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ආර්ික සාංවර්ධනය ඉකක්ක කර ගනිමින්ත රාජය මාංශසේ සමසේත මානව සේපත ප්රශසේත ආකාරසයන්ත 

කළමනාකරණය කිරීසේ සුවිසශේෂී වගකීම සපරෙැරි කර සගන  2017 වර්ෂසේ දී සමරට රාජය මාංශසේ 

මානව සේපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ සුවිසශේෂී ඉදිරි පියවර රැසක් තැබීමට සමම 

සෙපාර්තසේන්තුවට හැකි වී  ඇත. ඒ ුළින්ත, ක්රමිකව සගානනැසගන රාජය සසේවසේ විිෂෂේටත්වය 

සවනුසවන්ත ප්රමු  ොයකත්වයක්  කබා දීමට හැකි වීම මතිශයින්ත වැෙගත් සේ. 

පසුගිය වර්ෂසයදී රාජය මාංශසේ මානව සේපත් කළමනාකරණය විධිමත් කිරීසමහි කා සක්න්තීය 

සතාරුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීසමහි සුවිසශේෂී කාර්ය සවනු සවන්ත  රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නක 

සතාරුරු කාර්ුමය වශසයන්ත යාවත්කාලීන කර පවත්වාසගන යාමට හැකි වීම, රාජය මාංශසේ 

සියලුම ආයතනවක කාර්යම්නක සතාරුරු මුද්රිත ප්රකාශන වශසයන්ත ළළි ෙැක්වීමට හැකි වීම සහ 

රාජය මාංශසේ  සමසේත ආයතනික යාන්තත්රණය සක්න්තර සකාට ගනිමින්ත කාර්ය ම්නක සමාසක නනය 

පිළිබඳ ප්රතිපත්තීනන්ත සේපාෙනය කිරීමට හැකිවීම ෙ වනාත් වැෙගත් සේ.  

සමම සෙපාර්තසේන්තුසේ සමසහවර මැනවින්ත ඉටුකිරීම උසෙසා නිසි මග සපන්තවීේ හා 

උපසද්ශකත්වය කබා දුන්ත මුෙල් හා ජනමාධය මමාතයාාංශසේ හා මහා භා්නාගාරසේ සල්කේ 

ආනාර්ය ආර්.ළච්.ළසේ. සමරුාංග මැතිුමාට, මහා භා්නාගාරසේ නිසය ජය සල්කේවරුන්තට සහ මහා 

භා්නාගාර සෙපාර්තසේන්තු ප්රධාීනන්තට මාස  ප්රණාමය ුදෙ කරමි. තවෙ රාජය මාංශසේ මානව 

සේපත් කළමනාකරණසේ දී මවශය ප්රතිපත්තිමය තීනරණය ගැීනම උසෙසා සහසය ගසයන්ත සමන්තම 

සහජීවනසයන්ත නිරන්තතරසයන්තම කටයුු  කළ රාජය මාංශසේ සියලු ආයතනයන්තට ෙ, ෙැඩි කැපවීසමන්ත 

හා ක්නායේ හැඟීසමන්ත සෙපාර්තසේන්තුසේ කාර්යභාරය සාධීනය සකස ඉටුකිරීමට ොයකත්වය 

කබා දුන්ත සමම සෙපාර්තසේන්තුසේ කාර්ය ම්නකයට ෙ  ප්රශාංසාව පිරි නමමි. 

සමසතක් ආ ගමන්ත මඟ ුළ මප කත් මත්ෙැකීේ සපරෙැරි කරසගන සමසේත රාජය සසේවය විිෂෂේටත්වය 

කරා සගන ඒම උසෙසා සසේවක සාං යා කළමනාකරණය, පාරිශ්රමික කළමනාකරණය හා 

උපසද්ශකත්වය පිළිබඳ ප්රමු තම රාජය ආයතනය බවට පත් වීමට සියලු සෙනාස ම සහසය ගය සහ 

කැපවීම තවදුරටත් මසේක්ෂා කරමි. 
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1. හැඳින්වීම 
 

 

1.1  පසුබිම 
 

මුෙල් හා ක්රමසේපාෙන මමාතයාාංශය යටසත් 1999 වර්ෂසේ දී කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

සේථාපනය කරනු කැබීය. ළතැන්ත සිට ජාතික, පළාත්, දිසේික් හා පළාත් පාකන මට්ටමින්ත රාජ ය මාංශසේ 

සසේවා මවශයතාවයන්ත පෙනේ කර ගනිමින්ත ආයතනික මට්ටමින්ත මවශය වන ප්රශසේත කාර්ය ම්නකය 

හඳුනා ගනිමින්ත , ළසසේ හඳුනා ගන්තනා කාර්ය ම්නකවකට මොළ වැටුේ සේබන්තධසයන්ත තීනරණ ගැීනම 

සහ රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ආයතන හා සේූර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේවක බඳවා ගැීනේ /උසසේ 

කිරීේ පරිපාටි සඳහා මනුමැතිය කබාදීම ආදී කටයුු මගින්ත රාජ ය මාංශසේ මානව සේපත ලකොයි සකස 

කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සෙපාර්තසේන්තුසේ උපරිම ොයකත්වය කබා දී ඇත. සමහිදී රාජය මූකය 

තත්ත්වය, සාංවර්ධන විභවතාවය, කුසකතා ූර්ණ රාජ ය සසේවයක් ඇති කිරීම වැනි මාංශ සකසරහි 

සුවිසශේෂී මවධානයක් සයාමු කිරීම මතයවශය විය. සේ සඳහා කාලීන මවශයතා පරිදි මොළ මසනකුත් 

ආයතන සමඟ ෙ මනා සේබන්තීකරණයක් පවත්වා ගනිමින්ත කාර්ය ම්නක සමාසක නන ුළින්ත රාජ ය 

මාංශයට මවශය ප්රශසේත මානව සේපත පවත්වා ගැීනමට කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව  ඉහළ 

ොයකත්වයක් කබා දී ඇත. 

    

1.2  පරමාර්ථ 

රාජය මාංශසයහි මානව සේපත් කළමනාකරණය සඳහා මුලික පරමාර්ථ කිහිපයක් යටසත් 

කළමනාකරණ සසේවා  සෙපාර්තසේන්තුව කටයුු කරනු කබයි. 
 

i. රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යා කළමනාකරණය 

ii. ජාතික වැටුේ ප්රතිපත්තීනන්තට මනුකූකව වැටුේ හා දීමනා තීනරණය කිරීම 

iii. රාජය මාංශසේ ප්රශසේත සසේවක සාං යා පිළිබඳව මධයයන සිදු කිරීම 

 

1.3  කාර්යභාරය 

 

i. රාජය මාංශයට මවශය කාර්ය ම්නකය හඳුනා ගැීනම 
 

ii. රාජය මාංශසේ ආයතනවක සමසහවර සහ මරමුණු මනුව ප්රශසේත කාර්ය ම්නක මවශයතාවය 

හඳුනා ගැීනම මගින්ත පද්ධති සහ ක්රමසේෙ හඳුන්තවාදීම උසෙසා කාර්ය ම්නක සමාසක නන සිදු 

කිරීම  
 

iii. රාජය මාංශසේ ආයතනවක යටපත් කළ යුු තනුරු සහ තනුරු ප්රතිසශ ධනයන්ත හඳුනා 

ගනිමින්ත තනුරු ඇති කිරීම සහ ුදරේපාඩු පිරවීමට මනුමැතිය කබා දීම 

iv. රජසේ වයාපිති සඳහා කාර්ය ම්නක මනුමැතිය කබා දීම සහ වැටුේ නිර්ණය කිරීම 
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v. රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ම්නක සහ ූර්ණ වශසයන්ත රජයට මයිති සමාගේවක බඳවා 

ගැීනසේ පටිපාටි සහ උසසේ කිරීසේ පටිපාටි සඳහා මනුමැතිය කබා දීම 

vi. කාර්ය ම්නක මවශයතාවන්ත සකකා නිර්ණායකයන්ත සහ ප්රමිතීනන්ත වැඩිදියුණු කිරීම/ රාජය 

මාංශසේ තනුරු සඳහා නිර්ණායකයන්ත සහ ප්රමිතීනන්ත වැඩි දියුණු කිරීම 

vii. මතිරික්ත කාර්ය ම්නක හඳුනා ගැීනම, ඔවුන්ත ලකොයි සකස සයෙවීම සහ සසේවාවන්ත 

සාංසශ ධනය හා මත්හිටුවීම සඳහා සය ජනා ඉදිරිපත් කිරීම 

viii. සභෞතික පරිසර ප්රවර්ධනය කිරීසේ මවශයතාවය සහ යාන්තත්රීකරණය/ සේවයාංරීය කළ යුු, 

පරිගණක ගත කළ යුු සහ බාහිරින්ත කබාගත යුු ක්සෂේත්ර හඳුනා ගැීනම  

ix. සසේවා වයවසේථා හා සසේවා සකාන්තසද්සිවක සාංවර්ධන මවශයතා පිළිබඳ මවධානය සයාමු කරමින්ත 

මධයයනය කිරීම / සමාසක නනය කිරීම 

x. රාජය මාංශයට විශ්රාමික නිකධාරීන්ත නැවත සසේවසයහි නිරත කරවීම සහ උපසද්ශකවරුන්ත පත් 

කිරීම පිළිබඳ මමාතය ම්නක සය ජනා මනාව මධයයනය කිරීසමන්ත පසු මොළ නිර්සද්ශ කබා 

දීම 

xi. රාජය සසේවසේ සහ පළාත් රාජය සසේවසේ කාර්ය ම්නක සතාරුරු පද්ධති නනත්ු කිරීම 

xii. බඳවා ගැීනේ ප්රතිපත්ති, නිුදණතා සාංවර්ධන ුදුණණු සහ සැකසුේ මනුපිළිසවක සමන්තම ළවැනි 

කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම උසෙසා මොළ බකධාරීන්ත සවත මවශය සහසය ගය කබාදීම පිළිබඳ 

මධයයන සිදු කිරීම 

xiii. රාජය මාංශසේ වැටුේ, දිරි දීමනා සය ජනා ක්රම, සුභසාධන සය ජනා ක්රම සහ ළවැනි මසනකුත් 

පාරිශ්රමික සය ජනාවක කළමනාකරණය සහ රාජය මාංශසේ විශ්රාම ගැන්තවීසේ ප්රතිකාභ පිළිබඳ 

සය ජනාක්රම පිළිබඳ මධයයනය කිරීම සහ නිරීක්ෂණ කබාදීම 

xiv. රාජය ආයතනයන්ත ප්රතිවුහගත කිරීම සහ ප්රමාණකරණය කිරීසේ මරමුණු ඇතිව රාජය මාංශසේ 

ආයතනවක කාර්යයන්ත ද්විත්වකරණය වීම හඳුනාගැීනම. 

xv. පළාත් සභා සහ පළාත් රාජය ආයතනවක ආයතනික සමාසක නන, කාර්ය ම්නක 

කළමනාකරණය, වැටුේ පිළිබඳ උපසද්ශන සසේවාවන්ත කබාදීම  

xvi. කාර්ුමය වශසයන්ත යාවත්කාලීන කරන කෙ රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නක සතාරුරු වාර්තා 

මමාතය ම්නකය සවත ඉදිරිපත් කිරීම 

xvii. රාජය සසේවසේ කාර්ය ම්නකය පිළිබඳව වාර්ෂිකකව වාර්තාවක් පිළිසයළ කිරීම සහ ප්රකාශන 

පළ කිරීම 

xviii. රාජය සසේවසේ කාර්ය ම්නකය පිළිබඳව සහ ළම කාර්ය ම්නකසේ වැටුේ හා දීමනා සගවීම 

පිළිබඳව වාර්ෂිකක වාර්තා පිළිසයක කිරීම සහ ප්රකාශන පළ කිරීම 

 



6 

2. කාර්ය මණ් ල කළමනාකරණය 
 

2.1 හැඳින්වීම 
 

රාජය මාංශසේ මානව සේපත් කළමනාකරණසේ දී, කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ ප්රධාන 

කාර්යයන්ත පහත පරිදි සේ.  

• තනුරු මනුමත කිරීම 

• ුදරේපාඩු පිරවීම මනුමත කිරීම 

• තනුරු යටපත් කිරීම  

• තනුරු නාම සාංසශ ධනය කිරීම 

• රජසේ වයාපිතීනන්ත සඳහා කාර්ය ම්නක මනුමත කිරීම හා වැටුේ තීනරණය කිරීම 

• රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ම්නක හා සේූර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේවක බඳවා ගැීනේ හා 

 උසසේ කිරීේ පරිපාටි මනුමත කිරීම 

රාජය මාංශය සවත පැවරී ඇති කාර්ය භාරය නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා ප්රශසේත සසේවක සාං යාවක් 

පවත්වා ගතයුු සේ. ඒ මනුව රසට් ආර්ික සාංවර්ධන ඉකක්කයන්ත හා මමාතයාාංශ, සෙපාර්තසේන්තු, 

පළාත් සභා හා පළාත් පාකන ආයතන, රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ම්නක හා සේූර්ණසයන්ත රජය 

සු සමාගේ හා රජසේ වයාපිතීනන්තහි කාලීන මානව සේපත් මවශයතාවයන්ත ෙ සැකකිල්කට සගන 

ආයතන ුළ ප්රශසේත තනුරු සාං යාවක් පවත්වා ගැීනම සඳහා කළමනාකරණ සසේවා 

සෙපාර්තසේන්තුව 2017 වර්ෂය ුළ ෙ සිය කාර්යභාරය මැනවින්ත ඉටු කරන කදී.   

 

2.2  පරිපාලන මට්ටම අනුව රාජ්ය අංශ්සේ ස ේවා ියුකක්තිය 

රාජය මාංශසේ සමසේත සසේවා නියුක්තිය 2017.12.31 දිනට 1,375,499 ක් විය. මමාතයාාංශ, 

සෙපාර්තසේන්තු, පළාත් සභා, පළාත් පාකන ආයතන, ආරක්ෂක මාංශ, රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත 

ම්නක හා සේූර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේ, රාජය බැාංකු හා මුකය ආයතන ඇුළත් රාජය 

වයවසායන්තසගන්ත සමන්තවිත රාජය මාංශසේ සමසේත කාර්ය ම්නක සාංයුතිය පහත 2.1 වගුව මඟින්ත 

ෙැක්සේ.   

වගුව 2.1 : රාජ්ය අංශ්සේ ස ේවා ියුකක්තිය - 2017 

පරිපාලන මට්ටම අනුමත තනතුරු  ංඛ්යාව තතය ස ේවක  ංඛ්යාව 

ජාතික     880,971   756,339 

පළාත් සභා හා පළාත් පාකන ආයතන   428,433   385,311 

 ම ේත රාජ්ය ස ේවය 1,309,404 1,141,650 

රාජය වයවසායන්ත හා රාජය බැාංකු    242,194      233,849 

 ම ේත රාජ්ය අංශ්ය 1,551,598 1,375,499 

  මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 
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2.3  රාජ්ය අංශ්සේ ස ේවක  ංඛ්යා කළමනාකරණය - 2017 

මහජනතාව සවත කාර්යක්ෂම හා ලකොයී රාජය සසේවයක් සැපයීම මරමුණු කර ගනිමින්ත මමාතයාාංශ, 

සෙපාර්තසේන්තු, පළාත් සභා හා පළාත් පාකන ආයතන ඇුළත් රාජය මාංශය සඳහා 2017 වසර ුළ දී 

ප්රශසේත සසේවක සාං යාවක් පවත්වාසගන යාමට කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව කටයුු කර 

ඇත.   

 

2.3.1  තනතුරු අනුමත කිරීම  -  2017 

 

නව තනුරු මනුමත කිරීසේ දී මොක ආයතනවකට පැවරී ඇති කාර්යභාරය, රාජය මූකය ශකයතාවය  

සමන්තම තනුරු ඇති කිරීසේ කාලීන මවශයතාවය ෙ සැකකිල්කට ගන්තනා කදී.  

2017 වර්ෂසේ දී කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත රාජය මාංශය සඳහා මනුමත කරන කෙ 

නව තනුරු සාං යාව පහත 2.2 වගුව මඟින්ත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වගුව 2.2 :  2017 වර්ෂසේ දී අනුමත කරන ලද නව තනතුරු  ංඛ්යාව 

 

 

 

 

 

     

මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

පසුගිය ෙශකය ුළ සමසේත රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යාව පිළිබඳ සතාරුරු 2.3 වගුසවන්ත ෙැක්සේ. 

ආයතනය 

2017 

තනතුරු 

 ංඛ්යාව 
ප්රතිශ්තය %)  

මමාතයාාංශ/ සෙපාර්තසේන්තු 15,031 36 

පළාත් සභා හා පළාත් පාකන ආයතන     16,967 40 

රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ම්නක 
හා සේූර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේ 

10,266 24 

එකතුව 42,264 100 
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වගුව 2.3 : රාජ්ය අංශ්සේ කාර්ය මණ් ල  ංුකතිය   2008 -2017 

පරිපාලන  

මට්ටම   

වර්ෂය 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ජාතික 
මනුමත 635,711 680,442 698,335 705,331 710,909 796,266 844,948 858,680 874,046 880,971 

තතය 557,590 607,717 643,748 443,399 661,837 683,719 703,600 722,950 754,548 756,339 

 

පළාත් සභා සහ  

පළාත් පාකන  

ආයතන  

මනුමත 
362,755 364,396 367,207 367,730 385,562 391,647 392,698 394,812 412,560 428,433 

තතය 
290,162 296,714 332,107 363,248 378,933 375,752 377,445 374,330 372,033 385,311 

 ම ේත රාජ්ය  

ස ේවය 

අනුමත 
998,466 1,044,838 1,065,542 1,073,061 1,096,471 1,187,913 1,227,646 1,253,492 1,286,606 1,309,404 

තතය 
847,752 904,431 957,855 1,006,647 1,040,770 1,059,471 1,081,045 1,097,280 1,126,581 1,141,650 

 

රාජය වයවසාය  

සහ බැාංකු 

මනුමත 
226,197 227,224 227,792 228,326 245,100 245,687 245,339 244,800 234,220 242,194 

තතය 229,445 234,547 236,121 236,543 239,079 239,058 221,213 219,583 226,695 233,849 

 ම ේත රාජ්ය  

අංශ්ය 

අනුමත 
1,224,663 1,272,072 1,293,334 1,301,387 1,341,571 1,433,600 1,682,985 1,498,292 1,520,826 1,551,598 

තතය 
1,077,197 1,138,978 1,211,976 1,243,190 1,279,849 1,298,529 1,302,258 1,316,863 1,353,276 1,375,499 

මනුමත සසේවක සාං යාසේ 

උපසය ජනය(%) 
88 90 94 96 95 91 88 88 88 88 

 

මුකාශ්රය - කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

ඒ මනුව රාජය මාංශසයහි ුදුලල් වන සසේවා මවශයතාවයන්තට මනුගත සවමින්ත 2008 වර්ෂයට සාසේක්ෂව 

2017 වර්ෂසේ දි රාජය මාංශසයහි මනුමත සසේවක සාං යාව 28% කින්ත ඉහළ නැාංවී ඇත. සකසසේ වුව ෙ, 

බඳවා ගැීනේ සහ විශ්රාම ගැීනේ මතර පරතරය වැඩිවීම සහේුසවන්ත 2017 වර්ෂසයහි මනුමත කාර්යය 

ම්නකසයන්ත තතය වශසයන්ත උපසය ජනය කර ඇත්සත් සියයට මසු මටක් (88%) පමණි. 2.3 වගුව 

මනුව 2008 සිට 2017 වර්ෂය ෙක්වා ෙස වසර ුළ මනුමත කාර්ය ම්නකසේ වැඩිම උපසය ජනය 

ෙක්වා ඇත්සත් 2011 වර්ෂසේදී ය.  

1946 වර්ෂසේ සිට සේ ෙක්වා ජනගහන වර්ධනයට සාසේක්ෂව රාජය සසේවක සාං යාව වර්ධනය පිළිබඳ 

සතාරුරු වගුව 2.4 මනුව සසඳා බැලීසේ දී රාජය සසේවක සාං යාව 2001 වසර ෙක්වා ක්රමික හා 

මනුපාතික වර්ධනයක් සපන්තනුේ කළ ෙ 2000/2001 වසරවක සිට ඉහළ වර්ධන මගයකින්ත රාජය 

සසේවකයින්ත සාං යාව වර්ධනය වී ඇති බව නිරීක්ෂණය සේ. සමයට සහේුව වශසයන්ත රාජය සසේවයට 

උපාධිධාරීන්ත වරින්ත වර විශාක ක්නායේ වශසයන්ත බඳවා ගැීනමට සහේු වී ඇතැයි නිගමනය කළ හැක. 
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වගුව 2.4 :  ශ්රී ලංකාසජ ජ්නෙහණය හා රාජ්ය ස ේවක  ංඛ්යාව 

වර්ෂය 
 ම ේත 

ජ්නෙහනය 

රාජ්ය ස ේවක  ංඛ්යාව  

රාජ්ය ස ේවසේ 

ස ේවක 

 ංඛ්යාව 

අර්ධ් රාජ්ය 

ස ේවසේ 

ස ේවක 

 ංඛ්යාව 

 ම ේත රාජ්ය 

අංශ්සේ 

ස ේවක 

 ංඛ්යාව 

 ම ේත 

ජ්නෙහනය : 

 ම ේත රාජ්ය 

අංශ්සේ 

ස ේවක 

 ංඛ්යාව  

1946 6,657,339 60,901 - 60,901     109 : 1 

1953 8,097,895 222,845 - 222,845 36 : 1 

1963 10,582,064 365,292 - 365,292 29 : 1 

1971 12,689,897 323,718 145,810 469,528 27 : 1 

1981 14,846,750 368,849 228,531 597,380 25 : 1 

2001 18,732,400 587,805 247,845 835,650 22 : 1 

2012 20,359,439 1,122,734 244,989 1,367,723 15 : 1 

2016 20,798,492 1,126,623 226,695 1,353,318 15 : 1 

2017 20,876,917 1,141,650 233,849 1,375,499 15 : 1 

 

මුකාශ්රය - ජනසල් න හා සාං යාසල් න සෙපාර්තසේන්තුව සහ කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

2.3.2  තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට අනුමැතිය ලබා දීම හා තනතුරු යටපත් කිරීම  

 

කළමනාකරණ සසේවා නක්රසල්  මාංක 03/2014 හි විධිවිධාන මනුව රාජය සසේවසේ සහ පළාත් පාකන 

ආයතන ඇුුලව පළාත් රාජය සසේවසේ තනුරුවක ඇතිවන ුදරේපාඩු පිරවීම මොළ සර්ඛීය මමාතයාාංශ 

සල්කේ/ පළාත් ප්රධාන සල්කේස  ූර්ව මනුමැතිය මත සිදු කළ මතර, රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත 

ම්නක හා සේුදර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේවක ඇතිවන ුදරේපාඩු පිරවීම සසේවසේ මවශයතාවය 

සකකා කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත මනුමත කර ඇත. 

2.3.3  වයාපතති කාර්ය මණ් ල  හ වැටුප් කළමනාකරණය 

ජාතික හා පළාත් මට්ටමින්ත රට ුළ ක්රියාත්මක වන විවිධ සාංවර්ධන වයාපිති, සැකසුේගත කාක 

වකවානු ුළ නිම කිරීමට මවශය වන කාර්ය ම්නක සඳහා මනුමැතිය කබා දීම හා ළම තනුරුවකට 

මොක වැටුේ තීනරණය කිරීම 2007.04.05 දිනැති කළමනාකරණ සසේවා නක්රසල්  මාංක 33හි විධිවිධාන  

මනුව 2008 වර්ෂසේ සිට 2017  වර්ෂය ෙක්වා සිදු කරනු කැබිණි. සාංවර්ධන ප්රමු තාවයන්ත මත 

ඉකක්කගත ආර්ික සාංවර්ධන කටයුු පහසු කිරීම උසෙසා ෙැනුමින්ත හා මත්ෙැකීේ සපිරි 

විත්තිකයින්තස  ලකොයි සසේවයක් කබා ගැීනම සවනුසවන්ත වයාපිති කාර්ය ම්නක තනුරු හා වැටුේ 

සාංසශ ධනය කර 2016.03.24 දිනැතිව කළමනාකරණ සසේවා නක්රසල්  මාංක 01/2016  නිකුත් කරන 

කදි. ඒ මනුව   2017 වසර ුළදී ෙ සමම කටයුු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා මොක සාංවර්ධන 

වයාපිති ක්රියාත්මක කරනු කබන සර්ඛීය මමාතයාාංශ/පළාත් සභා, විසද්ශ සේපත් සෙපාර්තසේන්තුව, 

ජාතික ක්රමසේපාෙන සෙපාර්තසේන්තුව හා වයාපිති කළමනාකරණ හා මීක්ෂණ සෙපාර්තසේන්තුව 

විසින්ත කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව  සවත ඉහළ සහසය ගයක් කබා සෙන කදී. 
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වගුව 2.5 : වයාපතති කාර්ය මණ් ල අනුමත කිරීම    

අනු  

අංකය 
වයාපතතිය 

2017 

වර්ෂසේ දී  

අනුමත 

කරන ලද 

තනතුරු 

 ංඛ්යාව 

අනුමත 

මුළු 

තනතුරු 

 ංඛ්යාව 

01.  උමා ඔය බුණකාර්ය සාංවර්ධන වයාපිතිය 23 309 

02.  මහවැලි ජක සුරක්ෂිකතතා ආසය ජන වැනසටහන 06 260 

03.  
ශ්රී කාංකාසේ 3 වන ජාතික කාකගුණ සවනසේවීේ සන්තනිසේෙන වාර්තාව සැකසීම 
පිළිබඳ වයාපිතිය 

07 07 

04.  
කාකගුණ සවනසේවීේ සහ මහිතකර කාකගුණ තත්ත්වයන්තසගන්ත කුනා පරිමාණ 
සගාවීන්ත ආරක්ෂා කර ඔවුන්තව ශක්තිමත් කිරීම සකසා සසම ධානික ජක 
කළමනාකරණ  වයාපිතිය 

03 31 

05.  පරිසර පද්ධති සාංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ  වයාපිතිය  05         28 

06.  
ශ්රී කාංකාසේ මහවැලි ගාංගාසවහි සර ණි ආරිත ගේමානවක ජනතාව කාකගුණ 
සවනසේවීේ වක මහිතකර බකපෑේවකට හැන ගැසේවීේ උසෙසා වූ වයාපිතිය  

10       25 

07.  සමාරගහ කන්තෙ - කුලගඟ සාංවර්ධන (ඇ) වයාපිතිය 11       66 

08.  
බ්නාරනායක ජාතයන්තතර ගුවන්තසතාටුපළ සාංවර්ධන වයාපිතිය පියවර ii  
මදියර II 

12       45 

09.  මාතර - සබලිමත්ත දුේරිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීසේ වයාපිතිය 04       62 

10.  
දීර්ඝ කාලීනව මභයන්තතර මවතැන්තවුවන්ත උුරු පළාසත් නැවත පදිාංචි කිරිම සඳහා 
මවතැන්තවුවන්ත සාංගණනය කිරීසේ කාර්ය බකකාය 

40       40 

11.  යාපනය - කිලිසනාච්චි ජක සැපයුේ හා සීනපාරක්ෂාව වයාපිතිය 08 37 

12.   කුනා සත් හා රබර් වු ුදනර්ජීවන වයාපිතිය 80 130 

13.   කිරි ගවයන්ත 20,000ක් ආනයනය කිරිසේ වයාපිතිය 18 18 

14.   කිෂිකකාර්මික මාංශසේ නවීකරණ වයාපිතිය 16 121 

15.   කුනා හා මධය පරිමාණ වයාවසායකයන්ත දිරිගැන්තවීසේ වයාපිතිය  09 23 

16.   බසේනාසගාන ජකාශ වයාපිතිය 02 20 

17.  කැළණි ගඟ ගාං වුර ආරක්ෂණ බැමි වැඩි දියුණු කිරිසේ වයාපිතිය 37 37 

18.  ගිාං - නිල්වකා ගඟ හැරවුේ වයාපිතිය 01 16 

19.  ප්රාථමික සසෞ ය වැඩි දියුණු කිරීසේ වයාපිතිය 05 09 

20.  සසෞ ය ක්සෂේත්රසේ  සෙවන සාංවර්ධන වයාපිතිය 05 26 

21.  
GFATM  වයාපිතිය (ඒඩ්සේ, ක්ෂයසර ගය හා මැසල්රියා මර්ධන සග ලීය 
මරමුෙක) 

02 397 

22.  ග්රාමීය ය යටිතක පහසුකේ සාංවර්ධන වයාපිතිය 90 90 

23.  පළාත් පාකන වැඩිදියුණු කිරීසේ වයාපිතිය (ුදරනැුම) 09 134 

24.  සද්ශීය බැාංකු මරමුෙල් වයාපිතිය 10 10 

25.  නව කැළණි පාකසේ සිට රාජගිරිය මාර්ගසේ වයාපිතිය 01 17 

26.  උුරු මාර්ග සාංවර්ධනය කිරීසේ වයාපිතිය 02 03 

27.  විසශේෂ වයාපිති කළමනාකරණ ඒකකය 01 02 

28.  මාර්ග වයාපිතිය iii  මදියර  ii 87 124 

29.  වයාපිති උපසද්ශන ඒකකය 17 17 

30.  ෙකුණු මධිසේගී මාර්ග  වයාපිතිය 31 35 

31.  මධයම මධිසේගී මාර්ග  වයාපිතිය 01 01 

32.  වට රවුේ මධිසේගී මාර්ග  වයාපිතිය 02 02 
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33.  ප්රවාහන සේබන්තධතා හා වත්කේ කළමනාකරණ වයාපිතිය 04       05 

34.  සෙවන සසම ධානය මාර්ග ආසය ජන  වයාපිතිය 24     100 

35.  නව කැකණි පාකේ වයාපිතිය 01       01 

36.  සසම ධානිත මාර්ග ආසය ජන වයාපිතිය 01      215 

37.  පිබිසෙමු සපාසළාන්තනරුව සාංවර්ධන වයාපිතිය කළමනාකරණ ඒකකය    26       26 

38.  
ඔරුසගානවත්ත මඹතසල් මාර්ග සාංවර්ධන වයාපිතිය හා සමගාමීය ව ජකනක 
සේථාපිත කිරීසේ වයාපිතිය 

21       21 

39.  නගර සඳහා සසෞ යාරක්ෂිකත හා සේවසේථතාව ප්රාරේභය සඳහා වයාපිතිය 13      104 

40.  විසල් මාතසල් ජක සේපාෙන වයාපිතිය 02       65 

41.  ආණමඩුව ජක සේපාෙන වයාපිතිය 05       31 

42.  ජක සැපයුේ හා සීනපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කරීසේ වයාපිතිය 63     104 

43.  කුලගඟ ජක සේපාෙන වයාපිතිය මදියර  ii 09       09 

44.  ඇටේපිටිය ජක සේපාෙන වයාපිතිය  08       08 

45.  කැකණි ෙකුණු ඉවුර ජක සේපාෙන වයාපිතිය මදියර  ii 05       43 

46.  ගාල්ක ජක සේපාෙන වයාපිතිය 12       12 

47.  මාතර ජක සේපාෙන වයාපිතිය මදියර  iv 44       44 

48.  කටාන ජක සේපාෙන වයාපිතිය 22       22 

49.  තඹුත්සත්ගම ජක සේපාෙන වයාපිතිය 18       18 

50.  මහ සකාළඹ මප ජක කළමනාකරණ වයාපිතිය 08       61 

51.  ිකුණාමකය දිසේික්කය ප්රධාන සැකැසේම 16       16 

52.  සකාළඹ මගනගරය ආරිත නාගරික සාංවර්ධන වයාපිතිය 02      290 

53.  සකාළඹ ජාතයන්තතර මූකය නගර වයාපිතිය 28        28 

54.  සැහැල්ලු දුේරිය ුණවමාරු වයාපිතිය 106      106 

55.  උපාය මාර්ගික නගර සාංවර්ධන වයාපිතිය 11      193 

56.  සපාදු බසේ රථ සසේවාව වැඩිදියුණු කිරීසේ හා නවීකරණය කිරීසේ වයපිතිය 46        46 

57.  බසේනාහිර කකාපීය මහානගර සැකසුේ වයාපිතිය 26        40 

58.  ප්රවාහන සාංවර්ධන වයාපිතිය 04        49 

59.  බසේනාහිර කකාපීය ඝන මපරවය කළමනාකරණ වයාපිතිය 29        71 

60.  මහානගර වයාපිති සේබන්තීකරණ ඒකකය 06        31 

61.  පරිපාකන නගර සාංවර්ධන වයාපිතිය 17        52 

62.  තාක්ෂණික නගර සාංවර්ධන වයාපිතිය 07        31 

63.  වරාය නගර සාංවර්ධන වයාපිතිය 05        38 

64.  ගුවන්ත නගර සාංවර්ධන වයාපිතිය 08        56 

65.  මුල් ළමා විය රැකවරණය සහ සාංවර්ධනය පිළිබඳ වයාපිතිය 41        41 

66.  

මඩු ආොයේකාභී සහ මධයම ආොයේකාභී නිසවසේ හිමියන්තස  වැනසටහන 
සවනුසවන්ත විසශේෂ කාර්යය වාහන සඳහා ුදුණණු සසේවකයින්ත බඳවා ගැීනසේ 
වයාපිතිය 

07        07 

67.  නිුදණතා ආාංිෂක සාංවර්ධන වයාපිතිය 57       57 

68.  ගාල්ක, මහසම ෙර, මාතර සර හල් ඉදිකිරීසේ වයාපිතිය  -       06 

69.  බිේසවඩි සවඩි සඳහා ක්රියාකාරී ජාතික මධයසේථානය 27       27 

අනුමත මුළු තනතුරු ෙණන 1,284  4,216 
  මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 
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3. කාර්ය මණ් ල  මාසලෝචනය - 2017 

3.1 හැදින්වීම  

රජසේ කාලීන මවශයතා ඉටුකර ගැීනමට හැකිවන පරිදි රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නකය  දිසනන්ත දින 

වර්ධනය සවමින්ත පවතීන. සසේවාවක් සේථාපිත කරන මවසේථාසේදී සහ  පසුකාලීනව සසේවක සාං යාසවහි 

පවතින ක්රමානුකූකව හඳුනාගත් ඌනතාවයන්ත ඉවත්වන ආකාරයටත්, ආයතනික කාර්යභාරයන්ත, 

වුහයන්ත සහ ආයතනයන්තට සපෞද්ගලික වන සසේ සකකනු කබන කාර්යය මවශයතා සම ම කාර්ය 

ම්නකසයන්ත සුදරා ගැීනම තහවුරු වන ආකාරයටත්, රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යාව ප්රතිවුහගත 

කිරීසේ මරමුණ උසෙසා 2017.01.11 දිනැති මාංක 01/2017 ෙරණ කළමනාකරණ සසේවා නක්රසල් ය 

නිකුත් කර ඇත. 

රාජය ආයතනයන්ත හී සසේවා සැපයීසේ ගුණාත්මකබව ුදුලල් කිරීසේ මරමුණ ඇතිව 2017 වර්ෂසේදී 

සිදුකළ  කාර්ය ම්නක සමාසක නනය ුළින්ත ශ්රී කාංකාසේ රාජය සසේවසේ මානව සේපසතහි වර්තමාන 

තත්ත්වය ෙ නිතැතින්තම මධයයනය සකරිණි. කාර්ය ම්නක සමාසක නනසේ ප්රධාන මරමුණ වූසේ 

මිනිසේ බකය ුදසර කථනය සහ විෙයාත්මක ක්රමසේෙයකට මනුකූකව බඳවාගැීනේ සිදු කිරීමට සමගාමීය ව 

වර්තමානසේ පවතින කාර්ය ම්නකසේ සසේවා සැපයීම සිදුවනුසේ කාර්යක්ෂමතාවය, සසේවක 

මභිසේරණය සහ ලකොයීතාවය වැනි  ූර්වසයන්ත හඳුනාගත් නිර්නායකයන්තට මනුකූකව ෙ යන්තන 

පිළිබඳව වැඩි මවධානයක් සයාමු කර මධයයනයක් සිදු කිරීමයි. 

විසශේෂසයන්තම කාර්ය මණනක සමාසක නනසේ ප්රධාන මරමුණු පහත පරිදි සේ. 

 ඉදිරි වසර 5ක කාක සීමාවක් සඳහා විෙයාත්මක පෙනමකින්ත මිනිසේ බක මවශයතාවය තක්සසේරු 

කිරීම. 

 ආයතනය සඳහා ගැසට් කරන කෙ කාර්යයන්ත හා සිදු කරන කාර්යය මතර කිසියේ 

විනකයතාවයක් පවතීන ෙ යන්තන පරීක්ෂා කිරීම. 

 ළසසේ විනකයතාවයක් පවතීන නේ ළම කාර්යයන්ත ද්විත්වකරණයක් සකස හදුනා ගැීනම. 

 උසසේ කිරීසේ බාධක වළක්වමින්ත සහ ළකම සසේවය ුළ උසසේවීේ මතර පරතරය නිර්මාණය වීම 

වකක්වන ආකාරසයන්ත ඉදිරිසේ දී බඳවා ගැීනේ සැකසුේ කිරීම. 

 සාමාජිකයන්තහට සේවකීය විත්තිමය ීනතයානුකූක මසේක්ෂාවන්ත සමග කාර්යමය 

මවශයතාවයන්තට මනුකූක කිරීම උසෙසා කාර්ය ම්නකය ප්රතිවුහගත කිරීම. 

 සසේවයන්තහි ලකොයීතාවය ඉහළ ෙැමීය ම.  

 

ඒ මනුව, සියලුම මමාතයාාංශ, සෙපාර්තසේන්තු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාකන ආයතන හා 

සෙපාර්තසේන්තු බුණතරයක කාර්ය ම්නක සමාසක නනය සිදුකර වාර්තා පිළිසයක කර ඇති මතර, 

හඳුනාගත් ප්රශසේත කාර්ය ම්නකය ඒ පිළිබඳව වගකීම ෙරන පාර්ශව වන කළමනාකරණ සසේවා 
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සෙපාර්තසේන්තුව, ජාතික මයවැය සෙපාර්තසේන්තුව, ජාතික වැටුේ හා සසේවක සාං යා සකාමිෂන්ත සභාව 

සහ මුෙල්  සකාමිෂන්ත සභාව යන ආයතන ළක්ව තීනරණය කරනු කැබ ඇත. 

ශ්රී කාංකාසේ සමසේත ජනගහනයට සාසේක්ෂව රාජය මාංශසේ හඳුනාගත් රැකියා කා්න කිහිපයක 

මනුමත කාර්ය ම්නක මනුපාතයන්ත 2017.12.31 දිනට පහත පරිදි සේ. 

 

වගුව 3.1 :  ම ේත ජ්නෙහනයට  ාසප්ක්ෂව රාජ්ය අංශ්සේ හුනනාෙත් ැකකියා කාණ්  

කිහිපයක අනුමත කාර්ය මණ් ල අනුපාතයන් - 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුකාශ්රය - කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

තවෙ, ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් 10,162 ක 4,143,330 ක් වූ ිෂෂය සාං යාවට සාසේක්ෂව ිෂෂය 

ගුරු මනුපාතය 17:1 ක් සේ. 

 

3.2. රාජ්ය ස ේවක කාර්ය මණ් ලය පිළිබද කාර්තුමය සතාරතුරු 

2017 මසග සේු 15 පවත්වනු කැබූ මමාතය ම්නක රැසේවීසේදී ගත් මමාතය ම්නක තීනරණය ප්රකාරව, 

කාර්ය ම්නක බඳවා ගැීනේ, සසේවක ඉල්කා මසේවීේ, තනුරු මත්හැරයාේ, සසේවසයන්ත පහ කිරීේ. 

විශ්රාමයාේ සහ මියයාේ වැනි  සහේතූන්ත නිසා රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නකසේ සිදුවන සවනසේවීේ  මනුව  

කාර්ුමය වශසයන්ත යාවත්කාලීන කරමින්ත රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නක ෙත්ත පද්ධතිය පවත්වාසගන 

යාසේ වගකීම කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව සවත පවරනු කැබ ඇත.  

ඒ මනුව බඳවා ගැීනේ, ඉල්කා මසේවීේ, තනුරු මත්හැරයාේ, සසේවසයන්ත මසේකිරීේ. විශ්රාමයාේ සහ 

මියයාේ වැනි  සහේතූන්ත නිසා කාර්ය ම්නක සාං යාසවහි සිදුවන සවනසේවීේ ඇුළත් කරමින්ත 

2017.07.01 සිට 2017.09.30  ෙක්වා 2017 වර්ෂසේ 3 වන කාර්ුවට ෙ 2017.10.01  සිට 2017.12.31 

ෙක්වා වූ 2017 වර්ෂසේ  4 වන කාර්ුවට ෙ මොළව යාවත්කාලීන කරන කෙ කාර්ය ම්නකය සතාරුරු 

මමාතය ම්නකසේ ෙැන ගැීනම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු කැබ ඇත. 

මුළු 

ජ්නෙහනය 

(ආ න්නව  

ආයතනය/  

ැකකියා කාණ් ය කාර්ය මණ් ලය 
ජ්නෙහනය :      

කාර්ය මණ් ලය 

 
 

21,000,000 

ිවිධ හමුො 
කාර්යම්නකය 

293,361 71:1 

ගුරුවරුන්ත 234,567 89:1 

ශ්රී කාංකා සපාලිසිය 83,646 251:1 

විධායක සශ්රේණිසේ 
නිකධාරීන්ත 

51,530 407:1 

ශ්රී කාංකා දවෙය 
සසේවසේ නිකධාරීන්ත 

27,471 764:1 

ශ්රී කාංකා ඉාංජිසන්තරු 
සසේවසේ නිකධාරීන්ත 

1,496 14,037:1 
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වගුව 3.2 : රාජ්ය අංශ්සේ කාර්ය මණ් ල  ම්බන්ධ්සයන් 2017 වර්ෂසේ 3 වන හා 4 වන 

කාර්තුවල කාර්ය මණ් ලසේ සදු වූ සවන ේකම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        මුකාශ්රය - කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

 

ඒ මනුව 2017 වර්ෂසේ 3 වන කාර්ුවට සාසේක්ෂව 4 වන කාර්ුසේදී රාජය සසේවසේ උසසේවීේ 

සාං යාව ප්රමාණාත්මකව සැකකිය යුු ප්රමාණයකින්ත වැඩි වී ඇති බව නිරීක්ෂණය සේ. 

 

 

 3 වන 

කාර්තුව 

4 වන 

කාර්තුව 

බඳවා ගැීනේ 12,076 11,954 

උසසේවීේ  3,492 11,273 

ද්විතියීක පෙනම මත සසේවය කිරීම 1,560  5,978 

විශ්රාම ගැන්තවීේ 3,915  5,393 

ඉල්කා මසේවීේ 2,304  1,980 

සසේවය මතහැර යාම  3,127  1,693 

මියයෑේ   265    435 

සසේවසයන්ත  පහ කිරීේ 1,028   246 



15 

4. වැටුප් හා පාරිශ්රමික කළමනාකරණය 

කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව සවත පැවරී ඇති කාර්ය භාරය මතර රාජය මාංශසේ වැටුේ හා 

ප්රසාෙ දීමනා, දිරිකාරක සය ජනා ක්රම හා සවනත් පාරිශ්රමික  කළමනාකරණය ෙ ප්රමු  සේ. සමම 

කාර්යසේ දී ජාතික වැටුේ හා සසේවක සාං යා සකාමිෂන්ත සභාව, රාජය පරිපාකන හා කළමනාකරණ 

මමාතයාාංශය, රාජය වයාපාර සෙපාර්තසේන්තුව හා  ජාතික මයවැය සෙපාර්තසේන්තුව යන ආයතනවක 

නිරීක්ෂණ සහ නිර්සද්ශ ෙ සැකකිල්කට සගන මොළ තීනරණ කබා දීමට කළමනාකරණ සසේවා 

සෙපාර්තසේන්තුව කටයුු කරන කදී. ළසසේම වැටුේ හා පාරිශ්රමික පිළිබඳ ප්රාසය ගික ගැටලු පැන නඟින 

මවසේථාවක දී  මමාතයාාංශ හා සෙපාර්තසේන්තු විසින්ත කරනු කබන විමසීේ සඳහා මවශය උපසෙසේ හා 

පැහැදිලි කිරීේ කබා දීම ෙ කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත සිදු කරනු කබයි. ඒ මනුව 

2017 වසර ුළ දී පහත සඳහන්ත නක්රසල්  නිකුත් කරන කදී.   

 

වගුව 4.1 : 2017 වර්ෂසේ දී ියකුත් කරන ලද කළමනාකරණ ස ේවා චක්රස්ඛ්  

01. 
2017.01.11 දිනැති කළමනාකරණ 

සසේවා නක්රසල්  මාංක 01/2017 

රාජය ආයතනවක කාර්ය ම්නක සමාසක නනය - 

2017 

02. 
2017.03.29 දිනැති කළමනාකරණ 

සසේවා නක්රසල්  මාංක 02/2017  

ිවිධ හමුොවක මයවලුන්තස  ළසතර පාඨමාකා / 

සාංනාර / සේමන්තත්රණ සවනුසවන්ත සගවනු කබන 

දීමනා. 

03. 
2017.05.03 දිනැති කළමනාකරණ 

සසේවා නක්රසල්  මාංක 03/2017  

ආ්ඩුක්රම වයවසේථාසේ 108(1) වයවසේථාව 

යටසත් සශ්රේෂේඨාධිකරණ සහ මභියානනාධිකරණ 

විනිශේනයකරුවන්ත සඳහා වන වැටුේ වුහය - 2016 

04. 
2017.09.20 දිනැති කළමනාකරණ 

සසේවා නක්රසල්  මාංක 04/2017 

රාජය මාංශසේ කාර්ය ම්නක සතාරුරු මමාතය 

ම්නකය සවත ඉදිරිපත් කිරීම 

05. 
2017.10.25 දිනැති කළමනාකරණ 

සසේවා නක්රසල්  මාංක 05/2017 

රාජය සාංසේථා, වයවසේථාපිත ම්නක සහ 

සේූර්ණසයන්ත රජය සු සමාගේවක සජයෂේඨ 

මට්ටසේ නිකධාරින්ත සඳහා විත්තීනය දීමනාවක් 

කබාදීම 
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රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යාව සේබන්තධසයන්ත උනන්තදුවක් ෙක්වන සෑම ුදද්ගකසයකුටම  සහ සපාදු 

මහජනතාවස  ෙැනගැීනසේ මරමුණු ඇතිව 2017 වර්ෂසේ දී කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

විසින්ත ප්රකාශන ගණනාවක් ළළි ෙක්වා ඇත. ළම ප්රකාශයන්ත www. Treasury.gov.lk/web/ 

department–management–services/links සේබන්තධතාව ඔසේසසේ බාගත කර ගත හැක.  

 2018 වසසරහි සපර ෙැක්ම 

 සපාදු සතාරුරු 

 රාජය සසේවසේ මානව සේපත් සතාරුරු       සවුලම - I 

 රාජය සසේවසේ මානව සේපත් සතාරුරු       සවුලම - II 

 රාජය  ආයතනයන්තහි මානව සේපත් සතාරුරු  2016 

 පළාත් සභා හා පළාත් පාකන ආයතනවක මනුමත සසේවක සාං යා සතාරුරු - 2016 

 කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව පිහිටුවීම සහ ළහි විකාශනය 
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5. පර්සේෂණ, ියරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම හා 
කමිටු ියසයෝජ්නය 

 

5.1  පර්සේෂණ කටුකතු 

කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව සවත පැවරී ඇති කාර්ය භාරයන්ත මතරින්ත රාජය මාංශසේ 

සසේවක සාං යාවන්තට මොළ වූ ප්රතිසාංසේකරණ හඳුන්තවාදීම, රාජය ආයතන ප්රතිවයූහගත කිරීම හා ප්රශසේත 

කාර්ය ම්නකයක් පවත්වා ගැීනම, රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යා පිළිබඳ සේමත මිනුේ හා ප්රමිතීනන්ත 

සගානනගා ගැීනම, වැටුේ හා දීමනා සහ මසනකුත් පාරිශ්රමික පිළිබඳ මධයයනය කර නිරීක්ෂණ හා 

නිර්සද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම හා තීනරණ කබාදීම, රසටහි සාංවර්ධන මවශයතාවයන්තට ගැළසපන පරිදි රාජය 

මාංශසේ විවිධ සසේවාවන්ත සඳහා සසේවා වයවසේථා හා සසේවා සකාන්තසද්සි සමාසක නනය කර මවශය 

සාංසශ ධන සිදු කිරීම සහ ඊට මොළ නිරීක්ෂණ හා නිර්සද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම වැනි මවසේථාවක දී 

සෙපාර්තසේන්තුවට මසනකුත් ආයතන සමඟ සමීය පව කටයුු කිරීමට සිදු සේ.  

ළකී කාර්යයන්ත ඉහළ ප්රමිතියකින්ත හා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම සඳහා සමම සෙපාර්තසේන්තුව ුළ 

පර්සේෂණ මාංශයක් සේථාපනය කර ඇත.  සෙපාර්තසේන්තුසේ කාර්ය භාරය ලකොයීව ඉටු කිරීසේ දී 

මවශය වන ප්රතිපත්තිමය තීනරණ ගැීනම සඳහා  සතාරුරු රැසේ කිරීම, ළම සතාරුරු විශේසල්ෂණය කර 

නිරීක්ෂණ හා නිර්සද්ශ සහිත වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම පර්සේෂණ මාංශය සවත පැවරී ඇති ප්රධානතම 

කාර්ය භාරය සේ. සමහිදී මවශය විමර්ශන/මධයයන සඳහා පර්සේෂණ මාංශසේ නිකධාරීන්ත මොළ ආයතන 

සවත සයාමු කර සතාරුරු රැසේ කිරීම ෙ සිදු සකසර්.  

 

5.2   අමාතය මණ් ල  ංසේශ්  ඳහා ියරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම 

රාජය මාංශසේ ආයතන කටයුු, වැටුේ හා දීමනා තීනරණය කිරීම ආදී සමම සෙපාර්තසේන්තුසේ විෂය 

පථයට මයත් වන කරුණු සේබන්තධසයන්ත ඉදිරිපත් වන මමාතය ම්නක සාංසද්ශ සඳහා නිරීක්ෂණ කබා 

දීම ෙ කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ ප්රධාන කාර්ය භාරයකි. 2017 වසර ුළ 

සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කළ මමාතය ම්නක පිකා සහ ඒවා මයත් වන විෂය 

ක්සෂේත්ර පිළිබඳ සතාරුරු 5.1 වගුව මගින්ත ෙක්වා ඇත. 
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වගුව 5.1 : අමාතය මණ් ල  ංසේශ් ියරීක්ෂණ වර්ීකරණය - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්සෂේත්රය/විෂයය  ංසේශ් ෙණන 

1. පත් කිරීේ/ බඳවා ගැීනේ                                                          173 

2. සසේවය දීර්ඝ කිරීේ 121 

3. තනුරු ඇති කිරීේ 38 

4. පාරිශ්රමික 98 

5. සසේවා වයවසේථා හා බඳවා ගැීනසේ පරිපාටි 42 

6. විනය කට යුු 12 

7. සකාන්තත්රාත් පෙනම මත බඳවා ගැීනේ 101 

8. මසනකුත් 162 

එකතුව 747 

  මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත 2017 වර්ෂය ුළ නිරීක්ෂණ කබා සෙන කෙ මමාතය 

ම්නක සාංසද්ශ මතරින්ත තනුරු සඳහා පත් කිරීම, සසේවය දීර්ඝ කිරීම සහ පාරිශ්රමික සේබන්තධ කරුණු 

ප්රධාන තැනක් ගන්තනා කදී. මමාතය ම්නක සාංසද්ශ සඳහා නිරීක්ෂණ කබා දීමට මමතරව නිතිපතා 

පැවැත්සවන ආයතන කටයුු පිළිබඳ මමාතය ම්නක මනුකමිටු රැසේවීේ සඳහා ෙ සෙපාර්තසේන්තුසේ 

සහභාගිත්වය කබා සෙන කදී.   

2007 සිට 2017 වර්ෂය ෙක්වා කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරන 

කෙ මමාතය ම්නක සාංසද්ශ සාං යාව පිළිබඳ සතාරුරු 5.2 වගුව මගින්ත ෙක්වා ඇත. 

 

වගුව 5.2 : අමාතය  මණ් ල  ංසේශ්  ඳහා ියරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම     

වර්ෂය 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

නිරීක්ෂණ 

ඉදිරිපත් කළ 

මමාතය ම්නක  

සාංසද්ශ සාං යාව 

780 750 1272 1598 1019 399 499 449 537 605 747 

මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 
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5.3 කමිටු ියසයෝජ්නය,  ම්බන්ීකරණ කටුකතු හා  න්ියසජදනය 

සාංවර්ධන හා ආයතන කටයුු සේබන්තධ පහත සඳහන්ත සමුුල හා සාකච්ඡා සඳහා සෙපාර්තසේන්තුසේ 

නිකධාරීන්ත මුෙල් හා ජනමාධය මමාතයාාංශසේ හා භා්නාගාරසේ සල්කේ හා කළමනාකරණ සසේවා 

සෙපාර්තසේන්තුසේ මධයක්ෂ ජනරාල් නිසය ජනය කරමින්ත ක්රියාකාරී සකස ොයකත්වය සපයා ඇත. 

 ආයතන කටයුු පිළිබඳ මමාතය ම්නක මනුකමිටුව 

 මමාතය ම්නකය විසින්ත සෙපාර්තසේන්තුසේ නිසය ජිතයන්ත ඇුළත්ව පත් කර ඇති නිකධාරි 

කමිටු 

 රාජය ගිණුේ කාරක සභාව (COPA) 

 දිසේික් සල්කේ/දිසාපති සමුුල 

 පළාත් ප්රධාන සල්කේ සමුුල 

 ජාතික වැටුේ හා සසේවක සාං යා සකාමිෂන්ත සභා සාකච්ඡා 

 වයාපිති ප්රගති සමාසක නන සහ නියාමන (Steering) කමිටු 

 වයවසේථාපිත ආයතනයන්තහි මධයක්ෂ ම්නක රැසේවීේ සහ කළමනාකරණ හා විගණන කමිටු 

රැසේවීේ 

 ප්රසේපාෙන හා තාක්ෂණ ඇගයීේ කමිටු 

තවෙ, විවිධ ආයතනයන්තහි ඉල්ලීේ පරිදි සේමු  පරීක්ෂණ ම්නක සාමාජිකයන්ත වශසයන්ත ෙ සමම 

සෙපාර්තසේන්තුසේ නිකධාරීන්ත සහභාගි වී ඇත.  ළසසේම, රාජය ආයතනවක කාර්ය ම්නක ගැටලු 

සේබන්තධසයන්ත මොළ නිකධාරීන්ත සමග නිරන්තතර සාකච්ඡා පවත්වමින්ත ලකොයී සන්තනිසේෙනයක් 

පවත්වාසගන යාමට සමම සෙපාර්තසේන්තුව නිරන්තතරසයන්ත කටයුු කරනු කැබ ඇත.  
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6. ආයතන අංශ්ය 

6.1 කාර්ය මණ් ල සතාරතුරු - 2017 

 

වගුව - 6.1 කළමනාකරණ ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුසජ 2017.12.31 දිනට කාර්ය මණ් ල සතාරතුරු   

අනු 

අංකය 
තනතුර අනුමත  තතය පුරප්පාඩු 

1.  මධයක්ෂ ජනරාල් 1 1 0 

2.  මතිසර්ක  මධයක්ෂ ජනරාල් 2 2 0 

3.  මධයක්ෂ 8 7 1 

4.  සහකාර / නිසය ජය මධයක්ෂ 12 5 7 

5.  ගණකාධිකාරි 1 1 0 

6.  
සහකාර මධයක්ෂ  

(සතාරුරු හා සන්තනිසේෙන තාක්ෂණ) 
1 1 0 

7.  පරිපාකන නිකධාරි 1 1 0 

8.  භාෂා පරිවර්තක 1 1 0 

9.  සතාරුරු හා සන්තනිසේෙන තාක්ෂණ නිකධාරී 1 1 0 

10.  පර්සේෂණ සහකාර 3 1 2 

11.  සාංවර්ධන නිකධාරි 6 5 1 

12.  සතාරුරු තාක්ෂණ සහකාර 1 1 0 

13.  රාජය කළමනාකරණ සහකාර 35 33 2 

14.  
සතාරුරු හා සන්තනිසේෙන තාක්ෂණ 

සහකාර 
1 0 1 

15.  සල් න සහකාර 1 0 1 

16.  රියදුරු 10 9 1 

17.  කාර්යාක කාර්ය සහායක 10 8 2 

 එකතුව 95 77 18 

 

මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

       

කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව සවත පැවරී ඇති කාර්ය භාරය කාර්යක්ෂමව හා ලකොයීව ඉටු 

කිරීසේ දී සෙපාර්තසේන්තුසේ නිකධාරීන්තස  රැකියා තිේතිය ඉහළ මට්ටමක පවත්වාසගන යාම ඉතා 

වැෙගත් සේ. සෙපාර්තසේන්තුසේ සභෞතික පරිසරය, රැකියා තිේතිය වර්ධනය කරලීමට සමත් මිත්රශීලී 
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කාර්යාක පරිසරයක්  සකස සකසේ කර දීමටත්, ක්නායමක් සකස කටයුු කිරීසේ දී කාර්ය ම්නකයට 

මවශය සහසය ගය කබා දීමටත් ආයතන මාංශය කටයුු කරන කදී. 

2017 වර්ෂසේ දී සෙපාර්තසේන්තුව සුව තිබූ මානව හා සභෞතික සේපත් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවසයන්ත 

හා ලකොයීතාවසයන්ත යුුව භාවිත කිරීම ුළින්ත සෙපාර්තසේන්තුසේ කාර්ය භාරය බාධාවකින්ත සතාරව 

පවත්වා ගැීනමට සමත් විය.  2017.12.31 දිනට සෙපාර්තසේන්තුසේ සමසේත කාර්ය ම්නක සතාරුරු 

6.1 වගුව මගින්ත ෙැක්සේ.      

6.2  වය ේ කාණ් ය අනුව කාර්යමණ් ලය වර්ීකරණය 

      වගුව - 6.2    වය ේ කාණ් ය අනුව කාර්ය මණ් ලය වර්ීකරණය - 2017 

වය ේ කාණ් ය  ේී පුරුෂ 

25 > 02 00 

26-35 10 07 

36-45 16 16 

46-50 11 06 

51-55 01 08 

55 < 00 00   

ළකුව 40 37 

       මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

6.2  පුහුණු වැ  ටහන් 

6.2.1 සේශීය පුහුණු වැ  ටහන්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

සෙපාර්තසේන්තු නිකධාරීන්තස  කාර්ය සාධනය ඉහළ නැාංවීම සඳහා ුදුණණු වැනසටහන්ත සැකසුේගතව 

පැවැත්වීම මරමුණු සකාටසගන සෙපාර්තසේන්තුව සඳහා වාර්ෂිකක ුදුණණු සැකැසේමක් සකසේ කරන කදී. 

සෙපාර්තසේන්තු නිකධාරීන්තස  ුදුණණු  මවශයතා සමන්තම සෙපාර්තසේන්තුව සවත පැවරී ඇති කාර්ය 

භාරයන්ත ෙ සමම වාර්ෂිකක ුදුණණු සැකැසේම සකසේ කිරීසේ දී සැකකිල්කට ගනු කැබීය. ඒ මනුව 2017 

වර්ෂය ුළ පවත්වන කෙ සද්ශීය ුදුණණු වැනසටහන්ත  6.3 වගුව මගින්ත ෙක්වා ඇත.  
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වගුව - 6.3    සේශීය පුහුණු වැ  ටහන්  ඳහා  හභාගි වීම - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්සෂේත්රය පුහුණු ආයතනය 

 හභාගි වූ 

 ංඛ්යාව 

1 සද්ශන පැවැත්වීම පිළිබඳ  නිුදණතා වර්ධනය    ශ්රී කාංකා පෙනේ ආයතනය 03 

2 වයාපිති කළමනාකරණ සහතික පත්ර පාඨමාකාව නිුදණතා සාංවර්ධන මරමුෙක 03 

3 ඉාංග්රීසි භාෂා සහතික පත්ර පාඨමාකාව මිසක ො ආයතනය 11 

4 සෙමළ භාෂා සහතික පත්ර පාඨමාකාව මිසක ො ආයතනය 03 

5 වයාපිති සැකසුේකරණය පිළිබඳ සහතික පත්ර 

පාඨමාකාව 
ශ්රී කාංකා පෙනේ ආයතනය 03 

6 මසනකුත් විවිධ  සහතික පත්ර පාඨමාකා මිසක ො ආයතනය 12 

 

 

6.2.2  විසේශීය පුහුණු වැ  ටහන් 

සෙපාර්තසේන්තු නිකධාරීන්තට විසද්ශීය ුදුණණු මවසේථා කබා සෙමින්ත ඔවුන්තස  මත්ෙැකීේ හා විෂය ෙැනුම 

වර්ධනය කිරීමට 2017 වර්ෂය ුළ දී  කටයුු කරන කදී.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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වගුව 6.4 : විසේශීය පුහුණු වැ  ටහන්  ඳහා  හභාගි වීම - 2017 

අනු 

අංකය 
ක්සෂේත්රය රට කාලය 

 හභාගි වූ 

ියලධ්ාරීන් 

 ංඛ්යාව 

1. 1

. 

රාජය මාංශසේ නායකත්ව හා තීනරණ ගැීනම සේබන්තධ 

විධායක මට්ටසේ ුදුණණු වැනසටහන 
සිාංගේූරුව 

2017.01.22 

2017.01.29 
1 

2. 2

. 

තීනරණ ගැීනසේ හා ගැටුේ නිරාකරණය පිළිබඳ විධායක  

සශ්රේණිසේ නිකධාරීන්ත සඳහා වූ ුදුණණු වැනසටහන 
සිාංගේූරුව 

2017.02.20 

2017.02.24 
2 

3.  

උපාය මාර්ගික මානව සේපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ විධායක සශ්රේණිසේ නිකධාරීන්ත සඳහා වූ ුදුණණු 

වැනසටහන 

සිාංගේූරුව 
2017.02.13 

2017.02.17 
4 

4.  
රාජය ප්රතිපත්ති සැකසීසේ ක්රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම 

පිළිබඳ විධායක මට්ටසේ ුදුණණු වැනසටහන 
ඕසේසේලියාව 

2017.03.18 

2017.03.26 
1 

5.  
රාජය කළමනාකරණ පිළිබඳ පශේනාත් උපාධි සඳහා 

වන විසද්ශීය මධයයනය 
චීනය 

2017.05.18 

2017.05.29 

 

1 

 

6.  

ශ්රී කාංකා පරිපාකන සසේවසේ I සශ්රේණිය සඳහා වූ ධාරිතා 

සාංවර්ධන ුදුණණු වැන සටහන සඳහා විසද්ශීය 

මධයයනය 

මැසල්සියාව 
2017.06.11 

2017.06.17 
1 

7.  
රාජය මුෙල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ුදුණණු 

වැනසටහන 
ඉන්තදියාව 

2017.06.05 

2017.06.09 
1 

8.  
ග්රාමීය ය කාන්තතාවන්ත මගින්ත පහළ ආොයේ කබන පවුල් 

සවිබක ගැන්තවීම   
සකාරියාව 

2017.06.29 

2017.07.13 
1 

9.  
සාංවර්ධන ආර්ිකය පිළිබඳ පශේනාත් උපාධි 

ඩිේසක මාව 
ජපානය 

2017.09.27 

2018.03.08 
1 

10.  
පාකන හා තිරසර ආර්ික සාංවර්ධනය පිළිබඳ ුදුණණු 

වැනසටහන 
ඕසේසේලියාව 

2017.11.20 

2017.12.15 
1 

 

 

6.3 ලිපි ෙනුසදනු කිරිම 
 

සමම සෙපාර්තසේන්තුවට ආයතන මාංශය හරහා  2017 වසසර් කැබුණු ලිපි සාං යාව 11,356 ක් විය. 

සමම ලිපි විවිධ විෂයයන්තට මොළ වූ  මතර තනුරු ඇති කර ගැීනම, ුදරේපාඩු පිරවීම සඳහා මනුමැතිය 

ඉල්ලීේ, විවිධ දීමනා සඳහා වූ ඉල්ලීේ, පැහැදිලි කරගැීනේ හා සාමානය පරිපාකනය යන විෂයයන්ත 

ප්රධාන තැනක් සගන තිබුණි. තවෙ සතාරුරු කළමනාකරණ මාංශය හරහා රාජය මාංශසේ සසේවක සාං යා 

පිළිබඳ වාර්තා ඇුළත් ලිපි 2,589 ක් විෙුත් තැපෑක මඟින්ත සමම සෙපාර්තසේන්තුව සවත ඉදිරිපත් වී 

ඇත.  
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වගුව 6.5 : 2017 වර්ෂය තුළ  ලැබුණු ලිපි  ංඛ්යාව 

අංශ්ය මා ය ලිපි  ංඛ්යාව 

ආයතන 

ජනවාරි   776 

සපබරවාරි  772 

මාර්ු 1,206 

මසේල්   706 

මැයි   690 

ජූනි   719 

ජූලි   922 

මසග සේු 1,251 

සැේතැේබර්   822 

ඔක්සත බර් 1,048 

සනාවැේබර් 1,071 

සෙසැේබර්   770 

සතාරුරු 

කළමනාකරණ 
ජනවාරි - සෙසැේබර් 2,589 

එකතුව 13,945 
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7. මූලය අංශ්ය 

කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ සමසහයුේ වැනසටහන යටසත් 2017 වර්ෂය සඳහා මානව 

සේපත් කළමනාකරණ වයාපිතිය සඳහා 242 වැය ශීර්ෂයට සවන්ත කරන කෙ ප්රතිපාෙන ප්රමාණය රු. 

76,197,300 ක් වූ මතර සතය වියෙම රු.69,883,682 ක් විය. ඒ මනුව සවන්ත කරන කෙ ප්රතිපාෙනවලින්ත 

සියයට මනූ ළකයි ෙශම හතයි ළකක් (91.71%) සෙපාර්තසේන්තුසේ මවශයතාවයන්ත සුදරා ගනිමින්ත 

මරපිරිමැසුේොයක සකස භාවිතා කර ඇත. මූකය ප්රගතිය පහත 7.1 වගුව මගින්ත ෙැක්සේ.  

         වගුව - 7.1 මූලය ප්රෙතිය 2016 - 2017 

වැය වි ේතරය 

 

2016 
 
 

2017 

 

අනුමත 

ප්රතිපාදනය 

%අවුරා තබන ලද 

ප්රතිපාදන හැර  

(රුපිය්) 

මුළු වියදම 

(රුපිය්) 
වියදම් 

ප්රතිශ්තය 

% )  

අනුමත 

ප්රතිපාදනය 

(රුපිය්) 
මුළු වියදම 

(රුපිය්) 

වියදම් 

ප්රතිශ්තය  

%)  

පුනරාවර්තන වියදම්  50,038,000 48,614,236 97 72,363,300 66,207,221 91 

පුේෙල පඩිනඩි 40,152,500 39,910,025 99 52,466,000 48,185,027 91 

1001 වැටුේ හා සේතන 19,667,500 19,659,963 99 29,004,000 27,583,880 95 

1002 
මතිකාක හා 
නිවාඩු දින වැටුේ 

960,000 888,211 91 1,432,000 1,093,832 76 

1003 සවනත් දීමනා 19,525,000 19,367,851 99 22,030,000 19,507,297 88 

ෙමන් වියදම් 490,500 176,789 36 341,000 155,354 45 

1101 සද්ශීය 175,000 148,488 84 130,000 124,616 95 

1102 විසද්ශීය 315,500 28,301 8 211,000 30,737 14 

 ැපයීම් 3,950,000 3,737,262 94 6,132,000 5,464,132 89 

1201 
ලිපිරවය හා 
කාර්යාලීය මවශයතා 

1,400,000 1,345,603 96 2,600,000 2,516,124 96 

1202 ඉන්තධන 2,250,000 2,095,955 93 2,932,000 2,506,669 85 

1203 
ආහාරපාන හා නික 
ඇඳුේ 

62,000 60,000 96 100,000 64,000 64 

1205 සවනත් 238,000 235,705 99 500,000 377,339 75 

න ත්තු වියදම් 1,540,000 1,356,603 88 1,502,000 1,361,130 90 

1301 වාහන 1,240,000 1,220,229 98 1,132,000 1,059,810 93 

1302 
යන්තත්ර හා 
යන්තසත්ර පකරණ 

300,000 136,375 45 370,000 301,320 81 

ස ේවා 2,905,000 2,548,507 87 10,622,300 9,859,299 92 
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1401 ප්රවාහන 675,000 463,567 68 2,050,000 2,044,307 99 

1402 
තැපැල් හා 
සන්තනිසේෙන 

1,530,000 1,446,002 94 1,886,000 1,645,024 87 

1405 සවනත් 700,000 638,938 91 - - - 

1408 සමසහයුේ කල්බදු - - - 5,643,300 5,418,012 96 

1409 සවනත් - - - 1,043,000 751,957 72 

මාරු කිරීම්  1,000,000 885,049 88 1,200,000 1,167,278 97 

1506 
රජසේ 
සසේවකයින්ත සඳහා 
සද්පළ ණය සපාළී 

1,000,000 885,049 88 1,200,000 1,167,278 97 

සවනත් - - - 100,000 15,000 15 

1703 
රාජය භාෂා 
ප්රතිපත්තිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 

- - - 100,000 15,000 15 

මූලධ්න වියදම් 3,162,000 1,845,260 58 3,834,000 3,676,461 95 

මූලධ්න වත්කම්වල 

පුනරුත්ථාපන හා වැඩිදිුකණු 

කිරීම 

900,000 665,510 73 920,000 919,665 99 

2002 
යන්තත්ර හා 
යන්තසත්ර පකරණ 

200,000 - - - - - 

2003 වාහන 700,000 665,510 96 920,000 919,665 99 

මූලධ්න වත්කම් අත්පත් කර 

ෙැනීම 
1,350,000 268,163 19 1,500,000 1,348,142 89 

2102 
ගිහ භා්න හා 
කාර්යාලීය 
උපකරණ 

1,350,000 268,163 19 1,500,000 1,348,142 89 

හැකියා වර්ධ්නය 912,000 911,587 99 1,414,000 1,408,655 99 

2401 
කාර්ය ම්නක 
ුදුණණු කිරීේ  

912,000 911,587 99 1,414,000 1,408,655 99 

මුළු එකතුව 53,200,000 50,459,496 94 76,197,300 69,883,682 91 
 

මූකාශ්රය : කළමනාකරණ සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

 

                                                                                                                                                                                                                             


