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2020 ර්ඹ වා ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ාර්තා 

පෂාත් පාන, ආර්ථික ප්රලර්නන, විදුලිබ ශා බක්ති, පරිවර කටයුතු, ජවම්පාදන ශා ජාපලශන 

වශ වංචාරක කටයුතු අමාත්ාංය  - බව්නාහිර පෂාත් 

ලැය ශීර් අංකය -  104 

 

01 පරිඡේදය - ආයත්නික පැතිකඩ / ක්රියාලට නැංමේඡම් වාරාංය  
 

1.1. ශැඳින්මේම  

ඵ්නාහිය ඳශාත් බාවේ; ඳශාත් ඳාරන, ආර්ථික ප්රර්ධන, විදුලිඵර වා ඵරලක්ති, ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන, ඳරිය කටයුතු  වා ංචායක අභාතයංලඹ ිහි ප්රධාන අභාතයංලඹ වර විඹඹ හ වතක 
කශභනාකයණ ගකීභ උසුරයි. අභාතයංල නාභවඹහි දව හ විඹඹ හ වැය අඳද්රය කශභනාකයණඹ විඹඹ ද 
අභාතයංල විඹ ඳටඹට අඹත් වේ.  

අභාතයංලඹට අඹත් ආඹතන අතරි හ ප්රධානතභ ආඹතනඹ ඳශාත් ඳාරන වදඳාර්තවම් හතු න අතය,   
අවනකුත් ආඹතන  තුනභ  ය්ටාිතත ආඹතන වේ.  

ඵ්නාහිය ඳශාත්  අඳද්රය කශභනාකයණ අධිකාරිඹ 2007 අංක 01 දයන  ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ංවල ධිත 1999 
අංක 09 දයන ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ්ටාිතත වක ට ඇත. 1994 අංක 03 දයන ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ්ටාිතත වක ට ඇති 
ඵ්නාහිය ඳශාත් ංචායක භණ්ඩරඹ ද, 2010 අංක 09 දයන ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ්ටාිතත ආර්ථික ප්රර්ධන 
කාර්ඹාංලඹ ද අභාතයංලඹට අඹත් ය්ටාිතත ආඹතන වේ.   

අඳද්රය කශභනාකයණ අධිකාරිඹ වා ඵ්නාහිය ඳශාත් ංචායක භණ්ඩරඹ  වා ිහි නාභවඹ හ දව හ 
විඹඹ හ අඹත් න අතය ආර්ථික ප්රර්ධන කාර්ඹාංලඹ  ඵ්නාහිය ඳශාත ඇතුශත කෘෂිකාර්මික, කාර්මික, 
ානිජය වා වශ යාඹ ව වනත් ආදාඹම් උඳදින යාඳෘති ප්රර්ධනඹ ිරීමභ වා ටට අනුලාංගික  සිඹළු 
කරුණු අයමුණු වක ට ිතහිටුා ඇත.  

මීට අභතය අභාතයංලඹට අඹත් විඹඹ හ තුනක්  ෘව භ අභාතයංලඹ ඹටවත්  රිඹාත්භක වේ. ඳරිය 
කටයුතු, විදුලිඵර වා ඵරලක්ති, ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන ඹන විඹ හ වේ. ිභ විඹ හට අඹත් සිඹළු 
කටයුතු අභාතයංලවස ෘව අක්ක්ණඹ වා රිඹාත්භක ඵරධාීමත්ඹ ඹටවත් රිඹාත්භක වේ. 

ඒ අනු අභාතයංලවස අයමුණු වා ප්රධාන කාර්ඹඹ හ හවත සිඹළු විඹඹ හට අදාශ ආඹතන ම්ඵ හක්කයණඹ, 
ංර්ධනඹ, වභවවඹවීභ, දිලාගත ිරීමභ වා මරය කරභනාකයණඹට අදාශ වග නුවී ඇත. 

වභභ අභාතයංලඹ සිඹ ඳාර්ලකාය ආඹතන වා ප්රතිරාී  ජනතාට ව ා රඵාීමවම් ීම අ හතර්ජාතික භ්ටටවම් 
ව ා ම්ඳාදන ප්රමිීන හ ඹටවත් කටයුතු ිරීමභට ික  වී ඇති අතය, ඒ වා 2019 ර්ඹට අදාර   „ISO 
9001‟ ප්රමිති වතිකඹ රඵා ඇත. 

වභභ අභාතයංලඹ 2019 ර්වස ීම ඳශාත් නිලච්ිත ංර්ධන ප්රදාන වා ඳශාත් ංර්ධන ප්රදාන ඹන මරා්ර  
භගි හ අයමුදල් ම්ඳාදිත ඳශාතට අඹත් වක ශම, ගම්ඳව වා කළුතය දි්ත්රික් තුවනහි ප්රජාව  ංර්ධනඹ වා 
සුබාධනඹ වා  රු.මි.811.0 ක් ව හ වක ට හ හ රු.මි. 676.80ක් ර්ඹ තුශ ංර්ධන යාඳෘති 845 ක් 
වා ආවඹ ජනඹ වක ට තිවේ. 

2019 ර්වස ව හකශ ප්රතිඳාදන ලි හ ආ හන ලවඹ හ 12% ක් හතිරි වක ට තිවඵන අතය, ඳශාත් නිලච්ිත 
ංර්ධන ප්රධාන ඹටවත් 25%  ප්රතිඳාදන අවුයා තැීමභට රද බාණ්ඩාගාය උඳවද් වා ර්ාානවස විඹදම් 
සීභා ිරීමභට අදාර නිකුත් කශ ආයක්ණ නිවඹ ග වභභ හතිරි ිරීමම් රට වව තුවිඹ. ිඹ වඳය ර්වස 
අත්කයගත් 99.55% ක මරය ප්රගතිඹ වා ැඳීවම් ීම ඳසුඵෑභක් වුද වබෞතික ප්රගතිඹ 99.88%  අත්කය ගැනීභට 
වැිරවීභ ඳැති මරය තත්ත්ඹ හ ඹටවත් හභවත් ාර්ටකත්ඹිර.  

වභභ ාර්තා භගි හ ර්ඹ තුශ  හටුකශ යාඳෘති වි්තය වා ප්රගතිඹ, වර් භ්ත මරය කාර්ඹ ාධනඹ, 
තියය ංර්ධන අයමුණු හටුකය ගැනීවම් කාර්ඹ ාධනඹ වා  භාන ම්ඳත් ඳැතිකඩ පුළුල් වර විග්රව 
වකවර්. 
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1.2.  දැක්ම 

“ඵ්නාහිය ඳශාත් තියය ංර්ධනවස වඳය ගභ හකරු” 

 

    ඡමඡශලර 

“නිපුණ වා සුවදශීලී භාන ම්ඳතක් තුළි හ ප්රාදාත්භක ජනතා ව ඹක් ැරසීභ” 

 

  

අරමුණු : 

 ඳශාත්ාසී ප්රජාව  ීවන තත්ත්ඹ උ් කයලීභ  වා භනා ඳත්ාවගන ඹාභ වා වඳ දු 

උඳවඹ ගිතා ව ා, භවජන වෞඛ්ය වා සුඵාධන ව ා ශ ා කයලීභ. 

 ඳශාත තුශ ික්රැ්න අඳද්රය ම්ඳතක් ඵට ඳත්කයලීභ වා ඵ්නාහිය ඳශාත ජන ීවවිතඹට 

ඩාත් සුදුසු ඳරියඹක් වර වග ඩනැගීභ. 

 ඵ්නාහිය ඳශාත ප්රමිතිගත තියාය ංචායක කරාඳඹක් වර අිවර්ධනඹ වීභ. 

 ඳශාත්ාසී ප්රජාව  ීවන තත්ත්ඹ උ් කයලීභ වා න ංර්ධන අ්ටා ව ආවඹ ජන 

අ්ටා ප්රර්ධනඹ වීභ. 

 

1.3.   

ප්රනාන කාර්යයන් : 
 

 අභාතයාංලඹ වා ඒ ඹටවත් ඳත්නා ආඹතනර ව ඹ කයන නිරධාීම හව  ආඹතන කටයුතු 

ඳත්ාවගන ඹාභ. 

 අභාතයාංලඹ වා ඒ ඹටවත් ඳත්නා ආඹතනර විර්ජන ගිණුම් අත්තිකායම් ගිණුම් 

විගණකාධිඳති වත හදිරිඳත් ිරීමභ වා ගිණුම් කටයුතු ිතළිඵ උඳවද් රඵාීම මරය ඳරිඳාරනඹ සිදු 

ිරීමභ. 

 අභාතයාංලඹ ඹටවත් ඳත්නා ආඹතනර ගැටළු විභර්ලනඹ කය ඒා විඳීභට අදාර ඳැවැදිලි 

ිරීමම් රඵාීමභ. 

 සිඹළු විඹ හට අදාශ ාර්ෂික රිඹාකාීම ැරැ්භ ැකසීභ , අනුභැතිඹ , අක්ක්ණඹ වා ප්රගති 

භාවර චනඹ. 

 ආඹතනික ප්රතිපර යාමු ැකසීභ , ඹාත්කාලීන ිරීමභ වා වභවවයුම් ඇගයුම් කටයුතු 

 ාර්ෂික මරධන ඇ්තවම් හතු ැකසීභ. 

 ංර්ධන ැඩටව හ වා යාඳෘති වදුනා ගැනීභ , ැරසුම් ිරීමභ වා රිඹාත්භක ිරීමභ. 

 ISO තත්ත් කශභනාකයණ ප්රතිඳත්තිඹ රිඹාත්භක ිරීමභ. 

 අභාතයංල අයමුණු හටුකයගැනීභ වා; අභාතයංලඹට අඹත් වදඳාර්තවම් හතු වා ය්ටාිතත 

ආඹතන වභවවඹවීභ, මුරය, තාක්ිකක, ෛනතික වා අවනකුත් ව ා රඵා ීමභ. 
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1.4.  වංවිනාන වටශන 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡේකම් 

අනක්  ( වැෂසුම්)  
(තනතුරු 01) 

ඡජ්ස වශකාර ඡේකම් 
(තනතුරු 01) 

ප්රනාන  ගණකාධිකාරී 
(තනතුරු 01) 

 

වශකාර අනක් (වැෂසුම්) 
(තනතුරු 3) 

පරිපාන නිනාරී 

(තනතුරු 01) 

ගණකාධිකාරී   

(තනතුරු 01) 

වශකාර ඡේකම් 

(තනතුරු 02) 

කාර්යා කාර්ය වශකාර 

(තනතුරු 1) 

වංලර්නන නිනාරී -(තනතුරු18) 
පරිවර නිනාරී -(තනතුරු 02) 

ප්රනාන කෂමනාකරණ වශකාර 

(තනතුරු 1) 

කෂමනාකරණ වශකාර 

(තනතුරු 3) 

කාර්යා කාර්ය වශකාර 

(තනතුරු 4) 

රියදුරු       

(තනතුරු 9) 

ප්රනාන කෂමනාකරණ වශකාර 

(තනතුරු 1) 

කෂමනාකරණ වශකාර 

(තනතුරු 20) 

මූ වශකාර  -  (තනතුරු 1)   

ප්රනාන කෂ. වශකාර -(තනතුරු 1) 

කාර්යා කාර්ය වශකාර  

(තනතුරු 1) 

කෂමනාකරණ වශකාර  

(තනතුරු 3) 
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1.5. අමාත්ංය යටඡත් පලතින ඡදපාර්ත්ඡම්න්තු/ ඡදපාර්ත්ඡම්න්තුඡප ප්රනාන අං/ දිව්ත්රික් ඡේකම් 

කාර්යාය යටඡත් පලතින ප්රාඡීශීය ඡේකම් කාර්යා    
 

අභාතයංලඹ ඹටවත් ආඹතන 4 ක් ඳතින අතය හ හ ිකක් වදඳාර්තවම් හතුක් දශ අවනකුත් ආඹතන 

ය්ටාිතත ආඹතන ද වේ. ආඹතන රැයි්තු ඳවත දැක්වේ. 

 

 පෂාත් පාන ඡදපාර්ත්ඡම්න්තුල - බව්නාහිර පෂාත් 

ඳශාත් ඳාරන වදඳාර්තවම් හතු අභාතයංලඹ ඹටවත් ඳතින ිකභ වදඳාර්තවම් හතු න අතය, 

වදඳාර්තවම් හතු ඹටවත් අක්ක්ණඹ න ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 49 ක් ඳශාත තුශ ්ටාිතත වක ට ඇත. 

වක ශම, ගම්ඳව, කළුතය දි්ත්රික්ක තුන තුශ යා්තත ඇති වභභ ආඹතන 49, අක්ක්ණඹ වා ංර්ධන 

කටයුතු වභවවඹවීභ වා දි්ත්රික් භ්ටටමි හ වකාය ඳශාත් ඳාරන වක භාරි් කාර්ඹාර තුනක් ්ටාිතත 

වක  තිවේ. වභභ කාර්ඹාර වකාය ඳශාත් ඳාරන වක භාරි්යවඹකු ඹටවත් ඳාරනඹ න අතය, ඳශාත් 

ඳාරන වකාය වක භාරි්යඹාව  ආ හනතභ අක්ක්ණ නිරධාීම වර දි්ත්රික් වල්කම්යඹා කටයුතු 

කයයි. 

 

 ආර්ථික ප්රලර්නන කාර්යාංය 

2010 අංක 09 දයන ඳශාත් ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ිතයිටුා ඇති  ආර්ථික ප්රර්ධන කාර්ඹාංලඹ, ඵ්නාහිය ඳශාත 

ඇතුශත; කෘෂිකාර්මික, ානිජය වා වශ යාඹ ව වනත් ආදාඹම් උඳදින යාඳෘති ප්රර්ධනඹ 

ිරීමභ, ිතහිටුවීභ වා ඒාවස නියතවීභ වා ද, කාර්මික වා ආර්ථික ැශසුම් ක් ිරීමභ, රිඹාත්භක ිරීමභ 

වා ම්ඵ හක්කයණ කටයුතු සිදුිරීමභ වා ද, විදයාත්භක වා කාර්මික ඳර්වසණ ප්රර්ධනඹ ිරීමභ වා ද 

ිතහිටුන රද ආඹතනඹිර. 

 

 අපද්රල කෂමනාකරණ අධිකාරිය 

ඵ්නාහිය ඳශාවත් ඳරියඹ ආයක්ා ිරීමභ, ැඩි දියුණු ිරීමභ ව අඳද්රය කශභනාකයණඹ වා උචිත 

ක්රවභ ඳාඹඹ හ තාක්ිකක අිවර්ධණඹ වක ට, ඵ්නාහිය ඳශාත, ජනතාට ීවත්වීභට සුදුසු ප්රවශලඹක් 

ඵට ඳත්ිරීමවම් අයමුික හ 2007 අංක 01 දයන  ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ංවල ධිත 1999 අංක 09 දයන 

ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ්ටාිතත වක ට ඇත. 

 

 පෂාත් වංචාරක මණ්ඩය 

1994 අංක 03 දයන ප්රඥප්තතිඹ ඹටවත් ්ටාිතත  ඵ්නාහිය ඳශාත් ංචායක භණ්ඩරඹ, ඳශාවත් ංචායක 

කටයුතු උන හදු ිරීමභ, අනුඵරීමභ ව ංර්ධනඹ ිරීමභ ව ඳශාත තුශ කාර්ඹක්භ වා තුටුදාඹක 

ංචායක ව ාක් වා උන හදු ිරීමභ, අනුඵරීමභ ව ංර්ධනඹක් ඇති ිරීමභ වා ිතහිටුා ඇති 

ආඹතනඹිර.  

 

1.6  අමාත්ාංය යටඡත් පලතින අරමුදේ 

 වභභ අභාතයංලඹ ඹටවත් කශභනාකයණඹ කයනු රඵන විවල  අයමුදල් වන භැත. 

1.7  විඡී ආනාර බන ලාපතති 

  වභභ අභාතයංලඹ ඹටවත් විවශල ආධාය රඵන යාඳෘති වන භැත 
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02   ඳරිච්ඡේදය -  ප්රගතියය ශා ඉදිරි දැක්භ 

 

2019 ර්යේ දී ඳශාත් ඳාරන අභාත්යංල අයමුදල් මුරාශ්ර යදකක් ඹටයත් රද භ්ත් ප්රාග්ධනධන ප්රතිපඳාදන 

ප්රභායඹ  රු.මි.811.0 කි. ලැය වියයන් අනුල ප්රියඳාදන ප්රභායය ඳවත් දැක්යේ. 

 

 

 

 

ඳශාත් ංර්ධන ප්රදාන ඹටයත් අභාත්යංලඹට යකළකශ ප්රතිපඳාදන ප්රභායඹ ඳවත් දැක්යේ. 

වංරචකය ශා ලැය විය අනුල ඡලන්කෂ ප්රියඳාදන ප්රභායය - ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන  - 2019 
   

ලැය වියය 
ඡගතොඩනැගිලි ශා 

ඉදිකිරීම් 

පුනරුත්ථාඳනය  

යන්ත්ර ශා 

යන්ඡත්රෝඳකරය 

මි දී ගතැනීභ   

නල 

ඡගතොඩනැගිලි 

ශා ඉදිකිරීම්  

ඡලනත් 

ආඡයෝජන   

භාර්ගත ශා 

ලාරිභාර්ගත 

යටිත 

ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය  

ධාරිතා 

වංලර්ධන  
ඡලනත්  එකතුල 

ඳශාත් ඳාරන 30.00 15.00 55.00 40.00 210.00 3.00 28.00 381.00 

අඳද්රය 
කශභනාකයයඹ 

2.00 15.73 2.00 117.78 - - 10.50 148.00 

ංචායක 2.00 10.00 13.00 13.00 
 

1.00 5.00 44.00 

විදුලිඵර වා 
ඵරලක්තිප 

- - 3.00 2.00 - - 25.00 30.00 

ජරඹ - - 10.00 8.00 - - 5.00 23.00 

ඳරිය - - - 6.00 - - 6.00 12.00 

ආර්ථික ප්රර්ධන 3.00 10.00 5.00 0.00 - - 14.00 32.00 

එකතුල 37.00 50.73 88.00 186.78 210.00 4.00 93.50 670.00 

 

 

 

 

වංරචකය 
ඳෂාත් වංලර්ධන 

ප්රදාන 

ඳෂාත් නි්චිත 

වංලර්ධන ප්රදාන 
එකතුල 

ඳශාත් ඳාරන 381.0 67.0 448.0 

අඳද්රය කශභනාකයයඹ 148.0 28.0 176.0 

ංචායක කටයුතු 44.0 19.0 63.0 

විදුලිඵර වා ඵරලක්තිප 30.0 8.0 38.0 

ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන 23.0 19.0 42.0 

ඳරිය කටයුතු 12.0 0 12.0 

ආර්ථික ප්රර්ධන 32.0 0 32.0 

එකතුල 670.0 141.0 811.0 
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ඳශාත් ංර්ධන ප්රදාන ඹටයත් අභාත්යංලඹට යකළකශ ප්රතිපඳාදන ප්රභායඹ ඳවත් දැක්යේ. 

ංයචකඹ වා ැඹ විඹ අනු යකළකශ ප්රතිපඳාදන ප්රභායඹ -ඳෂාත් නි්චිත වංලර්ධන ප්රදාන - 2019 

ලැය වියය 
ඡගතොඩනැගිලි ශා 

ඉදිකිරීම් 

පුනරුත්ථාඳනය 

නල 

ඡගතොඩනැගිලි 

ශා ඉදිකිරීම් 

ඡලනත් 

ආඡයෝජන 

භාර්ගත ශා 

ලාරිභාර්ගත 

යටිත 

ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය 

ඡලනත් 
ධාරිතා 

වංලර්ධන 

යන්ත්ර ශා 

යන්ඡත්රෝඳකරය 

මි දී ගතැනීභ 

එකතුල 

ඳශාත් ඳාරන 5.17 5.18 2.15 50.00 2.00 2.00 0.50 
67.00 

අඳද්රය 
කශභනාකයයඹ 

15.00 13.00 - - - - - 
28.00 

ංචායක - - 5.00 - 14.00 - - 
19.00 

විදුලිඵර වා 
ඵරලක්තිප 

- 4.00 4.00 - 
 

- - 
8.00 

ජරඹ - 4.00 8.00 - 7.00 - - 
19.00 

එකතුල 20.17 26.18 19.15 50.00 23.00 2.00 0.50 141.00 

  

ඉවත් භ්ත් ප්රතිපඳාදන ප්රභායඹ ඳශායත් ංර්ධන ැඩටවකළ වා යාඳිතිප වා අනුභත් කශ ද, 

ර්ාානයඹ හි ඇතිප ව මුරය දු්කයත්ා භත් අනුභත් ව යාඳිතිප අරංගු කිරීභට සිදු ව ඵැවිකළ 2019.12.31 

දිනට අනුභත් යාඳිතිප ප්රභායඹ 844 ක් වා යාඳිතිප භත් අනුභත් මුදර  රු.මි. 766.92  ක් විඹ. එභ යාඳිතිප 

ප්රගතතිපඹ ඳවත් දැක්යේ. 

 

 

වභවත් වංලර්ධන ලයාඳිිය ප්රගතියය - 2019 

විය ලයාඳිිය ගතයන 
අනුභත මුළු 

මුද (රු.) 

ඡගතවූ මුළු මුද 

(රු.) 
මුය ප්රගතියය 

ඡබෞියක 

ප්රගතියය 

ඳශාත් ඳාරන 609 504.41 426.42 84.54% 99.18% 

විදුලි ඵර වා 
ඵරලක්තිප 

69 12.46 12.44 99.83% 100.00% 

ංචායක කටයුතු 22 35.62 29.21 81.95% 100.00% 

ඳරිය කටයුතු  43 14.60 13.20 90.38% 100.00% 

ජර ම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන 

51 24.56 22.53 91.73% 100.00% 

අඳද්රය 
කශභනාකයයඹ 

48 162.88 160.64 98.63% 100.00% 

ආර්ථික ප්රර්ධන 
කටයුතු 

2 12.38 12.39 100.00% 100.00% 

එකතුල 844 766.92 676.81 88.25% 99.88% 
 

*  අගතඹකළ ආකළන දලභ්ථාන යදකකට ටඹා ඇත්. 

 

භ්ත් ප්රගතතිපඹ ටවයනහි දැක්යන ඳරිදි යබෞතිපක ප්රගතතිපඹ  99.88% ක් වු ද, මුරය ප්රගතතිපඹ 88.25 % ක් යේ. නමුත් අත්ැතිප 
බිල් ද භඟ මුරය ප්රගතතිපඹ  97.65% ක් යේ. 
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ඉවත් ප්රගතතිපඹ මුදල් මුරාශ්ර අනු ඳවත් ඳරිදි යේ. 

ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන අරමුදල් ප්රගතියය -  2019 

විය 

අනුභත 

ලයාඳිිය 

ගතයන 

අනුභත මුළු 

මුද (රු.මි) 

ඡගතවූ මුළු 

මුද (රු.මි) 
මුය ප්රගතියය 

ඡබෞියක 

ප්රගතියය 

ඳශාත් ඳාරන 538 443.98 371.21 83.61% 99.44% 

විදුලිඹ 44 5.69 5.68 99.81% 100.00% 

ංචායක 18 29.07 23.14 79.6% 100.00% 

ඳරිය  43 14.60 13.20 90.38% 100.00% 

ජරඹ 26 12.57 10.56 84.04% 100.00% 

අඳද්රය කශභනාකයයඹ 36 145.02 143.19 98.69% 100.00% 

ආර්ථික ප්රර්ධනඹ 2 12.38 12.38 100% 100.00% 

එකතුල 707 663.31 579.36 87.33% 99.92% 

 

ඳෂාත් නි්චිත වංලර්ධන ප්රදාන අරමුදල් ප්රගතියය -  2019 

විය 
ලයාඳිිය 

ගතයන 

මුළු අනුභත 

මුද (රු.) 

ඡගතලා ඇිය මුළු 

මුද (රු.) 

මුය 

ප්රගතියය 

ඡබෞියක 

ප්රගතියය 

ඳශාත් ඳාරන 71 60.43 55.20 91.34% 97.18% 

විදුලිඹ 25 6.77 6.76 99.85% 100.00% 

ංචායක 4 6.55 6.05 92.36% 100.00% 

ජරඹ 25 11.99 11.97 99.78% 100.00% 

අඳද්රය කශභනාකයයඹ 12 17.86 17.53 98.12% 100.00% 

එකතුල 137 103.61 97.50 94.11% 99.44% 

 

2019 ර්යේ ඳශාත් නිල්චිත් ංර්ධන ප්රදාන ඹටයත් අභාත්යංලඹට යකළකශ මුදර රු.මි.141.0 ක් වු ද, භවා 

බාණ්ඩාගතායයේ නියඹෝගත භත් අ්ථා යදකක දී ප්රාග්ධනධන ප්රතිපඳාදන 25 % ක් අවුයා ත්ැබීභ යවේතු යකොට යගතන යාඳිතිප 

වා යකළකශ ප්රතිපඳාදන රු.මි. 105.75 ක් විඹ. යභභ රු.මි.105.75 ක ප්රතිපඳාදනඹ වුනනාගතත් යාඳිතිප 137 ක් වා 

ආයඹෝජන ඹ කයන රදී.  

ර්ාාන මුරය දු්කයත්ා යවේතුයකළ යගතවීම් කශ යනොවැකි ව රු.මි.145.92 ක් ටිනා යාඳිතිප 172 ක් 2020 ර්ඹ 

වා අත්ැතිප බිල් ලයඹකළ යගතවීම් වා ඉතිපරි තිපයේ. 

 

 ප්රාග්ධනධන ඵැඳීම් ලටිනාකම් - 2020 (අතැිය බිල් - 2019) 

මුදල් මූාශ්රය ලයාඳිිය වංඛ්යාල 
අතැිය බිල්ඳත් ල 

ලටිනාකභ (රු.මි.) 

ඳශාත් ංර්ධන ප්රදාන 159 
                                           

133.93  

ඳශාත් නිලච්ිත් ංර්ධන ප්රදාන 13 11.99 

එකතුල 172 145.92 
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 යාඳිතිප  ර්ගීකයය යත්ොයතුරු   
 

ඳශාත් ංර්ධන ප්රදාන ඹටයත් ඉටුකශ යාඳිතිප යඳොදු ර්ගීකයයඹක් ඹටයත් ඳවත් දැක්යේ. 
 

 ඳෂාත් ඳාන ඡවේලා ලයාඳිිය - 2019 

ලයාඳිිය ලර්ගතය ලයාඳිිය වංඛ්යාල  

ඳශාත් ඳාරන  ආඹත්න ර ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 25 

කුඩා ඳාරම් ඉදිකිරීභ 1 

ක්රීඩාංගතන  ංර්ධන 9 

ත්ානාඹම් ංර්ධන 1 

ආයුර්යේද යඵයවත් ලාරා ංර්ධනඹ 2 

ශභා උදයාන ංර්ධන 4 

පු්ත්කාර ංර්ධන 57 

යඳොදු ැසිකිලි ංර්ධනඹ 3 

ප්රජා ලාරා ංර්ධනඹ 28 

යඳය ඳාල් ංර්ධනඹ 9 

යඳොදු නන ළං ංර්ධනඹ  7 

ආදාවනාගතාය ංර්ධනඹ 7 

භාත්ි ාඹන ංර්ධනඹ 9 

යඳොදු යශ යඳොශ ංර්ධනඹ  3 

ඵහුකාර්ඹ යගතොඩනැගිලි ංර්ධනඹ  3 

එකතුල 168 
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 ග්රාමීය ය භාර්ගත වංලර්ධනය  

ග්රාමීඹ  භාර්ගත ඉදිකිරීම් යාඳිතිප  351 ක් 2019 ර්යේ දී ක්රිඹාත්භක  යකොට තිපයේ. යභභ භාර්ගත යාඳිතිප වා 

ඉවතිපකළ දක්ා ඇතිප ඳශාත් ඳාරන යේා යාඳිතිප වා ආයඹෝජනඹ කයන රද මුදර රු.මි. 371.2 කි. යම් 

ඹටයත් ක්රිඹාත්භක කශ භ්ත් යාඳිතිප ංයා  510 කි. 

 

 විදුලිඵ ශා ඵක්ිය ලයාඳිිය 
 

2019 ර්යේ දී ක්රිඹාත්භක කශ භ්ත් විදුලි ඵර වා ඵර ලක්තිප යාඳිතිප 44 ක් න අත්ය ස වා     රු.මි. 

5.68 ක් ැඹ කයන රදී. 
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ඳෂාත් ඳාන ඡවේලා ලයාඳිිය 2019 

55% 29% 

16% 

විදුලිඵ ශා  ඵක්ිය 

ලයාඳිිය - 2019 

විදුලිඹ ැඳයීම්  

විදුලි කණු 
විත්ැකළ කිරීභ 

යත්කරා විදුලිඹ 
රඵා දීභ  

ලයාඳිිය ලර්ගතය ලයාඳිිය වංඛ්යාල 

විදුලිඹ ැඳයීම් 31 

44 විදුලි කණු විත්ැකළ කිරීභ 8 

යත්කරා විදුලිඹ රඵා දීභ 5 
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 වංචාරක කටයුතු ප්රලර්ධනය  

 

ංචායක කටයුතු ක්යේත්රයඹහි ැඩටවකළ 26 ක් වා ආයඹෝජනඹ කශ මුදර රු.මි. 29.18 කි. 
 

ලැඩවටශන් ලර්ගතය ලැඩවටශන්  ගතයන 

ංචායක භාර්ගත වා ඹටිත්ර ඳවසුකම් 5 

අයශවි ඳවසුකම් රඵාදීභ ැඩටවකළ 1 

ංචායක ප්රර්ධන ැඩටවකළ 6 

ංචායක යේා ඳඹකළනකළ  පුහුණු කිරීභ 4 

ආඹත්නික කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 5 

යේ අඩවිඹ  නිර්භායඹ 1 

එකතුල 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

4% 

27% 
18% 

23% 

5% 

වංචාරක කටයුතු ප්රලර්ධනය 

ංචායක භාර්ගත වා ඹටිත්ර 
ඳවසුකම් 

අයශවි ඳවසුකම් රඵාදීභ 
ැඩටවකළ 

ංචායක ප්රර්ධන ැඩටවකළ 

ංචායක යේා ඳඹකළනකළ  
පුහුණු කිරීභ  

ආඹත්නික කාර්ඹ භණ්ඩර 
පුහුණු  

යේ අඩවිඹ  නිර්භායඹ  
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 ඳරිවර කටයුතු  
 

ඳශාත් භටිටයම් ඳරිය ංර්ධන වා ංයක්ය කටයුතු වා ක්රිඹාත්භක  කශ ැඩටවකළ 
ගතයන 43 ක් න අත්ය ස වා ආයඹෝජනඹ කශ මුදර රු.මි. 13.19 කි. 

 

 
 

    

 
 

 

                                

 ජ වම්ඳාදන ශා ජාඳලශන 

2019 ර්යේදී ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන යාඳිතිප 51 ක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා රු.මි.22.52 ක් 

ආයඹෝජනඹ කයන රදී. 

 

 
 

 

 

 

58% 

14% 

11% 

5% 

12% 

ඳරිවර කටයුතු තුරු ඉසුය 
ගතම්භාන 
ැඩටවන 

රුක් යයෝඳය 
ැඩටවකළ 

ඳරිය දින 
ැභරුම් 
ැඩටවකළ 

ජර මුරාශ්ර 
ංයක්ය 
ැඩටවකළ 

ප්රජා දැනුත් 
කිරීම් 

ජර 
ඳවසුකම් 
රඵා දීම් 

65% 

ප්රජා ජර 
යාඳිතිප 

23% 

මුලික 
ජර 

ඳරීක්ා
  

10% 

ළං 
ප්රතිපං්
කයයඹ  

2% 

ජ වම්ඳාදන ශා 

ජාඳලශන 

යාඳිතිප ර්ගතඹ 
යාඳිතිප 
ංයා  

තුරු ඉසුය ගතම්භාන ැඩටවන 25 

43 

රුක් යයෝඳය ැඩටවකළ 6 

ඳරිය දින ැභරුම් ැඩටවකළ 5 

ජර මුරාශ්ර ංයක්ය ැඩටවකළ 2 

ප්රජා දැනුත් කිරීම් 5 

යාඳිතිප ර්ගතඹ 
යාඳිතිප 
ංයා  

ජර ඳවසුකම් රඵා දීම් 33 

51 

ප්රජා ජර යාඳිතිප 12 

මුලික ජර ඳරීක්ා  5 

ළං ප්රතිපං්කයයඹ  1 
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 අඳද්රලය  කෂභනාකරයය  
 

2019 ර්යේ දී කශ කශභනාකයය යාඳිතිප 232 ක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා රු.මි.160.63 

ආයඹෝජනඹ යකොට තිපයේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ආර්ථික ප්රලර්ධන කටයුතු 

 

 

 

 

 
 

 

 අභාතයංය යටඡත් ක්රියාත්භක කෂ විඡේෂිත ලැඩවටශන් 

අභාත්යංලඹට අඹත් විඹ ඳථඹ ඹටයත් අභාත්යංලඹ යාඳිතිප ඵරධාරීත්ඹ වා ක්රිඹාත්භක ඵරධාරීත්ඹ 

දයමිකළ ක්රිඹාත්භක කශ වියලේත ත් ැඩටවකළ පයඳඹකි. 

 

 ප්රජා ජ ලයාඳිියල ජ නියදි ඳරීක්ා කිරීභ  

ඵ්නාහිය ඳශායත් ැභට පිරිසිදු ඳානීඹ ජර මරාශ්රඹකට  ප්රයේල වීයම් වැකිඹා ඇතිප කිරීයම් තිපයය 

ංර්ධන ඉරක්කඹ අයමුණු කය ගතනිමිකළ යභභ ැඩටවන ක්රිඹාට නැංවීඹ. 

ප්රජා ජර යාඳිතිප ැ ව ලයඹකළ ක්රිඹාත්භක න වා එභ ජර යාඳිතිප ලිකළ ප්රතිපරාබ රඵන ප්රජා  

සායේ ගුයාත්භක බාඹ පිළඵ ඇගතයීභක් සිදු කශ අත්ය, ර්ඹ තුශ ජරමුරාශ්ර 60 ක ඳභය නිඹදි 

ඳරීක්ා සිදු කයන රදී. ජර මරාශ්රර වුනනාගතත් ගතැටු  පිළඵ  ප්රජා ජර මිතිප නිරධාරීකළ දැනුත් 

යකොට සා විදීභට භඟ යඳකළන රදී. මීට අභත්ය ජරයඹහි  අධික ඵැක්ටීරිඹා  ාකළද්රයඹක් ඳතිපන 

ජර ම්ඳාදන මරාශ්ර යදකකට ජර පිරිසිදු කායක (යඳයය ) යදකක් රඵායදන රදී.  යම් තුළකළ වා  

ඳවුල් 6000 කට ඳභය යත් ැරසීභට වැකි විඹ.    

 ඡෝක ඡතත් බිම් දිනය වැභරීභ  

යඳඵයාරි 02 දිනට යඹයදන යරෝක යත්ත් බිම් නිමිත්ත්කළ  යත්ත්බිම් පිළඵ දැනුත් කිරීයම් 

ැඩටවනක් ඵත්ත්යමුල්ර දිඹරු උඹන යත්ත්බිම් ආශ්රිත් ංවිධානඹ යකොට, භතුගතභ කරාඳයේ 

යත්ෝයාගතත් ඳාල් කිහිඳඹක සිසුකළ ැඩටවකළ වා ම්ඵකළධ කයගතකළනා රදී. 

යාඳිතිප ර්ගතඹ යාඳිතිප ංයා 

ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 20 

232 

දැනුත්කිරීයම් ැඩටවකළ 52 

ත්ත්ත් ඳරීක්ය 26 

ආඹත්න භට්ටයම් කශ කශභනාකයය ැඩටවකළ 124 

ඹකළත්ර වා උඳකයය මිශදී ගතැනීම් 10 

2019 ර්යේ දී ආර්ථික ප්රර්ධන  කාර්ඹංලඹ භගිකළ ඉටු කයන ප්රජා ආර්ථික ප්රර්ධන යාඳිතිප වා 

රු.මි.12.38 ක් ආයඹෝජනඹ කයන රදී. 
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 ජගතත් ඳරිවර දිනය වැභරීභ  

භාර්තු 05 දිනට යඹයදන ජගතත් ඳරිය දිනඹට භගතාමී ඳශාත් ඳාල් සිසුකළ අත්ය ඳරිය ංයේදීත්ාඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ අයභඅයඅ කයයගතන „යොඵා සිත් ර‟ චිත්ර, යඳෝ්ටර් වා ඡාඹාරුඳ ත්යගතඹ ඳැැත්විඹ. 

යභභ යර් දී සිසු නිර්භාය 7000 ට ආකළන ප්රභායඹක් රැබුන අත්ය ජඹග්රාහී ස සිසුකළ වා ම්භාන 

වා වතිපක යභකළභ ත්යාගත ද පිරිනභන රදී. 

 

 2019 ඡෝක ඳරිවර දිනයට වභගතාමීය ල ඵද්ධ ඳතුරු ඳැ ඡඵදා දීභ.   

ැභ යකභ ජුනි 05 න දිනට යඹයදන යරෝක ඳරිය දිනඹ ැභරීභ යනුයකළ ඵ්නාහිය ඳශාත් 

බා කාර්ඹාර  ඳරිශ්රයේ 1625 ක් ඳභය ව කාර්ඹභණ්ඩරඹ වා, ඵද්ධ ඳරතුරු ඳැර යඵදා දීභ සිදු 

කශ අත්ය, රඵා ගතත් ඳැර නිැයදි සිටුන ආකායඹ ව ඳරිය ංයක්යඹ පිළඵ දැනුත් කිරීයම් 

ැඩටවනක් කාර්ඹ භණ්ඩරයේ 300 යදයනක් ඳභය වබාගීකයා යගතන  ඳැැත්විණි. 

 ඡවොඵා ඳැයවර  ප්ර්න විචාරාත්භක ලැඩවටශන   

පිරිසිදු ඳානීඹ ජරඹ රැක ගතැනීයම් අයමුය ඇතිප, ෑභ යකභ භාර්තු භ 22 දිනට යරෝක ජර දිනඹ 

භයනු රැයේ. යභහි මුලික අයමුය කළයකළ, මිනිා ඇතුු  අයනකුත් ත්ත්යිකළයග්ධන බාවිත්ඹට සුදුසු 

මිරිදිඹ ජරඹ ංයක්යඹයි.යභහිදී යරෝකයේ ව ශ්රී රංකා තුශ ඇතිප ජර ම්ඳත් වුනනා ගතැනීභ, 

ජරයේ ැදගතත්කභ ව ජර ම්ඳත් කශභනාකයයඹ ආදී යත්භා ඔ්යේ ක් කයන රද ප්රල්න 

ඇතුශත් ප්රල්න විචායාත්භක ැඩටයකළ ප්රල්න ක් කයන රද්යද් යකොශම විල් විදයාරයේ ත්ත් 

ව ඳරිය විදයා අධයඹන අංලඹ භිනනි. 

 

 ඳාරිවරික දින වැභරීභ ශා ඊට අදාෂ රුක් ඡරෝඳය ලැඩවටශන් 

යම් ඹටයත් යවෝභාගතභ ව ගතම්ඳව නගතයයේ විවාය්ථාන යදකක රුක් යයෝඳය ැඩටවකළ සිදු 

යකරිණි. 

 

 ‘තුරු ඉසුර ගතම්භාන’  ලැඩවටශන  

ඵ්නාහිය ඳශායත් වරිත් ආයයඹ ර්ධනඹ කිරීයම් අයමුණිකළ වුනකළා දුකළ යභභ ැඩටවන වා 

රු.මි. 5.05 ක් ැඹයකොට යාඳිතිප 25 ක් ක්රිඹාත්භක කයන රදී. යභහිදී ඹම් ආදාඹභක් රඵාගතත් වැකි 

ඵද්ද ඳශතුරු ඳැර යඵදාදීභට කටයුතු කයන රදී. 

 

 ඕඡවෝන් වියන වංරක්යය කිරීභ පිළිඵ දැනුලත් කිරීඡම් ලැඩවටශන 

ජාත්යකළත්ය සයෝකළ ්ත්යඹ යක ගතැනීයම් දිනඹ ැභරීභ පිණි සයෝකළ ්ථයඹ වාඹනඹ වීයම් වා එඹ 

රැක ගතැනීයම් ක්රභයේදඹ පිළඵ දැනුත් කිරීයම් ැඩටවනක් ඳරිය අභාත්යංලයේ ජාතිපක සයෝකළ 

සකකයේ ම්ඳත් දඹකත්යඹකළ අභාත්යංලයේ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා ඳැැත්විනි. 

 

 ියරවර වංලර්ධන දර්ක වංලර්ධන වැෂැව්භට අන්තර්ග්රශනය  කිරීභ 

අභාත්යංලඹ ඹටයත් ඳතිපන සිඹු  ආඹත්න වා ඳශාත් ඳාරන ආඹත්න 49 වා භ 2030 නයාඹ ඳත්රඹ 

ඹටයත් න තිපයය ංර්ධන අයමුණු, ඉරක්ක වා දර්ලක දිගුකාලීන ආඹත්නික ංර්ධන ැශැ්භට 

අකළත්ර්ග්රවඹ කිරීභ වා පුහුණු ැඩමුු  ඳැැත්ව අත්ය, එහි ප්රතිපපරඹක් යර සිඹු  ආඹත්න උක්ත් 

ැශැ්භ කා ක්රිඹාත්භක කයනු රැයේ.  
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 වභාජ ලගතකීම් ඉටුකිරීභ ඡලනුඡලන් ක්රියාත්භක කෂ ලයාඳිිය 

 

 ලකුගතඩු වායනය 

යෞය, යඳෝය වා යද්ශීඹ වදය අභාත්යංලයේ කුගත න නිායය ඳර්යේය සකකඹ වබාගී 

කයගතනිමිකළ ඳැැත්ව යභභ ාඹනඹ, කුගත න  ඳරීක්ා කිරීයම්  උ් වා නත්න ක්රභ යේද බාවිත්  

යකොට ඳත්න රදී. 

ඉත්ා ඉවශභ ප්රතිපචාය රඵමිකළ ාර්ථක ැඩටවනක් ඳත්න රද අත්ය, ඳශාත් බා ඳරිශ්රයේ 1000 ක් 

ඳභය ස වා වබාගී වුව. එභිනකළ “ඉත්ා අදානම් “ ත්ත්ත්යේ 06 යදයනක් වා,    “අදානම් ” 

ත්ත්ත්යේ 24 යදයනකු  වුනනාගතැනීභට වැකි විඹ. 

 

 ත්රිපිටකය ජාියක උරුභයක් ඡව ඳත්කිරීභ අරබයා  විඡේෂිත වැභරුභ 

ත්රිපිටකඹ ජාතිපක උරුභඹක් යශ ප්රකාලඹට ඳත්කිරීභ නිමිත්යත්කළ ඳැතිප ත්රිපිටකා ව කළදනා ජාතිපක 

උත් අ්ථායේ ඵ්නාහිය ඳශාත් ැභරුභ වා  ්ාමීකළවකළයේ 100 ක් නභක් වියඹහි 

ංඝගතත් දක්ත යාක් හිත් දානභඹ පිංකභක් ජනාධිඳතිප යල්කම් කාර්ඹාරයේ උඳයද ්ඳරිදි කැශණිඹ 

යජභවා විවාය්ථානයඹහි දී ඳැැත්විනි. ඊට ක්රීඹ යර දාඹක වීභට ඳශාත් ඳාරන අභාත්යංලඹ 

කටයුතු කයන රදී. 

 භත්ද්රලය නිලාරය ජාියක උත්වලය  

ජනාධිඳතිප යල්කම් කාර්ඹාරයඹහි උඳයද් ඳරිදි ඳැතිප වියලේත ත් දින ැභරීයම් එක් අදිඹයක් යර 

භත්ද්රය නිායය ජාතිපක දිනඹට භගතාමී ඳවත් යාඳිතිප ක්රිඹාත්භක කයන රදී. 

o ඳශාත් ඳාරන  ආඹත්න වා ප්රජා ම්ඵකළධ කයගතනිමිකළ භත්ද්රය නිායයඹ වා 

දැනුත් කිරීභ. 

o අකළත්යාඹකය ඖධ ඳාරක භණ්ඩරයේ නිරධාරීකළයග්ධන ම්ඳත්දාඹකත්යඹකළ 

පිළඹකළදර කරාඳයේ එ්.ද.එ්. ජඹසිංව විදයාරයේ සිසුකළ 250 ක් දැනුත් කිරීභ. 

o ඳශාත් ඳාරන ආඹත්න තු පු්ත්කාර ඳාඨක භාජ අත්ය යකටි නාටය ත්යඟාලිඹක් 

ඳත්ා ත්යාගත වා ම්භාන පිරිනැමීභ. 
 

 එව්.ඩබ්.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩාරනායක 60 ලන ගුයානුව්භරය වැභරුභ 

ඳශාත් ඳාරන ආඹත්න ඹටයත් ඳාරනඹ න භවජන පු්ත්කාර ඳාඨක භාජ අත්ය යචනා ත්යගතඹක් 

ඳත්ා ත්යාගත, ම්භාන වා වතිපක ප්රදානඹ කිරීභ ව ජඹග්රාහී ස යචනා එක් යකොට කුඩා භරු යඳොත්ක් 

මුද්රයඹ කිරීභ. 

 

 ඡලවක් දන්වැ   

ඳශාත් බා කාර්ඹාර ඳරිශ්රයේ  සිඹු  කාර්ඹාර නිරධාරීකළ එක් ංවිධානඹ කශ යක් දකළර වා 

ක්රීඹ දාඹකත්ඹ රඵායදමිකළ කටයුතු කයන රදී. 

 

 ඡඳොඡවොන් ඵැිය ගී ලැඩවටශන 

යඳොයොකළ උත්ඹ ැභරීභ දවා යඳොයොකළ ඵැතිප ගී ප්රංගතඹක් ඳරාත් ඳාරන අභාත්යංලඹ විසිකළ 

ංවිධානඹ කශ අත්ය, ඊට  ඳශාත් බා ඳරිශ්රයේ අභාත්යංල ඳවභ ම්ඵකළධ කයගතකළනා රදී. 
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 කාර්ය භණ්ඩ ධාරිතා වංලර්ධන ලැඩවටශන් 

කාර්ඹ භණ්ඩර ධාරිත්ා ංර්ධනඹ වා, භාසික දින බාගතඹක ධාරිත්ා ංර්ධනක් වුනකළා දුකළ අත්ය 

ස ඹටයත් ඳවත් දැක්යන විවිධ ැඩටවකළ ක්රිඹාට නංන රදී.  

  රවවින්දන ලැඩවටශන් 

 භානසික භඵයත්ා ඇතිපකයලීභ වා අ වයප්රේයයඹ උයදා ආඹත්නයේ නිරධාරීකළ වා 

“්භයන”      චිත්රඳටඹ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ. 
 

 ජීවිත්යේ සකාකාරී වා පීඩාකාරී ආත්තීකළ භඟ වැය භානසික අ්ැසිල්රක් යනුයකළ 

“Turtles Can  Fly” චිත්රඳටඹ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ. 

 

 කැභරාකරය පුහුණු ලැඩවටශන 

ැඩටවකළ ක්රිඹාත්භක කිරීයම්දී ාර්ත්ා ත්ඵාගතැනීභ වා නිරධාරීකළ පුහුණු කිරීභ වා යඳෞද්ගතලික 

කුරත්ාඹකළ දියුණු කිරීභ වා  කැභයා ශිල්ඳඹ පිළඵ ප්රයඹෝගික අයඵෝධඹක් රඵා දීභ වා 

ඳත්න රදී. 

 වාභානය නීිය රීිය පිළිඵ දැනුලත් කිරීභ  

එදියනදා ජීවිත්ඹට ැදගතත් වා ප්රයඹෝජනත් න නීතිප රීතිප පිළඵ ාභානය අයඵෝධඹක් රඵා දීභ. 

 ඡද්ගුණික විඳර්යාව පිළිඵ කාලීන වාකච්ඡාල 

ඳරියඹ වා ඵැඳි ඳරිය ංයක්යඹ, ආකල්ඳ ර්ධනඹ යභකළභ කාර්ඹ භණ්ඩරයේ දැනුභ පුු ල් 

කිරීභ වා ඳත්න රද්දකි. 

 

 ධනාත්භක ආකල්ඳ ලර්ධනය ශා ආත්භාභිභානය ඡගතොඩ නැගීභ. 

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ උයදා සිඹ යඳෞද්ගතලික ජීවිත්ඹට යභකළභ කාර්ඹාර කටයුතු උ් දැක්භකිකළ යුතු 

කයයගතන ඹාභට වධර්ඹඹ රඵා දීයම් අයමුණිකළ ඳත්න රදී. 

 

  ඡඳෝයය ශා ආශාර ල ගුයාත්භක බාලය  රැකගතැනීභ . 

ආවාය යටායේ ඹව ඳැැත්භ තුළකළ නියයෝගී ඵ රැක ගතැනීභට යද්ශීඹ වා ආයුර්යේද ඳදනභක් හිත් 

අවාය ඳරියබෝජනඹ පිළඵ දැනුත් කිරීභ වා කාර්ඹ භණ්ඩරඹ යනුයකළ ැඩටවනක් ඳත්න 

රදී. 

 

  ලැටුප් ඳරිලර්තන, විශ්රාභ ලැටුප් වැකමභ,ආයතන වංග්රශය පිළිඵ අලඡඵෝධය ඵා දීභ. 

කශභනාකයයඹ පිළඵ අයඵෝධඹ තුළකළ කාර්ඹාර කටයුතු නිසි ක්රභයේදඹකිකළ ඉටුකය ගතැනීභට  වා 

කාර්ඹාර කටයුතු නියවුල්, නියදි ඉටු කය ගතැනීභට භඟ යඳකළවීභ උයදා කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 

යනුයකළ ැඩටවනක් ඳැැත්වීඹ. 
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 විඡේෂිත ජයග්රශයයන්  

ඳශාත් ඳාරන, ආර්ථික ප්රර්ධන, විදුලිඵර වා ඵරලක්තිප, ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන, ඳරිය කටයුතු  

වා ංචායක අභාත්යංලඹ විසිකළ රඵා ඇතිප ඇගතයීම් ම්භාන වා වතිපක කිරීම් ඳවත් දැක්යේ.  

 ජාියක පදායීතා වම්භාන 

 
 ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබා ආයතන අතර ඡශොභ ඡලබ් අඩවිය තරගතාලලිය 

 

 

 

 ඳාර්ලිඡම්න්තු ගිණුම්කාරක වබාල විසින් වංවිධානය කෂ භාර්ගතගතත ඇගතයීම් තරගතාලලිය 

 

වම්භානය 
අදා මුදල් 

ලර්ය 

1 
ඳාර්ලිඡම්න්තු ගිණුම්කාරක වබාල විසින් වංවිධානය කෂ භාර්ගතගතත 

ඇගතයීඡම් තරගතාලලිය 

 

රන් වම්භානය 2015 

2 
ඳාර්ලිඡම්න්තු ගිණුම්කාරක වබාල විසින් වංවිධානය කෂ භාර්ගතගතත 

ඇගතයීඡම් තරගතාලලිය 
රන් වම්භානය 2016 

3 
ඳාර්ලිඡම්න්තු ගිණුම්කාරක වබාල විසින් වංවිධානය කෂ භාර්ගතගතත 

ඇගතයීඡම් තරගතාලලිය 
රන් වම්භානය 2017 

4 
ඳාර්ලිඡම්න්තු ගිණුම්කාරක වබාල විසින් වංවිධානය කෂ භාර්ගතගතත 

ඇගතයීඡම් තරගතාලලිය 

රන් වම්භානය 

(නිර්ඡද්ශිත) 
2018 

 

 ISO 9001: 2015 ප්රමිියය යටඡත් අභාතයංඡම භශජන ඡවේලා ක්රියාලලි වශියක කිරීභ 

 

 

 

 ඳෂාත් ඳාන අභාතයංයට අයත් ආයතන අතර ලාර්ෂික ්රීඩා උඡෂ 
 

 

 

වම්භානය අදා ලර්ය 

1 ජාියක පදායීතා වම්භානය  ඡතලන ව්ථානය 2012 

2 ජාියක පදායීතා වම්භානය  ඡතලන ව්ථානය 2013 

3 ජාියක පදායීතා වම්භානය  විඡේ ඇගතයීම් වම්භානය 2014 

4 ජාියක පදායීතා වම්භානය   ඇගතයීම් වම්භානය 2018 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබාල විසින් වංවිධානය කෂ ඡශොභ ඡලබ් අඩවිය තරඟාලළිඡම ඡතලන ව්ථානය - 

2018 

 

ISO 9001: 2015 / SLS  ISO 9001:2015 යටඡත්  2019.04.04 දන සිට 2022.04.03 දක්ලා  වශියක කිරීභ 

සිදු ඡකොට ියඡබ්. ඡභභ ප්රමිියය දිගින් දිගතටභ නඩත්තු ලන්ඡන් ද යන්න ලාර්ෂිකල ්රී ංකා ප්රමිිය 

ආයතනය විසින් විගතයනයට ක් කරන අතර, අභතයංය විසින් ඳත්කෂ  පුහුණු අබයන්තර විගතයන 

නිධාරීන් විසින් ත්රත්රයිමාභාසිකල විගතයනය ඡකඡර් 
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 ඳෂාත් ඳාන අභාතයංයට අයත් ආයතන අතර ලාර්ෂික ්රීඩා උඡෂ  

 

 

 ඵව්නාහිර ඳෂාත් ප්රධාන අභාතය අභිඡයෝගතතා කුවාන තරගතාලලිය 
 

o  

 

 

 අභාතයංය විසින් අත්ඳත් කරගතත් විය මූලික ජයග්රශය 
 

 ඡබෞියක ශා මූය ප්රගතියය ඉශෂ භ්ටටභක ඳලත්ලා ගතැනීභ. 

දිගු කාරඹක සිට අභාත්යංලයේ ප්රාග්ධනධන ැඹ විඹකළ හි යබෞතිපක වා මරය ප්රගතතිපඹ ාර්ත ක 95% 

කට ඩා භට්ටභක ඳත්ා ගතැනීභට කටයුතු කය තිපයේ. භෑත් ර් පයඳඹක ප්රාග්ධනධන ැඹ විඹකළ 

හි ප්රගතතිපඹ ඳවත් දැක්යේ. 

  

 

 

 

 

 

* අත්ැතිප බිල් භඟ 2019 ර්යේ මරය ප්රගතතිපඹ 97.65% කි. 

 

ාර්ත ක යභයවයුම්  වා ඇගතයුම් ක්රිඹාලිඹ දිගිකළ දිගතටභ ලක්තිපභත් කිරීභ භගිකළ ාර්ත ක ප්රගතතිපඹ 

ක්රභානුකුර ර්ධනඹ යකොට තිපයේ. 2019 ර්යේ මරය ප්රගතතිපඹ ද 99% ඩා ැ ව අගතඹක ඳත්ා 

ගතැනීභට යභයවයුම් ඇගතයුම් ැඩටවන කා තිපබුන ද, යභභ ර්යේ ඳැතිප යජයේ මරය 

දුක්යත්ාඹකළ භත් 88.25% ක ප්රගතතිපඹක් අත්කය ගතැනීභ ද විලාර ජඹග්රවයඹකි. 

 භානල වම්ඳත් වංලර්ධනය 

ISO 9001: 2015 ප්රමිතිපඹ ඳත්ා ගතැනීභ වා භාන ම්ඳත් පුහුණු කිරීභ වා අනුගතත් කිරීභ 

අ වයඹෝගතාත්භක විඹ. ෑභ අභාත්යංල නිරධාරිඹකු භ ර්ඹකට ඳැඹ 25 ක පුහුණු කාරඹක් රඵාගතත් 

යුතුඹ ඹන එකඟත්ාඹ ඇතිපකයගතත් අත්ය, 2019 ර්ඹ නවිට එභ එකඟත්ාඹ ං්කිතිපක 

රක්යඹක් ඵට ඳත්කය ගතැනීභට අභාත්යංලඹට වැකිඹා රැබී ඇත්. 

 විගතයන විභසුම් වශා පිළිතුරු ඵාදීභ. 

විගතයන විභසුම්රට පිළතුරු රඵාදීයම් උඳභානඹකළ අභාත්යංලඹ විසිකළ යගතොඩනංා යගතන තිපයඵන 

අත්ය, ඊට අනු පිළතුරු ැඳයීභ යදතිපඹකට ඩා කල්ගතත්ව කිසිදු විගතයන විභසුභක් ත්ඵා 

යනොගතැනීයම් ං්කිතිපඹක් නිර්භායඹ කයගතැනීභ ජඹග්රවයඹකි. 

 

 

ලර්ය ඡබෞියක ප්රගතියය   
මූය ප්රගතියය 

   

2019 99.88 88.25 * 
2018 99.76 99.47 

2017 98.98 96.82 

2016 95 96.3 

2015 90 88 

o වභව්ත ශූරතාලය  -2019 

o වභව්ත  අනු ශූරතාලය  -2018 

o දැල් ඳන්දු අනුශූරතාලය -2019 
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 අභිඡයෝගත 

 

 අභාත්යංල භට්ටමිකළ කාර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු වා යඹොදාගතැනීභට ප්රතිපඳාදන යකළ යනොන 

ඵැවිකළ  භාන ම්ඳත් ංර්ධන ැශැ්භ ක්රිඹාට නැංවීභ අ වයඹෝගතඹකි.  

 2019 ර්යේ දී  අභාත්යංල යේා ම්ඳාදන ක්රිඹාන්කළ 9001ත්2015 ජාත්යකළත්ය ප්රමිතිපඹට 

අනුකූශ යකොට ක්රිඹාත්භක කයන නමුත් 2019 දී කාර්ඹ භණ්ඩර ්ථානභාරුරදී කාර්ඹ 

භණ්ඩරයේ  පුහුණු වා අත්දැපයම් හිත් ැ ව පිරික් ්ථාන භාරු කය ඇතිප ඵැවිකළ යේා 

ම්ඳාදනයඹහි ප්රමිතීකළ ආයක්ා කිරීභ අ වයඹෝගතාත්භක කාර්ඹඹක් වී ඇත්. 
 

 

 ඉක්ක 

අභාත්යංල කටයුතු වා ඉරක්ක යගතොඩනැංවීයම් දී ංර්ධන කටයුතු වා කාර්ඹාර කටයුතු 

ම්ඵකළධයඹකළ ද ඉරක්ක යගතොඩනගතා ඇත්. 

2020 ලර්ඡම ඉදිරියට  

 සිඹු  මරාශ්රලිකළ අභාත්යංලඹට රැයඵන ලිපි අදාශ විඹබාය නිරධාරිඹාට රැබීභට ගතත්න 

කාරඹ ඳැඹ 24 සිට ඳැඹ 04 දක්ා අ නකිරීභ. 

 උඳයද්ලක කායක බා රැ්වීභ ඳත්ා  දින 7ක් තුශ රැ්වීම් ාර්ත්ා අදාර ඳාර්ල්කරුකළ 

යත් ඹැවීභ. 

 ාවන අු ත්ැ වඹාකළ වා ාය යේා කිරීම් වා න ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් දින 4ක් තුශ 

ගතයාජඹට / යේා ්ථානඹට යඹොමු කිරීභ. 

 සිඹු  පර් සුදුසුකම් ම්පර්ය කය ඇතිප විට දින 5ක් තුශ යාඳිතිප අනුභැතිපඹ/ ංයලෝධනඹ 

කිරීම් රඵාදීභ. 

 ාර්ත ක මරය ප්රකාල භගිකළ අභාත්යංලඹට යකළන ප්රාග්ධනධන ැඹ ලිකළ  95% ැ ව ප්රගතතිපඹක් 

අත්කය ගතැනීභ. 

 ාර්ත ක මරය ප්රකාල භගිකළ අභාත්යංලඹට යකළන පුනයාර්ත්න ැඹ ලිකළ  95% ැ ව 

ප්රගතතිපඹක් අත්කය ගතැනීභ. 

 රැයඵන සිඹු  විගතයන විභසුම් දවා දින 12 ක් තුශ පිළතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභ. 
 

වංලර්ධන ඉක්ක (2024 ලර්ය ලන විට)  

 යත්ොයතුරු ත්ාක්ය කශභනාකයය ක්රභයේද බාවිත් කයන භවජන පු්ත්කාර ගතයන 20 සිට 

35 දක්ා  ැ වකිරීභ. 

 ඵ්නාහිය ඳශාත් තුශ න ංචායක ගතභනාකළත් 15 ක් ංර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳශාත් ඳාරන ආඹත්න විසිකළ එකතු කයන යකළකශ  කශ ප්රතිපලත්ඹ 50% දක්ා ර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 ප්රතිපචක්රීඹකයයඹට  රක් කයන කශ ප්රතිපලත්ඹ 25% දක්ා ර්ධනඹ කිරීභ. 
 

ඉශත ඡතොරතුරු වනාථ කරමි. 

 

චකළද්රානි භයයකෝකළ 

යල්කම්/ ප්රධාන ගතයකළදීයම් නිරධාරී, 

ඳශාත් ඳාරන, ආර්ථික ප්රර්ධන, විදුලිඵර වා ඵරලක්තිප, ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන, 

ඳරිය කටයුතු  වා ංචායක අභාත්යංලඹ, 

ඵ්නාහිය ඳශාත්. 



WPCT-SCI

මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

 2019
වටශන

2019 2018

රු. රු. රු.

ආදායම

මුළු බදු වශ බදු මනොලන ආදායම

-                           බදු ආදායම SCI 1 -                       

-                           බදු නනොලන ආදායම් වශ නලනත් SCI 2 -                       

-                           මුළු බදු වශ බදු මනොලන ආදායම (අ) -                       

ආදායේ මනොලන ැබීේ

609,424,000           භාණ්ඩාගාර අග්රිම SCI 3 472,952,342       547,000,000         

-                           තැන්ඳතු SCI 4 4,557,340           

2,000,000                අත්තිකාරම් අයකිරීම්  SCI 5 4,724,960           5,861,396             

-                           නලනත් ැබීම්

611,424,000           මුළු ආදායේ මනොලන ැබීේ (ආ) 482,234,642      552,861,396        

611,424,000           ආදායේ ල එකතුල ( ඇ ) = (අ)+(ආ) 482,234,642      552,861,396        

අඩු කා - වියදේ

පුනරාලර්තන වියදේ

63,126,400             නවේලක ලැටුප්, නේතන ශා නලනත් නවේලා ප්රතිාභ SCI 6 53,505,548         60,572,148           

65,082,600             නලනත් භාණ්ඩ ශා නවේලා SCI 7 56,885,300         45,870,982           

52,945,000             වශනාධාර ප්රදානයන් වශ මාරු කිරීම් SCI 8 52,942,849         57,522,336           

-                           නලනත් පුනරාලර්තන වියදම් SCI 9 -                       -                         

181,154,000           පුනරාලර්තන වියදේ ල එකතුල (ඈ) 163,333,697      163,965,466        

මූධන වියදේ

57,170,000             මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම් SCI 10 42,806,001         54,930,286           

148,970,000           මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම් SCI 11 115,768,029       167,856,842         

6,000,000               ශැකියා ලර්ධනය SCI 12 3,950,502           -                         

655,430,000           නලනත් මූධන වියදම් SCI 13 552,031,856       520,535,181         

867,570,000           මුළු මූධන වියදේ (ඉ) 714,556,388      743,322,309        

ප්රධාන මජර් මෙවීේ 

-                           තැන්ඳතු නගවීම් SCI 14 3,968,391

8,000,000.00          අත්තිකාරම් නගවීම් SCI 15 6,163,534 7,219,073

8,000,000.00          මුළු ප්රධාන මජර් මෙවීේ (ඊ ) 10,131,925 7,219,073

1,056,724,000        මුළු වියදේ උ = (ඈ+ඉ+ඊ) 888,022,011      914,506,848        

2019 නදවැම්බර් 31 දිනට අග්රිම නේය ඌ= (ඇ-උ) (405,787,369)     (361,645,452)       

19

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ  

වංචාරක කටයුතු අමාතාංය - බවන්ාහිර ඳෂාත.

තත

2019 මදවැේබර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා
 මූ කාර්ය වාධන ප්රකාය



WPCT-FP

2019

රු.

2018

රු.

මූ මනොලන ලත්කේ

නේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ FP 38 51,764,600           43,476,325     

මූ ලත්කේ

අත්තිකාරම් ගිණුම් WPCT -8(i) 14,626,093           15,428,647     

මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑ WPCT-7 -                         -                   

මුළු ලත්කේ 66,390,693           58,904,972     

ශුද්ධ ලත්කේ / ව්කන්ධය

ශුේධ ලත්කම් 14,011,144           15,402,647     

නේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ වංචිතය 51,764,600           43,476,325     

ජංෙම ලෙකීේ

තැන්ඳතු ගිණුම් WPCT-8 614,949                 26,000             

අග්රිම නේය WPCT-7 -                         -                   

මුළු ලෙකීේ 66,390,693           58,904,972     

......................................   ................................

ප්රධාන ගණන් දීනම් නිධාරී 

නම   නම 

තනතුර   දිනය

දිනය
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  ප්රධාන ගණකධිකාරී/ ගණකධිකාරී

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ  

වංචාරක කටයුතු අමාතාංය - බව්නාහිර ඳෂාත.

2019 මදවැේබර් 31 දිනට  මූ තත්ලය පිළිබ ප්රකාය

වටශන

තත

පිටු අංක  43  සිට 64  දක්ලා WPCT -1  සිට WPCT 9(1) දක්ලා ව ආකෘති ඳත්ර ලලින් ඉදිරිඳත් නකනරන ගිණුම් 

නතොරතුරු වශ වටශන් පිටු අංක  7  සිට  41  දක්ලා ඇතුෂත් ගිණුම් වටශන් විව්තරද නමම අලවන් ගිණුනමහිම 

අන්තර්ගත නකොටව ්නේ. නමම මූය ප්රකා පිළිනය කිරීම නඳොදුනේ පිළිගත් ගිණුම් මූධර්ම ලට අනුකූල 

සිදුකර ඇති අතර නමහිදී මූය ප්රකායන්හි වටශන් මඟින් නශළිදරේ කර ඇති ඳරිදි ලඩාත් සුදුසු ගිණුම්කරණ 

ප්රතිඳත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉශත අලවන් ගිණුනමහි වශන් වංඛ්යා, ඊට අදා ගිණුම් වටශන් ශා අනනකුත් ගිණුම් 

නතොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් නඳොත් වමඟ වැවදීම් කර ඇති බලටත් ඒලා එම වංඛ්යා වමඟ එකඟ ලන බලටත් 

නමයින් වශතික කරමු.



WPCT-CFS

2019

රු.

2018

රු.

මමමශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව මුදල් ප්රලාශයන් 

නේශීය භාණ්ඩ ශා නවේලා මත බදු - -                                            

බඳත්ර ගාව්තු ශා නලනත් බදු - -                                            

රාජ්ය ලත්කම් ලලින් ද ආදායම - -                                            

විකුණුම් ශා ගාව්තු 190,434                                   226,977                                   

අග්රිම ැබීම් 464,200,000                           547,000,000                           

නලනත් නදඳාර්තනම්න්තු / අමාතයං නලනුනලන් එකතු කරන ද ආදායම් 3,234,610                                7,327,717                                

මමමශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව මුදල් ප්රලාශය (අ) 467,625,044                           554,554,694                           

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීේ

නවේලක ලැටුප්, නේතන ශා නලනත් නවේලා ප්රතිාභ 48,518,901                              54,082,309                              

නලනත් භාණ්ඩ ශා නවේලා 12,212,410                              14,481,001                              

වශනාධාර ප්රදානයන් වශ මාරු කිරීම් 52,923,916                              56,464,852                              

නලනත් පුනරාලර්තන වියදම් 23,740,650                              26,120,568                              

භාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිම 497,409                                   51,340,197                              

නලනත් ලැය ශීර් නලනුනලන් දරන ද වියදම් 33,188,027                              79,382,676                              

නප්රේණ පියවීම් 23,436,213                              13,731,945                              

මමමශයුේ ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන ද මුදල් ප්රලාශය (ආ) 194,517,525                           295,603,548                           

මමමශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය (ඇ) = (අ)-(ආ) 273,107,519                           258,951,146                           

ආමයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදල් ප්රලාශයන් 

ප්රාග්ධන ආදායම -                                            

නභෞතික ලත්කම් විකිණීම 3,557,800                                5,777,778                                

අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම් 4,724,960                                4,711,009                                

ආමයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදල් ප්රලාශය ( ඈ) 8,282,760                                10,488,787                              

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීේ

මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම් 15,744,914                              3,517,000                                

මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම් 48,473,313                              82,928,355                              

ශැකියා ලර්ධනය 1,779,796                                -                                            

නලනත් මූධන වියදම් 211,587,168                           175,791,305                           

නභෞතික ලත්කම් ඉදිකිරීම -                                            -                                            

අත්තිකාරම් නගවීම් 4,394,037                                7,229,073                                

ආමයෝජන ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලාශය ( ඉ) 281,979,227                           269,465,733                           

ආමයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ) (273,696,467)                          (258,976,946)                          

මමමශයුේ ශා ආමයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය 

(උ)=(ඇ)+(ඊ)
(588,949)                                  (25,800)                                    

මූ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදල් ප්රලාශයන්

තැන්ඳතු ැබීම් 4,557,340                                2,003,521                                

මූ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදල් ප්රලාශය (ඌ) 4,557,340                                2,003,521                                

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීේ

තැන්ඳතු නගවීම් 3,968,391                                1,977,721                                

මූ ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලාශය (එ) 3,968,391                                1,977,721                                

මූ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදල් ප්රලාශය (ඒ)=(ඌ)-(එ) 588,949                                   25,800                                      

මුදල් ල ශුද්ධ මලනව්වීේ (ඔ)=(උ)+(ඒ) 0                                                0                                                

ජනලාරි 01 දිනට ආරේභක මුදල් මේය -                                            -                                            

මදවැේබර් 31 දිනට අලවාන මුදල් මේය -                                            -                                            

21

2019 මදවැේබර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය

තත

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ  වංචාරක කටයුතු අමාතාංය - බව්නාහිර 

ඳෂාත.



WPCT- Notes

SCI 01 - බදු ආදායම

මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2019 2019 2018

රු. රු. රු. 

1.1 නේශීය භාණ්ඩ ශා නවේලා මත බදු 0.00 0.00

1.2 බඳත්ර ගාව්තු ශා නලනත් බදු 0.00 0.00

0.00 මුළු බදු ආදායම (අ) 0.00 0.00

වටශන 1.1 මද්ශීය භාණ්ඩ ශා මවේලා මත බදු

10.02.04.03 රා තැබෑරුම් නර්න්ද 0.00 0.00

10.02.04.04 රා මැදීනම් බඳත්ර ගාව්තු 0.00 0.00

10.02.04.05 නමරට මත්ඳැන් බඳත්ර ගාව්තු 0.00 0.00

10.02.04.06 පිටරට මත්ඳැන් තැබෑරුම් නර්න්දය 0.00 0.00

10.02.07.00 මුේදර ගාව්තු 0.00 0.00

10.02.07.01
තැඳැල් ශා උවාවි කටයුතු ශැරුණු විිට 

ඇති ගිවිසුම් ගාව්තු ඇතුළු මුේදර ගාව්තු
0.00 0.00

10.02.07.02 උවාවි නල්ඛ්න යටනත් මුේදර ගාව්තු 0.00 0.00

10.02.09.00 පිරිලැටුම් බේද 0.00 0.00

10.02.12.00 ජ්ාතිය නගොඩනැගීනම් බේද 0.00 0.00

0.00 මුළු මද්ශීය භාණ්ඩ ශා මවේලා මත බදු 0.00 0.00

වටශන 1.2 බඳත්ර ොව්තු ශා මලනත් බදු

10.03.01.01 නමෝටර් ලාශන බඳත්ර ගාව්තු 0.00 0.00

10.03.07.01
නඳෞේගලික වලදය ආයතන ලියාඳදිංචි 

කිරීනම් ගාව්තු
0.00 0.00

10.03.07.10
බඩු උකව් ගන්නන්නගන් අය කරන 

ලාර්ෂික බඳත්ර ගාව්තු
0.00 0.00

10.03.07.11 තෑගි තරඟ බදු 0.00 0.00

0.00 මුළු බඳත්ර ොව්තු ශා මලනත් බදු 0.00 0.00

මූ ප්රකායන්ට වටශන්  

ආදායේ වංමක්තය ආදායේ විව්තරය

තත

22



SCI 02 -  බදු  මනොලන ආදායම වශ මලනත්

මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2019 2019 2018

රු. රු. රු. 

වටශන  - 2.1 රාජ ලත්කේ ලලින් ද ආදායම 0

වටශන  - 2.2 විකුණුේ ශා ොව්තු 0

වටශන  - 2.3 ප්රාග්ධන ආදායම 0

0.00
මුළු බදු මනොලන ආදායම

 (ආ)
0

වටශන 2.1  රාජ ලත්කේ ලලින් ද ආදායම

20.02.01.01  රජ්නේ නගොඩනැගිලි බදු කුලී

20.02.01.02
 රජ්නේ කැෑ ලලින් ැනබන 

ආදායම්

20.02.01.03  ඉඩම් ශා අනනකුත් බදු කුලී

20.02.02.02
 නඳොළී - රජ්නේ නිධාරීන්නග් ණය 

ශා අත්තිකාරම්

20.02.02.03 ිිනඳොළී - ආනයෝජ්න

-
 රාජ ලත්කේ ලලින් ද මුළු 

ආදායම
-                   

වටශන 2.2  විකුණුේ ශා ොව්තු

20.03.02.14

 නමෝටර් රථ ප්රලාශන ඳනත යටනත් 

අයකරන ගාව්තු ශා අනනකුත් 

ැබීම්

20.03.02.18  කෘෂිකර්ම කටයුතු

20.03.02.23
 වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා නවෞඛ්ය 

කටයුතු

20.03.02.24  නවෞඛ්ය නවේලාලන්

20.03.02.29
 ලයාඳාර නාම ලියාඳදිංචි කිරීනම් 

කටයුතු

20.03.02.30  ඛ්ණිජ් බදු

20.03.03.01  උවාවි දඩ

20.03.03.03
 නඳෞේගලික බව ්රථ ඳනත යටනත් 

අයකරන ගාව්තු

20.03.03.04
 නමෝටර් ලාශන ලලින් අයකරන 

දඩමුදල්

20.03.03.05
 ලයාඳාර නාම ලියාඳදිංචි කිරීනම් 

ප්රඥප්තිය යටනත් ලන්දි ැබීම්

20.06.02.00  විවිධ ප්රාග්ධන ලත්කම් විකිණීම

-                         මුළු විකුණුේ ශා ොව්තු -                   

වටශන 2.3  ප්රාග්ධන ආදායම

20.03.02.99  විවිධ

-                         මුළු ප්රාග්ධන ආදායම -                   
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ආදායේ වංමක්තය ආදායේ විව්තරය

තත



WPCT- Notes

මාවය
ඳෂාත් භාණ්ඩාගාරමයන් 

ද අග්රිම  මුදල්

අදායේ ෙණන්දීමේ 

නිධාරීන් මලනුමලන් 

එකතු ක මුදල්

මලනත් 

අත්තිකාරේ / 

තැන්ඳත් ගිණුේ 

වදශා එකතුක  

මුදල්

එකතුල

ජ්නලාරි                     30,000,000.00 126,174.41                6,369.00              30,132,543                

නඳබරලාරි                     10,000,000.00 96,751.23                  445,601.00          10,542,352                

මාර්තු 11,000,000.00                    438,611.94                401,368.80          11,839,981                

අනප්රේල් 47,000,000.00                    129,823.38                2,704.00              47,132,527                

මැයි 5,000,000.00                      80,429.42                  5,080,429                  

ජුනි 11,000,000.00                    168,442.46                11,168,442                

ජුලි 46,000,000.00                    82,796.59                  363,839.60          46,446,636                

අනගෝවත්ු 19,500,000.00                    3,635,603.04             23,135,603                

වැප්තැම්බර් 29,000,000.00                    78,761.13                  532,975.00          29,611,736                

ඔක්නතෝබර් 24,000,000.00                    79,354.70                  -                        24,079,355                

නනොලැම්බර් 54,000,000.00                    75,704.76                  -                        54,075,705                

නදවැම්බර් 177,700,000.00                 1,971,846.14             35,185.00            179,707,031              

එකතුල 464,200,000.00                 6,964,299.20             1,788,042.40       472,952,342              

SCI 03. - ඳෂාත් භාණ්ඩාගාර අග්රිම ැබීේ
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SCI 03. I

අදායේ ෙණන්දීමේ නිධාරීන් මලනුමලන් එකතු ක මුදල් 

20.02.02.02 20.02.01.01 20.03.02.99 20.06.02.00 Total

Jan 53,788.59            27,267.32          45,118.50            126,174.41               

Feb 56,691.69            27,224.63          12,834.91            96,751.23                 

Mar 54,473.75            27,224.63          356,913.56         438,611.94               

Apr 53,626.55            27,224.63          48,972.20            129,823.38               

May 51,173.67            19,105.88          10,149.87            80,429.42                 

Jun 52,709.58            19,105.88          96,627.00            168,442.46               

Jul 51,101.63            19,105.88          12,589.08            82,796.59                 

Aug 52,512.62            19,105.88          6,184.54              3,557,800.00       3,635,603.04            

Sep 51,854.46            20,014.13          6,892.54              78,761.13                 

Oct 53,721.53            19,408.63          6,224.54              79,354.70                 

Nov 52,684.13            19,408.63          3,612.00              75,704.76                 

Dec 51,950.14            19,408.63          1,900,487.37      1,971,846.14            

6,964,299.20            

SCI 03. II

මලනත් අත්තිකාරේ / තැන්ඳත් ගිණුේ වදශා එකතුක  මුදල් 

Advance Deposit

Jan 6,369.00               

Feb 445,601.00          

Mar 401,368.80          

Apr 2,704.00               

May

Jun

Jul 363,839.60          

Aug

Sep 532,975.00          -                      

Oct -                         -                      

Nov -                         -                      

Dec 35,185.00            -                      

1,788,042.40       

Income Code

Other
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SCI 04 - තැන්ඳතු ගිණුේ වදශා ැබීේ 

6001 6002 6003

ජ්නලාරි 1,210,097                    1,210,097                      

නඳබරලාරි 58,698                          58,698                            

මාර්තු 32,164                          32,164                            

අනප්රේල් 550,617                       50,000                      600,617                          

මැයි 1,182,304                    1,182,304                      

ජුනි 354,587                       354,587                          

ජුලි 2,400                            2,400                              

අනගෝව්තු 2,275                            2,275                              

වැප්තැම්බර් 175,952                       175,952                          

ඔක්නතෝබර් 2,425                            2,425                              

නනොලැම්බර් 763,702                       763,702                          

නදවැම්බර් 172,120                       172,120                          

එකතුල 4,507,340                    -                               50,000                      4,557,340                      

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල

26



WPCT- Notes

SCI 05 -   අත්තිකාරේ ගිණුේ වදශා මුදල් ැබීම 

ජ්නලාරි 215,791.03                                                     

නඳබරලාරි 446,720.03                                                     

මාර්තු 476,705.16                                                     

අනප්රේල් 553,986.50                                                     

මැයි 494,588.83                                                     

ජුනි 296,937.73                                                     

ජුලි 381,543.73                                                     

අනගෝව්තු 411,012.29                                                     

වැප්තැම්බර් 540,719.23                                                     

ඔක්නතෝබර් 306,439.63                                                     

නනොලැම්බර් 300,978.43                                                     

නදවැම්බර් 299,537.43                                                     

එකතුල 4,724,960.02                                                 

මාවය ලටිනාකම 
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WPCT- Notes

SCI 06 -  ලැය වියන් අනුල ලැටුප් මේතන ශා අමනකුත් මවේලා ප්රතිාභ

 මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2019

රු. රු. රු. 

40,163,400            1001 ලැටුප් ශා නේතන 35,636,394 36,761,157

6,745,000              
1002

අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප් 5,086,647 6,489,839

16,218,000            1003 නලනත් දීමනා 12,782,507 17,321,152

63,126,400            එකතුල 53,505,548 60,572,148

28

තත

ලැය විය 

වංමේතය
ලැය විය නාමය

2019 2018

පුද්ෙ ඳඩිනඩි



SCI 07 -  ලැය වියන් අනුල අමනකුත් භාණ්ඩ ශා  මවේලා ලර්ග කිරීම

2019
රු. රු. රු. 

ෙමන් වියදේ

1,400,000             1101 ගමන් වියදම් - නේශීය 1,339,656 954,997

3,000,000             1102 ගමන් වියදම් - විනේශීය 1,278,875 1,237,703
4,400,000             එකතුල ( අ ) 2,618,531 2,192,700

වැඳයීේ

3,033,465             1201
ලිපිද්රලය ශා කාර්යායීය 

අලයතා
2,994,807 2,695,042

7,253,000             1202 ඉන්ධන 5,357,783 6,027,199

-                         1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම් 0 0

-                         1204 වලදය වැඳයීම් 0 0

220,000                1205 නලනත් 165,024 217,545

-                         1206 යාන්ත්රික ශා විදුලි උඳකරණ -                               0

10,506,465          එකතුල ( ආ ) 8,517,614 8,939,786

නඩත්තු වියදේ

10,565,395           1301 ලාශන 10,127,023 11,600,588
401,140                1302 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණි 391,921 405,373

-                         1303 නගොඩනැඟිලි වශ ඉදිකිරීම් 0 1,215,830
-                         1304 නලනත් 0 0
-                         1306 ගුණාත්මක නයදවුම් 0 0

10,966,535          එකතුල ( ඇ ) 10,518,944 13,221,791

ගිවිසුේ ෙත මවේලා

-                         1401 ප්රලාශන 0

2,587,000             1402 තැඳැල් වශ වන්නිනේදන 1,783,180 2,290,614

9,903,000             1403 විදුලිය ශා ජ්ය 9,229,226 7,028,027

275,600                1404
බදුකුලී වශ ඳෂාත් ඳාන 

ආයතන බදු
176,262 437,340

-                         1405 නලනත් 0 0

-                         1406
කල්බදු ලාශන වශා ව නඳොළී 

නගවීම්
0 0

-                         1408

නමනශයුම් කල්බදු ක්රමයට 

ප්රවම්ඳාදිත ලාශන ලාශන වශා 

ලාරික නගවීම්

0 0

26,444,000           1409 නලනත් 24,041,543 11,760,724

39,209,600          එකතුල ( ඈ ) 35,230,211 21,516,705

මුළු එකතුල

65,082,600.00     (අ)+(ආ)+(ඇ)+(ඈ) 56,885,300 45,870,982

තත

29

ලැය විය 

වංමේතය
ලැය විය නාමය

2019 2018

 මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල



WPCT- Notes

SCI 08 -  ලැය වියන් අනුල වශනාධාර ප්රදානයන් ශා මාරු කිරීම

මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2019

රු. රු. රු. 

මාරු කිරීේ ශා ප්රදාන

0 1501 සුභ වාධන ලැඩවටශන් -                        -                     

0 1503 රාජ්ය ආයතන -                        -                     

52,400,000 1504 වංලර්ධන වශනාධාර 52,400,000          57,000,000       

1,000,000 1506
රජ්නේ නවේලකයන් වශා 

නේඳෂ ණය නඳොළී
542,849               522,336            

0 1508 නලනත් -                        -                     

53,400,000 එකතුල 52,942,849          57,522,336       

30

තත

ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

2019 2018



රු. රු. 

මලනත් පුනරාලර්තන වියදේ

1701 ඳාඩු ශා කඳා ශැරීම් 0

1703
රාජ්ය භාා ප්රතිඳත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම
0

එකතුල 0

31

0

0

0

0

14,133

14,133

SCI 09 -  මලනත් පුනරාලර්තන වියදේ

තත

ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

2019

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

2019

රු. 

2018



WPCT- Notes

SCI 10 -  මූධන ලත්කේ පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම

 මූධන වියදේ

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

2019

රු. රු. 

57,170,000         
නගොඩනැඟිලි වශ 

ඉදිකිරීම්
42,806,001

-                        
යන්ත්ර ශා 

යන්නත්රෝඳකරණි
0

-                        
නලනත් මූධන ලත්කම් 

(ලාරිමාර්ග ශා මාර්ග)
0

57,170,000 එකතුල 42,806,001

රු. 

32

තත

2019ලැය විය 

වංමක්තය

2001

2002

2004

54,930,286

0

0

0

ලැය විය නාමය
2018



SCI 11 -  මූධන ලත්කේ අත්ඳත් කර ෙැනීම

මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2019

රු. රු. රු. 

0 2101 ලාශන 0

350,000 2102
ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යායීය 

උඳකරණ
140,584 200,113

34,440,000
2103 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණි 28,478,052 38,301,959

114,180,000 2104 නගොඩනැගීලි වශ ඉදිකිරීම් 87,149,393 129,354,770

0 2105
ඉඩම් ශා ඉඩම් ලැඩිදියුණු 

කිරීම
0 0

0 2106 මෘදුකාංග වංලර්ධනය 0 0

0 2108
කල්බදු ලාශන වශා ණය 

මුද ආඳසු නගවීම්
0 0

148,970,000 එකතුල 115,768,029 167,856,842

ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

2019 2018

33



SCI 12 ශැකියා ලර්ධනය

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

2019

රු. රු. රු. 

6,000,000 කාර්ය මණ්ඩ පුහුණු 3,950,502           

6,000,000 එකතුල 3,950,502           

SCI 13 මලනත් මූධන වියදේ

2019

රු. රු. රු. 

205,930,000 2502 ආනයෝජ්න 250,499,114   

260,000,000 2506
යටිත ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය
243,018,554   

189,500,000 2509 නලනත් 27,017,512      

655,430,000 එකතුල 520,535,181   

2019

තත

2019 2018

ලැය විය 

වංමක්තය

2018

-                    

2401

ලැය විය නාමය

228,131,415      

138,709,485      

552,031,856      

34

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

185,190,956      



WPCT- Notes

SCI 14 - තැන්ඳතු ගිණුේ වදශා මෙවීේ

රු. 

6001 6002 6003

ජ්නලාරි -                            -                          -                        -                         

නඳබරලාරි 1,205,503                5,000                    1,210,503             

මාර්තු 965                           965                        

අනප්රේල් 167,648                   167,648                

මැයි 103,912                   10,000                  113,912                

ජුනි -                            -                         

ජුලි 136,940                   20,000                  156,940                

අනගෝවත්ු -                            -                         

වැප්තැම්බර් 173,502                   173,502                

ඔක්නතෝබර් 7,125                        7,125                     

නනොලැම්බර් 403,566                   403,566                

නදවැම්බර් 1,714,230                20,000                  1,734,230             

එකතුල 3,913,391                -                          55,000                 3,968,391             

SCI 15 - අත්තිකාරේ ගිණුේ වදශා මුදල් මෙවීේ

රු. 

ජ්නලාරි 1,218,066                

නඳබරලාරි 438,832                   

මාර්තු 931,519                   

අනප්රේල් 317,983                   

මැයි 455,391                   

ජුනි 399,729                   

ජුලි 508,216                   

අනගෝවත්ු 323,728                   

වැප්තැම්බර් 1,238,617                

ඔක්නතෝබර් 168,504                   

නනොලැම්බර් 127,765                   

නදවැම්බර් 35,185                      

එකතුල 6,163,534                

35

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල

මාවය ලටිනාකම 



WPCT- Notes

IR 16.  ආදායේ ගණන් දීමේ නිධාරියාට අයත් ආදායේ වංමේත අංක වශා ැබීේ

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරී
ආදායම් වංමේත 

අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට ද 

මුද

0

IR 17.  මලනත් ආදායේ ගණන් දීමේ නිධාරීන්ට අයත් ආදායේ වංමේත අංක වශා ැබීේ

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරී
ආදායම් වංමේත 

අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට එකතු 

ක මුද

ප්රධාන නල්කම් 20.03.02.99 විවිධ ආදායම්                         2,506,605 

ප්රධාන නල්කම් 20.02.02.02
නඳොලී- රජ්නේ නිධාරීනන්ිග් 

ණය ශා අත්තිකාරම්
                           636,288 

ප්රධාන නල්කම් 20.06.02.00 විවිධ ප්රාග්ධන ලත්කම් විකිණීම                         3,557,800 

ප්රධාන නල්කම් 20.02.01.01 රජ්නේ නගොඩනැගිලි බදු කුලී                            263,605 

                        6,964,298 

IR 18.    ඳෂාත් භාණ්ඩාගාර අග්රිම ැබීම්

ජ්නලාරි                 30,000,000 

නඳබරලාරි                 10,000,000 

මාර්තු 11,000,000               

අනප්රේල් 47,000,000               

මැයි 5,000,000                  

ජුනි 11,000,000               

ජුලි 46,000,000               

අනගෝවත්ු 19,500,000               

වැප්තැම්බර් 29,000,000               

ඔක්නතෝබර් 24,000,000               

නනොලැම්බර් 54,000,000               

නදවැම්බර් 177,700,000             

එකතුල 464,200,000             

මාවය ද මුද
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තැන්ඳතු ගිණුම් 

අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

600105                          4,507,340 

600205                                        -   

600305                               50,000 

                         4,557,340 

තැන්ඳතු ගිණුම් 

අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

0

IR 21. තම අමාතාං/මදඳාර්තමේන්තු/ප්රාමේශීය මල්කේ කාර්යා ල අත්තිකාරේ ගිණුේ වශා ැබීේ

අත්තිකාරම් ගිණුම් 

අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට ද 

මුද

104011                          3,467,287 

104012                                        -   

104013                          1,257,673 

                         4,724,960 
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IR 19.   තම අමාතාං / මදඳාර්තමේන්තු / ප්රාමේශීය මල්කේ කාර්යා ලටද අදා

තැන්ඳතු ගිණුේ වශා ැබීේ

IR 20.  මලනත් අමාතාං / මදඳාර්තමේන්තු / ප්රාමේශීය මල්කේ කාර්යා ලට අදා

තැන්ඳතු ගිණුේ වශා ැබීේ



11 12 13 Total

Jan 210,591               5,200                   215,791                 

Feb 229,350               217,370               446,720                 

Mar 228,194               248,511               476,705                 

Apr 228,899               325,088               553,987                 

May 493,161               1,428                   494,589                 

Jun 295,510               1,428                   296,938                 

Jul 302,221               79,323                 381,544                 

Aug 292,662               118,350               411,012                 

Sep 310,658               230,061               540,719                 

Oct 294,192               12,247                 306,440                 

Nov 295,232               5,746                   300,978                 

Dec 286,617               12,920                 299,537                 

3,467,287            -                         1,257,673           4,724,960              

IR 21. I තම අමාතාං/මදඳාර්තමේන්තු/ප්රාමද්ශීය මල්කේ කාර්යා ල අත්තිකාරේ ගිණුේ වශා ැබීේ

104
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අත්තිකාරම් 

ගිණුම් අංකය
විවත්රය

2019.12.31 දිනට ද 

මුද

109011                             18,546 

109012                           538,939 

126012                           791,725 

111012                           221,472 

121012                           217,360 

                       1,788,042 

11 12 Total

109 6,369                              398,665                          405,034                               

6,769                              35,185                             41,954                                  

2,704                              2,704                                    

2,704                              105,090                          107,794                               

538,939                          557,485                               

126 258,750                          258,750                               

532,975                          532,975                               

791,725                          791,725                               

111 221,472                          221,472                               

121 217,360                          217,360                               

18,546                            3,100,161                       1,788,042                            

IR 22.  I    මලනත් අමාතාං/මදඳාර්තමේන්තු/ප්රාමද්ශීය මල්කේ කාර්යා ල අත්තිකාරේ ගිණුේ වශා ැබීේ

IR 22.  මලනත් අමාතාං/මදඳාර්තමම්න්තු/ප්රාමේශීය මේකම් කාර්යා ල අත්තිකාරම් ගිණුම් වශා ැබීම්

Head
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ලැය විය අංකය * විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

104-3-1-0-1001 ලැටුප් ශාිිනේතන                                  2,787,072 

104-3-1-0-1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්                                  1,846,885 

104-3-1-0-1003 නලනත් දීමනා                                  1,336,912 

104-3-1-0-1101 නේශීය-ගමන් වියදම්                                     291,228 

104-3-1-0-1102 විනේශීය-ගමන් වියදම්                                  1,272,596 

104-3-1-0-1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා                                        31,525 

104-3-1-0-1202 ඉන්ධන වැඳයීම්                                  1,112,772 

104-3-1-0-1205 නලනත්-වැඳයීම්                                        53,764 

104-3-1-0-1301 ලාශන නඩත්තු වියදම්                                  4,157,402 

104-3-1-0-1302 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ නඩත්තු                                          1,139 

104-3-1-0-1303 නගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් නඩත්තු                                                -   

104-3-1-0-1402 තැඳැල් ශා වන්නිනේදන නවේලා                                     748,485 

104-3-1-0-1403 විදුලිය ශා ජ්ය                                     526,226 

104-3-1-0-1404 බදු කුලී වශ ඳෂාත් ඳාන ආයතන බදු                                        75,600 

104-3-1-0-1409 නලනත්                                  2,685,664 

104-3-2-0-1001 ලැටුප් ශාිිනේතන                                32,849,321 

104-3-2-0-1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්                                  3,239,762 

104-3-2-0-1003 නලනත් දීමනා                                11,545,595 

104-3-2-0-1101 නේශීය-ගමන් වියදම්                                  1,048,428 

104-3-2-0-1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා                                  2,953,525 

104-3-2-0-1202 ඉන්ධන වැඳයීම්                                  4,245,011 

104-3-2-0-1205 නලනත්-වැඳයීම්                                     111,260 

104-3-2-0-1301 ලාශන නඩත්තු වියදම්                                  5,969,621 

104-3-2-0-1302 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ නඩත්තු                                     390,782 

104-3-2-0-1402 තැඳැල් ශා වන්නිනේදන නවේලා                                  1,034,695 

104-3-2-0-1403 විදුලිය ශා ජ්ය                                                -   

104-3-2-0-1404 බදු කුලී වශ ඳෂාත් ඳාන ආයතන බදු                                                -   

104-3-2-0-1409 නලනත්                                  4,156,690 

104-3-2-0-1504(i) මාරු කිරීම් -වංලර්ධන වශනාධාර                                19,388,408 

104-3-2-0-1504(ii) මාරු කිරීම් -වංලර්ධන වශනාධාර                                  4,998,454 

104-3-2-0-1504(iii) මාරු කිරීම් -වංලර්ධන වශනාධාර                                27,994,204 

104-3-2-0-1506 රජ්නේ නවේලකයන් වදශා නේඳ ණය නඳොළී                                     542,849 

                            137,395,876 

WPCT- Notes

IR 23.   තම ලැය ශීර්ය අයත් පුනරාලර්තන වියදේ වශා මගවීේ
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ලැය විය අංකය* විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

108-91-1-0-1501 මාරු කිරීම්-සුභ වාධන ලැඩවටශන්                                       99,956 

109-3-1-0-1001 ලැටුප් ශා නේතන                                    186,184 

109-3-1-0-1003 නලනත් දීමනා                                       56,300 

109-3-1-0-1102 විනේශීය-ගමන් වියදම්                                 3,009,132 

109-3-1-0-1406 කල්බදු ලාශන වදශා  ව නඳොළී නගවීම                                    986,670 

                                4,338,242 

ලැය විය අංකය* විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

104-3-1-0-2102-12 ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ                                    140,584 

104-3-1-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ                                    150,000 

104-3-2-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ                                    681,976 

104-3-2-0-2103-13 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ                               10,991,098 

104-3-2-0-2502-13 ආනයෝජ්න                                 1,304,100 

104-3-2-0-2509-12 නලනත්-මූධන                               36,751,192 

104-3-2-0-2509-13 නලනත්-මූධන                                    274,140 

                              50,293,090 

ලැය විය අංකය* විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

109-3-1-0-2108-12 කල්බදු ලාශන වදශා ණය මුද ආඳසු නගවීම                                 1,471,510 

                                1,471,510 

IR 25.     ව්ථාලර ලත්කේ වැවඳීේ ප්රකාය යටමත් දේලා ඇති මූධන ලැය වියන් යටමත් තම ලැය 

ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා මගවීේ

IR 26.      ව්ථාලර ලත්කේ වැවඳීේ ප්රකාය යටමත් දේලා ඇති මලනත් ලැය ශිර්යන්ට අයත් මූධන 

ලැය වියන් වශා මගවීේ

* ලැය විය වටශන් කිරීමේදී CIGAS ලැඩවටශනට ඇතුත් කරනු බන වේපුර්ණ ගිණුේ මක්තය 

(Accounting code) ඇතුත් ක යුතුය

IR 24.      මලනත් ලැය ශීර් යටමත් පුනරාලර්තන වියදේ වශා මගවීේ
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ලැය විය අංකය * විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

104-3-2-0-2001-13
නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්-මූධන ලත්කම් 

පුනරුත්ථාඳනය
6,516,008                                      

104-3-2-0-2001-14
නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්--මූධන ලත්කම් 

පුනරුත්ථාඳනය
9,228,907                                      

104-3-2-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 25,685                                            

104-3-2-0-2103-13 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 10,700,000                                    

104-3-2-0-2104-13
නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්-මූධන ලත්කම් 

අත්ඳත් කර ගැනීම්
15,015,034                                    

104-3-2-0-2104-14-1
නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්-මූධන ලත්කම් 

අත්ඳත් කර ගැනීම්
7,424,938                                      

104-3-2-0-2104-14-3
නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්-මූධන ලත්කම් 

අත්ඳත් කර ගැනීම්
3,343,998                                      

104-3-2-0-2401-13 කාර්යය මණ්ඩ පුහුණු 1,779,796                                      

104-3-2-0-2502-13 ආනයෝජ්න 115,282,007                                  

104-3-2-0-2502-14-1 ආනයෝජ්න 1,916,286                                      

104-3-2-0-2502-14-3 ආනයෝජ්න 2,928,584                                      

104-3-2-0-2506-13 යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය 3,312,034                                      

104-3-2-0-2506-14-1 යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය 2,249,617                                      

104-3-2-0-2509-12 නලනත් මූධන 120,146                                         

104-3-2-0-2509-13 නලනත් මූධන 43,929,166                                    

104-3-2-0-2509-14-1 නලනත් මූධන 3,474,395                                      

104-3-2-0-2509-14-2 නලනත් මූධන 45,500                                            

227,292,100                                  

IR 27.   අමනකුත් මූධන ලැය ශීර්යන් යටමත් තම ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා මෙවීේ
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ලැය විය අංකය * විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

109-3-1-0-2102-13
ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය 

උඳකරණ
                          46,350 

109-3-1-0-2104-13

නගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්-

මූධන ලත්කම් අත්ඳත් 

කර ගැනීම්

                        400,000 

109-3-3-0-2103-12
යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ                    24,955,555 

109-3-1-0-2509-13
නලනත් මූධන                      1,432,021 

109-3-1-0-2401-12-1 කාර්යය මණ්ඩ පුහුණු                            106,000 

1093-1-0-2401-12-2 කාර්යය මණ්ඩ පුහුණු                            424,350 

27,364,276                    

IR 29. තම ආයතනය අයත් තැන්ඳතු ගිණුමමන් මගවීම්

6001 6002 6003

ජ්නලාරි -                                       -                                   -                                  

නඳබරලාරි 1,205,503.37                     5,000.00                        

මාර්තු 965.00                                 

අනප්රේල් 167,648.15                         

මැයි 103,911.66                         10,000.00                      

ජුනි -                                       

ජුලි 136,939.84                         20,000.00                      

අනගෝවත්ු -                                       

වැප්තැම්බර් 173,502.17                         

ඔක්නතෝබර් 7,125.00                             

නනොලැම්බර් 403,565.59                         

නදවැම්බර් 1,714,230.41                     20,000.00                      

එකතුල 3,913,391.19                     -                                   55,000.00                      

IR 28.  අමනකුත් මූධන ලැය ශීර්යන් යටමත් මලනත් ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා 

මගවීේ

* ලැය විය වටශන් කිරීමේදී CIGAS ලැඩවටශනට ඇතුත් කරනු බන වේපුර්ණ ගිණුේ මක්තය 

(Accounting code) ඇතුත් ක යුතුය

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය
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WPCT- Notes

IR 30.  මලනත් ආයතන ලට අයත් තැන්ඳතු ගිණුමමන් මගවීම

6001 6002 6003

ජ්නලාරි

නඳබරලාරි

මාර්තු

අනප්රේල්

මැයි

ජුනි

ජුලි

අනගෝව්තු

වැප්තැම්බර්

ඔක්නතෝබර්

නනොලැම්බර්

නදවැම්බර්

එකතුල 0

අත්තිකාරේ 

ගිණුේ අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

104011               4,337,657.80 

104012               1,769,496.40 

104013                     56,379.00 

              6,163,533.20 

Month 11 12 13 Total

Jan 1,218,066                 1,218,066                    

Feb 438,832                       438,832                       

Mar 532,854                    398,665                       931,519                       

Apr 295,963                    22,019                         317,982                       

May 455,391                    455,391                       

Jun 399,721                    399,721                       

Jul 110,016                    363,840                       34,360                       508,216                       

Aug 323,728                    323,728                       

Sep 705,642                    532,975                       1,238,617                    

Oct 168,504                       168,504                       

Nov 127,765                       127,765                       

Dec 35,185                         35,185                         
6,163,525                    

IR 32.  මලනත් ආයතන ලට  අයත් අත්තිකාරම් ගිණුමමන් මගවීම

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් අංකය
විව්තරය

2019.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

109011                     14,000.00 

14,000.00                   

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල
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IR 31.  තම ආයතනයට  අයත් අත්තිකාරේ ගිණුමමන් මගවීම

IR 31. I තම ආයතනයට  අයත් අත්තිකාරේ ගිණුමමන් මෙවීම



WPCT- Notes

IR 33.   මප්රේණ පියවීම

ජ්නලාරි                                                  1,230,541 

නඳබරලාරි                                                     267,393 

මාර්තු 634,076                                                    

අනප්රේල් 579,046                                                    

මැයි 4,940,958                                                

ජුනි 223,631                                                    

ජුලි 106,095                                                    

අනගෝවත්ු 125,201                                                    

වැප්තැම්බර් 446,522                                                    

ඔක්නතෝබර් 21,466                                                      

නනොලැම්බර් 787,827                                                    

නදවැම්බර් 2,073,457                                                

එකතුල 11,436,213                                              

IR 34.   අග්රිම පියවීම

ජ්නලාරි 0

නඳබරලාරි 0

මාර්තු 0

අනප්රේල් 0

මැයි 0

ජුනි 0

ජුලි 0

අනගෝවත්ු 0

වැප්තැම්බර් 0

ඔක්නතෝබර් 0

නනොලැම්බර් 0

නදවැම්බර් 12,497,409                                              

එකතුල 12,497,409                                              

IR 35.   මුළු ැබීම ශා මගවීම් අතර මලනවට මශේතු  :     නැත

මාවය පියවූ මුද

මාවය පියවූ මුද
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FAR 36 - ලැය වියන් වශා ලාර්තා කර ඇති වියදම

ලැය විය අංකය * විව්තරය 2019.12.31 දිනට වියදම

104-3-2-0-2001-13 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම් 6,516,008                            

104-3-2-0-2001-14 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම්-ඳෂාත් ඳාන 9,228,907                            

104-3-1-0-2102-12 ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ 140,584                               

104-3-1-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 150,000                               

104-3-2-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 707,662                               

104-3-2-0-2103-13 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 21,691,098                         

104-3-2-0-2104-13 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම් 15,015,034                         

104-3-2-0-2104-14-1 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම් 7,424,938                            

104-3-2-0-2104-14-3 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම් 3,343,998                            

104-3-2-0-2502-13 ආනයෝජ්න 116,586,107                       

104-3-2-0-2502-14-1 ආනයෝජ්න 1,916,286                            

104-3-2-0-2502-14-3 ආනයෝජ්න 2,928,584                            

104-3-2-0-2506-13 යටිත  ඳශසුකම් වංලර්ධනය 3,312,034                            

104-3-2-0-2506-14-1 යටිත  ඳශසුකම් වංලර්ධනය 2,249,617                            

104-3-2-0-2509-12 නලනත් 36,871,338                         

104-3-2-0-2509-13 නලනත් 44,203,306                         

104-3-2-0-2509-14-1 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 3,474,395                            

104-3-2-0-2509-14-2 නලනත් 45,500                                 

109-3-1-0-2102-13 ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ 46,350                                 

109-3-1-0-2108-12 කල්බදු ලාශන වදශා ණය මුද ආඳසු නගවීම 1,471,510                            

109-3-1-0-2104-13 නගොඩනැගිලි ශා  ඉදිකිරීම් 400,000                               

109-3-3-0-2103-12 යන්ත්ර වශ යන්නත්රෝඳකරණ 24,955,555                         

109-3-1-0-2509-13 නලනත් 1,432,020                            

304,110,830                       
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ලැය විය අංකය * ලාඳෘතිමේ නම ලාඳෘතිමේ ව්ලභාලය ලටිනාකම

104-3-2-0-2001-13 6,516,008                   

104-3-2-0-2001-14 9,228,907                   

104-3-1-0-2102-12 -                               

104-3-1-0-2103-12 -                               

104-3-2-0-2103-12 25,685                         

104-3-2-0-2103-13 10,700,000                 

104-3-2-0-2104-13 15,015,034                 

104-3-2-0-2104-14-1 7,424,938                   

104-3-2-0-2104-14-3 3,343,998                   

104-3-2-0-2502-13 115,282,007               

104-3-2-0-2502-14-1 1,916,286                   

104-3-2-0-2502-14-3 2,928,584                   

104-3-2-0-2506-13 3,312,034                   

104-3-2-0-2506-14-1 2,249,617                   

104-3-2-0-2509-12 120,146                       

104-3-2-0-2509-13 43,929,166                 

104-3-2-0-2509-14-1 3,474,395                   

104-3-2-0-2509-14-2 45,500                         

109-3-1-0-2102-13 46,350                         

109-3-1-0-2108-12 -                               

109-3-1-0-2104-13 400,000                       

109-3-3-0-2103-12 24,955,555                 

109-3-1-0-2509-13 1,432,020                   

252,346,230               

FAR 37 - මූ මනොලන ලත්කේ  වශා අදා මනොලන වියදේ- Non Assets (Refer FAR 37. I)
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නම NU

104-3-2-0-2103-12 Capacity Building Programs 18,885                        

104-3-2-0-2104-13 Water Supply H 98134243006 Capacity Building Programs 306,139                     

104-3-2-0-2104-13 Water Supply H 98134229002 Capacity Building Programs 281,554                     

104-3-2-0-2104-13 Water Supply H98134248011 Capacity Building Programs 246,700                     

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141228008 Capacity Building Programs 8,940                          

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141228007 Capacity Building Programs 93,370                        

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141228006 Capacity Building Programs 23,834                        

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141228005 Capacity Building Programs 40,919                        

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141208004 Capacity Building Programs 231,059                     

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141228004 Capacity Building Programs 30,111                        

104-3-2-0-2104-13 H98124162031 Capacity Building Programs 2,953,844                  

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141205022 Capacity Building Programs 51,751                        

104-3-2-0-2104-13 Capacity Building Programs 4,467,440                  

104-3-2-0-2104-13 Electricity H98141212004 Capacity Building Programs 255,518                     

104-3-2-0-2502-13 Water Supply N98134243004 Capacity Building Programs 638,923                     

104-3-2-0-2502-13 Water Supply N98134243001 Capacity Building Programs 725,907                     

104-3-2-0-2502-13 Water Supply N98134243005 Capacity Building Programs 179,485                     

104-3-2-0-2502-13 N98133162039 Capacity Building Programs 10,756,222                

104-3-2-0-2502-13 N98183962053 Capacity Building Programs 9,600                          

104-3-2-0-2502-13 N98183962053 Capacity Building Programs 17,280                        

104-3-2-0-2502-13 N98183962053 Capacity Building Programs 14,400                        

104-3-2-0-2502-14-i Water Supply N96134242002 Capacity Building Programs 264,682                     

104-3-2-0-2502-14-iii Electricity N96141224002 Capacity Building Programs 26,538                        

104-3-2-0-2506-13 U98152328003 Capacity Building Programs 964,485                     

104-3-2-0-2506-13 U98152328003 Capacity Building Programs 497,984                     

104-3-2-0-2509-13 S98172962001 Capacity Building Programs 5,418,261                  

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 221,000                     

104-3-2-0-2509-13 S98183962017 Capacity Building Programs 2,070                          

104-3-2-0-2509-13 S98183962017 Capacity Building Programs 61,740                        

104-3-2-0-2509-13 S98134163001 Capacity Building Programs 2,905                          

104-3-2-0-2509-13 S98133962017 Capacity Building Programs 34,440                        

104-3-2-0-2509-13 S98172962001 Capacity Building Programs 2,978,900                  

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 863,426                     

104-3-2-0-2509-13 S98134163001 Capacity Building Programs 2,790                          

104-3-2-0-2509-13 S98183962017 Capacity Building Programs 45,700                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 62,540                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 73,750                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962033 Capacity Building Programs 69,000                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962033 Capacity Building Programs 69,000                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 27,950                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962018 Capacity Building Programs 10,000                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962016 Capacity Building Programs 41,589                        

104-3-2-0-2509-13 S98183962016 Capacity Building Programs 119,951                     

104-3-2-0-2509-13 S98134163001 Capacity Building Programs 2,820                          

104-3-2-0-2509-13 S98133162037 Capacity Building Programs 39,798                        
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FAR 37. I - මූ මනොලන ලත්කේ  වශා අදා මනොලන වියදේ

ලැය විය අංකය *
ලාඳෘතිමේ නම

ලාඳෘතිමේ වල්භාලය ලටිනාකම



මූ මනොලන ලත්කමේ නම

WPCT-9 ආකෘතිය අනුල 

මූ මනොලන ලත්කේ 

ල අලවන් මේය

WPCT-9(i) ආකෘතිය 

අනුල මූ මනොලන 

ලත්කේ ල අලවන් 

මේය

මූ මනොලන ලත්කේ 

ල එකතුල

කාර්යාලීය උඳකරණ 2,366,583                   -                                2,366,583                   

ඳරිගණක උඳකරණ 10,180,448                 -                                10,180,448                 

විදුත් උඳකරණ 5,686,022                   -                                5,686,022                   

වන්නිනේදන උඳකරණ 542,375                      -                                542,375                       

ගෘශ භාණ්ඩ 26,662,718                 -                                26,662,718                 

මුළුතැන්නගයි උඳකරණ 338,915                      -                                338,915                       

ලාශන 104,871,510              -                                104,871,510               

150,648,571              -                                150,648,571               

FP 38 - මූ මනොලන ලත්කේ 

* ලැය වියන් වටශන් කිරීමේදී CIGAS ලැඩවටශනට ඇතුෂත් කරනු බන වේපූර්ණ ගිණුේ මක්තය ( Accounting Code ) 

ඇතුෂත් කෂ යුතුය.
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මුල් 

ඇව්තමේන්තුල

අලවන් 

ඇව්තමේන්තුල

ප්රමාණය 

(රු.)

අලවාන ආදායේ 

ඇව්තමේන්තුමේ 

% මව

අදාෂ නනොනේ

**  අදායම් ගණන්දීනම් නිධාරීන් ඳමණක් වම්පූර්ණ කෂ යුතු ය. 
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3.5      ආදායේ එකතු කිරීමේ කාර්ය වාධනය **

ආදායේ 

මක්තය

ආදායේ 

මක්තමේ 

විව්තරය

ආදායේ ඇව්තමේන්තුල එකතු කරන ද ආදායම



   

මුල් ප්රතිඳාදනය(රු)
අලවාන 

ප්රතිඳාදනය(රු)

පුනරාලර්තන 181,274,000.00 181,154,000.00 163,333,697.00 90.16

ප්රාග්ධන 867,450,000.00 867,570,000.00 714,556,388.00 82.36

58

3.6    මලන් කරන ද ප්රතිඳාදන උඳමයෝගී කර ෙැනීමේ කාර්ය වාධනය

ප්රතිඳාදන ලර්ෙය

මලන් කරන ද ප්රතිඳාදන

තත වියදම(රු)

උඳමයෝගී කරනු 

ැබූ ප්රතිඳාදන, 

අලවන් කරන ද 

අලවාන ප්රතිඳාදන 

ප්රමාණමේ % මව



රු.    ,000

මුල් 

ප්රතිඳාදන

අලවාන 

ප්රතිඳාදන

1 109-3-1-0-2102-13
කවෂ 

කෂමනාකරණය
50 එම 46.00 92.00

2 109-3-1-0-2104-13
ප්රජා ජ මූාශ්ර 

ඳශසුකේ වැඳයීම
400 එම 400.00 100.00

3 109-3-3-0-2108-12
මූ කල් බදු 

ලාරික  ෙවීම
1625 එම 1,472.00 90.58

4 109-3-1-0-2401-12-1
පුහුණු ඳාඨමාා 

ොව්තු මෙවීම
106 එම 106.00 100.00

5 109-3-1-0-2401-12-2
පුහුණු ඳාඨමාා 

ොව්තු මෙවීම
424 එම 424.00 100.00

6 109-3-1-0-2509-13
මලරෂ තීරය 

පිරිසිදු කිරීම
1700 එම 1,432.00 84.24

7 109-3-3-0-2103-12
යන්ත්ර උඳකරණ 

බා දීම
24956 එම 24,956.00 100.00
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3.7    ඳ.මු.රි 140 ප්රකාරල,මලනත් අමතං /මදඳාර්තමේන්තු ල නිමයෝජිතයකු මව මමම                          

අමතංයට ප්රදානය ක ප්රතිඳාදන

ප්රතිඳාදන ද අමාතාංය/ 

මදඳාර්තමේන්තුල
ප්රතිඳාදනමේ අරමුණ

ප්රතිඳාදන

උඳමයෝගී කර ෙන්නා 

ද ප්රතිඳාදන, බා දුන් 

අලවාන ප්රතිඳාදනල 

% මව

තත වියදම



WPCT- 9

වියදේ ශීර් අංකය : 104 රු.

2(3)

අගය 

මලනව්

වීමේ 

ාභ/අ

ාභ

මභෞතික 

මලනව්වී

ේ

මේය

ශුේධ අගය +/(-)

ලැය වියන් 

මඟින්
මලනත්

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

ම
ක

රී
ම

ග
න

 ය
න

 

ල
ැඩ

ල
ලි

න්
 *

1 වථ්ාලර ලත්කේ 611 33,741,326 51,764,600  103,400,000  13,918,333  -   1,683,911  50,491,777   116,907,246  -  -     150,648,572  

යන්ත්ර ශා යන්මත්රෝඳකරණ 6112 33,741,326 51,764,600  103,400,000  13,918,333  -   1,683,911  50,491,777   116,907,246  -  -     -    150,648,572  

ප්රලාශන උඳකරණ 61121 -              -               103,400,000  -               -   -            -                103,400,000  103,400,000  

මගී ලාශන 6112101 -               -                103,200,000   -                -    -             -                 103,200,000   -    103,200,000   

භාණ්ඩ ප්රලාශන ලාශන 6112102 -               -                -                -    -             -                 -                  -    -                  

යතුරු ඳැදි 6112109 -               -                200,000          -                -    -             -                 200,000          -    200,000          

-               -                103,400,000   -                -    -             -                 103,400,000   -  -     -    103,400,000   

61122 33,741,326 50,293,090  -                 13,918,333  -   1,683,911  50,491,777   12,035,736    -  -     -    45,777,061    

කාර්යාලීය උඳකරණ 6112201 2,573,742    25,515,592   -                  18,472          -    110,880      25,630,342    (207,158)         2,366,583       

ඳරිගණක උඳකරණ 6112202 10,647,510  11,010,998   -                  -                -    370,280      11,107,780    (467,062)         10,180,448     

විදුත් උඳකරණ 6112203 6,330,549    12,921,200   -                  242,000        -    973,094      12,834,633    (644,527)         5,686,022       

වන්නිනේදන උඳකරණ 6112204 231,590       657,915        -                  -                -    94,990        252,140         310,785          542,375          

ගෘශභාණ්ඩ 6112205 13,583,094  187,385        -                  13,657,861   -    98,741        666,882         13,079,624     26,662,718     

මුළුතැන්නගයි උඳකරණ 6112218 374,841       -                -                  -                -    35,926        -                 (35,926)           338,915          

33,741,326 50,293,090  -                 13,918,333  -   1,683,911  50,491,777   12,035,736    -  -     -    45,777,061    

කල්බදු ලත්කේ 61123 -              1,471,510    -                 -               -   -            -                1,471,510      1,471,510      

මගී ලාශන 6112301 -               1,471,510      -                  -                -    -             -                 1,471,510       -  -     1,471,510       

-              1,471,510    -                 -               -   -            -                1,471,510      -  -     -    1,471,510      

** Included bothe sale and Destroyed Asset values

මලනත් යන්ත්ර ශා උඳකරණ

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

 3.8 මූ මනොලන ලත්කේ ලාර්තා කිරීමම කාර්ය වාධනය

අමාතාං මේ/මදඳාර්තමේන්තුමේ/දිවත්්රිේ මල්කේ කාර්යාමේ නම : ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බේති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ 

වංචාරක කටයුතු අමාතාංය- බවන්ාහිර ඳෂාත.

* WPCT - 9(i)  හි 8 ලන තීරුල අනුල අගයන් ඇතුත් විය යුතුය.

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

3(3)=3

(1)+/-

3(2)

4=1+2(3)+ 

+3(3)

උඳ එකතුල

මලනවක්ේ

2(1) 2(2)

මූ මනොලන ලත්කේ පිළිබ ප්රකාය - 2019

ජංගම 

මනොලන 

ලත්කේ

මේතය

(1)

(2) (3) 

2019.12.31 

දිනට මේය

ගනුමදනු

2019.01.01 

දිනට මේය

අත්ඳත් කරගැනීේ අඳශරණයන්

මිදී ගැනීේ මගින් මාරු කිරීේ

විකිණීේ 

මගින් **

මාරු කිරීේ 

මගින්



 

WPCT - 9(i)

රු.

වියදේ ශීර් අංකය : 104

ලැය 

වියන් 

මඟින්

මලනත්

අමනකුත් 

ආයතන 

ලලින්

ලත්කේ 

ලට මාරු 

කිරීේ

අමනකුත් 

ආයතන 

ලට මාරු 

කිරීේ

අඳශරණය 

කිරීේ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    මලනත් මූ මනොලන ලත්කේ 6113 0 0 0 0 0 0 0 0

    මනොනිමි ලැඩ 61131

0 0 0 0 0 0 0 0උඳ එකතුල

3.8 මූ මනොලන ලත්කේ ලාර්තා කිරීමේ කාර්ය වාධනය

මූ මනොලන ලත්කේ ල මකරීමගන යන ලැඩ ( WIP ) පිළිබ ලාර්තාල 

අමාතාං මේ/මදඳාර්තමේන්තුමේ/දිව්ත්රිේ මල්කේ කාර්යාමේ නම :ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, 

විදුලිබ ශා බේති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ වංචාරක කටයුතු අමාතාංය- 

බව්නාහිර ඳෂාත.

ජංගම මනොලන ලත්කේ මේතය

ආරේභක 

මේය

මකරීමගන යන ලැඩ

අලවන් 

මේය

අළුතින් එකතු කිරීේ ඉලත් කිරීේ
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04. ඳරිච්ඡේදය 

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

අනු 
අංකය 

විඡේෂිත දර්ක 

අඡේක්ෂිත නිමැවුඡේ ප්රතිශතයක් ඡව 
තතය නිමැවුම 

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

1 පුනරුත්ථාඳනය කරන ද ග්රාමීය ය මාර්ලල ර ර    ි.ම...)  √  

2 ඉදිකරන ද නල මාර්ල ලණන   √ 

3 
ඳෂාත් ඳාන බප්රඡශ ුළෂ ඉදිකරන ද නල වීපඳාරක්ක 
ඒකක ලණන 

  √ 

4 
අළුතිශන් ඉදිකෂ ශා වංලර්ධනය කෂ  ආදායේ උත්ඳාදන මූාශ්ර 
ලණන ිඋදා. වතිශ ඡඳොෂ/ ආදාශනාලාර) 

√   

5 
වංලර්ධනය කරන ද ඡඳොර  ඳශසුකේ ඒකක ලණන ිප්රජා 
ාා/ මාතෘ නිලාව/බහු කාර්යය ඡලොඩනැගිලි) 

 √  

6 
ඡතොරුළරු තාක්ණය ශා වේබන්ධ ධාරිතා වංලර්ධනයට ඡයොමු 
වු නිධාරින් ලණන 

√   

7 ලැඩිදියුණු කරන ද ආයුර්ඡේද මධයවථථාන ලණන   √ 

8 
ර ේ ලැටි ශා මත්ද්රලය ලට ඇ්බබැිවවුලන් ඉන් ලෂක්ලා ලැීපම 
වේබන්ධඡයන් ක්රියාත්මක කෂ ලැඩවටශන් ලණන 

  √ 

9 
නවින ඳශසුකේ ශා ඡතොරුළරු තාක්ණ ඳශසුකේ විවත 
මශජන පුවථතකා ලණන 

√   

10 
වංලර්ධනය කරන විඡේකය ශා විඡනෝදාවථලාදය වඳයන වථථාන 
ලණන 

  √ 

11 නල ජ ලයාඳෘතිශ මන්න් ප්රතිශා  ද ඳවු්  වං්යාල                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
√ 
 

  

12 නිම කරන ද නල ජ ලයාඳෘතිශ වං්යාල 
√ 
 

  

13 බාර න් ජ පිරිඳශර  .මරීඡේ ඳශධතිශ ලණන   
√ 
 

14 
ජ ලයාඳෘතිශ ප්රතිශවංවථකරණය .මරීම ඡශේුළඡලන් ප්රතිශා  ැූ 
ඳවු්  ලණන 

√   

15 ප්රජා ජ ලයාඳෘතිශල ඳරීක්ා කරන ද ජ වාේඳ වං්යාල 
√ 
 

  

16 විර ලිය ලයාඳෘතිශ මගින් ප්රතිශා  ද ඳවු්  ඒකක ලණන 
√ 
 

  

17 සිටුලන ද ාක වං්යාල 
√ 
 

  

18 සිටුලන ද ාක විඡේ වං්යාල 
√ 
 

  

19 
ශරිත ආලරණය ලැඩි .මරීම වශා සිර කරන ද දැනුලත් .මරීඡේ 
ලැඩවටශන් වං්යාල 

√   
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20 
ඳරිවර ඳශධතිශ වංරක්ණය වශා ඳලත්ලන ද දැනුලත් .මරීඡේ 
ලැඩවටශන් ලණන 

√   

21 
ඳරිවර දින වැමරීම පිළිබ ඳාව්  සිසුන් දැනුලත් .මරීම වශා 
සිර ක ලැඩවටශන් ලණන 

√ 
 

  

22 වංලර්ධනය කරන ද වංචාරක ආකර්ණය වථථාන 
√ 
 

  

23 
වංචාරක අංඡේ අවිධිමත් ඡවේලා අංඡේ පුහුණුාභීන් 
වං්යාල 

√ 
 

  

24 වංලර්ධික ප්රජා වංචාරක ලේමාන ආශාර අඡවි වැ්  ලණන 
√ 
 

  

25 ඳලත්ලන ද වංවථකෘතිශක වංදර්න ලණන 
√ 
 

  

26 වථථාඳනය කර ඇතිශ ප්රතිශච්රීයකරණ ලබඩා ඳශසුකේ වං්යාල  
√ 
 

  

27 
ධාරිතාල ලැඩි කර වංලර්ධනය කරන ද  ප්රතිශච්රීයකරණ 
ලබඩා ඳශසුකේ වං්යාල   

√ 
  

28 
අඳද්රලය කකුළ .මරීම ශා වැකසුම වශා වඳයා ඇතිශ ලාශන ඡශෝ 
යන්ත්ර ූතත්ර වං්යාල 

√ 
  

29 
ඡකොේඡඳෝවථට් ඡඳොඡශොර නිථඳාදන ඳශසුකේ ලර්ධනය වදශා 
බාර න් යන්ත්ර ූතත්ර වං්යාල 

√ 
  

30 ඡබදාශැර ඇතිශ ඡකොේඡඳෝවථට් බඳුන් වං්යාල 
√ 
 

  

31 
ඡකොේඡඳෝවථට් ඡඳොඡශොර ල තත්ලය ඳරීක්ා .මරීම වශා කර 
ඇතිශ ඳරීක්ණ වං්යාල 

√ 
  

32 
තාක්ෂණිකක ශා මූය ආධාර ඇතිශල ඳලත්ලන ද ඡඳර ඳාව්  
ලැඩවටශන් ලණන 

√ 
  

33 
තාක්ණිකක ශා මූය ආධාර ඇතිශල ඳලත්ලන ද ඡරෝශ්  
ලැඩවටශන් ලනන 

√ 
  

 



0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

4.4.1. කුවත්ාලමේ ආකාරය අනුල මත්ොරතුරු

ශා වන්නිමේදන ත්ාක්ණ කුවත්ාලයන්මගන්

යුක්ත් මයොවුන් වශ ලැඩිහිටි ජනගශනමේ

ප්රභාණය.

* නවීන ත්ාක්ණය ශා උඳකරණ ලලින්

වභන්විත් ඳෂාත් ඳාන ආයත්න වාංඛ්ාල
100%

* භශජන පුව්ත්කා බාවිත්ා කරන්නන් ඉශෂ

යාමේ ප්රතිත්ය
83%

4.3.1. වත්්රී පුරු බාලය අනුල පර්ල භාව 12 තුෂ

විධිභත් ශා මනොවිධිභත් අධාඳනය වශා

මයෞලනයන්මේ වශ ලැඩිහිටියන්මේ වශබාගීත්ල

අනුඳාත්ය

* වාංචාරක ක්මේත්රමේ නියුතු පුහුණු

ශ්රමිකයන්මේ වාංඛ්ාල
94%

* වාංචාරකයින්මගන් ැමඵන ඳැමිණිලි වාංඛ්ාල

අඩුවීමේ ප්රතිත්ය
72%

05   පරිච්ඡේදය - -තිරසර සංලර්ධන අරමුණු  (SDG) සපුරා ගැනීඡේ කාර්ය සාධනය 

5.1.   හඳුනා ගන්නා  ද අදාළ තිරසර සංලර්ධන අරමුණු 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක

4.2.    2030 ලන විට සියලුභ ගැශැණු ෂමුන්ට 

වශ පිරිමි ෂමුන්ට ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ 

පර්ල ෂභාවිය වාංලර්ධනයට, වත්කාර 

මවේලාලන්ට වශ පර්ල ප්රාථමික අධාඳනයට 

ප්රමේ වීමේ අලවථ්ාල ඳැලතීභ ශා එභගින් 

ඔවුන්මේ ප්රාථමික අධාඳනයට සදානේල 

සිටින ඵල ත්ශවුරු කිරීභ.

 04 -   ඳරිපර්ණ 

,වාධාරණ, ගුණාත්භක 

අධාඳනයක් වශතික 

කිරීභ වශ වැභට ජීවිත් 

කාය පුරා ඉමගනීමේ 

අලවථ්ාල වැසීභ.
4.3. 2030 ලන විට සියලුභ කාන්ත්ාලන්ට වශ 

පිරිමින්ට ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ වශ අඩු 

මිකට ඵා ගත් ශැකි වි්ල විදා 

අධාඳනය ද ඇතුෂත්ල ත්ාක්ණික , ලෘත්තීය 

වශ ත්ෘතීයික අධාඳනය ඵා ගැනීභට 

ශැකීවීභ.



6.1    2030 ලන විට සියලුමදනාට 

වභානාත්භත්ලමයන් යුතුල ආරක්ාකාරී වශ 

අඩු මිකට ඳානීය ජය ඵා ගැනීභට 

ශැකිවීභ

6.1.1  සුරක්ෂිත්ල කෂභනාකරණය මකමරන 

ඳානීය ජ වැඳයුේ මවේලා බාවිත් කරන 

ජනගශනමේ ප්රභාණය

98%

6.2.1  වඵන් වශ ජය වහිත් අත් මවේදීමේ 

ඳශසුකභ ඇතුළුල ආරක්ෂිත්ල ඳානය ලන 

වනීඳාරක්ක මවේලා බාවිත්ා කරන ජනගශනමේ 

ප්රභාණය

* ඳෂාත් ඳාන ආයත්නයන්හි ආදායේ ඉශෂ 

යාමේ ප්රතිත්ය

83% (ලාර්ෂික 

පිරිලැටුභ)

6.ආ. ජය වශ වනීඳාරක්ක කටයුතු 

කෂභණාකරණමේදී ප්රාමේශීය ප්රජාලමේ 

වශබාගීත්ලය දිරිගැන්වීභ වශ වශය ඵාදීභ

6.ආ.1 ජ වශ වනීඳාරක්ණ කෂභණාකරණය 

වශා ප්රාමේශීය ජන කණ්ඩායේ වශබාගීකර 

ගැනීභ වශා වථ්ාපිත් වශ ක්රියාත්භක ප්රතිඳත්ති 

වහිත් ඳාත් ඳාන ඒකක ප්රභාණය

99%

06 -  වැභට ජය වශ  

වනීඳාරක්ක ඳශසුකේ    

   ඵාගැනීභ වශ ඒලාමේ 

තිරවර කෂභණාකරණය 

වශතික කිරීභ

6.2  2030 ලන විට සියලුභ මදනාට ප්රභාණලත් 

මව වශ වභානාත්භත්ාලමයන් යුක්ත්ල 

වනීඳාරක්ාල වශ වල්වථ්ත්ාල ඵාගැනීභට 

ශැකිවීභ වශ එළිභශමන් භෂඳශ කිරීභ තුරන් 

කිරීභ වශ විමේමයන්භ 

කාන්ත්ාලන්මේ,ගැශැණු ෂමුන්මේ, වශ 

අලධානභට ක්විය ශැකි ත්ත්ලමේ සිටින 

පුේගයන්මේ විමේ අලත්ාලන් මකමරහි 

අලධානය මයොමුකිරීභ



7.1 2030 ලන විට සියලුමදනාටභ අඩු මිකට 

ඵා ගත් ශැකි වි්ලාවදායී නවීන ඵ ක්ති 

මුාලට ප්රමේ විය ශැකි ඵල ත්ශවුරු කිරීභ

7.1.1   විදුලි වැඳයුභ වහිත් ජනගශනමේ 

ප්රභාණය
99.60%

7.2 2030 ලන විට මෝක ඵක්ති මයන්හි 

පුනර්ජනනීය ඵක්තින්හි මකොටව ඉශෂ 

නැාංවීභ

7.2.1 වභවත්් අලවන් ඵක්ති 

ඳරිමබෝජනමයන් පුනර්ජනීය ඵක්ති ඳාංගුල
50%

7. අ   2030 ලන විට පිරිසිදු ඵක්ති 

ඳර්මේණ වශ වාංලර්ධනය මභන්භ ඒකාඵේධ 

ඳේධතීන් ඇතුලු පුනර්ජනනීය ඵක්ති 

උත්ඳාදනය වශා වාංලර්ධනය මලමින් ඳලතින 

රටලල් මලත් ජාත්න්ත්ර පිරිසිදු ඵක්ති 

ත්ාක්ණය වශා අන්ත්ර්ජාතික වශමයෝගීත්ාල 

ලැඩිදියුණු කිරීභ

7.ආ  .1 දෂ මේශීය නි්ඳාදනය වශ තිරවර 

වාංලර්ධන මවේලා වශා ලන යටිත් ඳශසුකේ 

වශ ත්ාක්ණය පිණිව ලන ම හුලභාරුල 

පිණිව ලන ඝෘජු විමේ ආමයෝජන ප්රභාණයට 

අනුඳාත්ල ඵක්ති කාර්යක්භත්ාලය වශා 

ලන ආමයෝජන

07 - සියල්න් වශා 

දැරිය ශැකි, වි්ලවනීය, 

තිරවර වශ නවීන 

ඵක්ති වැඳයුභ වශතික 

කිරීභ

7 ආ 2030 ලන විට විමේමයන්භ අලභ 

ලමයන් වාංලර්ධනය ව රටල , කුඩා දිලයින් 

රාජයන්හි වශ අමනකුත් රටල 

මේසීභාලන්මගන් ආලරණය ව වාංලර්ධනය 

මලමින් ඳලත්නා රටලල්ද ඇතුත්ල සියලුභ 

වාංලර්ධනය ලන රටලට ඔවුන්මේ 

ලැඩවටශන් වැසුේලට අනුකල නවීන වශ 

තිරවර ඵක්ති මවේලා වැඳයීභ වශා යටිත් 

ඳශසුකේ ලාප්ත් කිරීභ වශ ත්ාක්ණය 

ලැඩිදියුණු කිරීභ



* තිරවර ඵක්ති ප්රබලයන් ශා නල ත්ාක්ණය 

බාවිත්ය වශා මයොමු කෂ ආයත්න ල ලාර්ෂික 

විදුලි බිඳමත්හි විදුලි ඒකකයක පිරිලැය 

අඩුවීමේ ප්රතිත්ය

5%

* නල ත්ාක්ණය ශා තිරවර ඵක්ති ප්රබල 

ශඳුන්ලාදුන් ආයත්න ල භාසික විදුලි බිඳමත්හි 

පිරිලැය අඩුවීමේ ප්රතිත්ය

20%

7.3 2030 ලන විට මෝක ඵක්ති 

කාර්යක්භත්ාල ඉශ නැාංවීමේ අනුඳාතිකය 

මදගුණයක් කිරීභ

07 - සියල්න් වශා 

දැරිය ශැකි, වි්ලවනීය, 

තිරවර වශ නවීන 

ඵක්ති වැඳයුභ වශතික 

කිරීභ

7 ආ 2030 ලන විට විමේමයන්භ අලභ 

ලමයන් වාංලර්ධනය ව රටල , කුඩා දිලයින් 

රාජයන්හි වශ අමනකුත් රටල 

මේසීභාලන්මගන් ආලරණය ව වාංලර්ධනය 

මලමින් ඳලත්නා රටලල්ද ඇතුත්ල සියලුභ 

වාංලර්ධනය ලන රටලට ඔවුන්මේ 

ලැඩවටශන් වැසුේලට අනුකල නවීන වශ 

තිරවර ඵක්ති මවේලා වැඳයීභ වශා යටිත් 

ඳශසුකේ ලාප්ත් කිරීභ වශ ත්ාක්ණය 

ලැඩිදියුණු කිරීභ



8.2.1 මවේලා නියුක්ත් පුේගමයකු වශා ලන 

වත් දෂ මේශීය නි්ඳාදනමේ ලර්ධනය

* ඵවන්ාහිර ඳෂාත් වාංචාරක භණ්ඩමේ 

ලාර්ෂික ආදායේ ලැඩිවීමේ ප්රතිත්ය
60%

8.3.1 වත්්රී පුරුබාලය අනුල,කෘෂිකාර්මික 

මනොලන මවේලා නියුක්ත්මේ මනොවිධිභත් මවේලා 

නියුක්ති ප්රභාණය

* වල්යාං රැකියා ලලින් ප්රතිාබ ඵන්නන්මේ 

වාංඛ්ාල
50%

08 - සියල්න් වශාභ 

මඳෝෂිත්, ඳරිපර්ණ වශ 

තිරවර ආර්ථික 

ලර්ධනය,පර්ණ, පදායී 

වශ යශඳත් රැකියා 

ප්රලර්ධනය කිරීභ

8.3 පදායී ක්රියාකාරකේලට,සුනිසි රැකියා 

අලවථ්ාලන්ට,ලවායකත්ලයට වශ 

නිර්භාණශිලි බාලයට වශය දක්ලන්නා ව 

වාංලර්ධනාත්භක දිානතියකින් යුත් 

ප්රතිඳත්තීන් ප්රලර්ධනය කිරීභ. ම 

මවේලාලන්ට ප්රමේ වීභට අලවථ්ාල වවමින් 

ක්ෂුද්ර කුඩා ඳරිභාන වශ භධභ ප්රභාණමේ 

ලවායන් පිහිටුවීභ වශ වාංලර්ධනය කිරීභ 

දිරිගැන්වීභ

8.2 විවිධාාංගීකරණය,ත්ාක්ණය ඉශ නැාංවීභ 

වශ නමලෝත්ඳාදන තුලින් වශ ඉශ ලටිනාකේ 

එකතුකරන ද වශ ශ්රභය වශා ලැඩි 

ඉල්ලුභක් ඇති ක්මේත්රය පිළිඵ අලධානය 

මයොමුකිරීභ තුලින් ඉශ භට්ටමේ ආර්ථික 

නි්ඳාදිත්යක් ඵා ගැනීභ



9.1 ආර්ථික වාංලර්ධනය වශ භානල 

යශඳැලැත්භ මලනුමලන් සියලුමදනාටභ ඵා 

ගත්ශැකි වශ ප්රමේ විය ශැකි වීභ අලධානයට 

මගන කාපීය වශ ජාතික මේසීභාලන් අත්ර 

සිදුකරන යටිත් ඳශසුකේද ඇතුත්ල 

ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ වි්ලාවදායී තිරවර 

වශ ආඳදාලන්ට ඔමරොත්තු මදන යටිත් 

ඳශසුකේ වාංලර්ධනය කිරීභ

9.1.1 ලවර පුරා බාවිත් කෂ ශැකි භාර්ගයක සිට 

කි.මී.2 ක දුර ප්රභාණයක් තුෂ ජීලත්ලන ග්රාමීය 

ජනගශනමේ ප්රභාණය

97%

9.2.1 දෂ මේශීය නි්ඳාදනය වශ ඒක පුේග 

ආදායමේ අනුඳාත්යක් මව නි්ඳාදන අගය 

එකතු කිරීේ

* වාංලර්ධනය කරන ද වාංචාරක ආකර්ණීය 

වථ්ාන මලත් වාංචාරකයන් ඳැමිණීභ ලර්ධනය 

වීමේ ප්රතිත්ය

67%

9.ඇ  2020 ලන විට මත්ොරතුරු වශ 

වන්නිමේදන ත්ාක්ණයට ප්රමේ වීමේ 

ශැකියාල කැපීමඳමනන ආකාරයට ලර්ධනය 

කිරීභ වශ අලභ ලමයන් වාංලර්ධනය වී ඇති 

රටලට අඩුමිට වශ වැභටභ අන්ත්ර්ජාය 

මලත් ප්රමේ වීමේ අලවථ්ාල වැසීභට 

ප්රයත්න දැරීභ

09 - වවිභත් යටිත් 

ඳශසුකේ 

මගොඩනැගීභ,ඳරිපර්ණ 

වශ තිරවර කාර්මීකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලයකරණය 

දිරිගැන්වීභ

9.2 සියලුමදනාභ අන්ත්ර්ගත්ලන්නා වු වශ 

තිරවර ව කර්භාන්ත්කරණය ප්රලර්ධනය 

කිරීභ,2030 නල විට ජාතික ත්ත්ලයන්ට 

අනුක රැකියාලන් වැඳයීමේදි කර්භාන්ත් 

අාංමේ දායකත්ලය කැපීමඳමනන මව ඉශෂ 

නැාංවීභ වශ අලභ ලමයන් වාංලර්ධනය වී ඇති 

රටල මභභ දායකත්ලය මදගුණයක් ඵලට ඳත් 

කිරීභ



11.2 විමේමයන්භ අලධාලභට ක්විය ශැකි 

ත්ත්ලමේ සිටින ,ෂමුන්,ආඵාධ වහිත් 

පුේගයින්,වශ ලයවග්ත් පුේගයින්ට විමේ 

අලධානය මයොමු කරමින් භශාභාර්ග ල 

ආරක්ාල ඉශෂ නැාංවීභ,මඳොදු ප්රලාශන ඳේධති 

වැකිය යුතු භට්ටමින් ලාප්ත් කිරීභ භඟින් 

2030 ලන විට සියලුභමදනාට ආරක්ාකාරී 

අඩුමිට ඵා ගත් ශැකි ප්රමේවිය ශැකි වශ 

තිරවර ප්රලාශන ඳේධති ඵාදීභ

11.2.1 වත්්රිපුරුබාලය,ලයව වශ ආඵාධ වහිත් 

අය යන වාධක භත් මඳොදු ප්රලාශන ඳශසුකේ 

ඳශසුමලන් ඵාගත් ශැකි ජනගශනමේ ඳාංගුල

92%

11.6.1 නගරල ජනනය ලන මුළු නාගරික ඝණ 

අඳද්රල ප්රභාණය අත්රින් නිතිඳත්ා එකතු 

මකමරන වශ නිසි ඳරිදි ඵැශැර මකමරන 

නාගරික ඝණ අඳද්රල ප්රභාණය
26%

* කව ඵැශැරලීමේ ශා ප්රතිකර්භ කිරීමේ 

වභවථ් ධාරිත්ාලය දිනකට මභට්රික් මටොන් 100%

12 - තිරවර ඳරිමබෝජන 

වශ නි්ඳාදන රටාලන් 

වශතික කිරීභ

12.5  2030 ලන විට අඳද්රල උත්ඳාදනය වීභ 

ලැෂැක්වීභ,අඩුකිරීභ,ප්රතිචක්රියකරණය වශ 

ඒලා නැලත් බාවිත්ා කිරීභ භඟින් අඩුකිරීභ

12.5.1  ජාතික, ප්රතිචක්රියකරණ මේගය, 

ප්රතිචක්රීකරණ ද්රල මටොන් ගණන  (ඳෂාත් 

ඳාන ආයත්න ල අඳද්රල එක්රැව ්කිරීභ ඳාදක 

කරගනිමින්)

85%

11 - නගර වශ ජනාලාව 

ඳරිපර්ණ,ආරක්ෂිත්,වවිභ

ත් වශ තිරවර මව 

වකවක්ිරීභ

11.6 2030 ලන විට විමේමයන්භ ලාත්මේ 

ගුණාත්භකබාලය වශ නාගරික වශ මලනත් 

අඳද්රල කෂභණාකරණය ඇතුෂත්ල නගර 

නිවා සිදුලන ඒක පුේග අහිත්කර ඳරිවර 

ඵඳෑභ අඩුකිරීභ



13.3.1  ප්රාථමික,ේවිතියික ශා ත්ෘතියික අධාඳන 

වියභාාලට  අලකිරීභ,ශැඩගැසීභ,ඵඳෑභ  

අලභ කිරිභ වශ පර්ල දැනුේ දීමේ ක්රභ ඇතුත් 

කර ඇති රටලල් වාංඛ්ාල

* මේගුණික විඳර්යාව වේඵන්ධමයන් ප්රජාල 

දැනුලත්බාලයක් වහිත් ප්රජාල
40%

13.3.2   ශැඩගැසීභ,අලභ කීරීභ,වශ ත්ාක්ණික 

හුලභාරැල වශා ලන ආයත්නික ඳේධතිභය වශ 

පුේගයන්මේ ධාරිත්ා මගොඩනැාංවීභ  වවිභත් 

කිරීභ ශා වාංලර්ධනය වශා ලන ක්රියාභාර්ග 

පිළිඵ අදශව ්වන්නිමේදනය සිදුකරමගන ඇති 

රටලල් වාංඛ්ාල.

* මඳොලිතින් මලනුලට විකල්ඳයන් බාවිත්ාල 

වශා මයොමු ව ප්රතිත්ය

6%

13- මේගුණික විඳර්යාව 

වශ ඒලාමේ ඵඳෑේ 

ලට එමරහිල කඩිනමින් 

ක්රියාත්භක වීභ

13.3කාගුණ මලනවව්ිභ අලභ කිරීභ,ඒ අනුල 

ශැඩගැසීභ,ඵඳෑභ අලභ කිරීභ වශ පර්ල 

අනතුරු වේඵන්ධමයන් 

අධාඳනය,දැනුලත්බාචය ඉශෂ නැාංවීභ වශ 

භානල වශ ආයත්නික ධාරීත්ාලන් ඉශෂ 

නැාංචීභ.



14-තිරවර වාංලර්ධනය 

වශා වාගර ,මුහුදු වශ 

වාගර වේඳත් 

වාංරක්ණය වශ 

පිරිභැසුේදායී බාවිත්ය

  14.1 2025 චන චිට වමුද්රීය අඳද්රල වශ 

මඳෝක දණය වීභ ද ඇතුළුල චිමේමයන්භ 

මගෝඩඛිේ  ඳදනේ කරගත් ක්රියාකාරකේ භඟින් 

සිදුලන සියලුභ ආකාරමේ වමුද්ර දුණය 

ලැෂැක්වීභ වශා වැකිය යුතු භට්ටමින් අලභ 

කිරීභ

14.1.1 මලරෂාවන්න සුමඳෝණ වශ ඳාමලන 

ප්ාවට්ික් අඳද්රල ඝනත්ලය අලභ කිරීභ.

15-භූමගෝලීය ඳරිවර 

ඳේධතීන්මේ තිරවර 

බාවිත්ය,තිරවර ලනාන්ත්ර 

කෂභණාකරණය,කාන්ත්ා

රීකරණයට එමරහිල 

ක්රියාකිරීභ ප්රතිව්ථාඳනය 

කර ආරක්ා කර 

ප්රලර්ධනය කිරීභ,ඉඩේ 

ශායනය නැලැත්වීභ වශ 

පුරුත්ථාඳනය වශ ජජල 

විවිධත්ල විනාය 

නැලැත්වීභ

15.2     2020 ලන විට සියලුභ ලර්ගල 

ලනාන්ත්ර තිරවර අන්දමින් කෂභණාකරණය 

කිරීභ ප්රලර්ධනය,ලන විනාය 

නැලැත්වීභ,විනා වු ලනාන්ත්ර  යථා ත්ත්ලයට 

ඳත්කිරීභ වශ ජගත් භට්ටමින් ලන මරෝඳණය 

වශ නැලත් ලන ලගාල  ලර්ධනය කිරීභ

15.2.1     තිරවර ලනාන්ත්ර කෂභණාකරණය 

වමිඵන්ධමයන් ලන ප්රගතිය
50%

* - භැනීමේ ඳශසුල වශා ඳෂාත් ඳාන අභාත්ාාංය භගින් වකවා ගන්නා ද දර්ක



0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

4.4.1. කුවත්ාලමේ ආකාරය අනුල මත්ොරතුරු

ශා වන්නිමේදන ත්ාක්ණ කුවත්ාලයන්මගන්

යුක්ත් මයොවුන් වශ ලැඩිහිටි ජනගශනමේ

ප්රභාණය.

* නවීන ත්ාක්ණය ශා උඳකරණ ලලින්

වභන්විත් ඳෂාත් ඳාන ආයත්න වාංඛ්ාල
100%

* භශජන පුව්ත්කා බාවිත්ා කරන්නන් ඉශෂ

යාමේ ප්රතිත්ය
83%

4.3.1. වත්්රී පුරු බාලය අනුල පර්ල භාව 12 තුෂ

විධිභත් ශා මනොවිධිභත් අධාඳනය වශා

මයෞලනයන්මේ වශ ලැඩිහිටියන්මේ වශබාගීත්ල

අනුඳාත්ය

* වාංචාරක ක්මේත්රමේ නියුතු පුහුණු

ශ්රමිකයන්මේ වාංඛ්ාල
94%

* වාංචාරකයින්මගන් ැමඵන ඳැමිණිලි වාංඛ්ාල

අඩුවීමේ ප්රතිත්ය
72%

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

 04 -   ඳරිපර්ණ 

,වාධාරණ, ගුණාත්භක 

අධාඳනයක් වශතික 

කිරීභ වශ වැභට ජීවිත් 

කාය පුරා ඉමගනීමේ 

අලවථ්ාල වැසීභ.

4.2.    2030 ලන විට සියලුභ ගැශැණු ෂමුන්ට 

වශ පිරිමි ෂමුන්ට ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ 

පර්ල ෂභාවිය වාංලර්ධනයට, වත්කාර 

මවේලාලන්ට වශ පර්ල ප්රාථමික අධාඳනයට 

ප්රමේ වීමේ අලවථ්ාල ඳැලතීභ ශා එභගින් 

ඔවුන්මේ ප්රාථමික අධාඳනයට සදානේල 

සිටින ඵල ත්ශවුරු කිරීභ.

4.3. 2030 ලන විට සියලුභ කාන්ත්ාලන්ට වශ 

පිරිමින්ට ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ වශ අඩු 

මිකට ඵා ගත් ශැකි වි්ල විදා 

අධාඳනය ද ඇතුෂත්ල ත්ාක්ණික , ලෘත්තීය 

වශ ත්ෘතීයික අධාඳනය ඵා ගැනීභට 

ශැකීවීභ.

05   පරිච්ඡේදය - -තිරසර සංලර්ධන අරමුණු  (SDG) සපුරා ගැනීඡේ කාර්ය සාධනය 

5.1.   හඳුනා ගන්නා  ද අදාළ තිරසර සංලර්ධන අරමුණු 

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක



6.1    2030 ලන විට සියලුමදනාට 

වභානාත්භත්ලමයන් යුතුල ආරක්ාකාරී වශ 

අඩු මිකට ඳානීය ජය ඵා ගැනීභට 

ශැකිවීභ

6.1.1  සුරක්ෂිත්ල කෂභනාකරණය මකමරන 

ඳානීය ජ වැඳයුේ මවේලා බාවිත් කරන 

ජනගශනමේ ප්රභාණය

98%

6.2.1  වඵන් වශ ජය වහිත් අත් මවේදීමේ 

ඳශසුකභ ඇතුළුල ආරක්ෂිත්ල ඳානය ලන 

වනීඳාරක්ක මවේලා බාවිත්ා කරන ජනගශනමේ 

ප්රභාණය

* ඳෂාත් ඳාන ආයත්නයන්හි ආදායේ ඉශෂ 

යාමේ ප්රතිත්ය

83% (ලාර්ෂික 

පිරිලැටුභ)

6.ආ. ජය වශ වනීඳාරක්ක කටයුතු 

කෂභණාකරණමේදී ප්රාමේශීය ප්රජාලමේ 

වශබාගීත්ලය දිරිගැන්වීභ වශ වශය ඵාදීභ

6.ආ.1 ජ වශ වනීඳාරක්ණ කෂභණාකරණය 

වශා ප්රාමේශීය ජන කණ්ඩායේ වශබාගීකර 

ගැනීභ වශා වථ්ාපිත් වශ ක්රියාත්භක ප්රතිඳත්ති 

වහිත් ඳාත් ඳාන ඒකක ප්රභාණය

99%

06 -  වැභට ජය වශ  

වනීඳාරක්ක ඳශසුකේ    

   ඵාගැනීභ වශ ඒලාමේ 

තිරවර කෂභණාකරණය 

වශතික කිරීභ

6.2  2030 ලන විට සියලුභ මදනාට ප්රභාණලත් 

මව වශ වභානාත්භත්ාලමයන් යුක්ත්ල 

වනීඳාරක්ාල වශ වල්වථ්ත්ාල ඵාගැනීභට 

ශැකිවීභ වශ එළිභශමන් භෂඳශ කිරීභ තුරන් 

කිරීභ වශ විමේමයන්භ 

කාන්ත්ාලන්මේ,ගැශැණු ෂමුන්මේ, වශ 

අලධානභට ක්විය ශැකි ත්ත්ලමේ සිටින 

පුේගයන්මේ විමේ අලත්ාලන් මකමරහි 

අලධානය මයොමුකිරීභ



7.1 2030 ලන විට සියලුමදනාටභ අඩු මිකට ඵා ගත් 

ශැකි වි්ලාවදායී නවීන ඵ ක්ති මුාලට ප්රමේ 

විය ශැකි ඵල ත්ශවුරු කිරීභ

7.1.1   විදුලි වැඳයුභ වහිත් ජනගශනමේ ප්රභාණය 99.60%

7.2 2030 ලන විට මෝක ඵක්ති මයන්හි 

පුනර්ජනනීය ඵක්තින්හි මකොටව ඉශෂ නැාංවීභ

7.2.1 වභවත්් අලවන් ඵක්ති ඳරිමබෝජනමයන් 

පුනර්ජනීය ඵක්ති ඳාංගුල
50%

7. අ   2030 ලන විට පිරිසිදු ඵක්ති ඳර්මේණ වශ 

වාංලර්ධනය මභන්භ ඒකාඵේධ ඳේධතීන් ඇතුලු 

පුනර්ජනනීය ඵක්ති උත්ඳාදනය වශා වාංලර්ධනය 

මලමින් ඳලතින රටලල් මලත් ජාත්න්ත්ර පිරිසිදු 

ඵක්ති ත්ාක්ණය වශා අන්ත්ර්ජාතික 

වශමයෝගීත්ාල ලැඩිදියුණු කිරීභ

7.ආ  .1 දෂ මේශීය නි්ඳාදනය වශ තිරවර වාංලර්ධන 

මවේලා වශා ලන යටිත් ඳශසුකේ වශ ත්ාක්ණය 

පිණිව ලන ම හුලභාරුල පිණිව ලන ඝෘජු විමේ 

ආමයෝජන ප්රභාණයට අනුඳාත්ල ඵක්ති 

කාර්යක්භත්ාලය වශා ලන ආමයෝජන

* තිරවර ඵක්ති ප්රබලයන් ශා නල ත්ාක්ණය 

බාවිත්ය වශා මයොමු කෂ ආයත්න ල ලාර්ෂික විදුලි 

බිඳමත්හි විදුලි ඒකකයක පිරිලැය අඩුවීමේ ප්රතිත්ය

5%

* නල ත්ාක්ණය ශා තිරවර ඵක්ති ප්රබල 

ශඳුන්ලාදුන් ආයත්න ල භාසික විදුලි බිඳමත්හි 

පිරිලැය අඩුවීමේ ප්රතිත්ය

20%

7.3 2030 ලන විට මෝක ඵක්ති කාර්යක්භත්ාල 

ඉශ නැාංවීමේ අනුඳාතිකය මදගුණයක් කිරීභ

07 - සියල්න් 

වශා දැරිය 

ශැකි, 

වි්ලවනීය, 

තිරවර වශ 

නවීන 

ඵක්ති 

වැඳයුභ 

වශතික කිරීභ

7 ආ 2030 ලන විට විමේමයන්භ අලභ ලමයන් 

වාංලර්ධනය ව රටල , කුඩා දිලයින් රාජයන්හි වශ 

අමනකුත් රටල මේසීභාලන්මගන් ආලරණය ව 

වාංලර්ධනය මලමින් ඳලත්නා රටලල්ද ඇතුත්ල 

සියලුභ වාංලර්ධනය ලන රටලට ඔවුන්මේ 

ලැඩවටශන් වැසුේලට අනුකල නවීන වශ තිරවර 

ඵක්ති මවේලා වැඳයීභ වශා යටිත් ඳශසුකේ 

ලාප්ත් කිරීභ වශ ත්ාක්ණය ලැඩිදියුණු කිරීභ



8.2.1 මවේලා නියුක්ත් පුේගමයකු වශා ලන 

වත් දෂ මේශීය නි්ඳාදනමේ ලර්ධනය

* ඵවන්ාහිර ඳෂාත් වාංචාරක භණ්ඩමේ 

ලාර්ෂික ආදායේ ලැඩිවීමේ ප්රතිත්ය
60%

8.3.1 වත්්රී පුරුබාලය අනුල,කෘෂිකාර්මික 

මනොලන මවේලා නියුක්ත්මේ මනොවිධිභත් මවේලා 

නියුක්ති ප්රභාණය

* වල්යාං රැකියා ලලින් ප්රතිාබ ඵන්නන්මේ 

වාංඛ්ාල
50%

08 - සියල්න් වශාභ 

මඳෝෂිත්, ඳරිපර්ණ වශ 

තිරවර ආර්ථික 

ලර්ධනය,පර්ණ, පදායී 

වශ යශඳත් රැකියා 

ප්රලර්ධනය කිරීභ

8.2 විවිධාාංගීකරණය,ත්ාක්ණය ඉශ නැාංවීභ 

වශ නමලෝත්ඳාදන තුලින් වශ ඉශ ලටිනාකේ 

එකතුකරන ද වශ ශ්රභය වශා ලැඩි 

ඉල්ලුභක් ඇති ක්මේත්රය පිළිඵ අලධානය 

මයොමුකිරීභ තුලින් ඉශ භට්ටමේ ආර්ථික 

නි්ඳාදිත්යක් ඵා ගැනීභ

8.3 පදායී ක්රියාකාරකේලට,සුනිසි රැකියා 

අලවථ්ාලන්ට,ලවායකත්ලයට වශ 

නිර්භාණශිලි බාලයට වශය දක්ලන්නා ව 

වාංලර්ධනාත්භක දිානතියකින් යුත් 

ප්රතිඳත්තීන් ප්රලර්ධනය කිරීභ. ම 

මවේලාලන්ට ප්රමේ වීභට අලවථ්ාල වවමින් 

ක්ෂුද්ර කුඩා ඳරිභාන වශ භධභ ප්රභාණමේ 

ලවායන් පිහිටුවීභ වශ වාංලර්ධනය කිරීභ 

දිරිගැන්වීභ



9.1 ආර්ථික වාංලර්ධනය වශ භානල 

යශඳැලැත්භ මලනුමලන් සියලුමදනාටභ ඵා 

ගත්ශැකි වශ ප්රමේ විය ශැකි වීභ අලධානයට 

මගන කාපීය වශ ජාතික මේසීභාලන් අත්ර 

සිදුකරන යටිත් ඳශසුකේද ඇතුත්ල 

ගුණාත්භක ලමයන් ඉශෂ වි්ලාවදායී තිරවර 

වශ ආඳදාලන්ට ඔමරොත්තු මදන යටිත් 

ඳශසුකේ වාංලර්ධනය කිරීභ

9.1.1 ලවර පුරා බාවිත් කෂ ශැකි භාර්ගයක සිට 

කි.මී.2 ක දුර ප්රභාණයක් තුෂ ජීලත්ලන ග්රාමීය 

ජනගශනමේ ප්රභාණය

97%

9.2.1 දෂ මේශීය නි්ඳාදනය වශ ඒක පුේග 

ආදායමේ අනුඳාත්යක් මව නි්ඳාදන අගය 

එකතු කිරීේ

* වාංලර්ධනය කරන ද වාංචාරක ආකර්ණීය 

වථ්ාන මලත් වාංචාරකයන් ඳැමිණීභ ලර්ධනය 

වීමේ ප්රතිත්ය

67%

9.ඇ  2020 ලන විට මත්ොරතුරු වශ 

වන්නිමේදන ත්ාක්ණයට ප්රමේ වීමේ 

ශැකියාල කැපීමඳමනන ආකාරයට ලර්ධනය 

කිරීභ වශ අලභ ලමයන් වාංලර්ධනය වී ඇති 

රටලට අඩුමිට වශ වැභටභ අන්ත්ර්ජාය 

මලත් ප්රමේ වීමේ අලවථ්ාල වැසීභට 

ප්රයත්න දැරීභ

09 - වවිභත් යටිත් 

ඳශසුකේ 

මගොඩනැගීභ,ඳරිපර්ණ 

වශ තිරවර කාර්මීකරණය 

ප්රලර්ධනය කර 

නලයකරණය 

දිරිගැන්වීභ

9.2 සියලුමදනාභ අන්ත්ර්ගත්ලන්නා වු වශ 

තිරවර ව කර්භාන්ත්කරණය ප්රලර්ධනය 

කිරීභ,2030 නල විට ජාතික ත්ත්ලයන්ට 

අනුක රැකියාලන් වැඳයීමේදි කර්භාන්ත් 

අාංමේ දායකත්ලය කැපීමඳමනන මව ඉශෂ 

නැාංවීභ වශ අලභ ලමයන් වාංලර්ධනය වී ඇති 

රටල මභභ දායකත්ලය මදගුණයක් ඵලට ඳත් 

කිරීභ



11.2 විමේමයන්භ අලධාලභට ක්විය ශැකි 

ත්ත්ලමේ සිටින ,ෂමුන්,ආඵාධ වහිත් 

පුේගයින්,වශ ලයවග්ත් පුේගයින්ට විමේ 

අලධානය මයොමු කරමින් භශාභාර්ග ල 

ආරක්ාල ඉශෂ නැාංවීභ,මඳොදු ප්රලාශන ඳේධති 

වැකිය යුතු භට්ටමින් ලාප්ත් කිරීභ භඟින් 

2030 ලන විට සියලුභමදනාට ආරක්ාකාරී 

අඩුමිට ඵා ගත් ශැකි ප්රමේවිය ශැකි වශ 

තිරවර ප්රලාශන ඳේධති ඵාදීභ

11.2.1 වත්්රිපුරුබාලය,ලයව වශ ආඵාධ වහිත් 

අය යන වාධක භත් මඳොදු ප්රලාශන ඳශසුකේ 

ඳශසුමලන් ඵාගත් ශැකි ජනගශනමේ ඳාංගුල

92%

11.6.1 නගරල ජනනය ලන මුළු නාගරික ඝණ 

අඳද්රල ප්රභාණය අත්රින් නිතිඳත්ා එකතු 

මකමරන වශ නිසි ඳරිදි ඵැශැර මකමරන 

නාගරික ඝණ අඳද්රල ප්රභාණය
26%

* කවෂ ඵැශැරලීමේ ශා ප්රතිකර්භ කිරීමේ 

වභවත්් ධාරිත්ාලය දිනකට මභට්රික් මටොන්
100%

12 - තිරවර ඳරිමබෝජන 

වශ නි්ඳාදන රටාලන් 

වශතික කිරීභ

12.5  2030 ලන විට අඳද්රල උත්ඳාදනය වීභ 

ලැෂැක්වීභ,අඩුකිරීභ,ප්රතිචක්රියකරණය වශ 

ඒලා නැලත් බාවිත්ා කිරීභ භඟින් අඩුකිරීභ

12.5.1  ජාතික, ප්රතිචක්රියකරණ මේගය, 

ප්රතිචක්රීකරණ ද්රල මටොන් ගණන  (ඳෂාත් 

ඳාන ආයත්න ල අඳද්රල එක්රැව ්කිරීභ ඳාදක 

කරගනිමින්)

85%

11 - නගර වශ ජනාලාව 

ඳරිපර්ණ,ආරක්ෂිත්,වවිභ

ත් වශ තිරවර මව 

වකවක්ිරීභ

11.6 2030 ලන විට විමේමයන්භ ලාත්මේ 

ගුණාත්භකබාලය වශ නාගරික වශ මලනත් 

අඳද්රල කෂභණාකරණය ඇතුෂත්ල නගර 

නිවා සිදුලන ඒක පුේග අහිත්කර ඳරිවර 

ඵඳෑභ අඩුකිරීභ



13.3.1  ප්රාථමික,ේවිතියික ශා ත්ෘතියික අධාඳන 

වියභාාලට  අලකිරීභ,ශැඩගැසීභ,ඵඳෑභ  

අලභ කිරිභ වශ පර්ල දැනුේ දීමේ ක්රභ ඇතුත් 

කර ඇති රටලල් වාංඛ්ාල

* මේගුණික විඳර්යාව වේඵන්ධමයන් ප්රජාල 

දැනුලත්බාලයක් වහිත් ප්රජාල
40%

13.3.2   ශැඩගැසීභ,අලභ කීරීභ,වශ ත්ාක්ණික 

හුලභාරැල වශා ලන ආයත්නික ඳේධතිභය වශ 

පුේගයන්මේ ධාරිත්ා මගොඩනැාංවීභ  වවිභත් 

කිරීභ ශා වාංලර්ධනය වශා ලන ක්රියාභාර්ග 

පිළිඵ අදශව ්වන්නිමේදනය සිදුකරමගන ඇති 

රටලල් වාංඛ්ාල.

* මඳොලිතින් මලනුලට විකල්ඳයන් බාවිත්ාල 

වශා මයොමු ව ප්රතිත්ය
6%

13- මේගුණික විඳර්යාව 

වශ ඒලාමේ ඵඳෑේ 

ලට එමරහිල කඩිනමින් 

ක්රියාත්භක වීභ

13.3කාගුණ මලනවව්ිභ අලභ කිරීභ,ඒ අනුල 

ශැඩගැසීභ,ඵඳෑභ අලභ කිරීභ වශ පර්ල 

අනතුරු වේඵන්ධමයන් 

අධාඳනය,දැනුලත්බාචය ඉශෂ නැාංවීභ වශ 

භානල වශ ආයත්නික ධාරීත්ාලන් ඉශෂ 

නැාංචීභ.



14-තිරවර වාංලර්ධනය 

වශා වාගර ,මුහුදු වශ 

වාගර වේඳත් 

වාංරක්ණය වශ 

පිරිභැසුේදායී බාවිත්ය

  14.1 2025 චන චිට වමුද්රීය අඳද්රල වශ 

මඳෝක දණය වීභ ද ඇතුළුල චිමේමයන්භ 

මගෝඩඛිේ  ඳදනේ කරගත් ක්රියාකාරකේ භඟින් 

සිදුලන සියලුභ ආකාරමේ වමුද්ර දුණය 

ලැෂැක්වීභ වශා වැකිය යුතු භට්ටමින් අලභ 

කිරීභ

14.1.1 මලරෂාවන්න සුමඳෝණ වශ ඳාමලන 

ප්ාවට්ික් අඳද්රල ඝනත්ලය අලභ කිරීභ.

15-භූමගෝලීය ඳරිවර 

ඳේධතීන්මේ තිරවර 

බාවිත්ය,තිරවර ලනාන්ත්ර 

කෂභණාකරණය,කාන්ත්ා

රීකරණයට එමරහිල 

ක්රියාකිරීභ ප්රතිව්ථාඳනය 

කර ආරක්ා කර 

ප්රලර්ධනය කිරීභ,ඉඩේ 

ශායනය නැලැත්වීභ වශ 

පුරුත්ථාඳනය වශ ජජල 

විවිධත්ල විනාය 

නැලැත්වීභ

15.2     2020 ලන විට සියලුභ ලර්ගල 

ලනාන්ත්ර තිරවර අන්දමින් කෂභණාකරණය 

කිරීභ ප්රලර්ධනය,ලන විනාය 

නැලැත්වීභ,විනා වු ලනාන්ත්ර  යථා ත්ත්ලයට 

ඳත්කිරීභ වශ ජගත් භට්ටමින් ලන මරෝඳණය 

වශ නැලත් ලන ලගාල  ලර්ධනය කිරීභ

15.2.1     තිරවර ලනාන්ත්ර කෂභණාකරණය 

වමිඵන්ධමයන් ලන ප්රගතිය
50%

* - භැනීමේ ඳශසුල වශා ඳෂාත් ඳානඅභාත්ාංය භගින් වකවා ගන්නා ද දර්ක
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06 පරිච්ඡේදය -  මානල සම්පත් පැතිකඩ  

 

6.1  සසේලක සංඛ්යා කළමනාකරණය 

අනුමත ඡසේවක සංඛ්යාව 
 

පවතින ඡසේවක 
සංඛ්යාව 

ඇබෑර්තු/(අතිරික්ත) 

ඡජයෂ්ඨ 
 

01 01 - 

තෘතීයික 10 09 01 

ද්වීතීයික 53 51 02 

ප්රාථමිකක 21 17 04 

 

 

6.2  මානල සම්පත් හිඟය ආයතනසේ කාර්ය සාධනයට බපාන ආකාරය 

ශ්රී  කංකා පරිපාකන ඡසේවඡප පළ ප පතිතිඡප  ලධකරාරිය ව සින්ති දිරිය යුතු ඡජයෂ්ඨ සහකාල ඡමක  

තනතුල පුලප්පාඩුව පවතී. ඡමම පුලප්පාඩුව ආයතලධක හා පාකන කටයුතු සඳහා දිඩිව බකපාන අතල, එම 

ධූලයට අදාළ කටයුතු සහකාල ඡමක වලඡය ව ලාජකාරි ඉටුකිරීඡ  පදනම මත ඉටුකලකති න්ටියි. ඡමම 

තනතුරු පුලප්පාඩුව අමාතයංශයේඡප කාර්ය සාරනයට සෘතාමකමක බකපෑමක් එමක කලයි. 
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6.3 මානල සම්පත් සංලර්ධනය  

       

ලැඩසටහසේ නම 

පුහුණු 

කරන 

ද 

සසේලක 

සංඛ්යාල 

කා 

සීමාල 

 සමස්ත ආසයෝජනය  
ලැඩසටහසේ 

ස්ලභාලය (සේශීය/ 

විසේශීය) 

නිමවුම/ බාගත් 

දැනුම 
 සේශිය   විසේශිය  

ලසස්වාද විඩසටහන  
(ස්මලත චිත්ර පටය) 

25 පිය 04 4,625.00 - ඡද්ශිය 

ලධළරාරිතිඡේ ඡසේවා 
තෘප්තිය ඉහළ නිංවීම 
තුළිති  මහජනතාවට 
උසස් ඡසේවාවක් 
කබාදීම 

ඡද්ශයේගුණික සිපර්යාස 
කාලීන සාකච්ඡාව 

40 පිය 03 4,400.00 - ඡද්ශිය 

ඉදිරි සිකසු  සකස් 
කිරීඡ  දී ඡද්ශයේගුණික 
සිපර්යාස පිළිබඳ 
අවරානය ඡයො ප කළ 
හිකි බිසිති සිකසු  
සාර්ථමිකව සකස් කල 
ගිනීමට හිකි සිය  

ලසස්වාද විඩසටහන -

Turtles can fly  
චිත්ර පටය 

27 පිය 04 3,000.00 - ඡද්ශිය 

ලධළරාරිතිඡේ ඡසේවා 
තෘප්තිය ඉහළ නිංවීම 
තුළිති  මහජනතාවට 
උසස් ඡසේවාවක් 
කබාදීම 

ඡපොඡසොති බිති ගී 
විඩසටහන 

300 දින 01     21,730.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

ආගකක 
සහජිවනඡයති යුමක 
ලධර්මාතශිලි 
ලධකරාරිති පිරිසක් 
බිහිවීම 

කිමලාකලත 
විඩසටහන 

31 පිය 03 
       

3,880.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

සිසිර ලාජකාරි 
අවස්ථමිා සඳහා අවශයේය 
කිමලාකලත දිනුම 
ලධකරාරිතිට කිබීම 
ලධසා අමතලව දිරිමට 
වන සියද  අවමවීම 

සාමානය පුලවින්යති 
සඳහා විදගමක වන 
නීතී රිති පිළිබඳ 
දිනුවමක කිරීම 

89 පිය 02     11,900.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

නීතිය දින ගිනීම 
තුළිති නීති ගරුකව  
දදලධක කටයුතු 
න්දුකිරිමට ඡපළඹීම  
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රනාමකම ආකමප 
වර්රනය හා අමකම 
අභිමානය 
ඡගොඩනිගිම සඳහා 
වන පුහුණුව 

62 පිය 03     20,000.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

ලධකරාරිතිඡේ 
රාරිතා සංවර්රනය 
තුළිති වඩාමක 
ගුතාමකමක 
ඡසේවාවක් කබා 
ගිනීම හා 
ඡපෞද්ගලික 
ජිසිතඡප 
සාර්ථමිකමකවය ඉහළ 
නිංවීම 

මාර්ග නීතිය පිළිබඳ 
දිනුවමක කිරීඡ  
විඩසටහන 

23 පිය 02 
       

5,420.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

රියදුලතිඡේ දිනුම, 
ආකමප හා 
 වසකතා  
ඡගොඩනිගීම තුළිති 
කාර්යක්ෂම 
ඡසේවාවක් කිබීම 

බිහිලගත පුහුණු 
විඩසටහන                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

61 දින 01 
  

196,770.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

ලධකරාරිතිඡේ 
රාරිතා සංවර්රනය 
තුළිති වඩාමක 
ගුතාමකමක 
ඡසේවාවක් කබා 
ගිනීම හා 
ඡපෞද්ගලික 
ජිසිතඡප 
සාර්ථමිකමකවය ඉහළ 
නිංවීම 

ඡපෝෂතය සහ 
ගුතමකවය ආලක්ෂා 
වන පරිදි ආහාල 
පිලිඡයක කලන 
ආකාලය පිළිබඳ 
දිනුවමක කිරීම 

47 පිය 02 
       

7,620.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

ඡපෝෂතය හා 
ගුතමකවය සහිත 
ආහාල ගිනීම තුළිති 
ලධඡලෝගිමමක 
ලධකරාරිති පිරිසක් 
බිහිවීම 

විටුප් පරිවර්ථමින, 
සිශ්රාම විටුප් සහ 
ආයතන සංග්රහය  
පිළිබඳ දිනුවමක කිරීම 

35 පිය 03 
       

3,900.00  
                                

-    
ඡද්ශිය 

අමාතයාංශයේඡප 
එදිඡනදා ලාජකාරි 
කටයුතුවකදී අවශයේය 
වන කාර්යාක ක්රම 
පිළිබඳ  පලික දිනුම 
කබාදීම 
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PMS පුහුණු 

විඩසටහන 
260 දින 05 

  
336,850.00  

                                
-    

ඡද්ශිය 

අමාතයාංශයේඡප 
සංවර්රන 
සිකිස්මට අදාළ 
ලාජකාරි කටයුතු 
පහසුවීම 

ගබඩා හා භාණ්ඩ 
ඡමඛ්න 
කළමනාකලන 
පාඨමාකාව 

2 දින 02     26,000.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

මනා ගබඩාකලත 
ක්රියාවලියක් පවමකවා 
ගිනීම තුළිති 
පහසුඡවති හා 
ඉක්මලධති ඡසේවාවති 
සිපයීමට හිකිවීම 

ඡවනසව්ීඡ  
කළමනාකලනය 

1 දින 01     12,000.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

ඡවනස් වන 
ඡකෝකඡප නවීන 
අවශයේයතාවතිට හා 
ප්රවතතාවතිට 
ගිකඡපන ඡකස 
ආයතනය, 
තාක්ෂතය, ක්රියාවලි 
පද්රති විඩ ක්රම හා 
විඩ පරිසලය ඡමතිම 
කලධස්සු ඡවනස්සිය 
යුතු ආකාල පිළිබඳ 
දිනුම හා අවඡබෝරය 
කබා ගිනීම 

web Development 
Using PHP & My SQL 
Couse  

1 දින 02     18,000.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

ඡවබ් පිටු 
ලධර්මාතකලනය 
හඳුතිවාදීම සහ නවීන 
මෘදුකාංග භාසිතඡයති 
ලධර්මාත විඩිදියුණු 
කිරීම හා ඡවගඡවති 
දියුණු වන ඡවබ් පිටු 
ලධර්මාත ක්ඡෂේත්රයට 
ප්රසිශ්යේඨවීමට අවශයේය 
 පලික දිනුම කිබීම 

Government Payroll 
System training 

3 පිය 03     54,000.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

ලධවිලදිව හා 
පහසුඡවති 
ලධකරාරිතිඡේ විටුප් 
සිකසීමට හිකිවීම 
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Internal Auditing for 
ISO 9001-2015 
විඩසටහන  

7 දින 02     88,714.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 

ISO සිගතනය 

පිළිබඳව දිනුම කබා 
ගිනීම තුළිති 
අමාතයාංශයේඡප ඡසසු 
ලධකරාරිති සිගතනය 
කිරීම 

APFASL Training 15 දින 01     60,000.00  
                                
-    

ඡද්ශිය 
ලධවලදීව වර්ෂ 
අවසාන  පකය 
ප්රකිශයේන සකස් කිරීම 

2019 Seminar on 
Tourism 
management for Sri 
Lanka 

2 දින 02                     -    
              
340,158.80  

සිඡද්ශීය 

සංචාලක ක්ඡෂේත්රයට 
අදාළව ඡවනමක 
ලටවක භාසිතා කලන 
ක්රමඡදදයති 
අරයයනය තුළිති එම 
ක්රමඡදදයති ්රි 
කංකාඡද සංචාලක 
ක්ඡෂේත්රයට ඡයොදා 
ගිනීම 

එකතුල 
  

878,809.00  
              

340,158.80  
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07. ඳරිච්ඡේදය 

 අනුකතා ලාර්තාල 

ඡෙෙ අනුකතා ලාර්තා ආකෘතිඡේ ඇතුෂත් ඡේද අංක 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ඡේද අංක 4.3, 4.4, ඡේද අංක 6.1, 6.3, 

6.4, ඡේද අංක 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, ඡේද අංක 10.2, ඡේද අංක 15.1, 15.2,15.3, යන ඡේද අොතයංශයඅ අදාෂ 

ඡනොලන බැවින් “අදා ඡනොඡේ” යනුඡලන් වෂකුණු ඡකොඅ ඇත.  

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ජ වම්ඳාදන ශා ජාඳලශන, ඳරිවර කඅයුතු  ශා වංචාරක 

අොතයංය අඡනකුත් සියළු ඡේද වශා අනුක ලන ඳරිදි කඅයුතු කර ඇත. 

 

අංකය අදාෂ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකුතා 
තත්ත්ලය 
(අනුකු ඡේ/ 
අනුකු 
ඡනොඡේ. 

අනුක ඡනොඡේ 
නම් ඒ වශා 
ඡකටි ඳැශැදිලි 
කිරීෙ 

අනුක ඡනොවීෙ 
අනාගතඡේ දී ලෂක්ලා 
ගැනීෙඅ ඡයෝජනා 
කරන නිරලදය ීරර  / 

ක්රියාොර්ග 

1 
ඳශත වශන් මුය ප්රකා/ ිණණුම් 
නියමිත දිනඅ ඉදිරිඳත් ඡකොඅ තිඡේ. 

 

  

1.1 ලාර්ෂික මුය ප්රකා  අනුකු ඡේ. 
  

1.2 රාජය නිධාරීන්ඡ  අත්තිකාරම් ිණණුම්  අනුකු ඡේ. 
  

1.3 
ලයාඳාර ශා නිාඳාදන අත්තිකාරම් 
ිණණුම් (ලාණිජ අත්තිකාරම් ිණණුම්) 

අදාෂ නැත  
  

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ිණණුම් අදාෂ නැත 
  

1.5 විඡේ අත්තිකාරම් ිණණුම් අදාෂ නැත 
  

1.6 ඡලනත්  අදාෂ නැත   

2 
ඡඳොත්ඳත් ශා ඡේඛන නඩත්තු කිරීෙ 
(මු.ඡර. 445) / (ඳ.මු.රී. 321) 

 

  

2.1 රාජය ඳරිඳාන ච්රඡේක  අනුකු ඡේ. 
  

2.2 
පුද්ග ඳඩිනඩි ඡේඛන / පුද්ග 
ඳඩිනඩි කාඩ්ඳත් යාලත්කාලීනකර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ   

අනුකු ඡේ. 
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2.3 
විග න විෙසුම් ඡේඛනය යාලත්කාලීන 
කර ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකු ඡේ. 
  

2.4 
අභ්යන්තර විග න ලාර්තා ඡේඛනය 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකු ඡේ. 
  

2.5 
සියලුෙ ොසික ිණණුම් වාරාං (CIGAS) 
පිළිඡයෂ කර නියමිත දිනඅ ෙශා 
භ්ාණ්ඩාගාරයඅ ඉදිරිඳත් කිරීෙ  

අනුකු ඡේ. 

  

2.6 
ඡචක්ඳත් ශා මුදේ ඇනවුම් ඡේඛනය 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකු ඡේ. 
  

2.7 
ඉන්ඡලන්ට්රි ඡේඛනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකුඡේ. 
  

2.8 
ඡතොග ඡේඛනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 
  

2.9 
ශානි ඳාඩු ඡේඛනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 
  

2.10 
බැරකම් ඡේඛනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 
  

2.11 
උඳ ඳත්රිකා ඡඳොත් ඡේඛනය (GAN20) 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

03 
මුය ඳානය වශා කාර්යයන් 
අභිනිඡයෝජනය කිරීෙ (මු.ඡර.135) 

 
  

3.1 
මුය බත ආයතනය තුෂ බත 
ඳලරා දී තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 
  

3.2 
මුය බත ඳලරා දීෙ පිළිබ 
ආයතනය තුෂ දැනුලත් කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 
  

3.3 

වැෙ ගනුඡදනුලක්ෙ නිධාරීන් 
ඡදඡදඡනකු ඡශෝ ඊඅ ලැඩි වංඛයාලක් 
ශරශා අනුෙත ලන ඳරිදි බත ඳලරා දී 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 

  

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 
දරන රාජය ිණණුම් ච්රඡේඛය අනුල, 
රජඡේ ඳඩිඳත් ෙෘදුකාංග ඳැඡක්ජය 
භ්ාවිත කිරීඡම්දී ග කාධිකාරී ලරයාඡ  
ඳානයඅ යඅත්ල කඅයුතු කිරීෙ  

අනුකු ඡේ. 
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4. 

 

ලාර්ෂික වැසුම් වකවා කිරීෙ  
  

4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැවාෙ වකවා කිරීෙ  අනුක ඡේ. 
  

4.2  
ලාර්ෂික ප්රවම්ඳාදන වැැවාෙ වකවා 
කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

4.3  
ලාර්ෂික අභ්යන්තර විග න වැැවාෙ 
වකවා කිරීෙ (අදාෂ ඡේ නම් ඳෙණි.) 

අදාෂ නැත   

4.4 
ලාර්ෂික ඇවාතඡම්න්තුල වකවා ඡකොඅ 
ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය ඡලත නියමිත 
දිනඅ  ඉදිරිඳත් කිරීෙ   

අනුකු ඡේ.   

4.5 
 

ලාර්ෂික අක් මුදේ ප්රලාශ ප්රකාය 
නියමිත දිනඅ ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය  
ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

5 විග න විෙසුම්     

5.1 
විග කාධිඳතිලරයා විසින් නියෙ ඡකොඅ 
ඇති දිනඅ, සියලුෙ විග න විෙසුම් 
ලඅ පිළිතුරු බා දී තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

6. අභ්යන්තර විග නය     

6.1 
අභ්යන්තර විග න වැැවාෙ වකවා 
කිරීෙ ( අදාෂ ඡේ නම් ඳෙණි.)  

අනුකු ඡේ.   

6.2 
වැෙ අභ්යන්තර  විග න ලාර්තාලකඅෙ 
ොවයක කායක් තුෂ දී පිළිතුරු වඳයා 
තිබීෙ   

අනුකු ඡේ.   

6.3 

2018 අංක 19 දරන ජාතික විග න 
ඳනඡත් 40(4) උඳ ලගන්තිය ප්රකාර ල, 
සියලුෙ අභ්යන්තර විග න ලාර්තාල 
පිඅඳත් කෂෙනාකර  විග න 
ඡදඳාර්තඡම්න්තුලඅ ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

6.4 

ඳ.මු.රී. 82.8 ප්රකාර ල, සියලුෙ 
අභ්යන්තර විග න ලාර්තාල පිඅඳත් 
විග කාධිඳති ලරයාඅ ඉදිරිඳත් කර 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   
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7. විග න ශා කෂෙනාකර  කමිටු     

7.1  

බවානාහිර ඳෂාත් මුය ච්රඡේඛ 
4/2019 අනුල, අලෙ ලඡයන් විග න 
ශා කෂෙනාකර  කමිටු 04 ක් ලත් 
අදාෂ ලර්ය තුෂ ඳලත්ලාඡගන තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

8. ලත්කම් කෂෙනාකර ය     

8.1 

බවානාහිර ඳෂාත් මුය ච්රඡේඛ 
04/2017 කෂෙනාකර  ච්රඡේඛඡේ 
07 ලන ඳරිච්ඡේදය අනුල, ලත්කම් මිදී 
ගැනීෙ ශා අඳශර ය කිරීම් පිළිබ 
ඡතොරතුරු ඡකොම්ප්ඡරොර් ජනරාේ 
කාර්යාය ඡලත ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

8.2 

ඉශත වශන් ච්රඡේඛඡේ 13 ලන 
ඳරිච්ඡේදය ප්රකාරල, මෙ ච්රඡේඛඡේ 
විධි විධාන ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 
වම්බන්ධීකර ය වශා සුදුසු 
වම්බන්ධතා නිධාරියකු ඳත් කර මෙ 
නිධාරියා පිළිබ ඡතොරතුරු 
ඡකොම්ප්ඡරොර් ජනරාේ කාර්යායඅ 
ලාර්තා කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ.   

8.3 

බවානාහිර ඳෂාත් මුය  ච්රඡේක අංක 
14/2016 අනුල, භ්ාණ්ඩ වමීක්  
ඳලත්ලා අදාෂ ලාර්තා නියමිත දිනඅ 
විග කාධිඳති ලරයා ඡලත ඉදිරිඳත් කර 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

8.4 

ලාර්ෂික භ්ාණ්ඩ වමීක් ඡයන් 
අනාලර ය ව අතිරික්ත, ඌ තා ශා 
ඡලනත් නිර්ඡද් ච්රඡේඛඡේ වශන් 
කාය තුෂ සිදුඡකොඅ තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

8.5  
ගර්හිත භ්ාණ්ඩ අඳශර ය කිරීෙ 
ඳ.මු.රී.494  අනුල සිදු කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   
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9. ලාහන කළමනාකරණය     

9.1 

වංචිත ලාශන වශා දදනික ධාලන 
වඅශන් ශා ොසික වාරාං ලාර්තා වකවා 
ඡකොඅ නියමිත දිනඅ විග කාධිඳති 
ඡලත ඉදිරිඳත් කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

9.2 
ලාශන ගර්හිත වී ොව 06 කඅ ලඩා අඩු 
කායක දී අඳශර ය කර තිබීෙ 

අදාෂ නැත   

9.3 
ලාශන ඡො  ඡඳොත් ඳලත්ලා ගනිමින් 
ඒලා යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාඡගන 
යාෙ 

අනුකු ඡේ.   

9.4 

 

වෑෙ ලාශන අනතුරක් වම්බන්ධඡයන් ෙ 
ඳ.මු.රී. 51,52,54,55,59,60  ප්රකාරල 
කඅයුතු කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

9.5 

2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරන 
රාජය ඳරිඳාන ච්රඡේඛඡේ 3.1 
ඡේදඡේ වශන් විධි විධාන ප්රකාරල, 
ලාශන ල ඉන්ධන දශනය වීෙ නැලත 
ඳරීක්ා කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

9.6 
කේබදු කා සීොඡලන් අනතුරුල, බදු 
ලාශන ඡො  ඡඳොත්ල වම්පුර්  
අයිතිය ඳලරා ඡගන තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

10 බ ැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය     

10.1 
නියමිත දිනඅ බැංකු වැවඳුම් ප්රකා 
පිළිඡයෂ කර වශතික කර ඒලා 
විග නය වශා ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ.   

10.2 
වොඡෝචිත ලර්ඡේදී ඡශෝ ඊඅ ඡඳර 
ලර්ල සිඅ ඉදිරියඅ රැඡගන ආ අක්රිය 
බැංකු ිණණුම් නිරවුේ කර තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

10.3 

බැංකු වැවඳුම් ප්රකා ලලින් අනාලර ය 
ව ශා ගැපුම් කෂ යුතුල තිබු ඡේ 
වම්බන්ධඡයන් මුදේ ඡරගුාසි ප්රකාරල 
කඅයුතු ඡකොඅ මෙ ඡේ ොවයක 
කායක් ඇතුෂත නිරවුේ කර තිබීෙ   

අනුකු ඡේ.   
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11 ප්රතිපාානන පාෝය නනය     

11.1 
වවා තිබු ප්රතිඳාදන ඒලාඡේ සීොල 
ඉක්ෙලා ඡනොයන ඳරිදි වියදම් දැරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

11.2 

ඳ.මු.රී.46 ප්රකාරල, වවන ද 
ප්රතිඳාදනඡයන් උඳඡයෝජනය කෂ ඳසු 
ලර් අලවානඡේ දී ඉතිරි ප්රතිඳාදන 
සීොල ඡනොඉක්ෙලන ඳරිදි බැරකම් 
ලඅ මෂඹීෙ  

අනුකු ඡේ.   

12 
රනෝේ නිධාරීන්ෝේ අත්තිපකාරම් 

ගිණුම්  
   

12.1 සීොලන් ලඅ අනුක වීෙ  අනුකු ඡේ.   

12.2 
හිඟ හිටි  ය ඡේ පිළිබ කා 
විාඡේ යක් සිදුකර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

12.3 
ලර්යකඅ ලැඩි කායක සිඅ ඳලත මන 
හිඟ හිටි  ය ඡේ නිරවුේ කර තිබීෙ   

අනුකු ඡේ.   

13 ෝාොදු ත න්ාත් ගිණුම     

13.1 
කේ ඉකුත් ව තැන්ඳතු වම්බන්ධඡයන් 
ඡරගුාසි ප්රකාරල කඅයුතු කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

13.2 
ඡඳොදු තැන්ඳතු වශා ලන ඳාන ිණණුෙ 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකු ඡේ.   

14 අග්රිම ගිණුම     

14.1 
වොඡෝචිත ලර්ය අලවානඡේදී මුදේ 
ඡඳොඡත් ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය ඡලත  
ඡප්රේ ය කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

14.2 
ඳ.මු.රී. 261 ප්රකාරල නිකුත් කෂ තත් 
කාර්ය අතුරු අග්රිෙ, මෙ කාර්යය අලවන් 
වී ොවයක් ඇතුෂත නිරවුේ කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   
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14.3 
ඳ.මු.රී. 261 ප්රකාරල අනුෙත සීොල 
ඉක්ෙලා ඡනොයන ඳරිදි තත්කාර්ය අතුරු 
අග්රිෙ නිකුත් කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

14.4 
අග්රිෙ ිණණුඡම් ඡේය, භ්ාණ්ඩාගාරඡේ 
ඡඳොත් වෙඟ ොසිකල වැවඳුම් කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

15 අනායම් ගිණුම     

15.1 
අදාෂ ඡරගුාසි ලඅ අනුකුල, රැවා 
කෂ අදායඡෙන් ආඳසු ඡගවීම් සිදුඡකොඅ 
තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

15.2 
රැවා කර තිබු අදායම්, තැන්ඳතු ිණණුෙඅ 
බැර ඡනොඡකොඅ ඍජුලෙ අදායෙඅ බර 
කර තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

15.3 
ඳ.මු.රී 116 අනුල හිඟ අදායම් ලාර්තා 
විග කාධිඳතිලරයා ඡලත ඉදිරිඳත් කර 
තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

16 මානල සම්ාත් කළමනාකරණය     

16.1 
අනුෙත කාර්ය ෙණ්ඩ සීොල තුෂ 
කාර්ය ෙණ්ඩය ඳලත්ලාඡගන යාෙ  

අනුකු ඡේ.   

16.2 
කාර්ය ෙණ්ඩඡේ සියලුෙ වාොජිකයන් 
ඡලත රාජකාරී ැයිවාතු ලිඛිතල බා දී 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

16.3 

20.09.2017 දිනැති MSD ච්රඡේඛ අංක 
04/2017 ප්රකාරල සියලුෙ ලාර්තා 
කෂෙනාකර  ඡවේලා ඡදඳාර්තඡම්න්තුල 
ඡලත ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

17 මහනනයා ෝලත ෝතොරතුරු බා දීම  
  

17.1 

ඡතොරතුරු දැනගැනීඡම් ඳනත ශා 
ඡරගුාසි ප්රකාරල ඡතොරතුරු 
නිධාරියකු ඳත් ඡකොඅ ඡතොරතුරු බා 
දීඡම් ඡේඛනයක් යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 
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17.2 

ආයතනය පිළිබ ඡතොරතුරු මහි ඡලේ 
අඩවිය ශරශා බා දී තිඡබන අතර, 
ඡලේ අඩවිය ශරශා ඡශෝ විකේඳ ොර්ග 
ශරශා ආයතනය පිළිබ ෙශජනයාඡ  
ප්රංවා /ඡචෝදනා ඳෂ කිරීෙඅ ඳශසුකම් 
වවා තිබීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

17.3 

ඡතොරතුරු දැනගැනීඡම් ඳනඡත් 08 ලන 
ශා 10 ලන ලගන්ති ප්රකාර ල ලවරකඅ 
ඡදලතාලක් ඡශෝ ලවරකඅ ලරක් ලාර්තා 
ඉදිරිඳත් ඡකොඅ තිබීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

18 පුරලැසි ප්රඥපප්තිය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ  
  

18.1 

අංක 05/2008 ශා 05/2018 (1) දරන 
රාජය ඳරිඳාන ශා කෂෙනාකර  
අොතයං ච්රඡේඛ අනුල 
පුරලැසි/ඡවේලාාභී ප්රඥපප්තියක් 
වම්ඳාදනය ඡකොඅ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

18.2 

මෙ ච්රඡේඛඡේ 2.3 ඡේදය ඳරිදි, 
පුරලැසි /ඡවේලාාභී ප්රඥපප්තිය 
වම්ඳාදනය කිරීෙ ශා ක්රියාත්ෙක කිරීඡම් 
කඅයුතු අධීක් ය කිරීෙ ශා ඇගයීෙ 
වශා ආයතනය විසින් ්රෙඡේදයක් 
වකවා ඡකොඅ තිබීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

19 
මානල සම්ාත් ස  ස්ම සම්ාානනය 

කිරීම 
 

  

19.1 

2018.01.24 දිනැති රාජය ඳරිඳාන 
ච්රඡේඛ අංක 02/2018 ඇමුණුෙ 02 
ආකෘතිය ඳදනම් කරඡගන ොනල 
වම්ඳත් වැැවාෙක් වකවා ඡකොඅ තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 

  

19.2 

කාර්ය ෙණ්ඩඡේ වැෙ වාොජිකඡයකු 
වශාෙ ලර්යකඅ අලෙ ලඡයන් ඳැය 
12 කඅ ඡනොඅඩු පුහුණු අලවාථාලක් 
ඉශත වශන් ොනල වම්ඳත් වැැවාෙ 
තුෂ තශවුරු ඡකොඅ තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 

  

19.3 

ඉශත වශන් ච්රඡේඛඡේ ඇමුණුෙ 01 
හි දැක්ඡලන ආකෘතිය ඳදනම් කරඡගන 
වෙවාත කාර්ය ෙණ්ඩය වශාෙ 
ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ිණවිසුම් අත්වන් 
කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 
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19.4 

ඉශත ච්රඡේඛඡේ 6.5 ඡේදය ප්රකාර ල 
ොනල වම්ඳත් වංලර්ධන වැැවාෙ 
පිළිඡයෂ කිරීෙ, ධාරිතා වංලර්ධන 
ලැඩවඅශන් වංලර්ධනය කිරීෙ,නිපු ත 
වංලර්ධන ලැඩවඅශන්ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙ පිළිබ ලගකීම් ඳලරා ඡජයාඨ 
නිධාරියකු ඳත් ඡකොඅ තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 

  

20 විග න ඡේද  ලඅ ප්රතිචාර දැක්වීෙ   
  

20.1 

ඉකුත් ලර් වශා විග කාධිඳති විසින් 
නිකුත් කෂ විග න ඡේද ෙඟින් 
ඡඳන්ලා දී ඇති අඩුඳාඩු නිලැරදි ඡකොඅ 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 

  

 

අලවානය.  


