


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රාජ්ය පරිපාන, ස්ලදේ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப ௧ள் மற்றும்  

உள்ளூரொட்சி அபமச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs,  

Provincial Councils and Local Government 
 

 රාජ්ය පරිපාන 
අංය 

ස්ලදේ කටයුතු අංය පළාත් සභා හා පළාත් 
පාන අංය 

 

නිදහස් චතුරස්රය, 

දකොළඹ 07,  
ශ්රී ාංකාල 

சுதந்தி சதுக்கம், 

ககொழும்பு 07, 
இலங்கக. 

Independence 

Square, Colombo 

07, Sri Lanka. 
 

"නි මැදුර", ඇල්විටිග මාලත්, 
නාරාදහේන්පිට, දකොළඹ 05, 

ශ්රී ාංකාල. 
"நில கது", 

எல்விடிகல ொவத்கத, 
நொஹன்பிட, 
ககொழும் 05, 
இலங்கக 

"Nila Madura",  
Elvitigala Mawatha, 

Narahenpita, 
Colombo 05, Sri Lanka 

අාංක 330, 
ආචාර්ය දකොල්වින් ආර්. ද 

සිල්ලා මාලත්  
(යූනියන් දපදදස), 

දකොළඹ - 02, 
ශ්රී ාංකාල. 
இல. 330, 

டொக்டர். ககொல்வின் ஆர்.டி. 
சில்வொ ொவத்கத 

(யூனின் பிளேஸ்), 
ககொழும்பு - 02, இலங்கக. 

No. 330, 

Dr. Colvin R. de Silva 

Mawatha (Union Place), 

Colombo - 02, Sri Lanka. 

 

011- 2 696 211 /13, 
011 - 2 166 000 011 - 2 050 450 

011 – 2 305326 / 327, 

2303280 

 

 
011 – 2 695 279 

 
011 - 2 551 071 011 - 2 699 720 

 

    
information@pubad.gov.lk 

 
info@moha.gov.lk  info@pclg.gov.lk  

 

www.pubad.gov.lk  

 

www.moha.gov.lk 

 
www.mpclg.gov.lk  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



රාජ්ය පරිපරාන,  ප්වදේශ  පටයුතු,  පරළාත් ප

්භා පහා පරළාත් පරාන, පගරු පඅමාත්යදරාාේ  ප

රණිවිඩා ප 

 

 

 

 

 

අනපේක්ෂිත අභිපයෝග ශමුපේ වැඳයුම්දාම 

ක්රියාල ය බිලැටුණු 2022 ලර්ය දදනික 

ජන ජිවිතය ඳලා අඩා වී ආර්ථික ශා වමාජීය 

ගැටළු රැවකට අපි මුහුණ දුන් ලවරකි. 

ඳානත්රන්තප  පලනවක් දක්ලා උඩු දිව පමම 

ගැටළුල වාමානයකරණය කරගැනීමට ශැකි 

වප  ජන ජිවිතය යශඳත් කිරීපම් අභිාය 

පඳරදැරිල ලත්මන් රජය ගනු ැබූ තීන්දු තීරණ 

පශේතුපලනි.  

එහිදී ග්රාමීය ය නරනර්ජීලන ශා ආශාර 

සුරක්ෂිතාලය වශා ලන ඒකාබද්ධ බහු 

ආංශික ලැඩවටශන වාර්ථක ල ක්රියාත්මක 

කරමින් අඳ අමාතයංය ද අභිපයෝගාත්මක 

ලගකීමක් ඉටු කරමින් සිටියි.  

රපේ කුමන තත්ත්ලයක් ඳැලතිය ද ක්රියාශි  

නීපරෝගී දිවිඳැලැත්මකට අලය ්රමාණලත් 

ආශාර, වාධාරණ මිෂකට බා ගැනීපම් 

ශැකියාල ඇති කිරීපම් දැක්ම පඳරදැරිල 

ක්රියාත්මක ලන පමම ලැඩවටශනට නල 

රජප  වාර්ල ආර්ථික නරනර්ජීලන ඉක්කයන් 

අතර ඉශෂ ්රමුතතාලක් හිමි පේ. පම් ලන විට 

වෑම ග්රාම නිධාරී ලවමකම ග්රාමීය ය ආර්ථික 

නරනර්ජීලන ශා ආශාර සුරක්ෂිතතා කමිටු 

පිහිටුලා අලවන්ය.  ආශාර නි්ඳාදනපයන් 

පනොනැලති ග්රාමීය ය කර්මාන්ත වංලර්ධනය, 

අඳනයන ්රලර්ධනය, දරුලන්පේ ශා ගැබිණි 

මවුලරුන්පේ පඳෝණය, ලැනි අං පිළිබ ල ද 

පමම ලැඩවටශන මඟින් අධයයනය පකපරන 

අතර එමඟින් ජනතාලපේ පඳෝණ තත්ත්ලය 

පිළිබ විපේ අලධානයක් පයමු ලනු ඇත. 

අඳ අමාතයංප  ව්ලපද් කටයුතු අංය, 

දිව්ත්රික් ශා ්රාපද්ය ය ඳරිඳානය පමන්ම 

ග්රාමීය ය මේටම දක්ලා දිලයන නිධාරී ජාය 

පමපශයලමින් ්රවව්ත පමපශලරක් ඉටු කරයි. 

2022 ලවර තු පකොෂඹ මශ නගර වභාල 

ඇතුළු ඳෂාත් ඳාන ආයතනල යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධන ලයාඳිති ක්රියාත්මක 

කරමින් අමාතයංප  ශා ඳෂාත් ඳාන අංය 

ද ජාතික වංලර්ධනප  පකොටව්කරුලකු විය. 

ඳාර් පම්න්තු මන්ත්රීලරුන්පේ පවේලප  

ගූණාත්මක බල ඉශෂ නැංවීම වශා ද  

අමාතයංප  ඳාර් පම්න්තු අංය විවිද 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කපෂේය. 

 ඳමා ව විශ්රාම ඳාරිපතෝෂිකය පගවීමට 

කැබිනේ අනුමැතිය බා ගැනීමට ශැකිවීමද 

විශ්රාමික ජනතාල පලනුපලන් අඳ අමාතයංය 

සිදුකෂ කා න අලයතාලය ඉක්මලා ිය 

යුතුකමකි. එපතක් කු  ඳදනම මත බාගත් 

පගොඩනැිල්ක ඳලත්ලාපගන ිය නිමැදුර 

රජප  පගොඩනැිල්කට පගනඒම මින් 

ලාර්ශිකල රුපියල් මි යන 15ක මුදක් පේ 

වීමද වාධනිය කාර්යක් බල මාපේ ශැඟිමයි.   

නිදශපවන් ඳසු උදාව අභීපයෝගත්මක ම ලවර 

ලන 2022 ලවපර් එම ආර්ථිකමය දු්කර බල 

පමන්ම පද්ඳානික චංච බල ද උඳරිම 

පව කෂමණාකරණය කර ගැනීමට 

කැඳවීපමන් කටයුතු කෂ අමාතයංප  

පල්කම්තුමා ඇතුළු නිධාරින් ශා කාර්ය 

මණ්ඩය ඇඟයීමට ද පමය අලව්ථාලක් කර 

ගනිමි.  එෂැපඹන 2023 ලවර පමරට 

ජනතාලපේ ජීලන තත්ලය ලඩ ලඩාත් යශඳත් 

කරමින් ශ්රී ාංකිකයින් පව අභිමානපයන් 

නැඟී සිටීමට අඳ සියලු පදනා එකාලන්ල 

එක්පලමු.  

 

දිේේෂව පගුණදර්ධ,, 

ශ්රි ප නාටා ප රජ්ාත්ාේ්රිට ප ්මාජ්දා ජ ප ජ්,රජ්ේ  ප

අග්රාමත්ය, 

රාජ්ය ප රිපරාන, ප , ්වදේශ  ප ටයුතු, ප , රළාත් ප

්භා පහා පරළාත් පරාන, පඅමාත්ය 

 



 

 

 



වල්දේ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමාද  

පණිවුඩය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආරක්ක අමාත්යාාංය යටදේ අභයන්තත්ර 

ආරක්ක, වල්දේ කටයුතු ශා ආපදා 

කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාත්යාාංය දව 

2020.11.20 සිට 2021.02.16  දින දක්ලා පැලති 

දමම අමාත්යාාංය 2021.02.16 දින සිට වල්දේ 

කටයුතු රාජ්ය අමාත්යාාංය දව ත්ඒක යකකයක් 

ලදයන්ත ක්රියාේමක ය.ය.  2022 මැයි 27 දින සිට 

රාජ්ය පිපපාන  වල්දේ කටයුතු පෂාේ වභා ශා 

පෂාේ පාන අමාත්යාාංය ලදයන්ත දලනව් ව 

දමම අමාත්යාාංය ය යටදේ ලමාත්මානදී   

වල්දේ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යාංය ලදයන්ත සිය 

කාමායභාරය ඉටුකරනු බයි.  

 

රජ්දී නල ලයලවා්ා වාංද නනය අනුල දිව්්රික් 

ශා ප්රාදේය ය පානය ලඩාේ කාමායක්ම ශා 

ඵදායිල ක්රියාේමක රිිපදප ප්රාදය ක ක වැම්ප 

වකව ් රිරීමට ශා ක්රියාේමක රිරීමට අදා 

ප්රනානත්ම ලකීමම දමම අමාත්යාාංය දලත් පැලරී 

ඇත්. ය අනුල දමම අමාත්යාංය ජ්ාතික මටමටදප 

සිට ග්රාමිය ය මටමටම දක්ලා යතලත් පශම්කප 

වාංලමානනය  මානල වපපේ නාරීත්ාලය ක්තිමේ 

රිරීම  ත්ාක්ණික දමලප බා ම ලැඒක 

කාමායයන්ත මනාල කෂමනාකරණය කරමිය න්ත 

කාමායක්මල වශ ඵදායීල මශජ්න දවේලාලන්ත 

බා ම සිදුකරනු බයි. 

දකදවේ වුලද  දප ඔබට ඉදිිපපේ කරනු බන්තදන්ත 

වල්දේ කටයුතු රාජ් ය අමාත්යාාංදී 2022 

ජ්නලාිප මව සිට 2022 වැප්ත්ැපබමා මව දක්ලා 

ඟාකරකන්තනා ද ප්රකතිය ිළිබබ  වාරාාංමය 

ලාමාත්ාලයි. 

ලේමන්ත ද කදයහි පැතිර පලතින දකොය.ඩ් 

ලවාංකත් ත්ේේලය ශා ජ්ාත්යන්තත්ර ලදයන්ත 

පලතින ආමාථික අමාබුදයට මුහුණ දදමිය න්ත  රටක් 

දව එයට අනුකත් දලමිය න්ත එලකට පැලති රාජ්ය  

අමාත්යාාංය ය.සින්ත වාක්ාේ කරකේ වාංලමානන 

ප්රකීනන්ත වශ එම ප්රකීනන්ත වාක්ාේ කර කැීමමට 

කේ උේවාශය දමම ලාමාත්ාල තුිබන්ත දපන්තලා දදනු 

බයි. 

අප රජ්ය බයට පැමිය ණීමට දපර සිටම 

ජ්නත්ාලද  ඉල්ලීම දමන්තම අභිාය වදී ද 

මනා ය.ඒකය.දභාලයරින්ත යුතු රාජ්ය පානයරි. ය 

ව ශා රාජ්ය දවේලකයාද  ලකීමම ඉත්ා ලැදකේ 

දේ. ය අනුල  ලකීමදමන්ත ශා ලකවීදමන්ත යුතුල 

වක්රීය පානයරින්ත යුේ රටක් ඒකමාමාණය රිරීමට 

දමම අමාත්යාාංය ම් න්ත ඒකයාමනය කරන ද 

රාජ්ය දවේලක යාන්ත්රණය තුෂ ෂඟාකරකේ ප්රකතිය 

ඉත්ාමේ ලැදකේ ත්ැනක් උම්යි.  

ජ්ාතික ශා දිව්්රික් මටමටදප යකාබේන කාමායභාරය 

ඉටුරිරීමට අදා වාමූහික ප්රයේනයක ප්රතිඵයක් 

දව දමම ප්රකති ලාමාත්ාල ඉදිිපපේ රිරීමට 

කැමැේදත්මිය . එදවේම දප ිළිබබ ල 

ය.්දල්ණාේමකල බැලීදප  අදා කාය තු 

බාදකන ඇති ප්රකතිය  ජ්නත්ා ජ්යග්රශණයක් දව 

දපන්තලාදදන්තදන්ත වතුතලඒක. පම්ක ය ලවර තු  

දමන්තම ඉදිිප ලමාල  ද ය.ය ්ට ප්රකතියක් බා 

කඒකමිය න්ත අනාකත්ය තුෂ ශ්රී ාාංරික ජ්නත්ාලට ත්ම 

ජීය.කාල විපකර කැඒකදපදි මුහුණ   තිදබන 

අභිදය කයන්ත ජ්යකඒකමිය න්ත දවෞභාකයමේ දේයක් 

දකොඩනාංලා කැඒකමට වැමද  අලනානය දයොමු 

කෂයුතු බල ද දප අලවා්ාදේ සිහිපේ කරන්තනට 

කැමැේදත්මිය .     

අද ක ප්රියන්තත් (පා.ම.) 

වල්දේ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ඳළාත් සභා හා ඳළාත් ඳාලන රාජ්ය 

අමාත්යතුමම්ගේ  ඳිවවුඩ  

 

 

 

 

 

 

 

මහජ්නත්ාවට සි  ජීවිත් කාල  තුමළ ඳවත්නා 

අත්යව්ය ේස වා සපඳීමම ේම්ගම ජීවන ත්ත්ව  

ඉහළ නපැංවීේේ අරමුිව්ග සි ළු ඳළාත් ඳාලන 

ආ ත්න ේවත් සුවිේ් ෂි කාර් භාර්  ක් ඳපවේරන 

බව අඳ පීළිගත් යුත්ත්කි. 

එේස  මහජ්නත්ාවට ේස ව  සලසන අත්රම ඳළාත් 

ඳාලන ආ ත්නවලටද ආදා මක් හා වත්කමක්  න 

ේත්මාව ක්රි ාත්මක වි  යුතුම   ්ගන මේ  

අදහසයි. 

ේකොට්ඨාස ක්රම   ටේත් ඳළාත් ඳාලන 

ආ ත්නවලට ේත්රී ඳත්වී සිටින ඳළාත් ඳාලන 

නිේ ෝජිත් මහත්ම මහත්මී්ග ජ්නත්ාවේ  ගපටලු 

හදුනා ගපනීම සහා මඟ ේඳ්ගවීම පිළිබව අඳේ  

ඳළාත් ඳාලන  පිළිබ ශ්රී ලැංකා ආ ත්න  මන්්ග 

අව්ය කටයුතුම සිදුකරින්ග ිබීමම සතුමටට කරුකකි. 

සි ලු ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න සහා ඉදිරි වර්ෂේේදී 

ේකටි කාලීන  හා මධ් කාලීන   සැංවර්ධන 

සපලපස්මක් සකස් කිරීමටත් අේනකුත් අමාත්යාැං් 

මන්්ග සිදුකරන කාර්  ්ගද ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න 

මන්්ග සිදුකිරිම සහා ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න 

බලග්ගවා ප්රේශ් තුමළ ඳවිබන අව්යත්ා 

ේබෝේහෝදුරට සිදුකරගත් හපකි වන ඳරිදි ක්රි ාත්මක 

කිරිමට අේේක්ෂිත් . 

අඳ අමාත්යා්   ටේත් විේශ් අරමුද ව වයාඳිිබ 

ගකනාවක් ඳාලන  වන බපවි්ග එයි්ග 100% ක 

ප්රිබලාභ ක් ජ්නත්ාවට ලබාදීම මාේ  අිපප්රා යි. 

දපනට සකස් කර ඇිබ සපළසුේ ත්වදුරටත් ේසො ා 

බලින්ග පුළු ව සමාේලෝචන ක් මන්්ග ජ්නත්ාවේ  

අත්යව්ය ේස වා සපඳීමම හා ජීවන ත්ත්ව  ඉහළ 

නපැංවීමට අව්ය වපඩපිළිේවළක් ඉදිරි වර්ෂ  තුමළ 

ක්රි ාත්මක කිරීමට වගබලා ගපනීම අඳේ  

වගකීමයි. 

ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න මන්්ග සිදුේකේරන කසළ 

ඉවත් කිරීේේ කටයුත්ත් ක්රමවත් කරින්ග කසළ 

වලි්ග ේත්ොර ඳරිසර ක් හා කසළ 

කළමකාකරක  සිදුකිරීම ත්වදුරටත් ක්රි ාත්මක 

කිරීම සහා ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න සි  වල ත්දබල 

ේලස ේ ොමු කිරීම මාේ  අිපප්රා යි. 

ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න තුමළ සිදුේකේරන ලිඛිත් 

කටයුතුම සි  වල ඩිජිට වකරක  තුමළි්ග වඩාත් 

කාර් ක්ෂම ේස ව ක් සපඳීමමට හපකිවන ේහයි්ග 

ශ්රී ලැංකා  ේත්ොරතුමරු හා ස්ගනිේේදන ත්ාක්ෂක 

නිේ ෝජිත් ආ ත්න  ඒකාබශධව අඳ 

අමාත්යාැං්ේේ පර්ක මපදිහත්වීම  ටේත් ඳළාත් 

ඳාලන ආ ත්න 100 ක් ඳළමු අදි ර සහා ඩිජිට ව 

කරක  කිරීමට කටයුතුම කරනු ඇත්. 

ඳළාත් ඳාලන ආ ත්නවල ප්රබල අුපඳාුපවක්ව 

ඳවිබන ගිනි නිවීේේ ඒකක පිහිටුවීම අදි ේර්ග 

අදි ර ඉටුකිරීම සහා ඉදිරිේේදී එම ඒකක ්ග 

ඒකාබශධ කර ගිනි නිවිේේ ේස වා 

ේදඳාර්ත්ේේ්ගතුමවක් අඳ අමාත්යාැං්   ටේත් 

පිහිටුවීමට ේ ෝජිත් බපවි්ග ඒ සහා ද මාේ  දපඩි 

අවධාන  ේ ොමු වී ිබේේ. 

ඳළාත් ඳාලන ඳනේත් ඳවිබන විධිවිධානවලට 

 ටත්ව ේඳරඳාස ව හා දිවා සුරැකුේ මධ් සථ්ාන 

වර්ත්මාන ට ගපලේඳන ඳරිදි සැංවර්ධන  කිරීම  

ඳළාත් ඳාලන ආ ත්න මන්්ග සිදුකිරීමටත්, ඳළාත් 

ඳාලන ආ ත්න සහ ආගිනක සථ්ාන අත්ර 

සහජීවන  වපඩි දියුණු කිරීමටත් අව්ය කටයුතුම 

සිදුකිරීමද දපඩි අව්යත්ාව කි. 

ජ්නත්ාවේ  ජීවේනෝඳා  ේම්ගම ඳළාත් ඳාලන 

ආ ත්නවල ආදා ම වපඩිකිරීමට නිෂ්ඳාදන 

ගේමාන වපඩසටහන, ක්රි ාත්මක කිරීමටත්, 

පුශගලික,මහජ්න, රාජ්ය සේබ්ගධත්ාව  

ේගොඩනැංවා අඳ අමාත්යාැං්ේේ සි ළුම කටයුතුම 

සාර්ථකව ක්රි ාත්මක කිරීම සහා අමාත්යාැං් 

ේ වකේතුමම්ග ඇතුමළු සමස්ත් කාර්  මණ්ඩල  මා 

ේවත් ලබා ේදනු ලබන සහේ ෝග  ඉත්ා අග  

ේකොට සලකින. 

 

ජ්ානක වක්කුඹුර 

ඳළාත් සභා හා ඳළාත් ඳාලන රාජ්ය අමාත්ය  



 



රාජ්ය පරිපරා,  ප්වලේශ පටයුතු,  පරළාත් ප

්භා පහා පරළාත් පරා, පඅමාත්යාාං ප

ේේටම්ු,මන්ේේ පරණිවිඩය 

 

 

 

 

 

2021 ලවර තුෂ COVID 19 ලවංගතය 

මධ්යයේ මුහුණ දුන් අභියයෝග යමන්ම 2022 

ලවයේදී මුල් භාගයේදී මුහුණ දීමට සිදුව 

ආේථික, වමාජීය ශා යේපාන අභියයෝග 

මධ්යයේ රාජ්ය පරිපාන, ව්ලයේ කටයුතු, 

පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාතයංය 

යලත පැලයරන කාේයයභාේයය යලනව් මගක 

යගනයා යුතු ව අතර එය තරමක 

අභියයෝගකාරී කටයුත්තක් විය.   

ඒ අතුරින් ඉන්ධ්න හිගය මධ්යයේ රාජ්ය 

යවේලය වාමානය පරිදි පලත්ලායගන යාම, දැඩි 

උේධ්මනකාරී ලාතාලරණය ශමුයේ රාජ්ය 

යවේලකයා පීඩාලට පත්යනොලන අයුරින් 

යවේලයට කැදවීම, ඉදිරියේ තලදුරටත් ඇති විය 

ශැකි ආේථික කඩාලැටීම ශමුයේ ආශාර 

සුරක්ෂිතතාලය තශවුරු කිරීම ලැනි මෑත 

කාලීන ඉතිශාවයේ ඇති යනොව විවිධ්ාකාර 

ගැටළු වශ දු්කරතා මධ්යයේ  රාජ්ය යවේලය 

අඛණ්ඩල යමයතක් පලත්ලායගන යාම 

එක්තරා ආකාරයකට අප ැබූ ජ්යග්රශණයකි.  

යේ වදශා දීප ලයාප්ත ත යවේලාලන් පශක් ශා 

ඒකාබේධ්  යවේලාලන් ශතක් ඔව්යවේ රාජ්ය 

යවේලයේ මානල වේපත කෂමනාකරණය 

කිරීම වශ සියළුම දිවත්්රික් යල්කේ කාේයා, 

ප්රායේය ය යල්කේ කාේයා ශා සියළුම පෂාත් 

පාන ආයතනලලින් වමන්විත ශ්රී ංකායේ 

රාජ්ය යාන්්රනයේ වමව්  යමයශයුේ පේධ්තිය 

කෂමනාකරණය යමන්ම රාජ්ය වියදේ ලදාී 

යව කෂමනාකරණය කර ගැනීමට දැර  

උත්වාශයන්යේ වාේ කත්ලය වදශා උපරිම 

දායකත්ලය බාදුන් වියයභාර අමාතයධූරරය 

දරණ ගරු අග්රාමාතයතුමන්, රාජ්ය  

අමාතයලරුන්, අමාතයංයේ සියළුම කාේයය 

මණ්ඩය ශා වමව්  රාජ්ය නිධ්ාරීන් සියළු 

යදනාම යලත කෘතඥතාලය පෂ කරමි. 

 

එම්.එම්.පී.ේේ.මායාදුන්ේ, 
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 1. ශැදින්වීම 
සිවිල් ඳරිඳාරනයේ යේන්ද්රථාානඹ යමින් 

ජනතා යේන්ද්රීඹ යාජය ය ඹේ යනුයන් යාජය 

ඳරිඳාරන, ථයේල කටයුතු, ඳශාත් බා වා ඳශාත් 

ඳාරන අභාතයාාංලඹ, යාජය ඹාන්ත්රණයඹ තුශ 

ප්රමුඛතභ කාර්ඹබාර්ඹඹේ සිදු කයනු රඵයි. එහිදී 

යාජය ප්රතිපඳත්තිප ්පඳානනඹ, භාන ්පඳත් 

කශභනාකයණයඹ, ආඹතනික ාංර්ධනඹ යඳයනැරි 

යකොට යගන ක්රිඹාත්භක න පුල්ල් විඹ ඳාඹේ 

හිත සුවිලාර කාර්ඹඹ බායඹේ අභාතයාංලයේ 

යාජය ඳරිඳාරන අාංලඹ තුිනන් ඉටු යේ. ජාතිපක 

ාංර්ධන ක්රිඹාකායක්ප සිදු රීම භ වා දීඳ 

යාප්ත ත ය ාන් වා භථත ාකාඵේධ 

ය ාන්හි ඳරිඳාරන කටයුතු සිදු කයමින් යාජය 

ය ඹ තුශ භාන ්පඳත ඩාත් පරනායී යර 

කශභනාකයණයඹ රීම භ යභභ අාංලයේ මලික 

ඳයභාර්ාඹ යේ.  

භවජනතාට තෘප්ත තිපභත් යාජය ය ාේ ැඳයීභ 

වා ාධායණයත්ඹ, භරූපිතාඹ වා 

කාර්ඹේභතාඹ යකයයහි වියල යඹන් 

ැරරීලිභත් යමින්, ඳරිඳාරන විධිවිධාන වා 

යයගුරාසි කථරීම භ යභභ අභාතයාාංලඹ තු 

මලික ගකීභරී. ා අනු ආඹතන ාංග්රවඹ වා 

අනාශ න යාජය ඳරිඳාරන චක්රයල්ඛ 

කථකයමින්, ාංයලෝධනඹ කයමින්, අලය 

අථාාරදී ා ්පඵන්ධ නිම ේණය රඵා දීභ න 

යභභ අාංලයඹන් සිදු කයනු රඵයි. යාජය ය ා 

කටයුතු ්පඵන්ධයඹන් ජාතිපක භට්ටය්ප ප්රතිපඳත්තිප  

්පඳානනඹ, අර්ාකානඹ වා ා ්පඵන්ධ 

භාර්යගෝඳයේල ැඳයීභ යභභ අභාතයාාංලඹ 

යතිපන් ඉටුන තත් සුවියල ෂි කාර්ඹඹරී. එභඟින් 

ඩා පරනායී ය ාේ රඵා දීභට වැරීන ඳරිදි 

භථත යාජය ය යඹහි භ ක්රිඹාකාම ත්ඹ 

යගොඩනැගීභ වා ඳාරනඹ සිදුකයනු රඵයි. යාජය 

ය යේ කාර්ඹඹ භණ්ඩර නිපුණයතා ඉවශ 

නැාංවීභ නවා අලය පුුණුවවී්ප රඵාදීභන යභභ 

අභාතයාංලඹ තු තත් එේ සුවියල   

කාර්ඹඹබායඹරී. මීට අභතය ඳාර්ලිය්පන්තු 

්පඵන්ධ වා ඳාර්ලිය්පන්තු භන්ත්රීන්න්ය  

කටයුතු රට අනාශ යජඹ විසින් ඉටු කශ යුතු 

කාර්ඹඹන් ව යාජය බාා ප්රතිපඳත්තිපඹ ක්රිඹාත්භක 

රීම භට අනාශ කටයුතු යභභ අභාතයාාංලඹ භඟින් 

ඉටු කයනු රඵයි. 

 

දැක්ම 

" දැයට විශි්ඨ රාජ්ය ේව ලයක් " 

 

 

ේමේශලර 

"මානල වම්ඳත නිසි ඳරිඳානය, කෂමනාකරණය 

ශා ප්රතිසවසව්කරණය ුළිනන් විශි්ඨ රාජ්ය ේව ලයක් 

තශවුරු කිරීම " 

 

රාජ්ය ඳරිඳාන ංසය ලත ඳැලරී ඇතිස කාර්යය 

වශ කර්තලයයන් 
 

 නාථතිපඹ වා දණයඹ පිටුනරීන අයුරින් යාජය 

ය ඹ ප්රතිපාංථකයණයඹ රීම භ 

 ඳත්නා නීතිප ම තිප වා යයගුරාසි යර රීම භ 

 යාජය ය යේ ආයවුල් විඳීභ වා  

යේන්්පකයණය ක්රිඹාලිඹේ වඳුන්ාදීභ. 

 යාජය ය ක භාන ්පඳත කශභනාකයණයඹ 

රීරිභ 

 ආඹතන ාංග්රවඹ ඹටයත් න කාර්ඹඹන් 

 යාජය ය ා පුුණුව ක්රිභත් රීම භ. 

 විශ්රාභ ැටුප්ත  ාංග්රවඹ ක්රිඹාත්භක රීම භ. 

 ඳාර්ලිය්පන්තුට ව ඳාර්ලිය්පන්තු 

භන්ත්රීන්න්ය  කටයුතු රට අනාශ යජඹ 

විසින් ඉටු කශ යුතු කාර්ඹඹන්  

සුවිේ ෂි ංලව්ථා 

 රුසියානු වමූශාණ්ඩුේේ ශ්රී සකා තානාඳතිස 
ශා රාජ්ය ඳරිඳාන, ව්ලේේ කටයුුළ, ඳෂාත් 
වභා ශා ඳෂාත් ඳාන ංමාතයුළමා ංතර 
ශමුල 
 

න්සිඹානු මවාණ්ඩුයේ ශ්රී රාංකා තානාඳතිප යරි බී. 

භැටරි භවතා වා යාජය ඳරිඳාරන, ථයේල 

කටයුතු, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන අභාතය 

දියන්ථ ගුණයර්ධන භවතා අතය වමුේ යාජය 

ඳරිඳාරන අභාතයාංලයේ දී 2022.06.29 දින සිදු ව 

අතය, ත්භන් තත්ත්ඹන් වා යනයට අතය 

ේවිඳාර්ෂික ඵතා පිිනඵ යභහිදී ැඩිදුයටත් 

ාකච්ඡා විඹ. 
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 ේකොරියානු ජ්ාතයන්තර වශේය ීතතා 

නිේය ජිතායතනය (KOICA) ශා 
ංමාතයාසය ංතර ේකොේර නා ලවසගතය 
ුළෂ ංවරණ ව ඳවුල් බගැන්වීම වදශා 
ලන ලයාඳිතිසයට ංත්වන් තැබීම 

 

නුයඑිනඹ වා ඵදුල්ර දිථත්රිේකර යකොවිඩ්-19 

ාංගතයඹන් පීඩාට ඳත් ප්රජාන්ය  භාජ 

ආර්ථික ඔයයොත්තු දීය්ප වැරීඹා ලේතිපභත් 

රීම ය්ප යාඳෘතිපඹේ යකොරිඹානු ජාතයන්තය 

වයඹෝගීතා නියඹෝජිතාඹතනඹ, එේත් 

ජාතීන්ය  භාන ජනාා ැඩටවන (UN-

Habitat) වා එේ යභභ අභාතයාාංඹ විසින් ආය්පබ 

කයන රන අතය, 2022.09.28 දින ත්රත්ර ඳාර්ලවීඹ 

ාකච්ඡා ාර්තා ගිවිසුභකට (Record of 

Discussion) එශයමන රදී. 

යභභ යාඳෘතිපඹ වා යකොරිඹානු යජඹ විසින්  

ඇයභරිකානු යඩොරර් මිලිඹන 6.0ක මුනරේ 

රඵාදීභට නිඹමිතඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 රාජ්ය භාා දිනය නිමිත්ේතන් ඳැලැත්ව රචනා 

තරඟාලලිය  

ාර්ෂික ජූලි භ 01 දින සිට 05 දින නේා 

යඹයනන යාජය බාා තිපඹ නිමිත්යතන් යාජය බාා 

යකොමින් බා, ජාතිපක බාා භානාත්භතා වා 

අභිර්ධන යාඳෘතිපඹ (NLEAP) භග ාකාඵේධ 

2022 ර්යේදී ඳත්න රන දීඳ යාප්ත ත ඳාැල් 

යචනා තයගාලිඹ වා සිාංවර, යනභශ ව ඉාංග්රීසි 

ඹන බාා ත්රිත්යඹන්භ වබාගි වී ජඹග්රවණයඹ 

කයන රන නන් නැරිඹන් වට ගන් අග්රාභාතය ව 

යාජය ඳරිඳාරන, ථයේල කටයුතු, ඳශාත් බා වා 

ඳශාත් ඳාරන අභාතයතුභන් විසින් තිපිනණය ව 

වතිපකඳත් ප්රනානඹ රීම භ සිදු කයන රදී.  

 රාජ්ය භාා ේකොමිවේම් නි ේල්  ංඩවිය 

එිනදැක්වීම. 
 

යාජය බාා යකොමිය්ප නිර යේ අඩවිඹ යභභ 

අභාතයාාංලයේ අභාතයතුභන්, යල්ක්පතුභන් ව 

යාජය බාා යකොමිය්ප බාඳතිපතුභන් විසින් 

එිනනේන රදී. 

 විශ්රාමික රාජ්ය ේව ලකිනන්ට ඳශසු මිට ුඩ් 

සිටි ශරශා භාණ්ඩ මිෂදී ගැනීම 
 

විශ්රාමික යාජය ය කයින්ට ඳවසු මිරට ුඩඩ් සිි 

යශ ජාරඹ වයවා බාණ්ඩ මිශදී ගැනීභ වා 

න ගිවිසුභට අත්න් තැබීභට යභභ ර්ඹ තුශදී 

වැරීඹා රැබුණි. 

 ශ්රී සකා විදයාත්මක ේව ලාල වශා නලක 

නිධාරීන් වශා ඳත් වීම් ලිපි ප්රදානය 

 

ශ්රී රාංකා ාථතු විනයාඥ ස ය ඹ වා සීමිත 

ඳනනමින් ඵා ගන්නා රන නිරධාම න් න 

යනයනකු වා ඳත්වී්ප ලිපි ප්රනානඹ යභභ 

අභාතයාාංලයේ ගන් අභාතයතුභන් ව 

යල්ක්පතුභන්ය  ප්රධානත්යඹන් ඳත්න රදී. 

 

රඳ වටශන 1.1 - රාජ්ය ඳරිඳාන ංසේ  

ංලධානයට ක්ව ප්රමු  ක්ේ ්රයන්  

 

 
නුලරඑිනය ශා බදුල් දිව්ත්රික්කල ේකොවි්-19 

ලවසගතේයන් පීඩාලට ඳත් ප්රජ්ාලන්ේ  වමාජ් රර්ිකක 

ඔේරොත්ුළ දීේම් ශැකියාල ක්තිසමත් කිරීේම් ලයාඳිතිසය 

ංත්වන් තැබීම. 

 
රුසියානු වමූශාණ්ඩුේේ ශ්රී සකා තානාඳතිස රරි බී. මැටරි 

මශතා ශා රාජ්ය ඳරිඳාන, ව්ලේේ කටයුුළ, ඳෂාත් 

වභා ශා ඳෂාත් ඳාන ංමාතය දිේන්් ගුණලර්ධන 

මශතා ංතර ශමුල 
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අභාතයාාංලඹට ඳැම  ඇතිප විඹඹ ඳයාඹ ඹටයත් 

ඉටු කයනු රඵන කාර්ඹඹන් ැරරීල්රට ගනිමින් 

ප්රධාන විඹඹ ේය ත්ර 7ේ  ඔථය  ාා යගොනුකය 

ඇතිප අතය, ඊට අභතය ඉවත ප්රමුඛ ේය ත්රඹන් 

වා වඹ ැඳයීභ යනුයන් වඹක ය ා 

ඹටයත් තත් අාංල ඳවේ ය ා ැඳයීය්ප කටයුතු 

සිදු කයනු රඵයි. 

ා ා කාර්ඹඹන් ඉටු කයනු රඵන  අනාශ අාංල න එභ 

ප්රමුඛ ේය ත්රඹන් ඹටයතහි භ රා රකමින් 

අභාතයාාංලඹ අත්ඳත් කයයගන ඇතිප  ප්රගතිපඹ ා 

ඔථය  අධීේණයඹ රීම භ සිදු කයයි. 

ා ා ප්රමුඛ ේය ත්රඹන් ඹටතට යගොනු කයනු රඵන 

අාංලඹන් ඳවතිපන් නැේයේ.  

 

 

රඳ වටශන 1.2 - වියය ක්ේ ්රයන් යටේත් විවිධ ංස ේගොනු වී ඇතිස රකාරය 



 
4 

2. වියය ක්ෂේත්රය - මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය 

යාජ්ය සේා අංලඹ ඹටසේ, ප්රධාන ලසඹ්මභ 

දීඳයාප්ත ස සේා්ම ව යළඹම භ ාබාඵධධ 

සේා්ම වා නබ නිරධාරී්ම ඵා ගැනීභ, 

භාන ම්ඳස නියළ සර ඳරිඳාරනඹ වා 

බශභනාබයණඹ කිරීභ ඔ්සේ ආංශිබ බාර්ඹඹ 

ාධන දර්ලබඹ්ම පුයා ගැනීභ ඹන ඉරක්බඹ්ම  

ඔ්සේ ක්රිඹාේභබ න යළඹම භ අංලඹ්ම සභභ 

විඹඹ ක්සේත්රඹ ඹටසේ රබනු රඵි. 

 

ලගුල 2.1 - ඒකාබද්ධ වශ දීඳලයාප්ත ෂවේලා වශා කරන ද බලාගැනීම් 
 
 

 

ඉවස  ව්ම යළඹම භ සේා්ම  සස ඵාග්මනා රද භාන ම්ඳස ඩාේ පරදාි සර බශභනාබයණඹ  

කිරීභ අයමුණු බයගනිමි්ම  යළදු බයන රද ආඹසනිබ බටයුතුර භ්ස ායාංලඹ දීඳ යාප්ත ස වා ාබාඵධධ 

සේා භට්ටමි්ම ඳවස ඳරිදි දැක්විඹ වැකිඹ.  

දීඳලයාප්ත ෂවේලා 

අභාසයාංලඹ ඹටසේ ඳරිඳාරනඹ න දීඳයාප්ත ස සේා්ම ඳසව 2 2022.09.30 දක්ා ආඹසනිබ 

බටයුතු ඳවස ඳරිදි යළදු වී ඇස. 

 

 

 

ෂවේලා අංය ලාර්ෂිකල බලාගත් ප්රමායය් 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

දීඳලයාප්ත ෂවේලා 

ශ්රී රංබා ඳරිඳාරන සේඹ 132 - 221 - 253 01 

ශ්රී රංබා විදයාේභබ සේඹ 22 16 36 - 32 - 

ශ්රී රංබා ා්තු විදයාඥ ස සේාඹ 11 01 - 1 - 10 

ශ්රී රංබා ගණබාධිබාරී සේඹ 13 - 232 - 133 - 

ශ්රී රංබා ක්රභම්ඳාදන සේඹ - - 106 - - - 

ශ්රී රංබා ඉංනේස්මරු සේඹ - 226 34 30 223 71 

ඒකාබද්ධ ෂවේලා 

බශභනාබයණ සේා නිරධාරි සේඹ 1,050 5427 288 - - - 

බාා ඳරිර්සබ සේඹ - - - - - - 

පු්සබාරඹාධිඳති සේඹ - 33 13 - - - 

සසොයතුරු සාක්ණ සේඹ 52 9 503 211 - - 

ංර්ධන නිරධාරි සේඹ - 1,922 - 58,227 10,270 22,940 

බාර්ඹාර සේබ සේඹ 936 1,111 986 1,249 431 - 

රිඹදුරු 379 811 209 175 86 - 

ාර්ෂිබ ඵාගැනීම් ංඛ්යා 2,595 9,556 2,628 59,893 11,428 23,012 
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ලගුල 2.2 - දීඳලයාප්ත ෂවේලාල් ආ තයතක ක කුතු 

 

ලගුල 2.3 - ඒකාබද්ධ ෂවේලාල් ආ තයතක ක කුතු 
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දීඳයාප්ත ස සේා්මට ඵදාගැනීසම්දී ්ත්රී පුරු 

සදඳාර්ලඹටභ භාන අ්ථා රා ඇති අසය, 

්ත්රී පුරු බාඹ අනු නිරධාරී්මසේ යාප්ත තිඹ 

ඳවස ප්ර්සායඹ්ම 2 නිරඳණඹ සේ. 
 

රඳ වුශන 2.1 - දීඳ ලයාප්ත ෂවේලාල් ආ ව්රී වශ 

පුරු ක ධාරී ක ෂයෝජනය 
 

 

 

රඳ වුශන 2.2 - අමාතයාංය යුෂත් 

ඳරිඳානය ලන දීඳ ලයාප්ත ෂවේලාල් ආ වමව්  

ව්රී වශ පුරු ක ධාරී ලයාප්යය 

 

 

2022 ලර්ෂේ සුවිෂේෂි කාර්යයවාධනය් 

 අමාතයාංෂේ ක ධාරී්ෂ  ධාරිතා 

වංලර්ධන ලැඩවුශ් ඳැලැත්වීම. 

අභාසයාංලසි නිරධාරී්ම  වා ධාරිසා ංර්ධන 

ැඩටව්ම වැකිසාක්  භාර්ගගස ක්රභසේදඹ 

ඔ්සේ ඳැැේවීභට බටයුතු බය ඇස. 

අභාසයාංලසි සේසි නියුතු ධවී මඹ භට්ටසම් 

නිරධාරී්ම වා ඳැඹ 150 බ සදභශ බාා පුහුණු 

ඳාඨභාරා (18/2020 යාජ්ය බාා ප්රතිඳේතිඹට 

අන) භාර්ගගස ක්රභසේදඹ ඔ්සේ යාජ්ය බාා 

සදඳාර්සසම්්මතුසේ ම්ඳේදාඹබේඹ ඹටසේ 

බණ්ඩාඹම් 03ක් වා අංලසි ප්රධානසභ පුහුණු 

ැඩටවන ලසඹ්ම ක්රිඹාේභබ න අසය, ඳශමු 

බණ්ඩාඹභ ඳාඨභාරා අ්ම සදන ව 

තු්මන බණ්ඩාඹම් ඳාඨභාරා අ්ම අදිඹසර් 

ඳේාසගන ඹනු රඵි. 

බශභනාබයණ වා බශභනාබයණ සනොන සේා 

බාණ්ඩ වා සධශීඹ, විසධශීඹ වා සබටි 

බාලීන වා දිගු බාලීන 2022.09.30 දින දක්ා 

රඵා සදන රද පුහුණුවීම් පිළිඵ ායාංලඹ ඳවස 

ඳරිදි සේ. 

 

ලගුල 2.4 - අමාතයාං ක ධාරී් වශා බා දී 

ඇය පුහුණු ලැඩවුශ් පිළිබ වාරාංය 
 

 

 නලක ක ධාරි් වශා ෂවේලාරම්භක පුහුණු 

බාදීම 

ලගුල 2.5 - ෂවේලාරම්භක පුහුණුල බා දීම. 

ෂවේලාල ෂවේලාරම්භක පුහුණුල බා දීම 

දීඳලයාප්ත ෂවේලා 

ශ්රී රංබා 

ගණබාධිබාරී 

සේඹ 

2021 ර්ඹ තුර ඵාගේ III 

සරේණියේසි නිරධාරී්මසේ 

සේායම්බබ පුහුණු ැඩටවසන 2 

සභොඩියුර 6ක් ම්පූර්ණ බය ඇති 

අසය සභොඩියුර 3ක් ඉදිරි 

බාර්තුසේදී ම්පූර්ණ කිරීභට 

නිඹමිසඹ 

ඒකාබද්ධ ෂවේලා 

ශ්රී රංබා සසොයතුරු 

සාක්ණ සේසි   

1 ඳ්මතිසි III 

සරේණියේඹ 

නබ නිරධාරී්ම 14 සදසනකු 

වා  සේායම්බබ පුහුණු 

ැප්ත සැම්ඵර් භ ඳේා ඇස. 

 

ංර්ධන නිරධාරි 

සේඹ 

2020, 2021 ව 2022 ර්ර 

නබ ංර්ධන නිරධාරී්ම සර 

ඳේවීම් රඵා සභභ අභාසයාංලඹ 

සස අනුයුක්ස බයන රද 

ංර්ධන නිරධාරී්ම වා 

සේායම්බබ පුහුණු ැඩටව්ම 

02 ක් ඳේා ඇස. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෂවේලා ගයය ෂද්ශීය පුහුණු 

ඳාඨමාා 

විෂද්ශීය පුහුණු 

ඳාඨමාා 

ෂකටි 

කාලීන 

දිගු 

කාලීන 

ෂකටි 

කාලීන 

දිගු 

කාලීන 

කෂමනාකරය 10 - 02 02 

කෂමනාකරය 

ෂනොලන 

29 - - - 

ප්රා කක 10 - - - 

 
නලක වංලර්ධන ක ධාරී් ශු ෂවේලාරම්භක පුහුණුල 

බාදීම 
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 රැකිඹා විය 2ස උඳාධිධාරී්ම රැකිඹාගස කිරීසම් 

ැඩටවන - 2020 ඹටසේ ඵදාගනු රැබ 

උඳාධිධාරී අබයාරාන්්ම ංර්ධන නිරධාරි 

සේසි III සරේණියේඹට ඵාගැනීභ ව 

අබයාරාන්්ම 49,053 සදසනකු යාජ්ය 

සේසි වා ඳශාේ යාජ්ය සේසි ංර්ධන 

නිරධාරී සනතුරු දවා ඳේ බය ඇස 

 ාර්ෂිබ ්ථාන භාරු සභ්මභ බශභනාබයණ 

සේා නිරධාරි වා ංර්ධන නිරධාරි්ම දවා 

ාර්ෂිබ සනොන ්ථාන භාරු ද භාර්ගගස 

ක්රභසේද ඔ්සේ යළදු කිරීභට බටයුතු බය ඇස.  

 ාබාඵධධ සේා අධයක් ජ්නයා්ගසේ අංබ 

MSO/01 EB(GENERAL) වා 2021.06.28 

දිනැති ලිපිඹ අනු බශභනාබයණ සේා 

නිරධාරි I සරේණියේසි නිරධාරි්ම 516දසනකු 

අදාශ පුහුණු ම්පුර්ණ බශ ඳසු 

බාර්ඹක්භසා බඩඉසභ්ම නිදව් බය ඇස. 

 ාබඵධධ සේසි යළඹම  නිරධාරි්මසේ 

ආඹසනිබ බටයුතු ම්ඵ්මධ අඩුඳාඩු බැදවීභ 

භාර්ගගස යළදු කිරීභ. 

 යාජ්ය  ඳරිඳාරන චක්රස්ගඛ් 10/2012 වා ඊට 

අනුලාංගිබ චක්රස්ගඛ් අනු ංර්ධන නිරධාරී 

සේඹට අ්මසර්ග්රවණඹ වීභට භනාඳඹ ඳශ 

බය ඇති නිරධාරී්මසේ අ්මසර්ග්රවණ බටයුතු 

කිරීභට අලය ක්රිඹාලිඹ ආයම්බ බය ඇස. 

 ශ්රී රංබා විදයාේභබ සේසි නබ 

නිරධයි්ම වා ඳේන රද සේායම්බබ 

පුහුණු ඳාඨභාරා ාර්ථබ නිභ බයන රද 

නිරධාරී්මසේ බරා කුරසා ඔප්ත  නංවීසම් 

විවිධ ප්රංගඹක් භ  වතිබඳේ ප්රදානඹ යළදු 

බය ඇස. 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී රංබා විදයාේභබ සේසි නබ 

නිරධාරී්ම වියළ්ම ශ්රී රංබා ංර්ධන 

ඳරිඳාරන ආඹසනඹ සස ඔසු උඹනක් 

පිරිනැමීභ 

 

 

 

 

 

ලගුල 2.6 - කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාග ඳැලැත්වීම 
 

 
 

 

 

ෂවේලාල ප්රගයය 

ශ්රී ංකා ඳරිඳාන ෂවේලය  සභභ යළඹම භ සේා්ම 2 “ඳෂමුලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 

      2019 (I) ” ව 

 ශ්රී රංබා ඳරිඳාරන සේසි, ශ්රී රංබා ගණබාධිබාරි සේසි ව ශ්රී 

රංබා ක්රභ ම්ඳාදන සේසි නිරධාරි්ම වා න “ෂදලන 

කාර්යක්මතා කඩඉම 2019 (II)” ඳරීක්ණඹ්මට අදාශ විබාග 

නිසේදන ඔක්සසෝඵර් භ ගැට් ඳත්රසි ඳශ බයන අසය විබාගඹ 

2022.11.05 දින යළට 2022.11.26 දින දක්ා ඳැැේවීභට නිඹමිසඹ. 

ශ්රී ංකා ඉංනේෂ්රු ෂවේලය 

ශ්රී ංකා විදයාත්මක ශා ලාව්ු  

විදයාඥ ස ෂවේලය 

ශ්රී ංකා ගයකාකාකාරි ෂවේලය 

ශ්රී ංකා රමවම්ඳාදන ෂවේලය 

ශ්රී ංකා තාක්ය ෂවේලය  සභභ සේසි III වා II සරේණීන්්මට අදාශ “කාර්යක්මතා කඩඉම් 

විභාගය 2018 (I)” වා 2022.09.13 දින ප්රතිපර නිකුේ බය ඇස. 

 සභභ සේසි III වා II සරේණීන්්මට අදාෂ “කාර්යක්මතා කඩඉම් 

විභාගය 2018 (II)” වා 2022.11.21 දින න විට අඹදුම්ඳේ 

බායගැනීභ අ්ම කිඑ  ීභට නිඹමිස ඇති අසය, 

 I සරේණියේසි නිරධාරී්ම වා න බාර්ඹක්භසා බඩඉම් විබාගඹ 

සනුස්ම 2022.12.31 දින දක්ා අඹදුම්ඳේ බැවීභට බටයුතු බය 

ඇස. 

 
ශ්රී.ං.වි.ෂවේ. නලක ක ධාරී් විසි් SLIDA ෂලත ඔසු 

උයනක් පිරිනැමීම. 

 
ශ්රී.ං.වි.ෂවේ. නලක ක ධරයි් වශා ඳලත්ලන ද 

ෂවේලාරම්භක පුහුණු ඳාඨමාාල වශා වශයකඳත් ප්රදානය 
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 I සරේණියේසි නිරධාරී්ම විසලේ සරේණියේඹ වා උ් කිරිභට අදාශ මිමිස 

සය  විබාගඹ වා අඹදුම්ේ බැා අ්ම බය ඇස. 

පුව්තකායාකාඳය ෂවේලය 

(III) ෂරේණිය 

 අදාශ “කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2018 (II) 2022 ”ටඅදාශ විබාග 

නිසේදන නිරීක්ණ රඵා ගැනීභ වා 2022.02.09  දින විබාග 

සදඳාර්සසම්්මතු සස සඹොමු බය ඇස. පුව්තකායාකාඳය ෂවේලය  

(II) ෂරේණිය  

කෂමනාකරය ෂවේලා 

ක ධාරි ෂවේලය 

(I) ෂරේණිය 

 “කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2016 (I) 2022” ට අදාශ විබාග 

නිසේදනඹ නිරීක්ණ රඵා ගැනීභ වා 2022.06.21 දින විබාග 

සදඳාර්සසම්්මතු සස සඹොමු බය ඇස.  

කෂමනාකරය ෂවේලා 

ක ධාරි ෂවේලය 

(II) ෂරේණිය 

 “කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2014 (I ) 2022” විබාගඹට අදාශ 

විබාග නිසේදනඹ 2022.02.25 දින ගැට් ඳත්රසි ඳශ බය ඇති අසය ූනනි 

භ විබාගඹ ඳැැේවීභට නිඹමිස තිබුන ද විබාග සදඳාර්සසම්්මතු 

වියළ්ම සභසසක් එඹ ඳේා සනොභැස.  

කෂමනාකරය ෂවේලා 

ක ධාරි ෂවේලෂේ (III) 

ෂරේණිය 

 “කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2013 (II) 2022” විබාගඹට අදාශ 

විබාග නිසේදනඹ 2022.02.25 දින ගැට් ඳත්රසි ඳශ බය ඇති අසය ූනනි 

භ විබාගඹ ඳැැේවීභට නිඹමිස තිබුනද විබාග සදඳාර්සසම්්මතු 

වියළ්ම සභසසක් එඹ ඳේා සනොභැස.  

වංලර්ධන ක ධාරි ෂවේලය  “ඳෂමු කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2016 (I) 2021” ව “ෂදලන 

කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2018 (I) 2021” විබාගඹ්මට අදාශ 

විබාග නිසේදනඹ 2021.10.29 දිනැති ගැට් ඳත්රසි ඳශ බය ඇති අසය 

විබාග සදඳාර්සසම්්මතු වියළ්ම සභසසක් එඹ ඳේා සනොභැස. 

කෂමනාකය වශකාර 

(තාක්ණික ෂනොලන)  

 බශභනාබයණ වබාය සාක්ණ ඛ්ණ්ඩ 2 සේා ගණසි නිාඩු 

නිසක්සන ඳරිඳාරබ සනතුය ව දේස ටව්මබරු සනතුය වා න 

ඳශමු බාර්ඹක්භසා බඩඉම් විබාගඹ 2022.03.10 දින ඳේා ප්රතිපර 

නිකුේ බය ඇස. 

 බශභනාබයණ වබාය සාක්ණ ඛ්ණ්ඩඹ 3 සේා ගණඹට අඹේ 

සාක්ණ වඹබ සනතුය වා න ඳශමු බාර්ඹක්භසා බඩඉම් 

විබාගඹ 2022.09.30 දින ඳේා ප්රතිපර නිකුේ බය ඇස. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ඉටුකිරීමු අෂප්ක්ෂිත කාර්යය් 

 ාබාඵධධ සේසි යළඹම  නිශධාරි්ම දවා 

ාර්ෂිබ සනොන ්ථාන භාරු ව විරාභ 

ගැ්මවීම් භාර්ගගස ඉදිරිඳේ කිරීභට 

අ්ථා ැරමිභ. 

 ශ්රී රංබා ඳරිඳාරන සේසි III සරේණියේඹට 

ඵා ගැනීසම් මිමිස සයග විබාග 2021 ට 

අදාශ විබාගඹ, ශ්රී රංබා විබාග 

සදඳාර්සසම්්මතු වියළ්ම  ඳැැේවීභටේ, 

කුරසා ඳදනභ භස 2013(2021) සයග 

විබාගඹට අදාශ නිරධාරී්ම 12 සදසනකු 

ඵාගැනීභටේ, 2014(2016) සයග විබාගඹට 

අදාශ විබාග නිසේදනඹ ඳශ කිරීභටේ 

නිඹමිස ඇස. 

 ශ්රී  රංබා සසොයතුරු සාක්ණ සේසි 

1ඳ්මතිසි III සරේණියේඹට ඵා ගැනීසම් මිමිස 

සයග විබාගඹ 2018 ට අදාශ ම්මුඛ් 

ඳරීක්ණ ඳේා සුදුසුබම් රද නිරධාරී්ම 05  

 

 

 

සදසනකු මුද්ග අභාසයංලසි එබ සා රද 

ඳසු ඵාගැනීභට නිඹමිසඹ. 

 බශභනාබයණ සේා නිරධාරි සේසි III 

සරේණියේඹට ඵා ගැනීසම් මිමිස සයග විබාග -

2019(2020)ට අදාශ මුද්ග අභාසයාංලසි 

එබ සා රද ඳසු ම්මුඛ් ඳරීක්ණ ඳේා 

ඵාගැනීභ යළදුකිරීභට නිඹමිසඹ. 

 බශභනාබයණ සේා නිරධාරි සේසි 

අධිසරේණියේසි කුරසා ඳදනමි්ම උ් කිරීසම් 

සයග විබාගඹ 2019(2020) ට අදාශ  

සජ්යේඨසා වා රකුණු රඵා දීභට ම්මුඛ් 

ඳරීක්ණ ඳේා ප්රතිපර යාජ්ය සේා 

සබොමි්ම බා සස සඹොමුබය අනුභැතිඹ 
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රද ඳසු ඵාගැනීභ යළදු කිරීභ ව  විබාග 

සබොභාරි් ජ්නයා්ග වියළ්ම මිමිස සයග 

විබාගඹ ඳැැේවීභට බටයුතු බශ යුතු ඇස.  

 යජ්සි පු්සබාරඹාධිඳති සේසි  III 

සරේණියේඹට ඵාගැනීසම් මිමිස සයග විබාග 

2019(2020) අදාශ ප්රතිපර නිකුේ ව ඳසු 

මුද්ග අභාසයාංලසි එබ සා රඵාසගන 

ඵාගැනීභ යළදුකිරීභට නිඹමිසඹ 

 යජ්සි බාා ඳරිර්සබ සේසි I ඳ්මතිඹට 

ඵාගැනීසම් සයග විබාගඹ 2019(2020) 

අදාශ ප්රතිපර නිකුේ ව ඳසු මුද්ග 

අභාසයාංලසි එබ සා රඵාසගන 

ඵාගැනීභ යළදු සබසර්. 

 ශ්රී රංබා ඳරිඳාරන සේා නිරධාරී්මසේ 

සේඹ ්ථීය කිරීභ, සරේණියේ උ් කිරීභ, 

සනතුයට විධිභේ ඳරිදි ඳේ කිරීභ, 

සනතුරුරට ැඩ ඵැලීභ  /යාජ්බාරි ඉකකිරීභ 

ව ාර්ෂිබ සනොන ්ථාන භාරු අඹදුම්ඳත්ර 

සඹොමු කිරීභ ආදී ඳරිඳාරන බටයුතු භාර්ග ගස 

ක්රභඹ ඔ්සේ ක්රිඹාේභබ කිරීභට වන්්මාදු්ම 

න සසොයතුරු බශභනාබයණ ඳධධතිඹ 

සදුයටේ ැඩිදියුණු බයමි්ම ඳේාසගන 

ඹාභ. 

 යාජ්ය සේා සබොමි්ම බා චක්රස්ගඛ් 

02/2022  අනු න ක්රභසේදඹ ඹටසේ ශ්රී 

රංබා ඳරිඳාරන සේසි I සරේණියේසි 

පුයප්ත ඳාඩු සනතුරු වා නිරධාරී්ම අනුයුක්ස 

කිරීභ. 

 2022.09.08 න දින රද යාජ්ය සේා 

සබොමි්ම බා නිසඹෝග අනු ශ්රී රංබා 

ඉංනේස්මරු සේසි විසලේ සරේණියේඹට අඹේ 

සනතුරු 04ක් වා නිරධාරී්ම ඳේකිරීභට 

අදාශ, ශ්රී රංබා ඉංනේස්මරු සේසි I න 

සරේණියේසි නිරධාරී්ම සති්ම අඹන්ම්ඳේ 

බැා සුදුසුබම් රේ නිරධාරී්ම විසලේ 

සරේණියේඹට උ් කිරීභ වා ඳේනු රඵන 

සුදුසුබම් ඳරීක්ා කිරීසම් ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹ 

2022.11.01 න දින ඳැැේවීභට ැරසුම් 

බය ඇස. 

 ශ්රී රංබා ා්තු විදයාඥ ස සේඹ වා මිමිස 

ඳදනමි්ම ඵා ගේ නිරධයි්ම 10ක් වා 

සේායම්බබ පුහුණු රඵා දීභට නිඹමිස 

ඇස. 

 ශ්රී රංබා සාක්ණ සේසි නිරධයඹ්ම වා 

යාජ්ය ඳරිඳාරන චක්රස්ගඛ් 06/2006 නිකුේ 

කිරීභට සඳය ඳැති උ්වීම් ක්රභසේදඹ 

නැස වදු්මාදීභ වා බැබිනට් 

ංසලෝධනඹට යාජ්ය සේා සබොමි්ම බා 

සස නිරීක්ණ වා සඹෝජ්නා සඹොමු කිරීභ. 

 සසොයතුරු දැනගැනීසම් ඳනසේ විධිවිධාන 

ඳරිදි 2022.06.01 දින යළට 2022.09.30 දින 

දක්ා ඉ්ගලීම් 39ක් රැබී ඇති අසය, ඉ්ම 

ඉ්ගලීම් 27ක් වා පිළිතුරු ඳඹා ඇස. 2020 

ව 2021 ර්ඹ්ම ලි්ම ඉදිරිඹට සගන එන 

රද ඉ්ගලීම් ංඛ්යා 15කි. 

 යාජ්ය සේසි ආයවු්ග විදිභට ක්රභසේදඹක් 

ඇති කිරිභට අදාශ සේබ ය්ථා ැබමිභ 

වා ාබච්ජ්ාක් ඳැැේවුණු අසය, 

සේරුම්බයණඹ ම්ඵ්මධ යළඹම භ 

ස්ගබම්රු්ම දැනුේ කිරීසම් ැඩටවනක් 

සභභ අභාසයාංල ස්ගබම්තුභ්මසේ 

ප්රධානේස්ම ඳේන රදී. 
 

 ලගුල 2.7 - අමාතයාංය ෂලත ැබී ඇය 

ඳැකණිලි විමර්නය් ආ ප්රගයය 

ලර්ය ඳැමැණිලි වංඛ්යාල 

රැබුණු / 

බටයුතු 

බයමි්ම 

ඳතින 

ම්පූයණ 

බයන රද 

අේ 2කන 

රද 

2020 2 2 - 

2021 2 1 1 

2022 9 2 3 

එකුල 13 5 4 

*කුතු කරක් ඳලයන ඳැකණිලි වංඛ්යාල 04කි. 

 සසොයතුරු දැනගැනීසම් ඳනස ම්ඵ්මධ 

නිරධාරී්ම දැනුේ කිරිසම් ැඩටවනක් 

ඳැැේව අසය, ා වා නිරධාරී්ම 

40සදසනකු ම්ඵ්මධ වී ඇස. 
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3. වියය ක්ෂේත්රය - ප්රයඳත්ය 
 

තයතන අංය 

යාජ්ය සේබඹ්ම ම්ඵ්මධසඹ්ම ව යාජ්ය 

සේසි ඹවඳැැේභ වතිබ න අයුරි්ම ඊට 

අදාශ න ප්රතිඳේති ම්ඳාදනඹ වා යජ්ඹට 

වඹ වීභ ආඹසන අංලසි ප්රධාන බාර්ඹඹ න 

ඵැවි්ම, ඊට අදාශ බටයුතු ඉක කිරීසම්දී වා ඵරසර 

ක්රිඹාේභබ කිරීසම්දී ආඹසන ංග්රවඹ, යාජ්ය සේා 

සබොමි්ම බා බාර්ඹ ඳටිඳාටිබ රී ම, යාජ්ය 

ඳරිඳාරන චක්රස්ගඛ් වා යාජ්ය ඳරිඳාරන චක්රස්ගඛ් 

ලිපි ප්රධාන ලසඹ්මභ ආධාය බය ගනී. 

2022 ලර්ෂේ සුවිෂේෂි කාර්යය වාධනය් 

 ලගුල 3.1 - රාජය ෂවේලෂේ ප්රයඳත්යමය ීරරය 

බා ගැනීම වදශා අමාතයාංය ෂලය් 

වඳයන ද දායකත්ලය පිළිබ වමව්ත 

වමාෂෝචනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තයතන වංග්රශය වංෂෝධනය කිරිම 

2013 ර්සිදී ංසලෝධිස නිකුේ බයන රද 

ආඹසන ංග්රවසි I ැනි බාණ්ඩඹ වා 2012 

සය්ම ඳසු යළදුබය ඇති ංසලෝධන ද ඇතුශේ 

බයමි්ම ඳරිච්සේද 29 කි්ම භ්මවිස න ඳරිදි 

ආඹසන ංග්රවසි I ැනි බාණ්ඩඹ නැස 

ංසලෝධන කිරීභට බටයුතු බයමි්ම ඳතින අසය, 

සනේ අභාසයාංල වා සදඳාර්සසම්්මතුර 

නිරීක්ණ වා නිර්සධල රඵා ගැනීසභ්ම අනතුරු 

ආඹසන ංග්රවසි ංසලෝධන බටයුතු පූර්ණ 

ලසඹ්ම අ්ම කිරීභට අසප්ත ක්ා සබසර්. 2013 

ආඹසන ංග්රවඹ දමිශ භාධය බාා ඳරිර්සනඹ 

යළදු කිරීසම් බටයුතු ර අ්ම ං්බයණ වා 

සෝදුඳේ ඳරික්ා සම් න විට යළදු බයමි්ම 

ඳතින අසය, ඉංග්රීයළ බාා ඳරිර්සන බටයුතු ර 

නැස සෝදුඳේ ඳරික්ා කිරීම් යළදු බයමි්ම ඳ ම. 
 

 ෂතොරුරු ඳනතු අදාෂල ෂයොමු කරන ද 

ගැුළු 
 

සභභ ර්ඹ තුශ රැබී ඇති ඉ්ගලීම් 49ක් රැබී ඇති 

අසය, එභ යළඹම භ ඉ්ගලීම් වා ප්රතිචාය දක්ා 

ඇස. 
 

 ල්දි අනුමත කිරීම 
 

සභභ ර්ඹ තුරදී 2022.09.30 දක්ා ්මදි 

අනුභස බයන රද ්මදි සගොනු 120ක් වා 

රු.මිලිඹන 95.8බ ්මදි මුදරක් ප්රදානඹ බය ඇස. 
 

 තයතන වංග්රශෂේ විකාවිධාන පිළිබල රාජය 

ක ධරය් දැනුම්ලත් කිරීම 
 

යාජ්ය නිරධාරී්ම 90 සදසනකු වා 2022.03.23 

වා 2022.03.24 දින දැනුේ කිරීසම් පුහුණු 

ැඩටව්ම ඳේන රදී. 

සභභ ර්ඹ තුශදී පුහුණු ැඩටව්ම 03ක් 

ඳැැේවීභට අසප්ත ක්ා බශද, ර්ඹ භැදදී පුහුණු 

ැඩටව්ම ඳැැේවීභ භාන ම්ඳේ අංලඹ සස 

ඳැරුණු ඵැවි්ම අලය අ්ථා්ම 2දී සභභ 

අංලසි භාණ්ඩලිබ නිරධාරී්ම ා වා ම්ඳේ 

දාඹබේඹ රඵා සධ.  
 

 ලිපි ෂගොනු කෂමනාකරය ඳද්ධයය 
 

ලිපිසගොනු ඳවසුස්ම වන්නා ගැනීභට වා යාජ්බාරි 

බටයුතු ප්රභාදඹකි්ම සසොය යළදු කිරීභ වා අංලඹ 

තුශ ඳතින ලිපි සගොනු විධිභේ ඳරිදි ගඵඩා කිරීභ 

යළදුබයමි්ම ා ම්ඵ්මධ දේස ඳධධතිඹක් බ ්

බයමි්ම ඳ ම. 
 

 ල්දි දත්ත ඳද්ධයය 
 

්මදි ඉ්ගලීම් ම්ඵ්මධ යළඹලුභ වි්සය වා ඊට 

අදාශ ගනු රඵන සඳොදු  මයණ ඇතුරේ බයමි්ම 

දේස ඳධධතිඹක් බ් බයමි්ම ඳ ම. 
 

 ැෂබන ලිපි වම්බ්ධෂය් කුතු කිරීම 
 

විවිධ ආඹසන වියළ්ම ලිපි 4,143ක් සඹොමු බය ඇති 

අසය, ඉ්ම 98%ක් වා එනම් ලිපි 4,041ක් වා 

පිළිතුරු ලිපි සඹොමු බය ඇස. 

සිදු කරන ද කාර්යය් වංඛ්යාල 

ක කුත් කරන ද චරෂඛඛ් වංඛ්යාල 18 

වංෂෝකාත රාජය ඳරිඳාන චරෂඛඛ් 

වංඛ්යාල 

03 

ක කුත් කරන ද චරෂඛඛ් ලිපි 

වංඛ්යාල 

04 

ෂයොමු කරන ද අමාතය ම්ඩඩ 

වංෂද් වංඛ්යාල 

08 

අමාතය ම්ඩඩ වංෂද් වශා වකව් 

කරන ද ක රීක්ය ගයන 

136 

ෂවේලා ලයලව් ා වශා බා දු් 

ක රීක්ය ගයන 

01 

බලා ගැනීම් ඳරිඳාටි වශා බා දු් 

ක රීක්ය ගයන 

20 
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ෂඳොෂෂෝනරුල දිව්ත්රික්කය 

 

 

4. වියය ක්ෂේත්රය - ඳශසුකම් වැඳයිම 

ක ලාව ශා වංලර්ධන අංය 

යාජ්ය නිරධාරී්මට නිර නිා ඳවසුබම් ැඳයීසම් 

අයමුණ සඳයදැරි, යජ්සි නිර නිා ස්ම කිරීභ 

වා ඳරිඳාරනඹ, දිින පුයා න නිර නිා 

යාඳිති ක්රිඹාේභබ කිරීභ, යජ්සි නිාඩු ඵංගරා 

වා නිසක්සන ස්ම කිරීභ වා ඳරිඳාරනඹ ව 

නිා  2මි සනොව යජ්සි නිරධාරී්ම සස භව්ග 

නිා රඵා දීභ වා යාඳිති ක්රිඹාේභබ කිරීභ 

ඹන මලිබ බාර්ඹඹ්ම වා ඊට අදාශ සසු යළඹලු 

යාජ්බාරි බටයුතු සභභ අංලඹ භඟි්ම යළදු සබසර්  

 

ලගුල 4.1 - ක  පියව ක  ක ලාව ලයාඳියය 

ක  පියව ක ලාව ලයාඳියය - ඒකාබද්ධ අරමුද 

දිව්ත්රික්කය 

මුළු 

පිරිලැය 

(රු. ක.) 

උඳෂද්න ෂවේලා 

තයතනය 
ඉදිකිරීම් තයතනය 

ක ලාව 

ඒකක 

ගයන 

මය 

ප්රගයය 

(රු. ක) 

ෂභෞයක ප්රගයය 

ෂමොයරාග 

අදියර I ශා II 
345 

ඌ ඳශාේ බා 
ඉ්මනේස්මරු 
ාබබඹ 

ස්මට්ර්ග ඉංනේනිඹරි්ම 
ර්වි් පුධ. භාගභ 

32 295.15 100% 

ගම්ඳශ 

අදියර I ශා II 
610 

ඵ්නා 2ය ඳශාේ 
බා ඉ්මනේස්මරු 

ාබබඹ 

අදිඹය I වා -  ලි්මක් 
ඉ්මනේනිඹරි්ම පුධ. භාගභ 

32 486.94 98.2% අදිඹය II වා -  
ස්මට්ර්ග ඉංනේනිඹරි්ම 
ර්වි් පුධ. භාගභ 

ෂඳොෂෂෝනරුල 375 
සභොයක 

විල්විදයාරඹ 
ලි්මක් ඉ්මනේනිඹරි්ම පුධ. 

භාගභ 
32 177.52 

මුද්ග අභාසයාංලසි 
03/2022 චක්රස්ගඛ්සි 
උඳසද ්ඳරිදි යාඳිතිඹ 
සාබාලිබ 
අේ 2කවීභට බටයුතු 
බයමි්ම ඳ ම. 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 රජෂේ ක  ක ලාව 

සභභ අභාසයාංලඹ භඟි්ම ඳාරනඹ න ඳවස නිර 

නිා ගරු අභාසයරු්ම, යාජ්ය අභාසයරු්ම, 

යජ්සි භාණ්ඩලිබ නිරධාරී්ම ව යජ්සි 

භාණ්ඩලිබ සනොන නිරධාරී්මසේ ඳදිංචිඹ වා 

ස්මබය දීභට බටයුතු බයනු රඵි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 බැප්ත සඳටිසඳොර භාස මුම  නිා  (නිා 

104) 

 ඵංගරා නිා (නිා 50) 

 ජ්ඹඩනගභ නිා  (නිා 18) 

 සරොරි ් ඳකභ  නිා ංකීර්ණඹ  (නිා 

20) 

 සබොශම 08, සගෝසමී ඳාය නිා (නිා 02) 

 සබොශම 07 “නිර පිඹ” නිා ංකීර්ණඹ 

(නිා 40) 
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රඳ වුශන 4.1 - රජෂේ වශ ෂඳෞද්ගලික 

ශවුඛකාරීත්ලය යුෂත් සිදු කරනු බන ලයාඳිය 

 

 ක ලාඩු බංගා ශා ක ලාඩු ක ෂක්තන  

යජ්සි සේබඹ්මසේ සුබ ාධනඹ අයමුණියේ්ම 

සභභ අංලඹ ඹටසේ  දිින පුයා වියළරී ඇති යජ්සි 

ංචායබ ඵංගරා 08ක් ද,  නිාඩු නිසක්සන 07ක් ද 

ක්රිඹාේභබ සේ.  

 

2022 ලර්ෂේ අත්ඳත් කර ග්නා ද 

සුවිෂේෂී ඉක්ක වශ ජයග්රශය  

 සභභ අභාසයාංලඹට අඹේ ඹාඳනඹ නිාඩු 

නිසක්සනඹ ව ඵණ්ඩායසර ංචායබ 

ඵංගරා පි 2ටි ඉඩම් සභභ අභාසයාංලඹ සස 

ඳයා ගැනීසම් බටයුතු සම් න විට අ්ම 

ඇස. 

 යජ්සි භාණ්ඩලිබ නිරධාරී්මසේ ඳදිංචිඹ 

වා ස්මබය දීභට බටයුතු බයනු රඵන 

සභභ අභාසයාංලඹට අඹේ “මුම  නිා” 

ස්මකිරීසම්දී 2022.09.15 දිනැති අංබ 

20/2022 චක්රස්ගඛ්ඹ   ප්රබාය න නිා 

ප්රතිඳේතිඹක් ඇති කිරීභ ව ා අනු 2023 

ර්ඹ වා නිා අඹන්ම්ඳත්ර බැවීභ 

ආයම්බ බය ඇස. 

 සභභ අභාසයාංලඹට අඹේ නිාඩු නිසක්සන 

ව ංචායබ ඵංගරා ස්මකිරීසම් බටයුතු 

සභභ ර්සි යළට භාර්ගගස ක්රභඹ ඔ්සේද 

යළදුකිරීභ. 

ලර්ය ුෂදී ඉටුකිරීමු අෂප්ක්ෂිත කාර්යය් 

 සබොශම 07, “නිර පිඹ” නිා 

ංකීර්ණසඹ 2 දීඳ යාප්ත ස සේා්ම 2 විසලේ 

සරේණියේසි නිරධාරී්ම සස බාභය 03ක් නිාඩු 

නිසක්සනඹක් ඵට ඳේ කිරීභ 

 භවනුය, අ්ගිරිඹ “නිර පිඹ” නිා 

ංකීර්ණසඹ 2 බාභය 03 ඵැගි්ම ව ංචායබ 

ඵංගරා 02 ක් බක්ිරීභ. 

 සම් න විට ඉඩම් ඳයා ගැනීසම් බටයුතු 

අ්ම සනොභැති ංචායබ ඵංගරා ව 

නිාඩු නිසක්සනඹ්ම 2 ඉඩම් ඳයාගැනීසම් 

බටයුතු බඩිනමි්ම අ්ම කිරීභ. 

 

5. වියය ක්ෂේත්රය - වශයක ෂවේලා 

අභාසයාංලසි විඹඹ ඳථඹට ඳැරී ඇති 

බාර්ඹඹ්ම ඉක බයන යළඹලුභ අංල වා අලය 

මරය, ඹටිසර ඳවසුබම්, සසොයතුරු බාක්ණ 

ඳවසුබම් ව නිඹමිස නිති වා සයගුරායළ අනු 

බටයුතු යළදු බය්මස්මද ඹ්මන සොඹා ඵැලීසම් 

ඹා්මත්රණඹ ආදී ඳවසුබම් අලය ඳරිදි 

ප්රභාණාේභබ ව ගුණාේභබ ඳඹාදීසම් 

බාර්ඹඹ ඉක බයනු රඵන ඳවස අංල සම් ඹටසේ 

රබනු රඵි.  

 

 අබය්මසය ඳාරන අංලඹ 

 ම්ග ඹ අංලඹ 

 සසොයතුරු සාක්ණ අංලඹ 

 අබය්මසය විගණන අංලඹ 

 

අභය්තර ඳාන අංය 

එක් එක් අංල අසය භනා ම්ඵ්මධසාක් 

සගොඩනගමි්ම ඔවු්මසේ බාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ සස 

අලය ඹටිසර ඳවසුබම් රඵාසදමි්ම වා ආඹසන 

ඳරිරසි ඹවඳැැේභ ඇතිබයමි්ම, අභාසයාංලඹ 

සති්ම භවජ්නසාට වා සේා්ම 

ඵරාසඳොසයොේතුස්ම ඳැමිසණන ඳාර්ලඹ්මට 

සුදුසු භ සඳ්මවීභ වා වසඹෝගඹ රඵා දීභට වැකි 

ඳරියඹක් බ් කිරීභ සභභ අංලඹ සති්ම ඉක 

බයනු රඵි.  
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2022 ලවෂර් සුවිෂේෂි කාර්යය වාධනය් 

 අභාසයාංලසි එදිසනදා බාර්ඹඹ්ම 

ඳේාසගන  ඹාභ වා ැඳිඹ යුතු 

ඳවසුබම් න විදුලිඹ, ජ්රඹ, දුයබථන, 

අ්මසර්ජ්ාර ඳවසුබම්, සැඳෑර, ඉ්මධන 

ැඳයීභ ව ාවන නඩේතු  සනුස්ම 

අභාසයාංලඹ දැරිඹ යුතු භායළබ ාභානය 

පිරිැඹ රු.මිලිඹන 3.9ක් සේ.  
 

 එි්ම, අභාසයාංලසි මලිබ ඹටිසර ඳවසුබම් 

න විදුලිඹ, දුයබථන (අ්මසර්ජ්ාර ඳවසුබම්ද 

 2ස) ව ජ්රඹ ැඳයීභ වා භායළබ 

දයන රද පිරිැඹ පිළිඵ වි්සය ඳවති්ම 

දැක්සේ 
 

රඳ වුශන 5.1 – 2022.09.30 දින දක්ලා 

අමාතයාංශීය ජ, විදුලි, දුරක න වශ 

අ්තර්ජා ඳශසුකම් ෂලනුෂල් දැර පිරිලැය 

 

 

 

 

 අභාසයාංලඹ තු ාවන නඩේතු බටයුතු ව 

ඉ්මධන වා රු.මිලිඹන 20.3 ක් ැඹ බය 

ඇස. ාවන නඩේතු ව ඉ්මධන විඹදම් 

වා භායළබ ැඹ වීම් ඳවස ඳරිදි සේ.  
 

රඳ වුශන 5.2 – 2022.09.30 දින දක්ලා 

ලාශන නඩත්ු වශ ඉ්ධන පිරිලැය 

 

 අභාසයාංලසි “සැඳෑර”  වා ඳශමු භා 

නඹ වා රු. මිලිඹන 2.6ක් ැඹ වී ඇති 

අසය, භායළබ සැඳැ්ග විඹදභ ඳවස ප්ර්සායඹ 

භඟි්ම නිරඳණඹ සේ 

 

 

රඳ වුශන 5.3 – 2022.09.30 දින දක්ලා 

අමාතයාං තැඳෑ ෂලනුෂල් දරන ද වියදම 

 
 

 සභභ අභාසයාංලසි අංල ප්රතියුවගස කිරිභ 

සභභ ර්ඹ තුශදී යළදු බයන රද අසය, 

ඉදිරිසිදී කුලී ඳදනභ භස ඳතින අංල 

අභාසයාංලඹ ඹටසට රඵා ගැනීභ වා 

බටයුතු බයමි්ම ඳ ම.භභගි්ම යජ්ඹට 

ාර්ෂිබ රු. මිලිඹන 16බ මුදරක් ඉදිරිසිදී 

ඉතිරිසේඹැි අසප්ත ක්ා සබසර්. 

 ඳතින ආර්ථිබ සේේඹ ඹටසේ 

්මනිසේදන බටයුතු යළදු කිරීභ වා ඊසම්්ග, 

ට්්ඇප්ත  ව Zoom සඹදවුම් සඹොදා ගැනීභට 

බටයුතු බය ඇස.  

මය අංය 

මරය අංලඹ අභාසයාංලඹ ඹටසේ ඳතින 

සදඳාර්සසම්්මතු වා ආඹසනර මරය 

බශභනාබයණඹ වා ඳාරන බටයුතු 

ම්ඵ්මධසඹ්ම ගකීභ උසුරන අසය සභභ අංලඹ 

ප්රම්ඳාදන, මරය ාර්සාබයණ, සගවීම් වා භාන 

ම්ඳේ සගවීම් ඹන ලාඛ්ා 04 කි්ම භ්මවිස සේ. 

2022 ලවෂර් සුවිෂේෂි කාර්යය වාධනය් 
 

 යාජ්ය සේා අංලසි පුනයාර්සන ව 

ප්රාේධන විඹදම් වා 2022 ර්ඹ 

සනුස්ම රු.මිලිඹන 29,429 බ මුදරක් 

ස්ම බය ඇති අසය, 2022.09.30 දිනට දයන 

රද ම්පූර්ණ විඹදභ රු. මිලිඹන 20,865.70කි. 

එඹ ප්රතිලසඹක් සර 71%ක් සේ.  

 ර්ඹ වා භ්ස ප්රාේධන ප්රතිඳාදනසඹ්ම 

22%ක් ද, පුනයාර්සන ප්රතිඳාදනසඹ්ම 72% 

ක් ද විඹදම් බය ඇස. 
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රඳ වුශන 5.4 – ප්රා ධන විදයම් වශා 

ප්රයඳාදන ෂල් කිරිම වශ 2022.09.30 දිනු 

තතය වියදම 

 

රඳ වුශන 5.5 – පුනාලර්තන විදයම් වශා 

ප්රයඳාදන ෂල් කිරිම වශ 2022.09.30 දිනු 

තතය වියදම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අභාසයාංලඹ වා ඹ්මසත්රෝඳබයණ  මිරදී 

ගැනීභ ව අම ේැඩිඹා බාර්ඹඹ ඹටසේ 

අලයසාඹ්මසග්ම 18%බ ප්රභාණඹක් නිභ 

බය ඇස. 

 බාණ්ඩ මීක්ණඹ යළදු බය අ්ම බය ඇස. 

 යජ්සි සගොඩනැගිලි ආදාඹම් එබතුකිරීභට 

අදාශ ඳරිගණබ භිදුබාංගඹක් ැබමිසම් 

බටයුතු යළදු බයමි්ම ඳ ම. 

 යජ්සි සගොඩනැගිලි කුලී සර අඹ විඹ යුතු 

තිබ මුදලි්ම 7%බට ැඩි ප්රභාණඹක් අඹ බය 

ගැනීභට බටයුතු බය ඇස. 

 අභාසයාංලඹට අඹේ නිර නිාඹ්ම 2 අඹ විඹ 

යුතු තිබ  2  මුදලි්ම රු.6,518,988.17බ 

මුද්ග ප්රභාණඹක් එනම් 8.5%ක් සභභ ර්ඹ 

තුශ දී අඹ බය ගැනීභට බටයුතු බය ඇස. 

ෂතොරුරු තාක්ය අංය 

සභභ අභාසයාංලඹ තුශ ඳරිගණබ ජ්ාර ඳධධතිඹ, 

රංබා යාජ්ය ජ්ාරඹ, යාජ්ය ඳරිඳාරන චක්රස්ගඛ් 

දේස ඳධධතිඹ, සසොයතුරු සාක්ණ දේස ඳධධති, 

ඳරිගණබ දිඩාංග වා භිදුබාංග බශභණාබයණඹ, 

සසොයතුරු වා ්මනිසේදන සාක්ණ ප්රම්ඳාදන 

බටයුතු ඇතුලු සසොයතුරු වා ්මනිසේදන  

සාක්ණ විඹදම් ඹටිසර ඳවසුබම් පිළිඵ ගකීභ 

දයණ සසොයතුරු සාක්ණ ාබබඹ, 

ප්රතිං්බයණාිමමුඛ් සසොයතුරු වා ්මනිසේදන 

සාක්ණ බශභනාබයණ යාඳිතිර නිඹැලී 

යළටිි. 

 මාර්ගගත රමෂදදය මින් පුහුණු ලැඩවුශ් 

ශා රැව්වීම් ඳැලැත්වීම වශා අලය ඳශසුකම් 

බා දීම. 
 

භාන ම්ඳේ අංලඹ භගි්ම ංවිධානඹ බයනු 

රඵන පුහුණු ැඩටව්ම වා සභ්මභ අසනකුේ 

අංල භගි්ම ඳේනු රඵන රැ්වීම් සාක්ණියේබ 

වසඹෝගඹ රඵා දීභ යළදු බයන රදී. එසේභ 

සසොයතුරු සාක්ණ පුහුණු වා 

ම්ඳේදාඹබේඹද රඵා දුනි. 

 අමාතයාං නය ක  ෂලඅඩ අඩවිෂේ තරක්ාල 

වශ අෂනකුත් ප්රකීර් ලැි  දිතණු කිරීම. 
 

අභාසයාංලසි නිර සේ අඩවිසි ආයක්ා 

සවවුරු කිරීභ ව අසනකුේ ප්රමි ම්ම ඳේාසගන 

ඹාභ වා  Procons PVT Ltd ආඹසනඹ භ  

සේා ගිවිසුභබට එශඹීභ යළදු බයන රද අසය 

ඔවු්ම වයවා සේ අඩවිසි ඳැති ආයක්ණ සදෝ 

නිැයදි බය ආයක්ා ඩාේ සවවුරු කිරීභ වා 

SSL වතිබඹ මිරදී සගන සේ අඩවිඹට ඇතුශේ 

කිරීභට බටයුතු කිරීභ. 
 

 මිදුකාංග ලැි  දිතණු කිරීම. 
 

අභසයාංලඹ තුශ බාවිසඹ වා ංර්ධනඹ බයන 

රද Internal Awareness system භිදුබාංගඹ වා 

අබය්මසය සැඳැ්ග සඵදා වැරීභ වා ංර්ධනඹ 

බශ සැඳැ්ග භිදුබාංගඹ අභාසයාංලසි අංල සස 

බාවිසඹ වා රඵා සදන රදී. ඊට අභසය 

අභාසයාංලසි සගොඩනැගිලි කුලී ආදාඹභ ගණනඹ 

කිරීභ වා ංර්ධනඹ බයන රද Government 

Building revenue System භිදුබාංගසි Quarters 

සභොඩියුරඹ දේස ඇතුශේ කිරීභ වා නිා වා 

ංර්ධන අංලඹ සස රඵා දී ඇස. සද W&OP 

සභොඩියුරඹ ංර්ධනඹ බය ාර්ෂිබ දේස 

ඇතුරේ කිරීසභ්ම ඳසු ාර්ෂිබ ාර්සා 

රඵා  සගන ගිණුම් අංලඹ සස රඵා දීභට බටයුතු 

කිරීභ. 
 

 අමාතයාංෂේ ජාකරය ඳද්ධයය 

ලැි දිතණු කිරීම 
 

න ජ්ාරබයණ ්විච විකිරීභ භගි්ම 

අභාසයාංලසි ජ්ාරබයණ ඳධධතිඹ බාර්ඹක්භ 

කිරීභට බටයුතු කිරීභ. 
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 අභාසයාංල නිරධාරී්මසේ යාජ්බාරි 

වැන්නුම්ඳේ 484 බ් කිරීසම් බටයුතු යළදු 

බයන රද අසය, දදනිබ භතුන විවිධ 

සසොයතුරු සාක්ණ ගැටලු 1500 බ ඳභණ 

ප්රභාණඹක් වා වඹ රඵා දීභට බටයුතු බය 

ඇස. 

අභය්තර විගයන අංය  

අභාසයාංලසි  යාජ්ය ඳරිඳාරන අංලසි වා ා 

ඹටසේ ඳතින විරාභ ැකප්ත  සදඳාර්සසම්්මතු, ශ්රී 

රංබා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹසනඹ, ඩි්ට්ම් 

රර්නිං ස්මටර් ලිමිටඩ්, යාජ්ය බාා 

සදඳාර්සසම්්මතු, යාජ්ය බාා සබොමි්ම බා, 

භාන ම්ඳේ ංර්ධනඹ කිරීසම් ජ්ාතිබ බා, 

බාා අධයාඳන වා පුහුණු පිළිඵ ජ්ාතිබ 

ආඹසනඹ, ඳාර්ලිසම්්මතු බටයුතු අංලඹ, යාජ්ය 

බාා අංලඹ වා අභාසයාංලඹ ඹටසේ ක්රිඹාේභබ 

න යාඳිතිර ට අදාශ අබය්මසය විගණන 

බටයුතු යළදුකිරීසම් ගකීභ ද මීට අභසය 

අලයසාඹ අනු විසලේ ඳරික්ණ ද අබය්මසය 

විගණන අංලසි විඹ ඳථඹට අදාශ සේ. 

2022 ලවෂර් සුවිෂේෂි කාර්යය වාධනය් 

 ඳශමු, සදන වා සසන බාර්තු විගණන වා 

බශභනාබයණ බමික රැ්වීම් ඳැැේවීභට 

බටයුතු බය ඇස. 

 

 

 

 

 

 

 අභාසයාංලසි යාජ්බාරි යළදු බයනු රඵන 

ක්රභසේදඹ්ම නිඹමිස නීති සයගුරායළ, බාර්ඹඹ 

ඳටිඳාටිරට අනුගස යළදු්මස්ම ද ඹ්මන 

සොඹා ඵැලීභ වා ා ඔ්සේ බාර්ඹඹ්ම 

සභසවඹවීභ යළදුබයනු රඵන අබය්මසය 

විගණන අංලඹ භඟි්ම රඵා සදන රද 

දාඹබේසි ප්රතිලසාේභබ ප්රගතිඹ ඳවස 

ඳරිදි සේ. 
 

 

 

 

 

 

ලගුල 5.1 - අභය්තර විගයන අංෂය ආ 

කාර්යය් ආ ප්රගයය 

 අභාසයාංලඹ ව අභාසයාංලඹ ඹටසේ ඇති 

ආඹසන වා අංල සස 2022.09.30 දින දක්ා 

අබය්මසය විගණන විභසුම් 20ක් නිකුේ 

කිරීභට බටයුතු බය ඇස. 

 සභභ ර්ඹ තුශදී අබය්මසය විගණන අංලඹ 

වියළ්ම විසලේ විගණන ඳරික්ණ ාර්සා 03ක් 

යළදු බය ඇස. 

ලගුල 5.2  - අභය්තර විගයන අංය විසි් සිදු 

කරන ද විෂේ විගයන ඳරික්ය ලාර්තා 

අමාතයාංය/ 

ෂදඳාර්තෂම්්ුල 

වියය (වංක්ෂිප්තල) 

රාජය ඳරිඳාන, 

ව්ලෂද් කුතු,  

ඳෂාත් වභා ශා 

ඳෂාත් ඳාන 

අමාතයාංය 

අභාසයාංලසි මරය අංලසි 
බටයුතු ම්ඵ්මධ අබය්මසය 
විගණන ඳරීක්ණඹ 

ජායක භාා අංය ජ්ාතිබ බාා අංලසි 
බශභනාබයණ සේා නිරධාරී 
III සරේණියේසි නිරධාරිණියේඹක් 
පිළිඵ ඉදිරිඳේ බර සඳේභ 
පිළිඵ යළදුබශ විගණන 
ඳරීක්ණඹ 

ජායක භාා 

අධයාඳන ශා පුහුණු 

තයතනය 

ජ්ාතිබ බාා අධයාඳන වා 
පුහුණු ආඹසනසි බාඳතිතුභා 
ම්ඵ්මධ ඉදිරිඳේ බර 
සඳේභ පිළිඵ යළදුබශ 
විගණන ඳරීක්ණඹ 

 

කාර්යය ප්රගයය 

අබය්මසය විගණන ැරැ්භක් බ් 

කිරීභ. 

100% 

මලිබ ාර්සා බ් කිරීභ 100% 

විගණන බශභනාබයණ බමික රැ්වීම් 

ඳැැේවීභ. 

75% 

ේචර් සගවීම්  50% 

සප්ත  සයෝ්ග ඳරීක්ා 100% 

අේතිබායම් ගිණුභ 75 

සැ්මඳතු ගිණුභ 100 

වානි ව write off 100% 

ප්රාේධන ේබම් වා ව විඹදම් 

අධීක්ණඹ 

75% 

ක්රිඹාබාරි ැරැ්භ අධීක්ණඹ 25% 

පුධගලිබ ලිපිසගොනු විගණනඹ 100% 

ාවන නඩේතු බාර්ඹඹාධන 

විගණනඹ 

100% 

විරාභ ැකප්ත  දේස විල්ස්ගණඹ 25% 

 
විගයන ශා කෂමනාකරය කකටු රැව්වීම් ඳැලැත්වීම 
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6. වියය ක්ෂේත්රය - විරාම ලැටුප් 

විරාම ලැටුප් අංය  

විරාභ ැකප්ත  ය්ථා ංග්රවඹ ඹටසේ යාජ්ය 

ඳරිඳාරන ස්ගබම් සස ඵරසර ඳැරී ඇති 

බාර්ඹඹ්ම ඉක කිරීභ, විරාභ ැකප්ත  ම්ඵ්මධ 

ප්රතිඳේතිභඹ බරුණු ම්ඳාදනඹ කිරීභ, 

විරාමිබඹ්මසේ වා විරාමිබ ංගම්ලි්ම ඉදිරිඳේ 

සබසයන ඉ්ගලීම්  ම්ඵ්මධසඹ්ම බටයුතු කිරීභ 

වා විරාභ ැකප්ත  සදඳාර්සසම්්මතුසේ ආඹසන 

බටයුතු ම්ඵ්මධීබයණඹ කිරීභ විරාභ ැකප්ත  

අංලඹ භඟි්ම යළදු සබසර්. 
 

2022 ලර්ෂේ සුවිෂේෂි කාර්යය වාධනය් 

 විරාමිබි්මසේ “විරාභ ැකප්ත  වා 

සුඵාධනඹ” ම්ඵ්මධසඹ්ම විරාමිබ 

නිරධාරී්ම ව විරාමිබ ංගම් වියළ්ම ඉදිරිඳේ 

බයනු රඵන ගැටලු  2ස ලිපි ම්ඵ්මධ 

ඳවස ඳරිදි බටයුතු බය ඇස. 

ලගුල 6.1 - විරාකක ක ධාරී් වශ විරාකක 

වංගම් විසි් ඉදිරිඳත් කරනු බන ගැුලු ව ආත 

ලිපි වම්බ්ධ ප්රගයය 
 

 ැබුණු 

ලිපි 

වංඛ්යාල 

ෂගොනු 

කරන ද 

ලිපි 

වංඛ්යාල 

කුතු 

කෂ ලිපි 

වංඛ්යාල 

ජනලාරි 351 80 271 

ෂඳබරලාරි 305 70 235 

මාර්ු 324 65 259 

අෂප්රේඛ 178 38 140 

මැයි 160 30 130 

ජූක  168 33 135 

ජූලි 89 25 64 

අෂගෝව්ු 270 49 221 

වැප්තැම්බර් 455 57 398 

 

 විරාභ ැකප්ත  ය්ථා ංග්රවසි 12 වා 15 

ග්මති ඹටසේ විනඹ නිසඹෝග භස විරාභ 

ගැ්මව නිරධාරී්මසේ විරාභ ැකඳ වා 

ඳාරිසසෝෂිබ සගවීභ ම්ඵ්මධ නිර්සධල රඵා 

දීභ වා ක්රිඹාේභබ න විනඹ බමික සස 

නිර්සධල රඵාගැනීභ වා ඉදිරිඳේ බයන රද 

සගොනු ංඛ්යා ඳවස ඳරිදි සේ. අදාශ 

නිර්සධල රඵා දීසභ්ම ඳසු ස්ගබම්තුභ්මසේ 

අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ වා එභ සගොනු 

සඹොමු සබසර්. 

රඳ වුශන 6.1 - විනය කකටුල ෂලත ඉදිරිඳත් 

කරන ද ෂගොනු  

 

 සභභ අංලඹ වියළ්ම 2022 ර්ඹ තුශදී 

චක්රස්ගඛ් 02ක්, අභාසය භණ්ඩර ංසධල 03ක් 

ව එක් ගැට් නිසේදනඹක් නිකුේ බය ඇස.  

ලගුල 6.2 - විරාම ලැටුප් අංය විසි් ක කුත් 

කරන ද චරෂඛඛ්, අමාතය ම්ඩඩ වංෂද් වශ 

ගැවට් ක ෂදදන 

චරෂඛඛ් / වංෂද් 

අංකය 

කරුය 

රාජය  ඳරිඳාන චරෂඛඛ් 

රාජය  ඳරිඳාන 

චරෂඛඛ් 

02/2022 

යාජ්ය නිරධාරී්මසේ අනිාර්ඹ 

විරාභ ඹාසම් ඹ අවුරුදු 65 

දක්ා දීර්ඝ කිරීභ 

රාජය  ඳරිඳාන 

චරෂඛඛ් 

19/2022 

යාජ්ය නිරධයඹ්මසේ අනිාර්ඹඹ 

විරාභ ගැ්මවීසම් ඹ අවුරුදු 60 

දක්ා අඩු කිරීභ 

අමාතය ම්ඩඩ වංෂද් අංකය 

PA/Pns-

01/02/2022 

විරාභ ගනු රඵන යජ්සි 

සේබි්ම වා ඳාරිසසෝයළබ 

සගවීභ. 

PA/Pns-

03/35/2022 

විරාභ ගනු රඵන යජ්සි 

සේබි්ම වා ඳාරිසසෝයළබ 

සගවීභ. 

PA/Pns-

04/47/2022 

යාජ්ය නිරධයඹ්මසේ අනිාර්ඹ 

විරාභ ගැ්මවීසම් ඹ අවුරුදු 60 

දක්ා අඩු කිරීභ. 

ගැවට් ක ෂදදන  

- විරාභ  ැකප්ත  ය්ථා ංග්රසි 

02 වා 17 න ග්ම ම්ම 

ංසලෝධනඹ කිරීභ. 

යජ්සි සේසි නියුතු යළඹලුභ 

යජ්සි නිරධාරී්මසේ අනිාර්ඹ 

විරාභ ගැ්මවීසම් ඹ් මිභා 

ඹ අවුරුදු 65 දක්ා දීර්ඝ 

කිරීභ. 
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7. විශ්රාමැලුප් දැපාඳාතම්න්තුවල 
 

2022ැලවපතමැසුවිපේෂිැකාතමයයැවාධනයතු 

 රාජ්යැ ිලධාීනතුප ැ නිලලාතමයැ විශ්රාමැ

ගුතුවීපන්ැලයවැවංපෝධනයැකිීනම. 
 

ආණ්ඩුක්රම ව්ය්සථාව්වම ින් වෝ හ වෝ ්න් වීතියක්ව

ම ින් ව ෝ හ ව නිශථචකව කරව ෝ නොම ැියව නිලධවරී් ෝ ේව

අනි්වර්කව විශ්රවම ව ගැ් මේෝ වව ්කසව හැරු කව ෝ කො ව

සිකළුම ව රවජ්යව නිලධවරී් ෝ ේව අනි්වර්කව විශ්රවම ව

ගැ් මේෝ වව ්කසව 2022.01.01ව දිනව සි ව බලව් ම කව

්නවඳරිදිවඅවුරුදුව65වද්්වවදීර්ඝවකරනවලදී.වෝ කෝ සේව

නමු් , නැ්තව අංකව 22/1403/605/014ව හවව

2022.09.12වදිනැියවඅම වතයවම ණ්ලලවීරරයකවඅුව්ව

අනි්වර්කවවිශ්රවම වගැ් මේෝ වව්කසවඅවුරුදුව60වද්්වව

ඳහත වෝ හලනවලදවඅතරවඑකව2023.01.01වදිනවසි ව

ක්රිකව් ම කවරීරීම  වනිකමිතක. 
 

 “ට”ැ උඳපේඛනග්ැ ්නවරුැ වශාැ විශ්රාමැ

ලුප් දැ හිමිකමැ බාගුනීමැ වශාැ ලනැ නලමැ

පවේලාැකායැදීතමඝැකිීනම. 
 

“ ”ව උඳෝ ේඛනගතව තනතුරුව සහවව විශ්රවම ව ්ැප් ව

හිමිකම වලබවගැීතම වසහවව්නවඅ්ම වෝ සේ්වවකවලකව

අවුරුදුව 10වෝ ලසවසංෝ ශ ධනකවරීරීම  වක ංතුවකරව

ඇත.  

 ඇඟිලි වකුණු මගිතු ලාතමෂික ජීවි් 

වශතිකය බාදීපන් ඳශසුකන්ැ ්ලදුරටත්ැ

ලයා ද්ැකිීනම. 
 

2022.01.03ව දිනැියව රවජ්යව ඳරිඳවලනව චක්රෝ ේඛව

03/2022ව හවව 2022.01.20ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව

චක්රෝ ේඛව 01/2022ව අුව්ව 2022.01.01ව දිනව සි ව

ක්රිකව් ම කව්නවඳරිදිවවිශ්රවම ව්ැප් වගයනක වඅදවලව

කරව ෝ නොග් නවව රු.ව 5,000කව ම වසිකව දීම නව්්ව

විශ්රවමිකන්් ව ෝ ්තව ලබවදීම  ව ක ංතුව කරව ඇත.ව

විශ්රවමිකන්් ව574,686වෝ දෝ නකුවසහවවජ්න්වරිවසි ව

සැ තැවබර්ව ම වසකව ද්්වව ෝ වව ෝ ්ුවෝ ්් ව ෝ ගමේවව

රීරීම  වරු.මිලිකනව 25,959ව ්ව ්ැකව මේවඇත.ඇඟිලිව

සලකු කවම ින් ව්වර්ෂිකවජීවිතවසහියකකවලබවදීෝ වව

ඳහසුකවවත්දුර ් ව්යව තවරීරීම . 

 විශ්රාමිකන්තුැ වශාැ රු.ැ 50000කැ මාකකැ

දීමනාලක්ැපගවීම. 

2022.02.01ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

02/2020 (සංෝ ශ ධනවVII) අුව්වඇඟිලිවසලකු කව

ම වර්ගෝ ක් ව ්වර්ෂිකව ජීවිතව සහියකකව ලබවදීෝ වව

ඳහසුකවව ෝ සලව් ව බැංකුව ශවඛවව 75්ව ඔසථෝ සේව

ක්රිකව් ම කවරීරීම වසිදුවකරනවලදී.වඅවඅුව්වෝ වව්නව

වි වප්රවෝ ීය කවෝ ේකවවකවර්කවල, ඳෑ් වඅෂිකවවබැංකුව

ශවඛව, ම හජ්නව බැංකුව ශවඛව, ජ්වියකව ඉියරිරීරීෝ වව

බැංකුව ශවඛව, ප්රවෝ ීය කව බැංකුව ශවඛවව සහව ෝ සලව් ව

බැංකුවශවඛවවදවඇතුළු්වදි්න්නවපුරවවසථාවනව415කවදීව

විශ්රවමිකක් ව හ ව ෝ ම ම ව ඳහසුකවව ලබවව ගැීතෝ වව

අ්සථාව්වසලසවවඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ත්රිවිධැ ශමුාාැ විශ්රාමැ ලුප් දැ හිමිගුතුවීපන්ැ

ක්රමපදායැඳශසුැකිීනම. 
 

2022.06.27ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

04/2022වඅුව්වත්රිවිධවහමුදවවෝ සේ්වවඳවරිෝ ත ෂිකවහවව

විෝ ශේෂව්් දිවෝ ගමේෝ වවඅකදුවඳ් වකළම නවකරයකව

සදහවවම වර්ගගතවඳීධියක්වහදු් ්වදීම . 
 

2022.03.08ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

02/2022ව ම ින් ව 1981ව ංීධ, නවවිකව හවව ගු්් ව

හමුදවව විශ්රවම ව ්ැප් ව හවව ඳවරිෝ ත ෂිකව ්ය්සථාවව

සංග්රහෝ  ව ෝ රගුලවසිව ක ෝ ් ව කැිමවව දීම නවව හිමිව

ගැ් මේෝ වව අකදුවඳ් ව ෝ කොමුවරීරීෝ වදීවන්වආකෘියව

ඳත්රකව අුව්ව අකදුවඳ් ව ලබවගැීතම  ව අ්ශයව

උඳෝ දසථවනිකු් වකරවඇත. 
 

2021.07.22ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

03/2021ව ම ින් ව ංධම කව ්වතව්රයකව ඳැ්ියව

කවල්ක්වුවෝ ේදීව මිකිනකව ශ්රීවවව ලංකවව ෝ ඳොලිසථව

සවම වජිකක් ෝ ේව කැෝ ඳ් න් ව ෝ ්තව හිමිගැ් වූව

සථාව්රව දීම නව්ව සංෝ ශ ධනකව සහවව ෝ තොරතුරුව

තව්ෂයවඳීධියකව්ැඩිදිං කවරීරීම . 
 

ත්රිවිධවහමුදවවම රයවඳවරිෝ ත ෂිකවෝ ගමේවවඅකදුවඳ් ව

ම වර්ගගත්ව ෝ කොමුව රීරීම  ව අ්ශයව ඳහසුකවව

සලසවදීම . 
 

 

 
ගරුැනමාත්යවමතුැවිශ්රාමැලුප් දැපාඳාතම්පන්තුවපදැ

ිලීනක්ණැචාරිකාලකැපයපාමිතු 
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 ලුතුාඹු, ලුතුාඹුැ පුරුැ ශාැ නනත්ාරුැ ක්රමයැ

යටපත්ැලියාඳදංචිැකිීනම. 

2022.10.06ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

02/2016ව (සංෝ ශ ධනව I) ම ින් ව ්ැ් දඹු, ්ැ් දඹුව

පුරුෂව හවව අන් දරුව විශ්රවම ව ්ැප් ව ක්රම ෝ  ව

ලිකවඳදිංචිකව සහවව මි් ව ෝ ඳරව ඳැ්ියව මුද්රිතව

අකදුවඳ් වසහවඇමු කවවතැඳෑලවම ින් වෝ ග් මේෝ වව

ක්රම ෝ ේදකව ෝ ්නසථව කරමි් ව අදවලව ෝ ේඛනව

ඳරිෝ ල කනකවකරවම වර්ගගත්වෝ කොමුවරීරීම වසහවව

අ්ශයවඳහසුකවවසඳකවවඇත. 
 

 විශ්රාමැලුප් දැවංපෝධනයැකිීනම. 
 

2022.09.14ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

05/2022ව අුව්වවිශ්රවම වකවෝ ම ් වඳසුවවිවිධවෝ හේන්් ව

ම තව විශ්රවම ව ්ැප් ව සංෝ ශ ධනකව කලව ංතුව

විශ්රවමිකන්් ෝ ේව විශ්රවම ව ්ැප් ව අකදුවඳ් ව

ම වර්ගගත්වඉදිරිඳ් වරීරීම වසහවවඅ්ශයවඳහසුකවව

සලසවවඇත. 
 

 විශ්රාමැලුප් දැලුපුපුරැපගවීන්ැකෂමනාකරණය. 
 

2022.06.10ව දිනැියව විශ්රවම ව ්ැප් ව චක්රෝ ේඛව

03/2022ව අුව්ව විශ්රවම ව ්ැප් ව ෝ ගමේවව

කළම නවකරයෝ  දීවහඳුනවග් නවවලදවවිශ්රවම ව්ැප් ව

්ැඩිපුරව ෝ ගමේවව අකකරව ගැීතම ව කළම නවකරයකව

සහවව න්ව ෝ තොරතුරුව තව්ෂයව ඳීධියක්ව

හඳු් ්වව දීව ඇත.විෝ ීශගතව ්නව නිලධවරී් ෝ ේව

්ැ් දඹුව පුරුෂව හවව අන් දරුව දවකකව මුදේ එ්රැසථව

රීරීම . 
 

රවජ්යව ඳරිඳවලනව චක්රෝ ේඛව 14/2022, 14/2022(I), 

14/2022(II) සහව2022.09.19වදිනැියවවිශ්රවම ව්ැප් ව

චක්රෝ ේඛව 06/2022ව අුව්ව විෝ ීශව රැරීකවව සහව

ෝ ීය කව රැරීකවව සහවව විෝ ශේෂව නි්වඩුව ගුවව ලබනව

නිලධවරී් ෝ ේව නි්වඩුව කවලකව තුලදීව ්ැ් දඹුව /ව

්ැ් දඹුව පුරුෂව හවව අන් දරුව දවකකව මුදේව එකරැසථව

රීරීම වසහවින කවගතවරීරීම  වඅදවල්වන්වම වර්ගගතව

ඳීධියක්වහඳු් ්වදීම .ව 

 විශ්රාමැලුප් දැවරීයැකිීනමැවිමධයග්ැකිීනම. 
 

ඳැ්ියවෝ කොවිඩ්ව19ව්සංගතවත් ් ්කවසහවදි්න්ෝ ් ව

ඳැ්ියවඉ් ධනවඅර්බුදකවෝ හේතුෝ ්් වම තුවූවප්ර්වහනව

අඳහසුතවවම තවවිශ්රවම ව්ැප් වසරීකවරීරීම වසහවව්නව

සවමුඛව ඳරී්ෂයව ඳැ්ැ් මේම  ව ෝ නොහැරීව වූව

විශ්රවමිකන්් ව සහවව අෝ ප්රේේව ම සව සි ව අෝ ග සථතුව

ම වසකව ද්්වව ගවේල, ම වතරව සහව ම හුව්රව

දිසථත්රි්ක්ලව විශ්රවම ව ්ැප් ව සරීකව රීරීෝ වව සවමුඛව

ඳරී්ෂයව සහවව ්නව ජ්ංගම ව ෝ සේ්වව තුන්ව

ඳැ්ැ් මේම .ඔ්ෝ ත බර්ව 08ව දින ව ෝ කදුුවව ජ්වියකව

විශ්රවමිකව දිනක ව සම ගවව ්ව විශ්රවම ව ්ැප් ව සරීකව

රීරීෝ වව සවමුඛව ඳරී්ෂයව ක ංතුව දිසථත්රි්ව

ම ට් මි් වවිම ධයගතවරීරීම වසිදුවකරනවලදී.වඅවඅුව්ව

ම වතර, අුවරවධපුර, ම හුව්ර, කුරුයෑගලව සහව

බදුේලව කනව දිසථත්රි්කක් හිව ෝ ම ම ව ්ැලස හනව

්වරිකව් ම කවෝ කෝ ර්. 

ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජ්ාතිකැවිශ්රාමිකැදනයැවුමීනම 
 

රෝ ට්ව ඳ්ියනව උග්රව ආර්ිකකව අර්බුදකව ම තව ජ්වියකව

අක්ැකවචක්රෝ ේඛව03/2022වහිවඋඳෝ දසථවඳරිදිවරවජ්යව

විකදවව අ්ම ව කරමි් ව ෝ ම ම ව ෝ දඳවර්තෝ ව් තු්ව

විසි් ව ෝ ම ්රව ජ්වියකව විශ්රවමිකව දිනව සැම රුම ව

ෝ ජ්යෂථවව විශ්රවමිකව පුර්ැසිව ප්රජ්ව් ව ලබවෝ දනව

ෝ සේ්ව්් ව විම ධයගතව රීරීෝ වව සම වරවකකව

්ැලස හන්වෝ ලසි් වඳ්් ්වවඇත. 
 

 පුහුණුැලුඩවටශතුැඳුලුත්වීම 
 

විශ්රවම ව ්ැප් ව කළම නවකරයව ද් තව ඳීධියකව හවව

සවබ් ධ්වක ංතුවකරනවවිවිධව රවජ්යවනිලධවරි් ව

සහවව ම වර්ගගතව ක්රම ෝ ේදකව ඔසථෝ සේව පුුණූව

්ැලස හ් වඳැ්ැ් මේම  වක ංතුවකරවඇත.ව 
 

14/2022ව චක්රෝ ේඛකව ක ෝ ් ව විෝ ීශගතව ්නව

නිලධවරී් වසහවව්ැ් දඹුවහවවඅන් දරුවදවකකවමුදේව

එමේම ව සවබ් ධව ඳීධියක්ව හඳු් ්වදීම ව සහව

ම වර්ගගතව පුුණ ක්්ව නිලධවරී් ව 5000්ව ඳම යව

ිමරිස්වසහවව්ැලස හ් ව19ව්වඔසථෝ සේවපුුණ කමේවව

සිදුවකරවඇත. 
 

ෝ දඳවර්තෝ ව් තුව ෝ ්බ්ව අලවිකව සහව නිලව youtube 

නවලිකව්ව හරහවව ෝ ම ම ව පුුණ කව ්ැලස හ් ව

නැරඹීෝ වවඅ්සථාව්වදවසලසවවඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මා්රැදව්ත්රික්ැපේකන්ැකාතමයාපපැඳුලුතිැවිශ්රාමැලුප් දැ

වරීයැකිීනම විමධයග්ැකිීනපන්ැලුඩවටශන 
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 විශ්රාමැලුප් දැපගවීන් 

ලගුලැ 7.1ැ -ැ වරීයැ කරනැ ාැ නලැ විශ්රාමිකන්තුැ

වංඛයාලැනජ්නලාරි-ැවු ද්ුන්බතම) 

මාවය විශ්රාමිකයතුැගණන 

කවිේ ලු .න.වි.ලු.  ශමුාා 

ජ්න්වරි 1047 709 426 

ෝ ඳබර්වරි 1562 1248 898 

ම වර්තු 1194 756 619 

අෝ ප්රේේ 1658 1291 690 

ම ැන් 738 509 290 

ජුනි 531 983 248 

ජුලි 1260 757 759 

අෝ ග සථතු 520 583 833 

සැ තැවබර් 1347 1027 921 

රූඳැ වටශනැ 7.1ැ -ැ වරීයැ කරනැ ාැ නලැ

විශ්රාමිකන්තුැවශාැපගලනැාැමුාැනරු.මිලියන) 

 

ලගුලැ 7.2ැ -ැ ඳාරිප්ෝෂිකැ පගවීන්ැ නජ්නලාරි-ැ

වු ද්ුන්බතම) 

ම වසක විශ්රවමිකන්්   

සංඛයව් 

මුදල  

රු.වමිලිකන 

ජ්නලාරි 1,143         1,200.79  

පඳබරලාරි 423 383.03  

මාතමව 1,679 1,674.23  

නපරේේ 1,353 1,090.41  

මුන් 1,395 1,405.95  

ජුිල 1,456 1,524.49  

ජුලි 1,165 1,105.41  

නපගෝව්ව 2,958 2,950.35  

වු ද්ුන්බතම 3,038 2,625.81 

එකතු් 14,610 13,960.48  

රූඳැ වටශනැ 7.2ැ -ැ 2022ැ ලවපතමැ විශ්රාමැ ු ැ

වංඛයාලැනජ්නලාරි-ැවු ද්ුන්බතම) 

 

ලගුලැ7.3ැ -ැවිශ්රාමැලුප් දැවිම්ාැවශැවංපෝධනැ

නජ්නලාරි-ැවු ද්ුන්බතම) 

මාවය වංඛයාල මුදල 

රු.වමිලිකන 

ජ්නලාරි 814         73.00  

පඳබරලාරි 980         69.43  

මාතමව 1,092         29.71  

නපරේේ 1525         44.47  

මුන් 1274         66.91  

ජුිල 1318         85.48  

ජුලි 1238         73.34  

නපගෝව්ව 819         95.24  

වු ද්ුන්බතම 861         77.80  

එකවල 9,921      615.37  

ැලගුලැ7.4ැ -ැ ාායකැමුාේැආඳසුැපගවීන්ැ නජ්නලාරි-ැ

වු ද්ුන්බතම) 

මාවය පගවැවංඛයාල 

ජ්නලාරි 82 

පඳබරලාරි 184 

මාතමව 453 

නපරේේ 113 

මුන් 40 

ජුිල 214 

ජුලි 252 

නපගෝව්ව 263 

වු ද්ුන්බතම 233 

එකවල 1,834 
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රූඳැ වටශනැ 7.3ැ -ැ රාජ්යැ පවේලාැ නතමසවාධකැ

නරමුාේැුබීන්ැවශැපගවීන්ැනජ්නලාරි-ැවු ද්ුන්බතම) 

 

ලගුලැ 7.5ැ -ැ රාජ්යැ පවේලාැ නතමසවාධකැ නරමුාටැ

නලුතිතුැ එක්වැ වශැ ඉලත්ැ වැ වාමාජිකැ වංඛයාලැ

නජ්නලාරි-ැවු ද්ුන්බතම) 
 

මාවය නලුතිතුැඑක්ැවු 

වාමාජිකැ

වංඛයාල 

ඉලත්ැවු 

වාමාජිකැ

වංඛයාල 

ජ්නලාරි 4,151 447 

පඳබරලාරි 4,260 431 

මාතමව 3,749 505 

නපරේේ 1,689 432 

මුන් 1,691 294 

ජුිල 853 287 

ජුලි 88 287 

නපගෝව්ව 4,090 329 

වු ද්ුන්බතම 2,925 527 

එකවල 23,496 3,539   

ලගුලැ7.6ැ-ැරා ධනැශාැපුනාලතම්නැවියාන්ැනරු.මි) 

ම වසක 
පුනරව්ර්තනව

විකදවව(රුමි) 

ප්රවේධනව

විකදවව(රු.මි) 

ජ්නලාරි 24,882.67    0.19  

පඳබරලාරි 30,580.46  1.05  

මාතමව 28,978.18  4.39  

නපරේේ 28,945.32  -    

මුන් 28,434.62  0.08  

ජුිල 28,767.00  0.82  

ජුලි 28,598.95  0.37  

නපගෝව්ව 30,098.65   0.56  

වු ද්ුන්බතම 30,249.08  2.86  

එකවල 259,534.93  10.33  
 

 

 
 
 
 

ලගුලැ7.7ැ-ැආාායන්ැඑකවකිීනන්ැ 
 

විව්්රය එකවැකරනැාැ

ආාායමැ(රු.මි) 

ම ධයම වරජ්ක 180002.52 

ඳළව් වසකව 90856.85 

ගුරුව ්ැ් දඹුව හවව අන් දරුව

විශ්රවම ව්ැප් වඅරමුදලව 

337.32 

එකවල 280196.68 
 

 ෝ දඳවර්තෝ ව් තු් ව අක් ව ෝ ගොලනැිනලිව කුලීව

ඳදනම ව ම තව ලබවදීම ව ම ින් ව ජ්න්වරිව ම සව සි ව

සැ තැවබර්ව ම වසකව ද්්වව රු.මිලිකන10.6කව

මුදල්ව සහව නි්වඩුව නිෝ ්තනව ම ින් ව

රු.මිලිකනව 1.27කව මුදල්ව රජ්ෝ  ව ආදවකවව

්ශෝ ක් වඋඳකවදීවඇත. 
 

2022ැ ලවරැ වෂැ ඉදරිපපදීැ ඉප්ැ කිීනමටැ

නප දක්ෂි්ැක්රියාකාරකන් 
 

 2022ව ඔ්ෝ ත බර්ව 01ව දිනව ්නව වි ව

ෝ ඳොෝ රෝ තුව ෝ ේඛනෝ  ව සිටිනව විශ්රවමිකන්් ව

140883ව ෝ දෝ නකුව සහවව ඳවරිෝ ත ෂිකව ෝ ගමේවව

කළව ංතුව ්නව අතරව අව සහවව රු.ව මිලිකනව

150414කව අ්මුදේව ම හව කවණ්ලවගවරෝ ක් ව

ලැබිකව ංතු්ව ඇත.ව අව අුව්ව ඳවරිෝ ත ෂිකව

ෝ ගමේම ව ප්රම වදමේම ව ෝ හේතුෝ ්් ව විශ්රවමිකන්්  ව

සිදු්නව අඳහසුතව්කව අ්ම ව රීරීම ව සහවව න්ව

විධිව විධවනව ඇතුළ් ව කරමි් ව විශ්රවම ව ්ැප් ව

්යසථාවවසංග්රහක වසංෝ ශ ධනවෝ ක ජ්නවවරීරීම . 

 රජ්ෝ  ව ෝ සේ්ෝ  ව ෝ කදීව සිටිකදීව මිකිනකව

නිලධවරී් ව සහවව ්නව ම රයව ඳවරිෝ ත ෂිකව

ප්රියලවකව හිමිකරදීවව ද් තව ඳීධියකව හරහවව

ඳම ය්ව සිදුව රීරීම ව සහවව අ්ශයව ඳහසුකවව

සැලසීම . 

 2016.01.01ව  ව ෝ ඳරව විශ්රවම ව ිනකව සිවිේව

විශ්රවමිකන්් ව සහවව අග්රහවරව ෝ ස ඛයව

ර්ෂයව්රයකව ක්රිකව් ම කව රීරීම ව

සවබ් ධෝ ක් වක ංතුවරීරීම . 

 2015් ව ඳසුව ඳ් මේවව ලදව රවජ්යව නිලධවරී් ව

සහවව හිමි්නව විශ්රවම ව ්ැප් ව ක්රම කව නිශථචිත්ව

හඳු් ්වදීම . 

 රවජ්යවඳරිඳවලනවචක්රෝ ේඛව23/94 වඳරිකවහිර්ව

රවජ්යව ෝ සේ්ක ව බ්වව ගැීතෝ වව උඳරිම ව ්කසථව

සීම ව්ව ්නව අවු.45ව ඉ්ම ්වව ම ධයම ව රජ්ක, 

ඳළව් වසකවවසහවඳළව් වඳවලනවආකතනක්  ව

බ්වවගැීතවවසථිකර්ම වනතරවරීරීම වසහවදැන ව

බ්වව ෝ ගනව විශ්රවම ව ්ැප් ව ප්රියලවකව ඉේලුවව
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කරනව ෝ සේ්කන්් ව සවබ් ධෝ ක් ව ෝ ඳොදුව

ීරරයක්වගැීතම . 

 ඳ්ියනව මූලයව අර්බුදකව හමුෝ ේව හවව ඉදිරිෝ  දීව

ියරසවරවවිශ්රවම ව්ැප් වෝ ගමේම ්වසහවවරවජ්යවහවව

ඳළව් ව රවජ්යව ෝ සේ්කව සහවව දවකක් ්ව විශ්රවම ව

්ැප් වක්රම ක්වහවවඅරමුදල්වහඳු් ්වදීම . 

 ම ධයම ව රජ්ක, ඳළව් ව සකවව සහව ඳළව් ව ඳවලනව

ආකතනවවිසි් වක්රිකව් ම කවකරුවවලබනවවිවිධව

සම වජ්වආර්ෂයවප්රියලවකවක්රම වඅකවබීධවකරව

එ්වආකතනකරී් වෝ ම ෝ හකමේම . 

 දැන ම ් ව සම වජ්ව ආර්ෂයව ප්රියලවකව

ෝ නොලබනවෝ ඳ ීගලිකවසහවසථ්කංවරැරීකවවසහව

අෝ නකු් ව ්ෝ ෂේත්රක් ව සහවව සැම  ව විශ්රවම ව

ජ්වියකව ප්රියඳ් ියකව ක ෝ ් ව දවකක් ්ව විශ්රවම ව

්ැප් වක්රම ක්වහඳු් ්වදීම  

 

8.  ශ්රීැැංකාැවංලතමධනැඳරිඳානැආය්නය 

ශ්රීව ව ලංකවව සං්ර්ධනව ඳරිඳවලනව ආකතනකව කුවව

රවජ්යව ඳරිඳවලනව හවව කළම නවකරයව දැුවම ව

්ර්ධනකව රීරීම ව හවව කුසලතවව ්ැඩිව දිං කව රීරීම ව

සහවව ්නව ශ්රීව ලංකවෝ ේව ප්රමුඛතම ව රවජ්යව අංශෝ  ව

පුුණ කව සංවිධවනකන්.ව කළම නවකරයව පුුණ කව

ක ංතුව ්ල ව අම තර්ව කළම නවකරයෝ  ව

හඳුනවග් වක්රිකවකවරීවඅංශවසං්ර්ධනකවරීරීම වසහවව

ෝ ම ් ම ව ආකතනිකව ඳීධියව සම වෝ ල චනකව රීරීම ව

සහව ්ැඩිව දිං කව රීරීම ව සහවව ශ්රීව ලංකවව සං්ර්ධනව

ඳරිඳවලනව ආකතනකව විසි් ව කළම නවකරයව

උඳෝ ීශනවෝ සේ්වවහවවඳර්ෝ  ෂයවසිදුවකරුවවලබන්. 

2022ැලතමපපැශ්රීැංකාැවංලතමධනැඳරිඳානැ

ආය්නපපැහිැවිපේැකදුවීන් 

 රාජ්යැ කෂමනාකරණැ ාව්්රඳතිැ උඳාධිැ

ඳාඨමාාලැ (MPM)ැ 2021/2023 ලතමයැ

වශාැනලකන්තුැබලාැගුනීමැැ 

2021/2023වරවජ්යවකළම නවකරයවශවසථත්රඳියවඋඳවධිව

ඳවවම වලවෝ ේව සම වරවකකව උ් ස්කව සථලීලවව හිව

සංකාීතවශවලවෝ ේදීව2022.09.16වදිනවඳැ්ැ් විණි. 

 2021ැ ශ්රීැ ංකාැ විායාත්මකැ පවේලයටැ බලාැ

ගත්ැ නලකැ ිලධාීනතුප ැ පවේලාරන්භකැ

පුහුණුලැනලවානපපැවශතිකැඳත්ැපිරිනුමීම 

2021ව ශ්රීව ලංකවව විදයව් ම කව ෝ සේ්ක ව බ්වව ග් ව

නිලධවරී් ෝ ේව ෝ සේ්වරවකකව පුුණ ක්ව අ්ස් ව කරව

සහියකවඳ් විමරිනැව ම ව2022.09.30ව්නවදිනවසථලිලවව

ප්රධවනවශ්ර්යවගවරෝ  දී ඳැ්ැ් වුණි. 

 

 

 

 

 ඉංග්රීකැ ඳාඨමාාැ වශාැ 2021ැ ලතමයටැ

නලකන්තුැබලාැගුනීමැැ 

සථලීලවව ඉංග්රීසිව ඩි ෝ ල ම වව ඳවවම වලව්ව සහවව

නිලධරක් ව38වෝ දෝ නකු් 0වරැරීකවව අරමු කවසහවව

ඉංග්රීසිවකවෂවවසථලීලවවසහියකවඳත්රවඳවවම වලව්වසහවව

නිලධරක් ව44වෝ දෝ නකු් වබද්වවග් නවවලදී. 

 2022ැලතමපපදීැඳලත්ලනැාැවිභාග 

2022ව ව ්ර්ෂකව සහවව රවජ්යව ෝ සේ්ක ව නිලධවරී් ව

බ්වව ගැීතම ව සහවව ඳ්් ්නව ලදව වි්ෘතව තරඟව

විකවගව 02්0ව කවර්ක්ෂම තවව කලඉවව විකවගව 23්ව

සහවව අකදුවකරු්් ව 10135ව්ව සහකවින්නවලදීව .

ඊ වඅම තර්වසථලිලවවආකතනකවවිසි් වඳ්් ්නවලදවව

ඳවවම වලව්ල වඅදවළවවිකවගව16ව්වසහවඅකය් තරව

විකවගව 3ව ්ව දව සිදුව කරනව ලදව අතරව අව සහවව

අකදුවකරු්් ව532්වසහකවගීවවික. 

 ප්ොරවරුැ්ාක්ණැශාැලුඩවටශතුැරලතමධනැ

නංය 
 

 ශ්රීව ලංකවව ඳරිඳවලනව ෝ සේ්ෝ  ව 2021ව (වි්ෘත)ව

කණ්ලවකම ව සහවව ම ධයසථාවනව තුනකදීව

ම වර්ගගතව ක්රම ක ව ෝ සේ්වරවකකව පුුණ කව

්ැලස හනවක්රිකව් ම කවකරවඇත. 
 

 SLIDAව Computer Driving Licenseව

්ැලස හෝ ් ව විකවගව අෝ  ්ෂකක් ව 33ව

ෝ දෝ නකුවසහවවවිකවගවඳ්් ්වවඇත. 
 

 ඳතමපපණැනංය 

 

 කළම නවව සඟරවෝ ේව අ ්න ෝ ්ළුෝ වව ඳළමුව

කලවඳකව ්නව 2021ව ජලි-ව ෝ දසැවබර්ව කලවඳකව

නිකු් වරීරීම  වක ංතුවකරවඇත.ව 

 

 Newsletters සඟරවෝ ේවහ් ්නවෝ ්ළුෝ වවඳළමුව

කලවඳකවහවවෝ ද්නවකලවඳකවනිකු් වකරවඇත  
ශ්රීැංකාැවිායාත්මකැපවේලයට බලාැගත්ැනලකැ

ිලධාීනතුප ැපවේලාරන්භකැපුහුණුල 
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9.  දුරසථ ඉගෙනුම් මධ්යසථය  

2022 වසර තුළ ළඟ කරෙත් ඉලක්ක 

 අධ්යපන ය අමයාංශය උ  සග ස වය ධ්ා  

සාංවර්ධ්ය වඩසටහන්  
 

බව්නාහිර පාත් අධ්යාපන පාපාතමේප්තුතුල 

විසිතු ව්ලකීය පාපාතමේප්තුතුලට වශ බව්නාහිර 

පාපත් කාප අධ්යාපන කාතමයායතුට 

අනුයුක්ේ කරන ා කෂමණාකාර වශකාරලරුතු 

වශ වංලතමධ්න නිධ්ාරීතු උපාවා විවිධ් විය 

කාපයතු යටපත් ධ්ාරිේා වංලතමධ්න ලැඩවටශතු 

පැලැත්වීප් කාතමයය දුරව්ථ ඉපෙනු් 

මධ්යව්ථානයට පලරන දී. ඒ අනුල 2022 ලවර 

තුෂ මිශ්ර මාිළියපයතු යුතුල කරපෙන යනු බනා 

ලැඩවටශතු 11 ක් මගිතු නිධ්ාරීතු 120 පාපනකු 

පුහුණු කරන දී.   
 

 මර්ෙෙ ක්රම ට ිභාෙ පන වත්ීමම  

 

විවිධ්ාකාර පවේලාාභීතු උපාවා මාතමෙෙේ විභාෙ 

පැලැත්වීම අතිතු දුරව්ථ ඉපෙනු් මධ්යව්ථානය 

ඉිළරිපයතුම සිටී. එපවේ දුරව්ථ ඉපෙනු් 

මධ්යව්ථානය මගිතු පවේලය වවනු බනා 

පවේලාාභීතු අේර ලරත් කෂමණාකරන 

ෙණකාධිකාරී  (CIMA),ලරත් වශතිකත් 

ෙණකාධිකාරී වංෙමය (ACCA) වශ ලරත් මය 

වි්පේක (CFA) යන ආයේන පේ.  ව්ලකීය 

වි්ලාසී විභාෙ පරිවරය පශේතුපලතු දුරවථ් 

ඉපෙනු් මධ්යව්ථානය යනු පවේලාාභීතු විසිතු 

සිය විභාෙ පැලැත්වීම උපාවා පවේලය අපේක්ා 

කරනා ආයේනයක් බලට පත්ල තිපේ. 
 

 
 

 ප්රසිද්ධධ් සම්ම්න්්රණ  පන වත්ීමම 
 

පේොරතුරු ේාක්ණය මේ පාන්ල ලැඩබි් හී 

ඵාායකත්ලය ලතමධ්නය කිරීම, උවව් එක්පවේ 

භාවිේය, රජපේ ප්රව්පාානයතු හිදී ංසු ඇෙීමම, 

වශ රජපේ ප්රව්පාානයතුහී ංසු කටයුතු වාතමථක 

අයුරිතු සිදුකිරීම ලැනි මාේෘකා ව්බතුධ්පයතු ලන 

ව්මතුත්රණ ඇතුුවල  ප්රසි්ධධ් ව්මතුත්රණ 20ක් 

පලත්ලතුනට 2022 ලවර තුෂදී දුරව්ථ ඉපෙනු් 

මධ්යව්ථානයට ශැකිල තිපේ. පමකී ව්මතුත්රණ 

මාතමෙෙේ ක්රමයට පමතුම ඉතු බැශැරල වාමානය 

ආකාරයටා පලත්ලන දී. 

 
 

 පන ්ධධ්ති සහ ජල පන ා පන ලය  
 

ප්රසි්ධධ් ව්මතුත්රණ යටපත් දුරව්ථ ඉපෙනු් 

මධ්යව්ථානය විසිතු පලත්ලන ා ප්රමු  

ලැඩවටශතු අේර අේයලය ප්ධධ්ති වශ ජා 

පරිපානය යන පුහුණු ලැඩවටශතුා පේ. 
 

 රජගේ ප්රසම්පන  ය න් ිළිබඳ  සහතික පන ්ර 

පන ඨමලව  
 

40කට අධික නිධ්ාරීතුපේ වශභාගීත්ලපයතු 

රජපේ ප්රව්පාානයතු ිළියබ   ිළන 10ක 

වශතිකපත්ර ලැඩ වටශනක් පලත්ලන දී. ප් ලැඩ 

වටශන පලත්ලන ්ධප්ධ මාතමෙෙේ ක්රමයටය. 

 

 ෆලටර් රමුව ාිභග න් ගමොඳයිල් ඇප් 

සාංවර්ධ්ය  කිරීම  
 

පමොබයිේ ඇේ වංලතමධ්නය උපාවා ලන පුහුණු 

ලැඩවටශනක් යාපනය ිළව්ත්රික් පේක් කාතමයාය 

පලනුපලතු මාතමෙෙේල පලත්ලන දී. එහි වශතික 

පත් ිළරිනැමීප් උත්වලය යාපනය ිළව්ත්රික් පේක් 

කාතමයාපේදී පැලැත්විණි 
 

 අ ල පන ා ශ්රග ි  ුහුණුවව  

   

දුරව්ථ ඉපෙනු් මධ්යව්ථානය පවේලාාභී අලයේා 

අනුල වපයනු බන පුහුණු ලැඩවටශතු  

පවේලාාභීතුපේ පරිශ්රයතුහිම පලත්ලයි.  පමහිදී 

මාේෘකා කිහිපයක් යටපත්ම පබොපශෝ ලැඩ වටශතු 

වංවිධ්ානය කරනු බයි.   
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10. මයව සම්පන ත් සාංවර්ධ්ය  කිරීගම් ශ්රී ලාංක ජතික සාව 

රජයට මානල ව්පත් වංලතමධ්නය උපාවා 

ප්රතිපත්ති වශ මාතමපෙෝපප්ධකත්ලය බා දීමට 

සුදුසු ආයේනික රාමුලක් බිහිකිරීමයි.  මානල 

ව්පත් වංලතමධ්න ප්රතිපත්ති ්රියාල ස වැසුම, 

ප්රතිපත්ති වමාපෝනනය ශා මානල ව්පත් 

වංලතමධ්නය කිරීමත් යනාදී අං ව ශා මානල 

ව්පත් වංලතමධ්නය කිරීප් ශ්රී ංකා ජාතික වභාල 

ලෙකී් ාරයි.   

2022 වසර තුළදී අත්පන ත් කරගෙය ඇති ජ ග්රහණ  
 

 පකොෂඹ ිළව්ත්රික්කපේ පවේලපේ නියුතු රාජය 

පවේලයට බ ලාෙත් උපාධිධ්ාරිතු වඵාායිල 

පවේලපේ පයොාලා ෙැනීම ිළියබ  අධ්යනය 

සිදුපකොට එහි ලාතමේාල ප්රකායට පත්පකොට 

ඇේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 වං යාන අත්පපොේ - 2021  ිළියපයෂ පකොට 

වභාපේ පලේ අඩවිපේ පෂපකොට ඇේ 

 මානල ප්රාේධ්න වාරාල ිළියපයෂ පකොට 

වභාපේ පලේ අඩවිපේ පෂපකොට ඇේ 

 මානල ව්පත් වංලතමධ්නය ිළියබ  විපේඥ 

වංචිේයක් ිළහිටුලා ඇේ. 

 රැකියා අරුණ ලැඩවටශන මීෙමුල නෙර 

ාාපේ පැලැත්ව අේර ඒ ව ශා පාවැේ 

ශැරගිය වශ ලෘත්තීය පුහුණුල ැබලතු 

සියයකට අධික ිළරිවක් වශභාගි විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 වසර තුළදී අත්පන ත්කර ෙනීමට නි මි 

ඉලක්ක න් 

 ජාතික මානල ව්පත් ශා රැකිරක්ා 

ප්රතිපත්තිය ලත්මතු රජපේ “පවෞභයපේ 

ාැක්ම” අනුල වමාපෝනනය කිරීම ශා 

යාලත්කාලීන කිරීම  

 

 උප ජාතික මට්ට් ල මානල ව්පත් 

වංලතමධ්නය මැන බැලීම ව ශා මානල ව්පත් 

වංලතමධ්න ාතමක වංලතමධ්නය කිරීප් 

ශැකියාල වශ අලයේාලය පවොයා බැලීම  

 2022 ලතමය ව ශා වං යාන අත්පපොේ  

ිළියපයෂ කිරීම 

ආ යගේ කර්  න් ඵල යිව කර ෙනීම ස හ 

ග ො ෙන්ය ල  ක්රි මර්ෙ 

 නිලපවේ සිට ලැඩ කිරීප් වංකේපය අනුල 

මාතමෙෙේ ක්රමයට කාතමයාලීය එිළපනාා ලැඩ 

ඉටු කරලා ෙත් අේර, Zoom ේාක්ණය 

ඔව්පවේ පුහුණු ලැඩවටශතු පැලැත්වීම වශ 

Zoom” ේාක්ණය ඔව්පවේ 

විවිධ් පාතමලකරුලතු වමෙ රැව්වී්, වාකච්ජා 

පලත්ලන දී. 

 ඊප්ේ මගිතු  සිළෙනුපානු කිරීම මගිතු 

කඩාාසි භාවිේය ශැකිේාක් දුරට අලම කිරීමට 

කටයුතු කර ඇේ.  

 

 

 

 

 
මීෙමුව යෙර ශය උලගේ පන වත්වය ල  රැකි  අරුණ  

වඩසටහය 
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11. ජතික ාෂ අාංශය උ  

ප්රජාලතු අේර වංහිියයාල ප්රලතමධ්නය කිරීප් 

අරමුණ පපරාැරිල රාජය භාා ප්රතිපත්තිය 

වඵාාීම පව ්රියාත්මක කිරීම උපාවා 

අමාේයාංපේ අංයක් පව ජාතික භාා අංය 

්රියාත්මක පේ   .රාජය භාා ප්රතිපත්තිය වඵාාීම 

පව ්රියාත්මක කිරීම උපාවා ශෙනාෙතුනා ා 

ලැඩවටශතු විවිධ් මට්ට් ශරශා විවිධ් 

යාතුත්රණයතු මගිතු පලත්ලනු ැපේ  . 

රජය ාෂ සාංවර්ධ්ය වඩසටහය -2222 

 ටගත් අත්කරෙත් ජ ග්රහණ   

 පන සල් සහ සහජය ුහසකල ස හ 

ත්ර්රයි ාක ක ගපන ොත් ගඳ හරීම . 

ත්රත්රයි භාක ක පුව්ේකා පපොත් 59ක් 

ිළව්ත්රික්ක 6 ක පාවේ වශ මශජන පුව්ේකා 

අේර පබාා ශරින දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කිලිගයොච්චි සහ මඩකලුහ ාෂ මධ්යසථය  

රාජය නිධ්ාරීතු උපාවා පාලන භාා භාවිේය 

ිළියබ  ාැනුම ිළයුණු කිරීම ිළණිව පාඨමාා 

පැලැත්වීමට ති සපනොච්චි භාා මධ්යව්ථානපේ 

පශසුක් වවනු බයි.ේලා ආයේන මට්ටමිතු 

පාලන භාා භාවිේය ලැඩි ිළයුණු කිරීම ිළණිව  

ප්ධධ්ති වශ පරිපාටි වංලතමධ්නයට පාඨමාා 

පැලැත්පේ. 

 

ිභගශය උේෂ අවසථ සහ ජ ග්රහණ  

රපටහි පැලති අව්ථාලරත්ලය පශේතුපකොටපෙන, 

ලවපතම මුේ මාව ශය තුෂ අයලැය මගිතු ප්රතිපාාන 

වපයන ා කාතමයයතු විධිමත් පව ඉටු කිරීමට 

පනොශැකි විණි.  එපශයිතු ලාතමක ක ්රියාකාරී 

වැසුම වංපෝධ්නය කරන ා අේර එහි ප්රෙතිය 

පශේ ාැක්පේ. 
 

වගුව 11.1 - ජතික ාෂ අාංශය උග ි  ප්රතිපන  ය 

සපන  ය ල  කර්  න්ි  ප්රෙති  

අ

නු 

අාං

ක

  

ප්රධ්ය 

ක්රි කරකම් 

සාංගශය උෝ

ධි 

ප්රතිපන  

ය 

රු මි) 

 

ිභ  ම සටහන් 

 

අ 

ජාතික භාා 
වංලතමධ්න 
ලැඩවටශන 

(2509) 

 

 

5.0039 

 

- 

අේැති 
බිේපත්  

රු මි 4.8489  

 

B 

රාජය භාා 
ප්රතිපත්තිය 
්රියාත්මක 

කිරීම (1703 ) 

 

 

0.455 
රු0.1183  

 

අේැති 
බිේපත්  
රු.මි 

0.3367  

 

 
එකතුව 5.4589   

 

 

 

 

 

 
පන සල් සහ සහජය ුහසකල ස හ ත්ර්රයි ාක ක ගපන ොත් 

ගඳ හරීම 
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12. රජය ාෂ ගකොමිෂන් සාව 

රාජය භාා පකොමිතු වභාල 1991 අංක 18 ාරන 

රාජය භාා පකොමිතු වභා පනේ මගිතු ිළහිටුලන 

ා ලයලව්ථාිළේ ම්ඩඩයකි. පකොමිතු වභාල 

ජනාධිපතිලරයා විසිතු පත් කරනු බන 

වාමාජිකයිතු වයපාපනකුපෙතු වමතුවිේ 

ලතුපතුය. 

2022 වසගර් සුිභගශය උේක  කර්  සධ්ය  

 ාෂ ිභෙණ ය කටයුතු සිදදුකිරීම 

රාජය භාා භාවිේය ිළියබ ල ආ්ඩඩුක්රම 

ලයලව්ථාපේ ාැක්පලන  විධිවිධ්ාන රාජය 

යාතුත්රණය මගිතු නිසි පරිිළ අනුෙමනය 

කරතුපතුා යතුන පරික්ාලට ක්කිරීම ව ශා 

භාා විෙණන 21ක් පමම ලතමය තුෂදී සිදු කරනු 

දී. 

 

 

 

 

 

 

 

  නුවත් කිරීම් වඩසටහන් 

රාජය නිධ්ාරීතු, මශජනේාල වශ රාජය භාා 

ප්රතිපත්තිය ප්රලතමධ්නය කෂ ශැකි විවිධ් පාතමලයතු 

ව ශා ාැනුලත් කිරීප් ලැඩවටශතු 07ක් 

්රියාත්මක කරන දී. 

 රාජය භාා පකොමිතු වභාපේ නි පලේ 

අඩවිය 2022.01.12 ිළන එියාක්ලන දී.  

 භාාල ව ශා ේාක්ණය පයොාාෙැනීම ව ශා 

පමොරටුල වි්ල විායාපේ මශානාතමය   ගිශාතු 

ඩයව් වමෙ ම සක වාකච්ඡාලක්  2022.06.16 

ිළන පලත්ලා ඇේ.  

 2022 ලතමය තුෂ මශජන පැමිණි ස 40ක් 

පකොමිතු වභාල පලේ ැබී ඇති අේර, ඉතු 

පැමිණි ස 11 ක් විමතමනය කර ඇේ.   

 රාජය භාා පකොමිතු වභාල මගිතු භාා 

විෙණන, රාජය නිධ්ාරිතු ාැනුලත් කිරීම වශ 

වමීක්ණ සිදුකිරිම අාාෂ ආයේන පලේ 

පෙොව් පභෞතිකල පැලති ප්රාපයෝගික අපශසුේා 

පශේතුපලතු මාතමෙෙේ ක්රමය යටපත් ඉශේ 

්රියාකාරක් සිදුකිරිමට පකොමිතු වභාල 

ිළයලර පෙන ඇේ. 

2022  වර්ෂ  තුළදී ඉටුකිරීමට අගප්ක්ක  

ක්රි කරකම් 

 පාමෂ භාා ිළනය පලනුපලතු බව්නාහිර 

පෂාපත් පාමෂ මාධ්ය පාවේ ෂමුතු ව ශා  

පාවේ භාා කල ප්රලතමධ්නය කිරීප් 

ලැඩවටශනක් පැලැත්වීම. 

 රාජය භාා ප්රතිපත්තිය වශ එහි ත්රනතික 

පසුබිම ිළියබ ල ාකුණු පෂාපත් ප්රාප්ධයය 

පේක් කාතමයාල මා්ඩඩ සක නිධ්ාරිතු 

ාැනුලත් කිරීම. 

  රාජය භාා ප්රතිපත්තිය වශ එහි ත්රනතික 

පසුබිම ිළියබ ල උතුරු පෂාපත් පේෝරාෙත් 

ප්රාප්ධයය පේක් කාතමයාල නිධ්ාරිතු 

ාැනුලත් කිරීම. 

 ප්රාප්ධයය පේක් කාතමයාල රාජය භාා 

ප්රතිපත්තිය ්රියාත්මක කිරිම ිළියබ  

පේොරතුරු වමීක්ණයට භාජනය කිරීම. 

 භාා නීතිය බාත්මක කිරීම ව ශා උපපයෝගී 

කරෙේශැකි මාතමපපප්ධ අත්පපොේක් 

නිතමමාණය කිරීම.  පමම අත්පපොේ මගිතු 

පකොමිතු වභාපේ බාත්මක කිරීප් කාතමයය 

ලඩාත් කාතමයක්ම කිරීමට අපේක්ා කරයි. 

ඉශේ අපේක්ක ේ කතමේලයයතු ප්රාපයෝගික 

ේත්ත්ලයතු වැකිේට ෙනිමිතු පභෞතිකල 

පැලැත්වීමට පනොශැකි වුලපශොත් මාතමෙෙේ ක්රමය 

ඔව්පවේ පැලැත්වීමට කටයුතු කරනු ඇේ.

 

 

 
ාෂ ිභෙණ ය - ප්රග්ධය   මහගල්කම් කර් ල   

හම්ඳන්ගොට 
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13. රජය ාෂ ග පන ර්ගම්න්තුව 

වර්ෂ  තුළදී අත්පන ත් කර ෙන්ය ල  සුිභගශය උේක  

ජ ග්රහණ  

 2022.09.30 ිළනට රාජය නිධ්ාරීතු 9,228 

පාපනකු ව ශා රාජය භාා ප්රවීණේා ලාචික 

පරීක්ණ පලත්ලා ඇේ. 

 “ග පන ර්ගම්න්තු ඉතිහස ” කෘතිය 

2022.10.01 ිළනට පයදුනු වංලත්වර ිළනපේදී 

එියාක්ලන දී. 

 

 

 

 

 

 වාහිේය කෘති විා වං යාලක් සිංශ 

භාාලට පරිලතමේනය කරමිතු කරන ා 

පවේලය ඇෙීමම ිළණිව රාජය භාා 

පාපාතමේප්තුතුපේ සුිභගශය උේක  සපන හර 

සම්මය , ප්රවීණ පරිලතමේක, පේ ක, ප්ධක 

වාහිේයපේදී ුලානතුා වමරනායක මශේා 

පලේ ිළරිනමන දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022.10.31 ිළනට පයදුනු භාා පරිලතමේන 

ිළනය වැමරීම නිමිත්පේතු පරිලතමේක 

නිධ්ාරීතු ව ශා භාා පරිලතමේන අත්පපොේ 

එියාක්ලන ා අේර ප් ලන විට පාමාා 

75ක් පරියනය කෂ ශැක. 

 නල පාරිභාක ක පාමාා 08ක් Termino Hub 

පලේ ිළටුල ශරශා අතුේතමජායට මුාා ශරින 

දී. 

 රාජය නිධ්ාරීතු ව ශා පලත්ලනු බන භාා 

පුහුණු පාඨමාා 381ක් අලවතු කෂ 

නිධ්ාරීතු 21,889ක් ව ශා වශතිකපත් 

ප්රාානය කර ඇේ. 

 සිංශ භාා ිළනය වැමරීම ආනාතමය රත්න ශ්රී 

විපේසිංශ මශේාපේ ප්රධ්ාත්ලපයතු ලපපතු 

අධ්යාපන කාපපේ පාවේ 24ක සිසුතුපේ 

වශභාගීත්ලපයතු පලත්ලන දී. 

 මේපේායට ක් වී ඇති භාා ෙැටලු විවදීම 

ව ශා ප්රවීණ කුවේාලපයතු යුත් සිංශ 

පාමෂ මාධ්යපයතු වි්ධලත් ම්ඩඩයක් 

පේෝරා පත්කර ෙැනීම. 

 පලතින ආතමථික ේත්ත්ලය යටපත් 

සුදුසුක්ත්  භාා උපප්ධකලරුතු 

බ ලාෙැනී් කටයුතු ව ශා ලන ව්මු  

පරීක්ණ ශා පුහුණු ස් ඔව්පවේ පැලැත්වීම, 

පරිලතමේන කටයුතු මාතමෙෙේල සිදු කිරිම වශ 

පාඨමාා වශතික පත්ර නිරීක්ණය ව ශා 

Certificate Verification System ශෙතුලා 

දීම. 

වර්ෂ  තුළ සිදදු කිරීමට නි මි ිභගශය උේක  

ක්රි කරකම් 

 

 Bhashawa.lk පලේ අඩවිය ශරශා භාා 

පශසුක් වවතුනතුපේ වංචිේය 

යාලත්කාලීන කිරීම ව ශා බ ලා ෙැනීප් 

පරීක්ණය පැලැත්වීම. 

 රා.ප.නක්රපේ ය 1/2014  ප්රකාරල ප් ලන විට 

අයදු්පත් ඉිළරිපත් කර ඇති ලාචික පරීක්ණ 

අලවතු අලව්ථා හිමිකර ෙැනීමට ඉේලු්කර 

ඇති  රාජය නිධ්ාරීතු 10,772 පාපනකු වාශා 

භාා ප්රවීණේා ලාචික පරීක්ණ පැලැත්වීම. 

 අපේක්කයතු 120ක් ව ශා ජාතික භාා 

සුදුසුක් (NLQ) ඇෙීම් පරීක්ණ 

පැලැත්වීම. 

 රා.ප.නක්රපේ  18/2020 ප්රකාරල  රාජය 

නිධ්ාරීතු වාශා දීප ලයාේේල පාඨමාා 

වංවිධ්ානය කිරීම. 

 පාමෂ යතම වහිේ අකාරාිළය වශ සිංශ යතම 

වහිේ අකාරාිළය නිතමමාණයකර e-book ශරශා 

අතුේතමජායට  මුාා ශැරීමට නියමිේය. 

 
ග පන ර්ගම්න්තු ඉතිහස  කෘති  ග ොරට වඩීම  

 

 
රජය ාෂ සුිභගශය උේක  සපන හර සම්මය   සි යගේදී 

චුලයන්  සමරය ක මහ ගව ිළා යමීම 
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14. ජතික ාෂ අධ්යපන ය සහ ුහුණුව ආ ය  

ලඩා යශපත් යාතුත්රණයක් උපාවා ජාතීතු අේර 

වංහිියයාල ලතමධ්නය කරමිතු රාජය භාා  

 

ප්රතිපත්තිය විධිමත්ල ්රියාත්මක කිරීප් අරමුණිතු 

ජාතික භාා අධ්යාපන වශ පුහුණු ආයේනය, 2007 

අංක 26 ාරණ පනතිතු ිළහිටුලන ිළ. 

2022 වසර තුළ අත්පන ත් කරෙන්වය ල  සුිභගශය උේෂී ජ ග්රහණ  ිළිබඳ  ගොරතුරු 
 

 ප්රග්ධනධ්ය ප්රතිපන  ය මිනන් ක්රි ත්මක කරය ල  වඩසටහන්වල ප්රෙති  

 

2022 ලතමය ව ශා, පුහුණු පාඨමාා 1300 ක් ව ශා, රු  .මි . 20 ක් පමණක් පලතු කර ඇති පසුබිමක පමම 

පලතුකරන ා ප්රතිපාාන ලට අාාල ලාතමක ක ඉක්කය, ප් ලනවිටත් 100%කිතු ාා කර පෙන ඇේ. 

වගුව 14.1 - ප්රග්ධනධ්ය ප්රතිපන  ය මිනන් ක්රි ත්මක කරය ල  වඩසටහන්වල ප්රෙති  

අ

/අාං

ක 

වඩසටහය 

ඉලක්ක  2022  .01.01- 202 2 .0 9.30  ක්ව ප්රෙති  

වඩසටහ

න් ෙණ ය 

පන ඨමල 

ලභීන් 
ෙණ ය 

ප්රතිපන  ය 

(රු .
මිලි).  

ගාෞතික ප්රෙති  (අවසන් කරය 

ල  සහ ක්රි ත්මක ගවමින් පන වතිය 

වඩසටහන්) 

මලය ප්රෙති  

වඩසට

හන් 

ෙණ ය 

පන ඨමල 

ලභීන් 

ෙණ ය 

% 
(රු .

මිලි).  
% 

1 
රාේ ය නිධ්ාරීතු වාශා ලන පැය 

100  සිංශ /පාමෂ භාා පුහුණු 
ලැඩවටශතු  

6 300 .588 3 161 

100 
8.898 
*** 

55% 
*** 

2 
රාජය නිධ්ාරීතු වාශා ලන පැය 

150 සිංශ/පාමෂ භාා පුහුණු 
ලැඩවටශතු  

90 4,500 12.6 87 5,019 

3 
රාජය නිධ්ාරීතු වාශා ලන පැය 

200 සිංශ/පාමෂ භාා පුහුණු 
ලැඩවටශතු  

15 750 2.97 21 1,241 

 එකතුව 111 5,550 16.158 111 6,421    

4 
ව්පත්ාායකයිතු ව ශා ලන 
පසුවිපර් වශ නියාමන 
ලැඩවටශතු 

6 360 0.72 8 521 133 .613 85.2 

  මුළු එකතුව 117 5,910 16.878 119 6,941 
   

*** ලඳ ග ය ල  මු ල් ප්රතිපන  ය වලින්  ගෙීමම් සිදදු කර ඇ. පන ඨමල වලට අ ලව ගෙිභ  යුතු වුචරර් පන ත් වදුරටත් ලගඳමින් 

පන වතී. 

 2022.09.30 දියට අවසන් කර ඇති සහ 

ක්රි ත්මක ගවමින් පන වතිය ආ  ම් සත්පන දි 

පන ඨමල 

සිංශ, ාමෂ, හිංිළ, ජපතු, ප්රං, භාා පරිලතමේන, 

පේේ භාා ශා වංඥා භාා ආදී ආාාය් උත්පාිළේ 

පාඨමාා මඟිතු රුිළයේ මි සයන 64.24ක මුාක් 

උත්පාානය කිරීමට ශැකි ව අේර, Zoom 

ේාක්ණය ප් ව ශා පයොාාපෙන ඇේ. 

 "වමාජ පමපශලරක් උපාවා නල ලෘත්තීය 

මාලේක්, වංඥා බව උපෙන පවෞභාෙයයට අේ 

පාමු" මැපයතු ජාේයතුේර භාා ිළනය 

නිමිත්පේතු වංඥා භාා වශතික පත්ර 

පාඨමාාල ආර්භ කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

එක් කා්ඩඩායමකට පාඨමාාාභීතු 17 

පාපනකු බැගිතු පාඨමාාාභීතු 34 පාපනකු 

ව ශා 2022.01.02 ිළන පමම පාඨමාාල 

ආර්භ කිරීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ජයන්ර ාෂ දිය  නිමිත්ගන් පන ළවූ ප්රරරණ  

 න්ීමම හ සාංඥ ාෂ සහතික පන ්ර පන ඨමලගේ 

ිභෂ  නිර්ග්ධශය උ  
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 ෙණ දුර මදින් ආගලෝක   කිමු" එන්ය, අිළ 

ඔුචන්ට )ආ(ගලෝක  ගපන න්වමු. මග න්, 

අනුකලය ාෂ අධ්යපන ය ප්රවර්ධ්යගේ  

ිළ වරක් ගලස, ගේල් ාෂ සහතිකපන ්ර 

පන ඨමලව ආරම්ා කිරීමට කටයුතු කිරීම.  

 පාඨමාාාභීතු 14 ව ශා ප්රං භාා 

වශතිකපත් පාඨමාාල 2022.09.30 ිළන  

ආර්භ කිරීම. 

 ාඹුේ ප්රාප්ධයය පුහුණු මධ්යව්ථානය මාේපේ 

ිළව්ත්රික් නාෙරික වංලතමධ්න අධිකාරියට අයත් 

පෙොඩනැගිේපේ ව්ථාිළේ කිරීම. 

ගසෞාෙයගේ  ක්ම ප්රතිපන ත්ති ප්රකශය උය  

අනුව ඉටුකරමින් පන වතිය ගහෝ ඉටු කිරීමට 

නි මි යව ක්රි කරකම් හ වර්මය 

ප්රෙති  
 

 ගුරු ුහුණුව පන ඨමල - පමම පාඨමාල මඟිතු 

භාා ශැකියාල වශ ඉෙැතුවීප් ශැකියාල ඇති 

පු්ධෙයිතුට පමම ආයේනපේ 

ව්පත්ාායකපයකු පව කටයුතු කිරීප් 

ශැකියාල ැපබන අේර ඒ මඟිතු ඔවුතුට 

ආාාය් මාතමෙ උාා වී ඇේ. 2022 ලතමය තු 

පමලැනි පාඨමාා 2ක් පලත්ලා ඇති අේර ඉතු 

ව්පත් ාායකයිතු 89 පාපනකු පුහුණු කර 

ඇේ  .එපවේම ඉිළරි මාව 3 තු ගුරු පුහුණු 

පාඨමා ්රියාත්මක කිරීම ව ශා  අයදු්පත් 

කැ ලා ඇේ. 

 විප්ධ ෙේ ලන ශ්රමියිතු ව ශා විප්ධ භාා 

පුහුණු පාඨමාා - පමම පුහුණුල තු සතු 

ඔවුනට ලඩාත් කාතමයක්ම පවේලයක් 

වැසීමට ශැකියාල ැපබන අේර අප රපට් 

කීතමතිනාමය ඉශට ඔවලා ේැබීමට ඉලශේ 

පේ. 

 වංනාරක මා පපතුලතුනතු ව ශා විප්ධ 

භාා පුහුණු පාඨමාා - පමම පුහුණුල තු සතු 

ගුණාත්මක පවේලයක් වැසීමට අලව්ේාල 

උාාලන අේර රපට් කීතමතිනාමය ලැඩි වීමට   

ඉලශේ පේ. 

 ආයේනය මඟිතු ්රියත්මක කරනු බන 

අපනකුත් සියලුම භාා පුහුණු පාඨමාා 

මඟිතු ඵාායි වශ කාතමයක්ම රාජය 

පවේලයක් බා දීමට ිළටිලශක් පලේයි 

අපේක්ා පකපතම. 

 

15. පන ර්ලිගම්න්තු කටයුතු අාංශය උ  

2022 වර්ෂ  තුළ ක්රි ත්මක කරය ල  

සුිභගශය උේෂී වඩසටහන්  

 ෙරු මතුත්රීලරුතුපේ පතමපේණ 

නිධ්ාරිතු ව ශා මාතමෙෙේ පුහුණු 

ලැඩවටශතු 05ක් පලත්ලා ඇේ. 

 ෙරු පාතම සප්තුතු මතුත්රී කාතමය 

ම්ඩඩය ව ශා “පතමපේණ ක්රමපේාය” 

ිළ සබ  මාතමෙෙේ ලැඩමුුව මාාලක් රාජය 

පරිපාන, ව්ලප්ධ කටයුතු, පෂාත් වභා 

ශා පෂාත් පාන අමාේයංපේ මානල 

ව්පත් අංපේ ා ව්බතුධීකරණපයතු 

පලත්ලා ඇති අේර, ේලත් ලැඩමුුව 03ක් 

පැලැත්විමට නියමිේය. 

 “ෙරු පාතම සප්තුතු මතුත්රීලරුතුපේ 

පපෞ්ධෙ සක කාතමය ම්ඩඩය ව ශා රාජය 

පවේලපේ නියුතු නිධ්රයතු ේාලකා සකල 

අනුයුක්ේ කිරීම ව්බතුධ්ල නිසි 

මාතමපෙෝපප්ධයක අලයේාල දීතම  

කායක් පුරා පැලති අේර ඊට ිළියය් 

පව රාජය පවේලා පකොමිතු වභාපේ 

එකාේාල ා වහිේල 2022.09.23 ිළනැති 

රාජය පරිපාන නක්රපේ :21/2022  

නිකුත් කිරීම. 

 ආතමථික අතමබුායට ෙැපපන පරිිළ 

කාතමයා සය කටයුතු ලඩාත් ඵාායි අයුරිතු 

ඉටුකිරීමට පේොරතුරු ේාක්ණික ාැනුම 

භාවිේා කරමිතු නල ක්රමපේා ඔව්පවේ 

කටයුතු සිදුකිරීම. 

 පු්ධෙ සක පෙොඩනැගිේක දීතම  කායක් 

පලත්ලාපෙන යනු ැබ පමම අංය, 

නාරාපශේතුිළට “නි මැදුපතම” 18 ලන 

මශපහි ව්ථාිළේ කිරීම ශා එමඟිතු රාජය 

වියාපමතු ලාතමක කල මි සයන 16ක පමණ 

මුාක් ඉතිරි කිරීම.  

 ෙරු පාතම සප්තුතු මතුත්රීලරුතු ව ශා ලන 

වමුශ රක්ණය මඟිතු  2021.08.20 සිට 

2022.08.19 ාක්ලා ලන රක්ණ ලතමය 

තුෂ රක්ණ ප්රතිාභ 96ක්  වශ ලවර 3 

කට ලරක් ක්ය පානම මේ බා පාන 

කාතමයාලීය උපකරණ 2022 ලතමය තුෂ 

ෙරු පාතම සප්තුතු මතුත්රීලරුතු 14 ක් 

පලනුපලතු  බා දී ඇේ.  
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16. 2023 වර්ෂගේ ක්රි ත්මක කිා මට අගප්ක්ක  කර්  න් 

 ඒකාබ්ධධ් ශා දීපලයාේේ පවේලාලතුහි 
නිධ්ාරීතුපේ සියලුම ආයේනික කටයුතු 
සිදු කිරීම 

 රාජය පවේලය පලත්ලාපෙන යාම ව ශා දීප 
ලයාේේ ශා ඒකාබ්ධධ් පවේලා වාශා 
අේයලය බාලා ෙැනීම සිදු කිරීම 

 ජාතික භාා ප්රතිපත්තිය ්රියාත්මක කිරීම 
ව ශා සිදුකෂ යුතු පුහුණුවී්, ාැනුලත් 
කිරී් ශා භාා විෙණන සිදු කිරීම 

 පවේලාර්භක පුහුණු, ධ්ාරිේා වංලතමධ්න 
පුහුණු ශා රාජය නිධ්ාරීතුපේ පවසු 
පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම 

 අමාේයාංය යටපත් පලතින රජපේ නි 
නිලාව ව ශා නල නිලාව ප්රතිපත්තියක් 
ශෙතුලා දීම 

 අමාේයාංය යටපත් පානය ලන නිලාඩු 
නිපක්ේන ශා වංනාරක බංො පලතු 
කිරීම ව ශා මාතමෙෙේ ක්රමපේායක් 
ශෙතුලා දීම 

 ාායකත්ල විශ්රාම ලැටුේ අරමුාේ පනත් 
පකටු්පේ ශෙතුලාදීම 

 රාජ පවේලා නියුක්ති පනත් පකටු්පේ 
වකව් කිරීම 

 විශ්රාමිකයතුපේ ෙැටලු නිරාකරණය ව ශා 
ාායකත්ලය වැපීමම ශා විශ්රාම ලැටුේ 
පෙවී් ව්බතුධ් කටයුතු සිදු කිරීම 

 රාජය පවේලය යථාලත්ල පලත්ලා ෙැනීම 
ව ශා අලය ප්රතිපත්තිමය තීරණ බා දීම
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1. භත් මූරය ්රගතිඹ 2022 

1.1. භත් මූරය ්රගති ායාාංලඹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

්දේල කටයුතු අාංලඹ 

්රධාන අබයන්තතය අාංල නඹිනන්ත භන්තිතත දභභ යා්ය අභාතයාාංලඹ ්ත්රික් ල දමක ක කායාඹාර 25 ක, ්රාදේයඹ 
දමක ක දකොට්ඨා 336 ක වා ග්රාභ ලධරධා ව  ක 14,022 ක භ්ත කායාඹබායඹ දභදවඹවීභ, 
 කඵන්තධීකයණඹ ව ඩා කායාඹක් ලභ වා පරදායී භව්න දේා ැඳයීභ උදදා අලය භාන වා දබෞික 
 කඳත් දභන්තභ අදනකුත් ඳවසුක ක ැඳයීභ ද සිදුකයනු රඵයි. 

 

්දේල කටයුතු 
අාංලඹ 

ඳාරනඅාංලඹ 
   

ඉාංජිදන්තරුඅාංලඹ 

   
ාංයාධන අාංලඹ 

   

   

   

මූරය අාංලඹ 
   

අබයන්තතය 
ිතගතණන අාංලඹ 
   

්රාදේයඹ 
ඳරිඳාරන 

්රිාංක්යණ 
අාංලඹ 

    

ිතභයාලන අාංලඹ 
   

ක්රභ කඳාදන 
අාංලඹ 

   

්තර්ික් ල  ඳාරන 

්රාදේයඹ  ඳාරන 

ග්රාභ ලධරධා ව  ඳාරන 

්දේල කටයුතු 
අාංලඹ 

# ැඩටවන 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.) 

්රාග්ධන 
ිතඹද ක 
(රු.මි.) 

(A) 

පුනයායාතන 
ිතඹද ක 
(රු.මි.) 

(B) 

මුළු ිතඹදභ 
(රු.මි.) 
(A+B) 

මුළු ආදාඹභ 
(රු.මි.) 

 

1 ්දේල කටයුතු අාංලඹ 13,099.00 550.39 8,501.16 9,051.55 

 

- 

 

2 

්තර්ික් ල භට්ටභ  
(්තර්ික් ල දමක ක 
කායාඹාර ව ්රාදේයඹ 
දමක ක කායාඹාර) 

36,939.00 6,137.81 14,005.82 20,143.63 

 

113.27 

 

එකතු 50,038.00 6,688.20 22,506.98 29,195.18 113.27 

 



 
 

 

2 

 ්රාග්ධන දන්තින වභ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

1.2. ිතත්යාත්භක මූරය ්රගතිඹ 

1.2.1. අභාතයාාංල භට්ටභ 

 ්රාග්ධන දන්තින වභ - ්දේල කටයුතු අාංලඹ  (409- 01-05,06/02-08)  

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.)  
(A) 

්රග්ධන ිතඹද ක 

(රු.මි.) 
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.)  
(A-B) 

01 

(409-01-01) 
මුරධන ත්ක ක පුනරුත්ථාඳනඹ වා ැඩි්තයුණු 

ින වභ   

2001-දගතොඩනැගිලි ව ඉ්තින ව ක 

2002- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

2003-ාවන  

 
 
 

  
 0.05 

0.05 
0.05 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

0.05 
0.05 
0.05 

02 

 

මුරධන ත්ක ක අත්ඳත් කය ගතැනීභ 

2102-ගතෘව බාණ්ඩ වා කායාඹාලීඹ උඳකයණ 

2103- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

 
 

 
0.05 
0.05 

 
 

- 
- 

 
 

 
0.05 
0.05 

 

 

 පුනයායාතන දන්තින වභ 

# ැඩටවන 
යාඳෘි 
අාංකඹ 

මුළු දන්තින වභ 
(රු.මි.) 

(A) 

පුනයායාථන 
ිතඹද ක 
(රු.මි.) 

(B) 

ඉිරි අයමුදම  
(රු.මි.) 
(A-B) 

ිතඹද ක ර 
්රගතිඹ % 

දර 
B/A*100 

1 අභාතය කායාඹාරඹ 409-01-01 9.00 8.20 0.80 91 

2 ්දේල කටයුතු 409-01-05 582.10 402.56 179.54 69 

3 
ග්රාමීය ඹ වා ්රාදේයඹ 
ඳරිඳාරනඹ 

409-01-06 10,931.90 8,090.40 2,841.50 74 

4 
්ත්රික් ලක භට්ටභ  
( ්ත්රික් ලක 25 වා ) 

255-279 25,461.00 14,005.82 11,455.18 55 

මුළු එකතු 36,984.00 22,506.99 14,477.02 61 

 

# ැඩටවන 
යාඳෘි 
අාංකඹ 

මුළු දන්තින වභ 
(රු.මි.)  

(A) 

්රග්ධන ිතඹද ක 
(රු.මි.) 

(B) 

ඉිරි අයමුදම  
(රු.මි.) 
(A-B) 

ිතඹද ක ර 
්රගතිඹ 

( % ) දර 
(B/A*100) 

1 අභාතය කායාඹාරඹ 409-01-01 0.25 - 0.25 0 

2 ්දේල කටයුතු 409-01-05 68.75 43.15 25.60 63 

3 
ග්රාමීය ඹ වා ්රාදේයඹ 
ඳරිඳාරනඹ 

409-01-06 17.00 5.13 11.87 30 

4 
්දේල කටයුතු-
ාංයාධන ැඩටවන්ත 

409-02-08 1,490.00 502.10 987.90 34 

5 
්ත්රික් ලක භට්ටභ 
( ්ත්රික් ලක 25 වා ) 

255-279 11,478.00 6,137.81 5,340.19 53 

මුළු එකතු 13,054.00 6,688.19 6,365.81 51 

 



 
 

 

3 

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.)  
(A) 

්රග්ධන ිතඹද ක 

(රු.මි.)  
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.) 
(A-B) 

01 

(409-01-05) 
මුරධන ත්ක ක පුනරුථාඳනඹ වා ැඩි්තයුණු 

ින වභ   

2001-දගතොඩනැගිලි ව ඉ්තින ව ක 

2002- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

2003-ාවන  

 
 
 
 

 31.40 
1.00 

                   2.50   
  

 
 
 
 

17.13 
0.02 
0.96 

 
 
 
 

14.27 
0.98 
1.54 

02 

මුරධන ත්ක ක අත්ඳත් කය ගතැනීභ 

2102-ගතෘව බාණ්ඩ වා කායාඹාලීඹ උඳකයණ 

2103- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

 
5.00 
5.00 

 
2.06 
0.71 

 
2.94 
4.29 

03 
වැිනඹා යාධනඹ 

2401-කායාඹ භණ්ඩර පුහුණු 

 
3.85 

 
2.28 

 
1.57 

04 
දගතොඩනැගිලි ඉ්තින වභ ව ැඩි්තයුණු ින වභ 

2104- දගතොඩනැගිලි ඉ්තිනරිභ 

 
 

20.00 

 
 

19.99 

 
 

0.01 

 

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.)  
(A) 

්රග්ධන ිතඹද ක 

(රු.මි.)  
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.) 
(A-B) 

01 

(409-01-06) 
මුරධන ත්ක ක පුනරුථාඳනඹ වා ැඩි්තයුණු 

ින වභ   

2001-දගතොඩනැගිලි ව ඉ්තින ව ක 

2002- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

2003-ාවන  

 
 
 
 

2.00 
2.00 
3.00 

 
 
 
 

0.47 
0.07 
0.51 

 
 
 
 

1.53 
1.93 
2.49 

02 

මුරධන ත්ක ක අත්ඳත් කය ගතැනීභ 

2102-ගතෘව බාණ්ඩ වා කායාඹාලීඹ උඳකයණ 

2103- ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

 
 

4.00 
1.00 

 
 

0.93 
- 
 

 
 

3.07 
1.00 

03 
වැිනඹා යාධනඹ 

2401-කායාඹ භණ්ඩර පුහුණු 

 
1.00 

 
0.40 

 
0.60 

04 

භාණ්ඩලික ල්දයාණිදේ ප්යාදේයඹ ලධරධා වන්තදග් 

ධාරිතා යාධනඹ ින වභ  001 

2401-කායාඹ භණ්ඩර පුහුණු 

 
 

4.00 

 
 

2.76 

 
 

1.24 

  

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.)  
(A) 

්රග්ධන ිතඹද ක 

(රු.මි.) 
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.)  
(A-B) 

01 

(409-02-08-02) “පිබිදදමු දඳොදරොන්තනරු” 

ැඩටවන 

2509- දනත් 

 
 
 

500.00 

 
 
 

500.00 

 
 

 
- 

02 

(409-02-08-07) බි ක භට්ටභ අතය දතොයතුරු වා 

න්තලධදේදනඹ තාක් ලණඹ ්රයාධනඹ ින වභ 

දවා ඉ - ග්රාභ ලධරධා ව යාඳෘිඹ 

2106- භෘදුකාාංගත ාංයාධන 

 
 
 
 

750.00 

 
 
 
 

2.10 

 
 
 
 

747.90 



 
 

 

4 

03 

(409-02-08-08) ඹාඳනඹ ්රාදේයඹ තුශ 

ඉන්තිනයුදේටයා දවා යාඳාරික ්ථානඹක් ල 

්ථාපිත කය ක්රිඹාත්භක ින වභ 

2106- භෘදුකාාංගත ාංයාධනඹ 

        13 

       17 

 
 
 
 
 

200.00 
40.00 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

200.00 
40.00 

 

 පුනයායාතන දන්තින වභ (409- 01-05,06) 

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ  

(රු.මි.)  
(A) 

පුනයායාතන 
ිතඹද ක 

(රු.මි.)  
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.)  
(A-B) 

01 

( 409- 01-01) 
පුේගතර ඳඩිනඩි  
1001-ැටුප් වා දේතන 

1002-අිකාර වා ලධාඩු ්තන ැටුප් 

1003-දනත් දීභනා 

 
 
 

2.80 
1.00 
1.40 

 
 

 
2.58 
1.00 
1.32 

 
 
 

0.22 
0.00 
0.08 

02 
ගතභන්ත ිතඹද ක 

1101 -දේයඹ 

1102- ිතදේයඹ 

 
0.50 
0.10 

 
0.45  

-    

 
0.05 
0.10 

03 

ැඳයී ක 

1201-ලිපිද්රය වා කායාඹාලීඹ අලයතා 

1202-ඉන්තධන 

1203-ආවාය ඳාන වා ලධර ඇදු ක 

1205-දනත් 

 
0.20 
1.30 
0.10 
0.05 

 
0.13 
1.21 

- 
0.05 

 
0.07 
0.09 
0.10 
0.00 

04 

නඩත්තු ිතඹද ක 

1301-ාවන 

1302-ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

1303-දගතොඩනැගිලි වා ඉ්තින ව ක 

 
0.90 
0.10 
0.10 

 
1.25  

 -    
 -    

 
-0.35 
0.10 
0.10 

05 

දේා 

1401-්රාවන 

1402-තැඳැම ව න්තලධදේදන 

1403-ිතදුලිඹ ව ්රඹ 

1409-දනත් 

 

 

            0.05 
0.05 
0.10 
0.15 

 
0.00 
0.08 

 -    
0.14 

 
0.05 

-0.03 
0.10 
0.01 

06 

භාරු ින ව ක 

1506- ය්දේ දේකයින්ත දවා දේඳශ ණඹ 

දඳොළී 

 

 
0.10 

 
- 

 
0.10 

 

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ  

(රු.මි.)  
(A) 

පුනයායාතන 
ිතඹද ක 

(රු.මි.)  
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.) 
(A-B) 

01 

( 409- 01-05) 
පුේගතර ඳඩිනඩි  
1001-ැටුප් වා දේතන 

1002-අිකාර වා ලධාඩු ්තන ැටුප් 

1003-දනත් දීභනා 

 
 

166.00 
9.50 

86.00 

 
 

117.49 
6.07 

58.00 

 
 

48.51  
 3.43  

 28.00 

02 
ගතභන්ත ිතඹද ක 

1101 -දේයඹ 

1102- ිතදේයඹ 

 
4.50 
0.20 

 
2.41 

 -    

 
2.09  
 0.20 



 
 

 

5 

 

03 

 
ැඳයී ක 

1201-ලිපිද්රය වා කායාඹාලීඹ අලයතා                

1202-ඉන්තධන 

1203-ආවාය ඳාන වා ලධර ඇදු ක 

1205-දනත් 

 
 

18.00 
21.10 

0.40 
2.50 

 
 

10.88 
16.67 

0.14 
1.34 

 
 

7.12  
 4.43  
 0.26  
 1.16 

04 

නඩත්තු ිතඹද ක 

1301-ාවන 

1302-ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

1303-දගතොඩනැගිලි වා ඉ්තින ව ක 

 
     18.00 

3.00 
5.00 

 
12.77 

0.78 
14.99 

 
5.23  

 2.22  
 (9.99) 

05 

දේා 

1401-්රාවන 

1402-තැඳැම ව න්තලධදේදන 

1403-ිතදුලිඹ ව ්රඹ 
1404-ඵදු කුලී ව ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඵදු 
1408-දභදවයු ක කමඵදු ක්රභඹට  ්ර කඳා්තත  
ාවන දවා ාරික දගතවී ක 
1409-දනත් 
      065-ිතබාගත 
      066-තයගත 
      067-්ාික ්තනඹ ැභ වභ 
      068-උත් ව කායාඹඹන්ත 
      099- දනත් 
 

 
6.20 
8.50 

20.00 
8.00 
5.00 

 
 

30.00 
2.40 

100.00 
35.00 
30.00 

 
4.96 
4.38 

13.03 
8.06 
2.01 

 
 

 3.13 
1.10 

95.88 
6.04 

21.71 

 
1.24  

 4.12  
 6.97  

 (0.06) 
 2.99  

 
 

26.87  
 1.30  
 4.12  

 28.96  
 8.29 

06 

භාරු ින ව ක 

1506- ය්දේ දේකයින්ත දවා දේඳශ ණඹ 

දඳොළී 

1508- දනත් 

       002- ආඹතන / ාංගත ක වා ්රදානඹ 

 

 
1.50 

 
1.00 

 
1.00 

 
0.70 

 
 -    

 
 -    

 
0.80  

 
1.00  

  
1.00 

07 
දනත් පුනයායාතන ිතඹද ක 

1703-යා්ය බාා ්රිඳත්ි ක්රිඹාත්භක ින වභ 
 

0.30 
 

- 
 

0.30 

 

 
# 

ැඹ ිතඹ අාංකඹ වා ිතත්යඹ 
මුළු දන්තින වභ  

(රු.මි.) 
 (A) 

පුනයායාතන 
ිතඹද ක 

(රු.මි.) 
(B) 

දලේඹ 

(රු.මි.)  
(A-B) 

01 

( 409- 01-06) 
පුේගතර ඳඩිනඩි  
1001-ැටුප් වා දේතන 

1002-අිකාර වා ලධාඩු ්තන ැටුප් 

1003-දනත් දීභනා 

 
 

 
7.35 

17.00 
3.38 

 

 
 
 

5,488.55  
 10.12  

 2,492.08 

 
 
 

(5,481.20) 
 6.88  

 (2,488.70) 

02 
ගතභන්ත ිතඹද ක 

1101 -දේයඹ 

1102- ිතදේයඹ 

 
36.00 

0.50 

 
20.58  

 -    

 
15.42  
 0.50 

 

03 

 
ැඳයී ක 

1201-ලිපිද්රය වා කායාඹාලීඹ අලයතා                

1202-ඉන්තධන 

1203-ආවාය ඳාන වා ලධර ඇදු ක 

1205-දනත් 

 
 

14.00 
17.00 

0.40 
1.00 

 
 

6.25  
 8.63  
 0.25  
 0.18 

 
 

7.75  
 8.37  
 0.15  
 0.82 

04 

නඩත්තු ිතඹද ක 

1301-ාවන 

1302-ඹන්තත්ර ව ඹන්තදත්රෝඳකයණ 

1303-දගතොඩනැගිලි වා ඉ්තින ව ක 

 

13.00 
5.00 
2.00 

 
6.96  

 1.79  
 0.61 

 
6.04  

 3.21  
 1.39 



 
 

 

6 

05 

දේා 

1401-්රාවන 

1402-තැඳැම ව න්තලධදේදන 

1403-ිතදුලිඹ ව ්රඹ 
1404-ඵදු කුලී ව ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන ඵදු 
1409-දනත් 

 
1.50 

23.00 
2.00 

23.00 
3.20 

 
0.55  

 12.37  
 1.89  
 4.84  
 0.92 

 
0.95  

 10.63  
 0.11  

 18.16  
 2.28 

06 

භාරු ින ව ක 

1506- ය්දේ දේකයින්ත දවා දේඳශ 

ණඹ දඳොළී  

 
38.00 

 
 

33.82 

 
 

4.18 
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      1.2.2 ්තර්ික් ලක භට්ටද ක ිතත්යාත්භක ්රගතිඹ 

# ්තර්ික් ලකඹ 
මුළු දන්තින වභ 

(රු.මි.) 
(A) 

්රාග්ධන 
දන්තින වභ 

(රු.මි.) 
(B) 

්රාග්ධන 
ිතඹදභ 
(රු.මි.) 

    ( C )  

්රාග්ධන 
ිතඹද ක      
(%) 

C/B*100 

පුනයායාතන 
දන්තින වභ 

(රු.මි.) 
(D) 

පුනයායාතන 
ිතඹදභ 
(රු.මි.) 
( E )  

පුනයායාතන 
ිතඹද ක 
(%) 

E/D*100 

මුළු ිතඹදභ 
(රු.මි) 
( F)  

දලේඹ 
(රු.මි.) 

මුළු ිතඹද ක 
(%) 

F/A*100 

1 දකොශම 2,186.00 1,079.00 263.80 24.45 1,107.00 534.10 48.25 797.90 1,388.10 37 

2 ගත කඳව 2,639.00 1,245.00 795.84 63.92 1,394.00 883.44 63.37 1,679.28 959.72 64 

3 කළුතය 1,595.00 324.00 66.80 20.62 1,271.00 714.80 56.24 781.60 813.40 49 

4 භවනුය 2,450.00 771.00 457.10 59.29 1,679.00 1,052.30 62.67 1,509.40 940.60 62 

5 භාතදම 1,098.00 207.00 136.00 65.70 891.00 565.50 63.47 701.50 396.50 64 

6 නුයඑළිඹ 994.00 386.00 321.00 83.16 608.00 380.20 62.53 701.20 292.80 71 

7 ගතාමර 2,498.00 902.00 688.10 76.29 1,596.00 993.80 62.27 1,681.90 816.10 67 

8 භාතය 1,612.00 251.00 - - 1,361.00 - - - 1,612.00 0 

9 ව කඵන්තදතොට 1,216.00 201.00 109.04 54.25 1,015.00 610.40 60.14 719.44 496.56 59 

10 ඹාඳනඹ 1,561.00 322.00 158.00 49.07 1,239.00 800.00 64.57 958.00 603.00 61 

11 භන්තනායභ 440.00 118.00 72.00 61.02 322.00 182.00 56.52 254.00 186.00 58 

12 ේලධඹා 431.00 130.00 95.30 73.31 301.00 61.20 20.33 156.50 274.50 36 

13 මුරිේ 624.00 249.00 - - 375.00 5.00 1.33 5.00 619.00 1 

14 ිනලිදනොච්චි 509.00 150.00 55.00 36.67 359.00 510.20 142.12 565.20 (56.20) 111 

15 භඩකරපු 1,878.00 895.00 561.10 62.69 983.00 610.30 62.09 1,171.40 706.60 62 

16 ත්රිකුණාභරඹ 1,117.00 505.00 169.90 33.64 612.00 503.70 82.30 673.60 443.40 60 

17 කුරුණෑගතර 2,923.00 518.00 428.70 82.76 2,405.00 1,493.60 62.10 1,922.30 1,000.70 66 

18 පුත්තරභ 1,314.00 399.00 349.50 87.59 915.00 558.00 60.98 907.50 406.50 69 

19 අ කඳාය 1,794.00 518.00 425.94 82.23 1,276.00 780.10 61.14 1,206.04 587.97 67 

20 අනුයාධපුයඹ 1,505.00 342.00 62.60 18.30 1,163.00 101.00 8.68 163.60 1,341.40 11 

21 දඳොදරොන්තනරු 853.00 255.00 138.88 54.46 598.00 342.44 57.26 481.32 371.68 56 

22 ඵදුමර 1,604.00 617.00 219.60 35.59 987.00 598.80 60.67 818.40 785.60 51 

23 දභොණයාගතර 940.00 271.00 126.35 46.62 669.00 618.91 92.51 745.26 194.74 79 

24 යත්නපුය 1,493.00 273.00 87.17 31.93 1,220.00 412.63 33.82 499.80 993.20 33 

25 කෑගතමර 1,665.00 550.00 350.10 63.65 1,115.00 693.40 62.19 1,043.50 621.50 63 

මුළු එකතු 36,939.00 11,478.00 6,137.81 53.47 25,461.00 14,005.82 55.01 20,143.64 16,795.37 55 
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1.2.3 “ගතභ භඟ පිළියක් ල” - 2022.09.30 ්තනට ්රගති ායාාංලඹ 
 

# ්තර්ික් ලකඹ 

 
(A1) 
මුළු 

දන්තකර  
්රිඳාදන 

 

ග්රාමීය ඹ ාංයාධන ැඩටවන 
  රු.මි 03 

ඳශාත් ඳාරන දකොට්ට්ධාල ාංයාධන 
ැඩටවන රු.මි 04 

ග්රාමීය ඹ ජිදනෝඳාඹ ාංයාධන 
ැඩටවන - රු.මි 100/20 

ිතභධ්ඹගතත අඹැඹ ැඩටවන 
රු.මි 

08.31 
අතැි 
බිම 

(B2) 
මුළු ිතඹදභ 

(A+B+C 
+D) 

 

දලේඹ 
(A1-B2)  යාඳෘි 

ාංඛ්යා 

 
දන්තකර  
්රිඳාදන 

රු.(මි) 

ිතඹදභ 
යාඳෘි 
ාංඛ්යා 

දන්තකර  
්රිඳාදන 
 රු.(මි) 

ිතඹදභ 
යාඳෘි 
ඛ්යා 

දන්තකර  
්රිඳාදන 

රු.(මි) 

ිතඹදභ 
යාඳෘි 
ාංඛ්යා 

දන්තකර  
්රිඳාදන 

රු.(මි) 

ිතඹදභ 

රු. (මි) (A) 
රු. (මි) 

(B) 
රු. (මි) 

(C) 
රු. (මි) 

(D) 

1 දකොශම 865.64 666 325.95 134.39 444 210.11 75.53 526 267.26 125.36 315 62.32 58.44 415.32 393.72 471.92 

2 ගත කඳව 695.54 744 432.48 143.23 228 141.35 82.85 152 108.46 44.38 39 13.25 12.86 105.39 283.32 412.22 

3 කළුතය 2318.58 5,522 1,424.91 37.42 2,249 626.16 4.1 598 267.51 8.25 0 0 0 62.76 49.77 2268.81 

4 භවනුය 1827.61 3,783 1,335.60 449.38 813 259.29 117.4 675 184.07 56.99 487 48.65 3.13 321.82 626.9 1200.71 

5 භාතදම 664.12 2,964 492.22 64.91 299 141.04 19.47 84 30.86 6.15 0 0 0 40.84 90.53 573.59 

6 නුයඑළිඹ 1939.21 4,959 988.32 187.79 958 496.29 49.16 1,239 349.95 41.19 806 104.65 13.47 1.78 291.61 1647.6 

7 ගතාමර 845.07 2,589 486.08 393.83 934 159.68 112.2 628 147.39 123.29 555 51.92 6.87 10.10 636.19 208.88 

8 භාතය 3168.71 6,629 1,934.40 105.98 1,901 626.78 31.34 5,418 607.53 10.96 0 0 0 3.79 148.28 3020.43 

9 ව කඵන්තදතොට 1665.33 2579 1067.66 21.93 709 305.8 11.8 1391 259.02 19.15 381 32.85 13.41 0.00 66.29 1599.04 

10 ඹාඳනඹ 2330.39 2,078 1,305.00 119.39 1,074 972 2.11 3 11.58 3.08 431 41.81 5.7 60.35 130.28 2200.11 

11 භන්තනායභ 553.18 1,086 381.94 6.28 9,154 15.38 15.38 9508 77.93 16.07 9,508 77.93 16.07 8.77 53.8 499.38 

12 ේලධඹා 44.46 38 14.35 3.41 0 0 0 15 2.95 1 317 27.16 5.5 1.58 9.91 34.55 

13 මුරිේ 196.47 154 139.47 67.56 33 37 30.41 22 20 18.7 0 0 0 71.73 116.67 79.8 

14 ිනලිදනොච්චි 327.47 145 163.99 32.41 181 100.2 9.32 99 47.07 6.23 119 16.21 0 80.37 47.96 279.51 

15 භඩකරපු 380 761 205 122.91 375 115 62.56 219 60 40.67 0 0 0 149.40 226.14 153.86 

16 රිකුණාභරඹ 1109.41 3,385 547.31 105.55 1,853 369.43 42.97 2301 175.61 1.24 104 17.06 0 0  149.76 959.65 

17 කුරුණෑගතර 7719.39 16146 4792.98 254.74 6,629 1,432.83 40.66 8,012 1,462.00 59.28 456 31.58 1.61 0.00 356.29 7363.1 

18 පුත්තරභ 540.5 1,184 274.79 140.25 456 124.38 47.64 1029 141.33 59.09 0 0 0 0.00 246.98 293.52 

19 අ කඳාය 540.15 780 238.2 96 446 134.87 53.91 594 150 53.07 207 17.08 1.87 1.50 204.85 335.3 

20 අනුයාධපුයඹ 1930.77 364.2 1,544.81 64.03 2,223 0.81 0.77 825 385.15 16.21 0 0 0 56.27 81.01 1849.76 

21 දඳොදරොන්තනරු 348.9 500 175 64.92 110 75 21.87 210 98.9 30.15 26 0 13.34 43.31 130.28 218.62 

22 ඵදුමර 1052.22 1,796 666.97 3.94 678 307.99 32.02 152 60.18 5.16 207 17.08 1.87 51.71 42.99 1009.23 

23 දභොණයාගතර 153.57 357 76.65 18.72 133 40.09 13.88 196 36.83 18 0 0 0 0.00 50.6 102.97 

24 යත්නපුය 2038.33 2,692 964.24 35.03 1,308 525 15.92 1,691 444.39 7.69 1036 104.7 1.42 48.86 60.06 1978.27 

25 කෑගතමර 1376.74 3032 754.23 96.44 1561 322.08 25.93 3318 300.43 22.72 0 0 0 0.00 145.09 1231.65 

මුළු එකතු 34631.76 24,877.46 42,234.20 13,907.83 2,296.90 31,900.00 6,735.72 813.67 15,033.00 3,886.11 583.48 12,049.31 347.80 120.59 4,639.28 3,814.64 
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02. 2022.01.01 සිට 2022.09.30 දක් ලා ්දේල කටයුතු අාංලදේ දබෞික ්රගතිඹ.  

යාඳෘිඹ/ ැඩටවන 

ගුණාත්භක දේාන්ත ැඳයීභ ැඩි්තයුණු ින වභ.  

 වනදායී ඳදනභ භත දභෝටයා යථ ආනඹන ඵරඳත්ර රඵා දීභ -   90% 

 යා්ය දේා ැඳයීද ක ගුණාත්භකබාඹ ැඩි ්තයුණු ින වභ - 80% 

 අභාතයාාංලඹ තු ාංචායක ඵාංගතරාන්තහී ඳින අඩුඳාඩු අභ කය ගුණාත්භකබාඹ ඉවශ නැාංවීභ. 

- 80% 

 භව්න ඳැමිණිලි වා ිතඳු ක රඵා දීභ - 85% 

 අභාතයාාංලදේ අලයතා  ිතිතධ අාංලලින්ත පුයාලීභ වා අභාතයාාංලඹ 

තුශ ාංයාධනඹ කයන රද භෘදුකාාංගත නඩත්තු ින වභ 

 ග්රාභ ලධරධා ව යා්කාරි වැදුනු කඳත් මුද්රණඹ  ින වභ 

 පිරිිතතය ැකසීභ 

 අභාතයාාංලදේ දේ අඩිතඹ ඹාත්කාලීන ින වභ. 

 දතොයතුරු තාක්ෂණ උඳකයණ නඩත්තු ින වභ ව අලුත්ැඩිඹා 

 ලධර භැදුය ඳරිඳාරන දගතොඩනැගිමදම දුයකතන ්ාර, 

o රාංකා යා්ය ්ාරඹ (LGN)   කඵන්තධිත අන්තතයා්ාරඹ,  

ඳරිගතණක ්ාරඹ, CCTV කැභයා ඳේධිඹ 

 අභාතයාාංලදේ අලයතාඹ අනු න භෘදුකාාංගත ාංයාධනඹ ින වභ. 

 ායාෂික ගිණු ක ්රකාලන ක් ින වභ ව ලධඹමිත ්තනට ිතගතණකාධිඳි දත බායදීභ - 100% 

 ත්ක ක කශභනාකයණඹ ව බාණ්ඩ මීය ක් ලණ කටයුතු ලධඹමිත ්තනට කායාඹක් ලභ සිදු ින වභ -100% 

 පරදායී වා කායාඹක් ලභ මූරය ායාතාකයණ ඳේධිඹක් ල ඳත්ාදගතන ඹාභ - 100% 

 රැබී ඇි භව්න ඳැමිණිලි ්රභාණඹ -1010 

ලධයාකයණඹ කයන රද ඳැමිණිලි ්රභාණඹ   

i. කායාණා දගතොනු භගින්ත                   - 581 

ii. මූලික ිතභයාලන භගින්ත                  - 354 

iii. අ කපූයාණ ඳැමිණිලි                  -    50 

iv. ආය කබ ින වභට ඇි ඳැමිණිලි    -     25 

 ලධකුත් කශ දචෝදනා ඳත්ර ගතණන - 171 

 

 “Road Map for Better Service Delivery” දැනුත් ින වද ක ැඩටවන්ත ඳැැත්වීභ - 09  

o 2019 යාදේ සිට ද ක දක් ලා (උේගතත ඇත දකොිතඩ් 19 ාංගතත තත්ත්ඹ වා ඉන්තධන අයාබුදඹ 

දවේතුදන්ත ැරසු ක කශ ැඩටවන්ත ිනහිඳඹක් ල අරාංගු කයන ර්ත.) 

 අබයන්තතය ිතගතණන ැරැභ් ක්රිඹාත්භක ින වභ - 60% 

 

 74 න ලධදව ්්තන උදශර ාංිතධානඹ ින වභ.  

එකට යදට් ඳැි දකොිතඩ් ාංගතත තත්ත්ඹ වමුදේ වුද 74 න ලධදව් ්තන උදශර 

දෞඛ්ය භායාදගතෝඳදේලඹන්තට ඹටත් ායාථක දර සිදු ින වභට වැින ිතඹ. ්ත්රික් ල දමක ක 

මුළු 04ක් ල ඳත්මින්ත යාතභානදේ යදට් ඳත්නා අයාබුදකාරි තත්ත්ඹ වමුදේ ්ත්රික් ලක වා 

්ාිකභඹ ලදඹන්ත ැදගතත් න තීයණඹන්ත දගතන ඇත. එදභන්තභ, අදනකුත් අභාතයාාංල වා 

්ත්රික් ල දමක කරුන්ත අතය  කඵන්තධීකයණ කටයුතු සිදු ින වභ භනන්ත ඩාත් කායාඹක් ලභ 

දේාක් ල ැඳයීභට ද කටයුතු කය ඇත.  

 

 

 

රැදඵන 

අනුපිළිදශ අනු 

කායාඹඹන්ත 

 කපූයාණ කය 

අන්ත කයයි. 

2019 යාදේ සිට ද ක දක් ලා 
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 “ලධර භැදුය” දගතොඩනැගිමදම නඩත්තු ින වභ. 

“ලධර භැදුය” දගතොඩනැගිමදම නඩත්තු කායාඹඹන්ත  කඵන්තධදඹන්ත ඉාංජිදන්තරුභඹ කායාඹඹන්ත පිළිඵ 

භධයභ උඳදේලක කායාඹාාංලඹ (CECB ආඹතනඹ) වා අදාශ ැඳයු ක ආඹතන  කඵන්තධීකයණඹ 

කය නඩත්තු කායාඹඹන්ත සිදු කයනු රැදේ. 

 

 ඉ-ග්රාභ ලධරධාරි යාඳෘිඹ. 

 

බි ක භට්ටද ක සිට ය්දේ ආඹතන ඩිජිටමකයණඹ කයමින්ත ග්රාභ ලධරධා වන්තදග් ඳරිගතණක 

ාක් ලයතා වා තාක් ලණික දැනුභ ඉවශ නාංා තභ යා්කාරි කටයුතු සිදු කයදගතන ඹාභටත්, භා් 

අයාථික ක්රිඹාලීන්තහි තීයණ කඩිනමින්ත ලධැය්ත දරත්, ඹාත්කාලීන ැඳයීභට ්ර්ාඳාදක ගතෘව වා 

පුයැසි දත්ත ගතඵඩාක් ල දගතොඩනැගීභත් අයමුණු කය ගතලධමින්ත „ඉ-ග්රාභ ලධරධාරි‟ යාඳෘිඹ 

ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි. 

 

දභහිදී ග්රාභ ලධරධා ව ිතසින්ත ලධකුත් කයනු රඵන වික යාගත 22ක් ල භායාගතගතත ක්රභඹට රඵා දීභ 

පිණි ලධයාමිත ත්රත්රබාෂික e GN භෘදුකාාංගතදේ ආදයාලන පිටඳත පුහුණු කායාඹඹන්ත වා දඹොදා 

ඇි අතය, දසු ය්දේ දත්ත අලයතා ද ැරිනමරට ගතලධමින්ත එඹට සිදු කශ යුතු ාංදලෝධන 

භගින්ත පුයැසිඹන්ත වා ද ිතදලේ „ඉ-දේා‟දඳෝටරඹක් ල ලධයාභාණඹ කයමින්ත ඳතී. දභභ 

ඳේධතීන්ත වයවා රඵා ගතන්තනා දත්ත, ඉදරක් ලදරොලධක ගතණුදදනු ඳනත ඹටදත් ඳනනු රඵන 

ලධදඹෝගත භගින්ත ිතධිභත් බාිතතඹ වා දඹදවීභට අලය  ත්රනික කටයුතු  කඳාදනඹ කයමින්ත 

ඳතී. සිඹලුභ ග්රාභ ලධරධා වන්තට අ්තඹය ලදඹන්ත අලය ඳරිගතණක වා ඳරිගතණක මුද්රණ ඹන්තත්ර  ද, 

අන්තතයා්ාර ඳවසුක ක වා ලධර යා්ය ඉ-ද කම ගිණුභක් ල ඵැගින්ත ද රඵා දීභට අලය ්ර කඳාදන 

කටයුතු අයමා ඇි අතය, ඒ දනුදන්ත ිතකමඳ ක්රදභෝඳාඹන්ත ද භාදරෝචනඹ කයමින්ත ිදේ.  

 

මීය ට අභතය, ද ක පිළිඵ ග්රාභ ලධරධා වන්ත වා භව්නතා දැනුත් ින වද ක ැඩටවන්ත ක්රිඹාත්භක 

ින වභ, ්ත්රික් ල වා ප් යාදේයඹ දමක ක කායාඹාර භට්ටමින්ත ක්රිඹාකා ව කමිටු පිහිටුවීභ ද දභභ 

යාඳෘිඹ ඳදන ක කය ගතලධමින්ත සිදු කයමින්ත ඳතී. 

 

දකොදයෝනා ාංගතතඹ වා ්රාවන ඳවසුක ක සීභාවීභ දවේතුදන්ත ඳසුගිඹ දදය තුශ යාඳෘිදේ 

කායාඹඹන්ත තයභක් ල සීභා ව අතය, අභාතය භණඩරදේ වා මුදම අභාතයාාංලදේ ලධයාදේල ඳරි්ත 

2023.12.31 දක් ලා අ්තඹය ලදඹන්ත මුළු ්තයිනභ ආයණඹ න දේ යාඳෘි ැරසු ක වා 

ඇ්තද කන්තතු පිරිැඹ ාංදලෝධනඹට (රු.මි. 3,900 ලදඹන්ත) පිඹය දගතන ඇත. ඒ ඹටදත් ගතෘව වා 

පුයැසි දත්ත එකතු ින වභට ්රමුඛ්ත්ඹ රඵා දදමින්ත කලුතය, ගතාමර, ව කඵන්තදතොට, පුත්තරභ වා 

භන්තනායභ ්ත්රික් ලකර යාඳෘි කටයුතු දභභ දයා දී ක්රිඹාත්භක දේ. එභගින්ත දභයට භථ් 

්නගතවනදඹන්ත 18%කට ඳභණ යා්ය දේා ්රදේලඹ වා ඩාත් ඳවසු ඩිජිටම ක්රභදේදඹක් ල 

බාිතතඹට අථ්ා රැදේ. 

 

ඳශමුදන්තභ කලුතය ්ත්රික් ලකදේ සිඹලුභ ්රාදේයඹ දමක ක කායාඹාර ඳදන ක කය ගතලධමින්ත ග්රාභ 

ලධරධා වන්තදග් මූලික ඳරිගතණක තාක් ලණ දැනුභ යාධනඹ ින වද ක පුහුණු ැඩටවන්ත ද, දත්ත එකතු 

ින වද ක ක් ලදේත්ර ක්රිඹාලිඹ පිළිඵ උඳදද් ද, ඒ වා අලය කයන දඳෝයභ වා අධායක ද්රය ද රඵා 

දී ඇත. දභහිදී මූලික ඳරිගතණක තාක් ලණ පුහුණු ැඩටවන්ත වා දතොයතුරු තාක් ලණ යාඳාය 

 කද කරනර  කඳත් දාඹකත්ඹ දනොමිදම රඵා ගතැනීභට වදඹෝගීතා තවවුරු කයදගතන ඇත. 

 

 උතුරු ්රදේලඹ තුශ ඉන්තිනයුදේටයා / ඇක් ලරදයාටයා වා යාඳාරික භධයථ්ානඹක් ල ථ්ාපිත කය 

ක්රිඹාත්භක ින වද ක යාඳෘිඹ. 

දතොයතුරු තාක් ලණ ඇතුලු ඵහුිතධ යාඳාරික ක් ලදේත්ර වා ිතදලේදඹන්තභ නදෝත්ඳාදන වා තරුණ 

අාංකුය යාඳාරිකඹන්ත අයමුණු කය ගතලධමින්ත ඹාඳනඹ ්රදේලඹ තුශ යාඳාරික භධයථ්ානඹක් ල 

පිහිටුවීභ වා ඳත්ාදගතන ඹාභ වා ඉන්තදීඹ ය්දේ මූරයාධාය (රු. මි. 250) ඹටදත් ඹාඳනඹ 

්ත්රික් ල දමක ක කායාඹාරදේ  කඵන්තධීකයණදඹන්ත යුතු ැරසු ක කශ යාඳෘිඹින.  

භ්ත යාඳෘිදේ උඳදේලන ැඳයීභ, යාඳාය ආකෘි ක් ින වභ, භධයථ්ාන 

කශභනාකා වත්ඹ වා භායාගත සිිඹභ ක් ින වභ වා උඳදේලන භාගතභක දේා 

්ර කඳාදනඹ වා කටයුතු කය ඇත.  
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එකඟ වී ඇි ඉන්තදීඹ ය්දේ අයමුදම  කපූයාණදඹන්ත භ ක්රීඹ වීභ පිණි අදප්ක් ලෂිත දගතොඩනැගිලි 

ඹාඳනඹ ්රදේලදඹන්ත දොඹා ගතැනීද ක දු්කයතා වා ්ර කඳාදන ්රභාදඹන්ත ලධා යාඳෘි අාංගත 

ඇයඹීභ ්රභාද වී ඇත. 

 
ග්රාමීය ඹ වා ්රාදේයඹ ඳරිඳාරන ඹාන්තත්රණඹ ලක් ලිභත් ින වභ.  

 
 ්රාදේය ඹ දමක කරුන්ත ඳත් ින වභ, උ් ින වභ ඇතුළු ආඹතලධක කටයුතු සිදු ින වභ - 75% 

 වකාය ්රාදේය ඹ දමක කරුන්ත ඳත් ින වභ, උ් ින වභ ඇතුළු ආඹතලධක කටයුතු සිදු ින වභ. – 75% 

 ගතණකාධිකාරිරුන්ත ඳත් ින වභ, උ ්ින වභ ඇතුළු ආඹතලධක කටයුතු සිදු ින වභ - 75% 

 ැරසු ක අධයක් ලකරුන්ත ඳත් ින වභ, උ් ින වභ ඇතුළු ආඹතලධක කටයුතු සිදු ින වභ-75% 

 ්රාදේය ඹ  ඳාරන අාංලඹ ඹටදත් ඇි ්රාදේයඹ දමක ක කායාඹාර ර දේඹ කයන අලධකුත් 

ලධරධා වන්තදග් සිඹළුභ ආඹතලධක කටයුතු ිතධිභත් දර ක්රිඹාත්භක ින වභ - 75% 

 කායාඹක්ෂභතා කඩඉ ක ිතබාගත ඳැැත්වීභ -50% 

 ්රාදේය ඹ  ඳාරන අාංලඹ ඹටදත් ඇි ්රාදේයඹ දමක ක කායාඹාර ර දේඹ කයන ලධරධා වන්තදග් 

ිතදේල ලධාඩු ඉමලී ක අනුභත ින වභ - 70% 

 ්රාදේයඹ ඳාරන අාංලඹ ඹටදත් ඇි ්රාදේයඹ දමක ක කායාඹාර ර දේඹ කයන ලධරධා වන්තදග් 

ිතශ්රාභ ගතැනීභ අනුභත ින වභ - 70% 

 ිතශ්රාමික භාණ්ඩලික ලධරධා වන්ත වා වන ඳදනභ භත ාවන ඵරඳත්ර රඵා දීභ  - 60% 

 ්රාදේයඹ දමක ක කායාඹඹාර වා අලය ඉඩ ක ඳයා ගතැනීභ වා කටයුතු ින වභ - 75% 

 භාණ්ඩලික ලධරධා වන්තදග් දේයඹ ඳල්චාත් උඳාධි ඳාඨභාරා වා ්රිඳාදන ැඳයීභ - 75% 

 SYSCGAA ඳේධිඹ ්තයින පුයා ක්රිඹාත්භක ින වභ  - 75% 

 ග්රාභ ලධරධා වන්ත ඵා ගතැනීභ -  50% 

 ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධා වන්ත ඵා ගතැනීභ - 50% 

 ග්රාභ ලධරධා වන්ත උ් ින වභ - 75% 

 ග්රාභ ලධරධා වන්ත ිතශ්රාභ ගතැන්තවීභ - 75% 

 ග්රාභ ලධරධා ව ්තන දඳොත - 50% 

 කායාඹක් ලභතා කඩඉ ක ිතබාගත ඳැැත්වීභ - 50% 

 ග්රාභ ලධරධා ව කායාඹාර වා යා්කා ව ඳරික් ලා ින වභ - 75% 
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03. 2022.01.01 සිට 2022.09.30 දක් ලා ආදාඹ ක එකතු ින වද ක ්රගතිඹ.  

# ්තර්ික් ලකඹ 

ආදාඹභ යයාඹ 

1003-07-99  

( අදනකුත් ඵරඳත්ර ආදාඹ ක) 
(රු.මි.) 

01 දකොශම 9.35 

02 ගත කඳව 6.19 

03 කළුතය 5.54 

04 භවනුය 9.32 

05 භාතදම 0.38 

06 නුයඑළිඹ 3.20 

07 ගතාමර 5.73 

08 භාතය 4.75 

09 ව කඵන්තදතොට 3.52 

10 ඹාඳනඹ 0.38 

11 භන්තනායභ 0.17 

12 ේලධඹා 0.20 

13 මුරිේ 0.02 

14 ිනලිදනොච්චි 0.12 

15 භඩකරපු 7.94 

16 රිකුණාභරඹ 2.71 

17 කුරුණෑගතර 1.34 

18 පුත්තරභ 14.02 

19 අ කඳාය 6.08 

20 අනුයාධපුයඹ 6.52 

21 දඳොදරොන්තනරු 7.05 

22 ඵදුමර 4.34 

23 දභොණයාගතර 2.45 

24 යත්නපුය 6.33 

25 කෑගතමර 5.62 

මුළු එකතු 113.27 
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04. අඹැඹ දඹෝ්නා 2023 - අදප්ක් ලෂිත අඹැඹ ඇත්ද කන්තතු.  

# අාංලඹ/ ්තර්ික් ලකඹ 
අඹැඹ 

දඹෝ්නා 
ාංඛ්යා 

ඇ්තද කන්තතුගතත මුළු 
පිරිැඹ 
(රු.මි.) 

2023 අඹැදඹන්ත 
අදප්ක් ලෂිත ්රිඳාදනඹ 

(රු.මි.)  

01. ්දේල කටයුතු අාංලඹ 53          0.08         0.02  

02. දකොශම -  -   -  

03. ගත කඳව 03       3,442.90          728.00  

 04. කළුතය 02       5,777.00       1,600.45  

05. භවනුය -  -   -  

06. භාතදම 03          271.78          140.00  

07. නුයඑළිඹ 03          732.05          727.05  

08. ගතාමර -  -   -  

09. භාතය -  -   -  

10 ව කඵන්තදතොට 02          220.58          500.11  

11 ඹාඳනඹ 11       4,196.67    

12 භන්තනායභ 04          299.00          131.00  

13 ේලධඹා -  -   -  

14 මුරිේ 01 25.00   25.00  

15 ිනලිදනොච්චි 02          432.28          432.28  

16 භඩකරපු 09       6,346.00    

17 රිකුණාභරඹ 08       1,414.00       1,414.00  

18 කුරුණෑගතර -  -   -  

19 පුත්තරභ 02          199.80            99.50  

20 අ කඳාය -  -   -  

21 අනුයාධපුයඹ 02          455.00          116.32  

22 දඳොදරොන්තනරු 03  -       1,523.00  

23 ඵදුමර 02 3,720   -  

24 දභොණයාගතර 03       1,704.04       1,704.04  

25 යත්නපුය 04       1,979.74          783.54  

26 කෑගතමර 03          580.00   -  

මුළු එකතු 120    31,795.92     9,924.31  

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

  පිටු අංකය 

01 වංලර්ධන අංය 01 - 02 

02 ජාතික ඝන අඳද්රලය කෂමනාකරණ වශායක මධයවථාානය 02 - 03 

03 ඳෂාත් ඳාන අංය 03 - 04 

04 ඳෂාත් වභා අංය 04 - 05 

05 නීති අංය 05 - 06 

06 ඳාන ශා පුහුණු අංය 07 - 07 

07 මූය අංය 08 - 08 

08 වියදම් විමංවන අංය 09 - 09 

09 අභයන්තරර විණණන අංය 10 - 11 

10 ක්රමවම්ඳාදන අංය 11 - 11 

11 ලයාඳිති අක්ෂණණ අංය 11 - 19 

12 ඳෂාත් ඳානය පිළිබ ශ්රී ංකා තයරනය (SLILG) 19 - 20 

13 දේශීය ණය වශ වංලර්ධන අරමුද (LLDF) 20 - 20 
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01. ංර්ධන අංලඹ 

1. අයමුණ 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඵර ප්රදේශලර ීවත් න ප්රජාා්ට  මභ ආඹතනින්ට ප්රතිලරාබ ලරදේන ඳිදි  ඹිතතර 
ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිරීභ වා දේශශීඹ අයමුදල් දේඹදවීභ භගි්ට භවජාන දේේා ම්ඳාදනඹ කාර්ඹක්භ වා පරදායී 
කිරීභ ව  ඒ භඟි්ට අ්ටතර් ඳශාත් විභතා අභ කිරීභ  දාඹකත්ඹ රඵා දීභ. 

 

2. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා ප්රගතතිලඹ 
 
ංර්ධන අංලදේේ භත් ප්රගතතිලඹ 

2022 ර්ඹ වා ංර්ධන අංලඹ  දේ්ටව රු. 520,000,000.00 ක ප්රතිලඳාදනින්ට   2021 ර්දේේ ආයම්බ කය ලඩ 
අ්ට කශ ද අක්මුදල් දේනොභලතිලකභ නිා පිඹවිඹ දේනොවලකි වු බිල්ඳත් පිඹවීභ ත් ලඩ අ්ට දේනොවු යාඳිතිලර ලඩ 
අ්ට කය දේගතවිම් කිිදභ ත් දේඹදවීභ  සිදු ව අතය න යඳිතිල ්රිඹාත්භක කිරීභ  ප්රතිලඳාදන ප්රභාණත් දේනොවිි.  

 

1. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලක්තිලභත් කිරීදේම් ලඩ වන (ප්රාග්ධනධන   
2022 ප්රතිලඳාදන 

(රු.  
2022.09.30 ි න  
විඹදභ (රු.  

අවිච්දේේද 
යාඳිතිල 
ගතණන 

අරංගු 
යාඳිතිල 
ගතණන 

අවිච්දේේද යාඳිතිල 
ිතනාකභ (රු.  

ලඩ 
නිමි 

යාඳිතිල  

මරය 
ප්රගතතිලඹ 

දේබෞතිලක  
ප්රගතතිලඹ 

200,000,000.00 110,752,755.51 84 11 372,713,099.99 38 55% 62% 

 

2. ප්රාදේශශීඹ බා ලක්තිලභත් කිරීදේම් ලඩ වන  (නරනයාර්තන   
     2022 ර්ඹ වා දේ්ට වු රු. 300,000,000.00 ක ප්රතිලඳාදනඹ 2021 ර්දේේ අවිච්දේේද යාඳිතිල වා දේඹොදා 
ගත්ටනා රදී. 

 

 

3. නරත්කාර ංර්ධන ලඩ වන 

2022 ප්රතිලඳාදන (රු.  
 

2022.09.30 ි න  විඹදභ (රු.  මරය ප්රගතතිලඹ දේබෞතිලක  ප්රගතතිලඹ 

20,000,000.00   20,000,000.00   100% 100% 

 
3. 2021 ර්දේේ ්රිඹාත්භක කශ ප්රාදේශශීඹ බා ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිරීදේම් ලඩ වන 

 (අඹලඹ දේඹෝජානා - 36  
2021 ප්රතිලඳාදන 

(රු.  
2021.12.31 ි න  
දේගතවු මුදර (රු.  

2022 ර්ඹ  
අවිච්දේේද ව  

යාඳිතිල ගතණන 

2022 ර්දේේි  
අරංගු කයන රද 
යාඳිතිල ගතණන 

අතලතිල බිල්ඳත් 
ිතනාකභ (රු.  

2022.09.30 ි න  

2,563,490,000.00 459,160,591,15 495 169 525,225,030.58 
 

3. 2023 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

ලඩ වන 2022 ප්රතිලඳාදන 
( රු.  

2022.09.30 ි න  
විඹදභ (රු.  

මරය 
ප්රගතතිලඹ 

දේබෞතිලක 
ප්රගතතිලඹ 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලක්තිලභත් කිරීදේම් 
ලඩ වන (ප්රාග්ධනධන)  

200,000,000.00 110,752,755.51 55% 62% 

ප්රාදේශශීඹ බා ලක්තිලභත් කිරීදේම් ලඩ වන 
(නරනයාර්තන)  

300,000,000.00 113,363,777.20 68% 82% 

නරත්කාර ංර්ධන ලඩ වන  20,000,000.00   20,000,000.00   100% 100% 

මකතු 520,000,000.00 244,116,532.71   

2022 ප්රතිලඳාදන 
(රු.  

2022.09.30 
ි න  විඹදභ 

(රු.  

අවිච්දේේද 
යාඳිතිල 
ගතණන 

අරංගු 
යාඳිතිල 
ගතණන 

අවිච්දේේද 
යාඳිතිල 

ිතනාකභ (රු.  

ලඩ 
නිමි 

යාඳිතිල  

මරය 
ප්රගතතිලඹ 

දේබෞතිලක  
ප්රගතතිලඹ 

300,000,000.00 113,363,777.20 181 35 166,302,516.58 112 68% 82% 



2 
 

ලඩ වන / යාඳිතිල / ්රිඹාකායකම් අදේේක්ෂිත  ප්රතිලඳාදන  (රු.මි  

ප්රාදේශශීඹ බා ලක්තිලභත් කිරීදේම් ලඩ වන  (නරනයාර්තන                                         52.33 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලක්තිලභත් කිරීදේම් ලඩ වන (ප්රාග්ධනධන                        263.63 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර නරත්කාර ංර්ධන ලඩ වන                                                             14.10 

2021 ර්දේේ ්රිඹාත්භක කර ප්රාදේශශීඹ බා ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 
කිරීදේම් ලඩ වදේ්ට අර්ධ ලදේඹ්ට නිභ කර යාඳිතිලර ලඩ දේකො  ්
ම්නරර්ණ කිිදභ (අඹලඹ දේඹෝජානා - 36) 

944.21 

මකතු 1274.27 
 

 

 

1. අයමුණ 
ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ්ටහි අඳද්රය කශභනාකයණඹ කිරීභ පරදායී දේර ිු  කය ගතලීමභ වා වඹ න තාක්ික 
ව්තඹ ලදේඹ්ට ්රිඹාත්භක දේමි්ට ාර් ක රභ පිිබඵ දේතොයතුරු විසුරුා වලරීභත්, විදේලේෂිත  ්ාන වා සුදුසු 
කශ කශභනාකයණ ලඩ ව්ට ්රිඹාත්භක කිරීභ ව භගත දේඳ්ටවීභ. 

 

2. 2022 ර්දේේ දේතන කාර්තු අානඹ දක්ා  

 

2021 දේර් ්රිඹාත්භක කශ අඳද්රය කශභනාකයණඹ - ප්රාදේශශීඹ බා (අඹලඹ දේඹෝජානා 36  

01.දේකොම්දේඳෝ්ට් අංගතනර ඹිතතර ඳවසුකම් ලඩි ි යුණු කිරීභ 

02. අින ල  ිි කිරීභ 

03. කශ කශභනාකයණ උඳාංගත රඵා දීභ 

04.භශ අඳද්රය ප්රතිලකර්භ ඳශධතිල ිි කිරීභ 

05.ීව ායු ඒකක ිි කිරීභ 
 

3. 20 23 දේර්දී  ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

ලඩ වන/ යාඳිතිලඹ/ ්රිඹාකායකභ අදේේක්ෂිත ප්රතිලඳාදන (රු.  

ඝණ අඳද්රය කශභනාකයණ ලඩ වන (ප්රාග්ධනධන  471,690,489.33 

2021 ර්දේේ ්රිඹාත්භක කශ අඳද්රය කශභනාකයණඹ ව ඹිතතර 
ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිරීදේම් ලඩ වන (අඹලඹ දේඹෝජානා - 36  ඹ දේත් 
අර්ධ ලදේඹ්ට නිභ කශ යාඳිතිලර ලඩ දේකො ් ම්ර්ර්ණ කිරීභ 

197, 364, 660.69 

මකතු 669, 055, 150.02 

 

  ්ාපිත කය ඇතිල කෂිභා ඹ්ටත්ර 09හි ප්රගතතිලඹ ිවශ නංා ගතලීමභ වා අලය ්රිඹාභාර්ගත ගතලීමභ. 

 ඝණ අඳද්රය කශභනාකයණඹ වා දලන  ්රිඹාත්භක යාඳිතිල ම්ඵ්ටධදේඹ්ට ඳසු විඳයම් කිරීභ. 

 නි්ඳාදනඹ කයනු රඵන කාඵනික දේඳොදේවොයර ගුණාත්භකබාඹ ිවශ නංා ගතලීමභ වා ක යුතු කිරීභ. 

 ඵ්නාහිය ඳශාත් අඳශ යය කශභනාකයණඹ පිිබඵ ප්රධාන ලරලභ් (Western Province Waste Management 
Master Plan) ක් කිරීදේම් කාර්ඹඹ අ්ට කිරීභ ව ඳසු විඳයම් කිරීභ වා JICA වා ඵ්නාහිය ඳශාත් අඳද්රය 
අධිකාිදඹ අතය ක යුතු ම්ඵ්ටධීකයණඹ. 

 කර ම්ඳතක් ඵ  ඳත් කය ගතලීමභ වා ලඩ ව්ට ංවිධානඹ  අලය භාර්දේගතෝඳදේශල ක් කිරීභ. 

 දේඳොිනතී්ට, ේරා්ිතක් ඇතුළු ජජා වාඹනඹ  රක් දේනොන අඳද්රය කශභනාකයණඹ කිරීභ වා අලය 
භාර්දේගතෝඳදේශල ක් කිරීභ. 

 අඳද්රය කශභනාකයණ දත්ත ඳශධතිලඹක් ක් කිරීභ. 

 ජාාතිලක අඹලඹ චරදේල්  05/2022 භගි්ට රඵා දී ඇතිල උඳදේද් ඳිදි  නරනර්ජානීමඹ ඵරලක්තිල මරාශ්රර  අධානඹ 
දේඹොමු කයමි්ට ීව ායු යාඳිතිල ප්රචිනත කිරීභ. 

02. ජාාතිලක ඝන අඳද්රය කශභනාකයණ වාඹක භධය ්ානඹ 
් ් 

ලඩ වන 
ප්රතිලඳාදන 
(රු.  

යාඳිතිලදේේ බ්ාඹ 
දේබෞතිලක 
ප්රගතතිලඹ 
(%  

2022.09.30 
ි න  විඹදභ 
(රු.මිින  

ඝණ අඳද්රය කශභනාකයණ 
ලඩ වන 

200,000,000.00 
2020/2021ර්ඹ්ටහි යාඳිතිල 
වා බිල්ඳත් පිඹවීභ. 

85% 81.9 
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 විධිභත් වා තිලයය අඳද්රය කශභනාකයණ රභදේදද ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත වඳු්ටාදීභ වා ජාාතිලක ව 
අ්ටතර්ජාාතිලක ලදේඹ්ට ්රිඹාත්භක න යාජාය දේභ්ටභ යාජාය දේනොන ංවිධාන වා මරය ආඹතනඹ්ටදේගත්ට 
තාක්ික වා මරයභඹ වඹ රඵා ගතලීමභ  අලය ම්ඵ්ටධීකයණ වා භගතදේඳ්ටවීම් ක යුතු. 

 න තු්ට වා න අින්ට ගතලදේන ප්රදේශල දේත කර ඵලවලය කිරීභ භඟි්ට සිදු න වානිඹ අභ කිරීදේම් ක යුතුගත 

 අඳද්රය කශභනාකයණඹ  ම්ඵ්ටධ දේසු දේශශීඹ වා විදේශශීඹ ඳාර්ලකාය ආඹතන භ  ම්ඵ්ටධීකයණඹ. 

 ඵ්නාහිය ඳශාත් අඳද්රය කශභනාකයණඹ පිිබඵ ප්රධාන ලරලභ් (Western Province Waste Management 
Master Plan) ක් කිරීභ මහි ඳසු විඳයම් කිරීභ වා JICA වා ඵ්නාහිය ඳශාත් අඳද්රය අධිකාිදඹ අතය ක යුතු 
ම්ඵ්ටධීකයණඹ. 

 කශ ම්ඳතක් ඵ  ඳත් කය ගතලීමදේම් ලඩ ව්ට ංවිධානඹ  අලය භාර්දේගතෝඳදේශල ක් කිරීභ. 

 දේඳොිනතී්ට, ේරා්ිතක් ඇතුළු ජජා වාඹනඹ  රක් දේනොන අඳද්රය කශභනාකයණඹ  අලය භාර්දේගතෝඳදේශල 
ක් කිරීභ. 

 අඳද්රය කශභනාකයණ දත්ත ඳශධතිලඹක් ක් කිරීභ. 

 ජාාතිලක අඹලඹ චරදේල්  05/2022 භගි්ට රඵා දී ඇතිල උඳදේද් ඳිදි  නරනර්ජානීමඹ ඵරලක්තිල මරාශ්රර  අධානඹ 
දේඹොමු කයමි්ට ීව ායු යාඳිතිල ප්රචිනත කිරීභ. 
 

 

03. ඳශාත් ඳාරන අංලඹ 
 

1. අයමුණ    
ශ්රීරංකාදේද ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඳශධතිලදේේ  කරභනාකයණඹ කිරීදේභ්ට වා මහි ක යුතු න තාක්ණඹත් 
භ  නමු ංර්ධන භානඹක  දේඹොමු කයමි්ට ඩාත් භවජාන හිතකාමි කාර්ඹක්භ ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතනඹක් බිහිකිරීභ  ක යුතු කිරීභ. 
 

2. 2022 ර්දේේ දේතන කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 
කාර්ඹඹ ප්රගතතිලඹ 

I. න ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන ං ්ාඳනඹ 
/ උත්දේශ්රේි ගතත 
කිරීභ. 

 

ශ්රී රංකාදේද ඳිදඳාරන ි ්රික්ක 25  අඹත් ප්රධාන අගතනගතය භවානගතය බා ඵ  ඳත් 
කිරීදේම් ප්රතිලඳත්තිලභඹ තීයණඹ  අනු, ඊ  අදාශ අංක අභඳ/22/1094/605/002 වා 
2022.08.16 ි නලතිල අභාතය භ්ඩඩර තීයණඹ ඳිදි  භවානගතය බා ් ාපිත කය 
දේනොභලතිල ි ්රික්ක 07ක් වා ඳතිලන නගතය බා භවානගතය බා ඵ  උත්දේශ්රේිගතත 
කිරීදේම් ක යුතු සිදු කයන රද අතය, දේම් න වි  කෑගතල්ර,නරත්තරභ, කළුතය වා 
දනිඹා ඹන නගතය බා 05 භවානගතය බා ඵ  ගතලට් කයන රදී. 2021 අංක 30 
දයන විර්ජාන ඳනත් දේකු ම්ඳත අනු දේතෝයා ගතත් ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 22ක් භ  
ඊ  ආ්ටන පිහිිත නගතය බා  දේවෝ භවානගතය බා  ඒකාඵශධ කිරීදේම් ක යුතු 
සිදු දේකයමි්ට ඳතිලයි.  

II. දේවෝදය නගතය/ 
මිතුරු නගතය 
ංකල්ඳඹ ්රිඹා  
නලඟීභ 

දේවෝදය නගතය/ මිතුරු නගතය ංකල්ඳඹ ්රිඹාත්භක කිරීභ වා විදේශල යාජායඹ්ට භ  
ගිවිසුම්ර  මශඹිභ  අලය භාර්දේගතෝඳදේශල ක ් කිරීභ වා  කමිු  
ාභාත කයි්ටදේගත්ට නිරීක්ණ ව ඊ  ඇතුශත් විඹ යුතු කරුණු පිිබඵ අදව් කලා 
අ්ට දේකු ම්ඳත් භාර්දේගතෝඳදේශලඹ ක් කය ඇත. 

III. යාජාය ගිණුම් කායක 
බා ක යුතු වා 
ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන භ  දේඳීම 
සිටීභ වා 
ම්ඵ්ටධීකයණඹ. 

2022 ර්ඹ  අදාශ දේකොශම භව නගතය බා ම්ඵ්ටධදේඹ්ට මක් රැව්ීම් ායඹක් 
ඳත්ා ඇත. 2021 ර්දේේ කරුණෑගතර භව නගතය බා  අදාශ ඳලලතිල රැව්ීදේම්දී 
රඵා දු්ට නිදේඹෝගත ඳිදි  දේම් නවි  භ ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා ප්රම්ඳාදන 
භාර්දේගතෝඳදේශලඹක් ලකසීභ දේනුදේ්ට ාභාත කයි්ට 07 දේදදේ්ටකුදේගත්ට යුත් කමිු ක් 
ඳත් කය මහි ඳශමු රැ්වීභ ඳත්ා ඇතිල අතය, දේභභ භාර්දේගතෝඳදේශලඹ භා 03ක් 
ඇතුශත් ක් කය  ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත දේඵදා වලරීභ  ක යුතු කයමි්ට 
ඳතිලයි.  

IV. ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන වා ාවන 
වා ඹ්ටදේත්රෝඳකයණ 
රඵා දීභ 

ඳාීමඹ ජාර අලයතාඹ නරයා ගතලීමභ වා දේම් දේර්දී ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 35ක  
ජාර ඵවුර් රඵා දේදන රදී. 
 

V. ඳාර්ිනදේම්්ටතු 
භ්ටත්රීරු්ට වා 
භවජානතා විසි්ට  
ඳාර්ිනදේම්්ටතු දේත 
දේඹොමුකයනු රඵන 
ගතල ලු 

දේම් ර්ඹ තුශ භවජාන දේඳත්ම් කායක බා දේතිල්ට දේභභ අංලඹ  රලබුණු දේඳත්ම් 
06්ට දේඳත්ම් 01ක  අදාශ පිිබතුරු ඳඹා ඇතිල අතය ිතිලිද  05 වා පිිබතුරු ාර්තා 
රඵා ගතලීමභ  අදාශ ඳශාත් ප්රධාන දේල්කම්රු්ට දේත දේඹොමු කය ඇත. මභ දේඳත්ම් 
වා පිිබතුරු රලබුණු ඳසු දේඳත්ම් කායක බා දේත දේඹොමු කිරීභ  ක යුතු දේකදේර්. 
උඳදේශලක කායක බා දේතිල්ට දේඹෝජානා 03ක් ිි ිදඳත් වී ඇතිල අතය, මභ 
දේඹෝජානාර  අදාශ පිිබතුරු උඳදේශලක කායක බා දේත දේඹොමු කය ඇත. 
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VI. භවජාන ඳලමිිින 
විභර්ලනඹ කිරීභ                                                                                                                                          

 
 

 ඳලමිිින ං යා ගතනු රලබූ ්රිඹාභාර්ගතඹ 
ඳශාත්ින්ට රලබුණු 
ඳලමිිින 

5148 ඳශාත් ඳාරන දේකොභාිද් දේත දේඹොමු කය 
ඇත. 

දේඳොදු ඳලමිිින 118 අදාශ ආඹතනර  දේඹොමු කය ඇත 
 

 

3. 20 23 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

i.  ඳශාත් ඳාරන ඳශධතිලඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වා ප්රතිලඳත්තිල ම්ඳාදනඹ කිරීභ 

 කාරානුරුපි ඵදු ප්රතිලඳත්තිලඹක් ක් කිරීභ / ංදේලෝධනඹ කිරීභ 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර භිකයි්ට වා ආචායධර්භ ඳශධතිලඹ වඳු්ටා දීභ 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ි ිද ගතල්ටවීභ වා ්ර්ණනරයය උත්ඹ ඳලලත්වීභ 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ්ටහි ප්රම්ඳාදනඹ විධීභත් කිරීභ 

 අධිබාය ම්ඵ්ටධදේඹ්ට ක යුතු කිරීභ 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතන විගතණඹ කිරීභ 

ii. න ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ං ්ාඳනඹ / උත්දේශ්රේිගතත කිරීභ 

iii. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර කාර්ඹ ඳවසු වා සුභ  කිරීභ වා න විදුත් දේභරම් භාර්ගතගතත රභදේදද 
වඳු්ටා දීභ 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ආදාඹම් රැ් කිරීභ වා භාර්ගතගතත රභදේදදඹක් ක් කිරීභ. 

iv. දේවෝදය නගතය/ මිතුරු නගතය ංකල්ඳඹ ඹ දේත් විදේශල යාජායඹ්ට භ  ගිවිසුම්ර  මශඹිභ ම්ඵ්ටධ 
භාර්දේගතෝඳදේශල ලඳයීභ ව ි ිදගතල්ටවීභ 

v. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත අලය උඳදේද් වා භ  දේඳ්ටවීභ රඵා දීභ. 

 යාජාය ගිණුම් කායක බා ක යුතු වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතන භ  දේඳීම සිටීභ වා ම්ඵ්ටධීකයණඹ  

 ඳාර්ිනදේම්්ටතු ප්රල්න, භවජාන දේඳත්ම් කායක බා වා උඳදේශලක කායක බාින්ට ිි ිදඳත් න 
ගතල ලු වා පිිබතුරු රඵා දීභ 

 දේර්ඛීඹ අභාතයාංලඹ ලදේඹ්ට අලය අ ්ා්ටරදී ඳශාත් ඳාරන දේකොභාිද්රු්ට භා 03ක  
යක් වා වකාය ඳශාත් ඳාරන දේකොභාිද්රු්ට අවුරුශදක  02ක් ඵලගි්ට ම්ඵ්ටධිකයණඹ. 
 

04. ඳශාත් බා අංලඹ 
 

1. අයමුණ 
ඳශාත් බාර ්රිඹාකාිදත්ඹ  ඳවසුකම් ලරසීභ, භධයභ යජාඹ වා ඳශාත් බා අතය ම්ඵ්ටධීකයණඹ වා 
ඳශාත් බාර භාන ම්ඳත් ංර්ධනඹ භගි්ට පරදායී වා කාර්ඹක්භ ඳශාත් බා රභඹක් ඇතිල කිරීභ. 
 

2. 2022 ර්දේේ දේතන කාර්තු අානඹ දක්ා  
කාර්ඹඹ ප්රගතතිලඹ 

I. අ්ටතර් ඳශාත් විඹ 
ම්ඵ්ටධීකයණ 
මුළු ඳලලත්වීභ 

ගතරු ඳශාත් ආ්ඩඩුකායරු්ට, ඳශාත් ප්රධාන දේල්කම්රු්ට ව අදාශ ආඹතනර 
නිදේඹෝත තඹ්ට ම්ඵ්ටධ කය ගතනිමි්ට ඳත්න අ්ටතර් ඳශාත් විඹ ම්ඵ්ටධීකයණ 
මුළු අ ්ා දේදකකදී ඳත්ා ඇත.   

II. ිඩම් අත් කයගතලීමම් 
ක යුතු 

 

1964 අංක 28 දයන ිඩම් අත්ඳත් කය ගතලීමම් ඳනදේත් 2 ගත්ටතිලදේේ නිඹභඹ නිකුත් 
කිරීදේම් සි  ිි ිද ක යුතු වා ප්රධාන දේල්කම්දේග්ධන නිර්දේශල හිත ිි ිදඳත්කය තිලබු 
ිල්ලීම් 23ක් ඇතුළු ිනපි දේල් න භ  ිඩම් අභාතයාංලඹ දේත දේඹොමු කිරීභද, 04 
න ගත්ටතිලඹ ප්රකාය විදේයෝධතා ඳරීක්ණ ඳලලත්වීභ වා ඳශාත් ප්රධාන 
දේල්කම්දේග්ධන නිර්දේශල හිත නිරධාරී්ට 02 දේදදේනකු ඳත් කිරීභද, 38(අ  අතුරු 
විධානඹ ඹ දේත් ිඩම් අත්කය ගතලීමභ  අදාශ ිඩම් අභාතයාංලඹ  නිර්දේශල 09ක් 
ිි ිදඳත් කිරීභද සිදු කය ඇත.  

III. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 
තු දේශඳශ තක්දේේරු 
ක යුතු 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන තු දේශඳරර තක්දේේරු ක යුතු විධිභත් කිරීභ කඩිනම් 
කිරීභ  රභදේදදඹක් ක් කය ඇත. 

IV. ඳශාත් බා ව 
ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 
වා න තනතුරු 
ඇතිල කිරීභ 

ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා න තනතුරු ඇතිල කිරීභ  
කශභනාකයණ දේේා චරදේල්  03/2014 ඳිදි  රලී  ඇතිල ිල්ලීම් 73ක් නිර්දේශල කය 
කශභනාකයණ දේේා දේදඳාර්තදේම්්ටතු දේත ිි ිද ක යුතු වා දේඹොමු කය ඇත. 
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V. ාවන ඵරඳත්ර ක යුතු ංදේලෝධිත යාජාය ඳිදඳාරන චරදේල්  22/99 ඹ දේත් ඳශාත් බාර විශ්රාමික 
නිරධාරී්ට දේත ාවන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ ම්ඵ්ටධ ඳශාත්ින්ට රද අඹදුම්ඳත් 
12ක් නිර්දේශල කය දේශ වා ආදේඹෝජාන ප්රතිලඳත්තිල දේදඳාර්තදේම්්ටතු දේත දේඹොමු 
කය ඇත. 

VI. ඳාර්ිනදේම්්ටතු ප්රල්න 
දවා පිිබතුරු ලඳයීභ 

ඳාර්ිනදේම්්ටතු ප්රල්න 03ක් වා ඳශාත් ප්රධාන දේල්කම්රු්ටදේගත්ට දේතොයතුරු රඵා 
දේගතන පිිබතුරු ඳාර්ිනදේම්්ටතු දේත දේඹොමු කය ඇත. 

VII. උඳදේශලක කායක 
බා දේඹෝජානා පිිබඵ 
ක යුතු 

උඳදේශලක කායක බා දේත ිි ිදඳත් කය ඇතිල දේඹෝජානා 05ක් ම්ඵ්ටධ ඳශාත් 
ප්රධාන දේල්කම්රු්ටදේගත්ට දේතොයතුරු කලා උඳදේශලක කායක බා දේත 
පිිබතුරු දේඹොමු කය ඇත. 

VIII. භවජාන දේඳත්ම් 
කායක බා  
නිර්දේශල රඵාදීභ 

භවජාන දේඳත්ම් කායක බා විසි්ට මා ඇතිල භවජාන දේඳත්ම්ර  අදාශ ාර්තා 
06ක් ම්ඵ්ටධ දේභභ අභාතයාංලදේේ  නිර්දේශලඹ භවජාන දේඳත්ම් කායක බා 
දේත දේඹොමු කය ඇත 

IX. භවජාන ඳලමිිින 
පිිබඵ ක යුතු 

ඳශාත් බා ක යුතුර  අදාශ ජානාධිඳතිල කාර්ඹාරඹ, අග්රාභාතය කාර්ඹාරඹ, 
අදේනකුත් අභාතයාංල ආඹතන ව භවජානතා විසි්ට දේඹොමු කයනු රලබු ඳලමිිින 
208ක් ම්ඵ්ටධ අදාශ ඳාර්ල් දලනුත් කිරීභ  ක යුතු කිරීභ 

X. ඳශාත් බා දේතොයතුරු 
ඹාත්කාලීන කිරීභ 

ඳශාත් බා ධූයධාරී්ට වා නිරධාරී්ට ම්ඵ්ටධ කයගතත වලකි දේතොයතුරු කාර්තුභඹ 
ලදේඹ්ට ඹාත්කාලීන කිරීභ සිදු කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2023 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

I. ඳශාත් වා ඩාත් පරදායි වා කාර්ඹක්භ අයුිද්ට ්රිඹාත්භකවීභ  අලය ම්ඵ්ටධීකයණ ක යුතු ව 
අලය අ ්ාරි  උඳදේද් රඵා දීභ  ක යුතු කිරීභ. 

II. ගතරු ආ්ඩඩුකායරු්ට වා ප්රධාන දේල්කම්රු්ට භ  ඳත්න අ්ටතර් ඳශාත් විඹ ම්ඵ්ටධීකයණ 
මුළු කාර්තුභඹ ලදේඹ්ට ඳලලත්වීභ ව මුළුදේදදී භතුන ගතල ළු වා ඳශාත් 9 භ අදාශ න ඒකීඹ 
රභ වඳු්ටා දීභ. 

III. ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා ිඩම් අත්ඳත් කයගතලීමභ ම්ඵ්ටධ ක යුතු. 
IV. ඳශාත් බා්ටර ක යුතු කඩිනම් වා ඳවසු කයන දේභ්ටභ ජනතිලක යාමු ආයක්ා කිරීභ  අදාශ 

වඳුනාගතත් ්රිඹාකායකම් වා අභාතය භ්ඩඩර ංදේශල ක් කිරීභ. 
V. කශභනාකයණ දේේා චරදේල්  03/2014 අනු ඳශාත් යාජාය දේේදේේ න තනතුරු ඇතිල කිරීභ 

ම්ඵ්ටධ ම්ඵ්ටධීකයණ ක යුතු ිු  කිරීභ වා ඳශාත් 9 වා කාර්ඹඹ භ්ඩඩර භාදේරෝචනඹ්ට සිදු 
කිරීභ. 

VI. ඳශාත් බා වා ාවන මිශි  ගතලීමභ ව දීඳයාේත දේේදේේ  විශ්රාමික නිරධාරී්ට දේත තීරු ඵදු වන 
හිත ාවන ආනඹන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීදේම් ක යුතු.  

VII. ඳශාත් ඳාරනඹ පිිබඵ ශ්රී රංකා ආඹතනදේේ අධීක්ණ වා දේභදේවයුම් ක යුතු සිදු කිරීභ. 
 

05. ීමතිල අංලඹ 
    

1. අයමුණ       
යදේට් භ්ත ජානතාදේග්ධන දේඳොදු අදේේක්ා්ට මුදු්ට ඳත්න ආකායඹ , පරදායීවද , කාර්ඹක්භවද ජානතාාි  
ප්රාදේශශීඹ ආ්ඩඩුකයණඹක් ශ්රී රංකා තුශ ඳත්ා දේගතනඹාභ වතිලක කයලීභ වාත් භානාත්භතාදේඹ්ට යුතු 
තිලයය භාන ංර්ධනඹක් ර ා කය ගතලීමභ වාත් ඳවසුකම් ශාලීභ ව උඳදේද් රඵා දීභ පිි 
අභාතයාංලදේේ නිතී අංලඹ  ්ාපිත කය ඇත. 

2. 2022 ර්දේේ දේතන කාර්තු අානඹ දක්ා  
 

කාර්ඹඹ ප්රගතතිලඹ 

1. භවානගතය බා ,නගතය බා ව 
ප්රාදේශශීඹ බා වා ක් 
කයන රද අ්ට දේකු ම්ඳත් 
වා අභාතය භ්ඩඩරදේේ 
ප්රතිලඳත්තිලභඹ මක තාඹ 
රඵාගතලීමභ 

භවානගතය බා ,නගතය බා ව ප්රාදේශශීඹ බා වා ක් කයන රද 
අ්ට දේකු ම්ඳත් න අභාතය භ්ඩඩරදේේ ප්රතිලඳත්තිලභඹ මක තාඹ 
රඵාගතලීමභ වා ිි ිදඳත් කිරීදේභ්ට අනතුරු ඒ වා අනුභලතිලඹ රලී  
ඇතිල අතය 2021.07.19 ි න දේගතන ඇතිල අභාතය භ්ඩඩර තීයණඹ ඳිදි  
ඳත්නා ීමතිලර ංදේලෝධන දේවෝ න ඳනත් දේකු ම්ඳතක් ිි ිදඳත් 
කයන අ ්ාරදී අදාශ දේකු ම්ඳත් ඳාර්ිනදේම්්ටතු දේත ිි ිදඳත් 
කිරීභ  ප්ර භ ආ්ඩඩු ඳක්දේේ භ්ටත්රීරු්ටදේග්ධන අදව ් වා දේඹෝජානා 
රඵාගතත යුතු ඵලවි්ට  දේඳයකී ඳනත් දේකු ම්ඳත් ආ්ඩඩු ඳක් 
භ්ටත්රීරු්ටදේග්ධන අදව් වා දේඹෝජානා රඵාගතලීමභ වා ිි ිදඳත් කය ඇත. 

2. ජාරභීතිලකා දේයෝගතඹ තුය්ට කිරීභ 
ව සුන යි්ට ිනඹාඳි ංචි කිරීදේම් 

දේභභ ආඥා ඳනත ංදේලෝධන ඳනත් දේකු ම්ඳදේත් ක යුතු අ්ට කිරීභ 
වා ප්රතිලඳත්තිලභඹ මක තාඹ  රඵාගතලීමභ  2021.04.27 ි න ිි ිදඳත් 
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ආඥා ඳනත ංදේලෝධනඹ කිරීභ කශ අභාතය භ්ඩඩර ංදේශලඹ භගි්ට රඵාගතත් අභාතය භ්ඩඩර 
මක තාඹ භත අ්ට දේකු ම්ඳත කා ීමතිලඳතිලදේග්ධන වතිලකඹ වා 
ිි ිදඳත් කිරීභ   ීමතිල දේකු ම්ඳත් ම්ඳාදක දේත දේඹොමු දේකිදි. ඔහුදේග්ධන 
නිර්දේශල ඳිදි  ඳශු ම්ඳත් අභාතයාංලදේේ නිරීක්ණ රඵාගතතයුතු ගත්ටතිල 
කිහිඳඹක  මභ අභාතයාංලදේේ නිරීක්ණ රඵාදේගතන ීමතිල දේකු ම්ඳත් 
ම්ඳාදක දේත ඹා දේකු ම්ඳත් ක් කය ීමතිලඳතිලදේග්ධන වතිලකඹ  දේඹොමු 
කිරීභ වා ිි ිදඳත් කය ඇත 

3. ඳශාත් බා ජා්ටද විභසීම් ඳනත   
ංදේලෝධනඹ කිරීභ. 

2017 අංක 17 දයණ ඳශාත් බා ජා්ටද විභසීම් (ංදේලෝධන   ඳනත භගි්ට 
ංදේලෝධිත 1988 අංක 02 දයණ ඳශාත් බා ජා්ටද විභසීම් ඳනත   
ංදේලෝධනඹ කිරීභ.දේම් වා අභාතය භ්ඩඩර අනුභලතිලඹ රඵා ගතලීමභ  
2021.03.23 ි නලතිල අභාතය භ්ඩඩර ංදේශලඹ ිි ිදඳත් කය ඇත. අභාතය 
භ්ඩඩරඹ විසි්ට මභ අභාතය භ්ඩඩර ංදේශලඹ ඳසු රකා ඵලලීභ 
වා කල් තඵා ඇත. 

4. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත 
හිමිවිඹ යුතු මුශදය ගතා්තු ව 
උාවි දඩ මුදල් ිජුභ මභ 
ආඹතන දේත රඵා දීභ වා 
අලය ්රිඹා භාර්ගත ගතලීමභ. 

දේම් වා අලය ්රිඹා භාර්ගත දේගතන ඇතිල අතය දලන  ඳශාත් බා 
්රිඹාත්භක දේනොවීභ නිා ඊ  අදාශ ඳනත් දේකු ම්ඳත ඳාර්ිනදේම්්ටතු 
දේත ිි ිදඳත් කිරීභ  දේනොවලකි වි ඇත. ඒ අනු ඳත්නා නඩු තී්ටදු 
ප්රකාය ගතතවලකි ඹම් ්රිඹාභාර්ගතඹක් දේදද ඹ්ටන පිිබඵ ීමතිලඳතිලදේග්ධන 
අදව් රඵාගතලීමභ වා දේඹොමු කිරීභ  අදාශ 2021.12.14 ි නලතිල 
අභාතය භ්ඩඩර ංදේශලඹ අභාතය භ්ඩඩරදේේ අනුභලතිලඹ වා ිි ිදඳත් 
කය ඇත. මකී ඳනත් දේකු ම්ඳත ම්ඵ්ටධදේඹ්ට අධිකයණ දේේා 
දේකොමි්ට බාදේද ව මුදල් දේකොමි්ට බාදේද අදව් රඵාගත්ටනා දේර 
අභාතය භ්ඩඩරඹ නිඹභ කය ඇතිල ඵලවි්ට  ඒ වා ක යුතු කිරීභ  
නිඹමිතඹ. 

5. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 
ං ්ාඳනඹ වා නරන ්ාඳනඹ 
කිරීභ  අදාශ ගතලට් නිදේදදන 
ඳශ කිිදභ 

ඳශාත් ඳාරන අංලදේඹ්ට න භවානගතය බා 5 ක් ං ්ාඳනඹ  ව න 
ප්රාදේශශීඹ බා 2 ක් නරන ්ාඳනඹ වා ගතලට් නිදේදදන ක් කිරීභ  
දේභභ අංලඹ දේත දේඹොමු කය ඇතිල අතය ඊ  අදාශ ගතලට් නිදේදදන ඳශකය 
අ්ට කය ඇත.     

6. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා 
න ගිණුම් රභඹක් වදු්ටා දී ඒ 
වා ලදේන ඳිදි  භවානගතය 
බා වා ඳත්නා අතුරු 
ය් ා ව නගතය බා වා 
ප්රාදේශශීඹ බා වා ඳත්නා 
මරය වා ඳිදඳාරන රීතිල 
ඹාත්කාලීන කිරීදේම් ක යුතු. 

මී  අදාශ ිි ිද ්රිඹාභාර්ගත පිිබඵ ඵන්ාහිය වා උතුරු භලද ඳශාත්ර 
අදාශ රීතිල දේයගුරාසි/ අතුරු ය ්ා ක ්කිරීභ  දාඹක ව නිරධාරී්ට 
ව ඳශාත් ඳාරන ක්දේේත්රදේේ ප්රවීණඹ්ට භ  ාකච්ජාාක් 2022.01.25 
ි න ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ක යුතු යාජාය අභාතයාංලදේේ දී ද 
ලඩිදුය ාකච්ජාාක් අදාශ ඳාර්ල් භ  2022.04.29 ි න ශ්රී රංකා 
ඳදනම් ආඹතතනදේේ දී ද ඳලලත්විි. දේභකී ක යුතු අ්ට කිරීභ පිිබඵ 
අදාශ ඳාර්ල භ   2022.09.12 ව 2022.09.13 දේදි න ලඩමුළුක් 
ඳත්ා අ්ට දේකු ම්ඳත ක්කිරීභ  අලය ක යුතු ම්ඳාදනඹ කය 
ඇත.  

 

 
 

3. 2023 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

1. ඳශාත් ඳාරන ජා්ටද විභසීම් ආඥා ඳනත ව ඳශාත් බා ජා්ටද විභසීම් ඳනත ංදේලෝධනඹ කිරීභ.  

2. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ්ඹං උත්ඳාදන ආදාඹදේභ්ට ලඩි ප්රතිලලතඹක්  ආයණඹ න උාවි දඩ මුදල්, 

මුශදය ගතා්තු  ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ගිණුභ  ිජුභ දේඹොමුන ඳිදි  ඳශාත් බා ඳනදේත් ිි ිද ංදේලෝධන 

ක යුතු අ්ට කිරීභ. 

3. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා වදු්ටා දී ඇතිල න ගිණුම් රභඹ  අදාශ රීතිල ක් කිරීදේම් ලඩ වන. 

4. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර අතුරු ය ්ා ඹාත්කාලීන කීරීදේම් ලඩ වන 

5. යජාදේේ අඹලඹ දේඹෝජානා අනු දේඹෝත ත න ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ං ්ාඳනඹ  අදාශ ගතල  නිදේදදන 

පිිබදේඹර කිරීභ. 

6. න ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ං ්ාඳනඹ කිරීදේභ්ට අනතුරු දේකොට්ඨා සීභා ීමර්ණඹ කිරීභ  අදාශ ක යුතු. 

7. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා රීතිල ක් කිරීදේම් ලඩ වන 

8. ජාරභීතිලකා ආඥා ඳනදේත් ංදේලෝධන ක යුතු අ්ට කිරීභ. 

9. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ජනතිලක ගතල ලුර  අදාශ උඳදේද ්රඵාදීභ. 
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06. ඳාරන වා නරහුණු අංලඹ 
 

 

1. අයමුණු 
  

භාන ම්ඳත කරභනාකයණඹ වා ධාිදතා්ට ංර්ධන කිරීභ  කුරතාඹ්ට පිිද නිරධාරී පිිදක් බිහි කිරීභ 
ව ඳත්නා දේබෞතිලක ම්ඳත් උඳරීභ පරදායිතාදේඹ්ට දේඹොදා ගතනිමි්ට අභාතයාංලදේේ අදේේක්ෂිත ිරක්ක ර ා 
කය ගතලීමභ  ම්ඳත් දේභ දේවඹවීභ. 
 

2. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 

අ.අ කාර්ඹඹ / විඹදභ ශුශධ ප්රතිලඳාදන  
(රු.  

ලඹකශ මුදර 
(රු.  

ප්රගතතිලඹ  
(%  

01 ඹ්ටදේත්රෝඳකයණ නඩත්තු (යාජාය 
අභාතය කාර්ඹාරඹ ව අභාතයාංලඹ  

2,150,000.00 1,557,089.12 72% 

02 ාවන විඹදභ (යාජාය අභාතය කාර්ඹාරඹ 
ව අභාතයාංලඹ  

14,350,000.00 11,149,925.5 78% 

03 දේශශීඹ වා විදේශශීඹ නරහුණු 500,000.00 473,868.00 94% 

04 ි්ටධන රඵාදීම් (යාජාය අභාතය 
කාර්ඹාරඹ ව අභාතයාංලඹ  

11,563,000.00 11,069,873.79 95% 

06  දේගතොඩනලගිින නඩත්තු (යාජාය අභාතය 
කාර්ඹාරඹ ව අභාතයාංලඹ  

500,000.00 113,600.00 22% 

05 ජාර වා විදුින බිල්ඳත් දේගතවීම් (යාජාය 
අභාතය කාර්ඹාරඹ ව අභාතයාංලඹ  

9,900,000.00 6,076,939.92 61% 

06 තලඳලල් වා ්ටනිදේදදන ගතා්තු (යාජාය 
අභාතය කාර්ඹාරඹ ව අභාතයාංලඹ  

4,003,000.00 3,439,570.00 85% 

07 ඵාහිය දේේා රඵාගතලීමම් 
- ීමඳායක්ක දේේා 
- ආයක්ක දේේා 

දේඳොදු ලඹ 
ශීර්ඹක් භගි්ට 
දේගතවීම් ක යුතු සිදු 
කයනු රඵයි. 

3,790,181.92 
3,231,828.91 

දේඳොදු ලඹ ශීර්ඹක් භගි්ට 
දේගතවීම් ක යුතු සිදු කයනු 
රඵයි. 

08 කාර්ඹඹ භ්ඩඩරදේේ ලු ේ ර්ධක 
දේගතවීම්, උ් කිරීම්/ විශ්රාභ ගතල්ටවීම් 
ක යුතු 

- - 95% 

09 කාර්ඹ භ්ඩඩරර  අදාශ යාජාකාරී - 
- 

 ්ානභාරුවීම් රලී  ගිඹ නිරධාරී්ට ං යා = 33  
 ්ාන භාරුවීම් රලී  ඳලමිි ං යා = 43 

10 අභාතය කාර්ඹ භ්ඩඩර ඳත්කිරීම් වා 
අදාශ ක යුතු 

- - 100% 

11 නිරධාරී්ටදේග්ධන දේඳෞශගතිනක සුබාධනඹ 
වා දුක්ගතලනවිින කශභනාකයණඹ 
ම්ඵ්ටධ ක යුතු 

ඳතිලන සීභා්ට තුශ වලකි උඳිදභ අ්ටදමි්ට ිු කය ඇත. 

12 ඳාර්ිනදේම්්ටතු ප්රල්න වා පිිබතුරු 
ලඳයීභ 

 100% 

ඳාර්ිනදේම්්ටතු ප්රල්න 14ක් දවා පිිබතුරු ඳාර්ිනදේම්්ටතුදේද භව 
දේල්කම් දේත දේඹොමුකය ඇත. 

13 අභාතය භ්ඩඩර ංදේශල පිිබඵ ක යුතු අභාතය භ්ඩඩර ංදේශල/ ව්ට 07 ක් අභාතය භ්ඩඩර දේල්කම් 
දේත දේඹොමු කය ඇත. 

 

3. 2023 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 
 

අදේේක්ෂිත අයමුණු ාක්ාත් කය ගතලීමභ  ඳත්නා සීභා්ට තුශ ව න තාක්ික රභදේදද ඔ්දේේ භාන 
ම්ඳත් වා දේබෞතිලක ම්ඳත් කාර්ඹක්භ වා පරදායී දේභදේවඹවීභ  ක යුතු කිරීභ 2023 දේර්දී අදේේක්ා 
දේකදේර්. 
 
 
 
 
 



8 
 

07. මරය අංලඹ 
 

1. අයමුණු 

ඳශාත් බා ව ඳශාත් ඳාරන අංලදේේ දලක්භ වා දේභදේවය ාක්ාත් කයගතලීමභ වා අලය මුරයභඹ ඳවසුකම් 
ඳඹාදීභ ව දේශශීඹ ව විදේශශීඹ අයමුදල් පරදායී වා කාර්ඹක්භ දේඹොදාගතනිමි්ට භවජාන මුදල් පිිබඵ 
විනිවිද බාඹකි්ට යුතු ක යුතු කිරීභ. 
 

2. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹඹ  

මරය  -2022- දේතන කාර්තු 
 

රු. 

ලඩ වන  
2022 ර්ඹ වා  
ඇත්දේම්්ටතු  

2022 ර්දේේ දේතන 
කාර්තු දක්ා මුරය ප්රගතතිලඹ 

නරනයාර්තන විඹදම්         608,000,000           319,600,054  

නරශගතර ඳඩිනඩි 174,500,000 120,674,749 

දේනත් නරනයාර්තන විඹදම්     

                          දේභදේවයුම් 133,500,000 85,561,529 

                          ංර්ධන 300,000,000 113,363,777 

ප්රාග්ධනධන විඹදම්     14,500,000,000        7,914,130,078  

මරධන ත්කම් නරනරුත් ාඳනඹ වා ලඩිි යුණු කිරීභ                                                                                                                7,500,000 4,700,445 

මරධන ත්කම් අත්ඳත් කය ගතලීමභ                                                                              21,000,000                     15,507,647  

දේනත් ප්රාග්ධනධන විඹදම්  95,500,000                     45,317,547  

දේශශීඹ ංර්ධන යාඳිතිල 420,000,000                   212,875,749  

විදේශශීඹ ආධාය රඵන ංර්ධන යාඳිතිල 13,956,000,000 7,635,728,690 

මුළු මකතු    15,108,000,000        8,233,730,132  

   
ඳශාත් බා වා දාඹකත්ඹ 

 
රු. 

ලඩ වන  
2022 ර්ඹ වා 

ංදේලෝධිත 
ඇත්දේම්්ටතු  

2022 ර්දේේ දේතන 
කාර්තු දක්ා මුරය ප්රගතතිලඹ 

නරනයාර්තන විඹදම්  288,000,000,000    223,015,421,000  

නරශගතර ඳඩිනඩි 288,000,000,000                    223,015,421,000  

ප්රාග්ධනධන විඹදම්       8,000,000,000        3,549,650,000  

විදේශශීඹ ආධාය රඵන ංර්ධන යාඳිතිල 8,000,000,000.00                  3,549,650,000.00  

මුළු මකතු  296,000,000,000    226,565,071,000  

3. 2023 දේර්දී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

*  ඩාත් කාර්ඹක්භ පරදායී විනිවිදබාඹකි්ට යුතු ගුණාත්භක ගිණුම්කයණ ්රිඹාිනඹක් ිි ිදඹ ත් ඳත්ා 
ගතලීමභ 

*   ෑභ අංලඹක්භ තභ ලරසුම් ්රිඹාත්භක කිරීදේම්දී , අත් කයගත්ටනා මුරය ප්රගතතිලඹ මශදේමන භ තුශ විදුත් 
තලඳෑර ඔ්දේේ දලනුම් දීභ. 

*   ඳතිලන අභිදේඹෝගත තුශ ිනපිද්රය බාවිතඹ අභ කිරීභ වා  අලය පිඹය ගතලීමභ. 
*  දේභභ අංලදේේ  දේේදේේ නියුතු භ නිරධාරී්ටදේග්ධන ල්ටදඹු අනත්දරු දාඹක මුදල්  දේනුදේ්ට අඹකයගතලීමම් 

ඇතුශත් දත්ත ඳශධතිලඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ. 
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08. විඹදම් විභංන අංලඹ 
 

 

1. අයමුණ 
 

ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර මරය ක යුතු ම්ඵ්ටධීකයණඹ වා විභංනඹ කිරීභ 
 
 

2. 2021 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 
කාර්ඹඹ ප්රගතතිලඹ 

I. ඳශාත් බා මරය 
කාර්ඹඹ ාධන 
ාර්තා ක ්
කිරීභ. 

2022 ර්ඹ තුශදී ද භධයභ යජාඹ විසි්ට දේදනු රඵන ප්රදානඹ්ට වා ඳශාත් බා ආදාඹම් 
ඇ්තදේම්්ටතුගතත විඹදම් සීභා්ට  ඹ ත් මභ ආඹත න විසි්ට විඹදම් කයනු රඵන 
ආකායඹ පිිබඵ අ ්ඩඩ ඇගතයීභක් සිදු කයමි්ට ඳතී.  ඒ අනු 2022 අදේප්රේල් භාඹ 
දක්ා ඳශාත් බා මරය කාර්ඹාධන ාර්තා ක් කය අ්ට කය ඇත. 

II. ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතනර දත්ත 
ඳදනම් 
ඹාත්කාලීන 
කිරීභ 

 ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර දේේක ං යා ම්ඵ්ටධදේඹ්ට ඳත්ා දේගතන 
ඹනු රඵන දත්ත ඳදනභ 2022 ර්ඹ වා ඹාත්කාලීන කය ඇත 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ්ටහි  ාර්ෂික අදාඹම් වා විඹදම් දේතොයතුරු ඇතුශත් දත්ත 
ඳදනභ  2022 ර්ඹ  අදාශ ඹාත්කාලීන කයන රදී. මභ දේතොයතුරු විල්දේල්ණඹ 
කය ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර මරය ම්ඵ්ටධ ාර්තාක් ඳශාත් ඳාරන 
දේකොභාිද්රු්ට දේත ඹන රදී. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර දේඳොදු ඳවසුකම්  
දේතොයතුරු රැ්කය මභ දේතොයතුරු අදාශ ාර්තා  ඇතුශත් කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. 

III. ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතනර 
ආදාඹම් වා විඹදම් 
දත්ත ඳදනභ 
ඹාත්කාලීන 
කිරීභ  

ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ්ටහි  ර්දේේ ආදාඹම් වා විඹදම් පිිබඵ දේතොයතුරු ඇතුශත් දත්ත 
ඳදනභ  2022 ර්ඹ  අදාර ාර්ෂික ඹාත්කාලීන කයන රද අතය, මභ දේතොයතුරු 
විල්දේල්ණඹ කිරීදේභ්ට අනතුරු ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර මරය කාර්ඹඹ ාධනඹ 
ම්ඵ්ටධ ාර්තාක් ක් කය සිඹලුභ ඳශාත් ඳාරන දේකොභාිද්රු්ට දේත ඹා ඇත. 
ඳශාත් ඳාරන ආඹතන න භව නගතය බා, නගතය බා ව ප්රාදේශශීඹ බා ර දේඳොදු 
ඳවසුකම් පිිබඵ දේතොයතුරු රැ්කය මභ දේතොයතුරු අදාශ ාර්තා  ඇතුශත් කිරීභ  
ක යුතු කය ඇත. 

IV. ඳශාත් බා මරය 
කාර්ඹාධන 
ාර්තා ලකසීභ 

දේභභ අභාතයාංලදේේ දේභදේවඹවීභ ඹ දේත් ්රිඹාත්භක න විදේශලාධාය යාඳිතී්ටහි මරය  
වා ම්ඵ්ටධ දේතොයතුරු භාසික රඵා දේගතන මභ දේතොයතුරු ඳශාත් බා මරය කාර්ඹ 
ාධන ාර්තා  ඇතුශත් කිරීභ  ක යුතු කය ඇත. 

V. ඳශාත් බාර 
මරය ක යුතු 
විභංනඹ කිරීභ  
අදාශ ක යුතු 

ඳශාත් බා මරය ක යුතු විභංනඹ කිරීභ වා විගතණන විභසුම්ර  පිිබතුරු ලඳයීභ, 
විගතණන වා කශභනාකයණ කමිු  රැව්ීම් ඳලලත්වීභ, ඵලංකු ලඳුම් පිිබදේඹශ කිරීභ, 
අත්තිලකායම් ගිණුම් ලඳීභ, අග්රිභ ගිණුම් ලඳීභ ලනි ක යුතු ම්ඵ්ටධදේඹ්ට 
විදේලේදේඹ්ට කා ඹනු රලබූ ආකිතිල ඳත්ර භඟි්ට 2022 ර්දේේ ඳශමු කාර්තු දක්ා 
කාර්තු ාර්තා ක් කය ඇත. 

VI. ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන දේත න 
ගිණුම් රභඹක් 
වඳු්ටාදීදේම් 
ක යුතු 

දේරෝක ඵලංකු ආධාය ඹ දේත් ්රිඹාත්භක ව උතුරු නලගතනහිය ඳශාත් ඳාරන දේේා ලඩි 
ි යුණු කිරීදේම් යාඳිතිලඹ (NELSIP) වයවා යාජාය අංල ගිණුම් ප්රමිත අනු ඳශාත් ඳාරන 
ආඹතන දේත වඳු්ටා දු්ට න ගිණුම් රභඹ ඵ්නාහිය වා උතුරු භලද ඳශාත්ර 
්රිඹාත්භක කිරීභ  අදාශ නිදේඹෝගත වා රීතිල ගතලට්  කය ඇතිල අතය න ගිණුම් රභඹ ඹ දේත් 
මරය ප්රකාල පිිබදේඹශ කය ඇත. මදේභ්ටභ දේසු ඳශාත්ර අදාශ නිදේඹෝගත වා රීතිල 
ම්ඵ්ටධ ගතල ප  පිහිු ා ඇතිල කම්ු ක් භගි්ට විඳීභ  ක යුතු කයයි. 

 

3. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ලරසුම් 

1. ඳශාත් බා මරය කාර්ඹඹ ාධන ාර්තා ක් කිරීභ  අදාශ ක යුතු අ ්ඩඩ සිදු කිිදභ 
2. දේේක ං යා දත්ත ඳදනභ 2023 ර්ඹ  අදාශ ඹාත්කාලීන කිරීභ 
3. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ආදාඹම්,  විඹදම් ව දේඳොදු ඳවසුකම් පිිබඵ දේතොයතුරු ඇතුශත් දත්ත ඳදනභ 

2023 ර්ඹ  ඹාත්කාලීන කිරීභ 
4. 2023 ර්දේේ ඳශාත් බා මරය කාර්ඹ ාධන ාර්තා ක් කිරීභ 
5. ඳශාත් බා්ටහි මරය ක යුතු විභංනඹ කිරීභ  අදාශ ක යුතු අ ්ඩඩ සිදු කිරීභ 
6. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත න ගිණුම් රභඹක් වඳු්ටාදීදේම් ක යුතු ිතිලිද ඳශාත් වා ්රිඹාත්භක කිරීභ 
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09. අබය්ටතය විගතණන අංලඹ 
 

01. අයමුණ 
 

අභාතයාංලදේේ අදේේක්ෂිත අයමුණු ශ ා කය ගතලීමදේම්දී දේබෞතිලක වා භාන ම්ඳත් කාර්ඹක්භ ව පරදායී දේර 

කශභනාකයණඹ කිරීභ වා න ාර් ක අබය්ටතය ඳාරන රභ ඳතිල්ටදේ්ටද ඹ්ටන ඇගතයීභ වා මභ ඳාරන 

රභඹ්ටර අගතඹ මකතු කිරීභ ලඩිි යුණු කිරීභ වා න භාර්දේගතෝඳදේශල ලඳයීභ. 

 

02. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා  
 

- මිනක ාර්තා ිි ිදඳත් කිරීභ. 
- ංදේලෝධිත විගතණන ලරලභ් ිි ිදඳත් කිරීභ. 
- ාර්ෂික ්රිඹාකාරී ලරලභ් අනු 2022.09.30 දක්ා භාසික ප්රගතතිලඹ ාර්තා කිරීභ. 
- කශභනාකයණ විගතණන කමිු  රැ්වීම් 03 ක් ඳලලත්වීභ. 
- යාඳිතිල අබය්ටතය විගතණන භාදේරෝචන කමිු  රැව්ීම් 07 ක් ඳලලත්වීභ. 
- අභාතයාංල දේල්කම් විසි්ට ඳයනු රඵන විදේලේ විභර්ලන  04 ක් සිදු කිරීභ. 

ාර්ෂික අබය්ටතය විගතණන ලරලභ් අනු ප්රගතතිලඹ 
 

අබය්ටතය විගතණන ්රිඹාකායකම් ප්රගතතිලඹ % 

1. දේේා ගිවිසුභ වා නඩත්තු ක යුතු  100 

2. මුදල් කශභනාකයණඹ  100 

3. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන දේත අලය උඳදේද් වා භ  දේඳ්ටවීම් රඵාදීභ  100 

4. ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලඩිි යුණු කිරීදේම් ආංශික යාඳිතිලඹ (නරයනලඟුභ  100 

5. ප්රාදේශශීඹ ංර්ධන යාඳිතිලඹ  100 

6. දේගතවීම් වුචර් කශභනාකයණඹ  100 

7. තල්ටඳත් ගිණුම් ්රිඹාකයකම්  100 

8. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර අලයතා විල්දේල්ණඹ  බාජානඹ කය ප්රමු තා අනු යාඳිතිල 
වඳුනාගතලීමභ, ්රිඹාත්භක කිරීභ  

100 

9. ාභානය අධයාඳන නයකයණ යාඳිතිලඹ 100 

10. නරශගතර ධාිදතා ංර්ධන ලඩ ව්ට ඳලලත්වීභ  100 

11. ඳශාත් භාර්ගත ංර්ධන යාඳිතිලඹ  100 

12. භාසික වා ාර්ෂික ගිණුම් ාර්තා ්රිඹාකායකම්  100 

13. ත්කම් කශභනාකයණ  100 

14. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර කාර්ඹඹ ඳවසු වා සුභ  කිරීභ වා න විදුත් දේභරම් වඳු්ටාදීභ  90 

15. ්රිඹාකාරී ලරල්භ අධීක්ණඹ වා ප්රගතතිල භාදේරෝචන ්රිඹාිනඹ 100 

16. යාඳිතිල කශභනාකයණ, යාඳිතිල අධීක්ණ ක යුතු වා ඳසුවිඳයම් 100 

17. ග්රාමීඹ ඳාරම් ිි කිරීම් යාඳිතිලඹ  100 

දේනත්:   

18. ක්ඩඩරභ ංචායක ඵංගතරා පිිබඵ අබය්ටතය විගතණනඹ 100 

19. යාඳිතිල කාර්ඹභ්ඩඩර කශභනාකයණඹ පිිබඵ අබය්ටතය විගතණනඹ 
- ප්රාවන ම්ඵ්ටධතා ත්කම් කශභනාකයණ යාඳිතිලඹ, ප්රාදේශශීඹ ංර්ධන 

වාඹක යාඳිතිලඹ,ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලඩිි යුණ කිරීදේම් ආංශික යාඳිතිලඹ 
(නරයනලඟුභ , ාභානය අධයාඳන නයකයණ යාඳිතිලඹ, ග්රාමීඹ ඳාරම් යාඳිතිලඹ 
(අි ඹය I,II,III)       

 
100 

 

20. යාඳිතිල ප්රම්ඳාදන ක යුතු පිිබඵ අබය්ටතය විගතණනඹ 

- ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලඩිි යුණ කිරීදේම් ආංශික යාඳිතිලඹ (නරයනලඟුභ  ව ප්රාදේශශීඹ ංර්ධන 
වාඹක යාඳිතිලඹ 

 

100 
100 

03. 2023 ර්දේේදී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 
 

1. අභාතයාංලදේේ අබය්ටතය විගතණන ක යුතු 
- මිනක ාර්තා ිි ිදඳත් කිරීභ. 
- ඇ්තදේම්්ටතුගතත දේ්ට කිරීම් වා විගතණන අදානම් ක්දේේත්ර ලරකිල්ර  දේගතන ාර්ෂික විගතණන 

ලරල්භ පිිබදේඹර කිරීභ වා ඒ අනු ාර්ෂික විගතණන ක යුතු සිදු කිරීභ. 
- ාර්ෂික ්රිඹාකාරී ලරලභ් පිිබදේඹර කිරීභ වා ඒ අනු භාසික ප්රගතතිලඹ ාර්තා කිරීභ. 
- කශභනාකයණ විගතණන කමිු  රැ්වීම් ඳලලත්වීභ. 
- යාඳිතිල අබය්ටතය විගතණන භාදේරෝචන කමිු  රැව්ීම් ඳලලත්වීභ. 
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- අභාතයාංලදේේ ව විදේශශීඹ යාඳිතිල ම්ඵ්ටධදේඹ්ට කාර්තු ාර්තා ිි ිදඳත් කිරීභ. 
- අභාතයාංලඹ ඹ දේත් ඳත්නා විදේශලාධාය යාඳිතිලර  අදාශ විගතණන ක යුතු සිදු කිරීභ. 
- දේශශීඹ යාඳිතිලර  අදාශ විගතණන ක යුතු සිදු කිරීභ. 

2. යාජාය ගිණුම් කායක බා කලවීම් කයන අ ්ාරදී ඒ වා වබාීවවීභ. 
3. අභාතයාංල දේල්කම් විසි්ට ඳයනු රලදේඵන විදේලේ විභර්ලන  සිදු කිරීභ. 

 
 

10. රභම්ඳාදන අංලඹ 
 

1. අයමුණ 
අභාතයාංලදේේ අයමුණු ාක්ාත් කයගතලීමභ  අදාශ ලරසුම්, භාර්දේගතෝඳදේශල වා රදේභෝඳාඹ්ට ක් කිරීභ, ඒා 
්රිඹාත්භක කිරීභ දේභ්ටභ භාජා ආර්ක ක ංර්ධනඹ  ිවල් ්ටනා ව ප්රතිලඳත්තිල/ උඳාඹභාර්ගත/ ලරසුම්/ ලඩ ව්ට/ 
යාඳිතිල ලරසුම් කිරීභ, ්රිඹාත්භක කිරීභ, දේභදේවඹවීභ වා ඇගතයීභ වා ඊ  අදාශ දේසු කාර්ඹඹ්ට ිු  කිරීභ දවා 
අභාතයාංලදේේ දේසු අංලර  අලය වදේඹෝගතඹ රඵා දීභ. 
 

2. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 

කාර්ඹඹ ප්රගතතිලඹ 

1. ාර්ෂික ්රිඹාකාරී 
ලරලභ් ලකසීභ 

අභාතයංලදේේ 2021 ය  අදාශ ාර්ෂික ්රිඹාකාරී ලරලභ් ක් කය මඹ 
අලය ඳිදි  ඹාත්කාලීන කය ඇත. 

2. ාර්ෂික ්රිඹාකාරී 
ලරල්භ  අනු 
අභාතයාංලදේේ ප්රගතතිලඹ 
ාර්තා කිරීභ 

 අභාතයංලදේේ ප්රගතතිලඹ ඇතුශත් ාර්තා යාඳිතිල කශභනාකයණ වා අධීක්ණ 
දේදඳාර්තදේම්්ටතු දේත භාසික වා කාර්තුභඹ ලදේඹ්ට රඵා දී ඇත. 

 ්රිඹාකාරී ලරලභ්  අනු ඒ ඒ අංල වා ආඹතනර මරය වා දේබෞතිලක 
ප්රගතතිලඹ භාසික රඵා ගතලීමභ වා මභ ාර්තා අදාශ ආඹතනර  ිි ිදඳත් කය 
ඇත. 

 
3. ධයණීඹ ංර්ධන 

අභිභතාර්  ම්ඵ්ටධ 
ක යුතු 

ධයණීඹ ංර්ධන අභිභතාර්  වා ංර්ධන දේතොයතුරු වා ාර්තා ධයණීඹ 
ංර්ධන අභිභතාර්  බා  රඵා දී ඇත. 
 

4. නාගතිදක දත්ත ඳශධතිලඹ 
ම්ඵ්ටධීකයණඹ 

රංකාදේද නගතයර ර්තභාන තත්ත්ඹ පිිබඵ දත්ත ඳශධතිලඹ  අදාශ 
ම්ඵ්ටධීකයණ ක යුතු සිදු කය ඇත. 

 

3. 2023 ර්දේේදී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 
1. ඳශාත් ඳාරන වා ඳශාත් බා ඵර ප්රදේශලර ග්රාමීඹ වා දුක්ය ගතම්ර  මුල් තලන දේදමි්ට ප්රා මික ඳාල්, භාති 
නිා, ලඩිහිිත වා ශභා නිා දවා අලය ඳවසුකම් ලරසීදේම් විදේලේ යාඳිතිල අදාශ ආඹතන භගත ලරසුම් 
කය ්රිඹාත්භක කිරීභ වා ඊ  අලය වාඹ රඵාදීභ. 

 

2. ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන කිෂි භාර්ගත, ග්රාමීඹ භාර්ගත වා ඳශාත් භාර්ගත රක්දේේ ලඩ වන වා ජාාතිලක 
භට් දේම් භාර්ගත ඳශධතිලඹ  ම්ඵ්ටධ දේකදේයන අයුිද්ට ංර්ධනඹ කිරීභ දවා ඳශාත්ඵද භාර්ගත ංර්ධන 
අධිකාරී්ට භගත ලරසුම් කය ්රිඹාත්භක කිරීභ කිරීභ වා ඊ  අලය වාඹ රඵාදීභ. 

 

11. යාඳිතිල අධීක්ණ අංලඹ 
 
 

1.අයමුණ 
 

විවිධ ජාාතය්ටතය මරය ආඹතන භඟි්ට රඵාදේදන ණඹ වා ප්රදාන ඹ දේත් ්රිඹාත්භක විදේශලාධාය යාඳිතිල භනා 
අධීක්ණඹකි්ට යුක්තත් යාඳිතිල අයමුණු ාක්ාත් කයගතලීමභ  වලකින දේරත් දේභදේවඹවීභ. 

2. 2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 

I. 2022 ර්දේේ වා දේ්ට වු රු.මිිනඹන 23,192.00 ක ප්රතිලඳාදනින්ට දේතන කාර්තු අ්ට න වි  
රු.මිිනඹන 1,1251.63 ක් උඳදේඹෝජානඹ කය ඇත.   

II. JICA  තාක්ික ආධාය භත ්රිඹාත්භක භට් දේම් ඳතිලන උතුරු ඳශාදේත් ි ඹය කිිද ංර්ධන යාඳිතිලඹ  

අදාශ විවිධ දේල් න/ාර්තා ලකසීභ ම්ඵ්ටධීකයණඹ සිදු කය ඇත. 
III. දේකොිදඹාදේද දේභාවුල් ඳදනදේම් තාක්ික ප්රදාන ඹ දේත් ත දේනෝඳාඹ  වා ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 

කිරීදේම් යාඳිතිල ශ්රී රංකාදේද ෑභ ඳශාතක්භ ආයණඹ න ඳිදි  ්රිඹාත්භක කිරීභ  අදාශ අදේඵෝධතා 
ගිවිසුදේභහි දේකු ම්ඳත වා අදාශ ඳාර්ල්ඹ්ටදේග්ධන මක තා රඵා ගතලීමභ  ක යුතු කයමි්ට ඳතී. 

IV. දේකොශම භවානගතය බාදේද ඵදු ර්ගත 04 ක් වා ඩිත  ල් ඳශධතිලඹක්  ්ාපිත කිරීභ  KOICA ආඹතනදේේ 
තාක්ික ප්රදාන ඹ දේත් මුරයාධාය රඵාගතලීමභ ම්ඵ්ටධදේඹ්ට අදාශ ඳාර්ල්කරු්ටදේග්ධන (ICTA/CMC  
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මක තා භත ක් කශ ංකල්ඳ ඳරිකා වා යාඳිතිල ාර්තා අලය නිර්දේශල භ  මුදල් අභාතයංලඹ 
දේත දේඹොමු කය ඇත.  

V. ග්රාමීඹ ඳාරම් යාඳිතිලදේේ v න අි ඹය ්රිඹාත්භක කිරීභ  අලය ම්ඵ්ටධීකයණඹ සිදුකයමි්ට ඳතී. 
VI. මුදල් අභාතයංලදේේ උඳදේද් භත 2020 ර්දේේ අත්හිු න රද ශවිතිලයික නගතය තිලයාය ංර්ධන යාඳිතිලඹ 

වා දේඹෝත ත ප්රායම්බක ඳවසුකම් ලඳයීදේම් යාඳිතිලඹ නලත ආයම්බ කිරීභ වා 2022.03.15 ි න දේභභ 
අභාතයංලඹ වා නාගතිදක ංර්ධන වා නිා පිිබඵ අභාතයාංලඹ ඒකාඵශධ කලබිනට් ඳරිකාක් ිි ිදඳත් 
කය අලය අනුභලතී්ට රඵා දේගතන ඇතිල අතය දලන  ඊ  අදාශ යාඳිතිල දේඹෝජානා ජාාතිලක රභම්ඳාදන 
දේදඳාර්තදේම්්ටතු දේත ිි ිදඳත් කය ඇත. 

VII. ශ්රී රංකාදේද ගිනි ආයක්ණ අලයතා වදුනා ගතලීමභ වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතනින්ට රඵා ගතත් දේතොයතුරු 

ඇතුශත් දත්ත ඳශධතිලඹ ඹාත්කාලීන කයමි්ට ඳතී. 
VIII. භවනුය නගතයඹ ආශ්රිත ිි කිරීභ  දේඹෝත ත දේක්ඵල් කාර් යාඳිතිලඹ වා TOR ක් කය ඇත. 

IX. ඔ්ට්රිඹාදේ්ට ආනඹනඹ කශ ගිනි නින ය  15 ක් දේකොශම භවා නගතය බා  වා දේකෝට්දේට් භවා නගතය 
බා  දේඵදා දීභ වා දේකොශම භවා නගතය බා විසි්ට ඳිදවයණඹ කශ ගිනි නින ය  13 ක් මභ ඳවසුකම් 

දේනොභලතිල ඳශාත් ඳාරන 13ක් දේත දේඵදා දී ඇත. 
X. ඳශාත් බාින්ට ිි ිදඳත් ව විවිධ යාඳිතිල දේඹෝජානා 09 ක් ඳිදක්ා කය අලය අයමුදල් රඵා ගතලීමභ වා 

මුදල් අභාතයංලඹ දේත දේඹොමු කය ඇත. ඊ  අභතය ර්තභානදේේ යදේට් ඳතිලන ආර්ක ක අර්බුදඹ  විදුම් 
දේවීභ ිරක්ක කය අඳනඹන ප්රර්ධන වා ආනඹන ආදේශලන යාඳිතිල ඳශාත් භට් දේභ්ට වඳුනා ගතලීමභ  
අලය ක යුතු ම්ඳාදනඹ කය ඇත. 

XI. විදේශලාධාය යාඳිතිලර ප්රගතතිලඹ, විල්දේල්ණඹ වා ගතල ලු විඳීභ ිරක්ක කය ජාාතිලක දේභදේවයුම් කමිු  රැව්ීම් 

8 ක් ඳත්ා මභගි්ට යාඳිතිලර ගතල ලු නියාකයණඹ වා භලි වත්වීභ සිදු කය ඇත. 
XII. 2022 ර්දේේ විදේශලාධාය යාඳිතිලර දේේඹ   ඵා ගතලීමම් වා ම්මු  ඳරීක්ණ 7 ක් ඳත්ා ඇත. 

නරයේඳාඩු තනතුරු 35 ක් වා න ඵා ගතලීමම්  සිදුකය ඇත. දේේා කාරඹ ම්නරර්ණ වී ඇතිල තනතුරු  152  
ක් වා දේේා ි ගු රඵාදීභ වා තනතුරු 14 ක දේේඹ අත්හිු වීභ ද සිදු කය ඇත. 

XIII. විදේශලාධාය යාඳිතිල කශභණාකයණ ඒකක වා යාඳිතිල ්රිඹාත්භක කිරීදේම් ඒකකර නිරධාිද්ටදේග්ධන 
ඳිදඳාරනභඹ කාර්ඹඹ්ට ඳවසු තිලරීභ වා දත්ත ඳශධතිලඹක් ක් කය ඇත. 

XIV. විදේශලාධාය යාඳිතිල කාර්ඹ භ්ඩඩරර දේේඹ කයන විවිධ කාර්ඹ භ්ඩඩර වා ඔවු්ටදේග්ධන ඹලදේඳ්ටන්ට 

152ක  වීා රඵා ගතලීමභ  අලය ක යුතු ම්ඵ්ටධීකයණඹ කය ඇත.  
XV. දේභදේවයුම් රැව්ීම් 15 ක් වා දත භ්ඩඩර අනුභලතිලඹ (Mission Clearance) රඵා දීභ  ක යුතු කය ඇත. 

XVI. “ප්රාදේශශීඹ ංර්ධන වාඹක යාඳිතිලඹ, භවා දේකොශම අඳජාර කශභණාකයණ යාඳිතිලඹ වා ශවිතිලක නගතය 

තිලයාය ංර්ධන යාඳිතිලඹ වා දේඹෝත ත ප්රායම්බක ඳවසුකම් ලඳයීභ” ඹන  යාඳිතිල වා කලබිනට් 
ඳරිකා 4 ක් ක් කය ඇතිල අතය ි්ට කලබිනට් ඳරිකා 3 ක් වා අනුභලතිලඹ රඵාදේගතන ඇත.  
 

3. 2023 ර්දේේදී ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

1 
දේභභ අභාතයාංලඹ ඹ දේත් ්රිඹාත්භක සිඹලුභ විදේශලාධාය යාඳිතිල, යාඳිතිල අයමුණු කයා 
ම්ඵ්ටධීකයණඹ කිරීභ 

2 
න යාඳිතිල දේඹෝජානා වඳුනා ගතලීමභ වා අලයතා විල්දේල්ණඹ කිරීභ (Need Analysis) වා 
යාඳිතිල දේඹෝජානා ක් කිරීභ 

3 
ජාාතිලක දේභදේවයුම් කමිු  (NSC) රැ්වීම් 06ක් ඳලලත්වීභ වා ඒ තුිබ්ට ඳලන නගින ගතල ලු 
නියාකයණඹ කිරීභ 

4 යාඳිතිල ප්රගතතිලඹ ඳසුවිඳයම් කිරීභ වා භාසික ප්රගතතිල ාර්තා ක් කිරීභ 
 

යාඳිතිල අධීක්ණ අංලඹ ඹ දේත් විදේශශීඹ අයමුදල් භත ්රිඹාත්භක න යාඳිතිල 

 

 

 

11.1. නරයනලඟුභ (අතිලදේර්ක ප්රතිලඳාදන  / ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලඩිි යුණු කිරීදේම් ආංශික යාඳිතිලඹ 

1 භ්ත ආදේඹෝජානඹ (රු.මි.) 12,300 (USD 67.84 Mn) 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට(රු.මි.) 
ආසිඹානු  ංර්ධන ඵලංකු - 10,700 – (USD 
60 Mn) 

3 
3.1 යාඳිතිල කාර සීභා (අවුරුදු) අවුරුදු 6 

3.2 ආයම්බක ය / අාන ය 2017 / 2023 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල 
ඵ්නාහිය, ඹම, දකුණු, ඌ, භධයභ, උතුරු 
භලද, ඵයගතමු ඳශාත් 
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5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
 

නිද්ටගතත කුගතඩු දේයෝගත ඇතිලවීභ අඩු කිරීභ වා ප්රාදේශශීඹ ඳාරනදේේදී ඩා දේවො දේේා්ට රඵාදීභ 

 

6. මුරය ප්රගතතිලඹ (රු.මිිනඹන    

 A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

12,300 8,904.39 72% 2,250.00 1,186.62 53% 10,091.01 82% 

 

7. 2022.09.30 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B) 

81% 6% 87%  
 

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

 2022-2023  ර්ර උතුරු භලද, ඹම, භධයභ ව ඌ ඳශාත්ර ඳවුල් 83,420ක  ආයක්ෂිත ඳාීමඹ ජාර 
ඳවසුකම් රඵා දීදේම් ිරක්ක නරයාලීභ  අදාශ ිතිලරී ලඩ නිභ කිරීභ.  

 මභ ප්රදේශලර දේම් දක්ා නිභ කශ යාඳිතිලින්ට ඳවුල් 16,580 ක  න ජාර ම්ඵ්ටධතා ඳවසුකම් ලරදේන 
අතය ිතිලිද යාඳිතිල නිභ කිරීදේභ්ට 2023 ර්දේේදී ඳවුල් 23,420 ක  න ඳාීමඹ ජාර ලඳයුම් ඳවසුකම් රඵා දීභ 
වා දලන  ජාරඹ රඵා ගත්ටනා ඳවුල් 60,000 ක  පිිදසිදු වා අ ්ඩඩ ජාර ලඳයුභ රඵාදීභ ද අදේේක්ා දේකර්. 

 2023 ආයම්බඹ න වි  දලන  ිි දේකදේයමි්ට ඳතිලන භාජා ඹිතතර ඳවසුකම් ද ඹාඳිතිල සිඹල්දේරහි ලඩ නිභ 
කිරීදේභ්ට ප්රාදේශශීඹ බා 29 ක ධාිදතාඹ ිවශ නලංවීභ  

 2023 ර්ඹ වා ිල්රා ඇතිල මුළු මුදර රු. මිිනඹන 2,035 ිවත අදේේක්ෂිත අයමුණු වා බාවිතා කිරීභ. 

11.2. ග්රාමීඹ ඳාරම් යාඳිතිලඹ 

1 භ්ත ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) රු.මි 14,534 (අි ඹය V) 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට (රු.මි ) දේනදර්ර්ටතඹ රු.මි 14,534 (අි ඹය V) 

3 3.1 යාඳිතිල කාර සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය/ අාන ය 

අවුරුදු 3 (අි ඹය V) 
ජූින 2021 සි  ජූින 2024 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල ි යින නරයා 
 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
1. ජාාතිලක ආර්ක ක ර්ධනඹ අයමුණු කය ගතනිමි්ට ග්රාමීඹ ජානතාදේග්ධන ගතභනාගතභන ඳවසු ව ීවන තත්දේේ 

ගුණාත්භකබාඹ ර්ධනඹ කය ගතලීමභ 
2. ග්රාමීඹ ජානතාදේග්ධන දේඳොදු සුයක්ෂිත ඵ ර්ධනඹ කිරීභ 
3. ග්රාමීඹ ප්රදේශලර දේභදේතක් බාවිතඹ  දේනොගතත් ම්ඳත් උඳිදභ දේර ප්රදේඹෝජානඹ  ගතලීමභ 
4. ඳවසු ප්රදේදල ලඳයීභ තුිබ්ට හුදේදකරා ප්රදේශලර ංර්ධනඹ ිවශ නලංවීභ  

6. මුරය ප්රගතතිලඹ                                                                                                 (රු. මිිනඹන) 

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

14,534 (අි ඹය V) 2,546.30 17.5% 300 207.26 69% 2,753.56 18.9% 

 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 සි  
2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B)    

තනි භංතීරු ඳාරම් 19 ක් ව 
ශවිත් භංතීරු ඳාරම් 1 ක මිනක 
ලරසුම්කයණ ක යුතු සිදුකය ඇත. 

තනි භංතීරු ඳාරම් 23 ක් ව ශවිත් 
භංතීරු ඳාරම් 1 ක මිනක 
ලරසුම්කයණ ක යුතු සිදුකය ඇත. 

තනි භංතීරු ඳාරම් 42 ක් ව 
ශවිත් භංතීරු ඳාරම් 2 ක මිනක 
ලරසුම්කයණ ක යුතු සිදුකය ඇත. 

 

 
 



14 
 

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 
දලන  යාඳිතිලදේේ ඳලන නලීව ඇතිල ගතල ළු නියාකයණඹ කය ඳාරම් තට්ු  දේභය   දේගතොඩඵෑදේභ්ට අනතුරු, 

ඳාරම් 50 ක් ඳභණ  දේබෞතිලක ිි කිරීම් නිභ කිරීභ  ඵරාදේඳොදේයොත්තුදේද. 
 

11.3. භව දේකොශම අඳජාර කශභනාකයණ යාඳිතිලඹ ( GCWMP) 
1 භ්ත ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) 14,331 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට (රු.මි ) ආසිඹානු ංර්ධන ඵලංකු 
 (ADB) – රු.මි. 12268 

3 3.1 යාඳිතිල කාර  සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය/ අාන ය 

අවුරුදු - 12 
අදේප්රේල් 2010 - දේදලම්ඵර් 2022 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල  ඵ්නාහිය ඳශාත/දේකොශම ි ්රික්කඹ/දේකොශම 
භව නගතය බා ඵර ප්රදේශලඹ 

 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
භරාඳවන ඹිතතර ඳවසුකම් ලඩිි යුණු කිරීභ, දේකොශම භව නගතය බාදේද ආඹතනික ව දේභදේවයුම් ධාිදතා 
ලක්තිලභත් කිරීභ ව දේකොශම භවනගතය බාදේද යාඳිතිල කශභනාකයණඹ ව ්රිඹාත්භක කිරීදේම් වලකිඹා 
ලඩිි යුණු දේද. 

6. මුරය ප්රගතතිලඹ                                                                                           (රු.මිිනඹන)  

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

14331 14277 99.6 1200 592 49.3 14869 100 

*ඇත්දේම්්ටතගතත මුළු පිිදලඹ නිර්ණඹ කිරීදේම්දී ණඹ ගිවිසුභ  මශඹි ි නදේේ ඳලතිල විනිභඹ අනුඳාතිලකඹ රකන රදී. 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B)              

91.2%        3.6%    94.8%       
 

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

 දේකොශම භව නගතය බා ඵර ප්රදේශලඹ තුශ දේතෝයාගතත් කිදේරෝමී ර් 10ක භශාඳාවන භාර්ගත ප්රතිලං්කයණඹ 
කිරීභ ව කිදේරෝමී ර් 125ක භරාඳවන භාර්ගතර තත්ත්ඹ තක්දේේරු කිරීභ ව W1 භශාඳාවන භාර්ගත 
විභර්ලන ක යුතු. 

 අඳජාර දේඳොම්ඳාගතායඹ ලරසුම් කිරීභ, ිි කිරීභ,  ්ාඳනඹ කිරීභ ව ප්රතිලං්කයණඹ කිරීභ. 

 නාතමුල්ර දේඳොම්ඳාගතායඹ 2023 ඳශමු කාර්තු තුශ අ්ට කිරීභ. 

 භාිනගතාත්ත, තිලඹිිදගතඹ්ාඹ, දේඵොරැල්ර ව Vystwyke දේඳොම්ඳාගතාය ිි කිරීභ. 

 නාතමුල්ර ව Vystwyke දේඳොම්ඳාගතාය ආශ්රිත ඩනඩන නශ භාර්ගත ිි කිරීභ 
 

11.4. භව දේකොශම ජාර ව අඳද්රය ජාර කශභනාකයණ ලඩිි යුණු කිරීදේම් ආදේඹෝජාන ලඩ වන – 
(GCWWIIMP - දේකො  2 ව 3)  
1 භත් ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) 28180 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට (රු.මි ) 
 

ආසිඹානු ංර්ධන ඵලංකු (ADB) - 14,225 
යුදේයෝඩනඹ ආදේඹෝජාන ඵලංකු (EIB) - 8750 

3 3.1 යාඳිතිල කාර  සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය/ අාන ය 

6 Years 
ලේතලම්ඵර් 2016 - ඔක්දේතෝඵර් 2022 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල 
 

 ඵ්නාහිය ඳශාත/දේකොශම 
ි ්රික්කඹ/දේකොශම භව නගතය බා ඵර 
ප්රදේශලඹ 

 

 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 

දේකොශම නගතයදේේ දකුණු ජාර දේඳෝක ප්රදේශලදේේ අඳජාර ඳශධතිලඹ නරනරුත් ාඳනඹ කිරීභ, මභ ප්රදේශලදේේ ිි කයන රද 
ශවිතිලයික අඳජාර ඳවිත්රාගතායඹ ලඩිි යුණු කිරීභ ව දේේා ඳඹ්ටනාදේග්ධන ආඹතනික ුවඹ ව ධාිදතා ලක්තිලභත් 
කිරීභ. 
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6.මුරය ප්රගතතිලඹ          

                                                                                  (රු.මිිනඹන   

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31 
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

GCWWMIIP 
(Tranche 02) 
1227 
GCWWMIIP 
(Tranche 03) 
26953 

491.7 
 
 
5148.7 

40 
 
 
19.1 

800 
 
 
ADB-1400 
EIB-650 

276.11 
 
 

428.33 

34.5 
 
 

30.6 

767.81 
 
 
5577 

62.6 
 
 

20.7 

 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 
 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත දේබෞතිලක 
ප්රගතතිලඹ (A)         

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 සි  
2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ (A+B)              

1. GCWWMIIP (Tranche 02) – 29.52% 
2. GCWWMIIP (Tranche 03) – 18.09% 

1. GCWWMIIP (Tranche 02) – 
22.4% 

2. GCWWMIIP (Tranche 03) – 0.86% 

1. GCWWMIIP (Tranche 02) 
– 51.96% 

2. GCWWMIIP (Tranche 03) 
– 18.95% 

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

1. භරාඳවන 97.2km (89 km (ගුරුත්ාකර්ණ භරාඳවන  + 8.2 km (ඵර ප්රධාන   තත්ත්ඹ තක්දේේරු කිරීභ 
2. කිරුශඳන ජාර දේඳෝක ප්රදේශලඹ වා න ගුරුත්ාකර්ණ කාණු, ඵර ප්රධාන භාර්ගත ව දේඳොම්ඳාගතාය ලඳයීභ  
3. ලල්රත්ත අඳජාර ඳවිත්රාගතායඹ (WWTP) 4. කිරුශ-නායාදේවේ්ටපි  ප්රදේශලඹ  භරාඳවන ඳවසුකම් රඵාදීභ -  
දේකෝටත්රාත්තු 2023 ඳශමු කාර්තුදේදදී ප්රදානඹ කිරීභ  නිඹමිතඹ. 

5. දේදෝ හිත භරාඳවන අලුත්ලඩිඹා කිරීභ ව දක්ෂිණ ජාර දේඳෝක ප්රදේශලදේේ අඩු ධාිදතාදේඹ්ට යුත් භරාඳවන 
ිවශ නලංවීභ ව ්රිඹාත්භක කිරීභ - දේකෝටත්රාත්තු 2023 ඳශමු කාර්තුදේදදී ප්රදානඹ කිරීභ  නිඹමිතඹ. 
 

11.5. නලීව මන කරාඳර ග්රාමීඹ ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධන යාඳිතිලඹ (RIDEP) 

1 භත් ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) 

දේශශීඹ   = රු.මි. 3,474  
විදේශශීඹ = රු.මි. 12,957 × 2.5 
             = රු.මි. 32,392.5 
මකතු  = රු.මි. 35,866.5 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට (රු.මි ) 12,957 JPY 

3 
3.1 යාඳිතිල කාර සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය/ අාන ය 

07 
2017-2024 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල 
උතුරු, නලදේගතනහිය, 
උතුරු භලද ව ඌ ඳශාත් 

 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
 

ප්රධාන ලදේඹ්ට වී අ්නු ලඩිකිරීභ වා දලන  අක්රීඹ තත්දේේ ඇතිල කුඩා වා භධයභ ප්රභාණදේේ ාිදභාර්ගත 
ංර්ධනඹ කිරීභ, වී අ්නු වා දේනත් කිෂි නිඳ්ාදන ප්රාවනඹ  අලය ග්රාමීඹ භාර්ගත ංර්ධනඹ කිරීභ වා පිිදසිදු 
ඳාීමඹ ජාර අලයතා නරයාලීභ ව කුගතඩු ආශ්රිත දේයෝගත නිායණඹ කිරීභ වා ිවශ ගුණාත්භකබාදේඹ්ට යුක්ත 
ඳාීමඹ ජාරඹ රඵා දීභ භගි්ට ප්රදේශලර ප්රජාාදේග්ධන මිනක ීවන තත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ.  
 

6.මුරය ප්රගතතිලඹ (රු. මිිනඹන) (JPY 12,957 × 2.5 LKR = 32,392.5 LKR)    

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

32,392.5 
(FA) 

4,237.22 12% 
2,210.00 

 
1,299.03 59% 5,536.25 15% 

3,474.00 
(GOSL) 
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7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B)                 

                 39.80%                  69.80% 47.21%    

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

අි ඹය II වා අි ඹය III ඹ දේත් ්රිඹාත්භක කිරීභ  ලරසුම් කය ඇතිල ාිද භාර්ගත, භාර්ගත වා ජාර දේඹෝජානා අනු ම්ර්ර්න 

කය යාඳිතිලඹ අ්ට කිරීභ. 
 

11.6. ප්රාවන ම්ඵ්ටධතා ව ත්කම් කශභණාකයණ යාඳිතිලඹ 
        - ඳශාත් භාර්ගත ංර්ධන ංයචකඹ 
1 භ්ත ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) 15,400/- 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට  
(රු.මි ) 
 

දේරෝක ඵලංකු  
15,200/- 
ශ්රී රංකා යජාඹ  
200/- 

3 3.1 යාඳිතිල කාර සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය / අාන ය 
 

අවුරුදු 4  
ආයම්බඹ - 2019 
අානඹ - 2023 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල ඳශාත් නඹභ (09  ආයණඹ න ඳිදි  
 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
ඳශාත් 09 හි භාර්ගත කි.මි. 397 කාඳට් අතුයා ංර්ධන කිරීභ, ඳශාත් භාර්ගත ංර්ධන අධිකාිදර / දේදඳාර්තදේම්්ටතුර 

කාර්ඹ භ්ඩඩර වලකිඹා ර්ධනඹ ව ඳශාත් කාර්ඹඹ භ්ඩඩරර  ප්රදේඹෝජාන ගතත වලකි න ඳිදි  ඵ්නාහිය 
ඳශාත් භාර්ගත ංර්ධන අධිකාිදඹ  අනුඵශධ නිර්භාණ වා ලරසුම් නරහුණු ආඹතනඹක්  (Design Centre) 
දේගතොඩනලඟීභ.  
6. මුරය ප්රගතතිලඹ                                                                                                   (රු.මිිනඹන   

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

FA 
15200 
DF 
200 

 
5343 
 
73.7 

 
35% 
 
37% 

 
2950.50 
 
50 

 
2800 
 
30.2 

 
95% 
 
60% 

 
8143 
 
103.9 

 
54% 
 
52% 

 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

 

 

2023 

8. දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම්  

භාර්ගත කි.මී 397 හි ිතිලිද ලඩ ප්රභාණඹ කාඳට් අතුයා කාණු ඳශධතිලඹ ක්කය භාර්ගත ංඥා විකය අ්ට    

කිරීභ. 

 

 

 

 

 

  

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B)                

                 55% 9% 64% 
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11.7. ප්රා මික දේෞ ය දේේා ඳශධතිල විඵර ගතල්ටවීදේම් - ඳශාත් ංයචකඹ (PSSP  
1 භ්ත ආදේඹෝජානඹ (ඳශාත් ංයචකඹ   

 
රු.මි 21,188.44 
ඇ.දේඩො.මි 134 

2 ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුළු ඇ්තදේම්්ටතු පිිදලඹ  
 

දේරෝක ඵලංකු  
රු.මි 31.624.53 
ඇ.දේඩො.මි 200 
(ඇ.දේඩො.මි 09 ක මුදරක් CERC අයමුදර වා රඵා 
ගත්ටනා රදී  

3 3.1 යාඳිතිල කාර  සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය / අාන ය 

05 
2018-2023 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල ශ්රී රංකාදේද සිඹලුභ ි ්රික්ක වා ඳශාත්  
 

5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 

ශ්රී රංකාදේද ප්රා මික දේෞ ය දේේාදේද ගුණාත්භකඵ ර්ධනඹ කයමි්ට දේඵෝ දේනොන දේයෝගත අදානභ ඇතිල 

නරයලසිඹ්ට වඳුනාදේගතන මභ දේයෝගත ඳාරනඹ කිරීභ වා කශභණාකයණඹ කිිදභ. 
 

6. මුරය ප්රගතතිලඹ                                                                                            (රු.මිිනඹන            

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

20,450 
*1 

6,212 30% 
*2 

5,000 
 

2,035 
 

41% 8,247 40% 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

 

 

 
 

*1. 2019 සි  2022 ර්ඹ දක්ා රු. මිිනඹන 11,450 ක ප්රතිලඳාදන රලී  ඇතිල අතය දශ ලදේඹ්ට 2023 ර්ඹ වා රු. 
මිිනඹන 9,000 ක් රලදේඵනු ඇතලයි අදේේක්ා කය ඇත. ඒ අනු භ්ත ආදේඹෝජානඹ රු. මිිනඹන 20,450 කි. 

*2. 2019 සි  2021 ර්ඹ දක්ා යාඳිතිලඹ  රඵාදු්ට ප්රතිලඳාදන ප්රභාණඹ  (ආදේඹෝජානඹ කශ මුදර  රු. මිිනඹන 
6,450.15 ක් න අතය විඹදම් කයන රද මුදර රු. මිිනඹන 6,212 කි. ඒ අනු 2021.12.31 ි න  මරය ප්රගතතිලඹ 96% 
කි.  

                

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

 

්රිඹාකායකභ උඳ යාඳිතිල ං යා 

1. න ිි කිරීම් වා අලුත් ලඩිඹා කිරීභ 
I. යාඹනාගතාය 

II. ාඹන භධය ්ාන  
III. ද්ටත ලරයාගතාය 
IV. ඖධ ගතඵඩා  
V. ETU 

VI. දේෞ ය නිර නිා  
VII. දේනත් 

 
17 
40 
17 
19 
27 
55 

253 

2. දලනුත් කිරීදේම් ලඩ ව්ට  159 

3. IT ඳවසුකම් වා ංර්ධන 70 

4. ජදයභඹ උඳකයණ මිරදී ගතලීමභ 136 

5.  ජදය දේනොන උඳකයණ මිරදී ගතලීමභ 121 

6. දේෞ ය කාර්ඹ භ්ඩඩර ධාිදතා ංර්ධන 196 

7. උඳදේඹෝගිතා ාවන මිරදී ගතලීමභ 23 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ (A+B)          

44% 11% 55% 
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5. යාඳිතිල අයමුණ  

ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර වලකිඹා්ට ලක්තිලභත් කිරීභ වා මභ ප්රදේශලර ආර්ක ක ඹිතතර ඳවසුකම්  ංර්ධනඹ 

කිරීභ භඟි්ට ගතකීදේභ්ට වා ගතවීදේභ්ට යුතු ඳශාත් ඳාරන දේේාක් භවජානඹා  ලඳයීභ. 

6. 2022.09.30 ි න  මරය ප්රගතතිලඹ  

A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජානඹ 

2021.12.31  
භ්ත මුරය 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ප්රතිලඳාදන 

2022.09.30)   
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

15,009 1060.96 7.3% 3350.00 1375.27 41% 2436.23 16.23% 
 

7. 2022.09.30 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 

2021.12.31 ි න  මුච්චිත 
දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ (A)          

ර්ඹ තුශ ප්රගතතිලඹ (2022.01.01 
සි  2022.09.30 දක්ා  (B) 

2022.09.30 ි න  මුච්චිත ප්රගතතිලඹ 
(A+B)          

32% 17% 49% 
 

I. BT අි ඹය ඹ දේත් උඳ යාඳිතිල 379ක් වදුනා දේගතන ඇතිල අතය ි්ට 190ක ක යුතු නිභ දේකො  ඇත. උඳ 
යාඳිතිල 07ක් 50% -90% ත් අතය  ප්රගතතිලඹක් දේඳ්ටනුම් කයන අතය දේසු උඳ යාඳිතිල 182 , 0% ත් 5%ත් 
අතය ප්රගතතිලඹක් ්රිඹාත්භක  දේමි්ට ඳතී. 

II. PT 1 අි ඹය ඹ දේත් උඳ  යාඳිතිල 658 ක් වදුනා දේගතන ඇතිල අතය ි්ට 450 ක ක යුතු නිභ දේකො  ඇත.උඳ 
යාඳිතිල 69 ක් 50% -90% ත් අතය  ේයගතතිලඹක් දේඳ්ටනුම් කයන අතය දේසු උඳ යාඳිතිල 182 , 0% ත් 5%ත් 
අතය ප්රගතතිලඹක් ්රිඹාත්භක දේමි්ට ඳතී. 

III. ආර්ක ක ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධන උඳ යාඳිතිල 26ක් අනුභත කය ඇතිල අතය ඒාදේේ ඇ්තදේම්්ටතු ක ්
කිරීදේම් ක යුතු සිදු කයමි්ට ඳතී.  

IV. COVID නිායණ උඳ යාඳිතිල 913 ක් අනුභත කය ලඩ අ්ට කය ඇත. 

  8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම්  
1. යදේට් ඳතිලන ආර්ක ක අර්බුදඹ  පිිබඹම් දේඹි ඹ වලකි න උඳ යාඳිතිල  වදුනා ගතලීමභ වා ්රිඹාත්භක කිරීභ 

2. BT 2 වා  BT3අි ඹදේයහි උඳ යාඳිතිල  2023 අදේගතෝ්තු භ  න වි   කිරීභ  
3. BT 4 වා  BT 5 අි ඹදේයහි උඳ යාඳිතිල 2024 ජුින භ න වි  නිභ කිරීභ  

4. PT 2 අි ඹදේයහි උඳ  යාඳිතිල 2024 ජුින භ  න වි  නිභ කිරීභ  

5. PT 3අි ඹදේයහි උඳ  යාඳිතිල 2024 අදේගතෝ්තු භ  න වි  නිභ කිරීභ  

6. ආර්ක ක ඹිතතර ඳවසුකම් ංර්ධන අි ඹදේයහි උඳ යාඳිතිල 2024 ජුින භ න වි  නිභ කිරීභ 

 

11.9. ාභානය අධයාඳන නවීකයණ (GEM  යාඳිතිලඹ  

1. භ්ත ආදේඹෝජානඹ (රු.මි ) ඇභිදකානු දේඩොරර් මිිනඹන 100 

2. ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට (රු.මි ) දේරෝක ඵලංකු විසි්ට අයමුදල් ඳඹයි 

3. 3.1 යාඳිතිල කාර සීභා (අවුරුදු) 
3.2 ආයම්බක ය / අාන ය 

05 
2018/2019 - 2024 

4. යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල සිඹලුභ ඳශාත් 

11.8. ප්රාදේශශීඹ ංර්ධන වාඹක යාඳිතිලඹ (LDSP) 
1 ආයම්බක මුළු ආදේඹෝජානඹ (රු.මිිනඹන  

ංදේලෝධිත මුළු ආදේඹෝජානඹ (රු.මිිනඹන  
18,016 
15,009 

2 
 

 

ණඹ ආධාය ඳඹන ආඹතන ව මුදල් ප්රභාණඹ්ට 
 (රු. මි ) 

දේරෝක ඵලංකු    –     10,600 
 යුදේයෝඳා ංගතභඹ –    4,233 
ශ්රී රංකා යජාඹ    –      1253 

3 

 

3.1 යඳිතිල කාරඹ (අවුරුදු  අවුරුදු 3.5 

3.2 ආයම්බක ය / අාන ය 2019 – 2022  (ලරසුම් කයන රද කාරසීභා තුශ 
යාඳිතිලඹ නිභ කිරීභ  දේනොවලකිවීභ දේවේතුදේ්ට 
භා 21 ක කාර ි ගුක් ිල්රා ඇත) 

4 යාඳිතිලඹ ්රිඹාත්භක කයන ප්රදේශල  උතුරු, නලදේගතනහිය, උතුරු භලද වා ඌ ඳශාත් 
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5. යාඳිතිලදේේ අයමුණු 
ප්රා මික වා ශවිතීයික අධයාඳනදේේ ගුණාත්භකබාඹ ිවශ නලංවීභ ව බායකායත්ඹ ලක්තිලභත් කිරීභ  
 

6. මුරය ප්රගතතිලඹ (රු. මිිනඹන  
A B B/A C D D/C B+D (B+D)/A 

භ්ත 
ආදේඹෝජාන 
මුදර 

2021.12.31 
දක්ා භ්ත 
මුරය ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

2022 
ර්ඹ 
දවා 
දේ්ට 
කිරීභ 

(2022.01.01-
2022.09.30) 
දේතන කාර්තු 
දක්ා ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

මුච්චිත 
ප්රගතතිලඹ 

ප්රතිලලතඹ 
(%) 

5428* 2413.10 44% 3010 1540.07 51% 3953.17 73% 

* 2020, 2021, 2022 අඹලඹ ප්රතිලඳාදන (දේභඹ අඹලඹ වාඹ යාඳිතිලඹක් නිා  
 

7. 2022.12.31 ි න  දේබෞතිලක ප්රගතතිලඹ 
 

දේභභ යාඳිතිලදේේ මුරය ගිවිසුදේම් ආකාය,  2021 ර්ඹ වා ඳවත ව්ට  යාඳිතිලදේේ  දේඵදාවලරීම් වා ම්ඵ්ටධිත 
දර්ලක (Disbursement Link Indicators – DLIs)/ කාර්ඹාධනඹ ඳදනම් කයගතත් දේකෝටදේශසි (Performance Based 
Conditions – PBCs)  ාක්ෂාත් කයන රදී. 

 DLI  1: ිරක්කගතත ඳාල් 250 ක සිසු්ටදේගත්ට  40% කදේග්ධන ිංග්රීසි බාා ිදේගතීමදේම් ප්රතිලපර ලඩිි යුණු කිරීභ, 
ිංග්රීසි බාා ිදේගතනුම් ලඩිි යුණු කිරීදේම් (ELLE) ලඩ වන ඹ දේත් ඳාල් 500ක සිසු්ට  ප්රතිලරාබ ලරසීභ. 

 DLI  2: ිරක්කගතත ඳාල් 250ක  සිසු්ටදේගත්ට 40ක% දේග්ධන ගතිත බාා ිදේගතීමදේම් ප්රතිලපර ලඩිි යුණු කිරීභ, 
ඳාල් 500 ක සිසු්ට වා ගතිත ිදේගතනුම් ලඩිි යුණු කිරීදේම් (MLE) ලඩ වන ඹ දේත් ප්රතිලරාබ ලරසීභ. 

 DLI  5: ිත්තීඹභඹ ලදේඹ්ට සුදුසුකම් රත් න ගුරුරු්ටදේග්ධන ං යා ලඩි කිරීභ - අතිලදේර්ක ිත්තීඹ සුදුසුකම් 
රත් ගුරුරු්ට 12,000 ක් (කා්ටතා්ට 50%) 

 DLI  9: COVID-19 ංගතතඹ ලශලක්වීභ ව ීමඳායක්ෂක පිිබදේත් ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඇතුළු ඳාල් දේෞ ය වා 
දේඳෝණ ලඩ  වන ෑභ අධයාඳන කරාඳඹක භ වඳු්ටා දී ඇත. 
 

8. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

ප්රා මික වා ශවීතීයික අධයාඳනදේේ ගුණාත්භකබාඹ ිවශ නලංවීභ 
 

 

12. ඳශාත් ඳාරනඹ පිිබඵ ශ්රී රංකා ආඹතනඹ (SLILG   
 

1. වලඳි්ටවීභ 

1999 අංක 31 දයණ ඳාර්ිනදේම්්ටතු ඳනත භඟි්ට  ්ාපිත කය ඇතිල ඳශාත් ඳාරනඹ පිිබඵද ශ්රී රංකා ආඹතනදේේ ක යුතු 
ඳිදඳාරනඹ ව කශභනාකයණඹ කිරීභ දවා ඳශාත් ඳාරන ව ඳශාත් බා අභාතයංලදේේ දේල්කම් ඇතුළු නිර 
ඵරදේඹ්ට ඳත්න ාභාත කඹ්ට 8 දේදදේනකු ව අභාතයංලදේේ ගතරු ඇභතිලතුභා විසි්ට ඳත්කයනු රඵන ාභාත කඹ්ට 5 
දේදදේනකු ඇතුශත් අධයක් භ්ඩඩරඹක් ඳත් කය ඇතිල අතය ආඹතනදේේ ඳිදඳාරන ක යුතු ප්රධාන විධාඹක නිරධාිදඹා 
න අධයක්කයඹා විසි්ට සිදුකයනු රලදේ . 

2022 ර්දේේ දේතලනි කාර්තු අානඹ දක්ා කාර්ඹාධනඹ 
අංලඹ අදේේක්ෂිත 

ලඩමුළු 
ඳත්න රද 
ලඩමුළු 

නරහුණුරාභී්ට 
ගතණන 

 29 24 925 

දේඳොදු කශභනාකයණ ව භාන ම්ඳත් ංර්ධන  31 29 1422 

දේබෞතිලක ලරසුම් ව ඳිදය  36 36 1395 

නරහුණු   8 7 258 

ඳිදගතණක  31 17 487 

මරය කශභණාකයණ අංලඹ 36 29 1225 

ීමතිල අංලඹ 18 8 198 

භාධය අංලඹ 5 3 45 

මකතු 194 153 5955 
 

2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

 ඹවඳාරන ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන රභඹක් උදේදා මභ ක්දේේත්රර භවජාන නිදේඹෝත තරු්ට වා 
නිරධාරී්ටදේග්ධන ධාිදතා ර්ධනඹ. 
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 ඳශාත් බාර වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ංවිධාන ුවඹ්ට වා කශභණාකයණ වලකිඹා්ට ලඩිි යුණු කිරීභ  
වාඹ වීභ ව ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන දේක්්ත්රදේේ උඳදේශලක ඳලරුම් ඵායගතලීමභ. 

 ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන ක්දේේත්රදේේ ඳර්දේේණ සිදුකිරීභ වා දේතොයතුරු දේඵදා වලරීභ. 

 ඩිේදේරෝභා ඳාඨභාරා 05 ක්, වතිලක ඳත්ර ඳාඨභාරා 12 ක් වා දේකිතකාලීන නරහුණු ලඩ ව්ට 216 ක් ඳලලත්වීභ 

 ඳශාත් ඳාරන නරත්ඳත (කාර්තුභඹ  සිංවර / දේදභශ වා ඳශාත් ඳාරන ගතයා (ාර්ෂික  ම්ඳාදනඹ කිරීභ 
 

13. දේශශීඹ ණඹ ව ංර්ධන අයමුදර (LLDF) 
 

1. වලඳි්ටවීභ 

දේශශීඹ ණඹ ව ංර්ධන අයමුදර 1916 අංක 22 දයණ ආඥා ඳනත ඹ දේත් ආයම්බ කය ඇතිල අතය ර්තභානදේේ යාජාය 
ඳිදඳාරන, ්දේශල ක යුතු, ඳශාත් බා ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලඹ ඹ  දේත් යජාදේේ ය ්ාපිත ආඹතනඹක් දේර 
්රිඹාත්භක දේද.  දේශශීඹ ණඹ ව ංර්ධන අයමුදර, ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ි ගුකාලීන ආදාඹම් උත්ඳාදන වා 
ංර්ධන යාඳිතිලර  මරය විඹ රඵාදේදන ප්රධානතභ යාජාය ආඹතනඹ දේද. 
 

 අයමුදදේල් ප්රධාන කාර්ඹබායඹ 
 දලන  ශ්රී රංකා තුශ ං ්ාඳනඹ කය ඇතිල භවා නගතය බා 23 (දේකොශම භවා නගතය බා වලය , නගතය බා 41 
ව ප්රාදේශශීඹ බා 276 ද ඇතුළු  ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 340 වා අලය ි ගුකාලීන මරය ඳවසුකම් වනදායී 
දේඳොළී අනුඳාතඹක් ඹ දේත් ලඳයීභ අයමුදදේල් මිනක කාර්ඹබායඹ දේද. 
 

2. දේශශීඹ ණඹ ව ංර්ධන අයමුදදේල් ප්රගතතිලඹ -2022 දේතන කාර්තු දක්ා 

කාර්ඹඹ ඇත්දේම්්ටතු ගතත මුදර 
(රු.මි  2022.09.30 

2022.09.30 ි න  
තය අගතඹ (රු.මි  

ප්රගතතිලඹ 

ණඹ මුදල් නිකුත් කිරීභ 675 567 84% 

ණඹ අඹ කිරීභ 730 632 87% 

බා්ඩඩාගතායඹ  දේගතවීභ 270 115 43% 

2022 දේතන කාර්තු දක්ා කාර්ඹාධනඹ -ණඹ අනුභත කිරීභ ව නිකුත් කිරීම්. 
 ණඹ අනුභත කිරීභ   

අ.අ ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ යාඳිතිලඹ ිතනාකභ (රු  

01 භවයගතභ  න. දේෝරා ඳශධතිලඹක් විකිරීභ 8,800,000.00 

02 දේකොිතකාත්ත මුල්දේල්ිදඹා භ.න. ආදවනාගතායඹ ිඳි කිරීභ 43,000,000.00 

 මකතු   51,800,000.00 
 

3. 2023 දේර් ්රිඹාත්භක කිරීභ  දේඹෝත ත ිි ිද ලරසුම් 

 

01. ඳශාත් ඳාරන ආඹතර ආදාඹම් උත්ඳාදක යාඳිතිල වා න ණඹ ිල්ලුභ ම්ර්ර්ණ කිරීභ. 

02. ආඹතනික වලකිඹා ව දේභදේවයුම් කාර්ඹක්භතා ලඩි කිරීභ. 

03.  ඳශාත් ඳාරන ආඹතන වා තයගතකාරී මරය දාඹකත්ඹක් රඵා දීභ.  

 ණඹ නිකුත් කිරීභ - 2022   

අ.අ. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹ යාඳිතිලඹ ිතනාකභ 

1 ඳ්ඵාදේග්ධන දේකෝයරඹ ප්රා.. ම්භ්ටත්රණ ලාරා ිි  කිරීභ  1,990,000.00  

2 ගතදේල්දේර ප්රා. දේෝරා ඳශධතිලඹක් විකිරීභ  4,800,000.00  

3 කලකියා ප්රා.. කාර්ඹාර දේගතොඩනලගිල්ර ිඳි කිරීභ  9,445,000.00 

4 දේඳොදේරෝටනරු භ.න. ඵහු කාර්ඹ දේගතොඩනලගිල්ර ිඳි කිරීභ 15,500,000.00 

5 කුරුණෑගතර භ.න.. භධයභ දේදේශදේඳොශ ිඳි කිරීභ 269,858,000.00 

6 කුිනඹාපිිතඹ න.. දේඳොදු දේදේශ ංකීර්ණඹ ිඳි කිරීභ 152,770,000.00  

7 යත්නනරය භ.න. භලික් භධය ්ානඹක් ිඳි කිරීභ 83,844,000.00  

8 කෑගතල්ර ප්රා.. දේඳොදු දේදේශ ංකීර්ණඹ ිඳි කිරීභ       3,231,000.00  

9 අඹගතභ ප්රා.. දේදේශ ංකීර්ණඹ ිඳි කිරීභ       4,960,000.00  

10 දේඵ්ටදේතො  ප්රා.. නර්තකාර දේගතොඩනලගිල්ර ිි කිරීභ       7,229,897.00  

11 දේකොිතකාත්ත මුල්දේල්ිදඹා ප්රා.. ආදවනාගතායඹ ිඳි කිරීභ 5,600,000.00 

12 ඳානදුය ප්රා.. දේදේශ ංකීර්ණඹ ිඳි කිරීභ      4,231,000.00  

13 භවයගතභ න. දේෝරා ඳශධතිලඹක් විකිරීභ    4,000,000.00  

මකතු 567,458,897.00 


