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ස්තූතිය 

1946 අංක 13 ෙරන නගර හා ග්රාම නිර්මාන ආ ා පනත යේභ  1947 වර් භේදී නගර හා ග්රාම 

නිර්මාන භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදී. ඉන් අනතුරුව ආංශික සංවර්ධනය  ප්රාභීශිය සංවර්ධනය  

අ වැ්ත බැඳග  තිරසර සංවර්ධන ක්රියාවලියක අවශයතාවය මතුූ  බැිඩන්, ඊේ පිළියමක් භලස ජාතික 

භ ෞතික සැලසුම් ප්රතිප තියක් පෙනම් භකොේග  ජාතික භ ෞතික සැලැසම්ක් සකස් කිරීම අරමුණු 

කරභගන 2000 අංක 49 ෙරන නගර හා ග්රාම නිර්මාන සංභශිත ත පනතින් 2000 වර් භේදී භමම 

භෙපාර්තභම්න්තුව  ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව බවේ පරිවර්තනය කරන ලදී. ඒ අනුව 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ අභිලා යන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සෙහා 2017 වර් භේදී ඇප කැප වී කේයුතු කළ 

භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ සියළුම කාර්ය මණ්යලයේ පළමුව කෘත තාවය පළ කරමි.  

තවෙ, භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ භසේවයන් නිසි පරිදි සැලසීමේ නිසි මග භපන්වීම් ලබා භෙමින් භමම 

භෙපාර්තභම්න්තුව භවත ෙැක්ූ  කාරුිවක සහභයිගය භවනුභවන් මුේත අමාතයාංශභේ ප්ර තිප ති 

සැලසුම්, ළමා හා කාන්තා අමාතයාංශභේ සහ මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශභේ අොළ 

සියළු නිලධාරීන්ේ , සමස්ථ කාර්ය මණ්යලය භවනුභවන් ස්තූතිය පිරිනමමි. එභමන්ම 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ සැලසුම් කේයුතුවලදී සහභයිගය ලබාදුන් සියළුම දිස්ත්රික් භ්තකම්වරුන්  

ප්රාභීය ය භ්තකම්වරුන් පළා  පාලන ආයතනවල නගරාත පතිවරුන්, ස ාපතිවරුන් 

භකොමසාරිස්වරුන් හා  භ්තකම්වරුන් ෙැක්ූ  කාරුිවක සහභයිගය හා රාජකාරී කැපවීම සඳහා 

කෘතභේදීතාවය පළ කරමි. 

අවසාන වශභයන් 2017 වසභර් අප භෙපාර්තභම්න්තුභේ රාජකාරී කේයුතු පව වාභගන යාභම්දී  නන් 

අයුරින් සහභයිගය ෙැක්ූ  සියළුම රාජය ආයතනවලේ , අභනකු  අොළ ආයතන හා පුීගලයන්ේ  

ස්තූතිය පුෙ කරමි. 

 

අධයක්  ජනරා්ත 

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 සැලැසම්ක් 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 | 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  

 

01. අධක්ෂ  ජනරා්තතුමාභ  පිවුඩයය 

බ්රිතානය පාලන සමභේ දී අගනුවර ූ  භකොළඹ පිහිටි ජනාවාස ආශ්රිතව ඉදිකිරීම් සම්බන්ධභයන් පැන 

නැගුණු ගැේළු නිරාකරනය අරමුණු කරභගන 1915 අංක 19 ෙරන නිවාස හා නගර වැඩි දියුණු කිරීභම් 

ආ ා පනත බලා මක ිඩය. නමු  වරාය හා දුම්රිය ආශ්රභයන් ඇතිූ  නගරවල සංවර්ධනය 

සම්බන්ධභයන් උක්ත පනතින් ආවරනය භනොූ  ගැේළු ඇතිිඩය. ඊේ පිළියමක් භලස 1946 අංක 13 

ෙරන නගර හා ග්රාම නිර්මාන ආ ා පනත යේභ  1947 වර් භේදී නගර හා ග්රාම නිර්මාන 

භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදී. භම් යේභ  දිවයිභන් සියළු පළා  ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් 

ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් භයිජනා ක්ර ම ක්රියා මක කිරීම ආරම්  ිඩය. 

නිසි සැලැසම්ක් හා ඉදිරි ෙැක්මක් භනොමැතිව රේ තුළ ඇතිවු සීඝ්ර  සංවර්ධන ක්රියාවලිභයහි ප්ර තිඵලයක් 

භලස දුගී  ාවය සම්ප  භබදී යාභම් ිඩ මතාවය නිසා ප්රතයන්ත ප්රභීශයන්හි සංවර්ධනයක් සිදු භනොවීම, 

පරිපාලනය භකොළඹ හා ප්ර ධාන නගර කීපයකේ භක්න්ද්ර ගත වීම, ජීව වීමේ අව ශය ූලලික පහසුකම් 

භනොමැතිව ිඩරැකියාභවන් භපභළන සහනාධාර මතම ජීව වන බහුතර ජනතාවක් වයාප්ත ත වීම ආදී 

ගැේළු රාශියක් පැන නැගිනි. එබැිඩන් ආංශික සංවර්ධනය  ප්රාභීය ය සංවර්ධනය  අ වැ්ත බැඳග  

තිරසාර සංවර්ධන ක්රියාවලියක අව ශයතාවය ෙැඩි භලස ෙැනුනි. 

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

සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැබීම පිිවස 2000 අංක 49 ෙරන නගර හා ග්රාම නිර්මාන සංභශිත ත පනතින්, 

1946 අංක 13 ෙරන නගර හා ග්රාම නිර්මාන ආ ා පනත සංභශිධනය කර, 2000 වර් භේ දී ජාතික 

භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව පිහිටුවන ලදි. 

“ 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“ 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 කාලීන කිරීම , පුජා භූමි 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. 

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

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

පරිසරය රැක ගනිමින් ෙ ස්වා ාිඩක ිඩප  අවම වන සුදුසු ස්ථානයන්හි අපරවුහ පහසුකම්වලින් යුතු 
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නගර ස්ථාපිත කිරීම සෙහා නගර සැලසුම් කිරීම, ශ්රි ලංකාවේ භයිගය නව නාගරික නිර්නායකයන් 

හදුනා  ගැනීම, ආර්ිකක සංවර්ධන අවස්ථාවන් උපායය ලි භලස උපභයිගී කර ගනිමින් ලංකාවේ 

ගැලභපන කර්මාන්ත උෙයාන ආකෘතියක් හදුනා ගැනීම මගින් තිරසාර සංවර්ධනයේ ොයක වීම ආදී 

කර්තවයන් ඉටු කරමින් ශ්රී ලංකාභේ සැලසුම්කරනභේ 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 න අංශය හා එම 

භමභහය සඳහා ොයක වය සපයන පාලන අංශය, ගිණුම් අංශය, ඉංජිභන්රු අංශය, වාස්තු ිඩෙයා මක 

අංශය යන අංශවල සාමුහික කැපවීභමනි. භමම එක් එක් අංශවල 2017 වසභර් කාර්ය සාධනය පිළිබෙ 

සිඩස්තරා මක භතොරතුරු එක් එක් පරිච්භේෙ යේභ  ෙක්වා ඇත. 

 භ ෞතික සැලසුම්කරනය තුලින් ශ්රී ලංකාභේ ෙැනේ පවතින කලාපීය අසමතුලිතතාවය දුරුකර සුසැදි 

සුරැකි භසොඳුරු භ ෞතික පරිසරයක් නිර්මානය කිරීමේ භමම භෙපාර්තභම්න්තුව සැරසී සිටි බව ෙන්වා 

සිටීමේ කැමැ භතමි.   

 

 

ආචාර්ය ජග  මුනසිංහ 

අධයක්  ජනරා්ත 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව 
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2. සංවිධාන සටහන 
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3.2017 01 01 දින සිේ 2017 12 31 දින ෙක්වා භෙපාර්තභම්න්තුභේ මාණ්යලික නිලධාරී 

භ්තඛනය. 

1.  අධයක්  ජනරා්ත - ආචාර්ය ජග  මුනසිංහ මහතා 

2.  අධයක්  පප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම්ච චම්පා අමරසිංහ මිය  - 2017.07.12 දින ෙක්වා  

3. අධයක්  පපාලනච - ඒ.යබ්.ආර්. ිඩමලවීර මහතා  - 2017.03.17 දින ෙක්වා 

4.  ප්රධා න අ යන්තර ිඩගනක - ආර්.ටී.බී.ඒ.ඒ. ර නායක මයා  

5.  අධයක්  පඉංජිභන්රුච- සී. කුලර න මහතා 

6.  අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච - එච්.ඩී.සී.පී. භහට්ටිආරච්චි මිය 

7.  ගනකාත කාරී - ටී.සී. පු ්පකුමාරි මිය    - 2017.03.27 දින ෙක්වා  

7.  ප්රධාන ගනකාත කාරී - ආර්.පී. සුසන්තා මිය    - 2017.09.12 දින ෙක්වා 

8.  ප්රධාන ගනකාත කාරී - එ්ත.පී. චිත්රරංජන් මහතා  - 2017.09.07. දින සිේ  

9.  සහකාර අධයක්  පඉංජිභන්රුච - භක්. සුමනොස මහතා 

10.සහකාර අධයක්  (වාස්තුිඩෙයා) - ච.ව.කු. බණ්යාරනායක මයා 

11.සහකාර අධයක්  ඉංජිභන්රු- ඊ.ආර්.එස්. සමරසිංහ මහතා 

12. නීති නිලධාරී - යබ්.එේ.එස්. භපභර්රා මිය   - 2017.07.03  දින සිේ  

13. සහකාර අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච - ඒ. ප්රියානි මිය   - 2017.08.21 දින සිේ  
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40 . 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  කළමනාකරන කේයුතු ආයතනික හා පරිපාලනමය කේයුතු සිදු 

කිරීම ප්රතිප තිමය ීරරන ක්රියා මක කිරීම  භෙපාර්තභම්න්තුභේ සියලු අංශයන් සඳහා සහාය 

භසේවාවන් සැපයීම පූජා භූමි කාර්ය මණ්යල භේ පාලනය පව වාභගන යාම  පාලන අංශභයන් සිදු 

කරයි.

පාලන අංශය 2017.01.01 දින සිේ 2017.03.17 දින ෙක්වා අධයක්  පපාලනච යේභ  ක්රියා මක ිඩය.  

201 .03.18 දින සිේ 2017.12.31 දින ෙක්වා අධයක්  පඉංජිභන්රුච අතිභර්ක අධයක්  ජනරා්ත පරා.ආ.ච 

සහ අධයක්  ජනරා්තභ  අීකක් නය යේභ  පව වාභගන යනු ලැබීය.   

 පාලන අංශභේ ප්රධාන අරමුණු වනුභේ

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ අනුමත කාර්ය මණ්යලය භෙපාර්තභම්න්තුභේ අරමුණු ලඟාකර ගත හැකි 

වන පරිදි සංභශිධනය 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.

දෙනික රාජකාරි භලස

 දෙනික තැපෑල පිළිබඳ කේයුතු කිරීම 

 අංශවල හා අංශ ගත සම්බන්ීකකරනය පව වාභගන යාම 

 මහජන ඉ්තලීම් සඳහා අවශය කේයුතු කිරීම  

 භසේවක මණ්යල ඉ්තලීම් පිළිබඳ කේයුතු කිරීම 

 කාර්ය මණ්යල භපෞීගලික ලිපිභගොනු නය තුව පව වාභගන යාම හා යාව කාලීන කිරීම 

 ප්රවාහන ඒකකය කළමනාකරනය කිරීම 

 භසේවක වැටුප්ත දීමනා ගමන් ිඩයෙම් හා සියලුම භගවීම් සම්බන්ධ බි්තප  භගවීම් කිරීමේ අොළ 

කේයුතු    ය. 
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එභසේම 

 පාර්ලිභම්න්තු ප්රශ්නවලේ මානව හිමිකම් භකොමි න් ස ාභේ පැමිිවලිවලේ මහජන භප සම් 

කාරක ස ාභේ ප්රශ්නවලේ පිළිතුරු ලබාදීම ිඩගනන ිඩමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැකසීම හා 

සම්බන්ීකකරනය.

 නිලධාරීන්භ  කාර්යසාධනය ඇගයීම.

 කාර්යක් මතා කයඉම් ිඩ ාග පැවැ වීම.

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ ආරක් ාව පිළිබඳව කේයුතු කිරීම.

 නය තු කේයුතු පිළිබඳව කේයුතු කිරීම.

 කැබිනට් මණ්යල පත්රිකා සැකසීම.

 පූජා භූමි කාර්ය මණ්යලය පව වාභගන යාම   පාලන අංශයේ පැවරුණු භවන  ිඩභශේ  

රාජකාරි භේ.

2017.12.31 වන ිඩේ භමම භෙපාර්තභම්න්තුභේ පූජා භූමි කාර්ය මණ්යලය ඇතුලු සමසථ් කාර්ය 

මණ්යලය 79 ක් ූ  අතර, ඒ අතුරින් තනතුර ෙරන්නාේ භපෞීගලික වන භසේ පවතින පූජා භූමි කාර්ය 

මණ්යලය  95 කි.  

3. 5    2 2017. 12.21 දිනට ආයතනභේ අනුමත භසේවක සංඛ්ාව ළිබදබෙ භතතරතුු 
 

  

   
 

    

   
 

    

අනු 
අංකය 

නිලධර  
ගනය තනතුරු නාමය 

තනතුරේ අය  
භසේවය 

වැටුප්ත  කාණ්යය 
අනුමත 
භසේවක 
සංඛයාව 

1 
භජය ්ඨ 
ිඩධායක 

අධයක්  ජනරා්ත භෙපාර්තභම්න්තුගත 

SL 3/2016 ිඩභශේ  

1 

2 
භජය ්ඨ 
ිඩධායක 

අතිභර්ක අධයක්  
ජනරා්ත           
ක්රියා මක කිරීම්  01   
සැලසුම් 01 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
 
SL 3/2016 ිඩභශේ  2 

3 ිඩධායක අධයක්  (පාලන& 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන 
භසේවය - 1 

 
SL 1/2016 1 

4 
ප්රධාන 
අ යන්තර 
ිඩගනක 

අ යන්තර ිඩගනක 
ශ්රී ලංකා 
ගනකාත කාරී 
භසේවය III 

SL 1/2016 

0 

5 ිඩධායක ප්රධාන ගනකාත කාරී 
ශ්රී ලංකා 
ගනකාත කාරී 
භසේවය - 1 

 
SL 1/2016 1 

6 ිඩධායක අධයක්  (ඉංජිභන්රු& 
ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු 
භසේවය -1 

 
SL 1/2016 1 
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7 ිඩධායක අධයක්  භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
SL 1/2016 - 
1 භශ්රේිවය  

4 

8 ිඩධායක අධයක්   
ශ්රී ලංකා වාස්තු 
ිඩෙයා  භසේවය - 1 

 
SL 1/2016 1 

9 ිඩධායක 
 නිභයිජය 
අධයක්  සහකාර 
අධයක්  පපාලනච     

ශ්රී ලංකා පරිපාලන 
භසේවය - 11 / 111 

 
 
SL 1/2016 

1 

10 ිඩධායක අ යන්තර ිඩගනක 
ශ්රී ලංකා 
ගනකාත කාරි 
භසේවය 11 

 
SL 1/2016 1 

11 ිඩධායක ගනකාත කාරී 
ශ්රී ලංකා 
ගනකාත කාරී 
භසේවය - 11/111 

 
SL 1/2016 1 

12 ිඩධායක 
නිභයිජය අධයක්      
සහකාර අධයක්  

ශ්රී ලංකා ඉංජිභන්රු 
භසේවය -11/111 

 
 
SL 1/2016 

3 

13 ිඩධායක 
නිභයිජය අධයක්    
සහකාර අධයක්   

ශ්රී ලංකා වාස්තු 
ිඩෙයා  භසේවය - 
11/111 

 
 
SL 1/2016 

3 

14 ිඩධායක 

 නිභයිජය අධයක්    

සහකාර අධයක්  

පනගර හා නිර්මානච

 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
 
SL 1/2016 
(111,11 භශ්රේිව& 

30 

15 ිඩධායක නීති නිලධාරි  භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
 
SL 1/2016 
(111,11 භශ්රේිව& 

1 

16 තෘීරයික පරිපාලන නිල  ධාරි 

රාජය 
කළමනාකරන 
සහකාර භසේවය අත  
භශ්රේිවය 

 
 
MN 7/2016 A 1 

17 තෘීරයික 
භජය ්ඨ ප්රමාන 
සමීක් ක 

ශ්රී ලංකා තාක් න 
භසේවය - ිඩභශේ  

 
MN 7/2016 A 1 

18 තෘීරයික 
ප්රධාන පරීක් ක        
(ිඩභශේ  පන්තිය& 

ශ්රී ලංකා තාක් න 

භසේවය - ිඩභශේ  
 
MN 7/2016 A 2 

19 තෘීරයික 
සැලසුම් කාර්යාල 
සහකාර                      

ශ්රී ලංකා තාක් න 

භසේවය - ිඩභශේ  
 
MN 7/2016 A 3 

20 තෘීරයික 
භතොරතුරු හා 
සන්නිභේෙන 
තාක් න නිලධාරී 

ශ්රී ලංකා භතොරතුරු 
හා සන්නිභේෙන 
තාක් න  භසේවය 

 
MN 6/2016 A        
II/I 

1 

20 ීවීීරයික සංවර්ධන සහකාර භෙපාර්තභම්න්තුගත 
 
MN 4/2016 A 3 

21 ීවීීරයික සංවර්ධන නිලධාරි 
සංවර්ධන නිලධාරී 
භසේවය-111/11/ 1 

 
MN 4/2016 A 20 

22 ීවීීරයික 
භ ෞතික සැලසුම් 
සහකාර පනගර හා 
නිර්මානච  

භෙපාර්තභම්න්තුගත 
 
MN 4/2016 A 14 
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23 ීවීීරයික 
භ ෞතික සැලසුම් 
සහකාර (වාස්තුිඩෙයා) 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 
 
MN 4/2016 A 1 

24 ීවීීරයික සැලසුම් ශි්තපී 
ශ්රී ලංකා තාක් න 
භසේවය - 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 21 

25 ීවීීරයික පරීක් ක කාර්මික නිලධාරී 
ශ්රී ලංකා තාක් න 
භසේවය - 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 9 

26 ීවීීරයික 
ප්රමාන සමික් න 
සහකාර 

ශ්රී ලංකා තාක් න 
භසේවය - 111/11/1 

 
MN 3/2016 A 7 

27 ීවීීරයික 
රාජය කළමනාකරන 
සහකාර 

රාජය 
කළමනාකරන 
සහකාර භසේවය  
111/11/1 

 
MN 2/2006 A 

34 

28 ීවීීරයික 
භූභගිලීය භතොරතුරු 
පීධති තාක් ිවක 
ශි්තපී 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 
 
MT 2/2016 A 6 

29 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

පිළිගැනීභම් නිලධාරි 
භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1 

 
MN 1/2016 A -  1 

30 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

සැලසුම් මුද්රනකරු   

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

 
PL 1/2016 A 2 

31 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

මැණුම් සහයක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

 
PL 1/2016 A 3 

32 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

සැලසුම්  ාරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

 
 
PL 1/2016 A 1 

33 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

සැලසුම් 
අළු වැඩියාකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1 

 
PL 1/2016 A 1 

34 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

රියදුරු 
ඒකාබීධ රියදුරු 
භසේවය 
111/11/1/ිඩභශේ  

 
PL 3/2016 A 

14 

35 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

කාර්යාල භසේවක 
භසේවය 
111/11/1/ිඩභශේ  

 
PL 1/2016 A 

17 

36 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

බංගලා  ාරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

 
 
PL 1/2016 A 4 

37 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

මුරකරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත
- 111/11/1/ිඩභශේ  

PL 1/2016 A 

4 

38 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

ඕවර්සියර් වැය 
පරීක් ක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
PL3-2016A 5 

39 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
PL1-2016A 40 

40 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

මුරකරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
PL 1/2016 A 4 
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41 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

සංචාරක බංගලා 
සහායක 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 
 
PL1-2016A 5 

  42  
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

උෙයාන කම්කරු භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
PL1-2016A 4 

43 
ප්රාථමික 
පශි්තපීය 
භනොවනච 

සනීපාරක් ක 
කම්කරු 

භෙපාර්තභම්න්තුගත 

 
PL1-2006A 5 

         එකතුව 284 

 මීේ අමතරව එම තනතුරේ පමනක් අනුමත පූජා භූමි කාර්ය මණ්යලය . 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර ය 

 

2017 වසභර් දී සිදු කරන ලෙ නීති කටයුතු  

 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ භසේවකයන් පිඩභශේ භයන් පූජා භූමිච සහ පූජා භූමි සම්බන්ත ත ගැේළු 

භවනුභවන් නීතිපති භෙපාර්තභම්න්තුව හා සම්බන්ධ වී අොළ ගැේළු නිරාකරනයේ පියවර 

ගැනීම 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ නිශ්චල භීපළවලේ පස්ථාවර ව කම්ච අොළ තක්භසේරු වාර්තා, හිමිකම් 

සහතික සහ පිඹුරු සැලැසම් ලබා ගැනීමේ පියවර ගැනීම  

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ භතොරතුරු නිලධාරී වශභයන් භෙපාර්තභම්න්තු නිලධාරීන් සහ බාහිර 

පුරවැසියන් භවනුභවන් භතොරතුරු ලබා දීමේ කේයුතු කිරීම. 

 භෙපාර්තභම්න්තුවේ අොළ 1946 නගර හා ග්රාම නිර්මාන ආ ා පනත සංභශිධනය සඳහා 

පියවර ගැනීම. 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ ගැේළු භවනුභවන් ිඩමර්ශන කේයුතු සිදු කිරීමේ ොයක වීම. 

 අමාතය මණ්යල සංභීශ සකස් කිරීම සඳහා  

 

 

 

 

 

44 ප්රාථමිකපශි්තපීය 
භනොවනච 

ඕවර්සියර් පවැය 

පරීක් කච 

භෙපාර්තභම්න්තුගත MT2-2006A 2 

45 ප්රාථමිකපශි්තපීය 

භනොවනච 
ඕවර්සියර් පවැය 

පරීක් කච 

භෙපාර්තභම්න්තුගත PL 1-2006 A 7 

46 ප්රාථමිකපශි්තපීය 
භනොවනච 

මුරකරු   භෙපාර්තභම්න්තුගත PL 1-2006 A 10 

47 ප්රාථමිකපශි්තපීය 

භනොවනච 
කම්කරු   භෙපාර්තභම්න්තුගත PL 1-2006 A 76 

එකතුව 379 



13 | 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  

 

05.කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ කාර්ය සාධනය 

5.1 අරමුණ                                                                                                       

භමම අංශභේ ප්රධානතම කාර්යය වන ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම, ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තිය 

සකස් කිරීම සහ කළාපීය භ ෞතික සැලසුම් සකස් කිරීම භමම අංශයේ අය  කාර්ය ාරය භේ. 

 

5.2 කාර්ය මණ්යලය 

2017 වසභර්දී භමම අංශභේ අධයක්  තනතුර පුරප්ත පාඩුව පැවති අතර එම තනතුභර් වැය බලන ලීභීෙ 

ප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ අධයක්  ිඩසිනි. භ ෞතික සැලසුම් සහකාරවරුන් 09 භෙභනකු 

ිඩසින් භමම අංශභේ කාර්ය ාරය ඉටු කරන ලදී. 

 

5.2 ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම සහ ප්ර තිපත්තිය සකස් කිරීම     

රේ තුළ හා ඉන් බාහිරව ඇති භ ෞතික සම්ප  නිසි භලස ප්රභයිජනයේ භගන ජාතයන්තර වශභයන් 

ඇතිවී ඇති ආර්ථීක සංවර්ධන අවස්ථාවන් උපායය ලි භලස උපභයිගි කර ගැනීම  භ ෞතික සංවර්ධන 

ක්රියාවලිය ජාතික හා ජාතයන්තර භලස සම්බන්ීකකරනය කිරීම  පවතින සමාජ ආර්ිකක හා භ ෞතික 

ිඩ මතා අවම කර ගැනීමේ , ස්ව ාිඩක පරිසර ජාලය සහ පාරිසරික අත  සංභේදී ප්රභීශ රැක ගනිමින් 

ෙ, වර්ධනය කර ගනිමින් ෙ ස්ව ාිඩක ිඩප  අවම වන අන්ෙමේ සුදුසු සථ්ානයන්හි ජනාවාස, නගර හා 

අපර වුහ පහසුකම් හා වනාන්තර ඇතුල  පාරිසරික පීධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ  ජාතික ආර්ිකකභේ 

ප්ර තිලා  භෙගුන භතගුන කිරීමේ  ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්ර තිප තිය සහ සැලැස්ම වැෙග  භේ. 
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5.4 2017 වසභර් දී කරන ලෙ කාර්යයන්  

5.4.1. ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම   

1. ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම යාව කාලීන කිරීම 

 ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම යාව කාලීන කිරීමේ අොළ ෙ ත රැස්කිරීම හා ිඩශ්භ්තශනය. 

 අොළ පාර්ශවකරුවන්භ  අෙහස් ලබා ගැනීම 

 අොළ ආෙර්ශන පmodels) සකස් කිරීම 

 භ ෞතික සැලසුම් භකටුම්පත පිළිභයල කිරීම 

2. භෙපාර්තභම්න්තුභේ කේයුතු භවනුභවන් පුස්තකාලයක් පව වාභගන යාම  

 

5.5 කලාපීය සැලසුම් සකස් කිරීම 

රේේ වයා කුයා ූ  ෙ, නගරයකේ වයා ිඩශාල ූ  ෙ ප්රභීශයක් සඳහා සැලසුම් සකස ්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. 
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5.5.1 කලාපීය සැලැස්ම සකස් කිරීම 

 කලාපීය සැලැස්ම සකස් කරන්භන් කලාපීය සැලසුම් කමිටුව ිඩසින්ය. 
 භමම කමිටුභේ ස ාපති වන්භන් පළා  ස ාභේ ප්ර ධාන භ්තකම්ය. 
 පළාභ  සියළුම නගර ස ා ප්රාභීය ය ස ාවල ස ාපතිවරුන් ෙ මහ නගර ස ාවල නාගරික 

භකොමසාරිස්වරුන් ෙ භමම කමිටුභේ සාමාජිකභයි භවති. 
 සමහර රජභේ ආයතනවල නිලධාරීන් ෙ භමම කමිටුවේ ඇතුල  භවති. 

 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව ිඩභශේ භයන් ස්ථාපිත කර ඇ භ  කලාපීය සැලසුම් සකස ්
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 කරුනක් පිළිබෙව කලාපීය සැලසුම් කමිටුවේ අවශය ිඩභශේ  යින්භ  භසේවය ලබා 

දීම. 
 රැස්වීම්, 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 මුේතවල හිඟයක් භවභතො  ඒවා ලබා ගැනීමේ සහය වීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               රූප සටහන 02  :     කලාපීය සැලසුම් කමිටුව 

මුලාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුලාශ්ර  

 

 

 

 

 

ප්ර ධාන භ්තකම් 

කñටුභේ ස ාපති 

නගර ස ා 

ස ාපතිවු 

ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුව 

මහ නගර 

ස ාවල නාගරික 

භකතමසාරිස්වු 

ප්රාභීයය ස ාවල 

ස ාපතිවු 

නිලධාරීන් 
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5.6 2017 වසභර් දී කරන ලෙ කාර්යයන්  

 

කලාපීය භ ෞතික සැලසුම් පවතින ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම හා එහි ප්රතිප තියේ අනුකූල ිඩය 

යුතුය.  2017 වර් භේ දී එභතක් පැවති ජාතික භ ෞතික සැලැස්ම හා ප්රතිප තිය යාව කාලීන 

කරමින් පැවති බැිඩන්, කලාපීය සංවර්ධන සැලසුම් සම්පාෙනය භනොිඩිව.   
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6. ප්රාභීයය භ ෞතික සැලසුම් අංශය 

6.1 කාර්ය ාරය  

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

ලෙ ප්රාභීය ය වශභයන් වැෙග  නගර සඳහා සැලසුම් පිළිභයල කිරීමේ පළා  පාලන ආයතනවලේ 

සහය වීම සහ පූජා භූමි සංවර්ධන කේයුතු සඳහා අවශය තාක් ිවක සහය ලබා දීම භේ . 

 

6.2 කාර්ය මණ්යලය 

අධයක්  පප්රාභීය ය භ ෞතික සැලසුම්ච සෘ අ අීකක් නය යේභ  සංවර්ධන සහකාරවරු 12ක්, සංවර්ධන 

නිලධාරීන් 03 භෙභනක් සහ භ ෞතික සැලසුම් සහකාරවරු 04ක්, කාර්යාල කාර්ය සහයකවරු 

භෙභෙභනක් භමම අංශභේ භසේවභේ භයදී සිටී.  

6.2  ප්රාභීයය භ ෞතික සැලසුම් අංශභේ කාර්ය ාරය 

 කුයා නගර සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීම. 

 පුරනැගුම වැනි වයාපෘති හරහා ඒවා ක්රියා මක කරවීම. 

 ආපොවන්ේ ලක්ූ  ප්රභීශ සඳහා ජනාවාස සැලසුම් සැකසීම. 

 හඳුනාග  පුජා භූමි නාගරික සංවර්ධන ප්රභීශ වශභයන් ගැසට් මගින් ප්ර කාශයේ ප  කිරීම. 

 පූජා භූමි සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීම. 

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

භූමිවල අොළ වයාපෘති ක්රියා මක කිරීම. 

 ප්රාභීය ය භ්තකම් කාර්යාල හා ිඩිඩධ ආයතන ිඩසින් කරනු ලබන ිඩිඩධ ඉයම්  ාිඩතයන් සඳහා 

වන නිරීක් න හා නිර්භීශ ලබාදීම. 

 අමාතයාංශය මගින් ිඩිඩධ අවස්ථාවලදී අප භවත පවරන ලෙ ිඩභශේ  වයාපෘති ක්රියාවේ නැංවීම  

6.4 කුයා නගර සැලැස්මක්ෂ සකස් කිරීභම් අරමුණු 

 ශ්රී ලංකාභේ ජනගහනභයන් බහුතරයකේ ප70 ච මුලික නාගරික පහසුකම් ලඟා කර දීම. 

 තොසන්න ප්රභීශයන්හි ආභයිජනය ග්රාමීය ප්රභීශයන්ේ ිඩතැන් කිරීම. 

 අිඩත ම  නාගරීකරනයේ භපලභඹන ජනයාේ සිය ගම් බිම් ආශ්රිතව ක්ර මව  නාගරික කලාප 

බිහිකර දීම. 

 සුපිරි මහනගරය සම්බන්ත ත සපිරි ග්රාම නගර පීධතියක් ඇති කිරීම. 

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

පීධතියක් ජනතාවේ ොයාෙ කිරීම. 

 ිඩස්ත නගරයක ඇති සියළු යටිතල පහසුකම් සහිත සපිරි ග්රාම පුරවර බිහිකිරීමේ අවශය පෙනම 

භයදීම. 
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6.5  2017 වසභර්දී කරන ලෙ කාර්යයන් 

 1. කෑග්තල දිස්ත්රික්ෂකය 

 වට්ේාරම ශ්රී අරහ ත මලියභීව ිඩහාරය ජාතික භවසක් උ සවය සඳහා ධර්ම ශාලාව ඉඳිකිරීම.  
ඒ වේා ඇති භූමි අලංකරනය සිදු කිරීම. 

 ෙැදිගම භකොේභවභහර සඳහා ූලලික සැලැස්ම ලබාදීම පMaster Plan) හා ගැසට් මගින් පූජා භූමියක් භලස 

ප්රකාශයේ ප කිරීම. 

 මාම්පිේ වලගම්බා රජමහා ිඩහාරය ගැසට් මගින් පූජා භූමියක් භලස ප්රකාශයේ ප  කිරීම සඳහා අවශය 

නිර්භීශ බුීධ ශාසන අමාතයාංශයේ ලබාදීම 

 කඩිගමුව රජමහා ිඩහාරය ගැසට් මගින් පූජා භූමියක් භලස ප්රකාශයේ ප කිරීම සඳහා අවශය නිර්භීශ 

බුීධ ශාසන අමාතයාංශයේ ලබාදීම. 

 භලනගල රජමහා ිඩහාරය ගැසට් මගින් පූජා භූමියක් භලස ප්රකාශය ේ ප කිරීම සඳහා අවශය නිර්භීශ 

බුීධ ශාසන අමාතයාංශයේ ලබාදීම. 

 

2. රත්නපුර දිස්ත්රික්ෂකය 

 වයාපෘති සිදු භනොවුනි. 

 

3. භපතභ තන්නුව දිස්ත්රික්ෂකය 

 දිඹුලාගල පූජා භූමිභේ පිරිභවන් භගොයනැගි්තල හා සංඝාවාස භගොයනැගි්තල ඉඳිකිරීභම් වයාපෘතිය. 

පතවම  ක්රියා මක භවමින් පවීර.ච 

 දිඹුලාගල පූජා භූමිභේ වාහ්තකය ඉඳිකිරීභම් වයාපෘතිය. පක්රියා මකව පවීර.ච 

 පිබිභෙමු භපභළොන්නරුව ජනපති වැයසේහන යේභ  ප්රධාන පාස්ත 08 ක් සඳහා ප්රධාන සැලැස්ම සකස ්

කිරීභම් වයාපෘතිය. 

 කුයා නගර සංවර්ධන වැයසේහන  පිබිභෙමු භපොභලොන්නරුව වයාපෘතිය තුළ ‘’කළු කැභ්ත’’ නගර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳහා ක්රියා කිරීම.    

 භපොභළොන්නරුව දිස්ත්රික්කභේ පවතින බුදුරුව යාය පුජා භූමිය හා කවුයාගල ආරනය භසේනාසනය පූජා 

භූමිය පූජා භූමි ප්රභීශ භලස ගැසට් කිරීභම් කේයුතු සිදු කිරීම. 

 පිබිභෙමු භපොභලොන්නරුව රජරේ නභවිෙය වයාපෘතිභයහි භසෞඛය ක්භ ේත්රභයහි වයාපෘති 15 ක් සඳහා 

අවශය කේයුතු සිදු කිරීම. 

 භපොභළොන්නරුව පුලතිසි නිභක්තනභේ කේයුතු.  

 

තනතුර භසේවක සංඛ්ාව 
බංගලා  ාරකරු 

 
01 

සංචාරක බංගලා සහායක 01 

  

සහාය බංගලා  ාරකරු 01 

උෙයාන කම්කරු 01 
සනීපාරක් ක කම්කරු 01 
කම්කරු 04 
මුරකරු 01 
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 4. භසේුවාවිල පූජා භූමි වාපිතිය 

1. භසේරුවාිඩල පූජා භූමි භයිජනා ක්රමභේ ිඩනයාස සැලැස්ම යාව කාලීන කිරීභම් කේයුතු සිදු 

කරමින් පවීර. 

2. 2017 වර් භේ භනොවැම්බර් මස ෙක්වා භසේරුවාිඩල පූජා නගර වයාපෘතිභේ භසේවභේ භයදී 

සිටිභේ එක් භසේවක මහතකු පමිව.  ිඩශ්රාම ශාලාව හා සංචාරක බංගලාව පව වාභගන යාම 

සිදු භනොූ  අතර, වයාපෘතිභේ කේයුතු සඳහා පාරිභ ිගික  ාණ්ය, උපකරන භහි ගබයා  ාණ්ය 

ෙ සපයා භනොතිබුිව.  2017 භෙසැම්බර් මාසභේ දී සහකාර බංගලා  ාරකරු සහ සනීපාරක් ක 

කම්කරු යන භසේවාවන් සඳහා මහතුන් භෙභෙභනකු භයොෙවා ඇත.   

3. ගරු ිඩහාරාත පති ස්වාමීන්වහන්භසේ පූජා නගර වයාපෘතිභේ කේයුතු සඳහා අවශය පාරිභ ිගික 

 ාණ්ය සැපයීම සිදුකර ඇත. 

4. පූජා නගර වයාපෘතිභේ ධර්ම ශාලාවක් ඉඳිකිරීම සඳහා සැලසුම් වාස්තු ිඩෙයා අංශය මගින් සකස ්

කර භම්වනිඩේ ඉඳිකරමින් පවීර.  ොනපතියන්භ  අනුග්රහය මත ඉඳිවන භමහි වටිනාකම 

රුපිය්ත මිලියන 110 පමන වනු ඇත.   

5. භසේරුවාිඩල පූජා නගර වයාපෘතිභේ ඉදිරි සංවර්ධන කේයුතු භවනුභවන් සංඝාවාස 

භගොයනැගි්තලක්, ිඩශ්රාම ශාලා භගොයනැගි්තලක්, කාර්යාල භගොයනැගි්තලක් ඉඳිකිරීම 

භවනුභවන් සැලසුම් සකස් කළයුතුව ඇත.    

 

භසේරුවාිඩල පූජා භූමි වයාපෘතිභේ භසේවක මහතුන් පිළිබඳ භතොරතුරු පහත ෙැක්භේ. 

තනතුර භසේවක සංඛ්ාව 

සහාය බංගලා  ාරකරු 01 

සනීපාරක් ක කම්කරු 01 

 

5. අම්පාර ශ්රී විොනන්ෙ ළිරිභවන් සංවර්ධන වාපිතිය 

1. ශ්රී ිඩෙයානන්ෙ පිරිභවන් වයාපෘතිභේ සංඝාවාස භගොයනැගි්තල සඳහා සැලසුම් වාස්තු ිඩෙයා අංශය 

මගින් සකස ්කර ඇත.  ඉඳිකිරීම් සඳහා අරමුේත සපයාගත යුතුව ඇත.  භමහි වටිනාකම රුපිය්ත 

මිලියන 300 පමන වනු ඇත.   

අම්පාර උහන පුංචි සීගිරිය සංවර්ධන වයාපෘතිය 

2. පුංචි සීගිරිය සංවර්ධන වයාපෘතිය යේභ  සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීභම් කේයුතු සිදු 

කරමින් පවීර.   

6. ගා්තල දිස්ත්රික්ෂකය  

1. ශ්රී භෙභවෝත භීවාලය - සීනිගම - හික්කඩුව 

භීවාල භූමිය පූජා භූමියක් භලස ගැසට් මගින් ප්රකාශයේ ප කිරීමේ අොළ මිනින්භෙිරු 

සැලසුම් ලබා ගැනීමේ අවශය කේයුතු සිදු කිරීම. 

 ප්රාභීය ය භ්තකම් ෙැනුව  කිරීම පලිපි මගින්, සාකච්)ාච 

 පූජා භූමිය ක්භ ේත්ර පරීක් ාව 

2. කලාතුඩුව ආරනය භසේනාසනය - භකො ගල 

ඉයම් ගැේළු ිඩසඳීම සිදු කරන ප්රාභීය ය භ්තකම් ෙැනුව  කිරීම 
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3. භතොේගමුව රන්ප  රජමහා ිඩහාරය - භත්තව ත 

ිඩහාර භූමිභේ හිමිකම් පිළිබඳ ගැේළු පවීර.  ප්රාභීය ය භ්තකම් සමග එම ගැේළු ිඩසඳීමේ 

සාකච්)ා වාර කිහිපයක් පැවැ වීය.   

4. ගා්තල දිස්ත්රික්කභේ පළා  පාලන ආයතන ක්ක්ති ිඩඳින ඉයම් සඳහා පැවරුම් නිභයිග ලබා 

දීම සම්බන්ධව එකඟතාවය ලබාදීම. 

a. බලපිටිය ප්රාභීය ය භ්තකම් භකොට්ඨාශය 

b. හික්කඩුව ප්රාභීය ය භ්තකම් භකොට්ඨාශය 

5. ගා්තල, පිටිවැ්තල ශ්රී ජයවර්ධනාරාම ිඩහාරස්ථානය පූජා භූමියක් භලස ගැසට් මගින් ප්රකාශයේ 

ප කිරීමේ අවශය කේයුතු අවසන් අදියභර් පවීර.   

 

7.මාතර දිස්ත්රික්ෂකය 

1. භෙිඩනුවර පූජා භූමි කමිටුව පිහිටුවීමේ අොළ ූලලික කේයුතු කිරීම. 

2. ගැේබරුව පූජා භූමිභේ පැවති ඇසළ භපරහර භවනුභවන් පූජා භූමිය තුළ සිදු කරන ලෙ 

සංවර්ධන කේයුතු නිරීක් නය කිරීම. 

- පූජා භූමිය තුළ පැවති ඉයම් ගැේළුවක් ිඩසඳීම.  ඒ පිළිබඳ ීරරන භකොේභපොල ප්රාභීය ය 

භ්තකම් භවත ෙැනුම් දීම පසාකච්)ාව හා ලිපි මගින්ච 

3. දික්වැ්තල භෙිඩනුවර නගර සංවර්ධන රැස්වීම් සඳහා සහ ාගි වීම 

- වැේරුකන්නල ක්භ ේත්ර නිරීක් න කේයුතු සිදු කිරීම 

- වැේරුකන්නල පූජා භූමි සංවර්ධන සැලැස්භමහි සංභශිධන කිරීම. 

8. මහියංගන පූජා භූමි සැලසුම් භයෝජනා ක්ෂ රමය 

1. 2017.01.08 
අතිගරු ජනාත පතිතුමාභ  භෙවර්  පූර්න පෙිඩ ප්රාප්ත තිය සැමරීම නිමි භතන් මහියංගන රජමහා 

ිඩහාර පූජා භූමිභේ රුක් භරිපන වැයසේහන සිදු කිරීම  

2. 2017.05.29 
මහියංගන පූජා භූමි සැලසුම් කමිටුව ස්ථාපනය කිරීම  

3. 2017.06.01 
මහියංගන පූජා භූමිභේ නය තු කේයුතු පිළිබඳව ජනාත පති කාර්යාලය, ඌව පළා  

ස ාව සහ ප්රාභීය ය භ්තකම් කාර්යාලය මගින් පව වන ලෙ රැස්වීම් සඳහා සහ ාගිවීම. 

4. මහියංගන පූජා භූමිභේ භූ ෙර්ශන සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා පහළ මළුව ෙළ මැනුමක් සිදු කිරීම. 

5. මහියංගන පූජා භූමිභේ ිඩදුලි අලංකරන පීධතිය සඳහා ිඩදුලි පහන් කණු සැළසුම් සකස් කිරීම . 

6. මහියංගන පූජා භූමිභේ ෙළ භූ ෙර්ශන සැලැස්ම සකස් කිරීම. 

7. ධාතු මන්දිරය ඉඳි කිරීම සඳහා භගොයනැගිලි සැලසුම් සකස් කිරීම. 

8. පූජා භූමිභේ දෙනික නය තු කේයුතු සහ ඇසළ භපරහැර උ සව සමභේ පිරිසිදු කිරීම් සඳහා 

ිඩභශේ  රාජකාරි ඉටුකිරීම. 

මහියංගන සංචාරක බංගලාව 

1.  මහියංගනය නව සංචාරක බංගලාව අලු වැඩියා කිරීම -2017 භෙසැම්බර් 
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මුතියංගන රජමහා විහාරය  

මුතියංගන පූජා භූමිභේ පහත මළුභේ දෙනික නය තු කේයුතු සහ භපරහැර උ සව සමභේ පිරිසිදු 

කිරීම සඳහා ිඩභශේ  රාජකාරි ඉටුකිරීම 

9. භමතණරාගල දිස්ත් රික්ෂකය 

යුෙගනාව රජමහා ිඩහාරය අංක 2024 26 හා 2017  අනි මස 20 දිනැති ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 

ජනරජභේ අතිිඩභශේ  ගැසට් පත්රය මගින් පූජා භූමියක් භලස ප්රකාශයේ ප කිරිම. 

 

භසේවක සංඛයාව 

තනතුර භසේවක සංඛ්ාව මුළු භසේවක සංඛ්ාව 
මහියංගන පූජා භූමිය  
ඕවර්සියර් 
කම්කරු 
මුරකරු 

 
01 
16 
02 
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මහියංගන වයාපෘති 
කාර්යාලය 
උෙයාන කම්කරු 
කම්කරු 

 
 
01 
03 

මහියංගනය සංචාරක 
බංගලාව 
බංගලා  ාරකරු 
උෙයාන කම්කරු 
මුරකරු 
 

 
 
01 
02 
02 

 
 
 
 
05 

මුතියංගන පූජා භූමිය 
වැය බලන ඕවර්සියර් 
කම්කරු 

 
01 
03 

 
 
04 

                                           එකතුව 32 
 

10. කතරගම පූජා භූමිය 

 කතරගම පූජා භූමිභේ භසේවකයින් භයොෙවා නය තු කර පව වාභගන යාම. (දෙනික 
නය තු කේයුතු සිදු කිරීම) 

 කතරගම ඔසු උයභන් නය තු කේයුතු 

 කතරගම පූජා භූමි කමිටු පිහිටුවීම ප2017.03.31ච 

 කතරගම ඇසළ උ සවය ප2017.08.04 - 06ච 

 කතරගම රජභේ ිඩශ්රාම ශාලාව වන්ෙනාකරුවන්හේ භවන් කිරීම ආරම්  කිරීම  ප2017.08.04 

දිනච 

 කතරගම රජභේ ිඩශ්රාම ශාලාව දෙනික කේයුතු සිදු කිරීම 

 කතරගම ර ජභේ ිඩශ්රාම ශාලාව දෙනික කේයුතු සඳහා ලබාදීම සුළු නය තු කේයුතු සිදු කිරීම. 

 කතරගම ිඩශ්රාම ශාලාව සඳහා රු  40,000 - ක් වැය කර  ාණ්ය මිල දී ග  අතර, රු. 20,000 - 

ක් වැය කර අළු වැඩියා කේයුතු සිදු කර ඇත. 
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කතරගම පූජා භූමිය සඳහා ෙකුන සංවර්ධන මණ්යල (SDB) පහත සඳහන් ඇස්තභම්න්තු හා ෙළ සැලසුම් 

ලබාදීම  

 කතරගම පූජා භූමිය ව ේා යකය වැේ සඳහා ෙළ සැළසුම හා ෙළ ඇස්තභම්න්තු 

 ඔසු උයන සඳහා නළ ළිඳක් සඳහා ඇස්තභම්න්තු 

 භපොදු පහසුකම් පීධතියක් සඳහා ෙළ සැළසුම් හා ඇස්තභම්න්තු 

 කතරගම පූජා භූමියේ භසිලා ලයිට් පීධතිය සිඩ කිරීම  සඳහා අවශ් ය 
පහසුකම් හා අනුමැතිය ලබාදීම  (රුහුණු මහා කතරගම භීවා ලභේ ඉ්තලීම 
මත) 

 කතරගම සංචාරක බංගලාභේ වායු සමීකරන කාමර 04 හි වායු සමීකරන 
යන්  ර අළු වැඩියාව (රු. 16,000/-) 

 කතරගම ප්ත  රාභීය ය කමිටු රැස්වීමේ සහ ාගි වීම (2017.01.21, 2017.11.28) 
 කතරගම නගර සැළසුම - 2017 ේ නාගරික සංවර්ධන අත කාරිය මගින් පැවැ ූ  

වැයසේහනේ 2017.11.17 සහ ාගි වීම 

 කතරගම  ාණ්ය භවන්භීසිය සිදු කිරීම 

කතරගම පූජා භූමිය 

තනතුර    භසේවක සංඛයාව 

ඕවර්සියර්    - 

කම්කරු    30+1 

මුරකරු     7 

 

කතරගම සංචාරක බංගලාව 

තනතුර      භසේවක සංඛයාව 

මුරකරු      3 

බංගලා  ාරකරු    1 

කම්කරු     1 
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11.මහනුවර දිස්ත්රික්ෂකය 

ශ්රී ෙළඳා මාළිගාව හා ප ්තභලකැභ්ත ජාතයන්තර භබෞීධ මධයස්ථාන පරිශ්රභේ භසේවකයන් භයොෙවා 

නය තු කිරීම සහ ඊේ අොළ කේයුතු සම්බන්ීකකරනය. 

පභසේවක සංඛයාව 24 - ඕවර්සියර් 02ච 

ඇසළ භපරහැර උ සව සමභේ පිරිසිදු කිරීම සඳහා ිඩභශේ  රාජකාරි ඉටුකිරීම. 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුභේ 24 භෙභනකුභගන් යු  භසේවක පිරිස ිඩසින් මහනුවර පූජා 

භූමිභේ දෙනික කුණු ඉව  කිරීම, තනභකොළ කැපීම, පැළ වර්ග නය තුව, භූ ෙර්ශන කේයුතු ඇතුළු 

දෙනික පිරිසිදු කිරීභම් කේයුතු කිරීම. 

12.මාතභ්ත දිස්ත්රික්ෂකය  

 මාතභ්ත අලුිඩහාරය පූජා භූමිය භසේවකයන් භයොෙවා නය තු කර පව වාභගන යාමේ 
අොළ කේයුතු සම්බන්ීකකරනය  

 භෙපාර්තභම්න්තුවේ අය  රථ ගාල නය තුකර පව වාභගන යාම ිඩහාරස්ථානයේ 
පැවරීමේ අොළ අවභබිධතා ගිිඩසුම සකස් කිරීම හා එම කේයුතු සම්බන්ීකකරනය  

 අළුිඩහාර පූජා භූමිය සඳහා භයිජිත බහුකාර්යය භගොයනැගි්තල සඳහා භූමිය නිරීක් නය 
සඳහා ක්භ ේ  ර පරීක් න කේයුතු සිදු කිරීම. 

 ෙඹු්තල පූජා භූමිය සඳහා ඉඳිකිරීමේ භයිජිත වාහ්තකය, අම්බලම හා වැසිකිළි පීධතිය 
ඉඳිකිරීමේ අොළව ක් භ ේ  ර නිරීක් නය කිරිම. 

 මාතභ්ත අළුිඩහාර පූජා භූමිභේ දෙනික පිරිසිදු කිරීභම් හා භූ ෙර්ශන කේයුතු, 
තනභකොළ කැපීම ආදී කේයුතු සිදු කිරීම හා භපරහැර උ සව සමභේ පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා ිඩභශේ  රාජකාරි ඉටුකිරීම 

 පූජා භූමි කමිටු පිහිටුවීමේ අොළ ූලලික කේයුතු සිදු කිරීම. 

භසේවක සංඛයාව   ඕවර්සියර් 01,    කම්කරු 03  

12.භකත ඹ දිස්ත්රික්ෂකය. 

භමත්සිත් අරණ වාපිතිය 

 ශ්රී සම්බුීත  ිඩහාරය, ඉඹුලකන්ෙ, භහිමාගම - ධම්ම මණ්යපය ඉඳිකිරීම හා බිම් මහළ 

 මුණ්ඩිගල ආරණ් ය භසේනාසනය, අිඩස්සාභේ්තල -පුස්තකාල භගොයනැගි්තල හා නවාතැන් 
කාමර ඉඳිකිරීම 

 භගිතමී ිඩහාරය, භබොරැ්තල- බහුකාර්ය භගොයනැගි්තල සඳහා භගොයනැගිලි සැලසුම් 
සකස් කිරීම  

 භකිට්භට් රජමහා ිඩහාරය -   බහුකාර්ය භගොයනැගි්තල සඳහා භගොයනැගිලි සැලසුම් 
සකස් කිරීම 

 පිටිපන පුරාන ිඩහාරභේ ෙහම් පාස්ත භගොනැගි්තල සඳහා භගොයනැගිලි සැලසුම් සකස ්
කිරිම 
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භකිට්භට් රජමහා ිඩහාරභේ භසේවභේ භයභෙන භසේවකයින් භෙභෙභනකි. 

මුරකරු   01 

කම්කරු  01 

 

14. කැලිවය පූජා භූමිය 

මුළු භසේවක සංඛයාව  07 

ඕවර්සියර් පරා.ඉ.ච 01 

කම්කරු  05 

මුරකරු   02 

 

පූජා භූමි ප්රභීශභේ දෙනික පිරිසිදු කිරීභම් කේයුතු හා ඊේ අොළ නය තු කේයුතු දෙනිකව ඉටුකිරීම. 

සංචාරකයන් සඳහා භතොරතුරු මධයස්ථානයක් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම  

15. හම්බන්භතතට තිස්සමහාරාම 

 

1. අම්බලන්භතොේ රන්ගිරි ිඩහාරය සඳහා ධර්ම ශාලාව, සංඝාවාස භගොයනැගි්තල සඳහා 
ඇස්තභම්න්තු හා ෙළ සැලසුම් සකස් කිරීම. 

2. තංග්තල වැ භගොය රජමහා ිඩහාරභේ පුජා භූමිය සඳහා ක්භ ේත්ර පරීක් ාව කිරීම, මිනුම් නිභයිග 
ඉදිරිප  කිරීම. 

3. තිස්සමහාරාම ඓතිහාසික උීධතාරාම රජමහා ිඩහාරභේ පූජා භූමිභේ ක්භ ේත්ර පරීක් ාව, මිනුම් 

නිභයිග ඉදිරිප  කිරීම. 

4. තිස්සමහාරාම පූජා භූමිභේ දෙනික කේයුතු සම්බන්ීකකරනය 

5. තිස්සමහාරාම  ාණ්ය භවන්භීසිය සිදු කිරීම. 

6. හාතාගල රජමහා ිඩහාරය පූජා භූමියක් භලස ගැසට් වීම. 

 

16. වයඹ ප ාත 

2017 වර් භේ ඉටුකළ කාර්යයන් 

01. 2018 ජාතික භවසක් උ සවයේ අොළ වැය කේයුතු පබිංගිරිය රජමහා ිඩහාරය, බිංගිරියච 

02. පූජා භූමි නිරීක් න වාර්තා සැපයීම 

03. පූජා භූමි මායිම් ගැේළු ිඩසඳීම සම්බන්ධ කේයුතු - තනිවැ්තල භීවාලය  , මාෙම්භප්ත  

04. ආරච්චිකට්ටුව නගර සැලසුම පප්රතිපාෙන භනොමැති වීභමන් වැය නවතන ලදීච 

05. ක්තපිටිය ප්රාභීය ය භ්තකම් කාර්යාලයේ අය  රජභේ ඉයම් බදු දීමේ අොළ වාර්තා සැපයීම. 

06.  
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17.කළුතර 

භපොකුණුිඩේ, කි සිරිභමවන් රජමහා ිඩහාරභේ සංඝාවාසය ඉඳිකිරීම සඳහා සැලසුම් සහ ඇස්තභම්න්තු 

ලබාදීම.  

18.අනුරාධපුර දිස්ත් රික්ෂකය 

අනුරාධපුර පූජා භූමිය 

 ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුභේ 11 භෙභනකුභගන් යු  භසේවක පිරිස ිඩසින් 

අනුරාධපුර පූජා භූමිභේ මහා ිඩහාර ප්රභීශභේ දෙනික කුණු ඉව  කිරීම, තනභකොළ කැපීම, 

පැළ වර්ග නය තුව භූ ෙර්ශන කේයුතු ඇතුළු දෙනික පිරිසිදු කිරීභම් කේයුතු සිදු කිරීම. 

 මහා ිඩහාර භූමිය භූ ෙර්ශනය කිරීම පඅන්තර් බන්ත ත ග්ත ඇතිරීම හා තන භකොළ සිේවීමච 

 භපොභසොන් උ සව සමභේ දී පිරිසිදු කිරීම ඇතුළු ිඩභශේ  රාජකාරි ඉටුකිරිම. 

 ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුභේ අීකක් නය යේභ  සනීපාරක් ක භගොයනැගිලි 

පීධති 03 ක් ඉදිකිරීම. 

 පූජා භූමි සංවර්ධන කමිටුව මාස්පතා රැස්කිරීම හා එහිදී ගන්නා ීරරන ක්රියා මක කරවීම. 

 සංචාරක නිභක්තනභේ කේයුතු. 

භසේවක සංඛයාව 

තනතුර භසේවක සංඛ්ාව 
අනුරාධපුර පූජා භූමිය 
සංවර්ධන නිලධාරී 
ඕවර්සියර් 
කම්කරු 
මුරකරු 

 
01 
04 
09 
02 

අනුරාධපුර සංචාරක බංගලාව 
බංගලා  ාරකරු 
සංචාරක බංගලා සහායක 

 
01 
01 

 එකතුව 18 
 

 

භලෝලුගස්වැව වාපිතිය 

අනුරාධපුර පූජා භූමිභේ පුරා වස්තු ිඩශාල ප්රමානයක් සහිත ඇතුළු නුවර පදිංචි පවු්ත 1000 ක් පමන 

පදිංචි කරවීම සඳහා භලිලුගස්වැව නව නගර වයාපෘතිය ක්රියා මක කිරීමේ බලාභපොභරො තු භේ.  

2016 වසභර් කැබිනට් මණ්යල අනුමැතිය පරිදි 2017 වසභර් දී ශකයතා අධයයනයක් සිදු කර භමම 

වයාපෘතිය සඳහා ක්රමසම්පාෙන භෙපාර්තභම්න්තුභේ අනුමැතිය ලබාග  අතර, ඉයම එළි කිරීම, මාර්ග 

සෑදීම, ජලය හා ිඩදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ඇස්තභම්න්තු පිළිභයල කිරීම සිදු කරන ලදී.   
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7. ඉංජිභන්ු අංශභේ කාර්යසාධනය 

7.1 කාර්ය ාරය - 

ජාතික සැලසුම, කලාපීය සැලසුම, ප්රාභීය ය සැලසුම්, කුයා නගර, ප්රජා නගර, භගොයනැගිලි, භූ ෙර්ශන 

සැලසුම ආදිය සැලසුම් කිරීභම්දී හා ක්රියාවේ නැංවීභම්දී අවශය වන සිිඩ්ත ඉංජිභන්රුමය භසේවාව 

කාර්යක් මව ඉටුකර දීම. 

7.2 කාර්ය මණ්යලය - 

අධයක්  ඉංජිභන්රු සෘ අ අීකක් නය යේභ  ඉංජිභන්රු, පරීක් ක, ප්ර මාන සමීක් න යන උප අංශ 

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

ඉංජිභන්රු භෙභෙභනකු, පරීක් කවරු තිභෙභනකු, ප්ර මාන සමීක් ක භෙභෙභනකු, සංවර්ධන 

නිලධාරියකු, මැනුම් සහායකයන් තිභෙභනකු හා කාර්යාල කාර්ය සහායක භෙභෙභනකු භසේවභයහි භයදී 

සිටී. 

7.2 දෙනික රාජකාරි 

- භගොයනැගිලි සඳහා වුහ සැලසුම් සකස් කිරීම. 

- ඉදිකිරීම් කේයුතු සඳහා උපභීශක වය සැපයීම. 

- ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම 

- භගවීම් වාර්තා හා වවුචර්ප  සැකසීම. 

- ඉයම් සමීක් න සංවර්ධන කේයුතු සෙහා පළා  පාලන ආයතන භවත රජභේ ඉයම් අ ප  කර 

ගැනීම පැවරීම ආදී කේයුතු සඳහා. 

- නගර සැලසුම් සෙහා ඉයම් පරිහරන සමීක් නය හා වාර්ථා සැකසීම. 

- සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීභම්දී අොළ වන භලසේ සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම හා ඉදිකිරීම් 

කාර්යයන් සඳහා ක්භ ේත්ර  පරීක් න, ඉයම් මැනීම, සිතියම් සකස් කිරීම, සභමිච්ච භර්ඛා සැලසුම් 

සකස් කිරීම, නගර සැලසුම් භගොයනැගිලි සැලසුම් ආදිය භූමිභයහි පිහිටුවීම. 

- ඉදිකිරීම් හා භූ ෙර්ශන කේයුතුවලදී හා නය තු කේයුතුවලදී වැයබිම් පරිපාලනය 

-  ඉදිකිරීම් හා භූ ෙර්ශන කේයුතුවලදී වැය අීකක් නය, බි්තප  සැකසීම, බි්තප  සහතිකය, රැඳවුම් 

මුේත නිෙහස් කිරීභම් වාර්තා, ප්ර ගති වාර්තා ඉදිරිප  කිරීම. 

- භෙපාර්තභම්න්තුව සතු භගොයනැගිලි නය තුව සෙහා ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම හා නය තු කේයුතු 

ඉටු කිරීම. 
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 2017 වර් භේ  සිදුකරන ලෙ කරනලෙ කාර්යයන් 

01 

 

අනුරාධපුර පූජා භූමිය - ෙැනේ පවතින වයාපෘති කාර්යාලභේ සහ සංවාරක බංගලාභේ 

භයිජනාකර ඇති අළු වැඩියා කේයුතු සඳහා වුහගත සැලසුම් හා ප්රමාන මිණුම් පත්ර  සමග 

ඇස්තභම්න්තු සැකසීම. මහා ිඩහාරභේ  භූ  ෙර්න කේයුතු සඳහා. පInter lock Paving work)  

02 

 

භස සිරිපාය ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භගොයනැගි්තල - ජාතික භ ෞතික සැලසුම්  

භෙපාර්තභම්න්තු කාර්යාලය නවීකරනය කිරීම සඳහා ප්රමාන මිණුම් පත්ර සමග ඇස්තභම්න්තු 

සැකසීම. 

03 

 

මහියංගනය - සංචාරක බංගලාභේ අළු වැඩියා කිරිම් සඳහා ප්රමාන මිණුම් සමග 

ඇස්තභම්න්තු සැකසීම හා ක්රියා මක කරවීම. 

04 අලවතුභගොය - සමන් භීවාලභේ භබිීක ප්රකාරය සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තුවක් පිළිභයල කිරීම. 

05 භබොරු්තල භගිතමී ිඩහාරය - ොන ශාලාව  ආවාස භගය බහු කාර්ය භගොයනැගි්තල සඳහා ෙල 

ඇස්තභම්න්තු පිළිභයල කිරීම.  

06 භපොකුණුිඩේ - භයිජිත ආවාස භගය  සඳහා ෙල ඇස්තභම්න්තු  පිළිභයල කිරීම වුහ නිර්මාන 

සැලසුම් ඇඳ ඇස්තභම්න්තුකර ඉදිකිරීම් කේයුතු අීකක් නය කරමින් පවති.    

07 දියවන්නා උයන  - භෙපාර්තභම්න්තු බංගලාභේ  නය තු කේයුතු.  

08 භසේරුවාිඩල පූජාභූමි  - සංවාරක නිවාසය අළු වැඩියා කිරීමේ ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරීම සහ 

ධර්මශාලා භගොයනැගි්තල මැණුම් ස්ථානගත කිරීම.   

09 අනුරාධපුර මහභමවුනා උයන -  භූ ෙර්ශනය  කේයුතු.   

10 දිඹුලාගල රජමහා ිඩහාරය - භගොයනැගිලි සැලසුම් සෙහා වුහ සැලසුම් නිර්මාන කිරීම.   

11 කතරගම - සංවාරක බංගලාභේ වහළ පිළිසකර කිරීභම් කේයුතු පරීක් ා කිරීම සහ  

ිඩශ්රාමශාලාභේ අළු වැඩියා කේයුතු සිදුකිරීම. 

12 වට්ේාරම රජමහා ිඩහාරභේ ධර්ම ශාලාව සඳහා වුහ සැලසුම් සකස් කිරීම 

13 අළු නුවර ශ්රී ෙැඩිමුණ්ය භීවාලභේ පැති බැම්ම ඉඳිකිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම හා 

ඇස්තභම්න්තු සකස් කිරිම. 

14 භසේරුවාිඩල රජමහා ිඩහාරභේ ධර්ම ශාලාව සඳහා වුහ සැලසුම් සකස් කිරීම.  

15 අරන්තලාව භබෞීධ මධයස්ථානභේ ආවාසය සඳහා වුහ සැලසුම් සකස් කිරීම.  

16 අනුරාධපුරය පූජා නගර සනීපාරක් ක භගොයනැගිලි සඳහා වුහ සැලසුම් හා ඇස්තභම්න්තු 

සකස් කිරීම.  

17 වුහ සැලසුම් හා භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - භම  සි  අරන වයාපෘතිය, පුස්තකාලය 

හා  ාවනා කුටි ඉඳිකිරීම මුණ්ඩිගල ශ්රී සුමනගිරි ආරනය භසේනාසනය.  
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18 වුහ සැලසුම් හා භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - භම  සි  අරන වයාපෘතිය, ධර්ම මන්දිර 

භගොයනැගි්තල ඉදිකිරීම, සිරි සම්බුීත  ිඩහාරය, භහිමාගම. 

19 වුහ සැලසුම් හා භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - සුඛිත පුරවර වයාපෘතිය,  බහු කාර්ය 

භගොයනැගි්තල ඉදිකිරීම, සුමන කීර්ති මහා පිරිභවන නාරංවල. 

20 වුහ සැලසුම් හා භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - සුඛිත පුරවර වයාපෘතිය,  බහු කාර්ය 

භගොයනැගි්තල ඉදිකිරීම, නාලිභක්රාමය, මීිඩටිගම්මන. 

21 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - දවෙය නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම, හතරැස් භකොටුව 

භරිහල. 

22 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - ප්රාථමික භසෞඛය සායනය සහ අභනකු  නිල නිවස 

ඉදිකිරීම, හතරැස් භකොටුව භරිහල 

23 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - ප්රාථමික භසෞඛය සායන ඒකකය ඉදිකිරීම, හතරැස් භකොටුව 

භරිහල 

24 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - දවෙය නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම, පදවෙයවරු 30 ක් 

සඳහාච මැදිරිගිරිය දිස්ත්රික් භරිහල 

25 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - අලු වැඩියා කේයුතු කිරීම, ආයුර්භේෙ භරිහ්ත 

භගොයනැගි්තල මනම්පිටිය 

26 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - මෘත ශරීරාගාර භගොයනැගි්තල ඉදිකිරීම, බකූලන භරිහල, 

භපොභලොන්නරුව 

27 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - භතමහ්ත දවෙය නිල නිවාස භගොයනැගි්තල ඉදිකිරීම, 

හිගුරක්භගොය භරිහල, භපොභලොන්නරුව 

28 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - ෙන්ත ශලයාගාරය, දිස්ත්රික් භරිහල ඉදිකිරීම, හිරකරක්භගොය 

භරිහල, භපොභලොන්නරුව 

29 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - ිඩභශේ   දවෙය නිල නිවාස ඉදිකිරීම, වැලිකන්ෙ භරිහල 

30 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - ළමා හා මාතෘ සායන ඒකකය ඉදිකිරීම, වැලිකන්ෙ දිස්ත්රික් 

භරිහල 

31 භකොන්ත්රා  පරිපාලනය - බාහිර භරිගී අංශය සහ පරිපාලන භගොයනැගි්තල ඉඳිකිරීම, 

වැලිකන්ෙ දිස්ත්රික් භරිහල 

32 ඉයම් මැනුම් කේයුතු 

 මීටිිඩගම්මන නාලිභක්රාමය භගොයනැගිලි ඉඳිකිරීම හා පූජා භූමි සැලසුම්  

 නාරම්මල සුමනකීර්ති මහා පිරිභවන භගොයනැගිලි ඉඳිකිරීම හා පූජා භූමි සැලසුම් 

 ඉඹුලකන්ෙ ශ්රී සම්භබිත  ිඩහාරය පූජා භූමියක් බවේ ප කිරීම සඳහා 



29 | 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  

 

  ාවනා කුටි ඉඳිකිරීම සඳහා ශ්රී සම්භබිත රාජාරාමය භෙොයම්භගොය 

 ගැේබරුව භීවාල භූමිය, කතරගම පූජා භූමි මැනුම් කේයුතු 

33 ඇස්තභම්න්තු පිළිභයල කිරීම 

 භෙිඩනුවර ිඩශ්රාම ශාලාව - නය තු කේයුතු 

 බවුන්භස  ආරනය ඉඳිකිරීම් 

 කතරගම ිඩශ්රාම ශාලා නය තු කේයුතු 

 නාරාභහේන්පිේ රාමඤ්ඤ නිකාය ප්රධාන කාර්යාලය 

 හලාවත, පඩුවස්නුවර රජභේ ිඩශ්රාම ශාලාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

08.වාස්තු විො අංශය 

08.1 කාර්ය ාරය 

වාස්තු ිඩෙයා අංශය ක්රියා මක වන්භන් අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච මගිනි.  අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච මගින් 

 ාර භෙන ලෙ වයාපෘීරන් සඳහා වන වාස්තු ිඩෙයා මක නිර්මාන කේයුතු සහකාර අධයක්  පවාස්තු 

ිඩෙයාච හා භ ෞතික සැලසුම් සහකාර පවාස්තු ිඩෙයාච මගින් හා ඉංජිභන්රු අංශය මගින් ලබා භෙන වුහ 

නිර්මාන ප්රාභීය ය සැලසුම් හා කලාපීය සැලසුම් අංශ මගින් නිර්මානය කර ලබා භෙන ිඩනයාස 

සැලසුම්, වාස්තු ිඩෙයා අංශභේ සැලසුම් කාර්යාල සහකාර මගින් සැලසුම් ශි්තපීන් භවත ලබා දී 

පරිගණුකානුසාරභයන් ෙල සැලසුම් අන්ෙවා ගැනීම හා වැයබිම් අීකක් නය හා කළමනාකරනය, 

සැලසුම් මුද්රනය කර පව වාභගන යාම, සැලසුම් සකස් කිරීම, පව වාභගන යාම භමම අංශභේ 

කාර්ය ාරය භේ. එභසේම සකස් කරනු ලබන ෙල සැලසුම් ගබයා කිරීම, පිේප  කිරීම, නය තු කිරීම හා 

ිඩනාශ භනොවී පව වාභගන යාමෙ සිදු කරයි. 

I. භෙපාර්තභම්න්තුවේ ඝෘ අවම භර්ඛීය අමාතයාංශභයන් ලැභබන වයාපෘති හා භබෞීධ කේයුතු 

භෙපාර්තභම්න්තුභවන් හා බුීධ ශාසන අමාතයාංශය මගින් ලබා භෙන ඉදිකිරීම් වයාපෘතිවල 

වාස්තු ිඩෙයා නිර්මාන භයිජනා සකස් කර භසේවා ොයකයින්ේ හා අභනකු  අොළ ආයතන 

භවත ඉදිරිප  කිරීම 

II. වාස්තු ිඩෙයා නිර්මාන, වුහ ඉංජිභන්රු නිර්මාන හා නාගරික ිඩනයාස සැලසුම් ෙල සැලසුම් 

ගත කිරීම 

III. ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුභේ අභනකු  අංශ හා මනා සම්බන්ීකකරනය 

කිරීම. 

IV. වාස්තු ිඩෙයා නිර්මාන කරන ලෙ සැලසුම් සඳහා අොළ ආයතන භවතින් අනුමැතිය ලබා 

ගැනීම 

V. වැයබිම් ක්භ ේත්ර නිරීක් න වැයබිම් සාකච්)ා, සම්මන්ත්රන පැවැ වීම සහ ාගි වීම හා 

ඉදිකිරීම් අීකක් නය හා ප්රමිතිය හා නය තු පිළිබඳ නියාමනය කිරීම. 

VI. තාක් ිවක ඇගයීම් කමිටු සඳහා සම්බන්ධ භවමින් ඒ සඳහා කේයුතු කිරීම. 

VII. ප්රසම්පාෙන කේයුතු ඉටුකිරීම හා ඒ හා සහාය වීම. 

08.2 කාර්ය මණ්යලය 

භමම කාර්ය මණ්යලය අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච මගින් කළමනාකරනය හා අීකක් නය සිදු කරයි.  

නිභයිජය අධයක් වරයකු හා සහකාර අධයක් වරු  02 ක්, භ ෞතික සැලසුම් සහකාර පවාස්තු ිඩෙයාච 

01, සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරුන් 03 භෙභනක් හා සැලසුම් ශි්තපීන් 21 භෙභනකුභගන් සමන්ිඩත 

භේ. එක් සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරයකු හා  සැලසුම් ශි්තපීන් කිහිප භෙභනකු භසේවා අවශයතාවය 

මත අධයක්  පඉංජිභන්රුච යේභ  ප්රමාන සමීක් න කේයුතු සෙහා භයොෙවා ඇත. අොළ වාස්තු 

ිඩෙයා යින්, ඉංජිභන්රුවන්, නගර නිර්මාන ශි්තපීන් ිඩසින් නිර්මානය කරන ලෙ නිර්මාන සැලසුම් 

අධයක්  පවාස්තු ිඩෙයාච මගින් සැලසුම් කාර්යාල සහකාරවරුන්ේ ලබා දී වාස්තු ිඩෙයා හා ඉංජිභන්රු 

නිර්මාන සැලසුම් හා ිඩනයාස සැලසුම් සකස් කිරීම සිදු භකභර්. 

භමම සකස් කරන සැලසුම්ප  ගබයා කිරීම, නිකු  කිරීම, පිේප  කිරීම, අළු වැඩියා කිරීම හා ිඩනාශ 

භනොවී පව වාභගන යාම සඳහා සැලසුම්  ාර සහකරුවකු, සැලසු ම් මුද්ර න ශි්තපීන්  භෙභෙභනකු, 

සැලසුම් අළු වැඩියා කරන්නකු හා කාර්යාල කාර්ය සහායකයකු භමම අංශය යේභ  තවදුරේ  

භසේවභේ නියුක්ත භේ. 
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08.3    2017 වසභර්දී නිම කරන ලෙ විනාස සැලසුම් 

 වාපිතිය සැලසුම් අංකය 

 භකත ඹ 

දිස්ත්රික්ෂකය 
ඉඹුලකන්ෙ ශ්රී සම්ද්ී ව විහාරය,  භහෝමාගම 
-  ධම්ම මණ්යපය 

NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/01 

ඉඹුලකන්ෙ ශ්රී සම්ද්ී ව විහාරය,  භහෝමාගම 
-   ාවනා කුටිය 

NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/01 

නවගමුව පත්තිනි භීවාලය NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/05 
භබතරැ්තල භගෝතමී විහාරය NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/06 

මුණ්ඩිගල ආරණ භසේනාසනය, 
අවිස්සාභේ්තල (කාන්තා භන්වාසිකාගාරය 

හා පුස්තකාලය) 

NPPD/ARCHI2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/09 

සර්භවෝෙය විපස්සනා  ාවනා මධස්ාානය NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/12 

භකතටහැර ශ්රී රාජගල විහාරය NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/භකත ඹ/14 

ගම්පහ 

දිස්ත්රික්ෂකය 
අත්තනග්තල මීටිවිගම්මන නාලිභක්ෂරාරාමය 

විහාරය ොන ශාලාව හා රැස්වීම් ශාලාව 
NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/ගම්පහ/01 

මාබිම සීවලී විහාරය  ාවනා කුටිය, 
සීවලී විහාරය ධම්ම මණ්යපය 

NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/ගම්පහ/05 

මහර නාරංවල ශ්රී සුමනර්ර්ති මහ ළිරිභවන 

ොන ශාලාව හා රැස්වීම් ශාලාව 
NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/ගම්පහ/06 

ද්දු මැදුර වැඩි දියුණු කිරීම NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/ගම්පහ/06 

කළුතර 

දිස්ත්රික්ෂකය 

කිත්සිරිභමවන් රජමහා විහාරය  

භපතකුණුවිට, සංඝාවාසය,  ාවනා කුටිය 
NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/කළුතර/02 

 භහතරණ, ඔලභබතඩුව ශ්රී ජයවර්ධනාරාම 

විහාරය  
NPPD/ARCHI/2016/බස්නාහිර/කළුතර/02 

නුවර 

දිස්ත්රික්ෂකය 

අස්ගිරිය මහානායක හිමිභ  නිල නිවාසභේ 

ප්රභේශ මාර්ගය සැකසීම 
NPPD/ARCHI/2017/මධම/නුවර/02-02 

 අස්ගිරිය මහා විහාරභේ භ්තකම් කාර්යාලභේ 

ගබයා සංර්ර්ණය  
NPPD/ARCHI/2017/මධම/නුවර/02-02 

ෙහම් පාස්ත භගතයනැගි්තල NPPD/ARCHI2016/මධම/නුවර/02-4 
භ ෞතික සැලසුම් කාර්යාලය ෙ ඳා මාලිගාව 

අසල 
NPPD/ARCHI2016/මධම/නුවර/4 

 මාතර 

දිස්ත්රික්ෂකය 
ගැටබුව රජමහා විහාරය භකතටභපතල 

මාතර 
NPPD/ARCHI2016/ෙකුණ/මාතර/01 

කතරගම පූජා භූමිය NPPD/ARCHI/2017/ෙකුණ/හම්බන්භතතට/04 

මාතභ්ත 

දිස්ත්රික්ෂකය 
මාතභ්ත අළුවිහාර පූජා භූමිය භයෝජිත 

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

අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික්ෂකය 

අනුරාධපුර පූජා නගරය සනීපාරක්ෂ ක 

භගතයනැගි්තල (ුවන්වැලි සෑය) 
NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-1 

 අනුරාධපුර පූජා නගරය සනීපාරක්ෂ ක 

භගතයනැගි්තල (ඉසුුමුිවය) 
NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-
11 

අනුරාධපුර පූජා නගරය සනීපාරක්ෂ ක 

භගතයනැගි්තල (සමා ව ළිබදමය) 
NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-
111 

අනුරාධපුර මහා විහාරභේ භූ ෙර්ශන 

වාපිතිය 
NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-
iv 
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අනුරාධපුරය සංචාරක නිල නිවාස භූමිභේ 

ජාතික භ ෞතික සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තු 

කාර්යාලය ඉඳිකිරීම 

NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-v 

අනුරාධපුර සීමාමාලකය හා භලෝවාමහාපාය NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/01-
vi 

භලෝලුගස්වැව නව නගර වාපිතිය NPPD/ARCHI/2016/උතුුමැෙ/අනුරාධපුර/02 
භපතභ තන්න

ුව 

දිස්ත්රික්ෂකය 

    

දිඹුලාගල රජමහා විහාරය ළිරිභවන හා 

ආවාසය 
D/AR/82-89/2016 

දිඹුලාගල වාහ්තකය D/AR/55/2015 

දිඹුලාගල  ාවනා කුටිය  

භසෝමාවතී පූජා භූමියට සනීපාරක්ෂ ක 

පහසුකම් පීධතිය 
 

භපතභ තන්නුව පරාක්රම සමු්රය අසල 

සනීපාරක්ෂ ක පහසුකම් පීධතිය 
 

ළිබිභෙන භපතභ තන්නුව සංවර්ධන 

වාපිති 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තවදුරටත් සැලසුම් කටයුතු ඉටුකරමින් පවතී. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

භපතභ තන්නුව පාස්ත 8 (Master Plan) 
කදුුභවල මුස්ලිම් මධ මහා විොලය, 

තමන්කඩුව 

විජිත මධ මහා විොලය, ලංකාපුර 

විලයයා මධ මහා විොලය, අරලගංවිල 

මනම්ළිටිය භෙම  මහා විොලය, දිඹුලාගල 

වැලිකන්ෙ මහා විොලය, වැලිකන්ෙ 

මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල, මැදිරිගිරිය 

මින්භන්රිය ජාතික පාසල, හිඟුරක්ෂභගතය 

මහභසන් මධ මහා විොලය, හලහැර 

භපතභ තන්නුව භපතත්ගු්ත විහාරය, කුයා 

භව ඳ කුටි 

දිස්ත්රික්ෂ සංවර්ධන වාපිති, රංගශාලා 

හිඟුරක්ෂභගතය මහභසන් රංග ශාලාව 

හිඟුරක්ෂභගතය ගිරිතභ්ත විොලය ය රංග 

ශාලාව 

ලංකාපුර රංග ශාලාව 

භපතභ තන්නුව ධවල මන්දිර රංග ශාලාව 

  
කුුණෑගල 

දිස්ත්රික්ෂකය 
ශ්රී ශාසනාලංකාර මහා විහාර භූ ෙර්ශන 

සැලැස්ම 
NPPD/ARCHI/2016/වයඹ/කුුණෑගල/01 

අම්පාර 

දිස්ත්රික්ෂකය 
අම්පාර විොනන්ෙ මහ ළිරිභවන NPPD/ARCHI/2016/නැභගනහිර/අම්පාර/01 

අරන්තලාව භබෞීධ මධසා්ානය ආවාසය NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/අම්පාර/02  
මයකලපුව 

දිස්ත්රික්ෂකය 
පුළුකුණාව රජමහා විහාරය - ආවාසය NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/මයකලපුව/01 

ත්රිකුණාමලය 

දිස්ත්රික්ෂකය 
භසේුවිල මංගල රජමහා විහාරය - 

සනීපාරක්ෂ ක භගතයනැගි්තල 
NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/ත්රිකුණාමලය/0
1-1 

භසේුවිල පූජා භූමි සැලසුම් භයෝජනා ක්රමය  NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/ත්රිකුණාමලය/0
1-11 
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භසේුවිල විශ්රාම ශාලාව - ජාතික භ ෞතික 

සැලසුම් භෙපාර්තභම්න්තුව 
NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/ත්රිකුණාමලය/0
1-111 

ධර්ම ශාලාව  NPPD/ARCHI2016/නැභගනහිර/ත්රිකුණාමලය/0
1-iv 

බදු්තල 

දිස්ත්රික්ෂකය 

ඌව භව්තලස්ස සත්පත්තිනි භීවාලය - 

ඊතණවත්ත 
NPPD/ARCHI2016/ඌව/බදු්තල/01 

ඓතිහාසික මහියංගන රජමහා විහාරය NPPD/ARCHI2016/ඌව/බදු්තල/02 
කෑග්තල 

දිස්ත්රික්ෂකය 
වට්ටාරම රජමහා විහාරය ධර්ම ශාලාව  NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/කෑග්තල/01 

වට්ටාරම ප්රධාන ළිවිසුම් මාර්ගය හා උොන 

අලංකරණය  
 

වට්ටාරම භයෝජිත රාගාල  

ෙැදිගම භකතටභවභහර පූජා භූමි සැලසුම් 

භයෝජනා ක්රමය 
NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/කෑග්තල/02 

කෑග්තල මැෙභගතය සිීධපත්තිනි භීවාලය NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/කෑග්තල/02 

අළුත්නුවර ශ්රී ෙැඩිමුණ්ය භීවාලය  NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/කෑග්තල/04 

රත්නපුර 

දිස්ත්රික්ෂකය 
රත්නපුර සමන් මහා භීවාලය NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/රත්නපුර/01 

සූරියකන්ෙ  ාවනා මධස්ාානය NPPD/ARCHI2016/සබරගමුව/රත්නපුර/02 

   

 

මීට අමතරව පහත සඳහන් කටයුතු සඳහා වාස්තු විො උපභීශනභයන් ොයක වී හත.   

 ළිඹිභෙමු භපතභලතන්නුව වාපිතිය යටභත් ප්රාභීයය භසෞඛ් භසේවා භවනුභවන් ඉඳි කරන 

ලෙ භගතයනැගිලි සම්බන්ධභයන් වාස්තු විො නිරීක්ෂ ණ වාර්තා සැපය ම. 

     තාක්ෂ ිවක හගය ම් කමිටු හා භටන්යර් මණ්යල කටයුතු සඳහා සහ ාගිවීම, අමාතාංශය මගින් 

සිදු කරනු ලබන ඉඳිකිරීම් කටයුතුවලදී වාස්තු විො නිරීක්ෂ ණ ආදිය ෙ සිදු භකභර් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 | 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  

 

09.ගිණුම් අංශභේ කාර්යසාධනය 

09.1 ගිණුම් අංශභේ අරමුණු 

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තභම්න්තුභවන් භෙපාර්තභම්න්තුව භවත භවන් කරනු ලබන ප්ර තිපාෙන රාජය ගිණුම් 

චක්රභ්තඛ, මුලය භරගුලාසි, ආයතන සංග්ර හය හා අභනකු  චක්රභ්තඛ නීතිරීතිවලේ පේහැනි භනොවන 

භසේ ඵලොයීව හා කාර්යක් මව මුලය කළමනාකරනය සිදු කිරීම. 

09.2 භසේවාවන් 

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

අභනකු  අොල ිඩයෙම් භගවීම. 

2. සිදු කරනු ලබන ූලලයමය ගණුභෙනුවලේ අොල මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම හා මහා 

 ාණ්යාගාරයේ ඉදිරිප  කිරීම.  

3. වාර්ෂික ගිණුම් පිලිභයල 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 කළමනාකරනය. 

6. ිඩගනකාත පති භවත ිඩගනනය සඳහා ලිපි භ්තඛන ඉදිරිප  කිරීම හා ිඩගනන ිඩමසුම්වලේ 

පිළිතුරු ඉදිරිප  කිරීම. 

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

 

09.2 කාර්ය මණ්යලය  

 ප්ර ධාන ගනකාත කාරී සෘ අ අීකක් නය යේභ , ගනකාත කාරීවරියකභ  සහ කළමනාකරන 

සහකාරවරු  නම භෙභනක් සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකවරු භෙභෙභනකුභගන් ඉහත කාර්යයන් සිදු 

කරන ලදී. 
  

2017 වර් භේ ගිණුම් අංශභයන්  සිදු කරන ලෙ කාර්යයන්  හා මූල ප්රගතිය 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ හා වයාපෘතිවල භසේවභේ නියුතු කාර්ය මණ්යලයේ වැටුප්ත  හා 

භේතන, අභනකු  අොළ ිඩයෙම් භගවීම. අොළ මාසභේ 18 භවනි දිනේ භපර සකස් කර  

චක්රභ්තඛ ප්රකාරව නියමිත දිනේ භගවීම් කර ඇත. 

 සිදු කරනු ලබන ූලලයමය ගණුභෙනු වලේ අොළ මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම හා 

මහා  ාණ්යාගාරයේ නියමිත දිනේ භපර ඉදිරිප  කිරීම.  

 වාර්ෂික ගිණුම් පිළිභයල කිරීම හා ඉදිරිප  කිරීම. ිඩසර්ජන ගිණුම පිළිභයල කර මාර්තු 

31 දිනේ භපර ඉදිරප  කර ඇත. අ තිකාරම් බී ගිණුම මුේත භරගුලාසි ප්රකාරව අභප්රේ්ත 

30 දිනේ භපර ඉදිරිප  කර ඇත. 

 භෙපාර්තභම්න්තුවේ හා ඒ යේභ  ඇති ආයතනවලේ අවශය  ාණ්ය මිලදී ගැනීම සඳහා 

අවශය ප්රසම්පාෙන කේයුතු, මිලදී ගැනීම හා ගබයා කේයුතු පව වා භගන යාම. 
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 ව කම් කළමනාකරනය, ප්රධාන කාර්යාලභේ හා සංචාරක බංගලා, වයපෘති 

කාර්යාලයන්හි ස්ථාවර ව කම් පඉයම් හා භගොයනැගිලි හැර ච ගනනය කිරිභම් කේයුතු 

අවසන් කිරීම 

 ප්රධාන කාර්යාලභේ හා සංචාරක බංගලා, වයපෘති කාර්යාලයන්හි  ාණ්ය සමීක් න හා 

අොල  ාණ්ය භවන්භීසි කේයුතු නියමිත පරිදි අවසන් කිරීම 

 ිඩගනකාත පති භවත ිඩගනනය සඳහා ලිපි භ්තඛන ඉදිරිප  කිරීම. ිඩගනන 

ිඩමසුම්වලේ පිළිතුරු නියමිත දිනේ භපර ඉදිරිප  කර ඇත. 

 අ තිකාරම් බී ගිණුම යේභ  නය භගවීම හා අය කර ගැනීම. 

2017 වර් භේ ගිණුම් අංශයේ අොළ තනතුරු සහ ඊේ අොළ භසේවක සංඛයාව 

  

තනතුර භසේවක සංඛයාව 

ශ්රී ලංකා ගනකාත කාරී භසේවය 02 

සංවර්ධන නිලධාරි 01 

රාජය කළමනාකරන භසේවය 11 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 01 

  

 

1. පුීගලික පඩිනඩි හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරන ලෙ වියෙම - 2017  

 2017 
හස්තභම්න්තු 

(ු) 

මු.භර.66/69 

මාු කිරීම්                 

(ු) 

පරිපූරක 

හස්තභම්න්තු      

(ු) 

මුළු ප්රතිපාෙන 

(ු.) 
මුළු වියෙම                        

(ු) 
 

පුීගලික 

පඩිනඩි 
133,000,000 5,900,000 

(5,900,000) 
1,000,000 134,000,000 129,928,416  

 

 

2 .අභනකු  පුනරාවර්තන ිඩයෙම් හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරන ලෙ ිඩයෙම - 2017 

  2017 
හස්තභම්න්

තු (ු) 

මු.භර.66/6

9 මාු 

කිරීම්                 

(ු) 

පරිපූරක 

හස්තභම්න්තු      

(ු) 

මුළු 

ප්ර තිපාෙන 

(ු.) 

මුළු වියෙම                        

(ු) 
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අභනකු  
පුනරාවර්තන 
ිඩයෙම් 

46,207,000 
 

273,100 
(273,100) 

      800,000 47,007,000 44,502,901 

 

 

3 . 2017 වර් භේ ආොයම් වාර්තාව 

විස්තරය මූලික හස්තභම්න්තුව                           

(ු.මි) 
සංභශෝ වත 

හස්තභම්න්තුව                            

(ු.මි) 

ආොයම 2017                                            
(ු.මි) 

2002-01-01 2.0 - 2.3 

2002-02-99 1.2 - 1.4 

2003-99-00 1.0 - 0.2 

 

 

4 . එක් එක් ප්රා ධන වැය ිඩ යන් හා සම්බන්ධ ප්ර තිපාෙන මත ෙරන ලෙ ිඩයෙම - 2017 

වැය යර් ය 2017 
හස්තභම්න්තු 

මු.භර. 66/69 

මාු 

කිරීම්   (ු) 

පරිපූරක 

හස්තභම්න්තු 
මුළු ප්ර තිපාෙන මුළු වියෙම 

311-1-1-0-2001 500,000  - 500,000 472,221 
311-1-1-0-2002 200,000  - 200,000 138,445 
311-1-1-0-2003 1,000,000 367,680 - 1,367,680 1,367,680 
311-1-1-0-2102 1,000,000  - 1,000,000 999,512 

311-1-1-0-2103 1,000,000 (367,680) - 632,320 522,615 
311-1-1-0-2401 700,000  - 700,000 682,100 

311-1-1-0-2506 7,000,000  - 7,000,000 6,880,666 

311-1-2-0-2506 200,000,000  - 200,000,000 5,000,000 

 

 

5 . රාජය නිලධාරීන්භ  අ තිකාරම් ගිණුභම් සීමාවන් හා සතය අගයන් -      2017 

ිඩ ය අංකය  -  311011 

 සීමාව සත අගය 

උපරිම හර සීමාව 12,000,000 11,434,652 

අවම බැර සීමාව 8,000,000 8,752,414 

උපරිම හර භශේ  සීමාව 50,000,000 34,643,201 
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10. අ න්තර විගණන අංශය 
 

ප්රධාන අ යන්තර ිඩගනකවරයාභ  අීක්ෂනය යේභ  භමම අංශය  ක්රියා මක භේ. 

 

10.1 කාර්ය මණ්යලය - 2017 
 

තනතුර භසේවක සංඛ්ාව 

 

රාජය කළමනාකරන සහකාර   01 

 

කාර්යාල කාර්යය සහායක  01 

 

10.2 අරමුණු 

 

භෙපාර්තභම්න්තුභේ මුේත කේයුතු පිළිබඳව පව වන අ යන්තර පාලන ක්රමය සම්බන්ධභයන් භසොයා 

බලා එම  කේයුතුවලින් වැරදි හා වංචා වැළැක්වීමේ සහ අනාවරනය කර ගැනීමේ  ාිඩතා  කරනු ලබන 

අ යන්තර භසිදිසිභයහි ිඩත ම  බව හා ප්රමානව  බව පිළිබඳව අඛණ්ය සමී්ෂනයක් හා  ස්වාීකන 

ඇගයීමක්  පව වා භගන යාම. 

 

10.3 අ න්තර විගණන කාර්යයන්  

 

 වැරදි  හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා භෙපාර්තභම්න්තුව තුළ ක්රියා මක වන අ යන්තර භසිදිසි 

හා පාලන ක්රමය සැලැස්ම අතින් භමන් තතය ක්රියාකාරි වය අතින් සාර්ථක ෙැයි භසොයා 

බැලීම. 

 ගිණුම් සහ භවන  වාර්තාවල ිඩශ්වාසනීය  ාවය නිශ්චය කිරීම සඳහා  අවශය භතොරතුරු 

සැපභේෙැයි භසොයා බැලීම. 

 කාර්ය මණ්යලයේ පවරා ඇති වගකීම් ඉටු කිරීභමහිලා ඔවුන්භ  කාර්ය සාධනභයහි 

ගුනා මකතාව ඇගයීම. 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ ව කම්, සියළුම ආකාරභේ අලා  හානිවලින් භකොතරම් දුරේ ආර්ෂා  

කර ඇ ෙැයි භසොයා බැලීම. 

 රජභේ ආයතන සංග්රහය, රජභේ මුේත භරගුලාසි සහ රාජය පරිපාලන ිඩ ය  ාර 

අමාතයාංශය ිඩසින්  සහ  ාණ්යාගාරය ිඩසින් වරින්වර නිකු  කර ඇති පරිපූරක උපභෙස් 

ෙ පිළිපදිනු ලැභබ්ෙැයි  භසොයා බැලීම. 

 නාස්තිය, නිස්කාර්ය ධාරිතාව සහ පමන ඉක්මවා භකභරන ිඩයෙම් වැළැක්වීමේ භමන්ම 

අනාවරනය කර ගැනීමේ භතිරාගනු ලබන අ යන්තර පාලන ක්රමභේ සාර්ථක්වය භසොයා 

බැලීම. 

 භෙපාර්තභම්න්තුභේ  ගිණුම් පරිපාටිය සහ කිසියම් මුේත වැයවීමකේ තුඩුභෙන එකී 

භමභහයුම්  පරී්ෂා කිරීම සහ භෙපාර්තභම්න්තුභේ භීපළ හා ව කම ආර්ෂාකාරි භලස 

අරපිරිමැස්භමන් යුතුව ිඩත ම  භලස පරිහරනය කරන්භන්ෙැයි භසොයා බැලීම. 

 

 

 

 



38 | 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  

 

10.4 2017 වර් ය තු  සිදු ක  කාර්යයන්  

 

 2017 වර් ය තුළ භෙපාර්තභම්න්තුභේ ිඩිඩධ අංශ හා ක්භ ේත්ර සම්බන්ධව සිදු කරන ලෙ  

අ යන්තර ිඩගනන පරී්ෂාවන් තුළින්  අනාවරනය කර ග   කරුණු සම්බන්ධව ිඩගනන 

නිරී්ෂන වාර්තා  10 ක් ඉදිරිප  කර ඇත. 

 2017 වර් ය තුළ පැවැ  ිඩයයුතු ිඩගනන හා කළමනාකරන කමිටු රැස්වීම්  හතර ප04ච  පව වා 

ඇත. 

 ිඩගනකාත පති ිඩසින් 2017 වර් ය තුළ ඉදිරිප  කරන ලෙ ිඩගනන ිඩමසුම් සහ ිඩගනන වාර්තා 

04 කේ අොළ පිළිතුරු සැපයුම සම්බන්ත කරනය කිරීම. 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


