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1.ක�තර �සාප� / �ස�්� ෙ�ක��මාෙ�

 

අවසථ්ාව උදා� බව සදහ� කර�ෙ� ඉමහ� ස���

ෙමම ත�වෙය� කට�� ��මට 

කර�.තවද,�න 365 කාලය� �ළ�

වා�තාව�� ස�ස්තරව දැ��ය ෙන�

සං���ත ෙක�ට ෙමම�� ඉ��ප� කර

ක�තර �ස්��කෙ� සමාජ, ආ��ක හා

හා ප�පාලනමය වශෙය� අවශ�

අමාත��ම�ලාට, ග� පා��ෙ��� ම��

සභා හා �ාෙ��ය සභා ග� සභාප

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාල සං��ණෙ� �ය�ම ආයතන �

�ස්��කෙ� �ය�ම �ාෙ��ය

�ය�ම ෙදපා�තෙ��� �ධා��ටද

ෙම�� �ද කර�. 

 

�.�.� ජයලා� , 

�ස්��  ෙ�ක�/�සාප�, 

ක�තර ප�පාලන �ස්��කය,ස්ව 
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ෙ�ක��මාෙ� ප��ඩය 

 ක�තර �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය 2010 ව�ෂෙ��

9001(2008) ත��ව සහ�කය අඛ�ඩව 

ඵලදා�තාවය වැ� කරග���, 2016  ව�ෂෙ�ද කට�� ��මට 

හැ�යාව ලැ� ඇත. 

එෙස�ම 2016 ව�ෂය �ල ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යාලය ම�� 

පව�ව� ලැ� ජා�ක ඵලදා�තා ස�මාන රාජ�

තරගාව�ෙ� අ�ත� ෙදපා�තෙ��� ව��කරණය යටෙ�

�ව�ෙන� ෙදවන ස්ථානය ��කරග�නට අප කා�යාලයට 

කර�ෙ� ඉමහ� ස���. 

ත�වෙය� කට�� ��මට හැ��ෙ� �ය�ම �ළධා��ෙ� මහ� කැප�ම

�ළ� ඉ� කරන ලද අ� �ශාල කා�යභාරය ෙම

��ය ෙන�හැ� �ව� �ල�  හා ප�පාලනමය වශෙය� � කා�ය සාධනය� 

ෙමම�� ඉ��ප� කර�. 

ආ��ක හා සංස්කෘ�ක සංව�ධනය උෙදසා කට�� ��ෙ��

හා ප�පාලනමය වශෙය� අවශ�  සහෙය�ගය ලබා �� ක�තර �ස්�

පා��ෙ��� ම���ම�ලාට,ග� පළා� සභා මැ� ඇ

සභාප�ව�� ඇ�� ම���ම�ලාටද  මාෙ� කා�යාලෙ� හා 

��ණෙ� �ය�ම ආයතන �ධා�� හා කා�යම�ඩල 

ෙ��ය ෙ�ක�ව��ට හා එම කා�යාලවල �ය�ම කා�යම�ඩල වලටද

��ටද, රාජ�  හා රාජ� ෙන�වන �ය�ම සං�ධාන වලටද මාෙ� ස්��ය

ස්ව ෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශෙ�  අ�ෙ�ක  ෙ�ක�
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ව�ෂෙ�� ලබා ග� ISO -

අඛ�ඩව ඉ��යට ෙගන ය��  

ව�ෂෙ�ද කට�� ��මට 

ව�ෂය �ල ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යාලය ම�� 

පව�ව� ලැ� ජා�ක ඵලදා�තා ස�මාන රාජ� අංශෙ� 

� ෙදපා�තෙ��� ව��කරණය යටෙ� 

වන ස්ථානය ��කරග�නට අප කා�යාලයට 

ප�ම ෙහ��ෙව� බව ��ප� 

රය ෙමවැ� කා�යසාධන 

හා ප�පාලනමය වශෙය� � කා�ය සාධනය� 

ව�ධනය උෙදසා කට�� ��ෙ�� ෙ�ශපාල�කව 

තර �ස්��කෙ� �ය�ම ග� 

ඇමැ��ම�ලාට , නගර 

මාෙ� කා�යාලෙ� හා ක�තර 

ධා�� හා කා�යම�ඩල වලටද ක�තර 

ලවල �ය�ම කා�යම�ඩල වලටද, 

�ධාන වලටද මාෙ� ස්��ය 

ශෙ�  අ�ෙ�ක  ෙ�ක�. 
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2.�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය

2.1.ක�තර �ස්�� ෙ�ක� 

       අපෙ� දැ�ම

  
 කා�ය�ෂම හා ඵලදා� රාජ�
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කා�යාලය ��බද හැ���ම� 

 කා�යාලෙ� දැ�ම හා ෙමෙහවර 

දැ�ම 

  
කා�ය�ෂම හා ඵලදා� රාජ� ෙස�වය 

   ��� ��ෂ්ට�වය කරා

 අපෙ� ෙමෙහවර 

රාජ� ��ප��වලට අ��ලව ඵ

 ස�ප� කළමණාකරනය� ���

 කා�ය�ෂම ප�පාලන ව�හය� ��කර

 �ස්��කෙ� �රසාර සංව�ධනය� ඇ���ම
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�වය කරා............... 

ඵලදා� 

�... 

හය� ��කර 

ව�ධනය� ඇ���ම. 
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2.2.�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� අර�� හා අගය�  

 

අර�� 

 කාලා��පව රාජ� ��ප��යට අ��ලව �රසාර සංව�ධන ��ෙවත� 

සඳහා ෙපළගැ�ම. 

 මහජන අවශ�තාවය� ස�රා�මට �ර�තර �ශ්වස�ය�වෙය� 

කා�ය�ෂමව ෙපළගැ�ම. 

 �ස�්�කය �ළ ආ��ක, සමා�ය, ආග�ක, සංසක්ෘ�ක, අධ�ාප�ක 

සංව�ධන �යාදාමයට ජනතා �ෙ�දනය�� ෙත�රව �යා ��ම. 

 

    අගය� 

 සෑම �ටම අපෙ� භාෂණයට ගැලෙපන �ශ්�ත �යාකාරක� ��� 

�ශව්ස�ය�වය ආර�ෂා ��ම. 

 අභ��තර හා බා�ර පා�ෙභ��කෙය�ට අදාළව ග� ලබන සෑම 

�රණයක�ම ඔ� ෙවත හැ� උප�ම අ��� ග��වය� ලැෙබන ප�� 

කට�� ��ම. 
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2.3.�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� කට�� 

 

 කා�යාලෙ� ප�පාලනමය කට��. 

 �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල වල ප�පාලනමය කට�� හා අ��ෂණ කට��. 

 සමාජෙස�වා කට��. 

 සංස්කෘ�ක හා ෙබ��ධ කට��. 

 �ස්�� සංව�ධන කට��, ඉ���� හා නඩ�� කට��. 

 දැව බලප� හා අෙන�� බලප� ස�බ�ධ කට��. 

 �ස්�� ප�සර සංව�ධන කට��. 

 කෘ�ක�ම සංව�ධන කට��. 

 �ල �යම ��ෙ� ක��ව හා ස�බ�ධ කට��. 

 මැ�වරණ ස�බ�ධ කට��. 

 මානව ස�ප� සංව�ධනය හා ඵලදා�තාව නංවා�ෙ� ��� කට��. 

 �ාම �ලධා��ෙ� ප�පාලන කට��. 

 උ�පැ�න, මරණ, �වාහ ෙර�ස්�ා�ව�� හා හ�� මරණ ප��ෂකව�� ප���ම ��බඳ 

කට��. 

 �� ස�ක නාම ෙ�ඛණය සකස් කර අ�කරණයට ඉ��ප� ��ම. 

 ජා�ක උ�සව සහ ��ධ �භසාධන කට�� ��ම. 

 මහජන පැ��� ස�බ�ධ කට��. 

 අවශ� අවස්ථා වල� රාජ� හා රාජ� ෙන�වන සං�ධානය�ෙ� සහෙය�ගය �ස්��කෙ� 

ජනතාවට ලබා �ම. 

 හ�� ආපදා සහන ෙස�වා හා ��සංස්කරණ කට�� ��ම. 

 �ස්�� �ල �යම ��ෙ� ක��ව ප� ��ම . 

 සැප�� ක�ව� �යාප�ං� ��ම. 

 �නය ප��ෂණ කට��. 
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3.1.�ස්�� මා�ම 

බස්නා�ර පළාෙ� ��� ක�තර �ස්�

�ස්��කයට�, නැෙගන�ර ර�න�ර �ස්�

සාගරයට� මා�� ෙ�. එ� �රෙ��ෂ ���ම දළ  වශය� උ�� අ�ෂාංශ

සහ නැෙගන�ර ෙ�ශාංශ 790  51

3.2.ක�තර �ස්��කෙ�   ඓ�හා�ක

ඓ�හා�ක අගය� ඔපව� කරන නට�� අතර �ල��ංහල

කා�නය� �� බවට කැ�� ��� සාධක ලබා ෙගන ඇත

�සේදක� � ෙබ� පැලව�� එක� ෙලසට ක�තර ෙබ��ය හා ෛචත�

බැ�ම��ෙ� ෙම�ම �ෙ�ශ සංචාරක��ෙ�

බට�ර ජා��ට න��මට �ථම ර�ගම ෙපෙදස ර�ග� බ�ඩාර නැම� රණ��ෙව� වසර පනහ�

පමණ කාලය� පාලනය කළ බව� සඳහ� ෙ�

3.3.ක�තර �ස්��කෙ� ��

�ස්��කෙ� �� ප�හරණෙය� වැ� ෙක�ටසක ව�ා

�ස්��කෙ� ක� ස�ත ෙක�ටසට �මා � පැව� ෙ� වගාව �ස්�

පව�. �ට අමතරව ෙප��, ��� ග���ස් වැ� අපනයන ෙබ�ග වගාව� මධ�

තැ�තලා සහ පහ� �� වල � වගාව ව�ා

�ංහරාජ වනය �ස්��කයට ඇ�

ANNUAL PERPORMANCE REPORT & ACCOUNTS - 2016                                                                 KALUTARA  DISTRICT 

 

බස්නා�ර පළාෙ� ��� ක�තර �ස්��කෙ� සාෙ��ෂ ���ම සලකන �ට උ��� ෙක�ළඹ 

නැෙගන�ර ර�න�ර �ස්��කයට�, ද��� ගා�ල �ස්�

එ� �රෙ��ෂ ���ම දළ  වශය� උ�� අ�ෂාංශ 60 

511  3011 – 800  221  4511 වශෙය� දැ��ය හැ�ය

ෙක�රළ ෙදක�� , ප�� අට�� හා ෙත�ට�� 

ෙදක�� �� ක�තර �ස�්�කෙ� නැෙගන�ර �මාව 

මධ�ම ක�කරෙය� පහ� � එන ක�වැ�යට ස�බ�ධ 

� ක�ගැට ��පය�� හා �� ස�

මධ�ම ෙක�ටස හා බට�ර �මාව වැ� වශෙය� තැ� 

�� ස�ත ෙ�. නැෙගන�ර �මාෙව� ඇරෙඹන ක�ගඟ 

හා ෙබ�තර ගඟ� , අ� ගංඟා වන �� ගඟ හා �ඩා 

ගඟ� මාව� ඔය� �ධාන වශෙය� ජල �

��ණය කර�. 

ඓ�හා�ක ප��ම 

ඓ�හා�ක අගය� ඔපව� කරන නට�� අතර �ල��ංහල, පා�යංගල, ��� ෙලන බලංෙග�ඩ මානවයාෙ� 

කා�නය� �� බවට කැ�� ��� සාධක ලබා ෙගන ඇත. ෙදවන පෑ�ස ් රජ දවස ෙර�පණය කරන ලද 

�ස්ෙදක� � ෙබ� පැලව�� එක� ෙලසට ක�තර ෙබ��ය හා ෛචත�ය � ලාං�ක ෙබ��ධ

සංචාරක��ෙ� ද භ�ත�ාදරයට ප� ඉපැර� ��ධසථ්ානය�

ථම ර�ගම ෙපෙදස ර�ග� බ�ඩාර නැම� රණ��ෙව� වසර පනහ�

පමණ කාලය� පාලනය කළ බව� සඳහ� ෙ�. 

�� ප�ෙභ�ජනය 

ප�හරණෙය� වැ� ෙක�ටසක ව�ා�තව පැව� රබ� වගාෙ� ප�හා�ය� සමඟ 

�කෙ� ක� ස�ත ෙක�ටසට �මා � පැව� ෙ� වගාව �ස්��කය �රා ව�ධනය �ම� ��ෙව�� 

��� ග���ස් වැ� අපනයන ෙබ�ග වගාව� මධ�

� වල � වගාව ව�ා�තව ඇ� අතර �ස්��කෙ� ��ෙක�ණ ෙද�� ��� 

ඇ� ව�නා ස�පත�. 
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�කෙ� සාෙ��ෂ ���ම සලකන �ට උ��� ෙක�ළඹ 

ද��� ගා�ල �ස්��කයට�, බට��� 

0  191   3011 – 60  491  3011 

වශෙය� දැ��ය හැ�ය.  

ප�� අට�� හා ෙත�ට�� 

�කෙ� නැෙගන�ර �මාව 

ම ක�කරෙය� පහ� � එන ක�වැ�යට ස�බ�ධ 

� ක�ගැට ��පය�� හා �� ස�ත �ෙම� �� ෙ�. 

ම ෙක�ටස හා බට�ර �මාව වැ� වශෙය� තැ� 

නැෙගන�ර �මාෙව� ඇරෙඹන ක�ගඟ 

අ� ගංඟා වන �� ගඟ හා �ඩා 

ධාන වශෙය� ජල �වාහන රටා 

��� ෙලන බලංෙග�ඩ මානවයාෙ� 

ෙදවන පෑ�ස ් රජ දවස ෙර�පණය කරන ලද 

 ලාං�ක ෙබ��ධ, අෙබ��ධ 

��ධසථ්ානය�. 

ථම ර�ගම ෙපෙදස ර�ග� බ�ඩාර නැම� රණ��ෙව� වසර පනහ� 

�තව පැව� රබ� වගාෙ� ප�හා�ය� සමඟ 

�කය �රා ව�ධනය �ම� ��ෙව�� 

��� ග���ස් වැ� අපනයන ෙබ�ග වගාව� මධ� ෙක�ටස්වල ෙ�. 

�කෙ� ��ෙක�ණ ෙද�� ��� 
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3.4.�ස්��කෙ� ජනතාවෙ� කෘ�කා��ක රටාව -  �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශ   

         ම�ට��  
         

        �ධාන ෙභ�ග සදහා                                              (ෙහ�ටයා�) 

�ා.ෙ�. 
ෙක��ඨාශය 

ෙ
�

 

ර
බ

�
 

ෙ
ප

��
 

 ක�තර 44 229 1158 

ෙ��වල 68 568 1425 

ෙද�ඩංෙග�ඩ 257 3552 628 

ම�ගම 1196 2555 895 

පා��ද�වර 2999 3093 770 

වල�ලා�ට 3059 1746 994 

අගලව�ත 981 1124 555 

�ල��ංහල 2198 5063 994 

ඉං��ය 959 1901 710 

ෙහ�රණ 323 1893 1554 

ම�රාවල 442 1180 403 

��ල�ය 138 1304 774 

බ�ඩාරගම 40 202 999 

පාන�ර 55 80 984 

එක�ව 12757 24489 12832 

 

�ලාශය -  2013/2014 කෘ�ක�ම සංගණනය 
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අ�� ෙභ�ග සදහා                                                                                       (ෙහ�ටයා�) 

 

 

 

�ලාශය -  2013/2014 කෘ�ක�ම සංගණනය 

       
�ා.ෙ�. 
ෙක��ඨාශය 

�
�

�
 

අ
ඹ

 

ෙ
ක

ෙ
ස

�
 

 
ෙ

ක
�ස්

 

ෙ
ක

��
 

ග
�

�
�

ස
් 

ක
�

 

ක
ර

ා�
 

�
ල

�
 

�
ව

�
 

ෙ
ද�

 

ප
ැෙ

ප
��

 

අ
�

න
ා�

 

 ක�තර 50.1 90.3 98 105 2 11.2 - - 2.1 20.5 
 

13.1 25.9 - 

ෙ��වල 64.7 80.1 99.7 87.9 11.7 23.6 2.7 - 9.6 32 6.7 28.4 10.7 

ෙද�ඩංෙග�ඩ 64 47.7 91 70.9 24.2 28.3 6 2.3 12.1 45.7 6.9 24.2 20 

ම�ගම 55.6 62.9 93.9 221 22.3 29.3 3 1.8 11.5 29.1 6.9 17.2 7.5 

පා��ද�වර 236.7 29.5 54.6 107.2 13.4 73 - - 14.2 85 13.4 19.4 7.3 

වල�ලා�ට 1020 72 140 115 18 135 7 7.5 28 50 19 25 0.9 

අගලව�ත 204.4 29.5 68.8 44.1 2.8 18.2 0.8 - 8.5 46.1 4.5 10.1 6.5 

�ල��ංහල 330 51.2 96.5 89.1 8.1 62.5 2.1 - 15.3 69 12 20.1 12 

ඉං��ය 36.6 26.3 62.7 32.3 14.9 73.2 2.7 0.8 7 37.8 5.4 12.9 20.3 

ෙහ�රණ 65.8 64 68.3 74.1 5 3.4 1.8 - 42 31 3 12 - 

ම�රාවල 16.4 24 20 38.9 3.5 23.5 1.6 0.1 1.8 30.2 2.4 4 6 

��ල�ය 169 61.8 62 88.3 4.8 81.8 0.5 0.3 9.5 87.8 5.3 4 19.3 

බ�ඩාරගම 3.9 25.5 20.8 25.5 0.6 13.4 - - 3.6 4.3 0.6 2.9 0.9 

පාන�ර 0.3 28.8 30.1 25.5 - 5.3 - - 0.4 3.8 1.5 5.3 - 

එක�ව 2317.5 
 

693.6 1006.4 1124.8 131.3 581.7 28.2 12.8 165.6 572.1 100.7 211.4 111.4 
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3.5.�ස්��කෙ� මා�ක ව�ෂාපතන රටාව 

 

මාසය ව�ෂාපතනය ( �� �ට� ) 

2011 2012 2013 2014 2015 

ජනවා� 132.20 101.30 31.30 134.50 76.4 

ෙපබරවා� 93.40 171.50 172.60 114.40 154.1 

මා�� 237.70 107.90 126.10 127.30 237.2 

අෙ��� 382.40 239.90 146.50 350.60 377.5 

මැ� 128.10 58.30 354.40 495.20 407.0 

�� 155.90 185.00 31.10 931.90 408.5 

�� 131.40 32.00 67.70 160.70 250.5 

අෙග�ස්� 201.00 259.60 46.60 530.80 277.4 

සැ�තැ�බ� 125.70 279.90 237.70 412.70 566.7 

ඔ�ෙත��බ� 319.20 339.00 449.30 599.20 594.3 

ෙන�වැ�බ� 316.50 199.60 119.60 577.60 471.0 

ෙදසැ�බ� 97.90 226.60 28.80 517.00 347.5 

 

 

 

�ලා�ය - කාල�ණ �ද�ා ෙදපා�තෙ���ව 
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3.6.�ස්��කෙ� ආ�තාවය ෙවනස් �ම. 

 

 

�ලා�ය - කාල�ණ �ද�ා ෙදපා�තෙ���ව 

  
මාසය 

ආ�තාවය % 

2012 2013 2014 2015 

 �වා  රා� �වා රා� �වා  රා� �වා  රා� 

ජනවා� 66 85 65 83 71 86 62 86 

ෙපබරවා� 69 88 70 86 60 82 69 86 

මා�� 67 88 69 88 61 80 74 84 

අෙ��� 74 89 69 86 73 84 93 88 

මැ� 69 79 76 85 74 86 84 88 

�� 75 85 77 86 77 90 82 92 

�� 73 83 77 86 71 86 83 90 

අෙග�ස්� 76 87 74 84 75 91 82 89 

සැ�තැ�බ� 75 88 75 86 72 87 86 89 

ඔ�ෙත��බ� 74 91 73 87 78 87 82 86 

ෙන�වැ�බ� 71 90 72 91 83 88 78 85 

ෙදසැ�බ� 73 90 67 82 77 89 77 86 
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3.7.�ස්��කෙ� උප�ම හා අවම උෂ්ණ�වය  

 

 

�ලා�ය - කාල�ණ �ද�ා ෙදපා�තෙ���ව 

 
මාසය 

 

උෂ්ණ�වය ( ෙස��යස් අංශක ) 

2012 2013 2014 2015 

උප�ම අවම උප�ම අවම උප�ම අවම උප�ම අවම 

ජනවා� 31.20 22.70 31.60 23.20 32.10 22.30 32.2 22.0 

ෙපබරවා� 32.00 23.60 32.10 23.80 33.10 21.60 32.3 22.1 

මා�� 32.60 24.80 32.80 25.00 33.80 22.50 33.2 22.5 

අෙ��� 32.40 24.50 33.10 26.20 32.80 23.70 33.0 23.1 

මැ� 32.90 26.90 32.00 27.10 31.60 24.50 31.6 24.4 

�� 31.80 26.60 30.80 25.60 30.80 24.40 31.1 24.1 

�� 31.30 26.70 30.80 26.40 30.80 24.50 30.9 24.1 

අෙග�ස්� 31.50 25.40 31.00 26.00 30.10 23.30 30.9 24.1 

සැ�තැ�බ� 31.40 25.20 30.80 25.30 30.90 23.50 30.6 23.7 

ඔ�ෙත��බ� 31.70 24.30 31.40 25.10 31.00 23.20 31.6 23.5 

ෙන�වැ�බ� 31.70 24.00 31.70 24.10 30.90 22.80 31.3 23.3 

ෙදසැ�බ� 31.00 23.8 31.60 23.60 29.70 22.20 32.2 23.3 
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3.8.�ස්��කෙ� ජනගහන ෙත�ර�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ලා�ය - සංඛ�ා ෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව - 2016 

අ
�

 
අ

ංක
ය

   
�� ජනගහනය 

 
ස්� / ��ෂ භාවය 

 
���� 

අ�පාතය ��ෂ ස්� 

01 ක�තර  164801 79736 85064 93.74 

02 පාන�ර 188111 89894 98217 91.53 

03 බ�ඩාරගම 112727 54652 58076 94.10 

04 ��ල�ය 53843 26155 27688 94.46 

05 ම�රාවල  35480 17160 18319 93.67 

06 ෙහ�රණ 116987 56550 60437 93.57 

07 ඉං��ය 55618 27267 28351 96.18 

08 �ල��ංහල 66665 32276 34389 93.85 

09 අගලව�ත 37841 18057 19784 91.27 

10 පා��ද�වර 52425 25775 26649 96.72 

11 වල�ලා�ට 56374 27142 29232 92.85 

12 ම�ගම 83884 40512 43372 93.40 

13 ෙද�ඩංෙග�ඩ 66004 31830 34174 93.14 

14 ෙ��වල 170241 83175 87066 95.53 

 
එක�ව 

1261000 610181 650819 93.76 
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4.කා�ය ම�ඩල ��බද ෙත�ර��  

 

 

�ස�්�ෙ�ක� කා�යාලය  
2016.12.31 වන �ට අ�මත කා�යය ම�ඩලය හා �ර�පා� ��බඳ ෙත�ර�� 

තන�� ෙස�වාව, ෙ���ය/ 
පං�ය 

අ�මත 
කා�ය 

ම�ඩලය 

ව�තමානෙ� 
��න �මාණය 

�ර�පා� 
සංඛ�ාව 

ෙජ�ෂ්ඨ ම�ටම  

�ස්�� ෙ�ක� �.ලං.ප.ෙස�.�ෙශ�ෂ 01 01 0 

අ�ෙ�ක �ස්�� ෙ�ක� (ඉඩ�) �.ලං.ප.ෙස�. I 01 01 0 

අ�ෙ�ක �ස්�� ෙ�ක� (පාලන) �.ලං.ප.ෙස�.  I 01 01 0 
අධ��ෂ සැල�� �.ලං.�.ස�.ෙස�.   01 01 0 
�ධාන ගණකා�කා� �.ලං.ග.ෙස�.  I 01 01 0 

�ධාන අභ��තර �ගණක �.ලං.ග.ෙස�.  I 01 01 0 

සහකාර �ස්�� ෙ�ක� �.ලං.ප.ෙස�.  III 01 01 0 

�ෙය�ජ� අධ��ෂ සැල�� �.ලං.�.ස�.ෙස�.   04 03 1 

ගණකා�කා� �.ලං.ග.ෙස�.III 01 01 0 

ඉං�ෙ�� �.ලං.ඉ.ෙස�.  II/III 01 01 0 

ෙජ�ෂ්ඨ ම�ටම එක�ව  13 12 01 

තෘ�ක ම�ට�  

ප�පාලන �ලධා� රා.ක.ස.ෙස�.අ�. 01 01 0 
භෂා ප�ව�තක භා.ප�.ෙස� 02 0 02 

ෙත�ර�� ස��ෙ�දන හා 
තා�ෂණ �ලධා� 

ෙත�.ස�.තා.ෙස�
. 

01 01         0 

තෘ�ක ම�ටෙ� එක�ව  04 02 02 

���ක ම�ටම  

සංව�ධන ස�බ��කාරක උපා�ධා� 02 02 0 

අයවැය සහකාර උපා�ධා� 02 02 0 

සංව�ධන �ලධා�  උපා�ධා� 48 47 01 
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තා�ෂණ �ලධා� �.ලං.තා.ෙස�. 02 02 0 

සැල�� ��� �.ලං.තා.ෙස�. 01 01 0 

රාජ� කළමණාකරණ 
සහකාර 

රා.කළ.ස.ෙස� 36 29 0 

ෙත�ර�� ස��ෙ�දන හා 
තා�ෂණ සහකාර 

ෙත�.ස�.තා.ෙස�. 02 02 0 

තා�ෂණ සහකාර ෙත�.ස�.තා.ෙස�.         02         01        01 

���ක ම�ටෙ� එක�ව  95 86 02 

�ාථ�ක ම�ටම  

�ය�� ඒ.�ය��.ෙස�. 09 09 0 

කා�යාල ෙස�වක ෙස�වය කා.ෙස�.ෙස�. 17 14 0 

��� කා��ක ���  01 01  0 

බංගලා භාරක�  01 0        01 

�ාථ�ක ම�ටෙ� එක�ව  28 24 01 

�� එක�ව          140        124        06 
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4.1.�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යම�ඩල ��බද ෙත�ර��. 

 

 

 

 
අ� අංකය 

 
තන�� 

අ�මත 
ෙස�වක  
සංඛ�ාව 

 

ව�තමානෙ� 
��න 

�මාණය 

01 �ාෙ��ය ෙ�ක�          14         13 

02 සහකාර �ාෙ��ය ෙ�ක�  14 12 

03 ගණකා�කා� 14 13 
04 ප�පාලන �ලධා� 14 13 

05 සහකාර අධ��ෂක සැල�� 18 21 

06 �ාම �ලධා� (�ලසථ්ාන) 13 08 

07 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර(�� නැ�ම) 89 83 

08 රාජ� කළමනාකරණ සහකාර 412 364 

09 ෙත�ර��ස��ෙ�දන තා�ෂණ සහකාර 13 16 

10 ප�ගණක ද�ත �යාක� 4 5 

11 භාෂා ප�ව�තක 9 1 

12 සංව�ධන ස�බ��කාරක 14 16 

13 �ාම �ලධා� 762 682 

14 �ය�� 28 27 

15 කා�යාල ෙස�වක ෙස�වය 100 84 

16 කා�යාල ෙස�වක ෙස�වය(�දාතා) 10 15 

17 කා�යාල ක�ක� 04 03 

18 ස�පාර�ෂක ක�ක� 0 01 

19 �� සහකාර 01 0 

20 �රක� 13 10 

21 ආෙ�ශක �රක� 0 02 

22 සංව�ධන �ලධා�(ස්වෙ�ශ කට��)         847        607 

23 සංව�ධන �ලධා�(රාජ� ප�පාලන)         50         25 

24 කා��ක �ලධා�         24         15 

 එක�ව 2467 2036 
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5.කා�යසාධනය 

5.1.සාමාන� ප�පාලන කට��වල �

5.1.1.ඉං�ෙ�� අංශෙ� කට��

 

1.ඉ���� කට�� ��ම . 

 සැල�� සකස් ��ම

 ඇස්තෙ��� සකස් ��ම

 වැඩ�� අ��ෂණය ��ම

 ��ප� ප��ෂා ��ම

 ෙග�� ��ෙ�ශ ��ම

 

2. නඩ�� කට�� ��ම. 

ඉහත කා�යය�ට අදාලව  �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ඉං�ෙ�� අංශෙ� අ��ෂණය යටෙ� �
ෙ�ක� කා�යාලය�� හා �ස්�
��කරන ල�.  

ෙ��වල �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යා�ය ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� �ම��ෙම�  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANNUAL PERPORMANCE REPORT & ACCOUNTS - 2016                                                                 KALUTARA  DISTRICT 

 

 ප�පාලන කට��වල �ග�ය 

කට�� 

                 

සකස් ��ම.    

ඇස්තෙ��� සකස් ��ම.    

වැඩ�� අ��ෂණය ��ම. 

��ප� ප��ෂා ��ම. 

ෙග�� ��ෙ�ශ ��ම.  

� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ඉං�ෙ�� අංශෙ� අ��ෂණය යටෙ� �
ෙ�ක� කා�යාලය�� හා �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� පහත සදහ� සංව�ධන හා න�කරණ කට�� 

ෙ��ය ෙ�ක� කා�යා�ය ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� �ම��ෙම�  
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� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ඉං�ෙ�� අංශෙ� අ��ෂණය යටෙ� �ෙ��ය 
� ෙ�ක� කා�යාලෙ� පහත සදහ� සංව�ධන හා න�කරණ කට�� 

ෙ��ය ෙ�ක� කා�යා�ය ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� �ම��ෙම�   ප�  
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බ�ඩාරගම �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යා�ය ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� �ම��ෙම�   ප� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙහ�රණ �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යා�ය ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� �ම��ෙම�   ප� 
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257 වැය ��ෂය යටෙ� සෘ�වම ��කරන ලද ව�ාපෘ� 

කඵතර   �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය යටෙ� �� කරන ලද සංව�ධන ව�ාපෘ� 

අ� 
අංකය 

සංව�ධන වැඩසටහන � �පාදන 
(�) 

�යදම 
 (�) 

1  �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� - ඉ��පස හා මා�� තා�පය ඉ� ��ම. 

ල
ද 

�
�

 �
�

ප
ාද

න
ය

 �
.1

74
,0

00
,0

00
.0

0
 �
. 

7,335,847.00 

2  �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ�  - ෙප�ෂණ  ම��රය ඉ� ��ම. 249,288.00 

3 නව �ස්�� ෙ�ක�  කා�යාල  ෙග�ඩනැ��ල ඉ���ම සදහා. 19,525,520.00 

4 සහකාර �ස්�� ෙ�ක�  �ල �වෙස�  මා�� තා�පය ඉ���ම 1,518,225.00 

5 ෙද�ඩංෙග�ඩ  �ා.ෙ�. කා�යාලෙ� නව �වණාගාරයට ��� ස�බ�ධතාව 

ලබා ගැ�ම. 

500,000.00 

6 පාන�ර �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල ෙග�ඩනැ��ල  �ල �වෙස� තා�පය  
ඉ���ම 

676,290.00 

7 ෙද�ඩංෙග�ඩ   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල ආපන ශාලාව ඉ� ��ම 4,969,625.00 

8 පා��ද�වර   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය සදහා  �ඳ�  ඉ���ම 175,954.00 

9 ම�ගම  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල ෙ�ඛනාගාරය  ඉ���ම 204,431.00 

10 ෙ��වල  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල නව ෙග�ඩනැ��ල  ඉ���ම 40 ,693,342.00 

11 �ල��ංහල   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල ෙග�ඩනැ��ල  ඉ���ම 5,924,644.00 

12 �ල��ංහල   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල ���� මා�ගය සකස් ��ම. 379,179.00 

13 ��ල�ය  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� ෙක���� කා�ව� ඉ� ��ම 52,428.00 

14 ��ල�ය  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� බ��ක� නැව�� සථ්ානය 
ෙක���� ��ම 

50,000.00 

15 ��ල�ය  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� පැ� බැ�ම� ඉ� ��ම 225,000.00 

16 ඉං��ය   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� තා�පය  ඉ� ��ම 696,516.00 

17 ඉං��ය   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� කා� ප�ධ�ය  ඉ� ��ම 752,864.00 

18 ෙහ�රණ   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල නව ෙග�ඩනැ��ල  ඉ� ��ම 7,589,884.00 

19 ක�තර   �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල  නව ෙග�ඩනැ��ල  ඉ� ��ම 22,421,301.00 

20 ම�රාවල  �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� පැ� බැ�ම�  ඉ� ��ම 137,000.00 

21 බ�ඩාරගම �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ�  නව ෙග�ඩනැ��ල  ඉ���ම 2,483,841.00 

 
 

එක�ව  
116,561,179.00 
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5.1.2.�ස්�� ��� අංශෙ� කට�� 

�ස්�� ��� අංශය ම�� �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ�  හා �ාෙ��ය  ෙ�ක� කා�යාලය��  

�ලධා�� උෙදසා ප�ගණක  ��� පාඨමාලාව� පව�ව� ලැ� අතර 2016 ව�ෂය �ල  පැවැ� �  

ප�ගණක ��� පාඨමාලාව�� සාරාංශය පහත ප��  ෙ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. ��රණ �ව� පාලන අංශය 

2016 ව�ෂෙ� ��රණ �ව� පාලන අංශෙ� කා�යසාධනය පහත ප�� වන අතර �.457,140.00 ක 

ආදායම� උපයා ෙගන ඇ� අතර  

ව�ෂය �මාණය 

��රණ �ව� අවසර ප� ��� ��ම - මාස 6කට වර� 300 

��රණ  �ව� බලප� - ��� ��ම - වා��කව 
 

125 

��අ� බලප� - ��� ��ම - වා��කව 
    606 

 

 

ප�ගණක පාඨමාලාෙ�  නම ��� 
පාඨමාලා 
ගණන 

සහභා� � 
�ලධා�� 
සංඛ�ාව 

�යදම  
� 
 

MS Word 
(Development Officers 
&Management Assistant) 

02 48 44,015.00 

MS Excel (Advance technical Officers) 01 19 25,720.00 

MS Power Point(Field Officers) 01 15 23,760.00 

Data Base Management 
(Development Officers & Field 
Officers) 

02 50 48,690.00 

Website Developing with Joomla 01 29 22,560.00 

Basic Computer Skills(Grama 
Niladhari) 

02 51 47,200.00 

Basic Computer Skills 
(Officers in Agrian Department) 
(Funds provided by the Agrian 
Department) 

04 111 72,200.00 

 
එක�ව 

 

13 

 

323 

 
284,145.00 
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5.1.4.අභ��තර �ගණන අංශය 

2016 ව�ෂෙ� අභ��තර �ගණන අංශය ඉ�කර� ලැ� රාජකා� 

1. අවධාන� වල�වා ගැ�ම සදහා අභ��තර �ගණන උපෙදස් ��� ��ම. 

�නය කාරණය 

 2016.01.20 �ස�ජන ��මට අදාලව පව�න අ�පා� වල�වා ගැ�ම ��බද උපෙදස්. 

2016.02.11 වා� ස�කරණ, ජයා �ටප� ය��, ෆැ�ස් ය��, ෙර��ෙය� ය�� , අ�� සල�� 
ය�� , ප�ගණක ය�� නඩ��ව හා ෙග�� හා ෙ�ඛණ යාව�කා�නව පව�වා ෙගන 
යාම ��බදව උපෙදස.් 

2016.02.29 ස්ථාවර ව�ක� පව�වාෙගන යාම ස�බ�ධ ෙප�� උපෙදස.් 

2016.03.10 ව�ක� කළමනාකරණය හා ෙ�ඛන පාලනය ��බද උපෙදස.් 

2016.03.30 ව�ාපෘ� ෙය�ජනාවලට අදාලව කට�� ��ම ��බද උපෙදස්. 

2016.04.07 ස්ථාවර ව�ක� ��� ගත ��ම ��බද උපෙදස.් 

2016.04.07 ව�ෂ අවසානෙ� �ද� ෙග�ම සදහා වැ� ව�ච� �මානය� ෙග�ඩ ගැ�ම වල�වා ගැ�ම 
��බද උපෙදස්. 

2016.05.03 ස්ථාවර ව�ක� ෙ�ඛනගත ��ම හා සංෙ�ත ��ම ��බද උපෙදස.් 

2016.05.06 �ගණන උපෙදස්  ක�න�� �යා�මක ��ම හා �ගණන �ම�� සදහා ෙන�පමාව 
���� ලබාගැ�ම සදහා උපෙදස් සැප�ම. 

2016.06.16 �ාම �ලධා� කා�යාල අ��ෂණය ��බද උපෙදස්. 

2016.07.07 �ස�පාදන �යාව�ය ��ම� ��ම ��බද උපෙදස.් 

2016.07.29 සර� රාජකා� කට�� ��බද උපෙදස්. 

2016.08.15 සංව�ධන ව�ාපෘ� �යා�මක ��මට අදාල ෙග��වක තබාගත �� ��ෙ�ඛන . 
( ෙස��� ලැ�ස්�ව) ��බද උපෙදස.් 

2016.08.24 කළමනාකරණ සහකාර �ලධා�ය� ��� අවශ�ෙය�ම  අවධානය ෙය�� කළ�� 
වැදග� �ය�ය��. 

2016.09.29 ව�ක� ෙ�ඛන පව�වාෙගන යාම ��බද උපෙදස්. 

2016.10.14 �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල සදහා අභ��තර �ගණන �ලධා�ෙය� ප���ම ��බද 
උපෙදස්. 

2016.11.16 ��ාම වැ�� ��බද අභ��තර �ගණන ප��ෂණ. 

2016.12.26 �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලවල ෙස�වෙ� ��� �ලධා��ෙ� �වා� අ�මත ��ම. 

2016.12.30 වැ�� පාලන ��ම සකස් ��ම ��බද උපෙදස්  

  

 



ANNUAL PERPORMANCE REPORT & ACCOUNTS - 2016                                                                 KALUTARA  DISTRICT  

 Page 24 
 

 

2. රජෙ� �ගණන �ම�� වලට ���� ලබා ගැ�මට අදාල පා�ශව සමග සාක�ඡා ��ම සහ උපෙදස් 

ලබා �ම. 

 

 
 

 

�ගණන �ම�� අංකය. �ගණන �ම�ම 
ලැ� �නය 

�ගණන �ම�ෙ� අ�ත�ගතය ���� ලබා �� 
�නය 

WNP/KL/A/�.ෙ�./�.�/2015/10 2016.01.04 ��ල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාල �ල� �ගණනය 
(මධ� රජය) 2015 

2016.03.14 

WNP/KL/A/�.ෙ�./�.�/2015/12 2016.02.01 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාල 
�ල� �ගණනය (මධ� රජය) 
2015 

2016.03.16 

WNP/KL/A/�.ෙ�./�.�/2015/13 2016.03.01 ආදාය� ප��ෂාව 2016.03.31 

WNP/KL/A/�.ෙ�./�.�/2015/14 2016.04.07 �ල� �ගණනය - 2015 
ක�තර. 

2016.06.20 

WNP/KL/A/�.ෙ�./�.�/2015/15 2016.04.25 ��ෂය අංක 257 �ස�ජන 
��ම - 2015 

2016.05.02 

WNP/KL/A/අ��කාර�-� ��ම/2015 2016.05.24 රජෙ� �ලධා��ෙ� 
අ��කාර� - � ��ම - 2015 

2016.06.20 

WNP/KL/A/�.ෙ�./කළමනාකරණ 
වා�ථාව/2015 

2016.05.27 කළමනාකරණ �ගණන 
වා�ථාව. - 2015 

2016.06.21 

WNP/KL/A/�.ෙ�./ක�තර/154(6)/201
5 

2016.06.23 154 (6) ව�වස්ථා �කාර 2015 
�ගණකා�ප� වා�ථාව 

2016.06.07 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/03 2016.08.10 ෙද�ඩංෙග�ඩ �වනාගාරය 
සදහා වා� ස�කරන ය�� 
සපයා ස���ම. 

2016.09.08 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/02 201.08.13 කා�යසාධන �ගණනය 
( පාන�ර, ක�තර, ෙ��වල)  

2016.10.28 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/01 2016.08.01 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය 
සදහා ආර��ත කැමරා 
ප�ධ�ය� සපයා ස���ම. 

2017.01.25 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/04 2016.09.06 ෙද�ඩංෙග�ඩ �වනාගාරය 
ඉ���ම. 

2016.11.09 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/06 2016.09.06 ෙද�ඩංෙග�ඩ නව ශවනාගාරය 
සදහා �� 850 �  

2016.11.04 

WNP/KL/A/DS/FA/2016/05 2016.09.06 පාන�ර ෙම�දර�ල �ඩාංගනය 
සැල��කර සංව�ධනය ��ම. 

2016.12.09 
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5.1.5. �ස්��කෙ� ආදාය� එ��ස් ��ෙ� කට�� 

 

2015 ව�ෂය 2016 ව�ෂය 

�ස්තරය ��ධ ආදායම 
�. 

�ස්තරය ��ධ ආදායම 
�. 

1003.07.02 23,285,943.44 1003-07-02 22,410,630.00 

1003.07.03 1,343,820.00 1003-07-03 1,188,330.00 

1003.07.04 100.00 1003-07-04 000 

1003.07.05 274,250.00 1003-07-05 457,140.00 

1003.07.99 7,287,548.63 1003-07-99 9,587,610.98 

2002.01.01 720,587.39 2002-01-01 793,256.64 

2002.01.03 31,499.80 2002-01-03 271,000.60 

2002.02.99 8,028,908.13 2002-02-99 8,582,246.55 

2003.01.00 23.70 2003-01-00 133.70 

2003.02.03 51,750.00 2003.02.03 627,250.00 

2003.02.13 60,050.00 2003-02-13 398,950.00 

2003.02.14 65,589,282.00 2003-02-14 73,711,810.00 

2003.02.99 5,471,867.30 2003-02-99 2,160,819.75 

2003.04.00 4,302,625.00 2003-04-00 2,899,400.00 

2003.99.00 14,504,320.86 2003-03-02 5,000.00 

2004.01.00 32,487,748.82 2004-01-00 37,182,611.05 

2006.02.00 33,733.00 2006-02-00 19,535.00 

  2003.02.12 1,000.00 

  2002-01-02 28,500.00 

  2003-99-00 22,700,795.29 

ඵක�ව  163,474,058.07  183,026,019.56 
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5.1.6.ජා�ක ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යා�ය කට�� 

2016  ව�ෂය �ල ජා�ක ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යාලය  ම��  පහත වැඩසටහ� �යාවට නංවන ල�. 

අංශය වා��ක 
ඉල�කය 

ස�රාග� ඉල�කය 

ෙපර පාස� 
 

46 67 

පාස� 46 66 

පාස� ඵලදා�තා සංග� 46 40 

රාජ� අංශය 46 52 

ෙප��ග�ක අංශය 23 17 

�ජා අංශය (ග�මාන) 23 21 

GP Cell 46 23 

දැ�ම කළමණාකරණ ව�ාපෘ� 4 4 

�ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� 22 28 

 

5.1.7.පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය  

2016  ව�ෂය �ල පා�ෙභ��ක කට�� ��බඳ අ�කා�ය ම�� පහත වැඩසටහ� �යාවට නංවන ල�. 

අ� අංකය වැඩසටහන ස�රාග� 
ඉල�කය 

1 ෙවළඳ ෙප�ළ වැට�� 883 

2 ෙවළඳ ෙප�ළ වැට�� ස�බ�ධව න� පැව�ම 919 

3 භා�ඩ �ල ස��ෂණ 24 

4 පාස� ළ�� ද ඇ��ව පා�ෙභ��ක දැ�ව� ��� සහ ස� බල ගැ��ෙ� 
වැඩසටහ� 

48 

5 ෙවළඳ සැ� ��ය� දැ�ව� ��� 1000 

6 පා�ෙභ��ක සහන පැ���  ස�බ�ධව �යා�මක �� 40 

 
 

2016 ව�ෂෙ�� පැව� න� සඳහා  දඩ �ද� වශෙය�  �.5,474,000.00 ක �දල� අ�කරණය ම�� �යම කර 

ඇත. 
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5.1.8.��� ඒකක ��� හා ෙස�වා අංශය 

 2016 ව�ෂය �ල ��� ඒකක ��� හා ෙස�වා අංශෙ� කා�යසාධනය  පහත ප�� ෙ� 

�ස්තරය  
 

�� ආදායම �.11,097,781.00 

ෙවළ�� සංඛ�ාව 10,172 

��ා තැ�� කල ඒකක සංඛ�ාව 27,189 

��ා තැ�� ��කල �න ගණන 301 
 

දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� ගණන 30 

 

 2016 ව�ෂය �ල පහත සදහ� මධ�සථ්ානය�� �  ��ා තැ�� කට�� �� කරන ල�. 

මාසය මධ�ස්ථානය 
 

සෑම බදාදා 
�නකම 

�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය - ක�තර 

ජනවා�  වා��ව නගර සභා කා�යාලය 

ෙපබරවා� ඉං��ය �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය 

මා�� ෙ��වල �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය 

අෙ���  ෙහ�රණ නගර සභාකා�යාලය ,ෙද�ඩංෙග�ඩ 
ෙග��ජන ෙස�වා මධ�ස්ථානය 

මැ� අ��ගම �ාෙ��ය සභා කා�යාලය 

�� අගලව�ත නගර සභා කා�යාලය 

�� පා��ද �වර �ාෙ��ය සභා කා�යාලය 

අෙග�ස්� ම�රාවල �ාෙ��ය සභා කා�යාලය 

සැ�තැ�බ� �ගහතැ�න �ාෙ��ය සභා කා�යාලය 

ඔ�ෙ��බ� ඉ�තෑපාන �ාෙ��ය සභා කා�යාලය ,පාන�ර 
ස�පකාර ෙත�ග ගබඩාව 

ෙන�වැ�බ� ��ල�ය සංස්කෘ�ක මධ�ස්ථානය 
,බ�ඩාරගම ෛම� ශාලාව 

ෙදසැ�බ�  ම�ගම ස�පකාර ෙත�ග ගබඩාව 
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 2016 ව�ෂෙ� ��� ඒකක ��� හා ෙස�වා අංශය ��� ��කරන ලද  වැට�� ��බද �ස්තර 

පහත ප�� ෙ�. 

 
තැ� කල වැට�� ගණන 757 

සා�ථක වැට�� ගණන 126 

අ�යාචනා අ�මත කල 45 
අ�යාචනා අ�මත ෙන�කල 7 
අවස� � න�   63 

අවස� ෙන�� න�   11 
�� දඩ �දල �.145,750.00 

 

5.1.9.�ස්�� මහජන ��යා ෙස�වා මධ�ස්ථාන �යාකාරක� 

 

2016 ව�ෂය �ල �ස්��  හා �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ම�ට�� �ස්�� මහජන ��යා ෙස�වා 
මධ�ස්ථාන �යාකාරක� පහත ආකාරෙය� ��කරන ල�. 

 

�ස්�� මහජන ��යා ෙස�වා මධ�සථ්ාන �යාකාරක� 
 

�ස්තරය  

��යා  අෙ���ත�� �යාප�ං�  ��� 1475 

ඇබෑ�� 1736 

ස��ඛ ප��ෂණ වලට ෙය�� ��� 644 

බදවා ගැ�� 270 

���ව සදහා ෙය����� 223 
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5.1.10.මැ�වරණ අංශෙ� කට�� 

  2016 ව�ෂය සඳහා ඡ�ද�� නාමෙ�ඛනය 2016.12.23 �න සහ�ක කරන ලද අතර එයට අදාළ �ස්තර 
පහත සදහ� ප�� ෙ�.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ව�ෂය සඳහා ඡ�ද�� නාමෙ�ඛනය 2016 �� මස 01 �න ආර�භ කරන ල�.ඇ�ල��ෙ� හා 

ඉව��ෙ�  ෙ�ඛන ( අ සහ ආ ෙ�ඛන) �ද�ශන 2016.09.01  �න �ට 2016.09.28  �න  ද�වා �� කරන 

ල�. එම කාල ප��ෙ�දය �ල ��ක� හා �ෙර�ධතා අය��ප� භාරග�නා ල�. 

 
 

 

ඡ�ද �ෙ�ශය �යාප�ං� 
ඡ�ද 
සංඛ�ාව 

ඡ�ද 
මධ�ස්ථාන 
සංඛ�ාව 

ඡ�ද 
ෙක��ඨාශ 
සංඛ�ාව 

�ාම 
�ලධා� 
වස� ගණන 

ගෘහ සංඛ�ාව 

පාන�ර 119528 64 79 65 39938 

බ�ඩාරගම 140061 72 94 110 51079 

ෙහ�රණ 128508 65 77 92 48207 

�ල��ංහල 84538 57 60 96 33660 

ම�ගම 112551 61 73 102 42939 

ක�තර 121750 65 80 87 44320 

ෙ��වල 121126 66 78 82 41120 

අගලව�ත 102839 90 92 128 41403 

එක�ව 930901 540 633 762 34266 
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5.1.11.ආපදා සහන ෙස�වා මධ�ස්ථාන �යාකාරක� 

2016  ව�ෂය �ල ආපදා සහන ෙස�වා මධ�ස්ථාන ම�� �වාස හා�  සඳහා සහනාධාර ෙග�� ෙක�ටස ්2� 

යටෙ� ��කරන ල�. 

1. 2016 ව�ෂෙ� ��පාදන ම�� 2015 ව�ෂෙ� හා�� �වාස සදහා ආධාර ලබා�ම. 

 

 

�වාස සහනාධාර -2015 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 
කා�යාලය 

��ණ අ�ධ �� �යදම �. 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

      �දල 
�. 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

�දල 
�. 

ක�තර  2 200,000.00 29 699,700.00 899,700.00 

පාන�ර - - 10 341,000.00 341,000.00 

බ�ඩාරගම 3 300,000.00 12 319,000.00 619,000.00 

��ල�ය 1 75,000.00 25 525,000.00 600,000.00 

ම�රාවල  6 600,000.00 3 61,000.00 661,000.00 

ෙහ�රණ - - 15 332,700.00 332,700.00 

ඉං��ය 1 100,000.00 28 716,000.00 816,000.00 

�ල��ංහල 8 730,000.00 31 733,000.00 1,463,000.00 

අගලව�ත 2 200,000.00 19 503,000.00 703,000.00 

පා��ද�වර 17 1,250,000.00 22 421,000.00 1,671,000.00 

වල�ලා�ට 9 900,000.00 35 1,006,000.00 1,906,000.00 

ම�ගම 11 1,100,000 33 917,000 2,017,000.00 

ෙද�ඩංෙග�ඩ 1 100,000.00 18 534,000.00 634,000.0 

ෙ��වල 1 100,000.00 28 426,000.00 526,000.00 

එක�ව 62 5,655,000.00 308 7,534,400.00 13,189,400.00 
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1. 2016 ව�ෂෙ� ��පාදන ම�� 

 2016 ව�ෂෙ� සැ�තැ�බ� හා ඔ�ෙත�

ජල සැප�ම ෙව�ෙව� �

�වාස ආධාර යටෙ� ඉ�කරන ලද �වාස ��පය� 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 

ෙක��ඨාසය 
 
 
 
 

��ණ 

�
�

ල
ා�

�
 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�
දල

 

��ල�ය - -

ෙහ�රණ - 

ඉං��ය - -

�ල��ංහල - 

අගලව�ත 1 100,000

පා��ද�වර 3 300,000

වල�ලා�ට - -

ෙද�ඩංෙග�ඩ - 

එක�ව 4 400,000
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�පාදන ම�� 2016 ව�ෂෙ� හා�� �වාස සදහා ආධාර ලබා�ම

ව�ෂෙ� සැ�තැ�බ� හා ඔ�ෙත�බ� මාස  වල ඇ�� �යං ත�වය  මැඩ පැවැ��ම ස

ජල සැප�ම ෙව�ෙව� �. 907,186.00 �දල� �යද� කරන ල�. 

�වාස ආධාර යටෙ� ඉ�කරන ලද �වාස ��පය� පහත දැ�ෙ�. 

�වාස සහනාධාර -2016 

අ�ධ �� �යදම

�
�

ල
ා�

�
 

ස
ංඛ

�
ාව

 

�
දල

(�
) 

- 4 125,000.00 

2 16,500.00 

- 2 35,000.00 

3 105,000.00 105

000.00 2 80,000.00 180
000.00 1 20,000.00 320
- 3 65,000.00 

2 35,000.00 

000.00 19 481,500.00 
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ව�ෂෙ� හා�� �වාස සදහා ආධාර ලබා�ම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�යං ත�වය  මැඩ පැවැ��ම සඳහා පා�ය 

�� �යදම(�) 

125,000.00 

16,500.00 

35,000.00 

105,000.00 

180,000.00 

320,000.00 

65,000.00 

35,000.00 

881,500.00 
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5.1.12.ෙම�ට� රථ අංශෙ� �යාකාරක� 

 

ක�තර �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලෙ� ෙම�ට� රථ �වාහන ෙදපා�තෙ���ෙව� පහත සඳහ� 

ෙස�වාව� ඉ� කර� ලැෙ�. 

 නව �ය�� බලප� ලබා �ම/ �ය�� බලප�  අ��ටප�/ අ�� ��ම/ සංෙශ�ධනය ��ම 

 2014-02-28 �න �ට  On line �මයම�� අය��ක�ෙ� �ය�� ප��ෂාකර 

�යාප�ං� කර ගැ�ම. 

 ��ත ප��ෂණ පැවැ��ම. 

 �ාෙය��ක ප��ෂණ පැවැ��ම. 

 �ය�� �වැර�දැ� ප��ෂාකර �ය�� බලප�  �මය සඳහා �ධාන කා�යාලය 

ෙවත ෙය�� ��ම.(Authorizing) 

 වාහන අංක තහ� ලබා �ම. 

ක�තර �ස්��කෙ� �යාප�ං� වාහන වලට අදාල අංක තහ� අදාල වාහනෙ� 
�යාප�ං� සහ�කය සහ හැ���පත ප��ෂා ��ෙම� ප� අ��ක�ට ��� ��ම. 

 ෙවන� රාජකා� 

 තහන� �ෙය�ග ��� ��ම. 

 පාස� ළ�� �වාහනය කරන වාහන �ෙශ�ෂ ප��ෂාවට ල� ��ම. 

 හ�� අන�� ප��ෂාව. 

 අනන�තා වා�තා ලබා �ම. 

 බර සහ�ක ලබා �ම. 

 අ�කරණ වා�තා යැ�ම ��බඳව අදාළ ෙ�ඛන �� ෙග�� පව�වා ගැ�ම. 

 රාජ� ආයතන වල �ය��� බඳවා ගැ�ෙ� , ස��ඛ ප��ෂණවලට සහභා��ම 

හා �ය�ර�ෙ� කා�ය�ෂමතා කඩඉ� ප��ෂණ වලට සහභා� �ම. 

 රාජ� වාහන අ�� වැ�යාව සඳහා ��ෙ�ශ ලබා�ම. 

 �ය��  පාස� ප��ෂාව   

 2015 ව�ෂෙ�  වාහන ප��ෂා කට�� වැ��ර �� ��ම �සා (වාහනවල �� 

ප��ෂාව ,�ෙම�බ�ටා වැ� වාහනවල ��ව ���යකට අ�ව ස���ම වැ� 

�යාමා�ග ගැ�ම )  ප�සර �තකා� ෙලස  ���  වාහන පමණ� ධාවනයට  

එ�කර ගතහැ� � ඇත. 
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 �පවා��ය ම�� සං�ධානය කරන ලද මා�ග අන�� වැලැ��ෙ� වැඩසටහ� (ප�ස්ස�� 

��ං එ�න) සදහා දායක�වය ලබා�ම. 

 �ය�ම �ය�� පාස� නැවත ප��ෂාකර ���ගත ��ම. 

 ධාවනයට ���� වාහන ප��ෂාකර මා�ගයට අන��දායක වාහන ධාවනෙය� ඉව� ��ම. 

 � ෙර�ද වැ� රථවලට අමතරව ස�කර ඇ� අන��දායක උපාංග ඉව� කර අනවශ� 

ආෙල�කධාරා අවම කර ධාවනයට ��� ත�වයකට ප� ��මට කට�� ��ම. 

 �ය�� බලප� ලබා�ෙ� �යාව�ෙ�� ෙස�වාදායකය�ට පහ� වන ප�� රාජකා�� වල ��ෙවල 

ෙවනස් ��ෙම� කා�ය�ෂමතාව වැ� ��ම. 

 

             �ය�� බලප�  හා අෙන�� කා�යය� ව�� උපයාග�නා ලද ආදායම 

අ� අංකය �ස්තරය �යා ප�ං� 
සංඛ�ාව 

ආදායම 
�.ශත 

01 නව �ය�� බලප� 20890 50,534,500.00 

02 �ය�� බලප� අ�� ��ම 2362 4,737,650.00 

03 �ය�� බලප� ��ඝ ��ම 4252 6,133,150.00 

04 �ය�� බලප� ප�ව�තනය 2264 4,347,050.00 

05 �ය�� බලප� අ��ටප� 1117 1,077,800.00 

06 �ය�� බලප� සංෙශ�ධනය 261 85,100.00 

07 ��ත ප��ෂණ නැවත අය��  ��ම 6922 1,730,500.00 

08 �ෙය��ක  ප��ෂණ  නැවත අය�� 
��ම 

7917 3,958,500.00 

09 අ�� ටප�  �ය�� 566 58,200.00 

10 වාහන අනන�තාව ප��ෂාව සහ  
�ය�� පාස� ප��ෂාව 

778 97,250.00 

11 බර සහ�ක ��� ��ම 236 118,000.00 

12 තහන� �ෙය�ග හා පාස� ළ��ෙ� 
වාහන ප��ෂා ��ම 

303 37,875.00 

13 ෙවන�  829,635.00 

එක�ව  73,711,810.00 
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5.1.13.�ස්�� ඉඩ� ප�හරණ සැලැ�� කා�යාලෙ� කට�� 

 

වැඩසටහන වැඩ සටහ� 
සංඛ�ාව 

�යදම - � ෙභ��ක 
�ග�ය 

ජා�ක ඉඩ� ප�හරණ ස��ෂණය 1 267,500.00 100% 

�ස්�� ඉඩ� ප�හරණ ද�ත ප�ධ�ය සැක�ම 1 5,000.00 100% 

�ෙශ�ෂ අධ�යන 1 20,000.00 100% 

ඉඩ� ප�හරණ  සැල��කරණ �ෂය ��බඳ 
පාස� ��� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

14 42,000.00 100% 

�ස්�� ඉඩ� ප�හරණ සැලැස්ම සැක�ම 1 5,000.00 100% 

�ාෙ��ය ඉඩ� ප�හරණ සැලස්ෙ� ෙය�ජනා 
�යා�මක ��ම 

14 640,000.00 100% 

�ා�ය ඉඩ� ප�හරණ ආද�ශන 2 100,000.00 100% 

ජල �ලා� සංර�ෂණ වැඩ සටහ� 1 40,000.00 100% 

හායනයට ප� කෘ�කා��ක ඉඩ� 
�න��තාපන වැඩසටහ� 

1 50,000.00 100% 

�ස්�� ඉඩ� ප�හරණ ක�� 2 3,000.00 100% 

�ාෙ��ය ඉඩ� ප�හරණ ක�� 14 21,000.00 100% 

මා�ක �ග� සමාෙල�චන �ස්�ම 14 13,336.00 100% 

�න�දය - �ාෙ��ය ඉඩ� ප�හරණ සැලැස්ෙ� 
��ෙ�ශ �යා�මක ��ම 

6 749,635.00 100% 

එක�ව 72 1,956,471.00 
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5.1.14.��ාම වැ�� �යාකාරක� 

 

2016 ව�ෂය සදහා �ාෙ��ය  ෙ�ක� ෙක��ඨාශ 14 සදහා � ��ාම වැ��ලා��ෙ� ෙග�� �ස්තර 
පහත ප�� ෙ�. 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

�ා.ෙ�. කා�යාලය ��ා�ක සංඛ�ාව 
2016  ෙදසැ�බ� 

�� �යද� -  � 

ක�තර 6337 22,733,283.94 

පාන�ර 6819 1,647,485.39 

බ�ඩාරගම 3257 22,977,155.54 

�ල��ංහල 1044 18,356,118.09 

ෙහ�රණ 4038 82,810,699.78 

ෙද�ඩංෙග�ඩ 1813 6,657,369.26 

ෙ��වල 3152 42,770,632.68 

ම�ගම 2657 1,026,674.00 

වල�ලා�ට 1445 27,458,694.63 

පා��ද�වර 717 1,619,945.64 

��ල�ය 1323 61,307,485.81 

ම�රාවල 1087 8375690.53 

අගලව�ත 977 7,879,956.82 

ඉං��ය 1109 27,663,059.71 

එක�ව 39908 333,284,251.82 
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5.2.සමාජ ෙස�වාව�ෙ� �ග�ය 

5.2.1.සංස්කෘ�ක හා ආග�ක අංශෙ� �යාකා��වය 

 

2016 ව�ෂය �ල පහත ප�� වැඩසටහ� �යා�මක කර ඇත. 

අ
�

 

අ
ංක

ය
 

වැඩසටහන ��පාදන ෙව� � ආකාරය 
 

සංස්කෘ�ක 
ෙදපා�තෙ���ව 
ම�� - (�) 

බා�ර අර�ද� 
ම�� - (�.) 

01 සංස්කෘ�ක   බල ම�ඩල අර�දල 

ශ��ම� ��ම 
15,500.00 29,240.00 

02 බල ම�ඩල අර�ද� ස�ය 1,000.00 12,944.00 

03 �දහෙස� �මාව අහස 3,600.00 23,000.00 

04 අ�ම� එ�ක �� බල� 4,500.00 14,500.00 

05 අෙ� කැ�� ෙප�ළ 1,000.00 1,500.00 

06 සංස්කා�ක අර�දල 120,000.00 255,000.00 

07 ප�ෙ� සම�ය� ෙවසෙ� අ��ය� - 16,000.00 

08 වැ��� භ�� �ත 10,000.00 90,500.00 

09 ෙවස� නාට� ස�ය - 18,000.00 

10 ��ත �ය�� ස�ය 7,400.00 175,000.00 

11 දහ� ද�සල - 62,900.00 

12 උ�මය ෙස�යා - 42,000.00 

13 ස�ංග� වැඩසටහන 14,500.00 16,500.00 

14 සා�ත� මාසය 40,000.00 167,123.00 

15 ආබා�ත �න වැඩසටහන 50,000.00 39,000.00 

16 60/70 දශකෙ� කලාක� �ත �සංගය 150,000.00 153,700.00 

17 සංස්කෘ�ක සායන - 6,000.00 

18 සා�ත� උ�සව 316,000.00 1,558,602.00 
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19 ප��දක අ��ය - ෙ�ඛක ස�මාන �දානය - 175,000.00 

20 ශාස්�ය සං�හය ��ණය - 100,000.00 

21 අ��ටප� තරඟය - 115,000.00 

22 කලායතන නාම �ව�         64,000.00 5,000.00 

23 ක� රස ��� - 52,000.00 

24 කලාක� �වද� 5,000.00 33,500.00 

25 �හද හ�ව - 113,500.00 

26 ෙ�ඛක ක�ෙන�ය වැ� වනා�තර 
චා�කාව 

- 36,000.00 

27 ෙ�ඛක ක��ය ෙප��ණ අ�රාධ�ර 
චා�කාව 

- 60,000.00 

28 කලාකට�� �� ගැ��ෙ� වැඩසටහ� - 12,000.00 

29 ජා�ක කලා �සා�� �� ඉ���ම 65,000.00 - 

30 ජා�ක කලා �සා�� පාර�ප�ක බං� රබ� 
����ෙ� සංද�ශනය 

15,000.00 1,000.00 

31 සං�ප� �ව� සඟරාව - ෛ�� මා�ක  - 6,000.00 

32 ෙවස� �ල සමා� වැඩසටහන - 1,500.00 

33 �දහෙස� උදාන සා�ත� තරඟාව�ය - 1,8000.00 

34 �ස ෙත� ගෑෙ� රාජ� මෙහ��සවය - 748,622.88 

35 ස�ව ආග�ක වැඩසටහන 7,500.00 - 

36 උ�මය ෙස�යා ��පට �ද�ශනය - 7,000.00 

37 ගැ� රස දහරා - 1,500.0 

38 රස ��දන වැඩසටහන 10,000.00 79,000.00 

39 කලාක� උපහාර උ�සවය - 30,000.00 

40 ෙපරහැර 25,000.00 3,250,000.00 

41 � �සංගය - 950,000.00 

42 කලායතන �සංග - 160,000.00 

 එක�ව 
 

976,000.00 8,636,131.88 
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5.2.2. ප�වාස හා ළමා  ආර�ෂක අංශෙ� කට�� 

 

ප�වාස හා ළමාර�ෂක ෙස�වා අංශය ���  �යා�මක කරණ ලද වැඩසටහ� 

අ� අංකය වැඩසටහන වැඩසටහ� 
සංඛ�ාව 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

�යද� කළ �දල �. 

01 ආද�ශ ග�මාන 17 714 51,000.00 

02 ළමා සමාජ වැඩසටහන 63 2016 128,825.00 
 

03 අවදාන� ස�ත ද�ව� හ�නා ගැ�ම 
සහ ��� ස�බ�ධතා පැවැ��ම 

- 73 122,410.00 

04 දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ�- ද�ව� 645 26610 152,000.00 

05 ළමා සභාව  32 600 211,000.00 

06 කා�යාල උපකරණ ලබා �ම - 07 90,000.00 

07 ආධාර වැඩසටහ� - 125 842,000.00 

 

ෙවන� රාජ� ෙන�වන සං�ධාන හා  ආයතනවල අ��ාහක ��පාදන 

අ� අංකය වැඩසටහන ��ලා�� 
සංඛ�ාව 

�යද�කල �දල - � 

01 
ධා�තා සංව�ධන 
වැඩසටහ� 

250   125,500.00 

02 ෙස�ඛ� වැඩසටහ� 9000 1,335,000.00 

03 ෙස��ද�යය වැඩසටහ� 175   104,000.00 

    04 
අධ�ාපන ආධාර සදහා 

    348  965,500.00 

   05 
ළමා ආර�ෂාව ස�බ�ධ 
ද�ව� දැ�ව� ��� 

    26000  152,000.00 
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5.2.3. �� ළමා�ය සංව�ධන අංශෙ� �යාකාරක� 

 

�� ළමා �ය සංව�ධන අංශය ���  �යා�මක කරණ ලද වැඩසටහ� 

 උ�තම �ජා වැඩසටහන  - ( ගැ��  ම�ව�� සඳහා  �,20,000 .00 �   ව�නා ෙප�ෂණ   

�මනාව� ලබා�ෙ� වැඩසටහන ) 

 �� ළමා�ය සංව�ධනය හා �කවරණය ෙව�ෙව� �යා�මක කර� ලබන වැඩසටහ� අතර 

��ඛතම වැඩසටහන� ෙලස ගැ�� ම�ව��ට �.20,000.00 � ලබා �ෙ� උ�තම �ජා 

වැඩසටහන හැ���ය හැ�ය.  

 ��ව �සව මවකට මාස 04 �ට ද�වාට මාස 04 � ද�වා ෙමම ��ලාභය ��ෙ�. ගැ�� මවෙ� 

ෙප�ෂණය නගා ���ම හරහා මනා උප� බර�� හා �ෙර�� ���ම� ද� පර�ර� �� ��ම ෙම� 

�ඛ� පරමා�ථය ෙ�.  

 

 

අ� 

අංකය 

 

වැඩසටහන 

�යා�මක කරන 

ලද වැඩසටහ� 

සංඛ�ාව 

එ� වැඩසටහන� 

සදහාෙව� කරන ලද 

��පාදන �දල (�.) 

01 �ස්�� �ග� සමාෙල�චන �ස්�ම 06 14,166.00 

02 අ�ණ ද�න රටා (�ස්�� �� ෙත�රා ගැ�ම) 25 1,750.00 

03 �ස්�� ළමා සංව�ධන ක�� 06 25,965.00 

04 ෙසෙනෙහ තටාක වැඩසටහ� 13 68,365.00 

05 ෙස�ල� ��ල ඉ� ��ම 02 100,000.00 

06 �ාෙ��ය ස�බ��කරණ ක��  13 14,122.00 

07 ෙසෙනෙහ තටාක �ස්�� වැඩසටහන 01 28,815.00 

08 අ�ණ ද�න රටා �� තරඟය 14 91,690.00 

09 �� ළමා�ය ජා�ක ස�ය 13 102,931.00 

10 ෙල�ක ළමා �නය 13 157,724.00 

11 ෙප�ෂණ මංෙපත වැඩසටහන 13 103,120.00 

12 �� ළමා�ය සං.මධ�ස්ථානය 

��සංස්කරණය 
01 884,703.00 

  13 �වා �ර�� මධ�ස්ථානය� ඉ���ම 01 6,600,000.00 
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2016 ව�ෂය �ල �ාෙ��ය  ෙ�ක� කා�යාල 14 සදහා ලබා �� ��පාදන පහත ප�� ෙ�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙපර පාස� ද�ව�ට නැ�� �� ���ව� ලබා �ෙ� වැඩසටහන 

 

�ස්��කය ෙවත ලැ�� ��පාදන �දල   - �.2,869,000.00 

2016 ෙදසැ�බ� වන �ට �යදම       - �.2,333,180.00 

��ලා�� සංඛ�ාව      - 6598 

“ ළමා ��ය ” ෙපර පාස� ��ව�ය�ට �.250/- ක �මනාව� ලබා �ෙ� වැඩසටහන 

�ස්��කය ෙවත ලැ�� ��පාදන �දල  - �.676,000.00  

�යදම      - �.637,000.00  

��ලා� ෙපර පාස� ��ව�ය� සංඛ�ාව - 670    

 

 

  

අ� 
අංකය 

�ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

��ලා��සංඛ�ාව 
 

ලබා�� ��පාදන 
�. 

ව�ෂය �ල �යදම 
�. 

01 ක�තර 15234 32,200,000.00 30,478,844.61 

02 පාන�ර 17512 35,200,000.00 35,036,000.00 
03 බ�ඩාරගම 15252   35,526,000.00 31,446,000.00 

04 ෙහ�රණ 15639 34,094,000.00 30,264,000.00 

05 �ල��ංහල 9072 19,200,000.00 18,192,000.00 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 7680 16,400,000.00 15,292,000.00 

07 ෙ��වල 20616 46,200,000.00 42,761,852.00 

08 ම�ගම 12150 27,200,000.00 24,041,995.00 

09 අගලව�ත 5818 13,500,000.00 11,684,000.00 

10 වල�ලා�ට 9225  19,062,000.00 18,470,000.00 

11 පා��ද�වර 8118 18,800,000.00 17,684,000.00 

12 ��ල�ය 8051 18,500,000.00 16,394,000.00 

13 ම�රාවල 5171 12,800,000.00 10,522,000.00 

14 ඉං��ය 5588 17,500,000.00 14,355,860.00 
�� එක�ව 155126 346,182,000.00 316,622,551.61 
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5.2.4.කා�තා සංව�ධන වැඩසටහ� 
 

කා�තා සංව�ධන අංශය ම��   �යා�මක කරණ ලද වැඩසටහ� 

  

අ� 
අංකය 

වැඩසටහන වැය � ��පාදන 
�. 

��ලා�� 
සංඛ�ාව 

 
01 

ආදාය� උ�පාදන මා�ග සඳහා ෙපළඔ�ෙ� ��� 
වැඩසටහ�  පැවැ��ම 

140,209.00 241 

02 ���ය ��� වැඩසටහන පැවැ��ම 50,000.00 10 

03 ව�කරෙ� කා�තාව� ස�බල ගැ��ෙ� වැඩසටහන 119,340.00 326 

 
04 

නව ෙය��� �ෙ� ගැහැ� ද�ව� සඳහා �වන �සලතා 
සංව�ධනය හා �ජනක ෙස�ඛ� ��බඳ දැ�ව� බව ලබා 
�ෙ� වැඩසටහ� පැවැ��ම 

80,000.00 823 

 
05 

ස්� ��ෂ සමාජභාවය පදන� � �ංසනය වැලැ��ම 
සඳහා දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහ� පැවැ��ම 

50,000.00 183 

 
06 

වැ�ද� හා ගෘහ��ක කා�තාව� ස�බල ගැ��ෙ� ණය 
ව�ාපෘ�ය  

200,000.00 10 

 

07 
වැ�ද� හා ගෘහ��ක කා�තාව� සඳහා ස්වයං ��යා 
ව�ාපෘ� ආධාර ලබා�ෙ� වැඩසටහන 

300,000.00 215 

 
08 

�ස්�� හා �ාෙ��ය කා�තා බල ම�ඩල ශ��ම� 
��ෙ� වැඩසටහන 

30,000.00 100 

09 �ව ��යට ෙප�ෂණ වැඩසටහන 52,720.00 160 

10 ��� ��� වැඩසටහන 33,000.00 100 

11 �ෙ�ශ ගත වන කා�තාව� ෙමරට �ල � ආ��ක 
වශෙය� ස�බල ගැ��ම 

175,000.00 07 

12 ජාත��තර කා�තා �න සැම�ම 140,055.00 1082 

13 ප� ආ�ත �ෂ්පාදන ව�ාපෘ� 620,437.50 12 

14 උපෙ�ශනය ��බඳ දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 150,000.00  

   15 ��ය දෑතට ස�ය �වර කා�තා වැඩසටහන 125,000.00           05 

   16 �ස්�� මා�ක �ග� සමාෙල�චන �ස්�ම 7,500.00 - 

  17 ළමා හා කා�තා �ස්�� �ග� �ස�්ම 47,912.00 - 
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5.2.5. ජා�ක ළමා ආර�ෂක වැඩසටහ� 

 

ළම�� සදහා වඩා� �ර��ත ප�සරය� ��කර�ෙ� අර��� ක�තර �ස�්�කය �ල පහත වැඩසටහ� 

�යාවට නංවන ල�. 

�ස�්� ෙ�ක� කා�යාලය ��� �යාවට නංවන ලද වැඩසටහ�  �යදම -�. 
 

ජා�ක අධ�ාපන �ද�ා�ඨ �� ��� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 38,625.00 

ළමා ආර�ෂාව ��බඳ අ�ත� පාඨශා�ය �වාද තරඟාව�ය  57,280.00 

ළමා �වාස අ��ෂණය 17,250.00 

�ජා වැඩසටහ� �යා�මක කරන �ලධා�� දැ�ව� ��ම 5,000.00 

ළමා �තකා� පාස�  ප�සර ��මාණය ��ම යටෙ� දැ�ව� ��ම 10,000.00 

ළමා ආර�ෂණ ක�� ����ම හා ශ��ම� ��ම යටෙ� දැ�ව� 
��ම 

15,000.00 

එක�ව 143,155.00 

 

 

�ාෙ��ය 
ෙ�ක� 
කා�යාලය 

�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල මටට�� ��කරන ලද වැඩසටහ�  
(�යදම - �) 

�ජා වැඩසටහ� 
�යා�මක 
කරන 
�ලධා�� 
දැ�ව� ��ම. 

ළමා ආර�ෂක 
�ව� ස� ��ම 

ළමා �වාස 
අ��ෂණය 

�ා�ය 
ම�ට�� 
�ජා දැ�ව� 
��ම 

ළමා �තකා� 
පාස� ප�සර 
��මාණය 
��ම යටෙ� 
පාස� 
දැ�ව� ��ම 

ළමා ආර�ෂක 
ක�� ����ම 
හා ශ��ම� 
��ම යටෙ� 
දැ�ව� ��ම 

ක�තර 20,000.00 22,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 

ම�රාවල 20,000.00 - - - 10,000.00 15,000.00 

බ�ඩාරගම 20,000.00 12,000.00 7,500.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 

ෙහ�රණ - 10000.00 - - 10,000.00 - 

�ල��ංහල 20,000.00 - - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 

ෙ��වල 20,000.00 16,000.00 10,500.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 

ම�රාවල 20,000.00 - - - 10,000.00 15,000.00 

එක�ව 120,000.00 60,000.00 21,000.00 20,000.00 70,000.00 90,000.00 
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5.2.6.�ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ම�� �යා�මක කළ සමාජ ෙස�වා වැඩසටහ� 

 

අ� 
අංකය 

 
වැඩසටහන 

 
ඉල�ක ක�ඩායම  

 

 
ස�ප� දායක�වය  

 
01 

�ෙම��යා ෙර�ගය ��බඳ දැ�ව� 
��ෙ� වැඩසටහන 

සමාජ ෙස�වා  
�ලධා��,සමාජ සංව�ධන 
සහකාර /සංව�ධන �ලධා�� 
හා වැ��� �ලධා�� 

ඇ�ස�ම� ආයතනය 
�ෙය�ජනය කර�� 
ෛවද�වරය� 

 
02 

ආබාධ  ස�ත ද�ව� �කබලා ග�න� 
දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන 

ආබාධ ස�ත ද�ව�ෙ� 
ෙදමා�ය� /භාරක�ව� 

�ස්�� සමාජ ෙස�වා �ලධා� 
සහ සමාජ සංව�ධන සහකාර 

03 කලවාන වෘ��ය ��� ���ෂණ 
චා�කාව 

සමාජ ෙස�වා  
�ලධා��,සමාජ සංව�ධන 
සහකාර /සංව�ධන �ලධා�� 
හා වැ��� �ලධා�� 

සමාජ ෙස�වා අධ��ෂ 

04 අ�තනග�ල �ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාශෙ� ස්ව ශ��  පදනෙ� 
ක�තර ෙබ�� ව�දනා වැඩසටහනට 
�වා ආහාරය ��නැ�ම  

ආබාධ ස�ත ��ගල�� �ෙ�ශෙ� දානප�ෙය� 

05 වෘ��ය ��� ආයතන වලට බඳවා 
ගැ�ෙ�  ස��ඛ ප��ෂණය 

ආබාධ ස�ත ත�ණ 
ත��ය�  

සමාජ ෙස�වා  ෙදපා�තෙ���ව 

06 කෑග�ල   �ාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙක��ඨාශෙ�  ස්ව ශ��  පදනෙ� 
ක�තර ෙබ�� ව�දනා වැඩසටහනට 
�වා ආහාරය ��නැ�ම 

ආබාධ ස�ත ��ගල�� ක�තර ෙබ�� භාරකාර 
ම�ඩලෙ� අ��ාහක�වය 

07 �ස්�� ආබා�ත �න සැම�� උෙළල �ස්��කෙ� ආබාධ ස�ත 
�ජාව 

�ස්�� ආබා�ත ����ථාපන 
පදනම සහ ප�ත�ාග���  

08 ස්ව ශ��  සං�ධාන �ස්�� �ස්�ම  සං�ධානෙ� සාමා�ක�� සමාජ ෙස�වා  ෙදපා�තෙ���ව 

09 ස්ව ශ��  සං�ධාන ඇග�ෙ� 
වැඩසටහන   

�ාෙ��ය  ස්වශ�� 
සං�ධානය  සාමා�ක�� සහ 
ව�වසායකය�  

සමාජ ෙස�වා  ෙදපා�තෙ���ව  

10 ස්ව ශ��  සං�ධාන ��� වැඩසටහන   �ාෙ��ය  ස්වශ�� 
සං�ධානය  සාමා�ක��  

සමාජ ෙස�වා  ෙදපා�තෙ���ව 
�දාතා  �ලධා� ෙද�ඩංෙග�ඩ 

11 ස්ව ශ��  සං�ධාන වැඩසටහන   �ස්��  ස්වශ�� සං�ධාන 
සාමා�ක��  

සමාජ ෙස�වා    ෙදපා�තෙ���ව 

12 මා�ක �ග� සමාෙල�චන �ස්��  ක�තර �ස්��කෙ� සමාජ 
ෙස�වා සමාජ සංව�ධන 
සහකාර සහ සංව�ධන 
�ලධා�� 

සමාජ ෙස�වා     
ෙදපා�තෙ���ව 
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 2016 ව�ෂෙ� ආබාධ ස�ත ��ගලය� සඳහා �.3000.00 ක  �වනාධාර 

ෙග�� �ග�ය පහත  ප�� ෙ�. 

 

අ� 
අංකය 

�ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

� �ලා�� 
සංඛ�ාව 

මා�ක 

ලබා�� ��පාදන 
�. 

ව�ෂය �ල �යදම 
�. 

01 ක�තර 115 4,052,000.00 4,007,900.00 

02 පාන�ර 65 2,313,000.00 2,310,000.00 

03 බ�ඩාරගම 92 3,312,000.00 3,303,000.00 

 

04 ෙහ�රණ 109 3,913,000.00 3,906,000.00 

05 �ල��ංහල 102 3,609,000.00 3,597,000.00 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 117 4,146,000.00 41,40,000.00 

07 ෙ��වල 65 2,319,000.00 23,10,000.00 

08 ම�ගම 92 3,306,000.00 3,303,000.00 

09 අගලව�ත 99 3,642,000.00 3,642,000.00 

10 වල�ලා�ට 105 3,792,000.00 3,792,000.00 

11 පා��ද�වර 99 3,573,000.00 3,570,000.00 

12 ��ල�ය 96 3,414,000.00 3,408,000.00 

13 ම�රාවල 99 3,573,000.00 3,570,000.00 

14 ඉං��ය 76 2,781,000.00 2,781,000.00 

�� එක�ව 1331 47,745,000.00 47,639,900.00 
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 වයස 70ට වැ� වැ���ය� සදහා සමාජ ෙස�වා අමාත�ාංශය ���  

�. 2000.00 ක �මනාව� ෙගවන අතර  2016 ෙග�� �ග�ය පහත ප�� ෙ�. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ� 
අංකය 

�ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

� �ලා� 
සංඛ�ාව 
මා�ක 

ලබා�� 
��පාදන 

ව�ෂය �ල �යදම  
 �. 
 

01 ක�තර 2398 57,600,000.00 56,495,800.00 

02 පාන�ර 2432 58,356,000.00 55,069,700.00 

03 බ�ඩාරගම 2633 63,224,000.00 60,504,700.00 

04 ෙහ�රණ 2648 63,538,000.00 62,308,100.00 

05 �ල��ංහල 1998 47,994,000.00 46,872,000.00 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 1158 27,762,000.00 27,257,400.00 

07 ෙ��වල 1506 36,150,000.00 35,459,800.00 

08 ම�ගම 1412 33,888,000.00 33,200,000.00 

09 අගලව�ත 1118 26,808,000.00 26,064,950.00 

10 වල�ලා�ට 1586 38,064,000.00 36,813,300.00 

11 පා��ද�වර 1450 34,818,000.00 33,872,300.00 

12 ��ල�ය 2165 52,380,000.00 50,573,500.00 

13 ම�රාවල 1402 33,972,000.00 32,960,900.00 

14 ඉං��ය 1718 41,286,000.00 40,559,600.00 

�� එක�ව 25624 615,840,000.00 598,012,050.00 
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5.3. සංව�ධන අංශ ෙ� �යාකාරක�

5.3.1.�ස්�� සැළ�� අංශෙ�

 

ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට��

 �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන

 ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාං

ව�ාපෘ� 1614 � �යාවට නංවන ලද අතර ඒ  සදහා  �

කරන ල�. 

 �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ෙ�ද�කර පාර ෙක���

610 ඒ -  අරමනාෙග��ල
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යාකාරක� 

අංශෙ� �යාකාරක� 

කට�� අමාත�ාංශය යටෙ� ��කරන ලද ව�ාපෘ� 

සංව�ධන වැඩසටහන 

�ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාංශය ��� �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධනය

යාවට නංවන ලද අතර ඒ  සදහා  �.��. 732.21 ක �

සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ� �යා�මක � ව�ාපෘ� 2� පහත ද�ෙ�

ෙක���� ��ම         ෙස��සාව�ත පළවන ප�මග 

අරමනාෙග��ල     604 -  ෙක�රළඉම 
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පෘ�  

�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධනය සදහා 

ක ��පාදනය� උපෙය�ජනය 

� පහත ද�ෙ�.   

ෙස��සාව�ත පළවන ප�මග ෙක���� ��ම  

ෙක�රළඉම  
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 ක�තර �ස්��කය �රා �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල 14  අතර  ��පාදන ෙබ��ෙ� පහත  
ආකාරෙය�. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ට අමතරව ෙමම අමාත�ාංශය  යටෙ� �ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන �ෙශ�ෂ 

වැඩසටහ� සදහා  �ස්��කය �ල ව�ාපෘ� 74 � �යා�මක ��ම සදහා  සදහා �.��. 

98.10 ක ��පාදන වැය �ය.2016.12.31 �න වන �ට ෙමම ව�ාපෘ� �ය�ල  අවස� කරන 

ල�. 

 

 

 

�ා�ය ය�තල පහ�ක� සංව�ධන වැඩසටහන 
 

අ� අංකය �ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

අවස� කල 
ව�ාපා� 
සංඛ�ාව 

ලබා�� 
��පාදන 

ව�ෂය �ල 
�යදම - �.�� 
( වැ� සමග) 

01 ක�තර 161  87.00 84.11 

02 පාන�ර 184 72.00 67.96 

03 බ�ඩාරගම 103 59.00 56.52 

04 ෙහ�රණ 144 61.00 58.63 

05 �ල��ංහල 96 54.00 50.66 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 70 45.00 42.45 

07 ෙ��වල 152 83.00 82.40 

08 ම�ගම 149 57.00 53.30 

09 අගලව�ත 93 34.00 33.17 

10 වල�ලා�ට 149 60.00 56.78 

11 පා��ද�වර 122 43.00 41.99 

12 ��ල�ය 78 44.00 43.06 

13 ම�රාවල 50 33.00 31.20 

14 ඉං��ය 63 30.00 29.98 

�� එක�ව 1614 762.00 732.21 
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 �මධ�ගත අයවැය වැඩසටහන  

 

 ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක කට�� අමාත�ාංශය ��� �මධ�ගත අයවැය වැඩසටහන 

යටෙ� ග� පා��ෙ��� ම��ව� දස ෙදෙන�ෙග� �.��යන 150 ක ��පාදන ෙව� � 

අතර ග� ජා�ක ලැ�ස්� ම��ව� හ� ෙදෙන�ෙග� �.��යන 38.94 ක ��පාදන 

ෙව�වන ල�. ෙමම ��පාදනය�ෙග� ව�ාපෘ� 856 ක වැඩ අවස� � අතර �.��යන 

185.94 ක �දල� ෙ� සදහා වැය �ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�මධ�ගත අයවැය වැඩසටහන 

අ� අංකය �ා.ෙ�ෙක��ඨාශය අවස� කල 
ව�ාපා� 
සංඛ�ාව 

ලබා�� 
��පාදන 

ව�ෂය �ල �යදම 
- �.��  
( වැ� සමග) 
 

01 ක�තර 125 26.85 26.73 

02 පාන�ර 114 28.45 28.25 

03 බ�ඩාරගම 75 24.76 24.53 

04 ෙහ�රණ 67 12.64 11.79 

05 �ල��ංහල 41 7.57 7.53 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 51 11.71 11.34 

07 ෙ��වල 99 24.70 24.28 

08 ම�ගම 90 18.45 18.13 

09 අගලව�ත 30 5.59 5.45 

10 වල�ලා�ට 30 5.69 5.5 

11 පා��ද�වර 30 4.74 4.61 

12 ��ල�ය 37 6.66 6.54 

13 ම�රාවල 32 5.32 5.22 

14 ඉං��ය 35 6.16 6.04 

�� එක�ව 856 189.29 185.94 
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ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ංශය යටෙ� ��කරන ලද ව�ාපෘ�  

 �ස�්�  හා �ාෙ��ය සංව�ධන ක�� ම�� �යා�මක � අ��ෙ�ද ව�ාපෘ�  

  

 2014 ව�ෂෙ� ��පාදන ලද  ව�ාපෘ� අත�� ව�ාපෘ� 49� අ��ෙ�ද �ය. එම ව�ාපෘ� 

අත��   ව�ාපෘ� 48 ක වැඩ 2016 ව�ෂෙ�� අවස� කරන ලද අතර ඉ�� ව�ාපෘ� ව�� 

ෙම�දර�ල �ඩාංගන ව�ාපෘ�ෙ� ඉ����  60% පමණ අවස� කරන ලද අතර ව�ාපෘ�ෙ� 

ඉ�� කට�� සදහා �.��. 25 ක  ��පාදන 2017 ව�ෂය සදහා ඉ��� කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ��ෙ�ද ව�ාපෘ�  

අ� අංකය �ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

අවස� කල 
ව�ාපා� 
සංඛ�ාව 

ලබා�� 
��පාදන 

ව�ෂය �ල 
�යදම - �.�� 
( වැ� සමග) 
 

1 �ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

05 23.49 23.49 

2 ක�තර 05 14.22 14.22 

3 පාන�ර 20 13.66 13.66 

4 ෙහ�රණ 03 1.77 1.77 

5 �ල��ංහල 07 28.09 28.09 

6 ෙ��වල 01 0.79 0.79 

7 වල�ලා�ට 01 4.93 4.93 

8 ��ල�ය 01 5.69 5.69 

9 ම�රාවල 02 4.72 4.72 

10 ඉං��ය 03 1.24 1.24 

�� එක�ව 49 98.6 98.6 
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මහනගර හා බස්නා�ර සංව�ධන  අමාත�ංශය යටෙ� ��කරන ලද ව�ාපෘ�  

 ��ත �රවර �ෙශ�ෂ වැඩසටහන 

 

 මහනගර හා බස්නා�ර සංව�ධන  අමාත�ංශය යටෙ� ��ත �රවර �ෙශ�ෂ වැඩසටහ� 

සදහා �.��යන 20.03 ක ��පාදන ලද අතර �.��යන 18.92 � �යද� කර�� �ය�ම 

ව�ාපෘ� අවස� කරන ල�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ත �රවර �ෙශ�ෂ වැඩසටහන 

අ� අංකය �ා.ෙ� 
ෙක��ඨාශය 

අවස� කල 
ව�ාපා� සංඛ�ාව 

ලබා�� 
��පාදන 

ව�ෂය �ල 
�යදම - �.�� 
( වැ� සමග) 
 

01 ක�තර 07 3.000 2.724 

02 පාන�ර 10 3.300 2.967 

03 බ�ඩාරගම 06 2.059 2.059 

04 ෙහ�රණ 01 0.128 0.128 

05 �ල��ංහල 02 1.500 1.417 

06 ෙද�ඩංෙග�ඩ 06 2.939 2.939 

07 ෙ��වල 06 1.916 1.834 

08 ම�ගම 02 1.000 1.000 

09 වල�ලා�ට 01 0.500 0.499 

10 පා��ද�වර 02 1.000 0.884 

11 ��ල�ය 03 0.900 0.725 

12 ඉං��ය 01 1.800 1.746 

�� එක�ව 1614 20.033 18.922 
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�ඩා  අමාත�ංශය  හා �ඩා සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව ම�� ලද ��පාදන උපෙය�� කරෙගන  

පහත ව�ාපෘ� �යාවට නංවන ල�. 

අ� 
අංකය 

ව�ාපෘ�ෙ� නම �ා.ෙ�. 
ෙක��ඨාශය 

ෙව� කල �ද� 
�මාණය 
(�.�.) 

වැය කල 
�දල 
(�.�.) 

ෙභ��ක 
��ශතය 

 
01 

ක�තර �ස්ස �ද�ාලෙ� ෙව��ෙබ�� �ඩා ��ය 
සංව�ධනය ��ම 

ක�තර 2.60 2.60 100% 
 
 

 
02 

බ/ප ම� වලෙගදර මහා �ද�ාලෙ� ජලා�වාහන 
කා� ප�ධ�ය ඉ� ��ම 

ම�ගම 0.40 0.37 100% 
 
 

 
03. 

හ�කඳ�ල මහ �ද�ාලෙ� �ඩා ��ය 
සංව�ධනය ��ම 

ෙ��වල 1.18 1.00 100% 
 
 

 
04. 

ෙප���ල මහ �ද�ාලෙ� �ඩා��ය සංව�ධනය 
��ම 

ෙ��වල 1.72 1.46 100% 
 
 

 
05. 

� ෙ�වාර��ත �ද�ාලෙ� ෙව��ෙබ�� �ඩා 
��ය අ��වැ�යා ��ම. 

��ල�ය 1.99 1.99 100% 
 
 

 
06. 

වැ�පැ�න �ංහල ක�ෂඨ් �ද�ාලෙ� 
�ඩාංගනය සංව�ධනය ��ම 

ම�ගම 1.97 1.67 100% 
 
 

 
07. 

ඉං��ය �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය ඉ���ට 
�ඩා��ය සංව�ධනය ��ම 

ඉං��ය 0.20 0.20 100% 
 
 

 
08 

වා��ව මහජන �ඩාංගනෙ� ඇ��ෙ� මං��ව පාන�ර 3.18 0.14 තාවකා�කව 
වැඩ නතර  
කර ඇත. 

 

ආපදා කළමණාකරණ  අමාත�ංශය  යටෙ� ��කරන ලද ව�ාපෘ�  

 ආපදා කළමණාකරණ  අමාත�ංශය   ��� ලබා �� අ��ද� ෙය�දවා ලද �.��යන 139 ක �යද�� 

පාන�ර කැරප� ඇල සංව�ධන ව�ාපෘ�ය හා �.��යන 37 ක �යද�� කළ��ල �ට ඈතගම 

ද�වා කා� ප�ධ�ය ඉ�කරන ල�. 
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ජනා�ප� කා�යාලය  ම�� ලද ��පාදන උපෙය��කරෙගන ��කරන ලද ව�ාපෘ�  

 

 ජනා�ප� කා�යාලය ම�� ලද ��පාදන උපෙය�� කරෙගන ෙප�ෂණය ��බද බ� ආං�ක 

�යාකා� සැලැස්ම �යාවට නංවන ල�. එ�� �.891,400.00ක ��පාදන ලද අතර එ�� 

�.637,878. 00 ක �දල� උපෙය�� කරග���  �ාම �ළධා��.�ෙෂ�� �ළධා��,ෙපර පාසැ� 

��ව�� හා ��හ�ප�ව�� දැ�ව� කරන ල�. 

 

�ා�ය ආ��කය ��බද අමාත�ාංශය  යටෙ� ��කරන ලද ව�ාපෘ�  

 

 �ා�ය ආ��කය ��බඳ අමාත�ාංශ ��පාදන යටෙ�  2016 ව�ෂෙ�   ක�තර �ස්��කය �ල 

සා��දා�ක හස්ත ක�මා�ත ග�මාන සංව�ධනය ��ම, මැ� �ෂ්පාදන ග�මාන සංව�ධනය ��ම 

සහ ��� සංව�ධන ව�ාපෘ�  �යා�මක ��ම යන සංරචකය� යටෙ� ම�ගම ,ෙද�ඩංෙග�ඩ 

,ක�තර ,�ල��ංහල ,පා��ද�වර, අගලව�ත හා ඉං��ය යන �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශ 7ක 

ව�පෘ� 9 � �යා�මක කරන ල�.ෙමම ව�ාපෘ� සඳහා �.��යන 1.8ක �දල� �යද� කරන ල�.  
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5.3.2.ක�තර �ස්��කෙ� වා�මා�ග සංව�ධන කට�� 

 

2016 ව�ෂය �ල වා�මා�ග සංව�ධන කට�� පහත සදහ� අ��� ��කරන ල�. 

 

 
 

 

 
 

 

��පාදන �භවය අ�මත 
ව�ාපෘ� 

�මකල 
ව�ාපෘ� 

අ�මත �දල �යද� කල 
�දල(�) 

ෙභ��ක 
�ග�ය 

�ල� 
�ග�ය 

 
 

පළා� �ශ්�ත 
සංව�ධන �දාන 

17 17 9,595,564.05 9,374,633.08 100% 

 
 

98% 

 
 

පළා�සංව�ධන 
�දාන 

39 39 15,207,713.79 14,937,937.89 100% 

 
 

98% 

 
 

උපමාන පාදක 
�දාන 

03 03 730,770.00 631,515.06 100% 

 
 

86% 

 
 

ෙප�� අර�දල 04 04 956,000.00 902,281.78 100% 

 
 

94% 
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5.3.3.�වර හා ජලජ ස�ප� ෙදපා�තෙ���ව යටෙ� �යා�මක වන ව�ාපෘ� 

 

 �වර සංව�ධන කට�� 

අ� 
අංකය 

ව�ාපෘ�ය ��ලා��ගණන ආෙය�ජන 
�.��යන 

�ල� �ග�ය 
� .��යන 

ෙභ��ක 
�ග�ය 

 

1 
ක�තර කල��ල උ�ර �වර �ජා 
ශාලාවට ���ය ලබා �ම 

380 0.019 0.019 100% 

2 

�ඩාව ෙත��පලට ඉහ�� ක�ද 
හරහා එන ජලය කා� ප�ධ�ය� 
හරහා ගලා යාමට සැලැස්�ම 
සඳහා උ�� පැ�ෙ� කා� 
ප�ධ�ය සැක�ම 

150 1.743 1.743 100% 

3 
පාන�ර �ංව�ත �ාෙ�ශෙ� ෙප�� 
�ං අ�� වැ�යා ��ම 

800 0.2 0.32 100% 

4 

බ� �න යා�ා ��ය� 50� සඳහා 
ම�� ෙනලා ගැ�මට හා 
ම��ෙ� �ණා�මක බව ආර�ෂා 
වන ප��  ගබඩා කර ගැ�මට 
අවශ� උපකරණ 50% සහනාධාර 
�මය යටෙ� ලබා �ම. 

50 7.5 4.6 
 

75% 
 

 

 

 �� කට�� 

අ� 
අංකය 

�ස්තරය න� 
�මාණය 

අයකරන ලද දඩ �.��යන 

1 

�වර ක�මා�තෙ� �� 
�ෙර��කට�� වල �රත 
යා�ා ��ය�ට ���ධව න� 
පැවැ�ම 

 
13 

 
7.528 

 

 ම�ස� �ෂ්පාදනය 

අ�අංකය �ස්තරය �මාණය 
(ෙම.ෙට�.) 

1 

 
2016 ක�තර �ස්��කෙ� ම�ස� 

�ෂ්පාදනය 
 

80,160.865 
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5.3.4.�ස්�� �ඩා සංව�ධන අංශය 

 

 2016 ව�ෂෙ� ජනවා�  26 – 30 �න ද�වා �ඩා හා ශ�ර �වතා �ව�ධන හා ජා�ක ස�ය 

පව�වන ලද අතර එ�� පහත වැඩසටහ� �යාවට නංවන ල�. 

 �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ප��ෙ� ඇ� ආයතනය�� �ය�ම  �ලධා�� සඳහා 

ෙබ� ෙන�වන ෙර�ග ��බඳ ෙ�ශනය සහ ශ�ර �වතා ව�ායාම වැඩසටහ� �යා�මක 

��ම. 

 �ස්��කය �ළ �යා�මක ව�තා සං�ධාන සාමා�කාව� සඳහා	 ශ�ර �වතා 

වැඩසටහන සහ එ� වැදග�කම ��බඳ දැ�ව� ��ම. 

 �ස්��කය �ළ �යා�මක වැ��� සං�ධාන සාමා�කය� සඳහා	 ශ�ර �වතා 

වැඩසටහන සහ එ� වැදග�කම ��බඳ දැ�ව� ��ම. 

 �ස්��කෙ� ෙපර පාස� ��ව�� සඳහා ශ�ර �වතා වැඩසටහන සහ ද�ව� සඳහා 

උ�ත ව�ායාම  හ��වා �ම. 

 �ස්�� �ඩා සංව�ධන අංශය ම�� සැග�න ද�ෂතා ඇ� ද�ව� ��� කද�� ම�� 

හ�නාගැ�ම.අර�ණ කරග��� ෙමම වැඩසටහන �යා�මක ෙ�. �ඩා සංව�ධන 

ෙදපා�තෙ���ෙ� සෘ� අ��ෂණය යටෙ� ෙ� සදහා �.25000.00 ක �දල� මා�කව 

( ��� කද�ර� සදහා) ෙව�කර ඇත. 

 

මාසය ��� වැඩසටහන සහභා� � 

�ළධා�� 

සංඛ�ාව 

සහභා� � �ඩක 

��කාව� 

සංඛ�ාව 

�යදම �. 

ජනවා� ෙවරළ ��� 

වැඩසටහන - පාන�ර 
65 65 25,000.00 

ෙපබරවා� මලල �ඩා 06 100 24,950.00 

මා�� ෙව��ෙබ�� 06 100 24,950.00 

අෙ��� ෙන�ෙබ�� 09 60 25,000.00 

මැ� රග� 09 60 24950.00 

�� කඔ ඇ�ම 09 60 24,950.00 
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 �ඩා ශ�� ක�තර �ස්�� වැඩ සටහන �යා�මක ��ම. 

�ඩා �සලතාව�� ෙහ� අ��� 14 – 18 � අතර �ඩක ��කාව� ෙත�රාෙගන ඔ�� හට �ද�ා��ල 

��ම� ���ව� ලබා�ම ෙමම�� ��කර�. 

�ඩා ශ�� �ස�්� සං�තය සදහා පාප��, ෙවරළ ෙව��ෙබ��, ෙන�ෙබ��, බර ඉ��ම, ෙබ���ං, 

මලල �ඩා යන �ඩා ෙත�රාෙගන ඇත. එම �ඩක ��කාව� සදහා ෙප�ෂණ �මනාව� ලබා�මට 

�ඩා සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව කට�� කර ඇත.2016 ව�ෂය �ල �ඩකය� 817 ෙදෙන� සදහා 

�.172,000.00ක �දල� ෙප�ෂණ �මනාව සදහා ලබාෙදන ල�. 

 රාජ� ෙස�වා �ඩා උෙළල සං�ධානය ��ම. 

�ස්�� ෙ�ක��මාෙ� ග� සභාප��වෙය� �� ක�තර �ස්�� රාජ� ෙස�වා �ඩා උෙළල 

2016.09.12 සහ 13 ක�තර ව�න� �නා�� �ඩාංගනෙ�� පැවැ���. 

 �ඩා සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව ම�� ඉ�කර�� පව�න �ස�්� �ඩා සං��ණය 

 

�ඩාව ගමට ෙගන යාම ��� ත�ණ පර�ෙ� �ඩා ෙක�ෂල�� ��� කර�� තරග ජය�හනය ��ම 

සදහා ඔ�� �දාන� ��ම අර�� කරග��� �ස්�� ම�ට�� අංග ස���ණ �ඩා සං��ණය� 

බ�ඩාරගම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාසෙ� ඉ�කර�� පව�. 

2016 වසර අවස� වන �ට ඉ���� කට�� අවස� ම�ටෙ� පැව� අතර එම ව�ාපෘ�ෙ� ව�නාකම  

�. ��යන 197,290 � පමණ ෙ�. 

 

එම �ඩා සං��ණ පහත සදහ� පහ�ක� ව�� සම��ත ෙ�. 

 

 �ට� 400 ධාවන පථය�  

 ��� ධාවන පථය� 

 �ක� �ඩාංගනය� සහ අෙන�� �ඩා පහ�ක� ඇ� �ඩා ��ය� 

 ෙ���ෂකාගාරය� 

 �ට� 25 ���� තටාංගනය� 

 ගෘහසථ් �ඩාගාරය�  

 �ඩා ෛවද� ඒකකය� ස්ථා�ත ��මට අවශ� පහ�ක� 

 ආපන ශාලාව� හා ෙභ�ජනාගාරය� 
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5.3.5.ෙග��ජන සංව�ධන අංශෙ� කට�� 

2016 ව�ෂය �ල �ර� ��� අස්වැ��ම හා �� වා�මා�ග ��සංස්කරණ ව�ාපෘ� සදහා පහත ආකාරෙය� මැ�වරණ ෙක��ඨාශ ම�ට��  

�යා�මක කරන ල�. 

�ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශය ව�ාපෘ�  
අමාත�ාංශ  ��පාදන යටෙ� 

�යා�මක වන   
ෙදපා�තෙ��� ��පාදන 
යටෙ� �යා�මක වන 

ෙබ�ග 
��ධාං�කරණය 
යටෙ�    �යා�මක 
වන   කර�ය පාලන 
ව�ාපෘ�  /ෙස�ජා� 
�මය 

�ස්�� 
කා�යාල 
අ��වැ�යා 
කට�� ඇල මා�ග 

වැ� ��� 
��ම 

අ�� වැ� 
��� ��ම 

 
 

 ඇල මා�ග 
වැ���� 

��ම 

���ත 

ක�තර ව�ාපෘ� ගණන 06 01 - 01 01 01 

�යදම 1,084,247.64 

 
194,512.06 - 1,331,171.36 1,667,917.11 873,072.00 

 
පාන�ර 

ව�ාපෘ� ගණන 02 - 01 - 01 - 

�යදම 133,504.47 

 
- 26,362.00 - 721,211.90 - 

බ�ඩාරගම ව�ාපෘ� ගණන 04 - 01 - -  

- 

�යදම 588,508.26 

 
- 22,600.00 - - - 

ම�රාවල ව�ාපෘ� ගණන 02 - 02 - - - 

 
�යදම 295,828.54 - 1,898,840.49 - - - 

ෙහ�රණ ව�ාපෘ� ගණන - 01 01 02 - - 

�යදම - 200,000.00 415,416.71 768,100.40 -  
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��ල�ය 
 

ව�ාපෘ� ගණන 01 - - - - - 

 
�යදම 803,883.59 - - - - - 

 
ෙද�ඩ�ෙග�ඩ 
 

ව�ාපෘ� ගණන 02 - 01 - - - 

�යදම 420,912.10 
 

- 308,816.04 - -  

- 

ම�ගම ව�ාපෘ� ගණන 03 01 01 01 - 

 

- 

�යදම 352,122.90 

 
200,000.00 1,159,893.76 1,737,454.66 - - 

වල�ලා�ට ව�ාපෘ� ගණන - 01 - 01 - 

 

- 

�යදම - 337,404.81 - 220,000.00 - 

 

- 

අගලව�ත ව�ාපෘ� ගණන - 02 03 02 - - 

 
�යදම - 985,788.50 

 
1,558,213.47 

 
768,100.40 

 
- - 

ම�රාවල 
 

ව�ාපෘ� ගණන - 04 - -  

- 
- 

�යදම  - 833,122.63 - - - - 

ෙ��වල ව�ාපෘ� ගණන 03 - 01 01 - - 

�යදම  810,585.25 - 540,723.09 539,073.09 - - 



ANNUAL PERPORMANCE REPORT & ACCOUNTS - 2016                                                                 KALUTARA  DISTRICT  

 Page 60 
 

 

5.3.6.�ස්�� ��නැ�ම අංශෙ� �ග�ය 

 

 සමෘ�� සහනාධාර ලබා�ම 

 

 ��නැ�ම  සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ෙව� ��වන �ධාන කා�යය� වන  සමෘ�� 

සහනාධාර ලබා�ම සදහා 2016 ව�ෂෙ� ජනවා� මස �ට ෙදසැ�බ� මස ද�වා 

�.1,481,524,540 .00 ක �දල� ක�තර �ස්��කෙ� සමෘ�� ��ලා�� සදහා �දහස ්කර 

ඇත. 

එම ��ලාභ ලබා�ෙ�� සාමා�ක සංඛ�ාව පදන� කරෙගන සහනාධාර ව�නාකම �රණය කර� ලැෙ�. 

සාමා�ක සංඛ�ාව 1 – 3 ට අ�න�   - �. 1,500.00  

සාමා�ක සංඛ�ාව 3 න�   - �. 1,500.00 

සාමා�ක සංඛ�ාව 4  ෙහ� ඊට වැ�න� - �.3,500.00 �ද ෙලස ��ලාභ ��ෙ�. 

� ලංකාෙ� යහප� සමාජය� ෙග�ඩනැ�ම සඳහා අර�� ෙක�ටග� ��ධ සමාජ සංව�ධන වැඩ සටහ�  

�ස්��කෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශ 14 �ළ 2016 වසෙ� � �යා�මක කර� ලැ��. �ජාවෙ� 

අධ�ා��ක හා �ණා�මක  බව වැ� ��� ��මට ෙමම අංශෙය� වැ� දායක�වය� ලබාෙ�. වැ�ද� 

කා�තාව� සඳහා ��ය �යස වැඩසටහන යටෙ� �වාස ඉ���ම, �වාස අ��වැ�යා ��ම. ම��ව�, 

ම�පැ� හා ��වැ� භා�තය අවම කර ප�� ස��� තැ�ම සඳහා “ස�� ප�� වැඩසටහන ”�යා�මක 

ෙ�. 

�ට අමතරව සෑම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශය�ම �ෙය�ජනය වන ප�� ද�ව� සහභා�කරවා 

ග��� ඔ��ෙ� ද�තා හ�නාෙගන එම දක ්ෂතා එ�දැ��ම සඳහා කැ�� ළමා සමාජ උපෙය�� කර 

ග��� සංස්කෘ�ක වශෙය� ��ධ වැඩසටහ� �යා�මක කර� ලැ�ණ. තවද ��ධ උපෙ�ශන හා 

වෘ��මය මා�ෙග�පෙ�ශණ වැඩසටහ�ද ��ලා�� සඳහා පැවැ��ම  ��කරන ල�. 

එෙම�ම �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශ 14 �ලම ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන යටෙ� ග�මානය�  ��� 

��මට උ�සහ කරන ල�. �ට අමතරව සමාජ සංව�ධන පදනම ��� ��ධ අධ�ා�මක හා ම� 

�වාරණ වැඩසටහ� �යා�මක කරන ල�. 
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�යා�මක කරන ල�. 

 

අ� 
අංකය 

වැඩසටහන 

1. ම��ව� හා ��වැ
සංව�ධනය 

2. ළමා ආර�
වැඩසටහන 

3. උපෙ�ශනය හා වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශනය
4. ජාත��තර �න සැම��
5. ආද�ශ ග�මාන වැඩ සටහන
6. �ග� සමාෙල�චන 
7. ��ය �යට �වාස වැඩ සටහන

එක�ව 

 

��ය �යට �වාස වැඩ සටහන  

 

 

 

                                අගලව�ත �ා

                              �.���� මහ��යෙ�
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ව�ෂෙ� ��නැ�ම සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව වැය ��ෂය යටෙ� පහත සඳහ� වැඩසටහ� 

 �� �යදම

හා ��වැ� �වාරණ, අධ���ක 
 ��� ස�� ප�� වැඩසටහන 

358

ළමා ආර�ණය, ළමා සමාජ හා සංස්කෘ�ක 
 

105

උපෙ�ශනය හා වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශනය 280
�තර �න සැම�� 252

ආද�ශ ග�මාන වැඩ සටහන 1,
ග� සමාෙල�චන  

��ය �යට �වාස වැඩ සටහන 5,550

7,965

�යා�මක � ආකාරය 

 

අගලව�ත �ා.ෙ�.ෙක��ටාශෙ� �

�ව� � පැර� �වස  

 

    

 

 

 

අගලව�ත �ා.ෙ�.ෙක��ටාශෙ�  

���� මහ��යෙ� නව  �වස   
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ව�ෂෙ� ��නැ�ම සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව වැය ��ෂය යටෙ� පහත සඳහ� වැඩසටහ� 

�� �යදම �. 

358,400.00 

105,000.00 

280,000.00 
252,000.00 
,336000.00 

84,150.00 
550,000.00 

965,550.00 

ෙක��ටාශෙ� �.���� මහ��ය 

�ව� � පැර� �වස   
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 සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන 

සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන යටෙ� සමාජ ආර�ණ කට�� ෙව�ෙව� ��ලා�ය�ෙග� �.100.00 

ක දායක�වය�  මසකට ලබාෙද�. එම දායක�වයට වඩා වැ� ��ලාභය� පහත සඳහ� අ��� 

�ජාවට ��ෙ�. �ෙශ�ෂෙය� උසස් අධ�ාපනය හදාරන ද�ව� ෙව�ෙව� ��ෙද�ර �ෂ��ව �මය� 

�යා�මක කර�. 2016 වසෙ�� ද�ව� 400 කට මසකට �: 1,500.00 බැ�� වසර 2ක කාලය� සඳහා 

�ෂ��ව ලබා� ඇත. 2016 වසෙ�� සමාජ ආර�ණ කට�� ෙව�ෙව� �:48,114,422.70ක �දල� 

පහත ප�� ලබා� ඇත. 

�ස්තරය ��ලා�� ගණන �දල �. 

��� ද� උප�   8 40,000.00 
උප� ෙග�� 244 167,5000.00 
�වාහ ෙග�� 1365 9,382,500.00 
ෙර�හ� ගාස්� 1801 5,424,850.00 
මරණ ෙග�� 1976 27,200,000.00 
��ෙද�ර �ෂ��ව 2769 2,769,000.00 
��ෙද�ර �ධාන �යද�  224,075.00 
එක�ව 8221 48,114,422.70 

 �වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන 

�වෙන�පාය සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ�ද ක�තර �ස්�� අ� ආදාය�ලා�  හා ��නැ�ම ��ලා�� 
ෙව�ෙව� පහත ප�� වැඩසටහ� �යා�මක ෙක�� 

අ� 
අංකය 

වැඩසටහන ව�ාපෘ� �යදම 
(�.) 

1 ෙ��ය අලෙභ�ග හා වන වගා 1,234,581 

2 �වෙන�පාය �ධාන වැඩසටහන 13,217,600 

3 සමෘ�� ආද�ශ ග�මාන වැඩසටහන 6,961,427 

4 අෙල� සංව�ධන වැඩසටහන 3,390,000 

5 වස �සව�� ෙත�ර ආහාර �ෂප්ාදන 
වැඩසටහන  

209,300 

6 �ෙශ�ෂ ව�ාපෘ� 784,010 

එක�ව 25,796,918 

 

�� නැ�ම ��ලා��ෙග� 2016 ව�ෂෙ� ජය�හණය  කරන ලද ජය�ාහක�නෙ� �වාස සංව�ධනය 
හා ආදාය� උ�පාදන ව�ාපෘ� ෙව�ෙව� 85 ෙදන� ෙව�ෙව� �:17,000,000.00 ක �දල� වැයකර 
ඇත. 
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5.3.7.�ඩා ව�ාපාර සංව�ධන අංශය 

 

වැඩසටහන වා��ක  
ඉල�කය 

ඉ�කළ 
�මාණය 

සහභා��වය වා��ක 
��පාදන 

�යදම - � 

 �ෙශ�ෂ දැ�ව� ��ම 5 5 407 

ල
ද 

�
�

ප
ාද

න
ය

 -
 �

.1
,4

7
5,

0
00

.0
0 

10,017.70 

සාමාන� දැ�ව� ��ම 16 18 371 64,891.16 
�ෙශ�ෂ ආක�ප සංව�ධන වැඩසටහ� 1 1 22 13,469.27 

ව�ාපාර අදහස ්ජනනය ��ෙ�  
වැඩසටහන 

1 1 12 47,683.00 

ව�ාපාරයට මඟ ��� වැඩසටහන 3 3 80 46,310.98 

අ�දැ�� �වමා� කර ගැ�ෙ� 
වැඩසටහ� 

2 2 74 35,345.00 

තා�ෂණ ��� වැඩසටහන 2 2 93 17,796.00 

කළමණාකරන ��� වැඩසටහ� 1 1 24 17,796.00 

අෙල� කළමණාකරන ��� වැඩසටහ� 1 1 24 15,329.00 

පා�ෙභ��ක ස�කාරය 1 1 45 9,859.00 

අෙල� සබඳතා සංව�ධනය ��ෙ�  
වැඩසටහන 

1 1 63 43,013.08 

අෙල� ෙප�ල හා �ද�ශන 6 6 202 550,435.00 

ව�ාපාර �ල� ස�බ��කරණ වැඩසටහන 1 2 135 7,912.00 

ව�ාපාර සායන වැඩසටහන 1 2 101 98,167.93 

ඇ���කරණ වැඩසටහ� 1 1 26 13,884.00 

��වැයකරණ වැඩසටහ� 1 1 14 14,062.00 

���කරණ වැඩසටහ� 1 1 22 28,083.00 

ෙත�ර�� තා�ෂණ වැඩසටහන 2 2 45 42,658.50 

සංග� ��සං�ධානය ��ෙ�  වැඩසටහන 1 1 33 4,138.00 

ප� �පර� �ස්�ම 4 4 87 21,810.82 

ව�ාපෘ� ප��ෂාව 5 7 124 79,759.00 

�ග� සමාෙල�චනය 1 2 08 19,700.00 

���කරණ වැඩසටහන 1 1 25 12,533.00 

ව�ාපාර සැල��  සකස ්��ම 1 1 22 16,192.00 

ෙ�වල තා�ෂණ ��� 1 1 01 10,000.00 

මානව ස�ප� කළමනා කරණය 1 1 20 13069.18 

 ෙහ�ඳම ව�වසායකයා ෙ��ම 1 1 160 219,142.00 

NVQ සහ�ක ස�බ��කරණ වැඩසටහන 1 1 175 - 

�� එක�ව 64 71 2415 1,475,000.00 1,472,853.44 
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වැඩසටහන  

නව ව�ාපාර ����ම

පව�න ව�ාපාර සංව�ධනය 

ලබා �� ණය �මාණය
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ඟා �ම. 

සභා ��ෙ� පැවැ� අෙල� ෙප�ළ හා �ද�ශන අවසථ්ා 

වා��ක ඉල�ක වා��ක ඉල�ක කරා 
ල

පාර ����ම 40 

පාර සංව�ධනය  90 

මාණය 30 

�ද� �මාණය  7,200
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වා��ක ඉල�ක කරා 
ලඟා �ම 

50 

107 

15 

200,000.00 
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5.3.8.ෙ��ය අමාත�ංශ හා ෙදපා�තෙ��� යටෙ� ��කරන ලද ෙග�� ��බද �ස්තර 

  

අ� 
අංකය 

අමාත�ාංශය/ 
ෙදපා�තෙ���ව 

��ෂය �ා�ධන �යද� �නරාව�ථන �යද� �� �යදම 

ලද ��පාදන �යදම ලද ��පාදන �යදම  (�.) 

1 
 

ජනා�ප�කා�යාලය 1 6,147,349.00 5,835,169.75 - - 5,835,169.75 

 
2 

අ�ාමාත� කා�යාලය 2 - - 34,501.00 34,501.00 34,501.00 

3 ��ධ ශාසන අමාත�ාංශය 101 323,060.00 314,904.00 9,025,000.00 8,920,160.90 9,235,064.90 

4 �ද� අමාත�ාංශය 102 - - 6,528,282.03 6,268,283.47 6,268,283.47 

5 ආර�ෂක අමාත�ාංශය 103 - - 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

6 ජා�ක ��ප�� හා ආ��ක 
කට�� අමාත�ාංශය 

104 1,066,316,489.84 1,000,362,348.74 339,882.30 339,428.64 1,000,701,777.38 

7 ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත�ාංශය 

106 14,114,800.00 14,114,800.00 7,173,076.00 7,086,671.48 21,201,471.48 

8 අ�කරණ අමාත�ාංශය 110 47,000.00 46,250.00 9,713,097.00 9,543,200.00 9,589,450.00 

9 ෙස�ඛ� ෙප�ෂණ සහ ෙ��ය 
ෛවද� අමාත�ංශය, 

111 238,250.00 231,839.50 591,025.00 590,770.00 822,609.50 

10 කෘ�ක�ම අමාත�ාංශය 118 79,435.00 79,300.00 209,273,60.53 202,376,63.46 20,316,963.46 

11 කා�තා හා ළමා කට��  
අමාත�ාංශය 

120 11,214,183.50 11,133,005.18 351,106,000.00 320,485,493.43 331,618,498.61 

12 ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය 121 131,318,131.46 128,420,461.36 328,580,468.00 326,148,920.16 454,569,381.52 

13 සමාජ ස�බල ගැ��ෙ� හා 
�භසාධන අමාත�ාංශය 

124 1,321,360.00 1,300,310.00 664,791,324.95 652,222,019.49 653,522,329.49 
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14 රාජ� ප�පාලන හා 
කළමණාකරන අමාත�ංශය 

130 6,101,945.70 5,947,509.53 163,850.00 140,073.00 6,087,582.53 

15 �ඩා අමාත�ාංශය 136 8,482,708.58 5,394,002.23 - - 5,394,002.23 

16 ක�රට නව ග�මාන ය�තල 
පහ�ක� හා �ජා සංව�ධන 
අමාත�ංශය 

140 126,750.00 126,750.00 - - 126,750.00 

17 �වර හා ජලජ ස�ප� 
සංව�ධන අමාත�ාංශය 

151 1,943,985.70 1,937,985.70 - - 1,937,985.70 

18 ඉඩ� අමාත�ාංශය 153 98,816,028.18 98,813,153.18 5,244,851.47 4,576,385.28 103,389,538.46 

19 �ා�ය ආ��කය ��බඳ 
අමාත�ාංශය   

154 2,895,940.00 2,878,295.84 - - 2,878,295.84 

20 පළා� සභා හා පළා� පාලන 
අමාත�ාංශය 

155 - - 355,670.00 355,667.20 355,667.20 

21 ජා�ක සය�වනය සංවාද හා 
රාජ� භාෂා අමාත�ාංශය 

157 736,937.00 690,061.55 5,759,012.50 5,383,162.38 6,073,223.93 

22 මහනගර හා බස්නා�ර 
සංව�ධන අමාත�ාංශය 

162     

20,000,789.79 

18,278,961.66 - - 18,278,961.66 

23 අභ��තරකට�� ,වයඹ 
සංව�ධන හා සංස්කෘ�ක 
කට�� අමාත�ාංශය 

163 2,893,640.46 2,582,483.56 - - 2,582,483.56 

24 �ෙ�ශ ��යා අමාත�ාංශය 182 - - 19,976,400.00 19,709,533.79 19,709,533.79 

25 ��� සංෙ�ශ හා ��ට� 
ය�තල පහ�ක� අමාත�ාශය 

194 350,676.25 350,676.25 - - 350,676.25 

26 �ද�ා තා�ෂණ හා ප�ෙ�ෂණ 
අමාත�ාංශය 

196 1,321,026.00 1,300,638.07 964,067.07 829,919.08 2,130,557.15 

27 ��ණතා සංව�ධන හා 
වෘ��ය ��� අමාක�ාංශය 

197 - - 264,000.00 205,748.25 205,748.25 

28 ෙබ��ධ කට�� ��බඳ 
අමාත�ාංශය 

201 208,000.00 184,918.75 33,771,400.00 29,186,417.75 29,371,336.50 

29 සංසක්ෘ�ක කට�� 
ෙදපා�තෙ���ව 

206 - - 1,049,250.00 1,013,361.57 1,013,361.57 
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30 රජෙ� �වෘ�� 
ෙදපා�තෙ���ව 

210 - - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

31 සමාජ ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ���ව 

216 544,000.00 544,000.00 11,175,608.71 11,139,424.13 11683,424.13 

32 ප�වාස හා 
ළමාර�ෂකෙදපා�තෙ���ව 

217 409,593.34 396,949.48 11,823,259.77 11,823,259.77 12,220,209.25 

33 �ඩා සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව 

219 4,809,923.00 4,510,179.05 - - 4,510,179.05 

34 ආ��ෙ�ද ෙදපා�තෙ���ව 220 140,000.00 140,000.00 748,622.88 748,622.88 888,622.88 

35 ��ගල�� �යාප�ං� ��ෙ� 
ෙදපා�තෙ���ව 

227 - - 12,290,560.00 12,195,070.64 12,195,070.64 

36 ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන 
ෙදපා�තෙ���ව 

252 - - 1,358,070.00 1,116,136.00 1,116,136.00 

   37 ��ාම වැ�� 
ෙදපා�තෙ���ව  

   253 300,000.00 293,130.00 379,190,000.00 364,886,014.42 365,179,144.42 

38 ෙර�ස�්ා� ජනරා� 
ෙදපා�තෙ���ව 

254 1,316,731.95 1,316,731.95 3,478,700.00 3,447,625.00 4,764,356.95 

39 කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ���ව 285 31,250.00 31,250.00 - - 31,250.00 

40 ෙම�ට� රථ ෙදපා�තෙ���ව 307 800,000.00 787,916.89 1,272,305.89 1,268,939.85 2,056,856.74 

41 � ජා පාදක �ෙශ�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව 

326 - - 237,000.00 185,519.10 185,519.10 

42 ඉඩ� ප�හරණ ��ප�� 
සැල�� ෙදපා�තෙ���ව 

327 1,196,500.00 1,194,900.00 474,000.00 474,000.00 1,668,900.00 

43 ��ස ්බල හා ��ර�ෂා 
ෙදපා�තෙ���ව 

328 657,210.00 652,750.00 697,396.00 692,927.70 1,345,677.70 

 එක�ව 
 

 1,385,203,695.25 1,310,191,632.22 1,889,196,041.10 1,821,346,919.82   3,131,538,552.04 
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5.4. වා��ක ��� 
 

5.4.1.�නරාව�තන හා �ලධන �යද�  සාරාංශය                                                       �.�.එස.්ඒ.2                                                                                     

�යද� ��ෂ අංකය  :  257    වැඩසටහ� අංකය හා නාමය : 01.   ෙමෙහ��වැඩසටහන 

 

 

 

 

�යදෙම� සව්භාවය 
( �.�.එස.්ඒ.ආකෘ� ෙය��ව 
සමඟ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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ව
 

 ප
�

�
ර

ක
�

�
ප

ාද
න

 
හ

ා 
ප

�
�

ර
ක

 
ඇ

ස
්ත

ෙ
�

�
�

 
ෙ

ව
�

 �
�

ම
 

�
.ෙ

ර
.6

6
ස

හ
 

6
9අ

�
ව

 ම
ා�

 
�

�
ම

 

  �
�

 �
�

ධ
 

ෙ
ව

�
�

�
ම

 
(1

+
2
+

3
) 

   �
�

 �
ය

දම
 

 �
�

ධ
 �

�
ඵ

ල
ය

 
ඉ

�
�

ය
/ඉ

�
ම

�
�

 
(4

-5
) 

�. �. �. �. �. �. 

(අ)  �නරාව�තන (�.�.එස්.ඒ. 3) 834,000,000 
 

0 834,000,000 832.618,907 1,381,093 3 

(ආ)  �ලධන       (�.�.එස්.ඒ. 4) 238,000,000 0.00 0 238,000,000 185,117,800 52,882,200 4,5 

 
එක�ව 

1,072,000,000 
 

0 1,072,000,000 1,017,736,707 54,263,293 
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5.4.2.ව�ාපෘ� අ�ව �නරාව�තන �යද�                                                                                                                       �.�.එස.්ඒ.3 

�යද� ��ෂ අංකය  :  257    වැඩසටහ� අංකය හා නාමය : 01.   ෙමෙහ��වැඩසටහන 

ව�ාපෘ� අංකය /නම , 
ෙප��ග�ක ප�න� සහ 
�ය�මව�ාපෘ� සඳහා 

අ��� අය ��� 
 
 

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

අ
ය

ව
ැය

 
ඇ

ස
ත්

ෙ
�

�
�

 
ෙ

ව
�

 �
�

ම
 

 
 

�
�

ප
ාද

න
 හ

ා 
ප

�
�

ර
ක

 
ඇ

ස
්ත

ෙ
�

�
�

ෙ
ව

�
 

�
�

ම
 (

+
/-

) 

�
.ෙ

ර
.6

6
,6

9 
අ

�
ව

 ම
ා�

 �
�

�
 

(+
/-

) 

  
  

  
  

 �
�

 �
�

ධ
 ෙ

ව
�

 �
�

ම
 

(1
+

2+
3)

 

�
�

 �
ය

ද�
 

�
�

ධ
 �

�
ඵ

ල
ය

 
ඉ

�
�

ය
/ඉ

�
ම

�
ම

 (
4

-5
) 

�. �. �. �. �. �. 

ව�ාපෘ� අංකය 01 හා නම 
නම: සාමාන� ප�පාලන හා  
ආයතන ෙස�වා �ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය. 

           

ෙප��ග�ක ප�න� 50,000,000  0.00 50,000,000 49,950,627 49,373 
අෙන�� �යද� 20,025,000  -1,795,908 18,229,092 17,741,586 487,506 

 
උප එක�ව          70,025,000 0.00 -1,795,908 68,229,092 67,692,213 536,879 
ව�ාපෘ� අංකය 02 හා නම 
�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය 

           

            
ෙප��ග�ක ප�න� 700,500,000    502,600 701,002,600 701,002,598 2 
අෙන���යද� 63,475,000  1,293,308 64,768,308 63,924,096 844,212 

 
උප එක�ව 
 

763,975,000 0.00 1,795,908 765,770,908 764,926,694 844,214 

�� එක�ව 834,000,000 0.00 - 834,000,000 832,618,907 1,381,093 
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5.4.3.ව�ාපෘ� අ�ව �ලධන  �යද�                                                                                                                           �.�.එස.්ඒ.4 

�යද� ��ෂ අංකය  :  257    වැඩසටහ� අංකය හා නාමය : 01.   ෙමෙහ��වැඩසටහන 

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

ව
ැය

 �
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

 

අ
�

ත
�

 අ
ංක

ය
 

�
ල

�
ක

ර
ණ

ය
 

(ස
ංෙ

�
ත

අ
ංක

ය
) 

අ�ත� �සත්රය 

අ
ය

ව
ැය

 
ඇ

ස
්ත

ෙ
�

�
�

ෙ
ව

�
 �

�
�

 

�
.ෙ

ර
.6

6
 ස

හ
 6

9 
අ

�
ව

 
ම

ා�
 �

�
�

 ප
�

�
ර

ක
  
 

�
�

ප
ාද

න
 ස

හ
 ප

�
�

ර
ක

 
ඇ

ස
්ත

ෙ
�

�
�

 ෙ
ව

�
 

�
�

�
 

  
�

�
�

�
ධ

 
ෙ

ව
�

�
�

ම
 

(1
+

2)
 

�
�

 
�

ය
දම

 

�
�

ධ
�

�
ඵ

ල
ය

 
ඉ

�
�

ය
/ඉ

�
ම

�
ම

 
(3

-4
) 

     �ලධන ව�ක� �න��තාපනය 
හා වැ� ��� ��ම 

57,500,000 7,838,033 65,338,033 62,111,711 3,226,322 

2001  11 ෙග�ඩනැ�� හා ඉ���� 50,000,000 7,838,033 57,838,033 57,838,033 0.00 

2002  11 ය�� හා ය�ෙ��පකරණ 5,700,000 0.00 5,700,000 2,528,441 3,171,559 

2003  11 වාහන 1,800,000 0.00 1,800,000 1,745,237 54,763 

   �ලධන �යද� අ�ප� කර 
ගැ�ම 

179,200,000 -7,838,033 171,361,967 121,731,030 49,630,937 

2102  11 ගෘහ භා�ඩ හාකා�යාල 
උපකරණ 

4,000,000 0.00 4,000,000 3,971,478 28,522 

2103  11 ය�� හා ය�ෙ��පකරණ 1,200,000 0.00 1,200,000 1,198,373 1,627 

2104  11 ෙග�ඩනැ�� හා ඉ���� 174,000,000 (7,838,033.00) 166,161,967 116,561,179 49,600,788 

2401  11 ��� ��� හා හැ�යා ව�ධනය 600,000  600,000 600,000  

   එක�ව 237,300,000 0.00 237,300,000 184,442,741 52,857,259 
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5.4.4.ව�ාපෘ� අ�ව �ලධන �යද�                                                                                                                                    �.�.එස.්ඒ.4 

�යද� ��ෂ අංකය  :  257    වැඩසටහ� අංකය හා නාමය : 01.   ෙමෙහ��වැඩසටහන 

 
 

 

 

 

 

 

ව
ැය

 �
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

 

අ
�

ක
�

 අ
ංක

ය
 

�
ල

�
ක

ර
ණ

ය
 

(ස
ංෙ

�
ත

 අ
ංක

ය
) 

අ
�

ත
�

 �
ස

ත්
ර

ය
 (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවැය ඇස්තෙ��� 
 ෙව���� 

      �.ෙර.66 සහ 69 අ�ව 
මා���� 
ප��රක��පාදන සහ 
ප��රක ඇස්තෙ��� 
ෙව� ��� 

�� ��ධ 
ෙව� ��ම 
(1+2) 

�� �යදම ��ධ ���ලය 
ඉ��ය/ඉ�ම�ම  
(3-4) 

      (�.) (�.) (�.) (�.) (�.) 

     

�ලධන �යද� 
අ�ප� කරගැ�ම 

 
700,000 

 
- 

 
700,000 

 
675,059 

 
24,941 

2401 
 

  11 
 

��� ��� හා 
හැ�යාව�ධනය 
 
එක�ව 

700,000 
 

- 
 

700,000 
 

675,059 
 

24,941 

700,000 - 700,000 675,059  
24,941 
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5.4.5.වැඩසටහ� අ�ව �යද� �ලයකරණ සාරාංශය                                                                                      �.�.එස්.ඒ. – 5 

�යද� ��ෂ අංකය  :  257    වැඩසටහ� අංකය හා නාමය : 01.   ෙමෙහ��වැඩසටහන 

 

�ල�කරණය වැඩසටහන 1 * වැඩසටහන 2 * �� එක�ව �. 

සංෙ�තය සංෙ�ත �සත්රය ��ධ ��පාදන 
** 
1 

සත��යද� 
2 

��ධ��
පාදන ** 
3 

සත� 
�යද� 
4 

��ධ��පාදන  
 

** 5 
 

සත��යද� 
 
6 

�යදෙ� 
��ශතය 
(6/5)*100 

 
11 

 
ෙ��ය අර�ද� 

 
1,072,000,000 

 
1,017,736,707 

 
- 

 
- 

 
1,072,000,000 

 
1,017,736,707 

 
95 

12 �ෙ��ය ආධාර -ණය        
13 �ෙ��ය ආධාර - �දාන        
14 ����ණය කල 

හැ��ෙ��ය ආධාර -
ණය 

       

15 ����ණය 
කලහැ��ෙ��ය ආධාර 
- �දාන 

       

16 ��පා�ශ�ය අර�ද�        
17 �ෙ�ශාධාර ස�බ�ධ 

ෙ��ය අර�ද� 
       

21 �ෙශ�ෂ �� ෙස�වා        
එක�ව  

1,072,000,000 
 

1,017,736,707 
 
- 

 
- 

 
1,070,000,000 

 
1,017,736,707 

 
95 

 

* �.�.එස්.ඒ 5 (i) අ�ව එ� එ� වැඩ සටහ� යටෙ� ඇ� අගය�ඇ�ල� කර�න 
** �.�.එස්.ඒ 1 � 4 වන ��වට ෙය��ගත ��පාදන*** දශමස්ථාන ර�තව % සඳහ� කර�න
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5.4.6 .රජෙ� �ලධා��ෙ� අ��කාර� ��ම 2016 ෙදසැ�බ� 31�නට අවස� සැස�� �කාශය 

 

�ෂය අංකය 25701     �යදෙම� 
උප�ම �මාව (�.) 

ලැ��වල 
අවම �මාව (�.) 

හර ෙශ�ෂෙ� 
උප�ම �මාව(�.) 

�ස�ජන පන�� බලය ෙද� ලැ� 
�මාව� 

80,000,000.00  55,000,000.00         
265,000,000.00 

ව�ෂය �ල � �ෙශ��ත �මාව� 
1.�ෙය�ගඅංක 
2.�ෙය�ග අංක 

ව�ෂය අවසානෙ� තත� අගය� 
 

257011 *81,007858.45 63,719,902.43 213,836,657.60  

257012 12,682,190.00 12,544,333.00  
(x)�.ෙ�.203(1) � කාර ගැල�� කළ ප� �මා ��ෙන�පැ�ම ෙදපා�තෙ��� ෙප�� අ�ව �. භා�ඩාගාර 

ප�ගණක වා�තා 
අ�ව �. 

02.රජෙ� �ලධා��ට ණය සහ අ��කාර� පාලන ��ම 
 
ව�ෂය ආර�භෙ� ඉ/ෙශ�ෂය 196,410,844.58 196,410,844.58 
එක� කළා - ව�ෂය �ල �� හර 
��� 

93,690,048.45 93,690,048.45 

අ� කළා     -  ව�ෂය �� බැර 
��� 

76,264,235.43 76,264,235.43 

ව�ෂය අවසානෙ�ෙශ�ෂය 213,836,657.60 213,836,657.60 
2.2  ෙදපා�තෙ���ෙප�� හාභා�ඩාගාර ෙප�� වල දැ�ෙවනහර/බැර 
ෙශ�ෂ අතර ෙවනස� ෙ� න� ෙවනසට ෙහ�� පැහැ�� කරන සැස��� කාශය 
2016.12.31 ෙදපා�තෙ��� ෙප�� අ�ව හර ෙශ�ෂය 213,836,657.60 
2016.12.31 භා�ඩාගාර ෙප�� අ�ව හර ෙශ�ෂය                                                                                                                             213,836,657.60 
3.ෙ�වල ෙශ�ෂ ව��කරණ  සාරාංශය 
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සැස�� �කාශය ��ෙයල කර� ලබන �නට �ලධා��ෙග� අය�ය �� ණය සහ අ��කාර� එක�ව 
 
3.1අමාත�ංශෙ� /ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙස�වෙ� ���� �ලධා��ෙග� (උපෙ�ඛණ 01) 
 

212,047,887.60 

3.2අමාත�ංශෙය�/ෙදපා�තෙ���ෙව� බැහැරට සථ්ාන මා� � �ය �ලධා��ෙග� අය�ය �� �ද�                                                                                                          
 

            a)අමාත�ංශ/ෙදපා�තෙ���වලට මා� � �ය �ලධා��ෙග� අය�ය �� �ද�                                                                                                                579,890.00 

            b)වැ�� ර�ත �වා� මත �ෙ�ශ ගතව ඇ� �ලධා��ෙග�    

             c)සංසථ්ා / ම�ඩල ෙස�වය සදහා ස�්ර වශෙය� �දා හැර ඇ� �ලධා��ෙග�     
 

 
 

            d)වැ�� ර�ත �වා� මත අධ�යනය සදහා �දා හැර ඇ� �ලධා��ෙග�  
 

 
 

3.3 a)�ය �ය �ලධා��ෙග�(උපෙ�ඛණ 03) A 294,772.00 

       b)��ාම �ය �ලධා��ෙග� (උපෙ�ඛණ 03) B                                                                                                                             647,587.00 

3.4 වැඩ තහන� කර ඇ�, ෙස�වය අතහැර ෙග�ස් ඇ�,ෙස�වෙය� ඉ�ලා අස�් හා ෙස�වෙය� පහ කළ 
�ලධා��ෙග�(උපෙ�ඛණ 04)  

541,846.00 

3.5 මධ�ම රජෙය� ණය ලබා � ඇ� පළා� සභා �ලධා��ෙග� 
 
 (අ) ෙස�වෙ� ���ත �ලධා��ෙග� (උපෙ�ඛණ 05)  ෙ�වල ෙශ�ෂය�ෙ� එක�ව                                                                        109,125.00                  
අ� කලා - 
3.6 ෙවන� අමාත�ංශ/ෙදපා�තෙ���වලට �ර�� කල �� ෙශ�ෂ (උපෙ�ඛණ 06)                                                  384,450.00 
4.ෙ�වල ෙශ�ෂ ව��කරණ සාරාංශෙ� එක�ව පාලන ��ෙ� ව�ෂ අවසාන ෙශ�ෂය සමග සැස�ෙ� 
� කාශය 
 

 

ෙ�වල ෙශ�ෂ ව��කරණ සාරාංශෙ� ස���ණ එක�ව (ෙ�ද අංක 03 අ�ව)                                                                                       213,836,657.60 

� කාශය ��ෙයල කර� ලබන �නට ෙදපා�තෙ��� පාලන ��ෙ� ෙශ�ෂය (ෙ�ද අංක 02 අ�ව) 213,836,657.60 
 

* සටහන - �.1,098,782.00 � ණය ෙශ�ෂ �ර�� ��ම 257012 ��ම ෙව�වට 257011 ��මට හර�ම �සා අ�මත �යද� �මාව ඉ�මවා යාම�  

ෙප��� ෙකෙ�.එෙස� �වද ඉහත සදහ� ෙහ��ව සැල��ලට ග�කල �මාව ඉ�මවා යාම� ��� ෙන�මැත.(මා�ප� ම�� එම �වැර� ��� කර ඇත.) 
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5.4.7.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-1-0-59 

 2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                                    ��ෂය -257 

 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� 
ෙප�� අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 172,718.00 172,718.00  

2.ව�ෂය �ල බැර��� - තැ�ප� ලැ��)     

ජනවා� 15,000.00   

ෙපබරවා� 31,445.00  
 

මා�� 0.00  
 

අෙ��� 0.00  
 

මැ� 115,386.15  
 

�� 15,000.00  
 

�� 266,057.82  
 

අෙග�ස්� 64,160.00  
 

සැ�තැ�බ� 4,000.00  
 

ඔ�ෙත��බ� 1,011,633.90  
 

ෙන�වැ�බ� 0.00  
 

ෙදසැ�බ� 40,000.00  
 

එක�ව 1,562,682.87   

3.ව�ෂය �ල හර ��� -(තැ�ප� ආප� ෙග��)    

ජනවා� 0.00   

ෙපබරවා� 0.00  
 

මා�� 0.00  
 

අෙ��� 0.00  
 

මැ� 0.00  
 

�� 0.00   

�� 0.00  
 

අෙග�ස්� 266,057.82  
 

සැ�තැ�බ� 172,718.00  
 

ඔ�ෙත��බ� 19,000.00  
 

ෙන�වැ�බ� 866,103.90  
 

ෙදසැ�බ� 121,831.15  
 

එක�ව 1,445,710.87   

4. 2016.12.31 �නටෙශ�ෂය 289,690.00   

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 ප��)    
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5.4.8.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-2-0-77 

  
2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                                    ��ෂය -257 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� ෙප�� 
අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 404,560.00 404,560.00  

2.ව�ෂය �ල බැර���      

(තැ�ප�ලැ��)      

ජනවා� 25,000.00 25,000.00  

ෙපබරවා� 4,000.00 4,000.00  

මා�� 440,000.00 440,000.00  

අෙ��� 340,000.00 340,000.00  

මැ� 86,848.00 86,848.00  

�� 166,460.00 166,460.00  

�� 469,010.00 469,010.00  

අෙග�ස්� 2,500,826.22 2,500,826.22  

සැ�තැ�බ� 11,320,416.49 11,320,416.49  

ඔ�ෙත��බ� 9,031,056.42 9,031,056.42  

ෙන�වැ�බ� 5,858,469.97 5,858,469.97  

ෙදසැ�බ� 3,246,565.72 3,246,565.72  

එක�ව 33,488,652.82 33,488,652.82  

3.ව�ෂය �ල හර ���      

(තැ�ප� ආප� ෙග��)      

ජනවා� 6,000.00 6,000.00  

ෙපබරවා� 113,000.00 113,000.00  

මා�� 0.00 0.00  

අෙ��� 230,000.00 230,000.00  

මැ� 42,000.00 42,000.00  

�� 419,348.00 419,348.00  

�� 260,500.00 260,500.00  

අෙග�ස්� 126,540.00 126,540.00  

සැ�තැ�බ� 503,398.54 503,398.54  

ඔ�ෙත��බ� 1,856,561.49 1,856,561.49  

ෙන�වැ�බ� 3,627,834.70 3,627,834.70  

ෙදසැ�බ� 6,515,201.86 6,515,201.86  

එක�ව 13,700,384.59 13,700,384.59  

4. 2016.12.31 �නටෙශ�ෂය 20,192,828.23 20,192,828.23  

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 
ප��)   
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5.4.9.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-16-0-30 

 

2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                                    ��ෂය -257 
 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� ෙප�� 
අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 218,323,959.17 218,323,959.17  

2.ව�ෂය �ල බැර ���      

(තැ�ප� ලැ��)      
ජනවා� 14,500.00 14,500.00  
ෙපබරවා� 119,819.51 119,819.51  
මා�� 963,643.56 963,643.56  
අෙ��� 2,079,942.41 2,079,942.41  
මැ� 363,577.26 363,577.26  
�� 2,045,476.89 2,045,476.89  
�� 2,419,544.07 2,419,544.07  
අෙග�ස්� 1,242,118.06 1,242,118.06  
සැ�තැ�බ� 483,049.97 483,049.97  
ඔ�ෙත��බ� 4,204,666.91 4,204,666.91  
ෙන�වැ�බ� 9,563,652.09 9,563,652.09  
ෙදසැ�බ� 91,752,104.85 91,752,104.85  
එක�ව 115,252,095.58 115,252,095.58  

3.ව�ෂය �ල හර ���      

(තැ�ප� ආප� ෙග��)      
ජනවා� 1,209,196.55 1,209,196.55  
ෙපබරවා� 9,039,787.96 9,039,787.96  
මා�� 21,879,848.52 21,879,848.52  
අෙ��� 6,498,909.04 6,498,909.04  
මැ� 22,421,716.23 22,421,716.23  
�� 11,781,097.64 11,781,097.64  
�� 23,122,928.79 23,122,928.79  
අෙග�ස්� 16,026,049.68 16,026,049.68  
සැ�තැ�බ� 11,138,071.83 11,138,071.83  
ඔ�ෙත��බ� 10,868,397.22 10,868,397.22  
ෙන�වැ�බ� 4,143,828.36 4,143,828.36  
ෙදසැ�බ� 11,989,632.90 11,989,632.90  
එක�ව 150,119,464.72 150,119,464.72  

4. 2016.12.31 �නටෙශ�ෂය 183,456,590.03 183,456,590.03  

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 
ප��) 
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5.4.10.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-17-0-8 

  
2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                            ��ෂය -257 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� ෙප�� 
අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 40,050,422.40 40,050,422.40  

2.ව�ෂය �ල බැර ���      

(තැ�ප� ලැ��)      

ජනවා� 360,000.00 360,000.00  

ෙපබරවා� 410,037.58 410,037.58  

මා�� 5,000.00 5,000.00  

අෙ��� 25.00 25.00  

මැ� 243,717.67 243,717.67  

�� 800,000.00 800,000.00  

�� 1,465,608.65 1,465,608.65  

අෙග�ස්� 21,947,450.00 21,947,450.00  

සැ�තැ�බ� 302,707.20 302,707.20  

ඔ�ෙත��බ� 3,154,436.01 3,154,436.01  

ෙන�වැ�බ� 118,900.00 118,900.00  

ෙදසැ�බ� 66,966.50 66,966.50  

එක�ව 28,874,848.61 28,874,848.61  

3.ව�ෂය�ලහර���      

(තැ�ප� ආප� ෙග��)      

ජනවා� 23,500.00 23,500.00  

ෙපබරවා� 1,655,803.47 1,655,803.47  

මා�� 120,978.58 120,978.58  

අෙ��� 18,094.00 18,094.00  

මැ� 306,000.00 306,000.00  

��      

�� 1,580,744.59 1,580,744.59  

අෙග�ස්� 21,986,150.00 21,986,150.00  

සැ�තැ�බ� 50,000.00 50,000.00  

ඔ�ෙත��බ� 3,056,319.92 3,056,319.92  

ෙන�වැ�බ� 138,518.79 138,518.79  

ෙදසැ�බ� 247,992.00 247,992.00  

එක�ව 29,184,101.35 29,184,101.35  

4. 2016.12.31 �නට 
ෙශ�ෂය 39,741,169.66 39,741,169.66 

 

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 
ප��) 
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5.4.11.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-18-0-37 

 
  
2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                            ��ෂය -257 
 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� ෙප�� 
අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 94,781,963.37 94,781,963.37  

2.ව�ෂය �ල බැර ���      

(තැ�ප� ලැ��)      

ජනවා� 13,079,383.35 13,079,383.35  

ෙපබරවා� 3,143,226.65 3,143,226.65  

මා�� 3,495,983.89 3,495,983.89  

අෙ��� 2,811,395.92 2,811,395.92  

මැ� 6,806,183.34 6,806,184.34  

�� 5,428,265.19 5,428,265.19  

�� 19,031,464.70 19,031,464.70  

අෙග�ස්� 4,791,011.97 4,791,011.97  

සැ�තැ�බ� 3,572,832.97 3,572,832.97  

ඔ�ෙත��බ� 27,081,841.32 27,081,841.32  

ෙන�වැ�බ� 6,621,219.63 6,621,219.63  

ෙදසැ�බ� 25,991,663.59 25,991,663.59  

එක�ව 121,854,472.52 121,854,473.52  

3.ව�ෂය �ල හර ���      

(තැ�ප� ආප� ෙග��)      

ජනවා� 2,761,039.15 2,761,039.15  

ෙපබරවා� 7,596,817.16 7,596,817.16  

මා�� 4,056,196.55 4,056,196.55  

අෙ��� 9,010,318.70 9,010,318.70  

මැ� 5,993,456.90 5,993,456.90  

�� 18,684,370.30 18,684,370.30  

�� 16,162,976.48 16,162,976.48  

අෙග�ස්� 5,443,017.47 5,443,017.47  

සැ�තැ�බ� 4,327,672.31 4,327,672.31  

ඔ�ෙත��බ� 7,270,267.11 7,270,267.11  

ෙන�වැ�බ� 10,780,771.96 10,780,771.96  

ෙදසැ�බ� 27,460,262.52 27,460,262.52  

එක�ව 119,547,166.61 119,547,166.61  

4. 2016.12.31 �නටෙශ�ෂය 97,089,269.28 97,089,270.28  

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 
ප��) 
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5.4.12.ෙප�� තැ�ප� ��ම - 6000-0-0-19-0-6 

 

 2016.12.31 �නට ෙශ�ෂ සැස�� �කාශය    -                                                                ��ෂය -257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 භා�ඩාගාර ෙප�� ෙදපා�තෙ��� ෙප�� 
අ�ව 

ෙවනස 

 (�.) (�.) (�.) 

1. 2016.01.01 �නටෙශ�ෂය 14,790,213.05 14,790,213.05  

2.ව�ෂය �ල බැර ���      

(තැ�ප� ලැ��)      

ජනවා� 1,256,668.78 1,256,668.78  

ෙපබරවා� 1,545,450.53 1,545,450.53  

මා�� 844,939.59 844,939.59  

අෙ��� 814,685.33 814,685.33  

මැ� 3,759,855.97 3,759,855.97  

�� 2,421,290.10 2,421,290.10  

�� 3,439,151.23 3,439,151.23  

අෙග�ස්� 4,576,257.83 4,576,257.83  

සැ�තැ�බ� 5,054,340.43 5,054,340.43  

ඔ�ෙත��බ� 2,099,770.75 2,099,770.75  

ෙන�වැ�බ� 1,472,615.49 1,472,615.49  

ෙදසැ�බ� 2,042,069.18 2,042,069.18  

එක�ව 29,327,095.21 29,327,095.21  

3.ව�ෂය �ල හර ���      

(තැ�ප� ආප� ෙග��)      

ජනවා� 964,838.00 964,838.00  

ෙපබරවා� 1,244,779.13 1,244,779.13  

මා�� 1,825,734.97 1,825,734.97  

අෙ��� 858,786.35 858,786.35  

මැ� 3,552,487.70 3,552,487.70  

�� 1,686,114.23 1,686,114.23  

�� 2,389,291.82 2,389,291.82  

අෙග�ස්� 5,358,381.91 5,358,381.91  

සැ�තැ�බ� 6,739,130.37 6,739,130.37  

ඔ�ෙත��බ� 1,551,097.38 1,551,097.38  

ෙන�වැ�බ� 2,379,435.89 2,379,435.89  

ෙදසැ�බ� 3,656,602.46 3,656,602.46  

එක�ව 32,206,680.21 32,206,680.21  

4. 2016.12.31 �නටෙශ�ෂය 11,910,628.05 11,910,628.05  

(1)+(2)-(3) (ආකෘ�ය 02 
ප��) 
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5.4.13 – 2016 ව�ෂෙ� �ස�ජන 

��ම ��බද �ගණකා�ප� 

වා�තාව 
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