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ගරු රාජ්ය රිපරාන , ස්වදේශ කටයුතු, රළාත් සභා හා රළාත් රාන  

අමාත්යතුමාද  රිවිඩය  

 

 

 

 

 

 

මාගේ අමාත්ාාංගය ව්ලගේ කටයුතු අාංය ගමරට දිව්ත්රික්, ප ාගේය ය ශා ාමීය ය ිපාිානගය  

වාංලර්ධන කාර්යගය  ඉශෂම දායක ලයක්,  වියනු බන අාංයයි. එගවේම රජගය තිපි තිප ලාා  

කාර්යක්, මල ශා විධිම ල ක්රියා මක කරන් ඒ ාලාගය තිපල ිම්  ම්ටටම දක්, ලා ගගන යාග්  

ලගකීම ද ගමම අාංයට ිැලරී තිපගේ. 

ග්  වදශා දිව්ත්රික්,  ගේක්  කාර්යා 25ක්, ප ාගේය ය ගේක්  කාර්යා 332ක්, ප ාම ලධධාරී ලව්  

14ප022ක්,  ශා ආර්ථික වාංලර්ධන ලධධාරී ඒ 17ප000ක්,  අි අාංය තු ක්රියා මක ගලයි. එයට අමත්රල 

සියළුම ාගේය ය ව් බ ඒකරකර  කන්ටු ශා දිව්ත්රික්, ව් බ ඒකරකර කන්ටු ිල ලාගගන යාම ද සිදු 

ල ඒග ඒ ව්ලගේ කටයුතු අාංය මගිලධ. 

රජගය නල ලලව්ාා වාංග ධනයප දිව්ත්රික්,  ශා ාගේය ය ිානය ලාා  කාර්යක්, ම ශා ලදායීල 

ක්රියා මක රීරීග්  ාගය ගික වැම්්  ලධර්මා යට අදාෂ ධානත් ම ලගකීමද ගමම අාංය ගලත් 

ිැලරී ඇත්. ා වදශා ග ෞතිපක යටිත් ිශම්ක්  වාංලර්ධන ශා මානල ව් ි  ධාපාත්ාල ලැඩිදියුණු රීරීම 

ගම ඒම ත්ාක්, ණික ගමල්  බාගදන් ඒ ාමීය ය ම්ටටම දක්, ලා මනා කමනාකර යක්,  ගමම අාංය 

විසි ඒ සිදු කරනු ැගේ. 

ග්  ඔබට ඉදිපාි  කරනු බ ඒග ඒ එල ඒ ම්විගේෂී කාර්යය ඒ රැවක ලගකීම දරනු බන ව්ලගේ 

කටයුතු අාංගය 2019 ලර්ගය ගතිපය වශ 2020 ලර්ගය ක්රියාකාරී වැැව්ම ළිබදබද ලාර්ත්ාලයි. 

ගමහි අි අාංය මගි ඒ ඉටු කරනු ැබූ ගවේලාල ඒ ශා ලාිීන් ඒ ල ගතිපය මශා  ා්ඩාාරය විසි ඒ 

ශදු ඒලා දු ඒ නල ආකීතිපයට අනුල වකව් කර ඇත්. 

ග්  සියලු ලගකී්  ඉටු කරනු බන එගම ඒම වෑම ආිදාලකදීම ඉශෂ නායක ලයක්,  බා ගදන අි 

අමාත්ාාං ගේක්  ඇතුළු වමව්ත් කාර්ය ම්ඩාය ශා සියලු ක්, ගේර ලධධාරී ඒගේ කැිවීම අගය 

කරන් ඒ වටශනක්,  ත්ැබීමටද ගමය අලවා්ාලක්,  කර ගලධන්. 

 

 

 

රාජ්ය රිපරාන , ස්වදේශ කටයුතු, රළාත් සභා හා රළාත් රාන  අමාත්ය  

ගරු ජ් ක බණ්යාර දත්න් දකෝන් 

 

 

 

 



 

 

 

රාජ්ය රිපරාන , ස්වදේශ කටයුතු, රළාත් සභා හා රළාත් රාන  

අමාත්යාාංශ දේකම්තුමාද  රිවිඩය  

 

 

සිවිේ ිපාිානගය ගක්,  ඒද්රව්ාානය ලගය ඒ කටයුතු කරනු බන ව්ලගේ කටයුතු අාංය වශ 
ායටග  ඇතිප දිව්ත්රික්,  ිපාිානයප ාගේය ය ිපාිානයප ාම ිපාිානයප සිවිේ ලියාිදිාංචි රීරීම 
ආශ්රිත් ගවේලාල ඒට ිශම්ක්  වැම ම ශා ව් බ ඒකරකර ය වදශා ගම ඒම වාංලර්ධන ඉක්, ක වපුරා 
ගැනීමට ප වාංලර්ධන තිපා  ාමීය ය ම්ටටම දක්, ලා රැගගන යාම වදශා  ගර්ය ය අමාත්ාාංයට වශය 
වීම වශ වක්රිය දායක ලයක්,  බාදීම ව්ලගේ කටයුතු අාංගය ිරමාර්ා ගේ.  

 

ිම්ගිය ලවර පුරාලට රාජ අාංගය කටයුතු විධිම  රීරීගමහි ා ව්ලගේ කටයුතු අාංය විසි ඒ සිදු 

කෂ ගවේලය ඇගයිය යුතු ගේ. ා වදශා ව්ලගේ කටයුතු අාංය යටග  ිලතිපන ගරජිව්ට්රාර් ජනරාේ 

ගදිාර්ත්ග්  ඒතුලප දිව්ත්රික්,  ගේක්  කාර්යාප ාගේය ය ගේක්  කාර්යා වශ ාම ලධධාරී කාර්යා 

විසි ඒ විශි්ට දායක ලයක්,  බාදී ඇතිප බල සිහිි  කර ඒග ඒද ව්තූතිප පූර්ලකලය. 

 

ගමගත්ක්,  ආ මග තු අි   අ දැකී්  ගිරදැපා කරගගන රජගය ජාතිපක මුඛත්ාලය ඒ ශා වමගාමීය ලප 

වමාජ ශා ආර්ථික වාංලර්ධනය ඉක්, ක කර ගලධන් ඒප ජනත්ාලට ලාා වමීය ි වූ රාජ ගවේලාලක්,  

ිල ලාගගන යාමට වශය බාදීම අිගේ ලගකීමරී. 

 

 

දේ. දේ. රත් සිිප 

දේකම් 

රාජ්ය රිපරාන ,  ස්වදේශ කටයුතු, රළාත් සභා හා රළාත් රාන  අමාත්යාාංශ  



ර්ඹ වා ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ාර්තා - 2019 

ආඹතනයේ නභ - ්යේල කටයුතු අංලඹ 

ැඹ ශීර්ඹ   -   155 

අන්තර්ගතඹ …. 

 

01.ඳරිච්යේදඹ– ආඹතනික ඳැතිකඩ / විධාඹක ායාංලඹ 

02.ඳරිච්යේදඹ – ප්රගතිඹ ව දිරරි දැ්භ 

03.ඳරිච්යේදඹ– ර්ඹ වා භත් මූරය කාර්ඹ ාධනඹ 

04.ඳරිච්යේදඹ– කාර්ඹ ාධන දර්ලක 

05.ඳරිච්යේදඹ - තියය ංර්ධන අයමුණු (SDG) පුයා ගැනීයේ කාර්ඹ ාධනඹ 

06.ඳරිච්යේදඹ– භාන ේඳත් ඳැතිකඩ  

07.ඳරිච්යේදඹ– අනුකූරතා ාර්තා 

1 01.ඳරිච්යේදඹ                    පිටු අංකඹ 

1. ආඹතනික ඳැතිකඩ / විධාඹක ායාංලඹ        01-02 

1.1 වැිරන්වීභ ……………………………………………………………………………………………………………………………01 
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01.ඳරිච්ඡේදය 
 

1.ආයතනික ඳැතිකඩ / විධායක 

වාරාාංය 

1.1 ශැදින්වීම. 

ශ්රී කාකා රජා්ත්රික සභාජවා ජ ජන යජය යේ   

අාක 2153/12 දයණ අති වි  ේෂ ගැසට් නි ේදනය 

යේ   යාජය ඳිපඳාකන සවව ශ  කේයුතු සහ 

ඳළා  සබා හා ඳකා  ඳාකන අභාතයාා ය 2019 

 දසැම්ඵර් 10 වැනි දින සවථාඳනය කයන කදි. 

සිවිල් ඳිපඳාකනය, ඳහසුකම් සැඳයීභ සහ 

සම්ඵ්තධීකයණ කේයුතු වක  ේ්තද්රසවථානය 

ව  ය්ත ඊේ අදාළ  සේවා සහ ඒවා ේ රධාන 

අා  වන දිසව්රිේ ඳිපඳාකනය, සිවිල් යායාඳදිා  

කේයුතු සහ  සේවක සුබ සාධනය යන කේයුතු 

සවව ශ  කේයුතු අභාතයාා ය භ් ්ත  ටු  ක ර්. 

යජ ේ ජාතික රමුඛතතාවය්ත හා සභගාීවව සභාජ 

හා ආර්ථික සාවර්ධනය  කේක කය ගනිමි්ත 

සාවිධානභය කාර්ය සාධනය සුවිශිෂවේ වය  

උ දසා වන යාජය රතිඳ ති ්රියා භක රීම,භ, 

භානව සම්ඳ  කළභනාකයණය, ආයතනික 

සාවර්ධනය, විදු  තාේෂක ක රභ බාවිතය 

හයහා විශිෂවඨ  සේවයේ සැඳයීභ භ් ්ත 

 සෞබාගයභ   ශ යේ විනයානුූලක සභාජයේ 

සහ සතුටුදායක ඳවුකේ තුළ  ව සන පකදායී 

පුයවැසිය්ත  බිහි රීම,භේ සහ යෝගය සහ 

දායක වය සැකසීභ  ේ. 

1.1.1.දැක්ම 

 

ජාතිඡේ උන්නතිය 

උඡදවා ලන 

සුවිඡේෂී ඡවේලාලක්  

වැඳයීම. 

 

1.1.2. ඡමඡශලර 

 
ජාතික, දිසව්රිේක, රා ශය ය සහ ාීවය භට්ේ ම් 

ආයතන වකේ නායක වය, භාර් ගෝඳ ශ නය, 

සම්ඵ්තධීකයණය, ඳහසුකම් සැඳයීභ සහ ඇගයීභ 

යනා ජ  ේෂවත්ර සහ ්රියාකාම, වය යනාදිය භ් ්ත 

 සෞබාගයභ  යේේ සහ  හළ කාර්යය 

සාධනයරී්ත යුතු කාර්යේෂභ සහ පකදායී 

 සේවයේ භගි්ත යජ ේ අභිකා ය සහ ජනතාව ේ 

ඵකා ඳො යො තු  ටු රීම,භ. 
 

 

1.1.3. අරමුණු 

 
 යේ තුළ වඩා  සා ේ ජ සහ ජනතා හිතවා ජ 

යාජය  සේවයේ සවථාපිත රීම,භේ කැඳීමභ සහ 

කේයුතු රීම,භ. 

 ආයතනවක භානව සහ  බෞතික සම්ඳ  

කාර්යේෂභව බාවිතා රීම,භ තුළි්ත 

පකදායීතාවය  හළ නැාීමභ. 

 ඳහළ භට්ේ ම් ජාතික අභාතයාා වක 
්රියාදාභය සහා  ේරීභ  දායක වයේ 
කඵා ජභ. (දිසව්රිේක / රා ශය ය / ාීවය 
භට්ේභ )  

 රා ශය යව ඇති සභාජ ආර්ථික යටිතක 
ඳහසුකම්වක අසභානතා අවභ රීම,භ. 
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1.1.4. උඳායමාර්ග 

 සියළුභ  සේවකයි්ත ේ සදාචායා භක 

සාවර්ධන උ සාහය්ත සකසා ගැනීභේ 

අවසවථා උදාකය  ජභ සහා ආයතන වුහය 

නැවත නිර්ණය රීම,භ. 

 

 උඳිපභ භානව සම්ඳ  දේෂතා සහ 

හැරීයාව්ත කඵා ගැනීභ සහා භානව සම්ඳ  

කළභනාකයණ සැකැසවභේ සකසව රීම,භ. 

 

  ඳොදු අයමුඛණේ  ෂවේ කයගැනීභ  කේක 

කය ගන  වාර්ෂික සාවර්ධන වැඩසේහන 

සකසව රීම,භ. 

 

 භධයකාීන ආ යෝජන සැකැසවභ නිර්භාණය 

රීම,භ තුළි්ත ආ යෝජන ්රියාවයායේ කැඳීමභ 

සහ දායක වය තහවුරු රීම,භ හා 

ඵකගැ්තීමභ. 

 

 නීමන  තොයතුරු තාේෂණ ඒකාඵශධතාවය 

(දිසව්රිේ, රා ශය ය, ාීවය භට්ේභ ) ජාතික 

සහ ාීවය භට්ේභ අතය  ේතිභ  රීම,භ. 

 

 සම්පර්ණ විනිවිදබාව ය්ත යුතු වාර්ෂික 

රසම්ඳාදන සැකැසුභ නියමිත භාර් ගෝඳ ශ  

සහ ත වය්ත අනුව සකසව රීම,භ. 
 

1.1.5 ප්රධාන කාර්යයන් 

 
 ආයතන සාහ ේ රතිඳාදන රකායව යාජය 

 සේවක කේයුතු  ටුරීම,භ සහ 

භාර් ගෝඳ ශ නය සැකසීභ. 

 

 යාජය  සේවක පුුණුවීමභ. 

 

 ජනතා හිතවා ජ සහ ජාතික පකදායීතාවය 

 හළ භට්ේභක ඳව වා ගන යන  කස 

යාජය  සේවකය්ත ේ  සේවා සැඳයීභ සහා 

රතිඳ ති  

සහ වැඩසේහ්ත සකසව රීම,භ සහ ්රියා භක 

රීම,භ. 

 

 යාජය  සේවක විශ්රාමිකයි්ත ේ ආයේෂාව සහ 

සුබ සාධන  තහවුරු රීම,භේ හැරීවන ඳිපදි 

විශ්රාමික වාර්ථාව පකදායී  කස ්රියා භක 

රීම,භ. 

 

  හළ ගුණා භක බාව ය්ත යුතු යාජය 

යා්තත්රනයේ රවර්ධනය සහ තහවුරු 

රීම,භ   සදහා ගුණා භක රභ ේදය්ත 

බාවිතා රීම,භ තුළි්ත අ ේේෂිත 

සාවර්ධන අයමුඛුව  ෂවේ කය ගැනීභ. 

 

 ඳිපසය හිතවා ජ ේ යභ ේදය්ත තුළ යාජ් ය  

ේ ිපයාකායකම් සාවිධානය රීම,භ භ් ්ත 

ඒ සහා උ ත රතිූපඳයේ නිර්භාණය 

රීම,භ සහ ඒ සහා වැයවන යාජය වියදම් 

සාධායණීකයණය අවධායණය රීම,භ. 

 

 දිසව්රිේ සාවර්ධන සම්ඵ්තධීකයණ 

ඒකකයක්ත නිර්භාණය රීම,භ. 

 

 උඳ , විවාහ සහ භයණ යායාඳදිා යේ 

අදාක කරුුව  ටු රීම,භ. 

 

 සියලුභ දිසව්රිේ හා රා ශය ය  ල්කම් 

කාර්යාකවක  යජිසවට්රාර් ජනයාල් 

 දඳාර්ත ම්්තතු ේ යාජකාම,  ටු රීම,භ. 

 

  යජිසවට්රාර් ජනයාල්  දඳාර්ත ම්්තතු ේ, 

දිසව්රිේ කාර්යාකවක, රා ශය ය 

කාර්යාකවක යන ාභ නිකධාම, 

කාර්යාකවක වැඩ කේයුතු අධීේෂණය 

රීම,භ.  
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1.2.ව්ලඡේ කටයුතු අමාතාාංයඡේ අභ්න්තර අාං වශ මූලික කාර්යභ්ාරය. 

 

1.2.1. ඳාන අාංය 

 

 භානව සම්ඳ  කළභනාකයණය. 

 

 කළභනාකයණ කේයුතුවකේ අදාක වන උඳාාග 

නඩ තු රීම,භ ඳාකනය රීම,භ. 

 

 කාර්යාක කකභනාකයණය. 

 

 පකදායිතා කළභනාකයණය තුයා්ත කාර්යාක 

රභ ේද  හක නැාීමභ. 

 

 පිළිගැනී ම් නිකධාම, කළභනාකයණ ඳශධතිය 

පික යක රීම,භ. 

 

 ගුණා භකව සහ පකදායී  කස නීමන  තොයතුරු 

තාේෂක ක රභ ්රියා භක රීම,භ. 

 

 භහජනතාවේ වඩා  ඳහසු  කස  තොයතුරු කඵා 

ගැනීභ සහා රභ ේදය්ත සවථාපිත රීම,භ. 

 

 අභාතයාා  ේ  අධීේෂණය යේ   ආයතන 

සියල්ක ජාකගත රීම,භ සහ සම්ඵ්තධීකයණය 

රීම,භ. 

 

 යජ ේ සාචායක නි ේතන අදාක කායණා සහා 

ජාකගත රීම,භ. 

 

 

 

 

1.2.2. වාංලර්ධන අාංය 

 

  ගොඩනැගියා  දිරීම,ම් වකේ අදාක රසම්ඳාදන 

කළභනාකයණ කේයුතු සිදු රීම,භ. 

 

  දිරීම,ම් වකේ අදාක රාේධන වියදම් සහා 

වාර්ෂික ්රියාකාම, සහ වාර්ෂික රසම්ඳාදන 

සැකැසවභ සකසව රීම,භ. 

 

  ගොඩනැගියා  දිරීම,ම් වකේ අදාක වයාඳිති වක 

 බෞතික හා මූකය රගතිය අිකේෂණය රීම,භ. 

 

 දිසව්රිේ සහ රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාකවක ඇති 

රාේධන ව කම් සාවර්ධනයේ සහ 

රතිසාසවකයණය රීම,භේ අදාකව වාර්ෂික 

්රියාකාම, සැකැසවභේ සකසව රීම,භ සහ ඒවා ේ 

කේයුතු අධීේෂණය රීම,භ. 

 

  දිරීම,ම් සහ සාවර්ධන වයාඳිති වකේ අදාක 

රගති වාර්තා සහ රසම්ඳාදන වාර්තා සහ  වන  

වාර්තා  ඳිිපඳ  රීම,භ. 

 

  ගොඩනැගියා වක  ඳිරීම,ම් අව යතාව්ත කඵා 

ගැනීභ සහ ඇගයීභ. 

 

 දිසව්රිේ සහ රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාකවක 

 ගොඩනැගියා  දිරීම,ම් සහ යටිතක ඳහසුකම් වකේ 

අදාක කායණා කළභනාකයණය සහ 

සම්ඵ්තධීකයණය රීම,භ. 

 රාේධන වයාඳිති වකේ අදාකව යාජය ආ යෝජන 

වැඩසේහ්ත ්රියා භක රීම,භ. 

 

 ‘’නික  සවන’’  දිරීම,ම් කේයුතු වකේ අදාකව 

රගතිය නැවත අධීේෂණය රීම,භ. 

 

 විවිධ ඳාර් වකරුව්ත සහ ආයතන සභඟ 

 දිරීම,ම් සහ සාවර්ධන වැඩ කේයුතු සම්ඵ්තධව 

කරුුව සාකච්ඡා රීම,භේ සහ ගැේළු නියාකයණය 

රීම,භේ අදාළ සාවර්ධන භණ්ඩඳයේ 

සම්ඵ්තධීකයණය සහ සහසම්ඵ්තධ ීමභ. 
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1.2.3. මූ අාංය 
 අභාතයාා ය යේ   ඳවතින ආයතන සහ 

අභාතයාා  ේ යාජය මූකය කළභනාකයණය. 
 රසම්ඳාදන කළභනාකයණය. 
 මූකය කළභනාකයණය සහා නව තාේෂක ක 

රභ ේද බාවිතා රීම,භ. 
 ව කම් කළභනාකයණය. 
 මූකය කළභනාකයණය සහා පුුණුව ීමභ සහ 

සාවර්ධනය ්රියාකායකම්. 
 විගණන විසදුම් වකේ අදාළ ්රියාකායකම් 

සම්ඵ්තධීකයණය. 
 යාජය මූකය කළභනාකයණයේ අදාළ 

්රියාකායකම් ඳම,ේෂණය හා ඳසු විඳයභ. 
 

1.2.4. විමර්න අාංය 

 භහජන ඳැමික යා කළභනාකයණය. 

 දිසව්රිේ , රා ශය ය, ාභ නිකධාම, භට්ේ ම් 

ඳිපඳාකන කේයුතු විභර් නය රීම,භ 

කළභනාකයණය. 

 මූකය ්රියාකායකම් වක ජ අබය්තතය විගණන 

සැකසුභේ අනුව වගීමභ සහ විනිවිදබාවය ඇති 

රීම,භ සහා රභ ේදය්ත සවථාපිත රීම,භ සහ 

ඒවා ඳසු විඳයම් රීම,භ. 

 වාචා, දූෂණ සහ අරමිකතා හදුනා ගැනීභ සහ 

වැකැේීමභ සදහා නව යා්තත්රණයේ හදු්තවා  ජභ. 

 විනය ඳම,ේෂණ ්රියාවයායේ අදාළ කේයුතු 

කළභනාකයණය රීම,භ. 

 විගණන විභසුම් වකේ අදාක ්රියාකායකම් 

සම්ඵ්තධීකයණය. 

 යාජය මූකය කළභණාකයණයේ අදාක 

්රියාකයකම් ඳසුඳස හඵායෑභ සහ විභර් නය. 

 

 

 

 

 

1.2.5.ව්ලඡේ කටයුතු අාංය  

1.2.5.1. දිව්ත්රික් ඳරිඳානය 

 දිසව්රිේ  ල්කම් කාර්යාකවක භානව සම්ඳ  

කළභනාකයණය සහ අධීේෂණය. 
 දිසව්රිේ  ල්කම් කාර්යාක අධීේෂණය. 
 දිසව්රිේ  ල්කම් කාර්යාක වක ගැේලු 

නියාකයණය. 
 ජාතික සහ යාජය උ සව සාවිධානය රීම,භ. 
 ජාතික ගීය, ජාතික  කොඩිය සහ යජ ේ නිවාඩු 

වකේ අදාක කේයුතු නියාකයණය රීම,භ. 
 ශ්රී කාකා ජන යජයේ අදාක රමුඛතතා  ල්තණ 

යාව කාීන රීම,භ සහ ඳව වා ගන යාභ. 

 

1.2.5.2. ප්රාඡේය ය ඳරිඳානය 

 රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාක වක භානව සම්ඳ  

කළභනාකයණය සහ අධීේෂණය. 

 රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාක වක  බෞතික 

සම්ඳ  කළභනාකයණය. 

 රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාක වක ගැේලු 

නියාකයණය. 

 රා ශය ය  ල්කම් කාර්යාක වක සීභා නිර්ණය 

රීම, ම් කේයුතු. 

 රා ශය ය ඳිපඳාකනයේ අදාකව  දඳාර්ත ම්්තතු 

සහ අ නකු  අභාතයාා  සභග 

සම්ඵ්තධීකයණය. 

1.2.5.3. ග්රාම නිධා ප ඳරිඳානය 

 ාභ නිකධාම, භානව සම්ඳ  කළභනාකයණයේ 

අදාළ ඳ  රීම,ම්, උසසව ීමම්, භාරු රීම,ම්, විශ්රාභ 

ගැ්තීමභ සහ විනය ්රියාභාර්ග ආ ජ කේයුතු . 

 ාභ නිකධාම,්ත අතය  තයගකාම, වය සහ 

නිම,ේෂණය සාවිධානය රීම,භ සම්ඵ්තධ කේයුතු 

කළභනාකයණය රීම,භ. 

  සේවා පියසේ අදාක  දිරීම,ම් කේයුතු 

කළභනාකයණය රීම,භ. 
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1.2.6. අභ්න්තර විගනන අාංය 
 අභාතයාා  විෂයඳථය යේ   ඇති ආසන සහ 

අභාතයාා  ේ විගණන කළභනාකයණ  කමිටුව 

සම්ඵ්තධීකයණය. 
 යාජය ගිුවම්කායක සබාවේ අදාළ කේයුතු 

සම්ඵ්තධීකයණය. 
 
1.2.7. ඉාංජිඡන්රු අාංය 
 

 දිසව්රිේ  ල්කම් කාර්යාකවක  හෝ 

අභාතයාා  ේ මියායන 50ේ  වැඩි  දිරීම,ම් 

වයාඳිති සදහා අධීේෂණ උඳ ශ නය සැඳයීභ. 
 ගිහ නිර්භාණ සහ සැකසුම් නිර්භාණය සදහා 

නිර් ශ  කඵා  ජභ. 
 ඇසවත ම්්තතු සහ පිිපවිතයය්ත සදහා නිර් ශ  

කඵා  ජභ. 
 දිසව්රිේ   ාජි ්තරුව්ත සදහා තාේෂක ක සහාය 

කඵා  ජභ. 
 භධයභ යජය/ අ නකු  අභාතයාා / යාජය 

 නොවන සාවිධාන/ අ නකු  මූකය ආධාය භත 

කය ගන යනු කඵන යටිතක ඳහසුකම් 

සාවර්ධන වයාඳිති අධීේෂණ උඳ ශ න 

සැඳයීභ. 
 වයාඳිති නිම,ේෂණය. 
  දිරීම,ම් වයාඳිති වක  බෞතික සහ මූකය 

විචකයය්ත සම්ඵ්තධව අභාතයාා  ේ 

රසම්ඳාදන කමිටුවේ නිර් ශ  කඵා  ජභ. 

  කෝතත්රා  වක ඇති  ුරුම්කයණය සහා 

තාේෂක ක සහය සැඳයීභ. 

 තාේෂක ක ඇගයීම් කේයුතු වකේ සහ 

තාේෂක ක විගණනයේ සහබාගී ීමභ. 

  ඳිරීම,ම් වයාඳිති සහා නව රභ ේදය්ත 

හදු්තවා  ජභ. 

 නික භැදුය  ගොඩනැගිල් ල් නඩ තු කේයුතු 

්රියා භක කයීමභ අධීේෂණය රීම,භ.  

 පුුණුව වැඩසේහ්ත වකේ සහාය ීමභේ පුුණුව 

 භොඩියුකයේ පිළි යක රීම,භ. 

 තාේෂක ක සහායකයි්ත ,තාේෂක ක නිකධාම,්ත 

උසසව රීම,භ සදහා ර වන ඳත්ර සකසව රීම,භ. 

 

1.2.8.ක්රමව්පඳාදන අාංය 

 අභාතයාා  ේ සායුේත සැකැසවභ සකසව රීම,භ. 
 දිසව්රිේ භට්ේභ සදහා භධය වාර්ෂික සාවර්ධන 

සැකැසවභ සකසව රීම,භ. 
 වාර්ෂික සාවර්ධන සැකැසවභ සකසව රීම,භ. 
 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සකසව රීම,භ. 
 සාවර්ධන සැකැසවභ අනුව ඳහසුකම් සැකසීභ, 

ඇගයීභ, සම්ඵ්තධීකයණය, වාර්තා රීම,භ, 

 දිිපඳ  රීම,භ සහ රගතිය නිම,ේෂණය රීම,භ. 
 ජාතික භට්ේ ම් ද ත  භ හයුම් ඳශධතියේ සහ 

සම්ඳ  ඳැතිකඩ නිර්භාණය රීම,භ. 

 වි   ේෂ සහ අතයව යය ගැේළු සහ ර වන සදහා 

වයාඳිති සාකල්ඳ ඳ්රිකා පිළි යක රීම,භ. 

 තියසාය සාවර්ධන අභිභතාර්ථ වකේ අදාක 

වැඩසේහ්ත සහ වයාඳිති සම්ඵ්තධීකයණය. 

 දිසව්රිේ සම්ඵ්තධීකයණ කමිටු භගි්ත ගනු කඵන 

තීයණ ්රියා භක රීම,භේ ඳහසුකම් සැඳයීභ. 

 ආඳදා කළභනාකයණ සැකැසවභ ්රියා භක 

රීම,භේ අදාක සහාය දැේීමභ. 
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අනු අාංකය තනතුරු නාමය ඡවේලය ඳන්තිය  

ඡරේණිය 

ලැටුප් 

ඡක්තය 

බලා ගනු 

බන ඳදනම 

(ව්ථිර/ඡකොන්

ත්රාත් 

ආඡේක/අනි

ය්ප) 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ

ය 

 දැනට 

සිටින 

වාංඛ්ා

ල  

පුරප්ඳාඩු අතිරික්ත 

ඡජ්ම මටටම  

1 
අති ර්ක  ල්කම් 
 
(ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ වි  ේෂ SL 3 සවථිය 01 01 - - 

2 
අති ර්ක  ල්කම් 
(සවව ශ  කේයුතු) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ වි  ේෂ SL 3 සවථිය 01 01 - - 

3 
අති ර්ක  ල්කම් 
(සාවර්ධන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 
 
වි  ේෂ 
 

SL 3 සවථිය 01 01 - 
 
- 

4 
අති ර්ක  ල්කම් 
(විභර් න) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ වි  ේෂ SL 3 සවථිය 01 01 - - 

5 
අධයේෂ 
ජනයාල්(තාේෂණ) 

ශ්රී.කා. . සේ වි  ේෂ SL 3 සවථිය 01 01 - - 

6 
අධයේෂ ජනයාල් 
(රභසම්ඳාදන) 

ශ්රි.කා.ර. සේ වි  ේෂ SL 3 සවථිය 01 01 - - 

7 
 ජයෂවඨ සහකාය 
 ල්කම් (දිසව්රිේ 
ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

8 
 ජයෂවඨ  සහකාය 
 ල්කම් (ාභ 
නිකධාිප ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

9 
 ජයෂවඨ  සහකාය 
 ල්කම් (රා ශය ය   
ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

10 
 ජයෂවඨ  සහකාය 
 ල්කම් (විභර් න) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

11 
 ජයෂවඨ  සහකාය 
 ල්කම් (ඳාකන ) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

12 
 ජයෂවඨ සහකාය 
 ල්කම් ( 
සාවර්ධන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 - 01 - 

13 
රධාන 
ගණකාිකකාම, 
 

ශ්රී.කා.ග. සේ 1 SL 1 සවථිය 02 02 - - 

14 
රධාන අබය්තතය 
විගණක 

ශ්රී.කා.ග. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 - 01 - 

15 රධාන  ්තජි ්තරු ශ්රී.කා. . සේ 1 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

16
** 

අධයේෂ (භාධය ) - - -  කෝතත්රා  01 - 01 - 

17 අධයේෂ (සැකසුම්) ශ්රී.කා.ර. සේ 1 SL 1 සවථිය 01 - 01 - 

18 
 
 

සහකාය  ල්කම් 
(සාවර්ධන) 

 
ශ්රී.කා.ඳ. සේ 

 
111/11 

 
SL 1 

 
සවථිය 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

1.3 ව්ලඡේ කටයුතු අාංඡේ 2020.01.31දිනට ඡවේලඡේ නියුතු ශා අනුමත කාර්ය මණ්ඩය පිළිබ 

ඡතොරතුරු 

1.3 ව්ලඡේ කටයුතු අාංඡේ කාර්ය මණ්ඩය පිළිබ ඡතොරතුරු 
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අනු අාංකය 
 

 

 
 

 

 

තනතුරු නාමය ඡවේලය ඳන්තිය  

ඡරේණිය 

ලැටුප් 

ඡක්තය 

බලා ගනු 

බන ඳදනම 

(ව්ථිර/ඡකොන්

ත්රාත් 

ආඡේක/අනි

ය්ප) 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ

ය 

 දැනට 

සිටින 

වාංඛ්ා

ල  

පුරප්ඳාඩු අතිරික්ත 

1
1 
සහකාය  ල්කම් 
(දිසව්රිේ ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 02 02 - - 

20 
සහකාය  ල්කම් 
(රා ශය ය ඳාකන) 

 
ශ්රී.කා.ඳ. සේ 

111/11 
 
SL 1 

 
සවථිය 

 
02 

 
02 

 
- 

- 

21 
සහකාය  ල්කම් 
( ාභ නිකධාිප 
ඳාකන) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

22 
සහකාය  ල්කම් 
(ඳාකන) 
 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 02 02 - - 

23 
සහකාය  ල්කම් 
(විභර් න) 
 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

24 
සහකාය  ල්කම් 
(පුුණුව) 

ශ්රී.කා.ඳ. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 01 - 01 - 

25 
නි යෝජය අධයේෂ 
(භාධය) 

- - -  කෝතත්රා  01 - 01 - 

26 
සහකාය අධයේෂ 
/නි යෝජය අධයේෂ 
(සැකසුම්) 

 
ශ්රී.කා.ර. සේ 

111/11 SL 1 සවථිය 01 02 - 01 

27  ාජි ්තරු ( සිවිල්) ශ්රී.කා. ා. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

28 
සහකාය අධයේෂ 
( තොයතුරු තාේෂණ) 
 

ශ්රී.කා. තො.හා.ස
්ත.තා. සේ 

 
111 

 
SL 1 

සවථිය 
 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

29 ගණකාිකකාම, ශ්රී.කා.ග. සේ 111/11 SL 1 සවථිය 04 03 01 
 
- 
 

30 අබය්තතය  විගණක 
ශ්රි.කා.ග. සේ 
 

111/11 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

31 නීති නිකධාිප 
 දඳාර්ත ම්්තතු
ගත 

111/11 SL 1 සවථිය 01 01 - - 

32 
 
ඳිපශ්ර කළභනාකරු 

 
 දඳාර්ත ම්්තතුගත 

111/11 SL 1 
 
සවථීය 

 
01 

 
- 

 
01 

- 

33 
වාසවතු විදයාඥ ( (ගිහ 
නිර්භාණ ශිල්පී) 

 
ශ්රී.කා.වා.වි. සේ 

 
111/11 

 
SL 1 

 
සවථිය 

 
09 

 
- 

 
09 

 
- 

34 ඳිපඳාකන නිකධාම, යා.ක.ස. සේ අික MN 7 සවථිය 01 - 01 - 

35 
බාෂා ඳිපවර්තක 
(සිා/ ා ) 
( දභ /සිා ) 

 
යජ.බාෂා ඳිප. සේ 

 
11/1 

 
MN 6 

සවථිය 
 
03 

 
01 

 
02 

- 

36 
 තොයතුරු හා 
ස්තනි ේදන 
තාේෂණ නිකධාිප 

ශ්රී.කා. තො.හා. 
ස්ත.තා. සේ 

2ඳ්තතිය1
1/1  ශ්රේක  

 
MN 6 

සවථිය 
 
02 

 
02 

 
- 

 
- 
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අනු අාංකය තනතුරු නාමය ඡවේලය ඳන්තිය  

ඡරේණිය 

ලැටුප් 

ඡක්තය 

බලා ගනු 

බන ඳදනම 

(ව්ථිර/ඡකොන්

ත්රාත් 

ආඡේක/අනි

ය්ප) 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ

ය 

 දැනට 

සිටින 

වාංඛ්ා

ල  

පුරප්ඳාඩු අතිරික්ත 

37 
 

සාවර්ධන නිකධාිප 
 

සා.නි. සේ. 
 

111/11/1 
 

MN 4 
සවථිය 

 
86 

 
74 

 
12 

 
- 

38 
 

සාවර්ධන නිකධාිප 

 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 

 
111/11/1 

 
MN 4 

සවථිය 
 
- 

 
08 

- - 

39 
 

විභර් න නිකධාම, 
 

ආශ්රිත සේවා 
 
- 

 
MN 4 

 
සවථිය 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

40 
 

භාධය නිකධාම, 
(සිාහක/ දභළ) 

 
සා.නි. සේ. 

 
111/11/1 

 
MN 4 

සවථිය 
 
02 

 
- 

 
02 

 
- 

41 
 ල්කම් ේ 

සම්ඵ්තධීකයණ 
 ල්කම් 

 
තාවකායාක 

 
- 

Rs.36,620
/= භාසික 
යා.ඳිප.චර 
අාක 

03/2016 
අනුව 

තාවකායාක 
 
01 

 
- 

 
01 

 
- 

42 
 

කාර්මික නිකධාම, 
 

ශ්රී.කා.තා. සේ 
 

111/11/1 
 

MN 3 
සවථිය 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 
 

43 
තාේෂණ නිකධාම, 

(විදුයා) 
ශ්රී.කා.තා. සේ 111 MN 3 සවථීය 01 01 - - 

44 
තාේෂණ නිකධාම, 

(යා්ත්රික) 
ශ්රී.කා.තා. සේ 111 MN 3 සවථීය 01 01 - 

- 
 

45 
තාේෂණ නිකධාම, 

(සිවිල්) 
ශ්රී.කා.තා. සේ 111 MN 3 සවථීය 01 - 01 - 

46 සැකසුම් ශිල්පී ශ්රී.කා.තා. සේ 111/11/1 MN 3 සවථිය 01 01 - - 

47 
නි වචක ඡායාූපඳ 

ශිල්පී 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 MT 1 සවථිය 01 - 01 - 

48 
 වු  ල්තක 
(සිාහක/ දභළ) 

 දඳාර්ත ම්්තතු
ගත 

111/11/1 MT 1 සවථිය 02 - 02 - 

49 
ීමඩි යෝ සාසවකයණ 

ශිල්පී 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111 MT 1 

සවථීය 
 

01 - 01 - 

50 
 තොයතුරු හා 
ස්තනි ේදන 

තාේෂණ සහකාය 

ශ්රී.කා. තො.හා. 
ස්ත තා. සේ 

3 ඳ්තතිය 
111/11/1
 ශ්රේක  

MT 1 සවථිය 
 
05 

 
05 

 
- 

 
- 

51 තාේෂණ සහයක 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 MT 1 සවථිය 01 01 - - 

52 
කළභනාකයණ සේ

වා නිකධාම, 
ක. සේ. 111/11/1 

 
MN 2 

සවථිය 90 78 12 - 

53 
කළභනාකයණ 
 සේවා නිකධාම, 

 දඳාර්ත ම්්තතු
ගත 

111/11/1 MN 2 සවථිය - 11 - - 
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අනු අාංකය තනතුරු නාමය ඡවේලය ඳන්තිය  

ඡරේණිය 

ලැටුප් 

ඡක්තය 

බලා ගනු 

බන ඳදනම 

(ව්ථිර/ඡකොන්

ත්රාත් 

ආඡේක/අනි

ය්ප) 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩ

ය 

 දැනට 

සිටින 

වාංඛ්ා

ල  

පුරප්ඳාඩු අතිරික්ත 

54 
ඳිපගණක ද ත 
සේහ්ත ්රියාකරු 

 දඳාර්ත ම්්තතු
ගත 

- MN 1 සවථිය - 01 - - 

55 කැභයා ශිල්පී 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 PL 3 සවථිය 

 
01 

 
- 

 
01 

 
- 

56 ිපයදුරු ඒකාඵශධිප.  සේ 
111/11/1 
වි  ේෂ 

PL 3 සවථිය 28 30 - - 

57 
කාර්යාක කාර්ය 

සහායක 
කා. සේ. සේ. 

111/11/1 
වි  ේෂ 

PL 1 සවථිය 37 37 - - 

58 ඵාගකා බායකරු 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 PL 2 සවථිය 33 19 14 - 

59 
සහායක ඵාගකා 

බායකරු 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 PL 1 සවථිය 33 42 - 

09 
 

60 කැභයා සහායක 
 දඳාර්ත ම්්තතු

ගත 
111/11/1 PL 1 සවථිය 01 - 01 - 

61 ඳිපශ්ර ැකකවල්කරු - - 

භාසික 
දිභනාව 

රු.22,500/
= 

 කෝතත්රා  806 - 806 -   

ඳිපශ්ර ේ බායකාය තනතුරු අනුභත කය ඇති නමුඛ  ජාතික වැටුේ හා කළභනාකයණ  සේවා  කොමිෂ්ත සබා ව්ත අනුභත කය 

ඇත. 

 SLAS - ශ්රී කාකා ඳිපඳාකන  සේවය 

 SLES - ශ්රී කාකා  ාජි ්තරු  සේවය 

 SLPS - ශ්රී කාකා සැළසුම්  සේවය 

 SLAcS - ශ්රී කාකා ගණකාිකකාම,  සේවය 

 DO - සාවර්ධන නිකධාම, 

 SLTS - ශ්රී කාකා තාේෂණ  සේවය 

 

 SLICTS-ශ්රී කාකා  තොයතුරු ස්තනි ේදන තාේෂණ  සේවය 

 MA-තළභනාකයණ  සේවය 

 PLTS-යාජය බාෂා ඳිපවර්තන  සේවය 

 SL Architecture-ශ්රී කාකා ගිහ නිර්භාණ ශිල්පී  සේවය 

 Driver-ිපයදුරු  සේවය 

 OES-කාර්යාක  සේවා  සේවය 

 

සවව ශ  කේයුතු අභාතයාා  ේ ලාඳිති කෂමනාකරන කකකය සහා ඳහත සහ්ත තනතුරු 01 ඵැ් ්ත   
කළභනාකයණ  සේවා  දඳාර්ත ම්්තතුව භ් ්ත අනුභත කය ඇත . ම් සහා දැනේ යාජය  සේව ේ නියුතු  
නිකධාිප්ත  යොදවා ගත යුතු අතය අදාක වයාඳිති අවසාන ීමභ  සභඟ අ හෝසි ීම යා යුතුය. 
 

1. අධයේෂ වයාඳිති  

2. නි යෝජය අධයේෂ (වයාඳිති) 

3. නි යෝජය අධයේෂ (රසම්ඳාදන)  

4. නි යෝජය අධයේෂ  (ආ යෝජන )  

5. සාවර්ධන නිකධාම,  

6. ිපයදුරු 

7. කාර්යාක කාර්ය සහායක  
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රාජ  ප පාලන, ස්වෙ ශ කට , පළා  
සභා හා පළා  පාලන අමාත ාංශය 

 

සං ධාන සටහන 

රාජ  ප පාලන, ස්වෙ ශ කට , 
පළා  සභා හා පළා  පාලන රාජ   

අමාත මා 

ග  අමාත මා 
රාජ  කළමනාකරණ හා  

කට  රාජ   අමාත මා 

  අමාත ාංශ  
ෙ ක  රාජ  අමාත ාංශ  

ෙ ක  
  රාජ  අමාත ාංශ  

ෙ ක  

අ ෙ ක ෙ ක (පාලන) අධ ෂ ජනරා   
( මස පාදන) 

ධාන 
ල  ලධා  

අ ෙ ක 
ෙ ක (තා ෂණ) 

අ ෙ ක ෙ ක      
(සංව ධන) 

අ ෙ ක ෙ ක        
(ස්වෙ ශ කට ) 

අ ෙ ක ෙ ක ( ම ශන) 

ෙජ .ස.ෙ . 
(පාලන) 

අධ ෂ 
(මාධ ) 

ෙජ .ස.ෙ . 
( ම ශන) 

ෙජ .ස.ෙ . 
( .පා) 

ෙජ .ස.ෙ  
( ා.පා) 

ෙජ .ස.ෙ . 
( ා. .පා.) 

ෙජ .ස.ෙ  
(සංව ධන) 

ධාන 
ඉං ෙ  

ධාන 
ගණකා කා  

(ස්වෙ ශ කට ) 

අධ ෂ 
( මස පාදන) 

ධාන ගණකා කා     
( වැ  හා ෙග ) 

ධාන අභ තර 
ගණක 

ස.ෙ . 
(පාලනI) 

ස.ෙ . 
(පාලනII) 

ස.ෙ . 
(  ) 

ස.අධ. 
(ෙත ර.තා) 

 
ලධා  

ස.ෙ .     
( ම ශන) 

 
ස.ෙ .      

 
ස.ෙ  

 
ස.ෙ .      

 
ස.ෙ .      

 
ස.ෙ .      

 
ස.ෙ  

ඉං ෙ  
( ) 

ප  
කළමනාක  

ගණකා කා  
( ස්  

) 

ගණකා කා  
( ා ය සහ ා. 
පාලන ) 

ගණකා කා  
(වැ  හා 
ෙග ) 

 

ගණකා කා  
( ස පාදන) 

සහ. /  . 
අධ ෂ 

( මස පාදන) 
 

අභ තර 
ගණක 

ප පාලන ලධා  

භාෂා 
ප ව තක 

ෙත ර. ස .තා. 
ලධා  

ව  දෘශ  
වැ.ස. අධ ෂ 

සංව ධන
ලධා  

   කළ    
සහකාර 

   කළ.    
සහකාර 

ෙත ර. ස .තා. 
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

කා යාල 
කා ය සහයක 

කා යාල 
කා ය සහයක 

 
ය   

සංව ධන
ලධා  

   කළ.    
සහකාර 

   කළ.    
සහකාර 

මාධ  
ලධා  

ෙය  
සංස්.  

ෙව  
ෙ ඛක 

ම ශන 
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

   කළ.    
සහකාර 

කා යාල 
කා ය සහයක 

සංව ධන
ලධා  

   කළ.    
සහකාර 

කා යාල 
කා ය සහයක 

සංව ධන
ලධා  

   කළ.    
සහකාර 

කා යාල 
කා ය සහයක 

සංව ධන
ලධා  

කා යාල 
කා ය සහයක 

   කළ.    
සහකාර 

කා යාල 
කා ය සහයක 

   කළ.    
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

ෙත ර. ස .තා. 
සහකාර 

   කළ.    
සහකාර 

සැල  
 

කා . . 
( ) 

කා යාල 
කා ය සහයක 

කා . . 
( ) 

කා . . 
( ) 

කා . . 
(යා ත) 

කා යාල 
කා ය සහයක 

   කළ.    
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

කා යාල 
කා ය සහයක 

   කළ.    
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

කා යාල 
කා ය සහයක 

   කළ.    
සහකාර 

සංව ධන
ලධා  

සහ. /  . 
අධ ෂ 

( මස පාදන) 
 

කා යාල 
කා ය සහයක 

කා යාල 
කා ය සහයක 

කැමරා  
සහායක 
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1.5 ප්රාදේශීයය පරිපානදේශේ ප්රගති සාරාාංය. 

 

බස්නාහිර පළාත 

 කකොළඹ  දිස්ත්රික්කය 
 ගම්පහ දිස්ත්රික්කය 
 කළුතර  දිස්ත්රික්කය 

මධ්යම පළාත 

 මහනුලර  දිස්ත්රික්කය 
 මාතකේ  දිස්ත්රික්කය 
 නුලරඑළිය දිස්ත්රික්කය 

දකුණු පළාත 

 ගාේ  දිස්ත්රික්කය 

 මාතර  දිස්ත්රික්කය 

 හම්බන්කතොට දිස්ත්රික්කය 
උතුරු පළාත 

 යාපනය  දිස්ත්රික්කය 
 මන්නාරම  දිස්ත්රික්කය 
 ලව්නියාල දිස්ත්රික්කය 
 මුතිව්  දිස්ත්රික්කය 
 කිලිකනොච්චි දිස්ත්රික්කය 

නැදේශගනහිර පළාත 

 මඩකපුල  දිස්ත්රික්කය 

 අම්පාර  දිස්ත්රික්කය 

 ත්රිකුණාමය දිස්ත්රික්කය 

ලයඹ පළාත 

 කුරුණෑග  දිස්ත්රික්කය 

 පුත්තම දිස්ත්රික්කය 

උතුරුමැද පළාත 

 අනුරාධපුර  දිස්ත්රික්කය 

 කපොකොන්නරු  දිස්ත්රික්කය 

ඌල පළාත 

 බදුේ දිස්ත්රික්කය 

 කමොණරාග  දිස්ත්රික්කය 

සබරගමුල පළාත 

 රත්නපුර  දිස්ත්රික්කය 

 කෑගේ  දිස්ත්රික්කය
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බැද්දගාන දල ඳාර ඇව්පඳෝල්ට් 

ඇතිරීම කකෝට්කට් 

කන් කිරීභ - රු.මි. 8.5 

විඹදභ - රු.මි. 7.30 

1.5.1.1 ප ොෂඹ දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  
 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 2776 2342.04 2709 2070.66 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර      

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 446 14.22 440 12.46 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  243 181.41 235 151.39 

5 ක්රීඩා ා පිි 177 211.01 170 180.79 

6 සුළු ාරිභාර්ග 15 16.20 15 14.15 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

842 522.39 842 510.48 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 218 191.86 215 157.49 

9 නිා ංර්ධනඹ 3370 543.43 3337 450.96 

10 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  140 69.95 138 65.46 

11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  29 14.34 29 12.16 

12 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

1154 289.94 1149 289.08 

නාවින්නඉසිඳතනාරාමපේපබෝධි

ඝරපේලශරතිවංව් රණයකිරී

ම, භවයගභ 

කන් කිරීභ- රු.මි. 1.00 
විඹදභ - රු.මි. 0.99 

 

කකොශම ගථත්රික්කක  ඳරිඳාරන කක්න්ද්රථාානඹ කකොශම කශ. උතුරින් කැශණි ගඟ, දකුණින් ඳානලිය 

කඵොල්කගොඩා  ගඟ වා කළුකය ගථත්රික්කඹ, ඵටහිරින් මුහුලි තීයඹද, නැකගනහිරින් ඵයගමු ඳශාත් භායි ද 

දැක්කශ. ජනගවනඹ 2,438,799කි. ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට 3,489 කශ .ඳවුල් ංඛ්යා 558,755 කි. 

ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා 13, ග්රාභ නිරධාරි   557, ඡන්ද කකොට්සා 15 කින් භන්විත කශ. 

4. අභිපයෝග 

• භාර්ග ඇතුළු ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ 

• ජනතාකේ නිා වා නීඳායක්ක ඳවසුක  ැඩි කිරීභ 

• ංර්ධනඹ විඹ යුතු ඳාල් කගොඩා නැගි ද ප්රතිසංථකයයඹ 

• භාතෘ වා ශභා ාඹන ැඩිගයුණු කිරීභ 

• ජනතාකේ ඳානීඹ ජර අලයතා  පර්ය කිරීභ 

• ආදාඹ රාභී ජනතාකේ ආදාඹභ ඉවශ නැංවීභ 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ග්රාමීය ඹ භාර්ග ැඩි ගයුණු කිරීභ 
• තරුය තරුණිඹන්කේ වැකිඹා ර්ධනඹ 
• ඇරකශලී වා කුඩා ා ඳාර  ඹාා තත්ඹට ඳත් කිරීභ 
• ඳාල් වා කඳය ඳාල් තිසයය ංර්ධනඹ කිරීභ 
• අඩු ආදාඹ රාභීන්කේ නිා ංර්ධනඹ ව ජර වා විලි දඹ 
 ඳාදනඹ 
• ආගමික භධයථාාන වා ඳවසුක  ප්රර්ධනඹ 

• ග්රාමීය ඹ කෞඛ්ය ප්රර්ධනඹට කබෞතිසක ඳවසුක  රඵාීභ. 

 

රාජගිරිය  පතෝලි  

පද්ලව්ථානය අව මගී 

ආලරණය ඉදි කිරීම, කකෝට්කට් 

කන් කිරීභ - රු.මි. 5.00 

විඹදභ - රු.මි. 4.19 
 

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප  
• ඳාල් සිසුන්ට සුහුරු ඳන්තිස කාභය ඉගකිරීභ. 
• ඳරිගයක පුහුණු  වා රැකිඹා ප්රර්ධන භධයථාානඹ ඉග කිරීභ. 
• ාරා යුධ වමුදා කවුය ගිනි ගැනීකභන් කශැල් අහිමිව ප්රජාට 
කශ කුි 35ක්  ඉග කිරීභ. 
• ග්රාභ ලක්තිස ජනතා යාඳාය නිථඳාදන ග භාන 10 ක් පිහිටුවීභ. 
• රැකිඹා උත්ඳාදනඹ වා පුහුණු ඳාසභාරා 30ක් ඳත්ා ප්රතිසරාභීන් 

450ක් රැකිඹා අථාාන්ට කඹොමු කිරීභ. 

• ඵහුකාර්ඹ කගොඩා නැගි ද ඉග කිරීභ. 

 

6. අනාගත ඉක්  

• ග්රාමීය ඹ භාර්ග කි.මීය .200ක් 

ප්රතිසංථකයයඹ කිරීභ 
• ැසිකිළි/භශ නා දකා 250 ක් 

කථ කිරීභ 
• කතෝයාගත් ඳාල් 200 ක 

කගොඩා නැගි ද අළුත්ැඩිඹා 
• ශභා වා භාතෘ ාඹන 20ක් 

ැඩිගයුණු කිරීභ 
• ඳානීඹ ජර අලයතා  පර්ය 

කිරීභ. 
• ග්රාභලක්තිස යාඳායඹ වයවා 
ථඹං රැකිඹා පුහුණු ැඩා ටවන් 
20ක් ඳැැත්වීභ 

1.5.1 බව්නාහිර ඳෂාත 
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ානළුා කෑයගර භාර්ගඹ කාඳට් 

කිරීභ- කදො කඳ ප්රා.කල්.කකො. 

කන් කිරීභ -ග්රා.ඹ.ඳ.ංර්ධනඹ  

විඹදභ -  රු.40,000,000/- 

1.5.1.2 ගපඳශ දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 3858 2730.70 2481 1766.94 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  4 7.65 2 5.31 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 38 38.87 33 26.72 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  165 74.07 158 64.71 

5 ක්රීඩා ා පිි 234 222.02 204 164.06 

6 සුළු ාරිභාර්ග 105 83.92 53 31.03 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

452 137.80 255 121.72 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

812 385.37 784 352.25 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 600 266.58 520 169.03 

10 නිා ංර්ධනඹ 212 1147.46 196 805.73 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  159 79.50 132 61.99 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  39 22.30 22 10.14 

13 නිර කන 5 1.68 5 1.52 

14 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

52 17.26 39 9.10 

- ත්තර න ප්රාකීය ඹ කල්ක  

කාර්ඹාර කගොඩා නැගිල්ර ඉගකිරීභ 

- ත්තර ප්රා.කල්.කකො. 

කන් කිරීභ - මි. 198.8 

විඹදභ - මි. 81 

ග ඳව ගථත්රික්කඹ ඳරිඳාරන ගථත්රික් ඳනකත් 3 න කේදඹ ඹටකත් 1978 ැප්. 07 න ගැට් නිකශදනඹ භඟින්  න ගථත්රික්කඹක් 
කර ප්රකාලඹට ඳත්කයනු රැුණණි. කභඹ කකොශම ගථත්රික්කඹ නැත කඵීකභන් කන් කයන රද ඳාරන ප්රකීලඹකි. ග ඳව 
ගථත්රික්කඹ උතුරින් භා ඔකඹන්ද ුකුරුයෑගර වා පුත්තරභ ගථත්රික්කන නැකගනහිරින් මීය ටර් 100 – 200 උකින් ද විහිී ඹන ැි වා  
නි න දන්ද ුකෑගල්ර ගථත්රික්කඹන දකුණින් කැශණි ගඟ භායි න කකොශම ගථත්රික්කකඹන්ද, ඵටහිරින් ඉන්ගඹන් ාගයකඹන්ද 
භායි  ව කි.මීය .45 ක ගගින් වා ඳශ දන් යුතු වතරැථ බි කඩා ක් ලකඹන් පිහිටා ඇත. මුළු භූමි ප්රභායඹ .කි .1386.6 කි. එඹ ශ්රි රංකා 
භූමි ප්රභායකඹන් 2.1  ක් ඳභය කශ 
ග ඳව ගථත්රික්කක  මුළු ජනගවනඹ 2,417,027 ක් න අතය ජන ඝයත්ඹ .කි.මීය .1,743 කි. මුළු ඳවුල් ංඛ්යා 604,009 ක් කශ.   

 

ග ඳව ගථත්රික්කඹ ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ලකඹන් ගත් කශ භව නගය බා කදකකින්, නගය බා ඳවකින් වා ප්රාකීය ඹ බා 
කදොශවකින් යුක්ත fවි. ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොිසා 13 කින් භන්විත කභභ ගථත්රික්කඹ ග්රාභ නිරධාරී කකොට්සා ංඛ්යා 1,177 
කින් ව ග  1,774 කින් භන්විතඹ. 
 

4. අභිපයෝග 

•දරිද්රතාඹ අභ කිරීභ ව ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ 

•ග කඳයළිඹ ැනි විලාර මුදල් ප්රභායඹක් ආකඹෝජනඹ කයන රද ැඩා ටවන් 

දවා අනුභත කයන රද යාඳෘතිස කඹෝජනා  අදාර කඹෝජක ගරු භන්ත්රීතුභන්රා 

විසින්භ රින් ය ංකලෝධනඹ කිරීභ ව ප්රතිසරාභී කල්ඛ්න ංකලෝධනඹ කිරීභ 

දවා කයන රද ඉල්ලී  රට අදාර අනුභැතීන් අදාර අභාතයාංලඹ කතට කඹොමු 

කිරීභට සිලිව ඵැවින් යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භක කිරීභ ඹ  තයභක් ප්රභාද වීභ. 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
•ගථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරක  ව කාර්ඹ භඩලඩා රක  අබයන්තය ඳරිඳාරනඹ 

ව ප්රාකීය ඹ කල්ක  කාර්ඹාර 13 ට අදාර ඳාරන කටයුතු කභකවඹවීභ. 

•ග ඳව ගථත්රික්කඹට අදාර ංර්ධන ැඩා ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

•කාර්ඹක්භ භාන  ඳත් කශභනාකයයඹක් උකදා කාර්ඹ භඩලඩා ර පුහුණු 

 

 

6. අනාගත ඉක්  

 

•ජාතිසක භට්ටක  අර්ා නිරඳන 
රට අනුකරන ඳරිග සිඹළුභ 
ආකායක  දරිද්රතාඹන්කගන් 
කඳකශන සිඹළුභ ඹථ 

කාඩලඩා ඹන්ට අඹත් පිරිමින්, 
කාන්තාන් වා ශමුන්කේ 
අනුඳාතඹ අභ ලකඹන් අඩා කින් 
අඩු කිරීභ. 
•ගුයාත්භක ලකඹන් ඉවර 
විලථාදායී තිසයය ව ආඳදාන්ට 
ඔකයොත්තු කදන ඹිතර ඳවසුක  
ංර්ධනඹ කිරීභ. 
•කාශගුයඹ  ඵන්ධ විඳත් ව 
ථබාවික ආඳදාන්ට ඔකයොත්තු 
ීක  ව එැනි තත් රට මුහුය 
ීක  වැකිඹා ලක්තිසභත් කිරීභ.   
•2030 න විට සිඹළු කදනාට 
ප්රභායත් වා ආයක්ාකාරී ව අඩු 
මිරට රඵා ගත වැකි නිා ව 
මූ දක කේාන් කත ප්රකශලඹ 
තවවුරු කිරීභ ව ඳැල්ඳත් නිා 
ැඩිගයුණු කිරීභ 

- ජාඇර න ප්රාකීය ඹ කල්ක  

කාර්ඹාර කගොඩා නැගිල්ර 

ඉගකිරීභ  

- ජා ඇර ප්රා.කල්.කකො   

කන් කිරීභ - මි. 190.7 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

•ග කඳය දඹ ැඩා ටවන ඹටකත් ඉතා ගළිඳු නිා ර වශ ඉගකිරී  4510ක්  සිලි 

කිරීභ 

•ග්රාභලක්තිස ඳශාත් කභකවයු  කමිටු ජනාපතඳතිසතුභාකේ ප්රධානත්කඹන් 
2019.02.18 ගන සිලි කිරීභ. 

•ග ඳව ීථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරක  න ඳරිඳාරන කගොඩා නැගිල්ර ඉග කිරීභ 
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නිරකන, යජත්ත ඳයය 

කකොට 

කන් කිරීභ - රු.මි.2  

විඹදභ - රු.මි.2 

නිරකන, 

කනිැල්කැිඹ 

කන් කිරීභ - රු.මි.2  

විඹදභ - රු.මි.2 

ගථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරඹ, 

කළුතය 

කන් කිරීභ - රු.මි.  110.3 

විඹදභ - රු.මි. 85.4 

1.5.1.3  ළුතර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

         5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  

 

 

 

             

         

 

 

 

                                                                                                                                                              
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අංය/ වංරච  අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 

2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. අලවන් 

ලයාඳිති ගණන 
වියදම රු.මි. 

13 නිර කන 40 27.22 40 27.08 

කළුතය ගථත්රික්කඹ උතුරින් කකොශම ද, නැකගනහිරින් යත්නපුය ද, දකුණින් ගාල්ර ගථත්රික්කකඹන්ද ඵටහිරින් 

මුහුකදන්ද භායි  ඇත. උතුරු අක්ාංල 60 191 3011 -60 491 3011 අතය වා නැකඟනහිය කීලාංල 790 511 3011 -

800 221 4511 ත් අතය පිහිටා ඇත.ජනගවනඹ 1,281,000 කි. ඳවුල් ංඛ්යා 355287 කි. ප්රාකීය ඹ කල්ක  
කකොට්සා 14, ග්රාභ නිරධාරි   762 , ඡන්ද කකොට්සා 8 ව ග භාන 2514 කින් භන්විත කශ. 

කත්, කඳොල්, යඵර් ප්රධාන කෘෂිකාර්මික කඵෝග කර වැඳින්විඹ වැකිඹ. එකභන්භ කුරුලි, ග මිරිථ, ාගක්කා අතිසකර්ක  

ගාන් කශ. 

 

4. අභිපයෝග 

• ගංතුය, සුනාමි, නාඹඹෑ  ැනි සිඹලු ආකායක  ථාබාවික 

විඳත් රට කගොලිරු වීක  වැකිඹා. 

• ඳානීඹ ජරක  රයතා පිළිඵ ගැටළු. 

• භවජනඹාකේ ඉඩා   අයිතිසඹ පිළිඵ ගැටළු 

. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• සිවිල් භාජක  මූ දක අලයතා සුවද ඉටු කිරීභ ව ඵරත්කභ 
අඩු කිරීභ. 
• කෘෂිකර්භාන්තඹ වා ඉඩා   ඳරිවයයඹ ඳත්ා ගැනීභ. 
• කඵෝන වා කඵෝ කනොන කයෝග ැශැක්වීභ ව ඳාරනඹ කිරීභ. 
• අධයාඳන භට්ටභ ඉවශ නැංවීභ. 

• පිරිසිලි ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ. 

• ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධන ඳවසුක  ංර්ධනඹ කිරීභ. 

• ආඳදා කශභනාකයයඹ.  

 

6. අනාගත ඉක්  

 

• නිසි ඹාන්ත්රයඹන් හිත 

ආඳදා තත්ඹන්ට ඔකයොත්තු 

කදන  ගථත්රික්කඹක් වීභ. 

•අළුත්ගභ, භතුගභ, අගරත්ත 

ඒකාඵීධ ජර යාඳෘතිසඹ නිභ 

කිරීභත් භඟ 2021 න විට 

ගුයාත්භක ඳානීඹ ජරඹ 

භවජනතාට රඵා ීභ. 

•ඉඩා   හිමිකාරිත්ඹ පිළිඵ 

ගැටළු අභ කිරීභ වා ඉඩා   

ඵරඳත්ර රඵා ීභ. 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප  

• 2019 ජාතිසක පරදායිතා තත්  භාන උකශකල් අන්තර් 
කදඳාර්තක න්තු කාඩලඩා ක  කදන ථාානඹ රඵා ගැනීභ. 
• කාර්ඹාර ඳවසුක  පුළුල් කිරීභ වයවා භවජනතාට ඩා ාත් 
ඉවශ කේාක් ැගයීභ. 
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ථඅභිභානි ථලක්තිස  භාන ප්රදානඹ 

කදොළු ප්රා.කල්. කා. රඵාගත් ජඹග්රවය 

1.කවොභ ථලක්තිස ංවිධානඹ - 

කදන ථාානඹ  

2.කවොභ ථලක්තිස ංවිධාන 

යාඳෘතිසඹ - කදන ථාානඹ  

3.නිකථ භට්ටක  පුනරුත්ාාඳනඹ ව 

ථලක්තිස ාභාජිකඹා - කදන ථාානඹ 

4.කාර්ඹක්භ ප්රාකීය ඹ භාජ කේා 

නිරධාරීඹා - කදන ථාානඹ - ශිකයෝමි 

ආරිඹර්ධන මිඹ 

 

 

1.5.2.1 මශනුලර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 
 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් 

ලයාඳිති ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 5556 2669.5 5360 2390.90 

2 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 100 3.29 96 3.07 

3 නීඳායක්ක ඳවසුක  86 39.06 79 35.88 

4 ක්රීඩා ා පිි 218 149.63 207 141.96 

5 සුළු ාරිභාර්ග 82 45.47 73 40.48 

6 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

12 5.39 9 5.26 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

1770 974.43 1586 716.08 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 1896 153.84 1834 84.66 

9 නිා ංර්ධනඹ 4172 123.30 3064 80.55 

10 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  47 22.90 45 21.93 

11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  80 25.73 72 22.84 

12 නිර කන 0 0 0 0 

13 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

188 67.95 138 39.18 

භවනුය ගථත්රික්කඹ භධයභ කඳුකයක  ර්ග කිකරෝමීය ටර් 1,940 ක භූමි ප්රභායඹක් ා ඳැතිසරී ඇතිස අතය උතුරු 

අක්ාංල 60.56 ත් 70.29 වා නැකගනහිය කීලාංල 80.25 ත් 80.0 අතය පිහිටා ඇත.භවනුය ගථත්රික්කක  ඡන්ද 

කකොට්සාල ගයන 13  ක් වා ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ංඛ්යා 20 ක් න අතය ග්රාභ නිරධාරී කකොට්සාල ංඛ්යා 

1188 කි. භවනුය ගථත්රික්කක  මුළු ජනගවනඹ 1,468,034ක් න අතය මුළු ජනගවනකඹන් 12  ක් නාගරික අංලඹද, 

81% ක් ග්රාමීය ඹ අංලඹද,  7 ක් තු අංලඹද නිකඹෝජනඹ කකකර්. භථතඹක් ලකඹන් ගත් කශ භවනුය ගථත්රික්කඹ 

තුශ කෘෂිකාර්මික ආර්කක යටාක් දැකිඹ වැකිඹ.අථීදන රද කුඹුරු ඉඩා   ප්රභායඹ කවක්ටඹාය 16,129ක් න අතය 

එඹ ගථත්රික්කක  මුළු ඉඩා   ප්රභායකඹන් 8.3  ක් ඳභය කශ. එකේභ කත්, කඳොල්, යඵර්, කුරුඳු වා කනත් ගාන් 

පිළික දන් කවක්ටඹාය 22,559,  1,230,  4,729,  81 වා  17,564 ක් කශ.12% ක් ඳභය න නාගරික ප්රකීලර අපතක 

ජන ඝනත්ඹක් දක්නට රැකඵන අතය ඔවුන් කර්භාන්ත වා කේා ක්කේත්ර ඹටකත් තභ ීවන ෘත්තීන්ර නියත වීභක් 

දක්නට රැකේ. 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

සිලිවීභ රඵාගත් ථාානඹ 
“සිත් ර ” - ආඵාධ හිත වන්කේ 

ංථකෘතිසක  ප්රංගඹ 
01 

ආඵාධ හිත වන්කේ ජාතිසක ංථකෘතිසක  
ප්රංගඹ 

03 

“ථ අභිභානී  2019 ”   ජාතිසක ඇගයීභ - 

කාර්ඹක්භ සුඵාධන කේාන් රඵාකදන    
නිරධාරිඹා කත්රීභ 

කදන ථාානඹ  
(එ  .ආර්.ප්රිඹංකය 
ඵඩලඩා ාය භවතාන 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ගිනි අවි ඵරඳත්ර 891  ක් නිකුත් කිරීභ. 
• ද අවුරුලි විශ්රාභ ැටුප් 1756  ක ප්රභායඹක් ංකලෝධනඹ කිරීභ. 
• ග්රාභ නිරධාරී කාර්ඹාර1187 ක  ප්රභායඹක් අීකක්යඹ කිරීභ. 
• භාජ ආයක්ය විශ්රාභ ැටුප් 6000 ක ප්රභායඹක් ඵා ගැනීභ. 
• පරදා ඵලි ඵරඳත්ර 234 ක් නිකුත් කිරිභ. 
• රැකඵන ප්රභායඹ අනු භවජන ඳැමිණි ද වා විඳු  රඵා ීභ. 

 

6. අනාගත ඉක්  
•108000 ක භෘීපත ප්රතිසරාභින්කගන් 

10 ක් විඵර ගැන්විකභන් ඳසු 

භෘීපත වනාධායඹ ඉත් කිරිභ. 

•ඹ අවුරුලි 70 ඉක්භ වු අඩු 

ආදාඹ රාභි කජයේථස පුයැසිඹන් 

කත භාසික  රඵා කදන රුපිඹල් 

2000 ක ීභනා ැඩිහිිඹන් 25877 

ක් වා රඵා ීභ. 

•ඹ අවුරුලි 100 ඉක්භ වු අඩු 

ආදාඹ රාභි ැඩිහිිඹන් කනුකන් 

රඵා කදන රු.5000/= ක ීභනා 

ප්රතිසරාභින් 38 ක් වා රඵා ීභ. 

•ගර්බනී භවුරුන් 30000 ක් වා 

කඳෝය භල්ර රඵා ීභ. 

•ඳාල් ශමුන් 5000 ක් වා උදෑන 

ආවාය කශර රඵා ීභ. 

•ආඵාපතත පුීගරයින්කේ ජින 

තත්ඹ  නගා සිටු වීභ වා රඵා 

කදන රුපිඹල් 5000 ක ීභනා  3008 

කදනකු වා රඵා ීභ. 

•2020 කර් ී ඳාල් කනොඹන 

ශමුන් 420 ඳාල්ගත කිරිභ. 

  

වගසි ආඳදා තත්ඹන්ට මුහුය ීභට 

සිලිවීභ. 

4. අභිපයෝග 

• වගසි ආඳදා තත්ඹන්ට මුහුය ීභට සිලිවීභ. 
• සිවිල් අයගර කවේතුකන් ඇතිසන ඵරඳෑ . 
• නිසි කශරාට අලය  ඳත් කනොරැීභ. 
• යථාාපිත වා නීතයාණුකර  තත්ඹන් භත ඇතිසන අභිකඹෝග. 
 • .නිරධාරීන්කේ කභන්භ ප්රතිසරාභීන්කේ ආකල්ඳභ භත ඇතිසන ඵරඳෑ  

 

1.5.2 මධයම ඳෂාත 
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විභධයගත අඹැඹ ැඩා ටවන,  

භැදඵැීද උතුරු ඵ ඵාකන්ද ත්ත 

ඳාය ඉතිසරි කකොට කකොන්ක්රීට් කිරීභ. 

කන් කිරීභ - රු.මි 0.1 

විඹදභ - රු.මි 0.097 

ග කඳයළිඹ කඩින  ග්රාමීය ඹ 

ංර්ධන ැඩා ටවන, න 

සරබි ඵායාභ විවායථාානඹ  

කන් කිරීභ - රු.මි 0.5 

විඹදභ - රු.මි 0.47 

 

1.5.2.2 මාතපල් දිව්ත්රික් ය 

1.                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

   

                                                                                                                                                                

 

 

             

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 

 

          

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් 

ලයාඳිති ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග - - - - 

2 ග්රාමීය ඹ  භාර්ග 1405 1024.2 1404 988.42 
3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 274 19.08 274 16.43 
4 නීඳායක්ක ඳවසුක  - - - - 

5 ක්රීඩා ා පිි - - - - 

6 සුළු ාරිභාර්ග 22 43.71 22 43.02 
7 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 

ඳවසුක  
- - - - 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

8 1.54 8 1.54 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 2097 409.65 1292 262.69 
10 නිා ංර්ධනඹ - - - - 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  - - - - 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  41 20.95 41 20.01 
13 නිර කන - - - - 

14 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

41 4.46 41 3.29 

ශ්රී රංකාකශ භධය ප්රකීලඹ කර රකනු රඵන අතය භධයභ ඳශාකත් උතුරු අර්ධඹ නිරඳයඹ කයයි.නැකගනහිය 

කීලාංල 80028” සිට 80059” දක්ා උතුරු අක්ාංල 70 24” සිට 80 01” දක්ා ඳැතිසය ඳතී. උතුරින් අනුයාධපුයඹ ද,  

නැකගනහිරින් කඳොකශොන්නරු, ඵලිල්ර,අ ඳාය ද, දකුණින්  භවනුය ද,ඵටහිරින් කුරුයෑගර ද ඹන ගථත්රික්ක දන් 

භායි  කශ. .කි.මීය . 1993න් භන්විත න අතයකගොඩා බිභ .කි.මීය .1952න් ව ජර බි  .කි.මීය .41න් 

භන්විතඹ.ජනගවනඹ 519,403කි ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට ජනගවනඹ  261 ක් ව ඳවුල් ංඛ්යා 

166,609කි.ඡන්ද කකොට්සාල 4, ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල 11, ව ග්රාභ නිරධාරි කකොට්සාල 543 කි.කභභ 

ගථත්රික්කක  කෘෂි ආර්කකඹක් කශ. එකේභ සුළු අඳනඹන කඵෝග න ග මිරිථ, කයාුණ නැි, කුරුඳු, 

එනාල්,ාගක්කා ැනි කඵෝග දශ කීය ඹ නිථඳාගතඹට ැඩි දාඹකත්ඹක් එක් කයයි. 

4. අභිපයෝග 

•ඹිතරඳවසුක ඌයංර්පතතඵ 

•න අ ද ගැටළු 

•ථබාවික ආඳදා 

•කයෝවල් ඳීධතිසක  ඳතිසන ගැටළු (ඉඩා   ගැටළු , කේක පුයප්ඳාඩු) 

•නගය ැරසුභ විපතභත් කනොවීභ. 

•අධයාඳන ඳීධතිසක  ඳතිසන භාන වා කබෞතිසක  ඳත් හිඟතාඹ 

•භත් උලිය 

•කුගඩු කයෝග යාප්තිසඹ 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
•කර්භාන්ත ංර්ධනඹ 

•එශළු නිථඳාදනඹ  

•ංචායක  

•ඓතිසවාසික ථාාන. 

 

1.ශැදින්වීම 

 

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

• ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා භට්ටමින් පරදායිතා තයඟ 

ජඹග්රවයඹ       කිරීභ. 

•ජාතිසක භට්ටමින් ාහිතය ජඹග්රවය රඵාගැනීභ. 

•ගථත්රික්කක  අධයාඳන භට්ටභ ප්රතිසලතඹක් කර ඉවශඹාභ. 

 

6. අනාගතඉක්  

 
•පරදායිතා තයඟා දඹ 

ජඹග්රවයඹ කිරීභ. 

•කාර්ඹ ාධන දර්ලකක  10 

න ථාානඹට ඳැමිණීභ. 

•SO තත්ත් වතිසකඹ රඵා 

ගැනීභ. 

•නගය ැරසුභ විපතභත් 

කථ කිරීභ. 

•වරිත පරදායිතා තයඟා දඹ 

වා ඉගරිඳත්වීභ. 

•ඳරිගයක ාක්යතා 

ඉවශ නංා ගැනීභ. 
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1.5.2.3නුලරඑළිය දිව්ත්රික් ය 

1.ශැදින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 1,331 1,286.815   

2 ග්රාමීය ඹ  ඳාර  1 0.5   

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 140 4.07   

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  185 26.48   

5 ක්රීඩා ා පිි 100 119.64   

6 සුළු ාරිභාර්ග 28 41.84   

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

52 83.39 3115 1,491.338 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

613 197.838   

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 58 103.794   

10 නිා ංර්ධනඹ 482 78.1   

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  85 42.5   

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  79 40.66   

13 නිර කන - 0   

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  33 13499   

ගයිකන් පිඹථ කර විරුදා දඹ රත් නුයඑළිඹ ගථත්රික්කඹඵලිල්ර,භවනුය, යත්නපුය වා කෑගල්ර ඹන ගථත්රික්ක රට භායි  පිහිටා ඇත.ර් 1818 ී 

ඉංග්රීසි ජාතිසක කජෝන් ක්ශ විසින් ැවි ද කඵෝග ගාටනුයඑළිඹ ප්රාකීය ඹ කඹොදා ගැනීභත්  භගආය බ වජන විකාලඹ ව ර් 2020 න විට ප්රාකීය ඹ 

කල්ක  කකොට්සා ඳවකට ව භැතිසයය කකොට්සා වතයකට අඹත් ග්රාභ නිරධාරී   491ක් මුළු ජනගවනඹ 763,209ක් යාප්ත  ඳතී. ඳශාත් ඳාරන 

ආඹතන 12ක් ගථත්රික්කඹ තුශ ක්රිඹාත්භක න අතය, ාභානය ජන ඝනත්ඹ ර්ග කිකරෝමීය ටයඹකට 438කි.කෘෂිකාර්මික කටයුතු ව යාඳාරික කත් ගා 

ගථත්රික්කක  ප්රධාන ආර්කක කටයුතු ලකඹන් වඳුන්ා ගඹ වැකි ඹ. 

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප වාර්ථ ල සිදු ෂ විප  ක්රියා ාර ප 

. 

 

2.දිව්ත්රි පේ රමුඛඛ් ඳරාව 

 ගථත්රික්කඹ තුශ යාජය, ඳශාත් බා ඳශාත් ඳාරන 

ආඹතන,කඳෞීග දක ආඹතන ඵන්ීකකයයඹ තුළින් 

යාජය ප්රතිසඳත්තිස ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 ගථත්රික්කක  සිඹලුභ ප්රාකීය ඹ කල්ක  කාර්ඹාර 

 ඵන්ීකකයයඹ වා අීකක්යඹ. 

 යජක  කනුකන් ආදාඹ  රැථ කිරීභ ව විභධයගත වා 

අනිකුත් මූරාශ්ර භඟින් රැකඵන අයමුදල් කඹොදා ගනිමින් 

ංර්ධනඹ කටයුතු ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

 පුහුණු වා ංර්ධනඹ තුළින් යාජය කේක  

පරදායිතාඹ ඉවශ නැංවීභ 

 

     4.  අභිපයෝග 

 කබෞතිසක වා භාන  ඳත් හිඟ ක්රභ කවේතුකන් 

ගථත්රික්කකඹහි අධයාඳන භට්ටභ ප්රලථත භට්ටභක් 

කනොඳැතීභ. 

 තු ආශ්රිත භත්ද්රය වා ඇතිස කඹොමු වීභ. 

 ශභා වා ගර්බනී භශරුන්කේ භන්දකඳෝයඹ. 

 

     6.අනාගත ඉක්  

ගථත්රික්කඹ තුශ ගුයාත්භක 

අධයාඳන භට්ටභක් ඇතිස කිරීභ. 

 

භන්ද කඳෝයඹ ලියලීභ වා 

කඳෝය භට්ටභ ඉවශ නැංවීභ 

. 

ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹ ලක්තිසභත් 

කිරීභ වා තු ආශ්රිත 

ජනතාකේ ීවන භට්ටභ 

උථ කිරීභ. 

 

යාඳෘතිසක  නභ : භඩුභාන කඵෝපතඹ අර සිට 

කඳය කකොටු දක්ා භාර්ගඹ ංර්ධනඹ 

ථාානඹ :වගුයන්කක්ත ප්රාකීය ඹ කල්ක  

කකොට්සාක  භඩුභාන්න භ 

කන් කිරීභ :රු.මි.1.5 

විඹදභරු.මි.1.5 

 

යාඳෘතිසක  නභ : කයොජන්ගභ 

දකුයකුරුවිඹකගොඩා  භාර්ගඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ 

ථාානඹ :කකොත්භකල් ප්රාකීය ඹ කරක  

කකොට්සාක  කයොජන්ගභ 

කන් කිරීභ :රු.මි.0.5 

විඹදභ:රු.මි.0.5 

 

යාඳෘතිසක  නභ : 

කඩා රික්කල්ඹාර්භාර්ගඹංර්ධනඹ කිරීභ 

ථාානඹ :නුයඑළිඹ ප්රාකීශිඹ කල්ක  

ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාඹ 
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ැල්කවේන්කගොඩා  ගුයයතන විලිවකල් 

කල්ර  මිලිර කථ කිරීභ.  

කන් කිරීභ - රු. 500,000.00 

විඹදභ - රු. 493,108.92 

  

1.5.3.1 ගාල් දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        4.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 2574 1921.58 2456 1143.92 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  8 15.50 1 0.00 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 566 16.56 227 6.54 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  155 80.85 124 38.71 

5 ක්රීඩා ා පිි 142 154.02 123 51.28 

6 සුළු ාරිභාර්ග 44 31.85 39 7.44 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

186 182.17 129 77.16 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

1452 577.74 1382 393.39 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 1625 1198.16 1523 1153.55 

10 නිා ංර්ධනඹ 2523 329.03 1993 216.46 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  44 20.19 37 4.13 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  59 40.18 29 9.81 

13 නිර කන 188 204.06 56 117.05 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  375 1380.62 300 1006.03 

ඵඩා ල්කගත්ත භාර්ගඹ කකොන්ක්රීට් 
කිරීභ, මීය කප්. 
කන් කිරීභ - රු. 460,350.00 
විඹදභ - 451,321.11 

 

යාඳෘතිසක  නභ - කශඳතඉය දකුය 

ජඹසුභනායාභ විවායඹ 

ථාානඹ - වක්භය 

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 

 

උතුරින් කළුතය වා යත්නපුය, නැකගනහිරින් භාතය ව ඵටහිරින් ඉන්ගඹානු ාගයකඹන්ද භායි න ප්රකීලඹ ගාල්ර 

ඳරිඳාරන ගථත්රික්කඹට අඹත් කශ. කඵන්කතොට සිට කගොවිඹාඳාන දක්ාව කි.මීය . 73ක් ගග පුළුල් කයශ තීයඹක්ද 

කභඹට අඹත් කශ. උතුරු අක්ාංල 5.97ත්  6.44 ත් අතය වා නැකගනහිය කීලාංල 79.99ත් 80.49ත් අතය පිහිටා ඇත. 
.කි.මීය .1651.6ක ර්ග ප්රභායඹකින් යුත් කභහි කගොඩා බි  ප්රභායඹ .කි.මීය . 1635.6ක් න අතය, .කි. මීය . 16ක් 

අබයන්තය ජරාල කශ. ජනගවනඹ 1,124,019 ක් ව ජන ඝනත්ඹ .කි. මීය .  1ට පුීගරයින් 680 කි. ප්රාකීය ඹ 
කල්ක  කකොට්සා 19, භවා නගය බා 2, නගය බා ප්රාකීය ඹ බා 17, ග්රාභ නිරධාරි   895, භැතිසයය 

කකොට්සා 10 ව ග භාන 657 කින් භන්විත කශ. මුළු ඳවුල් ංඛ්යා 269740 කි. 

. 

3. අභිපයෝග 

• අවිපතභත් නාගරීකයයඹ නිා සිලින  ඳත් අ බාවිතඹ 
•ංචායක කර්භාන්තඹ ආශ්රිත ඹිතර ඳවසුක  විපතභත් 

 ඳාදනඹ කිරීභ 
• භත්ද්රය වා ඇේඵැහි වී   ශක්ාලීභ. 

•කෘෂිකාර්මික වා ැවි ද කක්ේත්රක   ප්රර්ධන  ගැටලු වා විඳු  
කවීභ. 
•කීලගුණික වා කාරගුණික  විඳර්ඹා නිා ඇතිස න අහිතකය තත්ත් 
• කාර්මික කක්ේත්රක  ඳතිසන ගැටලු 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ජර ඳාදනඹ 
• නාගරික ංර්ධනඹ  
• ංචායක කර්භාන්තඹ 
• ීකය කර්භාන්තඹ 
• අධයාඳනඹ 
• ාරිභාර්ග, කෘෂිකර්භාන්තඹ  
• ආඳදා කශභනාකයයඹ 
• විපතභත් ඉඩා   ඳරිවයයඹ 
•ැවි ද කර්භාන්තඹ 

 

5. අනාගත ඉක්  

 

• නරජර  ඳාදනඹ 100 කින් 

ඉවශ නැංවීභ. 

•දැඩි යාාවන තදඵදඹ ශක්ා 

විපතභත් නාගරික ංර්ධනඹක් සිලි 

කිරිභ. 

•ඝන අඳද්රය කශභනාකයයඹ වා 

විපතභත් වා තිසයාය ැශසු  කථ 

කිරීභ. 

•විපතභත් නාගරික ංර්ධන ැරසු  

කථ කිරීභ. 

•ඒකාඵීධ ඳරිය ංයක්ය 

ැඩා ටවනක් කථ කිරීභ. 

• ංචායක කරාඳ ආශ්රිත ඹිතර 

ඳවසුක  ැඩි ගයුණු කිරීභ. 

• කෘෂිකාර්මික වා ැවි ද කර්භාන්ත 

අංලඹ ප්රර්ධනඹ. 

• කෘෂිකාර්මික වා ඇඟලු  කර්භාන්ත 

ංර්ධන ැරැථභක් කථ කිරීභ. 

මුද දන්දායාභ ඳංර ඳායට ඹාඵ 

භාර්ගක  මුර වා අග කකොට 

කකොන්ක්රීට් කය භැද කකොට 

ඳඩිකඳශක් ද හිත භාර්ගඹ ඉග 

කිරීභ , කකොේගර අතිසකර්ක -
වඵයාදූ . 

1.5.3 දකුණු ඳෂාත 
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භාණික්කගොඩා  ප්රජා ජර  ඳාදන 

යාඳෘතිසඹ 2019,අකුරැථ ප්රා. 

කල්.  

කන් කිරීභ - රු.2,000,000.00 

විඹදභ - රු.1,979,325.06 

                                 

 1.5.3.2 මාතර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 2766 3554.35 1656 865.44 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර      

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 294 13.95 243 4.3 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  108 47.7 70 11.75 

5 ක්රීඩා ා පිි 178 169.2 89 53.13 

6 සුළු ාරිභාර්ග 77 41.12 27 2.48 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

7 2.5 1 0.48 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

865 278.57 838 221.54 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 1029 58.92 1015 65.1 

10 නිා ංර්ධනඹ 657 164.16 534 116.67 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  111 54.5 75 15.7 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  87 52.5 62 18.09 

13 නිර කන 0 0 0 0 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  179 280.53 79 35.63 

කඩා ැීලි ඵටහිය තුන්කඵෝපතඹ 

භවා විවායථාානක  

ප්රතිසංථකයය කටයුතු,කදවිනුය 

කන් කිරීභ - රු.500,000.00 
විඹදභ - 475,267.96 

 

යාඳෘතිසක  නභ - කශඳතඉය දකුය 

ජඹසුභනායාභ විවායඹ 

ථාානඹ - වක්භය 

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 

 

දකුණ රක නිල්රා නගඹ අඵඩා  භව යුයට භායි  ගාල්ර වා ව ඵන්කතොට ගථත්රික්කඹන්ට භැග පිහිටා ඇත. 

එකභන්භ උතුරු අක්ාංල 5.8 වා 6.4 ත් අතය වා නැකඟනහිය කීලාංල 80.4 ත් 80.7 ත් අතය .කි.මි. 1282 .5 ක 

ඳරිඹකින් යුතු භාතය ගථත්රික්කඹ පිහිටා ඇත.ජනගවනඹ 857 718 කි.ගථත්රික්කඹ තුර ජන ඝනත්ල භධයනඹ ජන 

ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට ජනගවනඹ  669 ක් ඳභය වුත් අඩුභ ජන ඝනත්ඹක් අකුරැථ, පිටඵැීදය, 

කකොටකඳොර ු375 ඳභයන ප්රාකීශිඹ කල්ක  කකොට්සාලර ඳතිසන අතය භාතය ප්රාකීශිඹ කල්ක  කකොට්සාලක  

ැඩිභ ජන ඝනත්ඹක් ු 2264 න  ඳතිස. ඳවුල් ංඛ්යා  244 287 කි.ජන්ද කකොට්සාල ගයන  446ක් න අතය, 

ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ගයන  16 කි. ග්රාභ නිරධාරි කකොට්සාල ගයන 650 කි. 

ප්රධාන ආර්කක කබෝගඹ ලකඹන් කත් ගා වැඳින්විඹ වැකිඹ. එකභන්භ කඳොල්, යඵර්, කුරුඳු  වා එශළු ගාන් 

සුළු ලකඹන්   සිලි කයනු රඵයි. එකභන්භ ගථත්රික්කක  ආර්කක ංර්ධනඹ වා කඹොදා ගත වැකි තත් එක් 

අංලඹක් ලකඹන් ංචායක යාඳායඹ වැඳින්විඹ වැකිඹ. කයශාශ්රීත ජනතාකගන් 44% ක ප්රභායඹක ීවන 

ෘත්තිසඹ ීකය කටයුතු ව ඒ ආශ්රීත කර්භාන්ත වා ඵැ ප ඳතී. 

 

4. අභිපයෝග 

• ගං තුය වා නිඹං තත්ඹ 

• ප්රතිසඳාදන වා අක් මුදල් රැී  ීමමිත වීභ 

• න ත් ගා වානි  

•ප්රාේධන හිඟකඹන් කාර්මික අංලක  යාඹකයින් අභ වීභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කාර්ඹක්භ වා පරදායි ගථත්රික් ඳරිඳාරන ක්රභඹක් ඳත්ා 
කගන ඹාභ 
• ජනතා තෘප්තිසඹ ඉවශ නැංකන කේා ැඳයීභ වතිසක වීභ 
• යාජය අංලක  භාන  ඳත් කශභනාකයයඹට අදාර 
ප්රතිසඳත්තිස ක්රිඹාත්භක කිරීභ 
• ගකීභ, විචක්යය  ද  ඳත් බාවිතඹ, අඳක්ඳාතීත්ඹ 
• විනිවිදබාඹ ැනි වය ඳීධතීන් යාජය කේඹ තුශ ථාාපිත 
කිරීභ 
3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

• තිසවකගොඩා  භා ද ඵඩා  ප්රාකීය ඹ කල්ක  කාර්ඹාර ඉග කිරීභ 

• ගථත්රික්කක  ර්තභාන විලි ද අලථඹතාඹ 100% පුයා 

තිසීභ. 

 

6. අනාගත ඉක්  

 

•කෘෂිකර්භකඹන් ථඹංකඳෝෂිත 

වීභ 

• 2030 නවිට  අන්ත දරිද්රතාඹ 

තුයන් කිරීභ 

•විභත් ඹිතර ඳවසුක  

කගොඩා නැගීභ 

• 2030 නවිට ඳැල්ඳත්, අවිපතභත් 

ජනාා ථකය නිා ඵට ඳත් 

කිරීභ 

•ාගය ීමභා ව ාගය  ඳත් 

තිසයය කර ංයක්යඹ 

•2030 නවිට ැභට ජරඹ ව 

නීඳායක්ක ඳවසුක  රඵා ීභ 

 

කශඳතඉය දකුය ජඹසුභනායාභ 

විවායඹ 

,වක්භය ප්රා. කල්.  

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 
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භැිගත්ර ඳන්ර අර 

භාර්ගඹ කාර්ඳට් කිරීභ. 

කන් කිරීභ - 

රු.24507685.70 

විඹදභ - රු.12030846.10 

                           

1.5.3.3 ශපබන්පතොට දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

        5. 2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 
 

 

   

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 1355 1582.05 1199 1413.57 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  5 2.13 3 1.11 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 10 0.48 10 0.42 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  11 5.57 6 3.00 

5 ක්රීඩා ා පිි 13 8.33 13 8.24 

6 සුළු ාරිභාර්ග 18 15.52 14 12.94 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර ඳවසුක  26 10.17 22 8.13 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

187 74.58 184 68.52 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 566 80.12 560 74.33 

10 නිා ංර්ධනඹ 1286 139.24 1176 115.97 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  191 13.72 131 12.36 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  5 3.00 5 2.98 

13 නිර කන 3 0.62 3 0.61 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  28 47.96 27 40.73 

භැදකැිඹ ජිය විවායක  
ංඝාා කගොඩා නැගිල්ර 
ප්රතිසංථකයයඹ නිරීභ. 
 
කන් කිරීභ - රු.206000.00 
විඹදභ - 200000.00 

 

යාඳෘතිසක  නභ - කශඳතඉය දකුය 

ජඹසුභනායාභ විවායඹ 

ථාානඹ - වක්භය 

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 

 

ශ්රී රංකාකශ ගිණිකකොයගග ීමභාකශ පිහිටා ඇතිස ව ඵන්කතොට ගථත්රික්කඹ විලාරත්කඹන් ර්ග කි.මීය . 2690කි. කභඹ 

ගයිකන් භූමි ප්රභායකඹන් 1/25 ක් ඳභය කශ. මුළු භූමි ප්රමියකඹන් .කි.මීය . 11.5ක් අබයන්තය ජරාල  දන් ැීම ඇත. 

අක්ාංල වා කීලාංල පිහිටීභ අනු උතුරු අක්ාංල 6.0 සිට 6.5 දක්ාද නැකගනහිය කීලාංල 80.6 සිට 81.7 දක්ාද 

විහිී ඇත. උතුයට කභොයයාගර, යත්නපුය වා අ ඳාය, ඵටහියට භාතය, දකුයට වා නැකගනහියට ඉන්ගඹන් 

ාගයකඹන්ද කභභ ගථත්රික්කඹ ටවී ඇත. ජනගවනඹ 654,670ක් වා ජන ගයත්ඹ .කි.මීය . 1ට 251කි. ඳවුල් ංඛ්යා 

196,425කි. ජන්ද කකොට්සාල ගයන 4ක් න අතය ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ගයන 12 කි. ග්රාභ නිරධාරි 

කකොට්සාල ගයන 576 කි.  

4. අභිපයෝග 

• න අ දන්කගන් ඇතිස න තර්ජන 

• පිය ඳරික කවේන් ගා අබාඹට ඹාභ. 
• ගා කටයුතු දවා ප්රභායත් ජර ඳවසුක  කනොභැතිස වීභ.  

•රිරවුන්, ලියන් වා දඩු කල්නන්කගන් ගාන්ට වානි සිලිවීභ. 

• අනය ැ ද කැනී  වා ැ ද කගොඩා  දැමීය භ. 

•ා ප්රදායික කර්භාන්ත බිද ැකටමින් ඳැතීභ. 

උදා - භැි, කිතුල්, යත්රං වා රාක් කර්භාන්ත 

• න කර්භාන්තලාරා ඇතිස කිරීභ නිා ඳරිය දූයඹ ඉවශ ඹාභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ග්රාමීය ඹ භාර්ග ංර්ධනඹ. 
• ඳානීඹජර ඳවසුක  ප්රර්ධනඹ. 
• කුඩා ා වා භධය ඳරිභාය කර්භාන්තකරුන් ගරි ගැන්වීභ. 
• කෘෂිකාර්මික ත් වානි අභ කිරීභ. 
• ඳසු අථනු නාථතිසඹ අභ කිරීභ. 
• නීඳායක්ක ඳවසුක  ැඩිගයුණු කිරීභ. 
•භත් උලිය තුයන් කිරීභ. 
•කවේන් කගොවිතැනට අලය නිඹාභනඹන් ඇතිස කිරීභ. 
• විපතභත් කශභයාකයයඹ විදුත් අඳද්රය කශභයාකයයඹ 
 

 

6. අනාගත ඉක්  

 

•ැසිකිළි කනොභැතිස ඳවුල් 7099ක් 
දවා නීඳායක්ක ඳවසුක  
රඵාීභ. 
• ඳානීඹ ජරඹ කනොභැතිස ඳවුල් 
7099ක් දවා ඳානීඹ ජරඹ 
ඳවසුක  රඵාීභ. 
• විලි දඹ කනොභැතිස ඳවුල් 4507ක් 

දවා විලි දඹ රඵාීභ. 

• නිා කනොභැතිස ඳවුල් 8654ක් 

දවා නිා රඵාීභ. 

•ගා කනොකයන රද ඉඩා   සිඹල්ර 

ගා කටයුතු දවා කඹොදා ගැනීභ. 

 

නිදවථගභ නැකගනහිය සුළු 

ීකය ග මින ප්රජා ලාරා ඡන්ද 

භධයථාානඹ නවීකයයඹ 

කන් කිරීභ - රු.82400.00 

විඹදභ - රු.69929.00 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

• 3 න ව අතයභැග කන්නක  මුං ගා තු දන් කභ.කටො. 541 

ක අථැන්නක් රඵා ගැනීභ. 
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විලි ද රැවැන් කගොඩා නැගීක  

යාඳිතිසඹ,කත දප්ඳකරයි.  

කන් කිරීභ- රු. 960,000.00 

විඹදභ - රු. 919,850.50 

ගකන්ා කඳය ඳාර වා 

ක්රීඩා ාඋඳකයය 

ැඳයීභ,කත දප්ඳකරයි.  

කන් කිරීභ- රු. 500,000.00 

විඹදභ - රු. 486,200.00 

ඉනුවිල් කන්දාමි කකෝවිල් ඳාය 

ඉගකිරීභ, උඩුවිල්.  

කන්කිරීභ-රු.24,607,421.03 

විඹදභ - රු. 21,760,268.98 

 

1.5.4.1 යාඳනය දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 1737 2,291.50  1647  1,730.23  
2 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 1551 61.686 1551 59.63 
3 නීඳායක්ක ඳවසුක  620 46.92 620 45.86 
4 ක්රීඩා ා පිි 648 412.56 639 367.67 
5 සුළු ාරිභාර්ග 79 197.63 79 137.94 
6 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 

ඳවසුක  
74 328.219 54 54.98 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 1326      971.65  1297  863.08  
9 නිා ංර්ධනඹ 3986  4,561.51  2403 2,918.13  
10 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  928  3,490.21  890 2,057.29  
11 කනත් ඹිතර ඳවසුක  89 262.20 30 191.57 

ඹාඳනඹ ගථත්රික්කඹ උතුරු ඳශාකත් උතුරු කකශය න අතය එඹ ශ්රී රංකාකශ අගනුයට කිකරෝමීය ටය 410 ක් ලිරින් 

පිහිටා ඇත. එඹ අර්ධීවීඳකඹන් ව ජනාා දූඳත් වතකින් භන්විත කශ. උතුරු, නැකගනහිය ව ඵටහිය භායි  

ඉන්ගඹන් ාගයඹ න අතය දකුය ඹාඳනඹ කරපු ව කි දකනොච්චි ගථත්රික්කඹ කශ. මිරිගඹ ජරඹ ඇතුළු මුළු භූමි 

ප්රභායඹ . කිකරෝමීය ටර් 1,025.00 කි. දූඳත්,  දකාභා , කතන්භය්චි ව ඩා භය්චි නමින් උඳ කකොට්සා 4 

කි.ජනගවනඹ 616, 462 කි. රජපේ ඳරිඳානය මධයම, ඳෂාත්, දිව්ත්රික්, ප ොට්ඨාව ශා ගප මට්ටමින් ක්රියාත්ම  ප . 

ග්රාභ නිරධාරි   435, ඡන්ද කකොට්සා 10 ව ඳරිඳාරන  කකොට්සා 15 කින් භන්විත කශ.  

4. අභිපයෝග 

•කගොඩා නැගි ද ද්රයර මිකරහි උච්චාචනඹන් ව 

අථාායත්ක  පීඩා නඹ. 

•තාක්ණික කුරතා කනොභැතිසකභ. 

•නවීන තාක්යඹන් වා ංයක්ය ඳවසුක  කනොභැතිසකභ. 

•කෘෂිකාර්මික නිථඳාදනර මිර උච්චාචනඹ. 

•ප්රාවන ඳවසුක  කනොභැතිසකභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කෘෂිකර්භ 
• අධයාඳන  
• ංචායක ක්කේත්රඹ  
• කෞඛ්යඹ 
• භාජ සුබාධන  
• ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ 

• ගෘව , කුඩා ා වා භධයභ ඳරිභායක  කර්භාන්ත  

 

 

6. අනාගත ඉක්  
•ංථකෘතිසක ිනාක  වා 

 ප්රදාඹන් ලක්තිසභත් කිරීභ. 

• ලිප්ඳත්කභ තුයන් කිරීභ. 

•කෘෂිකාර්මික නිථඳාදනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ඒ භත 

තිසයාය ර්ධනඹක් වතිසක කිරීභ. 

•යාඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව 

ඳතිසන කීය ඹ අමුද්රය හිත 

යාඹන් ගරිභත් කිරීභ. 

•කයශ භාළු නිථඳාදනඹ ැඩි 

කිරීභ. 

• ථාබාවික  ඳත් තිසයාය කර 

බාවිතා කිරීභ. 

• රැකිඹා වා ීවන තත්ඹන් ඉවශ 

නැංවීභත් භඟ ධනඹ උත්ඳාදනඹ 

කිරීභ. 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප  

• 2018  ර්ක  ී යාජය ගිණු  පිළිඵ කමිටුකශ ඇගයී  
ැඩා ටවකන් ථර්යභඹ  භානඹ. 
•අන්තර් කදඳාර්තක න්තු ජාතිසක පරදායිතා  භාන උකශර - 
යාජය අංලඹ වා කදන ථාානඹ 2018/2019 
•කට දඳාකරයි වා භයි දඩි හි ීකය යාඹ නැත ක්රිඹාත්භක කිරීභ.  
•ඹාඳනක  ග්රාමීය ඹ පිවිසු  භාර්ග කි.මීය . 287.51 ක් ඉගකිරීභ. 
•භකනෝචිකිත්ක භධයථාානඹක් ඉගකිරීභ. 
•ීකය ප්රජාන් වා ග්රාමීය ඹ ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ.  
•කෘෂි ළිං අලුත්ැඩිඹා කිරීභ, වී ප්රර්ධනඹ වා කනත් කඵෝග 
ගා. 
•ඹාඳනක  භැ්විල්හි ආර්කක භධයථාානක  ඳශමු අගඹය 

1.5.4 උතුරු ඳෂාත 
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1.5.4.2 මන්නාරම දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 228 420.23 208 199.34 
2 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 361 48.06 204 23.24 
3 නීඳායක්ක ඳවසුක  557 102.50 299 66.98 
4 ක්රීඩා ා පිි 126 77.90 96 62.98 
5 සුළු ාරිභාර්ග 6 5.60 6 3.26 
6 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 

ඳවසුක  
12 10.99 12 6.93 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

504 236.29 494 200.14 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 201 6.69 190 5.13 
9 නිා ංර්ධනඹ 1,934 1,496.60 965 1,302.31 
10 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  870 19.00 784 16.51 
11 කනත් ඹිතර ඳවසුක  923 1,166.29 617 314.79 

භන්නායභ ගථත්රික්කඹ පිහිටා ඇත්කත් ශ්රී රංකාකශ ඹම කදසින් ඹ. දකුකඩල පුත්තරභ, අනුයාධපුය, නැකගනහිරින් 

වුනිඹා, ඊානගග මුරතිසශ,  උතුකර් කි දකනොච්චිඹ  ව  ඵටහිය කකොටකේ ගගු කයශඵඩා  ප්රකීලඹ ඇත.ජනගවනඹ 

163 096 කි. ජන ඝනත්ල භධයනඹ ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට ජනගවනඹ  33  ක් කශ. ජනාර්ගික යාප්තිසඹ  

ශ්රී රාංකික ද්රවිඩා  -51.3% මුථ ද  - 26.1% ඉන්ගඹානු ද්රවිඩා  - 13.0  සිංවර - 8.2  කනත් - 1.4%කි. භන්නායභ 

ගථත්රික්කඹ න්නි භැතිසයය ගථත්රික්කඹට අඹත් කශ. ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ගයන  05 කි. ග්රාභ නිරධාරි 

කකොට්සාල ගයන 153  කි. ගථත්රික්කඹ විඹළි කරාඳඹට අඹත් න අතය කීලගුයඹ ඉවශ භට්ටභක ඳතී. 

ජනතාකේ ප්රධාන ආදාඹ  භාර්ගඹ න්කන් ගා, භසුන් ඇල්ලීභ ව ත් ඳාරනඹයි. 

 

4. අභිපයෝග 

• කඵොකවෝ යාඳෘතිස අනුභත කය ඇතිස අතය ප්රතිසඳාදන කර් 

සිශන කාර්තුකශී නිකුත් කකකර්. 

• එභ නිා රින් ය කලේ ැඩා  / අඛ්ඩලඩා  ැඩා  කිරීභට සිලිවීභ. 

• තාක්ණික කටයුතු වැසියවීභ වා  කාර්මික නිරධාරීන් ව 

ප්රාකීය ඹ කල්ක  කාර්ඹාරර පුයප්ඳාඩු ඳැතීභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කෘෂිකර්භ 
• ීකය 
• ංචායක ක්කේත්යඹ  
  

6. අනාගත ඉක්  
• තිසයාය ඳානීඹ ජර  ඳත 

ංර්ධනඹ කශ යුතුඹ.   

• කයශඵඩා  ප්රකීලර ඳරිය 

ංචායක යාඳායඹ ගයුණු කශ 

යුතුඹ. 

• ංචායක ංර්ධනඹ වා 

ආකඹෝජන අලයඹ. 

• ාරිභාර්ග නා දකා, කෘෂි භාර්ග 

ංර්ධනඹ කශ යුතුඹ. 

•ඵටහිය භන්තායි හි නාඹත්තුක ද 

හි අතිසරික්ත ජරඹ ංයක්යඹ 

කශ යුතුඹ. 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප  

• ඳවුල් 965 කට නිා රඵා ීභ. 
• ඳවුල් 784 කට ආයක්ෂිත ඳානීඹ ජරඹ ැඳයීභ. 
• කුඩා ා ඳරිභාය කාර්මික වා කනත් යාඹන් 
වා ග්රාමීය ඹ ප්රකීලරට ප්රාවන ඳවසුක  ැඳයීභ. 

• ැසිකිළි 299 ක් රඵා ීකභන් ඳවුල් 299 කට 
කෞඛ්ය වා නීඳායක්ක ඳවසුක  ැඩි කිරීභ. 
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ආර්කක භධයථාානඹ 

ගනඹ: 2018 ර්ඹ 

 

1.5.4.3 ල නියාල දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 
 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් 

ලයාඳිති ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 171 224.36 158 156.929 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  1 1.00 1 0.819 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 133 2.66 133 2.66 

4 ක්රීඩා ා පිි 177 109.26 176 104.25 

5 සුළු ාරිභාර්ග 118 224.563 116 124.539 

6 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

5 1.655 4 1.616 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

366 128.090 307 127.198 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 516 628.507 480 160.995 

9 නිා ංර්ධනඹ 1585 2108.485 1585 705.039 

10 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  21 14.85 21 11.812 

11 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

22 34.553 20 9.19 

නීඳායක්ක ඳවසුක  - ආභිතා භථජිත් 
පුතිසඹ රා ඵයිකුර  

කන් කිරීභ- රු. මි.2.3  

විඹදභ - රු. මි. 1.57 

ශ්රී රංකාකශ උතුරු කකොට ව කවක්ටඹාය 196,700 ක් ආයයඹ කයයි. උතුරින් මුරතිසශ, දකුණින් අනුයාධපුය, 

නැකගනහිරින් ත්රිකුයාභර ව අනුයාධපුය ව ඵටහිරින්  මුරතිසශ ව භන්නායභ ඹන ගථත්රික්ක භායි  කශ. ජනගවනඹ 

185,622 ක් න අතය ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට ජනගවනඹ  93 ක් ඳභය කශ. ඳවුල් ංඛ්යා 54,166 කි. 

ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා , නගය බා 1, ප්රාකීය ඹ බා 4, ග්රාභ නිරධාරි   102, ඡන්ද කකොට්සා 3 ව 

ග භාන 515 කින් භන්විත කශ. කදභශ - 79.6%, සිංවර - 12.2%, මුථ ද  8.1% ව කනත් - 0.1% ක් න අතය 

හින්ලි - 70%, කඵෞීධඹන්: - 12.2%, කකතෝ දක - 9.7% ව ඉථරාමීය ඹ 8.1% කශකශ. 

 

4.අභිපයෝග 

• අාන කාර්තුකශී මුදල් අත්හිටුවීක  ලිථකයතා.  

•3 න ව 4 න කාර්තු ර ංර්ධන කටයුතු වා සුලිසු 

කකොන්ත්රාත්කරුන් කනොභැතිස වීභ.  

•ඳත්නා අලයතා වා ැ පක ී ප්රභායත් ප්රතිසඳාදන කනොභැත. 

•ඉඩා   කනොභැතිස ඳවුල් සිටීභ.  

•ැප්තැ ඵර් සිට කදැ ඵර් දක්ා අනකප්ක්ෂිත අපතක ර්ා  

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
•රැකිඹා උත්ඳාදනඹ වා දරිද්රතාඹ අභ කිරීභ.  

•කෘෂිකාර්මික ංර්ධනඹ 

• අධයාඳන ැඩි ගයුණු කිරීභ  

•ැඩිගයුණු කශ ජර කශභනාකයය ඳීධතිසඹ  

•ග්රාමීය ඹ කෞඛ්ය අංලක  ංර්ධනඹ 

•ඳරියඹ ආයක්ා කිරීභ 

 •සිඹළුභ ඳවුල් ඒකක වා ඹවඳත් ාථාාන  

•කාර්මික ංර්ධනඹ 

•ංචායක ංර්ධනඹ 

. 

 
කඳය ඳාර දවා ශභා උදයානඹ ඉගකිරීභ 

,  කුරුක්කල්පුතුකුර  
 

කන් කිරීභ - රු. මි.0.3 

විඹදභ - රු. මි. 0.291 

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

• ඳවුල් 1585 ක් වා නිා ඳවසුක  ැඳයීභ. 

•සුළු ැශ 19 ක් ප්රතිසංථකයයඹ කිරීභ. 

• ග්රාමීය ඹ භාර්ග ප්රතිසංථකයයඹ කිරීභ. 

•ආගමික ථාාන 366 ප්රතිසංථකයයඹ කිරීභ. 

•ඳන්තිස කාභය කගොඩා නැගි ද 20 ක් ඉගකිරීභ. 

6. අනාගත ඉක්  

• ලිප්ඳත්කභ අඩු කිරීභ.  

•ැභට නිා රඵා ීභ. 

•අ පර්ය ව ංර්ධන 

කටයුතු  පර්ය කිරීභ.  

• අතවැය දභා ඇතිස කඳොලි 

ත්ක  උඳකඹෝගී කය ගැනීභ. 

•කෘෂිකාර්මික නිථඳාදනඹ ැඩි 

කිරීභ. 

•රැකිඹා අථාා ැඩි කිරීභ. 

•ග්රාමීය ඹ / කෘෂිකාර්මික ඹිතර 

ඳවසුක  ංර්ධනඹ. 

• අධයාඳනඹ පිළිඵ 

ජඹග්රවයඹ ැඩි ගයුණු කිරීභ.   

•කෞඛ්ය කේාන්හි ප්රමිතීන් 

ැඩිගයුණු කිරීභ.  

•කාර්මික වා සුළු වා භධය 

ඳරිභාය යාඳාය ංර්ධනඹ. 

 •ංචායක ංර්ධනඹ. 
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ඳන්තිස කාභය කගොඩා නැගිල්ර 

ඉගකිරීභ භනකාන්් 

කන් කිරීභ - රු.මි. 4.590 

විඹදභ - රු. මි. 2.620 

1.5.4.4 මුඛති  දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය   

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 315 413.114 300 373.731 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  3 3.300 3 3.240 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 155 5.230 155 4.030 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  303 22630 303 22.550 

5 ක්රීඩා ා පිි 25 11.170 25 10.860 

6 සුළු ාරිභාර්ග 29 63.371 28 60.358 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

4 7.800 4 6.653 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

266 118.800 266 115.690 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 229 22.989 229 21.614 

10 නිා ංර්ධනඹ 1532 1532.060 1532 1531.600 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  193 6.200 193 6.080 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  232 117.033 225 113.564 

13 නිර කන 0 0 0 0 

14 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

484 666.863 464 524.112 

ඳතුක්කන්ඳාරභ ව ප්රකශල 

භාර්ගඹ 

ප්රතිසනිර්භායඹ 

 

නැකගනහිය ඳරාකත් උතුරු කකොටකේ පිහිටා ඇත. උතුරින් කි දකනොච්චිඹ, දකුණින් ත්රිකුයාභරඹ, වුනිඹා ව 

භන්නායභ ගථත්රික්කක  කකොටකින්ද, ඵථනාහිරින් භන්නායභ ව නැකගනහිරින් ඉන්ගඹන් ාගයකඹන් ටවී 

ඇත. ජනගවනඹ 138,699 කි.ගථත්රික්කඹ තුර ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට  51.11 ක් න අතය ඳවුල් 

ංඛ්යා  45,201 කි. ජන්ද කකොට්සාල ගයන 01, ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ගයන  06 ව  ග්රාභ නිරධාරි 

කකොට්සාල ගයන 136 ක් කශ. ප්රධාන ජන ර්ගඹ කදභශ න අතය මුථ ද  ව සිංවර සුළු ජාතීන් කශ. 

 

4. අභිපයෝග 

• කගොඩා නැගි ද ද්රය රඵා ගැනීක  ලිථකයතා. 

•කදඳාර්තක න්තු තාක්ණික කාර්ඹ භඩලඩා රඹ ප්රභායත් 

කනොවීභ. 

 • ඵය ඹන්කත්රෝඳකයය වා උඳකයය ප්රභායත් කනොවීභ. 

•අදාශ කදඳාර්තක න්තු විසින් ඇථතක න්තු කිරීභ ව බිල්ඳත්  

අනුභත කිරී  වා ගගු ක්රභකශදඹක් ඳැතීභ.  

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කෘෂි කාර්මික නිථඳාදන 
• ඳශු  ඳත් නිථඳාදන 
• භත්ය ගා 
•  ආවාය දවා අගඹ දාභ ක්රිඹාකායක  
• තල් ගථ ව කජු ඳදන  කයගත් ක්රිඹාකායක  
 

 

6. අනාගත ඉක්  

 

•කෘෂිකර්භකඹන් ථඹංකඳෝෂිත 

වීභ 

• 2030 නවිට  අන්ත දරිද්රතාඹ 

තුයන් කිරීභ 

•විභත් ඹිතර ඳවසුක  

කගොඩා නැගීභ 

• 2030 නවිට ඳැල්ඳත්, අවිපතභත් 

ජනාා ථකය නිා ඵට ඳත් 

කිරීභ 

•ාගය ීමභා ව ාගය  ඳත් 

තිසයය කර ංයක්යඹ 

•2030 නවිට ැභට ජරඹ ව 

නීඳායක්ක ඳවසුක  රඵා ීභ 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 
• නැත ඳගංචි කිරීක  ඳවුල් වා නිා 1300 ක් ඉගකිරීභ. 
• ප්රකශල  භාර්ග අලයතාඹක් ඳැතිස ඳත්තුකාන් ඳාරභ 
ඉගකිරීභ. 
•  විවිධ ංර්ධන ැඩා ටවන් ඹටකත්  යාඳෘතිස 3770ක් 
අන් කිරීභ.  
• ංර්ධන ැඩා ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා  මි.2990.56ක  
මුළු ප්රතිසඳාදන  දන් මි. 2794.08ක් කඹොදා ගැනීභ. කභඹ මුළු 
ප්රතිසඳාදන දන් 93.4  ක රගා කය ගැනීභකි. 
•තල් නිථඳාදන ැකසු  භධයථාානඹක් ව කයර 
භධයථාානඹක් ථාාපිත කය ඇත. 
 

GHC ඉගකිරීභ 

,කකොක්කකතොඩුායි භධයථාානඹ  

කන් කිරීභ: රු.මි.8.000 

විඹදභ: රු.මි.. 6.400  
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භායි  ීමභා ඉගකිරීභ, 

කන්දාකරයි ප්රා. කල්.  

කන් කිරීභ - රු.මි.1.60 

විඹදභ - රු.මි.1.57 

 

       නිා යාඳෘතිසඹ-2019 

1.5.4.5 කිලිපනොච්චි දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 

 

 

 

  

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 102 201.90 100 191.74 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  1 2.00 1 2.00 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 165 6.85 165 6.79 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  300 21.00 300 21.00 

5 ක්රීඩා ා පිි 104 54.00 103 51.52 

6 සුළු ාරිභාර්ග 03 9.13 03 7.59 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

06 9.00 06 8.60 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

188 80.82 186 68.89 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 119 53.99 115 30.03 

10 නිා ංර්ධනඹ 1595 1595.00 1595 1447.00 

11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  554 16.55 554 16.55 

12 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

152 183.11 151 175.01 

කි දකනොච්චි ගථත්රික්කඹ පිහිටා ඇත්කත් ශ්රී රංකාකශ උතුරු ඳශාකත් භැගනි. .කි.මීය . 1348.19 ක භූමි ප්රභායඹක් 

ගථත්රික්කඹ ආයයඹ කයයි. ගථත්රික්කක  භායි  න්කන් උතුරු භායිභ ඹාඳනඹ ගථත්රික්කඹ, නැකගනහිය ව දකුණු 

භායිභ මුරතිසශ ගථත්රික්කඹ න අතය ඵටහිය ව දකුණු භායිභ භන්නායභ ගථත්රික්කඹ කශ. ජනගවනඹ 145,999 ක් න 

අතය ඳවුල් ගයන 46,760 කි.ගථත්රික්කඹ කයච්චි, කන්දාකරයි, පනගරි ව ඳච්චයිරාඳල් ද ැනි ප්රා. කල්. කකො. 

වතයකට කඵදා ඇත ජනතාකේ ීවකනෝඳාක  ප්රධාන කකොට කෘෂිකර්භාන්තඹයි. වී ගා ව කඳොල් ගා කභභ 

අංලක  ප්රධාන කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයයි. කයශඵඩා  ප්රකීලක  කකන ජනතාකේ තත් ප්රධාන ීවකනෝඳාඹක් 

න්කන් භසුන් ඇල්ලීභයි. 

 

4. අභිපයෝග 

• ඉගකිරී  ැඩා  භඹ  පර්ය කිරීක ී ජනතා ලිථකයතාන්ට මුහුය ීභ. 

•ය අානක ී කකොන්ත්රාත්කරුන් මූරය ගැටලුකට මුහුය ීභ. 

•කරෝව ැනි කගොඩා නැගි ද ද්රය නිඹමිත කශරාට රඵා ගැනීක  ලිථකයතාඹ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• පරදායී වා කාර්ඹක්භ ඳරිඳාරන ුවඹක් කශභනාකයයඹ කිරීභ. 

•ජනතාකේ තෘප්තිසඹ ඉවශ නැංවීභ වා තිසයාය කේාන් ැඳයීභ 

වතිසක කිරීභ. 

•යාජය අංලක  මූරධර්භ ඳදන  කයගත් භාන  ඳත් 

කශභනාකයය ඳීධතිසඹක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

•ගථත්රික්කක  විනිවිදබාඹ පිළිඵ ගකීභ ව ගවීක  ඳීධතිස 

ඳත්ාකගන ඹාභ. 

 
3. දිව්ත්රික් මට්ටමින් විප  ජයරශණ 
• නිා 1595 ක් ඉගකයන රග. 

•කිකරෝමීය ටර් 36.5 ක භාර්ගඹ ප්රතිසංථකයයඹ කයන රග. 

•කතෝයාගත් ඳාල් ර ඳන්තිස කාභය 20 ක් නිභ කය ඇත. 

•ඳවුල් 40 කට ීවකනෝඳාඹ ආධාය රඵා ී ඇත. 

• ඳවුල් 165 ක විලි ද අලයතාඹ පුයා ඇත. 

 

6. අනාගත ඉක්  

•කෘෂිකාර්මික අංලක  ථඹංකඳෝෂිත 

 

 •2030 න විට ගථත්රික්කකඹන් 
දරිද්රතාඹ තුයන් කිරීභ. 

•ලක්තිසභත් ඹිතර ඳවසුක  ඇතිස 
කිරීභ. 

• අවිපතභත් ජනාා ථකය නිා 
ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභ. 

•2030 න විට ෑභ කකකනකුටභ 

ජරඹ වා නීඳායක්ක ඳවසුක  
ැඳයීභ. 

•ඳාරිරික උඳද්ර අභ කිරීභ වා 

නිසි ුවාත්භක ඳීධතිසඹක් ඇතිස 

කිරීභ 
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1.5.5.1 මඩ පුල දිව්ත්රික් ය 

1.ශැදින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 717 1042.83 692 892.58 

2 ග්රාමීය ඹ  ඳාර  1 10.00 1 6.7 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 486 12.54 486 9.7 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  502 55.73 502 54.92 

5 ක්රීඩා ා පිි 146 133.11 133 126.41 

6 සුළු ාරිභාර්ග 25 76.77 22 51.42 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

4053 170.50 296 131.17 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

548 275.02 517 263.49 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 935 369.91 903 230.13 

10 නිා ංර්ධනඹ 782 709.80 752 692.46 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  - 0 - 0 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  744 50.55 564 44.03 

13 නිර කන - 0 - 0 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  633 392.65 603 243.51 

4.අභිපයෝග 

•උථ භට්ට  සිට ඳවර භට්ට  දක්ා ශඹාඳෘතිස වලිනා ගැනීක  නීතිසඹ වලිනා 

ගැනීක  ී ැඵෑ අලථඹතාඹන්ටප්යමුඛ්තාඹක් රඵා කනො ීභ. 

•අක් මුදල් රඵා ගැනීභ ප්යභාද වීභ නිා අලුත් ශඹාඳෘතිසඹ ආය බ කිරීක  ී 

ඵාධා ඇතිස වීභ. 

6. ඉදිරි දැක්ම 

•ාරි භාර්ග ඳීධතිසඹ පුළුල් කිරීභ 
වා ගා කයන ඉඩා   ප්රකීලඹ 

ප්රභායඹ ැඩි කිරීභ භගින් වී 

අථැන්න වා ප්රධාන කඵෝග 

නිථඳාදනඹ ැඩි කිරීභ. 

•ආවාය වා කඳෝය දන් 

ථලක්තිසඹ රඵා ගැනීභ වා  හිථ 

ඉඩා   ර කගොවිතැන් කිරීභ වා 

කගතුගා කිරීභ වා ජනතා 

ජනතා ගරිභත් කිරීභ. 

•ගා කිරිභ කගොවිතැන් කිරීභ ීකය 

කර්භාන්තඹ වා විවිධාංගීකයයඹ  

සිලි කිරීභ 

•නිථඳාදන රට අගඹ අගඹ එකතු 

කිරීක  තාක්යඹ වඳසු අථනු 

තාක්යඹ වඳුන්ා ීභ. 

•යාජය , කඳෞීග දක අංලඹ වා 

භාජඹ භඟ 

වවුල්කාරිත් ඵන්ධතාඹක් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

•කීය ඹ  ඳත් ජාතයන්තය 

භට්ටමින් පිළිගත් ංචායක 

නිථඳාදන කර ංර්ධනඹ කිරීභ. 

භඩා කරපු ගථත්රික්කඹ නැකගනහිය ඳශාකත් භධයභ කකොටකේ පිහිටා ඇතිස අතයනැකගනහිය  කීලාංල 81ත් උතුරු 

අක්ාංල 7ත් අතයකශ.එභ ගථත්රික්කක   පර්ය භූමිඹ ර්ගකි.මීය . 2,626.19ක් න අතය ශ්රී රංකාකශ මුළු භූමි 

ප්රභායකඹන් 3%  ක ප්රතිසලතඹකි.කභභ ගථත්රික්කඹ ප්රාකීය ඹ කල්ක  ගථත්රික්කක  ප් ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා 

14කින්ද ග්රාභ නිරධාරී   345කින්දකඵී ඇත.ගථත්රික්කක  ආර්කකඹ කෘෂිකර්භ, ීකය වා ඳශු  ඳත් ආී 

කර්භාන්ත  දන් යා ඳතී. 

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප වාර්ථ ල සිදු ෂ විප  ක්රියා ාර ප 

•අභ්ඹන්තය වා අන්තර් ග භාන ව නගය  ඵන්ධ කිරීභ 

වාකි.මීය .80කප්යභායඹකින් යුත් භාර්ග අලුත් ැඩිඹක් ව නිර්භායඹ කය 

ඇත. 

•නිා 744ක්ඉග කයමින් නැත ඳගංචි ඳගංචි කරුන් කත බායී ඇත. 

•නැත ඳගංචි කශ ඳවුල්  දන් ඳවුල් 502ක්වා ැසිකි ද නිර්භායඹ කය ඇතිස 

අතයජර ඳවසුක  ඳවුල් 750කට රඵා ී ඇත ත ද ,750 කදකනකුට විලි ද 

ඳවසුක  රඵා ී ඇත. 

 

2.දිව්ත්රි පේ රමුඛඛ් ඳරාව 

•කුඩා ා වා භධ්ඹ ප්යභාය කර්භාන්ත වා සිසු කර්භාන්ත කටයුතු ඉවශ නැංවීභ. 

•කෘෂිකර්භඹ වා ාරිභාර්ග කඹෝජනා ක්යභ ැඩි ගයුණු කිරීභ. 

•නිකථ නැතිස අඹට නිා රඵා ීභ. 

•ප්යභායත් කයෝග නිායය කටයුතු ව කෞඛ්ඹ කේා රඵා ීභ . 

•ගථත්රික්කක  ීවත් න සිඹලු දරු දැරිඹන් වා ගුයාත්භක අධ්ඹාඳනඹ 

රඵා ීභ . 

•ංචායක නිථඳාදන ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 

යාඳෘතිසක  නභ: භඩා  

/විකශකානන්දාවිදයාරඹ  

ඉග කිරීභ,කල්රාක ද 

පිහිටීභ : කකෝවිල්කඳොයතිසශ 

කන් කශ මුදර: මි.15.00 

විඹද :මි.14.37 

 

යාඳෘතිසක  නභ: කඵයි ද ඳාරභ ඉග 

කිරීභ,කචන්කරඩි 

පිහිටීභ : කල්රා ද 

කන් කශ මුදර : මි.10.00 

විඹද  :මි.9.90 

යාඳෘතිසක  නභ: වල් කභෝර 

ඉගකිරීභ,ශනතිසශ 

පිහිටීභ : කල් දඹාරු 

කන් කශ මුදර : මි.53.00 

විඹද  :මි.52.80 

යාඳෘතිසක  නභ: කඵයි ද ඳාරභ ඉග 

කිරීභ,කචන්කරඩි 

පිහිටීභ : කල්රා ද 

කන් කශ මුදර : මි.10.00 

විඹද  :මි.9.90 

යාඳෘතිසක  නභ: වල් කභෝර 

ඉගකිරීභ,ශනතිසශ 

පිහිටීභ : කල් දඹාරු 

කන් කශ මුදර : මි.53.00 

විඹද  :මි.52.80 

 

1.5.5 නැපගනහිර ඳෂාත 
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දව  ඳාල් දවා උඳකයය 

රඵාීභ,එයගභ 5.  

කන් කිරීභ - රු.100,000.00 

විඹදභ - රු.98,236.00 

1.5.5.2 අපඳාර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

  

 

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 අංය/ වංරච  අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ග්රාමීය ඹ  භාර්ග 1295 1687.12 1251 1394.53 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  2 12.74 2 7.83 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 834 21.82 830 21.77 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  337 33.56 300 26.75 

5 ක්රීඩා ා පිි 72 85.89 72 85.66 

6 සුළු ාරිභාර්ග 22 28.95 21 18.37 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

391 230.97 391 109.66 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

845 346.45 844 338.65 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 634 58.70 634 58.70 

10 නිා ංර්ධනඹ 3606 395.43 3416 355.89 

11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  200 51.70 200 47.06 

13 ඵථනැතු ඳශ 555 313.55 513 124.05 

ශ්රී රංකාකශ නැකගනහිය ඳශාකත් අේනිගග ප්රකීලක  පිහිටා ඇත. ජනගවනඹ 767363 කි. ගථත්රික්කඹ තුර ජන 

ඝනත්ල භධයනඹ ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 01 කට ජනගවනඹ  170 ක් කශ. කකොට්සාල 4ක්, ප්රාකීය ඹ කල්ක  

කාර්ඹාර 20ක් වා ග්රාභ නිරධාරී   503 කින් භන්විතඹ . ඳවුල් ංඛ්යා 21853කි. ජන්ද කකොට්සාල ගයන  

446ක් න අතය, ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල ගයන  16 කි. ග්රාභ නිරධාරි කකොට්සාල ගයන 650 කි. දශ ලකඹන් 

උඳත් ප්රතිසලතඹ 21.1%, විඳත් ප්රතිසලතඹ 4.6% , අධයාඳන ප්රතිසලතඹු2012) 95%, ඳරිගයක දැනුභ 12.1%, රැකිඹා 

වියහිත ප්රතිසලතඹ 7.3%ක් ව කඹෝජනා කයන රද දරිද්රතාඹ ජනාරි භාඹු2016න 4092 කි.  

 

4. අභිපයෝග 

• ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැථභ භත ඳදන  යාඳෘතිස 

දවා  මුදල් කන් කනොවීභ 

• ප්රතිසඳාදන කන් කිරී  ප්රභාද ඵැවින් ැඩා  අදාර 
කාරඹ තුර අන් කිරීභට කනොවැක. 

• ගථත්රික්කක   පර්ය කනොකයන රද කේක 

පුයප්ඳාඩු ඇත. 

• ංර්ධන ැඩා  අීකක්යඹ කිරීභට ප්රභායත් 

තාක්ය දැනුභ ග්රාභ භට්ටක  නිශධාරීන් තු 

කනොවීභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ජර ප්රාවන ංර්ධනඹ 
• ආඳදා කශභයාකයයඹ/ ග්රාමීය ඹ විලි ද ංර්ධනඹ 
• ගළිලි ඳවුල් දවා නීඳායක්ක වා ීවනාධාය ඳවසුක  
• කතොයතුරු තාක්ය ංර්ධනඹ 
•ඳරිය ංර්ධන ක්රිඹා දඹ 
 

6. අනාගත ඉක්  
• 2030 ර්ඹ න විට ගථත්රික් 

ජනතාකේ ගළිලිකභ පිටු දැකීභ. 

• විවිධ ර්ගක   ඳත් භගින් 

 ඳත් රැථ කිරීභ වතිසක කිරීභ. 

•2030 නවිට කෘෂි 

නිථඳාදකයින්, ීකයඹන්, කුඩා ා 
ආවාය නිථඳාදකයින්කේ ආදාඹභ 
ැඩි කිරීභ.  
• කඵෝ කනොන කයෝගඹන්කේ 
භයය අනුඳාතඹ 1/3 දක්ා අඩු 
කිරීභ.  
•2020 න විට ැභට භාන 

ආයක්ා, ඳානීඹ ජරඹ, ැසිකිළි 

ඳවසුක  රඵාගභ තු දන් කෞඛ්ය 

ඉරක්ක කත රගා වීභ.  

•2030 නවිට ැභට ජරඹ ව 

නීඳායක්ක ඳවසුක  රඵා ීභ. 

• 2025 න විට තරුය ඳයපුය 

දවා රැකිඹා අථාා. 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 
• නිා යහිත ව යුීධකඹන් වානිඹට ඳත් ජනතා 
දවා නිා 150ක් ඉගකය ඇත.              
• ප්රධාන ඳාර  භගින් කගොවීන් 3500ට ප්රාවන 
ඳවසුක   
   රා ී ඇත. 
• කිරි කදොන එශකදනුන් රඵාීභ භගින් කිරි 
නිථඳාදන ගරිභත්      
   කකොට ඇත. 
• සිසුන් කත ඳරිගයකාගායඹක් ථාාපිත කකොට 
ඇත. 
• ග කඳයළිඹ යාඳෘතිසඹ භගින් භාර්ග ංර්ධනඹ 
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ීමනකශ ද අතන් විීඹාරක  

පිවිසු  කදොයටු ඉගකිරීභ, 
කරුගල්.  

කන් කිරීභ- රු. 210,000 

විඹදභ - රු. 210,000 

1.5.5.3 ත්රිකුණාමය දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් 

ලයාඳිති 
ගණන 

වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 763 1086.63 744 996.82 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  22 1451.00 21 1392.10 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 758 17,345.99 758 17,345.99 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  6 2400.00 6 2391.00 

5 ක්රීඩා ා පිි 209 1816.65 207 1785.56 

6 සුළු ාරිභාර්ග 44 8499.20 44 7997.22 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

7 1762.90 5 595,00 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

365 1758.75 358 1661.45 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 567 2771.59 565 2730.18 

10 නිා ංර්ධනඹ 163 2538.00 152 2452.00 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  18 8287.00 15 7717.00 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  44 8499.20 44 7997.22 

14 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

40 2487.70 40 2482.10 

ථාබාවික යාඹක්, දර්ලනීඹ සුන්දයත්ඹ, ාණිජ වා ඓතිසවාසික ැදගත්කභක් ඇතිස භනය  නගයඹක් න 

ත්රිකුයාභරඹ පිහිටා ඇත්කත් ශ්රී රංකාකශ නැකගනහිය කයශ තීයක  ඹ. උතුකර් මුරතිසශ, ඵටහිරින් අනුයාධපුය  ව 

දකුකඩල කඳොකරොන්නරු ව භඩා කරපු ගථත්රික්ක භඟ  ඵන්ධ කශ. ර්ග කිකරෝමීය ටර් 2,728.8 ක භූමි ප්රකීලඹක් 

ආයයඹ කයයි. ජනගවනඹ 426,182 කි. ග්රාභ නිරධාරි   230, ඡන්ද කකොට්සා 3 ව ප්රාකීය ඹ කල්ක   

කකොට්සා 11 කින් භන්විත කශ. ප්රජාකශ ප්රධාන ීවකනෝඳාඹ භාර්ගඹ න්කන් කෘෂිකර්භාන්තඹ ව භසුන් ඇල්ලීභයි. 

ඳශු  ඳත් වා ග අභිජනනඹ, ංචායක කර්භාන්තඹ අකනකුත් ීවකනෝඳාඹන් කශ. 

3. අභිපයෝග 

• විරැකිඹා ව ලිප්ඳත්කභ. 

• කේා ඳඹන්නන්කේ අඩු ධාරිතා. 

• ලිර්ර නිථඳාදන ව ලිර්ර කශඳර ඳවසුක . 

• නීතිස විකයෝීක ක්රිඹා ව ථාබාවික  ඳත් ක්ඹ වීභ. 

• ප්රතිසන්ධානඹ, නැත භාජගත කිරීභ ව ාභඹ කගොඩා නැගීභ 

වා අලයතාඹ. 

• ජනතාකේ ීවකනෝඳාඹ ලිර්ර කිරීභ. 

• කර්භාන්තර අඩු නිථඳාදන වා නිථඳාදන ධාරිතා 

• සිඹලුභ අංලර තාක්යඹන් කනොභැතිසකභ 

• ඳරිය දූයඹ 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ංචායක කර්භාන්තඹ ව ඹිතර ඳවසුක  ැඩි ගයුණු 
කිරීභ. 
•කඳොලි ඹිතර ඳවසුක  ැඩි ගයුණු කිරීභ. 
•අබයන්තය අතැන් වන්කේ නිා ංර්ධනඹ, 
නැත ඳගංචි කිරීභ. 
•කුඩා ා වා භධයභ ප්රභායක  යාඳාය අතය යාඹක 
යාඳාය ංථකෘතිසඹක් කඳෝයඹ කිරීභ. 
•ෑභ අංලඹකභ සුලිසු තාක්යඹන් වඳුන්ා ීභ ව 
ගරිගැන්වීභ. 

 

5. අනාගත ඉක්  
• ගථත්රික් ඳරිඳාරනඹ ලක්තිසභත් 
කිරීභ.  

•ජනතාට උථ ීවන 

තත්ත්ඹක් රඵා ීභ. 

• නිථඳාදනඹ ැඩි ගයුණු කිරීභ 

වා සිඹලු ක්කේත්රඹන්ට සුලිසු 

තාක්යඹන් වඳුන්ා ීභ. 

• ඳරිය හිතකාමීය  ංර්ධනඹ 

වා භාන ක්රිඹාකායක  

කභකවඹවීකභන් ඳරියඹ 

ංයක්යඹ කිරීභ. 

• තිසයාය ඵ රඵා ගැනීභ වා 

ක්ෂුද්ර, කුඩා ා වා භධයභ කර්භාන්ත 

වා කශඳර  ඵන්ධතා ැඩි 

ගයුණු කිරීභ. 
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485 සිඹමරා ැවැය ග්රාභකේා 

ක  ඉවර ැ ප්රතිසංථකයයඹ 

කිරීභ, ඉේඵාගමු ප්රා.කල්.කකො. 

කන්කිරීභ -  රු:1,500,000.00 

විඹදභ-  රු:1,500,000.00 

භදයාපිි  ශ්රි ඳා දත  පිරිකන් 

විවායථාානක  ප්රාකාය ඵැ භ 

ඉගකිරිභ, නිකැයිඹ 

ප්රා.කල්.කකො. 

කන්කිරීභ -  රු: 1000000.00 

විඹදභ-  රු: 1000000.00 

244 ගවුල්කල්පිි ක  භවැ 

ග්රාභකඹහි ඇශ භාර්ගඹ 

ප්රතිසංථකයයඹ කිරීභ, 

කකොටකකවය ප්රා.කල්.කකො. 

කන්කිරීභ -  රු: 495,000.00 

විඹදභ-  රු: 495,000.00 

1.5.6.1 කුරුණෑග දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 4105 4079.32 3619 3594.72 
2 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 619 20.74 568 15.37 

3 නීඳායක්ක ඳවසුක  63 30.05 63 29.09 

4 ක්රීඩා ා පිි  154 131.19 147 117.01 

5 සුළු ාරිභාර්ග 456 450.14 454 405.35 

6 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

244 5.86 244 5.82 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

1445 563.29 1406 529.14 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 2256 409.70 1723 325.25 

9 නිා ංර්ධනඹ 1799 254.03 1567 218.00 

10 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  22 9.31 22 7.52 
11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  106 50.60 85 38.27 

12 නිර කන 72 15.18 72 15.18 

13 කනත් ඹිතර ඳවසුක  2112 214.51 2085 180.87 

උතුරින් අනුයාධපුයඹ, නැකගනහිරින් භාතකල්, දකුණින් ග ඳව ව කෑගල්ර ද ඵථනාහිරින් පුත්තරභ ඹන ගථත්රික්ක රට භායි  

පිහිටා ඇත. උතුරු අක්ාංල 70 -160 ත් 80 – 120 ත් නැකගනහිය කීලාංල 790 – 550 ත් 80 – 350 ත් අතය කශ. ර්ග ප්රභායඹ ර්ග කි. 

මීය .4,900.62 කි. ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල 30 ග්රාභ නිශධාරී කකොට්සා 1610, භව නගය බා 1, නගය බා 1, ප්රාකීය ඹ බා 19, 

කඳො දථ ථාාන 29, කගොවිජන කේා භධයථාාන 56 කින් භන්විත කශ. ජනගවනඹ 1,718,869 කි. ජන ඝනත්ඹ .කි.මීය . පුීගරයින් 

351 ක් ඳභය කශ. ඳවුල් ංඛ්යා 470,853 ක් කශ. ආර්කකඹ ප්රධාන ලකඹන් කෘෂිකර්භඹ භත යා ඳතිසන අතය වී වා කඳොල් ගා 

ඉන් ප්රධාන තැනක් ගනී. 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටමින් විප  ජයරශණ 

සිලිවීභ රඵාගත් ථාානඹ 
ඳරිගයක කතොයතුරු කශභනාකයය ඳීධතිසඹ 
භඟින් යාජය ආඹතන ඇඟයී  තයඟා දඹ 

2017/2018 වා 
යන්  භානඹ 

ජාතිසක පරදායිතා  භාන තයඟා දඹ 2015 (2016) -1 
භාජ ආයක්ය විශ්රාභ ැටුප් කඹෝජනා ක්රභඹ 
වා ාභාජිකයින් ඵා ගැනීභ 

2017/2018 -2 
2019 -3 

දව  ඳාල් සිසු නිපුනතා තයඟා දඹ - 2019  2 ව 5 ථාාන  

කවොභ රැකිඹා කේා භධයථාානඹ කත්රීක  තයඟඹ 2 ථාානඹ 

 ISO 9001 – 2015 තත්ත් වතිසකඹ 2018 ර්ක  සිට 2020 ර්ඹ දක්ා 
අඛ්ඩලඩා  ඳත්ා ගැනීභ. 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 

•භාන  ඳත් ංර්ධනඹ 

•ආර්කක ංර්ධනඹ 

•භාජ ංර්ධනඹ 

•ඹවඳාරනඹ 

•ඳරිය කශභනාකයයඹ 

4.අභිපයෝග  

• ංර්ධන ැඩා ටවන් දවා ප්රතිසඳාදන ප්රභායත් ඳරිග නිකුත් කනොකිරීභ. 

• අක්මුදල් ප්රභායත් ඳරිග නිඹමිත කාරක ී කනොරැීභ. 

 • ඵවුර් භගින් ජරඹ කඵදා වැරීභට විලාර පිරිැඹක් දැරීභ. 

• න අ ද තර්ජනඹ කවේතුකන් ජන ීවවිතඹ අඩා ාර වීභ. 

• න තුන්කගන් සිලින ගා වානි කවේතුකන් කෘෂිකාර්මික නිථඳාදන රට දැඩි ඵරඳෑභක් සිලි වීභ.  

• භෘීපත වනාධාය රඵන ඳවුල් ංඛ්යා අපතක වීභ. 

•ැරසුභකින් කතොය ඵා ගැනී  නිා භාන  ඳත අතිසරික්ත වීභ,  පරදායි කර කඹොදා කනොගැනීභ, වා කබෞතිසක       
 ඳත් ැඹ කිරීභ. 

 

6.අනාගතඉක්  

• කබෞතිසක, මූරය වා 

භාන  ඳත් උඳරිභ 

කර ප්රකඹෝජනඹට 

ගැනීභ. 

• ජර  ඳාදන යාඳෘතිස 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ තුළින් 

ඳානීඹ ජර ගැටළු අභ 

කිරීභ. 

• න අ ද තර්ජන අභ 

කිරීභ. 

• ගා වානි අභ කිරීභ 

වා පිළිඹ  කඹීභ. 

• භෘීීකරාභීන් විඵර 

ගැන්වීභ  

තුළින්භෘීපතරාභී 

ප්රතිසලතඹ අඩු කිරීභ. 

 

 

1.5.6 ලයඹ ඳෂාත 
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ාගයගභ  භැද භාත තාය 

දැමීය භ භවැ ප්රා.කල්. 
කකොට්සාලඹ 
කන් කිරීභ - රු. 

1,000,000.00 

විඹදභ - රු. 961,904.33 

 

1.5.6.2 පුත්තම දිවත්්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 1924 1634.5 1750 1272.63 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  76 88.23 69 49.19 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 21 1.91 19 1.68 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  52 13.2 50 12.21 

5 ක්රීඩා ා පිි 20 27.95 17 24 

6 සුළු ාරිභාර්ග 57 42.36 52 30.46 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

60 18.47 51 9.10 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 427 220.94 414 176.59 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 840 147.25 767 126.51 

10 නිා ංර්ධනඹ 915 143.00 803 121.18 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  694 19.74 585 15.93 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  39 100.7 34 33.77 
13 කනත් ඹිතර 

ඳවසුක  255 368.82 216 112.63 

පු/ලාන්ත ඇන්ඩා ෘ ප්රාාමික 
විලිවර නීඳායක්ක 
වසුක  ංර්ධනඹ 

පුත්තරභ ප්ර.කල් කකොට්සාලඹ 

කන් කිරීභ- රු. 100,000.00 

විඹදභ - 95,181.08 

 

යාඳෘතිසක  නභ - කශඳතඉය දකුය 

ජඹසුභනායාභ විවායඹ 

ථාානඹ - වක්භය 

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 

 

ශ්රී රංකාකශ ඹම ඳරාකතහි පිහිටා ඇතිස අතය එඹ උතුරු අක්ාංල 080.0408'වා නැකගනහිය කීලාංල 79. ථාානගත 
, මුහුලි භට්ටමින් මීය ටර් 2.13 ක් ව ාභානය උසින්  පිහිි බි  කඩා කි. උතුරින් කරාඔඹ වා කභෝදයග  ආරු  ගංගාන් 
ගරා ඵසින ීමභාට ද, නැකගනහිරින් අනුයාධපුය වා කුරුයෑගර ද  , දකුණින් භා ඔඹ ද, ඵටහිරින් ඉන්ගඹන් 

ාගයකඹන් ද ට වී ඇත. මුළු භූමි ප්රභායඹ  ර්ග කි.මි 3072 කි.ජනගවනඹ 866,712කි. ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මි. 

01 කට 11,767ක් ඳභය කශ. ඳවුල් ංඛ්යා 244 287 කි.ජන්ද කකොට්සාල ගයන 05 ක් න අතය, ප්රාකීය ඹ කල්ක  

කකොට්සාල ගයන  16 කි. ග්රාභ නිරධාරි කකොට්සාල ගයන 548 කි. ගථත්රික්කක  ඇතිස ඉතා විචිත්ර ප්රකීලඹක් න 
කල්පිිඹ  සුශං ඵරාගාය, තාඳ ඵරාගාය, ඉථන්ගාන්, කකඩා ොරාන, ංචායක කර්භාන්තඹ, ීකය කර්භාන්තඹ, 
භනය  මුහුඳු කයශ, ආකර්ලනීඹ ංචායක කවෝටල්, ආර්ාක භධයථාානඹ, තල්භසුන් නැයියඹ වැකි පුත්තරක  
සුවිකලේෂිභ ථාාන, ඵත්තරංගුඩලඩු දූඳත ආගකඹන් භන්විතඹ. 

4. අභිපයෝග 
•අ ද මිනිථ ගැටුභ. 

• ගංතුය ආඳදා කවේතුකන්  ංර්ධන ඉරක්ක වමාඹාභට ඇතිස අඳවසුතාඹ. 
•ලිථකය ප්රකීල ර දරුන් වා ප්රභායත් අධයඳාන ඳවසුක  කනොභැතිස වීභ 
•ශ්රභ ඵරකාක  කාන්තා වබාගීත්ඹ ඉවර අනුඳාතඹක් වීභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කෘෂි කර්භාන්තඹ 
• ීකය කර්භාන්තඹ 
• ැවි ද කබෝග 
• කර්භාන්ත  
• ංචායක ආකර්ය ථාාන 

 

ඳල් දඹ ඳාය  ංර්ධනඹ 

කිරීභ, භවැ ප්රා.කල්. 

කකොට්සාලඹ 

කන් කිරීභ - 

රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු. 984933.48 

3. දිව්ත්රික් මට්ටමින් විප  ජයරශණ 

•2019 ය තුර භෘීපත ඵැංකු ංග  19 ක් Aකශ්රේණිඹට ඳත් කිරීභ. 
•කල්පිිඹ ප්රා. කල්. කකො. 96% වු විලි ද ැඳයීක  ප්රගතිසඹ 97.18% ඉවශ 

නැංවීභ. 
•සූර්ඹ ඵර ජර කඳෝ ඳ ඳීධතිස 124 ක් රඵාගැනීභ තුළින් කෘෂි නිථඳාදනඹ 

ඉවර නැංවීභ. 

 
 

6. අනාගතඉක්  
•ගළිඳුකභ ව විරැකිඹා 

අනුඳාතඹ අඩු කිරීභ. 
•ැඩි ගයුණු කශ කඳෝය 

භට්ටභ හිත කෞඛ්ය 

 ඳන්න පුයැසිඹන්. 
•භත්ද්රය දන් කතොය 

භාජඹක් බිහිකිරීභ. 
•ජරඹ ව නීඳායක්ක 

ඳවසුක . 
•ආවාය නිථඳාදනක  ථඹං 

කඳෝෂිත බාඹ. 

•පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිස 

බාවිතඹ ගරිභත් කිරීභ. 
•කාන්තාන් විඵර 

ගැන්වීභ.  
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කිරි කිරි ආශ්රිත නිථඳාදන ථාාන               

- භනුඳ 221 විවාය-  කල්රංචිඹ 
       කන් කිරීභ       - මි දඹන 3 
       විඹදභ               - මි දඹන 3 

 

 

1.5.7.1 අනුරාධපුර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        5.2019 ලාර් ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය 
 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 1806.2 1090.2 1720 995.49 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  13 8.61 11 7.73 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 969 31.67 967 21.59 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  107 17.94 105 14.009 

5 ක්රීඩා ා පිි 181 89.68 171 79.97 

6 සුළු ාරිභාර්ග 105 75.21 89 51.82 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

161 89.12 10 11.53 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

934 337.4 903 306.33 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 1479 186.58 1420 150.32 

10 නිා ංර්ධනඹ 1675 189.21 1533 117.15 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  21 2.19 21 1.59 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  322 35.07 317 21.92 

13 නිර කන - -   

14 කනත් ඹිතර 
ඳවසුක  

423 143.92 264 120.57 

එප්ඳාර ශ්රී  කඵෝීක විවායථාානක  
ප්රතිසආශ්රැත ජර ඳීධතිසඹ 

       ථාාන               -ඳලුගථැ 
       කන් කිරීභ       - මි දඹන 1.19 
       විඹදභ               - මි දඹන 1.19 

 

උතුරු භැද ඳශාතට අඹත් ඵහු ආගමික, ඵහු බාෂික ජනතාක් ීවත්න අනුයාධපුය ගථත්රික්කඹ, උතුරින්ශනිඹා, 
භන්නායභ. මුරතිසශ ගථත්රික්ක දන්ද, දකුණින් කුරුයෑගර,භාතකල් ඹන ගථත්රික්ක දන්ද,ඵටහිරින් පුත්තරභ වා 
භන්නායභ ගථත්රික්ක වා නැකගනහිය කඳොකශොන්නරු වා ත්රිකුයාභරඹ ඹන ගථත්රික්කඹන්කගන් අනුයාධපුය 
ගථත්රික්කක  ීමභාන් ඳතී.ගථත්රික්කක  භූමි ප්රභායඹ ර්ග කි.මීය . 7179 කි. මුළු ජනගවනඹ 929,539ක් න අතය 
ජන ඝනත්ඹ ර්ග කි.මීය ටයඹට 129 කි. ගථත්රික්කක  මුළු ඳවුල් ංඛ්යා 231,351කි.අනුයාධපුය ගථත්රික්කක  
භැතිසයය කකොට්සාල 7ක් තුශ ඡන්ද කකොට්සාල 634ක් ථාාපිතඹ.  දඹාඳගංචි ඡන්ද දාඹකයින් ංඛ්යා 653,151ක් 
කශ. ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සාල 22ක් ද ග්රාභ නිරධාරි   694ක්ද ථාාපිත අතය ඒ තුශ ග භාන 2594ක් ඇත. 
ගථත්රික්කක  ප්රධාන ීවකනෝඳාඹ කෘෂිකර්භාන්තඹ න අතය වී කගොවිතැන ප්රධාන කඵෝගඹ කශ. 

4. අභිපයෝග 

•විවිධ වනාධාය ැඩා ටවන් ග ර ක්රිඹාත්භක කිරීභ නිා කභැනි යඹ 

ැඩා ටවනකට වා  ඉගකිරී  ැඩා ටවනට ජනතා නැඹුරු කයගැනීභ අඳවසු වීභ. 

•නිරධාරින්ට කභැනි ජිවීකයය ැඩා ටවනකට අලය පුහුණු කනොභැතිසකභ 

•යඹ ආඳසු අඹකයගැනීක ී ගා වානි ුනිඹගඹ/ ගංතුය න ැනි ථබාවික විඳත් ර 

ඵරඳෑභ කවේතුකන් අඳවසු වීභ 

•ග්රාමීය ඹ ජනතාකේ වා නිරධාරින්කේ ආකල්ඳභඹ කන ඇතිස කිරීක ී ඇතිස ව ගැටළු 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
ජඹ ශ්රී භවා කඵෝීකන් වන්කේ ඇතුළු අටභථාානඹ ප්රමුඛ් කකොට ඓතිසවාසික 
උරුභඹන්කගන් යුත් ථාාන කභන්භ මිහින්තකල් යජ භවා විවායඹ, 
තන්තිසරිභකල් යජභවා විවායඹ. අවුකන පිළිභඹ ඇතුළු ඓතිසවාසික කඵෞීධ 
සිීධථාාන රැක් කභභ ගථත්රික්කඹ තුශ පිහිටා ඇතිස අතය එභ ඳසුබිභ කදථ 
විකදථ ංචායකඹන්කේ ආකර්ලයඹට රක්ඩා  වී ඇත. 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

•ග්රාභ ලක්තිස ආදර්ල ග භානඹක් කර ඳලුගථැ ප්රාකීය ඹ කල්ක  
කාර්ඹාරක  ආසිරිගභ ංර්ධනඹ කිරීභ. 
 

 

6. අනාගත ඉක්  

•පිහිනු රැබූ සිඹළුභ 
මිතිසර මූරය අංලක  
විනිවිදබාඹ ඇතිස කිරීභ 
දවා අලය පුහුණු රඵාීභ 
•නිථඳාදන ග භාන දවා 
නතාක්යඹ රඵාීභ වා 
ඔවුන්කේ යාඹක 
කුරතා ංර්ධන කිරීභ 
•මූරය ාක්යතාඹ 
 ඵන්ධ ග්රාමීය ඹ ජනතාකේ 
අකඵෝධඹ ඉවශ නැංවීභ 
•ග්රාමීය ඹ භට්ටමින් කවොද 
නාඹකයින් පිරික් බිහි කිරීභ 
•ප්රජා ංර්ධන ැඩා රී 
එභ නාඹකයින් වා ග්රාමීය ඹ 
ජනතාකේ වබාගිත්ඹ 
ඉවශ නැංවීභ 
•ග්රාමීය ඹ ජනතා අපතක කඳොලී 
අනුඳාත ඹටකත් විවිධ 
භාග  රට වසුවී ඇතිස 
අතය කභභ ග්රාභ ලක්තිස යඹ 
රඵාීභ භගින් ඔවුන් අපතක 
කඳොලී ඹටකත් රඵාගත්  යඹ 
 දන් මුදාගැනීභ 
 

නිනිා 43ක් ඉග කිරීභ 
       ථාාන               -597, එප්ඳාර 
       කන් කිරීභ       -මි දඹන 37.93 
       විඹදභ               - මි දඹන 37.93 

 

 

1.5.7 උතුරු මැද ඳෂාත 
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ගථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරඹ - න 

කගොඩා නැගිල්ර 

1.5.7.2 පඳොපෂොන්නරුල දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

4. 2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  

         
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                  

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 841 4629.07 827 3161.73 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  42 35.59 42 33.43 

3 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 9 1.00 9 0.98 

4 නීඳායක්ක ඳවසුක  1 3.10 1 3.00 

5 ක්රීඩා ා පිි 124 172.03 119 134.82 

6 සුළු ාරිභාර්ග 74 113.98 71 84.85 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

12 137.25 12 125.35 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

375 255.74 361 192.70 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 1064 1270.07 1027 940.19 

10 නිා ංර්ධනඹ 7341 386.10 7340 323.13 

11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ      

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  45 1188.58 32 454.68 

13 නිර කන 147 160.60 147 160.60 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  113 3189.53 71 2522.32 

විරඹාඹ භධය භවා විදයාරක  

කතභවල් ඳන්තිස කාභය 

කගොඩා නැඟිල්ර 

යාඳෘතිසක  නභ - කශඳතඉය දකුය 

ජඹසුභනායාභ විවායඹ 

ථාානඹ - වක්භය 

කන් කිරීභ - රු.1,000,000.00 

විඹදභ - රු.869,324.82 

 

උතුරින්, දකුණින්, ඵටහිරින්, ව නැකගනහිරින් පිළික දන්  ත්රිකුයාභරඹ, අ ඳාය, අනුයාධපුය, භාතකල් ව භඩා කරපු 

ගථත්රික්ක  දන්ද  භායි  වී ඇත. උතුරු අක්ලාංල 7’ 40” - 8’ 21” ව නැකගනහිය කීලාංල 80’ 44” - 81’ 20”අතය 

පිහිටා ඇත. විලාරත්ඹ ර්ග කිකරෝ මීය ටර් 3317.04 කි. ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා 7, භවා නගය බා 1, ප්රාකීය ඹ 

බා 7, ග්රාභ නිරධාරි   295, ඡන්ද කකොට්සා 3 ව ග භාන 657 කින් භන්විත කශ. මුළු ඳවුල් ංඛ්යා 133,674 

කි. ජාතිසක ආර්කකඹට කෘෂි අංලක  දාඹකත්ඹ නිා කඳොකශොන්නරු ගථත්රික්කඹට ඉතා ැදගත් ථාානඹක් හිමි කශ. 
කෘෂි කර්භාන්තඹ වා ඳයාක්රභ මුද්රඹ, මින්කන්රිඹ, කවුඩුල්ර ව ගිරිතකල් ැශ භගින් ජරඹ රඵා ගන්නා අතය 

අතීතක  ර්ා ජරකඹන්ද, ර්තභානක  භවැ ද නගකඹන් ව එහි ප්රධාන ලාඛ්ාක් න අමන් ගකඟන් ද කඳෝයඹ 

කශ. ත ද කඩින  භවැ ද ශඹාඳායඹ ඹටකත් භවැ ද ී කරාඳඹ (ගඹුරාගර /ැ දකන්ද) ව භවැ ද ීව කරාඳඹ 

ඹටකත් (ඇරවැය ප්රා. කල්. කකො) ංර්ධනඹ කශ. ඓතිසවාසික ලකඹන් කඳොකශොන්නරු ගථත්රික්කඹට ැදගත් 

ථාානඹක් හිමි කශ. එන  කඳොකොන් කඳයවැය , ගඹුරාගර කඳයවැය  ැනි කඳයවැය ද ඓතිසවාසික කෝභාතිස යජ භවා 

විවායථාානඹ වා භැගරිගිරිඹ ටදාකගඹ, කඳොකශොන්නරු ගල් විවායඹ ඹන කඳෞයාණික ථීධථාාන නිාඹ. කභභ 

ථාාන ඳදන  කදථ විකදථ ංචායක යාඳායඹ ගයුණු කිරීක  වැකිඹා ඇත. 

3.  දිව්ත්රික් මට්ටමින් විප  ජයරශණ 

•ඳරිඳාරන ංකීර්යඹ ඇතුළු අළුතිසන් ගථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරඹ ඉගකිරීභ. 

•අධයාඳන ක්කේත්රඹ- ඳාල් ර කගොඩා නැගි ද ංකීර්ය ඉගකිරීභ ව ජරඹ, විලි දඹ, 

නීඳායක්ක ඳවසුක  පුයා ලීභ. 

• කෞඛ්ය ක්කේත්රඹ- අලුතිසන් කයෝවල්, කගොඩා නැගි ද ඉගකිරීභ ව අලය ඳවසුක  

පුයාලීභ.  

•භන්තීරු 4කින් යුත් භාර්ගඹන් ව ගථත්රික්කක  භාර්ග ඳීධතිස ඉගකිරීභ. 

ආගමික ථාාන ැඩිගයුණු කිරීභ. 

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
ඓතිසවාසික ලකඹන් කඳොකශොන්නරු ගථත්රික්කඹට ැදගත් ථාානඹක් හිමි කශ. 

එන  කඳොකොන් කඳයවැය , ගඹුරාගර කඳයවැය  ැනි කඳයවැය ද ඓතිසවාසික 

කෝභාතිස යජ භවා විවායථාානඹ වා භැගරිගිරිඹ ටදාකගඹ, කඳොකශොන්නරු ගල් 
විවායඹ ඹන කඳෞයාණික ථීධථාාන නිාඹ. කභභ ථාාන ඳදන  කදථ විකදථ 
ංචායක යාඳායඹ ගයුණු කිරීක  වැකිඹා ඇත. 

කඳොකශොන්නරු භව කයෝවකල් 

ගෘවථා  

ක්රීඩා ාංගයඹ 
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ගක්අයා ආයාභඹ ැඩිගයුණු 

කිරීභ,ඇල්ර ප්රා. කල්.  

කන් කිරීභ - රු.මි. 0.5 

විඹදභ - රු.මි. 0.49 

         
 

1.5.8.1 බදුල් දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

 

  

 

 

2019  ලාර්ෂි  ක් රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 3333 2402.00 2691 1926.40 

2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  50 60.90 26 24.40 

3 නීඳායක්ක ඳවසුක  27 12.80 20 8.70 

4 ක්රීඩා ා පිි 174 121.90 96 63.40 

5 සුළු ාරිභාර්ග 77 67.80 43 33.90 

6 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 
ඳවසුක  

8 7.60 4 2.20 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

840 337.30 624 233.40 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 651 110.80 558 61.50 

9 නිා ංර්ධනඹ 384 45.10 206 24.70 

10 නිා විලි දඹ  884 25.00 419 8.50 

11 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  174 99.50 78 45.80 

13 කනත් ඹිතර ඳවසුක  75 11.40 67 7.60 

අළුත් ඇර ඳාය, නඩුකාය කන්ද 

ඳඩිකඳශ ංර්ධනඹ 

කිරීභ,ඵලිල්ර ප්රා. කල්. 

කන් කිරීභ - රු.මි. 0.3 
විඹදභ - රු.මි. .029 

 

භධයභ කලිකයකඹහි නැකගනහිය කකොටකහි පිහිි ඵලිල්ර ගථත්රික්කඹ උතුරින් ලි ඵය ඹි නැ කභන්ද , නැකගනහිරින් වා දකුණින් 

උථකඳු දන්ද ඵටහිරින් භධයභ කලිකයක  නැකගනහිය භායිකභන්ද ටවුනු කද්රෝණික  ාභානය උන්නතාංලඹ මීය ටර් 1400 ක් කශ. 

නැ   කගනහිරින්, දකුණින්, උතුරින්, ඵථනාහිරින් පිළික දන් කභොයයාගර,  යත්නපුය, අ ඳාය, නුයඑළිඹ ව යත්නපුය ගථත්රික්ක  දන් 

ර්ග  කිකරෝමීය ටර් 2861 ක භූමි බාගඹකි.ඳවුල් ංඛ්යා 268579ක් වා .කි.මීය  1කට 334ක ජන ඝනත්ඹක් ඇත.භැ.කකො. 9ක්, ප්රා.කල්. 

කකො. 15ක්, ග්රා.නි.කකො. 567ක්, ග භාන 1991ක්, භ.න. 2ක්, න.. 1ක්, වා ප්රා.. 15ක ඳරිඳාරන යාමුක් ඳතී. නමුණුකුර , 

නායංගර, වපුතකල්, කගො කභොල් දඹ, නාඹඵැීද කලි ඳන්තිස මූවකඹන් වාගඹළුභ, ලින්හිද, ඵමයකන්ද, යායාඇල්ර, කඵෝඹුරුඇල්ර, ආග 

ගඹඇ ද නිා කොඵාදවක  අසිරිභත් නිර්භායඹකි.කලිකයඹ ආශ්රිත ප්රකීල ර කත් ගාකශ යාප්තිසඹක් දක්නට රැකඵන අතය ශ්රී රාංකීඹ 

එශලු නිථඳාදනඹක් හිත කෘෂිකකාර්මික ීවකනෝඳාඹ යටාක් ඳැතිසය ඳතිසන අතය ංචායක යාඳායඹට සුලිසු ථබා කෞන්දර්ඹක  

අපර් නිර්භායඹන් භග භූකගෝලීඹ පිහිටීභද චිත්තාකර්ණීඹ කශ.  

4. අභිපයෝග 

•භූමික  අථාායීතාඹ නිා යාඳෘතිස ඉරක්ක රඟා කයගැනීක  අඳවසුතා 

• පුහුණු භාන  ඳත හිගකභ. 

•ප්රාේධන හිඟකඹන් කාර්මික අංලක  යාඹකයින් අභ වීභ. 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• උඩා යට කත් ගා 
• එශළු ගා 
• වී ගා 
• ංචායක කර්භාන්තඹ 
 

- විවායගර ඳන්ර අ දන් 

ඉවශට ඹන භාර්ගඹ ංර්ධනඹ 

, වල්ලි මුල්ර ප්රා. කල්. 

කන් කිරීභ - රු.මි.  0.5 
විඹදභ - රු.මි. 0.48 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 

• ග කඳය දඹ  ංර්ධන ැඩා ටවන ඹටකත් යාඳෘතිස 3685 ක ැඩා  නිභ කිරීභ. 

• ග්රාමීය ඹ භාර්ග කි.මීය . 187 ක් ංර්ධනඹ කිරීභ. 

•ඳවුල් ඒකක 206 ක් වා ථකය වර හිත නිා ඳවසුක  ංර්ධනඹ කිරීභ. 

• නිා ඒකක 419 ක් වා විලි දඹ ඳවසුක  බා දීම. 

• රතිාීනන් 6500 ක් වශා ආරක්ෂිත ඳාමය ජ ඳශසු ප බා දීම. 

1.5.8 ඌල ඳෂාත 
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තුයආය ැ.  

කන් කිරීභ - රු. මි. 26.50 

විඹදභ - රු. මි. 23.75 

1.5.8.2 පමොනරාග දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 900 896.75 900 895.15 

5 ක්රීඩා ා පිි 39 16.00 39 15.96 

6 සුළු ාරිභාර්ග 98 473.20 98 469.00 

7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර ඳවසුක  197 110.00 197 106.56 

8 ආගමික භධයථාාන ංර්ධනඹ 187 18.00 187 17.06 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 114 14.00 114 13.14 

10 නිා ංර්ධනඹ 253 80.00 253 74.60 

12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  32 32.00 32 30.14 

13 උඳකයය  ඳවසුක   469 30.12 469 30.00 

14 කනත් ඹිතර ඳවසුක  57 98.50 57 98.00 

ඳයවිඹන් ඇල්ර භාර්ගඹ  
කන් කිරීභ - රු. මි. 3.27 
විඹදභ - 3.27 

 

ඌ ඳශාතට අඹත් කභොනයාගර ගථත්රික්කඹ, ශ්රි රංකාකශ නැකගනහිය වා ගිණිකකොය ගලානුගත පිහිටා ඇත. මුළු බි  

ප්රභායඹ ර්ග කිකරෝමීය ටර් 5659 ක් ඳභය න අතය, ශ්රි රංකාකශ කදන විලාරභ ගථත්රික්කඹ කශ. නියකප්ක් පිහිටීභ 

අනු උතුරු අක්ලාංල 60 171 ත් 70 281 ව නැකගනහිය කීලාංල 800 501 ත් 800 351 ත් අතය පිහිටා ඇත. ප්රාකීශිඹ 
කල්ක  කකොට්සාල 11 කින් වා ග්රාභ නිරධාරි කකොට්සාල 319 ද ග භාන 1330 කින් වා භැතිසයය කකොට්සාල 3 කින් ද, 

ප්රාකීය ඹ බා 10 කින්ද භනවිත කශ. ඳවුල්  ංඛ්යා 157,216 ක්  වා ගෘව ඒකක  135,818 ක් ඳතිස. භා දගාවිර, 

යුදගනා, ුණලිරුාගර, ගරඵැීද, ඔක්ක පිිඹ ඹන ප්රකීල ඓතිසවාසික උරුභඹන් විදවා දක්න අතය ඹාර, භයගර 

කලිැිඹ,ඳයවිඹන් ඇල්ර ථබාවික ථාාන කභහි සුන්දයත්ඹ පිළිියුණ කයයි. ඵහුතයඹකකේ ජිකනෝඳාඹ 

කෘෂිකර්භාන්තඹ න අතය ංර්ධනඹට  ඳත් ආකඹෝජනඹ කශ යුතු ගථත්රික්කඹකි. 

4. අභිපයෝග 
•ාණිජ කෘෂිකර්භාන්තඹ කත ප්රජා ඉරක්කගත කිරිභ ලිථකය වීභ. 

•විඹළි කාරගුයක ී කෘෂිකර්භාන්තඹට වා ඳරිකබෝජනඹට ජරඹ හිඟඹ. 

• කෘෂි අථනු වා නිසි මිරක් කනොරැබිභ. 

•අ ද මිනිථ ගැටු  ඉවශ ඹාභ. 
• නිපුය ශ්රභඹ බිහිකිරිභට අලය ආඹතනික ඳසුබිභ අභ වීභ. 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ ව ීවකනෝඳාඹ ංර්ධනඹ. 
• කෘෂිකර්භාන්තඹ වා අලය ඹිතර ඳවසුක  ව යාප්තිස 
කේාන් ප්රර්ධනඹ.  
• සුළු වා භධය ඳරිභාය කර්භාන්ත ංර්ධනඹ. 
• ෘත්තීඹභඹ කුරතාකඹන් ව නිපුයතාකඹන් පිරි භාන 
 ඳත ප්රර්ධනඹ කිරිභ. 
• ාණිජ කෘෂිකර්භාන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ. 
 

    6.අනාගත ඉක්  

 

•  •5.8 % සිට 4  
   •4.4%  සිට 2  

   •කි.කැ.2,30 සිට 2,400 
   •65%   සිට 80  
   •65.5% සිට 80  
   •77.3% සිට 85  
   •83.1% සිට 90  
   •92.7%  සිට 98  

  •4.8%  සිට 3% 

   

3.දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා 

 ර ගැමප 

•20.8    සිට  5.8      

• 18.8  සිට 4.4   

•කි. කැ 2,216 සිට 2,302 

•65%  

•65.5%  

•77.3% 

•83.1% 

•92.7% 

•4.8% 

 

 •ගළිලි ඵ 

•දරිද්රතා ගෘ. ඒ 

•ඒ.පු. ලක්තිස ඳරිකබෝජනඹ  

•අ.කඳො. උ.කඳ. සිසුන් ංඛ්යා. 

•වි.වි ප්රකශල සිසුන් ංඛ්යා  

•ඳානීඹ ජරඹ රඵන ගෘ. ඒ.  

•නීඳායක්ක ඳවසුක  හිත ගෘ.ඒ.  

•විලි දඹ බාවිත ගෘ.ඒ 

•කේා වියුක්තිස අනුඳාතඹ 

කුඩා ාඋවන්කඳොර අමුය 
ප්රතිසංථකයයඹ  
කන් කිරීභ - රු. මි. 8.47 
විඹදභ - 6.80 
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ශ්රී ඳරාඵීදර ශ්රී ඳාද විශ්රාභලාරා 

කදභවල් කගොඩා නැගිල්ර ඉගකිරීභ 

කන් කිරීභ - රු .මි. 34.45   

විඹදභ - රු .මි. 30.42 

 

1.5.9.1 රත්නපුර දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 
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අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් ලයාඳිති 

ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 3363 2180.47 3009 1547.78 
2 ග්රාමීය ඹ ඳාර  15 148.25 7 38.54 
4 නීඳායක්ක ඳවසුක  9 4.19 7   
5 ක්රීඩා ා පිි 104 79.32 17.2 38.24 
6 සුළු ාරිභාර්ග 26 14.11 24 8.13 
7 ග්රාමීය ඹ ආර්කක ඹිතර 

ඳවසුක  
32 15.41 19 2.15 

8 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

564 278.43 522 177.82 

9 භාජ සුඵ ාධනඹ 1211 476.15 1002 65.81 
10 නිා ංර්ධනඹ 1883 261.02 1082 142.74 
11 සූරිඹ ඳැනර/විලි දඹ  855 29.07 643 12.21 
12 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  186 91.28 126 42.98 
14 කනත් ඹිතර 

ඳවසුක  
19 69.52 9 61.34 

- කකොටාමුල්ර අමුකර භාර්ගඹ 

ංර්ධනඹ කිරීභ 

කන් කිරීභ - රු .මි. 15.00   
විඹදභ - රු .මි. 13.08 

 

ඵයගමු ඳශාතට අඹත් කෑගල්ර වා යත්නපුය ඹන ගථත්රික්ක අතරින් විලාරතභ ගථත්රික්කඹ න යත්නපුය ගථත්රික්කඹ උතුරු අක්ාංල 
6.2354 – 6.9306 වා නැකගනහිය කීලාංල 80.1772 – 80.9546 අතය පිහිටා ඇත. ර්ගකිකරෝමීය ටය 3275.4 ක විලාරත්ඹකින් යුතු 

කභභ ගථත්රික්කඹ රංකාකශ 06 න විලාරතභ ගථත්රික්කඹ කශ. උතුරින් කෑගල්ර වා නුයඑළිඹ ගථත්රික්ක දන් ද දකුණින් ගාල්ර, 
භාතය වා ව ඵන්කතොට ඹන ගථත්රික්ක දන් ද ඵථනාහිරින් කකොශම වා කලුතය ගථත්රික්ක දන් ද නැකගනහිරින් කභොයයාගර වා 
ඵලිල්ර ගථත්රික්ක දන් ද සිභාන යත්නපුය ගථත්රික්කඹ රංකාකශ ැඩිභ ගථත්රික්ක ගයනකින් භායි න ගථත්රික්කඹයි. 2019 ර්ඹට 
අදාශ ගථත්රික්කක  ඇථතක න්තුගත  මුලු ජනගවනඹ 1,260,178 ක් කශ. ඳවුල් ංඛ්යා ැරකීක  ී 332185 ක ඳවුල් ංඛ්යාක් 
ාඹකයනු රඵයි. එකේභ ජන ඝනත්ඹ ැරකීක  ී ර්ග කිකරෝමිටයඹට 385 ජන ගවනඹකින් යුක්ත කශ. යත්නපුය ගථත්රික්කඹ 
භැතිසයය කකොට්සා 08කින් භන්විතඹ. එකේභ ඳරිඳාරන ප්රාකීය ඹ කල්ක  කකොට්සා 17 කින් භන්විත න අතය ග්රාභ නිරධාරී 

  575කින් යුක්ත කශ. එකේභ භවනගය බා 01 ක්, නගය බා 02 ක් ව ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 14 කින්  යුක්ත කශ.  

 

4. අභිපයෝග 
•කාශගුණික කනථවී  කවේතුකන් ඇතිසන ගංතුය නාඹඹා  ැනි අඳදා තත්ඹන් 
•ංර්ධන කාර්ඹඹන්හිී ඉඩා  ර අයිතිසඹ   ඵන්ධකඹන් ඳැනනගින ගැටලු  
•කර් මුල් කාර්තන්හිී ංර්ධන කටයුතු වා ප්රතිසඳාදන රැීක  ඌනතාඹ                  

•අක්රභත් ජනයාප්තිසඹ කවේතුකන් ංර්ධන කාර්ඹඹන්ට ව ජනතාට ඳවසුක  
ැරීමක  අභිකඹෝගතාඹ 

විභතාඹ 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
•භාර්ග ඇතුළු ග්රාමීය ඹ ඹිතර ඳවසුක  ංර්ධනඹ කිරීභ. 
•ගළිඳු ජනඹා නගාසිටුවීභ වා ීවකනෝඳාඹ ංර්ධන ැඩා ටවන් ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ 

•ආඳදා අභ කිරික  ැඩා ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරිභ. 

•ගථත්රික්කක  තරුය පිරිථ අතය ඳැතිසයඹන භත්ද්රය බාවිතඹ අභ කිරීභ. 

 

3. දිව්ත්රික් මට්ටපප විප  ගා  ර ගැමප 
•ගථත්රික්කක  ශභා ශ්රභඹ තුයන්කය ඇත. 
•2014 -2018 ඳසුගිඹ කාර ීමභා තුර රු මි දඹන 34615.53 ඳභය 

ආකඹෝජනඹක් සිලිකය  ගථත්රික්කක  භාර්ග ජාර ඳීධතිසඹ විලාර ලකඹන් 
ංර්ධනඹ කය තිසීභ. 
•ගථත්රික්කක  අධයාඳනක  ගුයාත්භක ංර්ධනඹ ඉවශ කගොථ ඇත. ු 2018 

ය තුශී ශියත්ඹ භත්වීක  ප්රතිසලතඹ 88 ක් කරද අ.කඳො.. ාභානය 

කඳශ 75.06 ක් කරද, අ.කඳො..උථ කඳශ 68  ක් කරද ඉවශ අගඹක 
ඳතීන 
•ගථත්රික්කක  ප්රාකීය ඹ කල්ක  කාර්ඹාර කිහිඳඹක්භ පරදායිතා ප්රාභථාාන 
ඇතුලු  අකනකුත්  භාන  රඵා ඇත.  
•ගථත්රික්කක  ඳරිඳාරන කක්න්ද්රථාානඹ ගථත්රික් කල්ක  කාර්ඹාරඹ අලුතිසන් 
ඉගකිය අන් කිරීභ. 

 

6. අනාගත ඉක්  

 

• ගථත්රික්කක  සිඹලු ජනතාකේ ඳානිඹ 
ජර අලයතාඹ  පුර්ය කිරීභ. 

•නිා අහිමි සිඹලුභ ජනඹාකේ නිා 

අලයතාඹ පුයාලීභ 

•සිඹලුභ  ප්රධාන ව උඳ භාර්ග ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

•ගථත්රික්කක  කෘෂිකර්භ ක්කේත්රඹ 

නවීකයයඹ කිරීභ 

•භැණික් කර්භාන්තඹ භග ඵීධ වී 

ගථත්රික්කඹ ංචායක කර්භාන්තක  ප්රධාන 

කක්න්ද්රථාානඹක් ඵට ඳත් කිරිභ  

•ගථත්රික්කක  යාප්තකමින් ඳතිසන 

භත්ද්රය බාවිතඹ තුයන් කිරීභ. 

• යත්නපුය ප්රධාන නගයඹ 

ඇතුළු සිඹලුභ උඳ නගය ක්රභානුකර 

ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 

කදල්ගව කකොටු ක්ෂුද්ර ජර 

කඳෝකඹ ංයක්යඹ කිරීභ 

කන් කිරීභ - රු .මි. 0.16   

විඹදභ - රු .මි. 0.16   

 

1.5.9 වබරගමුඛඳෂාත 
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කනයත්පුයගභ භාර්ගඹ  

ංර්ධනඹ  කිරිභ -  

ුණරත්කකොමුපිිඹ ප්රා කල්   

කන් කිරීභ- රු. 500000.00 

විඹදභ         - රු.495,000.00 

1.5.9.2  ෑගල් දිව්ත්රික් ය 

1. ශැඳින්වීම 

  

  

 

 

 

  

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.2019  ලාර්ෂි  ක්රියා ාරී වැැව්පප රගතිය  
 

 

 

                     

 

 

අංය/ වංරච  
අනුමත 

ලයාඳිති 

වංඛ්යාල 

අනුමත 

පලන් 

කිරීම 
2019.12.31 දිනට රගතිය 

රු.මි. 
අලවන් 

ලයාඳිති ගණන 
වියදම රු.මි. 

1 ප්රකශල භාර්ග 3619 1888.47 3223 1601.04 

2 ග්රාමීය ඹ විලි ද ගගු 62 1.84 57 1.69 

3 නීඳායක්ක ඳවසුක  24 11.80 24 11.80 

4 ක්රීඩා ා පිි 162 119.49 149 109.39 

5 සුළු ාරිභාර්ග 59 8.54 54 7.82 

6 ග්රාමීය ඹ ආර්කකඹිතර 
ඳවසුක  

10 6.05 9 5.56 

7 ආගමික භධයථාාන 
ංර්ධනඹ 

713 388.01 666 353.02 

8 භාජ සුඵ ාධනඹ 349 26.21 331 24.89 

9 නිා ංර්ධනඹ 2123 250.55 1957 241.85 

10 ග්රාමීය ඹ ජර ැඳයු  93 43.12 80 39.72 

භවත්තකවේන ළිද   ංර්ධනඹ  
කිරිභ  
ග දගමු  ප්රා කල් 

කන් කිරීභ- රු.300,000.00 

විඹදභ - 395,000 .00  

කෑගල්ර ගථත්රික්කඹට අඹත් භූමි ප්රභායඹ ර්ග කිකරෝමීය ටර් 1663 (.ැ.645) කි. නැකගනහිය කීලාංල අංලක 

80.10 ත් 80.35ත් අතය වා උතුරු අක්ලාංල අංලක 6.50 ත් 7.20ත් ගථත්රික්කඹ පිහිටා ඇත. උතුයට කුරුයෑගර 

දකුයට යත්නපුයද, නැකගනහියට භවනුය වා නුයඑළිඹ ඹන ගථත්රික්ක  දන් ද, ඵටහියට ග ඳව වා කකොශම 

ගථත්රික්ක  දන් ද භායි  වී ඇතිස කෑගල්ර ගථත්රික්කක  උතුරු දකුණු විහිීභ කි.මීය . 48 ක් වා නැකගනහිය ඵටහිය 

විහිීභ කි.මීය . 32 ක් කයි. භැතිසයය කකොට්සාල ංඛ්යා  9 ක් න අතය  ඳශාත්  ඳාරන ආඹතන  ංඛ්යා 12 කි.  

ප්රාකීශිඹ කල්ක   කකොට්සාල ංඛ්යා 11ක්  න අතය ග්රාභ නිරධාරි    ංඛ්යා 573 කි.  මුළු  ජනගවනඹ  

835934 ක්  න අතය  ඳවුල්  ංඛ්යා 218936 ක්  කශ. ජන ගනත්ඹ  480.21 කි.. 

. 

3. දිව්ත්රික්  මට්ටපප  විප  ෂගා ර  ගැනිප 

 
• ගථත්රික්  විරැකිඹා  ප්රතිසලතඹ  7.9  සිට 7.1  දක්ා  අඩු කය 

ගැනිභ.  

•ංර්ධනඹ  කර යුතු  ඹිතර ඳවසුක    දන්  40  

ංර්ධනඹ  කිරිභ.   

 

2.දිව්ත්රික් පේ රමුඛඛ් ඳරාව 
• කත් , යඵර්  ව  සුළු  අඳනඹන කඵෝග දවා  වු  ඉවර 
විබතාඹ.  

 

•ීමතාක ව  භව ඔඹ ු පින්නර න  ආශ්රිත ඇතිස  ංචායක  
කරාඳ. 

ඳයගවපිිඹ  භාර්ගඹ ංර්ධනඹ  

කිරිභ කන් කිරීභ - 300,000.00 

විඹදභ - රු. 295,000 .00 

 

4. අභිපයෝග 

• ගථත්රික්  දරිද්රතාඹ  7.1  වු  ඉවර අගඹක ඳැතීභ.  

6. අනාගතඉක්  

• ගථත්රික්  දරිද්රතාඹ  වා  විරැකිඹා  

ප්රතිසලතඹ  ජාතිසක අගඹට  ඩා ා  ඳවර 

භට්ටභකට  කගන ඒභ.  

 

•ජනතාකේ  භාජිඹ  ආර්කක භට්ටභ  

ඳත්නා  අගඹට ඩා ා  ඉවර භට්ටභනට  

කගන ඒභ. 
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02.පරිච්ඡේදය  

2.ප්රගතියයසවශසදිරරිසදක්ම 

2.1සවිඡේසෂඟාසකරසගතකනීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 පානසඅංය 

 

 සිඹලුභ නිරධාරීන් ආයණඹ න ඳරිදි 

දේශීඹ පුහුණු වීම් රඵා දීභ. 

 භාණ්ඩලික නිරධාරීන් දත විදේශීඹ පුහුණු 

ව විදේල ශියත්ව රඵා දීභ. 

 ්දේල කටයුතු අංලඹට අඹත්ව ංචායක 

ඵංගරා වා න උඳකයණ ැඳයීභ. 

 ංචායක ඵංගරා අලුත්වැඩිඹා කිරීදභන් 

ඩාත්ව පරදායි දේාක් රඵා දීභට වැකි 

වීභ. 

 දියින පුයා ඳතින කාර්ඹාර කාර්ඹ වඹක 

ව රිඹදුරු පුයප්ඳාඩු දඵොදවෝ ප්රභාණඹක් 

පියවීභ වා එභ නිරධාරීන් ඵා ගැනීභ. 

 ංචායක ඵංගරා බායකරුන් ඵා 

ගැනීභට කටයුතු කිරීභ. 

 සිඹලුභ ප්රාදේශීඹ දමකම් කාර්ඹාරර ද  

පිටු අලුතින් නිර්භාණඹ කය ඹාත්වකාලීන 

කිරීභ. 

 අභාතයාංලදහ ව දි්රික් භටමටන්න් 

ක්රිඹාත්වභක න සිඹලු ංර්ධන ැඩටවන් 

දනුදන් ප්රතිඳත්වති ැරසුම් ම්ඳාදනඹට 

වා දභදවඹවීභ වා ප්රගති භාදරෝචනඹට 

අභාතඹාංලදහ අධයක් නනයාම 

ක්රභම්ඳාදනද  අීකක්ණඹට ඹටත්ව 

ක්රභම්ඳාදන අංලඹක් සිාාපිත කය ඇත. 

 72 න නිදව් දින උදශරට භගාමී ඳැශ 

සිටුවීදම්ක්රිඹාලිඹක් වා 02/2020 

චක්රදමයඹ නිකුත්ව කයන රද අතය ඳැශ 

න්ශදී ගැනීභ වාරු.5000 ඵැගින් ප්රාදේශීඹ 

දමකම් කාර්ඹාර වා රඵා දීභට කටයුතු 

කයන රදී. 

 

2.1.2 මූයසඅංය 

 දභදවයුම් විඹදම් අභ කිරීභ ව අනාගත 

දියුණු ඉවර නැංවීභ වා ප්රඵර ූලරය 

ාර්තාකයණඹ. 

 අභාතයාංලදහ දඹෝ මත ූලරය ඳාරනඹ 

වා නීති රීති. 

 අභාතයාංලදහ නිැයදි ප්රම්ඳාදන 

ක්රිඹාලිඹ. 

 ග්රාමීඹ ව ප්රාදේශීඹ ඳරිඳාරන 

ක්රිඹාකායකම් වා ප්රතිඳාදන ැඳයීභ. 

 

2.1.3සව්ලඡේසකටයුතුසඅංය 

 EGN යාඳිතිඹ ක්රිඹාට නැංවීභ. 

 අනුභත ග්රාභ නිරධාරී දේා ය්ාා. 

2.2සඅභිඡයෝගත 

2.2.1සපානසඅංය 

 
 ්දේල කටයුතු අංලදහ ඳතින සිඹලුභ 

අංල වා අනුයුක්ත කිරීභට තයම් 
ප්රභාණත්ව කාර්ඹ භණ්ඩරඹක් දනොභැති 
වීභ. 

 ඹම් ඹම් කාර්ඹඹන් 

ැරසුම් කශ 

ඳරිදි ක්රිඹාත්වභක 

කිරීභට අලය 

ප්රතිඳාදන 

දනොභැති වීභ. 

 නක නිරධාරීන් 

ඵහුතයඹක් සිටීභ 

දවේතුදන් 

අත්වදැකීම් හිත 

නිරධාරීන්ද  හිඟඹ. 

 නියන්තයදඹන් නිරධාරීන් ්ාාන භාරු රඵා 

ගැනීභ 
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2.2.2සමූයසඅංය 

 අදාර අංල ව දි්රික් දමකම් 

කාර්ඹාරලින් පුදයෝකානඹ කයන රද 

දතොයතුරු නිසි දේරාට එක් රැ් කය 

ගැනීදම් අඳවසුතාඹ. 

 

 ඇතැම් පුදයෝකාන න්නුම් ූලරය 

ාර්තාකයණඹට සුදුසු දනොවීභ. 

 

 ූලරය කාර්ඹාධන දතොයතුරුර හිඟකභ. 

 

 නිැයදි දගවීම් ඳේධතිඹ වා ඳඹනු 

රඵන ප්රතිඳාදන භඟ අයුදදමර හිඟකභ. 

 

 දගවීදම් ක්රිඹාලිඹ වා ම්ර්ර්ණ කයන 

රද සිඹලුභ අලය ලිඹකිඹවිලි ඉදිරිඳත්ව 

දනොකිරීභ. 

 

 සීන්ත අඹැඹ දන් කිරීම්. 

 

 තාක්ණීත ඇගයීම්, කන්ටු රැ්වීම් ව 

ප්රම්ඳාදන කන්ටු රැ්වීම් වා සුදුසු 

දේරාක් ව දිනඹක් දොඹා ඵැලීභ ව 

අංල ලින් රඵා දදන වදිසි ඉමලීම් දවීභ. 

 

 ඳය්ඳය විදයෝීක චක්රදමය ව උඳදද ්

විවිධ ඳාර්ල භඟින් නිකුත්ව කිරීභ. 

 

 භවා බාණ්ඩාගායදඹන් විඹදම් පිඹවීභ 

වා ර්ඹ තුර දන් කයන රද ුදදම 

ලින් ප්රභාණත්ව ඳරිදි ප්රතිඳාදන 

ම්ඳාදනඹ දනොකිරීභ. 

2.2.3.ව්ලඡේසකටයුතුසඅංය 

 නිරධාරීන්ද   හිඟඹ  
 දැනුභැති නිරධාරින්ද  හිඟඹ 
 ඳරිගණක ැනි තාක්ණික ඳවසුකම් ර 

හිඟඹ 
 අන්තර්නාර ඳවසුකම් ර බිැටීම් ව 

ගැටළු 
 නිරධාරීන් වා නිඹන්ත දේරාට පුහුණු 

ැඩටවන් දනොරැබීභ 

 

2.2.4.විමර්නසඅංය 

 කාර්ඹඹ භණ්ඩර හිඟකභ 

 දදභශ බාා කතා කයන දේක හිඟකභ 

 ප්රාවන ව ැඳයුම් හිඟඹන් 

 
2.2.5.සඅභ්යන්තරරසවිගතනනසඅංය 

 
 නුපුහුණු කාර්ඹ භණ්ඩර 

 සීන්ත කාර ඳයාඹ 

 විගණනඹ ම්ඵන්ධ අනදඵෝධඹ 

 සීන්ත ම්ඳත්ව 

 අදනකුත්ව(ත්ර්තාදී ප්රවාය  

2.3සඅනාගතරසද්ක 

2.3.1සපානසඅංය 

 න තාක්ණඹට අනුගත න ඳරිදි 

්දේල කටයුතු අංලදහ කාර්ඹ භණ්ඩර 

දතොයතුරු ව දඳෞේගලික ලිපි දගොනුරට 

ඇතුශත්ව කශ යුතු දතොයතුරු ඇතුශත්ව කිරීභ 

වා න දත්වත ඳේධතිඹක් ක් කිරීභ. 

 

 EGN ැඩටවන ඹටදත්ව ග්රාභ දේා 

ම්ර පුේගරයින් වා නිා පිළිඵ 

දතොයතුරු රඵා ගැනීභ වා න භිදුකාංග 

ඳේධතිඹ, web application, mobile 

application දිඹත්ව කිරීභ. 

 

 අමර් වා දණ විභර්ලන දකොන්න් 

බා භඟ ම්ඵන්ධ වී දි්රික් වා 

ප්රාදේශීඹ භටමටන්න් අමර ්වා දණඹ පිටු 

දැකීභ වා න පුහුණු ැඩටවන් 

ඳැැත්වවීභ. 

 

 ංචායක ඵංගරාර කාභය ඳවසුකම් ැඩි 

කිරීභ. 

 

 ංචායක නිා දන් කිරීදම්දී දගවීම් 

කිරීභ භාර්ගගත ක්රභඹට සිදු කිරීභට 

ැරසුම් කිරීභ. 

 

 භාන ම්ඳත්ව ැරැ්භට අනු ්දේල 

කටයුතු අංලදහ සිඹලුභ නිරධාරීන් 

ආයණඹ න ඳරිදි පුහුණු වීම් රඵා දීභ. 



ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ාර්තා 2019                                                                                     |පිටු 39 

 

 තාක්ණ වාඹක තනතුය වා 

නිරධාරීන් 53 ක් ඵා ගැනීභට ම්ුදය 

ඳරීක්ණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 ඵහු කාර්ඹ ංර්ධන කාර්ඹ ාධක 

ඵරකාඹ භඟින් අඩු ආදාඹම්රාභීන් පුහුණු 

තනතුරු වා ඵා ගැනීභට අදාශ 

ප්රාදේශීඹ දමකම් දකොටමශාල භටමටන්න් 

නිඹාභනඹ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 උඳාධිධාරීන් 100,000 ක් ඵා ගැනීභට 

අදාශ ඳැැත්වවීභට නිඹන්ත ම්ුදය 

ඳරීක්ණ කටයුතු රට චක්රදමයඹ නිකුත්ව 

කිරීභට අදාශ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 ග්රාභ නිරධාරී ම් භටමටන්න් දතොයතුරු 

එකතු කිරීභට භිදුකාංග ඳේධතිඹක් ව 

දභොඵයිම ඇප් (Mobile App) එකක් ක ්

කයනු ඇත.  

 

2.3.2.මූයසඅංය 

 

 අදාර ආඹතනර ෑභ භටමටභකභ පරදායී 

දගවීම් ව විනිවිදබාදඹන් යුතු ප්රතිපර 

රඵා දීභ. 

 

 දගවීම් ඳේධතිඹ කාර්ඹශූය පරදායී දර 

ර්ධනඹ කිරීභ. 

 

 ආඹතනදහ කාර්ඹශූය දේඹක් වතික 

කිරීභ වා නිසි තත්වදඹන් ව 

ප්රභාණදඹන් යුතු බාණ්ඩ වා දේා නිසි 

දේරාට ැඳයීභ. 

 

 ්දේල කටයුතු අංලදහ, දි්රික් වා 

ප්රාදේශීඹ දමකම් කාර්ඹාරදහ ුදදම නිසි 

දර කශභනාකයණඹ කිරීභ. 

2.3.3.සව්ලඡේසකටයුතුසඅංය 

 සිඹළුභ ග්රාභ නිරධාරීන් වා මවුන්ද  

භා් යානකාරිඹ ආයණඹ න ඳරිදි 

අදාර අභාතයංල භඟ ම්ඵන්ධ දන්න් 

ප්රාදඹෝගික පුහුණු ැඩ ටවන් ඳැැත්වවීභ. 

 සිඹළුභ ග්රාභ නිරධාරීන්ද  දතොයතුරු 

ඇතුරත්ව කයන්න් EGN ඳේධතිඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

2.3.4.විමර්නසඅංය 

 දි්රික් දමකම් කාර්ඹාර්ප්රාදේශීඹ 

දමකම් කාර්ඹාර්ග්රාභ නිරධාරී 

කාර්ඹාරර දතොයතුරු තාක්ණ බාවිතඹ 

ඉවර නැංවීභ වා විභර්ලනඹ කිරීභ. 

 

 කාර්ඹාධන කශභනාකයණඹ වා 

දතොයතුරු තාක්ණ බාවිතඹ. 

 

 ්දේල කටයුතු අභාතයාංලඹ ඹටදත්ව ඇති 

ආඹතනර අකටයුතුකම් අභ කිරීභ. 

 

2.3.5.සඅභ්යන්තරරසවිගතනනසඅංය 

 

 විගණන ඉරක්ක පුයා ගැනීභ වා 

ප්රභාණත්ව විගණන ක්රිඹාකායකම් සිදු 

කිරීභ භඟින් ාර්ාකත්වඹ ඉවර දැමීභ. 

 

 අභාතයාංලදහ ව අභාතයාංලඹ ඹටදත්ව 

(දි්රික් දමකම් කාර්ඹාර, දය ම්ට්රාර්     

නනයාම දදඳාර්තදම්න්තු  

ඳාර්ලිදම්න්තු ගිණුම් කායක බා දත 

ඉදිරිඳත්ව කයනු රඵන සිේධි අඩු කිරීභ. 

 

 2019 ර්ඹට ඩා ැඩි විගණන 

ක්රිඹාකායකම් තියාය ංර්ධන 

අභිභතාර්ා දනුදන් ඉදිරිඳත්ව කිරීභ.
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03.පරිච්ඡේදය 
2019 ඡදවෆම්බර් 31 දිඡෙන් අලවන් වූ ලවර වඳශළ ලෙ වමවහත මූය ාළර්ය වළනෙය 

3.1  මූය ාළර්ය වළනෙ ්රාළය 

        

ඒසීඒ -එසහ 
 2019 ඡදවෆම්බර් 31 දිඡෙන් අලවන් වූ ාළ සීමළල වඳශළ ලෙ  

 මූය ාළර්ය වළනෙ ්රාළය 

 
        

රු. 

 
          

අයලෆය  

(ලර්තමළෙ ලර්ය) 

      

වටශෙ 

  තතය 

 
        ලර්තමළෙ ලර්ය   

ඉකුත්  

ලර්ය 

           
                        -    

 

ආදළයම් ෆබීම් 

   

                  -    

 

                 -    

 

                        -    

 

ආදාම් බදු 

 
1 

 

                  -    

 

                 -    

 

 
 

                        -    

 

දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා 
මත බදු 

 
2 

 

        

192,434,059 

 

        

227,924,065 ඒසීඒ-1 

                        

180,819,000 

 

අන්තර්ජාතික දලෂාම 
මත බදු 

 
3 

 

                  -    

 

                 -    

 
                        -    

 

බදු දනොලන ආදායම් වශ 
දලනත් 

 
4 

 

                  -    

 

                 -    

 
 180,819,000 

 

මුළු ආදයම් ෆබීම් (අ) 

   

  192,434,059 

 

      227,924,065 

 
      

  

 

  

 
                        -    

 

ආදයම් ඡෙොලෙ ෆබීම්  

   

                  -    

 

                 -    

 
                        -    

 

භාණ්ඩාගාර අග්රිම  
   

     391,327,423 

 

       443,002,000 ඒසීඒ-3 

                        -    

 

තැන්ඳතු 

   

 1,236,22 

 

                   

1,765,853 ඒසීඒ-4 

  96,600,000 

 

අත්තිකාරම් ගිණුම් 

   

 428,573,989 

 

      344,255,021 
ඒසීඒ-

5/5(අ) 

                        -    

 

දලනත් ැබීම් 

   

                  -    

 

                 -    

 

 96,600,000 

 

මුළු ආදළයම් ඡෙොලෙ 

ෆබීම් (ආ) 

   

821,137,636 

 

    789,022,874 

 

277,419,000 

 

මුළු ආදළයම් ෆබීම් ශළ 

ආදළයම් ඡෙොලෙ ෆබීම් 

ඇ = (අ)+(ආ) 

   

 1,013,571,695 

 

   1,016,946,939 

 
      

  

 

  

 

  

අඩු ාෂළ: වියදම 

   

  

 

  

 

                        -    

 

පුෙරළලර්තෙ වියදම් 

     

                 -    

 

 
 

8,267,786,600 

 

දේතන, ලැටුප් වශ 
අදනකුත් දවේලක ප්රතිාභ 

 
5 

 

7,985,437,260 

 

   7,598,276,540 
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   538,313,400 

 

අදනකුත් භාණ්ඩ ශා දවේලා 
 

6 

 

438,039,198 

 

  447,590,709 ඒසීඒ-2(II) 

     26,200,000 

 

වශනාධාර, වශනාධාර 
ප්රදාන වශ මාු  ිරීමම් 

 
7 

 

     24,896,991 

 

           

22,105,408 

 
                        -    

 

දඳොළී දගවීම් 

 
8 

 

                  -    

 

                 -    

 
                        -    

 

දලනත් පුනරාලර්තන 
වියදම් 

 
9 

 

                  -    

 

                 -    

       

8,832,300,000 

 

මුළු පුෙරළලර්තෙ වියදම් 

(ඈ)  

   

8,448,373,450 

 

 8,068,054,437 

 
      

  

 

  

 

  

මූනෙ වියදම් 

   

  

 

  

 

   173,550,000 

 

මූධන ලත්කම් 
පුනු ත්ථාඳනය ශා ලැඩි 
දියුණු ිරීමම් 

 
10 

 

 76,219,806 

 

    117,043952 

 

 
 

766,000,000 
 

මූධනලත්කම් අත්ඳත් 
කර ගැනීම 

 
11 

 

463,158,032 

 

    748,623,507 

 
                        -    

 

ප්රාග්ධනධන ඳැලීමම් 

 
12 

 

                  -    

 

                 - ඒසීඒ-2(II) 

                        -    

 

මූය ලත්කම් අත්ඳත් කර 
ගැනීම 

 
13 

 

                  -    

 

                 -    

 
     93,000,000 

 

ශැිරයා ලර්ධනය 

 
14 

 

43,712,062 

 

       26,607,415 

 
11,137,943,000 

 

දලනත් මූධන වියදම්  
 

15 

 

6,780,564,908 

 

9,712,576,574 

 
   12,170,493,000 

 

මුළු මූනෙ වියදම් (ඉ) 

   

7,363,654,808 

 

10,604,851,448 

 
      

  

 

  

 
165,500,000 

 

්රනළෙ ඡරර් වියදම් (ඊ) 

   

1,768,256,648 

 

   671,907,061 

 

  

තෆන්පතු ඡෙවීම් 

   

          836,410 

 

       7,485,664 ඒසීඒ-4 

165,500,000 

 

අත්තිාළරම් ඡෙවීම් 

   

  1,767,420,238 

 

     664,421,397 
ඒසීඒ-

5/5(අ) 

  

මුළු වියදමඋ = (ඈ+ඉ+ඊ) 

   

                  -    

 

                 -    

 21,168,293,000 

     

 17,580,284,906 

 

 19,344,812,946 

 

(20,890,874,000) 

 

…….. ඡදවෆම්බර් 31 දිෙට 

අග්රිම ඡයය ඌ = (ඇ-උ) 

   

  

(16,566,713,211) 

 
(18,327,866,007) 
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3.3  මූය තත්ත්ලය ිළිබබඳ ්රාළය 

 

     

ඒසීඒ-පී 

…2019… ඡදවෆම්බර් 31 දිෙට  

මූය තත්ත්ලය ිළිබබඳ ්රාළය 

        තතය 

    වටශෙ   ලර්තමළෙ ලර්ය   ඉකුත් ලර්ය 

        රු.   රු. 

       මූය ඡෙොලෙ ලත්ාම් 

   

    

 දේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ 

 
ඒසීඒ-6 

 

        434,308,402                        113,483,703 

    

    

 මූය ලත්ාම් 

   

    

 
අත්තිකාරම් ගිණුම් 

 
ඒසීඒ-5/5(අ) 

 

     2,463,235,209         804,222,584 

මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑ 
 

ඒසීඒ-3 

 

               744,571   -    

    

    

 මුළු ලත්ාම් 

   

2,898,288,182             917,706,287 

ශුද්න ලත්ාම් / වහාන්නය 

   

    

 ශුේධ ලත්කම් 

   

       2,462,871,269   798,723,941 

දේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ 
වංචිතය 

   

          434,308,402   113,483,703 

කුලී ශා ලැඩ අත්තිකාරම් 
වංචිතය 

 
ඒසීඒ-5(ආ) 

 

    

 රංෙම ලෙකීම් 

   

    

 තැන්ඳතු ගිණුම් 

 
ඒසීඒ-4 

 

1,108,511           5,498,643 

අග්රිම දේය 

 
ඒසීඒ-3 

 

                             -                                   -    

මුළු ලෙකීම් 

   

          2,898,288,182          917,706,287 
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3.4  මුදල් ්රලළශ ිළිබබඳ ්රාළය 

 

ඒසීඒ-සී 

....2019.... ඡදවෆම්බර් 31 දිඡෙන් අලවන් ාළ ලර්ය වඳශළ ලෙ 

මුදල් ්රලළශ ිළිබබඳ ්රාළය 

   
  තතය 

  ලර්තමළෙ ලර්ය  ඉකුත් ලර්ය 

  රු.  රු.  

ඡමඡශයුම් ක්රියළාළරාම්ලන්න් රත ත වූමුදල් ්රලළශයන්     

මුළු බදු ැබීම්                             -                               -    

ගාව්තු, අධිභාර, දඩ මුදල් වශ බඳත්ර                            -    25 

ාභ                            -                               -    

ආදයම් දනොලන ැබීම් 
දලනත් ශීර් දලනුදලන් එකතුකරන ද ආදායම් 

අග්රිම  ැබීම් 
18,174,450 

387,327,423 

452,616,125 

 

ඡමඡශයුම් ක්රියළාළරාම් ලන්න් රත ත වූ මුළු මුදල් ්රලළශය  

(අ) 
               

405,501,872 

                  

452,616,150 

 

    

අඩු ාෂළ -  මුදල් ලෆය කිරීම්:     

පුේග ඳඩිනඩි ශා දමදශයුම් වියදම්             327,258,426            385,987,250 

වශනාධාර වශ මාු  ිරීමම්වියදම්                    898,639                 4,504,517 

දලනත් ලැය ශීර් දලනුදලන් දරන ද වියදම්               27,427,628                            - 

භාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිම                    676,814                            -    

ඡමඡශයුම් ක්රියළාළරාම් වඳශළ ලෆය ාරෙ ද මුදල් 

්රලළශය(ආ)             356,261,507             390,491,767 

 

    

ඡමඡශයුම් ක්රියළාළරාම්ලන්න් රත ත වූ ශුද්න මුදල් 

්රලළශය(ඇ )=(අ)-( ආ) 
                            

49,240,365 62,124,383 

 

    

ආඡයෝරෙ ක්රියළාළරාම් ලන්න් රත ත වූමුදල් ්රලළශයන්     

දඳොළී                            -                               -    

ාභාං                            -                               -    

හිමිකම් ඉලත් වීදම් ප්රතිඳාදන ශා දභෞතික ලත්කම් විිරීමම                             -                               -    

උඳණය අය කර ගැනීම 

අත්තිකාරම් අය කර ගැනීම 
                           -

20,513,383 

                           - 

479,687 

ආඡයෝරෙ ක්රියළාළරාම් ලන්න් රත ත වූ මුදල් ්රලළශය (ඈ)               20,513,383 

                    

479,687 

 

    

අඩු ාෂළ -  මුදල් ලෆය කිරීම්:     

දභෞතික ලත්කම් ඉදිිරීමම් දශෝ මිදී ගැනීම් ශා දලනත් 
ආදයෝජනඅත්ඳත් කර ගැනීම්                41,228,599 

               

45,057,061 

අත්තිකාරම් දගවීම්  28,180,393  17,800,601 
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ආඡයෝරෙ ක්රියළාළරාම් වඳශළ ලෆය ාරෙ ද මුළු මුදල් 

්රලළශය (ඉ)               69,408,992               62,857,662 

 

    

ආඡයෝරෙ ක්රියළාළරාම්ලන්න් රත ත වූ ශුද්න මුදල් ්රලළශය  

(ඊ)=(ඈ)-(ඉ) 
                    

(48,895,609)             (62,377,975) 

 

    

ඡමඡශයුම් ශළ ආඡයෝරෙ ක්රියළාළරාම්ලන්න් රත ත වූ ශුද්න 

මුදල් ්රලළශය (උ)=(ඇ) + (ඊ)                 344,756                  (253,592) 

මූය ක්රියළාළරාම්ලන්න් රත ත වූමුදල් ්රලළශයන්     

දේශීය ණය ගැනීම්                            -                               -    

විදේශීය ණය ගැනීම්                            -                               -    

තැන්ඳතු ැබීම්                  1,236,225                            - 

   

මූය ක්රියළාළරාම් ලන්න් රත ත වූමුළු මුදල් ්රලළශය  (ඌ)                1,236,225                             -    

 

    

අඩු ාෂළ -  මුදල් ලෆය කිරීම්:     

දේශීය ණයආඳසු දගවීම්                            -                               -    

විදේශීය ණය ආඳසු දගවීම්                            -                               -    

තැන්ඳතු දගවීම් 
අනිකුත් ලගකීම් වශ තැන්ඳතු  ගිණුදමහි දලනව 

                 836,410 

 

                   253,592 

 

මූය ක්රියළාළරාම් වඳශළ ලෆය ාරෙ ද මුළු මුදල් ්රලළශය 

(එ)                 836,410                  253,592 

 

    

මූය ක්රියළාළරාම් ලන්න් රත ත වූ  මුදල් ්රලළශය (ඒ)=(ඌ)-

(එ)                399,815                  (253,592) 

 
    

මුදල්ල ශුද්න ඡලෙවහ වීම්   (ඔ) =  (උ) -(ඒ) 
               744,571                             -    

රෙලළරි 01 දිෙට ආරම්භා මුදල් ඡයය                             -                                -    

ඡදවෆම්බර් 31 දිෙට අලවළෙ මුදල් ඡයය                 744,571                             -    
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ඒසීඒ - 1 

2019 දෙසැම්බර් 31 දිදෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආොයම් ප්රකාායය 

ආොයම් ගණන් දීදම් නිලධාරි  :දකකාම් , අභ්යන්ර  හා සවවදශය කාටයුතු සහ පළාත් සභ්ා හා පළාත් පාලෙ අමාරයාාංයය 

 
 

වියෙම් ශීර්ෂ අාංකාය :155 

         
රු. 

ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්   

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව 

අ
ො
ළ

 අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

සටහෙ - 1 ආොයම් බශෙ                     

 

1004.01.01  
ආදායම් බද්ද                     

 

1004.01.02  
ාභාාං බද්ද                     

 

1004.01.03  
ප්රේණ බද්ද                     

 

1004.01.00  
මුළු සාමූහිකා බශෙ                     

                        

 

1004.02.01  
උපයෙ විට දගවීම් බශෙ                     

 

1004.02.99  
අදෙකුත්                     

 

1004.03.00  
 ඳවා ගැනීදම් බදු                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව ආොයම් රැසවකිරීම්  ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව 

අ
ො
ළ

 අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

            

            

            

 

1004.03.01  
ප්ඳොළිය මත                     

 

1004.03.99  
ගාව්තු වශ ප්ලනත්                     

 

1004.04.00  
ආර්ථිකා දසේවා ගාසවතු                     

 

1004.04.01  
ප්ද්ශීය                     

 

1004.04.02  
විප්ද්ශීය                     

 

1004.05.00  
ප්රාග්ධෙ ලාභ් බශෙ                     

 

1004.02.00  

මුළු සාමූහිකා දෙොවෙ බශෙ 

(ආ) 
                    

  මුළු ආොයම් බශෙ (අ+ආ)                     

සටහෙ - 2 
දශශීය භ්ාණ්ඩ හා දසේවා මර 

බශෙ 
                    

 

1002.01.00  
එකාතු කාළ අගය මර බශෙ                     

 

1002.01.01  
මූයමය ප්වේලාලන්                      

 

1002.01.02  
අප්නකුත් ප්වේලාලන්                      

 

1002.01.03  
නි්ඳාදන                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

 

1002.02.00  
භ්ාණ්ඩ හා දසේවා බශෙ                     

 

1002.02.01  
ප්වේලාලන්                      

 

1002.02.02  
නි්ඳාදන                      

 

1002.02.03  
ආනයන                     

 

1002.03.00  
ජාතිකා ආ ේෂකා බශෙ                     

 

1002.03.01  
ප්වේලාලන්                      

 

1002.03.02  
නි්ඳාදන                     

 

1002.03.03  
ආනයන                     

 

1002.04.00  
සු ාබශෙ (ආඥා පෙර)                     

 

1002.04.01  
මත්ඳැන්                     

 

1002.05.00  

නිෂවපාෙෙ (විදයේෂ 

විධිවිධාෙ) බශෙ 
                    

 

1002.05.01  
සිගරැට්                     

 

1002.05.02  
මත්ඳැන්                     

 

1002.05.03  
ඛනිජ ප්තල් නි්ඳාදන                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

 

1002.05.04  
ප්මෝටර් රථ ලාශන                     

 

1002.05.05  
ප්ොතරැයි                     

 

1002.05.99  
අප්නකුත්                     

 

1002.06.00  
දුම්දකාොළ බශෙ                     

 

1002.07.00  
මුශෙ  ගාසවතු                     

 

1002.08.00  
හ  බශෙ                     

 

1002.09.00  
පිරිවැටුම් බශෙ                     

 

1002.10.00  
සමාජ වගකීම් බශෙ                     

 

1002.11.00  
විදුලි සාංදශයෙ බශෙ                     

 

1002.12.00  
ජාතිය දගොඩෙැගීදම් බශෙ                     

 

1002.12.01  
ප්වේලාලන්                      

 

1002.12.02  
නි්ඳාදන                     

 

1002.12.03  
ආනයන                     

 

1002.13.00  

දටලිොටය, චිත්රපට හා 

වානිජ වැඩසටහන් බශෙ 
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

 

1002.14.00  

ජාංගම දු කාථෙ සන්නිදේෙෙ 

කුළුණු බශෙ 
                    

 

1002.15.00  
දකාටි දවළඳ පණිවිඩ බශෙ                     

1003 බලපත්ර ගාසවතු හා දවෙත් 
     

217,720,000  

    

180,819,000  
           -           193,619,110       193,619,110      -    

    

1,185,051  
    -    

    

1,185,051  
    192,434,059  

 

1003.01.00  

සුප්ඛෝඳප්භෝගී ප්මෝටර් රථ 
ලාශන බද්ද 

                    

 

1003.02.00  
ඳැලරුම් බද්ද                     

 

1003.03.00  
ඔට්ටු ශා සූදු බද්ද                     

 

1003.04.00  
ප්කොටව් ගනුප්දනු බද්ද                     

 

1003.05.00  

ඉදිකිරීප්ම් කර්මාන්ත ඇඳ 
වශතික වීප්ම් අරමුදල් බද්ද 

                    

 

1003.07.00  
අදෙකුත් බලපත්ර ගාසවතු 

     

217,720,000  

    

180,819,000  
           -           193,619,110       193,619,110      -    

    

1,185,051  
    -    

    

1,185,051  
    192,434,059  

 

1003.07.01  

ඖධ, උඳකරණ, විවුන් 
ශා ඖධ ප්ලප්ෂවැල් 
ලියාඳදිාංචි කිරීප්ම් ගාව්තු 

                    

 

1003.07.02  

ප්රජිව්ට්රාර් ජනරාල් 
ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ 
ලියාඳදිාංචි කිරීප්ම් ගාව්තු 
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

 

1003.07.03  
ප්ඳෞද්ගලික දැල රලාශනය                     

 

1003.07.04  
ප්මෝටර් රථ විකිණීම මත බදු                     

 

1003.07.05  

රාජය ආරක්ක 
අමාතයාාංයට අදාෂ බඳර 
ගාව්තු 

                    

 

1003.07.06  

ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් 
ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ 
බඳර ගාව්තු 

                    

 

1003.07.07  

තරු ඳප්ශේ ප්ශෝටල්ල කාමර 
වශා බද්ද 

                    

 

1003.07.08  

වමාගම් ලියාඳදිාංචි කිරීප්ම් 
බද්ද 

                    

 

1003.07.09  
කාබන් බද්ද                     

 

1003.07.10  
ලාශන හිමිකම් බද්ද                     

 

1003.07.11  
ණය ආඳසු ප්ගවීප්ම් බද්ද                     

 

1003.07.99  
අප්නකුත් 

        
217,720,000  

       
180,819,000  

            193,619,110          193,619,110      -    
      
1,185,051  

    -    
      
1,185,051  

       192,434,059  
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

 

1003.08.00  

දෙොරාරිසවවරුන්ට වාර්ෂිකා 

මහාධිකා ණ සහතිකා නිකුත් 

කිරීදම් ගාසවතු 

                    

 

1003.09.00  

විදශශිකායන්ට බදු දෙෙ 

ඉඩම් සඳහා වෙ බශෙ 
                    

 

1003.10.00  
විගමෙ බශෙ                      

 

1003.11.00  
දප්රේෂණ ගාසවතු                     

  
දශශීය භ්ාණ්ඩ හා දසේවා මර 

මුළු බදු ආොයම 

     

217,720,000  

    

180,819,000  
           -           193,619,110       193,619,110      -    

    

1,185,051  
    -    

    

1,185,051  
    192,434,059  

                        

සටහෙ - 3  
ජාරයන්ර  දවළඳාම මර 

බදු ආොයම 
                    

1001.01.00 ආෙයෙ බදු                     

1001.02.00 අපෙයෙ බදු                     

1001.03.00 
ආෙයෙ සහ අපෙයෙ 

බලපත්ර ගාසවතු 
                    

1001.04.00 
ව ාය සහ ගුවන්දරොටුපළ 

සාංවර්ධෙ බශෙ 
                    

1001.05.00 දසසව බශෙ                     

1001.05.01 ආනයන ප්වව් බදු                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

1001.05.02 අඳනයන ප්වව් බදු                     

1001.06.00 
දමෝටර්  ථ වාහෙ 

අනුග්රාහකා බශෙ 
                    

1001.07.00 
ප්රාදශශීය යටිරල පහසුකාම් 

සාංවර්ධෙ බශෙ 
                    

1001.08.00 විදයේෂ දවළඳ භ්ාණ්ඩ බශෙ                     

1001.99.00 අදෙකුත්                     

  
ජාරයන්ර  දවළඳාම මර 

මුළු බදු ආොයම 
                    

                        

සටහෙ - 4  බදු දෙොවෙ ආොයම                     

2001.01.00 දුම්රිය                     

2001.02.00 තැඳැල්                     

2001.03.00 
ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම 
(පුපුරන ද්රලය) 

                    

2001.04.00 
බන්ධනාගාර, කාර්මික ශා 
කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් 
ගිණුම 

                    

  
අදෙකුත් ප්රභ්වයන්දගන් ලෙ 

ආොයම (අ) 
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

2002.01.00 කුලී                     

2002.01.01 රජප්ේ ප්ගොඩනැගිලි කුලී                     

2002.01.02 
රජප්ේ කැෂෑලලින් ැප්බන 
ආදායම 

                    

2002.01.03 ඉඩම් ශා අප්නකුත් බදු කුලී                     

2002.01.04 
රාප්ද්ශීය ලතු වමාගම්ලලින් 
ැප්බන කල්බදු කුලී 

                    

2002.01.99 අප්නකුත් කුලී                     

2002.02.00 දපොළිය                     

2002.02.01 ණයදීම                     

2002.02.99 ප්ලනත්                     

2002.03.00 ලාභ්                     

2002.04.00 ලාභ්ාාංය                     

2002.05.00 
 ාජය වයාපා වල අතිරිේර 

අ මුෙක මාරු කිරීම 
                    

2003.01.00 දෙපාර්රදම්න්තුමය විකිණීම්                     

2003.02.00 
පරිපාලොත්මකා ගාසවතු හා 

දගවීම් 
                    

2003.02.01 විගණන ගාව්තු                     

2003.02.02 ගුලන් නාවික ගාව්තු                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

2003.02.03 
1968 අාංක 32 දරණ 
පු.ලි.ඳ.කිරීප්ම් ඳනත යටප්ත් 
ගාව්තු 

                    

2003.02.04 

මිනින්ප්දෝරු 
ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ 
ගාව්තු 

                    

2003.02.05 රජප්ේ මුද්රණාප්ේ ැබීම්                     

2003.02.06 

ලනවත්ල ශා ලෘක්තා 
වාංරක්ණ ආඥා ඳනත 
යටප්ත් ගාව්තු 

                    

2003.02.07 

වීවා බඳර, විප්ද් ගමන් 
බඳර ශා ද්විත්ල 
පුරලැසිභාලය බාගැනීම 
වම්බන්ධ ගාව්තු 

                    

2003.02.08 අඳගමන බද්ද                     

2003.02.09 
තක්ප්වේරු 
ප්දඳාර්තප්ම්න්තුප්ේ ගාව්තු 

                    

2003.02.10 
වමාගම් ප්රජිව්ට්රාර්ප්  
ගාව්තු 
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

2003.02.11 

වාංව්ථා වශ ලයලව්ථාපිත 
මණ්ඩලලින් ැප්බන 
නනතික ගාව්තු 

                    

2003.02.12 

රාජය ප්කොන්රාත් ඳනත 
යටප්ත් අයකරනු බන 
ගාව්තු 

                    

2003.02.13 විභාග ශා අප්නකුත් ගාව්තු                     

2003.02.14 
ප්මෝටර් රථ රලාශන ඳනත 
යටප්ත් අයකරනු බන 
ගාව්තු වශ අප්නකුත් 

                    

2003.02.15 

වශනදායී ප්මෝටර් රථ 
බඳර නිකුත් කිරීම යටප්ත් 
ප්මෝටර් රථ ඳැලරීප්ම්දී 
අයකරනු බන ලියාඳදිාංචි 
කිරීප්ම් ගාව්තු 

                    

2003.02.16 ගුලන්යානා කුලී ආදායම්                      

2003.02.17 
ඇඟලුම් වශා ප්ද්ශීය 
විකුණුම් මත ගාව්තු 

                    

2003.02.18 

කෘෂිකර්ම 
ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ 
ගාව්තු 

                    

2003.02.19 උද්භිද උදයාන ආදායම්                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 
4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

2003.02.20 
ගිණුම් ශා විගණන රමිති 
ප්වව් බද්ද 

                    

2003.02.21 
ඛනිජ ප්තල් කර්මාන්ත 
අමාතයාාංයට අදාෂ ගාව්තු 

                    

2003.02.99 විවිධ                     

2003.03.00 
ෙඩමුෙක හා  ාජසන්රකා 

කිරීම් 
                    

2003.03.01 
දඩමුදල් ශා රාජවන්තක 
කිරීම් (ප්ර්ගු) 

                    

2003.03.02 
දඩමුදල් ශා රාජවන්තක 

කිරීම් (ප්ලනත්) 
                    

2003.04.00 

 ජදේ නිලධාරීන්ට 

ලබාදෙෙ යතුරුපැදි 

සම්බන්ධ මූලිකා දගවීම 

                    

2003.05.00 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
අධිභාරය 

                    

2003.06.00 

එක්වත් ජාතීන්ප්  
වාමවාධක ප්මප්ශයුම තුළින් 
ද ආදායම 

                    

2003.99.00 අදෙකුත් ලැබීම්                     

2004.01.00 
සමාජ සාං ේෂණ ොයකා 

මුෙක 
                    

2004.01.00    මධයම රජය                     

2004.02.00    ඳෂාත් වභා                     

2005 වර්රෙ පැවරීම්                     
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ආොයම් 

සාංදේරය 
ආොයම් විසවර ය 

ආොයම් ඇසවරදම්න්තුව 

ආොයදමන් ආපසු දගවීම් 

  

ආොයම් රැසවකිරීම් ආොයදමන් ආපසු දගවීම්  

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

මූලිකා 

ඇසවරදම්න්තුව 

සාංදයෝධිර 

ඇසවරදම්න්තුව අ
ො
ළ

 

අ
ම
ාර
ය
ාාං
ය
ය
/ 

ද
ෙප
ාර්
ර
ද
ම්
න්
තු
ව
 

වි
සි
න්
 රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

දවෙත් අමාරයාාංය/ 

දෙපාර්රදම්න්තු විසින් 

රැසවකිරීම් (Table 

66/SA-21) 

එකාතුව 

හි
ඟ
 ආ

ො
ය
ම්
 

රැ
ස
වකි
රී
ම්

 

මුෙලින් 

ව
ැ 
දි
 නි
ව
ැ 
දි
 

කි
රී
ම්

 

එකාතුව ශුශධ ආොයම 

  
1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 2(iii)=2(i)+ 2(ii) (3) 4(i) 4(ii) 

4(iii)= 

4(i)+ 4(ii) 
5=2(iii)+ (3)-4(iii) 

2005.01.00 මශ බැාංකුප්ේ ාභ                     

2005.99.00 
ජාතික ප්ොතරැයි මණ්ඩය 
ශා අප්නකුත් ඳැලරීම් 

                    

2006 ප්රාග්ධෙ ආොයම්                     

2006.01.00 ඳැලරීප්මන් ත් මුදල්                     

2006.02.00 ප්රාග්ධෙ වත්කාම් විකිණීම                     

2006.02.01 ලාශන                     

2006.02.02 ප්ලනත්                     

2006.04.00 ණය ආපසු අයකා  ගැනීම්                     

3001.01.00 විදශශීය ප්රොෙයන්                     

  
අදෙකුත් ප්රභ්වයන්දගන් ලෙ 

ආොයම (ආ) 
                    

  
මුළු බදු දෙොවෙ ආොයම (අ) 

+ (ආ) 
                    

  මුළු ආොයම (සටහන් 1 - 4) 
     

217,720,000  

    

180,819,000  
           -           193,619,110       193,619,110  

    -        

1,185,051  
    -    

    

1,185,051  
    192,434,059  

  

 

              
            ………… ……………………………………….. 

  
…………………………………………………….. 

             දිනය රධාන මූය නිධාරි/රධාන ගණකාධිකාරි  
 

ආදායම් ගණන්දීප්ම් නිධාරි නම, තනතුර වශ අත්වන 

  
/මුදල් අාංප්ේ රධානි නම වශ අත්වන 
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ඒසීඒ -2 

2019 දෙවැම්බර් 31 දිදෙන් අලවන් ලර්ය වඳශා ලැඩවටශන් අනුල වියෙම් වාරාාංය 

        
වියෙම් ශීර් අාංකය : 155 

 

අමාත්ාාංදේ ෙම : අභ්න්ත්ර ශා වවලදශ කටුතු  වශ ළෂා්  වභ්ා ශා ළෂා්  ළාෙ අමාත්ාාංය 

        

       

රු. 

ලාර්ෂික 

ඇවවත්දම්න්ු දේ 

වඳශන් ළරිදි 

ලැඩවටශන් අාංකය 

වියෙදමහි ෙම 

අයලැය 

ඇවවත්දම්න්ු  

දලන්කිරීම් 

ළරිපූරක ඇවවත්දම්න්ු  

දලන්කිරීම් 

මු.දර. 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දලන්කිරීම්   
මුළු වියෙම 

ශුශධ ප්රතිඵලය 

ඉතිඵරිය /(ඉක්මවීම්) 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)-(5) 

ලැඩසටහන (1) (1) පුනරාලර්තන 
        

8,904,300,000                                 -    

        

(72,000,000) 

        

8,832,300,000  

        

8,448,373,450  

          

383,926,550  

  (2)ප්රාග්ධන 

        

1,010,550,000    

          

22,000,000  

        

1,032,550,000  

           

583,089,900  

          

449,460,100  

                

  උළ එකු ල 
    9,914,850,000                                 -    

      

(50,000,000) 
     9,864,850,000       9,031,463,350         833,386,650  

ලැඩසටහන (2) (1) පුනරාලර්තන             

  (2) ප්රාග්ධන 

      

11,085,000,000  

                     

2,943,000  

          

50,000,000  

      

11,137,943,000  

        

6,780,564,908  

        

4,357,378,092  

  උළ එකු ල   11,085,000,000                    2,943,000         50,000,000     11,137,943,000       6,780,564,908      4,357,378,092  

  මුළු එකු ල   20,999,850,000                    2,943,000                        -       21,002,793,000     15,812,028,258      5,190,764,742  

                

    

 

   

     

………………………....................................…… 

     

ප්රධාන ූලය ිලධාි/  ප්රධාන ණකකාිකකාි/  

     

අධයක්ෂ  (ුදල්)   ොක සසාි/ස  (ුදල්)   

     

දිනය : 
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ඒසීඒ-2(ii) 

2019 දෙසැම්බර් 31 දිදෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියෙම් ප්රකාායය 

            වියෙම් ශීර්ෂ අංකාය :155 

   

අමාත්ාංය දේ ෙම : අභ්න්ත්  හා සවවදශය කායුතු  සහ ළළා්  සභ්ා හා ළළා්  ළාලෙ අමාත්ාංයය 

 සවවදශය කායුතු  අංයය 

          

          

රු. 

 

වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 අ
ංකා

ය
  

වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

පුෙ ාවර්ත්ෙ වියෙම්                       

ලැඩවටශන (1)                       

ලැඩවට./ලයාඳ/./ ඳ 
ලයාඳ/./ලැය ෂයයය 
අංකය 

                      

සයහෙ - 5 - වැය 

විෂය අනුව 

වර්ගීකා යය කා ෙ 

ලෙ වැටුප්, දේත්ෙ 

සහ අදෙකු්  දසේවකා 

ප්රතිපලාභ් 

                      

පුශගල ළඩිෙඩි                       

1001 ලැටුප් ශා 
වේතන 

11 
              
6,255,850,000  

                     
-    

           
(67,121,400) 

             
6,188,728,600  

          
113,448,129  

            
5,895,126,746  

            
6,008,574,876  

             
180,153,724  

3% අනියම් ඉතිරියකි 
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වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  

වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

1002 අතිකා ශා 
නිලාඩු දින ලැටුප් 

11 
                   
24,000,000  

                     
-    

               
6,858,000  

                  
30,858,000  

              
9,363,563  

                 
16,835,161  

                 
26,198,725  

                 
4,659,275  

15% 

නියමිත මුදල් 
ලර්වය දී ෂයයදම් 
ලාර්තා ඉදිරිඳත් 
වනොවීභ(ඵැදීමි ශා 
ඵැරකම් 
ප්රකාව  
ඇතුත් කර 
ඇත) 

1003 වලනත් දීභනා 11 
              
2,038,100,000  

                     
-    

             
10,100,000  

             
2,048,200,000  

            
39,273,679  

            
1,911,389,981  

            
1,950,663,660  

               
97,536,340  

5% අනියම් ඉතිරියකි 

පකතුල   
          

8,317,950,000  

                     

-    

       

(50,163,400) 

         

8,267,786,600  

      

162,085,372  

        

7,823,351,888  

        

7,985,437,260  

         

282,349,340  
3%   

සයහෙ - 6 - වැය 

විෂය අනුව 

වර්ගීකා යය කා ෙ 

ලෙ අදෙකු්  භ්ාණ්ඩ 

හා දසේවා 

                      

ගමන් වියෙම්                       

1101 වේශීය 11 
                   
86,250,000  

0.00 
             

(4,000,000) 
                  
82,250,000  

              
4,491,263  

                 
54,157,318  

                 
58,648,581  

               
23,601,419  

29% 

නියමිත මුදල් 
ලර්වය දී ෂයයදම් 
ලාර්තා ඉදිරිඳත් 
වනොවීභ(ඵැදීමි ශා 
ඵැරකම් 
ප්රකාව  
ඇතුත් කර 
ඇත) 

1102 ෂයවේශීය 11 
                     
8,000,000  

- 
             

(8,000,000) 
                                 
-    

                           
-    

                                
-    

- -     

එකාු ව සඅ     
                

94,250,000  
- 

       

(12,000,000) 

               

82,250,000  

           

4,491,263  

              

54,157,318  

              

58,648,581  

            

23,601,419  
29%   
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මූ
ල
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ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    
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මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

1201 ලිපිද්රලය ශා 
කාර්යාලීය අලයතා 

11 
                   
21,800,000  

 -  
             
16,840,000  

                  
38,640,000  

            
25,921,450  

                   
9,913,253  

                 
35,834,704  

                 
2,805,296  

7% 

ලිපිද්රලය රර්ික 
පිරිභැව්භකින් 
යුතුල බාෂයතා 
කිරීභ 

1202 ඉන්ධන 11 
                   
27,750,000  

 -  
                            
-    

                  
27,750,000  

            
13,055,416  

                   
8,952,757  

                 
22,008,173  

                 
5,741,827  

21% 

අතයලය කටයුතු 
ලදි කණ්ඩායම් 
ලවයන් රජව  
ලාශන වයොදා 
ගැනීභ 

1203 රශාර ඳාන ශා 
නි ඇඳුම් 

11 
                     
1,150,000  

 -  
                
(158,000) 

                       
992,000  

                   
44,000  

                      
508,887  

                      
552,887  

                    
439,113  

44% 

ඳලතින පුරප්ඳාඩු 
වශේතුවලන් 
අතිරික්ත 
ඉතිරියක් ඇති වීභ 

1204 වලදය වැඳීමම්   
                                  
-    

 -  
                            
-    

                                 
-    

                           
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

    

1205 වලනත් 11 
                     
4,500,000  

 -  
                            
-    

                    
4,500,000  

                 
149,329  

                   
2,984,997  

                   
3,134,326  

                 
1,365,674  

30% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

එකාු ව සආ     
                

55,200,000  
- 

          

16,682,000  

               

71,882,000  

         

39,170,195  

              

22,359,894  

              

61,530,090  

            

10,351,910  
14%   

ෙඩ් ු  වියෙම්                       

1301 ලාශන 11 
                   
19,600,000  

 -  
             
21,575,000  

                  
41,175,000  

            
27,175,000  

                 
10,688,453  

                 
37,863,453  

                 
3,311,547  

0%   

1302 යන්ත්ර වශ 
යන්වත්රෝඳකර  

11 
                     
7,500,000  

 -   -  
                    
7,500,000  

              
1,213,361  

                   
3,190,086  

                   
4,403,447  

                 
3,096,553  

41% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

එකාු ව ස ඇ     
                

30,350,000  
 -  

          

21,575,000  

               

51,925,000  

         

28,461,979  

              

15,003,847  

              

43,465,826  

              

8,459,174  
16%   
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මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  

වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    
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මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

දසේවා                       

1401 ප්රලාශන 11 
                   
10,200,000  

 -  
             

(3,500,000) 
                    
6,700,000  

              
5,785,231  

                                
-    

                   
5,785,231  

                    
914,769  

14% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

1402 තැඳැල් ශා 
වන්නිවේදන 

11 
                   
34,300,000  

 -  
               

1,800,000  
                  
36,100,000  

            
10,197,120  

                 
21,571,454  

                 
31,768,574  

                 
4,331,426  

12% 

තැඳැල් ශා 
වන්නිවේදනය 
වශා අනලය 
ෂයයදම් ඳානය 
කිරීභ 

1403 ෂයදුලිය ශා ජය 11 
                   
17,950,000  

 -  
               

5,206,400  
                  
23,156,400  

              
3,247,506  

                 
18,514,598  

                 
21,762,104  

                 
1,394,296  

6% 

ෂයදුලිය ශා ජය 
රර්ික 
පිරිභැව්භකින් 
යුතුල බාෂයතා 
කිරීභ 

1404 ඵදු කුලී වශ 
ඳෂාත් ඳාන 
රයතන ඵදු 

11 
                   
90,000,000  

 -  
           

(26,700,000) 
                  
63,300,000  

            
17,476,527  

                 
25,477,966  

                 
42,954,493  

               
20,345,507  

32% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

1406 කල්ඵදු ලාශන 
වශා වඳොළී වගවීම් 

  
                                  
-    

 -  
                            
-    

                                 
-    

                           
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

    

1408 වභවශයුම් 
කල්ඵදු යටවත් 
මිදීගත් ලාශන 
වශා කල්ඵදු ලාරික 

11 
                     
5,900,000  

 -  
             

(5,000,000) 
                       
900,000  

                 
900,000  

                                
-    

                      
900,000  

                              
-    

0%   

1409 වලනත් 11 
                 
201,000,000  

 -  
               

1,100,000  
                
202,100,000  

            
55,443,233  

               
115,781,068  

               
171,224,302  

               
30,875,698  

15% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

එකාු ව ස ඈ     
             

359,350,000  
 -  

       

(27,093,600) 

             

332,256,400  

         

93,049,617  

            

181,345,085  

           

274,394,702  

            

57,861,698  
17%   
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ය
  

වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    
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මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

අදෙකු්  භ්ාණ්ඩ හා 

දසේවා සඳහා මුළු 

වියෙම 

සඅ+ආ+ඇ+ඈ  

  539,150,000  -  
             

(836,600) 
538,313,400 165,173,054 272,866,144 438,039,198 100,274,202 19%   

සයහෙ - 7 - වැය 

විෂය අනුව 

වර්ගීකා යය කා ෙ 

ලෙ මාරුකිරීම්, 

ප්රොෙයන් සහ 

සහොධා  

                      

මාරුකිරීම්                       

1501 සුබවාධන 
ලැඩවටශන් 

  - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1502 ෂයශ්රාමික 
ප්රතිාබ 

  - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1503 රාජය රයතන   - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1504 වංලර්ධන 
වශනාධාර 

  - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1505 වම්භාදම් වශ 
දායක මුදල් 

  - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1506 රජව  
වවේලකයන් වශා 
වේඳෂ  ය වඳොළී 

11 
                   

26,200,000  
                     
-    

                            
-    

                  
26,200,000  

                 
898,639  

                 
23,998,352  

                 
24,896,991  

                 
1,303,009  

5% අනියම් ඉතිරියකි 

1507 ඳෂාත් වබා 
වශා ප්රදානයන් 

  - 
                     
-    

                            
-    

- - - - - -   

1508 වලනත් 11 
                   

20,000,000  
                     
-    

           
(20,000,000) 

                                 
-    

 -   -   -   -  -   

එකාු ව   
                

46,200,000  

                     

-    

       

(20,000,000) 

               

26,200,000  
                 

898,639  
                 

23,998,352  
                 

24,896,991  
                 

1,303,009  
5%   
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මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

1601 වේශීය  ය 
වශා වඳොළි වගවීභ 

  - - - - - - - - -   

1602 ෂයවේශීය  ය 
වශා වඳොළි වගවීභ 

  - - - - - - - - -   

1603 බාණ්ඩාගාර 
බිල්ඳත් ශා 
බාණ්ඩාගාර ඵැඳුම්කර 
භත ලට්ටම් 

  - - - - - - - - -   

එකාු ව    -   -   -   -   -   -   -   -   -    

සයහෙ - 9 - වැය 

විෂය අනුව 

වර්ගීකා යය කා ෙ 

ලෙ අදෙකු්  

පුෙ ාවර්ත්ෙ වියෙම් 

                      

1701 ඳාඩු වශ 
කඳාශැරීම් 

  - - - - - - - - -   

1702 අනවප්ක්ෂිත 
වවේලා 

  - - - - - - - - -   

1703 කාර්යාලීය 
බාා ප්රතිඳත්තිය 
ක්රියාත්භක කිරීභ 

11 
                     

1,000,000  
 -  

             
(1,000,000) 

                                 
-    

 -   -   -   -  -   

එකාු ව   
                     

1,000,000  
 -  

             
(1,000,000) 

 -   -   -   -   -   -    

ලැඩවටශන (1)                       

මුළු පුෙ ාවර්ත්ෙ 

වියෙම්වල එකාු ව 

සසයහෙ 5-9) 

  8,904,300,000  - (72,000,000) 8,832,300,000  
      

328,157,065  

        

8,120,216,384  

        

8,448,373,450  

         

383,926,550  
4%   
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මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

ලැඩවටශන (1)                       

වැය විෂය අනුව  ාජ් 

ආදයෝජ්ෙ වියෙම් 

වර්ගීකා යය 

                      

සයහෙ - 10 මූලධෙ 

ව් කාම් 

පුෙරු් ථාළෙය හා 

වැඩිදිුතණු කිරීම  

                      

2001 වගොඩනැගිලි 
වශ ඉදිකිරීම් 

11 
                 
158,000,000  

 -   -  
                
158,000,000  

              
2,246,397  

                 
71,805,401  

                 
74,051,798  

               
83,948,202  

53% 

ව්ලවේ කටයුතු 
අංව  සියලුභ 
කාර්යා නි 
භැඳුර 
වගොඩනැගිල්ව
හි ව්ථාපිත කිරීභ 
නිවා වගොඩනැගිලි 
වශ ඉදිකිරීම් 
පුනරුත්ථාඳන ශා 
ලැඩිදියුණු කිරීම් 
වශා අවප්ක්ෂිත 
ඳරිදි ෂයයදම් 
ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් 
වනොවීභ 

2002 යන්ත්ර ශා 
යන්වත්රෝඳකර  

11 
                     
8,400,000  

 -   -  
                    
8,400,000  

                 
297,029  

                                
-    

                      
297,029  

                 
8,102,971  

96% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

2003 ලාශන 11 
                     
7,150,000  

 -   -  
                    
7,150,000  

              
1,720,084  

                      
150,896  

                   
1,870,980  

                 
5,279,020  

74% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

එකාු ව සඅ    
             

173,550,000  
- - 

             

173,550,000  

           

4,263,510  

              

71,956,297  

              

76,219,806  

            

97,330,194  
56%   
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මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

2101 ලාශන    -   -   -   -   -   -   -   -      

2102 ග/ශබාණ්ඩ ශා 
කාර්යාලීය  ඳකර  

11 
                   

39,500,000  
 -  

             
22,000,000  

                  
61,500,000  

              
1,017,184  

                 
29,342,299  

                 
30,359,483  

               
31,140,517  

51% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

2103 යන්ත්ර ශා 
යන්වත්රෝඳකර  

11 
                 

102,500,000  
 -   -  

                
102,500,000  

              
9,476,866  

                 
26,493,030  

                 
35,969,896  

               
66,530,104  

65% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

2104 වගොඩනැගිලි 
වශ ඉදිකිරීම් 

11 
                 

602,000,000  
 -   -  

                
602,000,000  

                           
-    

               
396,828,653  

               
396,828,653  

             
205,171,347  

34% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

2105 ඉඩම් වශ ඉඩම් 
ලැඩිදියුණු කිරීම් 

  - -  -  - - - - -     

2106 භ/දුකාංග 
වංලර්ධනය 

  - -  -  - - - - -     

2108 කල්ඵදු ලාශන 
වශා  ය මුද 
රඳසු වගවීම් 

  - -  -  - - - - -     

එකාු ව සආ    
             

744,000,000  
- 

          

22,000,000  

             

766,000,000  

         

10,494,050  

            

452,663,982  

           

463,158,032  

         

302,841,968  
40%   

සයහෙ -12 ප්රාග්ධනධෙ 

මාරුකිරීම් 
                      

2201 රාජය රයතන   - - - - - - - -     

2202 වංලර්ධන 
වශායන් 

  - - - - - - - -     

2203 ඳෂාත් වබා 
වශා ප්රදානයන් 

  - - - - - - - -     

2204 ෂයවේයන්ට 
භාරු කිරීම් 

  - - - - - - - -     
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වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

2205 රාජය වනොලන 
රයතනලට 
ප්රාග්ධනධන ප්රදාන  

  - - - - - - - -     

එකාු ව ස ඇ     - - - - - - - -     

සයහෙ - 13 මූල 

ව් කාම් අ් ළ්  කා  

ගැනීම 

  - - - - - - - -     

2301 හිමිකම් දායක 
මුදල්  

  - - - - - - - -     

2302  ය දීභ   - - - - - - - -     

එකාු ව සඈ     - - - - - - - -     

සයහෙ - 14 හැකියා 

වර්ධෙය 
                      

2401 කාර්ය භණ්ඩ 
පුහුණු 

11 
                   

93,000,000  
- - 

                  
93,000,000  

            
23,740,472  

                 
19,971,589  

                 
43,712,062  

               
49,287,938  

53% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

එකාු ව සඉ     
                

93,000,000  
 -   -  

               

93,000,000  

         

23,740,472  

              

19,971,589  

              

43,712,062  

            

49,287,938  
53%   

සයහෙ - 15 දවේ  

මූලධෙ වියෙම් 
                      

2501 
ප්රතිලයුශගතකර ය 

  - - - - - - - -     

2502 රවයෝජන   - - - - - - - -     

2503 අනවප්ක්ෂිත 
වවේලා  

  - - - - - - - -     

2504 ඳෂාත් වබා 
වශා දායකත්ලය 

  - - - - - - - -     
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වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  

වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

2505 ප්රවම්ඳාදන 
වැකසීභ  

- - - - - - - -     

2506 යටිත 
ඳශසුකම් වංලර්ධනය  

- - - - - - - -     

2507 ඳර්ව   වශ 
වංලර්ධන  

- - - - - - - -     

2509 වලනත් 
 

- - - - - - - -     

එකාු ව සඊ  
 

- - - - - - - -     

                        

ලැඩවටශන (1)                       

 ාජ් 

ආදයෝජ්ෙයන්හි මුළු 

වියෙම 

සඅ+ආ+ඇ+ඈ+ඉ+ඊ  

  
          

1,010,550,000  
 -  

          

22,000,000  

         

1,032,550,000  

         

38,498,032  

            

544,591,869  

           

583,089,900  

         

449,460,100  
44%   

                        

මුළු ෂයයදම්ල එකතුල  
(වටශන 5-15) 

  
          

9,914,850,000  
 -  

       

(50,000,000) 

         

9,864,850,000  

      

366,655,097  

        

8,664,808,253  

        

9,031,463,350  

         

833,386,650  
8%   

                        

                        

ලැඩවටශන (2)*                       

සයහෙ - 16 දවේ  

මූලධෙ වියෙම් 
                      

2506 යටිත 
ඳශසුකම් වංලර්ධනය 

11 
                     

5,000,000  
 -   -  

                    
5,000,000  

  
                   

1,000,000  
                   

1,000,000  
                 

4,000,000  
80% 

අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 
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වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය 
 

වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
  

2509 වලනත්- 
වංලර්ධන ලයාඳ/ති - "  
පිබිවදමු 
වඳොවෂොන්නරුල " 
ලැඩවටශන, 2016-
2020 

11 
            

10,000,000,000  
 -   -  

           
10,000,000,000  

 -  
            

6,633,780,192  
            

6,633,780,192  
          

3,366,219,808  
34% 

2019.09.24 
දිනැති ජාතික 
අයලැය චක්ර 
වල්ඛ අංක 
5/2019 අනුල 
අනිලාර්ය 
ඉතිරියකි 

2509 වලනත්- 
වංලර්ධන ලයාඳ/ති - " 
නි වවලන" 14022 
ඉදිකිරීවම් 
ලැඩවටශන 

11 
                   

75,000,000  
 -  

             
50,000,000  

                
125,000,000  

 -  
                 

80,065,924  
                 

80,065,924  
               

44,934,076  
36% 

2019.09.24 
දිනැති ජාතික 
අයලැය චක්ර 
වල්ඛ අංක 
5/2019 අනුල 
අනිලාර්ය 
ඉතිරියකි 

2509 වලනත්- 
වංලර්ධන ලයාඳ/ති - 
ගංලතුර ශා නායයෑම් 
රඳදා වශා ප්රතිචාර 
දැක්වීවම් ලයාඳ/තිය 

17 
                                  
-    

         
2,943,000  

 -  
                    

2,943,000  
              

2,727,423  
  

                   
2,727,423  

                    
215,577  

7% අනියම් ඉතිරියකි 

2509වලනත්- 
වංලර්ධන ලයාඳ/ති - 
ගාල් දිව්ත්රික්කය 
තුෂ සිදුකිරීභට 
වයෝජිත ගංලතුර 
රරක්  ශා 
වංලර්ධන ලයාඳ/තිව  
කයතා අධයයනය 
වම්ඵන්ධීකර ය 
කිරීභ 

11 
                     

5,000,000  
 -   -  

                    
5,000,000  

                     
3,145  

                      
284,970  

                      
288,115  

                 
4,711,885  

94% 
අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 

2509වලනත්- 
වංලර්ධන ලයාඳ/ති -
භාතර නිල්ලා එළිය 
වංලර්ධන ලයාඳ/තිය 

11 
              

1,000,000,000  
    

             
1,000,000,000  

  
                 

62,703,253  
                 

62,703,253  
             

937,296,747  
94% 

අවප්ක්ෂිත ඳරිදි 
ෂයයදම් ඉල්ලීම් 
ඉදිරිඳත් වනොවීභ 
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වැය විෂයය 

ප්රතිපළාෙෙය 
 

වියෙම ශුශධ බලළෑම 

මූ
ල

කා
 
ය
ය
 ස
ස
ංද
ත
ත්
 

අ
ංකා

ය
  වාර්ෂිකා අයවැය 

දවන්කිරීම් 

ළරිපූ කා 

ඇසවත්දම්න්ු  

දවන්කිරීම්    

මු.ද . 66/69 

මාරු කිරීම් 

මුළු ශුශධ 

දවන්කිරීම් 

මුෙල් දළොත්ය 

අනුව වියෙම 

මු.ද . 208 යයද්  

අදෙකු්  

අමාත්ාංයපදෙළාර්

ත්දම්න්ු  විසින් 

ෙැර වියෙම් 

සභ්ාණ්ඩාගා  මුද්රිත් 

සයහන් අනුව  

මුළු වියෙම 
ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්      

ඉතිපරිය / 

(ඉතමවීම්  

සංදයෝධිත් 

ඇසවත්දම්න්ු දේ 

% දලස 

දවෙසවකාම්වලය 

දහේු  

(1) (2) (3)  (-)/+  

(4)=(1)+ 

(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7) (9)=(8)/(4)*100 
 

ලැඩවටශන (2)                       

 ාජ් 

ආදයෝජ්ෙයන්හි මුළු 

වියෙම  

  
       

11,085,000,000  

      

2,943,000  

          

50,000,000  

       

11,137,943,000  

           

2,730,568  

        

6,777,834,340  

        

6,780,564,908  

      

4,357,378,092  
39%   

                        

සයහෙ - 16                        

ලැඩවටශන 1 වශ 2                       

වමිපූර්  පකතුල 
(වටශන 5 සිට 16) 
මුලු ෂයයදභ 

  20,999,850,000 2,943,000 - 21,002,793,000 369,385,665 15,442,642,593 15,812,028,258 5,190,764,742 25% 
 

                        

            

     

 

  
…………………………………………… 

  

    
 

   
ප්රධාන ූලය නිධාරි/ ප්රධාන ග කාිකකාරි/ 

  

        
අධයක් (මුදල්) /වකොභවාරිව් (මුදල්)  

  

        
දිනය : 
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ඒසීඒ-3 

2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම ග ණුමම ග  

අම ගාත්ාාංශ දේ නම ග : අභ්න්තත්  හා සවදදශශ ටටුතු  සහ ළළා් සභ්ා හා ළළා් ළාලන අම ගාත්ාාංශය 
      වියෙම් ශීර්ෂ අාංටය 

:155 

            
රු. 

අග්රිම ග ණුමම් අාංටය 

2019 ජනදාරි 01 දිනට අග්රිම ග 

දශේෂය 
අග්රිම ග ලැබීම් අග්රිම ග යවයමම ග 

2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්රිම ග 

දශේෂය 

2019 

දෙසැම්බර් 

31 දිනට 

භ්ාණ්ඩාගා  

දළෝ අනුද 

දශේෂය 1 2 3 4 

දනොයවය 

වූ උළ 

අග්රිම ග 

දනොයවය 

වූ අග්රිම ග 

(දනොයවය 

වූ උළ 

අග්රිම ග 

හැ ) 

එටු ද 
භ්ාණ්ඩාගා 

දයන්ත 

දදන් 

මූලාශ්ර දලින්ත 
එටු ද වියෙම් ම ගණුන්ත මුෙල් ම ගණුන්ත එටු ද 

දනොයවය 

වූ උළ 

අග්රිම ග 

දශේෂය 

දනොයවය 

වූ අග්රිම ග 

දශේෂය 

එටු ද 
5 

  1(i) 1(ii) 1(iii) 2(i) 2(ii) 2(iii) 3(i) 3(ii) 3(iii) 4(i) 4(ii) 4(iii) 

7002-0-0-449-0-19-0        -            -           -    
  

391,327,423  

  

13,634,966  

 

404,962,389  

  

399,541,004  

  

4,676,814  
  404,217,818  

  

744,571  
       -    

  

744,571  
  

              1. ඉහත් 4 හා 5 දශේෂ අත්  දදනසට දහේු  දළන්තදන්තන 

          (1) ප්රේෂණය ය ක න  න නත් භ ණාඩාගාරා  ප්ඳ් භව  ප්න්ප්ඳප්නන 2019.12.31 දිනට ත්නල් ප් ේෂණයය 
   

 ………………….  
 

      (2) ප්වන භ ප් ේතු -   
          

 ………………….  
 

 

  
 

දම ගම ග දශේෂ දාර්ත්ාද අ්සන්ත ට න දින දන විට යවයදා ඇ්නම් ඒ බද ෙ, දනොඑදසේ නම් දනොයවයමම ගට දහේු  සඳහන්ත ට න්තන. 

     ඉ ත ස න් ප්ත් තුරු නිවැ දි බවට ස තික ක මි. 
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ඒසීඒ -4 

2019 දෙසෂම්බර් 31 දිනට තෂන්පත් ගිණුම් පිළිබඳ ප්රකාශය  

වි ෙම් ශීර්ෂ අංකා  :155 
 

අමශතශංය දේ නම : අභ්න්ත  හශ සවදදශය කාටුතු  සහ පළශත් සභ්ශ හශ පළශත් පශලන අමශතශංය  

      
රු. 

තෂන්පු  ගිණුදම් නම තෂන්පු  අංකා   
2019 ජනදශරි 01 දිනට 

දයේෂ   
දර්ෂ  ු ළ බෂ  කිරීම් දර්ෂ  ු ළ හ  කිරීම් 

2019 දෙසෂම්බර් 31 

දිනට දයේෂ   

2019 දෙසෂම්බර් 31 දිනට 

භ්ශණ්ඩශගශ  දපොත් අනුද දයේෂ  

ඇඳ තැන්ඳත් 6000-0-0-1-0-91                            -                                 -                          -                             -                                         -    

ඇඳ තැන්ඳත් 6000-0-0-1-0-117                            -                         241,500                221,500                     20,000                                20,000  

ටෙන්ඩර් තැන්ඳත් 6000-0-0-2-0-121                     10,000                               -                   10,000                           -                                         -    

ටෙන්ඩර් තැන්ඳත් 6000-0-0-2-0-165                            -                         453,000                153,000                   300,000                               300,000  

ටතවන ඳාර්ශ්වයන් ටවත නැවත ටෙවීම් කිරීම 
ටවනුටවන් තාවකාලිකව රවාෙන්නා තැන්ඳතු 

6000-0-0-13-0-81                    394,121                               -                     8,275                   385,846                               385,846  

ටතවන ඳාර්ශ්වයන් ටවත නැවත ටෙවීම් කිරීම 
ටවනුටවන් තාවකාලිකව රවාෙන්නා තැන්ඳතු 

6000-0-0-13-0-120                            -                         440,200                328,841                   111,359                               111,359  

ටකොන්ත්රාත් ස ා  ර ඳවම්ම් දල්  6000-0-0-16-0-70                    307,025                   15,719                   291,306                               291,306  

ටකොන්ත්රාත් ස ා  ර ඳවම්ම් දල්  6000-0-0-16-0-110                            -                                 -                          -                             -                                         -    

වයවස්ාාපිත ටෙවීම් ටවනුටවන්  ර තාවකාලික 
රවා ෙැනීම් 

6000-0-0-18-0-109                            -                         101,525                 75,700                           -                                         -    

වයවස්ාාපිත ටෙවීම් ටවනුටවන්  ර තාවකාලික 
රවා ෙැනීම් 

6000-0-0-18-0-139                     23,375                   23,375                           -                                         -    

එකතුව                    734,521                  1,236,225              836,410               1,108,511                          1,108,511  
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ඒසීඒ- 5 

2019 දෙවැම්බර් 31 දිනට අත්තිකාරම් ගිණුම  

            
වියෙම් ශීර් අංකය : 155 

  

අමාත්ාං දේ නම : අභ්න්තත්ර ශා වවලදශ කටුතු  වශ ළෂාත් වභ්ා ශා ළෂාත් ළාන අමාත්ාංය 

           
රු. 

අත්තිකාරම් ගිණුදම් 

නම 
අත්තිකාරම් ගිණුම් අංකය 

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් 

වංඛ්ාල 

2019 ජනලාරි 01 

දිනට දේය  

වියෙදමහි උළරිම සීමා රු.165,500,000 
ැබීම්ල අලම සීමා 

රු.96,600,000 

ශර දේයන්තදේ 

උළරිම සීමා රු. 

1,435,000,000 

බැරකම් 

පිළිබඳ 

උළරිම 

සීමා රු. 2019 

දෙවැම්බර් 31 

දිනට 

භ්ාණ්ඩාගාර 

දළොත් අනුල 

දේය 

ලර්ය ු ෂ ශර කිරීම් ලර්ය ු ෂ බැර කිරීම් දේය   

(1) (2) (3) 4=(1)+ (2) - (3)   

  මුෙලින්ත ශරවව වටශන්ත මගින්ත මුෙලින්ත 
ශරවව වටශන්ත 

මගින්ත 
    

(1) රජයේ 
නිධාරීන්යේ 
අත්තිකාරම් 8493/0/0/0155/0011 1     1,122,369,926      18,092,472       1,710,717,652      1,916,620     386,089,680       2,463,173,750      

    8493/0/0/0155/0012             2,019,034             38,610,113         40,567,688                 61,459      

            1,124,388,960      18,092,472       1,749,327,766      1,916,620     426,657,368       2,463,235,209             -                   -    

(2) 
අයනකුත් 
අත්තිකාරම්                     

(3) විවිධ 
අත්තිකාරම් 
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ACA-6 

                                            මූල්ය නොන නන නත්කම් නපිළිබ නප්රකශය  න- න2019 

වි දම් නශීර්ෂ නඅංක  න: න155 අමශත්යශංය නොේ/ොදඳශර්ත්ොම්න්තුොේ/දිස්ත්රික් ොේකම් නකශර් ශල්ොේ නනම න:අභ්යන්ත්  නහශ නස්නොශය නකයුතතු නසහ නඳළශත් නසභ්ශ නහශ නඳළශත් නඳශල්න අමශත්යශංය  

   

       

රු. 

ජංගම ොන නන නනත්කම් ොක්ත්  

(1) 

(2) (3)  

2019.12.31 දිනය න

ොයේෂ  

ගනුොදනු ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 

අ
ග
 
 නො
න
න
ස
්වී
ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශභ්

 

ො
භ්
ෞති

ක
 නො
න
න
ස
්වී
ම්

 

ො
ය
ේෂ
 

 

2019.01.01 

දිනය නොයේෂ   

අත්ඳත් ක ගැනීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් න
මගින් 

මශරු නකිරීම්  

විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් නමගින් 
2(3)=2(1)-

2(2) 
3(1) 

(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ +3(3) අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 

ොකරීොගන 

 න න
නැඩනලින් 

 
1  ස්ථශන  නනත්කම්   611       

     

614,554,032  

        

10,494,050                   -    

                 

-            -    

        

190,739,679  

       

(180,245,630) 

          

-           -    

        

-         434,308,402  

     ොග ඩනැගිලි නසහ ඉදිකිරීම්     6111                           

         නිනශස       61111                         

           බ ෝට්ටු නිලාව         6111101                       

           ගරාජ         6111102                       

           ජංගම නිලාව         6111103                       

  
         නිලාව බයෝජනා 
ක්රමතතට්ටු නිලාව         6111104                       

           තානායම්         6111105                       

  
         බශෝටල් වශ 
ආඳනාා         6111106                       

           නි නිලාව         6111107                       

           වංචාරක  ංගා         6111108                       

  
 

  උඳ නඑකතුන                       
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ජංගම බනොලන ලත්කම් බේතය 

 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 

2019.01.01 
දිනට බේය 

(2) 
ගනුබදනු 

(3) 2019.12.31 

දිනය නොයේෂ  

2(1) 2(2) 2(3)         ොනනස්කම් 

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

අ
ග
 
 න

ො
න
න
ස
්වී
ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශභ්

 

ො
භ්
ෞති

ක
 න

ො
න
න
ස
්වී
ම්

 

ො
ය
ේෂ
 

 

මිදී ගැනීම් මගින් 

මාරු කිරීම් 

විකිණීම් 

මගින් 

මශරු කිරීම් න

මගින් 
3(1) 

(-)/+ 

3(2) 

3(3) 

= 
3(1) 

+/-

3(2) 

4=1+2(3)+ 

+3(3) 

අබනකුත් 
ආයතනලලින් 

බකරීබගන 
යන 

ලැඩලලින් 
 

 

   

  

  

       නිනශස නොන නන 

ොග ඩනැගිලි      61112                         

           කාර්යා බගොඩනැගිලි         6111201                       

           ඳාවල්         6111202                       

           බරෝශල්         6111203                       

  
         බඳොදු විබනෝදාව්ලාදය 
වශා වූ බගොඩනැගිලි         6111204                       

            ඩු ග ඩාල         6111205                       

           ගුලන් බතොටුඳ         6111206                       

           ආදාශනාගාර         6111207                       

           බලෂබඳොෂලල්         6111208                       

  
         
විදයාගාරතඳර්බණයායතන         6111209                       

           කම්ශල්         6111210                       

      උඳ නඑකතුන                       

     ොනනත් නඉදිකිරීම්       61113                         

  
         අධිබේගී මාර්ග, වීදි, 
මශාමාර්ග         6111301                       

           ඳාම්         6111302                       

           උමං         6111303                       
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ජංගම බනොලන ලත්කම් බේතය 

 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 

2019.01.01 
දිනට බේය 

(2) 
ගනුබදනු 

(3) 

2019.12.31 

දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 

අ
ග
 
 නො
න
න
ස
්වී
ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශභ්

 

ො
භ්
ෞති

ක
 නො
න
න
ස
්වී
ම්

 

ො
ය
ේෂ
 

 

අත්ඳත් කරගැනීම් මාරු කිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිදී ගැනීම් මගින් 
අබනකුත් 

ආයතනලලින් 
බකරීබගන 

යන ලැඩලලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

           දුම්රිය මාර්ග, උඳ මාර්ග         6111304                       

  
         ගුලන් බතොටුඳ ධාලන 
ඳථ         6111305                       

  

         ලරාය, බේලි වශ 
බලනත් ජ වම්ඳාදන 
ලැඩබඳොෂ         6111306                       

  

         භූගත ලත්කම් කැනීම් 
වශා බයොදා ගනු න 
උඳකරය          6111307                       

  
         වන්නිබේදන රැශැන්, 
විදුලි රැශැන් ශා නෂ මාර්ග         6111308                       

  
         එළිමශන් ක්රීඩා වශ 
විබනෝදාත්මක ඳශසුකම්         6111309                       

  
         අඳලශන ඳද්ධති පිළියම් 
වංකීර්ය         6111310                       

           බඳොම්ඳ කරන ව්ථාන         6111311                       

  
         බගොවිබඳොෂ ශා 
කෘෂිකර්මය ආශ්රිත ලත්කම්         6111312                       

      උඳ නඑකතුන                       

    න්ත්ර නහශ  න්ොත්රෝඳක ණ     6112     

     
614,290,032  

     
10,494,050                   -                     -            -    

      
190,739,679  

     
(180,245,630) 

          
-           -            -    

     
434,044,402  

     ප්රනශහන නඋඳක ණ       61121   

     

479,920,630          

      

162,445,630  

     

(162,445,630)       

     

317,475,000  

          මගී ලාශන         6112101 
        
479,920,630          

        
162,445,630  

       
(162,445,630)       

        
317,475,000  

          භාණ්ඩ ප්රලාශන ලාශන 
    

6112102                       

          කෘෂිකාර්මික ලාශන         6112103                       

          කාර්මික ලාශන            6112104                       

          ගින් රථ           6112105                       

          නැේ         6112106                       
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ජංගම ොන නන නනත්කම් ොක්ත්  

 

 

(1) 

 
 

 

 
 

 

2019.01.01 
දිනය නොයේෂ  

(2) 

ගනුොදනු 

(3) 

2019.12.31 
දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 

අ
ග
 
 න

ො
න
න
ස
්වී
ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශභ්

 

ො
භ්
ෞති

ක
 න

ො
න
න
ස
්වී
ම්

 

ො
ය
ේෂ
 

 

අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

          දුම්රි          6112107                       

          ගුලන්යානා         6112108                       

          යතුරු ඳැදි         6112109                       

      උඳ නඑකතුන 
     
479,920,630  

                    
-                     -                     -            -    

      
162,445,630  

     
(162,445,630) 

          
-           -            -    

     
317,475,000  

     ොනනත් න න්ත්ර නහශ උඳක ණ       61122   

     

134,369,402  

     

10,494,050                   -                     -            -    

        

28,294,049  

       

(17,800,000)       

     

116,569,402  

         කාර්යාලීය උඳකරය         6112201 
           

5,817,634  
          
1,653,174        

            
2,455,662  

             
(802,488)       

           
5,015,146  

         ඳරිගයක උඳකරය         6112202 
          

59,106,914  
          
7,127,070        

          
16,338,652  

           
(9,211,582)       

          
49,895,333  

         විදුත් උඳකරය         6112203 
          

17,131,236  
            
604,023        

            
4,259,321  

           
(3,655,298)       

          
13,475,938  

         වන්නිබේදන උඳකරය         6112204 
           

5,941,071  
            
880,519        

            
1,376,668  

             
(496,149)       

           
5,444,922  

         ගෘශභාණ්ඩ         6112205 
          

46,372,546  
            
229,264        

            
3,863,746  

           
(3,634,482)       

          
42,738,064  

         වංගීත භාණ්ඩ         6112206                       

         වලදය උඳකරය         6112207                       

         ක්රීඩා උඳකරය         6112208                       

  
       චිත්ර, මූර්ති වශ බලනත් 
ඉඳැරණි භාණ්ඩ         6112209 

  
                    

         බඳොත්, වඟරා වශ ජර්න         6112210                       

         විදයාගාර උඳකරය         6112211                       

  
       කාර්මික ශා නි්ඳාදන 
උඳකරය   

   
6112212                       

         ඉදිකිරීම් උඳකරය         6112213                       

         විකාන උඳකරය         6112214                       

         ආරේක උඳකරය          6112215                       
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2019.01.01 
දිනය නොයේෂ  

(2) 

ගනුොදනු 

(3) 

2019.12.31 
දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 
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අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

  
       කෘෂිකාර්මික වශ කිරි 
බගොවිඳෂ උඳකරය         6112216                       

         ගිනි නිවීබම් උඳකරය         6112217                       

  
       මුළුතැන්බගයි 
උඳකරය           6112218                       

      උඳ නඑකතුන 

     

134,369,402  

     

10,494,050                   -                     -            -    

        

28,294,049  

       

(17,800,000) 

          

-           -            -    

     

116,569,402  

  කේබදු නනත්කම්       61123                         -     -   -   -   -  - -  -   -   -  

                      

-    

          මගී ලාශන         6112301                       

          භාණ්ඩ ප්රලාශන ලාශන         6112302                       

          කෘෂිකාර්මික ලාශන         6112303                       

          කාර්මික ලාශන          6112304                       

          ගින් රථ         6112305                       

          නැේ         6112306                       

          දුම්රිය         6112307                       

          ගුලන්යානා         6112308                       

          යතුරු ඳැදි         6112309                       

      උඳ නඑකතුන                       

  
    ොනනත් නමූල්ය නොන නන 

නත්කම්     6113                           

      ොන නිමි නනැඩ       61131                         

           බ ෝට්ටු නිලාව         6113101                       

           ගරාජ         6113102                       

           ජංගම නිලාව         6113103                       
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2019.01.01 
දිනය නොයේෂ  
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2019.12.31 
දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 
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අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

  
         නිලාව බයෝජනා 
ක්රමතතට්ටු නිලාව         6113104                       

           තානායම්         6113105                       

  
         බශෝටල් වශ 
ආඳනාා         6113106                       

           නි නිලාව         6113107                       

           වංචාරක  ංගා         6113108                       

           කාර්යාලීය බගොඩනැගිලි         6113109                       

           ඳාවල්         6113110                       

           බරෝශල්         6113111                       

  
         බඳොදු විබනෝදාව්ලාදය 
වශා වූ බගොඩනැගිලි         6113112                       

            ඩු ග ඩාල         6113113                       

           ගුලන් බතොටුඳ         6113114                       

           ආදාශනාගාර         6113115                       

           බලෂබඳොෂලල්         6113116                       

  
         

විදයාගාරතඳර්බණයායතන         6113117                       

           කම්ශල්         6113118                       

  
         අධිබේගී මාර්ග, වීදි, 
මශාමාර්ග         6113119                       

           ඳාම්         6113120                       

           උමං         6113121                       

           දුම්රිය මාර්ග, උඳ මාර්ග         6113122                       

  
         ගුලන් බතොටුඳ ධාලන 
ඳථ         6113123                       
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(2) 

ගනුොදනු 
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දිනය නොයේෂ  
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අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

  

         න ශ , ොේලි සහ න

ොනනත් නජල් නසම්ඳශදන න
නැඩොඳ ළ         6113124                       

  

         භූගත් නනත්කම් කැනීම් න

සහශ නො  දශ නගනුල්බන න

උඳක ණ          6113125                       

  
         වන්නිබේදන රැශැන්, 
විදුලි රැශැන් ශා නෂ මාර්ග         6113126                       

  
         එළිමශන් ක්රීඩා වශ 
විබනෝදාත්මක ඳශසුකම්         6113127                       

  
         අඳලශන ඳද්ධති පිළියම් 
වංකීර්ය         6113128                       

           බඳොම්ඳ කරන ව්ථාන         6113129                       

  
         බගොවිබඳොෂ ශා 
කෘෂිකර්මය ආශ්රිත ලත්කම්         6113130                       

      උඳ නඑකතුන                       

                                      

      ජීන නවිදයශත්මක නත්කම්         61132                         

          ලන ලගා           6113201                       

          අව්ලනු වශා බ ෝග           6113202                       

          දැල වශා බ ෝග           6113203                       

          ඳැෂ තලාන්           6113204                       

          විසිතුරු බ ෝග           6113205                       

  
         ේති වශා ලන 
බ ෝග           6113206                       

  

        මව් වශා 
බයොදාගන්නා වත්ත්ලයින් 
(මව් වශා විකිණීමට)           6113207                       
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අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

  

        විබනෝදාව්ලාදය 
වශා බයොදාගන්නා 
වත්ත්ලයින්           6113208                       

  

        ආරේාල වශා 
බයොදාගන්නා 
වත්ත්ලයින්           6113209                       

  

        කිරි  ාගැනීම 
වශා බයොදාගන්නා 
වත්ත්ලයින්           6113210                       

      උඳ නඑකතුන                       

      අස්ඳෘයය නනත්කම්         61133   

            

264,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

            

264,000  

         ඳරිගයක මෘදුකාංග           6113301 
              

264,000   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
              
264,000  

          ඳත්ර           6113302                       

  
       බේටන්ට්  ඳත්ර 
වශ ප්රකාන අයිතිය           6113303                       

         බලෂ කුණු         6113304                       

         විකාන අයිතිය         6113305                       

         බවේලා ගිවිසුම්           6113306                       

      උඳ නඑකතුන 
            

264,000  

                    

-                     -                     -            -    

                      

-                           -    

          

-           -            -    

            

264,000  

 2  ොත් ග     612                             

      උඳශ මශර්ගික නොත් ග     6121                           

      ොනනත් නොත් ග     6122                           

         අමුද්රලය       61221                         

         බනොනිමි ලැඩ       61222                         

         නිමි භාණ්ඩ       61223                         
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ජංගම ොන නන නනත්කම් ොක්ත්  

 

 

(1) 

 
 

 

 
 

 

2019.01.01 
දිනය නොයේෂ  

(2) 

ගනුොදනු 

(3) 

2019.12.31 
දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 

අ
ග
 
 න

ො
න
න
ස
්වී
ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශභ්

 

ො
භ්
ෞති

ක
 න

ො
න
න
ස
්වී
ම්

 

ො
ය
ේෂ
 

 

අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

  
       නැලත විකිණීම වශා 
ලන භාණ්ඩ       61224                         

      උඳ නඑකතුන                       

 3  
මැණික් න ත්රං නනැනි නනනානශකම් න
සහිත් නනත්කම්   613                             

 4  
නැනත් නනැනත් නජනන  න
ොන නන නනත්කම්   614                             

      ඉඩම්       6141                           

  

       නශගරික නොහෝ 

ොග ඩනගන නල්ද නඉඩම්       61411                         

           බලෂ ශා බවේලා         6141101                       

           කාර්මික         6141102                       

  
         ප්රලාශන, වන්නිබේදන 
ශා උඳාංග         6141103                       

           මිශ්ර නාගරික         6141104                       

      උඳ නඑකතුන                       

         කෘෂිකශර්මික       61412                         

           ඳෂතුරු ලතු         6141201                       

           මිදි ලතු         6141202                       

           විසිතුරු උදයාන         6141203                       

      උඳ නඑකතුන                       

         නනශන්ත්  නඉඩම්       61413                         

  
         ඳතනශී ලනාන්තර 
ඉඩම්         6141301                       

  
         වදාශරිත ලනාන්තර 
ඉඩම්         6141302                       

           මිශ්ර ලනාන්තර ඉඩම්         6141303                       

      උඳ නඑකතුන                       
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ජංගම ොන නන නනත්කම් ොක්ත්  

 

 
(1) 

 

 
 

 

 
 

2019.01.01 

දිනය නොයේෂ  

(2) 

ගනුොදනු 

(3) 

2019.12.31 

දිනය නොයේෂ  

ොනනස්කම් 

2(1) 2(2) 2(3) 

අ
ග
 
 න

ො
න
න
ස
්වී

ො
ම්
 න

ල්
ශභ්
/අ
ල්
ශ

භ්
 

ො
භ්
ෞති

ක
 න

ො
න
න
ස
්වී

ම්
 

ො
ය
ේෂ
 

 

අත්ඳත් ක ගැනීම් මශරු නකිරීම් අඳහ ණ න් ශුශධ නඅග  

මිල්දී නගැනීම් නමගින් 
අොනකුත් න

ආ ත්නනලින් 
ොකරීොගන 

 න නනැඩනලින් 
විකිණීම් 
මගින් 

මශරු කිරීම් න
මගින් 

3(1) 
(-)/+ 
3(2) 

3(3) 
= 

3(1) 

+/-
3(2) 

4=1+2(3)+ 
+3(3) 

         ජල්        61414                         

  
         බදොෂලල් ශා ඇෂ 
මාර්ග         6141401                       

           ලැේ         6141402                       

           ජා         6141403                       

           බ ොකු වශ ගං බමෝය         6141404                       

      උඳ නඑකතුන                       

         ොත්ත් නබිම්       61415                         

           ලනාන්තර බතත් බිම්          6141501                       

  
         බතත් බිම්- කැෂෑ   
බනොලන         6141502                       

      උඳ නඑකතුන                       

         මුඩු නබිම්       61416                         

           වියළි ලුණු තා         6141601                       

           මුහුදු බලරෂලල්         6141602                       

  
         මුහුදු බලරෂ ශැර 
අබනකුත් ලැලි ප්රබද්         6141603                       

           ගල් ලෂලල්         6141604                       

  
         අත්ශරින ද ඳතල් 
ආකර         6141605                       

           බ ොරළු ඳතල්         6141606                       

      උඳ නඑකතුන                       

      භූගත් නනත්කම්     6142                           

  
    ොනනත් නස්නශභ්ශවික  
නත්කම්       6143                           

      උඳ නඑකතුන                       
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3.6 ආදායම් එකතු කිරීමම් කාර්ය සාධනය 

     

රු.   ,000 

ආදයම් 
කේතය 

ආදායම් කේතකේ 
විව්තරය 

ආදායම් ඇව්තකම්න්තුල එකතු කරන ද ආදායම 

මුල් 
ඇව්තකම්න්තුල 

අලවන් 
ඇව්තකම්න්තුල 

ප්රමායය 

(රු.) 

අලවාන ආදායම් 
ඇව්තකම්න්තුකේ % 

කව 

            

 1003.07.99 කලනත් 217,720 180,819 

 192,43

4 106% 

            

            

3.7 මලන් කරන ද ප්රතිපාාදන පාමය ී  කර ැනීමමම් කාර්ය සාධනය 

    

රු.   ,000 

ප්රතිපඳාදන 
ලර්ගය 

කලන් කරන ද ප්රතිපඳාදන 

තතය වියදම 

උඳකයෝගී කරනු ැබූ 
ප්රතිපඳාදන  අලවන් කරන ද 
අලවාන ප්රතිපඳාදන ප්රමායකේ 

% කව මුල් ප්රතිපඳාදනය 
අලවාන 
ප්රතිපඳාදනය 

          

පුනරාලර්තන  8,904,300  8,832,300  8,448,373 96% 

        

 ප්රාග්ධන  12,095,550  12,170,493  7,363,655 61% 

          

3.8  මු.මර. 208 ප්රකාරල  මලන්  මාා්යංද මදාාර්්මම්න්තු ල යෝමය තය්මය ල මස 

මාා මදාාර්්මම්න්තුලටද දිසත්්රික් ල මමකම් කාර්යායටද ාතා්  සවාලට ප්රදානය කරන 

ද ප්රතිපාාදන 

  

    

රු.   ,000 

අනු 
අංකය 

 

ප්රතිපඳාදනකේ 
අරමුය 

ප්රතිපඳාදන 

තතය 
වියදම 

උඳකයෝගී කර 
ගන්නා ද 

ප්රතිපඳාදන  ාා දුන් 
අලවාන ප්රතිපඳාදන 
ල % කව 

ප්රතිපඳාදන ද 
අමාතයාංයපකදඳා
ර්තකම්න්තුල 

මුල් 
ප්රතිපඳාදන 

අලවාන 
ප්රතිපඳාදන 

     6,580  6,580  2,614  40% 

1 ජාතිපක ප්රතිපඳත්තිප 
අමාතයංය 

උඳාධිධාරී 
අභ්යාවා  
නිෂධාරීන්කග් 
කගවීම් කිරීමට   

  

  

 

2 

 

කකොෂඹ දිව්ත්රිේ 
කල්කම් කාර්යාය 

ව්ලකේ කටයුතු 
අංය වශා 
කාර්යා 
උඳකරය මිදී 
ගැනීමට  200,000  200,000  24,458  12% 
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3.9 මූය මන ලන ල් කම් ලාර්්ා කිරීමම් කාර්ය සාධනය 

     

රු.   ,000 

ලත්කම් 
කේතය 

කේත විව්තරය 

31.12.2019 
දිනට 
භ්ාණ්ඩ 
වමීේය 
ලාර්තාල 
අනුල 
කේය 

31.12.2019 
දිනට මය 
තත්ත්ල 
ලාර්තාල 
අනුල 
කේය 

ඉදිරිකේ දී 
ගිණුම්කරයයට 

නියමිත 

ප්රගතිපය % කව 
ලාර්තා කිරීම 

9151 කගොඩනැගිලි ශා ලුශයන්          

9152 

 

යන්කරෝඳකරය   434,044  434,044 -   100% 

9153 ඉඩම්         

9154 අව්ඳෘය ලත්කම්   264  264     

9155 ජීල විදයත්මක ලත්කම්          

9160 කකරීකගන යන ලැඩ         

9180 ාදු කදන ද ලත්කම්         

            

 

3.10 විැණකාධිාතිපලරයාමේ ලාර්්ාල** 

** කමම අමාතයංකේ අලවන් විගයනකාධිඳතිප ලාර්තාල ඳෂාත් වභ්ා අංය මගින් ඉදිරිඳත් කරනු ැකේ. 
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04.ඳරිච්ඡේදය 

4. කාර්යවාධන දර්ක 

4.1 ආයතනඡේ කාර්ය වාධන දර්ක (ක්රියාකා ස වැැව භ භත ඳදනවල) 

අනු 

අංකය 

විඡේෂිත දර්ක අඡේක්ෂිත නිභැවුඡව ප්රතිශතයක්  (%)ඡව 

තතත නිභැවුභ   

100%- 90% 75%-

89% 

50%- 74% 

01. බාවිතා කශ ාවන වා ැරසුම් ක් කිරීභ     

02. ගගොඩනැගිලි අලුත්ැඩිඹා කිරීභ ව අත්ඳත් කය ගැනීභ     

03. ංචායක ඵංගරා අලුත්ැඩිඹා කිරීභ ව අත්ඳත් කය ගැනීභ 

 

    

04. අභාතාංලඹ වා පරිාමා භාන ම්ඳත       

05. ඉල්ලුම්කරුන්ගේ ඉල්ලීම් ම්පර්ණ කිරීභ (ගතොයොරු 

ිැන ගැනීගම් ඳනත)  

    

06. ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාරර ග ස ම්ඵන්කරකයණ 

නිරධාරීන් වා රැප්ග ොප් ඳරිගණක මිරදී ගැනීභ ,

ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාරර ගතලයා ගත් නිරධාරීන් 

වා ගඩ් ග ොප් ඳරිගණක 1000  මිරදී ගැනීභ  

අඹැඹ වා අනුභැතිඹ ගනොරැබුණු ඵැවින් 

ආයම්බ කශ ගනොවැක . 

07. ග ස අඩවි ඹාත්කාලීන කිරීභ ම්ඵන්ධගඹන් ග ස 

ම්ඵන්කරකයණ නිරධාරීන්  ව ප්රාගීය ඹ ගල්කම්රු 

අභිගප්රේයණඹ කිරීභ. 

අඹැඹ වා අනුභැතිඹ ගනොරැබුණු ඵැවින් 

ආයම්බ කශ ගනොවැක.  

08. ඊජීඑන්(eGN  )ාඳ තිඹ ාර්ය ක ක්රිඹාත්භක කිරීභ .     

09. මිලිඹන 3.4 ක උප්ඳැන්න, විාව ව භයණ වතික 

ඳරිගරලකනඹ කිරීභ . 

අඹැඹ වා අනුභැතිඹ ගනොරැබුණු ඵැවින් 

ආයම්බ කශ ගනොවැක . 

10. ඊ - එම්ඳ ඳීධතිඹ නරකයණඹ කිරීභ වා 

උඳගීලක ගේා  රඵා ගැනීභ.  

අඹැඹ වා අනුභැතිඹ ගනොරැබුණු ඵැවින් 

ආයම්බ කශ ගනොවැක .  

11 ාර්තා කැරභ .     

12 මූලික විභර්ලන ඳැැත්රභ  
01.2018 දී ඉතිරි කිරීම්  

02.  2019 වා අගප් ෂිත  

    

13 මූලික විභර්ලන ාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීභ 
01.2018 දී ඉතිරි කිරීම් 
02. 2019 වා අගප් ෂිත   

 

    

14 ගචලිනා ඳත්ර ගකටුම්ඳත් කිරීභ.     

15 විධිභත් විනඹ ඳරී ණ වා ා ෂි රඵාදීභ.  
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අනු 

අංකය 

විඡේෂිත දර්ක අඡේක්ෂිත නිභැවුඡව ප්රතිශතයක්  (%)ඡව 

තතත නිභැවුභ   

100%- 90% 75%-

89% 

50%- 74% 

16 ඳැමිණිලි ගභගවඹන නිරධාරිඹා ගර භඟ ගඳන්රභ ,
වැණයරභ ඹනාදි ක රො කයමින් විනඹ ඳරී ණඹ 
විධිභත් ගර ණදුකිරීභ  

    

17 භාණක රැ්රම් ඳැැත්රභ.     

18 ප්රගති ාර්තා රඵා දීභ.     

19 පුහුණුරම් ඳැැත්රභ  ,ක්රණාත්භක චගුඹ වදුන්ා දීභ 
වා පරිාෝ අිව් ගඹලජනා කිරීභ 

a) තත් ඳාරන රැ්රම් ඳැැත්රභ 
b ) දිනික ක්රිඹාකාකම් වා ආක තිඹ පිලිගඹර 

කිරීභ 
c ) විභර්ලන වා නඩුර  අිාර ගතොයොරු ගගොනු 

ඳත්ාගගන ඹාභ 
d  ) ඳැයණි විර්ලන නඩු ාර්තා ව  ගල්ඛනාගායඹ 

නඩත්ො කිරීභ වා ිත්ත ඳීධතිඹ පිළිගඹර කිරීභ 
 

    

20 ග්රාමීය ඹ වා  ප්රාගීය ඹ ඳාරන ක්රිඹාකයකම්ර  
ප්රතිඳාිනගන් කිරීභ. 

    

21 ාර්ශික අඹැඹ පිළිගඹර කිරීභ. 
 

    

22 යාජ නිරධාරීන්ගේ විර්ජන  ගිණුභ පිළිගඹර කිරීභ.     

23 මූර ගයක්රරාණර  අනු ගගරම් ක්රිඹාලිඹ 
කශභණාකයනඹ කිරීභ. 
 

    

24 අිාර අංලර  ඉල්ලීම් කයනරි බාණ්ඩ ගඵඩාලින් 
ැඳෝභ. 

    

25 ප්රම්ඳාින කමිටු වා තාකුණික ඇගෝම් කමීය ටු 
ම්ඵන්කරකයනඹ කිරීභ. 

    

26 ප්රාේධන ත්කම් රඵාගැනීභ වා නඩත්ො කිරිභ.     

27 අංලඹන්හි ාර්ෂික බාණ්ඩ මීය  ණඹ ඳැැත්රභ.     
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05.ඳරිච්ඡේදය.  
5. තිශරවර වංලර්ධන අරමුණු (SDG) වපුරාගැනීඡව කාර්යවාධනය.  
5.1 ශඳුනා ගන්නා ද අදාෂ තිශරවාර වංලර්ධන අරමුණු දක්ලන්න. 

ඉක්කය /             

අරමුණ 

ඉක්ක ජයග්රශණ දර්ක ඡව දක්ලා ජයග්රශණ ඵා 

ගැනීඡව ප්රගතිශය  

0%-

49% 

50%-

74% 

75%- 

100% 

SDG 12. තිශරවර 

ඳරිඡබෝජන වශ 

නි ඳාදන රටාලන් 

තශවුරු කි සභ. 

12.7 

ජාතික ප්රමුඛඛතාන් අනු තියය  

භවජන ප්රතිම්ඳාින බාවිතඹන් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ . 

උඳරිභ කාර්ඹ භතාඹකින් ව 
උඳගඹලජනඹකින් ම්ඳත් බාවිතඹ) 
අලතා වුනනාගැනීභ වා 
ක්රිඹාභාර්ග ගගන ඇති අ්ය ා ංඛා 
 

අලුත්ැඩිඹා කයඇති ාවන ප්රභාණඹ  

    

SDG-9.  

වවිභත් යටිත 

ඳශසුකව 

ඡගොඩනැගීභ

,ඳරිසර්ණ වශ 

කිරවර 

කාර්මීකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලතකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලතකරණය 

දිරිගැන්වීභ. 

9.1 

ආර්ථික ංර්ධනඹ ව භාන 

ඹවඳැැත්භ ගනුගන් ණඹළු 

ගිනා භ රඵාගත වැකි ව 

ප්රගශල විඹවැකි රභ අධානඹ  

ගගන කරාපීඹ ව ජාතික 

ගීලසීභාන අතය ණදුකයන 

ඹටිතර ඳවසුකම් ි ඇොරත් 

ක්රණාත්භක ලගඹන් ඉවශ 

විල්ාිාෝ තියය ව ආඳිාන් 

  ඔගයොත්ො ගින ඹටිතර 

ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිරීභ 

 

අලුත්ැඩිඹා අලතාගඹන් නිභ 
කයන රි ංචායක ඵංගරා ප්රභාණඹ 
 
ංචායක ඵංගරා වා 
අලතා වුනනාගැනීභ වා 
ක්රිඹාභාර්ග ගගන ඇති අ්තා ංඛා 
 
 

    

 

 

 

 

  

SDG 17.  

තිශරවර වංලර්ධනය 

වශා ව ඡගෝලීය 

වශඡයෝගීතාලය 

ක්රියාත්භක කි සඡව 

අලව ථාලන් වවිභත් 

කි සභ වශ 

පුනර්ජීලනය. 

17.9  

උොරු -ිකුණු,ිකුණු-ිකුණු ව 
ත්රිගකලණාත්භක වගඹලමකතාඹ 

වයවා ංර්ධනඹ ගමින් 
ඳත්නා ය ර  තියය 
ංර්ධන අයමුඛණු ක්රිඹා  
නැංරභ  ජාතික ැරසුම් ැකසීභ 
ව පරිාෝ ධාරිතා ංර්ධනඹ 
වා රඵා ගින  අන්තර්ජාතික 
වගඹලමකතාඹ ැඩිදිරණු කිරීභ. 
 

්ගීල ක රො අංලගේ පුහුණු 
ැඩ වන් වා ගඹොමුඛ වූ නිශධාරීන් 
ංඛා. 
 

    

 

 

 

 

  

SDG 16.  

තිශරවර වංලර්ධනය 

වශා වාභකාමී වශ 

ඳරිසර්ණ වභාජයන් 

ඇතිශ කි සභ , ක්තිශය 

වශා වැභට 

අලව ථාල ඵාසභ 

වශ වෑභ භමටභකභ 

පදාව ලගකිව 

වණත ඳරිසර්ණ 

ආයතන 

ඡගොඩනැගීභ. 

16.10.  

ජාතික නීති ඳීධතිඹ  ව 

අන්තර්ජාතික ප්රප්ීනන් ගිවිසුම් 

ර  අනුකර භවජනතා  

ගතොයොරු රඵාගැනීභ  ඇති 

අමාතිඹ තවවුරු කිරීභ. 

ගතොයොරු ිැනගැනීගම් ඳනත අනු 

රි ඳැමිණිලි ප්රභාණඹ 

 

ගතොයොරු ිැනගැනීගම් ඳනත අනු 
වින රි ඳැමිණිලි ප්රභාණඹ 
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ඉක්කය /             

අරමුණ 

ඉක්ක ජයග්රශණ දර්ක ඡව දක්ලා ජයග්රශණ ඵා 

ගැනීඡව ප්රගතිශය  

0%-

49% 

50%-

74% 

75%- 

100% 

SDG 8.  

සියල්න් වශාභ 

ඡඳෝෂිත ,ඳරිසර්ණ, 

වශ තිශරවර ආර්ථීක 

ලර්ධනය, සර්ණ, 

පදාව වශ යශඳත් 

රැකියා ප්රලර්ධනය 

කි සභ 

8.2. 

විවිධාංමකකයණඹ ,තා ණ  ඉවශ 

නැංරභ,ව නගලත්ඳාිනඹ  

ොළින් ව ඉවශ ටිනාකම් එකො 

කයන රි ව කභඹ වා ැඩි 

ඉල්ලුභ  ඇති  ගේත්ර පිළිඵ 

අධානඹ ගඹොමුඛකිරීභ ොළින් 

ඉවශ භට් ගම් ආර්ථික 

නි්ඳාදිතඹ  රඵාගැනීභ. 

ප්රාගීය ඹ නිශධාරීන්ගේ ගතොයොරු 

තා ණ ව ඹටිතර ඳවසුකම් 

ංර්ධනඹ කිරීභ භගින් ප්රාගීය ඹ 

ගල්කම් කාර්ඹාර ව දි්ත්රි  ගල්කම් 

කාර්ඹාර වයවා පුයැණඹන්  

කාර්ඹ භ ගේා  ැඳෝභ. 

අනුභත 

අඹැඹ 

ප්රතිඳාින 

ගනොරැ භ 

ගවේොගන් 

ආයම්බ 

කිරිභ  

ගනොවැකි 

විඹ. 

 

 

 

 

 

 

ගම් ි ා දි්ත්රි  වා ප්රාගීය ඹ 

ගල්කම් කාර්ඹාරෝඹ ග ස මාට් 

ක්රීඹ ඳත්ාගගන ඹෑභ. 

 

 

 

 

 

  

ග්රාභ නිශධාරීන් වයවා පුයැණඹන්  

කාර්ඹ භ වා පරිාෝ ගේා . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාරඹ වයවා රී 
රංකාගශ පුයැණඹන්ගේ  
උඳත් ,විාව ව භයණ වතික නිකුත් 

කිරීගම් ක්රිඹාලිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ . 

අනුභත 
අඹැඹ 
ප්රතිඳාින 
ගනොරැ භ 
ගවේොගන් 
ආයම්බ 
කිරිභ  
ගනොවැකි 

විඹ. 

  

SDG-9.  

වවිභත් යටිත 

ඳශසුකව 

ඡගොඩනැගීභ

,ඳරිසර්ණ වශ 

කිරවර 

කාර්මීකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලතකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලතකරණය 

දිරිගැන්වීභ. 

9-1 

ආර්ථික ංර්ධනඹ ව භාන 

ඹවඳැැත්භ ගනුගන් ණඹලු 

ගිනා භ රඵා ගත වැකි ව 

ප්රගශල විඹ වැකි රභ අධානඹ  

ගගන කරාපීඹ ව ජාතික 

ගීලසීභාන් අතය ණදුකයන 

ඹටිතර ඳවසුකම් ි ඇොරත් 

ක්රණාත්භක ලගඹන් ඉවශ 

විල්ාිාෝ තියය ව 

ආඳිාන්  ඔගයොත්ො ගින 

ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 

කිරීභ 

 

ගකොශම දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ  

    

ගම්ඳව න දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ  

 

    

ගාල්ර දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාලීඹ න 

කණාගාය ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර 

ප්රගතිඹ. 

 

    

කළුතය දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ. 
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ඉක්කය /             

අරමුණ 

ඉක්ක ජයග්රශණ දර්ක ඡව දක්ලා ජයග්රශණ ඵා 

ගැනීඡව ප්රගතිශය  

0%-

49% 

50%-

74% 

75%- 

100% 

 9.a. 

අප්රිකානු ය ර ,අභ ලගඹන් 

ංර්ධනඹ වූ ය ර ,අගනකුත් 

ය ලින්   වූ ය ර  ව 

ංර්ධනඹ ගමින් ඳත්නා 

කුඩා දිමාන් යාජර  මූරභඹ 

,තා ණ ශදී,ව තා ණික 

වගඹලගඹ රඵා දීභ භයන් 

ඳත්නා ය ර  ඔගයොත්ො ගින 

ආකායගඹන් ඹවිතර ඳවසුකම් 

ංර්ධනඹ වා ඳවසුකම් 

ැරසීභ 

 

භාතගල් දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ 

    

භඩකරපු දි්ත්රි  ගල්කම් 

කාර්ඹාරෝඹ න කණාගාය 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ 

    

යත්නපුය දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාරෝඹ 

න කණාගාය ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් 

මූර ප්රගතිඹ 

    

ගඳොගශොන්නරු න දි්ත්රි  ගල්කම් 

කාර්ඹාර ංකීර්ණඹ ඉදිකිරීගම් මූර 

ප්රගතිඹ 

    

වාලි ඇර ප්රාගීශිඹ ගල්කම් කාර්ඹාරඹ 

ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ 

    

භහිඹංගනඹ ප්රාගීශිඹ ගල්කම් 

කාර්ඹාරඹ ඉදිකිරීගම් මූර ප්රගතිඹ 

    

නිරගන ගගොඩනැගිල්ර ඉදිකිරී 

ිවා මූර ප්රගතිඹ 

    

SDG 16.  

තිශරවර වංලර්ධනය 

වශා වාභකාමී වශ 

ඳරිසර්ණ වභාජයන් 

ඇතිශ කි සභ , ක්තිශය 

වශා වැභට 

අලව ථාල ඵාසභ 

වශ වෑභ භමටභකභ 

පදාව ලගකිව 

වණත ඳරිසර්ණ 

ආයතන 

ඡගොඩනැගීභ. 

 

16.5. 

ණඹළු ආකායගේ අල්ර් වා දණ 

කැපී ගඳගනන ගර අඩු කිරීභ. 

 

ණඹළුභ විභර්ලනඹන් නිල්චිත් ා ෂි 

හිත ණදුකිරීභ ව එභගින් දණ 

අභ කිරීභ  උත්ාව කිරීභ. 

    

 16.7. 

ණඹළුභ භට් ම් රදී 
ප්රතිචායාත්භක ණඹළු ගිනා 
අන්තර්ගත වූ  වබාමකත්ගඹන් 

රත් ව නිගඹලජනගඹන් රත් 
ීනයණ ගැනීගම් ක්රිඹාලිඹ  

ඳැීනභ තවවුරු කිරීභ. 
 

 

 

 

රැගඵන ණඹළුභ ආකායගේ ඳැමිණිලි 
විභර්ලනඹ වා අිාර ණඹළුභ 
ඳාර්ල්ඹන් නිගඹලජනඹ න ඳරිදි 
කමිටු ඳත්කයමින් විභර්ලනඹන් 
ණදුකිරීභ ව එභගින් ඩාත් ාධායණ 
විුනම් රඵාගැනීභ  උත්ාව කිරීභ. 
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ඉක්කය /             

අරමුණ 

ඉක්ක ජයග්රශණ දර්ක ඡව දක්ලා ජයග්රශණ ඵා 

ගැනීඡව ප්රගතිශය  

0%-

49% 

50%-

74% 

75%- 

100% 

SDG 11 

නගර වශ ජනාලාව 

ඳරිසර්ණ ආරක්ෂිත 

වවිභත් වශ තිශරවර 

ඡව වකව  කි සභ  

11.8.  

ජාතික ව කරාපීඹ ංර්ධන 
ැරසුම් ල තිභත් කිරීභ භගින් 
නාගරික උඳ නාගරික ,ව ග්රාමීය ඹ 

ප්රගීල ර ධනාත්භක ආර්ථික 
භාජෝඹ ව ඳරියාත්භක 

ම්ඵන්ධතා ර  වඹ ිැ රභ. 

 
ග්රාමීය ඹ ප්රාගීය ඹ ඳරිඳාරන 
ක්රිඹාකාකයකම්ර  ප්රතිඳාින ගන් 
කිරීභ  
 
ඉටුකර ඉල්ලීම් ංඛ  

    

SDG 16.  

තිශරවර වංලර්ධනය 

වශා වාභකාමී වශ 

ඳරිසර්ණ වභාජයන් 

ඇතිශ කි සභ , ක්තිශය 

වශා වැභට 

අලව ථාල ඵාසභ 

වශ වෑභ භමටභකභ 

පදාව ලගකිව 

වණත ඳරිසර්ණ 

ආයතන 

ඡගොඩනැගීභ. 

 

16.6.  

ණඹළුභ භට් ම් රදී පරිාෝ 
ගරගභන් ර ත ව 
විනිවිිබාගඹන් රත් ආඹතන 

පිහිටුරභ. 

ාර්ෂික අඹැඹ ැකසීභ 
(අඹැඹ ඇ්තගම්න්ො භවා 

බාණ්ඩාගායඹ ගත නිඹමිත කාර 
සීභාගශදී ඉ දිරිඳත් කිරීභ) 
 

    

 අභාතාංලගේ මූර ප්රකාලන පිලිගඹර 
කිරීභ ව දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාරර 
මූර ප්රකාලන නැත ඳරී ා කිරීභ 

(මූල් ඹ ප්රකාලන විගණනකාධිඳති ගත 

ගඳඵයාරි  82 ගවල ඊ  ගඳය ඉදිරිඳත් 
කිරීභ) 
 
 

    

යාජ නිරධාරීන්ගේ විර්ජන B ගිණුභ 
පිලිගඹර කිරීභ 

(විර්ජන B ගිණුභ විගණනකාධිඳති 

ගත ගඳඵයාරි 82 ගවල ඊ  ගඳය 
ඉදිරිඳත් කිරීභ) 
 
 

    

මූර ගයක්රරාණර අනු ගගරගම් 
ක්රිඹාලිඹ කශභණාකයනඹ කිරීභ 

(දිනක  ගගන රි වුචර් පුභාණඹ) 
 

    

SDG 12. 

තිශරවරඳරිඡබෝජන 

වශනි ඳාදන 

රටාලන් තශවුරු 

කි සභ. 

 

12.7. 

ජාතික ප්රමුඛඛතාන් අනු තියය  
භවජන ප්රතිම්ඳාින බාවිතඹන් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

අභාතංලගේ ප්රම්ඳාින 
ක්රිඹාකායකම් ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

(ර්ඹ ොශ ගන්නා රි ප්රම්ඳාින 
තියණ ංඛා/ප්රම්ඳාින ාර්තා)  

 

    

SDG 16.  

තිශරවර වංලර්ධනය 

වශා වාභකාමී වශ 

ඳරිසර්ණ වභාජයන් 

ඇතිශ කි සභ , ක්තිශය 

වශා වැභට 

අලව ථාල ඵාසභ 

වශ වෑභ භමටභකභ 

පදාව ලගකිව 

වණත ඳරිසර්ණ 

ආයතන 

ඡගොඩනැගීභ.  

 

16.6. 

ණඹළුභ භට් ම් රදී පරිාෝ 
ගරගභන් ර ත ව 
විනිවිිබාගඹන් රත් ආඹතන 
පිහිටුරභ. 

 

නිණ ත්කම් කශභණාකයනඹ කිරීභ 
ව අංලගේ ාර්ෂික බාණ්ඩ 
මීය  ණඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

(රඵා ගත් ත්කම් ප්රභාණඹ,නඩත්ො 
කයන ත්කම් ප්රභාණඹ  , බාණ්ඩ 
මීය  ණ ාර්තා විගණනකාධිඳති  
නිඹමිත කාරඹ ොරදී ඉදිරිඳත් කිරීභ) 
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5.2 තිශරවර වංලර්ධන ඉක්ක වපුරා ගැනීඡව ජයග්රශණ ශා අභිඡයෝග 

 

5.2.1. තිශරවර වංලර්ධන ඉක්ක වපුරා 

ගැනීඡව ජයග්රශණ 

 
5.2.1.1. ඳාන අංය  

 නිරධාරීන්ගේ නිර ප්රාවන ඳවසුකම් පුයාලීභ 
වා අභාතාංලගේ ාවන අලුත්ැඩිඹා කිරීභ 

 

 අභාතංලගේ පුයප්ඳාඩු පියරභ වා රිඹදුයන් 
ඵා ගැනීභ 

 

 බාවිතා ගනොකශ එගවත් බාවිතා කශ වැකි 
තත්ගේ ාවන අලුත්ැඩිඹා කිරීභ 

 

 ංචායක ඵංගරා වා වඹක ඵංගරා 
බායකරුන් ඵා ගැනීභ 

 

 යත්නපුය, ාකගයමා ව වුනිඹා ංචායක 
ඵංගරාර ගන් කිරීම් ආයම්බ කිරීභ  

 

 දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර ඹ ගත් ඳැති ංචායක 

ඵංගරා අභාත් ඹාංලඹ ඹ ත  ඳයා ගැනීභ 

 

 අභ පිරිැඹ  ඹ ගත් ංචායක අලුත්ැඩිඹා 
කිරීභ  

 

 ංචායක ඵංගරාර අන්තර්ජාරඹ වයවා ගන් 
කයා ගැනීභ ොළින් යාජ ගේකමාන්  ගේා  
ප්රගශල රභ ඳවසු කය ඇත 

 

 අභාතාංලගේ ණඹලුභ නිරධාරීන්  පුහුණු රඵා 
දීභ  වැකි විභ 

 

 ැරකිඹ රො නිරධාරීන් පිරික  විගීල ශිත් 
වා පුහුණු රඵා දීභ  වැකි රභ 

 

 ණඹළුභ ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාර වා ාර්ය ක 
ග ස අඩවිඹ  නිර්භාණඹ කිරීභ  වා ඳත්ා 
ගැනීභ  වැකිරභ 

 

 ගතොයොරු ිැන ගැනීගම් ඳනත ඹ ගත් ඉල්ලීම් 
කයන අඹ  ඉ භනින් ප්රතිචාය ිැ රභ  වැකි රභ 

 

 

5.2.1.2. මූර  අංය 

 ග්රාමීය ඹ වා ප්රාගීය ඹ ඳරිඳාරන කාර්ඹඹන් වා 

ප් යතිඳාින ගන් කිරීභ. 

 ාර්ෂික අඹැඹ ක් කිරීභ 

 අභාතංලගේ මූර ප්රකාල පිළිගඹර කිරීභ ව 
දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාරෝඹ මූර ප්රකාල 
භාගරලචනඹ කිරීභ 

 

 යාජ නිශධාරීන්ගේ විර්ජන   ගිණුභ පිලිගඹර 
කිරීභ 

 

 මූර ගයක්රරාණ ර  අනු ගගරම් ක්රිඹාලිඹ 
කශභනාකයණඹ කිරීභ 

 

 අභාතාංලගේ ප්රම්ඳාින ක්රිඹාකායකම් 
ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

 

 නියදි ත්කම් කශභණාකයණඹ  ක්රිඹාත්භක 
කිරීභ ව අංල වා ාර්ෂික බාණ්ඩ මීය  ණ 
භණ්ඩර ඳත්කිරීභ 

. 

 

5.2.1.3.ව ලඡේ කට තු අංය. 

 කාර්ඹ භ න තා ණඹ ඔ්ගේ අංලගේ 
ක රො ණදු කිරීභ ව ග්රාභ නිරධාරීන් වා 
අල වන ැරසීභ 

 

 ග්රාභ නිරධාරී ගේගේ පුයප්ඳාඩු ම්පර්ණ කිරීභ 
වා ග්රාභ නිරධාරී III ගකේණිඹ  නක 
නිරධාරීන් ඵාගැනීභ වා විබාග ව ම්මුඛඛ 
ඳරී ණ ඳත්ා නක නිරධාරීන්ව  ඳත්රම් 
රඵා දීභත්  ,එභයන් භවජනඹාව  තභ යාජකාරී  
ක රො අඳවසුකින් ගතොය ඉටු කයා ගැනීභ  
අ්ය ා ැරසීභ. 

 

 ග්රාභ නිරධාරී වා පුහුණු ගභොඩිරරඹ  ක් 
කය පුහුණු ැඩ වන් ඳත්ා නිණ පුහුණු රත් 
ිැනුමින් ඳරිපර්ණ නිරධාරීන් පිරි  ගගොඩ නැමකභ 

 

 e-ග්රාභ නිරධාරී ාඳ තිඹ ඔ්ගේ ිත්ත එ රැ් 
කය නියදි ිත්ත ඳත්ාගගන ඹාභ 

 

 ග්රාභ නිරධාරී ගේඹ වා අිාර කාර්ඹ භතා 
කඩඉම් විබාග නිණ කර  ඳත්ා එභ 
නිරධාරීන්ගේ ගේගේ ්ථිය කිරීම්  ,උ් කිරීම් 
ආදී ක රො විධිභත් ණදු කිරීභ 

 

 භවජන ඳැමිණිලි පිළිඵ ක රො කය අල 
ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ ව  භවජන ඳැමිණිලි පිළිඵ 
ිත්ත ඳීධතිඹ  ඹාත්කාලීන කිරීභ  

 

 ග්රාභ නිරධාරීන් වා න වැදුනුම්ඳත  ක් 
කිරීභ 

 

 ග්රාභ නිරධාරී කාර්ඹාර උඳකයණ රඵා දීභ 

 

 ග්රාභ නිරධාරී යාජකාරී අකර ණඹ ව කාර්ඹාර 
කශභනාකයණ තයඟඹ ඳත්ා ජඹග්රාවකමාන් 
ගත්රීභත් එභයන් නිණ ඳරිදි ග්රාභ නිරධාරී කාර්ඹාර 
ඳත්ාගගන ඹාභ වා නිරධාරීන් ගඳශඵරභ 

 

 e-ග්රාභ නිරධාරී ාඳ තිඹ ඔ්ගේ න තා ණඹ 
ගඹොිාගගන ග්රාභ නිරධාරීන් භයන් ජනතා  
ැඳගඹන ගේාන් කාර්ඹ භ කිරීභ වා ග්රාභ 
නිරධාරීන් ගත  ැ ස ඳරිගණක රඵා දීභ. 
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 ග්රාභ නිරධාරී  ත්ීනඹ ගැ ළු විදීභ  අල 
ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ භයන් ඔවුන්ගේ ගැ ළු අභ 
කිරීභ  ක රො කිරීභ 

 

 ග්රාභ නිරධාරීන් වා ගේා ්ය ා  ක් 
කිරීභ 

 

 අංලඹ ොර ඉටු කයනු රඵන යාජකාරී ක රො ලිපි 
ගගොනු බාවිතඹ අභ කයමින් විිුත් තැඳෑර 
ඔ්ගේ ක්රිඹාත්භක කිරීභ  ැරසුම් කිරීභ 

 

 ඳරිඳාරන ග්රාභ නිරධාරීන් වා රී රංකා 
ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනඹ ොර විධිභත් පුහුණු 
ැඩ වන් ඳැැත්රභ භයන් ගේගේ ක්රණාත්භක 
ඵ ර්ධනඹ කිරීභ 

 

 ඳරිඳාරන ග්රාභ නිරධාරී ගේඹ  ඵා ගැනීභ  
අිාර විබාග ව ම්මුඛඛ ඳරී ණ ඳත්ා ඳත්රම් 
රඵා දීභ භයන් පුයප්ඳාඩු ම්පර්ණ කිරීභ  ක රො 
කිරීභ  

 

 

5.2.2.තිශරවර වංලර්ධන අභිඡයෝග  

5.2.2.1.ඳාන අංය. 

 අත්ිැකීම් ඵහුර නිරධාරීන්ගේ හිඟතාඹ 

 ැරසුම් කයන රි භවය කාර්ඹඹන් ණදු කිරීභ  

අල ප්රතිඳාින ගනොභැති විභ 

 තියය ංර්ධන අයමුඛණු ම්ඵන්ධ 

නිරධාරීන්ගේ ඳතින අභ ිැනුභ ව  ණ 

ආකල්ඳ 

 අභාතාංලගේ ව දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාරර 

ව ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාරර විිුත් 

තැඳැල්)outlook) බාවිතා ගනොකිරීභ 

 විඹ පුහුණු නිරධාරීන් ගකටි කාරඹ  ොශ 

්ය ාන භාරු රභ 

 ගිභශ වා ඉංග්රීණ බාා ිැනුභ හිත නිරධාරීන් 

ගනොභැතිකභ 

 ංචායක ඵංගරා වා ඳතින ඉල්ලීම් 

පුයාලීභ  ප්රභාණත් ඉඩ  ගනොභැතිකභ 

 අනුයාධපුය ව නුයඑළිඹ ඹන 

ප්රගීලරංචායක ඵංගරා වා විලාර 

ඉල්ලුභ  ඳැොනි ඒා පුයාලීභ  ගනොවැකි 

රභ 

 ංචායක ඵංගරා අකර ණඹ කිරීභ  

 ගේත්ර නිරධාරිගඹකු ගනොභැති රභ 

 දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර ව අභාතාංලඹ 

අතයංචායක ඵංගරා ම්ඵන්ධ ගතොයොරු 

ම්ඵන්කරකයණඹ දුර්ර රභ 

 ංචායක ඵංගරා බායකරුන් ඵා 

ගැනීගම්දී ඉවුම් පිහුම් කුරතා ඇති 

පුීගරමාන් ඵා ගනොගැනීභ 

      5.2.2.2.මත  අංය. 

 ය  වා අිාර විඹිම් පිඹා ගැනීභ  
ප්රභාණත් තයම් ප්රතිඳාින 
භවබාණ්ඩාගායගඹන් ගනොැඳමාභ 

 නිඹමිත ගශරා  දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර 
ලින් ව අිාර අංල ලින් පුගයලකතනඹ 
කයන රි ගතොයොරු රඵාගැනීභ  ඇති 
අඳවසුතාඹ 

 භවය අංල ර  අිාර විඹිම් ර්ග 
කිරීගම් ඇති අඳවසුතාඹ ව ව ඒා 
අංලගේ ප්රධාන විඹිම් ර  ඇොරත් 
කිරීගම් අඳවසුතාඹ 

 අංල ර  අිාර විර්ජන   ගිණුභ ර්ග 
කිරීගම් ඇති අඳවසුතාඹ 

 ණඹළුභ ගගරම් ශචර් ගගරභ  අ මුඛිල් 
ප්රභාණත් ගනොරභ 

 ම්පර්ණ කයන රි ශචර් ඳත් රඵාදීගම්දී 
ණදුන ප්රභාිඹන් 

 සීමිත අඹැඹ ගන්කිරීම් 

 තා ණික ඇගෝම් කමිටු ව ප්රම්ඳාින 
කමිටු වා ගැරගඳන දින ව ගශරාන් 
ගන්කයගැනීගම් අඳවසු 

 ප්රාගීශිඹ භට් ගභන් කයනු රඵන 
අතල ඉල්ලීම් 

 විවිධ ඳාර්ල්ඹන් විණන් ණදුකයනු රඵන 
ආඹතනික ගැ ළු ව නිකුත් කයනු රඵන 
චගුගල්ක 

 

5.2.2.3.ව ලඡේ කට තු අංය. 

 අල ප්රභාණඹ  නිරධාරීන් ගනොභැති රභ  

 ඇතැම් විඹ කරුණු පිළිඵ නිරධාරීන් 
ොර ඳතින ිැනුභ අඩු ඵ 

 ඳරිගණක තා ණික ගැ ළු  

 අන්තර්ජාර ඳවසුකම්ර ඇතැම් 
අ්ය ාන්ර ඳතින ගැ ළුකාරී 
තත්ඹන් 

 නිරධාරීන් ගනුගන් විඹ  කරුණු 
ම්ඵන්ධ  පුහුණු ැඩ වන් නිණ ඳරිදි 
ගනොරැ භ 
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06.ඳරිච්ඡේදය  

6. භානල වවඳත් ඳැතිශකඩ.  
6.1 ඡවේලක වංඛ්තා කෂභනාකරණය. 

 

 අනුභත ගේක ංඛා ඳතින ගේක ංඛා  ඇඵෑර්ො / (අතිරි ත)** 

ගජ්ඨ 48 32 16 

ත ීනමාක 06 03 03 

ීවිතිමාක 204 203 23/22** 

ප්රාය මික 938 128 822/11** 

 

6.2 **ආයතනඡේ කාර්ය වාධනය උඡදවා භානල වවඳත් ණඟය ඡශෝ අතිශරික්තයට ඵඳානු ැඵ ඇත්ඡත් 

ඡකඡවේදැයි ඡකටිඡයන් වශන් කරන්න. 

 ඳරික රැකල්කරු තනොරු 806   අනුභත කය ඇතත් ඵා ගැනීගම් ඳටිඳාටිඹ අනුභත කය 
ගනොභැත. 

 වකාය ංචායක ඵංගරා බායකරුන් 9 ගිගනකු ඵංගරා බායකරුන් ගර උ් රභ  
නිඹමිතඹ. 

 පුයප්ඳාඩු පියරභ වා අිාශ ආඹතනර  ින්ා ඇත. 

 

6.3   භානල වවඳත් වංලර්ධනය . (භානල වවඳත් වංලර්ධන වැැව භ) 

 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 

පුහුණු ලැඩවටශඡන් 

නභ 

පුහුණු 

කරන ද 

නිධා සන් 

ප්රභාණය 

ලැඩවටශන ඳලරන 

කා සීභාල 

වභව ත 

ආඡයෝජනය(රු) 

ලැඩවටශඡන් 

ව ලබාලය 

(ඡේශීය/ 
විඡේශීය) 

නිභැවුභ/ඵා ගත් දැනුභ* 

ඡේශීය 

 වි
ඡ
ේ
ශී
ය

 

1 රංසු කැරභ පිළිඵ 
ප්රාගඹලගික 
ක්රිඹාලිඹ  

6 2019.01.18/19 51000.00  ගීය ඹ  රංසු කැරභ  අිාර විධිභත් 
ගුභ පිළිඵ නිරධාරීන්ගේ 
ිැනුභ ංර්ධනඹ  

        

2 ජාතික විගණන 
ඳනත  

5 2019.01.28/ 29 42500.00  ගීය ඹ  ජාතික විගණන ඳනත 
පිළිඵ ිැනුත් කිරීභ  

3 ඉඩම් පිළිඵ 
පුහුණු  

1 2019.01.21 10730.00  ගීය ඹ විඹ පිළිඵ නිරධාරීන්ගේ 
ිැනුභ ැඩි දිරණු කිරීභ  

4 ගතොයොරු ඳනත 
පිළිඵ ිැනුත් 
කිරීභ  

75 2019.02.15 47840.00  ගීය ඹ බාවිතඹ පිළිඵ 
නිරධාරීන්ගේ ිැනුභ ැඩි 
දිරණු කිරීභ  

5 රිඹදුයන් වා 
ගේා්ය  පුහුණු  

108 2019.02.21/22 101700.00  ගීය ඹ යාජ ගේඹ පිළිඵ 
නිරධාරීන්ගේ ිැනුභ ැඩි 
දිරණු කිරීභ  

6 ගල්ඛණ 
කශභණාකයණඹ 

5 2019.02.20/21/22 90000.00  ගීය ඹ නිශධාරීන්ගේ පුහුණු අලතා 

ර තතතඹ ැඩිදිරණු කිරීභ. 
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අ
නු
 අ
ංක
ය

 

පුහුණු ලැඩවටශඡන් 

නභ 

පුහුණු 

කරන ද 

නිධා සන් 

ප්රභාණය 

ලැඩවටශන ඳලරන 

කා සීභාල 

වභව ත 

ආඡයෝජනය(රු) 

ලැඩවටශඡන් 

ව ලබාලය 

(ඡේශීය/ 
විඡේශීය) 

නිභැවුභ/ඵා ගත් දැනුභ* 

ඡේශීය 

 වි
ඡ
ේ
ශී
ය

 

7 ප්රජා න්නිගශින 
වැකිඹා. 

1 2019.02.20/21/22 18000.00  ගීය ඹ ඹවඳත් ැඩ ඳරියඹ  

නිර්භාණඹ කිරීභ. 

8 ගතොග ඳාරනඹ  11 2019.03.25 55000.00  ගීය ඹ  ගතොග ගල්ඛන විධිභත් 
ඳත්ාගගන ඹෑගම් වැකිඹා 

ැඩි දිරණු කිරීභ. 

9 විගණන ාර්තා 
පිළිඵ පුහුණු  

4 2019.03.26 32000.00  ගීය ඹ  විගණන විභසුම් වා පිළිොරු 
ැඳෝගම් වැකිඹා ැඩි දිරණු 

කිරීභ. 

        

10 ාර්තා ලිරභ. 1 2019.05.25/26/27 18000.00  ගීය ඹ  ාර්තා ලිරගම් වැකිඹා ැඩි 

දිරණු කිරීභ. 

11 පරිාමාතා පුහුණු  65 2019.04.04 45360.00  ගීය ඹ අභාතාංලගේ පරිාමාතාඹ 
ැඩි දිරණු කිරීභ. 

12 ආඳිා 
කශභණාකයනඹ 
පිළිඵ පුහුණු  

103 2019.05.09 26390.00  ගීය ඹ න ගගොඩනැගිල්ගල් ආය ක 

ඳීධතිඹ පිළිඵ ිැනුත් කිරීභ. 

        
        

13 ඵංගරා බායකාය 
පුහුණු. 

42 2019.05.21/23 123104.00  ගීය ඹ ංචායක ඵංගරා අ  ඩාත් 
ගවො විනඹ ගරුක  පි ා  

විධිභත් ඳරිදි ගගොඩ නැමකභ. 

14 ඵංගරා බායකාය 
පුහුණු. 

16 2019.06.21/23 53207.00  ගීය ඹ ංචායක ඵංගරා අ  ඩාත් 
ගවො විනඹ ගරුක  පි ා  

විධිභත් ඳරිදි ගගොඩ නැමකභ. 

15 ගඳෞීගලික 

ලිපිගගොණු 

කශභණාකයනඹ 

4 2019.06.06 72000.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ ම්පර්ණ 

කිරීභ. 

16  මිර උීධභනඹ . 1 2019.06.04 4000.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 

වැකිඹා ඳයතයඹ අභ කිරීභ. 

17 ගඵඩා 
කශභණාකයනඹ. 

2 2019.06.25 17000.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ අභ කිරීභ  

18 රංසු කැරභ  4 - 72000.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ අභ කිරීභ  

19 ජර ගවිලි 
තා ණඹ. 

1 2019.07.18- 

7000.00  

2017.07.13 

10500.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ අභ කිරීභ  

20 ප්රාය මික භට් ගම් 
නිරධාරීන් ගිභශ 
බාා පිළිඵ 
පුහුණු 

52 2019.06.08 - 

2019.07.13 

119405.00  ගීය ඹ නිරධාරීන්ගේ ගිභශ බාා 
පුහුණු අලතාඹ 
ම්පර්ණ කිරීභ  

21 රී රංකා ංර්ධන 
ව ගවල ල් 
ආඹතනඹ  

59 2019.05.24-26  

2019.05.31-

2019.06.02 

2019.06.21-23 

566,809.50  ගීය ඹ වැකිඹා ඳයතයඹ අභ කිරීභ 
ව විකරභත් වතිකඹ  රඵා 
දීභ  

22 අ්ය ා ංවිධානඹ 5 2019.07.31 42500.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ ම්පර්ණ 
කිරීභ  
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පුහුණු ලැඩවටශඡන් 

නභ 

පුහුණු 

කරන ද 

නිධා සන් 

ප්රභාණය 

ලැඩවටශන ඳලරන 

කා සීභාල 

වභව ත 

ආඡයෝජනය(රු) 

ලැඩවටශඡන් 

ව ලබාලය 

(ඡේශීය/ 
විඡේශීය) 

නිභැවුභ/ඵා ගත් දැනුභ* 

ඡේශීය 

 වි
ඡ
ේ
ශී
ය

 

23 නිාඩු ම්ඵන්ධ 8 2019.09.30-
2019.10.01 

68000.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිරධාරීන්ගේ 
වැකිඹා ඳයතයඹ ම්පර්ණ 
කිරීභ 

24 වතික 

ඳත්රඳාඨභාරා. 

150 2019.08.03 

(Courses are 

already 

underway.) 

3569452.00  ගීය ඹ ම්ඵන්ධිත නිශධාරීන්  

විධිභත් වැකිඹාන් රඵාදීභ. 

25 අත්තිකායම් 

“B”ගිණුභ පිළිඵ 

පුහුණු  

1 2019.08.23 5000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

26 මූර ගිණුම් 
පිළිගඹර කිරීභ  

1 2019.08.26 8500.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

27 රංසු පිළිඵ 
පුහුණු  

1 2019.09.02 26000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

28 කාර්ඹාර වඹක 
නිරධාරීන් වා 
ගේා්ත පුහුණු  

55 2019.08.27/28/29 51700.00  ගීය ඹ යාජ ගේඹ පිළිඵ ිැනුභ 
ර්ධනඹ  

29 උඳාධිධාරී 
අබාරා  

පුහුණු  

60 2019.08.27/28 47850.00  ගීය ඹ යාජ ගේඹ පිළිඵ ිැනුභ 
ර්ධනඹ  

30 ැටුප් ඳරිර්තනඹ 
පිළිඵ පුහුණු  

1 2019.08.29 12500.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

31 කාර්ඹාර වඹක 

නිරධාරීන් වා 

විනඹ,යාජකාරී ව 

ටිනාකම් පිළිඵ 

පුහුණු 

12 2019.10.01 48000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

32 අ්ය ා 
කශභණාකයනඹ  

1 2019.10.09/10 13000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

33 පුහුණු 
අලතාවිල්ගල්

නඹ  

2 2019.10.21/22 17000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

34 පරිාමාතා ගින 
අදිඹය ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ  

58 2019.10.17 37100.00  ගීය ඹ පරිාමාතාඹ ක්රිඹාත්භක 
කිරීභ  

        

35 ිත්ත ඳිනම් 
කශභණාකයණඹ 

1 2019.11.11 13000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

36 කාර්ඹාර වඹක 
නිරධාරීන් වා 

විනඹ,යාජකාරී ව 
ටිනාකම් පිළිඵ 
එ දින පුහුණු  

4 2019.12.07 16000.00  ගීය ඹ විඹ නිරධාරීන්ගේ වැකිඹා 
ඳයතයඹ ම්පර්ණ කිරීභ  

  942  8350719.50    
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1 මූර  අධඹන ආඹතනඹ(මිගරලිා)           ගවොමා 

2 සීමිත වැකිඹා ංර්ධන අයමුඛිර                                                               ගවොමා 

3 ඉදිකිරීම් උඳකයණ පුහුණු ආඹතන(CETRAC) ගවොමා 

4 රී රංකා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනඹ 
 

ගවොමා 

5 D&R  ත්ීනඹ ංර්ධන භධ්ය ානඹ ගවොමා 

6 ජාතික බාා අධාඳන ව පුහුණු ආඹතනඹ ගවොමා 
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07.ඳරිච්ඡේදය  
 

7. අනුකූතා ලාර්තාල 

 

අ
ංක
ය

 

අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

1 ඳශත වශන් මත ප්රකා  /ේණුව නිය ත දිනට ඉදිරිඳත් ඡකොට තිශඡගි      

1.1 ාර්ෂික මූර ප්රකාල අනුකරමා   

1.2 යාජ නිරධාරීන්ගේ අත්තිකායම් ගිණුභ අනුකරමා   

1.3  ඳාය වා නිඳ්ාින අත්තිකායම් ගිණුම්  (ාණිජ අත්තිකායම් ගිණුම්) 

 

අනුකර 
ගනොගශ 

 

ගභභ ගිණුම් 

අභාතාංලඹ 

භයන් ක් 

ගනොකයමා. 

 

1.4 ගඵඩා අත්තිකායම් ගිණුම් අනුකර 
ගනොගශ 

 

1.5 විගලේ අත්තිකායම් ගිණුම් අනුකර 
ගනොගශ 

 

1.6 ගනත් අනුකර 
ගනොගශ 

 

2 ඡඳොත්ඳත් ශාඡල්ඛ්නනඩත්තුකි සභ(මු .ඡර. 445)    

2.1 යාජ ඳරිඳාරන චගුගල්ක 762/7102 අනු ්ය ාය ත්කම් ගල්ඛනඹ 
ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ 

අනුකරමා   

2.2 පුීගර ඳඩිනඩි ගල්ඛන  /පුීගර ඳඩිනඩි කාත්ඳත් ඹාත්කාලීනකය 
ඳත්ාගගන ඹාභ 

අනුකරමා   

2.3 විගණන විභසුම් ගල්ඛනඹ ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ 

 

 

අනුකරමා   

2.4 අබන්තය විගණන ාර්තා ගල්ඛනඹඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන 
ඹාභ 

අනුකරමා   

2.5 ණඹළුභ භාණක ගිණුම් ායාංල  (CIGAS) පිළිගඹරකය නිඹමිත දින  
භවා බාණ්ඩාගායඹ  ඉදිරිඳත් කිරීභ 
 

අනුකරමා   

2.6 ගච ඳත් වා මුඛිල් ඇණවුම් ගල්ඛනඹ ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන 
ඹාභ 

අනුකරමා   

2.7 ඉන්ගන්ට්රි ගල්ඛනඹ ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ අනුකරමා   

2.8 ගතොග ගල්ඛනඹ ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ අනුකරමා   

2.9 

 

ඵැයකම් ගල්ඛනඹ ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ අනුකරමා   

2.10 උඳ ඳත්රිකා ගඳොත් ගල්ඛනඹ (GA – N20)ඹාත්කාලීනකය 
ඳත්ාගගන ඹාභ 

අනුකරමා 
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අ
ංක
ය

 
අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

2.11 උඳ ඳත්රිකා ගඳොත් ගල්ඛනඹ (GA – N20)ඹාත්කාලීනකය 
ඳත්ාගගන ඹාභ 

අනුකරමා   

03 මත ඳානය වශා කාර්යන් අභිනිඡයෝජනය කි සභ (මු.ඡර. 135) 

 

   

3.1 මූර ඵරතර ආඹතනඹ ොශ ඵරතර ඳයාදී ති භ අනුකරමා   

3.2 මූර ඵරතර ඳයාදීභපිළිඵ ආඹතනඹ ොශ ිැනුත් කය ති භ 

 

අනුකරමා   

3.3 ෑභ ගනුගිනු භ නිරධාරීන් ගිගිගනකු ගවල ඊ  ැඩි ංඛා  
වයවා අනුභත න ඳරිදි ඵරතරඳයාදී ති භ 
 

අනුකරමා   

3.4 2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 ියණ යාජ ගිණුම් චගුගල්ඛඹ 
අනු, යජගේ ඳඩිඳත් භ දුකාංග ඳැග ජඹ බාවිතා කිරීගම් දී 
ගණකාධිකාරියඹන්ගේඳාරනඹ ඹ ත් ක රො කිරීභ 

අනුකරමා   

4 ලාර්ෂික වැසුවවකව  කි සභ    

4.1 ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ ක් කිරීභ අනුකරමා   

4.2 ාර්ෂික ප්රම්ඳාින ැරැ්භ ක් කිරීභ 

 

අනුකරමා   

4.3 ාර්ෂික අබන්තය විගණන ැරැ්භ ක් කිරීභ 

 

අනුකරමා   

4.4 ාර්ෂික ඇ්තගම්න්ො ක් ගකො  ජාතික අඹැඹ  
ගිඳාර්තගම්න්ො  (NBD) නිඹමිත දින  ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 

අනුකරමා   

4.5 ාර්ෂික මුඛිල් ප්රාව ප්රකාලඹ නිඹමිත දින  බාණ්ඩාගාය ගභගවරම් 
ගිඳාර්තගම්න්ො  ඉදිරිඳත් කය ති භ. 

අනුකරමා   

5 විගණන විභසුව   

5.1 විගණකාධිඳතියඹා විණන් නිඹභ ගකො  ඇති දින , ණඹළුභ විගණන 
විභසුම් ර  පිළිොරු රඵා දී ති භ 

අනුකරමා   

6 අබතන්තර විගණනය    

6.1 මුඛ.ගය. 134)2( DMA/1-2019 අනු, ය ආයම්බගේ දී 
විගණකාධිඳතියඹා භඟ ාකච්ඡා කිරීගභන් අනොරු, අබන්තය 
 විගණන ැරැ්භ ක් කිරීභ 

අනුකරමා   

6.2 ෑභ අබන්තය විගණන ාර්තාක භ භාඹක කාරඹ  ොශ දී 
පිළිොරු ඳඹා ති භ 

අනුකර 
ගනොගශ 

  

6.3 2018 අංක 19 ියණ ජාතික විගණන ඳනගත් 40)4( උඳ ගන්තිඹ 
ප්රකාය, ණඹලුභ අබන්තය විගණන ාර්තා ර පි ඳත් 
කශභනාකයණ විගණන ගිඳාර්තගම්න්ො  ඉදිරිඳත් කය ති භ 

අනුකරමා   

6.4 මුඛිල් ගයක්රරාණ 031(3 ) ප්රකාය  ,ණඹලුභ අබන්තය විගණන ාර්තා 
ර පි ඳත් විගණකාධිඳතියඹා  ඉදිරිඳත් කය ති භ 

අනුකරමා 

 

 

 

 

  



 
 ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ාර්තා 2019                                                                                  පිටු     100 

 

අ
ංක
ය

 
අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

7 විගණන ශා කෂභනාකරණ ක ටු    

7.1 DMAචගුගල්ඛ 1-2019 අනු, අභ ලගඹන් විගණන වා 
කශභනාකයණ කමිටු 04   ත් අිාශ ර්ඹ ොශ ඳත්ාගගන ති භ 

අනුකරමා   

8 ලත්කව කෂභනාකරණය    

8.1 අංක 01/2017 ියණ ත්කම් කශභනාකයණ චගුගල්ඛගේ 07 න 
ඳරිච්ගේිඹ අනු, ත්කම් මිර දී ගැනීම් වා අඳවයණඹ කිරීම් පිළිඵ 
ගතොයොරු ගකොම්ප්ගරලරර් ජනයාල් කාර්ඹාරඹ ගත ඉදිරිඳත් කය 
ති භ 
 

අනුකරමා   

8.2 ඉවත වන් චගුගල්ඛගේ 13 න ඳරිච්ගේිඹ ප්රකාය, එභ 
චගුගල්ඛගේ විධි විධාන ක්රිඹාත්භක කිරීභ ම්ඵන්කරකයණඹ වා 
සුදුසු ම්ඵන්ධතා නිරධාරිගඹකු ඳත් කය එභ නිරධාරිඹා පිළිඵ 
ගතොයොරු ගකොම්ප්ගරලරර් ජනයාල් කාර්ඹාරඹ  ාර්තාකයති භ 

අනුකරමා   

8.3 යාජ මුඛිල් චගුගල්ඛඅංක 05/2016 අනු, බාණ්ඩ මීය  ණ ඳත්ා 
අිාශ ාර්තා නිඹමිත දින  විගණකාධිඳතියඹා ගත ඉදිරිඳත් කය 
ති භ 

අනුකරමා   

8.4 ාර්ෂික බාණ්ඩ මීය  ණගඹන් අනායණඹ වූ අතිරි ත, ඌණතා වා 
ගනත් නිර්ගීල චගුගල්ඛගේ වන් කාරඹ ොශ ණදුගකො  ති භ 

අනුකරමා   

8.5 ගර්හිත බාණ්ඩ අඳවයණඹ කිරීභ මුඛ.ගය. 772 අනු ණදු කිරීභ    

9 ලාශන කෂභනාකරණය    

9.1 ංචිත ාවන වා දිනික ධාන  වන් වා භාණක ායාංල ාර්තා 
ක් ගකො  නිඹමිත දින  විගණකාධිඳති ගත ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අනුකරමා 

  

9.2 ාවන ගර්හිත ර භා 06 ක  ඩා අඩු කාරඹක දී අඳවයණඹ කය 
ති භ 

  

9.3 ාවන ගරොේ ගඳොත් ඳත්ා ගනිමින් ඒා ඹාත්කාලීනකය 
ඳත්ාගගන ඹාභ 

  

9.4 ෑභ ාවන අනොය  ම්ඵන්ධගඹන්භ මුඛ.ගය. 103,104,109, වා 110 
ප්රකාය ක රො කිරීභ 

  

9.5 2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 ියණ යාජ ඳරිඳාරන චගුගල්ඛගේ 
3.1 ගේිගේ වන් විධි විධාන ප්රකාය, ාවන ර ඉන්ධන ිවනඹ 
රභ නැත ඳරී ා කිරීභ 

  

9.6  කල්ඵදු කාර සීභාගන් අනොරු, ඵදු ාවන ගරොේ ගඳොත් ර 
ම්පර්ණ අමාතිඹ ඳයා ගගන ති භ. 

  

10 ඵැංකු ේණුව කෂභනාකරණය    

10.1 නිඹමිත දින  ඵැංකු ැුනම් ප්රකාල පිළිගඹශ කය වතික කය ඒා 
විගණනඹ වා ඉදිරිඳත් කය ති භ 

අනුකරමා   

10.2 භාගරලචිත ර්ගේ දී ගවල ඊ  ගඳය ර් ර ණ  ඉදිරිඹ  රැගගන ආ 
අක්රිඹ ඵැංකු ගිණුම් නියවුල් කය ති භ 

අනුකරමා   

10.3 ඵැංකු ැුනම් ප්රකාල ලින් අනායණඹ වූ වා ගැරපුම් කශ රො තිබූ 
ගලේ ම්ඵන්ධගඹන් මුඛිල් ගයක්රරාණ ප්රකාය ක රො ගකො  එභ ගලේ 
 භාඹක කාරඹ  ඇොශත නියවුල් කය ති භ 

අනුකරමා   
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අ
ංක
ය

 
අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

11 ප්රතිශඳාදන උඳඡයෝජනය    

11.1 රා තිබූ ප්රතිඳාින ඒාගේ සීභා ඉ භා ගනොඹන ඳරිදි විඹිම් 
ිැරීභ 
 

අනුකරමා   

11.2 මුඛ.ගය. 94)1( ප්රකාය, රන රි ප්රතිඳාිනගඹන් උඳගඹලජනඹ කශ 
ඳසු ර් අානගේ දී ඉතිරි ප්රතිඳාින සීභා ගනඉ භන ඳරිදි 
ඵැයකම්ර  එරඹීභ 
 

අනුකරමා   

12 රජඡේ නිෂධා සන්ඡේ අත්තිශකාරව ේණුව  
 

   

12.1 සීභාන්  ර  අනුකර රභ. අනුකරමා   

12.2 හිඟහිටි ණඹ ගලේ පිළිඵ කාර විල්ගල්ණඹ  ණදු කය ති භ 
 

අනුකරමා   

12.3 ර්ඹක  ැඩි කාරඹක ණ  ඳැත එන හිඟහිටි ණඹ ගලේ නියවුල් කය 
ති භ 
 

අනුකරමා   

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් ේණුභ    

13.1 කල් ඉකුත් වූ තැන්ඳො ම්ඵන්ධගඹන් මුඛ.ගය. 571 ප්රකාය ක රො කය 
ති භ. 
 

අනුකරමා   

13.2 ගඳොදු තැන්ඳො වා න ඳාරන ගිණුභ ඹාත්කාලීන කය  
ඳත්ාගගන ඹාභ 
 

අනුකරමා   

14 අග්රිභ ේණුභ 

 

   

14.1 භාගරලචිත ර්ඹ අානගේ දී මුඛිල් ගඳොගත් ගලේඹ බාණ්ඩාගාය 
ගභගවරම් ගිඳාර්තගම්න්ො  ගප්රේණඹ කය ති භ 
 

අනුකරමා   

14.2 මුඛ.ගය. 371 ප්රකාය නිකුත් කශ තත්කාර්ඹ අොරු අ්රිභ, එභ කාර්ඹඹ 
අන් ර භාඹ  ඇොශත නියවුල් කය ති භ 

අනුකරමා   

14.3 මුඛ.ගය. 371 ප්රකාය අනුභත සීභා ඉ භා ගනොඹන ඳරිදි තත්කාර්ඹ 
අොරු අ්රිභ නිකුත් කය ති භ 

අනුකරමා   

14.4 අ්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ, බාණ්ඩාගායගේ ගඳොත් භඟ භාණක ැුනම් 
කිරීභ 
 

අනුකරමා   

15 ආදායව ේණුභ    

15.1 අිාශ ගයක්රරාණ ර  අනුකර, රැ් කශ ආිාඹගභන් ආඳසු ගගරම් ණදු 
ගකො  ති භ 
 

අනුකරමා   

15.2 රැ් කය තිබූ ආිඹම්, තැන්ඳො ගිණුභ  ඵැය ගනොගකො   ජුභ 
ආිාඹභ  ඵැය කය ති භ 
 

අනුකරමා   
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අ
ංක
ය

 
අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

15.3 මුඛ.ගය 176 අනු හිඟ ආිාඹම් ාර්තා  විගණකාධිඳතියඹා ගත 
ඉදිරිඳත් කය ති භ 
 

අනුකරමා 
  

16 භානල වවඳත් කෂභනාකරණය    

16.1 අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩර සීභා ොශ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳත්ාගගන ඹාභ 
 

අනුකරමා 

  

16.2 කාර්ඹ භණ්ඩරගේ ණඹළුභ ාභාජිකඹන් ගත යාජකාරි රැමා්ො 
ලිඛිත රඵාදී ති භ 

 

  

16.3 20.09.2017 දිනැති MSD චගුගල්ඛ අංක 04/2017 ප්රකාය ණඹලුභ 
ාර්තා කශභනාකයණ ගේා ගිඳාර්තගම්න්ො ගත ඉදිරිඳත් 
කයති භ 
 

  

17 භශජනයා ඡලත ඡතොරතුරු ඵා සභ    

17.1 ගතොයොරු ිැන ගැනීගම් ඳනත වා ගයක්රරාණ ප්රකාය ගතොයොරු 
නිරධාරිගඹකු ඳත් ගකො  ගතොයොරු රඵා දීගම් ගල්ඛනඹ  
ඹාත්කාලීනකය ඳත්ාගගන ඹාභ 
 

අනුකරමා 

  

17.2 ආඹතනඹ පිළිඵ ගතොයොරු එහි ග ස අඩවිඹ වයවා රඵා දී තිගඵන 
අතය  ,ග ස අඩවිඹ වයවා ගවල විකල්ඳ භාර්ග වයවා ආඹතනඹ පිළිඵ 

භවජනඹාගේ ප්රලංා/ගචලිනා ඳර කිරීභ  ඳවසුකම් රා ති භ  

  

17.3 ගතොයොරු ිැන ගැනීගම් ඳනගත් 12 න වා 01 න ගන්ති ප්රකාය 
යක  ගිතා  ගවල යක  ය  ාර්තා ඉදිරිඳත් කය ති භ 

  

18 පුරලැසි ප්රඥපේතිශය ක්රියාත්භක කි සභ    

18.1 අංක 05/2008 වා 05/2018)1( ියණ යාජ ඳරිඳාරන වා 
කශභනාකයණ අභාතංල චගුගල්ඛ අනු පුයැණ/ගේාරා  
ප්රඥපප්තිඹ  ම්ඳාිනඹ ගකො  ක්රිඹාත්භක කය ති භ 
 

අනුකරමා 

  

18.2 එභ චගුගල්ඛගේ 2.3 ගේිඹ ඳරිදි, පුයැණ/ගේාරා  ප්රඥපප්තිඹ 
ම්ඳාිනඹ කිරීභ වා ක්රිඹාත්භක කිරීගම් ක රො අකර ණඹ කිරීභ වා 
ඇගෝභ වා ආඹතන විණන් ගුභගශිඹ  ක් ගකො  ති භ 
 

  

19 භානල වවඳත් වැැව භ වවඳාදනය කි සභ  
 

   

19.1 2018.01.24 දිනැති යාජ ඳරිඳාරන චගුගල්ඛ අංක 02/2018 ඇමුඛණුභ 
02 ආක තිඹ ඳිනම් කයගගන භාන ම්ඳත් ැරැ්භ  ක් ගකො  
ති භ 
 

 

 

 

අනුකරමා 

 
 

 

 

 

 

  

19.2 කාර්ඹ භණ්ඩරගේ ෑභ ාභාජිකගඹකු වාභ ර්ඹක  අභ 
ලගඹන් ඳැඹ 12 ක  ගනො අඩු පුහුණු අ්ය ා  ඉවත වන් භාන 
ම්ඳත් ැරැ්භ ොශ තවවුරු ගකො  ති භ 
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අ
ංක
ය

 
අදාෂ කර ගත  තු අලතතාල අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නව 

ඒ වශා 

ඡකටි 

ඳැශැදිලි 

කි සභ 

අනුකූ 

ඡනොවීභ 

අනාගතඡේ 

ස ලෂක්ලා 

ගැනීභට 

ඡයෝජනා 

කරන 

නිරලදත 

තීරණ 

ක්රියාභාර්ග 

19.3 ඉවත වන් චගුගල්ඛගේ ඇමුඛණුභ 01 හි ිැ ගන ආක තිඹ ඳිනම් 
කයගගන භ්ත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වාභ ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන 
ගිවිසුම් අත්න් කය ති භ 
 

අනුකරමා 

  

19.4 ඉවත චගුගල්ඛගේ 6.5 ගේිඹ ප්රකාය භාන ම්ඳත් ංර්ධන 
ැරැ්භ පිළිගඹශ කිරීභ, ධාරිතා ංර්ධන ැඩ වන් ංර්ධනඹ 
කිරීභ, නිපුණතා ංර්ධන ැඩ වන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ පිළිඵ 
ගකීම් ඳයා ගජ්ඨ නිරධාරිගඹකු ඳත්ගකො  ති භ 

  

20 විගණන ඡේද ලට ප්රතිශාාර දැක්වීභ    

20.1 ඉකුත් ර් වා විගණකාධිඳති විණන් නිකුත් කර විගණන ගේි 
භයන් ගඳන්ා දී ඇති අඩුඳාඩු නිැයදි ගකො  ති භ අනුකරමා 

  

 

 

 

 
    අබතන්තර විගණන අංය භේන් නිකුත් කරන ද සියු  විගණන විභසුව විව තරය. 

 

   

අංය 

 

විභසුඡව විව තරය 

 

 

නිකුත්ක දිනය 

 

පිළිතුරු ද දිනය 

 

01 

 

 

අබන්තය ඳාරන 

අංලඹ 

 

යාජ නිරධාරීන්ගේ අත්තිකායම් ගිණුභ ව ණඹ 

ගගරභ ඳරී ා  

 

2019.01.16 

 

2019.03.29 

ඹන්ත්ර වා ඹන්ගත්රලඳකයණ නඩත්ො ඳරී ා 2019.02.14 2019.03.28 

ගිනිඹාඹ ංචායක ඵංගරාගශ ඉදිකිරීම් වා 

2019 ර්ලඹ ොර 155-1-6-2001 ැඹ විඹ 

ඹ ගත් ගන්කශ රු.24,913,582.68 ක ප්රතිඳාින 

ම්ඵන්ධ ප්රම්ඳාින ක රො ව ඒාගේ ප්රගතිඹ 

පිළිඵ ඳරී ා 

2019.11.07 - 

අබන්තය විගණන ඳරී ා තරභ ංචායක 

නිාඹ 

 
 
 
2019.11.07 

 
 
 
2020.01.29 

අබන්තය විගණන ඳරී ා භාතය පී ැල්ර 

වා ගිනිඹාඹ ංචායක නිාඹ 

 

2019.11.07 

 

- 
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අංය 

 

විභසුඡව විව තරය 

 

 

නිකුත්ක දිනය 

 

පිළිතුරු ද දිනය 

 

02 

 

 

මූර අංලඹ 

 

 

යාජ නිරධාරීන්ගේ අත්තිකායම් ගිණුභ ව ණඹ 

ගගරම් ඳරී ා -2017  

 

 

2019.01.06 

 

2019.05.07 

්ය ාය ත්කම් ගල්ඛණඹ ඳරී ා 

 

2019.02.21 2019.03.11 

ගගරම් වුචර් ඳරී ා -2018 ැප්තැම්ඵර් 

 

2019.09.20 2019.11.19 

ගගරම් වුචර් ඳරී ා -2018 ඔ ගතලම්ඵර් 

 

2019.09.20 2019.11.19 

2019 ර්ඹ වා වූ ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ 

ඳරී ා 

 

2019.09.20 2019.11.20 

යාජ නිරධාරීන්ගේ අත්තිකායම්   ගිණුභ ැඹ 

විඹ අංක 12101-2018 වා ගම් ි ා අත්තිකායම් 

ගිණුම් ක රො පිළිඵි ඳරී ා කිරීභ.  

 

2019.10.22 2019.12.03 

ගගරම් වුචර් ඳරී ා -2018 අගගල්ො 

ගිැම්ඵර් 

 

2019.11.14 2020.01.01 

ගගරම් වුචර් ඳරී ා -2018 අගප්රේල් 

 

2019.11.14 2019.12.31 

 

03 

 

ග්රාභ නිරධාරී 

ඳාරන අංලඹ 

 

ග්රාභ නිරධාරී ඳාරන අංලගේ කාර්ඹ ාධනඹ 

ඳරී ා -2019  

 

2019.10.23 

 

2019.11.25 

 

04 

 

 

ප්රාගීය ඹ ඳාරන 

අංලඹ 

 

 

ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාර ර ගේගේ නිරො රී 

රංකා ගුභ ම්ඳාින ගේගේ නිරධාරීන්ගේ 

ාර්ෂික ්ය ාන භාරු රම් පිළිඵි ඳරී ා 

 

2019.10.23 

 

2019.12.09 

ප්රාගීය ඹ ගල්කම් කාර්ඹාර ර ගේගේ නිරො රී 

රංකා ගණකාධිකාරී ගේගේ නිරධාරීන්ගේ 

ාර්ෂික ්ය ාන භාරු රම් පිළිඵි ඳරී ා 

 

2019.11.07 2019.12.30 



 
 ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ාර්තා 2019                                                                                  පිටු     105 

 

 

අංය 

 

විභසුඡව විව තරය 

 

 

නිකුත්ක දිනය 

 

පිළිතුරු ද දිනය 

 

05 

 

දි්ත්රි  ඳාරන 

අංලඹ 

 

නිිව් භරු උගශගල් ක රො පිළිඵි අබන්තය 

විගණන ඳරී ා 

 

 

2019.02.26 

 

2019.04.08 

  නිිව් භරු උගශගල් ක රො පිළිඵි අබන්තය 

විගණන ඳරී ා - ඹලි නිකුො  

 

2019.06.25 2019.08.02 

  දි්ත්රි  ගල්කම් කාර්ඹාර වා ප්රාගීශිඹ ගල්කම් 

කාර්ඹාරර ගේඹ වා කාර්මික නිරධාරින් 

ඵා ගැනීභ  ,භාරු කිරිභ ,උ් කිරිභ ම්ඵන්ධ 

දි්ත්රි  ඳාරන  අංලගේ කාර්ඹඹ ාධනඹ. 

 

2020.02.03  

 

06 

 

දි්ත්රි  ගල්කම් 

කාර්ඹාරඹ 

 

 

අබන්තය විගණන ඳරී ා 

 

2019.04.02 

 

2019.07.11 
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8. වාර්ෂික ක්රියාකා ස සැසැස ම 2020 

 

 

 

 

ප්රමුඛ  රාස  

 

ප්රධසන කසර්ය  සධන දර්ශක (KPI) 

නිශච්ිත නිමවුම් 

ඉලක්ක(KPI) 

ඉලක්කයන් KPI  KPI 

2019 2020 2021 2022 

 

1. ඳරිඳාසනය සහා මානව සම්ඳත 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*  ගනු සබන විනය ක්රියාමාර්ග වස  5 ක් තුස 70% අඩු කි සම 
500 (විකිණුම් 

ප්රමායය  

 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

2. ඳරිඳාසනය සහා යටිතස 
ඳහසුකම් සංවර්ධනය 

*  අතිකාස,දින වැටුප් 80%  අඩු කි සම  

රු.මිලියන 

150 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

 

3.  ාජ්ය ේස වා සැඳීමේම් 
ගුයාත්මකභාවය වැඩි දියුණු 
කි සම 

 

*  ස ථානමාරු ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්මක කි සම තුලි  

වස  5ක් තුස 80%ක් අවම කි සම 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

4. ජ්ාතිකාභිමානය සහ සමඟිය 
ඇති කි සම 

*   ජ්ේේ රැකියාවසට ේයොමු වන පිරිමි නිසධා ස  40% 

(අවු.5ක් ඇතුසත වැඩි කි සම 

 

300,000 
කි  

 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

5. ප්රාේීය ය මටමටේම් ්ර්කක 

තත්වය ශක්තිමත් කි සම 

(දිස ත්රික්/ප්රාේීය ය/ග්රාම 

නිළධා ස) 

*  වෘත්තිකය   ජ්යට බවා ගැනීේම  බුීධි ගසනය 60%-

30% දක්වා අඩු කි සමට දායක වීම 

xxxx xx xx xx 

6. ඳරිඳාසනය සහා මූසය 
කළමනාක යය 

     

 *  වස  5 ක් තුස නිපුන වෘර්තිකය  25%ක් බවා ගැනීම 

සහතික කි සම 

xxxx xx xx xx 

 
*  ජ්ාතික අභිමානය හා ඳක්ෂග්රාහීත්ත්වය වැඩි කි සම xxxx xx xx xx 

 
*   ාජ්ය ේස වා සැඳීමම පිිබබ ඳාරිේභ ිකක තෘප්තිය 75% 
වැඩි කි සම 

xxxx xx xx xx 

 සංවර්ධන අංශය 
 ඉංජිේ රු අංශය 
 ස වේීශ කටයුතු අංශය 
 ඳාසන අංශය 

 ක්රමසම්ඳාදන අංශය 
 මූසය අංශය 
 විමර්ශන අංශය 
 අභය ත  විගයන අංශය 

 8.1. ප්රතිඵලල ාසමුඛ  2020 -2022 



1 කා   2 කා 3 කා 4 කා

මූ

ය

 (
%

)

භ
 
ෞති
ක

 (
%

)

භබෞ.ප්ර. A1 A11 B C2

මූ.ප්ර.

40 භබෞ.ප්ර. I

මූ.ප්ර. 100%

198.8 භබෞ.ප්ර.

මූ.ප්ර.

3100 320 භබෞ.ප්ර. C2 C2 C2 C3 30% 40%

මූ.ප්ර. 100%

3151 220 භබෞ.ප්ර. C1 C2 C3 C4 10% දිව්ත්රික් භේකම්

මූ.ප්ර. 17%

භබෞ.ප්ර. A16 B C1 C2 අතිභේක භේකම්  (වංලේධන)

මූ.ප්ර.

328 50 භබෞ.ප්ර. A16 B C1 C2

මූ.ප්ර.

අනුරාධපුර 328 50 භබෞ.ප්ර. A2 A6 A15 B

මූ.ප්ර.

9.1

8 භ ෞතික සම්ඳත් සංලර්ධනය

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

4
0
0
+

2
7
5

අතිභේක භේකම් 

(වංලේධන/තාක්ණ)

අතිභේක භේකම් (ඳාන/ 

වංලේධන/තාක්ණ)

63 Mn 

(Gen 

Acc)

මුප ඉදිකිරීභභන් 50%ක් දක්ලා භබෞතික ප්රගතිය 

ඟාකර ගැනීභ

1

*** නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරු.ඇමුණුම 02 ඳරිශීනය කරන්න.

ඉදිකිරීභභන් 15% ක් දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

1. d. ගම්ඳශ දිව්ත්රික් භේකම් කාේයායය 

වැසුම් නිේභාණය ශා ඉදිකිරීභ.

ගම්ඳශ මුප ඉදිකිරීභභන් 50%ක් දක්ලා භබෞතික ප්රගතිය 

ඟාකර ගැනීභ

1 . e. ගාේ දිව්ත්රික් භේකම් කාේයායීය 

නල ශ්රලණාගාරය ඉදිකිරීභ

ඳරිඳාන කාේයය 

වශා යටිත 

ඳශසුකම් වංලේධනය

ආර්ථික සංලර්ධනය සහ මානල යහඳැලැත්ම භලනුභලන් සියළු භදනාටම බාගත හැකි සහ ප්රභේ වියහැකි වීම අලධානයට භගන කාපීය සහ ජාතික භේසීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකම්ද ඇතුත්ල ගුණාත්මක ලභයන් ඉහළ වි්ලාසදායී තිරසර සහ ආඳදාලන්ට 

ඔභරොත්තු භදන යටිත ඳහසුකම් සංලර්ධනය කිරීම.

1.කාේයා ඳශසුකම් 

අලයතාලභයන් 70% 

කාේයා ඳරිශ්රයන් 

වකවා නිභකිරීභ
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1.g. මුතිව් දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ     අදියර 2

මුතිව් ඉදිකිරීභභන් 50% ක් දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

මුළු පිරිලැය ඇස්තභම්න්තුල භ ෞතික ප්රගතිය

දිව්ත්රික් භේකම් 

කාේයා ඳරිශ්රයන් 

ඉදිකිරීභ

1. h අනුරාධපුර දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

ලගකීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලභේ කටයුතු අංය.

2020 

සහා 

භලන් 

කිරීම

නි්චිත ඉක්කයන්

නි්චිත නිමවුම් ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

රාජ්ය ඳරිඳාන,ව්ලභේ කටයුතු 

වශ ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන 

අභාතයංය.

ගාේ මුප ඉදිකිරීභභන් 50%ක් දක්ලා භබෞතික ප්රගතිය 

ඟාකර ගැනීභ

1. f. කිලිභනොච්චි දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ.     අදියර 2

කිලිභනොච්චි ඉදිකිරීභභන් 50% ක් දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

100% 100%

1 . c. කෑගේ දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ ඉතිරි ලැඩ (වෘජු ප්රදාන)

කෑගේ

1.a. භඩකපුල දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

අතිභේක භේකම්  (වංලේධන)

භඩකපුල දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා වංකීේණය ඉදිකිරීම් 

භබෞතික ප්රගතිය 100% දක්ලා ඟාකරගැනීභ

1.b භාතභේ දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

භාතභේ භාතභේ දිව්ත්රික් භේකම් කාේයා වංකීේණය 

ඉදිකිරීම් මූය ශා භබෞතික ප්රගතිය 100% දක්ලා 

ඟාකර ගැනීභ

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ස
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

ස
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය
ල්

 

මි
ලි
ය
න

)

ති.සං.අ. අංකය (තිරසාර සංලර්ධන 

අභිමතාර්ථ) 

භසෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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8.2. සංලර්ධන ඒකකය. 



සංලර්ධන ඒකකය

1 කා   2 කා 3 කා 4 කා

මූ

ය

 (
%

)

භ
 
ෞති
ක

 (
%

)

2.a. ජ්ාඇ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

ජ්ාඇ 

ඵව්නැලතුභට 

ආවන්නල

170 29 භබෞ.ප්ර. A12 B C1 C2 ජ්ාඇ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ප්රගතිය 30% ක් දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

-     10%

2.b. .භශජ්නතාලට කාේයක්භ ශා වපදායී 

භවේලාලක් වැඳයීභ වශා භශෝභාගභ 

ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

භශෝභාගභ 208 30 භබෞ.ප්ර. A8 A13 A17 B භශෝභාගභ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ප්රගතිය 10% දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

-     -

2.c.භශජ්නතාලට කාේයක්භ ශා වපදායී 

භවේලාලක් වැඳයීභ වශා කළුතර ප්රාභේශීය 

භේකම් කාේයා ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ .

කළුතර 150 30 භබෞ.ප්ර. A8 A13 A17 B කළුතඑ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ප්රගතිය 10% දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

-     -

2.d. භශජ්නතාලට කාේයක්භ ශා වපදායී 

භවේලාලක් වැඳයීභ වශා ලත්ත ප්රාභේශීය 

භේකම් කාේයා ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ.

ලත්ත 154 1 භබෞ.ප්ර. A8 A13 A17 B ලත්ත ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ප්රගතිය 10% දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

-     -

භබෞ.ප්ර. A2 A10 B C1

මූ.ප්ර. 10% 20%

භබෞ.ප්ර. I

මූ.ප්ර. 100%

භබෞ.ප්ර. I

මූ.ප්ර. 100%

2 .h. ආරච්චිකට්ටුල ප්රාභේශීය භේකම් 

කාේයා ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

ආරච්චිකට්ටුල 25 20 භබෞ.ප්ර. A2 A10 B C1

මූ.ප්ර.

3.a. ග්රාභ නිෂධාරීන් වශා නි භවලණ 

භගොඩනැගිලි 523 ක් ඉදිකිරීභ

ව්ථන ඉදිරිභේදී 

භතෝරාගැනීභට 

අභේක්ෂිතය.

භබෞ.ප්ර. A3 A4 A6 A7 ව්ථාපිතකරන ද/ඉදිකරන ද නල නිභවලණ 

භගොඩනැගිලි ප්රභාණය

මූ.ප්ර. නිභවලණ ඉදිකිරීභම් භබෞතික ප්රගතිය 70% ක් 

දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

- -
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මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

භ ෞතික සම්ඳත් සංලර්ධනය

ආර්ථික සංලර්ධනය සහ මානල යහඳැලැත්ම භලනුභලන් සියළු භදනාටම බාගත හැකි සහ ප්රභේ වියහැකි වීම අලධානයට භගන කාපීය සහ ජාතික භේසීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකම්ද ඇතුත්ල ගුණාත්මක ලභයන් ඉහළ වි්ලාසදායී තිරසර සහ ආඳදාලන්ට 

ඔභරොත්තු භදන යටිත ඳහසුකම් සංලර්ධනය කිරීම.

මුළු පිරිලැය ඇස්තභම්න්තුල භ ෞතික ප්රගතිය

*** නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරු.ඇමුණුම 02 ඳරිශීනය කරන්න.

රාජ්ය ඳරිඳාන,ව්ලභේ කටයුතු 

වශ ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන 

අභාතයංය.

රාජ්ය ඳරිඳාන,ව්ලභේ කටයුතු 

වශ ඳෂාත් වබා ශා ඳෂාත් ඳාන 

අභාතයංය.

අතිභේක භේකම් (ඳාන/ 

වංලේධන/තාක්ණ)

100% 100%

3. ග්රාභ නිෂධාරී 

කාේයා ඳරිශ්රයන් 

පිහිටුවීභ

අතිභේක භේකම් (ඳාන/ 

වංලේධන/තාක්ණ)

100% 100%

172

ස්ලභේ කටයුතු අංය

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ස
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

2. ප්රාභේශීය භේකම් 

කාේයා ඳරිශ්රයන් 

ඉදිකිරීභ

10 ශාලිඇ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයාය ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ශා මූය ප්රගතිය 100%දක්ලා ඟාකර 

ගැනීභ

1

 ඳරිඳාන කාේයය 

වශා යටිත 

ඳශසුකම් වංලේධනය

1. කාේයා ඳශසුකම් 

අලයතාලභයන් 70% 

කාේයා ඳරිශ්රයන් 

වකවා නිභකිරීභ

9.1 8

2. f. භහියංගණය ප්රාභේශීය භේකම් 

කාේයා ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

භහියංගණය 221 6 භහියංගණය ප්රාභේශීය භේකම් කාේයාය ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ශා මූය ප්රගතිය 100%දක්ලා ඟාකර 

ගැනීභ

2.g. ශාලිඇ ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා 

ඳරිශ්රය ඉදිකිරීභ

ශාලිඇ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

අතිභේක භේකම් 

(වංලේධන/තාක්ණ)

නි්චිත නිමවුම් ඉක්ක(KPI)/නිමවුම ලගකීම

ආරච්චිකට්ටුල ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් 

භබෞතික ප්රගතිය 25% දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

2.e කුලියාපිටිය නැභගනහිර වශ කුලියාපිටිය 

ඵටහිර ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඳරිශ්රය 

ඉදිකිරීභ

කුලියාපිටිය ඵටහිර

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

ස
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය
ල්

 

මි
ලි
ය
න

) 2020 

සහා 

භලන් 

කිරීම

නි්චිත ඉක්කයන්

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

20*2 කුලියාපිටිය නැභගනහිර වශ කුලියාපිටිය ඵටහිර 

ප්රාභේශීය භේකම් කාේයා ඉදිකිරීභම් භබෞතික 

ප්රගතිය 20% දක්ලා ඟාකර ගැනීභ

125*2

ති.සං.අ. අංකය (තිරසාර සංලර්ධන 

අභිමතාර්ථ) 

භසෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020
ස්ලදේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ
. 
අ
ංක

ය

ද
ස
ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩසටහන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ස
්ථ
ාන

ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය
ල්

 

මි
ලි
ය
න

) 2020 

සහා 

දලන් 

කිරීභ

නි්චිත

 

ඉක්

කයන්

නි්චිත නිභවුම් ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ 

ති 

සමුචි

ත 

ප්රගති

ය 

ලගකීභ

1 කා   2 කා 3 කා 4 කා මූය (%)

දබෞ

තික 

අභාත්යංයයේ යශෝ දිව්ත්රික් යේකම් කාර්යායන්හි රුපියේ මිලියන 

50 ට ලඩා අරමුදේ වම්ඳාදිත් ලයාඳෘති ඉදිකිරීම් කටයුතු යලනුයලන් 

උඳයේකත්ලය වැඳයීභ ශා අධීක්ණය

'A1

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'A1

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. B B,C1 C2,C3 'C4

*

මූ.ප්ර. 'A1

යබෟ .ප්ර.

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'B 'C1 'C2,C3 'C4

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. D

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'H

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. A6

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'A1

9.1

8

දබෞතික සම්ඳත් සංලර්ධනය

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. - මූය ප්රගතිය දබෞ.ප්ර. - 

ඳරිඳාන කාර්යය වශා 

යටිත් ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය

4.යකොන්ත්රාත්කරුලන්යේ යේරුම්කරණ ක්රියාලලිය වශා ත්ාක්ණික 

වශය ඵාදීභ

2436.7

2.නල ප්රායේශීය යේකම් කාර්යා ය ොඩනැගිලි 

ඉදිකිරීභ

3.අභාත්යංයීය ප්රවම්ඳාදනය යටයත් ලන ඉදිකිරීම් ලයාඳෘති ල මූය 

ශා යබෞතික විචත්ාලයන් පිළිඵ නිර්යේ ඵාදීභ

5.ත්ාක්ණික වි ණන ක්රියාලලිය වශ ත්ාක්ණික ඇ යීම් කමිටු 

වශා වශබාගි වීභ

6.ඉදිකිරීම් ලයාඳෘති වශා නල ක්රභයේදයන් ශඳුන්ලා දීභ

2. භධයභ රජය/අයනකුත් අභාත්යං/රාජය යනොලන වංවිධාන ශා 

අයනකුත් අරමුදේ වම්ඳාදිත් මූාශ්ර භගින් යලන්කරන මූය සීභාල 

රු.මි.2ට ලැඩි ශා රු.මි.50 ට අඩු ලයාඳෘති ක්රියාත්භක කිරීභ වශා 

උඳයේකත්ලය වැඳයීභ ශා අධීක්ණය.

ව
්ල
ය
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං

ය

1.නල දිව්ත්රික් යේකම් කාර්යායීය ය ොඩනැගිලි 

ඉදිකිරීභ

a) දිව්ත්රික් ඉංජියන්රුලරු වශා ඳශසුකම් වැඳයීභ

b) ලයාඳෘති ඳරීක්ාල

1.කාර්යා ඳශසුකම් 

අලයත්ාලයයන් 70% කාර්යා 

ඳරිශ්රයන් වකවා නිභකිරීභ

a) ෘශනිර්භාණකරණය ශා පිරිවැසුම් නිර්යේ කිරීභ

b) පිරිවිත්රයන් ශා ඇව්ත්යම්න්තු නිර්යේකිරීභ

c) දිව්ත්රික් ඉංජියන්රුලරු වශා ඳශසුකම් වැඳයීභ

අතියර්ක යේකම්   

(ඉංජියන්රු)

අතියර්ක යේකම්   

(වංලර්ධන)

නල ඉදිකිරීම් ලයාඳෘති 35 ක්(ප්රායේශීය යේකම් 

කාර්යායීය ය ොඩනැගිලි)

නල ඉදිකිරීම් ලයාඳෘති 21 ක් (දිව්ත්රික් යේකම් 

කාර්යායීය ය ොඩනැගිලි)

අතියර්ක යේකම්   (ඳාන)

අතියර්ක යේකම්      

(ව්ලයේ කටයුතු)

9.1 8

ආර්ථික සංලර්ධනය සහ භානල යහඳැලැත්භ දලනුදලන් සියළු දදනාටභ ඵාගත හැකි සහ ප්රදේ වියහැකි වීභ අලධානයට දගන කාපීය සහ ජාතික දේසීභාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකම්ද ඇතුත්ල ගුණාත්භක ලදයන් ඉහළ වි්ලාසදායී තිරසර සහ ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන 

යටිත ඳහසුකම් සංලර්ධනය කිරීභ.

දබෘ තික ප්රගතිය.

9763.1

*** නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදම්දී කරු.ඇමුණුභ 04 ඳරිශීනය කරන්න.

මුළු පිරිලැය ඇස්තදම්න්තුල

ති.සං.අ.අං. 

(තිරසර සංලර්ධන අභිභතාර්ත අංකය) 

දෘස .දැ. ප් ර.ප් ර/අං  
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8.3. ඉංජිදන්රුඒකකය 



අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ
. 
අ
ංක

ය

ද
ස
ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩසටහන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ස
්ථ
ාන

ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය
ල්

 

මි
ලි
ය
න

) 2020 

සහා 

දලන් 

කිරීභ

නි්චිත

 

ඉක්

කයන්

නි්චිත නිභවුම් ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයා

ඳ ති 

සමුචි

ත 

ලගකීභ

1 කා   2 කා 3 කා 4 කා

මූය (%)

දබෞ

තික 

(%)

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර.
B C1 'C2,C3 'C4,D

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. A1

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. A1

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'B 'B,C1 'C2,C3 C4

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර. 'B 'C1 C2, C3

මූ.ප්ර.

යබෟ .ප්ර.

16.6

5

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. - දබෞ.ප්ර.- 

දිව්ත්රික් ශා ප්රායේශීය යේකම් කාර්යා වශා 

පුහුණුකරන ද ත්ාක්ණික නිෂධාරීන් 366ක් 

වශ ත්ාක්ණික වශයකලරුන් 336

කාර්ය භණ්ඩ අලයත්ාලයයන් 

75% ක් නිපුණ යවේලකයන් භගින් 

වම්පූර්ණ කිෟිරීභ   (ජාතික භට්ටයම් 

සිට දිව්ත්රික්/ප්රායේශීය ශා බිම් භට්ටභ 

දක්ලා අනුභත් කාර්ය භණ්ඩය තුෂ 

,නිලරදි පුේ යන්/නිලරදි 

ව්ථානයට/නිලරදි ප්රභාණයයන්) 

2020-2025

2.ත්ාක්ණික නිෂධාරීන් වශ ත්ාක්ණික 

වශයකලරුන් පුහුණුකිරීභ

  ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020
ස්ලදේ කටයුතු අංය

c) දිව්ත්රික් ඉංජියන්රුලරු වශා ඳශසුකම් වැඳයීභ

4.නල වංචාරක ඵං ා ඉදිකිරීම් කටයුතු වශ නඩත්තු 

කිරීම් කටයුතු

a) ෘශනිර්භාණකරණය ශා පිරිවැසුම් නිර්යේ කිරීභ නඩත්තු කටයුතු නිභකරන ද වංචාරක 

ඵං ා 18

52.26 

මූය ප්රගතිය දබෞතික ප්රගතිය

ව
්ල
ය
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං

ය

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ල වීයභන් වශ විනිවිදබාලයයන් යුතු ආයත්න පිහිටුවීභ

පදායී පුරලැසිදයක්- සශ්රීක භානල සම්ඳතක්

අතියර්ක යේකම්  

(ඉංජියන්රු)     අතියර්ක 

යේකම්   (ව්ලයේ කටයුතු)

2.ත්ාක්ණික නිෂධාරීන්යේ වශ ත්ාක්ණික වශයකලරුන්යේ 

උවව්වීම් වශා අලය විබා  ප්ර්න ඳත්ර පිළියය කිරීභ

*1.පුහුණු ලැඩවටශන් සදානම් කිරීභ වශා ඳශසුකම් වැකසීභ වශ 

පුහුණු යභොඩියුර් පිළියය කිරීභ

b) පිරිවිත්රයන් ශා ඇව්ත්යම්න්තු නිර්යේකිරීභ

ඉංජිදන්රු ඒකකය.

*** නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදම්දී කරු.ඇමුණුභ 04 ඳරිශීනය කරන්න.

ඳරිඳාන කාර්යය වශා 

භානල වම්ඳත් ශැසිරවීභ

මුළු පිරිලැය ඇස්තදම්න්තුල

අතියර්ක යේකම්   

(ඉංජියන්රු)

1

9.1 8

16.6 5

ඳරිඳාන කාර්යය වශා 

යටිත් ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය

1.කාර්යා ඳශසුකම් 

අලයත්ාලයයන් 70% කාර්යා 

ඳරිශ්රයන් වකවා නිභකිරීභ

90

නි භැදුර ය ොඩනැගි නඩත්තු කිරීම් කටයුතු අධීක්ණය3. නි භැදුර ය ොඩනැගිලි නඩත්තුකිරීම් කටයුතු

ති.සං.අ.අං. 

(තිරසර සංලර්ධන අභිභතාර්ත අංකය) 

දෘස .දැ. ප් ර.ප් ර/අං  
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දිව්ත්රික් ඳාන ඒකකය

1.තාක්ණික නිධාරීන් බලා ගැනීම

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
B-C4

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
D

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
J-I

2.තාක්ණ වශයක නිධාරීන්  බලා ගැනීම

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. AI-A7

ම.ප්ර. E
භබෞ.ප්ර. B-C4

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. D

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A J-I

1.තාක්ණික නිධාරීන් පුහුණු කිරීම
ම.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. C1-C4
ම.ප්ර.

1. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I
ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I
ම.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I
9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  මූය පිරිලැය ඇව්තමේන්තුල මූ. ඉ ම ෞතික ඉක්ක

90

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ භානල යශඳැලැත්භට භලනුභලන් සියළුභදනාටභ ඵාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීභ අලධානයට භගන  වීභ වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීභාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්භක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන 

යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීභ

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක ම ෞ.ඉ.

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීමේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

1.a අති.භේකම් (තාක්ණ)වභඟ වාකච්ඡා කිරීභ

1.b පිරිලැය ඇව්තභම්න්තු කිරීභ

1.c පුහුණු ලැඩමුළු ඳැලැත්වීභ

ඳරිඳාන කාර්යය වශා 

භානල වම්ඳත් භයදවීභ.

1.a ලාර්ෂික ව්ථාන භාරු අයදුම් ඳත් ඵා ගැනීභ

1.b අයදුම්ඳත් රාජය ඳරිඳාන අංය භලත භයොමු කිරීභ

1. c ලාර්ෂික ව්ථාන භාරු අභියාචනා කැවීභ

10

අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

1.b.තරඟකාරී විබාගය ඳැලැත්වීභ

2.d.ඉශභ සුදුසුකම් වහිත අයදුම්කරුලන් භතෝරා ගැනීභ

1.a.ඵලා ගැනීභම් තරඟකාරී විබාගය ගැවට් කිරීභ

ව
්ල

භ
ේ


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

 ඵලා ගත් නිධාරීන් 

ප්රභාණය

5

කාර්යක්භ,පදායි,අභිභයෝගලට වාර්ථකල 

මුහුණ භදන,නිපුන භානල වම්ඳතක් අඛන්ඩල 

වැඳයීභ.

2.b.තරඟකාරී විබාගය ඳැලැත්වීභ

අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

1.d අභියාචනා රාජය ඳරිඳාන අංය භලත භයොමු කිරීභ

AI-A7

ජාතික,දිව්ත්රික්,ප්රාභේශිය ශා ග්රාමීය භට්ටම් වශා 

අනුභත කාර්යය භණ්ඩභේ නිපුන ශ්රමිකයින් 75% ක් 

වම්පර්ණ කිරීභ.(නිලැරදි පුේගයා/නිලැරදි 

ව්ථානයට/නිලැරදි ප්රභාණභයන්)

50

2.a.ඵලා ගැනීභම් තරඟකාරී විබාගය ගැවට් කිරීභ

1

1.c.වම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීභ

1.d.ඉශභ සුදුසුකම් වහිත අයදුම්කරුලන් භතෝරා ගැනීභ

9.1 5 2.c.වම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීභ

තාක්ණික ක්භේත්රයට වම්ඵන්ධ නිධාරීන්භේ දැනුභ 

වංලර්ධනය

ලඩාත් කාර්යක්භ ප්රව්ත දායකත්ලයක් ඵා 

දීභට ආකේඳලලින් ඳරිපර්ණ,නිපුන වශ 

දැනුභභන් වපිරි කාර්යය භණ්ඩයක් 

නිර්භාණය කිරීභ

ව්ථාන භාරු වශා ආයතන වංග්රශභේ ඇති නීති 

භරගුාසි

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලමේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන් ඉක්ක

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ව
ෞ.
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

*
*

ලැඩවටශන/ ලයාඳෘතිය/ උඳායමාර්ගය  ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ව
්ථ
ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 
මි
ලි

.)
 *

*

2
0
2
0
 ව

ශ
ා 
ම
ල
න්

 
කි
රී
ම

නි්චිත ඉක්කයන්

නි්චිත නිමවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ම
 
ෞති
ක

 (
%

)3කා2කා1

කා

4

කා

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

මවෞ ාග්මේ දැක්ම 
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8.4. ව්ලමේකටයුතු  අංය 



දිව්ත්රික් ඳාන ඒකකය

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A1-I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1-I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

1. 72 ලන නිදශව් දිනය ඳැලැත්වීම -2020

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

2.දිව්ත්රික් මල්කේලරුන්මග් වමුළුල ඳැලැත්වීම

ම.ප්ර.

2.a දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන් වශ අභනකුත් අභාතයාං භලත දැන්වීභ

භබෞ.ප්ර.

2.b ගැටළු වශ ඉදිරිඳත් කරන ද භයෝජනා එකතු කිරීභ වශ වි්භේනය

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

A1-I

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  මූය පිරිලැය ඇව්තමේන්තුල මූ. ඉ ම ෞතික ඉක්ක

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක ම ෞ.ඉ.

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීමේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

සියලු දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන්භේ 

පුේගලික ලිපිභගොනු යාලත්කාලීන 

කිරීභ

1.e.නිදශව් දින වැභරුම් උභෂ ඳැලැත්වීභ

මූ

ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 

මි
ලි

.)
 *

*

2
0
2
0
 ව

ශ
ා 

ම
ල
න්

 කි
රී
ම නි්චිත ඉක්කයන්

නි්චිත නිමවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ භානල යශඳැලැත්භට භලනුභලන් සියළුභදනාටභ ඵාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීභ අලධානයට භගන  වීභ වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීභාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්භක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන 

යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීභ

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ව
්ථ
ාන
ය

A1-I

1.c.දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන්භේ නිලාඩු වශ භාසික ඉදිරි ලැඩවටශන් අනුභත 

කිරීභ

නිලාඩු ක්රියාඳටිඳාටිය යටභත් 

අනුභත නිලාඩු ප්රභාණය

1.d. නිධාරීන්භේ දින ලැටුප්,අභතර ඉන්ධන ගාව්තු,අතිකා භගවීම් කටයුතු අනුභත භගවීම් ප්රභාණය

අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

1.b.දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන්භේ කාර්යය වාධන ලාර්තා ඇගයීභ දිව්ත්රික් භට්ටමින් සියලුභ 

භාණ්ඩලික නිධාරීන්භේ 

කාර්යවාධන ඇගයීභ

1.a දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන්භේ භඳෞේගලික ලිපිභගොනු කටයුතු

1.e දිව්ත්රික් භට්ටභම් භාණ්ඩලික වශ භාණ්ඩලික භනොලන නිධාරීන්භේ 

විශ්රාභ ගැන්වීභම් කටයුතු

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලමේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන් ඉක්ක

ල
ග
කී
ම

අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

A1-I

2.c නයාය ඳත්රය පිළිභය කිරීභ වශ අදා අභාතයාං වශා භලන් කරන ද 

කාය දැනුම් දීභ

A1-I

ඉදිරිඳත් කරන ද ගැටළු 

ප්රභාණය
2.d දිව්ත්රික් භේකම්ලරුන්භේ වමුළුල අදා දිනට ඳැලැත්වීභ

A1-I

90
අතිභර්ක 

භේකම්(ව්ලභේ 

කටයුතු)

A1-I

A1-I

A1-I

1
0

0
,0

0
0

,0
0

0

1
0

0
,0

0
0

,0
0

0 වාර්ථකල නිභ කරන ද 

නිදශව් කරන ද නිදශව් දින 

උභෂ

A1-I

A1-I

4

 ග්රාමීය/ප්රාභේශීය ශා දිව්ත්රික් 

භට්ටමින් ගැටළු විවඳීභ

ලවර තු ජාතික ශා ග්රාමීය/ප්රාභේශීය ශා දිව්ත්රික් 

භට්ටමින් ඳලකින ගැටළු 25% ශඳුනා ගැනීභ

වම්ඵන්ධීකරණ ඳාර්ලයන් අතර ඇති 

වම්ඵන්ධතා

ප්රධාන ප්රතිඳත්ති භත 

වාර්ථකල ක්රියාත්භක කරන 

ද තීරණ ප්රභාණය

25

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ව
ෞ.
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

*

* ලැඩවටශන/ ලයාඳෘතිය/ උඳායමාර්ගය 1

කා

2කා 3කා 4

කා

ම
 
ෞති
ක

 

(%
)

දිව්ත්රික් භට්ටභම් නිධාරීන්භේ දදනික 

කටයුතු කෂභනාකරණය

3 ජාතිකත්ලය,වංහිඳියාල ජාතික අභිභානය වශ ව්දලරීත්ලය ජනිත කිරීභ ජාතික දිනය වැභරීභ

ව
්ල

භ
ේ


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

1.a.අභාතය භණ්ඩ වංභේ ඉදිරිඳත් කිරීභ

1.b.ඳෂාත් වබා ආයතන අභනකුත් ආයතන වශ ඵකායන් වම්ඵන්ධීකරණය

1.c.භප්රොභටෝ භකෝය යාලත්කාලීන කිරීභ

1.d.ආවන වැසුභ වශ ආරාධිතයන්භේ ැයිව්තුල වැකසීභ

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

භවෞබාේභේ දැක්භ 
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ප්රාදේශීය ඳාන ඒකකය

1කා 2කා 3කා 4කා

1 - - - -

වථ්ාන මාරු ක්රියාලලිය යටතේ අනුමත 

වථ්ානමාරු වංඛ්යල

-

මූ. ඉ

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

මූ. ඉ

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

1.2.a.නිසි වථ්ිර ලිපි 

නිකුේ කිරීතේ ක්රියා 

ඳටිඳාටිය

1.2.a.  දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා 

තවේලය වථ්ීර කිරීතේ ලිපි පිළිතය කිරීම

මූ. ඉ

තවේලා වථ්ීර කිරීතේ ක්රියාලලිය යටතේ 

අනුමත තවේලා වථ්ීර කිරීේ වංඛ්යාල

i.  දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  
මූය පිරිලැය ඇසත්දේන්තුල

මූ. ඉ ද ෞතික ඉක්ක

ආර්ථික සංලර්ධනයට සහ මානල යහඳැලැත්මට දලනුදලන් සියළුදදනාටම බාගතහැකි  හා ප්රදේ වියහැකි වීම අලධානයට දගන  වීම සහා කාපීය හා අන්තර් දේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකේ ද 

ඇතුළුල ගුණාත්මක, විල්සනීය, තිරසාර හා ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන යටිත ඳහසුකේ සංලර්ධනය කිරීම

9.1 5

ද ෞ.ඉ.

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ද
 
ෞති
ක

 

(%
)

ඳරිඳාන කටයුතු 

වදශා මානල 

වේඳේ

ප්රාතේශීය තේකේ 

කාර්යාලට අනුබේධ 

තවේලා මාරු 

අලයතාලතයන් 70% ක් 

2020 ලවර තු වේපූර්ණ 

කිරීම

1.1.නිසි මාරු 

කිරීතේ  ක්රියා  

ඳටිඳාටි

1.1. දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා 

වථ්ානමාරු ක්රියාලලිය

සියළුම 

ප්රාතේශීය 

තේකේ 

කාර්යා

අති.තේ. 

(ඳරිඳාන), 

(වංලර්ධන), 

(තාක්ණ)

මු.පි.

ඇ.  

(රු. 

මිලි.) 

**

2020 සහා 

දලන් කිරීම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලදේ කටයුතු අංය.

i. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම

ii.දිවත්්රික් තේකේතේ ශා ප්රාතේශීය තේකේතේ 

නිර්තේ මත වථ්ානමාරු ලිපි පිළිතය කිරීම

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ද
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

*
*

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ සථ්ානය

රැකියා ලලින් 80% ක් 

ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යායට අනුයුක්ත 

නිධාරීන්දේ 

අනුගාමිකයන් බලට පත් 

කිරීම

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන 

අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 
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ප්රාදේශීය ඳාන ඒකකය

1කා 2කා 3කා 4කා

1.2.b.  ක්රමලේ කඩ 

ඉේ වි ාග 

ක්රියාලලියක්

කාර්යක්මතා කඩ ඉේ වි ාග 

ක්රියාලලිය යටතේ වි ාගය 

වේපූර්ණකෂ බලට අනුමැතියේ 

වංඛ්යාල

i. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත  කඩ ඉේ 

වි ාග ක්රියාලලිය පිළිතය කිරීම ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

ක්රමලේ උවවව්ීේ 

බාදීතේ 

ක්රියාලලියක්

1.2.c. දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා 

උවවව්ීේ බාදීතේ ක්රියාලලිය

මූ. ඉ

උවවව්ීේ බාදීතේ ක්රියාලලිය යටතේ 

අනුමත බාදුන් උවවවීේ වංඛ්යාල

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම
ත ෞ.ඉ.

A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

මූ. ඉ

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

2.d. දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරුලලින් 

ඉේලුේකර ඇති විතේ නිලාඩු වැකසීතේ ක්රියාලලිය

මූ. ඉ

විතේ නිලාඩු බාදීතේ ක්රියාලලිය 

යටතේ අනුමත නිලාඩු ප්රමාණය

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම
ත ෞ.ඉ.

A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

ii.  දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත  විතේ 

නිලාඩු අනුමත කිරීතේ ලිපි පිළිතය කිරීම
මූ. ඉ

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  
මූය පිරිලැය ඇසත්දේන්තුල

මූ. ඉ ද ෞතික ඉක්කද ෞ.ඉ.

ආර්ථික සංලර්ධනයට සහ මානල යහඳැලැත්මට දලනුදලන් සියළුදදනාටම බාගතහැකි  හා ප්රදේ වියහැකි වීම අලධානයට දගන  වීම සහා කාපීය හා අන්තර් දේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකේ ද 

ඇතුළුල ගුණාත්මක, විල්සනීය, තිරසාර හා ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන යටිත ඳහසුකේ සංලර්ධනය කිරීම

ස්ලදේ කටයුතු අංය.

1.1. දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා කඩ 

ඉේ වි ාග ක්රියාලලිය අලවන් කිරීම

2.d.  නිසි විතේ 

නිලාඩු ලිපි නිකුේ 

කිරීතේ ක්රියා 

ඳටිඳාටිය

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ප්රාතේශීය තේකේ 

කාර්යාලට අනුබේධ 

නිධාරීන් 70%කතේ 

කඩ ඉේ වි ාග  

අලයතාල 2020 ලවර 

තු වේපූර්ණ කිරීම

1.2.c. උවවව්ීේ බාදීතේ 

අලයකතාල මත 

ප්රාතේශීය තේකේ 

කාර්යාලට අනුබේධ 

නිධාරීන් 70% ක් වදශා 

2020 ලවතර්දී උවවව්ීේ 

බාදීම

2.d. ප්රාතේශීය තේකේ 

කාර්යාලට අනුයුක්ත 

නිධාරීන්තේ විතේ 

නිලාඩු අනුමැතිය 100% 

ක් වේපූර්ණ කිරීම

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක

2020 සහා 

දලන් කිරීම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ii.  දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත  උවවව්ීේ 

බාදීතේ ලිපි පිළිතය කිරීම

9.1 5

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ද
 
ෞති
ක

 

(%
)අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ද
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

*
*

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ සථ්ානය

මු.පි.

ඇ.  

(රු. 

මිලි.) 

**

මූ. ඉ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 
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ප්රාදේශීය ඳාන ඒකකය

1කා 2කා 3කා 4කා

1.2.e.  

විශ්රාමගැනීතේ ලිපි 

පිළිතය කිරීතේ 

ක්රියාලලිය

1.2.e.දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා 

විශ්රාමගැනීමට අදාෂ ලිපිතේඛ්න පිළිතය කිරීම

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

පිළිතයක විශ්රාම ලිපි වංඛ්යාල

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම
මූ. ඉ - - - -

ii. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත විශ්රාම ලිපි 

පිළිතය කිරීම

නැලත තවේලතේ 

පිහිටවීතේ ලිපි 

පිළිතය කිරීතේ 

ක්රියාලලිය

1.2.f.  නැලත 

තවේලතේ පිහිටවීතේ 

ලිපි පිළිතය 

කිරීතේ ක්රියාලලිය

1.2.f. දි.තේකේ , ව.දි.තේකේ, 

ගණකාධිකාරී,ව.අ.වැෂසුේ, ඳරි.නිධාරී, MSO, 

 ාා ඳරිලර්ථක, තතො.තා.වශායක, DC, DA, DO, 

ADP Assistants, වංලර්ධන ක්තේත්ර වශකාර , 

නා.කා.වශායක ශා රියදුරු යන තනතුරු වදශා 

නැලත තවේලතේ පිහිටවීතේ ලිපි පිළිතය කිරීම

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

තවේලතේ නැලත පිහිටුවීතේ 

අනුමැතියේ ලිපි වංඛ්යාල

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම මූ. ඉ - - - -

ii. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත නැලත 

තවේලතේ පිහිටවීතේ ලිපි පිළිතය කිරීම

1.2.g.  විශ්රාමික ප්රාතේශීය තේකේලරුන් වදශා 

ලාශන බඳත්ර නිකුේ කිරීම ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම මූ. ඉ - - - -

ii. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය මත විශ්රාමික 

ප්රාතේශීය තේකේලරුන් වදශා ලාශන බඳත්ර 

නිකුේ කිරීම අනුමැතිය බාදීතේ ලිපි පිළිතය 

කිරීම

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  
මූය පිරිලැය ඇසත්දේන්තුල

මූ. ඉ ද ෞතික ඉක්ක

9.1 5

ද ෞ.ඉ.

ආර්ථික සංලර්ධනයට සහ මානල යහඳැලැත්මට දලනුදලන් සියළුදදනාටම බාගතහැකි  හා ප්රදේ වියහැකි වීම අලධානයට දගන  වීම සහා කාපීය හා අන්තර් දේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකේ ද 

ඇතුළුල ගුණාත්මක, විල්සනීය, තිරසාර හා ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන යටිත ඳහසුකේ සංලර්ධනය කිරීම

විශ්රාමික ප්රාතේශීය තේකේලරුන් වදශා 

ලාශන බඳත්ර නිකුේ කිරීම අනුමැතිය 

බාදීමට පිළිතය ක ලිපි වංඛ්යාල

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

1.2.e. ප්රාතේශීය තේකේ 

කාර්යාලට 

අනුයුක්තල තවේලය කර 

විශ්රාමේ නිධාරීන්තේ 

විශ්රාමලැටුප් 

ලිපිතේඛ්නලලින් 100% 

ක් 2020 ලවර තු 

පිලිතය කර අලවන් 

කිරීම

ප්රාතේශීය තේකේ 

තකොට්ඨාව මට්ටතේ දී 

නැලත තවේලතේ 

පිහිටුවීමට අදාෂ 

නිධාරීන්තේ ලිපි 

තේඛ්න ලලින් 70% 

කටයුතු වේපූර්ණ කිරීම

සථ්ානය

මු.පි.

ඇ.  

(රු. 

මිලි.) 

**

2020 සහා 

දලන් කිරීම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

1.2.g. ලාශන බඳත්ර 

ඉේලුේ කර ඇති විශ්රාමික 

ප්රාතේශීය 

තේකේලරුන්තගන් 70% 

ක් 2020 ලවර තු 

වේපූර්ණ කිරීම

1.2.g.  නිසිඳරිදි 

ලාශන බඳත්ර 

නිකුේ කිරීතේ 

ක්රියාලලිය

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ද
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

*
*

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ස්ලදේ කටයුතු අංය.

ද
 
ෞති
ක

 

(%
)

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 
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ප්රාදේශීය ඳාන ඒකකය

1කා 2කා 3කා 4කා

1.2.h.2020 ලවර වදශා 

සීමානිර්ණ කමිටු 

ඳේකිරීම

1.2.h. නිසි 

සීමානිර්ණ ක්රියාලලි 

වැසුමක්

1.2.h. කැබිනට් ඳත්රිකාලක් ඳාර්ලිතේන්තුලට 

ඉදිරිඳේ කිරීම

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

ඳේක සීමානිර්ණ කමිටු ගණන

1.2.i.  නිසි 

වේබණ්ධීකරන 

ක්රියාලයක්

1.2.i. වේබණ්ධීකරන යාන්ත්රනය

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

නල උඳ ප්රාතේශීය තේකේ කාර්යා 

වදශා ඳේක නිධාරී මණ්ඩය 

ප්රමාණය

i.දිව්ත්රික් ශා ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාය ශරශා  වකව් 

කෂ යුතු අලයතා ැයිව්තුල

ii. අලයතා වපුරාලීම වශ ඳරිඳාන අංයට 

තයොමු කිරීම

1.2.j. 

2020 දී ඉඩේ අේඳේ කර 

ගැනීතේ අලයතා 60% 

ක් වේපූර්ණ කිරීම

1.2.j. නිසි උකව ්

තේඳ ඉඩේ 

ඳටිඳාටිය

1.2.j.

ප්රාතේශීය තේකේ කාර්යා වශා ඉඩේ අේඳේ 

කර ගැනීම ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I

අදාෂ ක්රියාලලිය යටතේ ප්රා.තේ. 

කාර්යාලට ඉඩේ අේඳේ 

කරගැනීතේ ගැටළු ක්රියාලලිගත කරන 

ද ප්රමාණය

ඉඩේ නිසි තව 

අේඳේ කර ගැනීම

i.දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම

මූ. ඉ - - - -

දිවත්්රික් දේකම් කාර්යාදේ වශ ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාදේ නිර්දේය අනුල ලිපි වි්දේණය 

කර ලිපි වකව ්කිරීම

1.2.k.2020 දී ඳැමිණිලි 

විවඳීම 70% ක් වේපූර්ණ 

කිරීම

1.2.k.  නිසි 

ඳැමිණිලි 

කෂමනාකරණ 

ක්රියා ඳටිඳාටිය

1.2.k. ප්රාතේශීය තේකේ කාර්යාල කාර්ය 

මණ්ඩයට ඳැමිණිලි කෂමනාකරණය කිරීම

ත ෞ.ඉ.
A1 

→I

A1 

→I
A1 →I

A1 

→I




ක්රියා ඳටිඳාටිය යටතේ වැකස ඳැමිණිලි 

වංඛ්යාල

i. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම මූ. ඉ - - - -

ii. දිවත්්රික් තේකේ කාර්යාතේ වශ ප්රාතේශීය 

තේකේ කාර්යාතේ නිර්තේය අනුල ලිපි 

විත්ේණය කර ලිපි වකව ්කිරීම

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  මූය පිරිලැය ඇසත්දේන්තුල මූ. ඉ ද ෞතික ඉක්ක

59.1

ද ෞ.ඉ.

ආර්ථික සංලර්ධනයට සහ මානල යහඳැලැත්මට දලනුදලන් සියළුදදනාටම බාගතහැකි  හා ප්රදේ වියහැකි වීම අලධානයට දගන  වීම සහා කාපීය හා අන්තර් දේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකේ ද 

ඇතුළුල ගුණාත්මක, විල්සනීය, තිරසාර හා ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන යටිත ඳහසුකේ සංලර්ධනය කිරීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලදේ කටයුතු අංය.

2020 සහා 

දලන් කිරීම

මූය ඉක්ක

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මු.පි.

ඇ.  

(රු. 

මිලි.) 

**

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ද
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

*
*

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ සථ්ානය

ද
 
ෞති
ක

 

(%
)

1.2.i.නල උඳ ප්රාතේශීය 

තේකේ කාර්යා වදශා 

නිධාරී මණ්ජඩය 

ඳේකිරීම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 
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ප්රාදේශීය ඳාන ඒකකය

1කා 2කා 3කා 4කා

2 ත ෞ.ඉ.
A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D




ක්රියාඳටිඳාටිය යටතේ 

කෂමනාකරණය කරන ද නි නිලාව 

වශ ලාශන ගණන

මූ. ඉ - - - -
2.c.නිසි 

වේබන්ධීකරණ 

ක්රියාලලිය

2.c. නිසි වේබන්ධීකරණ ක්රියාලලිය

ත ෞ.ඉ.
A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D

මූ. ඉ - - - -

3

2.j. මාණ්ඩලික නිධාරීන්ට තේශීය මාවට්ර් උඳාධි 

ලැඩවටශන වශා තගවීේ ප්රදානය කිරීම
ත ෞ.ඉ.

A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D

A1 

→D

i. දිවත්්රික් තේකේතේ නිර්තේය බා ගැනීම

මූ. ඉ
11.6

m

ii. දිවත්්රික් තේකේ කාර්යාතේ වශ ප්රාතේශීය 

තේකේ කාර්යාතේ නිර්තේය අනුල අනුමත 

කිරීතේ ලිපිය වකව ්කරන්න

9.1

5

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  මූය පිරිලැය ඇසත්දේන්තුල මූ. ඉ ද ෞතික ඉක්ක

ආර්ථික සංලර්ධනයට සහ මානල යහඳැලැත්මට දලනුදලන් සියළුදදනාටම බාගතහැකි  හා ප්රදේ වියහැකි වීම අලධානයට දගන  වීම සහා කාපීය හා අන්තර් දේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳහසුකේ ද 

ඇතුළුල ගුණාත්මක, විල්සනීය, තිරසාර හා ආඳදාලන්ට ඔදරොත්තු දදන යටිත ඳහසුකේ සංලර්ධනය කිරීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලදේ කටයුතු අංය.

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මූය ඉක්ක

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

අ
නු

 අ
ංක
ය

2020 සහා 

දලන් කිරීම

නිච්ිත ඉක්කයන්

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ද
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

*
*

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

අදාෂ ක්රමතේදය යටතේ නිම කරන ද 

ප්රතිතය

ද ෞ.ඉ.

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීදේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

2.g. ප්රාතේශීය තේකේලරුන්තේ නි නිලාව ශා 

ලාශන කෂමනාකරණය

සියලුම 

ප්රාතේශීය 

තේකේ 

කාර්යා

ය

2.c.

නල උඳ ප්රාතේශීය 

තේකේ කාර්යා 9 ක් 

විලෘත කිරීම




රාජය තවේලා 

වැඳයීතේ 

ගුණාේමක ාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීම

3.a. 2020 ලවතර්දී 

විධායක තශ්රේණතේ 

නිධාරින්තේ තේශීය 

ඳච්ාේ උඳාධි වදශා 

70% ක ප්රතිඳාදන 

අලයතා වේපූර්ණ කිරීම

3.a. නිසි තගවීේ 

නිකුේ කිරීතේ 

ක්රියාඳටිඳාටිය 

වැැවම්
සියලුම 

ප්රාතේශීය 

තේකේ 

කාර්යා

ය

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ද
 
ෞති
ක

 (
%

)




ඳරිඳානය වශා 

යටිත ඳශසුකේ 

වංලර්ධනය

2020 දී ලාශන ශා නි 

නිලාව නඩේතු අලයතා 

50% ක් වේපූර්ණ කිරීම

9.1 5

2.a.  නි නිලාව 

වශ ලාශන නිසි 

කෂමනාකරණ 

ක්රියා ඳටිඳාටිය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ සථ්ානය

මු.පි.

ඇ.  

(රු. 

මිලි.) 

**

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 

SDG Indicator 

(Sustainable Development 

 Goals) 

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර 

වංලර්ධන අභිමතාර්ථ) 

දසෞ ාග්යදේ දැක්ම 
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ග්රාභ නිධාරී ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.

1.ග්රාම නිධාරීන් බලා ගැනීම.

FT

PT - A2

FT A6

PT - 

FT

PT - B

FT

1.d. සුදුසුකම් ත් අපේක්කයන්පෙන් ලඩාත් සුදුසු අපේක්කයින් පිරිව 

ප ෝරා ෙැනීභ.

PT - C

FT

FT

PT A2

FT

PT

PT A4

FT

PT A7

PT I

9.1

5 5

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

2.c. ග්රාභ නිධාරීන් ඵලා ෙැනීපම්  රඟකාරී විබාෙය ඳැලැත්වීභ.

ඳරිඳාන කටයුතු වශා 

භානල වම්ඳත් 

කෂභනාකරණය

ලැඩවටශන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල

rs
.4

7
5

,2
4

5
,6

8
4

.0
0

rs
.3

,3
3

6
,0

0
0

.0
0

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන්

භ
ව
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

1.a. ග්රාභ නිධාරීන් ඵලා ෙැනීපම්  රඟකාරී විබාෙය වශා ෙැවට් කිරීභ.

1.b. ග්රාභ නිධාරීන් ඵලා ෙැනීපම්  රඟකාරී විබාෙය ඳැලැත්වීභ.

1.c. රඟකාරී විබාෙය වභත් ව පිරිව වශා වම්මුක ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීභ.

2.d. විබාෙපේ ප්රතිප වභාජපවේලා පකොමිභට යැවීභ.

2.e.  රඟකාරී විබාෙය වභත් ව පිරිව වශා වම්මුක ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීභ.

2.f. ප ෝරා ඳත්නරෙන්නා  ලඩාත් සුදුසුකම්ත් නිධාරීන්  නතුරු ලට 

ඳත් කිරීභ.

2.ඳරිඳාන ග්රාම නිධාරීන් බලා ගැනීම.

9.1 5

M
O

H
A

භානල වම්ඳත් 

කෂභනාකරණ 

වැැව්භ

2.a. ෙැවට් කිරීභ වශා වභාජපවේලා පකොමිපභන් අලවර ඵා ෙැනීභ.

2.b.  රඟකාරී විබාෙය වශා ෙැවට් කිරීභ.

2020 

වශා 

භලන් 

කිරීම

නි්චිත ඉක්කයන්
නි්චිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිම

වුම

rs
.4

7
5

,2
4

5
,6

8
4

.0
0

rs
.3

,3
3

6
,0

0
0

.0
0

PT A1

ව
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 
  
  

( රු
පි
ය
ල්

 මි
ලි
ය
න

)

අරමුණු

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ලගකීම

ලයාඳෘති 

වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

ඵලා ෙත් 

නිෂධාරින් 

ප්රභාණය

ඵලා ෙත් 

නිෂධාරින් 

ප්රභාණය

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ මානල යශඳැලැත්මට භලනුභලන් සියළුභදනාටම බාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීම අලධානයට භගන  වීම වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්මක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

භ ෞතික ප්රගතිය

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභ ාර්ථ) 

භවෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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ග්රාභ නිධාරී ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.

FT

3.b.ඳරිඳාන ග්රාභ නිධාරී වශා ශ්රි ංකා වංලර්ධන ඳරිඳාන ආය නය 

ශරශා පුහුණු ලැඩවටශන් වංවිධානය

M
O

H
A

 ෘේතිභත් පවේලාාභීන් 

ඇතිකිරිභ.

6.කාර්යක්මතා කඩඉම් වි ාග ඳැලැත්වීම
FT

PT

FT

6.b.අයදුම්ඳත් ඵා ෙැනීභ FT

6.c. රඟ විබාෙ ඳැලැත්වීභ
PT

PF
9.1

5 5

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

ලයාඳෘති 

වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020 ලගකීම

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භ ෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

ග්රාභ 

නිෂධාරීන්පේ 

පවේලා වශතික 

ක ප්රභාණය

rs
.2

7
,4

9
5

,0
0

0
.0

0

PT A1 I

4.b. උවව් කිරීපම් ක්රියාලලිය අනුල පයෝෙය ා නිර්ණායක ඳරීක්ා කිරීභ. PT A1 I

5.c. පරේණි උවව ්කිරීභ පිළිඵල ලිපි නිකුත් කිරීභ.

නි්චිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිම

වුම

D
.S

.O
F

F
IC

E

 r
s.

2
7

,4
9

5
,0

0
0

.0
0

 

I

A1 IPT

A1 I

PT

A1 I

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ව
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 
  
  
( රු
පි
ය
ල්

 

මි
ලි
ය
න

) 2020 

වශා 

භලන් 

කිරීම

නි්චිත ඉක්කයන්

භශජන ඳැමිණිලි 

ශා විනය 

ක්රියාභාර්ෙ අලභ 

කිරිභ

ඳරිඳානය වශා 

භානල වම්ඳත් 

කෂභණාකරකය

භශජන සුරක්ෂි  ඵල 

ඇති කිරිභ.

A1

අ
නු

 අ
ංක
ය

1

4.c. පවේලයට ඵලා ෙැනීභ  ශවුරු කිරීපම් ලිපි නිකුත් කිරීභ.

3.a. දිව්ත්රික් පේකම් කාර්යා භට්ටමින් ග්රාභ නිධාරී පුහුණු ලැඩවටශන් 

වංවිධානය.

3. ග්රාම නිෂධාරීන් ශා ඳරිඳාන ග්රාම නිෂධාරීන්  පුහුණු කිරීම.

4.b. ඵලා ෙැනීපම් ක්රියාලලිය අනුල පයෝෙය ා නිර්ණායක ඳරීක්ා කිරීභ.

4. ග්රාම නිධාරීන් ඳත්කිරීම තශවුරු කිරීම.

4.a. ඳරිලාව කාය වම්පූර්ණ කිරීභ පිලිඵල දිව්ත්රික් පේකම් කාර්යා 

භට්ටමින් නිර්පේ ඵා ෙැනීභ.

5.a.  ග්රාභ නිධාරීන් I පරේණියට ශා II ලන පරේණියට උවව ්කිරීභ අයදුම්ඳත් 

කැදවීභ.

A1 I

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ මානල යශඳැලැත්මට භලනුභලන් සියළුභදනාටම බාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීම අලධානයට භගන  වීම වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්මක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

 ෘේතිභත් පවේලාාභීන් 

ඇතිකිරිභ.

භශජන සුරක්ෂි  ඵල 

ඇති කිරිභ

5.ග්රාම නිධාරීන් I භරේණියට ශා II ලන භරේණියට උවව ්කිරීම.

M
O

H
A

A1 I
පවේලා උවව ්වීම් 

ද ග්රාභ 

නිෂධාරින් 

ප්රභාණය

රාජකාරි කටයුතු ල 

අකාර්යක්භ ඵල ඉලත් 

කිරිභ.

PT

C

කාර්යක්භ ා 

කඩයිම් විබාෙය 

වභත් ප්රභාණය

6.a.I II ශා III ලන පරේණි වශා කාර්යක්භ ා කඩඉම් විබාෙ ෙැවට් කිරීභ
A1 -A5

කාර්යක්භ,පදායි 

ගුණාත්භක පවේලයක් ඵා 

දීභ

7.ග්රාම නිධාරී කාරියා ශා රාජකාරී ඳරික්ා කිරීම.

M
O

H
A

rs
.2

,3
0

0
,0

0
0

.0
0

rs
.2

,3
0

0
,0

0
0

.0
0

PT A57.a. ප්රාපේශීය ශා දිව්ත්රික් භට්ටමින් කාර්යා ශා රාජකාරී ඳරික්ාලට අදා 

උඳපේණ ඵා දීභ.

FT

භශජන සුරක්ෂි  ඵල 

ඇති කිරිභ

M
O

H
A

rs
.8

,3
0

0
,0

0
0

.0
0

rs
.8

,3
0

0
,0

0
0

.0
0

7.b. කාර්යා ශා රාජකාරී ඳරික්ාපලන් ද ප්රථිඳ භ  ප්රාපේශීය ශා දිව්ත්රික් 

භට්ටමින් ජයග්රාශක නිධාරීන් ප ෝරා ෙැනීභ.

9.1 5

PT

I

පවේලය වැඳයීපම් 

ගුණාත්භක ඵල දියුණු 

කිරිභ.

ග්රාභ නිෂධාරි 

භට්ටමින් නිසි පුහුණු 

වැැව්භ.

A1

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභ ාර්ථ) 

භවෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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ග්රාභ නිධාරී ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.

8. ලෘත්තීය ගැටළු විවදීම.

FT

PT A1 I

9.මශජන ඳැමිණිලි විමසීම වදශා දක්ත ඳේධතියක් ඳලත්ලාභගන යාම.

9.a. ග්රාභ නිධාරීන්ට එපරහිල ැපඵන ඳැමිණිලි ඵා ෙැනීභ. FT

PT A1 I

FT

PT A1 I

FT

PT A1 I

10. පුරලැසි භවේලාාභී ප්රඥප්තිය යාලත්කාලීන කිරීම

10. a. ප්රාපේශීය පේකම්ලරුන්පේ අදශව ්විභසීභ FT

PT A1 A4

10.b.වංපෝධන වහි  නල පුරලැසි ප්රඥේතිය වැකසීභ FT

PT C

11. ග්රාම නිධාරී දින භඳොත

FT
PT A5

11.b. දින පඳොත් මුද්රණය කිරීභ. FT

PT BFT

12. ග්රාම නිධාරීන් වශා බෑග් බා දීම.

12.b. මිදී ෙැනීපම් අං ලට ඵෑේ අලය ා ඵා දීභ.
PT B

13. ග්රාම නිධාරී ශැදුනුම්ඳත් නිකුත් කිරීම.

PT A4

FT

13.b. ශැදුනුම්ඳත් නිකුත් කිරීභ.
PT C

9.1

5 5

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ මානල යශඳැලැත්මට භලනුභලන් සියළුභදනාටම බාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීම අලධානයට භගන  වීම වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්මක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

භශජන ෙැටළු විවදීභ

ලයාඳෘති 

වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

ලගකීම

PT

11.c. දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල සඳහා දිනල ොත් ලෙදා හැරීම.

11.a. ඇතුෂත් කෂ යුතු වංපෝධන අදාෂ අභා යාං ශා පදඳාර්තුපම්න්තු 

ලලින් ඵා ෙැනීභ

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භ ෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

 ෘේතිභත් පවේලා 

ාභීන්

 ෘේතිභත් පවේලා 

ාභීන්

 ෘේතිභත් පවේලා 

ාභීන්

 ෘේතිභත් පවේලා 

ාභීන්

M
O

H
A

9.c. අලය ඳරිදි විනය ක්රියාභාර්ෙ පිළිඵ වාකච්ඡා කිරීභ.

12.a. දිව්ත්රික් භට්ටමින් ග්රාභ නිධාරීන්ශට ඵෑේ අලය ප්රභාණයන් ල 

ප ොරතුරු ඵා ෙැනීභ.

9.b. භශජන ඳැමිණිලි පිළිඵල ලාර්ථාලක් දිව්ත්රික් භට්ටමින් ඵා ෙැනීභ.
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PT
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H
A

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

නි්චිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිම

වුම

භශජන සුරක්ෂි  ඵල 

ඇති කිරිභ

PT A1 I

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ව
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 
  
  

( රු
පි
ය
ල්

 මි
ලි
ය
න

)

13.a. ග්රාභ නිධාරී ශැදුනුම්ඳත් නිකුත් කිරීභ වශා අයදුම්ඳත් කැවීභ.

අ
නු

 අ
ංක
ය

M
O

H
A

 ෘේතිභත් ශා ගුණාත්භක 

පවේලයක් ඵාදීභ
භශජන ෙැටළු විවදීභ

කාර්යක්භ,පදායි 

ගුණාත්භක පවේලයක් ඵා 

දීභ

M
O

H
A

2020 

වශා 

භලන් 

කිරීම

9.5 5

භශජන පවේලපේ 

ගුණාත්භක ඵල ඉශෂ 

නැංවීභ

ග්රාභ නිධාරීන් වශා 

පවේලා ඳශසුකම් ඵා 

දීභ

උවව ් ත්ලපේ භශජන 

පවේලයක් ඵා දීභ ශා ග්රාභ 

නිෂධාරීන් වශා 

ඳශසුපලන් රාජකාරි 

ඉටුකිරීභට ශැකියාල ඵා 

දීභ
උවව ් ත්ලපේ භශජන 

පවේලයක් ඵා දීභ ශා ග්රාභ 

නිෂධාරීන් වශා 

ඳශසුපලන් රාජකාරි 

ඉටුකිරීභට ශැකියාල ඵා 

8.b. ලෘත්තීය වමිති රැව්වීම් ඳැලැත්වීපභන් ෙැටළු වශා විවදුම් ඵා දීභ.

8.a. ග්රාභ නිධාරී ලෘත්තීය වමිති ලලින් ග්රාභ නිධාරීන්පේ ලෘත්තීය ෙැටළු 

ඵා ෙැනීභ.

A4

නි්චිත ඉක්කයන්

rs
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3

0
0

කාර්යක්භ,පදායි 

ගුණාත්භක පවේලයක් ඵා 

දීභ

ග්රාභ නිධාරීන් වශා 

පවේලා ඳශසුකම් ඵා 

දීභ

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභ ාර්ථ) 

භවෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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ග්රාභ නිධාරී ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.උවව ් ත්ලපේ භශජන 

පවේලයක් ඵා දීභ ශා ග්රාභ 

නිෂධාරීන් වශා 14.ග්රාම නිධාරීන් වශා කාර්යා උඳකරණ බා දීම

FT

PT A1

FT

14.a.ග්රාභ නිධාරීන් වශා අලය කාර්යා උඳකරණ පිළිඵද විව් ර දිව්ත්රික් 

පේකම් කාර්යාලලින් ඵාෙැනීභ

PT

15.ලාර්ශික ව්ථාන මාරුවීම්

15.a.ග්රාභ නිධාරීන්පේ ලාර්ශික ව්ථානභාරු ඉේලීම් ලිපි දිව්ත්රික් පේකම් 

කාර්යා ශරශා ඵා ෙැනිභ. FT

PT A5

FT

PT B

FT

15.c.ග්රාභ නිධාරින්පේ ලාර්ශික ව්ථානභාරු ඵා දිභ PT C

16.e-Gn ලයාඳෘති 

16.a.e-Gn භෘදුකාංෙය නිර්භානය කිරිභ FT

16.b. දත්  එකතු කිරිපම් ක්රියාකාරකම් PT A2

16. එකතු කරෙත් දත්  ලයාඳෘතියට ඇතුත් කිරිභ FT

16.c.ග්රාභ නිධාරින් වශා ටැේ ඵා දිභ. PT B

16.d.භෘදුකාංෙය නඩත්තු කිරිභ ශා වංලර්ධනය FT

PT D
9.1

5 5

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞ.ප්ර.

ඵලදායි පුරවැසියෙක් - සශ්රීක මානව සම්පතක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භ ෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

15.b.ග්රාභ නිධාරීන්පේ ලාර්ශික ව්ථානභාරු ඵා දීපම් භණ්ඩය ඳැලැත් වීභ.

M
O

H
A

M
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H
Aභශජන සුරක්ෂි  ඵල 

ඇති කිරීභ

ග්රාභ නිෂධාරීන්පේ 

කාර්යක්භ ාල ඉශෂ 

නැංවීභට ක්රියාකාරකමි 

කිරිභ

ග්රාභ නිධාරීන් වශා 

පවේලා ඳශසුකම් ඵා 

දීභ
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3
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ගුණාත්භක පවේලයක් ඵා 

දීභ

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ව
ෘ
ෘ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම්

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

2020 

වශා 

භලන් 

කිරීම

නි්චිත ඉක්කයන්
නි්චිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිම

වුම

ලයාඳෘති 

වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

ලගකීම

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ මානල යශඳැලැත්මට භලනුභලන් සියළුභදනාටම බාගතශැකි  ශා ප්රභේ වියශැකි වීම අලධානයට භගන  වීම වශා කාපීය ශා අන්තර් භේ සීමාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්මක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට ඔභරොත්තු භදන යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

59.1

ව
්ථ
ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 
  
  

( රු
පි
ය
ල්

 මි
ලි
ය
න

)

ලාර්ෂික ව්ථාන භාරු 

ප්රතිඳත්තිය

ති.වං.අ. අංකය(තිරවාර වංලර්ධන අභිභ ාර්ථ) 

භවෞ ාග්යභේ දැක්ම 
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1 

කා.

2 

කා.

3   

කා.

4 

කා. මූය (%)
භබෞති

ක (%)

1

1. ලාශන පුනරුත්ථාඳන ශා නඩත්තු වැැව්භ 1. රියදුරන්භේ ඉල්ලීම් අනුල ලාශනභේ 

ගැටළුල ශඳුනා ගැනීභ

2. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ

8. අළුත්ලැඩියා කිරීභභන් ඳසු යාන්ත්රික ඉංජිභන්රු ලාශනය නැලත ඳරීක්ා කර අළුත්ලැඩියා කිරීභ පිළිඵ නිර්භේ ඵා ගැනීභ

9. ලවුචර් වකව ්කර ගෙවීම් වශා ඉදිරිඳත් කිරීභ

12.7

1

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

ප්රමුඛ ඳරාවයන්

A1 I

ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

6
0

0
,0

0
0

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භබෞතික ප්රගතිය

10. අලයතාලය, ලාශනය ධාලනය ව 

කිගෝමීටර් ෙණන වශ නි්ඳාදිත ලර්ය 

අනුල ලාශනය ගවේලා කිරීභ

4. මි ෙණන් කැවීම්

2020 

වශා 

භලන් කිරීභ

භ
ව

ෘ
 .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ

ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 
  
  

(රු
පි
ය

ල්
 මි

ලි
ය

න
)

7. අලුත්ලැඩියාල සිදු කිරීභ

ලගකීභ

12.7

නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

රාජ්ය ගවේලා වැඳයීගම් 

ගුණාත්භකබාලය ලැඩි දියුණු කිරීභ

කාර්යක්භතාල ශා ගවේලාලක් ඵා 

දීභ වශා අභාතයාංගේ 

නිධාරීන්ගේ 100% ඉල්ලීම් 

වපුරාලීභට ප්රලාශන ඳශසුකම් 

වැඳයීභ

1

3. අභාතයාං ගල්කම් ගලත නිර්ගේ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ වශ අළුත්ලැඩියා කිරීභ වශා 

මි ෙණන් වශා අනුභැතිය ඵා ෙැනීභ

2. අලුත්ලැඩියාල පිළිඵ නිර්ගේ වශා 

ලාශනය යාන්ත්රික ඉංජිගන්රු ගලත ගයොමු 

කරන්න

අ
නු

 අ
ංක

ය නිච්ිත ඉක්කයන් ලයාඳ ති වමුචිත 

ප්රගතිය 31/03/2020

අලුත්ලැඩියා කරන ද ලාශන 

වංඛ්යාල

ජාතික ප්රතිඳත්ති ශා ප්රමුඛතාලන් අනුල තිරවාර භශජන ප්රතිවම්ඳාදන බාවිතයන් ප්රලර්ධනය කිරිභ

ජාතික ආරක්ාලට මුල්තැන

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

අරමුණු

ති
.ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

5. ැබුණු මි ෙණන් යාන්ත්රික ඉංජිගන්රු 

ගලත ඉදිරිඳත් කිරීභ වශ අලුත්ලැඩියා කෂ 

යුතු ආයතන පිළිඵ නිර්ගේ ඵා ෙැනීභ

6. මි  ෙණන් වශ නිර්ගේ වභඟ ආයතන 

ප්රධානියා ගලත ගයොමු කර නිර්ගේ ඵා 

ෙැනීභ

අති. ගල්කම් (ඳරිඳාන)

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ 

අංකය) 

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය 
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8.5. ඳාන අංය 



ඳාන ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.
මූය (%)

භබෞතික 

(%)

1

1. රජ්ගේ ශා අර්ධ රාජ්ය අංයට 

අනුයුක්තල සිටින අයට සුලඳශසු 

නලාතැන් ඳශසුකම් ශා 

කාර්යක්භගවේලාලක් ඵා දීභ.

1. දිව්ත්රික් ගල්කම්ලරුන්ගේ ඉල්ලීභ ඳරිදි 

වංචාරක ඵංො අලුත්ලැඩියා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ වශා ඇව්තගම්න්තු වකව් කිරීභ

• අලුත්ලැඩියා කරන ද වංචාරක 

ඵංො ප්රභාණය

2. ඇව්තගම්න්තුල වශා අනුභැතිය ඵා ෙැනීභ

8. වම්පුර්ණ කරන ද වංචාරක ඵංො විලෘත 

කිරීභ වශ රජ්ගේ ශා අර්ධ රාජ්ය අංගේ 

නිධාරීන්ට ගලන් කිරීම් සිදු කිරීභට අලව්ථාල 

ඵා දීභ

9.1 1 1. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ 1. වංචාරක ඵංො වශා ෙෘශ බාණ්ඩ ශා 

උඳකරණ අලයතා ශඳුනා ෙැනීභ

• ලාර්තාල වශා අදා දිනට 

ගතොරතුරු ඵාගද ද 

ගදඳාර්තගම්න්තු වංඛ්යාල

2. වංචාරක ඵංො වශා මිදී ෙැනීගම් වැැව්භ 2. එභ ඇව්තගම්න්තු වශා අනුභැතිය ඵා ෙැනීභ • ලර්  ඳදනම් අයලැය ප්රතිඳාදනය

3. දිව්ත්රික් ගල්කම් කාර්යා ගලත ප්රතිඳාදන 

ගලන් කිරීභ

5. මිදී ෙත් බාණ්ඩ වංචාරක ඵංොලට බාර 

දීභ

9.1

1

මු.පි.ඇ**
මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

ආර්ථික වංලර්ධනයට වශ භානල යශඳැලැත්භට ගලනුගලන් සියළුගදනාටභ ඵාෙතශැකි  ශා ප්රගේ වියශැකි වීභ අලධානයට ගෙන  වීභ වශා කාපීය ශා අන්තර් ගේ සීභාලන් අතර සිදුකරන යටිත ඳශසුකම් ද ඇතුළුල ගුණාත්භක, වි්ලවනීය, තිරවාර ශා ආඳදාලන්ට 

ඔගරොත්තු ගදන යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීභ

අති. ගල්කම් (ඳරිඳාන)

4. අලය බාණ්ඩ ශඳුනාගෙන එභ බාණ්ඩ මිදී 

ෙැනීභ ශා වම්ඵන්ධ ප්රවම්ඳාදනය වශා 

ප්රවම්ඳාදන ඒකකයට (ගිණුම් අංය) ගයොමු කිරීභ

2. අභාතයාංගේ වංචාරක ඵංො 

ලවරක් තුෂ ඳරිවර හිතකාමී ඵංො 

ඵලට ඳරිලර්තනය කිරීභ.

වංචාරක ඵංො වශා උඳකරණ මිදී 

ෙැනීභ

ලවරක් තුෂ ගශොභ ගවේලාලන් වඳයන 

වංචාරක ඵංොලක් ඵලට එය 

ඳරිලර්තනය කිරීභ

ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

5M 5M A1

3. ලවරක් තුෂ අභාතයාංගේ වංචාරක 

ඵංොල කාභර වංඛ්යාල ලැඩි කිරීභ

ජ්ාතික ආරක්ාලට මුල්තැන

1. වංචාරක ඵංො ලැඩි දියුණු කිරීභ වශ වංචාරක 

ඵංො අලුත්ලැඩියා කිරීගම් වැැව්භ

2. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ

ගවේලා වැඳයීගම් ගුණාත්භක ඵල ලැඩිදියුණු 

කිරීභ (රාජ්ය/භශජ්න)

9.1 1

ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

5. ඉදිකිරීම් කටයුතු ල ප්රෙතිය අධීක්ණය කිරීභ

6. ඉදිකිරීම් වම්පර්ණ කිරීභ

A1 I

7. වම්පුර්ණ කරන ද වංචාරක ඵංො විලෘත 

කිරීභ

ලගකීභ

ව
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය

ල්
 

මි
ලි

ය
න

)

2020 වශා 

භලන් කිරීභ

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

නිච්ිත ඉක්කයන්

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

භ
ව

ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං

. ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්
නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ ති වමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

3. දිව්ත්රික් ගල්කම් කාර්යා ගලත ප්රතිඳාදන 

ගලන් කිරීභ

4. ඉදිකිරීම් ගශෝ අලුත්ලැඩියා කටයුතු ආරම්බ 

කිරීභ ශා අදාෂ කටයුතු අධීක්ණය කිරීභ

67
,7

22
,7

80

• නවීකරණය කරන ද වංචාරක 

ඵංො ප්රභාණය

අති. ගල්කම් (ඳරිඳාන)

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල
භබෞතික ප්රගතිය

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

අ
නු

 අ
ංක

ය

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ අංකය) 

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය දැක්භ 
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ඳාන ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.
මූය (%)

භබෞතික 

(%)

1. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ

1. භානල වම්ඳත් වැැව්භ 1. පුහුණු අලයතා ශඳුනා ෙැනීභ වශා වෑභ 

අංයකභ සියලුභ නිධාරීන්ගෙන් දත්ත රැව් 

කිරීභ
A1 1

2. අභාතයාංගේ ගභගභෝ ඳත්රය

3. අනුභත කාර්යය භණ්ඩය

4. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ

6. ටෙන්ඩර් ක්රියාලලිය තුළින් සුදුසු 

සම්ඳත්දායකයා සහ ආයතනය ටතෝරා ගැනීභ

17.9

4

6

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

5. සම්ඳත්දායකයා සහ ආයතනය ටතෝරා ගැනීභ 

සහා මි ගණන් කැවීභ

4. මය ශා ගබෞතික ලගයන් ප්රෙති ලාර්තාල 

වකව් කිරීභ

3. පුහුණු ලැඩවටශන අලවන් කිරීගභන් ඳසු 

ප්රතිගඳෝණය ඳසු විඳරම් කිරීභ

උතුරු දකුණු, දකුණු -දකුණු වශ ත්රිභකෝණාත්භක වශභයෝගීතාල ශරශා වංලර්ධනය භලමින් ඳලත්නා රටලට තිරවර වංලර්ධන අරමුණු ක්රියාලට නැංවීභට ජාතික 

වැසුම් වැකසීභ වශ පදායී ධාරිතා වංලර්ධනය වශා ඵාභදන අන්තර්ජාතික වශභයෝගීතාල ලැඩිදියුණු කිරීභ

පිරිසිදු රාජය ඳානයක්

ඳලත්ලන ද පුහුණු වංඛ්යාල 

පුහුණුවීම් ද නිධාරීන් ෙණන  

MOHA

17.9

4  ,               

           

  6

ජනතා භක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක්

ව්ලගේ කටයුතු අභාතයාංය වශා 

භානල වම්ඳත

භබෞතික ප්රගතිය

2.  ඵාහිර කුසතා ලර්ධනය කිරීභ සහා 

නායකත්ල පුහුණු ලැඩසෙහනක් 

ඳැලැත්වීභ

1.භානල වම්ඳත් වැැව්භ

2.දිව්ත්රික් ශා ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාල අදාෂ 

පුහුණු වැසුම් ශා ඇව්තගම්න්තු

3. ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

වංචාරක ඵංො ගලන්කිරීගම් 

නිධාරීන්ට ලවරක් තුෂ අන්තර්ජ්ාය 

ශරශා ගලන් කරලා ෙැනීභට අලව්ථාල 

ඵා දීභ

50,000,000

භ
ව

ෘ
 .
දැ

. ප්ර
.

ප්ර
. අ

ං.

A11. ව්ලගේ කටයුතු අභාතයාංගේ ගලබ් පිටුල 

ශරශා භාර්ෙෙත නලාතැන් ගලන්කරලා ෙැනීගම් 

ඳේධතියක් නිර්භාණය කිරීභ

මූලික ක්රියාකාරකම්

10. මය ශා ගබෞතික ලගයන් ප්රෙති ලාර්තාල 

වකව් කිරීභ

9. පුහුණු ලැඩවටශන අලවන් කිරීගභන් ඳසු 

ප්රතිගඳෝණය ඳසු විඳරම් කිරීභ

8. ලවුචර්ඳත් වකව් කිරීභ ශා ගෙවීම් සිදු කිරීභ

4.එක් එක් පුහුණු ලැඩසෙහන අනුභත කිරීභ

3. ප්රධාන සැැස්භ අනුභත කිරීභ

2. එකතු කරන ද දත්ත භත ඳදනම්ල ස්ලටේ 

කෙයුතු අංය සහා ප්රධාන සැැස්භ සකස් කිරීභ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

ලගකීභ

අති. ගල්කම් (ඳරිඳාන)

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය

7. එක් එක් නිධාරියාගේ අලයතා අනුල 

පුහුණුල ඵා දීභ

1. අභාතයාංගේ සියලුභ නිධාරීන්ගේ 

කාර්යක්භතාල ශා පදායිතාල ඉශෂ 

නැංවීභ වශා අලභ ලගයන් ඳැය 12 ක 

පුහුණුලක් ඵා දීභ

C4 භාර්ෙෙත ගලන්කිරීගම් ක්රභය 

ශරශා කාභර ගලන් කරලා ෙත් 

පුේෙයින් ෙණන

නිච්ිත ඉක්කයන්
නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ ති වමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

අ
නු

 අ
ංක

ය

2. දිව්ත්රික් ශා ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාලට 

ප්රතිඳාදන ගලන් කිරීභ

ති
. ව

ං.
අ

. 

අ
ංක

ය

ව
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය

ල්
 

මි
ලි

ය
න

)

2020 වශා 

භලන් කිරීභ

1. දිව්ත්රික් ශා ප්රාගේශීය ගල්කම්ලරුන් විසින් 

අභාතයාංයට ඉදිරිඳත් කරන ද ලැඩවටශන් 

වශ ඇව්තගම්න්තු අනුභත කිරීභ

භහජනයාෙ පදායී, ගුණාත්භක 

ටසේලාලක් ඵා දීභ සහා  ලසරක් තුළ 

දිස්ත්රික්, ප්රාටේශීය හා ග්රාමීය ඳරිඳාන 

කෙයුතුල නියුතු නිධාරීන් සහා 

පුහුණුලක් ඵා දීභ.

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ අංකය) 

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  

ප්රකාන අංකය  
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ඳාන ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.
මූය (%)

භබෞතික 

(%)

1. විගේ වම්ඳත් ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් 

පිරිනභනු ඵන විගේ පුහුණු ලැඩවටශන් වශා 

අභාතයාං ගල්කම් විසින් නිධාරීන් නම් කිරීභ 

ශා අනුභත කිරීභ

ඳලත්ලන ද පුහුණු සංඛ්යාල 

2. අනුභත කාර්යය භණ්ඩය

5. ව්ලගේ කටයුතු අංයට අයත් ඉල්ලීම් ලිපි 

අදාෂ අංයට ලිපියක් භගින් ගයොමු කිරීභ

6. දින 14 ක් ඇතුෂත අදාෂ පිළිතුරු ලිපිය 

අයදුම්කරු ගලත ඉදිරිඳත් කිරීභ

16.10

17.9

4

6

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල
භබෞතික ප්රගතිය

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

ජාතික නීති ඳේධතියට වශ අන්තර්ජාතික ප්රඥප්තීන් , ගිවිසුම්ලට අනුකල භශජනතාලට භතොරතුරු ඵාගැනීභට ඇති අයිතිය තශවුරුකිරීභ වශ මූලික නිදශව ආරක්ා කිරීභ තශවුරු කිරීභ

උතුරු දකුණු, දකුණු -දකුණු වශ ත්රිභකෝණාත්භක වශභයෝගීතාල ශරශා වංලර්ධනය භලමින් ඳලත්නා රටලට තිරවර වංලර්ධන අරමුණු ක්රියාලට නැංවීභට ජාතික වැසුම් වැකසීභ වශ පදායී ධාරිතා වංලර්ධනය වශා ඵාභදන අන්තර්ජාතික වශභයෝගීතාල ලැඩිදියුණු කිරීභ

5 රාජය ටසේලා සැඳයීටම් ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ
අයදුම් කරන නිධාරීන් වශා දින 2 ක් 

ඇතුෂත ලාශන ඵඳත්ර නිකුත් කිරීභ

4,6

4

6

රාජ්ය ගවේලගේ ගුණාත්භකබාලය ඉශෂ 

නැංවීභ වශා අභාතයාංය යටගත් 

ගවේලය කරන සියලුභ කාර්ය භණ්ඩ 

වාභාජිකයින්ට ජ්ාතයන්තර දැනුභ ඵා 

දීභ

4,617.9 1.ලාර්ෂික අයලැය වැැව්භ MOHA

පිරිසිදු රාජය ඳානයක්

ජනතා භක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක්

MOHA

A1 D ැබුණු ඳැමිණිලි වංඛ්යාල වශ 

විවඳුම් ඵා දුන් ඳැමිණිලි වංඛ්යාල

3. ආයතන වංග්රශය, කාර්ය ඳටිඳාටික රීති, අදාෂ 

ගවේලා ලයලව්ථා, රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රගල්ඛ්

අති. ගල්කම් (ඳරිඳාන)

රාජ්ය ගවේලා වැඳයීගම් ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

දින 7 ක් තුෂ වාභානය ජ්නතාලට 

කාර්යක්භ ගවේලාලක් වැඳයීභ

16.10 4 1. භශජ්නතාලගෙන් ගතොරතුරු ඉල්ලීගම් ලිපියක් 

ගශෝ අයදුම්ඳතක් ැබීභ

2. ලිපිය ැබුණු ඵල දන්ලා දින තුනක් ඇතුෂත 

එභ පුේෙයාට පිළිතුරු ලිපියක් යැවීභ

A1,A2

,

A7,

B,

D

1. අදාෂ දිව්ත්රික් ගල්කම්ගේ නිර්ගේය ඇතිල 

ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාල වශ දිව්ත්රික් 

ගල්කම් කාර්යාල ගවේලය කරන භාණ්ඩලික 

නිධාරීන්ගේ අයදුම්ඳත් ඵා ෙැනීභ.

MOHA අදාෂ ගනොගේ

A1,A2,

A7,

B,

D

A1, 

A3, D

A1, 

A3, D

A3,I

කරන නිකුත් ද ලාශන ඵඳත්ර 

ප්රභාණය

2. වම්පර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත් වශා රාජ්ය 

ඳරිඳාන අංගයන් අංකයක් ඵා ෙැනීභ

3. ගල්කම්ගේ අත්වනින් ලාශන ඵඳත්ර වශතිකය 

අදාෂ නිධාරියා ගලත ඉදිරිඳත් කිරීභ

රජ්ය විසින් නිකුත් කරන ද අංක 01/2018 (1) 

දරණ ගලෂ ශා ආගයෝජ්න චක්රගල්ඛ්ය

අදාෂ ගනොගේ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

1. ආයතනගේ ගභගභෝ ඳත්රය

ලයාඳ ති වමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020 ලගකීභ

2. පුහුණු ලැඩවටශන අලවන් කිරීගභන් ඳසු 

ප්රතිගඳෝණය ඳසු විඳරම් කිරීභ

3. මය ශා ගබෞතික ලගයන් ප්රෙති ලාර්තාල 

වකව් කිරීභ

ව්ලගේ කටයුතු අභාතයාංය වශා 

භානල වම්ඳත

අභාතයාංගේ නිධාරීන්ගෙන් ැගඵන 

ඳැමිණිලි 100% ඉලත් කිරීභ වශා 

ක්රභානුකූල පුේෙලික ලිපිගෙොනු 

නඩත්තු කිරීභ වශා දත්ත ඳේධතියක් 

පිහිටුවීභ

17.9  4,6

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

භ
ව

ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ

ාන
ය

A3,I

පුහුණුවීම් ද නිධාරීන් ගණන  

1. නිධාරීන්ගේ කාර්යවාධනය ඇෙයීභට පියලර 

ෙැනීභ, ලැටුප් ලර්ධක වශ උවව්වීම් ප්රභාදයකින් 

ගතොරල (එදිනභ) ඵා දීභ

MOHA

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය

ල්
 මි

ලි
ය

න
)

2020 වශා 

භලන් කිරීභ

නිච්ිත ඉක්කයන්

අ
නු

 අ
ංක

ය

නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

3. ව්ලගේ කටයුතු අංයට අදාෂ ගනොලන 

ගදඳාර්තගම්න්තු ලිපි අදාෂ ආයතනලට ගයොමු 

කිරීභ වශ පිටඳතක් අයදුම්කරු ගලත යැවීභ

4. ව්ලගේ කටයුතු අංයට ගශෝ ඒ යටගත් ඇති 

ගදඳාර්තගම්න්තු ලට අයත් ගනොලන ලිපි අදාෂ 

ආයතනයට ගයොමු කර අයදුම්කරු ගලත ශරලා 

යැවිය යුතුය.

ගතොරතුරු දැන ෙැනීගම් ඳනත ක්රියාත්භක කිරීභ

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ අංකය) 

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය දැක්භ 

ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අංකය  
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ඳාන ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.
මූය (%)

භබෞතික 

(%)

FT 120M 120M 110M

PT A1

FT 1M 1.5M

PT A2

FT 9M 1M

PT A2

16.6

7

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

වශකාර අධයක්ක 

(භතොරතුරු තාක්ණ)

2

ඳරිඳානය වශා යටිත ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය

ගතොරතුරු තාක්ණය ශා වම්ඵන්ධ

යටිත ඳශසුකම් වැඳයීගභන් 

වංවිධානගේ 

කාර්යක්භතාල ලැඩි කිරීභ වශ 

අබයන්තරල වංලර්ධිත භෘදුකාංෙ 

ගයදුම් වශා වත්කාරකත්ලය වැඳයීභට 

ඳරිවරයක් ගෙොඩනැගීභ

1. යන්ගත්රෝඳකරණ ශා උඳකරණ වැඳයීභ 1a. අභාතයාංය තු වංලර්ධිත භෘදුකාංෙ 

ව්ථාඳනය කිරීභ වශා වර්ලරයක් මි දී ෙැනීභ

1b. වර්ලරය අඛ්ණ්ඩල ඳැය 24 පුරාභ ක්රියාත්භක 

විය යුතු ඵැවින් අඛ්ණ්ඩ විදුලිය වැඳයීභ වශා 

ගවේලාදායක UPS මිදී ෙැනීභ.

2a. අදාෂ වැඳයුම්කරුලන්ගෙන් මි කැවීම් 

භගින් නි ශැඳුනුම්ඳත් මුද්රණය වශා යන්ත්රයක් 

මිට ෙැනීභ.

3a.අදාෂ වැඳයුම්කරුලන්ගෙන් මි කැවීම් 

භගින් A3 ලර්ණ මුද්රණ යන්ත්රයක් මිට ෙැනීභ. ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 

අ
භ

ාත
ය

ාං


ය

2.5M

3

රාජ්ය ගවේලා වැඳයීගම් ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

දිව්ත්රික් ශා ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යා 

ගලබ් අඩවි යාලත්කාලීන කිරීභ 

ඳලත්ලාගෙන යාභ

1. වැැව්භ නඩත්තු කිරීභ වශ යාලත්කාලීන කිරීභ 1a. ගලබ් අඩවි නඩත්තු කිරීභ වශා ගවේලා 

වඳයන ආයතනයක් වභඟ ගවේලා ගිවිසුභ අත්වන් 

කිරීභ.                                                    2a. දිව්ත්රික් 

ශා ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යා  ගලබ් අඩවි 

යාලත්කාලීන කිරීභ පිළිඵල    අධීක්ණය කිරීභ.
2b. අලය නම් යාලත්කාලීන කිරීභ වශා 

තාක්ණික වශාය වැඳයීභ.

දි
ල

යි
න

 පු
ර

ා 
දි
ව

්ත්රි
ක්

 ශ
ා 

ප්ර
ාග

ේ
ශී

ය
 ග

ල්
ක

ම්
 

ක
ාර්

ය
ා

10M

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

භ
ව

ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය

ල්
 

මි
ලි

ය
න

)

2020 වශා 

භලන් කිරීභ

නිච්ිත ඉක්කයන්
නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ
ලයාඳ ති වමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

ලගකීභ

1

ඳරිඳානය වශා යටිත ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය

දිලයින පුරා දිව්ත්රික් ශා ප්රාගේශීය ගල්කම් 

කාර්යා වශා LGN වම්ඵන්ධතාලය 

වැඳයීභ

1. ංකා රාජ්ය ජ්ාය ක්රියාත්භක කිරීභ වශා 

යටිත ඳශසුකම් වැඳයීභ

දි
ල

යි
න

 පු
ර

ා 
දි
ව

්ත්රි
ක්

 ශ
ා 

ප්ර
ාග

ේ
ශී

ය
 ග

ල්
ක

ම්
 ක

ාර්
ය

ා

1a. ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාය වතු ප්රධාන 

ගෙොඩනැගිල්ට ඳභණක් දැනට වම්ඵන්ධතාලය 

ඵා දී ඇත . එය ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර් යාය 

වතු අගනකුත් ගෙොඩනැගිලිලට ද ඵාදීභ වශා 

අගනක් ගෙොඩනැගිලි ජ්ාකරණය කිරීභ

2a. ංකා රාජ්ය ජ්ා වම්ඵන්ධතාලගේ ගේෙය 

තීරණය කිරීභ 

2b.  ංකා රාජ්ය ජ්ා වම්ඵන්ධතාලගේ අලය 

ගේෙය වභඟ ICTA ගලතින් ංකා රාජ්ය ජ්ා 

වම්ඵන්ධතාලය ඉල්ා සිටීභ.

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලෙවීගභන් වශ විනිවිදබාලගයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

තාක්ණය භත ඳදනම් ලන වභාජ්යක්

350M

මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භබෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ අංකය) 

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  

ප්රකාන අංකය  
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ඳාන ඒකකය

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 කා.

1a. එක් එක් ඳෂාත, දිව්ත්රික්, ප්රාගේශීය ගල්කම් 

කාර්යාය ග්රාභ නිධාරි ගකොට්ඨාය වශ ෙභ 

වශා සුවිගේෂී ව්ථාන ගක්තයක් ගලන් කිරීභ 

(Life location Code). 
1b. නල දත්ත එක් කිරීභ, ලාර්තා ඵැලීභ, 
යාලත්කාලීන කිරීභ වශ භකා දැමීභ ගභභ ක්රභය 

බාවිතගයන් කෂ ශැකිය. 
1c. ගභභ ක්රභය බාවිතගයන් ග්රාභ නිධාරි 

ගකොට්ඨා භට්ටමින් වශ ෙම් භට්ටමින් ලාර්තා 

ඵාෙත ශැක. 
2a.  අලය දින ඳරාවයක් තුෂ වංචාරක ඵංො 

ගලන් කිරීභට ඇති ශැකියාල ගඳන්ලන භෘදුකාංෙය 

වංලර්ධනය. 
3a. විගේෂිත ඳාඨභාාලක් වශා ලියාඳදිංචි වීභට 

වම්ඳත්දායකයින්ට ඉඩ ඵාදීභ .

FT H

4a. විගේෂිත ඳාඨභාාලක් වශා ලියාඳදිංචි වීභට 

ප්රාගේශීය ශා දිව්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාගේ කාර්ය 

භණ්ඩයට ඉඩ ඵාදීභ .
5a. අබයාවාභීන්ගේ ගතොරතුරු වශ 

වම්ඳත්දායකයින්ගේ ගතොරතුරු වම්ඵන්ධ ලාර්තා 

අඩංගු වීභ                           

6a. නිච්ිත ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යායකට 

අදා වභෘේධි නිධාරී, වංලර්ධන නිධාරී වශ 

ක්ගේත්ර නිධාරී ග්රාභ නිධාරි වම්ඵන්ධ 

ගතොරතුරු ගඳන්ලයි   7a. අභාතයාංගේ කාර්ය 

භණ්ඩ වාභාජිකයින්ට ජ්ංෙභ දුරකථන ගයදවුම් 

භෘදුකාංෙයක් භගින් නිලාඩු අයදුම් කිරීභට වශ 

අනුභත කිරීභට ඉඩ ඵා ඵාදීභ .

PT

FT 300M 200M

PT A3

.16.6

7

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.මුළු පිරිලැය ඇව්තභම්න්තුල භබෞතික ප්රගතිය

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලෙවීගභන් වශ විනිවිදබාලගයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

තාක්ණය භත ඳදනම් ලන වභාජයක්

4
රාජ්ය ගවේලා වැඳයීගම් ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

අභාතයාංගේ අලයතා විවිධ අංලලින් 

වපුරාලීභ වශා ඳේධති වංලර්ධනය කිරීභ

ලගකීභ

1. අභාතයාංය තු අබයන්තර භෘදුකාංෙ 

වංලර්ධනය

ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 

අ
භ

ාත
ය

ාං


ය

වශකාර අධයක්ක 

(ගතොරතුරු තාක්ණ)

5
රාජ්ය ගවේලා වැඳයීගම් ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

ග්රාභ නිධාරීන් ඵ ෙැන්වීභ වශා 

ෙෘශව්ථ පුරලැසි දත්ත ඳේධතියක්  

වංලර්ධනය කිරීභ

1. ඉ-ග්රාභ නිධාරී ලයාඳෘතිය

1a. දත්ත එකතු කිරීගම් ගඳෝරභය අදාෂ 

කාර්යාලට මුද්රණය කිරීභ ශා ගඵදා ශැරීභ.

1b. අදාෂ ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්යාල දත්ත 

රැව් කිරීභ

2a. දත්ත වමුදාය ආකෘතිල අන්තර්ෙතය eGN 
දත්ත ඳේධතියට ව්කෑන් කිරීභ වශ උඩුෙත කිරීභ.

2b.දත්ත වතයාඳනය කිරීභ වශ යාලත්කාලීන 

කිරීභ.

ව
්ල

ග
ේ


 ක

ට
යු

තු
 

අ
භ

ාත
ය

ාං


ය

500M

භ
ව

ෘ
 .
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ උඳායභාර්ගය මූලික ක්රියාකාරකම්

ව
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි
ය

ල්
 මි

ලි
ය

න
)

2020 වශා 

භලන් කිරීභ

නිච්ිත ඉක්කයන් නිච්ිත නිභවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ ලයාඳ ති වමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලභේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
. ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞබාෙයය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  

ප්රකාන අංකය  

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිභතාර්ථ 

අංකය) 
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1 

කා.

2 

කා.

3   

කා.

4 

කා.

1

1.1. ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ සැකසීභ • ලැඩමුළු වශා වශභාගී වු නිෂධාරීන් වංඛ්යාල

FT

PF A1

A2

FT

PT A1

                                                                                 
FT 0.1 0.1

PT A3  

A5

A3  

 A5

FT

PT

A6 

A7

FT 0.1

PT B D

FT 0.7

PT

J      

  I

1.2. භධයකාලීන සංලර්ධන සැසුභ
FT

1.2.a. මාර්ග ෝඳගේ වැනසීම PF 'A1-A7

FT 0.1

PT B

FT 0.1

PF B

FT 'C1-C4

PT

FT '0.1

PT 'D-H

1.2.f. අලයතාලය අනුල මධයකාලීන වංලර්ධන වැැව්ම 

යාලත්කාලීන කිරීම FT

PT 'I

16.6

3

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

අ
නු

 අ
ංක

ය

1.1.d. ක්රියාකාරී වැැව්ගේ ගකටුේඳත වකවා වෑම ලවරකම 

ගඳබරලාරී 28 ගඳර ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම පිළිගය කිරීම 

වශා ඉදිරිඳත් කිරීම

1.1.e.වෑම ලවරකම මාර්තු 31 ට ගඳර ලාර්ෂික ක්රියාකාරී 

වැැව්ම වැකසීම

නි්චිත ඉක්කයන්

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ

. 

අ
ංක

ය

ව
්ල
ග
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං
ය

සෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් සහ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

 ගවේලා වැඳයීගේ ගුණාත්මක බල 

ලැඩිදියුණු කිරීම (රාජ්ය/මශජ්න)

කාර්යක්ම ශා ප්රතිචාරාත්මක 

රාජ්ය යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක 

කිරීම    (රගටහි වශ 

මශජ්නතාලගේ සියළුම 

අලයතාලයන් උගදවා)

3 1.උචිත/ගයෝ ය වැසුේ 

වශ ගමගශයුේ 

යාන්ත්රණයක්

0.3M 0.3M

1.1.b සුදුසු ආකෘති පිළිගය කිරීම • වැසුේ ගභෞතික ශා මූය ප්ර තිය

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020

ස්ලභේ කටයුතු අංය.

මුළු පිරිලැය ඇස්තභේන්තුල භබෞතික ප්රගතිය

1.2.c.  දිව්ත්රික් මට්ටගේ නිෂධාරීන් වශා දැනුලත් කිරීගේ 

ලැඩමුළු ඳැලැත්වීම

1.2.b. අමාතයං කාර්යමණ්ඩය වශා දැනුලත් කිරීගේ 

ලැඩමුළු ඳැලැත්වීම

1.2.d. ආකෘති වශ මාර්ග ෝඳගේ වශා එකඟතාලය බා ැනීම

1.2.e. සියළුම ගදඳාර්තගේන්තු ලට ගබදාශැරීම වශා ලවර 

තුනකට ලරක් මධයකාලීන ආගයෝජ්න වැැව්ම වකව ්කිරීම

• වාර්ථක නිමකරන ද වැසුේ ඉදිරිඳත් කරන ද 

ගදඳාර්තගේන්තු වංඛ්යාල

• ලර්ය වශා ගලන් කරන ද අයලැය ප්රතිඳාදන 

ප්රමාණය

• නියමිත දිනට වාර්තක ඳරිපූර්ණ වැැව්මක් 

පිළිගය කරන ද ගදඳාර්තගේන්තු වංඛ්යාල

1.1.c.  අමාතයංගේ සියළුම මාණ්ඩලික නිෂධාරීන් වශ 

වේබන්ධිත සියළුම නිෂධාරීන් වශා දැනුලත් කිරීගේ 

ලැඩවටශන් ඳැලැත්වීම

2020 

සහා 

භලන් 

කිරීභභ
ස

ෘ
ෘ.

දැ
. ප්ර

.

ප්ර
. අ

ං. ලැඩසටහන/ ලයාඳෘතිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

ස
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි

ය
ල්

 

1.1.f 2019 කාර්යවාධන ලාර්තාල වැකසීම වශා 2020 මැයි 29 

ට ගඳර ක්රියාකාරී වැැව්ම ඉදිරිඳත් කිරීම

1

ලගකීභ

16.6

නි්චිත නිභවුේ ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

අධයක් ජ්නරාල් (ක්රම 

වේඳාදන)

1

ව
්ල
ග
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං
ය

1.1.a. මාර්ග ෝඳගේ වකව ්කිරීම

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞභා යය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අංකය  

ති.වං.අ.අං(තිරවර  
වංලර්ධන අභිමතාර්ථ 

අංකය) 
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8.6. ක්රභසේඳාදන ඒකකය. 



ක්රභසේඳාදන ඒකකය.

1 

කා.

2 

කා.

3   

කා.

4 

කා.

1

1.3. ප්රගති සභාභෝචනය                                          1.3.1 

අභාතයංශීය ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ  කාර්තුලකට ලරක්ප්රගති 

සභාභෝචනය

0.6M 0.6M FT • ලැඩමුළු වශා වශභාගී වු නිෂධාරීන් වංඛ්යාල

1.3.1.a. නි්චිත ඉක්ක වැකසීම PT A1

FT

PT A2

FT '0.1 '0.1

PT A3 B

FT

PT
C1 C4

FT 0.2 0.2

PT

FT I

PT

1.3.2.දිස්ත්රික් භට්ටභේ අභනකුත් සංලර්ධන ලැඩසටහන් 

කාර්තුලකට ලරක් ලරක්ප්රගති සභාභෝචනය

•දැනුලත් කිරීගේ ලැඩමුළු වශා වශභාගී ව 

නිෂධාරීන් වංඛ්යාල

1.3.2.a.දිව්ත්රික් මට්ටගේ වේබන්ධිත නිෂධාරීන් වශා ලැඩමුළු 

ඳැලැත්වීම

0.4 0.4 FT •දිව්ත්රික් මට්ටගේ වංලර්ධන ලැඩවටශන් ල 

ගභෞතික වශ මූය ප්ර තිය

PT 0.1 •ලර්ය තුෂ වංලර්ධන ලැඩවටශන් වාර්තකල 

නිමකරන ද දිව්ත්රික්ක වංඛ්යාල

FT

PT

FT

PT

1.3.2.d. අලයතාලය අනුල ප්ර ති වමාගෝචන රැවව්ීේ 

ඳැලැත්වීම

FT 0.2

PT

FT

PT

16.6

3

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

ගවේලා වැඳයීගේ ගුණාත්මක බල 

ලැඩිදියුණු කිරීම (රාජ්ය/මශජ්න)

ස්ලභේ කටයුතු අංය.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020

අ
නු

 අ
ංක

ය

D-H

නි්චිත ඉක්කයන්

1.3.1.b.ආකෘති පිළිගය කිරීම

1.3.1.c. වියය නිෂධාරීන් වශා ලැඩමුළු ඳැලැත්වීම

1.3.1.d. මාසිකල ලාර්තාකිරීගේ ඳේධතියක් වංලර්ධනය කිරීම( 

අදා මාවගේ 10ලන දිනට ගඳර)

1.3.1.e. ප්ර ති වමාගෝචන රැවව්ීේ වංවිධානය කිරීම

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ

. 
අ

ංක
ය

භ
ස

ෘ
ෘ.

දැ
. ප්ර

. ප්ර
. අ

ං

. ලැඩසටහන/ ලයාඳෘතිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

1.3.2.b.දිව්ත්රික් මට්ටගේ ලැඩවටශන් ප්ර තිය බා ැනීම වශා 

සුදුසු ආකෘති ඳත්ර පිලිගය කිරීම

1.3.2.c.වංලර්ධන ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කරන ආකාරය අනුල 

දිව්ත්රික් ප්ර තිය බා ැනීම

1.3.2.e.ප්ර ති වමාගෝචන රැවව්ීේ ඳැලැත්වීම වශා මාර්  ත 

ඳේධතියක් වංලර්ධනය කිරීම

සෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් සහ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

නි්චිත නිභවුේ ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

කාර්යක්ම ශා ප්රතිචාරාත්මක 

රාජ්ය යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක 

කිරීම    (රගටහි වශ 

මශජ්නතාලගේ සියළුම 

අලයතාලයන් උගදවා)

16.6 3 1.උචිත/ගයෝ ය වැසුේ 

වශ ගමගශයුේ 

යාන්ත්රණයක්

ව
්ල
ග
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං
ය

අධයක් ජ්නරාල් 

(ක්රමවේඳාදන)

මුළු පිරිලැය ඇස්තභේන්තුල
භබෞතික ප්රගතිය

ලගකීභ

• නියමිත දිනට වේපූර්ණ කරන ද වැසුේ 

ඉදිරිඳත් කරන ද ගදඳාර්තගේන්තු වංඛ්යාල

• මූය ශා ගභෞතික වැසුේ ප්ර තිය

ස
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි

ය
ල්

 2020 

සහා 

භලන් 

කිරීභ

1.3.1.f. ප්ර ති අධීක්ණය වශා මාර්  ත ඳේධතියක් 

වංලර්ධනය කිරීම

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞභා යය දැක්භ 

ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අංකය  

ති.වං.අ.අං(තිරවර  
වංලර්ධන අභිමතාර්ථ 

අංකය) 
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ක්රභසේඳාදන ඒකකය.

1 

කා.

2 

කා.

3   

කා.

4 

කා.

FT

PT

FT

PT A1-B

FT 0.5

PT C1-C4

1.4.c දිව්ත්රික් මට්ටගේ කාර්යවාධනය බා ැනීම වශා සුදුසු 

ආකෘතියක් වැකසීම වශ ඒ වශා අමාතයං ගල්කේගේ 

අනුමැතිය බා ැනීම

FT

PT D

1.4.d ආකෘති ප්රකාරල සියළුම දිව්ත්රික්ක මගින් කාර්යවාධනය 

භාාත්රගයන්ම බා ැනීම

FT

PT J

FT

PT H

FT 5

PT H

FT

PT I

FT

PT I

FT

PT I

16.6

3

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

1.4. ලාර්ෂික කාර්යසාධන ලාර්තාල සැකසීභ

නි්චිත ඉක්කයන්
ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020
නි්චිත නිභවුේ ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

අධයක් ජ්නරාල් 

(ක්රමවේඳාදන)

• ලර්  ඳදනේ අයලැය ප්රතිඳාදනය

1.4.e අලවන් කාර්යවාධන ලාර්තාල වැකසීම වශ ඒ වශා 

අමාතයං ගල්කේගේ අනුමැතිය බා ැනීම

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

මුළු පිරිලැය ඇස්තභේන්තුල භබෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

1.4.a. මශා භාණ්ඩා ාර ආකෘති ඳත්රයට අනුල සියළුම අං මගින් 

ගතොරතුරු බා ැනීම

1.4.b.ගකටුේඳත් කාර්යවාධන ලාර්තාල ගඳබරලාරි මව 28 දිනට 

ගඳර වකවා වි ණන අධිකාරී ගලත ඉදිරිඳත් කිරීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020

ස්ලභේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ

. 
අ

ංක
ය

භ
ස

ෘ
ෘ.

දැ
. ප්ර

. ප්ර
. අ

ං.

ලැඩසටහන/ ලයාඳෘතිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

ස
්ථ

ාන
ය

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි

ය
ල්

 

මි
ලි

ය
න

) 2020 

සහා 

භලන් 

කිරීභ

ලගකීභ

1.4.h 2019 අලවන් කාර්යවාධන ලාර්තාල ඳාර්ලිගේන්තුගේ 

වභා ත කිරීම වශා මුද්රිත පිටඳත් 50 ක් වශ වංයුක්ත තැටි 300 

ක් ඉදිරිඳත් කිරීම

1.4.i වේබන්ධිත අනිකුත් ඳාර්ල්යන්ට අලවන් කාර්යවාධන 

ලාර්තාල බාදීම
ව
්ල
ග
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං
ය

5M

සෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් සහ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

5M • ලාර්තාල වශා අදා දිනට ගතොරතුරු බාගද 

ද ගදඳාර්තගේන්තු වංඛ්යාල

1.4.g. 2020.05.29 දින ව්ලගේ කටයුතු අංගේ 2019 අලවන් 

කාර්යවාධන ලාර්තාල වි ණන අධිකාරී ගලත ඉදිරිඳත් කිරීම

1.4.f. අමාතයං ප්රවේඳාදන ක්රියාලලිය තුෂ කාර්යවාධන 

ලාර්තාල අලය ප්රමාණගයන් පිටඳත් මුද්රණය කිරීම

ගවේලා වැඳයීගේ ගුණාත්මක බල 

ලැඩිදියුණු කිරීම (රාජ්ය/මශජ්න)

කාර්යක්ම ශා ප්රතිචාරාත්මක 

රාජ්ය යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක 

කිරීම    (රගටහි වශ 

මශජ්නතාලගේ සියළුම 

අලයතාලයන් උගදවා)

16.6 3 1.උචිත/ගයෝ ය වැසුේ 

වශ ගමගශයුේ 

යාන්ත්රණයක්

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞභා යය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අංකය  

ති.වං.අ.අං(තිරවර  
වංලර්ධන අභිමතාර්ථ 

අංකය) 
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ක්රභසේඳාදන ඒකකය.

1 

කා.

2 

කා.

3   

කා.

4 

කා.

2.1.ජ්ාතික සේඳත් ඳැතිකඩ පිලිභය කිරීභ •ඳරිපූර්ණ වශ නිලරදි ජ්ාතක වේඳත් ඳැතිකඩක්

FT

PT A1

A2
FT

PT A3

A7

FT

PT B   

J

FT
0.2M

PT H   

I

2.2.ජ්ාතික භභභහයුේ ප්රදර්නාත්භක ඒකකයක් ස්තාඳනය කිරීභ •විධිමත් ප්රදර්නාත්මක ජ්ාතික ගමගශයුේ 

ඒකකයක්

FT

PT A1 A3

FT

PT A4

FT
1M

PT A5  

 A7
FT

PT B   H

FT

PT I

FT

PT

FT

PT

FT

PT

16.6

3

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භබෞ.ප්ර.

1M 1M

2.2.e. වියය නිෂධාරී මගින් කාලීන ගතොරතුරු යාලත්කාලීන 

කිරීම

2.2.d ශඳුනා න්නා ද ව්ථාන ල ගතොරතුරු ප්රදර්නය

2.2.cප්රදර්නාත්මක උඳකරණ අමාතයං ප්රවේඳාදන ක්රියාලලිය 

යටගත් ඇණවුේ කිරීම

2.2.b එම ගතොරතුරු ප්රදර්නය වශා අලය උඳකරණ ශඳුනා 

 ැනීම වශ ඒ වශා අමාතයං ගල්කේගේ අනුමැතිය බා ැනීම

2.2.a ජ්ාතික ලටිනාකමකින් යුත් ඉතා ලැද ත් කාලීන වශ 

අතයලය ගතොරතුරු ප්රදර්නය වශා සුදුසු ව්ථාන ශඳුනා  ැනීම

2.1.d ජ්ාතික වේඳත් ඳැතිකඩ වශා අමාතයං ගල්කේගේ 

අනුමැතිය ග න අමාතයං ප්රවේඳාදන ක්රියාලලිය යටගත් 

මුද්රණය වශා ගයොමුකිරීම

2.1.c.ජ්ාතික වේඳත් ඳැතිකඩ වැකසීම

2.1.b. සියළුම දිව්ත්රික්ක මගින් ගතොරතුරු බා ැනීම

2.1.a.ගතොරතුරු බා ැනීම වශා සුදුසු ආකෘතියක් වැකසීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්භ - 2020

ස්ලභේ කටයුතු අංය.

ලගකීභ

අධයක් ජ්නරාල් 

(ක්රමවේඳාදන)

නි්චිත ඉක්කයන්

සෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් සහ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

නි්චිත නිභවුේ ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

මු
. පි

. ඇ
. 

  
  

( රු
පි

ය
ල්

 2020 

සහා 

භලන් 

කිරීභ

2.2.f රාජ්කාරීමය අලයතා වශා ගතොරතුරු බා ැනීමට 

ජ්ාතික වේඳත් ඳැතිකඩ වශා අයදුේඳත් මෘදුකාං යක් 

නිර්මාණය කිරීම

0.2M

2.2.f.2 මෘදුකාං ය නිර්මාණය කිරීගේ ක්රිිියාලලිය වශ ඉදිරි 

ලවගර් සිට අදා ඳාර්ල්යන් ට ප්රගයෝජ්නයට  තශැකි ඳරිදි 

එලිදැක්වීමට අගේක්ා කිරීම

2.2.f.1 මෘදුකාං ය නිර්මාණය වශා අයදුේඳත්රය වැකසීම වශ 

ඒ වශා අමාතයං ගල්කේගේ අනුමැතිය බා ැනීම

0.2M

•වේඳත් ඳැතිකඩ අමාතයංය ගලත ඉදිරිඳත් කරන 

ද දිව්ත්රික්ක වංඛ්යාල

මුළු පිරිලැය ඇස්තභේන්තුල භබෞතික ප්රගතිය

ව
්ල
ග
ේ


 ක
ට
යු
තු

 අ
ං
ය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

ගවේලා වැඳයීගේ ගුණාත්මක බල 

ලැඩිදියුණු කිරීම (රාජ්ය/මශජ්න)

16.6 3කාර්යක්ම ශා ප්රතිචාරාත්මක 

රාජ්ය යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක 

කිරීම    (රගටහි වශ 

මශජ්නතාලගේ සියළුම 

අලයතාලයන් උගදවා)

2.කාලීන යාලත්කාලීන 

ජ්ාතික මට්ටගේ ගතොරතුරැ 

 බඩාකරණය වශ 

ප්රදර්නාත්මක ඒකකය.

ප්රමුඛ ඳරාසයන් අරමුණු

ති
. ස

ං.
අ

. 
අ

ංක
ය

භ
ස

ෘ
ෘ.

දැ
. ප්ර

. ප්ර
.

අ
ං. ලැඩසටහන/ ලයාඳෘතිය/ 

උඳායභාර්ගය

අ
නු

 අ
ංක

ය

මූලික ක්රියාකාරකේ

ස
්ථ

ාන
ය

ගවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං-ගවෞභා යය දැක්භ ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අංකය  

ති.වං.අ.අං(තිරවර  වංලර්ධන අභිමතාර්ථ 

අංකය) 
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ස
ව

ෘ
 .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

1 කා. 2කා. 3කා. 4 

කා.
මූය (%)

සබෞතික 

(%)

1. අභාත්ාාංයේ අයලැය වැැව්භ ශා භාර්ග සිතියභ වාංලර්ධනය කිරීභ

2. අදාෂ අාංලලින් යත්ොරතුරු රැව ්කිරීභ

3. සියලුභ අාං වාරාාං කිරීභ අයලැය යත්ොරතුරු

4. සියලුභ අාං වි්යේණය කිරීභ අයලැය යත්ොරතුරු

5. ත්ාලකාලික අභාත්ාාං අයලැය ඇව්ත්යේන්තුල (යකටුේඳත් අයලැය 

ඇව්ත්යේන්තුල) වකව ්කිරීභ

6. යදඳාර්ත්යේන්තු ප්රධානියා වභඟ යකටුේඳත් අයලැය වාකච්ඡාල

7. අභාත්ාාංයේ අයලැය ඇව්ත්යේන්තුල වශා යදඳාර්ත්යේන්තු 

ප්රධානීන් වභඟ අලවන් වාකච්ඡාල

8. අභාත්ාාං අයලැය ඇව්ත්යේන්තුල වාංයෝධනය කිරීභ

9. අභාත්ාාං අයලැය ඇව්ත්යේන්තුල අලවන් කිරීභ

10. අලවන් අයලැය ඇව්ත්යේන්තුල ජාතික යදඳාර්ත්යේන්තුලට ඉදිරිඳත් 

කිරීභ

2. අදාෂ අාංලලින් යත්ොරතුරු රැව ්කිරීභ

3. සියලුභ අාං වාරාාංගත් කිරීභ අලවාන ගිණුේ යත්ොරතුරු

4. සියලුභ අාං වාධාරණීකරණය කිරීභ වශා අලවාන ගිණුේ යත්ොරතුරු

 5. අලවන් ගිණුේ වශා එකතු කෂ යත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීභ

6 ත්ාලකාලික අභාත්ාාංයේ අලවාන ගිණුේ වකව ්කිරීභ

7. අභාත්ාාංයේ ම යත්ොරතුරු බාණ්ඩාගාර මුද්රණ වභඟ වාංවන්දනය 

කිරීභ

8. අලවන් ගිණුේ වාංයෝධනය කිරීභ

9. අභාත්ාාංයේ අලවන් ගිණුේ අලවන් කිරීභ

10. අලවන් ගිණුේ අභාත්ාාං යදඳාර්ත්යේන්තුලට ඉදිරිඳත් කිරීභ 

රජයේ විගණන අාංය

11.1

16.6

3

4

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය සබෞ.ප්ර.

2030 ලන ව්ට සියළු සදනාටභ ප්රභාණලත් ආරක්ාකාරී වශ අඩු මිට ඵාගතශැකි නිලාව වශ මූලික සවේලාලන් සලත ප්රසව්ය තශවුරු කිරීභ වශ ඳැල්ඳත් නිලාව ලැඩි දියුණු කිරීභ

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීසභන් වශ විනිවිදබාලසයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීසේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

නිච්ිත ඉක්කයන්
ලයාඳ ති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020ප්රමුඛ ඳරාවයන් අරමුණු

ති
.ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

අයලැය ප්රතිඳාදන ප්රව්ත් යව 

බාවිත්ා කිරීයේ ප්රභාණය

411.1
අභාත්ාාංයේ ලාර්ෂික අයලැය 

ඇව්ත්යේන්තු වකව ්කිරීභ

භශජන අභිායන් වපුරාලීභ 

වශා ලාර්ෂික අයලැය 

ප්රතිඳාදන ප්රව්ත් යව 

බාවිත්ා කිරීභ

1 -

M
O

H
A

-
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ලාර්ෂික බාණ්ඩාගාර වැැව්භක් 

භගින් නියමිත් දිනට ලාර්ෂික ගිණුේ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ ලැඩි දියුණු කිරීභ M
O

H
A

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2020

ව්ලසේ කටයුතු අංය.

මුළු පිරිලැය ඇව්තසේන්තුල
සබෞතික ප්රගතිය

2020 

වශා 

සලන් 

කිරීභ

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

ව
ථ්

ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 
  
  

(රු
පි
ය

ල්
 

ලගකීභ
නිච්ිත නිභවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

අ
නු

 අ
ංක

ය

නියමිත් දිනට ඉදිරිඳත් කෂ 

ලාර්ෂික ගිණුේ ගණන

CFO, CA, Acct (FR)

ම

2

භශජන අභිායන් වශා නීති රීති 

ක්රියාත්භක කිරීභ තුළින් effective 

දායී ශා ලගවීයේ ඳද්ධතියක 

ප්රතිඳාදන බාවිත්ා කිරීභ

%

CFO, CA, Acct (FR)

- - - -

% - - - -

--

1. අලවාන ගිණුේ වකව ්කිරීභ වශා භාර්ග සිතියභ වාංලර්ධනය කිරීභ

40% 60% - -

අභාත්ාාංයේ අලවාන ගිණුේ 

වකව් කිරීභ

ලාර්ෂික බාණ්ඩාගාර 

වැැව්භට අනුකූල අලවන් 

ගිණුේ නියමිත් යේාලට 

ඉදිරිඳත් කිරීභ

ජ්නතාලට ලගකියන ලයලව්ථා ප්රතිවංව්කරණයක්

යවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අාං-යවෞබාගය දැක්භ 

ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අාංකය  

ති.වාං.අ.අාං(තිරවර  වාංලර්ධන අභිභත්ාර්ථ 

අාංකය) 
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8.7. මූය අංය. 



මූය අංය.

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 

කා.
1. ලාර්ෂික භැනුේ භණ්ඩය ඳැලැත්වීභ

1.1.  යදවැේඵර් 15 දිනට යඳර වෑභ ම ලර්යක් වශාභ 

මිනින්යදෝරු කමිටුල ඳත් කිරීභ.

1.2 වෑභ ම ලර්යකභ ජනලාරි 15 ලන දිනට යඳර අලවන් ලවර 

වශා යබෞතිකල වමීක්ණ භණ්ඩය ඳැලැත්වීභ.

1.3 වෑභ ම ලර්යකභ ජනලාරි 29 ලන දිනට යඳර අලවන් ලවර 

වශා වමීක්ණ භණ්ඩ ලාර්ත්ා එකතු කිරීභ

1.4. වෑභ ම ලර්යකභ යඳඵරලාරි 17 දිනට යඳර මිනින්යදෝරු 

භණ්ඩ ලාර්ත්ාලට අනුල අඩුඳාඩු ශා අතිරික්ත්යන් වශා ලාර්ත්ා කර 

ක්රියා කරන්න.

1.5 යඳාාදු 47 ට අනුල,  වෑභ ම ලර්යකභ යඳඵරලාරි 26 ලන දිනට 

යඳර විනා කෂ යුතු (ඩී), අලුත්ලැඩියා කිරීභට (ආර්), විකිණීභට (එව)් 

වශ යලනත් රජයේ ආයත්නලට භාරු කිරීභට (ටී) නිසි ඳරිදි කටයුතු 

කිරීභ.

1.6. ඳසුගිය ලවයර් වමීක්ණ භණ්ඩය විසින් වෑභ ම ලර්යකභ 

භාර්තු 17 දිනට යඳර විගණකාධිඳති යලත් ලාර්ත්ා කිරීභ.

1.7. ඉශත් ලර්යේ ලාර්ෂික මිනින්යදෝරු භණ්ඩය වේපූර්ණ කිරීයභන් 

ඳසු අදාෂ මිනින්යදෝරු භණ්ඩ ලාර්ත්ා විගණකාධිඳති යලත් යයොමු 

කිරීභ වශ වෑභ ම ලර්යකභ ජුනි 30 ලන දිනට යඳර රාජ ම 

අධක් ජනරාේ යලත් දැනුේ දීභ.

2.ඵැශැර කිරීසේ ක්රියාලලිය ක්රියාත්භක කිරීභ                        

2.1.ම.යාර 47 ලාර්ත්ා අනුල ලත්කේ ඵැශැර කිරීභ වශා ප්රධාන ගිණුේ 

නිධාරීයගන් පූර්ල අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

2.2. ලත්කේ ලාර්ෂිකල ඵැශැර කිරීභ වේඵන්ධයයන් දැනුේ දීභ

2.3. ඵැශැර කිරීයේ ක්රියාලලිය ඳැලැත්වීභ

2.4. ලත්කේ ඵැශැර කිරීයභන් ඳසු ව්ථාලර ලත්කේ යේඛනය වකව ්

කරන්න.

2.5.ඵැශැර කිරීයේ ක්රියාලලිය තුළින් කිසියේ ආදායභක් තියේ නේ ඒලා 

රජයේ ආදායභ යටයත් ගණනය කිරීභ

16.6

8

මු.පි.ඇ**
මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය සබෞ.ප්ර.

සිදු කරන ද වත්ාපිත් ගණන
CFO,CA,Acct(FR),Acc

t(ප්රවේඳාදන)
3

ලාර්ෂික වමීක්ණ භණ්ඩය 

ශරශා ලත්කේ 

කෂභනාකරණ ඳද්ධතිය 

අඛණ්ඩල ලැඩිදියුණු කිරීභ

ලාර්ෂික භැනුේ භණ්ඩය 

ඇතුළුල අභාත්ාාංයේ ලත්කේ 

කෂභනාකරණය

16.6 8

ලත්කේ කෂභනාකරණ වැැව්භ 

ශරශා පදායී ශා කාර්යක්භ ලත්කේ 

කෂභනාකරණ ඳද්ධතියක් ලැඩි 

දියුණු කිරීභ

ලගකීභ

ව
ථ්

ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 
  
  

(රු
පි
ය

ල්
 2020 

වශා 

සලන් 

කිරීභ

වල්සේ කටයුතු අංය.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැවභ් - 2020

නිච්ිත ඉක්කයන්

ප්ර
මු

ඛ
 ඳ

ර
ාව

ය
න්

අරමුණු

ති
.ව

ං.
අ

. 

අ
ංක

ය

ස
ව

ෘ
 .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.

අ
ං. ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

නිච්ිත නිභවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ ති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

අ
නු

 අ
ංක

ය

-

M
O

H
A

% 30% 30% 40%

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීසභන් වශ විනිවිදබාලසයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

සබෞතික වේඳත් වංලර්ධනය

මුළු පිරිලැය ඇව්තසේන්තුල
සබෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීසේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

යවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අාං-යවෞබාගය දැක්භ 

ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අාංකය  

ති.වාං.අ.අාං(තිරවර  වාංලර්ධන 

අභිභත්ාර්ථ අාංකය) 
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මූය අංය.

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 

කා.

 ප්රවේඳාදන ක්රියාලලිය

1. අභාත්ාාංයයන් ප්රාග්ධනය වශ පුනරාලර්ත්න අයිත්භයන් ඉේා 

සිටීභ

2. අලත්ාලය පිළිඵ පිරිවිත්රයන් වකව ්කිරීභ

3. පිරිවිත්ර ශා ාංසු යේඛන වශා අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

4. වැඳයුේකරුලන්යගන් මි ගණන් කැවීභ

5. ාංසු විලෘත් කිරීයේ කමිටු ඳත් කිරීභ

6. ාංසු විලෘත් කිරීයේ කටයුතු ඳැලැත්වීභ

7. ත්ාක්ණික ඇගයීේ කමිටු ඳත් කිරීභ (TECs)

8. ත්ාක්ණික ඇගයීේ සිදු කිරීභ

9. ප්රවේඳාදන කමිටුල ඳත් කිරීභ

10. ප්රවේඳාදන කමිටුල අලවන් අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

 11. සුදුසු වැඳයුේකරුලන් යත්ෝරා ගැනීභ

12. මිදී ගැනීයේ නියයෝග නිකුත් කිරීභ

13. ැබුණු බාණ්ඩ වත්ාඳනය කිරීභ වශ පිරිවිත්රයන්ට අනුකූල 

ලාර්ත්ා ඵා ගැනීභ

14. ව්ථාලර ලත්කේ යේඛනය යාලත්කාලීන කිරීභ

15. වැඳයුේකරුට යගවීේ කිරීභ

ඊ-ප්රවේඳාදන ක්රියාලලිය

1. වශසයෝගී ඳාර්ලයක් සව ඉ-රාජ්ය ප්රවේඳාදන ක්රභය ලියාඳදිංචි 

කිරීභ

2. ප්රවේඳාදන ආයත්නයේ අලත්ාලය උඩුගත් කිරීභ

3. අන්ත්ර්ජාය ශරශා ප්රචාරණය කිරීයභන් ප්රවේඳාදන බාණ්ඩ මිදී 

ගැනීභ

4. ාංසු දැන්වීයේ කා සීභාල තු විවිධ අන්ත්ර්ජා 

වැඳයුේකරුලන්යගන් ැයඵන ප්රතිචාර වකා ඵැලීභ

5. ත්ාක්ණික ඇගයීේ කමිටුල ඳත් කිරීභ

6. ඳද්ධතිය ශරශා ත්ාක්ණික ඇගයීේ කටයුතු සිදු කිරීභ

7. ප්රවේඳාදන කමිටු ඳත් කිරීභ

8. ඳද්ධතිය ශරශා ප්රවේඳාදන කමිටුල අලවාන අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

9. සුදුසු වැඳයුේකරුලන් යත්ෝරා ගැනීභ

10 යත්ෝරාගත් වැඳයුේකරුලන්ට මිදී ගැනීයේ ඇණවුේ නිකුත් කිරීභ

11. ැබුණු බාණ්ඩ වත්ාඳනය කිරීභ වශ පිරිවිත්රයන්ට අනුකූ වීභ 

පිළිඵ ලාර්ත්ාලක් ඵා ගැනීභ

12. ව්ථාලර ලත්කේ යේඛනය යාලත්කාලීන කිරීභ

13 වැඳයුේකරුට භාර්ගගත් යගවීේ කිරීභ

12.7

3

7

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය සබෞ.ප්ර.

4 3

ඩිජිටේ ඳද්ධතිය වභඟ 

ප්රවේඳාදන ක්රියාකාරකේ ලැඩි 

දියුණු කිරීභ

- 29,150 25% 25 25% 25% මිදී ගත් අයිත්භ ගණන

ලගකීභ

2020 

වශා 

සලන් 

කිරීභ

CFO,CA,Acct(ප්රවේඳාද

න)

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තසේන්තුල සබෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීසේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

ජ්ාතික ප්රතිඳත්ති වශ ප්රමුකතාලන් අනුල තිරවාර භශජ්න ප්රතිවේඳාදන බාවිතයන් ප්රලර්ධනය කිරීභ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැවභ් - 2020

වල්සේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක

ය

ප්ර
මු

ඛ
 ඳ

ර
ාව

ය
න්

අරමුණු

ති
.ව

ං.
අ

. 
අ
ංක

ය

ස
ව

ෘ
 .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

ව
ථ්

ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 
  
  
(රු

පි
ය

ල්
 

මි
ලි

ය
න

)

7

අභාත්ාාංයේ ප්රවේඳාදන 

කටයුතු ක්රියාත්භක කිරීභ

අභාත්ාාංයේ ප්රවේඳාදන කටයුතු 

වශා ඩිජිටේ ත්ාක්ණයන් 

විකානය කිරීභ පිළිබිඹු කිරීභ වශා 

ප්රතිඳත්ති ශා නියාභන රාමු ලැඩි දියුණු 

කිරීභ

M
O

H
A

ම

% 25% 25% 25% 25%

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිභවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ ති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

12.7

තාක්ණය භත ඳදනේ ලන වභාජ්යක්

CFO,CA,Acct(ප්රවේඳාද

න)

යවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අාං-යවෞබාගය 

දැක්භ ප්රතිඳත්ති  ප්රකාන අාංකය  

ති.වාං.අ.අාං(තිරවර  වාංලර්ධන 

අභිභත්ාර්ථ අාංකය) 
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මූය අංය.

1 කා. 2 කා. 3   

කා.

4 

කා.
භාර්ගගත වංචාරක ඵංගා සලන් කිරීසේ ඳේධතිය

1. යයෝජිත් ඳද්ධතිය වශා අලත්ා ශඳුනා ගැනීභ

2. අලත්ාලය පිළිඵ පිරිවිත්ර වකව ්කිරීභ

3. ඉේලීේ වශා අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

4. වැඳයුේකරුලන්යගන් මි ගණන් කැවීභ

5 .ාංසු විලෘත් කිරීයේ කමිටු  ඳත්කිරීේ

6. ාංසු විලෘත් කිරීයේ කමිටු ක්රියාකාරකේ ඳැලැත්වීභ

7. ත්ාක්ණික ඇගයීේ කමිටු ඳත් කිරීභ

8. ත්ාක්ණික ඇගයීේ කමිටු ක්රියාකාරකේ ඳැලැත්වීභ

9. ප්රවේඳාදන කමිටු ඳත් කිරීභ

10. ප්රවේඳාදන කමිටුල අලවන් අනුභැතිය ඵා ගැනීභ

11. සුදුසු වැඳයුේකරුලන් යත්ෝරා ගැනීභ

12. අභාත්ාාංය වශ වැඳයුේකරු අත්ර ගිවිසුේ අත්වන් කිරීභ

13. භාර්ගගත් වාංචාරක ඵාංගාල යලන්කරලා ගැනීයේ ඳද්ධතියේ  

මාකෘති වශා අනුභැතිය ඵා දීභ
14. භාර්ගගත් ඳරිඳථ ඵාංගාල යලන්කරලා ගැනීයේ ක්රභය වේපූර්ණ 

කිරීභ
15.භාර්ගගත් වාංචාරක ඵාංගාල යලන්කරලා ගැනීයේ ක්රභය 

අත්ශදාඵැලීයේ ඳරීක්ණය ඳරීක්ා කිරීභ
16. භාර්ගගත් වාංචාරක ඵාංගාල යලන්කරලා ගැනීයේ ඳද්ධතියේ කාර්ය 

භණ්ඩය වශා පුහුණුල

17. භාර්ගගත් වාංචාරක ඵාංගාල යලන්කරලා ගැනීයේ ක්රභය ක්රියාත්භක 

කිරීභ
18. වැඳයුේකරුට යගවීේ කිරීභ

1. අභාත්ාාංයේ ලාර්ත්ාකරණ වැැව්භ ශා භාර්ග සිතියභ වාංලර්ධනය 

කිරීභ
2. අදාෂ අාංලලින් යත්ොරතුරු එක්රැව් කිරීභ

3. සියලුභ අාං ලාර්ත්ාකරණ යත්ොරතුරු වාරාාංගත් කිරීභ

4. සියලුභ අාං ලාර්ත්ාකරණ යත්ොරතුරු වි්යේණය කිරීභ

5. අදාෂ ඵධාරීන්ට කායෝචිත් ශා නිලැරදි යත්ොරතුරු 

වාධාරණීකරණය කිරීභ

6. නියමිත් කාසීභාලන් තුෂ අදාෂ ලාර්ත්ාකරණ ඵධාරීන් 

වේඵන්ධීකරණය කිරීභ වශා ලාර්ත්ා කිරීයේ දින දර්නය වකව ්කිරීභ

7. අදාෂ ඵධාරීන්යග් යත්ොරතුරු ලාර්ත්ා කිරීභ ව්ලයාංක්රීයල ලාංගු කිරීභ

8. නිසි අනුභැතියයන් ඳසුල ඳභණක් ක්රියාත්භක ලන ඳරිදි යත්ොරතුරු 

ලාර්ත්ා කිරීභ යලනව් කිරීභ

9. ගිණුේ ප්රව්ථාරයේ සියලුභ යකොටව ්ශා භට්ටේල ලාර්ත්ා අදාෂ 

ඵධාරීන්ට වේඵන්ධ කිරීභ

10.අදාෂ ඵධාරීන් යලත් ලාර්ත්ා කිරීභට භාර්ගගත්ල වකව ්කරන වශ 

ඉදිරිඳත් කරන යත්ොරතුරු ඳරීක්ා කිරීභ වශ වත්ාඳනය කිරීභ

8.2

16.6

3

7

මු.පි.ඇ** මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය සබෞ.ප්ර.

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීසභන් වශ විනිවිදබාලසයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

මුළු පිරිලැය ඇව්තසේන්තුල සබෞතික ප්රගතිය

 ***නි්චිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීසේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

නිච්ිත ඉක්කයන්
නිච්ිත නිභවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිභවුභ

ලයාඳ ති වමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

අ
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ෘ
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දැ

.ප්ර
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.

අ
ං.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැවභ් - 2020

වල්සේ කටයුතු අංය.

ලගකීභ

ප්ර
මු

ඛ
 ඳ

ර
ාව

ය
න්

අරමුණු
ලැඩවටශන/ ලයාඳ තිය/ 

උඳායභාර්ගය
මූලික ක්රියාකාරකේ

ව
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ය

ල්
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වශා 

සලන් 

කිරීභ

M
O

H
A

- -

ම - - - -

% 25% 25% 25% 25%

50%

M
O

H
A

වභව්ත් ඵාංගා යලන්කිරීයේ 

ක්රියාලලියේ කාර්යක්භත්ාල ශා  

පදායීත්ාලය ඉශෂ නැාංවීභ තුළින් 

අභාත්ාාංයේ ඳරිඳථ ඵාංගා යලන් 

කරලා ගැනීභට වශ අත්යඳොත් 

ක්රියාලලියේ ඇති දු්කරත්ා භඟශරලා 

ගැනීභට රජයේ යවේලකයින්ට 

ඳශසුකේ වැසීභ.

8.2 7

- - ම

%

-

භාර්ගගත් ඳරිඳථ ඵාංගාල 

යලන් කිරීයේ ඳද්ධතිය 

වාංලර්ධනය කිරීභ

ඳරිඳථ ඵාංගායේ ඳශසුකේ 

යලන් කිරීභ වශා ලැඩි දියුණු 

කෂ භාර්ගගත් යලන්කිරීයේ 

ඳද්ධතිය

5

5

ම ශා ම යනොලන 

කාර්ය වාධනය අධීක්ණය 

ශා ඇගයීභ

අදාෂ ඵධාරීන්ට ලාර්ත්ා කිරීභ 16.6 3

ලාර්ත්ා කිරීයේ අරමුණ අයේක්ාලන් 

වශා ලගකිලයුතු ව්ලයාංක්රීය ආයත්න 

යලත් ේද ලාර්ත්ාකරණය වැඳයීභ

විවිධාංගීකරනය, තාක්ණය ඉශෂ නැංවීභ, වශ කසලෝත්ඳාදනය තුළින් වශ ඉශෂ ලටිනාකේ එකතුකරනද වශ ශ්රභය වශා ලැඩි ඉල්ලුභක් ඇති ක්සේත්ර පිළිඵල අලධානය සයොමු කිරීභ තුළින් ඉශෂ භට්ටසේ ආර්ථික නි්ඳාදනයක් ඵා ගැනීභ

තාක්ණය භත ඳදනේ ලන වභාජ්යක්

භාර්ගගත් යලන් කිරීේ ගණන

අදාෂ ඵධාරීන්ට ලාර්ත්ා කෂ මුළු 

වාංඛාල

C
F

O
,C

A
C

F
O

,C
A

,A
cc

t(
F

R
)

-

20% 30% 50%

50%

යවෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අාං-යවෞබාගය දැක්භ 

ති.වාං.අ.අාං(තිරවර  
වාංලර්ධන අභිභත්ාර්ථ 
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1 

කා

Q

2 

කා

Q

3 

කා

Q

4 

කා

Q

මූ

ය

(%
)

භ
 
ෞති
ක

(%
)

1.a. ඳැමිණිල්ක් ැබීම A1 I ැබුණු ඳැමිණිලි ගණන N/A

 අතිරේක රල්කම් 

(විමේන) රයේඨ 

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)

1.b. ඳැමිණිලිකරු දැනුලත් කිරීම A1 I බා ගත් ඳැමිණිල් ගණන
100

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)

1.c. ලාේතා කැවීම A1 I ප්රතිචාර දැක් වූ ගණන
60

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)

1.d.මූලික විමේනයක් ඳලත්ලනලාද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම A1 I තීරණය කෂ වශ 

රනොැබුණු විමසීම් ගණන
100

අතිරේක රල්කම් 

(විමේන) රයේඨ 

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)

1.e.මූලික විමේනයක් ඳැලැත්වීම A1 I ඳලත්ලන ද ඳරීක්ණ 

ගණන 40

 විමේන 

වශකාර/වංලේධන 

නිධාරී(විමේන)

1.f ලාේතාල වකව ්කිරීම A1 I ඳරීක්ා කරන ද ඳැමිණිලි 

ගණන 20-25
වශකාර 

විමේන/වංලේධන 

නිධාරී(විමේන)

1.g ලැඩිදුර කටයුතු වශා මාණ්ඩලික නිධාරියා 

රලත රයොමු කිරීම

A1 I
20-25

අතිරේක රල්කම් 

(විමේන) රයේඨ 

වශකාර රල්කම් 1.h.රචෝදනා ඳත්රලට අදා රකටුම්ඳත් වැකසීම A1 I
11

 විමේන වශකාර

16.6

3

මු.පි.ඇ** භ ෞ.ප්ර.

සියළුම මට්ටම්ලදී පදායී ලගවීභමන් යුක්ත සහ විනිවිද ාලභයන් යුත් ආයතන පිහිටුවීම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැසම් - 2020

සල්භේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ 

ඳරාසයන්
අරමුණු

ති
.ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ස
ෞ.
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං.

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

මූලික ක්රියාකාරකම් ලගකීම

2

ගුණාත්මකභා

ලරයන් යුතු 

රායෙ 

රවේලාලක් 

වැසීම

1. දිවත්්රික් / ප්රාරද්ශීය 

ඳරිඳාන ලුශරේ ශා 

රරජිවට්ාේ 

රදඳාේතරම්න්තුරේ 

ක්රියාකාරකම් ශා 

අක්රමිකතා ඳානය 

කිරීම / ලංචා කිරීම 

ඳානය කිරීම / 

ලැෂැක්වීම

'16.6 3
1. ශදිසි විමේන 

ඳැලැත්වීම

ව
ල්

ර
ද්


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

ස
ථ්
ාන
ය

මු.පි.

ඇ.(රු

පියල් 

මිලිය

න)

2020 

සහා 

භලන් 

කිරීම

නිච්ිත 

ඉක්කයන්
නිච්ිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

මුළු පිරිලැය ඇසත්භම්න්තුල මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය

*** නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරු.ඇමුණුම 04 ඳරිශීනය කරන්න.

භ ෞතික ප්රගතිය

ති.සං.අ.අං.  තිරසර සංලර්ධන අභිමතාර්ත 

අංකය 

භසෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං.භඳෞ ාගයභේ දඅක්ම 

ප්රතිඳත්ත් ප්රකාන අංකය 
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8.8.විමර්න ඒකකය 



1 

කා

Q
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කා

Q
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කා

Q

4 

කා

Q මූ

ය

(%
)

භ
 
ෞති
ක

(%
)

1.i. විධිමත් විනය ඳරීක්ණයකදී වාක්ෂි දීම A1 I
N/A

විමේන 

වශකාර/වංලේධන 

නිධාරී(විමේන)1.j විනය ඳරීක්ණ ලදී නඩු ඳැලරීරම් 

නිධාරිරයකු රව ඳැමිණිලි රමරශයවීම / 

ශැසිරවීම

A1 I

N/A

විමේන 

වශකාර/වංලේධන 

නිධාරී(විමේන)

1.k. කාේයා ඳරීක්ණ ඳැලැත්වීම A1 I

25

අතිරේක රල්කම් 

(විමේන) රයේඨ 

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)

1.l. නිධාරීන්රේ අලෙතා වශ දුේලතා ශඳුනා 

ගැනීම

A1 I

100

 අතිරේක රල්කම් 

(විමේන) රයේඨ 

වශකාර රල්කම් 

(විමේන)/වශකාර 

රල්කම් (විමේන)

1.m. මානල වම්ඳත් පුහුණු අලෙතා වැැවම් 

වකව ්කිරීම පුහුණු රවේලකයින් වංඛ්ොල

1.n. මානල වම්ඳත් පුහුණු වැැවම් ඇතුෂත් 

කිරීම වශා ඳරිඳානය රලත රයොමු කිරීම

මු.පි.ඇ** භ ෞ.ප්ර.

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැසම් - 2020

සල්භේ කටයුතු අංය.

විමර්න ඒකකය

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ 

ඳරාසයන්
අරමුණු

ති
. ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

භ
ස
ෞ.
දැ

. ප්ර
. ප්ර

. අ
ං.

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

නිච්ිත 

ඉක්කයන්

ලගකීම

3

ගුණාත්මකභා

ලරයන් යුතු 

රායෙ 

රවේලාලක් 

වැසීම

1. දිවත්්රික් / ප්රාරද්ශීය 

ඳරිඳාන ලුශරේ ශා 

රරජිවට්ාේ 

රදඳාේතරම්න්තුරේ 

ක්රියාකාරකම් ශා 

අක්රමිකතා ඳානය 

කිරීම / ලංචා කිරීම 

ඳානය කිරීම / 

ලැෂැක්වීම

'16.6 3

1.ශදිසි විමේන 

ඳැලැත්වීම

ව
ල්

ර
ද්


 ක

ට
යු

තු
 අ

ං
ය

මානල 

වම්ඳත්

කෂමනාකර

ණය

2.විමේන නිධාරී / 

වංලේධන නිධාරී 

(විමේන)/ 

කෂමනාකරණ රවේලා 

නිධාරී වශා අදාෂ 

පුහුණුල ඳැලැත්වීම

මූලික ක්රියාකාරකම්

ස
ථ්
ාන
ය

මු.පි.ඇ.(රුපියල් මිලියන)   

2020 

සහා 

භලන් 

කිරීම

නිච්ිත නිමවුම් 

ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති සමුචිත 

ප්රගතිය 

31/03/2020

*** නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභම්දී කරු.ඇමුණුම 04 ඳරිශීනය කරන්න.

16.6  සියළුම මට්ටම්ලදී පදායී ලගවීභමන් යුක්ත සහ විනිවිද ාලභයන් යුත් ආයතන පිහිටුවීම

3  පිරිසිදු රාජ්ය ඳානයක්

මුළු පිරිලැය ඇසත්භම්න්තුල මූ.ප්ර. මූය ප්රගතිය භ ෞතික ප්රගතිය

ති.සං.අ.අං.  තිරසර සංලර්ධන 

අභිමතාර්ත අංකය 

භසෞ.දැ.ප්ර.ප්ර.අං.භඳෞ ාගයභේ දඅක්ම 

ප්රතිඳත්ත් ප්රකාන අංකය 
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1කා 2කා 3කා 4කා

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

3.1) භාණ්ඩලික නිධාරීන්

ම.ප්ර.

3.2)තාක්ණික නිධාරීන්
භබෞ.ප්ර.

A1 I

ම.ප්ර.

3.3) භාණ්ඩලික නිධාරීන්
භබෞ.ප්ර.

A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A1 I

ම.ප්ර.

16.6

3

මු.පි.ඇ.  (රුපියල් මිලියන) **  මූය පිරිලැය ඇසත්මේන්තුල මූ. ඉ ම ෞතික ඉක්ක

A1

භබෞ.ප්ර.

ලාර්ෂික අබයන්තර 

විගණන වැැවභ්

2.1) භාණ්ඩලික නිධාරීන්

2.2) වංලර්ධන නිධාරීන්

2.3) තාක්ණික නිධාරීන්

2.4) ග්රාභ නිධාරීන්

1) පුරප්ඳාඩු වපුරාලීභේ අබයන්තර ඳාන 

ක්රියාලලිය විගණනය කිරීභ.

2)ඵලා ගැනීභේ ක්රියාලලිභේ ප්රගතිය ඇගයීභ

1

ඳරිඳානය වශා 

භානල වේඳත්

2020 සිට 2025 දක්ලා ජාතික 

භට්ටභේ 

(දිවත්්රික්/ප්රාභේශීය/ග්රාමීය 

භට්ටමින්)අනුභත කාර්ය 

භණ්ඩභයන් 75% ක නිපුණ 

භවේලකයින්  (නිලැරදි 

පුේගයා, නිලැරදි වථ්ානය, 

නිලැරදි ප්රභාණය) වපුරා ගැනීභ

16.6 3

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීමේදී කරුණාකර ඇමුණුම 02 බන්න

4) වථ්ානභාරු ක්රියා ඳටිඳාටිය

ක්රියාඳටිඳාටිය අනුල 

උවව ්කරන ද 

නිධාරීන් වංඛ්යාල

3)උවවක්ිරීභේ ක්රියා ඳටිඳාටිය

උවවක්ිරීභේ ක්රියා ඳටිඳාටිය අනුල උවව ්

කරන ද නිධාරීන් වංඛ්යාල

පිරිසිදු රාජ්ය පානයක්

ප්රධාන අබයන්තර 

විගණක

අනාලරණය කරගත් සිේධීන් ගණන

භබෞ.ප්ර. A1 I

විභර්නය කරන ද අයදුේඳත් වංඛ්යාල

I

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලමේ කටයුතු අංය.

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
.ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ස
ථ්
ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 
මි
ලි

.)
 *

*

2
0
2
0
 ස

හ
ා 
ම
ල
න්

 කි
රී
ම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ 

ඉක්ක(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති 

සමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ම
 
ෞති
ක

 

(%
)

H
A

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් වශ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

මූය ඉක්ක ම ෞ.ඉ.

5) අලයතාලයන් අනුල වාභානය ක්රියාලන් 

ඳරීක්ා කිරීභ

විගණන ලාර්තාල දක්ලා ඇති ගැටළු 

පිළිඵල ගන්නාද නිලැරදි කිරීභේ 

ක්රියාභාර්ග ගණන.

ති.වං.අ. අංකය (තිරවාර 

වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

භවෞබාග්යභේ දැක්භ 
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8.9.අ යන්තර විගණන ඒකකය. 



8.9.අ යන්තර විගණන ඒකකය.

1කා 2කා 3කා 4කා

A1 I

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1 I

ම.ප්ර.

2)ඉඩේ වේඵන්ධ ලිපිභේඛ්න විගණනය කිරීභ. භබෞ.ප්ර. A1 I
ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A1 I
ම.ප්ර.

4) ලත්කේ භේඛ්න විගණන භබෞ.ප්ර. A1 I
ම.ප්ර.

A6 I

භබෞ.ප්ර.
A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A1 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A2 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A3 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A4 I

ම.ප්ර.

16.6

3

මු.පි.ඇ.  (රුපියේ මිලියන) **  මය පිරිලැය ඇවත්භේන්තුල ම. ඉ භබෞතික ඉක්ක

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලමේ කටයුතු අංය.

1.3. ලාශන ප්රතිවථ්ාඳනය

1.2.කාර්යා උඳකරණ මිදී ගැනීභ

1.1 ඉදිකිරීේ වශ නඩත්තු

2

1)ප්රවේඳාදන ක්රියා ඳටිඳාටි විගණනය 

කිරීභ

H
A

/D
S

3

ප්රධාන අබයන්තර 

විගණක

නිලැරදි කරන ද නිකුත් කිරීේ ගණන

2)අභාතයාංභේ ලාර්ෂිකල විගණන ශා 

කෂභනාකරණ කමිටු රැවව්ීේ ශතරක් ඳැලැත්වීභ

2.2) අභාතයාංභේ වෑභ ඒකකයකින්භ ප්රගතිය 

රැව ්කිරීභ.

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් වශ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

මය ඉක්ක

2
0
2
0
 ස

හ
ා 
ම
ල
න්

 

කි
රී
ම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක 

(KPI)/නිමවුම

ලයාඳෘති 

සමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ම
 
ෞති
ක

 

(%
)

පිරිසිදු රාජ්ය පානයක්

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
.ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ස
ථ්
ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 
මි
ලි

.)
 *

*

අභාතයාංයට අයත් වථ්ාලර ලත්කේ 

(ඉඩේ ශා භගොඩනැගිලි) භේඛ්නගත 

කිරීභේදී 100% නිරලදයතාලය.

නිලැරදි කරන ද ගැටළු ගණන.

විගණන ලාර්තාල දක්ලා ඇති ගැටළු 

පිළිඵල ගන්නා ද නිලැරදි කිරීභේ 

ක්රියාභාර්ග ගණන..

H
A

3)අභාතයාංයට අයත් කාර්යා ඳරිශ්ර 

විගණනය කිරීභ

ඳරිඳානය වශා 

යටිත ඳශසුකේ 

වංලර්ධනය

කාර්යා ඳශසුකේ 

අලයතාලභයන් 60% 

වේපූර්ණ කිරීභ

16.6 3

ලාර්ෂික අබයන්තර 

විගණන වැැවභ්

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

2.1) ලාර්ෂිකල විගණන ශා කෂභනාකරණ 

කමිටු රැවව්ීභ වශා කැවීභ

2.4) ලාර්ෂිකල විගණන ශා කෂභනාකරණ 

කමිටු රැවව්ීේ ඳැලැත්වීභ

වභාභෝචන, ඇගයීේ 

වශ අධීක්ණ 

යාන්ත්රණයක් වකව ්

කිරීභ

2.3) ප්රගතිය වභාභෝචනය කිරීභ ශා වාකච්ඡා 

ලාර්තාවකව ්කිරීභ

1)අභාතයාංභේ ශා දිවත්්රික් භේකේ කාර්යා / 

භරජිවට්්රාර් භජනරාේ භදඳාර්තභේන්තුභේ 

විගණන කෂභනාකරණ කමිටු ඳැලැත්වීභ වශා 

ලාර්ෂික දින දර්නය වකව ්කිරීභ.

H
A

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

2.5) ලාර්තාල වකව ්කර අදාෂ ඳාර්ල්යන් වභඟ 

වන්නිභේදනය කරන්න.

භබෞ.ඉ.

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

රාජය භවේලා 

වැඳයීභේ 

ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

ති.වං.අ. අංකය (තිරවාර 

වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

භවෞබාග්යභේ දැක්භ 
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8.9.අ යන්තර විගණන ඒකකය.

1කා 2කා 3කා 4කා

A1 I

*දිවාඳති විගණන ශා කෂභනාකරණ කමිටු 

වාභාජිකභයකු භව ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

4.1.කරුණු රැවක්ර ගැනීභ

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.
A4 I

ම.ප්ර.

A1 I

16.6

3

මු.පි.ඇ.  (රුපියේ මිලියන) **  මය පිරිලැය ඇවත්භේන්තුල ම. ඉ භබෞතික ඉක්ක

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ම
 
ෞති
ක

 

(%
)

16.6 3




වභාභෝචන, ඇගයීේ 

වශ අධීක්ණ 

යාන්ත්රණයක් වකව ්

කරන්න.

5) අභාතයාංභේ / දිවත්්රික් භේකේලරුන්භග් / 

භශභේකේ කාර්යාභේ අලවන් ලරට වශබාගී වූ 

COPA නිභයෝග ඵා ගැනීභ, ඒලා 

වභාභෝචනය කිරීභ වශ නිලැරදි කිරීභ වශා 

නිර්භේ ඵා  දීභ

ඊෂඟ COPA භලත ලාර්තා කිරීභට භඳර 

විවඳිය ශැකි ගැටළු ගණන.

3)විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුල 

සාමාජිකමයකු මස සහ ාගී වීම

3.1 නියමිත දිනට දිවත්්රික් භට්ටමින් විගණන ශා 

කෂභනාකරණ කමිටු රැවව්ීේ වශා වශබාගීවීභ

3.2 කමිටුල වශන් කරුණු භේකේ භලත 

ලාර්තා කිරීභ ලැදගත් භේ.

* විගණකාධිඳතිභග් විගණන විභසුේ වශා 

භරජිවට්්රාර් භජනරාේභග් ඳැශැදිලි කිරීේ.

*භරජිවට්්රාර් භජනරාේ භදඳාර්තුභේන්තු විගණන 

ශා කෂභනාකරණ කමිටු වාභාජිකභයකු භව

මය ඉක්ක භබෞ.ඉ.

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

පිරිසිදු රාජ්ය පානයක්

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ති
.ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං .

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ප්රධාන අබයන්තර 

විගණක

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් වශ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

ලයාඳෘති 

සමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

භබෞ.ප්ර.

*  විගණකාධිඳතිභග් විගණන විභසුේ වශා 

දිවත්්රික් භේකේභග් ඳැශැදිලි කිරීේ

4.2 භේකේභග් නිර්භේ වකව ්කර 

ඳාර්ලිභේන්තු ආංශික අධීක්ණ කමිටුලට 

නැලත ඉදිරිඳත් කිරීභ

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර.

රාජය භවේලා 

වැඳයීභේ 

ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ

අභාතයාංභේ අලධානයට භයොමු කෂ 

යුතු සිදුවීේ ගණන ශඳුනාගැනීභ

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලමේ කටයුතු අංය.

ස
ථ්
ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 
මි
ලි

.)
 *

*

2
0
2
0
 ස

හ
ා 
ම
ල
න්

 කි
රී
ම

නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක 

(KPI)/නිමවුම

ති.වං.අ. අංකය (තිරවාර 

වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

භවෞබාග්යභේ දැක්භ 
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8.9.අ යන්තර විගණන ඒකකය.

1කා 2කා 3කා 4කා

6)

භබෞ.ප්ර.

ම.ප්ර. A1 I

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර.

A4 I

ම.ප්ර.

භබෞ.ප්ර. A4 I

ම.ප්ර.

ඳශත කරුණු විගණනය

1) ප්රවේඳාදනය
භබෞ.ප්ර.

A1 I

2) ලැටුප් භගවීභ භබෞ.ප්ර. A1 I

3) රථලාශන කෂභනාකරණය
භබෞ.ප්ර.

A1 I

4)භලන් කිරීභල උඳභයෝගී කර ගැනීේ භබෞ.ප්ර. A1 I

5) වරප් භගවීේ
භබෞ.ප්ර.

A1 I

6) ලාර්ෂික ගිණුේ පිළිඵ විගණනය භබෞ.ප්ර. A1 I

භබෞ.ප්ර.
A1 I

16.6

3

මු.පි.ඇ.  (රුපියේ මිලියන) **  මය පිරිලැය ඇවත්භේන්තුල ම. ඉ භබෞතික ඉක්ක

රාජය භවේලා 

වැඳයීභේ 

ගුණාත්භකබාලය 

ලැඩි දියුණු කිරීභ




වභාභෝචන, ඇගයීේ 

වශ අධීක්ණ 

යාන්ත්රණයක් වකව ්

කිරීභ

 ***නිච්ිත ඉක්කයන් තීරණය කිරීභේදී කරුණාකර ඇමුණුභ 02 ඵන්න

7)අභාතයාංභේ , දිවත්්රික් භේකේ කාර්යා, 

භරජිවට්්රාර් භජනරාේ භදඳාර්තුභේන්භේ ඵැංකු 

වැවඳුේ වභාභෝචනය කිරීභ

පිරිසිදු රාජ්ය පානයක්




ඳරිඳානය වශා 

මය 

කෂභනාකරණය

අ
නු

 අ
ංක
ය

ප්රමුඛ ඳරාසයන් ඉක්ක

ශඳුනාගත් අවාර්ථකත්ලයන් වශ ගැටළු 

ගණන

8.2 කාර්තුභය ක්රියාකාරකේ වශ ප්රගතිය ෂඟා 

කර ගැනීභ වභාභෝචනය කිරීභ

වෑභ භට්ටභකින්භ පදායී, ලගවීභභන් වශ විනිවිදබාලභයන් යුතු ආයතන පිහිටුවීභ

මය ඉක්ක භබෞ.ඉ.

ල
ග
කී
ම

මූ

ය

ම
 
ෞති
ක

 

(%
)

ලයාඳෘති 

සමුචිත ප්රගතිය 

31/03/2020

ලාර්ෂික අබයන්තර 

විගණන වැැවභ්

මය කෂභනාකරණයට අදාෂල නිකුත් 

කරන ද විගණන විභසුේ ගණන

ප්රධාන අබයන්තර විගණන තක්භවේරු 

ලාර්තාභලන් විවඳිය ශැකි ගැටළු ගණන

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳෘතිය/ 

උඳායමාර්ගය

 ප්රධාන අංග/ ක්රියාකාරකේ

ස
ථ්
ාන
ය

මු
.පි

.ඇ
. 

 (
රු

. 
මි
ලි

.)
 *

*

2
0
2
0
 ස

හ
ා 
ම
ල
න්

 කි
රී
ම

316.6

6.1 දිවත්්රික් භේකේ කාර්යාභේ අබයන්තර 

විගණකලරුන්භග් තක්භවේරු ලාර්තා රැව ්කිරීභ

ති
.ස
ං.
අ

. 
අ
ංක
ය

ම
ස
ෞ .
දැ

.ප්ර
.ප්ර

.අ
ං . නිච්ිත ඉක්කයන්

නිච්ිත නිමවුේ ඉක්ක 

(KPI)/නිමවුම

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැස්ම - 2020

ස්ලමේ කටයුතු අංය.

H
A

/D
S

/R
G

ප්රධාන අබයන්තර 

විගණක

6.2 ලාර්තා වභාභෝචනය කිරීභ

6.3කෂභනාකරණ විගණන භදඳාර්තභේන්තුලට 

ලාර්තා කිරීභ.

7)දිවත්්රික් භේකේ කාර්යාල අබයන්තර 

විගණනයට යටත් ලන භකොටව ්ශඳුනා ගැනීභ

වාභානය විගණනයට නැලත භයොමු 

කිරීභට භඳර විවන ද නඩු ගණන

8.1. ක්රියාකාරී වැැවභ් අධීක්ණය වශ ඇගයීභ

ති.වං.අ. අංකය (තිරවාර 

වංලර්ධන අභිභතාර්ථ) 

භවෞබාග්යභේ දැක්භ 
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8.10.අමාත්ාාංශයේ වාර්ෂික සාංවර්ධන සැලැස්ම 2020 -පිළියෙල කිරීම සදහා මාර්ය ෝපයේශෙ  
 

1.හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ංකාල තුෂ වල වවන වඳොදු භශජනතාලවේ වභාජ-ආර්ථික තත්ත්ලය ලැඩිදියුණු කිරීභට දායකත්ලය වැඳයීභ වශා අභාතාංවව  ලාර්ෂික වංලර්ධන 

වැැව්භ ඉතා ලැදගත් වේඛනයක් වේ. වභභ අරමුණ භත ඳදනම්ල අදා භාර්වගෝඳවේ පිළිවය කරනු ඵනු අතර ලාර්ෂික අයලැය වලන් කිරීභ ශා ඒලා 

උඳවයෝජනය කිරීභ වදශා වභය ඳදනභ ලනු ඇත. 2020 ලර්ය වදශා පුනරාලර්තන ශා ප්රාේධන අරමුදේ වලන් කිරීභ අනුල ඔඵ අංයට වලන් කරන ද 

අයලැය ප්රතිඳාදන වපදායී වව උඳවයෝජනය කිරීභ ඳශසුකරලීවම් අරමුණින් වභභ භාර්වගෝඳවේ නිකුත් කරන ඵල කාරුණිකල වැකුල භැනවි. ඒ අනුල 

ඔඵ අංවව 2020 ලාර්ෂික ක්රියාත්භක වැැවභ් වැකසීවම්දී ඳශත දැක්වලන කරුණු වකවරහි විවේ අලධානය වයොමු කරන වව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි. 

 

2.ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුව - යසෞභා යේ දැක්ම 

 

ජාතික ප්රතිඳත්ති රාමුල තුෂ අභාතාංවව ප්රතිඳත්ති ශා වැසුම්කරණය ක්රියාත්භක ලනු ඇත. ඒ අනුල 2020 ලර්ය වදශා වංලර්ධන ප්රමුඛතාලයන් ීරරණය 

කිරීවම්දී විවේෂිත ජාතික ප්රතිඳත්ති වහිත ජාතික ප්රතිඳත්තිභය භගවඳන්වීම් අනුගභනය කිරීභට ලගඵා ගත යුතු වේ. එඵැවින්, අදාෂ ප්රතිඳත්ති ප්රකානයන් 

භැනවින් අධයනය කරන වව ඔඵ සියලු වදනා වලත වභයින් දැනුම් වදමි. ඉතා ලැදගත් ප්රතිඳත්තිභය වේඛනයන්වගන් උපුටාගත් ප්රධාන කරුණු වභශරක් 

ඳශත දැක්වේ. 

 

2.1යසෞභා යේ දැක්ම - දස වැදෑරුම් ප්රතිපත්ති 

 

1. ජාතික ආරක්ාලට මුේතැන 

2. මිත්රශීලලී වශ වනොඵැදුනු විවේ ප්රතිඳත්තියක්  

3. පිරිසිදු රාජ ඳානයක්  

4. ජනතාලට ලගකියන ලලව්ාා ප්රතිවංව්කරණයක්  
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5. පදායී පුරලැසිවයක් - වශ්රික භානල වම්ඳතක්   

6. ජනතා වක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක්  

7. තාක්ණය භත ඳදනම් ලන වභාජයක්  

8. වබෞතික වම්ඳත් වංලර්ධනය 

9. තිරවාර ඳරිවර කෂභනාකරණය  

10. විනයගරුක, නීතිගරුක වශ ගුණගරුක වභාජයක්  

 

වම් අනුල 2025 දැක්භ යටවත් ශදුන්ලා දී ඇති දව ලැදෑරුම් ප්රතිඳත්ති ලට අනුල ජාතික වංලර්ධනයට  දායක වීභ වභභ අභාතාංවව විය ඳාය ශැසිරවීභ 

තු අවේක්ා වකවර්.  

2.2. තිරසාර සාංවර්ධනෙ පිළිබද 2030 නාෙ පරෙ  

 

එක්වත් ජාීරන්වේ වංවිධානවව වාභාජික රටක් වව ශ්රී ංකාල තිරවාර වංලර්ධනය පිළිඵ  2030 නාය ඳත්රයට අදාෂ අභිභතාර්ා වාක්ාත් කර ගැනීභ 

වදශා එකගතාලය ඳෂකර ඇත. වභහි අභිභතාර්ා 17 ක් වශ ඉක්ක 169ක් අන්තර්ගත වේ. වභභ නාය ඳත්රයට අනුගත වීභ තුෂ කිසිවලකු භගශැර වනොයෑභ 

යන වභව්ා ප්රතිාාල වභග වි්වීය, ඳරිලර්තනීය, අදා සියේ ඇතුත් ශා ඒකාඵේධ ව තිරවාර වංලර්ධන රාමුලකට ශ්රී ංකාල ඵැදී සි.. වභභ රාමුල 

ඒකාඵේධතාලවයන් ශා වනොවඵදිය ශැකි බාලවයන් යුක්ත ලන අතර, එභගින් ආර්ථික, වභාජයීය, ඳාරිවරික යන මලික  තිරවාර වංලර්ධන භානයන් වභඵරල 

ඳලත්ලා ගනු ඇත. අඳ රවටහි වංලර්ධන ප්රතිඳත්ති රාමුල ශා උඳායභාර්ගික වංලර්ධන ේ රමුඛතා වැකිේට ගනිමින් වභකී වගෝලීය නාය ඳත්රය ශ්රී ාංකික 

වන්දර්බය තුට ප්රාවේශීලය ගත කරනු ඇත. ජාතික, ඳෂාත් ශා ප්රාවේශීලය භටමටවභන් වම්ඳත් වලන් කිරීවම් ක්රියාලලියට නායකත්ලය වඳයමින් තිරවාර 

වංලර්ධනය පිළිඵද ඒකාඵේධ ප්රවේයකට වභභ නාය ඳත්රය භගින් ක්රභානුක ශා පිළිගත් රාමුලක් ව්ාාඳනය කරනු ඇත.  

තිරවාර වංලර්ධන අරමුණු ඳශත දැක්වලන කරුණු ලලින් යුක්ත වේ.  

 

 ඳරිලර්තනීය ශා වලනව්කම් ලට ක්වීවම් නැඹුරුල. 
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 අනාගතය මුේකර ගැනීභ.  

 තිරවාර වංලර්ධන අරමුණු ක්රියාකාරකම් ලට නැඹුරුවීවම් ක්රියාලලිය භැදිකාලීන කඩිනම්බාලය ශරශා වකටි කාලීනල ප්රධාන ධාරාලට පිවිසීවම් සිට 

දිගුකාලීනල ප්රතිඳත්තිභය එකගතාලය දක්ලා ගභන් කරනු ඇත.  

 වේඳානභය ශැසිරවීවම් කාර්යබාරය.  

 

   2.3. 2020 – 2025 සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක - “යසෞභා යේ දැක්ම” 

 

වගෝලීය තත්ත්ලය වශ රවටම වභාජ ආර්ථික ක්වේත්රයන්වේ ලර්තභාන තත්ත්ලය වැවකවින් අධනය කිරීවභන් අනතුරුල එක් එක් අංල අනිලාර්යවයන්භ 

සිදුකෂ යුතු ලුශාත්භක වලනව්කම් රායකයක් අඳ විසින් ශදුනාවගන තිව . ඒ අනුල 2020 – 2025 කාය තුෂදී ෂගා කර ගැනීභට අවේක්ෂිත වාර්ල ආර්ථික 

ඉක්කයන් කිහිඳයක් ඳශත දැක්වේ.  

 වාභාන ආර්ථික ලර්ධන වේගය 6.5  දක්ලා ඉශට. 

 ඇ.ව ො.6,500 ඉක්භලා යන ඒක පුේග ආදායභක්. 

 වවේලා  වියුක්ති අනුඳාතය 4  කට ල ා අඩු අගයක්. 

 උේධභන වේගය 5  කට ල ා අඩු අගයක්. 

 අයලැය හිගය දෂ වේශීලය නි්ඳාදනවව  ප්රතිතයක් වව 4  ට ල ා අඩු අගයක්. 

 තනි ඉක්කවම් වඳොලී අනුඳාතය රලා ඳලත්ලා වගන යාභ.  

 රුපියවේ අගය වා්ාලර භටමටභක ඳලත්ලා වගන යාභ. 
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වභභ වන්දර්බය තුෂ ඳශත දැක්වලන ක්රියාභාර්ග ඇසුරින් ජාතික වංලර්ධන ක්රියාලලියට දායකවීභ වභභ අභාතාංය භගින් අවේක්ා වකවර්. 

1. නිපුණත්ලවයන් වශබි භානල වම්ඳත ප්රව්ත ඳරිඳාන ක්රභයක් ඇතිකිරීභ වදශා උඳවයෝජනය කිරීභ. 

2. වවේලාාභීන්ට හිතැති ශා ප්රතිාාර දැක්විය ශැකි වවේ කාර්යා ඳේධතිය  යටිත ඳශසුකම්) ලැඩිදියුණු කිරීභ. 
3. ග්රාමීය, ප්රාවේශීලය වශ දිව්ත්රික් භටමටවභන් ඒකාඵේධ ප්රවේයකින් ආර්ථික වංලර්ධනයට භැදිශත්වලමින් වාර්ල ආර්ථික ඉක්ක වපුරා ගැනීභට දායක 

වීභ. 
 

4. ජන ජීවිතවව එදිවනදා කටයුතු ඳශසු කිරීභ වදශා අල ලන නීතානුක ආලරණය වදශා ඒ ඒ වියඳාය තු ඳැලරී ඇති කටයුතු කාර්යක්භල 
සිදුකිරීභ. 

 

5. රාජ වවේලකයාවේ අනනතාලයට අල භූමිකාල නිර්භාණය කිරිභ. 

 

3. පරිහරණෙ කිරීමට සුදුසු  අදාළ ප්රකාශන  

 

ලාර්ෂික වංලර්ධන වැැව්භ පිළිවය කිරීභට ප්රාභවයන් අදාෂ ලැදගත් ප්රකාන වලත වයොමුවීභ තුළින් ලර්තභාන ප්රතිඳත්ති, වංලර්ධන උඳායභාර්ග වශ 

රවටහි ආර්ථික ශා වභාජයීය උඳනීරන් පිළිඵද භනා අලවඵෝධයක් ඵාගැනීභට ශැකිලනු ඇති අතර, ඒ වදශා ල ාත් ලැදගත් වේඛන වභශරක් ඳශත දැක්වේ. 

 2025 දැක්භ 

 2030 නාය ඳත්රය ශා තිරවාර වංලර්ධනය 

 රාජ ආවයෝජන ලැ වටශන  

 ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්භ පිළිවය කිරිභ වම්ඵන්ධවයන් 2017 වඳඵරලාරි 17 දී ඇති අංක 01/2014 දරණ රාජ මුදේ ාක්රවේඛය  

 ශ්රී ංකා භශ ඵැංකුල විසින් ප්රකායට ඳත්කරන ද ලාර්ෂික ලාර්තා වශ ලර්තභාන ආර්ථික ප්රලනතා අ ංගු වේඛන  

  ජනගශන ශා වංඛාවේඛන වදඳාර්තවම්න්තුල විසින් භෑතදී ඳෂකරන ද ලාර්තා 

 අවනකුත් අදා ප්රකාන  

4.වාර්ෂික සාංවර්ධන සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම  
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 අභාතාංවව දැක්භ 

 අභාතාංවව වභවශලර 

 අභාතාංවව මලික වතොරතුරු 

 ලලව්ාාපිත භ්ඩ / ආයතන/අං 

 වංවිධාන වටශන 

 කාර්යභ්ඩ  විව්තර  

 දරිද්රතාලය ශා ැකකියා නියුක්තිය වම්ඵන්ධ දර්ක  

 දිව්ත්රික් භටමටමින් යටිත ඳශසුකම් වම්ඵන්ධ විවත්ර  

 ප්රමුඛ ඳරාවයන් (Thrust Area) 

 අභාතාංවව මලික කාර්යයන් 

 අභාතාංවව ප්රතිප රාමුල 

 ලාර්ෂික ක්රියාත්භක වැැවභ් 

 2020  ලර්ය වදශා ැවඵන ම වම්ඳත් 

 ලවර ඳශක් තුෂ  වාක්ාත් කර ගනු ැබූ උඳනීරන් 

 අභාතාංවව ඉදිරි පියලරයන් 
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  8.11 වාර්ෂික ක්රිොත්මක සැකැස්ම සකස් කිරීයම් ප ප්ර තිෙ (Milestone) තීරණෙ කිරීයම් වර්ගීකරණෙ 

ඉදිකිරිම්  ලාඳිති 1 බ්ඩ  ශා වවේලා/මිදීගැනීම් 2 පුහුණු/වලනත්  ලැ වටශන් 3 

ප්රගති අක්රය  ප්රගති අදියර  ප්රගති අක්රය ප්රගති අදියර  ප්රගති අක්රය ප්රගති අදියර 

1. Procurement Stage A 

A1 Identification Location/Preparing the Estimate A1 අලතා ශදුණාගැනීභ/ඇව්තවම්න්තු කිරීභ Identification 
Location/Preparing the Estimate ) 

A1 ව්ාානය  ශදුණා ගැනීභ/ අලතා 
ශදුණා ගැනීභ/අයදුම්ඳත් කැදවිභ, 

A2 Estimate Prepared (Estimated) A2 ඇව්තවම්න්තු අනුභත කර ගැනීභ Estimate Prepared A2 ලාඳිති ලාර්තාල 
වකව්කිරීභ/ඇව්තවම්න්තු 
වකව්කරීභ A3 Bid Documents Prepared A3 Bid Documents Prepared A3 ලාඳාති ලාර්තා අනුභත කර 
ගැනීභ ඇව්තවම්න්තු අනුභතකර 
ලාගැනීභ A4 Quotation/ Bid  called A4 Quotation/ Bid  called A4 ප්රතිාභින් 
වත්රීභ/වම්ඳත්දායකයින් 
වතෝරාගැනීභ A5 Quotation/ Bid Received A5 Quotation/ Bid Received A5 වටන් ර් කිරීභ/  

A6 Evaluation Stage A6 Evaluation Stage A6 වටන් ර් ඇගයීභ / 

A7 Contract Awarded A7 Tender  Awarded A7 වටන් ර්  ප්රදානය/ලැ  වටශන 
වැසුම් කර අලවන්  

2. Implementation Stage B  

B ( 10%) Date of Award of Letter  B ( 10%) බ්ඩ  ශා උඳකරණ ඇනවුම් කිරීභ B ( 10%) ලැ  වටශන ආරම්බ කිරිභ 

C1 (11-25%) 

ගිවිසුම්ගත/ ඇව්තවම්න්තුගත මුදලින් ලැ  අලවන්කර ඇති  

C1 (11-25%) 

බ්ඩ  ශා උඳකරණ  ඵා ගැනීභ 

C1 (11-25%) 

පුහුණු ලැ  වටශන ආරම්බ  කර 
ඳලත්ලාවගන යාභ  

C2 (26-50%) C2 (26-50%) C2 (26-50%) 

C3 (51-75%) C3 (51-75%) C3 (51-75%) 

C4 (76-99%) C4 (76-99%) C4 (76-99%) 

D (100%) වබෞතිකල ලැ  අලවන්  D (100%) වම්පූර්ණ  ඇණවුභ ැබී ඇත/බ්ඩ  නිකුත් කර ඇත D (100%) පුහුණු ලැ  වටශන අලවන්කිරීභ        

J 30 ) මුදේ  වම්පූර්ණවයන් වගලා  ලැ  අලවන්කර නැති  J 30 ) මුදේ  වම්පූර්ණවයන් වගලා  ලැ  අලවන්කර නැති J 30 ) මුදේ  වම්පූර්ණවයන් වගලා  ලැ  
අලවන්කර නැති 

H ( 100%) ලැ  නිභකර වගවීම් අලවන්කර නැත   H ( 100%)  වගවීම් කර නැත/ බ්ඩ  නිකුත් කර ඇත H ( 100%) ලැ  නිභකර වගවීම් අලවන්කර 
නැත 

      I  (  100%) ලැ  ශා වගවීම් කටයුතු අලවන්කිරීභ  I  (  100%) වගවිම් අලවන් / බා්ඩ  නිකුත් කර අලවන්       I  (  100%) ලැ  ශා වගවීම් කටයුතු 
අලවන්කිරීභ 

O ආරම්බ වනොකෂ O ආරම්බ වනොකෂ O ආරම්බ වනොකෂ 

Q ගැටළු Q ගැටළු Q ගැටළු 

වටශන: *   
1 ඉදිකිරීම් ලාඳිති - C1-ගිවිසුම්ගත/ ඇව්තවම්න්තුගත මුදලින් ලැ  අලවන්කර ඇති ප්රතිතය   11-25%,    C2- ගිවිසුම්ගත/ ඇව්තවම්න්තුගත මුදලින් ලැ   අලවන්කර ඇති ප්රතිතය   ,     C3- 
ගිවිසුම්ගත/ ඇව්තවම්න්තුගත මුදලින් ලැ  අලවන්කර ඇති ප්රතිතය     
2 මිදි ගැනිම්  -  C1-ඇනවුවභන් ැබි ඇති බ්ඩ  ශා වවේලා  11-25%,    C2-ඇනවුවභන් ැබි ඇති බ්ඩ  ශා වවේලා  26-50%,    C3- ඇනවුවභන් ැබි ඇති බ්ඩ  ශා වවේලා  න් 51-   75% **      
3 පුහුණු ලැ වටශන් වශ මිදීගැනීම්  බ්ඩ  ශා වවේලා) ලාඳිතිල  ක්රියාත්භක අදියවර්දී  ප්රගති භටමටභට අදා ප්රතිතය අනුල  C1,C2, C3, C4 ලලින් සුදුසු අක්රය වයොදන 

 




