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ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරිමම් මකොමසාරිස ්ජනරාල්වරයාමේ පණිවිඩය 

 

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත යටමේ කටයුතු කිරීම ආරම්භ කර වසර 20ක් 

සම්පූර්ණවීමට ඇේමේ තවේ එක් වසරකි. 1863 අංක 08 දරණ හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත 

ක්රිූයාේමක යේමව වසර 04කි. 1877 අංක 05 දරණ හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත ඉතා සීමිත 

ප්රිමශයයකට සීමාවිය. වර්තමාන පනමේ කාර්ය සාධනය විමසීමට මමය අවස්ථාවක් මෙස දකිමි.  

 

මපර අනුමත යේ හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් පනේවෙට වැඩි කාෙයක් 1998 අංක 21 දරණ පනත 

ක්රිූයාේමක වී ඇත. වසර 15කදී දවයිනම මැන හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් අභිප්රිාමයන් සංය ාේමකව 

ගණන් බෙන ෙද කාර්ය මණ්ඩෙයක් අනුමත කර ගන්නා ෙද නමුේ එම සංය ා කි ද දමනක ෙැ  

නැත. දවයින පුරා පිහිටි කාර්යාෙ ක්රමමයක් මධ ගතව අීකක්ෂණය හා මමමහයවීම මකමතක් ුරරට 

ප්රිාමයිකදකද යන්න සෙකා බැලිය යුතු තේේවයකි. මිනුම් කරනු ෙබන ඉඩම් කැබලි සංය ාමවන් 

හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් ප්රිතිශයතාේමක වර්ධනයක් පැවතිශය ද වසර 19ක් ගතවන විටේ දවයිමන් ඉඩම් 

කැබලි මිලියන 12ක් අතුරින් මැනීමට හැකිව ඇේමේ මිලියන 1.1ක් පමණක් බවේ හිමිකම් නිරවුල් 

කර ඇේමේ මිලියන 0.7ක් පමණක් බවේ ෙක්ෂ 1.5ක පමණ ප්රිමාණයක් විවිධ ෛනතිශක ගැටු  නිසා 

තීරණදීමට මනොහැකි තේේවයක පවතිශන ආකාරයේ සෙකන විට සමස්ත හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් 

වැඩ සටහනේ එහි නීතිශමව ප්රිාමයිකදකභාවය, ආයතනික වලහය, ක්රමමමිපායන් හා ආයතනික 

ක්රිූයාකාරිේවයේ නැවත සමාමෙියනය ඉතා අවය  බව මපමන්. 

 

2017 වසමර් කාර්ය සාධනය සම්බන්ධමයන් තරමක් සතුටුවිය හැකි අතර පමසක තැබූ මගොනු 

සම්බන්ධව ගේ ක්රිූයාමාර්ගමයහි ධනාේමක ප්රිතිශපෙ ෙැිණණි. පසුකදය වසර 19ක හිමිකම් ප්රිකාය කිරීමම් 

මධ න  අගයට මදුණණයකට ආසන්න ප්රිමාණයකින් ඉක්මවා පවේවා ගැනීමට හැකිවීම ද සතුටට 

කරුණකි.  

 

වැඩ සටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සර්මේයර් ජනරාල් හා ඔහුමේ අතිශමර්ක සර්මේයර් ජනරාල් 

(හි.ලි.ප.) ඇතුු  ඔහුමේ කාර්යය මණ්ඩෙය ෛදනිකව මදනු ෙබන අනකද සහය මනොවන්නට මමතරම් 

මහි ුරරක් ගමන් කිරීම ුරෂ්කර වනු ඇත. ඔහුටේ එම මදපාර්තමම්න්තුවටේ මම් අවස්ථාමේ 

කෘතඥතාවය පළ කළ යුතුය. මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මවනුමවන් වැඩ සටහන සම්බන්ීකකරණය කරන 

මජ ෂ්න නිමයිජ  මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් (හි.ලි.ප.) හා කාර්ය මණ්ඩෙයටේ, ිණම් සවිය වැඩ සටහමන් 

අවය තාවය මහොිනන් වටහාගේ   සඳහා වියාෙ ෛධර්යයක් ුරන් අමාත ාංයමව නව මල්කම්තුමා 

ඇතුු  කාර්ය මණ්ඩෙයටේ, රාජ  මල්කම්තුමාටේ, මදපාර්තමම්න්තුමේ කාර්යය පැවරී තිශබූ ගරු රාජ  

අමාත තුමාටේ, ගරු ඉඩම් හා පාර්ලිමම්න්තු ප්රිතිශසංස්කරණ අමාත තුමා ඇතුු  කාර්ය මණ්ඩෙයටේ 

යම් ප්රිගතිශයක් මමමතක් දදාකර ගැනීම මවනුමවන් ෛධර්යමයන්, කැපවීමමන් වැඩකළ 

මදපාර්තමම්න්තුමේ මකොමසාරිස්වරුන් මදමදනා ඇතුු   දයු ම ප්රිධාන කාර්යාෙමව හා ක්මෂ ්ර්මව 

නිමයිජ / සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් ඇතුු  නිෙධාරී සැමටේ මමේ කෘතමේදීේවය පළ කරමි. 

 

 

මක්. .මක්. රංජිේ ධර්මපාෙ 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මකොමසාරිස් ජනරාල්/ 

නිරවුල් කිරීමම් නිෙධාරි 
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කාර්ය සාධන වාර්තාව 
 

 

1.හැිනන්වීම 
 

1.1 මදපාර්තමම්න්තු ඉතිශහාසය 
 

ඉඩම් නිරවුල් කිරීම යනු රජමව ඉඩම් පුශගලික ඉඩම් මමොනවාද යන්න තීන්ුර කර පුශගලික මෙස 

තීන්ුර කළ ඉඩම් අදාෙ දරුමකරුවන් මවත පුශගලික අයිතිශයට පවරා දීමේ එම ඉඩම් සඳහා ඔවුනට 

පිඹුරුපතක් නිකුේ කිරීමේ රජය සතු ඉඩම් රජය මවත පවරා දීමේය. මමවැනි ක්රිූයාවලියක් මම් රටට 

අවය  යේමව යම්කි ද  ඓතිශහා දක පසුිණමක් පදනම් කරමගනය. වසර දහස ්ගණනක් තිශස්මස  මම් රමටම 

ජනතාව ඉඩම් භුක්තිශ විඳීමේ, පරිහරණය කිරිමේ කළ ද ඔවුන්ට එම ඉඩම්වෙ අයිතිශය පවරා දමක්  දුර 

මනොවීය. ඉඩම්වෙ හිමිකම සනාථ කළ හැකි ඔප්පු තිශරප්පු වැනි ලිඛිත සාක්ෂි කි දවක් ඔවුන්ට මනොවීය. 

මමවැනි තේේවයක් යටමේ 1840 බ්රිඛතාන  පාෙකයින් වි දන් අංක 12 දරන අනවසර ඉඩම් ආඥා 

පනත ප්රිකායයට පේ කරන ෙදී. 
 

 

මුලික වයමයන් එම ආඥා පනතිශන් ප්රිකාය කරන ෙශමශ යම්කි ද පුශගෙයකුට තම ඉඩම තමාට අයේ 

බව සනාථ කිරීමට මනොහැකි වන්මන් නම්, එම ඉඩම රාජ සන්තක වන බවයි. මිනිසුන්මේ 

පරම්පරාගත භුක්තිශය හා වගාව  බ්රිඛතාන  පාෙකයින් වි දන් සැෙකිල්ෙට මනොගන්නා ෙදී. ඔවුන් අදහස ්

කමල් අයිතිශය සනාථ කිරිම ඔප්පු, තිශරප්පු, සන්නස් වැනි ලිඛිත සාක්ෂි මඟින් කළ යුතු බවයි. මමම 

තේේවය යටමේ 1840 අනවසර ඉඩම් ආඥා පනත නිසා මිනිසුන්මේ ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනින් 

ඔවුනට අහිමි විය. ෙංකාමේ ජනතාවට  දුර වු මමම අසාධාරණය පිළිබඳව එවකට  දටි ෙංකාමේ මශය ය 

නායකයින්  දය විමරිධතාවය හා කනස්සල්ෙ ප්රිකාය කරන ෙදී. මම් අනුව මමම ගැටලුවට විසඳුමක් 

වයමයන් රජමව ඉඩම් මමොනවාද  පුශගලික ඉඩම් මමොනවාද යන්න තීන්ුර කිරීමම් නිරවුල් කිරීමම් 

ක්රිූයාවලියක් ආරම්භ කිරීමට බ්රිඛතාන  පාෙකයින්ට  දුර විය.   අනුව 1897 දී මුඩු ිණම් ආඥා පනත 

ආරම්භ කරන ෙදී. මුලින් දසාපතිශවරුන් හා විමය ෂ නිෙධාරින් වි දන් ක්රිූයාේමක කරන ෙද ඉඩම් 

නිරවුල් කිරීමම් ක්රිූයාවලිය 1903 දී ස්ථාපිත කරන ෙද ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව යටතට 

පේ කරන ෙදී. එවකට මුඩුිණම් ආඥා පනේ මදපාර්තමම්න්තුව මුඩුිණම් ආඥා පනත ක්රිූයාේමක 

කිරීමම්දී ඇතිශවු අඩුපාඩු හා ඉන් ජනතාවට  දුර යේ අසාධාරණකම් නැතිශ කර ගැනීමම්දී වඩාේ නිවැරදයේේ 

නීත ානුලෙයේේ නිරවුල් කිරීමම් ක්රිූයාවලියක්  දුර කිරීම සඳහා 1931 අංක 20 දරන ඉඩම් නිරවුල් 

කිරීමම් ආඥා පනත ආරම්භ කරන ෙදී. 

 
මදපාර්තමම්න්තුවට අදාළ යේ මමම ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කාර්යය එමස ම පවතිශන අතරතුරදී 1998 අංක 

21 දරන හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත සම්මත වීම මත ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව, 

හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් කාර්යයටද අවතීර්ණ විය. රජමව සහ පුශගලික ඉඩම් වෙ අයිතිශය තහවුරු 

කිරීම තුළින් දයුණු ඉඩම් කළමණාකරණ ක්රමමයක් ඇතිශ කිරීමේ ඉඩම් හා සම්බන්ධ වංයා, ුරෂණ අවම 
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කිරීමේ මමහි ප්රිමුය අරමුණ මේ. එමමන්ම එකී කාර්ය භාරය වර්තමානය වන විට මදපාර්තමම්න්තුමේ 

ප්රිමුය කාර්ය භාරය බවට පේවී ඇත. 

 

1903  දට මම් දක්වා මදපාර්තමම්න්තු ප්රිධානීන්මේ නාම මල්යනය 
 

(ඇමුණුම් අංක 01 හි දක්වා ඇත) 

 

1.2 දැක්ම 
 
 

සෑම ඉඩමකටම නිරවුල් හිමිකමක් 

 

1.3 මමමහවර ප්රිකායය 
 
 

ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් හා හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් ක්රිූයාදාමය තුළින් රජමව හා මපෞශගලික ඉඩම් අයිතිශය 

තීරණය මකොට, සෑම ිණම් මකොටසකම හිමිකම තහවුරු කිරීම තුළින් ශ්රීත ෙංකාව තුළ දයුණු ඉඩම් 

කළමනාකරණ ක්රමමයකට දායක වීම. 

 
 

1.4 අරමුණු 
 
 

1. ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් ආඥා පනත යටමේ රජමව සහ පුශගලික ඉඩම් අයිතිශය තීරණය කිරීම. 

2. හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත යටමේ දරුම අයුරම්පේ කැඳවීම, විමර්යන කටයුතු  දුරකිරීම සහ 

හිමිකම් තීරණය කිරීම ඇතුු  අමනකුේ කටයුතු කිරීම. 

3. ආයතනික හැකියාව යක්තිශමේ කිරීම මඟින් හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතු හා ඉඩම් 

නිරවුල් කිරීමම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ඵෙදායී මෙස ඉටු කිරීම. 

4. මනා ක්රිූයාකාරිේවයකින් යුේ හිමිකම් විමර්යන කාර්යාෙ ප්රිාමශය ය මටමටමින් පවේවාමග යාම 

මඟින් හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් ක්රිූයාවලිමව කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම. 

5. හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතුවෙ  දයලු අවස්ථාවන් සඳහා මහජන සහමයිගය 

ෙබා ගැනීම සහ මහජන විය්වාසය තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

6. ඉඩම් අයිතිශය පිළිබඳ කාර්යක්ෂම සහ විය්වසනීය මතොරතුරු පශධතිශයක් සංවර්ධනය කිරීම සහ 

පවේවාමගන යාම. 

7. කාර්යක්ෂම පරිපාෙන සහ කදණුම් ක්රමම පවේවාමගන යාම. 

 

1.5 කාර්යයන් 
 

මදපාර්තමම්න්තුව සතු මූලික කාර්යයන් පහත දැක්මේ. 

 හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතු, ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කටයුතු සහ කාර්යාලීය 

පරිපාෙනය කාර්යක්ෂමව  දුර කිරීම සඳහා ක්රමමමේදයන් සහ පටිපාටි හඳුන්වාදීම සහ ක්රිූයාේමක 

කිරීම. 
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 හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමට අදාළ කටයුතු වන, 

අ) ක්මෂ ්ර් පරීක්ෂණ  දුර කිරීම 

ආ) දරුම අයුරම්පේ කැඳවීම 

ඇ) හිමිකම් විමර්යන පැවැේවීම 

ඈ) හිමිකම් තීරණය කිරීම 

ඉ) හිමිකම් තීරණය ගැසටම කිරීම යනාදය ඉටු කිරීම. 

 ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට අදාළ කටයුතු වන, 

අ) නිරවුල් කිරීමම් දරුම විභාග පැවැේවීම 

ආ) නිරවුල් කරන ෙද ඉඩම් මැන මවන් කිරීමට යැවීම 

ඇ) නිරවුල් කිරීමම් ආඥා ගැසටම ප්ර්මව පළ කර ප්රි දශධ කිරීම 

ඈ) නිරවුල් කිරීමමන් පසු ගම් නිදහස් කිරීම යනාදය ඉටු කිරීම. 

 

 හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කටයුතු වෙදී අදාළ 

අමනකුේ ආයතන සමඟ සම්බන්ීකකරණය පවේවා මගන යාම. 

 කාර්ය මණ්ඩෙමව රාජකාරි කාර්යක්ෂමව  දුරකිරීමට අවය  පුහුණුව සහ අමනකුේ සම්පේ අවය තා 

හඳුනාමගන  වා සපයා දීම. 

 හිමිකම් විමර්යනය සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කටයුතු සඳහා කාර්ය 

සාධන දර්යක සැකසීම සහ කාර්ය සාධනය අීකක්ෂණය කිරීම. 

 හිමිකම් විමර්යන සහ තීරණය කිරීමම් කටයුතු සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කටයුතුවෙ ප්රිගතිශය මා දකව 

අමාත ාංයය මවත වාර්තා කිරීම. 

 ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට අදාළ පැරණි සහ වටිනා මල්යන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම මල්යන 

සංරක්ෂණ පශධතිශයක් පවේවාමගන යාම. 

 හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීම පිළිබඳ මහජන අවමබිධය වර්ධනය කිරීම සහ සහමයිගය ෙබා ගැනීම 

පිණිස දැනුවේ කිරීමම් රැස්වීම්, සාකච්ඡා සහ වැඩමුු  පැවැේවීම. 

 ප්රිාමශය ය කාර්යාෙවෙ කාර්ය මණ්ඩෙය පවේවාමගන යාම සහ ඔවුන්ට අවය  සම්පේ ෙබාදීම මඟින් 

මහජන අවය තා සපුරා ගැනීමට අවකාය සැෙසීම. 

 වාර්ෂික ඇස්තමම්න්තු, විසර්ජන කදණුම්, රජමව නිෙධාරින්මේ ඇස්තමම්න්තු කදණුම් සහ මා දක කදණුම් 

සාරාංය සැකසීම. 

 

2. සංවිධාන සටහන 
 

(ඇමුණුම් අංක 02 හි දක්වා ඇත) 
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3. මානව සම්පේ කළමනාකරණය 

3.1 කාර්ය මණ්ඩෙ සංයුතිශය (අනුමත සථ්ිර කාර්ය මණ්ඩෙය) 
 

අනු 
අංකය 

අනුමත තනතුරු නාම 

අනුමත 

තනතුරු 

සංය ාව 

2016 

වසමර් 
 දටි 

සංය ාව 

වර්ෂය තුළ  දුර යේ මවනස්වීම් 
2017 

වසමර්  දටි 
සංය ාව 

ස්ථාන මාරු දසස් 

වීම් 

විශ්රාම 

යෑම් 

බඳවා 

ගැනීම් කදය පැමිණි 

01 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මකොමසාරිස් 

ජනරාල් - ශ්රීත.ෙං.ප.මස . (විමය ෂ) 
01 01 - - - - - 01 

02 
මකොමසාරිස් - ශ්රීත.ෙං.ප.මස . 

 I පංතිශය 
02 02 - - - - - 02 

03 

නිමයිජ  මකොමසාරිස් / සහකාර මකොමසාරිස් 

(ප්රිාමශය ය) - ශ්රීත.ෙං.ප.මස .  

II/ III පංතිශය 

94 17 04 02 - - 02 17 

04 ප්රිධාන ගණකාිකකාරි 01 01 - - - - - 01 

05 
ගණකාිකකාරි ශ්රීත.ෙං.ග.මස .   

II/ III පංතිශය 
03 01 - - - - - 01 

06 නීතිශ නිෙධාරි (මදපාර්තමම්න්තුගත) 03 03 - - - - - 03 

07 
පරිපාෙන නිෙධාරි 

(රාජ . කළ. සහ. මස වය අික පංතිශය) 
01 - - - - - - - 

08 භාෂා පරිවර්තක (භාෂා පරිවර්තක මස වය) 05 05 - - - - - 05 

09 
පරිගණක පශධතිශ විය්මල්ෂක මතොරතුරු තාක්ෂණ 

මස වය 
01 - - - - - - - 

10 
සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරි  

(ආරිසත මස වා) 
720 299 03 - - - - 262 

11 මතොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර (ආරිසත මස වා) 03 01 - - - - - - 

12 
මල්යන විමර්යන නිෙධාරි (ආරිසත මස වා) 

 
01 01 - - - - - 01 

13 
ශ්රීත ෙංකා මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණ 

මස වය - III 
186 06 - 01 02 - - 07 

14 රාජ  කළමනාකරණ සහකාර මස වය I / II / III 290 132 14 11 - 02 06 127 

15 මල්යන සංරක්ෂක (මදපාර්තමම්න්තුගත) 91 01 - - 

 

 

- - - 01 

16 සංවර්ධන නිෙධාරී 455 179 03 04 - - 01 211 

17 රියුරරු ( කාබශධ රියුරරු මස වය I/II/ III පංතිශය 121 37 04 04 - 02 03 38 

18 
කාර්යාෙ  මස වක  මස වය  

I/II/ III 
133 109 03 04 - 

- 
03 113 

19 කාර්යාෙ  කාර්ය සහයක (තාවකාලික) 126 - - - - - - - 

එකතුව 2237 795 31 26 02 04 15 790 

මකොන්්ර්ාේ පදනම මත 

නිමයිජ  මකොමසාරිස් - 18 - - - - 04 13 

සහකාර මකොමසාරිස්  - 03 - - - - 04 05 

එකතුව - 21 - - - - 08 18 
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ස්ථාන මාරු විස්තර - 2017 වර්ෂය 
 

අනු 

අංකය 
නම හා තනතුර 

ස්ථාන මාරු වී කදය ස්ථාන මාරු වී පැමිණි 

දනය රාජකාරි ස්ථානය දනය රාජකාරි ස්ථානය 

1.  ආර්.ඩබ්.ආර්.එම්.සී.  

රණවාරණ මමය  

සහකාර  මකොමසාරිස්  

2017.01.02 

දඩපොත  

ප්රිාමශය ය මල්කම්  

කාර්යාෙය 

  

2.  මක්.ජී.එස්.පී.  කු ආරච්චි  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 
2017.01.01 

කෘෂිකර්ම  

මදපාර්තමම්න්තුව 
  

3.  ජී.  පාර්තීබන්  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 
2017.07.24 

ආගමන  විගමන  

මදපාර්තමම්න්තුව 
  

4.  එ ෆ්.ආර්.එම්. රියාල්දීන්  මිය 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 2017.08.01 
සමෘශික  සංවර්ධන 

මදපාර්තමම්න්තුව 
2017.05.26 

ස්වමශය  කටයුතු  

අමාත ාංයය  

දස්ත්රික්  මල්කම්  

කාර්යාෙය - මාතමල් 

5.  එස්.ඩබ්.  චි්ර්ා  මරිහි    මිය 

සහකාර  මකොමසාරිස් 
  2017.01.05 

වන ජීවී  සංරක්ෂණ  

මදපාර්තමම්න්තුව 

6.  එස්.  පේම ශ්රීත මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 
  2017.06.29 නව  පේවීම් 

7.  ආර්.මක්. මහටමටිආරච්චි මිය 

සහකාර  මකොමසාරිස් 
  2017.06.29 නව  පේවීම් 

8.  පී.එස්.ජයවර්ධන මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

II 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථානමාරු 

මගොඩනැකදලි 

මදපාර්තමම්න්තුව 
- - 

9.  ආර්. .සමරක්මකොඩි මමය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථානමාරු 

ප්රිාමශය ය මල්කම් 

කාර්යාෙය, 

පන්විෙ. 

- - 

10.  එච්. . .එල්.දදයානි මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථානමාරු 

ජාතිශක මභෞතිශක 

සැෙසුම් 

මදපාර්තමම්න්තුව 

       - - 

11.   .එච්.මේ.ෙක්ෂ්මී මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථානමාරු 

මුදල් හා ක්රමම 

සම්පාදන 

අමාත ාංයය 

- - 

12.  
ඩී.පී.මස තුංග මිය                          

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

ගා/බටමදොමල් 

ජාතිශක පාසෙ 
- 
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අනු 

අංකය 
නම හා තනතුර 

ස්ථාන මාරු වී කදය ස්ථාන මාරු වී පැමිණි 

දනය රාජකාරි ස්ථානය දනය රාජකාරි ස්ථානය 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථාන මාරු 

- 

 

 

 

13.  යූ. .ටී.මප්රි මකුමාර මයා 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2017.04.12 මුදල් අමාත ාංයය - 

- 

 

 

14.  පී.ආර්.ජය දංහ මිය                   

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2017.04.18 
ආගමන හා විගමන 

මදපාර්තමම්න්තුව 
- - 

15.  පී.ටී.ඩබ්ලිේ.ජයරේන මමය       

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2017.05.02 

ප්රිාමශය ය මල්කම් 

කාර්යාෙය, 

මපොල්පිතිශගම 

- - 

16.  එස්. .එම්. .එස්.මක්.මස නානා

යක මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

II 

2017.04.28 
ආගමන හා විගමන 

මදපාර්තමම්න්තුව 
- - 

17.  එස්. .ආර්.මස නානායක මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර I 
2017.05.01 

කම්කරු 

මදපාරතමම්න්තුව 
- - 

18.   .ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.වීරතුංග මිය              

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2017.06.01 

මුදල් හා ක්රමම 

සම්පාදන 

අමාත ාංයය 

- - 

19.  ඩී. .ඩබ්ලිේ.ප්රි්යංකර මයා 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

2017.06.30 

මුදල් හා ක්රමම 

සම්පාදන 

අමාත ාංයය 

- - 

20.  එච්.ඩී.එල්. .ප්රිනාන්ුර මයා 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

II 

2017.06.30 

මුදල් හා ක්රමම 

සම්පාදන 

අමාත ාංයය 

- - 

21.  පී.එච්.කු ආරච්චි මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර I 2017.11.24 

මුදල් හා ක්රමම 

සම්පාදන 

අමාත ාංයය 

- - 

22.  එම්.සී.පී.මපමර්රා මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 

2017.01.02 

 

 

අපරාධ පරීක්ෂණ 

මදපාර්තමම්න්තුව 

23.  මක්.ඩී.මක්.මංගලිකා මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර I 
- - 2017.01.03 

අධ ාපන 

අමාත ාංයය 

24.  අයි. .ටී.ඩී.කුමාරි මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.01.02 
ගා/බමටමමුල්ෙ ජාතිශක 

පාසෙ 

25.  එන්.යූ.එම්.මපමර්රා මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.01.02 
මහිමාගම කාර්මික 

විද ාෙය 

26.  මක්.එම්.එස් නිමරිෂනී මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.01.02 

රාජ  පරිපාෙන හා 

කළමනාකරණ 

අමාත ාංයය 

27.  ඩබ්ලිේ.ජී.එස්.ප්රිමබිධනී මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.04.17 
අපනයන කෘෂිකර්ම 

මදපාර්තමම්න්තුව 
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අනු 

අංකය 
නම හා තනතුර 

ස්ථාන මාරු වී කදය ස්ථාන මාරු වී පැමිණි 

දනය රාජකාරි ස්ථානය දනය රාජකාරි ස්ථානය 

28.  මක්.යූ. .මසිමරේන මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.05.02 
අපනයන කෘෂිකර්ම 

මදපාර්තමම්න්තුව 

29.  ආර්.මක්.එන් එස්.රාමනායක 

මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර I 

- - 2017.05.03 
කම්කරු 

මදපාරේමම්න්තුව 

30.  මක්.වයි.ජී.එස්.ඩී.තිශෙකරේන 

මිය 

රාේ ය කළමනාකරණ සහකාර 

III 

- - 2017.07.05 
ප්රිාමශය ය මල්කම් 

කාර්යාෙය, පන්විෙ. 

31.  එම්.ජී.අයිරාංගනී මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

II 

- - 2017.07.24 
මශය ය අදායම් 

මදපාරේමම්න්තුව 

32.  එම්. .එස්.පී.මපමර්රා මිය 

රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

II 

- - 2017.08.02 
කොප අධ ාපන 

කාර්යාෙය, මකොළඹ. 

33.   . .ඩී.  කුමුුරනී  මිය 

සහකාර  හිමිකම්  විමර්යන  

නිෙධාරි 
2017.03.03 

ස්වමශය  කටයුතු  

අමාත ාංයය 
  

34.  ආර්.එම්.එස්.අයි.  

කරුණාරේන මයා 

සහකාර  හිමිකම්  විමර්යන  

නිෙධාරි 

2017.03.21 
මාතමල්  ප්රිාමශය ය 

මල්කම්  කාර්යාෙය 
  

35.  එන්.මක්. වික්රමමමේ  මයා 

සහකාර  හිමිකම්  විමර්යන  

නිෙධාරි 
2017.05.12 

ීකවර  හා  ජෙජ  

සම්පේ  සංවර්ධන  

මදපාර්තමම්න්තුව 

  

36.  වී. .  මහ වාවිතාරණ  මිය 

මතොරතුරු  හා  සන්නිමේදන  

තාක්ෂණ  සහකාර 
  2017.11.01 

ස්වමශය  කටයුතු  

අමාත ාංයය 

37.  ඩී.ටී.එම්. මපමර්රා  මිය 

සංවර්ධන නිෙධාරි 2017.02.01 
විමශය  රැකියා  

අමාත ාංයය 
  

38.  පී.  මජයමගිපි මයා 

සංවර්ධන නිෙධාරි 2017.03.14 ුණරු  මස වය   

39.  අයි.  කිරුගෙච්සුම්  මිය 

සංවර්ධන නිෙධාරි 2017.11.01 
වාරිමාර්ග  

මදපාර්තමම්න්තුව 
  

40.  මක්.ආර්.සී.එස්.මක්. ුණණතිශෙක 

මිය 

සංවර්ධන නිෙධාරි 
  2017.01.16 

කෘෂිකර්ම  

මදපාර්තමම්න්තුව 

41.   .ආර්.ආර්.එස්.  ෙක්මාලි  මිය  

සංවර්ධන නිෙධාරි 
  2017.03.02 

කෘෂිකර්ම  

මදපාර්තමම්න්තුව 

42.  ඩබ්.එන්.ජී. මෆොන්මස කා මයා 

සංවර්ධන නිෙධාරි   2017.04.11 
විමශය  රැකියා  

අමාත ාංයය 

43.  එම්.ඩබ්.එෆ්.  රියාසා  මිය 

සංවර්ධන නිෙධාරි   2017.02.13 
විමශය  රැකියා  

අමාත ාංයය 

44.  යූ.ජී.එල්.  මප්රි මතිශෙක මයා 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  2017.04.12 

ඉඩම්  මකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

මදපාර්තමම්න්තුව 
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අනු 

අංකය 
නම හා තනතුර 

ස්ථාන මාරු වී කදය ස්ථාන මාරු වී පැමිණි 

දනය රාජකාරි ස්ථානය දනය රාජකාරි ස්ථානය 

45.  ඩබ්.මේ.සී.  ප්රිනාන්ුර  මයා 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
2017.01.13 මුදල්  අමාත ාංයය   

46.  එල්.වයි.පී.  ඉන්දක මයා 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
2017.01.01 

විමශය  කටයුතු 

අමාත ාංයය 
  

47.  එස්.අයි. මධුෂානී   දල්වා මමය  

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.05.12 ජනාිකපතිශ  කාර්යාෙය 

48.  මක්.  දොනි  මිය 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.01.02 

බන්ධනාගාර  

මදපාර්තමම්න්තුව 

49.  මක්.ජී.ඩබ්.  මල්වෙ  මයා 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.04.03 

විමශය  කටයුතු  

අමාත ාංයය 

50.  එච්.මක්.සී.  ඩයස්  මයා 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.09.19 

අධ ාපන  

අමාත ාංයය 

51.  පී.යූ.ජී.  සුමනදාස මමය 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.06.01 නව  බඳවා  ගැනීම් 

52.   . .එම්.  කරුණාරේන  මමය 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  
  2017.02.15 නව  බඳවා  ගැනීම් 

53.  එච්.එම්.මක්.එම්. බණ්ඩාර  

මමය 

කාර්යාෙ මස වක මස වය  

  2017.02.15 නව  බඳවා  ගැනීම් 

54.   .ඩී.  නියාන්ත  මයා 

රියුරරු  මස වය 

2016.12.30 

දන 

මස වමයන් 

පසු 

2017.01.01 

දන  දට 

ස්ථානමාරු 

අධ ාපන  

අමාත ාංයය 
  

55.  
එච්.ජී.  සරේ  කුමාර මයා 

රියුරරු  මස වය 2017.09.18 මුදල්  අමාත ාංයය 2017.01.09 
විමශය  කටයුතු  

අමාත ාංයය 

56.  

ඩබ්.එම්.සී.එම්.  වර්ණසූරිය 

මයා 

රියුරරු  මස වය 

2017.07.04 
විමය ෂ  කාර්යභාර  

අමාත ාංයය 
2017.01.19 

දසස්  අධ ාපන  

අමාත ාංයය 

57.  

ආර්.එම්.ඩී.පී.  කුමාර  මයා 

රියුරරු  මස වය 2017.07.19 

වාරිමාර්ග  හා  ජෙ  

කළමනාකරණ  

අමාත ාංයය 

  

58.  
ජයන්ත  ුණණමස කර  මයා 

රියුරරු  මස වය 
  2017.07.04 

විමය ෂ  කාර්යභාර  

අමාත ාංයය 

59.  

ටී.එම්.  අජිේ  කුමාර දංහ  මයා 

රියුරරු  මස වය   2017.07.17 

වාරිමාර්ග  හා  ජෙ  

කළමනාකරණ  

අමාත ාංයය 

60.  
ආර්.මක්. .මක්.  නිෙන්ත  මයා 

රියුරරු  මස වය 
  2017.06.15 නව  බඳවා  ගැනීම් 

61.  එච්. .එස්. .  රුද්රිලුණ  මයා 

රියුරරු  මස වය 
  2017.06.15 නව  බඳවා  ගැනීම් 

62.  
ආර්.එම්.එස්.එන්.  රේනායක 

 මයා 

රියුරරු  මස වය 

  2017.06.15 නව  බඳවා  ගැනීම් 
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මකොන්්ර්ාේ පදනම මත මස වයට බඳවා ගැනීම් / ඉවේවීම් - 2017 
 

අනු  

අංකය 
නම හා තනතුර මස වයට පැමිණි දනය 

මස වමයන් ඉවේ යේ 

දනය 

01. 
ජී.  සමන්  රේනායක  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.01.09 

02. 
මේ. .එස්.ආර්.  ජයසූරිය  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.02.28 

03. 
මක්.ජී.  විජය දරි  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

2017.01.02 2017.04.30 

04. 
ඩී.මක්. අනුර  මප්රි මොල්  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

2017.01.05  

05. 
ඩී.එම්.ජී. .  දසානායක  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

2017.02.21  

06. 
පී.ඩී.එල්.  ුණණරේන  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.03.31 

07. 
 .  අනුරුශධ  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.03.31 

08. 
ඩී.එම්.  ධර්මමස න  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

 2017.03.31 

09. 
මේ.එම්.මේ.  දපුල්වැහැර  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

2017.03.01  

10. 
ඩී. .වී.ආර්.  නානායක්කාර  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

2017.03.29  

11. 
ඩී. .   කනායක  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.04.01 

12. 
ආර්.එම්.  රංජිේ  කුමාරදාස  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

 2017.05.02 

13. 
ඩී.එම්.  හීන්බණ්ඩා  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.05.28 

14. 
එම්.ඩී.එස්.  මබලිමගොල්ෙ  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

2017.07.17  

15. 
 .එම්.එස්.  දමයන්තිශ  මපමර්රා  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.09.01 

16. 
 . .  මහ රේ  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

 2017.09.13 

17. 
ඩබ්.එම්.පී.මක්.  වීරමස කර  මයා 

නිමයිජ   මකොමසාරිස් 

2017.08.10  

18. 
 .  එදරි දංහ  මයා 

සහකාර  මකොමසාරිස් 

2017.12.18  

 

3.2 ආයතනික කටයුතු 
 

අනු 

අංකය 
විස්තර 

මපර වසර (2016) ප්රිවර්තන වසර (2017) 

ෙැබූ 

සංය ාව 

අනුමත 

සංය ාව 

ඉතිශරි 

සංය ාව 

ෙැබූ  

සංය ාව 

අනුමත 

සංය ාව 

ඉතිශරි 

සංය ාව 

1. මස වයට බඳවා ගැනීම 24 - - 20 13 07 

2. විභාග පැවැේවීම - - - - - - 

3. 
සම්මුය පරීක්ෂණ 

පැවැේවීම 
53 - - 13 06 - 
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අනු 

අංකය 
විස්තර 

මපර වසර (2016) ප්රිවර්තන වසර (2017) 

ෙැබූ 

සංය ාව 

අනුමත 

සංය ාව 

ඉතිශරි 

සංය ාව 

ෙැබූ  

සංය ාව 

අනුමත 

සංය ාව 

ඉතිශරි 

සංය ාව 

4. මස වය ස්ථිර කිරීම් 10 - - 153 83 70 

5. දසස් කිරීම් 03 03 - 18 18 - 

6. වැටුප් වර්ධක මගවීම් 496 297 199 701 534 167 

7. මස වය දීර්ඝ කිරීම් - - - - - - 

8. 
බඳවා ගැනීමම් පරිපාටි 

සකස් කිරීම 
- - - - - - 

9. මස වය හැර යාම් 01 - - 02 02 - 

10. ඉල්ො අස්වීම් 02 01 01 07 06 01 

11. වැඩ තහනම් කිරීම් 01 - - 02 02 - 

12. නැවත මස වය පිහිටුවීම 02 - - - - - 

13. විනය පරීක්ෂණ 07 - 07 05 01 04 

14. විශ්රාම යාම් 04 - - 04 04 - 

15. 
විමශය නිවාඩු අනුමත 

කිරීම් 
07 06 01 15 14 01 

16. විමශය ශිෂ ේව - - - - - - 

17. අමාත  මණ්ඩෙ සංමශය - - - - - - 

18. ඇප ආරම්භ කිරීම - - - - - - 

19. ඇප නිදහස් කිරීම - - - 01 01 - 

20. ණය අනුමත කිරීම - - - - - - 

21. මශපෙ - - - 14 14 - 

22. වාහන - - - - - - 

23. මවනේ (ආපදා ණය) 89 59 30 90 65 25 
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3.3 මානව සම්පේ සංවර්ධනය 
 

මශය ය පුහුණු 
 

අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

1. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මමොරටුව,මහිමාගම, 

රේමොන, කැස්බෑව 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙවෙ ) 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(මමොරටුව,මහිමාගම, 

රේමොන, කැස්බෑව 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙවෙ ) 

ඉඩම් 

මකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

මදපාර්තමම්න්තු 

ශ්ර  වණාගාරය 

2017.02.07 

2. 
PAYROLL 

SYSTEM 

එම්. .ජී.එම්. ධර්මරේන 

මිය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

මිමෙිදා 

ඇකඩමිය 

2017.02.13 

 දට 15 දක්වා 

3. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (මීරිගම, 

මිනුවන්මගොඩ, 

අේතනගල්ෙ,මහර 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (මීරිගම, 

මිනුවන්මගොඩ, 

අේතනගල්ෙ, මහර 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

මානව සම්පේ 

කළමනාකරණ 

පුහුණු 

මධ ස්ථානය -

යක්කෙ 

2017.02.14 

4. 

PUBLIC 

PORCUMENT 

PROCEDURE 

පී.එම්.එච්. ප්රි්යදර්යනී 

මිය 
මකොමසාරිස් 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.27-28 

5. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(මදොම්මප්,ගම්පහ, 

ගලිගමුව ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මදොම්මප්, ගම්පහ, 

ගලිගමුව ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙ) 

මානව සම්පේ 

කළමනාකරණ 

පුහුණු 

මධ ස්ථානය 

2017.02.28 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

6. 

TELEPHONE 

SKILLLS 

ETIQUETTE 

TRAINIGN & 

PERSONAL 

GROOMING 

FOR 

SECRETRIES 

මක්.එම්.එම්. ෙක්මිණි 

මිය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.03.02  

සහ 03 

7. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගම්මපොළ,  

දඩුනුවර, 

ගඟවටමකිරමල්, 

මකොේමමල්  

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගම්මපොළ, 

දඩුනුවර, 

ගඟවටමකිරමල්,

මකොේමමල් 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

ග්රාාම සංවර්ධන 

ප්රිමහුණු හා 

පර්මවෂණ 

ආයතනය - 

පිළිමතොව 

2017.03.03 

8. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි  

(රිදගම,  

මල්ෙවපිටිය, 

කුරුණෑගෙ,  

වාරියමපොළ ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(රිදගම, 

මල්ෙවපිටිය, 

කුරුණෑගෙ, 

වාරියමපොළ ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙ) 

ජාතිශක පුහුණු 

ආයතනය  - 

මපොතුහැර 

2017.03.10 

9. 

රාජ  ආයතනවෙ 

විගණන ගැටලු අවම 

කරගන්මන් මක්මස ද 

යන පානමාොව 

මක්.එම්.එ. .මේ. 

රණ දංහ මමය   

එන්.ඩී.එන්. මහ මමාලි 

මිය 

සහකාර මකොමසාරිස් 

සහ රාජ  

කළමනාකරණ 

සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.03.13 

සහ 14 

10. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(යටිනුවර, 

හාරිස්පේතුව  

ප්රිාමශශිය  

කාර්යාෙවෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(යටිනුවර, 

හාරිස්පේතුව 

ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

ග්රාාම සංවර්ධන 

ප්රිමහුණු හා 

පර්මවෂණ 

ආයතනය - 

පිළිමතොව 

2017.03.24 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

11. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(යටිනුවර, 

හාරිස්පේතුව  

ප්රිාමශශිය  

කාර්යාෙවෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(යටිනුවර, 

හාරිස්පේතුව 

ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

සමුද දේසව 

යාොව -

රේනපුර 

2017.03.31 

12. 

ආයතන සංග්රාමව 

විිකවිධාන පිළිබඳ 

රාජ  නිෙධාරීන් 

දැනුවේ කිරීමම් 

පුහුණු වැඩමුු ව 

මක්.ඩී.මක්. මංගලිකා 

මිය, එච්.ජි.එම් මපමර්රා 

මමය 

රාජ   

කළමනාකරණ 

සහකාර 

රාජ  පරිපාෙන 

සහ 

කළමනාකරණ 

අමාත ාංයය 

2017.04.20 

13. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(පානුරර, ගාල්ෙ,  

කු තර ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(පානුරර, ගාල්ෙ, 

කු තර ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

කළමනාකරණ 

සංවර්ධන සහ 

පුහුණූ ආයතනය 

- වක්වැල්ෙ, 

ගාල්ෙ 

2017.04.21 

14. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්,  

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(දක්වැල්ෙ, වැලිගම, 

තිශස්සමහාරාමය, 

මබලිඅේත ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(දක්වැල්ෙ, වැලිගම, 

තිශස්සමහාරාමය, 

මබලිඅේත ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

ග්රාාම සංවර්ධන 

ප්රිමහුණු හා 

පර්මවෂණ 

ආයතනය - 

දක්වැල්ෙ 

2017.04.28 

15. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (කටාන, 

මවන්නප්පුව,  

පුේතෙම, පන්නෙ 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (කටාන, 

මවන්නප්පුව, 

පුේතෙම, පන්නෙ 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙ) 

මවන්නප්පුව 

ප්රිාමශය ය 

මල්කම් 

ශ්ර වණාගාරය 

2017.05.26 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

16. 

මල්යන  

කළමනාකරණය හා 

සංරක්ෂණය 

එම්.ආර්.අයි. ප්රිමබිධනී 

මමය    වයි. ඩී. කුමාරි 

මමය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

ජාතිශක 

මල්යනාරක්ෂක  

මදපාර්තමම්න්තුව 

2017.05. 29 

 දට 

2017.06.02 

දක්වා 

17. 

ක්මෂ ්ර්මව මපොුර 

ගැටු  හඳුනා ගැනිම 

හා තීරණ 

ප්රිකායයකින් මතොරව 

පමසක තබා ඇතිශ 

මගොනු පිළිබඳව ගත 

යුතු ක්රිූයාමාර්ග හා  

ක්රිූයා කෙ යුතු 

ආකාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරිමම් 

වැඩමුු ව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (අනුරාධපුර, 

තඹුේමේගම, 

හිඟුරක්මගොඩ, දඹුල්ෙ, 

ගමල්මවෙ ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ ) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්, සහකාර 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (අනුරාධපුර, 

තඹුේමේගම, 

හිඟුරක්මගොඩ, දඹුල්ෙ, 

ගමල්මවෙ ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ ) 

ශ්රීත ෙංකා 

කෘෂිකර්ම 

මදපාර්තමම්න්තු

ව -පැල්මවමහර 

2017.06.02 

18. 
වැටුප් පරිවර්තනය 

පිළිබඳ වැඩමුු ව 

මක්.එම්. .මේ. රණ දංහ 

මමය    .එම්.පී. 

රණ දංහ මයා, 

මක්.ඩී.මක්. මංගලිකා 

මිය 

සහකාර මකොමසාරිස් 

සහ රාජ  

කළමනාකරණ 

සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.06.15 

සහ 16 

19. 

මපොේ බැඳුම්කරුවන් 

පුහුණු කිරීමම් 

පානමාොව 

එච්.ඩබ්.ඩී.එල්. ෙක්ප්රි්ය 

මයා 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

ජාතිශක 

මල්යනාරක්ෂක 

මදපාර්තමම්න්තුව 

2017.06.19 

 දට 

2017.07.31 

දක්වා 

20. 

වාහන 

කළමනාකරණය 

පිළිබඳ පුහුණු 

පානමාොව 

වී.ඩබ්.පී.එස්. වීර දංහ 

මයා 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

CETRAC 

INSTITUTE 
2017.06.28 

21. 
වැටුප් පරිවර්තනය 

පිළිබඳ වැඩමුු ව 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

ඉඩම් 

මකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

මදපාර්තමම්න්තු 

ශ්ර  වණාගාරය 

2017 .07.13 

22. 

නවක කාර්යාෙ 

මස වක මස වමව 

නිෙධාරීන් සඳහා 

පුහුණු වැඩමුු ව 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

ඉඩම් අමාත ාංය 

ශ්ර  වණාගාරය 
2017.07.14 

23. 

ආයතන සංග්රාමව 

විිකවිධාන පිළිබඳ 

රාජ  නිෙධාරීන් 

දැනුවේ කිරීමම් 

පුහුණු වැඩමුු ව 

එම්.සී.පී. මපමර්රා 

මමය, එම්.ආර්.අයි. 

ප්රිමබිධනී මමය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

රාජ  පරිපාෙන 

සහ කළමනාකරණ 

අමාත ාංයය 

2017.07.27 

සහ 28 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

24. 
ප්රි වාහන 

කළමනාකරණය 
 .එම්.පී. රණ දංහ මයා 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

CETRAC 

INSTITUTE 
2017.08.11 

25. 
පරිගණක පුහුණු 

වැඩමුු ව 
ටී. මසමනවිරේන මිය 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

ඉඩම් හිමිකම් 

නිරවුල් කිරීමම් 

මදපාර්තමම්න්තු 

ප්රි ධාන කාර්යාෙයීය 

පරිගණක අංයය 

2017.08.17 

26. 

රාජමව මශපළ හානි, 

අොභ, නැතිශවීම් සහ 

අනතුරු පිළිබඳ ක්රිූයා 

පටිපාටි 

එන්.ඩී.පී ගයනිකා මිය ගණකාිකකාරි 
PRAG 

INSTITUTE 
2017.08.24 

27. 

සහකාර හිමිකම් 

විමර්යන නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 

සහකාර හිමිකම් 

විමර්යන නිෙධාරීන් 

සහකාර හිමිකම් 

විමර්යන නිෙධාරීන් 

ඉඩම් හිමිකම් 

නිරවුල් කිරීමම් 

මදපාර්තමම්න්තු 

ප්රි ධාන 

කාර්යාෙයීය 

විමර්යන අංයය 

2017.08.24 

සහ 25 

28. 
මස වාරම්භ පුහුණු 

වැඩමුු ව 

එම්. .අයි. යන්ද්  තිශෙක 

මමය  එම්.ජී. අයිරාංගනී 

මමය, එස්.ඩී.මක් 

සුභාෂීණි මමය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.08.28, 

29 සහ 30 

29. 

මක්මෂ ්ර්  නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 02 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි  

(නැමගනහිර  

නුවරගම් පළාත සහ 

තඹුේමේගම  

ප්රිාමශශිය  

කාර්යාෙවෙ) 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(නැමගනහිර 

නුවරගම් පළාත සහ 

තඹුේමේගම 

ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙවෙ) 

සමූපකාර 

මදපාර්තමම්න්තු 

පුහුණු 

ශ්ර වණාගාරය - 

තොව 

2017.09.07 

30. 

ගබඩාකරණය 

පිළිබඳ පදනම් 

පානමාොව 

ඩබ්.මක්.ඩී.එම්. 

බණ්ඩාර මයා 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

CETRAC 

INSTITIUTE 

2017.09.07 

 දට දන 05ක් 

31. 
විගණන විමසුම්වෙට 

පිළිතුරු සැපයීම 

මක්.ඩී.මක්.මංගලිකා 

මිය/ එන්.වී.පී.  

මස නාීකර මිය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

PRAG 

INSTITUTE 
2017.09.07 

32. 

ක්මෂ ්ර්  නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 02 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි  

(මමොණරාගෙ  

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙය) 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(මමොණරාගෙ 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙය) 

මමොනරාගෙ 

ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙය 

2017.09.15 



16 

අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

33. 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

කාර්යාෙ මස වක 

මස වමව නිෙධාරීන් 

ඉඩම් මකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

මදපාර්තමම්න්තු 

ශ්ර  වණාගාරය 

2017.09.11 

සහ 12 

34. 

රියුරරන් සඳහා 

එක්දන පුහුණු 

වැඩමුු ව 

ආර්.මක්. .මක්. 

නිෙන්ත මයා, 

එච්. .එස්. . රුද්රිලමගි 

මයා,ආර්.එම්.එස්.එච්. 

රේනායක මයා 

රියුරරු 
CETRAC 

INSTITIUTE 
2017.09.21 

35. 

මක්මෂ ්ර්  නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 02 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි  

(හිඟුරක්මගොඩ  

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙය) 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(හිඟුරක්මගොඩ 

ප්රිාමශශිය කාර්යාෙය) 

හිඟුරක්මගොඩ 

ප්රිාමශශිය 

කාර්යාෙය 

2017.09.22 

36. 

ගීතය සහ සංගීතය 

මඟින් ආතතිශය 

ුරරලීම 

යානිකා මායාුරන්මන් 

මිය, මක්.එම්. .මේ. 

රණ දංහ මමය, 

 . .යූ.අයි.ඩී. අමර දංහ 

මමය 

සහකාර මකොමසාරිස් 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.10.07 

37. 

මක්මෂ ්ර්  නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 02 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි  

(තිශස්සමහාරාම) 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි 

(තිශස්සමහාරාම) 

තිශස්සමහාරාම 

ප්රිාමශය ය 

කාර්යාෙය 

2017.10.10 

38. 

ිණම්සවිය මැනුම් 

කටයුතුවෙ පැන 

නඟින ගැටලු සහ 

ඉදරි ඉෙක්ක පිළිබඳ 

සාකච්ජාව 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාරහිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගම්පහ දස්ත්රික්කය) 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගම්පහ දස්ත්රික්කය) 

ගම්පහ මහා 

නගර සභා 

ශ්ර වණාගාරය 

2017.10.12 

39. 

මක්මෂ ්ර්  නිෙධාරීන් 

සඳහා පුහුණු 

වැඩමුු ව 02 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (මාතර) 

හිම්කම් විමර්යන 

නිළධාරි, සංවර්ධන 

නිළධාරි (මාතර) 

මාතර ප්රිාමශය ය 

කාර්යාෙය 
2017.10.17 

40. 

ගබඩාකරණය 

පිළිබඳ සහතිශක ප්ර් 

පානමාොව 

ඩබ්.මක්.ඩී.එම්. 

බණ්ඩාර මයා 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

CETRAC 

INSTITIUTE 
2017.10.19 

41. 

මල්යන  

කළමනාකරණය හා 

සංරක්ෂණය 

මක්.එච්.එම්.ටී. කුෙතුංග 

මිය 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

ජාතිශක 

මල්යනාරක්ෂක  

මදපාර්තමම්න්තුව 

2017.10.23 

 දට 

2017.10.27 

දක්වා 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

42. 

ිණම්සවිය මැනුම් 

කටයුතුවෙ පැන 

නඟින ගැටලු සහ 

ඉදරි ඉෙක්ක පිළිබඳ 

සාකච්ජාව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මහනුවර  

දස්ත්රික්කය) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මහනුවර 

දස්ත්රික්කය) 

මහනුවර දස්ත්රික් 

මිනින්මදොරු 

කාර්යාෙය 

2017.10.24 

43. 

සැපයුම් හා ජාෙ 

කළමනාකරණය 

පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීමම් එක් දන 

වැඩසටහන 

එල්.එන්. ප්රි්යන්ත මයා 
රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

CETRAC 

INSTITIUTE 
2017.11.07 

44. 

ිණම්සවිය මැනුම් 

කටයුතුවෙ පැන 

නඟින ගැටලු සහ 

ඉදරි ඉෙක්ක පිළිබඳ 

සාකච්ජාව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාරහිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(කුරුණෑගෙ 

දස්ත්රික්කය) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(කුරුණෑගෙ 

දස්ත්රික්කය) 

කුරුණෑගෙ 

දස්ත්රික් 

මිනින්මදොරු 

කාර්යාෙය 

2017.11.16 

45. 

EMPLOYEE 

PEFORMANCE 

REVIEW 

මක්.එම්. .මේ. රණ දංහ 

මමය    . .යූ.අයි.ඩී. 

අමර දංහ මමය 

සහකාර මකොමසාරිස් 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.11.28 

46. 

ිණම්සවිය මැනුම් 

කටයුතුවෙ පැන 

නඟින ගැටලු සහ 

ඉදරි ඉෙක්ක පිළිබඳ 

සාකච්ජාව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාරහිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මකොළඹ  

දස්ත්රික්කය) 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(මකොළඹ 

දස්ත්රික්කය) 

ඉඩම් හා 

පාර්ලිමම්න්තු 

ප්රි තිශසංස්කරණ 

අමාත ාංයයීය  

ශ්ර වණාගාරය 

2017.12.04 

47. 

ිණම්සවිය මැනුම් 

කටයුතුවෙ පැන 

නඟින ගැටලු සහ 

ඉදරි ඉෙක්ක පිළිබඳ 

සාකච්ජාව 

නිමයිජ / සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාරහිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගාල්ෙ, මාතර සහ 

හම්බන්මතොට  

දස්ත්රික්ක) 

නිමයිජ /  සහකාර 

මකොමසාරිස්වරු, 

සහකාර හිම්කම් 

විමර්යන නිළධාරි, 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(ගාල්ෙ, මාතර සහ 

හම්බන්මතොට 

දස්ත්රික්ක) 

සර්මවිදය 

නිල්වො විය්ව 

ධර්ම මක්න්ද්   

මාතර 

2017.12.05 

48. 

PROCUMENT 

& 

EVALUATION 

OF IT 

PRODUCTS 

ටී.වී. ධන දංහම් මිය 

එන්.සී.එම්. . 

අේතනායක මිය, 

එස්.එච්.සී ද  දල්වා මයා 

සහකාර මකොමසාරිස් 

සහ මතොරතුරු හා 

සන්නිමේදන 

තාක්ෂණ සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.12.07 

සහ 08 
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අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

පැවැේයේ ස්ථානය/ 

ආයතනය 

පැවැේයේ 

කාෙ සීමාව 

49. 

නිවාඩු 

ලිපිකරුවන්මේ 

කාර්යභාරය සහ 

වගකීම් 

එම්. .එස්.එස්. 

විමේරේන මයා 

රාජ  කළමනාකරණ 

සහකාර 

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.12.18 

සහ 19 

50. 

HOW TO BE A 

BRILLIANT 

MANAGER 

 .ආර්.ඩී.සී. ුණණමස න 

මිය 
සහකාර මකොමසාරිස ්

SKILLS 

DEVELOPM

ENT FUND 

LIMITED 

2017.12.26 

 
 

විමශය ය පුහුණු 

 

අනු 

අංකය 
පානමාොව/ආයතනය නම තනතුර 

විමශය පුහුණුව 

ෙද රට 
කාෙ සීමාව 

01. ප්රිතිශඵෙදායී හා 

ප්රිතිශදේතර සපයන 

පාෙනයක් 

ප්රිවර්ධනය කිරීම 

සඳහා ඉඩම් 

කළමනාකරණ 

විමය ෂඥතාවයන් 

මබදාහදා ගැනීම / 

බටහිර ඕස්මේ ලියානු 

ඉඩම් මතොරතුරු 

අිකකාරිය 

පී.එම්.එච්. ප්රි්යදර්යනී මකොමසාරිස් 

(ිණම්සවිය) 

ඕස්මේ ලියාව 2017.11.11 

 දට 

2017.12.11 

දක්වා 
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4. මූෙ  කළමනාකරණය 

4.1 වැය ඇසත්මම්න්තුව 
 

 

මපර වර්ෂය 2016 
වියදම් 

ප්රිතිශයතය % 

ප්රිවර්ථන වර්ෂය 2017 
වියදම් 

ප්රිතිශයතය % ප්රිතිශපාදන වියදම ඉතිශරිය ප්රිතිශපාදනය වියදම ඉතිශරිය 

ව ාපෘතිශ 1 

මපෞශගලික පඩිනඩි 362,000,000 356,984,663 5,015,337 98.6 360,528,000 356,102,951 4,425,049 98.77 

මවනේ පුනරාවර්තන 23,615,000 22,517,118 1,097,882 95.3 25,852,000 23,723,148 2,128,852 
91.76 

 

ප්රිාේධන (වැය ය ර්ෂ) 

 2001 3,000,000 2,987,448 12,552 99.5 900,000 894,946 5,054 99.44 

   2002 - - - - - - - - 

 2003 2,000,000 1,991,324 8,676 99.5 2,000,000 1,976,962 23,038 98.85 

 2102 4,000,000 3,969,145 30,855 99.2 2,600,000 2,490,947 109,053 95.81 

   2104 26,400,000 26,400,000 - 100 8,500,000 - 8,500,000 - 

 2401 2,000,000 1,389,801 610,199 69.4 1,000,000 999,788 212 99.98 

එකතුව 423,015,000 416,239,499 6,775,501 98.4 401,380,000 386,188,742 15,191,258 96.22 
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4.2 අේතිශකාරම් කදණුම 

 
 

 

4.3 ආදායම් කදණුම 
 

මමම මදපාර්තමම්න්තුව අදායම් රැස්කරන මදපාර්තමම්න්තුවක් මනොවන බැවින්, 

ආදායම් ඇස්තමම්න්තු සකස් කරනු මනොෙබයි. 

 

4.4  මභෞතිශක සම්පේ කළමනාකරණය 
 

නිය්යෙ මශපෙ 
 

අනු 

අංකය 

වේකම් 

වර්ගය 

වසර 

ආරම්භමව 

පැවතිශ 

තේේවය 

වර්ෂය තුෙ  දුරවන මවනස්කම් වසර 

අවසානමව 

දී පැවතිශ 

තේේවය 

අේපේකර 

ගැනීම් 

මිෙදී 

ගැනීම් 

මවන්මශ ද 

කිරීම් 

ඉවේ 

කිරීම් 

1 
ඉඩම් 

(අක්කර) 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

2 

 

මගොඩනැකදලි 

 

02 

- - - - 

02 

3 ඉදකිරීම් 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

 

සීමාවන් 

මපර වර්ෂය 2016 ප්රිවර්ථන වර්ෂය 2017 

ඇස්තමම්න්තුගත තත  ඇස්තමම්න්තුගත තත  

වියදමමහි 

දපරිම සීමාව 
16,000,000.00 15,918,030.00 24,000,000.00 22,602,821.00 

ෙැ ම්වෙ අවම 

සීමාව  
11,000,000.00 14,378,488.05 15,000,000.00 16,097,735.57 

හර මය ෂමයන් 

දපරිම සීමාව 
65,000,000.00 42,893,873.24 67,000,000.00 49,443,483.27 
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යංයෙ මශපෙ 

 

අනු 

අංකය 
වේකම් වර්ගය 

වසර 

ආරම්භමව 

පැවතිශ 

තේේවය 

වර්ෂය තුෙ  දුරවන මවනස්කම් වසර 

අවසන  

පැවතිශ 

තේේවය 

අේපේ 

කර 

ගැනීම් 

මිෙදී 

ගැනීම් 

මවන්මශ ද 

කිරීම් 

ඉවේ 

කිරීම් 

1. ජීප් රථ 4 -  -   - -  4  

2. කැබ් රථ 23 -  -   - -  23 

3. මමිටර් රථ 3 -  -   - -  3 

4. වෑන් 9 -  -   - -  9 

5. ත්රී.වීෙර් 0 -  -   - -  0 

6. මමිටර් සයිකල් 0 -  -   - -  0 

7. පාගන සයිකල් 16 -  -  3 -  13 

8. ඩුප්ලිමක්ටර් යන්්ර් 15 -  -   - -  15 

9. ඡායා පිටපේ යන්්ර් 69 -  -  3  - 66 

10. පරිගණක යන්්ර් 327 -  1* 20  - 307 

11. පරිගණක ප්රි්න්ටර්ස ් 154 -  -  4 -  150 

12. ෙැප්මටොප් පරිගණක 27 -  -  2  - 25 

13. ෆැක්ස් යන්්ර් 59 -  -   - -  59 

14. 

යතුරු ලියන 

(මැනුවල්) 3 -  -   - -  3 

15. 

යතුරු ලියන 

(ඉමෙක්මට්රොනික්) 0 -  -   - -  0 

16. මස ප්පු 15 -  -   - -  15 

17. කැමරා 1 -  -   - -  1 

18. 

වීඩිමයි කැමරා 

(ස්ටෑන්ඩ්) 1 -  -   - -  1 

19. රූපවාහිනී යන්්ර් 7 -  -   - -  7 

20. මර්ඩිමයි යන්්ර් 0 -  -   - -  0 

21. ය තකරණ 2 -  -   - -  2 

22. U.P.S. යන්්ර් 340  - 101 39 -  402 

23. වායුසමීකරණ යන්්ර් 19 -  -   - -  19 

24. ජංගම ුරරකථන 1 -  -   - -  1 

25. මගොනු රාක්ක 91  - 83 -  -  174 

26. 3in 1 ප්රි්න්ටර්ස් 1 -  -   - -  1 

27. 

ඇඟිලි සෙකුණු 

යන්්ර් 2 -  -   - -  2 

28. විුරලි පංකා 15 -  -  2 -  13 

29. Industrial Fan 1 -  -  1  - 0 
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අනු 

අංකය 
වේකම් වර්ගය 

වසර 

ආරම්භමව 

පැවතිශ 

තේේවය 

වර්ෂය තුෙ  දුරවන මවනස්කම් වසර 

අවසන  

පැවතිශ 

තේේවය 

අේපේ 

කර 

ගැනීම් 

මිෙදී 

ගැනීම් 

මවන්මශ ද 

කිරීම් 

ඉවේ 

කිරීම් 

30. මක්තල් 8 -  -  8  - 0 

31. ප්ොස්ටික් පුටු 122 -  -  1 -  121 

32. පුස්තකාෙ මපොේ 715 -  -   - -  715 

33. කැම් මකිඩර් 1 -  -   - -  1 

34. ස්කෑනර් යන්්ර් 6 - -  2  - 4 

35. මරිනිමයි මැෂින් 2 -  -  2  - 0 

36. මවනේ 16 -  -   - -  16 

37. Hard Disk 0 -  4 -  -  4 

38. Voice Recorder 0 -  1 -  -  1 

39. Executive Chair 0  - 2 -  -  2 

40. Vacum Cleaner 0 -  1 -  -  1 
 

 

 
 

 

*අංක 10 යටමේ සඳහන් වන්මන් ක්රිූයාවිරහිත යේ මමොනිටරයක් සඳහා නව 

මමොනිටරයක් මිෙදී ගැනීමකි. 

 

4.5 ගබඩා සමීක්ෂණය 
 

 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර ඇත. 

 

4.6 විගණන කටයුතු 
 

2017 වර්ෂමව  දයලු විගණන විමසීම් සඳහා විගණකාිකපතිශ මවත පිළිතුරු යවා ඇත. 
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5. සංවර්ධන කටයුතු 

5.1 හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත ක්රිූයාේමක කිරීම සහ  ට අදාෙ 

ප්රිගතිශය 
 

5:1:1 හිමිකම් ලියාපදංචි කිරිමම් පනත ක්රිූයාේමක කිරිම සහ වැඩ සටහන ව ාප්තිශය 
 

 

ඉඩම් අමාත ාංයමව මුලිකේවමයන් ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරිමම් මදපාර්තමම්න්තුව, 

ඉඩම් මකොමසාරිස් ජනරාල් මදපාර්තමම්න්තුව, මිනින්මදිරු මදපාර්තමම්න්තුව සහ 

මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මදපාර්තමම්න්තුමේ සහභාකදේවමයන් වර්තමානමව ිණම් සවිය 

නමින් ක්රිූයාේමක වන මමම වැඩසටහමන් මදපාර්තමම්න්තුව සතු කාර්යය භාරය 

වනුමව ඉඩමම් හිමිකම විමර්යනය කර හඳුනා ගැනීම හා එම හිමිකම ප්රිකාය කිරීමේ 

එකී හිමිකම සහතිශකයක් ආකාරමයන් නිකුේ කිරීමට අවය  පියවර මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

මදපාර්තමම්න්තුවද සමඟ  ගැනීමේය. 

 

1995  දට නියමු වැඩ සටහනක් මෙස ද, අනතුරුව 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් 

ලියාපදංචි කිරිමම් පනත අනුව මහනුවර, ගම්පහ හා රේනපුර යන දස්ත්රික්ක 03හි  

ගම්මපොෙ, දවුෙපිටිය හා බෙංමගොඩ යන ප්රිාමශශිය මල්කම් මකොටමනාස 03 පදනම් 

කරමගන මුලික කටයුතු ආරම්භ කරන ෙද. 2010 වර්ෂය වන විට ප්රිාමශය ය මල්කම් 

මකොටමනාස 18ක් ආවරණය වන පරිද ක්රිූයාේමක කරන ෙද වැඩ සටහන කඩිනමින් 

දවයින පුරා ව ාප්ත කිරිමට සැෙසුම් කරන ෙද.   අනුව 2013 වර්ෂය අවසානමව  

දස්ත්රික්ක 17 ක ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාස 52ක ද, 2014 වර්ෂය වන විට එය 

දස්ත්රික්ක 18ක ප්රිාමශශිය මල්කම් මකොටමනාස 63ක් ද  ආවරණය වන පරිද වැඩසටහන  

ක්රිූයාේමක කිරිමට හැකියාව ෙැණණි. තවද මමම වැඩසටහන 2015 වර්ෂමවදී දස්ත්රික්ක 

18ක ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාස 61ක ප්රිාමශය ය කාර්යාෙ 48 ක් පිහිටුවා වැඩ සටහන 

ක්රිූයාේමක කෙ අතර වවුනියා - වවුනියා දකුණ, කිලිමනොච්චි - කරච්චි, මඩකෙපුව - 

මන්මුමණ් දතුර, මුෙතිශේ - මැරිටයිම්පේතුව සහ අම්පාර දස්ත්රික් කාර්යාෙ මෙස ආරම්භ 

කිරිමට බොමපොමරොේතු යේ නමුේ නිමයිජ / සහකාර මකොමසාරිස්වරුන්මේ හිඟය නිසා 

එය ක්රිූයාේමක කිරීමට මනොහැකි විය. තවද මම් නිසා ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාස 

58ක කටයුතු ප්රිාමශය ය කාර්යාෙ 43ක් මකදන් එනම් සමහර ප්රිාමශය ය මල්කම් 

මකොටමනාස  කාබශධ කිරීමමන් කටයුතු කිරීමට  දුරව ඇත. කාර්ය මණ්ඩෙ හිඟය සපුරා 

මගන දැනට ක්රිූයාේමක ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාසවෙ වැඩ අවසන් වන මතක් 

අු තිශන් කාර්යාෙ මනොඇරඹිමට තීරණය කර ඇතිශ බව ද සඳහන් කරමි. 
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මිනුම් කළ සංය ාවට සාමප්ක්ෂව තීරණ ප්රිකාශිත කැබලි හා ප්රිගතිශය 

 

වර්ෂය 

12 වගන්තිශය යටමේ ගැසටම 

කිරීම සඳහා මිනුම්කර සපයන 

ෙද කඩයිම්  දතිශයම් වෙ 

කැබලි සංය ාව 

14 වගන්තිශය යටමේ ගැසටම 

කිරීම සඳහා අනුමැතිශමයන් 

පසු එවා ඇතිශ ඉඩම් කැබලි 

සංය ාව 

2014 108,432 53,448 

2015 85,468 51,475 

2016 94,985 60,830 

2017 75,192 59,672 

 

  අනුව 2014, 2015 හා 2016 වර්ෂවෙ මිනුම් කැබලි වලින් තීරණ ප්රි කාය කළ 

ප්රි තිශයතය පිළිමවලින් 49.29%,  60.23%, 64.04% වන අතර එම අගය 2017 වර්ෂමවදී 

79.36% දක්වා ඉහළ දැමීමට සමේව ඇතිශ අතර කඩයිම්  දතිශයම් ෙැ මම් සාමප්ක්ෂ 

අඩුවක්  දුරවීමට ක්රිූයාේමක දරිදීමනා ක්රමමය අේහිටුවීම මහ තුවන්නට ඇතිශ බව 

නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.  

 
 

ිණම් සවිය වැඩසටහන යටමේ ප්රිාමශය ය කාර්යාෙ පිහිටුවීම 

 

ප්රිාමශය ය කාර්යාෙ සඳහා මයදවීමට ප්රිමාණවේ නිමයිජ  / සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් 

සංය ාවක් මනොමැතිශවීම වැඩසටහන මුහුණ දී ඇතිශ ප්රිධාන ගැටු වක් මේ.   අනුව 2017 

වසමර් ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාස 58 ක කාර්යයන් කාර්යාෙ 43 ක් මඟින් පවේවා 

මගන යන අතරම එකී කාර්යාෙවලින් 21 ක් මකොන්්ර්ාේ පදනමින් බඳවා ගන්නා ෙද 

මාස 06කට වරක් මස වා කාෙය දීර්ඝ කරනු ෙබන නිමයිජ  /සහකාර  

මකොමසාරිස්වරුන් මඟින් පවේවා මගන යනු ෙැමබ්. ෛනතිශක විමර්යන ක්රිූයාවලියක් 

සහිත හිමිකම් නිරවුල් කිරීම වැනි සංකීර්ණ කාර්යයක් සඳහා සැෙකිය යුතු කාෙයක් 

මදපාර්තමම්න්තුමේ කටයුතු කළ හැකි නිෙධාරින් මයදවීම වඩාේ ඵෙදායි බව 

නීරීක්ෂණය කරමි. 

 

 

5:1:2 හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් කටයුතු ප්රිාමශය ය මටමටමින් ක්රිූයාේමක කිරීම 

 

හිමිකම් තීරණය කිරීම සංකීර්ණ, සාමප්ක්ෂව දීර්ඝ ක්රිූයාවලියකින් පසු  දුර කරන්නක් 

වන අතර    සඳහා ප්රිාමශය ය මල්කම් මකොටමනාස ගැසටම කිරීමමන් පසු මයදවිය හැකි 

මස වක සංය ාවන් අනුව ග්රාාම නිෙධාරි මකොටමනාස මටමටමින් ක්රිූයාේමක මකමර්. 
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ඉඩම් හිමිකරුවන් හා ආයතන මූලික  වයමයන් දැනුවේ කිරීමමන් අනතුරුව දළ 

 දතිශයමක් භාවිතා කරමින් ග්රාාම නිෙධාරීන්මේද සහාය සහිතව ඉඩම්වෙ හිමිකරුවන් සහ  

අයිතිශය ආදය සම්බන්ධ මතොරතුරු එක් රැස් කර වර්ගීකරණයන් කර, අනතුරුව මැනුම් 

ඉල්ලීම් මිනුම් අිකකාරී මවත මයොමු කිරීමේ හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් ප්රිාමශය ය නිමයිජ  

/ සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් වි දන්  දුර කරනු ෙබන අතර   අනුව මිනින්මදිරුවරුන් 

වි දන් අදාෙ ග්රාාම නිෙධාරි මකොටමනාසවෙ ිණම් මැන කැඩැස්තර  දතිශයම් සකසනු ෙැමබ්. 

මමම අවසථ්ාවන්ට ග්රාාම නිෙධාරී, හිමිකම් පාන්නන්ට අතිශමර්කව මදපාර්තමම්න්තුමේ 

විමර්යන නිෙධාරීන් ද සහභාකද කරවීම අනිවාර්ය කරන ෙද අතර   මඟින් ගැටු  අවම 

කර ගැනීමම්  හැකියාව ඉහළ නංවා ගැනීමට අමප්ක්ෂා මකමර්. 

 

හිමිකම් පෑම සඳහා ඉදරිපේ කරනු ෙබන මල්යන පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීම හා   

සඳහා මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මවත ඇතිශ පේ ඉරු පරික්ෂාවද වැදගේ අංගයක් වන අතර 

මම් සඳහා මනා පරියයක් ඇතිශ සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරින් සැෙකිය යුතු 

සංය ාවක් මදපාර්තමම්න්තුව වි දන් ිණහි කර තිශ ම ප්රියංසා කටයුතු තේේවයකි. මකමස  

මවතේ සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරීන්, සංවර්ධන නිෙධාරී මස වයට 

අන්තර්ග්රාහණය කිරීමට  දුර වීම තුළින් එහි යේ වා දදායක තේේවය දුණ කාලීනව අහිමි 

වන බව මපනී යයි. එබැවින් හිමිකම් නිරවුල් කිරීම වැනි අදාළ විෂය දැනුම හා පරියය 

අවය  මමවැනි මදපාර්තමම්න්තු සඳහා සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරීන්මගන් 

සමන්විත මදපාර්තමම්න්තුගත මස වාවක අවය තාවද නිරීක්ෂණය කරමි. 

 

5:1:3  2017 වර්ෂමව ප්රිමුයතා 

 

01. ප්රිතිශසංවිධාන මයිජනා වාර්තාව 
 

මදපාර්තමම්න්තුව 17 වසරක ෙබා ඇතිශ අේදැකීම්, දගේ පාඩම් හා ඉටු කළ කාර්යයන් 

සමාමෙියනය කර මඟ සකස් කර ගැනීමම් අවය තාවය 2016 වසමර් පණිවිඩය අනුව 

යමින් අධ යනයන්  දුර කළ අතර   මඟින් පහත සඳහන් මූලික කාර්යයන්  දුර කිරීම 

අවය  බවට හඳුනා ගන්නා ෙදී. 

 

 දස්ත්රික් කාර්යාෙ ක්රමමයක් සහිත යේ සංවිධාන වලහමව වලහාේමක මවනස්කම්  දුර 

කිරීම. 

 අභ න්තර සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිළධාරී මස වාවක් ස්ථාපිත කිරීම. 

 ප්රියාරණ හා දැනුවේ කිරීමම් වැඩසටහන් පුු ල් කිරීම හා SMS වැනි තාක්ෂණ ක්රමම 

දැනුම්දීම් සඳහා මයොදා ගැනීම. 

 සම්පූර්ණ  කාබශධ මතොරතුරු පශධතිශයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

 හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් අවස්ථාවන්ට අන්තර්ජාෙය ඔස්මස  සම්බන්ධ වීමම් හැකියාව 

ඇතිශ කිරීම. (Tracking System) 

 විහාර මශවාෙගම් ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටු  සඳහා “මබ්රුම්කාරී වලහයක” අවය තාවය. 



26 

 

ඉහත අනුව පනමේ සංමයිධන සඳහා තව ුරරටේ කටයුතු කර මගන යන අතරම 

අභ න්තර සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිළධාරී මස වාවන් සඳහා අවය  මයිජනා රාජ  

පරිපාෙන අමාත ාංයය, කළමණාකරණ මස වා මදපාර්තමම්න්තුව ආදී ආයතන මවත 

මයොමු කර සාකච්ඡාවන්ද පවේවන ෙද අතර 2018 වසමර්දී මදපාර්තමම්න්තු ගත 

සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරි මස වාවක් හා විමර්යන නිෙධාරි, සහකාර 

මකොමසාරිස් (මදපාර්තමම්න්තු ගත) දසස්වීම් පටිපාටියක් සකසා අනුමත කරගත 

හැකිමේ යැයි විය්වාස කරමි. 

 

02. කාර්ය මණ්ඩෙ හිඟය තවුරරටේ පැවතිශ අතර   සම්බන්ධව විමය ෂ සාකච්ඡාවක් 

වසර අවසන රාජ  පරිපාෙන අමාත ාංය මල්කම්මේ ප්රිධානේවමයන් පවේවන ෙද 

අතර එහිදී නව බඳවාගැනීම් වලින් සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් ෙබා දීමට එකඟ විය. 

එමමන්ම අභ න්තර මස වාවක් ඇතිශකර   තුළින් මදපාර්තමම්න්තුගත සහකාර 

මකොමසාරිස් තනතුරු සංය ාවක් ඇතිශ කර ගැනීම සඳහා යේ මයිජනාවට ද එකඟේවය 

ප්රිකාය කරන ෙදී. 

 

03. පමසක තැබූ මගොනු සම්බන්ධ විමය ෂ ක්රිූයාමාර්ගය  
 

1998 වර්ෂමව  දට මම් දක්වාම හිමිකම් ප්රිකාය කිරීමකින් මතොරව එමහේ ිණම්සවිය 

මකදන් මැන ඇතිශ ඉඩම් සම්බන්ධ සංය ා මතොරතුරු එක් රැස්කර විය්මල්ෂණය කිරීමක් 

2016 වර්ෂමව  දුර කළ අතර   අනුව අංක 02/2017 යක්රමමල්ය ලිපිය මඟින්   පිළිබඳ 

සඳහන් කර නැවත මතොරතුරු කැඳවා කටයුතු කිරීමට අවය  දපමදස් ෙබා මදන ෙදී. 

මම් සම්බන්ධ වැඩමුු  11ක දී කාර්යාෙ 40 ක නිළධාරීන් පුහුණු කර ඇත.   අනුව 

එමස  පමසක තබන ෙද බවට හඳුනාගේ ඉඩම් අතුරින් 2017 වර්ෂමවදී කැබලි 12,694 

හිමිකම් ප්රිකාය කිරීමට ද ඉඩම් කැබලි 166,400ක හිමිකම (පවතිශන තේවය යටමේ) 

ප්රිකාය කළ මනොහැකි බවට තීරණය කර එකී තීරණයට මහ තුව සඳහන් කර හිමිකම් 

පාන ෙද අය මවත දැන්වීමටද කටයුතු කළ හැකි විය. මමම මතොරතුරු 

මදපාර්තමම්න්තුමේ පරිගණක පශධතිශයට ඇතුළේ කළ යුතු වුවේ නිළධාරී හිඟය මමයට 

හරස් විය. එයට විසඳුමක් මෙස පුහුණු නිළධාරීන් යම් සංය ාවක් ෙබා මගන එය  දුර 

කිරීමට තව ුරරටේ දේසහ දරමින්  දටින බව සඳහන් කරමි. 

 

04. නිවැරද භාවමයන් ඉහළ හිමිකම් තීරණ ප්රිකායයන් සඳහා වැඩ පිළිමවෙ විිකමේ 

කිරීම 

 

මම් යටමේ හිමිකම් පිළිබඳ නි ද විමර්යනයට අදාෙව විිකමේ පුහුණුවක් හා දැනුමක් 

රහිත මහි අඩු නිළධාරීන් හඳුනා මගන ඉන් 370 ක් සඳහා පුහුණු වීම් ෙබා මදන ෙද 

අතර  2016.09.29 දනැතිශ 03/2016 යක්රමමල්යය මඟින් හඳුන්වා මදන ෙද හිමිකම් 

ප්රිකායයන්  දුර කිරීමම්දී නැවත පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගත යුතු අවම කරුණුවෙට 
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අතිශමර්කව විමර්යන පියවර විස්තරාේමකව හා විය්මල්ෂණාේමකව පුහුණුවීම් තුළ 

අන්තර්ගත මකරිණ.  

 

 

05. විමර්යන කාර්යය මේගවේ කිරීම සහ මගොනු පමසක තැ ම අඩු කර ගැනීම සඳහා 

යේ වැඩ පිළිමවෙ විමර්යන කාර්යය මේගවේ කිරීම සඳහා විමර්යන ක්රිූයාවලිය පිළිබඳ 

වැඩසටහන්/පියවර සටහන් හඳුන්වා ුරන් අතර එයින් විමර්යන ක්රිූයාවලිමවදී  

අනිවාර්මයන් අන්තර්ගත විය යුතු මූලිකාංග හා පියවරයන් සුුරසු සංමයිධන ඇතුළේ 

කර හඳුන්වාමදන ෙදී. 

 

මම් මඟින් එක් එක් ග්රාාම නිෙධාරී මකොටමනාස මැනුම් කටයුතු  දුර කිරීම ඇරඹීමට ප්රි ථම 

හා  මැනුම් කටයුතු වෙට සමගාමීව එකතු කරගත හැකි මතොරතුරු හා සපුරාගත හැකි 

ක්රිූයාවලියක් හඳුන්වාදීම මඟින් නැවත නැවත මතොරතුරු මවන මවනම ෙබා ගැනීමට 

ගතවන කාෙය අවම කර ගැනීමට හා සම්පූර්ණ මතොරතුරු කල්තබා එකතු කර 

විය්මල්ෂණය කිරීම මඟින් මදිෂ අවම කර ගැනීමම් අවකායය පුු ල් කර ඇත. 

 

06. හිමිකම් විමර්යනමව ගැටු  සහිත තේේවයන් සඳහා සමකද මණ්ඩෙ මවත මයොමු 

කිරීම අවය  වුවද    සම්බන්ධ අවධානය බැහැරව ඇතිශ බව නිරීක්ෂණය යේ අතර   

අනුව සමකද මණ්ඩෙ පේ කිරීම හා දැනුවේ කිරීමද ඔවුන්මේ මස වය ෙබා ගැනීමම් 

අවය තාව ෙද අතර ග්රාාම නිෙධාරි මකොටමනාස මතිරා ගැනීමට සමගාමීව සමකද මණ්ඩෙ 

පේකිරීමට ද දපමදස් මදන ෙද. 2017 වසමර් අු තිශන් පේ කරන ෙද සමකද මණ්ඩෙ 

සාමාජික ගණන 873 කි.   අනුව 2016 දී මමම සංය ාව 728 ක් යේ බවද මපමන්. 

 

07. මිනුම් හා හිමිකම් තීරණ ක්රිූයාවලිය  කාබශධ වැඩ සටහනක් බවට නැවත මගන 

 ම. 

 

හිමිකම් සහතිශක කිරීමම් ිණම් සවිය වැඩ සටහන මූලික වයමයන් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් 

මදපාර්තමම්න්තුමේ හා මිනින්මදිරු මදපාර්තමම්න්තුමේ සමීප  කාබශධතාවය සහිතව 

ක්රිූයාේමක වන හා වියයුතු වැඩ සටහනක් මේ. මුල් අවිකමවදී මමම  කාබශධතාවය 

මහොිනන් තිශණණද පසුකාලීනව   පිළිබඳ අවධානය අඩුවීමක් නීරීක්ෂණය මකරුණු අතර 

එබැවින් 2016 වසමර්දී වැඩමුු වක් පවේවා 2017 වසමර් සැෙසුම් සකසන ෙද අතර 

එය තවුරරටේ  කී  කාබශධතාවය විිකමේ කිරීමම් අරමුණින් වාර්ෂික මැනුම් ඉෙක්ක 

හා ක්රිූයාවලිය මිනුම්පතිශ හා ඔවුන්මේ දසත්්රික් මිනින්මදිරු අිකකාරීවරුන් 

මිනින්මදිරුවරුන් හා මමම මදපාර්තමම්න්තුමේ නිමයිජ  / සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් 

හා සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරිවරුන් ප්රිාමශය යව එක්ව තීරණයකිරීම හා සැෙසුම් 

කිරීම හඳුන්වා මදන ෙද.   අනුව ස්ථාන කිහිපයක පවේවන ෙද  කාබශධ වැඩමුු  

05ක් මකදන් 2017 ඉෙක්ක සහිත සැෙසුම් සකසන ෙද අතර   මඟින් ක්රිූයාවලිමව යම් 

තරමක  කාබශධතාවක්, සුමට බවක් මමන්ම හා ගැටු  අඩු කර ගැනීමම් හැකියාවක් 
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විද ාමාන විය. මමම තේවය තවුරරටේ ප්රිවර්ධනය කර ගත යුතුය. එහි අතුරුඵෙයක් 

මෙස හඳුනාගේ ගැටු  සඳහා දපමදස් මාොවන් ද සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා ෙුරව 

මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මදපාර්තමම්න්තුවද එක් කර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙද. 

 

08. හිමිකම් සහතිශක හිමිකරුවන් අතට පේ කිරීම සම්බන්ධ ක්රිූයාවලිය විිකමේ කිරීම 

 

වැඩ සටහමන් මුල් අවස්ථාමේ හිමිකම් තීරණ ප්රි කාය කිරීමමන් පසු   සඳහා යේ හිමිකම් 

සහතිශකය හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව වි දන්ම සකසා  එහි සඳහන් 

හිමිකරුවන් මවත නිකුේ කළද පසු අවස්ථාවක  කී සහතිශක සකසා නිකුේ කිරීම 

මරජිස්ට්රාර් ජනරාල්මේ කාර්ය භාරයක් මෙසට මවනස්ව තිශමබ්.   අනුව හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීමම් තීරණ ප්රිකාය මරජිස්ට්රාර් කාර්යාෙ මවත භාරුරන් පසු එකී සහතිශක සකසා නිකුේ 

කිරීම මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මදපාර්තමම්න්තුව වි දන් කර ඇතේ 2012 දී පමණ  දට 

හිමිකම් සහතිශක ඔවුන් වි දන් සකසා හිමිකරුවන් මවත භාර දීම සඳහා හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීමම් අදාෙ ප්රිාමශශිය කාර්යාෙය මවත මයොමු කිරීමට කටයුතු කර තිශමබ්. එමස  වුවද  

හිමිකරුවන් මරජිස්ට්රාර් කාර්යාෙය මවත හිමිකම් සහතිශක ඉල්ො මයොමු වන අවස්ථා වෙ 

එම කාර්යාෙ වලින්ද හිමිකම් සහතිශක නිකුේ කරන අතර ඉතිශරිය හිමිකරුවන් මවත 

නිකුේ කිරීමට හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් ප්රිාමශය ය කාර්යාෙ මවත භාර දීමක්  දුරව තිශමබ්. 

මම් නිසා යම් ව ාලෙතාවක් දශගතව ඇතිශ බව නිරීක්ෂණය යේ අතර එය විිකමේ කිරීම 

සඳහා දපමදස් නිකුේ කිරීමටේ හිමිකම් සහතිශක පිළිබඳ තුෙන ප්ර් යක් සැකසීමට 

අවය  දපමදස් ෙබා දීමටේ කටයුතු  කරන ෙදී. මම් මඟින් ක්රම මවේ භාවය සහතිශක 

කිරීම අමප්ක්ෂා කරන අතර වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සමඟ එකී තුෙන ප්ර් පරීක්ෂා 

කර වාර්තා කිරීමම් වැඩපිළිමවෙක් ද මයොදන ෙදී. 

 

09. තීරණ ප්රි කායයන් ගැසටම ප්ර්මව පළ කිරීමම් කාර්යය විිකමේ කිරීම 

 

ප්රිාමශශිය සහකාර මකොමසාරිස්වරුන් සහ නිමයිජ  මකොමසාරිස්වරුන් වි දන් හිමිකම් 

තීරණ, මදපාර්තමම්න්තුමේ ප්රිධාන කාර්යාෙය මවත මයොමු කළ පසු එය ගැසටම ප්ර්මව 

පළ කිරීමම් කාර්යය  දුර කරනු ෙබයි. හිමිකම් තීරණ ප්රි කායය ෙැ ම හා ගැසටම කිරීම 

අතර සැෙකිය යුතු කාෙ පරාසයක් පැවතිශ අතර මමම තේේවය සඳහා මදමළ භාෂා 

පරිවර්තකයින් මනොමැතිශ වීම ප්රි ධාන මහ තුවක් විය. 2017 වසමර් මදමළ භාෂා 

පරිවර්තකමයකු ෙබා ගත හැකි යේ අතර අවය  යේ විට බාහිර පරිවර්තකවරුන්මේ මස වය 

ෙබා ගනිමින් කාර්යය විිකමේ කිරීම මඟින් අදාෙ කාෙය මාස 1 ½ දක්වා මකටි කර 

ගැනීමට හැකිව ඇත. 14 වගන්තිශය යටමේ 2017 වර්ෂමව පළ කළ ගැසටම ප්ර් සංය ාව 

56,377ක් වන අතර 2016 වසමර් එය 59,880 කි.  
 

 

2017 වර්ෂමවද 12 වගන්තිශය යටමේ ගැසටම කිරීම සඳහා මිනින්මදිරු 

මදපාර්තමම්න්තුව වි දන්  දතිශයම් 524ක ඉඩම් කැබලි 75,192ක් මැනුම්  දුර කර අප 

මදපාර්තමම්න්තුව මවත ෙබාදී ඇතිශ අතර කැබලි 59,672ක් සම්බන්ධමයන්  
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14 වගන්තිශය යටමේ තීරණ නිර්මශය ෙබාදමට මදපාර්තමම්න්තුව සමේවී ඇත. මමය 

2016 වර්ෂමවදී පිළි මවලින්  දතිශයම් 618ක ඉඩම් කැබලි 94,985ක් හා 60,830ක් මේ. 

මමහිදී 2017 වර්ෂමව තීරණ නිර්මශය ෙබා දීමම් ඉෙක්කය වන 48,000 ඉක්මවා 

කටයුතු කිරීමට හැකියාව ෙැණණි. එමමන්ම පනමේ 14 වගන්තිශය යටමේ වන තීරණ 

අතුරින් මමම වර්ෂමවද ඉඩම් කැබලි 56,377ක් ගැසටම ප්ර්ය මඟින් ප්රි දශධ කර ඇතිශ 

අතර ඉඩම් කැබලි 52,158ක් හා සම්බන්ධ දපමල්යන හිමිකම් ලියාපදංචිය සඳහා සහ 

හිමිකම් සහතිශක නිකුේ කිරීම සඳහා ඉඩම් මරජිස්ට්රාර් කාර්යාෙ මවත මයොමු මකොට ඇත. 

හිමිකම් ප්රිකාශිත ගැසටම නිමේදනය පිළිබඳ විමරිධතාවක් ඇමතොේ ඉදරිපේ කිරීමට 

හැකි වන පරිද මාසයක කාෙ පරාසයකින් පසු හිමිකම් සහතිශක සැකසීම සඳහා 

මරජිස්ට්රාර් කාර්යාෙවෙට මයොමු කරන ෙද බවද සඳහන් කරමි. 

 

10.  මතොරතුරු හා සැෙසුම් විිකමේ කිරීම 

 

මම් සඳහා මදපාර්තමම්න්තුමේ කාර්යයන්ට අදාෙ මතොරතුරු මධ ගතව එක් රැස්කිරීමම් 

හා සමාමෙියනමව  අවය තාවය පදනම් කර ගනිමින් සහකාර මකොමසාරිස් (ප්රිකායන/ 

සැෙසුම්/ පරිගණක) යටමේ සැෙසුම්  කකයක් මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණ 

සහකාර නිෙධාරියකු ද මයොදවා අරඹන ෙද අතර ඉන් මතොරතුරු රැස් කිරීම, 

සමාමෙියනය විිකමේ කිරීමට යම් හැකියාවක් ෙද බව නිරීක්ෂණය කරමි. එමමන්ම 

මතොරතුරුවෙ නිවැරදතාවය ඉහළ නැංවීමට ද හැකියාව ෙැණණි. 

 

මකමස  වුවද 21  දයවමස  පවතිශන මදපාර්තමම්න්තුවක් වයමයන් ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමේ මතොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය හා පහසුකම් පිළිබඳ කි දමස ේ 

සෑහීමකට පේවිය මනොහැකි අතර  දයු  හිමිකම් තීරණ ඇතුළේ මගොනු පරිමෙිකනය 

කර දේත පශධතිශයට ඇතුළේ කිරීම ද  දයු  මතොරතුරු පරිගණක වැඩසටහනක 

ඇතුළේ කිරීම ද  වායින් යම් මතොරතුරු සඳහා හිමිකම් පාන්නන්ට ප්රිමේය වීමට ඉඩ 

සැෙසීම ද, හිමිකම් විමර්යන ක්රිූයාවලිමව අවස්ථා පශධතිශය තුළින් පරීක්ෂා කිරීමම් 

හැකියාව ද ඇතුෙේ කළ යුතුය. මම් සම්බන්ධව කිහිපවරක් අවධානය මයොමු කළද එයට 

ප්රිතිශපාදන මහි අනුග්රාහය මනොෙද බව සඳහන් කළ යුතුව තිශමබ්. 

 

11. මල්යන සංරක්ෂණය 

 

මදපාර්තමම්න්තුව සතු ජාතිශක වැදගේකමකින් යුේ ඉතා පැරණි මල්යන එකතුවක් මෙස 

මල්යනාගාරය සැෙකිය යුතුව ඇත. මමහි මල්යන සංරක්ෂණය කර පරිමෙිකනය කර 

ආරක්ෂා කළ යුතු අතර එයට අවය  මභෞතිශක, මානව මහි මූෙ  සම්පේ මමන්ම 

ඉඩකඩ ද සීමිතය. එබැවින් මමහි මල්යන භාර මගන සංරක්ෂණය කර පරිමෙිකන 

පිටපතක් මදපාර්තමම්න්තුවට ෙබා ගැනීම සඳහා ජාතිශක මල්යනාරක්ෂක 

මදපාර්තමම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා කළ අතර   අනුව ලිපිමගොනු 650ක ප්රිමාණයක් 

භාරමදන ෙද. මල්යනාගාරය සතුව මල්යන හා ලිපිමගොනු ෙක්ෂ මදකක පමණ 
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ප්රිමාණයක් පවතිශන මහයින් එම කාර්යය ජාතිශක වැදගේකමක් ඇතිශ කාර්යයක් මස  

සෙකා මැදහේව කඩිනම් කළ යුතුව පවතී.  

 

12. ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් කාර්යමව අවසානයක් දැකීම 

 

1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් ආඥාව යටමේ වන කාර්යමයන් 97%ක 

පමණ ප්රිමාණයක් අවසන්ව ඇතිශ අතර ඉතිශරි සුු  ප්රිතිශයතයට අයේ ගම් 107ක පමණ 

කාෙය ගතවීම, අවය  මල්යන මනොමැතිශවීම මූලික තේවයන් මවනස් වීම වැනි 

සංකීර්ණතා නිසා වැඩ අවසන් කර ගත මනොහැකිව පවතිශන අතර මම් සම්බන්ධ අවසන් 

තීරණයක් මයිජනා කිරීම සඳහා අධ යනයක්  දුර කිරීමට හා නීතිශපතිශ දපමදස් 

ෙබාගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතිශන බවද සඳහන් කළ යුතුය. 

 

5:1:4 හිමිකම් තීරණ ගැනිමම් ප්රිගතිශය 2014-2017 
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හිමිකම් තීරණ ගැනීමම් ප්රිගතිශය
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2014 වර්ෂමව  දට මිනුම් කරනු ෙබන ඉඩම් කැබලි සංය ාවට සාමප්ක්ෂව හිමිකම් 

තීරණය කරනු ෙබන ඉඩම් කැබලි සංය ාමේ ප්රිතිශයතාේමක වර්ධනයක් පවතිශන බව 

නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එය 2014 වර්ෂමව 49.29% වී ක්රමමානුලෙව වර්ධනය වී 2017 

වන විට 79.36% බවට පේව ඇත. මමය හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් පටිපාටිය විිකමේ 

කිරීමම් ප්රිතිශඵෙයක් මෙසේ මගොනු පමසක තැ ම අවම කිරීමට සහ පමසක තැබූ මගොනු 

පිළිබඳ නැවත කටයුතු කිරීමට ගේ ක්රිූයාමාර්ගවෙ ප්රිතිශඵෙයක් මෙසේ ඇගයිය යුතුය. 
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හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් වැඩසටහමන් 2017.01.01  දට 2017.12.31 දක්වා ප්රිගතිශය 
 

 

අනු 

අංකය 
ප්රිාමශය ය කාර්යාෙය 

12 වගන්තිශය යටමේ 

ගැසටම කිරීම සඳහා ප්රිධාන 

කාර්යාෙයට ෙැණණු 

කඩයිම්  දතිශයම් සංය ාව 

හා කැබලි සංය ාව 

14 වගන්තිශය 

යටමේ ගැසටම කිරිම 

සදහා 

අනුමැතිශමයන් පසු 

එවා ඇතිශ 

දපමල්යන 

සංය ාව 

ගැසටම 

කළ  

සංය ාව 

ඉඩම්  

මරජිස්ට්රාර්ට 

යවා ඇතිශ  

සංය ාව 

 දතිශයම් කැබලි 

1. දවුෙපිටිය 0 0 360 374 264 

2. මිනුවන්මගොඩ 12 1901 1433 1804 1949 

3. මීරිගම I/II 3 536 917 1116 957 

4. මහර 13 2542 1414 1580 1330 

5. අේතනගල්ෙ 15 2676 2023 1949 2937 

6. මදොම්මප් 11 2026 1122 922 302 

7. ගම්පහ 15 1658 1602 1607 2 

8. ජා ඇෙ 12 1399 823 662 0 

9. වේතෙ 1 131 11 21 0 

10. කටාන 10 2011 2155 2153 2164 

11. බෙංමගොඩ 4 474 765 995 1198 

12. වැලිමගමපොෙ 6 906 1089 1222 1286 

13. රේනපුරය 16 1810 1317 857 890 

14. කුරුවිට 12 1150 557 749 942 

15. නිවිතිශගෙ 6 596 325 271 162 

16. මහිමාගම 8 1209 2085 1537 1906 

17. මමොරටුව 0 0 550 672 664 

18. කැස්බෑව 18 3254 2351 1405 1948 

19. රේමොන 0 0 203 200 553 

20. මදහිවෙ 9 1540 678 720 251 

21. මදොු ව/දඩපළාත 0 0 527 590 419 

22. යටිනුවර 5 548 619 457 538 

23. දඩුනුවර 6 292 982 1290 0 

24. හාරිස්පේතුව 7 869 916 768 928 

25. ගඟවටමකිරමල් 11 1043 1256 1162 705 

26. මකොේමමල් 14 1547 622 367 0 

27. තඹුේමේගම 0 0 547 607 1782 

28. තොව 7 960 731 915 236 

29. රාජාංගනය 6 906 1153 1284 225 
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අනු 

අංකය 
ප්රිාමශය ය කාර්යාෙය 

12 වගන්තිශය යටමේ 

ගැසටම කිරීම සඳහා ප්රිධාන 

කාර්යාෙයට ෙැණණු 

කඩයිම්  දතිශයම් සංය ාව 

හා කැබලි සංය ාව 

14 වගන්තිශය 

යටමේ ගැසටම කිරිම 

සදහා 

අනුමැතිශමයන් පසු 

එවා ඇතිශ 

දපමල්යන 

සංය ාව 

ගැසටම 

කළ  

සංය ාව 

ඉඩම්  

මරජිස්ට්රාර්ට 

යවා ඇතිශ  

සංය ාව 

 දතිශයම් කැබලි 

30. නැ.නු.ප 12 1315 1932 2060 2570 

31. ලුනුගම්මවමහර 0 0 401 450 375 

32. තිශස්සමහාරාමය 6 733 1027 1041 1471 

33. මබලිඅේත 11 1508 1037 570 825 

34. හම්බන්මතොට 5 718 824 1404 995 

35. රිදීගම 4 514 932 717 258 

36. මල්ෙව පිටිය 24 3095 1765 1433 946 

37. කුරුණැගෙ 17 1895 1127 1298 629 

38. පන්නෙ 11 1434 878 681 588 

39. වාරියමපොෙ 15 1865 1138 808 428 

40.  දයඹොණ්ඩුව 15 2095 2210 1601 2066 

41. රිදීමාලියශද 3 343 0 0 0 

42. මහියංගනය 1 119 0 0 0 

43. මැදරිකදරිය 0 0 1762 1347 0 

44. හිුණරක්මගොඩ 8 1116 1258 1046 3574 

45. දඹුල්ෙ 5 1410 2964 2948 2248 

46. ගමල්මවෙ 15 2589 745 625 710 

47. මවන්නප්පුව 26 3973 2903 2765 3477 

48. පුේතෙම 18 2029 918 947 1020 

49. පානුරර 10 2178 758 1093 1258 

50. කු තර 14 3080 1152 1325 376 

51. මහොරණ 10 1167 267 197 45 

52. ගාල්ෙ 16 2270 1622 1267 1625 

53. හික්කඩුව 10 951 624 605 0 

54. වැලිගම 3 295 688 570 815 

55. මාතර 15 2955 819 755 609 

56. ගලිගමුව 10 2200 700 521 712 

57. නල්ලුර් 13 1361 88 47 0 

එකතුව 524 75192 59672 56377 52158 

හිමිකම් ලියාපදංචිකිරීමම් පනත ක්රිූයාේමක කිරීම ආරම්භමව  දට 2017.12.31 දක්වා 

සමස්ත ප්රිගතිශය ඇමුණුම් අංක 03, 04 සහ 05 හි දක්වා ඇත. 
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5:1:5 නීතිශමය ගැටු  සදහා විසුරම් ෙබාදීම 
 

1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනතට සංමයිධන මගන  ම සඳහා 

කටයුතු කර ඇත. නඩු කටයුතු සඳහා නීතිශපතිශ මදපාර්තමම්න්තුව සමඟ ගරු 

අිකකරණමව මපනී  දටීම සහ නීතිශ අංයය මවත මයොමුව ඇතිශ  දයලුම නඩු කටයුතු සඳහා 

නීතිශපතිශ මදපාර්තමම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධ මවමින් කටයුතු කර ඇත. එමමන්ම පුහුණු 

වැඩසටහන්වෙදී  සම්පේ දායකේවය ෙබා දී ඇතිශ අතර හිමිකම් තීරණ දීමට මපර 

ක්මෂ ්ර්ගත ගැටු  පිළිබඳව නීතිශ දපමදස් ෙබා දී ඇත. 

 

5.2 ඉඩම් නිරවුල් කිරීමම් ආඥා පනත ක්රිූයාේමක කිරීම සහ  ට අදාළ 

ප්රිගතිශය - 2017 

 

ශ්රීත ෙංකාමේ දළ වයමයන් මහක්: 6,561,000 ක් වු මුු  භූමි ප්රිමාණමයන්  

මහක්: 1,902,064 ක් නිරවුල් කිරීමම් ක්රිූයාවලිමයන් බැහැර කර ඇත. අිකක 

ජනගහනයක් සහිත, ඉඩම්වෙ මායිම් පැහැදලි, රජමව ඉඩම් හා පුශගලික ඉඩම් 

මවන්කිරීමම් අවය තාවයක් මනොමැතිශ ප්රිමශය එමස  බැහැර කර ඇතිශ බව 1931 

මදපාර්තමම්න්තු පරිපාෙන වාර්තා මේ සඳහන් මේ. 

 

නිරවුල් කිරීම සඳහා මතිරාගේ මහක්: 4,658,936 ක් වු භූමි ප්රිමාණය තුළ, දැනට 

නිරවුල් කිරිම් අවසන් මනොකළ ප්රිමශය නිමයිජනය වන පරිද පුේතෙම, කුරුණෑගෙ, 

රේනපුර, කෑගල්ෙ, බුරල්ෙ, මමොණරාගෙ, මහනුවර, නුවරඑළිය, මාතමල්, අම්පාර, 

අනුරාධපුරය, මන්නාරම, කිලිමනොච්චි, වවුනියා, යාපනය,මඩකෙපුව යන දස්ත්රික්කවෙ 

2017 වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමම් විවිධ පියවරවෙ පැවතුන ගම් 31ක පවතිශන පියවර 

සම්පූර්ණ කර ඉදරි පියවරට පිවිසීමටේ නිරවුල් කිරීමම් ආඥාව ප්රිකායයට පේ කළ ගම් 

08 ක අවසාන වාර්තා නිකුේ කිරීමටේ ඉෙක්ක කරන ෙදී. එම වැඩසටහමන් 2017 

වර්ෂමව ප්රිගතිශය පහත පරිද ඉදරිපේ කරමි. 

 

අනු 

අංකය 
ප්රිධාන පියවර ගම් ගණන 

1. මැන මවන් කිරීම් පරීක්ෂා කර නිරවුල් 

කිරිමම් ආඥාව සඳහා විධානය සැකසීම 
07 

2. නිරවුල් කරන ෙද ඉඩම් සඳහා මර්යා සටහන් 

ඉල්ලුම් ප්ර් පිළිමයෙ කර දස්ත්රික් 

මිනින්මදිරු කාර්යාාෙ මවතිශන් මර්යා චි්ර් 

මගන්වා ගැනිම 

02 
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අනු 

අංකය 
ප්රිධාන පියවර ගම් ගණන 

3. නිරවුල් කරන ෙද ඉඩම් ලියාපදංචි කිරිම  

සඳහා ඉඩම් මරජිස්ට්රාර් මවත යැවීම 
05 

4. නිරවුල් කිරීමම් ආඥාව ඉඩම් විෂයභාර  

ගරු ඇමතිශතුමාමේ අනුමැතිශයට යැවීම  
05 

5. නිරවුල් කිරිමම් ආඥාව ගැසටම ප්ර්මව ප්රි දශධ 

කිරිම 
12 

6. නිරවුල් කිරීමම් ආඥා ප්රි දශධ කරන ෙද 

ගැසටමපේ (ඔප්පු හා පිඹූරුපේ) 

දරුමකරුවන්ට මබදාදීම 

16 

7. නිදහස් කරන ෙද ගම් ගණන 18 

 
 

 

2017 ජනවාරි මස  දට මදසැම්බර් දක්වා ෙැණණු ගැසටමපේ 
 
 

 

ගැසටම ෙැණනු 

දනය 
ග. ද. අංක නි. දැ. අංක ගමම් නම දස්ත්රික්කය 

2017.02.28 460 3695 මදොරලියශද මහනුවර 

2017.02.28 
මටි.මපි. 

26 
5525 මහකුඹුක්කඩවෙ පුේතෙම 

2017.02.28 
මටි.මපි. 

76 
5067 ප්රිධාන ප්රිමශයය මමොණරාගෙ 

2017.02.28 82 4574 ඉයන්කච්චි යාපනය 

2017.03.31 
මටි.මපි. 

60 
5346 ප්රිධාන ප්රිමශයය මමොණරාගෙ 

2017.04.04 
මටි.මපි. 

75 
4876 

වේනියාව දකුණ 

)මදමළ(  ප්රිාමශය ය 

ආදායම් නිෙධාරී 

මකොටමනාසමව 

(මකොටසක්) 

වේනියාව 

2017.04.04 71 2966 
අච්මච්ලු 

)මකොටසක්(  
යාපනය 

2017.04.04 
මටි.මපි. 

21 
4049 

මපරියකුෙම් 

)මකොටසක්(  
යාපනය 
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ගැසටම ෙැණනු 

දනය 
ග. ද. අංක නි. දැ. අංක ගමම් නම දස්ත්රික්කය 

2017.05.04 
මටි.මපි. 

23 
5516 

මපොතුවිල් 

මකොටමනාසය අංක 

02  (මකොටසක්) 

අම්පාර 

2017.05.04 
මටි.මපි. 

15 
4847 ගෙදඩ නුවරඑළිය 

2017.05.25 401 3114 තෙකිරියාගම මාතමල් 

2017.05.25 
මටි.මපි. 

24 
5586 

ආරමපොත 

)මකොටසක්(  
අම්පාර 

 

 

2017 වර්ෂමව නිදහස් කරන ෙද ිණම් ප්රි මාණය 
 

 

මාසය මහක්ටයාර් අක්කර රූඩ් පර්යස් 

ජනවාරි 833.082 2058 02 14.4 

මපබරවාරි 8569.994 21177 01 10.1 

මාර්තු 1243.28 3702 01 03 

අමප්රි ල් 1986.87 4917 03 37.83 

මැයි - - - - 

ජුනි 1105.409 2731 02 12 

ජූලි - - - - 

අමගිස්තු 411.712 1017 01 20.9 

සැප්තැම්බර් 1953.287 4826 03 2.9 

ඔක්මතිබර් 6444.744 15925 02 17.16 

මනොවැම්බර් 78.797 194 02 34 

මදසැම්බර් 4341.752 10728 03 15.92 

එකතුව 26,968.927 67,281 00 08.21 

ගම් සංය ාව 18 
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2017 වර්ෂමව නිදහස් කරන ෙද ිණම් ප්රි මාණය දස්ත්රික් මටමටමින් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මක්.  . මක්. රංජිේ ධර්මපාෙ 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මකොමසාරිස් ජනරාල් හා 

නිරවුල් කිරීමම් නිෙධාරි, 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව, 

අංක 1200/6, “මිහිකත මැඳුර”, 

රජමල්වේත පාර, 

බේතරමුල්ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

දස්ත්රික්කය මහක්ටයාර් 

වේනියාව 1,160.239 

බුරල්ෙ 8,786.499 

කෑගල්ෙ 586.304 

මාතමල් 1,830.304 

යාපනය 622.702 

රේනපුර 1,857.09 

නුවරඑළිය 129.78 

මහනුවර 355.206 

පුේතෙම 2,009.78 

මමොණරාගෙ 9,631.01 

එකතුව 26,968.927 



37 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව 
 

නිරවුල් කිරීමම් නිෙධාරින් / මකොමසාරිස්වරුන්මේ/ මකොමසාරිස් 

ජනරාල්වරුන්මේ නාම මල්යනය 

 
 

1903 – 1905 මේ.ජී. මර සර් මහතා 

1906 එච්.ඕ. මෆොක්ස් මහතා (වැ.බ.) 

1907 – 1912 මේ.ජී. මර සර් මහතා 

1913 එච්.ඕ. මෆොක්ස් මහතා 

1914 මේ.එම්. මඩ්විස් මහතා (වැ.බ.) 

1915 -1917 එච්.ඕ. මෆොක්ස් මහතා 

1918 මේ.එම්. මඩ්විස් මහතා (වැ.බ.) 

1919 – 1920 එච්.ඕ. මෆොක්ස් මහතා 

1921 ඩබ්ලිේ. . මේටම මහතා 

1922 – 1923 එම්.එම්. මවදර්බර්න් මහතා (වැ.බ.) 

1924 එම්.ටී. ආච්බල්ඩ් මහතා (වැ.බ.) 

1925 එෆ්. බාටමෙටම මහතා 

1926 – 1927 එම්.ටී. ආච්බල්ඩ් මහතා (වැ.බ.) 

1928 එම්.ටී. ආච්බල්ඩ් මහතා 

1929 – 1930 ඩබ්ලිේ.ටී. ස්මටමස් මහතා 

1931 – 1936 එච්. . ජෑන්ස් මහතා (වැ.බ.) 

1937 – 1939 එච්. . ජෑන්ස් මහතා 

1940 සී.එල්. වික්රමම දංහ මහතා 

1941 – 1944 එච්. . ජෑන්ස් මහතා 

1945 – 1947 සී. .පී. මපමර්රා මහතා (වැ.බ.) 

1948 – 1950 සී. .පී. මපමර්රා මහතා 

1951 – 1954 එම්.ඩබ්ලිේ.එෆ.් අමබ්මකින් මහතා (වැ.බ.) 

1955 – 1958 එම්.ඩබ්ලිේ.එෆ.් අමබ්මකින් මහතා 

1959 එස්.එල්. ද  දල්වා මහතා (වැ.බ.) 

1960 ආර්.ටී. රේනතුංග මහතා (වැ.බ.) 

1961 – 1963 ආර්.ටී. රේනතුංග මහතා 

1964 – 1974 එස්.එල්. ද  දල්වා මහතා 

1975 – 1978 සී.එස්. රණසූරිය මහතා 

1979 – 1980 අයි. . එදරිවීර මහතා 

1981 – 1983 මක්.පී. විමෙධර්ම මහතා 

1984 – 1987 ආර්.ඩබ්ලිේ. පියමස න මහතා 

1988  . මබොරු මගොඩ මහතා (වැ.බ.) 

1989 ඩී.ජී.පී. මසමනවිරේන මහතා 

1990 – 1993 ආර්.එම්.සී.පි. දඩුගම්පෙ මහේමිය 

1994 එච්. දඩකන්දමේ මහතා (වැ.බ.) 

1995 - 1997 ආර්.එම්.සී.පි. දඩුගම්පෙ මහේමිය 

1997 – 2001 එච්. දඩකන්දමේ මහතා 

2002 – 2003 එස්. එච්. විතානමේ මහතා 

2004 – 2005 මක්. .ඩී.පි. මපිල් මහතා 

2006 – 2008 පී. . මුතුකුමාරණ මහතා 

2009 – 2010 ජී. විජිත නන්ද කුමාර් මහතා 

2011 එල්.මක්. මප්මරේන මහතා 

2012 - 2013  .එච්.එස.් විමේ දංහ මහතා 

2013 - 2015 ගාමි   ඉෙංගරේන මහතා 

2015 ජී. විජිත නන්ද කුමාර් මහතා 

2015  දට මම් දක්වා මක්.  . මක්. රංජිේ ධර්මපාෙ  මහතා 

ඇමුණුම් අංක  01 
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ඇමුණුම් අංක  02 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමේ සංවිධාන සටහන 

රා.ක.ස - රාජ  කළමනාකරණ සහකාර 

ස.හි.වි.නි  - සහකාර හිමිකම් විමර්යන නිෙධාරී 

මල්.වි.නි - මල්යන විමර්යන නිෙධාරී 

සං.නි - සංවර්ධන නිෙධාරී 

මතො.හා.ස.තා.ස- මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණ සහකාර 

කා.කා.ස - කාර්යාෙ කාර්ය සහායක 

 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මකොමසාරිස් ජනරාල් 

ශ්රීත.ෙං.ප.මස .විමය ෂ මශ්ර ණිය 

(ගණන් දීමම් නිෙධාරි හා ප්රිධාන පරිපාෙන නිෙධාරී ) 

මකොමසාරිස් (ඉඩම් / පාෙන) - 

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . I පන්තිශය 

(ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා සම්බන්ධ  දයලු 
කටයුතු හා සාමාන  පරිපාෙන කටයුතු) 

මකොමසාරිස් (ිණමිසවිය) - 

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . I පන්තිශය 

(ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීම හා 

සම්බන්ධ කටයුතු) 

 

ප්රිධාන ගණකාිකකාරී 

ශ්රීත.ෙං.ග.මස . I පන්තිශය 

 

 

අභ න්තර 

විගණක 
ශ්රීත.ෙං.ග.මස . II/ 

III පන්තිශය 

 

 

නිමයිජ /සහකාර

මකොමසාරිස්  (ඉඩම්)  

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස්  

(පාෙන/ පුහුණු)  

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස් 

(ලියාපදංචි)  

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . II/ III 

පන්තිශය 
 

 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස් 

(විමර්යන)  

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

 

නිමයිජ /සහකාර 

මකොමසාරිස් 

(ප්රිා.කාර්යාෙ)  

ශ්රීත.ෙං.ප.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

ගණකාිකකාරී 
(ප්රිසම්පාදන) 

ශ්රීත.ෙං.ග.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

ගණකාිකකාරී 
(කදණුම්) 

ශ්රීත.ෙං.ග.මස . II/ III 

පන්තිශය 

 

 

ඉඩම් අංයය 
 

මල්යනාගාරය 
 

පරිපාෙන 

නිෙධාරී 

පරිගණක 

අංයය 

පරිගණක 

පශධතිශ 

විය්මල්ෂක 

ප්රිකායන 

අංයය 

 

විමර්යන 

අංයය  

ප්රිගතිශ සහ 

සැෙසුම් 

අංයය 

ප්රිාමශය ය 

කාර්යාෙය 

ප්රිසම්පාදන 

අංයය 

කදණුම් 

 අංයය 
 

භාෂා පරිවර්තක 

ප්රිධාන රා.ක.ස 

 

රා.ක.ස 
 

කා.කා.ස 

 

සරප් රා.ක.ස 
 

කා.කා.ස 

 

ප්රිධාන රා.ක.ස 

රා.ක.ස 

කා.කා.ස 

මල්.වි.නි. 

කා.කා.ස 

 

ප්රිධාන රා.ක.ස 

 

රා.ක.ස 

කා.කා.ස 

 
රියුරරු 

 

 

 

නීතිශ නිෙධාරී 

රා.ක.ස 
 

රා.ක.ස 
 

කා.කා.ස 

 

ස.හි.වි.නි 

මතො.හා.ස.තා.ස. 

කා.කා.ස 

 

ප්රිධාන රා.ක.ස 

 

රා.ක.ස 
 

කා.කා.ස 

 

ස.හි.වි.නි/සං.නි

. 

/DO 

රා.ක.ස/මතො.හා.ස.තා.ස. 

මතො.හා.ස.තා.ස 

මතො.හා.ස.තා.ස 

මතො.හා.ස.තා.ස. 

 
/ICTA 

කා.කා.ස 

 

ස.හි.වි.නි/සං.නි. 

 

රියුරරු 
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ඇමුණුම් අංක 03 

 

1998  දට 2017 දක්වා ප්රිගතිශය 
 
 

(අ.)  1998 හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් පනත සම්මත කිරීම සහ 2002 දක්වා ප්රිගතිශය 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිූයාකාරකම 1998 1999 2000 2001 2002 

1998  දට 2002 

දක්වා සමස්ත 

ප්රිගතිශය 

12 වන වගන්තිශය යටමේ ගැසටම කිරීම 

කඩයිම්  දතිශයම් සංය ාව 37 69 85 58 6 255 

කඩයිම්  දතිශයම් වෙ කැබලි සංය ාව 5,861 16,060 20,366 19,098 1,239 62,624 

14 වැනි වගන්තිශය යටමේ 

හිමිකම් විමර්යනය කළ කැබලි සංය ාව 896 9,786 13,179 10,209 3,907 37,977 

හි.නි.මකො. වි දන් අනුමත කළ ඉඩම් කැබලි 

සංය ාව 
- 4,184 1,743 3,375 1,845 11,147 

ගැසටම කළ සංය ාව - 4,184 1,743 3,375 1,845 11,147 

හිමිකම් සහතිශක නිකුේ කළ සංය ාව - 2,318 3,086 3,057 1,434 9,895 

හිමිකම් සහතිශක නිකුේ කිරීම සඳහා ඉ.මර. 

මවත භාර ුරන් හිමිකම් සහතිශක පේ සංඛ් යාව 
- - - - 1,713 1,713 
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ඇමුණුම් අංක 04 

 

(ආ.)  2003 වර්ෂමව  දට 2006 දක්වා ශ්රීත ෙංකා ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදංචි කිරීමම් හා ආරිසත මස වා ව ාපෘතිශයට සමගාමීව ප්රිගතිශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිූයාකාරකම 2003 2004 2005 2006 
2003  දට 2006 දක්වා 

සමස්ත ප්රිගතිශය 

12 වන වගන්තිශය යටමේ ගැසටම කිරීම 

කඩයිම්  දතිශයම් සංය ාව 87 148 28 26 289 

කඩයිම්  දතිශයම් වෙ කැබලි සංය ාව 12,491 30,978 14,400 19,225 77,094 

14 වැනි වගන්තිශය යටමේ 

හි.නි.මකො. වි දන් අනුමත කළ ඉඩම් කැබලි 

සංය ාව 
890 10,943 10,715 5,890 28,438 

ගැසටම කළ සංය ාව 389 8,019 11,202 3,547 23,157 

ඉඩම් මරජිස්ට්රාර්ට යවා ඇතිශ සංය ාව - 6,985 11,928 2,209 21,122 
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ඇමුණුම් අංක 05 

 

 

(ඇ.) 2007 වර්ෂමව  දට 2017 දක්වා ිණම් සවිය වැඩසටහන ක්රිූයාේමක කිරීමට සමගාමීව ප්රිගතිශය 

 

 

 

ක්රිූයාකාරකම 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

2015 2016 2017 
2007  දට 

2017 දක්වා 
සමස්ත ප්රිගතිශය 

12 වන වගන්තිශය යටමේ ගැසටම කිරීම 

කඩයිම්  දතිශයම් 

සංය ාව 
ගම් 135 77 656 771 640 724 540 539 488 618 524 5,712 

කඩයිම්  දතිශයම් 

වෙ කැබලි 

සංය ාව 

42,518 12,919 132,390 132,823 127,851 145,248 114,381 108,432 85,468 94,985 75,192 1,072,207 

14 වැනි වගන්තිශය යටමේ 

හි.නි.මකො. වි දන් 

අනුමත කළ ඉඩම් 

කැබලි සංය ාව 

14,038 16,764 57,113 122,262 55,045 62,130 71,315 53,448 51,475 60,830 59,672 624,092 

ගැසටම කළ 

සංය ාව 
18,019 16,764 21,584 90,207 79,681 58,252 58,690 66,759 53,484 59,880 56,377 579,697 

ඉඩම් මරජිස්ට්රාර්ට 

යවා ඇතිශ සංය ාව 
11,636 14,212 22,378 113,198 53,798 50,895 52,542 59,747 53,584 36,256 52,158 520,404 


