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1

හැඳින්වීම
සිවි් රිපරාන මේ මක්න්ද්රසුථා
මනස රාජ්ය
රිපරාන හා ළමම ාළර මමා්යාාංශ ලේ , රාජ්ය
රිපරාන මේ
ප්රමුඛය ා
මවිනන්
ජ් ්ා
මම දක් ාවන්ට මුඛ් ්ැ
නබාමද
රාජ්ය
මසේව ක් ියර්මා
කිරීමට ළටයුතුම ළරනු නබයි.
එහිදී රාජ්ය ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද ව මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර
ව ආ ්ියළ සාංවර්ධ
මරරදැිප
මළොට මර ක්රි ාත්මකමළ ව ළුල්් වි
රථ ක්
සහි් සුවිශ ලේාන ළාර්
භ්ාර ක් ප් ළර
මමා්යාාංශ ලේ කි. ජ්ාතිසළ සාංවර්ධ ක්රි ාළාරළුම
සිදු කිරීම සඳහා දීර වයා ද් මසේවාවන් හා සමසු්
ඒළාබද්ධ මසේවාවන්හි රිපරාන
ළටයුතුම සිදු
ළරිනන් රාජ්ය මසේව තුමම මා ව සුමර් වයාත්මක
ඵනදායී මනස ළමම ාළර
කිරීම මූලිළ
රරමාර්ථ
ළරරියිනන් මමා්යාාංශ ලේ
ළටයුතුම
ළරනු නබයි.
මහජ් ්ාවට ්ෘ දතිසමත්මක රාජ්ය මසේවාවක්
මරොය ැගීම සඳහා සාධාර ත්මකව ව සමරූපි්ාව
හා ළාර් ක් ම්ාව
මළමරහි විමශ ලේේ ම න්
සැනකිලිමත්මක මවිනන්ව රිපරාන විකාවිධා හා
මරගුනාසි සළසු කිරීම මමම මමා්යාාංශ ලේ සතුම
මූලිළ වරකීමකි. ඒ මනුව ආ ් සාංග්රහ හා
මදාම රාජ්ය රිපරාන කරම්ය සළසු ළරිනන්ව
සාංමශ ලේ ධ
ළරිනන්ව මවශ ලේය මවසුථාවනදී ඒ
සුමබන්ධ ියරීක්
නබා දීම ද සිදු ළරනු නබයි.
රාජ්ය රිපරාන ළටයුතුම සුමබන්ධම න් ජ්ාතිසළ
මට්ටමුම ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද ව මර්ථළථ
හා ඒ
සුමබන්ධ
මාර්මර රමද්ශ ලේ
සැරයීම
මමම
මමා්යාාංශ ලේ මවතිසන් ප්ව
්වත්මක සුවිමශ ලේේ
ළාර් කි. එමඟින් වයා ඵනදායී මසේවාවක් නබා
දීමට හැකිව රිපදි සමසු් රාජ්ය මසේවම හි ම
ක්රි ාළාරීත්මකව මරොය ැගීම හා රාන
සිදු ළරනු
නබයි.

අරමුණු














රාජ්ය
මසේවමේ
මා ව
සුමරත්මක
ළමම ාළර මේදී බඳවා රැනීුම, රාිපශ්රිනළ
සහ මම කුත්මක මසේවා මළොන්මද්සි පිළිබඳ
ඵනදායි රාජ්ය ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද
කිරීම.
මහජ් මවශ ලේය්ා සඳහා ප්රතිසකාර දැක්වීමුමදී
දැ ට රාජ්ය මසේවමේ සිින මසේවළයින්ම
සිතුමුම රැතුමුම මල්ත්මක මරක් ළරා මමමහ වීම.
රාජ්ය මසේවමේ ඵනදායි්ාව සහ ගු ාත්මකමළ බව
හම
ැාංවීම සඳහා
ව ළමම ාළර
වුහරද්ධතිස ක් සුමරාද
කිරීම සහ
ක්රි ාත්මකමළ කිරීම.
හර රද්ධතිස ක් සුථාපි්මළොට මබදාහදා රැනීම
(ප්රතිසඵන දිශ ලේා ් ආළ්ර, වරවීම, සුමරත්මක
ප්රඥ හාවන්්
මනස
ම ොදාරැනීම,
මරක් රාතිසත්මකව , රාරදෘශ ලේයබව, ආදී)
ළුහුණු වැයසටහන්වනට රහසුළුම සැරයීම සහ
ඒවා රැවත්මකවීම පිිවස රාජ්ය මාංශ ලේමේ ළුහුණු
මවශ ලේය්ා හඳු ා රැනීම.
විශ්රාම වැප් දවනට මදාම රැටල්වනට පිළි ුම
ම දීම සඳහා විශ්රාම වැප් ද වැයසටහන්
සුමරාද
කිරීම සහ ක්රි ාත්මකමළ කිරීම.
රජ්මේ සාංවර්ධ
නක්ළ සහ ප්රමුඛය්ා
සළුරාලිමුම හැකි ාව සහි් රාජ්ය මාංශ ලේමේ
ආ ්ියළ සාංවර්ධ
සඳහා රාමුඛවක් සළසු
ළරරැනීම.



මසේවා
සැරයුමුම
ඵනදායි්ාව
සහ
ගු ාත්මකමළබව හම ැාංවීම සඳහා ම්ොරතුමු 
සහ සන්ියමේද
්ාක්
ම ොදාරැනීම
ප්රවර්ධ
කිරීම.



රාජ්ය මසේවමේ ළාර්
වැඩි දියුණු කිරීම.



මව සුමවිනන් රවතිස
්ත්මකත්මකව න්ට මනුව
ළටයුතුම කිරීම පිිවස රද්ධතිස සරන කිරීම සහ
ක්රි ාදාම ළි සළසු කිරීම සඳහා මාර්මර රමද්ශ ලේ
වැඩි දියුණු කිරීම, වර්ධ
කිරීම සහ ක්රි ාවට
ැාංවීම.

ම්ඩයනමේ ියළු ්ාව
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ආධාර ප්රදා ළ න් මමන්ම ශ්රී නාංළා රජ් මන්න්
මරමුඛද් සර
සිවි් රිපරාන , e-රාජ්ය
රාන
ආදි ට මදාන වයරෘතිස සඳහා රහසුළුම
සැරයීම,
සුමබන්ධීළර
සහ
ළමම ාළර
.



අමාත්ාාංශය වෙත ින් න්ත රිොමකමකත රීමටමපත පැනිරනත
මූලිකතනී් .

















මියවාර් රාජ්ය මසේවා ර ් (1611 මාංළ
70)
ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන ආ ්
ර ් (1682 මාංළ 6)
වැන්දඹු ළුු  සහ ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද
ර ් (1683 මාංළ 24)
වැන්දඹු සහ ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද
ආඥ හාර ් (1868 මාංළ 1)
වැන්දඹු ළුු  සහ ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද
ම ජ් ා රම (සන් ද්ධ හමුඛදා ) ර ්
(1668 මාංළ 10)
වැන්දඹු හා ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද ම ජ් ා
රම (සන් ද්ධ හමුඛදා) ර ් (1670 මාංළ
18)
රාජ්ය මසේවා විශ්රාිනළ න්ම භ්ාර මරමුඛදන
ර ් ( 1666 මාංළ 40)
රජ්මේ ියවාස (සන්්ළ ආරසු නබාරැනීම)
ර ් ( 1616 මාංළ 7)
රාජ්ය මසේවා මර්ථ සාධළ මරමුඛදන
ආඥ හාර ් (1642 මාංළ 18)
්ෑන් පිිප ැමීමුම ්රඟ ර ් (1657 මාංළ
37)
මව ත්මක මමා්යවරම ක් ට්ට ියශ ලේුිත්ව
රවරා ම ොමැතිසව මමහි 1 හා 11 තීු වන
සඳහන් වි
න්ට මදාම මදාම මම කුත්මක
සි ලු වයවසුථාවන්

අරමුණුත ලඟාකරගැනීිේදීත පන් නත නී් ත රාමුන්පත
අනුරූපකනත අපත විසින්ත ිගොඩනගාගමකත උපාෙත
මාර්ගෙන්




රාජ්ය මසේවමේ ළාර් ක් ම ම ාව සුමරත්මක
ළමම ාළර
සඳහා විකක්
ප්රතිසරත්මකතිස ක්
සහ ිය ාම රාමුඛවක්
රාජ්ය මසේවා සැරයුමුමදී ඵනදායි්ාව හම ැාංවීම
පිිවස ක්රි ාදාම ළි සළසු කිරීම සහ රද්ධතිස
සාංවර්ධ
සඳහා ව රිපරාන ප්රතිසසාංසුළර






රාජ්ය මසේව සඳහා ්රඟළාරී බඳවාරැනීමුම හා
ම් රාරැනීමුම ක්රි ාදාම න්
්ලුුම දිශ ලේා ් ධාිප්ා සාංවර්ධ
සහ ියළු ්ා
රැනළුම
මසේවා සැරයුම ළුරවැසි න්ට සමීර කිරීම සඳහා
විමධයර් ළරනු නැූ  ආ ්ියළ ජ්ාන
රාජ්ය මසේවමේ ගු ාත්මකමළබව හම ැාංවීම සහ
මසේවා සැරයුමුම රාරදෘශ ලේයභ්ාව සඳහා ම්ොරතුමු 
සහ සන්ියමේද ්ාක්
ම ොදා රැනීම
ළුරවැසි ා මක්න්ද්ර ළරරත්මක රාජ්ය මසේව ක් මව්
ැඹුු  වූ මසේවා සැරයුමක් ප්රිනතිසර් කිරීම සඳහා
ළුරවැසි / මසේවානාභී ප්රඥ හ දතිස ක්

බදනාගැනී
ිේතසැලැස්ම

රාජ්ත
ිසේනිේත
පුහුණු

ස්ථානමාරුත
ක්රමිේදෙ

අමාත්ාංශය ව
ිේත
අනධානෙපත
ලක්වූතප්රමුඛත
ක්ි ේත්ර
රාජ්ත
ිසේනකත
නිනාසත

ඵලදායීත්ා
ප්රනර්ධනෙ

විශ්රාමත
නැටුප්ත
ප්ර් පමක් ෙ

මමම මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක ව
විශ්රාම වැප් ද
මදරාර්්මුමන්තුමවව ජ්ාතිසළ ඵනදායී්ා ම්ළුම
ළාර් ාන ව දුරසුථ මධයාර මධයසුථා
හා ශ්රී
නාංළා සාංවර්ධ හා රිපරාන ආ ්
සි ල්
ආ ්
සාමූහිළව මමා්යාංශ ලේමේ රරමාර්ථ න්
ථර්ථ ක් ළරා රැමර
ාම සදහා ළැරව ම්ර
ආරුමභ්මේදී මුඛද් මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක සුථාපි්
ළර නද මදරාර්්මුමන්තුමවක් මනස ආරුමභ් ළර
නද මමම මමා්යාංශ ලේ ළුරාවසර 85ක් තුමම විවිධ
වි
රථ න් හා විවිධ මමා්යවු න්ම
මරමරන්වීම ඔසුමසේ මසේවා දා ළත්මකව සර ිනන්
2015.01.22 දි
සිට "රාජ්ය රිපරාන
හා
ළමම ාළර " මනස වූ ම්ර මමා්යාංශ ලේමේ
වර්්මා මද්ශ ලේරාන ිය මුඛවන් මනස රු  රාංජිනත්මක
මද්දුම බාංයාර මමා්යතුමමන්ම
ද රු  සුසන්්
ළුාංිතියනමුම ියම ජ්ය මමා්යතුමමන්ම ද ියබද
සහම ර සමන්න් මමා්යාංශ ලේ වි
රථ ඔසුමසේ
එ මහොබව රිපරාන
ා ළත්මකව වර්්මා
ම්ළුමතුමමන් ව මේ.මේ. රත්මක සිිප මහ්ා සතුම .
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ප්රතිසරත්මකතිස,වැයසටහන්,වයාරෘතිස
ියර්මා
, රාජ්ය රිපරාන හා
ළමම ාළර වි න්ට මදාන
වන් ා වූ ළු ණු මධී
හා
රයීම මමන්ම මමා්යාාංශ ලේ
ට්ට රැම
මදරාර්්මුමන්තුමව රාජ්ය ආ ්
හා රජ්මේ වයවසුථාපි් ආ ්
සිනබන්ධ ළු ණු

ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ාව
හන ැාංවීම සඳහා
වූ ප්රතිසරත්මකතිස හා වැයසටහන් ියර්මා
කිරීම සහ ක්රි ාත්මකමළ කිරීම

ඒළාබද්ධ මසේවාවන් රිපරාන

මම ද ් සාංවර්ධ
නක්ළ
සළුරා රැනීම සඳහා රාජ්ය
මසේවමේ හරාන
ප්රකලි්
කිරීම

රාජ්ය මසේවා ළුහුණු

රිපරාන
හා මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර
,



ශ්රී නාංළා රිපරාන



ශ්රී නාංළා රමසුමරාද



ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේව



ශ්රී නාංළා විදයාත්මකමළ මසේව



ශ්රී නාංළා වාසුතුම විදයාත්මකමළ
මසේව



ශ්රී නාංළා ්ා



ශ්රී නාංළා ර ළාකාළාිප මසේව

මසේව
මසේව

මසේව

ආ ් සාංග්රහ සිනබන්ධම න් වූ
රිපරාන ළාර් න්
විශ්රාම වැප් ද වයවසුථාව
ක්රි ාත්මකමළ කිරීම සි ල්ම රජ්මේ
විශ්රාම ම ජ් ා රම සිනබන්ධ
ළටයුතුම

දැක්ම
“දැ ට විශි ුඨ රාජ්ය මසේව ක්”

ිමිහනර
“මා ව සුමර් ියසි රිපරාන ව
ළමම ාළර
හා ප්රතිසසාංසුළර
තුමළින්
විශි ුඨ රාජ්ය මසේව ක් ්හුඩු  කිරීම.”

මමා්යාංශ ලේ ක් මනස ඔබ සැම,

රාජ්ය මසේව

ශ ලේක්තිසමත්මක කිරීමට දරන් ාවූ උත්මකසාහ
විග්රහ ව

මහොඳින්

බව සඳහන් ළම යුතුම .

රාජ්ය මසේවමේ ියයුතුම ඔබ විසින් ප් ළරන් ාවූ
සාමා ය ළාර් භ්ාර ට මම්රව ඔබ මවතිසන්
රාජ්ය ප්රතිසරත්මකතීන් ,මරොය ැගීමට නබා මද
දා ළත්මකව ද සුවිමශ ලේේී  මේ. මරවී න් වසර තුමන

රාජ් පරිපාලනතහාතකළමනාකරණත
අමාත්තුමමන්ි තපිවුඩඩෙ.

“සවිමමකත බලත රාජ්ත ිසේනෙක්ත
උිදසාතිපළගැිසමු”
හරත්මක සමාජ් මූනධර්ම න් ථාර්් ක් ළරනු
උමදසා
රජ් ට
මමන්ම
ළුරවැසි න්ට
මඟමරන්වීම රාජ්ය ආ ් මවතිසන් ිය්ැතිසන්ම
සිදුවි යුතුම ළාර් භ්ාර

වනු

්. එවැිය සමාජ්

රසුබිමක් ම් රාජ්ය මසේව බනමුඛල් රැන්වීම
තුමළින් රටටත්මක ජ් ්ාවටත්මක නබාදි
හැකි
උත්මකමප්රර
රමට් සාංවර්ධ ට සවිබන ක් වනු
්.
මමවැිය වූ රසුබිමක් තුමම මරවී න්

2016

හරාන මූනධර්ම න් මූලිළ ළරරත්මක රාජ්ය
මසේව ක් මමන්ම රටක් මරොය ැගීමට මාම
මමා්යාංශ ලේ ම්ළුමතුමමන් ප්රමුඛය මමා්යාංශ ලේමේ
සමසුථ ළාර් ම්ඩයන ට මමන්ම මමා්යාංශ ලේ ට
මනුබද්ධ ආ ් න් හි ළාර් ම්ඩයන ටද
වි භ්ාර මමා්යවර ා මනස මාම මර රව
හිිනමව ම්ර එමමෙ වසර තුමනදීද මමම
මභිනාශ ලේ න් ම් පිහිටා ළටයුතුම ළරන් ට තිසර
මනස මදිටන් ළරරියමුඛ ැයිද ම

ජ් ා ළරින.

වය්ාව ම් රද ුම වූ රට ්නා සිින සැබෑ
මව ස තිස ළරිනන් ව මුඛහුණුවරකින් තිසරසාර
සාංවර්ධ ක් නඟා ළර රැනීමට මවශ ලේය වන් ාවූ
හරත්මක සමාජ් මූනධර්ම න් මරොය ැගීමට රාජ්ය
මසේවමේ මරරරමන්ළු  මනස මසසු සි ල්
මමා්යාංශ ලේ වනටද ර්ර්වාදර්ශ ලේ සර න් ට
හැකිමේවායි ්සිතිසන් ප්රාර්ථ ා ළරින.

වර් මේදී ප්ළම ළාර් භ්ාර මමන්ම එමමෙ
2017

වර් මේදීද මර මමා්යාංශ ලේ

මව් රට

මවනුමවන් ප්ළම යුතුම ළුල්්වූ ළාර් භ්ාර ක්
ප්කිරීමට රැවරී තිස බව මමහිදී සිහිරත්මක ළම
යුතුම .මරවී න් වසර තුමන මර විසින් මත්මකළරරත්මක
ජ් ග්රහ
ම්ර සුවිමශ ලේේී  ජ් ග්රහ න් මමම
ප්රරතිස වාර්්ාව තුමළින් දැක්මව ම්ර එමමෙ
වර්
තුමනදී රාජ්ය මසේව තුමම මත්මකළර රැනීමට
මම දක් ් මරමුඛණුද ම ා මළොට ළුමර ළථ

රාංජිමකතමද්දුමතබණ්ඩාරත(පාර්ලිිේන්තුමතමන්ත්රී)
මමා්ය
රාජ්ය රිපරාන හා ළමම ාළර මමා්යාාංශ ලේ

මළොට තිසබීම රැසසුුම ළටයුතුම .වාර්්ාවක් මනස
මමහි

තුමනත්මකව

තිස එම සි ල් ම්ොරතුමු  මඟින්
6

මමා්යාාංශ ලේ ම්ළුමතුමමාව මතිසමර්ළ ම්ළුමවු ව
මධයක් ළ ජ් රා්වු 
ම්ඩයන ටත්මක

තුමල් සමසුථ ළාර්

මරොදුමේ

ා ළත්මකව මද

වි

මමා්යාාංශ ලේ ට

භ්ාර රු  මමා්යතුමමාටත්මක

මාම හෘද ාාංරම සුතුමතිස ළුද ළරින.
මළමසේ ුඩවද සුරක් ් රාජ්ය මසේවාවක් තුමම වයා
ඵනදායි නක්ළ මව් ාම මර සැමම ම මදිට
රාජ්තපරිපාලනතහාතකළමනාකරණතනිිෙ ජ්ත
අමාත්තුමමන්ි තපිවුඩඩෙ

ආ්ඩඩු මව සු මවයි. ඒ මනුව මර රමට් රාජ්ය
ප්රතිසරත්මකතිස ද මව සු මවයි. එම මව සු ව
ප්රතිසරත්මකතිස වනට මනුර් වීමට රාජ්ය ියනධාිප ාට
ද සිදු මවයි. එමසේ ුඩවද මසේවානාභින්ම මවශ ලේය්ා
කින්

මව සු

ම ොමේ.

එදා

සිින

සුමළ මන මහත්මකම ාටත්මකව රමුම රාමහාිනටත්මක
මදත්මක ිනියසුන්

යුතුම .

රිපක න්

ළානාන්්ර ක්
තුමළින්

ළමම ාළාිපත්මකවමේ

“නඩාතිහොඳතරාජ්තිසේනෙක්ත
සඳහාතඅපත-තඅපපතකීකරුතිනමු”

එරම

වි

ල්ුමළරන්මන් මව ස කුමක්

ුඩවත්මක රාජ්ය මසේවළ ා රුමමුඛන් සමර මහවත්මක

සළස

මුඛල්්ම්

මමා්යාාංශ ලේමේ
විද්වත්මක

නද
හන

ම් ට

මනුව

සැනසුුම ළවර මන්දමකින්වත්මක ජ් ්ාවට

මහ රාජ්ය මසේවළ ාට මහි්ළර ම ොවනු
රමට් සාංවර්ධ

්.

රමම රා න් සාර්ථළ ළර රැියම

සඳහා එකී සැනසුුම වැදරත්මක වනුමේ එමහයිිය.
ජ් ්ාවට වයාත්මක සමීර ුඩ ළාර් ක් ම වැය
පිළිමවන

ජ් සි්ැන්

මවශ ලේයම න්ම
ම ොමැමළ

තිසහාසමේ

මනස

ප්කිිපම

ම ො දු්ව

මනසින් සටහන් වනු
ම්ඩයන ටම

හා

්. ඒ සඳහා

සමසුථ

ළාර්

ශ ලේක්තිස

ධධර්

නැමේවායි මම ප්රාර්ථ ා ළරින.

හා

මසේවානාභින් සමර සහ ඔුඩන්ම මවශ ලේය්ා සමර

මරර කී ආළාර ට සුමළ ම් මහත්මකම ත්මක රමුම

ජිනවත්මක ුඩ බැවිිය. එම ්ත්මකව

රාමහාිනත්මක ලි මසො ා

ලි සමාජ් ර් ළම

මනන්රතුම මවිනන් කීළු  මවමුඛයි මම මවසන්

හැක්මක් ද රාජ්ය ියනධර ාටම .
මධය ආදා මැතිස රටක් වශ ලේම න්
සාංවර්කා් රාජ්ය ළරා ුඩ රම

නක්ළර්

ජ් ා ළරින.

සුසන්ත්තපුාංචිනිලිේත(පාර්ලිිේන්තුමතමන්ත්රී)

තුමම මසේවානාභි ා මක්න්ද්ර ළර

රියිනන් මර මම ද නක්ළ මව් මළොරම
මරොසු තිසමේද?

වශ ලේම න් ම

්වදුරටත්මක මේරවත්මක

ළම යුතුම . ඒ සඳහා වැය ළම යුතුම . මරවීන්
වසරළ ළාන

න්

්රමටම මර - මරට

සිතිසමට මම

දුර

ියම
රාජ්ය රිපරාන

හා ළමම ාළර

ජ්ය මමා්ය
මමා්යාාංශ ලේ

මහොඳම

මවසුථාවකි. එම දු ුළර රමමන් දී ළාන ව ශ්රම ව
දැනුම හා බුද්කා

ිනයාංගු ළරිනන් වයා සඵනදායි

රාජ්ය මසේවාවක් මවනුමවන් ළැරව සිින
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මමා්යතුමමන් මවතිසන් නද

ා ළත්මකව ත්මකව මා

මමහිදී ළෘ්මේදීව සිහිරත්මක ළරින.
දිිප වර්
මා

මදසට

න්

ැඹුු ව

ව නක්ළ න් හා

තුමමත්මකව මර සැළසූ ක්රි ාළාරී සැනසුුම

මඟින් රාජ්ය මසේව ට නබාදි හැකි උත්මකමත්මකජ්
සුවිමශ ලේේී 

රාජ්තපරිපාලනතහාතකළමනාකරනතඅමාත්ාාංශය වත

වනු

්.

මහජ් ්ාවට

සැනසීමට මර සතුම ළුරවැසි ප්රඥ හ දතිස

හා බැඳුනු

වරකීුම දව ඒ තුමළින් මර මව් රැවමර

වරවීමුම

ක්රි ාවලි

මඟින් ියවැරදි රම ළට මර ම ොමුඛ

කිරීමට මවශ ලේය මරමඹුම නබා මදනු

ිේකේතුමමන්ි තපිවුඩඩෙ

මසේව

්. ියවැරදි

රාජ්ය ප්රතිසරත්මකතීන් ක්රි ාත්මකමළ කිරීමට මවශ ලේය ම

"අපපතඔබිනතඅිප්මතරාජ්ත

ර ත්මකව කරම්ය හා රීතීන් මරොය ැගීමුමදී මර

ිසේනෙක්තිගොඩනගමු"

මව් රැවමර

වරකීමත්මක ඒවා මරොය ැගීමට මර

සතුම කුසන්ාව ශ ලේක්තීන් හා මත්මකදැකීුම මඟින්
ිය ් න්

මභිබවා

රමමේද න්ට

මුඛ්්ැ

මදිනන් මරවීන් වසර තුමන රාජ්ය මසේව ියවැරදි
දිශ ලේාවළට

ම ොමුඛ

කිරීම

උමදසා

සිදුළන

ළාර් භ්ාර

සිහිරත්මක කිරීමටත්මකව එමමෙ

වර්

තුමම මපි නඟාළර ර් යුතුම සැනසුුම එළි
දැක්වීමටත්මක සළසු ළර
විවර

මමම වාර්ථාව සඳහා

ක් නබාදීමට නැබීම මා නද භ්ාරය කි.

සාුමප්රදායිළ රාජ්ය මසේව

තුමම රැවතිස ආළ්රව

විශ ලේුවාස හා මර න් මව සු ළරිනන් රටට හා
ජ් ්ාවට වැයදායී මසේවාවක් නබාදීමට මරොද

නබාමද

දැක්ම මවසා මේ ජ් ්ාවට මවශ ලේය

මද් නබාදීමට මර සැම ම ොමුඛ ළරනු
මම දක් ් සාංවර්ධ

නක්ළ න් සාක් ාත්මක ළර

රියිනන් ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ාව
රිපදි

රාජ්ය

මසේවාවන්හි

ළමම ාළර

්.

ප්රවර්ධ
රිපරාන

ළාර් ක් මව

හා

ව
හා
වී

සාංළ්ර ම් මමමහ විනන් මස භ්ාරයමත්මක රටක්
මරොය ැගීම සඳහා දා ළත්මකව නබා දීමට සමසුථ
ළාර්

ම්ඩයන ට ධධර්

හා හැකි ාව

නැමේවායි මා ් සිතිසන් ප්රාර්ථ ා ළරින.

බැඳුනු රාජ්ය මසේව ක් තුමලින් රාජ්ය ප්රතිසරත්මකතීන්
හා

රරමාදර්ශ ලේ න්

මරොය ැගීමටත්මකව

ප්රාම

න්ළව රාජ්ය මසේව

ඒවා

කිරීමටත්මකව මර ළන ළැරවීම මතිසමහත්මක . ම ොනද
මද ට වයා නද මදයින් ්ම රාජ්ළාරී ප්කිරීමට
දිිප සිත්මක

ම්ළුම
රාජ්ය රිපරාන

හා ළමම ාළර

මමා්යාාංශ ලේ

තිස රාජ්ය ියනධාරීන් සමූහ කින්

සමන්වි් මාම
සහා ත්මකව

ිේ.ිේ.රමකනසිරි

තුමම ක්රි ාත්මකමළ

ළාර්

මමා්යතුමමන්

ම්ඩයනම න් නද
හා

ියම

ජ්ය
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රාජ්තපරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ාාංශය වයීෙතසාංවිධාන සැලැස්ම

9

අාංශය වෙ

අභ්න්ත්රතපාලනතඅාංශය වෙ















මමා්යාාංශ ලේමේ ගු ාත්මකමළභ්ාව
හම ැාංවි
හැකි මභ් තිසළ රිපසර ක් ියර්මා
කිරීම හා
රවත්මකවා මර
ාම.
මමා්යාාංශ ලේ සුමබන්ධ මරමුඛණු හා ළාර් න්ට
රැනමර උසසු හා ප්රශ ලේසුථ ළාර්
ම්ඩයන ක්
රවත්මකවාමර
ාම.
උරම ගී මසේවාවන් (ආරක් ාව, සනීරාරක් ාව)
මය්ඩයව හා ඵනදායී මනස සර ා රැනීම හා
රවත්මකවාමර
ාම.
මමා්යාාංශ ලේමේ මම කුත්මක මසේවා රහසුළුම
(ප්රවාහ , විදුලි, ජ්න සැරයුම, දුරළථ )
ළාර් ක් ම හා ඵනදායී මනස සැරයීම, යත්මකතුම
කිරීම හා සාංවර්ධ
කිරීම.
මභ්යන්්ර හා බාහිර ආ ්
සමඟ හම
සුමබන්ධීළර
ක් තිස කිරීම හා රවත්මකවා මර
ාම.
ළාර්
ම්ඩයන සුභ් සාධ
හම මට්ටමළට
මර ඒම.
මමා්යාාංශ ලේමේ සමසුථ රාන , මමමහ වීම හා
රයීම උසසු මට්ටමළට මර ඒම.
මමා්යාාංශ ලේමේ සමසුථ ළාර්
ම්ඩයනමේ
සුභ්සාධ ළටයුතුම ාංවාලීමට ළටයුතුම කිරීම.
හ් මරමුඛණු නරාළරරැනීමට මවශ ලේය ළාර් න්
ම ස්ව මමන්ම විකාමත්මකව ප්කිරීම ්හුඩු 
කිරීම සදහා රාන ව ආ ් ව ්ැරැ්ව ප්රවාහ ව
භ්ා ාරිපවර්ථළව ියවාස හා සාංවර්ධ ව නීතිසව
මාධය ව ම්ය ාරාර ව දුරළථ හුවමාු ව හා
විමසීුම ළුඩල්ව
මාංශ ලේ හා ඒළළ ටමත්මක
ළාර් න්
විමධයර්ළරිනන්
හන
ළාර් ක් ම්ාව ්හුඩු ළර ්.

මභ්යන්්ර රිපරාන ම
ළටයුතුම සිදුකිරීමුමදී
සමසුථ මමා්යාංශ ලේමේම
ින්න රහසුළුමවන
ගු ාත්මකමළ
හා
ප්රමා ාත්මකමළ
භ්ාව
්හුඩු ළරිනන් සුභ්දායී ළාර් ාන රිපසර ක් තිස
කිරීමුම සෘජු වරකීම 2011 වසර තුමම ප්කිරීමුමදී
මර සිදුළන ළාර් න්හි සාරාාංශ ලේ න් රහ් රිපදි
දැක්වි හැකි .
2,000,000.00
විදුලි බි්රත්මක
මුඛදන ු .

1,800,000.00
1,600,000.00

ශ්රව ාරාර
ජ්න බි්රත්මක
මුඛදන ු .

1,400,000.00
1,200,000.00

මමා්යාාංශ ලේමේ
ජ්න බි්රත්මක
මුඛදන ු .

1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

ජ් වාිප
මරබරවාිප
මාර්තුම
මමප්රේ්
මැයි
ජුිය
ජුලි
මමර සුතුම
සැ ද්ැුමබර්
ඔක්ම්ොුමබර්
ම ොවැුමබර්
මදසැුමබර්

ශ්රී නාංළාමේ රාජ්ය මාංශ ලේ තුමම ආදර්ශ ලේමත්මක හා
විශි ුඨ්ම රාන ඒළළ බවට රත්මකවීම
දැක්ම
මරරදැිපළරරියිනන් ක්රි ාත්මකමළ මමම මාංශ ලේමේ මුඛයය
මරමුඛ රහ් රිපදි .

17.27%

Fuel
82.73%

Repair
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ියවැරදි මසේවා දා ළත්මකව ක් ්හුඩු  ළර මභ්යන්්ර
්ැරෑන ම ා ළමම ාළර
ක් සහි්ව මබදා හැරීම
සදහා ව මෘදුළාාංර ක් හදුන්වාදීම මන්න් එම ළටයුතුම
වන ළාර් ක් ම්ාව ඔසවා ්ැබීමට 2011 වසමර්දී
හැකි වි . 2011 වසර තුමම මමා්යාංශ ලේ මව් නද
්ැරෑන පිළිබද සාරාාංශ ලේ රහ් මනස මේ.

මරමුඛ
ද 2011 වසමර්දී
රැනීමට හැකි වි .

7, 24%
22.5, 76%

ථාර්ථ ක් බවට රත්මකළර

Total Allocation
(Rs.Mn)
Infrastructure
Development
(Rs.Mn)

වසර තුමම සිදුව ප්රධා සාංසුළෘතිසළ හා ආ ්ියළ
උත්මකසව මවසුථා සාංවිධා
හා ඒවා ියසි රිපදි
සිදුළරමර
ාමට හැකිවීම.

එමනසම මමා්යාංශ ලේමේ රවතිස සීින් ය රහසුළුම
සදහා
විසදුමක්
නබාදීමුම
මරමුඛිවන්
ව
මරොය ැන්්නක් සදහා මුඛ්රන ්ැබීම හා
දිකිරීුමවලින් 75%ළ රම
ප්රමා
ක් සුමර්ර්
ළම හැකිවීම ද මමම වසමර් මත්මකළරරන් ා නද
සුවිමශ ලේේ නක්ළ ක් වි .

නසරතඅනසානිේතසුහදතහමුන

1676 වසමර් දිළරීුම සිදුළර විවෘ් ළර නද මමම
මම්යාංශ ලේමේ සනීරාරක් ළ රහසුළුම ප්රමා ාත්මකමළ
මමන්ම ගු ාත්මකමළභ්ාවම න් ද ්පීනූ මට්ටමළ
රැවතිස මහයින් ඒවා වීළර
හා වැඩිදියුණු කිරීමුම
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එමනසම මභ්යන්්ර ළාර්
ම්ඩයනමේ දැනුමව
කුසන්ා හා ආළ්රම හැරුඩමක් මමන්ම මා සිළ
හා ශ ලේාරීිපළ මස යය ද රාසිප්වීම සදහා වැයසටහන්
රැසක් සාංවිධා
ළර සාර්ථළ මයුිපන් ියම කිරීමුම
හැකි ාව ද මමම වසමර් නැබුිව.

නැඩතනසරතආරේභ්තරීමටම.
ශය වාමටරිකතනැඩමුළු

ඵලදායිත්ාතනැඩමුළු

හරත්මක මසේවා දා ළත්මකව ක් නබා රැනීෙට
ුම
ළාර් ක් ම ියනධාරීන් ියසි
රයුමළට නක් වි
යුතුම . ඒ මනුව මමා්යාංශ ලේමේ රාජ්ළාරී මමන්ම මසසු
ළටයුතුමවනදී ළැරවීමමන් ළටයුතුම ළර ියනධාරීන්
රයුුම උත්මකසව ක් සාංවිධා
ළර නද ම්ර එ
ියනධාරීන් තුමම හන මභිමප්රේර
ක් ජ්ිය් ළරව
සාංනක් ක් වි .

නාර්ෂිකතසිාංහලතඅලුමකතඅුඩරුදුතඋිළල

ජ්ාත්න්ත්රත සේමානිෙන්ත ිදදුේත ලැූ ත ූලලානන්දත සමරනාෙකත
මහත්ාතඇගයීම.
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ
රහසුළුම
සැනසීම
ම්ොරතුමු  ්ාක්

රිොකාරකම
01.මසේවානාභි ාම
මම දක් ාවන් ්හුඩු  කිරීම සඳහා
සාංවිධා
වුහ
ප්රතිසියර්මා
කිරීම
02. ලිපි මරොණු ළමම ාළර
හා ්ැරෑන ළමම ාළර
සඳහා
මෘදුළාාංර ක් සළසු කිරීම

03. හරත්මක ළාර් ාන රිපසර ක්
හා ළුහුණුව තුමළින් රාජ්ය
මසේවළ න් බනරැන්වීම හා
මභිමප්රේර
කිරීම

4. ියසි මධය
ක් හරහා හම
ඵනදායී්ාවක් ්හුඩු  ළරිනන්
මමා්යාංශ ලේමේ සමසුථ
ක්රි ාවලිම හි ්ත්මකත්මකව වැඩි දියුණු
කිරීම

උපතරිොකාරකම

ප්ර් පාදනත
(රු)

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ

01. මසේවාදා ළ හි්ළාමී මසේවාවක්
සැරයීම සඳහා ියසි සරන රම හඳුන්වා
දීම
02. ඵනදායී හා ළාර් ක් ම මනස
සුමරත්මක ළමම ාළර
01. වාහ ළමම ාළර
සඳහා
දත්මක් රද්ධතිස ක් හඳුන්වා දීම

-

ිභ්ෞ් ක (%)
-

මූල (Mn)
-

-

-

-

-

75%

-

02. ව ්ැරැ් ළමම ාළර
රද්ධතිස ක් සුථාපි් කිරීම

-

75%

-

01. මභ්යන්්ර ළුහුණු ඒළළ ක්
සුථාපි් කිරීම
02. ළුහුණු මවශ ලේය්ා හඳු ා රැනීම

-

100%

-

-

100%

-

03. ළුහුණු වැයසටහන් රැවැත්මකවීම

-

75%

-

04. හිප් රිපසර සාංළ්ර හඳුන්වා
දීම
05. යත්මකතුම හා රසුවිරරුම ළටයුතුම
මය්ඩයව රවත්මකවාමර
ාම
01. මාසිළ ළිනප් රැසුවීුම රැවැත්මකවීම
තුමළින් මවශ ලේය්ා හඳු ා රැනීම

-

25%

-

-

75%

-

-

66.66%

-

02. ප් ළම යුතුම ළාර් න් පිළිබඳ
සාළච්ඡා කිරීම හා ප් ළර නද
ළාර් න් පිළිබඳ රසු විරරුම කිරීම

-

75%

-

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩේ
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නිනාසතහාතසාංනර්ධනතඅාංශය වෙ
2015 වසර ව ම්ක් "සාංවර්ධ හා
රර්මේ
" මනස ද "ියවාස මාංශ ලේ " මනස ද
මව මව ම පිහිින මාංශ ලේ මදළක් 2011 වසමර්දී
මාංශ ලේ මදකින්ම ක්රි ාත්මකමළ වන්මන් එළම
වි
ළට මදාන ළු ණු බැවින් "ියවාස හා
සාංවර්ධ " මනස එක් මාංශ ලේ ක් බවට රත්මක ළර
නදී.
රජ්මේ ියනධාරීන්ට ියන ියවාස මවන්ළරදීමව එම
ියවාසවන
යත්මකතුම ළටයුතුම සිදු කිරීම හා
මමා්යාංශ ලේමේ
සිදුව
දිකිරීුම
මමන්ම
මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක ක්රි ාත්මකමළ ව
ියවාස
දිකිරීුම
වෘරෘතිසවනට
සුමබන්ධ
සි ල්
ළමම ාළර
හා රිපරානම
ළටයුතුම ප්
කිරීම හා මදාන රාර්ශ ලේව සමර සුමබන්ධීළර
මමම මාංශ ලේමේ වරකීම මේ.
රජ්මේ ියනධාරීන්ම මසේවා මවශ ලේය්ාව ම්
රද ුමව වාස කිරීම සදහා මද නද රජ් ට
ම ත්මක ඕ ෑම ියමවසක් "ියන ියවාස" ට්ට
රැම
ම්ර රජ්මේ මරොදු මසේවා ියවාස පිළිබද
ළටයුතුම කිරීම මමම මාංශ ලේ මන්න් සිදුමේ.
මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක රිපරාන
ව ියවාස න්
මවන්කිරීුම සිදුළරනු නබ ම්ර ඒවා


සමුඛල් ියවාස 104



බාංරනා ියවාස 52



මන ිපසු ියවාස 20



ජ් වය රම ියවාස 18



මර ්මී රාර ියවාස 04 මේ.

මමම ියවාස මළොමෙ 05, රැජ්ට් රාරව මැළන්සි
රාරව සුටැන්මම මරසන්ට්ව ළැ දමරිනමරොන
මාව්ව සුමළ්ටන් රාරව මළොමෙ 07,
මබ ද්ධාමන ළ මාව්ව විමේරාම මාව්ව මග්රරිප
මාව්ව මනනමසේළර මාව්ව මළොමෙ 08, ආකාර්
න්. ුම. මරමර්රා මාව් හා බත්මක්රමුඛ්න,
ජ් වය රම
ප්රමද්ශ ලේවන පිහිටා ්.

මමම මාංශ ලේ



"ියන මසව " ියවාස වයාරෘතිස - රා්නව
වැකු මරොය
ියවාස
සාංකීර්
- හබරාදූව ියවාස සාංකීර්
- මහනුවරව කු්ඩයසාම් ියවාස 814



මළොමෙ 05 ළැ දමරිනමරොම මාවමත්මක
ියවාස සාංකීර්



රජ්මේ ියනධාරීන් සදහා දිසුත්රික්
මට්ටිනන් දිකිරීමට ම ජින් ියවාස
සාංකීර් සුමබන්ධ වයාරෘතිස



මමා්යාංශ ලේමේ
දිකිරීම

ව

ව

මරොය ැන්්න

ාදී වයාරෘතිස ක්රි ාත්මකමළ ව ම්ර මමහි රමමුඛ
වයාරෘතිස මදළ රාජ්ය හා මර ද්රලිළ හුඩ්
(public private partnership) රමමේද
ටමත්මක
ක්රි ාත්මකමළ මේ. මමා්යාංශ ලේමේ ින්න රහසුළුම
සාංවර්ධ
කිරීම සදහා ව
දිකිරීුම හා
මල්ත්මකවැඩි ාවන් ද මමම මාංශ ලේ මන්න් සිදු ළරනු
නබයි. මමම සි ල් යත්මකතුම ළටයුතුමවනට මදාන
ප්රසුමරාද
ළටයුතුමව
මළොන්්ාත්මකළු වන්
ලි ාරදිාංිත ද මමම මාංශ ලේමේ ළාර් න් ම්ර
රැමන්.
එමනසමව ව වයාරෘතිස වාර්්ා සැළසීමව වයාරෘතිස
සුමබන්ධ භ්ෟතිසළ හා මූනය ප්රරතිස මදාන ආ ්
මව් වාර්්ා මන්න් ිය ින් ළාන රරාස න්මරන්
දිිපරත්මක කිරීමව මමා්යාංශ ලේ්ේ ක්රි ාළාරී සැනැසුම
මමන්ම ප්රරතිස වාර්්ාව සැළසීම ද මමම මාංශ ලේ
ටමත්මක සිදු ළරනු නබයි.

ටමත්මක දැ ටව
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ින්ම රහසුළුම
සාංවර්ධ

ින්ම රහසුළුම
සාංවර්ධ

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකේ

මරොය ැන්ලි

මමා්යාංශ ලේ ප්රතිසසාංසුළර
වැඩි දියුණු කිරීම

හා

මමා්යවර ාම
බාංරනාව වැඩි දියුණු
කිරීම
සමුඛල් ියවාස,
මනොිපසු ියවාස හා
ජ් වය රම ියවාස
ප්රතිසසාංසුළර
හා
වැඩි දියුණු කිරීම
මහ් හ්රකින් යුතුම
ව මරොය ැන්්න
(G+2) මදි ර 1
දිකිරීම

ප්ර් පාදනත
(රු.මි)

2016.09.30 දිනපතප්රග් ෙ

ිභ්ෞ් ක(% )

මූල(රු.මි)

0.5

50%

682,778.91
(136.56%)

5.5

66%

1,892,655.24
(34.41%)

10

11%

24,609.00
(0.25%)

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩේ

සුමර්ර්

ළර

නද ප්රතිසශ ලේ්

සුමර්ර්

ළර

නද ප්රතිසශ ලේ්
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ආෙත්නතඅාංශය වෙ
"ියවැරදි ප්රතිසරත්මකතිස තුමළින් ගු ාත්මකමළ රාජ්ය
මසේව ක් "
දැක්ම ඔසුමසේ රමන් ළර
ආ ් මාංශ ලේමේ ළාර් න් ම්ර ප්රධා මරමුඛණු
මනසව
 රාජ්ය ියනධාරීන්ට, රාජ්ය මමා්යාාංශ ලේ/
මදරාර්්මුමන්තුමවනටව
රජ්මේ
ආ ් වනටව රාජ්ය මසේව
සුමබන්ධ
උ න්දුවක් දක්ව
ම ට සහ පිළිරත්මක
වෘත්මකතිස
සිනතිසවනට ආ ්
ළටයුතුම
සුමබන්ධම න් මසේවාවන් සැරයීම.



නුවරඑළි ව දි ්නාව හා බ්ඩයාරමවන
ප්රමද්ශ ලේවන
රවතිස
ියවාඩු
ියමක්් න්
්ලුුමළර
රිපදි
ප්රම්රය්ා මනුපිළිමවනළට මනුව ඒවා
මවන් ළර දීම.

ආදි ප්රමුඛය සුථා

ක් රනී.

ියවාඩු ියමක්් මවන් කිරීමමන් 2015 වසමර් නද
ආදා ම පිළිබද විසු්ර රහතිසන් දැක්මේ.

 රාජ්ය රිපරාන
මමා්යාාංශ ලේමේ වි
රථ ට ම ත්මක ආ ් ළටයුතුමවනට මදාන
මමා්ය ම්ඩයන සාංමද්ශ ලේ මළප්ුමරත්මක සළසු
කිරීම සහ මදාන මමා්ය ම්ඩයන තීර
සුමබන්ධම න් දිිප පි වරව් රැනීම,
මමා්ය ම්ඩයන සාංමද්ශ ලේ සුමබන්ධ
ියරීක්
සැරයීම.
 රිපරාන
ළටයුතුමවනදී රාජ්ය මසේවා
මළොින න් සභ්ාව, මහා භ්ා්ඩයාරාර ,
ළමම ාළර
මසේවා මදරාර්්මුමන්තුමව,
නීතිසරතිස මදරාර්්මුමන්තුමව, රාර්ලිමුමන්තුම
මනුළාරළ සභ්ා සහ මම කුත්මක මමා්යාාංශ ලේ
සමර එක්ව ළටයුතුම කිරීම.
 ආ ් සාංග්රහ හා මදාන රාජ්ය රිපරාන
කරම්ය සුමබන්ධම න් ියරීක්
නබා
දීම.
 රාජ්ය මසේව ට මදාම ප්රතිසරත්මකතිස සළසු
කිරීම.

ළාර්
ම්ඩයනමේ ළාර් ක්
්න ක් ළරා මන
ා හැකි ව
ළුහුණු මවසුථා සැනසීමුම
නක්ළම න් 60% ක් සළුරා
ම්ර මමම වසර තුමම ආ ්
රැහැදිලි කිරීුම 8000ළට වයා
ියකුත්මක කිරීමට හැකි ාව නැබී

ම්ාව ළ හන
රිපදි ඔුඩන් මව්
2011 වසමර්
රැනීමට හැකිවූ
සාංග්රහ සදහා
වැඩි ප්රමා
ක්
්.

 එම ප්රතිසරත්මකතිස සළසු කිරීමුම දී ියනධාරීන්ට
මාර්මර රමද්ශ ලේ සැරයීම.
 ආ ් ළටයුතුම සුමබන්ධම න් ජ්ාතිසළ
මට්ටමුම ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද
සහ ඒවා
මර්ථළථ
කිරීම.
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ
01. මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර

රිොකරකම
ළුහුණු
වැයසටහන්
රැවැත්මකවීම

උපතරිොකාරකම
i. ක්රි ාවලි සාංවර්ධ
පිළිබඳ දැනුම
වැඩි කිරීමට ආ ් මාංශ ලේමේ ළාර්
ම්ඩයන සඳහා ළුහුණු වැයසටහ ක්
රැවැත්මකවීම
ii. ආ ් මාංශ ලේමේ ළාර් ම්ඩයන
සඳහා ළාර් ානම න් බැහැර ළුහුණු
වැයසටහ ක් රැවැත්මකවීම
iii. විවිධ මමා්යාංශ ලේ හා
මදරාර්්මුමන්තුමවන ආ ්ියළ
ළටයුතුමවන ිය ැලී සිින රාජ්ය
ළමම ාළර සහළාර ියනධාරීන්
සඳහා ළුහුණු වැයසටහන් තුම ක්
රැවැත්මකවීම

02. රහසුළුම
සැනසීම

i. ියවාඩු ියමක්් මල්ත්මකවැඩි ා කිරීම
ii.
ව ියවාඩු ියමක්් ක් දි කිරීම

ප්ර් පාදන
(රු.මි.)
-

04.ප්රතිසරත්මකතිස

ඵනදායී්ා
සාංවර්ධ
වැයසටහ

ිභ්ෞ් ක

නිමැුඩම

මූල

ම ාව ළුහුණු වූ ළාර්
ම්ඩයන

(20%)

2011 වසර මවසා වීමට මරර මමම ළුහුණු
වැයසටහ රවත්මකවනු ්.
(100%)
-

ළුහුණු වැයසටහ

රවත්මකව

නදී

(80%)

63397.00

ළුහුණු වැයසටහන් මදළක් රවත්මකව නද ම්ර
මම ක් වැයසටහ 2011 වසර මවසා වීමට
මරර රවත්මකවනු ්.

108290.00

2.00

(90% )

2009400.00
-

iii. ම්ව මහම වායු සමීළර
කිරීම
iv. ම්ව මහමමහි තීු ම තිසර (vertical
blind) සවි කිරීම

-

v. ළාලී මවශ ලේය්ා මනුව ආ ්
සාංග්රහ සාංමශ ලේ ධ
කිරීම
vi. 2015 වසමර් ආ ් සාංග්රහ
සාංමශ ලේ ධ
ළරිනන් ියකුත්මක ළර නද
රාජ්ය රිපරාන කරම්ය සි ්න
පිළිබඳ ම්ොරතුමු  තුමනත්මක
කරම්ය ක් ියකුත්මක කිරීම

-

ප්රතිසරාද ම ොනැබීම මහේතුමමවන් මමම
ළාර් ආරුමභ් ළර ම ොමැ්
ප්රතිසරාද ම ොනැබීම මහේතුමමවන් මමම
ළාර් ආරුමභ් ළර ම ොමැ්

-

(80%)මමා්ය ම්ඩයන තීර

-

-

මන්න් සිදු
ළර නද සාංමශ ලේ ධ රාජ්ය රිපරාන
කරම්ය මන්න් ප්රළාශ ලේ ට රත්මක ළර නදී.
(100%)

කරම්ය ියකුත්මක ළර

නදී

ම ාව ළුහුණු වූ ළාර්
ම්ඩයන

ම ාව ළුහුණු වූ රාජ්ය
ියනධාරීන්

-

03. ඵනදායී්ාව

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ

ම ාව මල්ත්මකවැඩි ා ළර
නද ියවාඩු ියමක්්
මල්තිසන් දි ළර නද ියවාඩු
ියමක්්
මාංශ ලේ තුමම ම ාව
සාංවර්ධ
ළර නද
ින්ම රහසුළුම
සාංමශ ලේ කා් ආ ්

ම්ොරතුමු 
කරම්ය

තුමමත්මක
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සාංග්රහ

ගිණුේතඅාංශය වෙ
රාජ්ය මාංශ ලේමේ මහොදම රාජ්ය මූනය ළමම ාළු වා
බවට රත්මකවීම සි

මහජ් ්ාවම



දැක්ම ළරරත්මක මමම මාංශ ලේ

මමා්යාංශ ලේමේ මූනය

හා මසසු

රාජ්ය

මුඛද් ිය ින් ළාර්

සඳහාම ල්නදායීව ම දමව

න්

බවට වරබනා

රැනීමව

සුමරත්මක

විියවිදභ්ාව කින් හා වරකීමකින් යුතුමව රිපහර
්හුඩු  කිරීම සදහා ියරතුමු වම ක්රි ාත්මකමළව
සි ළාර්

ම්ර

න් ළාර් ක් මව ප් කිරීම සදහා මා ව

සුමරත්මක මරවීුමව මරවීුමව ප්රසුමරාද
වාර්්ාළර

හා මූනය

ශ ලේායාවන් ඔසුමසේ ළාර්

විමධයර් ළර

න්

්.

ප්රමුඛයසුථා

2011 මූනය වර් ම හි ූන ය රාදළ පිිපවැ
සැළැසුම ම් රද ුමව මමා්යාංශ ලේ විසින් දිිපරත්මක
ළර

නද ක්රි ාළාරී සැනැසුම රාදළ ළර රියිනන්

මමා්යාංශ ලේ
ප්රතිසරාද

න්ණුුම මාංශ ලේමේ මරමුඛණු ම්රව

ක් රනී.

සදහා ු පි ් ිනලි
ප්රමා

ක්

ජ්ාතිසළ

මදරාර්්මුමන්තුමව මන්න් මවන් ළර


මූනය සැනසුුම සළසුකිරීම හා ම වැ රාන



මසේවානාභීන්ම

ප්රතිසරාද

1123.10ළ
ම වැ
නද ම්ර එම

රහ් රිපදි මබදා මවන් ළර තිසබුිව.

මවශ ලේය්ාව න් ප්රමාද කින්

ම්ොරව ප් කිරීමව


රජ්මේ මූනය නීතිසරීතිස, ප්රතිසරත්මකතිස, තීන්දු හා
කරම්ය විකාවිධා වනට මනුකූනව මූනය
රිපරාන



ව

නැබීුම, මරවීුම, ආදා ුම, වි දුම ියසි රිපදි
වාර්්ාර්
සුමරාද

කිරීම,

සැසඳීම

හා

දත්මක්

.



වත්මකළුමවන ආරක් ාව ්හුඩු  කිරීමව



වරකීුම න්ණුුමර් ළර ියරුඩ් කිරීමව



මූනය ම්ොරතුමු  රැසුකිරීම, එවා විශ ලේුම්
කිරීම සහ මූනය ප්රළාශ ලේ පිළිම න කිරීම සඳහා
වී

්ාක් ිවළ රම හා විකාරම භ්ාවි් ට

රැියමව


රාජ්ය මද්රම හා මූනය වත්මකළුම වන හිිනළුම
ආරක් ා කිරීමව

මමම ප්රතිසරාද ප්රමා
උරම ොජ්
ම්
මත්මකළරරන් ා මභ් තිසළ හා මූනය ප්රරතිස ළවමර්ද
න්
ියරන්්ර න් විමසා බැලීමමන් මූනය
රිපහර
ළාර් ක් ම්ාව හා ඵනදායී්ව
හන මිනටමළ රවත්මකවා රැනීම සදහා මූනය මාංශ ලේ
ියරන්්රම න් ක්රි ා ළම ම්ර ඒ මනුව 2011
වසමර් මූනය ප්රරතිසමේ සාමා ය 2011.06.30 දි
ව විට 14.6%ළ මර ළ රවත්මකවා රැනීමට
මමා්යාංශ ලේ සමත්මක වී තිස ම්ර 2011.12.31 දි
ව විට එ 100% දක්වා මර ඒම ඒළා
මම දක් ාව මේ.
මවන්ළර නද ප්රතිසරාද ට සාම දක් ව ස්ය
රිපහර
සිදුව තිස ආළාර පිළිබද ම්ොරතුමු 
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රහ් ප්රසුථාර මන්න් ියරූර
ළර ්. මුම
ව විට සෑම ළාර් ක්ම ආරුමභ්ළර තිස ම්ර
මභ් තිසළ ප්රරතිස සැනකීමුමදී එහි සාමා ය මර
60%ළ මට්ටමළ රම
රවත්මකවා රැනීමට
මමා්යාංශ ලේ සමත්මකව ්.

2012

2013

2014

2015

2016

1400000
1200000
1,147,945

1000000

1128100

800000
600000
400000

669075
533650
485725

200000
0
ළු රාවර්්

මමා්යාංශ ලේ ක් වශ ලේම න් 2012 වසමර් සිට 2011
වසර දක්වා වූ එක් එක් වසරවනදී මවන් ළර නද
ප්ර්ාරාද න්ී  ළු රාවර්ථ වි දුම හා ප්රා ධ
වි දුම
සදහා
වූ
ජ්ාතිසළ
ම වැ
මදරාර්්මුමන්තුමමේ
මවන්
කිරීුමවන
සාංක්  ද් ක් රහතිසන් දැක්මේ.

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2012

2013

ප්රා ධ
2014

2015

2016
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

උපතරිොකාරකේ

ප්ර් පාදනෙ
(රු.තමි.)

සත්තවිෙදම
(රු. මි.)

මූලතබැදීේ
(රු. මි.)

දීර වයා ද් මසේවා සඳහා මසේවාරුමභ්ළ
ළුහුණුව
දීර වයා ද් මසේවා සඳහා
ා ළත්මකව
සාංවර්ධ
දීර වයා ද් මසේවා සඳහා විමද්ශ ලේර් ළුහුණු
මවසුථා
ළමම ාළර
ම ොව
මසේවා සඳහා
මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණුව
ළමම ාළර
ම ොව
මසේවා වන්හි
මසේවළයින් සඳහා මා ව සුමරත්මක ළුහුණු
වැයසටහන් 50ක් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම .

60,000,000

15,516,052

43,500,000

රිපර ළ සැරයීම

22,446,590

ප්රග් ෙත2016.09.30තදිනප
මභ් තිසළ
මූනය

අිප්ක්ෂිත්ත
නිමැුඩම

01.මානන සේපමක
කළමනාකරණෙ
02 - 2401
02 - 2401
02 - 2401
02 - 2401
02 - 2401

සි ල් වැයසටහන්
ක්රි ාත්මකමළ මවිනන් රවතී

26%

02. ිත්ොරතුමරුත
ත්ාක් ණෙ
Feb-02
Feb-02
Feb-01
03. ඵලදායිත්ානෙ
Proj05 - 2001, 2002,
2003, 2102, 2103
2401
2502
2401

මමා්යාංශ ලේමේ මවේ මයවි දියුණු කිරීම
ඊ මා ව සුමරත්මක ළමම ාළර
HRM)
මභ් තිසළ සුමරත්මක රහසුළුම සැරයීම
දැනුවත්මක කිරීමුම වැයසටහන් හා ළුහුණු
වැයසටහන් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම
ජ්ා්යන්්ර මත්මකදැකීුම නබාරැනීමුම
වැයසටහන්
ප්ර ාම හා ්යාර නබාදීමුම වැයසටහන්
රැවැත්මකවීම

500,000
(E -

22,446,590
473,060

ප්රසුමරාද
සුමර්ර්
ළර ්
ප්රසුමරාද
සිදු
මළමරිනන් රවතී

5,000,000

0%
95%
0%

4,700,000

193,909

4,506,091

15,000,000

8,836,273

6,163,727

2,000,000

1,717,491

282,509

20,000,000

3,892,968

16,107,032

12,500,000

10,049,172

2,450,828

ප්රසුමරාද
සිදු
මළමරිනන් රවතී
සි ල්ම වැයසටහන් සිදු
මළමරිනන් රවතී
සි ල්ම වැයසටහන් සිදු
මළමරිනන් රවතී

4%
59%
86%
19%

04. විශ්රාමතනැටුප්තහාත
සුබතසාධනෙ
01, 02-2001

රජ්මේ ියන ියවාස
Feb-01

ියවාඩු ියමක්්

වීළර
වීළර

කිරීම
කිරීම

2,000,000

155,167

වැය ළටයුතුම සිදු
මළමරිනන් ්
වැය ළටයුතුම සිදු
මළමරිනන් ්

80%
0%
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Feb-01

මවන්හ් රහසුළුම නබාදීම

9,362,960

9,362,960

වැය ළටයුතුම සිදු
මළමරිනන් ්

0%

05. පාලනෙතහාත
ප්ර් සාංස්කරණෙ
Feb-02
Apr-01
Apr-01
Apr-01
Apr-01

මද්ශී ආර්ථිළ සාංවර්ධ රාන
(G LED)
රද්ධතිස සහ රාජ්ය මසේවා රිනරාීනන්
සරනළර
හා වීළර
රාජ්ය මසේවා ්ත්මකත්මකව ළමම ාළර
වැඩි
දියුණු කිරීම
රාජ්ය මසේව තුමම ම්ොරතුමු  හා සන්ියමේද
්ාක්
භ්ාවි් (රිපර ළ භ්ාවි් )
ප්රවර්ධ
කිරීම
ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර
සඳහා සහ
දැක්වීම

25,000,000

1,159,570

5%

40,000,000
20,000,000
6,407,000

2,730,000

3,681,077

19,118,923

7%

20,000,000
10,000,000

06. පහසුකේතසැලසීම
02 & 04 - 2001
01, 02, 04 - 2002

මරොය ැන්ලි වීළර
හා වැඩි දියුණු
කිරීම
පිිප ්, න්් සූ් හා උරළර
යත්මකතුමව

01, 02, 04 - 2003

වාහ

01, 02, 04 - 2102 ,
2103
Feb-04

මල්ත්මකවැඩි ාව හා වැඩි දියුණු කිරීම

22,800,000

වැය ළටයුතුම සිදු
මළමරිනන් ්

2,010,000

16%
0%

මල්ත්මකවැඩි ා ළටයුතුම සිදු
මළමරිනන් ්
It වැය රිපසරමේ
රහසුළුම වැඩි දියුණු
මළමර්.
මටන්යර් ලි විලි
සූදා ුම මළමරිනන් ්

6,600,000

1,152,721

2,000,000

17%

රෘහ භ්ා්ඩය, පිිප ්, න්් සූ් හා මව ත්මක
උරළර සැරයීම

26,634,000

9,393,004

20,392,000

මරොය ැන්ලි හා වුහ න් දිකිරීම

34,000,000

7,927,000

34,000,000

43,500,000

7,021,530

36,478,470

90% වැය ළටයුතුම
සුමර්ර් ළර ්

16%

380,996,562

88,216,738

292,779,824

90% වැය ළටයුතුම
සුමර්ර් ළර ්

23%

35%
23%

07. මහජ්නත
සේබන්ධත්ා
Proj 04 - 04, 06, 07,
11, 12, 13, 14 - 2502
05, 08, 09, 10 - 2502

දු ුළර රුමමා වන ප්රජ්ාවන්/මහජ් ා හා
රාස් දු වන් හට රහසුළුම සැරයීම හා
බනරැන්වීම
ආරිනළ හා සාංසුළෘතිසළ සුථා මව්
රහසුළුම සැරයීම හා වැඩි දියුණු කිරීම
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

රිොකාරකමත
ළුද්රන රඩි ඩි
ප්රවාහ
සැරයුුම
යත්මකතුම වි දුම
මසේවාවන්
මාු  කිරීුම
රාජ්ය ආ ්

01.මානනතසේපමකත
කළමනාකරණෙ

744.05
23.60
44.40
22.65
137.70
10.70
140.00
1,123.10

03. පාලනෙතහාත
ප්ර් සාංස්කරණෙ

සත්තවිෙදම
(රු.මි.)

30.09.2016 දිනපතප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් ක

482.41
12.62
28.67
16.35
91.80
2.61
95.51
729.97

මූල
65%
53%
65%
72%
67%
24%
68%

අිප්ක්ෂිත්තප්ර් ඵල

දීර්ඝ ළාලී මද්ශී ළුහුණුව
මළින ළාලී මද්ශී ළුහුණුව
ිප ැදුරන් හා ළාර් ාන සහළු වන්ට ්ාක් ිවළ ළුහුණුව
ළ්ඩයා ුම මරොය ැගීම හා ා ළත්මකව ළුහුණුව
මළින ළාලී විමද්ශ ලේ ළුහුණුව

7.50

8.00

7.94

99%

0.70

0.00

0%

2.00

0.00

0%

කිරීමුම වැයසටහ

27.00

23.16

86%

(G - LED)

4.00

1.06

26%

විමශ ලේේ ඵනදායි්ා ප්රවර්ධ

වැයසටහ

ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා සුමමා

ප්රදා

ප්රාමද්ශී ආර්ථිළ සාංවර්ධ

රාන

සි ල්ම
වැයසටහන්
ක්රි ාත්මකමළ
මවිනන් රවතී

50.00

ියනධාරීන් 200 ළට මළින ළාලී ළුහුණුව සැරයීම හා ළාර්
සාධ ළමම ාළර රද්ධතිස ක්රි ාත්මකමළ කිරීම
දීර වයා ද් මසේවා සඳහා ළුහුණුව
දීර වයා ද් මසේවා සඳහා මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණු
මම ක් මසේවාවන් සඳහා මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණුව
ඵනදායි්ා ප්රවර්ධ වැයසටහ
ළුහුණු හා ධාිප්ා සාංවර්ධ
ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර ළාර් ම්ඩයන සඳහා ළුහුණු
වැයසටහන්
02. ඵලදායිත්ානෙ

ප්ර් පාදනෙ
(රු.මි)

15%
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ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ

රිපරාන

ආ ්

(SLIDA)

ශ්රී නාංළාමේ රැප්ුමවලින් බනරෑුම නැූ  ප්රමද්ශ ලේවන ප්රජ්ා
සාංවර්ධ
සඳහා ව මරරප්රාමී ියනධාරීන් ළුහුණුව සඳහා
ව වයාරෘතිස (GOSL- JICA)

04. ෙටිත්ලත
පහසුකේත
සාංනර්ධනෙ

මමා්යාාංශ ලේ මරොය ැන්්න වීළර
හා වැඩි දියුණු කිරීම
ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර මරොය ැන්්න වීළර
හා
වැඩි දියුණු කිරීම
ඵනදායි්ා ම්ළුම ළාර් ාන මරොය ැන්්න වීළර
හා වැඩි
දියුණු කිරීම
මමා්යාාංශ ලේ රිපශ්ර තුමම පිිප ්, න්් සූ් හා උරළර
යත්මකතුමව
ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර මාංශ ලේ තුමම පිිප ්, න්් සූ් හා
උරළර
යත්මකතුමව
ඵනදායි්ා ම්ළුම ළාර් ානමේ පිිප ්, න්් සූ් හා
උරළර
යත්මකතුමව
මමා්යාාංශ ලේ වාහ

මල්ත්මකවැඩි ා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම

මමා්යාාංශ ලේ සඳහා වාහ

මත්මකරත්මක ළරරැනීම

රෘහ භ්ා්ඩය, පිිප ්, න්් සූ් හා මම ක් උරළර
ව මරොය ැන්්න දි කිරීම
05. මහජ්නත
සේබන්ධත්ා

විශ්රාම ශ ලේානා දිකිරීම

60.00

30.61

33.00

0.72

25.50

13.45

0.60

0.00

0%

0.20

0.17

84%

8.62

8.35

97%

0.60

0.00

0%

0.60

0.00

0%

8.30

6.79

35.00

0.00

18.85

6.93

10.00

0.03

90.00

43.23

සැරයීම

වැයළටයුතුම
මළමරිනන් රවතී

53%

82%
ප්රසුමරාද
සිදු
මළමරිනන් රවතී
31-09-2016
දි ට මනූව
දා ළත්මකව ින 1.5

0%

37%
0%

50% වැය
සුමර්ර් ළර
්

48%
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ඒකාබද්ධතිසේනාතඅාංශය වෙ
ජ්ාතිසළ සාංවර්ධ ක්රි ාළාරළුම සිදුකිරීම සඳහා
මවශ ලේය මා ව සුමරත්මක බඳවා රැනීමව සුථාර
කිරීම හා එම මසේවළ සාංයයාව ළමම ාළර
කිරීම පිිවස සි ලු ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද
හා
ක්රි ාවට
ැාංවීම මරමුඛණු ළරරියිනන් මමම
මාංශ ලේමේ ළටයුතුම සිදුමළමර්.
රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේව ව ශ්රී නාංළා
ම්ොරතුමු  සන්ියමේද
්ාක්
මසේව ව
සාංවර්ධ
ියනධාරී මසේව ව භ්ා ා රිපවර්්ළ
මසේව ව ශ්රී නාංළා රජ්මේ ළුසු්ළාන ාකාරතිස
මසේව ව ඒළාබද්ධ ිප දුු  මසේව ව හා ළාර් ාන
මසේවළ මසේවාව
මසේවාවන්ී  මසේවා
වයවසුථාවන් ප්රළාරව ියනධාරීන් බදවා රැනීමුම
සිට විශ්රාම රැන්වීම දක්වා වූ සි ල්ම ආ ්ියළ
මමන්ම ප්රතිසරත්මකතිසම
ළටයුතුමවන මසේවා
බනධාරීත්මකව මමම මාංශ ලේ මන්න් උසුනයි.

2011 වසර සනළ
මන්න්ව



රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේවමේ
මකාරන්තිස
සදහා ියනධාරීන් 278
මදම කු බදවා රන් ා නදී.

එමනසම රාජ්ය මසේව සදහා බදවා රත්මක වළ
ියනධාරීන් සදහා ියසි ළුහුණුවීුම නබාදීම මන්න්
දැනුම හා ආළ්රවලින් මරොමහොසත්මක රාජ්ය
මසේව ක්
තිසකිරීම සදහා මූලිළ මඩි්ානම
ම ොදව නදී.


රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේවමේ
මකාරන්තිසමේ ියනධාරීන් 233 මදම කු
සදහා ළුහුණු මවසුථා නබාදීම



2015 වසමර් බදවාරන් ා නද රාජ්ය
ළමම ාළර සහළාර මසේවමේ III ව
රන්තිසමේ ියනධාරීන් 2174 මදම කු
මව් මූලිළ ළුහුණු නබාදීම.



ශ්රී නාංළා රිපරාන මසේවමේ ියනධාරීන්
සදහා ළාර් ක් ම්ා ළය ුම රරීක්
රවත්මකවා ප්රතිසරන ියකුත්මකළර මවසන් කීරීම.



දිවයිමන් සි ල් දිසුත්රික් ම්ළුම
ළාර් ානව ප්රාමද්ශී ම්ළුම ළාර් ානව
මමා්යාංශ ලේ හා මදරාර්්මුමන්තුමවන
ළාර් ම්ඩයන
පිළිබද
ම්ොරතුමු 
ාවත්මකළාලී කිරීම සදහා PACIS ිනන්
මෘදුළාාංර ක් හදුන්වාදීම.

විටදී ඒළාබද්ධ මසේවා මාංශ ලේ



රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේව
සදහා වළ ියනධාරීන් 1154ක් බදවා
රන් ා නදී.



ශ්රී නාංළා ම්ොරතුමු  සන්ියමේද
්ාක්
මසේව සදහා වළ ියනධාරීන්
217ක් බදවා රැනීම.
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සි ල්ම ඒළාබද්ධ මසේවාවන් ශ ලේක්තිසමත්මක කිරීම
සදහා 2017 වසමර්දීව



රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේව
සදහා වළ ියනධාරීන් 2878 ක් බදවා
රැනීමටව



රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේවමේ
මකා රන්තිස සදහා වළ ියනධාරීන් 302
ක් බදවා රැනීමටව



ශ්රී නාංළා ම්ොරතුමු  සන්ියමේද
්ාක්
මසේවමේ 3(III) රන්තිස සදහා
වළ ියනධාරීන් 758 ක් බදවා රැනීමටව



ශ්රී නාංළා ම්ොරතුමු  සන්ියමේද
්ාක්
මසේවමේ 2(II) රන්තිස සදහා
වළ ියනධාරීන් 174 ක් බදවා රැනීමටව



ශ්රී නාංළා ම්ොරතුමු  සන්ියමේද
්ාක්
මසේවමේ 3(II) රන්තිස සදහා
වළ ියනධාරීන් 20 ක් බදවා රැනීමටව



ශ්රී නාංළා ළුසු්ළාන ාකාරතිස මසේව සදහා
වළ ියනධාරීන් 480ක් බදවා රැනීමටව



එමනසම මමමසේ බදවාරන් ා සි ල්ම
ියනධාරීන් සදහා මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණුවීුම
ියසි රිපදි සැරයීම සදහා ද

සැනසුුමළර

්.
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ප්රධානතවි ෙත
පථෙ
මා ව සුමරත්මක
සාංවර්ධ

රිොකාරකම
1. බඳවා රැනීම හා
ළුහුණුව

2. උසසුවීම හා විභ්ාර

උපතරිොකාරකම
1. බඳවා රැනීුම
• ශ්රී.න.ර.මසේ.
•මකා
• රා.ළ.ස.මසේ.

ප්ර් පාදන
(රු.මි)

1. ශ්රී.න.ර.මසේ.
ියනධාරීන්ම උසසු වීුම
1.ප්රතිස ාංජිනමන්ු ළර
ඊ- මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර
භ්ාවි්

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩේ

24
3.5
35

50%
100%
100%

0.25
1.06

ියනධාරීන් 278ක් බඳවා රැිවිය
2015 දී ියනධාරීන් 2674ක් බඳවා රන් ා නද
ම්ර 2011 දී ියනධාරීන් 1645 බඳවා රැිවිය

• ම්ොරතුමු  ්ාක්
මසේව
• භ්ා ා රිපවර්්ළ
2. මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණු
•මකා

4.5

75%

0.11

ියනධාරීන් 217 ක් බඳවා රැිවිය

0.5

70%
100%

0.05

2015 දී ියනධාරීන් 69 ක් බඳවා රැිවිය

• රා.ළ.ස.මසේ.

5.1

3. ළාර් ක් ම්ා
ළය ුම විභ්ාර
• ශ්රී.න.ර.මසේ.

විමශ ලේේ මශ්රේිව

62%

70%

• ම්ොරතුමු  ්ාක්
මසේව
මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර
ම්ොරතුමු 
්ාක්

2016.09.30 දිනපතප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් කත(%)
මූලත(රු.මි)

25%
0.15

100%
ම ජින් හා
රැටල්ව
විසු්ර කිරීම

1.56
sent for the payment
4.32

ියනධාරීන් 233ක් ළුහුණු මළිපිව
2015 දී ියනධාරීන් 2674ක් ළුහුණු මළිපිව

1.47 (ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන ආ ්
මවතිසන්
රැහැදිලි කිරීුම ්නා සිින නදී)
1.3 (ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන ආ ්
මවතිසන්
රැහැදිලි කිරීුම ්නා සිින නදී)
0.15

ිය ින් මේනාවට ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර
රවත්මකවා ප්රතිසඵන ියකුත්මක මළිපිව

ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන
ආ ්
සමර සාංවර්ධ

ම ජින් හා රැටල්ව විසු්ර කිරීම හා මූලිළ
ම්ොරතුමු  රැසු ළර රැනීම සඳහා මවේ මයවිම හි
රන කිරීම.

ළුර දරාඩු පිරවීම
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ශ්රීතලාංකාතපරිපාලනතිසේනාතඅාංශය වෙ


වැප් ද රහි් විමද්ශ ලේ ියවාඩු (මධය
/
රක් ාව / මධය
සහ රක් ාව) (ආ ් සාංග්රහමේ XII 11 වරන්තිස
මනුව)



රාජ්ළාිප සඳහා විමද්ශ ලේ රටළට මනුයුක්්
ළර නද, ් තුමමර් සුථිර ළර තිස රාජ්ය
ියනධාිපම කුම ළන් ා සඳහා වැප් ද
රහි් ියවාඩු



මසේවා වයවසුථාමේ 12 (III) මේද
ප්රළාරව මදාම වැප් ද පි වමර් පිහිප්වීම



ුම ් තුමරළ වැය බැලීම සඳහා මදාම
ියර්මද්ශ ලේ රාජ්ය මසේවා මළොින න් සභ්ාව
මව් සැරයීම



ද්විතී
සඳහා මුඛදාහැරීම පිළිබඳව
රාජ්ය මසේවා මළොිනසමට ියර්මද්ශ ලේ
සැරයීම (ළාර් රිනරාිනළ රීතිස 143
මනුව)



ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර ට මදාම
රැටල් සුමබන්ධම න් රාජ්ය මසේවා
මළොින න් සභ්ාව මව් ියර්මද්ශ ලේ සැරයීම
(රා.මසේ.මළො. කරම්ය 02/2011 රිපදි)

උසසුවීුම සුමබන්ධම න් රාජ්ය මසේවා
මළොින න් සභ්ාවට ියර්මද්ශ ලේ සැරයීම



රමමුඛ රාංතිසමේ සහ විමශ ලේේ මශ්රේිවමේ
ියනධාරීන්ම වාර් ළ වැප් ද වර්ධළ
මනුම් කිරීම



මසේවමේ සුථිර කිරීම පිළිබඳව රාජ්ය
මසේවා මළොිනසමට ියර්මද්ශ ලේ සැරයීම



මසේවා දීර්ඝ කිරීුම පිළිබඳව මනුමැතිස
නබා දීම



රාජ්ළාිප භ්ාරරැනීම පිළිබඳ විසු්ර
රජ්මේ මුඛද්ර ාන ාකාරතිස මව් ැවීම



මසේවම න් විශ්රාම රැනීුම



දිවයිම න් පිට් ර් කිරීමට ිය ින්
ියවාඩු (ආ ්
සාංග්රහමේ XII 23
වරන්තිස මනුව)



මසේවමේ ප්රතිසරත්මකතිස තීර සුමබන්ධම න්
රාජ්ය මසේවා මළොින න් සභ්ාවට සහ
ළැබි ට් මමා්ය ම්ඩයන ට ියර්මද්ශ ලේ
සැරයීම



මසේවා වයවසුථාමේ සඳහන් වි
ක්ම ේ් න් සඳහා විමද්ශ ලේ මධය
ියවාඩු නබා දීම (සුමළුර් වැප් ද සහි්)
- (ආ ් සාංග්රහමේ XII 14 වරන්තිස
මනුව)



මජ්ය ුඨ්ා නැයිසුතුමව ළමම ාළර
කිරීම

ශ්රී නාංළා
ම්ඩයන
මඟින් ර
රිපරාන
නබයි.

රිපරාන මසේව ට මදාමව මමා්ය
හා රාජ්ය මසේවා මළොින න් සභ්ාව
වනු නබ සි ලුම ප්රතිසරත්මකතිස ශ්රී නාංළා
මසේවා ශ ලේායාව මඟින් ක්රි ාත්මකමළ ළරනු

ශය වාඛානතමඟින්තසිදුතකරනුතලබනතකාර්ෙෙන්










ප්රතිසඵන ස ාථ ළරරැනීම සඳහා සහතිසළ
විභ්ාර මදරාර්්මුමන්තුමව හා විශ ලේුව
විදයාන න් මව් ම ොමුඛ කිරීම
සුථා මාු  සඳහා මනුමැතිස නබා දීම
සහ රාජ්ය මසේවා මළොිනසම මව්
ියර්මද්ශ ලේ සැරයීම
ශ්රී නාංළා රිපරාන මසේවා වයවසුථාව
මනුව වි න් හා භ්ා ා පිළිබඳව
ප්රවී ්ාව
නබා
රැනීමුම
මවශ ලේය්ාවම න් ියදහසු කිරීම
ළාර් ක් ම්ා ළය ුම රරීක්
ප්රතිසඵන ියකුත්මක කිරීම

න්හි
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බෑර්තුම
කිරීම

නැයිසුතුමව

ළමම ාළර

විවිධ වසරවන බදවාරන් ා නද ියනධාරී
ළ්ඩයා ුම මුම ව විට නබා තිස උසසුවීුම මනුව
සාංයුතිස රහතිස රිපදි මේ.

2011 වසර සැනකීමුමදී,


ශ්රී නාංළා රිපරාන
මසේව
සදහා
ියනධාරීන් බදවා රැනීමුම මරමුඛිවන්
විවෘ් හා සීින්
ධාරාවන් ඔසුමසේ විභ්ාර රවත්මකවා මවසන්
ළර තිස ම්ර පිළිතුමු  ර් රයීමමන්
රසුව සුමමුඛය රරීක්
සදහා සුදුසුළුම
නද ියනධාරී ම්ය සළසා මවසන් ළර
්.



ශ්රී නාංළා රිපරාන මසේවමේ ියනධාරීන්ට
ිය ින් ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර ද
මමම වසර තුමම සිදුළර මවසා .



විමශ ලේේ මශ්රේිව සදහා ියනධාරීන් උසසු
කිරීමුම මූලිළ පි වර න් ියම කිරීමමන්
රසුව ් තුමු  14ක් සදහා ියනධාරීන්
උසසුකිරීමුම ළටයුතුම සිදුළර නදී.

එමනසම ශ්රී නාංළා රිපරාන මසේවමේ ළාන්්ා හා
ළුු  ියම ජ් මේ සාංයුතිස සනළා බැලූවිට එ
රහ් ආළාර මේ.

2011 වසමර් සිට 2020 දක්වා ියනධාරීන් විශ්රාම
රැනීමට ිය ින් ප්රමා
න් පිළිබද ළර නද
ළුමර ළථ
රහ් ප්රසුථාර මන්න් දැක්මේ.
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ඉාංජිින්රුතිසේනාතඅාංශය වෙ

ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේව ට ම ත්මක ව මා ව
සුමරත්මක ළමම ාළර
හා මසේවා මවශ ලේය්ාව න්
රිපදි එ රවත්මකවාමර
ාම මරමුඛණු ළරරියිනන්
මමම මාංශ ලේමේ ළටයුතුම සිදුමළමර්.
වර් 1677.10.01 දි බිහිවූ මමම මසේව
හ්
මුඛයය මරමුඛ
ප්කිරීමට 2013.11.11 දි දර ශ්රී
නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවා වයවසුථාව ප්රළාරව ශ්රී
නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවාව සදහා විවෘ් හා සීින්
ධාරාවන් ටමත්මක ව බදවා රැනීුම සිදු කිරීමව
මසේවා සුථීර කිරීුමව උසසු කිරීුමව වි
ළටයුතුමව
සුථා මාු  සිදු කිරීමව ළුහුණු නබා දීමව විශ්රාම
රැන්වීුම
ාදී වූ සි ල්ම ආ ්ියළ හා
රිපරාන ම ළටයුතුමවන වරකීම මමම මාංශ ලේ
මව් රැවරී ්.

දිසුත්රික් ම්ළුම ළාර් ාන හා ප්රාමද්ශී ම්ළුම
ළාර් ාන මට්ටිනන් සි
්ාක් ිවළ මසේවා
දා ළත්මකව රාජ්ය මාංශ ලේ මව් සර යි.
සිවි්ව විදුලිව ාන්ත්රිළ වැිය විවිධ ක්ම ේ් ඔසුමසේ
ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවාවට ම ත්මක ියනධාරීන්
වයා ද්ව රවතී.

ශ්රී නාංළාමේ මසේවමේ ියයුතුම මුඛල් ාංජිනමන්ු වන්
සාංයයාව මතුමිපන් 1%ළ ප්රතිසශ ලේ් ක් මුම ව විට
රාජ්ය මාංශ ලේ ියම ජ්
ළරයි.

මමම 1% ළ ප්රතිසශ ලේ් ප්රමා ාත්මකමළව 1382ක්
ව
ම්ර රාජ්ය මසේව සදහා මනුම් ළර තිස
මුඛල් ් තුමු  සාංයයාව 2000 කි.

මසේවමේ ම මද
ියනධාරීන් මමා්යාංශ ලේව
මදරාර්්මුමන්තුමව රමාත්මක හා ප්රාමද්ශී සභ්ාව

රමව ව මදව ව තුමන්ව හා විමශ ලේේ මශ්රේිවවනට
ම ත්මක මමම ියනධාරීන් මතුමිපන් වැඩිම ප්රතිසශ ලේ් ක්
මන්්ර්ර් වන්මන් තුමන්ව මශ්රේිව ට .
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2011 වසමර්දී විවෘ් ධාරාමවන් ව ියනධාරීන් 200
ක් බදවා රන් ා නදී.
විවිධ මසේවා ළා්ඩය න් ටමත්මක ඒ ඒ මශ්රේිව ට
ම ත්මක ව ියනධාරීන් සාංයයා සැනකීමුමදී වැඩිම
ප්රමා ක් මසේව ළරනුමේ සිවි් ාංජිනමන්ු 
වෘත්මකතිසළ න් මනස .

එමමන්ම 2016 වසමර් සීින් ධාරාව
ියනධාරීන් 53ක් බදවා රන් ා නදී.

ටමත්මක

ව

ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවමේ ියනධාරීන්ම
ම්ොරතුමු  ාවත්මකළාලී කිරීම සදහා ව දත්මක්
රද්ධතිස ක් හදුන්වාදීමුම ක්රි ාවලි මුම ව විට
ආරුමභ්ළර තිස ම්ර එ 2017 වසමර් ියම
කිරීමට නක්ළර්යි.
2011 වසමර් මත්මකළරරත්මක ප්රරතිස සැනකීමුමදීව
2011 වර් මේදී ු පි ් ිනලි
3.5ළ වි දමක්
දරිනන් සීින් හා විවෘ් ධාරාවන් ඔසුමසේ වළ
ාංජිනමන්ු  ියනධාරීන් 253ක් බදවා රන් ා නද
ම්ර මසේවාරුමභ්ළ ළුහුණු ළටයුතුම ද ියමළර ඔුඩන්
මුම ව
විට ළුර දරාඩු රවතිස
සුථා
මව්
මනුයුක්් ළර මවසන් .

ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවමේ මුම ව විට රවතිස
ළුර දරාඩු පි වීම සදහා ව ියනධාරීන් බදවා
රැනීම සහ එමසේ බදවා රන් ා වළ ියනධාරීන්
සදහා මදාන ළුහුණුවීුම නබා දීම 2017 වසමර්
නක්ළ න් ම්ර ප්රමුඛය සුථා ක් නබාරන් ා
ම්ර එමනසම මසේවමේ ම දී සිින ියනධාරීන්
සදහා ද ළුහුණු මවසුථාවන් ළුල්් කිරීම ද මරමුඛණු
ළර මර
්.
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකේත

ප්ර් පාදන
(රු.තමි.)

ව රත්මකවීුමනාභීන් සඳහා මසේවාරුමභ්ළ
ළුහුණුව
මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර

ම්ොරතුමු 
්ාක්

ළාර්ය ම්ඩයන
සඳහා ළුහුණුව

ශ්රී නාංළා ්ාක්
මසේවමේ ියනධාිපන්
ශ්රීනාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවාමේ iii
මශ්රේිව ට බඳවා රැනීම (සීින් ධාරාව)
ාංජිනමන්ු  උරාකාධාරීන් ශ්රී නාංළා
ාංජිනමන්ු  මසේවමේ iii මශ්රේිව ට බඳවා
රැනීම. (විවෘ් ධාරාව)
ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේවමේ
ියනධාරීන්ම ම්ොරතුමු  රද්ධතිස
සැළසීම
ධදියළ ළාර්ය න් සඳහා
මාර්මර රමද්ශ ලේළ සැළසීම
ආදර්ශ ලේ ලිපි සඳහා ආළෘතිස සැළසීම

ඵනදායී්ාව

ධදියළ සහ ළුද්රලිළ ළාර්ය සටහන්
රවත්මකවා රැනීම
ධදියළ ලිපි සඳහා ඊ
වාර්්ාවරවත්මකවාමර ාම
මරොනු සැළසුම
කිරීම

රාන
සහ
ප්රතිසසාංසුළර

ැව් උර ම්ය ර්

3.5

30.09.2016 දිනපත
ප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් ක
මූලත
100%

3.2

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩම
වෘත්මකතී සාංවර්ධ

සුමර්ර් ළර ්. ියනධාිපන් 253
මදම ක් ළුහුණු ළර නදී.
සුමර්ර් ළර ්. 2014 වසමර්
ළුර දරාඩු සාංයයාව ම් රද ුම ව
නදී. ියනධාරීන් 53 මදම ක් බඳවා
රන් ා නදී.

100%

ළුර දරාඩු පිරවීම

100%

ළුර දරාඩු පිරවීම

සුමර්ර් ළර ්. ියනධාරීන් 200
ක් බඳවා රන් ා නදී.

ශ්රී නාංළා ාංජිනමන්ු  මසේව
සඳහා දත්මක් රද්ධතිස ක්

ක්රි ාත්මකමළ මවිනන් රවතී

80%

N/A

100%

N/A

50%

N/A

100%

N/A

100%

N/A

පිිපක්සුුම නැයිසුතුම
නබාරැනීමට රැවතීම
ආදර්ශ ලේ ලිපි නබාරැනීමට
රැවතීම
ළාර්ය න්හි ළාර් ක් ම්ාව
හම ාම
ළාර්ය න්හි ළාර් ක් ම්ාව
හම ාම

50%

ළාර්ය න්හි ළාර් ක් ම්ාව
හම ාම

ම් රාරත්මක ආ ් න්හි මසේවළ සාංයයා
සාංමශ ලේ ධ
(සාංවිධා රටාව සහ
් තුමු  සමාමන ක )

75%

සාංමශ ලේ කා් මසේවළ සාංයයා

ළාර්යාලී රෘහ භ්ා්ඩය ිනනදී රැනීම

100%

රිපර ළ සහ රිපමන ළ
ිනනදී රැනීම.

100%

රහසුළුම සැනසීම
න්් ආදි

විිශය වේ තසපහන්ත

ලිපිළු  මුමස හා ළුප් 10ක් සහ
මමුඛත්මක්න් සඳහා ළුප් 07ක් ිනනදී
රන් ා නදී.
ළාර්යාන සඳහා රිපර ළ 05ක්
සහ රිපමන ළ
න්් ක්

සුමර්ර්

ළර

්.

ක්රි ාත්මකමළ මවිනන් රවතී
ක්රි ාත්මකමළ මවිනන් රවතී
ක්රි ාත්මකමළ මවිනන් රවතී
2015 වසමර් රහසුළුම සැනසීම
පිළිබඳ සැසිමේදී මරොනු ්බාරැනීම
සඳහා රාක්ළ ක් ්නා සිින ද
්වම එ නැබී ැ්.
APS සාංරම සහ මදරාර්්මුමන්තුම
සාමාජිනළයින් පිළිබඳ සාළච්ඡා
මානාවක් රවත්මකව නදී. ළාර්ය සිදු
මළමරිනන් රවතී .
සුමර්ර්
සුමර්ර්

31

ළර

ළර
්.

්.

ශ්රීතලාංකාතවිදාමකමකවතනාස්තුමතවිදාඥ 
තහාතත්ාක් ණතිසේනාතඅාංශය වෙ
රර්මේ
හා සැනසුුම මමන්ම ්ාක්
ළටයුතුම
ප්කිරීම සදහා මා ව සුමරත්මක මමමහ වීම තුමළින්
විශි ුඨ රාජ්ය මසේව ක් සුථාර
කිරීමුම ළුල්්
දැක්ම මරරදැිපව ක්රි ාත්මකමළ ව මමම මාංශ ලේ
මන්න් ශ්රී නාංළා විදයාත්මකමළ මසේව ව ශ්රී නාංළා
වාසුතුම
විදයාඥ හ
මසේව
සහ
ශ්රී
නාං්්්්්්්්ළා ්ාක්
මසේව
මසේවවන් තුමම හි සි ල් රිපරාන ම
හා
ආ ්ියළ ළටයුතුම පිලිබද වනකීම උසුනයි.



වාසුතුම විදයාත්මකමළ මසේව සදහා විවෘ්
ධාරාමවන් බදවා රැනීම සදහා මදාන
්රර විභ්ාර රැවැත්මකවීම



වර්
තුමම සිදුකිරීමට ම ජින් වූ
උසසුවීුමව සුථීරත්මකව
පිිප ැමීම සහ
විශ්රාම රැනීමට ිය ින් ියනධාරීන්ම
ාම ම්ය
ම්මසළට මරර සළසා
මවසන් කිරීමට හැකිවීම.

විදාමකමකතිසේනෙත



විදයාත්මකමළ මමන්ම වාසුතුම විදයාත්මකමළ
මසේවාවන් ජ් ප්රි ළරවීම සදහා රත්රිළා
සැළසීම.

1671.01.30 දි ැතිස මාංළ 216/13 දර
රැසට්ර් මන්න් රම ළරනු නදුව 1671.10.01
දි සිට බනරැවැත්මකමව රිපදි ක්රි ාත්මකමළ වි .
මසේවමේ මුඛල් ් තුමු  සාංයයාව 578කි. මමම
මසේවමේ ියනධාරීහු විවිධ මමා්යාංශ ලේ හා
මදරාර්්මුමන්තුම 16ළ විසිර සිිනතිස.

නාස්තුමතවිදඥ තිසේනෙ
මමම මසේව 1665.06.01 දි සිට ක්රි ාත්මකමළ
ව ම්ර මනුම් මුඛල් ් තුමු  සාංයයාව 51 කි.
මමම ියනධාරීන් රමාත්මක හා මධයම රජ්මේ
මසේවමේ ියර්ව සිිනතිස.

මාංශ ලේ නරාළරරත්මක සුවිමශ ලේේී  නක්ළ න් මනසව


ශ්රී නාංළා විදයාත්මකමළ මසේවා වයවසුථාව හා
වාසුතුම විදයාත්මකමළ මසේවාවන් සදහා රැවතිස
මසේවා වයවසුථාවන් 2011.01.01 දි සිට
ක්රි ාත්මකමළ ළරවීම.



තුමන්ව ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර
සදහා
දිිපරත්මකවූ රමමුඛ ළ්ඩයා ම
ජ් වර්ධ ළුර
විශ ලේුවවිදයාන
හා
මනුබද්කා්ව එම ළාර්
්ා සාර්ථළ
මනස ියමකිරීම.



ශ්රී නාංළා විදයාත්මකමළ මසේවා හා වාසුතුම
විදයාත්මකමළ මසේවා වයවසුථාවන් සදහා
2011.01.01 දි ට මරර
තුම්වූ
ියනධාරීන්ට මදාන ළරර් හැකි රිපදි
ප්රතිසරාද න් එක් කිරීම සදහා රාජ්ය
මසේව මළොින න් සභ්ාව විසින් මනුමැතිස
නබාදීම.

ශ්රීතලාංකාතත්ාක් ණතිසේනෙ
1664.07.01 දි රාජ්ය රිපරාන කරම්ය මාංළ
27/1664 මන්න් මමම මසේව
ුම ළර නද ම්ර
මුම ව විට ියනධාරීන් 11ව000ළට ආසන්
් තුමු  සාංයයාවක් රවතිස
2011 වසමර්
සැනකීමුමදීව

මත්මකළරරන් ා

නද

ප්රරතිස
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

1.මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකම

ප්ර් පාද
නත
(රු.මි)

1. මා ව සුමරත්මක සැනැසුම සළසු කිරීම- මසේවාරුමභ්ළ
ළුහුණු වැයසටහ රැවැත්මකවීම

8

*

2. මන්්ර්ග්රහ ප්රතිසරත්මකතිස සුමරාද
කිරීම- (බඳවා
රැනීම සඳහා සුමමුඛය සාළච්ඡා රැවැත්මකවීම)

0.15

100

ිභ්ෞ් කත(%)

69.23 (විදයාත්මකමළ) 14.29
(වාසුතුම විදයාඥ හ)

4. උසසු කිරීමට මාස 03ට මරර උසසු කිරීමට ිය ින්
ියනධාරීන් නැයිසුතුමර් කිරීම
5. විශ්රාම ැමට මාස 03ට මරර විශ්රාම ාමට ිය ින්
ියනධාරීන් නැයිසුතුමර් කිරීම

70.45 (විදයාත්මකමළ) 71.43
(වාසුතුම විදයාඥ හ)
100 (විදයාත්මකමළ) *** (වාසුතුම
විදයාඥ හ)

මනුම් මසේවළ සාංයයා ම්ොරතුමු  රවත්මකවාමර
ළුර දරාඩු පිළිබඳ ම්ොරතුමු  රවත්මකවාමර
ාම.

ාම.

0.4

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩම

මූලත

3. සුථිර කිරීමට මාස 03ට මරර සුථිර කිරීමට ිය ින්
ියනධාරීන් නැයිසුතුමර් කිරීම

6. විශ්රාම ාම, උසසුවීුම, ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර
සඳහා ්ලුුම කිරීමට මදාම මාර්මර රමද්ශ ලේ සළසු
කිරීම
2. ම්ොරතුමු 
්ාක්

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ

90%

0.11
සාධාර හා ්රඟළාරී රම ක් තුමළින්
කුසන්ා ම් රද ුමව රාජ්ය මසේවමේ රත්මකවීුම
නබා රැනීමට රැකි ා මම දක් ළයින්හට
මවසුථාව සනසා දීම.

**

100

මසේවළ මභිමප්රේර
කිරීම

හා මසේවළ ්ෘ දතිස

තිස

1(ම)එසු5 සාංළ්ර ක්රි ාත්මකමළ කිරීම
3. ඵනදායී්ාව

1(ආ) සි ල් මරොණු හා ළාර් ාන රිපසර එසු 5
සාංළ්ර මනුව සළසු කිරීම

50

3. මාංශ ලේමේ සෑම ක්රි ාළාරළමක් සඳහා ම ක්රි ාවලි
සටහන් සළසු කිරීම

60

4. සෑම ක්රි ාළාරළමක් සඳහා ම වැය මත්මක මරෝක්

60

5. ම දුුමළු වන් ආළර්
ළර රැනීම සඳහා
ශ්රී.න.වි.මසේ., ශ්රී.න.වා.වි.මසේ. හා ශ්රී.න.්ා.මසේ.ට මදාම
මත්මක රත්රිළා සළසු කිරීම

80

4. විශ්රාම වැප්ර හා
සුභ්සාධ
5. ප්රතිසරත්මකතිස

5.1 ශ්රී.න.වි.මසේ., ශ්රී.න.වා.වි.මසේ.මේ ළුර දරාඩු මඩු කිරීම
සඳහා බඳවා රැනීුම ප්රතිසරත්මකතිස ක් සුමරාද
කිරීම

85

ශ්රී.න.වි.මසේ - ශ්රී නාංළා විදයාත්මකමළ මසේව , ශ්රී.න.වා.වි.මසේ - ශ්රී නාංළා වාසුතුම විදයාඥ හ මසේව හා ශ්රී.න.ම්ො.මසේ.ට - ශ්රී නාංළා ්ාක්

මඩුරාඩු මවම කිරීම හා ගු ාත්මකමළභ්ාවම න්
යුතුම මසේවා ක් සැරයීම

ශ්රී.න.වි.මසේ., ශ්රී.න.වා.වි.මසේ. හා ශ්රී.න.්ා.මසේ.ට
සුමබන්ධ ් තුමු  සඳහා ම දුුම කිරීමට
හැකි ාවැතිස පිිපස ම්ර එම මසේවා ජ් ප්රි
කිරීම
විදයාත්මකමළ මසේව ට මදාමව රාජ්ය මාංශ ලේමේ
ළුර දරාඩු සාංයයාව මඩු කිරීම
මසේව

33

ශ්රීතලාංකාතගණකාකාකාමටතිසේනාතඅාංශය වෙ
"ළාර් ක් ම
හා
ඵනදායී
මූනය
ළමම ාළර
ක් සදහා සුව ාං වි ක් සහි්
ර ළාකාළාරී මසේව ක්"
දැක්ම මරරදැිපව
මමම මාංශ ලේ ළටයුතුම ළරයි.
1946 වර් මේ ආරුමභ් වූ මමම මසේව මරර මුඛද්
මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක රැවතුම ම්ර 2015.10.18
දි
රාජ්ය රිපරාන
හා ළමම ාළර
මමා්යාංශ ලේ
ට්ට රත්මක ළර නදීව ශ්රී නාංළා
ර ළාකාළාරී මසේවා වයවසුථාව ප්රළාරව වූ
සි ල්ම ආ ්ියළ හා රිපරාන ම සිදු ළරනු
නබ මක්න්ද්රසුථා
මමම මාංශ ලේ මේ. මමහි
ළාර් න් ම්රව




මසේවමේ රවතිස ළුර දරාඩු සි ්න ියසි
මනස ර්ර්
කිරීම
වරකීම හා වරවීම සහි් වෘත්මකතිසළ න්
පිිපසක් මසේව ට නබා දීම
ම ා මූනය ළමම ාළර
ක් රාජ්ය
මාංශ ලේ
තුමම ්හුඩු  කිරීම සදහා
වෘත්මකතිසළ න් නබාදීම

වසමර් දී 2011ියනධාරීන් 81 මදම කු රාජ්ය
මසේව සදහා බදවා රන් ා නද ම්ර න් විවෘ්
ධාරාව ටමත්මක මදම කු 48 ද සීින් ධාරාව
ටමත්මක මදම කු 33ද මනස බඳවා රන් ා නදි.
මමම ියනධාරීන් විවිධ රජ්මේ ආ ් මව්
මනුයුක්් කිරීම මඟින් රාජ්ය මාංශ ලේමේ මූනය
ළමම ාළර
විකාමත්මක ළරවීම සදහා
දා ළත්මකව සැරයී .
රවතිස හා දිිපමේදී තිසවි හැකි ළුර දරාඩු
ළුමර ළථ
ළරිනන් ඒ මනුව ියනධාරීන් බදවා
රැනීම හා ඔුඩන් සදහා ියසි ළුහුණු රමමේද ක්
මරොය ැගීම 2017 වසමර් නක්ළවන මුඛයය
රරමාර්ථ මේ.

නක්ළ න් ප්රමුඛය ව ම්ර ඒවා නරා
ළරරනු වසු.මසේවා වයවසුථාව ප්රළාරව ශ්රී නාංළා
් ළාකාළාරී මසේවාව සදහා විවෘ් හා සීින්
ධාරාවන් ටමත්මක ව බදවා රැනීුම සිදු කිරීමව
මසේවා සුථීර කිරීුමව උසසු කිරීුමව වි
ළටයුතුමව
සුථා මාු  සිදු කිරීමව ළුහුණු නබා දීමව විශ්රාම
රැන්වීුම
ආ ්ියළ හා රිපරාන ම
ළටයුතුමවන වරකීම
ප්කිරීම සදහා ව
පි වර න් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම මමම මාංශ ලේමේ
වරකීම මේ.
මසේවමේ ම මද
ියනධාරීන් මමා්යාංශ ලේව
මදරාර්්මුමන්තුමව රමාත්මක හා ප්රාමද්ශී සභ්ාව
දිසුත්රික් ම්ළුම ළාර් ාන හා ප්රාමද්ශී ම්ළුම
ළාර් ාන මට්ටිනන් සි මසේවා දා ළත්මකව රාජ්ය
මාංශ ලේ මව් සර යි.
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ප්රධානතවි ෙත
පථෙ

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකම

ප්ර් පාදනත(රු.මි)

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ

ිභ්ෞ් කත(%)
මානනත
සේපත්

2011 සඳහා ශ්රී.න.ර.මසේ. ියනධාරීන්
බඳවා රැනීම
ධාිප්ා සාංවර්ධ

ළුර දරාඩු පිළිබඳ දැ
රැනීම සඳහා
සමීක්
ක් රැවැත්මකවීම

100%

මූල
(රු.මි.)
10.3

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩේ

බඳවා රන් ා නද ියනධාරීන් 81

වැයසටහන්

80%

ළුහුණු ළර

නද ියනධාරීන් 140

ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර
රැවැත්මකවීම

60%

රැසට් ර් ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන ආ ් මවේ
මයවිම හි රන ළර නදී
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ශ්රීතලාංකාතක්රමසේපාදනතිසේනාතඅාංශය වෙ
1684 වසමර් සුථාර
ළර නදුව මරර මුඛද්
මමා්යාංශ ලේ
ටමත්මක රැවතිස මමම මසේව
2015.01.18 දි
රාජ්ය රිපරාන
හා
ළමම ාළර මමා්යාංශ ලේ
ට්ට රත්මක ළර
නදීව ශ්රී නාංළා රම සුමරාද මසේවා වයවසුථාව
ප්රළාරව වූ සි ල්ම ආ ්ියළ හා රිපරාන ම
ළටයුතුම සිදු ළරනු නබ මක්න්ද්රසුථා
මමම
මාංශ ලේ මේ.
ශ්රී නාංළාව තුමම සමාජ් හා ආර්ථිළ සාංවර්ධ ක්
තිස ළරලීමමහිනා මම දක් ් ්ත්මකව ක් මත්මකළර
රැනීම
සඳහා
ව
ප්රතිසරත්මකතිසම
මාර්මර රමද්ශ ලේ න් සහ රමම රා න් සළසු
කිරීම, ඒවා ක්රි ාත්මකමළ කිරීම, ඊට මදාම වන් ා ුඩ
වැයසටහන් /වයාරෘතිස සැනසුුම කිරීම, ක්රි ාත්මකමළ
කිරීම, මමමහ වීම සහ
රයීම, මද්ශි හා
විමද්ශි
සුමරත්මක භ්ාවි් , මමමහ වීම සහ
ජ්ාතිසළ හා ප්රාමද්ශි ආර්ථිළ සුමබන්ධම න් ුඩ
රර්මේ
හා සාංවර්ධ ළටයුතුම සිදු කිරීම මමම
මසේවාවට ම ත්මක මේ
" ශ්රී නාංළා රමසුමරාද මසේව රමට් සාංවර්ධ
මරමුඛණු මඟාළර රන් ා මසේව ක් බවට රත්මක
කිරීම"
දැක්ම මරරදැිපව සිදුළර ළාර් න්
ම්ර





මසේවමේ රවතිස ළුර දරාඩු සි ්න ියසි
මනස ර්ර්
කිරීම
වරකීම හා වරවීම සහි් වෘත්මකතිසළ න්
පිිපසක් මසේව ට නබා දීම
රමසුමරාද මසේවමේ මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර ප්රතිසරත්මකතිස සළසු කිරීම.
මහජ් ්ාවම මවශ ලේය්ා සැපිරීම සඳහා,
ළාර් ක් ම රමසුමරාද
මසේව ක්
සුථාපි් කිරීම.

නක්ළ න් ප්රමුඛය ව ම්ර ඒවා නරා
ළරරැනීම උමදසා මසේවා වයවසුථාව ප්රළාරව ශ්රී
නාංළා සැනසුුම මසේවාව සදහා විවෘ් හා සීින්
ධාරාවන් ටමත්මක ව බදවා රැනීුම සිදු කිරීමව
මසේවා සුථීර කිරීුමව උසසු කිරීුමව වි
ළටයුතුමව
සුථා මාු  සිදු කිරීමව ළුහුණු නබා දීමව විශ්රාම
රැන්වීුම
ආ ්ියළ හා රිපරාන ම
ළටයුතුමවන වරකීම
ප්කිරීම සදහා ව

පි වර න් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම මමම මාංශ ලේමේ
වරකීම මේ.
මසේවමේ ම මද
ියනධාරීන් මමා්යාංශ ලේව
මදරාර්්මුමන්තුමව රමාත්මක හා ප්රාමද්ශී සභ්ාව
දිසුත්රික් ම්ළුම ළාර් ාන හා ප්රාමද්ශී ම්ළුම
ළාර් ාන මට්ටිනන් විසිරී ්.
රමාත්මක සභ්ා ියනධාරීන් ප්රමා
සැනකීමුමදී
ඔුඩන්ම වයා දතිස රහ් රිපදි මේ.

2011 වසර තුමමදී නරාළරරත්මක නක්ළ මනසව
ශ්රී නාංළා රමසුමරාද
මසේවමේ වූ
මනුම් ් තුමු  සාංයයාව වැඩි කිරීම
වළ ියනධාරීන් 15මදම කු බදවා
රැනීම
2013 ළ්ඩයා මමහි සුථීර කිරීුම ළටයුතුම
මවසන් කිරීම
1664 හා 2002 වසර වනදී බදවාරත්මක
ියනධාරීන්ට රමව
රන්තිස ට උසසු
කිිපමුම ළටයුතුම
1664 හි මසේව ට තුමනත්මකවූ ියනධෘරීන්
සදහා විමශ ලේේ මශ්රේිව ප්රධා
කිරීම
ළාර් ක් ම ළය ුම විභ්ාර රැවැත්මකවීම හා
ප්රතිසරන ියකුත්මක කිරීම
මසේවමේ සි ල් ියනධාරීන් සදහා ව
ළුහුණු රමමේද ක් හදුන්වා දීම
ව සුථා මාු  ප්රතිසරත්මකතිස ක් ියර්මා
කිරීම
ියනධාරීන්ම ව සුළා්ඩය හා හා සාංයයාව
පිළිබද ම්ොර්ු වන මය්ාව රහ් මනස මේ.
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මසේවමේ ළුහුණු කිරීුම සදහා සළස
රමමේද රහ් මනස මේ.

නද ළුහුණු
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

රිොකාරකම

උපත
රිොකාරකේ

ප්ර් පාදන

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් ක (%)

රාන
හා
ප්රතිසසාංසුළර

ශ්රී.න.ර.මසේ. සඳහා ව මසේවළ
සාංයයාවක් තිස කිරීම

10%

ම්ොරතුමු  ්ාක්

ශ්රී.න.ර.මසේ. සඳහා
ියර්මා
කිරීම

70%

මා ව සුමරත්මක

රවතිස ළුර දරාඩු පිරවීම සඳහා
ියනධාරීන් මල්තිසන් බඳවා රැනීම

30%

2013 ළ්ඩයා ම සුථිර කිරීමුම ළටයුතුම
ියම කිරීම

50%

ව මවේ පිප්වක්

1662 හා 2002 ළ්ඩයා ුමවන 1
මශ්රේිව ට උසසු කිරීමුම ළටයුතුම ියම
කිරීම
1664 ළ්ඩයා මුම විමශ ලේේ මශ්රේිව ට
උසසු කිරීමුම ළටයුතුම ියම කිරීම
රමමුඛ හා මදව
විභ්ාර

ඵනදායී්ාව
ප්රතිසරත්මකතිස

සාංළ්ර ප්රවර්ධ
(මරොණු
ළමම ාළර
සඳහා එසු 5 හා
Kizen)
ශ්රී.න.ර.මසේ. සඳහා ව සුථා මාු 
ප්රතිසරත්මකතිස ක් හඳුන්වා දීම

මූලත(රු.මි)
ළාර් ක් ම මසේවාව
මාර්රර්ව ම්ොරතුමු  නබා
ර් හැකි
වැඩි වූ ියනධාරීන් සාංයයාව

ළාර් ක් ම මසේවාව
ළාර් ක් ම මසේවාව

100%
ළාර් ක් ම මසේවාව
50%

ළාර් ක් ම්ා ළය ුම

III,II, I රාංතිස හා විමහේ මශ්රේිව සඳහා
ව ළුහුණු වැයසටහ හඳුන්වා දීම

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩේ

100%

75%

ශ්රී.න.ර.මසේ. ියනධාරීන්ම
උසසුවීුමවනට මදාම රැටල්
විසඳීම
වැඩි වූ ළුහුණු වූ ියනධාරීන්
සාංයයාව
ළාර් ක් ම මසේවාව

60%
50%

සුථා මාු  රැටල්ව මවම
කිරීම
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මානනතසේපමකතඅාංශය වෙ
මමා්යාංශ ලේම න් සර
මසේවමේ ඵනදායි්ාව හා
ළාර් ක් ම්ාව හන්න ක් ළරා මර ාම
සදහා ියළු ්ාවම න් පිිපළුන් මා ව සුමර්ක්
තිස කිරීමුම දැක්ම මරරදැිප වූ මමම මාංශ ලේමේ
ප්රධා මරමුඛණු ම්රටව






මමා්යාංශ ලේමේ ියනධාරීන්ම ළුහුණු මවශ ලේය්ා
හඳු ාරැනීම හා ළුහුණු වැයසටහන් රැවැත්මකවීම
හා රහසුළුම සැරයීම.
විමද්ශී හා මද්ශී ළුහුණු මවසුථා සාධාර
මනස මබදා හැරීම.
රජ්මේ මරමුඛද් ඵනදායී මනස භ්ාවි් කිරීම.
නබා මදනු නබ මසේවමේ ළාර් ක් ම්ාව
හා ඵනදායි්ාව වර්ධ
සඳහා ළාර්
ම්ඩයන මභිමප්රේර
කිරීම රැමන්.

මමම ළාර්














න් සඵන ළර රැනීම සදහා ව

රාඨමානා රාසුතුම මරවිම හා ඒ සුමබන්ධ මුඛනය
රාන ක් කිරීම සඳහා මවශ ලේය ම්ොරතුමු  රැසු
කිරීම හා දත්මක් රද්ධතිස යත්මකතුම කිරීම.
මද්ශී ළුහුණු මවසුථා (මළින ළාලී / රශ ලේුකාත්මක
උරාකා / රශ ලේුකාත්මක උරාකා ඩි දමන මා) පිළිබඳ
ියනධාරීන් දැනුවත්මක කිරීම.
මද්ශී ළුහුණු ආ ් සමඟ සුමබන්ධ වී
ළුහුණු මවසුථා නබා රැනීම.
ියනධාරීන්ම
රාජ්ළාරී විමද්ශ ලේ ියවාඩු
සුමබන්ධව ළටයුතුම කිරීම.
විමද්ශ ලේ සුමරත්මක මදරාර්්මුමන්තුමව මඟින්
නැමබ දිගු ළාලී විමද්ශ ලේ ළුහුණු සුමබන්ධව
ියනධාරීන් දැනුවත්මක කිරීම.
මළින ළාලී
විමද්ශ ලේ ළුහුණු සඳහා සුදුසු
ියනධාරීන් ුම කිරීම සුමබන්ධව ළටයුතුම
කිරීම.
මළින ළාලී
විමද්ශ ලේ ළුහුණු සඳහා සුදුසු
ියනධාරීන් ම් රා රැනීම සඳහා මවශ ලේය
ම්ොරතුමු  / වාර්්ා සැරයීම සඳහා මවශ ලේය දත්මක්
රද්ධතිස යත්මකතුම කිරීම.
ප්රදා ළ ඒජ්න්සි සමඟ සුමබන්ධ වී මවශ ලේය
වාර්්ා / ම ජ් ා සළසු ළර විමද්ශ ලේ ළුහුණු
මවසුථා නබා රැනීම.

සෘජුව නැමබ විමද්ශ ලේ ළුහුණු මවසුථා පිලිබඳව
ක්රි ා කිරීම.
 විමද්ශ ලේ ළුහුණු මඟින් ියනධාරීන් නබා රන් ා
නද දැනුම හා මත්මකදැකීුම ඔුඩන් ්ම ආ ් මේ
සාංවර්ධ
සඳහා ම ොදා රන් ා ආළාර
පිළිබඳ රසු විරරුම කිරීම.
 ියනධාරීන්ම භ්ා ා ළුහුණු මවශ ලේය්ා හඳු ා
මර එම මවශ ලේය්ා සුමර්ර්
කිරීම සඳහා
මවශ ලේය වැයසටහන් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම.
 ිප දුරන්ද තුමමත්මකව සහා ළාර් ම්ඩයනමේ
කුසන්ා සාංවර්ධ
සඳහා ළුහුණු වැයසටහන්
ක්රි ාත්මකමළ කිරීම.
සිදුකිරීමුම ප්රමුඛය වරකීම රැවමරනුමේ මමම
මාංශ ලේ මව්යි.
2011 වසර සැනකීමුමදීව
 දිගුළාලී විමද්ශ ලේ ළුහුණු සදහා ුමළර
නද ියනධාරීන් මතුමිපන් 75%ක් සදහා දව
රශ ලේුකාත්මක උරාකා සදහා ුම ළර නද
ියනධාරීන් සි ල් මද ාහටම ද ළුහුණු
මවසුථා උදාවි


ිෙ ජ්නාරීමටේ
මළින
ළාලී
විදයාරතිස
දර්ශ ලේ මේදී

44
1
1

පුහුණුතසදහාත
ිත් රාගැනීේ
33
1
1

 මැම්සි ාමේ INFRA ආ ්
සමර
මනුබද්කා්ව රවත්මකව
ළමම ාළර
මට්ටමුම ියනධාරීන් සදහා ව ළුහුණුවට
ියනධාරීන් 61 මදම කු සහභ්ාගී ළර වීම.
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 ශ්රී නාංළා රිපරාන
මසේවමේ
වළ
ියනධාරීන් සදහා ළුහුණු වැයසටහන්
සාංවිධා

 රාජ්ය ළමම ාළර සහළාර මසේවමේ
ියනධාරීන් මමන්ම සාංවර්ධ ියනධාරීන්
සදහා ළාර් ක් ම්ා ළය ුම විභ්ාර
සදහා ළුහුණු සැසි රැවැත්මකවීම

 විමර්ශ ලේ ියනධාරීන් සදහා රසුදි
වැයමුඛල්වක් රැවැත්මකවීම

2017 වසමර්දී විමශ ලේේ ම න්ම හදු ාරත්මක ප්රමුඛය
සාංවර්ධ ියර් ා ළ රද ුමළර රියිනන් ශ්රී නාංළා
සාංවර්ධ
රිපරාන
ආ ් මේ
ද
සහම ගී්ාවම න් රාජ්ය මසේවා ළුහුණු සදහා ියසි
ප්රතිසරත්මකතිසම රමමේද ක් මරොය ැගීම හා මසසු
ආ ්
සි ්න සුමබන්ධීළර
මන්න් එ
ථාර්ථ ක් ළරා මමමහ වීම ප්රධා ්ම නක්ළ
මේ.

ළුහුණු

මමා්යාංශ ලේ ළාර්
ම්ඩයන මතුමිපන් රශ ලේුකාත්මක
උරාකා සදහා තිසමදම කු දව ඩි දමන මා සදහා
ියනධාරීන් 10මදම කු දව මළිනළාලී
ළුහුණු
සදහා ියනධාරීන් 261 මදම කු සදහා ද මවසුථා
උදාළර දීමට මාංශ ලේ ළටයුතුම ළර ්.
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

රිොකාරකමත

මද්ශී දිගු ළාලී
මම කුත්මක ආ ් සමර
සුමබන්ධීළර
මවිනන් මද්ශී මළින
ළාලී (සමසු් ළාර්ය ුම්ඩයන )
විමද්ශී මළින ළාලී

මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර

ළ්ඩයා ුම මරොය ැාංවීම සහ ා ළත්මකව
ළුහුණුව
ිප දුරන් සහ ළාර්යාන සහා ළයින් සඳහා
්ාක් ිවළ ළුහුණුව

ළාර්ය සාධ ළමම ාළර රද්ධතිස සහ
ියනධාරීන් 200 ක් සඳහා මළින ළාලී
ළුහුණුව ක්රි ාවට ැාංවීම.

ප්ර් පාදනෙ
(රු. මි.)

2016.09.30 දිනපතප්රග් ෙත
ිභ්ෞ් කත%

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩමත

මූල %

3

12%

12.40%

ියනධාරීන් 25 මදම ක් දිගු ළාලී
සුමර්ර් කිරීම

ළුහුණු වැයසටහ

2.5

75%

75.32%

ියනධාරීන් 300 මදම ක් මළින ළාලී ළුහුණු වැයසටහ
සුමර්ර් කිරීම. උදා:- CIDA, SDFL, NILS
ාදි

2

20%

20.34%

1

13%

13.00%

විමද්ශ ලේර්ව ියනධාරීන්ම ගුවන් ිනළට් රත්මක සඳහා මුඛද්
මරවීම
ියනධාරීන් 70 මදම ක් ළාර්යානම න් බැහැර ළුහුණු
වැයසටහ
ටමත්මක ළුහුණු කිරීම

0.5

0.5
ඊතමානනතසේපමකතකළමනාකරණෙ

41

ිත්ොරතුමරුතත්ාක් ණතඅාංශය වෙ
මමා්යාාංශ ලේමේ සි ලු මාංශ ලේ ම්ර ළාර් ාන ළටයුතුම
ප්කිරීමුමදී ්ාක් ිවළ වශ ලේම න් රවතිස
සුමබන්ධීළර
ම ාමළොට සඵනදායී මනස
රවත්මකවා රැනීමට මවශ ලේය ම්ොරතුමු  ්ාක් ිවළ
මසේවා සැරයීම මූලිළ මරමුඛ ළරරියිනන් මමම
මාංශ ලේමේ ළටයුතුම සිදුළරනු නබයි.
මමා්යශ ලේමේ ම්ොරතුමු  හා සන්ියමේද
්ාක්
ින්න රහසුළුම වැඩිදියුණු කිරීම
මමම මාංශ ලේමේ ප්රධා වරකීම ව ම්ර එහි
මරමුඛණු ම්ර මමා්යාංශ ලේ මවේ මයවි වැඩිදියුණු
කිරීම හා ාවත්මකළාලී කිරීමවරාජ්ය රිපරාන
කරම්ය දත්මක් රද්ධතිස සහි් මවේ පිප්ව ව
ආ ්
තුමම ජ්ාන රද්ධතිස ව නාංළා රාජ්ය ජ්ාන ව
මරොදු
මතුමුම රද්ධතිස
ාවත්මකළාලී
කිරීම
මමන්ම ම්ොරතුමු  හා සන්ියමේද ්ාක්
ප්රසුමරාද ළටයුතුම ආදිම හි වරකීම උසුනයි.
එමමන්ම මමා්යාංශ ලේ ළාර් ම්ඩයන සදහා
මන්්ර්ජ්ාන හා විදුත්මක ්ැරෑන රහසුළුම නබා දීම
හා මමා්යාංශ ලේයී ළාර්
ම්ඩයන සදහා
රිපර ළ ළුහුණු නබාදීම ද මමම මාංශ ලේ
ටමත්මක
සිදුව ළාර් න් ම්ර රැමන්.
2011 වසමර් මත්මකළරරත්මක ප්රරතිස සැනකීමුමදීව
වසර ආරුමභ්මේදී නරාළර රැනීමට මම දක් ් වූ
නක්ළ මතුමිපන් 65%ළට ආසන් ප්රමා
ක්ම
2011.06.30 දි ව විට 100% ළ ප්රතිසශ ලේ් ක්
නරාළර රන් ා නද්මද් සාමූහිළ ළටයුත්මක්ක්
මනස ළටයුතුම කිරීමමිය. එමනස මත්මකරත්මක ළර රත්මක
නක්ළ මතුමිපන් රහ් සදහන් ළාර් න් ළැපී
මරම
වැදරත්මකළමක් උසුනයි.


මා්ඩයලිළ ියනධාරීන්ම
ම්ොරතුමු 
හුවමාු  රද්ධතිස ව Out look පිවිසුුම
රහසුළුම ්ම ජ්ාංරම දුරළථ
හරහා
සිදු කිරීමට රහසුළුම සැරයීම.



මමා්යාංශ ලේමේ මා ව සුමරත්මක මාංශ ලේ
සදහා ළුහුණු ළමම ාළර රද්ධතිස ක්
හදුන්වාදීම.



මමා්යශ ලේමේ
භ්ා්ඩය
ම්ොර
ාවත්මකළාලී
කිරීම සදහා “Store
Management” මෘදුළාාංර හදුන්වා දීම.



මමා්යශ ලේමේ වාහ පිළිබද ම්ොරතුමු 
ාවත්මකළාලී
කිරීම සදහා “Fleet
Management ” මෘදුළාාංර හදුන්වා දීම.



ම්ොරතුමු  ්ාක්
මසේවා
ින්න
රහසුළුම මමන්ම ඒවාමේ
යත්මකතුම
රහසුළුම වයාත්මක ළාර් ක් ම මයුිපන්
නබාදීම සදහා ළටයුතුම කිරීම.

මමා්යාංශ ලේය මවේ මයවි
ියසිළනට
ාවත්මකළාලී
කිරීම ඔසුමසේ ආ ්
සාංග්රහමේ ව සාංමශ ලේ ධ ව කරම්යව සුහද
සුථා මාු වීුම පිළිබද ම්ොරතුමු ව බදවා
රැනීුමව විභ්ාර ප්රතිසඵනව ිය්ර මස රැ
සදහා පිළිතුමු ව සාංකාරළ ියවාස මවන්
කිරීමව විමද්ශ ලේ ළුහුණු මවසුථා ආදී ම්ොරතුමු 
්ාම මළින ළාන ක් තුමම ම්ොරතුමු  මව්
පිවිසුුම රහසුළුම ළුල්්ළරිනන් ළාර් ක් ම
මසේවා දා ළත්මකව ක් සැරයීමුම මුඛයය වරකීම
ියසි මනස මහොබවිනන් 2011 වසමර්දී ද
නක්ළර් ප්රරතිස නබා රැනීමට හැකිවි .
2017 වසර තුමමදීව
මමා්යාංශ ලේමේ මභ්යන්්ර ම්ොරතුමු  ජ්ාන
රද්ධතිස වැඩිදියුණු ළරිනන් ළාර් ක් ම
මසේවාවක් නබාර් හැකි රිපදි රිපර ළ හා
ඊට මදාන උරාාංර යත්මකතුම ළටයුතුම සිදු කිරීමත්මක
මම දක් ා මළමර්.
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ප්රධානතවි ෙත
පථෙ
ඵනදායී්ාව

ම්ොරතුමු 
්ාක්

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකම

ප්ර් පාදනත
(රු.මි)

ප්රසුමරාද ළාර් න් සඳහා
මවශ ලේය සහා නබා දීම

්ාක් ිවළ පිිපවි්ර නබා දීම

-

ම්ොරතුමු  ්ාක්
ින්ම
රහසුළුම රවත්මකවාමර
ාම

්ාක් ිවළ

රයුුම ළිනප්වනට දා ළ වීම

-

100%

-

ියරැයුුම පිළීරැනුුම වාර්්ාව සළසු කිරීම

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

-

-

90%

90%

මමා්යාංශ ලේ මවේ මයවි
ාවත්මකළාලී
කිරීම හා රවත්මකවාමර
ාම
මභ්යන්්ර ජ්ාන රද්ධතිස
රිපර

මභ්යන්්ර ජ්ාන රද්ධතිස
වීළර
කිරීම
ඊ-මුම් භ්ාවි් වයා ද්
කිරීම
රද්ධතිස සාංවර්ධ
මෘදුළාාංර භ්ාවි්

තිස කිරීම

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ
මූලත
ිභ්ෞ් ක (%)
(රු.මි.)
100%
-

යත්මකතුම කිරීම

ළ හා ඊට සුමබන්ධ භ්ා්ඩය
ළයත්මකතුම කිරීම

මමා්යාංශ ලේ මවේ මයවි

ැව් සළසු කිරීම

මා්ඩයලිළ ියනධාරීන් සඳහා රිපර ළ
භ්ාවි් ළුහුණු වැයසටහන් රැවැත්මකවීම

-

100%

-

මා ව සුමරත්මක මාංශ ලේ සඳහා
ළමම ාළර රද්ධතිස පිළිබඳ ප්රහුණු
වැයසටහ
මූනය මාංශ ලේ සඳහා රබයා ළඵම ාළර
රද්ධතිස

-

90%

-

-

80%

-

-

70%

-

වාහ

ළමම ාළර

රද්ධතිස

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩම
මහජ් මුඛද් ළාර් ක් මවව
ඵනදායීව භ්ාවි්ා කිරීම

ළාර් ක් ම මසේවා සැරයුම

විියවිදභ්ාවම න් යුතුම
ම්ොරතුමු  මන් හරාන
ළාර් ක් ම මසේවා සැරයුම
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විමර්ශය වනවතපර්ිේ ණතහාතිමිහයුේතඅාංශය වෙ
මමම මාංශ ලේ සමසුථ රාජ්ය මසේවමේ සිදුව දූ
හා මරිනළ්ාවන් තුමරන් කිරීමුම ප්රධා ්ම
ළාර් ක් ම හා ඵනදායී්ා ඒළළ ක් බවට
රත්මකවීමුම ළුල්් දැක්මක් සහි්ව ආරුමභ් ළර
ම්ර මමම මාංශ ලේමේ ප්රධා මරමුඛණු වන්මන්ව




දුක්රැ විලි ළමම ාළර
න්්
ක්
සුථාපි් කිරීම හා රවත්මකවාමර
ාම
තුමළින් දුක්රැ විලි ළමම ාළර
රමමේද න් සුමප්රදායිළ ්ත්මකත්මකවමේ සිට
වී ත්මකව දක්වා වැඩිදියුණු කිිපම.
රජ්මේ ආ ් න්ී  මූලිළ විමර්ශ ලේ
සිදුළර මවසුථාවන්හිදී මධයම විමර්ශ ලේ
ඒළළ ක් මනස එම ළාර් න් ප්ළර
දීම.



රාජ්ය මසේවමේ වි
ආරක් ා කිරීමුම
රමමේද ශ ලේක්තිසමත්මක කිරීම තුමළින් රාජ්ය
මාංශ ලේමේ මා ව සුමර් ළමම ාළර
.



රර්මේ
ක්රි ාවලි
හරහා රාජ්ය
ළමම ාළර
හා රිපරාන ම
ප්රතිසරත්මකතිස
මමන්ම
ඒවාට
මදාන
ප්රතිසසාංසුළර
න් දිිපරත්මකකිරීමුමදී ඒ
සදහා දත්මක් මූනාශ්ර ක් මනස ළටයුතුම
කිරීම.



රාජ්ය මසේවමේ ළාර් ක් ම්ාව
හම
්න ක් ළරා මර ඒම සදහා රවතිස
රද්ධතිස වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබද
රර්මේ
මමමහ වීම.



මාංශ ලේ මන්න් සිදුළර විමර්ශ ලේ ඔසුමසේ
හදු ාරත්මක
මරොදු
රැටල්
සදහා
ප්රතිසරත්මකතිසම ම ජ් ා දිිපරත්මක කිරීම.



ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන ආ ්
හා
එක්ව විමර්ශ ලේ ළාර්
සදහා රාඨමානා
මමොඩියුන සැළසීම.



මූලිළ විමර්ශ ලේ
ක්රි ාත්මකමළ කිරීම සදහා
මා්ඩයලිළ ියනධාරී සාංිත් ක් සුථාපි්
කිරීම.



විමර්ශ ලේ
ළාර්
රහසුකිරීමුම
මාර්මර රමද්ශ ලේ ක් මනස "විමර්ශ ලේ
ියනධාරී මත්මකමරෝ" එළි දැක්වීම.



රහසු හා ළාර් ක් ම මසේවාවක් සැරයීමුම
මරමුඛිවන් 1605 ක් ිවළ මතුමුම මාංළ
සුථාර
කිරීම.

2011 වසර තුමම මත්මකළරරන් ා නද ප්රරතිස
සැනකීමුමදී.


විමර්ශ ලේ
ියනධාරීන් සදහා සි
වි
ඥ හා
වැඩිදියුණු ළර රැනීම සදහා මවසුථා
සනසා දීමුම මරමුඛිවන් විවිධ ළුහුණු
වැයසටහන් ක්රි ාත්මකමළ කිරීම.
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2016 වසර තුමමදී මාංශ ලේ මව් දිිපරත්මකවූ 214ක්
වූ මුඛල් රැිනිවළි සාංයයාව මතුමිපන් වැඩි
ප්රතිසශ ලේ් ක් මමා්යාංශ ලේමේ වි
රථ
ට්ට
ම ොරැම
ඒවා වූ ම්ර එ ර ියන්
228කි. එමමන්ම මව ත්මක ආ ් 28කින් සි
විමර්ශ ලේ රාජ්ළාරී සදහා සහා මමම මාංශ ලේ
මන්න් විමසා සිින ම්ර සෘජුවම මමම
මමා්යාංශ ලේ
නක්ළ ළම රැිනිවළි 08ක් වි .
මමම රැිනිවළි සදහා නබාදුන් මවසන් ියර්මද්ශ ලේ
විමසුමට නක් කිරීමුමදී සෑම වසරළම රාමහේ
"මක ද ා ස ාථ ම ොව ියසා දිිප ක්රි ාමාර්ර
මවශ ලේය ම ොවන් ාවූ රැිනිවළි" ප්රතිසශ ලේ්
හම
මට්ටමළ රැවතුම ද දුක්රැ විලි ළමම ාළර
සදහා වූ මමම රමමේදමේ මවශ ලේය්ාව තුමම ඒවා
සදහා
ුම මවධා
ම ොමුඛවීමක් සිදුවීම ද
මසේවානාභීන් තුමම
ුම මසුවැසුමක් ජ්ිය්
ළරවන් කි.

එමනසම මමම මාංශ ලේ පිහිටවූ රසුව මමා්යාංශ ලේය
මව් නද රැිනිවළි පිළිබද විශ ලේුම්
මේදී
76%ළට ආසන් ප්රමා
ක් සදහා මවසන්
වාර්ථා ළැදවීමට ළටයුතුම ළරිනන් හරත්මක
ළාර්
සාධ ක් රවත්මකවා මර
්.

2017 වසර තුමමදී දුක්රැ විලි ළමම ාළර
පිළිබද මත්මකමරෝක් එළිදැක්වීමට මම්රව
මමම්ක් සිදුළර තිස සුවිමශ ලේේී  විමර්ශ ලේ මනනා
සිද්කා මධය
ග්රන්ථ ක් එලිදැක්වීමට ද
සැනසුුමළර තිස ම්ර ඒ ඔසුමසේ මමම වි
රථ
පිළිබද
රාජ්ය
ියනධාරීන්ම
දැනුවත්මකභ්ාව
හන ්න ක් ළරා මර ඒම
මම දක් ා මළමර්. එමනසම විමර්ශ ලේ
ක්රි ාවලි
වයාත්මක
විකාමත්මක
ළරවීමට
රහසුළාරළ ක් මනස මමම ග්රන්ථ භ්ාවි් ට
ැඹුු වක් තිස කිරීමට ද මම දක් ා මළමර්.
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ප්රධානතවි ෙත
පථෙ

1. මා ව
සුමර්

2.ම්ොරතුමු 
්ාක්

3. ඵනදායි්ාව

4. ප්රතිසරත්මකතිස

ප්ර් පාදනෙ
රිොකාරකම

(රු.තමි.)

1. විමර්ශ ලේ හා රර්මේ
ියනධාරීන් මභිමප්රේර
කිරීම සඳහා ඔුඩන්ට
වර්
තුමම ළුහුණු
නබාදීම.

1. විමර්ශ ලේ
ාන්්
රහසුමවන් හැසිරවීම
සඳහා ම්ොරතුමු 
්ාක්
භ්ාවි් වැඩි
දියුණු කිරීම.

1. 5S රම
කිරීම

ක්රි ාත්මකමළ

1. වරකිවයුතුම රාර්ශ ලේව
මව් මසො ාරැනීුම
ප්රළාශ ලේ ට රත්මකකිරීම
1.මාර්මර රමද්ශ ලේ
සළසුකිරීම

30.09.2016 දිනපතප්රග් ෙ

උපතරිොකාරකේ
1. රර්මේ
වන මූලිළ සාංළ්ර පිළිබඳ ළුහුණු
වැයසටහ
2. වි
රරීක්
රැවැත්මකවීම පිළිබඳ ළුහුණුව තිස
කිරීම.
3. වි
රරීක්
පිළිබඳ ප්රාම න්ළ දැනුම
වර්ධ
කිරීම
4. කුසන්ා සාංවර්ධ
සඳහා ළාර්ය ම්ඩයනමේ
සි ල් මද ා ළුහුණු කිරීම
5. මූලිළ විමර්ශ ලේ
ළටයුතුම සඳහා විධා ළ
ියනධාරීන්මරන් සමන්වි් සාංිත්
තිස කිරීම.
6. ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන ආ ්
සමර
එක්ව වි
ක්රි ා රිපරාින පිළිබඳ සහතිසළ ර්
රාඨමානා මමොඩියුන ආරුමභ් කිරීම.
1. 1905 ක් ිවළ මතුමුම මසේවාව රි ාත්මකමළ
කිරීම
2. දත්මක් රද්ධතිස

ාවත්මකළාලී

කිරීම

1. හිප් ඵනදායි්ා සාංළ්ර මනුව ළාර් ාලී
රිපසර සැළසීම.
2. සෑම මාස තුම ළට වරක්ම මසයිිප දි
රැවැත්මකවීම.

ිභ්ෞ් කත(%)ත

මූලත
(රු.තමි.)

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩම

100%
100%
80%
60%

ළුහුණුව නද විමර්ශ ලේ හා
රර්මේ
ියනධාරීන්.

90%
85%
100%
100%

ක් ිවළ මතුමුම
මසේවාව හඳුන්වා දීම

85%
60%

ින්ශීලී ළාර්යාන
රිපසර

3. ්ත්මකව ළව පිහිප්වීම

90%

4. ළාර්යාන රද්ධතිස වැඩි දියුණු කිරීම

80%

1. රාජ්ය මාංශ ලේ තුමම රර්මේ

50%

රර්මේ

100%

දූ
විමර ධී
ියනධාරීන්ම සාංරම

20ක් සිදු කිරීම.

1. විමර්ශ ලේ ියනධාරීන් සඳහා මාර්මර රමද්ශ ලේ
මත්මකමරෝ රමකිරීම

වාර්්ා
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2. සමසු් රාජ්ය මාංශ ලේ සඳහා දුක්රැ විලි
සුමබන්ධම න් ළටයුතුම කිරීම පිළිබඳ
මාර්මර රමද්ශ ලේ මත්මකමරෝ රමකිරීම.

85%

මවතිසන් මුඛද්රි් විමර්ශ ලේ
මත්මක මරෝ

2. රාජ්ය ආ ් තුමම
දූ
විමර ධී සාංරුම
පිහිප්වීම
1.දූ
ක්රි ාවන්ට එමරහි වීම සඳහා සුපිිපසුදු දෑත්මක
වැයසටහ පිළිබඳ දැනුවත්මක කිරීමුම වැයසටහ
රැවැත්මකවීම.
- සි ලු මමා්යාාංශ ලේ සහ මදරාර්්මුමන්තුම සඳහා
රාන
සහ ප්රතිසසාංසුළර

6.රාන
සහ
ප්රතිසසාංසුළර

50%

- ම දුුමර්
ියකුත්මක කිරීම
- වැයමුඛල් රැවැත්මකවීම
1. මධය විමර්ශ ලේ
ඒළළ ක් වශ ලේම න්
ළාර්යභ්ාර ක් ප් කිරීම

7.රහසුළුම
සැනසීම

2. හඳු ාරත්මක විමශ ලේේ
වැයසටහන් ක්රි ාත්මකමළ
කිරීම සඳහා මමා්යාංශ ලේමේ
සුමබන්ධීළාරළ
ඒළළ ක් වශ ලේම න් ඊට
මවශ ලේය සහම ර සහ
මරමරන්වීම නබාදීම.

1. මම කුත්මක රාජ්ය මාංශ ලේ මවතිසන් විකාමත්මක රිපදි
මළමර
්ලීුම මනුව විමර්ශ ලේ මසේවා සැරයීම.

70%

සුමර්ර්
විමර්ශ ලේ

1. වයවහාිපළ රර්මේ
වැයසටහ (මද්ශී
ආර්ථිළ සාංවර්ධ වැයසටහ - GLED)

95%

ආ ් වන වැරදි
සිදුවීම රහ් මහළීම.

2. ජ් වාිප මස සිට සෑම මාස ක් සඳහාම
මසේවානාභීන්මරන් නබාරන් ා ප්රතිසමර
වාර්්ාව දිිපරත්මක කිරීම.

80%

රාිපමභ් න්ළ ්ෘ දතිස

- 3. රාජ්ය මසේවළයින් මව් නබාදීම සඳහා රහ්
වි
න් පිලිබඳ මත්මක රත්රිළා සළසු කිරීම.
කර් ාධර්ම සාංග්රහ

සහ - හ රාන

50%

සාංළ්ර

4. විමර්ශ ලේ හා ියර්මද්ශ ලේ පිළිබඳ සිද්කා මධය
දක්ව
ග්රන්ථ රම කිරීම.

45%

ළර නද
වාර්්ා

මදාම වි
න්
සුමබන්ධම න්
ියනධාරීන් සතුම දැනුම
ාවත්මකළාලී වීම
ප්රාම න්ළ මවසුථා
මන්න් දැනුම
ාවත්මකළාලී වීම
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

රිොකාරකම

ප්ර් පාදන
(රු.මි.)

ිභ්ෞ් කත
ප්රග් ෙත(%)

2016.09.30

2016.09.30

මරොය ැන්ලි ප්රතිසසාංසුළර

0.3

01.01.2016

31.12.2016

_

_

පිිප ් හා න්් මල්ත්මකවැඩි ාව

0.6

01.01.2016

31.12.2016

_

_

වාහ

0.4

01.01.2016

31.12.2016

_

_

0.7

01.03.2016

30.11.2016

_

_

65.5

01.01.2016

31.03.2016

1.775

100%

100%

1.569

100%

100%

4.38

100%

100%

3

100%

100%

රෘහ භ්ා්ඩය සැරයීම

31

70%

90%

වායු සමීළර

7.5

70%

85%

8

60%

95%

මව ත්මක ( ාම ළුවු , විවෘ් කිරීමුම උත්මකසව
ආදි )

2.95

100%

100%

මව ත්මක ( තිසිප කිරීුම)

5.326

මල්ත්මකවැඩි ාව

ධාිප්ා සාංවර්ධ
මළමරිනන් රවතිස

රහසුළුම සැනසීම
(වන්ද ාළු වන්
සඳහා ව විශ්රාම
ශ ලේානා දිකිරීම)

මූලතප්රග් ෙත
(%)

ාර

1ව

ාර

11 ව

මදි ර

ළ්රරම 1ව

මදි ර
මදි ර

ළ්රරම 11 ව

උරමද්ශ ලේ

දිකිරීුම ළටයුතුම

මදි ර

න්් සවි කිරීම

මසේවා

මමො රාරන ම

ජිනතිස

ව වයාරෘතිස

24.5

01.03.2016

31.12.2016

1%

10%

රෘහ භ්ා්ඩය හා ළාර් ාන උරළර

0.5

01.03.2016

31.12.2016

_

_

පිිප ් හා න්්

0.5

01.03.2016

31.12.2016

_

_

නිමැුඩම/ත
දර්ශය වකෙ

මහජ්නතසේබන්ධත්ාතඅාංශය වෙ

මා ව සුමරත්මක
සාංවර්ධ

අනසන්තකලත
දිනෙ
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කළමනාකරණතප්ර් සාංස්කරණතහාත

ින්ම රහසුළුම
සාංවර්ධ

ආරේභ්තකලත
දිනෙ

අභ්න්ත්රතවිගණනතඅාංශය වෙ
මභ්යන්්ර විර
මාංශ ලේ , මුඛ.මර. 133 ප්රළාර,
මමා්යාාංශ ලේ ම්ළුමවර ාට මළලින්ම වරකීමට
බැඳී සිින ම්ර මමා්යාාංශ ලේ හා ඒ ටමත්මක
රවතිස විශ්රාම වැප් ද මදරාර්්මුමන්තුමව, ශ්රී නාංළා
සාංවර්ධ
රිපරාන
ආ ් ,
රාජ්ය
ළමම ාළර
ප්රතිසසාංසුළර
හා මහජ්
සුමබන්ධ්ා මාංශ ලේ , ජ්ාතිසළ ඵනදායී්ා ම්ළුම
ළාර් ාන , රාජ්ය මසේවා විශ්රාිනළයින්ම භ්ාර
මරමුඛදන හා මමා්යාාංශ ලේ
ටමත්මක ක්රි ාත්මකමළ ව
විමද්ශ ලේ වයාරෘතිසවනට මදාමව මභ්යන්්ර විර
ළටයුතුම සිදුකිරීමුම වරකීම ද මභ්යන්්ර විර
මාංශ ලේමේ වි
රථ ට මදාම මේ.
"ජ්ාතිසමේ උන් තිස උමදසා හරාන ම න් යුත්මක
රාජ්ය මසේව ක් තිස කිරීම”
දැක්ම මරරදැිපව
ක්රි ාත්මකමළ
ව
මමම
මාංශ ලේ
හරහාවමමා්යාාංශ ලේමේ මධීක්
ටමත්මක රවතිස
ආ ් වන මභ්යන්්ර විර
ළටයුතුම
ප්කිරීමුමදී මුඛ.මර. 133 හි සඳහන් රිපදි රහ්
සඳහන් ළාර් න් මළමරහි විමශ ලේේ මවධා
ම ොමුඛමළමර්.
 වැරදි හා වාංකා වැනැක්වීම සඳහා
මදරාර්්මුමන්තුමව/ආ ්
තුමම
ක්රි ාත්මකමළ ව මභ්යන්්ර මස දිසි හා
රාන රම , සැමැසුම මතිසන් මමන්ම
්්ය ක්රි ාළාරීත්මකව මතිසන් සාර්ථළදැයි
මසො ා බැලීම.
 න්ණුුම
සහ
මව ත්මක
වාර්්ාවන
විශ ලේුවාසනී භ්ාව ියශ ලේුක කිරීම සහ
ම ොදා මර
තිස න්ණුුමළර පිළිමව්
මන්න් ියවැරදි මූනය ප්රළාශ ලේ න් පිළිම න
කිරීම
සඳහා
මවශ ලේය
ම්ොරතුමු 
සැරම න්මන්දැයි මසො ා බැලීම.
 ළාර් ම්ඩයන ට රවරාදී තිස වරකීුම
ප් කිරීමමහිනා ඔුඩන්ම
ළාර්
සාධ ම හි ගු ාත්මකමළභ්ාව
රයීම.
 මදරාර්්මුමන්තුමව/ආ ්
වත්මකළුම,
සි ල්ම

සතුම
ආළාරමේ

මනාභ්හාියවලින්
මළෝරුම
දුරට
ආරක් ා ළර ත්මකදැයි මසො ා බැලීම.
 රජ්මේ ආ ් සාංග්රහ , රජ්මේ මුඛද්
මරගුනාසි සහ රාජ්ය රිපරාන වි
භ්ාර
මමා්යාංශ ලේ
විසින්
සහ
මහා
භ්ා්ඩයාරාර විසින් විපන් වර ියකුත්මක
ළරනු නැබ තිස කරම්ය හා මව ත්මක
රිපර්රළ උරමදසුද, පිළිරදිනු නැමේදැයි
මසො ා බැලීම.


ාසුතිස , ිය ුළාර් සහ රම
ක්මවා
මළමර වි දුම වැමැක්වීමට මමන්ම,
ඒවා ම ාවර
ළර රැනීමට ම ොදාරනු
නබ
මභ්යන්්ර රාන
රමමේ
ප්රමා ාත්මකමළභ්ාව මසො ා බැලීම.

 මදරාර්්මුමන්තුමමේ න්ණුුම රිපරාින සහ
කිසි ුම මුඛද් වැ වීමළට තුමඩු මද එකී
මමමහයුුම
රරීක් ා
කිරීම
සහ
මදරාර්්මුමන්තුමමේ මද්රම හා වත්මකළුම
ආරක් ාළාරී මනස මරපිිපමැසුමමන්
යුතුමව විකාමත්මක මනස රිපහර
ළරන්මන්දැයි මසො ා බැලීම.
 මවශ ලේය මවසුථාවන්වනදී විමශ ලේේ විමර්ශ ලේ
රැවැත්මකවීම.
 ඵනදායී ළාර් සාධ
විශ ලේුම්
හා
විශ ලේුම්
කිරීම.

ක් සඳහා රද්ධතිස
ළාර්
සාධ

 ළමම ාළර
විර
මදරාර්්මුමන්තුමව විසින් විපන්වර ියකුත්මක
ළරනු නබ උරමදසු හා මරමරන්වීුම
මනුව ක්රි ාකිරීමත්මක, ඒ ඒ වර් මේ සෑම
ළාර්තුමවළටම වරක් මමා්යාාංශ ලේමේ
විර
ළමම ාළර
ළිනප් රැසුවීුම
රැවැත්මකවීමත්මක, එම රැසුවීුමවනදී
රනු
නබ තීර ක්රි ාත්මකමළ කිරීමුම ප්රරතිස
පිළිබඳ රසුවිරරුම කිරීමත්මක මමම මාංශ ලේ ට
රැවරී තිස ්වත්මක ළාර් කි.
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මමා්යාංශ ලේමේ විර
ළිනප්
රැවැත්මකවීමුම
ප්රරතිස
හ්
ප්රසුථාරම න් ියරූර
ව
ම්ර 2011 වසමර්දී විර
ළිනප් 04ක් රවත්මකවා ්.



මමා්යාංශ ලේමේ විර
විමසුුම
සදහා පිළිතුමු  සැරයීමුම හ්
ළාන විශ ලේුම්
සැනකීමුමදී
එහි ළාන
මසළට වයා
ර්කිරීමුම
ප්රව ්ාමවහි
මඩුවීමක් දක් ට ්.

 2015 වසර දක්වා රවත්මකව නද විර
රරීක්
රැවැත්මකවීමුම ප්රරතිස ප්රසුථාර
මන්න් ියරූර
මළමර ම්ර 2011
වසමර්දීව විර
රරීක්
23ක්
සුමර්ර් ම න්ම ියමවා
තිස ම්ර
50%ළට වයා මවසන් ළම විර
රරීක්
ර
16ක් මේ. ඒවා වසර
තුමම ියමකිරීමට මම දක් ් .
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ප්රධානතේ ෙතපථෙ

1. පාලනෙත
සහත
ප්ර් සාංස්කරණෙ

2. මානනත
සේපත්

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකේ

මූලිකතනාර්ත්ාතසැකසීමත

සැලසුේතසකස්තරීමටමත

රාජ්ය රිපරාන
මමා්යාංශ ලේ

විර
කිරීම

හා ළමම ාළර

වැයසටහ

අිප්ක්ෂිත්තනිමැුඩමත
(විගණනතනාර්ත්ාත
සාංඛාන)

අිප්ක්ෂිත්තප්ර් ඵලෙත

සළසු

විශ්රාම වැප් ද මදරාර්්මුමන්තුමව
ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා ම්ළුම
ළාර් ාන
රාජ්ය රිපරාන ප්රතිසසාංසුළර
මහජ් සුමබන්ධ්ා ඒළළ

ප්ර් පාදන

30.09.2016 දිනපත
ප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් කතත
මූලත
(%)
රු.මි.

100%

-

මූලිළ වාර්්ා 04

රසුන් වසමර් ප්රරතිස
සමාමන ක

මවදා ම හඳු ාරැනීම
සහ නැබී තිස ළාන
තුමම ක්රි ාළාරළුම
සුමර්ර් කිරීම

හා

පද්ධ් තවිගණනෙත

පැනරුේත

මමා්යාංශ ලේමේ ියනධාරීන්ම ියවාඩු

ළාර් ම්ඩයන සඳහා
ක්ම ේ් කාිපළා රැවරීම

100%

-

විර

වාර්්ා 01

මමා්යාංශ ලේමේ ියනධාරීන් ම්ර විමද්ශ ලේ
ළුහුණු මවසුථා මබදා හැරීම

ළාර්ය ම්ඩයන මමමහ වීම

100%

-

විර

වාර්්ා 01

මමා්යාංශ ලේ ළාර් ම යනමේ
ළුද්රලිළ ලිපි මරොනු

ක්රි ාළාරළුම මධීක්

100%

විර

වාර්්ා 01

විර

වාර්්ා 01

විර

වාර්්ා 01

-

අධීක් ණෙත
මමා්යාංශ ලේ ළාර් ම යනමේ වැය
බැලීමුම වැප් ද මරවීම
මමා්යාංශ ලේ ට ම ත්මක වාහ
යත්මකතුම
කිරීම සහ එම වාහ වනට ම ොදා
රන් ා න්ධ ප්රමා
(2015
වසර)

100%
සුදුසු රිපදි මධීක්
ළටයුතුම
සිදු කිරීම.

සමාිල චනෙත

-

මදාම ක්රි ාළාරළුමවන
මභ්යන්්ර රාන
රද්ධතිස වැඩි දියුණු
කිරීම

-

100%

-
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මමා්යාංශ ලේමේ වාහ
වි දුම

මලුත්මකවැඩි ා

වැයසටහන් ක්රි ාත්මකමළ ව
බව සහතිසළ කිරීම

විර

වාර්්ා 01

විර

වාර්්ා 01

50%

විර

වාර්්ා 04

මමා්යාංශ ලේමේ ධදියළ ධාව
සටහන් රිපක් ා කිරීම (2015 සහ
2011 වසර)
මමා්යාංශ ලේමේ ධදියළ ධාව
සටහන් රිපක් ා කිරීම (2015 සහ
2011 වසර)

85%

විර

වාර්්ා 07

(ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර හා
මහජ් සුමබන්ධ්ා ඒළළ )

-

විර

වාර්්ා 01

මමා්යාංශ ලේමේ දිකිරීුම ළටයුතුම සහ
මලුත්මකවැඩි ා ළටයුතුම

-

විර

වාර්්ා 01

මමා්යාංශ ලේ ළාර්ය ම්ඩයනමේ හිඟ
වැප් ද මරවීුම

-

විර

වාර්්ා 01

මමා්යාංශ ලේමේ ප්රසුමරාද
ක්රි ාරිනරාින (2015 වසර)

පිිපක්සුුම නැයිසුතුමව සහ වැය
මරොනු සමාමන ක

100%

රාජ්ය මරමුඛද් සහ
මද්රමවන වරවීම
සහතිසළ කිරීම

නාර්ත්ාකරණෙත
ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා ම්ළුම
ළාර් ානමේ භ්ා්ඩය ම්ය මරොත්මක
මමා්යාංශ ලේමේ මභ්යන්්ර රාන
මාංශ ලේමේ භ්ා්ඩය ම්ය මරොත්මක
මමා්යාංශ ලේමේ ආ ් මාංශ ලේමේ
භ්ා්ඩය ම්ය මරොත්මක
මමා්යාංශ ලේමේ රබයා

භ්ාර රන් ා එක් එක් ප්රධා
විර
පිළිබඳ වාර්්ා
දිිපරත්මක කිරීම.

යත්මකතුමව
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මමා්යාංශ ලේමේ ියවාස කුළී ආදා ම
පිළිබඳ මභ්යන්්ර විර
රරීක්
වාහ වි දුම වාර්්ා පිළිබඳ
මභ්යන්්ර විර
රරීක්

මභ්යන්්ර විර
සැළසීම

මත්මක මරෝ

වැයසටහ පිළිබඳ වාර් ළ
වාර්්ාව
මභ්යන්්ර විර
ඒළළමේ
ක්රි ාළාරළුම

ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා ම්ළුම ළාර්යානමේ
ප්රධා විර
රරීක්
හිඟ විශ්රාම වැප් ද මරවීුම
සුමබන්ධම න් දිසුත්රික් ම්ළුම
ළාර්යානමේ විර
ියනධාරීන් සඳහා
ළුහුණු වැයසටහ රැවත්මකවීම
දිකිරීුම සහ මද්රම ළමම ාළර
සුමබන්ධම න් මභ්යන්්ර විර
රරීක්
(ළමම ාළර
ප්රතිසසාංසුළර සහ මහජ්
සුමබන්ධ්ා ඒළළ )

85%

විර

වාර්්ා 01

80%

විර

වාර්්ා 01

-

විර

වාර්්ා 01

-

ළුහුණු වැයසටහන්
01

-

විර

-

-

-

-

-

-

වාර්්ා 01

සේබන්ධීකරණෙ
සාංවිධා
සමර සහ
පිටසු්ර ආ ් සමර
ඒළළ ළටයුතුම කිරීමුමදී
ම ා සුමබන්ධ්ාවක් සහතිසළ
කිරීම
ළුහුණු ළාර් සටහ සළසු
කිරීම
ප්රමා

වත්මක මරමුඛද් නැබීම

දිසුත්රික් මට්ටමුම ඒළළ මව්
දැනුුම දීම

-
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ක්රි ාත්මකමළ කිරීම

-

-

මූලතවිගණනෙත
මමා්යාංශ ලේමේ සර ද ඒළළමේ
විර
රරීක්
.
ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන
ආ ් මේ බැාංකු න්ණුම, මාංළ
2323276
මමා්යාංශ ලේමේ මුඛද් මරෝ සහ
මකක් හා මුඛද්
ුඩුම මරෝ
සුමබන්ධම න් විර
රරීක්
(2015 වසර)
වුඩකර් මන්න් සිදු ළම මරවීුම
පිලිබඳ ම්ය

100%

-

විර

වාර්්ා 01

100%

-

විර

වාර්්ා 00

100%

-

විර

වාර්්ා 01

100%

-

විර

වාර්්ා 01

100%

-

විර

වාර්්ා 01

විර

වාර්්ා 01

මරමුඛණු සාක් ාත්මක
ළරරැනීම සඳහා රජ්මේ
මරමුඛද් භ්ාවි් වැඩි
දියුණු කිරීම

2016වසර - මමප්රේ් , මැයි, ජූිය (
රාජ්ය රිපරාන හා ළමම ාළර
මමා්යාංශ ලේ )
වුඩකර් මන්න් සිදු ළම මරවීුම
පිලිබඳ ම්ය
2016 වසර- ජ් වාිප, මරබරවාිප,
මාර්තුම (ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා ම්ළුම
ළාර්යාන )
ළැමිව , මවදමුඛ්ම් ියවාඩු
ියමක්් මේ ආදා ම සහ වි දම
(විශ්රාම වැප් ද මදරාර්්මුමන්තුමව) –
2015 වසර
වුඩකර් මන්න් සිදු ළම මරවීුම
පිලිබඳ ම්ය

100%

-

-

විර

වාර්්ා 01

50%

-

විර

වාර්්ා 02

( ළමම ාළර ප්රතිසසාංසුළර සහ
මහජ් සුමබන්ධ්ා ඒළළ )
විගණනතපමටක් ණෙත
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ළැ දමරිනමරොන මාව්, මළොමෙ
05 පිහිින සමුඛල් ියවාස සහ
ජ් වය රම රජ්මේ ියවාස
සාංකීර්
රරීක් ා කිරීම

මරමුඛණු සාක් ාත්මක
ළරරැනීම සඳහා රජ්මේ
මද්රම භ්ාවි් වැඩි
දියුණු කිරීම

මමා්යාංශ ලේ ට ම ත්මක රජ්මේ ියවාස
නාපි් තවිගණනෙත
GLED වයාරෘතිස

100%

-

විර

වාර්්ා 02

100%

-

විර

වාර්්ා 01

දා ළ මරමුඛද් භ්ාවි්
වැඩි දියුණු කිරීම

JICA වයාරෘතිස
විිශය වේ තවිගණනතවිමසුේත
මමා්යාංශ ලේ මව් නැ දමටො ද 36ක්
ිනනදී රැනීම සුමබන්ධම න් John
Keels Office Automation ළුද්රලිළ
සමාරම විසින් ළර නද රැිනිව්න
පිළිබඳ විර
රරීක්

රාන ක්රි ාවලි වැඩි
දියුණු කිරීම.

නිොමනෙන්ත
විර
සහ ළමම ාළර
රැසුවීුම රැවැත්මකවීම

ළිනප්

50%

-

විර
සහ
ළමම ාළර
ළිනප් රැසුවීුම 04ක්
රැවැත්මකවීම
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ශ්රීතලාංකාතසාංනර්ධනතපරිපාලනතආෙත්නෙ

රාජ්ය රිපරාන සහ ළමම ාළර ම හි දැනුම
සාංවර්ධ
කිරීම සහ කුසන්ා වර්ධ
කිරීම
උමදසා ළටයුතුම ළර රාජ්ය මාංශ ලේම හි ප්රධා
ළුහුණු සාංවිධා
වනුමේ ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන ආ ් යි. ළමම ාළර
ළුහුණු
ක්රි ාළාරළුම වනට මම්රව ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන ආ ්
ළමම ාළර උරමද්ශ ලේ
මසේවාවන් සැරයීමට සහ ළමම ාළර මේ
හඳු ා ර් හැකි ම ේ් සාංවර්ධ
කිරීම සඳහා
රර්මේ
න් සිදු කිරීමට මමන්ම සාංවිධා ම
රද්ධතිස සමාමන ක
සහ සාංවර්ධ ට ළටයුතුම
ළරයි.
මුම ව ාහි 1682 මාංළ 7 දර
රාර්ලිමුමන්තුම
ර තිසන් සාංසුථාපි් ළර නද ආ ් කි.
ආෙත්නිෙහිතප්රධානතඅරමුණුතපහත්තපරිදිතිේ.
ම. රාජ්ය ියනධාරීන්ම ළුහුණුව ව දැනුමව
කුසන්ා සහ කර් ාවන් තුමළින් සාංවර්ධ
ආ. ළමම ාළර
සහ රාජ්ය රිපරාන
ම ේ් න්හි ළුහුණු රාඨමානා සාංවිධා
කිරීම
. සමසු් රාජ්ය මසේව තුමම මධී
ළාර්
ම්ඩයන න්හි ප්රවී
මසේවළ සාංයයාවක්
සාංවර්ධ
කිරීම
ඈ. ්ම සාංවිධා ළමම ාළර
රද්ධතිස
සමාමන ක ට සහ සාංවර්ධ
කිරීම සඳහා
රාජ්ය මාංශ ලේමේ ආ ් න්ට සහ දීම

සාංවිධා ම හි හමම ඒළළ වනුමේ රානළ
සභ්ාවයි. සි ලු ප්රතිසරත්මකතිස ළු ණු තීර
ළරනු
නබන්මන් රානළ සභ්ාව මන්ිය. මතිසමර්ළ
මධය ළවු ක් තිසමද කුම
සහ
නබ
මධය ළවර ා මන්න් ශ්රී නාංළා සාංවර්ධ
රිපරාන
ආ ් ම හි විධා ළ ළ්ඩයා ම
සමන්වි් මේ. මුම මතිසමර්ළ මධයළවු  රහ්
ළු ණු සුමබන්ධම න් ඍජුවම වර කි තිස.
ම. ළුහුණු ව රර්මේ
මසේවාවන්

සහ උරමද්ශ ලේ

ආ. රශ ලේුකාත්මක උරාකා මධය

.

. සාංයුක්් ළාර්

න්.

වි
ළු ණු සුමබන්ධම න් විමශ ලේේ ඥ හ්ාවක්
උසුන
උරමද්ශ ලේළවු න් මධයසුථා
වනට
ළ්ඩයා ුමර් ළරනු නබ
ම්ර මුම සෑම
මධයසුථා ක් ප්රධාිය කු ටමත්මක ළටයුතුම ළරනු
නබ ම්රම ළුහුණු වැයසටහන්ව ළමම ාළර
උරමද්ශ ලේ න් මහ රර්මේ
මධය
න්
රැවැත්මකවීමුමදී මවශ ලේය වන් ා වූ විමශ ලේේ ඥ හ න්
මදාම ළාර්
සිදු කිරීම පිිවස මදාම මධයසුථා
විසින් ම් රා රනු නැමේ. මීට මම්රව වෘත්මකතී
කුසන්ා සහ වි ප්රාමාිවළ දැනුම ම් රද ුමව
බාහිර සුමරත්මක ළුද්රන න්ම මසේව නබා රැමන්.

. උරමද්ශ ලේ ළාර් න් සහ රර්මේ
ළාර් න් භ්ාර රැනීම
මමකී ළාර් න් ප් කිරීම පිිවස විවිධ
ම ේ් න්හි ළමම ාළර
දක් ්ා වලින්
පිිපළුන් විමශ ලේේ ඥ හ දැනුම සහි් ප්රවී සහ ළුහුණු
ළ්ඩයා මක් මර ආ ් ට සිීන. එමහයින් ශ්රී
නාංළා සාංවර්ධ රිපරාන ආ ්
ළුහුණුව
ළමම ාළර
උරමද්ශ ලේ
සහ රර්මේ
ක්රි ාළාරළුම
ළනාර න් තුමම මද්වීතී
සුථා ක් උසුනයි.
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ප්රධානතවි ෙත
පථෙ

රිොකාරකම

උපතරිොකාරකම

බඳනාගැනීම

මශ්රේිව
බඳවාරැනීුම සාංයයාව
MM 1-1
01
PL 1

මා ව සුමරත්මක
ළමම ාළර
ිසේනකතපුහුණුන

SLIDA සඳහාතනනත
ිනබ්තඅඩවිෙ

ම්ොරතුමු 
්ාක්

ප්රතිසරත්මකතිස

විභ්ාගතහාතපාඨමාලාත
කළමනාකරණත
ක්රමිේදතසාංනර්ධනෙ
SLIDA කාර්ෙත
මණ්ඩලෙතසඳහා
පැමිණීේත
කළමනාකරණත
පද්ධ් ෙතසාංනර්ධනෙත
රීමටමත
පරිපාලනතපටිපාටිත
අමකිපොත්තසැකසීමත
SLIDA සඳහාත
උපක්රමිකතසැලසුම

ප්ර් පාදනෙ
(රු).

30.09.2016 දිනපතප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් ක
ිභ්ෞ් ක
මූල (Rs)
%

අිප්ක්ෂිත්ත
ප්ර් ඵල

ප්ර් ඵල
(සහභ්ාගිනන්නන්ත
සාංඛාන)

01

විමද්ශ ලේ ළුහුණු
මශ්රේිව
ළුහුණුවන් න් සාංයයාව
HM 2-3
02
70%

50%

70%

සමාජ් ජ්ාන, මාර්රර්
සුමබන්ධ්ා හරහා
ම්ොරතුමු  මබදාහැරීම
හා සන්ියමේද
ළාර් ක් ම විභ්ාර
සහ රාඨමානා
ළමම ාළර
රද්ධතිස
ළාර් ම්ඩයන
සඳහා ළාර් ක් ම
රැිනණීුම
ළමම ාළර
රද්ධතිස

50%
50%
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නනතිගවීේතක්රමෙක්ත
හඳුන්නාදීම

ිසේනාරේභ්කතපුහුණුත
නැඩසපහන

රාජ්ය මසේව ට මලුතිසන්
බඳවාරත්මක මා්ඩයලිළ
ියනධාරීන්ට මසේවාරුමභ්ළ
ළුහුණු වැයසටහන්
රැවැත්මකවීම

කළමනාකරණත
නැඩසපහන්

රාජ්ය ියනධාිපන්
(මා්ඩයලිළ මට්ටමුම)
විසින් සිදු ළර රාජ්ළාිප
ම් රද ුම වූ ළුහුණු
වැයසටහන් හඳුන්වා දීම

39

57%

ධාිප්ා සාංවර්ධ
වැයසටහන් තුමළින් ශ්රී
නාං.ර.මසේ. ියනධාරීන්ම
ියළු ්ාව න් වැඩි කිරීම
මන්න් ඵනදායී රාජ්ය
මසේව ක් සැරයීම

4

100%

ධාිප්ා සාංවර්ධ
වැයසටහන් තුමළින් ශ්රී
නාං.ර.මසේ. ියනධාරීන්ම
ියළු ්ාව න් වැඩි කිරීම
මන්න් ඵනදායී රාජ්ය
මසේව ක් සැරයීම

3

100%

ධාරිත්ාතසාංනර්ධනත
නැඩසපහන්

83,375,439.11

6

100%

47,780,759.88

ශ්රී නාංළා
රිපරාන
මසේව ට බඳවා
රනු නැූ 
ියනධාරීන්ම
දැනුම වැඩි කිරීම
රාජ්ය
සාංවිධා වන
හැකි ාව වැඩි
දියුණු කිරීම
ියළු ්ා රාමුඛව
මනූව
ියළු ්ාව
නබාරැනීමුම
මට්ටම
වැයසටහ
සුමර්ර් ළම
සහභ්ාන්වන් න්
ර
ියළු ්ා රාමුඛව
මනූව
ියළු ්ාව
නබාරැනීමුම
මට්ටම
වැයසටහ
සුමර්ර් ළම
සහභ්ාන්වන් න්
ර

978

722

124

71

58

සන්නිිේදනත
ත්ාක් ණතපුහුණුත
නැඩසපහන්

කළමනාකරණත
නැඩසපහන්

ධාිප්ා සාංවර්ධ
වැයසටහන් තුමළින් ශ්රී
නාං.ර.මසේ. ියනධාරීන්ම
ියළු ්ාව න් වැඩි කිරීම
මාන්න් ඵනදායී රාජ්ය
මසේව ක් සැරයීම

1

50%

ධාිප්ා සාංවර්ධ
වැයසටහන් තුමළින් ශ්රී
නාං.වි.මසේ. ියනධාරීන්ම
ියළු ්ාව න් වැඩි කිරීම
මාන්න් ඵනදායී රාජ්ය
මසේව ක් සැරයීම .

1

50%

ධාිප්ා සාංවර්ධ
වැයසටහන් තුමළින් ශ්රී
නාං.ම්ො.්ා. හා සන්. මසේ.
ියනධාරීන්ම
ියළු ්ාව න් වැඩි කිරීම
මාන්න් ඵනදායී රාජ්ය
මසේව ක් සැරයීම

1

100%

ියළු ්ා රාමුඛව
මනූව
ියළු ්ාව
නබාරැනීමුම
මට්ටම
වැයසටහ
සුමර්ර් ළම
සහභ්ාන්වන් න්
ර
ියළු ්ා රාමුඛව
මනූව
ියළු ්ාව
නබාරැනීමුම
මට්ටම
වැයසටහ
සුමර්ර් ළම
සහභ්ාන්වන් න්
ර
ියළු ්ා රාමුඛව
මනූව
ියළු ්ාව
නබාරැනීමුම
මට්ටම
වැයසටහ
සුමර්ර් ළම
සහභ්ාන්වන් න්
ර

50%

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම

82

75%

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම

1761

ළාර් ක් ම මසේව ක්
සැරයීමට හැකිවීම සඳහා
රාජ්ය ියනධාරීන්ට
්ාක් ිවළ දැනුම නබාදීම
රාජ්ය ියනධාරීන් සඳහා
(මා්ඩයලිළ ම ොව
මට්ටමුම) ඔුඩන්ම
රාජ්ළාරී වරකීුම මනූව

4

74

6,905,417.25

15

25

17

59

ළුහුණු වැයසටහන්
හඳුන්වා දීම

ළුහුණු වැයසටහන්
සාංයයාව
රාජ්ය ියනධාරීන්ම
ද්විභ්ා ා කුසන්ාව වැඩි
ඉාංග්රීසිතහාතිදමළතභ්ා ාත දියුණු කිරීමුම ළුහුණු
පුහුණුතනැඩසපහන්
වැයසටහන් හඳුන්වා දීම
විමද්ශ ලේ රටව් සමර
දැනුුම හුවමාු  මධය
වැයසටහන් රැවැත්මකවීම
විිද්ශය වතපුහුණුත
නැඩසපහන්

පුහුණුතඋපිද්ශය වන

කළමනාකරණත
උපිද්ශය වන

ළුහුණු වැයසටහන්
සාංයයාව

ළුහුණු වැයසටහන්
සාංයයාව

22

6

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම

78%

66%

5,370,153.72

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම

671

224

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම
රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම
මූනයම
ශ ලේළය්ාව වැඩි
කිරීම
53

4

27%

19%

99,689,293.61

3,884,246.85

1587
රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම
මූනයම
ශ ලේළය්ාව වැඩි
කිරීම

60

ඩිප්ිල මාත
නැඩසපහන්

ළුහුණු වැයසටහන්
සාංයයාව
පීඨමේ බිුම ප්රමා
පිළිසළර කිරීම
රිපර ළ ිනනදී රැනීම
රශ ලේුකාත්මක උරාකා ඒළළ
වීළර
කිරීම
රශ ලේුකාත්මක උරාකා ඒළළ
සඳහා රෘහ භ්ා්ඩය ිනනදී
රැනීම
මවන්හන වැඩි දියුණු
කිරීම (මහ් මදළක්
දක්වා)
මවන්හන සඳහා රෘහ
භ්ා්ඩය ිනනදී රැනීම
මුඛද්ර
න්්, ඡා ාපිටරත්මක
න්් හා ්ැක්සු න්්
ිනනදී රැනීම
සූර් බනශ ලේක්තිස රද්ධතිස
සැරයීම, සුථාර
හා
ක්රි ාත්මකමළ කිරීම
ජ්ාන රැහැන් හා ජ්ාන
සුවිච්ක සැරයීම හා
සුථාර
රද්ධතිස සැරයීම,
සුථාර
හා ක්රි ාත්මකමළ
කිරීම
මරොත්මක හා -ම්ය ිනනදී
රැනීම

7,819,595.37

6

100%

10

ජ් -16

මදසැ-16

1,816,159.80

60%

60%

5

ජ්

-16

ඔක්-16

_

90%

90%

2

ජ්

-16

ජූිය-16

1,435,702.00

100%

100%

1.5

ජ්

-16

ජූිය -16

1,460,077.85

100%

100%

8

ජ්

-16

මදසැ -16

6,606,546.73

90%

90%

1.65

ජූිය-16

මදසැ -16

_

20%

20%

0.5

ජ්

මදසැ -16

194,990.00

80%

80%

12

මමප්රේ-16

ම ොවැ16

_

90%

90%

5

මමප්රේ -16

මදසැ -16

927,512.00

80%

80%

4

ජ්

-16

ඔක්-16

_

75%

75%

1

ජ්

-16

මදසැ -16

51,752.73

50%

50%

-16

8,821,162.68

රාජ්ය මාංශ ලේමේ
සාංවිධා වන
ධාිප්ාව වැඩි
කිරීම
මූනයම
ශ ලේළය්ාව වැඩි
කිරීම

250

61

බිත්මකතිස ම් ව මැින
රමයෝ ප්රතිසසුථාර
කිරීම තුමල්ව SLIDA
මරොය ැන්්ම් පිට්
බිත්මකතිසමේ තිසන්් ආම්ර
කිරීම
නැ දමටො ද රිපර ළ 2ක්
ිනනදී රැනීම
සුවීරර 2ක් ිනනදී රැනීම
මවන්හන සඳහා වාමන්
රාක්ළ, ්ට්ප් හා මරොලි
සැරයීම හා ියරදවීම
විධා ළ ළාර් ම්ඩයන
ියන ියවාස
මරොය ැන්්නට වාමන්
වහන ක් සැරයීම
. සමස්ත්ත
ඇස්ත්ිේන්තුමගත්තිදරිනැෙත
රුතමි

1.5

මාර්-16

ඔක්-16

_

90%

90%

0.5

ජ්

-16

සැ ද-16

_

100%

100%

1.2

මාර්-16

මමප්රේ -16

1,108,419.00

100%

100%

0.65

මමප්රේ -16

ජූලි-16

651,000.00

100%

100%

0.5

ජ්

ජූිය-16

461,780.00

100%

100%

-16

7819650.37

23,535,102.79
රැවැත්මකවූ
උරාකා
ප්රදාම ත්මකසව
ර

පශය ව්චාමකතඋපාකාත
නැඩසපහන්
රාජ්ය මසේවළ න්ම
දැනුම වැඩිළර වයා
හරත්මක රාජ්ය මසේව ක්
තිස කිරීම සඳහා රාජ්ය
ළමම ාළර
පිළිබඳ
රශ ලේුකාත්මක උරාකා ක්
නබාදීම

උරාකාධාරීන්
හදාරිනන් සිීන
2014-2016
හදාරිනන් සිීන
2015-2017

5
ියළු හා ළැරවූ
රාජ්ය මාංශ ලේ
ළමම ාළු වන්

504
71 ලි ාරදිාංිත වී

්

89 ලි ාරදිාංිත වී

්

මාධය
ප්රළාශ ලේ

2

62

විශ්රාමතනැටුප්තිදපාර්ත්ිේන්තුමන
විශ්රාම වැප්රට හිිනළම සහි් රාජ්ය මසේවළ න්
හට මදාම වන් ා වූ විශ්රාම ප්රතිසනාභ් න්හි
ියරවදය්ාව සහතිසළ ළර
ම්රම මරවීුම
ක්රි ාවලි
මධී
කිරීම විශ්රාම වැප් ද
මදරාර්්මුමන්තුමමේ ළාර් භ්ාර
මේ. මමකී
ළාර් න් ම්ර ප්රධා
ළාර්
වනුමේ
515ව000ක් රම වන් ා වූ විශ්රාිනළ ප්රජ්ාවම
මාසිළ විශ්රාම වැප්ර මරවීම සඳහා මදාම ළර රනු
නබ ක්රි ාවලි රවත්මකවාමර
ාමයි.
මුම ම්රම විශ්රාම වැප් ද මදරාර්්මුමන්තුමවට
එවන් විශ ලේාන ප්රජ්ාවක් සහ ඔුඩන්ම රුඩම්
සාමාජිනළ න්ම ආර ාව සහතිසළ කිරීමුම සහ
ඔුඩන් රමටහි ආර්ථිළ ක්රි ාවලිම හි සක්රි
මළොටසුළු වන් බවට රත්මක ළරිනන් විස් සමාජ්
වරකීමක් ප් කිරීම සහ වි ානුර් රාමුඛමවන්
ඔේබට
ිනන් සමාජ් සාංවර්ධ
උමදසා
ඔුඩන්ම විකාමත්මක දැනුම සහ කුසන්ා සහතිසළ
කිරීමට ළටයුතුම කිරීම
ළාර් භ්ාර ට උර
දීමට සිදුව ්.
2015 වසර උමදසා ව
විශ්රාම වැප් ද
මදරාර්්මුමන්තුමමේ ළාර් සාධ
වාර්්ාමවහි
එළඟ වූ ආළාර ට වසර මවසා ම හි සිට
විශ්රාිනළ ප්රජ්ාවට මදාම ප්රතිසනාභ් මරවීමට හැකි
ව මසේ නූ් ම්ොරතුමු  ්ා
ව ප්රතිසරත්මකතිස
තීර සහ ව ළමම ාළර ප්රව ්ා භ්ාවි්ා
ළර
නදී.
රාරදෘශ ලේයභ්ාව
සහතිසළ
මළමර ා මරවීුම ක්රි ාවලි ක් රවත්මකවා මර
ාම මන්න් විශ්රාිනළ න්ම
විශ ලේුවාස දි ා
රැනීමට 2015 වසර තුමමදී මදරාර්්මුමන්තුමවට
හැකි ාව නැබුිය.

ඒ මනුව විශ්රාම නබ දි මේ සිට දි 7ක් තුමම්
විශ්රාම රාිපම් ් මරව
ම්රම විශ්රාම
නැබීමමන් රසු එමමෙ රමමුඛ මාස තුමම රමමුඛ
මාසමේ
විශ්රාම
වැප්ර
මරවීමට
මදරාර්්මුමන්තුමවට හැකි ාව නැමේ. 2015 වසර
තුමම මදරාර්්මුමන්තුමව විසින් මඟා ළරරන් ා නද
ළැපී මරම
ා ප්රරතිස වනුමේ විශ්රාම වැප් ද

මරවීම පිළිබඳ රවත්මක ා රද ුම විරහි් මදහසු
රමසළ නිනන් මධයර් දත්මක් රද්ධතිස ක් තුමළින්
මරවීුම ආරුමභ් කිරීමයි.
මමකී ප්ර ත්මක ම හි ධ ාත්මකමළ ප්රතිසඵන වනුමේ
සි ලු දිසුත්රික්ළ සහ ප්රාමද්ශී ම්ළුම ළාර් ාන
සුමබන්ධීළර
ළරිනන්
්ත්මකත්මකළාලී
මසේවාවක් සහතිසළ කිරීමට හැකි ාව නැබීමයි.
විශ්රාිනළ
ප්රජ්ාව
ම්මරහි
බරර්න
දුක්රැ වි්නක් බවට රත්මකව තිසූ  2001 වසමර්
රාජ්ය මසේව ට නැබු වැප් ද වැඩි කිරීමට මනුව
ප්රතිසනාභ් ම ොනැබුණු විශ්රාිනළ න් හට ප්රතිසනාභ්
පිිප ැමීම සඳහා වසර 10ළට රසුව ව රජ්
විසිව ධ තිසළ ප්රතිසරාද සර ා තිසමේ.
හ්
සඳහන්
්ා ිවළ
ප්රරම ම හි
ප්රතිසඵන ක් මනස විශ්රාම වැප් ද මදරාර්්මුමන්තුමව
විසින් මත්මක ළර රන් ා නද ශ ලේළය්ාව
මදරාර්්මුමන්තුමමවහි ප්රරතිසළාරළ රමම හි
හැරුඩුම නළ ය ක් මසේ මරන්වා දි හැකි . ්වද
මදරාර්්මුමන්තුමව ළුද්රලිළ මාංශ ලේ උමදසා රාජ්ය
මසේව තුමම ව ආදර්ශ ලේමත්මක සහ මක්න්ද්රසුථා
බවට රත්මකව තිස ම්ර එ ළුද්රලිළ මාංශ ලේමේ
මධය
න්
සහ
ියරී
න්
සඳහා
මධයසුථා ක් බවටද රත්මකව තිසමේ.
මදරාර්්මුමන්තුමව විමදසු ියරී ළ න් හට
හඳුන්වා දි හැකි ආදර්ශ ලේ ආ ් ක් මනසද
එමහයින් මදරාර්්මුමන්තුමව ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා
ම්ළුම ළාර් ාන විසින් ම ොමුඛ ළරනු නබ
විමදසු විද්වතුමන්ම
මධය
සඳහා ව
ම ේ් ක් බවට රත්මකවී
තිස ම්ර එ
ම ොවැමැක්වි හැකි මනසම මර තුමම මම ද මසේවා
සුමරාද
වයා ඵනදායි මනස සැරයීම සඳහා ව
මරමඹුමක් තිස ළර තිසමේ.
ඒ මනුව 2011 වසර මැදදී මදරාර්්මුමන්තුමවට
2015 ජ්ාතිසළ ඵනදායි්ා සුමමා ප්රථමසුථා
නබා රැනීමට හැකි වි . විවිධ ජ් ග්රහ න්
නැබීමට මරට හැකි ාව නැබුණු මුම වසර තුමම
ළුද්රලිළ මාංශ ලේමේ සහ සහ මාර්මර රමද්ශ ලේ න්
නබා රියිනන් සහ විශ්රාිනළ ප්රජ්ාවට
වී
මසේවාවන් විශ ලේාන සාංයයාවක් සර ිනන් වී
සාංළ්ර න් ක්රි ාත්මකමළ කිරීමත්මක සමන්න් සි
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ම ාර් රමන් මමරහි පි
නැබුිව.

ැගීමට ශ ලේක්තිස

එවන් ්ත්මකත්මකව ක් ටමත්මක 2011 වසර මැද ළාන
තුමම විශ්රාිනළ ප්රජ්ාවට ප්රතිසනාභ් සැරයීම සඳහා
මදරාර්්මුමන්තුමව විසින් සර
නද විශි ුට
මසේවාව සහ විශ්රාම වැප් ද ලි ාරදිාංිත ක්රි ාවලි
නබ මාසමේ සිට මාර්රර් රම ට සිදු කිරීම
සඳහා ප්රතිසවුහර් මළමරනු තිස බව සිහිරත්මක
කිරීමට මම මවසුථාව ළර ර් යුතුම .
2011 වසමරහි මදරාර්්මුමන්තුමමවන් ප්රතිසනාභ්
නැබීම සඳහා හිිනළුම නබ
විවිධ ළා්ඩය
මවනුමවන් මදාම රාිපම් ළ මරවීුම තුමළින්
ජ්ිය් ව
පිිපවැම හි සාරාාංශ ලේර් සටහ ක්
රහ් ප්රසු්ාරම හි දැක්මේ.
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ප්රධානතවි ෙතපථෙ

ප්ර් පාදනත
(රු.මි)

රිොකාරකම

විශ්රාමත නැටුප්ත ප්රදානෙත හාත මාසිළ මරවීුම සිදු කිරීමව
ිගවීේ
ස්යාර ව විර
හා මරවීුම
විශ්රාම වැප් ද ප්රදා න් ්හුඩු  ළර
රැනීම හා ලි ාරදිාංිත කිරීම

2016.09.30තදිනපතප්රග් ෙ
ිභ්ෞ් කත
(%)

ප්රධානතකාර්ෙතසාධනතදර්ශය වක

මූලත
(රු.මි.)

සි ල් විශ්රාම වැප් දනාභීන්හට
මාසිළ විශ්රාම වැප්ර නැමබ
බවට ්හුඩු  වීම

100

8100

100

6075

16000

100

12000

හා මවන් කිරීම

18000

100

වැන්ඳඹු හා ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද
මරවීම රමම (ආබාකා් හා ම ාථ
තුමල්ව)

2700

100

ලි ාරදිාංිත වශ්රාම වැප් දනාභීන්
මරෙ නද වර්
සඳහා මදාම
මරවීුම
වසර සඳහා මදාම මුඛල්
රාිපම් ් මරවීුම
මරවීුම බනධාිප ාම
මවශ ලේය්ාව මනුව මවන් ළර
නද මරමුඛද්
ප්රතිසනාභි ාම මර ම න් රසු
එමමෙ මාසමේ සිට
වැන්ඳඹුව මව් වැන්ඳඹු හා
ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප් ද ප්රදා
කිරීම

100

රවත්මකව නද ළුහුණු
වැයසටහන් සාංයයාවව සහභ්ාගී
වූවන් ර
ව සුමර්ර් ළර
නද ළුහුණු රැ ර
වව සහභ්ාගී වූවන් ර
ව
සුමර්ර් ළර නද ළුහුණු රැ
ර

රමමුඛ විශ්රාම වැප්ර මරවීම
රාිපම් ් මරවීම
මරමුඛද් මධීක්

මර

රමම

රමම

100

නිමැුඩම

විශ්රාිනළ න් සඳහා ව
වි දම
සිදු ළර

නද ප්රදා

මුඛල්ු
න්

ව විශ්රාිනළ න්
රාිපම් ් මරවීුම
ප්රතිසනාභීන්

වැන්ඳඹු හා ම ත්මකදු  විශ්රාම
වැප් දනාභීන්

ව දැනුම හා භ්ාවි්ාවන්
සහි් ළුහුණුව නද ළුද්රන න්
100. ව දැනුම හා
භ්ාවි්ාවන් සහි් ළුහුණුව නද
ළුද්රන න් 50.
ව දැනුම හා භ්ාවි්ාවන්
සහි් ළුහුණුව නද ළුද්රන න්
150.

රාිපම් ් මරවීම

ැමරන් න් මව් මරවීම
මානනතසේපමකත
කළමනාකරණෙ

මානනතසේපමකතකළමනාකරණෙ

10.00

ිද්ශීෙතපුහුණුතනැඩසපහන්
සියුුම කුසන්ා සාංවර්ධ

ළුහුණු

1.00

0.75
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්ාක් ිවළ කුසන්ා සාංවර්ධ
ළුහුණුව

1.00

100

0.75

1.00

100

0.75

1.00

100

0.75

ළාර් ානම න් බැහැර ළුහුණු
දිසුත්රික්ව ප්රාමද්ශී හා විාිනළ
වශ ලේම න්

1.00

0

1.00

100

0.75

විිද්ශය වතඅමකදැකීේතලතැැිබනතපුහුණු

4.00

50

2

ම්ොරතුමු  ්ාක්
ඵනදායී්ාව හම
වැයසටහ

පද්ධ් තසාංනර්ධනෙ

පිළිබඳ ළුහුණු
ැාංවීමුම

ආිෙ ජ්නතපද්ධ් තසාංනර්ධනෙ
ම්ය රිපමන ළ
කිරීම
ම්ොරතුමු  ්ාක්
ින්ම
රහසුළුම රවත්මකවාමර
ාම

විශ්රාම වැප් ද Pension Point
Connectivity Project

ඵලදායීත්ාන

වයාරෘතිස

රර්මේ
හා වයළර
විශ්රාමතලබාතගැනීිේතදීතහිමිතනනත
ප්ර් ලාභ්

ළුහුණු සාංකාර ර
රිපමන ළ පිටරත්මක ර
.
නබා රැනීමට ර්ව ළාන
50%න් මඩු වීම

ව ම්ය ළමම ාළර
රද්ධතිස DMS)

සුමබන්කා මාංශ ලේ සාංයයාව

2000

5.00
4

8.00

75

75

දැනුම ළමම ාළර
සූර් බනශ ලේක්තිස සුථාර

විශ්රාමතනැටුපතහාත
සුභ්සාධනෙ

14.00

ව දැනුම හා භ්ාවි්ාවන්
සහි් ළුහුණුව නද ළුද්රන න්
10. ව දැනුම හා භ්ාවි්ාවන්
සහි් ළුහුණුව නද ළුද්රන න්
800. ව දැනුම හා
භ්ාවි්ාවන් සහි් ළුහුණුව නද
ළුද්රන න් 45.

20.00
2

3

ඒළළ සුථාපි් කිරීම. ප්රධා
විදුත්මක රද්ධතිසම න් 10%ක් මඩු
වීම. විදුලි බිමනන් % ළ
වාර් ළ තිසිප
මද්ශී හා ජ්ා්යන්්ර
සුමමන්් වන දී දිිපරත්මක
මළමර රර්මේ
හා සිද්කා
මධය
තුම සුමර්ර් කිරීම

සුමබන්කා් නක් න්. වසර
තුමම හුවමාු  ළම දත්මක්
ප්රමා

"One Solar 10 new
innovations" රර්මේ
ම්ය

0
මාසිළ විශ්රාම වැප්ර නබ
විශ්රාිනළ න් ර

විශ්රාම වැප්ර හා රාරම් ්
විශ්රාම දි ප්රදා
කිරීම

66

මාසිළ විශ්රාම වැප්ර

125,000.00

100

93750

එළවරක් රම ක් සිදු ළර මරවීුම
විශ්රාිනළ න් සඳහා දුුමිප රමන්
බනර්

10,000.00

100

7500

500.00

100

375

වැන්දඹු හා ම ත්මකදු  විශ්රාම වැප්ර
සමාජ් සුභ්සාධ
- (ආරක් ළ මාංශ ලේ
හා මරොලිසි )

42,000.00

100

23,400.00

100

ප්ර් පමක් ෙ

්ැරැ් හා මුඛද්ර රාසුතුම
මත්මක මරොත්මක සළසු කිරීම මන්න්
සුමම් මමමහයුුම ක්රි ා රිපරාින
සැළසීම

පහසුකේතසැලසීම

ෙටිත්ළතපහසුකේතසාංනර්ධනෙ

70.00
0.75

100

ප්රතිසරත්මකතිස ම්ය සළසු ළර
100% මවසන් කිරීම හා
සාළච්ඡා තුම ක් රැවැත්මකවී

100

ධදියළ වි දුම

රට තුමම සාංකාර කිරීම

3.50

විමදසු සාංකාර

8.00

ලිපි ද්රවය හා ළාර් ාලී මවශ ලේය්ා

8.00

100

වාහ
යත්මකතුමව
පිිප ්ව න්ම් රළර

6.00
2.00

100
100

මරොය ැන්ලි

යත්මකතුමව

යත්මකතුමව

5.00

ප්රවාහ

0.05

්ැරැ් හා සන්ියමේද

11.00

විදුලි හා ජ්න

15.00

100

2.50

10.00

න්ම් රළර වන ප්රධා
මල්ත්මකවැඩි ාවන්

1.00

වාහ සුමර්ර්
කිරීම

0.60

ම න් පින්්ාු 

මුඛද්රි් ප්රතිසරත්මකතිස රත්රිළාවක්
රජ් ට දිිපරත්මක කිරීම

10.00

න්ධ

කුළි හා මද්ශී බදු
ප්රා ධනතනමකකේතනැඩිතදියුණුතරීමටම
ප්රධා ළාර් ානමේ වහම
මල්ත්මකවැඩි ා කිරීම

31500

වැය ියම ළම වර්ර මඩි
ප්රමා
මල්ත්මකවැඩි ාළර නද න්්
සාංයයාව
ළාන සීමාව තුමම පින්්ාු  ළර
මවසන් ළර නද වාහ
සාංයයාව

100% ියම ළම වහම
ව මළොටසු හා මව ත්මක
උරාාංර සහි්ව මල්ත්මකවැඩි ා
ළර නද න්් සාංයයාව
පින්්ාු  ළර නද වාහ
3යි. මල්ත්මක වැඩි ා ළර නද
වැහ 2යි
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එන්ජිනන් මල්ත්මකවැඩි ාව
මව ත්මක න්විසුුමර් මසේවා

0.70
5.7
3.6

13.3 වාහ

1.0

13.4 සාංග්රහ( රැසුවීම සඳහා වි දම )
13.5 ළුවත්මකරත්මකව මවමඳ දැන්වීුමව
ආදි
13.6 මව ත්මක
ගිහතභ්ාණ්ඩතහාතකාර්ොලෙතඅමකපමකත
කරතගැනීම
උපකරණ
රෘහ භ්ා්ඩය හා මව ත්මක උරළර
ිනමදී රැනීම

2

ළටයුතුම ියම කිරීම

0.6
3.9

ළටයුතුම ියම කිරීම
ළටයුතුම ියම කිරීම

for 2 vehicles completed
service

ිනමදී රන් ා නද රෘහ භ්ෘ්ඩය

මළ පි හමක් සුමර්ර් ම න්

ියම ළර
ප්රතිසශ ලේ්

ම්ොරතුමු  මක්න්ද්ර ක්

2.00

මවදමුඛ්න මවන්හම හා ම්ොරතුමු 
රුමමබොය මප්රද්ශ ලේමේ මධයසුථා
හා මළ පි හම
ිගොඩනැගිේලතඅමකපමකතකරතගැනීම
රුමමබොය ියමක්්
ම්ොරතුමු 
මක්න්ද්ර ක් හා මළ පි හමක් සහි්ව
ළි සළසු කිරීම

නද එන්ජිනන්

16.00

13.1 රවි්්ා මසේවාව
13.2 ආරක් ළ මසේව
රක්

මල්ත්මකවැඩි ා ළර
2යි.

නද වැයවන
රථරානක් හා මවන්හමක්

10.00

ියම ළම වැය

ළි සළසු ළර නද මවන්හම
ම්ොරතුමු  මක්න්ද්ර ක්
රථ රානක්

ිනනමකතනාපි් 
ජ්ාතිසළ විශ්රාිනළ න්ම දි

2011 08/10/2016

වශ්රාම වැප්ළු ළමම ාළර

රද්ධතිස

රමම :08/10/2016

විශ්රාිනළ න් සඳහා මාර්රර් දුුමිප රමන් බනර් : 08/10/2016
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ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය

හැඳින්වීම
1966 වසරේදී ශ්රී ලංකාව ආසියානු ඵලදායිතා
සංවිධානරේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත් අතර
එතැන් සිට රට තුළ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම
සඳහා විවිධ ක්රියාමාේග ගනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව,
වසර 1997 සිට 2006 දක්වා කාලය ඵලදායිතා
දශකය රලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර
2002 වසරේදී රරේ ඉතිහාසරේ සුවිරශේෂී කඩ
ඉමක් සනිටුහන් කරමින් රාජ්ය හා රපෞද්ගලික
යන අංශ රදකම සඳහා ජ්ාතික ඵලදායිතා
ප්රතිපත්තිය සකස් කරන ලදී. එම ප්රතිපත්තිය
ක්රියාවට නැංවීම සඳහා කම්කරු අමාතයංශය
යටරත් ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය
පිහිටුවන ලදී. එතැන් පටන් රට පුරා ඵලදායිතා
සංකේපය ඉහළම අයුරින් ක්රියාවට නැංවීම
ප්රවේධනය කිරීම සඳහා රාජ්ය, රපෞද්ගලික,
අධයාපනික සහ ප්රජ්ා යන අංශ ආවරණය
රකරරන පරිදි දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන්,
ඵලදායිතා සම්මාන, තරග, ආදේශ සමාගම්
පිහිටුවීම යනාදී විවිධාකාර වැඩසටහන් ක්රියාවට
නංවා ඇත. තවද රට තුළ ඵලදායිතා ප්රවේධනය
පුළුේ අයුරින් සිදු කිරීම සඳහා 2010 වසරේදී
ඵලදායිතා ප්රවේධන අමාතයංශය පිහිටුවන ලදී.
2015
වසරේදී
රාජ්ය
පරිපාලන
හා
කළමනාකරණ අමාතයංශරේ විෂය පථය යටරත්
ඊලඟ දශකය තුළදී රට තුළ ඵලදායිතාව
ප්රවේධනය කිරීම සඳහා වත්මන් රජ්රේ ප්රතිපත්ති
රාමුව සමග ශ්රී ලංකාව තුළ ඵලදායිතාව සඳහා
පවතින ජ්ාතික නැඹුරුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
වන මධය කාලීන උපායමාේගික රාමුව 2016 –
2020 අනුව වැඩසටහන් පුළුේ කර ඇත.
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය ආසියානු
ඵලදායිතා සංවිධානරේ ශ්රී ලංකා

කාේයාලය වශරයන් කටයුතු කරයි. රමම
රේකම් කාේයාලය ආසියානු ඵලදායිතා
සංවිධානරේ රමන්ම ආසියා පැසිෆික් කලාපරේ
සාමාජික රටවල සහරයෝගීත්වය ඇතිව
ඵලදායිතා සංකේප ප්රවේධනය කිරීම ඉලක්ක
කරගත්
වැඩසටහන්
ක්රියාවට
නැංවීරම්
ක්රියාවලිරේ නිරතව සිටී.

දැක්ම
“2020 වසර වනවිට ශ්රී ලංකාව ඵලදායිතා
ප්රවේධනය සඳහා ආසියාරේ විශිෂ්ඨත්වරේ
රක්න්ද්රස්ථානය බවට පත්කිරීම”

ලමලහවර
“ජ්ාතික සංවේධනය හරහා අපරග්
ජ්නතාවරග් ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමටත්
ජ්ාතයන්තරය හා තරග කිරීමටත් හැකිවන
පරිදි අංශය ශක්තිමත් කිරීම මගින් ශ්රී
ලංකාරේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම.”
අරමුණු



දැනුම
මත
පදනම්වූ
සමාජ්යක්
රගොඩනැංවීම සඳහා පුහුණු කිරීම්, පද්ධති
හා ක්රියාවලි සංවේධනය සහ ප්රශස්ථ
භාවිතයන් හුවමාරු කරගැනීම යනාදී
ක්රියාමාේග තුළින් මානව ප්රාග්ධනය සහ
සංවිධාන විශිෂ්ඨත්වය සංවේධනය
කිරීම.
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ආේථිකය හා සම්බන්ධ විවිධ අංශවල
ඵලදායීතාව මැනීම, ඇගයීම සහ ඉහළ
නැංවීම.
විවිධ අංශවල විවිධ වාතාවරණයන් නිසි
පරිදි සැලකිේලට රගන ජ්ාතික
ඵලදායිතා ප්රමිතීන් සහ ඉලක්ක ස්ථාපිත
කිරීම.
ඵලදායිතා වයාපාරය සමග උපරිම
අයුරින් අනුගතවීම සහතික කිරීම සඳහා
අවශය
ප්රතිපත්ති
සකස්
කිරීම
සම්බන්ධරයන් උපරදස් ලබාදීරම්
අරමුණින්
අමාතයංශ
සහ
නිරයෝජිතායතනයන්හි නව ප්රතිපත්ති
මූලාරම්භයන් ඇගයීම .
ඵලදායිතා හා තත්ව ප්රවේධනය සහ
හවුේකාරීත්ව
වැඩසටහන් හරහා
ඵලදායිතා
විඥානය
සහ
නවය
අදහස්වලින්
පිරි
නිේමාණශීලී
සංස්කෘතියක් ස්ථාපනය කිරීම

උපායමාර්ග
 ඵලදායිතා ප්රවර්නයය උලදසා කැපවුණු
පුහුණුකරුවන්,
විල ේෂඥයින්
,
උපලේ කයන් සහ ඵලදායිතා විගණක
නිලනාරීන්ලගන්
සමන්විත
ජාතික
සංචිතයක් පිහිටුවීම.
2016

වියදම

ඇස්තලම්න්තු
ගත පිරිවැය
(රු.මි.)

2016.09.30
(රු.මි.)

මූලය
ප්රගතිය
(%)

පුනරාවේත
න

411.9

302.81

73.51

ප්රාග්ධනය

45.45

32.30

71.06

එකතුව

457.35

302.82

66.21

විස්තරය



ජය මානය භාවිතා ලකොට පුළුේ අයුරින්
මහජයතාව ආවරණය ලවය පරිදි
දැනුවත්
කිරීලම්
වැඩසටහයක්








ක්රියාත්මක වීම සහතික කිරීම සඳහා
මානය සන්නිලේදය ජාලයක් දියත් කිරීම.
ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහය සියළු
අං ආවරණය කරය ජාතික වයාපාරයක්
ව ලයන් සමාජගත කිරීම.
දැනුම කළමයාකරණය වැඩි දියුණු කිරීම
තුළින්
යවයකරණය
සහ
නිර්මාණශීලීත්වය දිරි ගැන්වීම.
රට තුළ ඵලදායී වැඩ සංස්කෘතියක් ඇති
කිරීම.
ඵලදායිතාව තුළින් ප්රජාව බලගැන්වීම
සහ ඔවුන්ට ආනාර කිරීම සඳහා ක්ලෂේත්ර
මට්ටමින් සිේධි කළමයාකරුවන්
සංවර්නයය කිරීම සහ ග්රාමීය සංවර්නය
වැඩසටහන් සංකලයය කිරීම.

2016.09.30 වය දියට ජාතික ඵලදායිතා
ලේකම් කාර්යාලලේ ලසේවක සංඛයාව
මූේය පරගතිලේ සාරාං ය

නිලධාරි
ප්රධාන
දිස්ත්රික්කය අංශය එකතුව
කාණ්ඩය
කාේයාලය
මාණ්ඩලික
13
13
රරේ ණිය
ඵලදායිතා
50
25
508
583
සංවේධන
නිලධාරී
කළමනාකරණ
09
09
සහකාර
සහායක
08
08
කාර්ය
08
08
මණ්ඩලය
- කාර්යාල
සහායක
- රියදුරු
88
25
508
එකතුව
621
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2016

500
400
300
200
100
0

ඒකාබේන අරමුදල සඳහා උපයය
ලද අදායම (රු.මි.)

20
Allocation
(Mn)

Expenditure
(Mn)

up to
septem
ber 30

15

Rs Mn

Mn

Summary of Expenditure up
to 2016.09.30

17.15
සැප්තැම්බේ දක්වා

10
5

ඒකාබේන අරමුදල සඳහා උත්පාදයය කරය ලද
ආදායම
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය පුහුණු
වැඩසටහන් සහ සම්මාන සඳහා ලියාපදිංචිකිරීම්
තුළින් ආදායම් උපයයි. ඒ අනුව 2016 වසරේදී
රු.මි.17.15ක් උපයන ලදී.
2010 සිට 2016 දක්වා ඒකාබද්ධ අරමුදල සඳහා
උපයන ලද ආදායම
වසර
ප්රමාණය – රු. (මි)
2003
0.714
2004
1.895
2005
1.216
2006
1.685
2007
2.834
2008
3.683
2009
1.933
2010
4.443
2011
4.883
2012
6.965
2013
2.71
2014
8.257
2015
17.25

0

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Catogary

ඵලදායිතා සංවර්නය වැඩසටහන්
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලරේ අරමුණු
සාක්ෂාත් කරගැනීරම් අරමුණින් එම කාේයාලය
විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ප්රධාන
වැඩසටහන් පහත දැක්රවන ප්රධාන ඛාණ්ඩ
යටරත් වේග කළ හැකිය.
ඵලදායිතා ප්රවේධන
වැඩසටහන්

ඵලදායිතා පුහුණු සහ
ධාරිතා සංවේධන

ජාතික ඵලදායිතා
ලේකම්
කාර්යාලය විසින්
පවත්වනු ලබය
සංවර්නය
වැඩසටහන්

ඵලදායිතා සම්මාන
තරගාවලිය සහ සම්මාන
ප්රදාරනෝත්සවය

ආසියානු ඵලදායිතා
සංවිධානය හා
සම්බන්ධීකරණය

ඵලදායිතා ප්රකාශන සහ
ප්රචාාරණය
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විරශේෂ වයාපෘති

ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය විසින්
අධයාපන, රාජ්ය, රපෞද්ගලික සහ ප්රජ්ා යන අංශ
සතර ඉලක්ක රකොට දිවයින පුරා ඵලදායිතා
ප්රවේධන වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.

ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන්
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය විසින්
ප්රධාන වශරයන් පහත සඳහන් අංශ ඉලක්ක
රකොට ඵලදායිතා ප්රවේධන වැඩසටහන් පවත්වනු
ලැරේ. රමම වැඩසටහන් දැනුවත් කිරීරම්
වැඩසටහන්, විරශේෂ වයාපෘති සහ උපරද්ශන
රසේවා වශරයන් ක්රියාත්මක කරනු ලැරේ.
ප්රාරද්ශීය රේකම් කාේයාල සඳහා රයොදවා ඇති
ඵලදායිතා සංවේධන නිලධාරීහු රරේ සියළු
ප්රරද්ශ ආවරණය කරති.

අනයාපය අං ය

රාජය අං ය
ඵලදායිතා
ප්රවර්නය
වැඩසටහන්

පුේගලික අං ය

ප්රජා අං ය

දිවයිය පුරා පවත්වය ලද ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන්වල සාරාං ය
විල ේෂ වයාපෘති සාරාං ය

සෘජු

වක්ර

වියදම (රු.)

ලදමවුපියන් /ස්ත්රී

ලවයත්

ශිෂයයින් /ගුරුවරුන්
/පුරුෂ

ප්රතිලාීනන්

දැනුම කළමයාකරණය

හරිත ඵලදායිතාව

තත්ව කව

කයිලසන්

5S

සංවිනාය සංඛ්යාව

සංවිනායය

වැඩසටහන්

රපර පාසේ

876

602

114

54

161

2

330

31687
3535

27912

පාසේ

741

694

246

325

255

18

464

128925
19755

53028

1,600

278,483

76,165

රාජ්ය සංවිධාන

854

635

200

280

215

35

388

14755

44850

2,400

449,635

දිස්ත්රික් රේකම්
කාර්යාල

178

182

97

181

167

41

101

15415

22775

-

186,310

පුද්ගලික අංශය

195

141

47

54

56

12

128

6047

7728

4,500

132,152

ප්රජ්ාව (ගම්මාන )

292

276

53

10

99

18

168

6297

16463

1,882

16,250
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ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන් – අනයාපය අං ය
වයාපෘතිය

දිස්ත්රික්ක යටලත්
ආරම්භ කරය ලද
වයාපෘති

කයිරසන්

78

දැනුම කළමනාකරණය

86

හරිත ඵලදායිතා කව

ප්රතිලාීනන්
පුරුෂ

වියදම (රු.)
ස්ත්රී

849

ඍජු

ප්රතිඵලය
වක්ර

සංවර්නයය
කරය ලද
සංවිනාය
සංඛ්යාව - 69

1129

2262

303

8491

600.00

5,500.00

2,650.00

8,000.00

“දීපතිමත් ලහට දවසක දැය දියය
පරපුරක් ”
”

තිරසාර සංවේධනරේ පදනම දරුවන්ය. දැනුම
මත පදනම් වූ ආේථිකයකට දායක වන සහ
නූතන රගෝලීය දැනුම් ආේථිකයක් තුළ මතුවන
අවශයතාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා අවශය වන
නිපුණතා හා ගුණාංග සපයාරදන ගුණාත්මක
අධයාපන ක්රමයක් ඔවුන්ට ලැබිය යුතුය. රමහිදී
ඔවුන්
ලබාගන්නා
දැනුමට
අමතරව
නිේමාණශීලීත්වය, නවයකරණය සහ රවනස්
අන්දමින් සිතීරම් හැකියාව ඔවුන් තුළ වේධනය
කිරීම අවශය රේ.
සමාජ්රේ සුබසිද්ධිය උරදසා අවශය කරන දැනුම,
ආකේප සහ නිපුණතාවන්රගන් පරිපූේණ දක්ෂ
තරුණ පරපුරක් ඇති කිරීම සඳහා ජ්ාතික
ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය රට තුළ තිරබන
රපර පාසේ, පාසේ සහ උසස් අධයාපන ආයතන
සඳහා ඵලදායිතා වැඩසටහන් සකස් කර ඇත.
දරුවන් සඳහා ඵලදායිතා සංකේප හඳුන්වා දී
එතුළින් වටිනාම පුරුදු පුහුණු තම අධයාපනික
ජීවිතයට රමන්ම පුද්ගලික ජීවිතයටත් ලමා

අවධිරේදී සිටම එක් කරගැනීමට ඔවුන්ට මග
රපන්වීම ඉන් අරප්ක්ෂා රකරේ. අවසානරේදී
රටට ඵලදායී පුරවැසිරයක් බිහිකිරීම රමම
වැඩසටහරන් අරමුණ රේ.

ලපර පාසේ සඳහා ඵලදායිතා ප්රවර්නය
වැඩසටහන්

“පිලපය යැවුම් මේ ”
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රපර පාසේ සඳහා වන ඵලදායිතා ප්රවේධන
වැඩසටහන් 2013 වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී.
රමම වැඩසටහන තුළින් ඉලක්ක කරනු ලැබුරේ
රපර පාසේ ගුරුවරුන්, දරුවන් සහ ඔවුන්රග්
රදමවුපියන්ය. ඵලදායිතා සංකේප ක්රියාවට
නංවනු ලැබූ රපර පාසේ කාලයත් සමග
රපන්වන සාේථක ප්රගතිරේ ප්රතිඵලය වනු
ඇත්රත් රටට වඩාත් යහපත් තරුණ පරපුරක්
නිේමාණය වීමය.
5S සංකේපය පිළිබඳ දින පහක සහතික පත්ර
පාඨමාලාවක් ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම්
කාේයාලය 2016 වසරේදී ආරම්භ කළ අතර රම්
වනවිට රකොළඹ සහ රමොණරාගල යන
දිස්ත්රික්කයන්හි රමම වැඩසටහන සම්පූේණ කර
ඇත.

ලපර පාසේ ගුරුවරුන් සඳහා වය 5 S
සහතික පත්ර පාඨමාලාලේ ප්රගතිය
දිස්ත්රික්කය

සහභාගි වූ
සංඛ්යාව

වියදම (රු.)

ලකොළඹ

73

11,355.00

ලමොණරාගල

100

370,843.00

ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන් –
පාසේ අං ය

“අභිමායවත්
පරපුරක්”........

දරු

බස්යාහිර පළාත් පාසේ සඳහා ඵලදායිතා
වැඩසටහන්
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය විසින්
බස්නාහිර පළාත සඳහා පාසේ ඵලදායිතා
සංවේධන වයාපෘතිය 2015 වසරේදී ආරම්භ
කරන ලදී. රමම වයාපෘතිය යටරත් පාසේ
1272ක් සංවේධනය කරන ලද අතර “රසොඳුරු
තක්සලාව” නම් ඵලදායිතා සංවේධන අත්රපොත
රමම පාසේ සඳහා හඳුන්වා රදන ලදී. රමම
වයාපෘතිය සැලසුම් කරනු ලැබුරේ සහ
ක්රියාත්මක කරනු ලැබුරේ සියලුම පාසේ එකම
අධයාපන මේටමකට ඔසවා තැබීම අරමුණු
කරමිනි. රමම වයාපෘතිරේදී විරශේෂරයන්ම
“රසොඳුරු තක්සලාව” අත්රපොත බස්නාහිර
පළාරත් කලාප අධයාපන කාේයාල නවරයහි
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් රවත හදුන්වාදීම සඳහා
දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.
“රසොඳුරු තක්සලාව”, කලාප අධයාපන කාේයාල
ඵලදායිතා ප්රවේධන වැඩසටහන බස්නාහිර
පළාරත් කාේයාල 10ක පවත්වන ලදී. .
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අං
කය

කලාප අනයාපය කාර්යාලය

වක්ර වියදම් (රු.)

ප්රතිලාීනන්

152,625.00

213

1

මිනුවන්ලගොඩ

2

ශ්රී ජයවර්නයපුර

53,475.00

115

3

පිළියන්දල

87,450.00

135

4

ගම්පහ

134,850.00

157

5

මීගමුව

111,150.00

187

6

කැළණිය

7

කළුතර

130,900.00

270

8

මතුගම

124,250.00

204

9

ලකොළඹ

103,250.00

200

10

ලහොරණ

123,000.00

220

එකතුව

95,350.00

1,116,300.00

180

1881

පාසේ ඵලදායිතා සංගම් පිහිටුවීම දරුවන් තුළ
සාමූහික නිේමාණශීලීත්වය ඇතිකිරීම සඳහා
හිතකර පරිසරයක් නිේමාණය කරයි.
ඵලදායිතාව ප්රවේධනය කිරීම සඳහා දිවයින පුරා
පාසේ අංශරේ වැඩසටහන් පවත්වනු ලැරේ.
2016 වසරේදී ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීරම්
වැඩසටහන් රදදහස් රදකක් පවත්වන ලදී.
එමගින් ශිෂයයින් 128,925ක්ද ගුරුවරුන්
19,755ක් ද ප්රතිලාභ ලබන ලදී.
.

නුරග්රගොඩ ශාන්ත රජ්ෝශප් විදයාලරේ
ඵලදායිතා ප්රදේශනයක්ද පවත්වන ලදී.
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රයොමු කරන ක්රෂේත්රය පහත මාතෘකා යටරත්
විස්තර රකරේ.

ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන් – රාජය
අං ය

“විශිෂ්ට රාජය ලසේවයක් ”
“විශිෂ්ට රාජය ලසේවයක් ”
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය මගින්
ක්රියාත්මක කරනු ලබන
රාජ්ය
අංශරේ
වැඩසටහන මගින් අරමුණු කරනුරේ ජ්ාතික
මේටරම් ප්රමුඛතාවක් වශරයන් මහ ජ්නයාට
හිතකර විශිෂ්ට රාජ්ය රසේවයක් නිේමාණය
කිරීමයි. රමම ඉලක්කය සපුරා ගැනීරම්
අරමුණින්, වඩාත් යහපත් රාජ්ය
රසේවයක්
සැපයීම සඳහා රාජ්ය අංශරේ ඵලදායිතාව ඉහළ
නැංවීම සඳහා ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම්
කාේයාලය විසින් විවිධ වැඩසටහන් පවත්වන
ලදී.
මධයම රජ්ය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
ආයතන යටරත් ක්රියාත්මක වන රාජ්ය අංශරේ
ආයතන විශාල සංඛයාවක් රමරට මහ ජ්නයා
රවත රසේවය සැපයීම සඳහා රම් වනවිට පිහිටුවා
ඇත. රාජ්ය අංශරේ ප්රධාන වශරයන් අවධානය

පළාත් තුළ ඵලදායිතා ප්රවර්නයය
රාජ්ය අංශරේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීරම්දී,
පළාත් ආයතනයන්හි කාේයභාරය රනොසලකා
හැරිය රනොහැකිය. ඵලදායිතා සංස්කෘතිය ප්රගුණ
කරවීම සඳහා පළාත් ආයතන ශක්තිමත් කිරීම
රවනුරවන්,
ජ්ාතික
ඵලදායිතා
රේකම්
කාේයාලය අදාළ අධිකාරීන් සමග එක්ව සියලු
පළාත් සභාවල දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන්
පවත්වා ඇත.
ජ්ාතික ඵලදායිතා තරගාවලිය සඳහා පවතින
ඉහළ ඉේලුම රහේතුරවන්, ජ්ාතික ඵලදායිතා
රේකම් කාේයාලය විසින් සියලු ජ්යග්රාහකයින්
හට සමාන අවස්ථා ලබාදීම සඳහා ජ්ාතික
සම්මාන ප්රදාරනෝත්සවය හා සමගාමීව පළාත්
සම්මාන ප්රදාරනෝත්සවයන් හඳුන්වා රදනු ලබයි.
රමම උත්සවරේ ප්රධාන අරමුණ වනුරේ පළාත්
මේටමින් ජ්යග්රාහකයින් දිරිමත් කිරීම සහ
අභිරප්රේරණය කිරීමයි. ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම්
කාේයාලය 2016 මාේතු 20 වන දින රාජ්ය
පරිපාලන
හා
කළමනාකරණ
ගරු
අමාතයතුමාරග් සහභාගීත්වය ඇතිව සියලුම
ප්රධාන රේකම්වරුන් සමග හමුවක් පවත්වන ලදී.
පළාත් මේටමින් ඵලදායිතා ප්රවේධන කටයුතු
නගා සිටුවීම රවනුරවන් උතුරු පළාත හැර සියලු
පළාත් සඳහා දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන් ජ්ාතික
ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය විසින් පවත්වන
ලදී.

සබරගමුව පළාත
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ලපොලිස් වැඩසටහලයහි ප්රගතිලේ සාරාං ය
දකුණු පළාත
වැඩසටහන්
සංඛ්යාව

සහභාගිකයන්
සංඛ්යාව

1

75

5S සහ ඵලදායිතාව

85

10580

දින 3 වැඩමුළු

4

270

වැඩසටහලන් යම
පුහුණුකරුවන්
පුහුණු කිරීම

ත්රිවින හමුදා වැඩසටහලයහි ප්රගතිලේ සාරාං ය

රාජය අං ලේ විල ේෂ වයාපෘති
ලපොලිස් කාර්යාල සඳහා වයාපෘතිය

ශ්රී ලංකා ගුවන්
හමුදව

ශ්රී ලංකා යුේන
හමුදාව

වැඩසටහන්
සංඛ්යාව

සහභාගිකය
න් සංඛ්යාව

පුහුණුකරුවන් පුහුණු
කිරීම
5S සහ ඵලදායිතාව

1

35

5

360

QCC

6

260

GP

1

60

විගණන

1

උපරද්ශනය

4

100

5S සහ ඵලදායිතාව

9

1420

4

675

2

125

2

150

පුහුණුකරුවන් පුහුණු
කිරීම
ශ්රී ලංකා නාවික 5S සහ ඵලදායිතාව
හමුදාව
ඵලදායිතා සහතික පත්ර
පාඨමාලාව

රාජය සංවිනායයන්හි ප්ර ස් ඵලදායිතා
ක්රියාකාරකම්

ලසේවාලාීනන් ලවත විශිෂ්ට ලසේවාවක්
සැපයීම උලදසා ලවයසක් …………
ගබඩා කළමයාකරණය
සඳහා ලතොරතුරු
තාක්ෂණ වීසඳුම්

ප්රමිතිකරණය

ලසේවය සඳහා
පැහැදිලි උපලදස්

හරිත කාර්යාල
පරිසරය

රමම වයාපෘතිරේ අරමුණ වනුරේ රපොලිස්
රසේවරේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා
රපොලිස් රදපාේතරම්න්තුවට පහසුකම් සැලසීමයි.
රමම වැඩසටහන 2012 අරප්රේේ 09 වන දින සිට
රම් දක්වා ක්රියාත්මක රවමින් පවතී. එහි ප්රගතිය
පහත පරිදි සාරංශ කර දැක්විය හැකිය.
නිලධාරීන් 6736 රදරනක් සඳහා දැනුවත් කිරීරම්
වැඩසටහන්, ධාරිතා සංවේධන වැඩසටහන් සහ
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීරම් වැඩසටහන්
පවත්වා ඇත. 2015 වසර අවසානය වන විට
රපොලිස් අත්රපොත සකස් කරන ලද අතර රපොලිස්
ස්ථාන හා කාේයාල 1041ක 5S විගණන
සම්පූේණ කරන ලදී.
රමම වයාපෘතිය 2016 වසරේද ඉදිරියට
ක්රියාත්මක රවමින් පවතින අතර එහි ප්රගතිය
පහත පරිදි රේ.

වැඩසටහලන් යම

77

ඵලදායිතා සංකේප හඳුන්වා දීම මගින් කුඩා හා
මධය පරිමාණ වයාපාර හා කේමාන්ත ඇතුළු
පුද්ගලික අංශය තුළ ඵලදායිතාව ඉහළ නංවීම
රේ. රමම වැඩසටහන මගින් රසේවා අංශය
රමන්ම නිෂ්පාදන අංශයද ආවරණය රේ.

ඵලදායිතා ප්රවර්නය වැඩසටහන් –
පුේගලික අං ය

“ක්රියාශීලී, , සංලේදී

වර්නයය
තිරසාර

සහ
ලපරදැරි කරගත්
ආර්ථිකයක්”

Sustainable

Economic

රමම වැඩසටහරනහි අරමුණ වනුරේ 5
S කයිරසන්, හරිත ඵලදායිතාව, තත්ව කව සහ
උසස් ඵලදායිතා සංකේප යනාදී විවිධාකාර

මෑතකදී ජ්ාතික ඵලදායිතා
රේකම්
කාේයාලය ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානරේ
සහරයෝගය ඇතිව පුද්ගලික අංශය සමග
සහරයෝගීත්වරයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳ
අවධානය රයොමු කර ඇත. තාක්ෂණික
සහරයෝගය ලබාරදන වැඩසටහන් සහ ඊඉරගනුම් වැඩසටහන් ගණනාවක් පවත්වා
කාේමික ඉංජිරන්රු ශිේපය, සමස්ත තත්ව
කළමනාකරණය ආදී උසස් ඵලදායිතා
සංකේප පිළිබඳ දැනුම ලබාදී ඇත.
,

පුද්ගලික අංශරේ උපරද්ශන වයාපෘතිය 2016 හි ප්රගතිය පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැකිය.
අංක
ය
01

සංවිධානය

වැඩසටහන

ජ්ාතික ඉතිරිකිරීරම් බැංකුව

වක්ර වියදම (රු.)

ප්රතිලාීනන්

02

TVS ලංකා පුද්ගලික සමාගම

ආරම්භක වැඩසටහන සහ
නායකත්වය
5S

03

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය -රකොළඹ

5S

105

04

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය - ප්රධාන
කාේයාලය

ඵලදායිතාව සහ 5S

80

05

සිරයරා රරඩි මික්ස්

ඵලදායිතාව සහ 5S

20

06

අරප්ක්ෂා රරෝහල

ඵලදායිතාව සහ 5S

4,500.00

100

07

ජ්ාතයන්තර සංවේධන පුහුණු
ආයතනය

ඵලදායිතාව සහ 5S

2,000.00

15

08

නයින් හාේස්

ඵලදායිතාව සහ තත්ව

09

Hamida Perk Clothing

ඵලදායිතාව සහ 5S

6,000.00

60

10

රපොලිස් ඉතිරිකිරීරම් සමාජ්ය –
බැංකුව

ඵලදායිතාව සහ 5S

15,000.00

150

11

NSB

ඵලදායිතාව විගණනය

-

12

SOIS

5S විගණනය

-

85
10,000.00

-

10

78

13

නවරලෝක රරෝහල

5S විගණනය

15,000.00

-

කයිරසන් විරශේෂ වයාපෘතිය

කයිරසන් වයාපෘතිය රේ.
එයට අමතරව,
ප්රාරද්ශීය රේකම් කාේයාල මේටමින් ඵලදායිතා
සංවේධන නිලධාරීන් විසින් ක්රියාවට නංවනු
ලබන ඵලදායිතා සංවේධන වැඩසටහන් මගින්
කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායකින් හට
ඵලදායිතා සංකේපය පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා
උපකාර රකරේ. වැඩසටහන් 438ක් ක්රියාත්මක
රකරී ඇති අතර ප්රතිලාීනන් සංඛයාව 13,775කි.

ලසේවකයන්
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කයිරසන් වයාපෘතිය 2010 මාේතු 27වන දින
ගම්පහ දිස්ත්රික්කරේ නියමු වයාපෘතියක්
වශරයන් ආරම්භ කරන ලදී. රමම වයාපෘතිය
යටරත් 5 S, කයිරසන්, හරිත ඵලදායිතාව වැනි
මූලික ඵලදායිතා සංකේප ඔවුන්ට හඳුන්වා රදනු
ලැබූ අතර ඔවුන්රග් ආයතනයන්හි ක්රියාවලීන්
වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩි අවධානය රයොමු
කරන ලදී.
රමම වයාපෘතිරේ රදවන අදියර ගම්පහ, කළුතර,
මහනුවර සහ මාතර යන දිස්ත්රික්ක සඳහා 2013
වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී. එම ආයතන අතරින්
ගම්පහ දිස්ත්රික්කරේ ආයතන දහයක් කැපී
රපරනන කාේය සාධනයක් රපන්නුම් කර ඇති
අතර ඒවා 2015 වසර අවසානය වන විට ජ්ාතික
ආේථිකයට සැලකියයුතු මේටරම් දායකත්වයක්
ලබා දුණි.
සංවේධනය
කරන
ලද
සංඛයාරේඛන පහත පරිදි රේ.

මාසික ආදායම(රු. මි)
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යව ආලයෝජය(රු.මි)
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අවරබෝධතා ගිවිසුමට එලඹීම
වැඩසටහන සමන්විත විය.

යනාදිරයන්
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අත්හදා බැලීම සඳහා සිදු කළ කයිරසන්
වයාපෘතිරේ සාේථකත්වය රහේතුරවන් 2016
වසරේදී ජ්ාතික මේටමින් නව කයිරසන්
වයාපෘතියක් දියත් කරන ලදී. කයිරසන්
වයාපෘතිය දියත් කිරීරම් දිනය 2016.01.14 වන
දින පවත්වන ලදී. කයිරසන් වයාපෘතිය හඳුන්වා
දීම, ප්රශස්ථ පුහුණු පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු
කරගැනීම, කයිරසන් වයවසායකයින් (80) සමග
2016 සැපතැම්බර් 30 වය දිය දක්වා කයිලසන් වයාපෘතිලේ ප්රගතිය
වයාපෘතිරේ පියවර

ප්රසිද්ධියට පත්කිරීම හා ප්රචාාරය
දැන්වීම්)

රභෞතික ප්රගතිය

(රපෝස්ටේ, පුවත්පත්

459,679.60

වයාපෘතිය දියත් කිරීම
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම
නිලධාරීන් )

මූේය ප්රගතිය (රු. )

150,701.65

(ඵලදායිතා සංවේධන

35

186,385.65

රතෝරාගත් ආයතන රවත නිරීක්ෂණ චාාරිකා

120

64,636.41

වයවසායකයින් සඳහා දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන්

17

200,367.00

ප්රගති සමාරලෝචානය (ඵලදායිතා සංවේධන නිලධාරීන් )

35

304,315.00

රතෝරාගත් ආයතනයන්හි රසේවකයින් සඳහා ඵලදායිතාව
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන්
එකතුව

23,695.00

1,389,780.31

80

ප්රශස්ථ පුහුණු පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු කරගැනීම සඳහා ආයතන රවත ක්රෂේත්ර චාාරිකා යෑම සහ රතෝරාගත්
ආයතනයන්හි කයිරසන් මණ්ඩල පිහිටුවීම සිදු රකරරමින් පවතී.

ප්රජා වැඩසටහය

පවත්වය ලද වැඩසටහලයහි සාරාං ය
ස්ථානය

වැඩසටහ
න්
සංඛයාව

සහභාගී වූ
සංඛයාව

වියදම (රු.)

රමොණරාගල,
මැදගම,
බඩේකුඹුර,

4

305

36,710.00

ප්රාරද්ශීය
රේකම්
රකොේඨාසය
(හිඳිකිවුල සහ
නක්කල ග්රාම
නිලධාරී
වසම්)

330

33,270.00

එකතුව

635

69,980.00

බිබිල

"දැලේ සංවර්නයය සඳහා දායක වය
ස්වයංලපෝෂිත ගමක් "
ලමොණරාගල දිස්ත්රික්කලේ ප්රජා
ඵලදායිතා
වයාපෘතිය
ජ්ාතික ඵලදායිතා රේකම් කාේයාලය විසින්
බිබිල, මැදගම, බඩේ කුඹුර සහ රමොණරාගල
යන ප්රාරද්ශීය රේකම් රකොේඨාස හතරරහි
රතෝරාගත් ග්රාම නිලධාරී වසම් රදොළහක් තුළ
ප්රජ්ා ඵලදායිතා වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු
ලබයි. පළමු පියවර වශරයන් රාජ්ය නිලධාරීන්
සහ ප්රජ්ා නායකයින් හා නිවැසියන් සඳහා දැනුවත්
කිරීරම් වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. බිබිල, මැදගම,
බඩේ කුඹුර සහ රමොණරාගල යන ප්රාරද්ශීය
රේකම් රකොේඨාස හතරරහි සෑම ග්රාම නිලධාරී
වසමකින්ම පුද්ගලයින් පහරළොස් රදරනක් “ප්රජ්ා
ඵලදායිතා ප්රවේධන මාේරගෝපරද්ශකයින්”
වශරයන් හඳුනා ගැරනනු ඇති අතර ඔවුන් රවත
ප්රජ්ා ඵලදායිතා වැඩසටහනට අදාළ ඵලදායිතා
සංකේප පිළිබඳ දින තුනක රන්වාසික පුහුණුවක්
ලබා රදනු ඇත. එම එක් එක් ග්රාම නිලධාරී
වසමක් තුළ ඵලදායිතා සංකේප ක්රියාත්මක
කිරීරම් කාේයය රමම ප්රජ්ා ඵලදායිතා ප්රවේධන
මාේරගෝපරද්ශකයින් රවත පැවරරනු ඇත.
එමගින් ඵලදායිතා සංකේප ප්රජ්ාව රවත රගන
යාමටත් ඔවුන්රග් වැඩසටහන් නිරීක්ෂණය
කිරීරම් වගකීම රමම මාේරගෝපරද්ශකයින්
රවත පැවරීමටත් අරප්ක්ෂා රකරේ.

රමොණරාගල
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හරිත ඵලදායිතා කව ජාතික වැඩසටහය

සම්පූේණ සමාජ් හා ආේථික වේධනය සහ
පාරිසරික කාර්යසාධනය සඳහා ජ්ාතික ඵලදායිතා
රේකම් කාර්යාලය විසින් හරිත ඵලදායිතා
රමවලම් හා තාක්ෂණය ජ්නතාව රවත වයාප්ත
කිරීම සඳහා උපකාර රකරරන හරිත ඵලදායිතා
කව නම් නව වයාපෘතියක් හඳුන්වා රදන ලදී.
හරිත ඵලදායිතා කව වයාපෘතිය ප්රාරද්ශීය රේකම්
කාර්යාල තලරේ
සිට ජ්ාතික තලය දක්වා
සංවේධනය
රකරුණු අතර එම කව
නිරන්තරරයන් රැස්වී සම්පත් පරිරභෝජ්නය,
බලශක්තිය, ජ්ලය, කසළ කළමනාකරණය,
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ආරක්ෂාව සහ නඩත්තුව යනාදිය සම්බන්ධරයන්
පැන නගින ගැටළුවලට විසඳුම් රසොයන අතර ඒ
රවනුරවන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කරයි. එරසේ
ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති පාරිසරික කාර්ය
සාධනය ඉහළ නංවීම සඳහා දායක වනු ඇත.
දිස්ත්රික්ක මේටමින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන
හරිත ඵලදායිතා කව 159ක් ක්රියාකාරීව පවතී.

ජාතික ඵලදායිතා
සම්මාය

තරගාවලිය

සහ

වාර්ෂිකව පැවැත්ලවය ලමම තරගාවලිය මගින්
රජලේ ආයතයයන්හි කාර්ය සානයය සම්මත
නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව අගයනු ලැබ ඇති
අතර ඵලදායිතා සංකේප භාවිතා ලකොට
විශිෂ්ටත්වයට පත්වූ සංවිනාය අගය ලකරී ඇත.
ඵලදායිතාව පිළිබඳ විරශේෂඥ දැනුම ඇති
මඬුේලක් මගින් රමම තරගාවලිය සඳහා අයදුම්
කළ සංවිධාන ඇගයුම් කරන ලදී.
ජ්යග්රහණය කළ සංවිධාන විසින් රයොදා ගනු ලැබූ
නවයකරණයන් සහ ප්රශස්ථ භාවිතයන් අරනකුත්
සංවිධානයන්හි ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා
මිණුම් ලකුණක් වශරයන් රයොදා ගනු ලැරේ.
ජාතික ඵලදායිතා තරගාවලිය තුළ පහත සඳහන්
මූලික පියවර අන්තර්ගත ලේ.

"විශිෂ්ටත්වයඋලදසා උපහාරය "
ජාතික ඵලදායිතා තරගාවලිය සහ සම්මාය
ප්රදාලයෝත්සවය යනු රාජය, ලපෞේගලික, පාසේ
සහ නිෂ්පාදය යය අං වල ඵලදායිතාව ඉහළ
යැංවීම සඳහා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම්
කාර්යාලය විසින් හඳුන්වා ලදනු ලබය ප්රනාය
උපායමාර්ග අතරින් එකකි. 2003 වසලර් පටන්

දැන්වීම් පළකිරීම, තරගාවලිය පිළිබඳ පැහැදිළි
කිරීලම් වැඩසටහන්, අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි
කිරීම, පරිගයක මගින් සිදු කරනු ලබය ඇගයීම,
ක්ලෂේත්ර චාරිකා, ප්රතිඵල ප්රකා යට පත්කිරීම සහ
සම්මාය ප්රදාලයෝත්සවය. තරගාවලිලේ මුළු
වියදම රු.මි.3.98කි.
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2015 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාය ප්රතිඵල
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2015 ජ්ාතික ඵලදායීතා තරඟරේ ජ්යග්රාහකයන්
රන් පදක්කම්ලාීනන්






ර/ සීවලී මනයම මහා විදයාලය
ර/ හිග්ගස්වත්ත කනිටු විදුහල
රත්යාවලී බාලිකා විදයාලය ගම්පහ
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ලසවයගල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය
ප්ර ම ස් ාය ජයග්රාහකයන්



ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයබ බදුේල



දිස්ත්රික් මූලික රරෝහලබ වතුපිටිවල



මහ රරෝහලබ අම්පාර



බන්ඩාරණායක විදයාලයබ ගම්පහ



ප්රාරද්ශීය රේකම් කාේයාලයබ දිඹුලාගල

84

ධාරිතා සංවේධනය

ස්ථානයබ
වැඩසටහරනහි
කාල සීමාව

බණ්ඩාරණායක සේරවෝදය
පුහුණු මධයස්ථානය දදින
12 වැඩසටහන)

සහභාගීත්වය

85

වියදම

රු.1,612,040.00

සඳහා වන ඉේලීම් රකරරහිවඩා යහපත් හා
කාේයක්ෂම ප්රතිචාාරයක් සඳහා ඵලදායීතා
සංවේධන නිලධාරීන්රග් ඉහළ මේටරම් සම්පත්
සංචිතයක් ඇති කිරීම රමම වැඩසටහරනහි
ප්රතිඵලය වනු ඇත
ආකේප රවනසඵලදාය බීතාව හා එස් බ5තත්ත්ව
කවදැනුම බකයිසන් බහරිත ඵලදායීතාව බ
හා ගෘහස්ථ ඵලදායීතාව බකළමනාකරණය
යනාදිය රමම වැඩසටහනට ඇතුළත්රේ

ලගෝලීය දැනුම…..
කාේය මණ්ඩලය සඳහා ධාරිතා සංවේධන
වැඩසටහන
ඵලදායීතා සංවේධන නිලධාරීන් සඳහා වන
පුහුණුකරුවනු පුහුණු කිරීරම් වැඩසටහන
පුහුණු හා උපරද්ශන අංශය මගින් ඉහත
වැඩසටහන සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කරන ලදී
එය ප්රාරද්ශීය රේකම් කාේයාලවල ඵලදායීතා
සංවේධන නිලධාරීන් සඳහා වූ ගුණාත්මක
රන්වාසික පුහුණුවක් විය ජ්ාතික ඵලදායීතා
රේකම් කාේයාලය රවත රයොමු රකරරන පුහුණු
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අං
ක
ඉදිරිපත් කිරීරම් කුසලතා පළිබඳ වැඩසටහන
දිවයින පුරා ඵලදායීතා සංවේධන නිලධාරීන්රග්
ඉදිරිපත් කිරීරම් කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා
රමම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලදී
දිස්ත්රික්ක 5ක් ආවරණය කරමින් වැඩසටහන්
තුනක් ක්රියාත්මක කරන ලද අතර රමම දිනට
ප්රගතිය පහත පරිදි රේ

නිර්ලේශිත වැඩසටහන්

දිස්ත්රික්කය

සහභාගි වියදම (රු.)
වන්නන්

01. අනුරාධපුර හා
රපොරළොන්න
රුව

27

19,765.00

02. ගාේල

44

23,845.00

03. රකොළඹ හා
ගම්පහ

30

22,230.00

ඵලදායීතාව යන විෂරයහි විරශේෂඥයින් බිහි
කිරීම සඳහා ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය මගින්
එක් වසරක ඩිප්රලෝමා පාඨමාලාබ සහතික පත්ර
පාඨමාලා හා එක් දින පුහුණු වැඩසටහන්
සංවිධානය රකරේ දැනට ඩිප්රලෝමා පාඨමාලා
රදකක් පැවැත්රවන අතර එක් දින පාඨමාලා හා
සහතික පත්ර පාඨමාලා 23 ක් පවත්වා අවසන් කර
ඇත. රු. 55, 16,165.00 ක් වන මුළු ආදායම
ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර රකරේ.

නිර්ලේශිත වැඩසටහන්හි ප්රගතිය - එක් වසරක ඩිපලලෝමා පාඨමාලාව
අනු
අංක
ය
1
2
3

වැඩසටහන / ක්රියාකාරකම්
ඩිප්රලෝමා සහතික පත්ර
ප්රදාරනෝත්සවය 2014
ඵලදායීතාව පිළිබඳ ඩිප්රලෝමා
පාඨමාලාව - 2015 (සතිරයෝ
දින)
ඵලදායීතාව පිළිබඳ ඩිප්රලෝමා
පාඨමාලාව - 2015 (සති අන්ත)
එකතුව

සෘජු වියදම (රු.)

රභෞතික ප්රගතිය

උපයන ලද
ආදායම දරු )

15,550.00

36

365,129.60

46

5,66,500.00

35,000.00

38

1,938,000.00

415,679.00

120

2,504,500.00

-

නිර්ලේශිත වැඩසටහන්හි ප්රගතිය - සහතින පත්ර පාඨමාලා හා එක් දින පාඨමාලා

86

වැඩසටහන

සහභාගිවන්නන්
සංඛයාව

ආදායම (රු.)

වියදම (රු.)

01

Kaizen කළමනාකරණය

215

600,000.45

124,445.00

02

ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන

73

200,000.10

30,880.00

03

දැනුම කළමනාකරණය

59

100,000.77

33,000.00

04

ඵලදායීතාව පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව (යාපනය)

40

400,000.20

179,630.00

05

තත්ත්ව කව

116

300,000.42

86,782.00

06

ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන

114

300,000.06

72,324.00

07

මානව සම්පත් කළමනාකරණය

46

100,165.24

12,000.00

08

3R

76

200,000.28

30,975.00

09

හරිත ඵලදායීතාව (දින 2)

65

390,000.00

69,940.00

10

Kaizen රයෝජ්නා

67

201,000.00

33,250.00

11

නව තත්ත්ව කව රමවලම් හත දNew Seven QC Tool)

117

350,000.00

106,150.00

11

ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන (මඩකලපුව)

26

100,000.78

30,000.00

12

හරිත ඵලදායීතාව

83

200,000.40

53,075.00

13

ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන

66

100,000.98

30,400.00

14

ඵලදායීතාව පිළිබඳ මූලික වැඩසටහන

48

15

රවනස්වීම් කළමනාකරණය

60

100,000.83

22,500.00

16

ඵලදායීතාව සඳහා නායකත්වය

40

114,000.00

23,820.00

17

සම්පූේණ ඵලදායීතා නඩත්තුව

65

195,000.00

78,875.00

18

සම්පූේණ තත්ත්ව කළමනාකරණය

55

150,000.00

30,000.00

ඵලදායීතා මිනුම් හා විශ්රේෂණය

40

102,000.00

38,475.00

වැඩ- අධයයන

60

180,000.00

23,500.00

21

තත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ නායකත්වය

60

360,000.00

23,500.00

22

ඉන්ධන කාේයක්ෂමතාව

36

108,000.00

27,375.00

23

Six sigma

57

171,000.00

36,000.00

19
20

එකතුව

100,000.44

5,516,165.00

23,525.00

12,20,421.00
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ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලවල ධාරිතා සංවේධනය
අනු
අංකය

වැඩසටහන

සහභාගීත්වය

වියදම (රු.)

01

වැටුප් සංරශෝධනය

6

02

වෘත්තීයමය පරිචායන් පිළිබඳ වන ඩිප්රලෝමා පාඨමාලාව

2

03

දමිළ වැඩසටහන(දින12)

1

04

ඉංග්රිසි භාෂාව පිළිඉඳ ඩිප්රලෝමා පාඨමාලාව

1

15,000.00

05

ප්රථමාධාර පිළිබඳ රදදින සහතික පත්ර පාඨමාලාව

3

28,305.00

06

විනය පරිපාටි

1

Free

07

ඉංග්රිසි භාෂාව පිළිඉඳ සහතික පත්රපාඨමාලාව

5

125,000.00

08

දමිළ භාෂාව (මූලික පාඨමාලාව)

11

82,500.00

09

ගබඩා කළමනාකරණය හා මිළදී ගැනීරම් පරිපාටි

3

25,500.00

10

Non Linear Editing

1

21,500.00

11

තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්රලෝමාව

1

83,250.00

12

ඉංග්රිසි භාෂාව පිළිබඳ ශ්රී ලංකා සංවේධන පරිපාලන ආයතනරේ
ඩිප්රලෝමාව

1

20,000.00

13

ගඩා කළමනාකරණ පද්ධතිය

2

Free

14

පරිපාලන නිලධාරීන් සඳහා පරිගණක භාවිතය

1

Free

15

රතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළ ප්රසම්පාදනය හා භාණ්ඩ ඇගයීම

2

17,000.00

එකතුව

රනොමිරළේ
10,000.00
රනොමිරළේ

428,055.00
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ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානය

පළාත් පාලන රසේවාවන් සැපයීම හා ඵලදායීතාව
පිළිබඳ බහුවිධ අධයයනය
රමම වැඩසටහව 2016 මැයි 9 සිට 13 දක්වා
රකොළඹ, ගේකිස්ස රහෝටලරේ දී පවත්වන ලදී.

ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානය කලාපීය අන්තේ
රාජ්ය සංවිධානයක් රලස 1611 ස්ථාපිත කරන
ලදී ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම මගින් ආසියාරේ
හා පැසිපික් කලාපරයෝ ස්ථිරසාර සමාජ් ආේථික
සංවේධනයට දායක වන රද්ශපාලනික රනොවනබ
රවනස් රකොට රනොසලකන හා ලාභ රනොලබන
සංවිධානයක් රේ පහත දක්වා ඇති පරිදි
ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානය මගින් තම
සාමාජික රටවේ සඳහා ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම්
කාේයාල හරහා වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු
ලැරේ

රමම
වැඩසටහන
ආසියානු
ඵලදායීතා
සංවිධානය හා හවුේකාරීත්වය සහිතව ජ්ාතික
ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය මගින් පවත්වන
ලදී. කේමාන්ත රදපාේතරම්න්තුරේ වැඩසහන්
නිලධාරී,

ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානරේ

නිරයෝංජිත අේසිරයෝනි බුවනා මහතා විසින්
රමම වැඩසටහන අධීක්ෂණය කරන ලද අතර
කැනඩාව, ඉන්දුනීසියාව හා දකුණු රකොරියාරේ
සම්පත් පුද්ගලයන් තිරදරනකු ද වූහ.
පිළිරවලින් රක්ේ.

ඩී.

ඔවුහු

රජ්ොන්සන් රමනවිය,

අන්වේ සනුසි මහතා හා රනොවූක් පාේක් වූහ.
•

නිරීක්ෂණ අධයයන රමරහවර දOSM)

•

ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාල අතර

රමොහි

ද්වීපාේශවික සහරයෝගීතාව දBCBN)

ඉන්දුනීසියාව, ඉරානය, ලාඕසය, මැරේසියාව,

•

තාක්ෂණික විරශේෂඥ රසේවාවන් (TES)

රමොංරගෝලියාව,

•
•

ඊ- ඉරගනුම් වැඩසටහන
සාමාජික රටවේ සඳහා ඵලදායීතා දත්ත
රපොතක් නිරීමාණය කිරීම
ඵලදායිතාව පිළිබඳ වාර සඟරා හා
අත්රපොත් ප්රකාශනය කිරීම
ඵලදායීතාව පිළිබඳ නව පේරේෂණ

පිලිපීනය,

•
•

චීන සමූහාණ්ඩුව,

ෆිජි,

රන්පාලය,

තායිලන්තය,

ඉන්දියාව,

පකිස්ථානය,

වියේනාමය යන

සාමාජික රටවේ 13 න් විරද්ශික සාමාජිකයින්
17 ක් ද ශ්රී ලංකාරවන් තවත් සහභාගීවන්නන් 8
ද වූහ.

ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානරේ සහාය ඇතිව
2011 වසරේ දී පවත්වන ලද වැඩසටහන් පහත
පරිදි රේ
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ජාතික ඵලදායිතාවය සඳහා සමාජ
අලලවිකරණය හා ජාලකරණය පිළිබඳ
වැඩමුළුව
රමම වැඩසටහන ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානරේ සහරයෝගය
ඇතිව ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය මගින් පවත්වන ලදී

රමම වැඩසටහන 2016 ජූනි 21 සිට 24 දක්වා
ශ්රී ලංකාරේ රකොළඹ බේජ්යා රහෝටරේ දී
පවත්වන ලදී. ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානරේ
නිරයෝජිතථ වැඩසටහන් නිලධාරීබ Huong Thu
Ngo රමනවිය විසින් රමම වැඩසටහන
අධීක්ෂණය කරන ලද අතර , පිලිපීනය හා
මැරේසියාරවහි සම්පත් පුද්ගලයන් රදරදරනක්
වූහ ඔවුහු එලිසබතන්ඩ් සී රරොක්ස් රමනවිය හා
සරිමා බින්ටි තලීේ වූහ
ජ්ාතික ඵලදායීතා සංවිධාන හා රාජ්ය
සංවිධානවල විරද්ශීය සාමාජිකයන් 16 ක් ද වූහ
රමම රටවේ නම් බංග්ලාරද්ශයබ කාම්රබෝජියාවබ
චීන සමූහාණ්ඩුවබ ෆිජිබ ඉන්දුනීසියාවබ ඉරාණයබ
ජ්පානයබ

PDR,

මැරේසියාව,

රන්පාලය,

පකිස්ථානය,

Lao

රමොංරගෝලියාව,

පිලිපීනය, තායිලන්තය, වියේනාමය වූ අතර ශ්රී
ලංකාරේ පුද්ගලයන්
වැඩසටහනට දායක වූහ.

10 රදරනක් ද රමම

දැනුම කළමනාකරණය හා සංවිධාන සංවේධනය
සඳහා නවයකරණයන් පිළිබඳ අන්තේජ්ාතික
සම්මන්ත්රණය
රබොරහෝ සංවිධානවල වඩාත් වැදගත් සම්පත් දැනුම රේ.
වේතමානරේ

රසේවකයන්

කටයුතු

කරන්රන්

රතොරතුරු

තාක්ෂණරයන් රපොරහොසත් පරිසරයකය. ඔවුන්ට දැන ගතයුතු
රතොරතුරු අත ළඟම පවතියි. රමමගින් ඔවුන්ට සංවිධානරේ
සංවේධනය රකරරහි කාේයක්ෂමව හා වඩාත් ඵලදායීව කටයුතු
කළ හැකිය.

ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානරේ සහරයෝගීත්වය
ඇතිව ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය
මගින් දැනුම කළමනාකරණය හා සංවිධාන
සංවේධනය සඳහා නවයකරණයන් පිළිබඳ
අන්තේජ්ාතික සම්මන්ත්රණය මැයි දින රකොළඹ
රගෝේ ර ේස් රහෝටලරේ දී පවත්වන ලදී රමම
සම්මන්ත්රණය ශ්රී ලංකාව සඳහා ආසියානු
ඵලදායීතා සංවිධානරේ කලාපීය අධයක් හා රාජ්ය
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයංශ රේකම්බ
රේ දඩේලරග් මහතාරග් මූලිකත්වරයන්
පවත්වන ලද අතර සිංගප්පූරුව මත පදනම්ව
දැනුම කළමනාකරණය සඳහා වන විරශේෂඥ ප්රභා
රනයේ මහතා විසින් දැනුම කළමනාකරණය
පිළිබඳ තම 20 වසරක පළපුදරුද්ද රබදා ගනිමින්
රමම සම්මන්ත්රණය සාේථකව පවත්වන ලදී
රාජ්ය
හා
පුද්ගලික
අංශරශේ
ඉහළ
කළමනාකාරීත්වයට අයත් නිලධාරීන් 200ට
අධික ප්රමාණයක් රමම සම්මන්ත්රණයට සහභාගී
වී අතර දැනුම රබදා ගැනීම හා නිේමාණය කිරීරම්
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සංවිධාන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා වන
අන්තේජ්ාතික විරශේෂඥරයකු රවතින් ඉරගන
ගැනීම ද රමමගින් අරප්ක්ෂා රකරිණි
නවයකරණයන් කරා උනන්දුව ඇති කිරීමබ
පිරිවැය අවම කිරීමබ ඉක්මනින් ගැටළු විසඳීමබ
විධිමත් කිරීරම් රමරහයුම් හා තීරණ ගැනීරම්
ක්රියාදාමය වැඩි දියුණු කිරීම

ප්රචාරණ කටයුතු
දැනුම වැඩි කිරීරම් අදහසින් ඵලදායීතා සංකේප
ජ්නතාව අතරට රගන යාම සඳහා ජ්ාතික
ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය මගින් විවිධ මාධය
භානිතා කරනු ලැරේ ජ්ාතික රූපවාහනිය මගින්
විකාශය රකරරන “හැඩ සහ වැඩ” වැඩසටහන
හරහා අයතනවල භාවිතා රකරරන රතෝරා ගත්
රහොඳම ඵලදායීතා සංකේප පිළිබඳ දැනුවත්
කරනු ලැරේ

ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලරේ ප්රකාශන
අයිතමය

ප්රමාණය

“හැඩ සහා වැඩ” වැඩසටහන

31

එස් 5 සහතිකකරණ රපොත-

දරු)
12,400,000.00

10,000

සිංහල
එස් 5 සහතිකකරණ රපොත-

වියදම

75,000.00

5,000

දමිළ

දැනුම රබදා හැරීම සඳහා ඵලදායීතාව පිළිබඳ
රපෝස්ටේ සහ අත්රපොත් නිේමාණය කර යළි
මුද්රණය කරන ලදී
ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලරේ රවේ
අඩවිය 2011 දී නිේමාණය කරන ලදී
නිලධාරීන්රග් පරිපාලන කටයුතු සඳහා ජ්ාතික
ඵලදායීතා සම්මාන සඳහා මාේගගතව ලියාපදිංචි
වීමබ ඊ- ප්රකාශනබ ඊ- අධයයන වැඩසටහන් හා
රවේ අඩවි නිරන්තරරයන් යාවත්කාලීන රකරේ.

3 R රපෝස්ටේ-කුඩා- සිංහල

10,000

3 R රපෝස්ටේ-කුඩා- දමිළ

10,000

එස් 5 රපොත- සිංහල

29,680.00

300

260,000.00

100,000

594,000.00

එස් 5 රපෝස්ටේ කුඩා -සිංහල

50,000

305,000.00

ඵලදායීතාවය පිළිබඳ බැනේ

2

එස් 5 රපෝස්ටේ විශාල සිංහල

නවයකරණය පිළිබඳ
රපෝස්ටේ
එකතුව

1,000

2,600.00

10,450.00
12,822,730.00
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ශ්රී ලංකාව තුළ දැනුම කළමනාකරණය පිළිබඳ
මුලපිරීම් රරේ සාමාජීය- ආේථික සංවේධනය
ළඟා කර ගැනීම සඳහා සංවිධානබ කාේමික හා
ප්රජ්ා මේටමින් ක්රියාත්මක රකරරන ඵලදායී
දැනුම කළමනාකරණ වයාපෘතිවල එකතුවකි
දැනුම නිේමාණය හා හුවමාරු කර ගැනීම හරහා
ඵලදායීතාවබ කාේයක්ෂමතාව හා ලාභදායීබවබ
ගුණාත්මකභාවය හා නවයකරණය ඉහළ
නැංවීම සඳහා වන දැනුම් රක්න්ද්රීය
සංස්කෘතියක් රගොඩනැගීම රමහි ප්රධාන
අරමුණ රේ

විල ේෂ වයාපෘති
දැනුම කළමයාකරණය
අනු
අංක

වයාපෘති පියවර

ය

සහභාගිවන්න

වියදම

ආදායම

න්

දරු)

දරු)

1

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම

50

1,080,369.85

-

2

දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන

525

458,407.00

-

3

අන්තේජ්ාතික සම්මන්ත්රණය

200

1,163,383.75

86

324,250.00

861

3,026,410.60

4
එකතුව

ආරම්භ කරන ලද වයාපෘති
සංඛයාව

1,880,000.00
1,880,000.00

92

එස් 5 සහතිකකරණය
එස් 5 යනු සංවිධානයක ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වන ප්රධාන ක්රියාමාේගයක් හා
රමරහයුම්කාරකයක් රේ එබැවින්බ සංවිධානරේ විශිෂ්ඨත්වය කරා යන ගමරන් ප්රරේශයන් තීරණය
කිරීරම් ක්රම වන්රන් රසේවා ස්ථානරේ සංවිධානය කිරීරම් හැකියාව හා දෘෂය කළමනාකරණ ප්රමිතීන්
ඇගයීමයි ජ්ාතික ඵලදායීතා රේකම් කාේයාලය මගින් රමම අවශයතාව
සපුරා ගැනීම සඳහා මෑතක දී එස් 5 සහතිකකරණය ආරම්භ කරන ලදී එස් 5
සහතිකකරණය සඳහා සංවිධාන 31 ක් අයදුම් කර ඇත වයාපෘතිරේ ප්රගතිය
පහත පරිදි රේ

එස් 5 සහතිකකරණය

අනු

ලියාපදිංචි වූ ආයතයය

අංකය
1
2

රපොලිස් ප්රවාහන අංශය - වවුනියාව

1වය හා 2

සහතිකය

වය

නිකුත් කරය

විගණයය

ලද දියය

1/12/2016

1/14/2016

විනි ්චය
මණ්ඩලය
සඳහා
ලගවීම් (රු)
2,500.00

213බ ශ්රී ලංකා හමුදා මූලස්ථානය, මන්නාරම් පාරබ
අනුරාධපුර
භූරගෝලීය රතොරතුරු පද්ධතිය හා අනුරූපන ඒකකය

3

දGIS & Mapping Section), ජ්ාතික ජ්ල සම්පාදන හා

3/21/2016

ජ්ලාපවාහන මණ්ඩලය - රත්මලාන
4

පළාත් පාලන රදපාේතරම්න්තුව - උතුරු මැද පළාත

5

Petform PVt Ltd - රදේරගොඩ

6

2,500.00
2,500.00
3/31/2016

10,000.00

Nations Trust Bank - ප්රධාන කාේයාලය

8/5/2016

20,000.00

7

සහකාර ඡන්ද රකොමසාරිස් - රමොනරාගල

8/26/2016

2,500.00

8

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල- රමොණරාගල

8/27/2016

2,500.00

9

නවරලෝක රරෝහල - රකොළඹ 02
Imotional Interligens & life styles Training Team -

10

රදහිවල

11

බාලසූරිය රරෝහල-පුත්තලම

12

රපර පාසල, නගර සභාව - රහොරණ

10,000.00
1,500.00
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13

Nation Trust bank - International trade division

14

ප්රාරද්ශීය සභාව-බිංගිරිය

2,500.00

15

නාවික හමුදා රරෝහල- වැලිසර- රාගම

2,500.00

16

මේලිකා රහේමචාන්ද්ර ජුවලේස්

17

විදුරභාෂී රපර පාසල - කිරිඳිරවල

18

K.M.G. ස්වරසේවා

19

දිස්ත්රික් ඉඩම් සැලසුම් කාේයාලය- රමොණරාගල

20

විදුරභාෂී රපර පාසල - කිරිඳිරවල

21

නාවික හමුදා රරෝහල - පානමබ රපොතුවිේ

22

අනු
අංකය

8/5/2016

10,000.00

6/3/2016

10,000.00
1,500.00

රරෝහල- රහේටිරපොළ
8/27/2016

2,500.00

2,500.00

මධයම රසායනාගාරය - ජ්ාතික ජ්ල සම්පාදන හා
ජ්ලාපවාහන මණ්ඩලය - රත්මලාන

2,500.00

ලියාපදිංචි වූ ආයතයය

1වය හා 2 වය
විගණයය

සහතිකය
නිකුත් කරය
ලද දියය

විනි ්චය
මණ්ඩලය
සඳහා
ලගවීම් (රු)

23

Jetwings Hotel - යාල

24

නාවික හමුදා රරෝහල, කරරයිනගේබ යාපනය.

25

මූලික රරෝහල - අක්කරරයිපත්තුව

26

Bright Preschool - රගොඩකරවල

27

Sapiri Preschool - රක්වාන

28

Bright kids Preschool - අක්මීමන

1,500.00

29

Asian Little Star Presschool - අක්මීමන

1,500.00

30

නාවික හමුදා රරෝහල (දකුණ) - බූස්ස

2,500.00

31

Tainy Kids Pre-school - මැණික්හින්න

32

Sian Little Star Preschoo - අක්මීමන

33

ACU Tea factory - අටකලම්පන්න

34

දිස්ත්රික් මූලික රරෝහල- සියඹලාන්ඩුව

35

නිරයෝජ්ය කෘිකකේම අධයක්ෂ - රමොණරාගල

36

Kids World Preschool - වක්වැේල

6/30/2016

10,000.00
2,500.00

2,500.00
1,500.00

එකතුව

110,000.00
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ප්රනාය විෂය ප ය

ඵලදායිතාව

ක්රියාකාරකම

1. ඵලදායිතා ප්රවේධනය

උප ක්රියාකාරකම්

1.1 රපර පාසේ

ප්රතිපාදයය
(රු. මි.)

ලභෞතික (%)

මූලය (රු. මි.)

1

85.50%

0.95

1.2 පාසේ

2. පුහුණු කිරීම් සහ ධාරිතා
සංවේධනය

166%

1.5 රපෞද්ගලික ආයතන

56%

1.6 ප්රජ්ා අංශය

48%

2.1 පූේව ප්රකාශන පත්රිකා

7

2.1 රවනත්
3.1 ජ්ාතික ඵලදායිතා සම්මාන

4. ආසියානු ඵලදායිතා
සංවිධානරේ වැඩසටහන්
5. ප්රසිද්ධියට පත්කිරීම සහ
ප්රචාාරණය

අලපක්ෂිත
නිමැවුම

72.30%

1.4 රාජ්ය සංවිධාන

3. ඵලදායිතා සම්මාන සහ
තරඟාවලි

96%

5.1

33%
10

33%

3.23

4.1 ශ්රී ලංකාරේ පවත්වන ලදී

9

66%

6.03

5.1 හැඩ සහ වැඩ

8

60%

11.02

3.2 පළාත් මේටමින් සම්මාන

5.2 ප්රවේධන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා
විවිධ දෑ රයොදා ගැනීම
6. විරශේෂ වයාපෘතිය

30.09.2016 දියට ප්රගතිය

6.1 කයිරසන්
6.2 දැනුම කළමනාකරණය

100%
2

75% (4 වයාපෘති
ආරම්භ කර ඇත.

3.79

6.3 GP Cells
6.4 පාසේ ඵලදායිතා සංගමය
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පාලනයේදී ස්වකීෙ පුහුණු සහ සංවර්ධ්න අවශයතා මත
පදනේව පුද්ගලික අංශ හවුල්කරුවන් සමග ද දුරස්ථ
ඉගැනුේ මධ්යස්ථානෙ සීමීපව කටයුතු කරයි. කාර්ෙ
මණ්ඩලය

සීමාසහිත දුරස්ථ අධ්යාපන මධ්යස්ථාන

දැක්ම
“මානව කුසලතා මුදාහරිමින් තාක්ෂණ භාවිතයෙන්
යගෝලීෙ දැනුම යෙදාහදා ගැනීම උයදසා වන ඉහළම
ආකර්ෂණෙ සහිත මධ්යස්ථානෙ ෙවට පත් වීම”
යමයහවර
පාර්ශවකරුවන්යේ අයේක්ෂාවන් ඉටු කරමින් කැපවුණු
වෘත්තික කණ්ඩාෙමක් සහිතව භාවිත පහසුකාරක
පරිසරෙක් තුළ ඉහළ මට්ටයේ ඉගැනුේ මාධ්යෙන් භාවිතා
කිරීමට උත්සුක යවමින් යගෝලීෙ දැනුේ යෙදාහදා ගැනීයේ
හරොත්මක මධ්යස්ථානෙක් ෙවට පත් වීම.
දුරස්ථ ඉගැනුේ මධ්යස්ථානෙ ෙනු රාජ්ය පරිපාලන හා
කළමනාකරණ අමාතයංශෙ ෙටයත් ක්රිොත්මක වන පූර්ණ
රාජ්ය අයිතිෙ ෙටයත් පවතින ආෙතනෙකි.

අධ්යාපන මධ්යස්ථානෙ සමීප සෙඳතා පවත්වා ගනී.
කාර්ෙ මණ්ඩලයෙහි පුළුල් පරාසෙකින් යුත් පුද්ගලික
ශකයතා, දැනුම, කුසලතා, හරෙන් සහ ආකල්ප පුළුල්
කිරීම සඳහා යමෙ සිදු කරනු ලැයේ.
යෙෝගය පුහුණු සහ වීඩියෙෝ සේයේලන සැසි මගින්
අනාගත යගෝලීෙ යලෝකෙ තුළ කාර්ෙක්ෂම සඵලදායී සහ
ආර්ථික ෙහපාලනෙක් උයදසා සහභාගීවන්නන්යේ
නාෙකත්ත්ව කුසලතා ඇතුළුව කළමනාකරණ හැකිොවන්
සංවර්ධ්නෙ කිරීමට ඉලක්ක යකයර්.
තම වීඩිය ෝ සංවාද පහසුකම තුළින් දුරස්ථ ඉගැනුම්
මධ්යස්ථාන පහත යසේවාවන් සප යි.

යලෝක ෙැංකු වයාපෘතිෙක් ෙටයත් 2002 වසයරහිදී මුදල්
අමාතයංශෙ සහ දිස්ත්රික් ඉගැනුේ මධ්යස්ථානෙ අතර ඇති
කර ගන්නා ලද ණෙ ආධ්ාර ගිවිසුමක් හරහා ශ්රී ලංකා රජ්ෙ
විසින් පිරිනමන ලද අතියර්ක අරමුදලක් මගින් යමෙ
පිහිටුවන ලදී.



මිශ්ර ඉගැනුේ ක්රමයේදෙන් භාවිතා කරමින් ක්ෂුද්ර
ණෙ, ක්ෂුද්ර මූලයෙනෙ, ස්වාභාවික සේපත්
කළමනාකරණෙ සහ විදයාව සහ කාලගුණ
යවනස්කේ පිළිෙඳ ප්රතිපත්ති වැනි යත්මාවන් මත
වන සහතික පත්ර පාඨමාලාවන්

වසර 14ක කාලෙක් පුරා සාෙන පැවැත්ම රඳවාගත්
දිස්ත්රික් ඉගැනුේ මධ්යස්ථානෙ යේ වන විට විශාල
සංඛ්යාවක් වූ යසේවා දාෙකෙන් අතයරහි විශ්වසනීෙ
පුහුණුකරුවකු සහ පුහුණු මධ්යස්ථානෙක් යලස ස්ථාපිත
කර තියේ.



යලොව අන් යපයදස් වල වසනා කීර්තිමත්
කථිකෙන්යේ යකටි සේමන්ත්රණ සහ ඉදිරිපත්
කිරීේ (විෂෙන්ට අදාළව)



යකොරිොනු සංවර්ධ්න අත්දැකීම වැනි යත්මාවන්
මත විවිධ් රටවල් සේෙන්ධ් කරමින් යගෝලීෙ
අත්දැකීේ හුවමාරු සාකච්ඡා



යවේ භාවිත ආරක්ෂණෙ වැනි යසේවා ලාභී
අවශයතා සපෙන්නන් පිණිස සකසා ඇති
පුහුණුවීේ



යසේවාලාභීන්යේ අවශයතාවලට ගැලයපන යවබි
සඳහා
ආරක්ෂණෙන්(Web
Application
Security) වැනි වියශේෂිත ක්යෂේත්රෙන්ට අදාළ
පුහුණු

යගෝලීෙ දැනුේ යෙදාහදා ගැනීයේ අත්දැකීේ සැපයීයමහිලා
ආෙතනෙට යගෝලීෙ සංවර්ධ්න ඉගැනුේ ජ්ාලෙ හා
පවත්නා සෙඳතා ප්රයෙෝජ්නවත්ව තියේ. යමයින් සමහරක්
මගින් ප්රතිපත්ති සේපාදන ක්රිොවලිෙට ෙලපෑමක් ඇති කර
ඇති අතර ආෙතනික යවනස්කේ සඳහා පහසුකාරක වී
තියේ. ෙහපත් පාලනෙක් උයදසා වන නාෙකත්ව
හැකිොවන් සමග සමාජ් ආර්ථික සංවර්ධ්නයෙහිලා රාජ්ය
මූලාරේභෙන්හි ඍජුව යහෝ වක්රව ජ්ාලගතව ඇති යහොඳම
මාර්ගෙන් තීරණෙ කිරීම සඳහා අඛ්ණ්ඩව උත්සුක යේ.
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දුරස්ථ අධ්යාපන මධ්යස්ථාන මගින් එහි බහු මාධ්ය
පහසුකම් හරහා නිලධ්ාරීන්හට පහත



යගෝලීෙ ප්රවනතාවන් පිළිෙඳ අත්දැකීේ ලො
යදමින් තරුණ විධ්ාෙකෙන්යේ වැඩි දියුණුව
සඳහා වන වැඩසටහන්.
ෙඳවා ගැනීේ හා උසස්වීේ සඳහා පරිගණක පදනේ
වූ විභාග



ඊ- අධ්යෙනෙ (e-learning) භාවිතා කරමින්
පැවැත්යවන වියශේෂිත ක්යෂේත්රෙන්ට අදාළ යද්ශීෙ
හා වියද්ශීෙ පුහුණු.



පරිගණක පුහුණුව (පරිගණක අතයවශයාංග,
අන්තර්ජ්ාතික පරිගණක භාවිත ෙලපත්ර, ශ්රී ලංකා
පරිගණක භාවිත ෙලපත්ර, උසස් ඊ- කාර්ොල
කුසලතා ආදිෙ)
වයාපෘති කළමනාකරණෙ, ඉදිරිපත් කිරීයේ
කුසලතා, ප්රකාශන කුසලතා, ඊ- අධ්යෙන සංයුතිෙ
වැඩි දියුණු කිරීයේ කුසලතා, ගණිතමෙ කුසලතා
ආදිෙ)



දුරස්ථ අධ්යාපන මධ්යස්ථාන
කරන ප්රධ්ාන වැඩසටහන්

මගින් 2016 දී ක්රි ාත්මක

වැඩසටහයන් නම:
ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නෙ

වයාපෘති

අංශ

:

විධ්ාෙක සංවර්ධ්නෙ

කාල

:

දින 3

වැඩසටහන් ගණන

කළමනාකරණයේ

දී

: 2016 දී එක් වැඩසටහනක්යමම
වැඩසටහයන්දී අවධ්ානෙ යෙොමු
යකයරන ප්රධ්ාන ක්යෂේත්රෙක්
වන්යන්
වයාපෘති
කළමනාකරණයේ දී කුසලතා
සංවර්ධ්නෙයි. යමම වැඩසටහන්
රාජ්ය අංශයේ යසේවකෙන් සඳහා
පවත්වන
ලදී.
යතොරතුරු
තාක්ෂණ නිලධ්ාරීන් හා වයාපෘති
කළමනාකරණයේ නිෙැළී සිටින
යවනත්
නිලධ්ාරීන්යේ
කළමනාකරණ
කුසලතා
වර්ධ්නෙ කිරීම සඳහා යමම
වැඩසටහන පවත්වන ලද අතර
එමගින් ඔවුන්ට යසේවා ස්ථානවල
අවම අධීක්ෂෙණෙක් ෙටයත් තම
වයාපෘති සාර්ථකව නිම කිරීමට
හැකිවනු ඇත.

වැඩසටහයන් නම:

ප්රතිඵල පාදක කළමනාකරණෙ

අංශ
:
යයයෂ්ඨ
කළමනාකරුවන් හා සැලසුම් අධ්යක්ෂවරු

මට්ටයම්

කාල
වැඩසටහන

යනොවන

:

වැඩසටහන් ගණන
වැඩසටහනක්

යදදින
:

යන්වාසික
2016

දී

එක්

සහභාගිවන්නන්ට සිෙළු වාරවලදී සිද්ධි අධ්යෙන,
කණ්ඩාෙේ/ යක්වල ඉදිරිපත් කිරීේ හා කණ්ඩාෙේ
සාකච්ඡා හරහා යමෙට දාෙක විෙ හැකි පරිදි යමම
වැඩසටහන නිර්මාණෙ කර ඇත. ඔවුන් වැඩි දියුණු විෙ
යුත්යත් යකයසේ ද ෙන්න පිළිෙඳ අවයෙෝධ් කර ගැනීම
සඳහා ඔවුන්යේ ඉදිරිපත් කිරීේ භාවතා යකරිණි.
සංවිධ්ානමෙ ප්රතිඵල රාමුව භාවිතා කිරීම සඳහා මාර්ග
සිතිෙම සමග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන යෙෝජ්නාවන්
ඉදිරිපත්
යකයර්.

වැඩසටහයන් නම: අනාගතවාදී
කණ්ඩාෙමට නාෙකත්වෙ ලො දීම

දැක්මක්

සහිතව

අංශ

:

අධ්යාපනෙ

කාල

:

යතදින යන්වාසික වැඩසටහනක්
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වැඩසටහන් ගණන

:

2016 දී වැඩසටහන් 8

උතුරු මැද පළාත් අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව, දකුණු
පළාත් අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව, වෙඹ පළාත්
අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව හා සෙරගමුව පළාත්
අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුවට අනියුක්ත අධ්යාපන
සහකාර අධ්යක්ෂවරු හා විදුහල්පතිවරුන්යේ ධ්ාරිතා
සංවර්ධ්නෙ සේෙන්ධ්ව වැඩසටහන් 8ක් පවත්වන ලදී.
යමම වැඩසටහන ෙටයේ නිලධ්ාරීන් 250ට අධික
සංඛ්යාවක් පුහුණු කරන ලදී. ඔවුන්යේ නාෙකත්ව හා
කළමනාකරණ කුසලතා සංවර්ධ්නෙ කිරීම යමම
වැඩසටහයන් ඉලක්කෙ විෙ.

වැඩසටහයන් නම:

පද්ධ්ති හා ජ්ාල පරිපාලන

අතයාවශයාංග
අංශ
සංවර්ධ්නෙ
කාල

:
:

වැඩසටහන් ගණන

තරුණ විධ්ාෙක

එක් වැඩසටහනක් සඳහා දින 6ක්
:

2016 වැඩසටහන් 2

යතොරතුරු තාක්ෂණ හා පරිගණක අංශවල යෙොයහෝ
යසේවකෙන් වෘත්තිකෙන් වුව ද ඒ යතොරතුරු තාක්ෂණ
ක්යෂේත්රයේ යනොයේ. ඔවුන් විවිධ් මුලාශ්රෙන්යගන් දැනුම
උකහා ගත්ත ද සිෙළු කාර්ෙෙන් ඉටු කිරීම සඳහා අවශය
පුළුලු දැනුම ඔවුන් තුළ යනොතියෙන්නට හැකිෙ. “පද්ධ්ති
හා ජ්ාල පරිපාලන අතයාවශයාංග” වැඩසටහන යමම
වෘත්තිකෙන් සඳහා දුරස්ථ අධ්යාපන මධ්යස්ථානෙ මගින්
පවත්වනු ලැයේ. යමම වැඩසටහන හරහා අප විසින් රාජ්ය
අංශයේ නිලධ්ාරීන් 50ට අධික පිරිසක් පුහුණු කර ඇත.
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විචලය

ආදාෙම (සටහන 1)
විකුණන ලද භාණ්ඩ පිරිවැෙ (සටහන 1)
දළ ලාභ
පරිපාලන විෙදේ (සටහන 2)
අයලවිකරණ සහ විකුණුේ යපොදු කාර්ය විෙදේ
(සටහන 3)
මූලය යපොදු කාර්ය විෙදේ (සටහන 4)
ක්ෂෙවීේ
මුළු වි දම්
බදුවලට යපර ශුද්ධ් යමයහයුම් ආදා ම/(අලාභ )

30/09/2016

31/08/2016

වසයේ දිනට

සතය

සතය

සතය

3,005,350

3,500,624

සතය - අ
වැ ගත
කරන ලද

30/09/2016
අ වැ ගත
කරන ලද

වසයේ දිනට
අ වැ ගත
කරන ලද

33,022,098

2,445,000

28,815,000

560,350

23%

868,912

10,902,041

654,750

6,432,250

36,815

6%

2,631,712

22,120,057

1,790,250

22,382,750

523,536

29%

1,887,689

15,226,067

1,858,101

(202,334)

-11%

161,435

124,331

1,189,705

102,903

988,829

58,532

57%

1,500

1,650

3,395

14,000

182,108

(12,500)

-89%

215,000

215,000

1,996,137

276,137

2,485,233

(61,137)

2,228,670

18,415,304

2,251,141

20,466,073

(217,439)

-10%

1,916,677

740,975

-161%

691,565
2,313,786
1,655,767

2,033,702
280,084

403,042

3,704,753

(460,891)

16,809,903

යපොළී ආදාෙම

305,873

305,873

2,931,984

485,000

4,365,000

(179,127)

මුළු ආදා ම

585,957

708,915

6,636,736

24,109

6,281,677

561,848

-

-

2,411

628,170

(2,411)

2,411

628,170
-

(2,411)

21,698

5,653,507

564,259

ෙදු අෙ කිරීම

-

-

-

ශුද්ධ් ලාභ / (අලාභ )

යවනස අ
වැය හි
ප්රතිශත ක්
වශය න්

585,957

708,915

6,636,736

2330%

2601%
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ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකම

මානව සම්පත

මානව සම්පත්
කළමනාකරණය

තතොරතුරු
තාක්ෂණය

ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක

ප්රතිඵල

1,452,480.00
641,700.00
5,277,300.00
67,040.00
278,100.00
83,300.00
54,800.00
129,720.00

නිලධාරීන් 196 ක් බඳවා ගැනීම

(i) ශ්රී.ල.ප.ස ේ. 2014(2106)
(iv) ශ්රී.ල.ප.ස ේ. 2015(2106)
(vi) රා.ක. .ස ේ. අධි2016
(viii) රා.ක. .ස ේ. 2016
(ix) භාෂා පරිවර්තක ස ේවය
(x) සතො. .තා.ස ේ. 3 (III) 2016
(xi) සතො. .තා.ස ේ. 2 (II) 2016
(xii) සතො. .තා.ස ේ. 3 (III) 2016
(xiii) පු ්තකාලාධිපති ස ේවය 2016
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග

27,456,292.69
43,704,518.52
2,356,642.40
12,939,750.00
1,230,226.85
7,983,476.85
1,865,476.85
479,476.85
3,964,126.85

නිලධාරීන් 139ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන් 196ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්302ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්3521ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්73ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්758ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්174ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන්20ක් පුහුණුකිරීම
නිලධාරීන් 480ක්පුහුණු කිරීම

අළුතින් බඳවා ගන්නා ලද පුහුණුව ලද නිලධාරීන්
රාජ්ය ස ේවය ඳහා ලබා දීම

ශ්රී.ල.ප.ස ේ.

2,894,600.00

සතො. .තා.ස ේ.

1,397,156.25

නියමිත සේලාවට අසේක්ෂකයන්ට
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගයට
සපනී සිටිය හැකිය

නිසි කලට උ

නිලධාරීන් 302 ක් බඳවා ගැනීම
නිලධාරීන් 2878 ක් බඳවා ගැනීම
ප්රහ ්ථඅන්දමින් ස ේවක ංඛ්යව ැපයීම තුළින්
කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී රාජ්ය ස ේවයක්
නිලධාරීන් 758 ක් බඳවා ගැනීම
නිලධාරීන් 174 ක් බඳවා ගැනීම
නිලධාරීන් 20 ක් බඳවා ගැනීම
නිලධාරීන් 480 ක් බඳවා ගැනීම

පුහුණුව

ශ්රී.ල.ප.ස ේවසේ නිලධාරීන් උ ් කිරීම
1. විස ේෂ සරේණිය
2. Iසරේණිය
1. රාජ්යපරිපාලන ස ේවක ංඛ්යා සතොරතුරු පද්ධතිය
(PACIS) :
2. කාර්යක්ෂතා කඩඉම් විභාගය ඳහා වන මාර්ගගත
අයදුම් පත්රය
3. ප්රති ඉංජිසන්රුකරණය හාඊ- මානව ම්පත්
කළමනාකරණය

100,000.00
පුරේපාඩු ංඛ්යාව
සුදුසුකම්ලත් නිලධාරීන් ංඛ්යාව
ආයතන 579 ක් අතරින් 522ක්
යාවත්කාලීන කිරීම

-

්කිරීම හා ඵලදායී රාජ්ය ස ේවය

තෘේතිමත්/අභිසප්රේරණය වූ නිලධාරීන් හා ඵලදායී
රාජ්ය ස ේවය
රාජ්ය ස ේවසේ ස ේවක ංඛ්යා සතොරතුරු
මාර්ගගතව ලබා ගැනීම
පළාත් හා මධයම රජ්සේ කාර්යක්ෂතා කඩඉම්
විභාග අයදුම් පත්ර මාර්ගගත ක්රමයට රැ ් කිරීම
පරිගනක භාවිතාව තුළින් මානව ම්පත්
කළමනාකරණ වි ඳුම් ලබා දීම
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ඒකාබද්ධ තසේවා අංශය

බඳවාගැනීම
(i) ශ්රී.ල.ප.ස ේ. 2015(2016)
(ii) ශ්රී.ල.ප.ස ේ. 2016(2017)
(iii) රා.ක. .ස ේ. අධි2016
(iv) රා.ක. .ස ේ.2016
(v) රා.ක. .ස ේ.2017
(vi) භාෂා පරිවර්තක ස ේවය
(vii)සතො. .තා.ස ේ.(ICTS) 3 (III) 2016
(viii) සතො. .තා.ස ේ.(ICTS) 2 (II) 2016
(ix) සතො. .තා.ස ේ.(ICTS) 3 (III) 2016
(x) පු ්තකාලාධිපති ස ේවය 2016

ක්රියාකාරකමක්
සඳහා වන මුළු
වියදම
(රු. මි.)

ප්රධාන විෂය පථය
මානව ම්පත්කළමනා
කරණය

ක්රියාකාරකම

ප්රධානකාර්යසාධනදර්ශක

ප්රතිඵලය

බඳවාගත්නිලධාරීන් ංඛ්යාව

ජ්ාතිකආර්ථිකයටදායකවනඉංජිසන්රුවන් ංඛ්යාව
ඉහළයාම

පුරේපාඩුපිරවීම ඳහාශ්රී
ලංකාඉංජිසන්රුස ේවයටනිලධාරීන්බඳවාගැනීම
(සීමිත)

0.1

බඳවාගත්නිලධාරීන් ංඛ්යාව

ජ්ාතිකආර්ථිකයටදායකවනඉංජිසන්රුවන් ංඛ්යාව
ඉහළයාම

අලුසතන්බඳවාගත්නිලධාරීන් ඳහාස ේවාරම්භකපුහු
ණුව(CPD)

4.2

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව

්රීලංකාඉංජිසන්රුස ේවසේනිලධාරීන්සේකු ලතා
වැඩිදියුණුවීම

දැනටමත්බඳවාසගනසිටිනනවකනිලධාරීන් ඳහාමූලි
කපුහුණුව

3.5

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව

්රීලංකාඉංජිසන්රුස ේවසේනිලධාරීන්සේකු ලතා
වැඩිදියුණුවීම

නවසයෝජ්නා හපර්සේෂණකටයුතුභාවිතයටගැනීම

5

පර්සේෂණ ංඛ්යාව

පුරේපාඩුපිරවීම ඳහාශ්රීලංකාඉංජිසන්රුස ේවයටනිල
ධාරීන්බඳවාගැනීම (විවෘත)

විස ේෂසරේණියටඋ
සතොරතුරුතාක්ෂණය

්කිරීම

0.125

උ

්වීම්ලබාසදනලදනිලධාරීන් ං
ඛ්යාව

ඉටුකරනුලබනකාර්යයන්හිගුණාත්මකභාවයවැඩිදි
යුණුවීම
ජ්ාතික ංවර්ධනය ඳහාමනාසුදුසුකම්ලදඉංජිසන්රු
වන්සතෝරාගැනීම

ශ්රී
ලංකාඉංජිසන්රුස ේවසේනිලධාරීන්
සේසජ්යෂ්ඨතාසේඛ්නය
දදනිකලිපිකාර්ය ටහන

උ

ඵලදායීතාව

ශ්රී
ලංකාඉංජිසන්රුස ේවසේනිලධාරීන්සේසජ්යෂ්ඨතාසේ
ඛ්නය හසතොරතුරුපද්ධතිය ංවර්ධනයකිරීම
දදනිකලිපි ඳහාඊ -වාර්තාවක්පවත්වාසගනයාම

පාලනය හේර්ති ං ්
කරණ

සියළුමඅමාතයං ,සදපාර්තසම්න්තු හපළාත් භාවල
ස ේවක ංඛ්යා ංස ෝධනයකිරීම

විස ෂ
ේ සරේණිය, Iසරේණිය,
IIසරේණිය හIII ්සර්ණියතුළනවස ේව
ක ංඛ්යා

ජ්ාතිකආර්ථිකයටදායකවනඉංජිසන්රුවන් ංඛ්යාව
ඉහළයාම

මිලදීගන්නාලදපරිගනක ංඛ්යාව

කාර්යාලකටයුතුවලකාර්යක්ෂමතාවඉහළයාම

අමුත්තන් ඳහාමිලදීගන්නාලදපුටු ං
ඛ්යාව

කාර්යාලකටයුතුවලකාර්යක්ෂමතාවඉහළයාම

යළි ක නලදසගොනුගබඩාව

කාර්යාලකටයුතුවලකාර්යක්ෂමතාවඉහළයාම

පහසුකම් ැලසීම

කාර්යමණ්ඩලය ඳහාපරිගනකයන්ත්ර
04ක්මිලදීගැනීම
අමුත්තන් ඳහාපුටු 12ක්මිලදීගැනීම

යටිතලපහසුකම්

සගොනුගබඩාකරතැබීම ඳහාබිත්තිකබඩ්එකක් ැපයීම

්වීම්ක්රියාපටිපාටිසේකාර්යක්ෂමතාවඉහළයාම
කාර්යාලකටයුතුවලකාර්යක්ෂමතාවඉහළයාම
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ඉංජිතේරු තසේවා අංශය

ක්රියාකාරකමක්
සඳහාසම්පූර්ණ
පිරිවැය (රු.මි.)
0.25

ප්රධාන වීෂය පථය

ක්රියාකාරකමක්
සඳහා වන මුළු
වියදම (රු.මි)

ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක

1. ශ්රී.ල.වි.ස ේ. හා ශ්රී.ල.වා.වි.ස .ේ ඳහාස ව
ේ ාරම්භක
පුහුණුහා ධාරිතා ංවර්ධනවැඩ ටහනක් ංවිධානය
කිරීම.

4.8

පුරේපාඩු ංඛ්යාව 5% මට්ටසම්
පවත්වා ගැනීම

ශ්රී.ල.වි.ස ේ. හා ශ්රී.ල.ග.ස ේ. නිලධාරීන්සේ ධාරිතා
ංවර්ධනය

2. සීමිත හා විවෘත විභාග - (බඳවා ගැනීසම් ම්මුඛ්
පරීක්ෂණ) මගින් සුදුසු පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීම)

0.2

පුරේපාඩු ංඛ්යාව 5% මට්ටසම්
පවත්වා ගැනීම

ාධාරණ හා තරඟකාරී ක්රමයක් තුළින් කු ලතා
මත පදනම්ව රාජ්ය ස ේවසේ පත්වීම් ලබා ගැනීමට
රැකියා අසේක්ෂකයින්හට අව ්ථාව ල ා දීම

නියමිත දිනට උ

රැකියා තෘේතිය හා අභිසප්රේරණය

3. ශ්රී.ල.වි.ස ේ.හා ශ්රී.ල.වා.වි.ස ේ. නිලධාරීන් නියමිත
දිනට උ ් කිරීම (උ ්වීම ලබා දීමට මා 03ට
සපර උ ් කිරීමට නියමිත නිලධාරීන්සේ
ලැයි ්තුවක් ක ් කිරීම)
4. .ශ්රී.ල.වි.ස ේ.හා ශ්රී.ල.වා.වි.ස ේ. නිලධාරීන් නියමිත
දිනට ස ේවසේ ්ථිර කිරීම. (ස ේවසේ ්ථිරකිරීමට
මා 03ට සපර ස ේවසේ සිථිර කිරීමට නියමිත
නිලධාරීන්සේ ලැයි ්තුවක් ක ්කිරීම)
5. ශ්රීලංකා විදයාත්මක ස ේවසේ හා වා ්තු විදයාත්මක
ස ේවසේ නිලධාරීන් නියමිත දිනටවිරාම
යාම(විරාමයාමට මා 03ට සපර විරාම යාමට
නියමිත නිලධාරීන්සේ ලැයි ්තුවක් ක ් කිරීම)

තතොරතුරු තාක්ෂණය

නියමිත දිනට විරාම ගිය ංඛ්යාව

0.6

7.ශ්රී.ල.තා.ස ේ. උපසද් කකමිටුව

0.15

2. ශ්රී.ල.වි.ස ේ.හා ශ්රී.ල.වා.වි.ස ේ. නිලධාරීන් ඳහා
දත්ත පද්ධතියක් ක ් කිරීම.
3.අනුමතස ේවක ංඛ්යාහා පුරේපාඩුපිළිබඳසතොරතුරු
පවත්වා ගැනීම සතොරතුරු

පසහුකම්සැලසීම

නියමිත දිනට ්ථිර කර ඇති
නිලධාරීන් ංඛ්යාව

6. ශ්රී.ල.තා.ස ේ. ඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග
හා විස ේෂ පංතියට උ ් කිරීසම් විභාග
වාර්ෂිකවපැවැත්වීම.

1. ශ්රී.ල.වි.ස ේ. හා ශ්රී.ල.වා.වි.ස ේ.නිලධාරීන්සේ
සජ්යෂ්ඨතා සේඛ්නය යාවත්කාලීන කිරීම

1. ෑම රාජ්ය කළමනාකරන හකාරවරයකු හා
ංවර්ධනනිලධාරියකු සවත පරිගණක ලබා දීම

්වීම් ලබා දීම

ප්රතිඵලය

රැකියා තෘේතිය හා රැකියා සුරක්ෂිතතාව

රාජ්ය ස ේවසේ තෘේතිය

තෘේතිමත් හා අභිසප්රේරිත කාර්ය මණ්ඩලය
වි ඳන ලද ගැටළු ංඛ්යාව
ශ්රී.ල.වි.ස ේ. හා ශ්රී.ල.ග.ස ේ.
නිලධාරීන්සේ සජ්යෂ්ඨතා සේඛ්නය

ශ්රී.ල.තා.ස ේ. නිලධාරීන්සේ රැකියා තෘේතිය
උ

් වීම් පරිපාටිසේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම

ඇතුළත් කරන ලද නිලධාරීන්
ංඛ්යාව

නිලධාරීන්සේ සතොරතුරු ස ොයා ගැනීසම්
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම හා ස ේවා ැපයීම
සේගවත් කිරීම.

පුරපුපාඩු ංඛ්යාව 5% මට්ටසම්
පවත්වා ගැනීම

ාධාරණ හා තරඟකාරී ක්රමයක් තුළින් කු ලතා
මත පදනම්ව රාජ්ය ස ේවසේ පත්වීම් ලබා ගැනීමට
රැකියා අසේක්ෂකයින්හට අව ්ථාව ල ා දීම

එක් දිනයක දී යැසවන ලිපි ංඛ්යාව

බලා සිටීසම් කාලය අඩු කිරීම
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විදයාත්මක,වාස්තු විදයාඥ,තාක්ෂණ තසේවා අංශය

මානව සම්පත්
කළමනාකරණය

ක්රියාකාරකම

එ ් 5 ංකේපය අනුව ක ් කර
අව න් කරන ලද කාර්යාල භූමිය. එ ්
5 ංකේපය අන්ව ක ් කරන ලද
සගොණු ංඛ්යාව.

1.එ ් 5 ංකේපය ක්රියාත්මක කිරීම. එ ් 5
ංකේපයට අනුව සියළු සගොණු හා කාර්යාල
පරි රය ක ් කිරීම.

ක ් කරන ලද වැඩ අත් සපොත්
ංඛ්යාව
හඳුනා ගන්නා ලද අඩුපාඩුවල
ප්රති තය

2. ෑමක්රියාකාරකමක් ඳහා ම වැඩ අත්සපොත
ඵලදායිතාවය
ප්රතිපත්තිය
යටිතළ පහසුකම්

3. ඵලදායීතාසේකම් කාර්යාලසේ මග සපන්වීම
හිතව කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම.
1. ශ්රී.ල.වි.ස ේ. හා ශ්රී.වා.වි.ස ේ.පුරේපාඩු අඩු කිරීම
ඳහා බඳවා ගැනීසම් ප්රතිපත්තිය වැඩි දියුණු කිරීම
1.අව ය පරිදි උපකරණ, ලිපි ද්රවය, අමුත්තන් ඳහා
පුටු හා ලිපි සගොණු බහාලනයන් ැපයීම

කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම හා
පිරිසිදු කාර්යාල පරි රයක් පවත්වා ගැනීම

බඳවා ගැනීම් ංඛ්යාව
0.3

කාර්ය මණ්ඩලය ඳහා ලබා සදන ලද
ලිපි සගොණු බහාලනයන් ංඛ්යාව

සුදුසු පුද්ගලයන් ඳහා සුදුසු රැකියා
කාර්යාල කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම
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ප්රධාන විෂය පථය
යටිතළ පහසුකම්

මානව ම්පත

ක්රියාකාරකමක්
සඳහා වන මුළු
වියදම

ස්ථාවර වත්කම්
1.දැවමය ලිපි සගොණු බහාලනය
2.පරිගණක 05
3.මුද්රණ යන්ත්ර 04
4.සදොර සදසක් යකඩ අේමාරි 01
5. දැන්වීම් පුවරුව
6. UPS
05
7. ස ෝෆා පුටු කට්ටල
01
8. විධායක සම් 01
9.බිත්ති ඔරසලෝසු 02
10. වීදුරු සදොරක් හිත අේමාරි
01
ජ්ාල පද්ධතිය ප්රති වුහගත කිරීම
සඩොංගේ මගින් මුද්රණ යන්ත්රය සපොදුසේ භාවිතා කිරීම
දවර ් ආකර්ෂණය (සියළු යනුත්ර)

ශ්රී.ල.ග.ස ේ. නිලධාරීන් 233 ක් බඳවා ගැනීම හා
ස ේවාරම්භක පුහුණුව ලබා දීම

30,071,610

ප්රතිපාදන
(රු.මි)

ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක

ප්රතිඵල

ජ්ාලයට ම්බන්ධ කරන ලද
පරිගණක ංඛ්යාව

වැඩ කිරීසම් හැකියාව ඉහළ නැංවීම

පුරවන ලද පුරේපාඩු 233

කාර්යක්ෂම මූලය කළමනාකරණය

නිලධාරීන් 280ක් ඳහා ධාරිතා ංවර්ධන පුහුණු
පැවැත්වීම (වාර 35 x 8 )

ධාරිතා ංවර්ධනය

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම

විරාම වැටුප හා
සුභ ාධනය

විරාමික නිලධාරීන් ඳහා විස ේෂ පංතියට උ
වැටුේ වර්ධක ලබා දීම

ඵලදායීතාව

සපෞදිගලික ලිපි සගොණුවල වැදගත් සේඛ්න වර්ණ
කඩදාසි භාවිතසයන් ප්රති ්ථාපනය කිරීම

ප්රතිපත්තිය

1.වාර්ෂික ්ථාන මාරු ප්රතිපත්තිය මාසලෝචනය කිරීම
2. ස ේවා වයව ්ථාව මාසලෝචනය කිරීම

්වීම් හා

ාර්ථකව පුහුණුව නිම කරන
ලද නිලධාරීන් ංඛ්යාව
උ ් වීම් ලබා සදන ලද
නිලධාරීන් ංඛ්යාව
වර්ණ පිටපත් හිතව
ප්රති ්ථාපනය කරන ලද ලිපි
සගොණු ංඛ්යාව
ඒ අනුව කරන ලද ්ථාක මාරු
ංඛ්යාව
ස ේවා වයව ්ථාසේ අපහැදිලි
සකොට ් අඩු කිරීම

ස ේවාලාභී තෘේතිය
අදාළ සේඛ්න ස ොයා ගැනීම පහසුසේ

නව ප්රතිපත්තිය
ංස ෝධනය කරන ලද සකොට ්
ංඛ්යාව
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ගණකාධිකාරි තසේවා අංශය

සතොරතුරුතාක්ෂණ
ය

ක්රියාකාරකම

ප්රධාන විෂය
පථය

ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක් සඳහා
වන සම්පූර්ණ වියදම

ප්රතිපාදන
ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

අයදුම්පත් පිරි ැකසීසම්
කාලය

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ඳහා
මාර්ගගත අයදුම්පත හඳුන්වාදීම

පරිපාලන වියදම් පරීක්ෂා
කිරීම

සජ්යේෂ්ඨතා සේඛ්නය හා පුරුේපාඩු සවබ්
පිටුසවහි පල කිරිම

ශ්රී.ල.ක්ර.ස ේ. 1 පංතිසේ නිලධාරීන් ඳහා
ධාරිතා ංවර්ධන වැඩ ටහනක්
ංවිධානය කිරීම

තත්ත්ව පාලන කවය
ඵලදායීතාව
එ ් 5 ංකේප

ස ේවාසේ ගුණාත්මකභාවය

පැමිණීම් ංඛ්යාව

ශ්රී ලංකා ංවර්ධන පරිපාලන
ආයතනසේ අරමුදේ යටසත්
ක්රියාත්මක සේ

පුහුණු කරන ලද
නිලධාරීන් ංඛ්යාව

තත්ත්වය වැඩි දියුණු
කරන ලද ක්රියාකාරකම්
ංඛ්යාව
ස ේවය ැපයීමට ගත වන
ාමානය කාලය

ක්රමසම්පාදන තසේවා අංශය

තතොරතුරු
තාක්ෂණය

මානව සම්පත

ප්රතිඵලය

(රු. මි.)

කාර්යක්ෂම ස ේවය

උ

් ක්රම ම්පාදන ස ේවය

ඵලදායී ස ේවය
කාර්යක්ෂම ස ේවය
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ප්රධාන විෂය
පථය

ක්රියාකාරකමක් සඳහා
වන සම්පූර්ණ වියදම

ක්රියාකාරකම

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

ප්රතිඵලය

(රු. මි.)
2

27.5

2.1

2 වන මහසළේ නවීකරණ කටයුතු

1

2.2

5 වන මහසළේ නවීකරණ කටයුතු

3

2.3

6 වන මහසළේ නවීකරණ කටයුතු

3

2.4

අමාතයාං පරිරසේ පිළි කර කිරීම

2.5

ඉංජිසන්රු ස ේවා අං සේ
දියුණු කිරීම

නීපාරක්ෂක පහසුකම්වැඩි

2.6

විදයාත්මක ස ේවා අං සේ
දියුණු කිරීම

නීපාරක්ෂකපහසුකම් වැඩි

2.7

විමර් න අං ය - ස ේවා ්ථාන

6

2.8

6 වන මහළ - ස ේවා ්ථාන

6

2.9

3
යටිතළ
පහසුකම්
ැපයීම

4

ංවර්ධන නිලධාරී අං ය, පර්සේෂණ හාවිමර් න අං ය
හ මාධය ඒකකය නව සගොඩනැගිේලක් සවත සගන යාම

5.5
1

ම්පූර්ණ කරන ලද ප්රති තය

කාර්යාල පරි රයක් ලබා දීම හා
වැඩි දියුණු කිරීම

1

1

පිරියත හායේත්රසූත්ර

15

විදුලිජ්නක යන්ත්රයක් මිළ දී ගැනීම

15

වාහන නඩත්තු කිරීම

අභ්යේතර පාලන අංශය

යටිතළ
පහසුකම්

ආමාතයංශතේ කාර්යයේපවත්වාතගන යාම

16.6

මිළ දී ගැනීම් හා ඉේලන ලද
ප්රමාණය අතර අනුපාතය

වඩා යහපත් කාර්යාල
පරි රයක් ැපයීම

ඉේලීම්වලට පරිබාහිර
අළුත්වැඩියාවන් ංඛ්යාව

වාහනවල ගුණාත්මකභාවය
වැඩි කිරීම
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ප්රධාන විෂය
පථය

යටිතල
පහසුකම්

ක්රියාකාරකමක් සඳහා
වන පිරිවැය (රු මි)

1.සමුළු නිවාස, තලෝරීස් නිවාස හා ජයවඩනගම නිවාසවා නඩත්තු
කටයුතු

53

1.1 සමුළු නිවාස

21

1.2 සලෝරී ් බද්ධ නිවා (මුළු නිවා ඒකක ගණන -20)

20

1.3 ජ්යවඩනගම ( මුළු නිවා ඒකක ගණන -18)

10

1.4 බංගලා නිවා

2

5.තගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරිම්

729

5.1 සිේමහේ නව සගොඩනැගිේල ඉදිකිරීඅ (G+2) 1 අදියර

150

5.2 දි ්ත්රික්ක මට්ටමින් රාජ්ය නිලධාරීන්ට නවාතැන් පහසුකම්
ැපයීම ඳහා සගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක
(KPIS)

ප්රතිඵල

ඉේලා ඇති ප්රමාණසයන් ම්පූර්ණ
කර ඇති ප්රති තය

නිවා වල තත්ත්වය ඉහළ
නැංවීම

නිවාස හා සංවර්ධන අංශය

යටිතල
පහසුකම්

ක්රියාකාරකම

ස ේවකයන් ඳහා ප්රමාණවත්
ඉඩකඩ ැපයීම්
ම්පූර්ණ කර ඇති ප්රති තය
රජ්සේ නිලධාරීන්ට නවාතැන්
පහසුකම් ැපයීම

579
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මානව සම්පත්
කලමනාකරණය

ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක්
සඳහා වන
සම්පූර්ණ වියදම
(රු. මි.)

i. ආයතන අං සේ කාර්ය මණ්ඩලසේ
දැනුම, කු ලතා හා ආකේප වැඩි දියුණුකිරීම
ඳහා පුහුණු වැඩ ටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම

0.05

පුහුණු කරන ලද
නිලධාරීන් ගණන

මනාව පුහුණු කරන
ලදකාර්ය මණ්ඩලය

ඒකකසේ ස ේවා ම්පාදන කාර්යසේ
වැඩි කරන ලද ඵලදායීතාව

ii. ආයතන අං සේ කාර්ය මණ්ඩලය
ඳහා කාර්යාලසයන් බැහැර පුහුණු
වැඩ ටහනක්ක්රියාත්මක කිරීම

0.32

පුහුණුව ාර්ථකව
ම්පූර්ණ කරන ලද
නිලධාරීන් ගණන

මනාව පුහුණු කරන ලදහා
තෘේතිමත් කාර්ය
මණ්ඩලය

ඒකකසේ ස ේවා ම්පාදන කාර්යසේ
වැඩි කරන ලද ඵලදායීතාව

iii. ංචාරක බංගලා භාරකරුවන්සේ
දැනුම, කු ලතා හා ආකේප වැඩි දියුණුකිරීම
ඳහා පුහුණු වැඩ ටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම

0.05

පුහුණුව ාර්ථකව
ම්පූර්ණ කරන ලද
නිලධාරීන් ගණන

මනාව පුහුණු කරන ලද
කාර්ය මණ්ඩලය

ංචාරක බංගලාවල ස ේවා ම්පාදන
කාර්යසේ වැඩි කරන ලද
ගුණාත්මකභාවය

0.30

පුහුණු කරන ලද රාජ්ය
කළමනාකරණ
හකාරවරුන්
නිලධාරීන් ගණන

මනාව පුහුණු කරන ලද
රාජ්ය අං සේ නිලධාරීන්

ම ්ථ රාජ්ය ස ේවසේ ස ේවා ම්පාදන
කාර්යසේ ඉහළ මට්ටමකට සගන එන
ලද ඵලදායීතාව

3.00

කරන ලද අළුත්වැඩියා
කිරීම් ංඛ්යාව

මනාව අළුත්වැඩියා කරන
ලද ංචාරක බංගලා

ඉහළ මට්ටමකට සගන එන ලද ස ේවා
ලාභී තෘේතිය

මනාව ංවර්ධනය කරන
ලද අං ය

ඉහළ නංවන ලද ඵලදායීතාව

ම්පූර්ණ කරන ලද
පරිච්සේද ංඛ්යාව

යාවත්කාලීන කරන ලද
ආයතන ංග්රහය

විධිමත් කරන ලද රාජ්ය ස ේවය

-

සතොරතුරු ඇතුළත්
චක්රසේඛ්ය

රාජ්ය ස ේවය මනාව ංවිධිත කිරීම
ඳහා මනාව යාවත්කාලීන කරන ලද
විධිවිධාන

පහසුකම් සැලසීම

ංචාරක බංගලා අළුත්වැඩියා කිරීම
ආයතන අං සේ යටිතළ පහසුකම්
ංවර්ධනය

ඵලදායීතාව

 3වනමහළ වායු මීකරණය කිරීම

වායු මීකරණය කරන
ලද ප්රසද් ය
3.00

 3වනමහළ ඳහා තීරු තිර (vertical blind)
වි කිරීම

ප්රතිපත්තිය

තතොරතුරු
තාක්ෂණය

i. කාලීනඅව යතා අනුව ආයතන
ංග්රහය ංස ෝධනය කිරීම
i. 2016 ව සර් ආයතන ංග්රහය
ංස ෝධනය කරමින් නිකුත් කරන ලද රාජ්ය
පරිපාලන චක්රසේඛ් සියේල පිළිබඳ
සතොරතුරු ඇතුලත් චක්රසේඛ්යක් නිකුත්
කිරීම

-

i. පූර්වාදර් යන්සේපරිසලෝකන පිටපත්
සතෝරා ගැනීම ඳහා මෘදුකාංගයක් ක ්
කිරීම

0.50

තීරු තිර (vertical
blind) වි කරන ලද
ප්රසද් ය

නිමැවුම

ප්රතිඵලය

පරිසලෝකනය කරන
ලද පූර්වාදර්
ංඛ්යාව
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ආයතන අංශය

iv. විවිධ අමාතයාං හා
සදපාර්තසම්න්තුවල ආයතනික කාර්යයන්සේ
නියැසලනරාජ්ය කළමනාකරණ
හකාරවරුන් ඳහා පුහුණු වැඩ ටහනක්
ක්රියාත්මක කිරීම

ප්රධාන කාර්ය සාධන
දර්ශක

ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක්සඳ
හාසම්පූර්ණපිරිවැ
ය (රු.මි.)

ප්රධානකාර්යසාධනදර්ශක

ප්රතිඵලය

කාර්යමණ්ඩලපුහුණුව
1.සද්ශීයදිගුකාලීනපුහුණු
i. ප ්චාත්උපාධි/ඩිේසලෝමාපාඨමාලා

ප ්චාත්උපාධි/ඩිේසලෝමාපාඨමාලාහදාරනලදනිලධාරී
න් ංඛ්යාව

ii. හතිකපත්ර
හඅසනකුත්පාඨමාලා
2. සද්ශීයසකටිකාලීනපුහුණු

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව
3.0

i. ආයතනයතුළපුහුණු

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව

ii.
අසනකුත්ආයතන මග ම්බන්ධවපවත්වනුල
බන හතිකපත්ර හඅසනකුත්පාඨමාලා

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව

ස ේවා ැපයීසම්කාර්යක්ෂමතාව හඵල
දායීබවඉහළනැංවීම

3.
කණ්ඩායම්සගොඩනැංවීම හනායකත්වපුහුණු
ව
i. කාර්යාලසයන්බැහැරපුහුණු
4.විසද්ශීයසකටිකාලීනපුහුණු

1.0
2.0

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව
පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව

5. තාක්ෂණිකපුහුණු

0.5

පුහුණුකරනලදනිලධාරීන් ංඛ්යාව
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මානව සම්පත් අංශය

මානවසම්පත්සංවර්
ධනය

3.0

ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකම්
අභයන්තර
ජ්ාල පද්ධතිය පිළි කර කිරීම

5

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශකය
ප්රති ්ථාපිත අයිතම ංඛ්යාව

අමාතයං සවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම හ
පවත්වාසගන යාම

-

අභයන්තර ජ්ාල පද්ධතිය පවත්වාසගන යාම

1

පරිගනක හ ඊට අදාළ භාණ්ඩ නඩත්තු කිරීම

2

තාක්ෂණික කටයුතු ඳහා හාය ලබාදීම (ඇඟිලි
ලකුණු මත පදනම් වූ පැමිණීසම් සේලාවන් ටහන්
පද්ධතිය,PAපද්ධතිය, PABXපද්ධතිය යනාදිය)

-

හාය ලබාසදන ලද
තාක්ෂණික කටයුතු ංඛ්යාව

-

ක න ලද සේඛ්න ංඛ්යාව

ප්රතිඵලය

ඵලදායී රාජ්ය ස ේවයක්

යාවත්කාලීන කරන ලද ලිපි
ංඛ්යාව

දැනුමැති පාර් වකරුවන්

වි ඳන ලද සදෝෂ ංඛ්යාව

ඵලදායීරාජ්යස ේවයක්

තතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

සතොරතුරු
තාක්ෂණය

ක්රියාකාරකමක් සඳහා
සම්පූර්ණ පිරිවැය (රු.මි.)

ප්ර ම්පාදන කටයුතු ඳහා අව ය
* හාය ලබාදීම
* තාක්ෂණික පිරිවිතරයලබාදීම
* තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු ඳහා දායක වීම
* නිපැයුම් පිළිගැනුම්වාර්තාව ැකසීම

111

ක්රියාකාරකමක්
ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකම

සඳහා සම්පූර්ණ

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

ප්රතිඵල

පිරිවැය රු.
ප්රති ං ්කරණ

I. දුක්ගැනවිලි ම්බන්ධසයන්කටයුතුකිරීමපිළිබඳමාර්
සගෝපසද් නඅත්සපොතක්පළකිරීම

400 000

200 000

තාක්ෂණය

I. මූලික විමර් න පිළිබඳ පවතින දත්ත පද්ධතිය
යාවත්කාලීන කිරීම හ වැඩි දියුණු කිරීම

රාජ්ය නිලධාරීන්සේ දැනුවත් භාවය
හ දැනුම ඉහළ නැංවීම

II. පාලනය හ විනය යන විෂයයන් පිළිබඳ අත් පත්රිකා
පළ කිරීම හ සබදා හැරීම

සතොරතුරු

සබදාහරින ලද සපොත් ංඛ්යාව

විමර්ශන, පර්තේෂණහාතමතහයුම්අංශය

පාලනය හ

-

සබදාහරින ලද අත් පත්රිකා

ංඛ්යාව

මූලික විමර් න කටයුතුවලට ම්බන්ධ

රාජ්ය නිලධාරීන්සේ විනය කටයුතු

ප්රගති වාර්තා අව ය සමොසහොතක

කටයුතු පහත සහළීම ඳහා ඵලදායී

ලබාගැනීමට පැවතීම

තීරණ ගැනීසම් යාන්ත්රණය වැඩි
දියුණු කිරීම.

මානව ම්පත

I. සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය

ඳහා කාර්යාලසයන් බැහැර

300 000

හභාගිකයින් ංඛ්යාව

කාර්යක්ෂම ස ේවාවක් ැපයීම

පුහුණුවක් ලබාදීම
හභාගිකයින් ංඛ්යාව

II. මහජ්න ම්බන්ධතා හ විමර් න කටයුතු ම්බන්ධ
ආචාර ධර්ම පිළිබඳ පුහුණු වැඩ ටහනක් පැවැත්වීම
ඵලදායීතාව

I.

ෑම කාර්තුවකදීම ස යිරි දිනයක් පැවැත්වීම

II. අං ය තුළ පවතින තත්ව කව නැවත

200 000
-

ංවිධානය

කිරීම

-

I. රාජ්ය පරිපාලන සේකම්වරයාසේ
ප්රතිපත්ති

අධිකාරිය යටසත් සිටින නිලධාරීන්

100 000

පර්සේෂණ 03ක් සිදු කිරීම

ගැටළු

ස ේවා ලාභීන්හට හිදතෂී

නිලධාරීන් ංඛ්යාව

අභයන්තර හ බාහිර කාර්යාල

ක්රියාවට නංවන ලද ප්රාසයෝගික
සයෝජ්නා ංඛ්යාව

පරි රය වැඩි දියුණු කිරීම.

අදාළ පාර් ව මග පැවති ම්මන්ත්රණ

රාජ්ය අං ය තුළ යහ පාලනය හ
මනා විනයක් හතික කිරීම

රැ ්වීම් ංඛ්යාව

ඳහා ඒකීය

සමම කාරණය ම්බන්ධසයන් ගන්නා
ලද ප්රතිපත්ති තීරණ ංඛ්යාව

විමර් න ක්රමයක් හඳුන්වා දීම
අං වල

කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවූ

හ ඒකාබද්ධ

ස ේවා අධයක්ෂ සජ්නරාේවරයාසේ පරිපාලන විනය

II. සතෝරාගත්

රාජ්ය අං ය සවත ඵලදායී හ

සිදු කරන ලද පර්සේෂණ ංඛ්යාව

ම්බන්ධසයන්
100 000

රාජ්ය ප්රතිපත්ති ප්රති ං ්කරණය
ඳහා වන සයෝජ්නාව ාකච්ඡාවට
ගැනීම
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ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක් සඳහා
වනසම්පූර්ණ වියදම

ප්රධාන කාර්ය සාධනදර්ශක

නිමැවුම

ප්රාග්ධන වත්කම් ප්රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණු කිරීම
තගොඩනැගිලි
2. අමාතයං සේ කටයුතුපවත්වාසගන යාම

300,000.00

1.සිදු කරන ලද අළුත්වැඩියාවන් ගණන

1.මහජ්නතාව සවත මනා ස ේවයක්
ලබා දීම.
2.ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

පිරියත හා යේතත්රෝපකරණ
2.අමාතයං සේ නඩත්තුකටයුතු

300,000.00

1.සිදු කරන ලද අළුත්වැඩියාවන් ගණන

1.මහජ්නතාව සවත මනා ස ේවයක්
ලබා දීම.

යටිතළ පහසුකම්

1. ටයර් නැවත වි කිරීම, වාහනවල ප්රධාන
අළුත්වැඩියාවන්

500,000.00

1. ඒකකසේ සියළු වාහන මනා
තත්ත්වයක පැවතීම

500,000.00

1.ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ
ංඛ්යාව

1.වාහනවල ආයුකාලය හා
ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

ප්රාේධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම

හාඅංශය

2.ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම
වාහන නඩත්තුව

ගෘහ භ්ාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ
1.අමාතයං ය ඳහා ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ

1.මහජ්නතාව සවත මනා ස ේවයක්
ලබා දීම.
2.ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

පිරියත හා යේතත්රෝපකරණ
2.අමාතයං ය ඳහා පිරියතහා යන්සත්රෝපකරණ

500,000.00

1.පිරියත හා යන්සත්රෝපකරණ ංඛ්යාව

1.මහජ්නතාව සවත මනා ස ේවයක්
ලබා දීම.
2.ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම
මානව සම්පත්
සංවර්ධනය

1. සියළුම විරාම ාලාකාර්ය මණ්ඩලය ඳහා
ස ේවාරම්භක පුහුණු
I විරාම ාලා පරිපාලනනිලධාරීන්

1.
300,000.00

පවත්වන ලද පුහුණු
වැඩ ටහන් ංඛ්යාව

2.පුහුණු වැඩ ටහන් මගින් ප්රතිලාභ
ැලස න නිලධාරීන් ංඛ්යාව

1.නිලධාරීන්සේ ඵලදායීතා මට්ටම
ඉහළ නැංවීම
2.විරාම ාලාවලදී මනා සල
ආගන්තුක තකාර කිරීම
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කළමනාකරණ ප්රතිසංස්කරණ හා මහජන සම්බේධතා අංශය

ප්රධානවිෂය පථය

ii කම්කරුවන්, අරක්කැමියන්
2. ද්විතීය මට්ටසම් කාර්ය මණ්ඩලය ඳහා පුහුණුව

150,000.00

I ංවර්ධන නිලධාරීන්
ii කළමනාකරණ හකරුවන්
3. කළමනාකාරීත්ව මට්ටසම්කාර්ය මණ්ඩලය ඳහා
විසද් පුහුණු

500,000.00

4. ප්රාථමික මට්ටසම් කාර්යමණ්ඩලය ඳහා පුහුණුව

50,000.00

i. කාර්යාල කාර්ය හායක
ii. රියදුරන්
ආතයෝජන
1.විරාම ාලා ඉදිකිරීම

25,000,000.00

1.කාමර සවන් කිරීම් ංඛ්යාව
2.මුළු වාර්ෂික ආදායම

50,000,000.00

1.ප්රති ංවිධානය කරන ලද සපරටු
කාර්යාල හා පසු කාර්යාල(back
office) ංකඛ්යාව
2.ස ේවා න්නාමකරණය
3.ස ේවාඅව ය පුද්ගලයන් විසින් ලබා
සදන ලද ප්රතිචාර ංඛ්යාව

1.මනා ස ේවා ැපයීම
2.සමොණරාගල දි ්ත්රික්කසයහි
දරිද්රතාව අඩු කිරීම

දුක්ගැනවිලි ඳහා පිළියම් ලබා දීසම් යාන්ත්රණය

10,000,000.00

1.මහජ්න දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ කටයුතු
කිරීම

1.රාජ්ය ස ේවසේ කාර්යක්ෂමතාව හා
ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම
2.රාජ්ය ස ේවසේ ගුණාත්මකභාවසේ
අඛ්ණ්ඩ වැඩිවීම

ජ්ාතික මට්ටසම් ංවිධානවල ප්රති ඉංජිසන්රුකරණය හා
සේඛ්නගත කිරීම

5,000,000.00

1. මාසලෝචනය කරන ලද රාජ්ය
ආයතන ංඛ්යාව
2.නිලධාරීන් ංඛ්යාව

ජ්ාතික මට්ටසම් ංවිධානවල
ඵලදායීතා මට්ටම ඉහළ නැංවීම

රතු පටි අභිසයෝගය (Red TapeChallenge)

15,000,000.00

පහසුකරවීම හා ප්රති ඉංජිසන්රුකරණය
ඳහා වන නීති හා සරගුලාසි ංඛ්යාව

ජ්ාතික මට්ටසම් ංවිධානවල
ඵලදායීතා මට්ටම ඉහළ නැංවීම

ඉසලක්සරොනික් මානව ම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය

15,000,000.00

මානව ම්පත් කළමනාකරණ පද්ධති
ඇගයීම ඳහා පයන ලද සතොරතුරු
ප්රමාණය

රාජ්ය අං සේ මානව ම්පසතහි
ඵලදායී ංවර්ධනය

සමොණරාගල දි ්ත්රික්කය ආදර් දි ්ත්රික්කයක් සල
ංවර්ධනය කිරීම

පහසුකම් සැලසීම

1.විරාමිකයන් සවත මනා ස ේවයක්
ැපයීම.
2.ආදායමඉහළ
නැංවීම

114

ජ්ාතික මට්ටසම් ආයතනික සහෝ පද්ධති ප්රති ං ්කරණ
ක්රියාත්මක කිරීම

20,000,000.00

රාජ්ය ආයතනවල නිිර්මාණය කරන
ලද MRC ංඛ්යාව

රාජ්ය ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව
හා ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

දි ත්රි
් ක් කු ලතා ංවර්ධන මධය ්ථාන හරහා මානව
ම්පත් ංවර්ධන හා සතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩ ටහන්
පැවැත්වීම

20,000,000.00

1.පුහුණු කරන ලද නිලධාරීන් ංඛ්යාව
2.පුහුණු වැඩ ටහන් ංඛ්යාව
3.පුහුණු පාඨමාලා ංඛ්යාව

1.ලිපි සගොණු ංඛ්යාව අඩු කර
ගැනීම
2.නිලධාරීන්සේකාර්යක්ෂමතාව
ඉහළ නැංවීම
3.සතොරතුරු
තාක්ෂණ ං ්කෘතියක් නිර්මාණය
කිරීම
4.මෘදුකාංග භාවිතය වැඩි දියුණු
කිරීම
5.කාර්යක්ෂම ස ේවය

කළමනාකරණ ංවර්ධන පුහුණු ඒකකවල අරමුණු ළඟා
කර ගැනීම ඳහා පළාත් භා කාර්ය මණ්ඩලවල ධාරිතා
ංවර්ධනය

20,000,000.00

1.පවත්වන ලද වැඩමුළු ංඛ්යාව
2.නිලධාරීන් ංඛ්යාව

පළාත් භා කාර්ය මණ්ඩලවල
කු ලතා හා ඵලදායීතාව ඉහළ
නැංවීම

සමොණරාගල දි ත්රි
් ක්කසේ රාජ්ය ආයතන ප්රති ං ්කරණය
හා යහපාලනය ක්තිමත් කිරීම මගින් දරිද්රතාව පිටු
දැකීිම

50,000,000.00

1. සමොණරාගල දි ්ත්රික්කසේ
ංවර්ධනය කරන ලද කුඩා
හාමධයමවයව ායන් ංඛ්යාව
2.රැකියාඅව ්ථා නිර්මාණය කිරීම

සමොණරාගල දි ්ත්රික්කසේ දරිද්රතාව
පිටු දැකීම

රාජ්ය නිසයෝජ්තායතන සවතින් ස ේවාවන් ලබා ගැනීසම් දී
ඇති විය හැකි අවහිරතා මග හරවා ගැනීමට ජ්නතාවට
පහසුකම් ැලසීම

15,000,000.00

වි ඳන ලද ගැටළු ංඛ්යාව

මාජ්සේ ්ථාපිත කරන ලද
තෘේතිමත් රාජ්ය ස ේවය

“ජ්න ස තට ජ්න හවුල” ප්රජ්ා ප්රතිලාභී ජ්ංගම ස ේවා
වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම

50,000,000.00

2017.12.31 දිනට සපර දිවයින පුරා
“ජ්න ස තට ජ්න හවුල” ප්රජ්ා ප්රතිලාභී
ජ්ංගම ස ේවා වැඩ ටහන් 20ක්
ක්රියාත්මක කිරීම ( එකක් ඳහා රු.
2,500,000.00 බැගින්)

ග්රාමීය ප්රසද් වල මහජ්න ගැටළු
ඳහා වි ඳුම් ලබා දීම

සුළු වාර්ගික කණ්ඩායම් හා ඔවුන්සේ ගැටළු හඳුනා ගැනීම
ඳහා මීක්ෂණ පැවැත්වීම

2,000,000.00

සබොසහෝ දුෂ්කර ගම්මානවල ප්රජ්ා ංවර්ධන වැඩ ටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම

50,000,000.00

මීක්ෂණ ප්රගතිසයහි ප්රති තය

1.2017 ඔක්සතෝම්බර් 31 ට සපරග්රාමීය
මාර්ග වයාපෘත් 70ක් ඇඹීම( එක්
වයාපෘතියක් ඳහා රු. 500,000.00)
2. 2017 ඔක්සතෝම්බර් 31 යටිතළ
පහසුකම් ංවර්ධනය ඳහා වර්ධන
වයාපෘති 30 ට ප්රතිපාදන මුදා හැරීම හා
දිනට සපර සබෝක්කු හා පැති බැමි
ක ් කිරීම හාප්රති ං ්කරණය

සුළු වාර්ගික කණ්ඩායම්වල ජීවන
තත්ත්වට ඉහළ නැංවීම ඳහා
පහසුකම් ැලසීම

ග්රාමීය ප්රසද් වල ජ්නතාවසේ ජීවන
මට්ටම නගා සිටුවීම හා දරිද්රතාව අඩු
කිරීම
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ාම්ප්රදායික ගම්මානයන්හි ප්රජ්ා ංවර්ධන වැඩ ටහන්
ක්රියාවට නැංවීම
රමදාන මත පදනම් වූ ප්රජ්ා බලගැන්වීසම් වයාපෘති

25,000,000.00

ාමාජීය, ආගමික හ ං ්කෘතික හරයන් වැඩි දියුණු
කිරීම මගින් ධර්මිෂ්ඨ මාජ්යක් සගොඩනැගීම

30,000,000.00

වරප්ර ාද සනොලත් ප්රජ්ාවන් හ ග්රාමීය ංවිධාන
බලගැන්වීම ඳහා පහසුකම් ැපයීම

30,000,000.00

පා ේ දරුවන්සේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම හ අව ය
පහසුකම් ඉහළ නංවීම

10,000,000.00

අඩු ආදායම් ලාභීන්සේ ජීවන තත්වය නඟාලීම

50,000,000.00

ශ්රී ලංකාසේ ාම්ප්රදායිකගම්මාන
ංවර්ධනය කිරීම හ එම
ගම්මානයන්හි සවස න ජ්නතාවසේ
ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම
අදාළ ගම්මානයන්හි ජීවත්වන
ජ්නතාවසේ හාය සයොදා ගනිමින්
ගම්මාන ංවර්ධනය
1. ආගමික පුනර්ජීවනය ඉහළ
නැංවීම හ ශ්රී ලංකාසේ
ඓතිහාසිකආගමික ්ථාන ආරක්ෂා
කිරීම
2. ධර්මිෂ්ඨ මාජ්යක්නිර්මාණය
කිරීම
ග්රාමීය ංවිධාන හරහා ජ්නතාවට
පහසුකම් ැපයීම හ
ග්රාමීයජ්නතාවසේ ජීවන තත්වය වැඩි
දියුණු කිරීම
ග්රාමීයප්රසද් යන්හි සිසුන්සේ
අධයාපනමට්ටම ඉහළ නැංවීම
1.අඩු ආදායම් ලාභීන්සේ ජීවන
තත්වය ඉහළ නංවීම
2.සරෝගී තත්වයන් පහතසහළීම
3.ආයු අසේක්ෂාව දීර්ඝකිරීම
4.දරිද්රතාව පහත සහළීම
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ප්රධාන විෂය පථය
1. පාලනයසහප්රති
සංස්ක්රණ

ක්රියාකාරකම
අභයන්තරවිගණන ැලසුම ක ්කිරීම
මූලිකවාර්තා ක ්කිරීම

ක්රියාකාරකමක්සඳහාමුළුපි
රිවැය

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක
භාණ්ඩාගාරයවිසින්දක්වාඇතිදිනයට
සපරවිගණනවැඩ ටහනඉදිරිපත්කිරීම

අවදානම්කළමනාකරණය ,
පාලනය හපාලනක්රියාවලියයනඒවා
සේකාර්යක්ෂමතාවවැඩිදියුණුකිරීම

වාර්තානැත
ංවිධානසේඅරමුණුඉටුවීම හතිකකිරී
ම

අභ්යේතර විගණන අංශය

පවත්වනලද මුළුරැ ්වීම් ංඛ්යාව
විගණනකළමනාකරණකමිටුරැ ්වීම්පැවැත්වීම

ප්රතිඵල

පරීක්ෂණ ංඛ්යාව

මූලය විගණනය
ආදායමරැ ්කිරීම
වවුචර්මගින්සිදුකළසගවීම් ම්බන්ධසේඛ්න
අත්තිකාරම්ගිණුම්

සතොරතුරුවලනිරවදයතාව හතිකකිරී
ම
අයවැයගතකරනලදප්රතිපාදනනිසිඅයුරි
න්භාවිතාවනබවට හතිකකිරීම

තැන්පතුගිණුම්
CIGAZ පැසක්ජ්සමසහයුම්
විදුලිය, ජ්ලය, දුරකතන හවරිපනම්සගවීම්
අලාභයන් හකපාහැරීම්
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ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකමක්සඳහා සම්පූර්ණ පිරිවැය
(රු.මි.)

තයෝජිත ක්රියාකාරකම
1). රාජ්ය ස ේවයට බඳවාගනු ලැබූ දීප වයාේතස ේවා මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට
ස ේවාරම්භක පුහුණුව ලබාදීම

ප්රධාන කාර්ය සාධක දර්ශක (KPIS)
දැනුම් හා නිපුණතා මට්ටම

ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය

I.ශ්රී ලං.ප.ස ේ.
II.ශ්රී ලං.ග.ස ේ.

** 154

III.ශ්රී ලං.ක්ර.ස ේ.
IV.ශ්රී ලං.වි.ස ේ.
V.ශ්රී ලං.සතො.තා. හා න්.ස ේ.
VI.ශ්රී ලං.ඉ.ස ේ.
vII.රා.ක. .ස ේ.
* ජ්ාතික
ංවර්ධනය හා
මගාමීවරාජ්ය
අං ය තුළ
කළමනාකරණ
මට්ටසම්
හැකියාවන්
ංවර්ධනය කිරීම

VIII.SLLS
IX.ශ්රී ලං.තා.ස ේ.
නිපුණතා රාමුව අනූව ළඟා කරගත්
නිපුණතා මට්ටම

2). සතෝරාගත්දීප වයාේත ස ේවා නිලධාරීන්ට ධාරිතා ංවර්ධන වැඩ ටහන්
පැවැත්වීම
ශ්රීලපස ේ – Iපංතිය
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ශ්රීලපස ේ – IIIපංතිය
අසනක් ස ේවා
3). ප ්චාත්උපාධි වැඩ ටහන් පැවැත්වීම හා රාජ්ය ස ේවය වැඩි දියුණු කිරීමට
හැකියාවලබාදීම
4). රාජ්යනිලධාරීන්සේ (මාණ්ඩලික මට්ටසම්) කාර්ය ාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට
නව පුහුණුවැඩ ටහන් හඳුන්වා දීම

**

5). විසද ් හවුේකරුවන්

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

මග හුවමාරු/අධයයනවැඩ ටහන් පැවැත්වීම

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

I). හතික ලත් මානව ම්පත් වැඩ ටහන් (කළමනාකරණ හකාර)
ii). හතිකලත් මානව ම්පත් වැඩ ටහන්(කාර්යාල හායකයන්)

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

* 14

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම
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උපසද් න හිත
කාර්යක්ෂම,
ඵලදායී හා ඉදිරිය
දකින රාජ්ය
ස ේවයක්

iii). හතිකලත් මානව ම්පත් වැඩ ටහන්(රියදුරන්)

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

6 රාජ්යනිලධාරීන්සේ කාර්ය ාධනය වැඩි දියුණු කරගැනීම ඳහා නව පුහුණු
වැඩ ටහන් හඳුන්වාදීම (මාණ්ඩලික සනොවන නිලධාරීන්)

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

7).පුහුණු උපසද් න

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

8).පුහුණු උපසද් න

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

9).ඩිේසලෝමා වැඩ ටහන්

*

දැනුම ලබාගැනීසම් මට්ටම

ප්රතිසංස්කරණ හා වැඩි දියුණු කිරීම්
සගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්
පිරියත හා යන්ත්ර සූත්ර

25

වාහන
සවනත් ප්රාේධන වත්කම්
අත්පත් කරගැනීම්
වාහන
ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ
යන්ත්ර සූත්ර
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සගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්
අසනකුත් වත්කම්
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ප්රධාන විෂය පථය
1. මානව සම්පත්
කළමනාකරණය

ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක්සඳහා
සම්පූර්ණ පිරිවැය
(රු.මි.)

පුද්ගලික තේතන
1. වැටුේ හ සේතන
2. අතිකාල හ නිවාඩු දීමනා
මානව සම්පත් කළමනාකරණය

නිමැවුම

වැටුේ ලබාගත් ස ේවකයින් ංඛ්යාව

ස ේවකයින් 998

පවත්වන ලද පුහුණු වැඩ ටහන් ංඛ්යාව

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ100සදසනක්

මන්විත

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ50 සදසනක්

මන්විත

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ50 සදසනක්

මන්විත

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ 150 සදසනක්

මන්විත

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ 60 සදසනක්
නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුහුණුව ලැබූ 800 සදසනක්

මන්විත

නව දැනුම හ භාවිතයන්සගන්
පුද්ගලයින්

මන්විත

281,000.00
6,000.00
164,000.00

විශ්රාම වැටුප් තදපාර්තතම්ේතුව

3. අසනකුත් දීමනා

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

3,000.00

පුහුණුවලට හභාගි වූ ඛ්යාව
පුහුණු පැය ගණන
ම්පූර්ණ කරන ලද පුහුණු ංඛ්යාව

තද්ශීය පුහුණුව
මෘදු කු ලතා ංවර්ධන පුහුණු

පුහුණුවලට හභාගි වූ ඛ්යාව
තාක්ෂණික නිපුණතා ංවර්ධන පුහුණු

ම්පූර්ණ කරන ලදපුහුණු පැය ගණන

සතොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු

මන්විත

ඵලදායිතා වර්ධන වැඩ ටහන්
කාර්යාලසයන් පිට ්තර පුහුණු
දි ්ත්රික්, ප්රාසද්ශීය හ විරාම වැටුේ
මධය ්ථාන මට්ටමින් පුහුණු වැඩ ටහන්
විතද්ශ අත්දැකීම් ලබාතදන පුහුණුව
ස්ථාන මාරු
සද්පළ ණය සපොළී
ආහාර සේේ හ නිල ඇඳුම්
2. තතොරතුරු
තාක්ෂණය

ආතයෝජන
පද්ධති සංවර්ධනය

ංචාර
30.17
11,750.00
250.00
6,000.00
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පරිසලෝකනය කරන ලද සේඛ්න ංඛ්යාව
සේඛ්න ස වීසම් කාලය 95% කින් අඩුවීම

සේඛ්න පරිසලෝකනය කිරීම

3. ඵලදායිතාව

විරාම වැටුේ මධය ්ථාන ම්බන්ධ
කිරීසම් වයාපෘතිය
විරාම වැටුේ සගවීම් කටයුතු ඳහා
ම්මත සමසහයුම් ක්රියාපටිපාටි
ංවර්ධනය( SOP )
ගෘහ භ්ාණ්ඩ සහ කාර්යාල උපකරණ ලබා
ගැනීම
සවදමුේල ආපන ාලාව හ සතොරතුරු
මධය ්ථානය හ රම්සබොඩ සකෝපි ැල
ඳහා ගෘහ භාණ්ඩ හා අසනකුත්
උපකරණ මිලදී ගැනීම.
යන්ත්ර සූත්ර සහ උපකරණ ලබා ගැනීම
ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ්ථාපනය
කිරීම

ම්බන්ධ කරන ලදමධය ්ථාන ංඛ්යාව
කටයුතු ම්පූර්ණ කරන ලද ප්රති තය
5,000.00

1. මිලදී ගන්නා ලද ගෘහ භාණ්ඩ ංඛ්යාව

1,000.00

2. ඉටු කරන ලද කාර්යයන්හි ප්රති තය
ඒකකය ්ථාපනය කිරීසම් කටයුතු ම්පූර්ණ
කිරීසම් ප්රති තය

නව සේඛ්න කළමනාකරණ ක්රමයක් (DMS)
ම්බන්ධ කරන ලදමධය ථ
් ාන 2000
ව ර තුළ දත්ත හුවමාරු ංඛ්යාව
සදපාර්තසම්න්තුව ඳහා මුද්රිත නිවැරදි ම්මත
සමසහයුම් ක්රියාපටිපාටි

ආපන ාලාවක්, සකෝපි ැලක්, සතොරතුරු
මධය ්ථානයක් හ රථ ගාලක්
උපාංග හිතව ගිනි ආරක්ෂණ ඒකකයක්

ඒකකය ්ථාපනය කිරීසම් කටයුතු ම්පූර්ණ
කරන ලද ප්රති තය
දළ විදුලි ැපයුම 80%කින් පහත සහළීම
සූර්ය බල පද්ධතියක් ්ථාපනය කිරීසම්
වයාපෘතිය

වාර්ෂිකව බිදුලි බිල සගවීම ඳහා වැයවන
මුදසලන් ඉතිරිවන ප්රමාණය

තගොඩනැගිලි සහ වුහ අත්කර ගැනීම
රම්සබොඩ නිසක්තනය සතොරතුරු
මධය ්ථානයක්, සකෝපි ැලක් හ රථ
ගාලක් හිතව යළි ක ් කිරීම
4. විශ්රාම වැටුප් සහ
සුභ් සාධනය

විශ්රාම ප්රතිලාභ්
මාසික විරාම වැටුේ
එකවර හ සියළු සගවීම් ඳහා

විරාමිකයින් 575000

4,000.00

විරාමිකයින් ඳහා දුම්රිය බලපත්ර
වැන්දඹු හා අනත්දරු විරාම වැටුේ
මාජ් සුභ ාධනය - (හමුදා හ
සපොලිසිය)

45,000,000.00

P.S.P.F.

යළි ක න ලද ආපන ාලාවක්

130,000.00
800,000.00

තැපැේ හ මුද්රණ ගා ්තු
5. ප්රතිපත්ති

134,800,000.00

ප්රමිතීන්ට අනුකූලව කාර්යය 100%ක්
ම්පූර්ණ කිරීම
මාසික විරාම වැටුේ ලැබූ විරාමිකයින්
ංඛ්යාව

සූර්ය බල පද්ධතියක්

30,000.00
1,000,000.00

6. පාලනය සහ
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ප්රතිසංස්කරණ
7. පහසුකම් සැලසීම

2,550.00

රට තුළ චාරිකා

4,500.00

විසද් චාරිකා

8,000.00

ලිපිද්රවය හ කාර්යාලයට අව ය දෑ

4,000.00

වාහන නඩත්තුව

2,200.00

යන්ත්ර සූත්ර හ පිරියත නඩත්තුව

2,000.00

සගොඩනැගිලි හ වුහ නඩත්තුව

6,000.00

ඉන්ධන

දදනික වියදම්

50.00

ප්රවාහනය

10,000.00

තැපැේ හ න්නිසේදනය

15,000.00

විදුලිය හ ජ්ලය

2,200.00

කුලී හ සද්ශීය බදු
ප්රාග්ධන වත්කම් වැඩි දියුණු කිරීම
ප්රධාන කාර්යාල සගොඩනැගිේසේ වහල
අළුත්වැඩියා කිරීම
යන්ත්ර සූත්ර හ පිරියතවල ප්රධාන
අළුත්වැඩියා කටයුතු

250.00
15,000.00
500.00

වාහන ම්පූර්ණසයන් තීන්ත ආසේප
කිරීම

1,500.00

ම්පූර්ණ කරන ලද වර්ග අඩි ංඛ්යාව
අළුත්වැඩියා කරන ලද යන්ත්ර සූත්ර ංඛ්යාව
කාල සීමාව තුළ තීන්ත ආසේප කරන ලද
වාහන ංඛ්යාව
එන්ජින් 2ක් අලුත්වැඩියා කිරීම

100% ක් වැඩ ම්පූර්ණ කරන ලද වහල
නව සකොට ් හ අසනකුත් උපාංග හිතව
අළුත්වැඩියා කරන ලද යන්ත්ර සූත්ර ංඛ්යාව
තීන්ත ආසේප කරන ලද වාහන 3

කාර්යය ම්පූර්ණ කිරීම
එන්ජින් අළුත්වැඩියාව
අසනකුත් ගිවිසුම්ගත ස ේවාවන්

වාහන සදකක් ඳහා එන්ජින් 2ක් අලුත්වැඩියාව
ම්පූර්ණ කරන ලද ස ේවා ැපයුම

13.1 පවිත්රතාස ේවාවන්

කාර්යය ම්පූර්ණ කිරීම

13.2 ආරක්ෂණ ස ේවාව

කාර්යය ම්පූර්ණ කිරීම

13.3 වාහන රක්ෂණය
13.4

ංග්රහ කටයුතු (රැ ්වීම් වියදම්)

13.5 පුවත්පත්, දැන්වීම් ආදිය

කාර්යය ම්පූර්ණ කිරීම
කාර්යය ම්පූර්ණ කිරීම

5000
10,000

13.6 සවනත්

කාර්යය ඉටු කිරීම

122

ජාතික ඵලදායිතා තේකම් කාර්යාලය

Expenses

ප්රධාන විෂය පථය

ක්රියාකාරකම

ක්රියාකාරකමක්ස
ඳහා සම්පූර්ණ
පිරිවැය (රු.මි.)

ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

නිමැවුම

සගොඩනැගිලි හආකෘති
මාණ්ඩලිකනිලධාරීන්සේකාමරසවන්කිරීම

6

සවන්කරනලදකාමර ංඛ්යාව

ඵලදායීකාර්යාලපරි රය

2

ප්රති ්ථාපනයකරනලදසකොට ් ංඛ්යාව

අඛ්ණ්ඩස ේවා ැපයුම

2

ප්රති ්ථාපනයකරනලදසකොට ් ංඛ්යාව

අඛ්ණ්ඩස ේවා ැපයුම

ගෘහභාණ්ඩ හකාර්යාලීයඋපකරණ

25

මිලදීගන්නාලදඅයිතම ංඛ්යාව

කාර්යමණ්ඩලබලගැන්වීම

යන්ත්රසූත්ර හපිරියත

6.5

මිලදීගන්නාලදඅයිතම ංඛ්යාව

කාර්යමණ්ඩලබලගැන්වීම

2

සතොරතුරුතාක්ෂණයහරහා රලකරන
ලදක්රියාවලීන් ංඛ්යාව

ඵලදායී හකාර්යක්ෂමකාර්යාලකළ
මනාකරණය

10

පුහුණුකරනලදපුද්ගලයින් ංඛ්යාව,
රටපුරාසිටිනපුහුණුකරුවන් ංඛ්යාව

පුහුණුවලදකාර්යමණ්ඩලයක්පැවතීම

පවත්වනලදවැඩ ටහන්ගණන,
හභාගිවූජ්ාතිකහාජ්ාත්යන්තරපුද්ගලය
න්ගණන,
්ථාපිතසහොඳමපරිචයන්ගණන

ජ්ාත්යන්තරජ්ාලයහාසවනත්රටවේ
මගදැනුම්හුවමාරුව,
ංවිධානමයකාර්ය ාධනයවැඩිදියු
ණුකිරීම ඳහාලබාගත්දැනුම

යන්ත්ර සූත්ර හපිරියත
යන්සත්රෝපකරණවලවටිනාසකොට ්ප්රති ්ථාපනයකිරීම
වාහනනඩත්තුකිරීම
ටයර් හසකොට ්ප්රති ්ථාපනයකිරීම
ප්රාේධනවත්කම්අත්කරගැනීම

2.පාලනය හප්රති ං
්කරණ

-

3.සතොරතුරුතාක්ෂණ
ය

පද්ධතිමෘදුකාංග ංවර්ධනය (e-breeze පද්ධතිය)

4. මානව ම්පත

ධාරිතාසගොඩනැංවීම - කාර්යමණ්ඩලපුහුණුකිරීම
ඵලදායිතාවි ්ව නීයත්ව ංවර්ධනවැඩ ටහන
ඵලදායිතා ංවර්ධනනිලධාරීන්/ විනි ්චයමණ්ඩල/
පුහුණුකරුවන්/ උපසද් කමණ්ඩල/
ඵලදායිතාවිගණකනිලධාරින් හජ්ාතිකඵලදායිතාවැඩ ටහ
සන් ාමාජිකයින් ඳහාමූලික හඋ ්ඵලදායිතාවැඩ ටහ
න්
ඵලදායිතා ංවර්ධනනිලධාරීන්සේභාෂාකු ලතා ංවර්ධනය
කිරීම ඳහාසදමළභාෂාපුහුණුපාඨමාලාව

5.විරාමවැටුේ හසුභ
ාධනය
6. පහසුකම් ැලසීම

5

i.ආසියානුඵලදායිතා ංවිධානයහා හසයෝගසයන්පවත්වන
පුහුණුවැඩ ටහන්/ වැඩමුළු

12

123

ii.
ආසියානුඵලදායිතා ංවිධානයහා හසයෝගසයන්පැවැත්වූ
තාක්ෂණවිස ේෂඥස ේවාවන් (TES)

1

වැඩ ටහන්ගණන,
හභාගිවනන්ගණන,
්ථාපිතසහොඳමපරිචයන්ගණන

ජ්ාතයන්තරජ්ාලයහාසවනත්රටවේ
මගදැනුම්හුවමාරුව,
ංවිධානමයකාර්ය ාධනයවැඩිදියු
ණුකිරීම ඳහාලබාගත්දැනුමඋ ්සම
වලම්පිළිබඳ ංවර්ධිතනිපුණතාවය
ජ්ාත්යන්තරජ්ාලයහාසවනත්රටවේ
මගදැනුම්හුවමාරුව,
ංවිධානමයකාර්ය ාධනයවැඩිදියු
ණුකිරීම ඳහාලබාගත්දැනුම

iii.
ආසියානුඵලදායිතා ංවිධානයහා හසයෝගසයන්පැවැත්වූඉඉසගනුම්වැඩ ටහන්

0.6

ඉ- ඉසගනුම්ගණන,
හභාගිවූවන්ගණන, ඉඉසගනුම්පාඨමාලාගණන,
විෂයයන්ගණන, වි ්වා සේමට්ටම

iv.
ආසියානුඵලදායිතා ංවිධානයහා හසයෝගසයන්පැවැත්වූවි
ස ේෂේයාපෘති
(NFP, DON) (ජ්ාතිකපසුවිපරම්වැඩ ටහන, NPO
ංවර්ධනය)
අසනකුත්ප්රාේධනවියදම්

0.5

හභාගිවූවන්ගණන, ඉඉසගනුම්පාඨමාලාගණන,
විෂයයන්ගණන, වි ්වා සේමට්ටම

ජ්ාත්යන්තරජ්ාලයහාසවනත්රටවේ
මගදැනුම්හුවමාරුව,
ංවිධානමයකාර්ය ාධනයවැඩිදියු
ණුකිරීම ඳහාලබාගත්දැනුම

හභාගිවූවන්ගණන,
පැවැත්වූපාඨමාලාගණන,
ඵලදායිතාවයපිළිබඳඩිේසලෝමාව ම්පූර්
ණකළගණන
ආයතනගණන,
ංවිධානගණනහාඅයදුම්පත්ගණන

ජ්නනයකළආදායමහාඒකාබද්ධඅරමු
දලටකළදායකත්වයරු.මි

ආයතනගණන, හතිකලත් ංවිධාන,
ඉපැයූආදායම

ංවිධානයතුළ ංවර්ධනයකරනලදය
හපත්වැඩපරි රය

පර්සේෂණහා ංවර්ධන
1. අං මට්ටමින්සකසරනඵලදායිතාප්රවර්ධන
i. සකටිකාලීනවැඩ ටහන්,
ඵලදායිතාවයපිළිබඳ හතිකපත්රහාඩිේසලෝමාපාඨමාලා,

3

ii.රාජ්ය, පුද්ගලික,
අධයාපනහාස ේවාඅං

5
ඳහාපුහුණුහාඋපසද් නවැඩ ටහන්

iii. 5S හතිකකරණප්රවර්ධනය

0.5

ඵලදායිතාවය ඳහාඅයදුම්කළ ංවිධා
නගණනහා ම්මානලාභීන්ගණන

iv.
පා ේඵලදායිතා මාජ් ්ථාපනයකිරීමහා ංවර්ධනයකිරීම

2

්ථාපිතපා ේඵලදායිතා මාජ්ගණන,
හභාගීවූශිෂයයන්ගණන

බාලපරපුරඅතරඵලදායිතා ං ්කෘතිය
ක්වැඩිදියුණුකිරීම

v.
රාජ්යස ේවානවයසයෝත්පාදනය ඳහාජ්නාධිපති ම්මාන

10

ජ්නාධිපති ම්මානදිනූවන්ගණන,
තරගය ඳහාඅයදුම්කළනසවයොසයෝත්
පාදකයන්ගණන

රාජ්යස ේවයතුළනේසයෝත්පාදන ං ්
කෘතියක් ංවර්ධනයකිරීම

vi. ආංශික ංවර්ධනවැඩ ටහන්
(ග්රාමනිලධාරි ,සපරපා ේ ,පසුඅ ්වනුසනලීම්යනාදිය.)

4

ඒඒඅං ංවර්ධනයකිරීමටහඳුන්වාදුන්
වැඩ ටහන් ංඛ්යාව

දළසද්ශීයනිෂ්පාදිතයසවතදායකත්ව
යවැඩිවූප්රති තය

අයදුම්කළ ංවිධානගණන,
ම්මානදිනූවන්ගණන

ශ්රීලංකාවතුළඵලදායිතා ං ්කෘතියක්
ඇතිකිරීම

2. ජ්ාතිකඵලදායිතා ම්මානතරගාවලිය
i. මුද්රණහාප්රචාරණ

2

ii. දැනුවත්කිරීම්

1

iii. විනි ්චයමණ්ඩලපුහුණුව

6
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iv. විනි ්චයමණ්ඩලසගවීම්

4

v. ම්මානප්රදාසනෝත් වයපැවත්වීම

15

3.
ඵලදායිතාවයාපාරයවැඩිදියුණුකිරීම ඳහාවනමාධයප්රචාරණ
ය
i. ේරවර්ධනයහාප්රකා න
ii.
ජ්ාතිකඵලදායිතාසේකම්කාර්යාලසේප්රකා නහාප්රවර්ධන
සේඛ්නසදමළභාෂාවටපරිවර්තනයකිරීම
iii. මාධයහාරූපවාහිනිවැඩ ටහන්

ප්රකා න ංඛ්යාව, මාධය
වැඩ ටහන් ංඛ්යාව,
මාජ්මාධයභාවිතාකරන්නන් ංඛ්යාව

රටතුළඵලදායිතා ං ්කෘතියක් ්ථාපි
තකිරීම

දියුණුකළගම්මානගණන ,
ංවර්ධනයවූඵලදායිතානායකයන්ගණ
න,
සිදුකළප්රජ්ාඵලදායිතාකාර්යයන්ගණන

ඵලදයිතාවය ංවර්ධනයකළේරාමිය
ේරජ්ාවන්,
ගැමිේරජ්ාවසේජීවනතත්ත්වයවැඩිදි
යුණුකිරීම,
ගැමිප්රජ්ාවතුළආර්ථිකකටයුතුවැඩිදියු
ණුකිරීම
එක්එක්නිවා ඒකකවලගෘහ ්ථආදා
යසම්වැඩිවීම

1.5
4
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4.
ජීවනතත්ත්වයවැඩිදියුණුකිරීම ඳහාඵලදායිතාේරවර්ධනය
තුළින්නිවා ඒකකබලගැන්වීමප්රජ්ාව ඳහාඵලදායිතාප්රවර්ධනය
iමනාඅධීක්ෂණක්රමයක්හානායක්ත්වදැනුවත්කිරීසම්ක්රමය
ක්මගින්සියළු ංවිධානඇතුළත්වනදි ්ත්රික්කයාන්ත්රණයක්
්ථාපිතකිරීම
ii.
ගැමිප්රජ්ා ංවර්ධනවැඩ ටහන්අනුකලනයකිරීමටසිද්ධිකළ
මනාකරුවන්ටපුහුණුවැඩ ටහන්පැවැත්වීම (TOT)

0.6

පැවැත්වූදැනුවත්කිරීම්වැඩ ටහන්හාපු
හුණුකිරීම්වැඩ ටහන්ගණන

2

පැවැත්වූදැනුවත්කිරීම්හාපුහුණුකිරීම්ග
ණන

iii.
්සේච්ඡාස ේවකයන්ටහාප්රජ්ානායකයන්ටප්රජ්ාඵලදායිතාදැ
නුවත්කිරීම්පැවැත්වීම
vi. ප්රජ්ාඵලදායිතාවයපිළිබඳප්රකා නහාසපොත්පිංචමුද්රණය

2

පැවැත්වූදැනුවත්කිරීම්හාපුහුණුකිරීම් ං
ඛ්යාව

0.75

තරගය ඳහාඅයදුම්කරනනිවා ඒකකග
ණන

5.
ඵලදායිතාවයතුළින්කුඩාහාමධයපරිමාණවයව ායකයන්බ
ලගැන්වීම
කයිස න්වයාපෘතිය

5

ංවර්ධිත SME ංඛ්යාව,
දසද්නිසිදුකරනදායක්ත්වසේවැඩිවීම,
නවරැකියාඋත්පාදනය
උත්පාදනයවූනවරැකියා,
වැඩිදියුණුවූඅසලවිය,
රමපිරිවැයඅඩුවීමයනාදිය
පුහුණුවීම්ගණන

3

ප්රවර්ධනලිපිසේඛ්නගණන

පුහුණුවීම්පැවැත්වීම
ප්රවර්ධනලිපිසේඛ්න ැකසීම (සපොත්පිංච, සපෝ ්ටර ,
අධීක්ෂණකටයුතු)
ප්රගතිඅධීක්ෂණවැඩ ටහන්

මාජ්ආර්ථික ංවර්ධනයඋසද ා
SME හිදායකත්වයවැඩිවීම

2

6.
දැනුම්කළමනාකරණයතුළින්ශ්රීලංකාසේ මාජ්ආර්ථික ංව
ර්ධනය
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i KM උපසද් යකන් ංවර්ධනය

3

ii. ආර්ථිකහා මාජ් ංවර්ධනය ඳහා KM
වයාපෘති ංවර්ධනය

ංවර්ධනයකළඋපසද් කයන්ගණන

ජ්නතාවසේආර්ථිකහා මාජ්තත්ත්ව
ය හසුබ ාධනයවැඩිදියුණුකිරීම

ම්පූර්ණකළ KM වයාපෘතිගණන

iii. ප්රගතියහාඅධීක්ෂණය

1

3.
ශ්රීලංකාසේතිර ර ංවර්ධනය ඳහාහරිතඵලදායිතාවයහඳුන්
වාදීම් (GP)
GP Cell වැඩ ටහන්

3

KM
තුළින්හුවමාරුකළසහොඳමපරිචයන්ගණ
න
්ථාපිත GP cells ගණන

1

GP වැඩ ටහන් ංඛ්යාව

ප්රවර්ධනලිපිසේඛ්න

1

ප්රවර්ධනලිපිසේඛ්න ංඛ්යාව

ඵලදායිතාදත්තසපොතහාඅසනක්පර්සේෂණ
i. පුවත්පත්

1

පර්සේෂණ ංඛ්යාවහාස ොයාගැනීම් ං
ඛ්යාව

රසට්තිර ර ංවර්ධනයළඟාකරගැනී
ම

පහසුසල තීරණගැනීසම්හැකියාව

ii. මීක්ෂණ
iii. මීක්ෂණපිළිබඳදැනුවත්කිරීම්වැඩ ටහන්
iv. පුහුණුවැඩ ටහන් ( ංඛ්යාසේඛ්න)
v. දත්තසපොත
8. ප්රතිපත්තිය
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