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1. ප��ෙ�දය 

හැ���ම 

 

 

1.1 ෙදපා�තෙ��� දැ�ම 

“රාජ� ඉඩ�  

කළමනාකරණෙ�   

��ඛයා ෙලස  

�ර��  

�ම� ��  

සමාජය�  

����ම” 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

 

1.2 ෙමෙහවර �කාශය 

“ජා�ක ��ප��ය� �ල  

මනා ස�බ��කරණය�� ��ව  

සංව�ධනෙ� �රස්ථා� බව සහ�ක කර��  

රජෙ� ඉඩ� �ශස්ථ ම�ට��  

භා�තා ��මට මඟ ෙප�ව��  

�ර�� �මක අ��ය තහ�� ෙකෙරන 

 ��ම� කළමනාකා��වය�  

පව�වා ෙගන යෑම” 
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1.3 ෙදපා�තෙ���ෙ� අර�� හා උපාය මා�ග 
 

අර�� උපාය මා�ග 

1  ඉඩ� ෙන�මැ� �ජාවෙ� ඉඩ� ���ය       

    ශ��ම� ��ම. 

i ඉඩ� ��කම තහ�� ��ම. 

ii රජෙ� ඉඩ� ��බද ෙත�ර�� කළමනාකරණය 
��ම. 

2  ආෙය�ජන අවස්ථා ��� ��ම. 

 

i ආෙය�ජන අවස්ථා ��� ��ම සඳහා රජෙ� ඉඩ� 
උපෙය�ජනය ��ම.               

3  රජෙ� ඉඩ� �ශස්ථ භා�තය. 

 

i රජෙ� ඉඩ� �ශසථ් ම�ට�� සංව�ධනය  ��ම. 

ii රජෙ� ඉඩ�වල ආර�ෂාව තහ�� ��ම. 

4  ෙදපා�තෙ���ව ස� ස�ප� �ශස්ථව  

    කළමනාකරණය ��ම . 

i මානව ස�පත සංව�ධනය ��ම. 

ii ෙභ��ක ස�පත ඵලදා� ෙලස භා�තා ��ම. 

iii �ල� ස�පත ��ම�ව කළමනාකරණය  

     ��ම. 

5 රාජ� ආදායම ව�ධනය ��මට දායක�ම 

 

i ඉඩ� ආදාය� හ�නාගැ�ම හා ඇස්තෙ��� ��ම 

ii ඉඩ� ආදාය� කා�ය�මව හා ��ම�ව �ස්��ම. 

iii �ඟ ආදාය� අයකර ගැ�ම සඳහා           

    �ත�ා��ල �යවර ගැ�ම. 
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1.4 ඉඩ� ප�පාලනය �ල ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ෙ�  

      කා�ය භාරය 
 

ඉඩ� කළමනාකරණෙ� ��ඛයා ෙලස  ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව රජෙ� ඉඩ� 

බැහැර ��ෙ�� ��ෙශ�� � කා�ය භාරය� ඉ�කර� ලබ�. 

 

01. අ�ත� පළා� වා�මා�ග හා ඉඩ� සංව�ධන ව�ාපෘ� කළමනාකරණය ��ම. 

02. ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� ඉඩ� ෙබදා�ම හා ෙබදා �� ඉඩ� සදහා �මනාප� ���  

      ��ම. 

03. රජෙ�  ඉඩ� ආඥා පනත යටෙ� ඉඩ� ෙබදා�ම, ෙ� යටෙ�  

 �වාස, කෘ�කා��ක, ක�මා�ත හා වා�ජ කට�� සඳහා ��ඝකා�න බ� බලප�  

ලබා�ම. 

 �ෙශ�ෂ හා �දහස ්�මනා ප� ��� ��ම.  

 �හාරස්ථාන සදහා �ජා �� ඔ�� ��� ��ම. 

 රජෙ� ෙදපා�තෙ���, ව�වසථ්ා�ත ම�ඩල හා පළා� පාලන ආයතන සඳහා 

අවශ� ඉඩ� �දහස් ��ම, බ� �ම හා පැව�ම. 

04. ඉඩ� �දාන (�ෙශ�ෂ ���ධාන) පනත යටෙ� ඉඩ� ෙබදා�ම හා �මනාප� ��� ��ම. 

05. රජෙ� ඉඩ� ස�තකය ආප� ලබා ගැ�ෙ� පනත යටෙ� රජෙ� ඉඩ� හා ර��ත ආර�ෂා ��ම 

06. අ�ත� පළා� ඉඩ� සංව�ධන ව�ාපෘ� ව�� බැහැර රජෙ� ඉඩ� ප�පාලනය ස�බ�ධෙය�  

     පළා�  ඉඩ� ෙක�මසා�ස්ව��ට හා �ාෙ��ය ෙ�ක�ව��ට අවශ� උපෙදස් හා මා�ෙග�පෙ�ශ 

      ලබා �ම. 

 07. රජෙ� ඉඩ� ෙත�ර�� කළමනාකරණය ��ම.   

 08. රාජ� බ� ආදාය� ශ��ම� ��මට රජෙ� ඉඩ� මත බ� අයකර ගැ�ම කළමනාකරණය  ��ම  

 09. මානව ස�ප� සංව�ධන කට�� පව�වා ෙගනයාම. 

 10. ඉඩ� ආර�� �රාකරණය ��ම.  
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2 ප��ෙ�දය 
සං�ධාන සටහන 
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3. ප��ෙ�දය 

මානව ස�ප� කළමණාකරණය 

 
3.1 කා�ය ම�ඩල සං��ය 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව �ධාන කා�යාලය සහ �ාෙ��ය කා�යාල 08 ��,  

සම��ත ෙ�. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�ෙ���ෙ� �ධා�යා ෙලස ඉඩ� ෙක�මසා�ස ්

ජනරා�වරයා කට�� කර� ලබ�. ඒ අ�ව ඉඩ� අංශය I, II, III, පාලන අංශය, ��� අංශය හා 

අභ��තර �ගණන අංශය වශෙය� අංශ 06 � �ධාන කා�යාලය �ළ �යා�මක ෙ�. ෙම�� �ධාන 

අංශ 04 ක �ධා�� ෙලස ඉඩ� ෙක�මසා�සව්� කට�� කර� ලබන අතර ��� අංශෙ� �ධා�යා 

ෙලස �ධාන ගණකා�කා� වරයාද අ� ය�තර �ගණන අංශෙ� �ධා�යා ෙලස අභ��තර �ගණනක 

ද කට�� කර� ලැෙ�. අ�ත� පළා� වා�මා�ග �ම යටෙ� ���වා �ෙබ�නා � �ාෙ��ය 

කා�යාලවල කට�� �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් ෙහ� සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස්ව� යටෙ� 

කට�� �� කර� ලබ�. 

 

කා�ය ම�ඩල සං��ය 

අ� 
අංකය 

අ�මත තන�� නම 
තන�� 
සංඛ�ාව 

2016 
ව�ෂෙ� 

�� 
තන��  
සංඛ�ාව 

ව�ෂය �ළ �� � ෙවනස් �� 2017      
ව�ෂෙ� 

�� 
තන��  
සංඛ�ාව 

��ාම 
යෑ� 

සථ්ාන මා�  
බඳවා 
ගැ�� 

උසස ්
�� �ය පැ�� 

1.             
  

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� 1 1  -  -  - -  -  1 

2.             
  

ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් 4 3  - 1 1  - -  4 

3.             
  

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් (��) 1 0  -  -  - -  -  0 

4.             
  

�ධාන ගණකා�කා� 1 1 -   -  -  -  - 1 

5.             
  

�ධාන අභ��තර �ගණක 1 1  -  -  - -  -  1 

6.             
  

සහකාර / �ෙය�ජ� ඉඩ� 
ෙක�මසා�ස ්

32 24  - 1 2  - -  24 

7.             
  

ගණකා�කා� 3 2  -  -  - -  -  2 

8.             
  

���ෙද�� 9 8 1  - 1  -  - 9 

9.             
  

�� �ලධා� 1 0  -  -  - -  -  1 

10.         
  

ප�පාලන �ලධා� 2 1  -  - -   - -  1 

11.         
  

ජනපද �ලධා�(�ෙශ�ෂ ෙ���ය) 31 5  -  -  - -  -  6 

12.          ෙජ�ෂඨ් වැඩ අ�කා� 2 1  -  - -   - -  1 
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13.         
  

භාෂා ප�ව�තක 2 1  -  -  - -  -  1 

14.         
  

සමාජ �ද�ාඥ 1 1  -  - -   - -  1 

15.         
  

සංව�ධන සහකාර 260 139 -  14  - 33   157 

16.         
  

වැඩ අ�කා� 21 6 2 -   - -  1 4 

17.         
  

ජනපද �ලධා� 204 102 3 -  -   -   96 

18.         
  

සැල�� ��� 1 0  -  - -   - -  0 

19.         
  

කළමනාකරණ සහකාර 160 122 3 10  8  - 7 117 

20.         
  

�ෙෂ�� උපෙ�ශක 22 22  -  - -   - -  22 

21.         
  

ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ 
සහකාර 

5 2  -  -  - -  -  2 

22.         
  

ෙ�ඛණ භාරක� 1 1  -  - -   - -  1 

23.         
  

�ය�� 32 28 1 2   - 4  - 30 

24.         
  

ෙම�ට� කා��ක 1 1  - -  -  -  -  1 

25.         
  

කා�යාල කා�ය සහායක 32 32  - 3 3 -  1 32 

26.         
  

කා�යාල ක�ක� 15 15  - -  -  -  -  15 

27.         
  

සංචාරක බංගලා භාරක� 8 5 -   - -   -  - 4 

28.         
  

සංචාරක බංගලා ක�ක� 8 3 1  - -  -   - 3 

29.         
  

මැ�� සහායක 27 11  - -   - -   - 11 

30.         
  

ගබඩාක� 1 1  - -  -  -  -  1 

31.         
  

�රක� 16 14  - -  -   -  - 14 

එක�ව 905 553 11 31  15 37 12 563 
 

 

 තන�� ��පයක අ�මත තන�� සංඛ�ාවට වඩා ෙස�වය කරන �ලධා�� �මාණය අ� �සා 

තන�� �ර�පා� ද�නට ලැ��. ඒ අ�ව සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස,් ජනපද �ලධා�, සංව�ධන 

සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර යන තන��වල තන�� �ර�පා� 2017 ව�ෂෙ�� ද�නට 

ලැ��.   
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ව�ෂෙ� ස්ථාන මා� � �ය හා පැ�� ගණන 

අ� 
අංකය 

නම හා තන�ර 

ස්ථාන මා� 
� �ය 

  
ස්ථාන මා� 

� පැ�� 
  

�නය රාජකා� ස්ථානය �නය රාජකා� ස්ථානය 

1 
එ�.එ�.�ර�ංහ මයා    
රා.ක.ස. I 

2016.12.30 
ෙම�ට� රථ �වාහන 
�ාෙ��ය කා�යාල - 
ෙම�ණරාගල 

 - -  

2 
ෙ�.එ�.එ�.�ෂා� �ය 
රා.ක.ස. III 

2016.12.30 
ෙග��ජන සංව�ධන 
�ස්�� කා�යාලය - 
හ�බ�ෙත�ට 

 -  - 

3 
ෙ�.එ�.මංගලා �ය 
රා.ක.ස. II 

2016.12.30 
ආගමන හා �ගමන 
ෙදපා�තෙ���ව - 
බ�තර��ල 

 -  - 

4 
ඩ�.�.එස්.��ම�ංහ �ය  

රා.ක.ස. I 
2016.12.30 

�ස්�� ���ෙද�� 

කා�යාලය - 

ෙප�ෙළ��න�ව 

 -  - 

5 
එ�.ෙ�.ෙ�.එස්.අ��ස ්
මයා 
රා.ක.ස. II 

2017.01.03 
අධ�ාපන අමාත�ාංශය - 
බ�තර��ල 

-  -  

6 
�.ඒ.එ�.ප�ම�මා� �ය       
රා.ක.ස. II 

2017.01.09 
අධ�ාපන අමාත�ාංශය - 
බ�තර��ල 

 -  - 

7 
�.එ�.ඥාණව� �ය 
රා.ක.ස. III 

2017.01.13 
කා��ක ��හල - 
අ�පාර 

 - -  

8 
�.ඒ.එ�. රණ�ංහ �ය 
රා.ක.ස. III 

2017.05.12 �ද� අමාත�ාංශය  -  - 

9 
එ�.�.ආ�.එ�.එ�.එ�. 
රාජප�ෂ ෙමය      
රා.ක.ස. III 

2017.08.31 
ක�ක� 
ෙදපා�තෙ���ව 

 -  - 

10 
එ�.ඩ���.ව�.එ�. 
�ණ�ංග ෙමය  

2017.05.07 
�ස්�� ෙ�ක� 
කා�යාලය 

 - -  

11 එස්.එස.් �ර�ංහ �ය  2017.11.17 
ස්වෙ�ශ කට�� 
අමාත�ංශය 

 -  - 
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12 ෙ�.�.එ�. දමය�� �ය  2017.04.10 
� ලංකා නා�ක හ�දා 
�ලස්ථානය    

 - -  

13 
�.ෙ�.එ�.එස්. �මාර�ංග 
මයා  

2017.11.30 
ක�ක� 
ෙදපා�තෙ���ව 

 -  - 

14 එ�.�. �සානායක මයා  2017.04.21 
වයඹ පළා� රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාව 

 - -  

15 එස්.�. ද�ශ� �ය  2017.11.14 
අපනයන කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ���ව  

 -  - 

16 එස්.�.එස්. �මල��ය �ය  2017.10.10 
�ාෙ�ශය ෙ�ක� 
කා�යාලය - 
ෙග�නා��වල  

 - -  

17 
ආ�.ආ�.�.එ�. ජය�ංහ 

�ය  
2017.07.03 

ෙග��ජන සංව�ධන 

ෙදපා�තෙ���ව 
 -  - 

18 �.එ�.එ�. ද ��වා �ය 2017.05.23 අ�කරණ අමාත�ංශය  - -  

19 
�.එ�.ආ�.එ�. �ෂප්ලතා 
�ය   

2017.02.28 
ඉඩ� හා පා��ෙ��� 
��සංස්කරණ 
අමාත�ංශය  

 -  - 

20 ඒ.�.�.�. සෙර�ජ� �ය  2017.04.07 
සමාජ ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ���ව  

 - -  

21 
ආ�. �ස්�යා �ය  2017.04.18 

ස්වෙ�ශ කට�� 
අමාත�ංශය  

 -  - 

22 

�.එ�.ඊ.එ�. 
ෙත�නෙක�� �ය  

2017.04.19 
ස්වෙ�ශ කට�� 
අමාත�ංශය  

 - -  

23 
ඒ.එ�. අමර�ංහ �ය 2017.02.20 �� ෙස�වයට   -  - 

24 
ආ�.එ�. ච��ද මයා 
කා.කා.ෙස�. (�ෙශ�ෂ) 

2017.01.04 
ක�ක� මහෙ�ක� 
කා�යාලය - ෙක�ළඹ 05 

 - -  

25 
�.එ�.�.�. �සානායක 
මයා - කා.කා.ෙස�. III 

2017.06.02 
�ස්�� ක�ක� 
කා�යාලය - බ��ල 

 -  - 

26 
ඩ�. අ�ර �මල�� 
�නා�� මයා - කා.කා.ෙස�. 
(�ෙශ�ෂ) 

2017.01.01 
ෙම�ට� රථ �වාහන 
කා�යාලය - අ�පාර 

 - -  



 15 

27 
ෙ�.�. ච�ෙ�ස්න මයා - 
�ය�� III 

2017.02.27 
කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ���ව 

 - -  

28 
ආ�.ඒ. �ස�න �මාර 
මයා - �ය�� II  

2017.01.04 
ත�ෙස�� 
ෙදපා�තෙම��ව 

- - 

29 
ෙ�.�. චා��ද මයා  
ස.ඉ.ෙක�. 
(ෙප�ෙළ��න�ව) 

2017.10.31 වයඹ පළා� සභාව - - 

30 
එ�.ෙ�.�.ඩ�.එ�.එ�. 
හ���න �ය - ඉ.ෙක�. 
(පාලන) 

2017.08.23 
සමාජ ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ���ව   

31 
�.එස්. �ෂ්පලතා �ය  
රා.ක.ස. I 

-  - 2017.01.02 
ෙම�ට� රථ �වාහන 
ෙදපා�තෙ���ව   

32 
ඩ���.එ�.ඒ.�.ආ�. 
�ර�ංහ �ය රා.ක.ස. II 

 - - 2017.01.02 
ආගමන හා �ගමන 
ෙදපා�තෙ���ව 

33 
එ�.එ�. ච�කා�� �ය 
රා.ක.ස. II 

 - -  2017.01.02 
හා� තා�ෂණ 
�ද�ාලය - අ�පාර  

34 
�.ඩ���.�. කා�ණා�� 
�ය රා.ක.ස. I 

 - -  2017.01.03 
�ස්�� ���ෙද�� 
කා�යාලය - 
ෙප�ෙළ��න�ව 

35 
එ�.ආ�. ම�� �ය 
රා.ක.ස. I 

 - -  2017.01.19 
අධ�ාපන 
අමාත�ාංශය  

36 
�.එ�. ද ��වා �ය 
රා.ක.ස. I 

 - -  2017.05.12 � ලංකා ෙ��ව  

37 
එ�.එ�.ඒ.එ�. �මා� �ය 
රා.ක.ස. III 

 - -  2017.08.25 
ෙ��ය ආදාය� 
ෙදපා�තෙ���ව  

38 
එ�.එ�. සර� �මාර මයා 
- කා.කා.ෙස�. I 

 - -  2017.01.04 
�ෙ�ශ කට�� 
අමාත�ාංශය 

39 
�.�. ලයන� ෙ��ම�ලක 
මයා 
කා.කා.ෙස�. I 

 - -  2017.06.02 
ඉඩ� �ර�� 
��ෙ� 
ෙදපා�තෙ���ව 

40 
ෙ�.ඩ�.එ�. �භ�ංහ මයා 
කා.කා.ෙස�. I 

 - -  2017.01.01 
ඉඩ� ෙක�මසා�ස් 
ෙදපා�තෙ���ව 

41 

ෙ�.එ�.එ�. �. 
�ෙ�ව�ධන මයා - 
ස.ඉ.ෙක�. 
(ෙප�ෙළ��න�ව) 

- - 2017.11.01 
රාජ� ප�පාලන හා 
කළමනාකරණ 
අමාත�ාංශය 
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42 
ෙ�.�. ��මා �ය  
ඉඩ� ෙක�මසා�ස් 
(පාලන) 

- - 2017.07.27 
�ාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලය - 
අ�බල�ෙග�ඩ 

43 
එස්.එ�.�. අෙ�ෙස�කර 
�ය - �.ඉ.ෙක�. 
(අ�රාධ�ර) 

- - 2017.08.02 
රාජ� ප�පාලන හා 
කළමනාකරණ 
අමාත�ාංශය 

44 
එස්.ෙ�. ��මනායක මයා 
���ෙද�� 

- - 2017.11.01 
පළා� ���ෙද�� 
කා�යාලය - ද�� 
පළාත 

 

3.2  ආයත�ක කට�� 

2017 ව�ෂෙ� � 2016 ව�ෂයට සාෙ��ෂව ආයත�ක කට�� වල ව�ධනය� දැකගත හැ��ය.  

�ෙශ�ෂෙය�ම ෙස�වයට බඳවා ගැ��, ණය අ�මත ���, උසස්�� ආ�ය ��� ෙමය ��පණය 

ෙ�. 

අ� 
අංකය 

�ස්තරය 

2016 වසර 2017 වසර 

ලැ� 
සංඛ�ාව 

අ�මත 
කළ 

ඉ�� 
සංඛ�ාව 

ලැ� 
සංඛ�ාව 

අ�මත 
කළ 

ඉ�� 
සංඛ�ාව 

1 ෙස�වයට බඳවා ගැ��   21     37   

2 �භාග පැවැ���   8      3   

3 ස��ඛ ප��ෂණපැවැ���   8     3   

4 ෙස�වය ස්�ර ���   69     52   

5 උසස ්���   456     12   

6 වැ�� ව�ධක ෙග��   420     212   

7 ��ාම ගැ���   11     11   

8 ෙස�වය ��ඝ ��� -   - -  -  -  -  

9 බඳවා ගැ�� ප�පා� සැක��   8     2   

10 ෙස�වය හැර යෑ�   8     4   

11 වැඩ තහන� ���   1     1    

12 නැවත ෙස�වය �����  -  - -  -   - -  

13 �නය ප��ෂණ          1   

14 �ෙ�ශ �වා� අ�මත ���   9     4   

15  �ෙ�ශ �ෂ��ව         1    

16 අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ         29    

17 ඇප ආර�භ ���   0     0   
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18 ඇප �දහස් ���   4     5   

19 ණය අ�මත ��� 
  
  

 

ෙ�පල   5     6   

වාහන   0     0   

ආපදා ණය   105     203   

 

3.3  මානව  ස�ප� සංව�ධනය 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙස�වය කර� ලබ�නා � මානව ස�පත සංව�ධනය 

සඳහා ��ධ ��� වැඩසටහ� සං�ධානය කර� ලබ�. ඒ අ�ව ෙ��ය ෙම�ම �ෙ��ය ��� 

වැඩසටහ�ද ෙමම�� �යා�මක කර� ඇත. �ෙශ�ෂෙ�ම ��� වැඩසටහ� හරහා කා�යම�ඩල 

සාමා�ක��ෙ� දැ�ම, �සලතා, ආක�ප ව�ධනයට කට�� කර� ලැෙ�. ඒ අ�ව 2017 ව�ෂෙ� 

� ��� ��� සහ හැ�යා ව�ධනය සඳහා අයවැය ඇස්තෙ��� ��පාදන �ද� ��ය� 

2,700,000.00 ෙව� � අතර ඉ� ��ය� 2,674,478.65 � �යද� �ය. 2017 ව�ෂෙ� �  ��� 

සංව�ධන වැඩසටහ� පහත සඳහ� අ���  ෙදපා�තෙ���ව ම�� පව�වා ඇත. 

 

2017 කා�ය ම�ඩල ��� ��ෙ� �ග�ය - ෙ��ය  

�ෂය සැලැ�� කළ 
��� 
වැඩසටහ� 
ගණන 

පව�වා  ඇ�   
���             
වැඩසටහ� 
ගණන 

��� ��මට 
සැල��කල 
�ලධා�� 
සංඛ�ාව 

���කළ 
�ලධා�� 
සංඛ�ාව 

ෙදපා�තෙ���  
ම�� �ලධා�� 
��� ��ම 

61 12 800 546 

ෙදපා�තෙ��� 
�ලධා�� ��� 
ආයතනවලට ෙය�� 
��ම 

 33  129 

එක�ව 61 45 800 * 675 

 (* ��� වැඩ සටහ� ��පය� සදහා එකම �ළධා�යා සහභා� � ඇත.) 

ඉහත සදහ� ෙ��ය ��� ���වලට අමතරව මානව ස�ප� සංව�ධනය වඩා ඵලදා� ආකාරයට  

ලබා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ�ව �ලධා��ට  �ෙ�ශ ����� අවසථ්ාද ලබා � ඇත. ඒ ��බද �ස්තර 

පහත ව� සටහෙන� ෙප��� කෙ�.  
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2017 කා�ය ම�ඩල ��� ��ෙ� �ග�ය - �ෙ��ය 

අ� 

අංකය  

පාඨමාලාව 

 

�ලධා�යාෙ� නම  තන�ර රට ��� කාල 

�මාව 

01 
Capacity Building 

Training Programme 
ඩ�.ඩ�.ඒ. ච��ා �ය ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් මැෙ��යාව 

2017.07.23 

2017.07.29 

 

02 
Capacity Building 

Training Programme 
ෙ�.ඒ. ග�� �ය �ධාන ගණකා�කා� මැෙ��යාව 

2017.08.06 

2017.08.12 

03 
G-20 Global 

Leadership 
�.එ�. කා�යවස� මයා 

සහකාර ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස ්

ද�� 

ෙක��යාව 

2017.11.19 

2017.12.03 

04 

Sharing Land 

Management 

Experience to 

Promote Effective 

and Responsive 

Governance (Sri 

Lanka) 

 

ඩ�.ඩ�.ඒ. ච��ා �ය 

 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් ඕස්ෙ��යාව 
2017.11.11 

2017.12.10 

05 

Sharing Land 

Management 

Experience to 

Promote Effective 

and Responsive 

Governance (Sri 

Lanka) 

සහකාර ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස ්

 

ඕස්ෙ��යාව 
2017.11.11 

2017.12.10 

ඒ.�.ඒ.ෙ�. ප�ගසව්ැව 

මයා 

 

06 

Sharing Land 

Management 

Experience to 

Promote Effective 

and Responsive 

Governance (Sri 

Lanka) 

�. �ණව� මයා 

 

සහකාර ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස ්
ඕස්ෙ��යාව 

2017.11.11 

2017.12.10 
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07 

Sharing Land Management Experience to 

Promote Effective and Responsive 

Governance (Sri Lanka) 

ෙ�. ජහ�නා� මයා 

 

සහකාර ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස ්
ඕස්ෙ��යාව 

2017.11.11 

2017.12.10 

08 

Sharing Land 

Management 

Experience to 

Promote Effective 

and Responsive 

Governance (Sri 

Lanka) 

 

�.�.එස.්�. �ණර�න 

�ය 

 

සහකාර ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස ්
ඕස්ෙ��යාව 

2017.11.11 

2017.12.10 
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4.  ප��ෙ�දය 

�ල� කළමනාකරණය 

 

4.1  වැය ඇස්තෙ���ව 

286-02-01 2016 �යදෙ� 
��ශතය 

2017 �යදෙ� 
��ශත

ය 
��පාදන 

(�.) 
�යදම 
(�) 

ඉ��ය 
(�) 

��පාදන 
(�.) 

�යදම 
(�) 

ඉ��ය 
(�) 

         

ෙප��ග�ක 
ප�න� 

277,250,381 276,690,005 560,376 99.80 282,104,000 276,213,364 5,890,636 97.91 

ෙවන�  
�නරාව�තන 

64,212,013 62,880,800 1,331,213 97.93 68,660,000 65,955,304 2,704,696 96.06 

�ා�ධන 75,360,000 72,659,544 2,700,456 96.42 54,200,000 34,151,254 20,048,746 63.01 

2001 30,000,000 29,716,855 283,145 99.06 30,000,000 16,162,417 13,837,583 53.87 

2002 1,000,000 584,713 415,287 58.47 1,200,000 1,188,484 11,516 99.04 

2003 5,500,000 5,033,626 466,374 91.52 5,500,000 3,824,936 1,675,064 69.54 

2102 3,000,000 2,929,316 70,684 97.64 3,000,000 488,234, 2,511,766 16.27 

2104 26,400,000 26,400,000 0 100 5,000,000 4,346,300 653,700 86.93 

2105-1 960,000 680,570 279,430 70.89 1,000,000 727,095 272,905 72.71 

2105-2 3,200,000 2,564,544 635,456 80.14 3,600,000 3,579,000 21,000 99.42 

2105-3 2,600,000 2,596,006 3,994 99.85 2,200,000 1,160,310 1,039,690 52.74 

2401 2,700,000 2,153,914 546,086 79.77 2,700,000 2,674,478 25,522 99.05 

එක�ව 416,822,394 412,230,349 4,592,045 98.90 404,964,000 376,319,922 28,644,078 92.93 

 

4.2 අ��කාර� � ��ම 

 

ෙදපා�තෙ��� කා�ය ම�ඩලය සඳහා අ��කාර� හා ණය ලබා�ම ��ස �ල� පහ�ක� සපයා 

ගැ�ම ෙමම අ��කාර� ��ම ම�� ��කර� ලබන අතර ඒ අ�ව 2017 ව�ෂය �ළ� ද පහත 

සඳහ� ප�� ලැ�� අ��කාර� හා ණය ඉ���ප� ස���ණ ෙක�ට ඇත. 

 

රජෙ� �ළධා��ෙ� අ��කාර� � ��ම 

අ� 
අංකය 

ණය ව�ගය ඉ��� කළ 
සංඛ�ාව 

ලබා �� සංඛ�ාව �දල  �. 

01 �ෙශ�ෂ ණය අ��කාර� 125 125 500,000.00 

02 උ�සව අ��කාර� 369 369 3,690,000.00 

03 ආපදා ණය 209 111 14,864,151.50 

04 පා පැ� ණය 01 01 6,000.00 

 එක�ව   19,060,151.50 
 

�ය�ත �මාව� ��ප��� අදාළ අ��කාර� ��ම ෙමෙහය � ආකාරය ප��ය වසර හා 

සංස�දනා�මකව පහත ව�ව ම�� ද�වා ඇත. 
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අ��කාර� ��ම ෙමෙහය� ආකාරය  

 

 
�මාව

� 

2016  
එක�ව B+C 

2017  
එක�ව B+C ඇස්තෙ��

�ව 
A 

තත� ඇස්තෙ��
�ව 
A 

තත� 

�මාවට 
බලපාන B 

�මාවට බල 
ෙන�පාන C 

�මාවට 
බලපාන B 

�මාවට බල 
ෙන�පාන C 

�යද
ෙ� 
උ��ම 
�මාව 

16,000,000.
00 

16,107,312.
52 

4,481,534.
50 

20,588,847.
02 

21,000,000.
00 

20,346,710.
18 

2,131,441.
00 

22,478,151.
18 

අවම 
බැර 
�මාව 

14,000,000.
00 

15,420,513.
06 

4,827,895.
00 

20,248,408.
06 

15,200,000.
00 

16,357,698.
76 

3,602,176.
00 

19,959,874.
76 

උප�ම 
හර 
ෙශ�ෂ 
�මාව 

60,000,000.
00 

52,974,922.
17 

- 52,974,922.
17 

80,000,000.
00 

55,493,198.
59 

- 55,493,198.
59 

  

 

4.3 ආදාය� ��ම 
 

 ෙපර ව�ෂය 

�.��. 

�ව�ථන ව�ෂය 

�.��. 

ඇස්තෙ���ව (�) 45,000,000 46,000,000 

ව�ෂෙ� ආදායම (�) 64,197,522 70,132,249 

ෙවනස (+/-) (19,197,522) (25,132,249) 

 

4.4 ෙභ��ක ස�ප� කළමනාකරණය 

 

ෙභ��ක ස�ප� සං��ය හා �� � ෙවනස්ක� සහ �ස�පාදන කට��,  

        භා�ඩ අපහරණය 

�ශ්චල ව�ක� කා�ඩය යටෙ� නව ෙග�ඩනැ�� ඉ���� �� ෙන���ම හා ෙදපා�තෙ���වට 

නව ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�� ෙන���ම �සා 2016 ව�ෂෙ� ෙම�ම 2017 ව�ෂෙ�� �ශ්චල ව�ක� 

කා�ඩෙ� ෙශ�ෂය� ස්ථාවරව පැවැ��. 

 

 

 



 22 

�ශ්චල ෙ�පල 

අ� 
අංකය 

ව�ක� 
ව�ගය 

වසර 
ආර�භෙ� 

පැවැ� 
ත�වය 

ව�ෂය �ළ ��වන ලද ෙවනස් �� වසර 
අවසානෙ� 

පැවැ� 
ත�වය 

අ�ප�කර 
ගැ�� 

�ළ� 
ගැ�� 

ෙව�ෙ�� 
��ම 

පැව�ම 

01 ඉඩ�(ෙහ�.) 88.4 - - - -  

02 ෙග�ඩනැ�� 250 - - - - 250 

03 ඉ���� - - - - -  
 

චංචල ෙ�පල 

අ� 
අං

කය 

ව�ක� 
ව�ගය 

වසර 
ආර�භෙ� 

පැවැ� 
ත�වය 

ව�ෂය �ළ ��වනලද ෙවනස�්� වසර 
අවසානෙ�� 

පැවැ� 
ත�වය 

අ�ප� 
කර 

ගැ�� 

�ළ � 
ගැ�ම 

ෙව�
ෙ�� 
ක�ම 

අපහ
රණය 

01 කැ� රථ 29     29 

02 ෙම�ට� රථ (�� රථ සහ 
කා�) 

13     13 

03 වෑ� රථ 02     02 

04 පාගන ස�ක� 09     09 

05 ඡායා �ටප� ය�� 12   01  11 

06 ප�ගණක 85   04 03 78 

07 ප�ගණක ��ට�ස්  59   02 02 55 

08 ෆැ�ස් ය�� 17     17 

09 ය�� �යන 38   04  32 

10 ෙස��� 05     05 

11 �පවා�� ය�� 17  01 01  15 

12 �තකරණ 11  03 01  07 

13 අ�මා� (වාෙ� හා �) 213  28 11 13 161 

14 ෙ�ස (වාෙ� හා �) 518  28 15 12 463 

15 �� 658  52 15 69 522 

16 රා�ක 224    03 221 

17 ස්ටෑ�� ෆෑ� 09  03   06 

18 ෙර��ෙය� මැ�� 05    01 04 

19 ��� ෙ�තල 22  03 01 03 15 

20 ��ට� 32    01 31 

21 ර�ස් �ක� 08  03 02 01 02 

22 ගෑස් �� 11  03   08 

23 වා� ස�කරණ 24     24 

24 ඉස�්�ක 11  03  01 07 

25 �� �වන 16     16 

26 �ෙල�ඩ� 03     03 

27 ගණක ය�� 147    19 128 

28 �� තරා� 10     10 

29 වැ�� ��න� 06     06 

30 ෙප��ෂ� 03     03 

31 තණෙක�ළ කපන ය�� 04     04 

32 ෙබ�� කපන ය�� 02     02 
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33 කඩදා� කපන ය�� 01     01 

34 ප�ගණක ෙ�ස 124     124 

35 ප�ගණක �� 85    09 76 

36 ඇ�� සල�� ය�� 02     02 

37 ඉෙල��� �� හැමැ� 01     01 

38 ම�� �ට� 01     01 

39 අ� ප�කා රා�ක 02     02 

40 ��ට� කැමරා 01     01 

41 ලැ�ෙට�� ප�ගණක 06     06 

42 ඇඳ� (ෙ��ක) 11     11 

43 ම�� ��යා ෙ��ෙජ�ට� 01   01  0 

44 ෙප� ��� 4GB 05    01 04 

45 �.�.එස.් ය�� 23   02  21 

46 වැර�ඩා �� 12     12 

47 කෑම ෙ�ස (ෙ��ක) 04     04 

48 කෑම ෙ�ස �� 34     34 

49 ���ඩ� 02     02 

50 �ධායක �� 33    02 31 

51 �ධායක ෙ�ස 37     37 

52 ෙස�ෆා ෙස� 03     03 

53 �� බැ� �� 52     52 

54 අ��ත�ෙ� �� 96  06   90 

55 ෙල�� �� 30     30 

56 අය� ෙ�බ� 03     03 

57 �පවා�� රදවන 01     01 

58 ��ෙල�ස් ��� 01     01 

59 �ග බං� 19    02 17 

60 ඇඳ� 20   06  14 

61 ගෑස් ���ඩ� 04     04 

62 එ�.�.�.ෙම��ට� 02     02 

63 ක�නා� ෙ�ස 15     15 

64 මෙහ�ග� ඔ�ස ්කබ� 04     04 

65 Low Back Chair 115     115 

66 ��� ඔරෙල�� 03   02  01 

67 ෙර��ෙ�ට� 01     01 

68 සැ�ටා ඩ��� ෙස� 05     05 

69 �ෙ�ක �� 07     07 

70 ව�� ෙබ�� 01     01 

71 ඉ�මග 04     04 

72 ර�ට� 02     02 

73 � ෙබ�� 01     01 

74 ෙබ��ෙ�� 01     01 

75 �ග� රා�ක 01    01 0 

76 �ලාස්�� �� 152  47  02 103 

77 ස්කෑන� 02     02 

78 �සත්කාල අ�මා� 02     02 

79 බ�කඩ� 01     01 
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80 කෑම ෙ�ස 02     02 

81 අය�කබ� 02     02 

82 �චාජබ�  ෙට�� 02     02 

83 �� �� 02     02 

84 ෙල�� ස්�� 01     01 

85 ෙර� ෙස�දන ය�� 03  01   02 

86 කබ� 05     05 

87 ටව� �� 07    01 06 

88 � ඇ� �� 12    01 11 

89 ෙම�ට 24     24 

90 ෆ�� කැ�න� 81  28   53 

91 ෙප� ��� 8GB 09    01 08 

92 TV ඇ�ටනා 01    01 0 

93 ���ං පෑ� 05  02   03 

94 ව�ර ෙම�ට� 01     01 

95 ෙ� ෙ��� 05     05 

96 ෙද�ර �ය��ල 03     03 

97 �ෙප� 01     01 

98 ෙබ� ස�� ස්�� 01     01 

99 කැ�න� (Display) 01     01 

100 �� ගැ�ෙ� ෙ�ස 01     01 

101 ම�� සහ කැමරා 01     01 

102 ව�ර ��ට� ස්ටෑ�� 07     07 

103 AC ය�� 01     01 

 

4.5  ගබඩා ස��ෂණය 
 

ගබඩා කළමනාකරණය, ගබඩා ස��ෂණ වා��ක ෙත�ග ෙප�� තබා ග��� �� කර� ලබ�. ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව ��� �ධාන කා�යාලය හා උප කා�යාල ම�ට�� ෙමම 

කට�� සා�ථකව �� කර ඇත.  

 

ගබඩා ස��ෂණ 

අ� 
අංකය 

කා�යාලය භා�ඩ ස��ෂණය කළ  
කා�යාල ගණන 

01 �ධාන කා�යාලය 1 

02 ර�මලාන ෙල�ක ආහාර ගබඩාව 1 

03 ���මාණ සංචාරක බංගලාව 1 

04 අ�රාධ�ර �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

05 අ�රාධ�ර සංචාරක බංගලාව 1 

06 අ�රාධ�ර උප කා�යාල 32 

07 ෙප�ෙළ��න�ව �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

08 ෙප�ෙළ��න�ව සංචාරක බංගලාව 1 

09 ෙප�ෙළ��න�ව උප කා�යාලය 13 

10 ��ණාමලය �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

11 ��ණාමලය උප කා�යාල 8 

12 ක�තෙ� සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය  1 
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13 ක�තෙ� සංචාරක බංගලාව 1 

14 ක�තෙ� උප කා�යාලය 6 

15 ෙදබරවැව �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

16 කතරගම සංචාරක බංගලාව 1 

17 හ�බ�ෙත�ට සංචාරක බංගලාව 1 

18 ෙදබරවැව උප කා�යාලය  9 

19 ම�යංගනය �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

20 ම�යංගනය සංචාරක බංගලාව  1 

21 ම�යංගනය උප කා�යාල 16 

22 අ�පාර �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

23 අ�පාර (උහන) සංචාරක බංගලාව 1 

24 අ�පාර උප කා�යාල 16 

25 ෙම�ණරාගල සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය 1 

26 ෙම�ණරාගල සංචාරක බංගලාව 1 

27 ෙම�ණරාගල උප කා�යාලය 4 

 එක�ව 123 
 

4.6 �ගණන කට�� 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ෙ�  �ගණන කට�� වා��කව රජෙ� �ගණන 

ෙදපා�තෙ���ව ��� හා ෙදපා�තෙ��� අභ��තර �ගණන අංශය ��� �� කර� ලබ�. 

අභ��තර �ගණනය සහ රජෙ� �ගණන කට�� සාෙ��ෂව �� කර ඇ� ආකාරය පහත ව� 

සටහ� ම�� ද�වා ඇත. 

 
 

අභ��තර �ගණන කට�� 

 2015 2016 2017 

පැවැ�� �ගණන ප��ෂණ ගණන 14 19 21 

ඉ� වසර �ළ ���� සැප� 
ගණන 

14 16 20 

 

2017, වා��ක අභ��තර �ගණන සැලැසේ� අඩං� �යාකාරක� අ�ව අභ��තර �ගණන 

ප��ෂණ 21 � ප��ෂා ��මට සැල�� කල අතර 2017 ව�ෂය අවස� වන �ට අභ��තර �ගණන 

ප��ෂණ 20 � අවස� ��මට හැ�යාව ලැ��. එම ප��ෂණ පැවැ�� කා�යාල ��බද �ස්තර 

පහ�� ද�වා ඇත. 

 �ාෙ��ය කා�යාල. 

1. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   අ�රාධ�රය 

2. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   ෙප�ෙල��න�ව 

3. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   අ�පාර 

4. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   ම�යංගනය 
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5. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   ෙදබරවැව 

6. �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය     -   ��ණාමලය 

7. සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය        -   ෙම�නරාගල 

8. සහකාර ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාලය       -   ක�තෙ� 

9. �වරඑ�ය - සංචාරක බංගලාව                  -   �වරඑ�ය 

10. ර�මලාන ෙල�ක ආහාර ගබඩාව               -   ර�මලාන 
 

�ධාන කා�යාලය. 

1. කා��ක අංශය  -  �ධාන කා�යාලය. 

2. ආයතන අංශය   -  �ධාන කා�යාලය. 

3. �වාහන අංශය   -  �ධාන කා�යාලය.  

4. ඉඩ� අංශය       -  �ධාන කා�යාලය. 

5. �� ස�ය අංශය -  �ධාන කා�යාලය. 

6. �ස�පාදන        -  �ධාන කා�යාලය. 

7. �ධාන ගබඩාව  -  �ධාන කා�යාලය. 

 
 

 

 රජෙ� �ගණන කට�� 

 2015 2016 2017 

පැවැ�� �ගණන ප��ෂණ 
ගණන 

07 14 22 

ඉ� වසර �ළ ���� සැප� 
ගණන 

07 13 16 

 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ෙ� �ගණන කට�� ����ෙ� �, රජෙ� �ගණන 

කට�� සඳහා �� ප�� ���� ලබා� ඇත. 
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5.  ප��ෙ�දය 

සංව�ධන කට�� 

 
 
5.1 ඉඩ�   

 

 
5.1.1. ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� බලප� ලබා �ම 

 
 

 

 
 

 2017 ව�ෂය �ල ඉඩ� ෙන�මැ� ��ගල�� සඳහා ඉඩ� බලප� ලබා�ම යටෙ�, බලප� 20,000� 

ලබා�මට ඉල�ක කර  බලප� 43,685 � ලබා �මට හැ� ��. ෙදපා�තෙ���ව ��� බලප� 

9,242 � ද, පළා� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් කා�යාල ��� බලප� 34,443 � ද ලබා ෙදන ල�. 

 

 

 5.1.2. රජෙ� ඉඩ� ආඥා පනත යටෙ�  ��ඝ කා�න බ�කර ලබා�ම 
 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව ම�� කෘ�කා��ක, ෙ�වා�ක, කා��ක, වා�ජමය 

අවශ�තාවය� සඳහා රජෙ� හා ��ග�ක අංශෙ� ආයතන වලට සහ ��ගල��ට ෙම�ම �ෙශ�ෂ 

සංව�ධන ව�ාපෘ� සඳහා ආෙය�ජනවල �යැ�මට අෙ��ෂා කරන ආෙය�ජකය� හට ඉඩ� ලබා 

�ම �� කර�.  

 

��ඝ කා�න බ�කර ��� ��ෙ� �යාව�ය ඉතා ��ඝ එක�. එම�� �ාෙ��ය ෙ�ක�ව��, 

පළා� ඉඩ� ෙක�මසා�ස් / �ෙය�ජ� ඉඩ� ෙක�මසා�ස ් (අ�ත� පළා�) හරහා ��ෙ�ශ වා�තා 

සමඟ �ය�ම �ය�ය�� එව� ලැෙ�. ඒවා ප��ෂාකර ඉඩ� අමාත�ාංශෙ� ෙ�ක� ම�� 
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අමාත�වරයා ෙවත ඉ��ප� කර බ� �මට අ�මැ�ය ලබාගත ��ය. �ෙර�ධතා සදහා ගැස� ප�ෙ� 

පලකර �ය�ත කාලෙය� ප�ව බ� අය කර ���ය භාර�ම ��ෙකෙ�. ඉ� අන��ව ෙ�ඛා �� 

ලබා ෙගන බ�කර සකස ්කර ඉඩ� අමාත�ාංශය හරහා ජනා�ප� ෙ�ක� ක�යාල ෙවත යවා බ�කර 

අ�ස� කරවා ෙගන �ාෙ��ය ෙ�ක� ම�� �යාප�ං�යට යවා �යාප�ං� කර බ�කර ��� 

ෙකෙ�.     

 

 2017 ව�ෂය සඳහා ��ඝ කා�න බ� බලප� ලබා�ම යටෙ�, අමාත�ාංශයට ��ෙ�ශ ලබා�ෙ� 

ඉල�කය 5000 � � අතර බලප� 4586 � අමාත�ාංශයට ��ෙ�ශ සඳහා යවා ඇත. ��ඝ කා�න 

බ�කර ��� ��ම යටෙ� ඉල�කය 1200 � � අතර බ�කර 292 � ��� ��මට හැ�යාව 

ලැ��.  

 

5.1.3. ��ධ හ�දා හා පළා� පාලන ආයතන සඳහා පැවැ�� �ෙය�ග ��� ��මට 

අමාත�ාංශ ��ෙ�ශ යැ�ම 
 

රජෙ� ඉඩ� ආඥා පනෙ� 27 වන වග��ය යටෙ� � ලංකා ��ධ හ�දාව ෙවත හා සෑම �ාෙ��ය 

බල ම�ඩයකටම අ�ග� ජනා�ප��ම� ��� බලය පවර� ලැ� �ලධා�යා ෙහ� තැනැ�තා 

��� අ�ස� කරන ලද පැවැ�� �ෙය�ගය�� එම ආඥා පනෙ� කා�යය� සඳහා � ලාං�ක 

සමාජවා� ජනරජයට අය� �ය�ම �ශ්ල ෙ�පල පැව�ය හැක. ඒ අ�ව 2017 ව�ෂෙ�� පැව�� 

�ෙය�ග සකස ්��ෙ� ඉල�කය 50 � වන අතර පැව�� �ෙය�ග 39 සකස් ��මට සම� � ඇත.
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5.1.4. �මනා ප� ��� ��ම 
 

13 වන ආ���ම ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය ම�� පළා� සභා ෙවත රජෙ� ඉඩ� කළමනාකා��වය 

ස�බ�ධව ය� ප�පාලන බලතල ලබා� ��ණද රජෙ� ඉඩ�වල අ��ය බැහැර ��ෙ� 

ජනා�ප�වරයා ස� ��මය බලතල �යා�මක ��ම සඳහා ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ���වට ��ෙශ�� කා�ය භාරය� පැව� ඇත. රජෙ� ඉඩ�වල අ��ය බැහැර ��ෙ�� 

ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� ර��ම �මනා ප� ��� ��ම, රජෙ� ඉඩ� ආඥා පනත 

යටෙ� �මනා ප� ��� ��ම, �දහස් �මනා ප� ��� ��ම සහ �ෙශ�ෂ �මනා ප� ��� ��ම, 

�ජා�� �මනා ප� ��� ��ම, �නා� �මනා ප� ��� ��ම හා ඉඩ� �දාන (�ෙශ�ෂ �� �ධාන) 

පනත යටෙ� �යාදන සාධන ප� ��� ��ම �ධාන තැන� ග�. 

 

5.1.4.1. ෙදපා�තෙ���වලට ඉඩ� �දහස් ��ම 

 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස ්ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව ��� ��ධ රාජ� ආයතන හා ��ධ ෙදපා�තෙ��� 

අවශ�තාවය� සදහා ඉඩ� �දහස් ��ම වා��කව �� කර� ලබ�.  ප��ය ව�ෂ ��පයක එය 

��කල ආකාරය පහ�� ද�වා ඇත. 

 

ව�ෂය 2015 2016 2017 

ඉල�කය 100 250 250 

�ග�ය 154 340 378 
 

 

ෙදපා�තෙ���වලට ඉඩ� �දහස් ��ම 2017 ව�ෂෙ� ඉල�කය 250� � අතර �දහස් ��� 

378� ද�වා ��මට හැ� �ය.  

 

 

5.1.4.2. ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� �මනා ප� ��� ��ම 
 

 ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� බලප� ��� කර ඇ� ඉඩ� සංව�ධනය කළ ප�ව ස්�ර 

අ��ය� ලබා�ම සඳහා ෙක��ෙ�� වලට යට�ව ර��ම �මනාප� ��� ��ම ෙමම 

ෙදපා�තෙ���ව ම�� ෙමෙහයවන �ධාන වැඩසටහන� ෙලස �යාවට නගා ඇත.  
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2017 ව�ෂය �ළ ර��ම �මනා ප� 10,000 � ��� ��මට සැළ�� කළ අතර වසර අවස� වන 

�ට  �මනා ප� 10,539 � ��� ��මට හැ�යාව ලැ��.   

 
5.1.4.3. �දහස් �මනාප� (රජෙ� ඉඩ� ආඥා පනත  යටෙ� ) ලබා �ම 

 
��ඝ කා�න බ�කර ෙහ� �ාර�භක බ�කර ස�තව ෙබදා� ඇ� ඉඩ� සඳහා ස්�ර අ��ය ස�ත 

�දහස් �මනා ප�ය� ෙලස මහජනතාවට ��� ��ම සඳහා ලබා�ම ෙම�� �� කර� ලබ�. එෙහ� 

වා�ජ කට�� සඳහා අ��ෙශ�ෂ අවසථ්ාවක� හැර ෙමවැ� �මනාප� ලබා ෙද� ෙන� ලැෙ�. 
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 2017 ව�ෂය �ළ �දහස් �මනා ප� 500 � �මට සැල�� කළ අතර වසර අවස� වන �ට  �මනා 

ප� 614 �  ��� ��මට හැ�යාව ලැ� ඇත.  

 

5.1.4.4. ඉඩ� �දාන (�ෙශ�ෂ ���ධාන) පනත යටෙ� �මනා ප� ලබා�ම  

(�යාදන සාධන ප� ��� ��ම) 
 

1979 ව�ෂෙ� �ට ෙමම පනත �යා�මක ෙ�. ෙමම පනතට අ�ව ෙබදා ෙද� ලබ�ෙ� ඉඩ� 

��සංස්කරණ ෙක��ෂ� සභාවට පවරා ග� ලැ� ඉඩ� ව�� ඉඩ� ෙන�මැ� ප�� සඳහා ෙබදා �ම 

��ස රජයට �දහස් කර� ලබන ඉඩ� ෙ�. ��� ඉඩ� කැබැ�ලක අ��ය� ෙන�මැ� ��ප�  

ජනතාව ෙවත ෙ� යටෙ� ඉඩ� ලබා ෙද� ලැෙ�.  

 
 

2017 වසෙ� ඉඩ� �දාන (�ෙශ�ෂ ���ධාන) පනත යටෙ� �යාදන සාධන ප� 500 � ��� 

��මට සැල�� කර �� අතර �යාදන සාධන ප� 496  ��� ��මට හැ� �ය. 

 
 

5.1.4.5. ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� මධ�ම පා��ක �මනා ප� ලබා �ම 
 

 ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත ම�� ස�මත කර ඇ�ෙ� ඉඩ� අ�� ෙග�� පා��ක��ට පමණ� 

ෙන�ව ය� �ල� ෙහ� �ා�ධන හැ�යාව� �� �රවැ�ය�ට ද රජෙ� ඉඩ� කැබැ�ල� ලබා� එම 

ඉඩ� කැබැ�ල සංව�ධනය ෙක�ට ජා�ක  �ෂප්ා�තයට ස�යව දායකකර ගැ�ම සඳහා වන 

�මෙ�දය� සකස් ��ම�. ඒ අ�ව මධ�ම පා��ක��ට රජෙ� ඉඩ� කැබැ�ල� ලබා�ම යටෙ� 

එ� අ ෙය�ට අ�. 10, 25� ෙහ� අ�.50� වැ� �ශාල �� �මාණය� ලබා�ම ��කර�.  

2017 වසෙ��  මධ�ම පා��ක �මනා ප� 50 � ලබා �මට ඉල�ක ෙක�ට �� අතර, �මනා ප� 45 

� ලබා �මට  හැ� �ය.   
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5.1.4.6. �නා� �මනා ප� ලබා �ම 
 

�නා� අවතැ��ව� සඳහා �ක�ප ඉඩ� හ�නාෙගන ෙන��ෙ� �දහස් �මනාප� ලබා�ම 2007 

ව�ෂෙ� �ට ��  කරන ලද අතර, ඒ අ�ව 2017 ව�ෂය වන �ට �මනාප� 8,019 �  ලබා � ඇත. 

 

ව�ෂය 2015 2016 2017 

ඉල�කය 1000 1000 500 

ලබා�� �මනාප� සංඛ�ාව 1067 541 1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ව�ෂෙ� �නා� �මනා ප� 500 � �මට සැල�� කළ අතර වසර අවස� වන �ට  �මනා ප� 

1,512 � ලබා�මට හැ�යාව ලැ��.  

 

5.1.4.7. �ජා �� �මනා ප� ලබා �ම 

 

ෙබ��ධ �හාරස්ථානවල පැවැ�ම උෙදසා �දහස් �මනා ප� ලබා�ම, ව�ෂය� පාසා ��කර� ලබන 

කට��ත�. �ව�තන ව�ෂය �ලද එම කට��  �� � ආකාරය පහ�� ද�වා ඇත.  
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2017 ව�ෂය �ළ �ජා �� �මනා ප� 40 � �මට සැල�� කළ අතර වසර අවස� වන �ට  �මනා ප� 

24 � ලබා�මට හැ�යාව ලැ��.  

 
 

5.1.5. ඉඩ� ගැට� �ස�ම හා උපෙදස් සැප�ම 
 

ඉඩ� ලා��ෙ� ඉඩ� ගැට� �ස�ම හා උපෙදස් සැප�ම, ෙක��ඨාස �න පැවැ��ෙ� වැඩසටහන� 

ජංගම ෙස�වා පැවැ��ෙ� වැඩසටහන� �යා�මක ෙක��. �ට අමතරව  අ�ත� පළා� හා පළා� 

සභා ම�ට�� ෙය��වන ඉඩ� ගැට� වලට ��මය සහ තා�ෂ�ක සහාය ලබා �මද 

ෙදපා�තෙ���ව ��� ලබාෙද�. 

 

2017 ව�ෂය �ළ � ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත යටෙ� උපෙදස් ලබා �� 9,063 � �� � අතර 

රජෙ� ඉඩ� ආඥා පනත යටෙ� උපෙදස් ලබා �� 6,757 � �� ��. 
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5.1.6. ආෙය�ජන කට�� සඳහා ඉඩ� ලබා�ම 
 

 මධ�කා�න හා ��කා�න ආෙය�ජන අවස්ථා සඳහා රජය ස� ඉඩ� ලබා�ම ��කර�.  

 

2017 ව�ෂය �ළ ආෙය�ජන අවස්ථා �එ� ��ෙ� පරමා�ථෙය� ඉඩ� ලබා�ම සඳහා �ෙශ�ෂ 

සංව�ධන ආෙය�ජන ව�ාපෘ� ෙව�ෙව� �� කා�න බ� සඳහා ��ෙ�ශ  අමාත�ාංශයට යැ�� 

100� ඉල�ක ෙක�ට �� �� ඉ��� අ��ම �සා ��ෙ�ශ යැ�� 04 � පමණ� ��කර ඇත. 

 

5.1.7. රජෙ� ඉඩ�වල ආර�ෂාව තහ�� ��ම 
 

රජෙ� ඉඩ�වල ආර�ෂාව තහ�� ��ම සඳහා ඉඩ� අනවසරෙය� අ�ලා ගැ�� පාලනය ��මට 

��ධ �යවර ෙගන ඇත. ෙ� සදහා රාජ� ප�පාලන හා කළමනාකරණ අමාත�ාංශය, ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව හා එ�ව �ව�ෙ� ��� �ය�ම �ස�්� ෙ�ක� කා�යාල  

හා �ෙ��ය ෙ�ක� කා�යාල  ඒකාබ�ධව ජා�ක වැඩ��ෙවල� 2013 ව�ෂෙ� �ට �යා�මක 

කර�. රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙ�ශ කට�� අමාත�ාංශය ��� 2013.07.05 �න ��� කල අංක  

HAF/03/ADMIN/002 දරණ ච�ෙ�ඛයට අ�ව �ව�ෙ� සෑම �ාම �ලධා� වසමකම සෑම �ෙ��ය 

ෙ�ක� ෙක��ඨාසයකම අනවසරෙය� අ�ලා ගැ�� පාලනය ��බදව �ම�ෂණය� ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ක�වෙය� ආර�භ කර ඇත. ෙම�� අනවසරක�ව� 

හ�නා ෙගන ඔ�� ඉඩ� ව�� ඉව� ��ම, ඉව� ෙන�වන අනවසරක�ව� හට න� පැව�ම ම�� 

ෙමම කට�� ��කර ඇත.  2017 ව�ෂය �ල එවැ� �යාමා�ගවලට අව��ණ �� ��කර� ලැ� 

ආකාරය පහත ද�වා ඇත. 
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2017 ව�ෂෙ� අනවසර අ�ලා ගැ�� 4329 � වා�තා � අතර ඉ� 337 � ඉඩ�ව�� ඉව� 

��මට� තව� 71 ෙදෙන� සදහා න� පැවැ�මට� හැ�යාව ලැ� ඇත. අනවසරක�ව� 3718 � 

ෙව�ෙව� තව�රට� ඉ�� �යාමා�ග ග��� ��.  

 

 

5.1.8. ජංගම ෙස�වා පැවැ��ම 

ඉඩ� ලා��ෙ� ඉඩ� ආ�තව පැනනැ� ඇ� ගැට�වලට රාජ� �ලධා��ෙ� මැ�හ�� �ාෙ��ය 

ම�ට�� ඊට �ස�� ලබා �ෙ� �යාව�ය ජංගම ෙස�වා වැඩසටහන ෙලස හැ��ෙ�. 2017 ව�ෂය 

�ළ ජංගම ෙස�වා වැඩසටහ� 100 පැවැ��මට ඉල�ක කළ අතර ජංගම ෙස�වා 91 පැවැ��මට 

සම� �ය. එ�� ඉඩ� ගැට� 6,833 � සඳහා උපෙදස් ලබා �මට සම� � ඇත. 

 

 

5.1.9. සංචාරක බංගලා , �ල �වාස හා කා�යාල වැ� ��� ��ම 
 

අ�ත� පළා� වා� මා�ග හා ජනාවාස ව�ාපෘ��� අභ��තර �ළධා� �ල �වාස හා කා�යා�ය 

ෙග�ඩනැ�� �න��ථාපනය, අ��වැ�යා කට�� ��ම ව��කව ��කර� ලබ�. ඒ අ�ව  2017 

වසෙ� �ද එම කට�� �� ෙක��. එ�� සංචාරක බංගලා, �ල �වාස හා කා�යා�ය ෙග�ඩනැ�� 

40 � අ�� වැ�යා ��මට සැල�� කල අතර එම �ය� වැඩ �ම��මට හැ� � අතර ඒ සදහා     

�. 30,660,553.41 ක �දල� වැය ෙක��. 
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5.1.10  රාජ� ඉඩ� ෙත�ර�� හා කළමණාකරන ප�ධ�ය �යා�මක ��ම 

රජෙ� ඉඩ� කළමනාකරණ කට�� කා�ය�ෂම කර�ම සඳහා ෙත�ර�� තා�ෂණය භා�තා 

කර�� රජෙ� ඉඩ� ෙත�ර�� කළමණාකරණ ප�ධ�ය (State Land Information Management 

Systsem) ��මාණය ��මට කට�� කර ඇත. රජෙ� ඉඩ� ��බඳ ෙත�ර�� �ාෙ��ය ෙ�ක�  

ෙක��ඨාස ම�ට�� ෙමම ප�ධ�යට ඇ�ළ� ��මට කට��  �� කරන අතර ඉඩ� ෙබදා� 

�ය�ය�� ��� ��ම හා ආදාය� �ස්��ෙ� �යාව�යද ෙබදා �� ඉඩ� වලට අදාළ ප�  කට�� 

හා අ��ෂණ කට�� ද ෙමම ප�ධ�ය ම�� �� ��මට හැ�යාව ඇත. 2013 ව�ෂෙ� � බස්නා�ර 

පළාෙ� �ාෙ��ය ෙ�ක�  ෙක��ඨාස 40 �� ආර�භ � ෙමම වැඩ සටහන 2017 ව�ෂය අවස� 

වන �ට �ව�න �රා  �ාෙ��ය ෙ�ක�  ෙක��ඨාස 332� �රා සා�ථකව �යාවට නැ�මට හැ� �ය.  

 

ව�ෂය 2015 2016  2017  

ඉඩ�  ෙ�ඛන ඇ��� ෙත�ර��  
ප�ධ�යට ඇ�ල� ��� (ෙ�ඛණ 
සංඛ�ාව) 

116,909 415,606 231,021 

අ�ෙ�ඛණ ස�තව ඉඩ�වල �ෙෂ�� 
ෙත�ර�� ද�ත ප�ධ�යට ඇ�ල� ��� 
(ඉඩ� කැබ� සංඛ�ාව) 

25,015 83,016 93,911 

නව �මනා ප� ලබා�ම 450 4,237 5,075 

එක�ව 142,374 502,859 330,007 

 

 

2017 ව�ෂය �ල රාජ� ඉඩ� ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�යට ඇ�ල� ��ම යටෙ� ඉඩ� 

ෙ�ඛන 300,000� ඇ�ල� ��මට ඉල�ක කර, ෙ�ඛණ 231,021 � ඇ�ල� ��මට 

ෙදපා�තෙ���ව සම� �ය. �ට අමතරව ෙමම ව�ෂෙ�� ද �මනාප�, වා��ක අවසරප�, ��ඝ 

කා�න බලප� ආ� �ය� ෙ�ඛණ ෙමම ප�ධ�ය උපෙය�� කර ග��� ��ණය ��ම ��කර ඇත. 

ඒ අ�ව �මනාප� පමණ� 5,075 � ��� ��මට හැ� ��. 
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5.2 ඉඩ� බ� ආදායම ඇස්තෙ��� ��ම හා �ස්��ම 
 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���ව ��� වා��කව �ස්කල �� ඉඩ� බ� ආදාය� 

��බදව �ෙර�කථනය� ��ම ව�ෂය ආර�භෙ�� සහ වසර මැද� ��කර� ඇත. ෙමම 

�ෙර�කථනය� ෙදස බැ�ෙ�� වා��කව �ස්කල �� ඉඩ� බ� ආදාය� �මාණය ඉහළ ෙග�ස් ඇත. 

ෙමම ත��වය රාජ� ආදායම ඉහළ යාෙ� �වණතාවය� ද ෙ�. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ���ව වා��කව �ස්කල �� ඉඩ� බ� ආදාය� ��බදව �ෙර�කතනය� ��ෙ�� නව බ� 

ආදාය� �ස්��� සහ �ඟ බ� ආදාය� �ස්��� ෙලස ෙව� ෙව� ෙලස ගණනය කර� ඇත.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම බ� ආදාය� ෙදයාංශයම එ�ව ග�කල �ස්කල �� බ� ආදාය� �මාණය  

වා��කව ඉහළ ෙග�ස් ඇත. ෙමම �වණතාවය ප��ය ව�ෂ ��පයක බ� ආදාය� �ස්��� ෙදස 

බැ�ෙ� � අවෙබ�ධ  ව� ඇත. ඉඩ� නව බ��ම �මාණා�මක වශෙය� ඉහල යාම� ඉඩ� වල 

ත�ෙස�� ව�නාක� ඉහල යාම� ෙමයට �ධාන වශෙය� බලපා ඇත. තවද නා�ක ව�නාකම මත 

සහනදා� බ��� අ��ම� එක� ��ම ��ම� �ම� තව� ෙහ�� ෙලස දැ��ය හැක.  

 

බ� ඇස්තෙ���ව හා �ස් කළ බ� ආදායම 2015 -2017 

 

 2015 2016 2017 

බ� ඇස්තෙ���ව (�) 45,000,000.00 45,000,000.00 46,000,000.00 

ව�ෂෙ� බ� ආදායම (�) 36,969,740.00 64,197,521.90 70,132,249.15 
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5.3. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ���වට අ���ත ආයතන ��බඳ 

ෙත�ර�� පහ�� දැ�ෙ�.  

 

�ාෙ��ය කා�යාල  
 

එස්.එ�.�. අෙ�ෙස�කර �ය 
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස්  
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය - අ�රාධ�ර 
 
ෙ�.එ�.එ�.�. �ෙ�ව�ධන මයා 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස්  
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය - ෙප�ෙළ��න�ව    
 
�.�.එස්.ත��ලා �ණර�න / ඒ.එ�.අ�. භා� �ය 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් 
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය - අ�පාර 
 
ඩ�.එ�.ඒ.එස්. න�ෂා� ෙමය 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස්  
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය - ෙදබරවැව   
 
ආ�.එ�.එ�.�. ෙහ�ම�මාර මයා 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස්  
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය -  ම�යංගණය 
 
ෙ�.�. �ජාහර� 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් 
�ෙය�ජ� ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය -  ��ණාමලය 
 
ව�.ව�.එ�. ෙපෙ�රා 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් (වැ.බ.)   
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය -  ෙම�ණරාගල  
 
ෙ�.ජහ�නා�  
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් 
සහකාර ඉඩ�  ෙක�මසා�ස් කා�යාලය -  ක�තෙ� 


