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ස්තූතිය 

1946 අංක 13 ෙරණ නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ ආ ා පනත යේභ  1947 වර් භේදී නගර හා ග්රාම 

ර්ර්මාණ භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදී. ඉන් අනතුරුව ආංශික සංවර්ධනය  ප්රාභීශිය 

සංවර්ධනය  අ වැ්ග බැඳග  තිරසර සංවර්ධන ක්රියාවයකයක අවශයතාවය මතුූ  බැිඩන් ටේ 

පිළියමක් භලස ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තියක් පෙනම් භකොේග  ජාතික භ ෞතික 

සැලැස්මක් සකස් කිරීම අරමුණු කරභගන 2000 අංක 49 ෙරණ නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ 

සංභශෝධිත පනතින් 2000 වර් භේදී භමම භෙපාර්තභම්න්තුව  ජාතික භ ෞතික සැලසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුව බවේ පරිවර්තනය කරන ලදී. ඒ අනුව භෙපාර්තභම්න්තුභේ අභිලා යන් මුදුන් 

පමුණුවා ගැනීම සෙහා 2015 වර් භේදී ඇප කැප වී කේයුතු කල භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ සියළුම 

කාර්ය මණ්යලයේ පළමුව කෘත තාවය පළ කරමි.  

තවෙ භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ භසේවයන් ර්සි පරිදි සැලසීමේ ර්සි මග භපන්වීම් ලබා භෙමින් 

භමම භෙපාර්තභම්න්තුව භවත ෙැක්ූ  කාරුිවක සහභයෝගය භවනුභවන් මුේග අමාතයාංශභේ 

ප්ර තිප ති සැලසුම්, ළමා හා කාන්තා අමාතයාශභේ සහ මහ නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 

අමාතයාංශභේ අොල සියළු ර්ලධාරීන්ේ  සමස්ා කාර්ය මණ්යලය භවනුභවන් ස්තූතිය පිරිනමමි. 

එභමන්ම භෙපාර්තභම්න්තුභේ සැලසුම් කේයුතු වලදී සහභයෝගය ලබාදුන් සියළුම දිසත්්රික් 

භ්ගකම්වරුන් /ප්රාභීය ය භ්ගකම්වරුන් පළා  පාලන ආයතන වල නගරාධිපතිවරුන් 

,ස ාපතිවරුන් භකොමසාරිස්වරුන් හා  භ්ගකම්වරුන් ෙැක්ූ  කාරුිවක සහභයෝගය හා රාජකාරී 

කැපවීම සඳහා කෘතභේදීතාවය පළ කරමි. 

අවසාන වශභයන් 2015 වසභර් අප භෙපාර්තභම්න්තුභේ රාජකාරී කේයුතු පව වාභගන යාභම්දී  

නන් අයුරින් සහභයෝගය ෙැක්ූ  සියළුම රාජය ආයතනවලේ , අභනකු  අොල ආයතන හා 

පුීගලයන්ේ  ස්තූතිය පුෙ කරමි. 

 

අධයක්  ජනරා්ග, 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව. 
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භමභහවර 

“ ජාතික භ ෞතික ප්ර තිප ති ,සැලසුම් සහ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම සහ ශ්රී ලංකාභේ සහ මුහුදු 

සීමාවේ අය  ප්රභීශයන්හි ආර්ිකක, සමාජයීය, භ ෞතික සහ පාරිසරික අංශයන්හි ඒකාබීධ 

සැලැස්මක් ක්ර මව ව ඇති කිරීභම් සහ ප්ර වර්ධනය කිරීභම් අරමුණු ඇතිව, පළා  බෙ හා ප්රාභීය ය 

සැලසුම් මගින් එම ජාතික ප්ර තිප ති හා සැලසුම් ක්රියාවේ නැංවීම තහවුරු කිරීම සහ පාලනය 

කිරීම” 
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01. අධක්ෂ  ජනරාේ තුමාභ  පිවුඩඩය 

බ්රිතානයය පාලන සමභේදී අගනුවර ූ  භකොළඹ පිහිටි ජනාවාස ආශ්රිතව ඉදිකිරීම් සම්බන්ධභයන් 

පැන නැගුණු ගැේළු ර්රාකරණය අරමුණු කරභගන 1915 අංක 19 ෙරණ ර්වාස හා නගර වැඩි 

දියුණු කිරීභම් ආ ා පනත බලා මක ිඩය. නමු  වරාය හා දුම්රිය ආශ්රභයන් ඇතිූ  නගර වල 

සංවර්ධනය සම්බන්ධභයන් උක්ත පනතින් ආවරණය භනොූ  ගැේළු ඇතිිඩය. ටේ පිළියමක් භලස 

1946 අංක 13 ෙරණ නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ ආ ා පනත යේභ  1947 වර් භේදී නගර හා ග්රාම 

ර්ර්මාණ භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදී. භම් යේභ  දිවයිභන් සියළු පළා  ආයතන සම්බන්ධ 

කර ගර්මින් ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් භයෝජනා ක්ර ම ක්රියා මක කිරීම ආරම්  ිඩය. 

ර්සි සැලැස්මක් හා ඉදිරි ෙැක්මක් භනොමැතිව රේ තුල ඇතිවු සීඝ්ර  සංවර්ධන ක්රියාවයකභයහි 

ප්ර තිඵලයක් භලස දුගී  ාවය සම්ප  භබදී යාභම් ිඩ මතාවය ර්සා ප්රතයන්ත ප්රභීශයන්හි 

සංවර්ධනයක් සිදු භනොවීම, පරිපාලනය භකොළඹ හා ප්ර ධාන නගර කීපයකේ භක්න්ද්ර ගතවීම, 

ජීව වීමේ අව ශය ූලයකක පහසුකම් භනොමැතිව ිඩැකකියාභවන් භපභළන සහනාධාර මතම ජීව වන 

බහුතර ජනතාවක් වයාප්ත ත වීම ආදී ගැේළු රාශියක් පැන නැගිර්. එබැිඩන් ආංශික සංවර්ධනය  

ප්රාභීය ය සංවර්ධනය  අ වැ්ග බැඳග  තිරසාර සංවර්ධන ක්රියාවයකයක අව ශයතාවය ෙැඩි භලස 

ෙැනුර්. 

ටේ පිළියමක් භලස ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තියක්  පෙනම් භකොේග  ජාතික භ ෞතික 

සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැබීම පිිවස 2000 අංක 49 ෙරණ නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ සංභශෝධිත 

පනතින් ,1946 අංක 13 ෙරණ නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ ආ ා පනත සංභශෝධනය කර , 2000 

වර් භේදී ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදි. 

“ ජාතික භ ෞතික ප්ර තිප ති ,සැලසුම් සහ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම සහ ශ්රි ලංකාභේ සහ 

මුහුදු සීමාවේ අය  ප්රභීශයන්හි ආර්ිකක, සමාජයීය, භ ෞතික සහ පාරිසරික අංශයන්හි 

ඒකාබීධ සැලැස්මක් ක්ර මව ව ඇති කිරීභම් සහ ප්ර වර්ධනය කිරීභම් අරමුණු ඇතිව, 

පළා  බෙ හා ප්රාභීය ය සැලසුම් මගින් එම ජාතික ප්ර තිප ති හා සැලසුම් ක්රියාවේ නැංවීම 

තහවුරු කිරීම සහ පාලනය කිරීම “ භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ භමභහවරයි. 

ඒ අනුව ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම, කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් සහ ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් 

සැකසීම, ක්රියා මක කිරීම හා යාව කාන න කිරීම , පුජා මිමි සංවර්ධනය උභෙසා වයාපෘති 

සැලසුම් කිරීම හා වාස්තු ිඩෙයා මක හා ඉංජිභන්රුමය සැලසුම් සමග ඒ සෙහා ිඩනයාස සැලසුම් 

සැකසීම  අතින් ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුවේ වසර හැ තෑවකේ ආසන්න භසේවා 

ඉතිහාසයක් ඇත. 

 



5 | ජා ති ක  භ ෞ ති ක  සැ ල සු ම්  භෙ පා ර් ත භම් න් තු ව -    කා ර් ය  සා ධ න  වා ර් තා ව  

 

ශ්රී ලංකාභේ පරිපාලන දිස්ත්රික්ක ිඩසි පහ ආවරණය කරමින් පළා  නවභයහිම පළා  පාලන 

ආයතනවල සහභයෝගය ඇතිව සීමිත ස්ව ාිඩක සම්ප  සූක් ම භලස  ාිඩත කරමින් ෙ, 

ස්වා ාිඩක පරිසරය ැකක ගර්මින් ෙ ස්වා ාිඩක ිඩප  අවම වන සුදුසු ස්ාානයන්හි අපරවුහ 

පහසුකම්වයකන් යුතු නගර ස්ාාපිත කිරීම සෙහා නගර සැලසුම් කිරීම, ශ්රි ලංකාවේ භයෝගය නව 

නාගරික ර්ර්ණායකයන් හදුනා  ගැනීම, ආර්ිකක සංවර්ධන අවස්ාාවන් උපායය යක භලස 

උපභයෝගී කර ගර්මින් ලංකාවේ ගැලභපන කර්මාන්ත උෙයාන ආකෘතියක් හදුනා ගැනීම මගින් 

තිරසාර සංවර්ධනයේ ොයක වීම ආදී කර්තවයන් ඉටු කරමින් ශ්රී ලංකාභේ සැලසුම්කරණභේ භයදී 

සිටින ප්රධානතම රාජය ආයතනය භලස ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව ශ්රී ලංකාභේ 

නගර සංවර්ධනයේ ඉටු කළ සහ ඉටුකරමින් සිටින භමභහවර අති මහ ය. 

භමම කර්තවයන් ඉටු වන්භන් භෙපාර්තභම්න්තුභේ ප්ර ධාන අංශ වන ජාතික භ ෞතික සැලසුම් 

අංශය, ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශය, කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් අංශය, පර්භේ ණ අංශය 

හා එම භමභහය සඳහා ොයක වය සපයන පාලන අංශය, ගිණුම් අංශය, ඉංජිභන්රු අංශය, වාසත්ු 

ිඩෙයා මක අංශය යන අංශවල සාමුහික කැපවීභමර්. භමම එක් එක් අංශවල 2015 වසභර් කාර්ය 

සාධනය පිළිබෙ සිඩස්තරා මක භතොරතුරු එක් එක් පරිච්භේ ෙ යේභ  ෙක්වා ඇත. 

 “2015 භලෝක නගර දිනය’’ භවනුභවන් ශ්රි ලංකාභේ මහ නගර සංවර්ධනය සෙහා ප්රමු  

භමභහවරකේ උරදී සිටින මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශය හා ඒ යේභ  පවතින 

ආයතන ිඩසින් ිඩිඩධ වැයසේහන් ක්රියා මක කළ අතර ජාතික භ ෞතික සැලසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුවේ ෙ ඒ සඳහා ක්රියාකාරී ොයක වය ලබා දීමේ හැකිවීම ෙ 2015 වසභර් සිදු කරන 

ලෙ කර්තවයයන් අතර ප්රධාන කර්තවයයකි. භ ෞතික සැලසුම්කරණය තුයකන් ශ්රි ලංකාභේ ෙැනේ 

පවතින කලාපීය අසමතුයකතතාවය දුරුකර සැමේ සමෘධිම  ූ  රේක් හිමි කර දීභම් උොර අරමුණ 

ලඟා කර ගැනීම සඳහා අභිභප්රේරණය වු සහ කැපවු මානව සම්පතක් ර්ර්මාණය කරන භම් අරමුණ 

ෙ ඇතිව ඉදිරි සැලසුම් සකස්භකොේ ක්රියා මක කරන බවෙ සඳහන් කිරීමේ කැමැ භතමි.   

 

 

ආචාර්ය ජග  මුණසිංහ 

අධයක්  ජනරා්ග 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව 
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2. සංවිධාන සටහන 
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3. ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව - අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 

අනු 

අංකය 

තනතුර භසේවය භශ්රේිවය වැටුප්ත  කාණ්යය අනුම

ත 

තන

තුරු 

සං

 යාව 

1. අධයක්  ජනරා්ග භෙපාර්තභම්න්තුගත ිඩභශේ  SL 3-2006 1 

2. අතිභර්ක අධයක්  ජනරා්ග සසැලසුම්) භෙපාර්තභම්න්තුගත ිඩභශේ  SL 3-2006 1 

3. අතිභර්ක අධයක්  ජනරා්ග 

සක්රියා මක කිරීම්) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත ිඩභශේ  SL 3-2006 1 

4. අධයක්  සපාලන) ශ්රී ලංකා පරිපාලන භසේවය 1 SL 1-2006 1 

5. ප්රධාන ගණකාධිකාරි ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි 

භසේවය 

1 SL 1-2006 1 

6. අධයක්  සඉංජිභන්රු) ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු භසේවය 1 SL 1-2006 1 

7. අධයක්  ශ්රී ලංකා වාස්තු ිඩෙයා  

භසේවය 

1 SL 1-2006 1 

8. අධයක්  

i අධයක්  සකලාපිය භ ෞතික 

සැලසුම්) 

ii අධයක්  සප්රාභීශිය භ ෞතික 

සැලසුම්) 

iii අධයක්  සපර්භේ ණ) 

iv අධයක්  සසම්බන්ධිකරණ හා 

ර්යාමන) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 1 SL 1-2006 4 

9. සහකාර අධයක්  සපාලන)/ර්භයෝජය 

අධයක්  

ශ්රී ලංකා පරිපාලන භසේවය 111/11 SL 1-2006 1 

10. අ යන්තර ිඩගණක ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි 

භසේවය 

11 SL 1-2006 1 

11. ගණකාධිකාරි ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි 

භසේවය 

111/11 SL 1-2006 1 

12. සහකාර අධයක් /ර්භයෝජය අධයක්  

සඉංජිභන්රු) 

ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු භසේවය 111/11 SL 1-2006 3 

13. සහකාර අධයක් /ර්භයෝජය අධයක්  භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11 SL 1-2006 20 
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(නගර ර්ර්මාණ ) 

14. සහකාර අධයක් /ර්භයෝජය අධයක්  ශ්රී ලංකා වාස්තු ිඩෙයා  

භසේවය 

111/11 SL 1-2006 2 

15. නීති ර්ලධාරි භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11 SL 1-2006 1 

16. පරිපාලන ර්ලධාරි රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර භසේවය 

අධි 

භශ්රේිවය 

MN 7-2006 1 

17. සැලසුම් කාර්යාල සහකාර ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය ිඩභශේ  MN 7-2006 A 3 

18. භජය ්ප ප්රමාණ සීකක් ණ සහකාර ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය ිඩභශේ  MN 7-2006 A 1 

19. ප්රධාන පරීක් ක ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය ිඩභශේ  MN 7-2006 A 2 

20. භතොරතුරු හා සන්ර්භේෙන තාක් ණ 

ර්ලධාරි 

ශ්රී ලංකා භතොරතුරු හා 

සන්ර්භේෙන තාක් ණ 

භසේවය 

2-11/1 MN 6-2006 A 1 

21. සංවර්ධන ර්ලධාරි සංවර්ධන ර්ලධාරි භසේවය 111/11/1 MN 4-2006 A 20 

22. භ ෞතික සැලසුම් සහකාර සනගර 

ර්ර්මාණ) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත  MN 4-2006 A 14 

23. භ ෞතික සැලසුම් සහකාර සවාස්තු 

ිඩෙයා ) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත  MN 4-2006 A 1 

24. සංවර්ධන සහකාර  භෙපාර්තභම්න්තුගත 

සපුරප්ත පාඩු භනොපිරවීම 

තුළින් තනතුරු අවසන් 

කිරීමේ යේ ව) 

 MN 4-200 

6 A 

3 

25. පරීක් ක/කාර්මික ර්ලධාරි ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය 111/11/1 MN 3-2006 A 9 

26. සැලසුම් ශි්ගපී ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය 111/11/1 MN 3-2006 A 21 

27. ප්රමාණ සීකක් ණ සහකාර ශ්රී ලංකා තාක් ණ භසේවය 111/11/1 MN 3-2006 A 7 

28. කළමනාකරණ සහකාර රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර භසේවය 

111/11/1 MN 2-2006 A 34 

29. පිළිගැනීභම් ර්ලධාරි භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 MN 1-2006 A 1 

30. මිභගෝන ය භතොරතුරු පීධති 

තාක් ිවක ශි්ගපී 

 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 MT 2-2006 A  6 
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31. රියදුරු රියදුරු භසේවය 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 3-2006 A 14 

32. සැලසුම් මුද්රණකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 2 

33. මැනුම් සහායක භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 3 

34. සැලසුම්  ාරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 1 

35. සැලසුම් අඵ වැඩියාකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 PL 1-2006 A 1 

36. කාර්යාල කාර්ය සහායක කාර්යාල භසේවක භසේවය 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 17 

37. බංගලා  ාරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 4 

38. මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 111/11/1 

ිඩභශේ  

PL 1-2006 A 4 

39. ඕවර්සියර් සවැය පරීක් ක) භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 3-2006 A 5 

40. කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 40 

41. මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 4 

42. සංචාරක බංගලා සහායක භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 5 

43. උෙයාන කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 4 

44. සනීපාරක් ක කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 5 

එකතුව 
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ීකේ අමතරව එම තනතුරේ පමණක් අනුමත පූජා මිමි කාර්ය මණ්යලය .    

  

 

 

මුලාශය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශය 

                                                                                                                       

4. 2015/01/01 දින සිට 2015/12/31 දින ෙක්ෂවා භෙපාර්තභම්න්තුභේ මාණ්ඩලික 

නිලධාරී භේඛණය. 

 

1.  අධයක්  ජනරා්ග - එන්. වී. කුරුකුලසූරිය මහතා 

2.  අධයක්  ඉංජිභන්රු- පී. පී. ජී. යයස් භමනිඩය -2015.05.02 දින ෙක්වා 

3.  අධයක්  සප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් ) - සී.අමරසිංහ 

4.  ප්රධාන ගණකාධිකාරී - ආර්. පී. සුසන්තා මිය 

5.  අධයක්  සඉංජිභන්රු) - සී. කුලර න මයා-2015.12.22 දින සිේ 

6.  සහකාර අධයක්  සඉංජිභන්රු) - භක්. සුමනොස මයා 

7.  සහකාර අධයක්  සපාලන) - එන්. ජී. පී. ජී. සමරිඩක්ර ම මිය 

8.  ගණකාධිකාරි - ටී. සී. පු ්පකුමාරි මිය 

9.  සහකාර අධයක්  (වාස්තුිඩෙයා) - සී. යබ්යකේ. භක්. බණ්යාරනායක මයා 

10.  පරිපාලන ර්ලධාරී- ඩී.එන්. දික්කුඹුර මයා 

11.  ප්රධාන පරීක් ක- භක්. ඩී. එච්. එස්. ෙ සි්ගවා මයා 

115 

45 ඕවර්සියර් (වැඩ පරීක්ෂ ක) භෙපාර්තභම්න්තුගත  MT2-2006A 2 

46 ඕවර්සියර් (වැඩ පරීක්ෂ ක) භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 7 

47 මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 13 

48 කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත  PL 1-2006 A 91 

එකතුව 
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05. පාලන අංශභේ කාර්යසාධනය 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ භමභහවර තුළින් ළඟා කර ගැනීමේ අභප්ත ක්ෂිත අරමුණු කාර්යක් මව , 

ඵලොයීව  සාක් ා  කර ගැනීම සඳහා අවශය සහාය භසේවාවන් සැපයීම පාලන අංශභේ ප්රධාන 

කාර්ය ාරයයි. 

එහි දී මානව හා භ ෞතික සම්ප  කළමනාකරණ කේයුතු, ආයතර්ක හා පරිපාලනමය කේයුතු 

සිදු කිරීම , ප්රතිප තිමය ීරරණ ක්රියා මක කිරීම , භෙපාර්තභම්න්තුභේ සිය අ අංශයන් සඳහා 

සහාය භසේවාවන් සැපයීම , පූජා මිමි කාර්ය මණ්යල භේ පාලනය පව වාභගන යාම  පාලන 

අංශභයන් සිදු කරයි. 

පාලන අංශය,  අධයක්  සපාලන) භ  සෘජු අධීක් ණය යේභ  ප භකොේ ඇත  භමම 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ අධයක්  සපාලන) තනතුර පුරප්ත පාඩුව පැවීරම භහේතුභවන් 2015 ජනවාරි 01 

සිේ එම වසර අවසානය ෙක්වා සහකාර අධයක්  සපාලන) භ  සෘජු අධීක් ණය යේභ  පාලන 

අංශය ක්රියා මක ිඩය. භමහි භසේවක සං යාව 27 ක් ිඩය. 

රූප සටහන 01: පාලන අංශභේ කාර්ය මණ්ඩලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශය 

 

පරිපාලන ර්ලධාරි 

ප්රධාන කළමනාකරණ සහකාර 

 

කළමනාකරණ සහකාර (11) 

රියදුරුස10) 

කාර්යාල කාර්ය සහයක  (03) 

සහකාර අධයක්  

සපාලන) 
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5.1 පාලන අංශභේ ප්රධාන අරමුු  වනුභේ  

 භෙපාර්තභම්න්තුව සඳහා යකපි ය ර් යක් අමාතයාංශභේ උපභෙස් මත සැකසීම, 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ පිරිසැකැස්ම සැකසීම, 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ සංිඩධාන සේහන සැකසීම, 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ අනුමත කාර්ය මණ්යලය භෙපාර්තභම්න්තුභේ අරමුණු ලඟාකර ගත 

හැකි වන පරිදි සංභශෝධනය කිරීම, 

 බඳවා ගැනීභම් පරිපාටි, උසස් කිරීභම් පරිපාටි සැකසීම, අනුමත කරවා ගැනීම හා 

ක්රියා මක කිරීම, 

 කාර්ය මණ්යලභේ කුසලතා වර්ධනය, සු සාධනය, ිඩනය පව වා ගැනීම, ආදියයි. 

 

5.2 දෙනික රාජකාරි භලස  

 දෙර්ක තැපෑල පිළිබඳ කේයුතු කිරීම  

 අංශවල හා අංශ ගත සංබන්ධීකරණය පව වාභගන යාම  

 මහජන ඉ්ගන ම් සඳහා අවශය කේයුතු කිරීම   

 භසේවක මණ්යල ඉ්ගන ම් පිළිබඳ කේයුතු කිරීම  

 කාර්ය මණ්යල භපෞීගයකක යකපිභගොනු නය තුව, පව වාභගන යාම හා යාව කාන න 

කිරීම  

 ප්රවාහන ඒකකය කළමනාකරණය කිරීම  

 භසේවක වැටුප්ත , දීමනා, ගමන් ිඩයෙම් හා සිය අම භගවීම් සම්බන්ධ බි්ගප  භගවීම් කිරීමේ 

අොල කේයුතු    ය. 

එභසේම  

 පාර්යකභම්න්තු ප්රශ්නවලේ, මානව හිමිකම් භකොමි න් ස ාභේ පැමිිවයකවලේ, මහජන 

භප සම් කාරක ස ාභේ ප්රශ්නවලේ පිළිතුරු ලබාදීම, ිඩගණන ිඩමසුම් සඳහා පිළිතුරු 

සැකසීම හා සම්බන්ධීකරණය. 

 ර්ලධාරීන්භ  කාර්යසාධනය ඇගයීම. 

 කාර්යක් මතා කයඉම් ිඩ ාග පැවැ වීම. 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ ආරක් ාව පිළිබඳව කේයුතු කිරීම. 
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 නය තු කේයුතු පිළිබඳව කේයුතු කිරීම. 

 කැබිනට් මණ්යල පත්රිකා සැකසීම. 

 පූජා මිමි කාර්ය මණ්යලය පව වාභගන යාම,  පාලන අංශයේ පැවරුණු භවන  ිඩභශේ  

රාජකාරි භේ. 

2015.12.31 වන ිඩේ භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ පූජා මිමි කාර්ය මණ්යලය ඇතු අ සමස්ා කාර්ය 

මණ්යලය 386 ක් වන අතර, ඉන් තනතුර ෙරන්නාේ භපෞීගයකක වන භසේ පවතින පූජා මිමි කාර්ය 

මණ්යලය 113 කි. 

5.3 5    22015.12.31 දිනට ආයතනභේ භසේවක සංඛාව ළිබදබෙ භතතරතුරු 

   

 
  

     
 

  
     අ

නු  

අං
ක
ය 

ර්ලධර  
ගණය 

 
තනතුරු නාමය 

තනතුරේ අය  
භසේවය 

වැටුප්ත  
කාණ්යය 

අනුමත 
භසේවක 
සං යාව 

 ෙැනේ 
සිටින 
භසේවක 
සං යාව 

2015.12.31 
දිනේ 
පුරප්ත පාඩු 
සං යාව 

1 
භජය ්ප 
ිඩධායක 

අධයක්  
ජනරා්ග 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 3/2006 
ිඩභශේ  1 0 1 

2 
භජය ්ප 
ිඩධායක 

අතිභර්ක 
අධයක්  
ජනරා්ග           
ක්රියා මක 
කිරීම්  01   
සැලසුම් 01 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 3/2006 
ිඩභශේ  

2 0 2 

3 ිඩධායක 
අධයක්  
(පාලන) 

ශ්රී ලංකා පරිපාලන 
භසේවය - 1 

SL 1/2006 
1 0 1 

4 ිඩධායක 
ප්රධාන 
ගණකාධිකාරී 

ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකාරී 
භසේවය - 1 

SL 1/2006 

1 1 0 

5 ිඩධායක 
අධයක්  
(ඉංජිභන්රු) 

ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු 
භසේවය -1 

SL 1/2006 

1 1 0 

6 ිඩධායක අධයක්  භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 1/2006 
- 
1 භශ්රේිවය  

4 2 2 

7 ිඩධායක අධයක්   
ශ්රී ලංකා වාස්තු 
ිඩෙයා  භසේවය - 1 

SL 1/2006 
1 0 1 
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8 ිඩධායක 

ර්භයෝජය 
අධයක්  / 
සහකාර 
අධයක්  
සපාලන) 

ශ්රී ලංකා පරිපාලන 
භසේවය - 11 / 111 

SL 1/2006 

1 1 0 

10 ිඩධායක 
අ යන්තර 
ිඩගණක 

ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකාරි 
භසේවය 11 

SL 1/2006 

1 0 1 

9 ිඩධායක ගණකාධිකාරී 
ශ්රී ලංකා 
ගණකාධිකාරී 
භසේවය - 11/111 

SL 1/2006 

1 1 0 

11 ිඩධායක 

ර්භයෝජය 
අධයක්  / 
සහකාර 
අධයක්  
සඉංජිභන්රු) 

ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු 
භසේවය -11/111 

SL 1/2006 

3 1 2 

12 ිඩධායක 

ර්භයෝජය 
අධයක්  / 
සහකාර 
අධයක්  

ශ්රී ලංකා වාස්තු 
ිඩෙයා  භසේවය - 
11/111 

SL 1/2006 

2 2 0 

13 ිඩධායක 

ර්භයෝජය 
අධයක්  / 
සහකාර 
අධයක්  සනගර 
ර්ර්මාණ) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 1/2006 
(111,11 
භශ්රේිව) 20 0 20 

14 ිඩධායක නීති ර්ලධාරි  භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 1/2006 
(111,11 
භශ්රේිව) 

1 0 1 

15 තෘීරයික 
පරිපාලන 
ර්ල  ධාරි 

රාජය 
කළමණාකරණ 
සහකාර භසේවය අධි 
භශ්රේිවය 

MN 
7/2006 A 

1 1 0 

16 තෘීරයික 
භජය ්ප ප්රමාණ 
සීකක් ණ 
සහකාර 

ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- ිඩභශේ  

MN 
7/2006 A 

1 0 1 

17 තෘීරයික 
ප්රධාන පරීක් ක        
(ිඩභශේ  
පන්තිය) 

ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- ිඩභශේ  

MN 
7/2006 A 

2 0 2 
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18 තෘීරයික 
සැලසුම් 
කාර්යාල 
සහකාර                      

ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- ිඩභශේ  

MN 
7/2006 A 

3 0 3 

19 තෘීරයික 

භතොරතුරු හා 
සන්ර්භේෙන 
තාක් ණ 
ර්ලධාරී 

ශ්රී ලංකා භතොරතුරු 
හා සන්ර්භේෙන 
තාක් ණ  භසේවය 

MN 
6/2006 A        
II/I 

1 0 1 

20 ීවීීරයික 
සංවර්ධන 
සහකාර 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

MN 
4/2006 A 

3 3 0 

21 ීවීීරයික 
සංවර්ධන 
ර්ලධාරි 

සංවර්ධන ර්ලධාරී 
භසේවය-111/11/ 1 

MN 
4/2006 A 

20 20 0 

22 ීවීීරයික 

භ ෞතික 
සැලසුම් 
සහකාරසනගර 
ර්ර්මාණ)  

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

MN 
4/2006 A 

14 14 0 

23 ීවීීරයික 

භ ෞතික 
සැලසුම් 
සහකාරසවාස්තු 
ිඩෙයා )  

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

MN 
4/2006 A 

1 1 0 

24 ීවීීරයික සැලසුම් ශි්ගපී 
ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- 111/11/1 

MN 
3/2006 A 

21 13 

 

8 

 

25 ීවීීරයික 
පරීක් ක / 
කාර්මික 
ර්ලධාරි 

ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- 111/11/1 

MN 
3/2006 A 9 2 7 

26 ීවීීරයික 
ප්රමාණ 
සමික් ණ 
සහකාර 

ශ්රී ලංකා තාක් ණ 
භසේවය- 111/11/1 

MN 
3/2006 A 

7 0 7 

27 ීවීීරයික 
රාජය 
කළමණාකරණ 
සහකාර 

රාජය 
කළමණාකරණ 
සහකාර භසේවය  
111/11/1 

MN 
2/2006 A 

34 20 14 
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28 ීවීීරයික 

මිභගෝන ය 
භතොරතුරු 
පීධති 
තාක් ිවක 
ශි්ගපී 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

MT 
2/2006 A 

6 0 6 

29 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

පිළිගැනීභම් 
ර්ලධාරි 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1 

MN 
1/2006 A 
-  1 1 0 

30 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

සැලසුම් 
මුද්රණකරු   

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 2 0 2 

31 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

මැණුම් සහයක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 3 2 1 

32 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

සැලසුම් 
 ාරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 1 0 1 

33 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

සැලසුම් 
අළු වැඩියාක
රු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1 

PL 1/2006 
A 1 1 0 

34 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

රියදුරු 
ඒකාබීධ රියදුරු 
භසේවය 
111/11/1/ිඩභශේ  

PL 3/2006 
A 14 10 4 

35 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

කාර්යාල භසේවක 
භසේවය 
111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 

17 13 4 

36 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

බංගලා 
 ාරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 4 4 0 

37 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

මුරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2006 
A 4 3 1 

38 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

ඕවසියර් / වැය 
පරීක් ක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL3-
2006A 5 0 5 

39 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 40 40 0 
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40 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL 1/2006 
A 4 3 1 

41 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

සංචාරක 
බංගලා සහයක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 5 0 5 

  
42 

ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

උෙයාන 
කම්කරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 4 2 2 

43 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

සනීපාරක් ක 
කම්කරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 5 3 2 

         එකතුව 273 165 108 

44 
ප්රාාමික 
සශි්ගපීය 
භනොවන) 

ඕවසියර් / වැය 
පරීක් ක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

MT2-
2006A 2 2 0 

45 
ප්රාාමික 
ස ශි්ගපීය 
භනොවන) 

ඕවසියර් / වැය 
පරීක් ක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 7 7 0 

46 
ප්රාාමික 
ස ශි්ගපීය 
භනොවන) 

මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 13 13 0 

47 
ප්රාාමික 
ස ශි්ගපීය 
භනොවන) 

කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

PL1-
2006A 91 91 0 

         එකතුව 113 113 0 

 මුළු එකතුව 386 278 108 

        

        අධක්ෂ  (පර්භේ ණ), අධක්ෂ  ජනරාේ තනතුභර් වැඩ බලන ලදී 

   

        සහකාර අධක්ෂ  (පාලන),අධක්ෂ  (පාලන) තනතුභර් රාජකාරී ටු කරන ලදී 
  

         මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර ය 
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06.කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ කාර්ය සාධනය 

6.1 අරමුණ 

භමම ආයතනභේ ප්රධානතම කාර්යය වන ජාතික භ ෞතික සැලැසම් ,ජාතික භ ෞතික සැලසුම් 

ප්ර තිප තිය සකස් කිරීම සහ කළාපීය භ ෞතික සැලසුම් සකස් කිරීම භමම අංශයේ අය  

කාර්ය ාරය භේ. 

6.2 කාර්ය මණ්ඩලය 

2015 වසභර්දී භමම අංශභේ අධයක්  තනතුර පුරප්ත පාඩුව පැවති අතර එම තනතුභර් වැය බලන 

ලීභීෙ ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ අධයක්  ිඩසිර්. භ ෞතික සැලසුම් සහකාරවරුන් 09 

භෙභනකු ිඩසින් භමම අංශභේ කාර්ය ාරය ඉටු කරන ලදී. 

6.3 ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම සහ ප්ර තිපත්තිය සකස් කිරීම     

රේ තුල හා ඉන් බාහිරව ඇති භ ෞතික සම්ප  ර්සිභලස ප්රභයෝජනයේ භගන ජාතයන්තර 

වශභයන් ඇතිවී ඇති ආර්ථීක සංවර්ධන අවස්ාාවන් උපායය යක භලස උපභයෝගි කර ගැනීම  

භ ෞතික සංවර්ධන ක්රියාවයකය ජාතික හා ජාතයන්තර භලස සම්බන්ධීකරණය කිරීම  පවතින 

සමාජ ආර්ිකක හා භ ෞතික ිඩ මතා අවම කර ගැනීමේ ,ස්ව ාිඩක පරිසර ජාලය සහ පාරිසරික 

අධි සංභේදී ප්රභීශ ැකක ගර්මින්ෙ, වර්ධනය කර ගර්මින්ෙ ස්ව ාිඩක ිඩප  අවම වන අන්ෙමේ 

සුදුසු සා්ානයන්හි ජනාවාස, නගර හා අපර වුහ පහසුකම් හා වනාන්තර ඇතුල  පාරිසරික 

පීධතියක් ස්ාාපිත කිරීමේ  ජාතික ආර්ිකකභේ ප්ර තිලා  භෙගුණ භතගුණ කිරීමේ  ජාතික 

භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තිය සහ සැලැස්ම වැෙග  භේ. 
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6.4 2015 වසභර් දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

6.4.1 ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිපත්තිය සරලව සකස් කිරීම 

ඒ ඒ ප්රභීශවල සංවර්ධන අවශයතාවයන් හා අවස්ාා අනුව සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කර 

ක්රියා මක කිරීම තුයකන් ප්රාභීය ය වශභයන් ස්වාධීනව නැගී සිටීමේ අවස්ාාවන් සලසමින් 

කලාපීය හා ප්රාභීය ය සංවර්ධන අසමානතාවය අවම කිරීම,සම්ප වල ප්ර ශස්ත  ාිඩතය 

හදුනාගැනීම හා  ාිඩතය සඳහා අවස්ාා ඇති කිරීම තුයකන් සමස්ා ආර්ිකක සංවර්ධනය ලඟා කර 

ගැනීම  ,පරිසරය භීපල සහ මිර්ස ් ජීිඩත සුරක්ෂිත භකභරන ජනාවාස රේාවක් ඇති 

කිරීම,භගෝයකයකරණය තුල ශ්රි ලංකාභවහි ස්ාාවරය ස්ාාපනය කිරීම හා තිරසාර සංවර්ධනයක් 

ඇති කිරීම ආදී කරුණු ූලයකක අභීමතාර්ා කර ගර්මින් ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තිය සකස ්

භකභර්. භම් අනුව සකස් කරන ලෙ ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තිය සඳහා 2011 වර් භේදී 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාභ  ප්ර ධාන වභයන් යු  ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ර්ර්මාණ ස ාභේ 

අනුමැතිය ලැබී ඇත. භම් වන ිඩේ භමම සැලසුම් ප්ර තිප තිය ඕනෑම ආයතනයකේ භ ෞතික 

සැලසුම්කරණභේදී  ාිඩත කල හැකි මට්ේමේ භගන ඒම සෙහා අවශය සංභශෝධන සිදුකරමින් 

පවීර. 
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6.4.2. ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම සංභශෝධනය කිරීම 

උක්ත සඳහන් ූලයකක අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සකස ් කරන ලෙ ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම සඳහා 2011 වර් භේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාභ  පොන වභයන් යු  ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම් ර්ර්මාණ ස ාභේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. භම් වන ිඩේ සකස් කර ඇති භ ෞතික සැලසුම හා 

අභනකු  ආයතන ිඩසින්  සකස් කර ඇති සැලසුම් වල භනොගැලපීම් සමනයේ ප  කර ජාතික 

භ ෞතික සැලසුම ක්රියා මක මට්ේමේ භගන ඒම සෙහා අවශය සංභශෝධන සිදුකරමින් පවීර. 

6.4.3.ජාතික භ ෞතික සැලැස්භමහි පවත්නා භනතගැලපීම් සමනයට පත් කිරීම 

1 ජාතික භ ෞතික සැලැස්භමහි පව නා භනොගැලපීම් සසංභශෝධනය) සමනයේ ප  කිරීම සෙහා -

2015 අභප්රේ්ග මස ආපො කළමනාකරණ මධයස්ාානය හා එක්ව වැය මුළුවක් සංිඩධානය කරන 

ලදී. 

2.පරිසර අමාතයංශය මගින් භමභහයවනු ලැ ජ ජාතික පාරිසරක භ ෞතික සැලැස්ම සැකසීම සෙහා 

පව වන ලෙ වැයමුළුවේ ොයක වය ලබාදීම.  

6.4.4 ශ්රි ලංකාභේ අ ස සංභේදී භවරඩබඩ පාරිසරික කලාපය සාහා සැලසුම් ාපාය මාර්ගයන් 

සකස් කිරීම 

අධිසංභේදී භවරළබය පාරිසරික කලාපය සඳහා සැලසුම් උපාය මාර්ගයන් සකස ්කරනු ලබන්භන් 

එම කලාපය මුහුණ භෙන පාරිසරික ගැේළු මඟහරවා ගැනීමේ  ,එම ප්රභීශය තුල සංවර්ධන 

කේයුතු සිදුකිරීභම්දී උචිත අන්ෙමින් සිදු කිරීමේ අවශය ක්ර ම භේෙයක් සැකසීම  සඳහාය. 

භමහිදී ශ්රි ලංකාව වේා භවරළ ීරරය ආශ්රිතව පිහිේා ඇති ප්රාභීය ය භ්ගකම් භකොට්පාශ 74 ක් 

අධිසංභේදී ප්රභීශ භලස  හුනනාභගන එම ප්රා.භ්ග භකොට්පාශයන් අධයයනය කරමින් සිටී. 

 අරමුු  

1. ශ්රි ලංකාභේ භවරළ ීරරය ආශ්රිතව ජීව වන ජනතාවේ මුහුදු මට්ේම ඉහලයාම ර්සා සිදුවන 

හාර්ය වැලැක්වීමේ අවශ  මුයකක පියවර ගැනීම. 

2. මුහුදු මට්ේම ඉහලයාම ර්සා භවරළ ීරරය ආශ්රිත සංවර්ධන කේයුතු හා මිමි පරිහරණ රේාවේ 

සිදුවන හාර්ය අවම කිරිම. 

3. භවරළ ීරරය භමරේේ ආොයම් උ පාෙන මාර්ගයක් සහ ජනතාවේ ිඩභනෝොස්වාෙය භගන භෙන 

ප්රභීශයක්  වශභයන් පව වා ගැනීම. 
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6.4.5 මධම පාරිසරික අ සසංභේදී ප්රභීශයට අයත් ප්රාභීය ය භේකම් භකතඨාශාශයන්හි 

ආපොවන්ට ලක්ෂවූ / ලක්ෂවිය හැකි ප්රභීශයන්හි ජනතාව ුනනස්ාාපනය සෙහා විකේප ජනාවාස 

සැලසුම් සකස් කිරීම. 

මධයම පාරිසරික අධිසංභේදී කලාපය යනු මුහුදු මට්ේභම් සිේ ීකේර් 300 කේ වයා උසින් පිහිටි 

පාරිසරික වශභයන් ඉතා සංභේදී ප්රභීශයකි. භමම කලාපභේ භබොභහෝ ප්රභීශ අිඩධිම  මිම් 

පරිහරණ රේාව හා ස්වා ාිඩක භහේතූන් මත සිදුවන නාය යෑම් ආදී ආපො ත වයන්භගන් 

ර්රන්තර පීයාවේ ප භේ. භමය මිර්ස් ජීිඩත හා භීපල අහිමිවීම ෙක්වා ඉතා බරපතල ිඩය හැකි 

ගැේළුවකි. භමම ත වයන් මග හරවා ගතහැකි වන පරිදි ිඩධිම  මිම් පරිහරණ රේාවක් හා 

ජනාවාසකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා මග භපන්වීමක් ලබාදීම භමම මධයම පාරිසරික අධිසංභේදී 

කලාපය සංක්ගපභේ අරමුණයි. 

භමම කලාපය ලංකාභේ සමස්ා මිමි ප්ර මාණභයන් 23.4% වන අතර එය වර්ග කිභලෝීකේර 15000 

ක් පමණ භේ. භමහි මියකයන 5.5 ක ජනගහනයක් ජීව වන අතර භමය පරිපාලන දිස්ත්රික්ක 11 

කේ අය  ප්රාභීය ය භ්ගකම් භකොට්පාශ 87ක ිඩහිදී පවීර. මහනුවර හා නුවරඑළිය යන දිස්ත්රික්ක 

සම්පූර්ණභයන්ම භමයේ අය  වන අතර බදු්ගල , මාතභ්ග , ර නපුර, කෑග්ගල ,මාතර ,ගා්ගල , 

කළුතර , භමොණරාගල , කුරුණෑගල යන දිසත්්රික්කයන්හි භකොේස් අය  භේ. 
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සිතියම 01 :  මධම පාරිසරික අ සසංභේදී ප්රභීශය  

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  
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මධයම පාරිසරක අදිසංභේදී කලාපය සෙහා සිඩස්තරා මක සැලසුම් සකස් කිරීම ප්ර ධාන අදියර 03 

ක් යේභ  ප්රාභීය ය භ්ගකම් භකොට්පාශ මට්ේමින් සිදු කරන ලදී. 

01.ූලයකක වශභයන් ආපොවන්ේ ලක්ිඩය හැකි ප්රභීශ හුනනා ගැනීම හා සිතියම්ගත කිරීම. 

02.ආපොවන්ේ ලක්ිඩය හැකි හා ඉව  කල යුතු ජනාවාස හුනනාභගන සිතියම්ගත කිරීම. 

03.ආපොවන්ේ ලක්ිඩය හැකි ප්රභීශ තුල වාසය කරන ජනතාව ඉන් ඉව  කර පදිංචි කරවීම 

සඳහා සුදුසු ප්රභීශ/ ඉයම් හදුනා ගැනීම හා ජනාවාස සැලසුම් සකස් කිරීම.  

 මුලික වශභයන් ආපොවන්ට ලක්ෂවිය හැකි ප්රභී          ශ හඳුනා ගැනීම හා සිතියම් ගත කිරීම. 

භම් වනිඩේ ප්රභීශිය භ්ගකම් භකොට්පාශ මට්ේමින් භමම අදියර සම්පූර්ණ කර පහත ෙැක්භවන 

ආකාරභේ සිතියම් 87ක් සකස් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 | ජා ති ක  භ ෞ ති ක  සැ ල සු ම්  භෙ පා ර් ත භම් න් තු ව -    කා ර් ය  සා ධ න  වා ර් තා ව  
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පොවන්ට ලක්ෂවිය හැකි හා ටවත් කල යුතු ජනාවාස හදුනාභගන සිතියම් ගත කිරීම. 

 

භම් වන ිඩේ ප්රාභීය ය භ්ගකම් භකොේපාශ මට්ේමින් භමම අදියර සම්පූර්ණ කර පහත ෙැක්භවන 

ආකාරභේ සිතියම් 87 ක් සකස් කර ඇත.  

 

              

 

සිතියම 02. නුවරඑබදය දිස්ත්රික්ෂකභේ වලපභන් ප්රාභීය ය භේකම් භකතඨාශාශය  

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  
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සිතියම 03: නුවරඑබදය දිස්ත්රික්ෂකභේ වලපභන් ප්රාභීය ය භේකම් භකතඨාශාශය 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

 

 

 

 

 ආපොවන්ට ලක්ෂවිය හැකි ප්රභීශ තුල වාසය කරන ජනතාව ටන් ටවත් කර පදිංි  කරීමම 

සාහා සුදුසු ප්රභීශ / ටඩම් හඳුනා ගැනීම හා ජනාවාස සැලසුම් සකස් කිරීම. 
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භමම අදියර භම් වන ිඩේ ක්රියා මක භවමින් පවීර. එම දිස්ත්රික්කයන් බාරව කේයුතු කරන 

ර්ලධාරීන් ිඩසින් ප්රා.භ්ග. භකොට්පාශ මට්ේමින් එම සුදුසු ප්රභීශ /ඉයම් හදුනා ගැනීම හා අොල 

සැලසුම් පියකභයල කිරීම සිදු කරයි.  

 

6.5කලාපීය සැලසුම් සකස ්කිරීම 

 

රේේ වයා කුයා ූ ෙ , නගරයකේ වයා ිඩශාල ූ ෙ ප්රභීශයක් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම භමම 

අංශභේ ප්ර ධාන කාර්ය ාරය භේ. අපභ  අවශයතාවය සඳහා ගරු ඇමතිතුමා ිඩසින් ශ්රි ලංකාභේ 

පළා  ,කලාප වශභයන් හදුන්වා ගැසට් මගින් ප්ර කාශයේ ප  කර ඇත. 

6.5.1 කලාපීය සැලැස්ම සකස් කිරීම 

 කලාපීය සැලැස්ම සකස් කරන්භන් කලාපීය සැලසුම් කමිටුව ිඩසින්ය. 

 භමම කමිටුභේ ස ාපති වන්භන් පළා  ස ාභේ ප්ර ධාන භ්ගකම්ය. 

 පළාභ  සියළුම නගර ස ා /ප්රාභීය ය ස ාවල ස ාපතිවරුන්ෙ මහ නගර 

ස ාවල නාගරික භකොමසාරිස්වරුන්ෙ භමම කමිටුභේ සාමාජිකභයෝ 

භවති. 

 සමහර රජභේ ආයතන වල ර්ලධාරීන්ෙ භමම කමිටුවේ ඇතුල  භවති. 

 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව ිඩභශේ භයන් ස්ාාපිත කර ඇ භ  කලාපීය සැලසුම් 

සකස් කිරීම පිිවස පළා  ස ා වලේ සහය වීමේයි. ඒ සඳහා පහත ෙැක්භවන අයුරින් භමම 

භෙපාර්තභම්න්තුව පළා  ස ා වලේ සහාය භේ. 

  

 තාක් ිවක උපභෙස් ලබාදීම 

 අවශය ඕනෑම කරුණක් පිළිබෙව කලාපීය සැලසුම් කමිටුවේ අවශය ිඩභශේ  යින්භ  භසේවය 

ලබා දීම. 

 ැකස්වීම් , ඉදිරිප  කිරීම් හා මහජන අෙහස් ලබා ගැනීම පිිවස සහාය වීම. 

 අවශය භතොරතුරු හා සැලසුම් ඕනෑම ආයතනයකින් ලබා ගැනීමේ සහාය වීම. 

 සැලසුම්, වාර්තා ඉදිරිප  කිරීම් සඳහා අවශය සහාය ලබාදීම. 

 සැලැස්ම ක්රියා මක කිරීමේ අවශය මුේග වල හිඟයක් භවභතො  ඒවා ලබා ගැනීමේ සහය 

වීම. 
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                                                රූප සටහන 03  :     කලාපීය සැලසුම් කමිුව 

 

 

 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

 

 

 

6.5.2   2015 වසභර්දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

1.පහත සඳහන් පළා  සඳහා සකස් කරන ලෙ කළාපීය සැලසුම් යාව කාන න කිරීම. 

නගර ස ා 

ස ාපතිවරු 

ප්ර ධාන භේකම් 

කම්ුභේ 

ස ාපති 

ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුව 

මහ නගර 

ස ාවල නාගරික 

භකතමසාරිස්වරු 

 

ප්රාභීය ය ස ාවල 

ස ාපතිවරු 

 

නිලධාරීන් 
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1.ඌව පළාත 

2.සබරගමුව පළාත 

3.උතුරු පළාත 

4.වයඹ පළාත 

5.මධයම පළාත  

02.ාතුරු මැෙ පඩාත් කලාපීය සැලසුම සකස් කිරීම සම්බන්ධව පහත සෙහන් කටයුතු සිදු කරන 

ලදී 

01.උතුරු මැෙ පළා  කලාපීය සැලසුමේ අොල වුහය හා එහි අන්තර්ගතය පිළිබෙව උතුරු මැෙ 

පළා  සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුභේ ර්ලධාරීන් සමග සකච්ඡා කිරීම. 

02.උතුරු මැෙ පළාත සඳහා සංක්ගපීය සැලසුම සකස් කිරීම හා එය උතුරු මැෙ පළා  සැලසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ ර්ලධාරීන් භවත ඉදිරිප  කිරීම. 

සිතියම 04   ාතුරු මැෙ පඩාත සාහා සකස් කරන ලෙ ෙඩ සැලැස්ම 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

3.කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීම සෙහා අවශය ෙ ත ලබා ගැනීමේ අොල ආයතන 

වල ර්ලධාරින් හමුවීම , ආර්ිකක අංශයේ භපොස්භප්ත ට් ර්ධිභේ පවතින ොයක වය හා එහි පසුබිම් 

භතොරතුරු පිළිබෙව භතොරතුරු ලබා ගැනීම සහ එප්ත පාවල භපොස්භප්ත ට් ර්ධිය ර්රීක් ණය. 

 පළා  කෘෂිකර්ම භෙපාර්තභම්න්තුව 



30 | ජා ති ක  භ ෞ ති ක  සැ ල සු ම්  භෙ පා ර් ත භම් න් තු ව -    කා ර් ය  සා ධ න  වා ර් තා ව  

 

 පළා  කෘෂිකර්ම අමාතයංශය 

 මහඉ අප්ත ප්ගලම ක්භ ේත්ර භ ෝග පර්භේ ණ ආයතනය 

 ලංකා භපොස්භප්ත ට් රාජය සමාගම 

කෘෂි කාර්මික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමේ තව දුරේ  අවශය ෙ ත ලබා ගැනීමේ භගොිඩජන 

සංවර්ධන භෙපාර්තභම්න්තුභේ ර්ලධාරීන් හමුවීම සහ කෘෂි පර්භේ ණ ප්ර කාශන, භහක්ේර් 

භකොබ්බෑකඩුව භගොිඩ කේයුතු පර්භේ ණ ආයතනය මගින් ලබා ගැනීම.  

      

සිතියම 05 :කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලැස්ම 

 මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර 
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පාරිසරික කඩමනාකරණ හා සංරක්ෂ ණ සැලැස්ම  

 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

 

06 මිරිදිය ධීවර කර්මාන්ත සංවර්ධන සැලැස්ම   
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7. ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ කාර්ය සාධනය 

7.1 කාර්ය ාරය  

ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශය මගින් සිදුකරනුභේ කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් මගින් 

හදුනාගන්නා ලෙ ප්රාභීය ය වශභයන් වැෙග  නගර සඳහා සැලසුම් පිළිභයල කිරීමේ පළා  

පාලන ආයතන වලේ සහය වීම සහ පූජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු සඳහා අවශය තාක් ිවක සහය 

ලබා දීම භේ . 

7.2 කාර්ය මණ්ඩලය 

අධයක්  සප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම්) සෘජු අධීක් ණය යේභ  සංවර්ධන සහකාරවරු 12ක් 

,සංවර්ධන ර්ලධාරීන් 03 භෙභනක් සහ භ ෞතික සැලසුම් සහකාරවරු 04ක් ,කාර්යාල කාර්ය 

සහයකවරු භෙභෙභනක් භමම අංශභේ භසේවභේ භයදී සිටී.  

7.3  ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ කාර්ය ාරය 

 කුයා නගර සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීම. 

 පුරනැගුම වැර් වයාපෘති හරහා ඒවා ක්රියා මක කරවීම. 

 ආපොවන්ේ ලක්ූ  ප්රභීශ සඳහා ජනාවාස සැලසුම් සැකසීම. 

 හුනනාග  පුජා මිමි නාගරික සංවර්ධණ ප්රභීශ වශභයන් ගැසට් මගින් ප්ර කාශයේ ප  

කිරීම. 

 පූජා මිමි සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීම. 

 අනුරාධපුර , කතරගම ,මහියංගන, මුතියංගන ,මහනුවර ,කැළිවය , අළු ිඩහාරය යන පුජා 

මිමි වල අොල වයාපෘති ක්රියා මක කිරීම. 

 ප්රාභීය ය භ්ගකම් කාර්යාල හා ිඩිඩධ ආයතන ිඩසින් කරනු ලබන ිඩිඩධ ඉයම්  ාිඩතයන් 

සඳහා වන ර්රීක් ණ හා ර්ර්භීශ ලබාදීම. 

 අමාතයාංශය මගින් ිඩිඩධ අවස්ාාවලදී අප භවත පවරන ලෙ ිඩභශේ  වයාපෘති ක්රියාවේ 

නැංවීම  

7.4 කුඩා නගර සැලැස්මක්ෂ සකස් කිරීභම් අරමුු  

 ශ්රී ලංකාභේ ජනගහනභයන් බහුතරයකේ ස70%) මුයකක නාගරික පහසුකම් ලඟා කර දීම. 

 තොසන්න ප්රභීශයන්හි ආභයෝජනය ග්රාීකය ප්රභීශයන්ේ ිඩතැන් කිරීම. 

 අිඩධිම  නාගරීකරණයේ භපලභඹන ජනයාේ සිය ගම් බිම් ආශ්රිතව ක්ර මව  නාගරික 

කලාප බිහිකර දීම. 

 සුපිරි මහනගරය සම්බන්ධිත සපිරි ග්රාම නගර පීධතියක් ඇති කිරීම. 

 සමාජ , සංස්කෘතික , ආර්ිකක , පුරාිඩෙයා මක හා පාරිසරික වශභයන් වැෙග  ග්රාම නගර 

පීධතියක්,ජනතාවේ ොයාෙ කිරීම. 
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 ිඩස්ග නගරයක ඇති සියළු යටිතල පහසුකම් සහිත සපිරි ග්රාම පුරවර ,බිහිකිරීමේ අවශය 

පෙනම භයදීම. 

7.5  2015 වසභර්දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

1. 2015 භලෝක නගර දිනය භවනුභවන් ස්වාධීන රූපවාහිනී භසේවභේ භෙොරමයලාව 

වැයසේහන සම්බන්ධීකරණය. 

2. 2015 භලෝක නගර දිනය භවනුභවන් භෙරණ රූපවාහිර්භේ 360 වැයසේහන ක්රියා මක 

කිරීම. 

3. භලෝක නගර දිනය භවනුභවන් සංිඩධානය කරන ලෙ “ භහේ දින නගර සඳහා ජාතික 

භ ෞතික සැලසුම් රාමුව” පිළිබෙ උපභීශන සමුළුව සංිඩධානය කිරීම. 

4. ගැේබරුව රජ මහ ිඩහාරසා්ානය සගැසට් මගින් ප්රකාශයේ ප  කරන ලෙ)  සංවර්ධන 

සැලැස්ම සකසා එහි එක් වයාපෘතියක් වන ධාතු මන්දිරය ඉදි කිරීම. 

5. අනුරාධපුර උරුම පෙනම පිහිටුවීම සෙහා පන  භකටුම්පතක් සකස් කිරීම. 

6. භකො මභ්ග ර්යම්ගම්භෙොර පුරාණ ිඩහාරය සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම. 

7. මාතභ්ග අළු ිඩහාර පූජා මිමිය සඳහා මි ෙර්ශණ සැලැස්ම පිළිභයල කිරීම. 

8. සබරගමුව ර නපුර , සමන් භීවාල පුජා මිමිභයහි ඉයම් අ ප  කර ගැනීම සමබන්ධව 

තිබු ඉයම් නඩුව හා අොල වන්දි මුේග භගවා අවසන් කිරීම , හිඟ ිඩදුයක බි්ගප  භගවා 

අවසන් කිරීම. මි ෙර්ශන කේයුතු සහ වාහන නවතන ස්ාානය සෙහා සැලසුම් සකස ්

කිරීම. 

9. භසේරුවාිඩල පූජා මිමිභයහි ගරා වැටී ඇති සංචාරක බංගලාව හා නැවත පිළිසකර කල 

යුතුව ඇති ිඩශ්රාම ශාලා භගොයනැගි්ගල සඳහා ඇස්තභම්න්තු සකස ් කිරීම සහ නැවත 

භෙපාර්තභම්න්තුව භවත පවරා ගැනීභම් යකපිය අපව  වී වොල භසේරුවාිඩල සරණකි ති 

නා හිමිපාණන් භවතින් ලබා ගැනීම. 

10. තලිඩල ශාන්ත ආනා භෙේ මැදුර සඳහා නව බහු කාර්ය භගොයනැගි්ගල සැලසුම් කිරීම 

සහ සංවර්ධන සැලැසම් යාව කාන න කිරීම සඳහා අවශය ූලයකක කේයුතු ආරම්  කිරීම. 

11. භකොේ භවභහර පූජා මිමිභයහි සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම. 

12. භහොරණ භපොකුණුිඩේ කි සිරිභමවන් රජමහිඩහාර පූජා මිමිභයහි නව සංඝාවාසය සඳහා 

සැලසුම් සකස් කිරීම.ඇස්තභම්න්තු සෙහා  ාරදීම සහ සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම. 

13. භතොේගමුව රන්ප  ිඩහාරය - මිනුම් සැලසුම් ලබා ගැනීමේ කේයුතු කිරීම. 

14. තලාතුඩුව ආරණය භසේනාසනය - ඉයම් ගැේළුව ිඩසදීමේ අවශය සාකච්ඡා පැවැ වීම. 

15. සිනීගම භීවාලය - හික්කඩුව - මිනුම් සැලසුම් ලබා ගැනීමේ ඉ්ගන ම. 

16. යක්කලමු්ගල ශ්රි පු ්පාරාම ිඩහාරය - ක්භ ේත්ර  පරික් ාව. 
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17. ආපොවන්ේ ලක්ූ  ලක්ිඩය හැකි ප්රභීශවල පදිංචිකරුවන් සෙහා නව ජනාවාස සැලසුම් 

කිරීම සමාතභ්ග ,ර නපුර, නුවරඑළිය, බදු්ගල , කෑග්ගල, මාතර , මහනුවර , ගම්පහ , 

අ තනග්ගල) 

18. ඇම්බැක්ක ශ්රි කතරගම භීවාලභේ බහුකාර්ය භගොයනැගි්ගල සඳහා ඇස්තභම්න්තු සකස ්

කිරීම. 

19. අස්ගිරිය පූජා මිමිභේ රියදුරු මහතුන් සහ මුරකරුවන් සෙහා අොල භගොයනැගි්ගභ්ග 

වාස්තු ිඩෙයා සැලසුම් සකස ්කිරීම. 

20. බදු්ගල ශ්රි කතරගම භීවාල පූජා මිමිය ගැසට් කිරීම. 

21. කටුගහග්ගභ  රජමහ ිඩහාර පූජා මිමිය ගැසට් කිරීම. 

22. බ තරමු්ගල බේභපොත ශ්රි සුෙර්ශනාරාම පුරාණ ිඩහාර පූජා මිමිය ගැසට් කිරීම 

23. ග්ග පිහි්ගල රජමහා ිඩහාර පූජා මිමිය ගැසට් කිරීම.  

24. බ තරමු්ගල බේභපොත ශ්රි සුෙර්ශනාරාම පුරාණ ිඩහාරය පූජා මිමියක් බවේ ප  කිරීම. 

25. කතරගම අභිනවාරාම ිඩහාරභේ ධර්මශාලා භගොයනැගි්ගල සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම. 

26. කතරගම සංචාරක බංගලාභේ අධයක්  ජනරා්ගතුමා සෙහා භවන්ූ  කාමරය 

රු.75000.00ක් භගවා අළු  වැඩියා කිරීම සභෙොර,  ජභන්ල හා A/C) 

27. 2015 කතරගම ඇසළ උ සවය භවනුභවන් පූජා මිමිභේ භ ෞතික සැලසුම් කාර්යාලභේ 

යකය වැභේහි ීරන්ත ආභ්ගප කිරීම රු.10,000.00. 

28. මු්ගකිරිගල රජමහාිඩහාරය ඉදිකිරීභම් සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳහා වයාපෘති වාර්තාවක් 

ගරු සජි  භප්රේමොස ඇමතිතුමාේ  ාර දීම. 

29. භලෝක නගර දිනය භවනුභවන් පා ගමනක් සංිඩධානය කිරීම හා ඒ සඳහා සහ ාගි වීම. 

30. ෙකුණු ආසියා නාගරික සැසිය - 2015 සිනමන් භ්ගක් සයිඩ් භහෝේලභේදී 2015.09.21 

දින පැවැ වීම. 

31. බස්නාහිර කළාප මහනගර සංවර්ධන සැලැස්ම එළිෙැක්වීභම් උභළල සංිඩධානය 

32. දිඹුලාගල පුජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු සම්බන්ධීකරණය 

33. භසෝමාවති පූජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු සම්බන්ධීකරණය 

34. භපොභළොන්නරුව ආශ්රිත සංචාරක ආකර්ශර්ය ස්ාාන ඇතුල  සැලැසම්ක් සකස් කිරිමේ       

සංචාරක අමාතයාංශය හා සම්බන්ධීකරණ කේයුතු 

35. සිරිපුර සීලාලංකාර පුජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු  සමිබන්ධීකරණය. 

36. මින්භන්රිය මහභසන් ිඩහාර පූජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු සම්බන්ධීකරණය 

37. භපොභළොන්නරුව පුලතිසි ිඩශ්රාම ර්භක්තනභේ සියළුම කේයුතු සම්බන්ධීකරණය 
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38. හම්බන්භතොේ හාතාගල පූජා මිමි සංවර්ධන කේයුතු සම්බන්ධීකරණය. 

39. සීර්ගම භීවාල පූජාමිමි සංවර්ධන කේයුතු. 

40. හම්බන්භතොේ දිස්ත්රික්කභේ භහේනකඩුව පුජාමිමිය සංවර්ධන කේයුතු සම්බන්ධීකරණය  

41. හම්බන්භතොේ දිස්ත්රික්කභේ රංගිරි ිඩහාර මිමිය සංවර්ධන කේයුතු. 

42. කුයා නගර සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම - 2015 

2014 වසභර් හුනනාග  කුයා නගර 45 ක් සෙහා සැලසුම් සකස් කිරීම සිදු කරන අතරතුර තව  

නගර 50 ක් සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමේ එක් එක් පළාත තුල ඇති සංවර්ධනය කිරීම 

සෙහා වයා  භයෝගය වන භසේවා මධයස්ාාන එක් දිස්ත්රික්කයකේ 02 බැගින් භතෝරා එවන භමන් 

සියළුම පළා  පාලන භකොමසාරිස්වරුන් භවත යකඛිතව ෙැනුව  කරන ලදී. ඒ අනුව පහත සෙහන් 

කුයා නගර සැලසුම් සකස් කි රීම සෙහා භතෝරාගන්නා ලදී. 

                                                                                                                                                                                                                            

කුයා නගර සැලසුම් සකස් කි රීම සෙහා භතෝරාගන්නා ලෙ නගර 

අංකය පළාත දිස්ත්රික්කය ප්රාභීය ය ස ාව නගරය 

1.  ඌව බදු්ගල පස්සර පස්සර  

භසොරණාභතොේ භසොරණාභතොේ 

භමොණරාගල සියඹලාණ්ඩුව ඇතිමභ්ග 

බු තල ඔක්කම්පිටිය 

2.  බස්නාහිර භකොළඹ   

ගම්පහ   

කළුතර බණ්යාරගම  මි්ගලර්ය 

මතුගම භහොරවල 

3.   ගා්ගල නාභගොය ත්ගගස්වල 

අක්ීකමන හියාභර් 

ත්ගගම්පල 

මාතර  දික්වැ්ගල භපභහඹිය 

අකුැකස්ස භෙදියගල 

හම්බන්භතොේ  අගුණභකොළපැලැස්ස උයයාල 
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තංග්ගල ිඩතාරන්භෙර්ය 

4.  මධයම  මහනුවර පූජාපිටිය පූජාපිටිය 

ගඟඉහල භකෝරලය කුරුුනව ත 

මාතභ්ග උකුභවල උකුභවල 

ෙඹු්ගල සීගිරිය සනා.සං.අ) 

නුවරඑයකය  භකො මභ්ග පූයළුඔය සනා.සං.අ) 

අඹගමුව මස්භකළිය 

5.  උතුරු මැෙ අනුරාධපුර පෙිඩය පෙිඩය නගරය 

නැ.නු.ප නැ.නු.ප. ප්රාභීය ය ස ාභේ 

ඉතිරි භකොේස 

භපොභලොන්නරු

ව 

  

වැයකකන්ෙ භසවනපිටිය 

තමන්කඩුව  

තමන්කඩුව ප්රාභීය ය ස ාභේ 

ඉතිරි භකොේස 

6.  සබරගමුව ර නපුර  

  

ඇහැයකයභගොය ෙම්මු්ගල 

ර්ිඩතිගල භේගවල 

කෑග්ගල 

  

මාවනැ්ගල භහම්මාතගම 

යටියන්භතොේ කිතු්ගගල 

7.  වයඹ කුරුණෑගල ර්කවැරටිය රස්නායකපුර 

ඉබ්බාගමුව හිරිපිටිය 

කුරුණෑගල වැ්ගලව 

රීදීගම භෙොයම්ගසල්න්ෙ 

පු තලම ආණමඩුව ප්ගලම  

නවග භ ගම නවග භ ගම 

කරුවලගස්වැව 

 

සායකයවැව  

8.  නැභගනහිර ත්රිකුණාමලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

යේභ  ප්රකාශයේප කර ඇත  
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අම්පාර පදියතලාව පදියතලාව 

උහන උහන 

භෙහිඅ තකණ්ඩිය භෙහිඅ තකණ්ඩිය 

මයකලපුව මන්මුභනයි ෙකුණ කලවන්චිකුඩි 

මන්මුභනයි පට්රු ආරියම්පදි 

භකෝරලයි පට්රු වාලච්භච්නය 

9.  උතුර යාපනය භේයක සවු  සුක්කානම 

න්ගලූර් තිරුන්ගවැයක 

කිළිභනොච්චි පූනාකරි ම තිඩ්ගනාඩු 

පාච්චිලායිපැ්ගභලයි බේහිර පැ්ගභලයි 

මුලතිේ කභරයිතුභරයිපට්රු මු්ගයකවැභලයිතිනර් 

පුතුකුඩ්ඩිඉරුප්ත පු ඔට්ටුසුතාන් 

මන්නාරම තන තාන් තන තාන් 

මන්තායි ඇයම්ප  

වේර්යාව වේර්යාව ෙකුණ ඕමන්භතයි 

වේර්යාව උතුර නැදුන්කර් 

 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

 නගර හා ග්රාම ර්ර්මාණ පනත සංභශෝධනය කිරීම සඳහා නීති භකටුම්ප  සම්පාෙක ිඩසින් සකස ්

කර එවන ලෙ භකටුම්පත පහත සඳහන් පරිදි සංභශෝධනය කිරීමේ ගරු අමාතයතුමාේ ඉදිරිප  

කරන ලදී. 

භපර තිබු වගන්තිය 

i.පනතේ එක් කරනු ලබන නව වගන්තියක් මගින් බුීධ ශාසන හා ආගමික කේයුතු ිඩ ය  ාර 

අමාතයවරයාේ භ ෞතික සැලසුම් ිඩ ය  ාර අමාතයවරයා ෙැනුම් දීභමන් අනතුරුව ඕනෑම 

ප්රභීශයක්ෂ “ුනජා භූමියක්ෂ “ භලස ප්ර කාශයේ ප  කිරීම. 

සංභශෝධනය විය යුතු ආකාරය 

i.පනතේ එක් කරනු ලබන නව වගන්තියක් මගින් බුීධ ශාසන හා ආගමික කේයුතු ිඩ ය  ාර 

අමාතයවරයාේ භ ෞතික සැලසුම් ිඩ ය  ාර අමාතයවරයාභ  අනුමැතිය සහිතව හදුනාග  

ප්රභීශයක් “ුනජා භූමියක්ෂ “ භලස ප්ර කාශයේ ප  කිරීම හා එම ප්රභීශභේ මායිම් ගැසට් මගින් 
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ප්රකාශයේ ප  කිරීම.භම් පිළිබෙ ගරු ඇමතිතුමාභ  එකඟ වය සෙහා ඉදිරිප  කල නමු  

එකඟ වය ලබා ගැනීමේ භනොහැකි ිඩය.එබැිඩන් එම ක්රියාවයකය අක්රිය ිඩය. 
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8. පර්භේ ණ අංශභේ කාර්ය සාධනය 

8.1 අරමුණ 

01.පර්භේ ණ අංශය ස්ාාපිත කිරීභම් මුයකක පරමාර්ාය වනුභේ ,භ ෞතික සැලසුම් කාර්යයේ 

අොලව ිඩිඩධ මාතෘකා යේභ  පර්භේ ණ කේයුතු පව වාභගන යෑමයි. 

02.භෙපාර්තභම්න්තුව භවනුභවන් ෙ ත ගබයාවක් පව වාභගන යාම. 

03.භෙපාර්තභම්න්තුභේ කේයුතු භවනුභවන් පුස්තකාලයක් (resource library) පව වාභගන යෑම. 

8.2 කාර්ය මණ්ඩලය  

2015 වනිඩේ පර්භේ ණ අංශය සෙහා අධයක් කවරභයකු යේභ  සංවර්ධන සහකාරවරු 02 

,භ ෞතික සැලසුම් සහකාරවරු 02, හා එක් සංවර්ධන ර්ලධාරිර්යක් අනුයුක්ත භකොේ ඇත. 

8.3 2015 වසභර්දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

1. නගර සැලසුම් නයාය සකස ්කිරීම 

ෙැනේ පවතින නගර සැලසුම් නයායන් බිහිවී ඇ භ  බේහිර භලෝකභේ අවශයතාවයන් සඳහාය. 

මහා වංශය වැර් භපො  ප  වල  , පුරා ිඩෙයා භසොයා ගැනීම් වල  අපේම ආභේිවක ූ  නගර 

සැලසුම් නයායන් ති ජ බවේ සාක්ෂි ඇත.භම්වා අප රභට් භීශපාලර්ක , සංස්කෘතික , ආගමික හා 

ස්වා ාිඩක පරිසරයේ ගැලභපන අයුරින් ර්ර්මාණය වී ඇත. එභසේම භගෝන ය උනුසුම්කරණය , 

හරිතාගාර ආචරණය , වැර් නව ගැේළු ිඩසදීමේ  බේහිර භ ෞතික සැලසුම් නයායන්ේ අනුව 

සකස් කරන ලෙ සැලසුම් වයකන් භම් ෙක්වා සතුටුොයක ප්ර ති ඵල ලබාදී භනොමැත. එබැිඩන් භම් 

මගින් බලාභපොභරො තු වන්භන් ෙකුණු ආසියාතික රේක් වන අප රේේ ගැළභපන ආකාරභේ 

භ ෞතික සැලසුම් නයායන් ර්ර්මාණය කිරීමයි. 

2. හරිත නගර මාර්භගෝපභීශ සකස් කිරීම. 
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9. ටංජිභන්රු අංශභේ කාර්යසාධනය 

9.1 කාර්ය ාරය - 

ජාතික සැලසුම , කලාපීය සැලසුම , ප්රාභීය ය සැලසුම් , කුයා නගර , ප්රජා නගර,භගොයනැගියක ,මි 

ෙර්ශන සැලසුම ආදිය සැලසුම් කිරීභම්දී හා ක්රියාවේ නංවීභම්දී අවශය වන සිිඩ්ග ඉංජිභන්රුමය 

භසේවාව කාර්යක් මව ඉටුකර දීම. 

9.2 කාර්ය මණ්ඩලය - 

අධයක්  ඉංජිභන්රු සෘජු අධීක් ණය යේභ  ඉංජිභන්රු ,පරීක් ක ,ප්ර මාණ සීකක් ණ යන උප 

අංශ තුනක් මගින් භමම අංශභේ කාර්යයන් සිදු භකභර්. අධයක්  ඉංජිභන්රු යේභ  සහකාර 

අධයක්  ඉංජිභන්රු භෙභෙභනකු , පරීක් කවරු භෙභෙභනකු , ප්ර මාණ සීකක් ක භෙභෙභනකු 

,සංවර්ධන ර්ලධාරියකු , මැනුම් සහායකයන් භෙභෙභනකු හා කාර්යාල කාර්ය සහායක 

භෙභෙභනකු භසේවභයහි භයදී සිටී. 

9.3 දෙනික රාජකාරි 

- භගොයනැගියක සඳහා වුහ සැලසුම් සකස් කිරීම. 

- ඉදිකිරීම් කේයුතු සඳහා උපභීශක වය සැපයීම. 

- ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම 

- භගවීම් වාර්ාා හා වේචර්ප  සැකසීම. 

- ඉයම් සීකක් ණ සංවර්ධන කේයුතු සෙහා පළා  පාලන ආයතන භවත රජභේ ඉයම් 

අ ප  කර ගැනීම පැවරීම ආදී කේයුතු සඳහා. 

- නගර සැලසුම් සෙහා ඉයම් පරිහරණ සීකක් ණය හා වාර්ාා සැකසීම. 

- සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීභම්දී අොල වන භලසේ සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම 

හා ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සඳහා ක්භ ේත්ර  පරීක් ණ ,ඉයම් මැනීම, සිතියම් සකස ්

කිරීම,සභමෝච්ච භර් ා සැලසුම් සකස් කිරීම , නගර සැලසුම් භගයනැගියක සැලසුම් 

ආදිය මිමිභයහි පිහිටුවීම. 

- ඉදිකිරීම් හා මි ෙර්ශන කේයුතු වලදී හා නය තු කේයුතු වලදී වැයබිම් පරිපාලනය 

-  ඉදිකිරීම් හා මි ෙර්ශණ කේයුතු වලදී වැය අධීක් ණය ,බි්ගප  සැකසීම ,බි්ගප  

සහතිකය , ැකඳවුම් මුේග ර්ෙහස් කිරීභම් වාර්ාා ,ප්ර ගති වාර්ාා ඉදිරිප  කිරීම. 

- භෙපාර්තභම්න්තුව සතු භගොයනැගියක නය තුව සෙහා ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම හා 

නය තු කේයුතු ඉටු කිරීම. 
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9.4 2015 වසභර්දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය කරන ලෙ කාර්යය 

1 කැළිවය පූජා 

මිමිය 

වයාපෘති කාර්යාලභේ අළු වැඩියා කේයුතු සහ ප්ර ධාන භෙොරටුව සිඩකිරීම 

සෙහා ෙල ඇස්භම්න්තුව පිළිභයල කිරීම. 

2 භත්ගව ත 

පුරාණ 

භතොේගමු 

රන්ප  රජමහා 

ිඩහාරය 

භයෝජිත පිරිභවණ භගොයනැගි්ගල ොන ශාලාව වාහ්ගකය ිඩදුයක පහන් සිඩ 

කිරීම සෙහා ප්ර මාණ මිණුම් සමග ඇස්තභම්න්තු සැකසීම. 

3 ගැේබරුව 

පුරාණ රජමහා 

ිඩහාරය 

ධාතු මන්දිරය සෙහා වුහ සැලසුම් පිළිභයල කිරීම සහ ෙළ ඇසත්භම්න්තුව 

පිළිභයල කිරීම. 

4 අනුරාධපුර පුජා 

මිමිය 

01.ෙැනේ පවතින වයාපෘති කාර්යාලභේ සහ සංචාරක බංගලාභේ භයෝජනා 

කර ඇති අළු වැඩියා කේයුතු සෙහා ප්ර මාණ මිණුම් පත්ර  සමග ඇස්තභම්න්තු 

සැකසීම. 

02.වැසිකියක පීධතිය සඳහා ෙළ ඇස්තභම්න්තුව පිළිභයල කිරීම. 

02.බහුකාර්ය භගොයනැගි්ගල සඳහා වුහ සැලසුම් හා ඇස්තභම්න්තු 

සැකසීම. 

5 මහනුවර පූජා 

මිමිය 

භයෝජිත ප්ගභලකැභ්ග සංචාරක බංගලාව සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුවක් 

පිළිභයල කිරීම. 

6 බදු්ගල ප තිර් 

භීවාලය 

භයෝජිත මාර්ගය සඳහා ෙළ ඇස්තභම්න්තුවක් පිළිභයල කිරීම. 

7 ඌරාභපොල 

භම්ධංකරාරාමය 

ධාතු මන්දිරය සඳහා වුහ සැලසුම් පිළිභයල කිරීම ප්ර මාණ මිණුම් සමග 

ඇස්තභම්න්තු සැකසීම. 

8 භස සිරිපාය 

ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම් 

භගොයනැගි්ගල 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භගොයනැගි්ගල අළු වැඩියා කිරීම සඳහා ප්ර මාණ 

මිණුම් සමග ඇස්තභම්න්තු සැකසීම 

9 භත්ගව ත ෙහම් පාස්ග භගොයනැගි්ගල සහ වෘ ීරය පුහුණු මධයස්ාානය සඳහා වුහ 

සැලසුම් පිළිභයල කිරීම සහ ප්රමාණ මිණුම් සමග ඇසත්භම්න්තු සැකසීම. 
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9.5 2015 වසභර්දී පරීක්ෂ ක අංශභයන් කරන ලෙ කාර්යයන් 

අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය කරන ලෙ කාර්යය 

1 දියවන්නා උයන භෙපාර්තභම්න්තු බංගලාව නය තු කේයුතු 

2 වැයකභගභපොල ප්රාභීය ය ස ාව -සුසාන මිමිය සඳහා ඉයම් සීකක් ණය 

3 කැළිවය කාර්යාල නය තු සෙහා ඇස්තභම්න්තු සැකසීම 

4 ප්ගභලකැභ්ග භෙපාර්තභම්න්තු ඉයම සංරක් ණය 

5 ගැේබරුව 

භගොයනැගියක ඉදිකිරීම් කේයුතු සැලසුම් සඳහා වාර්තා 

සැපයීම 

6 භසේරුවාිඩල පූජා මිමි 

සංචාරක ර්වාසය අළු වැඩියා කිරීමේ ඇස්තභම්න්තු 

සකස් කිරීම 

10 මහියංගනය 

සංචාරක 

බංගලාව 

සංචාරක බංගලාව අළු වැඩියා කිරීම සඳහා ප්ර මාණ මිණුම් සමග 

ඇස්තභම්න්තු සැකසීම. 

11 මාතභ්ග අළු 

ිඩහාරය 

මිමි අලංකරණය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුවක් සැකසීම 

12 මුතියංගන පූජා 

මිමිය 

භයෝජිත වයාපෘති කාර්යාල භගොයනැගි්ගල සෙහා වයූහ සැලසුම් පිළිභයල 

කිරීම හා ප්ර මාණ මිණුම් සමග ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම. 

13 පිළිකු තුව 

රජමහා ිඩහාරය 

භයෝජිත වාහ්ගකය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුවක් පි ළිභයල කිරීම. 

14 ඇම්බැක්ක 

රජමහා ිඩහාරය 

භයෝජිත කතරගම භීවාලය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුව පිළිභයල කිරීම. 

15 බුදුභ කන්ෙ භයෝජිත වාහ්ගකය හා භබෝධිඝර සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුව පිළිභයල කිරීම. 

16 තිබ්බටුභගොය ශ්රී 

සු ද්රාරාමය 

භයෝජිත වාහ්ගකය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුව පිළිභයල කිරීම 

17 අලවතුභගොය සමන් භීවාලභේ භබෝධි ප්රාකාරය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුවක් පිළිභයල 

කිරිම. 

18 භබොැක්ගල 

භගෝතීක ිඩහාරය 

ොන ශාලාව , ආවාසභගය ,සහ බහුකාර්ය භගොයනැගි්ගල සඳහා ෙල 

අයකිරීම්  පිළිභයල කිරිම. 

19 භපොකුණුිඩේ භයෝජිත ආවාසභගය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුව පිළිභයල කිරීම. 
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7 ගැේබරුව මැනුම් කේයුතු සහ ඉදිකිරීම් අධීක් ණය 

8 තලිඩල 

මුන්භන් ්වරම් භකෝිඩල සහ ප්ගයකය ඉදිකිරීම් සැලසුම් 

හා  මැනුම් කේයුතු 

9 තන්තිරිමභ්ග  ැකෙවුම් මුේග ර්ෙහස් කිරීභම් වාර්තා පිළිභයල කිරීම. 

10 භකොභලොන්න ප්රාභීය ය ස ාව ඉයම් සීකක් ණ වාර්තා සැපයීම 

11 අනුරාධපුරය මභහමවුනා උයන 

13 දිඹුලාගල රජමහා ිඩහාරය භගොයනැගියක සැළසුම් සඳහා මිණුම් ගැනීම 

14 ීකිඩටිගම්මන ිඩහාරස්ාානය සැලසුම් සඳහා සිතියම් සකස් කිරීම 

15 නාරම්මල සුමනාරාමය භගොයනැගියක මිණුම් කේයුතු සෙහා 

16 පාභගොය ිඩහාරස්ාානය 

භගොයනැගියක ඉදිකිරීම් කේයුතු සඳහා භගවීම් වාර්ාා 

සකස්කිරීම 

17 

අඹගමුව ප්රාභීය ය භ්ගකම් 

කාර්යාලය ඉයම් සීකක් ණ වාර්තා සැපයීම 

18 කතරගම පූජා මිමිය සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා මැණුම් කේයුතු 

 

    

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  
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10.වාස්තු විො අංශය අංශභේ කාර්ය සාධනය 

10.1 කාර්ය ාරය 

අධයක්  සවාස්තු ිඩෙයා) මගින් සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරුන් භවත ලැභබන, සවාස්තු 

ිඩෙයා යින් ,ඉංජිභන්රුවන් ,සැලසුම් සහකාරවරුන් ිඩසින් සකස් කරන ලෙ) ෙල සැලසුම් හා 

ිඩනයාස මගින් සැලසුම් සකස් කිරීම, පව වාභගන යාම සඅධීක් ණය/ වැයබිම් ) භමම අංශභේ 

කාර්ය ාරය භේ. එභසේම සකස් කරනු ලබන සැලසුම් ගබයා කිරීම ,පිේප  කිරීම, හා ිඩනාශ 

භනොවී පව වාභගන යාමෙ සිදු කරයි. 

10.2 කාර්ය මණ්ඩලය 

භමම කාර්ය මණ්යලය අධයක්  සවාස්තු ිඩෙයා) යේභ  පවීර. භමම අංශය සහකාර අධයක්  / 

ර්භයෝජය අධයක්  , සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරුන් 03 භෙභනක් හා සැලසුම් ශි්ගපීන් 

භෙභනකුභගන් සමන්ිඩත භේ. එක් සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරයකු හා  සැලසුම් ශි්ගපීන් කිහිප 

භෙභනකු අවශයතාවය අනුව අධයක්  සඉංජිභන්රු) යේභ  ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම සෙහා 

සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරයකු යේභ  ක්රියා මක භේ. අොල වාස්තු ිඩෙයා යින් , 

ඉංජිභන්රුවන්, ිඩසින් ර්ර්මාණය  කරන ලෙ සැලසුම් අධයක්  සවාස්තු ිඩෙයා) මගින් සැලසුම් 

කාර්යාල සහකාරවරුන්ේ ලැබී සැලසුම් හා ිඩනයාස සැලසුම් සකස් කිරීම සිදු භකභර්. 

භමම සකස් කරන සැලසුම් ගබයා කිරීම,ර්කු  කිරීම, පිේප  කිරීම හා ිඩනාශ භනොවී 

පව වාභගන යාම සෙහා සැලසුම්  ාර සහකරුවකු , සැලසු ම් මුද්ර ණ ශි්ගපිභයකු , සැලසුම් 

අළු වැඩියා කරන්නකු හා කාර්යාල කාර්ය සහයක වරභයකු භමම අංශය යේභ  තවදුරේ  

භසේවභේ ර්යුක්ත භේ. 

10.3 2015 වසභර්දී නිම කරන ලෙ විනාස සැලසුම් 

අනු අංකය වයාපෘතිය කරන ලෙ කාර්යය 

A/AR/273/2015 අනුරාධපුර 

භයෝජිත වැසිකියක පීධතිය සෙහා සැලැස්මක් 

ඇඳීම. 

A/ST/274/2014 අළු  නුවර ොන ශාලාව  

අ තිවාරම හා වුහා මක භතොරතුරු 

ෙැක්වීම. 

A/ST/275/2015 අළු  නුවර සංඝාවාසය   

තලාෙ සැලැස්ම හා භකොන්ක්රිට් ලෑ්ගභ්ග R/F 

භතොරතුරු ෙැක්වීම. 

A/ST/276/2015 පුස්ාකාල භගොයනැගි්ගල භෙභවර් මහභ්ග තලාෙ සැලැස්ම ඇඳීම . 

A/ST/277/2015 පුස්ාකාල භගොයනැගි්ගල  පඩිභපභලහි R/F භතොරතුරු ෙැක්වීම. 
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A/ST/278/2015 පුස්ාකාල භගොයනැගි්ගල භෙභවර් මහභ්ග තලාෙ සැලැසුම් කිරීම. 

A/ST/279/2015 පුස්ාකාල භගොයනැගි්ගල පළමු මහභ්ග තලාෙ සැලැසුම් කිරීම. 

A/ST/280/2015 පුස්ාකාල භගොයනැගි්ගල පළමු මහභ්ග තලාෙ සැලැසුම් කිරීම. 

A/AR/281/2015 අනුරාධපුර භලෝවාමහාපාය 

භයෝජිත සංකලනය සහ භපෝයභගය 

භගොයනැගි්ගල සැලැස්ම ඇඳීම 

A/AR/85/2015 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය භබෝධිඝරය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/86/15 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය භයෝජිත වාහ්ගකය සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/87/15 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය භයෝජිත වැසිකියකය සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/88/15 භගෝතීක ිඩහාරය භබොැක්ගල 

භයෝජිත ොනශාලාව හා ආවාසභගය සෙහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/89/15 බුදුභ කන්ෙ රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත - මන්දිරය සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/90/15 භගෝතීක ිඩහාරය භබොැක්ගල 

භයෝජිත බහු කාර්ය භගොයනැගි්ගල සෙහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/91/15 භගෝතීක ිඩහාරය භබොැක්ගල ම්ග සැකසුම් කුටිය සෙහා සැළසුම් ඇඳීම 

B/AR/92/15 භගෝතීක ිඩහාරය භබොැක්ගල   

B/AR/93/15 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය  ාවනා ශාලාව සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

B/AR/94/15 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය 

භයෝජිත වලාකුළු බැම්ම සෙහා සැලසුම් 

ඇඳීම 

B/AR/95/15 බුදුභ කන්ෙ වලගම්බා ිඩහාරය වාහ්ගකය සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/95/15 භගෝතීක ිඩහාරය 

වාහ්ගකය  සෙහා සැලසුම් ඇඳීම,මි ෙර්ශනය 

සෙහා සැලසුම් ඇඳීම. 

D/PL/51/15 ෙැඩිගම භකොේභවභහර සංවර්ධිත සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/52/15 භෙොළුව භයභරෝව ත මිමි සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/53/15 භෙොළුව භයභරෝව ත මිමි සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/54/15 භෙොළුව භයභරෝව ත මිමි සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/55/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය වාහ්ගකය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

D/PL/56/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය 

වැරගැන්නුම් සRaine Force) හා කුළුණු 

භතොරතුරු  
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D/PL/57/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය 

වැරගැන්නුම් සRaine Force) හා කුළුණු 

භතොරතුරු 

D/PL/58/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය 

වැරගැන්නුම් සRaine Force) හා භකොන්ක්රීට්  

භතොරතුරු 

D/PL/59/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය 

 

වැරගැන්නුම් සRaine Force) හා භකොන්ක්රීට්  

භතොරතුරු 

D/PL/60/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය වැරගැන්නුම් භතොරතුරු හා තලාෙ ිඩස්තර  

D/PL/61/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය වැරගැන්නුම් භතොරතුරු හා තලාෙ ිඩස්තර  

D/PL/62/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය වැරගැන්නුම් භතොරතුරු හා තලාෙ ිඩස්තර  

D/PL/63/15 

දිඹුලාගල පූජා මිමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්ර මය වැරගැන්නුම් භතොරතුරු හා තලාෙ ිඩස්තර  

   

 K/AR/308/15  කටුගහග්ගභ්ග රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත රන්වැේ  සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 K/AR/309/15  කටුගහග්ගභ්ග රජමහා ිඩහාරය භයෝජත ධර්මශාලාව සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 K/AR/310/15  කටුගහග්ගභ්ග රජමහා ිඩහාරය භයෝජත වැසිකිළිය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 K/AR/311/15  කටුගහග්ගභ්ග රජමහා ිඩහාරය 

භයෝජිත ොන ශාලාව හා සංඝාවාසය සඳහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

 K/AR/312/15  කටුගහග්ගභ්ග රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත වාහ්ගකය සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

 K/AR/313/15 කතරගම ශ්රී ිඩහාරය  භයෝජිත ධර්මශාලාව සෙහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/AR/46/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ධාතු මන්දිරය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/AR/47/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ධාතු මන්දිරය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/AR/47-1/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ධාතු මන්දිරය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/ST/48/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය වුහගත භතොරතුරු 

G/ST/50/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය තලාෙ සැලැස්ම  ඇඳීම 

G/AR/51/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය මිමි සැලැස්ම  ඇඳීම 
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G/AR/52/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ගිමන්හල 3 සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/AR/53/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ගිමන්හල 1 සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/AR/54/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය භයෝජිත ගිමන්හල 2 සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

G/ST/55/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය වුහගත භතොරතුරු සවහල මට්ේභම් තලාෙ) 

G/ST/56/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය තරප්ත පුභේ වුහගත භතොරතුරු 

G/ST/58/15 ගැේබරුව රජමහා ිඩහාරය රඳවාගනු ලබන බි ති සretaining walls) 

G/ST/59/15 භගෝතීක ිඩහාරය වාහ්ගකය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

H/PL/52/15 

භහලමය නැවත සැකසුම් 

සැලසුම-භකටුභහේන ඉයම මිමි සැලැස්ම  සැකසීම 

 U/AR/25/15 උඩුදුම්බර මිමි සැලැස්ම  සැකසීම 

M/AR/284/15  

මුතියන්ගන පූජා මිමි සංවර්ධන 

වයාපෘතිය 

භයෝජිත NPPD කාර්යාල භගොයනැගි්ගල 

සඳහා සැලසුම් ඇඳීම. 

 M/AR/286/15 මාතභ්ග අළු ිඩහාරය මිමි සැලැස්ම  ඇඳීම. 

 M/AR/287/15 මාතභ්ග අළු ිඩහාරය භයෝජිත ොන ශාලාව සැලසුම් ඇඳීම 

 M/AR/288/15 ීකිඩතිගම්මන  භයෝජිත භබෝධී ප්රාකාරය සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/137/15 භපොභළොන්මාරුව බුීධ ප්රතිමාව සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/138/15 භපොභළොන්මාරුව  

ආවාසභ  භගොයනැගි්ගල සඳහා සැලසුම් 

ඇඳීම 

 P/AR/139/15 භපොභළොන්මාරුව  වැසිකිළි පීධතිය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/140/15 භපොභළොන්මාරුව  ජල ේැංකිය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/141/15 භපොභළොන්මාරුව  ිඩශ්රාම ශාලාව සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/142/15 පැ්ගමඩු්ගල මිමි සැළැස්ම ඇඳීම. 

 P/AR/143/15 ප්ගභලකැභ්ග 

භයෝජිත සංචාරක බංගලාව සඳහා සැලසුම් 

ඇඳීම 

 P/AR/144/15 පැලව ත 

පාර්යකභම්න්තුව අමාතයාංශය අ යන්තර 

ර්ර්මාණ 

 P/AR/145/15 භපොකුණුිඩේ භයෝජිත ආවාසභ  සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 P/AR/146/15 භපොභළොන්මාරුව  භයෝජිත ෙහම්පාසල සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 



48 | ජා ති ක  භ ෞ ති ක  සැ ල සු ම්  භෙ පා ර් ත භම් න් තු ව -    කා ර් ය  සා ධ න  වා ර් තා ව  

 

 P/AR/148/15 භපොභළොන්මාරුව  

අ තිවාරම් සහ කුළුණ භතොරතුරු සඳහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

T/AR/58/15 

භතොේගමුව ර ප  රජමහා 

ිඩහාරය භයෝජිත ිඩශ්රාම ශාලාව සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 T/AR/59/15 

භතොේගමුව ර ප  රජමහා 

ිඩහාරය භයෝජිත සංඝාවාසය සඳහා සැලසුම් ඇඳීම 

 T/AR/60/15 

භතොේගමුව ර ප  රජමහා 

ිඩහාරය 

භයෝජිත බහු කාර්ය  භගොයනැගි්ගල සඳහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

 T/AR/61/15 

භතොේගමුව ර ප  රජමහා 

ිඩහාරය 

 භයෝජිත බහු කාර්ය භගොයනැගි්ගල සඳහා 

සැලසුම් ඇඳීම 

 

 

11.ගිු ම් අංශභේ කාර්යසාධනය 

11.1 ගිු ම් අංශභේ අරමුු  

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තභම්න්තුභවන් භෙපාර්තභම්න්තුව භවත භවන් කරනු ලබන ප්ර තිපාෙන රාජය 

ගිණුම් චක්රභ්ග , මුලය භරගුලාසි, ආයතන සංග්ර හය හා අභනකු  චක්රභ්ග  නීතිරීති වලේ 

පේහැර් භනොවන භසේ ඵලොයීව හා කාර්යක් මව මුලය කළමනාකරණය සිදු කිරීම. 

11.2 භසේවාවන් 

1. භෙපාර්තභම්න්තුභේ හා වයාපෘතිවල භසේවභේ ර්යුතු කාර්ය මණ්යලයේ වැටුප්ත  හා භේතන, 

අභනකු  අොල ිඩයෙම් භගවීම. 

2. සිදු කරනු ලබන ූලලයමය ගණුභෙනු වලේ අොල මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම හා 

මහා  ාණ්යාගාරයේ ඉදිරිප  කිරීම.  

3. වාර්ෂික ගිණුම් පියකභයල කිරීම හා ඉදිරිප  කිරීම. 

4. භෙපාර්තභම්න්තුවේ හා ඒ යේභ  ඇති ආයතන වලේ අවශය  ාණ්ය මිලදී ගැනීම හා 

ගබයා කේයුතු පව වාභගන යාම. 

5. ව කම් කළමනාකරණය. 

6. ිඩගණකාධිපති භවත ිඩගණනය සඳහා යකපි භ්ග න ඉදිරිප  කිරීම හා ිඩගණන ිඩමසුම් 

වලේ පිළිතුරු ඉදිරිප  කිරීම. 

7. අ තිකාරම් බී ගිණුම යේභ  ණය භගවීම හා අයකර ගැනීම. 

11.3 කාර්ය මණ්ඩලය  
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 ප්ර ධාන ගණකාධිකාරී සෘජු අධීක් ණය යේභ  , ගණකාධිකාරීවරියකභ  සහ 

කළමනාකරණ සහකාරවරු  හ භෙභනක් සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරු භෙභෙභනකුභගන් 

ඉහත කාර්යයන් සිදු කරන ලදී. 

 

 

1. පුීගයකක පඩිනඩි හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරණ ලෙ ිඩයෙම - 2015 

 

 2015 

ඇස්තභම්න්තු 

සරු) 

මු.භර.66/69 

මාරු කිරීම්                 

සරු) 

පරිපූරක 

ඇස්තභම්න්තු      

සරු) 

මුළු 

ප්ර තිපාෙන              සරු) 

මුළු ිඩයෙම                        

සරු) 

පුීගයකක 

පඩිනඩි 

107,200,000 

 

                   

- 

26,000,000 133,200,000 126,476,434 

 

 

2 .අභනකු  පුනරාවර්තන ිඩයෙම් හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරන ලෙ ිඩයෙම - 2015 

 

 2015 

ඇස්තභම්න්

තු සරු) 

මු.භර.66/6

9 මාරු 

කිරීම්                 

සරු) 

පරිපූරක 

ඇස්තභම්න්

තු      සරු) 

මුළු 

ප්ර තිපාෙන              සරු

) 

මුළු ිඩයෙම                        

සරු) 

අභනකු  

පුනරාවර්ත

න ිඩයෙම් 

          

50,550,000 

 

           

4,500,000                  

                  -            46,050,000           

42,589,02

7 

 

 

3 . 2015 වර් භේ ආොයම් වාර්තාව 

 

ිඩස්තරය ූලයකක ඇස්තභම්න්තුව                           

සරු.මි)                                

සංභශෝධිත 

ඇස්තභම්න්තුව                            

සරු.මි) 

ආොයම 2015                                             

සරු.මි) 
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2002-01-01 1.5 - 1.47 

2002-02-99 1.2 - 1.20 

2003-99-00 0.1 - 1.12 

 

 

4 . එක් එක් ප්රා ධන වැය ිඩ යන් හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරන ලෙ ිඩයෙම - 2015 

 

වැය 

ය ර් ය 

2015 

ඇස්තභම්න්තු 

මු.භර. 66/69 

මාරු 

කිරීම්   සරු) 

   පරිපූරක 

ඇස්තභම්න්තු 

         මුළු 

ප්ර තිපාෙන 

           මුළු 

ිඩයෙම 

311-1-1-

0-2001 

200,000                   -                  - 200,000 122,264 

311-1-1-

0-2002 

150,000                   -                  - 150,000                     

- 

311-1-1-

0-2003 

750,000                   -                  - 750,000 750,000 

311-1-1-

0-2102 

100,000            

4,500,000 

                 - 4,600,000 4,500,425 

311-1-1-

0-2104 

56,000                  -                  -    50,000                    - 

311-1-1-

0-2401 

250,000                  -                  - 250,000 250,000 

311-1-1-

0-2502 

7,000,000                 -                  - 7,000,000 2,018,569 

 

5  . රාජය ර්ලධාරීන්භ  අ තිකාරම් ගිණුභම් සීමාවන් හා සතය අගයන් - 2015 

ිඩ ය අංකය  -  311011 

 සීමාව සතය අගය 

උපරිම හර සීමාව 12,475,000.00 10,173,324.81 
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අවම බැර සීමාව 7,675,000.00 11,908,966.42 

උපරිම හර භශේ  සීමාව 60,000,000.00 30,518,464.34 
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