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රාජ්ය පරිපරාන  පහා පකළම ාකරණ ගරු පඅමාත්යතුමමාේ  පරිවුඩය  
 

 

අඳ රජයක් ලව ඵයට ඳත්වුලේ ක්තිභත් රාජය ලව ලයක් ුළින් 

රාජය ලව ලය, ඵඳෑම්ලලි් ල ොර ව්ලාධීන ලව ලාලක් ඵලට 

ඳත්කරනලා යැයිව ලඳලරෝදුල රලේ ජන ාලට ඵා ලෙමිනි.  

ජන ා අභිාය් ඉටුකිරීලම්දී රාජය ඳිපඳාන ශා කෂභනාකරණ 

අභා යාාංය ලල  ේෂල  ව ලමක්භක් ඳැලලරන ඵලෙ අලධාරණය 

කරන අ ර, ම ව ලවරක කාය ුළ අඳ අභා යාාංය වභව ් රාජය 

ලව ලලේ උ්නතිය වශා මනු ැබූ පියලර වම්ඵ්ධල ේෂය බාර 

අභා යලරයා ලව වුළටට ඳත්ේෂය ශැක. ජන ා ලව ලාල් 

ලඩාත් මිත්රශීලීවල ේෂධිභත් ශා ක්රභලත් අයුලර් ඉටු කිරීභට  ල 

 ලත් යුහුසුළු ේෂය යුුළ ඵලෙ වශ් කරනු කැභැත්ල මි.  

ජන ා ලව ලාල් කාර්යක්භ ශා වපොයී ලව ඉටුකිරීලම් වැසුම් ශා ප්රතිඳත්ති වම්ඳාෙනය වශා 

අභා යාාං ෙැක්භ ශා ලභලශලර වාක්ාත් කිරීභ ශා අභා යාාං ේෂය ඳ යට මැලනන අනුඵ ආධ නය නල 

අධීක්ණය ඉශෂ භේටභකි් ඳලත්ලා ලමන යාභට ඳහුගිය ලවර ුළ ප්රමුඛත ාල දී කටයුුළ කර ඇ . 

ශ්රී ාංකා වාංලර්ධන ඳිපඳාන නය නය, ේෂශ්රාභ ලැටු ද ලෙඳාර් ලම්්ුළල ශා ජාතික පොයි ා ලේකම් 

කාර්යාය ලභ්භ 2017 ලවලර් භැෙ බාමලේ අභා යාාං ේෂය ඳ යට අළුති් ඇුළත්ව රජලේ මුඛරණ 

ලෙඳාර් ලම්්ුළල, රාජය මුඛරණ වාංව් ාල ශා ජාතික ිතත්රඳට වාංව් ාල නදී රජලේ ලෙඳාර් ලම්්ුළ ශා වාංව් ා 

ල ලැඩවටශ් වශ ලයාඳිති ක්රියාත්භක කිරීලම් නලභාං ලවොයා ඉදිිප ක්රියා භාර්ම මැමටභට වැසුම් කර ඇ . 

ලභරට වාංලර්ධනය වශාත්, වභව්  රාජය ලව ලලේ ප්රව්  ක්රියාකාරීත්ලය උලෙවාත් අභා යාාං 

ලභලශයවීභ යටලත් ඳලත්නා දීඳ ලයා ද  ලව ලා, වාංලර්ධන නිධාරී ශා කකාඵ ආධ ලව ලාල්ල  ොයකත්ලය 

ඉශෂ නැාංවීභ වශාෙ ලැඩි අලධානයක් ලම් ලවර ුළෂ ලයොමුඛ කර ඇ .  

ඳසුගිය ලවර ුළ ප්රමතිය ඇමලයන ලම් ලභොලශොලත් අභා යාාං ලේකම්ුළභා නය න ප්රධාමට් ඇුළළු 

වභව්  කාර්ය භණ්ඩය භශජන ලව ලා ප්රතිපොයී ලව ඳලත්ලාලමන යාභ ලලනුලල් ෙැක්ව ඉශෂ 

ොයකත්ලය භල  ඇමයීභට ක්ලන අ ර ක වශා ඔඵ වැභට දිිපය ශා ක්තිය ැලේලායි ප්රාර් නා කරමි. 

 

නර්.එම්. රාංජිත් භ ආදුභඵණ්ඩාර  

රාජය ඳිපඳාන වශ කෂභනාකරණ අභා ය 

ආර්.එම්. පරංජිත් පමද්දුමබණ්යාර 

රාජ්ය පරිපරාන  පහා පකළමණාකර  ප

ගරු පඅමාත්ය 
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රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  ගරු පනිය ෝජ්ය පමනා්යතුමනාය  පරිවුඩය  
   

 

 ප ප ප ප ප ප 

“සිිපනා පය ෝධි ට පගි දා පඋදයේන 

  ප පළාර් පයගොයක් පආවා පඑළ පඑළ පරාට 

  ප පය්රපී පසිටිද්දී පමපි පරඩි පයරම පගාව 

       ඒ පනාතුම  පරන්වැට පරැ  පවැන්දා ප ” 

 

 

 

මේ විශාරද නන්දා මාලනීයමේ කියවීම ය. අර්ථාන්විත වු ඇයමේ ගායනමේ එක් මේදයක් ගත්මත් රාජ්ය 

මෙේවයට මවමෙසින්ම මමය අදාළ වන බැවිනි. 

රාජ්කාරිමේදී මමන්ම ගනුමදනු වලදී අපටත් එවැනි ප්රධාාන වැටක් ිබම.. 

ඒ 1992 දී නිකුත් කරන ලද ශ්රී ලාකා ප්රජ්ාතාන්්රික ෙමාජ්වාදී ජ්නරජ්මේ මුදල් මරගුලාසි ොග්රහයයි. 

ෙතය වශමයන්ම මමය වැටක් වනුමේ වැරි  මලෙ පනින්නන්ට ය. එමෙේ මනොමැිබ තැන මමය මාතීරු 

නිවැරි ව ෙටහයන් කරමින් ෙකේ කර ඇිබ මාර්ගයකි. 

රාජ්ය පරිපාලන හයා කළමනාකර  අමාතයාාශය ෙමේථ රාජ්ය මෙේවයම මගන යාමට තත්ෙහය කරන්මන් 

මමමලෙ එළි-මපමහයළි කර ඇිබ මාර්ගය ඔේමෙේ ය. එවිට කුමන පාටින් පැමිණිය ද මුදල් මරගුලාසි වැට 

පනින්නට කිසිමවකුටත් මනොහයැකි වනු ඇත. 

අප අමාතයාාශය ්දර්ශමයන් ලබා මදන එම ගමන සියඅම අමාතයාාශ, මදපාර්තමේන්තු ඇතුළු 

වයවේථාිතත ්යතන වලට ුරර්වාදර්ශයක් මවවාි මම පතමි. 

 

සුෙන්ත ුරාචිනිලමේ 

රාජ්ය පරිපාලන හයා කළම ාකරන නිමය ජ්ය අමාතය හයා 

්රිකු ාමලය ි ේ්රික් පාර්මේමේන්තු මන්රී 

සුසන්් පපුංචිනිනයේ 

රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  ප

නිය ෝජ්ය පමනා්ය 
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රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  අනාත්යාාංශ පලේළම්තුනාලේ පරණිවුඩය 

 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප

රාජ්ය ප රිපරාන  ප ාා ප ළ ම ාළරණ ප අමාත්යාාංශයේ 20 ප 7    ප

වර්ෂයට ප අදා  ප වාර්ෂිළ ප ළාර්යසාධ  ප වාර්ත්ාව ප සා ප ගිණුම් ප

සම්බන්ධව පරණිවුඩයක් පනිකුත් පකිරීමට පනැබීම පඉමාත් පසතුටට ප

ළරුණකි. ප 2මම ප අමාත්යාාංශයේ ය ප සා ප අමාත්යාාංශයේ ය ප යට2ත් ප

රවත් ා ප 2දරාර්ත්2ම්න්තු, ප සාංස්ථා ප සා ප වයවස්ථාිතත් පයයත්  ප

මගින් ප 7    ප වර්ෂය ප තුන ප ක්රියාත්මළ ප ළර  ප නද ප වැඩසටාන්, ප

වයාරි හ ප ාා ප ක්රියාළාරළම් ප 2මම ප වාර්ත්ාව ප තුන ප අඩාංගු ප වී ප

ඇත්. 

රාජ්ය ප රිපරාන  ප ාා ප ළ ම ාළරණ ප අමාත්යාාංශයේ ය ප 2වත් ප

7    ප වර්ෂය ප සදාා ප මාා ප භාණ්ඩාගාර2යන් ප 2වන් පළර  ප

නද පප්ර හරාද  පලනදාීවව පසා පළාර්යක්ෂමව ප2මම පඅමාත්යාාංශයේ 20 පප්රධා  පදැක්ම, ප2ම2ාවර, පඅරමුණු පසා ප

ළාර්යයන් පමුල් පළර2ග  පඑම පවර්ෂ20 පඅ2ේක්ෂිත් පසාංවර්ධ  පඉනක්ළයන් පසාක්ෂාත් පළර පගැනීම පිතණිස, ප

රාජ්ය පත්න්්රය පතුන යාරාන ය පප්රවර්ධ ය පකිරීමටත්, පඒ පඒ පවිෂයන්ට පඅදාන පප්ර හරත් හ, පවැඩසටාන් පසා ප

වයාරි හ ප සම්රාද ය ප කිරීම ප ාා ප ක්රියාත්මළ ප කිරීමටත්, ප මා ව ප සම්රත් ප ළ මණාළරණය ප සා ප පුහුණු ප

කිරීමටත්, ප රාජ්ය ප 2ස වළ පනින පනිවාස ප වයාරි හ පක්රියාත්මළ පකිරීමටත් පප්රධා  ප වශයේ 2යන්ම ප2ය දා2ග  ප

ඇත්. ප රජ්20 පගිණුම් පිතළිබද පළාරළ පසභාව පවිසින් පඉා  පළාර්ය පසාධ  පමට්ටමක් පඇ හ පරාජ්ය පයයත්  ප

ඇගීව2ම්දී ප රාජ්ය ප රිපරාන  ප ාා ප ළ ම ාළරණ ප අමාත්යාාංශයේ යට ප 7   -  - 3 ප දි  ප ශ්රී ප නාංළා ප

රාර්ලි2ම්න්තු2ේදී පසම්මා යක් පප්රදා ය පකිරීමද ප2මිදදී පසතුිනන් පසිිදරත් පළරි. 

2මම ප අමාත්යාාංශයේ ය ප 2වත් ප රැවරී ප ඇ හ ප ළාර්යයන් ප සාර්ථළව ප ඉිරකිරීමට ප සා ප ඉා  ප ළාර්ය ප සාධ  ප

මට්ටමක් පරවත්වා2ග  පයාමට පඅවශයේ ය පසා2ය ගය, පමග2රන්වීම පාා පඋර ප2දස් පනබාදීම පසම්බ ධ2යන් ප

රාජ්ය ප රිපරාන  ප ාා ප ළ ම ාළරණ ප අමාත්ය ප ගරු ප රාංජිත් ප මද්දුම ප බණ්ඩාර ප මැ හතුමාටත්, ප නි2ය ජ්ය ප

අමාත්ය පගරු පුසසන්ත් පපුාංචිනින2ම පමැ හතුමාටත් පමා2ේ පස්තු හය පපුද පළරි. පඑ2මන්ම ප2මම පළාර්යභාරය ප

ඉිර පකිරීමට පළැරවී2මන් පත්ම පරාජ්ළාිපය පඉිර පළර  පනද පඅමාත්යාාංශයේ 20ත් පඅමාත්යාාංශයේ ය පයට2ත් පරවත් ා ප

2දරාර්ත්2ම්න්තු, සාංස්ථා ප ාා ප වයාවස්ථාිතත් ප යයත්  ප වන ප සියලුම ප ළාර්ය ප මණ්ඩන ප වනටත් ප මා2ේ ප

ළිත්ඥත්ාවය පරන පළරි. 

 

 

2ේ.2ේ.රත් සිිප ප 

2ල්ළම් 

රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළ  ාළරණ පඅමාත්යාාංශයේ ය 

ලේ.ලේ.රත් සිිප 

රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  
අනාත්යාාංශලේ පලේළම් 
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4 රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන කාර්යය් 
 

 රාජ්ය සේව යේ  සාාවය සව්පත්  සළමාවාළරයේ  සී  ස ඳයා සගැනී්ප, සතාරිශ්රමිළ සවහ සඅේවකු්  ස

ේව යා සේළොන්ේේසි සපිළි ඳ සඵලදායී සරාජ්ය ස්රතිපත් තිප සව්පතාදව  සිරීමා  

 ාහජ්ව සඅයශ්යතා සවඳහා ස්රතිපාාර සදැ්වීමේ්පී  සදැවට සරාජ්ය සේව යේ  සසිටිව සේව යළයින්ේේ සසිතු්ප ස

තැතු්ප සඅළු්  සාඟ්ව සළරා සේාේහ ීමා  

 රාජ්ය ස ේව යේ  ස ඵලදායීතාය ස වහ ස ගුයා් ාළ ස  ය ස ඉහම ස වැැංීමා ස වඳහා ස වය ස ළමාවාළරය ස

යුහ ්ව සවහ සහර සතේිතිප ්ව සව්පතාදව  සිරීමා සවහ සරි ා් ාළ සිරීමා  

 හර සතේිතිප ්ව සව්ථාපිතේළොට සේ දාහදා සගැනීා. ස (්රතිපඵල සිශශ්ාවතිප සආළල්ත, සයග සීමා, සව්පත්  ස

්රඥායන්ත සේලව සේ ොදාගැනීා, සඅත්වෂතාතී් ය , සතාරදෘශ්ය ස ය සආී ) 

 පුහුණු සයැඩවටහන්යලට සතහසුළ්ප සවැතයීා සවහ සඒයා සතැයැ් ීමා සපිණිව සරාජ්ය සඅැංශ්ේ  සපුහුණු ස

අයශ්යතා සහඳුවා සගැනීා  

 විශ්රාා ස යැප් ස ස ව්ප න්ි ස අදාම ස ගැටළුයලට ස පිළි ්ප ස ේ ී ා ස වඳහා ස විශ්රාා ස යැප් ස ස යැඩවටහන් ස

ව්පතාදව  සිරීමා සවහ සරි ා් ාළ සිරීමා  

 රජ්ේ  සවැංයර්ිව සඉල්වළ සවහ ස ්රමුඛතතා ස වපුරාලීේ්ප සහැිර ාය සවහිත ස රාජ්ය ස අැංශ්ේ  සආ තව ස

වැංයර්ිව  සවඳහා සරාමුඛය්ව සවළව් සළරගැනීා  

දැක්න 

“ දැ ට සවිශිෂ්ඨ සරාජ්ය සේව ය ්ව ” 

 

මනමහවර 

“ ාාවය සව්පතත සනිසි සතරිතාලව , සළමාවාළරය  සහා ස්රතිපවැංව්ළරය  සතුළින් සවිශිෂ්ඨ ස

රාජ්ය සේව ය ්ව සතහුරු  සිරීමා ” 
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5 රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය 
 

 ේව යා ස වැතයුේ්ප ස ඵලදායීතාය ස වහ ස ගුයා් ාළ ස  ය ස ඉහම ස වැැංීමා ස වඳහා ස ේතොරතුු  ස වහ ස

වන්නිේේදව සතා්වෂය  සේ ොදාගැනීා, ස්රයර්ිව  සිරීමා  

 රාජ්ය සේව යේ  සළාර්  සා්ඩඩලේ  සනිපුයතාය සයැි  සිශයුණු සිරීමා  

 ේයවව් ස ේයමින් ස තයතිපව ස ත් ් ය න්ට ස අනුය සළටයුතු සිරීමා ස පිණිව ස තේිතිප ස වරල සිරීමා ස වහ ස

රි ාදාා ස  ළි ස වළව් ස ිරීමා ස වඳහා ස ාාර්ේගෝතේේශ් ස යැි  ස ිශයුණු ස ිරීමා, ස යර්ිව  ස ිරීමා ස වහ ස

රි ායට සවැැංීමා  ස 

 ආිාර ස්රදා ළ න් සේාන්ා ස්රී සලැංළා සරජ්  සාන්න් සඅරමුඛදල් සවත ව සසිවිල් සතරිතාලව , සe-රාජ්ය ස

තාලව  ස ආිශ ට ස අදාල ස යයාතෘතිප ස වඳහා ස තහසුළ්ප ස වැතයීා, ස ව්ප න්කරළරය  ස වහ ස

ළමාවාළරය   

 

උරාය නාර්ග 

 රාජ්ය සේව යේ  සළාර් ්වෂා සාාවය සව්පත්  සළමාවාළරය  සවදහා ස විා්වෂය ස්රතිපත් තිප ්ව ස

වහ සනි ාාව සරාමුඛය්ව  

 රාජ්ය ස ේව යා ස වැතයුේ්පී  ස ඵලදායිතාය ස ඉහම ස වැැංීමා ස පිණිව ස රි ාදාා ස  ළි ස වළව්ිරීමා ස වහ ස

තේිතිප සවැංයර්ිව  සවදහා සයව සතරිතාලව ස්රතිපවැංව්ළරය   

 රාජ්ය සේව ය  සවදහා සතරග සළාීම ස දයාගැනීේ්ප සහා සේතෝරාගැනීේ්ප සරි ාදාා න් 

 ඉල්ලු්ප සිශශ්ාවත සිාරිතා සවැංයර්ිව  සවහ සනිපුයතා සගැලපුා 

 රාජ්ය ස ේව යේ  ස ගුයා් ාළ ය ස ඉහම ස වැැංීමා ස වහ ස ේව යා ස වැතයුේ්ප ස තාරදෘශ්යභාාය  ස වඳහා ස

ේතොරතුු  සහා සවන්නිේේදව සතා්වෂය  සේ ොදා සගැනීා  

 පුරයැසි ා සේ්වන්ද්ර සළර සග්  සරාජ්ය සේව ය ්ව සේයත සවැුරු  සූ  සේව යා සවැතයුා්ව ස්රමිතිපගත සිරීමා ස

වඳහා සපුරයැසි ස/ සේව යාලාභී ස්රඥ සතිප ්ව 
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 6 රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය 

 

 

 

ශ්රී ලං.ප.ස ේ (විස ේෂ) ශ්රී නාං.ර.සසේ (විසශේෂ)

ආයතන මධයක්ෂ ජ්නරාල්
ඒකාබද්ධ සසේවා  මධයක්ෂ 

ජ්නරාල්

සල්කම්

මතිසර්ක සල්කම්

 (රාජ්ය රිපරානන)

මතිසර්ක සල්කම්
 (මභ්යන්තර රානන)

මතිසර්ක සල්කම්
 (විනර්ශන  හා රර්සේෂ  )

රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය

සාංවිධාන සැනැසන්

ප්රධාන මුනය නිනධාරී

ශ්රී නාං.ග.සසේ (විසශේෂ)

මතිසර්ක සල්කම්
 (නානව සම්රත් හා 

සාංවර්ධන)

ශ්රී නාං.ර.සසේ (විසශේෂ)

ශ්රී ලං.ප.ස ේ (විස ේෂ) ශ්රී ලං.ප.ස ේ (විස ේෂ)
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ශ්රී
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ප
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ශ්රී
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අනුමත අනුයුක්ත පුරප්පාඩු අතිරික්ත

23 22 1 -

ප ෞද්ගලික පේකම් - - - 1 1 - -

වම්බන්ධීකරණ පේකම් - - - 2 2 - -

මාධ්ය පේකම් - - - 1 1 - -

මශජන වම්බන්ධ්තා නිධ්ාරි - - - 1 1 - -

ප ෞද්ගලික වශකාර - - - 1 1 - -

කෂමනාකරණ වශකාර - - - 5 5 - -

රියදුරු - - - 8 7 1 -

කාර්යා පවේලක පවේලය - - - 2 2 - -

වශකාර අධ්යක්(කම්කරු වබඳතා) 1 1 - -

උ පද්ක 1 1 - -

21 19 2 -

ප ෞද්ගලික පේකම් - - - 1 1 - -

වම්බන්ධීකරණ පේකම් - - - 2 2 - -

මාධ්ය පේකම් - - - 1 1 - -

මශජන වම්බන්ධ්තා නිධ්ාරි - - - 1 1 - -

ප ෞද්ගලික වශකාර - - - 1 1 - -

කෂමනාකරණ වශකාර - - - 5 4 1 -

රියදුරු - - - 8 7 1 -

කාර්යා පවේලක පවේලය - - - 2 2 - -

833 656 177 -

පේකම් - - SL 4 1 1 - -

අතිපර්ක පේකම් ශ්රී.ං. . පවේලය විපේ SL 3 4 4 - -

ප්රධ්ාන මුය නිධ්ාරී ශ්රී.ං.ග පවේලය විපේ SL 3 1 1 - -

අධ්යක් ජනරාේ ශ්රී.ං. . පවේලය විපේ SL 3 2 2 - -

ප්රධ්ාන ඉංජිපන්රු ශ්රී.ං.ඉං. පවේලය 1 SL 1 1 0 1 -

පජය්ඨ වශකාර පේකම් ශ්රී.ං. . පවේලය 1 SL 1 5 4 1 -

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී ශ්රී.ං.ග පවේලය 1 SL 1 1 1 - -

ගණකාධිකාරී 1  න්තිය ශ්රී.ං.ග පවේලය 1 SL 1 2 2 - -

ශ්රී.ං. . පවේලය 1 SL 1 10 10 - -

ශ්රී.ං.ඉ. පවේලය 1 SL 1 1 1 - -

ප්රධ්ාන අභ්යන්තර විගණක ශ්රී.ං.ග පවේලය 1 SL 1 1 1 - -

වශකාර පේකම් ශ්රී.ං. . පවේලය 111/11 SL 1 7 6 1 -

ශ්රී.ං. . පවේලය 11/111 SL1 24 20 4 -

ශ්රී.ං.ක්ර. පවේලය 111/11 SL 1 1 1 - -

ගණකාධිකාරී ශ්රී.ං.ග පවේලය 111/11 SL 1 2 1 1 -

වශකාර අධ්යක් (පතො. තා.)
ශ්රී.ං.පතො.ශා 

වන්.තා.පවේ.

1  න්තිය -

 111
SL 1 2 1 1 -

ඉංජිපන්රු ශ්රී.ං.ඉං. පවේලය 11/111 SL 1 1 1 - -

නීති නිධ්ාරී පෙ ාර්තපම්න්තුගත 11/111 SL 1 1 1 - -

වශකාර අධ්යක්(මාධ්ය) 1 0 1 -

68 58 10 -

 රි ාන නිධ්ාරී රා.ක.ව.පවේලය අධි MN 7 7 4 3 -

භ්ාා  රිලර්තක භ්ාා  රි. පවේ. 1-Nov MN 6 7 7 - -

පතොරතුරු ශා වන්නිපේෙන 

තාක්ණ නිධ්ාරී

ශ්රී.ං.පතො.ශා 

වන්.තා.පවේ.

2  න්තිය  

- 11/1
MN 6 3 0 3 -

17 11 6 -

අධ්යක්

වශකාර අධ්යක්/ නිපයෝජය 

අධ්යක්

එකතුල 

ත
ෘතී

ය
 ම

ට්
ට

ම

එකතුල 

ජ්
ය

ෙ
්

ඨ
 ම

ට්
ට

ම

2017 ජ්දවැම්බර්

රායෙ පරිපාන ශා කෂමනාකරණ අමාතොාංජ්ේ ජ්වේලක වාංඛ්ොල

අමාතෙතුමාජ්ේ කාර්ය මණ්ඩය

නිජ්යෝයෙ අමාතෙතුමාජ්ේ කාර්ය මණ්ඩය

වම්පූර්ණ තනතුරු වාංඛ්ොල

ත
න

තු
 ජ්

ර්

ව
්ල

භ
ාල

ය

තනතුර අදා ලන ජ්වේලය ජ්රේණිය
ලැටුප් 

ක්රමය
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වංලර්ධ්න නිධ්ාරී වං. නි. පවේලය 111/11/1 MN 4 150 90 60 -

පේකම්පේ වම්බන්ධීකරණ පේකම් තාලකාලික 1 1 - -

කාර්මික නිධ්ාරි ශ්රී ං.තා.පවේ. 111/11/1 MN 3 3 0 3 -

වැසුම් ශිේපී ශ්රී ං.තා.පවේ. 111/11/1 MN 3 1 0 1 -

රාජය කෂමනාකරණ වශකාර රා.ක.ව.පවේලය 111/11/1 MN 2 345 301 44 -

කෂමනාකරණ වශකාර පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1 MN 1 13 9 4 -

ර ලාහිනී/වීඩිපයෝ කැමරාකරු පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1 MN 1 1 1 - -

නිලාඩු නිපක්තන  රි ාක පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1 MN 1 6 1 5 -

ප්රමාණ වමීක්ක පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1 MT 2 1 0 1 -

ශ්රී.ං.පතො.ශා 

වන්.තා.පවේ.

3  න්තිය -

 111/11/1
MT 1 5 4 1 -

පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1 MT 1 1 0 1 -

පෙ ාර්තපම්න්තුගත 1 0 1 -

25/2014 1 1 - -

ෙත්ත වටශන් ක්රියාකරු
පෙ ාර්තපම්න්තුගත

 (25/2014)
111/11/1 MN 1 6 5 1 -

535 413 122 -

නිච් ඡයාර  ශිේපී පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 3 1 1 - -

රියදුරු
ඒකාබද්ධ් රියදුරු 

පවේලය

111/11/1/ 

විපේ
PL 3 49 43 6 -

පෙ ාර්තපම්න්තුගත 1 1 - -

25/2014 3 3 - -

පෙ ාර්තපම්න්තුගත 1 0 1 -

25/2014 2 2 - -

ශ්රලය ෙෘය  ටිගත කිරීම් ශිේපී පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 3 1 1 - -

ලායු වමීකරණ ශිේපී පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 3 2 0 2 -

ප ෙපර්රු
පෙ ාර්තපම්න්තුගත

 (25/2014)

111/11/1/ 

විපේ
PL 2 1 1 - -

ලඩුකාර්මික
පෙ ාර්තපම්න්තුගත

 (25/2014)

111/11/1/ 

විපේ
PL 2 1 1 - -

අරක්කැමි පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 2 7 0 7 -

වශායක අරක්කැමි පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 1 7 0 7 -

බංගා භ්ාරකරු/ අරක්කැමි පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ

PL 1/ 

PL 2
6 4 2 -

වශායක බංගා භ්ාරකරු පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 1 6 4 2 -

කා. පවේ.පවේ. 80 76 4 -

25/2014 24 18 6 -

උෙයාන කම්කරු පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 1 1 0 1 -

ප ොම් ාගාර කම්කරු පෙ ාර්තපම්න්තුගත
111/11/1/ 

විපේ
PL 1 3 3 - -

3 3 - -

12 12 - -

25/2014 2 1 1 -

213 174 39 -

ද්
වි

තී
ය

 ම
ට්

ට
ම

රු. 22,250 (මාසික)

පතොරතුරු වන්නිපේෙන තාක්ණ 

වශකාර

තාක්ණ වශායක 111/11/1 MT 1

එකතුල 

ප්ර
ාථ

මි
ක

 ම
ට්

ට
ම

ජ න කාර්මික
111/11/1/ 

විපේ
PL 3

විදුලි කාර්මික
111/11/1/ 

විපේ
PL 3

කාර්යා කාර්ය වශායක
111/11/1/ 

විපේ
PL 1

කම්කරු
පෙ ාර්තපම්න්තුගත 111/11/1/ 

විපේ
PL 1

එකතුල 



ලාර්ෂික කාර්යසාධන ලාර්තාල හා ගිණුම් 2017 
 

9 රාජ්ය රිපරාන හා කළනනාකර  මනාතයාාංය 
 

 

අනුමත අනුයුක්ත පුරප් ාඩු අතිරික්ත

841 630 211 -

අධයක්ෂ ශ්රී.ං.ප. ස ේලය I SL 1 1 0 1 -

අතිසේක අධයක්ෂ ශ්රී.ං.ප. ස ේලය I SL 1 2 1 1 -

ශ්රී.ං.ප. ස ේලය III / II SL 1 8 4 4 -

ශ්රී.ං.ක්ර. ස ේලය III / II SL 1 4 3 1 -

ගණකාධිකාරි ශ්රී.ං.ග  ස ේලය III / II SL 1 1 1 - -

 ංඛ්යා සේඛ්ණඥ - III / II SL 1 1 0 1 -

17 9 8 -

පරිපාන නිධාරි රා.ක.   ස ේලය අධි MN 7 1 1 - -

ස ොරතුරු හා  න්නිසේදන  

 ාක්ෂණ නිධාරි

ශ්රී.ං.ස ො. හා 

 න්. ා.ස ේ
2  න්තිය -II / II MN 6 2 1 1 -

භාෂා පරිලේ ක භාෂා පරි. ස ේලය III / II MN 6 1 1 - -

4 3 1 -

 හකාර නිධාරි / 

 ංලේධන නිධාරි
 / ං.නි. ස ේලය 111/11/1 MN 4 788 592 196 -

රාජ්ය කළමනාකරණ 

 හකාර ස ේලය
රා.ක.   ස ේලය 111/11/1 MN 2 13 9 4 -

801 601 200 -

රියදුරු
ඒකාබද්ධ රියදුරු 

ස ේලය
111/11/1 විපේ PL 3 9 8 1 -

කාේයා කාේය  හායක කා.ස ේ.ස ේ 111/11/1 විපේ PL 1 10 9 1 -

19 17 2 -

සසේලක සාංඛ්යාල - රාජ්ය රිපරාන හා කළනනාකර  මනාතයාාංය 

ජ්ාතික ඵදායීතා සේකම් කාර්යාය

ත
න
තු
ප
ර්
 

ව
ල්
භ්
ාල
ය

තනතුර අො ලන පවේලය පශ්රේණිය ලැටුප් ක්රමය

2017 පෙවැම්බර්

ස
ජ්
ය
ෂ්
ඨ

 ම
ට්
ට
ම

 ම්පූේණ  නතුරු  ංඛ්යාල

 හකාර අධයක්ෂ

එකතුල

එකතුල

ද්
වි
තී
ය

 

ම
ට්
ට
ම

එකතුල

ප්ර
ාථ
මි
ක

 

ම
ට්
ට
ම

එකතුල

 
ෘතී
ය

 ම
ට්
ට
ම
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10 රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය 
 

 

 

 

 
 

2017 වසරර් කැපී රරරනන 

මවස්ථා 
 

 

  



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 2017 
 

11 රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංශය 

 

 

 

2017 වර්ෂයේදී සිට පහත සඳහන් ආයතන රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාතයාාංශ  ිෂය පථය යටතට පත් වීම.  

 

 රජ්යේ මුද්රණ යපපාර්තයම්න්ුව 

 රජ්යේ මුද්රණ ීතිගතත සාංසථථාව 

 ජ්ාිගක චිත්රපට සාංසථථාව. 

 

 

දීප වයාප්ත ත යසයවයේ පවත්නා රපරප්ත පා ප රවරවීම සඳහා 17 ව වසර ුළ ලධලධාන්න් 

176 ක් රාජ්ය යසයවයට ඳඳවා තනීතම. 

 

 

 

 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන යසයවය  - ිවෘත   ලධලධාන්න්  104

සීමිත    ලධලධාන්න්    28

ශ්රී ලාංකා ඉාංජියන්රු යසයවය  - ලධලධන්න් 21 

ශ්රී ලාංකා ිපයාත්මක, වාසථු ිපයාඥ යසයවය හා තාක්ෂණ 

යසයවා අාංශ ය  - ලධලධන්න් 53 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 2017 
 

12 රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංශය 

 

 

ඒකාඳද්ධ යසයවයේ පවත්නා රපරප්ත පා ප රවරවීම සඳහා 17 ව වසර ුළ ලධලධාන්න් 

 , 71 ක් රාජ්ය යසයවයට ඳඳවා තනීතම. 

 

 

 

රජ්යේ ලධලධාන්න්ට ලධල ලධවාස පහසුකම් සනපයීම සඳහා “ ලධල රවයස ” ලධල 

ලධවාස වයාපෘිගය යවනුයවන් ඒකාඳද්ධ අරමුපලින් රුරවයල් මිලියන 3,8ව6 ක් යවන් 

කින්ම. 

 

දීප වයාප්ත ත යසයවයේ ලධලධාන්න් 11ද යපයන ස සඳහා ියද්ය ය රටවල 

යකටිකාලීන රපහුණු අවසථථා සලසා දීම. 

 

ශ්රී ලාංකා යතොරුරු හා සන්ලධයේපන තාක්ෂණ යසයවය  - 1/III ලධලධාන්න්  31

ශ්රී ලාංකා යතොරුරු හා සන්ලධයේපන තාක්ෂණ යසයවය 2/II - ලධලධාන්න් 04

3/III - ලධලධාන්න්  17

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර යසයවය  - ලධලධන්න් 1,050 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 2017 
 

13 රාජ්ය පරිපරාන  පාා පළමන ාළර  පමනා්යාාංශය 

 

පාර්ලියම්න්ු රාජ්ය ගිණුම්කාරක සාායේ ඟයුමම් වනසසටහන යටයත් 17 ද 

වසයර් මූලය පාලන ීතිග න්ිග හා යරුලලාසිවලට අනුතත වීම යමන්ම කාර්යය සාධනය 

රවළිඳඳව ිශිෂථඨ ප්රිගලල යපන්ූ  ආයතන සඳහා ලඳා යපන සම්මාන රවරිනනීමයම්දී රාජ්ය 

ආයතන 841 ක් අුයරන් රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාාංශ ය රන් 

සම්මානය ලඳා තනීතම. 

 

 

 

 

 

 රුරවයල් මිලියන 37 ක ියපමින් යමොණරාතල දිසථත්රික්කයේ සාංරාරක ලධවාසයක් ඉදි 

කර අවසන් කින්ම.  

 

අමාතයාාංශ ය ුළ හරිත පරිසර පද්ධිගයක් ඟිග කින්යම් අරමු් න් රුරවයල් 

මිලියන 11 ක ියපමින් අමාතයාාංශ  පරිරය සඳහා සූර්ය පනනල පද්ධිගයක් සි කින්ම. 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 14 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

යාජ්ය ේ කඹ්  ම්ඵ් ධේඹ්  ව යාජ්ය ේ ේ  ඹවඳවව්මභ විකක න යයුින්  ට  යාාශ 

ප්රිකඳ්මික ම්ඳාානඹ වා යජ්ඹ  වඹ ීමභ  යඹතන ග්රවේ  ිධිවිධධාන ේභ් භ යාජ්ය ඳිනඳාරන වා 

කශභනාකයණ යභාතයාගලඹ ිධ් ්  ුත් ්ම කයලබ රඵන රේඛයඹ් ි  ිධිවිධධාන යර්  ුතූපඳණඹ ිරීභ 

යඹතන යගලඹ භඟි්  ් දු කයලබ රඵයි.  

යාජ්ය ුතරධයඹ්   ඵරඳවව්මේන ිධිවිධධාන ම්ඵ් ධේඹ්  යභාතය භ්ඩලර ීරයණ යලබ වාහේව  

මුාඛ යභාතයාගලඹ ව යේන් ්ම යභාතයාගලර තකවතාඹ වික යාජ්ය ඳිනඳාරන රේඛය වා යාජ්ය 

ඳිනඳාරන රේඛය ිපි  ුත් ්ම ේකේර්. 

අනු ප

අාංළය 

චක්රලේඛ ප

අාංළය 

නිකුත් පළෂ ප

දි ය 
ළාරණය 

01 01හ2017 2017.01.25 
ක්රීලා වා ලීය වතතා ප්රර්ධන ජ්ාිකක ිකඹ -2017 ේඳඵයාින 

06-12 

02 29හ2011 (ii) 2017.02.07 

යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩලේ  XLVIII වුත 

ඳිනච්ේේාේ  24:3 උඳ ග් ිකඹ ඹ ේ්ම චූදිත ුතරධයඹා 

ිධිවභ්ම ිධනඹ ඳීක්ණේ  දී යාකරු න ය් ාේේ ාඬුම් 

ඳවනීමභ. 

03 03හ2017 2017.02.17 
යඹතන ග්රවේ  ිධිවිධධාන ගේල ධනඹ කයින්  ුත් ්ම 

කයන රා යාජ්ය ඳිනඳාරන රේඛය - 2016 

04 04හ2011 (iii) 2017.02.17 
ශ්රී රගකා ේතතයරුරු වා ් ුතේේාන තාක්ණ ේ ඹ  

ය් තර්්රවණඹ ිරීභ. 

05 02හ2017 2017.02.17 
යිවේේගී භාර්ගර ගභ්  ිරීභ ේලබේ්  ේගවූ ප්රේේලඳ්ර 

ගා්රු ප්රිකූරයණඹ ිරීභ. 

06 31හ2001 (xii) 2017.02.22 

යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩලේ  XLVIII වුත 

ඳිනච්ේේාේ  19:5 උඳ ග් ිකඹ ඹ ේ්ම වූ ිධනඹ ඳීක්ණ 

ුතරධාී නාභ ේඛයනඹ 

07 12හ2003 (iv) 2017.02.27 
බාා ඳිනර්තනඹ, බාණ ඳිනර්තනඹ වා ඹරුරුිපඹනඹ ිරීභ 

ේලබේ්  වූ ගා්රු ගේල ධනඹ ිරීභ. 

08 04හ2017 2017.02.28 
ප්රාේඹ ගික හුණුණු වා යබයාරාන්්  යාජ්ය යඹතනර  

යලබයුක්ත ිරීභ. 

09 05හ2017 2017.03.06 
යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩලේ  XLVIII වුත 

ඳිනච්ේේාේ  26:3 උඳ ග් ිකඹ ගේල ධනඹ ිරීභ. 

ආයත්  පඅාංය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 15 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

10 06හ2017 2017.03.08 
ශ්රී රගකා ජගනේේ් රු ේ ේ  ුතරධාින් ේඅ යුතාර්ඹ ිධාභ 

ගව් ීමේම් කාර සීභා දීර්ඝ ිරීභ. 

11 07හ2017 20107.03.10 
භරුබාඹ වා ප්රිකකාය රඵා ගවීමභ  යලය යාජ්ය 

ුතරධාිනණිඹ්  ව  වටුප් යි ත ුතාඩු රඵා දීභ. 

12 04හ2006 (ii) 2017.03.27 

2013.10.31 දිනවික යාජ්ය ඳිනඳාරන රේඛය 04/2006 (I) 

භඟි්  2006.02.16 දිනවික යාජ්ය ඳිනඳාරන රේඛය 04/2006 

යලබ යභිඹානා ජදිිනඳ්ම ිරීභ වා රඵා දී ිකබූ කාර සීභා 

දීර්ඝ ිරීභ. 

13 08හ2017 2017.03.29 
1973 යගක 48 ායන ජ්ාිකක ේඛයනායක්ක ඳනත ඹ ේ්ම 

යාජ්ය ේඛයන උඳ ේඛයනගත ිරීභ ව ගයක්ණඹ ිරීභ. 

14 19හ2016 (i) 2017.04.25 

භවිකයණ වා ජදිිනඳ්මීමභ  යජ්ේ  ේ ේඹ්  ජඛරා ය්වු 

ේේලඳාරන යයිිකා් කම් යි ින ුතරධයඹ්  නවත ේ ේ  

ි ි ටුීමභ. 

15 09හ2017 2017.05.25 2017 යාභරා්  (යාභා් ) භේ  දී ිධේල  ුතාඩු රඵා දීභ. 

16 10හ2017 2017.05.25 
යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩලේ  XLVIII වුත 

ඳිනච්ේේාේ  1:1:1 වා 1:1:2 උඳ ග් ික ගේල ධනඹ ිරීභ. 

17 01හ2014 (iv) 2017.05.30 යාජ්ය බාා ප්රිකඳ්මිකඹ ්රිඹා්මභක ිරීභ.. 

18 11හ2017 2017.06.01 

ජ්ර ගවලීම්, ගගරුය, නාඹ ඹෑම් වා භාර්ග යි යතා ේව රුේකත  

ේගන ේ ඹ  ේනතඳවිනණි යාජ්ය ුතරධයඹ්  වා ුතාඩු 

රඵා දීභ - 2017 භවයි 

19 12හ2017 2017.06.01 
යජ්ේ  ේගතලනවගිිප ් ලී “20.02.01.01” වා යාාඹම් 

ව්තේම්් රු - 2018 

20 13හ2017 2017.06.01 
යජ්ේ  ේගතලනවගිිප ් ලී "20.02.01.01." වා ි ව යාාඹම් 

ාර්තා ජදිිනඳ්ම ිරීභ - 2017.06.30 

21 14හ2017 2017.06.28 

2017 භවයි භ වික වූ ජ්ර ගවලීම්, ගගරුය වා නාඹඹාම් 

ත්ම්මඹ භත ිධඳත  ඳ්ම යාජ්ය ුතරධයඹ්   ිධේල  ණඹ 

ය්මිකකායම් මුාරක් රඵා දීභ. 

22 04/2017(I) 2017.08.10 
ප්රාේඹ ගික හුණුණු වා යබයාරාන්්  යාජ්ය යඹතනර  

යලබයුක්ත ිරීභ. 

23 20/2017 2017.08.31 
යඹතන ග්රවේ  XXIV ඳිනච්ේේාේ  11 ග් ිකඹ  න 

ිධිවිධධාන වරුශ්ම ිරීභ. 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 16 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

24 22/2017 2017.09.06 
ඵ්මතයමුඛර ප්රේේලේ  යජ්ේ  කාර්ඹාරර නභයශිලලී 

කාර්ඹාර ේේරා්  ්රිඹා්මභක ිරීේම් ුතඹමු යාඳිිකඹ 

25 25/2017 2017.09.21 
යඹතන ග්රවේ  XVI වුත ඳිනච්ේේාේ  1 ග් ිකඹ යලබ 

ිධාිනකේඹ්   දුම්ිනඹ ඵරඳ්ර ි ිනකභ. 

26 27/2017 2017.10.13 ිධාිනක යජ්ේ  ුතරධයඹ්  නවත ේ ේ   ේඹාීමභ. 

27 22/93(VI) 2017.10.16 
යාජ්කාිනේ  ේඹදී ් ටිඹදී රුාර රඵ න යාජ්ය ුතරධයඹ්   

් දි ේගීමභ. 

28 31/2001(XIII) 2017.10.24 

යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩලේ   XLVIII  වුත 

ඳිනච්ේේාේ  19:5 උඳ ග් ිකඹ ඹ ේ්ම වූ ිධනඹ ඳීක්ණ 

ුතරධය නාභ ේඛයනඹ 

29 28/2017 2017.10.24 
යඹතන ග්රවේ  II වුත කා්ඩේලේ  XLVIII වුත 

ඳිනච්ේේාේ  24:3:5 උඳ ග් ිකඹ ගේල ධනඹ ිරීභ. 

30 12/2005(VII) 2017.10.30 
2005 යඹවේඹ්  ේඹ නේත යාජ්ය ුතරධයඹ්  වා වූ න 

යක්ණ රභඹක් ් ාි ත ිරීභ (ය්රවාය) 

31 
22/99(XXXII

I) 
2017.11.07 

යාජ්ය ුතරධයඹ් / ඳශා්ම යාජ්ය ුතරධයඹ් / යිවකයණ 

ුතරධයඹ්  වා ප්රාවන ඳවවතකම් 

32 
22/99(XXXI

V) 
2017.11.17 

යාජ්ය ුතරධයඹ් / ඳශා්ම යාජ්ය ුතරධයඹ් / යිවකයණ 

ුතරධයඹ්  වා ප්රාවන ඳවවතකම් 

33 29/2017 2017.11.28 මුයකරු් ේඅ යාජ්කාින ේේරා්  

34 30/2017 2017.12.05 
ම්මුය ඳීක්ණ භ්ඩලර ාභානේකඹ්  ේර ේ ඹ ිරීභ 

ේලබේ්   වා වාඹ කාර්ඹ භ්ඩලරඹ ේලබේ්  ේගීමභ. 

35 31/2017 2017.12.05 2018 ය - යාජ්කාින ක යුරු වයඹීභ. 

36 33/2017 2017.12.07 
ක්ේ ්ර ුතරධය ගණඹ  යඹ්ම යාජ්ය ේ ේ  ව ඳශා්ම යාජ්ය 

ේ ේ  තනරුරු 

37 32/2017 2017.12.07 
යාජ්ය ේ ේ  ව ඳශා්ම යාජ්ය ේ ේ  භා්ඩලිපක ව 

භා්ඩලිපක ේනතන ුතරධය ගණ ර්ගීකයණඹ 

38 35/2017 2017.12.26 යජ්ේ  ුතරධයඹ්   ිධේල  ය්මිකකායම් - 2018 ය 

39 36/2017 2017.12.29 
2017 ර්ේ  ුත් ්ම කයන රා යාජ්ය ඳිනඳාරන රේඛය 
නාභාිපඹ 

 

 

 

 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 17 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

යාජ්ය ඳිනඳාරන වා කශභනාකයණ යභාතයාගලඹ භඟි්  දීඳ යාප්ත ේ ඹ  යඹ්ම ශ්රී රගකා ඳිනඳාරන 

ේ ඹ, ශ්රී රගකා ගණකාිවකාී ේ ඹ, ශ්රී රගකා ජගනේේ් රු ේ ඹ  ශ්රී රගකා ිධායා්මභක, ා්රු ිධායාඥ 

ේ ඹ වා තාක්ණ ේ ඹ වා ශ්රී රගකා රභ ම්ඳාාන ේ ඹ  යාාශ ප්රිකඳ්මිකභඹ ීරයණ ගවීමභ වා 

ුතර්ේේල රඵාදීභ වා ය් ා ක් ිරීභ  ගේල ධන ිරීභ  කාර්ඹක්භතා කලජම් ිධබාග  ිධේල  

ේ ණිඹ  උ් ිරීේම් ිධබාග ඳවව්මීමභ වා ය් ා ඳිනදි ් ඹු  තනරුරු ඳ්මා ගවීමභ යදී ක යුරු 

් දු ේකේර්.  

 

 

ලවේලාලේ ප ම බඳලා පගත් පප්රමාණය 

ශ්රී රගකා ඳිනඳාරන ේ ඹ                                                                        ිධිත 
                                                                                                           සීිනත 

104 
 28 

ශ්රී රගකා ජගනේේ් රු ේ ඹ                                                    III ේ ණිඹ - සීිනත  21 

ශ්රී රගකා ිධායා්මභක, ා්රු ිධායාඥ ේ ඹ වා තාක්ණ ේ ා යගලඹ 53 

1027 පලර්ලේ පමුළු පබඳලා පගැනීම් ප ප ප ප 106 

 

 

ශ්රී පාංළා පරිපරා  පලවේලාල 

ලරේණිය අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

ිධේල  346 303 43 - 

I 917 752 165 - 

II 142 57 85 - 

III/ II, III 1,732 1,266 466 - 

එළතුල 3,137 2,378 759 - 
 

ශ්රී පාංළා පගණළාධිළාීන පලවේලාල 

ලරේණිය අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

ිධේල  76 16 60 - 

I 434 665 -  231 

II/III 1411 842 569 - 

එළතුල 2,912 2,513 619 232 
 

දීර පලයාප්ත් පලවේලය 

බඳලා පගැනීම් - 2017 

2017.21.32 පදි ට පනිාාීන් පලර්ගීළරණය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 18 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

ශ්රී පාංළා පඉාංජිල්රු පලවේලාල 

ලරේණිය අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

ිධේල  30 16 14 - 

I 225 414 - 189 

II/III 1,186 686 500 - 

එළතුල 1,442 1,116 514 189 
 

ශ්රී පාංළා පක්රම පවම්රාන  පලවේලය 

 

ශ්රී පාංළා පලාවුතු පද්නයාඥ ස පලවේලය 

 

ශ්රී පාංළා පද්නයාත්මළ පලවේලය 

ලරේණිය අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

ිධේල  59 29 30 - 

I 170 170 - - 

II/III 841 581 260 - 

යිව ේ ක (III) - 265 - 265 

එළතුල 2070 2045 190 165 

ලරේණිය අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

ිධේල  01 00 01 - 

I 05 00 05 - 

II/III 50 47 03 - 

එළතුල 56 47 09 00 

 
ලරේණිය 

අනුමත් ප

ත් තුරු 

ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු අතිිපක්ත් 

භධයභ 
ය්ඩඩු 

ිධේල  16 0 16 - 

I 42 23 19 - 

II 20 

409 151 

- 

III 09 - 

II/III 481 - 

ඳශා්ම II/III 50 - 

එළතුල 628 431 286 - 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 19 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

යාජ්ය ඳිනඳාරන වා කශභනාකයණ යභාතයාගලඹ භඟි්  ඒකාඵේධ ේ ඹ  යඹ්ම බාා ඳිනර්තක 

ේ ඹ  ශ්රී රගකා යජ්ේ  හු්තකාරඹාිවඳික ේ ඹ  ශ්රී රගකා ේතතයරුරු වා ් ුතේේාන තාක්ණ ේ ඹ  

ගර්ධන ුතරධාී ේ ඹ  යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය ේ ඹ  ඒකාඵේධ ිනඹදුරු ේ ඹ වා කාර්ඹාර 

ේ ක ේ ඹ  යාාශ ප්රිකඳ්මිකභඹ ීරයණ ගවීමභ වා ුතර්ේේල රඵාදීභ වා ය් ා ක් ිරීභ  

ගේල ධන ිරීභ  කාර්ඹක්භතා කලජම් ිධබාග  ිධේල  ේ ණිඹ  උ ්ිරීේම් ිධබාග ඳවව්මීමභ වා 

ය් ා ඳිනදි ් ඹු  තනරුරු ඳ්මා ගවීමභ යදී ක යුරු ් දු ේකේර්.  

 

 

ලවේලාලේ ප ම බඳලා පගත් පප්රමාණය 

ශ්රී රගකා ේතතයරුරු වා ් ුතේේාන තාක්ණ ේ ඹ                       1/III 31 

                                                                                                      2/II 04 

                                                                                                     3/III 17 

යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය ේ ඹ                                  1 050 

1027 පලර්ලේ පමුළු පබඳලා පගැනීම් ප ප ප ප 2,201 

 

ඒළාබද්ා පලවේලය 

 

 

ලවේලාලේ ප ම අනුමත් පත් තුරු 
ත්ත්ය පනිාාීන් ප

වාංඛයාල 
පුරප්රාඩු 

යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය ේ ඹ        34 080 27 184 6 896 

බාා ඳිනර්තක ේ ඹ 547 255 292 

ශ්රී රගකා යජ්ේ  හු්තකාරඹාිවඳික ේ ඹ 605 191 414 

ශ්රී රගකා ේතතයරුරු වා ් ුතේේාන 
තාක්ණ ේ ඹ  

2 192 1 111 1 081 

ගර්ධන ුතරධාී ේ ඹ 45 677 37 420 8 287 

කාර්ඹාර ේ ක ේ ඹ 13 012 10 935 2 077 

ිනඹදුරු ේ ඹ 6 829 5 756 1 073 

එළතුල 201,941 81,851 10,120 

ඒළාබද්ා පලවේලය 

බඳලා පගැනීම් - 2017 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 20 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

යාජ්ය ඳිනඳාරන වා කශභනාකයණ යභාතයාගලේ  ුතරධාී් ේඅ හුණුණු යලයතා වුනනා ගවීමභ වා 

හුණුණු වල ව්  ඳවව්මීමභ වා ඳවවතකම් වඳයීභ ේභ් භ ේභභ යභාතයාගලේ  ේ ේ  ුතයුරු ශ්රී රගකා 

ඳිනඳාරන ේ ේ  ේභ් භ ේන්ම දීඳ යාප්ත කශභනාකයණ ේ ා් ි  ලක්ිකභ්ම ධාිනතා 

ගර්ධනඹක් වික ිරීභ වා ිධේේශීඹ වා ේේශීඹ හුණුණු ය් ා ාධායණ ේර ේඵාා වවීභ. 

 

 

පුහුණුලේ  ම 
පුහුණුළරුල් ප

ගණ  
ප්රතිරාන  මුළු පද්යනම 

ිධේේශීඹ දිගු කාලීන හුණුණු 2 

52,000,000.00 

183,861.00 

ිධේේශීඹ ේකටි කාලීන හුණුණු (දීඳ යාප්ත ේ ඹ 
වා ිධේේල හුණුණු)  

225 51,211,358.00 

ිධේේශීඹ ේකටි කාලීන හුණුණු (යාජ්ය ඳිනඳාරන 
යභාතයාගලේ  කාර්ඹ භ්ඩලරඹ වා යභාතයාගලඹ 
ඹ ේ්ම ්රිඹා්මභක න යේන් ්ම යඹතන වා) 

16 1,022,782.40 

  
143 51,000,000.00 52,418,001.40 

 

 

 

අනු ප

අාංළය 
පුහුණුලට පඅනාෂ පරට වශභාගීවූල් පගණ  ලටි ාළම  

1 ජ් දිඹා 229 7,791,304.95 

2 ේකතිනඹා 32 16,121,876.96 

3 තායිර් තඹ 61 17,794,112.25 

4 තගගර් තඹ 23 9,504,063.84 

එළතුල 115 51,211,358.00 

 

මා ල පවම්රත් පළෂම ාළරණය 

 

ද්ලද්ශීය පපුහුණු පවීම් 

දීර පලයාප්ත් පලවේලය පවඳශා ලළටි පළාලී  පද්ලද් පුහුණුල 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 21 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

හුණුණුේේ නභ 
හුණුණුකරු්  

ගණන 
ප්රිකඳාාන මුළු ිධඹාභ 

ේේශීඹ ේකටි කාලීන හුණුණු 888 

4,500,000.00 

2,596,488.83 

ේේශීඹ දිගු කාලීන හුණුණු 31 1,579,900.00 

  
919 4,500,000.00 4,176,388.83 

    
හුණුණුේේ නභ 

හුණුණුකරු්  
ගණන 

ප්රිකඳාාන මුළු ිධඹාභ 

කශභනාකයණ  ේනතන ුතරධාී්  හුණුණු ිරීභ 
වා - 2017  

5 815 
  

5,000,000.00  

3,539,457.88 

ඹවඳාරනඹ ි ළිඵ හුණුණුකරු්  වා හුණුණු 
(TOT)  

70 554,833.75 

 5 885 5,000,000.00 4,094,291.63 
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ජ් දිඹා ේකතිනඹා තායිර් තඹ තක්්ම ජ්නඳාඹ 

ල
ටි
 
ාළ
ම

 

රට 

දීර පලයාප්ත් පලවේලය පවඳශා පලළටි පළාලී  පද්ලද් පපුහුණුල 

ලද්ශීය පපුහුණු පවීම් 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 22 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අාංළය අයත් පල  පලවේලය ද්මර්  පප්රමාණය 

1 ශ්රී රගකා ඳිනඳාරන ේ ඹ 21 

2 ශ්රී රගකා ජගනේේ් රු ේ ඹ 03 

3 ශ්රී රගකා ිධායා්මභක ේ ඹ 04 

4 ශ්රී රගකා ගණකාිවකාී ේ ඹ 06 

5 ශ්රී රගකා රභම්ඳාාන ේ ඹ 04 

6 ේන්ම 15 

 එළතුල 53 
 

 

 

 

 

අාංළය අයත් පල  පලවේලය ද්මර්  පප්රමාණය 

1 ගර්ධන ුතරධාී 06 

2 යාජ්ය කශභනාකයණ වකාය 08 

3 කාර්ඹාර කාර්ඹ වාඹක 08 

4 ේන්ම 35 

 එළතුල 57 
 

ද්මර්  පශා පරර්ලේණ පඅාංය 

 

ද්මර් ය පළර  පන පරැමිණිලි පලට පඅනා පල  පමාණ්ඩලිළ පනිාාීන පගණ 

ද්මර් ය පළර  පන පරැමිණිලි පලට පඅනා පල  පමාණ්ඩලිළ ල ොල  පනිාාීන පගණ 

65% 

35% 

මූලිළ පද්මර්  පල පප්රගතිය ප- 2017 

ුතභ කයන රා ිධභර්ලන 

ුතභ ේනතකශ ිධභර්ලන 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 23 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

අාංළය බා පදු් පනිර්ලද්ය් බාදු් පනිර්ලද් පප් පරමාණය 

1 ඳශමුන උඳේඛයනඹ ඹ ේ්ම ේ ානා ඳ්ර ුත් ්ම ිරීම් 12 

2 ේාන උඳේඛයනඹ ඹ ේ්ම ේ ානා ඳ්ර ුත් ්ම ිරීම් 09 

3 රඝු ිධනඹ ක යුරු ් දු ිරීම් 05 

4 ් ාන භාරු ිරීම් 04 

5 කාර්ඹාර රභ ඹ ා්ම ිරීම් 08 

6 ජදිින ප්රිකඳ්මික හ ීමික ේඹ ජ්නා ිරීම් 09 

7 ඳවිනණිඛර යතය ඵ තවවුරු ිරීම් 04 

8 ජටු කශ ේනතවවිර ජඛලීභක් ඵ  තවවුරු ිරීම් 03 

9 ේන්ම 06 

 එළතුල 60 
 

 

 

 

 
 

යජ්ේ  ුතරධාී්  ාවා දි්ත්රික් භටම ින්  ජදිිරීභ  ේඹ නේත ුතා ගර්ර්ණ ම්ඵ් ධ යාඳිිකඹ ුතර 

ි ඹ නින්  ්රිඹා්මභක ේේ. ිධිධධ තනරුරු ායණ යාජ්ය ුතරධාී්  වා ුතර ුතා ඳවවතකම් වඳයීේම් 

යයමුණි්  ් ඹු භ දි්ත්රික්කර ුතා ඒකක ි ත ේගතලනවගිිප ජදිිරීභ වා යාඳිිකඹක් ේම් න 

ිධ  යයම්බකය වත. ඒ ඹ ේ්ම ේභතනයාගර, ගම්ඳව, භවලබය  ේඳතේශත් නරු වා ේකතශම ඹන 

දි්ත්රික්කර යාඳිික ේභභ ේර් යයම්බකය වත. උක්ත යාඳිිකඹ මුළු ි ිනවඹ ව්තේම්් රු 

රුි ඹඛ ිනිපඹන 3876 ිර. ේම් ඹ ේ්ම ඳවත දිත්්රික්කඹ්  ම ේම් න ිධ  ජදිිරීම් යයම්බ කය වත. 
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ේන්ම 

ද්මර් ය පළර  පන පළාරණාල 

“ුතර ි ඹ” යාජ්ය ුතරධාී ුතර ුතා 

යාඳිිකඹ  

නිම පළර  පන පමූලිළ පද්මර්  පලට පඅනාල පබා පදු් පනිර්ලද් 

අභය්ත්ර පරා  පශා පනිලාව පවාංලර්ා  පඅාංය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 24 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 ලමො රාග පදිවුත්රික්ළය 

ුතා 32ිර්  භ් ිධත ේභභ ුතර ුතා යාඳිිකඹ  යාාර ජදිිරීම් ේකත් ්රා්මරු ජගනේේ් රුභඹ 

කාර්ඹඹ්  ි ළිඵ භධයභ උඳේේලන කාර්ඹගලඹ ේත ප්රාානඹ කය වික යතය ේම් වා උඳේේලන 

ේ ා ාාඹක්මඹ ඌ ඳශා්ම බා ජගනේේ් රු ේ ා ඒකකඹ ිධ් ්  ඳඹයි. 

 

 

 

 

 ගම්රශ පදිවුත්රික්ළය 

 

ේභභ ුතර ුතා යාඳිිකඹ  යාාර ජදිිරීම් ේකත් ්රා්මරු ිප් ක් ජගනේුතඹින්  හුේගිපක භාගභ ේත 

ප්රාානඹ කය වික යතය ේම් වා උඳේේලන ේ ා ාාඹක්මඹ ඵ්නාි ය ඳශා්ම බා ජගනේේ් රු ේ ා 

ඒකකඹ ිධ් ්  ඳඹයි. 
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ඉදිකිීනමට පලයෝජිත් ප

ලගොඩ ැගිේ 

ලේළම්තුමාලේ පවශභාගීත්ලලය්  ාම පපුලරුල ප

ද්ලෘත් පකිීනම. 
මුේගේ පත්ැබීලම් පඋත්වලය 

ලේළම්තුමාලේ පවශභාගීත්ලලය් පඉදිකිීනම් පභූමිය ප

රීනක්ාල ප 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 25 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

 

 මශනුලර පදිවුත්රික්ළය ප- පරෂමු පඅදියර 

ේභභ යාඳිිකඹ  යාාර ජදිිරීම් ේකත් ්රා්මරු ේකත් ා් ගව ක් ්රක්්  ේත ප්රාානඹකය වික 

යතය ට  යාාශ උඳේේලන ේ ා භධයභ ඳශා්ම ේගතලනවගිිප ේාඳාර්තේම්් රු ිධ් ්  ඳඹලබ රඵයි. 

ඳශමු යදිඹය වා ුතා ඒකක 8ක් ජදිිරීභ  ේඹතනේතඹ. 

 
 

ඉදිකිීනමට පලයෝජිත් පලගොඩ ැගිේ ගම්රශ පදිවුත්රික්ළයට පඅනාෂල පලළෝාත් ප

ගිද්සුම් පඅත්ව් පකිීනම. 

භූමිය පරීනක්ාල පශා පලැඩබිම් පඅාය ය පකිීනම. 

ලළෝාත්ළරුල් පවමප පරලත්ල  පන වාළච්ඡාල පශා පභූමිය පරීනක්ාල 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 26 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 ලරොලෂෝ රුල පදිවුත්රික්ළය 
 

ේභභ ුතර ුතා යාඳිිකඹ  යාාර ජදිිරීම් ේකත් ්රා්මරු ිප් ක් ජගනේුතඹින්  හුේගිපක භාගභ 

ේත ප්රාානඹ කය වික යතය යාාර උඳේේලන ේ ා ේභතයටු ිධල්ිධායාරඹ ිධ් ්  ඳඹයි. 
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 ලළොෂඹ පදිවුත්රික්ළය 

 

ඒ යයුින් භ ේකතශම දි්ත්රික්කඹ රුශ යාජ්ය යඹතනඹ් ි  ේ ඹ කයන දීඳ යාප්ත ේ ා් ි  ිධේල  

ේ ණිේ  ුතරධාී් ේඅ ේ් ා් ක ඳවවතකම් ඳඹා ගවීමේම් ගව ළු  ිධුනභක් ේර ේකතශම 07 

ප්රේේලේ  රුි ඹඛ ිනිපඹන 700ක ි ිනවඹිර්  ුතා යාඳිිකඹක් වයඹීභ වා ේම්න ිධ  යභාතය 

භ්ඩලර යලබභවිකඹ රවබී වත. ේම් න ිධ  ති  Pilling ක යුරු ය් කය වික යතය  යාඳිිකඹ වා 

උඳේේලන ේ ා ේභතයටු ිධල් ිධායාරඹ භඟි්  ඳඹලබ රඵයි.  

 

 ේඹ නේත ුතා ඒකක ගණන - 40  

ලළෝාත්ළරුල් පවමප පරලත්ල  පන පවාළච්ඡාල පශා පභූමිය පරීනක්ාල 

ඉදිකිීනමට පලයෝජිත් පලගොඩ ැගිේ ලළෝාත්ළරුල් පවමප පරලත්ල  පන පභූමිය ප

රීනක්ාල 

ලළෝාත්ළරුල් පවමප පරලත්ල  පන පවාළච්ඡාල ප 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 27 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යාජ්ය වා හුේගිපක වේඹ ගීතාේඹ්  ්රිඹා්මභකන ේභභ යාඳිිකඹ ඹ ේ්ම, 
 

 

 ගාඛර  ව් ණේගතල ුතා ගර්ර්ණඹ ුතා ඒකක 512ක්  

 ගාඛර  වඵයාද ුතා ගර්ර්ණඹ ුතා ඒකක 576ක් ජදිකය වත. 

 

 

 

 

 

ඉදිකිීනමට පලයෝජිත් ප

Pilling ළටයුතු පසිදුළර  පආළාරය 

“නි පලවල ” ලයාරෘතිය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 28 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

 

ජ්ාිකේ  උ් නිකඹ උේාා න වතිධේල ෂී යාජ්ය ේ ාක් ් ාි ත ිරීභ වා යාජ්ය ම්ඳ්ම වා මුාඛ 

කාර්ඹක්භ වා පරාායී ේර ේඹාීමභ ි ණි ්රිඹා ිරීභ වා යාජ්ය මරය ීමිකීික යලබ ිධුතිධාබාේඹ්  වා 

ගිරේභ්  යුරු මරය ඳාරනඹක් ඳ්මාේගන ඹාභ උේාා යභාතයාගලේ  වා යභාතයාගලඹ ඹ ත  ගවේනන 

යඹතන වා ේාඳාර්තේම්් රුර මරය කශභනාකයණ කාර්ඹඹ වා ඳාරනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  මරය යගලඹ 

ගර්භ ායයි. 

මුය පඅාංය 
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ලයාරෘතිය 

ප්රාේා  පද්යනම් පප්රගතිය ප- 2017 

2017 ර්ඹ 
වා ප්රිකඳාාන 

2017/12/31 
දින  මුළු ිධඹාභ  
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ලයාරෘතිය 

පු රාලර්ත්  පද්යනම් පප්රගතිය ප- 2017 

2017 ර්ඹ 
වා 
ප්රිකඳාාන 

2017/12/31 
දින  මුළු 
ිධඹාභ  



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 29 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

ඳාර්ිපේම්් රු යාජ්ය ගිණුම්කායක බාේේ වවයුම් වල වන ඹ ේ්ම 2015 ේර් මරය ඳාරන ීමික 

ීික වා ේයගුරා් ර  යලබගත ීමභ ේභ් භ කාර්ඹඹ ාධනඹ ි ළිඵ ිධශිල්ඨ ප්රිකපර ේඳ් වූ යඹතන 

වා ය්  ම්භාන ි ිනනවමීභක් ජ්නාිවඳිකරුභාේඅ ප්රධාන්මේඹ්  2017 ේර්දී ් දු වූ යතය දියින 

හුයා ිධ් ය ඳිකන යාජ්ය යඹතන 842 ක් යරුේය්  ිධිධධ කා්ඩල ඔ්ේ  ේත යා ග්ම යඹතන 81 ක් ේත 

ේභභ ම්භාන ි ිනනභන රදී. යාජ්ය ඳිනඳාරන වා කශභනාකයණ යභාතයාගලඹ ා ේභි දී ය්  

ම්භානඹිර්  වවයීභ  රක් වූණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රගකාේේ පරාායීතා ප්රර්ධනඹ ිරීේභ්  ජ්ාතය් තය තයවඹ  මුණුණ දීභ වා යලය ් නා වූ 

ලක්ිකඹ රඵා දීභ ව ජ්ාිකක ගර්ධන  ාාඹක ීමභ රුළි්  ජ්නතා  උ් ජීන ත්මඹක් රඵා දීභ 

යයමුණු කය ේගන ජ්ාිකක පරාායීතා ේඛකම් කාර්ඹාරඹ ඹ ේ්ම ඳවත වල ව්  ්රිඹා්මභක ිධඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ලර්ලේ පලැඩවටශ් 

1. යධයාඳන යගලේ  පරාායිතා ප්රර්ධන වල ව්  

2. ප්රජ්ා යගලේ  පරාායිතා ප්රර්ධනඹ  

3. යාජ්ය යගලේ  පරාායිතා ප්රර්ධනඹ  

4. ේඳෞේගිපක යගලේ  පරාායිතා ප්රර්ධනඹ 

5. පරාායිතා ම්භාන තයවාිපඹ ව ම්භාන ප්රාානඹ 

6. භාධය වා ප්රායණ වල ව්   

7. ුතහුණතා ගර්ධන වල ව්  

8. ජ්ාතය් තය වල ව්   

ජාතිළ පඵනායීත්ා පලේළම් පළාර්යාය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 30 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

යාජ්ය ඳිනඳාරනේ  වා කශභනාකයණේ  ාවලබභ ගර්ධනඹ ිරීභ්ම ් රතා වි දියුණු ිරීභ්ම වා 

ක යුරු කයන ශ්රී රගකාේේ ප්රමුයතභ යාජ්ය යගල හුණුණු යඹතනඹ ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනඹ 

භඟි්  ් දුේේ. 2017 ර්ේ දී යභාතයාගලේ  වා ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනේ  යයමුාඛ 

ාාඹක්මේඹ්  ඳවත ක යුරු ් දු කයන රදී. 

ළාර්යය නිාාීන් පගණ  මුළු පද්යනම 

(රුපියේ පමිලිය ) 

ේ ායම්බක හුණුණු වල ව්  786 59.63 

ධාිනතා ගර්ධන වල ව්  534 10.37 

ිප්ේර භා ඳාඨභාරා 309 9.43 

ේන්ම ඳාඨභාරා  2 117 15.82 

එළතුල 3,746 95.15 

 

2017 ර්ඹ රුශදී ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනඹ ඹ ේ්ම ඳවත වල ව්  වා කාර්ඹඹ්  

්රිඹා්මභක ිධඹ. 
 

1. හුණුණුීමම්, ඳල්ා්ම උඳාිව යධයඹන ව කශභනාකයණ උඳේේලනඹ  

2. ිධේේල ඵතා 

I. ගවටුම් ිප්  ඵරඳෑභ  රක් වූ ප්රේේල ර ප්රජ්ා ගර්ධනඹ වා ේඳයටුගාමී ුතරධාී්  

1315 ක් හුණුණු ිරීභ උේාා වල ව්  37 ක් ේභේවඹීමභ  JICA යඹතනඹ ිධ් ්  

යයමුාඛ ඳඹන රදී. 

II. ශ්රී රගකාේේ ුතරධාී්  ේත ්්ේරේිපඹාලබ යිවශිලය්ම ම්භාන ප්රාානඹ (AAF)  

III. තක්්ම ජ්ාීර් ේඅ ගර්ධන වල වන  

IV. ් ගගප්ූරරු ් ිධඛ ේ ා ිධායාරඹ භව වේඹ ගීතාේඹ්  ධාිනතා ගර්ධන 

වල ව්  ඳවව්මීමභ.  

V. ා් ණු ය් ඹාේේ කශභනාකයණ හුණුණු යඹතනර ප්රධාීම්  ශ්රී රගකා ගර්ධන 

ඳිනඳාරන යඹතනඹ ේත ගායඹක් වා ඳවිනණීභ.  

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී පාංළා පවාංලර්ා  පරිපරා  පආයත් ය 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 31 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

VI. ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනඹ ිධ් ්  තක්්ම ජ්ාිකක ගර්ධන වල වන භව 

වේඹ ගීතාේඹ්  ක්රීලා ඳාාක කය ග්ම හුණුණු වල වනක් ්රිඹා්මභක ිරීභ. 

3. චීනේ  නේනෑ්  ිධල් ිධායාරඹ භව රැ්ීමම් ඳවව්මීමභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. භවජ්න මුළු වා ිධේල  හුණුණු වල ව්  

I. ීරයණ ගවීමේම් උඳකයණඹක් ේර ේග ලීඹ  ්ානගත ිරීේම් ඳේධිකඹ ව ේර න 

තාක්ණඹ  

II. ේතතයරුරු වා යයිිකඹ ි ළිඵ ම්භ් ්මයණඹක්  

5. න වල ව්  ව න ේභතියුර වුන් ාදීභ  
 

6. ිධේේශීඹ ජ්ාිකකයි්  වා ඳ්මන හුණුණු වල ව්   
 

7. ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනඹ ිධ් ්  විනත යාඳිිකඹ වා විනත ඵරලක්ික ශූයතාඹ 

දිනා ගවීමභ. 
 

8. ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනේ  පීඨ ඳිනඹ ිධිත ිරීභ.   
 

9. “ිකයය රගකා” ප්රාර්ලනඹ   
 

10. ශ්රී රගකා ගර්ධන ඳිනඳාරන යඹතනඹ ිධ් ්  ිනේ ඛ යජ්ේ  භාන ම්ඳ්ම ධාිනතා 

ේගතලනවගීමේම් ේඹාඳිිකඹ යයම්බ කයන රදී. 
 

11. “ ගධයණී ” ඳිනේ ණ භධය් ානඹ යයම්බ ිරීභ.  

 

 

 

1.  

 



ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා වා ගිණුම් 2017 
 

 32 රාජය පරිපරා  පශා පළෂම ාළරණ පඅමාත්යාාංය 

 

 

 

මුද්රණේ  වා ප්රකාලනේ  ජීනාිපඹ ඵ   ඳ්මීමභ යයමුණු කයේගන කර  ේේරා  ගුණා්මභක 

ුතභාේ්  යුරු ේ ාරාන්්  තිප්ිකභ්ම න යයුින්  මුද්රණ වා ප්රකාලන ේ ා වඳයීභ වා ුතරධාී්  

1340 ිර්  භ් ිධත යජ්ේ  මුද්රණ ේාඳාර්තේම්් රු 2017 ර්ේ දී ්   යාජ්ය ඳිනඳාරන වා 

කශභනාකයණ යභාතයාගලඹ ඹ ේ්ම ්රිඹා්මභක ේේ. 

 

ද්වුත්රය ආනායම ප(රුපියේ පමිලිය ) 

ාණිජ් මුද්රණ ක යුරු 585.43 

ාණිජ් ේනතන මුද්රණ ක යුරු 610.81 

තකරු 1 196.24 

 

 

රජලේ පමුද්රණ පලනරාර්ත්ලම්්තුල 
රු
පි
ය
ේ
 පමි
ලි
ය
 

 

මාවය 

මුද්රණ පආනායම ප- 2017 

ාණිජ් මුද්රණ 

ාණිජ් ේනතන 
මුද්රණ 
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ආයතන මාංශය 

ප්රධාන 

විශය රථය 
ක්රියාකාරකන උර ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපවැය 
(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපරා 

න 
(රු. 

මිලියන) 

භ ෞතිපක ඉනක්ක 
ප්රධාන කාර්යසාධන 

 ර්ශකය 

31/12/2017 දිනට තත්වය 

1 වන 

කාර්තුව 

2 වන 

කාර්තුව 

3 වන 

කාර්තුව 

4 වන 

කාර්තුව 
භ ෞතිපක මූනය 

මානව 
සම්පත් 

කළමනාක
රණය 

  i. ආයතන අංශයේ කාර්ය 

මණ්ඩලයේ දැනුම, කුසලතා 
සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් 
පැවැත්වීම. 

- 0.05 - - - - 100% 
පුහුණු වන ලද 
යසේවකයින් සංඛ්යාව  

100% 100% 

  ii. ආයතන අංයශේ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා බැහැරගත 
පුහුණු වැඩසටහනක් 
පැවැත්වීම. 

- 0.32 - - - - 100% 

පුහුණු වැඩසටහන 
සාර්ථකව නිම කරන 
ලද යසේවකයින් 
සංඛ්යාව 

100% 100% 

  iii. නිවාඩු නියක්තන 

භාරකරුවන්යේ දැනුම, 
කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. 

- 0.05 0.0385 - - - 100% 
පුහුණු වන ලද 
යසේවකයින් සංඛ්යාව 

100% 76% 

  iv. ආයතන අංශයේ 
ක්රියාකාරකම් වල නියු ව විවි  
අමාතයාංශ හා 
යදපාර්තයම්න් ව වලට අයත් 
රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර 
යසේවකයින් සඳහා පුහුණු 
වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම. 

- 0.30 - - - - 100% 

පුහුණු වන ලද රාජ්ය 
කළමනාකරණ 
සහකාර  යසේවකයින් 
සංඛ්යාව 

100% 100% 

පහසුකම් 
සැලසීම 

නිවාඩු නියක්තන අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

01. නුවර එළිය 
3.00 6.3 - - - 100% 

සිදු කරන ලද අලුත් 
වැඩියා ප්රමාණය 

- 6.3 

 i. නුවරඑළිය පැරණි හා 
නව සංචාරක බංගලා 
 වළ ඇති යදොර අගුල් සහ 
වහලය අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

- - - - - - - 100% 100% 
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පහසුකම් 
සැලසීම 

නිවාඩු නියක්තන අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

  ii. සංචාරක බංගලා 
 වළ ඇති අපද්රවය නළ 
අලුත් වැඩියා කිරීම. 

- - - - - - - 100% 100% 

 iii. සංචාරක බංගලාවට 
ඒමට ඇති මාර්ග අලුත් 
වැඩියා කිරීම. 

- - - - - - - - - 

02. දියතනාව ඒ - - - - - - - - - 

 i දියතලාව සංචාරක 

නිවාසය පින්තාරු කිරීම, 

කාපට් කිරීම, ජ්ල 
උණුසුම් ගීසර් 
යාවත්කාලීන කිරීම සහ 
වසා ඇති කාමරයක 
වහලය අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

- - - - 50% - - 100% 100% 

 ii. දියතලාව ඒ සංචාරක 
බංගලාව  වළ ඇති 
අපද්රවය නළ අලුත් 
වැඩියා කිරීම. 

- - - - 50% - - 100% 100% 

 iii. බංගලා භාරකරුයේ 
නිවාසයට නාන කාමර 
හා වැසිකිළි ඉදි කිරීම. 

- - - -   100% - 100% 100% 

 iv. රියදුරු කාමරයට 
ඇ වළු වන යකොරියඩෝව 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

- - - - 50% - - 100% 100% 

03. දියතනාව බී - - - - - - - - - 

 i. දියතලාව බී නිවාඩු 
නියක්තනයේ බිත්තියේ 
තීන්ත ආයල්ප කිරීම. 

- - - - 100% - - 100% 100% 

 ii. නව වීදුරු යදොරවල් 
සවි කිරීම. 

- - - - 100% - - 100% 100% 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 2017 
 

 36 රාජ්ය රිපරානන හා කමනනාකර  මනාතයාාංශය 

 

පහසුකම් 
සැලසීම 

නිවාඩු නියක්තන අලුත්වැඩියා 
කිරීම. 

 iii. පැරණි උණු ව වර 
ගීසරය අලුත්වැඩියා 
කිරීම යහෝ නව ගීසරයක් 
සවි කිරීම. 

- - - - 100% - - 100% 100% 

 iv. දියතලාව නිවාඩු 
නියක්තනයේ යේට්ටුව 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

- - - - 100% - - 100% 100% 

ඵලදායීතාව පූර්වාදර්ශයන් පරීක්ෂා කිරීම. 
- - - - 100% - - 

සම්පූර්ණ කරන ලද 
පුර්වාදර්ශ ප්රමාණය  

අත්කර යගන ඇත.   
100% 

- 

5S සංකල්පය අනුව සියලු 
යගොනු සහ පරිසරය පවත්වා 

යගන යාම සඳහා 5S 
සංකල්පය ක්රියාත්මක කිරීම. 

- - - - - - 100% 

5S සංකල්පය අනුව 
සකස් කළ ඉඩකඩ 
ප්රමාණය හා අදාළ 
යගොනු ප්රමාණය  

100% - 

ප්රතිපත්ති  i  කාලීන අවශයතා අනුව 
ආයතන සංග්රහය සංයශෝ නය 
කිරීම. (යමම වසර  වළ 

පරිච්යේද 15 ක් සම්පූර්ණ කිරීම) 

- - - 

(පරිච්

යේද 04 
ක්) 

(පරිච්

යේද 04 
ක්) 

(පරිච්

යේද 04 
ක්) 

(පරිච්

යේද 03 
ක්) 
100% 

සම්පූර්ණ කරන ලද 
පරිච්යේද ගණන 

100% - 

 ii. 2016 වර්ෂය  වළ ආයතන 
සංග්රහය සංයශෝ නය කරිනන් 
නිකුත් කරන ලද රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රයල්ඛ් වල සියලු 
යතොර වරු ඇ වළත් 
චක්රයල්ඛ්යක් නිකුත් කිරීම.  

- - - 100% - - - - 
    100%      අත් 
කර යගන ඇත. 

- 

 iii. විශ්රාිනක සාමාකයකයින්යේ 
සම්පූර්ණ ආයු කාලය සඳහා 
අග්රහාර රක්ෂණ ආවරණය දිගු 
කිරීම. (අයවැය යයෝජ්නාව - 
322 යේදය) 

- - - - - - 100% 

අදාල විශ්රාිනකයින් 
ගණනට ප්රතිලාභ 
ලබා යදන ලදී.  

100%  
30/10/2017 දිනැති 

අංක 12/2005 (VII) 
චක්රයල්ඛ්ය නිකුත් 

කර ඇත. 

- 

 iv. සියලුම රාජ්ය ආයතනවල 
ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්ර 
භාවිතය ක්රියාත්මක කිරීම. 
(අයවැය යයෝජ්නාව - 373 
යේදය) 

- - - 100% - - - - 

100%  
19/04/2017 දිනැති 

අංක 03/2017 
චක්රයල්ඛ්ය නිකුත් 

කර ඇත. 

- 
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ඒකාඵද්ධ සවේලය 
ප්රධාන 

විය 

ඳථය 

ක්රියාකාරකභ උඳ ක්රියාකාරකභ 

මුළු 

පිිපලැය 
(රු. 

මිලියන 

ප්රතිපඳාදන

(රු. 

මිලියන) 

සබෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යවාධ

න දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

1 ලන කාර්තුල 2 ලන කාර්තුල 
3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
සබෞතිපක මූය 

  
භානල 

වම්ඳත් 

 

ඵලා ගැනීම් 

  i.  ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය වශා 

නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ 2015(2016)  
 -  0.88  -  

විබාග ඳැලැත්වීභ. ප්රතිපප 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ. 

ඳත්වීම් ඵා 

දීභ. 

- 

නිධාරීන් 

221 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

විබාග මලවන් කිරීභ 

(එක් වියක් 

මලවන් වී 

සනොභැත) ප්රතිපප 

නිකුත් කිරීභට 

නියමිතය. 

 -  

  ii.  ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය වශා 

නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ 2016(2017)  

 -   -   -  - - - 

මයදුම්ඳත් 

කැවීභ. 
 -   -   -  

  iii.  රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර මධි සරේණිය 

වශා නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ 2016  

 -  0.64  -  - 

ප්රතිපප 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ. 

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ. 

ඳත්වීම් 

ඵා දීභ. 

නිධාරීන් 

302 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

වැප්තැම්ඵර් 

භාවසේ 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිත විබාග 

පිළිඵල දැනුම් දීභ 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

 -  

  iv.  රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය වශා 

නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ 2016 

 -  5.28  -  

ප්රතිපප නිකුත් 

කිරීභ. 

වම්මුඛ 

ඳරීක්  

ඳැලැත්වීභ. 

ඳත්වීම් ඵා 

දීභ. 

- 

නිධාරීන් 

5384 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

විබාග මලවන් කිරීභ 

ශා මලවන් ප්රතිපප 

නිකුත් කිරීභට 

නියමිතය. 

 -  

  v.  රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය වශා 

නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ 2017 

 -  -  -  - - - 

මයදුම්ඳත්ර 

කැවීභ 

ශා විබාග 

ඳැලැත්වීභ

. 

 -   -   -  
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භානල 

වම්ඳත් 

  vi. ඳිපලර්තක සවේලය 

වශා නිධාරීන් ඵලා 

ගැනීභ. 

 -  0.07  -  

මයදුම්ඳත් 

කැවීභ. 

විබාග 

ඳැලැත්වීභ. 

- 

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ

. 

 -  

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ඵාත්භක කිරීභ. 

 -  

  vii. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 3 

(III) 2016 වශා 

නිධාිපන් ඵලා 

ගැනීභ. 

 -  0.28  -  

විබාග ඳැලැත්වීභ. 

 -  

ප්රතිපප 

නිකුත් 

කිරීභ. 

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ

. 

නිධාරීන් 

758 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ශා ගැවට් 

නිසේදනය 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

 -  

  viii. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 2 (II) 

2016 වශා නිධාිපන් 

ඵලා ගැනීභ.  -  0.08  -  

විබාග ඳැලැත්වීභ. 

 -  

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ. 

ඳත්වීම් 

ඵා දීභ. 

නිධාරීන් 

174 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ශා ගැවට් 

නිසේදනය 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

 -  

  ix. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය  1 

(III) 2016 වශා 

නිධාිපන් ඵලා 

ගැනීභ. 

 -  0.05  -  

විබාග ඳැලැත්වීභ. 

 -  

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ. 

ඳත්වීම් 

ඵා දීභ. 

නිධාරීන් 

20 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

සඳර විබාගසේ 

සදලැනි ලටසේ 

ඵලා ගැනීම් 

මලවන් වී නැත. 
 -  

  x. පුවථතකායාධිඳතිප 

සවේලය 2016 වශා 

නිධාිපන් ඵලා 

ගැනීභ.  -  0.13  -  

විබාග ඳැලැත්වීභ. ප්රතිපප නිකුත් 

කිරීභ. 

 -  

ප්රතිපප 

ප්රකායට 

ඳත් කිරීභ 

ශා වම්මුඛ 

වාකච්ඡා 

ඳැලැත්වීභ

. 

නිධාරීන් 

480 ක් 

ඵලා 

ගැනීභ. 

වැප්තැම්ඵර් 

භාවසේ 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිත විබාග 

පිළිඵල දැනුම් දීභ 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

 -  
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භානල 

වම්ඳත් 
පුහුණු විම් 

  i. ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය 2014 (2016 - 

දැනට) වශා 

සවේලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  25.46   25% 25% 25% 25% 

නිධාරීන් 

139 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

විලෘත කණ්ඩායසම් 

90% ක් වම්පූර්  

කරන ද මතර 

සීමිත කණ්ඩායභ 

වශා පුහුණුල 

වම්පූර්  කරන 

දි. 

26 

  ii. ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය 2015 (2016) 

වශා සවේලාරම්බක 

පුහුණු ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  3.70 25 - - 25% 25% 

නිධාරීන් 

196 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

විබාග මලවන් කිරීභ 

(එක් වියක් 

මලවන් වී 

සනොභැත) ප්රතිපප 

නිකුත් කිරීභට 

නියමිතය. 

- 

  iii. රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර මධි සරේණිය 

2016 වශා 

සවේලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  2.36 

8 

- - - 100% 

නිධාරීන් 

302 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

වැප්තැම්ඵර් 

භාවසේ 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිත විබාග 

පිළිඵල දැනුම් දීභ 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

- 

  iv. රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය 2016 

වශා සවේලාරම්බක 

පුහුණු ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  12.94 - - 100% - 

නිධාරීන් 

3521 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

විබාග මලවන් කිරීභ 

ශා මලවන් ප්රතිපප 

නිකුත් කිරීභට 

නියමිතය. 

- 

  v. ඳිපලර්තක සවේලසේ 

නිධාරීන් වශා 

සවේලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  1.23 
 

- - - 100% 

නිධාරීන් 

73 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ඵාත්භක කිරීභ. 

0.94 
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භානල 

වම්ඳත් 

  vi. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 3 

(III) 2017 නිධාරීන් 

වශා සවේලාරම්බක 

පුහුණු ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  7.98   - - - 100% 

නිධාරීන් 

758 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ශා ගැවට් 

නිසේදනය 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

- 

  vii. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 2 (II) 

2017 නිධාරීන් වශා 

සවේලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  1.87 

7 

- - - 100% 

නිධාරීන් 

174 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

සවේලා ලයලවථථාල 

වාංසෝධනය කිරීභ 

ශා ගැවට් 

නිසේදනය 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

- 

  viii. සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය  1 

(III) 2016 නිධාරීන් 

වශා සවේලාරම්බක 

පුහුණු ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  0.48 - - - 100% 

නිධාරීන් 

20 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

සඳර විබාගසේ 

සදලැනි ලටසේ 

ඵලා ගැනීම් 

මලවන් වී නැත. 

- 

  ix. පුවථතකායාධිඳතිප 

සවේලය 2016 

නිධාරීන් වශා 

සවේලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් 

ඳැලැත්වීභ. 

 -  3.96 - - - - 100% 

නිධාරීන් 

480 ක් 

පුහුණු 

කිරීභ. 

වැප්තැම්ඵර් 

භාවසේ 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිත විබාග 

පිළිඵල දැනුම් දීභ 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

- 

කාර්යක්භතා කඩඉම් විබාග 

දීඳ ලයාප්ත සවේලසේ 

නිධාරීන් වශා 

කාර්යක්භතා කඩඉම් 

විබාග ඳැලැත්වීභ. 

ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය 

2.89 

- - 50% - 50% 

මදාෂ 

නිධාරීන් 

ප්රභා ය 

විබාගයට 

මුහු  

සදන දී. 

ප්රතිපප ප්රකායට 

ඳත් කරන දී. 

 - 

ශ්රී ාංකා 

ග කාධිකාරී 

සවේලය 

ශ්රී ාංකා රභ 

වම්ඳාදන සවේලය 
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ශ්රී ාංකා 

විදයාත්භක සවේලය 

ශ්රී ාංකා ඉාංනේසන්රු 

සවේලය 

ලාවථතු විදයාඥ 

සවේලය 

භානල 

වම්ඳත් 

සදලන කාර්යක්භතා 

කඩඉම් විබාග 

ඳැලැත්වීභ. 

ශ්රී ාංකා ඳිපඳාන 

සවේලය 

- - - - - - - 
විබාග ඳැලැත්වීභට 

නියමිතයි. 
- 

ශ්රී ාංකා 

ග කාධිකාරී 

සවේලය 

ශ්රී ාංකා රභ 

වම්ඳාදන සවේලය 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලසේ 

නිධාරීන් වශා 

කාර්යක්භතා කඩඉම් 

විබාග ඳැලැත්වීභ. 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
3(III) 

1.40 

 

- 

 
- 

50% 

 
- 

50% 

 
- 

විබාග ඳැලැත්වීභට 

නියමිතයි. 

- 
 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
3(II) 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
3(I) 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
2(II) 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
2(I) 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
1(III) 

ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
1(II) 
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ශ්රී ාංකා සතොරතුරු 

තාක්  සවේලය 
1(I) 

මසනකුත් ඒකාඵද්ධ 

සවේලා වශා 

කාර්යක්භතා කඩඉම්  

විබාග ඳැලැත්වීභ.  

රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය III 

- - - - - - - 

විබාගය 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිතයි. (සඳර 

විබාගය වම්පූර්  

කර සනොභැත.) 

- 

රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය II 

රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලය I 

වාංලර්ධන 

නිධාරීන් III 

පුවථතකායාධිඳතිප 

සවේලය 

විබාගය 

ඳැලැත්වීභට 

නියමිතයි. ඳිපලර්තක සවේලය 

  
භානල 

වම්ඳත් 

වථථීර කිරීභ. 

නියමිත සේාලට 

නිධාරීන් වථථිර 

කිරීභ.(වථථීර කිරීභට 

භාව 03 කට සඳර 

නිධාරීන් පිළිඵල 

ැයිවථතුගත කර 

ගැනීභ.) 

රාජ්ය 

කෂභනාකර  

වශකාර සවේලසේ 

නිධාරීන් වථථිර 

කිරීභ. 

- - 567 568 439 569 

- 

1963 - 

වාංලර්ධන නිධාරී 

සවේලසේ නිධාරීන් 

වථථිර කිරීභ. 

- - 400 400 400 400 1825 - 

සතොරතුරු තාක්  

සවේලසේ නිධාරීන් 

වථථිර කිරීභ. 

- - 2 1 - - 3 - 

කාර්යා කාර්ය 

වශයක සවේලසේ 

නිධාරීන් වථථිර 

කිරීභ. 

- - 207 207 207 207 1071 - 
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ිපයදුරු සවේලසේ 

නිධාරීන් වථථිර 

කිරීභ. 

- - 34 35 34 35 196 - 

භානල 

වම්ඳත් 
උවවථ කිරීම් 

සතොරතුරු තාක්  

සවේලසේ නිධාරීන් 

උවවථ කිරීභ. 

නිධාරීන් III සිට 

II ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 78 78 78 78 

මදාෂ 

නිධාරීන් 

ප්රභා ය 

උවවථ 

කරන දී. 

65 - 

නිධාරීන් II සිට I 

ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 8 8 8 8 12 - 

වාංලර්ධන නිධාරී 

සවේලසේ නිධාරීන් 

උවවථ කිරීභ. 

නිධාරීන් III සිට 

II ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 250 250 250 250 310 - 

නිධාරීන් II සිට I 

ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - - - - - - - 

රාජ්ය කෂභනාකර  

වශකාර සවේලසේ 

නිධාරීන් උවවථ කිරීභ. 

නිධාරීන් III සිට 

II ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - - 192 51 - 357 - 

නිධාරීන් II සිට I 

ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - - 240 112 - 

මදාෂ 

නිධාරීන් 

ප්රභා ය 

උවවථ 

කරන දී. 

622 - 

  නිධාරීන් I 

ඳන්තිපසේ සිට මධි 

සරේණිය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ. 

  

- - - - - - - 

කාර්යා කාර්ය 

වශයක සවේලසේ 

නිධාරීන් උවවථ කිරීභ. 

නිධාරීන් III සිට 

II ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 50 30 20 50 185 - 

නිධාරීන් II සිට I 

ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 150 100 100 150 539 - 
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ිපයදුරු සවේලසේ 

නිධාරීන් උවවථ කිරීභ. 

නිධාරීන් III සිට 

II ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 88 87 88 87 186 - 

නිධාරීන් II සිට I 

ඳන්තිපය දක්ලා 

උවවථ කිරීභ.  

- - 57 58 57 58 183 - 

සතොර

තුරු 

තාක්

  

PACIS  (රාජ්ය 

ඳිපඳාන කාර්ය 

භණ්ඩ සතොරතුරු 

ඳද්ධතිපය) 

- - - 

සියළුභ ආයතන 

ල කාර්ය 

භණ්ඩ 

සතොරතුරු 

ඇතුෂත් කිිපසම් 

කටයුතු මලවන් 

කිරීභ ශා 

සතොරතුරු 

යාලත්කාලීන 

කිිපභ.  

වම්පූර්  

සවේලක වාංඛයාල 

ඳලත්ලාසගන 

යාභට භාර්ගගත 

රභ භිනන් 

සවේලකයින් 

වම්ඵන්ධ සිදුවීම් 

ලාර්තා කර 

ගැනීභ. 

සදෝ 

ඳරීක්ා කර 

මලවන් 

කිරීභ. 

මයදුම්ඳත් 

භාර්ගගත 

රභයට 

ඵා 

ගැනීභට 

කටයුතු 

කිරීභ ශා 

යාලත්කා

ලීන 

කිරීභ. 

ආයතන 

579 ක 

යාලත්කාලී

න කිරීම් 

522 ක් සිදු 

කිරීභ. 

95% ක සතොරතුරු 

යාලත්කාලීන කර 

මලවන් කිරීභ. 

- 

සතොර

තුරු 

තාක්

 ය 

භාර්ගගත 

කාර්යක්භතා කඩඉමි 

විබාග මයඳුම්ඳත් 

- - - 

කාර්යක්භතා 

කඩඉමි විබාග 

වශා මයඳුම් 

කිිපභට මයදුම්ඳත් 

ඳෂ කිරීභ.  
- - 

ක්රියාත්භ

ක කිරීභට 

නියමිතය. 

- 

  i. ඉදිිප වාංලර්ධන 

කටයුතු වශා දත්ත 

තැඳැල් 

සදඳාර්තසම්න්තුලට 

බාර දී ඇත.                                       

ii. තලභත් 

වාංලර්ධන භට්ටසම් 

ඳලතී.                        

iii. වභවථත ප්රගතිපය 

75% කි. 

- 

E-HRM ඳද්ධතිපය 

නැලත 

ඉාංනේසන්රුකර ය 

- - - 

මන්තර්ජ්ාය 

ශරශා මූලික 

සතොරතුරු 

යාලත්කාලීන 

කිරීභ වශා 

මයදුම්ඳත 

ප්රකායට ඳත් 

කිරීභ. 

- - - - 

  i. මන්තර්ජ්ා 

මයදුම්ඳත වැසුම් / 

වාංලර්ධනය කර 

ඇත.                                       

ii. ලර්තභානසේ 

වාංලර්ධන භට්ටසම් 

ඳලතී.                         

- 
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ශ්රී නාංකා රිපරානන වසාවා මාංශය 

ප්රධාන ිශශය 

රථය 
ක්රියාකාරකන උර ක්රියාකාරකන 

ප්රතිපරානන 

(රු. 

මිලියන) 

මුළු පිිපවැය 

(රු. 

මිලියන) 

31/12/2017 දිනට 

තත්වය ප්රතිපලනය නිනැවුන 

භ ෞතික මූල්ය 

මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

නියමිත භේල්ාවට 

නිල්ධාරීන් ස්ථිර කිරීම. 
ශ්රී ල්ංකා පරිපාල්න 
භසේවභේ නිල්ධාරීන් 
ස්ථීර කිරීම 

- - 91% - - 

නිල්ධාරීන් 73 ක් ස්ථීර කරන ල්දී.  

ශ්රී ල්ංකා පරිපාල්න 
භසේවභේ නිල්ධාරීභන් ේ 
උසස් වීම් 

  1. විභ ේෂ භරේණියටයට 
උසස් කිරීම. 

0.1 

- 75% 

100% 

- 
නිල්ධාරීන් 31 ක් විභ ේෂ භරේණියටයට උසස් 
කරන ල්දී.  

- - - 

(සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන ල්ද අතර  

විභ ේෂ භරේණියටභේ පුරප්පාඩු 16 ක් පිරවීම 

සඳහා 2011.01.01 දින රාජ්ය භත්රීම් 
කමිටුව භවත නිර්භේ  ඉදිරිපත් භකරිණියට.)  

  2.  I භරේණියටයට උසස් 
කිරීම. - 50% - 

නිල්ධාරීන් 198 ක් I භරේණියටයට උසස් 
කරන ල්දී.  

- - - - - 

(2017.09.11 වැනි දිනට I භරේණියටය දක්වා 

උසස් වීම් ඔවුන්භේ II භරේණියටය දක්වා 
උසස් පිළිබඳ අනුමැතිය රාජ්ය භත්රීම් 
කමිටුව මඟින් ල්බා ගැනීභමන් අනතුරුව 
ඊළඟ වසභර්දී ල්බා දීමට නියමිතය.)  

 



ලාර්ෂික කාර්යසාධන ලාර්තාල හා ගිණුම් 2017 
 

46 රාජ්ය රිපරාන හා කළනනාකර  මනාතයාාංය 
 

ශ්රී ාංකා ක කාකාකා ස වසාලා මාංය 

ප්රධානිශය 

රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාර

කන 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු.මිලිය

න) 

ප්රතිපරාදන

(රු. 

මිලියන) 

ව ෞතිපකඉක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යසාධනදර්කය 

31/12/2017දිනට තත්ලය 

1ලන 

කාර්තුල 

2ලන 

කාර්තුල 

3ලන 

කාර්තුල 

4ලන 

කාර්තුල 
ව ෞතිපක මූය 

නානල 

සම්රත් 

සීමිත, විලෘත විභාග වශ වෘජු 
බඳලා ගැනීම් මඟින් සුදුසු 
පුද්ගයා බඳලා ගැනීම මඟින් 
බඳලා ගැනීමශා සවේලාරම්භක 
පුහුණුලබා දීම. 

- - - 25% 50% 100% - 
පුරප්පාඩු 
223ක්වම්පූර්ණ කිරීම. 

ස ොලැැක්වියශැකි 
සශේතුලක් මත විභාගය 
අලංගු කෂ බල 
විභාගසෙපාර්තසම්න්තු
ල ෙන්ල  දී. 

- 

නිධාරින් 280 ක් වඳශා ධාරිතා 
වංලර්ධ පුහුණුවීම් පැලැත්වීම. 
(35 x  ලාර 8)  

- - - 25% 50% 75% 100% 

අොෂ නිධාරීන් 
වංඛ්යාල වාර්වකල 
පුහුණුල වම්පූර්ණ කර  
දී. 

නිධාරීන් 215 ක් 
පුහුණුල වඳශා වශභාගී 
ල  දී. - 

නියමිත දි සේදි විශ්රාම ගැන්වීම. 

- - - 25% 50% 75% 97% 

අොෂ විශ්රාම යැවීසම් 
කටයුතු නියමිත දි සේදී 
නිම කර  දී. 

නිධාරීන් 43 ක් 

- 

කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාග 
පැලැත්විම. - - - - - - 100% - - - 

ශ්රී ංකා ගණකාකාකාරී සවේලාස  
නිධාරීන් නියමිතස ාලට ව්ථීර 
කිරීම. - - - 

සුදුසුකම් බ  නිධාරින්සේ වංඛ්යාල 
මත පෙ ම්ල එක්එක් කාර්තුල 
අලවා සේ දී අො කටයුත්සතහි 
ඉක්කය වපුරා ගැනීම වමාසෝච ය 
සකසරනු ඇත. 

අොෂනිධාරීන් 
වංඛ්යාලට ව්ථීර කිරීසම් 
තත්ලය නියමිත දි සේදී 
බා සෙ  දී. 

නිධාරීන් 76 ක් 

- 

නියමිත දි ට III සශ්රේණියේසේ 

නිධාරීන් II සශ්රේණියේයට සවව් 
කිරීම. 

- - - - - - 100% - 

නිධාරීන් 165 ක් 

- 

නියමිත දි ට II සශ්රේණියේසේ 

නිධාරීන් I සශ්රේණියේයටසවව් කිරීම. - - - - - - 96% - 
නිධාරීන් 159 ක් 

- 
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නියමිත දි ට I සශ්රේණියේසේ 
නිධාරීන් විසේසශ්රේණියේයට සවව් 
කිරීම. - - - - - - - - 

වම්මූඛ් පරීක්ණ 
පැලැත්වීම සවාවි 
නිසයෝගයක් අනුල 
තාලකාලිකල  තර කර 
ඇත. 

- 

රානය අමාතයාං සලබ් අඩවිසේ ෙත්ත 
යාලත්කාලී  කිරීම. - - - - - - - - - - 

නිධාරීන් වම්බන්ධ 
නිධාරීන්පිළිබඳ විව්තර 

- - - - 50% - 100% 

ලවරකටසෙලරක් 
කෂම ාකරණ සවේලා 
සෙපාර්තසම්න්තුසලන් 
සතොරතුරු බා ගැනීම. 

- - 

පුරප්පාඩු ැයිව්තුල 
යාලත්කාලී කිරීම. 

- - - - - - - 

බඳලාගැනීම් ශා ව්වා  
මාරු වඳශා පුරප්පාඩු 
ගණ  පුසරෝකව ය 
කිරීම. 

- - 

ශ්රී ංකා ගණකාකාකාරී 
සවේලසේනිධාරීන්සේ සයයා්තා 
ැයිව්තුල යාලත්කාලී කිරීම. 

- - - - 100% - - - - - 

ිශශ්රාන ලැප්  

හා 

සු සාධනය 

විශ්රාමිකනිධාරීන් වඳශා විසේ 
සශ්රේණියේසේ සවව්වීම් වශ ලැටුප් 
ලර්ධක බා දීම. 

- - - 100% - - - 

අොෂ නිධාරීන් 
ප්රමාණසේ සවව් වීම් ිදදු 
කර  දී. 

නිධාරීන් 09 ක් 

- 

ඵදායිතාල සපෞද්ගලිකලිපිසගොනු ල ලැෙගත් 
ලිපි ලර්ණ 
කඩොිදලලින්ප්රතිසව්වාප ය කිරීම. 

- - - 25% 50% - 70% 
අොෂසගොණු ගණ  
ලර්ණ පිටපත් වමඟ 
 ැලත වකව  දී. 

සගොණු 936 ක් නිම 
කර  දී. - 

"5S" වංකල්පය ක්රියාලට  ැංවීම 
ශා ඒඅනුල ිදයලුම සගොනු වශ 
කාර්යාලීය පරිවරය වැකසීම. 

- - - - - - 68% 
5S වංකල්පය අනුල 
අොෂ සගොණු ගණ  නිම 
කර  දී. 

සගොණු 621 ක් නිම 
කර  දී. - 

ප්රතිපරත්තිප   1.  ලාර්ෂික ව්වා  මාරු 
ප්රතිසපත්තිසය වමාසෝච ය කිරීම. 

- - - 50% 100% - - 

ිදදුකර  ෙ ව්වා  
මාරුවීම් ගණ  

ව්වා මාරු අභියාච ා 
ැයිව්තු රායය සවේලා 
සකොමින් වභාල සලත 
යල  දී. 

- 

  2.  සවේලා ලයලව්වාල 
වමාසෝච ය කිරීම - - - - - - - 

සවේලා ලයලව්වාස  
අපැශැදිලි සකොටව් අඩු 
කිරීම. 

- - 
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ශ්රී ාංකා ජාංනේරු ස රසාලා මාංය 

ප්රධාන ිශය 

රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාර

කන 

මුළු 

පිිපලැය 

( ස. 

මිලියන) 

ප්රතිපරාදන 

( ස. 

මිලියන) 

ර ෞතිපක ජක්ක ප්රධාන 

කාර්යසාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
ර ෞතිපක 

මූය ( ස. 

මිලියන) 

භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය 

පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා 
ඉංජිනේරු උඳාධිධාරීේ 
(විලෘත) ඵලා ගැනීභ.  

- 0.25 - 25% 50% 75% - 

5% ක භට්ටනම් 
පුරප්ඳාඩු 
වංඛ්යාල  
ඳලත්ලානගන යාභ. 

2017.12.10 දින ඵලා 
ගැනීනම් විබාගය ඳැලැත්විණි.  

රුපියල් 
මිලියන 
0.5317   
නගලන දී.   

පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා 
තා ණික නවේලනේ 
නිධාරීේ (සීමිත) ඵලා 
ගැනීභ.  

- 0.1 - 25% 50% 75% 100% 

5% ක භට්ටනම් 
පුරප්ඳාඩු 
වංඛ්යාල  
ඳලත්ලානගන යාභ. 

2018/01/02 දින නිධාරිේ 
21   නවේලා ව්ථාන ල 
ව්ථානගත කිරීභ.  

රුපියල් 
මිලියන 
0.1059   
නගලන දී.   

අලුතිේ ඵලාගත් 
නිධාරීේ වශා 
නවේලාරම්බක පුහුණු 
ලැඩවටශේ ඳැලැත්වීභ. 
(විලාත+සීමිත) 

- 4.2 - 4.2 - - - 

පුහුණු කරන ද 
නවේලක වංඛ්යාල 

විලෘත ඵලා ගැනීම් ලට 
ඳසුල වංවිධානය කරනු 
ැනේ.  - 

භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය
  

කාර්ය භතා කඩඉම් 
විබාග ඳැලැත්වීභ. 

- - 0.7 25% 50% 75% 100% 

නියමිත දිනය ලන 
විට 90% ක 
ප්රතිතයක 
නිධාරීේ 
ප්රභාණය  
සුදුසුකම් වම්පූර්ණ 
කරන භට්ටමිේ 
ඳලත්ලානගන යාභ.  

2017.05.28 දින ඳලත්ලන ද 
කාර්ය භතා කඩඉම් 
විබාගනේ ප්රතිප නිුතත් 
කරන දී.  

- 

නියමිත කා සීභානේදී 
නිධාරීේ ව්ථීර කිරීභ.   
(ව්ථීර කිරීභට භාව 03 කට 
නඳර වථ්ීර කිරීභට අදාෂ 
නිධාරීේ වම්ඵේධ 
ැයිව්තු වකව් කිරීභ.) 

- - 25% 50% 75% - - 

නියමිත දිනනේදී 
ව්ථීර කිරීම් කරන 
ද නවේලක  
වංඛ්යාල 

නිධාරීේ 44   ව්ථීර කරන 
දී. 

- 
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 49 රාජ්ය රිපරාන හා කළනනාකර  මනාතයාාංය 

 

භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය 

නියමිත කා සීභානේදී 
III නරේණිනේ නිධාරීේ 
II නරේණිය ද ලා උවව් 
කිරීභ.   (උවව ්කිරීභට 
භාව 03 කට නඳර උවව් 
කිරීම් ලට අදාෂ 
නිධාරීේ වම්ඵේධ 
ැයිව්තු වකව ්කිරීභ.) 

- - 25% 50% 75% - - 

නියමිත දිනනේදී 
අදාෂ උවව් කිරීම් 
සිදු කරන ද 
වංඛ්යාල 

2017 ලර්නේදී ව්ථීර කරන 
ද නවේලක වංඛ්යාල   177                
ව්ථීර කිරීභ ඳැශැදිලි කිරීම් 
වශා කැලන ද වංඛ්යාල ශා 
රාජ්ය නවේලා නක මිේ වබාල 
නලත නිර්නේ ප්රකායට ඳත් 
කිරීභ   133                 
2017.09.30-2017.12.31 අතර 
කා සීභාල තුෂ ව්ථීර කරන 
ද නවේලක වංඛ්යාල   13          
2017 ලර්ය තුෂ ව්ථීර කරන 
ද මුළු නවේලක වංඛ්යාල   44 

- 

නියමිත කා සීභානේදී II 
නරේණිනේ නිධාරීේ I 
නරේණිය ද ලා උවව් 
කිරීභ. (උවව් කිරීභට භාව 
03 කට නඳර උවව ්කිරීම් 
ලට අදාෂ නිධාරීේ 
වම්ඵේධ ැයිව්තු වකව් 
කිරීභ.) 

- - - - - - - 

නියමිත දිනනේදී 
අදාෂ උවව් කිරීම් 
සිදු කරන ද 
වංඛ්යාල 

2017 ලර්නේදී II නරේණියට 
උවව් වීභට සුදුසුකම් ැබූ 
නවේලක වංඛ්යාල   335                
ඳැශැදිලි කිරීම් වශා කැවූ 
නිධාරීේ වංඛ්යාල   145                            
2017 ලර්නේදී II නරේණියට 
උවව් වීම් ැබූ නවේලක වංඛ්යාල 
  335 -145 = 190 

- 

I නරේණිනේ නිධාරිේ 
විනේ නරේණිය ද ලා 
උවව් කිරීභ.  

0.125 - - 25% 50% 75% 100% 
නියමිත දිනනේදී 
අදාෂ උවව් කිරීම් 
වංඛ්යාල සිදු කිරීභ. 

විනේ නරේණිය වශා 
නිධාරීේ 07   

0.0833 

නියමිත කා සීභානේදී 
නිධාරීේ විරාභ 
ගැේවීභ.   (විරාභ 
ගැේවීභට භාව 03 කට 
නඳර විරාභ යාභට නියමිත 
නිධාරීේ වම්ඵේධ 
ැයිව්තුල  වකව් කිරීභ.) 

- - - 25% 50% 75% 100% 

නිභ කරන ද 
විරාභ ගැේවීම් 
වංඛ්යාල 

2017 ලර්වනේදී විරාභ ගැේවූ 
නවේලක වංඛ්යාල   38  
 
2017 ලර්වනේදී ඉල්ා අව් වූ 
නවේලක වංඛ්යාල   01 

- 

පුරප්ඳාඩු යාලත්කාලීන 
කිරීභ. - - - 25% 50% 75% 100% - 

2017.06.30 දිනට පුරප්ඳාඩු 
කැවූ අතර දත්ත ඳේධතිය 
යාලත්කාලීන කරන දි. 

- 



ලාර්ෂික කාර්යසාධන ලාර්තාල හා ගිණුම් 2017 
 

 50 රාජ්ය රිපරාන හා කළනනාකර  මනාතයාාංය 

 

භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය 

ජ්ාතික බාා අධයාඳන 
වශ පුහුණු ආයතනය 
භඟිේ නදභෂ බාාල 
වශා පුහුණු 
ලැඩවටශන  ඳැලැත්වීභ. 

- - - 25% 50% 75% 100% - 

නභභ පුහුණු ලැඩවටශන 
2017.11.12 දින අලවේ 
කරන දී. - 

නත රතුරු 
තා ණය 

ශ්රී ංකා ඉංජිනේරු නවේලා 
නිධාරීේනේ නජ්ය්ාතා 
නල්ඛ්නය වංලර්ධනය 
කිරීභ වශ දත්ත ඳේදතිය 
විව්තර කිරීභ. 

- - - 25% 50%     

නවේලය සිටින 
නිධාරීේ වංඛ්යාල 

විනේ නරේණිනේ නජ්ය්ාතා 
ැයිව්තුල අභාතයාං නලේ 
අඩවිනයේ ප්රකායට ඳත් 
කරන දී.    

- 

පදායීතාල දදනික තැඳැ වශා 
විදුත් ලාර්තාල  
ඳලත්ලානගන යාභ.  

- - - 25% 50% 75%   
දදනික තැඳැ 
නල්ඛ්න ගත කර 
ඇත. 

2017.09.30– 2017.12.31 
නත  තැඳෑට ඇතුෂත් කර 
ඇති ලාර්තා ගණන   665  

- 

“5S” වංකල්ඳය 
ක්රියාත්භක කිරීභ වශා 
සියළුභ නග නු ශා 
කාර්යා ඳරිවරය නැලත 
වැකසීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% 

5S වංකල්ඳය 
අනුල වකවා 
අලවේ කර ඇති 
ඉඩ ප්රභාණය ශා 
නග ණු ගණන 

නල්ඛ්නාගාරනේ වභශර 
නග නු විනා කර නල නග නු 
රා ක තුෂ නග නු නැලත 
ව්ථාපිත කිරීභ.  

- 

වෑභ ක්රියාකාරකභ  
වශාභ ලැඩ ඳත්රිකා 
වැකසීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% 
පිරි සුම් ැයිව්තු 
ප්රභාණය වකවා 
අලවේ කිරීභ.  

නම් ලන විට වකව් කර ඇති 
ැයිව්තු වංඛ්යාල 23 කි. - 

ඳානය ශා 
ප්රතිවංව්කරණය 

සියලුභ අභාතයාං, 
නදඳාර්තනම්ේතු ශා 
ඳෂාත් වබා ලට අදාෂල 
කාර්ය භණ්ඩ තනතුරු 
වංනෝධනය කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% 

විනේ නරේණිනේ, I 
ලන නරේණිනේ, II 
ලන නරේණිනේ වශ 
III ලන නරේණිනේ 
නල තනතුරු අනුල 
කාර්ය භණ්ඩ 
වැකසීභ.  

විනේ නරේණිනේ නල  
තනතුරු 05   ලාරිභාර්ග 
නදඳාර්තනම්ේතුල තුෂ 
අනුභත කිරීභ.  - 
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ශ්රී ාංකා රන සම්රාදන ේස ලා මාංය 

ප්රධාන 

විය රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපරාදන           

(රු. මිලියන) 

ේ ෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන කාර්යසාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භබෞතික මූරය 

භ ොයතුරු 
 ාක්ණඹ 

කාර්ඹක්භ ා කඩඉම් ඳරීක්ණඹ 
වා භාර්ගග  අඹදුම්ඳ  වදුන්ා 
දීභ. - - - - 

25% 75% 

- 

අඹදුම්ඳත් ැකසුම් 
කාරසීභා. 

100% - 

- - 
විබාග ඳරිඳාරන 
විඹදම් 

භබ් පිටුභහි භයයතා ා 
රැයිතතු ව පුයප්ඳාඩු ප්රකාලඹ  
ඳත් කිරීභ.  

- - - - 50% 25% 25% 

නයමන්නන් 
ප්රභාණඹ 100% - 

භෑ කාලීන භ ොයතුරු භග භබ් 
පිටු ඹාත්කාලීන කිරීභ.  - - - 25% 25% 25% 25% 

නයමන්නන් 
ප්රභාණඹ 80% - 

භාන 
ම්ඳත් 

ශ්රී රංකා ක්රභ ම්ඳාදන භ භ  I 
භර ණිභ   නිරධාරින් වා ධාරි ා 
ංර්ධන ැඩ වන් ංවිධානඹ 
කිරීභ.  

- - - - 25% 75% - 

නිරධාරීන් 13 ක් 
පුහුණු කිරීභ. 

100% - 

පුයප්ඳාඩු පියවීභ වා න 
නිරධාරීන් 133 ක් ඵා ගැනීභ.  - - - - - 75% 25% 

නිරධාරීන් 133ක් 

ඵා ගැනීභ.  30% - 

2013 කණ්ඩාඹභම් තථීය කිරීම් 
ම්පූර්ණ කිරීභ.  

- - - 

සුදුසුකම් රඵන නිරධාරින්භේ 
ංඛ්යා භ  ඳදනම් ්ක් ්ක් 
කාර්තු අානභ  දී අදාර 
ක යුත්භ හි ඉරක්කඹ පුයා 
ගැනීභ භාභරෝචනඹ භකභයනු 
ඇ . 

තථීය කිරීම් 
ප්රතිල ඹ 

නිරධාරින් 100 ක් 
සුදුසුකම් රඵන රදී. 

- නිරධාරීන් 94 ක් 
තථීය කයන රදී. 

94% 

නිඹමි  කාර සීභාභේදී III 

භර ණිභ  නිරධාරීන් II භර ණිඹ 

දක්ා උත කිරීභ.   ( උත කිරීභ  

භා 03 ක  භඳය උත කිරීම් 

- - - 

සුදුසුකම් රඵන නිරධාරින්භේ 
ංඛ්යා භ  ඳදනම් ්ක් ්ක් 
කාර්තු අානභ  දී අදාර 
ක යුත්භ හි ඉරක්කඹ පුයා 

නිඹමි  දිනභ දී 
අදාශ නිරධාරීන් 
ංඛ්යා උත 
කිරීභ. 

නිරධාරින් 04 ක් 
සුදුසුකම් රඵන රදී. 

- 
නිරධාරිභඹක් උත  
කයන රදී. 
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භාන 
ම්ඳත්  
  

  

  

ර  අදාශ නිරධාරීන් ම්ඵන්ධ 
රැයිතතු කත කිරීභ.) 

ගැනීභ භාභරෝචනඹ භකභයනු 
ඇ . 

25% 

නිඹමි  කාර සීභාභේදී II භර ණිභ  

නිරධාරීන් I භර ණිඹ දක්ා උත 

කිරීභ.  (උත කිරීභ  භා 03 ක  
භඳය උත කිරීම් ර  අදාශ 
නිරධාරීන් ම්ඵන්ධ රැයිතතු 
කත කිරීභ.) 

- - - 

නිඹමි  දිනභ දී 
අදාශ නිරධාරීන් 
ංඛ්යා උත 
කිරීභ. 

නිරධාරින් 16 ක් 
සුදුසුකම් රඵන රදී. 

- නිරධාරීන් 07 ක් 
උත කයන රදී. 

44% 

I භර ණිභ  නිරධාරීන් විභල  
භර ණිඹ දක්ා උත කිරීභ.  

- - - 

නිඹමි  දිනභ දී 
අදාශ නිරධාරීන් 
ංඛ්යා උත කිරීභ 
නිභ කයන රදී. 

ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹ  
්භයහි අභිඹාචනඹක් 
භව තුභන් අඹදුම්ඳත් 
රැබීභ ප්රභාද වී ඇ . 

- 

ඳශමු වා භදන කාර්ඹක්භ ා 
කඩඉම් විබාග ඳැැත්වීභ.  - - - 25% 25% 25% 25% 

ර්ඹ  අදශ විබාග 
ප්රභාණඹ  

2 
- 

100% 

ශ්රී රංකා ක්රභ ම්ඳාදන භ භ  
පුයප්ඳාඩු ඹාත්කාලින ඳත්ා 
භගන ඹාභ.  

- - - 25% 25% 25% 25% 
ෑභ කාර්තුක්භ 
ඹාත්කාලීන කිරීභ. 100% - 

පරදායී ා  ත්ත් ඳාරක කඹ 

- - - 25% 25% 25% 25% 

ගුණාත්භක ැඩි 
දියුණු කශ 
ක්රිඹාකායකම් ර 
ප්රතිල ඹ  

63% - 

පරදායි ා ංකල්ඳඹ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ (5S වා කයිභන් ංකල්ඳඹ 
අනු භගොනු කශභනාකයණඹ) 

- - - 25% 25% 25% 25% 

ාභානය භ ා 
ැඳයුභම් ප්රතිල ඹ 
ැඩිදියුණු කශ 
ක්රිඹාකායකම් 

60% - 

ප්රතිඳත්ති ාර්ෂික තථාන භාරු චක්රභල්ඛ්ඹ 
ක්රිඹාත්භක කිරීභ.  

- - - - 25% 25% 50% 

සුදුසුකම් හි  
තථාන භාරුවීම් 
ප්රතිල ඹ  

නිරධාරින් 168 ක් 
සුදුසුකම් රඵන රදී. 

- 
තථාන භාරුවීම් රද 
නිරධාරින් ගණන 83 

කි.  

49% 
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ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලා මාංය 

ප්රධාන ද්ය 

ඳථය 
ක්රියාකාරකභ 

උඳ 

ක්රියා

කාර

කභ 

මුළු 

පිිපලැ

ය (රු. 
මිලියන 

ප්රතිපඳාද

න (රු. 
මිලියන) 

වබෞතිපක ඉක්ක ප්රධාන 

කාර්යවා

ධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්මකලය   

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
වබෞතිපක 

මූය 
(රු. 

මිලියන) 

1. භානල 

වම්ඳත්මක 

කෂභනාකර

 ය 

1. ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක 

වවාලවේ (157) වශ ශ්රී ාංකා 

ලාව්තු ද්දයාත්මකභක වවාලවේ 

(17) (ද්ලෘත - 8 වශ සීමිත - 

9) නිධාරීන් වශා 

වවාලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශන් ශා ධාිපතා 

වාංලර්ධන පුහුණු ලැඩවටශන් 

වාංද්ධානය කිරීභ.                                                                                                                     

                                      

 

- 

4.8 4.8 

25% 50% 75% 100% - 

නල ඳත්මකවීම් ද නිධාරීන් (ද්දයාත්මකභක වවාලය 
වශා 2017.10.02 දින නිධාරීන් 22 ක්ද ලාව්තු 

ද්දයාත්මකභක වවාලයට 2017.08.21 දින නිධාිපන් 11 

ක්ද වභඟින් 2015 ශා 2016 ලර් ලදී ද්දයාත්මකභක 

වවාලය වශා නිධාරීන් 13 ක් ඵලා ගන්නා දී.)  

ප්රභා ය 2017 ලර්වේදී වවාලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශනක් වාංද්ධානය කිරීභ වශා ප්රභා ලත්මක 

වනොවේ. ඳෂමු කණ්ඩායභ වශා පුහුණුල 2018 

වඳඵරලාිප භව ආරම්බ වීභට නියමිතය.  

- 

- - 

ධාිපතා ලර්ධන ලැඩවටශන 2017/02/26 දින 

ඳලත්මකලන ද මතර ප්රතිපප තලභත්මක නිකුත්මක කර 

වනොභැත. 

- 

2.   ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක 

වවාලය වශ ශ්රී ාංකා ලාව්තු 

ද්දයාත්මකභක වවාලය වශා 

සීමිත ශා ද්ලෘත ද්බාගලලින් 

174 වදවනකුවේ සුදුසු ඳිපදි 

ඵලා ගැනීභ. (ඵලා ගැනීම් 

වශා වම්මුඛ ඳරීක් )  

 - 

0.2 0.2 25% 50% 75% 100%  - 

ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ III වරාණිය ය වශා 

නිධාරීන් 51 ක් ඵලා ගැනීභ වශා (දැනට 

ඳලතිපන පුරප්ඳාඩු 107 න්) 2017/02/26 දින ද්බාගය 

ඳලත්මකලා ඇතිප මතර නිධාරීන් 22 ක් (22/51) 

2017/10/02 දින ඵලා වගන ඇත. වබෞතිපක 

ද්දයාඥයින්න් 14 වදවනකු ඵලා ගැනීභ වශා 

නිර්වේය ඵා ගැනීභට  රාජ්ය ගිණුම් කාරක 

වබාල වලත ඉදිිපඳත්මක කර ඇතිප මතර, 

වරා්ධාකරකර වේ මතුරු නිවයයගයක් 

වශාතුවලන් උේභිද උදයාන පුරප්ඳාඩු පිරවීභට 

වනොශැකි ද්ය. 

0.152 

- - - - - - - 

ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ III ලන වරාණිය වේ 

නිධාරීන් 20 වදවනක් ඵලා ගැනීභ වශා 

ගැවට් නිවේදනය 2017.09.08 දින  නිකුත්මක කරන 

ද මතර ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ පුරප්ඳාඩු 

52 ක් පිරවීවම් ක්රියාලලියක් ක්රියාත්මකභක වේ.   
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- - - - - - - 

ද්ලෘත ශා සීමිත තරග ද්බාගවයන් වතයරා ගත්මක 

පුරප්ඳාඩු 17 ක් (III/II) වශා වම්මුඛ ඳරීක්  

ඳලත්මකලා රාජ්ය වවාලා වකොමින් වබාල වලත 

නිර්වේ වශා ඉදිිපඳත්මක කර නිධාිපන් 11 

වදවනකු 2017.08.21 දින ඵලා ගන්නා දී. ශ්රී 

ාංකා ලාව්තු ද්දයාත්මකභක වවාලය I වරාණිය ය වශා 

නිධාරීන් 05 වදවනක් ඵලා ගැනීභට වම්මුඛ 

ඳරීක් වයන් ඳසු රාජ්ය වවාලා වකොමින් 

වබාවේ නිර්වේ ඉදිිපඳත්මක කරන ඇත. 

0.013 

1. භානල 

වම්ඳත්මක 

කෂභනාකර

 ය 

3. නියමිත දිනට ශ්රී ාංකා 

ද්දයාත්මකභක වවාලවේ වශ ශ්රී 

ාංකා ලාව්තු ද්දයාත්මකභක 

වවාලවේ නිධාරීන්වේ උවව් 

වීම් සිදු කිරීභ. (උවව් කිරීභ 
වශා නියමිත නිධාරීන් පිළිඵද 

ැන්ව්තුලක් උවව් කිරීම් ලට 

භාව 03කට වඳර වැකසීභ.)  

 - -  -  25% 50% 75% 100% 

 

- 

 

ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ 85.71% ක උවව් 

වීම් සිදු කර ඇත.                        

  
 

- 

4. නියමිත වේාලට ශ්රී ාංකා 

ද්දයාත්මකභක වවාලවේ වශ ශ්රී 

ාංකා ලාව්තු ද්දයාත්මකභක 

වවාලවේ නිධාරීන් ව්ථීර 

කිරීභ. (ව්ථිර කිරීභට නියමිත 

නිධාරීන් පිළිඵද ැන්ව්තුලක් 

ව්ථිර කිරීම් ලට භාව 03කට 

වඳර වැකසීභ.) 

-   - -  25% 50% 75% 100% - 

ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ 19.2% 

(11/57*100) ක ව්ථීර කිරීම් සිදු කිරීභ.           - 

ශ්රී ාංකා ලාව්තු ද්දයාත්මකභක වවාලවේ  නිධාිපන් 

කිසිවලකු වශා උවව් වීම් ඵා දී නැත. 
- 

5. 2017 දී ශ්රී ාංකා 

ද්දයාත්මකභක වශ ලාව්තු 

ද්දයාත්මකභක වවාලාලන් ව ද්රාභ 

ගැන්වීභට නියමිත නිධරයන් 

ප්රභා ය ද්රාභ ගැන්වීභ. 
(ද්රාභ ගැන්වීභට  නියමිත 

නිධාරීන් පිළිඵද ැන්ව්තුලක් 

ද්රාභ ගැන්වීම් ලට භාව 03කට 

වඳර වැකසීභ.) 

-  -  -  25% 50% 75% 100% -  

100% නිධාිපන් තිපවදවනකු ඵැගින් 2017.01.01 

සිට 2017.09.30 වතක් ද්දයාත්මකභක වවාලවයන් ශා 

ලාව්තු ද්දයාත්මකභක වවාලවයන් ද්රාභ වගොව් ඇත.  

 

- 
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6. මභාතයාාං ශා 

වදඳාර්තවම්න්තු ලට මදාල 

ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලවේ 

ශා ශ්රී ාංකා ලාව්තු 

ද්ේයාත්මකභක වවාලවේ පුරප්ඳාඩු 

යාලත්මකකාලීන කිරීභ.  

 - -  -  25% 50% 75% 100% -  

100%  

2017.12.31 දිනට පුරප්ඳාඩු යාලත්මකකාලීන කර 

ඇත. 

- 

 

 7.  ලාර්ෂිකල ශ්රී ාංකා 

තාක්  වවාලවේ 

කාර්යක්භතා කඩඉම් 

ඳරීක් ය ශා ද්වා 

වරාණිය යට උවව් කිරීවම් ද්බාග 

ඳැලැත්මකවීභ.  

-  0.6 0.6 

25% 50% 75% 100%  - 

ශ්රී ාංකා තාක්  වවාලය - 2016  ව III වරාණිය ය 

වශ II වරාණිය වේ නිධාරීන් වශා ඳැලැත්මකවූ 

කාර්යක්භතා කඩඉම් ද්බාගවේ ප්රතිපප 

2017.07.26/27 දින නිකුත්මක කිරීභ ශා I වරාණිය වේ 

නිධාරීන් වශා 2016.12.11 දින ද්බාගය 

ඳලත්මකලා ඇත. ද්බාගය වශා  887 වදවනක් 

ද්බාගය වශා මයදුම් කර ඇත.  

- 

 - - - 

ශ්රී ාංකා තාක්  වවාලවේ I වරාණිය වේ 

නිධාරීන් ද්වා වරාණිය යට උවව් කිරීභ වශා 

සීමිත තරඟ ද්බාගය 2012.06.24 දින ඳලත්මකලා 

ප්රතිපප නිකුත්මක කර ඇත.  

- 

 8. ශ්රී ාංකා තාක්  

වවාලවේ උවඳේක කාරක 

වබාල ඳැලැත්මකවීභ.  
-  0.15 0.15 25% 50% 75% 100% - 

ප්රභා ලත්මක ඉල්ලීම් ග නක් ඉදිිපඳත්මක වනොවූ නිවා 

ශ්රී ාංකා තාක්  වවාලා උඳවේක කමිවල 

ඳලත්මකලා  වනොතිපබුණිය . (කමිවල ලාර්ෂිකල 4 ලතාලක් 

ඳලත්මකලනු ැවේ.)  

- 

2. 

වතොරතුරු 

තාක් ය 

 1. ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක වවාලය 

වශ ශ්රී ාංකා ලාව්තු ද්දයාත්මකභක 

වවාලවේ  නිධාරීන්වේ 
වජ්ය්ධතා ැන්ව්තුල 
යාලත්මකකාලීන කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - - - 

 2. ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක 

වවාලය වශ ශ්රී ාංකා ලාව්තු 

ද්දයාත්මකභක වවාලාේ 

නිධාරීන්වේ දත්මකත ගඵඩාල 

වකව ්කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - වවාලකන්න් වද්ඵ ගැන්වීභ. - 

 3. මභාතයාාංවේ වලේ 

මඩද්වේ වතොරතුරු 

යාලත්මකකාලීන කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - 
මභාතයාාංවේ වලේ මඩද්ය යාලත්මකකාලීන කර 

ඇත. 
- 
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 4. මනුභත වවාලක වාංඛයාල 

වශ පුරප්ඳාඩු පිළිඵ 

වතොරතුරු ඳලත්මකලා ගැනීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - 
2017.03.31 දිනට මනුභත කාර්ය භණ්ඩ වශ 

පුරප්ඳාඩු පිළිඵ වතොරතුරු ඳලත්මකලා ගැනීභ. 
- 

3. 

පදායීතාල 

 1. "5S" Concept 

ක්රියාත්මකභක කිරීභ. "5S" 

වාංකල්ඳය මනුල සියලුභ 

වගොනු වශ කාර්යා ඳිපවරය 

වැකසීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - ලිපිවගොනු වකව් කර ඇත. - 

 2. වෑභ ක්රියාකාරකභක් 

වශාභ ලැඩ කාර්ය ඳත්රිකාලක් 

වකව් කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - වම්පූර්  කරන ද ක්රියාලලි වටශන. - 

 3. පදාන්තා වල්කම් 

කාර්යාවේ භාර්වගයඳවේ 

මනුල ලැඩ කිරීභ. 

- - - 25% 50% 75% 100% - 

පදාන්තා පුහුණුල තුළින් නිධාිපන්වේ 

ක්රියාකාරකම් ඉශෂ නැාංවීභ වශා දැනුභ ඵා දීභ  

සිදු කරනු ැවේ. 

- 

4. ප්රතිපඳත්මකතිප  1. ශ්රී ාංකා ද්දයාත්මකභක 

වවාලය වශ ශ්රී ාංකා ලාව්තු 

ද්දයාත්මකභක වවාලවේ පුරප්ඳාඩු 

මඩු කිරීභ වශා ඵලා 

ගැනීවම් ප්රතිපඳත්මකතිප වකව් 

කිරීභ.  

- - - 25% 50% 75% 100% - 

SOR වශ වවාලා ලයලව්ථා වාංවයධන ක්රියාලලිය 

ක්රියාත්මකභක වලමින් ඳල. . මූලික මධයනයන් සිදු 

වලමින් ඳල. .  

- 

 2. ශ්රී ාංකා තාක්ණිය ක 

වවාලවේ නිධාරීන් වශා 

නල වවාලාලක ව්ථාඳනය 

කිරීභ. (සිද්ල්, යාන්ත්රික ශා 

ද්දුත්මක)  

- - - 25% 50% 75% 100% - 

නල වවාලයක් ව්ථාපිත කිරීභ වශා ප්රතිපඳත්මකතිප 

මනුභතිපය මභාතය භණ්ඩය ඵා දී ඇත. ඳෂාත්මක 

ඳාන ආයතන ලලින් නිර්වේ ඉල්ා ඇත. 

වවාලා ලයලව්ථාවල ව වකවම්ඳත පිළිවයෂ කර 

ඇතිප මතර ඒ වම්ඵන්ධ වාකච්ඡා සිදු වකවරමින් 

ඳල. .  

- 
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නානල සම්ඳත් සාංලර්ධනය 

ප්රධාන 

විය ඳථය 
ක්රියාකාරකන 

උඳ 

ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපඳාදන භ ෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන කාර්යසාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට 

තත්ලය 

(රු. 

මිලියන) 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භ ෞතිපක 

මූය (රු. 

මිලියන) 

නානල 

සම්ඳත් 

සාංලර්ධනය 

භසේලක පුහුණු - - 11.5 - - - - - - - 

 1.  භේශීය දිගුකාලීන පුහුණු - 1.5 - 25% 10% 45% 20% - 31 1.58 

 i.  ඩිප්භෝනා හා ඳ්චාත් 

උඳාධි ඳාඨනාා 
- - - - - - - 

ඳ්චාත් උඳාධි / 

ඩිප්භෝනා ඳාඨනාා 

හැදෑර නිධාරීන් 

සාංඛ්යාල 

5 - 

 ii.  ඩිප්භෝනා, සහතිපක සහ 

මභනකුත් ඳාඨනාා 
- - - - - - - 

පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
26 - 

 2.  භේශීය භකටි කාලීන 

පුහුණුල  
- 2.0 - 25% 10% 45% 20% - 812 1.76 

 i.  ම යන්තර පුහුණුල - - - - - - - 
පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
530 - 

ii. භලනත් ආයතනය සනග 

සම්බන්ධීකර ය කරන 

සහතිපක ඳත්ර සහ භලනත් 

ඳාඨනාා  

- - - - - - - 
පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
282 - 

 3.  කණ්ඩායම් භගොඩනැාංවීන 

හා නායකත්ල පුහුණු 
- 1.0 - 25% 10% 45% 20% 

පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
76 0.84 

 i.  බැහරගත පුහුණු - - - - - - - - - - 

  4. විභේශීය භකටි කාලීන 

පුහුණු 
- 50 - 25% 10% 45% 20% 

පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
241 51 

විභේශීය දිගු කාලීන පුහුණු - - - - - - - 
පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  
2 0.18 
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නානල 

සම්ඳත් 

සාංලර්ධනය 

රාජ්ය භසේලයට නල කාර්ය 

සාධන ඇගයීම් ඳේධතිපයක්  

හඳුන්ලාදීන (නියමු ලයාඳිතිපය)  

- - - 10% 30% 30% 30% 
සම්පූර්  කළ 

ප්රතිපතය  
23 0.006 

 5.  කළනනාකර  භනොලන 

නිධාරීන් සහා පුහුණු - 

දිස්ත්ිපක්ක 25  

- 5.0 - 25% 10% 45% 20% 
පුහුණු කරන ද 

නිධාිපන් සාංඛ්යාල  

      

5,815  
3.93 

නාතභේ - - - - - - - - 614 0.37 

කෑගේ - - - - - - - - 358 0.16 

ගම්ඳහ - - - - - - - - 539 0.38 

භඳොභළොන්නරුල - - - - - - - - 124 0.32 

හම්බන්භතොට - - - - - - - - 295 0.14 

මනුරාධපුරය - - - - - - - - 302 0.2 

මම්ඳාර - - - - - - - - 211 0.15 

නන්නාරන - - - - - - - - 122 0.07 

නුලර එළිය - - - - - - - - 205 0.09 

පුත්තන - - - - - - - - 190 0.1 

නුලර - - - - - - - - 200 0.2 

රත්නපුරය - - - - - - - - 254 0.26 

භනො රාග - - - - - - - - 288 0.32 

ත්රිකු ානය - - - - - - - - 330 0.16 

කිලිභනොච්චිය - - - - - - - - 201 0.16 

බදුේ - - - - - - - - 207 0.2 

ගාේ - - - - - - - - 295 0.13 

භකොළඹ - - - - - - - - 126 0.03 

යාඳනය - - - - - - - - 196 0.17 

ලවුනියාල - - - - - - - - 61 0.04 

කළුතර - - - - - - - - 158 0.07 

නාතර - - - - - - - - 539 0.17 

යහඳානය පිළිබ පුහුණුකරුලන් (TOT) පුහුණු කිරීන. - 70 0.55 
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තතොරතුරු තාක්ෂ  මාංශය 

ප්රධාන 

විශය රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපවැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපරානන 

(රු. 

මිලියන) 

ත ෞතිපක ඉනක්ක ප්රධාන 

කාර්යසාධන 

නර්ශකය 

31/12/2017 දිනට 

තත්වය 

1 වන 

කාර්තුව 

2 වන 

කාර්තුව 

3 වන 

කාර්තුව 

4 වන 

කාර්තුව 
භ ෞතික 

මූල්ය (රු. 
මිලියන) 

භ ොරතුරු 
 ාක්ෂණය ප්රාභේශීය ජාල් පේධතිය අලුත්වැඩියා 

කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.  
- 6.0 0 30% 70% - - 

අදාළ අයි ම 
ප්රමාණය 
ප්රති්ථාාපනය 
කිරීම. 

25% 0.0% 

අමා යාාංශ වෙ භවඅඩ අඩ ය 

යාවත්කාලීන කර පවත්වාභෙන 
යාම.  

- - - 25% 25% 25% 25% 

යාවත්කාලීන 
කරන ල්ද ලිපි 
ෙණන 

100% - 

නඩත්තු ගි සුම් පවත්වා භෙන යාම.       

* පරිෙණක හා පරිෙණක උපකරණ 
නඩත්තු කිරීම.    

  1.  සුළු 
අලුත්වැඩියාවන් 

0.3 0.2 

25% 25% 25% 25% 
 ්ඳන ල්ද භදෝෂ 
්ාංඛ්යාව 

75% 72% 

  2.  නඩත්තු 
ගි සුම අත්්න් 
කිරීම. 

1.7 0.57 50% 0.57 

 ාක්ෂණික කරුණු ්ඳහා ්හය වීම. 

(ඇඟිලි ්ල්කුණු පේධතිය, PA 

පේධති, PABX පේධතිය, ... ආදිය)  

- - - 25% 25% 25% 25% 
මැදිහත් වූ 
 ාක්ෂණික 
ෙැටළු ෙණන 

100% - 
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ප්ර්ම්පාදන කටුතතු ්ඳහා අවශ වෙය 
්හය ල්බා දීම. 

*  ාක්ෂණික පිරි  ර ල්බාදීම. 
*  ාක්ෂණ ඇෙයීම් කමිටු ්ඳහා 
දායකත්වය 

*නිෂථපාදන පිළිෙැනීභම් වාර් ාව 
්ක්ථ කිරීම. 

- - - 25% 25% 25% 25% 
්ක්ථ කළ 
භේඛ්න ෙණන 

100% - 

මෘදුකාාංෙ  ්ඳුම් 

 1.  වාහන 
කළමනාකරණ 
පේධති භ ේ්වා 
ගි සුම්  

0.3 

0 0 25% 25% 50% 
අව්න් කළ 
ප්රතිශ වෙ ය 

25% 0% 

  2.  ෙබඩා 
කළමනාකරණ 

පේධති භ ේ්වා 
ගි සුම්  

0.5 

  3.  පරිශීල්ක 
පුහුණුව 

0.2 

4. භේඛ්නාොර 
කළමනාකරණ 
පේධතිය 

5 

5.ජාතික  දුත් 
මානව ්ම්පත් 
කළමනාකරණය 

5 

            
* භවන් කරන ල්ද අරමුදේ භවනත් අරමුණු ්ඳහා මාරු කර ඇ . 

 



ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල ශා ගිණුම් 2017 
 

 61 රාජ්ය රිපරාන ශා කෂනනාකර  මනාතයාාංය 

 

විශ්රාන ලුප් අ මාංය 

ප්රධාන 

විය රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලුය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපරාදන භ ෞතිපක ඉක්ක 

ප්රධාන කාර්යවාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

(රු. 

මිලියන) 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භ ෞතිපක මූය 

ප්රතිපඳ්තතිප 
විශ්රාම වැලුප් වැලයල්ථා ාැ
්ංග්රහයේ  ැ12ැ්හයැ15ැ
ලගන්තිපැයටේ ්තැවිශ්රාම ව 
ගියැරාජ්යැංංේ  ැ
ේ ්ේලකයින්ැ්හයාැවිනයැ
කමිප්ැඳල්තලාැේ ගනැ
යාම ව. 

ම වාසිකැවිනයැ
කමිප්ලැ
්හයා ේ ගොනුැ
්ක්ථැකිරීම ව. 

 -   -   -   -   -   -  

  •  රැ්ථවීම්ැගණන 

  •  ඳුමිණිලිැංඩුැ
කිරීම ව 
  •  වි්දනැදැ
ගුටළුැගණන 

ම වාසිකලැසිදුැකරනැ
දැේ ගොනුැ්ංඛ්යාල; 

ඔක්ේ  ෝබර්ැ-ැ20ැ

ේ නොලුම්බර්ැ-ැ11 

ේ ද්ුම්බර්ැ-ැ10 

- 

විශ්රාම වැ
ලුප් වැහයාැ
සුබ්ාධන  විවිධැවිශ්රාම වැලුප් වැ

කාරණාැ්හයාැ
විශ්රාමිකයින්ටැළිතුරු ැ
දීම ව. 

  •  ම වාසිකලැ
ුේ බනැලිළිැ
ගණන 
  •  ම වාසිකලැ
ළිතුරු ැේ දනැ
ලිළිැගණන 

 -   -   -   -   -   -  

  •  ම වාසිකලැ
ුේ බනැලිළිැගණන 
  •  ම වාසිකලැනිම වැ
කරනැදැලිළිැ
ගණන 

ම වාසිකලැුේ බනැලිළිැ
ගණන; 

 

ඔක්ේ  ෝම්බර්ැ-ැ215 

ේ නොලුම්බර්ැ-ැ289 

ේ ද්ුම්බර්ැ-ැ274 

- 
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මභ්යන්තතර ඳාන ශා නිලාව මාංය 

ප්රධාන 

විය 

ඳථය 

ක්රියාකාරකන උඳ ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපඳාදන භභ්ෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යවාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

(රු. 

මිලියන) 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භභ්ෞතිපක මූය 

යටිත දිව්ත්රික් නට්ටමින්ත 

(භනො රාග) රාජ්ය 

නිධාරීන්ත වශා "නි 

පියව" නි නිලාව මදියර 
I   

 1.  ාංසු ඳත්රිකා පියෙභය රීරීන.  

249 375 20% 65% 15% - 

ප්රතිපතය 

වම්පූර්  

රීරීන. 

ඉදිරීරීම් කටයුතු 

සිදුභකරමින්ත 

ඳලතී. (ඉදිරීරීම් 

ප්රගතිපය 24% රී) 

60.86 
 2.  ාංසු කැවීන ශා ඇගයීන. 

 3.  ාංසු ප්රදානය. 

 4.  ඉදිරීරීම් කටයුතු. 

දිව්ත්රික් නට්ටමින්ත (වරලර) 

රාජ්ය නිධාරීන්ත වශා 

"නි පියව" නි නිලාව 

මදියර I  

 1.  ාංසු ඳත්රිකා පියෙභය රීරීන.  

80 90 20% 65% 15% - 
(ඉදිරීරීම් ප්රගතිපය 

16% රී) 
13.29 

 2.  ාංසු කැවීන ශා ඇගයීන. 

 3.  ාංසු ප්රදානය. 

 4.  ඉදිරීරීම් කටයුතු. 

දිව්ත්රික් නට්ටමින්ත 

(ගම්ඳශ) රාජ්ය 

නිධාරීන්ත වශා "නි 

පියව" නි නිලාව මදියර 
I  

 1.  ාංසු ඳත්රිකා පියෙභය රීරීන.  

250 345 20% 65% 15% - 
(ඉදිරීරීම් ප්රගතිපය 

23% රී) 
59.17 

 2.  ාංසු කැවීන ශා ඇගයීන. 

 3.  ාංසු ප්රදානය. 

 4.  ඉදිරීරීම් කටයුතු. 

දිව්ත්රික් නට්ටමින්ත 

(භඳොභෂොන්තනරුල) රාජ්ය 

නිධාරීන්ත වශා "නි 

පියව" නි නිලාව මදියර 
I   

 1.  ාංසු ඳත්රිකා පියෙභය රීරීන.  

270 375 20% 65% 15% - 
(ඉදිරීරීම් ප්රගතිපය 

18% රී) 
49.32 

 2.  ාංසු කැවීන ශා ඇගයීන. 

 3.  ාංසු ප්රදානය. 

 4.  ඉදිරීරීම් කටයුතු. 

දිව්ත්රික් නට්ටමින්ත 

(භකොෂඹ) රාජ්ය 

නිධාරීන්ත වශා "නි 

පියව" නි නිලාව   

 1.  ාංසු ඳත්රිකා පියෙභය රීරීන.  

673 981 20% 10% 15% 55% 

ප්රතිපතය 

වම්පූර්  

රීරීන. 

(ඉදිරීරීම් ප්රගතිපය 

1.9% රී) 
11.3 

 2.  ාංසු කැවීන ශා ඇගයීන. 

 3.  ාංසු ප්රදානය. 

 4.  ඉදිරීරීම් කටයුතු. 

*  නශවරලර වශ භඳොභොන්තනරුල යන ාංසු කැවීම් නිකුත් කරන ද මතර ඒ වශා භගවීම් එන ලවුචරභේන සිදු කරන දී.  
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ප්රධාන 

විෂය 

රථය 

ක්රියාකාර

කන 
උර ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපවැය 
(රු. 

මිලියන 

ප්රතිපරා 

න (රු. 

මිලියන) 

භ ෞතිපක ඉනක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යසා

ධන 

 ර්ශකය 

ප්රතිපලන 

31/12/2017 
දිනට තත්වය 

1 වන 
කාර්තුව 

2 වන 
කාර්තුව 

3 වන 

කාර්තුව 
4 වන 
කාර්තුව 

භ ෞතිප

ක 
මූනය 

යටිතල සමුළු 
නිවාසවල, 

ලලෝරිස් 
මහල් 
නිවාස සහ 
ජයවඩන
ගම නිවාස 
ලයෝජනා 
ක්රමල  
නඩත්තු 
කටයුතු   

ලලෝරිස් නිවාස සංකීර්ණල  (ලකොළඹ 04) 

දැනට පවත්නා ලගොඩනැගිලි සඳහා අකුණු 
ආරක්ෂණ පද්ධතිය සැපයීම සහ ස්ථාපනය 
කිරීම.  

1.10 

17.2 

70% 20% 10% - 

ඉල්ලූලම
න් 

සම්පූර්ණ 
කළ 

ප්රතිතතය
% 

සමුළු, ලලොරීස් සහ 
ජයවඩනගම යන 
මහල් නිවාසවල 
ජීවන  පරිසරය 
වැඩි දියුණු කිරීම.  

100% 0.73 

ලලෝරිස් නිවාස සංකීර්ණය (ලකොළඹ 04) 

අලුත්වැඩියා කිරීම.  
1.42 45% 55% - - 100% 0.98 

අංක G - 41 රජල  නිල නිවාස (ලගෝතමී පාර) 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

0.92 90% 10% - - 100% 0.88 

සමුලුව 17A නිවස - ප්රතිසංස්කරණය සහ 
අලුත්වැඩියා කිරීම.  

3.00 100% 

100% 1.19 

සමුලුව 19 B නිවස - ප්රතිසංස්කරණය සහ 
අලුත්වැඩියා කිරීම.  

100% 1.12 

සමුලුව 16 A නිවස - ප්රතිසංස්කරණය සහ 
අලුත්වැඩියා කිරීම.   

100% 0.46 

ජයවඩනගම නිවාස සංකීර්ණල  අලුත්වැඩියා 
කටයුතු සිදු කිරීම.  (1/F-3,1/F-8,1/F-9,1/F-

16,1/F-18,1/F-20) 

10.06 

70% 30% - - 95% 3.63 

ජයවඩනගම නිවාස සංකීර්ණල  අලුත්වැඩියා 
කටයුතු සිදු කිරීම. (1/F-13)  

60% 40% - - 20% 0.96 

ජයවඩනගම නිවාස සංකීර්ණල  අලුත්වැඩියා 
කටයුතු සිදු කිරීම. (1/F-16)  

60% 40% - - 95% 0.18 

35C සමුළු නිවාසවල අලුත්වැඩියා කටයුතු 45% 55% - - 100% 0.26 

ඇමති බංගලා නිවාස 110/1 

0.70 100% 

අමාතයවුනන්ල  
බංගලාවල ජීවන 

පරිසරය 
වැඩිදියුණු කිරීම.  

100% 0.13 

ඇමති බංගලා නිවාස 110/4 100% 0.37 
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මභ්යන්තතර රාන ශා වාංලර්ධන මාංය 

ප්රධාන 

විය 

රථය 

ක්රියාකාරකන උර ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපරාදන 

(රු. 

මිලියන) 

භභ්ෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යවාධ

න දර්කය 

31/12/2017 දිනට 

තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භභ්ෞතිපක 

මූය 

(රු. 

මිලියන 

- - 

ඇමතිතුමාගේ කාර්යා කාමරගේ 
තිර ගරදි වවි කිරීම. 

- 

- 

- - - - 

- 

100% 0.16 

අමාතුමාගේ මාධ්ය ගකක්  කාර්යා 
කාමරගේ සිවිලිම අලුත්ලැඩියා කිරීම 

100% 0.04 

අභ්යන්තරර විණන  අශය 
අලුත්ලැඩියා කිරීම 

100% 0.19 

ඉශජිගන්තරු ගවේලා අශගේ ගණොනු 
කැබි ට් ප්රතිවථාාන ය කිරීම.  

100% 0.76 

5 ල  ශා 6 ල  මශක කානට් කිරීම.  
2.00 

55% 35% 10% - - - 

ලාගන්ත ගණොඩ ැගික කානට් කිරීම. 55% 35% 10% - 100% 0.56 

3 ල  මශට ලායු වමීකරන යන්තත්ර 
වථාාන ය කිරීම.  

2.00 65% 15% 20% - 100% 0.71 

ගෙල  මශ ගකොටව ගකොටවථ 
කිරීම. 

1.50 

60% 30% 10% - 100% 0.26 

ශය මශ ගකොටව ගකොටවථ කිරීම. 60% 30% 10% - 100% 1.06 

ශර මශ ගකොටව ගකොටවථ කිරීම. 60% 30% 10% - 100% 0.16 

ලාගන්ත ගණොඩ ැගික ගකොටව 
ගකොටවථ කිරීම. 

60% 30% 10% - 100% 1.05 

ඉශජිගන්තරු ගවේලා අශගයහි ලැසිකිළි 
අලුත්ලැඩියා කිරීම 

1.00 55% 40% 5% - 12% _ 

විෙයාත්මක ගවේලා අශගේ ලැසිකිළි 
අලුත්ලැඩියා කිරීම 

1.00 55% 40% 5% - 12% _ 



ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල ශා ගිණුම් 2017 
 

 65 රාජ්ය රිපරාන ශා කෂනනාකර  මනාතයාාංය 

 

- - 

වශලර්ධ්  නිධ්ාරි අශය, 
නර්ගේන ශා විමර්  අශය ශා 
මාධ්ය කකකය  ල ගණොඩ ැගිකට 
වථාා ණර කිරීම ශා ලාගන්ත 
ගණොඩ ැගිකගක විදුලි රැශැන්ත ඇදීම.  

1.00 60% 40% 
 

- 
- 

100% 0.76 

3 ල  මශ වීදුරු ආලරන වථටිකර්  _ - 60% 30% 10% - 100% 0.05 

 6 ල  මශ වඳශා 18000 BTU 
ලායු වමීකරන යන්තත්ර වැනීමම වශ 
වවි කිරීම.  

- - - - - - - 100% 0.16 

7 ල  මශ වඳශා අතිගර්ක ගකක්  
(මා ල ව් නත් ශා වශලර්ධ් ) කාමර 
වඳශා තිර ගරදි වැනීමම.  

- - - - - - - 100% 0.06 

අධ්යක්ෂ (වශලර්ධ්  නිධ්ාරී අශය) 
කාමර වඳශා තිර ගරදි වැනීමම.  

- - - - - - - 100% 0.02 

ගයයථස වශකාර ගකක්  කාමර  (2 
ල  මශ) වඳශා තිර ගරදි වැනීමම.  

- - - - - - - 100% 0.01 

අතිගර්ක ගකක්  (මා ල ව් නත් ශා 
වශලර්ධ් ) කාමරයක්ෂ කානට් කිරීම.  

- - - - - - - 100% 0.05 

3 ල  මශ වඳශා තිර ගරදි වැනීමම.  - - - - - - - 100% 0.15 

6 ල  මශ වඳශා ගණොනු රාක්ෂක 
වැනීමම වශ වවි කිරීම. 

- - - - - - - 100% 2.90 

නෂමු මශගක ඇමති කාමරගේ ලතුර 
කාන්තදුවීම අලුත්ලැඩියා කිරීම.   

- - - - - - - 100% 0.35 

අභ්යන්තරර විණන  අශය තුෂ තිර 
ගරදි වැනීමම. 

- - - - - - - 100% 0.02 

ලාගන්ත ගණොඩ ැගිකට තිර ගරදි 
වැනීමම. 

- - - - - - - 100% 0.24 

ලාගන්ත ගණොඩ ැගිකගක ලායු 
වමීකරන යන්තත්ර වවි කිරීම 

- - - - - - - 100% 1.15 

1 ල  මශගක ගකක්  කාර්යාය 
කානට් කිරීම.  

- - - - - - - 100% 0.18 
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- 

- 

යන්තත්ර කාමරය වඳශා ලායු වමීකරන 
යන්තත්ර වැනීමම වශ වවි කිරීම.  

- - - - - - - 100% 0.25 

අතිගර්ක ගකක්  (මා ල ව් නත් ශා 
වශලර්ධ් ) වඳශා ලායු වමීකරන 
යන්තත්ර වැනීමම වශ වවි කිරීම 

- - - - - - - 100% 0.10 

අමාරයාශ ගණොඩ ැ්ලකගක ්යර්ය 
නැ  වවී කිරීම. 

22 22 25% 50% 75% 100% 
්යර්ය නැ  
වවී කිරීම 

100% 22 

 
එකතුල 34.45 

ලාශන නඩත්තු 

කිරීන. 

අමාරය ශා නිගය යය අමාරය කාර්ය 
මණ්ඩයට අයත් ලාශ  21 ක වශ 

අමාරයාශගේ ලාශ  41 ක ටයර් 
මාරු කිරීම ශා ප්රධ්ා  අලුත් ලැඩියා 
සිදු කිරීම.  

16.60 8.3 
ලවර පුරාම ඉකලී්  අනුල අලුත්ලැඩියා 

කටයුතු සිදු කරනු ැගේ.  

ඉකලී්  
ලලින්ත සිදු 
කර  ෙ 
අලුත්ලැඩියා
ලන්ත 
වශඛ්යාල 

අමාරය ශා 
නිගය යය 
අමාරය 
කාර්ය 

මණ්ඩයට 
අයත් ලාශ  
20 ක වශ 
අමාරයාශ
ගේ ලාශ  

43 ක 
අලුත්ලැඩියා 
කටයුතු සිදු  
කර ඇර 

16.25 

රශසුකම් 

වැසීන 

මනාතයාාංයට 

මලය භව ලක 

මලයතාල 

ශඳුනා ගැනීන 

වශ මනුනැතිපය 

බා ගැනීන.  

  - - 40% 20% 10% - - 70% - 
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විභර්ශන හා ඳර්යේෂණ අංශය 

ප්රධාන විෂය 

ඳථය 
ක්රියාකාමකභ 

උඳ 

ක්රියාකාමකභ 

මුළු 

පිරිවැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපඳාද

න 
යබෞතිපක ඉලක්ක ප්රධාන 

කාර්යසාධන 

දර්ශකය 

31/12/2017 දිනට 

තත්වය 

(රු. 

මිලියන) 

1 වන 

කාර්තුව 

2 වන 

කාර්තුව 

3 වන 

කාර්තුව 

4 වන 

කාර්තුව 
යබෞතිපක මූලය 

ඳාලනය හා 

ප්රතිපසංසකකමණය  

  I. දුක්ගැනවිලි 

කළභනාකමණය පිළිඵ අත් 

යඳොත ප්රකාශයට ඳත් ිරීමභ.  

- 0.4 

- 

25% 30% 30% 15% 
යඵදා හරින ලද 

යඳොත් සංඛ්යාව 
100% 100% 

  II. ඳාලන හා විනය සම්ඵන්ධ 

විෂය ඳත්රිකා ඳළ ිරීමභ සහ 

යඵදා දීභ.  

- 0.2 25% 30% 30% 15% 
යඵදාහරින ලද 

ඳත්රිකා සංඛ්යාව 
100% 100% 

යතොමතුරු 

තාක්ෂණය 
  I. මූලික විභර්ශනය සහා 

ඳවතිපන දත්ත සමුදාය 

යාවත්කාලීන ිරීමභ හා වැඩි 

දියුණු ිරීමභ. 

- - - 25% 30% 30% 15% 

මූලික 

විභර්ශනයන්ට 

අදාළ වාර්තා වල 

ලඵා ගත හැිර  

ප්රගතිපය   

100% 100% 

භානව සම්ඳත්   I. සියලුභ කාර්ය භණ්ඩලය 

සහා ඵැහැමගත පුහුණුවක් 

ඳැවැත්වීභ.  

- 0.3 - 25% 30% 30% 15% 
සහබාගීවන්නන් 

සංඛ්යාව 
100% 100% 

  II. භහජන සම්ඵන්ධතා හා 

විභර්ශන ආචාමධර්භ පිළිඵ 

පුහුණු වැඩසටහනක් ඳැවැත්වීභ.  

- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 
සහබාගීවන්නන් 

සංඛ්යාව 
100% 100% 

ඳහසුකම් 

සැලසීභ 
  I. අයනකුත් මාජය අංශයන්ය  

ඉල්ලීම් අනුව විභර්ශන යසේවා 

සැඳයීභ.  

- - - 25% 30% 30% 15% 
අවසන් කළ 

විභර්ශන සංඛ්යාව  
100% 100% 

  II. විභර්ශන සහ අදාළ 

නිර්යේශ ඇතුලත් සිේධි 

අධයයනයන් යඳොතක් යලස 

ප්රකාශයට ඳත් ිරීමභ.   

- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 
ප්රකාිත යඳොත් 

සංඛ්යාව   
80% - 
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ඳහසුකම් 

සැලසීභ   III. සෑභ භසකභ 

ගනුයදනුකරුවන්ය  ප්රතිපචාම 

පිළිඵ වාර්තාව ඉදිරිඳත් ිරීමභ.  

- - - 25% 30% 30% 15% 

ඳාරියබෝගික 

ප්රතිපචාම පිළිඵව 

ඉදිරිඳත් කළ  

වාර්තා සංඛ්යාව  

100% 100% 

  IV. විභර්ශන නිලධාීමන්ය  

සංචිතයක් පිහිටුවීභ හා 

ඳවත්වායගන යාභ.  

- 0.15 - 25% 30% 30% 15% 

ලියාඳදිංචි 

විභර්ශන 

නිලධාීමන් 

සංඛ්යාව  

100% 100% 

  V. වසමකට යදවමක් “Public 

Focus” සඟමාවක් ප්රකාශයට 

ඳත් ිරීමභ.  

- 0.2 - 25% 30% 30% 15% 
ප්රකාිත සඟමා 

ගණන 
100% 100% 

  VI. විධිභත් විනය ඳීමක්ෂණ 

සහා නඩු ඳවමන නිළධාීමන් 

නම් ිරීමභ.   

- - - 25% 30% 30% 15% 

නම් කමන ලද 

නිලධාීමන් විසින් 

සිදු කමන ලද 

විධිභත් විනය 

ඳීමක්ෂණ සංඛ්යාව  

100% 100% 

පලදායිතාව 

  I. සෑභ කාර්තුවකදීභ යසේරි 

දිනයක් ඳැවැත්වීභ. 
- - - 25% 30% 30% 15% 

නිලධාීමන්ය  

කාර්යක්ෂභතාව 

වැඩි දියුණු කළ 

සංඛ්යාව   

100% 100% 

  II. දැනට ඳවතිපන තත්ව 

කවයන් නැවත සංවිධානය 

ිරීමභ.    

- - - 25% 30% 30% 15% 

වැඩි දියුණු කළ 

ප්රායයෝගික 

යයෝජනා සංඛ්යාව  

100% 100% 

ප්රතිපඳත්තිප   I. යතෝමාගත් ක්යෂේත්රයන් 

පිළිඵව ඳර්යේෂණ 03 ක් 

ඳැවැත්වීභ.  

- 0.1 - 25% 30% 30% 15% 

ඳවත්වන ලද 

ඳර්යේෂණ 

සංඛ්යාව  

100% 100% 
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මූය මාංය 

ප්රධාන 

විය රථය 
ක්රියාකාරකන 

උර 

ක්රියාකාරකන 

මුළු පිිපලැය  

(රු. මිලියන) 

ප්රතිපරාදන 

(රු. 

මිලියන) 

භ ෞතිපක ඉක්ක ප්රධාන 

කාර්යවාධ

න 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භ ෞතිපක 

මූය  

(රු. මිලියන) 

ඳශසුකම් 
වෆසීභ. 

  01.  ළඛළ 
වලත 
ගෘශබළණ්ඩ වශ 
උඳකරණ මිට 

ගෆනීභ ශළ 
වෆඳයීභ.  

- 5.1 

5.1 15% 30% 30% 25% 

වඳයන 
ද ලී ඵඩු 
ශළ 
උඳකරණ 
වංඛයළල  

100% 90% 

අභළතයළංය 
වශළ 
කළර්යළලීය 
ගෘශබළණ්ඩ  

0.8 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(වම්ව, පුටු, ලිපිකරු පුටු, 

වවෝසළ වම්ව, වඳොත් 

රළක්ක, වේකම් 
කළර්යළයට අලය 

බළණ්ඩ, අං ප්රධළි 

වම්ව, පිටුඳව ඉශෂ පුටු, 
පිටුඳව භධයභ ප්රභළණව  

පුටු, ලළවේ අේභළරි, 

ලළවේ රළක්ක 4 කෆබිනට්, 
ලළවේ වීදුරු කඵඩ්)   

0.80 

නල 
වගොඩනෆගිේ 
වශළ වවේලළ 
වහථළන   

0.8 
වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(වවේලළ වහථළන 06 ක්)                      

0.80 

නල 
වගොඩනෆගිේ 
වශළ 
කළර්යළලීය 

ගෘශබළණ්ඩ 

1.2 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(ලළවේ රළක්ක 4 

කෆබිනට්, ලළවේ රළක්ක 3 

කෆබිනට්, ලිපිකරු පුටු, 

ලළවේ අේභළරි)   

1.21 

ඵහුකළර්යය 
ඡළයළ පිටඳත් 
යේත්ර 03  

0.5 වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.45 
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ඳශසුකම් 
වෆසීභ  

වඳොත් ඵඳින 
යේත්ර 03 ක් 

0.3 
      

වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.34 

 

වංචළරක 
ඵංගළල 0.7 

      

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(ගෘශබළණ්ඩ, LED 

රඳලළහිනී, ගෘශ බළණ්ඩ)               

0.65 

 

දුරකථන, 

ගෘශවහථ 
උඳකරණ වශ 
වලනත්  

0.8 - - - - - - 
වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(සෆක්වහ, දුරකථන, සේ) 

0.26 

- මුළු එකතුල - - - - - - - - 4.51 

  02.  ළඛළ 
වලත යේත්ර සත්ර 
උඳකරණ මිට 
ගෆනීභ වශ 
වෆඳයීභ. 

  19.5 

19.5 15% 30% 30% 25% 

වෆඳය 
යේත්ර සත්ර 
ශළ  
උඳකරණ 
වංඛයළල 

100% 100% 

ලළයු වමීකරණ 
යේත්ර 2.4 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(ලළය වමීකරණ යේත්ර 17 
කි.)                            

2.44 

ඳරිගණක, UPS, 

මුද්රණ යේත්ර, 
වහකනර් යේත්ර  15.2 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(මුද්රණ යේත්ර 4 ක්, 

ඵළර්වකෝඩ් වහකනර් 

යේත්රය, වහකනර් යේත්ර 

02 ක්, ඳරිඝනක 149ක්, 

UPS 148 ක්)                        

15.44 

ෆප්වටොප් 
යේත්ර 0.6 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(ෆප්වටොප් 5 ක්)                       

0.64 

වලනත් 

1.3 

වම්පූර්ණ කර ඇත. 
(බ්ද ඳටිගත යේත්රය, 

ශීතකරණයක්, ගෘශවහත 

උඳකරණ, විදුලි ඳංකළ, 

රඳලළහිනී, කඩදළසි 

කෆඵලි, සෆක්වහ)                 

0.92 

මුළු එකතුල - - - 19.44 
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ඳශසුකම් 
වෆසීභ 

  03.  ඳරිගණක 
වශ අදළෂ 
උඳළංග 
ඳලත්ලළවගන 
යළභ.  

 lexmark මුද්රණ 

යේත්ර 20 ක් 
වශළ වවේලළ 
ගිවිසුභ  

2.3 2.3 

25% 25% 25% 25% 
අතය ලය  
අලුත්ලෆඩි
යළ කිරීම් 
වභඟ සිදු 
කරන ද 
වවේලළලේ 

ගණන  

100% 100% 

- 0.18 - -     

ඳරිඝනක 80 ක් 
වශළ වවේලළ 
ගිවිසුම් 

- - - - වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.57 

Acer ෆප්වටොප් 

යේත්ර 20 ක් 
වශළ වවේලළ 
ගිවිසුභ  

- - - -  - - 

  04.  ඡළයළ 
පිටඳත් යේත්ර 
වශ වලනත් 
යේත්ර ඳලත්ලළ 
ගෆනීභ.  

ඡළයළ පිටඳත් 

යේත්ර 06 ක් 
වශළ වවේලළ 
ගිවිසුම් 

- - - - වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.09 

ඡළයළ පිටඳත් 
යේත්ර 35 ක් 
වශළ වවේලළ 
ගිවිසුම් 

- - - - වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.52 

ඡළයළ පිටඳත් 
යේත්ර අලුත් 
ලෆඩියළ කිරීභ.  

- - - - වම්පූර්ණ කර ඇත.  0.99 

ඳළනය  05.  බළණ්ඩ 
වමීක්ණ 

ඳෆලෆත්වීභ වශ 
ඳසු විඳරම් 
කටයුතු සිදු 
කිරීභ.  

- - - 50% 50% - - 

වමීක්ණ
ය කෂ 
අං 

වංඛයළල  

100%                 

සියළුභ ඳසු විඳරම් 
කටයුතු අලවේ කර 
ඇත.                       

- 
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ඳළනය  06.  අයලෆය 
ප්රතිපඳළදන 
කළර්යක්භ 
වව වයොදළ 
ගෆනීභ 
අධීක්ණය 
කිරීභ. 

- - - 25% 25% 25% 25% 

අයලෆය 

ප්රතිපඳළදන 
වයොදළ 
ගත් 

ප්රතිපතය   

100%              

කළර්තුභය ප්රගතිපය 
වභළවෝචන කටයුතු 
අලවේ කර ඇත.  

- 

07.  අභළතයළං 
වශ 
වදඳළර්වතම්ේතු 

ලට අයත් 
වගොඩනෆගිලිල 
දත්ත ඳද්ධතිපයක් 
ිර්භළණය 
වශළ ඇතුෂත් 
කෂ යුතු මලික 

අේතර්ගතයේ / 
ක්ණ ශඳුනළ 
ගෆනීභ.  

- - - 10% 15% 25% 50% 

ආදළයභ 
ලෆඩි කෂ 
ප්රතිපතය 
ශළ අඩු 
ක හිඟ 
කුලී 
ප්රතිපතය   

100%                  මලික 
අංග ශඳුනළවගන ඇත.     

- 

 08.  ඇඟිලි 
මුද්රණ ඳෆමිීමවම් 
ඳද්ධතිපව  
අවනක් ක්ණ 
පදළයී වව 
බළවිතළ කිරීභ. 
(අතිපකළ 
වගවීවම්, ිලළඩු 
වගවීභ 
ලෆි  තලත් වද්)  

- - - 25% 25% 25% 25% 

ඇඟිලි 
මුද්රත 
ඳෆමිීමවම් 
ඳද්ධතිපය 
100% 
බළවිතය 

100%                        

සියළුභ විවේළංග 
ශඳුනළවගන ඒලළ වයොදළ 
ගෆනීභ.  

- 

 09.  ලවරකට 
ලෆඩි කළයක් 

2017.12.31 

දිනට හිඟය  
- - 25% 25% 25% 25% 

අය කර 
ගත් හිඟ 
ප්රභළණය  

හිඟ කුලී අය කර වගන 
ඇත.  

- 
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ඳළනය 

ඉතිපරිල ඇතිප හිඟ 
ිලළව කුලී අඩු 
කිරීභ වශළ ඳසු 
විඳරම් කටයුතු 

සිදු කිරීභ. 

  - - - - - - - 
2016.12.31 දිනට 

වේය  
- 

2015 - - - - - - - 5,103,550.38 - 

2016 - - - - - - - 4,947,541.98 - 

 10.  

අභළතයළංව  
ශළ ි 
ිලළවල 
අලුත්ලෆඩියළ 
කටයුතු 
වලනුවලේ මිෂදී 
ගේනළ 
ඉේවලේට්රි 
බළණ්ඩ වශළ 
ක්රභලත් වතොග 
ඳළන ක්රභයක් 
ඳලත්ලළවගන 
යළභ.   

ආකෘතිප ශඳුේලළ 
දීභ. 

- - 

ආ
ක
ෘතිප
 ශ
ඳු
ේ
ල
ළ 
දී
භ
. 

ඳ
ද්
ධ
තිප
ය
 ක්රි
ය
ළත්
භ
ක
 ක
ෂ

 යු
තු
ය
. 
  

ඳ
සු
 වි
ඳ
ර
ම්
 ක
ට
යු
තු

 

අ
ල
ව
ේ
 ක
ර
 ඇ
ත
. 

අලය 
වඳොත්ඳත් 
වශ 

ලියකියවි
ලි නඩත්තු 
වේ.  

50%                        

ඳද්ධතිපය දිගටභ ඳලතී.  
 -  

ඳද්ධතිපය 
ක්රියළත්භක කෂ 
යුතුය.   

- - 

අධීක්ණය ශළ 
ඳසු විඳරම් 
කටයුතු 

- - 

 11.  ප්රළග්ධනධන 
ලයළඳෘතිප වශ 
ගිවිසුම් පිළිඵ 
විවහතර 
අභළතයළංව  
වලබ් අඩවිව  
දෆක්වීභ. 
(අයලෆය 
වයෝජනළල - 

382 වේදය) 

- - - 
වභය කළර්තුභය ලවයේ යළලත්කළලීන 

වකවර්. 

අලය 
වතොරතුරු 
යළලත්කළ
ලීන කරන 
දි.  

100%                      

අලය ආකෘතිප ිකුත් 
කර ඇත.   

- 
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භළනල 
වම්ඳත් 
වංලර්ධනය 

 12.  මුය 
අංව  
ිධළරිේට 
ඵෆශෆරගත 
පුහුණුලක් 
ඳෆලෆත්වීභ.  

- 0.5 0.5 - 50% 50% - 

පුහුණුල 

ෆබූ  
වවේලක 
වංඛයළල 

100%                      

වවේලළ වඵදළශෆරීවම් 

පදළයීතළල ලෆඩි දියුණු 
කිරීභ.  

- 

පදළයිතළල  13.  5S 

ඳද්ධතිපය 
ක්රියළත්භක 
කිරීභ. 

- - - - - 50% 50% - 
80%                        

ඳද්ධතිපය අඛණ්ඩල ඳලතී 
- 

 14.  මය 
ළඛළවේ සියලු 
ිධළරිේ 
වම්ඵේධ 
වතොරතුරු වශ 
කළර්යය 
අත්වඳොත් 
යළලත්කළලීන 
කිරීභ.  

- - - 50% 50% - - 

වකවහ 
කරන ද 
කළර්ය 
අත්වඳොත් 
ගණන 

100%                      

ලරිේ ලර ිධළරීේ 
විසිේ යළලත්කළලීන 
කරනු ඵන අතර ඒලළ 
බළවිතළ කරනු ෆවබ්.  

- 

  

 15.  ක්රියළලලිය 
ප්රතිප ිර්භළණය 
කිරීභ. 

- - - - - - - 

ක්රියළකළර
කම් වශළ 
කළය අඩු 
කෂ 

ප්රතිපතය   

භළනල වම්ඳත්, වගවීම්, 

ප්රවම්ඳළදන ශළ 
ලළර්තළකරණ අංල 
ප්රතිපිර්භළණය කිරීවම් 
ක්රියළලලිය අලවේ කර 

ඇත.  

- 

1.  අලයතළ 
ශඳුනළ ගෆනීභ 

2.අලහිරතළ 
ිරවුේ කිරීභ. 

3. ක්රියළලලිය 
වර කිරීභ. 
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මභ්යන්තතර ිගණ න මාංය 

ප්රධාන ිගය 

ඳථය 
ක්රියාකාරකන උඳ ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 
(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිපඳාද

න (රු. 
මිලියන) 

භභ්ෞතිපක ඉක්ක 
ප්රධාන 

කාර්යවාධන 

දර්කය 

31/12/2017 

දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භභ්ෞතිපක මූය 

  1. ඳානය ශා 

ප්රතිපවාංවකකර  
මභ්යන්තතර ිගණ න 

වැසුම් වකවක කිරීන 
 වැසුම් කිරීන. - - √ - - - 

භ්ාණ්ඩාණාරය 

ිගසින්ත නියන 

කරන ද දිනට 

භඳර ිගණ න 

ලැඩ වටශන 

ඉදිිපඳත් කිරීන. 

100% - 

මූලික ලාර්තාල වකවක 

කිරීන. 
ිගණ න ලැඩ වටශන 

වකවක කිරීන 
- - √ - - - 100% - 

ිගණ න ශා කෂනනාකර  

කමිටු රැවකවීම් ඳැලැත්වීන. 
ඳසුගිය ලවභර් ප්රණතිප 

වනාභෝචනය 
- - √ √ √ √ 100% - 

මූය ිගණ නය ඳැලරුම් - - - - - - 
ඳලත්ලන ද 

වම්නන්තත්ර  

රැවකවීම් ණ න 

100% 

- 

ආදායම් එකතු කිරීන ක්භේත්ර චාිපකා වශා 

කාර්ය නණ්ඩය 

භයදවීන 

- - √ √ √ √ - 

භණවීම් ලවුචර් ඳත - - √ √ √ √ ඳරීක්  

වාංඛ්යාල 
100% - 

මත්තිපකාරම් ගිණුන  - - - - √ - - - 100% - 

තැන්තඳතු ගිණුන 
මධීක්  කටයුතු 

- - - √ - - - 100% - 

CIGAS නෘදුකාාංණය  

භනභශයවීන 

සුඳරීක් ය 
- - - √ - - - - - 
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  1. ඳානය ශා 

ප්රතිපවාංවකකර  
ිගදුලිය, ජ්ය, දුරකථන වශ 

ණාවකතු භණවීම් 

ප්රනා ලත් 

සුඳරීක් ය 
- - - √ √ - - 100% - 

ඳාඩු ශා ශානි ලියා ශැරීන - - - √ √ √ √ - 100% - 

ප්රාග්ධනධන ිගයදන මධීක් ය 

කිරීන 
- - - √ √ √ √ - 25% - 

 2. නානල 

වම්ඳත් ලැටුප් භණවීම් - - - - - √ √ - 100% - 

ලැටුප් භණවීම් ඳරීක්  

ක්රියාලලිය 
- - - - - √ √ - - - 

පුද්ණ භණොනු ිගණ නය - - - - √ - - - 100% - 

 3. යටිත 

  
භණොඩනැගිලි 

ප්රතිපවාංවකකර ය 
- - - 

  
√ √ √ - - - 

ලාශන නඩත්තු කිරීන - - - √ √ √ √ - 100% - 

 4. ිගශ්රාන 

ලැටුප් 

සුභ්වාධනය 

ප්රාභද්යය භේකම්ලරුන්තභග්ධන 

ිගශ්රාන ලැටුප් භණවීන. 
- - - - √ √ √ - - - 

කැෂණිය භලමුේ 

මූය ප්රකාන භභ්ෞතිපකල 

ඳරීක්ා කිරීන.  

- - - - - √ - - 100% - 
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ජ්ාතික පදායිතා ලේකම් කාර්යාය  

ප්රධාන 

විය ඳථය 

ක්රියාකාරක

භ 
උඳ ක්රියාකාරකභ 

මුළු 

පිිපලැය 

(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිඳාද

න (රු. 

මිලියන) 

ලබෞතික ඉක්ක ප්රධාන 

කාර්යවාධන 

දර්කය 

31/12/2017 දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භබෞතික මූල්ය 

පල්දායිතාව 1. මධයාඳන මාංලේ පදායීතා ප්රලර්ධන ලැඩවටශන් 

1.1 ලඳර 

ඳාවැේ 

මධයාඳනය 

1.1.1 භඳර ඳාසල්හි 
පල්දායිතාව ක්රියාතාමකභක 
කිරීභ. 

4.2 4.25 72% 73% 95% 100% 

සංවර්ධනයාත වූ  
භඳර ඳාසල්  

සංඛ්යාව (2500)  

භඳර ඳාසල් 2589 තුළ 

පල්දායිතා ප්රවර්ධන කයයුතු 
ආරම්බ කර ඇත.  

4.2 

1.1.2 භඳර ඳාසල් 
ගුරුවරු සහා සහතික 
ඳත්ර ඳාමභාල්ාව 

1.83 1.83 83% 83% 100% 100% 

ඳවමකවන ල්ද 
වැඩසයහන් ගණන 
(06)                            
පුහුණුව ල්ැබූ 
ගුරුවරු සංඛ්යාව 
(600)                                                     

සහතික ඳාමභාල්ා 6ක් සහා 

භඳර ඳාසල් ගුරුවරු 702 ක් 
සහබාගී වියාත.   

1.83 

1.2 ඳාවේ 

මාංය 

1.2.1 ඳාසල් වල් 
පල්දායිතා නිර්නායාතක 
අනුව ප්රවර්ධන 
වැඩසයහන් ක්රියාතාමකභක 
කිරීභ.   

4.46 4.5 79.60% 79.90% 72% 100% 

සංවර්ධනයාත වූ  
ඳාසල් සංඛ්යාව 
(2500) 

ඳාසල් 2686 ක පල්දායිතා 
ප්රවර්ධන කයයුතු ආරම්බ කර 
ඇත.  

4.46 

1.2.2 ඳාසල් පල්දායිතා 
සංගම් පිහිටුවීභ.  

3.64 

2.4 60% 75% 88% 100% 

ඳාසල් පල්දායිතා 
සමිති පිහිටුවා ඇත.  
(1000)           

ඳාසල් පල්දායිතා සංගම් 1200 
ක් පිහිටුවීභ.  

3.33 
1.2.3 ඳාසල් ශිෂයයින් 
සහා පල්දායීතා සහතික 
ඳත්ර ඳාමභාල්ා ඳැවැමකවීභ.  

1.24 40% 40% 41% 100% 

සහබාගී වූ ශිෂය 

සංඛ්යාව (3000)  
සහතික ඳත්ර ඳාමභාල්ා 38 ක් 

ඳවමකවන ල්දී. සිසුන් 2500 ක් 
සහබාගී වියාත. 

1.2.3 ඳාසල් ශිෂයයින් 
පුහුණු කිරීභ සහා 
පල්දායීතා ප්රවර්ධන 
නිල්ධාරීන් පුහුණුකරුවන් 
පුහුණුකරවන්නන් භල්ස 
පුහුණු කිරීභ. 

0.33 0.33 33.30% 100% 100% 100% 

පුහුණු වූ පල්දායීතා 
ප්රවර්ධන 
නිල්ධාරීන් 
සංඛ්යාව 

 (100) 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීභම් 

වැඩසයහන් එකකි, සහබාගී 

වූවන් ගණන 120. 
0.33 
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1.2.4 "පල් සපිරි" 
පිරිභවන් පල්දායීතා 
සංවර්ධන  වැඩසයහන 

0.0757 0.0757  - 10% 40% 50% පිරිභවන් සංඛ්යාව 
පිරිභවන් 758 ක පල්දායිතා 
සංවර්ධන කයයුතු ආරම්බ 
කර ඇත.  

0.075

7 

1.3 උවව් 

මධයාඳන 

මාංය 

1.3.1 විශ්ව විදයාල් හා 
වෘමකතීයාත පුහුණු 
ආයාතතනයාතන්හි පල්දායිතා 
ප්රවර්ධන වැඩසයහන් 
ක්රියාතාමකභක කිරීභ.   

 -  -  - 5% 5% 5% 

සම්භාන සහා 
අයාතදුම් කරනු ල්ැබු 
උසස් අධයාඳන 
ආයාතතන ගණන  

උසස් අධයාඳන ආයාතතන 
භදකක් තුළ පල්දායිතා 
ප්රවර්ධන ක්රියාතාකාරකම් 
ආරම්බ කර ඇත. 

 - 

2. ප්රජ්ා මාංලේ පදායිතා ප්රලර්ධනය 

  

2.1 ගම්භාන වල් ප්රජාව 
ඳාදක කර ගමක පල්දායිතා 
වැඩසයහන් ක්රියාතාමකභක 
කිරීභ.  

4.7 5  - 50% 58% 70% 

සභාජයාත තුළ 
පල්දායීතා 
සංකල්ඳ 
ක්රියාතාමකභක කරන 
ල්ද ගෘහ ඒකක 
ගණන  

ගම්භාන 1787 ක දී  
පල්දායිතා ප්රවර්ධන කයයුතු 

ආරම්බ කර ඇත.  
4.7 

2.2  ග්රාමීය යාත ප්රජා 
පල්දායිතා වයාඳෘතියාත 
නිවැරදි භල්ස ක්රියාතාමකභක 
කිරීභ උභදසා රාජය 
නිල්ධාරීන් සහා පුහුණු 
වැඩසයහන් ඳැවැමකවීභ 

1.81 1.81 50% 50% 75% 100% 

පල්දායිතා 
සංකල්ඳ (අවභ 

වශභයාතන් 37,500) 

වැඩසයහන්: 63, පුහුණුව ල්ැබූ 

සංඛ්යාව: 10733 
1.81 

2.3 ප්රජා පල්දායිතා 
ඵල්කායාත සහා පුහුණු 
වැඩසයහන් ඳැවැමකවීභ. 

1.6 1.6 25% 50% 75% 100% 

පල්දායිතා 
සංකල්ඳ (අවභ 

වශභයාතන් 37,500) 

වැඩසයහන් ගණන: 8                                      
පුහුණුව ල්ැබූ සාභාජිකයින් 

සංඛ්යාව: 227 

1.6 

2.4 ප්රජා පල්දායිතා 
ප්රකාශන 12.71 12.71 25% 50% 67% 100% 

මුද්රණයාත කළ ප්රජා 
පල්දායිතා 
පුකාශන සංඛ්යාව 

ප්රකාශන හතක් මුද්රණයාත කර 
තිභේ.  

12.71

6 

3. රාජ්ය මාංලේ පදායීතා ප්රලර්ධනය 

  

3.1 රාජය ආයාතතනයාතන්හි 
පල්දායිතා නිරණායාතක 
අනුව වැඩසයහන් 
ක්රියාතාමකභක කිරීභ 

0.46 0.46 76% 76% 76% 89% 

පල්දායිතා 
සංකල්ඳ වල්ය 
අනුගත වූ රාජය 
ආයාතතන සංඛ්යාව 

රාජය ආයාතතන 2225 ක 
පල්දායිතා ප්රවර්ධන කයයුතු 
ආරම්බ කර ඇත. 

0.46 
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3.3. ලීන් භරෝහල් ආදර්ශ 
වයාඳෘතියාත  

0.34 0.34 10% 10% 10% 40% 
හුවභාරු වූ විශිෂම 
අමකදැකීම් සංඛ්යාව 

ලීන් භහල්මකභකයාතාර් වෘමකතිකයාතා 
- හරිත ඳටි වැඩ සයහන් 
ඳැවැමකවීභ. (ආදායාතභ 160,000) 
භසෞඛ්යයාත ආරක්ෂණයාත සහා වූ 
ලීන් භඳෝසය්ර් හා භඳොමක පිංච 
තුනක් ප්රකාශයාතය ඳමක කිරීභ.  

0.34 

3.4. වෘමකතීයාතභේදින් 
සහා මුලික සහතිකඳමක 
ඳාමභාල්ාව 
(වවදය,ප්රාභීයයාත 
භල්කම්වරු සහ සහකාර 
ප්රාභීයයාත භල්කම්වරු ..  

0.89 0.89  -  - 17% 100% 
සුදුසුකම් ල්මක ශ්රභ 

ඵල්කායාත 

වෘමකතීයාතභේදීන් සහා සහතික 
ඳත්ර ඳාමභාල්ා  හතරක් ඳවමකවන 
ල්දී. (ශ්රී ල්ංකා ඳරිඳාල්න 

භසේවභේ නිල්ධාරීන්, ඳරිඳාල්න 
නිළධාරීන්, වවදය නිල්ධාරීන් 
ඇතුලුව නිල්ධාරීන් සංඛ්යාව: 

200 කි   

0.89 

4. ලඳෞද්ගලික මාංය තුෂ පදායිතා ප්රලර්ධනය 

  

4.1 භඳෞීගලික 
ආයාතතනයාතන්හි පල්දායිතා 
නිරණායාතක අනුව 
වැඩසයහන් ක්රියාතාමකභක 
කිරීභ 

0.52 0.052 56%  - 28% 50% 

භඳෞීගලික 
අංශභේ වර්ධනයාත 
කළ සංවිධාන 
සංඛ්යාව  

භඳෞීගලික ආයාතතන 1138 ක 
පල්දායිතා ප්රවර්ධන කයයුතු 
ආරම්බ කර ඇත. 

0.05 

4.2. පල්දායිතාවයාත තුළින් 
සුළු හා භධය ඳරිභාණ 
කර්භාන්තකරුවන් 
ඵල්ගැන්වීභ. (කයිභසන් 
වයාඳෘතියාත   

4.26 4.26 80% 80% 80% 80% 

සංවර්ධිත සුළු හා 
භධයභ ඳරිභාණ 
වයාඳාර සංඛ්යාව 

(150) 

කයිභසන් වයාඳෘතියාත සහා 
භඳෞීගලික ආයාතතන 116 ක් 
සම්ඵන්ධ වී ඇත. සුළු හා භධය 
ඳරිභාණ වයවසායාතක කාර්යාත 
භණ්ඩල්යාත සහා යාතහඳමක බාවිත 
හුරු කිරීභය ක්භෂේත්ර චාරිකා 04 
ක් සංවිධානයාත කිරීභ, සුළු හා 
භධය ඳරිභාණ වයවසායාතකයින් 
සහා උඳභීශනයාත භවනුභවන් 
ක්භෂේත්ර චාරිකා 12 ක් 
ඳැවැමකවීභ, ප්රගති සභාභල්ෝචන 
රැස්වීම් 05 ක්, සුළු හා භධය 
ඳරිභාණ වයවසායාතක 
අයිතිකරුවන් සහා පුහුණුවීම් 
02 ක්, කයිභසන් වීඩිභයාතෝ 
නිර්භාණයාත කිරීභ. 

4.26 
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4.3 භඳෞීගලික වයාඳෘති 
සහා ප්රවර්ධන 
වැඩසයහන් 

0.21 0.21  -  - 100% 100% 
සම්ඵන්ධ වූ 

ආයාතතන ගණන 
ප්රවර්ධන අයිතභ 6 ක් 
සංවර්ධනයාත භකරුණි. 

0.21 

4.4 භධයභ ඳළාභමක 
ප්රවර්ධන වැඩසයහන් 

0.22 0.22  -  - 60% 100% 
ලියාතාඳදිංචි කළ 
සංවිධාන ගණන 

ලියාතාඳදිංචි ආයාතතන 900 කි. 0.22 

5. පදායිතා තරඟ වශ වම්භාන 

  

5.1 ජාතික පල්දායිතා 
සම්භාන තරඟාවලියාත හා 
සම්භාන උභළල් 
ඳැවැමකවීභ. 

0.87 0.87 5% 6% 10%  - 

දැනුවමක වූ ආයාතතන 
ගණන 

 
ඉල්ලුම් කළ 
සංවිධාන ගණන 

ප්රමිති සභාභල්ෝචන 

වැඩසයහන, මුද්රිත ජාතික 
පල්දායිතා අයාතදුම්ඳමක 11000 
කි. සම්භානයාත නිරීක්ෂණ 
වාර්තාවක් පිළිභයාතල් කිරීභ. 

(ආදායාතභ රු. 87,750.00) 

0.87 

  

5.2 ආසියාතානු පල්දායීතා 

සංවිධානයාත (APO) සභඟ 
එක්ව තාක්ෂණික 
විභශේෂඥ භසේවා (TES) 
සැඳයීභ. 

0.92 0.92  -  - 100%  - 

ක්රියාතාමකභක කරන 
ල්ද වැඩසයහන් 

සංඛ්යාව, 
සහබාගීවූවන් 
සංඛ්යාව  

වැඩසයහන් සංඛ්යාව: 3 

සහබාගීවූවන් ගණන: 447 කි.  
0.92 

6. භාධය වශ ප්රචාර  ලැඩවටශන 

  

6.1 ඳැරණි වාරිභාර්ග 
තාක්ෂණයාත පිළිඵ වාර්තා 
වැඩසයහනක් 

0.0155 0.0155 10% 10%  -  - 
නිෂ්ඳාදනයාත කරන 
ල්ද වීඩිභයාතෝ ගණන 

ශ්රී ල්ංකාභේ වාරිභාර්ග 
කර්භාන්තයාතය අදාළ ඳාසැල් 

සභඟ සම්මුඛ් සාකච්ඡා 5 ක් 
සම්පූර්ණ කරන ල්දී. ක්භෂේත්ර 

චාරිකා සම්පූර්ණ කරන ල්දී, 
භඳොතක් පිළිභයාතල් කිරීභ. (ශ්රී 
ල්ංකාභේ වාරි ක්රභයාතය සම්ඵන්ධ 

ඳාරිසරික ඳීධතියාත  භභභ 
වයාඳෘතියාත තවදුරයමක 
වාරිභාර්ග භදඳාර්තභම්න්තුව 
සහ භහවැලි සංවර්ධන 
අධිකාරියාත සභඟින් ක්රියාතාමකභක 
භකභර්. 

0.015

5 
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6.2 සපල් පුවමක සංග්රහයාත 

0.27 0.27 25% 40% 80% 
83.30

% 

භඵදා හරින ල්ද 
පුවමක ඳමක ගණන 

සපල් පුවමකඳමක 05ක් 
ප්රකාශයාතය ඳමක කරන ල්ද අතර 

පියඳමක 3800 ක් භඵදා හැර 
ඇත. භදභළ භාධයභයාතන් 
සපල් පුවමක ඳමක 04 ක් 
ප්රකාශයාතය ඳමක කර මුද්රිත 

පියඳමක 600 ක් භඵදා හැර 
ඇත.   

0.27 

6.3 යාතහඳමක පල්දායිතා 
ඳරිචයාතන් පිළිඵව 
වාර්තාභයාත වැඩසයහනක්   

0.001 0.001  -  - 10% 10% 
නිෂ්ඳාදනයාත කරන 
ල්ද වීඩිභයාතෝ ගණන 

2018 දී ඉදිරියාතය භගන යාතන 
ල්දී. 

0.001 

6.4 ප්රවර්ධන ද්රවයයාත 
නැවත මුද්රණයාත කිරීභ. 2.76 2.76 50% 50% 70% 100% 

නැවත මුද්රණයාත 
කළ ද්රවයයාත 
සංඛ්යාව 

14 ක් නැවත මුද්රණයාත කර 
ඇත. 2.7 

6.5 භාධය සම්භන්ත්රණයාත 

0.187 0.187  -  - 100% 100% 
සහබාගීවන්නන් 
සංඛ්යාව 

භාධය ආයාතතන වලින් 

නිභයාතෝජිතයාතන් 60 ක් සහබාගී 
වූහ.  

0.187 

  

6.6 ප්රවර්ධන ද්රවයයාත  
භදභළ බාෂවය ඳරිවර්තන 0.24 0.24 25% 50% 60% 100%  - 

ප්රවර්ධන ද්රවයයාතන් හයාතක් 
භදභළ බෂාවය ඳරිවර්තන කර 
මුද්රණයාත කරන ල්දී.  

0.24 

6.7 නව ප්රකාශන. 
4.5 4.5 25% 50% 60%  - 

නව ප්රකාශන 
ගණන 

නව ප්රකාශන දහයාතක් මුද්රණයාත 
කර ඇත. 

4.5 

7. ප්රවීණ තා වාංලර්ධන ලැඩවටශන 

  

7.1 සහතික ඳත්ර 
ඳාමභාල්ා (දිස්ත්රික් 
භට්යමින්  0.048 0.048  - 40% 50% 75% 

ක්රියාතාමකභක කළ 
වැඩ සයහන් 
ගණන 

එක් සහතික ඳත්ර 
ඳාමභාල්ාවක් අවසන් කර 
ඇත. (සහබාගීවූවන් ගණන 37 

කි  රුපියාතල් 150000 
ආදායාතභක් උඳයාතා ඇත.  

0.048 

  

7.2 පල්දායීතා ප්රවර්ධන 
නිල්ධාරීන් සහා 
නිපුණතා සංවර්ධනයාත 
පුහුණු කිරීභ.  

8.44 8.44 33.30% 50% 80% 100% 

ක්රියාතාමකභක කළ 
වැඩ සයහන් 
ගණන 

TOT වැඩසයහන් 4 ක්, 
පල්ධායීතා ප්රවර්ධන 

නිල්ධාරීන් 350 ක් සහබාගී 
වූහ.    

8.44 
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7.3 ඩිප්භල්ෝභා ඳාමභාල්ා 
(සතිභේ දින සහ සති 
අන්ත  

0.35 0.35 25% 50% 75% 100% 

 ඩිප්භල්ෝභාධාරීන් 

සංඛ්යාව(80) 

 ආදායාතම් 
උමකඳාදනයාත 
(රුපියාතල් මිලි. 

4.01 කි.)    

ඩිප්භල්ෝභා ඳාමභාල්ා 2 ක් 
සම්පූර්ණයි.     ආදායාතභ: 

රුපියාතල් මිලියාතන 1.62 කි. 
සහබාගීවූවන්: 90 කි.    

0.35 

7.4  එක් දින පුහුණු 
ඳාමභාල්ා 

0.94 0.94 25% 50% 75% 100% 

 ක්රියාතාමකභක කළ 
වැඩසයහන් 
ගණන 

 පුහුණුව ල්මක 
නිල්ධාරීන් 
සංඛ්යාව                

 උමකඳාදනයාත කළ 
ආදායාතභ රුපියාතල් 

මිලියාතන 6 කි.               

විසිභදනකු සහා පුහුණු 
ඳාමභාල්ා ඳැමකවීභ.                                  

ආදායාතභ: රුපියාතල් මිලියාතන 6.9 
කි.                                                 

සහබාගී වූ සංඛ්යාව 1,251 කි.   

0.94 

8. ජ්ාතයන්තර වඵතා 

  

8.1 වැඩමුළු/ රයවල් 
කිහිඳයාතක  
නිරීක්ෂණ අධයයාතන දත 
භණ්ඩල්  

8.5 8.5  -  - 50% 100% 

ඳවමකවනු ල්ැබූ 
වැඩසයහන් 
සංඛ්යාව                    
සහබාගීවූවන් 
සංඛ්යාව  

ඳැවැමක වූ වැඩසයහන් 
භදකකි.              

සහබාගීවූවන් ගණන: 54  
8.5 

8.2  ආසියාතානු පල්දායීතා 
සංවිධානයාත සභඟ එක්ව 
විදුමක-ඉභගනුම් 
වැඩසයහන්   

0.35 0.35  -  - 33% 100% 

විදුමක-ඉභගනුම් 
සංඛ්යාව                         
සහබාගීවූවන් 
සංඛ්යාව  

විදුමක-ඉභගනුම් වැඩසයහන් 
තුනකි.                          

සහබාගීවූවන් ගණන: 92  
0.35 

9.  විලේ ලයාඳතති 

  

9.1 5S සහතික කිරීභම් 
වැඩසයහන  

2.2 2.2 60% 70% 75% 100% 
5S සහතික කරන 
ල්ද සංවිධාන 
සංඛ්යාව  

අයාතදුම් කරන ල්ද ආයාතතන 

සංඛ්යාව: 153                                       

විගණන කයයුතු අවසන් 
ප්රභාණයාත: 31  

2.2 

9.2 ප්රධාන විගණකවරුන් 
සහා පුහුණුකරුවන් 
පුහුණු කිරීභම් 

0.028 0.028 100% 100% 100% 100% 

පුහුණුව ල්ැබූ 
විගණකවරුන් 
සංඛ්යාව 

විගණකවරුන් 65 ක් පුහුණු 
කර ඇත. 

0.028 
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වැඩසයහන්  

9.3 ඵල්ශක්ති වැඩසයහන 

0.67 0.67     50% 100% 
ක්රියාතාමකභක කළ 
වැඩසයහන් ගණන 

කාර්යාතක්ෂභ ඵල්ශක්ති 
වයාප්තියාත පිළිඵ 
සම්භන්ත්රණයාත (සහබාගී වූ 

සංඛ්යාව 136)  

0.67 

  

9.4 හරිත පල්දායිතා කව 
ජාතික වැඩසයහන 

2.8 3 81.90% 90% 90% 100% 

ක්රියාතාමකභක කරන 
ල්ද හරිත 
පල්දායිතා කව 

සංඛ්යාව (1000)  

හරිත පල්දායිතා කව 1053 ක් 
සකස් කර ඇත. හරිත 

පල්දායිතා කව 17 ක වයාඳෘති 
අවසන් කර ඇත.  

2.8 

9.4. හරිත පල්දායිතා කව 
වයාඳෘතියාත  (භඳර ඳාසල්, 

ඳාසැල්, භහජන, ප්රජා, 
රාජය අංශ  

2.762 2.762  -  -  - 100%  - 

භඳර ඳාසල්, ඳාසැල්, භහජන, 

ප්රජා, රාජය අංශයාතන්හි 
ඳවමකවන ල්ද ග්රාහක 

වැඩසයහන් 89 කි.  

 - 

 9.5  දැනුභ 
කළභනාකරණයාත තුලින් 
සභාජ ආර්ථික 
සංවර්ධනයාත  

3.86 3.865 80% 80% 80% 100% 
ක්රියාතාමකභක කළ 
වයාඳෘති සංඛ්යාව 

(40)  

වයාඳෘති සංඛ්යාව: 43 3.6 

9.6 භතොරතුරු හා 
සන්නිභේදන තාක්ෂණයාත 
ප්රවර්ධනයාත සහ දැනුවමක 
කිරීභම් වැඩසයහන   

0.32 0.32 20% 40% 40% 100% 
හඳුන්වා දුන් 
භතොරතුරු 
තාක්ෂණ 
වැඩසයහන් ගණන 

4 වන පියාතවර සංවර්ධනයාත 

කිරීභ, විදුමක පල්දායිතා 
අමකභඳොත ක්රියාතාමකභක භවමින් 
ඳවතී.  

0.32 

9.7 සංදර්ශන ප්රභීශ 
අලුමකවැඩියාතා කිරීභ.  

0.92 0.92 5% 10% 20% 100% සම්පූර්ණ කර ඇත. 0.92 

9.8 2 PR උඳකාරක 
වයාඳෘති  

 -  -  - 20% 25% 40% 

ක්රියාතාමකභක කර 
ඇති ප්රදර්ශන කුටි 
සංඛ්යාව  

වයාඳෘති 4 ක් ක්රියාතාමකභක 

භවමින් ඳවතී. මුලික සංචාරයාත, 

නිරීක්ෂණ වාර්තාව, ක්රියාතාකාරී 

සැල්ැස්භ, අවභඵෝධතා ගිවිසුම් 

පිළිඵ කයයුතු සිදු කර ඇත.  

 - 

9.9  ජාතික පල්දායීතා 
භල්කම් කාර්යාතාල් 

0.793 0.793 20% 40% 60% 100% 
වර්ධනයාත වූ 
ප්රවර්ධන අයිතභ 

ප්රවර්ධන අයිතභ 6 ක් 
සංවර්ධනයාත කරන ල්දී.  

0.793 
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ප්රවර්ධනයාත උසස් කිරීභම් 
ද්රවයයාත / අයිතභ   

සංඛ්යාව  

  

9.10  විශිෂම අමකදැකීම් 
හුවභාරු වැඩසයහන  

0.52 0.52 66.60% 70% 70% 70% 

ඳැවැමක වූ විශිෂ්ම 
අමකදැකීම් හුවභාරු 
වැඩසයහන් ගණන 

 
සහබාගීවූවන් 
ගණන  

 සාර්ථක ප්රාභයාතෝගික 

සම්භන්ත්රණ 2 ක් ඳැවැමකවීභ.  
0.52 

 9.11 ආංශික පල්දායිතා 
වැඩ සයහන් 
සම්ඵන්ධීකරණයාත  

6.89 6.89  - 20% 50% 70% 
ආවරණයාත කරන 
ල්ද අංශ ගණන 

ක්භෂේත්රීයාත පල්දායිතා 

වැඩසයහන් 13 ක් ආංශික 

පල්දායීතා වැඩසයහන් 13 ක් 
ක්රියාතාමකභක භවමින් ඳවතී. 
ප්රාභීයයාත භල්කම් භකොට්මාස 
323 ක ග්රාභ නිල්ධාරී 
සම්භන්ත්රණ ඳැවැමකවීභ.  

6.86 

9.12  ඳළාමක සබා 
පල්දායිතා ප්රවර්ධනයාත  

0.31 0.31 40% 40% 60% 60% 

 ක්රියාතාමකභක කරන 
ල්ද වැඩසයහන් 
සංඛ්යාව 

 සහබාගීවන්නන් 
සංඛ්යාව 

 සංවිධාන 
සංඛ්යාව 

ඳළාමක සබා සම්භාන 4 ක්, එක් 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීභම් 
වැඩසයහනක්,  හරිත 

පල්දායිතා වැඩසයහනක්, 

ආසියාතානු පල්දායීතා 
සංවිධානභේ වැඩසයහන් හා 
තාක්ෂණික විභශේෂඥ භසේවා 
වැඩසයහන් සම්ඵන්ධීකරණයාත 
කරන ල්දී.  

0.31 

9.13 ආසියාතානු පල්දායීතා 

සංවිධානයාත (APO) සභඟ 
තාක්ෂණික විභශේෂඥ 

භසේවා (TES) වැඩසයහන් 
ඳැවැමකවීභ. 

0.34 0.34  -  - 100% 100% 

ක්රියාතාමකභක කළ 
වැඩසයහන් 
සංඛ්යාව                  
සහබාගීවන්නන් 
සංඛ්යාව          

වැඩසයහන් සංඛ්යාව: 2 

සහබාගීවූවන් සංඛ්යාව: 100  
0.34 

9.14 ඵණ්ඩාරනායාතක 
අනුස්භරණ සම්භන්ත්රණ 
ශාල්ාභේ ප්රදර්ශන කුටියාත - 
තිරසර යුගයාතක හරිත 
උදානයාත  

0.39 0.39  - 100% 100% 100% 

දැනුවමක වූ පුීගල් 
සංඛ්යාව                           
උඳයාතන ල්ද 
ආදායාතභ 

පුීගල්යින් 5000 ක් ඳභණ 
දැනුවමක වියාත. 

0.39 
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10. ඳර්ලේ  ශා පදායිතා වාංලර්ධනය 

  

10.1 දමකත ප්රවෘමකති ලිපියාත 
සම්ඳාදනයාත කිරීභ. 0.48 0.48 20% 40% 60% 100% 

භඵදා හරින ල්ද 
පියඳමක ගණන 

ප්රකාශන හතරක් මුද්රණයාත කර 
ඇත. 

0.48 

10.2 පල්දායිතා දමකත 
භඳොත සකස් කිරීභ. 

0.03 0.33  -  -  - 100% 
භඵදා හරින ල්ද 
පියඳමක ගණන 

සම්පූර්ණ කර ඇත. 0.33 

10.3 සභාජ ඳර්භේෂණ 
0.007 0.007   10% 20% 30% 

ක්රියාතාමකභක භවමින් 
ඳවතී. 

 -   

11. ප්රගති වභාල චනය 

0.331 0.5  -  -  - 100%  - 

ඳළාමක සබා භට්යමින් ප්රගති 

සභාභල්ෝචන රැස්වීම් 09 ක් 
ඳවමකවන ල්දී. ජාතික 
පල්දායීතා භල්කම්  ප්රගති 
සභාභල්ෝචන රැස්වීම් 3 ක් 
ඳවමකවන ල්දී. 

 - 

  
මුළු එකතුල 94.1 95.3  -  -  -  -  -  -  - 
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කෂනනාකර  ප්රතිසවාංවකකර  ශා නශජ්න වම්න්ධධතා මාංය 

ප්රධාන 

විය 

රථය 

ක්රියාකාරකන උර ක්රියාකාරකන 

මුළු 

පිිපලැය 
(රු. 

මිලියන) 

ප්රතිසරාදන 
(රු. 

මිලියන) 

භ ෞතිසක ඉක්ක 

ප්රධාන කාර්යවාධන දර්කය 

31/12/2017 

දිනට තත්ලය 

1 ලන 

කාර්තුල 

2 ලන 

කාර්තුල 

3 ලන 

කාර්තුල 

4 ලන 

කාර්තුල 
භ ෞතිසක මූය 

යටිතල 
පහසුකම් 

ප්රතිසසසසකකණ  
සහ ග ොඩනැගිලි 
හා ව්යුහය  
ව්යැඩිදියුණු කිරීම.  

අසශගේ නඩත්තු කටයුතු. 0.30 0.30 25% 50% 75% 100%  1. අලුත්ව්යැඩියා සසඛ්යාව්ය - - 

ප්රතිසසසසකකණ  

සහ පිරියත, 

ය ගරෝපකණ  
හා උපකණ   

ව්යැඩිදියුණු කිරීම.  

අසශගේ නඩත්තු කටයුතු. 0.30 0.30 25% 50% 75% 100%  1. අලුත්ව්යැඩියා සසඛ්යාව්ය 100% 0.3 

ව්යාහන නඩත්තු 
කිරීම හා ව්යැඩි 
දියුණු කිරීම. 

ටයර් මාරු කිරීම, ව්යාහන 
ව්යල ප්රධාාන අලුත්ව්යැඩියා 
කටයුතු සිදු කිරීම.   

0.50 0.50 25% 50% 75% 100% 

 1. ඒකකගේ ව්යාහන සියල්ලම 
ගහොඳ තත්ත්ව්යගය  පව්යත්ව්යා 
ග න යාම.   

98% 0.49 

 ෘහභාණ්ඩ සහ 
කාර්යාලීය 
උපකණ  අත්පත් 
කණ  ැනීම. 

අසශය සඳහා  ෘහභාණ්ඩ 
සහ කාර්යාල උපකණ  

0.50 0.50 25% 50% 75% 100% 
 1.  ෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල 
උපකණ  සසඛ්යාව්ය  

58% 0.29 

පිරියත, ය ර 

සර හා උපකණ  
අත්කණ  ැනීම 

අසශය සඳහා පිරියත, 

ය රසර හා උපකණ   
0.50 0.50 25% 50% 75% 100% 

 1. පිරියත, ය රසර හා 
උපකණ  සසඛ්යාව්ය  

68% 0.34 

මානව්ය 
සම්පත් 
සසව්යර්ධා
නය 

ගසේව්යක පුහුණුව්ය 

1. සසචාණක නිව්යාස භාණ 
කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
ගසේව්යාණම්භක පුහුණුවීම්.  

1.00 1.00 25% 50% 75% 100% 

1. පව්යත්ව්යන ලද පුහුණු 
ව්යැඩසටහ    න                      

2. පුහුණු ව්යැඩසටහ  මගි  
පහසුකම් ලැබූ ගසේව්යක සසඛ්යාව්ය 

11% 0.11 
i. සසචාණක නිව්යාස භාණ 
පරිපාලන නිලධාාරී   

ii ගසේව්යකයි , ඉවුම් පිහුම් 
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මානව්ය 
සම්පත් 
සසව්යර්ධා
නය 

ගසේව්යක පුහුණුව්ය 

 2. ද්වීතීය මට්ටගම් කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා පුහුණුවීම්  

   
   

   
i.සසව්යර්ධාන නිලධාාරී   

ii කළමනාකණ  
සහකාණව්යරු  

3. කළමනාකණ  මට්ටගම් 
කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
විගද්ශීය පුහුණුවීම් 

- - 25% 50% 75% 100% - - - 
4. ප්රාථමික ක මට්ටගම් 
නිලධාාරී  සඳහා 
ගසේව්යාණම්භක පුහුණුවීම්  

i. කාර්යාල කාර්ය සහයක 

ii. රියදුණ  

පහසුකම් 
සැලසීම. 

යටිතල 
සසව්යර්ධානය  

ගමො ණා ල සසචාණක 
නිව්යාසගේ ඉදි කිරීම.  

25.00 25.00 25% 50% 75% 100% 

 01. කාමණ 8 කි  ඉදි කිරීම් සිදු 
කළ යුතුය.                               

02. දිනකට 16 බැගි  පහසුකම් 
සැලසීමට හැකි වීම.                                  

03. පුද් ලය  පසකගදගනකු 
කාර්යය  සඳහා ගයොදව්යාතිසගේ.                 

100% 25 

ණාජ්ය ආයතන ව්යැඩිදියුණු 
කිරීම සහ යහපාලනය 
ශක්තිසමත් කිරීම තුළි  
ගමො ණා ල දිසකත්රික්කගේ 
දරිද්රතාව්යය පිටුදැකීම.  

1.10 1.10 25% 50% 75% 100% 

1. ගමො ණා ල දිසකත්රික්කගේ 
සසව්යර්ධානය ව්යන සුළු හා මධායම 
පරිමා  ව්යයව්යසායකයි සසඛ්යාව්ය                             

2. රැකියා අව්යසකථමිා නිර්මා ය 
කිරීම. 

0% 0 

දුෂකකණ  ම්මානව්යල ප්රජ්ා 
සසව්යර්ධාන ව්යයාපෘතිස 
ක්රියාත්මක කිරීම.  

29.20 29.20 25% 50% 75% 100% 

1. 2017 ඔක්ගතෝබර් 31 දිනට 
ගපණ ග්රාමීය ය මාර්  දියුණු කිරීගම් 

ව්යයාපෘතිස 20 ක් ඇතිස කිරීම.  

2. යටිතල පහසුකම් සසව්යර්ධානය 
කිරීගම් ව්යයාපෘතිස 30 ක් සඳහා 
ප්රතිසපාදන ගව්ය  කිරීම හා 

2017.10.31 දිනට ගපණ ගබෝක්කු 
සහ ගේලී සකසක කණ 
ප්රතිසසසසකකණ ය කිරීම.    

100% 29.2 
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පහසුකම් 
සැලසීම. 

යටිතල 
සසව්යර්ධානය  

සාම්ප්රදායික  ම්මානව්යල 
ප්රජ්ා සසව්යර්ධාන ව්යයාපෘතිස 
ක්රියාත්මක කිරීම.  

13.10 13.10 25% 50% 75% 100% 

1. සම්ප්රදායික කර්මා තශාලා 
දහයකට තාක්ෂණික උපකණ  
සැපයීම හා ගසේව්යා සකථමිාන දියුණු 
කිරීම (එක් ගසේව්යා සකථමිානයකට 
රුපියල් 500,000.00 බැගි )                         
2. සම්ප්රදායික  ම්මාන 10 ක 
යටිතල පහසුකම් ව්යැඩි දියුණු 
කිරීගම් ව්යයාපෘතිස සඳහා ප්රතිසපාදන 
මුදා හැරීම. (එක් සකථමිානයකට රුපියල් 
500,000.00 බැගි ) 

100% 13.1 

සමාජීය, ආ ක ක හා 
සසසකකෘතිසක සාණධාර්ම 
ව්යැඩිදියුණු කිරීගම  
ධාර්ක ෂකඨ සමාජ්යක් සකථමිාපිත 
කිරීම.  

21.00 21.00 25% 50% 75% 100% 

1. ආ ක ක සකථමිාන 10 කට 
ප්රතිසපාදන ගබදාහැරීම.                                                     
2. සසසකකෘතිසක සාක්ෂණතා 

ව්යැඩසටහ  10 ක් පැව්යැත්වීම.  

100% 21 

පාසල් දරුව්ය ගේ 
හැකියාව්ය  ව්යැඩි දියුණු 
කිරීම හා අව්යශය පහසුකම් 
ව්යැඩිදියුණු කිරීම 

3.60 3.60 25% 50% 75% 100% 

1. අධායාපනික සසව්යර්ධාන 

ව්යයාපෘතිස 10 ක් පව්යත්ව්යා ග න 

යාම.                                                              

2. ග්රාමීය ය පාසල් 10 කට 
ප්රතිසපාදන ලබාීමම. (රු. 500,000.00 

බැගි )            

100% 3.6 

අඩු ආදායම්ලාභී ගේ 
ජීව්යන තත්ව්යය න ා සිටුවීම. 

61.00 61.00 25% 50% 75% 100% 

 1. කුඩා පරිමා  නිව්යාස 40 ක් 
ඉදිකිරීම සඳහා ප්රතිසපාදන ගව්ය  
කිරීම (රු. 10,000,000.00 බැගි )         

2. ගසෞඛ්ය හා යටිතල පහසුකම් 

ව්යැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 20 ගදනා 
සඳහා ප්රතිසපාදන ගව්ය  කිරීම. 

100% 61 
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ශ්රී ාංකා වාංලර්ධන ඳිපඳාන තයතනය 

ප්රධාන 

විය 

ඳථය 

ක්රියාකාරකභ උඳ ක්රියාකාරකභ 

ඇව්තමම්න්තු

ගත පිිපලැය 

(රුපියල් 

(මිලියන) 

මය 

ප්රබල

ය 

ැබුණු 

මුද 

මබෞතික ඉක්ක 2017.12.31 දින සිට   මගවිය 

යුතු 

මුද 

(රුපියල් 

මිලියන)  

මබෞතික 

(%) 

මය  

(රුපියල් 

මිලියන) 

ප්රතිප නිභැයුභ 

ක
ාර්
ය
ා
 ක
ෂ
භ
න
ාක
ර
 
ය

 

 01. මන්ලාසිකාගාර  
මන්ලාසිකාගාර 

මලුත්ලැඩියා කිරීභ. 
5.50 

ර
ජ
ම
ේ

 ප්ර
ති
ඳ
ාද
න

  

  

100% 5.70  

මගොඩනැගිලි 

වශ ලුශය 

පුනරුත්ථාඳනය 

/ ලැඩිදියුණු 

කිරීභ.   

මන්ලාසිකාගාර 16 ක් 

මලුත්ලැඩියා කිරීභ.  
0.00  

 02. ප්රධාන මගොඩනැගිල්  

කුඩා ශ්රල ාගාරය 

මලුත් ලැඩියා 

කිරීභ.  

6.50 100% 1.24  

40 මදමනකුට වශබාගී වීභ 

වශා ලරකට ඳශසුකම් 

වැසිය ශැකිය.  

4.21  

පීඨය 

ප්රතිවාංව්කර ය 

කිරීභ.  

9.50 100% 9.23  
ඝනාකාර කුටි 18 ක් 

ප්රතිවාංව්කර ය කරන ී.  
0.00  

 03. ශ්රී ාංකා වාංලර්ධන ඳිපඳාන තයතන විදුලි 

ඳද්ධතිමේ ප්රතිවාංව්කර ය ශා ලැඩි දියුණු කිරීම්  
1.10 100% 1.01  

ලැඩ ඳිපවරය වශා මලය 

යටිත ඳශසුකම් වැඳයීභ  

මලවන් කර ඇත.   

0.00  

 04. * ඳර්මේ  භධයව්ථානය වශා කාභරයක් 

මලුත්ලැඩියා කිරීභ වශ නවීකර ය කිරීභ.  
5.30 100% 8.94  

ඳර්මේ  කටයුතු සිදු 

මලමින් ඳලතී.   
0.48  

 05. භශල් නිලාව මගොඩනැගිල් මලුත්ලැඩියා 

කිරීභ.  
2.40 35% 1.23  මකමරමින් ඳලතී. 0.25  

 06. කාර්යා උඳකර  

මලුත්ලැඩියා කිරීභ.  
ඡායා පිටඳත් යන්ත්ර 0.50 100% 0.51  

ඡායා පිටඳත් යන්ත්ර 04 ක් 

මලුත් ලැඩියා කීිපභ.  
0.00  

 07. විදුලි උඳකර  

මලුත්ලැඩියා කිරීභ.  

ලායු වමීකර  

යන්ත්ර 
0.39 100% 0.36  

ලායු වමීකර  යන්ත්ර 09 ක් 

මලුත් ලැඩියා කිරීභ.  
0.00  

 08. ඳිපග ක මුද්ර  

යන්ත්ර මලුත්ලැඩියා කිරීභ.  

ඳිපග ක මුද්ර  

යන්ත්ර 
0.20 100% 0.21  

ඳිපග ක මුද්ර  යන්ත්ර 04 

ක් මලුත් ලැඩියා කිරීභ.  
0.00  

 09. ලාශන මලුත්ලැඩියා 

කිරීභ.  
ලාශන 1.00 85% 0.65  

ලාශන 05 ක් මලුත් ලැඩියා 

කිරීභ.  
0.09  
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 10. ගෘශ බාණ්ඩ මිී 

ගැනීභ. 

කුඩා ශ්රල ාගාරය 

වශා ගෘශ බාණ්ඩ 
2.00 100% 0.38 

පිිපයත, යන්ත්ර 

සූත්ර  වශ 

උඳකර  

පුනරුත්ථාඳනය 

/ ලැඩිදියුණු 

කරන දි.   

මම්ව 20 ක් ශා පුටු 40 ක් 

මිදි ගැනිභ. 
0.43  

 11. ගෘශ බාණ්ඩ මිී 

ගැනීභ. 

මාං වශා ගෘශ 

බා ණ්ඩ  
1.00 100% 0.38  -  0.26  

 12. ගෘශ බාණ්ඩ මිී 

ගැනීභ. 

පීඨය වශා ගෘශ 

බාණ්ඩ  
3.00 100% 2.98 

ගෘශ උඳකර  112 ක් මිී 

ගැනීභ. 
0.00  

 13. ඳිපග ක ශා විදුලි 

උඳකර  ඵා ගැනීභ.  

ඡායා පිටඳත් 

යන්ත්ර, ඳිපග ක 

මුද්ර  යන්ත්ර  ශා 

ඳිපග ක / 

භාර්ගගත UPS, 

ගිනි ඳවුර, වර්ලරය, 

ඩිජිටල් තිරය ඇතුළු 

තලත් මද්.  

10.20 100% 6.35 

ඡායා පිටඳත් යන්ත්ර 02 ක්, 

ඳිපග ක මුද්ර  යන්ත්රයක්, 

ැප්මටොප් ඳිපග ක යන්ත්ර 

02 ක්, භාර්ගගත UPS 03 ක්, 

ගිනි තරක්  ඳද්ධතියක්, 

Virus Guard, UHD ව්භාර්ට් 

රඳලාහිනි, රශව් වාංමක්ත 

මුද්ර  යන්ත්රය වශ ව්කෑනර් 

යන්ත්රය මිී ගන්නා දි.           

3.58  

 14. මගොඩනැගිලි වශ 

ලුශයන් 

තඳනාාල 

ලයාප්තිය වශා 

මබයන්තර කටයුතු 

වශ ගෘශ බාණ්ඩ - 

මදියර II  

9.50 25% 4.24 මකමරමින් ඳලතී. 4.95  

 15. ලැඩවටශන් මාංය වශා ඝනාකාර 

ඝෘජුකාරක වවි කිරීභ.  
0.17 100% 0 

වශකාර මරජිව්ටාර් විසින් 

නියුක්ත කරන ී.   
0.13  

 16. වශායක කාර්ය භණ්ඩය වශා ලැසිකිලි 

ඳදිධතියක් ඉදිකිරීභ.  
0.24 100% 0.18 

වශායක කාර්ය භණ්ඩය 

වශා ලැසිකිලි ඳදිධතියක් 

ඵා ී ඇත.  

0.00  

 17. මල්ඛනාගාර වශා ලාමන් රාක්ක වැඳයීභ 

ශා වවි කිරීභ.  
0.50 100% 0.35 

මඳොත් 4000 ක් පිළිමයෂ 

කෂ ශැක.  
0.00  

 18. මලනත් 
මඳොත් වශ විදුත් 

ද්රලය මිට ගැනීභ.  
1.00 100% 0.9 

මඳොත් 766 ක් මිී මගන 

ඇත.  
0.00  

  මුළු එකතුල 60.00           44.84      14.38  
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ී
ඳ
 ල
ය
ාප්
ත
 ම
ව
යල
ම
ේ

 

නි

ධ
ාරී
න්
ම
ේ
 ධ
ාිප
ත
ා 

ව
ාංල
ර්
ධ
න
ය

 පුහුනුවීම් - I මශ්රයණිය 

වශා ධාිපතා වාංලර්ධනය 

-  
Second country visit 

ීඳ ලයාප්ත 

මවයලමේ 

නිධාරීන්මේ 

ධාිපතා වාංලර්ධන 

ලැඩවටශ න වශා 

විමදව් වාංචාර 

වාංවිධානය කිරීභ.  

60.00 

ර
ජ
ම
ේ
 ප්ර
ති
ඳ
ාද
න

  

  100% 46.48 

රාජය මාංමේ 

නිධාරීන්මේ 

ධාිපතාලය 

ලර්ධනය වී 

ඇත.  

92 ක් වශබාගී වි ඇත.    

 
උඳ එකතුල 120.00 

   
91.32 

   
      

 

 * ඳර්මේ  භධයව්ථානය වශා කාභරයක් මලුත්ලැඩියා කිරීභ වශ නවීකර ය කිරීභ.  

(ක්රියාකාරකභ 04)     

   
රුපියල් මිලියන 

      

 
ප්රාේධන ප්රතිඳාදනමයන් වඳයන ී 5.30 

       

 
UNDP Funding 3.90 

       

 
මුළු ඇව්තමම්න්තුගත ලටිනාකභ  9.20 
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   Procurement Plan for the Year 2017   

  Ministry of Public Administration & Management   

                        

  

  
Procurement Category (goods,Works & 

Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/Name 
of the Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 

N-
Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 

  

    Plant,Machinery & Equipment - 2002 2.3  -   

  1 Photocopy Machine & Fax Machine Repair  2.3 GOSL LLB MPC N - 01.01.2017 31.12.2017   
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Procurement Category (Goods,Works 

& Services etc) 

Estimated 

Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 

Funding / 

Name of 

the Donor 

Procurement 

Method 

ICB,LLB,NCB 

and National 

Shopping etc 

Level of 

Authority 

Priority 

Status         

U-Urgent 

P-Priority 

N-Normal 

Current 

Status of 

Procurement 

Preparedness 

Activities  

Sheduled date 

of 

commencement 

Scheduled 

Date of 

Completion 

  

    

Rehabilitation and Improvement of 

Capital Assest 
  

-    

  Vehicles  - 2003 10.4   

  

1 

Major repairs, improvements and 

replacement of Tyres 42 no. of 

Ministry vehicles 

6.9 

GOSL Shopping/LLB  - N -  

01.01.2017 31.12.2017 

  

  

2 
Major repairs, improvements and 

replacement of Tyres 20 no. of 

Minister's vehicles 

3.5 01.01.2017 31.12.2017 
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Procurement Category (goods,Works 

& Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current Status 
of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date of 
commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 
  

  
  Goods and Services 2102 5.1 -    

  
1 Office Furniture for Ministry 0.8 

GOSL Shopping/ LLB MPC N Completed 

01.02.2017 30.06.2017 
  

  
2 Work Station for New Building 0.8 01.02.2017 30.10.2017 

  

  
3 Office Furniture for New Building 1.2 01.05.2017 30.09.2017 

  

  
4 

Heavy duty Photocopy Machine 
Multi - function 

0.5 01.02.2017 30.06.2017 
  

  
5 Binding Machine 0.3 01.02.2017 30.06.2017 

  

  
6 Circuit Bungalow 0.7 01.04.2017 31.07.2017 

  

  
7 

Telephone,Household items & 
Others 

0.8 01.02.2017 30.10.2017 
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Procurement Category 

(Goods,Works & Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the 
Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion 

  

    Good and Services 2103 19.5  -   

  
1 AC Machines 2.4 

GOSL 

Shopping/ LLB 

MPC N Completed 

01.02.2017 30.10.2017 
  

  
2 Computer,UPS,Printers,Scanner 15.2 Limitted/NCB 15.02.2017 30.10.2017 

  

  
3 Laptop 0.6 Shopping/ LLB 10.02.2017 30.06.2017 

  

  4 Others 1.3 Shopping 01.02.2017 30.10.2017   
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Procurement Category 

(Goods,Works & Services etc) 

Estimated 
Cost 

(Rs.Mn) 

Sorce of 
Funding/ 
Name of 

the 
Donor 

Procurement 
Method 

ICB,LNB,NCB 
and National 
Shopping etc 

Level of 
Authority 

Priority 
Status         

U-Urgent 
P-Priority 
N-Normal 

Current 
Status of 

Procurement 
Preparedness 

Activities  

Sheduled date 
of 

commencement 

Scheduled 
Date of 

Completion      
*      

Remarks 

  

  
  

Acquisition of Capital Assets   -    

  Building and Structures  2104 188  - - - - - - - -   

  

1 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Colombo) 

60 

GOSL 

Shopping/ 
LLB 

MPC N 

- 
01.03.2017 30.09.2017 

Ongoing 
Project 

  

  

2 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Monaragala) 

60 
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

3 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Gampaha) 

11 
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

4 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Polonnaruwa) 

47   
- 

01.03.2017 30.09.2017 

  

  

5 
Rental Basis Accommodation 
facilities for Government officers 
in District level (Kandy) 

10   
- 

01.03.2017 30.09.2017 
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DGSA 2

Programme No. & Title  :  01 - Operational Activities

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Provision in 

Budget Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation

Transfers in 

terms of the F.R. 

66 and F.R. 69

Total Net Provision   

(1+2+3)
Total Expenditure

      Net Effect             

Savings/(Excesses)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. (4-5)

(a) Recurrent 1,064,235,000       21,000,000              (3,200,000)         1,082,035,000           1,039,715,342        42,319,658            

(B) Capital 643,400,000          91,805,000              3,200,000           738,405,000              532,246,447           206,158,553          

Total 1,707,635,000       112,805,000            -                     1,820,440,000 1,571,961,789 248,478,211

Appropriation Account by Programme - 2017

Expenditure Head No.  :  130

Name of Ministry  :  Ministry of Public Administration and Management

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

Nature of Expenditure with DGSA 

format Reference
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DGSA 3

Expenditure Head No    :   130

Name of Ministry :  Ministry of Public Administration and Management

Programme No. & Title :  01 - Operational Activities

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Provision in 

Budget Estimates

Supplementary 

Provision and 

Supplementary 

Estimate Allocation

Transfers in terms 

of the F.R. 66 and 

F.R. 69

Total Net Provision   

(1+2+3)
 Total Expenditure 

      Net Effect             

Savings/(Excesses)            

(4-5)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

Project No :- 01 - Minister's Office 

Personal Emoluments 20,800,000           -                           6,000,000              26,800,000              25,613,157            1,186,843                

Other Expenditure 26,400,000           -                           4,300,000              30,700,000              30,030,076            669,924                   

Sub Total 47,200,000           -                           10,300,000            57,500,000              55,643,233            1,856,767                

 Project No :- 02 - Administration and Establishment Service 

( Public Administration) 

Personal Emoluments 347,000,000         21,000,000               3,500,000              371,500,000            367,366,114          4,133,886                

Other Expenditure 244,950,000         -                           900,000                 245,850,000            215,627,044          30,222,956              

Sub Total 591,950,000         21,000,000               4,400,000              617,350,000            582,993,158          34,356,842              

Recurrent Expenditure by Project

Project No./Names,personel emoluments and other 

expenditure for all projects
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 Project No :- 04 - Administration and Establishment Service 

( Management Reforms and Public Relations) 

Personal Emoluments 18,000,000           -                           (2,000,000)            16,000,000              14,993,432            1,006,568                

Other Expenditure 12,635,000           -                           (6,500,000)            6,135,000                5,871,665              263,335                   

Sub Total 30,635,000           -                           (8,500,000)            22,135,000              20,865,097            1,269,903                

 Project No :- 05 - National Productivity Secretariat and 

Productivity Promotion 

Personal Emoluments 301,500,000         -                           (11,294,500)          290,205,500            287,474,303          2,731,197                

Other Expenditure 92,950,000           -                           1,894,500              94,844,500              92,739,551            2,104,949                

Sub Total 394,450,000         -                           (9,400,000)            385,050,000            380,213,854          4,836,146                

Grand Total 1,064,235,000      21,000,000               (3,200,000)            1,082,035,000         1,039,715,342       42,319,658              
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DGSA 4

Programme No. & Title : 01 - Operational Activities

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Provision in 

Budget 

Estimates

Supplementary 

Provision and 

Supplementary 

Estimate 

Allocation

Transfers in 

terms of the F.R. 

66 and F.R. 69

Total Net 

Provision   

(1+2+3)

Total 

Expenditure

      Net Effect             

Savings/(Excesses)            

(4-5)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 700,000              -                    -                       700,000             679,310             20,690                     

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 200,000              -                    -                       200,000             197,030             2,970                       

2003 11 Vehicles 2,300,000           -                    1,200,000             3,500,000          3,461,574          38,426                     

3,200,000           -                    1,200,000             4,400,000          4,337,914          62,086                     

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 1,100,000           -                    -                       1,100,000          859,677             240,323                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    -                       1,000,000          998,502             1,498                       

2,100,000           -                    -                       2,100,000          1,858,179          241,821                   

5,300,000           -                    1,200,000             6,500,000          6,196,093          303,907                   

Capital Expenditure by Project
Expenditure Head No    :  130

Name of Ministry : Ministry of Public Administration and Management 

O
b

je
c
t 

C
o
d

e
 N

o
.

It
e
m

 N
o
.

F
in

a
n

c
e
d

 b
y
 (

C
o
d

e
 N

o
.)

Description of Items

Project No :- 01 - Minister's Office 

Sub Total

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 30,000,000         -                    -                       30,000,000        28,725,149        1,274,851                

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    1,100,000             2,100,000          2,058,915          41,085                     

2003 11 Vehicles 6,000,000           -                    900,000                6,900,000          6,781,176          118,824                   

37,000,000         -                    2,000,000             39,000,000        37,565,240        1,434,760                

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 8,000,000           -                    (4,000,000)           4,000,000          3,644,572          355,428                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 12,000,000         -                    6,500,000             18,500,000        18,444,699        55,301                     

2104 11 Buildings and Structures 200,000,000       -                    (12,115,000)         187,885,000      88,899,360        98,985,640              

2106 11 Software Development 5,000,000           -                    (5,000,000)           -                     -                     -                          

225,000,000       -                    (14,615,000)         210,385,000      110,988,631      99,396,369              

2401 11 Staff Training 65,000,000         7,300,000          -                       72,300,000        49,684,532        22,615,468              

65,000,000         7,300,000          -                                 72,300,000        49,684,532        22,615,468              

Sri Lanka Institute of Development Administration

2201 1 11 Public Institutions 120,000,000       -                    -                       120,000,000      59,950,000        60,050,000              

120,000,000       -                    -                       120,000,000      59,950,000        60,050,000              

2509 4 16 Other 17,000,000         4,505,000          -                       21,505,000        21,082,492        422,508                   

17,000,000         4,505,000          -                       21,505,000        21,082,492        422,508                   

464,000,000       11,805,000        (12,615,000)         463,190,000      279,270,895      183,919,105            

Sub Total

 Project No :- 02 - Administration and Establishment Service 

( Public Administration) 

Sub Total

Capacity Building 

Sub Total

Sub Total

 Project for Training Frontline Officers of Community Development 

in Conflict Affected Areas in Sri Lanka (GOSL - JICA) 

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 300,000              -                    -                       300,000             -                     300,000                   

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 300,000              -                    -                       300,000             298,060             1,940                       

2003 11 Vehicles 500,000              -                    -                       500,000             485,889             14,111                     

1,100,000           -                    -                       1,100,000          783,949             316,051                   

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 500,000              -                    -                       500,000             291,195             208,805                   

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 500,000              -                    -                       500,000             342,073             157,927                   

1,000,000           -                    -                       1,000,000          633,268             366,732                   

Capacity Building 

2401 11 Staff Training 1,000,000           -                    -                       1,000,000          106,800             893,200                   

1,000,000           -                    -                                 1,000,000          106,800             893,200                   

Other Capital Expenditure

2506 11 Infrastructure Development 150,000,000       -                    14,615,000           164,615,000      145,458,432      19,156,568              

150,000,000       -                    14,615,000           164,615,000      145,458,432      19,156,568              

153,100,000       -                    14,615,000           167,715,000      146,982,449      20,732,551              

Sub Total

 Project No :- 04 - Administration and Establishment Service 

( Management Reforms and Public Relations) 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

 Total
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Rehabilitation and Improvement of Capital Assets

2001 11 Buildings and Structures 500,000              -                    -                       500,000             497,088             2,912                       

2002 11 Plant, Machinery and Equipment 500,000              -                    -                       500,000             498,733             1,267                       

2003 11 Vehicles 1,000,000           -                    -                       1,000,000          962,908             37,092                     

2,000,000           -                    -                                 2,000,000          1,958,729          41,271                     

Acquisition of Capital Assets

2102 11 Furniture and Office Equipment 3,000,000           -                    -                       3,000,000          2,987,642          12,358                     

2103 11 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000           -                    -                       1,000,000          999,500             500                          

4,000,000           -                    -                                 4,000,000          3,987,142          12,858                     

Capacity Building 

2401 11 Staff Training 15,000,000         -                    -                       15,000,000        14,947,957        52,043                     

2401 1 11 Staff Training -                     80,000,000        -                       80,000,000        78,903,182        1,096,818                

15,000,000         80,000,000        -                       95,000,000        93,851,139        1,148,861                

21,000,000         80,000,000        -                       101,000,000      99,797,010        1,202,990                

643,400,000       91,805,000        3,200,000             738,405,000      532,246,447      206,158,553            Grand Total

 Project No :- 05 - National Productivity Secretariat and 

Productivity Promotion 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

 Total
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ආදායම් ගණන්දීමම් නිධාරි රාජ්ය පරිපාන හා කළමනාකරණ අමාත්යාාංයේ යේකම් වියදම් ශීර්ෂ අංකය

murpiw fzf;f Pl;L cj;j pNahj ;jh; செயாரர், அொங்க நிர்லாக ற்றும் முகாமத்துல அமச்சுnrytpd jiyg;G ,y: 130

Revenue Accounting Officer : Secretary Ministry of Public Administration and Management Expenditure Head No.

2017 රැසක්රන ද මුළු ශුද්ධ ආදායම    

  (දළ ආදායම- ආදායම් ආපසු යෙවීම්)

    2016 රැසක්රන ද මුළු ශුද්ධ ආදායම   

       (දළ ආදායම-ආදායම් ආපසු යෙවිම්)

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 
murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2017

Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j Njrpa 
murpiw (murpiw kPsspg;Gfis 

fopj;J) nkhj;j murpiw 2016

Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2017
Total Net Revenue Collected (Gross 

Revenue less Revenue Refunds) 2016

රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

20.02.01.01 800,000,000.00                        800,000,000.00                             912,604,144.71                              789,821,218.43                                 

800,000,000.00                        800,000,000.00                             912,604,144.71                               789,821,218.43                                  

2017 මුලික ආදායම් 

ඇස්ත්යම්න්තුල  %y murpiw 

kjpg;gPL 2017 Original Revenue 

Estimate 2017

2017 සාංයෝධිත් ආදායම් 

ඇස්ත්යම්න්තුල  jpUj;jpa 

murpiw kjpg;gPL 2017 Revised 

Revenue Estimate 2017

ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-1 /  m.f.g.e murpiw-1  /DGSA-Revenue-1

2017 මදසැම්බර් 31 දිනට අලසන් ලර්ෂය සහා වු ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජලාදි ජනරජමේ ආදායම් ගිණුම

2017 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

Summary of the Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

 for the year ended 31
st

 December 2017

රජ්යේ යෙොඩනැගිලි කුලී  

கட்டிடங்கள் ீதான லாடமக
Rent on Government Building

ආදායම් සාංයේත්ය 

murpiw FwpaPL 

Revenue code

ආදායම් සාංයේත් විස්ත්රය 

murpiw FwpaPL tptuzk; 

Description of Revenue Code

එකතුල/ nkhj;jk ;/ Total
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                                             ඩී.ජී.එස්.ඒ - ආදායම්-2 /  m.f.g.e murpiw-2   /DGSA-Revenue-2

        ආදායම් ගණන්දිමම් නිධාරි වියදම් ශීර් අංකය

murpiw fzf;fPl ;L cj;jpNahj;jh; செயலாளர் , அரொங்க நிர்வாக மற்றும் முகாமமத்துவ அமமச்சு                       nrytpd jiyg;G ,y: 130

       Revenue Accounting Officer :                                              Expenditure Head No.

1

II ආදායම් වංකේත විවත්රය  :  රජකේ ක ොඩනැගිලි කුලී

රු./ &gh/Rs.

2 පූර්ල මුදල් ලර් 3 වශා ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරීම
ලර්ය - 1 (2016)

Mz;L-1 (2016) Net Revenue Collection for the three preceeding 

financial years :

Year - 1 (2016)
789,821,218.43

ලර්ය- 2 (2015) Mz;L-2 (2015)  Year - 2 (2015) 727,333,851.00

(ලර් 2014 වශ ඊට කඳර ලර්) ලර්ය- 3 (2014)
(2014 Mz;L kw;Wk; Kd;da 

tUlq;fSk); Mz;L-3 (2014)
(year 2014 and previous years) Year - 3 (2014) 641,730,114.00

ලාර්තා කරනු බන ලර්ය වශා ගිණුම් විව්තර
mwpf;ifapLk ; Mz;bw;fhd 

fzf;fPl ;Lj;jfty;
Accounting Information for the Reporting year රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

3 මූලික ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල %y murpiw kjpg;gPL Original Revenue Estimate 800,000,000.00

4 වංකෝධිත ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල jpUj;jpa murpiw kjpg;gPL Revised Revenue Estimate 800,000,000.00

5 දෂ ආදායම් රැවක්ිරීම nkhj;j murpiw kjpg;gPL Gross Revenue Collection 1,129,976,078.97

6 සිදු කරන ද ආඳසු ක වීම (මුළු ප්රමාණය) - (i)+(ii)
nra;ag;gl;l kPsspg;Gfs; (nkhj;jk;)-

(i)+(ii)
Refunds made (All) -  (i)+(ii) 217,371,934.26

      (i) මුදලින් ආඳසු ක වීම්      (i) fhR %ykhd kPsspg;G      (i) Refunds made by cash               658,920.81 

     (ii) ලැරදි නිලැරදි කිරීමට අදාෂ ශර කිරීම්
     (ii) Nrfhpg;Gfspd; gpiofs;               

         njhlu;ghd tuT
     (ii) Debits relevant to Correction of errors        216,713,013.45 

7 ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරීම (5-6) Njwpa murpiw kjpg;Gpl (5-6) Net Revenue Collection (5-6) 912,604,144.71

හිඟ ආදායම් (තිමේ නම්) Arrears of Revenue (if any). රු./ &gh/Rs. රු./ &gh/Rs.

8 ඳසුගිය ලවරට කඳර ලවර ලන විට මුළු හිඟ මුදල් Arrears up to the year before the previous year         168,388,021.17 

9 ඳසුගිය ලවරට අදාෂ හිඟ  මුදල් Arrears in respect of the previous year           22,774,828.09 

10 ලාර්තා කරනු බන ලවරට අදාෂ හිඟ මුදල් Arreas in respect of the Reporting year           42,502,265.02 

11 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවානයට මුළු හිඟ  මුද -   

(8+9+10)

Total Arrears as at the end of the Reporting year         

    (8+9+10) 
        233,665,114.28 

12 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ අත්ශරින ද ශා කඳා ශරින ද 

මුළු ප්රමාණය ( එේ එේ ලවර කලන් කලන්ල)- (i)+(ii)

Total amount waived and written off during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)                        -

     (i) 2015.12.31  දේලා කඳා ශරින ද මුළු ප්රමාණය   (i) Total amount written off for the period up to                        

                  31.12.2015
-

    (ii) 2016 ලර්යට අදාෂල කඳා ශරින ද මුළු ප්රමාණය  (ii) Total amount written off in respect of year 2016
-

2017 මදවැම්බර් 31 දිනට අලවන් ලර්ය වශා වු ශ්රී ංකා ප්රජාතාන්ත්රික වමාජලාදි ජනරජමේ ආදායම් ගිණුම

(සෑම ආදායම් සංමේතයන් සහාම මලනම ගිණුමේ පිළිමය කළ යුතුය.)

2017 jprk;gh; 31 y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,tq;if rdehaf Nrhryprf;FbauR murhq;fj;jpd; murpiw fzf;Ffspd; nghopg;G

( murpiw FwpaPL xt;nthd;wpwpFkhf jahupf;fg;gl;Ls;J)

Revenue Accounts for the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; nkhj;j epYitfs;            

    (8+9+10) 

 for the year ended 31
st

 December 2017 (To be prepared for each Revenue Code)

I  කමම ගිණුමට අදාෂ ආදායම් වංකේතය  :   20.02.01.01 I ,f;fzf;F jahhpf;fg;gl;Ls;s murpiw FwpaPL : 20.02.01.01 I  Revenue Code for which this Account is prepared : 20.02.01.01

II murpiw FwpaPl;bd; tptuzk; கட்டிடங்கள் ீதான 
லாடமக

Ke;jpa %d;W epjpahs;bw;fhd Njwpa 

murpiw Nrfhpg;G

Ke;jpa Mz;bw;F Kw;gl;l Mz;LtiuAs;s epYitfs; 

Ke;jpa Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs; 

mwpf;ifapLk; Mz;bd; njhlh;gpy; epYitfs;

murpiw epYitfs; (vjhtjpUe;jhy;)

රාජය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංමේ මේකම්

Secretary Ministry of Public Administration and Management 

II Description of the Revenue Code: Rent on Government Building 

(xt;nthU Mz;bw;Fk;) NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;bd; jsh;j;jPL nra;ag;gl;lL gjptopf;fg;gl;l njhif   

(i)+(ii)                                                   

    (ii) 2016 Mz;bw;fhd gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j         

     njhif 

     (i) 2015.12.31 tiu gjptspg;G nra;ag;gl;l nkhj;j           

      njhif           
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13 ලාර්තා කරනු බන ලවර තුෂ හිඟ  මුදට අනුරපිල  රැවක්රන 

ද මුළු ප්රමාණය (එේ එේ ලවර කලන් කලන්ල)- (i)+(ii)

Total amount collected against arrears during the 

Reporting year (seperately for each year)- (i)+(ii)
          45,577,330.02 

     (i) 2015.12.31 ලර්ය දේලා රැව ්කරන ද  මුළු                     

 ප්රමාණය

   (i) Total amount collected for the period up to                           

                    31.12. 2015          37,781,134.36 

     (ii) 2016 ලර්යට අදාෂල රැව ්කරන ද මුළු ප්රමාණය   (ii) Total amount collected in respect of year 2016
           7,796,195.66 

14 ලාර්තා කරනු බන ලවර අලවාන ලන විට ආදායම්ල මුළු 

ශුද්ධ හිඟ මුද (11-12-13)

Total Net Arrears of Revenue as at the end of the 

Reporting year  (11-12-13)         188,087,784.26 

Variance (Excess/ (Shortfall) Analysis - 

Reporting year.

රු./ &gh/Rs.

15

-

16

        112,604,144.71 

17 ඉශත (15) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු / (15)  ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs;/ Measurable reasons for the variance at (15) above:

-

18

(xt;nthU Mz;bw;Fk); NtW Ntwhf mwpf;ifapLk; 

Mz;by; epYitf;F  vjpuhf Nrfhpf;fg;gl;l nkhj;j njhif 

(i)+(ii)

mwp;f;ifapLk; Mz;bd; Kbtpy; ,Ue;jthwhd murpiwapd; 

nkhj;j Njwpa epYitfs; (11-12-13)

     (i) 2015.12.31 tiu Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif                           

     (ii) 2016 Mz;bw;fhd Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j njhif

විචයතාල වි්මේණය (අතිරික්තය/හිඟය) ලාර්තා කරනු බන ලවර 

වශා

මූලික ආදායම් ඇවත්කම්න්තුල ශා වංකෝධිත ඇවත්කම්න්තුල අතර කලනව %y murpiw kjpg;gPl;bw;Fk; jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; 

,ilapyhd khWghL

Variance between Original Revenue Estimate and Revised Revenue 

Estimate

වංකෝධිත ඇවත්කම්න්තුල ශා ශුද්ධ ආදායම් රැවක්ිරිම් අතර කලනව jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; cs;sgbahd Njwpa murpiw 

Nrfupg;gpw;Fk; ,ilapyhd NtWghL

Variance between Revised Revenue Estimate and Actual Net Revenue 

Collection

khWghl;bd; (k pirf /FiwT) gFg;gha ;T 

mwpf;ifa PLk ; Mz;L

ඉශත (16) හි වශන් විචයතාලයට බඳෑ මැනිය ශැකි කශේතු / (16) ,y; khWghl;bw;fhd mstplf;$ba fhuzq;fs;/Measurable reasons for the variance at (16) above:

அெிமம திப்படீ்டிமன 800 ில்யினில் இருந்து 900 ல்யினாக உர்த்துலதற்கு ககாப்பட்ட அனுதி லறங்கப்படாததுடன், 03/2016 சுற்ற்மிக்மகக்கு அம ஊறிர்கரின் அடிப்பமடச்  ெம்பரம் 
அதிகரித்தமால் லாடமக அமலடீ்டுத் சதாமகயும் அதிகரித்துள்ரது .

ආදායම් ඇවත්කම්න්තු රු.මි.800 සිට රු.මි.900 දේලා වංකෝධනය කරන කව ඉල්ා සිටියද එය සිඳු කනොවීම ශා රාජය ඳරිඳාන චක්රකල්ක 03/2016 මඟින් රාජය කවේලක ලැටුප් ලැඩිවීම.

Approval sought for revision of revenue estimate from 800Mn to 900Mn was not given and amount of rent recoveries has incresed due to revision of basic sallry of government officials as per cercular 03/2016.
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MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ACCOUNT NO :- 13001

Maximum Limit 

of Expenditure

Minimum Limit 

of Receipts

Maximum Limit 

of Debit Balance

Rs Rs Rs

1.1 Authority given by the Appropriation Act 64,000,000.00     30,000,000.00     191,000,000.00   

1.2. Revised approved during the year -                      26,000,000.00     -                      

Expenditure Receipts Debit

 (Debit) (Credit)  Balance

Rs Rs Rs

2. Actual figures of the year end (According to the Treasury print out)

         2.1 By Cash (11) 54,303,280.75     28,768,423.97     130,599,874.66   

         2.2 By Cross Entres (12) 12,048,686.92     20,202,853.82     8,154,166.90       

3. Adjustments under actual figures in terms of F.R.503(1)

         3.1 By Cash (11) -                      -                      -                      

         3.2 By Cross Entries (12) 912,048.82          912,048.82          -                      

[Enough information should be provided to identify the adjusment under 

the F.R.503(1) - Annex1.1]

4. Actual Figures after removing the adjustments under F.R.503(1)[02-03]

         4.1 By Cash (11) 54,303,280.75     28,768,423.97     130,599,874.66   

         4.2 By Cross Entries (12) 11,136,638.10     19,290,805.00     8,154,166.90       

5. Exceeding the debit limit and dropdown the credit limit

    (comparing 1.1 & 1.2 figures with 4.1)

Limits

Actual

 ANNUAL RECONCILIATION STATEMENTS OF PUBLIC OFFICER'S ADVANCE "B" ACCOUNT

AS AT 31.12.2017 IN TERMS OF F.R.506(D)
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Debit balance according to Departmental books 122,445,707.76          

Add

-                             -                             

Less

-                             -                             

Debit balances according to Treasury print out 122,445,707.76          

RECONCILIATION STATEMENT EXPLAINING DIFFERENCES BETWEEN 

DEPARTMENTAL BOOKS AND TREASURY PRINTOUTS[F.R.427 (4)]
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According to 

Departmental 

Books

According to 

Treasury print out
Difference

Rs Rs Rs

Balance C/F 105,065,017.88 105,065,017.88 -                      

Add

Debit during the year 11 54,303,280.75   54,303,280.75   -                      

12 11,136,638.10   12,048,686.92   (912,048.82)        

Inter Settlement 311,187.00        -                     311,187.00         

170,816,123.73 171,416,985.55 (600,861.82)        

Less -                      

Credit during the year 11 28,768,423.97   28,768,423.97   -                      

12 19,290,805.00   20,202,853.82   (912,048.82)        

Inter Settlement 311,187.00        -                     311,187.00         

Balance B/F 122,445,707.76 122,445,707.76 -                      

 RECONCILIATION STATEMENT OF DEPARTMENTAL BOOKS AND TREASURY PRINT 

OUTS [F.R.427 (1)]
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Rs Rs

From the Officers serving in the Ministry (Annexure 3.1) 120,066,934.39         

Officers who transferred to another Ministries/Departments/Provincial Councils

         (a) From the Officers serving in the Ministry/Department (Annexure 3.2) 729,488.50               

         (b) From the Officers who transferred to Provincial Councils (Annexure 3.3) 335,905.21               1,065,393.71            

From the deceased Officers (Annexure 3.4) -                          

From the retired officers (Annexure 3.5) -                          

From the interdicted officers (Annexure 3.6) 5,250.00                  

From the officers who vacated their post (Annexure 3.7) 584,152.66               

Other(with details) (Annexure 3.8) 723,977.00               1,313,379.66            

122,445,707.76         

Less (Creditors)

Balances to be settled to other Government Ministries/Departments (Annexure 3.10) -                          -                          

Balances to be settled to the Provincial Councils (Annexure 3.10) -                          -                          

Total of the individual balances 122,445,707.76         

SUMMARY OF CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL BALANCES
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Rs

Summary of classification of Individual balance (Annexure 3) 122,445,707.76            

Department Control Account balance (Annexure 4) 122,445,707.76            

Differences, if any between the above balances -                             

RECONCILIATION STATEMENT OF THE SUMMARY OF CLASSIFICATION OF 

INDIVIDUAL BALANCES TOTAL WITH CONTROL ACCOUNT BALANCE
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DGSA 2

Programme No. & Title : 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Provision in Budget 

Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 

F.R. 69

Total Net Provision   Total Expenditure       Net Effect             

      

Savings/(Excesse

s)       

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

(a) Recurrent (DGSA 3) 209,473,089,000 1,403,030,800 -6,651 210,876,113,149 210,064,887,765 811,225,384

(B) Capital (DGSA 4) 23,750,000 7,000,000 6,651 30,756,651 28,575,804 2,180,847

Total 209,496,839,000 1,410,030,800 0 210,906,869,800 210,093,463,569 813,406,231

Appropriation Account by Programme - 2017

Nature of Expenditure with 

DGSA format Reference

Expenditure Head No.   :                  253                                      

Operational Activit ies

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

 Name of  Department  : Department of Pensions
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Annual Accounts Report  

2017 
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Government Printing 
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DGSA 2

Expenditure Head No :211                                                                       

Programme No. & Title :01-Operational Activities

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

(a)  Recurrent 1,895,098,000.00    315,000,000.00     39,536,750.00 2,209,927,000.00   2,207,725,507.00   2,201,493.00         

-39,707,750.00

(b)  Capital 106,100,000.00       14,000,000.00        9,314,000.00          120,271,000.00       119,910,568.00      360,432.00            

(9,143,000.00)         

  Total 2,001,198,000.00    329,000,000.00     0.00 2,330,198,000.00   2,327,636,075.00   2,561,925.00         

Net Effect   

Saving/(Excess)                             

Summary of Recurrent and Capital Expenditure

Nature of Expenditure  

with    DGSA format 

Reference

Provision in 

Budget Estimates

Supplimentary 

Provision and 

Transfers in 

terms of the F.R. 

Total Net 

Provision                                       
Total Expenditure

Appropriation Account by Programme - 2017

Name of  Ministry / Department / 

District Secretariat:

 Dapartment of Government 

Printing    
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     ඊඑච්ඒසී/එම්එච්ඒ/ඒපීඒ/                                                               2018 මැයි           දින 
          02/2017/20 

 

          

 

අධ්යක්ෂ  නනාල් 

ාලනය ිණුමම් ෙපාල්තමෙම්්තුව.  

 

ශී්ත ය 130 -  ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ  2017 .්ත ෙේ විස්තනන ිණුමම 

පිළිබඳ. විග ළලධිාති .ල්තමල.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

ශී්ත ය 130  -  ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ 2017 .්ත ය සඳාල ව 2017 

ෙපසැම්බ්ත 13 දිනැති අාංළ 259/2017 පාන ාලනය ිණුමම් ක්රේයෙේ සඳා්ත  ීජීඑඑසඒඒ 1 කළතතිෙේ 

සිට 10 කළතතිය පක්ෂ.ල  කළතතිප, සටාන (i)  සිට සටාන   (iv) පක්ෂ.ල ව ෙමොාුවරු සලාලාංශයකි්ත 

සම්තවිම 2017 .්ත ය සඳාල වු විස්තනන ිණුමම ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ 

කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  148,149,150 ාල 152 .ය.සඒාල.්තට, 2017 අාංළ 32 පාන 

විස්තනන(සාංෙශෝධ්න) ානති්ත සාංෙශෝධිම 2016 අාංළ 24 පාන විස්තනන ානම ාල ෙ.නත් 

.ය.සඒාලපිම විධිවිධ්ලනය්තට, 2017 .ල්තෂිළ අය.ැය ඇසඒමෙම්්තුව.ට, ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ 

සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි සාංග්රාෙේ විධිවිධ්ලන  ඇුවමත් ාලනය මුනය ාල ාිපාලනන 

ොගුනලසි.නට අනුකූන. පිළිෙයන ළා ඉදිිපාත් ළාන නප විස්තනන ිණුමම, ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ 

සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  154(1) .ය.සඒාලෙ  ඇුවමත් විධිවිධ්ලන රළලා මලෙ  

විධ්ලනය යටෙත් විග නය ළාන න ජ   2017 ෙපසැම්බ්ත 13 දිනැති අාංළ 259/2017 පාන ාලනය ිණුමම් 

ක්රේයය සම  සාංෙයෝිතම. කියවිය යුුව ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි 

සාංග්රාෙේ මුප් ොගුනලසි 150 රළලා. ාලනය ිණුමම් අධ්යක්ෂ  නනාල්.ායල විසි්ත  රසි්ධධ් ළම යුුව 

විස්තනන ිණුමම සම්බ්තධ්ෙය්ත වු  මලෙ  නිිපක්ෂ  ය්ත ෙමම .ල්තමලෙ  පැක්ෂෙ   

 

2  විග න වි ය ාාය 

---------------------- 

විස්තනන ිණුමෙම් පැක්ෂෙ.න අගය්ත සා ොළිපා  කිරීම්.නට උාළලරී.න  2017 අාංළ 32 

පාන විස්තනන (සාංෙශෝධ්න) ානති්ත  සාංෙශෝධිම 2016 අාංළ 24 පාන විස්තනන ානති්ත 

ාල්තලිෙම්්තුව. විසි්ත නිශඒකය ළාන නප වියපම් සීමල.්ත ුවම උාෙයෝනනය්ත සිදු ළෙමේප 

ය්තන ාල විග න සලක්ෂෂි නබල ගැනීම පිණිස ාිපාලටි ක්රියලත්මළ කිරීම  විග නයට ඇුවමත් 

ෙ    
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ෙමෝාලගත් ාටිාලටී්ත, .ාංකල ොෝ .ැාදි ොේුවෙ.්ත විස්තනන ිණුමෙම් ඇතිවිය ාැකි 

රමල ලත්මළ සල.පය රළලශනය්තෙග්ත අ.පලනම් මක්ෂෙසේරු කිරීම් විග ළෙ  විනිශඒකය මම 

ාපනම් ෙ   එම අ.පලනම් මක්ෂෙසේරු කිරීම්.න ජ, අ.සඒාලෙ.ෝචිම. උචිම විග න ාිපාලටි 

සැනැසුම් කිරීම පිණිස  අමලමයලාංශෙේ  විස්තනන ිණුමම  පිළිෙයන  කිරීමට  සා  සලධ්ලා  

ෙනස ඉදිිපාත් කිරීමට අපලම .්තනලව අභ්ය්තමා ාලනනය විග ළ සැනකි්නට ග්තනල නමුත් 

අමලමයලාංශෙේ අභ්ය්තමා ාලනනෙේ සලනපලයිත්.ය පිළිබඳ. මමයක්ෂ රළලශ කිරීමට අපාසඒ 

ෙනොළායි  ළමමනලළා ය විසි්ත අනුගමනය ළාන නප ඇසඒමෙම්්තුව.න සලධ්ලා ත්.ය 

ඇ ැයීම ෙම්තම විස්තනන ිණුමෙම් සමසඒම ඉදිිපාත් කිරීම පිළිබඳ ඇ ැයීමප විග නයට 

ඇුවමත් ෙ   

 

 

3  විස්තනන ිණුමම සම්බ්තධ්ෙය්ත රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ  .ගීම ාල ග ්ත ජෙම් 

නිනධ්ලරීෙ  .ගීම 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  52 .ය.සඒාල. සම  

කියවිය යුුව ශ්රි නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ මුප් ොගුනලසි සාංග්රාෙේ මුප් 

ොගුනලසි 124 ාල  125 හි  පක්ෂ.ල ඇති ළල්තයභ්ලාය්ත  සම්බ්තධ්ෙය්ත වු ාලනය මුනය 

ාිපාලනනෙේ රමල .ත් බ. මාවුරු කිිපම සඳාල රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරී්ත මුප් 

අමලමය.ායලට .ගකි. යුුව අමා අමලමයලාංශෙේ ාල  අමලමයලාංශය යටෙත් ඇති 

ෙපාල්තමෙම්්තුව.න මුප් ළටයුුව අධික්ෂ  ය කිරීෙම් .ගීම භ්ලණ්ඩලගලාෙේ විධ්ලනය්තට 

යටත්. රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලිප්තට ාල ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලිප්තට ාැ.ැේත   ඒ අනු. 

විස්තනන ිණුමම ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ලදි නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  

148,149,150 ාල 152 .ය.සඒාල.්තට, ෙ.නත් .ය.සඒාලපිම විධිවිධ්ලනය්තට, ාලනය මුනය ාල 

ාිපාලනන ොගුනලසි.නට අනුකූන. ා.ත්.ල ෙගනයලම, පිළිෙයන කිිපම ාල ඉදිිපාත් කිිපම 

රධ්ලන ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ  ාල ග ්ත ජෙම් නිනධ්ලරීෙ   .ගකිම ෙ   .ාංකල ොෝ .ැාදි 

ොේුවෙ.්ත ඇති විය ාැකි රමල ලත්මළ සල.පය රළලශනය්තෙග්ත ෙමොා. විස්තනන ිණුමම 

පිළිෙයන කිරීමට ාැකි .නු පිණිස අ.ශය.න අභ්ය්තමා ාලනනය සැනැසුම් කිිපම, ක්රියලත්මළ 

කිිපම ාල ා.ත්.ල ෙගන යලම ෙමම .ගීමට ඇුවමත් ෙ    
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4  විග න නිිපක්ෂ   

 -------------------- 

2017 .්ත ය සඳාල ශී්ත  130 පාන ාලනය ාිපාලනන ාල ළමමනලළා  අමලමයලාංශෙේ  

විස්තනන ිණුමම ාාම පැක්ෂෙ.න   4 1 ෙේපෙේ සිට 4 3 ෙේපය පක්ෂ.ල  ව  ළරුුම පැක්ෂවීම්.නට 

යටත්. සුවටුපලයළ ෙනස පිළිෙයන ළා ඇති බ. නිිපක්ෂ  ය විය  

 

4.1   වියපම් ඇසඒමෙම්්තුව ාල රතිාලපන උාෙයෝනනය 

         ------------------------------------------             

        අමලමයලාංශයට අයත් ශී්ත  130 යටෙත් පැක්ෂෙ.න .යලාතති  04 හි මුළු පුනාල.්තමන 

රතිාලපනෙය්ත 3.91 ළ රතිශමයක්ෂ ාල මුළු මූනධ්න රතිාලපනෙය්ත 27.92 ළ රතිශමයක්ෂ 2017 

ෙපසැම්බ්ත 31 දිනට ඉතිිප වී තිබුණි  සමසඒම රතිාලපනය සම්බ්තධ්ෙය්ත 2017 ෙපසැම්බ්ත 31 

දිනට ඉතිිපවීම් රතිශමය 13.65 ක්ෂ විය  විසඒමා ාාම පැක්ෂෙ   

 

මුළු ශු්ධධ් 

රතිාලපනය 

-------------- 

මුළු ශු්ධධ් 

රතිාලපන 

-------------- 

රු  

මුළු වියපම 

 

--------------- 

රු  

ඉතිිපය 

 

--------- 

රු  

ඉතිිපවීම් 

රතිශමය 

--------- 

රු  

පුනාල.්තමන 

වියපම 

1,082,035,000 1,039,715,342 

 

42,319,658 3.91 

මූනධ්න වියපම 738,405,000 

____________ 

  532,246,447 

___________ 

206,158,553 

___________ 

27.92 

 

එළුව. 1,820,440,000 

==========

== 

1,571,961,789 

=========

== 

248,478,211 

========= 

13.65 

 

 

(අ)  සම්ප්ත  රතිාලපනයම ඉතිිපවීම 

      ---------------------------------- 

.ල්තෂිළ ඇසඒමෙම්්තුව. මිණ්ත රතිාලපන සනසල ගත් .ැය වි යය අාංළ01-04-2001 හි 

ෙගොඩනැිණලි ාල ඉදිකිිපම සපාල වු මුළු ශු්ධධ් රතිාලපනය ව රු 300,000 ක්ෂ සම්ප්ත ෙය්තම අපලම  

ළල්තයයට ෙයොපල ෙනොගැනීම නිසල ඉතිිප. තිබුණි  ඇසඒමෙම්්තුව කිරීෙම් දු්ත.නමල.ය මම ෙමම 

ඉතිිපවීම් සිදු. ඇති බ. .ැඩි දුාටත් නිරීක්ෂ  ය විය   
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(ක)  ශු්ධධ් රතිාලපනෙය්ත සියයට 15ළට .ඩල .ැඩි ඉතිිපවීම 

       ----------------------------------------------------------- 

සමලෙනෝචිම .්ත ය අ.සලනයට .ැය වි ය්ත 12 ළට අපලම. මුළු ශු්ධධ් රතිාලපනය 

රු 520,560,000 ක්ෂ ව අමා සමලෙනෝචිම .්ත ය අ.සලනයට එම .ැය වි ය්තට අපලම මුළු වියපම 

රු 308,777,459 ක්ෂ විය  මුළු ඉතිිපවීම් රමල ය රු 211,782,541 ක්ෂ ව අමා, එය ශු්ධධ් 

රතිාලපනෙය්ත සියයට 17 ත් සියයට 89 ත් අමා ාාලසයක්ෂ ුවන ාැ.ති බ. නිරීක්ෂ  ය විය   

 

 

 (ඇ) රතිාලපන මලරුකිරීම් 

       ---------------------- 

මුප් ොගුනලසි 66  රළලා. වීාෙමොාං ක්රියල ාටිාලටිය යටෙත් රතිාලපන මලරු කිරීම සිදුළන 

ාැක්ෂෙක්ෂ කිසියම් .ැය වි යයක්ෂ සඳාල .්ත ය ුවන ෙ.්තළා ඇති රතිාලපන මුප් .්ත ය ුවන 

වියපම් කිරීම සඳාල රතිාලපන රමල .ත්  ෙනො.න බ. සා රතිාලපන ඉක්ෂම.ල යමමට ඉඩළඩ 

ඇතිබ.ට රධ්ලන ග ්ත  ජෙම් නිනධ්ලරීයල  සමහීමළට ාත්වු ළ්හි වු. ප, එම මත්ත්.ය්ත 

සැනකි්නට ෙනොෙගන 130-1-4-2506 .ැය වි ය සඳාල ව මු් රතිාලපනය රු 150,000,000 ක්ෂ 

සඳාල මුප් ොගුනලසි 66 මිණ්ත රු 14,615,00 ක්ෂ මලරුළාෙගන තිබූ අමා එම සම්ප්ත  

.ටිනලළම ඉතිිප වී තිබුණි   

 

(ඈ) රතිාලපන ඌන උාෙයෝනනය 

      ------------------------------------- 

අමලමයලාංශය විසි්ත ා.ත්.න .ැඩසටා්ත සඳාල ාිපපුාළ ඇසඒමෙම්්තුව මඟි්ත අතිේතළ රතිාලපන 

ෙ.්ත ළා ගැනීමට ළටයුුව ළා ඇති අමා .ැය වි ය්ත 02 ළට නබලගත් ාිපපාළ රතිාලපන .ලි්ත 

සියයට 45ක්ෂ සා සියයට සියයක්ෂ ඉතිිප වී ඇති බ. නිිපක්ෂ  ය විය  න.ළ ග ළලධිළලිප.රු්ත 

බඳ.ල ෙනොගැනීමත් ශ්රී නාංළල සාං.්තධ්න ාිපාලනන කයමනෙේ ාල අග්රලමලමය ළල්තයලනය එක්ෂ. 

ක්රියලත්මළ කිිපමට අේක්ෂෂිම .යලාතතිය ක්රියලත්මළ කිිපමට ෙනොාැකි වීමත් ඉතිිපයට ොේුවව බ. 

ේළම්.ායල විසි්ත අපාසඒ පැක්ෂවීම් ළා තිබුණි   
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4.2. බැාළම් ොලිපා  කිරීම 

        ------------------------------- 

       ාාම නිරීක්ෂ   ළානු නැෙේ  

 

      (අ) අනුමම සීමල. ඉක්ෂම.ල බැාළම්.නට එමඹීම  

            ------------------------------------------------------- 

සමලෙනෝචිම .්ත ෙේ මුප් ොගුනලසි 216 (අ) විධිවිධ්ලන.නට ාටාැනි.  ශු්ධධ් රතිාලපන 

ඉක්ෂම.ල .ැය වි ය්ත 13ළ .ටිනලළම රු 15,894,726 ළ බැාළම් සඳාල එළ  වී ඇති බ. 

බැාළම් ේයනය ාරීක්ෂ ලෙ  ජ අනල.ා ය විය   

  

    (ක)  ොළිපා  ෙනොළාන නප බැාළම් 

         ------------------------------------- 

ඇමැම් බැාළම් ිණුමෙම්  ොළිපා  ළා ෙනොතිබුුම අමා   2018 .්ත ෙේ ෙගවීම .වුක්ත 

පිළිබඳ නියදි විග න ාිපක්ෂ ලෙ  ජ අ.සඒාල 14 ළට අපලම ව රු 2,808,983 ළ බැාළම්  

.ටිනලළමක්ෂ නිරීක්ෂ  ය විය  

 

 

4 3. ොොත්.ලි්ත ළාල ාැරීම පිළිබඳ රළලශය 

           -------------------------------------------------- 

           ාාම සඳා්ත නිරීක්ෂ   ළානු නැෙේ  

 

(අ) විස්තනන ිණුමෙම් DGSA-7(i) කළතතිය අනු., .්ත ය ුවම ොොෙම්ත ළාල ාැරීම ාල අය ළා        

ගැනිම පිළිබඳ රළලශෙේ සපා්ත .ලාන අනුවරු .ලි්ත වු අනලභ් පිළිබඳ ාරීක්ෂ ලෙ දි 2009 

.්ත ෙේ සිට 2017 .්ත ය පක්ෂ.ල ළලමයට අපලම .ලාන අනුවරු 08ළට අපලම රු 3,251,615 

ක්ෂව ාලඩු සම්බ්තධ්. ාරීක්ෂ   ළටයුුව අ.ස්ත කිරීමට අමලමයලාංශය අොොොොසත් වි තිබුණි  
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      (ක)   මුප් ොගුනලසි 109 යටෙත් ොොෙමහි ළාල ාැරීම ාල අයළා ගැනීම් පිළිබඳ රළලශය 

              ------------------------------------------------------------------------------------------  

2016 ෙපසැම්බ්ත 31 දිනට .ලාන අනුවාළට අපලන.  ළාල ෙනොාන ඉදිිපයට ෙගන යන 

ෙශේ ය ෙනස පක්ෂ.ල ඇති නමුත්, 2017 .්ත ෙේ විස්තනන ිණුමමට කාම්භ්ළ ෙශේ  ෙනස 

ෙගන ෙනොමැති රු 7,573ළ ෙශේ යක්ෂ නිරීක්ෂ  ය විය  

 

 

5  ාල්තලිෙම්්තුව. ෙ.ම .ල්තමල කිරීම  

    -------------------------------------- 

ශ්රී නාංළල රනලමල්ත්රිළ සමලන.ල ජ නනානෙේ කණ්ඩු්රම .ය.සඒාලෙ  154(6)  .ය.සඒාල. 

රළලා මල විසි්ත ශී්ත  130ට අපලම. මූනය ාල ළල්තයසලධ්නය පිළිබඳ .ල්තමල. යාල ළලනෙේ ජ 

ාල්තලිෙම්්තුවෙ  සභ්ලගම ළානු නැෙේ  

 

 

 

 

 

ඩේ ීඑ එ්ත මැණිෙක්ෂ 

සාළලා විග ළලධිාති 

විග ළලධිාතිෙ.නු.ට 

 

පිටාම - ේළම්, ාලනය ාිපාලනන ාල  ළමමනලළා  අමලමයලාංශය 
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