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මදඳාර්තමේන්ුමජපිහිටුනජරදී.ජ ඉන්ජඅනුමරුජආංශිකජංර්ධනඹ ජප්රාමීශිඹජංර්ධනඹ ජඅ ැ්තජ

ඵැග ජතියයජංර්ධනජක්රිඹාලිඹකජඅලයතාඹජභුමවජඵැිඩන්,ජඊේජපිළිඹභක්ජමරජජාතිකජමබෞතිකජ

ැරසුේජප්රතිඳ තිඹක්ජඳදනේජමකොේග ජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භක්ජක්ජකිරීභජඅයමුණුජකයමගනජ2000ජ

අංකජ 49ජ දයනජ නගයජ වාජ ග්රාභජ නිර්භාආජ ංමලිත තජ ඳනතින් 2000ජ ර්මේදීජ මභභජ මදඳාර්තමේන්ුමජජ

ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුමජඵේජ ඳරිර්තනඹජකයනජරදී. ඒජඅනුජමදඳාර්තමේන්ුමමේජ

අභිරාඹන්ජ මුදුන්ජ ඳමුණුාජ ගැනීභජ දවාජ 2016ජ ර්මේදීජ ඇඳජ කැඳජ වීජ කේයුුමජ කශජ මභභජ

මදඳාර්තමේන්ුමමේජසිඹළුභජකාර්ඹජභණ්යරඹේජඳශමුජකෘත තාඹජඳශජකයමි.ජ 

තද,ජ මභභජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ මේඹන්ජ නිසිජ ඳරිදිජ ැරසීභේජ නිසිජ භගජ මඳන්වීේජ රඵාජ මදමින්ජ මභභජ

මදඳාර්තමේන්ුමජමතජදැක්වජකාරුිවකජවමඹිගඹජමනුමන්ජමුද්තජඅභාතයාංලමේ ප්රජතිඳ තිජැරසුේ,ජ

ශභාජ වාජ කාන්තාජ අභාතයාංලමේජ වජ භවානගයජ වාජ ඵ්නාහියජ ංර්ධනජ අභාතයාංලමේජ අදාශජ සිඹළුජ

නිරධාරීන්ේ ,ජ භ්ථජ කාර්ඹජ භණ්යරඹජ මනුමන්ජ ්තූතිඹජ පිරිනභමි. එමභන්භජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ

ැරසුේජකේයුුමරදීජවමඹිගඹජරඵාදුන්ජසිඹළුභජදිත්්රික්ජම්තකේරුන්ජ/ප්රාමීය ඹජම්තකේරුන්ජඳශා ජ

ඳාරනජ ආඹතනර නගයාත ඳතිරුන්,ජ බාඳතිරුන්ජ මකොභාරි්රුන්ජ වාජ ම්තකේරුන් දැක්වජ

කාරුිවකජවමඹිගඹජවාජයාජකාරීජකැඳවීභජවාජකෘතමේදීතාඹජඳශජකයමි. 

අානජ ලමඹන්ජ 2016ජමර්ජ අඳජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ යාජකාරීජකේයුුමජ ඳ ාමගනජඹාමේදීජ ජනන්ජ

අයුරින්ජ වමඹිගඹජ දැක්වජ සිඹළුභජ යාජයජ ආඹතනරේ ,ජ අමනකු ජ අදාශජආඹතනජ වාජ පුීගරඹන්ේ ජ

්තූතිඹජපුදජකයමි. 

 

අධයක් ජනයා්ත, 

ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුම. 
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අඹ ජප්රමීලඹන්හිජආර්ිකක,ජභාජයීඹ,ජමබෞතිකජවජඳාරිරිකජඅංලඹන්හිජඒකාඵීධජැරැභ්ක්ජක්රජභ ජ

ඇතිජකිරීමේජවජප්රජර්ධනඹජකිරීමේජඅයමුණුජඇති,ජඳශා ජඵදජවාජප්රාමීය ඹජැරසුේජභගින්ජඑභජජාතිකජ

ප්රජතිඳ තිජවාජැරසුේජක්රිඹාේජනැංවීභජතවවුරුජකිරීභජවජඳාරනඹජකිරීභ” 
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01. අධක්ෂ ජනරා්තතුමාභ  ඳිවවුයය 

බ්රිතානයජ ඳාරනජ භමේ දීජ අගනුයජ වජ මකොශමජ පිහිටිජ ජනාාජ ආශ්රිතජ ඉදිකිරීේජ ේඵන්ධමඹන්ජ ඳැනජ

නැගුණුජගැේළුජනියාකයආඹජඅයමුණුජකයමගනජ1915ජඅංකජ19ජදයආජනිාජවාජනගයජැඩිජදියුණුජකිරීමේජ

ආ ාජ ඳනතජ ඵරා භකජ ිඩඹ. නමු ජ යාඹජ වාජ දුේරිඹජ ආශ්රමඹන්ජ ඇතිවජ නගයරජ ංර්ධනඹජ

ේඵන්ධමඹන්ජඋක්තජඳනතින්ජආයආඹජමනොවජගැේළුජඇතිිඩඹ. ඊේජපිළිඹභක්ජමරජ1946ජඅංකජ13ජදයනජ

නගයජවාජග්රාභජනිර්භාආජආ ාජඳනතජඹේම ජ1947ජර්මේදීජනගයජවාජග්රාභජනිර්භාආජමදඳාර්තමේන්ුමජ

පිහිටුනජරදී. මේජඹේම ජදියිමන්ජසිඹළුජඳශා ජආඹතනජේඵන්ධජකයජගනිමින්ජජනාාජංර්ධනඹජ

වාජැරසුේජමඹිජනාජක්රජභජක්රිඹා භකජකිරීභජආයේබජිඩඹ. 

නිසිජ ැරැ්භක්ජ වාජ ඉදිරිජ දැක්භක්ජ මනොභැතිජ යේජ ුමශජඇතිවුජ සීඝ්රජජ ංර්ධනජක්රිඹාලිමඹහිජ ප්රජතිපරඹක්ජ

මරජදුගීජබාඹජේඳ ජමඵදීජඹාමේජිඩභතාඹජනිාජප්රතයන්තජප්රමීලඹන්හිජංර්ධනඹක්ජසිදුජමනොවීභ,ජ

ඳරිඳාරනඹජ මකොශමජ වාජ ප්රජධානජ නගයජ කීඳඹකේජ මක්න්ද්රජගතජ වීභ,ජ ජී වීභේජ අජලයජ මලිකජ ඳවසුකේජ

මනොභැතිජිඩරැකිඹාමන්ජමඳමශනජවනාධායජභතභජජී නජඵදුතයජජනතාක්ජයාප්ත තජවීභජආදීජගැේළුජ

යාශිඹක්ජඳැනජනැගිනි.ජඑඵැිඩන්ජආංශිකජංර්ධනඹ ජප්රාමීය ඹජංර්ධනඹ ජඅ ැ්තජඵැග ජතියායජ

ංර්ධනජක්රිඹාලිඹකජඅජලයතාඹජදැඩිජමරජදැනුනි. 

ඊේජපිළිඹභක්ජමරජජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජප්රජතිඳ තිඹක්ජඳදනේජමකොේග ජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භක්ජ

ක්ජකයනුජරැබීභජපිිවජ2000ජඅංකජ49ජදයනජනගයජවාජග්රාභජනිර්භාආජංමලිත තජඳනතින්,ජ1946ජඅංකජ

13ජ දයනජ නගයජ වාජ ග්රාභජ නිර්භාආ ආ ාජ ඳනතජ ංමලිධනඹජ කය,ජ 2000ජ ර්මේ දීජ ජාතිකජ මබෞතිකජ

ැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුමජපිහිටුනජරදි. 

“ ජාතිකජමබෞතිකජප්රජතිඳ ති, ැරසුේජවජඋඳාඹජභාර්ගජක්ජකිරීභජවජශ්රීජරංකාමේජවජමුදුදුජ

සීභාේජ අඹ ජ ප්රමීලඹන්හිජ ආර්ිකක,ජ භාජයීඹ,ජ මබෞතිකජ වජ ඳාරිරිකජ අංලඹන්හිජ ඒකාඵීධජ

ැරැ්භක්ජක්රජභ ජඇතිජකිරීමේජවජප්රජර්ධනඹජකිරීමේජඅයමුණුජඇති,ජඳශා ජඵදජවාජප්රාමීය ඹජ

ැරසුේජභගින්ජ එභජ ජාතිකජ ප්රජතිඳ තිජ වාජ ැරසුේජක්රිඹාේජනැංවීභජ තවවුරුජකිරීභජ වජ ඳාරනඹජ

කිරීභ“ජමභභජමදඳාර්තමේන්ුමමේජමභමවයයි. 

ඒජඅනුජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භ,ජකරාපීඹජමබෞතිකජැරසුේජවජප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේජැකසීභ,ජ

ක්රිඹා භකජකිරීභජ වාජ ඹා කාලීනජකිරීභ ,ජ පුජාජ භූමිජ ංර්ධනඹජ උමදාජ යාඳෘතිජ ැරසුේජ කිරීභජ වාජ

ා්ුමජිඩදයා භකජවාජඉංජිමන්රුභඹජැරසුේජභගජඒජවාජිඩනයාජැරසුේජැකසීභ ජඅතින්ජජාතිකජ

මබෞතිකජැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුමේජයජවැ තෑකේජආන්නජමේාජඉතිවාඹක්ජඇත. 

ශ්රීජරංකාමේජඳරිඳාරනජදි්ත්රික්කජිඩසිජඳවජආයආඹජකයමින්ජඳශා ජනමඹහිභජඳශා ජඳාරනජආඹතනරජ

වමඹිගඹජ ඇතිජ සීමිතජ ්බාිඩකජ ේඳ ජ සක්භජ මරජ බාිඩතජ කයමින්ජ ද,ජ ්ාබාිඩකජ ඳරියඹජ රැකජ

ගනිමින්ජ දජ්ාබාිඩකජිඩඳ ජඅභජනජසුදුසුජථ්ානඹන්හිජඅඳයුවජඳවසුකේලින්ජයුුමජනගයජ්ථාපිතජ



5 | ජාතික භ ෞතික වැසුම් භෙඳාර්තභම්න්තුල-                  

 

කිරීභජ වාජ නගයජ ැරසුේජකිරීභ,ජ ශ්රිජ රංකාේජ මඹිගයජනජනාගරිකජනිර්ආාඹකඹන්ජ වුනාජ ජ ගැනීභ,ජ

ආර්ිකකජංර්ධනජඅ්ථාන්ජඋඳාඹය ලිජමරජඋඳමඹිගීජකයජගනිමින්ජරංකාේජගැරමඳනජකර්භාන්තජ

උදයානජආකෘතිඹක්ජවුනාජගැනීභජභගින්ජතියායජංර්ධනඹේජදාඹකජවීභජආදීජකර්තයන්ජඉටුජකයමින්ජශ්රීජ

රංකාමේජ ැරසුේකයආමේජ මඹදීජ සිටිනජ ප්රධානතභජ යාජයජ ආඹතනඹජ මරජ ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරසුේජ

මදඳාර්තමේන්ුමජශ්රීජරංකාමේජනගයජංර්ධනඹේජඉටුජකශජවජඉටුකයමින්ජසිටිනජමභමවයජඅතිජභව ඹ. 

මභභජකර්තයඹන්ජ ඉටුජ න්මන්ජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ ප්රජධානජ අංලජ නජ ජාතිකජ මබෞතිකජැරසුේජ අංලඹ,ජ

ප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේජඅංලඹ,ජකරාපීඹජමබෞතිකජැරසුේජඅංලඹ,ජඳර්මේආජඅංලඹජවාජඑභජමභමවඹජ

වාජදාඹක ඹජඳඹනජඳාරනජඅංලඹ,ජගිණුේජඅංලඹ,ජඉංජිමන්රුජඅංලඹ,ජා්ුමජිඩදයා භකජඅංලඹජඹනජ

අංලරජ ාමුහිකජ කැඳවීමභනි. මභභජ එක්ජ එක්ජ අංලරජ 2016ජ මර්ජ කාර්ඹජ ාධනඹජ පිළිඵජ

ිඩ්තයා භකජමතොයුමරුජඑක්ජඑක්ජඳරිච්මේදජඹේම ජදක්ාජඇත. 

 “2016 මරිකජනගයජ දිනඹ’’ජ මනුමන්ජශ්රිජරංකාමේජභවජනගයජංර්ධනඹජදවාජප්රමුඛජමභමවයකේජ

උයදීජසිටිනජභවානගයජවාජඵ්නාහියජංර්ධනජඅභාතයාංලඹජවාජඒජඹේම ජඳතිනජආඹතනජිඩසින්ජිඩිඩධජ

ැයේවන්ජක්රිඹා භකජකශජ අතය,ජ ජාතිකජ මබෞතිකජැරසුේජ මදඳාර්තමේන්ුමේජ දජ ඒජ වාජක්රිඹාකාරීජ

දාඹක ඹජරඵාජ දීභේජවැකිවීභජ දජ 2016ජ මර්ජසිදුජකයනජරදජකර්තයඹන්ජඅතයජප්රධානජකර්තයඹකි.ජ

මබෞතිකජ ැරසුේකයආඹජ ුමලින්ජ ශ්රිජ රංකාමේජ දැනේජ ඳතිනජ කරාපීඹජ අභුමලිතතාඹජ දුරුකයජ ැභේජ

භෘත භ ජවජයේක්ජහිමිජකයජදීමේජඋදායජඅයමුආජරඟාජකයජගැනීභජවාජඅභිමප්රේයආඹජවුජවජකැඳවුජභානජ

ේඳතක්ජනිර්භාආඹජකයලීමේජඅයමුආජදජඇතිජඉදිරිජැරසුේජක්මකොේජක්රිඹා භකජකයනජඵජදජවන්ජ

කිරීභේජකැභැ මතමි.ජජ 

 

 

ආචාර්ය ජගත් මුණසංශ 

අධයක් ජනයා්ත 

ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුම 
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02. වංවිධාන වටශන 
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3.2016/01/01ජ දිනජසිේජ 2016/12/31ජ දිනජ දක්ාජමදඳාර්තමේන්ුමමේජභාණ්යලිකජනිරධාරීජ

ම්තඛආඹ. 

1.  අධයක්ජජනයා්තජ-ජආචාර්ඹජජග ජමුආසිංවජභවතා 

2.ජජඅධයක්ජපඳාරන ජ-ජඒ.යබ්.ආර්.ජිඩභරවීයජභවතා 

3.ජජඅධයක්ජපප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේ ජචේඳාජඅභයසිංවජමිඹ 

4.ජජප්රධාජනජඅබයන්තයජිඩගආකජ-ජආර්.ටී.බී.ඒ.ඒ.ජය නාඹකජභඹා 

5.ජජඅධයක්ජපා්ුමජිඩදයා ජ-ජඑච්.ඩී.සී.පී.ජමවට්ටිආයච්චිජමිඹ 

6.  අධයක්ජඉංජිමන්රු-ජසී.ජකුරය නජභවතා 

7.ජජප්රධානජගආකාත කාරීජ-ජආර්.ජපී.ජසුන්තාජමිඹ 

8.ජජවකායජඅධයක්ජපඉංජිමන්රු ජ-ජමක්.ජසුභනදාජභවතා 

9.  වකායජඅධයක්ජඉංජිමන්රු- ඊ.ආර්.එ්.ජභයසිංවජභවතා 

10.වකාය අධයක් (ා්ුමිඩදයා) - ච. . කු. ඵණ්යායනාඹක භඹා 

11. ගආකාත කාරිජ-ජටී.ජසී.ජපු්ඳකුභාරිජමිඹ 

12.ජවකායජඅධයක්ජපඳාරන ජ-ජඑන්.ජජී.ජපී.ජජී.ජභයිඩක්රජභජමිඹ 
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04. ඳාන අංභේ කාර්ය වාධනය 

මදඳාර්තමේන්ුමමේජමභමවයජුමළින්ජශඟාජකයජගැනීභේජඅමප්ත ක්ෂිතජඅයමුණුජකාර්ඹක්භ , පරදායී ජ

ාක්ා ජකයජගැනීභජවාජඅලයජවාඹජමේාන්ජැඳයීභජඳාරනජඅංලමේජප්රධානජකාර්ඹබායඹයි. 

එහිජ දීජ භානජ වාජ මබෞතිකජ ේඳ ජකශභනාකයආජකේයුුම, ආඹතනිකජ වාජ ඳරිඳාරනභඹජකේයුුමජ සිදුජ

කිරීභ , ප්රතිඳ තිභඹජ ීරයආජ ක්රිඹා භකජ කිරීභ ,ජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ සිඹලුජ අංලඹන්ජ වාජ වාඹජ

මේාන්ජැඳයීභ , පජාජභූමිජකාර්ඹජභණ්යරජමේජඳාරනඹජඳ ාමගනජඹාභ ජඳාරනජඅංලමඹන්ජසිදුජ

කයයි. 

ඳාරනජඅංලඹ,ජඅධයක්ජපඳාරන ජම ජඝෘජුජඅීකක්ආඹජඹේම ජ2016ජජනාරිජ01ජසිේජඑභජයජඅානඹජ

දක්ාජක්රිඹා භකජිඩඹ.ජජමභහිජමේකජංඛයාජ31ජක්ජිඩඹ. 

ජරඳ වටශන 10: ඳාන අංභේ කාර්ය මණ්යය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාශ්රය භෙඳාර්තභම්න්තු මාශ්ර- 

 

 

  

 

 

වකායජඅධයක්ජ

(ඳාරන)  

ප්රධානජකශභනාකයආ වකාය 

 

කශභනාකයආ වකායජ(  12 ) 

රිඹදුරු (12)  

කාර්ඹාර කාර්ඹ වඹක  (04) 

 

අධයක්ජ (ඳාරන)  
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4.1 ඳාන අංභේ ප්රධාන අරමුණු ලනුභේ, 

 මදඳාර්තමේන්ුමමේජඅනුභතජකාර්ඹජභණ්යරඹජමදඳාර්තමේන්ුමමේජඅයමුණුජරඟාකයජගතජවැකිජනජ

ඳරිදිජංමලිධනඹජකිරීභ, 

 ඵාජගැනීමේජඳරිඳාටි, උ්ජකිරීමේජඳරිඳාටිජැකසීභ, අනුභතජකයාජගැනීභජවාජක්රිඹා භකජ

කිරීභ, 

 කාර්ඹජභණ්යරමේජකුරතාජර්ධනඹ, සුබාධනඹ, ිඩනඹජඳ ාජගැනීභ ආදිඹයි. 

 

4.2 දෙනික රාජකාරි භව, 

 දදනිකජතැඳෑරජපිළිඵජකේයුුමජකිරීභ  

 අංලරජවාජඅංලජගතජේඵන්ීකකයආඹජඳ ාමගනජඹාභ  

 භවජනජඉ්තලීේජවාජඅලයජකේයුුමජකිරීභ ජ 

 මේකජභණ්යරජඉ්තලීේජපිළිඵජකේයුුමජකිරීභ  

 කාර්ඹජභණ්යරජමඳෞීගලිකජලිපිමගොනුජනය ුම, ඳ ාමගනජඹාභජවාජඹා කාලීනජකිරීභ  

 ප්රාවනජඒකකඹජකශභනාකයආඹජකිරීභ  

 මේකජ ැටුප්ත , දීභනා, ගභන්ජ ිඩඹදේජ වාජ සිඹලුභජ මගවීේජ ේඵන්ධජ බි්තඳ ජ මගවීේජ කිරීභේජ

අදාශජකේයුුම ජජජඹ. 

එමේභජ 

 ඳාර්ලිමේන්ුමජප්රල්නරේ, භානජහිමිකේජමකොමින්ජබාමේජඳැමිිවලිරේ, භවජනජමඳ ේජ

කායකජ බාමේජ ප්රල්නරේජ පිළිුමරුජ රඵාදීභ, ිඩගආනජ ිඩභසුේජ වාජ පිළිුමරුජ ැකසීභජ වාජ

ේඵන්ීකකයආඹ. 

 නිරධාරීන්ම ජකාර්ඹාධනඹජඇගයීභ. 

 කාර්ඹක්භතාජකයඉේජිඩබාගජඳැැ වීභ. 

 මදඳාර්තමේන්ුමමේජආයක්ාජපිළිඵජකේයුුමජකිරීභ. 

 නය ුමජකේයුුමජපිළිඵජකේයුුමජකිරීභ. 

 කැබිනට්ජභණ්යරජඳත්රිකාජැකසීභ. 

 පජාජභූමිජකාර්ඹජභණ්යරඹජඳ ාමගනජඹාභ,ජජඳාරනජඅංලඹේජඳැරුණුජමන ජිඩමලේජයාජකාරිජ

මේ. 

 

2016.12.31ජනජිඩේජමභභජමදඳාර්තමේන්ුමමේජපජාජභූමිජකාර්ඹජභණ්යරඹජඇුමලුජභථ්ජකාර්ඹජභණ්යරඹජ

387ජක්ජවජඅතය,ජඒජඅුමරින්ජතනුමයජදයන්නාේජමඳෞීගලිකජනජමේජඳතිනජපජාජභූමිජකාර්ඹජභණ්යරඹජ

103ජකි. 
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4.3 5    2 2016. 12.31 දිනට ආයතනභේ අනුමත භවේලක වංඛ්ාල ළිබදබෙ භතතරතුරු 

   

 
  

     

 

  
     

අනුජ
අංකඹ 

නිරධයජ 
ගආඹ තනුමරුජනාභඹ 

තනුමයේජ අඹ ජ
මේඹ 

ැටුප්ත ජකාණ්යඹ 
අනුභතජ
මේක 
ංඛයා 

1 
මජය්ඨ 
ිඩධාඹක 

අධයක් ජනයා්ත මදඳාර්තමේන්ුමගත 

SL 3/2016 ිඩමලේ 

1 

2 
මජය්ඨ 
ිඩධාඹක 

අතිමර්කජ අධයක්ජ
ජනයා්ත           
ක්රිඹා භකජ කිරීේ  01   
ැරසුේජ01 

මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
 
SL 3/2016 ිඩමලේ 2 

3 ිඩධාඹක අධයක් (ඳාරන& 
ශ්රීජ රංකාජ ඳරිඳාරනජ
මේඹජ -ජ 1 

 
SL 1/2016 1 

4 
ප්රධානජ
අබයන්තයජ
ිඩගආක 

අබයන්තයජිඩගආක 
ශ්රීජරංකාජ
ගආකාත කාරීජ
මේඹජIII 

SL 1/2016 

0 

5 ිඩධාඹක ප්රධාන ගආකාත කාරී 
ශ්රීජරංකාජ
ගආකාත කාරීජ
මේඹජ -ජ 1 

 
SL 1/2016 1 

6 ිඩධාඹක අධයක් (ඉංජිමන්රු& 
ශ්රීජරංකාජ ඉංජිමන්රුජ
මේඹජ-1 

 
SL 1/2016 1 

7 ිඩධාඹක අධයක් මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
SL 1/2016 - 
1ජජමශ්රේිවඹජ 

4 

8 ිඩධාඹක අධයක්  
ශ්රීජ රංකාජ ා්ුමජ
ිඩදයා ජමේඹජ -ජ 1 

 
SL 1/2016 1 

9 ිඩධාඹක 
නිමඹිජයජ අධයක්ජ ජ /

ක්අධයජවකායජජ
 ඳාරනජප  

ශ්රීජ රංකාජ ඳරිඳාරනජ
මේඹජ -ජ 11 / 111 

 
 
SL 1/2016 

1 

10 ිඩධාඹක අබයන්තය ිඩගආක 
ශ්රීජරංකාජ
ගආකාත කාරිජ
මේඹජ11 

 
SL 1/2016 1 

11 ිඩධාඹක ගආකාත කාරී 
ශ්රීජරංකාජ
ගආකාත කාරීජ
මේඹජ -ජ 11/111 

 
SL 1/2016 1 

12 ිඩධාඹක 
නිමඹිජයජඅධයක්ජ ජ/ජජ
වකායජඅධයක් 

ශ්රීජරංකාජ ඉංජිමන්රුජ
මේඹජ-11/111 

 
 
SL 1/2016 

3 

13 ිඩධාඹක 
නිමඹිජයජ අධයක්ජ ජ /
වකායජඅධයක් 

ශ්රීජ රංකාජ ා්ුමජ
ිඩදයා ජ මේඹජ -ජ
11/111 

 
 
SL 1/2016 

3 

14 ිඩධාඹක 
නිමඹිජයජඅධයක්ජජ/
වකායජඅධයක්ජ

 නගයජනිර්භාආප  
මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
 
SL 1/2016 
(111,11ජමශ්රේිව& 

30 
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15 ිඩධාඹක නීති නිරධාරි  මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
 
SL 1/2016 
(111,11ජමශ්රේිව& 

1 

16 තෘීරයික ඳරිඳාරන නිරජජධාරි 

යාජයජ
කශභආාකයආජ
වකායජමේඹජඅත ජ
මශ්රේිවඹ 

 
 
MN 7/2016 A 1 

17 තෘීරයික 
මජය්ඨජප්රභාආ 
මීක්ක 

ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ
මේඹජ-ජිඩමලේ 

 
MN 7/2016 A 1 

18 තෘීරයික 
ප්රධාන ඳරීක්ක        
(ිඩමලේජඳන්තිඹ& 

ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ

මේඹජ-ජිඩමලේ 
 
MN 7/2016 A 2 

19 තෘීරයික 
ැරසුේජකාර්ඹාරජ
වකාය                      

ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ

මේඹජ-ජිඩමලේ 
 
MN 7/2016 A 3 

20 තෘීරයික 
මතොයුමරුජවාජ
න්නිමේදනජ
තාක්ආජනිරධාරී 

ශ්රීජරංකාජමතොයුමරුජ
වාජන්නිමේදනජ
තාක්ආ  මේඹ 

 
MN 6/2016 A        
II/I 

1 

20 ීවීීරයික ංර්ධන වකාය මදඳාර්තමේන්ුමගත 
 
MN 4/2016 A 3 

21 ීවීීරයික ංර්ධන නිරධාරි 
ංර්ධනජනිරධාරීජ
මේඹ-111/11/ 1 

 
MN 4/2016 A 20 

22 ීවීීරයික 
මබෞතිකජැරසුේජ
වකායජ නගය-ජ
නිර්භාආ  

මදඳාර්තමේන්ුමගත 
 
MN 4/2016 A 14 

23 ීවීීරයික 
මබෞතිකජැරසුේජ
වකාය ජා්ුම-ජ ජිඩදයා  

මදඳාර්තමේන්ුමගත 
 
MN 4/2016 A 1 

24 ීවීීරයික ැරසුේ ශි්තපී 
ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ
මේඹ -ජ 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 21 

25 ීවීීරයික 
ඳරීක්කජ ජ/කාර්මිකජ
නිරධාරි 

ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ
මේඹ -ජ 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 9 

26 ීවීීරයික 
ප්රභාආජමික්ආජ
වකාය 

ශ්රීජරංකාජතාක්ආජ
මේඹ -ජ 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 7 

27 ීවීීරයික 
යාජයජකශභනාකයආජ
වකාය 

යාජයජ
කශභආාකයආජ
වකායජමේඹ  
111/11/1 

 
MN 2/2006 A 

34 

28 ීවීීරයික 
භූමගිලීඹජමතොයුමරුජ
ඳීධතිජතාක්ිවකජ
ශි්තපී 

මදඳාර්තමේන්ුමගත 
 
MT 2/2016 A 6 

29 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

පිළිගැනීමේ නිරධාරි 
මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1 

 
MN 1/2016 A -  1 

30 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ැරසුේ මුද්රආකරු   

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1/ිඩමලේ 

 
PL 1/2016 A 2 

31 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

භැණුේ වඹක 

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1/ිඩමලේ 

 
PL 1/2016 A 3 

32 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ැරසුේ බායකරු 

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1/ිඩමලේ 

 
 
PL 1/2016 A 1 
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33 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ැරසුේජ
අළු ැඩිඹාකරු 

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1 

 
PL 1/2016 A 1 

34 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

රිඹදුරු 
ඒකාඵීධජරිඹදුරුජ
මේඹජ
111/11/1/ිඩමලේ 

 
PL 3/2016 A 

14 

35 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

කාර්ඹාරජකාර්ඹජ
වාඹක 

කාර්ඹාරජමේකජ
මේඹජ
111/11/1/ිඩමලේ 

 
PL 1/2016 A 

17 

36 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ඵංගරා බායකරු 

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1/ිඩමලේ 

 
 
PL 1/2016 A 4 

37 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

මුයකරු 

මදඳාර්තමේන්ුමගත
-ජ 111/11/1/ිඩමලේ 

PL 1/2016 A 

4 

38 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ඕර්සිඹර්/ැයජ
ඳරීක්ක 

මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
PL3-2016A 5 

39 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

කේකරු මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
PL1-2016A 40 

40 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

මුයකරු මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
PL 1/2016 A 4 

41 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

ංචායකජඵංගරාජ
වාඹක 

මදඳාර්තමේන්ුමගත 
 
PL1-2016A 5 

ජජ42  
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

උදයාන කේකරු මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
PL1-2016A 4 

43 
ප්රාථමික 
පශි්තපීඹජ
මනොන  

නීඳායක්ක 
කේකරු 

මදඳාර්තමේන්ුමගත 

 
PL1-2006A 5 

         එකතුල 284 

 මීේජඅභතයජඑභජතනුමයේජඳභආක්ජඅනුභතජපජාජභූමිජකාර්ඹජභණ්යරඹජ. 

මුාශ්ර ය - භෙඳාර්තභම්න්තු මුාශ්ර ය 

44 ප්රාථමිකපශි්තපීඹජ
මනොන  

ඕර්සිඹර්ජපැයජ

ඳරීක්ක  

භෙඳාර්තභම්න්තුගත MT2-2006A 2 

45 ප්රාථමිකපශි්තපීඹජ

මනොන  
ඕර්සිඹර්ජපැයජ

ඳරීක්ක  

මදඳාර්තමේන්ුමගත PL 1-2006 A 7 

46 ප්රාථමිකපශි්තපීඹජ
මනොන  

මුයකරු   මදඳාර්තමේන්ුමගත PL 1-2006 A 10 

47 ප්රාථමිකපශි්තපීඹජ

මනොන  
කේකරු   මදඳාර්තමේන්ුමගත PL 1-2006 A 84 

එකුම 

 

387 
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05.කාපීය භ ෞතික වැසුම් අංභේ කාර්ය වාධනය 

5.1 අරමුණ                                                                                                       

මභභජ අංලමේජප්රධානතභජකාර්ඹඹජනජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භ,ජ ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජප්රජතිඳ තිඹජ

ක්ජකිරීභජවජකශාපීඹජමබෞතිකජැරසුේජක්ජකිරීභජමභභජඅංලඹේජඅඹ ජකාර්ඹබායඹජමේ. 

 

5.2 කාර්ය මණ්යය 

2016ජමර්දීජමභභජඅංලමේජඅධයක් තනුමයජපුයප්ත ඳාඩුජඳැතිජඅතය,ජඑභජතනුමමර්ජැයජඵරනජරීමීදජ

ප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේජඅංලමේජඅධයක් ිඩසිනි. මබෞතිකජැරසුේජවකායරුන්ජ09 මදමනකුජිඩසින්ජ

මභභජඅංලමේජකාර්ඹබායඹජඉටුජකයනජරදී. 

 

5.3 ජාතික භ ෞතික වැැව්ම වශ ප්ර තිඳත්තිය වකව් කිරීම     

යේජුමශජවාජඉන්ජඵාහියජඇතිජමබෞතිකජේඳ ජනිසිජමරජප්රමඹිජනඹේජමගනජජාතයන්තයජලමඹන්ජඇතිවීජ

ඇතිජ ආර්ථීකජ ංර්ධනජ අ්ථාන්ජ උඳාඹය ලිජ මරජ උඳමඹිගිජ කයජ ගැනීභ ජ මබෞතිකජ ංර්ධනජ

ක්රිඹාලිඹජජාතිකජවාජ ජාතයන්තයජමරජේඵන්ීකකයආඹජකිරීභ ජඳතිනජභාජජආර්ිකකජවාජ මබෞතිකජ

ිඩභතාජඅභජකයජගැනීභේ ,ජ්බාිඩකජඳරියජජාරඹජවජඳාරිරිකජඅත ජංමේදීජප්රමීලජරැකජගනිමින්ජද, 

ර්ධනඹජකයජගනිමින්ජදජ්බාිඩකජිඩඳ ජඅභජනජඅන්දභේජසුදුසුජ්ථානඹන්හිජජනාා,ජනගයජවාජඅඳයජ

ුවජ ඳවසුකේජ වාජ නාන්තයජ ඇුමර ජ ඳාරිරිකජ ඳීධතිඹක්ජ ්ථාපිතජ කිරීභේ ජ ජාතිකජ ආර්ිකකමේජ

ප්රජතිරාබජමදගුආජමතගුආජකිරීභේ ජජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජප්රතිඳ තිඹජවජැරැ්භජැදග ජමේ. 
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5.4 2016ජමර්ජදීජකයනජරදජකාර්ඹඹන්  

5.4.1. ජාතික භ ෞතික වැැව්ම වංභෝධනය කිරීම 

උක්ත වන් මලික අයමුණු ඉටුකය ගැනීභ වා ක ් කයන රදජ ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරසුභජ

වාජ2011ජර්මේදීජජනාත ඳතිුමභාම ජප්රදාන මඹන්ජයු ජජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජනිර්භාආජබාමේජ

අනුභැතිඹජරැබීජඇත. මේජනජිඩේජක්ජකයජඇතිජමබෞතිකජැරසුභජවාජඅමනකු ජආඹතනජිඩසින්ජජක්ජ

කයජඇතිජැරසුේරජමනොගැරපීේජභනඹේජඳ ජකයජජාතිකජමබෞතිකජැරසුභජක්රිඹා භකජභට්ේභේජමගනජ

ඒභජදවාජඅලයජංමලිධනජසිදුකයමින්ජඳීර. 

ජාතිකජජමබෞතිකජැරැ්භජවාජජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජප්රතිඳ තිඹජඹා කාලීනජකිරීභජවාජඅංලජ09ජක්ජ

ඹේම ජද තජවාජමතොයුමරුජඑක්ජරැ්ජකයනජරදී.ජ ජමභභජඅංලජ09ජේජඅදාශජසිඹළුජඳාර්ලකරුන්ජරැ්ජකයජ

ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරැ්භජ වාජ ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරසුේජ ප්රතිඳ තිඹජ ඹා කාලීනකයආඹජ පිළිඵජ

අමඵිධඹජරඵාදීභජමලිකජඅයමුආජකයගනිමින්ජඳාර්ලකරුන්ජදැනු ජකිරීමේජැයමුළුක්ජ2016.12.20ජ

දිනජඳැැ ිඩිව.ජ 
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මලිකජඅයමුආේජඅභතයජඳවතජවන්ජඅයමුආජදජැදග ජමේ.ජජ 

I) ජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භජවාජඑභජප්රතිඳ තිඹජේඳාදනමේජදීජඅධානඹජමඹොමුකශයුුමජජාතිකජ

වාජකරාපීඹජභට්ේමභන්ජැදග ජංර්ධනජැයේවන්. 

II) ශ්රීජරංකාජ ුමශජ මක්න්රීඹජ මතොයුමරුජ ජාරඹක්ජ මනොඳැීරභජ මවේුමමන්ජ ිඩිඩධජආඹතනජ අතයජ

ිඩසිරීජ ඳතිනජ මබෞතික,ජ භාජයීඹජ වාජ ආර්ිකකජ ංර්ධනඹේජ ැදග ජ ද තජ වාජ මතොයුමරුජ

පිළිඵජඅමඵිධඹජරඵාජගැනීභ. 

 

5.4.2 කාපීය වැැව්ම වකව් කිරීම 

 කරාපීඹජැරැ්භජක්ජකයන්මන්ජකරාපීඹජැරසුේජකමිටුජිඩසින්ඹ. 

 මභභජකමිටුමේජබාඳතිජන්මන්ජඳශා ජබාමේජප්රජධානජම්තකේඹ. 

 ඳශාම ජ සිඹළුභජ නගයජ බා/ප්රාමීය ඹජ බාරජ බාඳතිරුන්ජ දජ භවජ නගයජ බාරජ නාගරිකජ

මකොභාරි්රුන්ජදජමභභජකමිටුමේජාභාජිකමඹිජමති. 

 භවයජයජමේජආඹතනරජනිරධාරීන්ජදජමභභජකමිටුේජඇුමශ ජමති. 

 

ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේ මදඳාර්තමේන්ුමජිඩමලේමඹන්ජ්ථාපිතජකයජඇ ම ජකරාපීඹජැරසුේජකජ්

කිරීභජපිිවජඳශා ජබාරේජවඹජවීභේයි.ජඒජවාජඳවතජදැක්මනජඅයුරින්ජමභභජමදඳාර්තමේන්ුමජ

ඳශා ජබාරේජවාඹජමේ. 

  

 තාක්ිවකජඋඳමද්ජරඵාදීභ 

 අලය ඕනෑභජකරුආක්ජපිළිඵදජකරාපීඹජැරසුේජකමිටුේජඅලයජිඩමලේ යින්ම ජමේඹජරඵාජදීභ. 

 රැ්වීේ,ජඉදිරිඳ ජකිරීේජවාජභවජනජඅදව්ජරඵාජගැනීභජපිිවජවාඹජවීභ. 

 අලය මතොයුමරුජවාජැරසුේජඕනෑභජආඹතනඹකින්ජරඵාජගැනීභේජවාඹජවීභ. 

 ැරසුේ,ජාර්තාජඉදිරිඳ ජකිරීේජවාජඅලයජවාඹජරඵාදීභ. 

 ැරැ්භජක්රිඹා භකජකිරීභේජඅලය මුද්තරජහිඟඹක්ජමමතො ජඒාජරඵාජගැනීභේජවඹජවීභ. 
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ජජජජජජජජජජජජජජජ 

 

 

 

රඳ වටශන 03  :     කාපීය වැසුම් කමිටුල 

මුාශ්ර ය - භෙඳාර්තභම්න්තු මුාශ්ර  

 

 

5.5 2016ජමර්ජදීජකයනජරදජකාර්ඹඹන්  

 

කරාපීඹජමබෞතිකජැරසුේජඳතිනජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භජවාජඑහිජප්රතිඳ තිඹේජඅනුකරජිඩඹජයුුමඹ.ජජ

2016ජර්මේජදීජඑමතක්ජඳැතිජජාතිකජමබෞතිකජැරැ්භජවාජප්රතිඳ තිඹජඹා කාලීනජකයමින්ජඳැතිජ

ඵැිඩන්,ජකරාපීඹජංර්ධනජැරසුේජේඳාදනඹජමනොිඩිව.ජජ 

 

 

 

 

 

 

 

ප්ර ධාන භ්තකම් 

කñටුභේ ව ාඳති 

නගර ව ා 

ව ාඳතිලරු 

ජාතික භ ෞතික 

වැසුම් 

භෙඳාර්තභම්න්තුල 

මශ නගර 

ව ාල නාගරික 

භකතමවාරිව්ලරු 

ප්රාභීය ය ව ාල 

ව ාඳතිලරු 

නිධාරීන් 
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6. ප්රාභීය ය භ ෞතික වැසුම් අංය 

6.1 කාර්ය ාරය  

ප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේජඅංලඹජභගින්ජසිදුකයනුමේජකරාපීඹජමබෞතිකජැරසුේජභගින්ජවුනාගන්නාජරදජ

ප්රාමීය ඹජලමඹන්ජැදග ජනගයජවාජැරසුේජපිළිමඹරජකිරීභේජඳශා ජඳාරනජආඹතනරේජවඹජවීභජ

වජපජාජභූමිජංර්ධනජකේයුුමජවාජඅලයජතාක්ිවකජවඹජරඵාජදීභජමේජ. 

6.2 කාර්ය මණ්යය 

අධයක් පප්රාමීය ඹජමබෞතිකජැරසුේ ජෘජුජඅීකක්ආඹජඹේම ජංර්ධනජවකායරු 12ක්,ජංර්ධනජ

නිරධාරීන්ජ03ජමදමනක්ජවජමබෞතිකජැරසුේජවකායරුජ04ක්,ජකාර්ඹාරජකාර්ඹජවඹකරුජමදමදමනක්ජ

මභභජඅංලමේජමේමේජමඹදීජසිටී.ජ 

6.3  ප්රාභීය ය භ ෞතික වැසුම් අංභේ කාර්ය ාරය 

 කුයාජනගයජංර්ධනජැරසුේජැකසීභ. 

 පුයනැගුභජැනිජයාඳෘතිජවයවාජඒාජක්රිඹා භකජකයවීභ. 

 ආඳදාන්ේජරක්වජප්රමීලජවාජජනාාජැරසුේජැකසීභ. 

 වුනාග ජපුජාජභූමිජනාගරිකජංර්ධනජප්රමීලජලමඹන්ජගැට්ජභගින්ජප්රජකාලඹේජඳ ජකිරීභ. 

 පජාජභූමිජවාජංර්ධනජැරසුේජැකසීභ. 

 අනුයාධපුය,ජකතයගභ,ජභහිඹංගන,ජමුතිඹංගන,ජභවනුය,ජකැශිවඹ,ජඅළුජිඩවායඹජඹනජපුජාජභූමිරජ

අදාශජයාඳෘතිජක්රිඹා භකජකිරීභ. 

 ප්රාමීය ඹජම්තකේජකාර්ඹාරජවාජිඩිඩධජආඹතනජිඩසින්ජකයනුජරඵනජිඩිඩධජඉයේජබාිඩතඹන්ජවාජ

නජනිරීක්ආජවාජනිර්මීලජරඵාදීභ. 

 අභාතයාංලඹජභගින්ජිඩිඩධජඅ්ථාරදීජඅඳජමතජඳයනජරදජිඩමලේජයාඳෘතිජක්රිඹාේජනැංවීභජ6..4 

6.4  කුයා නගර වැැව්මක්ෂ වකව් කිරීභම් අරමුණු 

 ශ්රීජරංකාමේජජනගවනමඹන්ජඵදුතයඹකේජප70  ජමුලිකජනාගරිකජඳවසුකේජරඟාජකයජදීභ. 

 තදාන්නජප්රමීලඹන්හිජආමඹිජනඹජග්රාමීඹජප්රමීලඹන්ේජිඩතැන්ජකිරීභ. 

 අිඩත භ ජ නාගරීකයආඹේජ මඳශමමනජ ජනඹාේජ සිඹජ ගේජ බිේජ ආශ්රිතජ ක්රජභ ජ නාගරිකජ කරාඳජ

බිහිකයජදීභ. 

 සුපිරිජභවනගයඹජේඵන්ත තජපිරිජග්රාභජනගයජඳීධතිඹක්ජඇතිජකිරීභ. 

 භාජ,ජ ං්කෘතික,ජ ආර්ිකක,ජ පුයාිඩදයා භකජ වාජ ඳාරිරිකජ ලමඹන්ජ ැදග ජ ග්රාභජ නගයජ

ඳීධතිඹක්ජජනතාේජදාඹාදජකිරීභ. 

 ිඩ්තජනගයඹකජඇතිජසිඹළුජඹටිතරජඳවසුකේජහිතජපිරිජග්රාභජපුයයජබිහිකිරීභේජඅලයජඳදනභජ

මඹදීභ. 
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6.5  2016 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 

නැභගනහිර ඳෂාත 

01.ත්රීකුණාම දිව්රික්ෂකය 

භවේරුලාවි පූජා භූමි වැසුම් භයෝජනා ක්රමය  

පජාජ භූමිජ ැරසුේජ මඹිජනාජ ක්රභඹජ ුමශජ 2016ජ ර්මේදීජ භංගරජ යජජ භවාජ ිඩවායඹජ දවාජ

ධර්භලාරාක්ජ දවාජ ැරසුේජ ැකසීභජ අන්ජ කයජ දානඳතිඹන්ම ජ මරයජ දාඹක මඹන්ජ ඉිජ

කිරීභජආයේබජකයජඇත. 

මඳොදුජැසිකිලිජඳීධතිඹක්ජපජාජභූමිජැරසුේජමඹිජනාජක්රභඹජුමශජඉිකිරීභජදවාජැරසුේජැකසීභජ

මභභජථ්ානමේදජිඩවායාත ඳතිජහිමිඹන්මගන්ජමදඳාර්තමේන්ුමජමතජරැබීජඇත.ජඒජදවාජ 

 ා්ුම ිඩදයා ැරසුේ ැකසීභ 
 ඉංජිමන්රු ැරසුේ ැකසීභ 
 ඇ්තමේන්ුම ැකසීභ ආයේබජකයජඇත. 
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- යාඳෘතිජකාර්ඹාරඹක් 

 -ජ න්දනාකරුන්ජවාජිඩශ්රාභජලාරාක් 

 -ජ ංචායකජඵංගරාක්ජමදඳාර්තමේන්ුමජිඩසින්ජඳ ාගනජඹනුජරැමබ්ජ 

මභභජිඩශ්රාජභජලාරාජවජංචායකජඵංගරාජපිහිටිජභූමිඹජවාජමදඳාර්තමේන්ුමජහිමිකේජවතිකජ

රඵාජමනොතිබජඵැිඩන්ජඑභජහිමිකේජවතිකජරඵාජගැනීභජසිදුකයනජරදී.ජ1980ජර්මේජඳභආජකාජඇතිජ

පජාජ භූමිජ ිඩනයාජ ැරැ්භජ ංමලිධනඹන්ජහිතජ ඹා ජකාලීනජකිරීමේජකේයුුමජආයේබජකයනජරදී.ජ

ිඩනයාජ ැරැ්භජ ඹා කාලීනජ කිරීමේජ කේයුුමජ වාජ භගාමීජ ංඝාාඹක්ජ වාජ දානජ ලාරාක්ජ වාජ

ැරසුේජක්ජකිරීභජආයේබජකයජඇත. 
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පජාජනගයජමඹිජනාජක්රභඹේජඅනුයුක්තජදැනේජමේමේජමඹදීජසිටිනුමේජඋදයානජකේකරුකුජ

මරජයජ30ජකේජයාජමේඹජහිතජඑක්ජමේකජභවමතකුජඳභිව.ජ 

එභජනිාජවාඹජ ඵංගරාජබායකරුන්ජ  01 

 ජ  උදයානජකේකරුන්ජ  02 

 ජ  නීඳායක්කජකේකරුන්ජ 01 ඵාජගැනීභේජමඹිජිතඹ. 

 

2016ජ මර්ජ දීජ ිඩශ්රාභජ ලාරාජ /ජ ංචායකජ ඵංගරාජ අමු තන්ජවාජ මන්ජකිරීභජ සිදුජ මනොවීඹ.ජ

ංචායකජ ඵංගරාජ ේපර්ආමඹන්ජ අලු ැඩිඹාජ කශයුුමජ ත  මේජ ඳීර.ජ ජ ිඩශ්රාභජ ලාරාජ මඹොවුන්ජ

මේනාංකමේජඉ්තලීභජඳරිදිජපුදුණුජභධය්ථානඹක්ජවාජ2018ජමර්ජඅප්රිඹ්තජභාඹජදක්ාජතාකාලිකජ

ඳරිවයආඹජදවාජරඵාජදීජඇත.ජ 
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02.අම්ඳාර දිව්රික්ෂකය 

ශ්රී විොනන්ෙ ළිරිභලන  

භික්ෂුජමන්ාසිකාගායඹක්ජඉදිකිරීභජවාජැරසුේජැකසීභේජඉ්තලීභක්ජඳරිමනාත ඳතිජශ්රා්රඳතිජ

පජයජකිරිිැරජමිභයතනජහිමිඹන්මගන්ජමදඳාර්තමේන්ුමජමතජරැබීජඇත. 

 
-ජභික්ෂුජමන්ාසිකාගායඹජදවාජ 

 ා්ුම ිඩදයා ැරසුේ ැකසීභ 
 ඉංජිමන්රු ැරසුේ ැකසීභජ 
  

ක්මේරජඳරීක්ආඹකින්ජඳසුජආයේබජකිරීභේජකේයුුමමකමයමින්ජඳීර. 

 
පංචි සීගිරිය රාජ මශා විශාරය  

මභභජථ්ානඹජ 2014-08-29ජ දිනැතිජ අංකජ 1877/65ජශ්රීජරංකාජ ප්රජාතාන්ත්රිකජභාජාදීජ ජනයජමේජ

අතිජිඩමලේජගැට්ජඳරඹජභගින්ජබුීධජලානජවාජආගමිකජකේයුුමජඅභාතයුමභාජිඩසින්ජපජනීඹජප්රමීලඹක්ජ

මරජප්රකාලඹේජඳ කයජඇත. 

මභඹජපජාජභූමිජැරසුේජමඹිජනාජක්රභඹක්ජමරජමදඳාර්තමේන්ුමජභගින්ජක්රිඹා භකජමනොවුනජදජ

2008ජ ර්මේදීජ මදඳාර්තමේන්ුමජ ිඩසින්ජ අභාතයාංලඹජ භගින්ජ රඵාමදනජ රදජ ප්රතිඳාදනජ භතජ ංඝාාජ

මගොයනැගි්තරක්ජදවාජැරසුේජක්ජකයජඑක්ජඅදිඹයකජැයජනිභාජඇත. 

I. පුංචිජසීගිරිඹජිඩනයාජැරසුේජැකසීභජපදශජැරසුභ ජආයේබජකයජඇත. 

 

අරන්තාල භික්ෂෂු භන්ලාසකාගාරය 

භික්ෂුජ මන්ාසිකාගායඹක්ජ ඉිකිරීභජ දවාජ ැරසුේජ ැකසීභේජ ඉ්තලීභක්ජ මභභජ ථ්ානමේජ දජ

ිඩවායාත ඳතිජ මරජ ශ්රා්රඳතිජ පජයජ කිරිිැරජ මිභයතනජ හිමිඹන්මගන්ජ මදඳාර්තමේන්ුමජ මතජ රැබීජ

ඇත. 

II. අයන්තරාජභික්ෂුජමන්ාසිකාගායඹජවාජජ 
 ා්ුම ිඩදයා ැරසුේ ැකසීභ 
 ඉංජිමන්රු ැරසුේ ැකසීභ 

 ඇ්තමේන්ුම ැකසීභ ආයේබජකයජඇත. 
 

 
03.මයකපල දිව්රික්ෂකය 

පලුකුණාල භික්ෂෂු භන්ලාසකාගාරය 

 පුලුකුආාජභික්ෂුජංඝාාඹ වාජැරැ්භක්ජක්ජකිරීභජිඩවායාත ඳතිජමරජ
කේයුුමජකයනජපජයජකිරිිැරජමිභයතනජහිමිඹන්ම ජඉ්තලීභජඳරිදිජආයේබජකයජ
ඇත. 
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04.කැශිවඹජ- 

 කැශිවඹජපජාභූමිඹජවාජඅේජප්රමීලඹජවාජංර්ධනජැරැ්භක්ජක්ජකිරීභ. 

 

05.ජකතයගභජ- 

 ජජජජI. කතයගභජඔසුජඋඹමන්ජඔසුජඳැරජ3000ජසිටුවීභ. 

 ජජජජII. ිඩශ්රාභජලාරාජකිරිමමවයජිඩවාය්ථානමඹන්ජඳයාමගනජද්ීධජඳිඩරජකයජතඵාජගැනීභ. 

                  III.       වාතාගරජයජභවාජිඩවායඹජපජාජභූමිඹක්ජමරජගැට්ජකිරීභ. 

III. යන්හිරිජිඩවායඹජපජාජභූමිඹක්ජමරජගැට්ජකිරීභජවාජයාඳෘතිජාර්තාජැකසීභ. 

IV. මු්තකිරිගරජිඩවායමේජංඝාාජැරසුේජඇජඇ්තමේන්ුමජක්ජකිරීභජවාජබුීධජලානජ

අභාතයාංලඹජමතජබායජදීභ. 

V. ඇරජමඳයවැයජවාජගිභන්ව්තරජීරන්තජආම්තඳජකිරීභ"ජජඇරජමඳයවැයජඅමනකු ජකේයුුමජවාජ

ද්ීධජඳිඩරජකිරීමේජකේයුුම. 

06.ජමඳොමශොන්නරුජ- 

    I.දිඹුරාගරජපජාජභූමිමේජාව්තකයජඉිකිරීභජවාජකේයුුමජකිරීභ. 

  ජII.දිඹුරාගරජපජාජභූමිමේජපිරිමන්ජවාජංඝාාජමගොයනැගිලිජඉදිකිරීභජවාජකේයුුමජකිරීභ. 

 III.මින්මන්රිඹජභවමන්ජිඩවායඹජපජාජභූමිඹක්ජමරජගැට්ජකිරීභජවාජයාඳෘතිජාර්තාජැකසීභ. 

 IV.යජයේජනමිදඹජ-ජපිබිමදමුජමඳොමශොන්නරුජයාඳෘතිමේජමෞඛයජක්මේරමේජයාඳෘතිජ15ජක් 

  ජවාජඋඳමීලන,ජඅීකක්ආ,ජබි්තඳ ජඅනුභතජකිරීමේජකේයුුමජසිදුජකයමින්ජඳැීරභ. 

 V.මඳොමශොන්නරුජංචායකජඵංගරාමහිජඅදාශජකාර්ඹඹන්ජඉටුජකිරීභ. 

ජජජජජජජජජVI.කළුජකැම්තජඋඳනගයජංර්ධනජැරැ්භක්ජැකසීභජවාජඅලයජක්මේරජඳරීක්ආජසිදුජකිරීභ. 

7.මකොශම 

I. මුණ්ඩිගර ආයආය මේනානඹ පු්තකාර මගොයනැගි්තර වා නාතැන් කාභය 
අදාශ මගොයනැගි්තම්ත කණු ඉදිකය ඇති අතය, ්රැබ් එක දැමීභේ ඇත. 

II. ඉඹුරකන්ද ශ්රී ේබුීධ ිඩවායඹ ධේභ භණ්යඳඹ ඉදිකිරීභ අදාශ මගොයනැගි්තම්ත 
්රැබ් එක දභා අන් කය ඇත.  

8.කළුතය 

I. කන්මද ිඩවාය පජා භූමිඹජපජාජභූමිඹක්ජඵේජඳ කිරීභජවාජඉ්තලීභක්ජකයජඇත. 
II. මඳොකුණුිඩේ කි සිරි මභන් යජභවා ිඩවායඹ ංඝාාඹ වා ැරසුේ වා ඇ්තමේන්ුම ක ්

කයජරඵාදීභ 

III. ඔරමඵොඩු ශ්රී  ජඹර්ධනායාභ පුයාආ යජභවා ිඩවායඹ ංර්ධන ැරැ්භ ක් කිරීභ, ඵදු 
කාර්ඹ මගොයනැගි්තර ව පිරි  භණ්යඳඹ වා ැරසුේ වා ඇ්තමේන්ුම ක් කයමින් සිටී.   

IV. මභ  සි  අයආ ක ළුතය, මඵිේබුර ශ්රී සුමඵිත යාජායාභ භවා ිඩවායඹ, බානා කුටි වා 
ධර්භ භණ්යඳඹ වා ැරසුේ වා ඇ්තමේන්ුම ක් කයමින් සිටී.   

V. මඳොකුණුිඩේ කි සිරිමභන් යජභවා ිඩවායඹ බානා කුටි ව ධර්භ භණ්යඳඹ වා ැරසුේ වා 
ඇ්තමේන්ුම ක ්කයමින් සිටී.   
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09.භහිඹංගනජවාජමුතිඹංගන 

I. භහිඹංගන පජා භූමි ැරසුේ මඹිජනා ක්රභඹ  

a. ඕර්සිඹර් 01, කේකරු 23, මුයකරු 02, ජාතික මබෞතික ැරසුේ මදඳාර්තමේන්ුමමේ 26 
මදමනකුමගන් යු  මේක පිරි ිඩසින් භහිඹංගන පජා භූමිමේ කශ ඉ  කිරීභ, 
තආමකොශ කැපීභ, ඳැශ ර්ග නය ුම, භූ දර්ලන කේයුුම ඇුමළු දදනික පිරිසිදු කිරීේ 
කේයුුම සිදු කිරීභ. 
 

II. භහිඹංගන ංචායක ඵංගරා 

a. ඵංගරා බායකරු 01, මුයකරු 02, කේකරු 02 ක් ඇුමළු ජාතික මබෞතික ැරසුේ 
මදඳාර්තමේන්ුමමේ 05 මදමනකුමගන් යු  මේක පිරි ිඩසින් ංචායක ඵංගරා 
ඳ ාමගන ඹාභ 

III. මුතිඹංගන පජා භූමි ැරසුේ මඹිජනා ක්රභඹ 

a. ැය ඵරන ඕර්සිඹර් 01, ව කේකරු 04 මදමනකුමගන් යු  ජාතික මබෞතික ැරසුේ 
මදඳාර්තමේන්ුමමේ 05 මදමනකුමගන් යු  මේක පිරි ිඩසින් මුතිඹංගනජ පජාජ භූමිමේජ
ඳවශජභළුමේජදදනික පිරිසිදු කිරීේ කේයුුම සිදු කිරීභ. 

 

10.භවනුයජපජාජභූමිඹ 

 

ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරසුේජ මදඳාර්තමේන්ුමජ 29ජ මදමනකුමගන්ජ යු ජ මේකජ පිරිජ ිඩසින්ජ භවනුයජ පජාජ භූමිමේජ

දදනිකජකුණුජඉ ජකිරීභ,ජතආමකොශජකැපීභ,ජ ඳැශජර්ගජනය ුම,ජභූජ දර්ලනජකේයුුමජඇුමළුජදදනිකජපිරිසිදුජ

කිරීමේජකේයුුමජකිරීභ. 

 

11.භාතම්තජඅලුිඩවායජපජාජභූමිඹ 

 

ජාතිකජමබෞතිකජැරසුේජමදඳාර්තමේන්ුමමේජ04ජමදමනකුමගන්ජයු ජමේකජපිරික්ජිඩසින්ජඅලුිඩවායජපජාජභූමිමේජ

දදනිකජපිරිසිදුජකිරීේ,ජභූජදර්ලනජකේයුුම,ජතආමකොශජකැපීභජආදීජකේයුුමජසිදුජකිරීභ. 
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7. ඉංජිභන්රු අංභේ කාර්යවාධනය 

7.1 කාර්ය ාරය - 

ජාතිකජැරසුභ,ජකරාපීඹජැරසුභ,ජප්රාමීය ඹජැරසුේ,ජකුයාජනගය,ජප්රජාජනගය,ජමගොයනැගිලි,ජභූජ දර්ලනජ

ැරසුභජ ආදිඹජ ැරසුේජ කිරීමේදීජ වාජ ක්රිඹාේජ නැංවීමේදීජ අලයජ නජ සිිඩ්තජ ඉංජිමන්රුභඹජ මේාජ

කාර්ඹක්භජඉටුකයජදීභ. 

7.2 කාර්ය මණ්යය - 

අධයක්ජ ඉංජිමන්රුජ ෘජුජ අීකක්ආඹජ ඹේම ජ ඉංජිමන්රු,ජ ඳරීක්ක,ජ ප්රජභාආජ මීක්ආජ ඹනජ උඳජ අංලජ

ුමනක්ජ භගින්ජ මභභජ අංලමේජ කාර්ඹඹන්ජ සිදුජ මකමර්.ජ අධයක්ජ ඉංජිමන්රුජ ඹේම ජ වකායජ අධයක්ජ

පඉංජිමන්රු ජ මදමදමනකු,ජ ඳරීක්කරුජ තිමදමනකු,ජ ප්රජභාආජ මීක්කජ මදමදමනකු,ජ ංර්ධනජ

නිරධාරිඹකු,ජභැනුේජවාඹකඹන්ජමදමදමනකුජවාජකාර්ඹාරජකාර්ඹජවාඹකජමදමදමනකුජමේමඹහිජමඹදීජ

සිටී. 

7.3 දෙනික රාජකාරි 

- මගොයනැගිලි වා ුව ැරසුේ ක් කිරීභ. 

- ඉදිකිරීේජකේයුුමජවාජඋඳමීලක ඹජැඳයීභජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනජකේයුුම 

- ඇ්තමේන්ුමජක්ජකිරීභ 

- මගවීේජාර්තාජවාජවුචර්ඳ ජැකසීභ. 

- ඉයේජ මීක්ආජ ංර්ධනජකේයුුමජ දවාජ ඳශා ජ ඳාරනජආඹතනජ මතජ යජමේජ ඉයේජ අ ඳ ජකයජ

ගැනීභජඳැරීභජආදීජකේයුුමජවා. 

- නගයජැරසුේජදවාජඉයේජඳරිවයආජමීක්ආඹජවාජාර්ථාජැකසීභ. 

- ංර්ධනජැරසුේජක්ජකිරීමේදීජ අදාශජ නජමරේජංර්ධනජැරසුේජක්ජකිරීභජවාජ ඉදිකිරීේජ

කාර්ඹඹන්ජ වාජ ක්මේරජජ ඳරීක්ආ,ජ ඉයේජ භැනීභ, සිතිඹේජ ක්ජ කිරීභ,ජ මභිච්චජ මර්ඛාජ ැරසුේජ

ක්ජකිරීභ,ජනගයජැරසුේජමගොයනැගිලිජැරසුේජආදිඹජභූමිමඹහිජපිහිටුවීභ. 

- ඉදිකිරීේජවාජභූජදර්ලනජකේයුුමරදීජවාජනය ුමජකේයුුමරදීජැයබිේජඳරිඳාරනඹ 

- ඉදිකිරීේජවාජභූජ දර්ලආජකේයුුමරදීජැයජ අීකක්ආඹ,ජබි්තඳ ජැකසීභ,ජබි්තඳ ජවතිකඹ,ජරැවුේජ

මුද්තජනිදව්ජකිරීමේජාර්තා,ජප්රජගතිජාර්තාජඉදිරිඳ ජකිරීභ. 

- මදඳාර්තමේන්ුමජුමජමගොයනැගිලිජනය ුමජදවාජඇ්තමේන්ුමජක්ජකිරීභජවාජනය ුමජකේයුුමජ

ඉටුජකිරීභ. 
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7.4 2016 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 

 සදු කරන ෙ කාර්යයන්  ලැය ව මුෙ 

රු.  

1 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජමභ ජසි ජඅයආජයාඳෘතිඹ,ජ
පු්තකාරඹජවාජබානාජකුටිජඉිකිරීභජමුණ්ඩිගරජශ්රීජසුභනගිරිජආයආයජ
මේනානඹජ 

500,000.00 

2 ුවජැරසුේජවාජ මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ මභ ජසි ජඅයආජයාඳෘතිඹ,ජ
ධර්භජභන්දියජමගොයනැගි්තරජඉදිකිරීභ,ජසිරිජේබුීත ජිඩවායඹ,ජමවිභාගභ 

3,000,000.00 

3 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ -ජසුඛිතජපුයයජයාඳෘතිඹ,ජ ජඵදුජ
කාර්ඹජමගොයනැගි්තරජඉදිකිරීභ,ජසුභනජකීර්තිජභවාජපිරිමනජනායංර 

5,000,000.00 

4 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ -ජසුඛිතජපුයයජයාඳෘතිඹ,ජ ජඵදුජ
කාර්ඹජමගොයනැගි්තරජඉදිකිරීභ,ජනාලිමක්යාභඹ,ජමීිඩටිගේභන 

2,600,000.00 

5 ුවජ ැරසුේජ වාජ මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ දිඹුරාගරජ යජභවාජ ිඩවායඹ,ජ
ාව්තකය 

 

6 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජදිඹුරාගරජයජභවාජිඩවායඹ,ජ
පිරිමන්ජමගොයනැගි්තර 

 

7 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජදිඹුරාගරජයජභවාජිඩවායඹ,ජ
ආාජමගොයනැගි්තර 

 

8 ුවජැරසුේජවාජමකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජදිඹුරාගරජයජභවාජිඩවායඹ,ජ
ධර්භජලාරාජමගොයනැගි්තර 

 

9 මකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ -ජදදයජනිරධාරීජනිරජනිාජඉදිකිරීභ,ජවතරැජ්
මකොටුජමයිවර 

 

10 මකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ -ජ ප්රාථමිකජමෞඛයජාඹනඹජවජඅමනකු ජනිරජ
නිජඉදිකිරීභ,ජවතරැ්ජමකොටුජමයිවර 

11 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ ප්රාථමිකජ මෞඛයජ ාඹනජ ඒකකඹජ ඉදිකිරීභ,ජ
වතරැ්ජමකොටුජමයිවර 

12 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ දදයජ නිරධාරීජ නිරජ නිාජ ඉදිකිරීභ,ජ
පදදයරුජ30ජක්ජවා ජභැදිරිගිරිඹජදි්ත්රික්ජමයිවර 

13 මකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජඅලු ැඩිඹාජකේයුුමජකිරීභ,ජආයුර්මේදජමයිව්තජ
මගොයනැගි්තරජභනේපිටිඹ 

14 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ භෘතජ ලරීයාගායජ මගොයනැගි්තරජ ඉදිකිරීභ,ජ
ඵකමආජමයිවර,ජමඳොමරොන්නරු 

15 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ මතභව්තජදදයජනිරජ නිාජ මගොයනැගි්තරජ
ඉදිකිරීභ,ජහිගුයක්මගොයජමයිවර,ජමඳොමරොන්නරු 

16 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ දන්තජ ලරයාගායඹ,ජ දි්ත්රික්ජ මයිවරජ ඉදිකිරීභ,ජ
හිඟුයක්මගොයජමයිවර,ජමඳොමරොන්නරු 

17 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ ිඩමලේ ජ දදයජ නිරජ නිාජ ඉදිකිරීභ,ජ
ැලිකන්දජමයිවර 

18 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ ශභාජ වාජ භාතෘජ ාඹනජ ඒකකඹජ ඉදිකිරීභ,ජ
ැලිකන්දජදි්ත්රික්ජමයිවර 

19 මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ -ජ ඵාහියජ මයිගීජ අංලඹජ වජ ඳරිඳාරනජ
මගොයනැගි්තරජඉිකිරීභ,ජැලිකන්දජදි්ත්රික්ජමයිවර 

20 මකොන්රා ජඳරිඳාරනඹජ-ජඅනුයාධපුයජශ්රීජභවාජමඵිත ජභූජදර්ලනජකේයුුම 1,050,000.00 

21 ුවජ ැරසුේජ වාජ මකොන්රා ජ ඳරිඳාරනඹජ ගැේඵරුජ මීාරජ භූමිමඹහිජ
ඉදිකිරීභ 

 

22 ඉයේජ ඵදුදීභජ වාජ ංර්ධනජ කේයුුමජ වාජ ඉයේජ අ ඳ ජ කයජ ගැනීභජ
මීක්ආජාර්තා 

 

 භාදේමප්ත ජප්රාමීය ඹජම්තකේජකාර්ඹාරඹ  

 කුරුිඩේජැලිමගමඳොරජප්රාමීය ඹජම්තකේජකාර්ඹාරඹ  
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23 ඉයේජභැනුේජකේයුුම  
 මීටිිඩගේභනජනාලිමක්යාභඹජමගොයනැගිලිජඉිකිරීභජවාජපජාජභූමිජැරසුේජ  

 නායේභරජසුභනකීර්තිජභවාජ පිරිමනජමගොයනැගිලිජ ඉිකිරීභජවාජ පජාජභූමිජ
ැරසුේ 

 

 ඉඹුරකන්දජශ්රීජේමඵිත ජිඩවායඹජපජාජභූමිඹක්ජඵේජඳ කිරීභජවා  

 බානාජකුටිජඉිකිරීභජවාජශ්රීජේමඵිත යාජායාභඹජමදොයේමගොය  

 ගැේඵරුජමීාරජභූමිඹ,ජකතයගභජපජාජභූමිජභැනුේජකේයුුම  
24 ඇ්තමේන්ුමජපිළිමඹරජකිරීභ  

 මදිඩනුයජිඩශ්රාභජලාරාජ-ජනය ුමජකේයුුම  

 ඵවුන්ම ජආයආයජඉිකිරීේ  
 කතයගභජිඩශ්රාභජලාරාජනය ුමජකේයුුම  

 නායාමවේන්පිේජයාභඤ්ඤජනිකාඹජප්රධානජකාර්ඹාරඹ  

 වරාත,ජඳඩු්නුයජයජමේජිඩශ්රාභජලාරා  
ජ25 මදඳාර්තමේන්ුමජුමජමගොයනැගිලිජනය ුමජකේයුුමජ  

 නුයජප්රධානජකාර්ඹාරඹජනය ුමජකේයුුම  

 

  මුාශ්ර ය - භෙඳාර්තභම්න්තු මුාශ්ර  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 | ජාතික භ ෞතික වැසුම් භෙඳාර්තභම්න්තුල-                  

 

08.ලාව්තු විො අංය 

08.1 කාර්ය ාරය 

ා්ුමජිඩදයාජඅංලඹජක්රිඹා භකජන්මන්ජඅධයක්ජපා්ුමජිඩදයා ජභගිනි.ජජඅධයක් පා්ුමජිඩදයා ජභගින්ජබායජ

මදනජරදජයාඳෘීරන්ජවාජනජා්ුමජිඩදයා භකජනිර්භාආජකේයුුමජවකායජඅධයක්ජපා්ුමජිඩදයා ජවාජ

මබෞතිකජැරසුේජවකායජ පා්ුමජ ිඩදයා ජ භගින්ජවාජ ඉංජිමන්රුජඅංලඹජභගින්ජරඵාජ මදනජුවජනිර්භාආජ

ප්රාමීය ඹජැරසුේජවාජකරාපීඹජැරසුේජඅංලජභගින්ජනිර්භාආඹජකයජරඵාජමදනජිඩනයාජැරසුේ,ජා්ුමජ

ිඩදයාජඅංලමේජැරසුේජකාර්ඹාරජවකායජභගින්ජැරසුේජශි්තපීන්ජමතජරඵාජදීජඳරිගණුකානුායමඹන්ජදරජ

ැරසුේජඅන්දාජගැනීභජවාජැයබිේජඅීකක්ආඹජවාජකශභනාකයආඹ,ජැරසුේජමුද්රආඹජකයජඳ ාමගනජ

ඹාභ,ජැරසුේජක්ජකිරීභ,ජඳ ාමගනජඹාභජමභභජඅංලමේජකාර්ඹබායඹජමේ.ජඑමේභජක්ජකයනුජරඵනජ

දරජැරසුේජගඵයාජකිරීභ,ජපිේඳ ජකිරීභ,ජනය ුමජකිරීභජවාජිඩනාලජමනොවීජඳ ාමගනජඹාභදජසිදුජකයයි. 

 

I. මදඳාර්තමේන්ුමේජඝෘජුභජමර්ඛීඹජඅභාතයාංලමඹන්ජරැමඵනජයාඳෘතිජවාජමඵෞීධජකේයුුමජ

මදඳාර්තමේන්ුමමන්ජවාජබුීධජලානජඅභාතයාංලඹජභගින්ජරඵාජමදනජඉදිකිරීේජයාඳෘතිරජ

ා්ුමජිඩදයාජනිර්භාආ/මඹිජනාජක්ජකයජමේාජ දාඹකයින්ේජවාජ අමනකු ජඅදාශජආඹතනජ

මතජඉදිරිඳ ජකිරීභ 

II. ා්ුමජිඩදයාජනිර්භාආ,ජුවජඉංජිමන්රුජනිර්භාආජවාජනාගරිකජිඩනයාජැරසුේජදරජැරසුේජ

ගතජකිරීභ 

III. ජාතිකජ මබෞතිකජ ැරසුේජ මදඳාර්තමේන්ුමමේජ අමනකු ජ අංලජ වාජ භනාජ ේඵන්ීකකයආඹජ

කිරීභ. 

IV. ා්ුමජිඩදයාජනිර්භාආජකයනජරදජැරසුේජවාජඅදාශජආඹතනජමතින්ජඅනුභැතිඹජරඵාජගැනීභ 

V. ැයබිේජ ක්මේරජ නිරීක්ආජ ැයබිේජ ාකච්ඡා,ජ ේභන්රආජ ඳැැ වීභජ වබාගිජ වීභජ වාජ

ඉදිකිරීේජඅීකක්ආඹජවාජප්ත ජයමිතිඹජවාජනය ුමජපිළිඵජනිඹාභනඹජකිරීභ. 

VI. තාක්ිවකජඇගයීේජකමිටුජවාජේඵන්ධජමමින්ජඒජවාජකේයුුමජකිරීභ. 

VII. ප්රේඳාදනජකේයුුමජඉටුකිරීභජවාජඒජවාජවාඹජවීභ. 

09.2 කාර්ය මණ්යය 

මභභජ කාර්ඹජ භණ්යරඹජ අධයක්ජ පා්ුමජ ිඩදයා ජ භගින්ජ කශභනාකයආඹජ වාජ අීකක්ආඹජ සිදුජ කයයි.ජජ

නිමඹිජයජඅධයක්රුන්/ජවකායජඅධයක්ජජ03ජක්,ජමබෞතිකජැරසුේජවකායජපා්ුමජිඩදයා ජ01,ජැරසුේජ

කාර්ඹාරජවකායරුන්ජ03ජමදමනක්ජවාජැරසුේජශි්තපීන්ජ21ජමදමනකුමගන්ජභන්ිඩතජමේ.ජඑක්ජැරසුේජ

කාර්ඹාරජ වකායයඹකුජ වාජ ජ ැරසුේජ ශි්තපීන්ජ කිහිඳජ මදමනකුජ මේාජ අලයතාඹජ භතජ අධයක්ජ

පඉංජිමන්රු ජඹේම ජප්රභාආජමීක්ආජකේයුුමජදවාජැරසුේජකාර්ඹාරජවකායයඹකුජඹේම ජමඹොදාජ

ඇත.ජ අදාශජ ා්ුමජ ිඩදයා යින්,ජ ඉංජිමන්රුන්,ජ නගයජ නිර්භාආජ ශි්තපීන්ජ ිඩසින්ජ නිර්භාආඹජ කයනජ රදජ

නිර්භාආජැරසුේජඅධයක් පාු්මජිඩදයා ජභගින්ජැරසුේජකාර්ඹාරජවකායරුන්ේජරඵාජදීජාු්මජිඩදයාජ

වාජඉංජිමන්රුජනිර්භාආජැරසුේජවාජිඩනයාජැරසුේජක්ජකිරීභජසිදුජමකමර්. 

මභභජක්ජකයනජැරසුේඳ ජගඵයාජකිරීභ,ජනිකු ජකිරීභ,ජපිේඳ ජකිරීභ,ජඅළු ැඩිඹාජකිරීභජවාජිඩනාලජ

මනොවීජඳ ාමගනජඹාභජවාජැරසුේජබායජවකරුකු,ජැරසුජේජමුද්රජආජශි්තපීන්ජජමදමදමනකු,ජැරසුේජ

අළු ැඩිඹාජකයන්නකුජවාජකාර්ඹාරජකාර්ඹජවාඹකඹකුජමභභජඅංලඹජඹේම ජතදුයේ ජමේමේජනියුක්තජ

මේ. 
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08.3    2016 ලවභර්දී නිම කරන ෙ විනාව වැසුම් 

 ලාඳිතිය වැසුම් අංකය 

 භකතෂඹ 

දිව්රික්ෂකය 
ඉඹුකන්ෙ ශ්රී වම්ද්ී ව විශාරය   භශෝමාගම 

-  ධම්ම මණ්යඳය 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/01 

ඉඹුකන්ෙ ශ්රී වම්ද්ී ව විශාරය   භශෝමාගම 

-   ාලනා කුටිය 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/01 

ශ්රී ංකා භබෞීධ මන්දිරය  භමතරටුල NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/02 
නලගමුල ඳත්තිනි භීලාය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/05 
භබතරැ්ත භගෝතමී විශාරය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/06 
ළිබදයන්ෙ රිජ්භේ්තලත්ත NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/07 
ශග කන්ෙ පරාණ ග්තභන රජමශා 

විශාරය 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/08 

මුණ්ඩිග ආරණ භවේනාවනය  

අවිව්වාභේ්ත (කාන්තා භන්ලාසකාගාරය 

ශා පව්තකාය) 

NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/09 

වර්භලෝෙය විඳව්වනා  ාලනා මධව්ාානය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/13 
භකතටශැර ශ්රී රාජග විශාරය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/භකතෂඹ/14 

ගම්ඳශ 

දිව්රික්ෂකය 

අත්තනග්ත මීටිවිගම්මන 

නාලිභක්ෂරාරාමය විශාරය ොන ාාල ශා 

රැව්වීම් ාාල 

NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/01 

අත්තනග්ත එ්තක්ෂක පරාණ රජමශා 

ඳත්තිනි භීලාය 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/02 

ජාතික ප්රලාශන දලෙ ආයතනය - ගම්ඳශ 

ාඛ්ාල 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/03 

මාබිම සීලලී විශාරය  ාලනා කුටිය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/05 
මාබිම සීලලී විශාරය ධම්ම මණ්යඳය NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/05 
මශර නාරංල ශ්රී සුමනර්ර්ති මශ ළිරිභලන 

- ොන ාාල ශා රැව්වීම් ාාල 
ද්දු මැදුර ලැඩි දියුණු කිරීම 

NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/ගම්ඳශ/06 

කළුතර 

දිව්රික්ෂකය 

භෙතයම්භගතය භබෝඹුල ශ්රී 

සු භබෝ වරාජාරාමය - ධම්ම මණ්යඳය  
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/කළුතර/01 

කිත්සරි භමලන් රජමශා විශාරය - 

භඳතකුණුවිට 
වං වාලාවය 
 ාලනා කුටිය 
ධම්ම ම ණ්යඳය 

NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/කළුතර/02 

භශතරණ ඔ්තභබතඩුල ශ්රී ජයලර්ධනාරාම 

විශාරය 
NPPD/ARCHI2016/බව්නාහිර/කළුතර/03 

 මාතර 

දිව්රික්ෂකය 

ගැටබරුල රජමශා විශාරය භකතටභඳත 

මාතර 
NPPD/ARCHI2016/ෙකුණ/මාතර/01 

ශම්බන්භතතට 

දිව්රික්ෂකය 

තිව්වමශාරාම වගිරි කන්ෙ රජමශා විශාරය NPPD/ARCHI/2016/ෙකුණ/ශම්බන්භතතට/01 
කතරගම ශ්රී අභිනලාරාම මශා 

විශාරය(අලිගා) 
NPPD/ARCHI/2016/ෙකුණ/ශම්බන්භතතට/03 

කතරගම පූජා භූමිය NPPD/ARCHI/2017/ෙකුණ/ශම්බන්භතතට/04 
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මාතභ්ත 

දිව්රික්ෂකය 

මාතභ්ත අළුවිශාර පූජා භූමිය භයෝජිත 

බහුකාර්ය භගතයනැගි්ත 
NPPD/ARCHI/2017/මධම/මාතභ්ත/1 

භඳතභෂතන්න

රුල 

දිව්රික්ෂකය 

රජරට නභලෝෙය NPPD/ARCHI/2016/උතුරුමැෙ/අනුරාධපර/05 
දිඹුාග රජමශා විශාරය ළිරිභලන ශා 

ආලාවය 
 

දිඹුාග ලාශ්තකය  
දිඹුාග  ාලනා කුටිය  
භවෝමාලතී පූජා භූමියට වනීඳාරක්ෂක 

ඳශසුකම් ඳීධතිය 
 

භඳතභෂතන්නරුල ඳරාක්රම වමු්රය අව 

වනීඳාරක්ෂක ඳශසුකම් ඳීධතිය 
 

කුරුණෑග 

දිව්රික්ෂකය 

ශ්රී ාවනාංකාර මශා විශාර භූ ෙර්න 

වැැව්ම 
NPPD/ARCHI/2016/ලයඹ/කුරුණෑග/01 

පත්තම 

දිව්රික්ෂකය 

මුන්භන්්ලරම් භකෝවි  NPPD/ARCHI/2016/ලයඹ/පත්තම/01 

අම්ඳාර 

දිව්රික්ෂකය 

අම්ඳාර විොනන්ෙ මශ ළිරිභලන NPPD/ARCHI/2016/නැභගනහිර/අම්ඳාර/01 
අරන්තාල භබෞීධ මධවා්ානය ආලාවය NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/අම්ඳාර/02  

මයකපල 

දිව්රික්ෂකය 

පළුකුණාල රජමශා විශාරය - ආලාවය NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/මයකපල/01 

රිකුණාමය 

දිව්රික්ෂකය 

භවේරුවි මංග රජමශා විශාරය - 

වනීඳාරක්ෂක භගතයනැගි්ත 
NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/රිකුණාමය/0

1-1 
භවේරුවි පූජා භූමි වැසුම් භයෝජනා ක්රමය  NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/රිකුණාමය/0

1-11 
භවේරුවි විශ්රාම ාාල - ජාතික  භ ෞතික 

වැසුම් භෙඳාර්තභම්න්තුල 
NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/රිකුණාමය/0

1-111 
ධර්ම ාාල  NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/රිකුණාමය/0

1-iv 
භවේරුවි වංචාරක නලාතැන- ජාතික 

භ ෞතික වැසුම් භෙඳාර්තභම්න්තුල  
NPPD/ARCHI/2016/නැභගනහිර/රිකුණාමය/

02 
කෑග්ත 

දිව්රික්ෂකය 

ලට්ටාරම රජමශා විශාරය ධර්ම ාාල  NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/කෑග්ත/01 
ලට්ටාරම ප්රධාන ළිවිසුම් මාර්ගය ශා උොන 

අංකරණය  
 

ලට්ටාරම භයෝජිත රාගා  
ෙැදිගම භකතටභලභශර පූජා භූමි වැසුම් 

භයෝජනා ක්රමය 
NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/කෑග්ත/02 

කෑග්ත මැෙභගතය සීධඳත්තිනි භීලාය NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/කෑග්ත/03 
අළුත්නුලර ශ්රී ෙැඩිමුණ්ය භීලාය  NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/කෑග්ත/04 

රත්නපර 

දිව්රික්ෂකය 

රත්නපර වමන් මශා භීලාය NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/රත්නපර/01 
සරියකන්ෙ  ාලනා මධව්ාානය NPPD/ARCHI2016/වබරගමුල/රත්නපර/03 

   

 

මීට අමතරල ඳශත වශන් කටයුතු වශා ලාව්තු විො උඳභීනභයන් ොයක වී ඇත.   

 ළිඹිභෙමු භඳතභතන්නරුල ලාඳිතිය යටභත් ප්රාභීය ය භවෞඛ් භවේලා භලනුභලන් ඉි 

කරන ෙ භගතයනැගිලි වම්බන්ධභයන් ලාව්තු විො නිරීක්ෂණ ලාර්තා වැඳමම. 

 භටන්යර් මණ්ය කටයුතු වශා වශ ාගිවීම  අමාතාංය මගින් සදු කරනු බන 

ඉිකිරීම් කටයුතුලදී ලාව්තු විො නිරීක්ෂණ ආදිය ෙ සදු භකභර්. 
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9.ගිණුම් අංභේ කාර්යවාධනය 

9.1 ගිණුම් අංභේ අරමුණු 

ාර්ෂිකජඅඹැඹජඇ්තමේන්ුමමන්ජමදඳාර්තමේන්ුමජමතජමන්ජකයනුජරඵනජප්රජතිඳාදනජයාජයජගිණුේජ

චක්රම්තඛ, මුරයජමයගුරාසි,ජආඹතනජංග්රජවඹජවාජඅමනකු ජචක්රම්තඛ නීතිරීතිරේජඳේවැනිජමනොනජමේජ

පරදායීජවාජකාර්ඹක්භජමුරය කශභනාකයආඹජසිදුජකිරීභ. 

9.2 භවේලාලන් 

1. මදඳාර්තමේන්ුමමේජ වාජ යාඳෘතිරජ මේමේජ නියුුමජ කාර්ඹජ භණ්යරඹේජ ැටුප්ත ජ වාජ මේතන,ජ
අමනකු ජඅදාරජිඩඹදේජමගවීභ. 

2. සිදුජ කයනුජ රඵනජ මරයභඹජ ගණුමදනුරේජ අදාරජ භාසිකජ ගිණුේජ ායාංලජ කජ් කිරීභජ වාජ භවාජ
බාණ්යාගායඹේජඉදිරිඳ ජකිරීභ.ජ 

3. ාර්ෂිකජගිණුේජපිලිමඹරජකිරීභජවාජඉදිරිඳ ජකිරීභ. 

4. මදඳාර්තමේන්ුමේජ වාජ ඒජ ඹේම ජ ඇතිජ ආඹතනරේජ අලයජ බාණ්යජ මිරදීජ ගැනීභජ වාජ ගඵයාජ
කේයුුමජඳ ාමගනජඹාභ. 

5.  කේජකශභනාකයආඹ. 

6. ිඩගආකාත ඳතිජ මතජ ිඩගආනඹජ වාජ ලිපිජ ම්තඛනජ ඉදිරිඳ ජ කිරීභජ වාජ ිඩගආනජ ිඩභසුේරේජ
පිළිුමරුජඉදිරිඳ ජකිරීභ. 

7. අ තිකායේජබීජගිණුභජඹේම ජආඹජමගවීභජවාජඅඹකයජගැනීභ. 

 

10.3 කාර්ය මණ්යය  

 ප්රජධානජ ගආකාත කාරීජ ෘජුජ අීකක්ආඹජ ඹේම ,ජ ගආකාත කාරීරිඹකම ජ වජ කශභනාකයආජ

වකායරුජනභජමදමනක්ජවජකාර්ඹාරජකාර්ඹජවාඹකරුජමදමදමනකුමගන්ජඉවතජකාර්ඹඹන්ජසිදුජකයනජ

රදී. 

 

10.4 2016 ලර්භේ ගිණුම් අංභයන් සදු කරන ෙ කාර්යයන් ශා ම  ප්රගතිය 

1. මදඳාර්තමේන්ුමමේජ වාජ යාඳෘතිජ කාර්ඹාරරජ මේමේජ නියුුමජ කාර්ඹජ භණ්යරඹේජ ැටුප්ත ජ වාජ

මේතනජ වාජ අමනකු ජ සිඹලුභජ ිඩඹදේජ මගවීභ,ජ අදාශජ භාමේජ චක්රම්තඛජ ප්රකායජ නිඹමිතජ දිනේජ

මගවීේජකයජඇත. 

2. මරයභඹජගණුමදනුරේජඅදාශජභාසිකජගිණුේජායාංලජක්ජකයජභවාජබාණ්යාගායඹජනිඹභජකයනජ

රදජදිනඹන්ේජඉදිරිඳ ජකයජඇත.ජ 

3. ාර්ෂිකජගිණුේජපිළිමඹරජකිරීභජවාජඉදිරිඳ ජකිරීභ.ජජිඩර්ජනජගිණුභජපිළිමඹරජකයජ2016.03.28ජදිනජ

ඉදිරිඳ ජකයජඇත.ජජඅ තිකායේජබීජගිණුභජමුද්තජමයගුරාසිජප්රකායජඅමප්රේ්තජ30ජදිනේජමඳයජඉදිරිඳ ජ

කශජයුුමජඇත.ජජමදඳාර්තමේන්ුමජිඩසින්ජ2016.04.28ජදිනජඉදිරිඳ ජකයජඇත. 

4. මදඳාර්තමේන්ුමේජවාජඒජඹේම ජඇතිජආඹතනරේජඅලයජලිපිජද්රයජවාජබාණ්යජමිරජදීජගැනීභජ

මඵදාජවැරීභජවාජගඵයාජකේයුුමජඳ ාජමගනජඹාභ 

5.  කේජකශභනාකයආඹ,ජාර්ෂිකජබාණ්යජමීක්ආඹ 

6. ිඩගආකාත ඳතිජමතජිඩගආනඹජවාජලිපිජම්තඛආජඉදිරිඳ ජකිරීභජ2016ජර්මේජිඩගආකාත ඳතිජ

ිඩසින්ජඑනජරදජිඩගආනජිඩභසුේජ02ජේජපිලිුමරුජනිඹමිතජදිනේජමඳයජඉදිරිඳ ජකයජඇත. 
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7.ජඅදාශජචක්රම්තඛජවාජආඹතනජංග්රවඹේජඅනුජඅ තිකායේජබීජගිණුභජඹේම ජආඹජමගවීභජවාජඅඹකයජජජජජජ

ගැනීභජසිදුජකයජඇත. 

 

1.ජපුීගලිකජඳඩිනඩිජවාජේඵන්ධජප්රජතිඳාදනජභතජදයනජරදජිඩඹදභජ-ජ2016 

 

 2016 

ඇව්තභම්න්තු 

(රු) 

මු.භර.66/69 

මාරු කිරීම්                 

(රු) 

ඳරිපූරක 

ඇව්තභම්න්තු      

(රු) 

මුළු ප්රතිඳාෙන 

(රු.) 
මුළු වියෙම                        

(රු) 

පුීගලිකජ
ඳඩිනඩි 

130,000,000 
 

ජජජජ6,500,000ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ - 130,000,000 127,329,776 

 

 

2ජ.අමනකු ජපුනයාර්තනජිඩඹදේජවාජේඵන්ධජප්රජතිඳාදනජභතජදයනජරදජිඩඹදභජ-ජ2016 

 

 2016 

ඇව්තභම්න්තු 

(රු) 

මු.භර.66/69 

මාරු කිරීම්                 

(රු) 

ඳරිපූරක 

ඇව්තභම්න්තු      

(රු) 

මුළු ප්ර තිඳාෙන 

(රු.) 
මුළු වියෙම                        

(රු) 

අමනකු ජ
පුනයාර්තනජ
ිඩඹදේ 

ජජජජජජජජජජ
50,950,000 
 

ජජජජජජජජජජජ
193,955ජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජ- ජජජජජජජජජජජ
50,950,000 

ජජජජජජජජජජ
48,597,104 

 

 

3ජ.ජ2016ජර්මේජආදාඹේජාර්තා 

විව්තරය මලික ඇව්තභම්න්තුල                           

(රු.මි) 
වංභෝ වත 

ඇව්තභම්න්තුල                            

(රු.මි) 

ආොයම 2016                                             

(රු.මි) 

2002-01-01 1.4 - 1.89 

2002-02-99 1.3 - 1.23 

2003-99-00 0.5 - 0.22 

 

4ජ.ජඑක්ජඑක්ජප්රා ධනජැඹජිඩඹන්ජවාජේඵන්ධජප්රජතිඳාදනජභතජදයනජරදජිඩඹදභජ-ජ2016 

 

ලැය ය ර්ය 2016 

ඇව්තභම්න්තු 
මු.භර. 66/69 

මාරු 

කිරීම්    (රු) 

ඳරිපූරක 

ඇව්තභම්න්තු 
මුළු ප්ර තිඳාෙන මුළු වියෙම 

311-1-1-0-2001 200,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ- 200,000 76,054 
311-1-1-0-2002 150,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ- 150,000 ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ



30 | ජාතික භ ෞතික වැසුම් භෙඳාර්තභම්න්තුල-                  

 

82,229 
311-1-1-0-2003 750,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ- 750,000 750,000 
311-1-1-0-2102 100,000 - ජජජජජජජජජජජ

400,000 
500,000 485,893 

311-1-1-0-2104 50,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ
100,000ජ 

150,000 ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
112,200 

311-1-1-0-2401 350,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ- 350,000 350,000 
311-1-1-0-2502 7,000,000 - ජජජජජජජජජජජජජජජජජ- 7,000,000 6,607,931 
 

5ජ.ජයාජයජනිරධාරීන්ම ජඅ තිකායේජගිණුමේජසීභාන්ජවාජතයජඅගඹන්ජ-ජ2016 

 

ිඩඹජඅංකඹජජ-ජජ311011 

 සීමාල වත අගය 

උඳරිභජවයජසීභා 12,000,000 11,571,817 

අභජඵැයජසීභා 7,000,000 8,132,154 

උඳරිභජවයජමලේජසීභා 60,000,000.00 33,958,126 

මුාශ්ර ය - භෙඳාර්තභම්න්තු මුාශ්ර  


