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ගරු රාජ්ය ස ේවා, පළාත්  භා හා පළාත් පාලන  

අමාත්යතුමාසේ සුභාශිං නය  

 
රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යංශය විසින් පසුගිය වසර, 
එනම් 2020 වසර තුළදී ඉටුකරන ලද කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සමාසලෝචන 
වාර්ත්ාවක් ඉදිරිපත් කරන සම් අවසථ්ාවට එහි විෂය භාර අමාත්යවරයා 
වශසයන් මාසේ උණුසුම් සුභ පැතුම් පිරි නමමි. 
 

අතිගරු ජ්නාධිපති ගරු සගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ මැතිඳුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන 

ලද “රට හදන සසෞභාගයසේ දැක්ම” රජ්සේ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති රාමුව සම් වන 
විට රසේ සමාජ්, ආර්ථික හා සංස්කෘතික ආදී වූ සියළුම ක්සෂේත්රයන් 
ආවරණය වන අන්දමින් ක්රියාවට නැංසවමින් පවතී. ජ්ාතිසේ අනනයත්ාවත්, 
අවශයත්ාවත් මූර්තිමත් සකසරන ඉත්ාමත් ප්රාසයෝගික වූත්, සාධනීය වූත් උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් 
එමඟින් එළි දක්වා ඇත්. සමස්ත් ජ්නත්ාවටම බලපාන සසේ සම් රසේ ආරක්ෂාව, අභිවෘද්ධිය සහ සංවර්ධනය 
උසදසා කැපසවමින් සියළු සදනාටම සම අවස්ථා සලසා දීසම් ක්රසමෝපායක් ක්රියාත්මක කිරීම එම 

වැඩපිළිවසේ අසේක්ෂාවයි. “රට සවනුසවන් වැඩ කරන සංස්කෘතියක්” ස්ථාපිත් කිරීම අරමුණු කරගත් එම 
නව දර්ශනය යත්ාර්ථයක් කර ගැනීමට නම් ඊට අනුරූපව  සම් රසේ සද්ශපාලනඥයින්, නිලධාරීන් සමන්ම 
ජ්නත්ාවද ආකේපමය වශසයන් සමන්ම ක්රියාකාරීත්වසයන්ද නව දිශානතියකට සයොමු විය යුතුව තිසේ. 
 

පැරණි පන්නසේම සිතුවිලි පදනම් කරගත් ක්රියාමාර්ග තුළින් සමන්ම පැරණි මාවසත්ම ගමන් කරමින් 
ජ්යග්රහණ හිමිකර ගැනීම මිත්යාවක් බව පසුගිය ඉතිහාසය විසින් අපට සපන්වා දී ඇත්. ඒ අනුව අසේක්ෂිත් 
අන්දමින් රට නගාසිටුවීමට නම් අප සියලුසදනාම අවුළුවාගත් බුද්ධිසයන් යුතුව ක්රියා කිරීම 
අනිවාර්යසයන්ම සිදුවිය යුත්ත්ක් බව මම ත්රසේ විශව්ාස කරමි. 
 

සම් සන්දර්භය තුළ ජ්නත්ාවාදී රාජ්ය සසේවාවක නව මානයන් සහ හැඩත්ල හඳුනාගනිමින් හා ඒ ඔස්සසේ 
පියනඟමින් රාජ්ය පරිපාලන ක්සෂේත්රසේ නව මංසපත්කට අවතීර්ණ වීමට සම් වන විට අපට හැකිවී තිබීම 
සතුටට කරුණකි. ඒ අනුව සකොවිඩ් 19 වසංගත් ත්ත්වය තුළ සමස්ත් සලෝකසේම ජ්න ජීවිත්ය 
අභිසයෝගයකට ලක්වූ පසුගිය වසසර්දී දැඩි අනතුරුදායක ත්ත්වයන් යටසත් වුවද මසේ අමාත්යංශසේත්, ඒ 
යටසත් ක්රියාත්මක වන රාජ්ය භාෂා සදපාර්ත්සම්න්තුව, විශ්රාම වැටුේ සදපාර්ත්සම්න්තුව, ශ්රී ලංකා සංවර්ධන 
පරිපාලන ආයත්නය, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයත්නය, රාජ්ය භාෂා සකොමිෂම, භාෂා අධයාපන 
හා පුහුණුව පිළිබඳ ජ්ාතික ආයත්නය, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීසම් ශ්රී ලංකා ජ්ාතික සභාව සහ රාජ්ය 
සසේවා අසනයෝනය අර්ථසාධක සංගමය යන ආයත්න වලත් නිලධාරීන් සිය සසේවා වගකීම් උපරිම 
මේටසමන් ඉටුකිරීසමහිලා දැක්වු අසාහය දායකත්වය මම සම් අවස්ථාසේදී ඉත්ාමත් කෘත්සේදීව අගය 
කරමි. 
 

එසමන්ම, එම කාලය තුළදී උපාධිධාරීන් රසේ සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීසම් අරමුසණන් දියත් කරන 
ලද රැකියා විරහිත්  උපාධිධාරීන් රැකියාගත් කිරීසම් වයාපෘතිය යටසත් 50,000කට ආසන්න උපාධිධාරීන් 
පිරිසකට රජ්සේ සසේවයට ඇතුේවීමට අවස්ථාව සලසාදීම, නවක නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම තුළින් ශ්රී ලංකා 
ඉංජිසන්රු සසේවසේ හා ශ්රී ලංකා විදයාත්මක සසේවසේ කාර්යක්ෂමත්ා වර්ධනයට ඉඩ ප්රස්ථා සැලසීම, 
ඩිජිටේකරණය මඟින් කාර්යාල කටයුතු පවත්වාසගන යෑසම් වයාපෘතියක් හඳුන්වාදීම හා විසද්ශ ආධාර 
මත් ග්රාමීය සරෝහේ හා පාලම් ඉදිකිරීම වැනි නව වයාපෘති දියත් කිරීම තුළින් ග්රාමීය යටිත්ල පහසුකම් වැඩි 
දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීම ඇතුළු ජ්යග්රහණ රාශියක්ම හිමිකර ගැනීමට අප සමත් වූ බවද සතුටින් 
සඳහන් කරමි.   
 

ඒ අනුව ඉදිරියටත් අප රජ්සේ අභිමානවත් ගමන් මඟට ශක්තියක්, ආසලෝකයක් සවමින් සමරසේ 
ජ්නත්ාවාදී රාජ්ය සසේවයක් ස්ථාපිත් කිරීසම් සුවිසශේෂි සමසහවරක නියැලීම මසේ ඒකායන අභිප්රාය වන 
අත්ර, එහිලා මා සමඟ අත්වැේ බැඳගන්නා සලසට සියළු රාජ්ය නිලධාරීන්ටත්, විශ්රාමික නිලධාරීන්ට 
සමන්ම සපොදු මහජ්නත්ාවටත් සසහෝදරාත්මකව ආරාධනය කරමි. එසමන්ම, දැනටමත් එම කාර්යසයහිලා 
කැපවී ක්රියා කරන මසේ අමාත්යංශසේ සේකම්, සේ.සේ රත්නසිරි මහත්ා ප්රමුඛ නිලධාරී මණ්ඩලයටත්, 
අමාත්යංශය යටසත් ක්රියාත්මක සසසු ආයත්නවල ප්රධානීන් ප්රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලවලටත් ශුභාශිංසන 
පිරිනැමීමටද සමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි. 
 

 
ජ්නක බණ්ඩාර සත්න්න්සකෝන්, 
රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය.  
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 

 

රාජ්ය සේව ාා, පළාත් සවභා සහා සපළාත් සපාලන සඅමාත්යාාංශ සේේකම්තුමාේේ සපණිවුඩය 

 

දීපව්යාප්ත සහ ඒහාබා්ධ සහව ාව්ාහුළු සහ ්  රහජායහව ාව්ාව්්හි හූර්ණ හ
සාරිසාහ  ංව්්ණසනයක්හ ුතිහ බජමි්හහ නවීනහ සාක්ෂණිබහ ක්රව්පපාය්හහ
උපවයපගීහ වබොටවෙනහ වපොදුහ නසාව්හ වව්සහ ප්රශස  සහ ව ාව්ාව්ක්හ ාතිබ හ
පළාත්හ ඒාහ ප්රාවධ ය යහ ්ටමටමි්හහ ා්ාහ දී්ටහ බටතුළුහ රීම ්හ ව්්හ

අ්ාසයාංශසව්හ ප්රමුඛතස්හ බා්ණයයහ වේ.හ ාහ  ඳඒාහ ‘ව ෞභාෙයව්හ ැකක්්’හ
ප්රතිපත්තිහ ප්රබාශසයටහ අුකූලාව්හ  ඒහ ජයහ ්ින්හහ ්රියාත්්බහ රීම ්ටහ

අවප්ත ක්ෂිසහවව්නත්හාතිබහප්රතිපත්ීන්හහ්සහිහි ටාහ ‘ජටහවව්ුකවව්්හහව්කඩහ

 ං  බෘතියක්’හ ුතිහ රීම ්ටහ ඒාහ ‘නසාහ වක්්හද්රීයහ ්්ණකයබයක්’හ වෙොඩහ
නකඟී්ටහජායහව ාව්යහළුින්හහුළ ස් හැායබත්ව්යක්හා්ාහදී්ටහඒකරීව්නහපරිිහ
ප්රතිපත්තිහ ්පපාැනයහරීම ්හ ඒහකක්රව් තහඒාහවජුලාාි හයාව්ත්බාීනනහරීම ්හළුින්හහ ්  සහජායහව ාව්යහ

ව්වඒයව්මි්හහඒාහ්ඟවප්හව්මි්හහ‘නසාහවක්්හද්රීයහජායහව ාව්යක්’හුතිහරීම ්ටහබටතුළුහබාහතුළුහ්ව්හ

්ාවේහඒකඟී්යි.හනමුඛත්හ2020හව්්ණෂයහුළජාහපකව්තිහවෙපීනයහව් ංෙසයක්හවූහ‘වබපවිඩ්හ19’හඒමුඛවේහවාපබව්හ
 ෑ්හජටබ්හව්්හ්හශ්රීහාංබාවේහැහජායහඒාහවපෞධ ෙිනබහ ෑ්හඅංශසයබ්හය්පරීි හපුබ්ෑ්ක්හි දුවූහ්ව්හ
වනොජඒ රී.හඑව්කනිහඅභිවයපෙයක්හඒමුඛවේහවූව්ැහව්්හඅ්ාසයාංශසව්හව්වඒව්ජහප්රමුඛතසාහ්සහවපාේහව්ාහ
බඩින්පහව්කඩ ටඒ්හහ්රියාත්්බහරීම ්ටහ2020හව්්ණෂව්දීහ ්ත්හවීහුතිහ්ව්හ නිහනඒ්හහබජුකව්හහ්ඒත්හ
 ළුටිනි.හ 

හඒසහව්කඩ ටඒ්හහඅසජහජව්හ ංව්්ණසනහව්කඩ ටඒ්හහබඩිනමි්හහහහනරීම ්ටහැායබවී්හ ඳඒාහඅැාාහ් ානව්හ

 ්පපත්හ  කපයීව්පහ අජමුඛණි්හහ උපාධිසාම හ අභයා ාාන්්හහ ඒකටැඒ ක්හ ්ඳව්ාහ ෙකමට්ටහ බටතුළුහ රීම ් හ

නිළසාම ්හහ  ඳඒාහ ුළහුණුහ ව්කඩ ටඒ්හහ්රියාත්්බහරීම ් හ ාතිබහ අයව්කය හ ජායහ්වයපනහ ඒාහ ාතිබහ

 ංව්්ණසනහව්කඩ ටඒ්හහයටවත්හපළාත්හ භාහඒාහපළාත්හපාානහ්යසනහව්ාහ ංව්්ණසනහව්යාපෘති හාමීයහ

වභොතිබහයටිසාහපඒුබබ්පහඒාහ ්ාහයටිසාහපඒුබබ්පහ ංව්්ණසනයටහඅැාාහව්යාපෘතිහ්රියාත්්බහරීම ් හ

වයෂ ඨහුළජව්කි ය්හවේහ්්ණකයබහඒාහ ්ාහුබභ ාසනයහව්කඩිහිතුණුහරීම ් හපා්ණිනව්ප්හළුව්හ ්ප්්හසව්හඒාහ

පා්ණිනව්ප්හළුහ්්හත්රීව්න්්හවේහබටතුළුහව්ාටහඅැාාව්හජයහවිි ්හහහහනබාහතුළුහබා්ණයභාජය්හහහහනහරීම ් හ

ජායහව ාව්බහනිාහනිව්ා හව්යාපෘතිහබඩින්පහරීම ් හබජනහාැහප්රමුඛතස්හබා්ණයභාජය්හවේහහවබොට ක්හ

වා හ ඳඒ්හහබාහඒකරීය.හඑව ා්හ2020හව්්ණෂයහ ඳඒාහ් ඒාභාණ්ඩාොජයහවිි ්හහවව්්හහබජනහාැහප්රතිපාැනහ

ඒාහ අජමුඛැ් හ ඵාැායීව්හ ඒාහබා්ණයක්ෂ්ව්හ ව්්ණෂව්හ අවප්ත ක්ෂිසහ හාක්බය්හහ  ාක්ෂාත්හබජෙකමට්හ ිහණි හ

වයොැව්ාහුතිහ්ව්ැ හව්ි දීහ ඳඒ්හහරීම ්ටහබක්කත්වසමි.හ 

ව්්හඅ්ාසයාංශසව්හහඒසහබා්ණයභාජයහ ා්ණරබව්හහහනරීම ්ටහඋපවැ  හඒාහ්ඟවප්හවී්ක්හබජනහාැහෙන්හ

ජායහව ාව්ා හපළාත්හ භාහඒාහපළාත්හපාානහඅ්ාසයහනබහ්ණ්ඩාජහවස්හනවබප්හහ්කතිළු්ාටත් හපළාත්හ

 භාහඒාහපළාත්හපාානහි ටුළහජායහඅ්ාසයහරිය්ණහඅධ මිජා් හ්කා්ණයහ ජත්හවීජව ාබජහ්කතිළු්ාටත්හ්ාවේහ
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හැඳින්වීම 

වර්ෂ 2020ක් වූ අස ෝස්තු මස 09 වන දින සිට රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

වශසයන් නම් කරනු ලදුව ආරම්භසේ පටන් වර්තමානය දක්වා සියළු රාජ්ය ආයතන හා රාජ්ය 

සසේවකයන්සේ අභිවෘද්ධිය උසදසා සුපසන් සසේවා සම්පාදනයක් උසදසා ඉමහත් කැපවීසමන් සහ 

ව වීසමන් කටයුතු කරන සම් අමාතයාාංශසේ ඉතිහාසය වසර 84 ක තරම් දුරාතීතයකට විහිද පවතී. මුදල් 

අමාතයාාංශය යටසත් සදපාර්තසම්න්තුවක් සලස වර්ෂ 1931 ට සපර පැවති සමම අමාතයාාංශය වර්ෂ 1931 

ස ොනසමෝර් ආණ්ඩුක්රම ප්රතිසාංස්කරණ වලින් පසු සත්රීපත් වන ආණ්ඩු යටසත් විවිධ සවනස්කම් වලට 

ලක්සවමින් පැමිණ අද වන විට රාජ්ය පරිපාලනසේ විශිෂ්ඨ සමසහවරක නියැසලමින් සිටී. 

 

වර්ෂ 2020ක් වූ අස ෝස්තු මස 09 වන දින සිට රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

නමින්  රු ජ්නක බණ් ාර සතන්නසකෝන් අමාතයතුමන්සේ නායකත්වසයන් ස ො නැස න සම් 

අමාතයාාංශසයහි රාජ්ය අමාතයාාංශය වන්සන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්ය අමාතයාාංශයයි. 

 

‘රාජ්ය සසේවක මහස දර‘ වන සම් අමාතයාාංශය සියළු රාජ්ය සසේවකයන් සඳහා අවශය මඟසපන්වීම 

සමන්ම රාජ්ය සසේවය සඳහා අවශය ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් ස ො න මින් “සසෞභා යසේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශය මුදුන් පමුණුවා  ැනීමට මහත් කැපවීසමන් කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා අවශය කාර්ය මණ් ලය 

සවත නායකත්වය ලබාදීසම් ව කීම අමාතයාාංශ සල්කම් සේ.සේ. රත්නසිරි මැතිඳුන් විසින් සනොපිරිසහලා 

ඉටු කරනු ලබයි. 

 

මහජ්නතාවට තෘප්තිමත් රාජ්ය සසේවාවක් සහතික කිරීම සඳහා සාධාරණත්වය, සමරූපිතාවය හා 

කාර්යක්ෂමතාවය සකසරහි විසශේෂසයන් සැලකිලිමත් සවමින්, පරිපාලන විධිවිධාන හා සරගුලාසි සකස ්

කිරීම සම් අමාතයාාංශය සතු මූලික ව කීමකි. ඒ අනුව ආයතන සාංග්රහය හා අදාළ රාජ්ය පරිපාලන 

චක්රසල්ඛ සකස් කිරීම, අවශය සාංසශෝධන සිදු කිරීම සමන්ම අවශය අවස්ථාවලදී ඒ සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ 

ලබා දීම ද අමාතයාාංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. රාජ්ය සසේවා කටයුතු සම්බන්ධසයන් ජ්ාතික මට්ටසම් 

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, අර්ථකථනය හා ඒ සම්බන්ධ මාර්ස ෝපසද්ශ සැපයීම සම් අමාතයාාංශය සවතින් 

ඉටුවන තවත් සුවිසශේෂි කාර්යයකි. එමඟින් ව ා ඵලදායී සසේවාවක් ලබා දීමට හැකිවන පරිදි සමස්ත රාජ්ය 

සසේවසයහි ම ක්රියාකාරීත්වය ස ො නැගීම හා පාලනය සිදු කරනු ලබයි. 

 

ජ්ාතික සාංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා දීප වයාප්ත සසේවාවන් හා සමස්ත ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි 

පරිපාලන කටයුතු සිදු කරමින් රාජ්ය සසේවය තුළ මානව සම්පත ව ාත් ඵලදායී සලස කළමනාකරණය 

කිරීම ද සමම අමාතයාාංශසේ මුලික කාර්ය භාරයකි. 

රාජ්ය  මුදල් චක්රසල්ඛ  අාංක 02/2020 යටසත් සකස් කරන ලද රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතයාාංශසේ  2020 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් සමමගින් ඉදිරිපත් සකසර්.  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

රාජ්ය ස ේවා, පළාත්  භා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

විෂය පථය 
 

සියළු රාජ්ය සසේවාවන්හි පුර්ණ ධාරිතා සාංවර්ධනයක් සිදු කරමින් නව සතොරතුරු 
තාක්ෂණික ක්රසමෝපායන් ඔස්සසේ කාර්යයන් ද්විකරණය වළක්වාලමින් සසේවා දායකයින් 
සවත ප්රශස්ථ සසේවාවන් ලබා දීම හා පළාත් හා ප්රාසද්ශීය මට්ටමින් පවතින අසමානතා 
අවම කරමින් ජ්නතාව සවත උසස් සසේවාවක් සහතික කිරීම 

 

අරමුණු 
 රාජ්ය සසේවසේ මානව සම්පත් කළමනාකරණසේදී බඳවා ගැනීම්, පාරිශ්රමික සහ 

අසනකුත් සසේවා සකොන්සද්සි පිළිබඳ ඵලදායි රාජ්ය ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම. 

 මහජ්න අවශයතා සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීසම්දී දැනට රාජ්ය සසේවසේ සිටින 

සසේවකයින්සේ සිතුම් පැතුම් අළුත් මගක් කරා සමසහයවීම. 

 රාජ්ය සසේවසේ ඵලදායිතාව සහ ගුණාත්මක බව ඉහළ නැාංවීම සඳහා නව 
කළමනාකරණ වුහපද්ධතියක් සම්පාදනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 හර පද්ධතියක් ස්ථාපිතසකොට සබදාහදා ගැනීම (ප්රතිඵල දිශානත ආකල්ප, වගවීම, 

සම්පත් ප්රඥාවන්ත සලස සයොදාගැනීම, අපක්ෂපාතිත්වය, පාරදෘශයබව, ආදී) 

 පුහුණු වැඩසටහන්වලට පහසුකම් සැපයීම සහ ඒවා පැවත්වීම පිණිස රාජ්ය අාංශසේ 

පුහුණු අවශයතා හඳුනා ගැනීම. 

 විශ්රාම වැටුප්වලට අදාළ ගැටළුවලට පිළියම් සයදීම සඳහා විශ්රාම වැටුප් වැඩසටහන් 

සම්පාදනය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 රජ්සේ සාංවර්ධන ඉලක්ක සහ ප්රමුඛතා සපුරාලිසම් හැකියාව සහිත රාජ්ය අාංශසේ 

ආයතනික සාංවර්ධනය සඳහා රාමුවක් සකස් කරගැනීම. 

 සසේවා සැපයුසම් ඵලදායිතාව සහ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැාංවීම සඳහා සතොරතුරු සහ 

සන්නිසේදන තාක්ෂණය සයොදාගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීම. 

දැක්ම 

දැයට විශිෂ්ඨ රාජ්ය සසේවයක් 

සමසහවර 

මානව සම්පත නිසි පරිපාලනය, කළමනාකරණය හා 
ප්රතිසාංස්කරණය තුළින් විශිෂ්ඨ රාජ්ය සසේවයක් තහවුරු කිරීම 

 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 
 

 
  5  

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 රාජ්ය සසේවසේ කාර්ය මණ්ඩලසේ නිපුණතාව වැඩි දියුණු කිරීම. 

 සවනස්සවමින් පවතින තත්ත්වයන්ට අනුව කටයුතු කිරීම පිණිස පද්ධති සරල 

කිරීම සහ ක්රියාදාම යළි සකස් කිරීම සඳහා මාර්සගෝපසද්ශ වැඩි දියුණු කිරීම, 

වර්ධනය කිරීම සහ ක්රියාවට නැාංවීම. 

උපාය මාර්ග 

 රාජ්ය සසේවසේ කාර්යක්ෂම මනාව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා විචක්ෂණ 

ප්රතිපත්තියක් සහ නියාමන රාමුවක් 

 

 රාජ්ය සසේවා සැපයුසම්දී ඵලදායිතාව ඉහළ නැාංවීම පිණිස ක්රියාදාම යළි සකස් කිරීම 

සහ පද්ධති සාංවර්ධනය සඳහා වන පරිපාලන ප්රතිසාංස්කරණය 

 

 රාජ්ය සසේවය සඳහා තරඟකාරී බඳවාගැනීසම් හා සතෝරාගැනීසම් ක්රියාදාමයන් 

 

 ඉල්ලුම් දිශානත ධාරිතා සාංවර්ධනය සහ නිපුණතා ගැලපුම 

 

 සසේවා සැපයුම පුරවැසියන්ට සමීප කිරීම සඳහා විමධයගත කරනු ලැබූ ආයතනික 

ජ්ාල 

 රාජ්ය සසේවසේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැාංවීම සහ සසේවා සැපයුසම් පාරදෘශයභාවය 

සඳහා සතොරතුරු සහ සන්නිසේදන තාක්ෂණය සයොදා ගැනීම 

 

 පුරවැසියා සක්න්ද්ර කරගත් රාජ්ය සසේවයක් සවත නැඹුරු වූ සසේවා සැපයුමක් 

ප්රමිතිගත කිරීම සඳහා පුරවැසි / සසේවාලාභී ප්රඥප්තියක් නිර්මාණය කිරීම 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

ප්රධාන කාර්යයන් 
 

1. “සසෞභාග්යසේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුකුලව සහ රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මක 

කිරීමට අසේක්ෂිත සවනත් ජ්ාතික ප්රතිපත්තීන් මත පිහිටා “රට සවනුසවන් වැඩ 

සාංස්කෘතියක් ” ඇති කිරීම පිණිස අදාළ රාජ්ය අමාතයාාංශ සඳහා ප්රතිපත්තිමය 

මඟසපන්වීම සිදු කිරීම සහ රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂයයට අදාළ 

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, ජ්ාතික අයවැය, රාජ්ය ආසයෝජ්න හා ජ්ාතික සාංවර්ධන 

වැඩපිළිසවල යටසත් ඇති වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සහ අමාතයාාංශයට අයත් 

සදපාර්තසම්න්තු, රාජ්ය සාංසථ්ා හා වයවසථ්ාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් 

හා ඊට අදාළ ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම, පසු 

විපරම් කිරීම හා ඇග්යීම. 

 

2. ශ්රී ලාංකා පරිපාලන සසේවය, ශ්රී ලාංකා ග්ණකාධිකාරී සසේවය, ශ්රි ලාංකා ක්රමසම්පාදන 

සසේවය, ශ්රී ලාංකා ඉාංජිසන්රු සසේවය, ශ්රී ලාංකා විදයාත්මක සසේවය, ශ්රී ලාංකා වාසත්ු 

විදයාඥ සසේවය, ශ්රී ලාංකා තාක්ෂණ සසේවය හා ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි ආයතනික, 

පරිපාලන හා පිරිස් කළමනාකරණය. 

 

3. පාර්ලිසම්න්තුව සම්බන්ධ හා පාර්ලිසම්න්තු මන්ත්රීවරුන්සේ කටයුතු වලට අදාළව රජ්ය 

විසින් ඉටුකළ යුතු කාර්යයන්. 
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 (අභ්යන්තර පාල්න)

අතිතර්ක තල්කම්
 (විමර්ශන  හා පර්තේෂණ )
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රාජය තසේවා, පළාත් සභ්ා හා පළාත් පාල්න අමාතයාංශය
සංවිධ්ාන සැල්ැසම්

අතිතර්ක තල්කම්

 (රාජය භ්ාෂා)

ශ්රී ලාං.ප.සසේ (විසශේෂ)

ශ්රී
 ල

ාං.
ප

.ස
ස

ේ  (
I)

ත
ජ
ය
ෂ්
ඨ

 ස
හ
ක
ාර

 ත
ල්
ක
ම්

ශ්රී
 ල

ාං.
ප

.ස
ස

ේ  (
I)

ත
ජ
ය
ෂ්
ඨ

 ස
හ
ක
ාර

 ත
ල්
ක
ම්



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 
 

 
08 

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

අමාත්ාාංශය යටතේ ඇති තෙපාර්ත්තේන්තු සහ ආයත්න 

 

 

තෙපාර්ත්තේන්තු 

1. විශ්රාමවැටුප් සෙපාර්තසම්න්තුව 

2. රාජ්ය භාෂා සෙපාර්තසම්න්තුව 

 

 

ආයත්න 

1. ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය 

2. දුරස්ථ අධයයන මධයසථ්ානය 

3. රාජ්ය භාෂා අධයාපන සහ පුහුණු ආයතනය 

4. රාජ්ය භාෂා සකොමිසම 

5. මානව සම්පත් සාංවර්ධනය කිරීසම් ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව 
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2020 වසරේ වැදගත් 

සිදුවීම්  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

2020 වසරේ වැදගත් සිදුවීම්  
 

වේෂ 2020ක් වූ අරගෝස්තු මස 09 වන දින සිට රාජ්ය රස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යාාංශය නම න් ගර ගජන ජ්නණ ඩාර ාර රත්ගරනරණෝගර අමාත්යතුමගරර  නාමණත්වරමගර 

රගො නැරගන රම් අමාත්යාාංශය නරම , රාජ්ය අමාත්යාාංශය නම වගරරගර පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

ණටයුතු රාජ්ය අමාත්යාාංශය නම   

 

 

 ඩඳවාගැනීම්  

දීප වයාප්ත  ේස වාවන්හි පැවති පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 2020 වසේර්දී නිලධාරීන් 68 

ේෙේනක් රාජ්ය  ේස වයට බඳවාගන්නා ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒකාබද්ධ ේස වාවන්හි පැවති පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 2020 වසේර්දී නිලධාරීන් 3,708 

ේෙේනක් රාජ්ය  ේස වයට බඳවාගන්නා ලදී. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ණාේමාල රස වණ රස වම 853 

ශ්රී ලාංණා ජාංනේරගරජන රස වම 

170 

30 

ශ්රී ලාංණා ද්දයාත්මණ රස වම 

ඒණාඩද්ධ රිමදුජන රස වම 

ශ්රී ලාංණා රත්ොරතුජන හා සගරවේරනදන ත්ාෂණ  රස වම 

38 

211 

සාංවේධන වේලධාරි රස වම 2474 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

 

 

 

 

 

 2020 රදසැම්ඩේ 31 වන දිනට දීප වයාප්ත් රස වරේ වේලධාරීගර. 

 

ශ්රී  ලාංණා  පරිපාලන රස වම  

රර ණිම   අනුමත් ත්නතුජන  
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව   
පුරප්පාඩු  අතිරික්ත්ම  

ද්රශය න ෂ  383 344 39 - 

I 981 612 369 - 

III/II 1874 1434 440 - 

එණතුව  3238 2390 848 - 

 

ශ්රී  ලාංණා  ගණ ණාධිණාරී රස වම  

රර ණිම  අනුමත් ත්නතුජන 
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව  
පුරප්පාඩු අතිරික්ත්ම 

ද්රශය න ෂ 80 1 79 - 

I 489 548 - 59 

II/III 1520 1052 468 - 

එණතුව 2089 1601 547 59 

 

ශ්රී  ලාංණා  ජාංනේරගරජන රස වම  

රර ණිම  අනුමත් ත්නතුජන 
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව  
පුරප්පාඩු අතිරික්ත්ම 

ද්රශය න ෂ 52 13 39 -  

I 275 304 - 29 

II 47 169 - 122 

III 1146 701 294 - 

එණතුව 1520 1187 333 151 
 

ශ්රී  ලාංණා  ක්රම  සම්පාදන රස වම  

රර ණිම  අනුමත් ත්නතුජන 
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව  
පුරප්පාඩු අතිරික්ත්ම 

ද්රශය න ෂ  70 62 10 - 

I 190 120 70 - 

II/III 803 670 133 - 

III (අධි රස වණ) - 261 -  

එණතුව 1063 1113 213 - 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

ශ්රී  ලාංණා  වාස්තු ද්දයාඥ රස වම  

රර ණිම  අනුමත් ත්නතුජන 
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව  
පුරප්පාඩු අතිරික්ත්ම 

ද්රශය න ෂ 01 01 - - 

I 06 05 01 - 

II/III 76 44 26 - 

එණතුව 83 50 27 - 

 

ශ්රී  ලාංණා  ද්දයාත්මණ  රස වම  

රර ණිම  අනුමත් ත්නතුජන 
ත්ත්ය  වේලධාරීගර 

සාංඛ්යාව  
පුරප්පාඩු අතිරික්ත්ම 

ද්රශය න ෂ 19 01 18 - 

I 52 29 23 - 

II 18 13 05 - 

II/III, III 512 390 122 - 

එණතුව 601 433 168 - 
 

 

 

 

 

 2020 රදසැම්ඩේ 31 වන දිනට ඒණාඩද්ධ රස වරේ වේලධාරීගර. 

 

රස වම  අනුමත්  පවතින  පුරප්පාඩු  

රාජ්ය  ණළමනාණරණ  රස වම  29785 25144 4641 

පරිවේත්ණ රස වම  636 253 383 

පුස්ත්ණාලමාධිපති රස වම  257 133 492 

ණාේමාල රස වණ රස වම  *18755 16756 *1997 

රිමදුජන රස වම  *8835 8010 *825 

රත්ොරතුජන හා සගරවේරනදන ත්ාක්ෂණ  

රස වම  
3240 1724 1516 

සාංවේධන  වේලධාරී රස වම  45000 40565 4435 

එණතුව  106874 92585 14289 

 

*  අමාතයාාංශ, ේෙපාර්තේම්න් ද, ්තසරික් ේමකම් කාර්යාල, ාේද්ය ය ේමකම් කාර්යාල වන්න් ෙැනට 

වාර්තා වී ඇති අනුමත ේස වක සාංඛ්යාව 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 2020 වසරේදී වේකුත් ණරන ලද රාජ්ය  පරිපාලන චක්රරඛඛ්   
 චක්රරඛඛ් 

අාංණම 

වේකුත් ණළ 

දිනම 

ණාරණ ම 

01 01/2020 2020.01.14 ශ්රී ලාංකා ද්ෙයාත්මක ේස වේස ේස වා වයවසාාව අාංක 2137/89 හා 

2019 අේගෝස ද මස 23 ්තනැති අති ද්ේශ ෂ ගැසට් පත්රය මිනන් ඇ දළත් 

කරනු ලැබූ සාංේශෝධනයන් ක්රියාත්මක රීරීම 

02 02/2020 2020.02.03 මිතිකරණය කරන ලෙ භූේගෝලීය නාම භාද්ත රීරීම 

03 03/2020 2020.12.31 වැන්ෙඹු/ වැන්ෙඹු පුරුෂ හා අනත්ෙරු ොයක මුෙම අයරීරීම පිළිබඳ 

ද්සතර ේපෞද්ගන්ක න්පි ේගොනුවට ඇ දළත් රීරීම  

04 04/2020 2020.02.18 සපීඩ් ේපෝසට් හා ේලොජි ේපෝසට් කුරියර් ේස වාවන් භාද්ත රීරීම 

05 05/2020 2020.02.20 ශ්රී ලාංකා වාස ද ද්ෙයාඥ ස ේස වේස ේස වා වයවසාාවට අාංක 2137/88 හා 

2019 අේගෝස ද මස 23 ්තනැති අති ද්ේශ ෂ ගැසට් පත්රය මිනන් ඇ දළත් 

කරනු ලැබූ සාංේශෝධනයන් ක්රියාත්මක රීරීම  

06 06/2020 2020.03.03 ක්රීඩා ා හා ශරීර වතවතා වර්ධන ්තනය - 2020 අේ ම මස 6 වන ්තන  

07 07/2020 2020.03.26 නව ේකොේරෝනා වවසරය ේහ  දේකොට ේගන, උද්ගතව ඇති 

තත්ත්වය සැලරීමලට ේගන රජ්ේස නිලධරයන්ට සහන සැලසීම 

08 08/2020 2020.03.31 ේකොේරෝනා වවරස තත්ත්වය ේහ  දේවන් නියමිත ්තනට ද්ශ්රාම 

ගැන්වීමට ේනොහැරී වූ හා ද්ශ්රාම ගන්වා ඇති නමු ම මාර්ගගත රමය 

(online) ඔසේස  අයඳුම්පත් ේයොමු රීරීමට ේනොහැරී වූ එේහත් ද්ශ්රාම 

වැටුප සඳහා හිමිකම ලබන රජ්ේස නිලධරයන්ට/ ද්ශ්රාමිකයන්ට සහන 

සැලසීම 

09 09/2020 2020.04.29 2020 රාමලාන් (රාමසාන්) සමේස දී ද්ේශ ෂ නිවාඩු ලබා දීම 

10 10/2020 2020.05.31 ආයතන සාංග්රහේස ද්ිවද්ධාන සාංේශෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලෙ 

රාජ්ය පරිපාලන කරේමඛ් - 2019 

    

11 11/2020 2020.06.10 රජ්ේස ේගොඩා නැිනන් හා නිවාස කුලී “20.02.01.01” සඳහා ආොයම් 

ඇසතේම්න් ද - 2021 

12 12/2020 2020.06.10 රජ්ේස ේගොඩා නැිනන් හා නිවාස කුලී “20.02.01.01” සඳහා හිඟ 

ආොයම් වාර්තා ඉ්තරිපත් රීරීම - 2020.06.30 

13 13/2020 2020.09.21 ශ්රී ලාංකා පරිපාලන ේස වේස ද්ේශ ෂ ේශ්ර ණියේේස නිලධරයන්ේව වාර්ෂික 

සාාන මාරු පටිපාටිය 

14 14/2020 2020.09.21 ශ්රී ලාංකා පරිපාලන ේස වේස නිලධරයන්ේව වාර්ෂික සාාන මාරු 

පටිපාටිය (I, II හා III ේශ්ර ණියේ) 

15 15/2020 2020.09.21 ශ්රී ලාංකා රමසම්පාෙන ේස වේස නිලධරයන්ේව වාර්ෂික සාාන මාරු 

පටිපාටිය - 2021 

16 16/2020 2020.06.26 වවෙය ේහ ූනන් මත ද්ශ්රාම ගන්වන අවසාාවක ද්ශ්රාම ගන්වන ්තනය 

තීරණය රීරීම  

17 17/2020 2020.09.21 ශ්රී ලාංකා ගණකාිවකාරී ේස වේස නිලධරයන්ේව වාර්ෂික සාාන මාරු - 

2021 

18 18/2020 2020.10.16 රාජ්ය භාෂා තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම 

19 19/2020 2020.10.20 කළමනාකරණ ේස වා නිලධාරී ේස වේස අිවේශ්ර ණියේේස නිලධරයන්ේව 

වාර්ෂික සාාන මාරුවීම් - 2021 

20 20/2020 2020.10.28 රාජ්ය ේස වය බාධාවරීන් ේතොරව පවත්වා ේගන යාම 

21 21/2020 2020.12.04 රජ්ේස ේගොඩා නැිනන් හා නිවාස කුලී “20.02.01.01” සඳහා හිඟ 

ආොයම් වාර්තා ඉ්තරිපත් රීරීම - 2020.12.31 

22 22/2020 2020.12.16 පරිපූරක උත්සව ණය ේයෝජ්නා රමය    
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

23 23/2020 2020.12.30 රජ්ේස නිලධරයන්ට ද්ේශ ෂ අත්තිකාරම් - 2021 වසර 

24 24/2020 2020.12.23 2021 වසර - රාජ්කාරි කටයු ද ඇරඹීම 

25 25/2020 2020.12.31 2020 වර්ෂේස නිකුත් කරන ලෙ රාජ්ය පරිපාලන කරේමඛ් නාමාවන්ය 

 

 

 

 

සාංරශය නෝධිත් රාජ්ය පරිපාලන චක්රරඛඛ් 
 

 චක්රරඛඛ්  

අාංණම 

වේකුත් ණළ 

දිනම 

ණාරණ ම 

01 22/99 (XXXVIII) 2020.02.08 රාජ්ය නිලධරයන්/ පළාත් රාජ්ය නිලධරයන්/ අිවකරණ 
නිලධරයන් සඳහා නිල වාහන පහවතකම් 

02 22/99 (XXXIX) 2020.12.15 රාජ්ය නිලධරයන්/ පළාත් රාජ්ය නිලධරයන්/ අිවකරණ 
නිලධරයන් සඳහා නිල වාහන පහවතකම් 

03 15/2007(IV) 2020.12.15 රජ්ේස ේස වකයන් සඳහා බැාංකු මිනන් ේද්පළ හා වාහන ණය 
ලබාදීම 

04 10/2012(IV) 2020.09.18 සාංවර්ධන නිලධාරී ේස වා වයවසාාව ක්රියාත්මක රීරීම 
05 18/2015(IV) 2020.01.07 රාජ්ය ේස වේස ද්ධායක ේස වා ගණේස නිලධරයන්ට ද්ේශ ෂ 

දීමනාවක් ලබා දීම 

06 35/2019(I) 2020.01.20 රාජ්ය ේස වේස ද්ශ්රාම වැටුප් සාංේශෝධනය - 2016 
07 39/2019(I) 2020.11.03 ශ්රී ලාංකා ඉාංේන්රු ේස වේස ේස වා වයවසාාවට අාංක 2138/27 

හා 2019.08.28 ්තනැති අති ද්ේශ ෂ ගැසට් පත්ර මිනන් ඇ දළත් 
කරනු ලැබූ සාංේශෝධනයන් ක්රියාත්මක රීරීම 

08 07/2020(I) 2020.03.29 නව ේකොේරෝනා වවරසය ේහ  දේකොට ේගන, උද්ගතව ඇති 
තත්ත්වය සැලරීමලට ේගන රජ්ේස නිලධරයන්ට සහන 
සැලසීම 

09 07/2020(II) 2020.04.04 නව ේකොේරෝනා වවරසය ේහ  දේකොට ේගන, උද්ගතව ඇති 
තත්ත්වය සැලරීමලට ේගන රජ්ේස නිලධරයන්ට සහන 
සැලසීම 

10 07/2020(III) 2020.06.10 නව ේකොේරෝනා වවරසය ේහ  දේකොට ේගන, උද්ගතව ඇති 
තත්ත්වය සැලරීමලට ේගන රජ්ේස නිලධරයන්ට සහන 
සැලසීම 

 

 2020 වසරේ රාජ්ය පරිපාලන චක්රරඛඛ් ලිපි වේකුත් කිරීම. 

 චක්රරඛඛ් ලිපි 

අාංණම 

වේකුත් ණළ 

දිනම 

ණාරණ ම 

01 01/2020 2020.04.29 ේකෝද්ඩ්-19 වවරසය පවතින කාලය  දළ රාජ්ය ආයතන ද්වතත 
කර කාර්යාලයීය කටයු ද ආරම්භ රීරීම සහ එම කටයු ද 
පවත්වාේගන යාම. 

02 01/2020(I) 2020.05.04 ේකෝද්ඩ්-19 වවරසය පවතින කාලය  දළ රාජ්ය ආයතන ද්වතත 
කර කාර්යාලයීය කටයු ද ආරම්භ රීරීම සහ එම කටයු ද 
පවත්වාේගන යාම 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ආමත්න අාංශය නම 
 

 පුහුණු වැ සටහගර මාලාවක් - ආමත්න සාංග්රහරේ ද්ධිද්ධාන පිිබඩඳව රාජ්ය රස වා වේලධාරීගර 

දැනුවත් කිරීම  
 

2020.08.27 හා 2020.08.28 ේේතන  දළ බසනාහිර පළාේත් ේස වය කරන ේතෝරාගත් රාජ්ය 

නිලධරයන් 65 ේෙේනකු සඳහා පවත්වන ලදී. 
 

 

 

 

 

 

 

 රවබ් අ ද්මට රත්ොරතුජන ඇතුළත් කිරීම. 

කාර්යක්ෂම හා තතප්තිමත් රාජ්ය ේස වයක් සැපයීමට බැඳුණු රාජ්ය නිලධරයන්ට අත්වැලක් සැපයීම 

සඳහා 2020 වර්ෂේසදී අමාතයාාංශයීය ේවඅඩ අඩා ද්යට වැටුප් සම්බන්ධ අත්ේපොතක් සහ නිවාඩු සම්බන්ධ 

අත්ේපොතක් ඇ දළත් රීරීමට ක ටයු ද කළ අතර, 2020 වර්ෂය  දළ නිකුත් කරන ලෙ සියලුම කරේමඛ්, 

කරේමඛ් සඳහා වන සාංේශෝධන සහ කරේමඛ් න්පිෙ අමාතයාාංශ ේවඅඩ අඩා ද්ය  දළ පළරීරීමට කටයු ද 

කර ඇත. 

මානවසම්පත් සාංවේධන අාංශය නම 

 

1. රාජ්ය පරිපාලන කරේමඛ් අාංක 02/2018 මිනන් ද්ිවද්ධාන සලසා ඇති රාජ්ය අාංශේස මානව සම්පත් 

සාංවර්ධනය රීරීම සම්බන්ධේයන් රාජ්ය ආයතනයන්හි සම්බන්ීකකරණ නිලධාරීන් සඳහා ෙැනුවත් 

රීරීම සඳහා  පුහුණු වැඩා සටහන් / වැඩා මුළු පවත්වන ේලස ද්ද්ධ ආයතනවන්න් ලැබී ඇති ඉමලීම් 

සළකා බලා ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සමඟ එක්ව එම වැඩා සටහන් සාංද්ධානය කර 

පැවැත්වීම සඳහා කටයු ද සැලවතම් කර ඇත. 

 

2. රාජ්ය කළමණාකරණ සහකාර ේස වේස I පන්තිේස නිලධාරීන්ේව කාර්යක්ෂමතා කඩා ඉම සඳහා 

නිර්ේද්ශිත ්තන 10 පුහුණු පාඨමාලා ්තවයින පුරා ්තසරික් පෙනමින් පැවැත්වීමට අවශය තිපාෙන 

සැලසීමෙ සි ම කර තිේඅඩ. 

 

3. රාජ්ය ේස වේස කළමනාකරණ ේනොවන මට්ටේම් නිලධාරී ගණයන් සඳහා ෙ ද්ද්ධ ද්ෂය පායන්ට 

අොළව සි ම කරන ලෙ ධාරිතා සාංවර්ධන කටයු ද  සඳහා ්තසරික් පෙනමින්  තිපාෙන සලසා තිේඅඩ.  

 

4. ේමම අමාතයාාංශේස ේස වේස නියු ද කාර්ය මණ්ඩා ලය  සඳහා ධාරිතා සාංවර්ධන වැඩා සටහන් පහත 

ෙැක්ේවන පරි්ත පවත්වන ල්ත.  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

           රද්ශිම- රණටිණාලීන පුහුණු 

 පුහුණුව ජලක්ණ ණාර ාමම සහභාගි වූ 

වේලධාරීගර සාංඛ්යාව 

1 පර්ේසෂණ රමද්ෙයාව පිළිබඳ ලින්ක 
සාංකමප හැඳින්වීම 

මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 11 

2 කාර්යාල රම ,ආයතන සාංග්රහය සහ 
රාජ්ය ලිලය කළමනාකරණය 

සාංවර්ධන නිලධාරීන් සහ 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් 

120 

3  සම්පාෙන ීතතිරීති  ,රමේහෙයන් සහ 
සම්පාෙන කාර්යභාරයන්  

සාංවර්ධන නිලධාරීන් සහ 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් 

56 

4 න්පිේගොනුකරණය  සාංවර්ධන නිලධාරීන් සහ 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් 

60 

5 රාජ්ය ආයතනවල ද්ගණන ශන 
අවම රීරීම පිළිබඳ වැඩා මුළුව 

සාංවර්ධන නිලධාරීන් සහ 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් 

95 

6 කාර්යාල ේස වක ේස වය පුහුණු කාර්යාල කාර්ය සහයක 61 

7 ඉ්තරීරීම් ේකොන්ත්රාත් කළමනාකරණය 
පිළිබඳ මාර්ගගත පුහුණු පාඨමාලාව 

කාර්මික සහකාර 01 

 

රද්ශිම- දිගුණාලීන පුහුණු 

 පුහුණුව ජලක්ණ ණාර ාමම සහභාගි වූ 

වේලධාරීගර සාංඛ්යාව 

1 රාජ්ය ේස වේස  ද්නය පිළිබඳ සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 01 

1 සම්පාෙනය පිළිබඳ ිපප්ේලෝමා පාඨමාලාව මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 01 

2 Diploma in Diplomacy and World Affairs  මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 01 

3 ආර්ථික ද්ෙයාව පිළිබඳ ශාසත්රපති පාඨමාලාව             
( Masters) 

මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 01 

4 රාජ්ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශාසත්රපති පාඨමාලාව        
( Masters) 

මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 04 

5 ේතොර දරු පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාසත්රපති පාඨමාලාව        ( Masters) 

මාණ්ඩා න්ක නිලධාරීන් 01 

 

5. රාජ්ය පරිපාලන කේරමඛ් 02/2018 හි ද්ිවද්ධාන පරි්ත 2020/2021 වර්ෂ සඳහා අමාතයාාංශේස මානව 
සම්පත් සාංවර්ධන සැලැසම වඩා ාත් ද්ිවමත් ේලස සකස රීරීේම් කටයු ද සි මකරමින් පවතී. එය පෙනම් 
කර ගනිමින් සියළු අමාතයාාංශ සෙහා වන මානව සම්පත් සාංවර්ධන සැලැසමත් ඒ ඔසේස  සමසා රාජ්ය 
ේස වය සඳහාම වන මානව සම්පත් සාංවර්ධන සැලැසමත් ආදී වශේයන් ේකටිකාලීන, මධයකාලීන හා 
්තගුකාලීන මානව සම්පත් සාංවර්ධන සැලවතම් සකස රීරීමට කටයු ද කරමින් පවතී. 

ේමමිනන් අාංක 2187/27 ෙරණ 2020 අේගෝස ද 09 ්තනැති අති ද්ේශ ෂ ගැසට් පත්රේයන් රාජ්ය ේස වා 
පළත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය සඳහා කාශිත වතද්ේශ ෂි මුඛ්තා අාංක ( 8 ) මිනන් 
ෙැක්ේවන " රාජ්ය ේස වේස ළුලොයාතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැාංවීම සඳහා වතත්තීය 
සාංවර්ධනයෙ ඇ දළත්ව දීර්ඝකාලීන මානව සම්පත් සාංවර්ධන සැලැසමක් පිළිේයල රීරීම හා 
ක්රියාත්මක රීරීම" යන අවශයතාව සපුරාලනු ලබයි.  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

රත්ොරතුජන ත්ාක්ෂණ  අාංශය නම 

 අමාත්යාංශය නය ම ණාේමම මාර ල සඳහා රත්ොරතුජන ත්ාක්ෂණ  ප්රාරමෝගිණ පුහුණු වැ සටහගර 

පැවැත්වීම  

අමාතයාංශයීය කාර්යය මණ්ඩා ල සඳහා, වෙනික රාජ්කාරී කටයු ද සි ම කරේගන යාේම්දී ේතොර දරු 

තාක්ෂණ ෙැනුම වැිප්තයුණු රීරිම සෙහා කළමණාකරණ ේනොවන නිලධාරීන් 116 ේෙේනකු සෙහා 

මයිේරොේසොටට් වෙන් සැකවතම (MS Word), මයිේරොේසොටට් ප දරුම්පත් (MS Excel) සහ 

එ්තේනො ේතොර දරු තාක්ෂණය භාද්තය වැනි මාතතකා  දනක් යටේත් පුහුණු වැඩා සටහන් පවත්වා 

ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 අමාත්යාංශය නය ම වේල රවබ් අ ද්රේ ආරක්ෂාව ත්හවුජන කිරීම  සහ SSL සහතිණමක් ලඩා 

ගැවේම  

 ණළමණ ාණරණ ම ණළ හැකි මුද්රණ  රස වාවක් (Manageable Printing Service) 

ස්ථාපනම කිරීම 

 අමාත්යාාංශය නරේ දදවේණ ණටයුතු සඳහා ආධාරණ ක්රිමාණාරණම් සිදු කිරීම. 
 

අභයගරත්ර ද්ගණ න අාංශය නම 

 ද්ගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැසවීම් පැවැත්වීම. 
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ද්මේශය නන පේරේෂණ  හා රමරහයුම් අාංශය නම 

 

01. නවක නිලධාරීන් සෙහා පුහුණු වැඩා සටහනක් පැවැත්වීම. 

02. ේඅඩරුම්කරණ ක්රියාවන්ය හ මන්වා දීම. 

03. සමුළු නිවාස සාංකීර්ණේස සවාිවන පරීක්ෂණයක් සි ම රීරීම. 

 

 

 

ද්දයාත්මණ රස වා අාංශය නම 
 

 රජ්ේස රස පරීක්ෂක ේෙපාර්තේම්න් දේහ ශ්රී ලාංකා ද්ෙයාත්මක ේස වේස III ේශ්ර ණියේේස (ද්වතත)  
තන දරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නිලධාරීන් 27ක් බඳවා ගැීතම. 

 

 ආයුර්ේහෙ ේෙපාර්තේම්න් දේහ බණ්ඩා ාරනායක අනුසමරණ ආයුර්ේහෙ පර්ේසෂණායතනේස ශ්රී 
ලාංකා ද්ෙයාත්මක ේස වේස III ේශ්ර ණියේයට නිලධරයන් පසේෙේනක් බඳවා ගැීතම.  

 

 ජ්ාතික ේකෞ දකාගාර ේෙපාර්තේම්න් දේහ ශ්රී ලාංකා ද්ෙයාත්මක ේස වේස III ේශ්ර ණියේේස සහකාර 
අධයක්ෂ තන දර සඳහා නිලධරේයකු බඳවා ගැීතම. 

 

 ේසෞඛ්ය අමාතයාාංශ ේස ශ්රී ලාංකා ද්ෙයාත්මක ේස වේස III ේශ්ර ණියේේස  රසඥ ස තන දර සඳහා 
නිලධරයන් ේෙේෙේනක් බඳවා ගැීතම. 

 

 ශ්රි ලාංකා වාස ද ද්ෙයාඥ ස ේස වේස III ේශ්ර ණියේයට නිලධාරීන් බඳවා ගැීතේම් ද්වතත /සීමිත තරග ද්භාග 
ගැසට් නිේහෙනේයහි අයඳුම්පත් භාර ගැීතේම් ්තනය ේකොේරෝනා වසාංගත තත්ත්වය ේහ  දේවන් 
2020.12.31 ්තන ෙක්වා දීර්ඝ කර ඇත. 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

ශ්රී ලාංණා ගණ ණාධිණාරී රස වා අාංශය නම 

 

 නවක නිලධාරීන් 172ක් ද්වතත/සීමිත හා සතජු පෙනමින් බඳවා ගැීතම යටේත්, ඉන් 146ක් ද්වතත හා 

සීමිත පෙනමින් බඳවා ගැීතම සඳහා අය මම් පත් කැඳවා තරඟ ද්භාගය 2020 ේපබරවාරි මස පවත්වන 

ලෙ අතර ඊට සමගාමීව සතජු පෙනමින් 26 බඳවා ගැීතමට සම්මුඛ් පරීක්ෂණ පවත්වා අය මම් පත් 

කැඳවීම අවසන් කර ඇත. 
 

 වත මවතකම් සම්පූර්ණ කරන ලෙ III ේශ්ර ණියේේස නිලධාරීන් 38 ේෙේනකුේව ේස වය සථිර කර ඇත. 

 

 ශ්රී ලාංකා ගණකාිවකාරී ේස වේස වත මවතකම් සම්පූර්ණ කරන ලෙ III ේශ්ර ණියේේස නිලධාරීන් 103 ේෙේනකු 

II ේශ්ර ණියේයට උසස කර ඇත. 

 

 එේස ම ශ්රී ලාංකා ගණකාිවකාරී ේස වේස වත මවතකම් සම්පූර්ණ කරන ලෙ සහ II ේශ්ර ණියේේස නිලධාරීන් 

127 ේෙේනකු I ේශ්ර ණියේයට උසස රීරීම සඳහා රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂන් සභාේහ අනුමැතිය ලබා 

ගැීතේමන් පවත අය මම්පත් කැඳවන ලෙ අතර 2021.01.09 සහ 2021.01.10 ේේතන සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 

පැවැත්වීමට සැළවතම් කර ඇත.  

 රාජ්ය ේස වා ේකොමිෂන් සභා කරේමඛ් 03/2019 අනුව ේස වා අවශයතාව මත ේකොන්ත්රාත් පෙනමින් 

පත්වීම් ලබා දී ඇති ද්ශ්රාමික නිලධාරීන් සාංඛ්යාව 40ක් වන අතර, ේම් වන ද්ට පුරප්පාඩු තන දරු වල 

ේස වය කරමින් සිටින සාංඛ්යාව 16 රී.  

 ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සමඟ එක්ව ගණකාිවකාරී ේස වේස නිලධාරීන්  සෙහා ධාරිතා 

සාංවර්ධන වැඩා සටහන් සාංද්ධානය කර ඇත. ඒ සඳහා ශ්රී ලාංකා ගණකාිවකාරී ේස වේස III ේශ්ර ණියේේස 

නිලධාරීන් 66 ක් සහ I ේශ්ර ණියේේස නිලධාරීන් 161 ේෙේනකු සහභාගි කරවා ඇත.  

 ේමම වසර  දළදී ද්ශ්රාම ගැීතමට නියමිත නිලධාරීන් 40 ේෙේනකුේව සියලු ආයතන කටයු ද නිමකර 

ද්ශ්රාම ගන්වා ඇත. 

 වාර්ෂික සාානමාරු තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම යටේත් 2020 වර්ෂේස නිලධාරීන් 45 ේෙේනකුේව 

සාාන මාරු ක්රියාත්මක වී ඇත. 2021 වාර්ෂික සාානමාරු තිපත්තිය යටේත් II/III ේශ්ර ණියේේස 

නිලධාරීන් 51 ේෙේනකු සහ I ේශ්ර ණියේේස නිලධාරීන් 29  ේෙේනකු වශේයන් නිලධාරීන් 80 ේෙේනකු 

සඳහා සාාන මාරු ලබා  දීමට ේවඅඩ අඩා ද්ේස සිද්ධ කර අියයාකනා කැඳවා ඇත.  

 වාර්ෂික ේනොවන සාානමාරු යටේත් නිලධාරීන් 72 ේෙේනකු ේමම වර්ෂය  දළ සාානමාරු ලබා ඇත. 

 

 ේමම ේස වේස නිලධාරීන් 06 ේෙේනකු සඳහා ද්නය ක්රියාමාර්ග ආරම්භ රීරීමට කටයු ද ේයදී ඇති 

අතර ඉන් ේෙේෙේනකුේව ද්නය ක්රියාමාර්ග අවසන් කර ඇත.  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

රාජ්ය භාෂා අාංශය නම 

 

2020 වේෂරේදී භාෂා සාංවේධන වැ සටහගර ලගා ණරගත් ජලක්ණමගර 

 
1. රාජ්ය ආමත්නවල නාමපුවජන ත්රි භාෂාරවගර ස්ථාපිත්කිරීම 

 

රජ්ේස ආයතන 38 කට නාම පුවරු රි භාෂාේවන් සකස රීරීම සඳහා රුපියම මින්යන 2.170  ක් ේම් 

සඳහා ද්යෙම් කර ඇත. 

 
2. රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්තිම ක්රිමාත්මණ කිරීම පිිබඩඳ ණාේමක්ෂම හා ඵලදා  රස වා සැපය ම සඳහා දිව න 

පුරා වැ මුළු පැවැත්වීම  

ේම් යටේත් හම්බන්ේතොට, රිකුණාමලය, මහනුවර සහ නුවරඑන්ය යන ්තසරික්කවල වැඩා මුළු 21 ක් 

පවත්වන ලදී. රාජ්ය භාෂා තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම පිළිබඳ  රාජ්ය නිලධාරීන් ෙැනුවත් රීරීම සඳහා 

රුපියම මින්යන 1.678 ක් ද්යෙම් කර ඇත.  

භාෂා සැලවතම් සකස රීරීම සම්බන්ධව පුහුණුකරුවන් පුහුණු රීරීම යටේත්, සබරගමුව පළාේත් 

ේපොන්ස සාාන 15ක ේපොන්ස නිලධාරීන් 35ක් සෙහා වැඩා මුළුවක් පැවැත් ද්ය. ේම් සඳහා රුපියම 
මින්යන 0.249 ක් ද්යෙම් කර ඇත. 

 
3. රාජ්ය භාෂා ප්රතිපත්තිම ක්රිමාත්මණ කිරීම සම්ඩගරධ ද්රශය න ෂ වයාපිති  මටරත් ත්රි භාෂා ග්රගරථ පාසඛ 

පුස්ත්ණාල හා මහජ්න පුස්ත්ණාල රවත් රඩදා හැරීම 
 

    ්තවයින පුරා පාසම සහ මහජ්න පුසතකාල 33කට රි භාෂා ග්රන්ා ලබාදීම සඳහා රුපියම මින්යන 1.582  

ද්යෙම්  කර ඇත. ේමම වයාපතතිේයන් පාසම ළමුන් සහ සාමානය ජ්නතා ද්ශාල සාංඛ්යාවක් තිලාභ 

ලබා ඇත. 

4.  1956 භාෂා ඇමතුම් මධයස්ථානම 
 

ේමම වර්ෂය  දල භාෂා ඇම දම් මධයසාානය මගින් භාෂා ගැටළු 275 සම්බන්ධව අොල ද්ස මම් ලබාදී 

ඇත්  රමම ගැටළු සෙහන් රීරීම සඳහා වයිබර්, වට්සඅප්, ේට සබුක් සහ ඉේමෝ සඳහා අාංකය 

0714854734 ෙ ක්ෂණියේක ඇම දම අාංක 1956  ලබා දී ඇත. 

5. භාෂා පගරති පැවැත්වීම 
 

රුපියම මින්යන 0.724 ක මුෙලක් භාෂා පන්ති සඳහා වැය කර ඇති අතර රාජ්ය අාංශේස නිලධාරීන් 932 

ක් සඳහා ්තන 12ක පාඨමාලා 3ක්, පැය 100ක පාඨමාලා 3 ක් සහ පැය 50ක පාඨමාලා 5 ක්  

රීන්ේනොච්චි සහ  මඩා කලපුව මධයසාානේස අවසන් කර ඇත. 
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භාෂා අාංශේස ක්රියාකාරී සැලැසමට අනුව 01.01.2020 සිට 31.12.2020 ෙක්වා 

ලබාගත් ගතිය 
 

 

S/n 
 

වැ සටහගර 

 

වැ සටහගර / 

වැ මුළු 

ගණ න 

 

ඇස්ත්රම්ගරතුග

ත් මුදල (ජන.් ) 

 

 

සත්ය 

ද්මදම 

(ජන.් ) 

01 
රාජ්ය ආයතනවල නාමපුවරු රිභාෂාේවන් 

සාාපිතරීරීම 
38 2.710 2.710 

02 

රාජ්ය භාෂා තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම පිළිබඳ 

කාර්යක්ෂම හා ඵලොයි ේස වා සැපයීම සඳහා 

්තවයින පුරා වැඩා මුළු පැවැත්වීම  

21 1.678 1.678 

03 
භාෂා සැලවතම් සකස රීරීම සම්බන්ධව 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු රීරීම 
1 

 

1.500 

 

 

0.249 

 

04 

රාජ්ය භාෂා තිපත්තිය ක්රියාත්මක රීරීම 
සම්බන්ධ ද්ේශ ෂ වයාපතති  යටේත් රි භාෂා 
ග්රන්ා  පාසම පුසතකාල හා මහජ්න පුසතකාල 
ේවත ේබො හැරීම 

33 1.582 1.582 

05 
භාෂා පන්ති පැවැත්වීම - උ දරු සහ නැේගනහිර 
පළාත් මධයසාානයන්හි 

11 

 

1.592  

 

0.724 

  
මුළු එණතුව 

  

9.10 

 

 

6.95 

 

 

 

2.71

1.678
1.5

1.582 1.592

2.71

1.678

0.249

1.582

0.724

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

රාජ්ය ආයතනවල 
නාමපුවරු 
රිභාෂාේවන් 
සාාපිතරීරීම

රාජ්ය භාෂා 
තිපත්තිය 

ක්රියාත්මක රීරීම 
සඳහා  වැඩා මුළු 
පැවැත්වීම 

භාෂා සැලවතම් සකස 
රීරීම සම්බන්ධව 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු 
රීරීම

රි භාෂා ග්රන්ා  
පාසම පුසතකාල හා 
මහජ්න පුසතකාල 
ේවත ේබො හැරීම

භාෂා පන්ති 
පැවැත්වීම - උ දරු
සහ නැේගනහිර 

පළාත් 
මධයසාානයන්හි

ඇසතේම්න් දගත මුෙල (රු.මි) සතය ද්යෙම (රු.මි)
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භාෂා සැලවතම් සකස රීරීම සම්බන්ධව 
පුහුණුකරුවන්  

පුහුණු රීරීම සඳහා පවත්වන ලෙ වැඩා මුළුවක් 
 

රිභාෂා නාම  

පුවරු සාාපිත රීරීම 

රිභාෂා ේපොත් මහජ්න 
පුසතකාලයකට ේබොහැරීම 
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රමම රණටුම්පත් වාේත්ාරන සඳහගර රත්ොරතුජන සත්ය හා වේවැරදි ඩව රම ගර සහතිණ 

ණර්   

 

 

                                      

රේ රේ රත්නසිරි 

රඛණම් 
රාජ්ය රස වා  පළාත් සභා හා  

පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය නම  



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 
 

 
24 

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

 

 

 

 

වර්ෂය සඳහා සමස්ථ මූල්ය 

කාර්ය සාධනය 

2020 
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මූල්ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය 

 

ඒසීඒ-එෆ්

රු.

2020 2019

ආදායම් ල්ැබීම්

                        -   ආදායම් බදු 1                            -                              -   

                        -   සේශීය භාණ්ඩ හා සසේවා මත බදු 2                            -                              -     ACA-1

                        -   ජ්ාතයන්තර සවළඳාම මත බදු 3                            -                              -   

        1,100,000,000 බදු සනොවන ආදායම් හා සවනත් 4           1,152,983,938           1,069,071,156 

    1,100,000,000 මුළු ආදායම් ල්ැබීම් (අ)        1,152,983,938        1,069,071,156 

ආදායම් නනොවන ල්ැබීම්

                        -   භාණ්ඩාගාර අග්රිම              663,062,717           3,471,674,842 ACA-3

                        -   තැන්පතු              119,984,077              640,206,214 ACA-4

                        -   අත්තිකාරම් ගිණුම්              126,409,395              117,125,506 ACA-5

                        -   සවනත් ලැබීම්                            -                              -   

                        -   මුළු ආදායම් නනොවන ල්ැබීම් (ආ)           909,456,189        4,229,006,562 

    1,100,000,000 මුළු ආදායම් ල්ැබීම් සහ ආදායම් නනොවන ල්ැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)        2,062,440,127        5,298,077,718 

අඩුකළා : වියදම්

පුනරාවර්තන වියදම්

        9,287,100,000 වැටුප්, සේතන සහ අසනකුත් සසේවක ප්රතිලාභ 5           7,848,258,218           1,079,726,130 

          345,652,000 අසනකුත් භාණ්ඩ හා සසේවා 6              217,874,460              286,951,902 

          405,905,000 සහනාධාර, ප්රදාන සහ මාරුකිරීම් 7              364,642,548              770,800,690 

                        -   සපොළී සගවීම් 8                            -                              -   

                390,000 සවනත් පුනරාවර්තන වියදම් 9                    386,714              157,682,081 

  10,039,047,000 මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඈ)        8,431,161,940        2,295,160,803 

මූල්ධන වියදම්

            22,350,000 මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම් 10                20,101,395                39,817,615 

          747,950,000 මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම් 11              571,069,289              522,770,990 

            97,950,000 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම් 12                67,728,425           2,656,317,475 

                        -   මූලය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 13                            -                              -   

            19,270,000 හැකියා වර්ධනය 14                15,497,836              162,499,547 

            72,533,000 සවනත් මූලධන වියදම් 15                51,688,705           2,015,400,537 

       960,053,000 මුළු මූල්ධන වියදම් (ඉ)           726,085,650        5,396,806,163 

ප්රධාන නල්ජර් වියදම් (ඊ)           163,205,402           691,914,839 

         තැන්පතු නෙවීම්              102,084,656              561,562,575 ACA-4

         අත්තිකාරම් නෙවීම්                61,120,746              130,352,264 ACA-5

      10,999,100,000 මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)        9,320,452,992        8,383,881,806 

2020 නදසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම නශේෂය ඌ = (ඇ-උ)       (7,258,012,865)       (3,085,804,088)

2020 දෙසැම්බර් 31 දිදෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

මූල්ය කාර්යසාධෙ ප්රකාශය

සටහන

 ACA-2(ii)

 ACA-2(ii)

 අයවැය 2020

තතය
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Rs.

10.1
අසනකුත් සෙපාර්තසම්න්තු  වලින් එකතු  කරගත්  ආොයම. 

(20.02.01.01)
1,145,716,471         10.9  අසනකුත් සෙපාර්තසම්න්තු  ෙරන ලෙ වියෙම . - ඒ.සී.ඒ 2(ii) 8,484,610,422         

10.2
අසනකුත් සෙපාර්තසම්න්තු වලින් ලෙ ප්රතිපාෙන සෙහා ෙරන 

වියෙම. (as per FR.208)
7,684,444               10.5

 13011   අත්තිකාරම් බී ගිණුමට අසනකුත්  සෙපා./ අමාතය  

විසින් කරන ලෙ හර  සටහන් වල මුළු  එකතුව
19,825,635             

10.3
 13011 අත්තිකාරම් බී ගිණුමට අසනකුත්  සෙපා./ අමාතය  

විසින් කරන ලෙ බැර සටහන් වල මුළු  එකතුව
47,733,978             10.6

අමාතයාංශ  විසින්   අසනකුත් අත්තිකාරම් ගිණුම්වලට  කරන 

ලෙ  බැර  සටහන් වල මුළු එකතුව
20,115,117             

10.4
අමාතයාංශ  විසින්   අසනකුත් අත්තිකාරම් ගිණුම්වලට  කරන 

ලෙ හර සටහන් වල මුළු එකතුව
69,290,633             10.7

 අමාතයාංශ  විසින්   අසනකුත් ආොයම්  ගිණුම් සවනුසවන්  

එකතු   කරන ලෙ  මුළු එකතුව( ආොයමින් ආපසු සගවීම් අඩු 

කිරීසමන් පසු )

16,995,974             

10.8
 තැන්පතු ගිණුමට අසනකුත්  සෙපා./ අමාතය  විසින් කරන ලෙ 

බැර සටහන් වල මුළු  එකතුව
108,473,668           10.10

 තැන්පතු ගිණුමට අසනකුත්  සෙපා./ අමාතය  විසින් කරන ලෙ 

හර සටහන් වල මුළු  එකතුව
95,364,911             

අක්මුදල් ගිණුමට  මාරුකිරීම් 7,258,012,865         

8,636,912,059       8,636,912,059       

අක්මුදල් ගැලපුම් ගිණුම
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ඒසීඒ-සී

2020 2019

රු. රු. 

මෙමෙයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙයන්

මුළු බදු ලැබීම් -                               -                           

ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්ර 7,267,467                     23,513,789              

ලාභ -                               -                           

ආදායම් නනොවන ලැබීම් -                               -                           

නවනත් නදපාර්තනම්න්තු/අමා තයංශ මඟින් එකතු කරන ලද ආදායම 16,995,974                   69,619,634              

අග්රිම ලැබීම් 663,062,717                 3,471,674,842         

මෙමෙයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙය (අ) 687,326,158                 3,564,808,265         

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

පුද්ගල පඩිනඩි හා නමනහයුම් වියදම් 411,758,827                 1,183,885,303         

සහනාධාර සහ මාරුකිරීම් 21,186,330                   36,559,037              

භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්රිම -                               -                           

නවනත් වැය ශීර්ෂ නවනුනවන් දරන ලද වියදම 7,684,444                     9,985,691                

මෙමෙයුම් ක්රියාකාරකම් සඳො වැය කරන ලද මුදල් ප්රවාෙය (ආ) 440,629,601                 1,230,430,031         

මෙමෙයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙය (ඇ )=(අ)-(ආ) 246,696,557                 2,334,378,234         

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙයන්

නපොළී -                               -                           

ලාභාංශ -                               -                           

හිමිකම් ඉවත්වීනම් ප්රතිපාදන හා නභෞතික වත්කම් විකිණීම -                               -                           

උපණය අයකර ගැනීම් - අත්තිකාරම් බී ගිණුම -                               -                           

අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම් 98,790,535                   122,428,052            

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙය (ඈ) 98,790,535                   122,428,052            

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

නභෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් නහෝ මිලදී ගැනීම් හා නවනත් ආනයෝජන අත්කර 

ගැනීම්
239,692,011                 2,405,691,233         

සවනත් ආසයෝජ්න -                               -                           

අත්තිකාරම්  නගවීම් 110,585,744                 129,758,691            

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම් සඳො වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවාෙය (ඉ) 350,277,755                 2,535,449,924         

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙය ( ඊ)=(ඈ)-(ඉ) (251,487,220)               (2,413,021,873)        

මෙමෙයුම් ො ආමයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්රවාෙය 

(උ)=( ඇ) + (ඊ)
(4,790,663)                   (78,643,639)             

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙයන්

නද්ශීය ණය ගැනීම් -                               -                           

විනද්ශීය ණය ගැනීම් -                               -                           

ප්රදානයන් ලැබීම් -                               -                           

තැන්පතු ලැබීම් 11,510,408                   640,206,214            

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්රවාෙය (ඌ) 11,510,408                   640,206,214            

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

නද්ශීය ණය ආපසු නගවීම් -                               -                           

විනද්ශීය ණය ආපසු නගවීම් -                               -                           

තැන්පත් නගවීම් 6,719,745                     561,562,575            

මූලය ක්රියාකාරකම් සඳො වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවාෙය (එ) 6,719,745                     561,562,575            

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවාෙය (ඒ)=(ඌ)-(එ) 4,790,663                     78,643,639              

මුදල්වල ශුද්ධ මවනස්වීම්   (ඔ) =  (උ) + (ඒ) (0)                                 -                           

ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ම ේෂය -                               -                           

මදසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ම ේෂය (0)                                 -                           

2020 දෙසැම්බර් 31  දිදෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා

මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශය

තතය
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය   

මූල්ය ප්රකාශන සඳහා සටහන් 

 

1)  වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය

2020 ජනවාරි 01 සිට ඡදසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය ඡෙෙ මූලය ප්රකාශයන්ට අදාළ

වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය ඡේ.

2)  මිනුම්කරණ පදනෙ

මූලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැය ෙත පිළිඡයල කර ඇති අතර සෙහර වත්කම්වල

ඓතිහාසික පිරිවැය නැවත තක්ඡසේරු කරන ලද වටිනාකෙට වැඩිදියුණු කර ඇත.

අනයාකාරඡයන් දක්වා ඡනොෙැති විට ගිණුම් පිළිඡයල කිරීෙ වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනෙ ෙත

සිදුකරයි.

මූලය ප්රකාශ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ආසන්නතෙ රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

3)  ආදායම් හඳුනාගැනීෙ

හුවොරු හා හුවොරු ඡනොවන ආදායම් ඒවා ලැබිය යුතු කාලසීොව ඡනොසළකා, මුදල්

ලැඡබන කාලපරිච්ඡේදඡේදී ආදායම් ඡලස හඳුනාගනු ලැඡේ.

4)    ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ හඳුනාගැනීෙ හා ෙැනීෙ

වත්කෙට අදාළ අනාගත ආර්ථික ප්රතිලාභ ආයතනයට ලැඡබන බවට තහවුරුවක් ඇති විට

හා එෙ  වත්කම් විශව්ාසනීයව ෙැනිය හැකි නම් එෙ වත්කම් ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ

ඡලස හඳුනාගනු ලැඡේ.

ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘතිය අදාළ ඡනොවන

අවසථ්ාවලදී නැවත තක්ඡසේරු කරන ලද අගය ඡයොදාගනී.

5)  ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ සංචිතය

ඡෙෙ සංචිත ගිණුෙ ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුෙ ඡේ.

6) මුදල් හා මුදල් සොන දෑ

2020 ඡදසැම්බර් 31 දිනට අතැති ඡේශීය වයවහාර මුදල් ඡනෝට්ටු සහ කාසිවලින් මුදල් හා

මුදල් සොන දෑ සෙන්විත ඡේ.

වාර්තාකිරීමේ පදනම
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

 

ආදායම් එකතු කිරීමම් කාර්ය සාධනය 

 

     

රු.   ,000 

ආදායම් 
සේතය 

ආදායම් සේත විස්තරය 

ආදායම් ඇස්තසම්න්තුව එකතු කළ ආදායම 

මුල් අගය 
සාංසශෝධිත 

අගය 

අගය 

(රු.) 

සාංසශෝධිත 
ආදායම් 

ඇස්තසම්න්තු 
ප්රතිශතයේ 

සලස 

 20.02.01.01

  

 රජ්සේ සගොඩනැගිලි හා 
නිවාස කුලියට දීම 

1,100,000 1,100,000 1,152,983 104.82 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත්පාලන අමාතයංශය 

 

ප්රතිපාදන උපයයෝගී කර ගැනීයේ කාර්ය සාධනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ප්රතිපාදන 
වර්ගය 

ප්රතිපාදනය 

තථ්ය වියදම් 

ප්රතිපාදන  
භාවිතය 

සංසශෝධිත 
ප්රතිපාදන  

% ක් සලස  
මුල් ප්රමාණය සංසශෝධිත 

          

පුනරාවර්තන 10,039,250,000 10,039,047,000 8,431,161,940 83.98 % 

  
    

ප්රාග්ධන 959,850,000 960,053,000 726,085,650 75.63 % 
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මූල්ය නනොවන වත්කම් වාර්තා කිරීනම් කාර්ය සාධනය 

     

රු.   ,000 

වත්කම් 
සේතය 

සේත විස්තරය 

2020.12.31 දිනට 
මිනින්ස ෝරු 

වාර්තාවට අනුව 
සශේෂය  

2020.12.31 දිනට 
මූලය ස්ථාන 

වාර්තාවට අනුව 
සශේෂය 

තවම ගණන් 
ගත යුතු 

ප්රගතිය% 
ේ සලස 
වාර්තා 
කිරීම 

9151 සගොඩනැගිලි සහ වුහයන්  
2,132,427,309.55 - 100% 

9152 

යන්සරෝපකරණ සහ 
උපකරණ  

836,265,206.54 - 100% 

9153 ඉඞම්  
3,422,630,000.00 - 100% 

9154 අස්පෘශය වත්කම්  
- - 100% 

9155 ජීව වත්කම්  
- - 100% 

9160 වැඩ කරමින් පවතින  
1,529,524,113.74 - 100% 

9180 බදු වත්කම්  
- - 100% 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 

ආයතනයේ කාර්ය සාධන දර්ශක (ක්රියාකා ස සැසැස ම මත නදනව ) 

 

 

 

වියශේෂිත දර්ශක 

අයේක්ෂිත නිමැවුයව ප්රතිශශතයක් ()) යසස 

සතය ප්රතිශදානය 

100%- 90% 75%-89% 50%- 74% 

1 “ේසෞභාග්යේේ  ැක්ම” ප්රතිපපත්තිප ප්රකාශය  අුකුලලව සහ 

රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මක රීමටම  අේ්්ෂිත ේවනත් ජ්ාතිපක 

ප්රතිපපත්ීනන් මත ිහිට ා “ර  ේවුකේවන් වකඩ සාංස්කෘතිපය් ” 

ඇතිප රීමටම ිහණිස අැාළ රාජ්ය අමාතයාාංශ ස හා ප්රතිපපත්තිපමය 

මඟේපන්වීම සිදු රීමටම සහ රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන විෂයය  අැාළ ප්රතිපපත්තිප සම්පාැනය, ජ්ාතිපක 

අයවකය, රාජ්ය යේය ජ්න හා ජ්ාතිපක සාංවර්ධන වකඩිහිවේවල 

ය ේත් ඇතිප වයාපෘතිප ක්රියාත්මක රීමටම සහ අමාතයාාංශය  

අයත් ේැපාර්තේම්න්තු, රාජ්ය සාංස්ාා හා වයවස්ාාිහත 

යයතනයන්ිට විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊ  අැාළ ප්රතිපපත්තිප 

සම්පාැනය, වකඩස හන් සහ වයාපෘතිප ක්රියාත්මක රීමටම, පසු 

විපරම් රීමටම හා ඇග්යීම.  

 

 

2 
ශ්රී ලාංකා පපාපාලන ේස වය, ශ්රී ලාංකා ග්ාකාකාකාමට ේස වය, 

ශ්රි ලාංකා රමසම්පාැන ේස වය, ශ්රී ලාංකා ජාංනේේන් ස ේස වය, 

ශ්රී ලාංකා විැයාත්මක ේස වය, ශ්රී ලාංකා වාස්තු විැයාඥ ස ේස වය, 

ශ්රී ලාංකා තා්ෂා ේස වය හා ඒකාබද්ධ ේස වාවන්ිට 

යයතනික, පපාපාලන හා ිහපාස් කළමනාකරාය. 

  

  

3 පාර්ලිේම්න්තුව සම්බන්ධ හා පාර්ලිේම්න්තු මන්ත්රීව සන්ේ  

ක යුතු වල  අැාළව රජ්ය විසින් ජටුකළ යුතු කාර්යයන්. 
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ශ්රී  ලංකා ගණකාධිකරණ ස ේවා අංශය  
           2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී  ැලැ ්සේ ප්රගතිය 

ප්රධාන 

විෂයය 

ක්සෂේත්රය 

ප්රධාන 

ක්රියාකාරකේ 
අනු ක්රියාකාරකේ 

අසේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 

(ප්රතිලාභීන් / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය       

(තිසේ නේ) 
 (රු.මි.) 

ප්රතිපාදන   

(රු.මි.) 

මූලය හා ස ෞතික ඉලක්ක ( මුච්චිත) 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය 
මූලය හා ස ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 

සනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  

(අනනුකූලතාවක් 

තිසේ නේ)  

  

1 වන 

කාර්තුව 
2 වන 

කාර්තුව 
3 වන 

කාර්තුව 
4 වන 

කාර්තුව 
වි ්තරය 

ප්රගතිය % හා 

රු.මි. 

වශසයන් 

ම
ාන
ව
  
ේ
ප
ත්
 ක
ළ
ම
න
ාක
ර
ණ
ය
  

නිලධාරීන් 172 
සෙසෙසනකු 
බඳවාගැනීම 

(විවෘත 86, සීමිත 
60 - තරඟ විභාගය 

මගින්,  ඍජු 26 - 
සම්මුඛ 

පරීක්ෂණය මගින්) 
 
30.06.2018 ෙක්වා 
පුරප්පාඩු  

 
- සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම  

ශ්රී .ලාං.ග.සසේ. 
සඳහා අනුමත 
සසේවක 
සාංඛයාසවන් 
පුහුණු 
සසේවකයින් 
80%ක් 
පවත්වාගැනීම  

මි. 0.5 (සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ සඳහා 

පිරිවැය)          

  සහෞ.ඉ.     50% 100% විවෘත/ සීමිත 
විභාගය 2020 
සපබරවාරි 16, 
22 සහ 23 යන 

දිනවල පවත්වන 

ලදී. 
ඍජු 

බඳවාගැනීම 
පිළිබඳ ගැසට් 

නිසේෙනය 
2020.08.21 දින 

පළ කර ඇත. 
 

අයදුම්පත් 

814ක් ලැබිණි. 

40% විවෘත/ සීමිත 
විභාගසේ ප්රතිඵල 

අසප්ක්ෂා කළ පරිදි 
නිකුත් 

සනොසකරිණි. 
  මූ.ඉ.     100%   

  
බඳවාගැනීම  
 
30.06.2020 ෙක්වා 
පුරප්පාඩු 

- සසේවක සාංඛයා 
සාංසශෝධනය   
- කළමනාකරණ 
සසේවා 
සෙපාර්තසම්න්තුව/ 
රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂන් සභාව 
සවතින් අනුමැතිය 
ලබාගැනීම  
- ගැසට් නිසේෙනය 
සකස් කිරීම  
- රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂන් සභාව/ 
විභාග 
සෙපාර්තසම්න්තුව 
සවතින් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීම  

ශ්රී .ලාං.ග.සසේ. 
සඳහා අනුමත 

සසේවක 
සාංඛයාසවන් 

පුහුණු 
සසේවකයින් 

80%ක් 
පවත්වාගැනීම 

    සහෞ.ඉ.     50% 100%     2018/2020 
බඳවාගැනීම ප්රමාෙ 
වීම සහේතුසවනි  

    

මූ.ඉ. 
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නිලධාරීන් 172 
සඳහා 
සසේවාරම්භක 
පුහුණුව 
සාංවිධානය කිරීම  

ශ්රී  ලාංකා 
සාංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය සමග 
සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම   

සසේවාරම්භක 
පුහුණුව නියමිත 
දින ආරම්භ 
කිරීම  

    
සහෞ.ඉ.      25% 75% 

    

අසප්ක්ෂා කළ පරිදි 
බඳවාගැනීම සිදු 
සනොසකරිණි.  මි. 25    මූ.ඉ.     50% 100% 

  

ශ්රී .ලාං.ග.සසේවසේ 
නිලධාරීන් සඳහා 
ධාරිතා සාංවර්ධන 
වැඩසටහන 
සාංවිධානය කිරීම                  
I සරේණිය -161 
III සරේණිය -204 

ධාරිතා සාංවර්ධන 
වැඩසටහන සඳහා 
නිලධාරීන් නම් 
කිරීම  

I  සරේණිසේ 
හඳුනාගත් 
නිලධාරීන් සඳහා 
ධාරිතා 
සාංවර්ධන 
වැඩසටහන් 

පැවැත්වීම  - 
161 

මි. 3.81   සහෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

I  සරේණිසේ 
නිලධාරීන් 
සඳහා ධාරිතා 
සාංවර්ධන 
වැඩසටහන 
සම්පූර්ණ කර 
ඇත.  

100% 

ශ්රී  ලාංකා සාංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය විසින් 
පවත්වනු ලබන 
ධාරිතා සාංවර්ධන 
වැඩසටහන්  

පුහුණුව ලබා දුන් 
නිලධාරීන් 
සාංඛයාව    
 III සරේණිය -  
204   මි. 11.39   මූ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

III  සරේණිසේ 
නිලධාරීන් 
සඳහා ධාරිතා 
සාංවර්ධන 
වැඩසටහසනහි 
සමොඩියුල 6ක් 
සම්පූර්ණ කර 

ඇත. (10 සහ  

11 කණ්ඩායම්) 

60% 

නිලධාරීන් 40 
සෙසනක් නියමිත 
දිනට විරාම 
ගැන්වීම  

විරාම ගැනීමට 
මාස 06කට සපර 
විරාම ගැනීමට 
නියමිත නිලධාරීන් 
ලැයිස්තුගත කිරීම  

නියමිත දිනට 
විරාම ගැනීම් 

100% 
      25% 45% 65% 100%   100% 

  

නිලධාරීන්සේ 
විනය ලිපි සගොනු 
36ක් 
සම්බන්ධසයන් 
කටයුතු කිරීම  

සේඛනගත කිරීම          25% 50% 75% 100% 
විනය සම්බන්ධ 
කාරණා 02ක් 
විසඳන ලදී.  

  

සේඛනගත කිරීසම් 
කටයුතු මත පෙනම් 
සේ.  

නියමිත කාලයට 
නිලධාරීන් 139 ක් 
ස්ථිර කිරීම  

සේඛනගත කිරීම  සුදුසුකම් සපුරා 
ඇති නිලධාරීන්  

85% ක් ස්ථිර 
කිරීම        

25% 50% 75% 100% නිලධාරීන් 38ක් 
ස්ථිර කරන ලෙ 
අතර අසනත් 
නිලධාරීන් ස්ථිර 
කිරීසම් කටයුතු 
සිදු සකසරමින් 
පවතී. 

27% 

නිලධාරීන් විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන ලිපි සේඛන 
මත පෙනම් සේ. 
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කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය 
පැවැත්වීම  

ශ්රී  ලාංකා 
සාංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය සමග 
සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම 

වසරකට විභාග 
සෙකක්  

      

        2018 
කාර්යක්ෂමතා 
කඩ ඉම් 

විභාගසේ (I සහ 
II ) නිලධාරීන් 

424 
සෙසනකුසේ 
ප්රතිඵල 2020 
ජුනි 11 වන දින 
ලැබිණි.  

    

නියමිත දිනට 
නිලධාරීන් උසස් 
කිරීම  

 III සරේණිසේ 
නිලධාරීන් 130 
සෙසනක් නියමිත 

දිනට II සරේණියට 
උසස් කිරීම  

සුදුසුකම් සපුරා 
ඇති නිලධාරීන් 
අතසරන් 
නිලධාරීන් 

95%ක් උසස් 
කිරීම  

      

25% 50% 75% 100% නිලධාරීන් 103 

සෙසනක් II 
සරේණියට උසස් 
කරන ලදී.  

80% 

සේඛනගත කිරීසම් 
කටයුතු මත පෙනම් 
සේ. 

II සරේණිසේ 
නිලධාරීන් 200 
සෙසනක් නියමිත 

දිනට I සරේණියට 
උසස් කිරීම 

      

25% 50% 75% 100% I සරේණියට 
උසස් කිරීම 
සඳහා අයදුම්පත් 
කැඳවීසම් 
නිසේෙනය 
2020.09.25 දින 
පළ කර තිසේ.  

  සකොවිඩ් 19 
වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් ප්රමාෙ 
විය  

සතොරතුරු ෙැන 
ගැනීසම් 
අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත 
යටසත් සතොරතුරු 
සැපයීම  

සේඛනගත කිරීම  සතොරතුරු 100% 
ක් සැපයීම   

      

100% 100% 100% 100%   

100% 

  

ස
ත
ොර
තු
රු
 ත
ාක්
ෂ
ණ
ය
  

ශ්රී . ලාං.ග.සසේවසේ  
සජ්යෂ්ඨතා  
සේඛනය 
යාවත්කාලීන 
කිරීම   

  

සෑම මසකම 
01වන දින 
යාවත්කාලීන 
කිරීම  

      25% 50% 75% 100% 

  

100% 

  

ෙත්ත පද්ධතිය 
යාවත්කාලීන 
කිරීම  

  

සෑම මසකම 
01වන දින 
යාවත්කාලීන 
කිරීම        

25% 50% 75% 100% 100% 

වඩාත්ම මෑත 
කාලීන සතොරතුරු 
ඇතුළත් සකොට 
සවේ පිටුව 
යාවත්කාලීන 

  
කාර්තුවකට එක් 
වරක්  

      25% 50% 75% 100% 100% 
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කිරීම   
ප්ර
ති
ප
ත්
ති
  

වාර්ෂික ස්ථාන 
මාරු ප්රතිපත්තිය  
ක්රියාවට නැාංවීම  

ස්ථාන මාරු 
ප්රතිපත්තිය  අනුව 
ස්ථාන මාරු 
ලබාදීම  

නියමිත දිනට 
ස්ථාන මාරු 
ක්රියාත්මක  
කිරීම  

        10% 50% 100%   100% 

  

සසේවා වයවස්ථාව  
සාංසශෝධනය  
කිරීම  

උපසෙස් 
ලබාගැනීම සහ 
සේඛනගත කිරීම   
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ශ්රී ලංකා පරිපාලන ස ේවා අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකා ස  ැලැ ේසප රගතිය 

රධාාන ිෂයයය 

ක්සයේත්රය 
 

ක්රියාකාමක  
අනු 

ක්රියාකාමකප 

අසේක්ෂිත 

රිලල 

(රිලාීන් / 

ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාමක කට 

මුළු පිරිවැය       

(රු.මි.) 

රිපාදන   

(රු.මි.) 

ස ෞික ඉලක්ක (%) 2020.12.31 දිනට රගතිය මූලය ාා ස ෞික 

ඉලක්ක අත් කම 

සනොගතැනී  

පිළිබඳ රිාාමය  

(අනනුකූලතාවක් 

ිසේ නප) (A 

 ා  E) 

ස ෞ.ඉ. A B C D 

ිෂ ේතමය 

E 

මූ.ඉ. 
(රු.මි.) 

1 වන 

කාර්තුව 
2 වන 

කාර්තුව 
3 වන 

කාර්තුව 
4 වන 

කාර්තුව 

 
රගතිය 

% ාා 

රු.මි. 

වශසය් 
 

මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

නිසි කාලයට 
නිලධාරීන් 
ේස වේේ 
ස්ථිර කිරිම 

නිලධාරීන් 

132 ේෙේනක් 

ේස වේේ ස්ථිර 
කිරිම  

ස්ථිර කරන 
ලෙ නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

(නිලධාරීන් 
19) 

-   ේභෞ.ඉ. 7% 3% 11% 14% ලෙ ඉල්ලීම් 

සාංඛ්යාව =25 
 
01.10.2020 - 
31.12.2020 කාලය 
තුළ ස්ථිර කරන 
ලෙ මුළු නිලධාරීන් 

ගණන =19 
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
අනුමැතිය සඳහා 
ේයොමු කරන ලෙ 

සාංඛ්යාව = 6 

35%  අප ේවත ලැබී 
ඇත්ේත් 
අයදුම්පත් 24ක් 
පමණි   

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
නිලධාරීන් 
උසස් කිරීම 

1. විේශ ෂ 
ේර ණියට 
උසස් කිරීම 

(නිලධාරීන් 

41) ***  

උසස් කරන 
ලෙ නිලධාරීන් 

සාංඛ්යාව =3 

-   ේභෞ.ඉ. 73% - - -   73%   

  0.044 මූ.ඉ.           

 
 

  

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
නිලධාරීන් 
උසස් කිරීම 

2. II 
ේර ණියට 
උසස් කිරීම 
*( නිලධාරීන් 

797) 

උසස් කරන 
ලෙ නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 
(නිලධාරීන් 

80) 

-   ේභෞ.ඉ. 18% 19% 19% 10% 01.10.2020-
31.12.2020 කාලය 
තුළ නිලධාරින් 
80ක් උසස් කරන 
ලදී. 

66%   

විරාම 
ගැන්වීම් 

විරාමයාම් 
නියමිත 
කාලයට 
අනුමත කිරීම 

**( විරාම 
ගැනීම් 33) 

විරාම ගන්නා 
ලෙ නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

(නිලධාරීන් 
05) 

-   

ේභෞ.ඉ. 17% 18% 42% 15% 01.10.2020 - 
31.12.2020  
කාලය සඳහා ලෙ 

ඉල්ලීම් සාංඛ්යාව = 
06 
 
01.10.2020 - 
31.12.2020  

92% 
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කාලය තුළ විරාම 
ගන්නා ලෙ 
නිලධාරින් සාංඛ්යාව 

=05 

  ස්ථාන මාරු   ඉල්ලීම් මත 
පෙනම්ව 
නිලධාරීන් 
ස්ථාන මාරු 
කිරීම 

(නිලධාරීන් 

98)  

ස්ථාන මාරු 
කරන ලෙ 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

(නිලධාරීන් 

97) 

    

ේභෞ.ඉ. 88% 90% 92% 99% 01.10.2020 - 
31.12.2020 කාලය 
සඳහා ලෙ ඉල්ලීම් 

සාංඛ්යාව = 98 
01.10.2020 - 
31.12.2020  
කාලය තුළ ස්ථාන 
මාරු කරන ලෙ 
නිලධාරීන් සාංඛ්යාව 

= 97 

92% 

  
ේතොරතුරු 
තාක්ෂණය 

පුරප්පාඩු සහ 
ේජ්යෂ්ාතා 
ේල්ඛ්න 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

1. ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
සියලු 
ේර ණිවල 
පුරප්පාඩු 
යාවත්කාලීන 
කිරීම  

මාස ේෙකකට 
අතර කාලේේ 
පද්ධතිය 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

- 

  

ේභෞ.ඉ. - 100% 75% 60% 1. අප ේවත ලැබුණු 

ේතොරතුරුවලට 
අනුව පුරප්පාඩු 
ේල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීන 
ේකේර්                                             

78% 

  

2. ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
සියලු 
ේර ණිවල 
ේජ්යෂ්ාතා 
ේල්ඛ්න 
යාවත්කාලීන 
කිරීම           

  

  

2. ේජ්යෂ්ාතා 
ේල්ඛ්නය නිසි පරිදි 
යාවත්කාලීන 
ේකේර් 

    

          
  

   
  

 ටා්  

           

  
* 2020 වසේර්දී II ේර ණියට උසස්වීම් ලැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරීන් සාංඛ්යාව   

    
  

**  2020 වසේර්දී විරාම ගැනීමට නියමිත තථය නිලධාරීන් සාංඛ්යාව  

      
  

*** ේනොවැළැක්විය ේහ තු මත 2020.07.01 දිනට අොළ විේශ ෂ ේර ණි උසස් කිරීම් සිදු ේනොේකරිණි.  

  
  

▪ ේස වේේ ස්ථිර කිරීම් සහ II ේර ණියට උසස් කිරීම සඳහා ලෙ අයදුම්පත් මත පෙනම්ව ප්රතිශතය ගණනය කරන ලදී.  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ශ්රී  ලංකා ඉංජිනේරු න ේවා අංශය 
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී  ැලැ ්නේ ප්රගතිය 

ප්රධාන විෂයය 

ක්නෂේත්රය 
 ප්රධාන 

ක්රියාකාරකම 
අනු ක්රියාකාරකේ 

අනේක්ෂිත ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීේ / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය       

(තිනේ නේ)       
(රු.මි.) 

ප්රතිපාදන  

(රු.මි.) 

මූලය  හා න ෞතික ඉලක්ක ( මුච්චිත) 2020.12.31  දිනට ප්රගතිය 
මූලය  හා න ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 

නනොගැනීම පිළිබඳ 
ප්රතිචාරය  

(අනනුකූලතාවක් 

තිනේ නේ) (A  හ  
E) 

න ෞ.ඉ. 
* 1 වන 

කාර්තුව 
2 වන 

කාර්තුව 
3 වන 

කාර්තුව 
4 වන 

කාර්තුව 
වි ්තරය  E ප්රගතිය % 

හා රු.මි. 
වශනයේ 

මූ.ඉ. *  

මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

පුරප්පාඩු පිරවීම 
සඳහා ඉාංජිසේරු 

උපාධිධාරීේ 290 
සෙසනක් (විවෘත) 
බඳවාගැනීම 

(2021.01.04 දින 
ෙක්වා වන 

පුරප්පාඩු සඳහා) 

තරඟ විභාගය 
පැවැත්වීම  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
ශ්රී.ලාං.ඉාං.සසේවය 
සඳහා අනුමත 
සසේවක 
සාංඛ්යාසවේ පුහුණු 

සසේවකයිේ 80% ක් 
සම්පූර්ණ කිරීම 3   

සභෞ.ඉ. 

25% 
      

විවෘත තරග විභාගය 
පැවැත්වීම සඳහා 
2020.12.04 දිනැති 
ගැසට් නිසේෙනය 
මගිේ 2021.01.04 
දිනට අයදුම්පත් 

කැඳවන ලදී.  75% 

අයදුම්පත් කැඳවීම 
සඳහා අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම ප්රමාෙ විය. 
විවෘත තරග විභාගය 
2021.01.24 දින 
පැවැත්වීමට 
නියමිතය.  

සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණය 
පැවැත්වීම  

  50% 

  

  

පත්වීම් ලබාදීම 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
සඳහේ කර ඇති 
කාල සීමාව තුළ සිදු 
කරන ලෙ 
බඳවාගැනීම් 
සාංඛ්යාව 

    75% 100% 

  

මූ.ඉ.       3.0 

පුරප්පාඩු පිරවීම 
සඳහා කාර්මික 
සසේවසයේ 

නිලධාරීේ  69 
සෙසනක් (සීමිත) 
බඳවාගැනීම 

(2021.01.04 දින 
ෙක්වා වන 

පුරප්පාඩු සඳහා) 

සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණය 
පැවැත්වීම 

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
ශ්රී.ලාං.ඉාං.සසේවය 
සඳහා අනුමත 
සසේවක 
සාංඛ්යාසවේ පුහුණු 

සසේවකයිේ 80% ක් 
සම්පූර්ණ කිරීම  0.15   

සභෞ.ඉ. 

25%     

  

සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම සඳහා 
2020.12.04 දිනැති 
ගැසට් නිසේෙනය 
මගිේ 2021.01.04 
දිනට අයදුම්පත් 
කැඳවන ලදී 75% 

සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 
2021.02.12 සහ 
2021.02.13 යන 
දිනවලදී පැවැත්වීමට 
නියමිතය 

පත්වීම් ලබාදීම 

  50% 75% 100% 

  

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
සඳහේ කර ඇති 
කාල සීමාව තුළ සිදු 
කරන ලෙ 
බඳවාගැනීම් 
සාංඛ්යාව 

මූ.ඉ.       0.15 

අලුතිේ බඳවාගත් 
නිලධාරීේ සඳහා 
සසේවාරම්භක 
පුහුණුව (විවෘත + 
සීමිත)  

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
අලුතිේ බඳවාගත් 
නිලධාරීේ සියලු 
සෙනා සඳහා 
සසේවාරම්භක 

පුහුණුව ලබාදීම.  
11.5   

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

විවෘත ධාරාව යටසත් 
සිදුකරන 

බඳවාගැනීම්වලිේ පසු 
සමය සාංවිධානය 

සකසරනු ඇත. 
(2021.01.04 ෙක්වා 

වන පුරප්පාඩු) 

25% 

තවම ආරම්භ කර 
සනොමැත 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද. – 
පුහුණුව ලබාදුේ 

මූ.ඉ.       11.5 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

නිලධාරීේ  
සාංඛ්යාව (207) 

ජ්ාතික භාෂා 
අධයාපන හා 
පුහුණු 
ආයතනසේ 
සිාංහල/ සෙමළ 
භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන  

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
පුහුණුව ලබාදුේ 
නිලධාරීේ  
සාංඛ්යාව (80)  

2   

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

නිලධාරීේ 80 
සෙසනක් පුහුණු කිරීම 
සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහන 

02.09.2020 සිට 

12.09.2020 ෙක්වා 

සහ 15.09.2020 සිට  
25.09.2020 ෙක්වා 
පවත්වන ලදී.   

100% 

ඉලක්කය සපුරා 

ගේනා ලදී. 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
සඳහේ කර ඇති 
කාල සීමාව තුළ 
පුහුණුව ලබාදුේ 
නිලධාරීේ  
සාංඛ්යාව 

    

මූ.ඉ.       2 

  

  

  

සුදුසුකම් සපුරා 
ඇති නිලධාරීේ 
නියමිත කාලසේදී 
ස්ථිර කිරීම (ස්ථිර 
කිරීමට මාස 03 
කට සපර, ස්ථිර 
කිරීමට නියමිත 
නිලධාරීේ 
ලැයිස්තුගත 

කිරීම) (203) 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
ස්ථිර කරන ලෙ 
නිලධාරීේ සාංඛ්යාව 

100% මට්ටසම් 
පවත්වාසගන යාම. 

  

  සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020 වසසර්දී ස්ථිර 
කිරීමට නියමිත 

නිලධාරීේ සාංඛ්යා ව = 
203                                    
පැහැදිලි කිරීම් 
කැඳවන ලෙ 

නිලධාරීේ සාංඛ්යාව  = 
118 2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 
කාලසේදී ස්ථිර කරන 
ලෙ මුළු නිලධාරීේ 

සාංඛ්යා ව=  85 

75% 

රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂේ සභාසේ 
අනුමැතිය 
අසප්ක්ෂාසවේ සිටින 
අතර පැහැදිලිකිරීම් 
කැඳවන ලදී.  

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට සිදු 
කළ ස්ථිර කිරීම් 
සාංඛ්යා ව   

  මූ.ඉ. 

        

කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාග 
පැවැත්වීම 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට 
සුදුසුකම්  සම්පූර්ණ 
කළ නිලධාරීේසේ 
ප්රතිශතය 90%  
සලස පවත්වාසගන 
යාම 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2019.10.06 වන දින 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය පවත්වන ලෙ 
අතර  එහි ප්රතිඵල 

2020.06.11 වන දින 
ලැබිණි. අොළ 
අමාතයාංශ සහ 
නිලධාරීේ සවත එය 
ෙැනුම්සෙන  ලදී.  

75% 

කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය පැවැත්වීමට 
කටයුතු සූොනම් කිරීම 
ශ්රී  ලාංකා සාංවර්ධන 
පරිපාලන ආයතනය 
සහ ඒකාබද්ධ සසේවා 
අාංශය විසිේ සිදු 
සකසර්. 

  

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාග නියමිත 
කාලසේදී 
පැවැත්වීම   

    මූ.ඉ. 

        

නියමිත දිනට III 
සරේණිසේ  

නිලධාරීේ II 
සරේණියට  උසස් 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට සිදු 
කළ උසස් කිරීම් 
සාංඛ්යා ව 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020 වසසර්දී උසස ්
කිරීමට නියමිත 

නිලධාරීේ සාංඛ්යා ව = 
370                               

75% 

සෙපාර්තසම්ේතු 
ප්රධානීේ සවතිේ 
පැහැදිලිකිරීම් 

කිහිපයක් අවශය  සේ. 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

කිරීම (උසස් 
කිරීමට මාස 03 

කට සපර, 
උසස්වීම ලැබීමට  
නියමිත 
නිලධාරීේ 
ලැයිස්තුගත 

කිරීම) (370) 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
උසස්වීම් කරන ලෙ 
ප්රතිශතය 

මූ.ඉ. 

        

පැහැදිලි කිරීම් 
කැඳවන ලෙ 
නිලධාරීේ සාංඛ්යා ව  

= 223  
2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 

කාලසේදී II සරේණියට  
උසස් කරන ලෙ 

නිලධාරීේ සාංඛ්යාව = 
147 

රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂේ සභාසේ 
නිසයෝග  
අසප්ක්ෂාසවේ සිටී. 

නියමිත දිනට II 
සරේණිසේ  
නිලධාරීේ I 
සරේණියට  උසස් 

කිරීම (උසස් 
කිරීමට මාස 03 
කට සපර, 
උසස්කිරීමට 
නියමිත 
නිලධාරීේ 
ලැයිස්තුගත 

කිරීම) (123) 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට සිදු 
කළ උසස් කිරීම් 
සාංඛ්යාව 

    

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020 වසසර්දී උසස ්
කිරීමට නියමිත 

නිලධාරීේ සාංඛ්යාව = 
123                               
පැහැදිලි කිරීම් 
කැඳවන ලෙ 
නිලධාරීේ සාංඛ්යාව 

=117   
2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 

කාලසේදී I සරේණියට  
උසස් කරන ලෙ 

නිලධාරීේ සාංඛ්යාව = 
6 

50% 

චක්රසේඛ් 
සාංසශෝධනය  සඳහා 
අනුමැතිය ලැසබන 

සතක් I සරේණියට 
සකසරන උසස්වීම් 

නතර සකොට ඇත. 
(අාංක   39/2019 (II) 
ෙරන චක්රසේඛ්ය) 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
උසස්වීම් කරන ලෙ 
ප්රතිශතය 

මූ.ඉ. 

        

I සරේණිසේ  
නිලධාරීේ විසශේෂ 
සරේණියට  උසස් 

කිරීම  (15)  

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට සිදු 
කළ උසස් කිරීම් 
සාංඛ්යාව  0.125 

  සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

විසශේෂ සරේණියට  
උසස් කිරීසම් සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 
සඳහා 2020.12.31 
දිනට අයදුම්පත් 

කැඳවන ලදී.  

75% 

සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 

16.01.2021 සහ  
17.01.2021 යන 
සෙදින පැවැත්සවනු 
ඇත.  

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
උසස්වීම් කරන ලෙ 
ප්රතිශතය  

  මූ.ඉ. 

      

0.125 

ශ්රී  ලාංකා 
ඉාංජිසේරු 

සසේවසේ I 
සරේණිසේ  
නිලධාරීේ  
උපසේඛ්නගත 
තනතුරු සඳහා 
පත් කිරීම. 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
වර්ෂය තුළදී 
තනතුරු සඳහා පත් 
කළ නිලධාරීේ 
සාංඛ්යාව       

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

තනතුරු 18 ක් සඳහා 
අයදුම්පත් කැඳවන 
ලදී. 

75% 

උපසේඛ්නගත 
තනතුරු සඳහා 
නිලධාරීේ 8 සෙසනක් 

පත් කරන ලදී. 
නිලධාරීේ සබොසහෝ 
සෙසනක් වත්මේ 
තනතුර සඳහා 
අනුප්රාප්තිකයේ 
සහිතව නිර්සද්ශ 

කරන ලදී. 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
පත්කිරීම් ප්රතිශතය 

  

මූ.ඉ. 

        

තාවකාලික 
පෙනමිේ 
නිලධාරීේ 
සසේවසයේ 
නිෙහස් කිරීම 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
සසේවසයේ 
තාවකාලිකව 
නිෙහස් කරන ලෙ 
නිලධාරීේ සාංඛ්යාව   

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020.01.01 සිට  
2020.12.31 ෙක්වා ලෙ 

ඉේලීම් සාංඛ්යාව =  9 100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී.  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
සසේවසයේ නිෙහස ්
කිරීම් ප්රතිශතය 

  මූ.ඉ.         

වැඩ බලන 
පෙනමිේ 
නිලධාරීේ පත් 
කිරීම 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
වසර තුළදී වැඩ 
බලන පෙනමිේ  
පත් කළ නිලධාරීේ 
සාංඛ්යාව 

  

  සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020.01.01 සිට  
2020.12.31 ෙක්වා ලෙ 

ඉේලීම්  සාංඛ්යාව = 18 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද. - 
පත්කිරීම් ප්රතිශතය 

  මූ.ඉ.         

නිලධාරීේසේ 
ස්ථාන මාරු  

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
වර්ෂය තුළදී සිදු 
කරන ලෙ ස්ථාන 
මාරු සාංඛ්යාව 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලෙ ඉේලීම් සාංඛ්යාව  
= 16                             
ලබා සෙන ලෙ ස්ථාන 

මාරු සාංඛ්යාව =16 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 

ගේනා ලදී. 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
ක්රියාත්මක වූ 
ස්ථාන මාරු 
ප්රතිශතය 

    මූ.ඉ.         

ශ්රී  ලාංකා 
ඉාංජිසේරු 
සසේවසේ 
නිලධාරීේසේ 
විනය සගොනු 
සම්බේධ කටයුතු 
(18) 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
වසර තුළ සම්පූර්ණ 
කරන ලෙ විනය 
සගොනු සාංඛ්යාව   

    

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020 වසර තුළදී ලෙ 
විනය සම්බේධ සිද්ධි 

සාංඛ්යාව =  6                            
කටයුතු සිදු 
සකසරමිේ පවතින 
විනය ක්රියාමාර්ග 

සාංඛ්යාව = 22    
2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 
කාලය තුළ ලබා සෙන 
ලෙ විනය නිසයෝග 

සාංඛ්යා ව  = 3 

75% 

රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂේ සභාසේ 
නිසයෝග 
අසප්ක්ෂාසවේ සිටී 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
සම්පූර්ණ කරන ලෙ 
විනය පරීක්ෂණ 
ප්රතිශතය 

මූ.ඉ.         

නියමිත දිනට 
නිලධාරීේ විරාම  

යෑම (විරාම  
යෑමට මාස 03 

කට සපර, විරාම  
යෑමට නියමිත 
නිලධාරීේ 
ලැයිස්තුගත 

කිරීම.) (42) 

  

සාර්ව ප්ර.කා.ද.- 
නියමිත දිනට සිදු 
කළ විරාම  
ගැේවීම් සාංඛ්යාව 

    

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020 වසර තුළදී 
විරාම  යෑමට නියමිත 

නිලධාරීේ සාංඛ්යා ව =  
42                            
2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 
කාලසේදී විරාම  ගත්  

නිලධාරීේ සාංඛ්යාව  = 
41 

100% 

රාජ්ය සසේවා 
සකොමිෂේ සභාසේ 
නිසයෝග 
අසප්ක්ෂාසවේ සිටී 

ක්ෂුද්ර ප්ර.කා.ද.- 
විරාම  ගැේවීම් 
සාංඛ්යාව 

මූ.ඉ.         

සසේවසයේ ඉේලා 
අස්වීම් 

  
සසේවසයේ ඉේලා 
අස්වූ නිලධාරීේ 
සාංඛ්යාව 

    
සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලෙ ඉේලීම් සාංඛ්යාව  

= 4 100% 

  

මූ.ඉ.         



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

පුරප්පාඩු 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

  
යාවත්කාලීන 
කරන ලෙ  
පුරප්පාඩු සාංඛ්යාව 

    
සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

31.12.2020 දිනට 
පුරප්පාඩු කැඳවා ෙත්ත 
පද්ධතිය 
යාවත්කාලීන කරන 

ලදී. 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 

මූ.ඉ.         

ශ්රී .ලාං.ඉාං.සසේවසේ 
නිලධාරීේසේ 
සජ්යෂ්ඨතා 
සේඛ්නය සහ 
සවිස්තර ෙත්ත 
පද්ධතිය 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

සජ්යෂ්ඨතා 
සේඛ්නය සෑම 
මාස 3කට වරක් 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

සසේවසේ සිටින 
නිලධාරීේ සාංඛ්යාව   

    

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 
විසශේෂ සරේණිසේ  
සජ්යෂ්ඨතා සේඛ්නය 
සහ  I සරේණිසේ , II 

සරේණිසේ ,   III 
සරේණිසේ  සජ්යෂ්ඨතා 
සේඛ්න අමාතයාංශ  
සවබ් අඩවිසේ පළ 
කරන ලදී. 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 

මූ.ඉ.         

ඵලොයිතාව  දෙනික තැපෑල 
සඳහා ඉ - වාර්තා 
පවත්වාසගන 
යාම   

සැලසුම් කළ 
දෙනික තැපෑල 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

දෙනික තැපෑසේ ඉ - 
වාර්තාවට එදිසනො 
ලිපි ඇතුළත් කිරීම 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 

ගේනා ලදී. 

‘එස් පහ’ 
සාංකේපය 
ක්රියාවට  නැාංවීම 
සහ සියලු සගොනු 
සහ කාර්යාල 
පරිසරය ‘එස් පහ’ 
සාංකේපයට අනුව 
සකස් කිරීම    

‘එස් පහ’ 
සාංකේපය අනුව 
සකස් කරන ලෙ 
ප්රසද්ශය   ‘එස් පහ’ 
සාංකේපය අනුව 
සම්පූර්ණ කරන ලෙ 
ලිපි සගොනු සාංඛ්යා 
ව    

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලිපි සගොනු යළි සකස ්

කරන ලදී.  

100% 

තවත් බිත්ති කබඩ් 
එකක් ඉේලා සිටින 
ලදී. 

සෑම 
ක්රියාකාරකමක් 
සඳහාම  
අත්සපොතක්  
පිළිසයල කිරීම   

සකස් කරන ලෙ 
පිරික්සුම් ලැයිස්තු 
සාංඛ්යා ව   

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 
ෙැනට පවතින 
අත්සපොත්  
යාවත්කාලීන කරන 
ලදී. 

100% 
ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 

පාලනය සහ 
ප්රතිසාංස්කරණ  සියලු අමාතයාංශ, 

සෙපාර්තසම්ේතු 
සහ පළාත් 
සභාවල සසේවක 
සාංඛ්යා  
සාංසශෝධනය  
කිරීම 

  

විසශේෂ සරේණිසේ ,  
I සරේණිසේ , II 

සරේණිසේ  සහ  III 
සරේණිසේ  නව 
සසේවක සාංඛ්යා  
තනතුරු 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

සසේවක සාංඛ්යාව 
අනුමත කිරීම සඳහා 
නිරීක්ෂණ සහ  
නිර්සද්ශ සපයන 
සලසට ලෙ ඉේලීම් 

සාංඛ්යාව  = 0  
සැපයූ පිළිතුරු 

සාංඛ්යාව = 0     

ශ්රී  ලාංකා 
ඉාංජිසේරු සසේවා 
වයවස්ථාව  
සාංසශෝධනය  
කිරීම 

  

සිදු කරන ලෙ 
සාංසශෝධන 
සාංඛ්යාව   

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

සසේවා වයවස්ථාසේ 6 
වන සාංසශෝධනය  

අාංක   2190/26 හා  

2020.08.25  දිනැති 
ගැසට් පත්රසේ පළ කර 

ඇත. 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

සතොරතුරු 
ෙැනගැනීසම් 
අයිතිය සම්බේධ 
ඉේලීම් සඳහා 
ගත් ක්රියාමාර්ග 

  

පිළිතුරු සපයන ලෙ 
ඉේලීම් සාංඛ්යාව  

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

2020.01.01 - 
2020.12.31 අතර 
කාලසේදී සතොරතුරු 
ෙැන ගැනීසම් අයිතිය 
පිළිබඳ පනතට අොළව 
ලෙ ඉේලීම් සාංඛ්යාව  

= 14            සතොරතුරු 
ෙැන ගැනීසම් අයිතිය 
පිළිබඳ පනතට අොළව 
පිළිතුරු ලබා දුේ  

ඉේලීම්  සාංඛ්යාව  = 
14 

100% 

ඉලක්කය සපුරා 
ගේනා ලදී. 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ශ්රී ලංකා විද්යාත්මක ස ේවා අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී  ැලැ ්සේ ප්රගතිය 

 

ප්රධාන විෂයය 
ක්සෂේත්රය 

 ක්රියාකාරකේ 
අසේක්ෂිත 

ප්රතිඵල (ප්ර.කා.ද්. 

) 

එක් 
ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය       

(රු.මි.) 

ප්රතිපාද්න  
(රු.මි.) 

2020 ව ර  ඳහා මූලය  හා ස ෞතික ඉලක්ක  2020.12.31 දිනට ප්රගතිය  මූලය  හා ස ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 

සනොගැනීම පිළිබඳ 
ප්රතිචාරය  

(අනනුකූලතාවක් තිසේ 

නේ) (A  හ  E) 

ස ෞ.ඉ. * A         1 

වන 
කාර්තුව 

B           
2 වන 
කාර්තුව 

C         3 

වන 
කාර්තුව 

D        4 

වන 
කාර්තුව            වි ්තරය 

ප්රගතිය % හා 

රු.මි. වශසයන් 

මූ.ඉ. * 

 මානව  ේපත් 
කළමනාකරණය  

1. බඳවාගැනීම        1.1 
තරග විභාගය මගින් ශ්රී  
ලාංකා විද්යාත්මක  
සසේවයට නිලධාරීන් 74 

සද්සනක් (විවෘත-46, 
සීමිත- 28) බඳවාගැනීම.  
                 

අනුමත සසේවක 
sසාංඛ්යාසවන් 
පුහුණු සසේවකයින් 

80% ක් සම්පූර්ණ 
කිරීම.  

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. - 
0.65 

  

සභෞ.ඉ.   75%   100% 

  

විවෘත - 100% 
සීමිත - 50% 

විභාග සද්පාර්තසම්න්තුව 
සවතින් නිරීක්ෂණ ලබා 

ගැනීම සඳහා ගැසට් 
නිසේද්නය සයොමු කරන 

ලදී.    සකොවිඩ් - 19 
වසාංගත තත්වය 

සහේතුසවන් ක්රියාකාරකම් 

සිදු කිරීමට සනොහැකි විය. 

 මූ.ඉ.       100%   

1.2. ශ්රී  ලංකා වා ්තු 
විද්යාත්මක  ස ේවයට 
තරග විභාග මගින් 
(විවෘත/ සීමිත ) නිලධාරීන් 
26 සද්සනක් බඳවාගැනීම  

ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.  - 
0.35 

  

සභෞ.ඉ.   75%   100% 

  65% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගතසේ 
සද්වැනි රැල්ල සහේතුසවන් 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය. මූ.ඉ.       100% 

2. I පන්තිසේ සහ  විසශේෂ 

සරේණිසේ තනතුරු සඳහා 

සතෝරාගැනීම        2.1. I 
පන්තිසේ තනතුරු 24ක් 
පිරවීම සඳහා ශ්රී 

.ලං.වි.ස ේවසේ සහ   ශ්රී 

.ලං.වා.වි.ස ේවසේ  I 
පන්තිසේ  නිලධාරීන් 
සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට 
භාජ්නය කිරීම      ශ්රී 
.ලං.වි.ස ේ. -22                 
ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේ.  - 02 

වර්ෂය තුළදී 
තනතුරු සඳහා 
පත් කරන ලද් 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 24.  

0.25   

සභෞ.ඉ.     100%   

  

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. 
100%  ශ්රී 

.ලාං.වා.වි.සසේ.   -
100% 

  

මූ.ඉ.     100%   _ 

2.2.   විසශේෂ සරේණිසේ 

තනතුරු 07 ක් පිරවීම 

සඳහා ශ්රී .ලං.වි.ස ේවසේ 

සහ   ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේවසේ  
I පන්තිසේ  නිලධාරීන් 
සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට 
භාජ්නය කිරීම                 ශ්රී 
.ලං.වි.ස ේ.  -06                
ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේ.   – 01  

වර්ෂය තුළදී 
තනතුරු සඳහා 
පත් කරන ලද් 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 07. 

0.03   

සභෞ.ඉ.       100% 

  

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. - 
80% ශ්රී 

.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 
100% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය.  
මූ.ඉ.       100% 

3. නිලධාරීන් 97 ක් 
සඳහා ස ේවාරේ ක 

                             
27.11.2019 සිට 

7.5   සභෞ.ඉ.        100%   100%   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

පුහුණුව සාංවිධානය 
කිරීම.( නව බඳවාගැනීම්)          
ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.                       
විවෘත - 46                 සීමිත  
-28      ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේ. - 
26                                                                                                                             

13.03.2020 
ද්ක්වා පුහුණුව 
ලබාසද්න ලද් 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 97.  

මූ.ඉ.       100% 

3.1 2019 වසසර්දී 

පැවැත්වීමට කටයුතු සයදූ 
නිලධාරීන් 25 ක් සඳහා 
වන සසේවාරම්භක පුහුණුව 

සම්පූර්ණ කිරීම.                                   

                                 
පුහුණුව ලබා 
සද්න ලද් 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 25.  

0.775   මූ.ඉ. 100%       

  ප්රතිපාද්න මානව සම්පත් අාංශය සවත ලබා දී ඇත.  

4. 2019 වසසර්දී 
පැවැත්වීමට කටයුතු සයදූ 
නිලධාරීන් 80 ක් සඳහා 
වන කළමනාකරණ 
කුසලතා සාංවර්ධන  
වැඩසටහන සම්පූර්ණ 

කිරීම . (ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.                       
/ ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේ.) 

පුහුණුව ලබා 
සද්න ලද් 
නිලධාරීන් 

සාංඛ්යාව 80. 1 
වන කණ්ඩායම - 
25.11.2019 සිට  
2020 වසසර්  
2වන කාර්තුව    
2 වන කණ්ඩායම 
-  02.12.2019 
සිට 2020 වසසර්  
2වන කාර්තුව    

1.5   සභෞ.ඉ.   100%     

  95% 

 සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය.  
වැඩසටහන 2021 වසසර් 
1 වන කාර්තුසේදී 
සම්පූර්ණ සකසරනු ඇත.  

    මූ.ඉ.   100%     

6. ශ්රී .ලං.වි.ස ේවසේ සහ 
ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේවසේ 
නිලධාරීන් සඳහා 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය (වසරකට විභාග 
2) 

වසරකට 
පවත්වනු ලබන 
කාර්යක්ෂමතා 
කඩ ඉම් විභාග 
ගණන. 

  ** සභෞ.ඉ.   50%   100% 

පැවැත්වීමට 
නියමිතව තිබූ 
පරිදි ශ්රී  ලාංකා 
සාංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයතනය විසින් 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය 

පවත්වා ඇත. 

60% 

 සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය. 

7. නියමිත දිනට 

නිලධාරීන් 13 සද්සනක් 

උසස් කිරීම (උසස් 
කිරීමට මාස 03 කට 
සපර උසස්වීම් ලැබීමට 
නියමිත නිලධාරීන් 
ලැයිස්තුගත කිරීම)                
ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.                        
-  *18            ශ්රී 
.ලං.වා.වි.ස ේ. - 14   

 සුදුසුකම් සපුරා 
ඇති 
නිලධාරීන්සගන් 

90% ක් නියමිත 
දිනට උසස ්කිරීම.  

  PT  

සභෞ.ඉ.                                   

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.  - 
80%  ශ්රී 

.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 
100%   

  

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.  - II _ _ _ 18 5 

  ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.   2 1 0 0 _ 

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.  - I _ _ _ _ 1 

ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.   8 1 0 1 _ 

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.  -
විසශේෂ 

_ _ _ _ 1 

  ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.   1 0 0 0 _ 

මූ.ඉ.           

8. නිලධාරින් 28 සුදුසුකම් සපුරා     සභෞ.ඉ.       100% ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. - 4 ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.  - ලැබී ඇති සල්ඛ්න 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

සද්සනක් නියමිත 
කාලසේදි ස්ථිර කිරීම.( 
ස්ථිර කිරීමට මාස 03 
කට සපර ස්ථිර කිරීමට 
නියමිත නිලධාරීන් 
ලැයිස්තුගත කිරීම).                  
ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.                        
-23                 ශ්රී 
.ලං.වා.වි.ස ේ. -05 

ඇති 
නිලධාරීන්සගන් 

90% ක් නියමිත 
දිනට ස්ථිර  
කිරීම. 

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. 1 1 _ 21 
80%  ශ්රී 

.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 
100% 

සම්බන්ධසයන් සම් 
වවිටත් කටයුතු සිදු කර 

ඇත. 

ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.   _ _ 5 _ 

9. නිලධාරීන් 12 ක් 
නියමිත දිනට විරාම  
ගැන්වීම  (විරාම  යාමට 
මාස 03 කට සපර විරාම  
යාමට  නියමිත 
නිලධාරීන් ලැයිස්තුගත 
කිරීම).                      ශ්රී 
.ලං.වි.ස ේ.                        - 
11               ශ්රී 
.ලං.වා.වි.ස ේ. -01  

නියමිත දිනට 
සිදු කරන ලද් 
විරාම  ගැන්වීම් 

100 % 

    

සභෞ.ඉ. 100% 100%     

 ශ්රී .ලාං.වි.සසේ.- 4 

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. - 
100% ශ්රී 

.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 
100%  

  

ශ්රී .ලාං.වි.සසේ. 4 5 2 _ 

ශ්රී .ලාං.වා.වි.සසේ.   _ 1 _ _ 

          

10. නිලධාරීන්සේ විනය 
ලිපි සගොනු 09 ක් 
සම්බන්ධ කටයුතු                          
ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.                         
-08                 ශ්රී 
.ලං.වා.වි.ස ේ.   -01 

සම්පූර්ණ කරන 
ලද් විනය ලිපි 
සගොනු සාංඛ්යාව 

    

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

. 90% 

ලැබී ඇති ලිපි 
සම්බන්ධසයන් සම් 

වනවිටත් කටයුතු සිදු 
සකසර්. 

මූ.ඉ.         

11. අමාතයාංශ  04 ක සහ 
සද්පාර්තසම්න්තු 15 ක ශ්රී 
.ලං.වි.ස ේවයට අද්ාළ 
පුරප්පාඩු සහ අමාතයාංශ  
03 ක, සද්පාර්තසම්න්තු 
06 ක හා පළාත් සභා 09  
ක ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේවයට 
අද්ාළ පුරප්පාඩු 2020/ 
06/30 දින යාවත්කාලීන 
කිරීම. 

නිසි කලට 
යාවත්කාලීන 
කරන ලද් 
පුරප්පාඩු 
සාංඛ්යාව 

    සභෞ.ඉ.     75% 100% 

ලැබී ඇති 
සතොරතුරු 
සම්බන්ධසයන් 
සම් වන විටත් 
කටයුතු සිදු 

සකසරමින් පවතී. 

70% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 

ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය. 

12. ශ්රී  ලාංකා තාක්ෂණ 
සසේවය සඳහා වාර්ෂිකව 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය සහ විසශේෂ 
සරේණියට උසස් කිරීසම් 
විභාගය පැවැත්වීම.  

සුදුසුකම් සපුරා 
නියමිත දිනට 
උසස් කරනු 
ලබන නිලධාරීන් 
ප්රතිශතය  90% 
සලස පවත්වා 
ගැනීම. 

1.3 

  සභෞ.ඉ.       100% 

සකොවිඩ් - 19 
වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 
තුන්වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් පාඨමාලාව 
සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය. 

65% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් සියලු 

කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාග පැවැත්වීමට 

සනොහැකි විය.  
   මූ.ඉ.       100% 

13. ශ්රී .ලාං.තා.සසේවසේ වර්ෂය තුළදී 0.15   සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% ප්රමාණවත් තරම් 100% ඉදිරිපත් වී ඇති ගැටළු සම් 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

උපසේශන කමිටුව 
පැවැත්වීම (වසරකට 
මණ්ඩල 4) 

සනොවිසඳන ලද් 

ගැටළු 0%.  
මූ.ඉ.   0.075   0.15 

ගැටළු 
සනොපැවතීම 
සහේතුසවන් කමිටු 
රැස්වීම 

සනොපැවැත්විණි.  

වනවිටත් යාවත්කාලීන 

කර ඇත. 

14. සතොරතුරු 
ද්ැනගැනීසම් අයිතිය 
පිළිබඳ පනත යටසත් 
සතොරතුරු සැපයීම.  

සැපයූ සතොරතුරු 

100% 
    

සභෞ.ඉ. 100% 100% 100% 100% 
ඉදිරිපත් වී ඇති 
ඉල්ලීම් සම් 
වනවිටත් 
යාවත්කාලීන කර 
ඇත. 

100%   

මූ.ඉ.         

සතොරතුරු 

තාක්ෂණය  

1. ද්ත්ත පේධතිය භාවිතා 

සකොට ශ්රී .ලං.වි.ස ේවසේ 
සහ ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේවසේ 
නිලධාරීන්සේ සජ්යෂ්ඨතා  
සල්ඛ්නය යාවත්කාලීන 
කිරීම.   

නිසි කලට 
සජ්යෂ්ඨතා  
යාවත්කාලීන 
කිරීම් පැවතීම 

100% 

    සභෞ.ඉ. 100% 100% 100% 100% 

ලැබී ඇති 
සතොරතුරු සම් 
වනවිටත් 
යාවත්කාලීන කර 

ඇත. 

100%   

2. ශ්රී .ලං.වි.ස ේවසේ සහ 
ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේවසේ 
නිලධාරීන්සේ ද්ත්ත 
පේධතිය යාවත්කාලීන 
කිරීම. 

පළ කරන ලද් 
නිවැරදි සතොරතුරු 
සාංඛ්යාව  

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලැබී ඇති 
සතොරතුරු සම් 
වනවිටත් 
යාවත්කාලීන කර 

ඇත. 

100%   

3. අමාතයාංශ  සවබ් 
අඩවිසේ සතොරතුරු 
යාවත්කාලීන කිරීම 

යාවත්කාලීන 
කරන ලද් නිවැරදි 
සතොරතුරු 
සාංඛ්යාව 

    සභෞ.ඉ.   50%   100% 

ලැබී ඇති 
සතොරතුරු සම් 
වනවිටත් 
යාවත්කාලීන කර 

ඇත. 

100%   

 ඵලද්ායිතාව  

1. "5S"  ංකල්පය 
ක්රියාවට නැංවීම 
 "5S" සාංකල්පය අනුව 
සියලුම ලිපි සගොනු සහ 
කාර්යාල පරිසරය සකස් 
කිරීම 

   

"5S" සාංකල්පය 
අනුව සකස් 
කරන ලද් ලිපි 
සගොනු සාංඛ්යාව 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% _ 80% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 

ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට 

සනොහැකි විය. 

 ප්රතිපත්ති  

1. ශ්රී  ලාංකා තාක්ෂණ 
සසේවය තුළ කාර්මික 
නිලධාරීන් සඳහා නව 
සසේවයක් ස්ථාපිත කිරීම  

(සිවිල්, යාන්ත්රික  හා 
විදුලි). 

හඳුනාගත් 
සද්ෝෂවලින් 75% 
කට අධික 
ප්රමාණයකට  
විසඳුම්  

    සභෞ.ඉ.     75% 100%   50% 

සසේවා වයවස්ථා 
සකටුම්පත සඳහා ජ්ාතික 
වැටුප් හා සසේවක සාංඛ්යා 
සකොමිෂන් සභාව සවතින් 

නිරීක්ෂණ ලැබීමට 

නියමිතය. 

2. අමාතය මණ්ඩල 
කාර්යාලය විසින් සයොමු 
කරන ලද් අමාතය 
මණ්ඩල පත්රිකා සඳහා 
නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

වසරකට 
ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන නිරීක්ෂණ 
සාංඛ්යාව 

    සභෞ.ඉ.   50%   100% 

 
සම් වනසතක් 
ලැබී ඇති සියලුම 
අමාතය මණ්ඩල 
පත්රිකා  සඳහා 
නිරීක්ෂණ ලබා දී 

ඇත. 

100%   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

3. ශ්රී .ලාං.තා.සසේවසේ 
බඳවාගැනීම්, උසස් කිරීම්, 
කා.ක.ඉ. විභාග හා 
සද්පාර්තසම්න්තු විභාග 
සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා 
උපසද්ස් සැපයීම 

සද්ෝෂ 10% ට 
පහළින් 
පවත්වාගැනීම 

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලැබී ඇති ලිපි 
සම්බන්ධසයන් 
සම් වන විටත් 
කටයුතු සිදු සකරී 

ඇත. 

100%   

4. තනතුරු නාම 
සාංසශෝධනය කිරීමටත් 
ශ්රී .ලාං.තා.සසේවයට 
අන්තර්ග්රහණය  කිරීමටත් 
නිර්සේශ සැපයීම 

සද්ෝෂ 10% ට 
පහළින් 
පවත්වාගැනීම  

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලැබී ඇති ලිපි 
සම්බන්ධසයන් 
සම් වන විටත් 
කටයුතු සිදු සකරී 

ඇත sed. 

100%   

5. ශ්රී .ලං.තා.ස ේවසේ , ශ්රී 

.ලං.වි.ස ේවසේ සහ ශ්රී 

.ලං.වා.වි.ස ේවසේ 
වෘත්තීය සමිති විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
ගැටළුවලට නිර්සේශ 
සැපැයීම 

විසඳන ලද් ගැටළු 
සාංඛ්යාව  

    සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

ලැබී ඇති ලිපි 
සම්බන්ධසයන් 
සම් වන විටත් 
කටයුතු සිදු සකරී 

ඇත. 

100%   

* නව ද්ත්ත පද්ධතියට ද්ත්ත ඇතුළත් කිරීසේ ක්රියාවලිය  සිදු සවමින් පවතී. 

 

   හමු පැවැත්වීසේ කටයුතු අනුව තක්ස ේරුව අඩු වැඩි විය හැකිය. 
 

** නිශ්චිත අගය ද්ැක්විය සනොහැකිය. 

ශ්රී .ලං.වි.ස ේ.  - ශ්රී  ලංකා විද්යාත්මක  ස ේවය, ශ්රී .ලං.වා.වි.ස ේ.   - ශ්රී  ලංකා වා ්තු විද්යාඥ ස ේවය   හ  ශ්රී .ලං.තා.ස ේ- ශ්රී  ලංකා තාක්ෂණික ස ේවය. 

 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් -2020 

 
53 

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ක්රම සම්පාදන සසේවා අංශය   

ප්රධාන 
විෂයය 

පථය 
ක්රියාකාරකම 

අනු 
ක්රියාකාරකම් 

අසේක්ෂිත ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාරකම
කට මුළු 

පිරිවැය       

(රු.මි.) 

ප්රතිපාදන   
(රු.මි.) 

ස ෞතික හා මූලය ඉලක්ක (%) 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය මූලය හා ස ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
සනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  
(අනනුකූලතාවක් තිසේ 

නම්) (D සහ E) 

ස ෞ.ඉ. A 
1 වන 
කාර්තුව 

B 
2 වන 
කාර්තුව 

C 
3 වන 
කාර්තුව 

E 
4 වන 
කාර්තුව 

විස්තරය  
E 

ප්රගතිය % හා 
රු. වශසයන් මූ.ඉ. 

ම
ාන

ව
 ස

ම්
ප

ත්
 

ශ්රී.ලාං.ක්ර 
.සසේවසේ නව 
විවෘත 
කණ්ඩායම 
ස්ථානගත කිරීම 
- නිලධාරීන් 75  

  

අනුමත සසේවක 
සාංඛ්යාසවන් පුහුණු 
සසේවකයින් 80% ක් 

පවත්වාගැනීම  

      100%             

නිලධාරීන්සේ 
විනය ලිපි 
සගොනු 8 ක 
කටයුතු සිදු 
කිරීම  

සේඛ්නගත 
කිරීම  

සම්පූර්ණ කරන ලද 
කටයුතු සාංඛ්යාව  

      25% 50% 75% 100%   70%   

නිලධාරීන් 31 
සදසනක් 
නියමිත දිනට 
සසේවසේ සථ්ිර 
කිරීම  

සේඛ්නගත 
කිරීම 

නියමිත දිනට සිදු 
කරන ලද සථ්ිර 
කිරීම් සාංඛ්යාව  

          50% 100%   25% 

නිලධාරීන් 31 සදනා 
අතරින් නිලධාරීන් 23 
සදසනක් ස්ථිර කිරීම් 
කටයුතු සඳහා ඔවුන්සේ 
අදාළ ලිපි සේඛ්න තවමත් 

එවා සනොමැත. 

කාර්යක්ෂමතා 
කඩ ඉම් විභාගය 
පැවැත්වීම 

  
වසරකට විභාග 

සදකක්  
                    

ම
ාන

ව
 ස

ම්
ප

ත්
 දදනික සථ්ාන 

මාරු  
  

ස්ථාන මාරු ඉේලීම් 
අතරින් සම්පූර්ණ 
කරන ලද සථ්ාන 

මාරු සාංඛ්යාව  

      25% 50% 75% 100%   90%   

විශ්රාම ගැනීම් -
නිලධාරීන් 7  

  
නියමිත දිනට සිදු 
කරන ලද විශ්රාම 
ගැන්වීම් සාංඛ්යාව  

      25% 50% 75% 100%   85% 

ලිපි සේඛ්න ප්රමාද වී ලැබීම 
සහේතුසවන් එක් විශ්රාම 
ගැන්වීමක් නියමිත දිනට 
සිදු කළ සනොහැකි විය.  

ස
ත

ොර
තු

රු
 

ත
ාක්

ෂ
ණ

ය
 

ශ්රී.ලාං.ක්ර 
.සසේවසේ සවබ් 
පිටුසවහි 
සජ්යෂ්ඨතා 
සේඛ්නය සහ 
පුරප්පාඩු 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

  
යාවත්කාලීන කිරීම් 

සාංඛ්යාව   
      25% 50% 75% 100% 

කාර්තුවකට 
යාවත්කාලීන 
කිරීම් සදකක්  

50% 

රට තුළ පවතින COVID-19 
වසාංගත තත්වය සහ මහ 
මැතිවරණසයන් 
අනතුරුව සිදුවූ අමාතයාංශ 
සාංසශෝධන සහේතුසවන්  
ප්රමාද විය.  
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වඩාත්ම මෑත 
කාලීන 
සතොරතුරු සමග 
සවබ් පිටුව 
යාවත්කාලීන 
කිරීම 

  
යාවත්කාලීන කිරීම් 

සාංඛ්යාව   
      25% 50% 75% 100% 

කාර්තුවකට 
යාවත්කාලීන 
කිරීම් සදකක් 

60% 

රට තුළ පවතින COVID-19 
වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් නිසි දිනට 
යාවත්කාලීන කිරීම් 
කටයුතු පවත්වා ගත 
සනොහැකි විය.  

ප්ර
ති

ප
ත්

ති
 

වාර්ෂික සථ්ාන 
මාරු ප්රතිපත්තිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම 

  
නියමිත දිනට සිදු 
සකසරන සථ්ාන 

මාරු  
          50% 100%   50% 

මූලික ස්ථාන මාරු නිසයෝග 

පළ කරන ලද අතර 
අභියාචනා කැඳවන ලදී  

සසේවා 
වයවස්ථාසේ 
සාංසශෝධන 

  
නිසි සේලාවට 

සාංසශෝධන සිදු කිරීම  
      25% 50% 75% 100%   100%   
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ඒකාබද්ධ ස ේවා අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකා ස  ැසැ ෙසි ප රගතිය 

රධාන 

විෂයය 
ක්සෂේත්රය 

 

ක්රියාකා ක
ි 

අනු ක්රියාකා කි 

අසේක්ෂිත රිලස 

(රධාන කා්යය ාධන 
ද්යශක)   

එක් 

ක්රියාකා කි

කට වැයවන 
මුළු පිරිවැය 

(රු.මි)   

සවන් කළ 

රිාාදන 
(රු.මි)  

ස ෞික හා මූසය ලසක්ක ()) 2020.12.31 දිනට රගතිය මූසය හා ස ෞික ලසක්ක 

 පු ා සනොගතැනීි පිළිබඳ 

රිාා ය 
(අනනුකූසතාවක් ිසේ 

නම්) (A  හ E) 

ස ෞ.

ල. A  ාළමු 
කා්යතුව 

B සදවන 
කා්යතුව 

C තුන්වන 
කා්යතුව 

D 

හත වන 

කා්යතුව 

වි ෙත ය 

E රගතිය 

රිශතයක් 
වශසයන් හා 

රු. වලින්. -මූ.ල. 

ිානව 

 ම්ාත  

බ
ඳ
ව
ාගත
ැනී
ම්
  

සාංවර්ධන නිලධාරී 
2020 

 
කරුණාක  1 
ාාද  ටහන 

බසන්න  

සාංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවාගැනීම 2020 (2018.08.20 බඳවා ගත් අභයාසලාන්න්2 2020.01.2ද න න සාංවර්ධන 
නිලධාරී අාංශේයන් භාර ේෙන ලදී.  

තවත් නිලධාරීන් 
36 ේෙේනක් 
බඳවා ගන්නා 
ලදී. බඳවා ගත් 
මුළු සාංඛ්යාව 
2ද7දකි. 

92% රු. 
ද,9ද,766.10 

  

  ශ්රී.ලාං.ප.ේස . 2018 නිලධාරීන් 270 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී.               1.1ද  

  
 
ේභෞ.
ඉ.  

- 80% 100%   විභාගය පවත්වා 
ඇති අතර 
ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට නියමිතය 

30% 

ේකොේරෝනා තත්වය නිසා 
විභාගය ක්රියාවය ය ප්රමාෙ ී 
අැැත. 

  
  

 -
මූ.ඉ.  

         
11,37,833.00  

    

  ශ්රී.ලාං.ප.ේස . 2020 බඳවාගත් නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව (ලැමටමට 
නියමිතයි2 

 -    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    10% 30% 

- 0% 
ේපර බඳවාගැනීම (ශ්රී. 
ලාං.පරි.ේස . 20182 තවමත් 
සම්පූර්ණ ේකොට නැත .- 

  ක.නි.ේස . අධි 
ේර ණිය ය 2019 

නිලධාරීන් 1ද7 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී. 

              0.33  

  
 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   සීමිත හා 
ුතසලතා 
පෙනමින් බඳවා 
ගැනීම සඳහා වන 
විභාග නිේේෙන 
අනුමැතිය සඳහා 
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත යවන ලදී 

15% 

නව උසස් ීම් අවලාංගු 
කිරීම ේහ තුේවන් කය න් 
පැවති විභාගේයන් 
නිලධාරීන් 07 ේෙේනුත 
උසස් කිරීේමන් පසුව 
පුරප්පාඩු නැවත ගණනය 
කරන ලදී. 
 

    

  

 -
මූ.ඉ.  

            
3,30,625.00  

    

    ක.නි.ේස . 2019 
(බඳවාගැනීම් + 
පත්ීම් ලබාදීේම් 
කාර්යය2 

නිලධාරීන් 2300 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී.               2.33  

   
ේභෞ.
ඉ.  

- 80% 100%   විභාගය 
පැවැත්ීමට 
නියමිතය. 15% 

ේකොවිඩ් තත්වය 
ේහ තුේවන් අේප්ක්ෂිත 
ප්රගතිය ළාා කර ගැනීමට 
ේනොහැකි විය.අයදුම්පත් 
කැඳීේම් නිේේෙනය 
17.07.2020 න න ප්රකාශයට 
පත් කරන ලදී. 
 

       -
මූ.ඉ.  

         
23,29,200.00  

  

    භාෂා පරිවර්තක 
ේස වය 2019 

නිලධාරීන් 300 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී.               0.17  

   
ේභෞ.
ඉ.  

30% - 80% 100% විභාගය 
පැවැත්ීමට 
නියමිතය. 15% 

       -
මූ.ඉ.  

            
1,67,350.00  

  

    ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 3 
(III2 2020 

නිලධාරීන් ද50 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී. 

              0.10     
ේභෞ.
ඉ.  

30% 70% 100% විභාග නිේේෙනය 
සඳහා නිරීක්ෂණ 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවතින් කැඳවා 
තිේේ. 

5% 

2020.03.16 න න කය න් සිදු 
කළ බඳවාගැනීම් අවසන් 
කරන ලදී. පුරප්පාඩු 
සාංඛ්යාව ස්රර 
කරගැනීේමන් පසුව ේමම 
බඳවාගැනීම ආරම්භ 
ේකරිණිය . 
 

     -
මූ.ඉ.  

            
1,02,700.00  

  

    ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 2 
(II2 2020 

නිලධාරීන් 50 ේෙේනක් 
බඳවා ගන්නා ලදී. 

              0.03     
ේභෞ.
ඉ.  

30% 70% 100% 

5% 

             -
මූ.ඉ.  

   29,250.00    
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

    ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 1 
(III2 2018 

නිලධාරීන් 39 ේෙේනක් 
බඳවා ගන්නා ලදී. 

              0.03     
ේභෞ.
ඉ.  

80% 100%   විභාග 
නිේේෙනයට සිදු 
කළ 
සාංේශෝධනය 
2020.12.01 න න 
ප්රකාශයට පත් 
කරන ලෙ අතර 
විභාගය 
පැවැත්ීමට 
නියමිතය.  

25% 

අයදුම්පත් මාර්ගගත 
ආකාරයට කැඳීම තුළින් 
විභාග ක්රියාවය ය ේේගවත් 
කරන ලදී. ේකොවිඩ් තත්වය 
ේහ තුේවන් අේප්ක්ෂිත 
ප්රගතිය ළාා කරගැනීමට 
ේනොහැකි වූ අතර විභාග 
ඉල්ලුම්පත් කැඳීේම් 
අවසන් න නය දීර්ඝ කරන 
ලදී. 

     -
මූ.ඉ.  

                                         
3ද,225.00  

    

    ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 1 
(III2 2020 

නිලධාරීන් 05 ේෙේනක් 
බඳවා ගන්නා ලදී. 

 -     
ේභෞ.
ඉ.  

    10% 30% . 
 

  
0% 

1 (III2 (20182 සම්පූර්ණ 
කිරීේමන් පසුව එය 
ආරම්භ කළ යුතුය. 

     -
මූ.ඉ.  

        

    පුස්තකාලයාධිපති 
ේස වය 2019 

නිලධාරීන් 12ද 
ේෙේනක් බඳවා ගන්නා 
ලදී. 

              0.05     
ේභෞ.
ඉ.  

- 80% 100%   විභාගය 
පැවැත්ීමට 
නියමිතය. 

15% 

විභාගය සැලසුම් කර ඇත. 
නමුත් පවතින සියළු 
පුරප්පාඩු පිරීම සඳහා වන 
උපායමාර්ගයක් ේලස 
සාංේශෝධනයක් සිදු කිරීමට 
නියමිතය. 

     -
මූ.ඉ.  

              
ද7,160.00  

    

    පුස්තකාලයාධිපති 
ේස වය 2020 

බඳවාගත් නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව (ලැමටම්ට 
නියමිතයි2 

     
ේභෞ.
ඉ.  

    10% 30% . 

0% 

වැළැක්විය ේනොහැකි හා 
අනේප්ක්ෂිත තත්වයන් 
ේහ තුේවන් බඳවාගැනීම 
(පුස්තකාලාධිපති ේස වය 
20192 අවසන් කර 
ේනොමැත. 

       -
මූ.ඉ.  

        

    ස ේවා ම් ක පුහුණුව 

     ශ්රී.ලාං.ප.ේස . 2018 නිලධාරීන් 270 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

            8ද.20     
ේභෞ.
ඉ.  

    25% 50% - 

0% 

විභාග ක්රියාවය ේය ද ෙැ  
පමාව ේහ තුේවන් 
බඳවාගැනීම තවමත් 
අවසන් කර ේනොමැත (Pls 
refer sub act.Rec.SLAS 
20182 

     -
මූ.ඉ.  

        

     ක.නි.ේස . අධි 
ේර ණිය ය 2019 

නිලධාරීන් 1ද7 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              1.37     
ේභෞ.
ඉ.  

      100% - 

0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec.MSO Supra 
20192  

     -
මූ.ඉ.  

              
13,65,500
.00  

     ක.නි.ේස .  2019 නිලධාරීන් 2300 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

            16.00     
ේභෞ.
ඉ.  

    50% 100% - 

0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec.MSO 20192  

     -
මූ.ඉ.  

                                         
1,60,00,000.00  

     භාෂා පරිවර්තක 
ේස වය  

නිලධාරීන් 300 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              2.63     
ේභෞ.
ඉ.  

      100% - 

0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec.Translators' 
Service 20192  

     -
මූ.ඉ.  

              
26,25,ද75
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.00  

     ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 3 
(III2 2018 

නිලධාරීන් 791 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              5.91     
ේභෞ.
ඉ.  

100% 
    

 

පුහුණුව 
මාර්ගගතව 
පැවැත්ීමට 
කටයුතු ේයොො 
ඇත. 

10% 

පවතින ේකොවිඩ් තත්වය 
යටේත් නිලධාරීන් පුහුණුව 
සඳහා කැඳීම අපහසුය. 

     -
මූ.ඉ.  

   
59,10,00
0.00  

      

     ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 2 
(II2 2018 

නිලධාරීන් 1ද6 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              1.3ද     
ේභෞ.
ඉ.  

100%   

  

  

නිලධාරීන් 135 
ේෙේනක් බඳවා 
ගන්නා ලදී..  
පුහුණුේේ I වන 
අන යර සම්පූර්ණ 
කර ඇත. II හා 
III අන යර 
පැවැත්ීමට 
නියමිතයි. 

30% රු. 
2,1ද,531.25 

     -
මූ.ඉ.     

13,38,52
5.00  

      

     පුස්තකාලයාධිපති 
ේස වය 2017 

නිලධාරීන් ද8 ේෙේනක් 
පුහුණු කරන ලදී. 

              0.50     
ේභෞ.
ඉ.  

100%       පුහුණුව 
මාර්ගගතව 
පැවැත්ීමට 
කටයුතු ේයොො 
ඇත. 

18% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් අේප්ක්ෂිත 
ප්රගතිය ළාා කරගත 
ේනොහැකි විය.  
 

     -
මූ.ඉ.  5,00,000.

00 
      

     ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 3 
(III2 2020 

නිලධාරීන් ද50 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              3.0ද     
ේභෞ.
ඉ.  

  
    

100% 

- 0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec.SLICTS 3 (III2 
20202  

       -
මූ.ඉ.  

              
30,37,870
.00  

     ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 2 
(II2 2020 

නිලධාරීන් 50 ේෙේනක් 
පුහුණු කරන ලදී. 

              0.ද3     
ේභෞ.
ඉ.  

    
  

100% 

- 0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec.SLICTS 2 (II2 
20202  

       -
මූ.ඉ.        

           
ද,29,062.
50  

     ශ්රී. 
ලාං.ේතො.ස.තා.ේස . 1 
(III2 2018 

නිලධාරීන් 39 ේෙේනක් 
පුහුණු කරන ලදී. 

              0.ද0     
ේභෞ.
ඉ.  

    100%   
- 0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec. SLICTS 1 (III2 
20182  

     -
මූ.ඉ.  

    
        
3,98,335.00  

  

     පුස්තකාලයාධිපති 
ේස වය 2019 

නිලධාරීන් 12ද 
ේෙේනක් පුහුණු කරන 
ලදී. 

              1.29     
ේභෞ.
ඉ.  

    100%   

- 0% 

බඳවාගැනීම් කටයුතු 
තවමත් අවසන් කර 
ේනොමැත. (Pls refer sub 
act.Rec. Librarian 
Service 20192  

     -
මූ.ඉ.  

         
12,91,667.00  

  

  කා්යයක්ෂිතා කඩ ලම් වි ාගත 

  ශ්රී .ලාං.ප.ේස . ශ්රී .ලාං.ප.ේස .  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2018 
(II2 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

              0.68  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 

60% 

2020.12.05 -2020.12.20 
කාලය තුළ විභාගය 
පැවැත්විණිය . 

   -
මූ.ඉ.  

            
6,78,827.00  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  ශ්රී .ලාං.ප.ේස .  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.75  

  

 
ේභෞ.
ඉ.    

30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

   -
මූ.ඉ.  

                 
7,50,835.
00  

  ශ්රී .ලාං.ප.ේස .  2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.71  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 60% 

2020.12.05 -2020.12.20 
කාලය තුළ විභාගය 
පැවැත්විණිය . 

  
  

 -
මූ.ඉ.  

            
7,11,86ද.00  

  

  ශ්රී .ලාං.ප.ේස .  2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(II2 

              1.01  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

  

  

 -
මූ.ඉ.  

              
10,06,333
.00  

  ශ්රී.ලාං.ඉාං.ේස 
.  

2018 (II2 විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

              0.16  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 60% 

2020.12.05 -2020.12.20 
කාලය තුළ විභාගය 
පැවැත්විණිය . 

  
(ඉාංජිේන්රු2 

 -
මූ.ඉ.  

            
1,62,ද8ද.00  

  

    2019 (I2               0.16  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

     -
මූ.ඉ.  

                 
1,62,ද8ද.
00  

  ශ්රී.ල.ග.ේස . 
 

1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2018 
(II2 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

              0.53  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 60% 

විභාගය 05.12.2020- 
20.12.2020 කාලය තුළ 
පවත්වන ලදී. 

   -
මූ.ඉ.  

            
5,33,836.00  

  

  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.65  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

   -
මූ.ඉ.  

                 
6,52,ද20.
00  

  2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.ද6  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 

60% විභාගය 05.12.2020- 
20.12.2020 කාලය තුළ 
පවත්වන ලදී. 

   -
මූ.ඉ.  

            
ද,62,ද01.00  

  

  2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(II2 

              0.51  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

   -
මූ.ඉ.  

                 
5,10,737.
00  

  ශ්රී.ලාං.වා.ේස 
.  සහ 

1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

              0.11  
  

 
ේභෞ.

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 

60% 
විභාගය 05.12.2020- 
20.12.2020 කාලය තුළ 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ශ්රී.ලාං.වි.ේස . ඉම් විභාගය  - 2018 
(II2 

ඉ.  නියමිතය.. පවත්වන ලදී. 

  
  

 -
මූ.ඉ.  

            
1,05,868.00  

  

  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.08  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

  

  

 -
මූ.ඉ.  

                   
77,750.00  

  
ශ්රී.ලාං.ර.ේස  

1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2018 
(II2 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

              0.ද0  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 60% 

විභාගය 05.12.2020- 
20.12.2020 කාලය තුළ 
පවත්වන ලදී. 

  (රම 
සම්පාෙන2   

 -
මූ.ඉ.  

            
ද,0ද,537.00  

  

  
  

1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.33  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

- 0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

  
  

  

 -
මූ.ඉ.  

                 
3,3ද,787.
00  

  
  

2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(I2 

              0.22  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

30% 80% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 60% 

විභාගය 05.12.2020- 
20.12.2020 කාලය තුළ 
පවත්වන ලදී. 

  
  

  
 -
මූ.ඉ.  

            
2,19,38ද.00  

  

  
  

2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2019 
(II2 

              0.17  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  30% 80% 100% 

  0% 

එේහත් ේමම විභාග 
පැවැත්විය හැකි වන්ේන් 
ේපර විභාගය අවසන් 
කිරීේමන් පසුවය. (1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් 
විභාගය  2018 II2 

  
  

  

 -
මූ.ඉ.  

                 
1,7ද,5දද.
00  

  

* 
ශ්රී.ල.ේතො.තා
.ේස . 
 

3, 2 පාංතිය සඳහා 
වන කාර්යක්ෂතා 
කඩඉම  2018 (12 
2020 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

 2019 
ක්රියාකාරී 

සැලැස්ේම ද 
සඳහන් කර 

ඇත  

  

    2020.09.17 වන 
න න ප්රතිලල 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100%   

  3, 2 පාංතිය සඳහා 
වන කාර්යක්ෂතා 
කඩඉම  2018 (12 
2020 

  

  විභාග නිේේෙනය 
සඳහා නිරීක්ෂණ 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවතින් 
2020.09.28 න න 
කැඳවා තිේේ.    

5% 
විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුේේ 
නිරීක්ෂණ තවමත් ලැමට 
නැත. 

  1 පාංතිය සඳහා වන 
කාර්යක්ෂතා 
කඩඉම  2018 (12 
2020   

  2020.09.17 වන 
න න ප්රතිලල 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100%   

  1 පාංතිය සඳහා වන 
කාර්යක්ෂතා 
කඩඉම  2018 (12 
2020 

  

  විභාග නිේේෙනය 
සඳහා නිරීක්ෂණ 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවතින් 
2020.09.28 න න 

5% 
විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුේේ 
නිරීක්ෂණ තවමත් ලැමට 
නැත. 
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කැඳවා තිේේ.   

  භාෂා 
පරිවර්තක 
ේස වය 

2015 (20202 

විභාගය වසරකට එක් 
වරක් පැවැත්ීම 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

25% 50% 75% 100% විභාගය 
පැවැත්ීමට 
නියමිතය.. 

50% 

මාර්ගගතව අයදුම්පත් 
කැඳීමට උත්සාහ ගැනීම 
ේහ තුේවන් පමා විය. 
ශ්රී.ල.ේතො.ස.තා. 1(III2 
සඳහා මාර්ගගතව 
අයදුම්පත් කැඳීේම් 
ප්රගතිය තක්ේස රු කරන 
ේතක් මාර්ගගතව 
අයදුම්පත් කැඳීම ප්රමාෙ 
කළ යුතු බව විභාග 
ේකොමසාරිස් ේජ්නරාල් 
විසින් ෙන්වන ලදී. විභාග 
නිේේෙනය 2020.11.20 
න න ප්රකාශයට පත් කරන 
ලදී. 

  

පුස්තකාලාධි
පති 
III ේර ණිය ය 

2017 (II2 2019 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     ප්රතිලල 
2020.06.11. න න 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100% 

  

  2018 (I2 ***   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% විභාග නිේේෙනය 
සඳහා වන 
එකගතාව 
2020.09.07 න න 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවත යවන 
ලදී. 

20% 

විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුව 
ේවතින් එකාතාව ලැබුණු 
පසු විභාග නිේේෙනය 
ප්රකාශයට පත් කරනු ඇත. 
 

  

පුස්තකාලාධි
පති 
II ේර ණිය ය 

 2017 (II2 2019 

විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     ප්රතිලල 2020. 
02.19 න න නිුතත් 
කරන ලදී. 

100% 
  

  2018 (I2 ***   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% විභාග නිේේෙනය 
සඳහා වන 
එකගතාව 
2020.09.07 න න 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවත යවන 
ලදී. 

20% 

 
විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුව 
ේවතින් එකාතාව ලැබුණු 
පසු විභාග නිේේෙනය 
ප්රකාශයට පත් කරනු ඇත. 
 

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී I 

2015 (I2 2019   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     ප්රතිලල 2020. 
05.19 න න නිුතත් 
කරන ලදී. 

100% 
  

  2015 (II2***   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% 2021 ජ්නවාරි 
මස විභාග 
නිේේෙනය 
ප්රකාශයට පත් 
කරනු ඇත. 

15% 

2020.22.12 වන න න 
විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුව 
ේවතින් නිරීක්ෂණ ලැබිණිය  

  කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී II 

2013 (II2 2019 
විභාගය වසරකට 
ේෙවරක් පැවැත්ීම 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     2020.07.22 වන 
න න ප්රතිලල 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් අේප්ක්ෂිත 
ප්රගතිය ලබාගත ේනොහැකි 
විය. 
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  201ද (I2 ***   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% විභාගය 
නිේේෙනය 
සම්බන්ධේයන් 
වන එකාතාව 
විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවත ෙැන්විය 
යුතුය 

15% 
2020.22.12 වන න න 
විභාග ේෙපාර්තේම්න්තුව 
ේවතින් නිරීක්ෂණ ලැබිණිය  

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී III 

2013 (I2 2019   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

50% 75% 100%   ප්රතිලල නිුතත් 
කිරීමට 
නියමිතය.. 

75% 
විභාගය 2020.09.27 න න 
පැවැත්විණිය . 
 

  2013 (II2***   

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - - 25% - 
- 

  

  

සාංවර්ධන 
නිලධාරී 

1ST EB  2015 (II2 
2019 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     2020.08.28 වන 
න න ප්රතිලල 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් අේප්ක්ෂිත 
ප්රගතිය ලබාගත ේනොහැකි 
විය. 

  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2016 
(I2*** 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% 2020.07.30 වන 
න න විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවතින් 
නිරීක්ෂණ 
කැඳවා තිේේ. 

5% 
2020.08.28 න න මීට ේපර 
විභාගය (2015 (II2 20192 
පැවැත්විණිය . 

  1 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය 2017 
(II2 2019 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

75% 100%     2020.10.15 වන 
න න ප්රතිලල 
නිුතත් කරන 
ලදී. 

100% 

  

  2 වන 
කාර්යක්ෂමතා කඩ 
ඉම් විභාගය  - 2018 
(I2*** 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

- - 25% 50% විභාගය සඳහා 
නිරීක්ෂණ විභාග 
ේෙපාර්තේම්න්තු
ව ේවතින් කැඳවා 
තිේේ.   

5% 
2020.10.15 න න මීට ේපර 
විභාගය (2015 (II2 20192 
පැවැත්විණිය . 

 ටහන 01 
 ංව්යධන නිසධා ස (2020) - සිි ක්රියාකා කි දු ක රී සි  ඳහා කාස මාිාවක් නියි ක  සනොිණුණු නමු අ අදාළ කා්යයය 2020 වනවාරි ිා ය තුළ ල ක කළ තුතු විය.  

2020 - උාාධිධා ස අ යා සාන්න් බඳවා ගතැනීසම් වැඩ ටහන වනාධිාි සමකම් කා්යයාසය විදුන් ක්රියා අික ක න ස  - ඒකාබද්ධ ස ේවා අංශය විදුන් අ යා සාන්න් 49,448 සදසනකු  ඳහා අ යා සාන් ලිපි සබා සදන ස . තවි අ එි කටතු අත දු ක සකස මින් 

ාවියි. ලමලීම් 16000ක් (ලිඛිත හා ඊසම්ම හ හා සැණුණු අභියාානා/ ලමලීම්) ාිණ  සකා බැලීසින් ාසුව තව අ අ යා සාන් ා අම්ම් 80ක8ක් පිරිණැමටිට රණ ණය ක න ස .  
 

*** ස ේවා වයව ොාවට අනුව කා්යයක්ෂිතා කඩලම් වි ාගත ව  කට සදව ක් ාැවැ අවිය තුතුය. නමු අ වි ගත සදාා්යතසම්න්තුස  වි ාගත කාස  ටහන තුළ ලඩ සබා ගතැනීි අාහසු බැවින් ව  කට සදව ක් වි ාගත ාැවැ අම්ි රාසයිකවකව අාහසු කා්යයයරී.  

  

ිානව 

 ම්ා අ 

වාර්ෂික 
ස්ථානමාරු 
මණ්ඩල 

සාංග්රහ 

  
   

2,00,000.00  
0.20 

 
ේභෞ.
ඉ.  

    75% 100% 
  9.ද6% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් 2021 ජ්නවාරි 
මාසය තුළ අවම කාර්ය 
මණ්ඩලයක් හා වෘත්තීය 
සමිති සාමාජිකයන් අවම 
සාංඛ්යාවක් සහභාගි කර 
ගනිමින් අන්යාචනා 
මණ්ඩලය පවත්වන ලදී. 
 

 -
මූ.ඉ.  

    
        
1,50,000.00  

           
2,00,000.

00    18920.00 

නිලධාරීන් සඳහා 
දීමනා          

   
1,80,000.00  

          0.18  
 
ේභෞ.
ඉ.  

    80% 100% 
  

91.53% 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 -
මූ.ඉ.  

    
        
1,60,000.00  

           
1,80,000.

00    

    
1,6ද,766.00  

  

පුහුණු  නිලධාරීන් 180 ක් 
සඳහා බැහැරගත 
පුහුණු  180 

   
5,00,000.00  

0.5 

 
ේභෞ.
ඉ.  

  100% 100% 100% 
පැවැත්ීමට 
ේනොහැකි විය 

0% 
ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් 

  
 -
මූ.ඉ.  

  
          

5,00,000.00  
      

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වේේ 
ස්රර කිරම් 
 

ේස වේේ ස්රර 
කිරීේම් කාල සීමාව 
අවසන් ී මාසයක් 
ඇතුළත අවසාන 
වාර්තාව ලබා 
ගැනීම 
 

නිර්ේේශිත මුළු 
නිලධාරීන්ේගන් 
90%කේේ ේස වය සර්ර 
කිරීම ේනොකඩවා සිදු 
කිරීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

ද80 930 1360 2150 1ද9ද 
69.ද8% 

ස්රර කිරීම සඳහා 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් ලැයිස්තුගත 

කර ඇත. 1ද9ද ේෙේනුත 
පමණක් අවශයතා සපුරා 
නියමිත කාල සීමාව තුළ 
අවශය ේල්ඛ්න ඉන රිපත් 

කර ඇත. 
 

  

  

  

  

 -
මූ.ඉ.    

  

      

  

ක.නි.ේස ව
ේය ද II  
ේර ණිය යට 
උසස් කිරීම් 

උසස් කිරීමට 
නියමිත නිලධාරීන් 
මාස 3 කට ේපර 
ලැයිස්තුගත කරන 
ලදී 

සුදුසුකම් ලත් 
අයදුම්කරුවන් නියමිත 
කාලේේදී උසස් කිරීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

50 110 180 290 535 100%ට වැ  

පසුගිය වසේර් අවසන් 
කාර්තුව තුළ ඉන රිපත් 
කිරීමට ප්රමාෙ වූ 11 
ේර ණිය ේේ උසස ්ීම් ේමම 
කාර්තුව තුළ ඉන රිපත් 
කරන ලදුව උසස්ීම් ලබා 
දී ඇත.  
පසුගිය වසේර් හා අවසන් 
කාර්තුේේ 1 උසස්ීමක් 
සඳහා සුදුසුකම් ලෙ නමුත් 
නියමිත කාලය තුළ 
ේල්ඛ්න ඉන රිපත් ේනොකළ 
නිලධාරීන්ට ේමම කාර්තුව 
තුළ උසස් ීම් ලබා ේෙන 
ලදී.    

 -
මූ.ඉ.  

  

ක.නි.ේස ව
ේය ද I  
ේර ණිය යට 
උසස් කිරීම් 

උසස් කිරීමට 
නියමිත නිලධාරීන් 
මාස 3 කට ේපර 
ලැයිස්තුගත කරන 
ලදී 

සුදුසුකම් ලත් 
අයදුම්කරුවන් නියමිත 
කාලේේදී උසස් කිරීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

130 220 330 ද50 622 100%ට වැ  
 

  

  

 -
මූ.ඉ.  

  

  
කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වේේ 
විරාම 
ගැනීම් 

නියමිත කාල සීමාව 
තුළ අවශය ේල්ඛ්න 
ලබා ගැනීම. 

සුදුසු න නට විරාම ගිය 
නිලධාරීන් ප්රතිශතය 
90% වශේයන් පවත්වා 
ගැනීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  1ද5 1ද0 160 175 ද67 75.32% 

විරාම ගැනීමට නියමිත 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරීන් ලැයිස්තුගත 
කරන ලදී. නිලධාරීන් ද67 
ේෙේනක් පමණක් නියමිත 
කාල සීමාව තුළ අවශය 

  

  විරාම ගිය 
නිලධාරීන් මාස 3 
කට ේපර   

 -
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ලැයිස්තුගත කරන 
ලදී 

මූ.ඉ.  ේල්ඛ්න ඉන රිපත් කරන 
ලදී.  
 

  

විරාම ය ම අනුමත 
කිරීම. 

    

  ක.නි.ේස ව
ේයන් 
නිෙහස් කිරීම 

අවශය ය පි ේල්ඛ්න 
ලබාගැනීම 

සුදුසු න නට විරාම ගිය 
නිලධාරීන් ප්රතිශතය 
මුළු ඉල්ලීම් වය න් 90% 
වශේයන් පවත්වා 
ගැනීම 

     
ේභෞ.
ඉ.  ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 25ද 

  

          

  
ේස වේයන් නිෙහස ්
කිරීම  අනුමත කිරීම 

    
 -

මූ.ඉ.  
  

  

න ස්ත්රික් 
ේල්කම් 
කාර්යාලවල 
පැවති න න 
10 පුහුණු 
පාඨමාලාව 
සම්පූර්ණ 
කිරීම මත I 
ේර ණිය ේේ 
කාර්යක්ෂම
තා කඩඉම් 
විභාගය 
සමත් ීේම් 
අවශයතාව
ේයන් I 
ේර ණිය ේේ 
නිලධාරීන් 
නිෙහස් කිරීම 
 

සියළුම න ස්ත්රික් 
ේල්කම් 
කාර්යාලවල 
පාඨමාලාව 
සම්පූර්ණ කරන ලෙ 
නිලධාරීන්ේේ 
ලැයිස්තුවක් ලබා 
ගැනීම 
 

සුදුසුකම් ලත් 
නිලධාරීන් I ේර ණිය ේේ 
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 
විභාගේයන් නිෙහස ්
කිරීමට නියමිතයි 
 

      260 ද80 710 990 

ද2 (ේකොවිඩ් 19 
වසාංගත තත්වය 

ේහ තුේවන් 
පුහුණු 

වැඩසටහන් 
ේනොපැවැත්ේේ2 

 

11.73% 

ේකොවිඩ් 19 වසාංගත 
තත්වය ේහ තුේවන් න ස්ත්රික් 
ේල්කම් කාර්යාල මගින් 
න න 10 පුහුණු වැඩසටහන් 
ේනොපැවැත්ේේ 

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වේේ 
විේේශ 
නිවාඩු 
 

නියමිත කාල සීමාව 
තුළ අවශය ේල්ඛ්න 
ලබා ගැනීම 
 

සුදුසු න නට විරාම ගිය 
නිලධාරීන් ප්රතිශතය 
මුළු ඉල්ලීම් වය න් 90% 
වශේයන් පවත්වා 
ගැනීම 

     
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 15ද           

  

විේේශ නිවාඩු 
අනුමත කරන ලදී      -

මූ.ඉ.  
      

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වේේ 
තනතුරුවල 
ස්රර කිරීම 
සඳහා 
මාර්ේගෝප
ේේශ පළ 
කිරීම හා 
ෙැනුවත් 
කිරීේම් 
වැඩසටහන් 
පැවැත්ීම 
 

මාර්ේගෝපේේශ 
සකස් කිරීම 
 

ේෙෝෂ සහ අනවශය 
ේල්කනගත කිරීම් අවම 
කිරීම  
 

  
  

ේභෞ.
ඉ.  

සකස් කර ේවේ අඩවිේය ද පළ කර ඇත 
 

    100%   

  

ේවේ අඩවිේේ පළ 
කිරීම 
 

  
 

  
  

 

 -
මූ.ඉ.  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  

ක.නි.ේස ව
ේේ (අධි 
ේර ණිය ේේ2 
නිලධාරීන්
ේේ විරාම 
ය ම්  

 
අොළ කාල සීමාව තුළ අවශය 
ය පි ේල්ඛ්න ලබාගැනීම 

 

සුදුසු න නට විරාම ගිය 
නිලධාරීන්ේේ අනුමත  
ප්රතිශතය 90% 
වශේයන් පවත්වා 
ගැනීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

16 30 3ද ද2 

38 90% 

අොළ නිලධාරීන් ේස වය 
කරන ආයතන විසින් 
ඒකාබේධ ේස වේේ 
ප්රතිපත්ති ශාඛ්ාව ේවත 
අවශය ය පි ේල්ඛ්න 
ඉන රිපත් කිරීේම් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවනි 

  

  

  විරාම ගිය 
නිලධාරීන් මාස 3 
කට ේපර 
ලැයිස්තුගත කරන 
ලදී  

 -
මූ.ඉ.  

        
  

  

    විරාම ය ම අනුමත 
කරන ලදී.      

  

ේකොන්ත්රාත් 
පෙනම 

අනුමැතිය සඳහා 
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත ේයොමු කිරීම 

පුරප්පාඩු සාංඛ්යාව අවම 
කිරීම සහ මුළු ඉල්ලීම් 

සාංඛ්යාේවන් 90%ක් ඉටු 
කිරීමට උත්සාහ කිරීම 

මගින් බාධාවකින් 
ේතොරව රාජ්ය ේස වය 
පවත්වාේගන යාම 

 

  
  

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 73 100% 

  

  
  

 

 -
මූ.ඉ.  

  

අනුමැතිය 
සම්බන්ධේයන් 
ේෙපාර්තේම්න්තු 
ප්රධානීන් ෙැනුවත් 
කිරීම 

  

 

 
ේභෞ.
ඉ.  

  
  

  

 -
මූ.ඉ.  

  

ක.නි.ේස ව
ේේ අධි 
ේර ණිය ේේ 
නිලධාරීන්
ේේ විේේශ 
නිවාඩු  

අවශය ය පි ේල්ඛ්න 
ලබාගැනීම 

නිලධාරීන්ේේ විේේශ 
නිවාඩු ප්රතිශතය මුළු 
ඉල්ලීම්වය න් 90% 
වශේයන් පවත්වාගැනීම 

  
  

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 100% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 1 100%   
  

  

 

 -
මූ.ඉ.  

  

විේේශ නිවාඩු 
අනුමත කරන ලදී    

 

 
ේභෞ.
ඉ.  

  
  

  
 -

මූ.ඉ.  

  
අධි 
ේර ණිය ේේ 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික 
ස්ථාන මාරු 

වාර්ෂික 
ස්ථානමාරුවලට 
අොළව අයදුම්පත් 
කැඳීේම් සිට තීරණ 
ප්රකාශයට පත් කිරීම 
ෙක්වා වන කටයුතු 
ආශ්රිත රාජ්කාරි 
 

ස්ථානමාරු ලබා දීේම් 
හැකියාව මුළු 
ඉල්ලීම්වය න් අවම 
වශේයන් 50%ට වැ  
ප්රමාණයක් ෙක්වා වැ  
කිරීමට උත්සාහ කිරීම 
 

  
  

ේභෞ.
ඉ. 

ලෙ සාංඛ්යාේවන් ද0% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 20 100%   

  

  

  

 -
මූ.ඉ.  

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වා 
වයවස්ථාව 
සාංේශෝධනය 
කිරීම  

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
අනුමැතිය ේහෝ 
අමාතය මණ්ඩල 
කාර්යාලේේ 
අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම 

පවතින ේස වා 
වයවස්ථාව ේහ තුේවන් 
පැන නගින ගැටළු අවම 
කිරීම 
 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 100% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 1 100%   

  

ගැසට් පත්රය පළ 
කිරීම 
  

  

  

 -
මූ.ඉ.  
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ේතොරතුරු 
ෙැනගැනීේම් 
අයිතිවාසික
ම පිළිබඳ 
පනතට 
අොළ 
රාජ්කාරි 

  
ේතොරතුරු ෙැනගැනීේම් 
පනතට අොළ ඉල්ලීම් 
සම්බන්ධේයන් හැකි 
ඉක්මනින් කටයුතු 
කිරීම  
 

  

 

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 22 

  

  

  

  

 

 -
මූ.ඉ.  

100% 

  
1980 ජූය  
වර්ජ්කයන්ට 
අොළ 
රාජ්කාරි 
 

  1980 ජූය  
වර්ජ්කයන්ේේ 
ඉල්ලීම්වලට නියමිත 
කාල සීමාව තුළ හැකි 
පමණ විසඳුම් ලබා දීම. 
 
 

  
 

ේභෞ.
ඉ. 

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 1 100%   
  

 
  

  
   
 

-මූ.ඉ. 

  
 

  

  ේේශපාලන 
ප්රචණ්ඩත්ව
ය පිළිබඳ 
කමිටුවට 
අොළ 
රාජ්කාරි 
 
 

  
ේේශපාලන 
ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ 
කමිටුවට 
අොළ ඉල්ලීම්වලට 
නියමිත කාල සීමාව 
තුළ හැකි පමණ විසඳුම් 
ලබා දීම. 

  
 

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 100% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 

  

  

  

    
 

  

    
 

  

    
 

 -
මූ.ඉ.  

  

  

  

 

  

  සමාන්තර 
ේස වාවන් 
කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වයට 
අන්තර්ග්රහ
ණය කිරීමට 
අොළ 
රාජ්කාරි 
 
 

  අේනුතත් ේස වාවල 
නිලධාරීන් සමාන්තර 
ේස වාවන් 
කළමනාකරණ ේස වා 
නිලධාරී ේස වයට 
අන්තර්ග්රහණය කිරීමට 
අොළ ගැටළු හැකි 
ඉක්මනින් අවම කිරීම 
 
 
පළාත් සභාවලට අයත් 
නිලධාරීන්ේේ රජ්ේේ 
ආයතන පරිපාටියට 
අොළ ගැටළු අවම කිරීම 
මගින් පැහැන ය  මග 
ේපන්ීමක් සිදු කිරීම 

  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 3 100%   

  
   
   
   
   
   
 

 -
මූ.ඉ.  

  
 

  
 

  
පළාත් 

සභාවලට 
අයත් 

නිලධාරීන්ට 
අොළ සියළු 

කරුණු 

   

  

  

ේභෞ.
ඉ. 

ලෙ සාංඛ්යාේවන් 90% ක් සම්පූර්ණ කිරීම 8 100%   

    
 

  
  

     
     
     
 

-මූ.ඉ. 
    

 

  

කළමනාකර
ණ ේස වා 
නිලධාරී 
ේස වයට 
අොළ 
චරේල්ඛ් 
නිුතත් කිරීම 

  
ඒකාබේධ ේස වාවට 
අොළ තීරණ පිළිබඳ 
ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 
 
 

  

  

ේභෞ.
ඉ. 

අවශයතාව මත       
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ිානව 

 ම්ා අ, 
සතො තුරු 

තාක්ෂණ,

ලසදායීතා
ව, 

රිා අි 

රාජ්ය 
කළමනාකර
ණ සහකාර 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික 
ස්ථානමාරු 
 

අයදුම්පත් කැඳීම තෘප්තිමත් ේස වකයින්, 
රා.ක.ස. ේස වේේ 
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, විවිධ අාංශවල 
ේස වය කිරීමට 
අවස්ථාව දීම, රාජ්ය 
ේස වේේ  
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, යාවත්කාලීන 
ේතොරතුරු ඇතිව 
නිවැරන  ෙත්ත 
පවත්වාගැනීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    100%     
100% 

  

 -
මූ.ඉ.  

            

අයදුම්පත් පරීක්ෂා 
කිරීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    100%     
100% 

  

 -
මූ.ඉ.  

            

ස්ථාන මාරු 
මණ්ඩල  පැවැත්ීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    100%     
100% 

  

 -
මූ.ඉ.  

          

අන්යාචනා කැඳීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

      100%   
100% 

  

 -
මූ.ඉ.  

          

අන්යාචනා මණ්ඩල  
පැවැත්ීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

      100%   

 

0% 

 

2021 ජ්නවාරි මස 
අන්යාචනා මණ්ඩල 

පැවැත්ීමට නියමිතය 
 

 -
මූ.ඉ.  

          

  රාජ්ය 
කළමනාකර
ණ 
සහකාරවරු
න්ේේ 
වාර්ෂික 
ස්ථාන මාරු  

අන්යාචනා සම්බන්ධ 
තීරණ ප්රකාශයට 
පත් කිරීම 

තෘප්තිමත් ේස වකයින්, 
රා.ක.ස. ේස වේේ 
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, විවිධ අාංශවල 
ේස වය කිරීමට 
අවස්ථාව දීම, රාජ්ය 
ේස වේේ  
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, යාවත්කාලීන 
ේතොරතුරු ඇතිව 
නිවැරන  ෙත්ත 
පවත්වාගැනීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

      100%   

   -
මූ.ඉ.  

          

  රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත අන්යාචනා 
කැඳීම 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

      100%   

   -
මූ.ඉ.  

          

  ස්ථාන මාරු 
ක්රියාවය ය 
සමාේලෝචනය 
කිරීම (සාර්ථකත්වය 
ේහෝ 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

      100%   



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 

 
67 
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  අසාර්ථකත්වය2 

 -
මූ.ඉ.  

          

  රාජ්ය 
කළමනාකර

ණ 
සහකාරවරු

න්ේේ 
වාර්ෂික 
ේනොවන 

ස්ථාන මාරු 

අනුප්රාප්තිකයින් 
ර දතව       

                      

  ය පි ේල්ඛ්න රැස් 
කිරීම සහ ේනොමැති  
ය පි ේල්ඛ්න කැඳීම  

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

650 1300   2000 130 7% 

ේකොේරෝනා වසාංගත 
තත්වය ේහ තුේවන් අේනක් 
වසරවලට සාේප්ක්ෂව 
ේමම වසේර් ලැබුණු 
අයදුම්පත් සාංඛ්යාව අඩුය. 
. 

  
    

 
 -
මූ.ඉ.  

    අන්යාචනා සඳහා 
ේයොමු කිරීම     

    

 
ේභෞ.
ඉ.  650 1300   2000 130 7% 

    
  

 -
මූ.ඉ.  

    ස්ථාන මාරු 
නිේයෝග යැීම.    

    

 
ේභෞ.
ඉ.  650 1300   2000 130 7% 

    
  

 -
මූ.ඉ.  

  රාජ්ය 
කළමනාකර

ණ 
සහකාරවරු

න්ේේ 
වාර්ෂික 
ේනොවන 

ස්ථාන මාරු 

අනුරාේිකයින් 

  පතව  
              

අයදුම්පත් 
සමාේලෝචනය 
කිරීම  

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

1000 2000 3000 ද000 1078 27% 

      
 -
මූ.ඉ.  

            

සුදුසු නිලධාරිේයක් 
ේසොයාගැනීම සඳහා 
ෙත්ත පේධතිය සමග 
ගැලපීම.       

  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

1000 2000 3000 ද000 1078 27% 

  
 -
මූ.ඉ.  

            

ස්ථාන මාරු 
නිේයෝග යැීම.   

  
  

 
ේභෞ.
ඉ.  

250 500 750 1000 1078 108% 

  
 -
මූ.ඉ.  
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  ඒකාබේධ 
ේස වේේ 
නිලධාරීන් 
සඳහා 
මාර්ගගත 
අයදුම්පත් 
ේයොමු 
කිරීේම් 
පහසුකම 

මාර්ගගත අයදුම්පත් 
පිළිබඳ අේනක් 
ආයතන ෙැනුවත් 
කිරීේම් වැඩසටහන් 
පැවැත්ීම (ෙත්ත 
ඇතුළත් කරන 
ආකාරය, ේස වක 
සාංඛ්යාව 
යාවත්කාලීන කිරීම, 
ආයතන පි දටා ඇති 
ස්ථාන ආන ය2  
 

තෘප්තිමත් ේස වකයින්, 
රා.ක.ස. ේස වේේ 
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, විවිධ අාංශවල 
ේස වය කිරීමට 
අවස්ථාව දීම, රාජ්ය 
ේස වේේ  
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 
නැාංීම, යාවත්කාලීන 
ේතොරතුරු ඇතිව 
නිවැරන  ෙත්ත 
පවත්වාගැනීම 

0.2   
 
ේභෞ.
ඉ.  

100%             

  

    
 -
මූ.ඉ.  

          10% 

ේකොේරෝනා වසාංගතය 
ේහ තුේවන් පැවැත්ීමට 
ේනොහැකි විය. 
 

   
ේමම රමය 
අේනුතත් 
ේස වාවන්ට ෙ 
හඳුන්වා දීම 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

  50% 100%     

100%   
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව හා 
කළමනාකරණ 
ේස වා 
ේෙපාර්තේම්න්තුව 
සමග පේධතිය 
ඒකාබේධ කිරීම  
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

  50% 100%     

0% 

බා දර පාර්ශවය තම 
එකාතාව පළ කර 
ේනොකේළ ය. 
 

  

 -
මූ.ඉ.  

          

  මාර්ගගත 
අයදුම්පතට ෙත්ත 
ඇතුල් කිරීම සඳහා 
ආයතන 
සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම. 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

  25% 100%     
20%   

   -
මූ.ඉ.  

          

  
වාර්ෂික 
ස්ථානමාරු 
සඳහා වන 
මාර්ගගත 
රමය 
 

 
ඒකාබේධ ේස වා 
අාංශය මගින් ෙත්ත 
තහවුරු කර ගැනීම 
 
 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

25% 50% 75% 100%   

 

100% 

 

  

    

  
 -
මූ.ඉ.  

          

  

වාර්ෂික 
ස්ථානමාරු 
සඳහා වන 
මාර්ගගත 
රමය 
 

එක් රැස් කරන ලෙ 
ෙත්ත විශ්ේල්ෂණය 
කිරීම 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  25% 100%     

    
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  එක් රැස් කරන ලෙ 
ෙත්ත නිවැරන  කිරීම 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  25% 100%     

    
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  එක් රැස් කරන ලෙ          25% 100%     
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ෙත්ත සැකසීම ේභෞ.
ඉ.  

    
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  ස්ථාන මාරු චරය 
සකස් කිරීම 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  25% 100%     

    
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  ේතොරතුරු 
යාවත්කාලීන කිරීම 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

  50% 60%     

    
  

 -
මූ.ඉ.  

          

  මාර්ගගත 
අයදුම්පතට අොළව 
වැ න යුණු කිරීම් 
වැ දුරටත් සිදු කිරීම 
(ආයතනික 
ධූරාවය ය නිවැරන  
කිරීම, පුරප්පාඩු 
යාවත්කාලීන කිරීම, 
නිලධාරීන්ේේ උසස් 
කිරීම් සහ සාමානය 
ස්ථාන මාරු 
යනාන ය2 

  
  

  

 
ේභෞ.
ඉ.  

25% 50% 75% 100%   

    

  
 -
මූ.ඉ.  

          

ිානව 

 ම්ාත  

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 
ස්රර කිරීම 

  
කාර්යාල ේස වකයින් 
1000ක් ස්රර කිරීමට 
නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

350 550 770 1000 836 83.60% 
ේකොවිඩ් 19 වසාංගත 
තත්වය ේහ තුේවන් 

 -
මූ.ඉ.  

            

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 
විේශ ෂ 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

කාර්යාල ේස වකයින් 
670ක් උසස් කිරීමට 
නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

60 90 110 130 132 102% 

  
 -
මූ.ඉ.  

            

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 1 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

100 150 200 255 237 92.9ද% 
ේකොවිඩ් 19 වසාංගත 
තත්වය ේහ තුේවන්  

 -
මූ.ඉ.  

            

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ  II 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

90 160 220 285 377 132.28% 
  

 -
මූ.ඉ.  
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කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 
විරාම වැටුප් 

  
නිලධාරීන් 355ක් විරාම 
ගැනීමට නියමිතය 
 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

100 190 270 355 366 103.10% 
  

 -
මූ.ඉ.  

        
    

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේයන් 
නිෙහස් කිරීම 

  
නිලධාරීන් ද95ක් 
වර්තමාන ේස වේයන් 
නිෙහස් කිරීමට 
නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

150 320 395 ද95 
115 23.23% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වය 
ේහ තුේවන් කළමනාකරණ 
ේස වා නිලධාරීන් සඳහා 
වන සීමිත තරා විභාග 
ම තදී ේනොපැවැත්විණිය . 
 

 -
මූ.ඉ.  

        
    

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වයට 
පත්කිරීම 

  කාර්යාල ේස වකයන් 
1220ක් බඳවාගැනීමට 
නියමිතය 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

300 500 850 1220 
12ද9 102.38% 

  

  

 -
මූ.ඉ.  

        

    

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 
වාර්ෂික 
ේනොවන 
ස්ථාන මාරු   

        

ඉල්ලීම් මත පෙනම් ේේ 

    

  
        

    

කාර්යාල 
ේස වක 
ේස වේේ 
ේවනත් 

        

 
ේභෞ.
ඉ.  

1000 1850 2650 3500 
ද173 119.23%   

  

 -
මූ.ඉ.  

        
    

ිානව 

 ම්ාත  

රියදුරන් 
ස්රර කිරීම  

  

රියදුරන් 625ක් ස්රර 
කිරීමට නියමිතය 
 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

100 250 ද25 625 

222 

35.52% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

  

 -
මූ.ඉ.  

        

රියදුරු 
පන්තියට 
විේශ ෂ උසස් 
කිරීම 

  

 
රියදුරන් 800ක් උසස් 
කිරීමට නියමිතය     

 
ේභෞ.
ඉ.  

10 25 ද5 70 

76 

109% 

  

  

 -
මූ.ඉ.  

        

රියදුරු I 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

30 90 180 300 

83 27.66% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
  -

මූ.ඉ.  
        

රියදුරු II 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

ද0 100 250 ද30 

188 දද.00% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  
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රියදුරන්  
විරාම 
ගැනීම 

  
රියදුරන් 330ක් විරාම 
ගැනීමට නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

30 90 180 330 
210 6ද%   

 -
මූ.ඉ.  

        

රියදුරන් 
නිෙහස් කිරීම 

  
රියදුරන් 16ක් වර්තමාන 
ේස වේයන් නිෙහස ්
කිරීමට නියමිතය 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

2 ද 6 16 
2 12.50% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

ඒකාබේධ 
රියදුරු 
ේස වයට පත් 
කිරීම 

  

රියදුරන් ද20ක් 
බඳවාගැනීමට නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

100 220 370 ද20 

175 ද1.60% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

රියදුරන්ේේ 
වාර්ෂික 
ේනොවන 
ස්ථාන මාරු 

  

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

ඉල්ලීම් මත පෙනම් ේේ   

ඉල්ලීම් 
337ක් සඳහා 
විසඳුම් ලබා 
දීමට 
නියමිතය 

  

 -
මූ.ඉ.  

රියදුරු 
ේස වේේ 
නිලධාරීන්ට 
අොළ 
ේවනත් ෙ  

  

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

600 1250 1950 2700 
1700 87.17% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

ිානව 

 ම්ාත  

පුස්තකාලයා
ධිපති 
ේස වේේ 
ස්රර කිරීම් 

  
පුස්තකාලාධිපතිවරුන් 
10ක් ස්රර කිරීමට 
නියමිතය 
 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

2 6 8 10 

0   

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

විේශ ෂ 
පන්තියට 
උසස් කිරීම 

   
පුස්තකාලාධිපතිවරුන් 
19ක් උසස ්කිරීමට 
නියමිතය 
 

    

  2 6 8 10 

0   

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

          

1 පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

  0 0 10 0 

0   

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

          

II පන්තියට 
උසස් කිරීම 

  

    

  2 5 8 9 

0   

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසු ඇති වූ තැපැල් ප්රමාෙය 
ේහ තුේවන් 
 

          

පුස්තකාලාධි
පතිවරුන්
ේේ විරාම 
ගැනීම 
 

  
පුස්තකාලාධිපතිවරුන් 
330ක් විරාම ගැනීමට 
නියමිතය 
 

    

  0 1 0 0 

ද 150%   
          

පුස්තකාලාධි                     2020 සඳහා   
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පතිවරුන් 
ේස වේයන් 
නිෙහස් කිරීම           

කිසිඳු නිෙහස් 
කිරීමක් සිදු 

කිරීමට 
කටයුතු 

ේයොො නැත 

පුස්තකාලයා
ධිපති 
ේස වේේ 
වාර්ෂික  
ේනොවන 
ස්ථාන මාරු   

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

ඉල්ලීම් මත පෙනම් ේේ   
 

  
 -
මූ.ඉ.  

පුස්තකාලයා
ධිපති 
ේස වයට 
අොළ 
ේවනත් 
කාරණා 

  

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

20 ද0 70 90 

66 73.00% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසුව ඇතිවූ තැපැල් 
ප්රමාෙය ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

ිානව 
 ම්ාත 

භාෂා 
පරිවර්තක 
නිලධාරීන් 
ස්රර කිරීම 

  

භාෂා පරිවර්තකයින් 
31ක් ස්රර කිරීමට 
නියමිතය 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

6 16 26 31 
37 119.35%   

 -
මූ.ඉ.  

        

භාෂා 
පරිවර්තක 
නිලධාරීන්
ේේ විරාම 
ය ම්   

භාෂා පරිවර්තකයින් 
දක් විරාම ගැනීමට 
නියමිතය 
 
  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

1 2 3 ද 
6 150%   

 -
මූ.ඉ.  

        

භාෂා 
පරිවර්තක 
නිලධාරීන් 
ේස වේයන් 
නිෙහස් කිරීම 

  

භාෂා පරිවර්තකයින් 
2ක් නිෙහස ්කිරීමට 
නියමිතය 
 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    2 0 

  100%   
 -
මූ.ඉ.  

        

භාෂා 
පරිවර්තක 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික 
ේනොවන 
ස්ථාන මාරු' 

  

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

ඉල්ලීම් මත පෙනම් ේේ   

ඉල්ලීම් 1දක් 
සඳහා විසඳුම් 

ලබා දී 
අවසන්ය 

  
 -
මූ.ඉ.  

භාෂා 
පරිවර්තක 
ේස වයට 
අොළ 
ේවනත් 
කාරණා 

  

      

 
ේභෞ.
ඉ.  

10 30 ද5 75 

ද0 88.81% 

ේකොවිඩ් 19 තත්වේයන් 
පසුව ඇතිවූ තැපැල් 
ප්රමාෙය ේහ තුේවන් 
 

 -
මූ.ඉ.  

        

* සකොවිඩ් 19 හා ඒ ආශ්රිත අසනකු අ බසා්ම් සහේතුසවන් උක්ත ලසක්ක 100) ළ ා ක  ගතැනීිට සනොහැරී විය. 
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ිානව 

 ම්ාත  

සාංවර්ධන 
නිලධාරීන් 
බඳවාගැනීම  

අයදුම්පත් කැඳීම/ 
සම්මුඛ් පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීම 

අයදුම්පත් සාංඛ්යාව 
  

0.5 

 
ේභෞ.
ඉ.  

              

    
 -
මූ.ඉ.  

              

  
ේතෝරාගැනීම් 

  
 
ේභෞ.
ඉ.  

රජ්ේේ ප්රතිපත්ති මත පෙනම් ේේ 

      

    
 -
මූ.ඉ.  

  

    

  
පත්ීම් ලබාදීම 

ලබාදුන් පත්ීම් 
සාංඛ්යාව 

  
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

    
 -
මූ.ඉ.  

   

    

  
පිරික්සුම් ලැයිස්තු 
පිළිේයල කිරීම     

 
ේභෞ.
ඉ.  

  
  

      

ිානව 

 ම්ාත  

  
 -
මූ.ඉ.  

  
  

  
    

  

අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම 

ස්රර කරන ලෙ 
නිලධාරින් සාංඛ්යාව  

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

  
  

  
    

  

    
 -
මූ.ඉ.  

              

සාංවර්ධන 
නිලධාරීන් 
ේස වේේ 
ස්රර කිරීම   

සාංවර්ධන නිලධාරී 
තනතුේර් ස්රර 
කිරීම 

ස්රර කරන ලෙ 
නිලධාරීන් සාංඛ්යාව 
 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

1500 1500 1000 1000 5ද79 109.58% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් සමස්ථ කාර්ය 
මණ්ඩලය ස දතව 
අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කිරීමට 
ේනොහැක. 
 

    
 -
මූ.ඉ.  

පිරික්සුම් ලැයිස්තු 
පිළිේයල කිරීම       

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
 -
මූ.ඉ.  

අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම 

උසස් කරන ලෙ 
නිලධාරින් සාංඛ්යාව 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
 -
මූ.ඉ.  

සාංවර්ධන 
නිලධාරීන්
ේේ ේර ණිය  
උසස් කිරීම් 
(I ේර ණිය ය 
සහ II 
ේර ණිය ය2 

ේස වේේ ඊලා 
ේර ණිය යට උසස් 
කිරීම 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

300 300 150 150 725 80.56%       
 -
මූ.ඉ.  

ිානව 

 ම්ාත  

ක්රියාපරිපාටික නීති 
සහ ආයතන 
සාංග්රහේේ විධි 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  
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විධාන අනුව 
ේස වේයන් 
තාවකාය කව/ 
ස්රරව නිෙහස ්කිරීම 
සඳහා අනුමැතිය 
ලබාදීම     

 -
මූ.ඉ.  

එවා ේනොමැති 
ේල්ඛ්න ේගන්වා 
ගැනීම 
 

සාංවර්ධන නිලධාරී 
ේස වේයන් නිෙහස ් 
කරන ලෙ නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

 -
මූ.ඉ.  

සාංවර්ධන 
නිලධාරී 
ේස වේයන් 
නිෙහස් කිරීම 

අනුමැතිය ලබා 
ගැනීම 

ලබාදුන් සථ්ාන මාරු  
සාංඛ්යාව 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

50 50 50 50 2ද1 120.50% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් සමස්ථ කාර්ය 
මණ්ඩලය ස දතව 
අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කිරීමට 
ේනොහැක. 
 

    
 -
මූ.ඉ.  

සාංවර්ධන 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික  
ේනොවන 
ස්ථාන මාරු  

ස්ථාන මාරු 
නිේයෝග යැීම     

 
ේභෞ.
ඉ.  

300 300 

_ _ 

696 116.00% 

ේකොේරෝනා තත්වය 
ේහ තුේවන් සමස්ථ කාර්ය 
මණ්ඩලය ස දතව 
අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කිරීමට 
ේනොහැක. 
 

    
 -
මූ.ඉ.  

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 
සඳහා අයදුම්පත් 
කැඳීම 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  _ _ 

    
 -
මූ.ඉ.  

උපේල්ඛ්න 
පිළිේයල කිරීම 

ලබාදුන් සථ්ාන මාරු  
සාංඛ්යාව 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  _ _ 

      
 -
මූ.ඉ.  

  
සාංවර්ධන 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික   
ස්ථාන මාරු  

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 
කමිටු රැස්ීම් 
පැවැත්ීම 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

_ _ 
ඉල්ලීම් මත 
පෙනම් ේේ _ 

52ද - 

  

      
 -
මූ.ඉ.  

      

  
  

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 
සම්බන්ධ තීරණ 
ප්රකාශයට පත් කිරීම  

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

_ _ _ 

       -       
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මූ.ඉ.  

  
අන්යාචනා කැඳීම 

ලබාදුන් සථ්ාන මාරු  
සාංඛ්යාව 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

_ _ _ 

      
 -
මූ.ඉ.  

      

  

සාංවර්ධන 
නිලධාරීන්
ේේ වාර්ෂික   
ස්ථාන මාරු  

අන්යාචනා මණ්ඩල  
පැවැත්ීම  

ලබාදුන් සථ්ාන මාරු  
සාංඛ්යාව 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

ඉල්ලීම් මත 
පෙනම් ේේ 

  

- -   

      
 -
මූ.ඉ.  

      

  
අන්යාචනා සම්බන්ධ 
තීරණ ප්රකාශයට 
පත් කිරීම 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

      

      
 -
මූ.ඉ.  

      

  
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත අන්යාචනා 
කැඳීම 

    
ේභෞ.
ඉ. 

      

      -මූ.ඉ.       

  
  ස්ථාන මාරු 

ක්රියාවය ය 
සමාේලෝචනය 
කිරීම (සාර්ථකත්වය 
ේහෝ 
අසාර්ථකත්වය2 

  

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

        

  
  

    
 -
මූ.ඉ.  

        

  

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 

නිලධාරීන්
ේේ විනය 

කළමනාකර
ණය 

ේචෝෙනා පත්ර 
ේකටුම්පත් පිළිබඳ 
නිර්ේේශ රාජ්ය 
ේස වා ේකොමිෂන් 
සභාව ේවත භාරදීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      

1 

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 

නිලධාරීන්ේේ 
විනය 

කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂමව  හා 
කාලානුරූපීව ඉටු 

කිරීම. 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

      

ේචෝෙනා පත්ර 
සාංේශෝධන ේයොමු 
කිරීම සහ නිෙහසට 
කරුණු ඇතුළත් ය පි 
නිුතත් කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      

2     

      
 -
මූ.ඉ.  

      

විනය නිේයෝග 
ේයොමු කිරීම       

 
ේභෞ.
ඉ.  

      

ද     

      
 -
මූ.ඉ.  

      

රැකවරණ 
නිලධාරීන් සහ 
අන්ේචෝෙක 
නිලධාරීන් සඳහා 
ේගීම්  අනුමත 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      

-     

        
 -
මූ.ඉ.  
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වැඩ තහනමට ලක් 
වූ නිලධාරීන් සඳහා 
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
අනුමැතිය ඇතිව අඩ 
වැටුප් අනුමත 
කිරීේම් ය පි නිුතත් 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      

-     

ිානව 
 ම්ාත 

      
 -
මූ.ඉ.  

      

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
අනුමැතිය ඇතිව 
විනය 
ක්රියාමාර්ගයන්ට 
යටත්ව නැවත 
ේස වේේ පි දටුීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  - 

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 

නිලධාරීන්ේේ 
විනය 

කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂමව  හා 
කාලානුරූපීව ඉටු 

කිරීම. 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

      

  

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
නිලධාරීන්
ේේ විනය 
කළමනාකර
ණය 

ේස වය අතහැර යාම 
සම්බන්ධ අන්යාචනා 
පිළිබඳ  නිර්ේේශ 
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත ඉන රිපත් 
කිරීම. . 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  -   

      
 -
මූ.ඉ.  

    

අොළ පාර්ශව ේවත 
නැවත ේස වේේ 
පි දටුීේම් ය පි 
ේයොමු කිරීම.  

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1 

  

  

      
 -
මූ.ඉ.  

    
  

  
රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
අනුමැතිය ඇතිව 
වැඩ තහනම් කිරීේම් 
ය පි නිුතත් කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  - 

  

  

      
 -
මූ.ඉ.  

    
  

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත විධිමත් 
පරීක්ෂණ නිර්ේේශ 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1 

  
    

ිානව 
 ම්ාත 

      
 -
මූ.ඉ.  

    
  

    

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
නිේයෝග ේයොමු 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
  ද 

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 
නිලධාරීන්ේේ 
විනය 
කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂමව  හා 
කාලානුරූපීව ඉටු 
කිරීම. 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

    

  
මානව  දමිකම් 
ේකොමිෂන් සභාව, 
මහජ්න ේපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක 
සභාව, පරිපාලන 
අන්යාචනා 
විනිශ්චයාධිකාරිය 
සහ ඔම්බුඩ්සම්න් 
ේවත වාර්තා 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  -     

ශ්රී.ල.ප.ේස ව
ේේ 
නිලධාරීන්
ේේ විනය 
කළමනාකර
ණය 

      
 -
මූ.ඉ.  
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

 ඉන රිපත් කිරීම.  

ේවනත් 
      

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
  101     

      
 -
මූ.ඉ.  

    

ේචෝෙනා පත්ර/ 
ේචෝෙනා පත්ර 
සාංේශෝධන සහ  
නිෙහසට කරුණු 
ඇතුළත් ය පි නිුතත් 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  

22 ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 

නිලධාරීන්ේේ 
විනය 

කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂමව  හා 
කාලානුරූපීව ඉටු 

කිරීම. 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

    

 විනය නිේයෝග 
නිුතත් කිරීම.       

 
ේභෞ.
ඉ.  

      9     

ිානව 

 ම්ාත 

ඒකාබේධ 
ේස වේේ 
නිලධාරීන්
ේේ විනය 
කළමනාකර
ණය. 

විමර්ශන 
නිලධාරීන්/ 
රැකවරණ 
නිලධාරීන්/ 
අන්ේචෝෙක 
නිලධාරීන් අනුමත 
කිරීම / ඔවුන් සඳහා 
ේගීම් නිර්ේේශ 
කිරීම 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1ද     

      
 -
මූ.ඉ.  

    

වැඩ තහනමට ලක් 
වූ නිලධාරීන් සඳහා 
අඩ වැටුප් අනුමත 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  - 

ශ්රී ලාංකා 
පරිපාලන 
ේස වේේ 

නිලධාරීන්ේේ 
විනය 

කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂමව  හා 
කාලානුරූපීව ඉටු 

කිරීම. 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

        

විනය ක්රියාමාර්ගයට 
යටත්ව නැවත 
ේස වේේ පි දටුීම 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
  2 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

        

විනය නිේයෝගවලට 
එේර ද අන්යාචනා 
ස දතව රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත නිර්ේේශ 
ඉන රිපත් කිරීම 
 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

        

ඒකාබේධ 
ේස වේේ 
නිලධාරීන්

ේස වය අතහැර යාම 
සම්බන්ධ අන්යාචනා 
පිළිබඳ  නිර්ේේශ 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      10 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ේේ විනය 
කළමනාකර
ණය. 

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත ඉන රිපත් 
කිරීම. 

      
 -
මූ.ඉ.  

    

  

ේස වය අතහැර යාම  
පිළිබඳ අන්යාචනා 
මත නැවත ේස වේේ 
පි දටුීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  5 

  

    

      
 -
මූ.ඉ.  

    
  

වැඩ තහනම් වූ 
තනතුරු සඳහා 
ආවරණ අනුමැතිය 
ලබාදීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
  6 

  

    

      
 -
මූ.ඉ.  

    
  

විමර්ශන නිලධාරීන් 
සඳහා වාහන 
අනුමැතිය 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  2 

ඒකාබේධ ේස වා 
නිලධාරීන්ේේ 

විනය 
කළමනාකරණය 
කාර්යක්ෂම හා 
නියමිත කාලය 
තුළ සිදු කිරීම 

 

    

        
 -
මූ.ඉ.  

    

  

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාව 
ේවත ේචෝෙනා පත්ර 
ේකටුම්පත නිර්ේේශ 
කිරීම (රා.ක.ස.ේස . 
අධි ේර ණිය ය2 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1     

      
 -
මූ.ඉ.  

    

රාජ්ය ේස වා 
ේකොමිෂන් සභාේේ 
නිේයෝග ේයොමු 
කිරීම. 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

      1ද     

      
 -
මූ.ඉ.  

            

මානව  දමිකම් 
ේකොමිෂන් සභාව, 
මහජ්න ේපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක 
සභාව, පරිපාලන 
අන්යාචනා 
විනිශ්චයාධිකාරිය 
සහ ඔම්බුඩ්සම්න් 
ේවත වාර්තා 
ඉන රිපත් කිරීම.  

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

  1     

      
 -
මූ.ඉ.  

    

ේවනත් 
      

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
  

211 

    

      
 -
මූ.ඉ.  

    

ිානව 

 ම්ා අ 

ශ්රී.ල.ේතො.තා
.ේස වා 
නිලධාරීන් 

ස්රර කිරීම 

ේල්කන තහවුරු කිරීම් 
     

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
1-0 පන්තිය 
2-1 පන්තිය 
3-0 පන්තිය 

        

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
හා ස්රර කිරීේම් ය පි 
නිුතත් කිරීම 
 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
1-1 පන්තිය  
2-3 පන්තිය 
3-3 පන්තිය 
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රාජ්ය ේස වා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

උසස් කිරීම් ේල්කන තහවුරු කිරීම් 
ලැමටමට නියමිතයි 
 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
2-0 පන්තිය 
3-0 පන්තිය 

        

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
හා උසස ්කිරීේම් ය පි 
නිුතත් කිරීම 
 

    
 
ේභෞ.
ඉ.  

    
1-1 පන්තිය 
2-2 පන්තිය 
3-16 පන්තිය 

        

විරාම වැටුප   
    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
2-0 පන්තිය 
3-0 පන්තිය 

        

නිෙහස් කිරීම   
    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
2-0 පන්තිය 
3-2 පන්තිය 

        

කාර්යක්ෂමතා 
කඩඉම් විභාග 

      
 
ේභෞ.
ඉ.  

    

2020 ජූය  25 
හා 26 න නවල 
පවත්වන ලෙ 
අතර ප්රතිලල 
2020 
සැප්තැම්බර් 
17 න න නිුතත් 
කරන ලදී 

        

වාර්ෂික ස්ථානමාරු 
  

    

 
ේභෞ.
ඉ.  

    
අයදුම්පත් 
කැඳීම 

        

  
 -
මූ.ඉ.  

    
  

      

ේතොරතුරු හා 
සන්නිේේෙන 
තාක්ෂණ ේස වේේ 1 
ේර ණිය ේේ 
නිලධාරීන් සඳහා 
අතිේර්ක වෘත්තීය 
සාංවර්ධන 
වැඩසටහන (මානව 
සම්පත් සාංවර්ධනය2     

2.5 

 
ේභෞ.
ඉ.  

මානව සම්පත් අාංශය මගින් පුහුණු අවසථ්ා සාංවිධානය කරනු 
ඇත 

 
      

 
ේභෞ.
ඉ.  

මානව සම්පත් අාංශය මගින් පුහුණු අවසථ්ා සාංවිධානය කරනු 
ඇත 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  

අභ්යන්තර පාලන අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මෙහි කාර්යසාධනය 

ප්රධාන 

විෂය 
ක්මෂේත්රය 

ක්රියාකාරකෙ උප ක්රියාකාරකම්  

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 

(ප්රධාන 
කාර්යාසාධන 

දර්ශක) 

ක්රියාකාරකම් 

එකක් සඳහා 

වන මුළු 
පිරිවැය 

(රු.මි.) 

මවන් 
කරන ලද 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි.) 

මභ්ෞතික හා මූලය ඉලක්ක (%) 2020..12.31 දිනට ප්රගතිය 
මූලය හා මභ්ෞතික ඉලක්ක 
ළඟා කරගැනීෙට මනොහැකි 

වීෙට අදාළ ප්රතිචාරය 

(මවනසක් ඇත්නම්)(D&E) 

PT A         

1 වන 

කාර්තුව 

B          

2 වන 

කාර්තුව 

C          

3 වන 

කාර්තුව 

D           

4 වන 

කාර්තුව 

විස්තරය 

E  

Progress in 

% & Rs FT 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ප
හ

සු
ක

ම්
 

ස ොඩනැගිලි නඩත්තු 
කිරීම 

5 වන හා 6 වන මහල්වල 
ටයිල් ඇල්ලීම 

අඩු වූ 
පැමිණිලි 
සාංඛ්යාව 

0.59 0.59 
PT 20% 40% 100%   

  
100% 

  
FT ─ ─ 0.59   0.59 

අපනශාලාව අලුත්වැඩියා 
කිරීම 

0.36 0.36 
මභ්ෞ.ඉ. 10% 20% 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.36   0.36 

 7 වන මහසළේ තීන්ත ආසල්ප 
කිරීම 

0.403 0.403 
මභ්ෞ.ඉ. 10% 20% 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.403   0.403 

අමාතයාංශසේ ශ්රවණා ාරය 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

0.143 0.143 
මභ්ෞ.ඉ. 10% 20% 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.143   0.143 

5 වන හා 6 වන මහළ්වල 
වැසිකිළි පද්ධතිසයහි කාන්දු 
වීම් අලුත්වැඩියා කිරීම  

0.22 0.22 
මභ්ෞ.ඉ. 10% 20% 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.22   0.22 

අතිසර්ක සල්කම් (විමර්ෂන) 
නිළ කාමරය කාපට් කිරීම 

0.011 0.011 
මභ්ෞ.ඉ. 100%       

  
100% 

  
මූ.ඉ. 0.011       0.011 

M මහළ කාපට් කිරීම 0.055 0.055 
මභ්ෞ.ඉ. 100%       

  
100% 

  
මූ.ඉ. 0.055       0.055 

4 වන මහසළේ වැසිකිළි 
පද්ධතිසයහි කාන්දු වීම් 
අලුත්වැඩියා කිරීම  

0.110 0.110 
මභ්ෞ.ඉ. 10% 20% 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.110   0.110 

සපොකුසේ ජ්ල කාන්දුව 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

0.227 0.227 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ 100%   

  
100% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ 0.227   0.227 

ආපනශාලාව හා 5 වන සහ 6 
වන මහළ් සඳහා විදුලි 
උපකරණ මිල දී  ැනීම 

0.029 0.029 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ 100%     100%   

මූ.ඉ. ─ ─ 0.029     0.029   

M මහසළේ සිරස් තිර (vertical 
Blind) හා සවනත් නඩත්තු 
කටයුතු 

0.384 0.384 

මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ 78% 100% 

  

100% අසේක්ෂිත අයුරින් අසනකුත් 
නඩත්තු කටයුතු සිදු වී 
සනොමැත 

මූ.ඉ. ─ ─ 0.287 0.384 0.373 

අමාතයාංශසේ ප්රධාන නාම 
පුවරුව සවි කිරීම 

0.365 0.365 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  
100%   

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 0.365 0.365   

5 වන හා 6 වන මහළ් කාපට් 
කිරීම 

0.518 0.518 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  
100%   

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 0.518 0.518   

අභයන්තර මාර්  සාංවර්ධනය 1.1 1.1 

මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  

100% ඇස්තසම්න්තු ත මුදල - 1.1 
පිරණමන ලද මුදල - 1.05 
සතය වශසයන් ම සිදු කළ 
කාර්යය - 1.01 

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 1.1 1.01 

රථ වාහන අාං නසේ (Car 
porch) යටි මූණත දියවරණ 
සයදීම 

0.71 0.71 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  
100% ඇස්තසම්න්තු ත මුදල - 0.71 

පිරණමන ලද මුදල - 0.61 
සතය වශසයන් ම සිදු කළ 

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 0.71 0.61 
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කාර්යය - 0.61 

8 වන මහළ නවීකරණය 
කිරීම - 1 වන සකොටස 

2 2 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  
100%   

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 2 1.936   

සපොකුසණහි ෆිල්ටරය හා 
සමො 

0.25 0.25 
මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ ─ 100% 

  
100%   

මූ.ඉ. ─ ─ ─ 0.25 0.25   

අසනකුත් නඩත්තු කටයුතු 0.2 0.2 
මභ්ෞ.ඉ.     10% 100% 

  
60% අසේක්ෂිත අයුරින් අසනකුත් 

නඩත්තු කටයුතු සිදු වී 
සනොමැත 

මූ.ඉ.     0.011 0.2 0.12 

අමාතයාංශය සඳහා 
අවශය සසේ වක සාංඛ්යාව 
හඳුනා  ැනීම හා 

අනුමැතිය ලබා  ැනීම 

─ 

අනුමැතිය 
ලබා  න්නා 
ලද තනතුරු 
සාංඛ්යාව  

─ ─ 

මභ්ෞ.ඉ. ─ ─ 100%   

  

98% 

  
මූ.ඉ. ─ ─ ─   ─ 

කාර්ය මේඩලය සම  
ඍජුව සාකච්ඡා කිරීම හා 
ඔවුන්සේ දුක් ැනවිලි 
සඳහා විසඳුම් ලබා දීම  

─ 
පවත්වන ලද 
සාකච්ඡා 
 ණන 

─ ─ 

මභ්ෞ.ඉ. 3 3 3 3 

  

10% 
සකොවිඩ් 19 සහේතුසවන් 
මාේඩලික නිලධාරීන්සේ 
රැස්වීම් අවලාංගු සකරණි 

මූ.ඉ. ─ ─ ─ ─ ─ 

වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම  

අමාතයවරයාසේ වාහන 
අලුත්වැඩියා කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම 

අලුත්වැඩියා 
කරන ලද 
වාහන 
සාංඛ්යාව 

7.35 7.35 

මභ්ෞ.ඉ. 13% 38% 70% 100% 

  

100% 

  

අමාතයාංශසේ වාහන 
අලුත්වැඩියා කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම 

මූ.ඉ. 0.923 2.8 5.13 7.35 7.35 

එකතුව 15.03 15.03             14.68   

   
     

මි. 130-01-02-2003 - 7.35  
 

   
     

මි. 130-01-02-2001 - 7.33 
 

පරිපූරක අයවැය සල්ඛ්නය අනුව කලින් කලට ප්රතිපාදනය ලබා දුන් බැවින් ක්රියාකාරී සැලැස්සමහි ඇතුළත් කර ඇති ක්රියාකාරකම්ද සමම ප්රතිපාදන තුළ සවනස් කරන ලදී. සකසසේ වුවද, වැය කරන ලද ප්රතිපාදන පාර්ලිසම්න්තුව අනුමත කළ ප්රතිපාදන 
සම   ැලසේ.  
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නිවාස අංශය  
 

2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මෙහි ප්රගතිය 

ප්රධාන 
විෂය 

කමෂේත්රය 
ක්රියාකාරකෙ උප ක්රියාකාරකෙ 

අමපකෂිත 
ප්රතිඵල 
(ප්රධාන 

කාර්යාසාධන 
දර්ශක 

ප්රතිලාභීන්) 

එක 
ක්රියාකාරකෙක 

සඳහා 
සංමශෝධිත 

පිරිවැය (රු.මි.) 

මවන් කරන 
ලද 

ප්රතිපාදන 
(රු.මි.) 

ම ෞතික හා මූල්ය ඉලකක (සමුච්චිත) 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය මූල්ය හා 
ම ෞතික 
ඉලකක 
ළඟා 

කරගැනීෙට 
මනොහැකි 
වීෙට මහේතු 

ම ෞ.ඉ. A         
1වන 
කාර්තුව 

B             
2 වන 
කාර්තුව 

C             
3 වන 
කාර්තුව 

D             
4 වන 
කාර්තුව 

විස්තරය ප්රගතිය 
මූ.ඉ. 

ය
ටි
ත
ළ

 ප
හ
සු
ක
ම්

 

සමුළු නිවාස, සලෝරිස් 
හා ජ්යවඩනගම 
නිවාස සයෝජ්නා 
ක රමයට අදාළ 
නඩත්තු කටයුතු  

සමුළු නිවාස සඳහා 
ජ්ලාපවහන පද්ධතියක 
ස්ථාපිත කිරීම (2001) 

අඩු වූ පැමිණිලි 
සාංඛ යාව 

0.237* 0.237 
ම ෞ.ඉ. 15% 40% 100%   

සම්පූර්ණ කළ 
100% 

  

මූ.ඉ. _ 0.20 0.24   0.24 

අමාත් යවරයාසේ 
බාංගලාව, සේකම්වරයාසේ 
බාංගලාව, සමුළු නිවාස හා 

ජ්යවඩනගම නිවාස 
සයෝජ්නා ක රමය 
නවීකරණය කිරීම 

සම්පූර්ණ කරන 
ලද නිවාස 
සාංඛ යාව 

1.278 1.278 
ම ෞ.ඉ. 15% 35% 70% 100% 

සම්පූර්ණ කළ 
100% 

මූ.ඉ. 0.10 0.50 0.80 1.26 1.28 

සලෝරිස් නිවාස සයෝජ්නා 
ක රමය නවීකරණය(2104)  

0.836** 0.836 
ම ෞ.ඉ. _ _ 15% 100% 

සම්පූර්ණ කළ 
100% 

මූ.ඉ. _ _ _ 0.84 0.84 

නිවාඩු නිසකතන 
අලුත්වැඩියා කිරීම  

නුවරඑළිය නිවාඩු නිසකතන 
අලුත්වැඩියා කිරීම (2001) 

සම්පූර්ණ ඇති 
නුවරඑළිය 

නිවාඩු නිසකතන  
2.620 2.620 

ම ෞ.ඉ. 15% 35% 70% 100% 
සම්පූර්ණ කළ 

100% 

මූ.ඉ. 0.45 1.05 2.00 2.62 2.48 

රාජ ය පරිපාලන 
අමාත් යාංශය යටසත් වන 

නිවාඩු නිසකතන 
අලුත්වැඩියා කිරීම (2001) 

යාපනය, මුලතිවු, 
මිහින්තලය, 

සමොණරාගල, 
මහියාංගනය, 

සපොසළොන්නරුව, 
කතරගම 

0.100 0.100 

ම ෞ.ඉ. 15% 35% 70% 100% 

සම්පූර්ණ කළ 

100% 

මූ.ඉ. _ _ _ 0.10 0.10 

      5.07 5.07               

   
  

         
 

* සකොළඹ මහනගර සභාසේ ඇස්තසම්න්තුව ප රකාරව ජ්ලාපවහන පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 2020.08.31 දින රු. 894,879.15ක මුදලක සගවන ලදී. සකසසේ වුවද, කාර්යය අවසන් වූ පසුව සකොළඹ මහනගර සභාව විසින් පිරිවැය 
රු.236,647.00 දකවා අඩු කරන ලදී. 
 
** සලෝරිස් නිවාස සයෝජ්නා ක රමය නවීකරණය හා ඉදිකිරීසම් කාර්යය සඳහා සගවීම් සිදු කරන ලද්සද් 130-1-2-2104 යන වැය ශීර්ෂය යටසත්ය.  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය  

31.12.2020 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මම් ප්රගතිය  

ප්රධාන විෂයය 
ක්මෂේත්රය 

ක්රියාකාරකම අනු ක්රියාකාරකම් 
අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 
(ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 
ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය       

(රු.මි.) 

ප්රතිපාදන   
(රු.මි.) 

ම ෞතික හා මූලය ඉලක්ක 2020 31.12.2020 දිනට ප්රගතිය මූලය හා ම ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
මනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  

(අනනුකූලතාවක් තිමේ 
නම්) 

(A සහ 

ම ෞ.ඉ. A B C D 

විස්තරය 
        E  
ප්රගතිය % හා 

රු.මි. වශමයන්        මූ.ඉ. 
1 වන 

කාර්තුව 

2 වන 

කාර්තුව 

3 වන 

කාර්තුව 

4 වන 

කාර්තුව 

මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

පුහුණුව       
(2-1) 

* මමරට තුළ දිගු කාලින 

පුහුණු ක්රියාවට නැංවීම      
පුහුණුව ලබා 

දුන් 
නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

  

17.90 

          

  

  

  

    

1. ශාස්ත්රපති උපාධි                       1.5 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   77.4% 

        
මූ.ඉ. 0.3 0.6 1.2 1.5 

       
1,161,000.00  

    

2. ඩිප්සලෝමා පාඨමාලා            0.5 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   24% සාංසශෝධනය කරන ලද 
ක්රියාකාරී සැලැසම් 

යටසත් ප්රතිපාදනවල 
සිදුවූ සවනසක්ම් 

සහේතුසවන් ප්රගතිය 

මන්දගාමී වී ඇත. 

      

මූ.ඉ. 0.1 0.2 0.4 0.5 

  

      
120,000.000  

    * මමරට තුළ මකටි 

කාලීන පුහුණු 
  

  
          

  
  

  

    
1. . සහතික පත්ර 
පාඨමාලා                

1.5 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   95%   

      
මූ.ඉ. 0.3 0.6 1.2 1.5 

       
1,429,815.00  

    
2. රාජ්ය අාංශසේ  මානව 
සම්පත් සාංවර්ධනය 
පිළිබඳ ජ්ාතික මට්ටසම් 
සැලැස්ම සකස් කිරීම 

1.0 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   11% සාංසශෝධිත ක්රියාකාරී 
සැලැස්ම සකස් 
කිරීසම්දී සමම 
ක්රියාකාරකම ඇතුළත් 

කරන ලදී. 

      

මූ.ඉ. 0.2 0.4 0.8 1.0           107,327.77  

    3. මානව සම්පත් 
සාංවර්ධනය කිරීසම් 
ජ්ාතික සභාසේ ජ්ාතික 
මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
ප්රතිපත්තිය.  

2.0 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   0.00% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
රැස්වීම් පැවැත්වීමට 

සනොහැකි විය.  

      

මූ.ඉ. 0.4 0.8 1.6 2.0   0.00 

    අමනකුත් මකටි කාලීන 

පුහුණු                      
  

    ආයතන අාංශය              

    1. නිලධාරීන්සේ දැනුම, 65 0.1   සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   104%   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

    කුසලතා හා ආකල්ප 
වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස 
අාංශසේ කාර්ය මණ්ඩලය 
සඳහා  පුහුණු 
වැඩසටහනක් 
පැවැත්වීම.  

  

මූ.ඉ. 0.02 0.04 0.08 0.10    **104,075.25  

  

    සතොරතුරු තාක්ෂණ 
අාංශය  

  
  

  
          

  
  

  

    
 අමාතයාංශසේ සතොරතුරු 
තාක්ෂණ අාංශය මගින් 
පවත්වන ලද පුහුණු 
වැඩසටහන  

200 0.1 

  සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   0.00% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
පුහුණු වැඩසටහන් 

පැවැත්වීමට සනොහැකි 
විය. 

      

මූ.ඉ. 0.02 0.04 0.08 0.10 

  

0.00 

    ශ්රී ලාංකා ඉාංජිසන්රු 
සසේවා අාංශය 

    
  

          
  

  
  

    ශ්රී ලාංකා ඉාංජිසන්රු 
සසේවසේ සදමළ භාෂා 
මාධය  නිලධාරීන් සඳහා 
සිාංහල භාෂා පුහුණුව        

80 1.8 

සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   97% 

      
මූ.ඉ. * 0.36 0.72 1.44 1.80 

       
1,775,000.00  

    

* මකටි කාලීන විමදස ්
පුහුණු      (2-1-xvi) 

  

0.1 

සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   30.62% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත 
තත්වය සහේතුසවන් 
පුහුණු වැඩසටහන් 
පැවැත්වීමට සනොහැකි 
විය. 

    

මූ.ඉ. 0.02 0.04 0.08 0.10 

  

          52,045.95  

  

කළමනාකරණ 
සනොවන 

නිලධාරීන් 
සඳහා පුහුණුව   

( 2-2 ) 

* දිස්ත්රික් මට්ටමමන් 
සංවර්ධන නිලධාරී, 
රාජ්ය කළමනාකරණ 

සහකාර, කාර්යාල කාර්ය 
සහායකය, රියදුරු, 

මතොරතුරු තාක්ෂණ යන 

මසේවා කාණ්ඩ සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන්        

පුහුණුව ලබා 
දුන් 

නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

2.3 

සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100% 
  

72% 
  

  

මූ.ඉ. 0.46 0.92 1.84 2.30 

       
1,656,092.55  

පහසුකම් සැලසීම  ශ්රී.ලාං.සාං.ප.ආය
තනය සවත 

ලබාදුන් 
කළමනාකරන 

නිලධාරීන් 
පුහුණු කිරීසම් 

වැඩසටහන් A.  
සසේවාරම්භක 

පුහුණුව 

නව  : 
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ.  - විවෘත - 
(නිලධාරීන් 203) 
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ. -   සීමිත - 
(නිලධාරීන් 54 ) 
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ. - කුසලතා - 
(නිලධාරීන් 13) 
ශ්රී.ලාං.ග.සසේ.  - 

පුහුණුව ලබා 
දුන් 

නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

7.0 

  
සභෞ.ඉ. 20% 40% 80% 100%   127% 

  

  

මූ.ඉ. 1.4 2.8 5.6 7 

  

 
**8,864,692.43  
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(නිලධාරීන් 172)  
 සතො.ස.තා.සසේ. - 
(නිලධාරීන් 39) 
ශ්රී.ලාං.වි.සසේ.  සහ  
ශ්රී.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 
(නිලධාරීන් 69) 
භාෂා පරිවර්තක සසේවය 
(නිලධාරීන් 300) 
අධි සසේවා  (නිලධාරීන් 
147) 
 මනොකඩවා සිදු 
මකමරන :  
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ.  - විවෘත - 
(නිලධාරීන් 175) 
ශ්රී.ලාං.ක්ර.සසේ.  - විවෘත - ( 
නිලධාරීන් 75) 
ශ්රී.ලාං.ග.සසේ.- කුසලතා - 
(නිලධාරීන් 30) 
 ශ්රී.ලාං.වි.සසේ.  සහ  
ශ්රී.ලාං.වා.වි.සසේ.   -   
(නිලධාරීන්  25)                      

  

  

  

  

       B. ධාරිතා 
සාංවර්ධන 
පුහුණුව 

නව :   
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ. III සරේණිය 

(නිලධාරීන් 175) 
ශ්රී.ලාං.ප.සසේ.  I සරේණිය 

(නිලධාරීන් 361) 
ශ්රී.ලාං.ග.සසේ. III සරේණිය 

(නිලධාරීන් 204) 
 මනොකඩවා සිදු 
මකමරන : 

ශ්රී.ලාං.වි.සසේ.  සහ  
ශ්රී.ලාං.වා.වි.සසේ.   - 

(නිලධාරීන් 80)                        

  

          
        

  

** වියදමක් දැරීමට සිදු සනොවන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සපයන ලද ප්රතිපාදන මගින්  අතිසර්ක ප්රතිපාදන අවශයතා   

සපුරා ගත හැකිය. 
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සංවර්ධන අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය 
නිවාස හා සංවර්ධන  - සංවර්ධන  අංශය  

             

ප්රධාන 

විෂයය 
ක්මෂේත්ර

ය 

 
ක්රියාකාර
කම 

අනු 
ක්රියාකාරක

ේ 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාර

කමකට 
මුළු 

පිරිවැය       
(රු.මි.) 

ප්රතිපාදන   
(රු.මි.) 

සමස්ත ප්රගතිය 
2020 වසර සඳහා ම ෞතික හා මූලය ඉලක්ක 

(සමුච්චිත)  

31.12.2020 
දිනට ප්රගතිය 

31.12.2020 දිනට ප්රගතිය 
(සමුච්චිත) මූලය හා 

ම ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 

මනොගැනීමට 

මහේතු    

2017 2018 2019 

  
A          

1 වන 

කාර්තුව 

B           
2 වන 

කාර්තුව 

C             
3 වන 

කාර්තුව 

D          
4  

වන 

කාර්
තුව 

විස්තරය ප්රගතිය 
ම ෞ
.ඉ. 
මූ.

ඉ. 

ය
ටි
ත
ල
 ප
හ
සු
ක
ේ

 

දිස්ත්රික් 
මට්ටසම

න් 
(සමොණරා
ගල) රාජ්ය 
නිලධාරීන් 
සඳහා නිල 
පියස නිල 

නිවාස 

අදියර I 
සහ II  

 

ඉදිකිරීම 
සහ 

උපසේශන 
සසේවා 

නිවාස ඒකක 
32 ක් 

සම්පූර්ණ 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

375.00        48.00  

24% 44% 85% 
ම ෞ

.ඉ. 
90% 92% 98% 100% 34% 

01,02,03 සහ 04 
සකොටස් -  සියලුම 

ව්යුහ ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සම්පූර්ණ 

කරන ලදී.  
 
 

බිම් මහල- 
37.18% ,  

1වන මහල - 
86.99 %  

2වන මහල -
72.45%  

3 වනමහල - 
75.21 %   

4 වනමහල - 
69.31 %   

5 වනමහල - 
35.83%  

6වනමහල-  
73.77%  

වතුර වළ -79.88 
% 

ජ්ලාපවහනය - 
75.98%  

සේට්ටුව සහ 

රැඳවුම් බැම්ම - 
82.38  %  
ආරක්ෂක 

කාර්යාලය- 68.85% 

89% 

මුදල් ප්රවාහ 
කළමනාකරණ 

ගැටළුව. 
 

අනසේක්ෂිත 
කාලගුණික 
තත්වයන් 

 
 

වර්ෂය පුරාම 
බිල්පත්  සගවීම 

සඳහා  අග්රිම 

සනොමැති වීම. 
  

සකොවිඩ් -19 
වසාංගත කාලසීමාව 

තුළදී  ඉදිකිරීම් 
කටයුතු 

සම්පූර්ණසයන් 

අඩාලවී ඇත. 

44.3 97.87 156.13 
මූ.

ඉ. 
159.13 171.13 188.13 

204.
13 

37.12 193.25 
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දිස්ත්රික් 
මට්ටසම

න් 
(ගම්පහ) 

රාජ්ය 
නිලධාරීන් 
සඳහා නිල 
පියස නිල 

නිවාස 
අදියර I 

සහ II 

ඉදිකිරීම 
සහ 

උපසේශන 
සසේවා 

නිවාස ඒකක 
32 ක් 

සම්පූර්ණ 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

534.41      196.00  

23% 42% 65% 
ම ෞ

.ඉ. 
80% 84% 94% 100% 43% 

1 වන මහසළේ සිට 
5 වන මහල දක්වා 
ඇතුළත කපරාරු 

කිරීසම් කාර්යය 

නිම කරන ලදී.   
 

වහසළේ කටයුතු  
60% 

 
1 වන මහසළේ සිට 
5 වන මහල දක්වා 
ටයිල් ඇල්ලීසම් 
කටයුතුවලින් 

80%ක් නිම කරන 
ලදී. 

 
නාන කාමරවල 

සනීපාරක්ෂක 
උපාාංග   සහ විදුලි 

උපකරණ සවි 

කිරීම 5% ක් 
සම්පූර්ණ කරන 

ලදී.   
 

ජ්ල නළ සවි 
කිරීසම් කටයුතු 

90%  ක්  සම්පූර්ණ 
කරන ලදි. 

 
1 වන මහසළේ සිට 
5 වන මහල දක්වා 

තීන්ත ආසල්ප 
කිරීම, 1වන 

මහසළේ 5% ක් 
ආරම්භ කරන ලදී.  

 
විදුලි රැහැන් 

ඇදීසම් කටයුතු 
සහ අසනකුත් 

නිමැවුම් කටයුතු 
90%  ක්  සම්පූර්ණ 

කරන ලදි. 

80% 
කටයුතුවල සදෝෂ. 

 
සකොන්ත්රාත්කරු

සේ වයාපෘති 
සැලසුම්කරණය 

සහ  
කළමනාකරණය 
දුර්වල මට්ටමක 

පැවතීම. 

 
පළමු 

සකොන්ත්රාත්කරු 
නිදහස් කිරීම ප්රමාද 
විය. 2019 ජුනි 14 

වන දින 
සකොන්ත්රාත්කරු 

සවත වැඩබිම භාර 
සදන ලදී.  

 
වර්ෂය පුරාම 

බිල්පත්  සගවීම 
සඳහා  අග්රිම 

සනොමැති වීම. 
 

සකොවිඩ් -19 
වසාංගත කාලසීමාව 

තුළදී  ඉදිකිරීම් 
කටයුතු 

සම්පූර්ණසයන් 

අඩාලවී ඇත. 

43.60 126.30 210.31 
මූ.

ඉ. 
240.31 280.31 335.31 

406.
31 

150.70 361.00 

දිස්ත්රික් 
මට්ටසම

ඉදිකිරීම 
සහ 

නිවාස ඒකක 
08 ක් 

90.00        32.00  6% 20% 65% 
ම ෞ
.ඉ. 

80% 85% 100%   99% 
සගොඩනැගිලි 

ඉදිකිරීසම් කටයුතු 
99% 

වර්ෂය පුරාම 
බිල්පත්  සගවීම 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

න් 
(මහනුවර) 

රාජ්ය 
නිලධාරීන් 
සඳහා නිල 
පියස නිල 

නිවාස 

උපසේශන 
සසේවා 

සම්පූර්ණ 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

0.57 15.91 43.51 
මූ.

ඉ. 
48.51 60.51 80.51 

112.
51 

24.92 

100% ක් සම්පූර්ණ 
කරන ලදී.  

68.44 

සඳහා  අග්රිම 

සනොමැති වීම. 
 

භූමි අලාංකරණ 

කටයුතු ප්රාසේශීය 
සල්කම් 

කාර්යාලය විසින්  
සම්පූර්ණ කිරීමට 

නියමිතය. 
 

දිස්ත්රික් 
මට්ටසම

න් 
(සපොසළො
න්නරුව) 

රාජ්ය 
නිලධාරීන් 
සඳහා නිල 
පියස නිල 

නිවාස 

ඉදිකිරීම 
සහ 

උපසේශන 
සසේවා 

නිවාස ඒකක 
32 ක් 

සම්පූර්ණ 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

375.00        76.00  4% 9% 9% 
ම ෞ
.ඉ. 

25% 40% 70% 100% 10% 

    A සකොටස - 
වහළ මට්ටම 
දක්වා ව්යුහ 
සකොන්ක්රීට් 

කටයුතු සම්පූර්ණ 

කර ඇත. 1 වන 
මහසල් සහ 2 වන 
මහසල් ගසඩොල් 

බැමි බඳීම් කටයුතු 

55% ක්  සම්පූර්ණ 
කරන ලදී.                                                                      

B සකොටස - සදවන 
මහල දක්වා කණු 

සම්පූර්ණ කර 

15% 

සකොන්ත්රාත්කරු
සේ වයාපෘති 

සැලසුම්කරණය 
සහ  

කළමනාකරණය 
දුර්වල මට්ටමක 

පැවතීම . 
සුදුසුකම් සනොලත් 
සසේවක පිරිස, වැඩ 
අධීක්ෂණය දුර්වල 

මට්ටසමන් සිදුවීම. 
ප්රමාණවත් 

සනොවන ප්රගතිය.  
සකොන්ත්රාත්කරු 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

0.35 56.53 77.56 
මූ.
ඉ. 

120.16 176.96 237.30 
255.
40 

59.07 

ඇත.                                          
C සකොටස - 3වන 

මහසල් සකොන්ක්රීට් 
ලෑල්ල දැමීම 

දක්වා සකොන්ක්රීට් 
කිරීම සම්පූර්ණ 

කරන ලදී.  1 වන 
මහසල් ගසඩොල් 

බැමි බැඳීම ආරම්භ 
කර ඇත.                                                                  

D සකොටස - 1 වන 
මහල දක්වා කණු 
සම්පූර්ණ කරන 

ලදී. 
136.63 

සේ කාර්යසාධනය 
දුර්වල මට්ටමක 

පැවතීම.  
 ඉහත සහේතු මත 
සකොන්ත්රාත්තුව 

අවසන් කරන ලද 
අතර නැවත 

සටන්ඩර් කැඳවීසම් 
ක්රියාවලිය 

සම්පූර්ණ කර 

ඇත.බිල්පත්  
සගවීම සඳහා  අග්රිම 

සනොමැති වීම.  
සකොවිඩ් -19 

වසාංගත කාලසීමාව 
තුළදී  ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 
සම්පූර්ණසයන් 

අඩාලවී ඇත.  අග්රිම 
සනොමැති වීම 
සහේතුසවන් 
සචලීකරණ 

අත්තිකාරසමන් 

50%  ක්  2020 ජුනි 
සහ ජූලි මාසවලදී 

සගවන ලදී.  

දිස්ත්රික් 
මට්ටසම

න් 
(සකොළඹ) 

රාජ්ය 
නිලධාරීන් 
සඳහා නිල 
පියස නිල 

නිවාස 

ඉදිකිරීම 
සහ 

උපසේශන 
සසේවා 

නිවාස ඒකක 
40 ක් 

සම්පූර්ණ 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

981.00      380.60  

2% 25% 83% 
ම ෞ

.ඉ. 
90% 95% 98% 100% 70.58% 

උපරි ව්යුහය 
සම්පූර්ණ කිරීම 

(100%). , 
 

කැට වැඩ, 

කපරාරු කිරීම, 
ටයිල් ඇල්ලීම, 

ජ්ල වාරක සයදීම, 
තීන්ත ආසල්ප 

කිරීම සම්පූර්ණ 
කිරීම ( 1FL-MRL 
දක්වා), ග්රැනයිට් 

වැනිටි කබඩය, 
පිටත තීන්ත 

ආසල්ප කිරීම 
සහ ජ්ල නළ සවි 

කිරීම.  
 

ඇලුමිනියම් සදොර 

95% 

සසේවාලාභියා සවත 
ඉදිරිපත් කරන ලද 
වැඩසටහනට අනුව 
සභෞතික වශසයන් 

ඉලක්කවලට 

පසුගාමීව සිටී.  
 

2018 වසසර් 
සනොවැම්බර්- 

සදසැම්බර් කාලසේ 
පැවති අධික 

වර්ෂාව සහ 2019 
වසසර් අසප්රේල් මස 

පාස්කු ඉරිදා 
ප්රහාරයට පසු 

පවතින තත්වය 
සහේතුසවන්  ප්රමාදය 

සිදු විය. 

 

0.51 241.34 533.02 
මූ.
ඉ. 

593.02 673.02 773.02 
913.
62 

293.83 826.85 
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ජ්සනල් සැකසීම 

98% ක් සම්පූර්ණ 

කර ඇත.  
 

දැව සදොර සහ 
අත්වැට සැකසීම 

75% ක්  සම්පූර්ණ 
කර ඇත. 

බිල්පත් සගවීම 
සඳහා  අග්රිම 

සනොමැතිවීම. 
 

සකොවිඩ් -19 
වසාංගත කාලසීමාව 

තුළදී  ඉදිකිරීම් 
කටයුතු 

සම්පූර්ණසයන් 

අඩාලවී ඇත. 

    
999.41 732.60 

                               ** 2020 වර්ෂය සඳහා මුළු ප්රතිපාදන  733.4 ක් වන නමුත් මලොරිස් නිවාස මයෝජනා ක්රමමේ අලුත්වැඩියා සහ ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා 130-1-2-2104 වැය ශීර්ෂය යටමත් මගවීේ සිදු කර තිබුණි.  
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මූල්ය අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැල්ැස්මේ ප්රගතිය 

ප්රධාන 

විෂයය 

ක්මෂේත්රය 

ප්රධාන ක්රියාකාරකේ අනු ක්රියාකාරකේ 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල් 

(ප්රතිල්ාභීන් / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 

ක්රියාකාර

කමකට 

මුළු 

පිරිවැය       

(තිමේ 

නේ)       

(රු.මි.)  

මූල්ය  හා ම ෞතික ඉල්ක්ක 
2020.12.31  දිනට ප්රගතිය 

මූල්ය  හා ම ෞතික ඉල්ක්ක 

අත් කර මනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  (අනනුකූල්තාවක් 

තිමේ නේ) (A සහ  E) 

  

1 

වන 

කාර්

තුව 

2 

වන 

කාර්

තුව 

3 

වන 

කාර්

තුව 

4 

වන 

කාර්

තුව 

ම ෞ

.ඉ.
* 

විස්තරය 

E   ප්රගතිය 

% හා 

රු.මි. 

වශමයන් 
මූ.

ඉ.*  

පහසුකම් 
සැලසීම  

01. අාංශ සවත ගෘහභාණ්ඩ 
සහ උපකරණ මිලදීගැනීම 

සහ සැපයීම    (3-1) 

ප්රගතිය    ( 2102)     

 ාණ්ඩ   

සැපයූ 
ගෘහභාණ්ඩ සහ 

කාර්යාල 
උපකරණ 
සාංඛ්යාව 

* 5.4   -     

පුටු (3-1-i) 0.44 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 50% 75% 100% 

 * කාර්යාල  පුටු 20ක් සහ විධායක  
පුටු 03ක් මිලදී සගන ඇත.                              
* කාර්යාල  පුටු 06ක් මිලදී සගන 
ඇත. 

68.18% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.09 0.22 0.33 0.44 299,877  

Workstations  (3-1-ii) 

1.5 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 100% 

 *03 Gang Workstations 03ක් 
මිලදී සගන ඇත. 

36% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.3 0.68 1.13 1.5 545,900  

වාසන් ලාච්චු කබඩ් සහ 

වාසන් කබඩ්                (3-
1-iii) 0.36 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 100% 

- 

- සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.07 0.16 0.27 0.36  -  

අල්මාරි සහ ේලයිවුඩ් 

කබඩ්  (3-1-iv) 
0.19 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 100% 

  
 -  

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.04 0.09 0.14 0.19  -  

සම්ස            (3-1-v) 0.4 

සභෞ

.ඉ.* 
25% 50% 75% 100% * කාර්යාල සම්ස 12ක් සහ විධායක 

සම්ස 02ක්  මිලදී සගන ඇත.                              
* යතුරු පුවරු තට්ටු (Keyboard 
Trays) 09ක් මිලදි සගන ඇත. 

78% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.1 0.2 0.3 0.4 310,675  

පහසුකම් 
සැලසීම  

01. අාංශ සවත ගෘහභාණ්ඩ 
සහ උපකරණ මිලදීගැනීම 

සහ සැපයීම    (3-1) 

අමාතයවරයාසේ බාංගලා 
නිවාසය සඳහා ගෘහභාණ්ඩ   
(3-1-vi) සැපයූ 

ගෘහභාණ්ඩ සහ 
කාර්යාල 

උපකරණ 
සාංඛ්යාව 

0.16 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 50% 75% 100% 

- 
- 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.03 0.08 0.12 0.16 - 

ලිපි සගොනු රාක්කය (3-1-
vii) 

2.25 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 100% 

- 
- 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.45 1.01 1.69 2.25 - 
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සවනත්    (3-1-viii) 

0.1 

සභෞ

.ඉ.* 
25% 50% 75% 100% 

* ගබඩා සඳහා සරොලි (Trollies - 
Stores) 02ක් මිලදී සගන ඇත  

50% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත.                                
මූ.ඉ

.* 
0.03 0.05 0.08 0.1 47,630  

පහසුකම් 
සැලසීම  

02. අාංශ සවත 
යන්සරෝපකරණ හා පිරියත  

මිලදීගැනීම සහ සැපයීම.    
(3-2) 

ප්රගතිය    ( 2103)     

 ාණ්ඩ    

සැපයූ 
යන්සරෝපකර
ණ හා පිරියත  

සාංඛ්යාව 

*7.4 - - - - - -     

වායුසමීකරණ යන්ර 

සවිකිරීම    (3-2-i) 

2.1 

සභෞ

.ඉ.* 
10% 40% 80% 100% 

* වායුසමීකරණ යන්ර සඳහා 
සකොටස් එකතු කිරීසම් හා ඉවත් 
කිරීසම් ගාස්තු සඳහා කරන ලද 
සගවීම්   

90% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. මූ.ඉ

.* 
0.21 0.84 1.68 2.10 

 * වායුසමීකරණ යන්ර 09ක් මිලදී 
සගන ඇත. 

1,881,671  

සඩස්ක්සටොේ පරිගනක, 
ලැේසටොේ  පරිගනක                             
(3-2-ii) 2.27 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 4% 

* 4 TB Portable Hard Disk drives 
02ක් මිලදී සගන ඇත.  

2% සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.45 1.02 1.70 2.27 48,000  

මුද්රණ යන්ර, පරිසලෝකන 

යන්ර,  UPS, ටැබ්, ෆැක්ස්  
යන්ර       (3-2-iii) 

0.41 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 45% 75% 100% 

* සැම්සුන්ේ ගැලැක්සි ටැබ් 01 ක් 
මිලදී සගන ඇත. 

34% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.08 0.18 0.31 0.41 142,500  

බහු කාර්ය ඡායා පිටපත් 

යන්රය    (3-2-iv) 
1.97 

සභෞ

.ඉ.* 
10% 45% 75% 100% 

* ඡායා පිටපත් යන්ර 02ක් මිලදී 
සගන ඇත.  

40% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.20 0.89 1.48 1.97 786,240  

සවනත්                                  
(3-2-v) 

0.65 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 50% 75% 100% 

* වැකියුම් ක්ලීනර් 02ක්         * ජ්ල 

සපරහන්  යන්ර 01ක්                     * 
බිත්තියට සවි කරන විදුලි පාංකා 
05ක්  

78% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 

මූ.ඉ

.* 
0.13 0.33 0.49 0.65 

* අමාතයාංශසේ මහජ්න ආමන්රණ 
පද්ධතිය සඳහා සප්ීකර මිලදී සගන 
ඇත.  

505,869  

පහසුකම් 
සැලසීම 

03. යන්සරෝපකරණ හා 
පිරියත  අලුත්වැඩියා කිරීම 

සහ නඩත්තුව    (3-3) 

ප්රගතිය (2002)      

යන්සරෝපකරණ,උපකරණ  

හා පිරියත  (3-3-i) 

අලුත්වැඩියා 
කරන ලද 

යන්සරෝපකර
ණ හා පිරියත  

සාංඛ්යාව 

1.7 - - - - - -  -  - 

ඡායා පිටපත් යන්ර, ෆැක්ස් 
යන්ර, වායුසමීකරණ 
යන්ර සහ පරිගනක 

අලුත්වැඩියා කිරීම  (3-3-
ii) 

1.7 

සභෞ

.ඉ.* 
20% 50% 75% 100% 

* ඡායා පිටපත් යන්ර, මුද්රණ යන්ර 
සහ  වායුසමීකරණ යන්ර 

අලුත්වැඩියා කිරීම  * Cyberaom 
Browsing Firewall    එසකහි  සසේවා 

කාලය දීර්ඝ කිරීම          * ඡායා 
පිටපත් යන්ර 05ක් අලුත්වැඩියා 
කිරීම  

67% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් 2020 වර්ෂය අවසානසේදී 
ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අසේක්ෂිත 

ප්රගතිය අත් කර ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. 
මූ.ඉ

.* 
0.34 0.85 1.28 1.70 1,142,629  

  

04.  භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදු 
කිරීම සහ පසු විපරම   

  

සියලු අාංශවල 
චාංචල වත්කම් 
සමීක්ෂණය 
කරන ලදී    

  50% 100%     

සම්පූර්ණ කරන ලදී   100%   

      - - 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් - 2020 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  

05. අයවැය ප්රතිපාදන  
කාර්යක්ෂම අන්දමින් 
උපසයෝජ්නය කිරීම 

අධීක්ෂණය 

  

උපසයෝජ්නය 
කරන ලද 
අයවැය 

ප්රතිපාදන  
ප්රතිශතය 

  

සභෞ

.ඉ.* 
25% 50% 75% 100% 

පුනරාවර්තන   

 සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් ඇතැම් ප්රාේධන වයාපෘති 

ප්රමාද වී ඇත.  

මුළු ප්රතිපාදන   - මි. 9835.85 

මුළු වියදම  -  මි. 8431.90       86% 

ප්රාග්ධනය                                                         

මුළු ප්රතිපාදන   -මි. 959.85 

මුළු වියදම  -  මි. 550.36       57% 

එකතුව                                                              

මුළු ප්රතිපාදන         - 10795.70 

මුළු වියදම  - 8982.26                 83% 
මූ.ඉ

.*               

  

06.  රජ්සේ සගොඩනැගිලිවල 
ආදායම එකතු කිරීම සඳහා 

මෘදුකාාංගය පද්ධතියක්   

නිර්මාණය කිරීම.  

  

දත්ත පද්ධතිය 
සවත ඇතුළත් 

කරන ලද 
රජ්සේ 

සගොඩනැගිලි 
සාංඛ්යාව   

සභෞ

.ඉ.* 
25% 50% 100% - 

  

30% 

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 

සහේතුසවනි. එය ප්රමාද වී ඇති අතර 
2021 වසසර්දී සම්පූර්ණ කිරීමට 

අසේක්ෂා සකසර්.  
මූ.ඉ

.* 
          

  

07.  රජ්සේ සගොඩනැගිලිවල 
හිඟ කුලී අවම කිරීම සඳහා 

පසු විපරම් සිදු කිරීම 

  

වසර 
අවසානසේදී 

අවම වශසයන් 
10% කින් අවම 
කරන ලද හිඟ 

මුදල්. 
  

සභෞ

.ඉ.* 
25% 50% 75% 100% 

  

100.00% 
2020.12.31 දිනට අය කරගන්නා ලද 

හිඟ මුදල් ප්රතිශතය 10% කට අධිකය.  

මූ.ඉ

.*         

  

08.  රාජ්ය පරිපාලන හා 
ආපදා කළමනාකරණ 

අමාතයාංශයට අයත් රජ්සේ 
නිල නිවාසවල හිඟ කුලී අවම 

කිරීම. 

  

වසර 
අවසානසේදී 

අවම වශසයන් 
10% කින් අවම 
කරන ලද හිඟ 
නිවාස කුලී. 

සභෞ.ඉ.   25% 50% 75% 100% 

  

71.50% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 

සහේතුසවන් හිඟ මුදල් ලැබී සනොමැත.  

මූ.ඉ.           

  

09. අමාතයාංශයට අයත් 
සියලුම වත්කම් හඳුනාගැනීම, 
අගය කිරීම සහ ගණනය 

කිරීම.         

50% 100% - -   100% 
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් ඉඩම් හිමිකාරීත්වය 
පැවරීසම් ක්රියාවලිය ප්රමාද වී ඇත.  

මානව 
සම්පත් 

සාංවර්ධනය 

10. මූලය  අාංශසේ නිලධාරීන් 

සවත බැහැරගත පුහුණුව  
  

පුහුණුව ලබා 
සදන ලද 

නිලධාරින් 
සාංඛ්යාව       

50% 100% 

    

  
සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් අත්හිටුවන ලදී.  

ඵලදායිතාව 
 11. එස් 5 සාංකල්ප ක්රියාවට 
නැාංවීම 

        

50% 100% 

        

සකොවිඩ් - 19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවන 
ලද අතර 2021 වසසර්දී සම්පූර්ණ 
කිරීමට අසේක්ෂා සකසර්.  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ආයතන අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය 

ප්රධාන විෂයය 

ක්මෂේත්රය 
  ක්රියාකාරකම අනු ක්රියාකාරකේ 

අමේක්ෂිත ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් / ප්ර.කා.ද. 

) 

එක් 
ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය        ප්රතිපාදන   

(රු.මි.) 

ම ෞතික ඉලක්ක (%) 2020.12.31  දිනට ප්රගතිය මූලය හා ම ෞතික 
ඉලක්ක අත් කර 

මනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  
(අනනුකූලතාවක් තිමේ 

නේ) (A සහ  E) 

ම ෞ.ඉ. 
A       1 

වන 
කාර්තුව 

B    2 

වන 
කාර්තුව 

C    3 

වන 
කාර්තුව 

D 4 වන 

කාර්තුව 
විස්තරය 

E   ප්රගතිය 
% හා රු.මි. 
වශමයන්   මූ.ඉ. 

 
01. මානව 

සම්පත් 
කළමනාකරණය 

 
පුහුණු වැඩසටහන් 

පැවැත්වීම 

 i.   ආයතන අාංශසේ කාර්ය 
මණ්ඩලසේ දැනුම, 
කුසලතා හා ආකල්ප වැඩි 
දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහනක් පැවැත්වීම 

මුළු සසේවක 
සාංඛ්යාසවන් පුහුණු 
කරන ලද 
සසේවකයින් සාංඛ්යාව 

0.12 

මානව 
සම්පත් 
අාංශය 

සවත මි. 

0.82  ක් 
සවන් කර 

ඇත. 

සභෞ.ඉ.   100% 

  

  

පුහුණුව 
ලබාසදන  ලද 
සසේවකයින් 

සාංඛ්යාව -  0   

    

මූ.ඉ.     0.12       

ii.   ආයතන අාංශසේ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා බැහැරගත 
පුහුණුවක් පැවැත්වීම 

පුහුණුව සාර්ථකව 
සම්පූර්ණ කරන ලද 
සසේවකයින් සාංඛ්යාව 

0.40 සභෞ.ඉ.     100%   පුහුණුව 
ලබාසදන  ලද 
සසේවකයින් 

සාංඛ්යාව -  0 

    

මූ.ඉ.     0.04 
  

  

    iii.   විවිධ අමාතයාංශ, 
සදපාර්තසම්න්තු සහ 
දිස්ත්රික්/ප්රාසේශීය සල්කම් 
කාර්යාල තුළ ආයතන 
ක්රියාකාරකම්වල නිරත 
රාජ්ය සසේවසේ නිලධාරීන් 
සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම. 

පුහුණුව ලබාසදන  
ලද නිලධාරීන් 
සාංඛ්යාව 

0.40 සභෞ.ඉ.   33% 66% 100% පුහුණුව 
ලබාසදන  ලද 
සසේවකයින් 

සාංඛ්යාව -  57 

33% පැවැත්වීමට නියමිතව 
තිබූ වැඩසටහන් රට 
තුළ පවතින සකොවිඩ් - 
19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවන් අවස්ථා 
සදකකදී කල් තබා ඇත.  

මූ.ඉ.   0.16 0.28 0.4 
 

104.075.25  

02. ඵලදායිතාව ඵලදායිතා සාංවර්ධන 
වැඩසටහන ක්රියාවට 
නැාංවීම  

i.  පූර්වාදර්ශයන් 
පරිසලෝකනය කිරීම  

සම්පූර්ණ කරන ලද 
පූර්වාදර්ශයන් 
සාංඛ්යාව 

    වසර පුරා අඛ්ණ්ඩව සිදු කරන ලදී   100% 
  

ii. ආයතන කටයුතුවලට 
අදාළ කාරණා 
සම්බන්ධසයන් නිතර 
අසන පැන හා ඒවාට 
විසඳුම් යාවත්කාලීන කිරීම 
සහ ඒවා සපොත් පාංචක් 
වශසයන් අමාතයාංශ සවබ් 
අඩවිය තුළ පළ කිරීම. 

වර්ෂය තුළ පළ 
කරන ලද සහ 
යාවත්කාලීන කරන 
ලද සපොත් පාංච 

    

සභෞ.ඉ.       100% 

  

  අවශය සාංසශෝධන 
හඳුනාගැනීසම් 
ක්රියාවලිය සිදු සවමින් 
පවතී.  

මූ.ඉ.       

  

  

03. රාජ්ය 
ප්රතිපත්තිය  

ආයතන සාංග්රහය 
සාංසශෝධනය කිරීම 

i.   කාලීන අවශයතා මත 
ආයතන සාංග්රහය 

සාංසශෝධනය කිරිම. (40% 
ක් සම් වනවිටත්  සම්පූර්ණ 

කර ඇත.) 

සාංසශෝධනය සකොට 
සකටුම්පත් කරන ලද 
පරිච්සේද සාංඛ්යාව   

    

සභෞ.ඉ. 50% 70% 90% 100% 

පරීක්ෂා කරන 
ලද පරිච්සේද 

සාංඛ්යාව  -     
පරිච්සේද 18  ක්  
සම්පූර්ණ කර 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  

මූ.ඉ.         

ඇත. පරිච්සේද 
03ක් - සදවරක්                
පරිච්සේද 08 ක්  -
එක් වරක්                             

  

    ii  රාජ්ය පරිපාලන 
අමාතයාංශසේ සවබ් 
අඩවිසේ පළ කිරීම සඳහා 
ආයතන සාංග්රහය ඉාංග්රීසි 
භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම 

(30% ක් සම්වනවිටත්  

සම්පූර්ණ කර ඇත) 

පරිවර්තනය කරන 
ලද පරිච්සේද 
සාංඛ්යාව   

    සභෞ.ඉ.         පරිවර්තනය 
කරන ලද 
පරිච්සේද 

සාංඛ්යාව  -  22 

    

      

මූ.ඉ.         

    

    iii.   ආයතන සාංග්රහය 
සාංසශෝධනය කරමින් 2019 
වසසර්දී නිකුත් කරන ලද 
රාජ්ය පරිපාලන චක්රසල්ඛ් 
පළිබඳ සියලු සතොරතුරු 
ඇතුළත් කරමින් 
චක්රසල්ඛ්යක් නිකුත් කිරීම. 

2020 ජ්නවාරි මාසය 
තුළදී නිකුත් කරන 
ලද චක්රසල්ඛ්ය 

  

  සභෞ.ඉ. 1 0 0 0 

නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් 

සාංඛ්යාව -  1 

100%   

    

  මූ.ඉ.         

  

  අමාතය මණ්ඩලය 
විසින් ගනු ලැබූ 
ප්රතිපත්ති තීරණ 

ක්රියාවට නැාංවීම. 

i. ආයතන සාංග්රහය 
සම්බන්ධසයන් අමාතය 
මණ්ඩල තීරණ මත 
පදනම්ව රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රසල්ඛ් නිකුත් කිරීම 

නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් සාංඛ්යාව 

    

සභෞ.ඉ. 3 4 1 3 
නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් 

සාංඛ්යාව - 11 

    

  ii. අසනකුත් රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රසල්ඛ් නිකුත් 
කිරීම 

නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් සාංඛ්යාව 

    
සභෞ.ඉ. 3 0 0 4 

නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් 

සාංඛ්යාව - 7  

  

  iii. රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රසල්ඛ් ලිප නිකුත් කිරීම 

නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් ලිප 
සාංඛ්යාව     

සභෞ.ඉ. 0 2 0 0 
නිකුත් කරන ලද 
චක්රසල්ඛ් ලිප 

සාංඛ්යාව - 2 

  

  අමාතය මණ්ඩල 
කාර්යාලය මගින් 
එවන ලද අමාතය 
මණ්ඩල පත්රිකා 
සඳහා නිරීක්ෂණ 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

අදාළ විෂයයන් මත 
පදනම්ව අමාතය මණ්ඩල 
පත්රිකා සඳහා රාජ්ය 
පරිපාලන අමාතයවරයාසේ 
නිරීක්ෂණ සකස් කිරීම සහ 
ඒවා අමාතය මණ්ඩල 
කාර්යාලය සවත සයොමු 
කිරීම. 

සති 1ක කාලයක් 
තුළදී ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිරීක්ෂණ 
සාංඛ්යාව 

    

සභෞ.ඉ. 80 32 5 60 
ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිරීක්ෂණ 

සාංඛ්යාව - 177 

    

04. සසේවය 
සැපයීම 

රාජ්කාරි අතරතුර 
තුවාල සිදුවූ  රාජ්ය 
නිලධාරීන් සඳහා 
වන්දි අනුමත කිරීම. 

i. අාංශය සවත ලද 
අයදුම්පත් මත පදනම්ව 
වන්දි සඳහා සගොනු විවෘත 
කිරීම. 

මාස 2ක කාලයක් 
තුළ අනුමත කරන 
ලද/ තීරණය කරන 
ලද අයදුම්පත් 
සාංඛ්යාව   

  

සභෞ.ඉ. 45 12 10 30 
ලද අයදුම්පත් 

සාංඛ්යාව -  97 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ii. එක් එක් සිේධිය 
සම්බන්ධසයන් අදාළ 
තීරණ ගැනීම සඳහා වන්දි 
කමිටුව කැඳවීම. 

වර්ෂය තුළදී ලද 

සගොනුවලින් 80% ක් 
සම්පූර්ණ කිරීම. 

  

  සභෞ.ඉ. 18 0 52 0 
අනුමත කරන 
ලද අයදුම්පත් 

සාංඛ්යාව - 70  

  

  
සසේවා වයවස්ථා/ 
බඳවාගැනීම් පටිපාටි 
සඳහා නිර්සේශ 
ලබාදීම 

i. අසම්පූර්ණ සසේවා 
වයවස්ථා/ බඳවාගැනීම් 
පටිපාටි සම්බන්ධසයන් 
අදාළ ආයතන සවතින් 
සතොරතුරු ලබාගැනීම. 

ලිප සල්ඛ්න 
ලැබීසමන් පසු සති 
2ක කාලයක්  තුළදී 
යවන ලද ලිප 
සාංඛ්යාව     

සභෞ.ඉ. 15 24 0 3 

ලද බඳවාගැනීම් 
පටිපාටි සාංඛ්යාව 

-31          ලද 
සසේවා වයවස්ථා 

සාංඛ්යාව -11 

    

ii. රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් 
සභාව විසින් සදන ලද 
මාර්සගෝපසේශ අනුව 
සසේවා වයවස්ථා/ 
බඳවාගැනීම් පටිපාටි 
පරීක්ෂා කිරීම. 

මාස 6ක කාලයක් 
තුළදී සදන ලද 
නිරීක්ෂණ සාංඛ්යාව 

  

  

සභෞ.ඉ. 7 8 2 11 

බඳවාගැනීම් 
පටිපාටි සඳහා  
සදන ලද 
නිරීක්ෂණ 

සාංඛ්යාව - 19 

  

  

  

සසේවා වයවස්ථා 
සඳහා  සදන ලද 
නිරීක්ෂණ 

සාංඛ්යාව - 9 
වන්දි 
සම්බන්ධසයන් 
දත්ත පේධතියක් 
සකස් සකොට 
පවත්වාසගන යාම  

වන්දි පළිබඳ අදාළ දත්ත 
ඇතුළත් කිරීම 

වන්දි පළිබඳ 
යාවත්කාලීන කරන 
ලද දත්ත 

    

සභෞ.ඉ. වසර පුරා අඛ්ණ්ඩව සිදු කරන ලදී   

100%   

දීමනා 
සම්බන්ධසයන් 
දත්ත පේධතියක් 
සකස් සකොට 
පවත්වාසගන යාම 

දීමනා පළිබඳ අදාළ දත්ත 
ඇතුළත් කිරීම 

දීමනා පළිබඳ 
යාවත්කාලීන කරන 
ලද දත්ත 

    

සභෞ.ඉ. වසර පුරා අඛ්ණ්ඩව සිදු කරන ලදී 

  100% 

අදාළ වැටුප් 
චක්රසල්ඛ්වලට 
අදාළව සකස් කරන 
ලද වැටුප් පරිවර්තන 
වගුව පළ කිරීම 

i. වැටුප් පරිවර්තන වගු 
පළිසයල කිරීම 

සවබ් අඩවියට එක් 
කරන ලද වැටුප් 
පරිවර්තන වගුව 

    
සභෞ.ඉ.         

  
80% 

රාජ්ය පරිපාලන 

චක්රසල්ඛ් 03/2016 
අනුව ඇතුළත් කිරීමට 
නියමිත වැටුප්  පරිමාණ 
සහ වැටුප් පයවර 
නැවත පරික්ෂා 
සකසරමින් පවතී.  

ii. අමාතයාංශ සවබ් අඩවියට 
එක් කිරීම 

    

සභෞ.ඉ.         
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

විමර්ශන, පර්යේෂණ හා යමයහයුම් අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්යම් ප්රගතිය  

ප්රධාන  

විෂයය 

ක්යෂේත්රය 

ප්රධාන ක්රියාකාරකම් අනු  ක්රියාකාරකම් 
අයේක්ෂිත 
ප්රතිඵල 

එක් 

ක්රියාකාරකමක් 
සඳහා මුළු 

පිරිවැය  (රු.මි.) 

යවන් කිරීම 
(රු.මි) 

ය ෞතික හා මූලය  ඉලක්ක  2020-12-31 දිනට යශේෂය මූලය සහ 
ය ෞතික 

ඉලක්ක ලබා 

යනොගැනීමට 
යහේතු 

ය ෞඉ 
* 

A             

1 වන 
කාර්තුව 

B         

2 වන 
කාර්තුව 

C         

3 වන 
කාර්තුව 

D        
4 වන 

කාර්තු

ව 

විස්තරය 

E                 
ප්රගතිය 

% සහ 

රු. 
මූඉ 

ය
ත
ොර
තු
රු
  
ත
ාක්
ෂ
ණ
ය

 

මූලික විමර්ශන 
ක්රියාවලිසේ 
කාර්යක්ෂමතාව 
ඉහළ නාංවන 
සතොරතුරු පද්ධතියක් 
හඳුන්වා දීම සහ 
සැලසුම් කිරීම 
(අරමුදල් සහ සම්පත් 
තිසේ නම් අදාළ 
මෘදුකාාංගය සම්පූර්ණ 
වනු ඇත) 

මාස 03ක් ඇතුළත පද්ධතිය 
සැලසුම් කිරීම 

කාර්ය 
සාර්ථකත්ව 
අනුපාතය (TSR)  

  

  සභෞඉ 
* 

25% 50% 100% 100% 

• මූලික විමර්ශන 
ක්රියාවලිසේ සියලු පියවර 
හඳුනාගන්නා ලදී                                                                                                                                                                                                                         
• මෘදුකාාංග සක්ත 
හඳුනාගැනීම සම්පූර්ණ 
සකරිණි 

100%   

මැනීමට සහ ප්රමාණ ක්රියාවලියට 
සුදුසු මිමි සඳහා අසේක්ෂිත 
ඉලක්ක 

විමර්ශන ක්රියාවලිසේ මූලික 
පියවරවල වැදගත්කම මැනීම 
සඳහා ආකෘති 03 ක් සාංවර්ධනය 
කිරීම 

විමර්ශන ක්රියාවලිය සඳහා 
අධීක්ෂණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම 

සුදුසු මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය 

මූලික විමර්ශන 
සම්බන්ධ දත්ත 
පද්ධතිය යාවත් කිරීම 
සහ වැඩි දියුණු කිරීම 

මූලික විමර්ශන සම්බන්ධ මාසික 
ප්රගති වාර්තාව සැකසීම 

යාවත් කරන ලද 
මූලික විමර්ශන 
දත්ත පදනම 

  

- 
සභෞඉ 

* 
100% 100% 100% 100% 

ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනූව 
දත්ත පද්ධතිය යාවත් 
සකරිණි. 

100%   

දත්ත පදනම යාවත් කිරීම 

අාංශසේ පැතිකඩ 
යාවත් කර වැඩි දියුණු 
කිරීම 

අාංශසේ කටයුතුවල විස්තර 
කාර්තුමය සලස එක් කිරීම 

යාවත් කළ ඒකක 
පැතිකඩ දත්ත 
පදනම 

  
  

සභෞඉ 
* 

100% 100% 100% 100% 
ඒකක පැතිකඩ දත්ත 
පදනම යාවත් සකරී 

100%   

ඒකක පැතිකඩ යාවත් කිරීම 

නඩු පැවරීසම් 
ක්රියාවලිය සඳහා 
දත්ත පදනමක් යාවත් 
කිරීම 

නඩු පැවරීසම් මාසික ප්රගතිය එක් 
කිරීම 

නඩු පැවරීසම් 
ක්රියාවලිසේ 
යාවත් කළ දත්ත 
පදනම 

  

  

සභෞඉ 
* 

25% 50% 75% 100% 

නඩු පැවරීසම් දත්ත පදනම 
යාවත් සකරිණි 

100% 

  

විමර්ශන අාංශය සඳහා 
නඩත්තු සකසරන 
චක්රසල්ඛ සඳහා සුදුසු 
දත්ත පදනමක් 
සැකසීම 

රාජ්ය කළමනාකරණ, රාසසේසකො 
සභා සහ මූලය චක්රසල්ක 
බාගැනීම 

චක්රසල්ඛ සඳහා 
යාවත් කළ දත්ත 
පදනම 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 75% 100% 

චක්රසල්ඛ  දත්ත පදනම 
යාවත් සකරිණි 

100% 

  

ප
හ
සු
ක
ම්
 ස
ැප
යී
ම

 

රාජ්ය අාංශසේ 
අසනකුත් ආයතනවල 
අවශයතාවය අනූව 
විමර්ශන කටයුතු සිදු 
කිරීම 

ජ්නාධිපති සල්කම් කාර්යාලය, 
අග්රාමාතය කාර්යාලය, අමාතය 
කාර්යාලය, සල්කම් කාර්යාලය, 
රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාව සහ 
සවනත් රාජ්ය ආයතන සඳහා 
ප්රමුඛතා ලබා සදමින් විමර්ශන 
නිලධාරීන් නම් කිරීම 

සම්පූර්ණ කළ 
විමර්ශන වාර්තා 
ගණන 

  

  
සභෞඉ 

* 
25% 50% 75% 100% 

2020-12-31 

දක්වා2020.01.01                            
342020.01.01 to 
2020.12.31     28මුළු 
සිදුවීම්                             
62අවසන් කළ                           
(04)සම්පූර්ණ කළ                             
(35)සිදුසවමින් පවතින                 
23    විනය බලධාරීන් 
ඉල්ලා සිටින විසශේෂ වාර්තා       
05                                                                                              
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

මූලික විමර්ශන සිදු කිරීමට බලය 
පැවරීම 

“පවතින සිදුවීම්” වලට 
සාසේක්ෂව ප්රගතිය  
=35/58*100    

60% 

මූලික විමර්ශන සල්ඛනය නඩත්තු 
කිරීම 

"සපර වර්ෂසේ 
ජ්යග්රහණයට" සාසේක්ෂව 
ප්රගතිය = 35/21*100  = 
166.67 %  

ඉල්ලුම් කළ පාර්ශ්වය සවත 
අවසන් මූලික විමර්ශන වාර්තාව 
භාර දීම 

  

විමර්ශන නිලධාරීන්සේ සල්ඛනය 
හා විමර්ශන ප්රගති වාර්තාව 
පවත්වාසගන යාම 

විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණ සඳහා 
පැමිණිල්ල 
සමසහයවීසම් 
නිලධාරීන් නම් කිරීම 

ඉල්ලුම් සකසරන පරිදි පැමිණිල්ල 
සමසහයවීසම් නිලධාරීන් නම් 
කිරීම 

නම් කරන ලද 
පැමිණිල්සල් 
නිලධාරීන් විසින් 
අභිසචෝදනය කළ 
විධිමත් විනය 
විමසීම් ගණන 

  

  
සභෞඉ 

* 
25% 50% 75% 100% 

මුළු ඉල්ලීම්                            
ලැබුණු - 6                                      
ප්රතික්සෂේපිත  - 3                                        
නම් කරන ලද  - 3 

50% 

  

පැමිණිල්ල සමසහයවීසම් 
නිලධාරීන්සේ සල්ඛණය නඩත්තු 
කිරීම 

කාර්ය මණ්ඩලසේ 
කියවීසම් පුරුද්ද 
වර්ධනය කිරීම සඳහා 
අමාතයාාංශ පුස්තකාල 
පහසුකම් සාංවර්ධනය 
කිරීම සහ 
පවත්වාගැනීම 

සාමාජිකයින් වැඩි කරගැනීමට 
ප්රවර්ධනය 

කියවීම තුළින් 
කාර්ය 
මණ්ඩලසේ 
දැනුම සහ 
ආකල්ප වැඩි 
දියුණු කිරීම -
සබදා හරින ලද 
සපොත් ගණන - 
අලුතින් එක් කළ 
සපොත් ගණන  

  

0.1 

සභෞඉ 
* 10% 20% 100%   

2020 සැේතැම්බර් මස 
සපොත් ප්රදර්ශනසයන් අප 
සපොත් මිලදිගත් අතර  
අයවැය පූර්ණ් සලස 
ආවරණය කරන ලදී. 

100% 

  

සපොත් එක් රැස් කිරීම සහ මිලදී 
ගැනීම 

මූඉ * 

    

0.1 

  

සතොරතුරු 
දැනගැනීසම් පනත 
සඳහා හස්තීය 
සතොරතුරු පද්ධතියක් 
නඩත්තු කිරීම 

සතොරතුරු දැනගැනීසම් සල්ඛනය 
නඩත්තු කිරීම 

ලැබුණු අයදුම්පත් 
ගණන 

  

  
සභෞඉ 

* 
25% 50% 75% 100% 

01/01/2020 සිට 
31/12/2020 දක්වා ලැබුණු 
සතොරතුරු ඉල්ලිම් ගණන                 
සියලු සතොරතුරු  
ඉල්ලීම්        -    218                           
ප්රතිචාර     -   183                                             
ප්රතික්සෂේප කළ       -      08                      
සිදුසකසරමින් ඇති       -     
27                                                  
(210/218x100 = 96%)                                                     

96% 

  

අමාතයාාංශසේ අදාළ අාංශවලින් 
සතොරතුරු එක් රැස් කිරීම 

සම්පූර්ණ කළ 
ඉල්ලීම් ගණන 

අදාළ පාර්ශ්වයන් සවත සතොරතුරු 
ලබාදීම 

ඵ
ල
දා
යී
ත
ාව
ය

 වසර මුලදී සසයිරි 
දිනයක් සිදු කිරීම 

අනවශය සද් ඉවත් කර පිරිසිදු 
කිරීම. 

බැහැර කළ යුතු 
සහෝ 
සල්ඛනාගාරයට 
යැවිය යුතු සගොනු 
හඳුනාගන්නා ලදී 

  

  
සභෞඉ 

* 
100% 

    

  

    සකොවිඩ් 
තත්ත්වය නිසා 

සමය 
සම්පූර්ණ 
කිරීමට 

සනොහැකි විය. 

අවශය සියලු සද් නිසි සලස 
ඇසිරීම 

ම
ා

න
ව
 

ස
ම්

ප
ත්

 

1. මානව සම්පත් සුදුසු පිරිස ්සඳහා රාජ්ය ආයතන නියමිත     සභෞඉ 100%       විමර්ශන නිලධාරීන් සඳහා 70% ඊළඟ වසසර්දී 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ඌනතාව පිරවීම සවතින් අයදුම්පත් කැඳවීම කාලසීමාවක් තුළ 
සිදු කළ බඳවා 
ගැනීම් 

* මානව සම්පත් අවශයතා 
සම්පූර්ණ කිරීම්                 
මුළු පුරේපාඩු  - 17                                    
පුරවන ලද පුරේපාඩු  - 12 

පිරවිය යුතු 
පුරේපාඩු 
ගණන 

සපබරවාරි 11 සහ 12 සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ පැවැත්විණි 

2.   අලුතින් බඳවාගත් 
විමර්ශන නිලධාරීන්ට 
දින 05 ක 
සසේවාරම්භක පුහුණු 
වැඩසටහනක් 
පැවැත්වීම 

රාජ්ය පරිපාලන සල්කම් විසින් 
අනුමත කරන ලද පුහුණු 
ආයතනයක් සමග 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

පුහුණු 
වැඩසටහනට 
සහභාගිවූවන් 
ගණන 

  

0.4 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 100%   

අලුතින් බඳවා ගත් විමර්ශන 
නිලධාරීන් 11 සදසනකු 
සඳහා දැනටමත් මූලික 
විමර්ශන පුහුණු වැඩසටහන 
සම්පූර්ණ කර ඇත 

100% 

•සකොවිඩ් 19 
වසාංගතය 
සහේතුසවන්, 
අපි අසේම 
සම්පත් 
උපසයෝගී 
කරගනිමින් 
පුහුණු සැසිය 
සාර්ථකව නිම 
කසළමු • 
ප්රතිපාදන 
භාවිතා 
සනොසකරිණි 

මූඉ *     0.4 

  

0% 

3.   සතොරතුරු 
දැනගැනීසම් පනත 
සම්බන්ධව රාජ්ය 
කළමනාකරණ 
අමාතයාාංශසේ 
විධායක නිලධාරීන්ට 
පැය 3 ක පුහුණු 
වැඩසටහනක් 

සම්මන්ත්රණය පැවැත්වීම සඳහා 
සම්පත්දායකසයකු ලබා ගැනීම. 
ජ්නවාරි 28 වනදා පැවැත්විණි. 

සහභාගි වූවන් 
ගණන  

  

  
සභෞඉ 

* 
100%     

  

1වන කාර්තුසේ සමම 
පුහුණුව අවසන් කර ඇත. 

100% 

  

  

4. විමර්ශනය සහ 
විනය කටයුතු සඳහා 
පුහුණු සමොඩියුලය 
සාංවර්ධනය කිරීම 

සමම සමොඩියුලය පිළිබඳ විසශේෂඥ 
මණ්ඩලයක් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 

සාකච්ඡා ගණන   

0.1 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 75% 100% 

ක්රියා පටිපාටිවල 
අන්තර්ගතය සහ වැඩරාමුව 
සාර්ථකව සිදු කර ඇත. 

75% 

සකොවිඩ් 
තත්ත්වය 
සහේතුසවන් 
වැඩමුළුව සහ 
අසනකුත් 
වැඩසටහන් 
සම්පූර්ණ 
කිරීමට 
සනොහැකි විය 

පාඨමාලා අන්තර්ගතය 
හඳුනාගැනීම 

සූදානම් වීසම් සමොඩියුලය සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම  

මූඉ * 

ම
ාන
ව
 ස
ම්
ප
ත්

 

5.  විමර්ශන 
නිලධාරීන් සඳහා 
පරිපාලන නීතිය 
පිළිබඳ දින සදකක 
පුහුණු වැඩසටහනක් 
පැවැත්වීම 

සල්කම් විසින් අනුමත කරන ලද 
පුහුණු ආයතනයක් සමග 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

පුහුණු 
වැඩසටහනට 
සහභාගිවූවන් 
ගණන 

  

0.5 

සභෞඉ 
* 

25% 75% 100% 

  

  0% සකොවිඩ් 19 
වසාංගතය 
සහේතුසවන් 
අපට සමම 
වැඩසටහන 
පැවැත්වීමට 
සනොහැකි විය 

මූඉ * 

  

    
පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

6.  මූලික විමර්ශන 
ක්රියාවලිය පිළිබඳ 
ඔවුන්සේ ධාරිතාව 
ඉහළ නැාංවීම සඳහා 
රජ්සේ විධායක 
නිලධාරීන් සඳහා දින 
සදකක පුහුණු 
වැඩසටහනක් 

මූලික විමර්ශන කටයුතු 
සම්බන්ධව දින සදකක පුහුණු 
වැඩසටහනක් පැවැත්වීම 

පුහුණු 
වැඩසටහනට 
සහභාගිවූවන් 
ගණන 

  

0.35 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 100%   

  0% සකොවිඩ් 19 
වසාංගතය 
සහේතුසවන් 
අපට සමම 
වැඩසටහන 
පැවැත්වීමට 
සනොහැකි විය 

අත්පත්රිකා සහ පුහුණු ලිපි ද්රවය 
සබදා හැරීම 

මූඉ *  
    

  
  

7.  විමර්ශන අාංශසේ 
සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩල සාමාජිකයින් 
සඳහා සන්නිසේදන 
කුසලතා පිළිබඳ දින 
සදකක වැඩමුළුවක් 

සල්කම් විසින් අනුමත කරන ලද 
පුහුණු ආයතනයක් සමග 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

පුහුණු 
වැඩසටහනට 
සහභාගිවූවන් 
ගණන 

  

0.5 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 100% 

  

  0% සකොවිඩ් 19 
වසාංගතය 
සහේතුසවන් 
අපට සමම 
වැඩසටහන 
පැවැත්වීමට 
සනොහැකි විය 

පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

මූඉ *  

    

  

8. විමර්ශන අාංශසේ 
සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩල සාමාජිකයින් 
සඳහා බැහැරගත 
පුහුණු වැඩසටහන 

සල්කම් විසින් අනුමත කරන ලද 
පුහුණු ආයතනයක් සමග 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

අාංශය තුළ 
සහභාගිවූවන් 
ගණන 

  

0.4 

සභෞඉ 
* 

25% 50% 100% 

  

  0% සකොවිඩ් 19 
වසාංගතය 
සහේතුසවන් 
අපට සමම 
වැඩසටහන 
පැවැත්වීමට 
සනොහැකි විය 

බැහැරගත පුහුණුව 

මූඉ *     
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ත ොරතුරු  ාක්ෂණ අංශය   
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්තෙහි ප්රගතිය 

ප්රධාන 
විෂයය 

ක්තෂේත්රය 
ප්රධාන ක්රියාකාරකෙ අනු ක්රියාකාරකම් 

අතේක්ෂි  
ප්රතිඵල 

(ප්රතිලාභීන් - 
ප්රධාන 

කාර්යසාධන 
දර්ශක)  

එක් 
ක්රියාකාරකෙකට 
වැයවන මුළු 
පිරිවැය (රු.මි.) 

ප්රතිපාදන 
(රු.මි.) 

ත ෞතික හා මූලය ඉලක්ක (%) 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය මූලය හා ත ෞතික 
ඉලක්ක සපුරා 

තනොගැනීෙ පිළිබඳ 
ප්රතිචාරය 

(අනනුකූල ාවක් 
තිතේ නම්) (A සහ E) 

ත ෞ.ඉ. 
A   1 
වන 

කාර්තුව 

B  2 
වන 

කාර්තුව 

C  3 
වන 

කාර්තුව 

    D 4 
වන 

කාර්තුව 
විස් රය 

E ප්රගතිය 
ප්රතිශ යක් 
වශතයන් හා 
රු. වලින් 

මූ.ප්ර. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ත
 
ොර
තු
රු

  
ාක්
ෂ
ණ

 

දෘඩාාංග සඳහා 
නඩත්තු ගිවිසුම  

සුළු අලුත්වැඩියාවන් 

  1 1 

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

(අ) ශ්රවණාගාරය      
රු.6426.00ක් වැය කර 
සරොසජ්ක්ටරය 
අලුත්වැඩියා කරන ලදී 
(8% වැට් ඇතුළුව) 
(ආ) රු. 3500.00ක් වැය 
කර නව සටොෂීබා 
බැටරියක් සවි කරන ලදී  
(ඇ) රු. 204,703.20ක් 
සඳහා  නඩත්තු ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීම (8% වැට් 
ඇතුළුව) 
(ඈ) රු.67,250.00ක් 
වැය කර ලැප් සටොප් 
පරිගණක අලුත්වැඩියා 
කරන ලදී  
(ඉ) UPS අලුත්වැඩියාව 
හා මිලදී ගැනීම සඳහා 
රසම්පාදන ක්රියාවලිය 
ආරම්භ කරන ලදී 

100% 

  

නඩත්තු ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීම  

මූ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 100% 

අමාතයාංශසේ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා 
සතො.තා. පුහුණුව 
ලබා දීම 

අමාතයාංශසේ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම 

අමාතයාංශසේ 
මණ්ඩලය සතු 
සතොරතුරු හා 
සන්නිව®දන 
තාක්ෂණ 
නිපුණතාව 
වර්ධනය 

0.2 0.2 

මූ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 

සැසිවාර 44ක් සම්පූර්ණ 
සකරිණි 

75% 
සකොවිඩ් 19 
සහේතුසවන් 
පැවැත්වීමට නියමිත 
පුහුණු සැසි අවලාංගු 
කරන ලදී 

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 75% 

Server Room 
නඩත්තු කිරීම 

සර්වරය  සඳහා 
virus guard  

අභයන්තර 
සර්වරසයහි 
ආරක්ෂාව ඉහළ 
නැාංවීම 

0.16 0.16 

මූ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 
cyberoom firewall 
සකස් කර රු. 6,87,960 

(8% වැටි ඇතුළුව) 
මුදලකට මිළ දී ගන්නා 
ලදී. සර්වරය සඳහා 

virus guard මිළදී ගැනීම 
තාක්ෂණ ඇගයීම 
කමිටුසේ සමාසලෝචනය 
යටසත් පවතියි. 

60% 

  

Cyberoom 500ing 
firewall 

සභෞ.ඉ. 25% 50% 75% 100% 90% 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

මෘදුකාාංග නඩත්තු 
කිරීම 

පැමිණීසම්ව®ලාව 
සටහන් 
කිරීසම්පද්ධතිය 

  

0.91 0.91 

මූ.ඉ. 80% 80% 100% 100% 

රු. 605,000 (වැටි රහිත) 
වැය සකොට පරිගණක 
සඳහා virus guard 
license අලුත් කිරීම 

80% 
(පැමිණීසම් සේලාව 
සටහන් 
කිරීසම්පද්ධතිය) 
සකොවිඩ් 19 වසාංගතය 
සහේතුසවන් සම්සඳහා 
රමුඛත්වය ලබා 
සනොසදන ලදී2021 
තුළ සම්පූර්ණ කිරීමට 
අසප්ක්ෂිතය 

වසර 3ක් සඳහා 
පරිගණක virus 
guard license අලුත් 
කිරීම 

සභෞ.ඉ. 80% 80% 100% 100% 66% 

අමාතයාංශසේ 
පරිගණක ජ්ාල 
නවීකරණය 

ජ්ාල අලුත් කිරීම 

  

4.22 
0.5 

(2002) 

සභෞ.ඉ. 
25% 100% 100% 100% 

පිරිවිතර සකස් කිරීම 

10% සමම කාර්යය සඳහා 
සවන් කරන ලද 
රතිපාදන (මි. 0.5) 
රමාණවත් සනොවීය 

Server room 
උත්සශ්රේණිගත කිරීම 

25% 100% 100% 100% දෘඩාාංග අලුත්වැඩියා 
කිරීසම්සමවලම් හා 
උපකරණ 

මූ.ඉ. 0% 

මූලය අාංශය සඳහා 
සගොඩනැගිලි හා 
නිවාස කුළී ආදායම 
පිළිබඳ සතොරතුරු 
පද්ධතිය සාංවර්ධනය 
කිරීම 

පද්ධති අවශයතාව 
හඳුනාගැනීම 

  

0      (අභයන්තර 
සාංවර්ධනය) 

  
සභෞ.ඉ. 25% 50% 100%   

  
10% 

(අභයන්තර 
සාංවර්ධනය) 

පද්ධති සැලසුම් 
කිරීම 
සාංවර්ධනය 

මූ.ඉ.         0% 
ක්රියාත්මක කිරීම 

අමාතයාංශය සඳහා 
අභයන්තර දැනුවත් 
කිරීසම්හා සතො.තා. 
සහායක සසේවා 
පද්ධතිය සාංවර්ධනය 
කිරීම 

පද්ධති අවශයතාව 
හඳුනාගැනීම 

  

0      (අභයන්තර 
සාංවර්ධනය) 

  
සභෞ.ඉ. 50% 100%     

මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය 
100% සම්පූර්ණ කරන 
ලදී පරිශීලක ගිණුම් 
සකස් කරන ලදී 
ක්රියාත්මක කිරීම අවසන් 
කරන ලදී 

100% 
අභයන්තර සාංවර්ධනය 

පද්ධති සැලසුම් 
කිරීම 
සාංවර්ධනය 

මූ.ඉ.         0% 
ක්රියාත්මක කිරීම 

අවසන් තීරණයක් 
සගන ඇති 
වයාපෘතියක් සලස 
සතෝරා ගත් හා 
අනුමත අාංශ සඳහා 
කළමනාකරණය 
කළ හැකි මුද්රණ 
සසේවාවන්  

සුදුසුකම් ලත සසේවා 
සපයන්නාසගන් 
කළමනාකරණය 
කළ හැකි මුද්රණ 
සසේවාවන් සඳහා 
රසම්පාදනය 

  

    

සභෞ.ඉ. 33% 66% 66% 100% 
සමම වයාපෘතිය 
දැනටමත් ශ්රී.ල.ප.සසේ හා 
විමර්ශන අාංශට හඳුන්වා 
දී ඇත             නියමු 
වයාපෘතිය බඳවාගැනීම් 
හා සාංවර්ධන නිලධාරී 
අාංශවලට හඳුන්වා සදන 
ලදී  

5% 

අදාළ අාංශවල කාර්ය 
මණ්ඩලසේ උනන්දුව 
මද බව සහේතුසවන් 
සමම වයාපෘතියට 
අප®ක්ෂිත 
සාර්ථකත්වය ළඟා 
කරගැනීමට සනොහැකි 
විය 

සතෝරාගත් අාංශවල 
ක්රියාත්මක කිරීම 

සභෞ.ඉ. 

        
වයාප්ත කිරීම සඳහා 
රගතිය හා 
කාර්යක්ෂමතාව 
පරීක්ෂා කිරීම 

මූ.ඉ. 10% 

රසේශ ලක්ෂය 
විනයාසය 

රසේශ ලක්ෂය 
සම්බන්ධ කිරීම හා 
විනයාසය 

අමාතයාංශසේ 
කාර්ය 
මණ්ඩලය 
කාර්යක්ෂමතාව 
ඉහළ නැාංවීම 

    

සභෞ.ඉ. 50% 100%     
අමාතයාංශ පරිශ්රය තුළ 
රසේශ ලක්ෂය 20ක් සවි 
කර විනයාස කරන ලදී 

100% 

  
මූ.ඉ.         

0% (2019 දී 
පියවා ඇත) 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

විශ්රාම වැටුප් අංශය  
 

2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්ම® ප්රගතිය 

ප්රධාන 

විෂයය 
ක්ෂෂේත්රය 

ප්රධාන ක්රියාකාරකම්  
උප 

ක්රියාකාරකම්  

අෂප්ක්ෂිත 

ප්රතිඵල/ප්රතිලාභීන්  
ප්ර.කා.ද.  

එක් 
ක්රියාකාරකමකට 

මුළු පිරිවැය  

(වැය වන්ෂන් 
නම්) (ර.මි) 

ෂ ෞතික හා මූලය ඉලක්ක  2020.12.31 දිනට ප්රගතිය   
මූලය හා ෂ ෞතික 
ඉලක්ක අත් කර 

ෂනොගැනීමට 

හ®තු 
(අනනුකූලතාවක් 

තිෂේ නම්) (A සහ  

E)  
සභෞ.ඉ./ 
මූ.ඉ. 

1 වන 
කාර්තුව 

 2 වන 
කාර්තුව 

3 වන 
කාර්තුව 

4 වන 
කාර්තුව 

විස්තරය 

 E ප්රගතිය 

% හා රු.මි. 
වශෂයන් 

  

ප්ර
ති
ප
ත්
ති

 

මාසික විනය කමිටු 
පැවැත්වීම.    

මාසික විනය 
කමිටු සඳහා 
ස ොණු සකස් 
කිරීම 

I. රැස්වීම්  ණන                                    
  

  

100% 100% 100% 100% 
I. රැස්වීම්  ණන    7 

 I.පවත්වන 
ලද රැස්වීම් 
 ණන 

07 
(100%) 

  

II. කමිටුව යවන ලද 
සම්පූර්ණ කළ ස ොණු 
සාංඛ්යාව   

  

  

II. සම්පූර්ණ කළ 
ස ොණු සාංඛ්යාව 

88 

II. සමම 
වසර තුළ 
ලැබුණු 
ස ොණු 

87   

III. විශ්රාම වැටුප් 
ව්යවස්ථාසව් 12 සහ 15 
ව න්ති යටසත් විශ්රාම 
 නු ලැබූ රාජ්ය අාංශසේ 
සසේවකසයෝ ප්රතිලාභ 
ලබති 

  

  

(පසුගිය වසර තුළ ලැබුණ 
සාංඛ්යාව+ වන අතර සමම වසර 
තුළ ලැබුණු සාංඛ්යාව 43කි.        

සම්පූර්ණ 
කළ මුළු 
ස ොණු 
සාංඛ්යාව 

43   

  
  

ලැබුණු ෂගොණු    ලැබීමට 
නියමිත 
ස ොණු  

44   

    ජ්නවාරි  11 (අදාළ ආයතන ෂවතින් 

අවහ්ය ලිපි ල®ඛන 
ඉල්ලා ඇත.)  

  

    සපබරවාරි 8   

    මාර්තු 2   

    අප්ර®ල්  0   

     මැයි  3   

    ජූනි  8   

    ජූලි 18       

    අස ෝ්ස්තු 1       

    සැප්තැම්බර් 8       

    ඔක්සතෝ්ම්බර් 16       

    සනොවැම්බර් 5       

    සදසැම්බර් 6       

  
      

  
  

        සම්පූර්ණ කළ 

ෂගොණු       
        

            ජ්නවාරි  18       

            මාර්තු 20       

            ජූනි  9       

            ජූලි 7       

            සැප්තැම්බර් 13       

            සදසැම්බර් 21       

ප
ාල
න
ය

 
හ
ා 

ප්ර
ති
ස
ාංස
්ක

ර
ණ
ය

 විශ්රාම වැටුප් 
සදපර්තම®න්තුව® 
ආයතනික ක්රියාකාරකම්   

I. අනුමැතිය සඳහා 
සයොමු කරන ලද 
ඉල්ලීම් සාංඛ්යාව     

100% 100% 100% 100% I. ලැබුණු ලිපි 
සාංඛ්යාව 

210 100%   
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සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ 
අතිසර්ක සල්කම් (රාජ්ය 
පරිපාලන) මගින් සල්කම්සේ 
අධීක්ෂණ කටයුතුවලට සහාය 
වීම     

II. විශ්රාම වැටුප් 
සදපාර්තසම්න්තුසව් 
සසේවය කළ රජ්සේ 
නිලධාරීන් ප්රතිලාභ 
ලබයි      

         (148 සඳහා පිළිතුරු යවා ඇත + 
62ක් ස ොණු ත කර ඇත) 

  

වි
ශ්ර
ාම

 ව
ැටු
ප්

 හ
ා 
සු
භ
ස
ාධ
න

  

වැන්දඹු හා අනත් දරු විශ්රාම 
වැටුප් හිමිකම, ත්රිවිධ හමුදා 
සාමාජිකයින්සේ විශ්රාම වැටුප් 
හිමිකම සහ අනාත හා 
ආබාධිත පුද් ලයින්සේ 
විශ්රම වැටුප යනාදියට අදාළ 
අභියාචනා සම්බන්ධසයන් 
කටයුතු කිරීම. 

  

I. අවශ්ය කටයුතු සඳහා 
සයොමු කළ ඉල්ලීම් 
සාංඛ්යාව   

  

100% 100% 100% 100% I. ලැබුණු ලිපි 
සාංඛ්යාව 

234 100% 

  

II. වැන්දඹුවන්,වැන්දඹු 
පුරුෂයින්, අනාථ  
දරුවන් සහ 
විශ්රාමිකයින්  (සිවිල් හා 
ත්රිවිධ හමුදාව) 
ප්රතිලාභ ලබයි  

  
         (117 සඳහා පිළිතුරු යවා ඇත + 

57ක් ස ොණු ත කර ඇත)                                                    

  
        අමාත්ය මණ්ඩල සාංසද්ශ සාංඛ්යාව 

- 01   

  
        නිකුත් කරන ලද චක්රසල්ඛ් 

සාංඛ්යාව - 01 

වි
ශ්ර
ාම

 ව
ැටු
ප්

 හ
ා 
සු
භ
ස
ාධ
න

  

ඔම්බුඩ්සම්න්, මානව හිමිකම් 
සකොමිෂන් සභාව, මහජ්න 
පැමිණිලි සකොමිෂන් සභාව 
සහ විශ්රාම වැටුප් පිළිබඳ 
කාරණා සම්බන්ධසයන් 
පිළිතුරු අසප්ක්ෂා කළ 
අසනත් සියලු ආයතන විසින් 
කරන ලද විමසිම්වලට 
පිළිතුරු සැපයීම.     

I.  පිළිතුරු සපයන ලද 
විමසීම් සාංඛ්යාව 

    

100% 100% 100%   I. ලැබුණු ලිපි 
සාංඛ්යාව  

245 100% 

  

II. සියළු විශ්රාමිකසයෝ 
ප්රතිලාභ ලබති 

        (150ක් සඳහා පිළිතුරු යවා ඇත + 
95ක් ස ොණු ත කර ඇත) 

වි
ශ්ර
ාම

 ව
ැටු
ප්

 හ
ා 

සු
භ
ස
ාධ
න

 

විශ්රාම වැටුප් පිළිබඳ කාරණා 
සම්බන්ධසයන් ශර්ී ලාංකා 
පාර්ලිසම්න්තුසව් වාචික 
පැහැදිලි කීඉම් අසප්ක්ෂා 
සකසරන අසනකුත් 
කරණාවලට පිළිතුරු සැපයීම..   

I. පිළිතුරු සපයන ලද 
විමසීම් සාංඛ්යාව 

    

100% 100% 100% 100% ලද කාරණා සාංඛ්යාව  2 100% 

  

වි
ශ්ර
ාම

 ව
ැටු
ප්

 හ
ා 
සු
භ
ස
ාධ
න

  

විශ්රාම වැටුප් විෂමතාවලට 
අදාළ චක්රසල්ඛ් නිකුත් කිරීම 
හා  ැටළු සඳහා පිළිතුරු 
සැපයීම 

  

I. පිළිතුරු සපයන ලද 
විමසීම් සාංඛ්යාව            

    100% 100% 100% 100% I. ලැබුණු ලිපි 
සාංඛ්යාව  

519 

100% 

  

II. සියළු විශ්රාමිකසයෝ 
ප්රතිලාභ ලබති 

        (440ක් සඳහා පිළිතුරු යවා ඇත + 
79ක් ස ොණු ත කර ඇත) 

               චක්රසල්ඛ් සාංඛ්යාව - 01 

මහජ්නතාව ® දුක් ැනවිලි 
සම්බන්ධසයන් කටයුතු කිරීම 

  

I. පිළිතුරු සපයන ලද 
විමසීම් සාංඛ්යාව            

    100% 100% 100% 100% I. ලැබුණු ලිපි 
සාංඛ්යාව  

250 

II. සියළු විශ්රාමිකසයෝ 
ප්රතිලාභ ලබති 

         (191ක් සඳහා පිළිතුරු යවා ඇත + 
59ක් ස ොණු ත කර ඇත) 

         චක්රසල්ඛ් සාංඛ්යාව - 01 

විශ්රාම වැටුප සම්බන්ධසයන් 
වන අමාත්ය මණ්ඩල සාංසද්ශ 
හා මහාධිකරණය® හා 
සශ්රේෂ්ඨාධිකරණය® නඩු 
සඳහා නිරීක්ෂණ ලබා දීම   

I. ලිපි සාංඛ්යාව                                    
II. සියළු විශ්රාමිකසයෝ 
ප්රතිලාභ ලබති 

  

  

100% 100% 100% 100% 

0 0   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

අභ්යන්තර විගණන අංශය  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය  

ප්රධාන 

විෂයය 

ක්මෂේත්රය 
ප්රධාන ක්රියාකාරකේ  අනු ක්රියාකාරකේ 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් / 

ප්ර.කා.ද. ) 

එක් 
ක්රියාකාරකම

කට මුළු 

පිරිවැය        

මභ්ෞතික ඉලක්ක 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය මූලය හා මභ්ෞතික ඉලක්ක 

අත් කර මනොගැනීම පිළිබඳ 
ප්රතිචාරය  (අනනුකූලතාවක් 

තිමේ නේ) (A සහ  E) 
(රු.මි.) 

මභ්ෞ.ඉ.* 
මූ.ඉ.* 

1 වන 

කාර්තුව 
2 වන 

කාර්තුව 
3 වන 

කාර්තුව 
4 වන 

කාර්තුව 
විස්තරය 

E  
ප්රගතිය % හා 

රු.මි. වශමයන් 

1
. 

ප
ාල

න
ය

 හ
ා 

ප්ර
ති

ස
ංස

්ක
ර

ණ
  

 

අභයන්තර  විගණන සැලසුම සකස් 
කිරීම  

සැලසුේකරණය 
    

100% √ 
      

  
100% 

  

මූලික වාර්තාව සකස් කිරීම විගණන වැඩසටහන 
සූදානම් කිරීම     

100% √ 
      

100% 
  

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 
රැස්වීම් පැවැත්වීම 

පසුගිය වසසර් ප්රගතිය 
සමාසලෝචනය     

100% √ √ √ √ 50% 
  

වත්කම් කළමනාකරණය       100%   √       100%   

මූලය විගණනය පැවැරීේ               

  

_ 

  ආදායම් එකතු කිරීම  

කාර්ය මණ්ඩලය සවත 
ක්ස ේත්ර චාරිකා පැවරීම  

     
100% √ √ √ √ 

සගවීම් සේඛන සහතික කිරීම      100% √ √ √ √   60%   

වැටුප් පරිවර්තනය  කාර්ය මණ්ඩල ඍජු 
අසේක් ණ 
ක්රියාකාරකම්  

    100%   √       _   
ප්රසම්පාදනය  

    100% √         60%   

පාඩු සහ කපා හැරීම්    අධීක්ෂණය     100% √ √ √ √ 
  

_   

ජ්ල හා විදුලි බිේපත් සගවීම        100% √       80%   

ප්රාග්ධන වියදම් අසේක් ණය කිරීම 
සුදුසු පරිදි  අධීක් ණ 

කටයුතු සිදු කිරීම.     
100% √ √ √ √ 

  
50% 

  

  කාර්යසාධන විගණනය                       

  
ක්රියාකාරී සැලැස්ම අසේක් ණය 

කිරීම       
100%   √ √   

  
50% 

  

  
බඳවාගැනීම් හා ස්ථාන මාරු 
පටිපාටිය       

100%   √     
  

_ 
  

2
. 

ම
ාන

ව
 

ස
ේ

ප
ත්

 

පුද්ගලික ලිපි සගොනු විගණනය  

      

100%   √   

    

80% 

  

          

          

3
. 

ය
ටි

ත
ල

 

ප
හ

සු
ක

ේ
  

 

සගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම - 
නිල පියස හා සාංචාරක බාංගලාව        

100% 
  

√ √   
  

65% 
  

වාහන නඩත්තුව       100% √ √ √ √   60%   

4
. වි

ශ්ර
ාම

 ව
ැටු

ේ
 

සු
බ

 ස
ාධ

න
ය

 කැළණිය සවදමුේල සහ රම්සබොඩ 
සාංචාරක බාංගලාව  
මූලය ප්රකාශන සභෞතික සතයාපනය       

100% 

    

√ 

    

100% 

  
ප්රාසද්ශීය සේකම් කාර්යාලසේ විශ්රාම 
වැටුප් ලිපි සගොනු විගණනය        

100% √ √ √ √ 
  

60% 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ජාතික භාෂා අංශය 
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මෙහි ප්රගතිය 

   

ප්රධාන විෂයය 
කමෂේත්රය 

 ක්රියාකාරකෙ අනු ක්රියාකාරකම් 

අමපකෂිත 
නිෙැවුෙ/ 
ප්රතිලාභීන් 

(ප්රධාන 
කාර්යසාධන 
දර්ශක)  

එක 
ක්රියාකා

රකෙකට 
වැයවන 
මුළු 

පිරිවැය 
(රු.මි.) 

ප්රතිපාද

න (රු.මි.)        

2020 සඳහා වන මභෞතික හා මූල්ය ඉලකක 2020.12.31 දිනට ප්රගතිය 
මූල්ය හා මභෞතික 
ඉලකක සපුරා 

මනොගැනීෙට මහේතු 
(අනනුකූලතාවක 

තිමේ නම්) (D සහ E) 

සභෞ

.ඉ.  
A  පළමු 
කාර්තුව 

B මදවන 
කාර්තුව 

 C මතවන 
කාර්තුව 

D සිව්වන 
කාර්තුව 

 
විස්තරය 

E ප්රගතිය 
ප්රතිශතයක 
වශමයන් හා 
රු. වලින්.  -

මූ.ඉ. 

1)                      
දෘෂ  යතාව හා 
වාතාවරණය 

ත් රරභාෂා 
පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා රාජ ය 
ආයතන සවත 
පහසුකම් සැලසීම  

ත් රරභාෂා නාම පුවරු 
ස ථාපිත කිරීම 

ආයතන  38 2.7108 2.7108 

සභෞ

.ඉ. 
25% 50% 75% 100% 

ආයතන  39 100%   
-

මූ.ඉ. 
0.6777 1.3554 2.0331 2.7108 

2)  මහ ජ්නතාව 
කැමති භාෂාවකින් 
සසේවය ලබා 
ගැනීමට හැකි වන 
පරිදි ද්වීභාෂා/ 
ත් රරභාෂා සසේවා 
සැපයීම  

ද්වීභාෂා/ 
ත් රරභාෂා සසේවා 
සැපයීම සඳහා රාජ ය 
නිලධාරීන් 
ශක්තිමත් කිරීම     

2.1  (අ) හම්බන්සතොට 
දිස ත් රික්කසේ රාජ ය 
නිලධාරීන්හට රාජ ය භාෂා 
ප රතිපත්තිය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීසම් වැඩමුළු 

රාජ ය 
නිලධාරීන් 
1150ක් සඳහා 
වැඩසටහන් 5  

0.1739 0.1739 සභෞ

.ඉ. 
25% 50% 75% 100% 

තිස සමහාරාම හා 
හම්බන්සතොට රාජ ය 
නිලධාරීන් 1150ක් 
සඳහා වැඩසටහන් 5 
පවත්වා අවසන් කරන 
ලදී   

100% 

  

-
මූ.ඉ. 

0.0435 0.0870 0.2319 0.1739 

(ආ) ත් රිකුණාමල 
දිස ත් රික්කය 

රාජ ය 
නිලධාරීන් 200 
ක් සඳහා 
වැඩසටහන් 2 

0.0541 0.0541 

සභෞ

.ඉ. 
25%     100% 

රාජ ය නිලධාරීන් 200 ක් 
සඳහා වැඩසටහන් 2 
පවත්වන ලදි 

100% 

  
-

මූ.ඉ. 
0.0135     0.0541 

(ඇ) මහනුවර 
දිස ත් රික්කය  

රාජ ය 
නිලධාරීන් 
1100 ක් සඳහා 
වැඩසටහන් 11 

0.4587 0.4587 

සභෞ

.ඉ. 
  50% 100%   

රාජ ය නිලධාරීන් 1100 
ක් සඳහා වැඩසටහන් 11 
පවත්වන ලදි 

100% 

  
-

මූ.ඉ. 
  0.2294 0.4587   

(ඈ) නුවරඑළිය 
දිස ත් රික්කය  

රාජ ය 
නිලධාරීන් 450 
ක් සඳහා 
වැඩසටහන් 03 

0.9915 0.9915 

සභෞ

.ඉ. 
  100%     

හඟුරන්සකත, 
නුවරඑළිය හා 
සකොත්මසේ රාජ ය 
නිලධාරීන් 450 ක් 
සඳහා වැඩසටහන් 03 
පවත්වන ලදි 

100% 

  

-
මූ.ඉ. 

  0.9915     

2.2 වැඩමුළු සඳහා භාෂා 
පුහුණුවට අදාළ දෑ ලබා 
දීම  

වැඩසටහන් 16 0.0071 0.0071 

සභෞ

.ඉ. 
    100%   

වැඩසටහන් 16 100% 

  
-

මූ.ඉ. 
    0.0071   

3) රාජ ය භාෂා 
ප රතිපත්තිය 
පිළිබඳ ආයතනික 
කමිටුව 

3.1) රාජ ය භාෂා 
ප රතිපත්තිය 
ක් රියාත්මක කිරීමට 
අදාළව රාජ්ය 
සසේවකයන්සේ 
ධාරිතා සාංවර්ධනය 

 සබරගමුව පළාත තුළ 
සපොලිස  ස ථානවල භාෂා 
සැලසුම් සකස  කිරීම 
පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් 
පුහුණු කිරීම 

සපොලිස  
නිලධාරීන් 
140ක් සඳහා 
වැඩමුළු 04   

1.500 0.249 සභෞ

.ඉ. 
25%       

සපොලිස  නිලධාරීන් 
140ක් සඳහා වැඩමුළු 
01 පවත්වන ලදී             

17% 

සකොසරො  ්නා 
වසාංගතය සහේතුසවන් 
වැඩමුළු 3ක් 
සනොපැවැත්විණි  

-
මූ.ඉ. 

0.2490       
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4) විසශේෂ ව යාපෘති 
හරහා ජ්ාතික භාෂා 
සකසරහි 
අන් සයෝන් ය 
අවසබො  ්ධය හා 
ගරුත්වය 
 
 

4.1) ජ්ාතික භාෂා 
පිළිබඳ කුසලතා හා 
දැනුම ඉහළ නැාංවීම 

පුස තකාල සවත ත් රිභාෂා 
සපොත් ලබා දීම 

පාසේ/ මහජ්න 
පුස තකාල 33ක් 
සවත සපොත් 
ලබා සදන ලදී  

1.582 1.582 සභෞ

.ඉ. 
25% 50% 75% 100% 

පාසේ හා මහජ්න 
පුස තකාල 33ක් සවත 
සපොත් ලබා සදන ලදී  

100% 

  

-
මූ.ඉ. 

0.3955 0.7910 1.1865 1.5820 

5) රාජ ය භාෂා 
ප රතිපත්තිය 
ප රවර්ධනය 

5.1) රාජ ය භාෂා 
ප රතිපත්තිය 
සකසරහි 
පිළිගැනීමක් ඇති 
කිරීම 

රාජ ය භාෂා දිනය හා සතිය 
සැමරීම 

වැඩසටහන 
පැවැත්වීම  

0.0300 0 සභෞ

.ඉ. 
- - - - 

  

- 

සකොසරො  ්නා 
වසාංගතය සහේතුසවන් 
සැමරීමක් සිදු 
සනොසකරිණි  

-
මූ.ඉ. 

- - - - 

6) භාෂා පුහුණුව  භාෂා පුහුණුව සඳහා 
වන කිලිසනොච්චි හා 
මඩකලපුව පළාත් 
මධ යස ථාන  

ජ්ාතික භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන් පැවැත්වීම  

රාජ ය 
නිලධාරීන් 
1800 ක් සඳහා 
වැඩසටහන් 20  

1.592 0.724 සභෞ

.ඉ. 
  50% 75% 

  
රාජ ය නිලධාරීන් 932 ක් 
සඳහා වැඩසටහන් 11ක් 
පවත්වන ලදී  

45% 

  
-

මූ.ඉ. 
  0.3620 0.5430 

  

එකතුව      9.10 6.95   
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රාජ්ය භාෂා දෙපාර්තදේන්තුව 
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්දේ ප්රගතිය 

ප්රධාන  විෂයය 

ක්දෂේත්රය 
කාර්යය අනු  ක්රියාකාරකේ 

අදේක්ෂිත ප්රතිඵල 

(ප්රතිලාභීන් - ප්රධාන  

කාර්යසාධන 
ෙර්ශක) 

එක් 

ක්රියාකාරකමක් 
සඳහා මුළු 

පිරිවැය  

(රු.මි.) 

දවන් කිරීම 

(රු.මි) 

දභෞතික හා මූලය  ඉලක්ක 2020.12.31 දිනට කාර්ය සාධනය මූලය  දහෝ දභෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
දනොගැනීමට දහේතු (යේ 

දවනසක් තිදේ නේ) 

(D සහ  E) 

දභෞඉ A 1 

වන 

කාර්. 

B  

2වන 

කාර්. 

C           

3වන 

කාර්. 

D   4 

වන 

කාර්. 

විස්තරය 
E ප්රගතිය % 
සහ (රු.මි) මූඉ 

01. ජ්ාතික සහ 
විසේශ භාෂා 
හැකියාවන් 
ප්රවර්ධනය 

01.1 භාෂා 
හැකියාවන් වැඩි 
දියුණු කරන 
වැඩසටහන්/වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීම 

1.1.1 සාංහල/සෙමළ/ඉාංග්රීස 
සමන්ම අසනකුත් විසේශ 
භාෂා ඉගැන්වීමට පාංති 
පැවැත්විම 

සසුන් 500 1.500 1.500 

සභෞඉ 40% 60% 60% 100%   60.00% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ 30% 50% 75% 100%   
71.63% 
(1.07) 

1.1.2. අඩු ආොයම්ලාභී 
පවුල්වල සසුන් සඳහා කලාප 
මට්ටමින් භාෂා ප්රවර්ධන 
වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම  

වැඩසටහන් 4 0.320 0.320 

සභෞඉ – 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – 50% – 100%   

32.32% 
(0.10) 

1.2 භාෂා විෙයාගාරසේ 
සසුන්ට සම්මන්ත්රණ 
පැවැත්වීම 

වැඩසටහන් 02 0.100 0.100 
සභෞඉ – 50% – 100%   0% වසාංගත තත්ත්වය 

සහේතුසවන් සම්මන්ත්රණ 
සනොපැවැත්විණි 

මූඉ – 50% – 100%   0% 

    1.1.4 විවිධ ආයතනවල 
ඉල්ලිම පරිදි භාෂා 
පාඨමාලාවන් සැලසුම් කිරීම  

වැඩසටහන් 01 0.075 0.075 
සභෞඉ 50% 100% – –   100% 

  
මූඉ 50% 100% – –   53% (0.04) 

1.1.5 සාංහල සහ සෙමළ වචන 
සහිත ේවිභාෂා ශබ්ෙ 
සකෝෂයක් සම්පාෙනය 

පිටපත් 500 0.150 0.150 
සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   65% 

සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ – 50% – 100%   112% (0.17)   

1.1.6 සකොළඹ ජ්ාතයන්තර 
සපොත් ප්රෙර්ශනසේ සපොත් 
සලක් පැවැත්වීම 

සපොත් 1000  0.114 0.114 
සභෞඉ – – 100% –   100% 

  
මූඉ – – 100% –   

99.18% 
(0.11) 

1.1.7 1/2014 (iv)චක්රසල්ඛය 
අනුව පැය 100 සෙමළ 
පාඨමාලාවන් පැවැත්වීම   

වැඩසටහන් 02 0.250 0.250 
සභෞඉ 75% 85% 100% –   100% 

  
මූඉ – 75% 100% –   

49.08% 
(0.12) 

    

1.1.8 භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා 
පහසුකම් සැපයීමට අත්සපොත් 
සහ සීඩී වැනි භාෂා 
ඉගැන්වීසම් ආධාරක සකස් 
කිරීම 

  ගුරු අත්සපොත් සහ 
විෂය නිර්සේශ 
සැකසීම (සාංහල, 
සෙමළ)   

0.210 0.210 

සභෞඉ 50% 100% – –   100% 

  

මූඉ – 50% 100% –   
98.63% 
(0.21) 

1.1.9 ෙෘශයාබාධිත අයසේ 
ත්රිභාෂා කුසලතා ප්රවර්ධනය 
කිරීම සඳහා “සාංචාලන” 
මෘදුකාාංගය භාවිතා කරමින් 
කථන සෙමළ සපළ සපොත 

අයිතම 01 0.010 0.010 සභෞඉ – 50% 100% –   100% 
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සේල් බවට පරිවර්තනය 
කිරීම. 
  

 

මූඉ 
 – – 100% –   0% 

සගවීම් සඳහා බිල්පත් 
ලැබී නැත 

01.2.  නවීන 
තාක්ෂණය 
සයොොගැනීම  

1.2.1 වාේමාලා සවත 
පහසුසවන් පිවිසීමට හැකි වීම 
පිණිස "TERMINOHUB” 
නිර්මාණය කිරීම 

පේධති 01 0.125 0.125 

සභෞඉ 20% 50% 80% 100%   100% 

  
මූඉ – – – 100%   

100% 
(0.125) 

  

  1.2.2 වාේ මාලාවන් භාවිතා 
කිරීම සහ මාධයවල භාෂාව 
නිවැරදිව භාවිතා කිරීම 
පිළිබඳව මාධයසේදීන්ට මග 
සපන්වීසම් අරමුණින් 
වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම 

වැඩමුළු 01 0.150 0.150 

සභෞඉ – – 50% 100%   0% වසාංගත තත්ත්වය 
සහේතුසවන් වැඩමුළුව 
සනොපැවැත්විණි 

මූඉ – – 50% 100%   0% 

1.2.3 සවබ් අඩවිය හරහා වාේ 
මාලාවන් අන්තර්ජ්ාලයට මුො 
හැරීම 

වාේ මාලා 03 0.025 0.025 
සභෞඉ – – 100% –   100% සගවීම් සඳහා බිල්පත් 

ලැබී නැත 
මූඉ – – 100% –   0% 

1.2.4 සෙපාර්තසම්න්තු 
ප්රකාශන 15 ක් 
අන්තර්ජ්ාලසේ ඉ- සපොත් 
සලස ලබා ගැනීම 

ඉ-සපොත් 15 0.065 0.065 

සභෞඉ 25% 65% 93% 100%   93% 

  
මූඉ – 60% – 100%   

94.5% 
(0.06) 

1.2.5 සෙපාර්තසම්න්තු සවබ් 
අඩවිය නඩත්තු කිරීම සහ 
යාවත්කාලීන කිරීම 

පේධති 01 0.300 0.300 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   90% 

  
මූඉ 25% 50% 75% 100%   76% (0.23) 

  

  1.2.6 සාංහල හා සෙමළ 
ප්රවීණතාවය තක්සසේරු කිරීම 
සඳහා පරිගණක පාෙක 
ඇගයුම් ක්රමයක් සථ්ාපිත 
කිරීම හා පවත්වාසගන යාම. 

ක්රමය ස්ථාපිත 
කිරීම සහ 

ක්රියාත්මක කිරීම 
0.175 0.175 

සභෞඉ 20% 45% 60% 100%   100% 

  

මූඉ – 40% 60% 100%   
162.65% 
(0.285) 

1.2.7 සාංහල හා සෙමළ භාෂා 
ඉගැන්වීම සඳහා “රාජ්ය භාෂා 
පාසල” ගුවන් විදුලි 
වැඩසටහන පැවැත්වීම 

වැඩසටහන් 18 0.750 0.750 

සභෞඉ – – 50% 100%   83 

  
මූඉ – – – 100%   

66.08% 
(0.50) 

1.2.8 සපොත් කමිටුසේ 
නිර්සේශය අනුව සපොත් මිලදී 
ගැනීම. 

සපොත් 100  0.080 0.080 
සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – 25% 75% 100%   

97.53% 
(0.08) 

  

01.3. කාර්ය 
මණ්ඩලසේ ෙැනුම, 
කුසලතා, ආකල්ප 
වැඩි දියුණු කිරීම 

1.3.1 භාෂා විෙයාගාරසේ 
උපසේශකයින් සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහන් සාංවිධානය කිරීම  වැඩසටහන් 02 0.500 0.500 

සභෞඉ – – 100% –   50% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ – 50% – 100%   
35.53%  
(0.18) 

1.3.2 විවිධ ධාරිතා වර්ධනය 
හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා 
සෙපාර්තසම්න්තුසේ 
නිලධාරීන් සයොමු කිරීම 

වැඩසටහන් 20 0.690 0.690 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   85% 
සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ 25% 50% 75% 100%   
55.6% 
(0.38) 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

  

  1.3.3 නිල භාෂා ප්රවීණතා 
විභාගසේ විභාග ක්රම අනුව 
ප්රශ්න පත්ර සකස් කිරීම, 
පිටපත් ලිවීම සහ හ හඬ රඟ 
ෙැක්වීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. 

වැඩසටහන් 01 0.060 0.060 

සභෞඉ – 50% 100% –   100% 

  

මූඉ – 50% 100% –   
84.52% 
(0.05) 

1.3.4 ආකල්ප සාංවර්ධන 
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම වැඩසටහන් 03 0.050 0.050 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   67% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ 25% 50% 75% 100%   
76.7% 
(0.04) 

  

  1.3.5 උසස් අඅධයාපන 
වැඩසටහන් සඳහා 
අනුග්රාහකත්වය සැපයීම   

ලබා ගත හැකි 
අරමුෙල් සහ ලැබුණු 
අයදුම්පත් ගණන 
අනුව පාඨමාලා 
ගාස්තුසවන් 
සකොටසක් සගවීම 

0.250 0.250 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  

මූඉ – 50% – 100%   
86.96% 
(0.22) 

01.4. මානව සම්පත් 
අවශයතා සපුරාලීම 

1.4.1 භාෂා විෙයාගාරසේ 
උපසේශක සාංචිතයට සුදුසු 
උපසේශකයින් බඳවා ගැනීම. 

උපසේශකයින් 50 0.100 0.100 
සභෞඉ – 50% 60% 100%   60% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 

බලපෑම 
මූඉ – 25% 60% 100%   

39.22% 
(0.04) 

1.4.2 hashawa.lk සවබ් 
අඩවිය තුළින් භාෂා පහසුකම් 
සපයන්නන්සේ සාංචිතය 
යාවත් කිරීම   

විභාග 01 0.050 0.050 

සභෞඉ – – 75% 100%   20% වසාංගත තත්ත්වය 
සහේතුසවන් විභාගය 
සනොපැවැත්විණි මූඉ – – 75% 100%   0% 

  

  1.4.3 පරිවර්තක තනතුර 
සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
සහ පරිවර්තක සහායකයින් 
සෙපාර්තසම්න්තු පරිවර්තක 
සසේවයට අන්තර්ග්රහණය 
කිරීම 

තනතුරු 13 විධි විධාන සනොසැලසුණි 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   15% 

  

මූඉ – – – –   – 

1.4.4 බඳවා ගැනීසම් සයෝජ්නා 
ක්රම කිහිපයක් සඳහා 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහ 
බඳවා ගැනීසම් ක්රියාවලිය 
ආරම්භ කිරීමට අවශය පියවර 
ගැනීම 

භාෂා පරිවර්තන 
අධිකාරි/ භාෂා 
අධිකාරි 

විධි විධාන සනොසැලසුණි 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   30% 

  

මූඉ – – – –   – 

02. භාෂා බාධක 
ජ්ය ගනිමින් 
මහජ්නයාට 
සුවිසශේෂී සසේවාවක් 
සැපයීම සඳහා 
රජ්සේ 
නිලධාරීන්සේ 
ත්රිභාෂා කුසලතා 
ඇගයීම  

02.1. භාෂා ප්රවීණතා 
විභාග පැවැත්වීම 

2.1.1 රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රසල්ඛ අාංක 1/2014 (VII) 
සහ 4/2014 අනුව නිල භාෂා 
ප්රවීණතාවය සපුරාලීම සඳහා 
අවශය වන භාෂා ප්රවීණතා 
පරීක්ෂණය පැවැත්වීම සහ ඒ 
සඳහා උපසේශකවරුන් පුහුණු 
කිරීම. 

අසේක්ෂකයින් 
5250 

14.231 14.231 

සභෞඉ 25% – 100% –   100% 

  
මූඉ 25% 50% 75% 100%   

50.26% 
(7.15) 

    2.1.2 අලුතින් සයෝජිත රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රසල්ඛයට අනුව 
ජ්ාතික භාෂා සුදුසුකම (NLQ) 
පැවැත්වීමට අොළ පියවර 
ගැනීම  

රාජ්ය නිලධාරී සහ 
මහජ්නතාව 

විධි විධාන සනොසැලසුණි  

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  

මූඉ – – – –   – 

ඉල්ලිම පරිදි විධි විධාන සනොසැලසුණි  සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   50% 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

2.1.3 සවනත් ආයතනවල 
ඉල්ලීම පරිදි භාෂා විභාග 
පැවැත්වීම / ප්රශ්න පත්ර සකස් 
කිරීම හා ප්රමිතිකරණය කිරීම  

මූඉ – – – –   – 
සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

 03. රජ්සේ නිල 
පරිවර්තකයාසේ 
රාජ්කාරි ඉටු කිරීම 

03.1. උසස් 
තත්ත්වසේ 
පරිවර්තන සසේවාවක් 
සැපයීම 

3.1.1 රජ්සේ හා අර්ධ රාජ්ය 
ආයතනවල අවශයතා අනුව 
ත්රිභාෂා පරිවර්තන සසේවා 
සැපයීම 

  රාජ්ය සහ අර්ධ 
රාජ්ය සාංවිධාන 

විධි විධාන සනොසැලසුණි 

සභෞඉ 

පරිවර්තනය කිරීමට ලැසබන සල්ඛන 
සාංඛයාව මත පෙනම් සේ 

  100% 

  
මූඉ   – 

3.1.2 ජ්ාතික වැෙගත්කමක් 
ඇති සල්ඛන පරිවර්තනය පුරවැසයන්  

සභෞඉ   100% 

  මූඉ   – 

3.1.3 පරිවර්තන සහ 
සසෝදුපත් කියවීම සඳහා බාහිර 
සම්පත්ොයකයින් සසේවසේ 
සයෙවීම. 

DOL 2.500 2.500 

සභෞඉ 100% – – –   100% 

  
මූඉ 100% – – – – 

93.09% 
(2.33) 

  03.2. 
පරිවර්තකයින්ට 
නවීන තාක්ෂණික 
පහසුකම් සහ 
සවනත් අොළ 
පහසුකම් සැපයීම 

3.2.2  විවිධ අධයයන ක්සෂේත්ර 
සඳහා වාේ මාලාවන් 
සම්පාෙනය කිරීම 

වාේ මාලා 03 0.170 0.170 
සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ 25% 50% 75% 100% 

  94.59% 
(0.16) 

3.2.3 පරිවර්තනය පිළිබඳ 
අත්සපොතක් සම්පාෙනය කිරීම 

අත්සපොත 01 

විසේශ ආධාර  

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   40% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම මූඉ – – – –   – 

3.2.4 පරිවර්තන අරමුණු 
සඳහා අවශය ආධාරක සහ 
ලිපි ද්රවය සැපයීම 

අයිතම 

සභෞඉ – 50% 100% –   100% 

  
මූඉ – – – – 

  
– 

3.2.5 පරිවර්තකයින් සඳහා 
විෙුත් පුස්තකාලයක් 
නිර්මාණය කිරීම 

මාර්ගගත 
පුස්තකාලය 01 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   20% 
සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ – – – –   – 

3.3.1 පරිවර්තන 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 
සකස් කිරීම සඳහා භාරව 
සටින ආයතන සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීම 

පේධති 01 විධි විධාන සනොසැලසුණි 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   20% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ – – – –   – 

 04. භාෂා 
වැඩසටහන් තුළින් 
ජ්නවාර්ගිකයන් 
අතර සුහෙතාවය 
ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා ොයක වීම  

04.1 ජ්ාතික 
වැෙගත්කමක් ඇති 
දින සැමරීම 

4.1.1                                   
ජ්ාතයන්තර පරිවර්තන දිනය - 
සැේතැම්බර් 30,                        
රාජ්ය භාෂා සෙපාර්තසම්න්තුව 
භාෂා සෙපාර්තසම්න්තුසේ 
සාංවත්සරය - ඔක්සතෝබර් 01                   
සෙමළ භාෂා දිනය - 
ඔක්සතෝබර් 14 සාංහල භාෂා 
දිනය - මාර්තු 02 

 සැමරුම් 04 1.500 1.500 

සභෞඉ 25% – 75% 100% 

  

50% 

සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ 25% – 75% 100% 

  

59.96% 
(0.90) 

 05. 
සෙපාර්තසම්න්තුසේ 
කාර්යයන් 
කාර්යක්ෂමව හා 
ඵලොයීව ඉටු කිරීම 
සමන්ම වාසොයක 

05.1 ක්රියා පටිපාටි 
වැඩි දියුණු කිරීම 

5.1.1 භාෂා පරීක්ෂණ 
මධයස්ථානය සඳහා අර්ධ 
සගවීම්. 

පේධති 01 0.220 0.220 
සභෞඉ – 50% – 100%   100% 

  
මූඉ – 50% – 100%   

43.93% 
(0.10) 

5.1.2 සපොත් සඳහා විකුණුම් 
කළමනාකරණ පේධතියක් 
මිලදී ගැනීම 

පේධති 01 0.320 0.320 
සභෞඉ – – 100% –   100% 

  
මූඉ – – 100% –   

98.27% 
(0.31) 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

සසේවා පරිසරයක් 
පවත්වා ගැනීම  

5.1.3 පුස්තකාල 
කළමනාකරණ පේධතිය 
පවත්වාසගන යාම 

පේධති 01 0.055 0.055 
සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – – – 100%   100% (0.06) 

5.1.4 2021 සඳහා නව රාජ්ය 
පරිපාලන චක්රසල්ඛයට අනුව 
ජ්ාතික භාෂා සුදුසුකම් (NLQ) 
සඳහා මාර්ගගත අයදුම් පත්රය 
සකස් කිරීම.  

පේධති 01 0.405 0.405 

සභෞඉ – – 50% 100%   75% 
සකොසරෝනා වසාංගතසේ 
බලපෑම 

මූඉ – – – 100%   0% 

සගවීම් සඳහා බිල්පත් 
ලැබී නැත 

  5.02 සයලුම 
සසේවකයින්ට 
වාසොයක සසේවා 
පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම 

5.2.1 ආපන ශාලාවක් ඉදි 
කිරීම ආපන ශාලා 01  0.500 0.500 

සභෞඉ – 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – – 75% 100% 

  
80.92% 
(0.40) 

5.2.2 සෙපාර්තසම්න්තුසේ 
අාංශ අලුත්වැඩියා කිරීම 
(සකොමසාරිස් කාර්යාලය) 

අාංශ 01 0.400 0.400 
සභෞඉ 20% 50% 100% –   100%   

මූඉ – 50% 100% – 
  

99.38% 
(0.40)   

5.2.3 සරක්ෂණාගාරයක් ඉදි 
කිරීම  සාංරක්ෂණාගාර 01 0.700 0.700 

සභෞඉ – 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – – 75% 100% 

  
89.64% 
(0.63) 

5.2.4 බිම් මහසල් සසේදීසම් 
කාමර අලුත්වැඩියා කිරීම 

සසේදුම් කාමර 02 2.600 2.600 

සභෞඉ – – 50% 100%   100% 

  
මූඉ – – 50% 100% 

  

81.39% 
(2.12) 

5.2.5 භාෂා රසායනාගාරසේ 
බිම් ඇතිරිලි සවනස් කිරීම 

අයිතම 02 0.300 0.300 
සභෞඉ – – 50% 100%   0% සකොසරෝනා වසාංගතසේ 

බලපෑම මූඉ – – 50% 100%   0% 

5.2.6 යන්ත්ර සූත්ර මිලදී ගැනීම 
අයිතම 03 0.500 0.500 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   33.33% 

  
මූඉ – 50% – 100% 

  
4.73% 
(0.02) 

    

5.2.7 යන්සත්රෝපකරණ 
අළුත්වැඩියා කිරීම 
(සසෝපානය) 

අයිතම 01 0.300 0.300 
සභෞඉ – 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ – – 75% 100% 

  
100% (0.30) 

5.2.8 කාර්යාල උපකරණ 
සැපයීම අයිතම 08 1.200 1.200 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%   100% 

  
මූඉ 25% 50% 75% 100% 

  
45.10% 
(0.54) 

    

5.2.9 භාෂා ප්රවීණතා විභාග, 
භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් සහ 
පරිවර්තන සඳහා නව සගවීම් 
ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීම 

අනුමත සගවීම් 
ක්රමයක් 

විධි විධාන සනොසැලසුණි 

සභෞඉ 25% 50% 75% 100%  20% 

  
මූඉ – – – – 

 

– 

ප්රාග්ධන වියෙේ 8.500 8.500   

පුනරාවර්තන වියෙේ 23.500 23.500   

මුළු වියෙම 32.000 32.000   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයංශය 

ජාතික භාෂා අධ්යාපන හා පුහුණු ආයතනය 
                                       2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මෙහි ප්රගතිය                                          

ප්රධ්ාන විෂයය 
ක්මෂේත්රය 

ප්රධ්ාන 
ක්රියාකාරකෙ 

අනු ක්රියාකාරකම් 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 

(ප්රතිලාභීන් - 
ප්රධ්ාන 

කාර්යසාධ්න 

දර්ශක)  

එක් 

ක්රියාකාරකෙකට 
වැයවන මුළු 

පිරිවැය (රු.මි.) 

ප්රතිපාදන 
(රු.මි.) 

2020 සඳහා වන මභෞතික හා මූලය ඉලක්ක   

2020.12.31 දිනට ප්රගතිය 

මූලය හා මභෞතික ඉලක්ක 

සපුරා මනොගැනීෙට මහේතු 
(අනනුකූලතාවක් තිමේ 

නම්) (D සහ E) 

මභෞ.ඉ. 
A  1 

වන 

කාර්තුව 

B  2 

වන 

කාර්තුව 

C  3 

වන 

කාර්තුව 

 D 4 

වන 

කාර්තුව  විස්තරය 

  

ප්රගතිය 

ප්රතිශතයක් 
වශමයන් 

හා රු. 

වලින්.   

මූ.ඉ. 

පුහුණු ගුරුවරුන් 
පුහුණු කිරීම 

කම්කරු සෙපාර්තසම්න්තුව සමග 
සහසයාාා ගීතාවසයන් යුතුව 
සම්පත් ොයකයන් සඳහා වන එක් 
දින වැඩමුළුව 

297 0.250 0.250 

සභෞ.ඉ. 1      -          -             -    
වැඩසටහන් (1)   
සම්පත් ොයකයන් 

(297) 

          100  

සම්පූර්ණ කරන ලදී  
මූ.ඉ. 0.250      -          -             -           0.186  

සම්පත් ොයකයන් සරේණිගත කිරීම 
77 0.015 0.045 

සභෞ.ඉ.         -         -          -              3  වැඩසටහන් (3)   
සම්පත් ොයකයන් 

(77) 

          100  
සම්පූර්ණ කරන ලදී  

මූ.ඉ.         -         -          -       0.045         0.045  

භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන් 

රාජ්ය නිලධාරීන් සඳහා පැය 100ක 
සංහල/ ෙමිළ භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන  

3 0.107 0.321 

සභෞ.ඉ.         -         -          -              3  පැය 200 පාඨමාලා 
(3)   

සහභාගිවන්නන් 
(126) 

           9.3  
සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සම්පූර්ණ 
කිරීමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.321               -    

රාජ්ය නිලධාරීන් සඳහා පැය 150ක 
සංහල/ ෙමිළ භාෂා පුහුණු 
වැඩසටහන  

2 0.154 0.308 
සභෞ.ඉ.         -         -          -              2   පාඨමාලා (2)   

සහභාගිවන්නන් 
(80)  

            40  සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සම්පූර්ණ 
කිරීමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.308               -    

විෂයමාලා 
සංවර්ධනය 

ඉංග්රීස භාෂා සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව සඳහා විෂය නිර්සේශය 
සකස  කිරීම 

විෂය නිර්සේශ 
1  

0.240 0.240 
සභෞ.ඉ.         -         -          -              1  

  
            63  සකොසරොා නා තත්වය 

සහේතුසවන් සම්පූර්ණ 
කිරීමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.240         0.150  

සංහල හා ෙමිළ භාෂා පාඨමාලා 
සඳහා සමොඩියුල සකස  කිරීම  සමොඩියුල 2 0.1 0.2 

සභෞ.ඉ.         -         -          -    2 
  

             -    සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සදු කරසගන 

යාමට සනොහැක 
මූ.ඉ.         -         -          -       0.200               -    

ප්රචාරණය භාෂා පාඨමාලා සඳහා ප්රචාරණය 
හා ප්රචාරය 

සවළඳ ෙැන්වීම 
3 

0.050 0.150 

සභෞ.ඉ.         -         -          -    3 ඉංග්රීස, හින්දි හා 
සකොරියානු භාෂා 
සඳහා එක් සවළඳ 
ෙැන්වීමක් ප්රචාරය 

සකරිණි  

            33  
සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සම්පූර්ණ 
කිරීමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.150         0.043  

ප්රසම්පාෙනය මුද්රණය  රාජ්ය නිලධාරීන් සඳහා වන භාෂා 
පාඨමාලාවලට අොළ සහතික පත්ර 
මුද්රණය කිරීම 

25000 0.000 0.675 
සභෞ.ඉ.         -         -          -    25000 

- 
          100  

සම්පූර්ණ කරන ලදී  
මූ.ඉ.         -         -          -       0.675         0.675  

  මිළදී ගැනීම අගලවත්ත පුහුණු මධයස ථානය 
සඳහා නළ ළඳක් හෑරීම හා ජ්ල 
සපොම්පයක් සවි කිරීම 

1 0.500 0.500 
සභෞ.ඉ.         -         -          -    1 

- 
              6  සකොසරොා නා තත්වය 

සහේතුසවන් සදු කරසගන 
යාමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.500         0.030  

අගලවත්ත පුහුණු මධයස ථානය 
සඳහා වායු සමීකරණය යන්ත්රයක් 
ලබා ගැනීම 

1 0.300 0.300 
සභෞ.ඉ.         -         -          -              1  

- 
             -    සකොසරොා නා තත්වය 

සහේතුසවන් සදු කරසගන 
යාමට සනොහැක 

මූ.ඉ.         -         -          -       0.300               -    
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයංශය 

අගලවත්ත පුහුණු මධයස ථානය 
සඳහා ගෑස  උඳුන් 2ක් හා බුස ේ 
කට්ටලයක් ලබා ගැනීම 

2 0.200 0.200 
සභෞ.ඉ.         -         -          -              2  

- 
 -  

සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සදු කරසගන 

යාමට සනොහැක මූ.ඉ.         -         -          -       0.200               -    

අගලවත්ත පුහුණු මධයස ථානය 
සඳහා අලුසතන් ඉදි කරන ලෙ 
විවෘත පංති කාමර සඳහා සෙොරවල් 
සවි කිරීම  

1 0.200 0.200 

සභෞ.ඉ.         -         -          -              1  

- 

             -    

සකොසරොා නා තත්වය 
සහේතුසවන් සදු කරසගන 

යාමට සනොහැක 
මූ.ඉ.         -         -          -       0.200               -    

ප්රධාන කාර්යාලය සඳහා CCTV 
කැමරා උපකරණ සවි කිරීම  

  0.074 0.074 
සභෞ.ඉ.         -         -          -      

- 
          100  

සම්පූර්ණ කරන ලදී 
මූ.ඉ.         -         -          -       0.074         0.074  

සවනත් 
  

ප්රසම්පාෙන සඳහා හිඟව පැවති බිල් 
පියවීම (2019) 

    2.575 මූ.ඉ.         -         -          -       2.575  -        2.575  සම්පූර්ණ කරන ලදී 

  
භාෂා පුහුණු පාඨමාලාවලට අොළව 
හිඟව පැවති බිල් පියවීම (2019) 

    1.826 මූ.ඉ.         -         -          -       1.826  - 
       3.068  සම්පූර්ණ කරන ලදී 

  
හිඟ සගවීම් 2019 වර්ෂසේ දී 
පියවීමට නියමිතය  

    1.436 මූ.ඉ.         -         -          -       1.436  - 

එකතුව     9.300             6.84523   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයංශය 

රාජ්ය භාෂා ක ොමිෂන් සභාව 
2020.12.31 දිනට ක්රියා ාරී සැලැස්කෙහි ප්රගතිය 

ප්රධාන විෂයය 

ක්කෂේත්රය 
ක්රියා ාර ෙ අනු ක්රියා ාර ම් 

අකේක්ෂිත ප්රතිඵල 

(ප්රතිලාභීන් - ප්රධාන 
 ාර්යසාධන දර්ශ  )  

එක් 
ක්රියා ාර ෙ ට 

වැයවන මුළු 

පිරිවැය 

ප්රතිපාදන (රු.මි.) 

කභෞති  හා මූලය ඉලක්  (%) 
2020.12.31 දිනට 

ප්රගතිය 

මූලය හා කභෞති  ඉලක්  

සපුරා කනොගැනීෙට කහේතු 
(අනනුකූලතාවක් තිකේ නම්)  

කභෞ.ඉ.         A  

1 වන 
 ාර්තුව 

             
B  2 

වන 

 ාර්තුව 

C  3 

වන 
 ාර්තුව 

D 4 

වන 
 ාර්තුව    

E ප්රගතිය 

ප්රතිශතයක් 

වශකයන් 
හා රු. 

වලින් 
මූ.ඉ. 

සියළු 
පුරවැසියන්කේ 

රාජ්ය භාෂා 

හිමි ම් 
සුරැකීෙ 

අධීක්ෂණය I. රාජ්ය ආයතන 
විගණනයට ලක් 
කිරීම 

ආයතන  32 

1,49,300 0.37 

සභෞ.ඉ. 4 - 6 1 11 31.25 මූලය හා සභෞතික ඉලක්ක 
සපුරා සනොගැනීමට සහේතුව රට 
තුළ පවතින සකොසරො  ්නා 

වසංගත තත්වයයි 
මූ.ඉ. 64,540 - 83,900 800 _ 40.35 

  

Ii. දුම්රිය 
ස ථානවල සපොදු 
නිසේදන 
නිරීක්ෂණය කිරීම 

දුම්රිය ගමන් 03 

- 0.02 

සභෞ.ඉ. - - -   - - මූලය හා සභෞතික ඉලක්ක 
සපුරා සනොගැනීමට සහේතුව රට 

තුළ නිසරො  ්ධායන 
අ්ැඳිරිනීතිය පනවා තිබීමයි 

මූ.ඉ. - - - - - - 

විමර්ශනය I. මහජ්න 
පැමිණිලි විමසීම 

විසඳුම් ලබා සදන ලද 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 
(පැමිණිලි එකතුව) 

19,705 0.1 

සභෞ.ඉ. 11 - 13 27 51 51 මූලය හා සභෞතික ඉලක්ක 
සපුරා සනොගැනීමට සහේතුව රට 
තුළ පවතින සකොසරො  ්නා 

වසංගත තත්වයයි 
මූ.ඉ. 5,075 - 8540 6090 - 19.7 

අධයාපනය I. පාසල්වල 
ද්වීභාෂා කව 
දැනුවත් කිරීම 

වැඩසටහන් 3 

5,40,190 0.8 

සභෞ.ඉ. 2 - - - 2 66.67 මූලය හා සභෞතික ඉලක්ක 
සපුරා සනොගැනීමට සහේතුව රට 
තුළ පවතින සකොසරො  ්නා 

වසංගත තත්වයයි 
මූ.ඉ. 5,40,190 - - - - 31.77 

Ii. පසු විපරම් 
කිරීම් සඳහා 
පැමිණි අවස ථා 

අවස ථා 2 
5,900 0.01 

සභෞ.ඉ. 2 - - - 2 100 
_ 

මූ.ඉ. 5,900 - - - - 59 

Iii. රජ්ය 
ආයතනවල 
ප්රධානීන් දැනුවත් 
කිරීසම් 
වැඩසටහන් 

වැඩසටහන් 5 

2,04,050 0.5 

සභෞ.ඉ. 1 - 1 1 3 33.33 
මූලය හා සභෞතික ඉලක්ක 

සපුරා සනොගැනීමට සහේතුව රට 
තුළ පවතින සකොසරො  ්නා 

වසංගත තත්වයයි 

මූ.ඉ. 1,14,550 - 86,500 3,000 - 22.33 

ප්රචාරණය හා 
ප්රවර්ධනය 

I. විගණන 
මාර්සගෝපසද්ශ 
ග්රන්ථයක් මුද්රණය 
කිරීම 

පිටපත් 2000 

- 0.4 

සභෞ.ඉ. - - - - - - මාර්සගෝපසද්ශ ග්රන්ථසයහි 
සංසශො  ්ධන සිදු  ස්සකරමින් 

පවතියි මූ.ඉ. - - - - - _ 

ii. රාජ්ය 
ආයතනවල 
ප්රදර්ශනය සඳහා 
සපො  ්ස ටර් නැවත 
මුද්රණය කිරීම 

පිටපත් 2000 

- 0.2 

P - - - - - _ අමාතයංශසේ  නම සවනස  
කිරීම නිසා ප්රමාද විය 

-මූ.ඉ. - - - _ _ _ 
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විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුවට 
2020.12.31ැදිනටැක්රියාකාරා සැලුසුලේප්ැරගතියාක 

රධාානැැ

විෂයාකයාකැ

ක්පෂේත්රයාක 

රාතමයාකයාක 
ැඅනුැැ

ක්රියාකාරාමර් 

අප දක්ෂිේැරිලසැ
(රිසාීනතුැ-ැ

රධාානැැ

රාතමයාකලාධානැ
ාතමශර) 

අංරයාක 

එක්ැ
ක්රියාකාරාමරම ව

ක්ැලඳහාැටනැ

මුළුැපිරිටුයාකැ
මි. 

 දමිරාාන
යාකැරු.ැමි.) 

ැප ෞිරැහාැමූසයැැලසක්ර 2020.12.31ැදිනටැරාතමයාකැලාධානයාක මූසයැැපහ ැ

ප ෞිරැලසක්රැ
අත්ැරමැ

පනොගතුනීම වටැ

පහේවැ(යාක්ැ
පටනලක්ැිපේැ

න්)ැ(DැලහැැE) 

ප ෞ
ල 

Aැ1ැටනැ

රාතම. 

Bැැ2ටනැ

රාතම. 
Cැැ3ැටනැරාතම. 

Dැැැ4ැටනැ

රාතම. 
විලේේමයාක 

Eැරගතියාකැ ැලහැ

(රු.මි 

මූල 

විශ්රාම වැ

ටුප් දැ
රාානයාක 

නව ස
විශ්රාා ස
වැටුප් ස
ප්රදාානය 

විාධයගතත ස 
විශ්රාා සවැටුප් සනැ  ස
විශ්රාමිකයකන්  ස
සාංඛ්යාව 

30000     

ප ෞ

ල 
7 500 15 000 22 500 30 000 

ේස වකන්  ස
ේනොවන සමය සසඳහා ස
සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සනා ා ස
ගතැනීා 

24 616 

ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

          82.05% 

ාධයගතත ස 
විශ්රාා සවැටුප් සනැ  ස
විශ්රාමිකයකන්  ස
සාංඛ්යාව 

1500     

ප ෞ
ල 

375 750 1 125 1 500 
ේස වකන්  ස
ේනොවන සමය සසඳහා ස
සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සනා ා ස
ගතැනීා 

1029 

          68.60% 

වැ දාඹුමන් දා
රු ස සවිශ්රාා සවැටුළ ස
ප්රදාානය සිරරීා 

විශ්රාා සවැටුප් සනැ  ස
විශ්රාමිකයකන්  ස
සාංඛ්යාව 

8000     

ප ෞ

ල 
2 000 4 000 6 000 8 000 

සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සනා ා ස
ගතැනීා 

7 590 

          94.87% 

සාංේශෝධි
ත සේගතවීම් 

විශ්රාා සවැටුප් ස
සාංේශෝධන ස- ස
විාධයගතත ස 

ේගතවන සනදා ස
සාංේශෝධිත සවිශ්රාා ස
වැටුප් සසාංඛ්යාව 

5000     

ප ෞ

ල 
1 250 2 500 3 750 5 000 

ේස වකන්  ස
ේනොවන සමය සසඳහා ස
සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සනා ා ස
ගතැනීා 

1611 

          32.22% 

විශ්රාා සවැටුප් ස
සාංේශෝධන ස- ස
ාධයගතත ස 

ේගතවන සනදා ස
සාංේශෝධිත සවිශ්රාා ස
වැටුප් සසාංඛ්යාව 

600     

ප ෞ

ල 
150 300 450 600 

ේස වකන්  ස
ේනොවන සමය සසඳහා ස
සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සනා ා ස
ගතැනීා 

192 

          32% 

ළාරිේතෝ
ෂිකය සසහ ස
ේවන්  ස
ේගතවීම් 

ාරණ ස
ළාරිේතෝෂිකය 

ේගතවන සනදා සාරණ ස
ළාරිේතෝෂික ස
මයදුම්ළ්  

1100     

ප ෞ

ල 
275 550 825 1 100 

සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සසහතිලක ස
ිරරීා 

1103 
  

          100.27% 

ආා ාධිත සවිශ්රාා ස
වැටුළ 

ේගතවන සනදා සවිශ්රාා ස
වැටුප් 

5000     

ප ෞ

ල 
1 250 2 500 3 750 5 000 

සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සසහතිලක ස
ිරරීා 

4662 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

          93.24% 

ස් කාර සපියස 
සම්මුඛ් ස

ළරීක්ෂණය සසඳහා ස
කැඳවූ සගතණන 

30000     

ප ෞ
ල 

7 500 15 000 22 500 30 000 විශ්රාා සගතැනීේම් ස
ක්රියාවලිය සලිහිල් ස
ිරරීා 

20 293 

          67.64% 

විශේමාම වැ

ටුප් දැ

පගතවී්ැලහැ
සු ලාධාන

යාක 

ාාසික ස
විශ්රාා ස
වැටුප් 

ාාසික සවිශ්රාා ස
වැටුප් සසිවිල් 

ාාසික සප්රතිලනාා ස
නා න ස

විශ්රාමිකයකය  ස
සාංඛ්යාව ස ස 

460 00
0 

163000 176 076 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

සෑා සාසකා ස
නියමිකයත සදිනට ස
විශ්රාා සවැටුප් ස
ේගතවීා 

100% 

  

මූල 40 750 81 500 122 250 163 000 175 852 



වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් - 2020 

 
117 

රාජ්ය සේස වා  සළාා්  සසාා සසහ සළාා්  සළානන සමාාතයාාංශය 

  
ළාරිේතෝෂික ස
ේගතවීම් සසහ ස
ණය සවාරික 

ාාසික සප්රතිලනාා ස
නා න ස

විශ්රාමිකයකය  ස
සාංඛ්යාව ස ස 

30 000 39325 34 366 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

එක් සඑක් සමයදුම්ළත ස
සඳහා සේකටි ස
කානයක් සතුා ස
ළාරිේතෝෂික ස
ේගතවීා 

83.35% 
ප්රාාණව්  ස
ේනොවන සමග්රිා ස 

මූල 9 831.25 19 662.50 29 493.75 39 325.00 28 647 

සාාජ් ස
සුාසාධ
න 

හමුදාා සනාවික ස
හමුදාාව  සගුව  ස
හමුදාාව සසහ ස
ේළොලිසිය 

ාාසික සප්රතිලනාා ස
නා න සපුද්ගතනය  ස

සාංඛ්යාව 
42183   37 907 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

ත්රිවිධ සහමුදාාේේ සසහ ස
ේළොලිසිේේ සඉල්ලීා ස
ළරිදි සප්රතිලළාදාන ස
ේව  සිරරීා 

97% 
  

මූල 9 500 19 000 28 500 38 000 37 572 

වැ දාඹුම
න් දාරු ස ස
විශ්රාා ස
වැටුළ 

වැ දාඹුමන් දා
රු ස සේගතවීම් 

ාාසික සප්රතිලනාා ස
නා න සපුද්ගතනය  ස

සාංඛ්යාව ස ස 

185 00
0 

56500 52 705 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 
සෑා සාසකා ස
නියමිකයත සදිනට ස
විශ්රාා සවැටුප් ස
ේගතවීා 

100% 
  

මූල 14125 28 250 42 375 56 500 52 630 

ටුතුාඹුැ
අනත්ාරුැ

මුාල්ැආරසුැ

පගතවී් 

වැ දාඹු ස
මන් දාරු ස
ආදාායා*
** 

ාධ්යා සරජ්ය ාාසික සආදාායා 
  

19000***   

ප ෞ
ල         

ප්රතිලනාීන ේ  ස
සාාජ් සආරක්ෂාව ස
වැඩි සිරරීා 

  
  

  මූල 25% 50% 75% 100% 102.41% 

ළාා්  සසාාව ාාසික සආදාායා 
  

11700***   

ප ෞ

ල 
          

  

  මූල 25% 50% 75% 100% 94.18% 

ගුරුවරු ේ  ස ාාසික සආදාායා 
  

104***   

ප ෞ

ල 
          

  

  මූල 25% 50% 75% 100% 231.96% 

වැ දාඹු ස
මන් දාරු ස
මුදාල් ස
ආළසු ස
ේගතවීම් 

සිවිල් 
ප්රතිලනාීන  ස
සාංඛ්යාව 

1500 250   

ප ෞ
ල 375 750 1125 1500 

ප්රතිලනාීන ේ  ස
සාාජ් සආරක්ෂාව ස
වැඩි සිරරීා 

887 
  

මූල 62.5 125.0 187.5 250.0 227.25 

හමුදාා 
ප්රතිලනාීන  ස
සාංඛ්යාව 

1300 70   

ප ෞ

ල 325 650 975 1300 
973 

  

මූල 17.5 35.0 52.5 70.0 87.84 

ගුරුවරු ේ  ස
වැ දාඹු ස
මන් දාරු සවිශ්රාා ස
වැටුළ ස 

ප්රතිලනාීන  ස
සාංඛ්යාව 

40 9   

ප ෞ

ල 10 20 30 40 
27 

  

මූල 2.25 4.50 6.75 9.00 6.39 

ේළොදු ස29 
ප්රතිලනාීන  ස
සාංඛ්යාව 

20 2   

ප ෞ

ල 5 10 15 20 
31 

  

මූල 0.5 1.0 1.5 2.0 1.49 

  
දුම්රිය ස
මධිළත්රය 

විශ්රාමිකයකය  ස
සඳහා සදුම්රිය ස
මධිළත්ර 

ාාසික සප්රතිලනාා ස
නා න ස

විශ්රාමිකයකය  ස
සාංඛ්යාව ස ස 

    113 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 
විශ්රාමිකයකය ේ  ස
ඉල්ලීා සමනුව ස
දිස්ත්රික්ක සසඳහා ස
ප්රතිලළාදාන සනිදාහස් ස
ිරරීා 

47% 

  

මූල 50 100 150 200 75 

  

රාජ්ය ස
ේස වා ස
මර්ථසාධ
ක ස
මරමුදාන 

 සරාජ්ය සේස වා ස
මර්ථසාධක ස
මරමුදාල් ස
සාාාජිකන්  ස
ගතණන 

වාර්ෂිකව ස
සම්ා  ධ සවන ස
සාාාජිකන්  ස
සාංඛ්යාව 

7000     

ප ෞ

ල 
1 750 3 500 5 250 7 000 මරමුදාල් ස

ආේයෝජ්නය සතුළි  ස
ආදාායම් ස
උ් ළාදානය 

8126 

  

          116.08% 

දාායක සමුදාල් ස
ේගතවීා 

ප්රදාානය සකා ස
සාාාජිකන්  ස

ගතණන 
7200 400   

ප ෞ

ල 
1 800 3 600 5 400 7 200 

සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සසහතිලක ස
ිරරීා 

3581 
  

මූල 100 200 300 400 358 

දාායක ස
කුවිතා සිය 

8% සසහ ස12%ක ස ස
ාාසික සදාායක් වය 

  760***   

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
112% 

  

මූල 190 380 570 760 848.65 
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ආේයෝජ්න 
වර්ෂය සතුා සනව ස
ආේයෝජ්න 

  6400***   

ප ෞ

ල 
        

  
  

  

මූල 1 600 3 200 4 800 6 400 7345 

ම වානටැ

ල්රත්ැ
ලංටතමධානයාක 

ේගතොනු ස
කාානා
කරණය 

ේගතොනු ස
කාානාකරණ
ය 

ේදාළාර්තේම් තුව
ට සමනුයුක්තව ස
සිටින සසියලුා ස
නිනධාරී ේ  ස
පුද්ගතලික ස

ලිපිේගතොනු සනඩ් තු ස
ිරරීා 

1034   

0.94 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 
ේදාළාර්තේම් තුවට ස
මනුයුක්තව සසිටින ස
සියලුා ස
නිනධාරී ේ  සI ස
තනතුරු සවන ස
ආරක්ෂාව සතහවුරු ස
කරන් 

100% 

0.47 

  

මූල           

ධාරිතා ස
කාානා
කරණය 

විේද්ශීය සහා ස
ේද්ශීය සපුහුණු ස
ිරරීම් 

පුහුණු සසැනැස්ාට ස
මනුව සපුහුණුව ස
නා ා සදීා 

250 6 

ප ෞ
ල 

20% 40% 70% 100% 
නිනධාරී ේ  ස
කුසනතා සහා සදාැනුා ස
වැඩි සදියුණු සිරරීා 

60% 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 1 2 4 6   

දාැනුා ස
කාානා
කරණය 

සිකුරාදාා සසාංසදා ස
වැඩසටහ  ස12 ස
ක් සළැවැ් වීා 

ාසකට සඑක් ස
ේයාළෘතිලයක් ස
මවස  සිරරීා 

12 0.06 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

දාැනුා  සකුසනතා ස
ආකල්ළ සසහ ස
විේේචනා් ාක ස
සාාේනෝචනය සවැඩි ස
දියුණු සිරරීා 

0% 

මූල 0.015 0.030 0.045 0.060   

ැ

රරිරාසනයාක 

ගිවිසුම්ගත
ත සේස වා ස
ළැවැ් වී
ා ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස
(ේවන්  ස-
1409) 

ේසෝළානය ස 

ේස වා සනා ා සගතැනීා ස
ේකො ත්රා් තු ස
මලු්  සිරරීා සසහ ස
නව සගිවිසුම් ස
ම් ස  සිරරීා 

  0.25 

15.8 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

 සළහසු සේස වා ස
ළරිසරයක් සසඳහා ස
ළහසුකම් සසැළයීා ස 

100% 

15.30 

  

මූල 0.0625 0.1250 0.1875 0.25   

ඉදිරිළස සේදාොර ස
ේස වා සිරරීා 

  0.15 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 100% 

  

මූල 0.0375 0.0750 0.1125 0.15   

වායු සසමීකරණ   3 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 100% 

  

මූල 0.75 1.50 2.25 3   

ළරිගතණක  ස
මුද්රණ සය ත්ර ස
සහ සෆැක්ස් ස
ය ත්ර 

ේස වා සනා ා සගතැනීා ස
ේකො ත්රා් තු ස
මලු්  සිරරීා සසහ ස
නව සගිවිසුම් ස
ම් ස  සිරරීා 

  2.55 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

ය ේත්රෝළකරණ ස
වලි  සේහොඳ ස
ේස වාවක් සනා ා ස
ගතැනීා  සතාක්ෂණික ස
ේදාෝෂ සේනොාැතිල සවීා ස
සහ සදිගු සකල් ස
ළැවැ් ා 

100% 
  

මූල 0.6375 1.2750 1.9125 2.55   

විදුලි සජ්නක ස
ය ත්රය ස 

  

0.225 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 100% 

  

මූල           

 සකැාණිය ස
නිවාඩු ස
නිේක්තනේේ ස
විදුලි සජ්නන ස
ය ත්රය 

  

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 100% 
  

මූල           

ආරක්ෂක ස
ේස වා 

  4.5 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% ා ාධාවිර  සේතොරව ස

කාර්යානේේකටයු
තු සනිසි සළරිදි ස
නඩ් තු සිරරීා  ස
ඉහා ස
ඵනදාාන්තාවයක් ස
නා ා සගතැනීා සසහ ස
ේස වකන් ේ  ස
ආරක්ෂාව සසහතිලක ස
ිරරීා සසඳහා ස
නිනධාරී ේ  ස
සනීළාරක්ෂක ස

0% 
ේස වා සගිවිසුේම් ස
කාන සසීාාව ස
2016.12.31 ස
දිේන  සකල් ස
ඉකු්  සේනොේේ 

මූල 1.125 2.250 3.375 4.500   

මීය  සේා ෝවීා ස
වැාැක්වීේම් ස
ේස වා ස 

  0.1 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 100% 

  

මූල 0.25 0.50 0.75 0.1   

 සපිරිසිදු සිරරීේම් ස
හා ස
සනීළාරක්ෂක ස
ේස වය 

  12.1 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 100% 
  

මූල 3.025 6.050 9.075 12.1   
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ප්රදාාන සළත්ර ස
මුද්රණය 

  0.6 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

ළහසුකම් ස
ළව් වාේගතන සයාා. 

100% 
  

මූල 0.15 0.30 0.45 0.60   

  
ා ැහැර ස
ිරරීම් 

  

ාාණ්ඩ ස
සමීක්ෂණයට ස
මනුව සා ැහැර ස
ිරරීේම් සකටයුතු ස
සම්පූර්ණ සිරරීා 

      

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

ාාවිතා සකා ස
ේනොහැිර සමන්තා ස
ඉව්  සකර ස
කාර්යානේේ සඉඩ ස
ප්රාාණය සවැඩි සිරරීා ස
සහ සප්රස න ස
කාර්යාන ස
ළරිසරයක් ස
නිර්ාාණය සිරරීා 

75% 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල           

නඩ් තු ස
කටයුතු 

වාහන ස
මලු් වැඩි
යාව ස
(1301) 

  

වාහන ස
මළු් වැඩියා සිරරීා ස

සහ සවාර්තා ස
ළව් වා සගතැනීා 

13 4.0 4.90 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% වාහනවන ස
කල්ළැවැ් ා සසහ ස
වියදාම් සළානනය 

100% 
  

මූල 1 2 3 4 4.7 

පිරියත ස
සහ ස
ය ේත්රෝ
ළකරණ ස
(1302) 

      5.9 2.58 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

  

100% 

  

මූල 1 2 4 5.9 2.59 

ේගතොඩනැ
ගිලි සසහ ස
ඉදිිරරීම් ස ස
(1303) 

      2.2 2.20 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

80% 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 0.5 1.0 1.5 2.2 1.8 

  

තක්ේස රු ස
ා ද්දා සසහ ස
ේගතොඩනැ
ගිලි සකුලී 

  
වාර්ෂික සා දු සසහ ස
කුලී සේගතවීම් ස 

  2.3 2.60 

ප ෞ

ල 
        

  

  2021 සවර්ෂය ස
සඳහා සේගතවනු ස

නැේේ මූල 0.575 1.15 1.725 2.3 2.4 

රද්ධාිැ

ලංටතමධානැ

රටයුව 

ළව් නා ස
ළද්ධතිලය ස
නඩ් තු ස
ිරරීා 

වැ දාඹු සසහ ස
මන් දාරු සනව ස
ලියාළදිාංචිය ස
පුළුල් සිරරීා 

    1 

8.10 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
25% 

4.4 

මරමුදාල් ස
ේනොාැතිලකා 

මූල 0.25 0.50 0.75 1.00   

ළද්ධතිල ස
නඩ් තුව ස 

    1 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 
  

100% 
  

මූල 0.25 0.50 0.75 1.00   

ාෘඩාංගතැ

රහසුර්ැ

ටුඩිැදියුණුැ
කි සම ව 

ේඩස්ක්ට
ේ ොප් ස
ළරිගතණක ස
10 සක් ස
මිකයනදී ස
ගතැනීා 

      5 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

100% 

  

මූල 1.25 2.50 3.75 5.00   

නැප්ේටො
ප් ස10 සක් ස
මිකයනදී ස
ගතැනීා 

      1 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

100% 

  

මූල 0.25 0.50 0.75 1.00   



වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් - 2020 

 
120 
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ආමක්ෂාට 
ආරක්ෂක ස
ේස වා ස
ගිවිසුා 

      1.5 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
100% 

  

මූල 0.375 0.750 1.125 1.500   

ජාසරමණ

යාක 

VPN ස
ජ්ානය ස
නඩ් තු ස
ිරරීා 

      0.6 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

100% 

  

මූල 0.15 0.30 0.45 0.60   

රාග්ධනධානැ

ටත්ර්ැ

රිලංලේර
මණයාකැලහැ

ටුඩිැදියුණුැ

කි සම ව 

කාර්යාන ස
ළරිසරය ස
සාංවර්ධන
ය සිරරීා 

ලියාළදිාංචි ස
ිරරීේම් සමාංශය ස
නවීකරණය ස
ිරරීා 

2020 සඇතුාත ස
සියලුා සවයාළෘතිල ස
මවස  සිරරීා 

  6 

9.80 

ප ෞ

ල 
20% 40% 100%   

ේදාළාර්තේම් තු ස
නිනධාරී ට සසහ ස
මමු් ත ට ස
ප්රස න සසහ ස
සුවළහසු ස
වාතාවරණයක් ස
ඇතිල සිරරීා 

0% 

6.40 

මාංක ස09/2019 ස
මයවැය ස

චක්රේල්ඛ්ේේ ස
උළේදාස් සමනුව ස
ම් හිටුවා සඇත 

මූල 2 3 5 6   

වැ දාඹු ස
මන් දාරු සමාංශය ස
නවීකරණය ස
ිරරීා 

  1.5 

ප ෞ
ල 

20% 40% 60% 100% 50% 

ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 0.375 0.750 1.125 1.500   

ප්රාේද්ශීය ස
ේල්කම් ස
කාර්යාන
වන ස
විශ්රාා ස
වැටුප් ස
මාංශවන ස
කාර්යාන ස
ළරිසරය ස
සාංවර්ධන
ය සිරරීා 

ප්රාේද්ශීය ස
ේල්කම් ස
කාර්යානවන ස
විශ්රාා සවැටුප් ස
ේකොට්ඨාස සහා ස
ේල්ඛ්නාගතාර ස
ප්රතිලසාංස්කරණ
ය සිරරීා 

2020 සඇතුාත ස
සියලුා සවයාළෘතිල ස
මවස  සිරරීා 

25 15 

ප ෞ
ල 

15% 40% 60% 100% ේදාළාර්තේම් තුවට ස
මනුා ද්ධව ස
ප්රාේද්ශීය සේල්කම් ස
කාර්යානවන ස
ේස වය සකරන ස
නිනධාරී ට ස
ප්රස න සසහ ස
සුවළහසු ස
වාතාවරණයක් ස
ඇතිල සිරරීා 

10% 

මූල 3.75 7.50 11.25 15.00   

නිවාඩු ස
නිේක්ත
න ස
ළරිසරය ස
සාංවර්ධන
ය සිරරීා 

කැාණිය ස
නිවාඩු ස
නිේක්තනේේ ස
මිකයතු සපියසා ස
මලු් වැඩියා ස
ිරරීා 

2020 සඇතුාත ස
සියලුා සවයාළෘතිල ස
මවස  සිරරීා 

  

6 

ප ෞ

ල 
15% 40% 60% 100% 

නිවාඩු ස
නික්ේකතනේේ ස
මමු් ත ට ස
ප්රස න සසහ ස
සුවළහසු ස
වාතාවරණයක් ස
ඇතිල සිරරීා 

0% 

මාංක ස09/2019 ස
මයවැය ස

චක්රේල්ඛ්ේේ ස
උළේදාස් සමනුව ස
ම් හිටුවා සඇත 

මූල 1.5 3.0 4.5 6.0   

රම්ේා ොඩ ස
නිවාඩු ස
නිේක්තනේේ ස
නවීකරණය සහා ස
ාාර්ගත සඉදිිරරීා 

2.5 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 0% 

මූල 0.5 1.0 2.0 2.5   

  

කැාණිය ස
නිවාඩු ස
නිේක්තන ස
ශ්රවණාගතාරය ස
ප්රතිලසාංස්කරණ
ය සිරරීා 

2020 සදී සසියලුා ස
වයාළෘතිල සනිා ස

ිරරීා 

  

10 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

නිවාඩු ස
නික්ේකතනේේ ස
මමු් ත ට ස
ප්රස න සසහ ස
සුවළහසු ස

වාතාවරණයක් ස
ඇතිල සිරරීා 

0% 

  මූල 1 1 1 2   

  

කැාණිය ස
ේහොලිේඩ් ස
රිේසෝට් සහි ස
ේදාාහල් ස
ේගතොඩනැගිල්න ස

  
ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 100%   
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රාජ්ය සේස වා  සළාා්  සසාා සසහ සළාා්  සළානන සමාාතයාාංශය 

  

පි තාරු සිරරීා ස
හා සනවීකරණය ස
ිරරීා සසහ ස
වැසිිරළිේේ ස
ඉදිරිළස ස
ේකොටස ස
මළු් වැඩියා ස
ිරරීා 

මූල 1 1 1 2   

වාහන     
  

1.1 0.55 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
60% 

ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

  මූල 0.2 0.2 0.3 0.4 0.04 

පිරියත ස
සහ ස
ය ේත්රෝ
ළකරණ ස
හා ස
උළකරණ 

  
    0.9 

0.75 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

80% 

මූල 0.2 0.2 0.2 0.3 
0.38 

                

රාග්ධනධානැ

ටත්ර්ැ

අත්රත්ැ
රමගතුනීම ව 

ගතෘහ ස
ාාණ්ඩ ස
සහ ස
කාර්යාන ස
උළකරණ 

ේදාළාර්තේම් 
තු සේවන්  සශාඛ්ා 

    3.0 

1.60 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 
  

70% 

0.77 

මාංක ස09/2019 ස
මයවැය ස

චක්රේල්ඛ්ේේ ස
උළේදාස් සමනුව ස
ම් හිටුවා සඇත 

මූල 0.75 1.5 2.25 3   

ලියාළදිාංචි ස
ිරරීේම් සශාඛ්ාව 

    2.0 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
0% 

මූල 0.5 1.0 1.5 2.0   

ආළන සශානාව     3.0 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
0% 

මූල 0.75 1.5 2.25 3   

ප්රාේද්ශීය ස
ේල්කම් ස
කාර්යානේේ ස
විශ්රාා සවැටුප් ස
ඒකකය 

    10.0 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

  

0% 

මූල 2.5 5.0 7.5 10.0   

කැාණිය ස
නිවාඩු ස
නිේක්තනය ස- ස
මිකයතු සපියස 

    3.0 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  
0% 

මූල 0.75 1.5 2.25 3   

පිරියත ස
සහ ස
ය ේත්රෝ
ළකරණ ස
හා ස
උළකරණ 

මාංගතන සපිරියත ස
සහ ස
ය ේත්රෝළකර
ණ සමිකයනදී සගතැනීා 

    3.0 1.20 

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

  

60% 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 0.75 1.5 2.25 3 0.4 

කල්ා දු ස
වාහන 

      8.35 2.20 

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100%   100% 
  

මූල 2.0875 4.175 6.2625 8.35   2.1 

හිඟැවිශ්රාම වැ

ටුප් දැ

පගතවී්ැ 

හිඟ ස
විශ්රාා ස
වැටුප් ස
ේගතවීම් 

සිවිල් සවිශ්රාා ස
වැටුප් විශ්රාමිකයකන්  ස

ගතණන 
8000     

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

හිඟ සමුදාල් ස
ේගතවීේා  ස
තෘප්තිලා්  සවිශ්රාමිකයක ස
ප්රජ්ාවක් සනිර්ාාණය ස
ිරරීා 

9203 
  

යුධ සහමුදාාව 
මූල         115.03% 
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රාජ්ය සේස වා  සළාා්  සසාා සසහ සළාා්  සළානන සමාාතයාාංශය 

විෂාතා 

විපද්ශැ
විශ්රාම වැ

ටුප් දැ

පගතවීම ව 

ාාසික ස
විශ්රාා ස
වැටුප් 

සිවිල් සවිශ්රාා ස
වැටුප් 

විශ්රාමිකයකන්  සසහ ස
වැ දාඹුව  ස
සාංඛ්යාව 

320     

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

විේද්ශීය ස
විශ්රාමිකයකන් ේ  ස
සහ සඔවු ේ  ස
වැ දාඹුව ේ  ස
සාාජ් සආරක්ෂණ ස
ප්රතිලනාා සසහතිලක ස
ිරරීා 

321 
නවතා සඇතිල ස
විශ්රාා සවැටුප් ස
නැවත සආරම්ා ස
ිරරීා සසහ සාහ ස
ේකොාසාරිස් ස/ ස
තානාළතිල ස

කාර්යාන සහරහා ස
ළැමිකයේණන සනව ස
මයදුම්ළ්  සනැබීා 

          100.31% 

වැ දාඹුමන් දා
රු ස සවිශ්රාා සවැටුළ 

300     

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 122 

සම්පුර්ණ සකරන ස
නදා සදා් ත ස

ඇතුා්  සිරරීේම් ස
ේළෝරාය සසහ ස
මදාාා සේල්ඛ්නය ස
නැබී සනැත 

          40.66% 

විශ්රාා ස
වැටුප් ස
සාංේශෝධ
න සේගතවීා ස 

විශ්රාා සවැටුප් ස
සාංේශෝධන 

500     

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 10 901 
මුනදී සනියා ස
කරන සනදා ස
ඉනක්කය ස
14/2019 ස

සාංේශෝධනේයහි ස
ප්රමුඛ්තාවය ස
යටේ්  සඔවු  ස
දාැනටා්  ස

සම්පූර්ණ සකා ස
ඉනක්කයට සවඩා ස
ේා ේහවි  සමඩු සය 

          2180.20% 

හිඟ ස
විශ්රාා ස
වැටුප් ස
ේගතවීම් 

හිඟ සවිශ්රාා ස
වැටුප් සේගතවීම් 

1000     

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 7 824 

          782.40% 

අභ්යාකතුේමැ

විගතණන 

මාය ත
ර ස
විගතණන ස
සැනසුම් ස
සකස් ස
ිරරීා ස 

  
නියමිකයත සදිනට ස
ේළර සඉදිරිළ්  ස

ිරරීා 
1     

ප ෞ

ල 
100%     

  
විගතණනය සනිසි ස
ේනස සසැනසුම් ස
ිරරීා ස 

100% 

  

මූල           

විගතණන ස
කාානා
කරණ ස
කමිකයටු ස
රැස්වීම් ස
ළැවැ් වී
ා 

  

ේදාෝෂ සසහ සමඩුළාඩු ස
වැාැක්වීා. ස
ළව් නා ස

ළද්ධතිලේේ සසහ ස
ළරිළානන ස
ළද්ධතිලේේ ස

හඳුනාේගතන සඇතිල ස
ේදාෝෂ සනිවැරදි ස
ිරරීාට සපියවර ස

ගතැනීා. 

4 0.05   

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

විගතණන ස
කාානාකරණය ස
වැඩි සදියුණු සිරරීා ස
සහ සමධීක්ෂණය ස
ිරරීා ස 

0% 

ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 0.0125 0.0250 0.0375 0.05 0 

විගතණන ස
ළරීක්ෂණ ස
ප්රාේද්ශීය ස
ේල්කම් ස
කාර්යාන
ය 

  
මධි සේගතවීම් සසහ ස
මක්රමිකයකතා සේසොයා ස

ගතැනීා 
30 1   

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% විශ්රාා සවැටුප් ස
ේගතවීේම් ස
නිරවදායතාවය ස
සහතිලක සිරරීා 

66.7% 

මූල 0.25 0.50 0.75 1 0.027 
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රාජ්ය සේස වා  සළාා්  සසාා සසහ සළාා්  සළානන සමාාතයාාංශය 

නක්ෂ ස10 ස
ට සවැඩි ස
විශ්රාා ස
වැටුප් ස
ලිපිේගතොනු ස 

  
මධි සේගතවීම් සමඩු ස

ිරරීා 
500     

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

හිඟ සේගතවීම්වන ස
නිරවදායතාවය ස
සහතිලක සිරරීා 

36% 

මූල           

විේශ ෂ ස
විාර්ශන ස
(මවශය ස
ළරිදි) 

  
මූනය සවාංචා සහඳුනා ස

ගතැනීා 
15 0.3   

ප ෞ

ල 
25% 50% 75% 100% 

නිරවද්යතාව ස
සහතිලක සිරරීා 

73.3% 

මූල 0.075 0.15 0.225 0.3 0 

ව් කම් ස
කාානා
කරණය 

  
ම් ළ්  සකරගත්  ස

ව් කම් 
      

ප ෞ

ල 
    50% 100% ව් කම්වන ස

ආරක්ෂාව සසහ ස
ාාවිතය 

- 

මූල           

විශ්රාා ස
වැටුප් ස
ේදාළාර්ත
ේම් තුව
ේ   ස
මභ්ය ත
ර සමාංශ ස
විගතණන
ය සිරරීා   

විශ්රාා සවැටුප් ස
ේදාළාර්තේම් තුව
ේ   සමාය තර ස

ළරිළානනේේ සඇතිල ස
මඩුළාඩු සමවා ස

ිරරීා 

  

  

  

ප ෞ
ල 

25% 50% 75% 100% 

ේදාෝෂ සමඩුළාඩු සමඩු ස
ිරරීා 

75% 

මූල 

        

  

14/2019 ස
මනුව ස
ඉව්  ස
කරන සනදා ස
ලිපිේගතොනු ස
ළරීක්ෂා ස
ිරරීා 

  

විශ්රාමිකයකන් ට ස
නිවැරදි සේගතවීා 

  

  

  

ප ෞ

ල 50% 100%     

මධි සේගතවීම් සමඩු ස
ිරරීා 

19% 
ේකොවිඩ් ස19 ස
වසාංගතතය ස
ළැතිලරීා ස

ේහ තුේව  ස
කාර්යාන සකටයුතු ස

විධිා් ව ස
ක්රියා් ාක ස
ේනොේේ 

මූල 

        

  

                 

 ප ෞල ේාෞතිලක සඉනක්ක        

 මූල මූනය සඉනක්ක        

 රාතම. කාර්තුව            

 රා.ලා.ා ප්රධාන සකාර්ය සසාධන සදාර්ශකය            

 *** ආදාායා            

 ස*2021.01.13 සදින සවන සවිට්  ස2020.12.31 සදිනැතිල සාාණ්ඩාගතාර සමුද්රණ සපිටළත සනිකු්  සකර සේනොාැතිල සා ැවි  සවියදාා සේදාළාර්තේම් තු සවියදාම් ස
වාර්තාවලි  සගත නා සනදී. ස     
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

ශ්රී ලංකා ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව  
2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මම් ප්රගතිය  

ප්රධාන  විෂයය 

ක්මෂේත්රය 
ප්රධාන ක්රියාකාරකම් අනු  ක්රියාකාරකම් 

අමේක්ෂිත 
ප්රතිඵල 

/ප්රතිලාභීන් 

(ප්රධාන  
කාර්යසාධන 

දර්ශක) 

එක් 

ක්රියාකාරකමක් 
සඳහා මුළු 

පිරිවැය  

(රු.මි.) 

මවන් 
කිරීම 

(රු.මි) 

2020 වසමර් මභෞතික හා මූලය  ඉලක්ක 2020.12.31 දිනට කාර්ය සාධනය මූලය  මහෝ මභෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
මනොගැනීමට මහේතු (යම් 

මවනසක් තිමේ නම්) 

(D සහ  E) 

මභෞඉ 
 A 1 

වන 

කාර්. 

B  

2වන 

කාර්. 

C  3 

වන 

කාර්. 

D   4 

වන 

කාර්. 
මූඉ විස්තරය 

E ප්රගතිය % 

සහ රු.  

මසේවා නියුක්තිය 

ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණය සම්බන්ධ 
වයවසායකයන් බිහි කිරීම. 
14 (1) C 

වයවසායකත්ව පුහුණු 
වැඩසටහන පැවැත්වීමට 
පහසුකම් සැලසීම (අදාළ 
සාංවිධාන) 

එක් නියමු 
වැඩසටහනක් 

0.4 0.4 

සභෞඉ 25% 25% 25% 25% 

පාඨමාලා කටයුතු 
සම්පූර්ණ සකරිණි. 

75% අරමුදල් සනොමැති වීම 
සහ සකොවිඩ් තත්ත්වය 
සහේතුසවන් බැහැරගත 
පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ 
සනොහැකි විය. 

මූඉ   50%   50%  500,784.90  

සියලුම 

අංශයන්මේ 

මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය 

“රට හදන සසෞභාගයසේ 
දැක්ම” ට අනුව ජ්ාතික 
මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීම. 

සමසහයුම් කමිටුවක්, උප 
කමිටු පත් කිරීම සහ 
අමාතය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබාගැනීමට 
මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
සැලැස්මක් සකස් කිරීම                     

2021-2030 
සඳහා මානව 

සම්පත් 
සාංවර්ධන 
සැලැස්මක් 

සකස් සකරිණි 

1.5 1.5 

සභෞඉ   25% 25% 50% 
නාම සයෝජ්නා ලැසබමින් 
පවතී. සකොවිඩ් වසාංගතය 
සහේතුසවන් රැස්වීම් 
පැවැත්වීමට සනොහැකි 
විය. 

25% 

2021 වසසර් 1 වන 
කාර්තුව තුළ වයාපෘතිය 
සිදු සකසරනු ඇත. 

මූඉ     25% 75% 0.00 

රාජය අංශය 

කාර්මික නිලධාරීන් සවත 
විසශේෂ අවධානයක් සයොමු 
කරමින් හදිසි මානව සම්පත් 
පරතරය හඳුනා ගැනීම 

ස්ථානීය විශ්සල්ෂණයක් 
සිදු කර නිර්සේශ ඉදිරිපත් 
කිරීම 

වාර්තාකරණය 0.05 0.05 

සභෞඉ   25% 25% 50% 
කාර්මික නිලධාරීන් 
පිළිබඳ විසශේෂ 
අවධානයක් සයොමු 
කරමින් හදිසි මානව 
සම්පත් පරතරය හඳුනා 
ගැනීම සඳහා විසශේඥ 
කමිටුවක් පත් කරන ලද 
අතර එක් කමිටු රැස්වීමක් 
පමණක් පවත්වා කාර්මික 
නිලධාරීන්සේ සසේවක 
සාංඛ්යා දත්ත රැස් කිරීම 
සිදු සවමින් පවතී 

25% 

2021 වසසර් 1 වන 
කාර්තුව තුළ වයාපෘතිය 
සිදු සකසරනු ඇත. මූඉ     25% 75% 0.00 

පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතනවල මානව 
සම්පත් පරතරය හඳුනා 
ගැනීම සඳහා පූර්ව 
අධයයනය. 14 (2) 
උපසල්ඛ්නය 1.3 

පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතනවල 
කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ 
අධයයනය. 

සාහිතය 
සමීක්ෂණය, 
නියැදි සතෝරා 

ගැනීම සහ 
සමවලම් 

සාංවර්ධනය 
කිරීම  

0.05 0.05 

සභෞඉ     25% 75% 

'ශ්රී ලාංකාසේ පළාත් සභා 
පේධතිසේ තත්ත්වය' 
පිළිබඳ සකටුම්පත් 
වාර්තාව සකස් කිරීම. 

10% සභාපති වයාපෘතිය 
තාවකාලිකව නතර 
කිරීමට උපසදස් සදන 
ලදී. අධයක්ෂකසේ 
උපසදස් පරිදි සාහිතය 
සමීක්ෂණයක් පවත්වන 
ලදී. 

මූඉ     25% 75% 0.00 

පළාත් සභා, පළාත් පාලන 
හා දිස්ත්රික් සල්කම් 
කාර්යාලවල සාංවධර්ධන 
නිලධාරීන් සවත විසශේෂ 
අවධානය සයොමු කරමින් 
රාජ්ය අාංශසේ 
සසේවකයින්සේ 
කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ 
පර්සේෂණ පැවැත්වීම. 16 
(2) (a) 

නිපුණතා පරතර හඳුනා 
ගැනීම සහ රාජ්ය අාංශසේ 
සාංවධර්ධන නිලධාරීන් 
බල ගැන්වීම සඳහා සුදුසු 
ක්රමසේදයක් සයෝජ්නා 
කිරීම.  (අදියර -01) 

සාහිතය 
සමීක්ෂණය, 
නියැදි සතෝරා 

ගැනීම සහ 
සමවලම් 

සාංවර්ධනය 
කිරීම 

0.15 0.15 

සභෞඉ     25% 75% 

රාජ්ය සසේවයට රජ්සේ 
සාංවර්ධන නිලධාරීන් 
50000 ක් බඳවා ගැනීම 
පසු විපරම් කිරීම. 

5% 

සභාපති වයාපෘතිය 
තාවකාලිකව නතර 
කිරීමට උපසදස් සදන 
ලදී. මූඉ     25% 75% 0.00 



වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් - 2020 

 
125 

රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

පර්මේෂණ හා 

ේරකාශන 

HC පිළිබඳ ප්රකාශනය 14 
(2) උපසල්ඛ්නය 1.1 / 16 
(2) (f) 

මානව ප්රාේධන 
අවසබෝධයන් ප්රකාශනය  

එක් 
ප්රකාශනයකි 

0.2 

0.28 

සභෞඉ     25% 75% 
එකතු කළ ලිපිප් 

50% 
2021 වසසර්දී 
වයාපෘතිය ඉදිරියට 
සගන යනු ඇත. 

මූඉ       100% 0.00 

සාංඛ්යාසල්ඛ්න නිසේදන 
පත්රිකාව ප්රකාශනය 

එක් 
ප්රකාශනයකි 

0.08 

සභෞඉ     25% 75% 
2020 වසර සඳහා 
සාංඛ්යාසල්ඛ්න නිසේදන 
පත්රිකාව සකටුම්පත් කර 
ඇත  

80% 2020 වර්ෂය සඳහා 
මූලය සනොමැති නිසා 
ප්රසම්පාදනය ආරම්භ 
කර සනොමැත. 2021 
ජ්නවාරි මස දී එය 
මුද්රණය සකසරනු ඇත 

මූඉ       100%    50,000.00  

ප්රමුඛ්තා අාංශ අතර නිපුණතා 
පරතර හඳුනා ගැනීම. 16 (2) 
(f) 

සතෝරාගත් ප්රධාන 
අාංශවලට සකොවිඩ්-19 
බලපෑම 

අධයයන 
වාර්තාව 

0.1 0.1 

සභෞඉ 25% 25% 50%   
සාංචාරක, ඉදිකිරීම්, 
විසේශ රැකියා, කුඩා හා 
මධය පරිමාණ වයාපාර, 
ඇඟලුම්, කාර්ය 
සම්පාදන්, ගුවන් සසේවා, 
සතොරතුරු තාක්ෂණ, 
නීතිය, අධයාපන අාංශ සහ 
මූලය පේධතියට සකොවිඩ් 
18 බලපෑම පිළිබඳව 
ආාංශික වාර්තාවක් සකස් 
කරන ලදී. 

100% 

දැනටමත් සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

මූඉ   25% 25% 25%    22,250.00  

මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
අාංශය යටසත් විවිධ ප්රසේශ 
ආවරණය වන පරිදි සම්පත් 
සාංචිතයක් පිහිටුවීම 

සයෝජ්නා සාංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා විසශේෂඥ 
සසේවාවක් ලබා ගැනීම 

පැවරුම් ගණන  0.15 0.15 

සභෞඉ     25% 25% සිළුමිණ, වාරමන්ජ්රී සහ 
සන්සඩ් ඔබ්සර්වර් 
පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ 
කරන ලදී. 

20% 
2021 වසසර්දී 
වයාපෘතිය ඉදිරියට 
සගන යනු ඇත. 

මූඉ     25% 75%  146,340.00  

මානව සම්පත් 

සංවර්ධන දත්ත 

මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
කාර්ය සාධනය මැනීම 

මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
සාංවිධාන සමඟ 
සහසයෝගසයන් මානව 
සම්පත් සාංවර්ධන 
දර්ශකයක් සාංවර්ධනය 
කිරීම ආරම්භ කිරීම/ 

හඳුනාගත් 
නිර්ණායක 

0.15 0.15 

සභෞඉ     25% 75% මානව සම්පත් සාංවර්ධන 
සාංවිධාන සමඟ 
සහසයෝගසයන් මානව 
සම්පත් සාංවර්ධන 
දර්ශකයක් සාංවර්ධනය 
කිරීම ආරම්භ කිරීමට 
කාර්ය නිර්සේශය 
සකටුම්පත් සකරුණු අතර 
කමිටු සාමාජිකයන් 
සතෝරාගන්නා ලදී. 

25% 

2021 වසසර්දී 
වයාපෘතිය ඉදිරියට 
සගන යනු ඇත. මූඉ     25% 75% 0.00 

ජ්ාතික මානව සම්පත් 
සාංවර්ධන සතොරතුරු 
පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීම 

 ICTA සමග 
සහසයෝගසයන් මානව 
සම්පත් සාංවර්ධන 
දර්ශකයක් සාංවර්ධනය 
කිරීම ආරම්භ කිරීම/ 

සයෝජිත මානව 
සම්පත් 

සාංවර්ධන 
සතොරතුරු 
පේධතිය 

0.2 0.2 

සභෞඉ     25% 75% 
 ICTA හි නිලධාරීන් 
සමග සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූ අතර සාංකල්ප 
පත්රිකාව සහ අතයවශය 
දත්ත කරුණු 
හඳුනාගන්නා ලදී. 
ඉන්පසු, සතොරතුරු 
පේධතියක් සාංවර්ධනය 
සඳහා විසශේෂඥ 
මාර්සගෝපසේශය ලබා 
ගැනීමට  ICTA 

25% 

2021 වසසර්දී 
වයාපෘතිය ඉදිරියට 
සගන යනු ඇත. මූඉ     25% 75% 0.00 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

නිලධාරීන් සවත යවන 
ලදී. 

සංවිධානමය 

කාර්යක්ෂමතාව 

සාංවිධානසේ තත්ත්ව වැඩි 
දියුණු කිරීම  

ISO සහතිකය අලුත් 
කිරීම 

 ISO සහතිකය 0.5 0.5 
සභෞඉ       100% අරමුදල් සනොලැබීම 

සහේතුසවන් තාවකාලිකව 
අත්හිටුවා ඇත. 

0% 2021 වසසර්දී 
වයාපෘතිය ඉදිරියට 
සගන යනු ඇත. මූඉ       100% 0.00 

කාර්ය මණ්ඩලසේ ධාරිතාව 
වැඩි කිරීම       

0.845               
  

  

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන් 
(සේශීය හා විසේශීය) 
පැවැත්වීම 

පුහුණුවලත් 
කාර්ය 

මණ්ඩලය 
0.8 

  

සභෞඉ 25% 25% 25% 25% ආයතනික සැලැස්ම 
සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
වැඩමුළුවක් පැවැත්වීය. 
තනි පුහුණු කිරීම් 
කිහිපයක් සිදු කරන ලදී. 
කිසිදු විසේශ පුහුණු 
වැඩසටහනක් පවත්වා 
නැත 

10% 
සකොවිඩ් 19 සහ 
ප්රාේධනය සනොමැතිකම 
සහේතුසවන් NHRDC 
කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීම් 
සිදු සනොකළ අතර තනි 
පුහුණු කිරීම් කල් දැමීය. 

මූඉ 25% 25% 25% 25%    39,884.76  

ස්මාර්ට් තාක්ෂණය සහ 
මෘදුකාාංග විසඳුම් හඳුන්වා 
දීම 

මෘදුකාාංගය 
සයොදා ගැනීම 

0.045 

  

සභෞඉ 25% 25% 25% 25% ග්රාහක සසේවාදායක 
සැකැස්ම ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

90% 

  
මූඉ 25% 25% 25% 25% 0.00 

ප්රාේධනය 
සතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 
පහසුකම් සාංවර්ධනය 

නව පරිගණක සහ 
මෘදුකාාංග මිල දී ගැනීම 

ඒකක ගණන 1.62 1.62 

සභෞඉ   25% 50% 25% 

නව පරිගණක සහ 
මෘදුකාාංග මිල දී 
සනොගැණින. 

0% ප්රාේධනය, සකොවිඩ් 
තත්වය සහ “නිවසසේ 
සිට වැඩ කිරීම” 
ක්රියාවලිය සහේතුසවන් 
NHRDC නව පරිගණක 
මිලදී ගත්සත් නැත. 
එසසේම 2020 වර්ෂය 
සඳහා ප්රාේධනය 
ලැඋසණ් 2020 
සදසැම්බර් මාසසේදී ය. 

මූඉ   25% 50% 25% 0.00 

  එකතුව   6.00 6.00                 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

දුරස්ථ අධ්යාපන මධ්යස්ථානය 

 

 

 

2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය 

ප්රධ්ාන  විෂයය ක්මෂේත්රය කාර්යය 
අනු  

ක්රියාකාරකේ 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් - 

ප්රධ්ාන  

කාර්යසාධ්න 
දර්ශක) 

එක් 

ක්රියාකාරකමක් 
සඳහා වන මුළු 

පිරිවැය 

  
ම ෞතික ඉලක්ක 

(%) 
2020.12.31 දිනට කාර්ය සාධ්නය 

මූලය  මහෝ ම ෞතික ඉලක්ක අත් කර 

මනොගැනීමට මහේතු (යේ මවනසක් තිමේ නේ) (A 
සහ  E) 

රු. මිලියන   

A 

විස්තරය 

 E  

 2020 අයවැයගත 
ප්රගතිය % සහ 

රු.වලින්  

   

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

මුහුණට මුහුණ ලා 
සකසරන වැඩසටහන් 

එකතුව 
    

සභෞඉ       දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානය එහි පරිගණක 
විද්යාගාරසේ මාර්ගගත විභාග තුළින් ඉහළ 
ආද්ායමක් උපයයි. දුරස්ථ අධයාපන 
මධයස්ථානසේ සේශන ශාලා සහ ශ්රවණාගාරය 
සවතින් ලබන ඊළඟ ඉහළම ආද්ායම වන්සන් 
මහජ්න සම්මන්ත්රණ සහ මුහුණට මුහුණ ලා 
සකසරන වැඩසටහන් ය. එබැවින් රට වසා ද්ැමු 
මාසවලදී දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානයට සියලුම 
වැඩසටහන් අවලාංගු කිරීමට සිදු විය.   දුරස්ථ 
අධයාපන මධයස්ථානයට ඉහළ සහභාගිවන්නන් 
සාංඛ්යාවක් සිටින නිතිපතා මාර්ගගත පුහුණු කිරීම්, 
සම්මන්ත්රණ සහ විසේශීය ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන් 
තිබුණද්, සම්වා ඉතා අඩු ආද්ායමක් උපයා ගනී. 
එබැවින් ඉලක්කගත ආද්ායම ළඟා කර ගැනීමට 
සහ ලාභද්ායී වීමට දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානය 
එහි පහසුකම් විවෘත කළ යුතුය.                   

මූඉ             4,100,000               1,095,200  

             

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය මහජ්න සම්මන්ත්රණ 

එකතුව 
    

සභෞඉ       

මූඉ             4,000,000               1,999,500  

             

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

පරිගණක පද්නම් 
පුහුණුව 

එකතුව 
    

සභෞඉ       

මූඉ             3,850,000               1,467,672  

            

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

පරිගණක පද්නම් 
කුලියට ලබා දීම් 

එකතුව 
    

සභෞඉ       

මූඉ             1,250,000                  358,490  

            

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය මර්ගගත විභාග 

එකතුව 
    

සභෞඉ       

මූඉ           14,000,000             10,441,765  

            

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

අතථය සම්ම්න්ත්රණ 
පහසුකම 

එකතුව 
    

සභෞඉ       

මූඉ             2,800,000                  803,275  

              

4. මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය 

ජ්ාතයන්තර 
වැඩසටහන් 

GDLN 
සේකම් 
කාර්යාල 
ගාස්තුව 

    

සභෞඉ       වසාංගතය සහේතුසවන් සියලුම ජ්ාතයන්තර 
වැඩසටහන් අවලාංගු කරන ලදී. සකසසේ සවතත් 
දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානය සනොමිසේ 
මාර්ගගත ජ්ාතයන්තර ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන් 
ප්රවර්ධනය කසළේය. මූඉ             6,000,000                            -    

             36,000,000          16,165,902   
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පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශය 

 

 

 

 

2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය 

ප්රධාන  
විෂයය 

ක්මෂේත්රය 

ප්රධාන ක්රියාකාරකේ අනු  ක්රියාකාරකේ 

අමේක්ෂිත 
ප්රතිඵල 

/ප්රතිලාභීන් 

(ප්රධාන  
කාර්යසාධන 

දර්ශක) 

එක් 

ක්රියාකාරකමක් 
සඳහා මුළු 

පිරිවැය  

(රු.මි.) 

මවන් කිරීම 

(රු.මි) 

ම ෞතික හා මූලය  ඉලක්ක 
2020.09.30 දිනට කාර්ය 

සාධනය මූලය  මහෝ ම ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
මනොගැනීමට මහේතු (යේ 

මවනසක් තිමේ නේ) (D 

සහ  E) 

ම ෞඉ A B C D 

විස්තරය 

E 

මූඉ 

A 

1වන 

කාර්. 

2 වන 
කාර්. 

3 වන 
කාර්. 

4 වන 
කාර්. 

ප්රගතිය % 
සහ රු. 

  

කාර්යාල උපකරණ 
සැපයීම  

  15   73.9 
සභෞඉ 7.3 - 1.62 56.7 

  
65.62 

අ
ති

ස
ර්

ක
 ස

ේ
ක

ම්
 

මූඉ 5.4 - 1.2 42 48.6 

වවද්ය පහසුකම් සඳහා 
රක්ෂණ ආවරණය 

  225   20 
සභෞඉ 25 - 40 35 

  
100 

මූඉ 5 - 8 7 20 

කාර්ය මණ්ඩලය පත් 
කිරීම 

  1350   288.8 
සභෞඉ 31.47 3.6 9.2 53.87 

  
98.16 

මූඉ 90.9 10.4 26.6 155.6 283.5 

කාර්ය මණ්ඩල 
පාරිසතෝෂිකය 

      175.8 
සභෞඉ 4.83 7.2 59.7 10.9 

  
82.76 

මූඉ 8.5 12.7 105 19.3 145.5 

පාර්ලිසම්න්තු මන්ත්රීන්සේ 
සහ අමාතයාාංශ කාර්ය 
මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 

  17   1.1 
සභෞඉ 24.2 - - - 

  
7.2 

මූඉ 0.08 - - - 0.08 

ප්රාේධන වත්කම් 
ප්රතිසාංස්කරණය සහ වැඩි 
දියුණු කිරීම 

(i) අාංගන පිරියත සහ 
උපකරණ 

    0.05 
සභෞඉ - - - - 

  
- 

මූඉ - - - - - 

(ii)  වාහන     0.15 
සභෞඉ - - - - 

  
- 

මූඉ - - - - - 

ප්රාේධන වත්කම් අත්පත් 
කරගැනීම 

(i) ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාල උපකරණ 

    0.2 
සභෞඉ - - - - 

  
- 

මූඉ - - - - - 

(ii) අාංගන පිරියත 
සහ උපකරණ 

    0.1 

සභෞඉ - - - - 

  

- 

මූඉ - - - - - 
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ශ්රී  ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය  

2020.12.31 දිනට ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ප්රගතිය 

ප්රධාන 

විෂයය 
ක්මෂේ

ත්රය 

ප්රධාන / අනු ක්රියාකාරකම  

ඇස්තමේන්තු

ගත පිරිවැය 
/අවශ්ය 
ප්රතිපාදන   

(රු.මි.) 

 වයාපෘතිය 
සඳහා 

ඇස්තමේ

න්තුගත 
මුළු 

පිරිවැය -  
පළමු 

සංමශ්ෝධිත 

සැලැස්ම 
(රු.මි.) 

මදවන වරට  
සංමශ්ෝධනය 

කරන ලද 

ඇස්තමේන්තු
ගත පිරිවැය 

2020.09.16 
දිනැති ලිපිය 

අනුව තුන්වන 
වරට 

සංමශ්ෝධනය 

කරන ලද  
ඇස්තමේන්තුගත 

පිරිවැය  (රාජ්ය 
මසේවා 

අමාතයංශ්මේ 

ලිපිය) 

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල 
(ප්රතිලාභීන් 

/ ප්ර.කා.ද. ) 

ම ෞතික හා මූලය ඉලක්ක (%) 
 

2020.12.31 දිනට ප්රගතිය 
මූලය හා ම ෞතික 

ඉලක්ක අත් කර 
මනොගැනීම පිළිබඳ 

ප්රතිචාරය  

(අනනුකූලතාවක් 

තිමේ නේ) (C සහ E)  

ම ෞ.ඉ. 

/ මූ.ඉ. 

A          

1 වන 

කාර්තු
ව 

B             

2 වන 

කාර්තු
ව 

C               

3 වන 

කාර්තු
ව 

D          

4 වන 

කාර්තු
ව 

විස්තරය 
ප්රගතිය % හා 

රු. වශ්මයන් 

ය
ටි
ත
ල
 ප

හ
සු

ක
ම්

 ස
ාංව

ර්
ධ

න
ය

  

අලුත්වැඩියා කිරීේ/ වැඩිදියුණු 

කිරීේ කටයුතු  
                          

මගොඩනැගිලි හා ව්යුහ                           

සේවාසිකාගාරසේ වහළ 
අලුත්වැඩියා කිරීම  

           8.00  
               

8.00  
 _   _  

අමේක්ෂිත 

ප්රතිඵල - 
අලුත්වැඩියා 
කරන ලද/ 
වැඩි දියුණු 
කරන ලද 
කාර්යාල 

සගොඩනැගිලි        
ප්රතිලාභීන් - 

පුහුණුව 
ලබේනේ, 
අභයේතර 

කාර්ය 
මණ්ඩලය       
ප්ර.කා.ද.  - 

1. 
අලුත්වැඩියා 
කරන ලද 
ප්රසේශසේ 
ප්රතිශතය   
2. මුදල් 
වියදම් 
කිරීසම් 

ප්රතිශතය 

සභෞ.ඉ.  25% 25% 50%     0%   

මූ.ඉ.   
  

      
3.00  

      
5.00  

    0   

පරිපාලන ගබඩා කාමරය   

අලුත්වැඩියා කිරීම (G-3) 
           0.60  

               
0.60  

     1.60   _  
සභෞ.ඉ.  100%         0%   

මූ.ඉ.   0.6         0   

ප්රධාන සගොඩනැගිල්සල් වහළය 

අලුත්වැඩියා කිරීම (1 සකොටස) 
           4.00  

               
4.00  

 _   _  
සභෞ.ඉ.  25% 25% 25%     0%   

මූ.ඉ.     
      

2.00  
      

2.00  
    0   

බිම් මහසළේ නිල නිවාස සකොටසසේ 

අලුත්වැඩියා කිරීම් කටයුතු (G-B)  
           1.00  

               
1.00  

     1.00              0.94  

සභෞ.ඉ  100%       
සම්පූර්ණ කර 

ඇත.  

100%   

මූ.ඉ.       1.00        
             
939,644.70  

  

ඉාංග්රීසි භාෂා අාංශය ඇතුළත 
නැවත සකොටස් සවේකිරීසම් 
කටයුතු  

           0.10   _   _   _  
සභෞ.ඉ  25% 75%       0%   

මූ.ඉ.   0.05 0.05       0   

සේවාසිකාගාරසේ නානකාමර 

06ක්  අලුත්වැඩියා කිරීම (කාමර 

අාංක 207 - 212)  
           1.00   _   _   _  

සභෞ.ඉ 10% 40% 50%     0%   

මූ.ඉ.     0.3 0.7     0   

මායිම් තාප්පය (රථගාල පිටුපස)   
අලුත්වැඩියා කිරීම 

           3.00   _   _   _  

සභෞ.ඉ    25% 25% 50%   0%   

මූ.ඉ.     
      

1.00  
      

1.00  
     

1.00  
  0   

සතොරතුරු තාක්ෂණ විදයාගාරය 
අලුත්වැඩියා කිරීසම් කටයුතුවල 
ඉතිරි කටයුතු (විදයාගාරය 2) 

 _  
               

1.37  
     1.10              1.26  

සභෞ.ඉ 100%       
සම්පූර්ණ කර 

ඇත 

100%   

මූ.ඉ.     
      

1.37  
    

          
1,257,647.10  

  

සතොරතුරු තාක්ෂණ විදයාගාරය 
අලුත්වැඩියා කිරීසම් කටයුතුවල 

ඉතිරි කටයුතු (විදයාගාරය 3) 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

 _  
               

1.41  
     1.10              1.19  

සභෞ.ඉ  100%       
සම්පූර්ණ කර 

ඇත 

100%   

මූ.ඉ.     
      

1.41  
    

          
1,184,414.44  
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

අධයක්ෂ ජ්නරාල්සේ කාර්යාලය 
සඳහා පැේට්රි  කබඩ් සෑදීම හා සවි 
කිරීම  

 _  0.22       0.22              0.22  

සභෞ.ඉ  100%       
සම්පූර්ණ කර 

ඇත.  

100%   

මූ.ඉ.     
      

0.22  
    

             
211,356.00  

  

නුවර එළිය සාංචාරක බාංගලාසේ 
ජ්ලාපවාහන පේධතිය 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

 _   _       0.70              0.33  

සභෞ.ඉ      50% 50% 
 සම්පූර්ණ කර 

ඇත  

100%   

මූ.ඉ.         
     

0.33  
             
439,983.00  

  

මායිම් තාප්පය අලුත්වැඩියා කිරීම  _   _       0.20   _  
සභෞ.ඉ            0%   

මූ.ඉ.             0   

සේවාසිකාගාර සදොරවල් 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

 _   _       0.50              0.03  

සභෞ.ඉ      100%   
 සම්පූර්ණ කර 

ඇත   

100%   

මූ.ඉ.       
      

0.03  
  

               
24,873.01  

  

 ‘සේවදනි’ සේශන ශාලාව 

අලුත්වැඩියා කිරීම 
 _   _   _              1.05  

සභෞ.ඉ        100% 
 ලාංසුව ලැබී 
ඇති අතර එය 
ඇගයීම සඳහා 
තාක්ෂණ 
ඇගයුම් 
කමිටුව සවත 
ඉදිරිපත් කර 

ඇත.   

20% සමම කාර්යය 2020 
වසසර් අවසේ කාර්තුව 
තුළදි සිදු කිරීමට 
නියමිතව තිබුණි. 
සකසසේවුවද, සකොවිඩ් -
19 වසාංගත තත්වය 
සහේතුසවේ ලාංසු 
කැඳවීම හා ඇගයීම 

ප්රමාද විය. 

මූ.ඉ.         
     

1.05  
0% 

විවිධ             1.00  
               

0.50  
     0.50   _  

සභෞ.ඉ  25% 25% 25% 25%   0%   

මූ.ඉ.   0.25 0.25 0.25 0.25   0   

වාහන අලුත්වැඩියා කිරිම්             0.50   _   _   _  

වැඩිදියුණු 
කරන ලද 

වාහන 
පහසුකම්  

සභෞ.ඉ 25% 25% 25% 25%   0%   

මූ.ඉ.   0.1 0.1 0.1 0.2   0   

ප්රාග්ධන වත්කේ අත්කරගැනීම                            

මගොඩනැගිලි හා ව්යුහ                            
විසශේෂ අමුත්තේ සඳහා සවේවූ 
විසේකාගාරය සඳහා සූර්ය 
බලශක්ති වහල සහ වහල 
ආවරණය සැපයීම සහ සවි කිරීම  

           6.00   _   _   _  _ 

සභෞ.ඉ    20% 40% 40%   0%   

මූ.ඉ.     
      
2.00  

      
2.00  

     
2.00  

  0   

ගෘහ ාණ්ඩ සහ කාර්යාල 

උපකරණ  
                          

ගෘහභාණ්ඩ අත්කරගැනීම             0.50   _   _   _  
අවශය 
ප්රමාණයට 

සභෞ.ඉ 10% 25% 25% 40%   0%   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

සාසප්ක්ෂව   
මිලදී ගේනා 
ලද 
ගෘහභණ්ඩ 
අයිතම 
සාංඛ්යාව ,                                     
ඉලක්කයට 
සාසප්ක්ෂව   
මුදල් වියදම් 
කරන ලද 
ප්රමාණය 

මූ.ඉ.   0.1 0.1 0.2 0.1   0   

ලැප්සටොප්  පරිගනක / පරිගනක , 
පරිගනක මුද්රණ යේත්ර, බහු කාර්ය 

මුද්රණ යේත්ර, External Hard Disk 
ආදිය.         

         13.00  
               

7.45  
     1.00              0.09  

ඉලක්කයට 
සාසප්ක්ෂව 
මිලදී ගේනා 
ලද පරිගනක 
/ මුද්රණ 
යේත්ර/ 
කාර්යාලීය 
උපකරණ/ 
පරිගනක  
උපාාංග 
සාංඛ්යාව, 
ඉලක්කයට 
සාසප්ක්ෂව   
මුදල් වියදම් 
කරන ලද 
ප්රමාණය 

සභෞ.ඉ  10% 50% 20% 20% 

Monochrome 
සල්සර් මුද්රණ 

යේත්රය (01) , 
External Hard 
Disk (05) ,SSD 
Hard (01) 
මිලදී ගැනීම 

100%   

මූ.ඉ.       1.00  
      
7.00  

      
2.50  

     
2.50  

             
102,950.00  

  

කාර්යාලීය උපකරණ ලබා  ගැනීම 
(ඡායාපිටපත් යේත්ර , PA 
පේධතිය, බහුමාධය, ෆැක්ස්, 

දුරකථන,  Document Camera, 

Visual Digital Presenters ආදිය)  

           2.80  
               

2.80  
     2.00              1.68  

සභෞ.ඉ  10% 50% 20% 20% 
CCTV කැමරා 

(17) සහ 
සපොත් 
පරිසලෝකන 

යේත්ර (01) 
සැපයීම හා සවි 
කිරීම 

100% 

  
මූ.ඉ.       0.50  

      
1.00  

      
1.00  

     
0.30  

          
1,673,780.00  

මවනත්                            

විදුලි උපකරණ ලබා ගැනීම    
(වායු සමීකරණ යේත්ර, විදුලි 

පාංකා ආදිය) 
           1.00  

               
1.00  

     0.27              0.27  

ඉලක්කයට 
සාසප්ක්ෂව  
මිලදීගේනා 
ලද විදුලි 
උපකරණ 

සාංඛ්යාව, 
ඉලක්කයට 
සාසප්ක්ෂව   
මුදල් වියදම් 
කරන ලද 
ප්රමාණය 

සභෞ.ඉ 10% 50% 20% 20% වායුසමීකරණ  
යේත්ර (02), 
සිවිලිම් පාංකා  
(10 ) සහ බිම 
සිටුවන පාංකා 

(05)  

100%   

මූ.ඉ.   0.25 0.25 0.25 0.25 
             
577,297.80  

  

ගිණුම්කරණ මෘදුකාාංගය සැපයීම 
හා ඇතුළත් කිරීම  

           1.00  
               

1.00  
 _   _  

භාවිතාකිරීම් 
සාංඛ්යාව  

සභෞ.ඉ  100%         0%   

මූ.ඉ.       1.00          0   

පරිගණක ප්රති වවරස සැපයීම 
හා ඇතුළත් කිරීම 

_ _      0.80              0.80  

ඇතුළත් 
කරන ලද 
පරිගණක 
සාංඛ්යාව 

සභෞ.ඉ      10% 90% 
සම්පූර්ණ කර 

ඇත   

100%   

මූ.ඉ.   
      

     
0.80  

             
400,000.00    

සපොත් සහ ඉ- ද්රවය මිලදී ගැනීම            0.50  0.15       0.15              0.15  මිලදී ගේනා සභෞ.ඉ 25% 25% 25% 25% සපොත් 193ක් 100%   
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ලද සපොත් 
සහ ඉ- ද්රවය 
සාංඛ්යාව 

මූ.ඉ.   0.1 0.1 0.1 0.2 
මිලදී ගේනා 

ලදී.  125,009.95 

විවිධ             1.00  
               

0.50  
     0.50              0.19    

සභෞ.ඉ  25% 25% 25% 25% 
ස්පිකරය, 
Brush Cutter 
යේත්රය, සත් 
උණුසුම්ව 
තබාගේනා  

උපකරණය, 
ඉණිමග, සීතල 

වතුර සේසම, 
Display 
දුරකථනය, 
සල්ඛ්න විශාල 
ප්රමාණයක් 
ඇමිණිය හැකි 
ස්සටප්ලර් 

යේත්රය, 
Webcam, 
VGA Card  
මිලදී ගැනීම  

100% 

  
මූ.ඉ.   0.5 0.5 0.5 0.5 

             
192,221.14  

  මුළු පිරිවැය 45.00 30.00 11.64 8.20                   
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ත
න
ත
ුර
ේ

 

ස්
ව
භ
ාව
ය

 

තනතර අදාලුවනුරසේවය රරේණිය 
වැටුප්ු

ක්රමය 

2020 රදසැම්බේු31 

අනුමත අනුයුක්ත පුරප්පාඩු 

සම්පූේණ තනතරුුසංඛ්යාව 868 718 150 

ර
ය
ය
ෂ
්ඨ
ුම
ට්
ට
ම

 

සේකම් - - SL 4 1 1 0 

අතිසර්ක සේකම් ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය විසශේෂ SL 3 4 4 0 

අධයක්ෂ ජ්නරාේ ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය විසශේෂ  SL 3 2 2 0 

අධයක්ෂ ජ්නරාේ ශ්රී.ලාං.ත්ර. සසේවය විසශේෂ  SL 3 1 0 1 

ප්රධාන මුලය නිලධාරී ශ්රී.ලාං.ග සසේවය විසශේෂ  SL 3 1 1 0 

සජ්යෂ්ඨ සහකාර 
සේකම් 

ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය 1 SL 1 5 5 0 

අධයක්ෂ 

ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය 1 SL 1 10 9 1 

ශ්රී.ලාං.ඉ. සසේවය 1 SL 1 1 0 1 

ශ්රී.ලාං.ක්ර. සසේවය 1 SL 1 1 0 1 

ප්රධාන ඉාංජිසේරු ශ්රී.ලාං.ඉාං. සසේවය 1 SL 1 1 0 1 

ප්රධාන ගණකාධිකාරී ශ්රී.ලාං.ග සසේවය 1 SL 1 1 1 0 

ගණකාධිකාරී ශ්රී.ලාං.ග සසේවය 1 SL 1 2 1 1 

ප්රධාන අභයේතර 
විගණක 

ශ්රී.ලාං.ග සසේවය 1 SL 1 1 1 0 

සහකාර සේකම් ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය 111/11 SL 1 7 5 2 

සහකාර අධයක්ෂ/ 
නිසයෝජ්ය අධයක්ෂ  

ශ්රී.ලාං.ප. සසේවය 11/111 SL1 26 23 3 

ශ්රී.ලාං.ක්ර. සසේවය 111/11 SL 1 1 1 0 

සහකාර අධයක්ෂ 
ශ්රී.ලාං.සතො.හා 
සේ.තා.සසේ. 

1 
පේතිය 
- 111  

SL 1 2 1 1 

ගණකාධිකාරී ශ්රී.ලාං.ග සසේවය 111/11 SL 1 2 1 1 

අභයේතර විගණක ශ්රී.ලාං.ග සසේවය 111/11 SL 1 2 0 2 

ඉාංජිසේරු ශ්රී.ලාං.ඉාං. සසේවය 11/111  SL 1 1 1 0 

සහකාර අධයක්ෂ (අධි 
සසේවක පදනම මත) 

ශ්රී ලාං.ක්ර.සසේ 111/11 SL 1 3 2 - 

නීති නිලධාරී සදපාර්තසම්ේතුගත 11/111  SL 1 1 1 0 

සහකාර අධයක්ෂ(මාධය)       1 1 0 

එකතුව  77 61 15 
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ත
ෘතී
ය

 ම
ට්
ට
ම

 

පරිපාලන නිලධාරී රා.ක.ස.සසේවය අධි MN 7 7 4 3 

භාෂා පරිවර්තක භාෂා පරි. සසේ. 1-Nov MN 6 7 6 1 

සතොරතුරු හා 
සේනිසේදන තාක්ෂණ 
නිලධාරී 

ශ්රී.ලාං.සතො.හා 
සේ.තා.සසේ. 

2 පේතිය  
- 11/1 

MN 6 4 3 1 

එකතව  18 13 5 

ද්
වි
තී
ය
ුම
ට්
ට
ම

 

සාංවර්ධන නිලධාරී සාං. නි. සසේවය 111/11/1 MN 4 150 127 23 

සේකම්සේ 
සම්බේධීකරණ සේකම් 

තාවකාලික රු. 22,250 (මාසික) 1 1 1 

කාර්මික නිලධාරි ශ්රී ලාං.තා.සසේ. 111/11/1 MN 3 3 0 3 

සැලසුම් ශිේපී ශ්රී ලාං.තා.සසේ. 111/11/1  MN 3 1 0 1 

රාජ්ය කළමනාකරණ 
සහකාර 

රා.ක.ස.සසේවය 111/11/1 MN 2 360 291 69 

කළමනාකරණ සහකාර සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1 MN 1 13 6 - 

කළමනාකරණ සහකාර 
ජ්නාධිපති කාර්යාලසයේ 

අනියුක්ත 
MN 2 0 23 -23 

රූපවාහිනී/වීඩිසයෝ 
කැමරාකරු 

සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1 MN 1 1 0 1 

නිවාඩු නිසක්තන 
පරිපාලක 

සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1 MN 1 6 6 0 

ප්රමාණ සමීක්ෂක සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1  MT 2 1 0 1 

සතොරතුරු සේනිසේදන 
තාක්ෂණ සහකාර 

ශ්රී.ලාං.සතො.හා 
සේ.තා.සසේ. 

3 පේතිය 
- 

111/11/1  
MT 1 5 5 0 

සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1  MT 1 1 0 - 

තාක්ෂණ සහායක 
සදපාර්තසම්ේතුගත 

111/11/1 MT 1 
1 0 1 

25/2014 1 1 0 

දත්ත සටහේ ක්රියාකරු 
සදපාර්තසම්ේතුගත 

(25/2014) 
111/11/1 MN 1 5 5 0 

එකතව  549 465 77 

නිශ්චල ඡයාරූප ශිේපී සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ 
PL 3 1 1 0 
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ප්ර
ාථ
මි
ක
ුම
ට්
ට
ම

 
රියදුරු 

ඒකාබද්ධ රියදුරු 
සසේවය 

111/11/1/ 
විසශේෂ 

PL 3 49 40 9 

ජ්ල නල කාර්මික 
සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1/ 

විසශේෂ 
PL 3 

1 1 0 

25/2014 3 3 3 

විදුලි කාර්මික 
සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1/ 

විසශේෂ 
PL 3 

1 0 1 

25/2014 2 2 0 

ශ්රවය දෘශය පටිගත කිරීම් 
ශිේපී 

සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ 
PL 3 1 1 0 

වායු සමීකරණ ශිේපී සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ 
PL 3 2 0 2 

සපදසර්රු සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 2 1 0 1 

වඩුකාර්මික 

25/2014 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 2 1 1 0 

සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 2 1 0 1 

අරක්කැමි සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 2 7 0 7 

සහායක අරක්කැමි සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1 7 6 1 

බාංගලා භාරකරු/ 
අරක්කැමි 

සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1/ PL 

2 
6 5 1 

සහකාර බාංගලා 
භාරකරු 

සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1 8 4 4 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

කා. සසේ.සසේ. 111/11/1/ 
විසශේෂ  

PL 1 
89 79 10 

25/2014 24 18 
 

උදයාන කම්කරු සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1 1 0 1 

සපොම්පාගාර කම්කරු සදපාර්තසම්ේතුගත 
111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1 3 3 0 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්ේතුගත 111/11/1/ 

විසශේෂ  
PL 1 

3 3 0 

12 11 1 

25/2014 1 1 0 

එකතව  224 179 39 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

කාර්ය මණ්ඩලයේ හැකියා සංවර්ධනය - මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය 

        
අංකය වැඩසටහයේ නම පුහුණු 

කරන 

ලද 

යසේවක 

සංඛ්යාව  

වැඩසටහයේ 

කාලය 

මුළු ආයයෝජනය                

(රු.මි) 

වැඩසටහයේ 

ස්වභාවය                         

(වියේශීය/යේශීය) 

නිමැවුම/ලබාගත් දැනුම  

යේශිය වියේශීය 

  *යේශීය දීර්ඝ කාලීන පුහුණුව 

1 ප්රසම්පාදනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්සලෝමාව 1 මාස 12 60,000.00 - සේශිය ප්රසම්පාදනය පිළිබඳ ඩිප්සලෝමාව 

2 රාජ්ය පරිපාලන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය 4 අවුරුදු 01         
397,500.00  

- 
සේශිය රාජ්ය පරිපාලන පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාධිය 

3 ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය 5 අවුරුදු 01        
490,000.00  

- 
සේශිය ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාධිය 

4 රාජ්ය තාන්ත්රික බව පිළිබද ඩිප්සලෝමාව 1 අවුරුදු 01           
60,000.00  

- 
සේශිය රාජ්ය තාන්ත්රික බව පිළිබද ඩිප්සලෝමාව 

5 රාජ්ය සසේවසේ විනය පිළිබඳ සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

1 මාස 10          
40,000.00  

- 
සේශිය සකොන්ත්රාත් සහ ප්රසම්පාදනය පිළිබඳ 

සහතිකය 

6 සතොරතුරු පේධති කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධිය  

1 අවුරුදු 02        
273,500.00  - 

සේශිය සතොරතුරු පේධති කළමනාකරණය 
පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය  

  *යේශීය යකටි කාලීන පුහුණුව  

1 කාර්යාලක්රම, ආයතන සාංග්රහය සහ රාජ්ය මූල්ය 
කළමනාකරණය 

120 දින 03          
35,435.00  

- 

සේශිය 
කාර්යාලක්රම, ආයතන සාංග්රහය සහ 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
හැකියාව සහ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම 

2 ප්රසම්පාදන නීති උපායමාර්ග සහ ප්රසම්පාදන 
කාර්යයන් 

56 දින 01          
44,720.00  - 

සේශිය ප්රසම්පාදන නීති උපායමාර්ග සහ 
ප්රසම්පාදන කාර්යයන් පිළිබඳ දැනුම 
වැඩි දියුණු කිරීම 

4 කාකාස පුහුණුව 61 දින 04              
15,620.00  - 

සේශිය කාකාස දැනුම සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු 
කරගැනීම 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

5 සගොනු පේධතිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  

60 

දින 04           
510,000.00  - 

සේශිය 

රාජ්ය අාංශසේ නිලධාරීන්සග් සගොනු 
පේධති පිළිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම. 

6 රජ්සේ ආයතනවල විගණන ගැටළු අවම කිරීම 
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

94 දින 04           
807,500.00  - 

සේශිය රජ්සේ ආයතනවල විගණන ගැටළු 
අවම කිරීම පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා 
වැඩි දියුණු කිරීම  

7 
පර්සේෂණ ක්රමසේදය පිළිබඳ මූලික සාංකල්ප 
හඳුන්වා දීම පිළිබඳ පුහුණුව 

11 දින 04              
55,000.00  - 

සේශිය පර්සේෂණ ක්රමසේදය පිළිබඳ මූලික 
සාංකල්ප පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා 
වැඩි දියුණු කිරීම 

8 ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත් මාර්ගගත වැඩසටහන 
කළමනාකරණය කිරීම 

1 දින 01                
4,000.00  - 

සේශිය ඉදිකිරීම් සකොන්ත්රාත්තු 
කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ දැනුම 
හා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම  

  *ආයතන අංශය         

1 විවිධ අමාතයාාංශ, සදපාර්තසම්න්තු සහ 
දිස්ත්රික්/ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලවල ආයතන 
කටයුතු සිදු කරන රාජ්ය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහන් සදකක් පැවැත්වීම 

75 දින 02           
104,075.25  

- 

පූර්ව ඇගයීම් 
සේශන          
සාකච්ඡා       
පශ්චාත් ඇගයීම 

ආයතන සාංග්රහය පිළිබඳව සහොඳ 
දැනුමක් සහිත රජ්සේ නිලධාරීන් 

  *ශ්රී ලංකා ඉංජියේරු යසේවා අංශය 

1 ශ්රී ලාංකා ඉාංජිසන්රු සසේවසේ සදමළ මාධය 
නිලධාරීන්ට සිාංහල භාෂා පුහුණුව 

71 දින 20        
1,775,000.00  

  සේශිය 
භාෂා ප්රවීණතාව වර්ධනය කිරීම 

  

*කළමනාකරණ නිලධාරීේ සඳහා පුහුණුව  

SLIDA පුහුණුව - යසේවාරම්භක පුහුණුව                  

1 ශ්රී ලාංක පරිපාලන සසේවය- විවෘත නිලධාරීන් සඳහා 
සසේවාරම්භක පුහුණුව    

203 දින 90 
       
4,745,000.00  

- 
සේශිය 

රාජ්ය අාංශසේ නිලධාරීන්සග් දැනුම හා 
ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීම. 2 ශ්රී ලාංකා විදයාත්මක සසේවසේ සහ වාස්තු විදයාඥ 

සසේවසේ නිලධාරීන් සඳහා සසේවාරම්භක පුහුණුව       

69 
දින 60 

          
214,531.25  

- 
සේශිය 

  

*කළමනාකරණ නිලධාරීේ සඳහා පුහුණුව  

SLIDA පුහුණුව - හැකියා සංවර්ධන පුහුණුව                  

1 ශ්රීලාංගසසේ නිලධාරීන් (III සරේණිය) සඳහා සසේවාරම්භක 
පුහුණු වැඩසටහන  

204 දින 8        
3,905,161.18  

- 
සේශිය දැනුම, හැකියාවන් සහ ආකල්ප 

සාංවර්ධනය 
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

අනුකූලතා වාර්තාව 

අංකය අදාළ අවශ්යතා අනුකූලතා 

තත්ත්වය 

(අනුකූල වේ/ 

අනුකූල 

ව ොවේ) 

අ නුකූලතාවන් 

සඳහා වකටි 

පැහැදිලි කිරීම 

අ ාගතවේදී 

අ නුකූලතාව

න් වැලැක්වීමට 

වයෝජිත 

නිවැරදි කිරීවේ 

ක්රියාමාර්ග 

1. පහත මූලය ප්රකාශ් /ගිණුේ නියමිත 

දි ට ඉදිරිපත් කර ඇත 

   

1.1. වාර්ෂික මූලය ප්රකාශන අනුකූල සේ   

1.2. රාජ්ය නිලධාරීන්සේ අත්තිකාරම් ගිණුම අනුකූල සේ   
1.3.  වයාපාර සහ නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් 

ගිණුම් (වාණිජ් අත්තිකාරම් ගිණුම්) 
අ/සනො   

1.4. ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් අ/සනො   

1.5. විසශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම් අ/සනො   

1.6. සවනත්  අ/සනො   

2. වපොත් සහ වේඛ   ඩත්තුකිරීම 

(FR445) 

   

2.1. රාජ්ය පරිපාලන චක්රසේඛ 267/2018 
අනූව ස්ථාවර වත්කම් සේඛනය 
පවත්වාසගන යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම  

අනුකූල සේ   

2.2. පුද්ගලික පඩිනඩි සේඛන/පුද්ගල පඩිනඩි  
කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කිරීම පවත්වා 
ගැනීම 

අනුකූල සේ   

2.3. විගණන විමසුම් සේඛනය යාවත්කාලීන 
කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ   

2.4. අභයන්තර විගණන වාර්තා සේඛනය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ   

2.5. සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාාංශ (CIGAS) 
පිළිසයල කර නියමිත දිනට මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල සේ   

2.6. සචක් පත් සහ මුදේ ඇණවුම් සේඛනය 
යාවත්කාලීන කර  පවත්වාසගනයාම 

අනුකූල සේ   

2.7. ඉන්සවන්ට්රි සේඛනය යාවත්කාලීන කර  
පවත්වාසගනයාම 

අනුකූල සේ   

2.8. සතොග සේඛනය යාවත්කාලීන කර  
පවත්වාසගනයාම 

අනුකූල සේ   

2.9. හානිපාඩු සේඛනය යාවත්කාලීන කර  
පවත්වාසගනයාම  

අනුකූල සේ   

2.10. බැරකම් සේඛනය යාවත්කාලීන කර  
පවත්වාසගනයාම 

අනුකූල සේ   

2.11 උප පත්රිකා සපොත් සේඛනය (GA – 
N20)යාවත්කාලීන කර  
පවත්වාසගනයාම 

අනුකූල සේ   

03. මූලය පාල ය ආශ්රිත ක්රියාකාරීත්වය 

පැවරීම (FR 135) 

අනුකූල සේ   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

3.1. මූලය බලතල ආයතනය තුළ පවරාදී 
තිබීම 

අනුකූල සේ   

3.2. මූලය බලතල පැවරාදීම පිළිබඳ 
ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

3.3. සෑම ගනුසදනුවක්ම නිලධාරීන් 
සදසදසනකු සහෝ ඊට වැඩි සාංඛයාවක් 
හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල පවරාදී 
තිබිම. 

අනුකූල සේ   

3.4. 2014.05.11 දිනැති අාංක 171/2004 දරන 
රාජ්ය ගිණුම් චක්රසේඛය අනූව රාජ්ය 
පඩිපත් මෘදුකාාංග පැසක්ජ්ය භාවිතා 
කිරීසම්දී ගණකාධිකාරිවරයන්සේ 
පාලනයට යටත්ව කටයුතු කිරීම  

අනුකූල සේ   

4. වාර්ෂික සැලසුේ සැකසීම  

4.1. වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලසුම සකසා ඇත අනුකූල සේ   

4.2. වාර්ෂික ප්රසම්පාදන සැලසුම සකසා ඇත අනුකූල සේ   

4.3. වාර්ෂික අභයන්තර විගණන සැලැස්ම 
සකස් කිරීම 

අනුකූල සේ   

4.4. වාර්ෂික ඇස්තසම්න්තුව සකස් කර 
ජ්ාතික අයවැය සදපාර්තසම්න්තුවට 
නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම  

අනුකූල සේ   

4.5 වාර්ෂික මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය නියමිත 
දිනට භාණ්ඩාගාර සමසහයුම් 
සදපාර්තසම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

   

5. විගණ  විමසුේ  

5.1. විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම කර 
ඇති දිනට සියලුම විගණන විමසුම්වලට 
පිළිතුරු ලබාදී තිබීම 

අනුකූල සේ   

6. අභ්යන්තර විගණ     

6.1. මුදේ සරගුලාසි 134(2) DMA/1-2019  
අනූව වසර ආරම්භසේදී 
විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීසමන් අනතුරුව, අභයන්තර විගණන 
සැලැස්ම සකස්කිරීම 

අනුකූල සේ   

6.2. සෑම අභයන්තර විගණන වාර්තාකටම 
මාසයක කාලයක් තුලදී පිළිතුරු සපයා 
තිබීම. 

අනුකූල සේ   

6.3. 2018 අාංක 19 දරණ ජ්ාතික විගණන 
පනසත් 40 (4) උප වගන්තිය ප්රකාරව, 
සියලුම අභයන්තර විගණන වාර්තාවල 
පිටපත් කළමනාකරණ විගණන 
සදපාර්තසම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

6.4. මුදේ සරගුලාසි 134(3) ප්රකාරව සියලුම 
අභයන්තර විගණන වාර්තාවල පිටපත් 
විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

7. විගණ  සහ කළම ාකරණ කමිටුව    
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

7.1. DMA චක්රසේඛ 1-2019 අනුව  අවම 
වශසයන් විගණන සහ කළමනාකරණ 
කමිටු රැස්වීම් 04 ක් අදාල වර්ෂය තුල 
පවත්වාසගන තිබීම 

අනුකූල සේ   

8. වත්කේ කළම ාකරණය    

8.1. අාංක 01/2017 දරණ වත්කම් 
කළමනාකරණ චක්රසේඛසයහි 07 වන 
පරිච්සේදය අනූව වත්කම් මිලදී ගැනීම් 
සහ අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ සතොරතුරු 
සකොම්ප්සරෝලර් ජ්නරාේ කාර්යාලය 
සවත ඉදිරිපත් කර තිබීම.   

සම්පාදනය 
කර නැත 

අදාළ චක්රසේඛය 
අනූව එය 2020 
සපබරවාරි මස 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය 

 

8.2 ඉහත සඳහන් චක්රසේඛසේ 13 වන 
පරිච්සේදය ප්රකාරව, එම චක්රසේඛසේ 
විධි විධාන ක්රියාත්මක කිරීම 
සම්බන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු 
සම්බන්ධතා නිලාධාරිසයකු පත් කර එම 
නිලධාරියා පිළිබඳ සතොරතුරු 
සකොන්සරෝලර් ජ්රනරාේ කාර්යාලයට 
වාර්තා කර තිබීම. 

අනුකූල සේ   

8.3 රාජ්ය මුදේ චක්රසේඛ අාංක 01/2020 
අනූව භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ 
වාර්තා නියමිත දිනට 
විගණකාධිපතිවරයා සවත ඉදිරිපත් කර 
තිබීම  

අනුකූල සේ   

8.4 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණසයන් 
අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌණතා හා 
සවනත් නිර්සද්ශ චක්රසේඛසේ සඳහන් 
කාලය තුළ සිදුසකොට තිබීම 

අනුකූල සේ   

8.5 ගර්හිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු/සර/ 
772 අනූව සිදු කිරීම 

අනුකූල සේ   

9 වාහ  කළම ාකරණය    

9.1 සාංචිත වාහන සඳහා දදනික ධාවන 
සටහන් හා මාසික සාරාාංශ වාර්තා සකස් 
සකොට නියමිත දිනට විගණකාධිපති 
සවත ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල සේ   

9.2 වාහන ගර්හිත වී මාස 06 කට වඩා අඩු 
කාලයකදී අපහරණය කර තිබීම. 

අනුකූල සේ   

9.3 වාහන සලොේ සපොත් පවත්වා ගනිමින් 
ඒවා යාවත්කාලීන කර පවත්වාසගන 
යාම 

සම්පාදනය 
කර ඇත 

  

9.4 සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්ධසයන්ම 
මු.සර. 103, 104, 109 හා 110 ප්රකාරව 
කටයුතු කිරීම 

අනුකූල සේ   

9.5 2016.12.29 දිනැති අාංක 2016/30 දරණ 
රාජ්ය පරිපාලන චක්රසේඛසේ 3.1 
සේදසේ සඳහන් විධි විධාන ප්රකාරාව 
වාහනවල ඉන්ධන දහනය වීම නැවත 
පරීක්ෂා කිරීම 

අනුකූල සේ   

9.6  කේබදු කාල සීමාසවන් අනතුරුව බදු 
වාහන සලොේ සපොත්වල සම්පූර්ණ 

අනුකූල සේ   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

අයිතිය පවරා සගන තිබීම 

10 බැංකු ගිණුේ කළම ාකරණය    

10.1  නියමිත දිනට බැාංකු සැසඳුම් ප්රකාශ 
පිළිසයළ කර සහතික කර ඒවා 
විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල සේ   

10.2 සමාසලෝචිත වර්ෂසේදී සහෝ ඊට සපර 
වර්ෂවල සිට ඉදිරියට රැසගන ආ අක්රිය 
බාංකු ගිණුම් නිරවුේ කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

10.3 බැාංකු සැසඳුම් ප්රකාශවලින් අනාවරණය 
වූ හා ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ සශේෂ 
සම්බන්ධසයන් මුදේ සරගුලාසි ප්රකාරව 
කටයුතු සකොට එම සශේෂ මාසයක 
කාලයක් ඇතුළත නිරවුේ කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

11 ප්රතිපාද  උපවයෝජ ය    

11.1 සලසා තිබූ ප්රතිපාදන ඒවාසේ සීමාව 
ඉක්මවා සනොයන පරිදි වියදම් දැරීම 

අනුකූල සේ   

11.2  මු.සර 94 (1) ප්රකාරව, සලසන ලද 
ප්රතිපාදනසයන් උපසයෝජ්නය කළ පසු 
වර්ෂ අවසානසේදී ඉතිරි ප්රතිපාදන සීමාව 
සනොඉක්මවන පරිදි බැරකම්වලට එලඹීම 
 

අනුකූල සේ   

12 රාජය නිලධාරීන්වේ අත්තිකාරේ ගිණුේ    

12.1 සීමාවන්ට අනුකූල වීම අනුකූල සේ   

12.2 හිඟ හිටි ණය සශේෂ පිළිබඳ කාල 
විශ්සේෂණයක් සිදු කර තිබීම. 

අනුකූල සේ   

12.3 වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන 
හිඟහිටි ණය සශේෂ නිරවුේ කර තිබීම. 

අනුකූල සේ   

13 වපොදු තැන්පත් ගිණුම    

13.1 කේ ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධසයන් 
මුසර 571 ප්රකාරව කටයුතු කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

13.2 සපොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන ගිණුම 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ   

14 අග්රිම ගිණුම    

14.1 සමාසලෝචිත වර්ෂය අවසානසේදී මුදේ 
සපොසත් සශේෂය භාණ්ඩාගාර සමසහයුම් 
සදපාර්තසම්න්තුවට සප්රේෂණය කර තිබීම 
 

අනුකූල සේ   

14.2 මු.සර 371 ප්රකාරව නිකුත් කළ 
තත්කාර්ය අතුරු අග්රිම එම කාර්ය 
අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත නිරවුේ කර 
තිබීම 

අනුකූල සේ   

14.3 මු.සර 371 ප්රකාරව අනුමත සීමාව 
ඉක්මවා සනොයන පරිදි තත්කාර්ය අතුරු 
අග්රිම නිකුත් කර තිබීම  

අනුකූල සේ   

14.4 අග්රිම ගිණුසම් සශේෂය,භාණ්ඩාගාරසේ 
සපොත් සමඟ මාසිකව සැසඳුම් කිරීම 

අනුකූල සේ   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

15 ආදායේ ගිණුම    

15.1 අදාළ සරගුලාසිවලට අනුකූලව, රැස් කළ 
ආදායසමන් ආපසු සගවීම් සිදු සකොට 
තිබීම 

අනුකූල සේ   

15.2 රැස් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු ගිණුමට 
බැර සනොසකොට ඍජුවම ආදායමට බැර 
කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

15.3 මුසර 176 අනූව හිඟ ආදායම් වාර්තා 
විගණකාධිපතිවරයා සවත ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුකූල සේ   

16 මා ව සේපත් කළම ාකරණය    

16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ 
කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩලසේ සියළුම සාමාජිකයින් 
සවත රාජ්කාරි ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබාදී 
තිබීම 

අනුකූල සේ   

16.3 2017.09.20 දිනැති MSD චක්රසේඛ අාංක 
04/2017 ප්රකාරව සියලුම වාර්තා 
කළමනාකරණ සසේවා සදපාර්තසම්න්තුව 
සවත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

17 මහජ යා වවත වතොරතුරු ලබාදීම    

17.1 සතොරතුරු දැනගැනීසම් පනත හා 
සරගුලාසි ප්රකාරව සතොරතුරු 
නිලධාරිසයකු පත් සකොට සතොරතුරු 
ලබාදීසම් සේඛනයක් යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාසගන යාම 

අනුකූල සේ   

17.2 ආයතනය පිළිබඳ සතොරතුරු එහි සවබ් 
අඩවිය හරහා ලබා දී තිසබන අතර සවබ් 
අඩවිය හරහා සහෝ විකේප මාර්ග හරහා 
සහෝ ආයතනය පිළිබඳ මහජ්නයාසේ 
ප්රශාංසා/සචෝදනා පල කිරීමට පහසුකම් 
සලසා තිබීම 

අනුකූල සේ   

17.3 සතොරතුරු දැන ගැනීම පනසත් 08 වන 
හා 10 වන වගන්ති ප්රකාරව වසරකට 
සදවතාවක් සහෝ වසරකට වරක් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

18 පුරවැසි ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම    

18.1 අාංක 05/2008 හා 05/2018 (1) දරන 
රාජ්ය පරිපලන හා කළමනාකරණ 
අමාතයාාංශ චක්රසේඛ අනූව පුරවැසි/ 
සසේවාලාභී ප්රඥප්තියක් සම්පාදනය 
සකොට ක්රියාත්මක කර තිබීම  

අනුකූල සේ   

18.2 එම චක්රසේඛසේ 2.3 සේදය පරිදි, 
පුරවැසි/ සසේවාලාභී ප්රඥප්තිය සම්පාදනය 
කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීසම් කටයුතු 
අධික්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම සඳහා 
ආයතන විසින් ක්රමසේදයක් සකස ්
සකොට තිබීම 

අනුකූල සේ   
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රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාාංශය 

19 මා ව සේපත් සැලස්ම සේපාද ය 

කිරීේ 

   

19.1 2018.01.24 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චක්රසේඛ අාංක 02/2018 ඇමුණුම 02 
ආකෘතිය පදනම් කරසගන මානව 
සම්පත් සැලස්මක් සකස් සකොට තිබීම 

අනුකූල සේ   

19.2  කාර්ය මණ්ඩලසේ සෑම සාමාජිකසයකු 
සඳහාම වර්ෂයකට අවම වශසයන් පැය 
12 කට සනො අඩු පුහුණු අවස්ථාවක් 
ඉහත සඳහන් මානව සම්පත් සැලස්ම 
තුළ තහවුරු සකොට තිබීම 

අනුකූල සේ  

 
 

 

 

19.3  ඉහත සඳහන් චක්රසේඛසේ ඇමුණුම 01 
හි දැක්සවන ආකෘතිය පදනම් කරසගන 
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාම 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අත්සන් 
කර තිබීම 

අනුකූල සේ   

19.4 ඉහත චක්රසේඛසේ 6.5 සේදය ප්රකාරව 
මානව සම්පත් සාංවර්ධන සැලැස්ම 
පිළිසයළ කිරීම, ධාරිතා සාංවර්ධන 
වැඩසටහන් සාංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා 
සාංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳ වගකීම් පවරා සජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරිසයකු පත්සකොට තිබීම 
 

අනුකූල සේ   

20 විගණ  වේදවලට ප්රතිචාර දැක්වීම    

20.1 ඉකුත් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපති විසින් 
නිකුත් කළ් විගණන සේද මගින් සපන්වා 
දී ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි සකොට තිබීම 

අනුකූල සේ   

 


