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2008 වර්ෂය සඳහා වන රජයේ කර්මාන්තශාලා කාර්ය සාධන වාර්තාව 

 

     1.0 හැඳින්වීම 

 

1.1 රජයේ කර්මාන්තශාලායේ යමයෙවර වනුයේ යාන්ත්රික ජිනේයන් ක යෂේත්රයේ වඩ , 

නිෂ්පාදන, උපයේශන යසේවා සෙ ආධුනිකයින්, ශිල්පීන්, තාක්ෂණ ශිල්පීන්, උපාධි

අයේක්ෂකආධුනිකයින්ොයාන්ත්රිකජිනේයන් කව කන්සඳොකර්මාන්තශාලාවඩ ෙල

නිෂ්පාදන සෙ වඩ  සම්බන්ධ ප්රායයික ක හුණුව වලබාම ම යනාම  වඩ  සෙ යසේවාවන්

සඩපයීමයි. 

 

1.2 රජයේකර්මාන්තශාලායවන්කරියාමකමකකරනලදපරධානකාර්යයන්, 

 නිෂ්පාදනොන මකතුවඩ ෙල්සඳොවනයමයෙයුම් 

 කාර්යමණ් ලයයේසෙහුණුව වන්නන්සඳොවනමානවසම්පමකසිවර්ධනය 

 නිෂ්පාදිතයන්සෙන මකතුයසේවාසඳොවනවිධිවිධාන 

 අමුද්රවය, ආයුධොඋපකරණසඳොවනපරසම්පාදනකයයුතු 

 

1.3        වයාපාක කඅමකකාකාරම්ක ව ම්යදකක්පවමකවායෙනයාම-ජෙතසඳෙන්කාර්යයන්   

                       ජටුකරෙඩනීමසඳොකළවඩ අමකකාකාරම්ක ව මොෙබ ාඅමකකාකාරම්ක ව ම 

පවමකවායෙනයනුලඩයේ. 

 

         1.4         රජයේකර්මාන්තශාලාවවිසින්තමකකාලීනවකරනුලබනපරධානනිශ්පාදනකාර්යයන්      

                       ොලබායදනුලබනයසේවාවන්වන්යන්, 

   

 ආයරිෙයශාලාෙහෙඋපකරණොයමවලම්නිශ්පාදනයකිරීම 

 

 ජලකළමනාකරණයසඳොවනවාමකතුයක මයනිශප්ාදනඅක ය

යදොරටු, දච්ගුලූයදොරටුොපමකයදොරටු 

 

 වාමකතුයක මයනිශ්පාදනයන්(මෑන්යෙිල්සඩකිලිොපියන් - ජල

කළමනාකරණඋපකරණ) 

 

 ලීභාණ් ොඅයනකුමකලීනිශ්පාදිතයන් 

 

 මාර්ෙබාධකොසිඥාහුව ක 

 

 යාන්තරිකසයිරන්නලා, වර්ෂ, මාසොදිනයකොයස්ඇතුළමකතඩපඩල්මුද්රා 
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 ස්කරීන්මුද්රණ, ඩිනේයල්මුද්රණ,   දඩන්වීම්හුව ක, කඩයයම්වඩ සෙඒො

බඩඳුනුයසේවාවන් සෙඑම්යබොස්(ජලූේහුම්වඩ ) 

 

 පවු ර්යකිටින්සෙයාන්තරිකපින්තා කවඩ  

 

 සියලූ ආකාරයේපාටිෂන්(යවන්කිරීම්)වඩ , ඇලූමිනියම්යදොරවල් ො

ජයනල්නිෂ්පාදනය 

 

 බිමකකා  පයන්ල(කඩයයම්) කිරීම 

 

 කඩපීම, සිදු කකිරීම, එතීම, හිල්විම ම(ඩ්රිල් කිරීම) වඩල්ඞින් වඩ සෙ

කම්මල්වඩ    

 

 විශාලපික සඩකසුම්වඩ , සඩෙඩල්ලූපික සඩකසුම්වඩ ොකම්මල්වඩ  
 

 යන්යත්රිපකරණසවිකිරීම 

 

 යන්යත්රිපකරණඅලූමකවඩඩියාකයයුතුොයසේවාසඩපයීම්කයයුතු 

 

 යමොයර්රථවාෙනඅලූමකවඩඩියාවොයසේවාසඩපයීම් 
 

 විදුලියාන්ත්රිකවඩ  

 
 විදුලිස්ථාපනයන්ොඅළුමකවඩඩියාවන් 

 
 ජයලක්යරොේයලටින්(විදුමකයලිොයල්පනය) 
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2.0  මානව සේපත් ෙත්ත- 2008 
 

2.1 අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය, පුරප්පාඩු හා අතිරික්ත 

 
    

තනතුර අොලවන යසේවය අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

ෙැනට යසේවයේ යයදී 

ඇති සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

අතිරික්ත 

ස්ථීර ස්ථීර අනියේ/යකො

න්ත්රාත් 

යජයෂ්ම මටටම 
කර්මාන්තශාලීය
ජිනේයන් ක 

ශ්රී.ලි.ජ.යසේI  
 
 
 
 
13 

 
1 

 
- 

 
 
 
 
 
1 

- 

නියයිජය
කර්මාන්තශාලීය
ජිනේයන් ක 

ශ්රී.ලි.ජ.යසේ I  
1 

 
- 

- 

කළමනාක ක-වඩ  ශ්රී.ලි.ජ.යසේII/I 1 - - 

කළමනාක ක-කාර්ය
සම්පාදන 

ශ්රී.ලි.ජ.යසේ II/I  
1 

 
- 

- 

කළමනාක ක-අලවි ශ්රී.ලි.ජ.යසේ  II/I 1 - - 
නියයිජය
කළමනාක කයවි 

ශ්රී.ලි.ජ.යසේ II/II  
7 

 
- 

- 

ප්රධානෙණකාධිකාරී ශ්රීලි.ෙණ.යසේ. I 1 - - 1 
 

- 

ෙණකාධිකාරී ශ්රීලි.ෙණ.යසේ. II 2 2 - - - 

 

යජයෂ්ම මටටයේ තකතුව 
16 14 - 2 - 

තෘතීක මටටම 

යජයෂ්යයාන්ත්රික
අධිකාරී 

ශ්රී.ලි.තා.යසේ. 
වියශේෂ 

5 5 - - - 

පක පාලනනිලධාරී 
රා.කළ.සෙකාර
අධිපන්කාය) 

1 - - 1 - 

 

තෘතීක මටටයේ තකතුව 
6 5 - 1 - 

ද්විතික මටටම        

යාන්ත්රිකඅධිකාරී ශ්රී.ලි.තා.යසේ. 19 14 - 5 - 

සඩලසුම්ශිල්පි ශ්රී.ලි.තා.යසේ.I 4 4 - - - 

රා.කල.සෙකාර රා.කල.යසේවය 55 51 - 4 - 

මානවසම්පමකසෙකාර ආශ්රිතයසේවා 2 2 - - - 

ප්රෙකාො

සිවර්ධනසෙකාර 

ආශ්රිතයසේවා 2 1 - 1  

මූලයොපික වඩයසෙකාර ආශ්රිතයසේවා 3 3 -   

අයලවිොසඩපයුම්
සෙකාර 

ආශ්රිතයසේවා  2 2 -   
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තනතුරු 

 

අොලවන යසේවය 

අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

ෙැනට යසේවයේ යයදී 

ඇති සංඛ්යාව 

 

 

පුරප්පා

ඩු 

 

 

අතිරික්ත 

ස්ථීර ස්ථීර අනියේ/ 

යකොන්ත්රාත් 

නීකාසෙකාර ආශ්රිතයසේවා 1 1 - - - 

යතොරතු ක
තාක්ෂණසෙකාර 

ආශ්රිතයසේවා 1 - - 1 - 

අයවඩයසෙකාර ආශ්රිතයසේවා 1 1 - - - 

ආරක්ෂක

නිලධාරී 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 1 1 - - - 

දමකතසයෙන්ක ක යදපාර්තයම්න්තුෙත 1 - - 1 - 

සුභසාධක
නිලධාරී 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 1 - - 1 - 

කාලඝණක

ලිපික ක 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 9 10 - - 1 

වඩ ෙලසෙකාර/

වඩ ෙලලිපික ක 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 38 24 - 14 - 

සුළුපක පාලක යදපාර්තයම්න්තුෙත 32 36 - - 4 

ද්විතික මටටයේ තකතුව 172 150  27 5 

ප්රාථමික ක මටටම 
 

ක යදු ක ඒකාබේධක යදු ක
යසේවය 

15 15 - - - 

කාර්යාලකාර්ය
සෙයක 

කාර්යාලකාර්ය
සොයකයසේවය 

16 9 - 7 - 

සනීපාරක්ෂක
කම්ක ක 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 9 7 - 2 - 

ආරක්ෂක
නියාමක 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 12 9 - 3 - 

කම්ක ක 
(1-1පන්කාය) 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 191 259 - - 8 

කම්ක ක 
(I-IIපන්කාය) 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 60 - 

කම්ක ක 
(IIපන්කාය) 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 49 105 - 72 - 
 

කම්ක ක 
(IIIපන්කාය) 

යදපාර්තයම්න්තුෙත 128  

 

ප්රාථමික ක මටටයේ තකතුව 480 404 - 84 8 

මුළු තකතුව 674 573 - 114 13 
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3.0 2008 මූලය වර්ෂය සඳහා වන වැය විස්තරය 
 

   3.1   01 වන වයාපෘතිය   -  සාමානය පාලනය හා කාර්ය මණ්ඩල යසේවාවන් 

  02 වන වයාපෘතිය  -  නිපැයුේ, පිරිසැකසුේ, නඩත්තු හා අලූත්වැඩියා යසේවාවන් 
 

        

3.2  රජයේ නිලධාරින්යේ අත්තිකාරේ B ගිණුම 
 

විස්තරය අස්තයේන්තුව අනුව ( ක.මි.) 

 

සතය අයය ( ක.මි.) 

උපරිම වියෙේ සිමාව 

 

අවම බැර සීමාව 

 

උපරිම හර යශේෂ සීමාව 

24.00 

 

11.00 

 

120.00 

23.47 

 

17.78 

 

75.93 

 

 

3.3   කළ වැඩ අත්තිකාරේ ගිණුම 

 
2008වසරසඳොවනපික වඩටුම ක.307,866,278.93වනඅතරශුේධලාභය ක.
87,239,393.84ක්වූඅතරයමයපික වඩටුයමන්28.33%ක්පමණවිය. 

 

3. 4  යබඩා අත්තිකාරේ ගිණුම 

 
වර්ෂය තුළ ම  සඩපයීම්හි වටිනාකම  ක. 110,842,637.60 ක් වූ අතර මුයර 501(අ)
පරකාරව ෙබ ා අමකකාකාරම් පාඩු අයේක්ෂා යනොකරනු ලබන්නායසේම  ලාභ
අයේක්ෂායවන්දකයයුතුයනොකයර්. 

 

 

 

 

 

පුනරාවර්තන වියෙේ වයාපෘති 01(රු.ක .) වයාපෘති  02 (රු.ක .) 

  
                          හුේෙලවඩටුේ  

 
16.7 18.2 

 
යවනමක වියදම්  

 
25.8 - 

උප තකතුව 42.5 18.2 

 මූලධනවියදම් 18.1 26.0 

මුළු තකතුව 60.7 44.2 
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4.0 ක්රියාකා ස සැලසුයේ ප්රයතිය 
 

4.1 2008 යෙසැේබර් ෙක්වා කල වැඩ අත්තිකාරේ ගිණුම යටයත් ඉටුකල    
                   වැඩවල ප්රයතිය   

  වයාපෘති 
ඇස්තයේන්තු 

මුෙල (රු. ක  ) 

ය ෞතික    

ප්රයතිය  % 

 

මූලය 

(රු.ක .) 

1 
වාක මාර්ෙයදපාර්තයම්න්තුයේයවයෙරෙලවයාපහකාය
සඳොඅක යයදොරටු06 ක්පික සඩකසීම  

102.790 100% 103.030 

2 
වාක මාර්ෙයදපාර්තයම්න්තුයේයවයෙරෙලවයාපහකාය
සඳොඅක යයදොරටු06 ක්සවිකිරීම  

45.540 95% 11.130 

3 
සදවකායිවයාපහකාය, වාක මාර්ෙයදපාර්තයම්න්තුව
ම කලහුවසදොවායන් යේට්ටුසවිකිරීම 

6.250 0% 0.000 

4 
යතොන් මනා කබරාජයසඳොයේට්ටු18 ක්(ස්ලයි 36 
ක්)සවිකිරීම 

28.060 100% 12.440 

5 
වීරකඩටිය, කඩකික ඕබ වයාපහකායසඳොවාමකතුයක 
යේට්ටු02ක්සාදා සවිකිරීම 

6.022 30% 1.660 

6 පරමාව බලශක්කාඅධිකාක යසඳොමගීපාලමක්සෑම ම 2.979 85% 1.880 

7 
නුයේයෙො දිසාඅධිකරණයසඳොවායන්රාක්ක
පික සඩකසීමොසවිකිරීම  

3.169 100% 1.680 

8 කතරෙමපූජාභූමියකෞතුකාොරයවයාවඩයක්ජදිකිරීම 4.466 100% 3.170 

9 අනුරාධහුරජනපකාමඩදුයර්දඩවමයකාර්යයන්(අදියර1 )   33.000 100% 33.000 

10 අනුරාධහුරජනපකාමඩදුයර්දඩවමයකාර්යයන්(අදියර2 )   14.000 97% 15.610 

11 තඩපඩල්යකෞතුකාොරයසඳොෙහෙභාණ් නිෂ්පාදනය 5.684 98% 3.810 

12 
ජාකාකයකෞතුකාොරයදපාර්තයම්න්තුවසඳොලීසඩකිලි
(අදියර1 සෙ11) නිෂ්පාදනය 

2.364 100% 3.210 

13 ශ්රීලිකාගුවන්විදුලිසිස්ථාවෙලඅළුමකවඩඩියාව 7.553 100% 6.160 

14 
අධිකරණසෙනීකාප්රකාසිසක්රණඅමාතයාිශයසඳොලී
භාණ් නිෂ්පාදනය කිරීම 

1.530 100% 1.650 

15 
යෙොරණදිසාඅධිකරණය(අධිකරණොනීකා
ප්රකාසිස්කරණඅමාතයාිශය)සඳො ලීරාක්කනිෂ්පාදනය
කිරීම  

4.826 100% 4.590 

16 
කඩබකායෙොල්ලෑවමයෙේස්ත්රාමකඋසාවියසඳොවායන්
රාක්කපික සඩකසීම 

2.170 100% 2.080 

17 
ොල්ලජාකාකසමුද්රීයයකෞතුකාොරයේප්රදර්ශනශාලා
ඔපදඩමීමො සකස්කිරීම 

4.025 90% 2.010 
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4.2 වියශේෂ යසේවා 

 ජාකාකනිදෙස් දිනඋළයල්ආචාර පීඨිකාව ො වියශේස අමුමකතන්සදො වනකුටියසූදානම්

කිරීම, වියේශිය රාජය නායකයින් ො වියේීයය නිළධාරීන් පිිගෙඩනීම සදො කටුනායක

ජාතයන්තරගුවන්යතොටුයපොයල්වියශේෂපීඨිකාවසෙපඩමිීමයම්පර්යන්තයනිර්මාණයකිරීම

සෙමඩකාවරණයදපාර්තයම්න්තුවසදොඡන්දයපට්ටිසූදානම්කිරීම. 

 

 

  වයාපෘති 
ඇස්තයේන්තු 

මුෙල (රු. ක  ) 

ය ෞතික    

ප්රයතිය  

% 

මූලය 

(රු.ක .) 

18 
යේෂකර්මයදපාර්තයම්න්තුවසඳොඅමකයන්ත්ර50ක්සඩලසුම්කර 
වඩඩිදියුව කිරීමොපික සඩකසීම  

10.900 50% 2.518 

19 
තරස්20ක්සෑම මසෙසුෙතදාසෙහෙස්ථක්රි ාිෙනයේවෙලය
(වර්ෙඅඩි 3945)අමායනිතෙඩුසවිකිරීම   

2.760 100% 2.290 

20 
දුම්ක යයදපාර්තයම්න්තුවසදොයේක්ේයලොක්ස්3000ක්වාමකතු 
කිරීම(යමමවසයර්1 ඇණවුම) 

5.340 100% 7.468 

21 
දුම්ක යයදපාර්තයම්න්තුවසදොයේක්ේයලොක්ස්3000ක්වාමකතු 
කිරීම(යමමවසයර්2 ඇණවුම) 

5.340 70% 5.660 

22 
දුම්ක යයදපාර්තයම්න්තුවසදොයේක්ේයලොක්ස්3000ක්වාමකතු 
කිරීම(යමමවසයර්3 ඇණවුම) 

14.200 20% 2.800 

23 
මිනුම්ඒකක, ප්රමිකාොයසේවායදපාර්තයම්න්තුවසඳොසම්මත
පඩි වාමකතුකිරීම. 

3.270 70% 2.590 

24 තඩපඩල්යකෞතුකාොරයසඳොනාමහුව කනිෂ්පාදනය. 1.268 95% 0.810 

25 යපොලිස්මූලස්ථානයසඳොසිඛ්යාිකතෙඩු15000සෑම ම.  8.682 80% 7.950 

26 හුරාවිදයායදපාර්තයම්න්තුවසඳොනාමහුව ක200ක්සෑම ම 4.380 100% 3.488 

27 
තඩපඩල්යදපාර්තයම්න්තුවසඳොවර්ෂකඩය8400 නිෂ්පාදනය
කිරීම 

2.174 100% 2.070 

28 
රාජයපක පාලනඅමාතයාිශහුණුව ආයතනයෙො නඩක ල්ල
නවීකරණයසෙ යකොයස්කිරීම. 

3.560 100% 3.720 

29 
රාජයපක පාලනඅමාතයාිශයනවීකරණකාර්යයන්(අදියර1
සෙ2) 

2.450 95% 2.960 

30 
ජාකාකබුේධිමයයේපළසිවිධානයේ3 මෙයල්නඩවතකාමර
යවන්කිරීම. 

3.298 100% 3.020 

31 
ශ්රීලිකාපාර්ලියම්න්තුයේෙඩන්සා ගෙබ ාවසඳොරාක්ක
පික සඩකසීම ොසඩපයීම. 

1.530 100% 1.320 

32 තඩපඩල්යදපාර්තයම්න්තුයේකාමරයවන්කිරීම 5.070 90% 0.100 

33 ෙම්පෙඋේභිදඋදයානයේවිදුලිහැෙඩන්ඇම ම.  2.641 45% 2.110 

    351.291   257.984 
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5.0 පුහුණුවීේ 
 

  5.1    පහත සඳහන් ආකාරයයන් රජයේ කර්මාන්තශාලාව විසින් පුහුණුවන්නන්, ඩිප්යලෝමා  

           සිසුන්, ඉංජියන්රු උපාධි අයප්ක්ෂකයින් සහ ඉංජියන්රුවනට පුහුණු කි සේ ලබා යෙනු   

           ලැබිය.  

 

 විස්තරය සංඛ්යාව කාලය 

1 තාක්ෂණික/විදයාලයීය
හුණුව වන්නන් 

18 මාස06 

2 ශ්රීලිකාජිනේයන් කවිදයාලයීය
ජිනේයන් කවන් 

02 මාස 12  

 

 

                 5.2    අ යන්තරික කාර්ය මණ්ඩලය යවත ලබාදුන් වියශේෂ පුහුණුවීේ 
 

       

යසේවය 

 

පුහුණු වැඩසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

 
1 

කේකරු යපික්ලිෆ්ටිසෙජිෙම
යදොඹකරයන මකතුවසෙ
ක්රියාකරවීම 

ජන්රා ආයතනය 15 
 
 

දින01 

 

2 

ඉංජියන්රු  
විච්යේදනයනොකරකරනු
ලබනපරීක්ෂාව 

පරමාව ක ශක්කා
අධිකාක ය 

 

01 දින10 

 
3 

ඉංජියන්රු මූලිකවාෂ්පජිනේයන් ක
විදයාවසෙබලශක්කා
සිරක්ෂණය 

යේරායදණියවිශ්ව
විදයාලය 

02 දින03 

 
4 

ඉංජියන්රු නවීනරථවාෙනසඳො
ජිනේයන් කතාක්ෂණය 

ජදිකිරීම්හුණුව 
සිවර්ධනආයතනය 

03 දින01 

 
5 

යාන්ත්රික
අධිකාක  

නිහුණතාසිවර්ධනයසෙ
කර්මාන්ත 

ජන්යකොපයර්ය ග
ජිනේයන් ක 

02 දින01 

6 කේකරු වාමකතුතාක්ෂණදඩනුම කාර්මිකසිවර්ධන
මණ් ලය 

04 දින10  

 
7 

යාන්ත්රික
අධිකාක  

ආරක්ෂාවීමපිිගබඳ
හුණුව ව 

කම්ක ක
යදපාර්තයම්න්තුව 

 

01 දින10  
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  6. 0 බාධාවන් 

 

6.1 මූලයමය බාධාවන් 

 

නවතාක්ෂණයසහිතයන්යත්රිපකරණ  මිලම  ෙඩනීමයසෙ වඩ ෙල්යෙො නඩක ලින මකතුව

සදොප්රමානවමකමූලයප්රකාපාදනයනොලඩීමමයෙේතුයවන්නිෂ්පාදනලලදායීතාවයයබලපෑමක්

ඇකා විය.යමම තමකවය මෙෙරවා ෙඩනීම සදො වාර්ෂික අයවඩයයන් ප්රමානවමක ප්රකාසම්පාදන

සපයාෙතයුතුයි. 

 

ඇස්තයම්න්තු කරන ලද කාර්යයන් සදො අමුද්රවය යවළදයපොයලහි ඇකා වූ මිළ ජෙල යාම්

යෙේතුයවන්අවාසිදායකතමකමකවයක්නිර්මාණයවිය.යමමතමකමකවයවාක මර්ෙවයාපහකාසදො

වනජල  කළමණාකරණවායන්යේට්ටුනිෂ්පාදනයේ ම ොසවිකිරීමයකයරහි ද අයෙපමක

ආකාරයයන්බලපෑයේය. 

 

 

6.2 පාලනමය බාධාවන් 

 

ප්රදාන ෙණකාධිකාරී හුරේපාඩු යනොපිරවීම යෙේතුයවන් දඩි ි කළමනාකරණමය දුර්වලතා

ඇකාවීමය යෙේතු වීකායබයි.යම්සම්බන්ධයයන්වනජල්ලීම්කීපවරක්මවෙකිව යුතුආයතන

යවකාන්ජල්ලාසිටියදසලලදායීපිිගතුරක්යනොලදයෙයින්යපරසදෙන්ඇබෑර්තුතවදුරයමක

පිරවියයුතුතමකවයේමපවතී. 

 

නිපඩයුම්, වඩ  ො යසේවාවන් සම්බන්ධ ප්රසම්පාදන ක්රියා පක පාටියේ පවමකනා සහ 

මාර්යෙිපයේශනය අනුෙමනය කිරීයම්ම  යම් ප්රමාදයන් ඇකාවනු ලඩීමම යෙේතුයවන්

යසේවාදායකයන්සමෙඇකාකරෙමකක විසුම්ප්රකාරවඇතඩම්වඩ නිමයකොයභාරදියයනොෙඩකි

යවයි. යම් යෙේතුයවන් රජයේකර්මාන්තශාලාව සම්බන්ධයයන්ඇතඩම් යසේවාදායකයින්තුළ

පඩවකා විශ්වාසය බිදවඩටිය ෙඩකි අතර යමම තමකමකවය වර්තමාන යවළද යපොයළේ පවකාන

තරෙකාරීස්වභාවයේම අයතනයයඅවාසිදායකයලසබලපෑෙඩක. 
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7.0  වර්තමාන තත්වය 2016 ජුනි 15 
 

1. 2015වර්ෂයේබලායපොයරොමකතුවුපික වඩටුම්ජලක්කය කපියල්මිලියන610.00ක්වූවද,කළ
වඩ අමකකාකාරම්ක ව යම්පික වඩටුම ක.මි.383ක්වනඅතරවියදම ක.මි.378.8ක්විය.ඒඅනුව

අකාක ක්තය ක.මි  4.28විය.පාලනයකලයනොෙඩකිපෙතසදෙන්ෙඩයළුයෙේතුයවන්වර්ෂයේ

පික වඩටුම්අඩුවීඇත. 

 

(අ) ෙව යදනුක කවන්යේජලක්කසඩපයීයම්ම ප්රසම්පාදනයරගුලාසිවලයඅනුවභාණ් ො
අමුද්රවයසපයාෙඩනීමයකාලයක්ෙතවනබඩවින්2015වර්ෂයේසම්පූර්ණකරනලද
සෙ කරයෙන යමින් පඩවකා වයාපහකා සඳො අමුද්රවය සපයන ලේයේ ෙව යදනුක ක
විසිනි.එබඩවින්එමවටිනාකමඅඩුවනබඩවින්අයේක්ෂිතපික වඩටුමඅඩුවීඇත. 
 

(ආ) වාමකතු ො දඩව භාණ්  නිෂ්පාදනය කරන ලද වඩ ෙල් සඳො ප්රමාණවමක වඩ 
ප්රමාණයක්ලබාෙඩනීමයඋමකසෙකලදතරෙකාක මකවයනිසාඅපයේමිලෙණන්වලය
ව ා අඩු මිල ෙණන්  යවනමක අයතන ො හුේෙලයින් ජදික පමක කිරීයමන් අප
ආයතනයයඇණවුම්ලඩීමමඅඩුවුබඩවින්පික වඩටුමඅඩුවීමයයෙේතුවිය. 

 
(ඇ) උමා ඔය වයාපහකාය යයයමක අලියකොය ආ ක වාක මාර්ෙ ජල පාලන යදොරටු සාදා

සවිකිරීම     සෙෙපූර්යෙො නඩක ල්යල්දඩවඅලුමකවඩඩියාකයයුතුපික වඩටුමජලක්ක
කරකාබුනදඑමවයාපහකාකරයෙනයාමපිලිබඳපඩෙඩදිලිඋපයදස්යනොලඩීමමොඑම
වඩ කයයුතුකරයෙනයාමප්රමාදවිමනිසාජලක්කසහුරාෙඩනීමඅපෙසුවිය. 

 
2. කාර්යමණ් ලහුරේපාඩුපඩවතීම.හුරේපාඩුප්රමාණයපෙතසඳෙන්කරඇත. 

 ජිනේයන් කව ක   - 02 
 ෙණකාධිකාරීව ක  - 01 
 පක පාලනනිලධාරීන්  - 01 
 කළමණාකරණසෙකාර - 11 
 සිවර්ධනසෙකාර  - 05 
 හුණුව කම්ක ක  - 74 
 නුහුණුව කම්ක ක  - 15 
   එකතුව  108 
 
යම් වන වියහුණුව  කම්ක ක බඳවාෙඩනීයම් පක පාටි සම්බන්ධව අවසන් තීරණ ෙඩනීමය
නියමිතය. 
 

3. 2015-12.31 දිනය රාජයආයතනවලින් 2013 ො 2014 වර්ෂයේලඩබියයුතුමුදල්

යනොලඩීමමොප්රමාදවීම. 

 2013  -  ක.23,035,442.11 
 
 2014  -  ක.58,185,491.68 
 

4. යමමතමකවයවලක්වාෙඩනීමොආයතනයලලදායිතමකවයයපමකකරෙඩනීමසඳොආයතනය
ප්රකාවුෙෙත කිරීමය අදාල කයයුතු අවසන් කරමින් පවකාන අතර කලමනාකරන යසේවා

යදපාර්තයම්න්තුයේනිර්යේශඅනුවඅමාතයමණ් ලයයවතයයොමුකරඇත. 

 

5. ආයතනිකමට්යයමන්යෙපමකමුලයපාලනයතුලින්වියදම්අඩුකරෙඩනීමයකයයුතුකරඇත. 


