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ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ාාංශක0  0 6  ර්ෂය සඳහා  න  ාර්ෂික 

කාර්ය සාධන  ාර්ත්ා  මුදල් අමාත්ාාංශ රකල්ණණ අංක 40  මඟින් 
ලබා දී ඇති උපකදස්  ලට අනුකූල  සකස් කකොට ඇත්.  

 
කමම  ාර්ත්ාකේ I කකොටස මඟින් අමාත්ාාංශක0 කපොතො කත්ොරු    
සමඟ සමස්ත් මූල ්රගතතිය  ද  අමාත්ාාංශක0 අකන් අං අාංශයන් 

විසින්  0 6 ජන ාරි මස සිට කදසැම්බර් මස දක් ා සිතොකරන ලද 
කාර්යයන් පිළිබඳ  ද  කත්ොරු   ඉදිරිපඅං කර ඇති අත්ර, කමම 
 ාර්ත්ාකේ II කකොටසින් ඉදිරිපඅං කරනු ලබන්කන් අමාත්ාාංශක0 සෘජු 

අධීක්ෂණය යටකඅං ප තින ආයත්නයක්  න ජාතික ආපදා 
සහනකසේ ා මධස්ාානක0  0 6  ර්ෂය ු ළ සිඳුකරන ලද 
කාර්යයන්හි කාර්යසාධනයයි. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

හැඳින්වීම 
 

 

ආපදා කළමනාකරණ විෂය වඩාත් වැදගත් වීමට හ ේතුවු ප්රධාාන ාාධාකය වුහ  ්රී ංාංයය 
ජනතාවට මින් හපර අත්දකින්නට හනොංැබුණූ ආකාරහ  සිදුවීමක් වු වර්ෂ 2004 
හදාැම්බර් මා 26 වන දින බංපෑ සුනාමි වයානහයන් තිා්පන්ද ාකට (35000) අධික 
ජීවිත ාංඛ්යාවක් අමිමි වීමය    ම වයානහයන් ං්ෂ 5කට අධික ජනතාව අභ්යන්තර 
අවතැන් වූවන් බවට පත්විය   
 
හමම ජීවිත  ානි, ආර්ථික පසුබෑම ා  ඉන් ාමාජයට වු බංපෑම ාම්බන්ධාහයන් 
සුභ්ාාධාන කටයුත්තක් හාේ පැවති ආපදා කළමනාකරණය ාද ා විධිමත් ක්රමහදදයක්  ා 
නීතිමය වු යක අවයතාවය ඉා්මතු විය    අුවව හමවැනි වයානයන්ට ාාර්කකව 
මුහුණදීමට අවය ආයතනික  ා නීතිමය වු ය නිර්ණය කිම ම ාඳ ා පාර්ලිහම්න්තු 
හත්ම ම් කාරක ාභ්ාවක් ා්කාපිත කරන ංදි   ම හත්ම ම් කාරක ාභ්ාහද නිර්හේයන්ට 
අුවව 2005 අංක 13 දරන ්රී ංංකා වයාන කළමනාකරණ පනත පාර්ලිහම්න්තුව විසින් 
ාම්මත කර ගන්නා ංදි  
 

  අුවව 2005 අංක 13 දරණ වයාන කළමනාකරණ පනතින් වයාන කළමනාකරණය 
ාඳ ා වු  ජාතික ාභ්ාවත්, ආපදා කළමනාකරණ මධායා්කානයත් ා්කාපිත කරන ංදි   ම 
ආයතන තවදුරටත් ක්තිමත් කිම ම ාද ා වර්ෂ 2006 ක් වූ හපබරවාරි මා 20 හවනි දින 
නිකුත් කරන ංද අතිවිහේෂ ගැාට් නිහදදනය මගින් ආපදා කළමනාකරණ  ා මානව 
මිමිකම් පිළිබඳ කැබිනට් අමාතයාංය ා්කාපිත කරන ංද අතර, 2010 අහප්රේල මා 30 
දිනැති අතිවිහේෂ ගැාට් පත්රය මගින් ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංය හංා නම්හකොට 
ජාතික ආපදා ා න හාේවා මධායා්කානය අමාතයාංය යටතට හගහනන ංදි    
 
ආපදා කළමනාකරණහ  දී අමාතයාංය යටහත්  ති ජාතික ආපදා ා නහාේවා 
මධායා්කානය   කාංුණණ විදයා හදපාර්තහම්න්තුව  ජාතික හගොඩනැඟිලි පර්හ ෂණ 
ාංවිධාානය ා  ආපදා කළමනාකරණ මධායා්කානය යන ආයතන මඟින් අමාතයාංය 
හවත පැවරි  ති කාර්යයන් ා  ප්රතිපත්ති ්රියාවට නැංවීම ාඳ ා ආපදාවක්වීමට හපර 
ආපදා අවා්කාහද දී ා  ආපදාවලින් පසුව ද ම ත් හාේවයක් ඉටුකරුව ංැහේ   හම් නිාා 
ආපදාවලින් ජන ජීවිත හේපං ා  හාේවා සුරක්ෂිත වීමත්  ප්රතයා්ක ාමාජයක් දහදාා ප්රජා 
සුරත්ෂිතභ්ාවය ත වුරු කිම මත්  ප්චාත් ආපදා අවම කිම හම් වැඩාට න් ්රියාත්මක 
කිම ම ාඳ ාත් ප සුකම් ාැපයීම සිදුකරුව ංබයි  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

අමාතයාංහ  ා අධ අ්ෂක්ෂණය ා  මාර්හගේපහේකත්වය යටහත් ජාතික ආපදා ා න 
හාේවා මධායා්කානය විසින් ප ත ාඳ න් කාර්යයන් පසුගිය වාර ුරරා ්රියාත්මක කරන 
ංදි  
 
 
 විපත්ට පඅං ජනත්ා  සඳහා අ ශ සහන සැලසීම 

 
 ආපදා  ලින් පිඩා ට පඅං න ජනත්ා  ක නුක න්  ාපෘති හතොනා ගතැනිම, සැලසුම් 

කිරීම සහ ක්රියාඅංමක කිරීම  ආපදා ්රත්ස්ා නි ාස ඉදි කිරීම ආදිය)  
 
 ස් ාභාවික කමන්ම මිනිසා විසින් නිර්මිත් ආපදා ලින් පීඩා ට පඅං ජනත්ා කේ 

ජී කනෝපායන් සහ ආර්ථිකය යාා ත්අංඅං යට පඅං කරනු පිණිස පුන අංාාපන 
 ැඩසටහන් ක්රියාඅංමක කිරීම. 

 
  
 නියඟකයන්  න පීඩා අ ම කිරීම සඳහා ජල සැපයුම් හා නියාං සහනාධාර 

 ැඩසටහන් ක්රියාඅංමක කිරීම 
 
 
 ආපදා ත්අංඅං යන් පිළිබඳ දඅංත් රැස් කිරීම සහ කත්ොරු   ්රාරය කිරීම.  

 
 
 ආපදා  ාත්ා රණයන්ට මුහුණ කදන ආකාරය සහ සහන යාන්ත්රණ පිළිබඳ  

රාජ නිලධාරීන් සහ ජනත්ා  දැනු අං කිරීකම්  ැඩසටහන් කමකහයවීම.  
 
 
 හදිසි ආපදා ත්අංඅං යකදී සහන කමකහයුම සම්බන්ධීකරණය කිරීම  

 
 
 කාර්ය-සම්පාදන කසේ ා න් සැපයීම  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
දැක්ම 

 
 

“සුරක්ෂිත ්රී ංංකාවක් ” 
 

 
කමකහ ර 

 
ා්වාභ්ාවික  ා මානව ්රියාකාරකම් මත සිදුවන දවදුරු හ ේතුහවන්  තිවන  ා  

 තිකරවන ආපදා අවදානම අවම කිම මට ප සුකම් ාැපයීම තුළින් සුරක්ෂිත වූත්  
ප්රතයා්ක වූත් ජාතියක් හගොඩනැංවීම අපහ  හමහ වර හද   

 
 

අරමුණු 
 
 
 ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ්රතිපඅංති ක්රියාඅංමක කිරීම 

 පූර්  අනු   ඇඟවීකම් සහ ්රාරණය කිරීකම් යාන්ත්රනය ක්රියාඅංමක කිරීම 

 සියළු ස්ාර සඳහා ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ක්රියාඅංමක 

කිරීම 

 සාං ර්ධන සැලසුම් සඳහා ආපදා අ දානම අ ම කිරීකම් ක්රියාදාමයන් අනුගතත් කිරීම 

 සාං ර්ධන සැලසුම් ක්රියා ලිය සඳහා බලප්ම් ත්ක්කසේ කරණය අනුගතත් කිරීම 

 ආපදා අ දානම අ ම කිරීකම්  ැඩසටහන් ක්රියාඅංමක කිරීම ු ළින්  ම ්රකශශ 

ආපදා න්ට ලක්වීම අ ම කිරීම 

 නායය්ම් අ දානම් ත්ක්කසේ කරණය සහ සහතික නි් අං කිරීම 

 ආපදා  ලින් විපත්ට පඅං වූ න් සඳහා සහන සැපයීම 

 ආපදා මූලික පර්ක0ෂණ සහ සාං ර්ධන  ැඩසටහන් 

 පශ්ාඅං ආපදා පුන අංාාපන සහ ්රතිසාංස්කරණය 

 
 
 
 
 
 

 



 

කාර්යයන් 
 

හමම  අභිමතාර්ක ඉටු කර ගැනීම ාද ා 2015 ාැප්තැම්බර් 21 නිකුත් කරන ංද අතිවිහේෂ 
ගැාට් පත්රය මගින් අමාතයාංය හවත ප ත ාද න් කාර්යයන් පවරා  ත  

 ආපදා කළමනාකරණ විෂයයට ා  ඊට අදාං හදපාර්තහම්න්තු  ා වයවා්කාපිත 

ආයතනයන්මි විෂයයන්ට අදාළ ප්රතිපත්ති වැඩාට න්  ා වයාප ති ාම්පාදනය 

කිම ම  පසු විපරම් කිම ම ා   ගයීම  

 ා්වාභ්ාවික විපත්  ා මිනිා් ්රියාකාරකම් නිාා  තිවන විපත් ලිමිල කිම ම   ප්රතිචාර 
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වයප ති ආරම්භ් කිම ම  ා ාම්බන්්ෂකරණය  
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ාම්බන්්ෂකරණය  
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තැනීම ප්රවර්ධානය කිම ම  
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01. පාලන කටයුතු 

අංකය තනතුරු නාමය අනුමත කාර්යය 
මණ්ඩලය 

තතය ේව කක 
මණ්ඩලය 

පුරප්පාඩු 
වංඛ්යාක 

1 ේේකම් 01 01 0 

2 අතිේර්ක ේේකම් (පාලන හා මුදේ) 01 01 0 
3 අතිේර්ක ේේකම් (වංකර්ධන හා වහන ේව කා) 01 01 0 
4 ේයයෂ්ඨ ස වහකාර ේේකම් 01 01 0 

5 ප්රධාන ණකකාිකකාී 01 01 0 

6 අධයක්ෂෂ්ඨ (කමමනාකරක) 01 00 01 

7 අධයක්ෂෂ්ඨ (පපදා වහන ේව කා) 01 01 0 

8 අධයක්ෂෂ්ඨ (වලලුමම්) 01 01 0 

9 වහකාර අධයක්ෂෂ්ඨ (වලලුමම්) 01 01 0 

10 වහකාර ේේකම් 02 02 0 

11 නිේයෝයය අධයක්ෂෂ්ඨ (වහන ේව කා) 03 02 01 

12 වහකාර අධයක්ෂෂ්ඨ (කමමනාකරක) 01 01 0 
13 ණකකාිකකාී 01 01 0 

14 ණකකාිකකාී (අභ්යන්තතර ිගණකන) 01 01 0 
15 නිති නිලධාී 01 01 0 
16 පරිපාලන නිලධාී  01 01 0 

17 ේේකම් ේේ වම්බන්තධීකරක ේේකම් 
(තාකකාලික) 

01 01 0 

18 භ්ාෂ්ඨා පරිකර්තක 02 01 01 

19 ේතොරතුරු තාක්ෂෂ්ඨක හා වන්තනිේේදන නිලධාී 
(11ේර ණිය  11 පන්තතිය) 

01 01 0 

20 වංකර්ධන නිලධාී 01 01 0 

21 වංකර්ධන වහකාර 08 08 0 

22 වංකර්ධන නිලධාී (111 ේර ණිය) 30 13 17 

23 රායය කමමනාකරක වහකාර  20 15 05 

24 කාර්මික නිලධාී (තාකකාලික) 01 01 0 

25 කලමරා ක්රියාකරු (තාකකාලික) 01 0 01 

26 කලමරා ක්රියාකරු (වහායක) 01 01 00 

27 ේතොරතුරු තාක්ෂෂ්ඨක හා වන්තනිේේදන නිලධාී 
(11ේර ණිේ1 11 පන්තතිය) 

01 01 0 

28 ේතොරතුරු වන්තනිේේදන තාක්ෂෂ්ඨක වහකාර  01 01 0 

29 රියදුරු 15 14 01 

30 කාර්යාල කාර්යය වහායක 15 14 01 

 එකතුක 117 89 28 
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 ව ථාන මාරුවීම් / ිගරාම ණලන්තවීම් 

2016 කර්ෂ්ඨේ1 යනකාරි මව සිට එම කර්ෂ්ඨේ1 ේදවලම්බර් මව දක්ෂකා අමාතයාංශයේ ේ1 ේව කක මහ ම 

මහ මීන්ත 09  ේදේනකු  ේකන  ේව කා ව ථාන වඳහා මාරුවීම් ලලබේණොව  ඇති අතර, අමාතයාංශයේ ය ේකත 

ව ථානමාරුිගම් ලබා පලමිණි ේව කක මහ ම මහ මීන්ත ණකන 14 කි.  එක්ෂ නිලධාරි මහේතකු ිගරාම ලබා 

ඇති අතර,  ඉේලා අව වීම් එකක්ෂ ද, නලකත ේව කේ1 පිහිටවීම් එකක්ෂ ද සිදුකර ඇත. 

 

 පන  වංේශයේ ෝධනය  

 
පපදා කමමනාකරක පනතට ේයෝජිත නක වංේශයේ ෝධනය නීති ේකටුම්ප කරු ේකත යකා ඇති අතර, 

යාතික ේණොඩනලඟිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධාන පන  ේකටුම්පත නීතිපතිතුමාේේ අනුමලතිය ලබා ණලනීම 

වඳහා ේයොමු කර ඇත. 

 

 නීතිමය කටයුතු 

අමාතයාංශයේ ය ිගසින්ත නීතිමය කටයුතු වඳහා වහභ්ාවී වීේම්කර කරන ලද කාර්යයන්ත  

CA/Writ/217/15 

කාලගුක ිගදයා ේදපාර්තේම්න්තතුේේ ේව කේ1 නියුතු කාමගුක ිගදයා නිලධාීන්ත පිරිවක්ෂ එම 

ේදපාර්තේම්න්තතුේේ අධයක්ෂෂ්ඨ යනරාේ හා තක  කණත තරකරුකන්ත 7 ේදේනකුට එේරහික රිි  පාාකක්ෂ 

ඉේලා අභියාචනාිකකරකේ1 ේප වමක්ෂ ේණොනු කර ඇත. ේම් වඳහා ිගේරෝධතා ේණොනුකරන ලද අතර 

2016 කවර තුල ේපනී සිි ම් 06ක්ෂ සිදු කර ඇත. 

CA/Writ/314/16 

කඩුේකල, කලලිිගට ප්රේශශයේ ේ1 නිකලසියන්ත කලමණි ණං ඉුරේර් ණබඩාකක්ෂ ඉකර කිීමට එේරහික 

අභියාචනාිකකරකේ1 රිි  පාාකක්ෂ ඉේලා ේප වමක්ෂ ේණොනු කර ඇති අතර  පපදා කමමනාකරක 

මධයව ථානේ1 අධයක්ෂෂ්ඨ යනරාේකරයා එහි 13 කන කණත තරකරු කශයේ ේයන්ත නම් කර ඇත. ේමම නඩුක 

වඳහා 2016 කවර තුල ේපනී සිි ම් 05ක්ෂ සිදු කර ඇත. 

HRC/4361/15/1-14 

අමාතයාංශයේ ේ1 ේව කේ1 නියුතුක සිට ිගරාම ලල ස ේව කකේයකු ිගසින්ත රි ලංකා මානක හිමිකම් ේකොමිෂ්ඨන්ත 

වභ්ාේේ ඉහත පලමිණිේල ේණොනුකර ඇති අතර ඒ වදහා 2016 කවර තුම 03 කරක්ෂ ේපනී සිට ඇත. 

 

 අන්තතර්යාතික කටයුතු / ිගේශශයේ  වබදතා - ේවන්තදායි රාමුණත වලලලව ම 

ශ්රී ලංකාකට අදාලක යාතික පපදා අකම කිීේම් ේවන්තදායි රාමුණත වලලලව ම වලකම ම වදහා අදහව  හා 

ේයෝයනා ලබා ණලනීමට පාර්ශයේ කකාර පයතන වමණ 2015 කවේර් හා 2016 කවේර් මුේ භ්ාණේ1දී රැව වීම් 

කට කිහිපයක්ෂම පක කන ලදී. ඒ අනුක යාතික ේවන්තදායි රාමුණත වලලලව ේම් ේකටුම්පත වකව  කර 

පාර්ශයේ කකාර පයතන ේකත යකා අදහව  හා ේයෝයනා ලබාණන්තනා ලදී. 2016 යනකාරි මව පලකති කරව ත්රික්ෂ 
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ේේකම්කරුන්තේේ වම්මන්තත්රකේ1දී ේමම ේකටුම්ප  වලලලව ම වදහා අදහව  හා ේයෝයනා ලබා ණන්තනා 

ලදී. ශ්රී ලංකාක ේකනුේකන්ත වලක ජ යාතික පපදා අකම කිීේම් ේවන්තදායි රාමුණත වලලලව ම 2016 කවේර් 

මාර්තු මාවේ1දී පසියා කලාපීය වලලලව ම වලකම ම වදහා ඉකරරිප  කිීමට හලකිවීය. 

ේමම වලලලව ම පිලිබදක පපදා කමමනාකරක අමාතයංශයේ ය යටේ  ඇති පයතන ේමන්තම රට තුල පපදා 

කමමනාකරක කටයුතු කල පාර්ශයේ කකාර පයතන ද දලනුක  කිීේම් කලඩවටහන්ත පලකල වීමට පපදා 

කමමනාකරක අමාතයංශයේ ය පියකර ණන්තනා ලකර. එේමන්තම වමව ථ වංකර්ධන ක්රියාදාමය තුල පපදා අකම 

කිීේම් මූල ප්රකාහ කරකය ේකේරහිද අකධානය ේයොමු කරන ේලව සියුමම අමාතයංශයේ  දලනුක  කිීමට 

කටයුතු සිදුකර තිේේ. පපදා කමමනාකරකයට අදාල ේවන්තදායි ක්රියාකාරි වලලලව ම ක්රියා මක කිීේම් 

ප්රණතිය ඉකරරිේ1 දී මලන  බලීමම පහුම කරලනු පිනිව පපදා කමමනාකරකය පිලිබද ශ්රී ලංකාේේ 

කර්තමාන ත  කය පිලිබද ත  ක කාර්තාක වලකම ම ේම් කරනකල පපදා කමමනාකරක අමාතයංශයේ ේ1 

ප්රමුඛ් කාර්යයක්ෂ වී ඇත. 

 

 පුහුණු කටයුතු 

දේශිය පුහුණු 

අමාතයාංශයේ   නිලධාීන්තේේ හලකියා කර්ධනය කිීේම් අරමුණින්ත දීර්ා කාීමන පුහුණු කලඩවටහන්ත ේලව රි 

ලංකා වංකර්ධන පරිපාලන පයතනේ1 ිගිගධ පුහුණු කලඩවටහන්ත වඳහා නිලධාීන්ත 11 ේදේනකු ේයොමු 

කර ඇත. තකද ේපෞශණලික පයතන කල ගුකා මක  පුහුණු කලඩවටහන්ත වඳහා නිලධාීන්ත 31 ේදේනක්ෂ 

පමකද, අමාතයාංශයේ ය තුල නිලධාීන්ත කලපි පිරිවකට වහභ්ාගි ිගය හලකි පරිකර ේශශයේ කකරු කලඳකා ිගිගධ 

ේශශයේ ක හා පුහුණු කලඩවටහන්ත  06 ක්ෂ සිදු කර ඇත. 

ේදකන භ්ාෂ්ඨාක ේදමම හා සිංහල වඳහා රායය භ්ාෂ්ඨා  ේදපාර්තේම්න්තතුේකන්ත කලඳකන ලද ේශශයේ කකරේයකු 

ිගසින්ත මට්ටම්2 හා 4 වඳහා පන්තති පක කනු ලලේේ. 

 

ිගේශශිය පුහුණු 

අමාතයාංශයේ ය නිේයෝයනය කරමින්ත ිගේශශයේ  වමු ර, රැව වීම්, 13 ක්ෂ වඳහා නිලධාීන්ත 5 ේදේනකු වහභ්ාවී වී 

ඇත. පුහුණු කලඩමු ර 05ක්ෂ වඳහා නිලධාීන්ත 04 ේදේනකු වහභ්ාගි වී ඇත. එක්ෂ නිලධාරිනියක කවර 02ක 

පශයේ  චා  තපාික පාසමාලාකක්ෂ වඳහා ිගේශශයේ ණත වී ඇත. 

 තපේශශයේ ක කාරක වභ්ා පාර්ලිේම්න්තතු අනු කාරක කමිටු තීරක ක්රියා මක කිීම  

2016 කර්ෂ්ඨේ1කර තපේශශයේ ක කාරක වභ්ා පක කා ේනොමලත. 

 

 කයවන කමමනාකරකය වඳහා ූ  යාතික වභ්ාේේ රැව වීම් හා අදාල කාර්යයන්ත 

කයවන කමමනාකරකය වදහා ූ  යාතික වභ්ාක 2016 කර්ෂ්ඨේ1දී රැව වී ේනොමලත 

 



4 | P a g e  
 

 මහයන පලමිණිලි 

2016.01.08 සිට ක්රියා මක “යනපතිට කියන්තන” මහයන පලමිණිලි ේව කාක( ිගදු ) මගින්ත අමාතයාංශයේ යට 

අදාලක මහයන පලමිණිලි 300 ක්ෂ පමක ලලබී ඇත. වෘජුකම අමාතයාංශයේ ය ේකත පලමිණිලි 55ක්ෂ පමක ලලබී 

ඇත. එම පලමිණිලි කලින්ත කලපිම වංඛ්යාකක්ෂ ණංකතුර පධාර ේනොලලබීම හා ඉඩම් හා නිකාව නායය්ම් 

වම්බන්තධක කන අතර ඒකා යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ේකත ේයොමු කර ඇත. අේනකු  

මහයන පලමිණිලි පපදා කමමනාකරක මධයව ථානය, කාලගුක ිගදයා ේදපාර්තේම්න්තතුක හා යාතික 

ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය ේකත අකශයේ ය කටයුතු වදහා ේයොමු කර ඇත. ඒ අනුක අමාතයාංශයේ ය  

ේකත ලද වම්පූර්ක මහයන පලමිණිලි වංඛ්යාක 355ක්ෂ ේේ. 

 

 ඵලදායිතා කමමනාකරක කක ව ථාපිත කිීමට අදාල ක්රියාකලිය 

කයිේවන්ත කමමනාකරකය පිළිබඳ එක්ෂ කරන පුහුණු කලඩවටහන වඳහා එක්ෂ නිලධාරිේයකු වහභ්ාගි කරකා 

ඇත. තකද යාතික ඵලදායිතා ේේකම් කාර්යාලේ1 නිලධාරිේයකු ේණන්තකා අමාතයාංශයේ  නිලධාරින්ත 25 

ේදේනකු වඳහා 2016.09.26 කරන ේශශයේ නයක්ෂ පක කන ලදී. 

 

 භ්ාණ්ඩ වමීක්ෂෂ්ඨක කටයුතු 

2015 කර්ෂ්ඨයට අදාලක  භ්ාණ්ඩ වමීක්ෂෂ්ඨක කටයුතු සිදුකර ඇති අතර, ඒ අනුක ණතයුතු ඉකරරි පියකරයන්ත 

ණලනීමට නියමිතක ඇත. 
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 මූලය ප්රණතිය 

 

 

 

 

 

 

2015 2016

1091.4 
2907.2 

542.27 

2233.7 

පුනරාවර්තන ප්රතිපාදන හා වියදම් ප්රමාණය 

(රු.මි.) 2015 - 2016 

 
පුනරාකර්තන ලලබීම් පුනරාකර්තන ිගයදම් 

2015 2016

904.9 
508.16 

507.71 

439.13 

ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන හා වියදම් ප්රමාණය (රු.මි.) 

2015 - 2016 

ප්රාේධන ලලබීම් ප්රාේධන ිගයදම් 
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02.  වලලුමම් හා වංකර්ධන කටයුතු 

අමාතයාංශයේ ය මඟින්ත හා අට අනුබශධ පයතන කන කාලගුක ිගදයා ේදපාර්තේම්න්තතුක, පපදා 

කලමනාකරක මධයව ථානය, යාතික ේණොඩනලඟිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය හා යාතික පපදා වහනේව කා 

මධයව ථානය මඟින්ත ේශශිය හා ිගේශශීය පේයෝයන මත  ක්රියා මක කරනු ලබන කලඩවටහන්ත හා 

කයාපෘතීන්ත හි කටයුතු වම්බන්තධීකරකය හා අධීක්ෂෂ්ඨකය කිීේම් කටයුතු වලලුමම් හා වංකර්ධන අංශයේ ය 

මඟින්ත ඉටු කරනු ලබන අතර, පහත වඳහන්ත කාර්යයන්ත  ඒ ඔව ේව  ඉටු කරනු ලලබීය. 

01. යාතික අයකලය ේදපාර්තේම්න්තතුක ිගසින්ත 2016 කර්ෂ්ඨේ1 සිට හදුන්තකාේදන ලද ශූනය පාදක අයකලය 

(Zero Based Budget ) වම්බන්තධක පකෘති පත්ර 6 ක්ෂ යටේ  මූලය හා ේභ්ෞතික ප්රණතිය 

ේදවතියකට කරක්ෂ, මාසිකක , ත්රත්රමාසිකක හා කාර්කවකක අමාතයාංශයේ ය ඇතු ර අනුබශිකත 

පයතනයන්තහි ේතොරතුරු ද ඇතුල ක කාර්තා කරනු ලලබීය.  ේම් තුළින්ත අදාල කර්ෂ්ඨය වඳහා 

ේකන්තකරන ලද ප්රතිපාදන කාර්යක්ෂෂ්ඨමක තපේයෝයනය කිීම හා එක්ෂ එක්ෂ කයාපෘතිය තුළින්ත වතය 

කශයේ ේයන්ත ලඟා කරණ  ප්රණතිය අධීක්ෂෂ්ඨකය කිීේම් හලකියාක පකති. මීට අමතරක ේකන්තකරන ලද 

ප්රතිපාදන තපරිම ේලව තපේයෝයනය කිීම , අිගච්ේේද කයාපෘති  හා ක්රියාකාරකම් වඳහා යම් 

ම මාකක්ෂ පලනවීම  ේම් තුළින්ත සිදුේකරිණි. 

 

02. 2016 අේප්ර ේ මව 22 කරන එක්ෂව  යාතීන්තේේ වංිගධානය වමඟ ඇතිකර ණන්තනා ලද ගිිගුමමකට 

අනුක ශ්රී ලංකාක ිගසින්ත ද ේණෝීමය ේශශයේ ගුක ිගපර්යාව අකම කිීම වඳහා දායක කය ලබාදීම 

යටේ  මහකලලි වංකර්ධන හා පරිවර අමාතයාංශයේ ය මඟින්ත තපාය මාර්ගික ප්රතිප ති හා ක්රියා මක 

වලලුමම් ඇතුල  කාර්තාකක්ෂ වකව  කරන ලද අතර, ේමම අමාතයාංශයේ  ිගසින්ත හානී වහ පාඩු ( Loss 

and Damages ) අංශයේ ය යටේ  අේප්ක්ෂකවත දායක ක 5 ක්ෂ හදුනාේණන ඒ වඳහා ූ  ක්රියාකාරි 

වලලලව ම වකව  කරන ලකර. 

  

03. 2017  කර්ෂ්ඨේ1 දී ක්රියා මක කිීමට ේයෝජිත කයාපෘති ේයෝයනා කශයේ ේයන්ත යාතික ේණොඩනලඟිලි 

පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය ිගසින්ත ඉකරරිප  කරන ලද නක ේයෝයකා 6 ක්ෂ යාතික ක්රමවම්පාදන 

ේදපාර්තේම්න්තතුක ේකත අනුමලතිය වදහා ේයොමු කරන ලකර.  ඒ වඳහා අේප්ක්ෂකවත පිරිකලය 

රු.මිලියන 2173 ක්ෂ ිගය.  පපදා කමමනාකරක මධයව ථානය ේකතින්ත කයාපෘති ේයෝයනා 12 

ඉකරරිප  කර ඇති අතර, අේප්ක්ෂකවත පිරිකලය ප්රමාකය රු.මිලියන 21954.4 කි.  පපදා වහනේව කා 

මධයව ථානය ිගසින්ත කයාපෘති ේයෝයනා  1 ක්ෂ ඉකරරිප  කර ඇති අතර එහි පිරිකලය රු.මිලියන 60 

කි. 

 

04. වංේශයේ ෝිකත රායය පේයෝයන වලලලව ම PIP (2017-2019) වකව කර යාතික ක්රමවම්පාදන 

ේදපාර්තේම්න්තතුක ේකත ේයොමු කරන ලකර. 

 

05. රායය ගිණුම් චේක්රේඛ් 402 හි  241 ප්රකාර 2015 කර්ෂ්ඨය වඳහා කන කාර්කවක කාර්ය වාධන 

කාර්තාක වකව කර පාර්ලිේම්න්තතුක ේකත ඉකරරිප  කරන ලදුක 2016.05.17 ේකනි කරන එය 

පාර්ලිේම්න්තතුේේ වභ්ාණත කිීමට කටයුතු කරන ලකර. 
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06. අයකලය වාකච්ඡාේේ දී  අකශයේ ය කන  අමාතයාංශයේ ය හා අනුබශධ පයතනයන්තහි ප්රණතිය ඇතුල  

2016 කර්ෂ්ඨයට අදාල ප්රණති කාර්තාක වකව  කර නියමිත කරනට වභ්ානායක කාර්යාලය ේකත 

ඉකරරිප  කරන ලකර. 

 

07. රයේ1 අයකලයට අනුක අමාතයාංශයේ ය ේකත ේකන්තකරන ලද ප්රතිපාදන වලලකිේලට ණනිමින්ත  වකව  

කරන ලද 2017 කර්ෂ්ඨයට අදාල කාර්කවක ක්රියාකාරි වලලලව ම වකව  කර අදාල අේනකු  පයතන 

වඳහා ද පිටප  වහිතක  2016 කර්ෂ්ඨය අකවානේ1  යාතික ප්රතිප ති වහ පර්ිකක කටයුතු 

අමාතයාංශයේ ය ේකත ේයොමු කරන ලකර.  

 

08. 2016 කවරට අදාලක වකව  කරන  ලද ක්රියාකාරි වලලලව මට අනුක අමාතයාංශයේ ය හා අනුබශධ 

පයතන හතේරහි ප්රණතිය ඇතුල ක  කාර්තුමය කශයේ ේයන්ත ප්රණතිය වකව  කර  අදාල පයතන ේකත 

ේයොමු කරන ලකර. 

 

09. කාන්තතා හා මමා කටයුතු අමාතයාංශයේ ය ිගසින්ත වකව  කරන ලද ව ත්රි පුරුෂ්ඨ වමායභ්ාකය පිටුදලමම 

වඳහා කන ක්රියාකාරි වලලලව ම වකව කිීේම් අකවන්ත අකරයේර් කටයුතු වඳහා ද වහේයෝණය ලබාදීම 

සිදු කල අතර, ක්රියා මක කිරිමට  අදාල ප්රතිපාදන නිදහව  කර ණලනීේම් කටයුතු සිදුකිීමට 

නියමිතය. 

 

10. අමාතයාංශයේ ය හා අට අනුබශධ පයතන ම් න්ත ක්රියා මක කරන ලද සිය රම කයාපෘතීන්තහි ප්රණතිය 

ඇතුල  කරමින්ත  වකව  කරන ලද ප්රණතිය තුන්තකන කාර්තුක දක්ෂකා  යනාිකපති ේේකම් කාර්යාලය 

ේකත ේයොමු කරන ලකර. අට අමතරක එම ප්රණතිය කයාපෘති කමමනාකරක හා අධීක්ෂෂ්ඨක 

ේදපාර්තේම්න්තතුක ේකත ද ේයොමු කරන ලකර. 

 

11. 2016 කර්ෂ්ඨයට අදාලක මාසික ප්රණති වමාේලෝචන රැව වීම් 09 ක්ෂ ණරු අමාතයතුමාේේ වහ 

ේේකම්තුමාේේ ප්රධාන කේයන්ත පක කා ඇති අතර, ේමහිදී අනුබශධ පයතනයන්ත හි කයාපෘති හා 

අේනකු  වංකර්ධන කලඩවටහන්ත ක්රියා මක කිීේම් දී මතුකන ණලට ර වාකච්ඡා කිීම හා පුම 

ිගපරම් සිදුකිීම තුළින්ත අේප්ක්ෂකවත අරමුණු කරා ලඟාවීේම් හලකියාක ඇතිිගය.  

 

12. පාර්ලිේම්න්තතු පර්ිකක වංකර්ධන අනු කමිටුේේ ඉේීමම පරිකර වංයුක්ෂත  වලලලව මට කයාපෘති 

ේයෝයනා ඉකරරිප  කිීම හා එම කයාපෘති යාතික ක්රම වම්පාදන ේදපාර්තේම්න්තතුේේ අනුමලතිය 

වඳහා ේයොමු කරන ලකර. 

 

13. අිකක කර්ෂ්ඨාක ේහ තුේකන්ත සිදු ූ  හානි වම්බන්තධක අමාතය මණ්ඩලය ිගසින්ත නම් කරන ලද අනු 

කමිටුේේ තපේදව  පරිකර “ අිකක කර්ෂ්ඨාක ේහ තුේකන්ත සිදු ූ  හානි“ යන මලේයන්ත අධයයන කාර්තාකක්ෂ 

, ක්රියාකාරි වලලලව මක්ෂ වමඟ වකව  ේකොට එය ක්රියා මක කිීම වඳහා අකශයේ ය ප්රතිපාදන 

ලබාණලනිම වඳහා අමාතය මණ්ඩල වංේශශයේ යක්ෂ ිගෂ්ඨයභ්ාර අමාතයකරයා මඟින්ත පාර්ේම්න්තතුක ේකත 

ේයොමු කරන ලදුක ක්රියා මක කිීම වඳහා කලනටනට් මණ්ඩල අනුමලතිය ද ලබාණන්තනා ලකර. 

 

14. පාර්ලිේම්න්තතු පර්ිකක වංකර්ධන අනු කමිටුේේ වාකච්ඡාකට බදුන්ත ූ  කරුණු හා ණන්තනා ලද තීරක 

කලට අදාලක ේමම අමාතයාංශයේ ය යටේ  කණමම් පලකරුන පයතන ේකතින්ත ලබණන්තනා ලද 

ප්රණතිය කයාපෘති කමමනාකරක ේදපාර්තේම්න්තතුක ේකත ේයොමු කිීම සිඳුකරන ලකර. 
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බදුේල කරව ත්රික්ෂකේ1 මීරියබලශද නායය්ේමන්ත අකතලන්ත ූ  පුරේ  75 ක්ෂ වඳහා මකේේදණිය  

ප්රේශශයේ ේ1 ඉකරකරන ලද නිකාව 75 කින්ත යුතු නිකාව කයාපෘතිය යනතා අයිතියට ප කිීම 

2016.10.22 කරන ත වකාකාරේයන්ත සිදු කරන ලද අතර, එම නිකාව හිමිකරුකන්ත ේකත නිකවට 

අකශයේ ය තපකරක ලබාදීමක්ෂ ද සිඳුකරන ලකර. කයාපෘතිය වඳහා කලයකරන ලද මු ර ප්රතිපාදන 

ප්රමාකය රු.මි.146.76 කි. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 පසියානු වංකර්ධන බලංකු පපදා වහන ප්රදාන කලඩවටහන 

 
2016 මලයි මව ඇති ූ  අිකක ණංකතුර වහ නායය්ම් ත  කයන්තේණන්ත ිගනාශයේ යට ප  යි තල පහුමකම් 

වංකර්ධනය වඳහා පසියානු වංකර්ධන බලංකුක ිගසින්ත රු.මිලියන 296 ක ප්රතිපාදන මුදලක්ෂ පපදා වහන 

කශයේ ේයන්ත ලබා ේදන ලකර.  ඒ අනුක අදාල කාලය තුම පපදාකට ප  කරව ත්රික්ෂක හා නිරතුරුකම පපදාකන්තට 

ලක්ෂකන කරව ත්රික්ෂක කිහිපයක්ෂ ප්රතිලාභි කරව ත්රික්ෂක ේලව ේතෝරා ණන්තනා ලද අතර, ඒකායින්ත ේයොමු කරන ලද 

කයාපෘති ේයෝයනා අතුරින්ත පසියානු වංකර්ධන බලංකු කයාපෘතිේයහි එකඟතාකයට අනුක ේකොමඹ, ණම්පහ, 

ක්ණේල, කුරුක්ණල, බදුේල, පු තලම, මඩකලපුක, කිලිේනොච්චිය,යාපනය යන කරව ත්රික්ෂකයන්තහි  

ේතෝරාණ  යි තලපහුමකම් වංකර්ධන කයාපෘති වඳහා ප්රතිපාදන නිදහව  කිීම සිදු කරන ලකර.  ේම් 

ේකනුේකන්ත කලය කිීමට නියමිත මු ර ප්රතිපාදන  මුදල රු.මිලියන 93.97 ඉක්ෂමකනු ඇත. 

මිට අමතරක කර්ෂ්ඨය පුරාම බහුල කශයේ ේයන්ත නායය්ම්, ණංකතුර කලනි පපදාකන්තට ේණොඳුරුකන බදුේල, 

ක්ණේල, ණම්පහ යන කරව ත්රික්ෂක තුේනහි ුමරක්ෂකවත මධයව ථාන 03 ක්ෂ ඉකරකිීේම් කටයුතු වඳහා පියකර 

ේණන ඇති අතර, ඉකරකිීම් කටයුතු ේම් කන ිගට පරම්භ් කර ඇත. 2017 මලයි  මව කනිගට ඉකරකිරිම් 

අකවන්ත කිරිමට නියමිතය. ේම් වඳහා මු ර පිරිකලය රු.මිලියන 115.68 ඉක්ෂමකනු ඇත. ේම් තුළින්ත  අප 
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අමාතයාංශයේ ය බලාේපොේරො තු කන්තේන්ත, හකරසි පපදා ත  කයක්ෂ ඇති ූ  අකව ථාකන්තහී දී පපදාකට ප  

මහයනතාක එම ුමරක්ෂකවත මධයව ථාන තුම තාකකාලිකක රඳකා තලබීමයි.  

මීට අමතරක 2016  කර්ෂ්ඨේ1  මලයි මව ඇතිූ  අිකක කර්ෂ්ඨාක ේහ තුේකන්ත ක්ණේල කරව ත්රික්ෂකේ1 සිදුූ  

නායය්ම් ත  කය ේහ තුේකන්ත පරිවරේ1 ඇති ූ  ුමන්තබුන්ත ඉක  කිීම වඳහා ද රු.මිලියන 6.6 ක 

ප්රතිපාදන කරව ත්රික්ෂ ේේකම් ේකත නිදහව  කරන ලකර. 

හකරසි පපදා ත  කයන්ත අකව ථාකන්තහී කර ප්රේයෝයනයට ණතහලකි කන පරිකර ක්ණේල, පු තලම, 

මඩකලපුක,කිලිේනොච්චිය, යාපනය, ණම්පහ , මහනුකර, ර නපුර, කුරනියා, අනුරාධපුර, ේපොේමොන්තනරුක, 

නුකරඑළිය යන කරව ත්රික්ෂයන්තහි කරව ත්රික්ෂ ේේකම්කරුන්ත ේකත ලක්ෂටර් බුරවර් 12 ක්ෂ වහ කතුර ටලංකි 300 ක්ෂ 

අකශයේ යතාකයන්තට අනුක ේබදා ේදන ලකර. ඒ වඳහා කලයකරන ලද මුදල රු.මිලියන 24.82 කි. 

පසියානු වංකර්ධන බලංකු වහන ප්රදාන යටේ  ේම් කන ිගට ක්රියා මක කර ඇති කයාපෘති කිහිපයක 

ිගව තර,(රූපවටහන්ත මඟින්ත) 

බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ ේරන ලද  වයාපිති හිපයපයේ දපර හා ප ත තමකමකවය 
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ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ ේරන ලද  වයාපිතියේ දපර හා ප ත තමකමකවය 

 

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ ේරන ලද  වයාපිතියේ දපර හා ප ත තමකමකවය 
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පුමකතලම දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ වයාපිතියහි 

හිලිදනොච්චි දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ වයාපිතියහි 

 

   

 

 

 

 

 

ේෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේදක රියාමකමේ වයාපිති හිපයපයහි 
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පපදාකන්තට ේණොඳුරුකන බදුේල, ක්ණේල, ණම්පහ යන කරව ත්රික්ෂක තුේනහි ුමරක්ෂකවත මධයව ථාන 03 ක්ෂ 

ඉකරකිීේම් කටයුතු  වම්බන්තධ ඡායාව ත වටහන්ත, 

ගම්පහ දිස්ත්රික්කය ඉදිේරීම් 

 

 

 

 

 

 

බදුල්ල දිස්ත්රික්කය ඉදිහිරීම් 

 

 

 

 

 

 

 

ේෑගල්ල දිස්ත්රික්කය ඉදිහිරීම 
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 ශ්රී ලාේා දපදා ේනමනාේරණය පිළිබඳ පුළුල් වැඩසටහන (2014-2018) 

 මිනිවා ිගසින්ත පරිවරයට සිදු කරමින්ත පකතින ිගිගධාකාර ුර අහිතකර බලප්ම් හා කාලගුක 

ිගපර්යාවයන්තේේ බලප්ම මත  දලපි ිගනාශයේ කාරි ව කභ්ාිගක පපදාකන්ත ඇතිවීේම් ප්රකනතාකයක්ෂ ේලොක කටා 

නිර්මාකය ේකමින්ත පකතින අතර රි ලංකාකද එහි අහිතකර ප්රතිඵල අඛ්ණ්ඩක පුමගිය කවර කිහිපය තුල 

අ ිගකරමින්ත සිි යි. ේමම ප්රකනතාකය අකම කරණලනිම වදහා  පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය හා 

අේනකු  පාර්ශයේ කකාර පයතන ිගසින්ත ිගිගධාකාර ුර පපදා අකම කිරිේම්,ේපර ුමදානම් කිරිේම්,පුහුණු 

කිරිේම් හා දලනුක  කිරිේම් කලඩවටහන්ත වලලුමම් කර අඛ්ණ්ඩක ක්රියා මක කරමින්ත කරමින්ත පකති. 

ේමමගින්ත ජිිගත හානි ේමන්තම ේශපල හානිද පර්ිකකයට ේමන්තම පරිවරයටපපදාකන්තේණන්ත සිදුිගය හලකි 

බලප්ම අකම කරණලනිම ප්රධාන අරමුක ේේ.  

ේමම ක්රියාමාර්ණ තුලින්ත ජිිගත හානි අකම කරණලනිමට හලකි ුරක  පපදා ේහ තුේකන්ත පුශණලයින්ත ,ේශපල, 

යි තල පහුමකම්, පාරිවරික පශධති ේමන්තම රේට් පර්ිකකයට සිදුකන බලප්ම ක්රමේයන්ත ඉහල යාේම් 

ප්රකකතාකයක්ෂ දලකිය හලකිය. පපදා අකදානම් අකමකරකය  වංකර්ධන ක්රියාකලියට අනුණත කිරිම ේම් 

වදහා පකතින කඩා  ේයෝණය හා ප්රාේයෝගික ක්රියාමාර්ණය කශයේ ේයන්ත පපදා කලමනාකරක අමාතයාංශයේ ය 

හදුනාණ  අතර, පපදා කමමනාකරකය හා වම්බන්තිකත සිය රම පාර්ශයේ කකාර පයතන හා 

වම්බන්තධේකමින්ත පව අුරරුදු කලඩවටහනක්ෂ වකව  කරන ලකර. ේමම පව අුරරුදු කලඩවටහන”රි ලංකා  පපදා 

කමමනාකරකය පිළිබද පු රේ කලඩවටහන “ 2014 කර්ෂ්ඨේ1කර කලනටනට් මණ්ඩල අනුමලතිය ලලබුනු අතර 

එය දලනට ක්රියා මක ේකමින්ත පකති.  රායය පයතන 45 ිගසින්ත පපදා අකධානම් අකමකරකය පිළිබද 

කලඩවටහන්ත 42 ක්රියා මක කිරිම වදහා කණමම් පලකී ඇත.  ේමම කලඩවටහන යටේ  ක්රියා මක කිරිම 

වදහා හදුනාණ  කලඩවටහන්ත හි ඇව තේම්න්තතු ණත ිගයදම රු මිලියන 29,047.00 කි. කර්ෂ්ඨ 2014 අණ 

භ්ාණේ1කර ේමම කලඩවටහන ක්රියා මක කිරිම පරම්භ් කරනලද අතර එය පුමගිය කවර තුල කඩා  පු රේ 

ේලව පයතන වම්බන්තිකකරනය කරමින්ත ක්රියා මක කරන ලකර. 2016 කවර. තුලද එහි කටයුතු අඛ්ණ්ඩක 

ක්රියා මක කරමින්ත පකති. රි ලංකා  පපදා කලමනාකරකය පිළිබද පු රේ කලඩවටහන  යටේ  හදුනාණ  

ප්රධාන කලඩවටහන ක්රියා ම කිරිම වදහා පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය යටේ  කයාපෘති 03ක්ෂ 

ක්රියා මක කරමින්ත පකතින අතර ඒ වදහා එක්ෂව  යාතීන්තේේ වංකර්ධන කලඩවටහන්ත ිගසින්ත මූලයමය හා 

තාක්ෂෂ්ඨණික දායක කය ලබා දී ඇත. අදාල කයාපෘතින්ත යටේ  2016 කවර තුල ලණාකරණ  ප්රණතිය 

පහතින්ත දලක්ෂේේ.  

I. පපදා කලමනාකරකය පිළිබද පු රේ කලඩවටහන්ත ක්රියා මක කිරිම වදහා තපායමාර්ගික 

වහේයෝණය ලබාදීේම් කයාපෘතිය   

  2015 කවර තුල රි ලංකා  පපදා කමමනාකරකය පිළිබද පු රේ කලඩවටහන යටේ   යාතික 

ක්රමවම්පාදන ේදපර්තේම්න්තතු අනුමලතියට ේයොමු කරන ලද කයාපෘති කාර්තා 13ක්ෂ ේමම කවරතුල 

ක්රියා මක කිරිම වදහා අනුමත කරන ලද අතර අදාල කයාපෘති ේම් කන ිගට අදාල පාර්ශයේ කකාර පයතන 

ිගසින්ත ක්රියා මක කරමින්ත පකති. ේමම කයාපෘති 13හි ඇව තේම්න්තතුණත ිගයදම රු නටලියන 9.00 අිකකය. 

 ව කයංක්රිය කර්ෂ්ඨාමාන පශධතියක්ෂ ව ථාපිත කිරිම හරහා නායය්ම් අනාකලකිකරකය හා පූර්ක 

දලනුම්කරේම් ධාරිතාක කර්ධනය කිරිම 

 ප්රයා මූලික නායය්ම් ේපර දලනුම්දීේම් පශධතියක්ෂ ව ථාපිත කිරිම 

 බහුිගධ තකදුරු අකධානම් පලතිකඩ වකව  කිරිම 

 නායය්ම් තකදුරු අකධානම් පලතිකඩ වකව  කිරිම 
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 අලි මිනිව  ණලටුම අකමකිරිම තුලින්ත කන වතුන්ත පරක්ෂෂ්ඨා කිරිේම් කලඩවටහන 

 මානුෂ්ඨකාකර ේවවීේම් හා මුදකාණලනිම වදහා ධාරිතාකයන්ත කර්ධනය කිරිේම් කලඩවයහන  

 ේතෝරාණ  ණංණා ේරෝණින්තේේ ණංකතුර අකම කිරිේම් කලඩවටහන 

 ඌක පමාේ  බදුේල කරව ත්රික්ෂකය තුල කතු හා ාමීය ප්රේශශයේ යන්තහි නායය්ම් අකදානම් අකම 

කිරිේම් කලඩවටහන 

 මඩකලපුක මහනණර බල ප්රේශේ1 ණංකතුර අකම කිරිේම් කලඩවටහන 

 ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාවයන්තේේ බලප්ම කාකවකාර්මික අංශයේ ය ේකත එේලවීම අකම කිරිේම් 

ක්රේමෝපායන්ත වදහා අනුකර්තනය වීේම් කලඩවටහන  

 ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාවයන්තකලට අනූකූලක ඇතිකන්තනා ුර වෘතු ේකනව වීම්කලට අදාල කාලගුණික 

පුේරෝකතන හලකියා කර්ධනය කිරිේම් කලඩවටහන  

 නිකාව ඉකරකිරිේම්කර පපදා අකධානම් අකමකරකය වදහා ුර නිර්කායකයන්ත පිළිපලදීම පිළිබදක 

යාතික නිකාව වංකර්ධන අිකකාරිේ1 නිලධාරින්ත දලනුක  කිරිේම් කලඩවටහන  

 2016 කවර තුල වකව  කරන ලද කයාපෘති කාර්තා 7 යාතික ක්රමවම්පාදන ේදපාර්තේම්න්තතුේේ අනුමලතියට 

ඉකරරිප  කරන ලකර. 

 කෘකවකර්මාන්තතය හා යාතික පහාර ුමරක්ෂකවතතාකය අරමුණු කරණනිමින්ත නියණය අකම කිරිම වදහා 

තපායමාර්ණ හදුනාණලනිම හා කරයුණුකිරිම 

 ුමළි ුමමං/දලපි ුමමං ත කයන්තට මුහුකදීම වදහා ප්රයාකේේ හා පයතනකල හලකියාකන්ත කර්ධනය 

කිරිම  

 පූර්ක පපදා අනතුරු ඇණිගේම් ක්රමේේදයන්ත වකව  කිරිම 

 ණම්පහ හා ේකොමඔ කරව ත්රික්ෂකයන්තහි  පපදා ේපරුමදානම් ක්රමේේදය ශයේ ක්ෂතිම  කිරිම 

 බදුේල කරව ත්රික්ෂකේ1 දුම්රිය මාර්ණය ේදපව අව ථාකර හා නායය්ම් අකධානම් වහිත ප්රේශශයේ  ව ථායි 

කිරිේම් කලඩවටහන  

 පපදා අකධානම් කමමනාකරක ප්රධාන ධාරාකතුලට ව ත්රි පුරුෂ්ඨ වමායභ්ාකය ඇතුල  කිරිේම් 

කලඩවටහන  

 පමා  පාලන පයතන 13ක තාක්ෂෂ්ඨණික නිලධාරින්ත වදහා  පපදා අකධානම් සිතියම් ණතකිරිම 

පිළිබද කරන 03ක ේන්තකාසික පුහුණුකක්ෂ මිනින්තේදෝරු ේදපාර්තම්න්තතුක වමණ එක්ෂක පක කන ලකර.  

 නායය්ම් අකධානම් වහිත ප්රේශශයේ කලට අනුයුක්ෂත තාක්ෂෂ්ඨණික නිලධාරින්ත ේකනුේකන්ත පපදා වදහා 

ඹේරො තුේදන ප්රතයව ථ නිකාව ඉකරකිරිම පිළිබද පුහුණු කලඩවටහනක්ෂ පලකල වීම. 

 ේරෝගිේයකු ේරෝහේණත කිරිේම්කර පිළිපලකරයයුතු ක්රියාමාර්ණ පිළිබදක කලඩමු රකක්ෂ ේවෞඛ්ය 

අමාතයාංශයේ ය වමණ එක්ෂක පලකල වීම. 

 අමාතයාංශයේ ය වහ පාර්ශයේ ක කාර පයතන නිලධාරින්ත වඳහා කයාපෘති කමමනාකරකය හා කයාපෘති 

අධීක්ෂෂ්ඨකය වම්බන්තධේයන්ත ේතකරන පුහුණු කලඩවටහනක්ෂ පලකල වීම. 

 අමාතයාංශයේ ේ1 නිලධාරින්ත වඳහා අකකාශීය ද ත(GIS)  වම්බන්තධේයන්ත කරන ේදකක පුහුණු කලඩ 

වටහනක්ෂ පලකල වීම.   

 නාය ය්ම් අකධානම අකම මීම වම්බධේයන්ත යාතික ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය 

වංිගධානය කරන ලද යාතයන්තතර වම්මන්තත්රනය වදහා වහේයෝණය ලබා දීම  

 පපදා අකධානම් වහිත ප් රේශශයේ යන්තහි වංකර්ධන කටයුතු සිදුකිරිම පිළිබදක තපායමාර්ගික 

වලලලව මක්ෂ බදුේල කරව ත්රික්ෂකය වදහා වකව  කිරිමට වහේයෝණය ලබාදීම  

 පපදා අකධානම් කමමනාකරකය කඩා  කාර්යක්ෂෂ්ඨම ේලව සිදුකිරිම වදහා ත්රනතික හා 

පයතනික රාමුක ශයේ ක්ෂතිම  කිරිේම් කටයුතු වදහා වහේයෝණය ලබාකරම  



15 | P a g e  
 

 පපදා අකව ථාකකකර පුශණලික අංශයේ ේ1 කාර්යයභ්ාරය පිළිබදක දලනුක  කිරිේම් කලඩවටහනක්ෂ 

පලකල වීම 

 නායය්ම් අිකක්ෂෂ්ඨකය කිරිේම් කටයුතු වදහා භ්ාිගතා කිරිමට අකශයේ   ය වංේේදකයක්ෂ (Sensor) 
නිර්මාකය කිරිම වදහා යාතික ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානයට ලබාදීම  

 නියමුකන්ත රහිත ගුකන්තයානයක්ෂ (Unmanned Arian Vehicle ) නිර්මාකය කිරිම වදහා ේමොරටුක 

ිගශයේ  කිගදයාලය වමණ වම්බන්තධ වීම 

 බදුේල කරව   රික්ෂකය වදහා පපදා අකධානම් වංේේකර වලලලව මක්ෂ (Disaster Risk Sensitive)  වකව  

කිරිම වදහා පපදා කමමනාකරක මධයව ථානයට වහේයෝණය ලබාදීම  

 පපදා අකධානම් අකමකරකය වදහා ුර ේවන්තදායි ක්ෂ රියාකාරි වලලලව මට අනූතූලක පපදා 

කමමනාකරකය පිළිබදක රාව ත්රපති තපාික පාසමාලාකක්ෂ පරම්භ් කිරිම වදහා ේකොමඹ ිගශයේ  ක 

ිගදයාලයට වහේයෝණය ලබාදීම  

 නුකරඑළිය වහ ක්ණේල කරව   රික්ෂකයන්තහි පකතින පපදා අකධානම් තක්ෂේව රුකිීම වදහා යාතික 

ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානයට වහාය ලබාදීම. 

 මධයම පමාත වඳහා පපදා අකදානම් කමමනාකරකය පිළිබඳ අතුරු කයකව ථාකක්ෂ වකව  කර 

අනුමත කරන ලද අතර එය පදනම් කර ණනිමින්ත මහනුකර මහනණර වභ්ාක, හලටන්ත කරක්ෂඔය නණර 

වභ්ාක වහ අඹණමුක ප්රාේශශිය වභ්ාක වඳහා නියමු කයාපෘතින්ත ේලව අතුරු කයකව ථා වම්පාදනය 

කිීමට කටයුතු වලලුමම් කරමින්ත පකති.  

 

 

 

 දතොරතුරු ේනමනාේරණය ඉහල නැාවීම තුළින් ශ්රී ලාේාදත තිරසාර සාවර්ධන ප්රවාහය තුලට 

දගෝලීය පාරිසරිේ හා දපදා අවදානම ේනමනාේරණ එේගතාවයන් අනුගත හිරීදම් වයාපිතිය  

ේතොරතුරු කමමනාකරකය ඉහල නලංවීම තුළින්ත ශ්රී ලංකාේේ තිරවාර වංකර්ධන ප්රකාහය තුලට ේණෝීමය 

පාරිවරික හා පපදා අකදානම කමමනාකරක එකණතාකයන්ත අනුණත කිීේම් කයාපෘතිය ක්රියා මක කිීම 

වඳහා මහකලලි වංකර්ධන හා පරිවර,ඉඩම්, පිජිටේ තාක්ෂෂ්ඨක, අමාතයාංශයේ කල එකණතාකය මත පපදා 

කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය හා එක්ෂව  යාතින්තේේ වංකර්ධන අරමුදල ිගසින්ත 2016 ඔක්ෂේතෝම්බර් මව 

ගිිගුමම් අ වන්ත කරන ලකර.  

කයාපෘතිේ1 ප්රධාන අරමුක කනුේ1, ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව, තිරවාර පාරිවරික හා පපදා අකම කිීමට 

අදාල අන්තතර්යාතික වම්මුතීන්ත ක්රියා මක කිීේම් ප්රණතිය කාර්ථා කිීමට  හා වංකර්ධන ක්රියාකලිේ1කර 

ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව හා පපදා අකදානම් වලලකිේලට ේණන තීරක ණලනීම පහුම කිීමට  අකශයේ ය කන 

ද ත හා ේතොරතුරු හුකමාරු කර ණලනීම පහුම කිීම හා එම ද ත භ්ාිගතය පිළිබඳ අදාල පයතනකල 

හලකියාක කර්ධනය කිරිමයි.  

පරිවර හා පපදා කමමනාකරකයට අදාල ේතොරතුරු එක්ෂරැව කරන හා භ්ාිගතා කරන පයතනකල 

නිේයෝජිතයින්තේණන්ත වමන්තිගත කමිටුකක්ෂ ප  කර ද ත/ේතොරතුරු හුකමාරු කර ණලනීේම් ප්රතිප තිය 

වකව  කිීම දලනටම  පරම්භ් කර ඇත. 2016 ේනොකලම්බර් මව 30 කරනට ප්රථම ේමම ක්රියාකලිය නිම 

කිීමට වලලුමම් කර ඇත.  

පරිවර වංරක්ෂෂ්ඨකේ1 රිේයෝ අන්තතර් යාතික ගිිගුමම්කලට අදාල ඉඩම් හායනය ,ත්රයක ිගිගධ කය හා 

ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව පිළිබඳ ද ත හා ේතොරතුරු, එම ද ත එක්ෂරැව කරන පයතන, ේතොරතුරු හුකමාරු 
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කර ණලනීම් හා දලනට භ්ාිගතා කරන ක්රමේේදයන්තද ඒ වඳහා පයතනකල ඇති හලකියාක කර්ධනය කල යුතු 

ක්ෂේෂ්ඨ ත්ර පිළිබඳක අදාල පයතනකල එකණතාකය ලබා ණලනීම දලනටම  පරම්භ් කර ඇත.  

පාර්ශයේ කකාර පයතන වඳහා ද ත කමමනාකරකය පිළිබඳ පුහුණු පාසමාලාක්ෂකක්ෂ පලකල  වීම 

වම්බන්තධේයන්ත ේප්රාේදණිය ිගශයේ  ක ිගදයාලේ1 පශයේ  චා  ිගදයා තපාික පයතනය වමණ ගිිගුමමකට එමණිණි. 

ඒ අනුක පෘස මාලා කිහිපයක්ෂ පලකල   ීමට තීරකය කරන ලකර.  

 පශයේ  චා  පපදා අකශයේ යතා තක්ෂේව රු කිීම  

2016 මලයි මව ශ්රී ලංකාේේ කරව ත්රික්ෂක 24 කට බලපාන පරිකර ඇති ුර ණංකතුර වහ නායය්ම් ත  කය 

ේහ තුේකන්ත සිදුුර වමාය පර්ිකක බලප්ම ඉමහ  ේේ.2016 ජුලි මව ඇව තේම්න්තතුණත ණකනය කිීම් 

අනුක ේමම පපදා ත  කය ේහ තුේකන්ත ජිිගත 93 ක්ෂ අහිමි වී ලක්ෂෂ්ඨ 5 ක පමක යනතාකක්ෂ අකතලන්තුර 

අතර, නිකාව 58,000 ක්ෂ පමක මු රමනින්තම ිගනාශයේ යට ප ිගය. එේමන්තම කෘකවකර්මය තම ජීකේනෝපාය 

කරණ  දහව  ණකනක පමක යනතාකේේ පදායම් මාර්ණ අහිමි ුරණි. පපදා ත  කය හමුේේ පපදා 

කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය යාතික, පමා ,කරව ත්රික්ෂක වහ ේකොට්සාශයේ  මට්ටමින්ත ිගිගධ වහන ේව කා 

කපිනමින්ත කරය  ේකරුණු අතර ත්රිිගධ හමුදාක, සිිගේ වංිගධාන, ේපෞශණලික අංශයේ ය වහ පුශණලික මට්ටමින්ත 

දක්ෂකන ලද වහේයෝණය ප්රධාන ේේ.  

වහන ේව කා කටයුතු අකවන්තක ම ේකි කාීමන වහ දීර්ා කාීමන ප්රතිවංව කරක අකශයේ යතා හදුනාණලනීම 

වඳහා මූලික කේයන්ත පශයේ  චා  පපදා අකශයේ යතා ඇණීමමක්ෂ සිදුකිීේම් කලදණ කම පවක්ෂ ිගය. ඒ අනුක 

ේමම පශයේ  චා  පපදා අකශයේ යතා ඇණීමම් පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ේ1 වහ යාතික ප්රතිප ති හා 

පර්ිකක කටයුතු අමාතයාංශයේ ේ1 මූලික කේයන්ත මත එක්ෂව  යාතින්තේේ වංිගධානය, ේලෝක බලංකුක වහ 

යුේරෝපා වංණමේ1 මූලය හා තාක්ෂෂ්ඨණික දායක කයේයන්ත අන්තතර් යාතිකක පිළිණන්තනා ලද ක්රමේේදයන්ත 

භ්ාිගතේයන්ත සිදු ේකරින.  

ේමම පශයේ  චා  පපදා අකශයේ යතා ඇණීමම ණංකතුර වහ නායය්ම් කලින්ත බලප්මට ලක්ෂුර ක්ෂේෂ්ඨ ත්ර 9ක්ෂ වහ තප 

ක්ෂේෂ්ඨ ත්ර  4ක්ෂ පිළිබඳක අකධානය ේයොමු කරන ලකර. 

1. නිකාව, ඉඩම් වහ ඉකරකිීම්  
2. ේවෞඛ්ය වහ ේපෝෂ්ඨකය  
3. අධයාපනය  
4. පහාර ුමරක්ෂකවතතාකය, කෘකවකර්මය, පශු වම්ප , ිකකර කර්මාන්තතය 
5. ේකමඳ හා කාර්මාන්තත කටයුතු  
6. කාරි කටයුතු  

7. යලය හා වනීපාරක්ෂෂ්ඨාක  
8. ණමනාණමනය  
9. ිගදුලි වලපයුම  

ඉහත ප්රධාන ක්ෂේෂ්ඨ ත්රයන්ත තුල අන්තතර්ණත තප වංරචකයන්ත 4ක්ෂ ේමම ඇණීමේම්දී පකරකය ිගය.  

1. පරිවරය  

2. නාණරික තකදුරු ඇතු ර පපදා තකදුරු අකම කිීම  

3. රැකියා වහ පදායම් මාර්ණ  

4. ව ත්රි පුරුෂ්ඨ වමායභ්ාකය වහ අනුණතවීම  
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ේමම ඇණීමම් වදහා එක්ෂව  යාතීන්තේේ වංිගධානයට අනුබශධ පයතන වහ රයේ1 අමාතයාංශයේ , 

ේපෞශණලික අංශයේ ය වහ රායය ේනොකන වංිගධාන 45 ක පමක වහභ්ාගි කය වහ තපේශශයේ ක කය 

ලබාණලනික  

ේමම ඇණයිම අකවානේ1 මූලික කශයේ ේයන්ත රු නටලියන 105 ක හානි හා ඌකතා (හානි - නට.18, ඌකතා 

රු.නට 87) ණකනය ේකරිණි. එම රු නටලියන 99 න්ත රු නටලියන 94 ක්ෂ ේපෞශණලික අංශයේ ය වතු කන අතර 

රායය අංශයේ ය රු නට. 10 ක්ෂ ේේ. ේමම හානි යථා ත  කයට ප  කර ණලනීම වඳහා කවර 4ක්ෂ දක්ෂකා කරේකන 

ක්රේමෝපායන්ත වකව  කර ඇති අතර ඒ වඳහා කන දම ඇව තේම්න්තතුක රු.නට. 139 ේේ. ප්රතිවංව කරකය 

වඳහා කන ප්රතිප ති, වලලුමම් ක්රියා මක කිීමට අකශයේ ය කන ප්රතිපාදන ලබා ණලනීම වඳහා ිගෂ්ඨයභ්ාර 

අමාතයාංශයේ  වමඟ කටයුතු කිීමට බලාේපොේරො තු ේේ. 

 

 

 

 

 

 

දේශගුණිේ විපර්යාස සඳහා අනුහුරු වීදම් වයාපිතිය 

 
ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව වඳහා අනුහුරු වීේම් කයාපෘතිය එක්ෂව  යාතීන්තේේ වංකර්ධන අරමුදල වහ ේපර 
පලකති පර්ිකක වංකර්ධන අමාතයාංශයේ ේ1 කරිග නල දම ේදපාර්තේම්න්තතුක එක්ෂක කර්ෂ්ඨ 2014 මලයි මව 15 කන 
කරන ක්රියා මක කිීම පරම්භ් කරන ලදී. ඉන්තපුම, 2014 අේප්ර ේ 30 අමාතය මණ්ඩල තීරක අංක 

15/0519/605/009-1 අනුක ේමම කයාපෘතිය පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය ේකත පලකීේමන්ත පුමක 
ේම් දක්ෂකා ේමම අමාතයාංශයේ ේ1 කලඩවටහන්ත කමමනාකරක ඒකකය ිගසින්ත ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාවයන්තහි 
තකදුරු වහ අකදානම් අඩු කිීම තේදවා අමාතයාංශයේ ේ1 දලක්ෂම හා ේමේහකරට අනුකූලක කයාපෘතිේ1 
කලඩකටයුතු කුරුක්ණල කරව ත්රික්ෂකය ප්රමුඛ් ේකොට ක්රියා මක ේකේරමින්ත පකතී. 

 
ේමම කයාපෘතිය වංරචක 3න්ත වමන්තිගත ේේ. 

 
1. ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව වහ අකදානම් පිළිබඳ ේතොරතුරු පදනම් කර ණනිමින්ත, ඒ වඳහා අනුහුරු 

ූ , ාමීය වංකර්ධන කලඩවටහන්ත ේතෝරාණ  කරව ත්රික්ෂක 12 තුම ක්රියාකට නලංවීම 

 
2. ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව වහ අකදානම් පිළිබඳ ේතොරතුරු පදනම් කර ණනිමින්ත, රයය ිගසින්ත 

ක්රියාකට නංකන වංකර්ධන කලඩවටහන්ත වලලුමම්කරකය හා අනුබශධ කිීම වඳහා අකලසි 
යාතික, කරව ත්රික්ෂක වහ  ප්රාේශශීය කාර්ය මණ්ඩල වතු තාක්ෂෂ්ඨණික ශයේ කයතාකන්ත කර්ධනය 

කිීම 

 
3.         ේතෝරාණ  ාම වංකර්ධන කලඩවටහන්ත, ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව හා අකදානම් කලට අනුහුරු 

කරවීේම් පදර්ශයේ  කලඩවටහන 
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පමමු වංරචකය යටේ  දලනටම  කරව ත්රික්ෂක ේදකක (කුරුක්ණල වහ පු තලම) ප්රාේශශීය ේේකම් 
කාර්යාල මට්ටමින්ත ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව කලට ේණොදුරු වීේම් හලකියාක දලක්ෂේකන සිතියම් වකව  කර ඇත. 
එම සිතියම් හරහා දලනටම  කයඔ පමාත තුම අික අකදානම් වහිත ණම්මාන 60 ක්ෂ ේකනුේකන්ත , ාම 

වංකර්ධන වලලුමම් වකව  කරමින්ත පකතින අතර ර නපුර කරව ත්රික්ෂකය වඳහා එම සිතියම් වලකම ේම් 
කාර්යය ේම් කන ිගට පරම්භ් ේකොට ඇත. 

 
ේදකන වංරචකය යටේ , පපදා අකදානම වහ අේනකු  ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව නිවා ඇති කන බලප්ම් 

වංකර්ධන වලලුමම්කරකය වහ එම වලලුමම් ක්රියා මක කිීම වඳහා රායය යාන්තත්රකය තුමට 
අන්තතර්හකය කිීම , අදාම කාරි ප්රතිවංව කරක වහ කෘකවකාර්මික ක්ෂේෂ්ඨ ත්ර ඉලක්ෂක කර ණනිමින්ත, රායය 

නිලධාරින්තේේ ධාරිතා කර්ධන කලඩවටහන්ත කයඹ පමාත තුම පක කන ලද අතර ර නපුර කරව ත්රික්ෂකේ1 ද 
ේම් කන ිගට එක්ෂ ධාරිතා වංකර්ධන කලඩවටහනක්ෂ පක කා ඇත.  

 
ේතකන වංරචකය යටේ , ාමීය වංකර්ධන වලලුමම් වලකම ේම්දී, හඳුනාණන්තනා ලද වංකර්ධන 

ප්රමුඛ්තාකයන්තට අනුක, කුරුක්ණල කරව ත්රික්ෂකේ1 මී ඔය ණංණා ේරෝණිය පරිත මහානාන්තේනරිය එේලංණා 

කලේ පශධතියට අය  ුම ර කලේ 34 ක්ෂ ේණොිගයන ේව කා ේදපාර්තේම්න්තතුක හා ඒකාබශධක දලනටම  
ප්රතිවංව කරකය ේකේරමින්ත පකති. 

 
එේව ම, කයඹ පමාේ  අික අකදානම් වහිත ණම්මාන 60ට අය  ේණොිග යනතාක ේකත ප්රතයව ථ 

කෘකවකර්මාන්තතයක්ෂ තුළින්ත, තම ජීකේනෝපාය තිරවාර කිීම වඳහා ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව කලට වංේේකර 

කෘකවකාර්මික වංකර්ධන කලඩවටහන්ත කයඔ පමා  කෘකවකර්ම ේදපාර්තේම්න්තතුක හා එක්ෂක දලනටම  අරඹා 
ඇත. 

 
ේමම කයාපෘතිය යටේ , පු තලම කරව ත්රික්ෂකය තුම ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාව නිවා තීරතාකය කලපි වී යන 

ජීිගතයට බලපාන ණංකතුර හා ලකකතාකය කලපි වීම් පාලනය කිීම තේදවා වකව  කම සිතියම් හරහා 
ප්රමුඛ්තාකයන්තට අනුකූලක ේතෝරා ණ  කයාපෘතින්ත කරව ත්රික්ෂ ේේකම් කාර්යාලේ1 දායක කය මත ක්රියාකට 
නලංවීමට අකශයේ ය පියකර දලනටම  ේණන ඇත. 

 
ේශශයේ ගුණික ිගපර්යාවයන්තේේ ත්රීරතාකය මත ඇතිිගය හලකි ණංකතුර හා නායය්ම් කලට අදාම පපදා අකම 
කිීමට අකශයේ ය සිතියම් ර නපුර කරව ත්රික්ෂකය තුම පිළිේයල කිීම , අික අකදානම් වහිත ණම්මාන 

හඳුනාණනිමින්ත ප්රමුඛ්තාකයට අනුක, ේතෝරාණ  ප්රාේශශිය ේේකම් ේකොට්සාශයේ  කිහිපයක නියමු කයාපෘතින්ත 

ක්රියා මක කිීම වඳහා දලනටම  කටයුතු වම්පාදනය කරමින්ත පකතී. 

 
ේමම කයාපෘතිේ1 ප්රණතිය වහ පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ේ1  ජු දායක කය මත ේශශයේ ගුණික 
ිගපර්යාවයන්තට අනුහුරු කිීේම් ේයෝජිත කයාපෘතියක්ෂ, යනාිකපති ේේකම් කාර්යාලය වහ එක්ෂව  

යාතින්තේේ වංකර්ධන කලඩවටහන ිගසින්ත වකව  කරන ලද අතර, ඒ වඳහා රු. මිලියන 550 ක මූලය 

අනුමලතිය ලලබී ඇත. 2017 කර්ෂ්ඨේ1දී, පරම්භ් කිීමට නියමිත ේමම කලඩවටහන හරහා ේමම 

කයාපෘතිේයන්ත තණ  පාඩම් භ්ාිගතයට ණලනීමට සිය ර පාර්ශයේ ක පයතන කලට තකදුරට  හලකියාක ඇත. 
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03.  ගිණුම් කටයුතු 

 ිගයදම් ඇව තේම්න්තතුක - 2016 

 අමාතය කාර්යාලය 

106 – 01 - 01 

පරිපාලන හා පයතනික ේව කා 

106 – 01 - 02 

පුනරාකර්තන ප්රාේධන පුනරාකර්තන ප්රාේධන 

ඇව තේම්න්තතු 
ප්රතිපාදන 

37,600,000.00   4,250,000.00 77,500,000.00 260,600,000.00 

මු.ේර.66 යටේ  
මාරුකිීම් වහ 
පරිපූරක ප්රතිපාදන 

  9,959,000.00 66,264,250.00 -1,023,250.00 - 

චක්ර ේේඛ්අනුක 
ප්රතිපාදන කලාන්ත 
ඉතිරි කිීම් 

      60,000.00 - - - 

ශුශධ ප්රතිපාදන 47,499,000.00 70,514,250.00 76,476,750.00 260,600,000.00 

ිගයදම 46,862,302.00 66,940,648.00 74,529,678.00  21,796,424.00 

ිගයදම් ප්රතිශයේ තය 99% 95% 97% 8% 

 

 

 ිගයදම් වඳහා මූලය කරකය 

වංේක්ෂතය ිගයදම් 
මූලයකරකය 

ශුශධ ප්රතිපාදන වතය ිගයදම ිගයදම් ප්රතිශයේ තය 

11 ේශශීය අරමුදේ 199,090,000.00 191,524,911.00 96% 

12 ිගේශශීය අධාර 
කය 

- - - 

13 ිගේශශීය පධාර 
ප්රධාන 

256,000,000.00 18,604,141.00 7% 

 

 

 රයේ1 නිලධාීන්තේේ අ තිකාරම් ගිණුම 

 ිගයදේමහි තපරිම ම මාක ලලබීේම් අකම ේව කාක තපරිම හර ේශයේ  ෂ්ඨ ම මාක 

ිගවර්යන පනතින්ත බලය 
ේදනු ලල ස ම මාක 

15,000,000.00 3,500,000.00 24,000,000.00 

2016.12.31 කරනට වතය 
අණය 

14,104,106.00 6,146,313.00 20,066,661.00 
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 2016.12.31 කරනට කය /අ තිකාරම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ප්රවම්පාදන කටයුතු 

ප්රාේධන 

 
අමාතය කාර්යාලය අමාතය කාර්යාලය 

 ප්රතිපාදන ිගයදම ප්රතිපාදන ිගයදම 

2102  ණෘහ භ්ාණ්ඩ 
වහ කාර්යාලීමය 
තපකරක 

1,050,000.00 1,046,791.75   800,000.00    797,085.00 

2103 
යන්තේත්රෝපකරක 

 4,214,250.00 4,194,682.50    800,000.00    799,150.00 

 
මු ර එකතුක 

 

 
 5,264,250.00 

 
5,241,474.25 

 
1,600,000.00 

 
1,596,235.00 

 
මූලයමය ප්රණතිය 

 

 
100% 

 
100% 

ප්රාේධන 

 
අමාතය කාර්යාලය අමාතය කාර්යාලය 

 
ප්රතිපාදන ිගයදම ප්රතිපාදන ිගයදම 

1201 ලිපි රකය හා 
කාර්යාලීමය අකශයේ යතා 

1,500,000.00 1,498,287.00 1,270,000.00 1,269,480.00 

 
මු ර එකතුක 

 

 
1,500,000.00 

 
1,498,287.00 

 
1,270,000.00 

 
1,269,480.00 

 
මූලයමය ප්රණතිය 

 

 
100% 

 
100% 

 

 2016 ිගවර්යන ගිණුම වහ රායය නිලධාීන්තේේ අ තිකාරම් “බී“ ගිණුම 2016.12.31 කරනට වකව  කර ේම් 

කන ිගට ිගණකකාිකපතිකරයා ේකත ඉකරරිප  කර ඇත. 

 පාර්ලිේම්න්තතු ගිණුම් කාරක වභ්ාක හා ිගණකන රැව වීම් කාර්තා මඟින්ත ේපන්තකා දී ඇති කරුණු නිකලරකර කර 

ණලනීමට අකශයේ ය පියකර ේණන ඇත. 

 

 

 

කය කර්ණය කය ප්රමාකය (රුපියේ) කය ලබාණ  වංඛ්යාක 

ත වක අ තිකාරම්   2,010,000.00 201 
 

ිගේශයේ  ෂ්ඨ අ තිකාරම්        72,000.00   18 
 

පපදා කය 12,022,106.00   97 
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05.  අභ්යන්තතර ිගණකන කටයුතු 

අභ්යන්තර විගණන අාශදක පරමාර්  සහ ේාර්යය භ්ාරය  

 

පරමාර්ථ 

 
 

 අමාතයාංශයේ ය වහ අමාතයාංශයේ යට අනුබශිකත පයතනයන්ත මගින්ත ඉටුකර ණලනීමට අේප්ක්ෂකවත 

අරමුණු ඉටු කර ණලනීමට ව ථාපනය කර ඇති අභ්යන්තතර පාලන ක්රමය තුළින්ත කලරකර කංචා 

කලමලක්ෂවීම වහ අනාකරකය කර ණලනීමට ප්රතයක්ෂෂ්ඨ අභ්යන්තතර ේවෝකරසි අඛ්ණ්ඩක ඉටු කිීම 

වහ ව කාිකන ඇණීමමක්ෂ පක කාේණන යාම. 
 

 අමාතයාංශයේ ය වහ අමාතයාංශයේ යට අනුබශධ පයතනයන්තට නියම ේකරුණු ේහෝ අමාතයාංශයේ ය 

ිගසින්ත භ්ාර ණන්තනා ලද කයාපෘති වහ ේයෝයනා ක්රම ක්රියා මක කිීේම් වලලුමම් හා කලඩ 

වටහන්ත වපුරාීමේමහි ලබා ඇති ප්රණතිය නිශයේ  චය කිීමට ප්රණති ිගමර්ශයේ ක කටයුතු කලදී 

අමාතයාංශයේ ේ1 ේේකම්ට වහාය වීම. 
 

  තචිත අකව ථා කලදී ේමම කර්තකයයන්ත හි නිරත අයකුමන්ත හා අමාතයාංශයේ  ේේකම් අතර 

වම්බන්තධීකාරක කශයේ ේයන්ත ක්රියා කිීම. 

 
 

කාර්යභ්ාරය 
 

 කලරකර හා කංචා කලලලක්ෂවීම වදහා පයතන තුල ක්රියා මක කන අභ්යන්තතර ේවෝකරසි හා 

පාලන ක්රමය වලලලව ම අතින්ත ේමන්තම ක්රියාකාී කය අතින්තද වාර්ථක දලයි ේවොයා බලීමම. 
 

 ගිණුම් හා ේකන  කාර්තා කල ිගශයේ  කාවනීයභ්ාකය නිශයේ  චය කිීම වදහා ේයොදා ේණන ඇති 

ගිණුම්කරක පිළිේක  මගින්ත නිකලරකර මූලය ප්රකාශයේ නයන්ත පිළිේයල කිීම වදහා අකශයේ ය 

ේතොරතුරු වලපේ1දලයි ේවොයා බලීමම. 
 

 කාර්ය මණ්ඩලයට පකරා දී ඇති කණමම් ඉටු කිීේමහි ලා ඔුරන්තේේ කාර්යය වාධනේයහි 

ගුකා මක භ්ාකය ඇණීමම 
 

 පයතනේ1 ක කම්, සිය ර පකාරේ1 අලාභ්හානි කලින්ත ේකොතරම් දුරට පරක්ෂෂ්ඨා කර 

ඇ දලයි ේවොයා බලීමම.  
 

 පයතන වංහය, මුදේ ේරගුලාසි වහ රායය පරිපාලන චක්රේේඛ් වහ භ්ාණ්ඩාණාරය ිගසින්ත 

නිකු  කර ඇති චක්රේේඛ් කල තපේදව  පිළිපකරනු ලලේේදලයි පීක්ෂෂ්ඨා කිීම. 
 

 නාව තිය, දූෂ්ඨකය පමක ඉක්ෂමකා කරන ිගයදම් කලමලක්ෂවීමට ේමන්තම අනාකරකය කර 

ණලනීමට ේතෝරා ණනු ලබන අභ්යන්තතර පාලන ක්රමේ1 වාර්ථක කය ේවොයා බලීමම. 

 
 පයතනේ1 ගිණුම් පි පාි ය වහ ේශපල හා ක කම් පරක්ෂෂ්ඨාකාී ේලව අරපිරිමලව ේමන්ත 

හා ිගිකම  ේලව පරිහරකය කරන්තේන්තදලයි ේවොයා බලීමම 

 
 අකශයේ ය අකව ථා කලදී ිගේශයේ  ෂ්ඨ ිගමර්ශයේ ක පලකල වීම. 
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 විගණන පරීක්කයෂණ හා විදශේෂ විමර්ශන ේටයුතු පිළිබද ප්රගතිය-2016. 

 

අනු අංකය ිගව තරය ඉකරරිප  කල කරනය 

01 අභ්යන්තතර ිගණකන කාර්තා ඉකරරිප  කිීම 
 

 පරම්භ්ක කාර්තාක ඉකරරිප  කිීම 

 

 යාතික පපදා වහන ේව කා 

මධයව ථානේ1 පපදා කය මුදේ ේණවීම් 
පීක්ෂෂ්ඨාක 
 
 

 අභ්යන්තතර ිගණකන කාර්තාක 

 

 අමාතයාංශයේ ය වතු කාහනකලට අදාම 

ලිපිේණොනු පීක්ෂෂ්ඨාක 
 
 

 2016 කර්ෂ්ඨේ1 යනකාරි මව සිට ජුනි මව 

දක්ෂකා කලය තුම පපදා කමමනාකරක 
අමාතයාංශයේ ේ1 ේණවීම් කුරචර පීක්ෂෂ්ඨාක. 

 

 අමාතයාංශයේ ය වතු කාහනකලට අදාම 

ලිපිේණොනු පීක්ෂෂ්ඨාක.  
 

 

 
2016.04.29 
 

 
2016.03.09 
 
 
 
2016.05.04 

 
 
2016.06.10 
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 විගණන හා ේනමනාරේණ ේමිටු රැස්වීම් පැවැමකවීම පිළිබද ප්රගතිය  -  2016 
 
අනු අංකය ිගව තරය ඉකරරිප  කල කරනය 

01 ිගණකන හා කමමනාකරක කමිටු රැව වීම් 
පලකල වීම 
 

 2015 සිුරකන කාර්තුක    

                                                      

 2016 පමමු කාර්තුක 

 

 2016 ේදකන කාර්තුක 

 

 2016 ේතකන කාර්තුක 
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2016.05.10 
 
2016.09.23 
 
 
2016.12.29 
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හලඳින්තවීම 

යාතික පපදා කමමනාකරක මධයව ථානය (කර්තමාන යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය) 1996 

කර්ෂ්ඨේ1දී වමාය ේව කා වහ වමාය ුමභ්වාධන අමාතයාංශයේ ය යටේ  පිහිටුකන ලද  අතර වහන, 
පුනරු ථාපන වහ ප්රතිවංව කරක කටයුතු වලලුමම් කරනු හා ක්රියා මක කරනු පිණිව එය අංක 1422/22 
හා 2005.12.08 කරන දරන අතිිගේශයේ  ෂ්ඨ ණලවට් පත්රය මගින්ත පපදා වහන ේව කා අමාතයාංශයේ ය යටතට ප  ිගය.  

2007.01.09 කරන අංක 1482/9 දරන ණලවට් නිේේදනය මගින්ත එය යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය 
යනුේකන්ත නම් ේකොට නලකත පකරංචි කිීේම් හා පපදා වහන ේව කා අමාතයාංශයේ ය ේකත පකරන ලදී.  

අංක 1651/220 දරන ණලවට් නිේේදනය ප්රකාරක 2010.04.30 කරන සිට ක්රියා මක කන පරිකර පපදා 
කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය යටේ  ක්රියා මක ිගය. පපදා කමමනාකරක පමතයංශයේ ය යටේ  එම 
ිගෂ්ඨයභ්ාර අමාතයකරයා වහ අමාතයාංශයේ  ේේකම් ිගසින්ත ේදනු ලබන ප්රතිප ති හා මාර්ේණෝපේශශයේ ක කයට 
අනුක ක්රියා මක ේකමින්ත පකතී. යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානේ1 සියුමම කයාපෘති හා 
කලඩවටහන්ත රායය පරිපාලන යාන්තත්රකයට අනුකූලක යමින්ත අදාල කරව ත්රික්ෂ ේේකම්කරුන්ත වහ ප්රාේශශීය 

ේේකම්කරුන්තේේ අධීක්ෂකය යටේ  ක්රියා මක ේකේර්. එේමන්තම ේමම කටයුතු වම්බන්තධීකරකය 
කරමින්ත කාර්යක්ෂමක ඉටු කිීම වඳහා කරව ත්රික්ෂ ේේකම් කාර්යාලයන්තට හා ප්රාේශශීය ේේකම් 
කාර්යාලයන්තට වංකර්ධන වහකාර (පපදා කමමනාකරක), වංකර්ධන නිලධාී (පපදා වහන ේව කා) 
ේලව තපාිකධාීන්ත අනුයුක්ෂත කර ඇත. 

දැක්කයම  

ප්රශයේ ව ථ පුම පපදා වහන ේව කාකන්ත තුළින්ත කඩා  ුමරක්ෂකවත ශ්රී ලංකාකක්ෂ කරා යාම. 

දමදහවර  

ව කභ්ාිගක හා මිනිවා ිගසින්ත ඇති කරනු ලබන පපදාකන්තේණන්ත සිදුකන අනර්ථකාී බලප්ම්කලට ප්රතිචාර 

දලක්ෂවීම හා යථාක  කිීම මගින්ත මිනිව  ජීිගත, ේශපම හා යන ජීිගතය ුමරැමම. 

අරමුණ 

වමායයට පරිවරයට හා පර්ිකකයට පපදා කලින්ත ඇති කරන අහිතකර බලප්ම් අකම කිීම වහ පපදා 

වහන වඳහා යාතික ධාරිතාකන්ත ශයේ ක්ෂතිම  කිීම තුළින්ත තිරවාර වංකර්ධනය කිීේම් යාතික අරමුකට 

දායක වීම.  

 

ේාර්යයන් 

1. ව කභ්ාිගක ිගප  හා මිනිව  ක්රියාකාරකම් නිවා ඇතිකන පපදාකලදී වහන වලලම ේම් කටයුතු ක්රියා මක 

කිීම 

2. පපදාකන්තේණන්ත හානියට ප කන නිකාව ප්රතිවංව කරකය කිීම වඳහා වහන වලලම ම 

3. යාතික ව කභ්ාිගක පපදා රක්ෂෂ්ඨකාකරක කලඩවටහන ක්රියා මක කිීම 

4. ිගේශශයේ  වහනාධාර රකය ලබා ණලනීම හා ණබඩා කිීම හා ුමදුුම ප්රතිලාීනන්ත ේකත ේබදා දීම 

5. පුම පපදා ත  කයන්තකලට මුහුක දීම වඳහා ප්රයාක හා රායය නිලධාීන්ත දලනුක  කිීම 

6. පුම පපදා කටයුතුකල නියේලන නිලධාීන්ත වඳහා පුහුණු හා දලනුක  කිීේම් කලඩවටහන්ත පලකල වීම  

7. ිගේශශයේ ාධාර කයාපෘති ක්රියා මක කිීම 
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අනුමත 

ේාර්යය 

මණ්ඩලය 

ත ය ේාර්යය 

මණ්ඩලය 

පුරප්පාඩු 

  දජයෂ්ම මටටම       

1 අධයක්ෂ 1 1 0 

2 නිේයෝයය අධයක්ෂ 1 0 1 

3 වහකාර අධයක්ෂ 2 2 0 

4 ණකකාිකකාරි 1 1 0 
  එේතුව 5 4 1 

  තිතීේ මටටම       

1 පරිපාලන නිලධාරි 1 1 0 

  ේවිතියිේ මටටම        

1 වංකර්ධන වහකාර  (පපදා කමමනාකරක) 32 37 0 
  වංකර්ධන නිලධාී )පපදා කමමනාකරක(  4   

  වංකර්ධන නිලධාී )පපදා වහන ේව කා(  332 310 21 

2 රායය කමමනාකරක වහකාර 8 6 2 

3 ේතොරතුරු හා වන්තනිේේදන තාක්ෂෂ්ඨක 

නිලධාී (II පංතිය) 
      

  2 0 2 

4 කයාපෘති නිලධාරි 1 0 1 

5 
ේතොරතුරු හා වන්තනිේේදන තාක්ෂෂ්ඨක වහකාර 

(III පංතිය) 
      

  (ද ත වටහන්ත ක්රියාකරු )(III පංතිය) 1 0 1 

  එේතුව 381 354 27 

  ප්රා මිේ මටටම       

1 රියදුරු 7 4 3 

2 කාර්යාල කාර්යය වහායක 4 2 2 

3 ේලොරි රියදුරු වහායක 5 3   2 

  එේතුව  16 9 7 

  මුළු එේතුව 402 367 35 
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වැය විෂය වැය විස්තරය 

 භ්ාණ්ඩාගාරය විසින් 
නිදහස් ේන 

 මුළු ප්රතිපාදන 
ප්රමාණය (රු.) 

 2016.12.31 දිනට 
වියදම (රු.) 

 මූලය 
ප්රගතිය 
%  

පුනරාවර්තන වැය විෂයන්       

106-02-4-1001 කලටුප් හා ේේතන 

             

80,800,000.00  

            

78,470,227.24  

      

97.12  

106-02-4-1002 අතිකාල හා නිකාඩු කරන කලටුප් 

               

1,000,000.00  

                  

962,208.03  

      

96.22  

106-02-4-1003 ේකන  දීමනා 

             
86,700,000.00  

            
85,264,775.15  

      
98.34  

106-02-4-1101 ණමන්ත ිගයදම් - ේශශිය 

               

7,950,000.00  

              

7,314,615.81  

      

92.01  

106-02-4-1102 ණමන්ත ිගයදම් - ිගේශශිය 
               

1,000,000.00  
                  

975,354.41  
      
97.54  

106-02-4-1201 
ලිපි රකය හා කාර්යාීමය 
අකශයේ යතා 

               
2,250,000.00  

              
2,207,176.24  

      
98.10  

106-02-4-1202 ඉන්තධන 
               

1,400,000.00  
              

1,360,846.00  
      
97.20  

106-02-4-1203 පහාරපාන හා නිල ඇඳුම් 
                   

100,000.00  
                    

92,117.20  
      
92.12  

106-02-4-1301 කාහන නඩ තු ිගයදම් 

               

2,550,000.00  

              

2,536,357.11  

      

99.46  

106-02-4-1302 
යන්තත්ර හා යන්තේත්රෝපකරක 
නඩ තු ිගයදම 

                   
150,000.00  

                  
134,421.50  

      
89.61  

106-02-4-1303 
ේණොඩනලගිලි වහ ඉඳිකිීම 
නඩ තු ිගයදම් 

                   
100,000.00  

                    
42,210.30  

      
42.21  

106-02-4-1401 ප්රකාහන ේව කා 

                   

150,000.00  

                    

65,516.00  

      

43.68  

106-02-4-1402 තලපලේ හා වන්තනිේේදන 
                   

500,000.00  
                  

490,686.68  
      
98.14  

106-02-4-1403 ිගදුලිය හා යලය 
               

3,850,000.00  
              

3,750,273.93  
      
97.41  

106-02-4-1405 ේකන  ේව කා 
               

1,700,000.00  
              

1,682,511.10  
      
98.97  

106-02-4-1501-1 
ුමභ් වාධන කලඩවටහන්ත-ණංකතුර 
හා නියං වහනාධාර 

          
193,389,105.00  

          
131,987,395.19  

      
68.25  

106-02-4-1506 ේශපම කය ේපොලි 

                   
600,000.00  

                  
408,069.74  

      
68.01  

  මුළු පුනරාවර්තන වියදම 
          

384,189,105.00  
          

317,744,761.63  
      
82.71  
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මූලධන වැය විෂයන් 

106-02-4-2001 
ේණොඩනලගිලි පුනරු තාපන හා 
කලපිකරයුණු කිීම 

               

4,000,000.00  

              

3,517,078.21  

      

87.93  

106-02-4-2102 
ණෘහ භ්ාණ්ඩ හා කාර්යාීමය 
තපකරක අ ප කරණලනීම 

               

1,000,000.00  

                  

986,613.40  

      

98.66  

106-02-4-2103 

යන්තේත්රෝපකරක 
අ ප කරණලනීම 
 

 

               

7,000,000.00  

              

6,721,954.50  

      

96.03  

106-02-4-2401 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු 

               
3,000,000.00  

              
2,885,310.42  

      
96.18  

106-02-4-2502 පේයෝයන 
                                    

-    
                                    

-    
             
-    

106-02-4-2502-2 
පේයෝයන - ණංකතුර හා නියං 
වහනාධාර 

             
45,000,000.00  

            
10,941,045.00  

      
24.31  

106-02-4-2104-3 
ේණොඩනලගිලි හා කූහයන්ත - 
පපදා වහන පුනරු තාපන 

       
2,516,073,935.00  

      
2,119,909,276.24  

      
84.25  

  මුළු මූලධන වියදම 
       

2,576,073,935.00  
      

2,144,961,277.77  
      
83.26  

  මුළු වියදම   2,960,263,040.00  

 

2,462,706,039.40  

   

83.19  
 

 ජාතිේ දපදා සහන දසේවා දසේවා මධයස් ානය මිනන් 2016 වර්ෂදක සපයනු ලැබූ දසේවාවන් 

හා රියාමකමේ ේරනු ලැබූ වැඩසටහන් 

 දපදා සිේධි වාර්තාව සැේසීම හා අවශය පාර්ශව දවත එම දතොරතුරු ලබා ීම 

යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය මඟින්ත කරව ත්රික්ෂ හා ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාලකලට අනුයුක්ෂත 

පපදා වහන ේව කා නිලධාීන්ත හරහා පපදා සිශික කාර්තා ලබා ේණන වමව ත පපදා සිශික කාර්තාක 

වකවනු ලබයි. 

එම කාර්තාක අනුක 2016.01.01 කරන සිට 2016.12.31 දක්ෂකා ණං කතුර, නාය ය්ේම් හා නාය ය්ේම් 

අකදානම්,තද ුමමං,නියඟය,අකුණු,ගිනි ණලනීම්,ේතේ කාන්තදුවීම්, මුහුදු ඛ්ාදනය,ව  ක ප්රහාර හා ේකන  

පපදා ේහ තුේකන්ත පුරේ 529,085 ක පුශණලයන්ත 1,841,512 ක්ෂ ිගපතට ප ක මරක 93ක්ෂ හා 

අතුරුදහන්තවීම් 99 ක්ෂ කාර්තා ිගය. එයින්ත 2016 මලයි මව 15,16 කරනයන්තහි ලලබුණු අිකක කර්ෂ්ඨාපතනය 

ේහ තුේකන්ත ඇති ූ  ණං කතුර හා නාය ය්ේම් පපදාේකන්ත පුරේ 147,387ක පුශණලයන්ත 588,199ක්ෂ ිගපතට 

ප ිගණි. 

එේමන්තම 2016.07.01 කරන සිට පලකලති ිගයළි කාලගුණික ත  කය ේහ තුේකන්ත 2016.12.31 කරන කන ිගට 

කරකයිේන්ත පුරේ 223,973 ක පුශණලයන්ත 814,648 කට පානීය යලය ේනොමලතිවීේමන්ත පීඩාකට ප  වී ඇති 

බක කාර්තා ිගය.. 
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පපදා සිශික කාර්තාක 

2016.01.01 සිට 2016.12.31 දක්ෂකා පපදාකට ප  පුශණල,පුරේ හා හානි වංඛ්ාක 

අනු 

අා

ේය  දිස්ත්රික්කයේය 

 තළි 

 තනා 

ම
ර
ණ

 

නාය 
යෑදම් 

හා නාය 
අවදාන

ම්  

ම
ර
ණ

 

අ
තු
රු
දන්

 

ගාවතුර 

ම
ර
ණ

 

අකු

ණු 

ම
ර
ණ

 නියඟය 

දතල් 
ේාන්දුවී

ම්  

මුහුදු 
ඛාදන

ය  

සමකමකව 
ප්රහාර 
(වන 

අලි 
/දවන

මක )  

ම
ර
ණ

 

ගිනි 
ගැනීම්  දවනමක  

ම
ර
ණ

 

ද
ප
දා
 ද
හ
ේතු
ද
ව
න්

 දි
ස්
ත්රි
ක්කය
 ම
ට
ට
මි
න්
 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 ස
ාඛ
ය
ාව

 

දිස්
ත්රි
ක්කය
 ම
ට
ට
මි
න්

 ව
ාර්
ත
ාවු
 ම
ර
ණ
 ස
ාඛ
ය
ාව

  

දිස්
ත්රි
ක්කය
 ම
ට
ට
මි
න්

 අ
තු
රු
දන්

 වු
 ස
ාඛ
ය
ාව

  

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

වි
ප
ත
ට
 ප
මක
 පු
ේ
ග
ල
 

ස
ාඛ
ය
ාව

 

1 අම්පාර 353             5 1 79,672     4         80,034 1   

2 අනුරාධපුර 100         4,729 2 8 2 30,399     24 13 7     35,259 17   

3 බදුේල 979         6 1 2 1 50,638         98     51,723 2   

9 මඩකලපුක 18         10,748   5 1 71,257     548 8       82,576 9   

5 ේකොමඹ 2,201   200     255,188 8 31   614   257     279 8,113   266,883 8   

6 ණාේල 395 1 32     7,623 1 21   32,700         33 8 5 40,812 7   

7 ණම්පහ  5,455 2 50,797     138,645 8 10   50,797 212       71 8 1 245,995 11   

8 හම්බන්තේතොට 110             15   81,221     12 3       81,358 3   

9 යාපනය           2,091       14,912               17,003     

10 ක රතර  365   23     16,458 2 1 1 176,010         51 641 3 193,549 6   

11 මහනුකර 137 2 7,904 7           31,788         68 84   39,981 9   

12 ක්ණේල     21,234 49 99 14,889 3 134 2 26,530         201 862   63,850 54 99 

13 කිලිේනොච්චිය 14         18,265       15,252         541 6 2 34,078 2   

14 කුරුක්ණල 868         12,048 5 2   60,306     28 7 14 5   73,271 12   

15 මන්තනාරම 8         7,303       14,400               21,711     

16 මාතේේ 657   216     9       14,756           201   15,839     

17 මාතර  258 1       6,583 1     4,510     2 1       11,353 3   

18 ේමොකරාණල 464 1           39 3 87,039     14 7 26 293   87,875 11   

19 නුකරඑළිය 410   1,684         14   3,939     27   74 212   6,360     

20 ේපොේලොන්තනරුක 693         99   1 1 102,591     1,188 23 21 10 2 104,603 26   
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21 පු තලම  510 1       43,187 4     71,084   85 142 2   928   115,794 7   

22 ර නපුර 1,623 1 3,332 1   10,981 2 111 3 118,923     39 4 58 1,020   136,087 11   

23 ත්රිකුකාමලය 11         8,320       20,120               28,451     

24 කුරනියාක 13         5,137   5 1 3,111     15   8 2   8,291 1   

25 මුලතිේ 18         5,458       1,946               7,422     

  මුළු එේතුව 15,660 9 85,422 57 99 567,767 37 404 16 1,164,515 212 342 2,043 68 1,550 12,393 13 1,850,15 200 99 
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දපදාවන්දගන් විපතට පමකවන පුේගලයින් සඳහා ේඩිනම් සහන සැලසීම  

 

පපදා ේහ තුේකන්ත ිගපතට ප කන පුශණලයින්ත වඳහා ඔුරන්තේේ යන ජීිගතය යථා ත  කයට ප කන ේතක්ෂ 
පි ජ පහාර හා ිගයළි වලාක ලබාදීම, මු රතලන්තේණයි තපකරක ලබාදීම, මියගිය පුශණලේයකු ේකනුේකන්ත 
අකමංණලය වහනාධාර වලපීමම ේමන්තම තුකාල ලල ස පුශණලේයකු ේකනුේකන්ත ත්රකදය වහනාධාර වලපීමම 
වඳහා ද නියඟය ේහ තුේකන්ත පීඩාකට ප  පුශණලයින්ත වඳහා පානීය යලය වලපීමම ද ේම් යටේ  සිදුකරනු 
ලබයි 
 

2016 කර්ෂ්ඨය තුම දී පපදාකන්තේණන්ත ිගපතට ප ූ  පුශණලයන්ත වඳහා කපිනම් වහන වලලම ම වඳහා 
භ්ාණ්ඩාණාර ප්රතිපාදන කලට අමතරක යාතික ව කාභ්ාිගක පපදා රක්ෂෂ්ඨකාකරක කලඩවටහන යටේ  ද 
වහන වලලම ම සිදු කරන ලදී. 
 
2016 කර්ෂ්ඨය තුම ණං කතුර හා නියං වහනාධාර කලය ශීර්ෂ්ඨය යටේ  ේකන්ත ූ  ප්රතිපාදන ේයොදාණනිමින්ත 
පපදාකන්තේණන්ත ිගපතට ප වීම ේහ තුේකන්ත කපිනම් වහන වලලුම පුශණල වංඛ්යාක හා ඒ වඳහා දලරු ිගයදම 

පහත කගුක මඟින්ත දලක්ෂේේ. 
 

 

 දිස්ත්රික්කයේය අම්පාර අනුරාධපුර බදුේල මඩකමපුක ේකොමඹ 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 පු
ශ
ණ
ල
 ව
ංඛ්
ය
ාක

 

පිුම පහාර (පුශණල)   17 59   142,872 

ිගයළි වමාක (පුරේ)     383   109 

මරක (පුශණල) 1 2   1   

වකයංරැකියා 
(පුශණල) 

          

මු රතලනුේණයි 
තපකරක (පුරේ) 

        18 

පානීය යලය (පුරේ) 79,682 22,050 11,214 17,712 2,518 

 ිගයදම රු..           

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 4,899,389.11 2,164,800.00 6,642,266.12 3,234,385.34 60,539,228.37 

පිුම පහාර   10,800.00 16,000.00   6,021,409.50 

ිගයළි වමාක     3,893,980.00   13,167,465.82 

මරක 15,000.00 30,000.00   15,000.00   

වකයංරැකියා           

මු රතලනුේණයි 
තපකරක 

        4,500.00 

පානීයයලය 3,075,851.29 1,831,505.25 313,937.47 2,575,882.34 47,027.59 

ේකන  329,955.35   2,157,267.45 188,233.60 41,170,469.12 

පරිපාලන ිගයදම්     250,000.00 354,515.20 128,356.34 

 
එකතුක  3,420,806.64 1,872,305.25 6,631,184.92 3,133,631.14 60,539,228.37 
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 දිස්ත්රික්කයේය ගාල්ල ගම්පහ හම්බන්දතොට යාපනය ේළුතර 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 පු
ශ
ණ
ල
 

ව
ංඛ්
ය
ාක

 
පිුම පහාර (පුශණල)           

ිගයළි වමාක (පුරේ)   212     10 

මරක (පුශණල)   1     1 

වකයං රැකියා 
(පුශණල) 

          

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක (පුරේ) 

          

පානීය යලය (පුරේ) 13,968 8,545  14,851 14,912 97,725 

 ිගයදම රු..           

ිග
ය
දම
 රු
. 

 දිස්ත්රික්කයේය මහනුකර ක්ණේල කිලිේනොච්චි කුරුක්ණල මන්තනාරම 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 පු
ශ
ණ
ල
 

ව
ංඛ්
ය
ාක

 

පිුම පහාර (පුශණල) 36 33,301   1   

ිගයළි වමාක (පුරේ) 29     1 12 

මරක (පුශණල)    1     1 

ව කයංරැකියා (පුශණල)           

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක (පුරේ) 

          

පානීය යලය (පුරේ) 17,823   15,252 8,651 2,917 

 ිගයදම රු..           

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 2,421,363.77 
21,131,996.0

0 
728,271.00 2,153,503.99 699,905.00 

පිුම පහාර 20,475.00  2,542,618.00       

ිගයළි වමාක 9,800.00     1,500.00 14,905.00 

මරක    100,000.00   15,000.00 15,000.00 

ව කයං රැකියා           

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක 

          

පානීයයලය 314,677.87   383,771.00 1,147,693.43 353,026.55 

ේකන  1,004,884.03 3,421,156.00    40,140.00 

පරිපාලන ිගයදම් 185,580.00 
12,843,208.0

0 
28,271.00 974,110.50 28,177.39 

 
එකතුක  1,535,416.90 

19,444,736.0
0 

412,042.00 2,138,303.93 451,248.94 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 36,100.00 2,488,780.32 4,174,525.00 1,500,000.00 928,400.00 

පිුම පහාර    66,520.00       

ිගයළි වමාක   50,662.50     13,400.00 

මරක   15,000.00      15,000.00 

වකයං රැකියා           

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක 

          

පානීයයලය 36,100.00 649,243.02 2,498,784.00 1,471,353.50  783,600.00 

ේකන    57,355.00       

පරිපාලන ිගයදම්  1,637,645.96   28,646.50  89,921.00 

 එකතුක  36,100.00 2,476,426.48 2,498,784.00 1,500,000.00 901,921.00 

 

 දිස්ත්රික්කයේය මහනුවර ේෑගල්ල හිලිදනොච්චි කුරුණෑගල 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 පු
ශ
ණ
ල
 

ව
ංඛ්
ය
ාක

 

පිුම පහාර (පුශණල) 36 33,301   1 

ිගයළි වමාක (පුරේ) 29     1 

මරක (පුශණල)    1     

වකයංරැකියා (පුශණල)         

මු රතලන්තේණයි තපකරක 
(පුරේ) 

        

පානීය යලය (පුරේ) 17,823   15,252 8,651 

 ිගයදම රු..         

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 2,421,363.77 21,131,996.00 728,271.00 2,153,503.99 

පිුම පහාර 20,475.00  2,542,618.00     

ිගයළි වමාක 9,800.00     1,500.00 

මරක    100,000.00   15,000.00 

වකයංරැකියා         

මු රතලන්තේණයි තපකරක         

පානීයයලය 314,677.87   383,771.00 1,147,693.43 

ේකන  1,004,884.03 3,421,156.00    

පරිපාලන ිගයදම් 185,580.00 12,843,208.00 28,271.00 974,110.50 

 එකතුක  1,535,416.90 18,906,982.00 412,042.00 2,138,303.93 
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 දිස්ත්රික්කයේය මාතදල් මාතර දමොණරාගල මුලතිත නුවරඑළිය 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 

පු
ශ
ණ
ල
 ව
ංඛ්
ය
ාක

 

පිුම පහාර (පුශණල)       33 319 

ිගයළි වමාක (පුරේ) 12   3 72 31 

මරක (පුශණල) 1   4  1 1 

ව කයංරැකියා (පුශණල)         0 

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක (පුරේ) 

        0 

පානීය යලය (පුරේ) 2,917 5,155 81,675 589 0 

 ිගයදම රු..           

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 699,905.00 220,000.00 3,733,225.61 464,628.14 3,259,665.00 

පිුම පහාර       34,200.00 2,945,605.00 

ිගයළි වමාක 14,905.00   4,600.00 83,908.50 99,060.00 

මරක 15,000.00   60,000.00  15,000.00 15,000.00 

ව කයංරැකියා          

මු රතලන්තේණයි 
තපකරක 

         

පානීය යලය 353,026.55 178,799.28 2,613,902.35 331,228.14  

ේකන  40,140.00   48,395.26    

පරිපාලන ිගයදම් 28,177.39       

 එකතුක  451,248.94 178,799.28 2,726,897.61 464,336.64 3,059,665.00 

 දිස්ත්රික්කයේය දපොදනොන්නරුව පුමකතලම රමකනපුර ත්රීකුණාමාලය 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 

පු
ශ
ණ
ල
 ව
ංඛ්
ය
ාක

 පිුම පහාර (පුශණල) 19 197 1   

ිගයළි වමාක (පුරේ) 19 983 6 10 

මරක (පුශණල) 1 5 6   

වකයංරැකියා (පුශණල)   0 1   

මු රතලන්තේණයි තපකරක (පුරේ)   0     

පානීය යලය (පුරේ) 28,275 6,849 8,875 20,120 

 ිගයදම රු..     

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 13,417,842.84 1,669,368.13 4,740,571.00 771,554.71 

පිුම පහාර 3,300.00 24,978.00 3,150.00   

ිගයළි වමාක 19,794.34 605,456.00 6,300.00 8,700.00 

මරක 15,000.00 125,000.00 90,000.00   

ව කයං රැකියා     10,000.00   

මු රතලන්තේණයි තපකරක       

පානීය යලය 11,781,819 83,400.83 1,777,889.00 694,807.38 

ේකන  14,000.00     

පරිපාලන ිගයදම්  723,332.40 1,779,360.00   

 එකතුක  11,833,913.34 1,562,167.23 3,666,699.00 703,507.38 
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 දිස්ත්රික්කයේය වතනියාව එේතුව 

ප්ර
ති
ප
ාද
න
 ල
බ
ාදු
න්ත
 පු
ශ
ණ
ල
 ව
ංඛ්
ය
ාක

 

පිුම පහාර (පුශණල)   176,855 

ිගයළි වමාක (පුරේ) 
  

1,879 

මරක (පුශණල) 
  

25 

ව කයං රැකියා (පුශණල) 
  

1 
 

මු රතලන්තේණයි තපකරක (පුරේ) 

  

 

18 
 

පානීය යලය (පුරේ) 420 479,778  

 ිගයදම රු..   
 

 

ිග
ය
දම
 රු
. 

ලබාදුන්ත ප්රතිපාදන 117,150.00 142,136,919.45  

පිුම පහාර 
  

11,689,055.50  

ිගයළි වමාක 
  

17,979,532.16   

මරක 
  

540,000.00  

ව කයං රැකියා 
  

10,000.00  

මු රතලන්තේණයි තපකරක 
  

4,500.00  

පානීය යලය 41,040.00 32,985,339.29  

ේකන  
  

48,431,855.81  

පරිපාලන ිගයදම්   
19,051,124.29  

 එකතුක  41,040.00 130,691,407.05  
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 ජාතිේ ස්වාභ්ාවිේ දපදා සඳහා වූ රක්කයෂණාවරණ වැඩසටහන රියාමකමේ හිරීම 

 

2016 අය කලය ේයෝයනාකක්ෂ ේලව ඉකරරිප කරන ලද ව කාභ්ාිගක පපදා වඳහා ූ  යාතික රක්ෂෂ්ඨකාකරක 
කලඩවටහන යාතික රක්ෂෂ්ඨක භ්ාර අරමුදල වහ මුදේ අමාතයංශයේ ේ1 වහේයෝණය ඇතික ශ්රී ලංකාේේ ප්රථම 

කරට පපදා කමමනාකරක අමාතයංශයේ යට අනුබශධ පයතනයක්ෂ කන යාතික පපදා වහන ේව කා 
මධයව ථානය ිගසින්ත 2016 අේප්රේ 01 ේකනි කරන සිට කරකයින පුරා ක්රියා මක කරන ලදී. ේමම 
රක්ෂෂ්ඨකාකරක ප්රතිප ති මාලාක යටේ  ිගේශයේ  ෂ්ඨේයන්තම ුමනාමි වහ ුමමි කම්පා, ණංකතුර, නාය ය්ම්, ුමළි 
ුමමං වහ කුකාටු ( නියඟය පකරකය ේනොේේ) කලනි ව කාභ්ාිගක පපදාකලින්ත ිගපතට ප ූ කන්ත වඳහා පි ජ 
පහාර, ිගයළි වමාක, මරක කන්තකර වඳහා රක්ෂෂ්ඨකාකරකය වලමම ම  හානියට ප  නිකාව,ණෘහ 
තපකරක,ුම ර හා මධයම පරිමාක කර්මාන්තතකලට හා එම කර්මාන්තතකල තපකරක, යන්තත්ර  ජත්ර වහ 

ේතොණකල තක්ෂේව රු කි නාකම්කලට අදාමක රක්ෂෂ්ඨක කන්තකර පිරිනලමීම සිදුේේ. 
 
යාතික ව කභ්ාිගක පපදා රක්ෂෂ්ඨකාකරක කලඩවටහන යටේ  ව කභ්ාිගක පපදා වඳහා නටලියන 10 ක 
රක්ෂෂ්ඨකාකරකයක්ෂ හිමිකන අතර එයින්ත රුපියේ නටලියන 1.5 ක්ෂ කපිනම් පපදා වහනාධාර වඳහා 
කාර්කවකක ේකන්තේේ. ව කභ්ාිගක පපදාකන්තේණන්ත සිදුකන ේශපම හානි යටේ  නිකාව වහ ුම ර හා මධයම 

පරිමාක කර්මාන්තතකලට සිදුකන ේණොඩනලගිලි හානි වඳහා කාර්කවකක රුපියේ නටලියන 8.5 ක 
රක්ෂෂ්ඨකාකරකයක්ෂ හිමිේේ. 
 
ස්වභ්ාවිේ දපදාවන්දගන් විපතට පමකවන පුේගලයන් සඳහා ේඩිනම් සහන සැලසීම  

 

ේමේතක්ෂ පලකලති ව කභ්ාිගක පපදාකලින්ත සිදුකන ජීිගත හානියක දී මරක වහනාධාරයක්ෂ ේලව ලබා දුන්ත 
රුපියේ 15,000 ේකනුකට රුපියේ 100,000 ක ජීිගත හානි රක්ෂෂ්ඨකාකරකයක්ෂ ේමම කලඩවටහන යටේ  
හිමිේේ. 
 

කර්ෂ්ඨයක්ෂ පුරා සිදුකන පපදා වඳහා පපදාක අනුක එක්ෂ අකව ථාකකදී පහත වඳහන්ත තපරිම ම මාකන්තට 
යට ක යාතික අයකලය චක්රේේඛ් 152(I),152(II) අනුක කපිනම් වහන වලලම ම සිදු කරනු ලබයි. 

 
  දපදාව                                                                      සිේධියක්කය සඳහා පයමිවන රක්කයෂණාවරණය  

 
ුමනාමි ේහෝ භූමි කම්පා වඳහා       - රු.මි. 500.00 
අිකක ණං කතුර,කුකාටු ේහෝ එකලනි ව කභ්ාිගක පපදා වඳහා  - රු.මි. 100.00 

ුම ර ණං කතුර ුමමං ේහෝ ඒ හා වමාන ව කභ්ාිගක පපදා වඳහා   - රු.මි.   50.00  
නාය ය්ම් වඳහා        - රු.මි.   25.00    
 
ඒ අනුව 2016.04.01 දින සිට 2016.12.31 දක්කයවා දපදාවන්දගන් විපතට පමක ජනතාවට පිසූ 

දහාර,වියළි සලාේ ලබා ීම හා දපදාවලින් මරණයට පමක පුේගලයන්ට වන්දි මුදල් ලබා ීම සිදු ේරන 

ලදි. (ජාතිේ රක්කයෂණ භ්ාර අරමුදල යටදමක) 

 
අනු 
අාේය 

දිස්ත්රික්කයේය ප්රතිපාදන (රු.) නිකුමක ේරන ලද 
සම්පූර්ණ ප්රතිපාදන 

ප්රමාණය(රු.) 
පිසූ දහාර වියළි දහාර අවමාගලයාධාර 

1 අනුරාධපුරය    3,000,000.00 
2 බදුේල   3,500.00 215,000.00 218,500.00 

3 ේකොමඹ 11,321,550.00 28,200.00 175,000.00 54,780,876.50 
4 ණම්පහ 7,350.00 0.00 100,000.00 32,164,399.76 
5 ක රතර 1,000,000.00 0.00 0.00 1,691,301.12 
6 මහනුකර 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 
7 ක්ණේල 0.00 3,373,800.00 4,400,000.00 15,773,800.00 
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8 කුරුක්ණල 0.00 19,206.00 0.00 5,819,206.00 
9 මාතේේ 27,675.00 25,000.00 0.00 184,425.00 
10 නුකර එළිය 103,996.00 998,760.00 0.00 2,102,756.00 
11 ේපොේමොන්තනරුක 0.00 1,500.00 115,500.00 116,500.00 
12 පු තලම 0.00 1,332,046.50 0.00 9,832,046.50 
13 ර නපුරය 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

මුළු එේතුව 12,460,571 5,782,013 5,005,000 133,783,810.88 
 

 

ස්වභ්ාවිේ දපදාවන්දගන් හානියට පමක නිවාස, තළු හා මධයම පරිමාණ වයාපාරිේ ස් ාන හා ඒවාදක 

ගිහ උපේරණ රක්කයෂනාවරණ සඳහා වන්දි මුදල් ලබා ීම 

 
ේම් යටේ  ව කභ්ාිගක පපදාකලින්ත හානි සිදුකන ව්ම නිේකව  හා කුඩා හා මධයම පරිමාක කර්මාන්තත 
වඳහා හානි ඇව තේම්න්තතුක පදනම් කරණනිමින්ත රුපියේ මිලියන 2.5 ක තපරිමය දක්ෂකා 
රක්ෂෂ්ඨකාකරකයක්ෂ හිමිේේ. මින්ත ඉහතදී ක්රියා මක කරන ලද වහන ලබා දීේම් ක්රමේේදය යටේ  රු.5000 

ක තපරිම මාසික පදායමකට යට  ූ කන්ත වඳහා පූර්ක නිකාව හානියකදී රුපියේ 100,000 ක්ෂ වහ අර්ධ 
නිකාව හානියකදී රුපියේ 50,000 ක නිකාව වහනාධාර මුදලක්ෂ හිමි ූ  අතර ේම් ප්රතිප ති යටේ  ිගපතට 
ප ූ කන්ත ේකනුේකන්ත පදායම් ම මාක ේනොවමකා කන්තකර මුදේ ප්රදානය කරනු ලබයි. ේකන  
රක්ෂෂ්ඨකාකරකයකින්ත ප් රතිලාභ් ේනොලබන කාර්කවක පදායම රු.මි. 10 ේනොඉක්ෂමකන ුම ර හා මධයම 
පරිමාක කයාපාර වඳහා රු.මි. 2.5 ක තපරිමයකට යට ක කන්තකර මුදේ හිමිකම් ලබයි. 
 

2016 මලයි මව 15 කන කරන සිට 27 කන කරන දක්ෂකා ඇතිූ  ණං කතුර,නාය ය්ේම්,ුමළි ුමමං ේහ තුේකන්ත 
හානියට ප  නිකාව යථා ත  කයට ප  කර ණලනීම වඳහා හානි තක්ෂේව රු කටයුතු සිදු කිීමට කාලය 
ණත කන බලිගන්ත කපිනම් පිළිවකර කටයුතු වඳහා මූලික කශයේ ේයන්ත රු. 10,000 ක අ තිකාරම් මුදේ ලබා 
දීම ේකනුේකන්ත පහත වඳහන්ත පරිකර කරව ත්රික්ෂක 12 ක්ෂ වදහා යාතික රක්ෂෂ්ඨක භ්ාර අරමුදේලහි දායක කය 

ඇතික මුදේ ලබා දී ඇත.  
 
ජාතිේ ස්වභ්ාවිේ දපදා සඳහා වූ රක්කයෂණාවරණ වැඩසටහන යටදමක නිවාස හානි ය ාවමක හිරීම සඳහා 

රු. 10,000 ේ අමකතිේාරම් මුදල් ලබා ීම සම්බන්ධ විස්තර 

 

අනු 
අාේය 

දිස්ත්රික්කයේය දපදාදත ස්වභ්ාවය 
නිවාස 
සාඛයාව 

ජාතිේ දපදා 
සහන දසේවා 

මධයස් ානය 
මිනන් දිස්ත්රික්කය 
දල්ේම්වරුන් 

දවත ලබා ී  ඇති 
මුදල් ප්රමාණය 

(රු.) 

වියදම්ේර ඇති 
මුදල (රු.) 

 
 
 

ප්රගතිය  

1 ේකොමඹ ණං කතුර 36,888  
    

347,082,750.00  325,972,750.00  

93.92 

2 ණම්පහ ණං කතුර 23,857  
    

234,842,400.00  234,842,400.00  

100 

3 යාපනය ණං කතුර 192 
        

1,920,000.00  1,920,000.00  

100 

4 ක රතර 
අිකක ුමමං / ණං කතුර/ 
නාය ය්ම් 772 

        
6,297,040.00  6,210,040.00  

98.62 

5 ක්ණේල ණං කතුර /නාය ය්ම් 2904 
      

28,893,300.00  28,893,300.00  

100 

6 කිළිේනොච්චිය ණං කතුර 267         2,670,000.00  100 
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ප්රාේශශීය ේේකම්කරුන්තේේ අධීක්ෂෂ්ඨකය යටේ  පපදා වහන ේව කා නිලධාීන්ත, තාක්ෂෂ්ඨක නිලධාීන්ත, 
ාම නිලධාීන්ත ිගසින්ත නිකාව,ුම ර හා මධයම පරිමාක කර්මාන්තත, ේණොඩනලගිලි හා ණෘහ තපකරක හානි 

තක්ෂේව රු සිදු කරන අතර 2016.12.31 කරන කන ිගට නිකාව හානි හා ුම ර හා මධය පරිමාක කයාපාරික 
ව ථාන 4,340ක්ෂ තක්ෂේව රු කර අකවන්ත කරන ලදී.  

 
අට අමතරක 2016 මලයි මව 15 කන කරන පානදුර ප්රාේශශීය ේේකම් ේකොට්සාශයේ යට බලප් ුමළි ුමමං 
ත  කය ේහ තුේකන්ත හානියට ප  නිකාව යුධ හමුදාක ිගසින්ත නිකාව 89 ක්ෂ  පිළිවකර කරන ලද අතර, 
එමකයාපෘතිය ේකනුේකන්ත යාතික ව කභ්ාිගක පපදා රක්ෂෂ්ඨකාකරක කලඩවටහන යටේ    රු. 20,000,00 ක්ෂ 
ලබා ේදන ලදී.  2016.09.30 කරනට ිගයදම රු.1,465,900.00 කි. ේී 
 

දේශීය හා විදේශීය වශදයන්  ලැබුණු සහනාධාර ද්රවය ප්රතිලාීනන් දවත දබදා ීම 

 

විදේශ සහනාධාර ලැබීම් 

 
2016 මලයි මව ඇති ූ  ණං කතුර හා නාය ය්ේම් පපදා ත  කය ේහ තුේකන්ත ිගේදව  රායයයන්ත අප 
පයතනය ේකත පධාර ලබා දීමට කලමල ත පම කර ති ස අතර ඒ වඳහා අකශයේ ය පපදා සිශික කාර්තා හා 

අකශයේ යතා පිළිබඳ ිගව තර ලබා දීම යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ිගසින්ත සිදු ේකරිනි. 
 
විදේශාධාර නිශ්ේාශන ේටයුතු සිදු හිරීම 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2,670,000.00  

7 කුරුක්ණල ණං කතුර 357 
        

3,161,706.00  3,161,706.00  

100 

8 මාතේේ ණං කතුර /නාය ය්ම් 140 
        

1,385,173.00  1,385,173.00  

100 

9 මුලතිේ අිකක ුමමං 212 
        

2,120,000.00  2,120,000.00  

100 

10 පු තලම ණං කතුර 563 
        

5,630,000.00  5,630,000.00  

100 

11 ර නපුරය ණං කතුර වහ නාය ය්ම් 482 
        

4,658,800.00  4,658,800.00  

100 

12 කේනියාක අිකක ුමමං / ණං කතුර/ 10 
            

100,000.00  100,000.00  

100 

එේතුව 66,644  638,761,169  617,564,169.00  96.68 

යපන්ත තානාපතිතුමන්ත ිගසින්ත ණරු පපදා කමමනාකරක 

අමාතයතුමන්ත ේකත වහනාධාර රකය භ්ාර දුන්ත අකව ථාක  
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යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ිගසින්ත රටකේ ිගශයේ ාල ණකනාකකින්ත ලබා ේදන ලද ිගේශශයේ ාධාර 
කටයුතු නිශයේ  කාශයේ නය කරන ලද අතර මධයව ථානය වතු ඔරුේණොඩක ත අංක 07 ණබඩාේකහි ිගේශශයේ කලින්ත 
ල  භ්ාණ්ඩ වහ පධාර ණබඩා කරන ලදී.පධාර ේතොණ 48 ක පමක නිශයේ  කාශයේ නය කරන ලද අතර ඒ 
වඳහා රු. 2,503,949.83 ක මුදලක්ෂ කලය කරන ලදී. 

 
ිගේශශයේ  පධාර ලබා දුන්ත රටකේ අතර යපානය,ඉන්තකරයාක,පාකිව ථානය,බංණලාේශශයේ ය,චීනය,මාල කරකයින 
ඉන්තදුනීසියාක,ේහොංේකොං,බහේර්න්ත,ඩුබායි,එක්ෂව  අරානට එමීර් රායයය,ටර්කි රායයය,මලේේසියාක කලනි 
රටකේ ිගේශයේ  ෂ්ඨ ිගය. 

 
එේලවම ිගේදව  රායය ේනොකන වංිගධාන ණකනාකක්ෂම පධාර ලබා දුන්ත අතර ඒ අතර චීනේ1 එක්ෂව  
යාතීන්තේේ තිරවර වංකර්ධනය වම්බන්තධේයන්ත කන ේණෝීමය යාතික තරඟකාරි කය පිළිබඳ 
වංිගධානය,ඇමරිකා එක්ෂව  යනපදේ1 වමරිටන්තව  පර්ව  පයතනය,එක්ෂව  යාතීන්තේේ ේෂ්ඨේටර් ේබොක්ෂව  
පයතනය,යර්මනිේ1 බී ේයෝන්ත පදනම,ේඩන්තමාකේ1 යාතික හකරසි ත ක කමමනාකරක 

පයතනය,තායිකානේ1 ටුකව පදනම,සිංණප්පූරුේේ මහා කරුකා ේබෞශධ වංණමය කලපී ේපනුනි. 
 
 

දවනමක රාජය දයතන දවත සහනාධාර ද්රවය නිශ්ේාශනය ේර ීම 

 

2016 කර්ෂ්ඨේ1 ණං කතුර හා නාය ය්ේම් පපදා ත කය ේහ තුේකන්ත පපදා කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ය 
ේකත වහනාධාර රකය වඳහා ේර්ගු බදු නිදහව  කිීේම් පහුමකම ලලබුණු අතර ඒ යටේ  ේවෞඛ්ය 
අමාතයාංශයේ ය ේකත ලලබුණු කතුර පිරිසිදු කිීේම් ේපති හා ේකන  ේබේහ  රකය වඳහා නිශයේ  කාශයේ න කටයුතු 
සිදු ේකොට ේවොඛ්ය අමාතයාංශයේ ය ේකත එම ේබේහ  රමය භ්ාරේදන ලකර.  
 

විදේශාධාර දබදා ීම  

 
ිගේශශයේ  රායයයන්තේණන්ත ලද පධාර කරව ත්රික්ෂ හා ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාලකල අකශයේ යතා පදනම් කර ේණන 
ේබදා හලීම සිදු කරන ලද අතර ඒකා ිගපතට ප ූ කන්තේේ අකශයේ යතා ඉටු කිීම වදහා ුමභ් වාධන 
මධයව ථානකල භ්ාිගතා කරන ලදී. 

 
ිගේදව කලින්ත ල  වහනාධාර ේබදා හලීම  

 

අනු 

අාේය 
සහනාධාර ද්රවය ලැබුණු ප්රමාණය දබදා දුන් ප්රමාණය 

1 ේලලන්තකට් 3828 1082 
2 ිගදුලි යනක යන්තත්ර 110 83 
3 කතුර ෆිේටර් 3650 1794 
4 කතුර ටලංකි 2132 532 

NEXT PLC පයතනය මඟින්ත ණරු පපදා කමමනාකරක 

අමාතයතුමන්ත ේකත වහනාධාර රකය භ්ාර දුන්ත අකව ථාක  
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5 ේමට්ට 320 165 
6 ේටන්තට් 2700 2246 
7 ටාේපෝීමන්ත ේරකර 1900 1765 
8 ලාම්පු 200 84 
9 ේටෝර්ච් 800 436 
10 කලහි කබා  2530 2000 
11  සට් වප තු 500 300 
12 ඇඳුම් ණකනය කර නලත. ේබදා හලීේම් කටයුතු සිදු කර අකවන්ත වී 

ඇත. 
13 ිගයළි පහාර ිගශයේ ාල ප්රමාකයක්ෂ ේබදා හලීේම් කටයුතු සිදු කර අකවන්ත වී 

ඇත. 
14 වලකුමම් කරන ලද පහාර ිගශයේ ාල ප්රමාකයක්ෂ  ේබදා හලීේම් කටයුතු සිදු කර අකවන්ත වී 

ඇත. 
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පුහුණු හා ධාරිතා සාවර්ධන වැඩසටහන් රියාමකමේ හිරීම  

 
යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානේ1 ප්රධාන කාර්යාලේ1 නිලධාීන්තේණන්ත හා කරව ත්රික්ෂ හා ප්රාේශශීය 
ේේකම් කාර්යාලකලට අනුයුක්ෂත පපදා වහන ේව කා නිලධාීන්තේේ දලනුම,පකේප හා කුවලතා 

වංකර්ධනය වඳහා පුහුණු කලඩවටහන්ත පලකල වීමට 2016 අයකලේයන්ත රුපියේ මිලියන 03 ක ප්රතිපාදන 
ේකනු ූ  අතර එම ප්රතිපාදන ේයොදාණනිමින්ත 2016.12.31 දක්ෂකා ක්රියා මක කරන ලද පුහුණු කලඩවටහන්ත 
පිළිබඳ ිගව තර පහත දක්ෂකා ඇත. 
 

පුහුණු කලඩවටහන්ත 
 

පුහුණු 

වැඩසටහන 
පුහුණුව පැවැති 

ස් ානය 
සම්පමක දායේමකවය පුහුණු ේාල 

සීමාව 
පුහුණු ේන 

නිලධාරීන් 
සාඛාව/පැවැමකවූ 

වැඩසටහන් 

සාඛාව 

වියදම(රු.) 

භූේණෝීමය 
ේතොරතුරු 
පශධතිය 
පරේයන්ත පපදා 
අකදානම් ප්රේශශයේ   

හඳුනාණලනීම හා 
සිතියම්ණත කිීම 

මලනුම් හා සිතියම් 
ණත කිීේම් 
පයතනය, 
කරයතලාක 

මලනුම් හා සිතියම් 
ණත කිීේම් 
පයතනය,කරයතලාක 

ේතකරන 
ේන්තකාසික 
කලඩවටහන  

කලඩවටහන්ත 
05කි. 
 
නිලධාීන්ත 280 
කි. 

1,848,925.25 

ුමරක්ෂකවත නිකාව 
ඉකර කිීේම් 
හඳුන්තකා දීේම් 
කලඩවටහන 

කරව ත්රික්ෂ ේේකම් 
කාර්යාලය 
(මාතේේ හා 
මහනුකර) 

යාතික ේණොඩනලගිලි 
පර්ේ1ෂ්ඨක 
වංිගධානය  

එක්ෂ කරන 
කලඩවටහන 

කලඩවටහන්ත 
02කි. 
 
නිලධාීන්ත 63කි. 

35,387.50 

ධාරිතා ප්රකර්ධන 
හා ප්රණති 

වමාේලෝචන 
කලඩවටහන 

යාතික පපදා 
වහන ේව කා 

මධයව ථානය 

යාතික පපදා වහන 
ේව කා මධයව ථානය 

එක්ෂ කරන 
කලඩවටහන 

කලඩවටහන්ත 
05කි. 
 
නිලධාීන්ත 
150කි. 

29,039.00 

කරව ත්රික්ෂ ධාරිතා 
වංකර්ධන හා 
ප්රණති 

වමාේලෝචන 
රැව වීම් 

කරව ත්රික්ෂ ේේකම් 
කාර්යාලය 

කරව ත්රික්ෂ ේේකම් 
කාර්යාල 

එක්ෂ කරන 
කලඩවටහන 

කලඩවටහන්ත 24 
කි. 
 
නිලධාීන්ත 
178කි. 

35,317.00 

පරිණකක පුහුණු 
කලඩවටහන්ත  
(Ms. Excel and 

Ms. Access) 

රි ලංකා 
වංකර්ධන හා 
පරිපාලන 

පයතනය 

රි ලංකා වංකර්ධන 
හා පරිපාලන 
පයතනය 

කරන 10 කලඩවටහන්ත 
01කි. 
නිලධාීන්ත 20කි. 

212,916.67 

ප්රවම්පාදන 
ක්රියාකලිය පිළිබඳ 
පුහුණුක 

නිපුකතා 
වංකර්ධන 
අරමුදල 

නිපුකතා වංකර්ධන 
අරමුදල 

කරන 02 එක්ෂ 
නිලධාරිේයකු 

17,000.00 

ගිණුම්කරකය 
පිළිබඳ පුහුණු 

කලඩවටහන 

නිපුකතා 
වංකර්ධන 

අරමුදල 

නිපුකතා වංකර්ධන 
අරමුදල 

කරන 02 නිලධාීන්ත 02කි. 17,000.00 
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කලටුප් පරිකර්තන ප්රාේ පයතනය ප්රාේ පයතනය කරන 02 නිලධාීන්ත 03 18,000.00 

Computer 
Driving License 

රි ලංකා 
වංකර්ධන හා 
පරිපාලන 
පයතනය 

රි ලංකා වංකර්ධන 
හා පරිපාලන 
පයතනය 

කරන 10 නිලධාීන්ත 16    320,000.00 

යාතික ුමරක්ෂකවත 
කරන දලනුක  

කිීේම් 
කලඩවටහන්ත 

කරව ත්රික්ෂ ේේකම් 
කාර්යාල 
(මහනුකර,කේනි
යාක,ක රතර,බදුේ
ල,ත්රිකුකාමලය, 
මන්තනාරම,හම්බ
න්තේතොට,ර නපුර
,නුකර 

එළිය,පු තලම) 

කරව ත්රික්ෂ ේේකම් 
කාර්යාල 

කරන 01 නිලධාීන්ත 950 258,920.00 

පපදා වහන 
ේව කා පිළිබඳ 

ාම නිලධාීන්ත 
දලනුක  කිීම 

ේකොමඹ කරව ත්රික්ෂ 
ේේකම් 

කාර්යාලය 

යාතික පපදා වහන 
ේව කා 

මධයව ථානය 

එක්ෂ කරන 
කලඩවටහන 

කලඩවටහන්ත 01 
ාම නිලධාීන්ත 

300කි. 
 

74,805.00 

රියදුරු හා 
කාර්යාල කාර්යය 
වහයක දලනුක  
කිීම 

යාතික රම 
අධයයන 
පයතනය 

යාතික රම 
අධයයන පයතනය 

කරන 04 නිලධාීන්ත 6 18,000.00 

එේතුව 2,885,310.42 

 

 

 

දේොනඹ දිස්ත්රික්කයේදක සීතාවේ ප්රාදේශීය දල්ේම් ේාර්යාල බල ප්රදේශයට අයමක  සාලාව යුධ හමුදා 

ේඳවුදර් අවි ගබඩාව 2016/06/05 දින පුපුරායාදමන් දපදාවට පමකවූවන්ට සහන සැලසීම  

 

2016.06.05. කරන ප.ක. 5.45 ට පමක ම තාකක ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාල බල ප්රේශශයේ ේ1 ේකොව ණම, 
වාලාක යුධ හමුදා කඳුරේර් පයුධ ණබඩාේේ ඇතිූ  පිපිීේමන්ත  සිිගේ කලසියන්තේේ ජිිගත කලට හානි සිදු 

ේනොුරකද ඒ අකට ප්රේශශයේ ේ1 නිකාව, කයාපාරික ව ථාන, චංචල හා නිශයේ  චල ේශපල ඇතු ර ේකන  වම්ප  
හානියට ප ිගය. ම තාකක ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාලේ1 ේතොරතුරු කලට අනුක පූර්ක නිකාව හානි හා 
කයාපාරික ව ථාන හානි 161ක්ෂ කාර්තා ූ   අතර අර්ධ නිකාව හානි 345කි.තකද ුම ර නිකාව හානි 1,322 ක්ෂ ද 
කාර්තා ිගය.  
 
පපදාකට ලක්ෂූ  යනතාකට කපිනමින්ත වහන වලලම ේම් කටයුතු යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය 

මගින්ත ක්රියා මක කරන ලකර. කන්තකර ලබාදීම වඳහා ේශපල තක්ෂේව රු කිීේම් කටයුතු ේකනුේකන්ත තක්ෂේව රු 
ේදපාර්තේම්න්තතුක වහේයෝණය ලබාදුන්ත අතර අේනකු  වහන වලලම ේම් කටයුතු සියේල පපදා 
කමමනාකරක අමාතයාංශයේ ේ1 අධීක්ෂෂ්ඨකය යටේ  ේකොමඹ කරව ත්රික්ෂ ේේකම් කාර්යාලය,ම තාකක 
ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාලය,ශ්රී ලංකා යුධ හමුදාක,ේපොලිව  ේදපාර්තේම්න්තතුක,ප්රාේශශීය වභ්ාක කලනි 
රයේ1 පයතනකල වහේයෝණය ලබාේණන සිදු කරන ලකර.  
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ම තාකක ප්රාේශශීය ේේකම් ේකොට්සාශයේ ේ1 ඇතිූ  පිපිීේමන්ත පපදාකට ප   ූ  පුශණලයින්තට  
වහන  වලලම ේම් ප්රණතිය 2016/12/31 කරනට 
 

 

අ.අ ේාරණය නිදහස් ේරන ලද 
ප්රතිපාදන ප්රමාණය 

(රු.) 
සම්පූර්ණ 

එේතුව (රු.) 

ප්රගතිය 
ප්රතිලාීනන් 

ගණන 
ප්රමාණය (රු.) 

1 
රු.50000/- පමමු කාරිකය ලබාදීම 
(ප්රතිලාීනන්ත 813ක්ෂ වඳහා) 40,650,000.00 

7
2

,2
0

0
,0

0
0

.0
0

 

756 37,800,000.00 

2 
රු.50000/- ේදකන කාරිකය 
ලබාදීම (ප්රතිලාීනන්ත 169ක්ෂ වඳහා) 8,450,000.00 176 8,800,000.00 

3 
රු.50000/- ේතකන කාරිකය 
ලබාදීම (ප්රතිලාීනන්ත 154ක්ෂ වඳහා) 7,700,000.00 154 7,700,000.00 

4 
රු.50000/- හතරකන කාරිකය 
ලබාදීම (ප්රතිලාීනන්ත 154ක්ෂ වඳහා) 7,700,000.00 63 3,150,000.00 

5 
රු.50000/- පව කන කාරිකය 
ලබාදීම (ප්රතිලාීනන්ත 154ක්ෂ වඳහා) 7,700,000.00 59 2,950,000.00 

6 

ව කයංරැකියාලාීනන්ත වඳහා 

රු.10000/- ලබාදීම (ප්රතිලාීනන්ත 
315ක්ෂ වඳහා 3,150,000.00 3,150,000.00 262 2,620,000.00 

7 

නිකාවහානි වඳහා කන්තකර ලබාදීම 
(තක්ෂේව රු කි නාකම 
රු.මිලියනයට අඩු ප්රතිලාීනන්ත 

1794ක්ෂවඳහා) 150,707,150.00 
7

4
0
,5

4
5

,6
0

0
.0

0
 1728 122,090,477.25 

8 

නිකාව හානි වඳහා කන්තකර ලබාදීම 
(තක්ෂේව රු කි නාකම 
රු.මිලියනයට කලපිප්රතිලාීනන්ත 

148ක්ෂ වඳහා-පමමු කාරිකය) 299,838,450.00 139 300,422,295.41 

9 

නිකාව හානි වඳහා කන්තකර ලබාදීම 
(තක්ෂේව රු කි නාකම 
රු.මිලියනයට කලපිප්රතිලාීනන්ත 

145ක්ෂ වඳහා - ේදකන කාරිකය) 
 290,000,000.00 146 288,424,698.37 

10 

නිකාව අුම කලපියා කිීමට 
අමුරකය ේයදීම ේකනුේකන්ත යුධ 
හමුදාක ේකත ේණිගය යුතු මුදේ 
නිරුරේ කිීම වඳහා 27,451,300.00 27,451,300.00 19 47,584,753.89 

11 

යුධ හමුදාක ේකත නිකාව 1031ක 
ප්රතිවංව කරකය ේකනුේකන්ත 
ලබාේදන ලද මුදල 48,035,510.00 48,035,510.00 809 38,377,835.00 

12 චංචල ේශපල හානි වඳහා 100,000,875.00 100,000,875.00 361 100,000,845.00 

13 
තාකකාලික ේකමඳ කුි  ඉකරකිීම 
වඳහා 25,183,125.00 25,183,125.00 - - 

 
 

එේතුව 1,016,566,410.00    959,920,904.92 
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2016 ජූලි මස සිට දිවයිදන් ප්රදේශ දබොදහොමයේට බලපෑ නියා තමකමකවය දහේතුදවන් විපතට පමක 

ජනතාව සඳහා සහන සැලසීම 

 

2016 කර්ෂ්ඨේ1 නියඟ පපදාේකන්ත කරව ත්රික්ෂක 24 ක පුරේ 223,973 ක පුශණලයන්ත 814,648 ක්ෂ ිගපතට ප  

ිගය.ඔුරන්තට වහන වලලම මට රුපියේ මිලියන 41.628 ක ප්රතිපාදන මුදේ ේයොදකා ඇත.ිගපතට ප  

කරව ත්රික්ෂකකලට පානීය යලය වලපීමම වඳහා ප්ලාව ි ක්ෂ යල ටලංකි 1,800 ක්ෂ යාතික පපදා වහන ේව කා 

මධයව ථානය මඟින්ත 2016 කර්ෂ්ඨය තුම ේබදා දී ඇත. 

 

 

 
 
2016.09.28 කරන ේපොේමොන්තනරු කරව ත්රික්ෂ ේේකම්               2016.11.09 කරන නියඟේයන්ත පීඩාකට ප  
කාර්යාලේ1 දී ලබා ේදන ලද යල ටලංකි                                   යනතාක ේකනුේකන්ත ලක්ෂටර් බුරවර් ලබා දීම 

 

 
පානීය යලය වඳහා ප්රතිපාදන වලලම ම 

අනු 

අාේය 
දිස්ත්රික්කයේය 

දපදාවට 
පමක පවුල් 
සාඛයාව  

දපදාවට 
පමක 

පුේගල 
සාඛයාව  

නිදහස් ේන 
ප්රතිපාදන 
ප්රමාණය 

1 ේපොේමොන්තනරුක 28,275 102,591 13,316,654.31 

2 ර නපුරය 7,502 28,573 3,092,421.00 

3 යාපනය 1,363 4,338 1,500,000.00 

4 ත්රිකුකාමලය 5,575 18,950 1,400,000.00 

5 අම්පාර 22,849 82,758 2,179,433.76 

6 මඩකලපුක 20,474 71,257 1,500,000.00 

7 ේමොනරාණල 11,294 44,983 3,620,230.00 

8 පු තලම 12,195 45,948 316,500.00 

9 මාතේේ 3,320 10,024 600,000.00 

10 ණම්පහ 10,933 46,386 955,400.00 

11 ක රතර 22,542 93,968 800,000.00 
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ේෑගල්ල දිස්ත්රික්කයේදක 2016 මැයි මස ඇති වූ නාය යෑදම්,නාය යෑදම් අවදානම් තමකමකව හා ගා වතුර 

දපදා තමකමකවය සඳහා සහන සැලසීම 

2016 මලයි මව 16 කන කරන අරනායක රාමවර කන්තද පුශණලයන්ත 31කට මරුකලඳකමින්ත පුශණලයන්ත 99ක්ෂ 

අතුරුදහන්ත කරමින්ත නායය්මට ලක්ෂූ  අතර එම කරනකල ක්ණේල කරව ත්රික්ෂකේ1 ඇති ූ  අිකක කර්ෂ්ඨාපතනය 

ේහ තුේකන්ත ප්රාේශශීය ේේකම් ේකොට්සාශයේ  11 ක නාය ය්ම් හා ණං කතුර පපදාකන්ත කාර්තා ුරණු අතර 

එමඟින්ත පුරේ 5,804 ක පුශණලයන්ත 21,234 ක්ෂ ිගපතට ප  ිගය.(2016 මලයි මව යාතික පපදා වහන ේව කා 

මධයව ථානේ1 පපදා සිශික කාර්තාකට අනුක) 

 

ප ත දපදා සහන දසේවා සැලසීම 

ේඩිනම් සහන සැලසීම හා  තභ් සාධන මධයස් ාන පවමකවාදගන යාම 

 

යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ිගසින්ත ක්ණේල කරව ත්රික්ෂ ේේකම් කාර්යාලය වම්බන්තධීකරකය 

කරණනිමින්ත ප්රාේශශීය ේේකම්කරුන්ත හරහා ිගපතට ප  යනතාකට කපිනම් වහන වලලම මට කටයුතු සිදු 

කරන ලදී. 2016.05.17 කරන කනිගට ුමභ් වාධන මධයව ථාන 37ක ිගපතට ප ූ කන්ත සිි න ලදී. එම ුමභ් 

වාධන මධයව ථානකල වහන වලපීමේම් කටයුතු කරව ත්රික්ෂ ේේකම් කාර්යාලේ1 පපදා වහන ේව කා 

නිලධාීයා හා ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාලකල යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය යටේ  ේව කය 

කරන පපදා වහන ේව කා නිලධාීන්ත ිගසින්ත කරව ත්රික්ෂ ේේකම්ේේ හා ප්රාේශශීය ේේකම්කරුන්තේේ 

අධීක්ෂෂ්ඨකය යටේ  සිදු කරන ලදී. 

එම මධයව ථානකලට පි ජ පහාර ලබා දීමට යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය මඟින්ත 2016.12.31 

කන ිගට රුපියේ මිලියන 52.283ක ප්රතිපාදන නිදහව  කර ඇත. තක ද අකමණලයාධාර කටයුතු වඳහා 

රුපියේ මිලියන 12.4 ක ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. පපදා අකදානම් ත කය පහක යාම  වමඟම ුමභ් වාධන 

මධයව ථානකල සිි  යනතාක නලකත පකරංචි ව ථාන කරා යලුරණු අතර 2016 කර්ෂ්ඨය අකවාන කන ිගට ුමභ් 

වාධන මධයව ථාන 5ක්ෂ හා තකකාලික ුමභ් වාධන මධයව ථාන ේලව කූඩාරම් 797ක්ෂ පක කා ේණන යන 

ලකර. 

 

 

 

12 අනුරාධපුර 4,263 14,880 2,100,000.00 

13 කුරුක්ණල 16,950 57,335 1,228,501.35 

14 හම්බන්තේතොට 14,982 53,565 4,146,427.50 

15 නුකර 8,339 31,574 430,655.00 

16 කේනියා 938 3,111 200,000.00 

17 කිලිේනොච්චි 4,396 15,152 700,000.00 

18 නුකර එළිය 334 1,239 200,000.00 

19 මාතර 1,180 4,906 150,000.00 

20 ේකොමඹ 650 3,226 200,000.00 

21 මුලතිේ 566 1,872 691,835.00 

22 බදුේල 10,236 42,494 2,300,000.00 

එේතුව 223,973 814,648 41,628,057.92 
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ද්රවයමය දධාර ලබා ීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ුමභ් වාධන මධයව ථානකල යනතාක වඳහා ේශශීය හා ිගේශශීය පධාර ේලව ලලබුණු රකයමය පධාර ිගශයේ ාල 

ප්රමාකයක්ෂ ලබා දීම සිදු කරන ලදී. ඒකාේ1 වාරාංශයේ යක්ෂ පහත දලක්ෂේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ඉහත රකයකලට අමතරක ිගයලි පහාර, ඇදුම් ලබා දීම ද සිදු කරන ලදී. ුමභ් වාධන මධයව ථානකලට යලය 

වලපීමම වඳහා ලබා ේදන ලද කතුර පිරිසිදු කිීේම් යන්තත්රය ව ථාපනය කිීම ද  එමඟින්ත කරනකට යලය ීමටර් 

10,000 ක්ෂ පමක ිගපතට ප ූ කන්තේේ යල අකශයේ යතා වලපීම වඳහා ේයොදා ණලනිනි.  

 

 

 

අාේය සහනාධාර ද්රවය 
ලබාදුන් 

ප්රමාණය 

1 ේයනේර්ටර් 19 

2 ේටන්තට් 839 

3 අකුලන ඇඳන්ත 1827 

4 ේකොපි 1827 

5 කතුර පිරිසිදු කිීේම් යන්තත්ර 1 

7 කතුර ේමෝටර් 17 

8 ටාේපෝලින්ත බන්තඩේ 56 

9 ේලලන්තකට් 1074 

11 ිගදුලිපන්තදම් 240 

37 අභ්යාවේපො  1780 

39 ලිං පිරිසිදු කිීේම් ේපති 1000 

40 ේබඩ්ශීට් 1300 

41 පලදුරු 2175 
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නාය යෑදම් දපදාවවන් අවතැන්වූවන් නැවත පදිාචි හිරීම 

 

අධී දපදා අවදානම් ස් ානවල පිපයටා තිබූ පූර්ණ දලස නිවාස හානිවූ ජනතාව සඳහා නිවාස ඉදිහිරීදම් වැඩසටහන 

  

  

යාතික ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය ිගසින්ත                             නටම් වකව  කිීේම් කටයුතු 
නිර්ේශශයේ  කරන ලද නිකාව ඉකරමීම වඳහා ේතෝරාණ   
ඉඩම් 

 

 

 

 

  
  

  

 

නිකාව ඉකරකිීේම් කටයුතු                                                                                  නිකාව ඉකරකිීේම් කටයුතු 

 

  

   

   

    

   

 

  

                                                 ඉකරකරනු ලල ස නිකාව හා නිකාව ේබදා දීේම් අකව ථාක 
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යාතික ේණොඩනලගිලි පර්ේ1ෂ්ඨක වංිගධානය ිගසින්ත ක්ණේල කරව ත්රික්ෂකේ1 සිදු කරන ලද නාය ය්ේම් 

අකදානම් වමීක්ෂෂ්ඨකකලට අනුක අික අකදානම් කලාපකල පිහිටා ති ස හා පූර්ක ේලව හානියට ප  නිකාව 

1,682 ක්ෂ පමක හඳුනාණ  අතර එම නිකාවකල පකරංචිකරුකන්ත නලකත පකරංචි කරවීම වඳහා නිර්ේශශයේ  කරනු 

ලලබීය. ේම් වම්බන්තධේයන්ත ණනු ලල ස අංක අමප/16/1457/715/012 දරක 2016.08.02 කරන අමාතය 

මණ්ඩල තීරකයට අනුක රුපියේ මිලියන 2280.2 ක ප්රතිපාදන නක නිකාව ඉකරකිීම වඳහා ේකන්ත ේකරිණි. 

ඒ අනුක පුරේ 1,682 ක්ෂ වඳහා නිකාව ඉකරකිීම සිදුකන පකාරය පහත කගුේකහි වාරාංශයේ ණත කර ඇත. 

ේමම ප්රතිපාදන ලබා දීම  ඒකාේ1 නිකාව ඉකරකරන පකාරය පිළිබඳ අධීක්ෂෂ්ඨකය කිීම  හා 

ේමේහයවීම  ප්රාේශශීය ේේකම් කාර්යාල මඟින්ත පපදා වහන ේව කා නිලධාීන්ත ේයොදාණනිමින්ත සිදු කරනු 

ලබයි. 

 

2016.12.31 දින වන විට නැවත පදිාචි හිරීදම් ප්රගතිය  

රජදක නිවාස ඉදිහිරීදම් ප්රගතිය 

 

අනු 
අා
ේය 

නිවාස ඉදි ේරනු ලබන දේාරය ප්රතිලාීන
න් 

ගණන 

අනුමත 
ප්රතිපාදන 
ප්රමාණය 
(රු.මි.) 

ප්රගතිය 
(රු.මි.) 

 
 
1 

ඉඩම් එළි ේපේහළි කිීම හා අභ්යන්තතර ප්රේේශයේ  මාර්ණ 
ඉකරකිීම කලනි යි තල පහුමකම් වංකර්ධන කටයුතු 
වඳහා 

 61.8 36.18 

2 රයේ1 ඉඩම්කල ේහෝ ේපෞශණලික ඉඩම්කල ව ිකර 
නිකාව ඉකරකිීම 
 
ඉහත මුදේ තම රමේයන්ත රයේ1 ේහෝ ේපෞශණලික 
ඉඩම්කල නිකාව ඉකරකරණලනීමට කලමල ත ප්රකාශයේ  කර 
ඇති ප්රතිලාීනන්ත වඳහා රු.40,000 බලගින්ත පමමු කාරිකය 
ලබා දීම (ේණපල වකව  කිීම වඳහා) 
 
ඉතිරි කාරික 05 ක්ෂ ලබා දීමට වලලුමම් කර ඇත. 
(අ තිකාරම් නිම කිීම,ලින්තටන්ත මට්ටම දක්ෂකා නට ති 
බලඳීම, කහල නිම කිීම,ේදොර යේනේ පියන්ත දලමීම හා 
කපරාරුක,කර්කාේේප කිීම) 

 
 
 
1682 

 
 

 
 

 
 
 
2018.4 

 
 
 

13.08 
(ප්රතිලාීනන්ත 

327 
ේදේනකු 
වඳහා) 

 
 

3 තම ේපෞශණලික ඉඩම්කල නිකාව ඉකරකරනු ලබන 
ප්රතිලාීනන්ත වඳහා රු. 400,000 බලගින්ත දීමනාකක්ෂ ලබා 
දීම  

109 200 43.6 
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විදේශාධාර වයාපිති යටදමක නිවාස ඉදිහිරීදම් ප්රගතිය 

චීන ලාේා මිත්රමකව ගම්මානය ඉදිහිරීම 

  

2016 මලයි මව කරකයිේන්ත කරව ත්රික්ෂක ණකනාකක ඇති ූ  පපදා ත  කය ේහ තුේකන්ත රි ලංකා රයය ේකත 

මූලයමය හා රකයමය පධාර ලබා ේදන ලද අතර, ර චීන වමූහාණ්ඩුේකන්ත ඇමරිකානු ේඩොලර් රු.මි. 15 ක්ෂ 

ලලබුණු අතර එම මුදල ේයොදාණනිමින්ත ක්ණේල කරව ත්රික්ෂකේ1 නිකාව 100 ක්ෂ ඉකරකිීේම් කලඩවටහනක්ෂ 

ක්රියා මක ේකමින්ත පකති. 

 

දපෞේගලිේ අාශදක හා දවනමක රාජය දයතනවල දායේමකවය මත සිදු ේරන නිවාස වයාපිති  

 

යන මාධය අමාතයාංශයේ ය,හලනටටලට් පයතනය,රයිේනෝ පුශණලික වමාණම,ඩයේලොේ පුශණලික වමාණම 

මඟින්ත නිකාව 137ක්ෂ ඉකරකිීමට අකශයේ ය මූලික කටයුතු 2016 කර්ෂ්ඨේ1 දී පරම්භ් කරන ලදී. 

 

ජාතිේ දපදා සහන දසේවා මධයස් ානදක සහනාධාර ලබා ගැනීම හා දබදා හැරීම ේාර්යක්කයෂම හිරීම 

ඔරුදගොඩවමකත අාේ 07 ගබඩාව ප්රතිසාස්ේරණය හිරීම 

යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය මඟින්ත පපදාකන්තට ප කන්තනන්තහට කපිනමින්ත වහන වලලම ම 

වඳහා අකශයේ යකන වහනාධාර රකය හා තපකරක මිලදී ේණන ණබඩා කරතලබීමට හා පපදා අකව ථාකලදී 

ේශශීයක හා ිගේශශීයක ලලේබන වහනාධාර රකය ණබඩා කිීම වඳහා පහාර ේකොමවාරිව  ේදපාර්තේම්න්තතු 

ණබඩා වංමර්කේ1 ඔරුේණොඩක ත අංක 07 ණබඩාක භ්ාිගතා කරනු ලබයි. 

පපදා අකව ථාකලදී ිගශයේ ාල කශයේ ේයන්ත ලලේබන ේශශීය හා ිගේශශීය වහනාධාර රකය ලබා ණලනීම,ණබඩා 

කිීම හා නිකු  කිීේම් කටයුතුකල කාර්යක්ෂෂ්ඨමතාකය කලපිකිීම වඳහා 2016 කර්ෂ්ඨය තුම රු.මි.7 ක්ෂ කලය 

කරමින්ත ප්රතිවංව කරකය කරන ලදී. හකරසි පපදා සිදුකන අකව ථාකලදී ේමම ණබඩාේකහි කරකා රාත්රී 

ේව කාකන්තහි රායකාී කටයුතු සිදුකන බලවීන්ත ණබඩාේකහි ප්රතිවංව කරක කටයුතු සිදු කිීම කලක සිට 

පලකලති අකශයේ යතාකයකි. 

ගබඩා ේනමනාේරණ මිදුේාාගයක්කය හඳුන්වා ීම  

හකරසි පපදා අකව ථාකලදී ේශශීය හා ිගේශශීය කශයේ ේයන්ත යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ේකත 
ලලේබන රකයමය පධාර ලබා ණලනීම හා ේබදා හලීම කාර්යක්ෂෂ්ඨම ේලව සිදු කිීම වඳහා ණබඩාක වඳහා 

ණබඩා කමමනාකරක මෘදුකාංණයක්ෂ හඳුන්තකාදීම 2016 කර්ෂ්ඨේ1 දී සිදු කරන ලදී. පපදා කමමනාකරක 

අමාතයාංශයේ ේ1 SRI LANKA COMPREHENSIVE DISASTER MANAGEMENT PROGRAMME කලඩවටහන 

යටේ   එම මෘදුකාංණය නිර්මාකය  කර යාතික පපදා වහන ේව කා මධයව ථානය ේකත ලබා දීම සිදු 

කරන ලදී. 2016 කර්ෂ්ඨේ1 මලයි මව කරකයිේන්ත කරව ත්රික්ෂක ණකනාකක සිදුූ  ණං කතුර හා නාය ය්ේම් 

පපදාේේ දී හා ඉන්ත ේපර සිදුූ  පපදාකලදී වහනාධාර රකය ණබඩා කිීේම් කර,ේබදා හලීේම් දී හා ේතොණ 

ත  ක පක කා ණලනීේම් දී ඇති ූ  දුෂ්ඨ කරතා මඟ හරකාේණන එම කටයුතු කාර්යක්ෂෂ්ඨම කරණලනීම එහි 

අරමුක ිගය.. එම මෘදුකාංණය භ්ාිගතා කිීේමන්ත හකරසි පපදා අකව ථාකක දී හා අේනකු  අකව ථාකලදී 

වහනාධාර රකයකල ේතොණ ප්රමාකය, ලලබීම් හා නිකු  කිීම් පිළිබඳ ේතොරතුරු අමාතයකරයා,නිේයෝයය 

අමාතයකරයා,අමාතයාංශයේ  ේේකම්තුමා ඇතු ර ඉහම නිලධාීන්තට ක්ෂෂ්ඨණිකක ලබා ණලනීේම් පහුමකම 

ලලේබන අතර එමඟින්ත පපදා අකව ථාකල දී  කාර්යක්ෂෂ්ඨමක වහන වලලම ේම් ක්රියාකලිය  පිළිබඳ තීරක 

ණලනීේම් පහුමක වලලම  ඇත.  ේම්මඟින්ත අකදාකක්ෂ සිඳු වී ේකි  කාලයක්ෂ ඇතුලත වහනාධාර ේබදාදීේම් 

කටයුතු කාර්යක්ෂෂ්ඨමක කරේණන යාමට හලකියාක ඇතිිගය. 
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