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1. හැF 6ම. 

qrය රට: සY ස්වාභාFක ස�ප* අතර Cධානතම ස�පතs. ස�Cදාsක ආ�tක Fද?ාෙu qrය ,

vමය ,Cාcධනය සහ ව?වසාය වශෙයa හwaවන Wෂ්පාදන සාධක 4 a Cථම සාධකය qrයs. 

ෙමෙලස qrය Wෂ්පාදන සාධකය: වන අතරම අෙනx* Wෂ්පාදන සාධක වල පදනමද ෙu. 

ඕනෑම රටක {ය|ම ස්වාභාFක ස�ප* qrය පදන� කරෙගන ඇN R Nෙ}. Wදmන: ෙලස 

ඛWජ ව�ග, ජල ස�පත, ශාඛ හා ස**ව ස�පත ද ය� ආකාරයක qrෙBම අYQ ස�ප* ෙu.  

 

qrය යaනට ෙප�ළව මYSට ඇN පාං� ව�ග සහ ෙවන* qෙග��ය W�rතයa ෙමaම පෘtF 

අභ?aතරෙB ඇN ඛWජ ව�ග ද අය* ෙu. එම Wසා qrය යaෙනa අදහස් කර� ලබaෙa 

]ෙද:ම සාමාන? ව?වහාරෙB � භාFතා කරන ප�� ෙප�ෙළ�ව මYSට වැස්ම ෙහව* පෘtF 

පෘෂ්ඨය පමණ: ෙහ� පෘtF පෘෂ්ඨය මත ජලෙයa වැ� නැN  CෙZශ පමණ: ෙන�වන බව 

FෙශHෂෙයa අවධාරණය කළ MYෙu. 

 

ඉං�{ භාෂාෙu � ෙප��ෙu qrය සහ ඉඩම යන පද ෙදකම සඳහා “Land” යaන භාFතා  කළ* 

සමසථ් ෙහ� සා�ව ම�ටම: STබඳව සාක�ඡා �bෙ� � qrය යන පදය ද එ� ෙවa කරන ලද 

ෙක�ටස: STබඳව Fස්තර �bෙ� � ඉඩම යන පදය ද ෙය�දා ගැnම ෙය�ග? ෙu.ෙදමළ භාෂාෙවa 

 " %மி”  )qr ( යන පදය qrයට ද “காண�” (කාW) යන පදය ඉඩමට ද යන ආකාරෙයa වචන 

ෙදක: භාFතා ෙකෙ�.  

 

ඉඩම �rත, අනම? සැපMම: ස�ත භාFතා ෙන�කරන Fට හායනයට ප* වන ස�පත�. එම Wසා 

රටක සංව�ධනය සඳහා අත?වශ? �pකම සාධකය: වaෙa C ශස්ථ qr ප�හරණය හා  භාFතයs. 

� ලංකාව වැW Cධාන වශෙයaම කෘ�ක�මාaතය මත පදන�� �F පැවැ*ම: ස�ත ජනතාව: 

ෙවෙසන රටවල qrයට ඇ*ෙ* ]ෙද:ම ආ�tක ව�නාකම: පමණ:ම ෙන�ෙu. එවැW රටවල 

ඉඩ� හා බැw� සමා�ය හා සංස්කෘNක ව�නාකම:ද Nෙ}. ෙ� Wසා ඉඩ� STබඳ කටMY ජන 

�Fතය හා  සෘ�ව බැ� පවNන ඉතාම* සංෙu� රාජකාb බවට ප*R ඇත.  

ඈත අ�තෙB පටaම සමස්ථ qrෙBම �rකම ර� සYFය. ඉඩ� Cදානය �bෙ� අsNයද ර� 

සYFය. ර� F{a ඉඩ� පැවbම Ya ආකාරයකට {�ෙක�ට ඇත. පළ3 වැaන රජYමා ෙහ� රජ 

වාසල ෙව�ෙවa FFධ \Zගලයa ඉ� කර� ලබන ෙසHවාවa ෙව�ෙවa \Zගලsa ෙවත ඉඩ� 

පැවbමs. ෙ�වා Waදග� ෙලස හ�aවs.  ෙමම ඉඩ� වල Cමාණය ඒ ඒ ෙසHවාෙu තරාNරම අ�ව 

�රණය Fය. ඉඩ� පවර� ලැ� ෙදවැW �මය �ෙB පaස� වැW ෙබgZධ {Zධස්ථාන සඳහා ඉඩ� 

ලබා�මs. එම ඉඩ� Fහාරග� ෙලස හ�aවs.  ෙZවාල සඳහා  ලබා  �a ඉඩ� ෙZවාලග� ෙලස 

හ�aවා ඇත. පෘY { හා ලaෙZ{ පාලන සමයa Yළ ද    � ලංකාෙu පැවN සා�Cදාsක ඉඩ� 

කළමනාකරණ �මය ෙවනස් ෙන�¡� න3* ¢තාන? පාලනය යටෙ* එෙත: පැවN ඉඩ� 

කළමනාකරණ �මය ස�£�ණ ප�ව�තනයකට භාජනය Fය. 

1927, 1955 හා 1985 ව�ෂවල එවකට පැවN රජයa F{a  ඉඩ� ෙක�rෂa සභා ප* කර ඇත. 

ෙමම ෙක�rෂa සභා වා�තා ෙමරට ඉඩ� ප�පාලනය පමණ: ෙන�ව ඉඩ� භාFතය හා අsNය 

STබඳව එවකට පැවN ගැට¤ Fශ්ෙ�ෂණය කර W�ෙZශ ඉ��ප* කර� ලැ� අගනා pයFp ෙලස 

ද සැල�ය හැ�ය. 

 

1840 අංක 12 දරන රජෙB ඉඩ� (අනවසර අ�ලා ගැnෙ�) ආඥා පනත, 1897 අංක 01 දරන 3¦ l� 

ආඥා පනත, 1931 අංක 20 දරන ඉඩ� Wර¡� �bෙ� ආඥා පනත, 1935 අංක 19 දරන ඉඩ� 

සංව�ධන ආඥා පනත, 1947 අංක 08 දරන රජෙB ඉඩ� ආඥා පනත, 1979 අංක 07 දරන රජෙB 

ඉඩ� (සaතකය ආපm ගැnෙ�) පනත, 1979 අංක 43 දරන ඉඩ� Cදාන (FෙශHෂ F§Fධාන) පනත,  
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1998 අංක 21 දරන �rක� pයාප�ං¨ �bෙ� පනත යන අනපන* රජෙB ඉඩ� සංව�ධනය, 

සංර:ෂණය හා ප�පාලනය ස�බaධ වැදග* සa§ස්ථාන ෙu. 

 

ඉඩ� අමාත?ාංශය රෙ� සමාජ ආ�tක සංව�ධනය ෙකෙර� mFස� සාධnය බලපෑම: ඇNකරs. 

1927 රාජ? මaIණ  සභාෙu ඉඩ� හා කෘ�ක�ම Fෂය ස�බaධෙයa ප*කළ කr�ෙu W�ෙZශ 

ප�� 1932 වසෙ� � කෘ�ක�ම හා ඉඩ� අමාත?ාංශය ද 1935 � ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�aYව ද S��වන ල�. 

 

රෙ� Nරසාර සංව�ධනය උෙදසා �rත ඉඩ� ස�පත භාFතා �bම සඳහා �ෙම�පායa සකස් �bම 

ඉඩ� අමාත?ාංශෙයa {� කර� ලබs. ෙමම ෙමෙහවර සා:ෂා* කරගැnම උෙදසා Cධාන 

වශෙයa රජෙB ඉඩ� හා \Zගpක ඉඩ� Wශ්¨තව හwනා ගැnම හා ඉඩ�වල �rකම Wර¡� �bම 

ඉඩ� �rක� Wර¡� �bෙ� ෙදපා�තෙ�aYෙවa ඉ� කරන අතර, රජෙB ඉඩ� ප�පාලනය ඉඩ� 

ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYෙවa ඉ� කර� ලබs. රජෙB ඉඩ� සඳහා අවශ? SªQ 

සැක�ම ද l�සFය වැඩසටහන යටෙ* ෙපgZගpක ඉඩ�වල SªQ සකස් �bම ද rWaෙද�Q 

ෙදපා�තෙ�aYෙu කා�යය භාරයs. CාෙZ[ය සහ �ස්«: ඉඩ� ප�හරණයට අදාළ සැලm� සකස ්

�bෙ� කා�යභාරය හා FFධ අවශ?තා සඳහා ඉඩ�වල ෙය�ග?තාවය �රණය �bම ඉඩ� ප�හරණ 

CNප*N සැලm� ෙදපා�තෙ�aYෙවa කර� ලබs. 

 

rWaෙද�Qවa pයාප�ං¨ �bම, pයාප�ං¨ rWaෙද�Qවa සඳහා වා��ක බලපI Wx* ��ම 

සහ pයාප�ං¨ rWaෙද�Qවa අතර වෘ*�මය [:ෂණය පව*වාෙගන යාෙ� අර3ණ ඇNව 2002 

අංක 17 දරන මැ�� පනෙ* F§Fධාන Cකාරව 2003 වසෙ�� ඉඩ� මැ�� සභාව ස්ථාSතෙක�ට 

ඇN අතර rWaෙද�Q ෙදපා�තෙ�aYෙu \]= ආයතනය වන �යතලාෙව� S�� මැ�� හා 

{Nය�කරණ ආයතනය, මැ�� හා {Nය�කරණය යන Fෂය :ෙෂHIවල අවශ? \�ණ අධ?ාපWක 

දැ�ම හා පළ\QZද {mනට ලබා �මට ඇපකැප R ¬යාකරs. 

 

1972 ඉඩ� CNසංස්කරණ පනත යටෙ* S��වා ඇN ඉඩ� CNසංස්කරණ ෙක�rසම, 2015.01.18 

�නැN ගැස� පIය මa ඉඩ� අමාත?ාංශය යටතට ප*ෙක�ට ඇත. rට අමතරව 2017 �W මස 

{ට පා�pෙ�aY CNසංස්කරණ අංශයද ෙමම අමාත?ංශය යටතට ප*Fය. එම අංශය YTa ගQ 

පා�pෙ�aY මa®වQaෙගa අෙ¯:�ත මහජන ෙසHවය Cශස්ත ම�ටra සැල�ම සඳහා වන 

උපස්ථ�භක ෙසHවා සැප°ම {�කර� ලබs.  

 

ෙ� අ�ව ඉඩ� අමාත?ාංශය* ඒ යටෙ* වන ෙදපා�තෙ�aY* රෙ� Nරසාර සංව�ධනය උෙදසා 

මහ± ෙමෙහය: ඉ� කර� ලබs. 
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ඉඩ� හා පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අමාත*ංශය 

 

  1.1  දැGම 

Nරසාර සංව�ධනය උෙදසා Cශස්තව  

උපෙය�²ත qr ස�පත: 

 

  1.2  ෙමෙහවර 

සැමට F§ම* Wර¡� �rකම: හා Cශස්ත  

උපෙය�ජනය: අ*කර ෙදra {ය¤  

පා�ශවකQවa ෙව�ෙවa CNප*N  

ස�පාදනය ¬යා*මක �bම හා  

ස�බa³කරණය මa qr ස�පත  

කා�ය:ෂමව කළමනාකරණෙයa Nරසාර  

සංව�ධනය ට දායක Rම 
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1.3 අර?H 
 1.  ජාNක ඉඩ� CNප*Nය යාව*කා�න �bම හා ¬යා*මක �bම. 

 2.  මY පර\ර ෙව�ෙවa   ෙභgrක ප�සරය m´µම. 

 3.  රජෙB ඉඩ�වල ආර:ෂාව සහNක �bම. 

 4.  ඉඩ� ප�හරණ CNප*Nය ¬යා*මක �bම. 

 5.  රජෙB ඉඩ� අවම භාFතය හා හායනයට ප*Rම වැලැ:Rමට ¬යා 

�bම. 

  6. රජෙB ඉඩ� මනාව කළමනාකරණය �bම හා m�m ඉඩ�, ඉඩ� අ�r 

ජන තාව    අතර ෙබදා�ම සහ සංව�ධනය �bම. 

 7.  සංව�ධන ව?ාපෘN සහ අත?වශ? කා�යයa     සඳහා ඉඩ�  ලබා �ම. 

  8. ර ෙ� {ය¤ ඉඩ�වල �rකම ත හ¡Q කර අsNය pයාප�ං¨ �bම. 

 

1.4 අමාත*ංශෙI "ධාන 9ෂය GෙෂKL 
 1.  කා�න අවශ?තාවලට ගැලෙපන ප�� ඉඩ� CNප*N ස�පාදනය හා  

¬යා*මක �bම. 
 2.  සංව�ධන කටMY සඳහා ෙපgZගpක ඉඩ� අ*කර ගැnම. 

 3.  ඉඩ� අsNය mර:�ත කරra Wර¡� �rකම තහ¡Q �bම. 

 4.  රජෙB ඉඩ� කළමනාකරණය. 

 5.  Cශස්ත මැ��, {Nය�කරණය හා qr ෙත�රYQ ෙසHවාවa. 

 6. Nරසාර සංව�ධනය උෙදසා Cශස්ථ ඉඩ� ප�හරණ සැලm� සකස් ��ම 

හා  ¬යා*මක ��ම. 

 7. ඉඩ� ස�බaධ ජාNක ද*ත / ෙත�රYQ පZධNය. 

8. ඉඩ� අමාත?ාංශය යටෙ* ඇN ආයතන හා ස�ප* සඳහා � යහපාලනය 

ශ:Nම* �bම. 
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2.  ඉඩ� හා පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අමාත*ංශෙI කා�ය ම7ඩල සං9ධාන සටහන 
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අNෙ�ක ෙ�ක� 

(පා�pෙ�aY 
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 3.    මානව ස�ප< කළමනාකරණය 

 3.1  කා�ය ම7ඩල සංA#ය     
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ව�ෂය !ළ PT U ෙවනස්6� 

2017 

"ව�තන 

වසෙ� 

PQ 

සංඛ*ාව 

2016 

ස්ථාන 

මාN 

බ
ඳ

ව
ා 

ග
ැY

�
 

උ
ස

ස්
 6

�
 

ඉ
[

ල
ා 

අ
ස්

6
�

 

\
ය

 

ප
ැ-

]
 

1. ෙ�ක� 01 01 - - - - - - 01 

2. රාජ? ෙ�ක� 01 01 - - - 
 

 
 

01 

3. අNෙ�ක ෙ�ක� (පාලන) � ලං.ප.ෙසH. FෙශHෂ 
01 01 - - - - - - 01 

4. අNෙ�ක ෙ�ක� (ඉඩ�)  

� ලං.ප.ෙසH. FෙශHෂ 

01 01 

    

 

 

01 

5. අNෙ�ක ෙ�ක� (l�සFය)  

� ලං.ප.ෙසH. FෙශHෂ 

01 - - - - - - - - 

6. Cධාන 3ල? Wලධාb 
01 00 - - - - - - 01 

7. ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර ෙ�ක� (පාලන) �.ලං.ප.ෙසH.- I 01 01 - - - - - - 01 

8. ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර ෙ�ක� (ඉඩ�) �.ලං.ප.ෙසH.-I 01 01 - - - - - - 01 

9. 
ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර ෙ�ක�  

(l� සFය) �.ලං.ප.ෙසH.-I 
01 - - - - - - - - 

10. 
Cධාන ගණකා§කාb  

�.ලං.ග.ෙසH.-I 
01 01 - - - - - - 01 

11. අධ?:ෂ-(ඉඩ� අ*ප*) �.ලං.ප.ෙසH.-I 01 01 - - - - - - 01 

12. අධ?:ෂ-(ඉඩ� CNප*N) �.ලං.ප.ෙසH. -I 01 01 - - - - - - 01 

13. Cධාන අභ?aතර Fගණක �.ලං.ග.ෙසH.-I 01 01 - - - - - - 01 

14. අධ?:ෂ-Fම�ෂන �.ලං.ප.ෙසH.-I 01 - - - - - - - - 

15. ගණකා§කාb �.ලං.ග.ෙසH.-II/III 
02 02 - - 01 - - - 02 

16. 
W ෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ-(සැලm�)  

�.ලං.�.ෙසH. II/III 
01 - - - - - - - - 

17. සහකාර ෙ�ක�-(ඉඩ�) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 01 01 - - - - - - 01 

18. 
Wෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ--(ඉඩ� 

CNප*N) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

19. Wෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ-(ඉඩ� 

අ*ප*) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

20. Wෙය�ජ? අධ?:ෂ /සහකාර අධ?:ෂ-(ඉඩ� 

අ*ප*-NIRP) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

21. සහකාර ෙ�ක� (පාලන) �.ලං.ප.ෙසH.- II/III 01 01 - 01 01 - - - 01 

22. 
සහකාර ෙ�ක� (Cස�පාදන/පාලන) 

�.ලං.ප.ෙසH.- II/III 
01 01 - 01 01 - - - 01 

23. සහකාර ෙ�ක� (l� සFය) �.ලං.ප.ෙසH.- II/III 01 01 - - - - - - 01 

24. nN Wලධාb 01 01 - - - - - - 01 

25. ප�පාලන Wලධාb  

රා.ක.ස. - අ§.ෙසH. 
01 01 - - - - - - 01 

26. ෙ�ක�ෙc ස�බa³කරණ ෙ�ක� 01 01 - - - - - - 01 

27. භාෂා ප�ව�තක 02 02 - - - - - - 02 
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ව�ෂය !ළ PT U ෙවනස්6� 

2017 "ව�තන 

වසෙ� 

PQ 

සංඛ*ාව 

2016 

ස්ථාන 

මාN 
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ඳ

ව
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ග
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උ
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ඉ
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අ
ස්

6
�

 

\
ය

 

ප
ැ-

]
 

28. පZධN uශ්ෙ�ෂක 01 00 - - - - - - - 

     29. ෙත�රYQ තා:ෂණ සහකාර 02 - - - - - - - 00 

30. 
සංව�ධන Wලධාb 249 249 - 03 05 - - 02 249 

31. Fම�ශන සහකාර (ඉඩ� අ*ප*) 111 109 - - - - - - 109 

32. Fම�ශන සහකාර  03 01 - - - - - - 01 

33. CගN සමාෙල�චන සහකාර  02 02 - - - - - - 02 

34. මාධ? සහකාර 01 01 - - - - - - 01 

35. nN සහකාර 03 00 - - - - - - 00 

36. අයවැය සහකාර 01 00 - - - - - - 00 

37. සැපM� සහකාර 01 00 - - - - - - 00 

38. සංව�ධන සහකාර 02 01 - - - - - - 01 

39. සැලm� සහකාර 02 02 - - - - - - 02 

40. ෙත�රYQ සaWෙuදන තා:ෂණ සහකාර 06 03 - 01 01 - - - 03 

41. රාජ? කළමණාකරණ සහකාර I,II,III 57 36 
0

06 09 - - - 37 

42. ප�ගණක ද*ත ¬යාකQ 01 01 - - - - - - 01 

43. R»ෙය� කැමරා ¬යාකQ 01 01 - - - - - - 01 

44. Wශ්චල ඡායා¼ප ½�¾ 01 00 - - - - - - 00 

45. කැමරා ¬යාකQ සහායක 01 01 - - - - - - 01 

46. �ය�Q 22 20 - 03 - - - - 17 

47. කා�යාල කා�ය සහයක 27 26 - - 01 - - 01 26 

48. උද?ාන ක�කQ ( කා.කා.ෙසH) 02 01 - - - - - - 01 

 
එක!ව 528 477 

0
16 19 00 00 03 478 
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3.2 ස්ථාන මාN9� 3bබඳ 9ස්තර 

c ලංකා පdපාලන ෙසKවය 

අM 
අංකය 

නම හා තන!ර 
ස්ථාන මාN6 \ය ස්ථාන මාN6 පැ-] 

5නය රාජකාd ස්ථානය 5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 එ�.ඩ}pu.එස්.�. 

නවර*න rය 

සහකාර ෙ�ක� 2017.02.01 ආහාර ෙක�මසා�ස් 

ෙදපා�තෙ�aYව 

  

02 ඩ}pu.¾.එ�.�.ආ�. 

ශාaත xමාර මහතා 

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක�(ඉඩ�) 

2017.0330 \Zගලsa pයාප�ං¨ 

�bෙ� ෙදපා�තෙ�aYව 

  

03 එස්.එ�.වs.එස්. 

ෙබ�රලැස්ස මහතා 

සහකාර ෙ�ක� 

(පාලන) 

2017.08.01 මැNවරණ ෙක�rෂa 

සභාව 

  

04 එ�.ඒ.එa. Sයmමන 

rය 

සහකාර ෙ�ක� 

(පාලන) 
                                                               2017.02.01 ආහාර ෙක�මසා�ස් 

ෙදපා�තෙ�aYව 

05 ආ�.ඒ.එa. xමා� 

rය 

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක� (l�සFය) 
  2017.07.06 අධ?ාපන 

අමාත?ාංශය 

06 ෙ:.එ�.එස්.¿. 

පZම{� 

සහකාර ෙ�ක� 

(පාලන) 
  2017.07.26 නව ප*R� 

ඒකාබgධ ෙසKවය 
රාජ* කළමණාකරන සහකාර ෙසKවය 

අM 

අංකය 

නම හා තන!ර 
ස්ථාන මාN6 \ය ස්ථාන මාN6 පැ-] 

5නය රාජකාd ස්ථානය 5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 
එ�.ඒ.ඒ.¾. උදයxමාර මහතා රා.ක.ස.ෙසH. I 

2017.01.02 
ෙම�ට� රථ Cවාහන 
ෙදපා�තෙ�aYව 

  

02 
ෙ:.ඩ}pu. Àයංගn rය රා.ක.ස.ෙසH. I 2017.01.17 Mධ හ3දා CාෙZ[ය 

ගණකා§කාb 
කා�යාලය, පනාෙග�ඩ 

  

03 ෙ:.¾. xQ¯\ආර�¨ rය රා.ක.ස.ෙසH. I 2017.04.04 
\Zගලsa pයාප�ං¨ 
�bෙ� 
ෙදපා�තෙ�aYව 

  

04 ඩ}pu.එ�.�.ÀයaNකා rය රා.ක.ස.ෙසH. I 2017.06.05 ආගමන Fගමන 
ෙදපා�තෙ�aYව 

  

05 එ�.Á.�. ෙපෙ�රා මයා රා.ක.ස.ෙසH. III 2017.07.03 
උසස් අධ?ාපන හා 
මහාමා�ග අමාත?ාංශය 

  

06 Á.එ�. ෙතaනෙක�a මයා රා.ක.ස.ෙසH. I 2017.08.31 FෙZශ කටMY 
ෙදපා�තෙ�aYව 

  

07 එa.F.එ�.ෙ:. ෙසHනාර*න ෙමය 
රා.ක.ෙසH.III 

  2017.01.16 නව ප*F� 

08 
Á.¿. ෙස�aනාදර ෙමය රා.ක.ස.ෙසH. III  

 2017.01.16 
ෙZ[ය ආදාය� 

ෙදපා�තෙ�aYව 

09 �.එස්.ආ�. රංගනා* ෙමය රා.ක.ස.ෙසH. III   2017.01.24 නව ප*F� 

10 එa.�.Â. pයනෙc ෙමය රා.ක.ස.ෙසH. III   2017.01.30 නව ප*F� 

11 
එ�.ඒ.ආ�.එස්.ෙහ��ආර�¨ ෙමය 

රා.ක.ස.ෙසH. III 

 
 2017.02.02 නව ප*F� 

12 
�.එස්. \ෂප්ලතා rය රා.ක.ස.ෙසH. I  

 2017.02.03 
ඉඩ�ෙක�මසා�ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙ�aYව 

13 
ආ�.ඒ.එa.¿. රණYංග මහතා රා.ක.ස.ෙසH. I  

 2017.04.03 
� ලංකා ෙ�Ã 
ෙදපා�තෙ�aYව 

14 එ�.එa.ෙහHවෙc මහතා රා.ක.ස.ෙසH. II   2017.07.03 උසස් අධ?ාපන හා 
මහා මා�ග 

අමාත?ාංශය 

 

 
 
 
 
 
 



10 

 

ෙතiර!N හා ස jෙkදන තාGෂණ සහකාර ෙසKවය 
 

අM 

අංකය 
නම හා තන!ර 

ස්ථාන මාN6 \ය ස්ථාන මාN6 පැ-] 

5නය රාජකාd ස්ථානය 5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 

ඒ.¿.ෙÄ. ගමෙc rය ෙත�රYQ හා 

සaWෙuදන 

තා:ෂණ සහකාර 

3/III 

2017.06.29 Fභාග 

ෙදපා�තෙ�aYව 

 

 

02 

ඊ.එa.ඒ.ඩ}pu. 

ජයව�ධන rය 

ෙත�රYQ හා 

සaWෙuදන 

තා:ෂණ සහකාර 

3/III 

 

 2017.05..23 අධ?ාපන අමාත?ාංශය 

 

සංව�ධන jලධාl ෙසKවය 

අM 

අංකය 
නම හා තන!ර 

ස්ථාන මාN6 \ය ස්ථාන මාN6 පැ-] 

5නය 
රාජකාd 

ස්ථානය 
5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 

ආ�.එ�.එස්.�. ර*නායක rය 

සංව�ධන Wලධාb III 

2017.01.31 ක�මාaත හා 

වා·ජ කටMY 

අමාත?ාංශය 

 
 

02 

¿.ඩ}pu.�.සං�වn rය සංව�ධන 

Wලධාb III 

2017.03.14 ස්වෙZශ 

කටMY 

අමාත?ාංශය 

 
 

03 

».එස්.එ�.�. FෙÄYංග ෙමය 

සංව�ධන Wලධාb III 
2017.04.03 

පළා* සභා හා 

පළා* පාලන 

අමාත?ාංශය 

 
 

04 

ඩlpu.ඊ.¾. තමරා Àයංගn rය 

සංව�ධන Wලධාb III 

2017.02.28 
ÃQ ෙසHවයට  

 

05 

එ�.එ�.එ�.එස.් න�µස් rය 

සංව�ධන Wලධාb III 

2017.07.03 
ÃQ ෙසHවයට  

 

06 

ඒ.¿. ඉලංගෙක�a ෙමය සංව�ධන 

Wලධාb III 

 
 2017.02.09 

Æඩා සංව�ධන අමාත?ාංශය 

07 
¾.එ�.ආ�.එa. \ෂ්පලතා rය 

සංව�ධන Wලධාb 

III 
 2017.03.01 ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�aYව 

08 
�.�. Rරව�ණ rය 

සංව�ධන Wලධාb 

III 
 2017.04.21 

ස්වෙZශ කටMY අමාත?ාංශය 

09 
එa.එස්.¿.වs. අෙ}Ãණව�ධන rය 

සංව�ධන Wලධාb 

III 
 2017.07.24 

W\ණතා සංව�ධන හා 

වෘ*�ය \]= අමාත?ාංශය 

10 
අs.�.�.ෙ:. ÃණNලක rය 

සංව�ධන Wලධාb 

III 
 2017.04.05 පළා* සභා හා පළා* පාලන 

අමාත?ාංශය 
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ඒකාබgධ dයTN ෙසKවය 

 

අM අංකය නම හා තන!ර 
ස්ථාන මාN 6 \ය ස්ථාන මාN 6 පැ-] 

5නය රාජකාd ස්ථානය 5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 ඩ}pu.එ�.එa. ධ�මÀය 

මහතා 

�ය�Q III 2017.03.22 නගර සැලm� හා ජල ස�පාදන 

අමාත?ාංශය  

  

02 ආ�.ඒ.ආ�.¿. රණYංග 

මහතා 

�ය�Q III 2017.04.26 FෙZශ කටMY අමාත?ාංශය   

 Á.එ�.ඒ.එa. බKඩාර 

මහතා 

�ය�Q III 2017.06.22 සංචාරක සංව�ධන හා ¬ස්NයාW 

ආගrක කටMY 

  

 
කා�යාල ෙසKවක ෙසKවය 

 

අM 

අංකය 
නම හා තන!ර 

ස්ථාන මාN6 \ය ස්ථාන මාN6 පැ-] 

5නය 
රාජකාd 

ස්ථානය 
5නය රාජකාd ස්ථානය 

01 

ෙÄ.ඒ.එ�.ෙ:.�.FජයNලක මහතා 

කා.කා.ෙසH. III 

 

  2017.06.15 FෙZශ කටMY අමාත?ංශය 

 
3.3 ආයතjක කටA! 
 

අM අංකය 9ස්තර 

ෙපර වසර - 2016 "ව�තන වසර - 2017 

ලැn 

සංඛ*ාව 

අMමත කළ 

සංඛ*ාව 

ඉ#d 

සංඛ*ාව 

ලැn 

සංඛ*ාව 

අMමත කළ 

සංඛ*ාව 

ඉ#d 

සංඛ*ාව 

01 ෙසHවයට බඳවා ගැn� 10 10 - - - - 

02 Fභාග පැවැ*R� - - - - - - 

03 ස�3ඛ පb:ෂණ පැවැ*R� 01 01 - - - - 

04 ෙසHවය ස්Çර �b� 02 02 - 02 02 - 

05 උසස් �b� 08 08 - - - - 

06 වැ�¯ ව�ධක ෙගR� 266 266 - 216 216 - 

07 ෙසHවය ��ඝ �b� - - - - - - 

08 බඳවා ගැnෙ� ප�පා� සැක�� 01 - 01 - - - 

09 ෙසHවය හැර යෑ� 02 02 - - - - 

10 වැඩ තහන� �b� - - - - - - 

11 නැවත ෙසHවය S��R� - - - - - - 

12 Fනය පb:ෂණ - - - - - - 

13 FෙZශ Wවා¦ අ�මත �b� 02 02 - - - - 

14 FෙZශ ½ෂ?*ව 14 14 - - - - 

15 අමාත? මKඩල සංෙZශ - - - - - - 
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16 ඇප ආර�භ �b�       

17 ඇප Wදහස් �b�       

18 ණය අ�මත �b�       

 ෙZපළ       

 වාහන       

 ෙවන*       

 

 

3.4 මානව ස�ප< සංව�ධනය 
3.4.1 9ෙgoය pqH 

අM 

අංකය 

පාඨමාලාව/ආයතනය නම තන!ර 9ෙgශ 

pqHව ලද 

රට 

කාලtමාව 

01 3 Tier Programme  

Emerging Ledres' 

programme 

ආ�.එ�. ෙහHවාෙක�පර rය n� Wලධාb ඉa�යාව 2017.07.23 

{ට 

2017.08.19 

ද:වා 

02 Sharing Land 

Management expertise 

to promote effecient 

and responsive 

governance (Sri Lanka)  

d.ආ�.ෙ:. ෙ�ධා ෙමය 

 

එ�.එa.එස්. �යාසා ෙමය 

 

 

Â.ෙ:.¿.එ�. NලාW rය  

අධ?:ෂ 

(ඉඩ�අ*ප*) 

සහකාර ෙ�ක� 

(ඉඩ�) 

සහකාර අධ?:ෂ 

(ඉඩ� අ*ප*) 

Òස්ෙÓpයාව 

2017.11.11 
{ට 

2017.12.10 
ද:වා 

 

3.4.2 ෙgoය pqH පාඨමාලා 
 
 

අM 

අංකය 

pqH ආයතනය නම තන!ර පාඨමාලාව කාලය පාඨමාලා 

ගාස්! 

01 W\ණතා සංව�ධන හා 
වෘ*Nය \]= 
අමාත?ාංශය 

ඊ.ඩ}pu.ඒ.R. 
ජයව�ධන 

ෙත�රYQ හා 
සaWෙuදන 
තා:ෂණ 
සහකාර 

ෙව} අඩF W�මාණය මාස 05 16,500/= 

  අs.එස්. ෙහ�� 
ආර�¨ 

ෙත�රYQ හා 
සaWෙuදන 
තා:ෂණ 
සහකාර 

ෙව} අඩF W�මාණය මාස 05 16,500/= 

  ¾.ඒ.එ�.ආ�. 
ආ�යර*න 

ෙත�රYQ හා 
සaWෙuදන 

තා:ෂණ 
සහකාර 

ෙව} අඩF W�මාණය මාස 05 16,500/= 

02 මානව ස�ප*  
සංව�ධන �bෙ� � 
ලංකා ජාNක සභාව 

Mr.P.M. 
Nanayakkara 

Director Lecture on Good 
Governance and 
Role of the Public 
Service 

2017.10.04  

03 ජාNක ෙ�ඛනාර:ෂක 
ෙදපා�තෙ�aYව 

ෙ:.එ�.එස්.¿. 
ප*ම{� rය 

සහකාර ෙ�ක� 
(පාලන) 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණ 
STබඳ එ: �න 
වැඩ3¤ව 

2017.10.04  
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  �.ඒ.ෙ:.එ�.ඒ. 
කා�ය¯ප� 
මහතා 

සහකාර 
අධ?:ෂ 

ඉඩ� අ*ප* 
(NIRP) 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණ 
STබඳ එ: �න 
වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

  එ�.ඩ}.ෙÄ.ෙ:. 
ජයNලක මයා 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   

ෙ:.එ�.�.එa.
එ�. බKඩාර 
ෙමය 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
�.¿. Rරm�ය 
ෙමය 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
ඩ}.එ�.Á.». 
FෙÄ{ංහ ෙමය 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
ඒ. {�ෙස�ම 
මහතා 

සංව�ධන 
Wලධා� 

II වන ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
ෙ:.». 
අමරෙසHකර 
මහතා 

සංව�ධන 
Wලධා� 

III වන ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
ෙ:.එ�.�.එa.
එ�. බKඩාර 
ෙමය 

සහකාර 
අධ?:ෂ 

ඉඩ� අ*ප* 
(NIRP) 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණ 
STබඳ එ: �න 
වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   
�.¿. Rරm�ය 
ෙමය 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණ 
STබඳ එ: �න 
වැඩ3¤ව 

2017.10.04  

   

ඩ}.එ�.Á.». 
FෙÄ{ංහ ෙමය 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

 

 

2017.10.04 
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ඒ. {�ෙස�ම 
මහතා 

රාජ? 
කළමනාකරණ 

සහකාර III වන 
ෙvH·ය 

රාජ? ෙ�ඛන 
කළමනාකරණය සහ 
සංර:ෂණය STබඳ 
පස් �න වැඩ3¤ව 

 

2017.10.04  

04 ජාNක CNප*N හා 
ආ�tක කටMY  
අමාත?ාංශය 

Mr.G. Vijith 
Nanda Kumar 

Additional 
Secretary 

Enhancement of 
Accounting skills of 
the public sector 

2017.06.22 

9.00am-
12.00am 

 

  Mrs.K.D.D. 
Rathnayaka 

Chief 
Accountant 

Enhancement of 
Accounting skills of 
the public sector 

2017.06.22 
9.00am-
12.00am 

 

05 ජාNක CNප*N හා 
ආ�tක කටMY  
අමාත?ාංශය 

Mrs.Ashani 
Piyasumana 

Assistant  
Secretary 
(Admin) 

Workshop on the 
Role of Audit and 
management  
Committee 

2017.07.06 

9.00am-
12.00am 

 

  Mrs. G.S.K. 
Silva 

Chief Internal  
Auditor 

Workshop on the 
Role of Audit and 
management  
Committee 

2017.07.06 
9.00am-
12.00am 

 

06 කළමනාකරණ 
Fගණන  
ෙදපා�තෙ�aYව 

R.A.N. xමා� 
rය  

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 
ෙ�ක� 

Fගණන ෙන�වන 
Wලධාba සඳහා 
අභ?aතර  Fගණනය 

2017.07.10 

8.30 am - 
12 am 

 

  B. කජාW rය  සහකාර 
අධ?:ෂ 
(ඉඩ�  CNප*N) 

Fගණන ෙන�වන 
Wලධාba සඳහා 
අභ?aතර  Fගණනය 

2017.07.10 

8.30 am - 
12 am 

 

 

4 . ?ල* කළමනාකරණය 
        4.1 වැය ඇස්තෙ� !ව 

  
  

ෙපර ව�ෂය  2017 (N3ය[) "ව�තන ව�ෂය 2018 (N3ය[) 

"#පාදන 9යදම ඉ#dය 

9
ය

දෙ
�

 
"

#
ශ

ත
ය

 

"#පාදන 9යදම ඉ#dය 

9
ය

දෙ
�

 
"

#
ශ

ත
ය

 

01.ව*ාපෘ#ය                  

අමාත* කා�යාලය                 

ෙපgZගpක ප»න» 8,900,000 7,630,485 1,269,515 85.74% 10,485,000 10,360,279.61 124,720,39 98.81% 

ෙවන* \නරාව�ථන 10,150,000 8,916,399 1,233,601 87.85% 12,150,000 1,121,401.08 
 

11,028,598.
92 

9.23% 

Cාcධන 
        

2001 250,000 234,380 15,620 93.75% 250,000.00 - 250,000.00 
 

2002 100,000 100,000 - 100.00% 100,000.00 98,892.72 1,107.28 98.89% 

2003 1,150,000 1,141,830 8,170 99.29% 1,600,000.00 1,593,025.59 6,974.41 99.56% 

2101 - - - - - - - - 

2102 5,00,000 499,915 85 99.98% 850,000.00 794,961.25 55,038.75 93.52% 

2103 500,000 500,000 - 100% 400,000.00 387,766.50 12,233.50 96.94% 

2.ව*ාපෘ#ය  
       

 
 

ෙපgZගpක ප»න» 11,998,000 11,710,352 277,648 97.60% 
 

232,410,000.0
0 

79,548,005.93 
152,861,994

.07 

34.23% 
 
 
 

ෙවන* \නරාව�ථන 10,500,000 9,122,357 1,377,643 86.88% 
    

Cාcධන 
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2001 5,216,000 4,761,242 454,758 91.28% 200,000.00 125,741.95 74,258.05 62.87% 

2002 100,000 94,091 5,909 94.09% 200,000.00 194,250.00 5,750.00 97.13% 

2003 1,000,000 988,702 11,298 98.87% 200,000.00 1,991,222.52 8,777.48 995.61% 

2101 35,000,000 32,302,205 2,697,750 92.29% - - - - 

2102 500,000 499,917 83 99.98% 1,750,000.00 618,525.50 
1,131,474.5

0 
- 

3  ව?ාපෘNය  
        

ෙපgZගpක ප»න» 234,600,000 227,181,321 7,418,679 96.84% 11,505,000.00 11,335,335.33 169,664.67 98.53% 

  ෙවන* \නරාව�ථන 30,975,000 26,284,469 4,690,531 84.86% 10,650,000.00 10,143,048.38 506,951.62 95.24% 

 Cාcධන 
        

               2001 
    

500,000.00 - 500,000.00 
 

               2002 800,000 713,062, 86,939 89.13% 100,000.00  - 100,000.00 - 

              2003 4,000,000  3,629,888 370,112 90.75% 1,000,000.00 998,595.92 1,404.08 99.86% 

2101 - - - - - - - - 

2103 1,600,000 1,342,559 257,441 83.91% 200,000.00 172,940.00, 27,060.00 86% 

04. ඉඩ� සංව�ධන 
හා  ඉඩ� අ<ප<කර 

ගැY� 
        

153-2-3-4-2105 
        

l� සFය  
වැඩසටහන 

400,000,000 256,664,752.22 143,335,247.78 
     

153-2-3-5-2105 
   

  
    

රජෙB කටMY සඳහා 
ඉඩ� අ*ප*කර 
ගැn� 

2,345, 000,000  
1,375,862,678.

88  
969,137,321.12

       

153-2-3-10-2501 
       

කaතෙ� �W 
ක�මාaතායතනය 

10,500,000 1,030,800,218 191,997.82 
     

 ygධ 
"#පාදන 

9යදම ඉ#dය 

9
ය

දෙ
�

 
"

#
ශ

ත
ය

 ygධ 
"#පාදන 

9යදම ඉ#dය 

9
ය

දෙ
�

 
"

#
ශ

ත
ය

  

153-2-3-11-2502         

ඉඩ� බැංxව 395,000,000 116,459,504.36 278,540,495.64  
    

 
 

4.2 රජෙI jලධාl ෙD අ<#කාර� z \Hම        
tමාව  ෙපර ව�ෂය (2017) 

(N3ය[) 

"ව�තන ව�ෂය ( 2018) 

(N3ය[) 

ඇස්තෙ� !ව තත* ඇස්තෙ� !ව තත* 

Fයදෙ� උප�ම �මාව 16,000,000.00 15,512,085.58 17,000,000.00  

අවම බැර �මාව 
6,000,000.00 8,114,290.48 7,500,000.00  

උප�ම හර ෙශHෂ �මාව 50,000,000.00 39,071,552.59 30,000,000.00  
 

  4.3 ආදාය� \Hම  
 ෙපර ව�ෂය (2017) "ව�තන ව�ෂය ( 2018) 

ඇස්තෙ�aY නැත 10.49 

ව�ෂෙB ආදායම 12.94 9.71 

ෙවනස (+/ -)  -0.79 
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4.4 ෙභ|#ක ස�ප< කළමනාකරණය 
          4.4.1 jශ්චල ෙgපල        

     

 *  2012 ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව මa ඉ�කරන ලද “r�කත මැ�ර” නව ෙග�ඩනැe�ෙ� Yaවන  මහෙ� කා�යාලය 

පව*වා ෙගනයs. 

 4.4.2  චංචල ෙgපල 

අM 
අංකය 

ව<ක� ව�ගය  

වසර 
ආර�භෙI 

පැව# 
ත<වය  

ව�ෂය !ල PTවන ලද ෙවනස් 6� වසර 
අවසානෙI 

� පැව# 
ත<<වය 

අ<ප< 
කර ගැY�   
(+) 

-ල� 
ගැY� 

(+) 

ෙව ෙg
P 
�l�(-)  

පවරා 
�� 
(-) 

ඉව< 
�l� (-) 

1 ජංගම �රකථන 4 - 1 - - 01 4 

2 ෆැ:ස් යaI 23 - 3 3 - 3 23 

3 [තකරණ 5 - 1 - - - 6 

4 මsෙ��ෙuu උwa 2 - 1 - - - 3 

5 Blender 1 - 2 - - - 3 

6 F�p ෙ:තල 19 - 3 - - 3 19 

7 ෙක�» ක= 5 - - - - - 5 

8 áZධ CNමාව 2 - - - - - 2 

9 White Board 15 - 1 - - - 16 

10 White Board Stand 3 - - - - - 3 

11 UPS 80 1 8 - - 11 78 

12 ප�ගණක ක�ටල 104 1 - 3 1 4 101 

13 වාM සãකරණ යaI 30 2 2 - - - 34 

14 Àaට� 69 - - 10 - - 59 

15 Cordless Phone 3 - - - - - 3 

16 ¼පවා�W යaI 10 - 1 - - - 11 

17 මහජන ඇමY� පZධNය - - - - - - - 

18 ද¡ල 1 - - - - - 1 

19 ä�( ෙබ�aෙග�) 1 - - - - - 1 

20 Accordion 1 - - - - - 1 

21 Cusion visitor chairs 5 
     

5 

22 Sofa Set 8 - - - - - 8 

23 Dining Table 3 - 1 - - - 3 

24 Dining Chairs 12 - - - - - 12 

     25 \ස්තකාල කැlන� (වාෙa) 3 - 1 - - - 04 

26 \ස්තකාල කැlන� (දැව) 11 - - - - - 11 

27 \ස්තකාල �යR� ෙ�ස 02 - - - - - 02 

28 \ස්තකාල �යR�  \�(ෙර:{a) 11 - - - - - 11 

29 R�Q ෙ�ස (rounded) 5 - - - - - 05 

30 dර¤ \� 12 - - - - - 12 

31 වාෙa අ�මා�  30 - 5 - - - 35 

32 4 drawer cabinets 73 - 5 - - - 78 

33 Executive Table MDF 7 - - - - - 7 

34 pS ෙග�� රා:ක 35 - 1 - - - 36 

35  \�  (ෙර:{a වාෙa) 3 - - - - - 03 

අM 
අංකය 

ව<ක� ව�ගය 
වසර ආර�භෙI 
පැව# ත<<වය 

ව�ෂය !ළ PTවන ලද ෙවනස්6� 
වසර අවසානෙI� 
පැව# ත<<වය 

අ<ප< කර 
ගැYම 

-ල� 
ගැY� 

ෙව ෙgP 
�l� 

ඉව< 
�l� 

1 ඉඩ� (අ:කර) - - - - - - 

2 ෙග�ඩනැep * - - - - * 

3 ඉ� �b� - - - - - - 
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36 pSකQ ෙ�ස 25 3 2 - - - 30 

37 Staff Table 106 - 7 - - - 113 

38 Fධායක ෙ�ස 20 - - - - - 20 

39 Glass pad (Fධායක ෙ�ස) 2 - 2 - - - 2 

40 ප�ගණක ෙ�ස 71 - 9 1 - - 79 

41 කා.කා.ස. ෙ�ස (xඩා) 8 2 - - - - 10 

42 ප�ගණක \� 156 2 15 - - - 173 

43 ෙ�ස (වාෙa) 1 2 - - - - 3 

44 ලැ¯ෙට�¯ ප�ගණක 15 1- - - - - 16 
 

45 ෙබ�sෙ�Q 2 - - - - - 02 

46 ඡායා Sටප* යaI 17 - 1 - - - 18 

47 ස්¾ක� 80 - - - - - 80 

48 Fධායක \� 38 2 3 - - - 43 

49 ඇç \� 42 - - - - - 42 

50 යYQ pයන 2 - - - - - 02 

51 Water Dispenser ( Hot & Cool) 4 - 1 - - - 5 

52 Water Dispenser (nomal) 3 - - 1 - - 2 

53 වYර ê�ට� 01 - - - - - 01 

54 පාදස්තල F�p පංකා 14 - 6 - - - 20 

55 \ස්තකාල ෙප�* 2220 - 67 - - - 2,287 

56 S*තල පහන 01 - - - - - 01 

57 \ස්තකාල කබë (F�Q) 07 - 1 - - - 08 

58 Dry Box 01 - - - - - 01 

59 Dynamic Microphone 01 - - - - - 01 

60 Microphone  stand 01 - - - - - 01 

61 Voice Recorder 03 - - - - - 03 

62 Lobby chairs 65 - - - - - 65 

63 Small Cassette recorder 01 - - - - - 01 

64 Heavy duty staples machine 05 - 1 - - - 06 

65 High back chairs 02 - 2 - - - 4 

66 Visitor Chairs 135 - 19 - - - 154 

67 Medium Back Chairs 07 - - - - - 07 

68 Conference Table (Wooden) 02 - - - - - 02 

69 Conference Table (Pieces) 10 - - - - - 10 

70 Bunk beds _ - 2 - - - 2 

71 Spring Matress - - 2 - - - 2 

72 Foam Matress 04 - - - - - 04 

73 ෙසH¯\ 01 - - - - - 01 

74 3ද� ෙප�� 02 - - - - - 02 

75 Conference Chair (low back) 55 - - - - - 55 

76 Conference Chair (high back) 48 - - - - - 48 

77 Vedio Light & Stand - DC 01 - - - - - 01 

78 Vedio Light & Stand - AC 01 - 1 - - - 02 

79 Platform Trolly 01 - 01 - - - 02 

80 Sounds Systems 02 - - - - - 02 

81 Multi media Projectors 3 - - - 2 - 03 
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82 Electrical Screen 3 - - - - - 03 

83 Display Board 1 - - - - - 01 

84 Dry Cabinet 1 - - - - - 01 

85 Scanners 5 - - - - - 05 

86 Non-linear Editing System 1 - - - - - 01 

87 රාජ? ලාංඡනය 2 - 1 - - - 02 

88 áZධCNමාව තබන xÁරය 1 - - - - - 01 

89 Display Cabinet 1 - - - - - 01 

90 10 KVA  Online 1 - - - - - 01 

91 

 

Access Control Systems 
 

1 - - - - - 01 

Office Cupboard 1 - - - - - 01 

92 දැaR� \වQ(»²ට�) 1 - - - - - 01 

93 R»ෙය� කැමරා 1 1 - 
 

- - 02 

94 සාමාන? කැමරා 2 - - - - - 02 

95 Steel Reck 1 - - - - - 01 

96 කැ} රථ  22 - - - - - 22 

97 �¯ රථ 17 1 1 - - - 17 

98 වෑa රථ  2 - - - - - 02 

99 ෙම�ට� සsක� 1 - - - - - 01 

100 කා� රථ 5 - 1 - - - 05 

101 ගෑස් xක� 1 1 1 - - - 03 

102 Hot water Filter  1 - - - - - 01 

103 Water Tank 500 L 1 - - - - - 01 

104 වYර ෙම�ට� 1 - - - - - 01 

105 වාෙa ඉWමං 2 
 

1 - - - 03 

106 Cettle jug 4 - 2 - - - 06 

107 Dainamic table - - 3 - - - 03 

108  ඇç ස�ත වාෙa \� - - 18 - - - 18 

109 Fෙuක \� (�/ ෙuවැ�) - - 08 - - - 08 

110 ස�මaIණ \� - - 08 - - - 08 

111 pSකQ xෂa \� - 04 - - - - 04 

112 දැව අ�මා� - - 1 - - - 01 

113 Steel cabinat (Locker unite) 
  

3 
   

03 

114 120 96  24 Wooden cabinat 
  

1 
   

01 

115 Rice cooker 
  

1 
   

01 

116 Gas cooker with oven 
  

1 
   

1 

117 Mixture Grinder 
  

1 
   

1 

118 Steam iron 
  

1 
   

1 

119 Iron Board 
  

1 
   

1 

120 Electric oven 
  

1 
   

1 

121 Kitchen Rack 
  

3 
   

3 

122 Two Drawers Writing tables 
  

4 
   

4 

123 Bread toaster 
  

1 
   

1 

124 Vaccum cleaner 
  

1 
   

1 

  එක!ව 3864 23 241 18 3 22 4088 
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5. සංව�ධන කටA! සඳහා අෙනC< අංශය ෙD දායක<වය  

5.1 ඉඩ� සංව�ධන හා ඉඩ� "#ප<# අංශය 

රජෙB ඉඩ� Cශස්ත ෙලස උපෙය�ජනය කර ගැnෙ� අර3·a ජාNක ඉඩ� CNප*Nවලට අ�íලව කා�න 

අවශ?තාවට ගැළෙපන අM�a ඉඩ� nN සංෙශ�ධනය �bම, රජෙB ඉඩ� සංර:ෂණය, සංව�ධනය හා 

කළමනාකරණය �bම, ප�සර සමYpතතාවය ´ෙකන ප�� FFධ අංශ අතර ස�බa³කරණය පව*වා ගැnම, 

ඒµය ඉඩ� ප�පාලනය: �වsන Yළ පව*වාෙගන යාම,  FFධ ආයතන හා ජනතාව අතර රජෙB ඉඩ� 

ෙබදා�ම හා ෙබදා � ඇN ඉඩ�වල ට �rක� අsNය ලබා�ම වැW කා�යයaවල � අදාළ රාජ? ආයතන හා 

Wලධාba සමඟ ස�බa³කරණය: පව*වාෙගන යාම ඉඩ� ගැට¤ සඳහා Wවැර�  Fසw� ලබා�ම හා ඉඩ� 

කා�ය:ෂමව හා ඵලදා°ව ෙය�දා ගැnම YTa රෙ� සංව�ධනයට දායක Rම, ඉඩ� සංව�ධන හා ඉඩ� 

CNප*N අංශෙB කා�යභාරයs.  

එð� රාජ? CNප*Nවලට අ�íලව ඉඩ� Fෂයට අදාළව ආඥා පන*, CNප*N හwaවා �ම හා සංෙශ�ධනය 

�bම, ඉඩ� Wර¡� �bෙ� කටMY හා ඉඩ� Wර¡� ��ෙ� සහNක පI Wx* �bම, ව?වස්ථාSත ආයතන, 

පළා* සභා පළා* පාලන ආයතන හා රජෙB ෙදපා�තෙ�aY සඳහා අවශ? ඉඩ� 3දා හැbම, මහ ෙග�F 

ජනපද, මධ?ම පාaNක ඉඩ�, �මාසaන ඉඩ� සඳහා �මනාපI Wx* �bෙ� කටMY සංFධානය �bම හා 

ෙමෙහයRම, � ලංකා ආෙය�ජන මKඩලය ය ට ෙ* pයාප�ං¨ R ඇN FෙශHෂ ව?ාපෘN සඳහා  ඉඩ� Wදහස ්

�bෙ� කටMY  ෙමෙහයRම, � ලංකාෙu මැ�� කටMY කා�ය:ෂමව F§ම*ව සංFධානය �bම සඳහා 

rWaෙද�Q ෙදපා�තෙ�aYව ෙමෙහයRම, ස්ව කැමැ*ෙතa ෙත�රව අවතැa �වa \නQ*තාපනය �bෙ� 

CNප*Nය ¬යා*මක කරRම වැW කා�යයa රා½ය: {� ෙකෙ�. 

කා�න අවශ?තාවයa අ�ව පmව ඉඩ� සංව�ධන ආඥාපනතට කළMY සංෙශ�ධන සඳහා වන ෙක��පත ෙ� 

වනFට nNපN Wb:ෂණ ලබා ගැnම සඳහා ෙය�3 කර ඇත. එම සංෙශ�ධන මa FෙශH�ත අවස්ථාවa� � 

හැර �මනාපI වලට අදාළ {ය|ම ෙක�aෙZ{ p�� ��මට ෙය�²තය. එෙසHම පm උQමය දQවaට 

පැවෙරන ආකාරය දැ:ෙවන පනෙ* III උපෙ�ඛනය සංෙශ�ධනය කරra ස්®/\Qෂ ෙදප:ෂයටම සමාන 

අවස්ථාවa ඇN ��ම හා ඉඩ� ñ:N F�න තැතැaතාට C3ඛතාවය ලබා�ම වැW කQ= හwaවා �ම ද  

 ෙය�ජනා ෙක�ට ඇත.   

ඉඩ� සංව�ධන අංශය හා CNප*N අංශය F{a  පහත සඳහa කා�යයa ඉ� කර� ලබs. 

� ඉඩ� අණ පන* කා�නව සංෙශ�ධනය �bම. 

� රජෙB ඉඩ� ආඥා පනත යටෙ* \Zගලයa ෙවත රජෙB ඉඩ� ��ඝ කා�න බ� මත හා �මනාපI මත ලබා �ම 

සඳහා ගQ අමාත?Yමාෙc අ�මැ�a ලබා ගැnම. 

� ��ඝ කා�න බ�කර හා �මනාපI අNගQ ජනා§පNYමාෙc අ*සන ලබා ගැnම සඳහා ජනා§පN ෙ�ක� 

කා�යාලය ෙවත යැRම. 

� ��ඝ කා�න බ�, �මනාපI ස�බaධ ගැට¤වලට අදාළව කටMY �bම. 

� ඉඩ� �rක� Wර¡� �bෙ� ෙදපා�තෙ�aYව F{a ෙය�3 කරන ග� Wර¡� �b� සඳහා ගQ ඇමNYමාෙc 

අ�මැNය ලබා ගැnම. 

� Fහාරස්ථාන හා ෙවන* ආගrක ස්ථාන සදහා £ජා qr ඔ¯\ හා Cාර�භක බ�කර ලබා �ම සඳහා අNගQ 

ජනා§පNYමාෙc හා අමාත?Yමාෙc අ�මැNය ලබා ගැnමට ෙය�3 ��ම. 

� mනාr හා ෙවන* ස්වභාFක Fප* Wසා අවතැa � \Zගලsaට Fක�ප ඉඩ� ලබා �ම.  

� රජෙB ආයතන සඳහා ඉඩ� පවරා �ම. 

� FFධ ඉඩ� Cශ්න ස�බaධව අමාත?ාංශයට �නපතා පැrෙණන \Zගලයaෙc ඉඩ� ඉ��� හා ඉඩ� ගැට¤ 

ස�බaධෙයa අවශ? උපෙදස්  pS STෙයල ෙක�ට අදාළ ආයතන ෙවත ෙය�3 �bම හා එම CගNය පm Fපර� 

�bම. 

� FFධ ඉඩ� ගැට¤ ස�බaධව ලැෙබන Fම��වලට අවශ? උපෙදස් Wයrත ආයතනවලට යැRම.    

� ඉඩ� ආර¡� හා අóයාචනා STබඳ Fම�ශන/ පb:ෂණ පැවැ*Rමට කටMY ��ම. 

� රජෙB ඉඩ� කා�ය:ෂම ෙලස කළමනාකරණය �bම ස�බaධව �ස්«: ම�ටra ඉඩ� Fෂයට අදාළ  

Wලධාba සමඟ සාක�ඡා පව*වා එ�� මYවන ගැට¤ ස�බaධෙයa උපෙදස් හා Fස�� ලබා�ම. 

� �ස්«: සාක�ඡාවල � හා මහජන පැr·pවpa ෙහTදරu වන ඉඩ� අනවසර අ�ලා ගැn�   ස�බaධෙයa 

nNමය කටMYවලට ෙය�3 �bම. 

 



20 

 

 
2017.01.01Pට 2017.12.31 දGවා ඉඩ� සංව�ධන හා ඉඩ� "#ප<# අංශවල "ග#ය 

 
අM 

අංක

ය 

�යාකාරක� 

"ග#ය 

01 

1. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� F{a ගQ ඇමNYමාෙc අ�මැNයට එවා ඇN                
��ඝකා�න බ� හා �මනාපI ෙග�� සංඛ?ාව                                                            

6281 

2. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවNa Rම�� කරන ලද �මනාපI හා ��ඝකා�න බ� ෙග�� 
සංඛ?ාව 

1349 

3. දැනට කටMY කරන �මනාපI හා බ� ෙග�� සංඛ?ාව 1704 

4. ගQ ඇමNYමාෙc අ�මැNය ලද පm ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවත ෙය�3 කළ සංඛ?ාව 
 

3749 

02 

 

1. ගQ ජනා§පNYමාෙc CN¼ප අ*සන සඳහා ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවNa ලද බ�කර හා 
�මනාපI සංඛාව (FෙශHෂ �මනාපI, \ජා qr  
�මනාපI, mනාr �මනාපI, රණFQ �මනාපI) 
 

2651 

2. ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවNa කරන ලද Fම�� සංඛ?ාව 
988 

3. ගQ ජනා§පNYමාෙc CN¼ප අ*සන සඳහා ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවNa ලද බ�කර හා 
�මනාපI සංඛ?ාව 
 

2006 

4. දැනට කටMY කරන �මනාපI හා බ� ෙග�� සංඛ?ාව 0 

03 

1. ඉඩ� �rක� Wර¡� �bෙ� ෙදපා�තෙ�aYව F{a ගQ ඇමNYමාෙc අ�මැNයට එවා ඇN 
Wර¡� ෙග�� සංඛ?ාව 

5 

2. ගQ ඇමNYමාෙc අ�මැNයට ඉ��ප* කරන ලද Wර¡� ෙග�� සංඛ?ාව 
4 

3. දැනට කටMY කරන Wර¡� ෙග�� සංඛ?ාව 2 

04 

1. රජෙB FFධ ආයතනවලට, පළා* පාලන ආයතන හා «Fධ හ3දාව ෙවත  ඉඩ� පැවb� සඳහා 
ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ෙවNa ලද ෙග�� සංඛ?ාව 

80 

2.  ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙගa Fමසන ලද පැවb� සංඛ?ාව 25 

3. දැනට කටMY කරන පැවb� ෙග�� සංඛ?ාව 05 

4. ගQ ජනා§පNYමා F{a අ�මැNය ලබා � ඇN පැවb�  සංඛ?ාව                                             
40 

 

05 

1. ජනා§පN කා�යාලෙයa ලැෙබන ඉඩ� ගැට| ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවත ෙය�3 �b� 231 

2. අôාමාත? කා�යාලෙයa ලැෙබන ඉඩ� ගැට| ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවත ෙය�3 �b� 
191 

3. මහජනයාෙගa ලැෙබන ඉඩ� ගැට| ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙවත ෙය�3 �b�. 
811 

1. මහජන ෙප*ස� කාරක සභාව/ ආං½ක අ§:ෂණ කාරක සභාව/ පා�pෙ�aY වා¨ක Cශ්න 
යටෙ* ලැෙබන ඉඩ� ගැට¤ ස�බaධෙයa කටMY �bම. 

21 

1. අමාත? මKඩල අ�මැNය ලබා�ම S·ස අමාත? මKඩලය ෙවත ඉ��ප* කරන ලද අමාත?        
මKඩල සංෙZශ 

25 

2. ෙවන* අමාත?ංශවpa ඉ��ප* කරන ලද අමාත? මKඩල සංෙZශ සඳහා W�:ෂණ ලබා�ම 
31 

1. ජනපNට �යaන වැඩසටහන යටෙ* කටMY කළ ඉඩ� අමාත?ංශයට අදාළ ඉඩ� ගැට¤ 
3930 

2. ජනපNට �යaන වැඩසටහන යටෙ* ෙවන* ආයතන හා නැවත ජනා§පN ෙ�ක� ෙවත 
ෙය�3 කළ ඉඩ� ගැට¤ 

295 

                                       
 
 
 
 
 
 

                                                                     

06 

08 

07 



21 

 

5.2. ඉඩ� අ<ප< අංශය 

රජෙB සංව�ධන ¬යාව�a සඳහා ෙය�දා ගැnමට අවශ? වන රජෙB ඉඩ� ෙන�මැN අවස්ථාවල � ඒ සදහා 

ෙපgZගpක ඉඩ� අ*කර ගැnමට 1950 අංක 9 දරණ ඉඩ� අ*කර ගැWෙ� පනත හා ඊට අදාළව සංෙශ�§ත 

F§Fධානයaට අ�íලව ඉඩ� අ*කර ගැnෙ� කා�යභාරය ඉ� කර� ලබaෙa ෙමම අංශය මeW. තවද, 

සංව�ධන ව?ාපෘ�a සඳහා ක»නra ෙපgZගpක ඉඩ� රජයට අ*කර�ම සඳහා අවශ? nත?ා�íල 

¬යාමා�ගයa අ�ගමනය ��ම ද රජෙB අමාත?ාංශ හා ෙදපා�තෙ�aYවලට අ*කරග� ලබන ඉඩ� සදහා 

වa� ෙගRම හා අ*කර ගැW� කටMY ¬යා*මක ��ෙ� � අ*කර ගැnෙ� Wලධාba Wයාමනය ��ම ද 

ෙමම අංශෙB කා�යභාරය ෙu. 

ව�තමානෙB� ¬යා*මක කරන ලද Fශාල සංව�ධන ව?ාපෘN ¬යා*මක ��ම ෙව�ෙවa ඉඩ� අ*කර 

ගැWෙ� ෙය�ජනා Fශාල සංඛ?ාව: ෙ� වනFට ලැd ඇත.  එම ෙය�ජනා අY�a ජාNක වශෙයa mFෙශHෂ 

වැදග*කම: උmල� ලබන පහත සඳහa ෙය�ජනා සඳහා ඉඩ� අ*කර ගැnම C3ඛ අවශ?තාවය: ෙසH 

සලකා කටMY කරra පව�. තවද ෙපgZගpක ඉඩ� රජයට අ*කර ගැnෙ� � {යකැමැ*ෙතa ෙත�රව 

අවතැa�වa නැවත ප�ං¨ ��ෙ� ජාNක CNප*Nයට අ�íලව අදාළ ආයතන F{a කටMY ��ම STබඳව 

Wයාමනය ��ම ද {�කර� ඇත.  

1.  ද:�ණ අ§ෙu  මා�ග ව?ාපෘNය. (මාතර - හ�බaෙත�ට �Ãව) 

2.  මධ? අ§ෙu  මා�ග ව?ාපෘNය. 

3.  Qවa\ර අ§ෙu  මා�ග ව?ාපෘNය 

4. ජාNක මහා මා�ග ආං½ක ව?ාපෘNය යටෙ* �වsන \රා මා�ග \¤� ��ම. 

5.  ෙ¯රාෙදWය - බ��ල - ෙචaකල» මා�ග ව?ාපෘNය. 

6.  මාතර කතරගම නව ���ය මා�ග ව?ාපෘNය. 

7.  ෙම�රගහකaද / ක¤ගඟ ව?ාපෘNය. 

8.  ජලස�පාදන ව?ාපෘ�a ¬යා*මක �bම. 

9.  ෙu´ස් ගඟ සංව�ධන ව?ාපෘNය. 

10.  FFධ නාග�ක සංව�ධන ව?ාපෘNa. 

11.  උපාය මා�eක නගර සංව�ධන ව?ාපෘNය 

12.  යාaඔය ජලාශ ව?ාපෘNය 

13.  ෙම�රාණ ජලාශ ව?ාපෘNය  

14. සැහැ�| ���ය සං�මණ ව?ාපෘNය. 

15.  පහල ම�වYඔය ජලාශ ව?ාපෘNය. 

16. උමාඔය බ] කා�ය සංව�ධන ව?ාපෘNය 

17. FFධ වාbමා�ග ව?ාපෘN 

18. F�pබල අමාත?ාංශය යටෙ* FFධ F�pබල ව?ාපෘ�a 

19. ග�\¤� �bම - නායයාෙමa හා ගංවYෙරa අවතැa�වa සඳහා 

20. අමාත?ාංශයa� අවශ?තාවයa සඳහා - පාස�, ෙර�හ�, ¬ඩාංගන වැW 

 

2017 ව�ෂය සදහා සාමාන? අ*කර ගැn� ෙව�ෙවa වa� හා ෙප�õ ෙගRමට මහා භාKඩාගාරය මa  

Q. rpයන 2345  ක CNපාදන Cමාණය: ෙවa කරන ලද අතර 2017.12.31 වන Fට Q. rpයන 2183.99 ක 

CNපාදන අදාල CාෙZ[ය ෙ�ක� කා�යාලවලට Wx* �bම සඳහා �ස්«: ෙ�ක�වQa ෙවත යවා ඇත.
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2017.01.01 5න Pට 2017.12.31 දGවා ඉඩ� අ<කර ගැYෙ� "ග#ය 

අM 

අංකය 
    කාරණය 

2 jයමය jC< �dම 4 jයමය jC< �dම 5 "කාශය jC< �dම 38 (අ) අ!N 9ධානය 50, 39 

ඉඩ� "මාණය 

ෙහG. 

ෙගiM 

ගණන 

ඉඩ� "මාණය 

ෙහG. 

ෙගiM 

ගණන 

ඉඩ� "මාණය 

ෙහG. 

ෙගiM 

ගණන 

ඉඩ� "මාණය 

ෙහG. 

ෙගiM 

ගණන 

ෙගiM 

ගණන 

1. වරාය හා මහා මා�ග කටMY (HW) 356.8524 114 0.0963 1 459.5907 105 553.5202 102 2 

2. අධ?ාපන කටMY (E) 22.3176 6 4.2406 4 11.4021 5 10.2892 3 2 

3. 

ඉඩ� ෙන�මැN ජනතාව සදහා ඉඩ� ෙබදා�ම 

(VE) 
306.8763 89 45.285 16 160.2057 60 154.8036 58 21 

4. 
මහා ප�මාණ වා�මා�ග කටMY (IR/MV) 5421.2651 12 29.5799 10 340.0439 23 241.1422 14 0 

5. 
පාnය ජල පහmක� ලබා�ම (WS) 23.9545 77 6.3 17 8.655 43 9.6492 55 6 

6. ආර:ෂක කටMY (D/LO) 119.526 40 36.8302 24 319.3485 18 31.3321 9 5 

7. 
නාග�ක සංව�ධන කටMY  (UDA/UD) 664.075 83 0 0 315.984 23 336.826 33 1 

8. F�pය පහmක� (CEB) 140.4826 49 0.3644 1 42.962 10 38.2666 8 1 

9. ඉඩ� ෙග�ඩ��ෙ� කටMY (LRB) 46.3627 11 2.9508 3 2.5920 7 2.3911 4 2 

10 Cවාහන කටMY (NRD) 76.15 23 0 0 0.2767 3 0.2195 3 0 

11 පළා* පාලන කටMY (PC) 30.1667 41 6.1012 21 9.9786 18 8.1052 5 1 

12 අෙනx* ෙප�� කටMY සඳහා අ*කර ගැnම 43.27162 49 200.064 42 606.4667 46 10.659 11 0 

 එකYව 7251.30 594 331.8124 135 1800.1142 339 1397.2023 304 
41 
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5.3  �� ස9ය 

ö ලංකාෙu ඉඩ� ස�පෙත� �rකම Wර¡� කර අනාගත පර\ර ෙව�ෙවa mර:�ත �bෙ� 

අර3ණ ඇNව ¬යා*මක වන l� සFය ජාNක වැඩSTෙවල ජාNක ආ�tක සංව�ධනය හා බැ÷ 

පවNන ඊට ශ:Nම* පදනම: දැrය හැ� වැඩසටහන: ෙලස හැ�aFය හැක. ඉඩෙ� Wර¡� 

අsNය තහ¡Q ��ම හා අsNකQවaෙc �rකම pයාප�ං¨ ��ම මa ජනතාවට අóමානව* 

ෙලස �ව* Rමට ඉඩකඩ සැල�ම* ඔ¡aෙc ඉඩ� මනාව සංව�ධනය ��ම* එම ඉඩ� අනාගත 

ආෙය�ජන සදහා ෙයදRම මea \Zගල සංව�ධනය ද ඒ YTa ජාNක සංව�ධනය සඳහා 

දායක*වය ලබා �මද ෙමම �rක� Wර¡� ��ෙ� ජාNක වැඩSTෙවල ෙහව* l� සFය 

වැඩසටහන YTa ඉ� කර� ලැෙ}.  

 

5.3.1 දැGම 

ඉඩ� ආර¡ෙලa ෙත�ර සමාජය: 
 
 

5.3.2 ෙමෙහවර 

සFම* ඉඩ� �rකම YTa � ලංකාෙu සංව�ධනයට සාධnය දායක*වය: ලබා �ම. 

 

5.3.3 අර?H 
 

1. ලංකාෙu ඉඩ� pයාප�ං¨ය වඩා* Fශ්වාසnය, කා�ය:ෂම, සරල �මයකට 

ප�ව�තනය �bම. 

2. ඉඩ� ගැට¤, ආර¡� Fස÷ම YTa ඉඩ�වල අsNය ශ:Nම* �bම. 

3. මනා ඉඩ� කළමනාකරණය: සඳහා වන ප�ගණක ගත ඉඩ� ෙත�රYQ පZධNය: 

ඇN �bම. 
 

5.3.4  කා�යය  

l� සFය අංශෙB �pකම කා�යභාරය වaෙa, රෙ� ජනතාවෙc ඉඩ� අsNය තහ¡Q ��ෙම� 

ෙ:aøස්ථානය වශෙයa ¬යා ��මs. ෙ� සඳහා අවශ? CNප*N ස�පාදනය සහ අදාළ 

ෙදපා�තෙ�aY සහ ආයතන ස�බa³කරණ කටMY ෙමaම CගN සමාෙල�චනය {� ��ම l� 

සFය අංශෙB කා�යයa ෙu. ෙමම වැඩසටහන සඳහා rWaෙද�Q ෙදපා�තෙ�aYව, ඉඩ� �rක� 

Wර¡� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�aYව, ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව සහ ෙර²ස්ùා� 

ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව  දායක ෙu. මාs� S��වා කඩඉ� {Nය� සකස් ��ම rWaෙද�Q 

ෙදපා�තෙ�aYව මa ද ඉඩෙ� �rකම Fම�ශනය ෙක�ට එය තහ¡Q කර ගැnෙ� කටMY ඉඩ� 

�rක� Wර¡� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�aYව මa ද {� කර� ලබන අතර ඉඩ� ෙක�මසා�ස ්

ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව මa රජෙB ඉඩ�වලට අදාළ {ය¤ම කා�යයa ඉ� කරra 

දායක*වය සපය� ලබs. ෙර²ස්ùා� ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව ඉඩ� �rක� pයාප�ං¨ කර 

�rක� සහNක පත Wx* කර� ලැෙ}.   
 

5.3.5  �� ස9ය වැඩසටහෙ  ව*ා�#ය 

ෙ� වනFට l� සFය වැඩසටහන ලංකාෙu �ස්«:ක 18 ක ¬යා*මක වන අතර ර*න\ර 

�ස්«:කෙයa බලංෙග�ඩ, වැpෙගෙප�ල, xQFට, ර*න\ර, WFNගල, අයගම මහ�වර 

�ස්«:කෙයa ෙද�¤ව, උඩපලාත, උ¦�වර, ගඟවටෙක�රෙ�, හා�ස්ප*Yව, ය��වර �වරඑTය 

�ස්«:කෙයa ෙක�*මෙ�, මාතෙ� �ස්«:කෙයa දª�ල, ගෙ�ෙවල, ග�පහ �ස්«:කෙයa  

�¡ලS�ය, ã�ගම, r�වaෙග�ඩ, අ*තනග�ල, ජාඇල, ව*තල, ග�පහ, කටාන, ෙද��ෙ¯, මහර, 

අ�රාධ\රෙයa තª*ෙ*ගම, තලාව, රාජාංගනය, නැ.�වරග�පලාත, ෙක�ළඹ �ස්«:කෙයa  

ෙහ�මාගම, ෙම�ර�ව, ර*මලාන, කැස්බෑව, ෙද�වල, හ�බaෙත�ට �ස්«:කෙයa  

|=ග�ෙවෙහර, Nස්සමහාරාමය,හ�බaෙත�ට, ෙබpඅ*ත, xQණැගල �ස්«:කෙයa ��ගම,  
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පaනල, xQණෑගල, ම�ලවS�ය, වා�යෙප�ළ, ෙම�ණරාගල �ස්«:කෙයa {යඹලාK¦ව,   

බ��ල �ස්«:කෙයa ම�යංගනය, ��මාpයZද, ෙප�ෙළ�aනQව �ස්«:කෙයa  මැ��e�ය, 

�±ර:ෙග�ඩ,ක¤තර �ස්«:කෙයa පාන�ර, ක¤තර, ෙහ�රණ මාතර  �ස්«:කෙයa වැpගම, 

මාතර,ගා�ල �ස්«:කෙයa ගා�ල,�:ක¦ව කෑග�ල �ස්«:කෙයa ගpග3ව \*තලම 

�ස්«:කෙයa ෙවaන¯\ව, \*තලම යාපනය �ස«්:කෙයa  න�û� යන CාෙZ[ය ෙ�ක� 

ෙක��ටාශ 58 ක ¬යා*මක ෙu. 

 

ඉඩ� ෙ[ඛණ පdෙල�කනය කර පdගණකගත �lෙ� වැඩසටහන (E Land registry) 

l� සFය වැඩසටහන ¬යා*මක �bෙ� �pක හා සFස්තර Fම�ශනය: {�වන අවස්ථාවað� 

ඉඩ� ෙ�ඛන ප�[ලනය මහ* ගැට¤ව: R ඇත. ෙ� සඳහා අ§ක ප�vමය: දැbමට {�වන අතර 

කාලය හා vමය වැයවන ¬යාවpය: ෙලස ද හැ�aFය හැක. e - Land Registry වැඩසටහන 

¬යා*මක Rෙමa ෙමම ¬යාවpය Fම�ශන කටMY {� කරන Wළධා�aට තම කා�යාලෙB {ට 

ෙහ� ඉඩ� pයාප�ං¨ �bෙ� කා�යාලෙB ප�ගණකය මa ෙහ� Fම�ශන සඳහා අදාල pSෙග�� 

ප�[ලනය �bෙ� පහmකම ලැෙ}. 

  ෙර²ස්ùා� ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYෙu සහෙය�eතාවය ස�තව ඉඩ� ෙ�ඛණ ප�ෙල�කනය කර       
ප�ගණකගත (Scanning) �bෙ� වැඩසටහන ¬යා*මක ව� ලැෙ}. ෙමම වැඩසටහනට අ�ව 
දැනට ඉඩ� pයාප�ං¨ �bෙ� කා�යාලවල ඇN ඉඩ� ෙ�ඛණ ප�ෙල�කනය කර Fදü* 
ආකෘNයකට අ�ව භාFතා �bම කර ඇත. ඒ අ�ව නව ග=ෙද� {�වන අවස්ථාවa�� 
ප�ගණකගත වැඩසටහන අ�ව ග=ෙද� pයාප�ං¨ �bම කර ඇත. 

 

 2017 � ඉඩ� pයාප�ං¨ �bෙ� කා�යාල 22 ක ෙමම වැඩසටහන �ය* කර ඇත.  

 

5.3.6 �� ස9ය "ග#ය 

2017.01.01 Pට 2017.12.31  දGවා  
 

 

 

 

මැ�� කරන ලද කැඩැස්තර 
{Nය� වල ඉඩ� කැබp 

සංඛ?ාව - 
 rWaෙද�Q 

ෙදපා�තෙ�aYව 

W�ෙZශ කර අ�මත 
කරන ලද ඉඩ� කැබp 

සංඛ?ාව 
 -  

ඉඩ� �rක� Wර¡� 
��ෙ� ෙදපා�තෙ�aYව 

pයාප�ං¨ කරන ලද 
�rක� සහNක සංඛ?ාව 

-  
ෙර²ස්ටා�   ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�aYව 

 
105,395 

59,672 48,240 
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�� ස9ය වැඩසටහන - ?ල* "ග#ය 
 

2017.01.01 Pට 2017.12.31 දGවා 

 

ෙදපා�තෙ� !ව 2016 ව�ෂය සඳහා අMමත 

"#පාදන "මාණය  

( N.-�යන) 

9යදම  

( N.-�යන) 

rWaෙද�Q ෙදපා�තෙ�aYව 240 159.6 

ඉඩ� �rක� Wර¡� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�aYව 85 78.79 

ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව 35 - 

ෙර²ස්ùා�   ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව 38 13.65 

Cධාන කා�යාලය 2 32.7 

එක!ව 400 284.7 

 

2018 ව�ෂය සඳහා ��ස9ය �යා<මක සැලැස්ම 

ෙදපා�තෙ�aYව කා�යය වා��ක ඉල:කය ෙවa �bමට Wයrත 

වා��ක CNපාදන 

(N.-�යන) 

rWaෙද�Q 

ෙදපා�තෙ�aYව 

ඉඩ� මැන කැඩැස්තර 

{Nය� සකස් �bම 
120,450 240 

ඉඩ� �rක� 

Wර¡� �bෙ� 

ෙදපා�තෙ�aYව 

මWන ලද ඉඩ� කැබp 

W�ෙZශ �bම හා අ�මත 

�bම 

50,000 100 අ�මත කරන ලද ඉඩ� 

කැබp 14 වගaNය 

යටෙ* �රණ C{Zධ 

�bම 

ෙර²ස්ùා� ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�aYව 

ඉඩ� වලට අදාල �rක� 

සහNක pයාප�ං¨ �bම 
50,000 30 

ඉඩ� අමාත?ාංශය සමස්ත වැඩසටහන 

ෙමෙහයRම - 10 

එකYව 380 

 

 

 



26 

 

 

 5.3.7  චංචල   ෙgපල - 2017        
  

අM 
අංක
ය 

ව<ක� ව�ගය 

වසර 
ආර�භෙI 

පැව# 
ත<<වය 

ව�ෂය !ළ PTවන ලද ෙවනස් 6� වසර 
අවසානෙI

� පැව# 
ත<<වය 

අ<ප< 
කරගැY� 

-ල� 
ගැY� 

ෙව ෙgP 
�l� 

ඉව< 
�d� 

1 බර වාහන - - - - - - 

2 කැ} රථ - - - - - - 

3 ෙම�ට� රථ - - - - - - 

4 වෑa - - - - - - 

5 ®Fල� - - - - - - 

6 පාගන සsක� - - - - - - 

7 ¦¯ෙල� යaI 1 - - - - 0 

8 ජායා Sටප* යaI 1 - - - - 1 

9 ප�ගණක 5 - - - - 5 

10 ප�ගණක Àaට�ස් 
0  - - - - 0 

11 
ලැ¯ෙට�¯ ප�ගණක 

4 - - - - 4 

12 ෆැ:ස් යaI 1   - - - - 1 

13 යYQ pයන (මැ�ව�) - - - - - - 

14 යYQ pයන (ඉෙල:ý:) - - - - - - 

15 ෙසH¯\ - - - - - - 

16 කැමරා 1    - - - - 1 

17 R»ෙය� කැමරා - - - - - - 

18 ¼පවා�n යaI - - - - - - 

19 ෙ�»ෙය� යaI - - - -  - 

20 [තකරණ - - - - - - 

21 ෙC� ෙජ:ට� 1 - - - - 1 

එක!ව 14 - - - - 13 

 

5.4 පාලන අංශය 

� ඉඩ�  හා පා�pෙ�aY CNසංස්කරණ අමාත?ාංශය හා ඒ යටෙ* අ§:ෂණය වන පහත 

සදහa ෙදපා�තෙ�aYවල {ය¤ම පාලන හා ආයතWක කටMY. 

1.   rWaෙද�Q ෙදපා�තෙ�aYව 

2.   ඉඩ� ෙක�මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�aYව 

3.   ඉඩ� �rක� Wර¡� ��ෙ�  ෙදපා�තෙ�aYව 

4.   ඉඩ� ප�හරණ CNප*N සැලm� ෙදපා�තෙ�aYව 

5.   ඉඩ� CNසංස්කරණ ෙක�rෂa සභාව 

               6.   කaතෙ� �W ක�මාaතායතනය 

               7.   පා�pෙ�aY CNසංස්කරණ අංශය 

               8.   ඉඩ� අ*කරගැnෙ� සමාෙල�චන මKඩලය 
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�  පා�pෙ�aY වා¨ක Cශ්න, මහජන ෙප*ස� කාරක සභා හා ආං½ක අ³:ෂණ කාරක සභා 

ස�බaධ කටMY {� �bම. 

�   {ය¤ම Wලධාbaෙc ෙපgZගpක pS ෙග�� නඩ*Y �bම හා එයට අදාළ ආයතන   

කටMY {� �bම . 

�   ෙZ[ය, FෙZ[ය \]= හා ½ෂ?*ව ස�බaධ {ය¤ම ආයතන කටMY {� ��ම. 

�   Wලධාbaෙc Fනය ස�බaධ කටMY පව*වාෙගන යාම 

�   ඉං�� හා ෙදමළ භාෂා ප�ව�තන කටMY {� �bම. 

�   �Qබw ර�ත වාහන ආනයන �bම ස�බaධ කටMY {� �bම . 

�   තැපෑල ස�බaධ {ය¤ කටMY පව*වාෙගන යාම. 

�   අමාත?ාංශෙB {ය¤ම අ¤*වැ»යා හා නඩ*Y කටMY {� �bම. 

�   අමාත?ාංශෙB Cවාහනය ස�බaධ {ය¤ කටMY {� �bම. 

�   කා�යමKඩල ෙත�QYQ යාව* කා�න �bම. 

       5.5  \H� අංශය 
 

� වා��ක ඇස්තෙ�aY STෙයල �bම 

� 3ද� ෙප�ත හා වැය ෙලජරය නඩ*Y �bම 

� {ය|ම Fයද� දැbමට අදාළ කටMY {� �bම. 

� Pay roll පZධNය ¬යා*මක �bම. 

� මා{ක e=� සාරාංශ සැක�ම හා භාKඩාගාරයට යැRම. 

� වා��ක Fස�ජන e=ම සකස් ��ම. 

� Fගණන Fමm� ෙ�ඛණය නඩ*Y ��ම හා රාජ? e=� කාරක සභා කටMY. 

� ගබඩා කටMY හා ව*ක� ආර:ෂා ��ම. 

� භාKඩ සr:ෂණ කටMY. 

� Cස�පාදන කටMY. 

� l�සFය හා උග* පාඩ� CNසංධාන ෙක�rස� සභා W�ෙZශ ¬යා*මක ��ම, 

අදාළ CNපාදන  ෙවa ��ම හා ස�බa§කරණය.  

� වා��ක e=� Yලනය හා වා��ක e=� SයRම. 

� අ*Nකාර� d e=ම 

� බැංx සැස�� Cකාශය 

� රාජ? e=� කාරක සභාව 

�  ෙප�� ව?ාපාර STබඳ කාරක සභාව 

 

 

 

 



28 

 

5.6 සැල�� අංශය 

සැලm� අංශෙB කා�යභාරය  පහත ද:වා ඇN ප�� Cධාන අංග 7 : යටෙ* සං:�¯තව පැහැ�p 
ෙකෙ�. 

 
1) අමාත?ාංශය ෙව�ෙවa, 

 
 වා��ක ¬යා*මක සැලැස්ම 

 මධ?කා�න සැලැසම් 

වා��කව අමාත?ාංශෙB වැය [�ෂය පා�pෙ�aYව ට ඉ��ප* කරන අවස්ථාව සඳහා 

සංව�ධන වැඩසටහa STබඳ සං:�¯ත වා�තාව සහ 

 කා�ය සාධන වා�තාව සැක�ම. 

 

2) එම වා�තා ජනා§පN ෙ�ක� කා�යාලය අôාමාත? කා�යාලය පා�pෙ�aYව, ජාNක �ම 
ස�පාදන ෙදපා�තෙ�aYව, ජාNක අයවැය ෙදපා�තෙ�aYව, Fගණකා§පN ෙදපා�තෙ�aYව 
ඇY¤ ෙවන* අදාළ ආයතන ෙවත ෙය�3 �bම. 

 

3) මා{ක CගN වා�තා අ�ව කා�Yමය CගN වා�තා සකසා 3ද� හා �ම ස�පාදන අමාත?ංශය 
ෙවත ෙය�3 �bම හා Fදü* තැපෑල හරහා ලබා�ම 
 

4) රජෙB ආයතන සමඟ සැලm� කටMY ස�බa³කරණය. 
 

5) අමාත?ාංශය මa {� කර� ලබන ජාNක සංව�ධන වැඩසටහaවල ¬යාකාරක� ෙමෙහයRම 
හා අ³:ෂණය �bම.  
 

6) CගN සමාෙල�චන ´ස්R� පැවැ*Rම ෙත�රYQ යාව*කා�න කර ගැnම. 
 

7) ඉඩ� අමාත?ාංශෙB අවශ?තාවයa මත  ආං½ක හා ආයතWක සැලm� සකස ් �bම , එම 
ව?ාපෘN ¬යා*මක �bම, CගNය  ඇග°� කටMY හා අෙ¯:�ත ඉල:ක ළඟාකර ගැnම සඳහා  
සහාය Rම. 
 

8) පා��ෙ�aYව මa කැඳව� ලබන කෘ�කා�rක හා ආං½ක කr� ´ස්R� කටMY 
ස�බa³කරණය �bම.  

 

9) රජය මa කා�නව {� කරන සංව�ධන වැඩසටහa STබඳ අදාල ආයතන/ ෙදපා�තෙ�aY 
දැ�ව* �bම, CගNය ලබාගැnම හා අවශ? ආයතන වලට ඒවා ෙය�3 �bම. 

 

10)  2016 අංක 12 දරණ ෙත�රYQ දැනගැnෙ� පනත ස�බaධ කටMY {� �bම 

 

5.7 Y# අංශය 
 

01. අමාත?ාංශය සහ/ෙහ� ෙ�ක� සහ/ෙහ� අNෙ�ක ෙ�ක� සහ/ෙහ� අධ?:ෂවQa පා�ශවයa ෙලස 
න� කරra පවර� ලබන න¦ කටMY වල� ඊට අදාල W{ ෙ�ඛණ ෙග�� කරra nNපN 
ෙදපා�තෙ�aYව හා ස�බa³කරණෙයa ගQ අ§කරණයa� ෙපW {Áමට අදාල {ය| nNඥ කටMY 
වලට දායක Rම.  

 

02. අමාත?ාංශය අදාලව FFධ Fෂයa� රාජකාb කටMYවලට අවශ? pය�Fp සැක�ම, පැr·p පI, 
Fෙර�ධතා Cකාශන සහ ෙච�දනා පI අ³:ෂණය කරra මඟ ෙපaRම සහ අමාත?ාංශයට එෙර�ව 
අ§කරණය ෙවත ඉ��ප* කර ඇN ෙන�ෙය: ව�ගෙB ඉ�|�ප* අදාලව එµ ෙප*ස� ඉ��ප* කර 
ඇN න¦ (ෙප*ස�) න¦ සඳහා Wb:ෂණ සකස් �bම.  
 
03. අමාත?ාංශය වගඋ*තරකාර පා�ශව්යa වන න¦කර අදාළව එµ න¦ WrNවල� nNපN 
ෙදපා�තෙ�aYෙu ෙජ?ෂ්ඨ nNඥවQ සහ කWෂ්ඨ nNඥවQ සමඟ පැවැ*ෙවන nN සාක�ඡා සඳහා 
සහභා  R අමාත?ාංශෙB සථ්ාවරය ලබා�මට කටMY �bම,  

 

04 ඉහත ප�� පා�ශවයa ෙව�ෙවa W{ ප�� Wb:ෂණයa ෙය�3 �bමට Sයවර ගැnම සහ 
ස�බa§ත ෙදපා�තෙ�aY සමa එ� ලා අවශ? වන Fෙටක W{ pS සහ/වා�තා ෙය�3 කර ගැnමට 
Sයවර ගWra nNපN ෙදපා�තෙ�aYව ෙවත මනා සහෙය�ගය ලබාෙදra කටMY පව*වාෙගන යාම.  
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05. � ලංකා මානව �rක� ෙක�rෂa සභාව ඉ��ෙB අමාත?ාංශය Wෙය�ජනය කරra ඉ��ප* කර 
ඇN පැr·p Fභාග සඳහා සහභා  R අමාත?ාංශ ෙව�ෙවa කාරණා ඉ��ප* �bමට අදාල කටMY 
�bම. 

 

06. කා�න අවශ?තා පදන� කර eWra පව*නා ආඥාපන* සහ අනපන* සඳහා ඉ��ප* ෙකෙරන 
සංෙශ�ධනයa අදාළව nN ස�පාදක ෙදපා�තෙ�aYව සහ nNපN ෙදපා�තෙ�aYව අදාල මනා 
ස�බa³කරණ ලබා�ම .  

 

07. අමාත?ාංශෙB FFධ අංශයa F{a ඉ��ප* කරන ෛනNක ගැට¤ ස�බaධෙයa STය� සහ 
අවශ? Fෙටක අ§කරණ කා�ය සටහa සමa \¤� දැ�ව* �b� {� �bම.  
 

08.අමාත?ාංශෙB FFධ අංශයa ෙවත ඉ��ප* වන ගQ අ§කරණෙB ඉ��ෙB pSෙග�� ආöතව සහ 
ස�බa§ත ෙදපා�තෙ�aY අදාල න¦ කටMY වල ගQ අමාත?Yමා/ෙ�ක�Yමා පා�ශවයa වන 
Fෙටක සා:� ලබා�මට සහ/ෙහ� ෙ�ඛනයa ඉ��ප* �bමට ගQ අ§කරණය ඉ��ෙB ෙපn {Áම. 

  

09. පළා* ඉඩ� ෙක�මසා�ස් (වයඹ) ඇY¤ පළා* ඉඩ� ෙක�මසා�ස්වQ සහ/ෙහ� බලයල* Wළධා�a 
F{a ෙය�3 කරන න¦ කටMY මැනFa පව*වාෙගන යාමට අවශ? මනා උපෙදස් ලබා� එµ කටMY 
�මව*ව පව*වාෙගන යාමට කටMY �bම සහ ෙප��ෙu nN අංශෙයa ඉ�|� ෙකෙරන කටMY සඳහා 
දායක Rම.  

 

10 න¦ කටMY වලට සහ/ෙහ� �a� මa Wෙය�ග කර ඇN අ§කරණ කටMY වල� එµ අ§කරණ වල 

ෙර²ස්ùා�වQa සමa සහ nNපN Wයමෙයa STපැ�ය MY Sයවරයa�� කටMY �bම.  

 

2017 ව�ෂය සඳහා   ලැz  

ඇ# න� 

සංඛ*ාව 2017 ව�ෂෙI අවස  U න� 

සංඛ*ාව 

ඉඩ� අ*කර ගැn� වලට අදාළව 22 04 

ඉඩ� සංව�ධන කටMY වලට අදාළව 03 02 

ප�පාලන කටMY වලට අදාළව 36 02 

 

     5.8 අභ* තර 9ගණන අංශය. 
 

� ඉඩ� අමාත?ංශෙB ෙ�ක�ෙc £�ණ අ³:ෂණය යටෙ* අභ?aතර Fගණන අංශය 
කටMY කර� ලබs 

� අමාත?ංශය හා ඒ යටෙ*  ඇN ෙදපා�තෙ�aYවල පාලන  පZධN හා Fශ්වාසnය 3ල? 
වා�තාවa සකස්  �bම සහNක Rම සඳහා ඇග°� {�කර, වැ»�M= �b� ෙය�ජනා 
��මට ෙමම අංශය  කටMY කර� ලබs. 

� 2017ව�ෂය සඳහා අභ?aතර Fගණන  පb:ෂණ 27 : {� කර ඇN අතර, ෙ� සඳහා 
පm Fපර�ද {� කර ඇත. 
 

9ගණන 9ම�ම ඉ5dප< 

කළ ආයතනය 

9ගණන 9ම�� 

ගණන 

ඉඩ� අමාත?ාංශය 07 

ඉඩ� �rක� Wර¡� �bෙ� ෙදපා�තෙ�aYව 07 

ඉඩ� ප�හරණ CNප*N සැලm� ෙදපා�තෙ�aYව 08 

ඉඩ� මැ�� සභාව 05 

එක!ව 27 

 

� එෙමaම අමාත?ාංශෙB Fගණන හා කළමනාකරණ කr� ´ස්R�, ෙදපා�තෙ�aY හා ඉඩ� 

මැ�� සභාෙu Fගණන හා කළමනාකරණ කr� ´ස්R� Wයrත ප�� පව*වා ඇත. 
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5.9 පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අංශය 

5.9.1 කා�ය ම7ඩල සංA#ය 

අ� 
අංකය 

අ�මත තනYQ 
නාමය 

තනYQ 
සංඛ?ාව 

ෙපර වසෙ� 
{� 

සංඛ?ාව 

ව�ෂය Yළ {� � ෙවනස් R� Cව�තන 
වසෙ� {� 
සංඛ?ාව 

Fvාම 
යෑ� 

ස්ථාන මාQ R බඳවා 
ගැn� 

උසස් R�  

eය පැr· 

01 අNෙ�ක ෙ�ක� 01 01 01 - 01 - - 01 

02 ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 
ෙ�ක� 

01 01 - - - - - 01 

03 අධ?:ෂ 01 01 01 - - - - - 

04 Cධාන 
ගණකා§කාb 

01 01 - 01 - - - - 

05 ගණකා§කාb 01 01 - - - - - 01 

06 භාෂා ප�ව�තක 01 - - - - - - - 

07 ප�පාලන 
Wලධාb 

01 - - - - - - - 

08 රාජ? 
කළමනාකණ 
සහකාර 

13 13 01 01 02 - - 11 

09 සංව�ධන 
Wලධාb  

12 13 - 04 03 - - 11 

10 ෙත�රYQ 
තා:ෂ·ක 
සහකාර 

02 02 - - - - - 02 

11 STගැnෙ� 
Wලධාb 

01 01 - - - 01 - 01 

12 කා�යාල ෙසHවක 
ෙසHවය 

08 08 - - - 02 - 08 

13 �ය�Q 10 04 - - - - - 04 
 

5.9.2 ස්ථාන මාN6� 3bබඳ 9ස්තර 

අ� 
අංකය 

 

නම තනYර ස්ථාන මාQ R eය ස්ථාන මාQ R පැr· 

�නය රාජකාb ස්ථානය �නය රාජකාb 
ස්ථානය 

01 එ�.¿.එස්.ම�කාaN rය අN.ෙ�
. 

- - 2017.07.12 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

02 ඒ.�.ඒ. FෙÄර*න rය C.ග. 2017.04.04 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

- - 

03 ¿.එස්.ෙව*ත{ංහ rය රා.ක.ස. 2017.01.24 Fගණකා§පN 
ෙදපා�තෙ�aYව 

  

04 අs.¿.ඒ.එ�.නවර*න rය රා.ක.ස.  -  ෙර²ස්ටා� 
ජනරා� 
ෙදපා�ත 
ෙ�aYව 

05 F�ර � F�මාර�¨ මයා රා.ක.ස. - - 2017.02.20 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

06 Â.එ�.¾.ඉ�W� මයා සං.W. 2017.02.09 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

- - 

07 එස්.එ�.Â.එa.ධ�rක මයා සං.W. 2017.02.09 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

- - 

08 එස්.¿.ෙ:.ආ�.ආ�යර*න 
rය 

සං.W. 2017.02.09 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

- - 
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09 ෙ:.Á.එa.ර{කා rය සං.W.  - 2017.02.09 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

10 ෙ:.¾.ෙ:.ආ�.කQණාර*න 
rය 

සං.W.  - 2017.02.09 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

11 ෙ:.Á.එa.ර{කා rය සං.W. 2017.12.05 ජනමාධ? 
අමාත?ාංශය 

  

12 ෙ:.එස්.ඒ.Á.Ãණව�ධන rය සං.W.  - 2017.10.09 ෙ�ඛනාර:ෂ
ණ ෙදපා. 

 

5.9.3 ආයතjක කටA! 

අ� 
අංකය 

Fස්තරය ෙපර ව�ෂය Cව�තන ව�ෂය 

ලැ� 
සංඛ?ාව 

අ�මත කළ ඉN� 
සංඛ?ාව 

ලැ� 
සංඛ?ාව 

අ�මත 
කළ 

ඉN� 
සංඛ?ාව 

01 ෙසHවයට බඳවා ගැnම - - - 03 03 - 

02 Fභාග පැවැ*Rම 01 01 - 01 01 - 

03 ස�3ඛ පb:ෂණ 
පැවැ*Rම 

- - - - - - 

04 ෙසHවය ස්Çර �bම - - - 03 03 - 

05 උසස් �bම 03 03-- - - - - 

06 වැ�¯ ව�ධක ෙගR� 40 40 - 38 38 - 

07 ෙසHවය ��ඝ �b�  - - - - - - 

08 බඳවා ගැnෙ� ප�පා� 
සැක�ම  

- - - - - - 

09 ෙසHවය හැර යාම - - - - - - 

10 වැඩ තහන� �bම - - - - - - 

11 නැවත ෙසHවෙB S�� 
R� 

- - - - - - 

12 Fනය පb:ෂණ - - - - - - 

13 FෙZශ Wවා¦ අ�මත 
�b� 

02 02 - 04 04 - 

14 FෙZශ ½ෂ?*ව - - - - - - 

15 අමාත? මKඩල 
සංෙZශ 

03 03 - - - - 

16 ඇප ආර�භ �bම - - - - - - 

17 ඇප Wදහස් �bම - - - - - - 

18 ණය අ�මත �bම - - - - - - 

 ෙZපළ - - - 01 01 - 

 වාහන - - - - - - 

 ෙවන* - - - - - - 

 

5.9.4 මානව ස�ප< සංව�ධනය 

අ� 
අංකය 

පාඨමාලාව නම තනYර FෙZශ 
\]=ව ලද 

රට 

කාල �මාව 

01 International 

Programme on 

Management 

ආ�.ඒ.¿.�. 
ÃණෙසHකර මයා 

අධ?:ෂ තාsලaතය 2017.03.19-
2017.0326 

02 International 

Programme on 

Management 

ආ�.එ�.�.¾.ෙ:. 
රණ3ක rය 

ගණකා§කාb තාsලaතය 2017.03.19-
2017.03.26 
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5.9.5 2017 වසෙ� pqH වැඩසටහ  

නම \]=ව ලද ආයතනය ලද \]=ව කාල �මාව 3දල 

d.එa.�.¾.ෙපෙ�රා 
ෙමය 

ෙ:.එ�.ස්ව�ණ � ෙමය 

 අ*Nකාර� 
e=� 

2017.07.06-07 Q.17,000.00 

d.¾.¿.රaතCභා rය 

එa.නවර*න rය 

Skills Development Supervisory 

Development 

2017.07.25 Q.10,000.00 

d.එa.�.¾.ෙපෙ�රා 
ෙමය 

ෙ:.එ�.ස්ව�ණ � ෙමය 

ඉෙ�ෂා ෙCHමර*න ෙමය 

� ලංකා සංව�ධන 
ප�පාලන ආයතනය 

SLIDA Certificate 

Course Fභාගය 

සඳහා ගාස්Y 

 Q.75,000.00 
Q.3,000.00 

වs.R.එස්.¾.ය�වල rය 

හ�.ෙක�ෙළ�aෙa rය 

� ලංකා සංව�ධන 
ප�පාලන ආයතනය 

SLIDA Certificate 

Course Fභාගය 

සඳහා ගාස්Y 

 Q.50,000.00 

Q.2,000.00 

අQ· නවර*න rය W\ණතා සංව�ධන {F� Fvාම 
වැ�¯ ගණa 
බැ�ම ෙගRම 

2017.08.17-18 Q.8,500.00 

ෙ:.ඒ.�.ෙÄ.ධ�මර*න 
rය 

එ�.එ�.ෙම*තා ස�වW 

� ලංකා සංව�ධන 
ප�පාලන ආයතනය 

SLIDA Certificate 

Course Fභාගය 

සඳහා ගාස්Y 

 Q.75,000.00 

Wලංජලා රණ{ංහ ෙමය    3,000.000 

Wලaත රාජප:ෂ මයා � ලංකා සංව�ධන 
ප�පාලන ආයතනය 

 2017.11.23-24 Q. 8,500.00 

Yෂාa එ��ං◌ිංහ මයා 
උ\� ගQ{ංහ මයා 
එස්.බKඩාර මයා 
එස්. ක�පෙc මයා 
එස්.Fජයර*න මයා 

ජාNක භාෂා \]= 
ආයතන 

ක·ෂ්ඨ ෙසHවක 
ෙදමළ භාෂා 
\]=ව 

2017.11.17-22  

¿.එ�.එස්.ÀයාW rය 

අQ· නවර*න rය 

න�කා දමයaN ෙමය 

Skills Development Salary 

Conversions 

2017.11.20-21 Q.25,500.00 

ෙසHපාpකා ෙමය 

Wලaත රාජප:ෂ මයා 
\T� ගයාa මයා 
Wරංජලා රණ{ංහ ෙමය 

Cා ෙZ½ය ෙ�ක� 
කා�යාලය- 
ජයව�ධන\ර 

ක·ෂ්ඨ ෙසHවක 
ෙදමළ භාෂා 
\]=ව 

2017.12.11  

උෙZශ් රාජප:ෂ මයා 
¾. කQණාර*න මයා 
එ�. ර*නායක rය 

න�කා ෙපෙ�රා ෙමය 

අ´· නවර*න rය 

එ�.ෙක�ෙළ�aෙa rය 

එa.FෙÄmaදර rය 

ෙ:.ඒ.�.ෙÄ.ධ�මර*න 
rය 

එ�.එ�.ෙම*තා ස�වn 
ෙමය 

¾.ෙසuවa� rය  

අමාත?ාංශ 
vවණාගාරය 

3ද� ෙරÃලා{ 
හා රජෙB 
Cස�පාදන 
¬යාවpය 

2017.12.07 Q.7,000.00 

එ�.ෙක�ෙළ�ෙa න rය  � ලංකා සංව�ධන 
ප�පාලන ආයතනය  

Certificate 

Course on Web 

Application 

 Q.25,000.00 
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5.9.6 ගN පා��ෙ� ! ම �වN  සඳහා ස�හ ෛවද* රGෂණය හා කා�යාල 

උපකරණ ලබා �ම -2017 

 ෙභgNක 
CගNය 

�ල? 
CගNය 

ගQ පා�pෙ�aY මa®වQa සඳහා වන ස�හ ෛවද? ර:ෂණ �මය-
2016.2017 ර:ෂණ ව�ෂය 

 

128 

 

Q.r.18 

ගQ පා�pෙ�aY මa®වQa සඳහා කා�යාල උපකරණ ලබා �ම 45 Q.r.18.8 

 

5.9.7 වැය ඇස්තෙ� ! පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අංශය (122-01-02) 

 

 

 ෙපර ව�ෂය 2016 Fයද�  

% 

Cව�තන ව�ෂය 2017 Fයද�  
% 

CNපාදන Fයද� ඉN� CNපාදන Fයද� ඉN� 

1. 
ව?ාපෘN 2 

        

ෙපgZගpක  
ප» න» 

(1001,1003) 

483,500,000 467,772,098 15,727,902 96.7% 573,500,000 534,473,981 39,026,019 93.2% 

ෙවන* 
\නරාව�තන 

144,160,000 139,452,640 4,707,360 96.7% 201,646,000 187,495,463 14,150,537 93% 

Cාcධන         

2002 - - - - 100,000 - 100,000 0% 

2003 1,000,00 114,850 885,150 11.5% 1,000,000 176,755 823,245 17.7% 

2102 955,000 788,819 166,181 82.6% 1,700,000 1,657,675 42,325 97.5% 

2103 845,000 - 845,000 0% 1,000,000 - 1,000,000 0% 

2105 31,500,000 31,500,000-  100% - - - - 

2202 25,000,000 23,567,799 1,432,201 94.3% 20,000,000 18,863,636 1,136,364 94.3% 

2401 4,500,000 3,518,212 981,788 78.2% 4,000,000 3,098,970 901,030 77.5% 

එකYව 691,460,000 666,714,418 24,745,582 96.4% 802,946,000 745,766,480 57,179,520 92.9% 
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රජෙI jලධාl ෙD අ<#කාර� z \Hම ( පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අංශය) 

�මාවa ෙපර ව�ෂය Cව�ධන ව�ෂය 

 ඇස්තෙ�aYව තත? ඇස්තෙ�aYව තත? 

Fයදෙ� උප�ම 
�මාව 

6,000,000 6,783,916/30 10,000,000 5,313,344/72 

අවම බැර �මාව 2,000,000 5,039,593/- 2,500,000 4,440,141/30 

උප�ම හර ෙශHෂ 
�මාව 

21,500,000 7,789,465/08 21,500,000 7,942,357/00 

 

ආදාය� \Hම (පා��ෙ� ! "#සංස්කරණ අංශය)  

 ෙපර ව�ෂය 2016 Cව�ධන ව�ෂය 2017 

ඇස්තෙ�aYව -  

ව�ෂෙB ආදායම 5,881,639 7,679,376/11 

ෙවනස (+/-) - - 

 

5.9.8 ෙභ|#ක ස�ප< කළමනාකරණය 

jශ්චල ෙgපල 

අ� 
අංකය 

ව*ක� 
ව�ගය 

වසර 
ආර�භෙB 

පැවN 
ත*වය 

ව�ෂය Yළ {�වන ලද ෙවනස් Rම වසර 
අවසානෙB 

පැවN 
ත*වය 

අ*ප*  
කර 

ගැnම 

rල� 
ගැn� 

ෙවaෙZ{ 
�b� 

ඉව* 
�b� 

01 ඉඩ� 
(අ:කර/) 

ප�චස් 40 - - - - ප�චස් 40 

02 ෙග�ඩනැep - - - - - - 

03 ඉ��b� - - - - - - 

 

චංචල ෙgපල  

අ� 
අංකය 

ව*ක� ව�ගය වසර 
ආර�භෙB 

පැවN 
ත*වය 

ව�ෂය Yළ {�වන ලද ෙවනස් Rම වසර 
අවසානෙB 

පැවN 
ත*වය 

අ*ප*  
කර 

ගැnම 

rල� 
ගැn� 

ෙවaෙZ{ 
�b� 

ඉව* 
�b� 

01 �¯ රථ 02 - - - 01 01 

02 කැ} රථ 06 - - - - 06 

03 ෙම�ට� රථ 05 - - - - 05 

04 වෑa 01 - - - - 01 

05 ®Rල� - - - - - - 

06 ෙම�ට� සsක� 01 - - - - 01 

07 පාගන සsක� - - - - - - 

08 ¦¯pෙ:� 
යaI 

- - - - - 0 

09 ඡායා Sටප* 
යaI 

06 - - - - 06 

10 ප�ගණක 32 - 07 - - 32 

11 ප�ගණක 
Àaට� 

32 - - - - 32 
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12 ලැ¯ෙට�¯ 
ප�ගණක 

10 - 01 - - 11 

13 ෆැ:ස් යaI 9 - - - - 9 

14 යYQ pයන 
(මැ�ව�) 

- - - - - 0 

15 යYQ pයන 
(ඉෙල:ý:) 

- - - - - 0 

16 ෙසH¯\ 01 - - - - 01 

17 කැමරා 01 - - - - 01 

18 R»ෙය� කැමරා - - - - - 0 

19 ¼පවා�n 
යaI 

03 - - - - 03 

20 ෙ�»ෙය� 
යa* ර 

01 - - - - 01 

21 [තකරණ 02 - - - - 02 

 

5.9.9 ම � කා�යම7ඩල ෙතiර!N 

ගQ මa® කා�ය මKඩල 3¤ ප* �b� සංඛ?ාව 1350 : වන අතර 2017.12.31 �න වන Fට පහත 

සඳහa ප* �b� {� කර අවසa කර ඇත. 

තනYර සංඛ?ාව 

පbෙBෂණ Wලධා� 189 

මa® ෙ�ක� 210 

යYQ ෙ�ඛක 218 

කා.කා.ස. 213 

�ය�Q (1) 215 

�ය�Q (2) 196 

3¤ ප* �b� එකYව 1,241 

 

5.9.10 2017.12.31 5න වන 9ට ම � කා�ය ම7ඩල සඳහා  pqH වැඩ?� 15 G පව<වා ඇත. 

අදාළ pqH වැඩසටහ  3bබඳ ෙතiර!N පහත දGවා ඇත. 

 
වැඩසටහන සහභා� U ක7ඩායම ස්ථානය 

වැඩසටහ  

ගණන 

 

01 

මa® කා�ය මKඩල 
ධා�තා ව�ධන \]=ව 

(2017.01.30.31 හා 
2017.02.01) 

ප�ෙBෂණ Wලධාb ඉ��b� 
යaෙI�පනරණ \]= 
මධ?ස්ථානය 

 

01 

 

02 

මහජනතාවට F½ෂ්ඨ 
ෙසHවාව: ලබා�ෙ� \]= 
වැඩසටහන - සබරග3 
පළාත.(2017.03.02 හා 03) 

ෙ�ක�, යYQ  ෙ�ඛක, 
කා.කා.ස. හා ප�ෙBෂණ 
Wලධාba 

ර*න\ර, ස�පකාර 
ôාãය බැංx සංග� 
සමෘZ§ උ*සව ශාලාව 

 

01 

 

03 

පා�pෙ�aY කr�  �මය 
හා අණපන* STබඳ 
ස�මaIණය - සබරග3  
පළාත (2017.03.02) 

ෙජ?ෂ්ඨ මාKඩpක 
Wලධාba 

ර*න\ර, ස�පකාර 
ôාãය බැංx සංග� 
සමෘZ§ උ*සව ශාලාව 

 

01 

 

04 

අමාත?ංශ කා�ය මKඩලය 
සඳහා FෙශHෂ \]= 
වැඩ3¤ව(2017.03.07) 

අමාත?ාංශෙය� {ය¤ම 
Wලධාba 

නාරාෙහHaSට, Cවෘ*N 
ෙදපා�තෙ�aYව 

 

01 
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05 

මa® කා�ය මKඩල 
Wලධාba සඳහා ෙත�රYQ 

දැන ගැnෙ� පනත STබඳ 
FෙශHෂ 
වැඩ3¤ව(2017.04.04) 

{ය|ම �ස්«:ක වල 
මa® කා�ය මKඩල 
ප�ෙBෂණ Wලධාba 
ෙ�ක�, යYQ ෙ�ඛක, 
කා.කා.ස. Wලධාba 

පැලව*ත අෙ¯ ගම 
ප�vය 

 

 

        01 

 

06 

ඌව �ය�´ \]=ව 
(න?යා*මක ) 
(2017.05.18) 

{ය|ම �ස්«:කවල 
මa® කා�ය මKඩලෙB 
අමතර �ය�´ මහYa 
සඳහා (ෙදවන) 

ඉ��b� 
යaෙI�පකරණ \]= 
මධ?ස්ථානය 

 

01 

 

07 

මa® කා�ය මKඩල 
�ය�Q \]=ව 
(Cාෙය�eක) 

{ය¤ �ස්«:කවල මa® 
කා�ය මKඩලෙB අමතර 
�ය�Q මහYa සඳහා ( 
ෙදවන) 

ඉ��b� 
යaෙI�පකරණ \]= 
මධ?ස්ථානය 

 

01 

 

08 

ඌව �ය�Q \]=ව 
(න?යා*මක ) (ෙදමළ 
මාධ?ය) (2018.08.24) 

උYQ නැෙගන�ර 
පළා*වල මa® කා�ය 
මKඩලෙB ෙදමළ �ය�´ 
මහYa 

Wවාස සැලm� හා 
ෙග�ඩනැep 
මධ?ස්ථනය 

 

01 

 

09 

ඌව �ය�Q \]=ව 
(න?යා*මක ) (ෙදමළ 
මාධ?ය) (2018.08.25) 

උYQ නැෙගන�ර 
පළා*වල මa® කා�ය 
මKඩලෙB ෙදමළ �ය�´ 
මහYa 

Wවාස සැලm� හා 
ෙග�ඩනැep 
මධ?ස්ථනය 

 

01 

 

10 

මහජනතාවට F½ෂ්ට 
ෙසHවාව: ලබා�ෙ� \]= 
වැඩසටහන ඌව පළාත 

(2017.09.14 හා 15) 

ෙ�ඛක, කා.කා.ස., 
ප�ෙBෂණ Wලධාba 

සංව�ධන \]= 
මධ?ස්ථානය- ඌව 

 

01 

 

11 

පා�pෙ�aY කr� �මය 
හා අණ පන* STබඳ 
ස�මaIණය - ඌව  
පළාත 

ෙජ?ෂ්ඨ මාKඩpක 
Wලධා�a 

ඌව කළමනාකරණ 
සංව�ධන \]= 
ආයතනය- ඌව 

 

01 

 

12 

මa®  කා�ය මKඩල 
ධා�තා ව�ධන \]=ව 
(2017.10.11,12 හා 13) 

ප�ෙBෂණ WලධාbවQ ඉ��b� 
යaෙI�පකරණ \]= 
මධ?ස්ථානය 

 

01 

 

13 

MWෙසෆ් ආයතනෙB 
අ�ôහෙයa මa® කා�ය 
මKඩල ධා�තා ව�ධන 
\]=ව (2017.11.02) 

ප�ෙBෂණ WලධාbවQ ෙ�=කා ෙහ�ටලය, 
ෙක�ළඔ 03 

 

01 

 

14 

මa® කා�යමKඩල 
�ය�Q \]=ව 
(න?ායා*මක) 
(2017.11.09) 

{ය|ම �ස්«:කවල 
මa® කා�ය මKඩලෙB 
�ය�Q මහYa සඳහා 
(පළ3වන) 

Wවාස සැලm� හා 
ෙග�ඩනැep 
මධ?ස්ථනය 

 

01 

 

15 

මa® කා�යමKඩල 
�ය�Q \]=ව 
(Cාෙය�eක) (2017.11.10) 

{ය|ම �ස්«:කවල 
මa® කා�ය මKඩලෙB 
�ය�Q මහYa සඳහා 
(පළ3වන) 

Wවාස සැලm� හා 
ෙග�ඩනැep 
මධ?ස්ථනය 

 

01 
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