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1. හැM9:ම. 

pqය රට: ස[ ස්වාභාFක ස�ප* අතර Cධානතම ස�පතr. ස�Cදාrක ආ�sක Fද?ාෙt pqය ,

uමය ,Cාeධනය සහ ව?වසාය වශෙයb හvbවන Yෂප්ාදන සාධක 4 b Cථම සාධකය pqයr. 

ෙමෙලස pqය Yෂප්ාදන සාධකය: වන අතරම අෙනw* Yෂ්පාදන සාධක වල පදනමද ෙt. 

ඕනෑම රටක zය{ම ස්වාභාFක ස�ප* pqය පදන� කරෙගන ඇM S Mෙ|. Yදmන: ෙලස 

ඛYජ ව�ග, ජල ස�පත, ශාඛ හා ස*ව ස�පතද ය� ආකාරයක pqෙBම අ[R ස�ප* ෙt.  

 

pqය යbනට ෙප~ළව ම[Tට ඇM පාං� ව�ග සහ ෙවන* pෙග��ය Y�qතයb ෙමbම පෘsF 

අභ?bතරෙB ඇM ඛYජ ව�ග ද අය* ෙt. එම Yසා pqය යbෙනb අදහස් කර� ලබbෙb 

_ෙද:ම සාමාන? ව?වහාරෙB � භාFතා කරන ප�� ෙප~ෙළ~ව ම[Tට වැස්ම ෙහව* පෘsF 

පෘෂඨ්ය පමණ: ෙහ� පෘsF පෘෂ්ඨය මත ජලෙයb වැ� නැM  Cෙ\ශ පමණ: ෙන~වන බව 

FෙශHෂෙයb අවධාරණය කළ L[ෙt. 

 

ඉං�z භාෂාෙt � ෙප~�ෙt pqය සහ ඉඩම යන පද ෙදකම සඳහා “Land” යbන භාFතා  කළ* 

සමස්ථ ෙහ� සා�ව ම�ටම: TUබඳව සාක�ඡා �dෙ� � pqය යන පදය ද එ� ෙවb කරන ලද 

ෙක~ටස: TUබඳව Fස්තර �dෙ� � ඉඩම යන පදය ද ෙය~දා ගැnම ෙය�ග? ෙt.ෙදමළ භාෂාෙවb 

 " �மி”  )pq ( යන පදය pqයට ද “காண�” (කාY) යන පදය ඉඩමට ද යනාකාරෙයb වචන 

ෙදක: භාFතා ෙකෙ�.  

 

ඉඩම �qත, අනම? සැපLම: ස�ත භාFතා ෙන~කරන Fට හායනයට ප* වන ස�පත�. එම Yසා 

රටක සංව�ධනය සඳහා අත?වශ? ��කම සාධකය: වbෙb C ශස්ථ pq ප�හරණය හා  භාFතයr. 

� ලංකාව වැY Cධාන වශෙයbම කෘ�ක�මාbතය මත පදන�� �F පැවැ*ම: ස�ත ජනතාව: 

ෙවෙසන රටවල pqයට ඇ*ෙ* _ෙද:ම ආ�sක ව�නාකම: පමණ:ම ෙන~ෙt. එවැY රටවල 

ඉඩ� හා බැv� සමා�ය හා සංස්කෘMක ව�නාකම:ද Mෙ|. ෙ� Yසා ඉඩ� TUබඳ කටL[ ජන 

�Fතය හා  සෘ�ව බැ� පවMන ඉතාම* සංෙt� රාජකාd බවට ප*S ඇත.  

 

ඈත අ�තෙB පටbම සමස්ථ pqෙBම �qකම ර� ස[Fය. ඉඩ� Cදානය �dෙ� අrMයද ඔ_ 

ස[Fය. ර� Fzb ඉඩ� පැවdම [b ආකාරයකට z�ෙක~ට ඇත. පළ3 වැbන රජ[මා ෙහ� රජ 

වාසල ෙව�ෙවb FFධ ^\ගලයb ඉ� කර� ලබන ෙසHවාවb ෙව�ෙවb ^\ගලrb ෙවත ඉඩ� 

පැවdමr. ෙ�වා Ybදග� ෙලස හ�bවr.  ෙමම ඉඩ� වල Cමාණය ඒ ඒ ෙසHවාෙt තරාMරම අ�ව 

�රණය Fය. ඉඩ� පවර� ලැ� ෙදවැY  මය �ෙB පbස� වැY ෙබi\ධ z\ධස්ථාන සඳහා ඉඩ� 

ලබා�මr. එම ඉඩ� Fහාරග� ෙලස හ�bවr.  ෙ\වාල සඳහා  ලබා  �b ඉඩ� ෙ\වාලග� ෙලස 

හ�bවා ඇත. පෘ[¡z හා ලbෙ\z පාලන සමයb [ළ ද    � ලංකාෙt පැවM සා�Cදාrක ඉඩ� 

කළමනාකරණ  මය ෙවනස් ෙන~¢� න3* £තාන? පාලනය යටෙ* එෙත: පැවM ඉඩ� 

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

1927, 1955 හා 1985 ව�ෂවල එවකට පැවM රජයb Fzb  ඉඩ� ෙක~qෂb සභා ප* කර ඇත. 

ෙමම ෙක~qෂb සභා වා�තා ෙමරට ඉඩ� ප�පාලනය පමණ: ෙන~ව ඉඩ� භාFතය හා අrMය 

TUබඳව එවකට පැවM ගැට¥ Fශ්ෙ�ෂණය කර Y�ෙ\ශ ඉ��ප* කර� ලැ� අගනා �යF� ෙ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� Yර¢� �dෙ� 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� (සbතකය ආපm ගැnෙ�) පනත, 1979 අංක 43 දරන ඉඩ� Cදාන (FෙශHෂ F¨Fධාන) පනත,  
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1998 අංක 21 දරන �qක� �යාප�ං© �dෙ� පනත යන අනපන* රජෙB ඉඩ� සංව�ධනය, 

සංර:ෂණය හා ප�පාලනය ස�බbධ වැදග* සb¨ස්ථාන ෙt. 

 

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

1927 රාජ? මbIණ  සභාෙt ඉඩ� හා කෘ�ක�ම Fෂය ස�බbධෙයb ප*කළ කq�ෙt Y�ෙ\ශ 

ප�� 1932 වසෙ� � කෘ�ක�ම හා ඉඩ� අමාත?ාංශයද 1935 � ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�b[ව ද T��වන ල�. 

 

රෙ� Mරසාර සංව�ධනය උෙදසා �qත ඉඩ� ස�පත භාFතා �dම සඳහා  ෙම�පායb සකස ්�dම 

ඉඩ� අමාත?ාංශෙයb z� කර� ලබr. ෙමම ෙමෙහවර සා:ෂා* කරගැnම උෙදසා Cධාන 

වශෙයb රජෙB ඉඩ� හා ^\ග�ක ඉඩ� Yශ්©තව හvනා ගැnම හා ඉඩ�වල �qකම Yර¢� �dම 

ඉඩ� �qක� Yර¢� �dෙ� ෙදපා�තෙ�b[ෙවb ඉ� කරන අතර, රජෙB ඉඩ� ප�පාලනය ඉඩ� 

ෙක~මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ෙවb ඉ� කර� ලබr. රජෙB ඉඩ� සඳහා අවශ? T«R 

සැක�ම ද l�සFය වැඩසටහන යටෙ* ෙපi\ග�ක ඉඩ�වල T«R සකස් �dම ද qYbෙද�R 

ෙදපා�තෙ�b[ෙt කා�යය භාරයr. Cාෙ\]ය සහ �ස්¬: ඉඩ� ප�හරණයට අදාළ සැලm� සකස ්

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

CMප*M සැලm� ෙදපා�තෙ�b[ෙවb කර� ලබr. 

 

qYbෙද�Rවb �යාප�ං© �dම, �යාප�ං© qYbෙද�Rවb සඳහා වා��ක බලපI Yw* ��ම 

සහ �යාප�ං© qYbෙද�Rවb අතර වෘ*�මය ]:ෂණය පව*වාෙගනයාෙ� අර3ණ ඇMව 2002 

අංක 17 දරන මැ�� පනෙ* F¨Fධාන Cකාරව 2003 වසෙ�� ඉඩ� මැ�� සභාව ස්ථාTතෙක~ට 

ඇM අතර qYbෙද�R ෙදපා�තෙ�b[ෙt ^_= ආයතනය වන �යතලාෙව� T�� මැ�� හා 

zMය�කරණ ආයතනය, මැ�� හා zMය�කරණය යන Fෂය :ෙෂHIවල අවශ? ^�ණ අධ?ාපYක 

දැ�ම හා පළ^R\ද zmනට ලබා �මට ඇපකැප S යාකරr. 

 

®ට අමතරව, �මාස�ත කbතෙ� �n සමාගම හා 1972 ඉඩ� CMසංස්කරණ පනත යටෙ* 

T��වා ඇM ඉඩ� CMසංස්කරණ ෙක~qෂම, 2015.01.18 �නැM ගැස� පIය ම¯b ඉඩ� 

අමාත?ාංශය යටතට ප*ෙක~ට ඇත. ෙ� අ�ව ඉඩ� අමාත?ාංශය* ඒ යටෙ* වන 

ෙදපා�තෙ�b[* රෙ� Mරසාර සංව�ධනය උෙදසා මහ° ෙමෙහය: ඉ� කර� ලබr. 
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ඉඩ� අමාත�ංශය 
 

  1.1  දැNම 

Mරසාර සංව�ධනය උෙදසා Cශස්තව  

උපෙය�±ත pq ස�පත: 

 

 

  1.2  ෙමෙහවර 

සැමට F¨ම* Yර¢� �qකම: හා Cශස්ත  

උපෙය�ජනය: අ*කර ෙදqb zය¥  

පා�ශවකRවb ෙව�ෙවb CMප*M  

ස�පාදනය යා*මක �dම හා  

ස�බb²කරණය ම¯b pq ස�පත  

කා�ය:ෂමව කළමනාකරණෙයb Mරසාර  

සංව�ධනය ට දායක Sම 
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1.3 අරDO 
 1.  ජාMක ඉඩ� CMප*Mය යාව*කා�න �dම හා යා*මක �dම. 

 2.  ම[ පර^ර ෙව�ෙවb   ෙභiqක ප�සරය m³´ම. 

 3.  රජෙB ඉඩ�වල ආර:ෂාව සහMක �dම. 

 4.  ඉඩ� ප�හරණ CMප*Mය යා*මක �dම. 

 5.  රජෙB ඉඩ� අවම භාFතය හා හායනයට ප*Sම වැලැ:Sමට යා 

�dම. 

  6. රජෙB ඉඩ� මනාව කළමනාකරණය �dම හා m�m ඉඩ�, ඉඩ� අ�q 

ජන තාව    අතර ෙබදා�ම සහ සංව�ධනය �dම. 

 7.  සංව�ධන ව?ාපෘM සහ අත?වශ? කා�යයb     සඳහා ඉඩ�  ලබා �ම. 

  8. ර ෙ� zය¥ ඉඩ�වල �qකම ත හ¢R කර අrMය �යාප�ං© �dම. 

 

 

1.4 අමාත�ංශෙP Qධාන =ෂය NෙෂST 
 1.  කා�න අවශ?තාවලට ගැලෙපන ප�� ඉඩ� CMප*M ස�පාදනය හා  

යා*මක �dම. 
 2.  සංව�ධන කටL[ සඳහා ෙපi\ග�ක ඉඩ� අ*කර ගැnම. 

 3.  ඉඩ� අrMය mර:�ත කරqb Yර¢� �qකම තහ¢R �dම. 

 4.  රජෙB ඉඩ� කළමනාකරණය. 

 5.  Cශස්ත මැ��, zMය�කරණය හා pq ෙත~ර[R ෙසHවාවb. 

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

හා  යා*මක ��ම. 

 7. ඉඩ� ස�බbධ ජාMක ද*ත / ෙත~ර[R ප\ධMය. 

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

ශ:Mම* �dම. 
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2.  ඉඩ� අමාත�ංශෙP කා�ය ම;ඩල සං=ධාන සටහන 
 

         

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ෙ�ක�                                                                                                            

අMෙ�ක ෙ�ක�  (ඉඩ� ) 
�.ලං.ප.ෙසH. - FෙශHෂ  

 

 

අMෙ�ක ෙ�ක�  
(l�සFය ) 

�.ලං.ප.ෙසH. - FෙශHෂ  

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක� (ඉඩ� ) 
�.ලං.ප.ෙසH. - 1 

 

අධ?:ෂ 
 (ඉඩ� අ*ප*) 
�.ලං.ප.ෙසH. - 1 

 

අධ?:ෂ 
 (ඉඩ� CMප*M) 
�.ලං.ප.ෙසH. - 1 

 

සහකාර 

ෙ�ක� 
(ඉඩ�) 

�.ලං.ප.ෙසH. – 

11/111 

 
Fම�ශන 

සහකාර/ 
කළමනාකරණ  

සහකාර 
 

 
Fම�ශන  
සහකාර/ 

කළමනාකරණ  
සහකාර 

 

 
Fම�ශන 

සහකාර/ 
කළමනාකරණ  

සහකාර 
 

අMෙ�ක ෙ�ක�                         

(පාලන හා 3ද�) 
�.ලං.ප.ෙසH. - FෙශHෂ  

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක� (පාලන) 
�.ලං.ප.ෙසH. - 1 

 

Yෙය�ජ? 
අධ?:ෂ/ 
සහකාර 

අධ?:ෂ 
(ඉඩ� අ*ප*) 

NIRP 
�.ලං.ප.ෙසH. - 

11/111 

 

 
Yෙය�ජ? 
අධ?:ෂ/ 
සහකාර 

අධ?:ෂ 
(ඉඩ� අ*ප*) 
�.ලං.ප.ෙසH. –  

11/111 
 

 
 

Yෙය�ජ? 

අධ?:ෂ/ 
සහකාර අධ?:ෂ 
(ඉඩ� CMප*M) 

�.ලං.ප.ෙසH. - 
11/111 

 

 

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක�  
(l�සFය ) 

�.ලං.ප.ෙසH. - 1 
 

ප\ධM Fශ්ෙ�ෂක 

 

ෙත~ර[R 
සbYෙtදන හා 

තා:ෂණ 

Yලධාd/ 
 

ෙත~ර[R 

සbYෙtදන හා 

තා:ෂණ 

සහකාර/ 
 

ප�ගණක ද*ත 

යාකR 

 

 

 
 

ගණකා¨කා� 
( ෙගS�) 

�.ලං.ග.ෙසH -  
11-11 / 11-1 

 

 

සැලm� 
සහකාර 

 

CගM 
සමාෙල�චන  

සහකාර 
 

කළමනාකරණ  
සහකාර 

 

සහකාර 

ෙ�ක� 
(පාලන 1 ) 
�.ලං.ප.ෙසH. 

– 11/111 
 

සහකාර 

ෙ�ක� 
(පාලන 11) 
�.ලං.ප.ෙසH. 

– 11/111 
 

 
nM සහකාර/ 

කළමනාකරණ  
සහකාර 

කා�යාල 
කා�ය 

සහායක 

 

�ය�R 

ප�පාලන 

Yලධාd භාෂා 

ප�ව�තක 

 
සංව�ධන 

සහකාර/ 
 

Fම�ශන 
සහකාර 

 
 

 
 

Yෙය�ජ? 

අධ?:ෂ/ 
සහකාර 

අධ?:ෂ 
(සැලm�) 

�.ලං. .ෙසH. - 
11/111 

 

 
 

කැමරා යාකR 
 

කැමරා යාකR 
සහකාර 

 

අධ?:ෂ  
(Fම�ශන) 

�.ලං.ප.ෙසH. - 1 
 

Cධාන 

ගණකා¨කාd  

�.ලං.ග.ෙසH. - 1 
 

 

ගණකා¨කා� 
(සැපµ�) 

�.ලං.ග.ෙසH - 
11-11 / 11-1 

සහකාර 

ෙ�ක� 

(l� 
සFය) 

�.ලං.ප.ෙසH

. – 11/111 

 

 

සැපL� 

සහකාර/ 
 

 අයවැය 

සහකාර / 
 

කළමනාකරණ  
සහකාර 

 

Cධාන 
අභ?bතර Fගණක 

�.ලං.ග.ෙසH. - 1 

 

nM 

Yළධා

� 

Yෙය�ජ? 

අධ?:ෂ/ 
සහකාර 

අධ?:ෂ 

(සැලm�) 
�.ලං. .

ෙසH. - 
11/111 

 

ගණකා¨

කා�  
�.ලං.ග.ෙසH 

- 11-11 

 
සංව�ධන Yළධා�/ 

 

කළමනාකරණ  
සහකාර 

�ය�R කා�යාල 
කා�ය 

සහායක 

 

රාජ? 

ෙ�ක� 

මාධ? සහකාර 
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 3.    මානව ස�ප@ කළමනාකරණය 
 3.1  කා�ය ම;ඩල සංFUය     
 
 

 

අV 

අංක

ය 

අVමත තනGW නාම 

ත
න

G
W

 

ස
ඛ

�
ාව

 

ෙ
ප

ර
 ව

ස
ෙ

�
 Y

Z
 ස

ංඛ
�

ාව
 

2
0
1

5
 

=
[

ාම
 ය

ාම
 

ව�ෂය Gළ Y\ ] ෙවනස්:� 

2016 

Qව�තන 

වසෙ� 

YZ 

සංඛ�ාව 

2016 

ස්ථාන 

මාW 

බ
ඳ

ව
ා 

ග
ැb

�
 

උ
ස

ස්
 :

�
 

ඉ
d

ල
ා 

අ
ස්

:
�

 

e
ය

 

ප
ැ-

f
 

1. ෙ�ක� 01 01 - - - - - - 01 

2. රාජ? ෙ�ක� 01 - - 01 02 
 

 
 

01 

3. 
අMෙ�ක ෙ�ක� (පාලන හා 3ද�) � ලං.ප.ෙසH. 

FෙශHෂ 

01 01 - 01 01 - - - 01 

4. අMෙ�ක ෙ�ක� (ඉඩ�)  

� ලං.ප.ෙසH. FෙශHෂ 

01 01 - - - - - - 01 

5. අMෙ�ක ෙ�ක� (l�සFය)  

� ලං.ප.ෙසH. FෙශHෂ 

01 01 - 01 - - - - - 

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

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

8. 
ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර ෙ�ක�  

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

9. 
Cධාන ගණකා¨කාd  

�.ලං.ග.ෙසH.-I 
01 01 - - - - - - 01 

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

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

12. Cධාන අභ?bතර Fගණක �.ලං.ග.ෙසH.-I 01 01 - - - - - - 01 

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

14. ගණකා¨කාd �.ලං.ග.ෙසH.-II/III 
02 - - - 02 - - - 02 

15. 
Y ෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ-(සැලm�)  

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

16. 
Yෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ-(ඉඩ�) 

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

17. 
Yෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ--(ඉඩ� 

CMප*M) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

18. Yෙය�ජ? අධ?:ෂ/සහකාර අධ?:ෂ-(ඉඩ� 

අ*ප*) �.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

19. Yෙය�ජ? අධ?:ෂ /සහකාර අධ?:ෂ-(ඉඩ� 

අ*ප*-NIRP)�.ලං.ප.ෙසH.-II/III 

01 01 - - - - - - 01 

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

21. 
සහකාර ෙ�ක� (Cස�පාදන/පාලන) 

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

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

 
  

23. nM Yලධාd 01 - - - - 01 - - 01 

24. ප�පාලන Yලධාd  

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

25. ෙ�ක�ෙe ස�බb²කරණ ෙ�ක� 01 01 - - - - - - 01 

26. භාෂා ප�ව�තක 02 02 - 01 01 - - - 02 
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අV 

අංක

ය 

අVමත තනGW නාම 

ත
න

G
W

 
ස

ඛ
�

ාව
 

 
ෙ

ප
ර

 ව
ස

ෙ
�

 Y
Z

 ස
ංඛ

�
ාව

 
2

0
1

5
 

=
[

ාම
 ය

ාම
 

ව�ෂය Gළ Y\ ] ෙවනස්:� 

2016 Qව�තන 

වසෙ� 

YZ 

සංඛ�ාව 

2016 

ස්ථාන 

මාW 

බ
ඳ

ව
ා 

ග
ැb

�
 

උ
ස

ස්
 :

�
 

ඉ
d

ල
ා 

අ
ස්

:
�

 

e
ය

 

ප
ැ-

f
 

27. ෙත~ර[R හා සbYෙtදන තා:ෂණ Yලධාd 02 - - - - - - - - 

28. සංව�ධන Yලධාd 249 249 - 06 06 01 - 01 249 

29. Fම�ශන සහකාර (ඉඩ� අ*ප*) 111 111 
 

01 - - - 02 108 

30. 
Fම�ශන සහකාර 03 02 - - - - - - 02 

31. CගM සමාෙල�චන සහකාර 02 02 - - - - - - 02 

32. මාධ? සහකාර 01 01 - - - - - - 01 

33. nM සහකාර 03 - - - - - - - - 

34. අයවැය සහකාර 01 - - - - - - - - 

35. සැපL� සහකාර 01 - - - - - - - - 

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

37. සැලm� සහකාර 02 02 - - - - - - 02 

38. ෙත~ර[R හා සbYෙtදන තා:ෂණ සහකාර 06 03 - - - - - - 03 

39. රාජ? කළමණාකරණ සහකාර I,II,III 57 42 01 08 05 - 01 - 37 

40. ප�ගණක ද*ත යාකR 01 01 - - - - - - 01 

41. ප\ධM tශ්ෙ�ෂක 01 - - - - - - - - 

42. S¹ෙය� කැමරා යාකR 01 01 - - - - - - 01 

43. Yශ්චල ඡායාºප »�¼ 01 - - - - - - - - 

44. කැමරා යාකR සහායක 01 01 - - - - - - 01 

45. කා�යාල කා�ය සහායක 29 26 - 02 02 09 08 - 27 

46. �ය�R 22 17 01 01 05 - - - 20 

 
එකGව 524 480 03 22 26 10 08 03 479 
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3.2 ස්ථාන මාW=� 5kබඳ =ස්තර 

l ලංකා පmපාලන ෙසSවය 

අV 
 අංකය 

නම හා තනGර 
ස්ථාන මාW: eය ස්ථාන මාW: පැ-f 

8නය රාජකාm ස්ථානය 8නය රාජකාm ස්ථානය 

01 
ආචා�ය එ�.එ�.එස්. 

ජය[ංග qය 

අMෙ�ක ෙ�ක� 

(l�සFය) 
2016.02.10 

ජාMක ඒකාබ\ධතා 

හා CMසbධාන 

අමාත?ාංශය 

  

02 
ආ�.එ�.එස්.¼. 

ස්ව�ණලතා qය 

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක� (පාලන) 
2016.03.31 කාbතා හා ළමා 

කටL[ අමාත?ාංශය 

  

03 �. ගමෙe මහතා රාජ? ෙ�ක� 2016.10.24 ½\ධ ශාසන 

අමාත?ාංශය 

  

04 ත�ජා 3Rෙeෂb qය 
අMෙ�ක ෙ�ක� 

(පාලන) 
2016.11.09 රාජ? ෙසHවා 

ෙක~qෂb සභාව 

  

05 �. ගමෙe මහතා රාජ? ෙ�ක�                                                                2016.02.08 
½\ධ ශාසන 

අමාත?ාංශය  

06 
වr.එ�.¼.ව*සලා 

ෙමය 

ගණකා¨කාd 

(ෙගS�) 
  2016.02.09 

Cධාන ෙ�ක� 

කා�යාලය, මධ?ම 

පළාත 

07 
�.�.එස්. Mලකර*න 

ෙමය 

ෙජ?ෂ්ඨ සහකාර 

ෙ�ක� (පාලන) 
  2016.04.01 

රාජ? ෙසHවා 

ෙක~qෂb සභාව 

08 
ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 
  2016.04.26 

බස්නා�ර පළා* 

ක�මාbත 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

09 
�.F±ත නbද wමා� 

මයා 

අMෙ�ක ෙ�ක� 

( පාලන) 
  2016-11-15 

ඉඩ� CMසංස්කරණ 

ෙක~qෂb සභාව 

10 
සර* චb¿z� Fතාන 

මහතා 
රාජ? ෙ�ක�   2016.11.22 

ආර:ෂක 

අමාත?ාංශය 
 
 
 

ඒකාබpධ ෙසSවය  (භාෂා පmව�තන ෙසSවය/රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසSවය/ෙතtරGW හා 

ස9uෙvදන තාNෂණ සහකාර ෙසSවය/ ඒකාබpධ mය\W/ කා�යාල ෙසSවක ෙසSවය) 

අV 
අංකය 

නම හා තනGර 

ස්ථාන මාW: eය 
ස්ථාන මාW: පැ-f 

8නය රාජකාm ස්ථානය 8නය 
රාජකාm 

ස්ථානය 

01 එ�.එ�.එ�. 

ෙම~ෙහ~මÀ මයා 

රා.ක.ස.ෙසH. III 2016.01.01 ෙප~�ස් අ¨කාd කා�යාලය    

02. Áයංකා Âැb¹ග�පල 
qය 

රා.ක.ස.ෙසH. II 2016.01.04 ආගමන Fගමන 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

03 ඒ. ජයෙසHකර ෙමය රා.ක.ස.ෙසH. II 2016.01.06 ජනා¨පM කා�යාලය   

04. එb.එ�.එ�. මÃ\ 
මයා 

භාෂා ප�ව�තක 

(zංහල/ෙදමළ) 

2016.01.11 ආගමන Fගමන 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

05 එ�.එස්.�. 
ෙෆ~bෙසHකා මහතා 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 කා�qක අධ?ාපන හා ^_= 

�dෙ� ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

06 එ�.එb. චb�මා� 
qය 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 Fෙ\ශ ස�ප* ෙදපා�තෙ�b[ව   

07 එස්.ඒ.ෙ:.එ�. 
සමරSර මහතා 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 Fගණකා¨පM ෙදපා�තෙ�b[ව   

 

08 ඩ|.එස්.ඊ.එb. wමා� 
qය 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 ෙම~ර�ව, Cාෙ\]ය ෙ�ක� 

කා�යාලය 

  

09 ෙ:.¾.ආ�. සත?±* 
මහතා 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 අධ?ාපන අමාත?ාංශය 

 

  

10 එ�. දයාර*න මහතා  කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 ජන හා සංබ?ා ෙ�ඛන 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  



10 

 

අV 
අංකය 

නම හා තනGර 
ස්ථාන මාW: eය ස්ථාන මාW: පැ-f 

8නය රාජකාm ස්ථානය 8නය රාජකාm ස්ථානය 

11 එ�.�.එ�. 
කRණාර*න qය 

කා.ක.ෙසH. III 2016.02.29 ෙග~ඩනැg� 

ෙදපා�තෙ�b[ව  

  

12 අr.එ�. චb¿ලතා රා.ක.ස.ෙසH. I 2016.03.01 Cාෙ\]ය ෙ�ක� 

කා�යාලය, කැලÆය 

  

13 ෙ:.�.ෙÇ.එ�. 
කRණාර*න ෙමය 

රා.ක.ස.ෙසH. III 2016.05.02 ජනා¨පM කා�යාලය   

14 එ�.ෙ:. නාලn 
ෙස�මලතා qය 

රා.ක.ස.ෙසH. I 2016.05.02 Cාෙ\]ය ෙ�ක� 

කා�යාලය, ෙද~�ෙÈ 

  

15 එ�.එ�.ෙ:. 
ර*නායක මහතා 

කා.ක.ෙසH. III 2016.08.03 qYbෙද�R 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

16 ¾.S. ප\qÆ qය රා.ක.ස.ෙසH. I 2016.08.22 ජාMක ෙභiMක සැලm� 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

17 ¾.එස්. ද ෙස~rසා qය  රා.ක.ස.ෙසH.  2016.09.06 ජාMක ෙකi[කාගාර 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

  

18 එ�. �වb Áයද�ශන 
ෙපෙ�රා මහතා 

කා.ක.ෙසH. II 2016.10.31 අමාත? මJඩල කා�යාලය   

19 ඊ.¼.¼. ඇ�F�ගල 
qය 

රා.ක.ස.ෙසH. III 2016.11.01 ජනා¨පM කා�යාලය   

20 ෙ:. Rවb wමාර 
මහතා 

�ය�R II 2016.11.18 MරÈපෙb Cාෙ\]ය ෙ�ක� 

කා�යාලය 

  

21 É.ඒ ෙතbනෙක�b රා.ක.ස.ෙසH. I   2016.01.01 තා:ෂණ Fද?ාලය, 

බ��ල 
 

22 �Yයා අq* ෙමය භාෂා ප�ව�තක   2016.01.01 රාජ? භාෂා 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

23 É.එb.¾. ෙපෙ�රා 
මයා 

රා.ක.ස.ෙසH. III   2016.01.04 ෙප~�ස් අ¨කාd 

කා�යාලය, අ�පාර 

24 ¾.එ�.එ�. �සානායක 
මයා 

රා.ක.ස.ෙසH. II   2016.01.19 Fභාග 

ෙදපා�තෙ�b[ව  

25 f.එ�. mමනාව� qය  කා.ක.ෙසH. II   2016.03.01 Fෙ\ශ කටL[ 

අමාත?ාංශය 

26 එස්.ඩ|. ර*නායක 
මහතා 

කා.ක.ෙසH.-

FෙශHෂ 

  2016.04.01 Fෙ\ශ කටL[ 

අමාත?ාංශය 

27 එ�.එස්.ඒ. රාජප:ෂ 
මහතා 

�ය�R II   2016.05.23 
ජනා¨පM කා�යාලය 

28 සර* වසbතද ෙසHර� 
මහතා 

�ය�R II   2016.05.23 
ජනා¨පM කා�යාලය 

29 É.එ�.ඒ.එb. 
බJඩාර මහතා 

�ය�R III   2016.05.23 
ජනා¨පM කා�යාලය 

30 ආ�.¼. Cභා* �*z� 
මහතා 

�ය�R III   2016.05.23 
ජනා¨පM කා�යාලය 

31 එ�.ඒ.S.එ�. 
ෙහ��ආර�© qය 

රා.ක.ස.ෙසH. II   2016.06.14 
ජනා¨පM කා�යාලය 

32 ෙ:.ඒ.¾.එස්.එ�. 
ජයව�ධන ෙමය 

රා.ක.ස.ෙසH. III   2016.08.15 Êා®ය කටL[ TUබඳ 

අමාත?ාංශය 

33 ඩ|.එ�.එb. ධ�මÁය 
මහතා 

�ය�R III   2016.12.01 ආර:ෂක 

අමාත?ාංශය 
 

 

ආyත ෙසSවය 

අV 

අංකය 

නම හා තනGර 
ස්ථාන මාW: eය ස්ථාන මාW: පැ-f 

8නය රාජකාm ස්ථානය 8නය රාජකාm ස්ථානය 

01 එ�.�.එ�.එස්. ද z�වා qය  2015.11.18 ËR ෙසHවයට   

02 ¼.එ�. ජයව�ධන qය  2016.05.16 ËR ෙසHවයට   

03 Ì.�.Ì.¾.එb. බJඩාර මහතා 2016.09.01 ���ය ෙදපා�තෙ�b[ව   

 



11 

 

සංව�ධන uලධාz ෙසSවය 
 

අV 

අංකය 
නම හා තනGර 

ස්ථාන මාW: eය ස්ථාන මාW: පැ-f 

8නය රාජකාm ස්ථානය 8නය රාජකාm ස්ථානය 

01 අෙය�නා රණzංහ ෙමය 
සංව�ධන 

Yලධාd III 
2016.01.06 ËR ෙසHවයට   

02 ආ�. ඉb�කා ෙමය  
සංව�ධන 

Yලධාd III 
2016.01.25 

අÊාමාත? 

කා�යාලය 
  

    03 ඒ.¾. ඉලංගෙක�b ෙමය සංව�ධන 

Yලධාd III 

2016.02.28 Íඩා සංව�ධන 

ෙදපා�තෙ�b[ව  
 

  

04 
ෙ:.එ�. FෙÇෙසHකර 

මහතා  

සංව�ධන 

Yලධාd III 
2016.03.01 

ස්වෙ\ශ කටL[ 

අමාත?ාංශය 
  

05 එ�.�.ආ�. Sරzංහ මයා 
සංව�ධන 

Yලධාd III 
2016.03.31 

ස්වෙ\ශ කටL[ 

අමාත?ාංශය 

 

 

 

 

06 
එ�.ඩ|.ඊ.ෙÇ. 

මඩහෙප~ළ qය  

සංව�ධන 

Yලධාd III 
2016.08.01 

Fෙ\ශ ස�ප* 

ෙදපා�තෙ�b[ව 
  

07 ෙ:.එ�.අr. අමා� qය 
සංව�ධන 

Yලධාd III 
  2016.02.15 

ආපදා කළමණාකරන 

අමාත?ාංශය 

08 Ì.එස්. දමයbM qය 

සංව�ධන 

Yලධාd III   2016.06.01 

සංව�ධන උපායමා�ග හා 

ජාත?bතර ෙවළඳ 

අමාත?ාංශය  

09 එස්. අrංගරb මහතා 
සංව�ධන 

Yලධාd III 
  2016.08.05 

වැF� ක�මාbත 

අමාත?ාංශය 

10 
ඒ.ෙ:.එ�. අ[ෙක�රළ 

ෙමය  

සංව�ධන 

Yලධාd III 
  2016.09.21 ���ය ෙදපා�තෙ�b[ව 

11. 
එ�.එ�.එb.ෙ:.ෙ:. 

ෙහHර* qය 

සංව�ධන 

Yලධාd III 
  2016.09.01 

ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� 

ෙදපා�තෙ�b[ව 

12 
අr.�.¾.එ�. 

FෙÇබJඩාර qය 

සංව�ධන 

Yලධාd III 
  2016.12.06 

ස්වෙ\ශ කටL[ 

අමාත?ාංශය 
 
 

 
3.3 ආයතuක කටFG 
 

අV 

අංකය 
=ස්තර 

ෙපර වසර - 2015 Qව�තන වසර - 2016 

ලැ| 

සංඛ�ාව 

අVමත කළ 

සංඛ�ාව 

ඉUm 

සං} යාව 

ලැ| 

සංඛ�ාව 

අVමත කළ 

සංඛ�ාව 

ඉUm 

සංඛ�ාව 

01 ෙසHවයට බඳවා ගැn� - - - 10 10 - 

02 Fභාග පැවැ*S� - - - - - - 

03 ස�3ඛ පd:ෂණ පැවැ*S� 01 - - 01 01 - 

04 ෙසHවය ස්Îර �d� 06 05 01 02 02 - 

05 උසස් �d� 06 06 - 08 08 - 

06 වැ�È ව�ධක ෙගS� 441 421 20 266 266 - 

07 ෙසHවය ��ඝ �d� - - - - - - 

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

09 ෙසHවය හැර යෑ� - - - 02 02 - 

10 වැඩ තහන� �d� - - - - - - 

11 නැවත ෙසHවය T��S� - - - - - - 

12 Fනය පd:ෂණ - - - - - - 

13 Fෙ\ශ Yවා§ අ�මත �d� 11 11 - 02 02 - 

14 Fෙ\ශ »ෂ?*ව 01 01 - 14 14 - 

15 අමාත? මJඩල සංෙ\ශ 22 21 01    

16 ඇප ආර�භ �d�       

18 ණය අ�මත �d�       

 ෙ\පළ       

 වාහන       

 ෙවන*       
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3.4    මානව ස�ප@ සංව�ධනය 
3.4.1.=ෙp~ය ��O පාඨමාලා 

අV 
අංකය

පාඨමාලාව/ 
ආයතනය 

නම තනGර =ෙp~ය 
��Oව ලද 

රට 

කාල�මාව 

01 Australia Awards  

Scholarship Academic year 

2016 intake 

ෙ:.ඒ.É.එස්. කහඳවල qය ඉඩ� ප�හරණ සැලm� 

Yලධාd 

ඕස්ෙÕ�යාව 2016.01.05  

2016.01.25 

02 Cස�පාදන ¹Èෙල�මා 

පාඨමාලාව (DIPPCA) 

වr.එ�.¼. ව*සලා qය ගණකා¨කාd ෙගS� මැෙ�zයාව 2016.03.12  

2016.03.24 

03 Emotional Balance for 

Higher Productivity 

එස්.¾. නbදන මහතා ගණකා¨කාd (ඉ.ප.C.සැ.ෙද.) ඉb�යාව 2016.04.20 

2016.04.29 
f.ඒ. ජයනbද මහතා Yෙය�ජ? අධ?:ෂ 

(ඉ.ප.C.සැ.ෙද.) 

වසbතා wමා� ෙමනFය වැඩ බලන Yෙය�ජ? 

අධ?:ෂ (පාලන) 

ආ�.එ�. F මර*න qය සහකාර අධ?:ෂ (�ස්¬: 

ඉඩ� ප�හරණ) 

චb¿ා ෙසනFර*න qය සහකාර අධ?:ෂ (�ස්¬: 

ඉඩ� ප�හරණ) 

අr.¾. ��� බJඩාර මහතා සහකාර අධ?:ෂ (�ස්¬: 

ඉඩ� ප�හරණ) 

එ�.ඒ. න�| මහතා සහකාර අධ?:ෂ (�ස්¬: 

ඉඩ� ප�හරණ) 

එස්.ඒ.එb.එ�. සමර[ංග 

qය 

සහකාර අධ?:ෂ (�ස්¬: 

ඉඩ� ප�හරණ) 

04 Planning and Management 

of National Mapping and 

Surveying  

එ�.¾.එb. ක�ෙ\රා මහතා ෙජ?ෂ්ඨ qYbෙද�R අ¨කාd ජපානය 2016.08.21 

2016.12.17 

05 2016 – Seminar on 

Economic Development and 

Financial Management for 

Sri Lanka  

ඩ|.ඒ.¾. FෙÇර*න qය අධ?:ෂ 3ද� (qYbෙද�R 

ෙදපා�තෙ�b[ව) 

Þනය 2016.08.15 

2016.09.13 

06 Advance Certificate Course 

on Special information 

technology for urban 

Planning and Management 

ඒ.එb.ෙÇ. Cනාb� qය ඉඩ� ප�හරණ සැලm� 

Yලධාd 

ඉb�යාව 2016.09.28 

2016.11.22 

07 Natural resource 

Management for sustainable 

rural development   

É. ෙජග�ෂ්වරb මහතා ඉඩ� ප�හරණ සැලm� 

Yලධාd 

ඉb�යාව 2016.10.03 

2016.10.30 

08 SAARC Special training 

programme Land 

development Policy and 

Management  

¼.එස්. එ��F ම qය ඉඩ� ප�හරණ සැලm� 

Yලධාd 

ෙක~�යාව 2016.10.12 

2016.11.01 

ආ�.¼.ආ�. රාජප:ෂ මහතා ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� 

09 Support effective and 

transparent governance of 

Land for Economic benefit 

(Sri Lanka) 

ආ�.ඩ|.ආ�.එb.�. 

රණවාරණ ෙමනFය 

සහකාර අධ?:ෂ  ඕස්ෙÕ�යා 2016.10.29 

2016.11.26 

එ�.S. ෙහ��ආර�© මහතා සහකාර අධ?:ෂ 

10 Foreign training Programme 

on big data Course  

É.එb. කා�යවස� මහතා සහකාර ෙක~මසා�ස් (ඉඩ� 

සංව�ධන) 

දw= 

ෙක~�යාව 

2016.07.17 

2016.07.28 

11 Roles and Contribution of 

Land Administration in 

Malaysian Development  

Ì.ෙ:.¾. මෙහH�කා MලාY 

qය 

සහකාර ෙ�ක� මැෙ�zයාව 2016.08.14 

2016.08.28 

12 Australian Awards 

fellowship  

ඩ|.¼.එ�.�.ආ�. ශාbත 

wමාර මයා 

ෙජ.ස.ෙ�. (ඉඩ�)  ඕස්ෙÕ�යාව 2016.10.29 

2016.11.27 

13 Public Sector Leadership 

Programme 

එස්.එ�.වr.එස්. ෙබ~රලැස්ස 

මහතා 

සහකාර ෙ�ක� (පාලන) zංගÈ^Rව 2016.10.10 

2016.10.14 

14 Australian Awards 

fellowship 

ෙ:. Ëණව�ධන qය අධ?:ෂ  (ඉඩ� CMප*M) ඕස්ෙÕ�යාව 2016.10.31 

2016.11.25 
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3.4.2.ෙp~ය ��O පාඨමාලා 
 
අV 

අංකය 

��O ආයතනය නම තනGර පාඨමාලාව කාලය පාඨමාලා 

ගාස්G 

1.  Y^ණතා සංව�ධන 

ආයතනය 

ඒ.ඒ.අr. 

අතප*[ qය 

රා.ක.ස. රජෙB Yලධාdbෙe 

අ*Mකාර� g=� 

TUබඳ ^_= වැඩ 3¥ව 

2016.03.03 

2016.03.04 8500/- 

2.  USAID ±.ඒ.ෙ:.එ�.ඒ. 

කා�යÈප� 

මහතා 

සහකාර 

අධ?:ෂ (ඉඩ� 

අ*ප*) 

Invitation 

Procurement Training  

2016.11.25 

2016.11.17 - 

3.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

¾. නයනා 

නbදn qය 

රා.ක.ස. කා�යාල 

කළමනාකරණය හා 

ආක�ප ව�ධනය 

TUබඳ ^_= පාඨමාලා 

2016.03.14 

2016.03.18 
- 

4.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.එ�.�. 

ÁයbMකා qය 

රා.ක.ස. වෘ*�ය හා Fනය 

සමබර කර ගැnම 

සඳහා භාවා*මක 

½\¨ය TUබඳ ^_= 

පාඨමාලාව 

2016.03.08 

- 

5.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

Induction training 

Programme 

2016.04.25 

2016.04.29  

6.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

Human Resource 

Management  

2016.06.27 

2016.06.29  

7.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

Public Financial 

Management  

2016.05.31 

2016.06.06  

8.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

Module on Retirement 

Benefit Management 

2016.07.25 

2016.07.29  

9.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

Module on 

Relationship 

Management  

2016.08.18 

2016.08.22  

10.  Academy of Financial 

Studies  

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd 

(සැපµ�) 

රජෙB Cස�පාදන 

යාව�ය 

2016.05.02 

2016.05.11  

11.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

�.ඒ.ෙ:.එb.ඒ. 

කා�යÈප� 

මහතා 

සහකාර 

අධ?:ෂ (ඉඩ� 

අතප*) 

Certificate in Project 

Management 

2016.08.01 

2016.08.12  

12.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ෙ:. 

ඥාණචb¿b 

සහකාර 

අධ?:ෂ (ඉඩ� 

CMප*M) 

Certificate in Project 

Management 

2016.08.01 

2016.08.12  

13.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ආ�.එ�. 

ෙහHවාෙක�පර 

ෙමනFය 

nM Yලධාd Workshop on Essence 

of a customer friendly 

organization  

2016.12.19 

2016.12.20  

14.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ආ�.එ�. 

ෙහHවාෙක�පර 

ෙමනFය 

nM Yලධාd Workshop on Six 

thinking Hats 

2016.09.22 

2016.09.23 
 

 

15.  � ලංකා සංව�ධන 

ප�පාලන ආයතනය 

ඩ|.¾.එස්.¼. 

z�ව�ධන 

මහතා 

ගණකා¨කාd  Induction Training 

Programme 

2016.10.11 

2016.10.14  

16.  � ලංකා පදන� ආයතනය �. කජාY qය අධ?:ෂ (ඉඩ� 

CMප*M) 

Revenue 

Administration 

Management 

information System  

2016.02.09 
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4 . Dල� කළමනාකරණය 
        4.1 වැය ඇස්තෙ�9Gව 

  
  

ෙපර ව�ෂය  2015 (W5යd) Qව�ථන ව�ෂය 2016 (W5යd) 

�pධ 
QUපාදන 

=යදම ඉUmය 

=
ය

දෙ
�

 
Q

U
ශ

ත
ය

 

�pධ 
QUපාදන 

=යදම ඉUmය 

=
ය

දෙ
�

 
Q

U
ශ

ත
ය

 

01.ව�ාපෘUය                 

අමාත� කා�යාලය                 

ෙපi\ග�ක ප¹න¹ 18,500,000 14,148,448 4,351,552 71% 8,900,000 7,630,485 1,269,515 85% 

ෙවන* ^නරාව�ථන 41,710,000 32,928,674 9,090,773 79% 10,150,000 8,916,399 1,233,601 87% 

Cාeධන 
        

2001 700,000 407,729 292,271 58% 250,000 234,380 15,620 93% 

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

2003 3,700,000 3,202,007 497,993 87% 1,150,000 1,141,830 8,170 99% 

2101 - - - - - - - - 

2102 1,100,000 690,377 409,623 63% 500,000 499,915 85 99% 

2103 4,000,000 - 4,000,000 0% 500,000 500,000 0 100% 

02. .ව�ාපෘUය 
        

රාජ? අමාත? කා�යාලය 
        

ෙපi\ග�ක ප¹න¹ 
    

11,988,000 11,710,352 277,648 97% 

ෙවන* ^නරාව�ථන 
    

10,500,000 9,122,357 1,377,643 86% 

Cාeධන 
        

2001 
    

5,216,000 4,761,242 454,758 91% 

2002 
    

100,000 94,091 5,909 94% 

2003 
    

1,000,000 988,702 11,298 98% 

2101 
    

35,000,000 32,302,250 2,697,750 92% 

2102 
    

500,000 499,917 83 99% 

2103 
    

500,000 499,950 50 99% 

03. ව�ාපෘUය 
        

පmපාලන හා ආයතන 
ෙසSවා         

ෙපi\ග�ක ප¹න¹ 213,310,000 198,600.378 14,709,622 93% 234,600,000 227,181,321 7,418,679 96% 

ෙවන* ^නරාව�ථන 241,110,000 224,460,421 16,649,079 
    

93% 
30,975,000 26,284,469 4,690,531 84% 

Cාeධන   
       

2001 1,000,000 388,850 611,150 39% - - - - 

2002 300,000 48,005 251,995 16% 800,000 713,062 86,939 89% 

2003 4,000,000 1,980,328 2,019,672 50% 4,000,000 3,629,888 370,112 90% 

2102 2,000,000 1,111,361 888,640 56% 1,600,000 1,342,559 257,441 83% 

2401 1,500,000 1,445,460 53,540 96% 1,600,000 1,489,096 110,904 93% 

04. ඉඩ� සංව�ධන හා  
ඉඩ� අ@ප@කර 
ගැb� 

        
    

153-2-3-4-2105 
        

l� සFය  
වැඩසටහන 

546,000,000 308,357,559 237,642,441 56% 500,000,000 362,600,915 137,399,085 72% 

153-2-3-5-2105 
       

රජෙB කටL[ සඳහා 
ඉඩ� අ*ප*කර ගැn� 

2,100,000,000 1,540,989,623 559,010,377 73% 2,345,000,000 1,427,991,596 917,008,404 60% 
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 �pධ 
QUපාදන 

=යදම ඉUmය 

=
ය

දෙ
�

 
Q

U
ශ

ත
ය

 �pධ 
QUපාදන 

=යදම ඉUmය 

=
ය

දෙ
�

 
Q

U
ශ

ත
ය

  

153-2-3-7-2502         

උග* පාඩ� හා 

CMසංFධාන සං�ඳයා 

ෙක~qෂම (LLRC) 
400,000,000 77,402,795 322,597,205 19% 

50,000,000 23,745,039 26,254,961 47% 

153-2-3-8-2502         

ඉඩ� TUබඳ ෙත~ර[R 
ප\ධMය: ස්ථාපනය 
�dම 

25,000,000 - 25,000,000 0% 20,000,000 19,957,603 42,397 99% 

153-2-3-9-2502         

ආපදා නම?තාවය සඳහා 
අං�ත pq ආකෘMය: 
Tළෙයළ �dමට අවශ? 
හැ�යා ව�ධනය 

2,000,000 - 2,000,000 0% 2,000,000 - 2,000,000 0% 

153-2-3-10-2501         

කbතෙ� �Y 

ක�මාbතායතනය 

17,973,672 17,156,457 817,215 95% 10,500,000 10,344,455 155,545 98% 

153-2-3-11-2502         

ඉඩ� බැංwව 
- - - - 

195,000,000 108,234,295 86,765,705 55% 

එකGව 3,623,903,672 2,423,318,472 1,200,893,148  3,482,429,000 2,292,516,168 1,189,912,833  

 
4.2 රජෙP uලධාz9ෙK අ@Uකාර� � eOම        

�මාව9 ෙපර ව�ෂය (2015) 

(W5යd) 

Qව�තන ව�ෂය ( 2016) 

(W5යd) 

ඇස්තෙ�9Gව තත� ඇස්තෙ�9Gව තත� 

Fයදෙ� උප�ම �මාව 14,400,000.00 13883159.00 16,000,000.00 15,512,085.58 

අවම බැර �මාව 
6,500,000.00 8,158,834.51 6,000,000.00 8,114,290.48 

උප�ම හර ෙශHෂ �මාව 50,000,000.00 37,279,542.15 50,000,000.00 39,071,552.59 
 

  4.3 ආදාය� eOම   
 ෙපර ව�ෂය (2015) Qව�තන ව�ෂය ( 2016) 

ඇස්තෙ�b[ නැත නැත 

ව�ෂෙB ආදායම නැත නැත 

ෙවනස (+/ -) නැත නැත 

   
4.4 ෙභ�Uක ස�ප@ කළමනාකරණය 

          4.4.1 uශච්ල ෙpපල        

     

 *  2012 ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව ම¯b ඉ�කරන ලද “q�කත මැ�ර” නව ෙග~ඩනැg�ෙ� [bවන  මහෙ� කා�යාලය 

පව*වා ෙගනයr. 
 
 

අV 
අංකය 

ව@ක� ව�ගය 
වසර ආර�භෙP 
පැවU ත@@වය 

ව�ෂය Gළ Y\වන ලද ෙවනස්:� 
වසර අවසානෙP� 
පැවU ත@@වය 

අ@ප@ කර 
ගැbම 

-ල� 
ගැb� 

ෙව9ෙpY 
�z� 

ඉව@ 
�z� 

1 ඉඩ� (අ:කර)  - - - - - 

2 ෙග~ඩනැg� * - - - - * 

3 ඉ� �d� - - - - - - 
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  4.4.2  චංචල ෙpපල 

අV 
අංකය 

ව@ක� ව�ගය  
වසර 

ආර�භෙP 
පැවU ත@වය  

ව�ෂය Gල Y\වන ලද ෙවනස් :� 
වසර 

අවසාන
ෙP � 
පැවU 

ත@@ව
ය 

අ@ප@ 
කර 

ගැb�   
(+) 

-ල� 
ගැb� 

(+) 

ෙව9
ෙpY 
�z� 
(-)  

පවරා 
�� 
(-) 

ඉව@ 
�z� (-) 

1 ජංගම �රකථන 4 - 0 - - - 4 

2 ෆැ:ස ්යbI 20 - 3 - - - 23 

3 ]තකරණ 4 - 1 - - - 5 

4 මrෙ ~ෙtt උvb 2 - - - - - 2 

5 Blender 1 - - - - - 1 

6 F�� ෙ:තල 19 - 3 - - 3 19 

7 ෙක~¹ ක= 5 - - - - - 5 

8 ½\ධ CMමාව 2 - - - - - 2 

9 White Board 15 - - - - - 15 

10 White Board Stand 3 - - - - - 3 

11 UPS 84 - 12 - - 16 80 

12 ප�ගණක ක�ටල 113 1 15 20 1 4 104 

13 වාL ස®කරණ යbI 30 - - - - - 30 

14 Ábටර 65 - 16 12 - - 69 

15 Cordless Phone 5 - - - - 2 3 

16 ºපවා�Y යbI 11 - - - - 1 10 

17 මහජන ඇම[� ප\ධMය 1 - - - - - - 

18 ද¢ල 1 - - - - - 1 

19 è�( ෙබ~bෙග~) 1 - - - - - 1 

20 Accordion 1 - - - - - 1 

21 Cusion visitor chairs 5 
     

5 

22 Sofa Set 7 - - - - - 8 

23 Dining Table 3 - 1 - - - 3 

24 Dining Chairs 12 - - - - - 12 

     25 ^ස්තකාල කැlන� (වාෙb) 3 - - - - - 03 

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

27 ^ස්තකාල �යS� ෙ�ස 02 - - - - - 02 

28 ^ස්තකාල �යS�  ^�(ෙර:zb) 12 - - - - - 11 

29 S�R ෙ�ස (rounded) 5 - - - - - 05 

30 fර¥ ^� 12 - - - - - 12 

31 වාෙb අ�මා�  27 - 3 - - - 30 

32 4 drawer cabinets 70 - 3 - - - 73 

33 Executive Table MDF 7 - - - - - 7 

34 �T ෙග~� රා:ක 35 - - - - - 35 

35  ^�  (ෙර:zb වාෙb) 3 - - - - - 03 

36 �TකR ෙ�ස 24 - 3 - - - 25 

37 Staff Table 109 - - - - - 106 

38 Fධායක ෙ�ස 20 - - - - - 20 

39 Glass pad (Fධායක ෙ�ස) 2 - - - - - 02 

40 ප�ගණක ෙ�ස 67 - 4 - - - 71 

41 කා.කා.ස. ෙ�ස (wඩා) 8 - - - - - 08 

42 ප�ගණක ^� 179 - 2 5 - 20 156 

43 ෙ�ස (වාෙb) 1 - - - - - 01 

44 ලැÈෙට~È ප�ගණක 18 - - - - 3 15 
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අV 

අංකය 

 
ව@ක� ව�ගය  

 
වසර 

ආර�භෙP 
පැවU 
ත@වය  

ව�ෂය Gල Y\වන ලද ෙවනස් :� 
වසර 

අවසාන
ෙP � 
පැවU 

ත@@ව
ය 

අ@ප@ 

කර 

ගැb�   

(+) 

-ල� 

ගැb� 

(+) 

ෙව9

ෙpY 

�z� 

(-) 

පවරා 

�� 

(-) 

ඉව@ 

�z�  

(-) 

45 ෙබ~rෙ�R 2 - - - - - 02 

46 ඡායා Tටප* යbI 15 - 4 - - 2 17 

47 ස¼්ක� 80 - - - - - 80 

48 Fධායක ^� 35 - 3 - - - 38 

49 ඇê ^� 42 - - - - - 42 

50 ය[R �යන 2 - - - - - 02 

51 Water Dispenser ( Hot & Cool) 4 - - - - - 04 

52 Water Dispenser (nomal) 04 - - 1 - - 03 

53 ව[ර ì�ට� 01 - - - - - 01 

54 පාදස්තල F�� පංකා 08 - 6 - - - 14 

55 ^ස්තකාල ෙප~* 2134 - 86 - - - 2,220 

56 T*තල පහන 01 - - - - - 01 

57 ^ස්තකාල කබÀ (F�R) 07 - - - - - 07 

58 Dry Box 01 - - - - - 01 

59 Dynamic Microphone 01 - - - - - 01 

60 Microphone  stand 01 - - - - - 01 

61 Voice Recorder 03 - - - - - 01 

62 Lobby chairs 65 - - - - - 65 

63 Small Cassette recorder 01 - - - - - 01 

64 Heavy duty staples machine 05 - - - - - 05 

65 High back chairs 02 - - - - - 02 

66 Visitor Chairs 135 - - - - - 135 

67 Medium Back Chairs 07 - - - - - 07 

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

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

70 Bunk beds _ - - - - - - 

71 Foam Matress  04 - - - - - 04 

72 ෙසHÈ^ 01 - - - - - 01 

73 3ද� ෙප�� 02 - - - - - 02 

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

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

76 Vedio Light & Stand - DC 01 - - - - - 01 

77 Vedio Light & Stand - AC 01 - - - - - 01 

78 Platform Trolly 01 - - - - - 01 

79 Sounds Systems 02 - - - - - 02 

80 Multi media Projectors 5 - - - 2 - 03 

81 Electrical Screen 2 - 1 - - - 03 

82 Display Board 1 - - - - - 01 

83 Dry Cabinet 1 - - - - - 01 
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අV 

අංකය ව@ක� ව�ගය 
ව@ක� ව�ගය  

 
ව�ෂය Gල Y\වන ලද ෙවනස් :� 

 
02 

වසර 

අවසාන

ෙP � 

පැවU 

ත@@ව

ය 

 
වසර 

ආර�භෙP 
පැවU ත@වය  

අ@ප@ 

කර 

ගැb�   

(+) 

-ල� 

ගැb� 

(+) 

ෙව9

ෙpY 

�z� 

(-) 

පවරා 

�� 

(-) 

ඉව@ 

�z� (-) 

84 Scanners 5 - - - - - 05 

85 Non-linear Editing System 1 - - - - - 01 

86 රාජ? ලාංඡනය 1 - 1 - - - 02 

87 ½\ධCMමාව තබන wÉරය 1 - - - - - 01 

88 Display Cabinet 1 - - - - - 01 

89 10 KVA  Online 1 - - - - - 01 

90 

 

Access Control Systems 
 

1 - - - - - 01 

Office Cupboard 1 - - - - - 01 

91 දැbS� ^වR(¹±ට�) 1 - - - - - 01 

92 S¹ෙය� කැමරා 2 - - 1 - - 01 

93 සාමාන? කැමරා 2 - - - - - 02 

94 Steel Reck 1 - - - - - 01 

95 කැ| රථ  20 2 - - - - 22 

96 �È රථ 15 1 1 - - - 17 

97 වෑb රථ  2 - - - - - 02 

98 ෙම�ට� සrක� 1 - - - - - 01 

99 කා� රථ 4 - 1 - - - 05 

100 ගෑස් wක� 0 - 1 - - - 01 

101 Hot water Filter  0 - 1 - - - 01 

102 Water Tank 500 L 0 - 1 - - - 01 

103 ව[ර ෙම�ට� 0 - 1 - - - 01 

  එකGව 3781 4 173 39 4 57 3,858 

 

 

5. සංව�ධන කටFG සඳහා අෙනJ@ අංශය9ෙK දායක@වය  

5.1 ඉඩ� සංව�ධන හා ඉඩ� QUප@U අංශය 

රජෙB ඉඩ� Cශසත් ෙලස උපෙය�ජනය කර ගැnෙ� අර3Æb ජාMක ඉඩ� CMප*Mවලට අ�ðලව කා�න 
අවශ?තාවට ගැළෙපන අL�b ඉඩ� nM සංෙශ�ධනය �dම, රජෙB ඉඩ� සංර:ෂණය, සංව�ධනය හා 
කළමනාකරණය �dම, ප�සර සම[�තතාවය ³ෙකන ප�� FFධ අංශ අතර ස�බb²කරණය පව*වා ගැnම, 
ඒ´ය ඉඩ� ප�පාලනය: �වrන [ළ පව*වාෙගන යාම,  FFධ ආයතන හා ජනතාව අතර රජෙB ඉඩ� 
ෙබදා�ම හා ෙබදා � ඇM ඉඩ�වල ට �qක� අrMය ලබා�ම වැY කා�යයbවල � අදාළ රාජ? ආයතන හා 
Yලධාdb සමඟ ස�බb²කරණය: පව*වාෙගන යාම ඉඩ� ගැට¥ සඳහා Yවැර�  Fසv� ලබා�ම හා ඉඩ� 
කා�ය:ෂමව හා ඵලදාµව ෙය~දා ගැnම [Ub රෙ� සංව�ධනයට දායක Sම, ඉඩ� සංව�ධන හා ඉඩ� 
CMප*M අංශෙB කා�යභාරයr.  

එó� රාජ? CMප*Mවලට අ�ðලව ඉඩ� Fෂයට අදාළව ආඥා පන*, CMප*M හvbවා �ම හා සංෙශ�ධනය 
�dම, ඉඩ� Yර¢� �dෙ� කටL[ හා ඉඩ� Yර¢� ��ෙ� සහMක පI Yw* �dම, ව?වසථ්ාTත ආයතන, 
පළා* සභා පළා* පාලන ආයතන හා රජෙB ෙදපා�තෙ�b[ සඳහා අවශ? ඉඩ� 3දා හැdම, මහ ෙග~F ජනපද, 
මධ?ම පාbMක ඉඩ�, �මාසbන ඉඩ� සඳහා �මනාපI Yw* �dෙ� කටL[ සංFධානය �dම හා 
ෙමෙහයSම, � ලංකා ආෙය�ජන මJඩලය ය ට ෙ* �යාප�ං© S ඇM FෙශHෂ ව?ාපෘM සඳහා  ඉඩ� Yදහස ්
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�dෙ� කටL[  ෙමෙහයSම, � ලංකාෙt මැ�� කටL[ කා�ය:ෂමව F¨ම*ව සංFධානය �dම සඳහා 
qYbෙද�R ෙදපා�තෙ�b[ව ෙමෙහයSම, ස්ව කැමැ*ෙතb ෙත~රව අවතැb �වb ^නR*තාපනය �dෙ� 
CMප*Mය යා*මක කරSම වැY කා�යයb රා»ය: z� ෙකෙ�. 

කා�න අවශ?තාවයb හ�නාගැnෙමb පmව ඉඩ� සංව�ධන ආඥාපනතට කළL[ සංෙශ�ධන TUබඳ ¢ පන* 
ෙක��පත ගැස� �dෙමb පmව පළා* සභා එකගතාවය ෙන~ලැfම ෙහH[ෙවb එය යU ෙක��ප*ෙක~ ට ෙ� 
වනFට nMපM Yd:ෂණ ලබා ගැnම සඳහා ෙය~3 කර ඇත. එම¯b FෙශH�ත අවස්ථාවb� හැර 
�මනාපIවලට අදාළ zය{ම ෙක~bෙ\z ඉව* ��ම ට �රණය ෙක~ට ඇත. එෙසHම පm උRමය දRවbට 
පැවෙරන ආකාරය දැ:ෙවන පනෙ* III උපෙ�ඛනය සංෙශ�ධනය කරqb ස්ô/^Rෂ ෙදප:ෂයටම සමාන 
අවස්ථාවb ඇM ��ම හා ඉඩ� õ:M F�න තැතැbතාට C3ඛතාවය ලබා�ම වැY කR= හvbවා �ම ද  
 ෙය�ජනා ෙක~ට ඇත.  එෙසHම ඉඩ� සංව�ධන ආඥා පනත, රජෙB ඉඩ� ආඥා පනත, ඉඩ� Cදාන FෙශHෂ 
F¨Fධාන පනත හා ඉඩ� අ*කර ගැYෙ� පනත සංෙශ�ධනය සඳහා අවශ? Tයවර ගYqb Mෙ|.  එමgb � 
ලංකාෙt ෙග~F ජනතාවට* මධ?ම පාbMක හා ග� ^¥��dෙ� ව?ාපාර [ළ ලබා � ඇM රජෙB ඉඩ�වලට 
අදාළ ෙක~bෙ\z සංෙශ�ධනය �dෙමb එම ඉඩ� හැ�තා: �රට තරඟකාd ෙවළඳෙප~ළ [ළ කටL[ �dම 
සඳහා Fවෘත �dමට අෙÈ:ෂා ෙකෙ�. 

ඉඩ� සංව�ධන අංශය හා CMප*M අංශය Fzb  පහත සඳහb කා�යයb ඉ� කර� ලබr. 

� ජාMක ඉඩ� CMප*Mය යා*මක �dම හා ඉඩ� අණ පන* කා�නව සංෙශ�ධනය �dම. 

� රජෙB ඉඩ� ආඥා පනත යටෙ* ^\ගලයb ෙවත රජෙB ඉඩ� ��ඝ කා�න බ� මත හා �මනාපI මත 

ලබා �ම සඳහා ගR අමාත?[මාෙe අ�මැ�b ලබා ගැnම. 

� ��ඝ කා�න බ�කර හා �මනාපI අMගR ජනා¨පM[මාෙe අ*සන ලබා ගැnම සඳහා ජනා¨පM 

ෙ�ක� කා�යාලය ෙවත යැSම. 

� ��ඝ කා�න බ�, �මනාපI ස�බbධ ගැට¥වලට අදාළව කටL[ �dම. 

� ඉඩ� �qක� Yර¢� �dෙ� ෙදපා�තෙ�b[ව Fzb ෙය~3 කරන ග� Yර¢� �d� සඳහා ගR 

ඇමM[මාෙe අ�මැMය ලබා ගැnම. 

� Fහාරස්ථාන හා ෙවන* ආගqක සථ්ාන සදහා ¤ජා pq ඔÈ^ හා Cාර�භක බ�කර ලබා �ම සඳහා 

අMගR ජනා¨පM[මාෙe හා අමාත?[මාෙe අ�මැMය ලබා ගැnමට ෙය~3 ��ම. 

� mනාq වැY ස්වභාFක Fප* Yසා අවතැb � ^\ගලrbට Fක�ප ඉඩ� ලබා �ම.  

� රජෙB ආයතන සඳහා ඉඩ� පවරා �ම. 

� ජාMක ඉඩ� CMප*Mය යා*මක �dම හා ඉඩ� අණ පන* කා�නව සංෙශ�ධනය �dම. 

� FFධ ඉඩ� Cශ්න ස�බbධව අමාත?ාංශයට �නපතා පැqෙණන ^\ගලයbෙe ඉඩ� ඉ��� හා ඉඩ� 

ගැට¥ ස�බbධෙයb අවශ? උපෙදස්  �T TUෙයලෙක~ට අදාළ ආයතන ෙවත ෙය~3 �dම හා එම 

CගMය පm Fපර� �dම. 

� ජනා¨පM ෙ�ක� කා�යාලෙයb/ අÊාමාත? කා�යාලෙයb/ අමාත?ාංශව�b/පළා* සභාව�b/    

මහජනතාවෙගb ලැෙබන ඉඩ� ඉ��� හා ඉඩ� ගැට¥  ස�බbධව කටL[ �dම. 

� FFධ ඉඩ� ගැට¥ ස�බbධව ලැෙබන Fම��වලට අවශ? උපෙදස ්Yයqත ආයතනවලට යැSම. 

� ගR අමාත?[මා ෙවත ෙය~3වන ඉඩ� ආර¢� හා අöයාචනා TUබඳ Fම�ශන/පd:ෂණ පැවැ*Sමට  

කටL[ ��ම. 

� රජෙB ඉඩ� කා�ය:ෂම ෙලස කළමනාකරණය �dම ස�බbධව �ස්¬: ම�ටqb ඉඩ� Fෂයට අදාළ  

Yලධාdb සමඟ සාක�ඡා පව*වා එ�� ම[වන ගැට¥ ස�බbධෙයb උපෙදස් හා Fස�� ලබා�ම. 

� �ස්¬: සාක�ඡාවල � හා මහජන පැqÆ�ව�b ෙහUදරt වන ඉඩ� අනවසර අ�ලා ගැn�   

ස�බbධෙයb nMමය කටL[වලට ෙය~3 �dම. 
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��ඝකා�න බ� හා �මනාපI ෙග~� සංඛ?ාව                                                            

4131 
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480 

3. දැනට කටL[ කරන �මනාපI හා බ� ෙග~� සංඛ?ාව 554 
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�මනාපI, mනාq �මනාපI, රණFR �මනාපI) 
 

1248 
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370 
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10 
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05 
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5.2. ඉඩ� අ@ප@ අංශය 

රජෙB සංව�ධන යාව�b සඳහා ෙය~දා ගැnමට අවශ?වන රජෙB ඉඩ� ෙන~මැM අවසථ්ාවල � ඒ සදහා 

ෙපi\ග�ක ඉඩ� අ*කර ගැnමට 1950 අංක 9 දරණ ඉඩ� අ*කර ගැYෙ� පනත හා ඊට අදාළව සංෙශ�¨ත 

F¨Fධානයbට අ�ðලව ඉඩ� අ*කර ගැnෙ� කා�යභාරය ඉ� කර� ලබbෙb ෙමම අංශය මgY. තවද, 

සංව�ධන ව?ාපෘ�b සඳහා ක¹නqb ෙපi\ග�ක ඉඩ� රජයට අ*කර�ම සඳහා අවශ? nත?ා�ðල 

යාමා�ගයb අ�ගමනය ��ම ද රජෙB අමාත?ංශ හා ෙදපා�තෙ�b[වලට අ*කරග� ලබන ඉඩ� සදහා 

වb� ෙගSම හා අ*කර ගැY� කටL[ යා*මක ��ෙ� � අ*කර ගැnෙ� Yලධාdb Yයාමනය ��ම ද 

ෙමම අංශෙB කා�යභාරය ෙt. 

ව�තමානෙB� යා*මක කරන ලද Fශාල සංව�ධන ව?ාපෘM යා*මක ��ම ෙව�ෙවb ඉඩ� අ*කර 

ගැYෙ� ෙය�ජනා Fශාල සංඛ?ාව: ෙ� වනFට ලැf ඇත.  එම ෙය�ජනා අ[�b ජාMක වශෙයb mFෙශHෂ 

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

සලකා කටL[ කරqb පව�. තවද ෙපi\ග�ක ඉඩ� රජයට අ*කර ගැnෙ� � zයකැමැ*ෙතb ෙත~රව 

අවතැb�වb නැවත ප�ං© ��ෙ� ජාMක CMප*Mයට අ�ðලව අදාළ ආයතන Fzb කටL[ ��ම TUබඳව 

Yයාමනය ��ම ද z�කර� ඇත.  

1.  ද:�ණ අ¨ෙt¡ මා�ග ව?ාපෘMය. (මාතර - හ�බbෙත~ට �Ëව) 

2.  මධ? අ¨ෙt¡ මා�ග ව?ාපෘMය. 

3.  ජාMක මහා මා�ග ආං»ක ව?ාපෘMය යටෙ* �වrන ^රා මා�ග ^¥���ම. 

4.  ෙÈරාෙදYය - බ��ල - ෙචbකල¹ මා�ග ව?ාපෘMය. 

5.  මාතර කතරගම නව ���ය මා�ග ව?ාපෘMය. 

6.  ෙම~රගහකbද / ක¥ගඟ ව?ාපෘMය. 

7.  ජලස�පාදන ව?ාපෘ�b යා*මක �dම. 

8.  ෙt³ස් ගඟ සංව�ධන ව?ාපෘMය. 

9.  FFධ නාග�ක සංව�ධන ව?ාපෘMb. 

10.  යාbඔය ජලාශ ව?ාපෘMය 

11.  ෙම~රාණ ජලාශ ව?ාපෘMය  

12. දැ�Rඔය ජලාශ ව?ාපෘMය 

13. උමා බ_කා�ය සංව�ධන ව?ාපෘMය 

14. FFධ වාdමා�ග ව?ාපෘMය 

15. F��බල අමාත?ාංශය යටෙ* FFධ F��බල ව?ාපෘ�b 

16. ග�^¥� �dම - නායයාෙමb හා ගංව[ෙරb අවතැb�වb සඳහා 

17. අමාත?ාංශයb� අවශ?තාවයb සඳහා - පාස�, ෙර�හ�, ඩාංගන වැY 

 

2016 ව�ෂය සදහා සාමාන? අ*කර ගැn� ෙව�ෙවb වb� හා ෙප~÷ ෙගSමට මහා භාJඩාගාරය ම¯b 

ෙවb කරන ලද 3¥ CMපාදන Cමාණය R. q�යන 2345 : වන අතර, 2016-12-31 �න වන Fට වb� හා 

ෙප~÷ ෙගSම සදහා R. q�යන 1523.94 ක CMපාදන අදාල Cාෙ\]ය ෙ�ක� කා�යාලවලට Yw* �dමට 

�ස්¬: ෙ�ක�වRb ෙවත යවා ඇත. ඒ අ�ව R. q�යන 1427.99 ක  3දල: Cාෙ\]ය ෙ�ක�වRb Fzb 

ෙගS�කරඇත.



22 

 

2016-01-01 8න Yට 2016-12-31 8න දNවා ඉඩ� අ@කර ගැbම 5kබඳ QගUය 

අV 

අංකය 
    කාරණය 

2 uයමය uJ@ �mම 4 uයමය uJ@ �mම 5 Qකාශය uJ@ �mම 38 (අ) අGW =ධානය 50, 39 

ඉඩ� Qමාණය 

ෙහN. 

ෙගtV 

ගණන 

ඉඩ� 

Qමාණය 

ෙහN. 

ෙගtV 

ගණන 

ඉඩ� 

Qමාණය 

ෙහN. 

ෙගtV 

ගණන 

ඉඩ� 

Qමාණය 

ෙහN. 

ෙගtV 

ගණන 

ෙගtV 

ගණන 

1. වරාය හා මහා මා�ග කටL[ 1,320.4369 204 90.9291 9 1,189.5204 172 1,322.5742 161 
3 

2. අධ?ාපන කටL[ 88.7405 7 0.6519 3 11.3522 1 11.6917 3 5 

3. 
ඉඩ� ෙන~මැM ජනතාව සදහා ඉඩ� ෙබදා�ම 229.58064 90 47.9269 11 164.4602 38 85.3294 26 7 

4. 
මහා ප�මාණ වා�මා�ග කටL[ 1,673.8386 11 133.2773 7 3,502.1423 28 3,395.6988 15 1 

5. 
පාnය ජල පහmක� ලබා�ම 19.48474 66 1.0361 12 227.3485 44 226.3445 31 1 

6. ආර:ෂක කටL[ 64.1748 23 294.1864 16 170.8531 16 24.2812 5 9 

7. 
නාග�ක සංව�ධන කටL[ 163.1693 21   55.2877 8 56.3481 8 6 

8. F��ය පහmක� 21.22717 19 8.4999 4 31.6781 7 19.4772 7 1 

9. අෙනw* ෙප~� කටL[ සඳහා අ*කර ගැnම 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 එකGව 3681.96394 514 632.92681 88 5724.20324 346 5077.43021 271 38 

                              

2016 ව�ෂය සදහා වb� හා ෙප~� ෙගSමට මහා භාJඩාගාරය Fzb ෙවb කරන ලද 3¥ CMපාදන     -  R.q�යන 2,345 

                            2016 ව�ෂෙB Cාෙ\]ය ෙ�ක� කා�යාලය ෙවත Yදහස් කරන ලද CMපාදන                                       -  R.q�යන 1,523.94 

                               2016 ව�ෂෙB Cාෙ\]ය ෙ�ක�වRb Fzb Fයද� කරන ලද 3දල              -   R.q�යන1,427.
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5.3  �� ස=ය 

ø ලංකාෙt ඉඩ� ස�පෙත� �qකම Yර¢� කර අනාගත පර^ර ෙව�ෙවb mර:�ත �dෙ� 

අර3ණ ඇMව යා*මක වන l� සFය ජාMක වැඩTUෙවල ජාMක ආ�sක සංව�ධනය හා බැù 

පවMන ඊට ශ:Mම* පදනම: දැqය හැ� වැඩසටහන: ෙලස හැ�bFය හැක. ඉඩෙ� Yර¢� 

අrMය තහ¢R ��ම හා අrMකRවbෙe �qකම �යාප�ං© ��ම ම¯b ජනතාවට අöමානව* 

ෙලස �ව* Sමට ඉඩකඩ සැල�ම* ඔ¢bෙe ඉඩ� මනාව සංව�ධනය ��ම* එම ඉඩ� අනාගත 

ආෙය�ජන සදහා ෙයදSම මgb ^\ගල සංව�ධනය ද ඒ [Ub ජාMක සංව�ධනය සඳහා 

දායක*වය ලබා �මද ෙමම �qක� Yර¢� ��ෙ� ජාMක වැඩTUෙවල ෙහව* l� සFය 

වැඩසටහන [Ub ඉ� කර� ලැෙ|.  

 

5.3.1 දැNම 

ඉඩ� ආර¢ෙලb ෙත~ර සමාජය: 
 
 

5.3.2 ෙමෙහවර 

සFම* ඉඩ� �qකම [Ub � ලංකාෙt සංව�ධනයට සාධnය දායක*වය: ලබා �ම. 

 

5.3.3 අරDO 
 

1. ලංකාෙt ඉඩ� �යාප�ං©ය වඩා* Fශ්වාසnය, කා�ය:ෂම, සරල  මයකට 

ප�ව�තනය �dම. 

2. ඉඩ� ගැට¥, ආර¢� Fසùම [Ub ඉඩ�වල අrMය ශ:Mම* �dම. 

3. මනා ඉඩ� කළමනාකරණය: සඳහා වන ප�ගණක ගත ඉඩ� ෙත~ර[R ප\ධMය: 

ඇM �dම. 
 

5.3.4  කා�යය9 

l� සFය අංශෙB ��කම කා�යභාරය වbෙb, රෙ� ජනතාවෙe ඉඩ� අrMය තහ¢R ��ෙම� 

ෙ:b¿ස්ථානය වශෙයb යා ��මr. ෙ� සඳහා අවශ? CMප*M ස�පාදනය සහ අදාළ 

ෙදපා�තෙ�b[ සහ ආයතන ස�බb²කරණ කටL[ ෙමbම CගM සමාෙල�චනය z� ��ම l� 

සFය අංශෙB කා�යයb ෙt. ෙමම වැඩසටහන සඳහා qYbෙද�R ෙදපා�තෙ�b[ව, ඉඩ� �qක� 

Yර¢� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�b[ව, ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව සහ ෙර±ස්úා� 

ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව  දායක ෙt. මාr� T��වා කඩඉ� zMය� සකස ් ��ම qYbෙද�R 

ෙදපා�තෙ�b[ව ම¯b ද ඉඩෙ� �qකම Fම�ශනය ෙක~ට එය තහ¢R කර ගැnෙ� කටL[ ඉඩ� 

�qක� Yර¢� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�b[ව ම¯b ද z� කර� ලබන අතර ඉඩ� ෙක~මසා�ස ්

ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව ම¯b රජෙB ඉඩ�වලට අදාළ zය¥ම කා�යයb ඉ� කරqb 

දායක*වය සපය� ලබr. ෙර±ස්� úා� ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව ඉඩ� �qක� �යාප�ං© කර 

�qක� සහMක පත Yw* කර� ලැෙ|.   
 

5.3.5  �� ස=ය වැඩසටහෙ9 ව�ා�Uය 

ෙ� වනFට l� සFය වැඩසටහන ලංකාෙt �ස්* �:ක 18 ක යා*මක වන අතර ර*න^ර 

�ස්¬:කෙයb බලංෙග~ඩ, වැ�ෙගෙප~ල, wRFට, ර*න^ර, YFMගල, අයගම මහ�වර 

�ස්¬:කෙයb ෙද~¥ව, උඩපලාත, උ§�වර, ගඟවටෙක�රෙ�, හා�සප්*[ව, ය��වර �වරඑUය 

�ස්¬:කෙයb ෙක~*මෙ�, මාතෙ� �ස්¬:කෙයb ද«�ල, ගෙ�ෙවල, ග�පහ �ස්¬:කෙයb  

�¢ලT�ය, ®�ගම, q�වbෙග~ඩ, අ*තනග�ල, ජාඇල, ව*තල, ග�පහ, කටාන, ෙද~�ෙÈ, මහර, 

අ�රාධ^රෙයb ත«*ෙ*ගම, තලාව, රාජාංගනය, නැ.�වරග�පලාත, ෙක~ළඹ �ස්¬:කෙයb  

ෙහ�මාගම, ෙම~ර�ව, ර*මලාන, කැසබ්ෑව, ෙද�වල, හ�බbෙත~ට �ස්¬:කෙයb  

{=ග�ෙවෙහර, Mස්සමහාරාමය,හ�බbෙත~ට, ෙබ�අ*ත, wRණැගල �ස්¬:කෙයb ��ගම,  
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පbනල, wRණෑගල, ම�ලවT�ය, වා�යෙප~ළ, ෙම~ණරාගල �ස්¬:කෙයb zයඹලාJ§ව,   

බ��ල �ස¬්:කෙයb ම�යංගනය, ��මා�ය\ද, ෙප~ෙළ~bනRව �ස්¬:කෙයb  මැ��g�ය, 

�°ර:ෙග~ඩ,ක¥තර �ස¬්:කෙයb පාන�ර, ක¥තර, ෙහ~රණ මාතර  �ස¬්:කෙයb වැ�ගම, 

මාතර,ගා�ල �ස්¬:කෙයb ගා�ල,�:ක§ව කෑග�ල �ස්¬:කෙයb ග�ග3ව ^*තලම 

�ස්¬:කෙයb ෙවbනÈ^ව, ^*තලම යාපනය �ස්¬:කෙයb  න�ü� යන Cාෙ\]ය ෙ�ක� 

ෙක~�ටාශ 58 ක යා*මක ෙt. 

 

ඉඩ� ෙdඛණ පmෙල�කනය කර පmගණකගත �zෙ� වැඩසටහන (E Land registry) 

l� සFය වැඩසටහන යා*මක �dෙ� ��ක හා සFස්තර Fම�ශනය: z�වන අවස්ථාවbó� 

ඉඩ� ෙ�ඛන ප�]ලනය මහ* ගැට¥ව: S ඇත. ෙ� සඳහා අ¨ක ප�uමය: දැdමට z�වන අතර 

කාලය හා uමය වැයවන යාව�ය: ෙලස ද හැ�bFය හැක. e - Land Registry වැඩසටහන 

යා*මක Sෙමb ෙමම යාව�ය Fම�ශන කටL[ z� කරන Yළධා�bට තම කා�යාලෙB zට 

ෙහ� ඉඩ� �යාප�ං© �dෙ� කා�යාලෙB ප�ගණකය ම¯b ෙහ� Fම�ශන සඳහා අදාල �Tෙග~� 

ප�]ලනය �dෙ� පහmකම ලැෙ|. 

 

ෙර±ස්úා� ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ෙt සහෙය�¡තාවය ස�තව ඉඩ� ෙ�ඛන ප�ෙල�කනය කර 

ප�ගණකගත (Scanning)  �dෙ� වැඩසටහන යා*මකව� ලැෙ|. ෙමම වැඩසටහනට අ�ව 

දැනට ඉඩ� �යාප�ං©�dෙ� කා�යාලවල ඇM ඉඩ� ෙ�ඛණ ප�ෙල�කනය කර Fදý* 

ආකෘMයකට අ�ව භාFතා �dමට සැලm� කර ඇත. ඒ අ�ව නව ග=ෙද= z�වන අවස්ථාවbó� 

ප�ගණකගත වැඩසටහනට අ�ව ග=ෙද� �යාප�ං© �dම z� �dමට Yයqතය. 

 

ඒ අ�ව 2016 � ඉඩ� �යාප�ං© �dෙ� කා�යාල 09 ක ෙමම වැඩසටහන යා*මක �dම සඳහා 

�ල? ස�ප* දායක*වය ඉඩ� අමාත?ාංශය Fzb ලබා ෙදන ල�. 

 

5.3.6  2016.01.01 Yට 2016.12.31  දNවා �� ස=ය QගUය 
 

 

 

 

මැV� කරන ලද කැඩැසත්ර 
YUය� වල ඉඩ� කැබ� 

සංඛ�ාව - 
 -u9ෙද�W 

ෙදපා�තෙ�9Gව 

u�ෙpශ කර අVමත 
කරන ලද ඉඩ� කැබ� 

සංඛ�ාව 
 -  

ඉඩ� .-ක� uර�d 
�mෙ� ෙදපා�තෙ�9Gව 

�යාප8ං� කරන ලද 
.-ක� සහUක සංඛ�ාව 

-  
ෙර�ස්ටා�   ජනරාd 

ෙදපා�තෙ�9Gව 

ලබා \9 �මනා හා 
බලපT සංඛ�ාව  

- 
 

 ඉඩ� ෙකtමසාmස් 
ජනරාd 

ෙදපා�තෙ�9Gව 

 
133,727 

60,830 35,031 18,596 
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�� ස=ය වැඩසටහන - Dල� QගUය 

2016.01.01 Yට 2016.12.31 දNවා 

ෙදපා�තෙ�9Gව 2016 ව�ෂය සඳහා අVමත 

QUපාදන Qමාණය  

( W.-�යන) 

=යදම  

( W.-�යන) 

qYbෙද�R ෙදපා�තෙ�b[ව 250 237.9 

ඉඩ� �qක� Yර¢� ��ෙ� ෙදපා�තෙ�b[ව 140 90.9 

ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව 50 9.0 

ෙර±ස්úා�   ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව 25 19.9 

Cධාන කා�යාලය 35 4.7 

එකGව 500 362.6 

 

 5.3.7  චංචල   ෙpපල - 2016        
  

අV 
අංක
ය 

ව@ක� ව�ගය 

වසර 
ආර�භෙP 

පැවU 
ත@@වය 

ව�ෂය Gළ Y\වන ලද ෙවනස් :� වසර 
අවසානෙP

� පැවU 
ත@@වය 

අ@ප@ 
කරගැb� 

-ල� 
ගැb� 

ෙව9ෙpY 
�z� 

ඉව@ 
�m� 

1 බර වාහන - - - - - - 

2 කැ| රථ - - - - - - 

3 ෙම�ට� රථ - - - - - - 

4 වෑb - - - - - - 

5 ôFල� - - - - - - 

6 පාගන සrක� - - - - - - 

7 §Èෙල� යbI 1 - - - - 1 

8 ජායා Tටප* යbI 2 - - - 1 1 

9 ප�ගණක 8 - - - 4 4 

10 ප�ගණක Ábට�ස් 
2  - - - 2 0 

11 
ලැÈෙට~È ප�ගණක 

7 - - - 3 4 

12 ෆැ:ස් යbI 1   - - - - 1 

13 ය[R �යන (මැ�ව�) - - - - - - 

14 ය[R �යන (ඉෙල:þ:) - - - - - - 

15 ෙසHÈ^ - - - - - - 

16 කැමරා 1    - - - - 1 

17 S¹ෙය� කැමරා - - - - - - 

18 ºපවා�n යbI 1 - - - 1 0 

19 ෙ�¹ෙය� යbI - - - -  - 

20 ]තකරණ - - - - - - 

21 ෙC~ ෙජ:ට� 1 - - - - 1 

එකGව 24 - - - 11 13 
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5.4  පාලන අංශය 

� ඉඩ� අමාත?ාංශය හා ඒ යටෙ* අ¨:ෂණය වන පහත සදහb ෙදපා�තෙ�b[වල zය¥ම 

පාලන හා ආයතYක කටL[. 

1.   qYbෙද�R ෙදපා�තෙ�b[ව 

2.   ඉඩ� ෙක~මසා�ස් ජනරා� ෙදපා�තෙ�b[ව 

3.   ඉඩ� �qක� Yර¢� ��ෙ�  ෙදපා�තෙ�b[ව 

4.   ඉඩ� ප�හරණ CMප*M සැලm� ෙදපා�තෙ�b[ව 

5.   ඉඩ� CMසංස්කරණ ෙක~qෂb සභාව 

6.   කbතෙ� �Y ක�මාbතායතනය 
 

�   අමාත? මJඩල Y�:ෂණ හා අමාත? මJඩල සංෙ\ශ TUබඳ කටL[ �dම. 

�  පා��ෙ�b[ වා©ක Cශ්න, මහජන ෙප*ස� කාරක සභා හා පා��ෙ�b[ උපෙ\ශක        

කාරක සභා ස�බbධ කටL[ z� �dම. 

�   zය¥ම Yලධාdbෙe ෙපi\ග�ක �T ෙග~� නඩ*[ �dම හා එයට අදාළ ආයතන   

කටL[ z� �dම . 

�   ෙ\]ය, Fෙ\]ය ^_= හා »ෂ?*ව ස�බbධ zය¥ම ආයතන කටL[ z� ��ම. 

�   Yලධාdbෙe Fනය ස�බbධ කටL[ පව*වාෙගන යාම 

�   ඉං�� හා ෙදමළ භාෂා ප�ව�තන කටL[ z� �dම. 

�   �Rබv ර�ත වාහන ආනයන �dම ස�බbධ කටL[ z� �dම . 

�   තැපෑල ස�බbධ zය¥ කටL[ පව*වාෙගන යාම. 

�   අමාත?ාංශෙB zය¥ම අ¥*වැ¹යා හා නඩ*[ කටL[ z� �dම. 

�   අමාත?ාංශෙB Cවාහනය ස�බbධ zය¥ කටL[ z� �dම. 

 
5.5  eO� අංශය 

� වා��ක ඇස්තෙ�b[ Tළංෙයල �dම 

� 3ද� ෙප~ත හා වැය ෙලජරය නඩ*[ �dම 

� zය{ම Fයද� දැdමට අදාළ කටL[ z� �dම. 

� Pay roll ප\ධMය යා*මක �dම. 

� මාzක g=� සාරාංශ සැක�ම හා භාJඩාගාරයට යැSම. 

� වා��ක Fස�ජන g=ම සකස් ��ම. 

� Fගණන Fමm� ෙ�ඛණය නඩ*[ ��ම හා රාජ? g=� කාරක සභා කටL[. 

� ගබඩා කටL[ හා ව*ක� ආර:ෂා ��ම. 

� භාJඩ සq:ෂණ කටL[. 

� Cස�පාදන කටL[. 

� l�සFය හා උග* පාඩ� CMසංධාන ෙක~qස� සභා Y�ෙ\ශ යා*මක ��ම, 

අදාළ CMපාදන  ෙවb ��ම හා ස�බb¨කරණය.  

� වා��ක g=� [ලනය හා වා��ක g=� TයSම. 
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5.6 සැල�� අංශය 

  සැලm� අංශෙB කා�යභාරය  පහත ද:වා ඇM ප�� Cධාන අංග 7 : යටෙ* සං:�Èතව පැහැ�� 
ෙකෙ�. 

 
1) අමාත?ාංශය ෙව�ෙවb, 

 
 

 වා��ක යා*මක සැලැසම් 

 මධ?කා�න සැලැස්ම 

වා��කව අමාත?ාංශෙB වැය ]�ෂය පා��ෙ�b[ව ට ඉ��ප* කරන අවස්ථාව 

සඳහා සංව�ධන වැඩසටහb TUබඳ සං:�Èත වා�තාව සහ 

 කා�ය සාධන වා�තාව සැක�ම. 

 

2) එම වා�තා පා��ෙ�b[ව, ජාMක  ම ස�පාදන ෙදපා�තෙ�b[ව ,ජාMක අයවැය 

ෙදපා�තෙ�b[ව, Fගණකා¨පM ෙදපා�තෙ�b[ව ඇ[¥ ෙවන* අදාළ ආයතන ෙවත 

ෙය~3 �dම. 
 
 
 
 
 

3) මාzක CගM වා�තා අ�ව කා�[මය CගM වා�තා සකසා 3ද� හා  ම ස�පාදන 
අමාත?ංශෙB ෙව| අඩFයට ඇ[ළ* �dම. 
 
 

4) රජෙB ආයතන සමඟ සැලm� කටL[ ස�බb²කරණය. 
 

5) අමාත?ාංශය ම¯b z� කර� ලබන ජාMක සංව�ධන වැඩසටහbවල යාකාරක� 
ෙමෙහයSම හා අ²:ෂණය �dම.  

 
 
 
 
 
 

6) CගM සමාෙල�චන ³ස්S� පැවැ*Sම. 
 

7) ඉඩ� අමා* යංශෙB අවශ?තාවයb මත  ආං»ක හා ආයතYක සැලm� සකස ් �dම , එම 
ව?ාපෘM යා*මක �dම, CගMය  ඇගµ� කටL[ හා අෙÈ:�ත ඉල:ක ළඟාකර ගැnම 
සඳහා  සහාය Sම. 
 

8) පා��ෙ�b[ව ම¯b කැඳව� ලබන කෘ�කා�qක හා ආං»ක කq� ³සS්� කටL[ 
ස�බb²කරණය �dම.  

 

 
   5.7 bU අංශය 

01. කා�න අවශ?තා පදන� කර ගYqb පව*නා ආඥාපන* සහ පන* සඳහා ඉ��ප*   

ෙකෙරන සංෙශ�ධනයb අදාළව පන* ෙක��ප* ස�පාදන කටL[ සඳහා සහය ලබා �ම. 

 

02.  අමාත?ාංශය Yෙය�ජනය කරqb ගR අ¨කරණය හා � ලංකා මානව �qක� ෙක~®ෂb  

සභාව ඉ��ෙB ෙපn zÉම. 

 

03.  අවශ? අවස්ථාවල� n�පM ෙදපා�තෙ�b[ව හා ස�බb²කරණය F කටL[ z� �dම. 

 

04.  පළා* ඉඩ� ෙක~මසා�ස්වRb ෙහ� බලයල* Yළධා�b Fzb ෙය~3 කරන න§ කටL[ 

මැනFb පව*වාෙගන යාම සඳහා අවශ?  අවස්ථාවල� උපෙදස ්ලබා�ම.  

 

05. අමාත?ාංශෙB FFධ අංශ ම¯b ඉ��ප* කරන ෛනMක ගැට¥ ස�බbධව Yd:ෂණ       

සකස්�dම,දැ�ව* �d� z��dම . 

 

 06.  ෙප~�ෙt  nM අංශෙයb ඉ�{� කරන කටL[ සඳහා දායක Sම. 



28 

 

 

ඉඩ� අ*කර ගැn�, ඉඩ� සංව�ධන කටL[ සහ ප�පාලන කටL[වලට අදාළව 2016 ව�ෂෙB 

ලැf ඇM  න§ හා දැනට අවසb S ඇM න§  

 
 

   2016 ව�ෂය සඳහා   ලැ� ඇU න�  සංඛ�ාව               2016 ව�ෂෙP අවස9 ] න� සංඛ�ාව 
 

 ඉඩ� අ*කර ගැn�වලට අදාළව 22    07 
 
 
 

 ඉඩ� සංව�ධන කටL[වලට අදාළව 11    03 

 
 

 ප�පාලන කටL[වලට අදාළව 11    - 

 
 

    
 

     5.8 අභ�9තර =ගණන අංශය. 

 
� ඉඩ� අමාත?ංශෙB ෙ�ක�ෙe ¤�ණ අ²:ෂණය යටෙ* අභ?bතර Fගණන අංශය 

කටL[ කර� ලබr 

� අමාත?ංශය හා ඒ යටෙ*  ඇM ෙදපා�තෙ�b[වල පාලන  ප\ධM හා Fශව්ාසnය 

3ල? වා�තාවb සකස ් �dම සහMක Sම සඳහා ඇගµ� z�කර, වැ¹�L= �d� 

ෙය�ජනා ��මට ෙමම අංශය  කටL[ කර� ලබr. 

� 2016 ව�ෂය සඳහා අභ?bතර Fගණන  පd:ෂණ 25 : z� කර ඇM අතර, ෙ� 
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