uවය 
(m r�යන) 

13.000 12.989 
1.130 1.125 
2.815 2.744 

- - 
- - 
- - 

2.000 1.998 
3.200 3.139 
0.200 0.197 

- - 
2.750 2.749 

- - 
1.280 1.280 
2.500 2.5000 
0.450 0.450 

29.325 29.171 

ම සංව�ධන සැලZ� - 2016 
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ෙපMෂණය සඳහා � බ�කා�ය  )යාකා% සැලැ�ම - 2016 
අරHදල  : ජනාMප� ෙ6ක8 කා)යාලය 
HR ��පාදන - 993,811.00 
 

අ.අං
කය 

)යාකාරක� 

ෙභ�.ක dරග.ය 

aල_ dරග.ය 
සැලZ� කල 
වැඩසටහ: 

සංඛ_ව 

ස���ණ කරන 
ලද වැඩසටහ: 

 

1.  
ෙප:ෂණය සඳහා 4 S�T- /යාකාරක8 
Kéබද ක3\ j�[ම (මාස 2ට එ- වර-) 

06 06 25,000.00 

2.  

ෙප:ෂණය සඳහා 4 �ාෙx�ය 
/යාකාරක8 Kéබද ක3\ j�[ම (මාස 
2ට එ- වර-) 

90 90 371,790.00 

  
වැඩසටහ: 

සංඛ_ව 

සහභා� 
ව:න: 

සං¨යාව 
 

3.  
K2\වා ඇ� ග8 ම_ටෙ8 ක3\ 
 

418 418 2090  

4.  
ෙප:ෂණ සඳහා 4 ග8 ම_ටෙ8 ක3\ 
දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 

418 45 2115  

5. 
ෙප:ෂණය සහ සමාජ බලගැ�[ම 
Kéබදව ෙපර පාස6 «�ව�� දැOව� 
FGෙ8 වැඩසටහන 

03 03 441 60,000.00 

6. 

ෙපර පාස6 «�ව� %Q� ෙපර පාස6 
ළම��ෙg ෙදමාKය� සදහා දැOව� 
FGෙ8 වැඩසටහන 

 

450 66 1551  

7. 

ෙප:ෂණය සහ සමාජ බලගැ�[8 
K^බදව �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යා~ය 
ෙප:ෂණය K7බද වගFවBC  0ලධා�� 
දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 

03 03 237 60,000.00 

8. 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යාලවල ෙප:ෂණය 
K7බද වගFවBC  0ලධා�� %Q� ග8 
ම_ට3� ලබාU ඇ� දැOව� FG8 

225 89 3861  

9. 

ෙප:ෂණය සහ ශාG�ක අධDාපනය  
K7බද වගFවBC  �ාථ3ක අංශ 
%Vහ6ප�ව�� සහ අංශ �ධාv� 

 සඳහා දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 

03 03 390 127,650.00 

10. 
S�T- සහ �ාෙx�ය ෙ6ක8 කා)යා~ය 
0ලධා�� සඳහා ��W වැඩසටහන 
(යාපනය, F7ෙන��X)  

01 01 115 46,161.00 

11. 
ෙප:ෂණය මත අවදානමට ල- [ ඇ� 
ප56 9ාම 0ලධා� ම_ට3� හ�නා 
ගැvම 

418 

හ�නා 
ග� 
ප56 

සංÛයා
ව 

අනාව
රණය

� 
සංÛයා

ව 
300,000.00 

30110 33465 

එකBව 990,601.00 
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පාස0
පාස6 සඳහා ප�ගණක අංශ �ථාKත
ගැvම 

 

 අරHදල  : %V7 සංෙxශ හා ��ට6 යJතල පහEක8 අමාතDං
 

අ.අං

කය 

<ාෙvzය ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 

ව_ා

ගණනය

1.  චාවක�ෙ�� 

2.  ෙත67oපෙල� 

3.  ක�_� 

එකBව 

  

ෙප:ෂ½ය සඳහා
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පාස0 සංව�ධන සැලැ�ම - 2016 
�ථාKත FGම සහ පාස6 සඳහා ප�ගණක �\, 

%V7 සංෙxශ හා ��ට6 යJතල පහEක8 අමාතDංශය 

ව_ාපෘ. 

ගණනය 

<.පාදන 

(m.r�යන) 

5uවය 

(m r�යන) 

2 0.371 0.371 

2 0.371 0.371 

2 0.362 0.36 

6 1.104 1.102 

ෙප:ෂ½ය සඳහා බ�කා)ය කාරයාකාරක8  දOව� FGම වැඩසටහ�

                                                             ����� ��	����� 

 

, ප�ඝණක ෙ8ස  3ලS 

 

ෙභ�.ක dරග.ය 

 

කා)යය� 

අවස� [ ඇත 

කා)යය� 

අවස� [ ඇත 

කා)යය� 

අවස� [ ඇත 

 

බ�කා)ය කාරයාකාරක8  දOව� FGම වැඩසටහ� 
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කාරCනග� <ෙvශය සඳහා ෙපර පාස0 අවශ_තා, ;� ලා�x ගැළ¸ම 
 

අරHදල  : බ�ධනාගාර ��සං�කරණ,�න��ථාපන, නැවත පSංX FGම හා 2�V ආග3ක 
කටBC අමාතDංශය 

 

අ.අං

කය 

<ාෙvzය 

ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 

ව_ාපෘ. සංඛ_ාව 
?f <.පාදන 

(m.r�යන) 

?f 5uවය 

(m r�යන) 
එකBව අවස: කල 

1.  කාර�නග) 02 02 16 16 

 

යාපනය ���� සංචාරක අංශ සංව�ධනය - 2016 
අරHදල මZ�  : සංචාරක සංව)ධන හා /��යා0 කටBC අමාතDංශය 

 

අ.අංකය 

<ාෙvzය 

ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 

ව_ාපෘ. 

එකBව 

Pමාකළ 

ව_පෘ. 

<.පාදනවල 

එකBව 

(m r�යන) 

5uවය 

(m 

r�යන) 

ක0පZ 

වiචරය 

 

1 යාපනය 01 01 30.00 1.80 28.20 

2 ෙdලෙන� 01 01 - 19.17 26.83 

එකBව 02 02 - 20.97 55.03 

 
ම.: Pදහ� රට�  ජා.ක වැඩසටහන - 2016 
අර?දල  : ජනා�ප. ෙ0ක� කා�යාලය 

 

!.!"к� )යාකාරක� 
අ^මත 

කරන ලද 

එකBව 

%1V��к 

�� ��� 
 

<.ලා�: 

සංඛ_ව 

1 
S�T- ම_ටෙ8 ම�]වDය ම)ධනය 

K^බද දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 
898,262.00 100% 4000 

2 

�ාෙ◌x�ය ම_ටෙ8 ම�]වDය 

ම)ධනය K^බද දැOව� FGෙ8 

වැඩසටහන 

1,125,172.00 100% 6500 

3 
නවක %&ව %දDාල QE� සදහා 

දැOව� FGෙ8 ��W වැඩසටහ�  
149,350.00 100% 1000 
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xනmGථාපන අ�කාu

 

 
අ.අංකය 

<ාෙvzය ෙ0ක� 
ෙකSWඨාසය

1 චාවක�ෙ�� 

 
 

“ම�]dය 0දහ� ජා�ය” යන

හෙලN 2016  වසෙ) සැoතැ8බ) මස 

වසෙය� අ�ග� ජනාMප�Cම�

%&ව %xයාෙලN  නව QE� සඳහා ම�]
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xනmGථාපන අ�කාuෙ( සංව�ධන සැලැ�ම  

ෙvzය ෙ0ක� 
ෙකSWඨාසය 

ව_ාපෘ. සංඛ_ව <.පාදනවල 
එකBව

(m r�යනඑකBව 
Pමාකළ 
ව_පෘ. 

2 2 5

යන ජා�ක ඖෂධ වැළැ-[ ෙ8 වැඩසටහ� යාපනය ඒ^මහ� රඟ 

වසෙ) සැoතැ8බ) මස 9 වන SනෙN පව�5න ලU ෙම2 �ධාන ආරාMත අH�තා 

වසෙය� අ�ග� ජනාMප�Cම�  පැ3I. 

%xයාෙලN  නව QE� සඳහා ම�]dය වැළැ-[ෙ8  දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ�

                                                             ����� ��	����� 

 

 - 2016 

.පාදනවල 
එකBව 

m r�යන) 

5uවය 
(m 

r�යන) 

5.00 5.00 

ජා�ක ඖෂධ වැළැ-[ ෙ8 වැඩසටහ� යාපනය ඒ^මහ� රඟ 

ධාන ආරාMත අH�තා 

dය වැළැ-[ෙ8  දැOව� FGෙ8 වැඩසටහ� 
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නාව_Y^ අ�යනා) පාර අ¨� වැ�යා FGම

චාවක�ෙ�� 

 

 

xනmGථාපන අ�කාuෙ( 

 !"к� )යාකාරක�

1 
ද�W ෙලස අනCරට ල- 4 
Uම 

2 �වයං jFයා ණය 
3 ආග3ක �ථාන සඳහා 

4 
හා0යට ල- 4 0වාස

 සඳහා ව�S ලබා Uම
 

 

xනmGථාපන අ�කාuෙ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ත0 සංව�ධන මtඩලෙ( සංව�ධන 
අර?දල  : බ�ධනාගාර ��සං�කරණ
කටBC අමාතDංශය 

 

!.!"к� )යාකාරක�

1.  
ත6  0�පාදන ආ²ත �වයං 
න[කරණය FGම 

2.  
ත6 ආ²ත ආහාර ක)මා�ත
FGම 

3.  
ෙක�_ට Fලං« 0�පාදනය ස8බ�ධ 
rවෙන:පාය සහාය 

4.  ස8�දා�ක ක)මා�ත

5.  
තා-ෂIක වැ�SBWව මත ත6 
ආ²ත 0�පාදන වDා

6.  ත6 ස8බ�ධ 0�පාදන
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නාව_Y^ අ�යනා) පාර අ¨� වැ�යා FGම- නාව_Y^ මහජන ශාලාව ඉSFGම

චාවක�ෙ��

ෙ( <ග. වා�තාව - 2016 

යාකාරක� <ග. වා�තාව

සංඛ_ව 
අනCරට ල- 4 ජනතාවට ව�S ලබා 

465 

ණය  132 
සඳහා ව�S ලබා Uම 95 

0වාස 

ලබා Uම 
262 

ෙ( <ග. වා�තාව - 2016 

ෙ( සංව�ධන සැලැ�ම  - 2016 
�සං�කරණ,�න��ථාපන, නැවත පSංX FGම හා 2�V ආග3ක 

යාකාරක� 

���������& 
@к�/� 

(9 I&���) I&���

ත �වයං jFයා 
17.50 

ක)මා�ත සංව)ධන 12.10 

Fලං« 0�පාදනය ස8බ�ධ 5.00 

ක)මා�ත සංව)ධන FGම 14.00 
වැ�SBWව මත ත6 ක�C 

වDාoත FGම 
5.00 

0�පාදන අෙල%ය ව)ධනය 30.90 

                                                             ����� ��	����� 

 

නාව_Y^ මහජන ශාලාව ඉSFGම  - 

චාවක�ෙ��  

. වා�තාව 

 එකBව 

37,637,500.00 

24,600,000.00 
1,769,500.00 

15,665,519.00 

නැවත පSංX FGම හා 2�V ආග3ක 

��8�� 
(9 

I&���) 
%�� 

9.80 

(к&��	. 
���X �  9 
I&��� 69.8 ) 

 

1.35 

3.00 

11.86 
0.00 

3.00 
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FGම  

7.  
ෙත7Õජ ආ²ත 0�පාදන අෙල%ය 
ව)ධනය FGම 

4.00 2.77 

8.  ත6 ~ ආ²ත ක)මා�ත වැ�SBW FGම 0.50 0.00 
9.  රා තැබෑ�8 න[කරණය FGම  18.00 0.00 
10.  ත6  භා½ඩ ස8බ�ධ ප)ෙNෂණය 2.4 2.39 
11.  ප�පාලන %යදම 0.60 0.33 

12.  
�-ක8 ඉ�කාගාරය ��සං�කරණය 
FGම  

2.50 0.00 

 112.50 34.50 
 

ත0 ප�ෙ(ෂණ මධ_�ථානෙ( සංව�ධන සැලැ�ම  - 2016 

අරHදල  : බ�ධනාගාර ��සං�කරණ, �න��ථාපන, නැවත පSංX FGම හා 2�V 
ආග3ක කටBC අමාතDංශය 

 

!.!"к� )යාකාරක� 

���������& 

@к�/� 

(9 I&���) 

��8�� 

(9 

I&���) 

%�� 

1.  
ත6 සංව)ධන ප)ෙNෂණ 

මධD�ථානය ��සං�කරණය FGම 
50.00 

45.83 (к&��	. ���X �  9 

I&��� 2.24) 

 
එකBව 50.00 45.83 

 
ෙලMක ආහාර වැඩසටහන - 2016 

!.!"к
� 

ව_ාපෘ.ය 

 

<.
ලා�

: 
සං

ඛ_ව 

 

ලබා¯ ඇ. ආහාර <මාණය ($.ගෑ) 

�������� 

(9.I&���) 
��8�� 

(9 I&���) සහ0 පudx ෙත0 
n: 
මාf 

1.  
පාස6 QE� 
සඳහා ආහාර 
ලබාUම 

74860 839135 282507 150058 77139 4,752,550.00 4,570,131.67 

2.  

Eභ සාධන 
මÑය�ථානවල 
පSංXක�ව� 
සඳහා සහන 
ලබාUම 

3402 102060      

3.  ප�පාලන %යදම      5,186,907.64 5,146,822.24 
4.  Hද6 සඳහා වැඩ 6425     30,553,790.70 30,483,458.16 
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<ජා ජල ස�පාදන �යාපෘ.ය
අර?දල  : බ�ධනාගාර ��සං�කරණ
කටBC අමාතDංශය 
 

!.!"к� )යාකාරක�

1 

ජල සැපB8  වDාo�ය  

සා-ෙක:�ඩ�  ෙග�ඩනැZ6ල

 

2 ජල සැපB8  වDාo�ය  

 
ජල සැපB8  වDාo�ය

එකBව 
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ජා ජල ස�පාදන �යාපෘ.ය - 2016 
�සං�කරණ, �න��ථාපන, නැවත පSංX FGම හා 2�V ආග3ක 

යාකාරක� එකBව 

��,�к' 

�<�J��

	"х<��

o�ය  ඉ�බQ_J 

ෙග�ඩනැZ6ල - 02 1 1 

o�ය  මාදග6 1 1 

o�ය  - C�නාල� 1 1 

3 3 

 

                                                             ����� ��	����� 

 

නැවත පSංX FGම හා 2�V ආග3ක 

��,�к' 

�J�� 

� 

�������� 

(9 

I&���) 

��8�� 

(9 

I&���) 

33.51 

30.14 

17.22 17.02 

28.05 31.51 

78.78 78.67 
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5.3.2 �ා}ය සංව�ධන කටAB

සංග� �යාප�ං# $%� 

• යාපනය ����කෙ( ඇ. ?f සංග� සංඛ_ා
9ාpය සංව)ධන සංග8
කා�තා 9ාpය සංව)ධන සංග8
 

• 2016 වසෙ�¯ �යාප�ං# කරන ලද සංග�
9ාpය සංව)ධන සංග8
කා�තා 9ාpය සංව)ධන සංග8
 

NVQ  E�වන මWටෙ� සහ.ක ප�

NVQ  Qdවන ම_ටෙ8 සහ�ක පy

පාඨමාලාවට මාස 06ක අධDයන කාල Lමාව- හා මාස 
ෙd. එ- කා½ඩයකට ��Wලාß� 

��¼ කරන ලU. 

 

 

කා:තා සංව�ධන ම¹ ය�ථාන

 

• o රාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ
කා�තා සංව)ධන මÑ ය�ථාන
පාඨමාලාව හැදෑ� අතර ඔ5�ට ෙප�Vෙd පව�වනලද පG-ෂණය- මZ� 
සහ�කප� �දානය කරන ලU
කා�තා සංව)ධන මධD
ඇගnමද QV කරන ලU
මධD�ථානය�2 පව�වන ලද �
ම_ටෙ8 �ද)ශනය පව�වන ලද අතර එ2 ජය9ා
K�නමන ලU. 
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}ය සංව�ධන කටAB 

�කෙ( ඇ. ?f සංග� සංඛ_ාව 

සංව)ධන සංග8    375 

pය සංව)ධන සංග8  417 

වසෙ�¯ �යාප�ං# කරන ලද සංග� 

pය සංව)ධන සංග8    18 

pය සංව)ධන සංග8  09 

E�වන මWටෙ� සහ.ක ප� පාඨමාලාව(m.r�යන 0.48) 

Qdවන ම_ටෙ8 සහ�ක පy පාඨමාලාව 2016 වසෙ) ජනවා� මාසෙNU ආර8භ ෙක�I

යන කාල Lමාව- හා මාස 06ක jFයා ��W කාල Lමාව- ඇCළ� 
එ- කා½ඩයකට ��Wලාß� 20ෙදෙනY බැZ� වසරකට ක½ඩාය8 ෙදක- ෙමමZ� 

ය�ථාන (m.r�යන 6.72) 

ෙක�_ඨාශ 14කට අය� අවදාන8 ස2ත කා�තාව�
ය�ථාන හරහා ගෘහ %x යා හා �පලාව�

හැදෑ� අතර ඔ5�ට ෙප�Vෙd පව�වනලද පG-ෂණය- මZ� 
දානය කරන ලU. ෙමම පාඨමාලාව ස8u)ණ FGෙම� පE QයRම 

කා�තා සංව)ධන මධD�ථාන හරහා �ද)ශන පව�වන ලද අතර ජය9ා
ඇගnමද QV කරන ලU. �ාෙx�ය ම_ටෙ8 QයRම කා�තා සංව)ධන 

�ථානය�2 පව�වන ලද �ද)ශනය�2 ජය9ාහක��ට අදාලව S�T
ද)ශනය පව�වන ලද අතර එ2 ජය9ාහක��ට සහ�ක ප� හා තDා

                                                             ����� ��	����� 

 

වසෙ) ජනවා� මාසෙNU ආර8භ ෙක�I. ෙමම 

ක jFයා ��W කාල Lමාව- ඇCළ� 
ෙදෙනY බැZ� වසරකට ක½ඩාය8 ෙදක- ෙමමZ� 

කා�තාව� 580 ෙදෙනY 
�පලාව� ය K^බද �oෙල:මා 

හැදෑ� අතර ඔ5�ට ෙප�Vෙd පව�වනලද පG-ෂණය- මZ� 
ෙමම පාඨමාලාව ස8u)ණ FGෙම� පE QයRම 

ද)ශන පව�වන ලද අතර ජය9ාහක�� 
ෙx�ය ම_ටෙ8 QයRම කා�තා සංව)ධන 

හක��ට අදාලව S�T- 
හක��ට සහ�ක ප� හා තDාග 
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• අපෙg ��Wක�ව� %Q� 0පදවන ලද 0�පාදන පළා� ම_ටෙ8 �
�ද)ශනය කරන ලද අතරම 
%Q� 0�පාSත 0�පාදනය�ද �
 

,ෙ��ත සංව�ධන xදානය:

• යJතල පහEක8, ��සං�කරණ හා ආදාය8 උ�පාදන වDා
කරන ලU. (�.37යන 10

 

 

 

 

 

 

 

 

2ට� සට�ක�ව� සදහා rවෙන:පාධාර
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අපෙg ��Wක�ව� %Q� 0පදවන ලද 0�පාදන පළා� ම_ටෙ8 �
ද)ශනය කරන ලද අතරම ෙමයඅU 9ාpය හා කා�තා 9ාpය සංව)ධන සමාග8 

%Q� 0�පාSත 0�පාදනය�ද �ද)ශනය හා %F|ම QV කරන ලU

xදානය: (m.r�යන 15.50) 

�සං�කරණ හා ආදාය8 උ�පාදන වDාපෘ� ආSය /
10.5) 

rවෙන:පාධාර d යාපෘ� (�.37යන 0.48) 

                                                             ����� ��	����� 

 

අපෙg ��Wක�ව� %Q� 0පදවන ලද 0�පාදන පළා� ම_ටෙ8 �ද)ශනෙNUද 
pය සංව)ධන සමාග8 

ද)ශනය හා %F|ම QV කරන ලU. 

පෘ� ආSය /යා�මක 
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P�ණායක පදන� කරගG d

• ෙ-�x රගත ණය, ගෘහභා½ඩ
rවෙන:පාය නගාQ\[ම

ෙවනG )යාකාරක� 

• ළමා අÑ යාපනය නංවා~ම
මZ� ෙපර පාස6 හා අ�ෙ)ක

• කා�තා සංව)ධන මÑ
�ථමාධාර වැඩHR පව�වන ලU

• 9ාpය හා g රාpය සංව)ධන
ෙග�ඩනැZ7, ෙපර පාස6
පව�වන ලU. 

• කා�තා 9ාpය සංව)ධන
jක ගැvෙ8 අරHI� සා8�
උ�සව ආSය සමරන ලU

• චÎය ණය /යාකාරක8
rවෙන:පාය /යාකාරක8 ආර8භ කරන ලU

• �Kය6 37යන 2.0 ක ෙක��yා

සාමාන_ ,යදම - 2016 

 

1 

2 

3 

4 
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d රදානය: (m.r�යන 0.48) 

ගෘහභා½ඩ, බල සැපB8, අÑ යාප0ක
නගාQ\[ම සදහා 4 d යාපෘ� 

 

නංවා~ම සදහා g රාpය හා කා�තා g රාpය
අ�ෙ)ක හවස පං� පව�වන ලU. 
මÑ ය�ථාන හා සංග8 සාමා�ක�� සදහා ෙස�ඛD

ථමාධාර වැඩHR පව�වන ලU. 
සංව)ධන සංග8 සාමා�ක�� %Q� ආග3ක

පාස6, මා)ග හා කාW පxධ� ආ& �තව 

සංව)ධන සංග8 මZ� ආග3ක, සා8�දා�ක හා සං�කෘ�කාංග 
jක ගැvෙ8 අරHI� සා8�දා�ක Îඩා උ�සව, කා�තා Sන හා ෙවන� ආග3ක 
උ�සව ආSය සමරන ලU. 

යාකාරක8 මZ� සංග8 280ක සාමාrය
යාකාරක8 ආර8භ කරන ලU. 

ෙක��yා� කා)යය� ෙමම සංග8 මZ�

වැඩ ,�තරය ?දල (m) 

�ව�ප� 4,800.00 

තැපැ6  10,441.00 

Vරකථනය 54,107.71 

%V7 23,527.02 

එකBව 92,875.73 

                                                             ����� ��	����� 

 

යාප0ක - �යාකාරක8 හා 

රාpය සංව)ධන සංග8 

සංග8 සාමා�ක�� සදහා ෙස�ඛD හා 

ආග3ක �ථාන, ෙප�V 
 & රමදාන වැඩසටහ� 

දා�ක හා සං�කෘ�කාංග 
Sන හා ෙවන� ආග3ක 

සාමාrය සාමා�ක�� අතර 

මZ� QVකරන ලU. 
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ෙ�වක සංඛ_ා ,�තර - 2016 

අ.අ. කා�යාලය 

�ාම 
සංව�ධන 
Pළධාu 

සංව�ධන 
Pළධාu 

<ාෙයM�ක 
x�කmව: 

එකBව සටහන 

1 ෙඩ0ෆ්W * - 1 1 *වැඩ බලන 
�ා.සං.P.  

2 ෙ�ලනC 1 - 1 2  

3 කCn� 1 1 1 3  

4 කාෛරනග� 1 1 1 3  

5 යාපනය 1 1 1 3  

6 න0½� 1 1 1 3  

7 ස:£�dපාC 1 1 1 3  

8 ච:කානC 1 1 1 3  

9 උ�,0 1 1 1 3  

10 ෙත0�dපෙලC 1 2 1 4  

11 ෙකMපාC  1 1 1 3  

12 චාවකwෙwuය 1 1 1 3  

13 කරෙව £ 1 2 1 4  

14 ෙd[mB�ව 1 2 1 4  

15 මmත:ක�P 1 2 1 4  

16 ���� ෙ0ක� 
කා�යාලය 

01* 4 - 5 ���� 
Pලධාu 

එකBව 15 21 15 51  

 �යාප�ං# �ාම සංව�ධන සr., කා:තා �ාම සංව�ධන සr. - 2016 

අ.අ. 
<ාෙvzය ෙ0ක� 

ෙකSWඨාසය 

�ාම 
Pලධාu 

ෙකSWඨාසය 
සංඛ_ාව 

ග� 
සංඛ_ාව 

�යාප�ං# කරන ලද  සr.ය ,�තර 

�ාම 
සංව�ධන 

සr. 

කා:තා 
�ාම 

සංව�ධන 
සr. 

එකBව 

1 ෙඩ6ෆ්_ 06 15 6 6 12 

2 ෙdලන� 30 73 24 20 44 

3 ක�J� 15 54 14 13 27 

4 කාෛරනග) 9 87 17 10 27 

5 යාපනය 28 52 13 37 50 

6 න6�) 40 58 25 33 58 

7 ස��7oපා� 28 74 22 26 48 

8 ච�කාන� 25 75 27 21 48 

9 උ�%6 30 147 21 22 43 

10 ෙත67oපෙල� 45 160 45 27 72 

11 ෙක:පා�  31 111 35 34 69 

12 චාවක�ෙ��ය 60 142 55 69 124 

13 කරෙව�� 36 175 24 31 55 

14 ෙoV�C�ව 35 130 21 43 64 

15 ම�ත�ක)0 18 44 26 25 51 

 S�T- ෙ6ක8 
කා)යාලය 

436 1397 375 417 792 
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5.3.3 ක�මා:ත ෙදපා�තෙ�:Bෙ� කා�යය:

 
ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cව මZ
අ�ය�y ෙරSK^ 0�පාදනය හා ��Wව
 

ෙoෂ කා)3ක�� 52 ෙදෙන- %Q� මධD
0�පාදනය �.1435549.50-ද %YW8 �
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��Wලාß� 42 ෙදෙන- ෙoෂක)ම මධD
ලU. ��¼ලාß�ට S� Uමනාව- ෙලස �

 
� පාර8ප�ක Yඩා ක)මා�ත ��W 

� ච�කාන� �ා
��W මධD
ෙදෙනY %Q� 0ම කරන ලU
S� Uමනාව- ලබාෙදන ලU
 

� ෙdලන�, ක�_� හා චාවක�ෙ��ය �ා
��Wලාß� 
පාඨමාලාව 0ම කරන ලU
Uමනාව- ලබාෙදන ලU

 
� Yසලතා සංව)ධන ��Wව

� උ�%6 , ෙdලන� හා ම�ත�ක)0 �ා
��Wලාß� 
කරන ලU. 
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ක�මා:ත ෙදපා�තෙ�:Bෙ� කා�යය: - 2016

Cව මZ� පහත සදහ� කා)යය� QV කර ලU. 
 ෙරSK^ 0�පාදනය හා ��Wව. 

ෙදෙන- %Q� මධD�ථාන 10කU ෙoෂක)ම 0�පාදන QVකළ අතර එ2 HR 
-ද %YW8 �.1131669.95-ද ෙd. 

ෙදෙන- ෙoෂක)ම මධD�ථාන 08කU Qය මාස 06
��¼ලාß�ට S� Uමනාව- ෙලස �.200ක ෛද0ක Uමනාව-ද ලබාෙදන ලU

පාර8ප�ක Yඩා ක)මා�ත ��W (ෙක�� හා Yඹ6 ක)මා�තය
ච�කාන� �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශෙN ඇ� Yඹ6 
��W මධD�ථානෙN මාස 06ක ��W පාඨමාලාව ��Wලාß� 
ෙදෙනY %Q� 0ම කරන ලU. ��Wලාß�ට Sනකට �
S� Uමනාව- ලබාෙදන ලU. 

ක�_� හා චාවක�ෙ��ය �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල 
��Wලාß� 36 ෙදෙනY මාස Cනක ෙක�� 
පාඨමාලාව 0ම කරන ලU. ��Wලාß�ට Sනකට �
Uමනාව- ලබාෙදන ලU. 

Yසලතා සංව)ධන ��Wව 
ෙdලන� හා ම�ත�ක)0 �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල 

��Wලාß� 64 ෙදෙනY jහැ�කරණය K^බද ��W පාඨමාලාව 0ම 

                                                             ����� ��	����� 

 

6 

කU ෙoෂක)ම 0�පාදන QVකළ අතර එ2 HR 

06ක ��Wව 0ම කරන 
ක ෛද0ක Uමනාව-ද ලබාෙදන ලU. 

ෙක�� හා Yඹ6 ක)මා�තය) 
ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශෙN ඇ� Yඹ6 ක)මා�ත 

ක ��W පාඨමාලාව ��Wලාß� 11 
��Wලාß�ට Sනකට �.200.00 බැZ� 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල 
ෙදෙනY මාස Cනක ෙක�� ක)මා�ත ��W 

��Wලාß�ට Sනකට �.200.00 බැZ� S� 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල 
ෙදෙනY jහැ�කරණය K^බද ��W පාඨමාලාව 0ම 
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� තා-ෂණ �වමා� වැඩසටහ� 

2016 වසෙ)U ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� පහත සදහ� තා-ෂණ �වමා� 
වැඩසටහ� /යා�මක කරන ලU

අ.අ. තා�ෂණ �වමාm x�ව

01 බ�- ��W පාඨමාලා

02 L සෑෙ8 ය�y අR�වැ�යාව

03 ෙප�6ක\ 0�පාදන ��W පාඨමාලා

04 ත6ෙක�ල අ²ත අ�ක8 ��W පාඨමාලා

05 ආභරණ සැකLම K^බද ��W පාඨමාලා

06 සා� හැ_ට කැ�ෙ8 ��W පාඨමාලා

07 ආQ� ප� ෙම:�තර

08 ඉJ ප�ද8 0�පාදනය FGම

09 ස8 බ� 0�පාදනය FGම 

10 Y6ල 0�පාදනය FGම 

එකBව 

 

 

 

 

 

 

 

� ජා�ක �6ප සභා %ෙ&ෂඥ��ෙg සහෙය:ගය ස2තව අ�ක8 0)මාණ �6�� 
සදහා වැඩHRව- පව�වන ලU

� යාපනය ව� ක)මා�ත පාසල 
��සං�කරණය කරෙදන ලU
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තා-ෂණ �වමා� වැඩසටහ� - 2016 

වසෙ)U ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� පහත සදහ� තා-ෂණ �වමා� 
යා�මක කරන ලU. 

තා�ෂණ �වමාm x�ව 

බ�- ��W පාඨමාලා 

 අR�වැ�යාව 

ෙප�6ක\ 0�පාදන ��W පාඨමාලා 

ත අ�ක8 ��W පාඨමාලා 

ආභරණ සැකLම K^බද ��W පාඨමාලා 

සා� හැ_ට කැ�ෙ8 ��W පාඨමාලා 

ෙම:�තර ��W පාඨමාලා 

ඉJ ප�ද8 0�පාදනය FGම ��W පාඨමාලා 

ස8 බ� 0�පාදනය FGම ��W පාඨමාලා 

Y6ල 0�පාදනය FGම ��W පාඨමාලා 

ජා�ක �6ප සභා %ෙ&ෂඥ��ෙg සහෙය:ගය ස2තව අ�ක8 0)මාණ �6�� 
සදහා වැඩHRව- පව�වන ලU. 
යාපනය ව� ක)මා�ත පාසල මZ� අධDාපන ෙදපා)තෙ8�Cවට අය� ~

�සං�කරණය කරෙදන ලU.එ2 HR වJනාකම �.635464.00 

                                                             ����� ��	����� 

 

වසෙ)U ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� පහත සදහ� තා-ෂණ �වමා� 

ලබා[: 
x� 

පාඨමාලා 
සංඛ_ාව 

06 

15 

02 

04 

01 

13 

03 

05 

01 

04 

54  ��W, 

932 අ)ථලාß� 

ජා�ක �6ප සභා %ෙ&ෂඥ��ෙg සහෙය:ගය ස2තව අ�ක8 0)මාණ �6�� 

පන ෙදපා)තෙ8�Cවට අය� ~ බ� 
00 ෙd. 
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� ෙවන� /යාකාරක8
� CBG සාමා�ක

ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 
ලU. 

 

 

 

 

� PSDG අරHදෙල2 
ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 
ලU. 

 

 

 

 

 

� -ෙ�y චා�කා 
 

� ෙoෂකා)3ක��ෙg Yසලතා �
නැෙගන2ර පළාත ෙවත -ෙ�y
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සාමා�ක සංXත අරHදල හරහා ��ලාß� 

ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 

අරHදෙල2 50%ක දායක�වය ස2තව ��ලාß� 
ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 

 

 

ෙoෂකා)3ක��ෙg Yසලතා �ව)ධනය FGෙ8 අරHI� ඔ5� 
නැෙගන2ර පළාත ෙවත -ෙ�y චා�කාවක ෙගන යන ලU

                                                             ����� ��	����� 

 

�ලාß� 228 ෙදෙනYට 
ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 

�ලාß� 16 ෙදෙනYට 
ඔ5�ෙg ක)මා�ත සංව)ධනය කර ගැvම සදහා උපකරණ ලබාෙදන 

ව)ධනය FGෙ8 අරHI� ඔ5� 
 චා�කාවක ෙගන යන ලU. 
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� ක)මා�ත 
සදහා මධD

 

� Yඹ6 ක)මා�ත
වDවසායක��  සදහා ඔ5�ෙg Yසලතා සංව)ධනය කර ගැvම සදහා 
සබරගHව පළාත ෙවත -ෙ�y

 

 

 

 

 

 

 

� �ද)ශන 
� පළා� ම_ටෙ8 ක)මා�ත �

අංශෙය� (
ෙතවන �ථාන 
ක)මා�ත අංශෙය� �
�ථාන 2-ද
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ක)මා�ත ග8මානය හා රාජD අංශෙN /යාකාරක8 දැක බලා ගැvම 
සදහා මධDම පළාත ෙවත -ෙ�y චා�කාව- සං%ධානය කරන ලU

Yඹ6 ක)මා�ත, ත6 හා ෙප�6ක\ ආ²ත 0�පාදන හා ස8බ�ධ 
වසායක��  සදහා ඔ5�ෙg Yසලතා සංව)ධනය කර ගැvම සදහා 

සබරගHව පළාත ෙවත -ෙ�y චා�කාවක ෙගනයන ලU

පළා� ම_ටෙ8 ක)මා�ත �ද)ශන තරගයට සහභාq [
(යාපනය S�T-) �ථම �ථාන 24-ද, 

ෙතවන �ථාන 21-ද, සැනQ7 තDාග 84-ද ලබාග�නා ලU
ක)මා�ත අංශෙය� �ථම �ථාන 2-ද, ෙදවන �ථාන 

-ද, සැනQ7 තDාග 14-ද ලබාග�නා ලU

                                                             ����� ��	����� 

 

යාකාරක8 දැක බලා ගැvම 
 චා�කාව- සං%ධානය කරන ලU. 

ත 0�පාදන හා ස8බ�ධ 
වසායක��  සදහා ඔ5�ෙg Yසලතා සංව)ධනය කර ගැvම සදහා 

�කාවක ෙගනයන ලU. 

ද)ශන තරගයට සහභාq [ අ�ක8 
, ෙදවන �ථාන 21-ද, 

-ද ලබාග�නා ලU. තවද ෙoෂ 
ෙදවන �ථාන 2-ද, ෙතවන 

-ද ලබාග�නා ලU. 
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� ෙක�ළඹ බ½ඩාරනායක අO�මරණ

�ද)ශනෙNU යාපනය S�T
01-ද, ෙදවන �ථාන 
ලබාග�නා ලU

 

 

 

 

 

 

 

� ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා සැපnෙ8 
අරHI� ආ�යYළ8 ෙවළද මධD

 

� ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා ලබාUෙ8 
අරHI� මා�Y8පා� ෙවළද මධD
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ෙක�ළඹ බ½ඩාරනායක අO�මරණ ශාලාෙd පව�වන ලද �6ප ජා�ක 
ද)ශනෙNU යාපනය S�T-කය ෙවOෙව� අංශෙය� �

ෙදවන �ථාන 03-ද, ෙතවන �ථාන 04-ද, 
ලබාග�නා ලU. 

ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා සැපnෙ8 
අරHI� ආ�යYළ8 ෙවළද මධD�ථානය ආර8භ කරන ලU. 

ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා ලබාUෙ8 
අරHI� මා�Y8පා� ෙවළද මධD�ථානය ඉS කරන ලU. 

                                                             ����� ��	����� 

 

ශාලාෙd පව�වන ලද �6ප ජා�ක 
-කය ෙවOෙව� අංශෙය� �ථම �ථාන 

, සැනQ7 තDාග 13-ද 

ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා සැපnෙ8 

ක)මා�ත ෙදපා)තෙ8�Cෙd අ�ක8 0�පාදන සදහා ෙවළද අව�ථා ලබාUෙ8 
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� ෙක�� 0�පාදනය සංව)ධනය හා ��W[8 ලබාUෙ8 අරHI� ක�චා� ෙක�� 
කා)3ක මධD�ථානය  �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ව)ෂෙNU  /යා�මක කරන ලද වDා

අ.අ. අර?ද0 <භවය

1 PSDG කා)යය 

වDාපෘ�ය 

2 �නරාව)තන අරHදල

3 CBG කා)යය 

වDාපෘ�ය 

එකBව 

 

  

�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             

����� 108 

ෙක�� 0�පාදනය සංව)ධනය හා ��W[8 ලබාUෙ8 අරHI� ක�චා� ෙක�� 
�ථානය  ��සං�කරණය කරන ලU.  

යා�මක කරන ලද වDාපෘ� සාරාංශය 

භවය 
වැඩසටහ: 

සංඛ_ාව 

<.පාදන 

අර?දල(r�යන

3 

�නරාව)තන අරHදල 5 

2 

10 17.512

                                                             ����� ��	����� 

 

ෙක�� 0�පාදනය සංව)ධනය හා ��W[8 ලබාUෙ8 අරHI� ක�චා� ෙක�� 

.පාදන 

r�යන) 

2016.12.31 

�නට 

,යදම 

(r�යන) 

5.55 3.854 

5.792 5.570 

6.17 6.17 

17.512 15.594 
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5.3.4 �,නැIම  )යාකාරක� 

1) �,නැIම සහනාධාර ෙග;ම: 
යාපනය S�T-කය Cළ S^� ප56 ෙත:රාෙගන ප5ෙ6 සාමා�ක සංඛDාව අOව 

ව)qකරණය ෙක�ට ඔ5�ට S%නැ«ම සහනාධාර ලබා ෙදO ලැෙ¥. 2005 – 2012 මා)C 

ද-වා Hxදර <මයකට ෙග[ම QVකළද, 2012 අෙ¢6 Qට නව ෙය:ජනා <මයකට අOව 

�ජා Hල බැංY  හරහා Hද6 වශෙය� Uමනාව ලබා ෙx.  
 

�,නැIම සහනාධාර ෙග;ම ෙතSරBm    

අංකය ¯මනා කාtඩය සංඛ_ාව 

01 3500.00 31,161 

02 2500.00 9,164 

03 1500.00 13,284 

එකBව 53,609 

 

අ.අ. ,�තරය ,යදම (r0) 

01 S% නැ«ම  සහනාධාර  (ජනවා� - ෙදසැ8බ) ) 1,580,.57 

02 අ0වා)ය ඉC�8 ෙග[8 (ජනවා� - ෙදසැ8බ)) 52.86 

 
2) සමාජ ආර�ෂණ අර?ද0 ෙග;� 

ෙමය S%නැ«ම ��ලාß ප5ලකට ලැෙබන අ�ෙ)ක ෙග[මF.ෙමම වැඩසටහන 2006 
වසෙ) Qට යාපනය S�T-කෙN /යා�මක ෙd. 

 
2016 වසෙ) ෙග[8 පහත ප�S ෙd.  

අංකය ,�තරය අගය සංඛ_ාව ,යදම(r0) 

01 උප� 7,500.00 615 4.13 

02 අසvප (Sන 7 – 30 අතර) 250.00 2345 6.23 

03 %වාහ 7,500.00 1843 12.74 

04 මරණය 15,000.00 1275 16.89 

05 Qoෙද�ර �ෂD�ව 1,000.00 400 9.50 

එකBව 6,478 49.49 
3) Pවාස ෙලSත�C ෙග;� 
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ෙමයද S%නැ«ම ��ලාß ප5ලකට ලැෙබන තව� අ�ෙ)ක ෙග[මF

2005 වසෙ) Qට යාපනය S�T

සදහා ප56 69- ෙත:රාෙගන ඇත
 
2016 වසෙ) ෙග[8 පහත ප�S ෙd

අ.අ. ?දල

01 200,000

 

4) �,නැIම LවෙනMපාය ච´
චÎය අරHද6 වDාපෘ� චÎ

කරන ලද වDාපෘ� ව7� 50%

බැර ෙක�ට ඇත. ෙමම අරHදෙල� 

පදනම මත  ව)තමානෙNU උප�මය

ච/ය අරHද6 වDාපෘ�ද /යා�මක %ය

 

අ.අ. ව_ාපෘ.

1 කෘaකා)3ක 

2 rවෙන:පාය-ස�ව පාලනය

3 rවෙන:පාය - ම�සD

ක)මා�තය  

4   rවෙන:පාය - ක)මා�ත 

5 rවෙන:පාය - අෙළ% 

එකBව

 
5) �,නැIම LවෙනMපාය ව_ා

2016 ව)ශෙNU S%නැ«ම ෙදපා)තෙ8�Cව
�. 37යන 10.38 ක Hදල- ෙව� කරන ලS
rවෙන:පාය උපකාර ලබාෙදන ලU
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�ලාß ප5ලකට ලැෙබන තව� අ�ෙ)ක ෙග[මF

වසෙ) Qට යාපනය S�T-කෙN /යා�මක ෙd. 2016 වසෙ)U

- ෙත:රාෙගන ඇත.  

පහත ප�S ෙd.  
?දල <මාණය 

000.00 69 

 

�,නැIම LවෙනMපාය ච´ය අර?ද0 ව_ාපෘ. 
චÎය අරHද6 මZ� /යා�මක ෙd. 

50% ක අරHද6 Kයවා ෙගන ඇ� අතර, චÎ

ෙමම අරHදෙල� 2008 වසෙ) Qට වDාපෘ� /යා�මක කර ඇත

ව)තමානෙNU උප�මය �. 100,000.00 ද-වා ලබාෙදO ලැෙ¥

යා�මක %ය. එ2 %�තර පහත දැ-ෙd

පෘ. 
ව_ාපෘ. 

ගනන 

163 

ස�ව පාලනය 457 

�සD 243 

ක)මා�ත  148 

අෙළ%  626 

එකBව 1637 

�,නැIම LවෙනMපාය ව_ාපෘ. 
ව)ශෙNU S%නැ«ම ෙදපා)තෙ8�Cව %Q� සංව)ධන වDාපෘ� /

ක Hදල- ෙව� කරන ලS. ෙමම ��පාදන �ෙය:ජනයට ග03� ප56 
rවෙන:පාය උපකාර ලබාෙදන ලU. ෙමම ව)ෂෙNU %ෙ&ෂ වශෙය� rවෙන:පාධාර ලබාUම සමග 

                                                             ����� ��	����� 

 

�ලාß ප5ලකට ලැෙබන තව� අ�ෙ)ක ෙග[මF. ෙමම වැඩසටහන 

වසෙ)U ෙමම වැඩසටහන 

,යදම (r0) 

13.8 

. 2007-2015 /යා�මක 

චÎය අරHද6 ZWමට 

යා�මක කර ඇත. ෙමම 

-වා ලබාෙදO ලැෙ¥.  2016  වසෙ) 

එ2 %�තර පහත දැ-ෙd.  

වnනාකම 
(r�යන) 

7.3 

23.24 

11.99 

7.24 

16.6 

66.37 

පෘ� /යා�මක FGම සදහා 
ෙය:ජනයට ග03� ප56 517කට 

ෙමම ව)ෂෙNU %ෙ&ෂ වශෙය� rවෙන:පාධාර ලබාUම සමග 
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සහස8බ�ධ වැඩසටහන- ෙලස %%ධ ��W පාඨමාලා පැවැ�[
අතර එමZ� 101 ෙදෙනY හට ��Wවද ලබාෙදන ලU

 

අ.අ ව_ා

1 කෘaකා)3ක 
2 ස�ව පාලන 
3 wවර 
4 ක)මා�ත 
5 ��W පාඨමාලා

එකBව
 

 

6) ෙකSළ ස�ත එළවf,පලා
ව_ාපෘ.ය හා  m� ෙරMපණ
2016  ව)ෂෙNU අ� ආදාය8 ල
ෙකJ කා~න පලා වර  එළවR ව
කරගැvෙ8 අරHI� �- ෙර:පණ වDා
වDාපෘ�ය QයRම 9ාම 0ලධා� 

0.84ක ��පාදන ලබාෙදන ලU.
 
 

 

7)  ,ෙ�ෂ  ව_ාපෘ.ය  

 කෘaක)ම උපකරණ සැපnම 

            ෙගවC වගාව - ෙඩ6ෆ්_ 
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සහස8බ�ධ වැඩසටහන- ෙලස %%ධ ��W පාඨමාලා පැවැ�[මටද අOමැ�ය ලබාU �É 
ෙදෙනY හට ��Wවද ලබාෙදන ලU. 

ව_ාපෘ. 
ව_ාපෘ. 

ගනන 
 117 

 116 
68 
115 

පාඨමාලා 101 
එකBව 517 

 

 

පලා ව�ග  සහ ෙvzය අල ව�ග  වගා
m� ෙරMපණ ව_ාපෘ.ය. 

ලබන  ප56වල ෛද0ක ආහාර අව&යතාව
ව)ග  සහ ෙx�ය අලව)ග  වගා FGෙ8 හා අවට ප�සරය ආර-ෂා 

කරගැvෙ8 අරHI� �- ෙර:පණ වDාපෘ� /යා�මක FGම ෙම2U
ම 0ලධා� වස8වල QVකරන ලU. ෙමම වැඩසටහන සදහා �Kය6 

. 

කෘaක)ම උපකරණ සැපnම  –කරෙව_J                             බර වාහන ��W  - 

    ග� වගා FGම - ස�S7පා�

                                                             ����� ��	����� 

 

මටද අOමැ�ය ලබාU �É 

වnනාකම 
(r�යන) 

1.86 
2.02 
1.06 
2.04 
3.39 

10.37 

වගා කරන 

අව&යතාව Kයවා ගැvම  සඳහා 
හා අවට ප�සරය ආර-ෂා 

යා�මක FGම ෙම2U QV ෙකෙ). ෙමම  
ෙමම වැඩසටහන සදහා �Kය6 37යන 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 උ�%6 

ස�S7පා�  
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2016 ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ�

FGම සදහා �. 37යන 10.38 
ෙවත උපකාර ලබා U ඇත. 

 
අ.අ ව_ාපෘ. 

1 අ)තාප6 

2 ෙල�Y �W 

3 3�� 

එකBව 

 
 

 
 
 

8) ෙවළද සංව�ධන ව_ාපෘ.
ෙමම වDාපෘ�ය සදහා 2016 ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� 
ක Hදල- ෙව� කරන ලS. ෙමම Hද6 ෙ�
 

අ.අ. ව_ාපෘ.ය

1 ජංගම කර�ත (මÑයම

2 ජංගම කර�ත (Yඩා) 

3 ගබඩා 

4 ෙවළඳ ස3�වල  ශ-�ම�

5 ��W වැඩසටහ� 

 එකBව 

}ජ අ)තාප6 ලබාUම  
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ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ�  %ෙ&ෂ  වDා

38 ක Hදල- ෙව� කරන ලS.  ෙමම ��පාදන මZ�

ව_ාපෘ. ගනන වnනාකම

70 

12 

7 

89 

පෘ. 
ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� 

ෙමම Hද6 ෙ�යාÕනයට ග03� වDාපෘ� 52- /

පෘ.ය ව_ාපෘ. සංඛ_ාව 

මÑයම) 7 

 7 

15 

ශ-�ම� FGම 8 

15 

52 

 - ෙක:පා�      ෙල�Y �W ලබාUම -

                                                             ����� ��	����� 

 

%ෙ&ෂ  වDාපෘ�ය  /යා�මක 

�පාදන මZ� ප56 89- 

වnනාකම (r�යන) 

2.1 

0.144 

0.35 

2.594 

ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� �. 37යන 4.48 
/යා�මක ෙක�I. 

?දල (m. r�යන) 

1.01 

0.35 

1.5 

0.39 

0.66 

3.91 

- ස�S7පා� 
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9) ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන
ආද)ශ ග8මාන වැඩසටහන
මාව�කල_J යන ගම ෙත:රා
Hදල-ද rවෙන:පාධාර අංශය %Q� 
වැඩසටහ� /යා�මක කරන ලU

 
අ.අ. ව_ා

1 rවෙන:පාධාර

2 ආද)ශ ෙප�ල ෙග�ඩනැZ6ල 
ඉSFGම 

 එකBව

 
 
 

  

         ජංගම කර�ත - ෙdලෛණ

rවෙන:පාධාර සහන ලබාUම
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ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන 
ආද)ශ ග8මාන වැඩසටහන යටෙ�  ෙත67පෙල�   �ාෙx�ය ෙ6ක8

ෙත:රාගෙ�නා ලද අතර   ෙවළඳ අංශය %Q� 
අංශය %Q� �. 37යන 02 ක Hදල-

යා�මක කරන ලU. 

ව_ාපෘ.ය ?දල (m. r�යන

rවෙන:පාධාර වDාපෘ�ය 2.00

ආද)ශ ෙප�ල ෙග�ඩනැZ6ල 5.08

එකBව 7.08

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙdලෛණ      

rවෙන:පාධාර සහන ලබාUම     ෙවළඳ ෙප�ළ ෙග�ඩනැZ7 අ��වැ8 තැ}ම 

                                                             ����� ��	����� 

 

ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශෙN 

අංශය %Q� �. 37යන 05 ක 
Hදල-ද ෙව� ෙක�ට 

r�යන) 

00 

08 

08 

 ගබඩාව - ෙoV� 

ෙවළඳ ෙප�ළ ෙග�ඩනැZ7 අ��වැ8 තැ}ම   
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10) �uය 5යස Pවාස ව_ා
2016 ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� S�ය Kයස 0වාස වDා

/යා�මක FGමට �. 37යන 

උපකාර ලබාෙදන ලU. 0වාස අ¨�

ෙව� කරU ඇත. නව 0වාස ඉSFGම සදහා එ- 0වසකට 

 

 

11) සමාජ සංව�ධන ව_ා
2016 ව)ෂෙNU සමාජ සංව)ධන වDා

ෙදපා)තෙ8�Cව මZ� �.

 
අ.අ. 

1 V8වැJ %ෙර:w දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන
2 මෙන:%දDා�මක 

මා)ෙග:පෙxශනය
3 මතක Sනය වැඩසටහන
4 ළමා Sන තරග 
5 ආද)ශ ග8මාන වැඩසටහන
6 හ�ත උxයාන වැඩසටහන
7 �ග� සමාෙල:චන j�[ම

එකBව

   අ¢G වැ£යා $%මට ෙපර - චාවකw

         ළමා Sනය තDාග �දාෙන:�සවය
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�uය 5යස Pවාස ව_ාපෘ.ය 
ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� S�ය Kයස 0වාස වDා

37යන 4.5 ක Hදල- ෙව� කරන ලS. ෙමම Hද6

0වාස අ¨� වැ�යාව� සඳහා එ- 0වසනට

වාස ඉSFGම සදහා එ- 0වසකට �.15,000.00 

සමාජ සංව�ධන ව_ාපෘ. 
සමාජ සංව)ධන වDාපෘ� /යා�මක FGම සදහා S%නැ«ම සංව)ධන 

.37යන 2.67ක Hදල- ෙව�කර ඇත. 

ව_ාපෘ.ය ?දල 
දැOව� FGෙ8 වැඩසටහන 

�මක උපෙxශන සහ වෘ�zය 
ෙග:පෙxශනය 

වැඩසටහන 

ආද)ශ ග8මාන වැඩසටහන 
වැඩසටහන 

� සමාෙල:චන j�[ම 
එකBව 

 

 

 

 

 

 

 

චාවකwෙwuය     අ¢G වැ£යා $%ෙම: පZ - චාවකw

දාෙන:�සවය                                       

                                                             ����� ��	����� 

 

ව)ෂෙNU S%නැ«ම සංව)ධන ෙදපා)Cෙ8�Cව මZ� S�ය Kයස 0වාස වDාපෘ�ය 

Hද6 මZ�ප56 49කට 

නට �.75,000.00 බැZ� 

00 බැZ� ලබාෙදන ලU. 

�මක FGම සදහා S%නැ«ම සංව)ධන 

?දල (m.r�යන) 
0.38 

0.299 

0.27 
0.27 
1.36 

0.055 
0.034 
2.668 

චාවකwෙwuය 

 හ�ත උදDානය 
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5.3.5 කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ�:Bෙ�

 

අ.අ. 
1 අ�නාQ වගා වDාපෘ�ය 

ෙමම වDාපෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN 
සහෙය:ගෙය� /යා�මක කරන ලU.
ෙත67oපෙල�, ෙක:පා� හා න6�) යන �
ද-වන ෙග�[� 94 ෙදෙනY සදහා අ�නාQ වගාව හV�වා ෙදන ලU
37යන 2.415ක ��පාදන ලබාU ඇත.
 

 
 

2 පළC� පැල ෙබදාUෙ8 වDාපෘ�ය 
ෙමම වDාපෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD
සහෙය:ගෙය� /යා�මක කරන ලU.
සදහා පළC� පැල 29220- ෙබදා ෙදන ලU
ලබාU ඇත 
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ෙදපා�තෙ�:Bෙ� කා�යය:  

ව_ාපෘ.ය 

පෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD 
. ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� චාවක�ෙ��ය, 

ෙක:පා� හා න6�) යන �ෙxශවල අ�නාQ වගාව සදහා කැමැ�ත- 
ෙදෙනY සදහා අ�නාQ වගාව හV�වා ෙදන ලU. ෙ8 සදහා �Kය6 

. 

අ�නාQ ෙම�ෙට�ය� 
Fෙල:9ෑ
ලබාෙදන ලU
ෙමම වDා
%යදම- දරා ඇත
 

පෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD 
. ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� පළC� වගාක�ව� 

- ෙබදා ෙදන ලU. ෙ8 සදහා �Kය6 37යන 1.905ක ��පාදන 

ෙකෙස6
ජ8�,
ðැග� ෆෘ_
පැල ව)ග ෙබදාෙදන ලU
 
ෙමම වDා
%යදම- දරා ඇත
 

                                                             ����� ��	����� 

 

<ග.ය 
අ�නාQ ෙම�ෙට�ය� 65000-, කR ෙප�7z� 
Fෙල:9ෑ8 546- හා pට) 4100ක Sය ඉQන 
ලබාෙදන ලU. 
ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 2.415ක 
%යදම- දරා ඇත. 

ෙකෙස6, ෙන67, ග�ල�, පැෂ� ෆෘ_, ෙද2, 
, %ලා� අඹ, TOM E JC අඹ, හ��� S56, 

ග� ෆෘ_, ෙoර, හ��� මස�, ෙදR8 යන 
පැල ව)ග ෙබදාෙදන ලU. 

ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 1.905ක 
%යදම- දරා ඇත. 
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3 කෘaකා)3ක ය�y හා කෘa උපකරණ ෙබදාUෙ8 වDා

ෙමම වDාපෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD
සහෙය:ගෙය� /යා�මක කරන ලU.
ෙබදා ෙදන ලU. �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 
ෙග�[�ෙg දායක�වය ස2තව අෙනY� කෘa උපකරණ ෙබදාෙදන ලU
�Kය6 37යන 15ක ��පාදන ලබාU ඇත
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 හා කෘa උපකරණ ෙබදාUෙ8 වDාපෘ�ය 
පෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD 

. ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� È)ය ෙප�8ප ෙන�3ෙ6 
ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 152 ෙග�[� 1342- සදහා 50%ක 

ෙග�[�ෙg දායක�වය ස2තව අෙනY� කෘa උපකරණ ෙබදාෙදන ලU. ෙ8 සදහා 
�පාදන ලබාU ඇත 

%Q�, 
ප�oප
දෑකැ� හා 
ෙමම වDා
%යදම- දරා ඇත
 

                                                             ����� ��	����� 

 

, Sය ඉQන ෙමවල8, POWER SPRAYER, 
ප�oප, TILLER, උදR, SECATEURS, ම6 බා6S, 
දෑකැ� හා HOE ආSය ෙබදාෙදන ලU. 
ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 14.99ක 
%යදම- දරා ඇත. 
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4 තල වගා වDාපෘ�ය 
ෙමම වDාපෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD
සහෙය:ගෙය� /යා�මක කරන ලU.
ෙක:පා�, කරෙව��, ෙත67oපෙල�,
න6�) යන �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ
Fෙල:9ෑ8 2520- ෙබදා ෙදන ලU. ෙ8 සදහා �Kය6 37යන 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 %ෂ ර2ත º�තර [ 0�පාදන වDාපෘ�ය
ෙමම වDාපෘ�ය ජනාMප� ෙ6ක8 කා)යාලෙN hලD
ලU. ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� ෙත67oපෙල�
ෙ6ක8 ෙක�ටඨාශවල ෙග�[� 99- ෙවත සා8�
º�තර [ Fෙල:9ෑ8 2048- ෙබදාෙදන ලU
ලබාU ඇත. 
 

6 [ 3ලU ගැvම - මහ ක�නය 2015/201
[ අෙල% ම½ඩලය මZ� 2015/2016 මහ ක�නෙNU 0�පාSත ත�වෙය� උස� [ 3ලU 
ගැvම QV කරන ලU. ෙග�[� 574කෙග� නා� �Kය6 
41.00කටද 3ලU ග�නා ලU. ෙමම වDා
ලබාෙදන ලU. 
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පෘ�ය ජා�ක සමZය හා සහrවනය සදහා 4 කා)යාලෙN hලD 
. ෙමම වDාපෘ�ය යටෙ� ච�කාන�, ස��7oපා�, 
, උ�%6, ක�_�, චාවක�ෙ��ය, ෙdලන� හා 

ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල අ�නාQ ෙග�[� 713 ෙදෙනY සදහා තල 
ෙ8 සදහා �Kය6 37යන 1.4ක ��පාදන ලබාU ඇත. 

ෙමම වDා
%යදම- දරා ඇත
තල ඇට ලබා ගැvමට ෙන�හැF[ම ෙCෙව� 
�Kය6 37යන 

පෘ�ය 
පෘ�ය ජනාMප� ෙ6ක8 කා)යාලෙN hලD සහෙය:ගෙය� /යා�මක කරන 

පෘ�ය යටෙ� ෙත67oපෙල�, ෙdලන� හා ම�ත�ක)0 යන �ාෙx�ය 
- ෙවත සා8�දා�ක [ 0�පාදනය සදහා ¯නJ 

- ෙබදාෙදන ලU. ෙ8 සදහා �Kය6 37යන 0.335ක ��පාදන 

ෙමම වDා
%යදම- දරා ඇත
��පාදන 0දහ� කරන %ට� ෙග�[� තම 
වගාව� 0මාෙක�ට �}ම ෙCෙව� �Kය6 
37යන 

2016 
මහ ක�නෙNU 0�පාSත ත�වෙය� උස� [ 3ලU 

කෙග� නා� �Kය6 38.00කටද, ස8බා �Kය6 
ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 37.405ක ��පාදන 

[ අෙල% ම½ඩලය මZ� [ Fෙල:9ෑ
982,851
ෙමම වDා
37.405

                                                             ����� ��	����� 

 

ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 0.83ක 
%යදම- දරා ඇත. 
තල ඇට ලබා ගැvමට ෙන�හැF[ම ෙCෙව� 
�Kය6 37යන 0.57- නැවත යවා ඇත. 

ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 0.155ක 
%යදම- දරා ඇත. 

�පාදන 0දහ� කරන %ට� ෙග�[� තම 
වගාව� 0මාෙක�ට �}ම ෙCෙව� �Kය6 
37යන 0.179- නැවත යවන ලU. 

[ අෙල% ම½ඩලය මZ� [ Fෙල:9ෑ8 
851- 3ලU ග�නා ලU. 

ෙමම වDාපෘ�ෙය2 HR %යදම �Kය6 37යන 
405F.  
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5.3.6  නැවත ප�ං# $%ෙ� ඒකකෙ( )
(බ�ධනාගාර ��සං�කරණ, �න��තාපන
අමාතDංශය) 
 

2016 වසෙ�¯ නැවත ප�ං# $%ෙ� ඒකකය ම�: )
 

2016 වසෙ)U යාපනය S�T-කෙN නැවත පSංX FGෙ8 කටBC හා Eභසාධන කද5� නඩ�C 
FGෙ8 කටBC සඳහා බ�ධනාගාර �
ආග3ක කටBC අමාතDංශය මZ� �Kය6 37යන 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නැවත ප�ං# $%�  
1. ඉඩ� Pදහ� $%� 

 

2016 වසෙ)U මහජනතාවෙg o රෙය:ජනය
790- නැවත පSංX කරවන ලU. 

SZ� B� බැ3 හා අ-කර 119.93
ඉව� කරන ලU. Fෙල:pට) 76.42
��සං�කරණය කරනලU. ෙමම වDා

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ.අං වැය ��ෂය

1 145-02-03-30

2 145-02-03-00

එකBව 
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නැවත ප�ං# $%ෙ� ඒකකෙ( )යාකාරක�  
�න��තාපන, නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC 

වසෙ�¯ නැවත ප�ං# $%ෙ� ඒකකය ම�: )යාGමක කළ ව_ා

-කෙN නැවත පSංX FGෙ8 කටBC හා Eභසාධන කද5� නඩ�C 
හා බ�ධනාගාර ��සං�කරණ, �න��තාපන, නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V 

ශය මZ� �Kය6 37යන 4119ක ��පාදන ෙව�කර ෙදන ලU

 

රෙය:ජනය සදහා ඉඩ8 අ-කර 1200- Hදාහ�න
. ෙමම නැවත පSංX FGෙ8 කා)යය� සදහා

93- �රා පැ�G ��W පV�ද බර ය�y
76.42- 4 මා)ග ඉSකල අතර Fෙල:pට) 

ෙමම වDාපෘ�ය සදහා �Kය6 37යන 22.2ක ��පාදන 23%ය

වැය ��ෂය <.පාදන ,යදම

30-2502 4,047,470,180.33 4,046,161,298.15

00-1501 72,127,079.67 

4,119,597,260.00 4,118,037,274.81

ඉඩ8 0දහ� FGෙ8 උ�සව අව�ථාව 

                                                             ����� ��	����� 

 

 

නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC 

යාGමක කළ ව_ාපෘ.   

-කෙN නැවත පSංX FGෙ8 කටBC හා Eභසාධන කද5� නඩ�C 
නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V 

�පාදන ෙව�කර ෙදන ලU. 

Hදාහ�න ලද අතර ප56 
සදහා Fෙල:pට) 37.083ක 

��W පV�ද බර ය�y උපෙය:q කර ග03� 
මා)ග ඉSකල අතර Fෙල:pට) 9.8- Sග කාW පxධ� 

�පාදන 23%ය. 

,යදම 

4,046,161,298.15 

71,875,976.66 

4,118,037,274.81 
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සංව�ධන ව_ාපෘ. වැය ��ෂය - 145-02-03-30-2502 

 

වැය �)ෂ 145-02-03-30-2502 යටෙ� ඉහත සදහ� කළ නැවත පSංXFG8 කළ හා ඊට ෙපර නැවත 
පSංXFG8 කළ �ෙxශය�2 යJතල පහEක8 සංව)ධනය, 0වාස, පාvය ජලය සැපnම, 

සvපාර-ෂක පහEක8 හා rවෙන:පාය ආධාර ෙවOෙව� �Kය6 37යන 4046- වැය කර ඇත. 
ෙ8 K^බද ස%�තරා�මක ෙත�රC� පහත ප�S ෙd. 
 
�Kය6 37යන 4119ක ��පාදන ෙව�කර ෙදන ලU. 

 

2. Pවාස ෙයMජනා eමය 
�Kය6 ල-ෂ 08ක %යද3� අñ ය�තර අවතැ�4ව� හා ඉ�Sයාෙd Qට නැවත පැ3I අයව¨� 
හට 0වාස 3140- ඉSකර ෙදන ලU. 

ෙමම ��ලාß� �� h7ක ප56 876-, Bxධය 0සා 3යZය ප56 528-, සමාrය ඒකාබxධතා ප56 423-, 
Bxධය ෙCෙව� Cවාල QV 4 ප56 608-, ද�]තාවෙය� ෙපෙළන ප56 715- යන අයට රජය %Q�  
h7ක�වය U ඇත. 
 

යාපනය අ)ධx[පය Cළ Qය 0වාස ඉSකරගැvම සදහා ඉඩ8 23 Eභසාධන ප56වල jU QJ අභD�තර 
අවතැ�4ව� සදහා ඉහත සදහ� කල 0වාස ව7� 0වාස 610-  සපයා ෙදන ලU. 
 

3. Íuමෙ0 Pවාස ෙයMජනා eමය 
Qෙම�� සං�ථාව ෙCෙව� Qය H6 ඉඩ8 අ23[ 0වාස ඉSFGම සදහා ඉඩ8 අ23 [ QJ ප56 
නැවත පSංX FGම සදහා �Kය6 37යන 173.95- 2016 වසෙ)U o ර�පාදනය කරන ලU. ආර-ෂක 

අංශ සාමා�ක��ෙg �ම බල දායක�වෙය� ඉSකළ 0වාස 100 ��ලාß� ෙවත ලබාUම 

අ.අං ව_ාපෘ.ෙ( නම 
ව_ාපෘ. 
සංඛ_ාව 

<.පාදන ,යදම 

1.  0වාස ෙය:ජනා <මය - අභD�තර 
අවතැ�4ව� හා ඉ�Sයාෙd Qට නැවත 
පැ3I අය සදහා  0වාස 3140 

3140 2512,000,000.00 2512,000,000.00 

2.  0වාස ෙය:ජනා <මය - අභD�තර 
අවතැ�4ව� හා Eභසාධන මධD�ථානවල 
නැවz QJ අය සදහා 0වාස 610 

610 488,000,000.00 488,000,000.00 

3.  පලා7 උCර වDාපෘ�වල ය7 jද[ම 125 118,269,242.73 118,269,242.73 

4.  ��මෙ6 වDාපෘ�වල ය7 jද[ම 6 173,950,000.00 173,935,180.33 

5.  අ)ධ වශෙය� හා0යට ප� 0වාස 
��සං�කරණය 

745 145,432,818.37 145,369,891.98 

6.  ජල ස8පාදන වDාපෘ� 311 101,967,181.63 101,647,213.63 

7.  වැQF^ ඉSFG8 1200 66,000,000.00 66,000,000.00 

8.  අ)ධ �ථාවර 0වාස ඉSFG8 10 1,630,000.00 1,630,000.00 

9.  rවෙන:පාධාර ලබාU8 3000 300,000,000.00 299,953,247.01 

10.  යJතල පහEක8  32 119,542,606.17 118,884,589.19 

11.  තැපැ6 කා)යාලය ඉSFGම 1 8,118,283.85 8,118,283.43 

12.  H�~8 ප56 සඳහය නැවත පSංX FGම 
සදහා යJතල පහ�හ8 සංව)ධන සැලE8   

 15,870,000.00 15,801,068.45 

 එකBව 4,050,780,132.75 4,049,608,716.75 
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2016.10.31 Sන අ�ග� ජනාMප�Cම� අ�� QV කරන ලU
ඉSකරන ලU. 

පාvය ජලය සැපnම සදහා ජල
��පාදන භා%තෙය� ඉSකල ��මෙ6 0වාස ෙය:ජනා <
වDාපෘ� සදහා බ�ධනාගාර �
ආග3ක කටBC අමාතDංශෙය� ලබාෙදන ලද �Kය6 37යන 

නැවත පSංX කළ �xගලය� හට අ�ෙ)ක පහEක8 සැපnම සදහා �Kය6 37යන 
0වාස සදහා අභD�තර මා)ග ඉSකරන ලU
�Kය6 37යන 8.7ක %යද3� ෙප�V ජල ටැංFය- ඉSකරන ලද අතර ඔ5�ෙg සං�කෘ�කාංග 

පැවැ�[ම සදහා �Kය6 37යන 
%යදම වශෙය� �Kය6 37යන173.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. උBm පලා� <ෙvශෙ( නැවත ප�ං# $%� 
Qය නෑදැ��ෙg ෙහ: 2ක3Cර�ෙg 0ෙව�වල jU QJ අභD
37යන 100ක %යද3� 0වාස පහEක8 සපයා නැවත පSංX කරවන ලU

%යද3� මා)ගද, ඔ5�ෙg rවෙන:පාය නගාQ\[මට ආධාර වශෙය� නැංCර8 ල-ෂD
�Kය6 37යන0.5ක %යද3� ඉS කරන ලU
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Sන අ�ග� ජනාMප�Cම� අ�� QV කරන ලU. 0වාස 33- ආර-ෂක අංශ %Q� 

ජල ටැංF ඉSFG8 ෙප�V ශාලා ඉSFG8 හා
�පාදන භා%තෙය� ඉSකල ��මෙ6 0වාස ෙය:ජනා <මෙN මා)ග �

පෘ� සදහා බ�ධනාගාර ��සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V 
ශෙය� ලබාෙදන ලද �Kය6 37යන 173.92ක ආධාර භා%තා කරන ලU

X කළ �xගලය� හට අ�ෙ)ක පහEක8 සැපnම සදහා �Kය6 37යන 
�තර මා)ග ඉSකරන ලU. ජල ස8පාදනය සදහා � ලංකා නා%ක හHදාව %Q� 
ක %යද3� ෙප�V ජල ටැංFය- ඉSකරන ලද අතර ඔ5�ෙg සං�කෘ�කාංග 

දහා �Kය6 37යන 4.1ක %යද3� ෙප�V ශාලාව-ද ඉSකරන ලU
173.92- ෙමම වDාපෘ�ය ෙවOෙව� වැය කරන ලU

ෙvශෙ( නැවත ප�ං# $%�  
2ක3Cර�ෙg 0ෙව�වල jU QJ අභD�තර අවතැ�4 ප56 

ක %යද3� 0වාස පහEක8 සපයා නැවත පSංX කරවන ලU

ඔ5�ෙg rවෙන:පාය නගාQ\[මට ආධාර වශෙය� නැංCර8 ල-ෂD
� ඉS කරන ලU. 

                                                             ����� ��	����� 

 

- ආර-ෂක අංශ %Q� 

හා �Kය6 37යන 26.8ක 
මෙN මා)ග ��සං�කරණය යන 

�සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V 
ක ආධාර භා%තා කරන ලU. 

X කළ �xගලය� හට අ�ෙ)ක පහEක8 සැපnම සදහා �Kය6 37යන 26.8 %යද3� 
 ලංකා නා%ක හHදාව %Q� 

ක %යද3� ෙප�V ජල ටැංFය- ඉSකරන ලද අතර ඔ5�ෙg සං�කෘ�කාංග 

ක %යද3� ෙප�V ශාලාව-ද ඉSකරන ලU. 2016 වසෙ)U HR 
පෘ�ය ෙවOෙව� වැය කරන ලU. 

�තර අවතැ�4 ප56 125- �Kය6 
ක %යද3� 0වාස පහEක8 සපයා නැවත පSංX කරවන ලU. �Kය6 37යන22.4ක 

ඔ5�ෙg rවෙන:පාය නගාQ\[මට ආධාර වශෙය� නැංCර8 ල-ෂDය-ද 
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5. අ�ධ වශෙය: හාPයට පG Pවාස <
අ)ධ වශෙය� හා0යට ප� 0වාස
වසෙ)U බ�ධනාගාර o ර�සං�කරණ

කටBC අමා� යංශය %Q� ලබාෙදන
15� ෙ�G ප�4 ��ලාß� 745
අOව ආධාර Hද6 0දහ� කරෙදන ලU

ෙපර පE 

ච�කාන� �ා

 

චාවක�ෙ��ය �ා
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අ�ධ වශෙය: හාPයට පG Pවාස <.සං�කරණය
0වාස o ර�සං�කරණය සදහා �Kය6 

ර�සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8

ලබාෙදන ලU. �ථාන ෙය:ජනා <මය අOව �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 
745� සදහා එ- අෙයYට උප�ම 200,000.00

අOව ආධාර Hද6 0දහ� කරෙදන ලU. 

පE

ච�කාන� �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය 

 

චාවක�ෙ��ය �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය

 

යාපනය �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය

 

                                                             ����� ��	����� 

 

.සං�කරණය 
 37යන 145.432- 2016 

FGෙ8 හා 2�V ආග3ක 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 
00ක ඇ�තෙ8�Cවකට 

පE 

ෙක�_ඨාශය 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය 
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6. ස�පාර�ෂක ව_ාපෘ. 
සvපාර-ෂක d යාපෘ� සදහා බ�ධනාගාර

හා 2�V ආග3ක කටBC අමා�

ලබාෙදන ලU. QයRම  �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ ආවරණය වන ප�S �

ඉSකර ෙදන ලU. ��ලාß� ෙත:රා ගැvෙ8U ��

ඒකාබxධතා ප56, Bxධය ෙCෙව� Cවාල QV 4 ප56

ස2ත ප56 හා ප5ෙ6 සාමා�ක�� ගණන යනාU ක�W K^බද සලකා බලන ලU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. පා�ය ජල සැපAම 
2016 වසෙ)U බ�ධනාගාර o ර�සං�කරණ

කටBC අමා� යංශය %Q� යාපනය

ආවරණය වන ප�S �Kය6 37යන 

ලU. ෙමමZ� නව ^ං 75- සºකරන ලබ අතර වගා ^ං 

ලU. �Kය6 37යන 04ක ��පාදන වැය ක3� ��මෙ6

�ථානය ආ²තව ග6 ඉව�ෙක�ට K�QV FG8 කරන ලU

ම½ඩලය මZ� පලා7 උCර, මාදග6 දYණ

37යන 52.9ක ��පාදන වැයකර K�QV  ජල වDා

ෙපර 

ෙdලන� �ා
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පෘ.  
බ�ධනාගාර o ර�සං�කරණ �න��තාපන

අමා� යංශය %Q� 2016 වසෙ)U �Kය6 37යන

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ ආවරණය වන ප�S ��ලාß� 

�ලාß� ෙත:රා ගැvෙ8U �� h7ක ප56, Bxධය 0සා 3යZය ප56

Bxධය ෙCෙව� Cවාල QV 4 ප56, ද�]තාවෙය� ෙපෙළන ප56 අව

ස2ත ප56 හා ප5ෙ6 සාමා�ක�� ගණන යනාU ක�W K^බද සලකා බලන ලU

ර�සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8

යාපනය S�� �-කය Cල 4 QයRම �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 

ආවරණය වන ප�S �Kය6 37යන 101.9ක ��පාදන පාvය ජල සැපB8 වDා

- සºකරන ලබ අතර වගා ^ං 232-ද ෙප�Yණ-ද �

�පාදන වැය ක3� ��මෙ6 2�V ආග3ක òxධ ජල චා�y

තව ග6 ඉව�ෙක�ට K�QV FG8 කරන ලU. ජා�ක ජල ස8පාදන හා ජලාපවාහන 

මාදග6 දYණ, ��මෙ6 හා ඉ�පැQ� යන �

�පාදන වැයකර K�QV  ජල වDාපෘ�ය /යා�මක කරන ලU

පE 

ෙdලන� �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය 
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�න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 

37යන 60ක o ර�පාදන 

�ලාß� 1200කට වැQF^ 

Bxධය 0සා 3යZය ප56, සමාrය 

තාවෙය� ෙපෙළන ප56 අවදාන8 

ස2ත ප56 හා ප5ෙ6 සාමා�ක�� ගණන යනාU ක�W K^බද සලකා බලන ලU. 

FGෙ8 හා 2�V ආග3ක 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශ 

ජල සැපB8 වDාපෘ�ය ෙවත ලබාෙදන 

-ද ෙප�Yණ-ද ��සං�කරණය කරන 

2�V ආග3ක òxධ ජල චා�y QVකරන 

ජා�ක ජල ස8පාදන හා ජලාපවාහන 

��මෙ6 හා ඉ�පැQ� යන �ෙxශය�2 �Kය6 

යා�මක කරන ලU. 
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8. LවෙනMපාධාර ව_ාපෘ.
අවදාන8 ස2ත ප56 3567කට rවෙන:පාධා

��සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC අමාතDං

2016 වසෙ)U ලබාෙදන ලU. ෙත:රාග� ෙමම ප56වලට එ- ප5ලකට උප�මය �Kය6 

බැZ� rවෙන:පාධාර ලබාෙදන ලU

සදහා ��ලාß� ෙත:රාගැvම QVකරන ලU

අ. නැවත පSංX කළ ප56
ආ. අභD�තරව අවතැ� 4 නැවත පSංX කළBC ප56 
ඇ. ඉ�Sයාෙd Qට නැවත පැ3I සරණාගත��
ඈ. ද�]තාවය ෙCෙව� අවදානමට ල-ව QJන ප56
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පෘ. 
rවෙන:පාධාර ලබාUම සදහා �Kය6 37යන 

�සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC අමාතDං

ෙත:රාග� ෙමම ප56වලට එ- ප5ලකට උප�මය �Kය6 

බැZ� rවෙන:පාධාර ලබාෙදන ලU. පහත සදහ� 0)ණායක පදන8 කර ග03� ෙමම වDා

�ලාß� ෙත:රාගැvම QVකරන ලU. 

නැවත පSංX කළ ප56 

�තරව අවතැ� 4 නැවත පSංX කළBC ප56  
ඉ�Sයාෙd Qට නැවත පැ3I සරණාගත�� 

තාවය ෙCෙව� අවදානමට ල-ව QJන ප56 

 

 

ක�_� �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය

 

කරෙව�� �ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය

 
 

                                                             ����� ��	����� 

 

ර ලබාUම සදහා �Kය6 37යන 300-  බ�ධනාගාර 

�සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC අමාතDංශය මZ� 

ෙත:රාග� ෙමම ප56වලට එ- ප5ලකට උප�මය �Kය6 100,000 

පහත සදහ� 0)ණායක පදන8 කර ග03� ෙමම වDාපෘ�ය 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය 

 

ෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශය 
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o ර�ලාß� %Q� ෙත:රාල�නා ලද jFයාව� පහත ප�S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ.අං 

1.  කෘaක)මය
2.  wවර ක)මා�තය
3.  ස�ව පාලනය
4.  YYR ෙග�dපල
5.  අ�වැxU8
6.  ව� වැඩ
7.  ෙපදෙ)�
8.  ආහාර සැකLම
9.  ගෘහ ක)මා�තය
10.  Yඩා වD
11.  Yඩා වDා
12.  ෙවන� jFයා

�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             

����� 124 

� ෙත:රාල�නා ලද jFයාව� පහත ප�S ෙd. 

අංශය 
<.ලා�: 
සංඛ_ාව 

කෘaක)මය 

wවර ක)මා�තය 

ස�ව පාලනය 1409

YYR ෙග�dපල 

අ�වැxU8 

ව� වැඩ 

ෙපදෙ)� 

ආහාර සැකLම 

ගෘහ ක)මා�තය 

Yඩා වDවසායක�ව 

Yඩා වDාපාර 

ෙවන� jFයා 

එකBව 3,657

                                                             ����� ��	����� 

 

.ලා�: 

454 

374 

1409 

321 

347 

91 

72 

94 

16 

79 

114 

286 

3,657 



�����к к���	�
� �� ���� ������  2016                                                             ����� ��	����� 

 
����� 125 

9.  යnතල පහ�හ� සංව�ධන සැලZ�   
�Kය6 37යන 111.72- වැයකර මා)ග 42- o ර�සං�කරණය කර ඇත. තවද පාස6 ෙප�V ශාලා 
%%ධ ෙ�වා සhපකාර o රජා මධD�ථාන හා වා� ෙද�ර\ යනාSය �Kය6 37යන 7.2ක %යද3�ද 
තැපැ6 කා)යාලය හා තැපැ6 �RMප�ෙg 0ල 0වස �Kය6 37යන 8.12ක %යද3�ද ඉSකර ඇත. 

Zභසාධන � uයාකාරක� - වැය ��ෂ 145-02-03-00-1501 

නැවත පSංX කරන ලද ජනතාවට සහය දැ-[මට හා ඔ5� S�ම� FGම සදහා බ�ධනාගාර 
��සං�කරණ �න��තාපන නැවත පSංX FGෙ8 හා 2�V ආග3ක කටBC අමාතDංශය මZ� 
ලබාV� ��පාදන (37. 72) හා %යද3 කළ ආකාරය පහත ප�S ෙd. 

 

අÎ ය:තර අවතැ:�ව:ෙ1 Zභසාධන මධ_�ථාන නඩGB $%� 
 

පාvම ජල සැපBම %V7ය නා�� FG8 අවම FG8 යහප� ෙස�Û ය ��V 0Qප�S පව�වා ගැvම 
සදහා අව& ය - �යාකාරක8 සදහා �Kය6 37යන 2.55ක o ර�පාදන ලබාෙදන ලU. ෙමම 
o ර�පාදන න6�), ස��7oපා�, උ�%6, ෙත67oපෙල�, ෙක:පා�, කරෙව�� හා ෙoV�C�ව 
�ාෙx�ය ෙ6ක8 ෙක�_ඨාශවල K2\වා ඇ� Eභසාධන මධD�ථාන නඩ�C FGම සදහා වැය 
කරන ලU. 

අ.අං ,�තරය ?f <.පාදන ඒකකය ?f ,යදම 

1.  ෙප�ංග6 උ�සවය සදහා 
භා½ඩ ෙබදාUම 

563,000.00 ප56 563 563,000.00 

2.  පහ� º8 Kර[ම 2,625,504.96 FB¥ 4335 2,625,504.96 

3.  ඉඩ8 ප%y FG3 (��මෙ6) 332,500.00  අ-කර 60 332,500.00 

4.  නැවත පSංX FG8 කල නව 
ඉඩ8 K�QV FGම 

1,140,000.00 අ-කර 228.136 1,140,000.00 

5.  ඉඩ8 පැවGෙ8 උ�සවය 76,800.00  73,360.00 

6.  නැවත පSංX FG3 සදහා සහය 
(13000) 

11,804,000.00 908 ප56  11,804,000.00 

7.  නැවත පSංX FGෙ8 Uමනා 
(25000) 

8,450,000.00 338 8,450,000.00 

8.  KÈ ආහාර 18,900.00 42 18,900.00 

9.  

ඉඩ8 ප%y FG3 
(ය�yාOසාරෙය�) 

22,189,543.51 

වැd බැ8ම 
37.083Fෙල:pටර 

අ�පාර 76.42 
Fෙල:pටර 

ඉඩ8 
අ-කර119.93 

ජලාපවාහනය 
9.8 

21,941,915.75 

10.  ත0 ඉඩ8 ප%y FG8 22,260,250.00 අ-කර 741.53 22,260,218.65 

11.  නැවත පSංX FGෙ8 %යද8 
(ඉඩ8 පැවGෙ8 උ�සවය) 

115,150.00  115,150.00 

12.  Eභසාධන මධD�ථාන නඩ�C 
FG8 

2,551,431.20  2,551,427.20 

එකBව 72,127,079.67  71,875,976.66 
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5.4  වා��ක ��  
 
ෙ�Ïය ආමාත_ංශ හා අෙන�G ෙදපා�තෙ�:B යටෙG ෙග,� 56බඳ ෙතSරBm - 2016 

z�
ෂය 

අමාත_ාංශය / ෙදපා�තෙ�:Bව 
xනරාව�ථන <ා1ධන එකBව 

<.පාදන ,යදම % <.පාදන ,යදම % ?f <.පාදන Ðvධ <.පාදන % 

001 

 

ජනාMප� ෙ6ක8 කා)යාලය                                -                                  -   0.00%          4,235,000.58           4,051,057.33  95.66%          4,235,000.58           4,051,057.33  95.66% 

002 අ9ාමාතD කා)යාලය             193,800.00              184,943.10  95.43%                               -                                 -   0.00%             193,800.00              184,943.10  95.43% 

101 �xධශාසන අමාතDාංශය                                -                                  -   0.00%          1,200,000.00              794,871.54  66.24%          1,200,000.00              794,871.54  66.24% 

104 ජා�ක ��ප�� හා ආ)Aක කටBC 
අමාතDාංශය 

            478,318.00              453,737.36  94.86%      522,966,685.91       522,172,949.67  99.85%      523,445,003.91       522,626,687.03  99.84% 

106 මහජන සාමය, ආපදා කළමණාකරන 
අමාතDාංශය 

       10,072,228.87           9,888,080.67  98.17%      146,140,721.45       146,139,193.45  100.00%      156,212,950.32       156,027,274.12  99.88% 

110 අMකරණ අමාතDාංශය          7,217,500.00           6,707,681.50  92.94%                               -                                 -   0.00%          7,217,500.00           6,707,681.50  92.94% 

111 ෙස�ඛD, ෙප:ෂණ සහ ෙx�ය ෛවදD 
අමාතDාංශය 

               37,500.00                 37,500.00  100.00%                43,000.00                 42,955.77  99.90%                80,500.00                 80,455.77  99.95% 

118 කෘaක)ම අමාතDාංශය        24,001,684.73         22,754,756.04  94.80%             102,500.00              102,247.81  99.75%        24,104,184.73         22,857,003.85  94.83% 

120 කා�තා හා ළමා කටBC අමාතDාංශය      189,069,764.00       180,335,619.48  95.38%          4,011,009.74           4,002,564.98  99.79%      193,080,773.74       184,338,184.46  95.47% 

121 �වෙxශ  කටBC අමාතDාංශය      297,018,415.00       295,827,396.07  99.60%        22,371,570.70         22,370,883.47  100.00% 
      

319,389,985.70  
     318,198,279.54  99.63% 

124 සමාජ ස%බලගැ�[ම හා Eභසාධන 
අමාතDාංශය 

     515,097,867.10       511,863,530.06  99.37%          1,630,670.00           1,630,665.00  100.00%      516,728,537.10       513,494,195.06  99.37% 

130 රජD ප�පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාතDාංශය 

         7,700,820.69           7,619,864.70  98.95%             116,325.00              100,581.70  86.47%          7,817,145.69           7,720,446.40  98.76% 

145 බ�ධනාගාර ��සං�කරණ, 
�න��තාපන, නැවත පSංX FGෙ8 හා 

       72,127,079.67         71,875,976.66  99.65%  4,731,030,994.50   4,523,943,205.49  95.62%  4,803,158,074.17   4,595,819,182.15  95.68% 
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2�V ආග3ක කටBC අමාතDංශය 

151 wවර හා ජලය ස8ප� සංවරධන 
අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%          3,992,670.00           3,868,216.63  96.88%          3,992,670.00           3,868,216.63  96.88% 

153 ඉඩ8 අමාතDාංශය        10,847,212.89           8,995,902.26  82.93%        34,268,255.81         34,265,014.95  99.99%        45,115,468.70         43,260,917.21  95.89% 

154 9ා3ය ආ)Aක K^බඳ අමාතDාංශය                                -                                  -   0.00%          1,163,470.00           1,163,302.53  99.99%          1,163,470.00           1,163,302.53  99.99% 

155 පළා� සභා සහ පළා� පාලන 
අමාතDාංශය 

            436,550.00              433,700.60  99.35%                               -                                 -   0.00%             436,550.00              433,700.60  99.35% 

157 ජා�ක සහrවනය, සංවාද හා රාජD භාෂා 
අමාතDාංශය 

            691,192.00              660,970.27  95.63%                52,000.00                 52,000.00  100.00%             743,192.00              712,970.27  95.93% 

159 සංචාරක සංව)ධන හා /��යා0 
ආග3ක කටBC අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%        80,555,805.00         23,318,447.82  28.95%        80,555,805.00         23,318,447.82  28.95% 

160 මහාවැ7 සංව)ධන හා ප�සර 
අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%             139,900.00              136,288.00  97.42%             139,900.00              136,288.00  97.42% 

163 අභD�තර කටBC, වයඔ සංව)ධන හා 
සං�කD�ක අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%        28,515,052.00         28,381,218.30  99.53%        28,515,052.00         28,381,218.30  99.53% 

165 ජා�ක ඒකාබxධකා හා ��ස�ධාන 
අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%          1,255,000.00           1,251,444.73  99.72%          1,255,000.00           1,251,444.73  99.72% 

166 නගර සැලE8 හා ජල ස8පාදන 
අමාතDාංශය 

                               -                                  -   0.00%        92,000,000.00         92,000,000.00  100.00%        92,000,000.00         92,000,000.00  100.00% 

176 වරාය හා නා%ක කටBC අමාතDංශය                                -                                  -   0.00%        14,000,000.00         14,000,000.00  100.00%        14,000,000.00         14,000,000.00  100.00% 

182 %ෙxශ jFයා අමාතDාංශය        21,818,454.78         20,793,949.12  95.30%                               -                                 -   0.00%        21,818,454.78         20,793,949.12  95.30% 

194 
%V7 සංෙ◌xශ හා ��ට6 යJතල පහEක8 
අමාතDාංශය හා %ෙxශ කටBC 
අමාතDංශය 

         5,588,000.11           5,587,977.58  100.00%          4,004,262.50           4,001,439.58  99.93%          9,592,262.61           9,589,417.16  99.97% 

196 %දDා තා-ෂණ හා ප)ෙNෂණ අමාතDංශය             743,635.13              676,497.28  90.97%          2,163,794.03           2,124,243.78  98.17%          2,907,429.16           2,800,741.06  96.33% 

197 Yසලතා සංව)ධන හා වෘ�zය ��W 
අමාතDාංශය.  

            264,600.00              232,659.93  87.93%                               -                                 -   0.00%             264,600.00              232,659.93  87.93% 

201 ෙබ�xධ කටBC ෙදපා)තෙ8�Cව                82,000.00                 46,496.66  56.70%                               -                                 -   0.00%                82,000.00                 46,496.66  56.70% 

206 ළමා කටBC රාජD අමාතDංශය             882,850.00              822,277.79  93.14%                40,000.00                 40,000.00  100.00%             922,850.00              862,277.79  93.44% 
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210 රාජD ෙත�රC� ෙදපා)තෙ8�Cව                12,000.00                 12,000.00  100.00%                               -                                 -   0.00%                12,000.00                 12,000.00  100.00% 

216 
සමාජ ෙ�වා ෙදපා)තෙ8�Cව 

         8,337,178.57           7,721,168.43  92.61%             286,000.00              286,000.00  100.00%          8,623,178.57           8,007,168.43  92.86% 

217 ප�වාස හා ළමා ආර-ෂක ෙ�වා 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

         9,253,090.00           9,122,611.29  98.59%             145,000.00              145,000.00  100.00%          9,398,090.00           9,267,611.29  98.61% 

219 /ඩා සංව)ධන ෙදපා)තෙ8�Cව                                -                                  -   0.00%          8,300,000.00           7,964,040.80  95.95%          8,300,000.00           7,964,040.80  95.95% 

220 ආB)ෙdද ෙදපා)තෙ8�Cව                                -                                  -   0.00%                56,000.00                 56,000.00  100.00%                56,000.00                 56,000.00  100.00% 

227 �xගල�� 7යාපSංX FGෙ◌8 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

       12,984,165.76         12,665,972.12  97.55%                               -                                 -   0.00%        12,984,165.76         12,665,972.12  97.55% 

228 අMකරණ අමාතDාංශය                                -                                  -   0.00%          2,160,000.00           2,159,723.22  99.99%          2,160,000.00           2,159,723.22  99.99% 

252 ජනෙ6ඛන හා සංඛාෙ6ඛන 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

         1,242,247.95              969,239.76  78.02%                               -                                 -   0.00%          1,242,247.95              969,239.76  78.02% 

253 %�ාම වැ\o ෙදපා)තෙ8�Cව        14,743,662.72         14,639,825.72  99.30%             150,000.00              150,000.00  100.00%        14,893,662.72         14,789,825.72  99.30% 

254 ෙර��Ùා) ජනරා6 ෙදපා)තෙ8�Cව.          1,811,900.00           1,655,700.00  91.38%          2,137,600.00           2,129,703.02  99.63%          3,949,500.00           3,785,403.02  95.85% 

284 වන සංර-ෂණ ෙදපා)තෙ8�Cව                                -                                  -   0.00%                99,900.00                 80,652.00  80.73%                99,900.00                 80,652.00  80.73% 

307 ෙම:ට) රථ ෙදපා)තෙ8�Cව          2,173,745.29           2,101,895.89  96.69%             314,000.00              313,882.50  99.96%          2,487,745.29           2,415,778.39  97.11% 

326 �ජා පාදක %ෙශ:ධන ෙදපා)තෙ8�Cව             300,000.00              239,304.91  79.77%                               -                                 -   0.00%             300,000.00              239,304.91  79.77% 

327 ඉඩ8 ප�හරණ සැළE8 ��ප�� 
ෙදපා)තෙ8�Cව 

            398,500.00              365,752.49  91.78%          1,474,868.36           1,466,472.36  99.43%          1,873,368.36           1,832,224.85  97.80% 

328 30�බල හා j�ර-ෂා ෙදපා)ෙත8�Cව           722,762.14          709,924.18  98.22%       1,236,787.64          1,236,574.04  99.98%         1,959,549.78          1,946,498.22  99.33% 

එකBව   1,216,348,725.40    1,196,002,911.92  98.33% 5,712,358,843.22  5,445,940,840.47  95.34%   6,928,707,568.62  6,641,943,752.39  95.86% 
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Ó.L.එ�.ඒ - 1 

 ,ස�ජන �ම 2016 
,යද� ��ෂ අංකය:     264        

අමාත_ංශෙ(/ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/����ෙ0ක� කා�යාලෙ( නම : 
osia;]sla f,Aluz ldrAhd,h, hdmkh  

         

ව
ා�

�
ක

 
ඇ

�
ත

ෙ
�

:
B

ෙ
�

 ස
ඳ

හ
:

 
ප

u
�

 ව
ැඩ

ස
ට

හ
:

 අ
ංක

ය
 

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

5
c

 අ
ංක

ය
 (අ

ද
ාළ

 
Ó

.L
.එ

�
.ඒ

 2
 අ

ක
ෘ.

ය
ට

 
අ

^
ව

) 

වා��ක 
ඇ�තෙ�:Bෙව� 

සඳහ: පu� 
වැඩසටහෙන� නම 

අයවැය 
ඇ�තෙ�:

B ෙව: 
$%� 

පuxරක 
<.පාදන 

හා 
පuxරක 

ඇ�තෙ�:
B ෙව: 

$u� 

?.ෙර. 66 
සහ ?.ෙර. 

69 අ^ව 
මාm $u� 

    ?f Ðvධ 
ෙව:              
$%�                                                                                     
(1+2+3) 

?f ,යදම Ðvධ 
<.ඵල

ය 
ඉ.uය/  
ඉ�,� 

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

    m. m. m. m. m. m.   
  xනරාව�තන     

 
  

 
    

1 fufyhquz jevigyk 679,000,000 11,900,000      (2,034,000) 688,866,000 686,018,714 2,847,286 #02 
  උප එකBව 

(xනරාව�තන) 
679,000,000 11,900,000    (2,034,000) 688,866,000 686,018,714 

2,847,28
6 

  

  aලධන               
1 fufyahquz jevigyk 106,000,000              -   2,034,000 108,034,000 108,033,670 330 #02 

  උප එකBව (aලධන) 106,000,000                  -   2,034,000 108,034,000 108,033,670 330   
  ?f එකBව 785,000,000 11,900,000                      -   796,900,000 794,052,384 2,847,616   
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Ó.L.එ�.ඒ  - 2 

වැඩසටහ: අ^ව ,ස�ජන �ම - 2016 
,යද� ��ෂ අංකය:   
264 

අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/ ����ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම : 

osia;]sla f,Aluz ldrAhd,h, hdmkh 

වැඩසටහ: අංකය හා 

නාමය :   1 
fufyhquz jevigyk 

     

xනරාව�තන හා aලධන ,යද� සාරාංශය 

,යදෙම� �වභාවය                
(Ó.L.එ�.ඒ ආකෘ. 

ෙයS?ව සමඟ) 

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

5
c

 අ
ංක

ය
 (අ

ද
ාළ

 
£

.{
.එ

�
.ඒ

 ආ
ක

ෘ.
ය

ට
 

අ
^

ව
) අයවැය 

ඇ�තෙ�:B 
ෙව: $u� 

පuxරක 
<.පාදන හා 

පuxරක 
ඇ�තෙ�:B      

ෙව: $u� 

?.ෙර 66 
සහ ?.ෙර. 

69 අ^ව 
මාm $u� 

?f Ðvධ 
ෙව: $%�                                                              

(1+2+3) 
?f ,යදම 

Ðvධ 
<.ඵලය        
ඉ.uය / 
ඉ�ම,�          

(4-5) 

m. m. m. m. m. m. 
(අ)  �නරාව)තන  
(ô.r.එ�.ඒ. 3) 

679,000,000 11,900,000    (2,034,000) 688,866,000 686,018,714 2,847,286 #03 

(ආ)  hලධන (ô.r.එ�.ඒ. 
4) 

106,000,000                        -   2,034,000 108,034,000 108,033,670 330 #04,05 

         
 

    

එකBව 785,000,000 11,900,000                    -   796,900,000 794,052,384 2,847,616   
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   Ó.L.එ�.ඒ - 3 

ව_ාපෘ. අ^ව xනරාව�තන ,යද� 

අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/���� ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම : 

osia;]sla f,Aluz ldrAhd,h, hdmkh   

,යද� ��ෂ අංකය :  264       

වැඩ සටහ: අංකය හා නාමය :  1   fufyhquz jevigyk     

ව_ාපෘ. අංකය / නම, xvග�ක ප£න£ 
සහ Eයfම ව_ාපෘ. සඳහා අෙන�G 

,යද� 

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

අයවැය 
ඇ�තෙ�:B 

ෙව: $%� 

පu�රක 
<.පාදන හා 

පu�රක 
ඇ�තෙ�:B  

ෙව: $%� 

?.ෙර.66 සහ 
?.ෙර. 69 

අ^ව මාm 
$%� 

?f Ðvධ ෙව: 
$%�                                                                               

(1+2+3) 
?f ,යද� 

Ðvධ <.ඵලය 
ඉ.uය /               
ඉ�ම;�                                                                

(4-5) 

m. m. m. m. m. m. 
ව_ාපෘ. අංකය: 01 &  හා නම : සාමාන_ පuපාලනය 
 සහ ආයතන ෙ�වා - ���� ෙ0ක� කා�යාලය  
�xගල ප�න� 69,300,000                     -    (7,342,325) 61,957,675 61,651,082 306,593 

අෙනY� %යද8 27,750,000                     -   
       

(1,963,205) 
25,786,795 25,303,935 482,860 

උප එකCව 97,050,000                     -    (9,305,530) 87,744,470 86,955,017 789,453 

 ව_ාපෘ. අංකය:  02  හා නම : m]dfoaYSh f,aluz ldrAhd,h 

�xගල ප�න� 528,000,000 11,300,000 7,342,325 546,642,325 546,040,150 602,175 

අෙනY� %යද8 53,950,000          600,000        (70,795) 54,479,205 53,023,547 1,455,658 

උප එකCව 581,950,000 11,900,000 7,271,530 601,121,530 599,063,697 2,057,833 

HR එකCව 
679,000,000 11,900,000 (2,034,000) 688,866,000 686,018,714 2,847,286 
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Ó.L.එ�.ඒ - 4 

ව_ාපෘ. අ^ව aලධන ,යද� 
,යද� ��ෂ අංකය :   264            අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/���� ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම :                         

osia;]sla f,Aluz ldrAhd,h, hdmkh  

වැඩ සටහ: අංකය හා නාමය :  1  fufyhquz jevigyk      

ව_ාපෘ. අංකය හා නාමය: 1  idudkH mrsmd,kh iy wdh;k fiajd  osia;]sla f,aluz ldrAhd,    

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

ව
ැය

 ,
ෂ

ය
 

අ
ංක

ය
 

අ
C

ත
�

 අ
ංක

ය
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ල
_

ක
ර

ණ
ය

   
 

(ස
ංෙ

�
ත

 අ
ංක

ය
) 

අCත� ,�තරය 

අයවැය 
ඇ�තෙ�:

B ෙව: 
$%� 

පu�රක 
<.පාදන 

හා පu�රක 
ඇ�තෙ�:

B  ෙව: 
$%�              

  ?.ෙර.66 සහ 
?.ෙර. 69 

අ^ව මාm 
$%�                                                 

?f Ðvධ 
ෙව: 
$%�                                                                               

(1+2+3) 

?f ,යද� Ðvධ 
<.ඵලය 
ඉ.uය /               
ඉ�ම;�                                                                

(4-5) 

  m. m. m. m. m. m. 
 uQ,Ok j;aluzj, mqkr~;aA:dmkh yd jevs oshqKq lsrSu             

2001 0 11 fldvkeys,s iy boslsrSuz 6,600,000   250,000 6,850,000 6,849,865 135 
2002 0 11 hka;] iy hka;]damlrK 2,000,000   484,000 2,484,000 2,483,957 43 
2003 0 11 jdyk 2,500,000                         -   2,500,000 2,500,000 0 

      Wm tl;̀j 11,100,000   734,000 11,834,000 11,833,822 178 

      uQ,Ok j;aluz w;am;a lr.ekSu             
2102 0 11 .Dy NdKav iy ldrAhd,hSh WmlrK 3,200,000   800,000 4,000,000 3,999,995 5 
2103 0 11 hka;] iy hka;]damlrK 400,000   500,000 900,000 899,853 147 
2104 0 11 fldvkeys,s iy boslsrSuz 90,000,000                         -   90,000,000 90,000,000                -   

      Wm tl;̀j 93,600,000   1,300,000 94,900,000 94,899,848 152 

      udkj iuzm;a ixjrAOkh             

2401 0 11 oekqu jrAOkh yd wdh;ksl 
ixjrAOkh 300,000                    -   300,000 300,000                -   

      Wm tl;̀j 
300,000     300,000 300,000 

                

-   

එකBව 105,000,000                     -   2,034,000 107,034,000 107,033,670 330 
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Ó.L.එ�.ඒ - 4 

ව_ාපෘ. අ^ව aලධන ,යද� 
,යද� ��ෂ අංකය :   264            අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/���� 
ෙ0ක� කා�යාලෙ( නම :                         

osia;]sla f,Aluz ldrAhd,h, hdmkh  

වැඩ සටහ: අංකය හා නාමය :  1  fufyhquz jevigyk      

ව_ාපෘ. අංකය හා නාමය: 2  idudkH mrsmd,kh iy wdh;k fiajd  osia;]sla f,aluz ldrAhd,    

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

ව
ැය

 %
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

 

අ
�

ත
8

 අ
ංක

ය
 

   
   

   
   

 h
ල

D
ක

ර
ණ

ය
   

 
(ස

ංෙ
-

ත
 අ

ංක
ය

) අ�ත8 %�තරය අයවැය 
ඇ�තෙ8�C 
ෙව� FG8 

ප�uරක 
��පාදන හා 

ප�uරක 
ඇ�තෙ8�C  
ෙව� FG8              

  
H.ෙර.66 

සහ 
H.ෙර. 69 

අOව 
මා� 
FG8                                                 

HR òxධ 
ෙව� FG8                                                                               

(1+2+3) 

HR %යද8 òxධ 
��ඵලය 
ඉ��ය /               
ඉ-ම[8                                                                

(4-5) 

  m. m. m. m. m. m. 
      

udkj iuzm;a ixjrAOkh             

2401 0 11 oekqu jrAOkh yd wdh;ksl 
ixjrAOkh 1,000,000                        -   

                    

-   
1,000,000 1,000,000                 -   

      
Wm tl;̀j 1,000,000                        -   

                    

-   
1,000,000 1,000,000                 -   

එකBව 1,000,000                        -   
                    

-   
1,000,000 1,000,000                 -   
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Ó.L.එ�.ඒ -5 

වැඩසටහ: අ^ව ,යද� aල_කරණ සාරාංශය 
අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/���� ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම : 

osia;]sla f,aluz ldrAhd,h, hdmkh    

,යද� ��ෂ අංකය :         264        
  aල_කරණය වැඩසටහන 01* වැඩසටහන 2* ?f එකBව   

සංෙ�
තය 

සංෙ�ත ,�තරය 

Ðvධ 
<.පාදනය   

**                                                             
1 

සත_ ,යදම                                                            
2 

Ðvධ 
<.පා
දනය 

**                                     
3 

සත_ 
,යදම                             

4 

Ðvධ 
<.පාදනය **                                                                

5 

සත_ ,යදම                                                   
6 

,යදෙ�*
**         

<.ශත
ය                            

(6÷5)X10
0 

m. m. m. m. m. m. % 

11 ෙx�ය අරHද6 796,900,000 794,052,384 
 

  796,900,000 794,052,384 100 

12 %ෙxශ ණය              

13 %ෙxශ �දාන              

14 ��u)ණය කරO ලබන %ෙxශ 
ණය 

             

15 ��u)ණය කරO ලබන %ෙxශ 
�දාන 

             

16 ��පා)ශ[ය අරHද6              

17 %ෙxශ hලDයන ආ²ත ෙx�ය 
K�වැය 

             

21 %ෙ&ෂ v� ෙ�වා              

එකBව 796,900,000 794,052,384     796,900,000 794,052,384 100 
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Ó.L.එ�.ඒ - 5 (i)       

එ� එ� වැඩසටහනක ව_ාපෘ. අ^ව ,යද� aල_කරණය 
(වැඩසටහනක ව_පෘ. අ^ව xනරාව�තන ,යද� හා aලධන ,යද�වල ?ල_කරණය) 

අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/���� ෙ0ක� 
කා�යාලෙ( නම : 

osia;]sla f,aluz ldrAhd,h, hdmkh     

,යද� ��ෂ අංකය : 264        

වැඩ සටහ: අංකය හා නාමය :   1  fufyhquz jevigyk      

hලDකරණය වDාපෘ�  1 වDාපෘ� 2 වDාපෘ� 3 

වැඩසටහෙ� එකCව/K\ෙd 
එකCව* 

සංෙ-
තය 

සංෙ-ත %�තරය 

òxධ 
��පාදනය 

සතD 
%යදම 

òxධ 
��පාදනය 

සතD 
%යදම 

òxධ 
��පාද

නය 

සතD 
%යදම 

            òxධ 
��පාදනය 

සතD %යදම 

    �. �. �. �. �. �. �. �. 
11 ෙx�ය අරHද6 194,778,470 193,988,687 602,121,530 600,063,697     796,900,000 794,052,384 

12 %ෙxශ ණය                
13 %ෙxශ �දාන                
14 ��u)ණය කරO ලබන 

%ෙxශ ණය 
               

15 ��u)ණය කරO ලබන 
%ෙxශ �දාන 

               

16 ��පා)ශ[ය අරHද6                
17 %ෙxශ hලDයන ආ²ත 

ෙx�ය K�වැය 
               

21 %ෙ&ෂ v� ෙ�වා                
 එකCව 194,778,470 193,988,687 602,121,530 600,063,697     796,900,000 794,052,384 
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සටහන (ii) 

අG.කාර� �� සහ තැ:පG �� සඳහා � පාලන ��වල සාරාංශය - 2016 
අමාත_ාංශෙ(/ ෙදපා�තෙ�:Bෙ�/ ���� ෙ0ක� කා�යාලෙ( නම : osia;]sla f,aluz ldrAhd,h, hdmkh  
,යද� ��ෂ අංකය:        264                                                                        
     ෙදපා�තෙ�:B ෙපSG අ^ව   

අG.කාර� / තැ:පG �ෙ� 
නම 

�� අංකය* 2016/01/01 
�නට 

ආර�භක 
ෙ�ෂය 

ව�ෂය Bළ 
හර $%� 

ව�ෂය Bළ 
බැර $%� 

2016/12/31 
�නට අවසාන 

ෙ�ෂය 

භාtඩාගාර 
ෙපSG අ^ව 
2016/12/31 

�නට ෙ�ෂය 

m. m. m. m. m. 
I. රජෙ( Pලධා%:ෙ1 අG.කාර� 26401 113,125,992.71 54,222,711.72 45,781,718.91 121,566,985.52 121,566,985.52 

II. අෙන�G අG.කාර� ke; ke; ke; ke; ke; ke; 
III ,,ධ අG.කාර� ke; ke; ke; ke; ke; ke; 
IV තැ:පG            
        (i) ෙපS[ තැ:පG 6000/0000/00/0001/0067/000                              -                        -                         -                              -                             -   

  6000/0000/00/0002/0090/000                90,000.00         151,000.00  302,000.00           241,000.00  241,000.00 

  6000/0000/00/0013/0059/000         38,688,452.80  192,675,145.56 168,422,881.60      14,436,188.84  14,436,188.84 

  6000/0000/00/0014/0006/000              693,000.00  197,996,541.93 220,445,326.19      23,141,784.26  23,141,784.26 

  6000/0000/00/0016/0041/000         62,197,326.52  52,191,673.92 107,284,744.68    117,290,397.28  117,290,397.28 

  6000/0000/00/0017/0012/000           3,722,240.00  3,610,999.50 1,381,849.50        1,493,090.00  1,493,090.00 

  6000/0000/00/0018/0053/000                52,686.16  12,787,677.50 18,682,528.77        5,947,537.43  5,947,537.43 

  6000/0000/00/0019/0008/000           6,020,120.00  9,412,638.10 3,478,513.10             85,995.00  85,995.00 

  6000/0000/00/0020/0002/000         15,378,878.93  190,095,879.78 188,259,667.43     13,542,666.58  13,542,666.58 

        (ii) අෙන�G තැ:පG ke; ke; ke; ke; ke; ke; 
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2016 වසර Bළ ආදාය� �� සාරාංශය 

�	  2015 2016 

�	��  
 

සත_ ත�ෙ�m 
සංෙශM�ත  
ත�ෙ�m 

සත_ 

10.02.04.01 ම�පැ� - - - - 

10.03.06.00 ප�සර සංර-ෂණ අයබV - - - - 

10.02.07.00 Hxදර ගා�C - - - - 

10.03.07.02 ෙර��ටා) ජනරා6 

ෙදපා)තෙ8�Cවට අදාළ 

7යාපSංX ගා�C 

23,325,491.00 - 26,200,000.00 25,411,896.50 

10.03.07.03 �xග7ක දැව �වාහනය 496,247.67 - - 652,312.62 

10.03.07.04 ෙම:ට) රථ බV අෙල%ය 20,000.00 - - 15,000.00 

10.03.07.05 මහජන ආර-ෂාව K^බඳ 

අමාතDාංශයට අදාල 

බලපy ගා�C 

3,960.00 4,000.00 4,000.00 940.00 

10.03.07.99 ෙවන� 468,961.17 500,000.00 500,000.00 382,128.00 

20.02.01.01 රජෙN ෙග�ඩනැZ7 හා 

0වාස Y~ 
584,349.07 - - 54,600.00 

20.02.01.03 රජෙN වනා�තර මත Y~ - - - - 

20.02.02.99 ෙවන� 4,868,183.99 5,500,000.00 5,500,000.00 5,409,683.24 

20.03.03.00 දඩ 17600.00 - - - 

20.03.02.06 C�ලතා සංර-ෂන ආඥා 

පනත යටෙ� ගා�C 
1550.00 - - 550.00 

20.03.02.03 ගම� බලප� හා [සා හා 

x%  �රවැQභාවය මත 

අයFG8 

- - - 355,050.00 

20.03.02.13 %භාග හා අෙනY� ගා�C 133,650.00 - - 934,050.00 

20.03.02.14 ෙම:ට) රථ පනත යටෙ� 

ගා�C 
53,935,270.00 - - 67,805,545.00 

20.03.02.99 අ0ය8 23,715,341.77 23,000,000.00 600,000.00 - 

20.03.04.00 රාජD 0ලධාG�ෙg යC� 

පැS වා�කය 
83,023,920.00 - - - 

20.03.99.00 ෙවන� ලැ}8 5,609,944.59 6,000,000.00 6,000,000.00 5,352389.74 

20.04.01.00 මධDම රජය 25,901,127.74 - - 31,074,933.85 

20.06.02.00 ����
� ���к� !%&�� 791,207.00 - - 1,969,562.04 


