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2015 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 ඩනීම

සාොකළවඩ අමකකාකාරම්ක ව මො බ ාඅමකකාකාරම්ක ව මපවමකවාය නයනුලඩයේ. 

 

1.4 රජයේකර්මාන්තශාලාවවිසින්තමකකාලීනවකරනුලබනපරධානනිශ්පාදනකාර්යයන්ොලබා

යදනුලබනයසේවාවන්වන්යන්. 

   
 ආයරි යශාලා හෙඋපකරණොයමවලම්නිශ්පාදනයිරීම 

 
 ජලකළමනාකරණයසාොවනවාමකතුයක මයනිශප්ාදනඅක යයදොරටු, 

දච්ගුලූයදොරටුොපමකයදොරටු 
 

 වාමකතුයක මයනිශ්පාදනයන්(මෑන්යෙිල්සඩිරලිොපියන් - ජල
කළමනාකරණඋපකරණ) 

 
 

 ලීභාණ් ොඅයනකුමකලීනිශ්පාදිතයන් 
 
 මාර් බාධකොසිඥාහුව ක 

 
 යාන්තරිකසයිරන්නලා, වර්ෂ, මාසොදිනයකොයස්ඇතුළමකතඩපඩල්මුද්රා 
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 ස්ක්ී න්මුද්රණ, ඩිනේයල්මුද්රණ,   දඩන්වීම්හුව ක, කඩයයම්වඩ සෙඒොබඩඳුනු

යසේවාවන්සෙඑම්යබොස්(ජලූේහුම්වඩ ) 
 

 පවු ර්යකිටින්සෙයාන්තරිකපින්තා කවඩ  
 

 සියලූආකාරයේපාටිෂන්(යවන්ිරීම්)වඩ , ඇලූමිනියම්යදොරවල්ොජයනල්
නිෂ්පාදනය 

 
 බිමකකාපයන්ල(කඩයයම්)ිරීමො 

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

වඩ  
 

 විශාලපික සඩකසුම්වඩ , සඩෙඩල්ලූපික සඩකසුම්වඩ ොකම්මල්වඩ  
 

 යන්යත්රිපකරණසවිිරීම 
 

 යන්යත්රිපකරණඅලූමකවඩඩියාකයයුතුොයසේවාසඩපයීම්කයයුතු 
 

 යමොයර්රථවාෙනඅලූමකවඩඩියාවොයසේවාසඩපයීම් 
 

 විදුලියාන්ත්රිකවඩ  
 

 විදුලිස්ථාපනයන්ොඅළුමකවඩඩියාවන් 
 

 ජයලක්යරොේයලටින්(විදුමකයලිොයල්පනය) 
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2.0   මානව සේපත් ෙත්ත 
2.1 අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය, පුරප්පාඩු හා අතිරික්ත 

 

 

තනතුර අොල වන යසේවය 

අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

ෙැනට යසේවයේ යයදී 

ඇති සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

ස්ථීර ස්ථීර 
අනියම්/
යකොන්
ත්රාමක 

- 

යජයෂ ම මටටම 

කර්මාන්තශාලීයජිනේයන් ක ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

නියයිජයකර්මාන්තශාලීයජිනේයන් ක ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

කළමනාක ක-වඩ  ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

කළමනාක ක-කාර්යසම්පාදන ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

කළමනාක ක-අයළවි ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

ප්රධාන ණකාධිකාී ශ්රීලි. .යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-
විදුලි/යාන්ත්රික 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-
සඩලසුම්/වයාපහකා 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-වඩු
කාර්මික 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-ශිල්පීයො
සුළුවඩේදුම් 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-වාමකතුො
න මකතු 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-වාෙන ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-විදුලි ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 - - 1 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-සඩපයීම් ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-හුණුව  ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 1 - - 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-සඩලසුම්
පර්යේෂණ/සිවර්ධන 

ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 - - 1 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-වයාපහකා ශ්රීලි.ජ.යසේ. 1 - - 1 

සෙකාර/නියයිජයකළමනාක ක-පාලන ශ්රීලි.ප.යසේ. 1 1 - - 

 ණකාධිකාී-ය වීම්/ බ ා ශ්රීලි. .යසේ. 2 2 - - 

 ණකාධිකාී-අභයන්තරවි ණන ශ්රීලි. .යසේ. 1 - - 1 

යජයෂ ම මටටයේ තකතුව 21 17 - 4 
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තනතුර අොල වන යසේවය 

අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

ෙැනට යසේවයේ යයදී 

ඇති සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

ස්ථීර ස්ථීර 
අනියම්/

යකොන්ත්රාමක 
- 

තෘතීක මටටම 

යජයේෂ්යයාන්ත්රිකඅධිකාී ශ්රීලි.තා.යසේ. 5 5 - - 

ප්රධානසඩලසුම්ශිල්පි ශ්රීලි.තා.යසේ. 1 - - 1 

පක පාලනනිලධාී රා.ක.ස.යසේ.(අධි) 1  - - 1 

තෘතීක මටටයේ තකතුව 7 5 - 2 

ද්විතික මටටම 

සිවර්ධනනිලධාී සි.නි.යසේ 14 10 - 4 

අයවඩයසෙකාර ආශ්රිතයසේවා 1 1 - - 

නීකා  සෙකාර උපාදිධාී 1 1 - - 

යාන්ත්රිකඅධිකාී ශ්රීලි.තා.යසේ. 18 16 - 2 

සඩලසුම්ශිල්පි ශ්රීලි.තා.යසේ. 4 4 - - 

රාජයකළමනාකරණසෙකාර රා.ක.ස.යසේ. 50 38 - 12 

පක  ණකරූරයානිර්මාණශිල්පි ශ්රීලි.යතො.තා.යසේ. 1 - - 1 

වඩ ෙල්සෙකාර යදපාර්තයම්න්තු ත 17 16 - 1 

වඩ ෙල්ලිපික ක යදපාර්තයම්න්තු ත 9 8 - 1 

කාලඝණකලිපික ක යදපාර්තයම්න්තු ත 9 7 - 2 

සුභසාධකසෙකාර යදපාර්තයම්න්තු ත 1 - - 1 

වඩ පක පාලක යදපාර්තයම්න්තු ත 31 27 - 4 

ද්විතික මටටයේ තකතුව 156 128 - 28 

ප්රාථමික ක මටටම 

ක යදු ක ක යදු කයසේවා 15 14 - 1 

කාර්යාලකාර්යයසොයක කාර්යාලයසේවකයසේ. 9 7 - 2 

සනීපාරක්ෂකකම්ක ක යදපාර්තයම්න්තු ත 6 6 - 0 

කම්ක ක ශිල්පීය(1-1පන්කාය) යදපාර්තයම්න්තු ත 206 134 - 72 

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

72 
- 5 

කම්ක කඅර්ධ ශිල්පීය(11පන්කාය) 41 

කම්ක කශිල්පීයයනොවන යදපාර්තයම්න්තු ත 80 65 - 15 

ප්රාථමිකමටියයම්එකතුව 434 339 - 95 

මුළු  තකතුව 618 489 
 

129 
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3.0 2015 මූලය වර්ෂය සඳහා වන වැය විස තරය 

            3.1   1 වන වයාපෘතිය       - සාමානය පාලනය හා කාර්ය මණ්ඩල යසේවාවන් 
                         2 වන වයාපෘතිය       - නිපැයුේ, පිරිසැකසුේ, නඩත්තු හා අලූත්වැඩියා යසේවාවන් 

     

 
පුනරාවර්තන වියෙේ 

 
වයාපෘති 01(රු.ක .) 

 
වයාපෘති  02 (රු.ක .) 

හුේ ලවඩටුේ 29.33 33.67 

යවනත් වියදම් 
 

12.56 - 

උප තකතුව 41.89 33.67 

මූලධනවියදම් 43.65 
 

43.11 
 

මුළු තකතුව 85.54 76.78 

              3.2     රජයේ නිලධාරින්යේ අත්තිකාරේ B ගිණුම 

 

විස තරය අස තයේන්තුව 

අනුව රු.ක .  

සතය අයය රු.ක . 

උපරිම වියෙේ සිමාව 

අවම බැර සීමාව 

උපරිම හර යශේෂ සීමාව 

28.63 

20.63 

128.00 

20.82 

25.10 

81.40 

 
 

             

 

 

 

            3.3      කළ වැඩ අත්තිකාරේ ගිණුම 

2015 වසරසාො වන පික වඩටුම ක.383,064,400.00  වන අතරශුේධලාභය

 ක.4,289,117.00 ක්වූඅතරයමයපික වඩටුයමන්  1.1   %ක්පමණවිය. 

 

   3.4      යබඩා අත්තිකාරේ ගිණුම 

වර්ෂයතුළදීසඩපයීම්හිවටිනාකම ක.90,587,077.00 ක්වූඅතරමුයර501(අ)
පරකාරව  බ ා අමකකාකාරම් පාඩු අයේක්ෂා යනොකරනු ලබන්නායසේම ලාභ
අයේක්ෂායවන්දකයයුතුයනොකයර්. 
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4.2.    වියශේෂ යසේවාවන්  

ජාකාකනිදෙස්දිනඋළයල්ආචාරපිඨිකාවොවියශේෂඅමුමකතන්සාොවනකුටියසුදානම්ිරීම,

වියේශිය රාජය නායකයින් ො වියේීයය නිලධාක න් පිිග ඩනීම සාො කටුනායක ජාතයන්තර

ගුවන්යතොටුපයළේ වියශේෂ පිඨිකාව ො පඩමිණියම් පර්යන්තය නිර්මාණය ිරීම සෙ මඩකාවරණ

යදපාර්තයම්න්තුවසාොජන්දයපට්ටිසුදානම්ිරීම. 

 

04. ක්රියාකා ස සැලැස යේ ප්රයතිය  
4.1 අවසන් කල හා වැඩ අවසන් යනොකල වයාපෘති හා වැඩ- 2015 වර්ෂය 

 
         2015.01.01 -     2015.12.31 දිනට ප්රයතිය 

  වයපෘතිය 
වාර්ෂික ඉලක්ක ප්රයතිය   

ය ෞතික 
මූලය 

(රු.ක .) 
ය ෞතික % මූලය (රු.ක .) % 

1 
දඩදු කඔයවයාපහකායසාොඅීයයදොරටු08ක්සාදා
සවිිරීම 

100% 40.00 50% 21.52 58.30% 

2 
දඩදු කඔයවයාපහකායසාොRaking Mechanism 
and Mono Rail Hoist  සාදාසවිිරීම 

100% 10.00 2% 0.30 3.00% 

3 
ගු ක ල්ඔයවයාපහකායසාොයසියරොේයදොරටු01
ක්සෙඅක යයදොරටු02ක්සාොඑසවුම්පේධකාය
සාදාසවිිරීම. 

100% 22.00 30% 3.65 16.59% 

4 
රාජයඋමකසව(නිදෙස්උමකසවයොයවනමක
උමකසව) 

100% 30.00 75% 28.50 95.00% 

5 
හිමදුරාවවයාපහකායසාොයසොයරොේයදොරටු03ක්
සාදාසවිිරීම. 

100% 26.20 100% 10.56 40.31% 

6 
යේආ කවයාපහකාය-අීයයදොරටු03ක්ො
අයනකුමකඋපාි ජදිිරීමොසවිිරීම. 

100% 56.30 60% 21.69 38.53% 

7 
අලියකොයආ කවයාපහකාය-යසොයරොේයදොරටු04ක්
ොෙදිසියදොරටු04ක්ජදිිරීමොසවිිරීම 

100% 40.00 33% 20.78 51.95% 

8 
ිරරළකඩයල්/මාය ොල්ලාය ො වාක වයාපහකාය(අක ය
යදොරටු05ක්අලුමකවඩඩියාවසෙජලපාලනයදොරටු
20ක්සාදාසවිිරීම) 

50% 15.00 50% 8.50 56.67% 

9 
කළු ල්ඔයවයාපහකාය-අක යයදොරටු2ක්සාදා
සවිිරීම. 

100% 20.00 5% 0.00 
 

10 
යාන්ත්රිකවඩ ොයන්යත්රිපකරණ  අළුමකවඩඩියාව
ොන මකතුඒකකයමක න්ජටුකරන කාර්යයන් 

100% 50.00 100% 49.96 99.92% 

11 බරපික සඩකසුම්ඒකකයමඟින්ජටුකරනඅමතර 
කාර්යයන්. 100% 30.50 100% 29.87 97.92% 

12 දඩවභාණ්  සෑදීයම්ඒකකය  100% 80.00 55% 44.10 55.13% 

13 
සඩෙඩල්ලුපික සඩකසුම්ඒකකයමඟින්ජටුකරන
අමතරකාර්යයන්. 

100% 100.00 56% 55.63 55.63% 

14 වාමකතුවඩ  ඒකකය  100% 25.00 81% 20.25 81.00% 

15 
සඩෙඩල්ලුජිනේයන් කවඩ ඒකකයමක න්ජටුකරන  
කාර්යයන්.  

100% 40.00 64% 25.60 64.08% 

16 
වාෙනඅලුමකවඩඩියාඒකකයම ක න්ජටුකරන
කාර්යයන්. 

100% 25.00 64% 16.02 64.08% 

17 තක තුව   610.00   356.93   
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5.0       පුහුණුවීම 
 

5.1 පහත සඳහන් ආකාරයයන් රජයේ කර්මාන්තශාලාව විසින් ආධුනිකයින් හා 

ඉංජියන්රුවරුන් සඳහා පුහුණුව ලබා දී ඇත. 
 

 පුහුණු විස තරය සංඛ්යාව කාලය 
1 ජිනේයන් කව කන්සාො.( ශ්රීලිකාජිනේයන් ක

ආයතනයයයයමක) 
01 මාස06 

2 
 

ජාකාකඩිේයලිමාආධුනිකයින් 10 
මාස06 

3 
ජිනේයන් කඋපාධිඅයේක්ෂකයින් 07 

මාස06 

4 

තාක්ෂනිකවිදයාලවලආධුනිකයින් 13 
අවු කදු

01යි 

5 පක ඝන 
කොඅයනකුමකයසේවාවලආධුනිකයින් 

18 
මාස06 

6 

උපාධිධාක අභයාසලානන් 01 
අවු කදු

01යි 

 
 

       5.2 අ යන්තරික කාර්ය මණ්ඩලය යවත ලබා දුන් වියශේෂ පුහුණුවීේ 

 යසේවය පුහුණු වැඩසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

1 ශ්රීලිජයසේ ය ො නඩක ලියසේවා
ජිනේයන් කපශ්චාමක
උපාධිපායමාලාව 

යමොරටුවවිශ්ව
විදයාලය 

01 දින01යි 

2 ශ්රීලිජයසේ ජලකාන්දුවඩලඩක්වීයම්
තාක්ෂණයසෙජල
 කාවීමපිිගබා
නිර්මාණයකරණයසෙ
ජදිිරීම්පිිගබා
සම්මන්ත්රණය 

ජදිිරීම්හුණුව ො
සිවර්ධනඅධිකාක ය 

01 දින01යි 

3 ශ්රීලිජයසේ ය ො නඩක ලිසාො
අමකකාවාරම්ජදිිරීයම්
කාර්යය 

ජදිිරීම්හුණුව ො
සිවර්ධනඅධිකාක ය 

03 දින01යි 

4 ශ්රීලිජයසේ ජදිිරීම්කර්මාන්තයේ
වයාපාරසම්පමකසඩලසුම්
කරණය 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

01 දින04යි 

5 ශ්රීලිජයසේ යාන්ත්රිකජිනේයන් ක
නිර්මාණකරණය 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

 

05 දින01යි 
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 යසේවය පුහුණු වැඩසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

6 ශ්රීලිජයසේ විදුලිතාක්ෂණය නිවාසො
ය ො නඩක ලිසඩලසුම්
මධයස්ථානය 

03 දින01යි 

7 ශ්රීලිජයසේ ජදිිරීම්තාක්ෂණය නිවාසො
ය ො නඩක ලිසඩලසුම්
මධයස්ථානය 

02 දින01යි 

8 ශ්රීලිජයසේ ලිසුඇ යීම ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින01යි 

9 ශ්රීලිජයසේ රාජයයල්නන
කළමණාකරණයො
සිරක්ෂණය 

ජාකාක
යල්නනාරක්ෂක
යදපාර්තයම්න්තුව 

01 දින01යි 

10 ශ්රීලිජයසේ ජලප්රමිකාමූලධර්ම
ආරක්ෂනසෙජල
පික පෙදුව 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

01 දින01යි 

11 ශ්රීලිජයසේ යබොයියල් කොවාෂ්ප
ජිනේයන් කප්රායයික ක
භාවිතය 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

01 දින04යි 

12 ශ්රීලිජයසේ උසස්ජදිිරීම්
කළමණාකරණ
ඩිේයලිමා 

නිවාසො
ය ො නඩක ලිසඩලසුම්
මධයස්ථානය 

01 දින40යි 

13 ශ්රීලිජයසේ ජදිිරීම්කරමාන්තයො
දඩවභාවිතය 

නිවාසො
ය ො නඩක ලිසඩලසුම්
මධයස්ථානය 

01 දින01යි 

14 ශ්රීලිජයසේ ජදිිරීම්ොතාක්ෂණ
වඩ මුළුව 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

02 දින01යි 

15 ශ්රීලිජයසේ නන්ඩිස්රක්ටිේ
යයස්ටින්අල්රායසොනික්
යදවනමට්යම 

පරමාව ශක්තී
අධිකාක ය 

02 මාස06යි 

16 කළමණාකරණ
සෙකාර 

කාර්යාල
කළමණාකරණයසෙ
ආකල්පසිවර්ධනය 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

05 දින05යි 

17 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රාජයවි ණනනීකා ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින02යි 

18 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රජයේප්රසම්පාදන
ක්රියාවලිය 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

02 දින02යි 

19 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රාජයක ව ම්
කළමණාකරණය 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

05 දින02යි 
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 යසේවය පුහුණු වැඩසටහන ආයතනය සංඛ්යාව කාලය 

20 කළමණාකරණ
සෙකාර 

ආයතනසිග්රෙයේවිධි
විධානසෙකාර්ය
පටිපාටිය 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

08 දින03යි 

21 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රාජයමූලය
කලමණාකරණය 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

03 දින02යි 

22 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රජයේවි ණනකයයුතු ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

03 දින02යි 

23 කළමණාකරණ
සෙකාර 

විනයකාර්යයපටිපාටිය ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

03 දින03යි 

24 කළමණාකරණ
සෙකාර 

යදමළභාෂහපායමාලාව රාජයභාෂා
යදපාර්තයම්න්තුව 

01 මාස06යි 

25 කළමණාකරණ
සෙකාර 

ආකල්පොදක්ෂතා
සිවර්ධනය 

මානවසම්පමක
අනවර්ධනආයතනය 

01 දින01යි 

26 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රජයේනිලධාක න්
දඩනුවමකවියයුතුනීකා 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින02යි 

27 කළමණාකරණ
සෙකාර 

රාජයසිකල්පය
කාර්යාල
කළමණාකරණයසෙ
යතොරතු කතාක්ෂණය 

සීමාසහිතනිහුණතා
සිවර්ධනඅරමුදල 

04 දින02යි 

28 කළමණාකරණ
සෙකාර 

 බ ාකරණය ජදිිරීම්උපකරණ
හුණුව මධයසථ්ානය 

01 දින01යි 

29 කළමණාකරණ
සෙකාර 

ඊරාජයභාවිතාවසෙ
ආරක්ෂාව 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින01යි 

30 නීකාසෙකාර පක පාලනනීකාය ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින01යි 

31 ශ්රීලිකා
තාක්ෂණ
යසේවය 

රාජයයේපල NIOSH 01 දින15යි 

32 ශ්රීලිකා
තාක්ෂණ
යසේවය 

යසෞනය සෙආරක්ෂාව
කළමණාකරණය 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

01 දින04යි 

33 ශ්රීලිකා
තාක්ෂණ
යසේවය 

පක  ණකජාලකරණයේ
අතයඅවශයතා 

ශ්රීලිකාජිනේයන් ක
ආයතනය 

01 දින08යි 

34 සිවර්ධන
නිලධාක යසේවය 

රජයේනිලධාක න්
දඩනුවමකවියයුතුනීකා 

ශ්රීලිකාසිවර්ධන
පක පාලනආයතනය 

01 දින02යි 
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06.  බාධාවන් 

6.1 මූලයමය බාධාවන් 

නව තාක්ෂණය සහිත යන්යත්රිපකරණ මිලදී  ඩනීමය සෙ වඩ ෙල් ය ො නඩක ලි න මකතුව සාො

ප්රමාණවමක මුලය ප්රකාපාදන යනොලඩීමම යෙේතුයවන් නිෂප්ාදන ලලදායිතාවයය බලපෑමක් ඇකා විය. යමම

තමකවයමඟෙරවා ඩනීමසාොවාර්ෂිකඅයවඩයයන්ප්රමාණවමකප්රකාසම්පාදනසපයා තයුතුයි. 

 

6.2 පාලනමය බාධාවන් 

කලමනාකරනසෙකාර  හුරේපාඩු යනොපිරවීයම් යෙේතුයවන්  දඩඩිකළමනාකරණමය දුර්වලතාඇකාවීමය

යෙේතුවීකායබයි.යම්සම්බන්ධයයන්වනජල්ලීම්කීපවරක්මව ිරවයුතුආයතනයන්යවකාන්ජල්ලාසිටිය

දසලලදායීපිිගතුරක්යනොලදයෙයින්යපරසාෙන්ඇබෑර්තුතවදුරයමකපිරවියයුතුතමකමකවයේමපවතී. 

නිපඩයුම්, වඩ  ො යසේවාවන් සම්බන්ධ පරසම්පාදන කරියා පක පාටියේ පවමකනා ඝහ ම මාර්ය ිපයේශනය

අනු මනයිරක යම්දීයම්පරමාදයන්ඇකාවනුලඩීමමයෙේතුයවන්යසේවාදායකයන්සම ඇකාකර මකක විසුම්

පරකාරව ඇතඩම් වඩ  නිමයකොය භාර දිය යනොෙඩිර යවයි. යම් යෙේතුයවන් රජයේ කර්මාන්තශාලාව

සම්බන්ධයයන් ඇතඩම් යසේවාදායකයින් තුළ පඩවඩකා විශ්වාසය බිාවඩටිය ෙඩිර අතර යමම තමකමකවය

වර්තමානයවළාපයළේපවකානතර කාක ස්වභාවයේදීආයතනයයඅවාසිදායකයලසබලපෑෙඩක. 
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7.0  වර්තමාන තත්වය 2016 ජුනි 15 

1. 2015 වර්ෂයේ බලායපොයරොමකතු වු පික වඩටුම් ජලක්කය  කපියල් මිලියන 610.00ක් වූවද, කළ වඩ  

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. පාලනය කල යනොෙඩිර පෙත සදෙන්  ඩයළු යෙේතුයවන් වර්ෂයේ පික වඩටුම් අඩු වී ඇත. 

 

(අ)   ව යදනුක කවන්යේ ජලක්ක සඩපයීයම්දී ේ රසම්පාදන යරගුලාසි වලය අනුව භාණ්  ො අමුේ රේ ය 
සපයා  ඩනීමය කාලයක්  තවන බඩවින් 2015 වර්ෂයේ සම්පූර්ණ කරන ලද සෙ කරය න යමින් 
පඩවකා ේ යාපහකා සාො අමුේ රේ ය සපයන ලේයේ  ව යදනුක ක විසිනි. එබඩවින් එම වටිනාකම 
අඩුවන බඩවින් අයේක්ෂිත පික වඩටුම අඩුවී ඇත. 
 

(ආ) වාමකතු ො දඩව භාණ්  නිෂප්ාදනය කරන ලද වඩ ෙල් සාො ේ රමාණවමක වඩ  ේ රමාණයක් ලබා 
 ඩනීමය උමකසෙ කලද තර කාක මකවය නිසා අපයේ මිල  ණන් වලය ව ා අඩු මිල  ණන්  යවනමක 
අයතන ො හුේ ලයින් ජදික පමක ිරීයමන් අප ආයතනයය ඇණවුම් ලඩීමම අඩු වු බඩවින් පික වඩටුම 
අඩු වීමය යෙේතු විය. 

 
(ඇ) උමා ඔය ේ යාපහකාය යයයමක අලියකොය ආ ක වාක මාර්  ජල පාලන යදොරටු සාදා සවිිරීම      සෙ 

 පූර් ය ො නඩක ල්යල් දඩව අලුමකවඩඩියා කයයුතු පික වඩටුම ජලක්ක කර කාබුනද එම ේ යාපහකා 
කරය න යාම පිලිබා පඩෙඩදිලි උපයදස් යනොලඩීමම ො එම වඩ  කයයුතු කරය න යාම ේ රමාද විම 
නිසා ජලක්ක වලය යාම අපෙසු විය. 

 
2. කාර්ය මණ් ල හුරේපාඩු පඩවතීම. හුරේපාඩු ේ රමාණය පෙත සාෙන් කර ඇත. 

 ජිනේයන් කව ක   - 02 

  ණකාධිකාීව ක  - 01 

 පක පාලන නිලධාීන්  - 01 

 කළමණාකරණ සෙකාර -               11 

 සිවර්ධන සෙකාර  - 05 

 හුණුව  කම්ක ක   - 74 

 නුහුණුව  කම්ක ක  - 15 

   එකතුව              108 

 

යම් වන වියහුණුව  කම්ක ක බාවා ඩනීයම් පක පාටි සම්බන්ධව අවසන් තීරණ  ඩනීමය නියමිතය. 

 

3. 2015-12.31 දිනය රාජ් ය ආයතන වලින් 2013 ො 2014 වර්ෂයේ ලඩබිය යුතු මුදල් යනොලඩීමම ො 

ේ රමාද වීම. 

 2013  -  ක. 23,035,442.11 

 2014  -  ක. 58,185,491.68 

 

4. යමම තමකවය වලක්වා  ඩනීම ො ආයතනය ලලදායි තමකවයය පමක කර  ඩනීම සාො ආයතනය ේ රකාේ යුෙ ත 

ිරීමය අදාල කයයුතු අවසන් කරමින් පවකාන අතර කලමනාකරන යසේවා යදපාර්තයම්න්තුයේ නිර්යේශ 

අනුව අමාමක ය මණ් ලය යවත යයොමු කර ඇත. 

 

5. ආයතනික මට්යයමන් යෙපමක මුලය පාලනය තුලින් වියදම් අඩුකර  ඩනීමය කයයුතු කර ඇත.   


