
1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

කාර්ය සාධන  වාර්තාව -2014 

 

 

 

 

 

 

 

රජයේ කර්මාන්තශාලා යෙපාර්තයේන්තුව 

යකොයලොන්නාව.  

 

 



2 

 

 2014 වර්ෂය සඳහා වන රජයේ කර්මාන්තශාලා කාර්ය සාධන 

 වාර්තාව 

01 හැඳින්වීම 

 

1.1 රජයේ කර්මාන්තශාලායේ යමයෙවර වනුයේ යාන්ත්රික ජිනේයන් ක යෂේත්රයේ වඩ , නිෂ්පාදන,  

උපයේශනයසේවාසෙආධුනිකයින්, ශිල්පීන්, තාක්ෂණශිල්පීන්, උපාධිඅයේක්ෂකආධුනිකයින්           

ො යාන්ත්රික ජිනේයන් කව කන් සාො කර්මාන්ත ශාලා වඩ ෙල නිෂ්පාදන සෙ වඩ  සම්බන්ධ     

ප්රායයික කහුණුව වලබාදීමයනාදීවඩ සෙයසේවාවන්සඩපයීමයි 

 

1.2 රජයේකර්මාන්තශාලායවන්කරියාමකමකකරනලදපරධානකාර්යයන් 

 නිෂ්පාදනොන මකතුවඩ ෙල්සාොවනයමයෙයුම් 

 කාර්යමණ් ලයයේසෙහුණුව වන්නන්සාොවනමානවසම්පමකසිවර්ධනය 

 නිෂ්පාදිතයන්සෙන මකතුයසේවාසාොවනවිධිවිධාන 

 අමුද්රවය, ආයුධොඋපකරණසාොවනපරසම්පාදනකයයුතු 

 

1.3 වයාපාක කඅමකකාකාරම්ක ව ම්යදකක්පවමකවාය නයාම-ජෙතසාෙන්කාර්යයන්ජටුකර           

 ඩනීමසාොකළවඩ අමකකාකාරම්ක ව මො බ ාඅමකකාකාරම්ක ව මපවමකවාය නයනු            

ලඩයේ. 

 

1.4 රජයේකර්මාන්තශාලාවවිසින්තමකකාලීනවකරනුලබනපරධානනිශ්පාදනකාර්යයන්ොලබා

යදනුලබනයසේවාවන්වන්යන්. 

   
 ආයරි යශාලා හෙඋපකරණොයමවලම්නිශ්පාදනයිරීම 

 
 ජලකළමනාකරණයසාොවනවාමකතුයක මයනිශප්ාදනඅක යයදොරටු, දච්ගුලූ

යදොරටුොපමකයදොරටු 
 

 වාමකතුයක මයනිශ්පාදනයන්(මෑන්යෙිල්සඩිරලිොපියන් - ජලකළමනාකරණ
උපකරණ) 

 
 ලීභාණ් ොඅයනකුමකලීනිශ්පාදිතයන් 
 
 මාර් බාධකොසිඥාහුව ක 
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 යාන්තරිකසයිරන්නලා, වර්ෂ, මාසොදිනයකොයස්ඇතුළමකතඩපඩල්මුද්රා 

 
 ස්කරීන්මුද්රණ, ඩිනේයල්මුද්රණ,   දඩන්වීම්හුව ක, කඩයයම්වඩ සෙඒොබඩඳුනුයසේවාවන්

සෙඑම්යබොස්(ජලූේහුම්වඩ ) 
 

 පවු ර්යකිටින්සෙයාන්තරිකපින්තා කවඩ  
 

 සියලූආකාරයේපාටිෂන්(යවන්ිරීම්)වඩ , ඇලූමිනියම්යදොරවල්ොජයනල්
නිෂ්පාදනය 

 
 බිමකකාපයන්ල(කඩයයම්)ිරීමො 

 
 කඩපීම, සිදු කිරීම, එතීම, හිල්විදීම(ඩ්රිල්ිරීම)වඩල්ඞින්වඩ සෙකම්මල්වඩ  

 
 විශාලපික සඩකසුම්වඩ , සඩෙඩල්ලූපික සඩකසුම්වඩ ොකම්මල්වඩ  

 
 යන්යත්රිපකරණසවිිරීම 

 
 යන්යත්රිපකරණඅලූමකවඩඩියාකයයුතුොයසේවාසඩපයීම්කයයුතු 

 
 යමොයර්රථවාෙනඅලූමකවඩඩියාවොයසේවාසඩපයීම් 

 
 විදුලියාන්ත්රිකවඩ  

 
 විදුලිස්ථාපනයන්ොඅළුමකවඩඩියාවන් 

 

 ජයලක්යරොේයලටින්(විදුමකයලිොයල්පනය) 
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2.0   මානව සේපත් ෙත්ත 
 
 

 

තනතුර අොල වන යසේවය 

අනුමත 
තනතුරු 
සංඛ් යාව 

ෙැනට යසේවයේ යයදී 
ඇති සංඛ් යාව 

පුරප්පාඩු 
සංඛ් යාව 

ස්ථීර ස්ථීර 
අනියම්/ 

යකොන්මක රාමක 
- 

ජ් යයෂ්ඨ මට්ටම 

කර්මාන්තශාලීය ජිනේයන් ක ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 1 1 - - 

නියයිජ් ය කර්මාන්තශාලීය 
ජිනේයන් ක 

ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 
1 1 - - 

කළමනාක ක - වඩ  ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 1 1 - - 

කළමනාක ක - කාර්ය සම්පාදන ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 1 1 - - 

කළමනාක ක - අයළවි ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 1 1 - - 

නියයිජ් ය කළමනාක කයවි ශ් ී  ලිකා ජිනේයන් ක යසේවය 11 7 - 4 

නියයිජ් ය කළමනාක ක(පාලන) ශ් ී  ලිකා පක පාලන යසේවය 1 1 - - 

ේ රධාන  ණකාධිකාී ශ් ී  ලිකා  ණකාධිකාී 
යසේවය 

1 1 - - 

 
 ණකාධිකාී(ය වීම්/ බ ා) 

ශ් ී  ලිකා  ණකාධිකාී 
යසේවය 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 ණකාධිකාී අභ් යන්තර වි ණන ශ් ී  ලිකා  ණකාධිකාී 
යසේවය 

1 - - 1 

ජ් යයෂ්ඨ මට්ටයේ එකතුව  21 16  5 
තෘතීක මට්ටම      

ජ් යේෂ්ඨ යාන්මක ක ක අධිකාී ශ් ී  ලි.තා.යසේ. 5 5 - - 

ේ රධාන සඩලසුම් ශිල්පි ශ් ී  ලි.තා.යසේ. 1 - - 1 

පක පාලන නිලධාී රා.ක.ස.යසේ. (අධි) 1 - - 1 

තෘතීක මට්ටයේ එකතුව  7 5  2 
ද්විතික මට්ටම      
සිවර්ධන නිලධාී සි.නි.යසේ 15 10 -  
අයවඩය සෙකාර ආශ ්ක ත යසේවා 1 1 -  

නීකා  සෙකාර උපාදිධාී 1 1 -  

යාන්මක ක ක අධිකාී ශ් ී  ලි.තා.යසේ. 18 15 -  

සඩලසුම් ශිල්පි ශ් ී  ලි.තා.යසේ. 4 4 -  

රාජ් ය කළමනාකරණ සෙකාර රා.ක.ස.යසේ. 50 35 -  

පක  ණක රූ රයා නිර්මාණ ශිල්පි ශ් ී  ලි.යතො.තා.යසේ. 1 - -  

වඩ ෙල් සෙකාර යදපාර්තයම්න්තු ත 17 18 -  

වඩ ෙල් ලිපික ක යදපාර්තයම්න්තු ත 9 8 -  

කාලඝණක ලිපික ක යදපාර්තයම්න්තු ත 9 7 -  

සුභසාධක සෙකාර යදපාර්තයම්න්තු ත 1 - -  

වඩ  පක පාලක යදපාර්තයම්න්තු ත 31 28 -  

ද්විතික මට්ටයේ එකතුව සි.නි.යසේ 156 128 -  
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2.0   මානව සේපත් ෙත්ත 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
තනතුරු 

 

 

 

 

අොලවන යසේවය  

 

අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

 

 
ෙැනට යසේවයේ 

යයදී ඇති සංඛ්යා 

 

 

 

 

පුරප්පාඩු 
ස්ථීර ස්ථීර 

අනියේ/ 

යකොන්ත්රාත් 

ප්රාථමික ක මට්ටම 

ක යදු ක ක යදු කයසේවා 15 13 - 2 

කාර්යාලකාර්යයසොයක කාර්යාලයසේවකයසේ. 9 8 - 1 

ආරක්ෂකනිලධාක  යදපාර්තයම්න්තු ත 1 1 
 

- 

සනීපාරක්ෂකකම්ක ක යදපාර්තයම්න්තු ත 6 6 - - 

කම්ක ක ශිල්පීය(1-1පන්කාය) යදපාර්තයම්න්තු ත 206 155 - 51 

කම්ක ක ශිල්පීය(1-11පන්කාය) 
යදපාර්තයම්න්තු ත 118 

63 
- 3 

කම්ක කඅර්ධ ශිල්පීය(11පන්කාය) 
52 

කම්ක කශිල්පීයයනොවන යදපාර්තයම්න්තු ත 
80 44 - 36 

ප්රාථමිකමටියයම්එකතුව 
435 342 - 93 

මුළු  එකතුව 619 490 
 

129 
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3.0 2014 මූලය වර්ෂය සඳහා වන වැය විස්තරය    

  

3.1           1 වන වයාපෘතිය       - සාමානය පාලනය හා කාර්ය ම්ඩලල යසේවාවන් 

                              2 වන වයාපෘතිය       - නිපැයුේ, පිරිසැකසුේ, නලත්තු හා අලූත්වැඩියා යසේවාවන් 

   

   
 
පුනරාවර්තන වියෙේ 

 
වයාපෘති 01(රු.ක .) 

 
වයාපෘති  02 (රු.ක .) 

හුේ ලවඩටුේ 24.100 22.870 

යවනත් වියදම් 
 

11.175 
10.173 

උප එකතුව 
35.275 

33.043 

මූලධනවියදම් 5.400 4.853 

මුළු එකතුව 
40.675 

37.896 

        

 

 

      

 

 

 

   

 

 

 

 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 

22.00 

18.00 

120.00 

21.97 

19.47 

85.68 

 

3.3    කළ වැල අත්තිකාරේ ගිණුම 

2014වසරසාොවනපික වඩටුම ක.405,638,669.52 වනඅතරශුේධලාභය ක.5,103,928.56ක්වූඅතරයමය

පික වඩටුයමන්1.3  %ක්පමණවිය. 

3.4    යබලා අත්තිකාරේ ගිණුම 

වර්ෂයතුළදීසඩපයීම්හිවටිනාකම ක 188,954,304.06ක්වූඅතරමුයර501(අ)පරකාරව බ ාඅමකකාකාරම්
පාඩුඅයේක්ෂායනොකරනුලබන්නායසේමලාභඅයේක්ෂායවන්දකයයුතුයනොකයර්. 
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4.2.    වියශේෂ යසේවාවන්  

ජාකාකනිදෙස්දිනඋළයල්ආචාරපිඨිකාවොවියශේෂඅමුමකතන්සාොවනකුටියසුදානම්ිරීම,

වියේශිය රාජය නායකයින් ො වියේීයය නිලධාක න් පිිග ඩනීම සාො කටුනායක ජාතයන්තර

ගුවන්යතොටුපයළේ වියශේෂ පිඨිකාව ො පඩමිණියම් පර්යන්තයනිර්මාණයිරීම සෙ මඩකාවරණ

යදපාර්තයම්න්තුවසාොජන්දයපට්ටිසුදානම්ිරීම. 

 

4.0. ක්රියාකා ස සැලැස්යේ ප්රයතිය  
4.1  අවසන් කල හා වැල අවසන් යනොකල වයාපෘති හා වැල- 2014 වර්ෂය 

 
 

 
2014.01.01 -     2014.12.31 දිනට ප්රයතිය 

 වයපෘතිය වාර්ෂික ඉලක්ක ප්රයතිය   

1 ය ෞතික 

 

මූලය 

(රු.ක .) 

ය ෞතික 

% 
මූලය (රු.ක .) 

2 දඩදු කඔයවයාපහකායසාොඅීයයදොරටු08ක්සාදාසවිිරීම 100% 115.00 100% 120.10 
3 

අමකකාක්කාවවයාපහකාය-අීයයදොරටු08ක්ජදිිරීමොසවිිරීම 100% 78.00 100% 
 

53.90 
 

4 රාජයඋමකසව(නිදෙස්උමකසවයොයවනමකඋමකසව) 100% 30.00 100% 31.42 
5 නාච්චිදූවවයාපහකායසදොයසොයරොේයදොරටු02ක්සාදාසවිිරීම, 

වාක මාර් යදපාර්තයම්න්තුව. 
100% 5.00 95% 6.16 

6 අවුකනබුේධප්රකාමාසාොආවරනවෙලජදිිරීම 100% 16.00 65% 11.50 

7 මාලි ාවිලබුේධප්රකාමාසාොආවරනවෙලජදිිරීම 100% 18.00 80% 12.30 

8 යපොලිේයයිලිකාආයතනයය, ේලාස්ටික්ප්රකාච්රීකරණය
යන්ත්රා ාරයක්ජදිිරීම 

30% 3.00 100% 2.35 

9 යේ කඅ කවයාපහකාය-අීයයදොරටු03ක්ජදිිරීමොසවිිරීම 50% 8.00 18% 2.33 

10 අලික්යකොයඅ කවයාපහකාය-අීයයදොරටු03ක්ජදිිරීමො
සවිිරීම 

100% 20.00 10% 4.10 

11 ය ිගුමර්දනවයාපාරයසාොදඩඩිසමකකාරඒකකවලප්රකාකාර

 න්නායරිගීන්යඅවශයඇාන්168ක්සාදාසඩපයීම 
100% 13.50 98% 11.50 

12 විදුලි,යාන්ත්රිකවඩ ොයන්යත්රිපකරණඅළුමකවඩඩියාවො
න මකතුඒකකයමක න්ජටුකරනකාර්යයන් 

100% 38.00 100% 42.85 

13 බරපික සඩකසුම්ඒකකයමඟින්ජටුකරනකාර්යයන්. 100% 25.00 99% 24.80 
14 යාන්ත්රිකදඩවජීමසෙදඩවභාණ් සෑදීයම්ඒකකයමක න්

ජටුකරනකාර්යයන්. 
100% 50.00 95% 47.60 

15 
සඩෙඩල්ලුපික සඩකසුම්ඒකකයමඟින්ජටුකරනකාර්යයන්. 100% 61.50 

51% 
 

37.20 

16 

වාමකතුවඩ ඒකකයමක න්ජටුකරනකාර්යයන් 100% 20.00 52% 11.25 

17 
සඩෙඩල්ලුජිනේයන් කවඩ ඒකකයමක න්ජටුකරනකාර්යයන්. 100% 30.00 79% 24.93 

18 
වාෙනඅලුමකවඩඩියාඒකකයමක න්ජටුකරනකාර්යයන්. 100% 21.00 93% 19.62 

 
එක තුව   552.00   463.91 
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5.0       පුහුණුවීම 
 
5.1 පහත සඳහන් ආකාරයයන් රජයේ කර්මාන්තශාලාව විසින් ආධුනිකයින් හා ඉංජියන්රුවරුන් සඳහා 

පුහුණුව ලබා දී ඇත. 
 

 පුහුණු විසත්රය සංඛ්යාව කාලය 
1 තාක්ෂණිකවිදයාලයීයහුණුව වන්නන් 21 මාස06 

2 ජිනේයන් කඋපාධිඅයේක්ෂකයින් 03 මාස06 

3 ශ්රීලිකාවහමකතීයහුණුව අධිකාක යයයයමකඇකායවනමක
ආයතනවලහුණුව වන්නන්සාොර.ක.ශා.ප්රායයික කහුණුව ව 

32 මාස06 

 

5.2 අ යන්තරික කාර්ය ම්ඩලලය යවත ලබා දුන් වියශේෂ පුහුණුවීේ. 

 
 යසේවය පුහුණු වැලසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

 
1 

යාන්ත්රිකජිනේයන් ක විච්යජ්දකනඩකා(Non 
Destructive)පීක්ෂා
ිරීම-ජාකාකහුණුව ව
ොසුදුසුකම්. 

පරමාව බලශක්කා
අධිකාක ය 

01 දින07 

 
2 

යාන්ත්රිකජිනේයන් ක (N.D.T.)විච්යජ්දකනඩකා
පීක්ෂාිරීම-චුම්බක
අිශුපීක්ෂාව1අධියර 

පරමාව බලශක්කා
අධිකාක ය 

01 දින02 

 
3 

යාන්ත්රිකජිනේයන් ක ජදිිරීම්සාො
ඇලුමිනියම්භාවිතය 

ජදිිරීම්අභයාස
ොසිවර්ධන
ආයතනය 

01 දින01 

 
4 

යාන්ත්රිකජිනේයන් ක ද්රවකාවඩේදීමමක න්

කරනපීක්ෂාව(Liquid 
Penetrate Testing) 

පරමාව බලශක්කා
අධිකාක ය 

01 දින01 

 
5 

නියයිජය
කළමනාක ක(පාලන) 

කළමනාකරණක්රමසෙ
මානවසම්පමක
කළමනාකරණය 

ජදිිරීම්අභයාස
ොසිවර්ධන
ආයතනය 

01 දින01 

 
6 

යාන්ත්රිකඅධිකාී (N.D.T.)විච්යජ්දකනඩකා
පීක්ෂාිරීම-ජාකාක
හුණුව වොසුදුසුකම්. 

පරමාව බලශක්කා
අධිකාක ය 

02 දින07 

 
7 

යාන්ත්රිකඅධිකාී ප්රමාණසීකක්ෂණය
පිිගබාපාඨමාලාව 

ජදිිරීම්අභයාස
ොසිවර්ධන
ආයතනය 

01 මාස06 

 
8 

යාන්ත්රිකඅධිකාී යකොන්ත්රාමකතුය වීම,
ලිපිය ොනුන මකතුවො
යකොන්ත්රාමකතුඅවසන්
ිරීයම්කයයුතු 

SDFL ආයතනය 01 දින01 



9 

 

 යසේවය පුහුණු වැලසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

 
9 

යාන්ත්රිකඅධිකාී 
 
 

මඩදික යතුළශේද
පක පාලනයොමෙජනයා
ඇමතීම 

SLBC - ශ්රීලිකා
ගුවන්විදුලිසිස්ථාව 

01 
 
 

මාස02 
 

 
10 

නීකාසෙකාර ජිග්රීසිභාෂාවසෙකාකපත්ර
පාඨමාලාව 

SLIDA ආයතනය 01 සකායකය
දින01
(මාස06) 

 
11 

සඩලසුම්ශිල්පි ප්රමාණසීකක්ෂණයපිිගබා
සෙකාකපත්රපාඨමාලාව 

CHPD ආයතනය
පඩලවමකත 

01 සකායය
දින01 
(මාස06) 

 
12 

රා.කළ.සෙකාර  බ ාකළමනාකරණය
පිිගබාසෙකාකපත්ර
පාඨමාලාව 

ජදිිරීම්
යන්යත්රිපකරණ
හුණුව මධයසථ්ානය 

03 දින10 

 
13 

රා.කළ.සෙකාර ප්රසම්පාදන
ක්රියාපිලියවල(මූලික
පාඨමාලාව) 

PRAGE ආයතනය 03 දින01 

 
14 

රා.කළ.සෙකාර හුේ ලිකලිපිය ොනු
න මකතුව 

SDFL ආයතනය 06 දින02 

15 රා.කළ.සෙකාර ආයතනිකීකාසෙකාර්යය
පක පාටිකීකා 

SLIDA ආයතනය 02 දින03 

16 රා.කළ.සෙකාර  බ ාකරණයපිිගබාඋසස්
සෙකාකපත්රපාඨමාලාව 

ජදිිරීම්අභයාසො
සිවර්ධනආයතනය 

01 දින08 

17 රා.කළ.සෙකාර ලිපිලිවීමසෙලිවීයම්
ප්රමාණය 

NIBM ආයතනය 01 දින02 

18 රා.කළ.සෙකාර වාර්ෂිකසීකක්ෂණමණ් ල PRAGE ආයතනය 
 

05 දින01 

19 රා.කළ.සෙකාර ජිග්රීසිඋසස්සෙකාකපත්ර
පාඨමාලාව 

SLIDA ආයතනය 
 

01  

20 යපදයර් ක යකොන්්රීට්තාක්ෂණය ජදිිරීම්අභයාසො
සිවර්ධනආයතනය 

02 දින01 

21 ජලනල
වඩේදුම්ක ක 

වතුරයපොම්පයේසෙවායු
පී නයන්ත්රයේන මකතුව 

ජදිිරීම්අභයාසො
සිවර්ධනආයතනය 

01 දින05 

22 කම්ක ක/යපදයර් ක
/ 
පින්තා කක ක 

නවීනපින්තා කතාක්ෂණ
ශිල්පය 

ජදිිරීම්අභයාසො
සිවර්ධනආයතනය 

03 දින01 

23 කා.කා.ස. කාර්යාලකාර්යසොයක
කාර්යභාරය 

ජාකාකශ්රමඅධයයන
ආයතනය 

01 දින02 

24 කා.කා.ස. නිවාඩු,නිවාඩුවාර්තා,
හුේ ලිකලිපිය ොනුකරණය 

SDFL ආයතනය 02 දින02 

25 වඩේදුම්ක ක වඩේදුම්කරණය මෙයපොළඅභයාස
ආයතනය, ශ්රීලිකා
වරායඅධිකාක ය 

09 දින26 

26 විදුලිකාර්මික විදුලිකාර්මිකපාඨමාලාව මෙයපොළඅභයාස
ආයතනය, ශ්රීලිකා
වරායඅධිකාක ය 

04 දින26 
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06.  බාධාවන් 

6.1 මූලයමය බාධාවන් 

ඇස්තයම්න්තුකරනලදකාර්යයන් සාො අමුද්රවය යවළාපයලහිඇකාවූ මිළ ජෙළයාම් යෙේතුයවන් අවාසිදායක

තමකමකවයක් නිර්මාණය විය. යමම තමකමකවය වාක මාර්  වයාපහකා සාො වන ජල කළමනාකරණ වායන් ය්ට්ටු

නිශ්පාදනයේ දී ො සවිිරීයම් දී ද තර කාක  පරසම්පාදන කරියාවිගය යයයමක ලබා  න්නා වූ අයනකුමක විශාල

වයාපහතීන්යකයරහිදඅයෙපමකආකාරයයන්බලපෑයේය. 

 

6.2 පාලනමය බාධාවන් 

කලමනාකරනසෙකාර  හුරේපාඩුයනොපිරවීයම්යෙේතුයවන්  දඩඩිකළමනාකරණමය දුර්වලතාඇකාවීමයයෙේතු වී

කායබයි. යම් සම්බන්ධයයන්වන ජල්ලීම්කීපවරක්ම  ව ිරවයුතුආයතනයන්යවකාන්ජල්ලා සිටිය ද සඵලදායී

පිිගතුරක්යනොලදයෙයින්යපරසාෙන්ඇබෑර්තුතවදුරයමකපිරවියයුතුතමකමකවයේමපවතී. 

නිපඩයුම්, වඩ  ො යසේවාවන්සම්බන්ධ පරසම්පාදනකරියා පක පාටියේ පවමකනා ඝහ ම මාර්ය ිපයේශනය අනු මනය

ිරක යම්දීයම්පරමාදයන්ඇකාවනුලඩීමමයෙේතුයවන්යසේවාදායකයන්සම ඇකාකර මකක විසුම්පරකාරවඇතඩම්වඩ 

නිමයකොයභාරදියයනොෙඩිරයවයි.යම්යෙේතුයවන්රජයේකර්මාන්තශාලාවසම්බන්ධයයන්ඇතඩම්යසේවාදායකයින්

තුළපඩවඩකාවිශ්වාසයබිාවඩටියෙඩිරඅතරයමමතමකමකවයවර්තමානයවළාපයළේපවකානතර කාක ස්වභාවයේදී

ආයතනයයඅවාසිදායකයලසබලපෑෙඩක. 
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7.0 වර්තමාන තත්වය 2016 ජුනි 15 

1. 2015වර්ෂයේබලායපොයරොමකතුවුපික වඩටුම්ජලක්කය කපියල්මිලියන610.00ක්වූවද,කළවඩ 

අමකකාකාරම් ක ව යම් පික වඩටුම  ක.මි. 383 ක් වන අතර වියදම  ක.මි. 378.8 ක් විය. ඒ අනුව

අකාක ක්තය ක.මි  4.28 විය. පාලනයකල යනොෙඩිර පෙත සදෙන්  ඩයළු යෙේතුයවන් වර්ෂයේ
පික වඩටුම්අඩුවීඇත. 
 
(අ)  ව යදනුක කවන්ය් ජලක්ක සඩපයීයම්දී ප්රසම්පාදන යරගුලාසි වලය අනුව භාණ්  ො

අමුද්රවයසපයා ඩනීමයකාලයක් තවනබඩවින්2015වර්ෂයේසම්පූර්ණකරනලදසෙ
කරය න යමින් පඩවකා වයාපහකා සාො අමුද්රවය සපයන ලේයේ  ව යදනුක ක විසිනි.
එබඩවින්එමවටිනාකමඅඩුවනබඩවින්අයේක්ෂිතපික වඩටුමඅඩුවීඇත. 
 

(ආ)වාමකතුොදඩවභාණ් නිෂ්පාදනයකරනලදවඩ ෙල්සාොප්රමාණවමකවඩ ප්රමාණයක්
ලබා ඩනීමයඋමකසෙකලදතර කාක මකවයනිසාඅපය්මිල ණන්වලයව ාඅඩුමිල
 ණන්  යවනමක අයතන ො හුේ ලයින් ජදික පමක ිරීයමන් අප ආයතනයය ඇණවුම්
ලඩීමමඅඩුවුබඩවින්පික වඩටුමඅඩුවීමයයෙේතුවිය. 

 
(ඇ)උමාඔයවයාපහකායයයයමකඅලියකොයආ කවාක මාර් ජලපාලනයදොරටුසාදාසවිිරීම

සෙ  පූර් ය ො නඩක ල්යල් දඩව අලුමකවඩඩියාකයයුතු පික වඩටුම ජලක්කකරකාබුනද එම
වයාපහකාකරය නයාමපිලිබාපඩෙඩදිලිඋපයදස්යනොලඩීමමොඑමවඩ කයයුතුකරය න
යාමප්රමාදවිමනිසාජලක්කවලයයාමඅපෙසුවිය. 

 
2. කාර්යමණ් ලහුරේපාඩුපඩවතීම.හුරේපාඩුප්රමාණයපෙතසාෙන්කරඇත. 

 ජිනේයන් කව ක   - 02 

  ණකාධිකාීව ක  - 01 

 පක පාලනනිලධාීන්  - 01 

 කළමණාකරණසෙකාර - 11 

 සිවර්ධනසෙකාර  - 05 

 හුණුව කම්ක ක  - 74 

 නුහුණුව කම්ක ක  - 15 

   එකතුව  108 
 

යම්වනවියහුණුව කම්ක කබාවා ඩනීයම්පක පාටිසම්බන්ධවඅවසන්තීරණ ඩනීමයනියමිතය. 

 

3. 2015-12.31 දිනය රාජය ආයතන වලින් 2013 ො 2014 වර්ෂයේ ලඩබිය යුතු මුදල්

යනොලඩීමමොප්රමාදවීම. 

 2013  -  ක.23,035,442.11 

 2014  -  ක.58,185,491.68 

 

4. යමමතමකවයවලක්වා ඩනීමොආයතනයඵලදායිතමකවයයපමකකර ඩනීමසාොආයතනය
ප්රකාවුෙ ත ිරීමය අදාල කයයුතු අවසන් කරමින් පවකාන අතර කලමනාකරන යසේවා

යදපාර්තයම්න්තුයේනිර්යේශඅනුවඅමාතයමණ් ලයයවතයයොමුකරඇත. 
 

5. ආයතනිකමට්යයමන්යෙපමකමුලයපාලනයතුලින්වියදම්අඩුකර ඩනීමයකයයුතුකරඇත. 


