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ප්රජාතාතන්ත්රීය පාලතය ය පාාුරු කාන  ාුෂ්යත්වයෙය පන්ාිරි  තජායාෙව යය පනාෙල ාමුන්ා

න කයන්ාෙයමු........ 
 

ප්රජාතන්ත්රලතයය ය යශාතයය ය ශතය ජායනතය ාරමතධිානයය වහශතය වයතාතරත්මම ය ූය

මිනිව් මි්තය පිරිය වමතජායක්ය ව්ථතපිනය කිරීමය අරඹතය ඇතිය මමමය යුගයය ශ්රීය තීයයය

වමතජායය අභිමුඛලයඇතිය සුවිමේය අලව්ථතලකි.ය එමය අරමුණයවතක්ත්මය රගනු ලව්ය

සිවිල්ය ාරිාතයයය වතධනීයය ප්රතිවීව් රණය්ත ය ක්කිරීම ය අලයනතලයය එෂඹය

ඇතිය2015යලවමේයදීයඅායවිසි්තයවපුරතයගනයුතුලයඇතියප්රබලමයඅලයනතලයි. 

 

ප්රජාතන්ත්රලතයයය ය්තයය මතතිලරණය්ත ය යය බ්බමබල්තය ාලතියය මයයක්ය ම..ය

ප්රජාතන්ත්රීයයාතයය යපුරලතසිය්තයරජාමේයවතසු යශතයතීරණයගතනීම යක්රියතලයටය යයතය ය රගතනීමය

ශතය රතජායය යයනයය්තය පුරලතසිය අලයනතලය්ත ය ලගීමමම්තය ශතය ාතරයෘයභතලමය්තය යුතුලය ප්රතිාතරය

යතක්ීමමක්යලමය්තයල ශතයගනයශතකිය. 
ය 
අභියලය රජාමේය දියය 100ය ලතඩය පිළිමලෂය ය ම්මය එළියතක්ීමම ය නියමිනය ලයලව්ථතය වීමෝධය ය යලය

ම ටු ා්ම යයදියය බලත්මම යකිරීම යනයති ය වීමෝධයයක්රියත්මම යකිරීම ය ප්රතමයෝක  ය වතසු ය

නිේමතණය ්මය අයතෂය ප්රධතයනමය ලගයමයාතලරීයතිමබල්තම්තයරජාමේය ප්රමුඛය අමතනයීයක්යලයය ාෂත්මය

වභතයාෂත්මයාතයයවියය්තයයයවමඟි්තයපුළුල්යීමයඇතියරතජායයාරිාතය යාෂත්මයාතයයශතයප්රජාතනත්ත්රීයය

ාතයයයපිළිබලහයඅමතනයීය ය. 
 

එලතනිය අලව්ථතල ය ාතරයෘයභතලයය ශතය ප්රජාතන්ත්රලතයයය ප්රමුඛය ම   ග්මය ූලයය ප්රතිා්මතිය අනුලය

ක්රියත රමි්තය පුරලතසිය්තමබය බලදුය මුයල්ය වියය ය  රයය ය තරයය ශතය  තේයය වතධයයය ෂඟත රග්මය

ය තරයයප්ර තය යා්ම රයප්රසිද්ධයකිරීමයලතයග්මය තේයයක්යම..යමමලතනියලතේනතයරජාමේයඅීය්ත  ය

පුරලතසිය්ත ය බලතගනශතකිීමමය අාය ලගීමමම්ත ය ාතරයෘයභතලයකි්ත ඵයතයීලය ශතය  තේයක්මලය

  යුතුය ර්තම්තයයය්තයයව බල්තධලයමන රතුරුයයතයගතනීමයවහශතයලයයඅිතියයනශවුරුයකිරීමක්යම.. 
 

රතජායය මවේලමේය යුතු  ය ශතය ලගය ය ටටු රමි්තය මතය ශතය එක්ලය ජායහිනලතදීය ය ේණීයය මවේලයක්ය

බලතදීම ය තාමලයයඅමතනයීයමල්  තුමතයප්රමුඛයයවමව්ථය තේයයමණ්ඩය යව්තතිල්තනයලයයඅනරය

2015ය ලවමේය ටදිරිය ටක් ය ජායගතනීම ය එක්ලය  ණ්ඩතය ය ශතඟීමම්තය   යුතුය කිරීම ය බබලමබය

යතය ්මලයයඅමේක්තය රමි. 
 

 
 රුයජායසූරියය(ාතේයටම ්තතුයම්ත්රී) 

රතජායයාරිාතය යාෂත්මයාතයයශතය 

ප්රජාතනත්ත්රීයයාතයයයපිළිබලහයඅමතනය 

1



රාජ්ය සේව යේ  සිශිෂ්ටත්වය  සිශහාා සහ්වය  සේාත්ව සේයුවේය්  ස..................... 

 

රාජ්ය ප ඳිපඳානන පාා ප ්වදේශ  පට යුතු ප අභාත්යාාං න ප නමෙ ප ේභර  ප ිෂ් ව ත්භ ප ාා ප සුිෂේ ේෂී ප

අභාත්යාාං නලෙ පේන් පාන්වීම නභ පැරදනර. නි ප. ද පන පාමරාභ පිෂධිභත් පඳිපඳානනභන පදූානන්ීම ප

්ා පාමළුල් පජ්ානනන්ීම ප්භීමිෂත් පවූ පේභභ පඅභාත්යාාං න පභ් ීම පේභර  ප්ාංදර්ධනන  පඉාළ ප

දානටත්දනලෙ ප ්ඳනා පඇත්ි ප එේ්ේභ ප ්ාංදර්ධන පක්රිනාදාභනීම ම ප භා ප ප රතිඵපන  ප ිම්  ප භ් භ ප

ටරාභ පේෙනනාභ ද පඉදාල් ප න පඇත්ි 

අඳ පඅභාත්යාාං න ප2014 පදර් න පතුළ පඉටු පටරන පනද පේභේාදර පඇතුළත් ප“දාර්ෂිට පටාර්නන්ාධන පාා ප් ණු්  ප

දාර්ත්ාද” පේදත් පඳණිිෂඩනලෙ පැරකුත් පන්රීභ  පනනබීභ පභා පනද පබාෙයනලෙ පේන් ප්නටමිි 

ඳසු් න පද්ර පාමරාද  පරාජ්ය පඅාං  පේේ පට යුතු පිෂධිභත් පන්රීේභහි පනා පරාජ්ය පඳිපඳානන පාා ප්වදේශ  පට යුතු ප

අභාත්යාාං න පභ් ීම පසිදුටළ පේ්ේදන ප පඅතිඵ  පීම පදනදෙත්ේේි පඒ ප්ාා පරාජ්ය පඳිපඳානන පඅභාත්යාාං ේේ පාා පඊ  ප

අමෙඵශධ ප ේඵොේාෝ ප ආනත්න ප භඟිීම ප ිෂ් ව  ප දානටත්දනලෙ ප නඵාදී ප ඇතිඵ ප ඵද ප සිහිඳත් ප ටරීමේීමද ප ්වතූතිඵ ප

පූර්දටදනි ප ්වදේශ  ප ට යුතු ප අාං න  ප රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප අාං න ප රධානද ප මනය ප අාං න  ප අබයීමත්ර ප ඳානන ප

අාං න  ප ිෂභර් න පාා ප ේභේායු්  ප අාං න  ප ශ්රී ප නාංටා ප ඉාංනේේීම ස ප ේ්ේදා ප අාං න  ප ශ්රී ප නාංටා ප ිෂදයාත්භට  ප දා්වතු ප

ිෂදයාත්භට පාා පත්ාෂණ  පේ්ේදා පඅාං න  පිෂ්ාභ පදනටු හ පාා පැරදා් පඅාං න පඊ  පදානටත්දන ප්ඳනා පඇත්ි 

රාජ්ය ප ඳිපඳානන ප ාා ප ්වදේශ  ප ට යුතු ප අභාත්යාාං න  ප අමෙඵශධිත් ප ිෂ්ාභ ප දනටු හ ප ේදඳාර්ත්ේ් ීමතුද  ප

ේරනේ්වට්රාර් පජ්නරාල් පේදඳාර්ත්ේ් ීමතුද ප ද පාමළුල් පජ්නත්ා ප ේ්ේදනලෙ පේදමෙේදීම පටනඳද පසිටිීමේනෝනි පේභභ ප

ජ්නත්ා ප අේ හෂා ප ඉටුන්රීේභහිනා ප ්මීඳ ප ේ්ේදාදලෙ ප නඵාදීභ ප ්ාා ප න නන ප ේත්ොරතු ස ප ත්ාෂණ න ප

ේනොදාෙනනීභ ද පඅභාත්යාාං න පට යුතු පටර පතිඵේේි පඑේභීමභ පේභභ පඅභාත්යාාං න පන ේත් පඳදතිඵන පශ්රී පනාංටා ප

්ාංදර්ධන ප ඳිපඳානන ප ආනත්නන ප රාජ්ය ප ේ්ේදේේ ප ැරනධාරීීම ප ්දාා ප ිෂිෂධ ප ාමහුණු ප අද්වථා ප ්නනසීේභීම ප

ඔවුීමේෙීම පදඩාත් පපනදා ප පජ්නත්ා පේ්ේදාදලෙ ප්නඳයීභ  ප පඉාන ප පදානටත්දනලෙ ප්ඳනා පඇත්ි 

ේභේත්ලෙ ප ආ ප ෙභීම ප භඟ ප තුළ ප අඳ ප නත් ප අත්දනකී්  ප ේඳරදනිප ප ටරේෙන ප ඉ. ිපන ත් ප භාජ්නත්ාද ප ේදත් ප

ටාර්නලෙ භවූත්  පපනදායීවූත් පරාජ්ය පේ්ේදනලෙ පඉටු පන්රීභ ප්ාා ප201  පජ්නදාිප පභ් පසි  ප “රාජ්ය පඳිපඳානන  ප

ඳළාත් පඳානන පාා පරජ්ාත්ාීමත්රීන පඳානන පළිබඳඵ පඅභාත්යාාං න” පනමිීම පරේ් පඳිපඳානනන   පනාඳානනන පාා ප

්ාංදර්ධනන ප ්ාා ප අඳ ප අභාත්යාාං ේේ ප උඳිපභ ප දානටත්දන ප නඵාදීභ ප රාජ්ය ප ේ්ේදේේ ප ිෂ් වයනීම ප දන ප

ඔඵේෙීම පඋදලෙභ පඵනාේඳොේරොත්තු පේදමුි පඒ පරාජ්ය පේ්ේදේේ පිෂ් ව ත්දන පේඳීමදන පේා ලෙ පේදමෙේදැරි 

 

 

ේේිදඩල්නේේ  

ේල්ට්  

රාජ්ය පඳිපඳානන  පඳළාත් පඳානන පාා ප 

රජ්ාත්ාීමත්රීන පඳානනන පළිබඳඵ පඅභාත්යාාං න 

201  පභන ප 
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අරමණු ු
 

1. කාර්යක්ෂම, ඵලදායී, හැකියාෙන් කුසලතාෙයන් පිරිපුන් මානෙ සඹපත් කාලීනෙ සැපයීම සහතික කිරීම 
සහ විෂයානුබද්ධ හා තාක්ෂණිකක කුසලතා හා හැකියාෙන් සහතත රා්ය ස්ෙය්  ස්ාාපිත කිරීම  
 

2. රා්ය සේය සඳහා සරල සංෙර්ධනාත්මක යාමුේ  සහතත රා්ය කළමණාකරණ පරතිපත්ත ි පරති 
නතර්මාණය හා කළමනාකරණය  
 

3. රා්ය සේා  යහ පාලන මලධර්ම පාදක කර තත් රා්ය පරිපාලන යන්තරණය්  ස්ාාපිත කිරීම  
 

4. ්නතාෙට ෙඩා සරප ෙ ූ සහභාතීතේ සංෙර්ධන පර යය්  සහතත විමධයතත පරිපාලන යන්තරණය්  
ස්ාාපිත කිරීම  
 

5. රා්ය ස්ො සැපයීඹද  නීණණ තාරතරුු තා් ෂණ සහසඹබනධ්තාෙ ය් තිමත් කරයන් මහ්න 
ස්ොෙන් ̘̥̤̮˿̟̖̞ ̤̥ ̤̟̠ ˿̬̟̭̜  
 

6. රා්ය සේකයන්ත් හා වියරායක පර්ාෙත් යහ පැෙැත්ම සහ සුභසාධනය හහල නැංීණම  
 

7. ෙත්කඹ කළමනාකරණය ඇතුෆෙ සතවිල් පරිපාලන පද්ධතිය් රා්ය මලය කළමනාකරණය ෙැිදදයයුණු 
කිරීම  
 

8. පරතිඵල හල් ක කර තත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී රා්ය සේා සංස්කූතිය්  ෙත පර යය ලබා ද ම  
 

9. ්ාතික සංෙර්ධනය්ද  පෞද්තලික අංයය්ත,් සමස්ත රා්ය අංයය්ත් සහභාතීත්ෙය තහෙරුු කරයන් 
සංෙර්ධන යන්තරණය්ද  නතයමෙුා බෙට රා්ය යන්තරණය පත ්කිරීම  

 
මලකි කාර්ය සාධන දර්යක (KPI) 
 
 මානෙ සඹපත්  අෙයයතාෙයන් සඹපූර්ණ කිරීඹ පරතයිතය  

 
 අදාල නතලධාරී කණ්ඩායඹ පුහුණු කිරීම සඳහා ෙැය කළ ොර්ෂික  පුහුණු පැය තණන  

 
 ර්ය් සේාෙන්ට අදාලෙ චක්රල්ඛ /උපදස් / පරතිපත්ති නතර්ෙචනය කිරීඹ සංඛයාෙ   

 
 දයස්තරත් ්පරාද්යීය පරිපාලනයට අදාලෙ මහ්න පැයණිකලි/ හල්ලීඹ සඳහා විසඳයඹ ලබාද ඹ පරතියතය  

 
 උපත්/විොහ/මරණ ආද  ල්ඛන නතකුත ්කිරීම සඳහා  තතෙන කාලයහත සාමානය  

 
 වියරාම යන අෙස්ාා ම පාරිතිෂික තෙනු ලැබ වියරායක පරතියතය  
 
 
උපාය මාර්ත 
 
 රා්ය සේය් කාර්ය් ෂම මානෙ සඹපත් කලමනාකරණ පද්ධතිය්  උදසා ෙන විච් ෂණයීලී පරතිපත්ත ි

සහ නතයාමන රාමෙු්  සැකසීම  
 
 රා්ය ස්ො සඹපාදනය් ඵලදායකතේය අභතෙර්ධනය උදසා ක්රියාෙලනී් පරත්ිනනය සහ පද්ධති 

සංෙර්ධනය කරා යාමු ෙූ පරිපාලන පරතිසංස්කරණ හුනනේාද ම  
 
 රා්ය සේය තුළ තරකකාරී බඳොතැනීඹ සහ තිරාතැනීඹ ක්රියාෙලිය්  ස්ාාපිත කිරීම  
 
 හල්ලුමට පරතිචාරික ධාරිතා සංෙර්ධනය සහ අනුරපී නතපුණතා සංෙර්ධනය  
 
 පුරෙැසතයන් හට සරප ස්ො සඹපාදනය්  උදසා විමධයතත ආයතනතක ්ාලය්  ස්ාාපිත කිරීම  
 
 සතවිල් ලියාපදයංචි කිරීඹ විමධයතත ්ාලය්  සහ සේයං්රීය්විච් ෂණයීලි ලඛ්න කළමනාකරණ පද්ධතිය්  

ස්ාාපිත කිරීම 
 
 රා්ය ස්ෙය් තුණාත්මක අභතෙර්ධනය සහ විනතවිද පනනා ස්ො සඹපාදනය්  උදසා තාරතරුු සහ 

සන්නත දන තා් ෂණය භාවිතා කිරීම  
 
 
 පුරෙැසත ් න්දී්රය රා්ය සේාේ  කරා යාමු ෙූ සේා සඹපාදනය පරයතිතත කිරීම උදසා පුරෙැසත 

ස්ොලාභී පරඥපප්තිය්  ක්රියාතම්ක කිරීම  
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කාර්යයන ් 
 
කළමනාකරණය 
 
01. රා්ය පරිපාලන සහ සේද්ය කටයුතු විෂයය පායට අදාළෙ පරතිපත්ති සැළසුඹ සහ ෙැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම 
 
02. ඒකාබද්ධ ස්ො, ශ්රී ලංකා පරිපාලන සේය, ශ්රී ලංකා හංනේනර්ු සේය ශ්රී ලංකා විදයාතම්ක සේය, ශ්රී 

ලංකා තා් ෂණ ස්ෙය සහ ශ්රී ලංකා ොසත්ු විදයාඥප සේයට අදාළ ස්ොෙන් කළමනාකරණය කිරීම   
 
03. දයස්තරත්  හා පරාද්යීය පරිපාලනයද ඇතුෆෙ අමාතයාංයය් විෂයය පාය යටතට තැනනා සතයෆ 

නතයිනේතායතන ෙල කළමනාකරණය, අධී් ෂණය සහ සඹබන්ධීකරණය පෙතේා තැනීම  
 
04. රා්ය පරිපාලන සහ සේද්ය කටයුතු අමාතයාංයය යටතට තැනනා සතයෆ නතයිනේතායතන ෙලට අෙයය 

මලය සහ පරිපාලන උපකාරී ස්ො සඹපාදනය කිරීම  
 
05. රා්ය සේා  මානෙ සඹපත ්සංෙර්ධනය 
 
06. රා්ය සේය් ධාරිතා ෙර්ධනය සඳහා අෙයය ෙැඩපිළිෙලෙල් සැකසීම 
 
07. පරිපාලන පරතිසංස්කරණ පරතිපත්ත ි සඹපාදනය් ලා සහාය ීණම සහ ඒො අමාතයාංයය හා අමාතයාංයය 

යටතට තැනනා ආයතන තුළ ක්රියා  යදීණම  
 
08. නෙය රා්ය කළමනාකරණ සංකල්ප අතහ්දාබැලමී, පරායිතතකෙ ක්රියා  යදීණම හා භාවිතා කිරීම  

 
 

 
ෙයෙසා්ාපති  
 
01. රා්ය ස්ො වියරාම ෙැටුප්, ෙැන්දඹු හා අනත්දරු වියරාම ෙැටුප් ක්රමයන ් සහ රා්ය  සේක අර්ාසාධක 

අරමුදල හා සඹබන්ධ පරතිපත්තනී් සඹපාදනය හා ක්රියාෙට නැංීණම 
 
02. ආයතන සංතරහ ය් විධිවිධාන සඹපාදනය, නතර්ෙචනය සහ සංයිධන කිරීම 
 
03. ්ාතික නතදහස ්දයන උළල හා අනකුත ්උත්සෙ සංවිධානය කිරීම 
 
04. නතොඩ ුදයන පනත ක්රියාෙට නැංීණම 
 
05. සතවිල් ලියාපදයංචි කිරීඹ කටයුතු ෙලට අදාළ පරතිපත්ත ිසඹපාදනය සහ ක්රියාතම්ක කිරීම 

 
 

 
 රා්ය සේයකයන්ත ්සමා් සබුසාධනය 
 
01. රා්ය සේකයන ් උදසා ෙන සමා් ආර් ෂණ ෙැඩසටහන් සඹපාදනය හා ක්රියාත්මක කිරීම ගඅතරහාර 

ර් ෂණ ක්රමය, ද්පළ ණය යනාදයය  
 
02. රා්ය සේකයන් උදසා නතොස පහසුකඹ සැපයීම සහ ර්ය් නතල නතොස ෙන්කිරීම 
 
03. රා්ය ස්ෙකයන් උදසා නතොඩු බංතලා හා සංචාරක බංතලා කළමනාකරණය කිරීම සහ වියරායක නතොඩු 

නත් තනය කළමනාකරණය කිරීම 
 
04. නතල පරොහන පහසුකඹ සැපයීම  
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සංවිධානය 
 

 රාජ්ය පරිපරානය 
 

o ආයතන අංශය 
o ඒකාබද්ධ සසේවා අංශය 
o විශ්රාම ව වුප් ස සහ වාවාස අංශය 
o විශ්රාම ව වුප් ස සාරාතමතස්තුවව  
o රතමසේෂණ හා සංවතමධන අංශය 

 

 ස්වදේශ  පයුතු 
 

o දිස්ත්රික් ප රා න අංශය 
o ප්රාසද්ය ය රා න අංශය 
o ග්රාම ව වා ධා ප රපාරා න අංශය 
o සෙජිස්ට්රාතම සරනො ද සාරාතමතස්තුවව  

 

 අභ්යන්තරර පරාන පස  පරිපරාන ප්රතිසසංසකයර  
 

o අභ්යතුතෙ රා න අංශය 
o රපාරා න ප්රතිසසංස්කෙණ අංශය 
o ශ්රී  ංකා සංවතමධන රපාරා න ආයතනය 

 
 මු ය අංශය 
 

o සගවී් ශාඛාව 
o ප්රස්රාාන ශාඛාව 
o මු ය වාතමතාකෙන ශාඛාව 
o දිස්ත්රික් ප ණ්ර් ශාඛාව 

 
 

 අදේශනකුත් පඅං 

 
o අභ්යතුතෙ විගණන අංශය 
o විම වතමශන අංශය 
o ම වාධය අංශය 

 

 දේශසේලා පඅං 
 

o ශ්රී  ංකා  ං ජිසතුරු සසේවා අංශය 
o ශ්රී  ංකා විායාත්මකම වක සසේවා අංශය 
o ශ්රී  ංකා වාස්ව විායාඥ ස සසේවා අංශය 
o ශ්රී  ංකා තාක් පෂණ සසේවා අංශය 
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ශ්රී ලංක  ා තාක්ෂණ 

 ලංසසේවා ලංඅ ශය 

 

ගරු රාජ්ය රිපරාන  සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ය 

ගරු රාජ්ය රිපරාන  සහ ස්වදේශ කටයුතු නිද ෝජ්ය අමාත්ය 

 

 

අතිදේක දේකම්  

( අභ්යන්තත්ර රාන ) 

 

අතිදේක දේකම්  

(රාජ්ය රිපරාන ) 

 

අතිදේක දේකම්  

(ස්වදේශ කටයුතු) 

 

ප්රධාා  මූනය නිනධාාරී 

(මූනය අංශ ) 

 

දසේවා අංශ 

 

අභ්යන්තත  ලංපාකන ලංඅ ශය 

පරිපාකන ලංප්රතිසස සක  ණ ලං
අ ශය 

මාධ්ය 
අ ශය 

 

 

ශ්රී ලංක  ා ස වර්ධ්න ලං
පරිපාකන ලංආයතනය 

 

 

ඒ ාබද්ධ් ලංසසේවා ලංඅ ශය 

 

ආයතන ලංඅ ශය 

 

නිවාස ලංහා ලං 
විශ්රාම ලංවැටුප් ලංඅ ශය 

 

විශ්රාම ලංවැටුප් ලං
සෙපාර්තසේන්තතුව  

 

දිසකත්රික් ලංපාකන ලංඅ ශය 

 

ප්රසද්ීය ලංපාකන ලංඅ ශය 

 

 

ග්රාම ලංනිකධ්ාරි ලංපාකන ලං
අ ශය 

 

විමර්ෂණ ලංහා ලං
සමසහයුේ ලංඅ ශය 

 

ස ජිසකට්රාර් ලංසරන ා  ලං
සෙපාර්තසේන්තතුව 

 

 

අභ්යන්තත  ලං
විගණන ලංඅ ශය 

 

ශ්රී ලංක  ා ඉ ජිසන්තරු ලංසසේවා ලං
අ ශය 

 

ශ්රී ලංක  ා විෙයාත්ම  ලංසසේවා ලං
අ ශය 

 

ශ්රී ලංක  ා වාසකතු ලංවිෙයාඥ 

 ලංසසේවා ලංඅ ශය 

 

රාජ්ය රිපරාන  සහ ස්වදේශ කටයුතු දේකම් 

 

 

වයාපිතිස ලංස වර්ධ්න ලංඅ ශය 

 

සතො තුරු ලංතාක්ෂණ ලං 
අ ශය 

 

මානව ලංසේපත් ලං ලංඅ ශය 

 

අතිදේක දේකම්  
 (විමේෂණ හා දමදහයුම්) 

 

දිසකත්රික් ලංගිණුේ ලංඅ ශය 

මූකය ලංවාර්තා  න ලං 
අ ශය 

 

 

සගවීේ ලංඅ ශය 

 

 

ප්රසේපාෙන ලංඅ ශය 

 

ප්රධාා  අභ්යන්තත්ර 

විගණක  

සංවිධාා  සටහ  
රාජ්ය රිපරාන  සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශ . 
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තනතුුරේ

වල්භාලය
තනතුර අදාුලනුරවේලය රරේණිය

අනුමතු

මුළුු

තනතුරුු

වංඛ්යාල

රවේලරේු

නියුතු

වංඛ්යාල

පුරප්පාඩු

තනතුරුු

වංඛ්යාල

අතිරික්තු

තනතුරුු

වංඛ්යාල

ලේකම් - - 1 1 - -

අතිලේක ලේකම් ශ්රී.ං.ප. ලවේලය විලේ ලරේණිය 4 4 - -

අධ්යක් ජනරාේ ශ්රී.ං.ප. ලවේලය විලේ ලරේණිය 2 2 - -

ලජය්ඨ වශකාර ලේකම් ශ්රී.ං.ප. ලවේලය 1 පන්තිය 8 8 - -

අධ්යක්ක ශ්රී.ං.ප. ලවේලය 1 පන්තිය 9 9 - -

ප්රධ්ාන මුය නිධ්ාරී ශ්රී.ං.ග ලවේලය විලේ ලරේණිය 1 1 - -

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී ශ්රී.ං.ග ලවේලය 1 පන්තිය 2 2 - -

ප්රධ්ාන අභ්යන්තර විගනණ ශ්රී.ං.ග ලවේලය 1 පන්තිය 1 1 - -

ගණකාධිකාරී ශ්රී.ං.ග ලවේලය 11-1/11-11 පන්තිය 2 1 1 -

වශකාර අධ්යක්ක/නිලයෝජය අධ්යක්ක ශ්රී.ං.ප. ලවේලය 11/111 පන්තිය 23 23 - -

වශකාර ලේකම් ශ්රී.ං.ප. ලවේලය 111 පන්තිය 11 11 - -

වශකාර අධ්යක්ක ශ්රී.ං.ලතො.තා.වං. ලවේලය
1 පන්තිය - 111 

ලරේණිය(11/1)
2 1 1 -

වශකාර අධ්යක් ශ්රී.ං.ක්ර. ලවේලය 111/11 පන්තිය 1 1 - -

ප්රධ්ාන ඉංජිලන්රු ශ්රී.ං.ඉං. ලවේලය 1 පන්තිය 1 1 - -

ඉංජිලන්රු ශ්රී.ං.ඉං. ලවේලය 11/111 පන්තිය 2 2 - -

වශකාර ලේකම්( ලෘත්තීය වමිති ) - - 1 1 - -

නීති නිධ්ාරී ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

වශකාර අධ්යක්ක(ප්රලෘත්ති) - - 1 1 - -

උපලේක - - 1 1 - -

74 72 2 0

පරිපාන නිධ්ාරී රා.ක.ව.ලවේලය අධි පන්තිය 8 5 3 -

ලතොරතුරු ශා වංනිලේෙන තාක්ණ නිධ්ාරී ශ්රී.ං.ලතො.තා.වං. ලවේලය 11 පන්තිය - 11 ලරේණිය(1) 3 0 3 -

භ්ාා පරිලේතක භ්ාා පරිලේතක ලවේලය - 7 7 - -

18 12 6 0

වංලේධ්න නිධ්ාරී(වැපයුම් වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 2 1 1 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී(නීති වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 1 0 1 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී(මානල වම්පත් වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 2 0 2 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී(පේලේණ වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 1 0 1 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී(විමේන වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 55 30 25 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී(ලතොරතුරු තාක්ණ වශකාර) වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 2 0 2 -

වංලේධ්න නිධ්ාරී වංලේධ්න නිධ්ාරී ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 111 106 5 -

රාජය කෂමනාකරණ වශකාර ලවේලය රා.ක.ව.ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 357 284 73 -

කාේමික නිධ්ාරි ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 4 3 1 -

වංලේධ්න වම්බන්ධීකාරක ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 0 1 -

රපලාහිනී/ වීඩිලයෝ කැමරාකරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

තානායම් පරිපාක ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 0 1 -

පරිගණක ෙත්ත වටශන් ක්රියාකරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 2 0 2 -

වම්බන්ධීකරණ ලේකම් - - 1 1 - -

ලතොරතුරු ශා වංනිලේෙන තාක්ණ වශකාර ශ්රී.ං.ලතො.තා.වං. ලවේලය
111 පන්තිය - 111 

ලරේණිය(11/1)
6 4 2 -

තාක්ණ වශායක ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු 1/11/111 පන්තිය 3 1 2 -

වැසුම් ශිේපී ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

ප්රමාණ වමීක්ක ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

552 433 119 0

විදුලි කාේමික ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 3 2 1 -

ජ න කාේමික ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 4 4 - -

රියදුරු රියදුරු 1/11A/11B පන්තිය 68 68 - -

නි්ච ඡයාරප ශිේපී ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

රලය ෙෘය පටිගත කිරීම් ශිේපී ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 1 1 - -

ලපෙලේරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු 111/11/1 ශා විලේ 1 1 - -

ලඩුකාේමික ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු 1 1 - -

කාේයා ලවේලක ලවේලය කාේයා ලවේලක ලවේලය 1/11/111 පන්තිය 88 88 - -

බංගා භ්ාරකරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 31 22 9 -

වශායක බංගා භ්ාරකරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 20 6 14 -

වශායක බංගා භ්ාරකරු(ගෘශ කම්කරු) ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 6 5 1 -

ලපොම්පාගාර කම්කරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 3 0 3 -

කම්කරු ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු - 5 1 3 -

ලායු වමීකරණ ශිේපී ලෙපාේතලම්න්තු ගත තනතුරු විලේ/1/11/111 පන්තිය 2 0 2 -

එකතුලු 234 200 33 0
උෙයාන කම්කරු ලකොන්ත්රාත් පෙනම - 1 2 - 1

එකතුලු 1 2 0 1

879 719 160 1

ප්රාථමිකුමට්ටම

එකතුලු

රලනත්ු(අනියම්/ 

තාලකාලික/ 

රකොන්ත්රාත්ුපදනම

රාජ්යුපරිපානුශාුවල්රේුකටයුතුුඅමාතයාංරේුවමවථ්ුඅනුමතුශාුදැනටුරවේලරේුනියුතුුුකාේයුමණ්ඩයුවශුපුරප්පාඩු

ුපිළිබඳුරතොරතුරුු(2014-12-31)

රජ්ය්ඨුමට්ටම

එකතුලු

තෘතීයුමට්ටම

එකතුලු

ේවිතීයුමට්ටම

එකතුලු
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◙ ආයතන අංශය 
 

යාජ්ය සේ ා සේම ිභ සඅක්රිඹමතභ ස සභර සයාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල මටයුතු සඅභාත්යාාංලේය සනඹත්න සඅාංලඹ සයාජ්ය සඅාංලේය ස
නඹත්න සමටයුතු සරට සඅදාර සසිඹළුභ සප්රතිපඳ සතිපභඹ සඳා්ශලඹ්  සේමේයි  සකීමේභ්  සඵඳේ   සඅභාත්ය සභ්ඩඩර සීරය  සේව  සීතතිප ස
ප්රතිපඳාදන සභත් සඳදනි සමු  සරඵන සප්රතිපඳ සතිප සවා සනමතමය ඹ්  සපිළිඵ සාභානයේඹ්  සයාජ්ය සඳිපඳාරන සක්රේඛ  සභින්  ස
ප්රමාලඹට සඳ ස සේමේ්ශ  
 

◙ ඒකාබද්ධ සසේවා අංශය 
 

යාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාංලේඹි  සඒමාඵශධ සේ ා සඅාංලඹ සශ්රී සරාංමා සඳිපඳාරන සේ ඹ  ශ්රී සරාංමා සේත් යතු  ස
වා සාංනිේේදන සත්ාක්  සේ ඹ  යාජ්ය සමශභනාමය  සවමාය සේ ඹ  බාා සඳිප්ශත්ම සේ ඹ  පුවත්මාරඹාධිඳතිප සේ ඹ  
ිපඹදු  සේ ඹ සව සමා්ශඹාර සේ ම සේ ේඹි  සඵා සකඳීතම්  ේ ේය සවථිය සකිරීම්  උව සකිරීම්  වථාන සභා   විශ්රාභ සකඳ් මතම් ස
ව ස විනඹ ස මටයුතු ස ඳනි ස භාන ස ම්ඳ ස ස මශභනාමය ඹ ස ම්ඵ් ධේඹ්  ස කීමභ ස දයයි  ස 2014 ස ය ස අානඹ ස න ස විට ස
ේ මඹ්  ස90,000 සමේේ සඳභ  සපුශකලිම සලිපි සේක ු  සේභභ සඅාංලඹ සභින්  සමශභනාමය ඹ සේමේයි්  සඳඳතිපණි  
   

අු භත් සේ ම සාං යා සවා ස්ශත්භාන සේ ම සක න ස- 2014 

අංක සසේවාව 
අනුමත සසේවක 

සංඛාව 

සසේවා නියුක්ත 

සසේවක සංඛාව 

01 ශ්රි සරාංමා සඳිපඳාරන සේ ඹ 2906 2253 

02 
ශ්රි සරාංමා සේත් යතු  සවා සාංනිේේදන සත්ාක්  ස

ේ ඹ 
1674 917 

03 යාජ්ය සමශභනාමය  සවමාය සේ ඹ 29,912 26,911 

04 බාා සඳිප්ශත්ම සේ ඹ 571 228 

05 පුවථමාරාධිඳතිප සේ ඹ 546 137 

06 ාං්ශධන සනිරධාරී සේ ඹ 45 000 41 365 

07 මා්ශඹාර සමා්ශඹඹ සවඹම සේ ඹ 12 475 11 746 

08 ිපඹදු  සේ ඹ 5 831 5 157 

  

◙ විශ්රාම ව ටුප් හා නිවාස අංශය 
 
යාජ්ය සේ මයි් ේේ සවිශ්රාභ සඳප් ක සමශභනාමය ඹ සවා සයාජ්ය සේ මයි්  සේත් සනිා සඳවුකමම් සඳරීමභට සඅදාර සමා්ශඹඹ්  ස
මශභනාමය ඹ සවිශ්රාභ සඳප් ක සවා සනිා සඅාංලේය සප්රධාන සකීමම් සේේ  
 

විශ්රාභ සඳප් ක සමශභනාමය ඹට සඅදාර සයාජ්ය සඳිපඳාරන සවිඹබාය සේඛමම් සේත් සයවථාු කූර සඳඳ ණු සඵරත්ර සක්රිඹාට ස
නඳාංමතභ සද සඳතිපන සප්රතිපඳ සීර්  සවා සීතතිප සේයුලරාසි සාංේල ධනඹ සද සන සීතතිප සරීතිප සඳඳනමතභ සද සවිශ්රාභ සඳප් ක සවිඹට සඅදාර සුප් සමයු  ස
රඵන ස  සේ ාට ස අඹ ස ස න ස අත්ය, අභාත්යාාංලඹ ස ඹටේ ස ස ඳාරනඹ ස න ස යජ්ේය සනිා ස 198ක් ස භඟි්  ස යජ්ේය ස විවිධ ස භට්ටම්ර ස
නිරධාරී් ේේ සවා සභවජ්න සනිේඹ ජිත්ඹ් ේේ සනිා සඅලයත්ාඹ සපුයාීමභ සවා සමටයුතු සම්ඳාදනඹද, දඳනටභ ස සක්රිඹා සභම ස
න සනිා සයාඳීීර්  සමනමනි්  සනිභ සකිිපේම් සමා්ශඹඹට සඅභත්ය, න සනිා සයාඳීීර්  සවනානා සකඳීතභ සවා සක්රිඹා සභම සකිරීභ ස
භඟි්  ස අනාකත් ස යාජ්ය ස ේ ඹට ස ඩා ස පරදාී  ස ේ ාක් ස ඳඳී ේම් ස අයු  ස උේදා ස මටයුතු ස කිරීභද ස නිා ස විඹට ස අඹ ස ස
යාජ්මාරී්  සේේ  ස ස 
 ස ස ස ස 

◙ අභ්යන්තත  ාානන අංශය  
 
යාජ්ය ස ඳිපඳාරන ස වා ස වේශල ස මටයුතු ස අභාත්යාංලේඹි  ස භාන ස ම්ඳ ස ස මශභනාමය ඹ  ප්රාවන ස ඵර ස ඇණිේඹි  ස නඩ සතු ස
මටයුතු  අඳද්රය ස මශභනාමය ඹ ස වා ස උඳේඹ ිනත්ා ස මශභනාමය ඹ ස ම්ඵ් ධ ස කීමභ ස දයනා ස අාංලඹ ස ් ේ්  ස අබය් ත්ය ස
ඳාරන ස අාංලඹයි  ස ඊට ස අභත්ය ස ශ්රී ස රාංමා ස ාං්ශධන ස ඳිපඳාරන සනඹත්නේඹි  සනඹත්නිමභඹ ස මටයුතු ස ම්ඵ් කරමය ඹ සමයු  ස
රඵ් ේ් ද සේභභ සඅාංලඹ සවිසිනි  

 

◙ සංවර්ධන, ාර්සේෂණ හා නඩත්තු  අංශය 

 
අභාත්යාාංල ස ඳිපශ්රේඹි  ස වා ස අභාත්යාාංලඹට ස අඹ ස ස නිර ස නිාර ස නඩ සතු ස මටයුතු ස වා ස යජ්ේය ස නිරධාරී්  ස වා ස නිා ස
යාඳීතිපර සමටයුතු සසිදුකිරීභ,  දඳනට සතිපේඵන සුදිකිරීම් සනඩ සතු සකිරීභ, අභාත්යාාංලඹ සඹටේ ස සන සනඹත්න සර සුදිකිරීම් සපිළිඵ ස
මටයුතු සම්ඵ් කරමය ඹ සකිරීභ, ුදිකිරීම් සවා සනඩ සතු සම්ඵ් ධ සඳ්ශේය  සඳඳඳ සමතභ සවා සනිකභනඹ්  සතුළි්  සපිිපඳඹ සඅඩු ස
කිරීභ සවා සේඹ ජ්නා සුදිිපඳ ස සකිරීභ, නමතන සවිදයා සභම සත්ාක් ඹ සේඹ දා සේ ා සරාභී්  සවා සමා්ශඹක්භ සවා සපරදාී  ස
ේ ාක් සරඵාදීභ සපිණි සේක ඩනඳිනලි සනශ්රිත් සේබිතිපම සඳිපයේය සේනව සකිරීම් සසිදුකිරීභට සයාඳීතිප සේඹ ජ්නා සමව සකිරීභ සවා ස
ඒා ස ක්රිඹා සභම ස කිරීභ, ප්රාේශය ඹ ස ාං්ශධනඹට ස අදාශ ස භධයමාීමන ස නේඹ ජ්න ස ඳරඳවේම් ස මා්ශඹබායඹ ස අකරක් ඹ ස කිරීභ ස
්ශත්භානේය සේභභ ස සඅාංලඹට සඅඹ ස සමා්ශඹඹ්  සේේ  
 
ිට ස අභත්ය ස කඳප්ම් ස ඵරඳඳඳ සවූ ස ප්රේශලර ස මනමනම් ස යාඳීතිප ස ඹටේ ස ස ඹතලත්ර ස ඳවුකමම් ස නඳාංමතභ ස පිණි ස ඳිපඳාරනභඹ ස
ේක ඩනඳිනලි සුදිකිරීභ සමූලිම සඅයු  සවූ සCARE යාඳීතිපේය සයාඳීතිප සමශභනාමය  සමටයුතු සවා සාං්ශධන සවා ස  සඳ්ශේය  ස ස
අාංලඹ සඹටේ ස සඇතිප සe BMD  යාඳීතිපඹ සභඟි්  සඋ කඳඳ් න, සවිාව සවා සභය  සවතිපම සඳිපක ම සකත් සකිරීේම් සමටයුතු සසිදුකිරීභ 
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◙ ස්වසද්ශ කටයුතු අංශය  

 
යාජ්ය සඳිපඳාරන සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලේය සවේශල සමටයුතු සඅාංලඹ සදිවරික් සඳිපඳාරනඹ  ප්රාේශය ඹ සඳිපඳාරනඹ  සාමීඹ ස
භට්ටේම් සේ ා සම්ඳාදනඹ සව ේයජිවට්රා්ශ සජ්නයාඛ සේදඳා්ශත්ේම්් තු සභ් විත් සන සඅත්ය ස ඹ සවිභධයකත් සේ ා සම්ඳාදනඹ ස
ව සඳිපඳාරනඹ සසිවිඛ සලිඹාඳදිාංචිඹ සව සවිභධයකත් සඳිපඳාරනඹ සඅකරක් ඹ සපිළිඵ සක සකිඹයි  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ඳශා සර සඳිපඳාරන සමා්ශඹාරඹ් ි  සායාංල සටවනක් 

 

◙ ාරිාානන පුතිසංස්ක ණ අංශය 
 

භාන ස ම්ඳ ස ස මශභ ාමයනඹ, ේත් යතු  ස වා ස ාංනිේේදන ස ත්ාක් ඹ ස බාවිත්ඹ ස ප්රතිපාංවමය  ස ුරාශ්රඹ්  ස වා ස යාඳීතිප ස

මශභ ාමය ඹ සඹන සම ණු සඳිපඳාරන සප්රතිපාංවමය  සඅාංලේය සවිඹ සඳථඹට සඇතුශ ස සේයි   

◙ ේභි දී ස භාන ස ම්ඳ ස ස මශභ ාමය  ස ඒමමඹ ස භින්  ස ේශය ඹ  ස විේශශිඹ ස පුහුණු ස මටයුතු ස වා ස  ස මශභ ාමය  ස

ප්රතිපාංවමය  සුප් සමයු  සරඵන සඅත්ය සඅදාර සද සත් සඳශධතිප සඳිපඳාරනඹ සකිිපභද සසිදුමයු  සරඵයි   

◙  ස ේ භ සේත් යතු  සත්ාක්  සඒමමඹ සයාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලේය සේත් යතු  සවා සාංනිේේදන ස

ත්ාක්  සඹතලත්ර සඳවුකමම් සමටයුතු සපිළිඵ සකීමම් සදයයි 

 

◙ මූනය අංශය 

 
මූරය අාංලඹ භඟි්  ස අභාත්යාාංලඹ ස ඇතුළු ස අභාත්යාාංලඹ ස ඹටේ ස ස ඳතිපන ස ේදඳා්ශත්ේම්් තු ස දිවරික් ස ේඛමම් ස මා්ශඹාරඹ්  ස වා ස
නඹත්නඹර ස මූරය ස මශභ ාමය  ස වා ස ඳාරන ස මටයුතු ස ම්ඵ් ධේඹ්  ස කීමභ ස උුකරයි  ස මූරය අාංලඹ ස දිවරික් ස ිනණුම්  ස
ප්රම්ඳාදන, සුරය සා්ශත්ාමය  සවා සේකමතම් සඹන සප්රධාන සලා ා්  ස04 සකි්  සයුක්ත් සේයි  
 ස 

 

 

 

 

 

 

අ.අ. ාළාත දිස්ත්රික් සංඛයාව සකොට්ඨාශ සංඛයාව 
ග්රාම නිළධාරි 

සකොටිඨාශ සංඛයාව 

01 භධයභ සඳශාත් 03 36 2224 

02 නඳේකනි ය සඳශාත් 03 45 1078 

03 උතු  සඳශාත් 05 33 912 

04 උතු  සභඳද සඳශාත් 02 30 997 

05 ඹම සඳශාත් 02 46 2153 

06 මයකු 02 28 1148 

07 දකුණු සඳශාත් 03 47 2122 

08 ඵවනාි ය සඳශාත් 03 40 2497 

09 ඌ සඳශාත් 02 26 886 

එකතුව 25 331 14022 

ලා ා ප්රධාන ස සමා්ශඹඹ්  ස 

දිවරික් සිනණුම් ස  රැව සමශ සනදාඹභ සපිළිඵ සා්ශෂිම සිනණුම් සපිළිේඹර සමය සවික මාධිඳතිප සේත් සුදිිපඳ ස සකිරීභ  ස
ව සනිා සකුීම ස මතු සකිරීභ සඅකරක් ඹ  

 ාංකායම සනිා සවා සනිාඩු සනිේක්ත්න සර ස ස ස සඅඹබාය සව සප්රාේධන සවිඹදම් සදඳරීභ 

 දිවරික් සේඛමම් සමා්ශඹාර සභඟි්  සසිද්රමයන සමූරය සමටයුතු සඅකරක් ඹ ස 

මූරය ස
ා්ශත්ාමය  ස 

 අභාත්යාාංලඹ සඇතුළු සඅභාත්යාාංලඹ සඹටේ ස සඇතිප සේදඳා්ශත්ේම්් තු සවා සදි ේඛ මා  සවා සනඹත්නර ස
මූරය සමශභ ාමය  සමටයුතු සවිධිභ ස සකිරීභ ස සවා සඅලය සඋඳේදව සනිකු ස සකිරීභ ස 

 ේඛමම් සනි්  සනිකු ස සන වික න සවිභුකම් සරට සපිළිතු  සඳඳී භ ස  සයාජ්ය සිනණුම් සමායම ස
බා ස ස(PAC)  සව සේඳ දු සයාඳාය සපිළිඵ සමායම සබා ස COPE) ම්ඵ් ධ සමටයුතු  

 අභාත්යාාංලේය සා්ශෂිම සඇවත්ේම්් තු සමව සකිිපභ ස සවා සා්ශෂිම සබා්ඩඩ සමීක්  සමටයුතු ස
සිදුකිරීභ අභාත්යාාංලඹ සඇතුළු සඅභාත්යාාංලඹ සඹටේ ස සනඹත්නර සමා්ශඹඹාධන සා්ශත්ා ස/ ස
ා්ශෂිම සා්ශත්ා සඳා්ශලිේම්් තු සේි  සබාකත් සකිරීභට සපිඹය සකඳීතභ ස 
 

ේකමතම් ස 
 

 ේේත්න සඇතුළු සේකමතම් ස සමටයුතු සවා සයජ්ේය සනිරධාරී් ේේ සඅ සතිපමායි සිනණුම් සමටයුතු  සභාසිම ස
ිනණුම් සායාාංල සපිළිේඹර සකිරීභ ස ේඳ දු සත්ඳ් ඳ ස සිනණුම් ස සමටයුතු සසිදු සකිරීභ  ස 

ප්රම්ඳාදන  අභාත්යාාංලඹ ස සප්රම්ඳාදන සමිප් සවා සමඳිනනට් ස ස සප්රම්ඳාදන සමටයුතු සේභේවඹමතභ ස 

 අභාත්යාාංලඹ සඇතුළු සඅභාත්යාාංලඹ සඹටේ ස ඇතිප සේදඳා්ශත්ේම්් තු/නඹත්න සවා ස ස සා්ශෂිම ස
ප්රම්ඳාදන සමිප් සඳ ස සකිරීභ සවා සත්ාක්  සඇකී ම් සමිප් සඳ ස සකිිපභ 
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◙ අභ්යන්තත  විගණක අංශය 
 

අභාත්යාාංලඹ ස වා ස අභාත්යාාංලඹ ස ඹටේ ස ස ඳාරනඹ ස න ස ේදඳා්ශත්ේම්් තු ස වා ස නඹත්නර ස මූරය ස මටයුතු ස පිළිඵ ස ඳ සනා ස
අබය් ත්ය ස ඳාරන ස ්රභඹට ස වබාී  ස මත  ස ඳයදි ස වා ස ාංකා ස ඳශඳක්මතභ ස ව ස ඒා ස නිාය ඹ ස මයකඳීතභට ස බාවිත්ා ස මයු  ස රඵන ස
අබය් ත්ය ස ේ දිසිඹ් ේේ ස විධිභ සබාඹ ස වා ස ප්රභානා සභමබාඹ ස පිළිඵ ස අ ්ඩඩ ස මීක් ඹක් ස වා ස වාකරන ස ඇකී භක් ස
ඳඳඳ සමතභ සතුළි්  සඹවඳාරනඹ සප්ර්ශධනඹ සකිරීභ  
 

◙ විමර්ශන හා සමසහයුම් අංශය 

 
යාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලේය සවිභ්ශලන සවා සේභේවයුම් සඅාංලඹ සඅභාත්යාාංලඹ  සවිශ්රාභ සඳප් ක සවා සේ්ශජිවට්රා්ශ ස

ේජ්නයඛ සේදඳා්ශත්ේම්් ත්  සදිවරික් සවා සප්රාේශශිඹ සේඛමම් සමා්ශඹාර සව සාභ සනිරධාරී සමා්ශඹාර සඹන සනඹත්නඹ් ි  සවිභ්ශලන ස

වා ස ේභේවයුම් සමටයුතු ස පිළිඵ ස කකිභ ස දයයි  විභ්ශලන සවා ස ේභේවයුම් ස අාංලඹ ස භඟි්  ස අභාත්යාාංලී ඹ ස ුරක්මඹ්  සවා ස අයුණු ස

මා්ශඹක්භ ස වා සනිඳයදි ස ුප්මය සකඳීතභ සවතිපම සමයු  සරඳේේ  ස අාංලඹ සභඟි්  සවිධිභ ස සවිභ්ශලන සමටයුතු සසිදුමය සඔවු් ේේ ස

ේ ඹා සකඳීතම්  සේඹ ජ්නා සවා සනි්ශේශල සභර සයාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලේය සේඛමම් සේත් සුදිිපඳ ස සකිිපභ ස

සිදුමයු  සරඵයි  ස  ස  ේභභ සවිභ්ශලන සදවා සඅභාත්යාාංලේය සඅකරක් ඹ සඹටේ ස සඇතිප සඅේනකු ස සනඹත්නර සමා්ශඹඹ්  සපිළිඵ සවු ස

ඳඳිණිලි සද සඇතුර ස සේේ  ස ස 

 
◙ ශ්රී නංකා ජංනේසන්ත,  විද්යාත්මක  වාස්තු විද්යාත්මක හා තාක්ෂණ සසේවා අංශය 

 

 ශ්රී සරාංමා සුාංජිේ්   සේ ඹ ස 

 විදයා සභම සේ ඹ 

 ාවතු සවිදයා සභම සවා සත්ාක්  සේ ා සඅාංලඹ 
 

යාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලඹ සභින්  සශ්රී රාං ුාං ේ   ශ්රී රාං වි ේ   ශ්රී රාං ා වි ේ  සවා සශ්රී රාං ත්ා ේ  සි  සභාන ස
ිඳ ස සමශභනාමය ඹ සසිදු සේමිපනි  ස ඹ සයාජ්ය සේ ා සේම ිභ සභින්  සඳයන සරද සමා්ශඹඹක් සවුද  යාජ්ය සේ ා සේම ිභ ස
ක්රිඹා සභම සේන භඳතිප සත් සඹක් සඹටේ ස සශ්රී රාං ඳ ේ   ශ්රී රාං ා ේ   සඵා සකඳීති සවථීය සකිරීි  සඋව සකිරීි  වථානභා   සවිශ්රාභ ස
ව ස විනඹ ස මටයුතු ස යාජ්ය ස ඳිපඳාරන ස වා ස වේශල ස මටයුතු ස අභාත්යාාංල ස ේඛමි ස විසි්  ස ුප් ස ේමේ්ශ  ස ේභේ  ස ේමේයු ේය ස
අභාත්යාාංලඹට ස ශ්රී රාං ත්ා ේ   ස භාන ස ිඳ ස ස මශභනාමය ඹට ස අදාර ස ප්රතිපඳ සතිප ස ිඳාදනඹ ස පිළිඵ ස ඳභ ක් ස කීමභ ස
ඳඳේයශදීඹ  සශ්රී රාං ත්ා ේ   සඵා සකඳීතම්  වථීය සකිිපම්  සඋව සකිිපම්  විශ්රාභ සකඳීතම් සවා සවිනඹ සමටයුතු සඳශා ස සබා සරට සඳඳරී ස
තිපේේ   
 ස 

◙ ස නේස්ට්රාර් රන ා ද සද්ාාර්තසම්න්තතුව 

 
්ශ ස1864 සදී සපිි ටු  සරඳබූ සේභභ සේදඳා්ශත්ේම්් තු සශ්රී සරාංමාේේ සනිලවකර සවා සකාංකර සේශඳර සරට සඅදාර සීතත්යාු කූර සේඛ   ස
වා සි ිමම් සලිඹාඳදිාංචි සකිරීභ සව සජ්න සජීවිත්ේය සමූලිම සකීවවථ සසිදුමතම් සන සවිාව  සඋඳ ස සව සභය  සලිඹාඳදිාංචි සකිරීේභ් ද  ස භ ස
ේඛ   සාංයක් ඹ සකිරීභ සව ස භ සේඛ   සලි්  සවතිපම සපිටඳ ස සනිකු ස සකිරීේභ් ද  සඅයිීර්  සරැම සකඳීතභ සපිණි සජ්නත්ාට ස
වාඹු  සරඳේේ  

 
◙ විශ්රාම ව ටුප් සද්ාාර්තසම්න්තතුව 

 

්ශ ස1800 සභඳදක ්  සර සයජ්ේය සේ ේය සවිශ්රාභ සඳප් ක ස සේඹ ජ්නා ස ස්රභඹ සමූරායම්බ සවූ සඅත්ය ස්ශ ස1970 සදී සපිි ට සවූ සවිශ්රාභ සඳප් ක ස
ේදඳා්ශතුේම්් තු, විවිධ සවිශ්රාභ සඳප් ක ස්රභ සමශභ ාමය ඹ්  සවා සකීමම් ස දයයි  ස්ශත්භානේය සවිශ්රාභ සඳප් ක සයවථා ස
ඹටේ ස සකඳේනන සයුධ සවුදා සවිශ්රාභ සඳප් ක සව සඳාිපේත් ෂිත් සාංවඹ්   ඳ් දඹු  ඳ් දඹු සපු  සව සඅන සද  සවිශ්රාභ සඳප් ක ස්රභඹ ස
ව සයාජ්ය සේ ා සඅ්ශථාධම සඅයුදර සවිශ්රාභ සඳප් ක සේදඳා්ශතුේම්් තු සවිසි්  සමශභ ාමය ඹ සමයු  සරඵයි  ස 

 
◙ ශ්රි නංකා සංවර්ධන ාරිාානන ආයතනය (SLIDA) 

 
ශ්රි සරාංමාේේ සයාජ්ය සේ ේය සප්රධාන සමශභ ාමය  සපුහුණු සනඹත්නඹ සේර සශ්රි සරාංමා සාං්ශධන සඳිපඳාරන සනඹත්නඹ ස ඳිපඳාරන ස
අධයඹන සවිදයාඹත්නේය සඅු ප්රා කතිපමඹාශ සශ්රි සරාංමාේේ සවිලව ස විදයාර සප්රතිපඳාදන සේම ි්  සබාේේ ස අු භඳතිපඹ සඹටේ ස සවිධිභ ස ස
උඳාධි සපිිපනඳමීභට සඵරඹ සරද සනඹත්නඹ සඵට සඳ ස සතිපේේ  සඒ සඅු  ස භින්  සයාජ්ය සමශභ ාමය  සඳලවකා ස සඋඳාධි සඳඩටව්   
නම කේර භා ස ඳඩටව්   වතිපම ස ඳාඨභාරා  ශ්රි සරාංමා ස ඳිපඳාරන ස ේ ඹ  ශ්රි සරාංමා ස ඳරුකම් ස ේ ඹ  ශ්රි සරාංමා ස ක මාධිමාිප ස
ේ ේය සේ ායම්බම සපුහුණු සඳ සු  සරඵයි  ස ේ භ ස භ සනඹත්නඹ සභින්  සඳ්ශේය   පුහුණු සඋඳේශලන සප්රමාලන සමටයුතු සද ස
මශභ ාමය  සඋඳේශලන සමටයුතු සද සුප් සමයු  සරඵයි  
යාජ්ය සේ ේය සප්රාථිම සවා සශවිීරයිම සක ේය සනිරධාිප්  සපුහුණු සකිරීභ දවා සයාජ්ය සඳිපඳාරන සවා සවේශල සමටයුතු සඅභාත්යාාංලඹ ස
ඹටේ ස සඳඳතිප සයාජ්ය සේ ා සපුහුණු සනඹත්නඹ සද සශ්රි සරාංමා සාං්ශධන සඳිපඳාරන සනඹත්නඹ සේත් ස2013 ස්ශ සේයදි සඅ් ත්්ශවනඹ ස
මයන සරදි  
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   රාජ්ය පරිපරාන  පහ  පහවදේශව  පටයුතු   පමාාුයාාං ු 
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1. ත ොරතුරු වශ වන්නිතේදන  ාක් ණ භාවි ය 

 

 ඉ-මානල වම්ඳත් කෂමනාකරණ ඳද්ධතිය (e-HRM) 

රාජ්ය ප රිපරාන  ප ාා ප ව්දේශ  පටයුතු  ප මාා්යාාං ේක ප බටාධශේ ප ේ  ්දා ප මාං ේක ප ාා ද ප ්ත්රකළ පටාා ාටර  ප

ක්රියාකාටාරටත් පටායකයාකෂාද පාා පලනාාීවද පටු  පටර පැනීමේත් පමරුණ  පතිවද පම්යන්්ිපටද පසිදුටරනු පනධා  පසියාකළුා ප

ාා ද ප්ත්රකළ පරිපරාන ායාක පටයුතු  ප ව්දයාකාංක්රීටර යාකය පන ක පටරන්න් පට-ාා ද ප්ත්රකළ පදනඩ්යා  පයාකයේකළ ප2014 ප

දයකෂේක පඔ කේ්ෝත්ධයක පා් පද  පවිය පශ්රී පනාංටා පරිපරාන  පේ  ්දයාකශ පශ්රී පනාංටා පේ්තරු  හ පාා ප්න්වේේනා  ප්ාෂ  ප

ේ  ්දයාකශ ප රාජ්ය ප ටාා ාටර  ප ්ාටාර ප ේ  ්දයාකශ ප ටායකයාකාන ප ේ  ්දට ප ේ  ්දයාකශ ප ්ාෂා ප රිපදයක්ට ප ේ  ්දයාක ප ්ා ප

පු ව්්ටානයාකාධිරිව පේ  ්දයාක පයාක ාදී පේ  ්දාදන්ේැන් ප්ාන්වි් පවේනේාරීන් ප56050 පට පේේ පේරෞශැලිට පාා ද ප්ත්රකළ ප

ේ්තරු  හ ප ව්දයාකාංක්රීයාකටර යාකය ප න කටර ප තිව ප ම්ර ප රශේිවේක ප ටරිිප ප ්ාංදයකේ  ප ටයුතු  ප ්දදුරයකළ ප සිදු ප ටරන්න් ප

රදතී. 

2. මානල වම්ඳත් කෂමනාකරණය 

විශිෂවය ප රාජ්ය පේ  ්දයාක ක ප්ාිවට පකිරීා පඋේා්ා ප ම්යද ය පදන් ාූ  පටායකයාක කෂා ප්ා පලනාාීව පාා ද ප්ත්ර්කින් ප

රාජ්ය පේ  ්දයාක පේරෝෂ යාක පකිරීේත් පමරුණිනන් ප2014 පද්ේයකදී පධඳදා පැනීමත් පහී ප්ා ප2014 පපුරප්රාඩු පා් පධඳදා පැනීමාය ප

වේයාකන්් ප්ාරාාං යාක පරා් පාන කේන. 

 2014 ලවතේදී බලා ගැනීම් 

ේ  ්දයාක ැ   
ශ්රී පනාංටා පරිපරාන  පේ  ්දයාක ප ප- පසීන්් 66 

ිපයාකදු හ පේ  ්දයාක 193 

ටායකයාකාන පේ  ්දට පේ  ්දයාක 950 
දා්වු  පවිායාකළාට පේ  ්දයාක 11 

විායාකළාට පේ  ්දයාක 66 

ශ්රී පනාංටා පපු ව්්ටානයාකාධිරිව පේ  ්දයාක 02 
්ාෂ  ප්ාායාකට 349 

්ාෂිනට පවේනේාරී 01 

ග්රාා පවේනේාරී 4176 

මුළු එකතුල 5814 

 

 2014 පුරප්ඳාඩු ම  බලා ගැනීමට නියමි  
 

ේ  ්දයාක ැ   

ශ්රී පනාංටා පරිපරාන  පේ  ්දයාක ප ප- පසීන්් ප 
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප- පකු්න්ා ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප 
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප- පවිදෘ් 

46 
12 
172 

ේ්තරු  හ ප්ාෂ  පේ  ්දයාක ප ප ප- ප ප ප ප3(III)   
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප- ප ප ප ප ප2(II)   
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප- ප ප ප ප ප1(III) 

640 

93 

42 

ශ්රී පනාංටා පපු ව්්ටානයාකාධිරිව පේ  ්දයාක 56 
රාජ්ය පටාා ාටර  ප්ාටාර පේ  ්දයාක 4429 
රජ්ේක ප්ාෂා පරිපදයක්ට පේ  ්දයාක  233 

මුළු එකතුල 5723 

 

 රාජ්ය නිධාීනන්ත  සවවවීමම් 
 

ේ  ්දයාක ැ   
ිපයාකදු හ පේ  ්දයාක 44 

ටායකයාකාන පේ  ්දට පේ  ්දයාක 860 

මුළු එකතුල 904 
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3. නිපුණ ා වංලේධනය 

 

 ශ්රී ංකා වංලේධන ඳපඳාන ආය නය (SLIDA) 

 
ශ්රී පනාංටා ප ්ාංදයකේ  පරිපරාන  පආයාක් යාක පාගින් පපුළුල් පූ  පවිෂයාක ප රරා්යාක ක පු න ප රා් ප්ඳාන් පරිපරි පපුහුණු පරාඨාානා ප
රනදනකළවීාය ප්ාකළ පවියාක.  
 
 

අනු 

අංකය 

ලැඩවටශන වංඛ්යාල 

 

1. ේ  ්දාරත්්ට පපුහුණු පරාඨාානා ප(ාාණ්ඩලිට පවේනේාරීන්) 2 

2. ානනුා පාා පකු්න්ා ප්ාංදයකේ  පරාඨාානා ප(ාාණ්ඩලිට පවේනේාරීන්) 23 

3. ේාිප්ා ප්ාංදයකේ  පාා පානනුා පයාකාදකළටාලී  පකිරීේත් පපුහුණු පරාඨාානා 

(ාාණ්ඩලිට පවේනේාරීන්)  

6 

4. ්න්වේේනා  ප්ාෂ  පපුහුණු පරාඨාානා 4 

5. ටායකයාක්ාේ යාක පදනඩිරිුතණු පකිරීේත් පපුහුණු පරාඨාානා 38 

6. ශවි්ාෂා පපුහුණු පරාඨාානා 5 

7. රාජ්ය පටාා ාටර යාක පිළිබධඳ පර වාාකළ පඋරාධි පරාඨාානා 1 

8. විේශශීයාක පපුහුණු පරාඨාානා  8 

9. ානනුා පාා පකු්න්ා ප්ාංදයකේ  පරාඨාානා ප(ාාණ්ඩලිට පේ තද  පවේනේාරීන්) 149 

10. ේ  ්දාරත්්ට පපුහුණු පරාඨාානා (ාාණ්ඩලිට පේ තද  පවේනේාරීන්)  21 

 
 
 

 මානල වම්ඳත් වංලේධන ඒකකය 
 
විේශශීයාක පපුහුණු පමද ව්ථා ප්ත්ධන්ේ පේ්තරු  හ පරශේිවයාක ක පවේයකාා යාක පටරන්න් පදඩා පටාන පටායකයාකෂා්ාදයාක ක පයාකයේකළ ප
ාා ද ප්ත්රකළ ප්ාංදයකේ  පබටටයාක පරා් ප්ඳාන් පරිපරි පවිේශශීයාක පපුහුණු පමද ව්ථා පවේනේාරීන් පේද් පඋාාටරලීාය ප්ාකළ ප
වියාක. 
 

 
තකටි කාලීන ඳවචාත් සඳාධි 

එකතුල 

 

නාම තයෝජ්නා ඉදිපඳත් 

ක වංඛ්යාල 
103 - 103 

තත්ීනඳත් වූ වංඛ්යාල 84 07 91 

 
 
මාා්යාාං ීවයාක පේදඅඩ පමඩවියාක පාා පේ පේත්ල් පරාසුටත් පේයාකතාා පැවේන්න් පපුහුණු පමද ව්ථා පිළිබධඳ ප්ා ව්ථ පරි ව්රි ක පාා පාේශශීයාක ප
ේල්ටත් පටායකයාකානයාකන්හී පවේනේාරීන් පානනුදකළ පකිරීාය පක්රියාකාටන පම්ර පශ්රී පනාංටා ප්ාංදයකේ  පරිපරාන  පආයාක් යාක පාා පඑ කද ප
විේශශීයාක පශිෂයකළද පමයාකදුත්ට හදන් ප්ඳාා පේරර පසාා ත් පකිරීේත් පදනඩ්යාන් ප්ාංවිේා යාක පේටිප . 
 
එේ  ්ාශ පරා් ප්ඳාන් පරිපරි පවේනේාරීන් ප්ඳාා පේශශීයාක පපුහුණු පමද ව්ථා පඋාාටරලීාය පා පටයුතු  පටර පත්. 
 
 ඳවචාත් සඳාධි ඩිප්තෝමා තකටි කාලීන එකතුල 
ේශශීයාක ප පුහුණු ප රාඨාානා ප ්ඳාා ප
ේයාකතුණ ප ටර  ප නා ප වේනේාරීන් ප
්ාංඛ්යාද 

19 10 594 623 

 

 

14



4. රාජ්ය අංය වදශා සිදුකෂ නල බදලා ගැනීම්  

2009 ප– ප2014 පද්ර ප5 පු නදී පරාජ්ය පමාං යාක ප්ාාා පසිදුටන ප ද පධාදා පැනීමත් පරා් පේ  ්දාදන් පයාකයේකළ පදයකගීටර යාක පටර ප

ා කදා පත්. 

තවේලාල 2009 2010 2011 2012 2013 2014 එකතුල 
ශ්රී පනාංටා පරිපරාන  පේ  ්දයාක - 135 261 46 112 208 762 
රාජ්ය පටාා ාටර  ප්ාටාර ප
ේ  ්දයාක ප 

830 323 4501 578 2678 4083 
12993 

රජ්ේක ප්ාෂා පරිපදයක්ට පේ  ්දයාක - 97 - 54 - 136 287 
ශ්රී පනාංටා පපු ව්්ටානයාකාධිරිව පේ  ්දයාක - - 34 - - 26 60 
ග්රාා පවේනේාරී පේ  ්දයාක 2189 380 08 - 11 4377 6965 
ටායකන්ට පවේනේාරී ප- පශ්රී පනාංටා ප
්ා කෂ  පේ  ්දයාක 

- - 25 - 12 01 
38 

්නනසුත් පවේනේාරී ප- පශ්රී පනාංටා ප්ා කෂ  ප
ේ  ්දයාක 

03 - - - - - 
3 

ිළලිැනීමේත් පවේනේාරී 46 - 01 02 - 00 49 
ශ්රී පනාංටා පටාංනේේන් හ පේ  ්දයාක 38 374 - 139 - 130 681 
විායාකළාට පේ  ්දයාක - 26 46 16 -  88 
දා්වු  පවිායාඥ ස පේ  ්දයාක 03 - - - 08  11 
ටායකයාකාන පේ  ්දට පේ  ්දයාක 607 1178 904 630 671 1112 5102 
ිපයාකදු හ පේ  ්දයාක 223 279 187 275 332 248 1544 

මුළු එකතුල 3939 2792 5967 1740 3824 10321 28583 
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ශ්රී පනාංටා පරිපරාන  පේ් දයාක 

රාජ්ය පටාා ාටර  ප ාටාර ප

ේ් දයාක ප 

රජ්ේක ප්ාෂා පරිපදයක්ට පේ් දයාක 

ශ්රී පනාංටා පපු්ව්ටානයාකාධිරිව පේ් දයාක 

ග්රාා පවේනාාරී පේ් දයාක 

ටායකන්ට පවේනාාරී ප- ශ්රී පනාංටා ප

්ා කෂ  පේ් දයාක 

්නනසුත් පවේනාාරී ප- ශ්රී පනාංටා ප

්ා කෂ  පේ් දයාක 

ිළලිැනීමේත් පවේනාාරී 

ශ්රී පනාංටා පටාංනේේන් හ පේ් දයාක 

විායාකළාට පේ් දයාක 

දා්වු  පවිායාඥ ස පේ් දයාක 
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5. මුය අධීක්ණ කාේයයන් 

 

 මූනය පදායක්ා පවිැ ටාධිරිව පේද් පටරිිපරකළ පකිරීා 
 

ආයාක් යාක ප වි්යකජ්  පගිණුා රාජ්ය ප

වේාේාරීන්ේේ ප

මකළිවටාරත් පබී ප

ගිණුා 

ගිණුත් පශීයකෂයාක ප

ආාායාකත් ප

ගිණුා 

ටායකයාකයාක ප්ාේ  ප

දායක්ා 

මරුණාල් පදනය ප

මාාන පදායක්ා 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

මාා්යාං යාක 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

විශ්රාා පදනු ප් ප

ේාරායක්ේත්න්ු ද 

1 1 1 1 1 1 1 - 5 5 

ේරනේ ව්ට්රායක පජ් රාල් ප

ේාරායක්ේත්න්ු ද 

1 1 1 1 1 - 1 1 3 3 

රි ව්රි ක පේල්ටත් ප

ටායකයාකාන 

25 25 25 10 - - 25 - - - 

 

2014 පටායකයාකයාක ප්ාේ  පදායක්ා ප2015 පද්ර පු න පදී පරායකලිේත්න්ු  පේද් ප්්ාැ් පකීරීාය පවේයාකන්්යාක 
 

 
 
 
 

 ම්යන්්ර පරාන  පක්රියාකාදලියාකන් පමධී කෂ ේකදී පාඳු ාැන් ා පනා පේාෝෂයාකන් පවේදනරරි පකිරීා පිළින් පටර  පනා ප
ානනුදකළ පකිරීත් 

 
 

කාරණය දැනුලත්  කෂ ඳාේලය තගොනු අංකය දිනය 

ටානරාුණදය ප පමනුද ප2014  ප
දායකෂිට පටායකයාක්ාේ  පාා පගිණුත් ප
දායක්ා පිළිබේයාකන පටර ප ප
රායකලිේත්න්ු ේන ප්්ාැ් පකිරීාය ප
උරේා ව් ප පනධා පදීා 

ේරනේ ව්ට්රායක පජ් රාල් පශ ප පවිශ්රාා පදනු ප් ප
මේය කෂ ප පජ් රාල් ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප
සියාකළුා පරි.ේල්ටත් පද හ 

PA/F/FR/05/AFR/
General/30(2012) 

06/01/2015 

උරචි් පරා ා පා් පගිණුත් ප්නබීා ප
්ත්ධන්ේේයාකන් පැත්රා පරි.ේල්.ටා. ප
ේක පගිණුත් පරා ත්ද පආායක යාක ක ප
්ට ව් පටර පරි.ේල්.ටා.ේද් පාා ප
ේාරායක්ේත්න්ු  පේද් ප පටරිිපරකළ ප
කිරීා. 

ේා  පැ ටාධිටාරී 
 ප(විශ්රාා පදනු ප්) 
ේා  පැ ටාධිටාරී 
(ේරනේ ව්ට්රායක පජ් රාල්) 
සියාකළුා පරි ව්රි ක පේල්ටත් පටායකයාකානදන ප
ේා  පැ ටාධිටාරීන් 

F/FR/01/Accrual 
Basis -2013 

12/01/2015 

්ාණ්ඩ ප්මී කෂ  පටයුතු  ප
රනදනකළවීා ප්ත්ධන්ේේයාකන් ප
උරේා ව් පදීා. 

රි ව්රි ක පේල්ටත්ද හශ පේාරායක්ේත්න්ු  ප
ේාීමන්ශ පසියාකළුා ප්ාණ්ඩ ප්මී කෂ  ප ප
ාණ්ඩන ප්්ාරිවද හ ප්ා ප
්ාාානේටයින්, ප පසියාකළුා පමාං ්ාර ප
වේනේාරීන් 

F/FR/04/BOS 
(General) 

20/01/2015 

දායකෂිට පමයාකදනයාක පත ව්්ේත්න්ු  ප
්නටසීා ප්ත්ධන්ේේයාකන් පඋරේා ව් ප
දීා. 

සියාකළුා පමිවේයකට පේල්ටත්ද හශ ප
බටාධශේ පේ  ්දා ප්ා පආයාක්  පමේය කෂ ප
ජ් රාල්ද හ පශ ප පවිශ්රාා පදනු ප් පමේය කෂ ප
ජ් රාල්ශ පේරනේ ව්ට්රායක පජ් රාල් ප්ා ප
සියාකළුා පරි ව්රි ක පේල්ටත්ද හ 

F/FR/03/Budget/2014 03/01/2014 
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2014 අයලැය ක්රිය්මක ක රීම    ් ්බන්ධිත ග ටැු ප ළිබඳ්ල   ් භ්ණ්ඩ්ට්ර නිධ්ම ධි ් ඟ 2014.05.26 දින ඳැලති 

්්කච්ඡ්ලු භ්ජනය වූ විශේෂිග කරුණු. 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 

ටැු පල තීරණය ප්රටතිය 

01. තානායම් අත්තිකාරම් ගිණුම ඈලර කිරීම. 

 
තානායම් අත්තිකාරම් ගිණුම ඈලර කිරීමම් කටයුතු වශා දක 02 කට 
ලැඩි කායක් ගතවී ඇති නිවා ලගකිල යුතු පුද්ගයන් මම් ලනවිට 
රාජ්ය මව ලමයන් වි්ාම ගැන්වී ඇති වැවින් ණාඩාගාගාර වය ත් 
අත්තිකාරම් ගිණුමම් ශා අමාතයාාං තානායම් අත්තිකාරම් ගිණුම අතර 
ම යන්හි මලනව ගඳා ඇතිලන කාරක ඳාඩු ශා ාණ ගැපීමට සුදුසු 
ක්රමමදදයක් අුගගමනය කිරීම මිනන් කී  ගිණුම කඩිනිනන් ියයවීමට 
කටයුතු කරන මව මශාණාඩාගාගාර  මේකම් විසින් රාජ්ය ුදදේ 
මදඳාර්තමම්න්තුමද ශා රාජ්ය ගිණුම්   මදඳාර්තමම්න්තුමද නිධාරීන්ට 
උඳමදව් දීම. 
 

ඈලර කිරීමම් කටයුතු අලවන් කර 
මශා ණාඩාගාගාරය මලත දන්ලා ඇත. 
(2014.10.21) 

02. උතුරු වශ නැමගනහිර ඳෂාත් ල යුධමය 
ගැටුම් මශ තුමලන් දිව්ත්රික් මේකම් 
කාර්යාල ශා ප්රාමද්ය ය මේකම් 
කාර්යාල විනා වී ඇති ලත්කම්ල අගය 
මව ගණන් වා ඇති රු.ිනලියන 325 ක 
ුදද ුද.මර.109 යටමත් කඳා ශැරීම. 

උතුරු නැමගනහිර ත්රව්තලාදී ප්රශාර මශ තුමලන් විනායට ඳත් 
ලත්කම්ල ලටිනාකම ලන රු.ිනලියන 325 කඳාශැරීම වශා අලය 
වශාය වාදීමට රාජ්ය ුදදේ මදඳාර්තමම්න්තුමද නිධාරීන් කක  වීම. 

කී  වම්පර්ණ අාණය කඳාශැරීමම් 
අමාතය මඩාග කිනටු නිර්මද්ය 
වශා අාංක අමඳ/14/0813/523/019 
ශා 2014.07.18 දිනැති අමාතය 
මඩාග තීරණය මිනන් අුගමැතිය දී 
ඇත. ඒ අුගල කී  කඳා ශැරීමම් 
කටයුතු අලවන් අදියමර් ඳලතී. 
 

03. වී අත්තිකාරම් ගිණුමම් රු.ිනලියන 88.6 ක 
ඳාඩුල මඳොත් ලලින් කඳා ශැරීම. 

 

වී අත්තිකාරම් ගිණුමම් ඳාඩුල ලන රු. ිනලියන 88.6 කඳා ශැරීම වශා 
අලය වශාය වාදීමට රාජ්ය ුදදේ මදඳාර්තමම්න්තුමද නිධාරීන් 
කක  වීම. 

කී  ඳාඩුමලන් රු. 1,710,508 ක් 
මඳොත්ලලින් කඳාශැර ඇතිඅතර 
දැනට ඉතිරිල ඳලතින රු.ිනලි.87ක 
ම ය මඳොත්ලලින් කඳාශැරීම 
වශා කටයුතු කරිනන් ඳලතී.  
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Serving people at Public day 
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Launching of a newspaper called “Rajya Seevaya Pinisai” 

 

Buhuman program for pensioners 
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New Year Festival 2014 
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අමාත්ාාංශය යටතේ පවතින දිසත්්රික් තේකම් කාර්යාල වල තපොදු දේත්

01.කුරුණෑග 30 1610 1618465 1266443 1 1 18 15 34 කෘෂිකර්මය,කර්මාන්ත ශා සවේලා 118 108 1

02.ලව්නියාල 4 505 192772 109695 0 1 4 1 6 කෘෂි අපනයන,ධීලර කර්මාන්තය,ලයාපාර කටයුතු 425 303 0

03.මාතර 16 650 826000 623818 1 1 15 8 18

වී සගොවිතැන,සේ රබර් සපොල්,අපනයන සබෝග ශා 

එෂලළු පෂතුරු ලගාල/ධීලර කර්මාන්තය 62 102 1

04.මන්නාරම 5 153 161190 79232 1 0 0 1 5 කෘෂිකර්මය, 442 321 1

05.කළුතර 14 762 1217374 897349 0 1 12 23 22 සේ රබර් ශා සපොල්,අපනයන සබෝග ශා වී ලගාල 1517 1359 නැත

06.මුතිවු 6 136 130332 63840 4 1 5 කෘෂිකර්ම 422 271 1

07.යාපනය 15 435 614540 450146 1 3 13 10 16

සබෝග ලගාල,ධීලර කර්මාන්තය ශා තල් ආශ්රීත 

නි්පාදන 127 93 1

08.කෑගල් 11 573 836603 649878 1 0 11 9 19

කෘෂිකර්මය පදනම් කරගේ ජීලන රටාලක් 

දක්නට ඇත 1,224 1173 නැත

09.මාතසල් 11 545 489000 379675 0 2 11 4 11

ප්රධාන ජීලසනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තයයි.සුළු 

අපනයන ස ෝග ලගාලද එෂලළු නි්පාදනය ශා 

අසවිය ජනතාලසේ ප්රධාන ආදායම් මාර්ගයයි. 57 57 1

10.මශනුලර 20 1188 1369899 1049160 4 1 17 13 29 කෘෂිකර්ම 87 85 1

11.මඩකපුල 14 345 587046 365167 2 1 9 3 11

ප්රධාන ජීලන ලෘේතිය සව 

කෘෂිකර්ම,ධීලර,ලයාපාර ආදිය. 1143 967 2

12.සමොණරාග 11 319 448210 339797 0 0 10 0 12 කෘෂිකර්ම 900 774 2

13.ත්රිකුණාමය 11 230                                                                         257061 2 0 11 4 10

කෘෂිකර්මාන්තය,ධිලර කර්මාන්තය,වේේල 

පානය,ලානිජ කටයුතු වශ රජසේ වශ පුද්ගලික 

අංසේ රැකියා 1024 623 1

ජනතාලගේ ජීලගනෝපාය/ගලළද රාටාල

කාර්යය මණ්ඩය
සංචාරක 

බංගා/නිලාඩු 

නිගේතන ගණන
අනුමත් සත්

ප
ළ

ාත්
 ස

භ
ා 

ම
න්

ත්රී
  
ස
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ය

ාල

දිසත්්රිේකය
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ේ
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ග
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 ග
ස
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ංඛ්

ය
ාල
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අමාත්ාාංශය යටතේ පවතින දිසත්්රික් තේකම් කාර්යාල වල තපොදු දේත්

ජනතාලගේ ජීලගනෝපාය/ගලළද රාටාල

කාර්යය මණ්ඩය
සංචාරක 

බංගා/නිලාඩු 

නිගේතන ගණන
අනුමත් සත්

ප
ළ

ාත්
 ස

භ
ා 

ම
න්

ත්රී
  
ස

ංඛ්
ය

ාල

දිසත්්රිේකය

ප්ර
ාග

ේ
ශී
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ම්
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ස
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ස
ංඛ්

ය
ාල

14.කිලිසනොච්චිය 4 95 136028 79086 3 0 0 1 4

කෘෂිකර්මය,ධීලර කර්මාන්තය වශ ලයාපාර 

කටයුතු 421 299 0

15. රේනපුරය 17 575 1097000 795759 2 1 14 8 27

වී සගොවිතැන,සේ ලගාල, සුළු අපනයන ස ෝග ශා 

මැණික් කර්මාන්තය 1452 1347 නැත

16.සකොෂඹ 13 557 2309809 1586599                                         0 0 16 28 සලෂදාම 90 69 නැත

17.ගාල් 16 896 1063334 819666 2 1 17 10 23

ප්රධාන ජීලසනෝපායන් සේ, රබර්, සපොල්, කුරුඳු 

යන සබෝග ලගාලන් ආර්ිතතල වශ ධීලර 

කර්මාන්තය වමඟ වම්බන්ධ වී ඇත 1904 1830 2

18.බදුල් 15 567 822000 620486 1 2 15 9 22

දිවත්්රීක්කසේ ජනගශනසයන් 52% ශ්රම බකාය 

සව්.ඉන් 96% සවේලා නියුක්තය.ඉන් 65%කෘෂි 

කර්මාන්තයට අයේය. 1255 1085 6

19.සපොසෂොන්නරුල 7 295 406088 307125 0 0 7 3 11 ප්රධාන ජීලසනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තයයි. 780 636 1

20.අම්පාර 19 503 648057 465757 1 2 17 7 3

කෘෂිකර්මාන්තය,ධිලර කර්මාන්තය,රාජය 

නිධාරීන් 1420 1312 2

21.අනූරාධපුර 22 649 856232 616903 0 1 18 9 22

කෘෂිකර්මාන්තය,සුළු ශා මධය පරිමාණ සලෂදාම, 

වල්යංරැකියා 564 471 1

22.ශම්බන්සතොට 12 576 599903 462911 1 1 10 7 14 කෘෂිකර්මාන්තය,ධිලර කර්මාන්තය 63 60 1

24.ගම්පශ 13 1177 2294641 1637537 5 2 12 18 40 ප්රධාන ලසයන් කර්මාන්ත ශා සවේලා 97 72 නැත

25.නුලරඑළිය 5 491 706588 520767 1 2 5 8 16

ලැවිලි කර්මාන්ත ආශ්රීත රැකියා ශා කෘෂි 

කර්මාන්තය 95 79 3

එකතුල 327 14380 20200447 14996866 31 23 260 196 425 17128 14847 30

2 0 10 8 1723.පුේතම 16 548 769336 553009

ධීලර,කෘෂි,ඉවව්න් ලගාල,කරල 

නි්පාදනය,එෂලළු ලගාල,පෂතුරු 

ලගාල,සිසමන්ති කර්මාන්තය,වංචාරක ලයාපාරය. 1439 1351 2
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 7          20.00          18.89 

2 විමධයගත අයලැය 2013 1      76.00 71.81

3 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය සිදු කරනු බන ලයාඳෘති 11    1,298.00       101.80 

4 අලනකුේ අමාතයාං යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති          34.01          31.09 

1 විමධයගත අයලැය 2013         4.59        4.59 

2 එක ගමකට එක ලැඩක් ලැඩවටශන       100.00       100.00 

3 විලේ ලයාඳෘති  ලැඩවටශන්          25.00         25.00 

4 දිවි නැගුම 2013          10.20         10.20 

5 ආඳදා කෂමණාකරණ අමාතයාංය යටලේ සිදු කරනු බන ලයාඳෘති          74.70          55.94 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 1        110.00       109.97 

2 විමධයගත අයලැය 163      11.61      11.61 

3 දිවි නැගුම 5          12.69         15.58 

4 ලඩක්කින් ලවන්තම් 27          22.47         21.96 

5 ලදොරින් ලදොරට ගමින් ගමට 79       100.00         87.97 

6 විලේ ලයාඳෘති 32          14.99           7.01 

7 පුර නැගුම 16       259.87       222.33 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදු ක වංලර්ධන ලයාඳෘති 12            7.50            7.40 

2

ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ 2014 ලර්ලයහි සිදු කරන ද 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
902       986.25       621.85 

3 විමධයගත අයලැය 541      40.04      40.80 

4 මශජන නිලයෝජිතයින්ලේ වංලර්ධන ලයාඳෘති        182.97          75.99 

5 දැයට කිරුෂ ජාතික වංලර්ධන ලැඩවටශන 1        100.80          10.84 

6 ලලනේ ලයාඳෘති

1 විමධයගත 2013 186      14.22      14.00 

2 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති          60.55          60.35 

3 ආර්ථික වංලර්ධන ලැඩ වටශන යටලේ වංලර්ධන ලයාඳෘති       305.90       240.81 

4 ලලනේ ලයාඳෘති        203.77       120.04 

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය

01.කුරුණෑග

04.මාතර

05.මන්නාරම

03.ලව්නියාල

සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

02.කිලිලනොච්චිය

සංඛ්යාව්
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

1

දෙපාර්තදේන්තු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
8        164.90       162.20 

2 විමධ්යගත අයලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 416      62.21      59.62 

3 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 3613    3,465.56   1,792.50 

4 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ  සිදුකරන ලයාඳෘති

1 විමධයගත අයලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 105         8.08        7.97 

2 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 108          13.85         13.83 

3 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ  සිදුකරන ලයාඳෘති 241        132.42          72.85 

1

දෙපාර්තදේන්තු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
         33.00          32.80 

2 විමධයගත අයලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 653      46.96      46.96 

3 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 621,808          32.40         27.44 

4 විිලේ වංලර්ධන ලයාඳෘති 445          75.00          74.00 

5 ඉන්දියානු නිලාව ලැඩවටශන 2,721  N/A  N/A 

6 ලඩක්කින්  ලවන්තම් 49        147.00       131.72 

7 ලඩක්කින්  ලවන්තම් - මිලියන එකක් එක ගමක් ලැඩවටශන 247       245.00 

8 ලෝක ආශාර ලැඩවටශන 105,275          30.98          30.98 

9 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ  සිදුකරන ලයාඳෘති 3,458        25,391       13,000 

1 මාර්ග 238          34.55          30.27 

2 ජ වේපාෙන 19            3.58            2.28 

3 අධ්යාපන 25            3.89            3.28 

4 වමාජ සුබවාධ්න 30            3.39            2.23 

5 විදුලිය 3            2.38            1.43 

6 කෘෂි 15            2.69            1.43 

7  දවෞඛ්ය 18            1.88            0.61 

8 එක ගමකට එක ලැඩක් ලැඩවටශන 902          49.85       498.76 

09.කෑගේ

06.කළුතර

07. මුතිවු

08. යාඳනය
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

9 ග්රාමීය පාවල් වංලර්ධ්න ලැඩවටශන 135        282.75          37.96 

10 ගම නැඟුම විදේ  ලැඩවටශන - 2014 559        282.75       205.48 

11 මශජන නිදයෝජිතයින්දේ  ලයාපෘති 638        174.51       135.31 

12 පෂාත් නැඟුම ලැඩවටශන 680        611.65       474.02 

13 ප්රාදේශීය වංලර්ධ්න ලැඩවටශන 328          60.95          36.23 

14 දැයට කිරුෂ වංලර්ධන ලැඩවටශන 2529    2,601.83    1,396.15 

15 දිවි නැගුම ලැඩවටශන 634119          23.98         20.08 

16 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා අතිලර්ක ලගොඩනැඟිේ 1          19.50          19.32 

17 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා නල  ලගොඩනැඟිේ 1          30.00            4.82 

18 රුලන්ලැේ ප්රාලේශිය  ලේකම් කාර්යා නල  ලගොඩනැඟිේ 1            5.50            5.35 

19 ලතරපුම් ක්ලේත්ර ලයලවාය දක්තා වංලර්ධනය 7            0.06            0.06 

20 ලයලවායකේල වංලර්ධනය පිළිබ පුහුණු ලැඩටශන් 10            1.24            1.24 

21 කෂමනාකරණ වංලර්ධනය පිළිබ ලැඩවටශන් 7            0.02            0.13 

22 ලයලවය දක්තා  වංලර්ධනය 5            0.04            0.03 

23 ලයාඳාර උඳලේනය 21            0.16            0.15 

1

දෙපාර්තදේන්තු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
26          28.70          29.04 

2 විමධයගත අයලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 446      25.70      23.75 

3 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ කරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති 2055    3,296.46    2,542.65 

4 අලනකුේ ලැඩවටශන් 3500                 -         211.66 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 10          93.00          92.35 

2 විමධයගත අයලැය 1230      65.00      63.94 

3 මශජන නිලයෝජිතයන්ලේ විලේ ලැඩවටශන 1433        275.00       151.63 

4 ගම නැඟුම 3400    1,637.00       641.31 

5 ඳෂාේ නැඟුම ලැඩවටශන 1662    1,752.96    2,095.94 

6 ග්රාමීය ඳාවේ ශා වනීඳාරක්ක ලවේලා 212          78.79          57.66 

09.කෑගේ

10.මාතලේ

11.මශනුලර
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

7 ලනජීවී වංලර්ධන ලැඩවටශන 4          30.00          18.29 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 566        219.68       219.67 

2 විමධයගත අයලැය 440      30.05      29.76 

3 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ කරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති 1559    1,420.59   1,375.40 

4 දිවිනැඟුම 3033         50.99 

5 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ කරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති 8036       548.06 

1 නල දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය ඉදිකිරීම 1          37.00          37.00 

2 ක්ලේත්ර නිධාරී කාර්යා ලගොඩනැඟිේ ඉදිකිරීම -බිබි 1            5.00            4.20 

3 නල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යා ලගොඩනැඟිේ ඉදිකිරීම 1          14.20          10.90 

4 ගබඩාල ඉදිකිරීම 1            1.50            1.50 

5 ගරාජය ඉදිකිරීම 1            1.00            1.00 

6 විමධයගත අරමුද 302      25.37      24.94 

7 එක ගමකට එක ලැඩක් ලැඩවටශන 588          35.57         31.69 

8 ගම නැඟුම   ලැඩවටශන 378       108.06       101.17 

9 ග්රාමීය පාවල් ශා වනීපාරක්ක දවේලා 117          39.20          37.70 

10 පෂාත් නැඟුම ලැඩවටශන 179        411.20       159.14 

11 පෂාත් මාර්ග කාපට් කිරීම 16        209.00 

12 ලනජීවී වංලර්ධ්න ලැඩවටශන 53

13 ප්රාලේශීය   වංලර්ධන ලැඩවටශන 240

14 මශජන නිලයෝජිතයන්ලේ විලේ ලැඩවටශන 1012

1 විමධයගත අරමුද 179      19.74      19.62 

2 දැයට කිරු 73        265.16       236.35 

3 ගම නැඟුම 437       344.00       335.73 

4 නල දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යායක් ඉදිකිරීම 2          25.00          24.93 

12.මඩකපුල

14.ත්රිකුණාමය

13.ලමොණරාග

11.මශනුලර
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

5 ර්ක්රඩා පිටියක් ඉදි කිරීම -කින්නියා 1            5.60            5.50 

6 ධීලර මධයවථ්ාන ඉදිකිරීම -කන්තලේ 2            2.60            2.60 

7 වංවක්ෘතික මධයවථ්ාන ඉදිකිරීම 1          10.01          10.01 

8 කාන්තා ශා මා වංලර්ධන ඒකකය 1          15.70          14.60 

9 ලරජිවට්්රාර් කාර්යාය 1            3.50            3.20 

10 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 5          58.70          54.60 

11 ලලනේ 6          37.57          36.10 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය  යටලේ සිදුකරන ද ලයාඳෘති 4        143.30       120.24 

2 විමධයගත 694      61.60      54.70 

3 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 5543    2,845.57   2,132.00 

4 දිවි නැඟුම ජීලලනෝඳාය වංලර්ධන ලයාඳෘති 5629       182.59       182.64 

1 විමධයගත 998

2 ගමින් ගමට ලදොරින් ලදොරට 3882    4,752.36   2,253.34 

3 දිවි නැඟුම ජීලලනෝඳාය වංලර්ධන ලයාඳෘති 2463       255.00         87.34 

4 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය  යටලේ සිදුකරන ද ලයාඳෘති 7        408.42       235.07 

5 ලලනේ 29            7.97            7.08 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යාය  යටලේ සිදුකරන ද ලයාඳෘති 7  N/A          27.97 

2 විමධයගත 768      50.00      47.62 

3 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 4434    3,027.00   2,181.00 

4 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ කරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති 13  N/A  N/A 

1 එක් ගමකට එක් ලැඩක් ලැඩවටශන 781       584.39       551.42 

2 ගමනැඟුම විලේ ලයාඳෘති  ලැඩවටශන 428       244.25       200.40 

3 දිවි නැඟුම ලැඩවටශන                -           14.57         13.20 

4 ඳෂාේ මාර්ග කාඳට් ලැඩවටශන 74        608.26       280.92 

14.ත්රිකුණාමය

18.බදුේ

14.ත්රිකුණාමය

17.ගාේ17.ගාේ

16.ලකොෂඹ

14.ත්රිකුණාමය

15. රේනපුරය
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 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

5 ලතු යටිත වංලර්ධන / අන්ලදණිය ඳාම - අවිච්ලේද 84          46.00          44.54 

6

ඳෂාේ/පුරනැඟුම වංලර්ධන ලැඩවටශන (ප්රාලේශීය වංලර්ධන ලැඩවටශනට 

අදා ප්රතිඳාදන ද ඇතුෂේ ලව්)
1,056        824.00       638.93 

7 ග්රාමීය ඳාවේ ශා වනීඳාරක්ක ලැඩවටශන 349          52.92          44.43 

8

ලනලරොද ශා ලන වංරක්ණ ලැඩවටශන (ප්රාලේශීය වංලර්ධන ලැඩවටශනට 

අදා ලයාඳෘති /වියදම් ශා ප්රතිඳාදන ඇතුෂේ ලව්.)
152          70.00          45.67 

9 විමධයගත අයලැය ලැඩවටශන 722      37.66      35.15 

10 මශජන නිලයෝජිතයින්ලේ විලේ ලයෝජනා ලාඩවටශන  . 973        169.64       143.31 

1

ලදඳාර්තලම්නුතු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
7            3.30          30.29 

2 විමධය ගත අය ලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 570      25.55      25.31 

3 විමධය ගත අය ලැය යටලේ සිදුකරන විලේ වංලර්ධන ලයාඳෘති 1263        100.00          99.31 

4 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 1945    4,792.00   2,741.00 

5 ලලනේ 3          21.00          10.89 

1 දැයට කිරුෂ වංලර්ධන ලැඩවටශන    942.16 

2 ඳෂාේ වංලර්ධනය      15.10 

3 ඳෂාේ නැඟුම      68.07 

4 එක ගමකට එක ලැඩක් ලැඩවටශන    299.68 

1

ලදඳාර්තලම්න්තු/ දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
                                                                                                                                      62.04          62.04 

2 විමධයගත අයලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 823      46.11      44.32 

3 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 2089    1,994.58   1,660.71 

1 දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශීර්ය යටලේ සිදු කරන වංලර්ධන ලයාඳෘති
         15.00          15.00 

2 විමධයගත අයලැය 760      40.74      38.59 

18.බදුේ

18.බදුේ

22.පුේතම

20.අම්ඳාර

21.ශම්බන්ලතොට

19.ලඳොලෂොන්නරුල

29



 ප්රතිපාදන වියදම
ප්රතිපාදන වියදම ප්රතිපාදන වියදම

දිව්ත්රික් ලේකම් කාර්යා මගින් සිදුකරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති

අනු 

අංකය

දි.ලේ.කා. මඟින් සිදු කරන 

ව්යාපෘති හා අනිකුත් ව්යාපෘති

ආර්ථික සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 

යටලත් සිදුකරන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලිදිසත්්රික්කය සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන

සංඛ්යාව් සංඛ්යාව්

ව්ටිනාකම රු: මිලි

විමධයගත් අය ව්ැය යටලත් 

සිදුකරන සංව්ර්ධන ව්යාපෘති

ව්ටිනාකම රු:මිලි

සංඛ්යාව්

3 විදුලි ලැට ඉදිකිරිම (ලනලරොද වංලර්ධන ලැඩවටශන) 35          88.00          62.36 

4 ඳෂාේ ඳාන  වංලර්ධන ලැඩවටශන 891        728.75       316.45 

5 ගම නැගුම  වංලර්ධන ලැඩවටශන 556       216.70       162.55 

6 ඳාවේ  වංලර්ධන ලැඩවටශන 199          36.00         31.62 

7 එක ගමකට එක ලැඩක්  වංලර්ධන ලැඩවටශන 837       548.00       433.74 

8 මශජන නිලයෝජිතයින් 763        173.75          95.69 

1

ලදඳාර්තලම්නුතු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
6

2 විමධය ගත අය ලැය යටලේ සිදුකරන වංලර්ධන ලයාඳෘති 590

3 ආර්ථික වංලර්ධන අමාතයාංය යටලේ සිදුකරන ලයාඳෘති 6913

4 මශජන වේබන්ධ්තා ශා මශජන කටයුතු අමාතයාංය          13.40          11.60 

5 ක්රීඩා අමාතයංය            5.80            4.00 

6 ධීලර අමාතයාංය            7.00            4.95 

1 විමධ්යගත අයලැය යටදත් සිදුකරන වංලර්ධ්න ලයාපෘති 623      46.00      37.01 

2 ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයංය යටදත් සිදුකරන ලයාපෘති                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 එක් ගමකට එක් ලැඩක් 576       491.00       388.39 

4 පාත් නැගුම 651        539.00       325.59 

5 ගම නැගුම 280       161.00         97.08 

6 ග්රාමීය  ශා පාවල්  69          30.00          25.95 

1

ලදඳාර්තලම්නුතු/දිවත්්රික් ලේකම් කාර්යා ලැය ශිර් යටලේ සිදුකරන 

වංලර්ධන ලයාඳෘති
8 58.8 54.1

2 විමධ්යගත අයලැය යටදත් සිදුකරන වංලර්ධ්න ලයාපෘති 783      43.20 43.20

3

ආර්ථික වංලර්ධ්න අමාතයංය යටදත් සිදුකරන ලයාපෘති-දෙොරින් දෙොරට 

ගමින් ගමට                                                                                             

                                                                                                              

3,999 2,667 1,894

4 අලනකුේ ලදඳාර්තලම්න්තු යටලේ කරන ද වංලර්ධන ලයාඳෘති no

මුළු එකතුල 11993 780.42 2070.28 1310669 33028.39 20855.08 144052 42281.653 26409.29

22.පුේතම

24.නුලරඑළිය

22.පුේතම

23.ගම්ඳශ

25.අනුරාධපුර

30
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එ
ක
තු
ල

01.කුරුණෑග 36.46 2.08 0.47 15.81 1.62 0.08 0.10 10.70 0.17 10.09 125.12 1.75 10.19 512.07 59.77 70.51 2.52 859.51

02.ලව්නියාල 4.00 0.00 0.02 1.00 2.10 3.40 1.60 0.11 0.00 1.00 15.20 3.10 26.10 9.10 73.60 140.33

03.මාතර 29.71 0.60 0.27 5.20 0.73 7.71 5.90 36.90 55.05 0.00 219.11 34.78 37.61 433.56

04.මන්නාරම 2.70 0.30 0.00 0.03 1.00 1.15 1.60 0.00 0.70 6.70 0.04 44.10 6.40 6.40 3.96 75.08

05.කළුතර 29.80 1.40 0.72 8.60 0.49 8.00 0.00 7.30 52.90 26.60 122.00 103.80 32.70 0.04 394.35

06.මුතිවු 3.60 0.10 0.00 0.07 0.60 1.27 0.57 0.01 0.50 9.90 0.01 34.20 2.28 5.50 0.04 58.65

07.යාපනය 26.10 0.25 0.01 0.00 0.80 0.50 5.10 0.00 4.90 45.30 8.40 188.00 23.10 28.40 0.25 331.11

08.කෑගල් 17.88 1.39 0.21 8.01 1.13 5.82 5.24 43.98 16.62 0.45 39.65 27.87 0.01 168.26

09.මාතලල් 12.09 0.48 0.02 0.29 0.37 1.69 0.43 0.00 4.57 0.00 2.92 29.87 1.24 1.18 187.17 23.07 23.76 0.03 289.17

10.මහනුලර 38.20 1.20 0.35 8.17 9.90 68.60 126.41

11.මඩකපුල 14.09 0.00 0.03 0.95 1.35 3.56 4.69 2.69 40.90 0.09 170.88 15.11 26.04 0.00 280.39

12.ලමොණරාග 12.16 0.87 0.17 2.99 1.85 2.19 4.26 2.15 25.78 0.13 1.02 166.38 7.45 16.36 0.01 243.75

13.ත්රිකුණාමය 11.87 0.04 0.04 17.60 2.05 1.90 5.33 2.33 26.41 0.65 51.47 42.47 14.94 0.88 177.98

14.කිලිලනොච්චිය 4.50 0.08 0.33 0.77 1.81 37.77 0.00 0.61 13.04 0.74 10.03 6.98 76.66

15. රත්නපුරය 28.34 0.44 0.26 10.58 1.17 0.10 6.98 0.03 6.23 49.95 11.15 0.20 255.20 8.91 30.88 0.09 410.50

16.ලකොළඹ 17.09 17.09

17.ගාල් 33.86 1.59 0.21 7.93 1.17 0.00 8.33 8.66 47.03 0.28 343.09 30.58 45.25 527.97

18.බදුල් 25.42 0.79 0.15 4.42 1.98 0.26 5.46 0.04 3.12 30.06 8.83 0.17 253.62 0.29 25.74 360.35

19.ලපොලළොන්නරුල 7.69 0.20 0.05 6.05 2.12 12.24 1.56 21.79 0.08 0.01 0.49 101.62 7.03 12.05 0.07 173.03

20.අම්පාර 12.50 5.40 0.10 1.25 2.10 17.60 4.80 1.00 36.00 2.70 22.00 17.00 0.20 122.65

21.අනූරාධපුර 23.30 0.58 2.10 8.38 2.60 0.10 1.90 0.01 7.10 240.54 4.45 81.45 23.50 0.04 19.55 36.30 0.04 451.94

22.හම්බන්ලතොට 17.15 0.20 0.16 3.24 40.48 0.01 0.41 5.00 3.00 62.18 2.41 239.50 22.58 21.30 1.20 418.82

23.පුත්තම 1.60 5.60 63.40 9.20 46.30 126.10

24.ගම්පහ 43.92 0.65 0.83 10.45 0.35 9.94 11.13 132.43 3.98 278.31 17.16 40.60 549.75

එකතුව 435.34 18.63 0.03 6.43 139.32 69.43 3.84 36.87 1.17 114.54 5.61 37.77 240.55 95.39 1001.49 230.75 22.46 3091.67 101.62 551.40 599.77 9.33 6813.41

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල මගින් රැසක්ල අදායම - 2014
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• රාජ්ය පරිපාන 

 

• ස්ලදේ කටයුතු  

 

• අභ්යන්තර පාන හා පරිපාන 
ප්රතිසංස්කරණ 

 

• දසසු අං 
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  ආයතන අංශය 

අරමුණ 
මූලික කාර්ය 

සාධක දර්ශකය 
උපාය මාර්ග ක්රියාකාරක  අනු කාර්ය දර්ශකය 

ඉක්ක   
අපේක්ෂිත ප්රතිලා  

 

2014.12.31 දිනට ප්රගතිලය  

2014 මූය  ප ෞතිලක 

1. රාජ්ය ස ේව ය  ස

වහා ස වරල ස

වංවිධානාත්මක ස

ේ ොමුයක් ස වහිත ස

රාජ්ය ස

කළමනාකරණ ස

ප්රතිපඳත්තිප ස ස

නිර්මාණ  සකිරීම ස

හා ස

කළමනාකරණ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රජ්ේේ සේව යායන්ට ස

අදාළය ස චක්රේේඛ/ 

උඳේදව් ස / 

ප්රතිපඳත්තිප ස

නිර්යචන  ස කිරීම ස

වංඛයාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආ තන ස
වංග්රහ  ස
වංේ ෝධන 
, 
 ායත්කාලී
න ස කිරීම ස හා ස
ප්රකා  ට ස
ඳත් සකිරීම. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. කාලීන ස අය යතා ස වහ ස

අමාතය ස ම්ඩලල ස

ප්රතිපඳත්තිපම  ස ීරරණ ස මත ස

ආ තන ස වංග්රහ  ස

වංේ ෝධන  සකිරීම. 
 

2. ආ තන ස වංග්රහ  ස

වංේ ෝධන  සකරමින් ස 2014  

යර්ෂ ට ස අදාල ස සි ළුම ස ස

රාජ්ය ස ඳිපඳාලන ස චක්රේේඛ ස

ඇතුළත් ස කර ස එක් ස

චක්රේේඛ ක් සනිකුත් සකිරීම. 
  
3. ආ තන ස වංග්රහ  ස

වංේ ෝධන  ස පිළිබ ස

මහජ්න ාේේ ස වහ ස රාජ්ය ස

ේව යක න්ේේ ස මත ස හා ස

අදහව් ස විමසීම ස වහ ස මැදි ස

ආදා ම්ලාභි ස රටකට ස උචිත ස

ේලව ස ආ තන ස වංග්රහේේ ස

වංේ ෝධන  ස වි  ස යුතු ස

ේකොටව්/විධි ස විධාන ස හඳුනා ස

ගැනීම. 

 

 

 

 

 

 

 

ආ තන ස වංග්රහ ට ස

කාලීනය ස ප්රතිපඳත්තිපම  ස

ඳදනම ස මත ස සිදු ස කරන ස

වංේ ෝධන ස පිළිබය ස

විමසුම් ස අයම ස වීේම් ස

ප්රතිප ත  
 

 

2014 යවේර් ස නිකුත් ස

කළ ස චක්රේේඛ ස මිනන් ස

ආ තන ස වංග්රහ ට ස සිදු ස

කළ සවංේ ෝධන සපිළිබ ස

විමසුම් ස අයම ස වීේම් ස

ප්රතිප ත  
 

 

වංේ ෝධන  ස වි  ස යුතු ස

ේකොටව්/ ප්රතිපඳාදන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. කාර් ක්ෂම ස

ේව යායක් ස තුළින් ස

ලැේබන ස ේව යාලාභී ස

තෘප්තිප  
 

2. රාජ්ය ස ේව ය  ස

ේකේරහි ස ජ්නතා ස

වි ්යාව  ස හා ස

ධනාත්මක ස ආකේඳ ස

යැඩි සදියුණු සවීම. 
 

3. මහජ්න ස

වම්බන්ධතාය න් ස

යැඩි සදියුණු සවීම සතුළින් ස

මිත්රශිලලී ස ඳිපඳාලන ස

ක්රමේදද ක් සිහහි සවීම. 
 

 

 

4. රාජ්ය ස ේව යකින්ේේ ස

කාර්  ස වාධන ස

ප්රයර්ධන  ස තුළින් ස

රේේ ස වමව්ත ස

වං̡̨̟ධන ට ස යන ස

දා කත්ය  ස ඉහළ ස

 ාම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1. අමාතය ස ම්ඩලල ස ීරරණ ස

මිනන් ස ආ තන ස වංග්රහේේ ස

සිදුකළ ස වංේ ෝධන න් ස

රාජ්ය ස ඳිපඳාලන ස චක්රේේඛ ස

මිනන් ස ප්රකා  ට ස ඳත්කර ස

ඇත. - 100% 

 

2. අදාළ ස චක්රේේඛ  ස

නිකුත්කර ස ඇත. 

(2013.02.28 දිනැතිප ස අංක ස

05/2014 දරණ සචක්රේේඛ ) 

- 100% 

 

3. මහජ්න ාේගන් ස වහ ස

රාජ්ය ස නිලධාරීන්ේගන් ස

ලැබුණු සඅදහව් සහා ස ේ ෝජ්නා ස

අනුය සවංේ ෝධන  සවි  සයුතු ස

ේකොටව් ස හඳුනා ස ගනිමින් ස

දැනට ස එකී ස වංේ ෝධන න් ස

ආ තන සවංග්රහ ට සඇතුළත් ස

කරමින් සඳයීර. ස ස- 100% 
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  ආයතන අංශය 
 

2.   හඳාලන ස

මූලධර්ම ස ඳාදක ස

කරගත් ස රාජ්ය ස

ඳිපඳාලන ස

 ාන්ත්රණ ක් ස

වථ්ාපිත සකිරීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. අභ්යන්තර ස
ඳාිපේභ්ෝගික ස
තෘප්තිප  සයැඩි සදියුණු ස
කිරීම ස තුළින් ස
වංයර්ධන  ස වූ ස
රාජ්ය ස ේව ය ක් ස
ඇතිපකිිපම 

 

 

ආ තන ස අං   ස

මිනන් ස ලබා ස

ේදන ස ේව යා ස

පිළීබද ස මහජ්න ස

ඳැමිණිලි ස අයම ස

වීේම් සප්රතිප ත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ේව යක ස

අතෘප්තිප  ස

පිළිබ ස ඳැමිණිළි ස

අයම ස වීේම් ස

ප්රතිප ත  

 

පුහුණු ස හා ස

ඳර්ේේෂණ ස

ඒකක  ස

වථ්ාපිත ස

කිරීම. 

 

 

ආ තන ස

අං ේේ ස

මානය ස

වම්ඳත ස

වංයර්ධන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රාජ්ය ස ේව යේේ ස

සුභ්වාධන  ස

වහ ස ප්රතිපලාභ් ස

කළමනාකර

ණ  

 

1. රාජ්ය ස ේව යේේ ස කාලීන ස

ගැටළු ස හා ස ප්රයණතා ස පිළිබ ස

ඳර්ේේෂණ සසිදු සකිරීම සතුලින් ස

ේ ෝගය සනිර්ේශ  සලබා සීම. 
 

2. ක්රි ායලි සවංයර්ධන  සපිළිබ ස

ආ තන ස අං ේේ ස කාර්  ස

ම්ඩලලේේ ස දැනුම ස යැඩි ස

දියුණු ස කිිපම ස වහා ස පුහුණු ස

යැලවටහනක් සඳැයැත්වීම 
 

3. ේව යක ස අභිේප්ර රණ  ස

ඉලක්ක ස ේකොට ස නිලධර න් ස

වහා ස බැහැරගත ස

යැලමුළුයක් සඳැයැත්වීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. දි තලාය ස “බී” ස නියාඩු ස

නිේක්තන  ස වම්පූර්ණේ න් ස ස

අලුත්යැඩි ා සකිරීම 

 

පුහුණු ස හා ස ඳර්ේේෂණ ස

ඒකක  ස මිනන් ස ලබා ස

දුන් ස ප්ර වථ් ස නිර්ේශ  ස

වංඛයාය 

 

ේමම ස අං ේ න් ස

ලබාේදන ස

ේව යායන්යල ස

ප්රමාද න් ස පිළිබය ස

මහජ්න ස ඳැමිණිළි ස අඩු ස

වීේම් සප්රතිප ත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දි තලාය ස “බී” ස නියාඩු ස

නිේක්තනේේ ස

ඳහසුකම් ස පිළිබ ස

මහජ්න ස ඳැමිණිලි ස අඩු ස

වීේම් සප්රතිප ත  

 

02 

 

 

 

 
 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80% 

 

 

1. යැඩි සදියුණු සවූ සමහජ්න ස

වම්බන්ධතාය ක් ස

තුළින් ස මහජ්න ස

මිත්රශිලලී ස ඳිපඳාලන ස

ක්රමේදද ක් ස ේගොල ස

නැඟීම. 

 

2. රාජ්ය ස ේව ය  ස

ේකේරහි ස මහජ්න ස

වි ්යාව  ස හා ස

ධනාත්මක ස ආකේඳ ස

යැඩි සදි ණු සකිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. රාජ්ය ස ේව ය  ස

ේකේරහි ස මහජ්න ස

වි ්යාව  ස හා ස

ධනාත්මක ස ආකේඳ ස

යැඩි සදි ණු සකිරීම. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ස  I ඒකක ට ස ඇතුළත් ස

කරමින් ස වංයර්ධන ස නිලධාිප ස

ේව ය ට ස අ ත් ස නිලධාරීන් ස

තිපේදේනකුේගන් ස හා ස

වහකාර සඅධයක්ෂ සතනතුරක් ස

ඇතුළුය ස දැනට ස ේමම ස

ඒකක  ස වථ්ාපිත ස කර ස ඇත. ස

ආ තන ස වංග්රහ  ස

වංේ ෝධන  ස කිරීේම් ස

කාර්   ස ේමම ස ඒකක ට ස

ඳයරා සඇතිප සඅතර, සඉදිිපේේ සී ස

තයදුරටත් ස ේමම ස ඒකක  ස

පුළුේ ස කිරීමට ස ක්රි ා ස කරනු ස

ලැේේ. - 100% 
 

2. අදාළ සපුහුණු සයැලවටහන ස

2014 ජුලි ස31 වහ සඅේගෝව්තු ස

01, 04, 12  න ස දින න්හී ස

ඳයත්යන සලී. - 100% 
 

3. අදාළ ස යැලමුළුය ස 2014 

ේනොයැම්බර් ස මව ස ඳයත්යන ස

ලී - 100% 
 

 

1. අදාළ ස වම්පූර්ණ ස

අලුත්යැඩි ායන් ස වහා ස මිල ස

ගණන් ස කැවීමට ස

කටයුතුකර සඇත. 
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ඒකාබද්ධ සවේලා අංය 
අරමුණු 

Objective 

 

මූලික කාර්ය 

වාධන දර්ක 

Main KPI’s 

උපාය මාර්ග 

Strategies 

ක්රියාකාරක  

Actions 

අනු කාර්යය  

වාධන දර්ක 

Sub KPI’s 

ඉක්ක 

Targets 

2014 

අසේක්ෂිත 

ප්රතිලා  

Impacts 

2014 ලර්සේ ප්රගතිලය 

(2014.12.31) 

මූය ස ෞතිලක 

කාර්යක්ෂභ, 
පදායී, 
ශැකියාවලන් 
කුවතාලවයන්
පිරිපුන් භානල 
වම්ඳත් කාලීනල 
වැඳයීභ වශතික 
කිරීභ වශ 
වියානුඵද්ධ ශා 
තාක්ෂණික 
කුවතා ශා 
ශැකියාලන් 
වහිත රාජ්ය 
වවේලයක් 
ව්ථාපිත කිරීභ. 

භානල වම්ඳත් 
අලයතාලන් 
වම්පූර්ණ 
කිරීවම් 
ප්රතිතය. 

1. වෑභ 
වවේලාලක් 
වශා 
තරඟකාරී, 
ඳාරදෘය ශා 
පුවරෝකථනය 
කෂ කාලීන 
ඵලා ගැනීම් 
ශා වථ්ානගත 
කිරීම් ක්රභයක් 
ඳලත්ලාවගන 
යාභ. 

1. අනුභත 
වවේලක වංඛ්යා 
වතොරතුරු ඳලත්ලා 
ගැනීභ. 
 
2. පුරප්ඳාඩු පිළිඵ 
වතොරතුරු ඳලත්ලා 
වගන යාභ. 
 
3. භානල වම්ඳත් 
වැැව්භ වැකසීභ. 
 
4. අනුයුක්ත කිරීවම් 
ප්රතිඳත්තිය වැකසීභ 

පුරප්ඳාඩු වංඛ්යාල 
5% භට්ටමින් 
ඳලත්ලාගැනීභ. 

10% 
 

රැකියා 
අවප්ක්කයින් 
වශා වාධාරණ, 
තරඟකාරී ශා 
කුවතා භත රාජ්ය 
වවේලයට ඳත්වීවම් 
අලව්ථා තශවුරු 
කිරීභ ශා පුරලැසි 
වවේලා කාර්යක්භල 
වැඳයීභ වශා 
ඒකාඵද්ධ 
වවේලාලන්ට අදාෂ 
භානල වම්ඳත් 
වැඳයීභ තශවුරු 
කිරීභ. 

 
     _ 

2013 ලවවර්දී රා. ක. ව. 
වවේ. ඵලා ගැනීභට 
අනුභැතිය ද 
  පුරප්ඳාඩු ප්රභාණවයන් 
48% ක් වශා ඳභණක් 
ඵලා ගැනුණි.   එභ 
ප්රභාණයභ 2014 දීද ඵලා 
ගැනීභට කටයුතු කරන 
දී.වම් ලන විට ඵලා 
ගැනීම් වශා විබාගය 
ඳැලැත්වීභට අයදුම්ඳත් 
කැලා ඇත.එභ  
ඵලා ගැනීම් සිදු ක̠ විට 
පුරප්ඳාඩු ප්රභාණය 10% 
දක්ලා ඳශත ලැවටනු ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ඒකාඵද්ධ 
වවේලාලන් ශා  
ශ්රී ංකා 
ඳරිඳාන 
වවේලවේ 
කාර්යක්භ ශා 
පදායි විනය 
ඳාන ක්රභයක් 
ඳලත්ලා ගැනීභ. 
 

එක් එක් අදියර වශා 
කාරාමුලක් වැකසීභ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ඒකාඵද්ධ වවේලවේ 
නිධාරීන්වේ විධීභත් 
විනය ක්රියාභාර්ග 
ලවරක් කුෂ 
අලවන්කිරීභ. 
 
2. ශ්රී ං.ඳ.වවේලවේ 
විධීභත් විනය 
ක්රියාභාර්ග ලවර 02ක් 
තුෂ අලවන් කිරීභ. 
 
 
 

අවු. 1    1/4 
 
 
 
 
 

අවු. 3 
 
 
 
 
 

 

විනය ගරුක රාජ්ය 
වවේලයක් පිළිඵ 
අවප්ක්ාලන් 
තශවුරු කිරීභ 
 

කාලීන 
ක්රියාභාර්ගයන් 
තුළින් විනය ගරුක 
රාජ්ය වවේලාලක් 
පිළිඵ ශැඟීභ 
ඒකාඵද්ධ 
වවේලාලන්හි 
නිෂධාරීන් තුෂ ඇති 
කිරීභ. 

 අවු.1 1/2 
 
 
 
 
 
 

අවු.3 1/2 
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  3. වවේලා 

ලයලව්ථාලන් 
ශා අවනකුත් 
භාර්වගෝඳවද්
යන් අනුල 
ව්ථිර කිරීම්, 
උවව් කිරීම් 
,විශ්රාභ ගැන්වීම් 
සිදු කිරීභ. 
 

1. ව්ථිර කරනු ඵන 
නිධාරීන් භාව 03 කට 
වඳර ැයිව්තුගත 
කිරීභ. 
(i) ඳත්වීවම් සිට භාව 
03,06 ඇතුෂත 
ඳත්වීභට අදා සියලු 
වේඛ්න ශා වලදය 
ඳරීක්ණලාර්තා ඵා 
ගැනීභ. 
(ii) ප්රතිප වනාථ කර 
ගැනීභ. 
(iii) වභාවෝචන 
ලාර්තා ලවර අලවන 
කැවීභ. 
(iv) අලවන් ලාර්තාල 
නියමිත දිවනන් භවක් 
තු ඵාගැනීභ. 

 

2. උවව් වීම් ඵන 
නිධාරීන් වශ විශ්රාභ 
යාභට නියමිත 
නිධාරීන් භාව 03 කට 
වඳර ැයිව්තුගත 
කිරීභ. 
 
3. උවව් වීම්, 
කාර්යක්භතා 

කඩඉම්, විශ්රාභ ගැන්වීම් 
ඉේලීම් ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වශා 
භාර්වගෝඳවද් 
වැකසීභ. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. සුදුසුකම් 
වම්පූර්ණ ක 
නියමිත දිනට 
වවේලවේ ව්ථිර ව 
නිධාරීන්වේ 
ප්රතිතය 
90% ක්වව 
ඳලත්ලාවගන යාභ. 

 
2. සුදුසුකම් 
වම්පූර්ණ ක 
නියමිත දිනට 
වවේලවේ උවව් ව 
නිධාරීන්වේ 
ප්රතිතය 
90% ක්වව 
ඳලත්ලාවගන යාභ. 

3. නියමිත දිනට 
විශ්රාභ 
ගැන්ව නිධාරීන්
වේ ප්රතිතය 90% 
ක් වව 
ඳලත්ලාවගන යාභ. 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 

තෘප්තිභත් ශා 
අභිවප්රේරණය ව 
වවේලක පිරිවක් 
ඇති වීභ. 

 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

 
 

37



 
 

ඒකාබද්ධ සවේලා අංය 
  4. කාර්යක්භ , 

පදායි කාලීනල 
යාලත්කාලීන ක 
ලාර්ෂික ශා 
වාභානය 
ව්ථානභාරු 
ක්රභයක් වෑභ 
වවේලාලක් වශාභ 
ඳලත්ලාවගන 
යාභ. 

1. ව්ථානභාරු ඒකකයක් 
ශඳුන්ලා දීභ. 
 

2.ව්ථානභාරු 
ඉේලුම්ඳත්රයක් ශඳුන්ලා 
දීභ. 
 

3. ව්ථානභාරු ඉේලීම් 
ප්රමුඛ්තා වේඛ්නය. 
 

4. ව්ථානභාරු ඉේලීම් 
ප්රසිද්ධ කිරීභ. 

ලාර්ෂිකල වවේලක 
වංඛ්යාවලන් 20% 
කට ව්ථානභාරු 
ැබීභ. 
 

15% වවේලක 
අලයතාලයන් ශා 
රාජ්ය වවේලවේ 
අලයතාලයන් 
අතර තුනයක් 
ඇති කිරීභ. 

 12% 

  
 
 
 
 
 
 

5. ඒකාඵද්ධ 
වවේලවේ 
නිධාරීන්වේ 
දුක්ගැනවිලි 
කෂභනාකරණය 
කිරීවම් ප්රව්ථ 
ක්රභවදදයක් 
ඳලත්ලාවගන 
යාභ. 

දුක්ගැනවිලි වශා 
කටයුතු කිරීභට වලනභ 
ඒකකයක් ශඳුන්ලා දීභ. 
 

ැවඵන 
දුක්ගැනවිලි ලලින් 
80% ක් වම්ඵන්ධල 
අලවන් පිළිතුර 
ඵාදීභ. 
 

65% 
 

යශඳත් 
භානසිකත්ලයකින් 
වවේලා වැඳයීභ 
වශා අලකා 
ඇති වීභ. 

 65% 

වවේලාලන් 
වැඳයීවම්දී නවීන 
වතොරතුරු 
තාක්ණ 
වශවම්ඵන්ධතාල 
ක්තිභත් කරමින් 
භශජ්න වවේලාලන් 
ඳශසු කිරීභ ශා 
වර කිරීභ 

 විනිවිද වඳවනන 
කාලීන භානල 
වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය 
වශා වතොරතුරු 
වන්නිවදදන 
තාක්ණය 
බාවිතා කිරීභ 

ඉ-භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණ 
ඳද්ධතිය ශරශා 
ආයතනික කාර්යයන් 
සිදු කිරීභ. 

වතොරතුරු 
තාක්ණය බාවිතා 
කරමින් සිදු කරන 
කාර්යයන් වංඛ්යාල 
ලැඩි කිරීභ (භානල 
වම්ඳත් 
කෂභනාකරණ 
ඳද්ධතිය) 

 

වතොරතුරු 
තාක්ණය බාවිතා 
කරමින් 
වවේලාාභීන්ට 
වඳයන වවේලාලන් 
වංඛ්යාල ලැඩිකිරීභ. 
 
 

2 
 

කාර්යක්භ තීරණ 
තුළින් වවේලක 
තෘප්තිභත්බාලය 
ශා වි්ලාවය ඇති 
කිරීභ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ඒකාබද්ධ සවේලා අංය 
කාර්යාය 
ව්ලයංක්රියකර
ණය 
Automation  

අදාෂ 
නිධාරීන්වේ 
වතොරතුරු 
යාලත්කාලීන 
කිරීභ 

වතොරතුරු වගන්ලා 
ගැනීභ ශා ඳද්ධතියට 
ඇතුලු කිරීභ  

SLAS 
Open 114 
Limited    94 
PMAS    4083 
ICTS759 
Translator 136 
Librarian 26 

5212 තීරණ 
ගැනීවම්,ලාර්තා 
කිරීවම් 
ඳශසුල,ක්ණිකල 
වතොරතුරු ඵා 
ගැනීභ. 
 

 5150 

භානල වම්ඳත් 
වංලර්ධනය 

දුම්රිය 
වදඳාර්තවම්න්තු
වද 
කෂභනාකරණ 
වශකාරලරුන් 
අන්තර්ග්රශණයට 
අදාෂ චක්රවේඛ් 
නිකුත් කිරීභ 
 
 
 
 
නල රාජ්ය 
කෂභනාකරණ 
 වශකාර 
වවේලා 
ලයලව්ථාල 
ක්රියාත්භක 
කිරීභ 

දුම්රිය වදඳා. 
කෂභනාකරණ 
වශකාරලරුන් 
රාජ්ය 
කෂභනාකරණ 
වශකාර 
වවේලයට 
අන්තර්ග්රශණය 
කිරීභ 
 
 
 
ලයලව්ථාල 
අදාෂල 
නිධාරීන් 
අන්තර්ග්රශණය 
කිරීභ 

දුම්රිය 
වදඳාර්තවම්න්තුල 
වභග ප්රතිඳත්තිභය 
තීරණ ගැනීභට කටයුතු 
කිරීභ 
 
 
 
 
 
 
 
චක්ර වේඛ් විිවවිධාන 
නිකුත් කිරීභ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අන්තර්ග්රශ
ණ කටයුතු 
ඇරඹීභ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ලයලව්ථාලට 
අදාෂල 
නිධාරීන් 
අන්තර්ග්රශ
ණය කිරීභ 

දුම්රිය 
වදඳාර්තවම්න්තුවද 
කෂභනාකරණ 
වශකාරලරුන්ට 
රාජ්ය 
කෂභනාකරණ 
වශකාර වවේලවේ 
ප්රතිාබ හිමි වීභ. 
කාර්යක්භ රාජ්ය 
වවේලයක් ඵා 
ගැනීභ. 
 
ලඩාත් කාර්යක්භ 
රාජ්ය 
කෂභනාකරණ 
වවේලයක් ඇති 
කිරීභ. 

 අිවකරණවේ නඩුලක් 
ඳලතී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අන්තර්ග්රශණය 22% ක් 
සිදුකර ඇත. 
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නිලාස හා විශ්රාම ව ලුප් අ ශ ය 

ශරමුණු මූලික 

කාර්ය 

සාධන 

දර්ක 

උපායම වාර්ග ක්රියාකාරක  ශනු කාර්ය 

සාධන දර්ක 

ඉක්ක 

2015 

ශප අක්ෂිත ප්රතිලා  2014 ලසපර් ප්රගතිලය 

(2014/12/31දක්ලා) 

මූය ප ෞතිලක 

ලත්කම් 
කළමනාකරණය 
ඇතුළුල සිවිල් 
ඳරිඳාන 
ඳද්ධතියේ රාජ්ය 
මූය 
කළමනාකරණය 
ලැඩි දියුණු කිරීම 

 රාජ්ය යව ලකය් 
උයෙවා නිලාව ඳහසුකම් 
වැඳයීයම්දී අයදුම්ඳත් 
ැයෙන අනුපිළියලලි් 
යඳොයරොත්තු යල්ඛනගත 
කර අයදුම්කරුල්යේ 
අලයතා වකා ෙැීම 

රජ්යේ නි නිලාවලලි් 
නියමිත කාය අලව් 
වූ නිධාරී් ඉලත් කර 
යඳොයරොත්තු යල්ඛන හා 
හදිසි අලයතා ඇති 
නිධාරී්යේ ඉල්ීම් 
ඳරීක්ෂා කර ො 
වාධාරණ යව නිලාව 
යල් කර දීම 

ලාර්ෂිකල 
අධිකරණ 
ක්රියාමාර්ග 
යගන 
අමාතයාාංය 
ව්තකයට 
ො ග්නා 
නිලාව 
ප්රතිතය 

55% රාජ්ය යව ලකය් 
උයෙවා නිලාව 
ඳහසුකම් වැඳයීම 
යලනුලය් රජ්යේ 
නි නිලාව යල් 
කිරීම. එමඟි් රාජ්ය 
යව ලකය්ට 
තෘප්තිමත් රාජ්ය 
යව ලයක් වහා 
ඳහසුකම් වපුරා ීම. 

 55% 

නි නිලාව 
ඳදිාංචි කරුල්යග් 
පිරිසිදු කිරීයම් 
කටයුතු වහා 
ොයක ලන 
ප්රතිතය 

 යවෞඛයාරක්ෂිත 
ලැඩපිළියලක් යව 
ප්රමුඛඛතාල ොදී එමඟි් 
යඩාංගු මර්ෙනය වහා 
ක්රියාත්මක මම.  

නි නිලාව 
ඳදිාංචිකරුල් විසි්  
පිරිසිදු කිරීයම් කටයුතු 
සිදු කරන ෙලට 
අධීක්ෂණය කිරීම 

1 ලාර්ෂිකල 
වාංවිධානය 
කරන පිරිසිදු 
කිරීයම් වැසි 
ගණන 

 
 
 
 
 
 
55% 

යවෞඛයාරෂිත 
ඳරිවරය හා නි 
නිලාව ක්රමලත්ල 
ඳලත්ලායගන යාම 

 4 

2 ශ්රමොන 
ලට වහභාගී 
ලන පුද්ග 
ප්රතිතය 

  
50% 

රාජ්ය යව ලකය් 
හා විශ්රාමිකය්යේ 
යහ ඳැලැත්ම වහ 
සුෙවාධනය ඉහළ 
නැාංමම 

 විශ්රාම ලැප්ප් ලයලවථා ා 
වාංග්රහයේ 12 ලන හා 15 
ලන ලග්ති යටයත් 
විශ්රාම ගැ්වූ රජ්යේ 
නිධාරී්ට අොල ලිපි 
ැයෙන අනුපිළියලට 
ප්රමුඛඛතා යල්ඛනයක් 
වකවා ඒ අනල 
කඩිනමි් කටයුතු කිරීම 

1 අො නිර්යද් 
කැමම 
 

2 මාසිකල විනය කමිප් 
ඳැලැත්මම 
 

3 විනය නියයෝග වහා 
යල්කම්තුමායේ 
අනුමැතිය ො ගැනීම 
 

4 අො අාංලට තීරණ 
ේලා යැමම 

මාසිකල 
විවන ගැටළු 
ප්රමාණය 

95% විශ්රාම ලැප්ප් ලයලවථා ා 
වාංග්රහයේ 12 හා 15 
ලග්ති යටයත් විශ්රාම 
ගැ්වූ රජ්යේ 
නිධාරී්ට 
කඩිනමි් විශ්රාම 
ලැප්ප් හිමිකම ොදීම 
තුළි් එම විශ්රාමික 
රාජ්ය යව ලකය්ට 
තෘප්තිමත් යව ලයක් 
ො දීම. 

 95% 
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විශ්රාම ලැටුප් දදඳාර්තදේන්තුල  

1 
 

අරමුණු 

මූලික 

කාර්යයවාධන 

දර්ක 

උපායමාර්ග ක්රියාකාරකම් අනු කාර්යයවාධන දර්ක 2014 

ලර්යේ 

ඉක්ක 

අයේක්ෂිත 

ප්රතිාභ 

2014 ලවයර් ප්රගතිය 

(2014/12/31දිනට) 

මූල්ය යභෞතික 

විශ්රාම ලැටුප් 

ප්රතිාභ ශා 

අදනකුත් 

දගවීේ 

හිමිකරුලන්ට 

ප්රධානයකිරීම 

විශ්රාම ලැටුප්, 

ලැන්දඹු ශා 

අනත්දරු 

දගවීේ 

ප්රමාදයකින් 

දතොරල බා 

දීම 

 

i.විශ්රාම ලැටුප් ප්රතිාභ 

හිමිගැන්වීදේ ක්රියාලලි ප්රති 

නිර්මානය කිරීම 
 

ii.විශ්රාම ලැටුප් දගවීදේ 

නිලැරදි බල තශවුරු කිරීම 
 

iii.විශ්රාම ලැටුප් ශා ලැන්දඹු 

අනත්දරු ප්රතිාභ හිමිකේ 

අතර අන්තර් 

වේබන්දතාලයක් ඇති කිරීම 
 

iv.එක්ලරක් ඳමනක් කරන 

දගවීේ වර කිරීම 

i.ඳරිඝණක ලැඩවටශනක් මඟින් 

කාර්යක්ම ශා නිලැරදි දව 

දගවීේ සිදුදේද යන්න වනාථ කර 

ගැනීම 
 

 

ii.ලැන්දඹු ශා අනත්දරු 

හිමිකේ විශ්රාම ලැටුප් ප්රතිාභ 

හිමිගන්ලන අලවථ්ාදේ දීම ශදුනා 

ගැනීම 
 

iii.නල ලැන්දඹු ශා අනත්දරු ශා 

විශ්රාම ලැටුප් ලියාඳදිිංචි 

ක්රමදේදයක් ශදුන්ලා දීම 
 

 

iv.විශ්රාම ලැටුප් ශා ලැන්දඹු 

අනත්දරු ලිපි දගොනු නිලැරදිල 

යාලත්කාලීන කිරීම. 

 
 

v.විශ්රාම ලැටුප් ගැටළු විවදීේ වශා 

දගවීේ තර්කානුකූ කිරීම වශා 

විදේ එකක ඇති කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i. 25,000 කට නල ලියාඳදිිංවි සිදු 

කිරීම 
 

ii.10,000 කට ලැන්දඹු ශා 

අනත්දරු ශා ආබාධිත විශ්රාම ලැටුප් 

පිළිගැන් වීම. 
 

iii.30,000 කට එකලරක් ඳමනක් 

කරනු බන දගවීේ සිදුකිරීම 

(විශ්රාම ලැටුප් ඳාරිදතෝෂික, දායක 

මුදල් ආඳසු බා දීම) 
 

 

iv.250 කට ඳමණ මරණ 

ඳාරිදතෝෂිකය පිළිගැන්වීම 

 
 

v. 6,000 රා.දවේ.ආ. ප්රතිාභ 

හිමිගැන්වීම 
 

 

vi.200,000 කට ලැන්දඹු ශා 

අනත්දරු නල ලියාඳදිිංචිය සිදු 

කිරීම 

 
 

vii. විශ්රාමික ප්රතිාභ 550,000 

කට ලාර්ෂිකල හිමිගැන්වීම 

 

 

 

 

 

100% 

i.දවේලාාභීන් 

උඳරිම 

තෘප්තිමත්භාලය 
 

ii.වි්ලාවදායී ශා 

විනිවිදභාලදයන්

යුතු දගවීේ  

ක්රියාලලියක් සිදු 

කිරීම 
 

ii.නිලැරදි දගවීේ 

ප්රමාදයකින් 

දතොරල බා දීම 

 

  

 
 

 

 

90% 
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2 
 

විශ්රාම ලැටුප් 

ක්රයාලලිය 

නියාමනය 

කිරීම 

නිලැරදි ශා 

අප්රමාදල 

විශ්රාම ලැටුප් 

හිමිගැන්වීම 

i.  විශ්රාම ලැටුප් හිමිකේ ඇති 

රජදේ ආයතන, ප්රාදේශීය 

දල්කේ කාර්යා ශා විශ්රාම 

ලැටුප් දදඳාර්තදේන්තුල 

අතර මනා ශා අඛන්ඩල 

වේබන්ධීකරනයක් 

ඇතිකිරීම , .එක් ලරක් 

ඳමණක් කරන දගවීේ 

ක්රමදේදය වර කිරීම , 

සියලු රාජය දවේලකයන් නල 

ලැන්දඹු අනත්දරු ක්රමදේ 

ලියාඳදිිංචි කිරීම , විශ්රාම 

ලැටුප් ක්රියාලලියට 

වේබන්ධ නිධාරීන්දේ 

දැනුලත්භාලය ලැඩි දියුණු 

කිරීම 

i.  නල චක්ර දල්ඛ ශා අත් දඳොත් 
 

ii. විශ්රාම ලැටුප් ක්රියාලලියට 

වේබන්ධ රාජය ආයතන ශා 

වේබන්ධීකරණය ඇති කිරීම 
 

iii. පුහුණු ශා දැනුලත් කිරීදේ ලැඩ 

වටශන් ඳැලැත්වීම 
 

iv. ක්රියාලලි අධීක්ණය කිරීම 

වශා අභයන්ර   විගණක අිංය 

ක්තිමත් කිරීම 
 

v. අදා ඳනත් විංදෝධන වශා 

දයෝජනා සිදු කිරීම 

i. විංදෝධිත වි.ලැ.  ආකෘතිඳත 
 

ii. ප්රමාද දගවීේ දනොමැති වීම 
 

iii. දගවීේ ලැරදි ශා ලිංචා අලම වීම 
 

iv. නිකුත් කෂ චක්රදල්ඛ, අත් 

දඳොත්, මග දඳන්වීේ ශා ඳනත් 

විංදෝධන 

100% නිලැරදි දගවීේ, 

නිලැරදි 

පුේගයාට, 

නිලැරදි දලාලට 

ැබීම 
 

ආයතනිකල 

නිලැරදිල 

දතොරතුරු 

හුලමාරුල 

ඳශසුවීම තුෂ 

විශ්රාමිකයාට තම 

විශ්රාම ලැටුප් 

ඳශසුදලන් 

වකව්කර ගත 

ශැකි වීම 

 90% 

සුලබර විශ්රාම 

දිවියක් උදදවා 

වැසුේ 

වකව්කර 

ගැනීමට 

අලය  

උඳදදව් ශා 

මග දඳන්වීේ 

බා දීම 

දවේලාාභීන්ට 

නල සුභ 

වාධන 

ලැඩපිළිලල

ල් ශදුන්ලා දීම 

i. දවේලාාභීන්දේ දැනුලත් 

භාලය ලැඩි දියුණු කිරීම 

 

ii.විශ්රාමික ප්රජාල වශා සුභ 

වාධන ඳශසුකේ වැසිය 

ශැකි රාජය ශා දඳෞේගලික 

ආයතන ශඳුනා ගැනීම 

 

 

 

දලබ් අඩවිය 
අත් ඳත්රිකා 
ජනමාධය ලැඩවටශන් 
 

 

i. කැණිය ශා රේදබොඩ නිලාඩු 
නිදක්තනයන්හි ඳශසුකේ ලැඩි 
දියුණු කිරීම ශා නිසි ඳරිදි ඳලත්ලා 
ගැනීම 
 

ii. විශ්රාමික සුභවාධන වැසිය ශැකි 
රාජය ආයතන ශා දඳෞේගලික 
ආයතන ශඳුනා ගැනීම ශා 
සුභවාධන ලැඩවටශන් දියත් කිරීම 
 

iii. රාජය ශා දඳෞේගලික ආයතන 
වමඟ අලුතින් දියත් කෂ ශැකි 
විශ්රාමික සුභවාධන ලැඩවටශන් 
ශදුනා ගැනීම ශා දියත් කිරීම 
 

iv. නල තාක්ණික ඳශසුකේ වහිත 
විශ්රාමික ශැදුනුේඳත් ශඳුන්ලා දීම   

දවේලාාභීන්දේ ගැටළු අලම වීදේ 

ප්රතිතය 

 

 

 

 

 
විශ්රාම ප්රජාලදේ සුභ වාධනය 
තශවුරු කිරීම 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 
විශ්රාමික දිවිය 
මානසිකල ශා 
ාරීරික 
ගැටලුලලින් 
දතොරල සුලදායික 
දිවියක් බලට ඳත් 
වීම 

 90% 

 

 

 

 

 

 

80% 
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National Pensioners’ day 

 

Kalaguna program for pensioners 
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සංවර්ධන සහ පර්යේෂණ අංශය  
 

eBMD වැඩසටහන සහ CARE වයාපති 

අරමුණ 
මූලික කාර්යවාධන 

දර්කය 
උඳාය භාර්ග ක්රියාකාරක  

අනු කාර්ය 
වාධනදර්කය 

ඉක්ක 
අපේක්ෂිත 
ප්රතිලාබ 

2014 ලවපර් ප්රගතිලය 
(2014.12.31දිනට 

2014 
මූය  
රු. මි.ලි පබෞතිලක 

eBMD වයාපතිය   
උේඳැන්න භරණ ශා 
විලාශ වශතිලක 
ගුණාත්භක බාලයකින් 
යුක්තල කඩිනමින් නිකුත් 
කිරීභ. පවේලාාභින් 
පලනුපලන් කාර්යක්භ 
ශා පදායි පවේලාලක් 
වැඳයීභ. 
 

CARE වයාපතිය 

උතුරු නැපගනහිර ඳෂාත් 

ල යුද්ධපයන් විනා වූ 

ඳරිඳානභය 

පගොඩනැඟිලි යළි 

ඉදිකිරීභ ශා 

ප්රතිලවසවකකරණය කිරීභ. 

 
එක් එක් ප්රාපද්යය 
පේක  කාර්යාය 
විසින් නිකුත් කරනු 
ඵන උේඳැන්න, 
භරණ ශා විලාශ 
වශතිලක ල 
ප්රතිලතය. 
 

 

ලයාඳෘතිල 

කාසීභාලට 

වාපේක්ල 

ඉදිකරන ද ශා 

ප්රතිලවසවකකරණයක

රන ද 

පගොඩනැඟිලි ල 

ප්රතිලතය. 

 
උඳකරණ 
ඵාදීභ, ඒලා 
නඩත්තු කිරිභ 
ශා කාර්ය 
භණ්ඩය 
පුහුණු කිරීභ. 
 

 

 

ආසියානු 

වසලර්ධන 

ඵැසකුල ශා ශ්රී 

සකා රජය 

විසින් 

ශඳුනාගත් 

ඉදික යුතු ශා 

ප්රතිලවසවකකරණය 

ක යුතු 

ඳරිඳානභය 

පගොඩනැඟිලි. 

 
නිකුත් කරනු 
උේඳැන්න භරණ ශා 
විලාශ වශතිලක 
ප්රභාණය ිළළිඵද 
පතොරතුරු ඇතුෂත් 
දත්ත ඳද්ධතිලයක් 
ඳලත්ලාපගන යාභ. 
 

 
 

 පලන්කරන 
ද ප්රතිලඳාදන ලට 
අනුල ඉදිකෂ ශා 
ප්රතිලවසවකකරණය 
කරන ද 
පගොඩනැගිලි වශා 
පකොන්ත්රාත්කරුලන්ට 
පගවී  සිදුකිරීභ. 
 

 අදා ලාර්තා 

ආර්ථික වසලර්ධන 

අභාතයාසය ශරශා 

ආසියානු වසලර්ධන 

ඵැසකුලට ඉදිරිඳත් 

කිරීභ. 

 
දත්ත ඳද්ධතිලය 
යාලත්කාලින 
කිරීප  ප්රතිලතය 
 

 

 

 

එක් එක් 

ඉදිකිරීභකට ශා 

ප්රතිලවසවකකරණය 

කිරීභකට අදාෂ 

පතොරතුරු 

යාලත්කාලීන 

කිරීභ. 

 
100% 
 

 

 

 

 

ඉදිකිරී  ශා 

ප්රතිලවසවකකරණ 

කටයුතු 

100% 

වාර්ථකල ශා 

කාර්යක්භල 

ඉටුකිරීභ. 

 
පවේලාාභින් 
පලත කඩිනමින් 
උේඳැන්න භරණ 
ශා විලාශ වශතිලක 
ඵාදීභ 
 

 

 

යුද්ධපයන් 

විනාවූ 

ඳරිඳානභය 

පගොඩනැඟිලි යළි 

ඉදිකිරීභ ශා 

ප්රතිලවසවකකරණය 

කිරීභ තුළින් 

උතුරු 

නැපගනහිර 

ඳෂාත් ල 

ජනජීවිතය යළි 

පගොඩ නැඟීභ වශ  

පවේලා ාභීන්පේ 

අලයතා 

වපුරාලීභ. 

 
රු. මි.ලි 
40.42 
 

 

 

 

 

415.6 

 
2014 ලවර වශා 
පලන්කර ඇතිල 
ප්රතිලඳාදන ප්රභාණය 
රු.මිලියන 15 කි. 
නමුත් 2014 ලවර 
වශා ලැය වී ඇතිල මුළු 
මුද රු.මිලි. 40.42ක් 
පේ. 
 

 

31.70% 
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ස්වදේශ කටයුතු අංශය 

අයමුණ 

 මුලික 
කාර්ඹඹ 
ාධන 
දර්ලකඹ 

උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාකායක  
අනුකාර්ඹ ාධක 

දර්ලකඹ 
ඉරක්ක  
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලරාබ 

2014 වසදේ ප්රගතිය 
(2014/12/31 

දක්වා) 
මුරය පබෞතිලක 

කර්ඹක්භ 
පරදායි 
වැකිඹාපන්  
කුරතා පඹන්  
පිරිපුන් භාන 
  ඳත්  කාලින 
ැඳයිභ වතිලක 
කිරිභ , විඹානු 
ඵද්ධ වා 
තාක්ණික 
කුරතා  වා 
වැකිඹාන් හිත 
යාඡ්ය  පේඹක් 
ථ්ාපිත කිරීභ. 

භාන 
  ඳත්  
අලයතා 
 පුර්ණ 
කිරිප  
ප්රතිලලතඹ 

1.තයගකාරි, විනිද 
බාපඹන් යුතු 
පුපයොකථනඹ කයන 
රද ඵදා ගැනිප  
ක්රභප දඹන් වා ැභ 
පේඹක් වාභ 
ථ්ානගත කිරීප   
ඳද්ධතිල ඳත් ා පගන 
ඹාභ. 

1.අනුභත පේක ංඛ්යා පිලිඵද 
 පතොයතුරු ඳත් ා පගන ඹාභ. 

5% භට්ටමින් පුයේඳාඩු 

ංඛ්යා  ඳත් ා පගන 
ඹාභ. 

 

10% 

කුරතා භත ඳදන  
ාධයණ වා තයගකාරි 
අයුරින් රැකිඹා අපේක්ා 
කයන්නන්ට යාඡ්ය  
පේපේ ඳත් වි  රඵා 
ගැනිප  අථ්ා තවවුරු 
කිරීභ. 
පුයැසිඹන්ට  කර්ඹක්භ 
පේඹක් ැඳයීභට 
ඒකාඵද්ධ පේඹට අදාර 
කුරතාපන් පිරි භාන 
 ඳත්  ැඳයීභ  තවවුරු 
කිරීභ. 

- 100% 

2. පුයේඳාඩු පිළිඵ  පතොයතුරු 
ඳත් ා පගනඹාභ. - 100% 

3. භාන  ඳත්  ැරැ්භ ැකසීභ. 
- 90% 

4.අනුයුක්ත කිරිප  ප්රතිලඳත් තිලඹ 
ැකසීභ 

 80% 

විභධයගත 
ඳරිඳාරනඹ දවා 
ක්රභප ද     
වදුන්ාදිභ 

1. පුහුණු අලයතා වා විඹ කරුණු 
වඳුනාගැනිභ, පුහුණු ැඩටවන් 
ැකසිභ  වා එක් එක්   පේඹට අදාර 
 ඳත්  දාඹකඹන් වඳුනා ගැනීභ. 

1. අදාර කාර්ඹ නිභ 
කිරීප  ප්රතිලලතඹ. 

 

10% - - 80% 

2.දි්ත්රික් වා ප්රාපද්ය ඹ භට්ටමින් . 
පුහුණු ඳවසුක  ැඩිදියුණු කිරීභ. 

2.පුහුණ ැඩටවන් 
ැඩිදියුණු කයන රද  
කාර්ඹාර ර ප්රතිලලතඹ. 

10% - - 70% 

3.  පුහුණු ැඩටවන් ඳැත් විභ 
දවා දිත්්රික් වා ප්රාපද්ය ඹ භට්ටමින් 
පුහුණු ඒකක ලක්තිලභත්  කිරීභ. 

3.කන රද  පුහුණු 
ඒකක ංඛ්ය 

 

3 - - 70% 

 
 
 

්ඹං අධයඹනඹ  වා  
අංලඹ තුශ  පුහුණු 
ඳවසුක  ැඩිදියුණු 
කිරීභ. 

 

ැඩටවන් වඳුනාගැනිභ. 
 

වඳුනාගත්  ැඩටවන් 
ංඛ්යා 

- - - 90% 

එකී ැඩටවන් දවා අලය 
ඳවසුක  ැඳයීභ 

ඳවසුක  පඹොදා ගත්  
ඳැඹ ගණන. 

50 - - 100% 
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අයමුණ 

 මුලික 
කාර්ඹඹ 
ාධන 
දර්ලකඹ 

උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාකායක  
අනුකාර්ඹ ාධක 

දර්ලකඹ 
ඉරක්ක  
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලරාබ 

2014 වසදේ ප්රගතිය 
(2014/12/31 

දක්වා) 
මුරය පබෞතිලක 

යාඡ්ය පේපේ 
ඹවඳාරන 
මුරධර්භ භත 
ඳදන   යාඡ්ය 
ඳරිඳාරන 
ඹාන්ත්  යනඹක් 
ථ්ාපිත කිරිභ. 

රැබුණු 
ඳැමිණිලි 
ලින් 
පනොවිඳු 
ඳැමිණිලි 
ර 
ප්රතිලලතඹ. 

1.විනිවිදබා පඹන් යුත්  
අඳක්ඳ̩තිල විභර්ලන 
ඳැැත් විභ දවා 
ක්රභප දඹක් ඳත් ා 
පගන ඹාභ 
 

2. යාජ්ය පේකඹන්ප  
දුර්රතා වඳුනා ගැනිභ 
වා එභ දුර්රතා නිැයදි 
කය ගැනීභට ඔවුන් 
දිරිභත්  කිරිභ. 
 

3.පේාරාභි 
තෘේතිලඹක් පුයරන 
යාජ්ය පේඹක් 
ඳත් ාගැනිභ දවා 
අලය පඹ ඡ්නා 
ැකසීභ 

1.ඳැමිණිලි පිළිඵ විභර්ලන සිදු 
කිරිභ වා නිරික්ණ / නිර්පද්ල 
පිලිඵද අලය පිඹය ගැනීභ. 
 

2. ඳැමිණිලි කරුන්ට ප්රගතිලඹ  දැනු  
දිභට ක්රභප දඹක් ැකසිභ වා 
මවුන්ප  ප්රතිලාාය රඵා ගැනීභ.  
 

3.විභර්ලන නිරධාරින්ප  දැනුභ 
ඹත් කාලින කිරිභ දවා පුහුණු 
ැඩටවන් ඳැැත් විභ. 
 
4.නිරික්ණ වා නිර්පද්ල භත 
ප්රපද්ය ඹ පකක  කාර්ඹාර 
නිරික්ණඹ. 

1.ඳැමිණිලි විඳීප  
ප්රතිලලතඹ 
 

2. දින 30 ඇතුරත 
ඳැමිණිලි විදිප  
ප්රතිලලතඹ 

60% 

 

 

 

 

30% 

ප්රල්ත යාඡ්ය පේඹක් 
දවා දාඹක පනොවු 
පුද්ගරඹන් වඳුනා ගැනිභ 
වා ඔවුන්ට එපයහි 
කටයුතු කිරීභ 
 
කාර්ඹක්භ වා භවඡ්න 
හිතකාමි යාඡ්ය පේඹක්  
නිර්භාණඹ කිරිභ තුලින් 
පේාරාභි තෘේතිලඹ. 
 
ප්රපද්ය ඹ  පකක  කාර්ඹාර 
ර කාර්ඹක් ඉටු කිරිභ 
දවා පඳොදු ක්රභ පදඹක් 
ැකසිභ තුලින් 
භවඡ්නතාට ඳවසුක  
ැඳයීභ. 

- 

80% 

 

 

 

 

75% 

 
4.දි්ත්රික්ක භට්ටමින් 
විභර්ලන ඒකක 
ලක්තිලභත්  කිරීභ. 

1.කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා මු.පය 71 
අනුභැතිලඹ රඵා ගැනීභ. 

1.කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 
දවා අනුභැතිලඹ රඵා 
ගැනීභ.  ප්රතිලලතඹක් 
ලපඹන් 

100%  - 100% 

  
2.එකී අනුභැතිලඹට අනු ඵා ගැනි  
සිදුකය දි්ත්රික්ක භට්ටමින් විභර්ලන 
එකක පිහිටුවීභ. 

2. දි්ත්රික්ක භට්ටමින් 
විභර්ලණ ඒකක 
ථ්ාපිත කිරිභ 
ප්රතිලලතඹක් ලපඹන් 

100%  - 100% 

ජ්නතාට ඩා 
මීඳ වු 
වබාගිත්  
ංර්ධන 
ප්රප ලඹක් හිත 
විභධයගත 
ඳරිඳාරන 
ඹාන්ත්රණඹක් 
ථ්ාපිත කිරීභ 

භවජ්න 
ගැටලුර / 
දි්ත්රික්ක
ඹන් 
/ප්රාපද්ය ඹ 
ඳරිඳරන
ඹට අදාර 
ඉකලී  
රට 
විඳු  
රඵා දීප  
ප්රතිලලතඹ  

1.ප්රපද්ීයඹ පකක  
පකොට්ඨාල වා ග්රාභ 
නිරධාරී පකොට්ඨාල 
ර සීභා නිර්ණඹ 
විධිභත්  කිරීභ 
 

1.කමිටු ර්තාප  ඉදිරිඳත්  කිරීභට 
අදාර  කටයුතු 

1. කමිටු ර්තාප 
ඉදිරිඳත්  කිරීභට අදාර  
කටයුතු නිභ කිරිභ 
ප්රතිලලතඹක් ලපඹන් 

-  - 100% 

2. කමිටු ර්තාට අභාතය 
භණ්ඩරපේ අනුභැතිලඹ රඵා ගැනීභට 
කටයුතු කිරීභ 

2. කමිටු ර්තාට 
අභතය භණ්ඩරපේ 
අනුභැතිලඹ රඵා ගැනීභට 
අදර  කටයුතු නිභ කිරීභ 
ප්රතිලලතඹක් ලපඹන් 

-  - 80% 

3.සිභා නිර්ණඹ  කමිටු ර්තා අනු 
නිර්පද්ල ගැට් කිරීභ 

3. ගැට් කයන රද 
ංඛ්ය ප්රතිලලතඹක් 
ලපඹන් 

50%  - - 
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අයමුණ 

 මුලික 
කාර්ඹඹ 
ාධන 
දර්ලකඹ 

උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාකායක  
අනුකාර්ඹ ාධක 

දර්ලකඹ 
ඉරක්ක  
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලරාබ 

2014 වසදේ ප්රගතිය 
(2014/12/31 

දක්වා) 
මුරය පබෞතිලක 

4.අදාර ප්රපද්ල භැනීභ වා සිතිලඹ ගත 
කිරිභ 

4.භැනීභ වා සිතිලඹ ගත 
කිරීභ ප්රතිලලතඹක් 
ලපඹන් 

-  - - 

  

2.කාර්ඹාරඹට 
භවඡ්නතාට පේා 
ඳවසුක  රඵාදීභ 
තවවුරු කිරීභ 

1.කාර්ඹාර දවා විපලේ  පේා 
ඳවසුක  වඳුනා ගැනීභ 

විපලේ පේා ඳවසුක  
වඳුනාගත්  කාර්ඹාර ර 
ප්රතිලලතඹ 

100%   80% 

2. කාර්ඹාර දවා විපලේ  පේා 
ඳවසුක   ැඳයීභට කටයුතු කිරීභ 
 

විපලේ පේා ඳවසුක  
ඳඹන රද කාර්ඹාර 
ර ප්රතිලලතඹ 

10%   80% 

3.යාඡ්ය පේඹ දවා 
විඹ අශ්රිත අත්  
පඳොත්  ැකසිභ 

1.විපලෂිත විලඹන් වඳුනා ගැනීභ 
වඳුනාගත්  විඹන් 
ංඛ්යා 

100%   80% 

2. අත්  පඳොත්  ැකසිභ වා පින්තාරැ 
කිරීභ 

මුද්රණඹ කයන රද 
පඳොත්  ංඛ්යා 

10%   100% 

3.දි්ත්රික් පකක  කාර්ඹාර, ප්රාපද්ීයඹ 
පකක  කාර්ඹාර, ග්රාභ නිරධාරි 
කාර්ඹාර රට පඵදා වැරීභ 

පඵදා වරින රද  පඳොත්  
ංඛ්යා 

10%   100% 

4.විභධයගත 
ඳරිඳාරනඹ තුර බාා 
ප්රතිලඳත් තිලඹ 
ක්රිඹාත් භක කිරිභ 

1.ගැට් නිප දන භගින් ප්රකාලඹට 
ඳත්  කයන  රද ද්වි බාා ප්රාපද්ය ඹ 
පකක  කාර්ඹාර ංඛ්යා  

ගැට් නිපදන භගින් 
ප්රකාලඹට ඳත්  කයන රද 
ද්වි බාා ප්රාපද්ීයඹ 
පකක  කාර්ඹාර 
ංඛ්යා 

50%   100% 

2.පකොට්ඨා රට ඵදා ගත්  වා 
අනුයුක්ත කයන රද නිරධාරින් 

ඵදා ගත්  වා අ̖ය̨ුක්ත 
කයන රද නිරධාරින් 
ංඛ්යා 

50%   100% 

5.විභධයගත 
ඳරිඳාරනඹ භත 
ඳදන  අභතයංලඹ 
තුර ඳර්පේණ 
එකක ්ථාපිත කිරිභ 

1.කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ දවා අනුභැතිලඹ 
රඵා ගැනිභට අදාර කටයුතු 

අනුභැතිලඹ රැබුණු 
ංඛ්යා 

10%   100% 

2.අනුභැතිලඹ භත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 
ඵදා ගැනිභ 

ඵදා ගත්  
කාර්ඹභණ්ඩරපඹ 
ංඛ්යා 
 

10%   80% 

නවීන පතොයතුරු 
තාක්ණ 
මුඵන්ධතා 
ලක්තිලභත්  කයමින් 
භවඡ්න පේාන් 
ඳවසුකයණඹ  වා 
යර කිරිභ 

 

පතොයතුරු 
තාක්ණඹ බාවිතා 
කයමින් දි්ත්රික් 
ඳරිඳරනඹ වා 
ප්රාපද්ය ඹ ඳරිඳාරන 
ඳද්ධතිලඹ ඡ්රගත 
කිරිභ 

1.අලය ඹිතතර ඳවසුක  වඳුනා 
ගැනිභට වා ැඳයිභට අලය පිඹය 
ගැනිභ 

අලය ඹිතතර ඳවසුක  
ඳඹා ඇතිල කාර්ඹාර 
ර ප්රතිලලතඹ 

5%   85% 

2.කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු ැඩටවන් 
ක්රිඹාත් භක කිරිභ 

කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 
ැඩටවන් ක්රිඹාත් භක 
කිරිභ ප්රතිලලතඹ 
ලපඹන් 

100%   70% 
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ස්වදේශ කටයුතු අංශය 

අයමුණ 

 මුලික 
කාර්ඹඹ 
ාධන 
දර්ලකඹ 

උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාකායක  
අනුකාර්ඹ ාධක 

දර්ලකඹ 
ඉරක්ක  
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලරාබ 

2014 වසදේ ප්රගතිය 
(2014/12/31 

දක්වා) 
මුරය පබෞතිලක 

ත් ක  
කශභණාකයණඹ 
ඇතුළු සිවික 
ඳරිඳරන ඳද්ධතිලඹ 
තුර යාඡ්ය මුරය 
කශභණාකයණට 
ැඩි දියුණු කිරීභ  

 

 

යාඡ්ය  ඳත්  ඩාත්  
පරදායි බාවිතා 
කිරිභට අදාර උඳාඹ 
භාර්ග ඉදිරිඳත්  කිරිභ 
 

බාවිතඹට පඹොදා ගන්නා ාවන වා 
පගොඩනැගිලි පිලිඵද පතොයතුරු 
එකතු කිරීභ 

පතොයතුරු එකතු කශ 
දි්ත්රික් ගණන 

-   100% 

පනත්  පරදායි කාර්ඹඹන් දවා 
පඹොදා ගත පනොවැකි පගොඩනැගිලි 
බාවිතඹ 

පරදායී කටයුතු දවා 
පඹොදා ගන්නා ප්රතිලලතඹ 

5%   100% 

න කාර්ඹාර 
පගොඩනැගිලි 
ඳවසුක  ැඳයීභ 

න ප්රාපද්ය ඹ පකක  කාර්ඹාර 
පගොඩනැගිලි අලයතා වඳුනා ගැනීභ 
 

අලයතා වඳුනාගැනීප  
 ̘̮තිලලතඹ 

100%   100% 

ඇ්තපභන්තු ැකසිභ, ඉඩ  වා 
ප්රතිලඳදන පොඹා ගැනීභ වා අපනකුත්  
අදාශ සිඹලු කටයුතු 

අලයතා අනු ඉදි කශ 
පගොඩනැගිලි ප්රතිලලතඹ 

10%   60% 

කාර්ඹක්භ 
පරදායි වා 
ප්රතිලපරභිමුඛ් යාඡ්ය 
පේා 
ං්කෘතිලඹකට 
ප්රප ලඹ රඵා දීභ 

 

න කශභනාකයණ 
ඹකින් යුත්  පුයැසි 
ප්රඥපේතිලඹක් වඳුන්ා 
දීභ  

පුයැසි ප්රඥපේතිලඹක් වඳුන්ා දීභ වා 
පුහුණු ැඩටවන් වඳුන්ා දිභ 

 50%   100% 

පුයැසි ප්රඥපේතිලඹ භත ඳදන  න 
කාර්ඹඹ දන ඇගයු  ක්රභපදඹක් 
වඳුන්ා දිභ 

 -   - 

භවඡ්නතාපගන් 
රැපඵන ඳැමිණිලි 
කශභනාකයණඹ 
දවා විධිභත්  
ැඩටවනක් 
ැකසීභ 

භවඡ්න ඳැමිණිලි පිළිඵද  ඹත් කාලින 
පකඛ්නඹක් ඳත් ාපගන ඹාභ 

 100%   100% 

අදාශ කටයුතු විල්පකණඹට අදාශ 
කටයුතු සිදු කිරීභ 

 100%   100% 

ප්රාපද්ය ඹ පකක  
කාර්ඹාර වා ග්රාභ 
නිරධාරි කාර්ඹාර 
ර තයගඹ 

කාර්ඹාර කශභනාකයණ තයගඹට 
අදාර උඳපද්් නිකුත්  කිරීභ 

උඳපද්් නිකුත්  කිරිභ 
 පුර්ණ කිරිප  
ප්රතිලලතඹ 

-   80% 

දි්ත්රික් වා ප්රාපද්ය ඹ පකක  
පකොට්ඨා භට්ටමින් තයග 
අධික්ණඹ 

අධික්ණඹ කශ 
ප්රාපද්ය ඹ පකක  
කාර්ඹාර පවො ග්රාභ 
නිරධාරි කාර්ඹාර 
ප්රතිලලතඹ 

100%   60% 

අභතයංල භට්ට න් කාර්ඹාර 
ඳරික්ණ ඳැැත් විභ 

අභතයංලඹ විසින් 
ඳරික්ා කයන රද 
කාර්ඹාරර ප්රතිලලතඹ 

100%   100% 

කශභණාකයණ තයගාලිපේ තයාග  
ප්රදානඹට අදාශ කටයුතු 

කශභණාකයණ තයගඹට 
අදාශ කටයුතු නිභ 
කිරිප  ප්රතිලලතඹ 

100%   20% 
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ස්වදේශ කටයුතු අංශය 

අයමුණ 

 මුලික 
කාර්ඹඹ 
ාධන 
දර්ලකඹ 

උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාකායක  
අනුකාර්ඹ ාධක 

දර්ලකඹ 
ඉරක්ක  
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලරාබ 

2014 වසදේ ප්රගතිය 
(2014/12/31 

දක්වා) 
මුරය පබෞතිලක 

කාර්ඹක්භ 
පරදායි වා 
ප්රතිලපරභිමුඛ් යාඡ්ය 
පේා 
ං්කෘතිලඹකට 
ප්රප ලඹ රඵා දීභ 

 

කාර්ඹාර ඳද්ධතිලඹ  
අධික්ණඹට අදාර 
කටයුතු විදිභත්  
කිරිභ. (උදා ංාායක 
ඵංගරා) 

අධික්ණඹ දවා නිර්ණාඹක 
ැකසීභ වා ප්රතිලපල ධනඹ 

 නිර්ණාඹක ැකසීභට 
අදාර කටයුතු නිභ 
කිරීප  ප්රතිලලතඹ 

100%   100% 

අධික්ණ කාණ්ඩඹ  ඳත්  කිරිභ 

අධික්ණ කාණ්ඩඹ  
ඳත්  කිරිභට අදාශ 
කටයුතු නිභ කිරීප  
ප්රතිලලතඹ 

100%   90% 

තයඟපේදි රඵා ගත්  රකුණු අනු 
කාර්ඹාර ර්ගිකයණඹ තුලින් ඳවශ 
භට්ටප  ඳතිලන කාර්ඹාර ඉවර 
භට්ටභට ැඩිදියුණු කිරිභ දවා 
පඳරමවිභ. 

 

ර්ගිකයනපේදි ඉවශ 
භට්ටභකින් යුත්  
කාර්ඹාර 

10%   80% 

ැඩිදියුණු කිරි  කර යුතු ˿̩ර්ඹාර 
වඳුනා ගැනිභ වා අදාශ පුහුණු 
ැඩටවන් ඳැැත් විභ. 

ඳත් න රද පුහුණු 
ැඩටවන් ංඛ්යා 

1   90% 

නිල්චිත කාර ඳරිච ප̬̞̅̔˿̨
 තුර දි්ත්රික් වා ප්රාපද්ය ඹ 
පකඛ්  කාර්ඹාර වා අභතයංලඹ 
වියින් ඳරික්ා කශ යුතු කාර්ඹාර 
ංඛ්ය  නිල්ාඹ කිරිභ 

නිල්චිත කාර ඳරිඡ්දඹක් 
තුර ඳරික්ා කශ 
කාර්ඹාර ර ප්රතිලලතඹ 

50%   60% 

 

ප්රාපද්ය ඹ තුර 
ඉරක්ක දිලාභිමුඛ් 
කශ ක්රභප දඹක් 
ථ්ාපිත කිරිභ 

අදාර ක්රභ පදඹ දි්ත්රික් භට්ට න් 
පුහුණු  කිරිභ වා දැනුත්  කිරිභ 

දි්ත්රික් භට්ට න් සිඳු 
කශ  දැනුත්  කිරීප  
ැඩටවන් ංඛ්යා 

1   80% 

ැභ දි්ත්රික්කඹකටභ ාර්ෂික 
ැරැ්භ රඵා ගැනිභ 

රඵා ගත්  ැරසු  
ංඛ්යා 

-   - 

අඛ්ණ්ඩ අධික්ණඹක් වා ප්රගත්  
භාපර ාන ඹාන්ත්රණඹක් ඳාත් ා 
පගන ඹාභ 

රඵා ගත්  ඉරක්කර 
ප්රතිලලතඹ   

-   - 

ප්රතිලපර ඉරක්ක 
කයගත්  කාර්ඹ 
ාධන ක්රභප දඹක් 
ථ්ාපිත කිරීභ. 

ග  භට්ටමින් ාර්ෂික ඉරක්ක වඳුනා 
ගැනිභ 

වනාගත්  ඉරක්ක 
ංඛ්යා 

-   80% 

අඛ්ණ්ඩ ඇගයි  ඹාන්ත්රණඹක් තුලින් 
ාර්ෂික ඉරක්ක ශගා කය ගැනිභ 

ශාගා කයගත්  ඉරක්ක 
ංඛ්යා 

-   - 

ග  භට්ටමින් 
ංර්ධන පතොයතුරු 
ඡ්ාරගත කිරීභ 

ප්රාපද්ය ඹ පකක  පකොට්ඨා 
භට්ටමින් ග ර ංර්ධන 
පතොයතුරු එක් රැ් කිරීභ 

පතොයතුරු රඵාගත්  
ප්රාපද්ය ඹ පකක  
පකොට්ඨා ංඛ්යා 

50%   70% 
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රෙජිසට්්රාර් ජනොල් රෙපාර්තරේන්තුව  

අෙමුණු මූලික කාර්යය 

සාධන ෙර්ශක 

උපාය මාර්ග ක්රියාකාෙකේ අනු කාර්යය 

සාධන ෙර්ශක 

ඉලක්ක අරේක්ෂිත ප්රතිලලා  2014 වර්ෂ ය් ප්රගතිලය 

[2014/12/31 දින ට] 

මූලය ර ෞතිලක 

මිනිව ් බය 
කාර්යක්ම භාවිතා 
කිරීම ශා ක්තිමත් 
කිරීම මගින් රාජ්ය 
සවේලය බාදීම වශා 
මශජ්න සවේලාලන් 
ඳශසුකරණය ශා 
වර කිරීම 

සේඛනයක් 
ලියාඳදිංචි 
ගතලන කාය 

සේඛන ලියාඳදිංචිය 
වශා මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා      
කිරීම 

1.සේඛන ලියාඳදිංචි කිරීම 

i. නි්ච ශා චිංච සේඳට     
අදාල නීතිමය සේඛන 
ලියාඳදිංචි කිරීම 

ලියාඳදිංචි කිරීමට අසේක්ෂිත 

සේඛන 1,000,000 

සේඛන ලියාඳදිංචි 
කිරීම වශා 
ගතලන කාසේ 
ප්රතිතය 

100% 1. ලියාඳදිංචිය අලවන් වූ 

ලශම සේඛන ආඳසු භාරදීම 

2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 

 

 

 

මි.ලි 9 

 
 
 
 
 

100%
 

සේඛනයක් 
ලියාඳදිංචි 
ගතලන කාය 

සේඛන ලියාඳදිංචිය 
වශා මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

ii. අසටෝර්නි බය ලියාඳදිංචි 

කිරීමට අසේක්ෂිත අසටෝර්නි 

බ - 50,000 

සේඛන ලියාඳදිංචි 
කිරීම වශා 
ගතලන කාසේ 
ප්රතිතය 

100% 1. ලියාඳදිංචිය අලවන් වූ 

ලශම සේඛන ආඳසු භාරදීම 
2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 
සේඛනයක් 
ලියාඳදිංචි 
ගතලන කාය 

1.සේඛන ලියාඳදිංචිය 

වශා සතොරතුරු 
තාක්ණය  භාවිතා 
කිරීම 
2. සේඛන ලියාඳදිංචිය 

වශා මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

1.හිමිකම් ලියාඳදිංචි කිරීම 
2.ඉඩම් සකොටව් 100,000ක් 

ලියාඳදිංචි කිරීමට අසේක්ෂිතය 

ශ්රී ිංකාසහ ශා    ශ්රී 
ිංකාසලන් පිටත 
සිදුලන උඳත් විලාශ 
ශා මරණ  
ලියාඳදිංචි කිරීම 

100% 1. ලියාඳදිංචිය අලවන් වූ 

ලශම සේඛන ආඳසු භාරදීම 

2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 

මි.ලි 25 100% 

උේඳන්න ශා 
මරණ වශතික 
නිකුත් කිරීමට 
ගතලන කාය 

සේඛන ලියාඳදිංචිය 
වශා මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

සිවිේ ලි යාඳදිංචි කිරීම 
i. ශ්රී ිංකාසහ ශා ශ්රී ිංකාසලන් 

පිටත සිදුලන උඳත් විලාශ ශා 
මරණ  ලියාඳදිංචි කිරීම 

ශ්රී ිංකාසහ ශා    ශ්රී 
ිංකාසලන් පිටත 
සිදුලන උඳත් විලාශ 
ශා මරණ  
ලියාඳදිංචි කිරීම 

100% 1. ලියාඳදිංචිය අලවන් වූ 

ලශම සේඛන ආඳසු භාරදීම 
2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 

මි.ලි 67.5 100% 

දරුලන් දරුකමට 
ශදා ගැනීම ශා එම 
දරුලන්සේ උඳත 
නැලත ලියාඳදිංචි  
කිරීමට අදා 
නිසයෝග ලියාඳදිංචි 
කිරීමට ගතලන 
කාය 

ලියාඳදිංචිය කිරීම  
වශා සතොරතුරු 
තාක්ණය  භාවිතාය 

 

දරුලන් දරුකමට ශදා ගැනීම 
ශා එම දරුලන්සේ උඳත නැලත 
ලියාඳදිංචි  කිරීමට අදා 
අධිකරන නිසයෝග ලියාඳදිංචි 

කිරීම. 

ලියාඳදිංචි කිරීමට 
ගතවූ කාසේ 
ප්රතිතය 

100% 1. ලියාඳදිංචිය අලවන් වූ 

ලශම සේඛන ආඳසු භාරදීම 

2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 

- 100% 

තිරණ ගැනීමට 
ගතලන කාය 

තිරණ ගැනීම වශා 
මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

උඩරට විලාශ ශා දක්කවාද 
ලට අදා ඉේලීම් පිළිබ 
තීරණ ගැනීම 

තීරණ ගැනීසම් 
ප්රතිතය 

 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල - 100% 
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රෙජිසට්්රාර් ජනොල් රෙපාර්තරේන්තුව  

 ලාර්තා 
විංරක්ණයට 
ගතලන කාය 

ලාර්තා විංරක්ණය  
වශා මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

සනොතාරිව් අනුපිටඳත්, ඉශත 

දැක්වූ සේඛන ශා අසනකුත් 
සේඛන භාර්සේ තබා ගැනීම 

ලාර්තා විංරක්ණය  
වශා  ගතලන 
කාසේ ප්රතිතය 

 1.කාර්යක්ම අයුරින් ලාර්තා 

විංරක්ණය 

2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 

සවේලාල 

මි.ලි. 1.9 100% 

ඔේපු ශා 
උේධෘතල 
වශතික  ක 
පිටඳත් නිකුත් 
කිරීමට ගතලන 
කාය 

3.වශතික කෂ පිටඳත් 

නිකුත් කිරීම වශා 
සතොරතුරු තාක්ණය 
භාවිතය 

වශතික කෂ පිටඳත්  සියලුම 
අදා බයත පුේගයන්ට 
නිකුත් කිරීම ජ්ායා පිටඳත් 
කිරීම 

ඔේපු ශා 
උේධෘතල වශතික  
ක  පිටඳත්  
නිකුත් කිරීමට 
ගතලන කාසේ  
ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල මි.ලි 46 100% 

ඳරිලර්තන 
නිකුත් කිරීම 
වශා ගතලන 
කාය 

මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

උඳත් විලාශ ශා මරණ   
වශතික ල  ඳරිලර්තන  
පිටඳත්  නිකුත් කිරීම 

ඳරිලර්තන නිකුත් 
කිරීම  වශා 
ගතලන කාසේ 
ප්රතිතය 

100% 1. ඳරිලර්තන  නිමවූ ලශාම 
සේඛන ආඳසු භාරදීම 

2. තෘේතිමත් සවේලාාභී 
සවේලාල 

මි.ලි 3.4 100% 

රාජ්ය සවේලා 
බාදීසම්දී 
ඳශසුකරණය ශා 
ප්රවන්න ඳරිවරය 

සගොඩනැගිේ 
ඉද කිරීමට 
ගතලන කාය 

මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

ප්රධාන කාර්යාසේ 
සගොඩනැගිලි ශා ලුශ 
ඉදකිරීසම් 2 ලන අදයර 

ඉදක 
සගොඩනැගිලි 
විංඛයාසහ ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල  
 

සගොඩනැගිේ 
ඉද කිරීමට 
ගතලන කාය 

මිනිව් බය 
කාර්යක්මල භාවිතා 
කිරීම 

ඉඩම ලියාඳදිංචි කිරීසම් 
කාර්යා සගොඩනැගිලි 

ඉදක 
සගොඩනැගිලි 
විංඛයාසහ ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල මි.ලි 9.5 100% 

ප්රවම්ඳාදනය 
කරන ද 
අයිතම ගණන 
 

සශොම නි්ඳාදන 
මිදී ගැනීමට 
ප්රවම්ඳාධන 
මාර්සගෝඳසේ 
අනුගමනය කිරීම 
 

ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යා 
උඳකරණ 

මිදීගත් අයිතම 
ගණසන් ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල මි.ලි 9.6 100% 

යන්සරෝඳකරණ මිදීගත් අයිතම 
ගණසන් ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල මි.ලි  12.2 100% 

ලිපිද්රලය ශා සලනත් අලයතා මිදීගත් අයිතම 
ගණසන් ප්රතිතය 

100% තෘේතිමත් සවේලාාභී සවේලාල මි.ලි 42.6 100% 
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අරමුණු 
මූලික කාර්ය සාධක 

දර්ශකය 
උපාය මාර්ග ක්රියාකාරක  අනු කාර්ය දර්ශකය 

ඉක්ක   
අපේක්ෂිත ප්රතිලා  

 

2014.12.31 දිනට 

ප්රගතිලය  

2014 මූය  ප ෞතිලක 

ප්රතිඵපභිමමු  
පදභයී හභ 
කභර්යක්ෂභ 
රභජ්ය ේව ලභ 
වංව්කෘතිඵයක් 
ේලත පිවිසුභ 

භහජ්නයභේෙන් 
ැේඵන ඳැමිණිලි 
විවිධ අංයන් භගින් 
විවන ප්රතිඵපය 

ප්රවන්න ලැ  ඳරිවරයක් 
නිර්භභණය කිරීභ වහභ 
අභභතයභං ඳරිරය 
අබයන්තරය හභ පිතත 
නිසිේව ඳලත්ලභ ෙැනීභ 

 
1 ේ ංගු ලැනි ලවංෙත භර්දනය 
කිරීභ වහභ රභදභන ලැ වතහන් 
ක්රියභතිඵභක කිරීභ 
 

ඳැලැත්ව රභදභන 
ලැ වතහන් ෙණන 

04 

වනීඳභරක්ෂක හභ 
ප්රවන්න ලැ  
ඳරිවරයක් නිර්භභණය 
කිරීභ තුළින් 
කභර්යක්ෂභ හභ පදභයී 
ේව ලභලක් තහවුරු 
කිරීභ 

  
100% 

2. අඵලි ද්රලය අඳහරණය 
ඳැලැත්ව බභණ්  
වමීක්ෂණ ෙණන 
 

01 
  

100% 

3 ේේ නභෙභරේේ කතයුතු 
නියභභනය කිරීභ 

ේෙොනුලක් ේවවීභත 
ෙත කළ කභය 
 

10Min 
 10  Min 

4 ඳැරණි ලභහන අඳහරණය 
අඳහරණය කළ ලභහන 
ල ප්රතිඵතය 
 

100% 
 100% 

5 නල ලභහන මිදී ෙැනීභ 
මිදී ෙත් ලභහන 
ෙණන 
 

04 
 100% 

 
අභභතයභංේේ වභව්ත 
ක්රියභලලිේේ ගුණභත්භක 
බභලය ලැඩිදියුණු කිරීභ 
හභ ඒ පිළිඵල 
අධයයනයක් සිදු කර 
පදභයීතභලය ලැඩි කිරීභ 
 
 

 භභසිකල කළභනභකරණ කමිටු 
ඳලත්ලභ අභභතයභංේේ වභවත් 
ක්රියභලලිය වහභ ේයනජ්නභ ඵභදීභ 
හභ කළ යුතු කභර්යයන් පිළිඵල 
වභකච්ඡභ කිරීභ, සිදුකළ කභර්යයන් 
අෙය කිරීභ. 
 

ඳැලැත්වීභත අේේක්ෂිත 
කළභනභකරණ කමිටු 
රැව්වීම් 

09 

අභභතයභංේේ වභව්ත 
ඳරිඳභනය ේභේහයුභ 
හභ ඇෙයීභ ඉහළ 
භට්තභකත ේෙන ඒභ 

  
 
 
 
100% 

අබයන්තර ඳභන අංය 

53



මානල සම්පත් සංලර්ධන අංය 

අරමුණු මූලික කාර්ය 

සාධන දර්ක 

උපායමාර්ග ක්රියාකාරකම් අනු කාර්ය සාධන දර්ක ඉක්ක 

2015 

අපේක්ෂිත ප්රතිලා  2014 ලසපර් ප්රගතිලය 

(2014/12/31දක්ලා) 

මූය ප ෞතිලක 

කාර්යක්ම, 
පදායී 
ශැකියාවලන් 
කුවතාලවයන් 
පිරිපුන් මානල 
වම්ඳත් කාලීනල 
වැඳයීම වශතික 
කිරීම වශ 
වියානුඵද්ධ ශා 
තාක්ෂණිකක 
කුවතා  ශා 
ශැකියාලන් වහිත 
රාජ්ය වව ලයක් 
වථ්ාපිත කිරීම 

 වද්ශීය පුහුණු 
අලවථ්ා පුළුල් 
කිරීම 
මානල 
වම්ඳත් 
වංලර්ධන 
වැැව්ම 
වකව් කිරීම 
මානල 
වම්ඳත් 
වංලර්ධන 
ප්රතිඳත්ති 
වකව් කිරීම 

1 නිධාරීන්වේ පුහුණු අලයතා පිිබඵ 
අදාෂ විව්තර එක් රැව් කිරීම ශා දත්ත 
වි්වල්ණය 
 

2 ඉශත දත්ත වි්වල්ණය කිරීම 
 

3 එක් එක් නිධාරී ඝන ල පුහුණු අලයතා 
ශඳුනා ගැනීම 
 

4 නිධාරීන්වේ පුහුණු අලයතා ල  අනල 
විවිධ ආයතන වමග වම්ඵන්ධීකරණය කර 
පුහුණු ලැඩව ශන් වංවිධානය කිරීම 
 

5  පුහුණු වීම් ලලින් අනතුරුල ඵාගත් 
ප්රතිප එක්රැව් කිරීම 
 

6 එම ප්රතිප වි්වල්ණය කර ඇගයීම  
 

7 පුහුණු අලයතා පිිබඵ ිදුකකරන 
නිරන්තර ප්රතිාාර 

1 යාලත්කාලීන කරන 
ද පුහුණු අලයතා 
ඳලත්ලා ගැනීවම් 
ප්රතිතය 

100% වියානුඵද්ධ 
කුවතා ශා 
ශැකියාලන්වගන් 
යුත් රාජ්ය වව ලයක් 
වථ්ාපිත කිරීම 

- 100% 

2 පුහුණු අලයතා වපුරා 
ගැනීවම් ප්රතිතය 

100% - 93.3% 

3 වංවිධානය කරන ද 
පුහුණු ලැඩව ශන් 
වංඛ්යාල 

75% - 60% 

 
4 වද්ශීය පුහුණු අලයතා 
වලනුවලන් ලැය කරන 
මූය ප්රතිඳාදන ප්රමාණය 

 
රු.5,500,000 
 
 
 

 
රු.6,270,982 

 

රාජ්ය 
වව ලකයන් 
වශා විවද් 
පුහුණු 
අලවථ්ා 
වැඳයීම 

1 පුහුණුවීම් ල  අදා පූර්ල සුුකසුකම් 
ඉල්ා ිදටීම වශ නිලැරදි අයුකම්කරුලන් 
උවදවා මඟ වඳන්ලන මාර්වගෝඳවද්යක් 
වැඳයීම 
2 අදාෂ නිධාරීන් අතර පුහුණු අලව්ථා 
ලයාප්ත ත කිරීම 
3 පුහුණු ලැඩව ශන් වශා ලඩාත් සුුකසු 
නිධාරීන් වතෝරා ගැනීම 
4 එක් එක් ප්රවද්ය  අදා ආවණණිකක 
ගැ ළු විවඳීම 
5 ශඳුනාගත් පුහුණු අලයතාල  අනල 
ලයාඳිති ලාර්තා වැකමම 
6 ප්රදායක නිවයෝිතත ආයතන වශා 
ලයාඳිති ලාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීම 
7 විවද් පුහුණු අලවථ්ා වැඳයීම  
අවප්ත ක්ෂිත නිධාරීන්වේ වතොරතුරු එක් රැව් 
කිරීම 
8 දත්ත ගඵඩාල  එම වතොරතුරු ඇතුත් 
කිරීම ශා  වතොරතුරු යාලත්කාලීන කිරීම 

1 විවද් වම්ඳත් 
වදඳාර්තවම්න්තුවලන් 
ැබුණු විවද් පුහුණු 
අලවථ්ා වශා නමි කරන 
ද නිධාරීන් වංඛ්යාල 

 
2 වකව ්කරන ද 
ලයාඳිති ලාර්තා වංඛ්යාල 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 
 
 
10 
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තතොරතරුු තොක්ෂණ අංශය 

අරමුණ 
මූලික කාර්ය 
වාධක දර්කය 

උඳාය මාර්ග ක්රියාකාරක  අනු කාර්ය වාධක දර්ක ඉක්ක අපේක්ෂිත ප්රතිලා  

2014 ලර් ය් ප්රගතිලය 

[2014/12/31 දින ට] 

මූය ප ෞතිලක 

රාජ්ය පව ලා  
වැඳයීප දී නවීණ 
පතොරතුරු තාක්ණ 
වශව බන්ධතාල 
ක්තිලමත් කරමින් 
මශජ්න පව ලාලන් 
ඳශසුකරණය වශ 
වර කිරීම.   

පතොරතුරු 
තාක්ණය 
වඳයනු බන 
පව ලා ප්රමාණය 

1.අමාතයාාංයීය 
පලබ් අඩවිය 
ප්රතිලිරර්මාණය 
කිරීම 

 දුක් ගැනවිලි ඉදිරිඳත් කිරීමට ශා විවඳු  
බාගැනීමට විදුත් රමයක් ඇතුෂත් 
කිරීම. 

අන්තර්ජ්ාය ඔව්පව  
විවඳු  වඳයන ප්රමාණය 

65% අමාතයාාංය ම් න් 
සිදුකරනු බන 
පව ලාලන් පිළිබ 
ඳැනනැපගන ගැටළු 
විවදීම 

 100% 

 රජ්පය් ිරධාරීන්ට සුශද වථ්ාන මාරු 
බා ගැනීම ඳශසු කිරීමට රමපදදයක් 
ඇතුෂත් කිරීම. 

සුශද වථ්ාන මාරු බා 
ගැනීම වදශා ලියාඳදිාංච් වී 
ඇතිල ිරධාරීන් වාංඛ්යාල 
ශා බා ගත් සුශද මාරු 
ගණන 

100% සුශද වථ්ාන මාරු 
බා ගැනීම 

 100% 

 අමාතයාාංපය් ිර් ත් කරන රපඛඛ් 
ඳශසුපලන් ශඳුනා ගැනීමට ශා බා 
ගැනීමට රමයක් ඇතුෂත් කිරීම 

ඇතුෂත් කර ඇතිල 
රපඛඛ් වාංඛ්යාල ශා 
රපඛඛ් බා ගැනීම 
වදශා පලබ් අඩවිපය් 
රපඛඛ් මාුලය  ාවිත 
කරන්නන් වාංඛ්යාල 

100%   100% 

 අමාතයාාංය ම් න් ඳරිඳානය කරනු 
බන සියළුම පව ලාලන් පිලිබල විව්තර 
(පව ලා ලයලවථ්ා ඇතුළුල  පලබ් අඩවිය 
ම් න් ප්රසි්ධධ කිරිම. 

අදා  පතොරතුරු ඇතුෂත් 
පලබ් පිටු  ාවිත 
කරන්නන් වාංඛ්යාල 

65% පව ලාලන් පිළිබ 
දැනුලත්  ාලය 
ඉශෂ නැාංවීම 

 100% 

 අමාතයාාංය තුෂ ගැටළු පලබ් අඩවිය 
ශරශා වාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ බා දීම 

වාකච්ඡා කරන ගැටළු 
වාංඛ්යාල වශ විවඳු  
බාගත් වාංඛ්යාල 

 
20% 

 20% 

 පුහුණු අලවථ්ා පලබ් අඩවිය ශරශා 
ප්රාරය කිරීම 

බා ගත් පුහුණු වාංඛ්යාල 25%  100% 

රාජ්ය පව ලා  
වැඳයීප දී නවීණ 
පතොරතුරු තාක්ණ 
වශව බන්ධතාල 
ක්තිලමත් කරමින් 
මශජ්න පව ලාලන් 
ඳශසුකරණය වශ 
වර කිරීම. 

 
අමාතයාාංයීය 
විදුත් තැඳෑ 
 ාවිතා කරනු 
බන ිරධාරීන් 
වාංඛ්යාල 
 

 
2. විදුත් 
තැඳෑ (e-
mail   ාවිතය 
ලයාේත කිරීම 

 විදුත් තැඳෑ ව බන්ධල ිරධාරීන්පේ 
අලයතා ශදුනා ගැනීම 

 අලයතාලන්ට වරින ඳරිදි e-mail 
ඳශසුක  වවා දීම 

 විදුත් තැඳැඛ ඳ්ධධතිලය ව බන්ධ 
නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම. 

නල විදුත් තැඳැඛ 
ඳශසුකම බා දුන් 
ිරධාරීන් වාංඛ්යාල 

 
20% 

අ යන්තරික 
පව ලාලන් ලඩාත් 
කාර්යක්ම කිරිම 

 100% 
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තතොරතරුු තොක්ෂණ අංශය 

දුරකථන 
නාමාලලිය 
 ාවිතා කරනු 
බන ිරධාරීන් 
වාංඛ්යාල 

3. ලාර්ෂික 
දුරකථන 
නාමාලලිය 
වකව් කිරීම 

 අමාතයාාංපය්  අ යන්තර ශා 
අමාතයාාංය යටපත් ඳලතිලන අිර් ත් 
ආයතනන්හී (ව බන්ධ කරගත ශැකි 
මාර්ග  දුරකථන අාංක වශ e-mailපයොදා 
ගිරමින් දුරකථන නාමාලලිය වකව් කිරීම 

දුරකථන නාමාලලිය 
 ාවිතපයන් ඉටු කරගනු 
බන කාර්යායීය 
අලයතා වාංඛ්යාල 
 

100% අ යන්තරික 
පව ලාලන් ලඩාත් 
කාර්යක්ම කිරිම 

 100% 

මුළු මි දී ගැනී  
වාංඛ්යාල 

4.ප්රව ඳාදන 

ක්රියාලලිපය් දී 

අලය වශය 

බාදීම 

 තාක්ණික පිරිවිතර වැකසීම වකව් කෂ පිරිවිතර 
වාංඛ්යාල 

 
 
35% 

අ යන්තරික 
පව ලාලන් ලඩාත් 
කාර්යක්ම කිරිම 

 100% 

 තාක්ණික ඇගයී  කමිටු වශා 
දායකත්ලය වැඳයීම 

වශ ාගී වු ඇඟයි  කමිටු 
වාංඛ්යාල 

 100% 

 Technical Evaluation Reportවකව් 
කිරීම 

වකව්ක ලාර්තා 
වාංඛ්යාල 

 
100% 

රාජ්ය පව ලා  
වැඳයීප දී නවීණ 
පතොරතුරු තාක්ණ 
වශව බන්ධතාල 
ක්තිලමත් කරමින් 
මශජ්න පව ලාලන් 
ඳශසුකරණය වශ 
වර කිරීම. 

ිරර්මාණිත ශා 
ව බන්ධීකරණය 
ක මෘදුකාාංග 
ිරර්මාණ 
වාංඛ්යාල 

5. නල 

මෘදුකාාංග 

ිරර්මාණය 

කිරීම  

 මෘදුකාාංග අලයතා ශඳුනා ගැනීම 

 තැඳැඛ කෂමනාකරණ ඳ්ධධතිලය         

(e-tappol  මෘදුකාාංගය වකව් කිරීම. 

1. ඉ-තැඳෑ ක්රියාත්මක කිරීම වශා අලය 
ලන රපඛඛ්  උඳපදව් ිර් ත් කිරීම , 
පුහුණු ඳාඨමාා වාංවිධානය කර අලය 
ිරධාරීන් පුහුණු කිරීම , ඉ-තැඳෑ 
ක්රියාත්මක  ාලය අධීක්ණය , 
ක්රියාත්මක කිරීප දී මතුලන ගැටළු 
ශඳුනා ගැනීම ශා එම ගැටළු අදා අාං 
ශා ආයතන වමඟ වාකච්ඡා පකොට විවඳු  
බාදීම , අලය අාං වශා මෘදුකාාංගය 
ඇතුත් කිරීම 

තැඳැඛ කෂමනාකරණ 
ඳ්ධධතිලපය්  ාවිත 
ප්රතිලතය 

30% අ යනතරික 
පව ලාලන් ලඩාත් 
කාර්යයක්ම 
කිරිම 

 25% 

අ යන්තර මුළු 
ඳරිගණක 
වාංඛ්යාල 

 
6.ඳරිගණක 
ජ්ා ඳ්ධධතිල 

 ඳරිගණක අලයතා ශඳුනා ගැනීම මිදී ගත් නල ඳරිගණක 
උඳාාංග වාංඛ්යාල 

30% අ යන්තරික 
පව ලාලන් ලඩාත් 
කාර්යක්ම කිරිම 

 100% 

 ඳරිගණක  ඳරිගණක උඳාාංග වශ ජ්ා 
ඳ්ධධතිල  නඩත්තුල 

 
100% 

රාජ්ය පව ලා  
වැඳයීප දී නවීණ 
පතොරතුරු තාක්ණ 
වශව බන්ධතාල 
ක්තිලමත් කරමින් 
මශජ්න පව ලාලන් 
ඳශසුකරණය වශ 
වර කිරීම. 

ඉ-රාජ්ය 
ප්රතිලඳත්තිලය 
ක්රියාත්මක කරන 
ිරධාරීන් 
වාංඛ්යාල 

7. පතොරතුරු 
තාක්ණ 
ප්රතිලඳත්තිල 
ශඳුන්ලා දීම  

 කමිටු ඳත් කිරීම 

 ඉ-රාජ්ය ප්රතිලඳත්තිලය ක්රියාත්මක කිරීම 

 අමාතයාාංය තු පතොරතුරු තාක්ණ 
ප්රතිලඳත්තිලයක් වකව් කිරීම 

කමිටු රැවව්ී ල ප්රගතිලය 
ශා එහි දී ගන්නා තීරණ 
ක්රියාත්මක කිරීප  
ප්රතිලතය 

 
60% 

ඉ-රාජ්ය 
ප්රතිලඳත්තිලය වෑම 
වථ්ානයකම 
ක්රියාත්මක කිරීම 

 50% 

අමාතයාාංය තු 
පතොරතුරු 
තාක්ණය 
 ාවිතා කරන 
ිරධාරීන් 
වාංඛ්යාල 

8.අමාතයාාංය 
තු පතොරතුරු 
තාක්ණ 
ක්රියාකාරක  
ලැඩි දියුණු 
කිරීම  

 අමාතයාාංය තුෂ පතොරතුරු තාක්ණ 
ව බන්ධීකරණ කමිටුලක් ඳත් කිරීම 

 කමිටු රැවව්ීම 

 සියලුම අාංල ගැටළු ඉදිරිඳත් කිරීම 

 විවඳු  වාකච්ඡා කිරීම 

අමාතයාාංය තුෂ 
පතොරතුරු තාක්ණය 
ව බන්ධ ඉදිරිඳත් ලන 
ගැටළු වශා විවඳු  
බාපදන ප්රමාණය 

 
60% 

පතොරතුරු 
තාක්ණය 
 ාවිතපයන් 
කාර්යක්ම 
පව ලාලක් බාදීම 

 40% 
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ශ්රී ලංකා ස ලංසා්ධන ප ලංිපාිසකප ලංතනයපන 

අරමණු ු
මූක ි ලං සධනනන ලං
සස ප ලංදධනශ  

උිසන ලංමසධනග ක්රිනස සර   
අප ුලං සධනනන ලංසස ප ලං

දධනශ  
ඉකක්  
2014 

 ලංඅපිේක්ෂයි ලංිරයකිස  ලං 

2014 ්ධනෂපනේ ලංිරගයනි 
[2014/12/31 දපිට] 
මූකය 
(රු.මි) 

ප ෞය ි 

භානල 
වම්ඳත් 
වංලර්ධනය 

පුහුණලන්නන් 
තෘප්තිභත් ලන 
භට්ටභ 

1. රාජ්ය ේව ලයට ලලුතින් 
ඵලාගත් භාණ්ඩලික 
ේව ලේේ නිධාරීන්ට 
ේව ලාරම්බක පුහුණු 
ලැඩවටශන් ඳැලැත්වීභ 

1. රාජ්ය ේව ලයට ලලුතින් 
එක් ව නිධාරීන්ට 
ගුණාත්භක ේව ලාලක් 
වැඳයීභට ශැකි ලන ේව  
ඔවුන්ේේ දැනුභ කුවතාල 
වශ ආකල්ඳ ලැඩි දියුණු 
කිරීභ 

1. ේව ලාරම්බක පුහුණු 
ලැඩවටශන්  

05 

 

0.658 02 

වශබාගීලන්න

න් ගණන 

2. රාජ්ය නිධාරීන් 
(භාණ්ඩලික ේර ණියේේේ 
නිධාරීන්) විසින් ඉටු 
කරන ද රාජ්කාරි 
ඳදනම් කරේගන පුහුණු 
ලැඩවටශන් ශඳුන්ලා 
දීභ   

2. රාජ්කාරි ශා ලගකීම් ලඩාත් 
ේශොඳින් ඉටු කිරීභට 
ඳශසුකම් වැසීභ වශා 
ලලය දැනුභ ශා කුවතාල 
ඵාදීභ  

2.ඳැලැත්වු පුහුණු 
ලැඩවටශන් 

30 

 

3.988 23 

පුහුණලන්නන් 

තෘප්තිභත් ලන 

භට්ටභ 

3. ධාරිතා වංලර්ධන 
ලැඩවටශන් ඳැලැත්වීභ 
ශරශා ශ්රී.ලංං.ලංඳ.ලංේව .ලං 
නිධාරීන්ේේ 
නිපුණතාලයන් ලැඩි 
දියුණු කරමින් පදායී 
ශා ගුණාත්භක රාජ්ය 
ේව ලාලක් වැඳයීභ 

3. ශ්රී.ලංං.ලංඳ.ලංේව .ලං නිධාරීන් 
වශා ධාරිතා වංලර්ධන 
වශ දැනුභ යාලත්කාලීන 
කිරීේම් පුහුණු ලැඩවටශන් 
ඳැලැත්වීභ 

2. පුහුණු ලැඩවටශන් 07 

 

9.22. 06 

පුහුණලන්නන් 

ගණන 

4. ලඩාත් කාර්යක්භ 
රාජ්ය ේව ලාලක් 
වැඳයීභට රාජ්ය 
නිධාරීන්ට ශැකිලන 
ේව  තාක්ණියේක දැනුභ 
ඵාදීභ   

4. ේගෝලීයල ඳලතින නල 
තාක්ණියේක ක්රභ පඳේයෝගී 
කර ගනිමින් සිදු කරන 
පුහුණුවීම් භගින් නල 
වංලර්ධිත ඳද්ධතියක් 
වථ්ාපිත කිරිභ 

3. වන්නිේේදන තාක්ණ 
පුහුණු ලැඩවටශන්  

08 

 

2 

04 

ඳාරිේබෝගික 

ේව ලාලන්ේේ 

ලැඩි දියුණුල 

පුහුණලන්නන් 

ගණන 

5. භශජ්නතාලට ලඩාත් 
ගුණාත්භක ේව ලාලන් 
වැඳයීභට රාජ්ය ලංේේ 
ආයතනල කයතා 
ලලයතා ශඳුනාගනිමින් 
කාර්යය වාධනය 
ලැඩිදියුණු කිරීේම් 
පුහුණු ලැඩවටශන් 
ඳැලැත්වීභ     

5. රජ්ේේ වංලර්ධන 
ක්රියාදාභය ල  භැනවින් 
වැසුම් ක රාජ්ය 
ේව ලාලන් වැඳයීභට රාජ්ය 
ලංේේ ආයතන ලට 
ශැකි ලන ේව  ලැඩවටශන් 
ඳැලැත්වීභ  

5.ක්රියාත්භක කිරීභ 
ගණන 

07 

 

38 

58



 

ශ්රී ලංකා ස ලංසා්ධන ප ලංිපාිසකප ලංතනයපන 

අරමණු ු
මූක ි ලං සධනනන ලං
සස ප ලංදධනශ  

උිසන ලංමසධනග ක්රිනස සර   
අප ුලං සධනනන ලංසස ප ලං

දධනශ  
ඉකක්  
2014 

 ලංඅපිේක්ෂයි ලංිරයකිස  ලං 

2014 ්ධනෂපනේ ලංිරගයනි 
[2014/12/31 දපිට] 
මූකය 
(රු.මි) 

ප ෞය ි 

ද්වි බාා 
ප්රතිඳත්තිය 
ක්රියාත්භක 
කිරීභ 

පුහුණුලන්නන් 
වංඛ්යාල 

6. රාජ්ය නිධාරීන්ේේ 
ද්විබාා ශැකියාල 
ලැඩිදියුණු කිරීභට 
පුහුණු වීම් ක්රභ ශඳුන්ලා 
දීභ  

6. ද්වි බාා පුහුණු 
ලැඩවටශන් වංවිධානය 
කිරීභ 

ඳැලැත්ව ලැඩවටශන් 
ගණන 

05 

  

6.248 

 

22 

භානල 
වම්ඳත් 
වංලර්ධනය 

ඳැලැත්ව 
ලැඩවටශන් 
ගණන 

7. රාජ්ය නිධාරීන්ේේ 
දැනුභ දියුණු කිරීේම්ත් 
ලඩාත් වරින රාජ්ය 
ේව ලයක් 
ේගොඩනැංවීේම්ත් 
ලරමුණියේන් රාජ්ය 
කෂභනාකරණය 
පිළිඵ       ඳ්චාත් 
පඳාධියක් රාජ්ය 
ේව ලකයින්ට ඵා දීභ 

7. රාජ්ය නිධාරීන්ේේ දැනුභ 
ලැඩි දියුණු කිරීභ වශා 
ඳ්චාත් පඳාධියක් ඵා 
ගැනීභට ලධයයන 
ඳාඨභාාලක් ක්රියාත්භක 
කිරීභ  

7.පඳාධි ැබූ 
ලේප්ක්කයන් ගණන 

02 

 

3.158 

 

 

02 

 

 

පුහුණුලන්නන් 
වංඛ්යාල 

8. විේද් රටලල් වභග 
දැනුභ හුලභාරු කර 
ගැනීේම් ලධයයන 
ලැඩභවටශන් 
ඳැලැත්වීභ.   

8. රාජ්ය නිධාරීන් වශා 
විේද් ලත්දැකීම් ශා 
නායකත්ල පුහුණුල 
පිළිඵල හුලභාරු කර 
ගැනීේම් ලැඩවටශන් 
ඳැලැත්වීභ 

4. විේද් පුහුණු 
ලැඩවටශන්  

04 

 

13.096 11 

පුහුණුලන්නන් 
වංඛ්යාල 

9. රාජ්ය නිධාරීන්ට 
(භාණ්ඩලික ේර ණියේේේ 
ේනොලන) ඔවුන්ේේ 
රාජ්කාරි ශා රැකියා 
ලගකීම් භත ඳදනම්ල 
පුහුණු ලැඩවටශන් 
ශඳුන්ලා දීභ 

9. රාජ්ය නිධාරීන්ට 
ඔවුන්ේේ රාජ්කාරි ශා 
රැකියා ලගකීම් ලඩාත් 
ේශොඳින් සිදු කිරීභ වශා 
ඳශසුකම් වැඳයීභට ලලය 
දැනුභ ශා කුවතා 
ඵාදීේම් ලරමුණියේන් පුහුණු 
ලැඩවටශන් ඳැලැත්වීභ 

9.ලං1.ලං ලළුතින් ඵලාගත් 

භාණ්ඩලික ේර ණේේ 

ේනොලන  රාජ්ය 

නිධාරීන් වශා 

ේව ලාරම්බක පුහුණු 

ලැඩවටශන්  ගණන 

117 

 

- 233 

9.2.ේලන්කර ඇති මූය 
වම්ඳත් ප්රභාණය 

 

01  2.322 33 

9.3.මූය වම්ඳත් 
ප්රභාණය 
 

10 
 

10 
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විමර්න ශා මමමශශයුම් අංය 

අරමුණු 

මුලික 

කාර්යය 

වාධන 

දර්කය 

උපාය මාර්ග ක්රියාකාරක  

අනුකාර්ය 

වාධක 

දර්කය 

ඉක්ක 

2014 
අපේක්ෂිත ප්රතිලාභ 

2014 ලර්පේ ප්රගතිලය 

(2014.12.31) 

මුය පභෞතිලක 

රාජ්ය මවේලාමේ 
යශඳාන 
මුධර්ම ඳාදක 
කර ගත් රාජ්ය  
ඳරිඳාන 
යාන්ත්රණයය් 
වථ්ාපිත කිරිම. 

ැබි ඇති 
ඳැමිණිලි 
ලලින් 
මනොවිසිදි 
ඳලත්නා 
ඳැමිණිලිල 
ප්රතිතය. 

1.අඳ්ඳාතිල ශා 

විනිවිදභාලමයන් 

යු්තල විමර්න 

සිදු කිරිමම් 

ක්රමමේදය් 

ඳලත්ලාමගන 

යාම. 

1. ඳැමිණිලි වම්බන්ධල 

විමර්න ඳලත්ලා 

නිරීකණය/නිර්මේ පිළිබ 

අලය පියලර ගැීම . 

 

1. ඳැමිණිලි 

විවඳීමම් 

ප්රතිතය. 
65% 

1.ප්රව්ත රා්ය මවේලය් 
වදශා දායක 
මනොලන්නන් ශඳුනා 
ගැීම  ශා ඔවුනට 
එමරහිල ක්රියා මාර්ග 
ගැීම. 
 
 
 
2.කාර්ය්ම ශා 
මශ්න හිතකාමි  රා්ය 
මවේලය් නිර්මණයය 
තුළින් මවේලාාභීන් 
තෘප්තිමත් කිරීම. 
 
 

- 70% 

2. රාජ්ය 

මවේලකයන්මේ 

දුර්ලතා ශඳුනා 

ගැීම ශා ඒලා 

වකව්කර  

ගැනිමට ඔවුන් 

මඳඹවීම. 

2. තත්ත්ලය ඳැමිණිලි 

කරුලන්ට දැනුම්දීම ශා 

ඔවුන්මේ ප්රතිාාර බා 

ගැීමම් ක්රමමේදය් වකව් 

කිරීම. 

 

2.දින 30 ් 

තුෂ ඳැමිණිලි 
විවදිමම් 
ප්රතිතය 

40% - 30% 

3.මවේලාාභින් 

තෘප්තිමත් ලන  

රාජ්ය මවේලය් 

ඳලත්ලා ගැීමට 

අලය මය ්නා 

වකව් කිරීම.  

 

3. විමර්ණය නිධාරින්මේ 

දැනුම යලත්කාලීන කිරීමට 

පුහුණු ලැඩවටශන් 

ඳැලැත්වීම. 

 

3.ලර්ය තුෂ 

ඳැලැත්වු  
පුහුණු 
ලැඩවටශන් 

වංඛ්යාල. 

පුහුණු 
ලැඩවටශන් 

02 

3.ප්රාමේය ය ම කම් 
කාර්යා ල කටයුතු 
සිඳු කිරීමම් මඳොදු 
ක්රමමේදය් වකව් කිරීම 

- 50% 

   

 
. 
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මල්ය අංශය  

 

අරමුණ මුලික කාර්යය 

සාධන 

දර්ශකය 

උපාය මාර්ග ක්රියාකාරක  අනුකාර්ය සාධක දර්ශකය ඉක්ක 

2014 

අපේක්ෂිත 

ප්රතිලා  

2014 12.31 

දිනට ප්රගතිලය 

මූය ප ෞතිලක 

ංරමුදල් අනිසි අ
ලල්ස අ
කල්මණාකර
ණ  අ අකිරීම අ
සහතික අකිරීම අ
පිණිස අමල්ය අ
පාල්න  අවැඩි අ
දියුණු අකිරීම 

මල්ය අකයයුු අ
වල් අනිවැරදි අ
තාව , අවගවීම අ
හා 
විනිවිදභාව  
 
 
 
 
 
 

ංමාතයාශය , අදිසරික අ
ලල්කම් අකාර් ාල් අහා අ
ංමාතයාශය අ යලත අ ති අ
ංනුබද්ධිත අආ තනවල් අ
ගිණුම් අකය අයුු අ
ංධීකෂණ  අ 

1.මාසික අමල්ය අවාර්තා අංධීකෂණ  අ
(බැශකු අසැසදුම්, අවි දම් අ
වාර්තා,විගණන අවිමසුම) 

1.වාර්තාකරණලේදී අ ති අව අවැරදි අ
හා අංඩු අපාඩු අනිවැරදි අකිරීමය අනිකුත අ
කරන අල්ද අලිපි අසශඛ්යාව 

100 අ% 1.මුල්ය අකයයුු අ
වල් අනිරවදයතාව  අ
වැඩි අදියුණු අකිරීම 
 
 
2.නි මිත අ
දිනවල්ය අමල්ය අ
වාර්තා අඉදිරිපත අ
කිරීම 
 
 
 

3. අවිගණන අ
විමසුම් අංවම අ
කිරීම 
 
 
 
 

4.ංභයන්තතර අ
පාල්න අපද්ධති  අ
වැඩි අදියුණු අකිරීම 

 100% 

2. අකාර්ුම  අප්රගති අවාර්තා අ 
ංධීකෂණ  

2. අකාර්ුම  අප්රගති , අමාර්ගගත අ
පද්ධති  අුලින්ත අ ාවත අකාලීන අ
කිරීම 

 
100 අ% 

 100% 

3. අවාර්ෂික අමල්ය අවාර්තා අසකස අකිරීම 
(විසර්ජන අගිණුම,රාජය අ
ලසේවක න්තලේ අ අංතතිකාරම් අගිණුම, අ
ආදා ම් අගිණුම) 

3. අනි මිත අදින අලහෝ අඊය අලපර අ
වාර්ෂික අමුල්ය අවාර්තා අහා අංලනකුත අ
වාර්තා අභාර අදීම 

100 අ% 
 

 100% 

නිර්මාණශීලී අක්රමලේද ක අ
හරහා අමල්ය අ
වාර්තාකරණ  අ
සශවර්ධන  අකිරීම 

1.රා.ගි.කාරක අසභාලවහි අනිර්ලද්ය අ
ක්රි ාතමක අකිරීම අුලින්ත අ හපත අ
ගිණුම් අක්රම ක අලග  නැගීම 

1. අගිණුම් අක්රම අ  අංභයන්තතර අපිපපාිප අ
වැඩි අදියුණු අකිරීම අසදහා අඋපලදස අ
ලදමින්ත අනිකුත අකළ අ  අචක්රලල්ඛ් අ 

100 අ% 
 
 

 100% 

2.වාර්ෂික අං වැ  අප්රතිපාදන න්තලේ අ
කාර් සාධන  අ ගයීම අ 

2. අංදාල් අංධිකාරීන්ත අලවත අනිකුත අ
කළ අදැනුවත අකිරීලම් අලිපි 

100 අ%  100% 

සථාවර අවතකම් අවල් අ
හිමිකම් අහා අආරකෂාව අ
තහවුරු අකිරීම 

1.වාර්ෂික අභාණ්  අසමීකෂණ  අසිදු අ
කිරීම අ2013 
 
 

2. අංපහරණ  අකිරීලම් අක්රමලේද  අ
ක්රි ාතමක අකිරීම අ2013 

ංදාල් අකාල්  අුල් අභාණ්  අ
සමීකෂණ අවාර්තා අවිගණකාධිපතිය අ
භාර අදීම 
 

ංපහරණ  අ අකිරීලම් අක්රමලේද  අ
ප්රමාණවත අකාල්ීමමාවක අුළදී අ
සම්පූර්ණ අකිරීම 

100% 
 
 
 
100% 

 100% 
 
 
 
 
100% 

ඉලල් කලර ණික අ
සශනිලේදන අක්රම අ
උපල ෝගී අකර අගනිමින්ත අ
ංමාතයාශය , අ
ලදපාර්තාම්න්තු, අදිසරික අ
ලල්කම් අකාර් ාලී  අහා අ
ප්රාලද්ශී  අලල්කම් අ
කාර් ාල් අංතර අමල්ය අහා අ
මල්ය අලන වන අලත රුරු අ
හුවමාරු අකර අගැනීම 

පවතින අජාල් අපහසුකම් අල  දා අ
ගනිමින්ත අදිසරික අහා අප්රාලද්ශී  අපාල්න අ
ක්රි ාකාරකම් අපිබදබද අමල්ය අහා අමල්ය අ
ලන වන අසශනිලේදන අපද්ධති ක අ
නිර්මාණ  අකිරීම අක්රි ාතමක අ
කිරීම,පවතවාලගන අ ාම අහා අ
සශවර්ධන  අකිරීම 

ංමාතයාශය අලදපාර්තලම්න්තු අ
දිසරික අහා අප්රාලද්ශී  අමටමයලම් අ
පාල්න අජාල්  අසදහා අමල්ය අහා අ අ
මල්ය අ අලන වන අලත රුරු අභාවිතා අ
කිරීලම් අප්රතියත  

100%  100% 
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ක්ෂේත්රය ක්රියාකාරකම

 2014 මුළු 

ශුද්ධ වලන් 

කිරීම්

 2014 මුළු  

වියදම

මූය 

ප්රගතිය ව ේතු

1.ලයාපෘතිය 01        750,000         571,781 76%

2. ලයාපෘතිය 02     4,733,500     4,733,462 100%

3.ලයාපෘතිය 03     5,100,000     5,065,871 99%

4. ලයාපෘතිය 04

4.1 ග්රාම නිධාරීන් වදශා ගමන් මලු     5,000,000     4,359,200 87%

4.2  ෂලනත්   15,010,000     5,758,341 38%

භාණ්ඩාගාරය ප්රමාණලත් අක්මුදල් නිකුත් ෂනොකිරීම ෂශේතුෂලන් බිල්පත් පියවීමට 

ෂනොශැකි විය.

1. ලයාපෘතිය 01     5,750,000     4,365,495 76%

2. ලයාපෘතිය 02     9,600,000     9,591,203 100%

3. ලයාපෘතිය 03     1,500,000     1,064,303 71% අෂේක්ෂිත පරිදි වියදම් සිදු ෂනොවීම.

4. ලයාපෘතිය 04   22,310,000   21,132,448 95%

1. ලයාපෘතිය 02

1.1 විදුලි ෂවෝපාන 2ක් මිට ගැනීම   10,000,000     3,136,000 31%

1.2 වම්පත් මධයවථ්ානයක් වශ    

ශ්රලනාගාරයක් ඉදිකිරීම        911,500                  -   0%

ෂමම ලයාපෘතිය නාගරික වංලර්ධන අධිකාරිෂේ අනුමැතිය බා ගැනීමට ෂනොශැකි 

වීම මත  නතර කිරීමට සිදුව බැවින් එම ප්රතිපාදන ෂලනත් අතයාලය කාර්යයන් 

වදශා මාරු ෂකරිනි.

1 .3 රුශැන් රහිත පරිගණක   ජාගත කිරීම්        300,000                  -   0% ෂමම වියදම ලැරදීමකින් 121-1-2-2001 ට ශාර කර ඇත.

3. ලයාපෘතිය 03     6,309,300     5,143,808 82%

4  ලයාපෘතිය 04   37,090,000   36,465,377 98%

1.ලයාපෘතිය 01     1,750,000         838,447 48%

ගරු අමාතයලරුන්ෂේ කාර්යා ශා නි නිලාව අළුත්ලැඩියාල ප්රමුඛ කටයුත්තක් ලන 

බැවින් ප්රතිපාදන ෂලන් කර තබාගත්තද අෂේක්ෂිත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ෂනොවුණි.

2. ලයාපෘතිය 02   18,826,500   17,496,189 93%

3.ලයාපෘතිය 03   13,000,000   10,915,281 84%

4.ලයාපෘතිය 04   52,130,000   50,238,580 96%

1.ලයාපෘතිය 01        100,000         100,000 100%

2. ලයාපෘතිය 02        614,200         569,064 93%

3.ලයාපෘතිය 03        300,000         297,393 99%

4.ලයාපෘතිය 04        500,000         451,365 90%
1.ලයාපෘතිය 01        500,000                  -   0%

2. ලයාපෘතිය 02        530,000                  -   0%

3.ලයාපෘතිය 03        500,000                  -   0%

4.ලයාපෘතිය 04     1,000,000                  -   0%

ලාශන  – (2003)

යන්ත්ර වශ 

යන්ෂත්රෝපකරණ  

(2002)

ෂගොඩනැගිලි වශ 

ඉදිකිරීම් 

පුනරුත්ථාපනය ශා 

ලැඩිදියුණු කිරීම 

(2001)

රාජ්ය පරිපාන  ා ස්ලවද් කටයුතු අමාත්යාාංය
ප්රවම්පාදන වැැව්ම 2014 (ප්රගතිය -2014)

ෂගොඩනැගිලි වශ 

ඉදිකිරීම් (2104)

ගෘශ භාණ්ඩ ශා 

කාර්යාලීය 

උපකරණ (2102)

යන්ත්ර වශ 

යන්ෂත්රෝපකරණ 

(2103)

ෂගොඩනැගිලි වශ 

ඉදිකිරීම් (2104)

නල ලාශන ැබීම නිවා අළුත්ලැඩියාලන් ඇති වෂේ අශඹු  ෂව වුලද අවිනි්චිත 

වියදමක් ලන බැවින් ප්රතිපාදන රදලා තබා ගැනීම අතයලය විය.

ප්රවම්පාදන ක්රියාලලිෂේ වංකීර්ණත්ලය ෂශේතුෂලන්  2014 ෂනොලැම්බර් මව 

ෂටන්ඩරය පිළිගැන්විය.
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අරමුණ මුලික කාර්යය 
වාධන දර්කය 

උඳාය භාර්ග ක්රියාකාරක  අනු කාර්ය 
වාධක 
දර්කය 

ඉක්
ක 
2014 

අපේක්ෂිත ප්රතිලාඵ 2014 ප්රගතිලය 
(පබෞතිලක) 

2014.12.31දිනට 

1.ගිණු කරණ ,මුය ශා අපනකු් 
අදාෂ ඳාන භාර්ග ල 
වාර්ථක්ලය, ප්රභාණල්බාලය ශා 
බාවිතය  

බාණ්ඩාගාරය නියභ 
කර ඇතිල දිනයට 
පඳර විගණන ලැඩ 
වටශන ඉදිරිඳ් 
කිරීභ  

1. වැසුභ  ලාර්ෂික වැැවභ් ඉදිරිඳ් කිරීභ. 

 විගණන ලැඩවටශන් වැකසීභ. 

 100% අලදාන  
කෂභණාකරණ 
භාර්ග ශා ඳාන 
ක්රියාලලිප   
පදායීතාලය ඉශෂ 
නැැංවීභ 

100% 

2. වථ්ාපිත ප්රතිලඳ්තිල වැසු  ශා 
ඳරිශානිලට අනුකල ඇතිල 
ප්රභාණය 

භවකට සිදු කරන 
ද විභර්න ගණන 
ශා පවොයාග් 
දුර්ලතා 

2. ඳැලැරු   ක්පේත්ර ඳරීක්ණ වශා 
පවේලකයන් පයදවීභ. 

 කාර්ය භණ්ඩය පයොමු කිරීභ. 

 ඳසු විඳර  කටයුතු. 

 100%  95% 

3. අධීක්ණය  පයෝගය අධීක්ණ ක්රියා්භක 
කිරීභ. 

100% 100% 

3.සියලු ආකාරප  අාබ ලලින් 
ආරක්ෂිත වීභ වශා රාජය පපඳ  
නිසි ඳරිදි ගණනය කිරීප  
ප්රභාණය 

ඳැලැ්වු වාකච්ඡා 
ව භන්ත්රණ ගණන 

4. වභාපෝචන  ලැඩ වටශන සිදු කරපගන යන 
ඵලට තශවුරු කිරීභ. 

 පිරික්සු  ැයිව්තු ශා ලැඩ පගොනු. 

 100%  75% 

4. කෂභනාකරණප  විවිධ භට්ට  
විසින් ඳලරන ද අධිකාරීන් තුෂ 
විධිභ් අධිකාරී්ලයක් බාවිත 
කිරීභ 

 5. ලාර්තාකරණය  සිදු කරන ද වෑභ ප්රධාන 
විගණනයකට ලාර්තා ඉදිරිඳ් 
කිරීභ. 

 ලැඩැවටශන පිළිඵද ලාර්ෂික 
ලාර්තාල. 

 අබයන්තර විගණන කකකප  
ක්රියාකාරක . 

 100%  90% 

5. වැංවිධානය තුෂ වකවන ද්ත 
ශා ගණනය කිරීප  පිළිඵ 
වි්ලාවනී්ලය ශා 
පපඳාර්තප න්තු අතර භනා 
ව ඵන්ධීකරණය 

 6. 
ව ඵන්ධීකරණය 

 කකකය තුෂ භනා ලැඩ 
ව ඵන්ධතාලක් තශවුරු කිරීභ 

 වැංවිධානය වභඟ 

 ඵාහිර වැංවිධාන වභඟ 

 100%  100% 

6. ඳැලර ලගකී  ඉටුකිරීප  
ගුණා්භකබාලය, 
කෂභනාකරණප  පයෝගය 
භට්ටප දී ඇගයී  

 7. අබයන්තර 
විගණන අැං 
ක්තිලභ් කිරීභ 
 

 

 පුහුණු ලැඩවටශන් වැකසීභ 

 ප්රභාණල් අරමුද්  ඵා ගැනීභ 

 දිව්ත්රික් භට්ටප  කකකලට 
දැන්වීභ 

 ක්රියා්භක කිරීභ 

 30%  25% 

අබයන්තර විගණන අැංය 
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Conducting three days Workshop on Internal Auditing - for Assistants of the Internal Audit Units of 11 

District Secretariats  
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   විදයාත්මක සේවවාලාේශ ය  

අරමුණු  

මූලික 

කාර්ය 

වාධන 

දර්ක 

උපාය මාර්ග  
ක්රියාකාරක  

 

අනු කාර්ය වාධන 

දර්ක  

 

ඉක්ක  අපේක්ෂිත ප්රතිලා   

2014ලර්පේ 

ප්රගතිලය(2014.12.31 

දිනට) 

මූය  
ප ෞතිලක 

 
සාර්යක් , පදායී 
ශැකියාවලන්ේ
කුවතාලවයන්ේපිරිපුන් 
 ානලේවම්ඳත්මකේසාලීනලේ
වැඳයී ේවශතිසේකිරී ේ
වශේවියානුඵද්ධේශාේ
තාක්ණිසේකුවතා ශාේ
ශැකියාලන්ේවහිතේරාජ්යේ
වවාලයක් වථ්ාපිතේකිරී . 

 ානලේ
වම්ඳත්මක 
ශලයතාල 
වම්පුර්ණේ
කිරීවම් 
ප්රතිතය. 

1.වෑ ේ
වවාලාලක්වශාේ
තරඟසාරි, 
ඳාරදෘයශාේ
පුවරෝසථනයන්ේස 
සාලීනේඵලාේගැනීම්ේ
ශාේව්ථානගතේකිරීම්ේ
ක්ර යක් 
ඳලත්මකලාවගනේයා . 

1.ශනු තේවවාලසේව ඛ්යාේ
වතොරතුරුේඳලත්මකලාේගැනී .  
 

2.පුරප්ඳාඩුේපිළිඵේවතොරතුරුේ
ඳලත්මකලාවගනේයා .  
 

3. ානලේවම්ඳත්මකේවැැව ්ේ
වැසසී . 
 

4.ශනුයුක්තේකිරීවම්ේප්රතිඳත්මකතියේ
වැසසී . 

පුරප්ඳාඩුේව ඛ්යාලේ5% 
 ට්ටමින්ේඳලත්මකලාේ
ගැනී . 

10% 1.ේරැකියාේශවප්ක්සයින්ේ
වශාේවාධාරණ, තරඟසාරීේ
ශාේකුවතාේ තේරාජ්යේ
වවාලයටේඳත්මකවීම්ේැබීවම්ේ
ශලවථ්ාලේතශවුරුේකිරී . 
 
 

2.පුරලැසිේවවාලාේ
සාර්යක් ලේවැඳයී ේවශාේ
ඒසාඵද්ධේවවාලාලන්ටේශදාෂේ
 ානලේවම්ඳත්මකේවැඳයී ේ
තශවුරුේකිරී . 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ශ්රි.ලං .ලංලා.ලංවි.ලංවවා.ලං 
20% 

 
 
 
 
 

ශ්රි.ලං .ලංේ
වි.ලංවවා19.5% 

2.වවාලාේලයලවථ්ාලන්ේ 
ශාේශවනකුත්මක 
 ාර්වගෝඳවද්යන්ේ
ශනුල ව්ථීරේකිරීම්, 
උවව්ේකිරීම්, විශ්රා ේ
ගැන්වීම්ේසිදුේකිරී . 
 

1. වථ්ීරේසරනුේඵනේනිධාරීන්ේ
 ාවේ03සටේවඳරේැයිව්තුගතේ
කිරී  
 

. ඳත්මකවීවම්ේසිටේ ාවේ03,06 
ඇතුෂතේඳත්මකවී ට ශදාෂේසියලුේ
වේඛ්නේශාේලාර්තා වලදය 
ඳරීක්ණේලාර්තාේගැනී  
 

. ප්රතිපේවනාථේසරේගැනී  
ව ාවෝචනේලාර්තාේලවරේශලවනේ
සැවී .  

. ශලවන්ේලාර්තාලේනියමිතේ
දිවනන්ේ වක්ේතුෂේඵාේගැනී .  
 
 

2.උවව්ේවීම්ේඵනේනිධාරීන්ේ
 ාවේ03සටේවඳරේැයිව්තුගතේ
කිරී .  

3. විශ්රා ේයා ටේනියමිතේ
නිධාරීන්ේ ාවේ03සටේවඳරේ
ැයිව්තුගතේකිරී . 

4.උවවව්ීම්,ේසාර්යක් තාේ
සඩඉම්,විශ්රා ේගැන්වීම්ේඉේලීම්ේ
ඉදිරිඳත්මකේකිරී ේ 
වශාේ ාර්වගෝඳවද්ේවැසසී . 

1.සුදුසුසම්ේවම්පූර්ණේ
සෂේනියමිතේදිනටේ 
වවාලවේේවථ්ීරේවේ
නිධාරීන්වේේ
ප්රතිතයේ90%ක්ේ
වවේඳලත්මකලාේවගනේ
යා . 
 

2.සුදුසුසම්ේවම්පූර්ණේ
සෂේනියමිතේදිනටේ
වවාලවේේඋවව්ේවේ
නිධාරීන්වේේ
ප්රතිතයේ90%ේක්ේ
වවේඳලත්මකලාවගනේ
යා . 
 

3.නියමිතේදිනටේවිශ්රා ේ
ගැන්වේනිධාරීන්වේේ
ප්රතිතයේ90% ක්ේ
වවේඳලත්මකලාවගනේ
යා . 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 

 
90% 

 

තෘප්ති ත්මකේශාේශභිවප්රාරණයේ
වේවවාලසේපිරිවක්ේඇතිවී . 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

45% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

 
90% 
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ඉංජිනේරු නවේලා අංය 

 

  

අරමුණු මූලික කාර්ය 

සාධන දර්ක 
උපායමාර්ග ක්රියාකාරක  අනු කාර්ය සාධන දර්ක ඉක්ක 

2014 
අපේක්ෂිත 

ප්රතිලා  
2014 ලසපර් ප්රගතිලය 
(2014/12/31 දක්ලා) 
මූය ප ෞතිලක 

 
නවේලා 
ලයලවථාාල් 
භගිේ  වථාාපිත 
ඉංජිනේරුලේනේ 
ලෘත්තීය ද්තා      
පදායි නව 
ලැඩිදියුණු කිරිභට 
ශැකි ඳරිදි 
කභනාකරණ 
ඳද්ධතිය නඩත්තු 
කිරිභ ශා 
ශීඝ්රනයේ නලනවථ 
ලන ගතික 
ඳාරිවරික 
අලයතා පිිබඵද 
අභිනයෝගලට 
වභගාමීල නවේලා 
ලයලවථාා 
යාලත්කාලීන 

කිරීභ. 

වෑභ ලවරකභ 
ජුනි වශ 

නදවැම්ඵර් 31 
රාජ්ය අංන  
ඳලතින 
පුරප්ඳාඩු වශා 
අයදුම්ඳත් 
කැවීභ ශා 
එලැනි 
නතොරතුරු 
ඳදනම් 
නකොටනගන 
රාජ්ය නවේලයට 
ඉංජිනේරුලරුේ 

ඵලාගැනීභ. 

01 තරඟකාරී ශා 
විනිවිදබාලනයේ 
යුතු 
ඵලාගැනීනම්             
ඳටිඳාටිය් 
අනුගභනය 
කිරීනම් අරමුණ 
ඇතිල කුවතා 
අනුපිිබනල 
භත ඵලා 
ගැනීම් සිදු 

කිරීභ. 
 
02 එලැනි 
නිධාරීේනේ 
ලෘත්තීය 
වංලර්ධනය 
වශා නිසි  ඳසු 
බිභ වැකසීභ 

1ශ්රී ංකා ඉංජිනේරු නවේලන  අනුභත  
නවේලක වංඛ්යාල යාලත්කාලීන කිරීභ  
2 පුරප්ඳාඩු වශා අයදුම්ඳත් කැවීභ  
3 ඵලා ගැනීභ. 

(i) ලෘත්තීභය සුදුසුකම්ත් 
ඉංජිනේරුලේ 

(ii) ලෘත්තීය සුදුසුකම් 
නනොත් ඉජිනේරුලේ  

1 ඵලා ගැනීම් වශා 
අලය නතොරතුරු 
යාලත්කාලීන කිරීභ ශා 
අදාෂ සියලු නතොරතුරු 

යාලත්කාලීන කිරීභ. 
 
 
 
2 අලය ඳරිදි සියලු 
නරේණි උ සවවථ කිරීම් පිිබඵ 

කටයුතු අලවේ කිරීභ. 

100% 
 

100% 
100% 
 
 

 
100% 
 
100% 
 

75% 
 

100% 
100% 
100% 
 

100% 
100% 
 

90% 
 

100% 
100% 

ශ්රී ංකා 
ඉංජිනේරු 
කටයුතු 
වශා අලය 
ඉංජිනේරු 
තා්ණය 
ඵාදීභ. 

 95% 
 

100% 
 

100% 
 
 
 
 

70% 
 
100% 
 

70% 
100% 
70% 
100% 
 

100% 
100% 
85% 
 

85% 
100% 

4 පුරප්ඳාඩු ඳලතින ආයතන වශා 
නිධාරීේ ඳත් කිරීභ. 
5 විනය කටයුතු ශා නිර්නද් රාජ්ය 
නවේලා නකොමිවභට ඵාදීභ  
6 නවේලන  වථථිර කිරීභ 
7 සවවථ වීම් 
8 කාර්ය්භතා කඩඉම් විබාග 
(නදභෂ ලාචික) ඳැලැත්වීභ  
9 විරාභ ගැනීම්  
10 වථාාන භාරු 
11 ලෘත්තිය සුදුසුකම් ඵාගැනීම් 
වශා පුහුණු ඳශසුකම් 
12 ආයතනික කරුණු  
13 අභියාචනා ශා නඳත්වම් 
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පුනරාලර්තන හා මූධන වියදම් සාරාාංය   
 epfo;r;rpj;jpl;l hPjpahd xJf;fPl;Lf; fzf;F  

Summary of Recurrent and Capital Expenditure 

ඩී.ජී.එස්.ඒ 2                                                                       b[pv];V – 2  DGSA  2 
     

  

 

 

 

වියදමෙහි ස්ලාභාලය (ඩී.ජී.එස්.ඒ 

ආකෘති මයොමුල අනුල)/ 

 

b[pv];V gbtj;jpy; Fwpg;gpl;l 
nrytpdj;jpd;    jd;ik/ 

 
Nature of Expenditure (with 

DGSA format reference) 

1 2 3 4 5 6  

 

අයලැය 

ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීෙ/ 

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; cs;s 

xJf;fPL/ 

Provision in 

Budget Estimates 

පරිපූරක ප්රතිපාදන ා ා 

පරිපූරක ඇස්තමේන්තු 

මලන් කිරීෙ/ 

Fiw epug;G Vw;ghLk; 
Fiw epug;G kjpg;gPl;L 

xJf;fKk;/ 

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate Allocation 

මු.මර 66 සා  69 

අනුල ොරු කිරීේ/ 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs;/ 

Transfers in 

Terms of the 

F.R. 66 and 69 

මුළු ශුද්ධ මලන් කිරීේ/  

nkhj;j     Njwpa 
Vw;ghL/         

Total Net Provision  

(1+2+3)  

මුළු වියදෙ/ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; / 

Total Expenditure 

ශුද්ධ ප්රතිලය තතිරිය 

/තක්ෙවීේ  

epWj;jp itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)  / 

Net Effect 

Saving/(Excess) 

(4-5) 

 

 රු. රු. රු. රු. රු. රු.  

(අ) පුනරාලර්තන (ඩී.ජී.එස.්ඒ. 3)/ 

(m) kPz;LtUk; (b[pv];V3) / 

(a) Recurrent (DGSA 3) 

 

 

712,275,000 0 -8,500,000 703,775,000 672,539,907 31,235,093 

 

(ආ) මූධන (ඩී.ජී.එස්.ඒ. 4) / 

(M) %yjdk; (b[pv];V4) / 
(b) Capital (DGSA 4) 

432,601,000 14,700,000 8,500,000 455,801,000 407,799,694 48,001,306  

එකතුල 

nkhj;jk; / 
Total 

1,144,876,000 14,700,000 0 1,159,576,000 1,080,339,601 79,236,399  
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 DGSA -02 Graph 

 
 

 

 

 

89% 

11% 

Details of Capital Expenditure 

Capital Expenditure

Capital Savings

96% 

4% 

Details of Recurrent Expenditure 

Recurrent Expenditure

Recurrent Savings

93% 

7% 

Total Expenditure

Total Saving

Details of Total Expenditure of MPAH 
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ව්යාපෘති අනුව ව්නනරාවාව්තන ානයදම්  

fUj;jpl;l hPjpahd kPz;LtUk; nrytpdk; 
Recurrent Expenditure by Project 

අමාත්ාාංය :- රාජ් පඳිපඳාන පවශ පවවලේශ පටයුතු  පඅමාත්ාාංය 

mikr;R :- murhq;f eph;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;R 
Ministry :- Ministry of Public Administration and Home Affairs 

 
     

ඩී.ජී.එවව.ඒ.3 

b[pv];V – 3 
DGSA 3 

වියදම් ශීර්ය 
nrytpdj; jiyg;G ,y 
Expenditure Head No 

    121  

ලැඩවයශන් අාංටය පශා පනම 

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; 
jiyg;Gk;: 
Programme No. & Title 

01 ේමේශුතම් පලැඩවයශන 
01nraw;ghl;L eltbf;iffs; 

 

01 Operational Activities 

    

ලාඳි අ පඅාංටය පන පනම, පුශගලිට ප

ඳඩිනඩි පවශ පසියළුම පලාඳි අ පවශා 

අේනකුත් පඅයකිරීම්/ 

fUj;jpl;l ,y. jiyg;G kw;Wk; 
Ntjdhjpfs;> midj;;J 

fUj;jpl;lq;fSf;Fkhd Vida 
fl;lzq;fs; / 

Project No/Name, Personel 

emoluments and Other Charges 

for all projects 

 

 

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

අයලැය ප

ඇවවත්ේම්න්ු  ප

ේලන් පකිරීම්/ 

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; 
cs;s xJf;fPL/ 

Provision in 

Budget Estimates 

ඳිපපූරට ප්ර අඳාදන ප

ශා පඳිපපූරට ප

ඇවවත්ේම්න්ු  පේලන් ප

කිරීම් ප(+න-)/ 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 
xJf;fKk; /  

Supplimentary 

Provision and 

Supplimentary 

Estimate 
Allocation 

මූ.ේර.66, 69 

අනුල පමාරු ප

කිරීම්/ 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F 
Vw;g 
khw;wq;fs; / 

Transfers in 

terms of the 

F.R. 66 and 69          

± 

මුළු ශුශධ පේලන් ප

කිරීම්/ 

nkhj;j     
Njwpa Vw;ghL 
/ 

Total Net 

Provision 

(1+2+3) 

මුළු වියදම්/ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; / 

Total 

Expenditure 

ශුශධ ප්ර අපය ප

ඉ අිපයනඉක්මවීම ප

/ 

epWj;jp 
itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL 
cl;gl 
Nrkpg;G(kpif) 
Net Effect 

Saving/(Excess) 

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ුංක: 01 ුමා යව්වමාේ  න

කාතනමාලම/ 

fUj;jpl;l ,y 01 
mikr;rhpd; mYtyfk; / 

No : 01 Minister's office 

            

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 
Personnel Emoluments 

17,000,000 0 -100,000 16,900,000 15,824,738 1,075,262 

අේනකුත් වියදම්/ 

Vida fl;lzq;fs;/ 

Other Charges 

49,850,000 0 6,200,000 56,050,000 52,324,821 3,725,179 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/ 

Sub Total 
66,850,000 0 6,100,000 72,950,000 68,149,599 4,800,441 

ුංක: 02න සාමාායන පෘතිපපෘතාලාමන

හානනආම ානේ සේව්ා 

fUj;jpl;l ,y 02 nghJ 
eph;thfKk; jhgdr;NritAk; / 

No : 02 General 

Administration and 

Establishment Service 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

       128,000,00 0 5,114,700 133,114,700 130,467,924 2,646,766 

අේනකුත් වියදම්/ 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

174,000,000 0 -2,075,000 171,925,000 164,708,332 7,216,668 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/ Sub 

Total 
302,000,000 0 3,039,700 305,039,700 295,176,266 9,863,434 
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ුංක: 03නවාජ්යනපෘතිපපෘතාලාම / 

fUj;jpl;l ,y 03murhq;f 
eph;thfk/  

 No : 03 Public Administration 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

102,500,000 0 -5,214,700 97,285,300 95,661,323 1,623,977 

අේනකුත් වියදම් 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

49,725,000 0 -4,774,300 44,950,700 36,558,440 8,392,260 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/Sub 

Total 
152,225,000 0 -9,989,000 142,236,000 132,219,764 10,016,236 

ුංක: 04 ස්ව්ේ ේශ  කටයුතු/ 

fUj;jpl;l ,y 04 
cs;ehl;lYty;fs;;  

No : 04 Home Affairs 

      

පුශගලිට ඳඩිනඩි/ 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; / 

Personnel Emoluments 

89,000,000 0 -12,100,000 76,900,000 74,219,566 2,680,434 

අේනකුත් වියදම් 

Vida fl;lzq;fs;/  

Other Charges 

102,200,000 0 4,449,300 106,649,300 102,774,752 3,874,548 

උපෘතනඑකතුව්/cg nkhj;jk;/Sub 

Total 
191,200,000 0 -7,650,700 183,549,300 176,994,319 6,554,981 

මුළු එකතුව් 712,275,000 0 -8,500,000 703,775,000 672,539,907 31,235,093 
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WñqP ú…‹q~} 

tplaq;fs; 
rk;ge;jkhd ,yf;fk; 
Description of Items 

 

‚µýw§Õ 01 - W{ýqµ‚~}ý¨aŒ _ýR}ýල} 

fUj;jpl;l 01 mikr;rhpd; mYtyfk; 
Project 01 - Minister's office 

 

‚µýw§Õ 02 - …ý{ýuµ wõwýලu} …† 

Wý}qu ¨…‹‚ý 

fUj;jpl;l 02 nghJeph;thfKk; 
jhgdr;NritAk; 
Project 02 -General Administration and 
Establishment Service 

 

‚µýw§Õ 03 - ~ýgµ wõwýලu} 

fUj;jpl;l ,y 03murhq;f eph;thfk; 
Project 03 - Public Administration 

 

‚µýw§Õ 04 - …‹‚දේƒ _k}Ÿq¢  

fUj;jpl;l ,y 04 cs;ehl;lYty;fs;;  
Project 04 - Home Affairs 

 
 

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;gl;
lepjpNaw;ghLcl;g
lNrkpg;G(kpif) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwpa
Vw;ghL 
Total Net 
Provision       
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditur
e 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;g
l;lepjpNaw;ghLc
l;glNrkpg;G(kpif
) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;g
l;lepjpNaw;ghLc
l;glNrkpg;G(kpif
) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{Ÿª\ ƒ¢ේධ 
¨‚uŒ »ö{  

nkhj;jNjwp
aVw;ghL 
Total Net 
Provision       
 
 

{Ÿª\ ú}s{ 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 
Total 
Expenditure 
 
 

ƒ¢ේධ w²Õxල} 

XÕõ} / X_Œ{ûP 

epWj;jpitf;fg;gl;l
epjpNaw;ghLcl;glN
rkpg;G(kpif) 
Net Effect 
Saving/(Excess)     

{¤tu ‚qŒ_P wþuරුqŒrýwu} †ý ලැÏ Ý}Ÿo¡ »öP/ %yjdr; nrhj;Jf;fspd;/ Rehabilitation and Improvement of Capital Assets 

2001 

¨aýmනැa™ලි …† 
XÝ»öP 

fl;llq;fSk; 
mikg;GfSk; 
Buildings and 
Structures 

1,750,000 838,447 911,553 18,826,500 17,496,189 1,330,311 13,000,000 10,915,281 2,084,719 52,130,000 50,238,580 1,891,420 

2002 

}uŒq² …† 

}uŒදරොw_~o 

,ae;jupq;fd; 
nghwpj;njhFjpfs; 
cgfuzq;fd; 
Plant, Machinery and 
Equipments 

100,000 100,000 0 614,200 569,064 45,136 300,000 297,393 2,607 500,000 451,365 48,635 

2003 
‚ý†u 

thfdq;fd; 
Vehicles 

500,000 0 500,000 530,000 0 530,000 500,000 0 500,000 1,000,000 0 1,000,000 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; 
/Sub Total 
 

2,350,000 938,447 1,411,553 19,970,700 18,065,253 1,905,447 13,800,000 11,212,674 2,587,326 53,630,000 50,689,945 2,940,055 

මුtu ‚qŒ_P WqŒwqŒ _~ගැè{/ %yjdr; nrhj;Jf;fspd; nfhs;sy;/ Acquisition of Capital Assets 
 

2101 ‚ý†u 

thfdq;fd; 
Vehicles 

 

   14,700,000 14,653,666 46,334       

‚µýw§Õ Wuþ‚ {¤tu ú}sP / fUj;jpl;lhPjpahd %yjdr; nrytpdk; / Capital Expenditure by Project 

W{ýqµýŠƒ} :– ~ýgµ wõwýලu …† …‹‚¨ේ�ƒ _k}Ÿq¢ W{ýqµýŠƒ} 

mikr;R:-murhq;feph;thfcs;ehl;lYty;fs; mikr;R 

Ministry :- Ministry of Public Administration and Home Affairs 
ú}දම් ƒœR„ WŠ_} 

nrytpdj; jiyg;G ,y.     121 

Expenditure Head No 

 
       

වැm…k†uŒ WŠ_} †ý u{  :- 01 ¨{¨†}ŸP වැm…k†u  / fUj;jpl;l ,y 01 mikr;rhpd; mYtyfk; / Programme No. & Title    :- 01 Operational Activities 
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2102 a§† zýoŒm …† 

_ýR}ýලò} Zw_~o 

jsghlq;fSk; 
mYtyfcgfuzq;fSk; 
Furniture and Office 
Equipment 
 

750,000 571,781 178,219 4,733,500 4,733,462 38 5,100,000 5,065,871 34,129 20,010,000 10,117,541 9,892,459 

2103 }uŒq² …† 

යන්දරොw_~o 

,ae;jupq;fd; 
nghwpj;njhFjpfs; 
cgfuzq;fd; 
Plant, Machinery and 
Equipments 

5,750,000 4,365,495 1,384,505 9,600,000 9,591,203 8,797 1,500,000 1,064,303 435,697 22,310,000 21,132,448 1,177,552 

2104 ¨aýmනැa™ලි …† 
XÝ»öP 

fl;llq;fSk; 
mikg;GfSk; 
Buildings and 
Structures 

 

5,088,000 5,087,645 355 26,211,500 18,136,000 8,075,500 6,309,300 5,148,288 1,161,012 37,090,000 36,465,377 624,623 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

 

11,588,000 10,024,921 1,563,079 55,245,000 47,114,331 8,130,669 12,909,300 11,278,462 1,630,838 79,410,000 67,715,365 11,694,635 

ƒ²› Š_ý …Š‚Rtu wõwýu Wý}qu} / இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாை நிறுவனம்/Sri Lanka Institute of Development Administration 

2201 

~ýgµ Wý}qu/ 

அரசாங்ைநிறுவ
னங்ைள்/  Public 

Public Institutions 

   100,000,000 100,000,000 0       

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

   100,000,000 100,000,000 0       

මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය / கைாள்திறன் ைட்டுானம்/Human Resource Development 

 

2401 
කාර්ය මණ්ඩල wþ†Ÿo¡ 

அலுவலர் 
பயிற்சி  
Staff Training 

   

6,035,000 5,806,853 228,147 50,000,000 42,910,694 7,089,306 24,500,000 16,577,965 7,922,035 

Zw \_q¢‚/  cg nkhj;jk; /           
Sub Total 

   6,035,000 5,806,853 228,147 50,000,000 42,910,694 7,089,306 24,500,000 16,577,965 7,922,035 

යශ ඳානය මගින් දේශීය ආර්ථික වංලර්ධනය කිරීදම් ‚µýw§Õ} (\_Œ…qŒ gýÖuŒ¨aŒ …Š‚Rtu ලැm…k†u) / G-LED (UNDP) Project & ජාතික වංව්කෘතික ප්රදේ වශා වීඳාරක්ක ඳශසුකම් වැඳයීම / Providing sanitary facilities 
for National Heritage Sites 
 

2502 
¨‚uqŒ Wýදයෝgu / 

Vida KjyPLfd/  
Other Investments 

      
25,000,000 24,464,785 535,215 1,363,000 1,000,000 363,000 

Zw \_q¢‚ /cg nkhj;jk; 
/Sub Total 

      
25,000,000 24,464,785 535,215 1,363,000 1,000,000 363,000 

{Ÿª\ \_q¢‚ / nkhj;jk; 
/Grand Total 

13,938,000 10,963,368 2,974,632 181,250,700 170,986,437 10,264,263 101,709,300 89,866,615 11,842,685 158,903,000 135,983,275 22,919,725 
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88% 

12% 

Project 03 

Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings
86% 

14% 

Project 04 

Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings

89% 

11% Total Capital
Expenditure

Total Capital Savings

Details of Capital Expenditure  of 
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WýÚ}P aouŒ Þ¨P ç•týõ ú}sP �œR� WŠ_}

nrytpdj; jiyg;G 121

Revenue Accounting Officer Expenditure Head No.

WýÚ}P �Š¨_Œq}/ murpiwf; 

FwpaPL /         Revenue Code

WýÚ}P �Š¨_Œq ú�‹q~} 

murpiwf; FwpaPL tpguzk; 

Description of Revenue Code

2014 {¤•ලි_ WýÚ}P 

W•�‹q¨PuŒq¢�             

%y murpiw kjpg;gPL 2014     

                                        

Original Revenue Estimate 

2014

2014 �Š¨��åq WýÚ}P 

W��‹q¨PuŒq¢�          

jpUj;jpa murpiw kjpg;gPL 

2014                                  

Revised Revenue Estimate 

2014

2014 ó�‹_~u � s {Ÿ� �¢.WýÚ}{ 

(s� WýÚ}{ - WýÚ}P Wýw�Ÿ ¨aûP) 

Nrfupf;fg;gl;l nkhj;j Njwpa 
murpiw (mur piw 

kPsspg;Gfisf; fopj;J  nkhj;j 

murpiw 2014)                                   

   Total Net Revenue Collected 

(Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2014

2013 ó�‹_~u � s {Ÿ� �¢.WýÚ}{ (s� WýÚ}{ - 

 WýÚ}P Wýw�Ÿ ¨aûP)  Nrfupf;fg;gl;l 
nkhj;j Njwpa murpiw (mur piw 

kPsspg;Gfisf; fopj;J  nkhj;j murpiw 

2013 )                 Total Net Revenue 

Collected (Gross Revenue less Revenue 

Refunds) 2013

රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs. රු•./ &./ Rs.

10.03.07.99 y�wq² aý�‹q¢ - W¨u_¢qŒ 136,219,050 118,282,150 141,789,131                123,160,170

\_q¢� / Nkhj;jk;/ Total  118,282,150 141,789,131 123,160,170

úeල•µqý� ú�Œ¨ල්••�o} 

(WÕõ_ Œq/�™d}) �ýRqý _~uŸ 

ල•yu ��~ �v�ý Variance (Excess/Shortfall) Analysis - Reporting year ~•./&./Rs.
{¤�˜_ WýÚ}P W��‹q¨PuŒq¢� �ý 

�Š¨��åq W��‹q¨PuŒq¢� Wq~ 

¨�u� (17,936,900.00)                     

�Š¨��åq W��‹q¨PuŒq¢� �ý �¢s�t 

WýÚ}P ó�‹ »ö{ Wq~ ¨�u� 42,232,774.32                      

X�q (16) �™ �v�uŒ úe�µqý�}k ¨�Œq¢ /  NkNyAs;s (16) ,y; khWghl;bw;fhd fhuzq;fs / Reasons for the variance at (16) above :

ආර්ථිකයේ නල පිබිදීම ශා ලත්මන් ආර්ථික වංලර්ධන ලැඩවටශන්ල ප්රථිපයක්යව ලයාඳාරික කටයුතු පුළුල් වීම මතයවේලාාභීන්යේ අලයතා ඉශෂ යාම නිවා ඉල්ලුම් කරන ඵඳත්ර ප්රමාණය ඉශෂ යාම යශේතුයලන් දිව්ත්රික්ක

කිහිඳයක ශැර අයනකුත් සියලුම දිව්ත්රික්ක ල 2014 ඇව්තයම්න්තුගත ආදායමට ලඩා 2014 ලවර තුෂ එකතු කරන ද වතµ ආදායම ලැඩි වීම යමම විචතාලයටයශේතු වී ඇත.

¨{{ �ý~ýŠ� w±_ý�¨}�™ �v�uŒ �™}�{ �Š`µý, w�qŒ�ý¨au }uŸ yu a™o¡P ¨wýqŒ�• �v�uŒ �Š`µý �{d \_d �u y�qŒ, A�ý zýoŒmýaý~ a™o¡P¨wýqŒ �{d ��vu •s y�qŒ q��þ~• _~í.

2014 ලර්ය වශා මූලික ඇව්තයම්න්තු වකව් කිරයම් දී 2012 ලවයර් වතය ආදායම ශා 2013 ලර්යේ මධයය දක්ලා එකතු කරන ද ආදායම වැෂකිල්ටයගනඇති අතර 2014.05.31 දින දක්ලා ලර්ය තුෂ එකතු කරන ද ආදායම වැෂකිල්ට

ගත් විට 2014 ලවර තුෂ අයේක්ෂිත ආදායම මූලික ඇව්තයම්න්තුලට ලඩා අඩු ඵලයඳනී යාම නිවා වංයෝධිත ඇව්තයම්න්තුල මූලික ඇව්තයම්න්තුලට ලඩා ඳශෂ අගයක් ගැනීමයමම විචතාලයටයශේතු වී ඇත.

Certify that the figures appear in this summary Statement are in agreement with the figures in the Books of Account maintained and all these figures have been reconciled with the figures in the Treasury 

Books of Account

Variance between Revised Revenue Estimate and Actual Net 

Revenue Collection.

,f;fzf;Ffspy; fhzg;gLk; Gs;sp tpguq;fs;  itj;jpUf;fg;gLk; fzf;Fg; Gj;jfq;fspYs;s Gs;sp tpguq;fSld; xj;jpUf;fpd;wdntdTk; ,g;Gs;sp tpguq;fs ahTk; jpiwNruf; fzf;fg; 

hkWghl;bd; (kpif FiwT) gFg;gha;T - 
mwpf;ifaply; Mz;bd;

%y murpiwkjpg;gPl;bd; jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; 
,ilapyhd khWghL

 jpUj;jpa kjpg;gPl;bw;Fk; cs;sgbahd Njwpa 
murpiwr; Nrfupg;gpw;Fk; ,ilapyhd khWghL

X�q (15) �™ �v�uŒ úe�µqý�}k ¨�Œq¢ / NkNyAs;s (15) ,y; khWghl;bw;fhd fhuzq;fs;  / Reasons for the variance at (15) above :

2014 ¨sසැPyR 31 Ýuk W��uŒ �R�} �v�ý �£ �œ ² ල˫_ý w±gýqýuŒÕ ²_ �{ýg�ýÞ gu~g¨}‹ WýÚ}P a™o¡P �ý~ýŠ�}

2014 jpnrk;gH 31y; Kbtile;j Mz;bw;fhd ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR murhq;fj;jpd; murpiwf; fzf;Ffspd; nghopg;G

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

for the year ended 31st December 2014

murpiwf; fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jH     ¨•‹_P, ~ýgµ wõwý•u �� �‹�¨ද් •� _k} Ÿq¢ W{ýqµýŠ�}

Variance between Original Revenue Estimate and Revised 

Revenue Estimate
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වියදමෙහි උපරිෙ සීොල රු. ැබීම් ල අලෙ සීොල රු. ශර මේමේ උපරිෙ සීොල රු.

செயிது உச்ெல்ல 
ரூா

கிலைப்வுக்கா ஆகக்குலந்த 
ல்ல ரூா

ற்றுநிகுதினின் உச்ெல்ல 
ரூா

Maximum Limit of 

Expenditure Rs.
Minimum Limit of Receipt Rs.

Maximum Limit of Debt 

Balance Rs.

විසර්ජන ගිණුමෙන් බලය මෙනු ලැබූ සීොවන්

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தினால் அதிகாரம் 31,000,000.00 15,500,000.00 110,000,000.00

Authorized under Appropriation Act.

එකතු කා /செர்க்கம் / Add:-

වර්ෂය තුළ ප්රතිම ෝධිත අගයන්

இவ்வாண்டின் ப ாது மீளப் ப ற்ற எல்லலகள்
Limits Resived During The Year

අනුෙත මුළු සීොව

அங்கீகரிக்கப் ட்ட பமாத்த எல்லல 31,000,000.00 15,500,000.00 110,000,000.00

Total Authorized Limit

සතය මෙමහයුම් / உண்லமயான பசயற் ாடு /            Actual 

Operation
24,082,855.00 15,903,514.05 74,096,466.53

වර්ෂය අවසානමේ සතය අගය

பதறிய காசுக்பகாடுக்கள் வாங்கள்
Net Actual Cash Transaction 24,082,855.00 15,903,514.05 74,096,466.53

රජමේ නිධාරීන්මේ අත්තිකාරම් ගිණුෙ (12101) 2014.12.31 දිනට

මු.මර. 506 (ඩී)  ප්රකාර වැවඳුම් ප්රකාය / ிதிப்ிபநாணம் 506(ஈ) இது யருைாந்த நீிணக்கக் கூற்று
Public Officer's Advanced Account (12101) as at 31.12.2014      

அபொங்க ஊமினர்களுக்கா முற்ணக்கணக்கு(12101) 31.12.2014

ANNUAL RECONSILATION STATEMENT IN TERMS OF F.R. 506(D)
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1 2 3 4 5

අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு
712.28                              703.78                          672.54                       31.24                             4%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 432.60                              455.80                          407.80                       48.00                             11%

එකතුල/Total                          1,144.88                      1,159.58                   1,080.34                            79.24 7%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 871.40                              1,041.10                       1,015.45                    25.65                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 53.10                                53.10                            47.43                         5.67                               11%

එකතුල/Total 924.50                              1,094.20                       1,062.88                    31.32                             3%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 146,913.60                        147,128.14                   145,718.15                1,409.99                        1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 26.28                                95.53                            94.76                         0.77                               1%

එකතුල/Total 146,939.88                        147,223.67                   145,812.91                1,410.76                        1%

2014 වර්ෂය තුළදී රෙ.රෙ.රෙ. , වි.වැ.රෙ. සහ දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාල 25 සඳහා අයවැය ඇස්තරම්න්තු රවන් කිරීම් හා වියෙම් ෙැරීම./Budget Allocations and expenditure 

details of Dep' of Register General,Dep' of Pension and 25 District Secretariat's for 2014 / பதிவாளர் நாகத்திணைக்களம், ஓய்வூதித் 
திணைக்களம் ற்றும் 25 ாவட்டச் செலகங்களுக்கான 2014 ஆண்டுக்கான வவு செலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு ற்றும் செலவு விபம்

රාජ්ය පරිපාන සහ ස්ලලේ කටයුතු අමාත්යාාංය 

/M inistry of Public Administration and 

H ome Affairs / murhq;f eph;thf 
cs;ehl;lYty;fs; mikr;R

ලරජිස්ට්රාර් ජ්නරාේ ලෙපාර්ත්ලම්න්තුල /D ep'  of 

R egister G eneral/ பதிவாளர் 
நாயகத்திணைக்களம்

විශ්රාම ලැටුප් ලෙපාර්ත්ලම්න්තුල /D ep'  of 

Pension/ஓய்வூதியத் திமணக்களம்

01

02

03
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 542.80                              559.10                          540.80                       18.30                             3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 1,019.55                           419.55                          245.75                       173.80                           41%

එකතුල/Total 1,562.35                           978.65                          786.55                       192.10                           20%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 709.35                              728.67                          723.38                       5.29                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 41.65                                41.65                            24.45                         17.20                             41%

එකතුල/Total 751.00                              770.32                          747.83                       22.49                             3%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 605.84                              613.07                          612.20                       0.87                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 248.75                              263.75                          178.80                       84.95                             32%

එකතුල/Total 854.59                              876.82                          791.00                       85.82                             10%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 793.09                              823.47                          820.38                       3.09                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 77.60                                103.10                          103.00                       0.10                               0%

එකතුල/Total 870.69                              926.57                          923.38                       3.19                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 421.98                              429.58                          429.48                       0.10                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 51.25                                51.25                            50.29                         0.96                               2%

473.23                              480.83                          479.77                       1.06                               0%

මකොළඹ/Colombo/ சகொழும்பு

ගේපහ/Gampaha /கம்பகொ

04

 කළුතර /Kalutara/களுத்துமை

මහනුලර /Kandy /கண்டி

මාතමේ/Matale /ைொத்தமை

05

06

07

08
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 377.60                              378.65                          332.25                       46.40                             12%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 44.65                                44.65                            42.72                         1.93                               4%
එකතුල/Total 422.25                              423.30                          374.97                       48.33                             11%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 818.76                              890.58                          884.42                       6.16                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 38.80                                45.80                            45.62                         0.18                               0%

එකතුල/Total 857.56                              936.38                          930.04                       6.34                               1%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 657.13                              784.15                          783.55                       0.60                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 90.35                                108.76                          106.67                       2.09                               2%

එකතුල/Total 747.48                              892.91                          890.22                       2.69                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 610.70                              609.04                          607.60                       1.44                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 378.25                              395.70                          395.50                       0.20                               0%

එකතුල/Total 988.95                              1,004.74                       1,003.10                    1.64                               0%

නුලරඑළිය/N'Eliya /நுவசெலியா

ගාල්/Galle /காலி

මාතර/Matara /ைாத்தமெ

 හේබන්මතොට/Hambanthota 
/அம்பாந்ததாட்மெ
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்ம

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 425.25                              517.65                          515.01                       2.64                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 33.00                                33.00                            32.88                         0.12                               0%

එකතුල/Total
458.25                              550.65                          547.89                       2.76                               1%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 168.65                              170.60                          158.76                       11.84                             7%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 44.85                                120.95                          99.12                         21.83                             18%

එකතුල/Total 213.50                              291.55                          257.88                       33.67                             12%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 155.35                              155.35                          150.45                       4.90                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 148.10                              148.10                          147.84                       0.26                               0%

එකතුල/Total 303.45                              303.45                          298.29                       5.16                               2%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 147.83                              144.73                          136.52                       8.21                               6%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 55.75                                70.05                            69.78                         0.27                               0%

එකතුල/Total 203.58                              214.78                          206.30                       8.48                               4%

 යාපනය/Jaffna /ாழ்ப்பாணம்

මන්නාරම/Mannar /ன்னார்

ලව්නියාල/Vavuniya/வவுனிா

මුතිව්/Mulative /முல்மலத்தீவு
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மை

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 146.25                              145.45                          141.38                       4.07                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 40.75                                41.55                            41.44                         0.11                               0%

එකතුල/Total 187.00                              187.00                          182.82                       4.18                               2%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 352.80                              443.33                          442.24                       1.09                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 38.90                                231.58                          231.55                       0.03                               0%

එකතුල/Total 391.70                              674.91                          673.79                       1.12                               0%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ைீணசெழும்செலவு 641.68                              654.80                          654.77                       0.03                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 53.20                                401.20                          400.96                       0.24                               0%

එකතුල/Total
694.88                              1,056.00                       1,055.73                    0.27                               0%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/ைீணசெழும்செலவு 266.60                              291.30                          286.33                       4.97                               2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 33.40                                38.40                            36.74                         1.66                               4%

එකතුල/Total
300.00                              329.70                          323.07                       6.63                               2%

කිලිමනොච්චි/Killinochchi /கிளிசொச்ெி

මඩකපුල/Batticoloa  /ைட்ெக்களப்பு

 අේපාර/Ampara  /அம்பொமை

 ත්රිකුණාමය/Trincomalee திருககொணைமல
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අනු 

අංකය 

உ 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்மந

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 1,180.93                           1,202.21                       1,200.39                    1.82                               0%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 362.25                              362.25                          359.38                       2.87                               1%

එකතුල/Total 1,543.18                           1,564.46                       1,559.77                    4.69                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 452.73                              488.24                          483.97                       4.27 1%

මූධන වියදම / Capital 
Expenses 

/முதலீட்டுச்செலவு 38.40                                38.40                            37.44                         0.96                               3%
එකතුල/Total 491.13                              526.64                          521.41                       5.23                               1%

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/நீணசெழும்செலவு 567.35                              606.19                          605.25                       0.94                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 380.18                              415.18                          411.48                       3.70                               1%

එකතුල/Total 947.53                              1,021.37                       1,016.73                    4.64                               0%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/நீணசெழும்செலவு 281.63                              367.36                          357.47                       9.89                               3%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 59.70                                85.90                            85.11                         0.79                               1%

එකතුල/Total 341.33                              453.26                          442.58                       10.68                             2%

 කුරුණෑග/Kurunegala/குருாகல்

 පුත්තම/Puttalam /புத்தளம்

 අනුරාධපුරය/Anuradhapura/அனுராதபுரம்

ම ොම ොන්නරුල/Polonnaruwa/சாலறு
மவ
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අනු 

අංකය 

உப 
இலக்
கம்

දිස්ත්රික්  ලේකම්  කාර්යාලය /மாவட்டச் 
செயலகம்

වියදමේ ස්ලභාලය/Nature of 
Expenditure/  செலவின் 

தன்ம

අයලැය ඇස්තමේන්තු මලන් 

කිරීම/ Provision in 
Budget Estimates  / 
tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL

මුළු ශුද්ධ මලන් 

කිරීම/Total Net 
Allocation / nkhj;j  
   Njwpa Vw;ghL

මුළු වියදම/Total 
Expenditure/ 

nkhj;jr; nrytpdk

ශුද්ධ ප්රතිඵය (ඉතිරිය 

/(අතිරික්තය) / /Net 
Effect Saving/ 

(Excess) /epWj;jp 
itf;fg;gl;l 

epjpNaw;ghL cl;gl 
Nrkpg;G(kpif)

ඉතිරිය / 
අතිරික්තය 

ප්රතිතය / % 
Saving / 
(Excess) 

/Nrkpg;G(kpif)

පුනරාලර්තන වියදම / 
Recurrent Expenses 

/ீணசெழும்செலவு 483.97                              486.07                          475.98                       10.09                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 29.15                                257.75                          128.10                       129.65                           50%

එකතුල/Total 513.12                              743.82                          604.08                       139.74                           19%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 330.65                              340.87                          340.48                       0.39                               0%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 389.60                              390.75                          386.28                       4.47                               1%

එකතුල/Total 720.25                              731.62                          726.76                       4.86                               1%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 575.11                              583.81                          577.78                       6.03                               1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 169.00                              169.00                          145.97                       23.03                             14%

එකතුල/Total 744.11                              752.81                          723.75                       29.06                             4%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 518.02                              518.02                          506.79                       11.23                             2%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 69.95                                69.95                            43.99                         25.96                             37%

එකතුල/Total 587.97                            587.97                       550.78                     37.19                           30%
පුනරාලර්තන වියදම / 

Recurrent Expenses 
/ீணசெழும்செலவு 160,738.33                        161,805.31                   160,173.77                1,631.54                        1%
මූධන වියදම / Capital 

Expenses 
/முதலீட்டுச்செலவு 4,449.01                           4,952.65                       4,400.85                    551.80                           11%

එකතුල/Total 165,187.34                    166,757.96                164,574.62              2,183.34                      1%

බදුල්/Badulla/பதுமை

මමොණරාග/Monaragala/சொனரொகமல

රත්නපුර/Rathnapura / இரத்தினபுரி

 කෑගල්/Kegalle/கககொமல

මුළු ඵකතුල/Grand Total / முழு சொத்தம்
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