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2021 ලර්ය වශා ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ලාර්තාල 

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති, ඳරිවර කටයුතු, ජවම්ඳාදන ශා 

ජාඳලශන වශ වංචාරක කටයුතු අමාතාංය  - බව්නාහිර ඳෂාත 

ලැය ශීර් අංකය -104 

 

01 ඳරිඡේදය - ආයතනික ඳැතිකඩ / ක්රියාලට නැංමේඡම් වාරාංය  
 

 

1.1. ශැඳින්මේම  

ඵ්නාහිය ඳශාතේ තියය ංර්ධනතේ තඳය ගභන්කරු ලතඹන්, ඳශාතේ ජනතාතේ ජීන තේඹ උ් 

කිරීතභහිරා ඉතා සුවිතලේෂී කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයමින් භානාේභතාතඹන් යුතු තේඹක් ැරසීභ 

අභාතාංලතේ ගකීභ තර රකා කටයුතු කයනු රඵයි. 

1987, 13 ැනි ආණ්ඩුක්රභ ්ාා ංතල ධනතඹන් ඳශාේ බා ිහහිටුීමභට භධභ යජතඹන් ගන්නා ර  

තීයණ භත 1988 ර්තේ ක්රිඹාේභක කයන ර  ඳශාේ බා ක්රභඹ ඹටතේ ඳැරී ඇති ඵරතර සීභා තුර 

ප්රධාන අභාතාංලඹ තර ඳශාේ ඳාරන, ආර්ථික ප්රර්ධන, විදුලිඵර වා ඵරලක්ති, ජර ම්ඳා න වා 

ජරාඳවන, ඳරිය කටයුතු  වා ංචායක ඹන විඹඹන්තේ කශභනාකයණ ගකීභ උසුරන අතය තභඹට 

අභතය අඳද්ර කශභනාකයණඹ විතේ  කශභනාකයණ ගකීභ උසුරනු රැතේ.  

අභාතංලඹට අඹේ ආඹතන අතරින් ප්රධානතභ ආඹතනඹ ඳශාේ ඳාරන ත ඳාර්තතම්න්තු න අතය, 

ංචායක, ආර්ථික ප්රර්ධන වා අඳද්ර කශභණාකයණ කාර්ඹඹන් උත ා ක්රිඹාේභක න ්ාාිහත 

ආඹතන කිහිඳඹක්  අභාතාංලඹ ඹටතේ ක්රිඹාේභක ත .    

ඵ්නාහිය ඳශාේ  අඳද්ර කශභනාකයණ අිකකාරිඹ 2007 අංක 01  යන  ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ංතල ිකත 1999 

අංක 09  යන ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ්ාාිහත තකොට ඇත. 1994 අංක 03  යන ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ්ාාිහත තකොට 

ඇති ඵ්නාහිය ඳශාේ ංචායක භණ්ඩරඹ  , 2010 අංක 09  යන ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ්ාාිහත ආර්ථික ප්රර්ධන 

කාර්ඹාංලඹ   අභාතංලඹට අඹේ ්ාාිහත ආඹතන ත .   

අඳද්ර කශභනාකයණ අිකකාරිඹ වා ඵ්නාහිය ඳශාේ ංචායක භණ්ඩරඹ  වා එහි නාභතඹන්  වන් 

විඹඹන් අඹේ න අතය ආර්ථික ප්රර්ධන කාර්ඹාංලඹ  ඵ්නාහිය ඳශාත ඇතුශත කෂිකකාර්මික, කාර්මික, 

ානිජ වා තශ ාඹ ව තනේ ආ ාඹම් උේඳා න ාඳෂති ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා ටට අනුලාංිකක  

සිඹළු කරුණු අයමුණු තකොට ිහහිටුා ඇත.  

මීට අභතය ඳරිය කටයුතු, විදුලිඵර වා ඵරලක්ති, ජර ම්ඳා න වා ජරාඳවන ඹන විඹන්ට අඹේ සිඹළු 

කටයුතු අභාතංලතේ ෂු අධීක්ණඹ ඹටතේ ක්රිඹාේභක ත . 

ඒ අනු අභාතංලතේ අයමුණු වා ප්රධාන කාර්ඹඹන් ඉවත සිඹළු විඹඹන්ට අ ාශ ආඹතන ම්ඵන්ධීකයණඹ, 

ංර්ධනඹ, තභතවඹීමභ වා මර කරභනාකයණඹට අ ාශ තගොනුීම ඇත. 

තභභ අභාතංලඹ සිඹ ඳාර්ලකාය ආඹතන වා ප්රතිරාභී ජනතාට තේා රඵාදීතම් දී අන්තර්ජාතික භට්ටතම් 

තේා ම්ඳා න ප්රමිතීන් ඹටතේ කටයුතු කිරීභට එක  ීම ඇති අතය, ඒ වා „ISO 9001‟ප්රමිති වතිකඹ රඵා 

ඇත. 
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2021 ර්තේදී ඳශාේ නිල්චිත ංර්ධන ප්ර ාන, ඳශාේ ංර්ධන ප්ර ාන, උඳභාන ඳා ක ප්ර ාන, ඳශාේ 

ංර්ධන ප්ර ාන (තඳොදු), විතලේ අලතා ගම්භාන වා ප්ර ාන ව ්ාමීඹ වා ඳා ක රීඩා ඹතලතර ඳවසුකම් 

ප්රර්ධන යාජ අභාතාංලතේ මර ප්රතිඳා න  ාඹකේතඹන් භවජන රීඩාංගන ංර්ධනඹ කිරීතම් 

ැඩටවන ඹන මරාශ්ර භිනන් අයමු  ක  ම්ඳාදිත ඳශාතට අඹේ තකොශම, ගම්ඳව වා කළුතය දි්ත්රික් තුතනහි 

ප්රජාතේ ංර්ධනඹ වා සුබාධනඹ වා  රු.මි.519.11ක් තන් කයනරදු එයින් රු.මි. 351.19 ක් ර්ඹ 

තුශ ංර්ධන ාඳෂති 438 ක් වා ආතඹ ජනඹ තකොට තිතේ. 

2021 ර්ඹ වා අේකයගේ මර ප්රගතිඹ 68% ක් න අතය තබෞතික ප්රගතිඹ 94% කි. තභහිදී වන් කශ 

යුතු විතලේ කරුණු කිහිඳඹකි. තඳය ර්ඹන්ට ාත්තක් ාඳෂතින්හි ප්රගතිඹ ඹම් ඳසුඵෑභක තේඹක් 

තඳන්නුම් කය ඇති අතය ඒ වා ැරකිඹ යුතු තවේතු කිහිඳඹක් මු ක ීම ඇත. 2019 ර්තඹන් ආයම්බ වූ 

තකොතය නා ංගතඹ නැත නැතේ හි එීමභ, ාඳෂති ක්රිඹාේභක වූ භවය ප්රතේල වා ංචයණ සීභා 

ඳනා තිබීභ, තශතඳොර ඳැති අමුද්ර හි ඹ (සිතභන්ති,ඵට, ැලි, ග ක) අමුද්ර නියන්තය මිර 

උච්චාචනඹට රක් ීමභ තවේතුතන් ඉදිකිරීම් කාර්ඹඹන්හි ඇති වූ ප්රභා ඹ විතලේතඹන් වන් කශ යුතුඹ. ත  

භවජන රීඩාංගන ංර්ධනඹ කිරීතම් ැඩටවන යාජ අභාතාංලඹ වයවා අඳ අභාතාංලඹ තත වඳුන්ා 

දීභ සිදු වූතේ  ර්තේ 02 න කාර්තුත  අන් බාගතේදීඹ.  තභභ ැඩටවන ක්රිඹාේභක කිරීතම්දී රීඩාංගන 

වඳුනා ගැනීතම්දී ඳැන නැගුණු ගැටළු වා තටන්ඩර් ක්රිඹාලිතේදී ඳැන නැගුණු ගැටළු    තබෞතික ප්රගතිඹ අඩු 

ීමභ තකතයහි ඵරඳා ඇත.  

භ්තඹක් තර තඳය ර්ඹන්ට ාත්තක් මර වා තබෞතික ප්රගතිඹ ඹම්තාක් දුයකට ඳසුගාමී ීමභට තඳය 

වන් කශ කරුණු සිඹ කර මු ක වූ ඵ උකවා  ැක්විඹ වැක. 

තභභ ාර්තා භිකන් 2021 ර්ඹ තුශ  ඉටුකශ ාඳෂති ිහළිඵ තතොයතුරු වා ප්රගතිඹ, තර් භ්ත මර 
කාර්ඹ ාධනඹ, තියය ංර්ධන අයමුණු ඉටුකය ගැනීතම් කාර්ඹ ාධනඹ වා  භාන ම්ඳේ ංර්ධන 
ඳැතිකඩ පුළු ක තර වි්ව තකතර්. 

 

 

1.2.   

දැක්ම 

“ඵ්නාහිය ඳශාේ තියය ංර්ධනතේ තඳය ගභන්කරු” 

 

 ඡමඡශලර 

“නිපුණ වා සුව ශීලී භාන ම්ඳතක් තුළින් ප්රා ාේභක ජනතා තේඹක් ැරසීභ” 
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අරමුණු : 

 ඳශාේාසී ප්රජාතේ ජීන තේේඹ උ් කයලීභ  වා භනා ඳේාතගන ඹාභ වා තඳොදු 

උඳතඹ ිකතා තේා, භවජන තෞඛ් වා සුඵාධන තේා ශ ා කයලීභ. 

 ඳශාත තුශ එක්රැ්න අඳද්ර ම්ඳතක් ඵට ඳේකයලීභ වා ඵ්නාහිය ඳශාත ජන ජීවිතඹට 

ඩාේ සුදුසු ඳරියඹක් තර තගොඩනැගීභ. 

 ඵ්නාහිය ඳශාත ප්රමිතිගත තියය ංචායක කරාඳඹක් තර ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳශාේාසී ප්රජාතේ ජීන තේේඹ උ් කයලීභ වා න ංර්ධන අ්ාා ව ආතඹ ජන 

අ්ාා ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

1.3 ප්රධාන කාර්යයන් : 
 

 අභාතාංලඹ වා ඒ ඹටතේ ඳේනා ආඹතනර තේඹ කයන නිරධාරීන්තේ ආඹතන කටයුතු 

ඳේාතගන ඹාභ, තභතවඹීමභ, පුහුණු කිරීභ වා ඳාරනඹ කිරීභ. 

 අභාතාංලඹ වා ඒ ඹටතේ ඳේනා ආඹතනර විර්ජන ිකණුම් අේතිකායම් ිකණුම් විගණකාිකඳති 

තත ඉදිරිඳේ කිරීභ වා ිකණුම් කටයුතු ිහළිඵ උඳත ් රඵාදී මර ඳරිඳාරනඹ සිදු කිරීභ. 

 අභාතාංලඹ ඹටතේ ඳේනා ආඹතනර ගැටළු විභර්ලනඹ කය ඒා විට භට අ ාර ඳැවැදිලි කිරීම් 

රඵාදීභ. 

 අභාතාංලඹ තත තන් කය ඇති මරභඹ ප්රතිඳා න ැඹ කිරීතම්දී යජතේ නිඹමිත ජාතික 

ප්රතිඳේතිරට අනුකර ිහරිභැසුම් ායී පර ායී, භනා අයිහරිභැ්තභන් ,විනිවි බාඹකින් යුතු, 

අඳක්ඳාතී තර ැරසුම් ක් කය ක්රිඹාේභක කිරීභ. 

 අභාතාංලඹට අ ාර ාර්ිකක ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ ැකසීභ , අනුභැතිඹ , අධීක්ණඹ වා ප්රගති 

භාතර චනඹ. 

 ංර්ධන ැඩටවන් වා ාඳෂති වඳුනා ගැනීභ , ැරසුම් කිරීභ වා ක්රිඹාේභක කිරීභ, නිඹාභනඹ 

වා අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 ආඹතනික ප්රතිපර යාමු ැකසීභ, ඹාේකාලීන කිරීභ වා තභතවයුම් ඇගයුම් කටයුතු 

 ISO තේේ කශභනාකයණ ප්රතිඳේතිඹ ක්රිඹාේභක කිරීභ. 

 අභාතංල අයමුණු ඉටුකයගැනීභ වා, අභාතංලඹට අඹේ ත ඳාර්තතම්න්තු වා ්ාාිහත 

ආඹතන තභතවඹීමභ, මුර, තාක්ණික, නනතික වා අතනකුේ තේා රඵා දීභ.  
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1.4. ආයතනික වංවිධාන වටශන 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡේකම් 

අධක්  ( වැෂසුම්)  
(තනතුරු 01) 

ඡජ්ස වශකාර 

ඡේකම්(තනතුරු 01) 
ප්රධාන  ගණකාධිකාරී 

(තනතුරු 01) 

 

නි.අධක් /වශකාර අධක් 

(ක්රම වම්ඳාදන) (තනතුරු 3) 

ඳරිඳාන නිධාරී 

(තනතුරු 01) 

ගණකාධිකාරී   

(තනතුරු 01) 

වශකාර ඡේකම් 

(තනතුරු 02) 

 

කාර්යා කාර්ය වශකාර 

(තනතුරු 2) 

වංලර්ධන නිධාරී -(තනතුරු19) 

ඳරිවර නිධාරී -(තනතුරු01) 

කෂමනාකරණ ඡවේලා නිධාරි 

(තනතුරු 3) 

කාර්යා කාර්ය වශකාර 

(තනතුරු 4) 

රියදුරු       

(තනතුරු 9) 

ප්රධාන කෂමනාකරණ ඡවේලා 

නිධාරි (තනතුරු 1) 

කෂමනාකරණ ඡවේලා නිධාරි 

(තනතුරු 19) 

මූ වශකාර  -  (තනතුරු 2)  

(කෂමනාකරණ ඡවේලා නිධාරි) 

 

කාර්යා කාර්ය වශකාර  

(තනතුරු 2) 

(කෂමනාකරණ ඡවේලා නිධාරි) 

 (තනතුරු 7) 
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1.5. අමාතංය යටඡත් ඳලතින ආයතන  
 

 ඳෂාත් ඳාන ඡදඳාර්තඡම්න්තුල - බව්නාහිර ඳෂාත 

ඳශාේ ඳාරන ත ඳාර්තතම්න්තු අභාතංලඹ ඹටතේ ඳතින එකභ ත ඳාර්තතම්න්තු න අතය, 

ත ඳාර්තතම්න්තු ඹටතේ අධීක්ණඹ න ඳශාේ ඳාරන ආඹතන 49 ක් ඳශාත තුශ ්ාාිහත තකොට ඇත. 

තකොශම, ගම්ඳව, කළුතය දි්ත්රික්ක තුන තුශ ා්තත ඇති තභභ ආඹතන 49 හි, අධීක්ණඹ වා 

ංර්ධන කටයුතු තභතවඹීමභ වා දි්ත්රික් භට්ටමින් වකාය ඳශාේ ඳාරන තකොභාරි් කාර්ඹාර 

තුනක් වකාය ඳශාේ ඳාරන තකොභාරි්යඹාතේ අධීක්ණඹ ඹටතේ ඳාරනඹ ත .  

 

 ආර්ථික ප්රලර්ධන කාර්යාංය 

2010 අංක 09  යන ඳශාේ ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ිහහිටුා ඇති  ආර්ථික ප්රර්ධන කාර්ඹාංලඹ, ඵ්නාහිය ඳශාත 

ඇතුශත කෂිකකාර්මික, ානිජ වා තශ ාඹ ව තනේ ආ ාඹම් උේඳා න ාඳෂති ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ, ිහහිටුීමභ වා ඒාතේ නියතීමභ වා  , කාර්මික වා ආර්ථික ැශසුම් ක් කිරීභ, ක්රිඹාේභක කිරීභ 

වා ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු සිදුකිරීභ වා  , වි ාේභක වා කාර්මික ඳර්තේණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා 

  ිහහිටුන ර  ආඹතනඹකි. 

තියය ංර්ධනඹක් තුලින් භෂේිකභේ ප්රජාක් ිහහි කිරීභ තභ  ැක්භ ඵට ඳේ කයගනිමින්, න ර්ධන 

අ්ාා වඳුනා ගනිමින් සිඹලුභ ආඹතනික ඳාර්ලකරුන්ට ගතමින් විශි්ටේඹ උත ා වූ 

තනොඳසුඵට කැඳීමතභන් යුක්ත ඳාරිතබ ිකක තක්න්ද්රීඹ ආඹතනඹක් තර කටයුතු කිරීභ තභ තභතවය 

ඵට ඳේ කයමින් තභභ ආඹතනඹ තභ කාර්ඹඹබායඹ භැනවින් ඉටු කයනු රඵයි. 

 

 අඳද්රල කෂමනාකරණ අධිකාරිය 

ඵ්නාහිය ඳශාතේ ඳරියඹ ආයක්ා කිරීභ, ැඩි දියුණු කිරීභ ව අඳද්ර කශභනාකයණඹ වා උචිත 

ක්රතභ ඳාඹඹන් තාක්ණික අිවර්ධණඹ තකොට, ඵ්නාහිය ඳශාත, ජනතාට ජීේීමභට සුදුසු ප්රතේලඹක් 

ඵට ඳේකිරීතම් අයමුණින් 2007 අංක 01  යන  ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ංතල ිකත 1999 අංක 09  යන 

ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ තභභ ආඹතනඹ ්ාාිහත තකොට ඇත. 

ඳශාතේ ඳා ක, යාජ ආඹතන, ඳශාේ තය ව ක, තඳය ඳා ක ැනි ආඹතනර අඳද්ර කශභනාකයණඹ 

විිකභේ කිරීභ වා අල තාක්ණික  ැනුභ වා ප්රතිඳා න  ාඹකේඹ රඵා ත න අතය ෂුභ 

වඳුනාගේ ඉරක්කගත කණ්ඩාඹම් වා ැඩටවන් ක්රිඹාේභක කයනු රඵයි.ිහවිතුරු ඳා ක, ිහවිතුරු පුය, 

ඳරිය තඳොශ, ිහවිතුරු සු ිහඹ, ිහවිතුරු ආඹතන, ඳරිය කැකුළු ඹන ැඩටවන් තම් වා උ ාවයණ 

ත . 

 ඳෂාත් වංචාරක මණ්ඩය 

1994 අංක 03  යන ප්රඥප්තතිඹ ඹටතේ ්ාාිහත ංචායක භණ්ඩරඹ, ඵ්නාහිය ඳශාත ආකර්ණීඹතභ 

ගභනාන්තඹ ඵට ඳේ කිරීභ  ැක්භ තකොටගේ ංචායක කර්භාන්තතේ නිඹැතරන්නන්, තේශීඹ විතේශීඹ 

ංචායකඹන් වා තාක්ණික වා උඳතේලාේභක තේා ැඳයීභ, පුහුණු කිරීභ, තබෞතික ඳවසුකම් 

ැඳයීභ ව ප්රර්ධන කටයුතු කිරීභ තුළින් ප්රමිතිගත තියය ංචායක තේාක් ැඳයීභ තභතවය ඵට 

ඳේ කයගේ ආඹතනඹකි. 
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1.6  අමාතාංය යටඡත් ඳලතින අරමුදේ 

 තභභ අභාතංලඹ ඹටතේ කශභනාකයණඹ කයනු රඵන විතලේ අයමු  ක තනොභැත. 

 

1.7  විඡේ ආධාර බන ලාඳතති 

  තභභ අභාතංලඹ ඹටතේ විතේල ආධාය රඵන ාඳෂති තනොභැත. 



7 

 

02 ඳරිච්ඡේදය -  ප්රගතියය ශ  දිරරි දක්භ 

 

2021 ලර්යේ දී ඳෂාත් ඳාන අභාත්යංය අරමුදල් මුාශ්ර ශයක් යටයත් ද වභව්ත් ප්රාග්ධනධන ප්රතිපඳාදන 

ප්රභායය රු.මි 519.11කි. ලැය වියයන් අනුල ප්රතිපඳාදන ප්රභායයන් ඳශත් දැක්යේ. 

*අගයයන් ආවන්න දභව්ථාන යදකකට ලටයා ඇත්. 

 වංරචකය අනූල ප්රගතියය - 2021 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු 
මුද (රු.මි) 

ලැය ක මුද  
(රු.මි) 

මූය 
ප්රගතිපය   

යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් ඳාන 
293 394.65 245.04 62% 96% 

විදුලිඵ ශා ඵක්තිප 
37 13.45 13.12 98% 64% 

භාර්ග වංලර්ධනය 
1 1.40 1.39 100% 100% 

වංචාරක කටයුතු 
11 18.32 11.31 62% 100% 

ඳරිවර කටයුතු 
23 5.40 5.31 98% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

63 39.71 30.24 76% 89% 

යලනත් ඳෂාත් ඳාන 
යවේලා 

8 39.68 38.28 96% 100% 

ආර්ථික ප්රලර්ධන 
2 6.50 6.50 100% 100% 

එකතුල 
438 519.11 351.19 68% 94% 

 

 ලකඩවටශන අනූල ප්රගතියය සව ර ංය  – 2021 

ලැඩවටශන 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

මුළු මුද 
(රු.මි) 

ලැය ක 
මුද 

(රු.මි) 

මූය ප්රගතිපය 
  

යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන 
140 177.28 172.00 97% 98% 

උඳභාන ඳාදක ප්රා.යල්. යක්ඨාශා 
ලැඩවටශන 

5 3.10 0 0% 100% 

ඳෂාත් නිච්ිත් වංලර්ධන ප්රදාන 
122 104.99 47.90 46% 87% 

ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන පයඳ්දු) 
ලයාඳිතිප 

71 72.11 66.17 92% 94% 

වියේ අලයත්ා ඇතිප ගම්භාන වශා 
ප්රදාන 

80 61.64 19.86 32% 99% 

ක්රිඩා ටි ස වංලර්ධන ලැඩ වටශන-
ඳෂාත් ඳාන 

20 100.00 45.26 45% 62% 

එකතුල 
438 519.11 351.19 68% 94% 
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 එ් එ් ලකඩවටශන් අනූල ප්රගතියය- 2021 

 

 ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන ලැඩවටශන 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු 
මුද (රු.මි) 

ලැය ක 
මුද (රු.මි) 

මූය ප්රගතිපය 
  

යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් ඳාන 
87 113.86 108.86 96% 99% 

විදුලිඵ ශා ඵක්තිප 
5 4.93 4.64 94% 100% 

වංචාරක කටයුතු 
4 2.62 2.62 100% 100% 

ඳරිවර කටයුතු 
22 4.35 4.26 98% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

16 9.32 9.31 100% 87% 

යලනත් ඳෂාත් ඳාන 
යවේලා 

5 37.20 37.08 100% 100% 

ආර්ථික ප්රලර්ධන 
1 5.00 5.00 100% 100% 

එකතුල 
140 177.28 171.78 97% 98% 

 

 

 උඳභාන ඳාදක ප්රා.යල්. යක්ඨාශා ලැඩවටශන 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු මුද 
(රු.මි) 

ලැය ක 
මුද (රු.මි) 

මූය 
ප්රගතිපය   

යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් ඳාන 2 2.20 0 0% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 3 0.90 0 0% 100% 

එකතුල 5 3.10 0 0% 100% 
 

 ඳෂාත් නි්චිත් වංලර්ධන ප්රදාන 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු 
මුද (රු.මි) 

ලැය ක 
මුද (රු.මි) 

මූය ප්රගතිපය 
  

යබෞතිපක ප්රගතිපය 
  

ඳෂාත් ඳාන 
73 76.65 28.45 37% 100% 

විදුලිඵ ශා ඵක්තිප 
28 6.65 6.61 99% 63% 

වංචාරක කටයුතු 
1 5.00 0 0% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

19 15.41 12.85 83% 74% 

යලනත් ඳෂාත් ඳාන 
යවේලා 

1 1.28 0 0% 100% 

එකතුල 
122 104.99 47.90 46% 87% 
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 ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදාන පයඳ්දු) ලයාඳිතිප 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු 
මුද (රු.මි) 

ලැය ක මුද 
(රු.මි) 

මූය 
ප්රගතිපය   

යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් ඳාන 
53 55.67 49.93 90% 97% 

විදුලිඵ ශා ඵක්තිප 
4 1.87 1.87 100% 30% 

භාර්ග වංලර්ධනය 
1 1.40 1.39 100% 100% 

වංචාරක කටයුතු 
5 8.70 8.69 100% 100% 

ඳරිවර කටයුතු 
1 1.05 1.04 100% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

6 1.92 1.73 90% 100% 

ආර්ථික ප්රලර්ධන 
1 1.50 1.50 100% 100% 

එකතුල 
71 72.11 66.17 92% 90% 

 

 වියේ අලයත්ා ඇතිප ගම්භාන වශා ප්රදාන 

විය 
ලයාඳිතිප 
ගයන 

අනුභත් මුළු 
මුද (රු.මි) 

ලැය ක 
මුද (රු.මි) 

මූය ප්රගතිපය   
යබෞතිපක 
ප්රගතිපය   

ඳෂාත් ඳාන 
58 46.27 12.32 27% 99% 

වංචාරක කටයුතු 
1 2.00 0 0% 100% 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

19 12.17 6.34 52% 100% 

යලනත් ඳෂාත් ඳාන 
යවේලා 

2 1.20 1.20 100% 100% 

එකතුල 
80 61.64 19.86 32% 100% 

 

 ප්රාග්ධනධන ඵැම්ම් ල සනාකම් - 2021 පඅත්ැතිප බිල්ඳත්) 

මුදල් මූාශ්රය ලයාඳිතිප වංඛ්යාල 

අත්ැතිප 
බිල්ඳත්ල 

ල සනාකභපරු.මි) 

ඳෂාත් නි්චිත් වංලර්ධන ප්රදාන 49 52.53 

ක්රීඩා ටි ස වංලර්ධන ලැඩවටශන 2 9.49 

ඳෂාත් වංලර්ධන ප්රදානප යඳ්දු) 1 0.85 

වියේ අලයත්ා ගම්භාන ලැඩ. 52 38.26 

උඳභාන ඳාදක ප්රදාන 4 1.14 

එකතුල 108 102.27 
 

 

2021.12.31 දින ලන විටත් ඉශත් ලගුයේ වශන් ඳරිදි අක්මුදල් ැබීභ ප්රභාද ූ  නිවා  යබෞතිපක ප්රගතිපය ප්රව්ත් 

භඨාටභකින් ඳැලතීභත් මූය ප්රගතිපය යම් ඳුබඵෑභකට ක් ීමභත් ිදදු ීම ඇත්. 
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 ලයාඳිතිප ලර්කරකරය යත්්රතුරු  - විය ශා උඳ විය අනල ලයාඳිතිප ලර්කරකරයය -2021 

 

විය උඳවිය 
ලය ඳිිය 

ගතණන 

ඳෂාත් ඳාන 

ඳෂාත් ඳාන භාර්ග ඉදිකිරීභ / 
වංලර්ධනය කිරීභ 191 

ඳාම් ඉදිකිරීභ/ යඵෝක්කු/ 
වනීඳාරක්ක ඳශුබකම් 30 

ක්රීඩා ටි ස ඉදිකිරීභ වංලර්ධනය 24 
ඳෂාත් ඳාන යවේලා පප්රජාාා, යඳ්දු 
ලැිදකිළි, යඳර ඳාවල් ඉදිකිරීම්, ුබවාන 
භූමි, යඳ්දු ළිං ඉදිකිරීම් ශා වංව්කරයය) 41 

ඳෂාත් ඳාන උඳකරය වැඳයීභ 4 

ධාරිත්ා වංලර්ධන ලැඩවටශන් 1 

යලනත් 2 

විදුලිඵ ශා ඵක්තිප 

අධිඵ විදුලි වැඳයුභ 1 

වාභානය විදුලි වැඳයුම් 34 

විකල්ඳ ඵක්තිප 2 

භාර්ග වංලර්ධනය C,D,E භාර්ග 1 

වංචාරක කටයුතු 

ඉදිකිරීම් 9 

පුහුණු ශා ධාරිත්ා වංලර්ධනය 2 

ඳරිවර කටයුතු 

යලනත් 9 

ඉදිකිරීම් 5 

උඳකරය වැඳයීභ 9 

ජ වම්ඳාදන ශා ජා 
ප්රලාශන 

ලිං / නෂ ලිං, වම්ඵන්ධ ඉදිකැරීම් 6 

න ජය ඵා දීභ 57 

යලනත් ඳෂාත් ඳාන 
යවේලා යලනත් 8 

ආර්ථික ප්රලර්ධන උඳකරය වැඳයීම් 2 

එකතුල 438 
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ඳෂ ත් ඳ න ඡවේල   

2021 ලර්යේදී ඳෂාත් ඳාන යවේලා ලයාඳිතිප 41ක් ක්රියාත්භක ූ  අත්රඒ ස වශා රු.මි 80.73 ක් ආයයෝජනය 

කර ඇත්.ප්රජා ාාඒ යඳර ඳාවල් ඉදිකිරීම්ඒ ුබවාන භූමිඒ යඳ්දු ලිං ඉදි කිරීභඒ යඳ්දු ලැිදකිළිඒ අඳද්රලය 

කෂභනාකරය ඳද්ධතිප  ශා වංව්කරයය කිරීභ ස යටයත් ිදදු විය. 

 

ග්ර මීය භ ර්ගත වංලර්ධනය ශ  ඳෂ ත් ඳ න දිරකිරීම් 

ග්රාමීය ය භාර්ග ඉදිකිරීම් ලයාඳිතිප 191 ක් ශා ඳෂාත් ඳාන ඉදිකිරීම් පඳාම්/ යඵෝක්කු යනාදිය) ලයාඳිතිප 30ක් 

2021 ලර්යේදී ක්රියාත්භක යක්ට තිපය . 

යභභ භාර්ග ලයාඳිතිප වශා රු.මි 171.14 ක්ද ඉදිකිරීම් ලයාඳිතිප වශා රු.මි 31.43ක මුදක්ද ආයයෝජනය කර 

තිපය . 

 

විදුලිඵ ශ  ඵ්ිය 

2021 ලර්යේදී ක්රියාත්භක කෂ වභව්ත් විදුලිඵ ශා ඵක්තිප ලයාඳිතිප වංඛ්යාල 37ක් ලන අත්ර ස වශා රු.මි 

13.45ක් ආයයෝජනය කරන දි. 

යභභ විදුලි ලයාඳිතිපඒ වාභානය විදුලි වැඳයුම් 34ක්ද අධිඵ විදුලි වැඳයුම් ලයාඳිතිප 1ක් ශා ර්ර්ය ඵක්තිප 

ඳැන වවි කිරීයම් ලයාඳිතිප 02ක් යව ක්රියාත්භක විය.   
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 ඵණ්ඩ රගතභ ප්ර ඡීය ය වබ  ඡගතනඩනකල්ලේඡලේ සර්ය ඡක  ඳීධියය් වවි කිරීභ. 

    

 

    

 

 

 

 

92% 

3% 
5% 

විදුලිඵ ශ  ඵ්ිය- 2021 

වාභානය විදුලි 
වැඳයුම්  

අධිඵ විදුලි 
වැඳයුම්  

ර්ර්ය ඵක්තිප 
ඳැන වවි 
කිරීභ  

ලයාඳිතිප ලර්ගය ලයාඳිතිප වංඛ්යාල 

වාභානය විදුලි වැඳයුම්  34 

37 
අධිඵ විදුලි වැඳයුම්  1 

ර්ර්ය ඵක්තිප ඳැන 
වවි කිරීභ  2 
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වංච රක කටයුතු ප්රලර්ධනය        

වංචාරක කටයුතු ක්යේත්ර යයහි පුහුණු ශා ධාරිත්ා වංලර්ධනය වශා ලයාඳිතිප 02 ක් ශා ඉදිකිරීම් ලයාඳිතිප 09ක් 

ලයයන් ක්රියාත්භක ූ  අත්ර ස වශා ආයයෝජනය කෂ මුද රු.මි 18.32 කි. 

 විඡේෂිත ලකඩවටශන්         

 ඵව්නාහිර ඳෂායත් යත්ෝරාගත් යලරෂතීර ශා මුහුදට අඳද්රලය එකතු ලන ඇෂ භාර්ග ටිරිිදදු කිරීයම් 

ලැඩවටශනක් ‘Clean Ocean Force’ ආයත්නයේ මූය දායකත්ලය යටයත් අඳ අභාත්යාංය ශා එක්ල 

ක්රියාත්භක විය. යම් යටයත් ඒ 

 මීය ගමුල වරක්කුකන්ද යලරෂ තීරය 

 භඨාටක්කුලිය කාකදඳත් යලරෂ තීරය 

 රත්භාන යලඩිකන්ද යලරෂ තීරය 

 යදහිල ඇෂ 

ටිරිිදදු කිරීයම් කටයුතු ක්රියාත්භක කරන දි. එහිදී ඳායලන ඳාලිත් ඵාධක යයදීභ ශා ව්යලඡාඡා යවේලකයන්යග්ධන 

ශ්රභ දායකත්ලය භඟින් යභභ කවෂ ටිරිිදදු කිරීයම් කටයුතු ිදදු කරනු ැය . යභභ ලයාඳිතිපය 2021 ලර්යේද ඒ 

2022 යම් ලන විටත් ක්රියාත්භක යේ. 

 

 මීය ගමුල වරක්කුකන්ද යලරෂ තීරය 
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 භඨාටක්කුලිය කාකදඳත් යලරෂ තීරය 

 

         

          

 

 යදහිල ඇෂ 
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ඳරිවර කටයුතු  

ඳරිවර වංරක්යය යටයත් 2021 ලර්යේදී ලැඩවටශන් 23ක් ක්රියාත්භක කර ඇතිප අත්ර ස වශා ආයයෝජනය 

කර ඇතිප මුද රු.මි 5.39 කි.යවෞබාගයයේ දැක්භ ජාතිපක ප්රතිපඳත්තිපය අනල දීඳ ලයාප්තවත්ල ිදදු කෂ ‘ සුරකිමු ගතංඟ  

’ ලැඩවටශන යටයත් ඵව්නාහිර ඳෂාත් ලැඩවටශන 2021.03.22 දින ඳලත්ලන දි.යෝක ජ දිනයට 

වභගාමීය ල යභය ක්රියාත්භක ූ  අත්ර භධයභ ඳරිවර අධිකාරිය ප්රමුඛ් ඵව්නාහිර ඳෂාත් වබාල රු.මි 0.58 ක 

ප්රතිපඳාදන දායකත්ලයක් ඵා දී ඇත්.සීත්ාලක ප්රායද්ය ය වබාලඒ සීත්ාලක ප්රායද්ය ය යල්කම් යක්ඨාශාවය 

ඳාර්ලකාර ආයත්න යව වශබාගි ීම ඇත්. 

යභහිදී කැෂණි ගංඉවුර වංරක්යය කිරීභ වශා යභන්භ කැෂණි ගඟ අවලින් ගඟට කැලි කවෂ දැමීය භ 

ලැෂැක්ීමභටද ඒභශජනත්ාලට යවෞඛ්ය වම්ඳන්න ශා ්රියජනක ඳරිවරයක් නිර්භායය කිරීයම් අයප්තවක්ායලන් 

ගංඉවුරට යාඵදල උදයානයක් ව්ථාටිත් කිරීභට කටයුතු කරන ද අත්ර රුක් යරෝඳය ලැඩවටශනක්ද එදින 

ඳලත්ලන දි. 
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 ුබරකිමු ගංඟා ලැඩවටශන      

  

 

 

     

    

 

 

 

 

5% 

78% 

4% 
4% 

9% 

ඳරිවර කටයුතු-2021 

ඔුබ උයන් වංරක්යය 

රුක් යරෝඳය ලැඩවටශන් 

නගර අංකරයය  

ජ යඳෝක ප්රයද් ලැඩි 
දියුණු කිරීභ 

ගං ඉවුරු වංරක්යය 

ලයාඳිතිප ලර්ගය 
ලයාඳිතිප 
වංඛ්යාල 

ඔුබ උයන් 
වංරක්යය 1 

23 

රුක් යරෝඳය 
ලැඩවටශන් 18 

නගර අංකරයය  1 

ජ යඳෝක ප්රයද් 
ලැඩි දියුණු කිරීභ 1 
ගං ඉවුරු 
වංරක්යය 2 
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ජවම්ඳ දන ශ  ජ ඳලශන 

2021 ලර්යේදී ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන ලයාඳිතිප 63 ක් ක්රියාත්භක කිරීභ යලනුයලන් රු.මි 39.71 ක් 

ආයයෝජනය කරන දි. ළිං/ න ළිං වම්ඵන්ධ ඉදිකිරීම් ශා න ජය ඵා දීභත් ඳානීය ජ මූාශ්ර ආ්රිත් ජ 

වාම්ඳල් ඳරීක්ා කිරීයම් ලයාඳිතිප ස අත්ර යේ. 

ඳ ලින්දනුලර ප්ර ඡීය ය ඡලේකම් ඡකනඨාස වඡප ඳකෂ  අ්කර විව ව කහේඡශේන ජ ලය ඳිියය 

 

         

 

 වියේෂිත් ලැඩවටශන්  

ලලේ විට ප්ර ඡීය ය වබ ලට අයත් මීගතශතකන්නප ඳකලත්ත ඩාඩ  නගතර ජ ලය ඳිියය ජ ව ම්ඳලේ ඳරී් ල 
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අගතලත්ත ප්ර ඡීය ය වබ ලට අයත් ප්රජ  ජ ව ම්ඳලේ ඳරී් ල 
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 විඡේෂිත ජයග්රශණයන් 

 

 ජාතිපක පදායිත්ා ත්රඟාලලිය 
 

 

 ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම් ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ භ ර්ගතගතත ඇගතයීම් තරගත ලලිය 

 

වම්භ නය 
අද  මුදලේ 

ලර්ය 

1 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රකවබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 

 

රන් වම්භ නය 
2015 

2 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 
රන් වම්භ නය 2016 

3 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 
රන් වම්භ නය 2017 

4 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 

රන් වම්භ නය 

සනිර්ඡීශිත  
2018 

වම්භ නය අද  ලර්ය 

1 ජ ියක පද යීත  වම්භ නය ඡතලන ව ථ නය 2012 

2 ජ ියක පද යීත  වම්භ නය ඡතලන ව ථ නය 2013 

3 ජ ියක පද යීත  වම්භ නය විඡේ ඇගතයීම් වම්භ නය 2014 

4 ජ ියක පද යීත  වම්භ නය ඇගතයීම් වම්භ නය 2018 

5 ජ ියක පද යීත  වම්භ නය විඡේ ඇගතයීම් වම්භ නය 2020/2021 
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5 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 

ඩාණු 200 න් 

186 ් ඵ  ඇත. 
2019 

6 
ඳ ර්ලිඡම්න්තු ල්ණුම්ක රක වබ ල විසින් වංවිධ නය කෂ 

භ ර්ගතගතත ඇගතයීඡම් තරගත ලලිය 

ඩාණු 200 න් 

192 ් ඵ  ඇත. 
2020 

 

 ISO 9001: 2015 ප්රමිතියය යටඡත් අභ තයංඡප භශජන ඡවේල  රිය ලලි වශියක කිරීභ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 අභිඡය ගත 

 

 2019 ලර්යයන් ආරම්බ ූ  යගෝලීය ලයයන් ඵඳෑ යක්විඩ් 19 ලවංගත් ත්ත්ත්ලය කාර්යාලීය 

කටයුතු ඳලත්ලායගන යායම්දී විවිධ ඵාධා ඇතිප විය. ලයාඳිතිප ක්රියාත්භක කිරීභඒයභයශයීමභඒ 

අධීක්යයඒ ඳුබ විඳරම් කිරීයම් කටයුතු වශා කාර්ය භණ්ඩය කාර්යායට ලාර්ත්ා කිරීභ අලභ ීමභ 

ඵරඳත් අභියයෝගයක් ීමය.   

 

 අභාත්යාං භඨාටමින් කාර්ය භණ්ඩ පුහුණුල වශා යය්දාගැනීභට ප්රතිපඳාදන යලන් යන්ලන ඵැවින් 

භානල වම්ඳත් වංලර්ධන වැැව්භ ක්රියාලට නැංීමභ අභියයෝගයකි. 

 

 ඳෂාත් නිච්ිත් වංලර්ධන ප්රදාන ලැය ය ර්ය යටයත් බිල්ඳත් යගීමභ වශා ැබිය යුතු අක්මුදල් 

යන්ැබීභ මූය ප්රගතිපය ඉශ භඨාටභක ඳලත්ලා ගැනීභට ඵාධාලක් විය. 

 

 ලයාඳිතිප ඵහුත්රයක් අනුභත් ීමභ යදලන කාර්තුයේ ිදදුීමභඒ ලයාඳිතිප ක්රියාත්භක කිරීයම්දී කාගුණික 

යලනවී්මම්ඒ අමුද්රලය හිඟය පලැලි/ ිදයභන්තිප) ශා අධික මි උඡාචාලචනය 

යශේතුයලන් යක්න්ත්රාත්කරුලන්යග්ධන ඳුබඵෑභ ලයාඳිතීන්හි පදායීත්ාලයට ශා කාර්යක්භත්ාලයට 

විා අභියයෝගයක් විය. 

 

 

 

 

 

2021.03.30 ලන ිරන ශ්රී ංක  ප්රමිතිය යයතනය විසින් ඡභභ අභ තය ංඡප විගතණනය සිදු කෂ අතර ISO 

9001: 2015 තත්ත්ල වශියකය ඵ  දුන් ක  සීභ ල 2022.04.04 ද්ල  ඵ  දීභ තශවුරු කරන ිර. 

ඳකලිය ඡකනවිඩ් 19 වලරව ලය ප්තිියය ඡශේතුඡලන් අබයන්තර විගතණකලරුන් ුහුණණු කිරීඡම් කටයුතු සිදු 

කිරීභට ඡනනශකකි වුලත් අබයන්තර විගතණකලරුන් විසින් එ් විගතණනය් 2021.03.09 ිරනදී ඳලත්ල  

යයතනඡප ගතකටලු ශඳුන ඡගතන ඒල ට විවඳුම් රිය ත්භක කර ඇත. 

 

ISO 9001: 2015 / SLS  ISO 9001:2015 යටඡත්  2019.04.04 ිරන සිට 2022.04.03 ද්ල   වශියක කිරීභ 

සිදු ඡකනට ියඡේ. ඡභභ ප්රමිතියය ිරල්න් ිරගතටභ නඩත්තු ලන්ඡන් ද යන්න ල ර්ෂිකල ශ්රී ංක  ප්රමිතිය 

යයතනය විසින් විගතණනයට ් කරන අතර, අභ තයංය විසින් ඳත්කෂ  ුහුණණු අබයන්තර විගතණන 

නිධ රී කණ්ඩ යභ් විසින් වෛයිමාභ සිකල විගතණන කටයුතු සිදු කරනු ඵයිමා. 
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 ද්ක 

අභාත්යාං කටයුතු වශා ඉක්ක යග්ඩනැංීමයම් දී වංලර්ධන කටයුතු ශා කාර්යා කටයුතු 

වම්ඵන්ධයයන් ද ඉක්ක යග්ඩනගා ඇත්.   

2022 ලර්ඡප දිරරියට  

 ිදයළු මූාශ්රලලින් අභාත්යංයට ැයඵන ලිටි අදාෂ විය බාර නිධාරියාට ැබීභට ගත්ලන 

කාය ඳැය 24 ිදට ඳැය 04 දක්ලා අඩුකිරීභ. 

 ලාශන අළුත්ලැඩියාලන් ශා ලාර යවේලා කිරීම් වශා ලන ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත්ල දින 4ක් තුෂ 

ගරාජයට / යවේලා ව්ථානයට යය්මු කිරීභ. 

 ිදයළු පූර්ල ුබදුුබකම් වම්පූර්ය කර ඇතිප විට ිරන 5් තුෂ ලයාඳිතිප අනුභැතිපය/ වංයෝධනය 

කිරීම් ඵාදීභ. 

 ලාර්ෂික මූය ප්රකා භගින් අභාත්යංයට යලන්ලන ප්රාග්ධනධන ලැයලලින්  95  ලැඩි ප්රගතිපයක් 

අත්කර ගැනීභ. 

 ලාර්ෂික මූය ප්රකා භගින් අභාත්යංයට යලන්ලන පුනරාලර්ත්න ලැය ලලින්  95  ලැඩි 

ප්රගතිපයක් අත්කර ගැනීභ. 

 ැයඵන ිදයළු විගයන විභුබම් වදශා දින 12 ක් තුෂ ටිළිතුරු ඉදිරිඳත්කිරීභ. 

 වංලර්ධන ලයාඳිතිප ක්රියාත්භක කිරීභ කාර්තුභය ඳදනමින් ිදදු කිරීභ ශා කාර්තුභය වංලර්ධන 

ඉක්ක උඳරිභයයන් ඟා කරගැනීභ. 

 2021 ලර්යේ යක්විඩ් 19 ලවංගත්ය ශමුයේ යඳර ලවරලට වායප්තවක්ල ෂඟා කරගැනීභට 

යන්ශැකි ූ  මූය ශා යබෞතිපක ඉක්ක නලමු නලයකරයය යටයත් 2022 ලර්යේ 99  ක 

ප්රගතිපයක් කරා යභයශයීමභ. 

 

වංලර්ධන ද්ක ස2024 ලර්ය ලනවිට   

 යත්්රතුරු ත්ාක්ය කෂභනාකරය ක්රභයේද බාවිත්ා කරන භශජන පුව්ත්කා ගයන 20 ිදට 

35 දක්ලා  ලැඩිකිරීභ. 

 ඵව්නාහිර ඳෂාත් තුෂ නල වංචාරක ගභනාන්ත් 15 ක් වංලර්ධනය කිරීභ. 

 ඳෂාත් ඳාන ආයත්න විිදන් එකතු කරන යලන්කෂ කවෂ ප්රතිපත්ය 50  දක්ලා ලර්ධනය 

කිරීභ. 

 ප්රතිපචක්රීයකරයය  ිදදු කරන කවෂ ප්රතිපත්ය 25  දක්ලා ලර්ධනය කිරීභ. 
 

දශත ඡතනරතුරු වන ථ කරමිත. 

 

 

 

ඒ.ඩී.එව . වදීක  

ඡලේකම්/ ප්රධ න ගතණන්දීඡම් නිධ රී, 

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිඵ ශා ඵක්තිප, ජ වම්ඳාදන ශා ජාඳලශන, 

ඳරිවර කටයුතු  ශා වංචාරක අභාත්යංය, 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් 



WPCT-SCI

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

 2021

වටශන

2021 2020

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

භාණ්ඩාගාර අග්රිම SCI 3 186,593,336      168,200,879      

-                         තැන්ඳතු SCI 4 2,630,748          2,944,261          

අත්තිකාරම් අයකිරීම්  SCI 5 4,204,375          3,384,877          

-                         නලනත් ැබීම්

-                         මුළු ආදායේ මනොලන ැබීේ (ආ) 193,428,459      174,530,018      

-                        ආදායේ ල එකතුල ( ඇ ) = (අ)+(ආ) 193,428,459     174,530,018     

අඩු කා - වියදේ

පුනරාලර්තන වියදේ

72,602,000            නවේලක ලැටුප්, නේතන ශා නලනත් නවේලා ප්රතිාභ SCI 6 49,060,585        48,993,750        

63,432,000            නලනත් භාණ්ඩ ශා නවේලා SCI 7 36,739,046        35,665,794        

53,300,000            වශනාධාර ප්රදානයන් වශ මාරු කිරීම් SCI 8 52,752,938        63,491,535        

-                         නලනත් පුනරාලර්තන වියදම් SCI 9 -                     -                    

189,334,000         පුනරාලර්තන වියදේ ල එකතුල (ඈ) 138,552,570     148,151,080     

මූධන වියදේ

129,700,000         මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම් SCI 10 53,446,447       -                    

81,941,000           මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම් SCI 11 62,555,695       22,500              

-                        ශැකියා ලර්ධනය SCI 12 -                    -                    

236,560,000         නලනත් මූධන වියදම් SCI 13 152,190,381     -                    

448,201,000         මුළු මූධන වියදේ (ඉ) 268,192,522     22,500              

ප්රධාන මජර් මෙවීේ 

-                         තැන්ඳතු නගවීම් SCI 14 2,976,962 2,965,871

-                         අත්තිකාරම් නගවීම් SCI 15 5,557,903 5,830,236

-                         මුළු ප්රධාන මජර් මෙවීේ (ඊ ) 8,534,865 8,796,107

637,535,000         මුළු වියදේ උ = (ඈ+ඉ+ඊ) 415,279,956     156,969,687     

2020 නදවැම්බර් 31 දිනට අග්රිම නේය ඌ= (ඇ-උ) (221,851,497)    17,560,330       

තතය

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

වංචාරක කටයුතු අමාතයාංය- (බ ඳ)  2021 මදවැේබර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා

 මූය කාර්ය වාධන ප්රකාය
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WPCT-FP

2021

රු.

2020

රු.

මූය නනොලන ලත්කම්

දේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ FP 38 162,532,534   152,365,392        

මූය ලත්කම්

අත්තිකාරම් ගිණුම් WPCT -8(i) 15,807,592     15,748,784          

මුදල් ශා මුදල් වමාන දෑ WPCT-7 -                   -                        

මුළු ලත්කම් 178,340,127   168,114,176        

ශුද්ධ ලත්කම් / ව්කන්ධය

ශුේධ ලත්කම් 15,560,467     15,155,445          

දේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ වංචිතය 162,532,534   152,365,392        

ජංගම ලගකීම්

තැන්ඳතු ගිණුම් WPCT-8 247,125           593,339               

අග්රිම දේය WPCT-7 -                   -                        

මුළු ලගකීම් 178,340,127   168,114,176        

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

ප්රධාන ගණන් දීදම් නිධාරී ගණන් දීදම් නිධාරී 

නම නම නම 

තනතුර තනතුර දිනය

දිනය දිනය
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ප්රධාන ගණකධිකාරී/ ගණකධිකාරී

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

කටයුතු අමාත්යාංය- (බ ඳ)

2021 නදවැම්බර් 31 දිනට  මූය ත්ත්ලය පිළිබ ප්රකාය

වටශන

ත්ත්ය

පිටු අංක ..... සිට .... දක්ලා WPCT -1  සිට WPCT 9(1) දක්ලා ව ආකෘති ඳත්ර ලලින් ඉදිරිඳත් දකදරන ගිණුම් දතොරතුරු 

වශ වටශන් පිටු අංක ... සිට ... දක්ලා ඇතුෂත් ගිණුම් වටශන් විව්තරද දමම අලවන් ගිණුදමහිම අන්තර්ගත දකොටව ්

දේ. දමම මූය ප්රකා පිළිදය කිරීම දඳොදුදේ පිළිගත් ගිණුම් මූධර්ම ලට අනුකූල සිදුකර ඇති අතර දමහිදී මූය 

ප්රකායන්හි වටශන් මඟින් දශළිදරේ කර ඇති ඳරිදි ලඩාත් සුදුසු ගිණුම්කරණ ප්රතිඳත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉශත අලවන් 

ගිණුදමහි වශන් වංඛ්යා, ඊට අදා ගිණුම් වටශන් ශා අදනකුත් ගිණුම් දතොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් දඳොත් වමඟ 

වැවදීම් කර ඇති බලටත් ඒලා එම වංඛ්යා වමඟ එකඟ ලන බලටත් දමයින් වශතික කරමු.



WPCT-CFS

2021

රු.

2020

රු.

නමනශයුම් ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් ව මුදල් ප්රලාශයන් 

දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා මත බදු -                                    -                                   

බඳත්ර ගාව්තු ශා දලනත් බදු -                                    -                                   

රාජ්ය ලත්කම් ලලින් ද ආදායම -                                    227,338                          

විකුණුම් ශා ගාව්තු 1,009,944                        673,066                          

අග්රිම ැබීම් 184,185,968                   165,986,500                  

දලනත් දදඳාර්තදම්න්තු / අමාතයං දලනුදලන් එකතු කරන ද ආදායම් -                                    -                                   

නමනශයුම් ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් ව මුදල් ප්රලාශය (අ) 185,195,912                   166,886,905                  

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීම්

දවේලක ලැටුප්, දේතන ශා දලනත් දවේලා ප්රතිාභ 51,179,736                     53,682,478                    

දලනත් භාණ්ඩ ශා දවේලා 11,156,516                     8,524,445                       

වශනාධාර ප්රදානයන් වශ මාරු කිරීම් 52,735,530                     62,988,912                    

දලනත් පුනරාලර්තන වියදම් 0 491,535                          

භාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිම 91                                     2,202,318                       

දලනත් ලැය ශීර් දලනුදලන් දරන ද වියදම් -                                    1,224,314                       

දප්රේණ පියවීම් 2,644,566                        3,910,731                       

නමනශයුම් ක්රියාකාරකම් වශා ලැය කරන ද මුදල් ප්රලාශය (ආ) 117,716,438                   133,024,733                  

නමනශයුම් ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය (ඇ) = (අ)-(ආ) 67,479,474                     33,862,172                    

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු මුදල් ප්රලාශයන් 

ප්රාග්ධන ආදායම -                                    -                                   

දභෞතික ලත්කම් විකිණීම -                                    -                                   

අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම් 5,601,799                        4,698,852                       

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු මුදල් ප්රලාශය ( ඈ) 5,601,799                        4,698,852                       

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීම්

මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම් -                                    -                                   

මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම් 34,260,109                     -                                   

ශැකියා ලර්ධනය 110,450                           5,805,794                       

දලනත් මූධන වියදම් 32,806,597                     106,320                          

දභෞතික ලත්කම් ඉදිකිරීම -                                    26,797,064                    

අත්තිකාරම් දගවීම් 5,557,903                        5,830,236                       

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් වශා ලැය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලාශය ( ඉ) 72,735,059                     38,539,414                    

2021 නදවැම්බර් 31 දිනනන් අලවන් ලර්ය වශා මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය

ත්ත්ය

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

අමාත්යාංය- (බ ඳ)
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2021

රු.

2020

රු.

2021 නදවැම්බර් 31 දිනනන් අලවන් ලර්ය වශා මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය

ත්ත්ය

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

අමාත්යාංය- (බ ඳ)

ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ)
(67,133,260)                    (33,840,562)                   

නමනශයුම් ශා ආනයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලාශය 

(උ)=(ඇ)+(ඊ) 346,214                           21,610                            

මූය ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු මුදල් ප්රලාශයන්

තැන්ඳතු ැබීම් 2,630,748                        2,944,261                       

මූය ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු මුදල් ප්රලාශය (ඌ) 2,630,748                        2,944,261                       

අඩුකෂා : මුදල් ලැය කිරීම්

තැන්ඳතු දගවීම් 2,976,962                        2,965,871                       

මූය ක්රියාකාරකම් වශා ලැය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලාශය (එ) 2,976,962                        2,965,871                       

මූය ක්රියාකාරකම් ලලින් ජනිත් වු මුදල් ප්රලාශය (ඒ)=(ඌ)-(එ) (346,214)                          (21,610.00)                     

මුදල් ල ශුද්ධ නලනව්වීම් (ඔ)=(උ)-(ඒ) (0.00)                                (0.00)                               

-                                    -                                   

නදවැම්බර් 31 දිනට අලවාන මුදල් නේය -                                    -                                   
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WPCT-IR

වටශන් 

අංකය
රු. රු. රු.

ැබීේ 

ආදායේ ැබීේ

(a). ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරියාට අයත් ආදායම් වංනේත අංක වශා ැබීම් IR16 -               

(b). නලනත් ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරීන්ට අයත් ආදායම් වංනේත අංකය වශා ැබීම් IR17 1,009,944     

       මුළු ආදායේ ැබීේ (අ) 1,009,944           

ආදායේ මනොලන ැබීේ

ඳෂාත් භාණ්ඩාගාර අග්රිම ැබීම් IR18 184,185,968 

 තැන්ඳතු ගිණුේ වශා ැබීේ

(a).   තම අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල                      තැන්ඳතු ගිණුම් වශා 

ැබීම්
IR19 2,630,748       

(b).   නලනත් අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල              තැන්ඳතු ගිණුම් වශා 

ැබීම්
IR20 -                 2,630,748     

අත්තිකාරේ ගිණුේ වශා ැබීේ

 (a).   තම අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල              අත්තිකාරම් ගිණුම් වශා 

ැබීම්
IR21 4,204,375       

(b).   නලනත් අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල         අත්තිකාරම් ගිණුම් වශා 

ැබීම්
IR22 1,397,424       5,601,799     

          මුළු අදායේ මනොලන ැබීේ (ආ) 192,418,515       

මුළු ැබීම (ඇ) = (අ)+(ආ) 193,428,459       

(-)   මෙවීේ

පුනරාලර්තන වියදේ වශා මෙවීේ

(a).    තම ලැය ශීර්ය අයත් පුනරාලර්තන වියදම් වශා නගවීම් IR23 115,071,781   

(b).   නලනත් ලැය ශීර් යටනත් පුනරාලර්තන වියදම් වශා නගවීම් IR24 -                 

     පුනරාලර්ථන වියදේ වශා මෙවීේ ල එකතුල (ඈ) 115,071,781 

WPCT - FAR ප්රකාය යටමත් දක්ලා ඇති මූධන ලැය වියන් වශා මෙවීේ

(a).   තම ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම් IR25 62,593,386     

(b).   නලනත් ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම් IR26 4,473,320       

   WPCT - FAR ප්රකාමේ ඇති මූධන ලැය වියන් වශා මෙවීේ ල එකතුල (ඉ) * 67,066,706   

අමනකුත් මූධන ලැය ශීර්යන් වශා මෙවීේ

(a).    තම ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම් IR27 -                 

(b).   නලනත් ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම් IR28 110,450           

   අමනකුත් මූධන ලැය වියන් වශා මෙවීේ ල එකතුල (ඊ) 110,450        

වියදේ වදශා මුළු මෙවීේ (උ) = (ඈ)+(ඉ)+(ඊ) 182,248,937       

ප්රධාන මජර් වියදේ වශා මෙවීේ

(a).    තම ආයතනය අයත් තැන්ඳතු ගිණුනමන් නගවීම් IR29 2,976,962       

(b).    නලනත් ආයතන ලට අයත් තැන්ඳතු ගිණුනමන් නගවීම් IR30 -                 

(c).    තම ආයතනය අයත් අත්තිකාරම් ගිණුනමන් නගවීම් IR31 5,557,903       

(d).    නලනත් ආයතන ලට අයත් අත්තිකාරම් ගිණුනමන් නගවීම් IR32 -                 

(e)     නප්රේණ පියවීම IR33 2,644,566       

(f).     අග්රිම පියවීම් IR34 91                   

   ප්රධාන මජර් වියදේ වදශා මුළු මෙවීේ (ඌ) 11,179,522         

මුළු මෙවීේ (එ) = (උ)+(ඌ) 193,428,459       

මුළු ැබීම ශා මෙවීේ අතර මලනව (ඒ) = (ඇ) - (එ) ** IR35 -                      

** නමහි නලනවේ නඳන්නුම් කරයිනම් ඒ වදශා නශේතු වටශන් අංක IR 35 මගින් ඉදිරිඳත් කයුතු නේ

ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ වංචාරක කටයුතු අමාතයාංය- (බ ඳ) 

2021 මදවැේබර් 31 දිනට 

අක්මුදල් වැවඳුේ ප්රකාය

* දමම අගය ලැය වියන් මඟින් අත්ඳත් කර ගත් මුය දනොලන ලත්කම් වැවඳීම් ප්රකාදේ (WPCT - FAR ) වටශන් අංක FAR 36 වමග වමාන විය යුතුය
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WPCT-FAR

රු.

 ලැය වියන් මඟින් අත්ඳත් කර ගත් ලත්කම් වැවඳීම

අ) ලැය වියන් වශා ලාර්තා කර ඇති වියදම * FAR 36 67,066,706             

(-) ලැරදි ශර කිරීම් -              

(+) ලැරදි බැර කිරීම් -              

-                           

67,066,706             

(-) (ආ) මූය දනොලන ලත්කම් වශා අදා දනොලන 

වියදම්  ( Non Assets)
FAR 37 62,336,597             

මූය නනොලන ලත්කම් ශා නකරීනගන යන ලැඩ වශා 

ප්රාග්ධන ලැය වියන් මඟින් (WIP) දරා ඇති ලටිනාකම
4,730,109               

(-) (ඈ) දකරීදගන යන ලැඩ වශා දරා ඇති පිරිලැය 

(WIP)
WPCT-9(i)** -                           

(ඉ) ලැය වියන් මඟින් අත්ඳත් කර ගත් ලත්කම් WPCT-9* 4,730,109               
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* 2001,....,.. යන ලැය වියන් වශා 2021 ලර්ය තුෂ කාර්යාය විසින් දරා ඇති ශුේධ වියදම ඇතුෂත් කෂ යුතු දේ. එය 

2021 ලර්දේ දදවැම්බර් මව ඳෂාත් භාණ්ඩාගාරය නිකුත් කර ඇති අලවන් දඳොත් වැවඳීදම් ඇතුෂත් වමුච්චිත වියදමට 

වමාන විය යුතුය.

**WPCT-9 හි 2(1) තීරුදේ වදශන් ලැය වියන් මගින් අත්ඳත් කර ඇති ලත්කම් ල මුළු එකතුලට වමාන විය යුතුය

**WPCT-9 (i) හි 2 තීරුදේ වදශන් ලැය වියන් මගින් අත්ඳත් කර ඇති ලත්කම් ල මුළු එකතුලට වමාන විය යුතුය

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

වංචාරක කටයුතු අමාත්යාංය- (බ ඳ)

2021/12/31    දිනට  අත්ඳත්    කර   ගත්  

ලැය වියන් මඟින් අත්ඳත් කර ගත් මුය නනොලන ලත්කම් වැවඳීම් ප්රකාය

විව්ත්රය වටශන් එකතුල මුළු එකතුල



WPCT- Notes

SCI 01 - බදු ආදායම

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

2021 2021 2020

රු. රු. රු. 

-                        1.1
දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා 

මත බදු
-                 -                      

-                        1.2
බඳත්ර ගාවත්ු ශා දලනත් 

බදු
-                 -                      

-                       මුළු බදු ආදායම (අ) -                 -                      

වටශන 1.1 

-                        10.02.04.03 රා තැබෑරුම් දර්න්ද -                 -                      
-                        10.02.04.04 රා මැදීදම් බඳත්ර ගාවත්ු -                 -                      

-                        10.02.04.05
දමරට මත්ඳැන් බඳත්ර 

ගාවත්ු
-                 -                      

-                        10.02.04.06
පිටරට මත්ඳැන් තැබෑරුම් 

දර්න්දය
-                 -                      

-                        10.02.07.00 මුේදර ගාවත්ු -                 -                      

-                        10.02.07.01

තැඳැල් ශා උවාවි කටයුතු 

ශැරුණු විිට ඇති ගිවිසුම් 

ගාවත්ු ඇතුළු මුේදර ගාවත්ු

-                 -                      

-                        10.02.07.02
උවාවි දල්ඛ්න යටදත් 

මුේදර ගාවත්ු
-                 -                      

-                        10.02.09.00 පිරිලැටුම් බේද -                 -                      

-                        10.02.12.00 ජ්ාතිය දගොඩනැගීදම් බේද -                 -                      

-                       
මුළු නද්ශීය භාණ්ඩ ශා 

නවේලා මත් බදු
-                 -                      

මූය ප්රකායන්ට වටශන්  

ආදායම් වංනක්ත්ය ආදායම් විවත්්රය

ත්ත්ය

නද්ශීය භාණ්ඩ ශා නවේලා මත් බදු
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වටශන 1.2

-                        10.03.01.01
දමෝටර් ලාශන බඳත්ර 

ගාවත්ු
-                 -                      

-                        10.03.07.01

දඳෞේගලික වලදය 

ආයතන ලියාඳදිංචි කිරීදම් 

ගාවත්ු

-                 -                      

-                        10.03.07.10

බඩු උකව ්ගන්නන්දගන් 

අය කරන ලාර්ෂික බඳත්ර 

ගාවත්ු

-                 -                      

-                        10.03.07.11 තෑගි තරඟ බදු -                 -                      

-                       
මුළු බඳත්ර ගාවත්ු ශා 

නලනත් බදු
-                 -                      

SCI 02 -  බදු  මනොලන ආදායම වශ මලනත්

මුදල් ප්රකා 

ඇවත්මේන්තුල

2021 2021 2020

රු. රු. රු. 

-                        වටශන  - 2.1
රාජය ලත්කම් ලලින් ද 

ආදායම
-                 -                      

-                        වටශන  - 2.2 විකුණුම් ශා ගාවත්ු -                 -                      

-                        වටශන  - 2.3 ප්රාග්ධන ආදායම -                 -                      

-                       
මුළු බදු නනොලන ආදායම

 (ආ)
-                 -                      

වටශන 2.1 

-                        20.02.01.01
රජ්දේ දගොඩනැගිලි බදු 

කුලී
-                 -                      

-                        20.02.01.02
රජ්දේ කැෑ ලලින් 

ැදබන ආදායම්
-                 -                      

-                        20.02.01.03 ඉඩම් ශා අදනකුත් බදු කුලී -                 -                      

-                        20.02.02.02

දඳොළී - රජ්දේ 

නිධාරීන්දග් ණය ශා 

අත්තිකාරම්

-                 -                      

-                        20.02.02.03 ිදඳොළී - ආදයෝජ්න -                 -                      

-                       
රාජය ලත්කම් ලලින් ද 

මුළු ආදායම
-                 -                      

බඳත්ර ගාවත්ු ශා නලනත් බදු

ආදායම් වංනක්ත්ය ආදායම් විවත්්රය

ත්ත්ය

රාජය ලත්කම් ලලින් ද ආදායම
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වටශන 2.2

-                        20.03.02.14

දමෝටර් රථ ප්රලාශන ඳනත 

යටදත් අයකරන ගාවත්ු 

ශා අදනකුත් ැබීම්

-                 -                      

-                        20.03.02.18 කෘෂිකර්ම කටයුතු -                 -                      

-                        20.03.02.23
වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා 

දවෞඛ්ය කටයුතු
-                 -                      

20.03.02.24 දවෞඛ්ය දවේලාලන් -                 -                      

-                        20.03.02.29
ලයාඳාර නාම ලියාඳදිංචි 

කිරීදම් කටයුතු
-                 -                      

-                        20.03.02.30 ඛ්ණිජ් බදු -                 -                      

-                        20.03.03.01 උවාවි දඩ -                 -                      

-                        20.03.03.03
දඳෞේගලික බව ්රථ ඳනත 

යටදත් අයකරන ගාවත්ු
-                 -                      

-                        20.03.03.04
දමෝටර් ලාශන ලලින් 

අයකරන දඩමුදල්
-                 -                      

-                        20.03.03.05

ලයාඳාර නාම ලියාඳදිංචි 

කිරීදම් ප්රඥප්තිය යටදත් 

ලන්දි ැබීම්

-                 -                      

-                        20.06.02.00
විවිධ ප්රාග්ධන ලත්කම් 

විකිණීම
-                 -                      

-                       මුළු විකුණුම් ශා ගාවත්ු -                 -                      

වටශන 2.3 

20.03.02.99 විවිධ -                 -                      

-                       මුළු ප්රාග්ධන ආදායම -                 -                      
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SCI 03. - ඳෂාත් භාණ්ඩාොර අග්රිම ැබීේ

මාවය
ඳෂාත් භාණ්ඩාොරමයන් 

ද අග්රිම  මුදල්

අදායම් ගණන්දීනම් 

නිධාරීන් නලනුනලන් 

එකතු ක මුදල්

නලනත් 

අත්තිකාරම් / 

ත්ැන්ඳත් ගිණුම් 

වදශා එකතුක 

 මුදල්

එකතුල

ජ්නලාරි                       10,560,000 82,015                       -                    10,642,015            

දඳබරලාරි                       10,500,000 108,325                     -                    10,608,325            

මාර්තු                       12,800,000 81,958                       -                    12,881,958            

අදප්රේල් 13,500,000                     78,254                       1,208,639        14,786,894            

මැයි 13,500,000                     76,775                       -                    13,576,775            

ජුනි 13,500,000                     75,203                       -                    13,575,203            

ජුලි 13,500,000                     79,457                       -                    13,579,457            

අදගෝව්තු 13,500,000                     68,029                       -                    13,568,029            

වැප්තැම්බර් 20,000,000                     66,888                       -                    20,066,888            

ඔක්දතෝබර් 13,500,000                     123,997                     -                    13,623,997            

දනොලැම්බර් 19,500,000                     83,573                       -                    19,583,573            

දදවැම්බර් 29,825,968                     85,470                       188,785            30,100,223            

එකතුල 184,185,968                   1,009,944                  1,397,424        186,593,336          

SCI 04 - ත්ැන්ඳතු ගිණුම් වදශා ැබීම් 

6001 6002 6003

ජ්නලාරි 84,901                             -                              -                    84,901                    

දඳබරලාරි 164,732                           -                              -                    164,732                  

මාර්තු 1,515,974                        -                              -                    1,515,974               

අදප්රේල් 78,693                             -                              -                    78,693                    

මැයි 76,940                             -                              -                    76,940                    

ජුනි 81,354                             -                              -                    81,354                    

ජුලි 91,309                             -                              -                    91,309                    

අදගෝව්තු 74,529                             -                              -                    74,529                    

වැප්තැම්බර් 84,826                             -                              -                    84,826                    

ඔක්දතෝබර් 115,646                           -                              -                    115,646                  

දනොලැම්බර් 259,295                           -                              -                    259,295                  

දදවැම්බර් 2,550                               -                              -                    2,550                       

එකතුල 2,630,748                        -                              -                    2,630,748               

තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල
මාවය
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SCI 05 -   අත්තිකාරම් ගිණුම් වදශා මුදල් ැබීම 

ජ්නලාරි 318,801                                                                 

දඳබරලාරි 500,220                                                                 

මාර්තු 285,470                                                                 

අදප්රේල් 285,549                                                                 

මැයි 342,291                                                                 

ජුනි 343,315                                                                 

ජුලි 364,655                                                                 

අදගෝව්තු 342,306                                                                 

වැප්තැම්බර් 410,061                                                                 

ඔක්දතෝබර් 335,347                                                                 

දනොලැම්බර් 353,040                                                                 

දදවැම්බර් 323,323                                                                 

එකතුල 4,204,375                                                             

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

 මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2021

රු. රු. රු. 

පුද්ග ඳඩිනඩි

47,476,000             1001 ලැටුප් ශා දේතන 35,297,084 35,100,263

8,500,000               
1002

අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්
1,719,823

1,257,562

16,626,000             1003 දලනත් දීමනා 12,043,677 12,635,925
72,602,000             එකතුල 49,060,585 48,993,750

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

 මුදල් ප්රකා 

ඇව්තමේන්තුල

2021

රු. රු. රු. 

ගමන් වියදම්

1,800,000               1101 ගමන් වියදම් - දේශීය 590,026 326,027

-                           1102 ගමන් වියදම් - විදේශීය 0 0

1,800,000               එකතුල ( අ ) 590,026 326,027

වැඳයීම්

1,850,000               1201
ලිපිද්රලය ශා කාර්යායීය 

අලයතා 1,499,185
1,426,451

8,000,000               1202 ඉන්ධන 2,454,444 2,705,069

-                           1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම් 0 0

-                           1204 වලදය වැඳයීම් 0 0

650,000                   1205 දලනත් 160,911 65,925

-                           1206 යාන්ත්රික ශා විදුලි උඳකරණ -                        0

10,500,000             එකතුල ( ආ ) 4,114,540 4,197,445

නඩත්තු වියදම්

8,500,000               1301 ලාශන 4,952,255 3,996,446

1,146,000               1302 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණි 290,780 346,095

5,068,750               1303 දගොඩනැඟිලි වශ ඉදිකිරීම් 4,904,443 0

-                           1304 දලනත් 0 0

-                           1306 ගුණාත්මක දයදවුම් 0 0

14,714,750             එකතුල ( ඇ ) 10,147,479 4,342,541

ත්ත්ය

ත්ත්ය

ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

2021 2020
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ලැය විය 

වංමක්තය
ලැය විය නාමය

2021 2020
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ගිවිසුම් ගත් නවේලා

-                           1401 ප්රලාශන 0 0

1,994,250               1402 තැඳැල් වශ වන්නිදේදන 804,569 1,331,730

10,600,000             1403 විදුලිය ශා ජ්ය 7,432,328 8,890,007

212,000                   1404
බදුකුලී වශ ඳෂාත් ඳාන 

ආයතන බදු 164,000
186,800

-                           1405 දලනත් 0 0

872,500                   1406
කල්බදු ලාශන වශා ව දඳොළී 

දගවීම් 872,323
0

-                           1408

දමදශයුම් කල්බදු ක්රමයට 

ප්රවම්ඳාදිත ලාශන ලාශන 

වශා ලාරික දගවීම් 0
0

22,738,500             1409 දලනත් 12,613,782 16,391,244

36,417,250             එකතුල ( ඈ ) 21,887,002 26,799,781

මුළු එකතුල

63,432,000.00       (අ)+(ආ)+(ඇ)+(ඈ) 36,739,046 35,665,794
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SCI 08 -  ලැය වියන් අනුල වශනාධාර ප්රදානයන් ශා මාරු කිරීම

මුදල් ප්රකා 

ඇව්ත්නම්න්තුල

2021

රු. රු. රු. 

මාරු කිරීම් ශා ප්රදාන

-                        1501 සුභ වාධන ලැඩවටශන් -                        -                       

-                        1503 රාජ්ය ආයතන -                        -                       

52,250,000         1504 වංලර්ධන වශනාධාර 52,250,000         63,000,000         

1,050,000           1506
රජ්දේ දවේලකයන් වශා 

දේඳෂ ණය දඳොළී
502,938               491,535               

-                        1508 දලනත් -                        -                       
53,300,000         එකතුල 52,752,938         63,491,535         

SCI 09 -  නලනත් පුනරාලර්ත්න වියදම්

මුදල් ප්රකා 

ඇව්ත්නම්න්තුල

2021

රු. රු. රු. 

නලනත් පුනරාලර්ත්න වියදම්

-                        1701 ඳාඩු ශා කඳා ශැරීම් -                        -                       

-                        1703
රාජ්ය භාා ප්රතිඳත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම
-                        -                       

-                         එකතුල -                        -                       

ත්ත්ය

ත්ත්ය

ලැය විය 

වංනක්ත්ය
ලැය විය නාමය

2021 2019
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ලැය විය 

වංනක්ත්ය
ලැය විය නාමය

2021 2020
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SCI 10 -  මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම

 මූධන වියදම්

මුදල් ප්රකා 

ඇව්ත්නම්න්තුල

2021

රු. රු. රු. 

129,700,000              2001 දගොඩනැඟිලි වශ ඉදිකිරීම් 53,446,447             -                       

-                              2002 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණි -                           -                       

-                              2004
දලනත් මූධන ලත්කම් 

( ලාරිමාර්ග ශා මාර්ග)
-                           -                       

129,700,000.00         එකතුල 53,446,447             -                       

SCI 11 -  මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීම

මුදල් ප්රකා 

ඇව්ත්නම්න්තුල

2021

රු. රු. රු. 

-                              2101 ලාශන -                              -                          

1,500,000                  2102
ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යායීය 

උඳකරණ
59,712                        -                          

9,300,000                  2103 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණි 8,280,600                  22,500                    

68,940,000                2104 දගොඩනැගීලි වශ ඉදිකිරීම් 52,014,985                -                          

-                              2105 ඉඩම් ශා ඉඩම් ලැඩිදියුණු -                              -                          

-                              2106 මෘදුකාංග වංලර්ධනය -                              -                          

2,201,000                  2108
කල්බදු ලාශන වශා ණය 

මුද ආඳසු දගවීම්
2,200,397                  -                          

81,941,000                එකතුල 62,555,695             22,500

ලැය විය 

වංනක්ත්ය
ලැය විය නාමය

2021 2020

ත්ත්ය

ලැය විය 

වංනක්ත්ය
ලැය විය නාමය

2021 2020
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SCI 14 - ත්ැන්ඳතු ගිණුම් වදශා නගවීම්

6001 6002 6003

ජ්නලාරි 82,776                             -                              -                    82,776              

දඳබරලාරි 82,776                             -                              -                    82,776              

මාර්තු 1,593,505                        -                              -                    1,593,505        

අදප්රේල් 6,675                               -                              -                    6,675                

මැයි 77,602                             -                              -                    77,602              

ජුනි -                                    -                              -                    -                    

ජුලි 166,628                           -                              -                    166,628           

අදගෝව්තු 82,776                             -                              -                    82,776              

වැප්තැම්බර් -                                    -                              -                    -                    

ඔක්දතෝබර් 172,026                           -                              -                    172,026           

දනොලැම්බර් 704,098                           -                              -                    704,098           

දදවැම්බර් 8,100                               -                              8,100                

එකතුල 2,976,962                        -                              -                    2,976,962        

SCI 15 - අත්තිකාරම් ගිණුම් වදශා මුදල් නගවීම්

ජ්නලාරි 118,841                           

දඳබරලාරි 93,362                             

මාර්තු 757,766                           

අදප්රේල් 1,448,605                        

මැයි -                                    

ජුනි 115,898                           

ජුලි 612,180                           

අදගෝව්තු 186,340                           

වැප්තැම්බර් -                                    

ඔක්දතෝබර් 646,088                           

දනොලැම්බර් 656,056                           

දදවැම්බර් 922,767                           

එකතුල 5,557,903                        

38

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල

මාවය ලටිනාකම 



WPCT- Notes

IR 16.  ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරියාට අයත් ආදායම් වංනේත අංක වශා ැබීම්

ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරී ආදායම් වංනේත අංකය විව්තරය 2020.12.31 දිනට ද මුද

0

IR 17.  නලනත් ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරීන්ට අයත් ආදායම් වංනේත අංක වශා ැබීම්

ආදායම් ගණන් දීනම් නිධාරී ආදායම් වංනේත අංකය විව්තරය
2020.12.31 දිනට එකතු ක 

මුද

ප්රධාන දල්කම් 20.03.02.99 විවිධ ආදායම්                                    366,554 

ප්රධාන දල්කම් 20.02.02.02

දඳොලී- රජ්දේ 

නිධාරීදන්ිග් ණය ශා 

අත්තිකාරම්

                                   643,390 

1,009,944                               

IR 18.    ඳෂාත් භාණ්ඩාගාර අග්රිම ැබීම්

ජ්නලාරි                            10,560,000 

දඳබරලාරි                            10,500,000 

මාර්තු 12,800,000                          

අදප්රේල් 13,500,000                          

මැයි 13,500,000                          

ජුනි 13,500,000                          

ජුලි 13,500,000                          

අදගෝව්තු 13,500,000                          

වැප්තැම්බර් 20,000,000                          

ඔක්දතෝබර් 13,500,000                          

දනොලැම්බර් 19,500,000                          

දදවැම්බර් 29,825,968                          

එකතුල 184,185,968                        

මාවය ද මුද
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IR 19.        තම අමාතාං / නදඳාර්තනම්න්තු / ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ලටද අදා

      තැන්ඳතු ගිණුම් වශා ැබීම්

තැන්ඳතු ගිණුම් අංකය විව්තරය 2020.12.31 දිනට ලටිනාකම

600105                                       2,630,748 

600205                                                    -   

600305                                                    -   

                                      2,630,748 

IR 20.      නලනත් අමාතාං / නදඳාර්තනම්න්තු / ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ලට අදා

       තැන්ඳතු ගිණුම් වශා ැබීම්

තැන්ඳතු ගිණුම් අංකය විව්තරය 2020.12.31 දිනට ලටිනාකම

0

අත්තිකාරම් ගිණුම් අංකය විව්තරය 2020.12.31 දිනට ද මුද

104011                                       3,816,628 

104012

104013                                          387,746 

                                      4,204,375 

අත්තිකාරම් ගිණුම් අංකය විව්තරය 2020.12.31 දිනට ද මුද

109012                                          428,704 

126012   - 

115012   - 

110012                                            91,250 

108012                                          209,935 

106012                                          427,535 

121012                                          240,000 

1,397,424                                     

40

IR 21.       තම අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල අත්තිකාරම් ගිණුම් වශා ැබීම්

IR 22.        නලනත් අමාතාං/නදඳාර්තනම්න්තු/ප්රානේශීය නේකම් කාර්යා ල අත්තිකාරම් ගිණුම් වශා ැබීම්
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IR 23.   තම ලැය ශීර්ය අයත් පුනරාලර්තන වියදම් වශා නගවීම්

ලැය විය අංකය * විව්තරය 2021.12.31 දිනට වියදම

104-3-1-0-1301 ලාශන ශා නඩත්තු වියදම්                                   372,952 

104-3-1-0-1302 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ නඩත්තු                                        5,462 

104-3-1-0-1403 විදුලිය ශා ජ්ය                                     28,981 

104-3-1-0-1409 දලනත්                                   470,428 

104-3-2-0-1001 ලැටුප් ශාිිදේතන                             35,297,084 

104-3-2-0-1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්                                1,719,823 

104-3-2-0-1003 දලනත් දීමනා                             12,083,677 

104-3-2-0-1101 දේශීය-ගමන් වියදම්                                   590,026 

104-3-2-0-1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා                                1,489,125 

104-3-2-0-1202 ඉන්ධන වැඳයීම්                                2,454,444 

104-3-2-0-1205 දලනත්-වැඳයීම්                                   160,911 

104-3-2-0-1301 ලාශන - නඩත්තු                                4,579,303 

104-3-2-0-1302 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ- නඩත්තු                                   285,318 

104-3-2-0-1303 දගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් - නඩත්තු                                   135,695 

104-3-2-0-1402 තැඳැල් ශා වන්නිදේදන දවේලා                                   804,569 

104-3-2-0-1406 කල්බදු ලාශන වශා ව දඳොළී දගවීම්                                   872,323 

104-3-2-0-1409 දලනත්                                   986,130 

104-3-2-0-1504 මාරු කිරීම් -වංලර්ධන වශනාධාර                             52,232,591 

104-3-2-0-1506 දේඳෂ ණය දඳොලී                                   502,938 

                          115,071,781 

IR 24.      නලනත් ලැය ශීර් යටනත් පුනරාලර්තන වියදම් වශා නගවීම්

ලැය විය අංකය* විව්තරය 2021.12.31 දිනට වියදම

                                             -   

ලැය විය අංකය* විව්තරය 2021.12.31 දිනට වියදම

104-3-2-0-2102/12 ගෘශ භාණ්ඩ  ශා කාර්යාලීය උඳකරණ                                  59,712 

104-3-2-0-2103/13 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ                             5,000,000 

104-3-2-0-2104/13 නගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම්                           27,000,000 

104-3-2-0-2108/12 කේබදු ලාශන වශා ණය මුද ආඳසු නගවීම                             2,200,397 

104-3-2-0-2502/13 ආනයෝජන                                225,688 

104-3-2-0-2509/13 නලනත්                           18,414,610 

104-3-2-0-2509/14 නලනත්                             9,692,979 

                            62,593,386 

ලැය විය අංකය* විව්තරය 2021.12.31 දිනට වියදම

109-3-1-0-2502/13 ආනයෝජන                                4,473,320 

                               4,473,320 

* ලැය විය වටශන් 

IR 25.     ව්ථාලර ලත්කම් වැවඳීම් ප්රකාය යටනත් දේලා ඇති මූධන ලැය වියන් යටනත් තම ලැය 

ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම්

IR 26.      ව්ථාලර ලත්කම් වැවඳීම් ප්රකාය යටනත් දේලා ඇති නලනත් ලැය ශිර්යන්ට අයත් මූධන ලැය 

වියන් වශා නගවීම්

41
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ලැය විය අංකය * විව්තරය
2021.12.31 දිනට 

වියදම

                                 -   

                                 -   

ලැය විය අංකය * විව්තරය
2021.12.31 දිනට 

වියදම

109-3-1-0-2401/12                       110,450 

110,450                     

IR 29. තම ආයතනය අයත් තැන්ඳතු ගිණුනමන් නගවීම්

6001 6002 6003

ජ්නලාරි 82,776                               82,776          

දඳබරලාරි 82,776                               82,776          

මාර්තු 1,593,505                         1,593,505     

අදප්රේල් 6,675                                 6,675             

මැයි 77,602                               77,602          

ජුනි -                                     -                 

ජුලි 166,628                            166,628        

අදගෝව්තු 82,776                               82,776          

වැප්තැම්බර් -                                     -                 

ඔක්දතෝබර් 172,026                            172,026        

දනොලැම්බර් 704,098                            704,098        

දදවැම්බර් 8,100                                 8,100             

එකතුල 2,976,962                         -                              -              2,976,962     

42

IR 27.   අදනකුත් මූධන ලැය ශීර්යන් යටදත් තම ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා දගවීම්

IR 28.  අනනකුත් මූධන ලැය ශීර්යන් යටනත් නලනත් ලැය ශීර්යට අයත් ලැය වියන් වශා නගවීම්

එකතුල

* ලැය විය වටශන් කිරීනම්දී CIGAS ලැඩවටශනට ඇතුත් කරනු බන වම්පුර්ණ ගිණුම් නක්ත්ය 

(Accounting code) ඇතුත් ක යුතුය

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය



WPCT- Notes

IR 30.  නලනත් ආයතන ලට අයත් තැන්ඳතු ගිණුනමන් නගවීම

6001 6002 6003

ජ්නලාරි

දඳබරලාරි

මාර්තු

අදප්රේල්

මැයි

ජුනි

ජුලි

අදගෝව්තු

වැප්තැම්බර්

ඔක්දතෝබර්

දනොලැම්බර්

දදවැම්බර්

එකතුල -                         

IR 31.  තම ආයතනයට  අයත් අත්තිකාරම් ගිණුනමන් නගවීම

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් අංකය
විව්තරය

2021.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

104011                     3,908,500 

104012                     1,397,424 

104013                        251,979 

                    5,557,903 

IR 32.  නලනත් ආයතන ලට  අයත් අත්තිකාරම් ගිණුනමන් නගවීම

අත්තිකාරම් 

ගිණුම් අංකය
විව්තරය

2021.12.31 දිනට 

ලටිනාකම

                                  -   

                                  -   

මාවය
තැන්ඳතු ගිණුේ අංකය

එකතුල
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IR 33.   නප්රේණ පියවීම

ජ්නලාරි                                                                              49,150.27 
දඳබරලාරි                                                                            335,850.71 
මාර්තු 1,448,427.46                                                                       

අදප්රේල් 83,402.58                                                                            

මැයි 5,578.01                                                                              

ජුනි 5,173.48                                                                              

ජුලි 133,853.10                                                                          

අදගෝව්තු 1,138.70                                                                              

වැප්තැම්බර් 79,735.66                                                                            

ඔක්දතෝබර් 340,989.81                                                                          

දනොලැම්බර් 96,921.20                                                                            

දදවැම්බර් 64,345.00                                                                            

එකතුල 2,644,565.98                                                                       

IR 34.   අග්රිම පියවීම

ජ්නලාරි                                                                                            -   
දඳබරලාරි                                                                                            -   
මාර්තු -                                                                                        

අදප්රේල් -                                                                                        

මැයි -                                                                                        

ජුනි -                                                                                        

ජුලි -                                                                                        

අදගෝව්තු -                                                                                        

වැප්තැම්බර් -                                                                                        

ඔක්දතෝබර් -                                                                                        

දනොලැම්බර් -                                                                                        

දදවැම්බර් 91                                                                                         

එකතුල 91                                                                                         

IR 35.   මුළු ැබීම ශා නගවීම් අතර නලනවට නශේතු

මාවය පියවූ මුද

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

ලැය විය අංකය * විව්තරය
2021.12.31 දිනට 

වියදම

104-3-2-0-2102/12 ගෘශ භාණ්ඩ  ශා කාර්යාලීය උඳකරණ 59,712                  

104-3-2-0-2103/13 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ 5,000,000             

104-3-2-0-2104/13 නගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 27,000,000          

104-3-2-0-2108/12 කේබදු ලාශන වශා ණය මුද ආඳසු නගවීම 2,200,397             

104-3-2-0-2502/13 ආනයෝජන 225,688                

104-3-2-0-2509/13 නලනත් 18,414,610          

104-3-2-0-2509/14 නලනත් 9,692,979             

109-3-1-0-2502/13 ආනයෝජන 4,473,320             

67,066,706          

FAR 37 - මූය දනොලන ලත්කම්  වශා අදා දනොලන වියදම්

ලැය විය අංකය * ලයාඳෘතිදේ නම
ලයාඳෘතිදේ 

ව්ලභාලය
ලටිනාකම

104-3-2-0-2103/13 යන්ත්ර ශා යන්නත්රෝඳකරණ 5,000,000         

104-3-2-0-2104/13 නගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 27,000,000      

104-3-2-0-2502/13 ආනයෝජන 225,688            

104-3-2-0-2509/13 නලනත් 15,944,610      

104-3-2-0-2509/14 නලනත් 9,692,979         

109-3-1-0-2502/13 ආනයෝජන 4,473,320         
62,336,597      

FP 38 - මූය දනොලන ලත්කම්

මූය දනොලන ලත්කදම් 

නම

WPCT-9 ආකෘතිය අනුල මූය දනොලන ලත්කම් 

ල අලවන් දේය

WPCT-9(i) ආකෘතිය 

අනුල මූය දනොලන 

ලත්කම් ල අලවන් 

දේය

මූය දනොලන 

ලත්කම් ල 

එකතුල

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

       ඳරිගණක උඳකරණ 10,067,928                                                      -                         10,067,928      

       විදුත් උඳකරණ 8,156,022                                                        -                         8,156,022         

       වන්නිදේදන උඳකරණ 542,375                                                           -                         542,375            

       ගෘශභාණ්ඩ 25,336,891                                                      -                         25,336,891      

       මුළුතැන්දගයි උඳකරණ 338,915                                                           -                         338,915            

ලාශන 110,100,000                                                   -                         110,100,000    

කල්බදු ලාශන 5,623,821                                                        5,623,821         
162,532,534    

45

* ලැය වියන් වටශන් කිරීදම්දී CIGAS ලැඩවටශනට ඇතුෂත් කරනු බන වම්පූර්ණ ගිණුම් දක්තය ( 

Accounting Code ) ඇතුෂත් කෂ යුතුය.



3.4 මූය ප්රකා වටශන්

3.5 ආදායම් එකතු කිරීනම් කාර්ය වාධනය **

මුල් 

ඇව්තදම්න්තුල

අලවන් 

ඇව්තදම්න්තුල
ප්රමාණය (රු.)

අලවාන 

ආදායම් 

ඇව්තදම්න්තු

දේ % දව

අදාෂ දනොදේ

** ආදායම් ගණන්දීදම් නිධාරීන් ඳමණක් වම්පූර්ණ කෂ යුතු ය.

3.6 නලන් කරන ද ප්රතිඳාදන උඳනයෝගී කර ගැනීනම් කාර්ය වාධනය

මුල් ප්රතිඳාදනය
අලවාන 

ප්රතිඳාදනය

පුනරාලර්තන         189,334,000       189,334,000       138,552,570 73%

ප්රාග්ධන         328,201,000       448,201,000       268,192,522 60%
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ආදායම් 

දක්තය

ආදායම් දක්තදේ 

විව්තරය

ආදායම් ඇව්තදම්න්තුල එකතු කරන ද ආදායම

ප්රතිඳාදන 

ලර්ගය

දලන් කරන ද ප්රතිඳාදන

තතය වියදම

උඳදයෝගී කරනු 

ැබූ ප්රතිඳාදන, 

අලවන් කරන 

ද අලවාන 

ප්රතිඳාදන 

ප්රමාණදේ % 

දව



රු.    ,000

මුල් 

ප්රතිඳාදන

අලවාන 

ප්රතිඳාදන

1 109-03-01-2401/12(i)

පුහුණු ඳාඨමාා 

ගාව්තු දගවීම 165 එම 110 66.67%

2 109-03-01-2502/13 ආදයෝජ්න 4,479       එම 4,473        99.87%

3.8 මූය නනොලන ලත්කම් ලාර්ත්ා කිරීනම් කාර්ය වාධනය

3.9 විගණකාධිඳතිලරයානග ලාර්ත්ාල **
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3.7 ඳ.මූ.රී.140 ප්රකාරල, නලනත් අමාත්යාං/ නදඳාර්ත්නම්න්තුල නිනයෝජිත්නයකු නව නමම

නදඳාර්ත්නම්න්තුලට /  ඳෂාත් වභාලට ප්රදානය කරන ද ප්රතිඳාදන

අනු 

අංකය

ප්රතිඳාදන ද 

අමාතයාංය/ 

දදඳාර්තදම්න්තුල

ප්රතිඳාදනදේ 

අරමුණ

ප්රතිඳාදන

තතය වියදම

උඳදයෝගී කර 

ගන්නා ද 

ප්රතිඳාදන, බා 

දුන් අලවාන 

ප්රතිඳාදනල % 

දව

** ඳාර්ලිදම්න්තුලට ඉදිරිඳත් කිරීදම් දී, විගණකාධිඳතිලරයා විසින් නිකුත් කරන 

ද අලවාන විගණන ලාර්තාල ඳරිදෝකනය (SCAN) දකොට දමහි අන්තර්ගත කෂ 

යුතුය.



රු.

වියදේ ශීර් අංකය : 104

(A) (B)

2(3)

අෙය 

මලනව්වී

මේ 

ාභ/අාභ

මභෞතික 

මලනව්වීේ
මේය

ශුද්ධ අෙය +/(-)

ලැය වියන් මඟින් මලනත්

අමනකුත් 

ආයතනල

ලින්

මකරීමෙන

 යන 

ලැඩලලින් 

*

1 ව්ථාලර ලත්කේ 611           152,365,392               5,437,033 157,802,425          4,730,109         -       -        -         4,730,109                -         -         -                        162,532,534           

 යන්ත්ර ශා යන්මත්රෝඳකරණ 6112           152,365,392               5,437,033 157,802,425          4,730,109         -       -        -         4,730,109                -         -         -                        162,532,534           

   ප්රලාශන උඳකරණ 61121           103,400,000               6,700,000 110,100,000          -                    -       -        -         -                           -         -         -                        110,100,000           

        මගී ලාශන 6112101            103,200,000                3,500,000 106,700,000          -                     -                           -         -         -                        106,700,000            

        භාණ්ඩ ප්රලාශන ලාශන 6112102                            -                  3,200,000 3,200,000              -                     -                           -         -         -                        3,200,000                

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

          103,400,000               6,700,000 110,100,000                                 -             -              -              -   -                                       -               -                              -   110,100,000            

   මලනත් යන්ත්ර ශා උඳකරණ 61122             45,541,969             (1,262,967) 44,279,002            2,529,712         -       -        -         2,529,712                -         -         -                        46,808,714             

       කාර්යාලීය උඳකරණ 6112201                2,366,583 2,366,583              -                     -                           -         -         -                        2,366,583                

       ඳරිගණක උඳකරණ 6112202              10,067,928 10,067,928            -                           -         -         -                        10,067,928              

       විදුත් උඳකරණ 6112203                5,686,022 5,686,022              2,470,000          2,470,000                 -         -         -                        8,156,022                

       වන්නිදේදන උඳකරණ 6112204                   542,375 542,375                 -                     -                           -         -         -                        542,375                   

       ගෘශභාණ්ඩ 6112205              26,540,146              (1,262,967) 25,277,179            59,712               59,712                      -         -         -                        25,336,891              

       මුළුතැන්දගයි උඳකරණ 6112218                   338,915 338,915                 -                           -         -         -                        338,915                   

            45,541,969             (1,262,967) 44,279,002            2,529,712          -       -        -         2,529,712                 -         -         -                        46,808,714              

කල්බදු ලත්කම් 61123                3,423,423 3,423,423              2,200,397         -       -        -         2,200,397                -         -         -                        5,623,821               

        මගී ලාශන 6112301                3,423,423 3,423,423              2,200,397          2,200,397                 -         -         -                        5,623,821                

              3,423,423                            -   3,423,423              2,200,397         -       -        -         -                  -                    2,200,397                -         -         -                        5,623,821               

* WPCT - 9(i)  හි 8 ලන තීරුල අනුල අෙයන් ඇතුත් විය යුතුය. 48

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

මාරු කිරීේ මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1) (-)/+ 3(2) 3(3)=3(1)+/-3(2) 4=1+2(3)+ +3(3)

අඳශරණයන්

මිදී ෙැනීේ මගින් මාරු කිරීේ

විකිණීේ මගින්

උඳ එකතුල

මූය මනොලන ලත්කේ පිළිබ ප්රකාය - 2020

අමාතයාංමේ / මදඳාර්තමේන්තුමේ / ප්රාමද්ශීය මල්කේ කාර්යාමේ නම:ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ වංචාරක කටයුතු අමාතයාංය- බව්නාහිර ඳෂාත.

ජංෙම මනොලන ලත්කේ මක්තය

(1)

(2) (3) 

2021.12.31 දිනට 

මේය
2020.12.31 දින 

මශෝ ඊට  මඳර 

අත්ඳත් කර මෙන 

ඇති ලත්කේල 

මේය

 ලර්තා කරන ද 

ලත්කේල මේයට 

අදාෂ ෙැෂපීම(+/-)

ෙනුමදනු මලනව්කේ

2(1) 2(2)

2021.01.01 දිනට 

මේය (A+B)

අත්ඳත් කරෙැනීේ



WPCT - 9(i)

රු.

වියදේ ශීර් අංකය : 104

(A) (B)

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 මූය මනොලන ලත්කේ 6113 0 0

    නනොනිමි ලැඩ 61131 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
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ඉලත් කිරීේ

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

මූය මනොලන ලත්කේ ල මකරීමෙන යන ලැඩ ( WIP ) පිළිබ ලාර්තාල 

අමාතයාංමේ / මදඳාර්තමේන්තුමේ / ප්රාමද්ශීය මල්කේ කාර්යාමේ නම:ඳෂාත් ඳාන, ආර්ථික ප්රලර්ධන, විදුලිබ ශා බක්ති,ඳරිවර කටයුතු ජ 

වේඳාදන ශා ජාඳලශන  වශ වංචාරක කටයුතු අමාතයාංය- බවන්ාහිර ඳෂාත.

ජංෙම මනොලන ලත්කේ මක්තය

2021.01.0

1 ට 

ආරේභක 

මේය 

(A+B)

මකරීමෙන යන ලැඩ

අලවන් 

මේය

2020.12.3

1 දින මශෝ 

ඊට  මඳර 

අත්ඳත් 

කර මෙන 

ඇති 

ලත්කේල

 මේය

ලාර්තා 

කර ඇති  

ලත්කේ 

මේයට 

අදාෂ 

ෙැෂපීේ(+/

-)

අළුතින් එකතු 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% 89% -75% 74% - 50% 

1 වංලර්ධනය කරන ද ග්රාමීය ය මාර්ලල ර ර    (කි.මි.) √   

2 ඉදිකරන ද නල මාර්ල ලණන  √   

3 ඉදිකරන ද ඳාේ, ඡ ෝක්කු ලණන  √  

4 
ඳෂාත් ඳාන  ප්රඡශ ුළෂ ඉදිකරන ද නල වීපඳාරක්ක 
ඒකක ලණන √   

5 
 ආදායේ උත්ඳාදන මූාශ්ර ලණන (උදා. වතිශ ඡඳොෂ/ 
ආදාශනාලාර/  හු කාර්යය ඡලොඩනැගිලි) 

√   

6 

අළුතිශන් ඉදිකෂ ශා වංලර්ධනය කරන ද ඡඳොර  ඳශසුකේ 

ඒකක ලණන (මාතෘ නිලාව/ /රථ ලාශන අංලන/ ෂමා උදයාන/ 
ආයුර්ඡේද මධයවථථාන/ ප්රජාාාා )   

√   

7 වංලර්ධනය කරන ද ක්රීඩාංලන වංයාල  √  

8 ජා ලයාඳෘතිශ මන්න් ප්රතිශා  ද ඳවු්  වංයාල                                                                                                                                                                                                             √  

9 නිම කරන ද/ වංලර්ධනය කරන ද  ජා ලයාඳෘතිශ වංයාල  √  

10 ප්රජාා ජා ලයාඳෘතිශල ඳක්ක්ා කරන ද ජා වාේඳ වංයාල  
 

 √ 

11 

වංවිධානය කරනද රුක්ඡරෝඳණ ලැඩවටශන්, නලර 

අංකරණ ලැඩවටශන්, ඔසු උයන් වංරක්ණ ලැඩවටශන් 

ලණන 

√   

12 

වංවිධානය කරනද ජාඡඳෝක ප්ර ඡශ ලැි දියුණු කික්ම ශා 

ලං ඉවුරු වංරක්ණය කික්ඡේ ලැඩවටශන් ලණන √   

13 
ඳරිවර ඳශධතිශ වංරක්ණය වශා ඳලත්ලන ද දැනුලත් කික්ඡේ 

ලැඩවටශන් ලණන √   

14 වංලර්ධනය කරන ද වංචාරක ආකර්ණීය වථථාන   √ 

15 
වංචාරක මණ්ඩය විසින් ඳලත්ලන ද පුහුණු ලැඩවටශන් 
වංයාල  √  

16 
වඳයන ද අධි /වාමානය විර ලි වැඳයුේ ශා වික් ඳ 

 ක්තිශ ලැඩවටශන් වංයාල  
 √   

17 විර ලි  ලයාඳෘතිශලලින් ප්රතිශා   න නිලාව වංයාල  √  

 



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

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

වංලර්ධනය කරන ද මාතෘ

වායන වංඛ්යාල
90%

2.නවීකරණය කරන ද

ආයුර්වේද වෙවශත් ාා

වංඛ්යාල

34%

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

2. වංලර්ධනය කරන ද ෂමා 

උදයාන වංඛ්යාල 56%

3. වංලර්ධනය කරන ද ක්රීඩා 

පිටි වංඛ්යාල 95%

1.වංලර්ධනය කරන ද වඳර

ඳාවල් වංඛ්යාල
67%

4.2  සියලුම ෂමුන්ට ඉශෂ 

ගුණාත්මක පුර්ල  ෂමාවිය 

වංලර්ධනයට,වත්කාරක 

වවේලාලන්ටවශ පුර්ල ප්රාථමික 

අධයාඳනයට ප්රවේවීම අලව්ථාල 

ඳැලතීම ශා එමගින් ඔවුන් ප්රාථමික 

අධයාඳනයට සුදානම්ල සිටින ෙල 

තශවුරු කිරීම

ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

3.2 සියලුම රටල බිළිදු මරණ 

අනුඳාතිකය වජීවි උඳත් 1000ට 12 

දක්ලා වශ අවුරුදු ඳශට අඩු ෂමා 

මරණ වජීවී උඳත් 1000ට අලම 

ලවයන් 25 දක්ලා අඩු කිරීවම් 

ඉක්කය ඇතිල 2030 ලන විට බිළිදු 

වශ ලයව අවුරුදු ඳශට අඩු ෂමුන්වේ 

මරණ ලක්ලා ගැනීම

ඉක්ක

5.1.   හඳුනා ගන්නා  ද අදාළ තිරසර සංලර්ධන අරමුණු 

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක

03- නිර ෝගී ජීවිත සහතික ක  

සෑභ වයසකභ සිටින 

සියල්ලන්රේභ සුඵසාධන 

ප්රවර්ධනය කිරීභ

04- ඳරිපූර්ණ, සාධා ණ, 

ගුණාත්භක අධයාඳනයක් 

සහතික කිරීභ සහ සැභට ජීවිත 

කාලය පු ා ඉරෙනීරේ අවස්ථාව 

සැලසීභ

ඉක්කය / අරමුණ
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0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

1. ප්රජා ජ වම්ඳාදන ලයාඳෘති ල

ඳරීක්ා කරන ද ජ වාම්ඳ

වංඛ්යාල

67%

2.ප්රතිාභි නිලාව වංඛ්යාල 100%

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

06- සැභට ජලය සහ 

සනීඳා ක්ෂක ඳහසුකේ 

ලඵා ෙැනීභ සහ ඒවාරේ 

ති ස  කළභනාක ණය 

සහතික කිරීභ

6.2  සියලුම වදනාට ප්රමාණලත් වව ශා 

වමානත්මතාලවයන් යුක්තල වවෞඛ්යාරක්ෂිත 

වනීඳාරක්ක ක්රම විවේවයන් 

කාන්තාලන්වේ,ගැශැණු ෂමුන්වේ  වශ 

අලධානමට ක්විය ශැකි තත්ත්ලවේ සිටින 

පුද්ගයින්වේ විවේ අලයතාලයන් වකවරහි 

අලධානය වයොමු කිරීම

6.1 සියලු වදනාට වමානාත්මතාලවයන් යුතුල 

ආරක්ාකාරී වශ අඩු මිකට ඳානීය ජය ො 

ගැනීමට ශැකි වීම

1. වංලර්ධනය කරන ද වඳොදු 

ලැසිකිලි ගණන
52%
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0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

07- සියල්ලන් සහා 

දැරිය හැකි, විශ්වසනීය, 

ති ස  සහ නවීන 

ඵලශක්ති සැඳයුභ 

සහතික කිරීභ

7.1  2030 ලන විට සියලු වදනාටම 

අඩු මිකට ො ගත ශැකි 

වි්ලාවදායී නවීන ෙ ක්ති 

මාශ්රලට ප්රවේ විය ශැකි ෙල 

තශවුරු කිරීම

 අධිෙ/වාමානය විදුලි 

වැඳයුම් ශා විකල්ඳ ෙක්ති 

ලයාඳෘති ලලින් ප්රතිාභ ෙන 

නිලාව වංඛ්යාල

76%

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

1. වංචාරක ක්වේත්ර වේ නියුතු 

පුහුණු ශ්රමිකයන්වේ වංඛ්යාල
60%

2. වංචාරකයින්වේ ැවෙන 

ඳැමිණිලි වංඛ්යාල අඩුවීවම් 

ප්රතිතය

82%

3.ෙව්නාහිර ඳෂාත් වංචාරක

මණ්ඩය විසින් ඳලත්ලන ද

පුහුණු ලැඩවටශන් වංඛ්යාල

65%

08- සියල්ලන් සහාභ 

රඳෝෂිත ඳරිපූර්ණ සහ 

ති ස  ආර්ථික 

වර්ධනය, පූර්ණ, පලදායී 

සහ යහඳත් රැකියා 

ප්රවර්ධනය කිරීභ

8.9 වද්ශීය වංව්කෘතිය, නි්ඳාදනය 

ශා රැකියා අලව්ථාලන් ප්රලර්ධනය 

කරන්නාව තිරවර වංචාරක 

කර්මාන්ත පිළිෙ ප්රතිඳත්ති 

වැසුම් කිරීම වශ ක්රියාත්මක 

කිරීම.

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය
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0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

1. වංලර්ධනය කරන ද 

ප්රජා ාා ගණන 100%

2. නවීකරණය කරන ද 

වතිවඳො වංඛ්යාල / 

ආදාශනාගාර වංඛ්යාල

50%

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

1.ඉදිකිරීම් සිදුකරන ද 

නල මාර්ග ගණන
95%

2. ප්රතිවංව්කරණය කරන 

ද ග්රාමීය මාර්ග කි.මි 

ගණන
93%

3. ලාශන නැලැතුම් ව්ථාන 

ගණන
15%

11.2. විවේවයන්ම අලධානමකට ක් විය 

ශැකි තත්ත්ලවේ සිටින කාන්තාලන් 

,ෂමුන්,ආොධ වහිත පුද්ගයින් වශ ලයව්ගත 

පුද්ගයින්ට විවේ අලධානය වයොමු කරමින් 

මශා මාර්ග ල ආරක්ාල ඉශෂ නැංවීවම, 

වඳොදු ප්රලාශන ඳද්ධති වැකිය යුතු මට්ටමින් 

ලයාප්ත කිරීම මගින් 2030 ලන විට සියලුම 

වදනාට ආරක්ාකාරී අඩු මිට ොගත ශැකි 

ප්රවේවිය ශැකි වශ තිරවර ප්රලාශන ඳද්ධති 

ොදීම

11 නෙ  සහ ජනාවාස 

ඳරිපූර්ණ, ආ ක්ෂිත, 

සවිභත් සහ ති ස  රලස 

සකස ්කිරීභ

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

09 - සවිභත් යටිතල 

ඳහසුකේ 

රෙොඩනැගීභ,ඳරිපූර්ණ 

සහ ති ස  

කාර්මීක ණය 

ප්රවර්ධනය ක  

නවයයක ණය 

දිරිෙැන්වීභ

9.1 ආර්ථික වංලර්ධනය වශ මානල 

යශඳැලැත්ම වලනුවලන් සියලුවදනාටම ො 

ගතශැකි වශ ප්රවේ විය ශැකි වීම අලධානයට 

වගන කාපීය වශ ජාතික වද්සීමාලන් අතර 

සිදුකරන යටිත ඳශසුකම්ද ඇතුත්ල 

ගුණාත්මක ලවයන් ඉශෂ වි්ලාවදායී තිරවර 

වශ ආඳදාලන්ට ඔවරොත්තු වදන යටිත 

ඳශසුකම් වංලර්ධනය කිරීම

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය
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0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

1. වංලර්ධිත ප්රමිතිගත අඳද්රලය 

කෂමණාකරණ මධයවථ්ාන ගණන
58%

2.දැනුලත් කිරිවම් ලැඩවටශන් ගණන 31%

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

4. දැනුම ලර්ධනය වශා වංවිධානය

කරන ද පුහුණු ලැඩවටශන් ගණන 90%

සංවිධානය ක න ලද රුක් ර ෝඳණ 

වැඩසටහන්/ නෙ  අලංක ණ 

වැඩසටහන්/ ඔසුඋයන් සං ක්ෂණ 

වැඩසටහන් ෙණන

100%

ජල රඳෝෂක ප්රරේශ වැඩිදියුණු කිරීභ 

හා ෙං ඉවුරු සං ක්ෂණය කිරීරේ 

වැඩසටහන් ෙණන

85%

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක
ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

12-ති ස  ඳරිරබෝජන සහ නිෂ්ඳාදන 

 ටාවන් සහතික කිරීභ

12.5  අඳද්රලය ජනනය අඩු කිරීම, 

ප්රතිචක්ක්රිකරණය වශ ඒලා නැලත 

භාවිතා කිරීම මගින් කව අලම කිරීම

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බාගැනීඡේ ප්රගතිය

15-භූරෙෝලීය ඳරිස  ඳේධතීන්රේ 

ති ස  බාවිතය,ති ස  වනාන්ත  

කළභණාක ණය,කාන්තාරීක ණයට

 එර හිව ක්රියාකිරීභ ප්රතිස්ථාඳනය 

ක  ආ ක්ෂා ක  ප්රවර්ධනය 

කිරීභ,ඉඩේ හායනය නැවැත්වීභ සහ 

පුරුත්ථාඳනය සහ ජජව විවිධත්ව 

විනාශය නැවැත්වීභ

15.2     2020 වන විට සියලුභ වර්ෙවල 

වනාන්ත  ති ස  අන්දමින් 

කළභණාක ණය කිරීභ 

ප්රවර්ධනය,වන විනාශය 

නැවැත්වීභ,විනාශ වු වනාන්ත   යථා 

තත්වයට ඳත්කිරීභ සහ ජෙත් භට්ටමින් 

වන ර ෝඳණය සහ නැවත වන වොව  

වර්ධනය කිරීභ

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක ජයග්රහණ දර්ක
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06 ඳරිච්ඡේදය -  මානල සම්පත් පැතිකඩ  

 

6.1  සසේලක සංඛ්යා කළමනාකරණය 

අනුමත ඡවේලක වංඛ්යාල 
 

ඳලතින ඡවේලක 
වංඛ්යාල 

ඇබෑර්තු/(අතිරික්ත) 

ඡයය්ඨ 
 

10 8 2 

තෘතීයික 01 01 - 

ද්වීතීයික 53 51 2 

ප්රාථමිකක 19 17 2 

 

6.2 මානල සම්පත් සංලර්ධනය  

       

ලැඩසටහසේ නම 

පුහුණු 

කරන ද 

සසේලක 

සංඛ්යාල 

කා 

සීමාල 

සමස්තආසයෝජනය ලැඩසටහසේ 

ස්ලභාලය 

(සේශීය/ 

විසේශීය) 

නිමවුම/ බාගත් දැනුම 

සේශිය විසේශිය 

ඳෂාත් ඳාන 
ආයතනයන්හි 
ගිණුම්කරණ කටයුතු 
විධිමත් කිරීම වශා 
ඳලත්ලනු ැබු පුහුණු 
ලැඩවටශන  

60 ඳැය 08  - ඡද්ශීය  

කාර්යාලීය ගිණුම්කරණ 

කටයුතු පිළිබ විධිමත් 

දැනුමක් 

ධනාත්මක ආකල්ඳ 
වංලර්ධනය පිළිබ 
විඡේ පුහුණු ලැඩවටශන 

04 ඳැය 06  
 ඡද්ශීය ධනාත්මක ආකල්ඳ 

වංලර්ධනය  

2021/310 – Office 

System (කාර්යා ක්රම) 
01 ඳැය 16  

 ඡද්ශීය 

කාර්යාලීය කටයුතු වශා 

අලය ඳරිගණක දැනුම 

 

2021/516 – Pre 
Preparation for 
Satisfactory Retirement 

01 ඳැය 08  
 ඡද්ශීය 

විශ්රාම විවියට පුර්ල ඳසුබීම 

පිළිබ දැනුම 
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ශ්රී ංකා රායය අංඡ  

ගිණුම්කරණ ප්රකත පිළිබ 

දැනුලත් කිරිඡම් පුහුණු 

ලැඩවටශන 
07 ඳැය 24  

- ඡද්ශීය 

කාර්යාලීය කටයුතු වශා 

අලය ගිණුම්කරණ ප්රකත 

පිළිබ දැනුම 

කා කෂමනාකරණය 
පිළිබ පුහුණු ලැඩවටශන 

07 ඳැය 16  
 ඡද්ශීය 

කාර්යාලීය කටයුතු වශා 

අලය කා 

කෂමනාකරණය පිළිබ 

දැනුම  

ප්රවම්ඳාදන ්රියාලයය 

පිළිබ පුහුණු ලැඩවටශන 

(මාර්ගත ක්රමඡදදය) 

06 ඳැය03 

ප්රධාන ඡල්කම් 

කාර්යාය 

පිරිව් ශා පුහුණු 

මඟින් 

ඳලත්ලන වි 

 ඡද්ශීය 

ප්රවම්ඳාදන ්රියාලයය 

පිළිබ මනා දැනුමක් බා 

දීම 

Certificate in Electronic 
Spreadsheets – C205 
රායය නිධාරීන් වශා 
ඳරිගණක පුහුණුල - 2020 

02 ඳැය 32 

ඡතොරතුරු 

තාක්ණ 

වම්ඳත් 

වංලර්ධන 

අධිකාරිය  

(බ.ඳ.) මඟින් 
ඳලත්ලන වි 

 ඡද්ශීය 
නිධාරීන්ඡේ ඳරිගණක 

දැනුම  

 Certificate in 
Computer Hardware, 
Software & PC 
Maintains – C207 රායය 
නිධාරීන් වශා 
ඳරිගණක පුහුණුල - 2020 

01 ඳැය 40 

ඡතොරතුරු 

තාක්ණ 

වම්ඳත් 

වංලර්ධන 

අධිකාරිය  

(බ.ඳ.) මඟින් 
ඳලත්ලන වි 

 ඡද්ශීය 
නිධාරීන්ඡේ ඳරිගණක 

දැනුම  

Certificate in Data 
Analyzing – C215 රායය 
නිධාරීන් වශා 
ඳරිගණක පුහුණුල - 2021 

01 ඳැය 40  
 ඡද්ශීය 

නිධාරීන්ඡේ ඳරිගණක 

දැනුම  

2021/311- ආයතන 

වංග්රශඡ  මුයක විධි 

විධාන පිළිබ පුහුණු 

ලැඩවටශන 

 

02 ඳැය 16 

ප්රධාන ඡල්කම් 

කාර්යාය 

පිරිව් ශා පුහුණු 

මඟින් 

ඳලත්ලන වි 

 ඡද්ශීය 
ආයතන වංග්රශඡ  මුයක 

විධි විධාන පිළිබ දැනුම 

English Certificate 
Course for the Officers 
of Provincial Public 
Service – Western 
Province 

03 ඳැය 150  
 ඡද්ශීය 

නිධාරීන්ඡේ ලෘත්තීය 

වශ ඡඳෞද්ගයක ජිවිතයට 

අලය භාා දැනුම 
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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 ඡේද අංක 6.1, 6.3, 6.4, 
ඡේද අංක 8.5, ඡේද අංක 9.2 ඡේද අංක 15.1, 15.2, 15.3, යන ඡේද අොතයංය  අදාෂ ඡනොලන බැවින් 
“අදා ඡනොඡේ” යනුඡලන් වෂකුණු ඡකො  ඇත.   

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

අොතයංය අඡනකුත් සියළු ඡේද වශා අනුක ලන ඳරිදි ක යුතු 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 
ගැනීෙ  ඡයෝජනා 

කරන නිරලදය ීරර  / 
ක්රියාොර්ග 

1 
ඳශත වශන් මුය ප්රකා/ ගිණුම් 
නියමිත දින  ඉදිරිඳත් ඡකො  තිඡේ. 

 

  

1.1 ලාර්ෂික මුය ප්රකා  අනුකුඡේ. 
  

1.2 රාජය නිධාරීන්ඡ  අත්තිකාරම් ගිණුම්  අනුකු ඡේ. 
  

1.3 
ලයාඳාර ශා නිාඳාදන අත්තිකාරම් 

ගිණුම් (ලාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්) අදාෂ නැත  
  

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් අදාෂ නැත 
  

1.5 විඡේ අත්තිකාරම් ගිණුම් 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 ගිණුම් වාරාං (CIGAS) 
පිළිඡයෂ කර නියමිත දින  ෙශා 
භ්ාණ්ඩාගාරය  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 ඊ  ලැඩි වංඛයාලක් 
ශරශා අනුෙත ලන ඳරිදි බත ඳලරා දී 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 

  

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 
දරන රාජය ගිණුම් ච්රඡේඛය අනුල, 
රජඡේ ඳඩිඳත් ෙෘදුකාංග ඳැඡක්ජය 
භ්ාවිත කිරීඡම්දී ග කාධිකාරී ලරයාඡ  
ඳානය  ය ත්ල ක යුතු 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 ඡකො  
ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය ඡලත නියමිත 
දින   ඉදිරිඳත් කිරීෙ   

අනුකු ඡේ.   

4.5 
 

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

අනුකු ඡේ.   

5 විග න විෙසුම්     

5.1 
විග කාධිඳතිලරයා විසින් නියෙ ඡකො  

ඇති දින , සියලුෙ විග න විෙසුම් 
ල  පිළිතුරු බා දී තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

6. අභ්යන්තර විග නය     

6.1 
අභ්යන්තර විග න වැැවාෙ වකවා 

කිරීෙ ( අදාෂ ඡේ නම් ඳෙණි.) අදාෂ නැත.   

6.2 
වැෙ අභ්යන්තර  විග න ලාර්තාලක ෙ 
ො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 
පි ඳත් කෂෙනාකර  විග න 
ඡදඳාර්තඡම්න්තුල  ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

6.4 
ඳ.මු.රී. 82.8 ප්රකාරල, 
සියලුෙඅභ්යන්තර විග න ලාර්තාල 
පි ඳත් විග කාධිඳති ලරයා  ඉදිරිඳත් 
කර තිබීෙ  

අදාෂ නැත   
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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. 

(කමිටු 03ක් 
ඳලත්ලා ඇත.) 

  

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, එෙ ච්රඡේඛඡේ 
විධි විධාන ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 
වම්බන්ධීකර ය වශා සුදුසු 
වම්බන්ධතා නිධාරියකු ඳත් කර එෙ 
නිධාරියා පිළිබ ඡතොරතුරු 
ඡකොම්ප්ඡරොර් ජනරාේ කාර්යාය  
ලාර්තා කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ.   

8.3 

බවානාහිර ඳෂාත් මුය  ච්රඡේක අංක 

14/2016 අනුල, භ්ාණ්ඩ වමීක්  
ඳලත්ලා අදාෂ ලාර්තා නියමිත දින  
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 සිදුඡකො  තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

8.5  
ගර්හිත භ්ාණ්ඩ අඳශර ය කිරීෙ 

ඳ.මු.රී.494  අනුල සිදු කිරීෙ  අදාෂ නැත  
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9. ලාහන කළමනාකරණය     

9.1 

වංචිත ලාශන වශා දදනික ධාලන 
ව ශන් ශා ොසික වාරාං ලාර්තා වකවා 
ඡකො  නියමිත දින  විග කාධිඳති 
ඡලත ඉදිරිඳත් කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

9.2 
ලාශන ගර්හිත වී ොව 06 ක  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 
ක යුතු 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 දින  බැංකු වැවඳුම් ප්රකා 
පිළිඡයෂ කර වශතික කර ඒලා 
විග නය වශා ඉදිරිඳත් කර තිබීෙ 

අනුකු ඡේ.   

10.2 
වොඡෝචිත ලර්ඡේදී ඡශෝ ඊ  ඡඳර 
ලර්ල සි  ඉදිරිය  රැඡගන ආ අක්රිය 
බැංකු ගිණුම් නිරවුේ කර තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

10.3 

බැංකු වැවඳුම් ප්රකා ලලින් අනාලර ය 
ව ශා ගැපුම් කෂ යුතුල තිබු ඡේ 
වම්බන්ධඡයන් මුදේ ඡරගුාසි ප්රකාරල 
ක යුතු ඡකො  එෙ 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 
ල  එෂඹීෙ  

අනුකු ඡේ.   

12 
රනෝේ නිධාරීන්ෝේ අත්තිපකාරම් 

ගිණුම්  
   

12.1 සීොලන් ල  අනුක වීෙ  අනුකු ඡේ.   

12.2 හිඟ හිටි  ය ඡේ පිළිබ කා 
විාඡේ යක් සිදුකර තිබීෙ  අනුකු ඡේ.   

12.3 
ලර්යක  ලැඩි කායක සි  ඳලත 
එනහිඟ හිටි  ය ඡේ නිරවුේ කර 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

13 ෝාොදු ත න්ාත් ගිණුම     

13.1 කේ ඉකුත් ව තැන්ඳතු වම්බන්ධඡයන් 
ඡරගුාසි ප්රකාරල ක යුතු කර තිබීෙ  අනුකු ඡේ.   

13.2 ඡඳොදු තැන්ඳතු වශා ලන ඳාන ගිණුෙ 
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, එෙ කාර්යය 
අලවන් වී ොවයක් ඇතුෂත නිරවුේ කර 
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ.   

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

අනුකු ඡේ.   



64 

 

14.4 අග්රිෙ ගිණුඡම් ඡේයභ භ්ාණ්ඩාගාරඡේ 
ඡඳොත් වෙඟ ොසිකල වැවඳුම් කිරීෙ  

අනුකු ඡේ.   

15 ආනායම් ගිණුම     

15.1 
අදාෂ ඡරගුාසි ල  අනුකුලභ රැවා 
කෂ අදායඡෙන් ආඳසු ඡගවීම් සිදුඡකො  
තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

15.2 
රැවා කර තිබු අදායම්භ තැන්ඳතු ගිණුෙ  
බැර ඡනොඡකො  ඍජුලෙ අදායෙ  බර 
කර තිබීෙ  

අදාෂ නැත   

15.3 
ඳ.මු.රී116 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 ඡකො  ඡතොරතුරු බා 
දීඡම් ඡේඛනයක් යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

17.2 

ආයතනය පිළිබ ඡතොරතුරු එහි ඡලේ 

අඩවිය ශරශා බා දී තිඡබන අතර, 
ඡලේ අඩවිය ශරශා ඡශෝ විකේඳ ොර්ග 
ශරශා ආයතනය පිළිබ ෙශජනයාඡ  

ප්රංවා /ඡචෝදනා ඳෂ කිරීෙ  ඳශසුකම් 
වවා තිබීෙ 

අනුකු ඡේ. 
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17.3 
ඡතොරතුරු දැනගැනීඡම් ඳනඡත් 08 ලන 
ශා 10 ලන ලගන්ති ප්රකාර ල ලවරක  
ඡදලතාලක් ඡශෝ ලවරක  ලරක් ලාර්තා 
ඉදිරිඳත් ඡකො  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 ඡකො  ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 

අනුකු ඡේ. 

  

18.2 

එෙ ච්රඡේඛඡේ 2.3 ඡේදය ඳරිදි, 
පුරලැසි /ඡවේලාාභී ප්රඥපප්තිය 

වම්ඳාදනය කිරීෙ ශා ක්රියාත්ෙක කිරීඡම් 
ක යුතු අධීක් ය කිරීෙ ශා ඇගයීෙ 
වශා ආයතනය විසින් ්රෙඡේදයක් 
වකවා ඡකො  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 ඡකො  තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 

  

19.2 

කාර්ය ෙණ්ඩඡේ වැෙ වාොජිකඡයකු 
වශාෙ ලර්යක  අලෙ ලඡයන් ඳැය 

12 ක  ඡනොඅඩු පුහුණු අලවාථාලක් 
ඉශත වශන් ොනල වම්ඳත් වැැවාෙ 
තුෂ තශවුරු ඡකො  තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 

  

19.3 

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

අනුකු ඡේ 

  

19.4 

ඉශත ච්රඡේඛඡේ 6.5 ඡේදය ප්රකාර ල 
ොනල වම්ඳත් වංලර්ධන වැැවාෙ 

පිළිඡයෂ කිරීෙ, ධාරිතා වංලර්ධන 
ලැඩව ශන් වංලර්ධනය කිරීෙ,නිපු ත 
වංලර්ධන ලැඩව ශන්ක්රියාත්ෙක 
කිරීෙ පිළිබ ලගකීම් ඳලරා ඡජයාඨ 
නිධාරියකු ඳත් ඡකො  තිබීෙ 

අනුකු ඡේ 
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20 විග න ඡේද  ල  ප්රතිචාර දැක්වීෙ   
  

20.1 
ඉකුත් ලර් වශා විග කාධිඳති විසින් 
නිකුත් කෂ විග න ඡේද ෙඟින් 
ඡඳන්ලා දී ඇති අඩුඳාඩු නිලැරදි ඡකො  
තිබීෙ  

අනුකු ඡේ. 

  

 

අලවානය. 



අන්තර්ගතය

පිටු අංක

ඳරිච්ඡේදය 01 ආඹතනික ඳැතිකඩ / ක්රිඹාට නැැංවීමේ ායාැංලඹ 1 − 4

ඳරිච්ඡේදය 02 ප්රගතිය ශා ඉදිරි දැක්භ 5

ඳරිච්ඡේදය 03 ලවඡේ වභව්ත මය කාේය වාධනය 6 − 17

ඳරිච්ඡේදය 04 කාේය වාධන දේක 18 - 19

ඳරිච්ඡේදය 05 තිරවර වංලේධන අරමුණු (SDG) වපුරා ගැනීඡේ කාේය වාධනය 19 - 20

ඳරිච්ඡේදය 06 භානල වේඳත් ඳැතිකඩ 21 − 22

ඳරිච්ඡේදය 07 අනුකූතා ලාේතාල 23 − 26

ඇමුණුභ අැංක 01 ැංවිධාන ුවඹ 27

ලැය ශීර් අංකය ......112.......

ආයතනයේ නම .........ඳෂාත් ඳාන යදඳාර්තයේන්තුල........

…2021… ලර්ය වශා ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ලාර්තාල



01 ඳරිච්යේදය - ආයතනික ඳැතිකඩ /ක්රියාලට නැංවීයේ වාරාංය

1.1  ශැඳින්වීම                                                                  

ඳෂාත් ඳාන ආයතනය කකොෂඹ ගම්ඳශ කළුතර එකතුල 

මශා නගර වභා 5 2 ₋ 7

නගර වභා 5 5 4 14

ප්රාකේශීය වභා 3 12 13 28

එකතුල 13 19 17 49

ඳෂාත් ඳාන ආයතනය කකොෂඹ ගම්ඳශ කළුතර එකතුල 

මන්ත්රීලරුන් 431 557 369 1,357

මන්ත්රීලරියන් 139 157 103 399

එකතුල 570 714 472 1,756

මභභ ක්රිඹාලිමේ දී භධයගත ඳතින ඵරඹ මකොශම, කළුතය වා ගේඳව ඹන දි්ත්රික්ක මත විභධයගත

කිරීභ 1995 ර්මේ සිට ආයේබ ව අතය ඳශාත් ඳාරන වකාය මකොභාරි් කාර්ඹාර දි්ත්රික් භට්ටමින්

්ථාපිත මකරිණ.  දි්ත්රික්කමේ ැංර්ධන කාර්ඹඹන් ඇතුළු මඳොදු උඳමඹෝගීතා මේාන්, මෞඛ්ය ැනි

කටයුතු, භවජන සුඵසිද්ධිඹ වා සුඵාධනඹ මනුමන් ඳශාත් ඳාරන ආඹතන විසින්  ක්රිඹාත්භක කිරීමේ දී

ඊට අදාශ දි්ත්රික් භට්ටමින් එකී කාර්ඹඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ,  ඳසුවිඳයේ කිරීභ,  අදාශ  උඳමද ්ැඳයීභ වා

අලය වාඹ රඵාදීභ දි්ත්රික් වකාය  මකොභාරි ්කා ර්ඹාර භට්ටමින් සිදුමකමර්

ඵ්නාහිය ඳශාමත්, ඳශාත් ඳාරනමේ මක්න්ද්ර්ථානඹ මර  ඳශාත් ඳාරන මදඳාර්තමේන්තු විසින් ඳශාත්

ඳාරන ආඹතන 49ක්  වා අධීක්ණමඹන් ද, උඳමද්ලනමඹන් ද, නිැයදි භඟ මඳන්න්මනකු මර ද

ඳවසුකේ ැඳයීභ වා ේඵන්ධීකයණඹ සිදුකයයි.

භධයභ යජමේ දැක්භට භගාමී ඵ්නාහිය ඳශාත් දැක්භට අනුගත මමින්  ජාතික ප්රතිඳත්ති  වා ප්රමුඛ්තා

භඟින් භාන ේඳත් කශභනාකයණඹ, ඹටිතර ඳවසුකේ ැංර්ධනඹ, ආඹතන භඵයතා, භාජයීඹ,

ආර්ථික ැංර්ධනඹ වා ඹවඳාරනඹ  ඉරක්ක කයගනිමින් අදාශ කටයුතු සිදුකයනු රඵයි.

බව්නාහිර ඳෂාකත්, ඳෂාත් ඳාන ආයතන වංයුතිය ඳශත ඳරිදි කේ.

2018 මර් ඳැැත් ව ඳශාත් ඳාරන භැතියණඹට අනු වා 2017.02.17 දිනැති අැංක 2006/44 ගැට්

නි මේදනඹ අනු ඳත්විඹ යුතු භික ැංඛ්යා 1668 ක් වු ද, භික ැංඛ්යා ඳත්කිරීභ වා න අනුඳාතඹ

යාගැනීභ වා කාන්තා නිමඹෝජනඹ තුරනඹ කිරීභ නිා මතෝයාගැනීභට සිදුව භික ැංඛ්යා 1757කි. නමුත්

ර්තභානමේ ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ඳත්වී සිටින භික ැංඛ්යා ඳවත ඳරිදි මේ.

(මාශ්රය - 2021ඳෂාත් ඳාන ආයතනලලින් බාගත් දත්ත අනුල)



ඳෂාත් ඳාන ආයතනය කකොෂඹ ගම්ඳශ කළුතර එකතුල 

මශා නගර වභා 190.57 68.3 ₋ 258.87

නගර වභා 123.86 50.5 23.15 197.51

ප්රාකේශීය වභා 376.13 1,285.75 1,561.62 3,223.50

එකතුල 690.56 1,404.55 1,584.77 3,679.88

ඳෂාත් ඳාන ආයතනය කකොෂඹ ගම්ඳශ කළුතර එකතුල 

මශා නගර වභා 1,355,040 232,467 ₋ 1,587,507

නගර වභා 567,558 155,587 131,751 854,896

ප්රාකේශීය වභා 559,911 2,117,406 1,244,220 3,921,537

එකතුල 2,482,509 2,505,460 1,375,971 6,363,940

1.2  ආයතනකේ දැක්ම, කමකශලර, අරමුණු.

දැක්ම.

යමයශලර.

“ යශඳානඡයන් වපිරි පදායී ඳෂාත් ඳාන ඡවේලාලක් ”

“ ඵව්නාහිර ඳෂාත් ඳාන ආයතන ශා සිවිල් වභාජය ක්තිභත් කිරීභ වශා මය, තාක්ණික ශා නනතික

වශාය ඵාඡදමින් උඳඡේනය, භඟ ඡඳන්වීභ ශා අධීක්ණය යටඡත් ප්රජාලට යශඳානඡයන් යුත් උවව්

ජීලන තත්ත්ලයක් බිහිකරලීභට ඳෂාත් ඳාන ආයතන දිාගත කිරීභ”

ඳෂාත් ඳාන බ ප්රකේල ලර්ග ප්රමාණය (ලර්ග  කිකෝමීටර්).

(මාශ්රය - 2021 ඳෂාත් ඳාන ආයතන අයලැය කේඛන අනුල)

ඳෂාත් ඳාන බ ප්රයේල ජනගශනය.

(මූාශ්රය - 2021 ඳෂාත් ඳාන ආයතන අයලැය යේඛන අනුල)



1.3  ප්රධාන කාර්යයන්. 

I. යටිත ඳශසුකේ වංලේධනය.

II. නනතික, මය ශා තාක්ණික වශාය.

III. භානල වේඳත් කෂභනාකරණය ශා විනය කටයුතු ඳලත්ලාඡගන යාභ.

ආයතනික විය  ඳථය.

IV. ප්රජා ැංර්ධනඹ.

V. ඳැමිණිලි විභර්ලනඹ.

VI. ධාරිතා ැංර්ධනඹ.

VII. කාර්ඹාධනඹ ඉවශ නැැංවීභ.

I. ඵ්නාහිය ඳශාමත් ඳශාත් ඳාරන ආඹතනඹන්හි ආඹතන කටයුතු, භාන ේඳත් කශභණාකයණඹ වා

විනඹ කටයුතු ඳත්ාමගන ඹාභ වා අධීක්ණඹ කිරීභ.

VIII. පරදායිතා ප්රර්ධනඹ.

III. ඩා පරදායී කාර්ඹක්භ මේඹක් රඵාගැනීභට වැකින ඳරිදි භාන ේඳත් ැංර්ධනඹ කිරීභ.

II. ැංර්ධන ැරැ්භ ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා වඳුනාගත් ඹටිතර ඳවසුකේ ැංර්ධනඹ භගින් භවජන අලයතා

පුයාලිඹ වැකින ඳරිදි ඳශාත් ඳාරන ආඹතනරට අලය මරය ආධාය ැඳයීභ.

IV. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනරට අදාශ අණඳනත් ප්රකාය විඹබාය අභාතයයඹාට ඳැරී ඇති ගකීේ ඉටුකිරීභ.

V. ඳශාමත් භවජන අලයතා අනු ප්රජා ැංර්ධන කටයුතු ක්රිඹාත්භක කිරීභ.

VI. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ඹවඳාරනඹ වතික කිරීභ වා භගමඳන්වීභ.

ජාතික ශා ඳෂාත් දැක්භට අනුගත ඡලමින් ඵව්නාහිර ඳෂාත තු ඳෂාත් ඳාන ආයතන කටයුතු අධීක්ණය,

භඟඡඳන්වීභ, උඳඡේනය ශා නිලැරැදි ඡභඡශයවීභ.

IX. ්ඹැං මරයනඹ වා භාර්මගෝඳමද්ලනඹ.

X. කාර්ඹ භණ්ඩර ැටුප් වා භික දීභනා ප්රතිපූර්ණඹ.



1.4  වංවිධාන වටශන.

1.6  අමාතාංය / කදඳාර්තකම්න්තුල/ ඳෂාත් වභාල යටකත් ඳලතින ආයතන / අරමුදේ.

1.7  විකේ ආධාර බන ලාඳෘතිල කතොරතුරු (තිකේ නම්).

 අ)  යාඳෘතිමේ නභ

ආ) දාඹක නිමඹෝජිතාඹතනඹ

ඇ) යාඳෘතිමේ ඇ්තමේන්තුගත  විඹදභ - රු.මි.

ඈ) යාඳෘති කාර සීභා

6.විභර්ලන අැංලඹ

7. ක්රභේඳාදන අැංලඹ

4. ආඹතන ඳරිඳාරන අැංලඹ

5. නීති අැංලඹ

X. භවජනතාට මේා ැඳයීමේ දී න තාක්ණඹට අනුගත කාර්ඹක්භ මේා ැඳයීභ වා ඒ වා

කටයුතු කිරීභ.

ඇමුණුභ අැංක 01 මර අමුණා ඇත.

1. ගිණුේ අැංලඹ

2. ඳාරන වා භාන ේඳත් අැංලඹ

3. ප්රජා ැංර්ධන අැංලඹ

VIII. ඹවඳත් ඳරියඹක් තුළින් මෞඛ්ය ේඳන්න ජනතාක් මගොඩනැගීභ උමදා ඳරිය අභාතයාැංලඹ භග

එක් ඳරිය යාඳෘතීන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ.

IX. ඵ්නාහිය ඳශාත් තුශ ඇති ඳශාත් ඳාරන ආඹතන කාර්ඹඹ භණ්ඩර ැටුප් විඹදේලින් සුදුසු ප්රභාණඹක්

වා ගරු භන්ත්රීරුන් වා න දීභනා ප්රතිපූර්ණඹ කිරීභ.

VII. ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ්ඹැං මරයඹනඹ වා භාර්මගෝඳමද්ලනඹ.

1.5  අමාතාංය යටකත් ඳලතින කදඳාර්තකම්න්තු/ කදඳාර්තකම්න්තුකේ ප්රධාන අං.

විමද්ල ආධාය රඵන යාඳෘති මනොභැත.



02 ඳරිච්යේදය - ප්රගතිය ශා ඉදිරි දැක්ම

−

1. ඉදිකිරීේ ක්ඡේත්රය නියාභනය.

6. අවිධිභත් කර ඵැවැය කිරීභ.

………………………………….

  ප්ර.ග.නි / ග.නි / ආයතන ප්රධානියා

2. නල තාක්ණයට අනුගත කිරීභ.

3. ැංර්ධන යාඳෘති වා ජනතා වබාගීත්ඹ රඵාගැනීභ.

5. ඳශාත් ඳාරන ක්මේත්රඹට අදාර ඳත්නා නීති රීති ඹාත්කාලීන කිරීභ, අතුරු ය්ථා ේඳාදනඹ වා

දැනුත් කිරීභ.

6. කර කශභනාකයණඹ විධිභත් කිරීභ.

2. UN HABITAT ආඹතනඹ භඟින් වඳුන්ාදුන් Open Source Database System වා GIS (Geographical

Information System) ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා න තාක්ණඹට අනුගත වීභ.

වියේ ජයග්රශණ.

අභියයෝග

වියේ ජයග්රශණ,අභියයෝග ශා ඉදිරි ඉක්ක

4. 2021 - 2022 ර්ර අඹැඹ න ගිණුේ ප්රමිතරට අනුකර න ආකායඹට ැකසීභ.

3. ැංර්ධන යාඳෘති වඳුනා ගැනීමේ දී ජනතා වබාගීත්ඹ උඳරිභ අයුරින් රඵාගැනීභ වා වා ඳශාත්

ඳාරන ආඹතන සිඹ අයමුදල් භවජනතාට උඳරිභ ප්රතිරාබ රැමඵන ආකායඹට මඹදවීභ උමදා වබාගීත්

ැරසුේකයණඹ මකමයහි මඹොමු වීභ වා ඊට අලය කාර්ඹාර ඳරියඹ නිර්භාණඹ කයදීභ.

ඉදිරි ඉක්ක.

1. ඉදිකිරීේ ක්මේත්රඹට අදාර නීති රීති ඹාත්කාලීන කිරීභ වා ඉදිකිරීේ ඳරිඳාරනඹට අදාර ප්රේඳාදන

ක්රභමේද පිළිඵ ඳශාත් ඳාරන ක්මේත්රමේ නිරධාරීන් තුශ දැනුභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.

4. න ගිණුේ ප්රමිත අනු ඳශාත් ඳාරන ආඹතනර ගිණුේ ැකසීභ නිඹාභනඹ.

5. භවා නගය බා, ප්රාමද්ශීඹ බා වා න නිමඹෝග වා රීති නිඹාභනඹ.





3.1 මූය කාර්ය වාධන ප්රකාය

මුදේ ප්රකා 

ඇවත්යේන්තුල

 2021

වටශන

2021 2020

රු. රු. රු.

ආදායම

මුළු බදු වශ බදු යනොලන ආදායම

ඵදු ආදායභ SCI 1

ඵදු ඡනොලන ආදායේ වශ ඡලනත් SCI 2 175,942,681             

-                             මුළු බදු වශ බදු යනොලන ආදායම (අ) -                        175,942,681          

ආදායේ යනොලන ැබීේ

බාණ්ඩාගාර අග්රිභ SCI 3 17,855,140,787     10,194,436,094       

තැන්ඳතු SCI 4 118,661,250          7,586,680,439        

අත්තිකාරේ අයකිරීේ SCI 5 21,116,163            12,624,668             

ඡලනත් ැබීේ

-                             මුළු ආදායේ යනොලන ැබීේ (ආ) 17,994,918,200    17,793,741,201     

-                             ආදායේ ල එකතුල ( ඇ ) = (අ)+(ආ) 17,994,918,200    17,969,683,882     

අඩු කා - වියදේ

පුනරාලර්තන වියදේ

181,499,000               ඡවේලක ලැටුප්, ඡේතන ශා ඡලනත් ඡවේලා ප්රතිාබ SCI 6 172,683,821          164,337,799           

68,761,000                 ඡලනත් බාණ්ඩ ශා ඡවේලා SCI 7 28,597,508            28,624,448             

9,921,328,000            වශනාධාර ප්රදානයන් වශ භාරු කිරීේ SCI 8 9,864,092,192       9,763,751,959        

-                                  ඡලනත් පුනරාලේතන වියදේ SCI 9 -                            -                              

10,171,588,000        පුනරාලර්තන වියදේ ල එකතුල (ඈ) 10,065,373,521    9,956,714,206       

මූධන වියදේ

-                                  
මධන ලත්කේ පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීේ
SCI 10 -                            -                              

5,652,000                  මධන ලත්කේ අත්ඳත්කර ගැනීේ SCI 11 4,700                     113,028                  

-                                  ශැකියා ලේධනය SCI 12 -                            -                              

-                                  ඡලනත් මධන වියදේ SCI 13 -                            -                              

5,652,000                  මුළු මූධන වියදේ (ඉ) 4,700                    113,028                  

ප්රධාන යජර් යගවීේ

143,111,219.18          තැන්ඳතු ඡගවීේ SCI 14 143,111,219 7,587,728,288

අත්තිකාරේ ඡගවීේ SCI 15 18,463,407 14,157,834

143,111,219 මුළු ප්රධාන යජර් යගවීේ (ඊ ) 161,574,626 7,601,886,122

10,320,351,219        මුළු වියදේ උ = (ඈ+ඉ+ඊ) 10,226,952,846    17,558,713,356     

2021 යදවැේබර් 31 දිනට අග්රිම යේය ඌ= (ඇ-

උ)
7,767,965,354      410,970,526          

2021 යදවැේබර් 31 දියනන් අලවන් ලර්ය වශා

 මූය කාර්ය වාධන ප්රකාය

තතය

03 ඳරිච්යේදය - 2021 යදවැේබර් 31 දියනන් අලවන් ව ලවර වශා ලන වමව්ත මූය කාර්ය වාධනය



3.2 මූය තත්ලය පිළිබ ප්රකාය

2021

රු.

2020

රු.

මූය යනොලන ලත්කේ

ඡේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ FP 38 126,273,519.00          122,976,348.00                    

මූය ලත්කේ

අත්තිකාරේ ගිණුේ WPCT 8(i) 60,212,154.11            63,532,789.35                      

මුදල් ශා මුදල් වභාන දෑ WPCT 7 -                                 -                                        

මුළු ලත්කේ 186,485,673.11        186,509,137.35                  

ශුේධ ලත්කේ / ව්කන්ධය

ශුේධ ලත්කේ 58,064,442.24            36,935,108.40                      

ඡේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ වංචිතය 126,273,519.00          122,976,348.00                    

ජංගම ලගකීේ

තැන්ඳතු ගිණුේ WPCT 8 2,147,711.87              26,597,680.95                      

අග්රිභ ඡේය WPCT 7 -                                 -                                        

මුළු ලගකීේ 186,485,673.11        186,509,137.35                  

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

ප්රධාන ගණන් දීයේ නිධාරී ගණන් දීයේ නිධාරී 

නභ       : ඒ.ඩී.එව්. වදීකා නභ      : ඒ.ඩී.පී.අයි. ප්රවන්න නභ    : ඡක්.ඩී.ඩී.එච්.සිරිලේධන

තනතුර  : ඡල්කේ තනතුර : ඳෂාත් ඳාන ඡකොභවාරිව් (ඵ. ඳ.) දිනය : 2022.

               ඳෂාත් ඳාන අභාතයාංය (ඵ.ඳ.) දිනය    : 2022.

දිනය     : 2022.

ගණකාධිකාරී

2021 යදවැේබර් 31 දිනට  මූය තත්ලය පිළිබ ප්රකාය

වටශන

තතය

පිටු අංක 01 සිට 28 දක්ලා WPCT -1  සිට WPCT 10 දක්ලා ව ආකෘති ඳත්ර ලලින් ඉදිරිඳත් ඡකඡරන ගිණුේ ඡතොරතුරු වශ

වටශන් පිටු අංක 29 සිට 41 දක්ලා ඇතුෂත් ගිණුේ වටශන් විව්තරද ඡභභ අලවන් ගිණුඡභහිභ අන්තේගත ඡකොටව් ඡේ.

ඡභභ මය ප්රකා පිළිඡය කිරීභ ඡඳොදුඡේ පිළිගත් ගිණුේ මධේභ ලට අනුකූල සිදුකර ඇති අතර ඡභහිදී මය

ප්රකායන්හි වටශන් භඟින් ඡශළිදරේ කර ඇති ඳරිදි ලඩාත් සුදුසු ගිණුේකරණ ප්රතිඳත්ති බාවිතා කර ඇත. ඉශත අලවන්

ගිණුඡභහි වශන් වංඛ්යා, ඊට අදා ගිණුේ වටශන් ශා අඡනකුත් ගිණුේ ඡතොරතුරු බාණ්ඩාගාර ගිණුේ ඡඳොත් වභඟ

වැවදීේ කර ඇති ඵලටත් ඒලා එභ වංඛ්යා වභඟ එකඟ ලන ඵලටත් ඡභයින් වශතික කරමු.

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



ගණකාධිකාරී



3.3 මුදේ ප්රලාශ පිළිබ ප්රකාය

2021

රු.

2020

රු.

යමයශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව මුදේ ප්රලාශයන්

ඡේශීය බාණ්ඩ ශා ඡවේලා භත ඵදු -                                  -                                  

ඵඳත්ර ගාව්තු ශා ඡලනත් ඵදු -                                  -                                  

රාජය ලත්කේ ලලින් ද ආදායභ -                               2,287,626.40               

විකුණුේ ශා ගාව්තු -                                  

අග්රිභ ැබීේ 17,760,927,880.78      10,194,204,998.00      

ඡලනත් ඡදඳාේතඡේන්තු / අභාතයං ඡලනුඡලන් 

එකතු කරන ද ආදායේ
90,628,422.01             173,655,054.76           

යමයශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව මුදේ ප්රලාශය (අ) 17,851,556,302.79    10,370,147,679.16    

අඩුකෂා : මුදේ ලැය කිරීේ

ඡවේලක ලැටුප්, ඡේතන ශා ඡලනත් ඡවේලා ප්රතිාබ 172,683,821.01           164,337,798.86           

ඡලනත් බාණ්ඩ ශා ඡවේලා 28,597,507.78             28,624,448.12             

වශනාධාර ප්රදානයන් වශ භාරු කිරීේ 9,864,092,191.72        9,763,751,959.25        

ඡලනත් පුනරාලේතන වියදේ -                                  -                                  

බාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිභ 35,390,765.93             2,197,245.22               

ඡලනත් ලැය ශීේ ඡලනුඡලන් දරන ද වියදේ 7,335,667,226.91        608,472.00                  

ඡප්රේණ පියවීේ 91,812,979.16             63,730,865.80             

යමයශයුේ ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන ද මුදේ ප්රලාශය 

(ආ)
17,528,244,492.51    10,023,250,789.25    

යමයශයුේ ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව ශුේධ 

මුදේ ප්රලාශය (ඇ) = (අ)-(ආ)
323,311,810.28         346,896,889.91         

ආයයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදේ ප්රලාශයන්

ප්රාග්ධන ආදායභ -                                  -                                  

ඡබෞතික ලත්කේ විකිණීභ -                                  -                                  

අත්තිකාරේ අයකර ගැනීේ 21,116,162.93             12,624,668.20             

                                                21,116,162.93           12,624,668.20           

අඩුකෂා : මුදේ ලැය කිරීේ

මධන ලත්කේ පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීේ -                                  -                                  

මධන ලත්කේ අත්ඳත්කර ගැනීේ 4,700.00                      113,027.77                  

ශැකියා ලේධනය -                                  -                                  

ඡලනත් මධන වියදේ 301,509,897.34           344,202,847.27           

ඡබෞතික ලත්කේ ඉදිකිරීභ -                                  -                                  

අත්තිකාරේ ඡගවීේ 18,463,406.79             14,157,834.14             

ආයයෝජන ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන 

ද මුළු මුදේ ප්රලාශය ( ඉ)
319,978,004.13           358,473,709.18           

2021 යදවැේබර් 31 දියනන් අලවන් ලර්ය වශා මුදේ ප්රලාශ ප්රකාය

තතය



ආයයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු ශුේධ මුදේ ප්රලාශය 

(ඊ)=(ඈ)-(ඉ)
(298,861,841.20)          (345,849,040.98)          

යමයශයුේ ශා ආයයෝජන ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත ව ශුේධ 

මුදේ ප්රලාශය (උ)=(ඇ)+(ඊ)
24,449,969.08             1,047,848.93               

මූය ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදේ ප්රලාශයන්

තැන්ඳතු ැබීේ 118,661,250.10           7,586,680,438.77        

මූය ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදේ ප්රලාශය (ඌ) 118,661,250.10         7,586,680,438.77      

අඩුකෂා : මුදේ ලැය කිරීේ

තැන්ඳතු ඡගවීේ 143,111,219.18           7,587,728,287.70        

මූය ක්රියාකාරකේ වශා ලැය කරන ද මුළු මුදේ ප්රලාශය 

(එ)
143,111,219.18         7,587,728,287.70      

මූය ක්රියාකාරකේ ලලින් ජනිත වු මුදේ ප්රලාශය (ඒ)=(ඌ)-

(එ)
(24,449,969.08)            (1,047,848.93)              

මුදේ ල ශුේධ යලනව්වීේ (ඔ)=(උ)-(ඒ) 0.00 0.00

ජනලාරි 01 දිනට ආරේභක මුදේ යේය 0.00 0.00

යදවැේබර් 31 දිනට අලවාන මුදේ යේය 0.00 0.00



3.4 මූය ප්රකා වටශන්

3.5 ආදායේ එකතු කිරීයේ කාර්ය වාධනය **

මුේ ඇවත්යේන්තුල
අලවන් 

ඇවත්යේන්තුල

ප්රමාණය 

(රු.)

අලවාන 

ආදායේ 

ඇවත්යේන්තු

යේ % යව

                    -                                 -                                    -                              -                  -                         -   

** ආදායේ ගණන්දීඡේ නිධාරීන් ඳභණක් වේපේණ කෂ යුතු ය.

3.6 යලන් කරන ද ප්රතිඳාදන උඳයයෝගී කර ගැනීයේ කාර්ය වාධනය

මුේ ප්රතිඳාදනය අලවාන ප්රතිඳාදනය

පුනරාලර්තන 10,171,588,000.00     10,171,588,000.00        10,066,788,376.30  

ප්රාග්ධන 5,652,000.00              5,652,000.00                 4,700.00                  

98.97%

0.08%

ආදායේ 

යක්තය

ආදායේ යක්තයේ 

විවත්රය

ආදායේ ඇවත්යේන්තුල එකතු කරන ද ආදායම

ප්රතිඳාදන 

ලර්ගය

යලන් කරන ද ප්රතිඳාදන

තතය වියදම

උඳයයෝගී කරනු ැබූ 

ප්රතිඳාදන, අලවන් කරන ද 

අලවාන ප්රතිඳාදන 

ප්රමාණයේ % යව



WPCT- 9 -iii

වියදේ ශීර් අංකය : 105 රු.

 (A) ( B)

2(3)

අගය 

යලන

ව්වීයේ

 

ාභ/අ

ාභ

යභෞති

ක 

යලන

ව්වීේ

යේය

ශුේධ අගය +/(-)

ලැය වියන් 

මඟින්

යලන

ත්

අයනකු

ත් 

ආයත

නලලින්

යකරී

යගන 

යන 

ලැඩල

ලින් *

1 611

61112

6111201         -          -            -   32,346,235          -          -        -        -   32,346,235               -         -        -         -                 -   

        -   -    -      32,346,235    -   -     -   -   32,346,235    -         -   -  -   -           

මූය යනොලන ලත්කේ පිළිබ ප්රකාය - 2021

ඳෂාත් ඳාන කදඳාර්තකම්න්තුල (බවන්ාහිර ඳෂාත)

(3) 

2021.12.3

1 දිනට 

යේය

යලනව්කේ

ව්ථාලර ලත්කේ

                                           උඳ එකතුල

නිලාව යනොලන යගොඩනැගිලි

කාර්ඹාර මගොඩනැගිලි

3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3)=

3(1)+

/-3(2)

4=1+2(3)

+ +3(3)

මාරු කිරීේ 

මගින්

2(3)=2(1

)-2(2)

මිදී ගැනීේ මගින්

විකිණී

ේ 

මගින්

මාරු කිරීේ

ජං

ගම

 

න

ය ො

ලන

 

ලත්

ක

ේ

යක්තය

(1)

(2)

 

2020.1

2.31 

දින 

යශෝ 

ඊට  

යඳර 

අත්ඳත් 

කර යග

න ඇති 

ලත්කේ

ල 

යේය

ලාර්තා 

කර 

ඇති 

ලත්කේ

 

යේය

ට 

අදා 

ගැපී

ේ 

(+/-)

ගනුයදනු

2(1) 2(2)

2021.0

1.01 

දිනට 

යේය 

(A+B)

අත්ඳත් කරගැනීේ අඳශරණයන්



04 ඳරිච්කේදය - කාර්ය වාධන දර්ක

4.1 ආයතකේ කාර්ය වාධන දර්ක (2021 ක්රියාකාරී වැැවම් මත ඳදනම්ල)

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

ප්රතිඳාදන 100% වියදේ කිරීභ √
විගණන ශා කෂභනාකරණ කමිටු

රැව්වීේ 04ක් ඳැලැත්වීභ
√

නිලැරදිල යාලත්කාලීන කරන ද

ඡතොරතුරු ඳේධතිය
√

ලාේෂිකල ඉදිරිඳත් කරන ද ලත්කේ

ඵැරකේ ප්රකා ප්රභාණය
√

ඳලත්ලන ද පුහුණු ලැඩවටශන් ගණන
√

ප්රවේඳාදන ක්රභඡේදය අනුල අලයතා

වැඳය ප්රභාණය
√

ඇගයුේ කරන ද ඡඳර ඳාවල්,

ආයේඡේද ඡඵඡශත්ාා, භශජන

පුව්තකා ප්රභාණය

√

ඡල්ඛ්කාධාර ක්රභය යටඡත් මිදී ගත්

ග්රන්ථ වංඛ්යාල
√

භශජන ඳැමිණිලිලට අදාල ලාේතා

ඉදිරිඳත් කෂ වංඛ්යාල
√

ඳෂාත් ඳාන ඡවේලා ලැඩිදියුණු කිරීභ

යටඡත් නිභකෂ ලයාඳෘති වංඛ්යාල √

ඳැලැත් ව ප්රගති වභාඡෝචන රැව්වීේ

ගණන
√

ආඳදා කෂභනාකරණ වැැව්භ

වැකසීභ
√

ඡදඳාේතඡේන්තුඡේ කාේයය වාධනය

ඉශෂ නැංවීභ වශා ඳැලැත් ව අං

ප්රධානි රැව්වීේ ගණන √

ඡදඳාේතඡේන්තුඡේ කාේයය වාධනය

ඉශෂ නැංවීභ වශා ඳැලැත් ව කාේයය

භණ්ඩ රැව්වීේ ගණන
√

ඳසු අවුරුදු වැැව්භ ශා ලාේෂික

වැැව්භ වැකසීභ ශා ඳසු විඳරේ කිරීට

ඳැලැත් ව ප්රගති වභාඡෝචන රැව්වීේ

ගණන

√

ඳෂාත් ඳාන ආයතන ප්රධානීන් වභඟ

ඳැලැත් වු රැව්වීේ ගණන
√

අබයන්තර විගණන වැැව්භ ඡයොමු

කරන ද ඳෂාත් ඳාන ආයතන

ගණන

√

අබයන්තර විගණන ලාේතා ද

ප්රභාණය
√

විභේන නිධාරීන් භඟින් අබයන්තර

විගණන ලාේතා ඳසු විඳරේ කෂ

ප්රභාණය
√

ඳෂාත් ඳාන ආයතනලට ඡයොමු

ක විගණන විභසුේ ප්රභාණය
√

විකේෂිත දර්ක

අකේක්ෂිත නිමැවුකම් ප්රතිතයක් (%) කව 

තත නිමැවුම



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

කාේයා ඳරීක්ණ ලාේතා ප්රභාණය
√

නිලැරදිල අයලැය ඡල්ඛ්න පිළිඡය

ක ඳෂාත් ඳාන ආයතන ගණන √

2020.02.28 දිනට ප්රථභ අලවන් ගිණුභ

වැකස ඳෂාත් ඳාන ආයතන ගණන √

05 ඳරිච්කේදය - තිරවර වංලර්ධන අරමුණු (SDG) වපුරා ගැනීකම් කාර්ය වාධනය

5.1 ශඳුනා ගන්නා ද අදා තිරවර වංලර්ධන අරමුණු දක්ලන්න

0%-49% 50%-74% 75% - 100%
9 ව්ථායී යටිත ඳශසුකේ

ඡගොඩනැඟීභ,  වංයුක්ත වශ තිරවර

කාේමීකරණය ප්රලේධනය කිරීභ ශා

නඡලෝත්ඳාදනයන් දිරි ගැන්වීභ.

භාේග 

ප්රතිවංව්කරණ

ය ශා 

ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

වංලේධනය 

කෂ භාේග 

බාවිතා කරන 

පුේගයින් 

වංඛ්යාඡේ 

ලැඩිවීඡේ 

ප්රතිතය

√

11 නගර ශා ජනාලාව වංයුක්ත,

සුරක්ෂිත, ව්ථායී වශ තිරවර කරලීභ

නල භාේග 

ඳේධති 

ඉදිකිරීභ

ග්රාමීය භාේග 

ප්රතිවංව්කරණ

ය කෂ  කි.මී. 

ගණන

√

6 වැභට ජය ශා වනීඳාරක්ක

ඳශසුකේ වශතික කිරීභ වශ තිරවර

කෂභනාකරණය

ආදායේ 

උත්ඳාදන 

ඳශසුකේ 

ලැඩිකිරීභ

ව්ථාපිත කරන 

ද වශ 

වංලේධනය 

කරන ද 

ආදායේ 

උත්ඳාදන 

මාශ්ර 

වංඛ්යාල (වති 

ඡඳො, ඡඳොදු 

ලැසිකිලි, ඡඳොදු 

ළිං)

√

4 වංයුක්ත ශා වභානාත්භතාඡලන් යුතු 

ගුණාත්භක අධයාඳනයක් වශතික 

කරමින් වැභට ජීවිත කාය පුරා 

ඉඡගනුේ අලව්ථා උදාකර දීභ

ඡවේලා ආශ්රිත 

ඳශසුකේ 

ලැඩිකිරීභ

නල 

තාක්ණය ශා 

ඳශසුකේ 

වහිත ඳෂාත් 

ඳාන 

ආයතන 

ගණන ( GIS / 

ඡඳරටු 

කාේයා)

√

ඉක්කය / අරමුණ ඉක්ක
ජයග්රශණ 

දර්ක

කම් දක්ලා ජයග්රශණ බා ගැනීකම් ප්රගතිය

විකේෂිත දර්ක

අකේක්ෂිත නිමැවුකම් ප්රතිතයක් (%) කව 

තත නිමැවුම



0%-49% 50%-74% 75% - 100%
4 වංයුක්ත ශා වභානාත්භතාඡලන් යුතු 

ගුණාත්භක අධයාඳනයක් වශතික 

කරමින් වැභට ජීවිත කාය පුරා 

ඉඡගනුේ අලව්ථා උදාකර දීභ

ඡවේලා ආශ්රිත 

ඳශසුකේ 

ලැඩිකිරීභ

ඡතොරතුරු 

තාක්ණ 

ඳශසුකේ ශා 

නල ඳශසුකේ 

වහිත භශජන 

පුව්තකා 

වංඛ්යාල

√

ඉක්ක
ජයග්රශණ 

දර්ක

කම් දක්ලා ජයග්රශණ බා ගැනීකම් ප්රගතිය

* ඳශාත් බා විඹ ඳථඹ ැංකීර්ණ ඵැවින් වා භධයභ යජඹ භඟ ෘජු ේඵන්ධ මනොන නිා තියය ැංර්ධන අයමුණු

ඳශාත් ඳාරන ක්මේත්රඹ වා ඵ්නාහිය ඳශාමත් ඳශාත් ඳාරන මදඳාර්තමේන්තු මත ෘජු ගරඳා ගැනීමේ ගැටළු

භතුවීභ.

5.2 තිරවර වංලර්ධන ඉක්ක වපුරා ගැනීකම් ජයග්රශණ ශා අභිකයෝග වැකවින් විවත්ර

කරන්න.

* තියය ැංර්ධන ඉරක්ක පුයා ගැනීභ වා ප්රතිඳාදන මනොභැති වීභ.

* තියය ැංර්ධන ැරැ්මේ ඉරක්ක පුයා ගැනීභ වා දිළිඳුකභ පිටුදැකීමේ යාඳෘති ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා ඒ වා

අභිමඹෝගඹක් මර විගණන විභසුේ වා පිළිතුරු කැවීභ.

ඉක්කය / අරමුණ









06 ඳරිච්කේදය - මානල වම්ඳත් ඳැතිකඩ

6.1 කවේලක වංඛා කෂමනාකරණය

අනුමත කවේලක 

වංඛාල

ඳලතින කවේලක 

වංඛාල

ඇබෑර්තු / 

(අතිරික්ත) 

**

කජ්ඨ 14 8

තෘතියික 13 4

ේවිතියික 302 249

ප්රාථමික 16 14

6.3 මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය

කේශීය විකේශීය

1
ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ර ැටුප් අඹැඹ 

මල්ඛ්න ක ්කිරීභ
70 ඳැඹ 06 36,775.00        මද්ශීඹ

2
ප්රේඳාදන ක්රිඹාලිඹ(විභර්ලන වා 

මදඳාර්තමේන්තු නිරධාරීන් වා) 75
ඳැඹ 06

84,929.60        
මද්ශීඹ

3

ප්රේඳාදන ක්රිඹාලිඹ (ඳශාත් ඳාරන 

ආඹතනර ඳරිඳාරන ප්රධානීන් වා ැඩ 

අධිකාරි වා 125
ඳැඹ 06

24,900.00        
මද්ශීඹ

4
ඵ්නාහිය ඳශාත් විනඹ කාර්ඹඹ ඳටිඳාටිඹ

35 ඳැඹ 06 28,050.00        මද්ශීඹ

5 ඵ්නාහිය ඳශාත් විනඹ කාර්ඹඹ ඳටිඳාටිඹ
125 ඳැඹ 06 8,300.00          මද්ශීඹ

6
විභත් ඵ තුලින් ප්රජා විඵර කයණඹට 

අලය භමනෝවිදයාත්භක ප්රමේලඹ
42 ඳැඹ 12 25,000.00        මද්ශීඹ

7 න ගිණුේ ප්රමිත අනු අඹැඹ ක ්කිරීභ 49 ඳැඹ 06 8,750.00          මද්ශීඹ

8
නාගරික ැංර්ධන අධිකාරී ඳනත් පිළිඵ 

දැනුත් කිරීභ
150 ඳැඹ 06 4,600.00          මද්ශීඹ

9

මඳය ඳාල් ගුරුරුන් වා ශභා මිතුරු මඳය 

ඳාල් ැංකල්ඳ තුලින් ගුණ ගරුක දරුන් බිහි 

කිරීභ (මකොශම දි්ත්රික්කඹ)

140 ඳැඹ 06 10,500.00        මද්ශීඹ

10

ප්රජා ැංර්ධන නිශධාරීන් වා මේා 

කාර්ඹක්භතාඹ ර්ධනඹ කිරීභ වා පුහුණු 

ැඩටවන (ප්රේඳාදන ක්රභමේදඹ)

49 ඳැඹ 06 5,600.00          මද්ශීඹ

එකතුල 860 237,404.60      

6.2 ** ආයතනකේ කාර්ය වාධනය උකදවා මානල වම්ඳත් හිඟය කශෝ අතිරික්තයට බඳානු ැබ ඇත්කත්

කකකවේදැයි කකටිකයන් වශන් කරන්න.

ලැඩවටශකන් නම

පුහුණු 

කරන ද 

කවේලක 

වංඛාල

ලැඩවටශකන් 

කා සීමාල

ලැඩවටශකන්

 ව්ලභාලය 

(කේශීය/ 

විකේශීය)

වමව්ථ ආකයෝජනය 

(Rs.,000)

අනුභත කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වා ැරකීමේ දී ප්රභාණත් නිරධාරීන් ැංඛ්යාක් මනොභැතිවීභ මවේතුමන් කාර්ඹක්භ වා

පරදායී මේාක් ැඳයීභ වා ආඹතනමේ අයමුණු වා අභිභතාර්ථ ඉ්ට කය ගැනීභ මකමයහි ඵරඳෑේ ඇති වී තිමේ.

අනු

 

අං

ක

ය

නිමවුම/ 

බා ගත් 

දැනුම*

කාර්ඹඹ 

ාධනඹට 

ෘජු 

ඵරඳාන 

ඵැවින් 

මේා 

කාර්ඹක්භ

තාඹ 

ර්ධනඹ 

මේ.



කේශීය විකේශීය

11

මඳය ඳාල් ගුරුරුන් වා ශභා මිතුරු මඳය 

ඳාල් ැංකල්ඳ තුලින් ගුණ ගරුක දරුන් බිහි 

කිරීභ (ගේඳව ව කළුතය දි්ත්රික්ක වා)

145 ඳැඹ 06 10,500.00        මද්ශීඹ

12

ආයුර්මේද නිශධාරීන් වා න ප්රතිකාය විධි 

වා මකොවිඩ් ැංගතඹ වමුමේ ආයුර්මේද 

කාර්ඹඹ බායඹ

80 ඳැඹ 06 108,297.50      මද්ශීඹ

13 ඉඩේ කශභනාකයණඹ 85 ඳැඹ 06 55,771.00        මද්ශීඹ

14 UDA ඳනත් මකොශම දි්ත්රික්කමේ ශ්රී රැංකා 

තාක්ණ මේමේ නිශධාරීන් වා
258 ඳැඹ 06 9,390.00          මද්ශීඹ

15 UDA ඳනත් විභර්ලන නිශධාරීන් වා 51 ඳැඹ 06 36,700.00        මද්ශීඹ

16

UDA ඳනත් ගේඳව ව කළුතය දි්ත්රික්කමේ 

ශ්රී රැංකා තාක්ණ මේමේ නිශධාරීන් වා

250 ඳැඹ 06 10,550.00        මද්ශීඹ

17
පු්තකාර නිශධාරින් වා පුහුණු ැඩටවන 

 (ගේඳව දි්ත්රික්කඹ)
75 ඳැඹ 06 40,940.00        මද්ශීඹ

18
පු්තකාර නිශධාරින් වා පුහුණු ැඩටවන 

 (මකොශම ව කළුතය)
150 ඳැඹ 06 48,830.00        මද්ශීඹ

19
අන් ගිණුේ වා ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 

අඹැඹ ක්කිරීභ
60 ඳැඹ 12 95,573.00        මද්ශීඹ

20

භවජන ඳැමිණිලි ේඵන්ධ ක්රිඹාකිරීභ පිළිඵ 

ඳශාත් ඳාරන විඹ බාය නිශධාරීන් දැනුත් 

කිරීභ

50 ඳැඹ 06 31,600.00        මද්ශීඹ

21
එක් දින ඵැවැයගත පුහුණු ැඩමුළු (ගේඳව 

දි්ත්රික් කාර්ඹාරමේ නිශධාරීන්)
50 ඳැඹ 06 41,600.00        මද්ශීඹ

22

භවජන ඳැමිණිලි ේඵන්ධ ක්රිඹාකිරීභ පිළිඵ 

ඳශාත් ඳාරන විඹ බාය නිශධාරීන් දැනුත් 

කිරීභ (කළුතය ව මකොශම දි්ත්රික් නිශධාරීන්)

60 ඳැඹ 06 12,000.00        මද්ශීඹ

23 මඳෝණ මේදඹ පිළිඵ පුහුණු ැඩමුළු 60 ඳැඹ 06 32,380.00        මද්ශීඹ

24
අන් ගිණුේ ක ්කිරීභ පිළිඵ මුලික 

දැනුභ රඵාදීමේ පුහුණු ැඩමුළු
20 ඳැඹ 12 8,750.00          මද්ශීඹ

25
ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ධූයදාරීන් වා 

ඵැවැයගත පුහුණු ැඩටවන
49 ඳැඹ 12 980,000.00      මද්ශීඹ

එකතුල          1,443 1,522,881.50

මුළු එකතුල          2,303 1,760,286.10

ඳෂාත් ඳාන විය ක්ඡේත්රය සුවිඡේෂී ව විය ක්ඡේත්රයකි. ඊට අදා නනතික ශා තාක්ණික ඳදනභ භත

රාජකාරි ඉටුකිරීභ වශා කාේය භණ්ඩය දැනුලත් විය යුතුය. කාේය භණ්ඩය විය කරුණු පිළිඵල

දැනුලත්බාලය තශවුරු වීභ භශජනතාලට වඳයන ඡවේලා කාේයක්භතාලය වෘජුලභ ඵඳෑභක් ඇති කරනු ඵයි.

එඡභන්භ ඡවේලා අකාේයක්භතාලය භත ැඡඵන ඳැමිණිලි අඩුකර ගැනීඡේ ශා ඉටුකරනු ඵන කාේයයන්

නීතයානුකූල ඉටුකිරීභට කටයුතු කිරීභ තුලින් රාජය ඡවේලය තු සිදුලන ඡදෝ අලභ කිරීභට ද ශැකියාල ැඡඵනු

ඇත. ඒ තුලින් විගණන විභසුේ ද  අලභ ලනු ඇත.

* ආයතනකේ කාර්ය වාධනය උකදවා පුහුණු ලැඩවටශන දායක ලන්කන් කකකවේ ද යන්න කකටිකයන්

ඳැශැදිලි කරන්න.

ලැඩවටශකන් නම

පුහුණු 

කරන ද 

කවේලක 

වංඛාල

ලැඩවටශකන් 

කා සීමාල

වමව්ථ ආකයෝජනය 

(Rs.,000)
ලැඩවටශකන්

 ව්ලභාලය 

(කේශීය/ 

විකේශීය)

නිමවුම/ 

බා ගත් 

දැනුම*

කාර්ඹඹ 

ාධනඹට 

ෘජු 

ඵරඳාන 

ඵැවින් 

මේා 

කාර්ඹක්භ

තාඹ 

ර්ධනඹ 

මේ.

අනු

 

අං

ක

ය
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අංකය අදා කර ගත යුතු අලතාල

අනුකූතා 

තත්ලය 

(අනුකූකේ/ 

අනුකූ 

කනොකේ)

අනුකූ 

කනොකේ 

නම් ඒ 

වශා 

කකටි 

ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුකූ 

කනොවීම 

අනාගතකේ 

දී ලෂක්ලා 

ගැනීමට 

කයෝජනා 

කරන 

නිරලද 

තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

1 ඳශත වශන් ම ප්රකා/ ගිණුම් නියමිත දිනට ඉදිරිඳත් කකොට තිකේ

1.1 ාර්ෂික මරය ප්රකාල අනුකර මේ

1.2 යාජය නිරධාරින්මේ අත්තිකායේ ගිණුභ අනුකර මේ

1.3 යාඳාය වා නි්ඳාදන අත්තිකායේ ගිණුේ (ාණිජ අත්තිකායේ ගිණුේ) අනුකර මනොමේ

1.4 ගඵඩා අත්තිකායේ ගිණුේ අනුකර මනොමේ

1.5 විමලේ අත්තිකායේ ගිණුේ අනුකර මේ

1.6 මනත් අනුකර මනොමේ

2 කඳොත්ඳත් ශා කේඛන නඩත්තු කිරීම (ඳ.ම.රී.321)

2.1 ඳ.ම.රී.561 අනු ්ථාය ත්කේ මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ
අනුකර මේ

2.2 පුද්ගර ඳඩිනඩි මල්ඛ්න/ පුද්ගර ඳඩිනඩි කාඩ්ඳත් ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ
අනුකර මේ

2.3 විගණන විභසුේ මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.4 අබයන්තය විගණන ාර්තා මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.5
සිඹලුභ භාසික ගිණුේ ායාැංල (CIGAS) පිළිමඹශ කය නිඹමිත දිනට ඳශාත් බාණ්ඩාගායඹට

ඉදිරිඳත් කිරීභ

අනුකර මේ

2.6 මෙක්ඳත් වා මුදල් ඇණවුේ මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.7 ඉන්මන්ට්රි මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය  ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.8 මතොග මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.9 වානි ඳාඩු මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.10 ඵැයකේ මල්ඛ්නඹ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

2.11
උඳ ඳත්රිකා මඳොත් මල්ඛ්නඹ (GA - N20) ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ

අනුකර මේ

3 ම ඳානය වශා කාර්යයන් අභිනිකයෝජනය කිරීම (ඳ.ම.රී.83)

3.1 ආඹතනඹ තුශ මරය ඵරතර ඳයා දී තිබීභ අනුකර මේ

3.2 මරය ඵරතර ඳයාදීභ පිළිඵ ආඹතනඹ තුශ දැනුත් කය තිබීභ අනුකර මේ

3.3 ෑභ ගණුමදනුක්භ නිරධාරීන් මදමදමනකු මවෝ ඊට ැඩි ැංඛ්යාක් වයවා අනුභත න

ඳරිදි ඵරතර ඳයා දී තිබීභ

අනුකර මේ

3.4 2014.05.11 දිනැති 171/2004 දයන යාජය ගිණුේ ෙක්රමල්ඛ්ඹ අනු, යජමේ ඳඩිඳත්

භෘදුකාැංග ඳැමක්ජඹ බාවිතා කිරීමේ දී ගණකාධිකාරීරුන්මේ ඳාරනඹට ඹටත් කටයුතු

කිරීභ

අනුකර මේ

4 ලාර්ෂික වැසුම් වකව ්කිරීම

4.1 ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ ක ්කිරීභ අනුකර මේ

4.2 ාර්ෂික ප්රේඳාදන ැරැ්භ ක ්කිරීභ අනුකර මේ

4.3 ාර්ෂික අබයන්තය විගණන ැරැ්භ ක ්කිරීභ ( අදාර මේ  නේ ඳභණක් ේපූර්ණ

කයන්න)

අනුකර මනොමේ

4.4 ාර්ෂික ඇ්තමේන්තු ක ්මකොට ඳශාත් බාණ්ඩාගායඹ මත නිඹමිත දිනට ඉදිරිඳත්

කිරීභ

අනුකර මේ

4.5 ාර්ෂික අක් මුදල් ප්රාව ප්රකාලඹ නිඹමිත දිනට ඳශාත් බාණ්ඩාගායඹ මත ඉදිරිඳත් කය

තිබීභ

අනුකර මේ

5 විගණන විමසුම්

5.1 විගණකාධිඳතියඹා විසින් නිඹභ මකොට ඇති දිනට,සිඹලුභ  විගණන විභසුේරට පිළිතුරු

රඵා දී තිබීභ

අනුකර මේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලතාල

අනුකූතා 

තත්ලය 

(අනුකූකේ/ 

අනුකූ 

කනොකේ)

අනුකූ 

කනොකේ 

නම් ඒ 

වශා 

කකටි 

ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුකූ 

කනොවීම 

අනාගතකේ 

දී ලෂක්ලා 

ගැනීමට 

කයෝජනා 

කරන 

නිරලද 

තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

6 අභන්තර විගණනය

6.1
අබයන්තය විගණන ැරැ්භ ක ්කිරීභ  (අදාර මේ  නේ ඳභණක් ේපූර්ණ කයන්න)

අනුකර මනොමේ

6.2
ෑභ අබයන්තය විගණන ාර්තාකටභ භාඹක කාරඹක් තුශ දී පිළිතුරු ඳඹා තිබීභ

අනුකර මේ

6.3 2018 අැංක 19 දයණ ජාතික විගණන ඳනමත් 40(4) උඳ ගන්තිඹ ප්රකාය, සිඹලුභ

අබයන්තය විගණන ාර්තා ර පිටඳත් කශභනාකයණ විගණන මදඳාර්තමේන්තුට

ඉදිරිඳත් කය තිබීභ  (අදාර මේ  නේ ඳභණක් ේපූර්ණ කයන්න)

අනුකර මනොමේ

6.4 ඳ.ම.රී.82.8 ප්රකාය, සිඹලුභ අබයන්තය විගණන ාර්තාර පිටඳත් විගණකාධිඳතියඹාට

ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මනොමේ

7 විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු

7.1 ඵ්නාහිය ඳශාත් මරය ෙක්රමල්ඛ් 04/2019 අනු, අභ ලමඹන් විගණන වා

කශභනාකයණ කමිටු 04 ක් ත් අදාර ර්ඹ තුශ ඳත්ාමගන තිබීභ

අනුකර මේ

8 ලත්කම් කෂමනාකරණය

8.1 ඵ්නාහිය ඳශාත් මරය ෙක්රමල්ඛ් 04/2017 ෙක්රමල්ඛ්මේ 07 න ඳරිච්මේදඹ අනු, ත්කේ

මිර දී ගැනීේ වා අඳවයණඹ කිරීේ පිළිඵ මතොයතුරු මකොේප්මරෝරර් ජනයාල් කාර්ඹාරඹ

මත ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මේ

8.2 ඉවත වන් ෙක්රමල්ඛ්මේ 13 න ඳරිච්මේදඹ ප්රකාය, එභ ෙක්රමල්ඛ්මේ විධිවිධාන

ක්රිඹාත්භක කිරීභ ේඵන්ධීකයණඹ වා සුදුසු ේඵන්ධතා නිරධාරිමඹකු ඳත් කය එභ

නිරධාරිඹා පිළිඵ මතොයතුරු මකොේප්මරෝරර් ජනයාල් කාර්ඹාරඹට ාර්තා කය තිබීභ

අනුකර මේ

8.3

ඵ්නාහිය ඳශාත් මරය ෙක්රමල්ඛ් 14/2016 අනු, බාණ්ඩ මීක්ණ ඳත්ා අදාර ාර්තා

නිඹමිත දිනට විගණකාධිඳතියඹා මත ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මේ

8.4
ාර්ෂික බාණ්ඩ මීක්ණමඹන් අනායණඹ ව අතිරික්ත, ඌණතා වා මනත් නිර්මද්ල,

ෙක්රමල්ඛ්මේ වන් කාරඹ තුශ සිදු කිරීභ

අනුකර මේ

8.5 ගර්භිත බාණ්ඩ අඳවයණඹ කිරීභ ඳ.ම.රී.494 අනු සිදු කිරීභ අනුකර මේ

9 ලාශන කෂමනාකරණය

9.1
ැංචිත ාවන වා දදනික ධාන ටවන් වා භාසික ායාැංල ාර්තා ක ්මකොට

නිඹමිත දිනට විගණකාධිඳති මත ඉදිරිඳත් කිරීභ

අනුකර මේ

9.2 ාවන ගර්භිත වී භා 06 කට ඩා අඩු කාරඹක දී අඳවයණඹ කය තිබීභ අනුකර මේ

9.3 ාවන මරොේ මඳොත් ඳත්ා ගනිමින් ඒා ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ
අනුකර මේ

9.4 ෑභ ාවන අනතුයක් ේඵන්ධමඹන්භ ඳ.ම.රී.51,52,54,55,59,60  ප්රකාය කටයුතු කිරීභ
අනුකර මේ

9.5

2016.12.29 දිනැති 2016/30 දයන යාජය ඳරිඳාරන ෙක්රමල්ඛ්මේ 3.1 මේදමේ වන්

විධිවිධාන ප්රකාය, ාවන ර ඉන්ධන දවනඹ වීභ නැත ඳරීක්ා කිරීභ

අනුකර මේ

9.6
කල්ඵදු කාර සීභාමන් අනතුරු, ඵදු ාවන මරොේ මඳොත් ර ේපූර්ණ අයිතිඹ ඳයා

මගන තිබීභ

අනුකර මේ

10 බැංකු ගිණුම් කෂමනාකරණය

10.1
නිඹමිත දිනට ඵැැංකු ැඳුේ ප්රකාල පිළිමඹශ කය වතික කය ඒා විගණනඹ වා

ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මේ

10.2
භාමරෝචිත ර්මේ දී මවෝ ඊට මඳය ර්ර සිට ඉදිරිඹට රැමගන ආ අක්රිඹ ඵැැංකු ගිණුේ

නියවුල් කය තිබීභ

අනුකර මේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලතාල

අනුකූතා 

තත්ලය 

(අනුකූකේ/ 

අනුකූ 

කනොකේ)

අනුකූ 

කනොකේ 

නම් ඒ 

වශා 

කකටි 

ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුකූ 

කනොවීම 

අනාගතකේ 

දී ලෂක්ලා 

ගැනීමට 

කයෝජනා 

කරන 

නිරලද 

තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

10.3

ඵැැංකු ැඳුේ ප්රකාල ලින් අනායණඹ ව වා ගැශපුේ කශ යුතු තිබූ මලේ

ේඵන්ධමඹන් මුදල් මයගුරාසි ප්රකාය කටයුතු මකොට එභ මලේ භාඹක කාරඹක්

ඇතුශත නියවුල් කය තිබීභ

අනුකර මේ

11 ප්රතිඳාදන උඳකයෝජනය

11.1 රා තිබූ ප්රතිඳාදන, ඒාමේ සීභා ඉක්භා මනොඹන ඳරිදි විඹදේ දැරීභ අනුකර මේ

11.2 ඳ.ම.රී.46 ප්රකාය, රන රද ප්රතිඳාදනමඹන් උඳමඹෝජනඹ කශ ඳසු ර් අානමේ දී

ඉතිරි ප්රතිඳාදන සීභා මනොඉක්භන ඳරිදි ඵැයකේරට එශඹීභ

අනුකර මේ

12 රජකේ නිධාරීන්කේ අත්තිකාරම් ගිණුම්

12.1 සීභාන් රට අනුකර වීභ අනුකර මේ

12.2 හිඟහිටි ණඹ මලේ පිළිඵ කාර විල්මල්ණඹක් සිදු කය තිබීභ අනුකර මේ

12.3
ර්ඹකට ැඩි කාරඹක සිට ඳැත එන හිඟහිටි ණඹ මලේ නියවුල් කය තිබීභ

අනුකර මේ

13 කඳොදු තැන්ඳත් ගිණුම

13.1 කල් ඉකුත් ව තැන්ඳතු ේඵන්ධමඹන් මයගුරාසි ප්රකාය කටයුතු කය තිබීභ අනුකර මේ

13.2
මඳොදු තැන්ඳතු වා න ඳාරන ගිණුභ ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ

අනුකර මේ

14 අග්රිම ගිණුම

14.1 භාමරෝචිත ර්ඹ අානමේ දී මුදල් මඳොමත් මලේඹ ඳශාත් බාණ්ඩාගායඹ මත

මප්රේණඹ කය තිබීභ

අනුකර මේ

14.2 ඳ.ම.රී.261 ප්රකාය නිකුත් කශ තත්කාර්ඹ අතුරු අග්රිභ, එභ කාර්ඹඹ අන් වී භාඹක්

ඇතුශත නියවුල් කය තිබීභ

අනුකර මේ

14.3
ඳ.ම.රී.261 ප්රකාය අනුභත සීභා ඉක්භා මනොඹන ඳරිදි තත්කාර්ඹ අතුරු අග්රිභ නිකුත්

කය තිබීභ

අනුකර මේ

14.4 අග්රිභ ගිණුමේ මලේඹ, බාණ්ඩාගායමේ මඳොත් භග භාසික ැඳුේ කිරීභ අනුකර මේ

15 ආදායම් ගිණුම

15.1 අදාර මයගුරාසි රට අනුකර, රැ ්කශ ආදාඹමභන් ආඳසු මගවීේ සිදු මකොට තිබීභ
අනුකර මනොමේ

15.2 රැ ්කය තිබූ ආදාඹේ, තැන්ඳතු ගිණුභට ඵැය මනොමකොට ෘජුභ ආදාඹභට ඵැය කය තිබීභ
අනුකර මනොමේ

15.3 ඳ.ම.රී.116 අනු හිඟ ආදාඹේ ාර්තා විගණකාධිඳතියඹා මත ඉදිරිඳත් කය තිබීභ
අනුකර මනොමේ

16 මානල වම්ඳත් කෂමනාකරණය

16.1 අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩර සීභා තුශ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳත්ාමගන ඹාභ අනුකර මේ

16.2 කාර්ඹ භණ්ඩරමේ සිඹලුභ ාභාජිකඹන් මත යාජකාරී රැයි්තු ලිඛිත රඵා දී තිබීභ
අනුකර මේ

16.3
20.09.2017 දිනැති MSD ෙක්රමල්ඛ් අැංක 04/2017 ප්රකාය සිඹලුභ ාර්තා කශභනාකයණ

මේා මදඳාර්තමේන්තු මත ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මේ

17 මශජනයා කලත කතොරතුරු බා දීම

17.1

මතොයතුරු දැන ගැනීමේ ඳනත වා මයගුරාසි ප්රකාය මතොයතුරු නිරධාරිමඹකු ඳත් මකොට

මතොයතුරු රඵා දීමේ මල්ඛ්නඹක් ඹාත්කාලීන කය ඳත්ාමගන ඹාභ

අනුකර මේ

17.2

ආඹතනඹ පිළිඵ මතොරුතුරු එහි මේ අඩවිඹ වයවා රඵා දී තිමඵන අතය, මේ අඩවිඹ

වයවා මවෝ විකල්ඳ භාර්ග වයවා ආඹතනඹ පිළිඵ භවජනඹාමේ ප්රලැංා/මෙෝදනා ඳර

කිරීභට ඳවසුකේ රා තිබීභ

අනුකර මේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලතාල

අනුකූතා 

තත්ලය 

(අනුකූකේ/ 

අනුකූ 

කනොකේ)

අනුකූ 

කනොකේ 

නම් ඒ 

වශා 

කකටි 

ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුකූ 

කනොවීම 

අනාගතකේ 

දී ලෂක්ලා 

ගැනීමට 

කයෝජනා 

කරන 

නිරලද 

තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

17.3
මතොයතුරු දැන ගැනීමේ ඳනමත් 08 න වා 10 න ගන්ති ප්රකාය යකට මදතාක්

මවෝ යකට යක් ාර්තා ඉදිරිඳත් කය තිබීභ

අනුකර මේ

18 පුරලැසි ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක කිරීම

18.1

අැංක 05/2008 වා 05/2018(I) දයන යාජය ඳරිඳාරන වා කශභනාකයණ අභාතයාැංල

ෙක්රමල්ඛ් අනු පුයැසි/ මේාරාභී ප්රඥප්තිඹක් ේඳාදනඹ මකොට ක්රිඹාත්භක කය තිබීභ

අනුකර මේ

18.2

එභ ෙක්රමල්ඛ්මේ 2.3 මේදඹ ඳරිදි, පුයැසි/මේාරාභි ප්රඥප්තිඹ ේඳාදනඹ කිරීභ වා

ක්රිඹාත්භක කිරීමේ කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ වා ඇගයීභ වා ආඹතන විසින්

ක්රභමේදඹක් ක ්මකොට තිබීභ

අනුකර මේ

19 මානල වම්ඳත් වැැව්ම වම්ඳාදනය කිරීම

19.1

2018.01.24 දිනැති යාජය ඳරිඳාරන ෙක්රමල්ඛ් අැංක 02/2018 හි ඇමුණුභ 02 ආකෘතිඹ

ඳදනේ කයමගන භාන ේඳත් ැරැ්භක් ක ්මකොට තිබීභ

අනුකර මේ

19.2

කාර්ඹ භණ්ඩරමේ ෑභ ාභාජිකමඹකු වාභ ර්ඹකට අභ ලමඹන් ඳැඹ 12 කට

මනොඅඩු පුහුණු අ්ථාක් ඉවත වන් භාන ේඳත් ැරැ්භ තුශ තවවුරු මකොට තිබීභ

අනුකර මේ

19.3

ඉවත වන් ෙක්රමල්ඛ්මේ ඇමුණුභ 01 හි දැක්මන ආකෘතිඹ ඳදනේ කයමගන භ්ත

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වාභ ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන ගිවිසුේ අත්න් කය තිබීභ

අනුකර මේ

19.4

ඉවත ෙක්රමල්ඛ්මේ 6.5 මේදඹ ප්රකාය භාන ේඳත් ැංර්ධන ැරැ්භ පිළිමඹශ කිරීභ,

ධාරිතා ැංර්ධන ැඩටවන් ැංර්ධනඹ කිරීභ, නිපුණතා ැංර්ධන ැඩටවන්

ක්රිඹාත්භක කිරීභ පිළිඵ ගකීේ ඳයා මජය්ඨ නිරධාරිමඹකු ඳත් මකොට තිබීභ

අනුකර මේ

20 විගණන කේද ලට ප්රතිචාර දැක්වීම

20.1
ඉකුත් ර් වා විගණකාධිඳති විසින් නිකුත් කශ විගණන මේද භගින් මඳන්ා දී ඇති

අඩුඳාඩු නිැයදි මකොට තිබීභ

අනුකර මේ

අලවානය



 

 වංවිධාන ලුශය 

පෂාත් පාන දෙපාර්තදේන්තුල - බව්නාහිර පෂාත 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පෂාත් පාන ද ොමවාරිව් 

නිදයෝජ්ය  

ද ොමවාරිව් 

නීති 

නිධාරි 
නිදයෝජ්ය  අධයක් 

(ක්රමවේපාෙන  

ගණ ාධි ාරි ඉංජිදන්රු 
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කාර්යය වාධන ලාර්තාල - 2021 

වංචාරක මණ්ඩය - ඵව්නාහිර ඳෂාත 
 

ආයතනය පිළිඵ දත්ත  

 

1.ශැඳින්වීම    

 

ඵ්නාහිය ඳශාත ශ්රී රාවා ප රධානතභ ාාායව වරාඳඹක් ල ඹන් වැදින්විඹ වැකි  ප. ඳශාත තුශ 

විවිධත් ඹන් යුතු ාාායව වරාඳ යාශිඹක් දැකිඹ වැකි අතය, පුයාවිදයාත්භව, ඓතිවාසිව , ඳාරිරිව , 

ාම්රදාිව විබාතාඹන් රැක් දැකිඹ වැකිඹ. ඵ්නාහිය ඳශාත අ නකුත් ඳශාත් භඟ ාන්දනඹ 

කිරී ම්දී සුවි ලේෂී වරාඳඹක් ල ඹන් වැඳින්විඹ වැකිඹ. ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ ආර්ථිව වා ඳරිඳාරන 

 ක්න්ද්රඹ පිහිටීභ  භහිදී වැපී  ඳ නනු ඇත. ඵ්නාහිය ඳශා ත් අගනගයඹ  ක්න්ද්ර වය ගන 

ර්තභාන ේ  ගොඩනැගී ඇති ාාායව අ්ථාන් ඳශාතට රතිරාබ රැක් අත්ඳත් වයගැී ම් 

වැකිඹාක් ඳතී. වි ලේ ඹන්භ  රෝව ේ රධාන  ඳ ශේ ාාර ාාායව  වෝට්  ඳශාත තුශ  ක්න්ද්රගත 

වීභ  භහිදී සුවි ලේෂීතත්ඹක් උසුරනු රඵි. යාඹ නගය ඉදිකිරීභ භඟින් ාාායව ක් ේත්ර ේ අ්ථා 

තදුයටත් පුළු්  නු ඇත.  භභඟින් යාඳාරිව ාාය ඹ වයවා රතිරාබ රැක් ඳශාතට අත්ඳත් වය ගත 

වැකිඹ. ඳශාත තුශ වඳුනාගත් 250 වට අධිව ාාායව විබතාඹන විධිභත් වා උඳ ඹෝගීතා ඹන් 

යුතු තියාය  භ වඹවීභ භඟින් රතිරාබ රැක් අත්ඳත් වයගත වැකි ප. ඳශාත තුශ ාාායව 

අ්ථාන් ර්ධනඹ වීභත් භඟ ාාායව ක් ේත්ර ේ සුළු වා භාධය ඳරිභා  යාඳාරිව අ්ථාන් 

පුළු්  වීභක් දැවගත වැකිඹ. 

ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ විසිරී ඳතින අවිධිභත් ාාායව  ේාන් විධිභත්වය ඹට රක් කිරීභට ඵ්නාහිය 

ඳශාත් ාාායව භණ්ඩරඹ සුවි ලේෂී වාර්ඹ බාර්ඹඹක් ඉටු වයනු රඵි. එහිදී ාාායව රිඹදුරු පුහුණු 

ැඩටවන, ාාායව ක් ේත්ර ේ ධාරිතා පුහුණු ැඩටවන ( ත්රි යෝද යථ රිඹදුයන්, ාාායව ාාගභ 

 ශඳුන් , ාප්පු හිමිඹන්,  යශ භාර් ගෝඳ ේලවින්, වි පව වා වි නෝද  ේා ඳඹන්නන්)  

ක්රිඹාත්භව වයනු රඵි. ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ වරාඳ භාර් ගෝඳ ේලන ැඩටවන ක්රිඹාත්භව වයනු 

රඵන අතය,  භභ ැඩටවන භඟින් ාාායව  ේා ඳඹන්නන් ේ  ේා රමිතීන් වා 

ගු ාත්භවබාඹ ර්ධන වීභ වයවා ශ්රී රාවා ප ාාායව වර්භාන්ත ේ උන්නතිඹට පිටිවරක් වී ඇත. 

ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ විසිරී සිටින ාාායව ාර්ධන අධිවාරි ේ අනුභැතිඹ  නොභැති ාාායව  වෝට් , 

guest hose, rest house, home stay, buglows ැනි නාතැන් ඳවසුවම් ඳඹන ්ථාන වා ආවාය 

ැඳයුම් ථ්ාන |(take aways,  restaurents etc..)  ාාායවින්ට වි පව වා වි නෝදඹ ඳඹන ්ථාන 

ආශ්රිත පරදාත්ත්ඹ, ගු ාත්භවබාඹ, රමිතීන් ර්ධනඹ වය ගැීභ වා ඵරගැන්වී ම් ැඩටවන් 

ක්රිඹාත්භව කිරීභ ැරසුම් වය ඇත. 

 

ඵ්නාහිය ඳශා ත් ාාායව ක් ේත්ර ේ සුළු වා භාධය ඳරිභා   ේා ඳඹන්නන් ේ පරදාත්ත්ඹ වා 

රමිතීන් උ් භ්ටටභවට  ගන ඒභ වා  වි ලේ අධානඹක්  ඹොමු වය ඇති අතය, ඒ වා 

ැඩටවන්  භ වඹවීභට අ ප්ක්ෂිතඹ. ාාායව ාර්ධන රමුතතා ඳයා ක්රිඹාත්භව කිරී ම්දී තියාය 

ාාායව ාර්ධනඹ ඉරක්ව පුයා ගැීභ වා භණ්ඩරඹ භඟින්  භ වයුම් ක්රිඹාත්භව  වයනු රඵි. 



එහිදී රාා ේ ආර්ථිව තත්ත්ඹ ර්ධන වය ගැීභ ව වරාපීඹ ඹටිතර ඳවසුවම් ාර්ධනඹ  ව යහි 

අධානඹ  ඹොමු වයනු රඵි. තදුයටත් ාාායව වටයුතු භගින් රාාට රතිරාබ  රැ ඵන අයුරින් 

තියාය ාාය  ේ ඹථාර්තඹක් ඵට ඳත්කිරීභ වා රාා ාාායව ගම්භාන ැඩටවන  ක්රිඹාත්භව 

කිරීභට පිඹය ගන ඇත. ඵ්නාහිය ඳශා ත් විසිරී ඳතින විවිධත්ත් ඹන් යුතු ාාායව විබඹන්  ත 

ඒ ඒ ාාය ඹන් අ ප්ක්ා  වයන ාාායවින් ආවර් ඹ වය ගැීභ වා විදුත් ව මුරිත 

ාාායව උඳාාග ව් කිරීභට ැරසුම් වය ඇත. (ASL ඟයා, ාාායව සිතිඹම්, ාාායව 

භාර් ගෝඳ ේලන පුරු, අත්ඳත්රිවා, DVD ) ාාායව නි ඹෝජිත ආඹතන, ාාායව  වෝට් , ාාායව 

වි පව වා වි නෝද ඳඹන ආඹතන, ාාායව වරාඳ භාර් ගෝඳ ේලවින් වා ාාායව රිඹදුයන් දැනුත් 

වය ඳශා ත්  ාාායව විබඹන්  ත ාාායවින් ආවර් ඹ වය ගැීභ වා  ැරසුම් වයනු 

රඵි. තදුයටත්  භභ රර්ධන වටයුතු පුළු්  වයමින් ඩිජිට්  රර්ධනඹට වා ාාායව  ේා 

ඳඹන්නන් වා දුයවථන  ඹදවුභක් (App) ව් කිරීභට ැරසුම් වය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

1.1 දැක්ම    
 “ ඵ්නාහිය ඳශාත ආවර්ණීඹතභ ගභනාන්තඹ” 

 

1.2  මමමශලර   

  “ාාායව වර්භාන්ත ේ නිඹැ රන්නන්  ේශීඹ,වි ේශීඹ, ාාායවඹන් වා 

තාක්ණිව වා උඳ ේලාත්භව  ේා ැඳත්භ, පුහුණු කිරීභ,  බෞතිව ඳවසුවම් ැඳත්භ 

ව රර්ධන වටයුතු කිරීභ තුිනන් රමිතිගත තියාය ාාායව  ේාක් ැඳත්භ.” 

 
1.3  ප්රධාන කාර්යයන්  
 
 ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ ඳතින ාාායව විබතාඹන් තියාය උඳ ඹෝානඹ වය ගනිමින්  

ාාායව  වටයුතු  වා  න ඳවසුවම් රඵා දීභ. 
 
 ඳශා ත්  ාාායව  ආවර්ණීඹ ්ථාන ආශ්රිත  ඹටිතර  ඳවසුවම්  ාර්ධනඹ කිරීභ. 

 
 ාාායව  ආවර්ණීඹ ්ථාන රර්ධනඹ  වා රාාය ඹ. 

 
 ාාායව ක් ේත්ර ේ  ේා  නියුක්ති අ්ථාන් වා ආධුනිවින් පුහුණු කිරීභ. 

 
 ාාායවින්  වා අලය  තොයතුරු වා ඳවසුවම් ම්ඳාදනඹ කිරීභ. 

 
 
 

2. ආයතනය පිළිඵ ශැඳින්වීම  
 
          ඵ්නාහිය  ඳශාත්  ාාායව  භණ්ඩරඹ 1994 අාව 03 දය  රඥපප්තිඹ  ඹට ත් පිහිට ව 

ය්ථාපිත ආඹතනඹකි. ඵ්නාහිය ඳශාත් ාාායව භණ්ඩරඹ, ඳශාත තුශ ාාායව විබතාඹන් 

ආශ්රි විධිභත් ඹටිතර ඳවසුවම්  ැඳත්භ, ාාායව  රර්ධනඹ වා පුහුණු දැනුත් කිරී ම්  අයමුණු 

වය ගන  2010 ර්ඹ සිට ක්රිඹාත්භව වයනු රඵි. 

 

   භණ්ඩර ේ පුහුණු අාලඹ, අ රවි වා  රර්ධන අාලඹ,  ආඹතනිව වා ගිණුම් අාලඹ 

ල ඹන්  භ වයුම් වා ඳරිඳාරන වටයුතු  භ වඹනු රඵි. ාර්ෂිව ඳශාත් බා ාර්ධන අයමුද්  , 

ඳශාත් නිල්චිත අයමුද්  වා  ර්ඛීඹ අභාතයාාල ේ අයමුද්  ඹට ත් යාඳිති  භ වඹනු රඵි.යාඳිති 

ක්රිඹාත්භව කිරීභ වයවා භණ්ඩර ේ  භ වයුම් වා ඳරිඳාරන වටයුතු වා රතිඳාදන ඳඹා ගී. 

 
 
 



 

3. වංවිධාන ලුශය 
 
ඵව්නාහිර ඳෂාත් වංචාරක මණ්ඩමේ ලර්තමාන කාර්ය මණ්ඩ වංවිධාන ලුශය 

 

 

          බාඳති 

 

     ාභානයාධිවාරී (ැ.ඵ.) 

 

 

 

 

 

 

වශභනාවය  වවාය - 3 (ැ.ඵ)  ගිණුම්            වශභනාවය  වවාය -1 (ැ.ඵ) 

                

   

   වශභනාවය  වවාය -2                                              වශභනාවය  වවාය - 2                  වශභනාවය  වවාය - 1(ආඹතන) 

                           (අ රවි වා රර්ධන) 

                          වශභනාවය   

                          වවාය (පුහුණු වා ාර්ධන) – 3  

 

                                                       වා.වා. - 1 

                                  වා.වා. - 1                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

4. අනුමත කාර්යය මණ්ඩය   

 
   ාාායව භණ්ඩර ේ ැඩ ඵැලී ම් ඳදනභ භත නිරධාරීන් 8  ද නකු යාාවාරි ඉටුවයන 

අතය,  වොන්ත්රාත් ඳදනභ ඹට ත් නිරධාරීන් 08   ද නකු යාාවාරි ඉටුවයන රඵි .ඵ්නාහිය ඳශාත් 

ාායව භණ්ඩරඹ 5  ද නකු ගන් යුත් අධයක් භණ්ඩරඹකින් භන්විත න අතය අධයක් 

භණ්ඩර ේ රධානිඹා  ර බාඳතිතුභා වටයුතු වයනු රඵි. භණ්ඩර ේ  රධාන විධාඹව නිරධාරිඹා 

 ර ාභානයධිවාරීයඹා වටයුතු වයනු රඵි. භණ්ඩර ේ රර්ධන, පුහුණු, ාර්ධන මුරය ව 

ඳරිඳාරන වාර්ඹඹන් වා ්ථිය  ේව භණ්ඩරඹක් 2019.09.30 දයන ලිපිඹ ඳරිදි ඳවත වන් 

වාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ අනුභත වය ඇත. එකී වාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵා ගැී ම් ඳරිඳාටිඹ අනුභත වය ඇති 

අතය, අ ප්ක්වි ගන් අඹදුම්ඳත් වැවීභට විධිවිධාන  ඹදීඹ.   

 
 

 
අනු 

අංකය 

 
තනතුර 

 
ලැටුප්මක්තය 

(කෂ.මවේ.ල 02/2016 

අනුල) 

 
අනුමත කෂ තනතුරු 

වංඛ්යාල 

01. ාභානයාධිවාරී MM1-1 01 

02. ාාායව රර්ධන නිරධාරී  JM 1-1 02 

03. ාර්ධන නිරධාරී  MA 03 06 

04. වශභනාවය  වවාය  MA 1-1 03 

     05. රිඹදුරු  PL 03 01 

06. වාර්ඹාර වාර්ඹ වඹව  PL 01 02 

 
 
ර්තභාන ේ ාාායව භණ්ඩර ේ සිඹලු  භ වයුම්, ඳරිඳාරන,මුරය වටයුතු ඳවත වන් ැඩඵරන 
වාර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් ඹට ත් ක්රිඹාත්භව වයනු රඵි. 
 
අනු 
අංකය 

තනතුර වංඛ්යාල මකොන්ත්රාත් 

01 ැඩඵරන නිරධාරීන් 05 - 
02 වශභනාවය  වවාය 08 √ 
03  ඵහුවාර්ඹ ාර්ධන වාඹව  02  -  

 
 
භණ්ඩර ේ ාර්ධන වටයුතු ක්රිඹාත්භව කිරී ම්දී ාාායව ාර්ධන අධිවාරිඹ , ාාායව රර්ධන 

අධිවාරිඹ,  ශ්රී රාවා ාාායව ාර්ධන වා නජීවී  අභාතයාලඹ,  ඳශාත්  ඳාරන ආඹතන වා ාාායව 



වා  වෝට්  වශභනාවය  ආඹතනඹ ැනි යාාය ආඹතනඹ භග එවාඵේධ වටයුතු වයන අතය,  

 ඳෞේගලිව අාල ේ ාාායව  ේා ඳඹන ආඹතන භග  අ නයෝනය එවඟතා ඹන් යුතු වටයුතු 

වයනු ඇත. (ාාායව  වෝට් , ාාායව නි ඹෝජිත ආඹතන ාාායව ක් ේත්ර ේ සුළු වා භාධය ඳරිභා   

ආඹතන) 

 

5.  2021 ලර්මේ වමව්ත ප්රතිපඳාදන ැීම්  ශා වියද්  
 
මරය වශභනාවය ඹ  
 
5.1 රාේධන විඹදම්  
 
  5.1.1  මරය රබඹ  
 

ඳශාත් ාර්ධන රදාන  

 
 
 
5.2 පුනයාර්තන විඹදම්  
 

 

 
 

 
මලන්කෂ  මුද 

 
අනුමත  ලයඳතතිප වංඛ්යාල 

 
ලැයකෂ මුද 

 
රු. 316,020.00 

 

 
02 

 
 

 
රු.  225,698.00 

 
ැටුප් වා  පතන 

 
රු.4988171.64 

 
වාර්ඹාලීඹ ලිපිද්රය 

 
රු. 395,791.18 

 

 
තැඳැ්  වා දුයවථන 

 
රු.170034.91 

 

 
 නත් ාග්රව 

 

 
    රු. 18,385.00 

 
අධයක් භණ්ඩර වා විග න 
වශභනාවය  වමිටු  දීභනා 

 
රු. 30000.00 

 

 
රාවන 

 
රු.1489519.22 

 



 

6.  ඉටු කරන ද මවේලාලන් , ක්රියාකාරක්  , විමේ ලැඩවනශන් , ලයාඳතතිප ශා අත් 

කරගත්  ජයග්රශයයන් 
 
6.1  ේාන්  
 

6.1.1. භාන ම්ඳත්  තොයතුරු ( පුහුණු ැඩටවන්) 
 

 පුහුණු ශා දැනුලත් කිරී්  
 

වංචාරක කාඳ මාර්මගෝඳමේකයින්  පුහුණු කිරීම්  ලැඩවනශන  
 
   ශ්රී රාවාට  ාර්ෂිව ඳැමි  න වි ේශීඹ ාාායවින් ක්රමිව  ර්ධනඹ වීභත් භගභ 

ාාායව ක් ේත්රඹ තුශ  ිජු වා ක්ර රැකිඹා රැක්  උත්ඳාදනඹ වී ඇත. ාාායව   ේා ැඳත්භ  වා  වරාඳ 

භාර් ගෝඳ ේලවින්  එභ ක් ේත්රඹට   ඹොමුවීභ  ඳසුගිඹ වාරඹ තුශ  ර්ධනඹ වී ඇති අතය, මිගමු ාාායව 

වරඳඹ,  වොශම අගනගයඹ ආශ්රිත, ඳානදුය , වළුතය වා  ේරුර -  භොයග් ර ාාායව වරාඳ තුර  භභ  

තත්ඹ  ක්රමිව ර්ධනඹ වී ඇත .  භභ ක් ේත්රඹ  වා  අවිධිභත්  ඹොමු  වීභ භත  ගැටළු රැක්  භතුවී ඇත .ශ්රී 

රාවාට  ාායින් ඳැමිණීභ තදුයටත්  ර්ධනඹ වයගැී ම්  යා ේ  ෞබාගය ේ දැක් ම් අයමුණු ාක්ාත් 

වයගැීභ වා විධිභත් වඳුනා ගන  ාාායවින් ේ  සිහින ැඵෑ වයගත යුතු ඇත. ාාායවින් වා 

අේදැකීම් හිත ගු ාත්භව ාාය ඹක් රඵා දිඹ යුතු ඇත.  ඳසුගිඹ වාරඹ තුශ  අවිධිභත් එභ ක් ේත්රඹ වා 

 ඹොමු ව පිරි්ර  ක්රිඹා වරාඳඹන් නිා  ශ්රී රාවා ප මුළු භවත්  ාාායව  වර්භාන්තඹට අනිටු  රතිවිඳාව  අභ 

වයගැීභ වා  ඵ්නාහිය  ඳශා ත්  ාාායව  වරාඳර   ේා  රමිතීන් ඉවර නැාවීභ   භභ ැඩටවන් 

ඹට ත්   භ වඹවීභට අ ප්ක්ෂිති. ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ වඳුනාගත් 250 ක් ඳභ  අධිව ාාායව විබාතාඹන් 

භඟින් විවිධත් ඹන් යුතු ාාායව අේදැකීම් රඵාගත වැකිනු ඇත.එභ ාාායව විබාතාඹන්  ත 

ාාායවින් ර පල වය ගැීභට  භභඟින් අ ප්ක්ෂිතඹ. ඳශා ත් රධාන ාාායව වරාඳ ර අවිධිභත් ක් ේත්රඹ 

තුශ  ේා ඳඹන්නන් ක්රමිව ර්ධනඹ  මින් ඳතී. එභ  ේා ඳඹන්නන් ේ පරදාත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ වා 

රමිතිඹ ඉවශ නැාවීභ අයමුණු වය ගන  ඹෝජිත ැඩටවන්  භ වඹනු ඇතග. එභගින්  ඵ්නාහිය  ඳශාත ශ්රී 

රාවා ප රධානභ ාාායව ගභනාන්තඹ ඵට ඳත්කිරීභට  වැකිඹා රැ ඵනු ඇත .රමිතිගත  ේා භගින් 

තිප්තිභත් ව ාාායව ඹක්  ඵ්නාහිය ඳශාත තුිනන් ශගා වයගැීභට  භභ ැඩටවන භගින් අ ප්ක්ා 

 ව යනු ඇත. 
 

වරාඳ භාර් ගෝඳ ේලන ැඩටවන ඹට ත් ිත්තීඹ නිපු ත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ වි ලේ අධානඹක්  ඹොමු වී 

ඇති අතය, පුහුණු රාභීන් ේ යාඹවත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ වා න තාක්ණිව රර්ධන උඳාාග භාර්ග පිිනඵ 

නිපු ත්ඹ රඵා දීභද  භභ ැඩටවන භඟින් ැරසුම් වය ඇත. 

 

ඵ්නාහිය ඳශාත් ාාායව භණ්ඩරඹ භඟින්  වොවිඩ් - 19 ාගත තත්ත්ඹ වමු ප නිැයදි  ෞතය 

භාර් ගොඳ ේලඹන්ට අනුකර ැඩටවන්  භ වඹනු රැබිණි.  

 

 ඹෝජිත ැඩටවන වා පුහුණුරාභීන් 20  ද නකු වබාගීනු රැබිණි.  භභ ැඩටවන වා එක් 

පුහුණුරාභි ඹකු ගන් රු.24,500.00 ව මුදරක් අඹ වයනු රැබිණි. 

 
 
 
 
 



  
 
 
වංචාරකයින්  ප්රලාශනය කරන ියයුරරන් පුහුණු  කිරීම්  ලැඩවනශන 
 
 
   ාාායවින්  රාවනඹ වයන  කුලීයථ රිඹදුයන්  පුහුණු කිරී ම්  ැඩටවන  භගින් අ ප්ක්ා  

වයනු රඵනු ේ ශ්රී  රාවා  ාාායව   ේා උ් රමිති  භ්ටටභකින්  ඳත්ා  ගනඹාභ  ාාායවින්  වා   

තිප්තිභත්  ආයක්ාවාරී  ේා ැඳත්භ  වා   භභ  ඹෝජිත  ැඩටවන  භගින් අ ප්ක්ෂිතඹ. 
 

    භභ ැඩටවන පුර්  වාලීන  දින 5 ව වාරඹක් තුර  ඳත්නු අතය  එභ ැඩටවනට අදාර විඹ 

භාරා ැවසීභ, විබාග  ඳැැත්වීභ, ර ඹෝගිව  ැඩටවන්  ැවසීභ  ශ්රී රාවා ාාායව  වා  වෝට්  

වශභනාවය  ආඹතනඹ භගින්  භ වඹනු ඇත. ැඩටවන   භ වඹවීභ ම්ඵන්ධීවය ඹ  ඵ්නාහිය  ඳශාත් 

ාාායව  භණ්ඩරඹ  භගින් සිදුවයනු ඇත .ැඩටවන  අාන ේදී විබාග භත්වන්  වා රවී ත වතිවඹක්  

වා ඵරඳත්රක්  නිකුත් වයනු ඇත. ඳාඨභාරා ගා්තු  රු. 8,250.00  න අතය, ලිඹාඳදිාචි  ගා්තු  ල ඹන් 500 ව 

මුදරක් අඹවයනු ඇත. 

 
2021 ලර්ය තුෂ මමමශයවී්            පුහුණු ාභීන් 
 

1. කුලී යථ රිඹදුරු  ැඩටවන    106 

 

 
 
 

     

 

 

 

 

 
 

  



6.2  ක්රියාකාරක්   
 

1. ඵ.ඳ වංචාරක ආකර්ණීය ව්ථාන ආශ්රිතල යතලත ඳශකමක්  වංලර්ධනය කිරීම. 

(ඵව්නාහිර ඳෂාමත් ශඳුනාගනු ැබූ ප්රධාන වංචාරක ව්ථාන මදකක් ආශ්රිතල ලැඩවනශන් 

ක්රියාත්මක කිරීමන වැකම්  කිරීම : 

 

 

⋆ ලල්ාවින යගිර රක්ෂිතය ආශ්රිතල තිපරවාර ඳාියවියක වංචාරක ලයාඳතතිපයක් වැකම්  කිරීම. 

මමමශයු්  ක්රියාලයය. 

 නායක්   දඳාර්ත ම්න්තු ප යාඳිති ක්රිඹාත්භව වයන 

නිරධාරීන් භඟ මුලිව ාවච්ඡා සිදු කිරීභ. 

 න ායක්  ානයා්   භභ ැඩටවන පිිනඵ ලිපි භඟින් දැනුත් 

කිරීභ. 

 ්ථාීඹ නිරීක් ඹ.  

 ාර්ධන වාර්ඹඹන් වඳුනා ගැීභ. 

 යාඳිතිඹට අදාශ සිතිඹම් වා ආශ්රිත  තොයතුරු රැ් කිරීභ. 

 ර් රාවිට රා ේශීඹ  ් වම් භඟ මුලිව ාවච්ඡාක් සිදු කිරීභ. 

 

⋆ පිළිකුත්තුල තිපරවාර ප්රජා වංචාරක වංලර්ධන ලයාඳතතිපය. 

ඵ.ඳ ාාායව භණ්ඩර ේ අධීක් ඹ වා ම්ඵන්ධීවය ඹ ඹට ත් ඳශාත් ඳාරන අභාතයාල ේ මුරය 

රතිඳාදන භඟින් භවය රා ේශීඹ  බා විසින්  ඹෝජිත ාර්ධ වටයුතු  භ වඹනු රැබිණි. 

 

 

මයෝජිත ලයාඳතතිපමේ අයරයර 01 යනමත් ඳශත වශන් ක්රියාකාරක්  ක්රියාත්මක කරනු ැණි.. 

 රධාන ැරැ්භ - අදිඹය 01 ව් කිරීභ. ( භභ ා්තු විදයාත්භව ැරැ්භ ඉාජි න්රු 

වාර්ඹඹන් පිිනඵ ාාතිව වාර්ඹාාලඹ විසින් ව් වයනු රැබිණි. 

  ඹෝජිත යාඳිතිඹට අදාශ පුයාවිදයා  දඳාර්ත ම්න්තු න් අනුභැතිඹ රැබිණි. 

  ඹෝජිත යාඳිති ේ අදිඹය 01 ඹට ත්  ශද කුටි 02 ක්  ඉදි වයනු රැබිණි. 

 

 
මලන්කෂ  මුද 

 
අනුමත  ලයඳතතිප වංඛ්යාල 

 
ලැයකෂ මුද 

 
රු. 500,000.00 

 

 
01 

 
 

 
රු.  3613499.78 



⋆ මීගමුල තිපරවාර ශා ඳාියවියක වංචාරක වංලර්ධන ලයාඳතතිපය  

 භභ  ඹෝජිත  යාඳිතිඹ ඹට ත් මීගමු වරපු ආශ්රිත පිහිටා ඇති ව ඩොරාන ඳාරිරිව ඳේධතිඹ 

හිත දුඳත් 05  ඹොදා ගන ාාායව ාර්ධන යාඳිතිඹක් ක්රිඹාත්භව කිරීභට මුලිව ැරසුම් ව ්

වයනු රැබිණි. ඒ ඹට ත් යා ේ ගකියුතු අාල භඟ නිරීක් ඹ වය ාර්ධන වටයුතු වඳුනාගනු 

රැබිණි. මීගමු ාාායව වරාඳඹ තුශ භනා ඳාරිරිව ාාායව විබතාඹක් හිත වරපු වා ඒ ආශ්රිත 

ව ඩොරාන ඳරියඹ ාාායව වර්භාන්තඹ වා උඳ ඹෝානඹ වයගැීභ භඟින් රාා වබාගීත් 

ාාායව වර්භාන්තඹක් වා ර පල වය ගත වැකි ප. (ව ඩොරාන ඳරියඹ වා දුඳත් පිලිඵ 

වැඳින්වීභක්)  භභගින් ඳාරිරිව ාාය ඹ ( Eco - Tourism) ාව් ඳඹ ක්රිඹාත්භව කිරීභට භනා 

විබඹක් ඳතී.  භහිදී ධීය ානතා ේ නි්ඳාදන වා වැකිඹාන් ඒවාඵේධ කිරීභට වැකිඹ.  භභ 

ාාායව යඳිතිඹ අන්තර්ාාතිව තියාය ාාායව නිර් ාඹවඹන් ඹට ත් ක්රිඹාත්භව කිරීභට නිඹමිතඹ. 

(GSTC) එභගින් මීගමු ාාායව වරාඳඹ අන්තර්ාාතිව පිිනගැීභක් හිත ගභනාන්තඹක්  ර 

රාලිත ප.  භභ යාඳිතිඹ යා ේ සිඹලු ගකියුතු ඳාර්ලඹන් ේ එවඟතාඹ භත ක්රිඹාත්භව නු 

රඵි. යාඳිතිඹ භගින් වරපු තුශ පිහිටා ඇති ායක්ෂිත ව ඩොරාන ඳරියඹ වා ඒ ආශ්රිත භත්ය වා 

ජීවින් ාාායව වර්භාන්තඹ දවා භනා විබඹක් ඳතී.  භභගින් තදුයටත් ව ඩොරාන ඳරියඹ වා 

වරපු ායක් ඹ වා ර පල  ප. 

මීගමු වරපු ආශ්රිත පිහිටා ඇති ආවර්ලීඹ ඳාරිරිව ඳේධතිඹකින් භන්විත  ව ඩොරාන දුඳත් 

(5ක්)  

එභ දුඳත් ආශ්රිත සුවි ලේෂී ඳාරිරිව ඳේධතිඹක් නිර්භා ඹ වී ඇති අතය, විවිධ භත්ින් ේ ජීන යටා 

එභ දුඳත් ආශ්රිත සිදුනු රඵි. ශ්රී රාවාට අ පනිව වා  ආගන්තුව කුරු් රන් (migrants) වි ලේඹන්ද 

 භභ වරාඳඹ තුශ දැකිඹ වැකිඹ. එ භන්භ ධීය රාා ේ ජින යටාන්  භභ වරපු ආශ්රිත සිදුවයනු 

රඵි. ඒ වා ඔවුන් විධ ධීය ආම්ඳන්න බාවිත වයනු රඵි.  භභ දුඳත් ආශ්රිත ාාය ඹ වා 

ඳැඹ එවව ඳභ  වාරඹක් ගතන අතය, එභගින් ාාායවින් වා නැවුම් අත්දැකීම් රඵාගත 

වැකිනු ඇත.  භභ වරාඳඹ ාාායව ගභනාන්තඹක්  ර අන්තර්ාාතිව නිර් ාඹවඹන් අනු 

 භ වඹවී භන් ඍජු වා ක්ර ප් යතිරාබ රැ ේ.  

කපුල ආශ්රිතල මයෝජිත වංචාරක වංලර්ධන ක්රියාකාරක් .     

 ාැටිඹක් ව් කිරීභ. 

 නැයඹුම්  පදිවාක් ව් කිරීභ. 

 ාාායවින් වා ඳවසුවම් භධයථ්ානඹක්. 

 ර පල ඳත්ර නිකුත් කිරී ම් කුටිඹක් ව් කිරීභ. 

 ාාායවින් දවා ආවාය ඳාන රඵා දීභ වා ඳවසුවම්. 

 විදුලි ඹන් ක්රිඹාවයන සිඹලු ඳවසුවම් හිත   ඵෝ්ටටු  දවක් ඳඹා ගැීභ. 

 ාාායවින් වා තනි ගභන් වර වැකි  ඵෝ්ටටු (paddle boats) 

 

මමමශයු්  ක්රියාලයය  

අන්තර්ාාතිව තියාය ාාායව නිර් ාඹවඹන් (GSTC) අනුකුර  ඹෝජිත යාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භව 

වයනු රඵි.යාඳිතිඹ භඟින් රාා ාාය ඹ වා ඳාරිරිව ාාය ඹ ාව් ඳඹ ක්රිඹාට නැාවීභ සිදු 

වයනු රඵි. භහි දී රාා වා ිජු රතිරාබ රැ ඵන ැඩ පිින රක් ක්රිඹාත්භව කිරීභ වා 

ඔවුන් ඵරගැන්වීභ,ආගන්තුව වශභනාවය ඹ වා පුහුණුවයවීභ, ්ථාීඹ භාර් ගෝඳ ේලන 

පුහුණු කිරීභ වා ාාය ඹ පිිනඵ පුහුණු කිරීභ සිදු වයනු රඵි. යාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භව කිරී ම් දී 



රාා ම්ඵන්ධ වය ගනිමින් රාා ාවිධානඹක්  ගොඩනැගීභ සිදු වයනු රඵි. සිඹලුභ  භ වයුම් 

ක්රිඹාලිඹ ඵ.ඳ ාාායව භණ්ඩර ේ අධීක් ඹ ඹට ත් රාා ාවිධානඹ භඟින්  භ වඹනු රඵි. 

 ඹෝජිත යාඳිතිඹ භඟින් ඵ.ඳ.ාාායව භණ්ඩරඹට වා  රාා ාවිධානඹ  ත රතිරාබ  ඵදීඹන ැඩ 

පිින රක් ක්රිඹාත්භව වයනු රඵි.  

 

 

* ඹගියර යක්ෂිතඹ ාාායව ගභනතඹක්  ර ාර්ධනඹ කි ය ම් ැඩටවනට භගාමී  ේරුර 

 භොයග් ර ාාායව වරාඳ ේ සිට ාාායවින්  ඵෝ්ටටු  ේාක් භඟින් ගභනාන්ත  ත රාවනඹ 

කිරී ම් ැඩටවන  

* ගඟ දි ේ ගභන් කිරී ම්දී ාාායවින් වා විවිධත් ඹන් යුතු ාාායව අත්දැකීම් රඵා දිඹ වැකි 

ැඩටවන් ක්රිඹාත්භව කිරීභ. 

* ගඟ  දඳ යක්ෂිත  ඹොදා ගනිමින් ාාායවින් වා ඳාරිරිව අනුගත ාාායව ඹටිතර ඳවසුවම් 

ැඳත්භ. 

 

 

 

 

 



7. පදායීත්ලය  

 ඵ්නාහිය ඳශා ත් ාාායව භණ්ඩරඹ අභ  ේව භණ්ඩරඹක් ඹට ත් උඳරිභ පරදාත්තත් ඹන් 

යුතු (covid - 19 ාගත තත්ත්ඹ )  2021 ර්ඹ තුශ යාඳිති  භ වඹනු රැබිණි. පුහුණු වා 

දැනුත්කිරීම් ැඩටවන් භඟින් භඟින් ර්ඹ තුශ වැපී  ඳ නන ආදාඹභක් උඳඹාගනු රැබිණි. 

  වොශම 10 ්ථාපිත වය ඇති LED පුරු නැත ඹාත්වාලීන වය  භ වයුම් වටයුතු සිදු වය  

ආදාඹම් උත්ඳාදනඹ කිරීභ වා අධයක් භණ්ඩර ේ අනුභැතිඹට ඹටත්  ඳෞේගලිව අාල ේ 

ආඹතනඹක්  ත රඵා දීභට අදාශ ක්රිඹාභාර්ග ගනු රැබිණි. 

 ගම්ඳව නගයඹ තුශ ්ථාපිත වය ඇති LED පුරු භඟින් ආදාඹම් උත්ඳාදනඹ කිරීභ වා අධයක් 

භණ්ඩර ේ එවඟතාඹ භත  ඳෞේගලිව අාල ේ ආඹතනඹක්  ත ඳැරීභට වටයුතු වයන රදී. 

 

9. ශඳුන්ලා දී ඇතිප නල ප්රතිපඳත්තිප ශා ක්රියාකාරක් . 

 

 භණ්ඩරඹ භඟින්  ගෝලීඹ තියාය අයමුණු ( SDG) වා  ගෝලීඹ තියාය ාාායව ඉරක්ව (GHTC) පුයා 

ගැීභ වා වි ලේ අධානඹක්  ඹොමුවය ඇත. 

 ඵ්නාහිය ඳශා ත් ාාය ඹන් විවිධන්ගීවය ඹට රක් කිරීභ.  

 

 ඵ්නාහිය ඳශා ත් ාාායව ගභනාන්ත වා ාාායව ක්රිඹාවායවම් භඟින් වාන්තාන් වා රාා ඵර 

ගැන්වීභ වා වි ලේ අධානඹක්  ඹොමු කිරීභ.  
 

 න ෝත්ඳාදන වැකිඹාන් බාවිත වශ වැකි න සිඹළු උඳාාග ඇතුරත් න ඉවර තාක් ඹ අ ප්ක්ෂිත 

පිරිවිතයඹන්ට අනුකර න මුරිත භාධය බාවිතඹ. 
 

 ාාායව රර්ධන වටයුතු වා භාා ාාර භාධය බාවිතඹ. 
 

  ේ අඩවිඹ භාසිව ඹාත්වාලීන කිරීභ. 
 

 

 

 රාාය  භාධයඹන්හි රති ඳෝ ඹන් ැඩටවන් වා අ ලෝ ඹ වය ගැීභ. 
 

 

 ඳ් අවුරුදු උඳාඹභාර්ගිව ැර්භට අනුකර ාර්ෂිව ක්රිඹාවාරී ැරැ්භ ැවසීභ. 
 

 ාාායව  ේා ආඹතන භඟ වබාගීත් රර්ධනඹ. 
 

 

 ඳශාත් යාාය ආඹතන වා යාාය ආඹතන භඟ ව ඹෝගීතාඹ ර්ධනඹ. 
 

 අතණ්ඩ පුහුණු වා දැනුත් කිරීභ. 
 

 ඵරඳත්ර ාර්ෂිව ඹාත්වාලීන කිරීභ. 
 

 

 ාාායව  ේා ඳඹන්නන් ේ දත්ත ඳේධතිඹක් ඳත්ා ගන ඹාභ. 
 
 

 ඳාර්ලවරුන් ඵරගැන්වීභ. 
 

 තයඟවාරී ආර්ථිව ඳරියඹට ගැර ඳන ඳරිඳි රීති ැවසීභ. 

 



10. විග න විභසුම් වා පිිනතුරු ැඳත්භ. 

 විග න වමිටු රැ්වීම් භඟින් භණ්ඩර ේ විග න වටයුතු විධිභත් සුඳරීක් ඹ කිරීභ. 

 විග න විභසුම් රභා ඹ අභ වය ගැීභ. 

 

11. ආඹතන ේ වාර්ඹ ාධනඹ ැඩිදියුණු කිරීභ  නු න් අදව් වා  ඹෝානා  

 

 වැකම්  කෂ  ලයඳතතිප 

ඵ්නාහිය ඳශාත් ාාායව භණ්ඩරඹ භඟින් 2022  ර්ඹ තුශ එක්ත් ාාතීන් ේ තියාය ාාායව 

(STG) ඉරක්ව ාක්ාත් වය ගැීභ අයමුණු වය ගන ාාායව ගභනාන්තඹන් පිහිටුවීභට ැරසුම් වය 

ඇති අතය එභඟින් ාාායව වරාඳ ආශ්රිත රාා ාාය ඹ යාඹවත්ඹ ර්ධනඹ කිරීම් ව 

මිල්ඳාදන වැකිඹාන් ාාායව වර්භාන්තඹ වා ඒවාඵේධ කිරීභට ැරසුම් වය ඇත. භභඟින් 

ාාායවින්ට විවිධත් ඹන් යුතු අේදැකීම් රඵා දීභට අ ප්ක්ෂිති.  භභ ක්රිඹාදාභඹන් ාර්ථව වීභත් 

භඟ ඒ ආශ්රිත සුළු වා භාධය ඳරිභා  ාාායව  වෝට් , ාාායව නි ඹෝජිත ආඹතන ර 

පරදාත්ත්ඹ ඉවර නැාවීභ අයමුණු වය ගන යාඳිති  භ වඹවීභට ැරසුම් වය ඇත. වි ලේ ඹන්භ 

භාන ම්ඳත් ාර්ධනඹ, රර්ධනඹ, ඹටිතර ඳවසුවම් ැඳත්භ ක් ේත්රඹන් ආය ඹ න ඳරිදි 

යඳිති  භ වඹ වීභට ැරසුම් වය ඇත. 
 

 අන්තර්ාාතිව ාාායව ් පි්  දවා ඵ්නාහිය ඳශා ත් රර්ධන උඳවය  ැඳත්භ. 
 ඵ්නාහිය ඳශා ත් අවිධිභත් ාාායව ්ා ඳඹන්නන් ලිඹාඳදිාචිඹ වා වැඳුනුම්ඳත් රඵාදීම්. 
 වි ලේෂිත ාාායව  ේා ඳඹන්නන් ඵරගැන්වී ම් ැඩටවන්.  
 සුළු වා භධය ඳරිභා  ත්වායව  ේා ඳඹන්නන් ේ පරදාඹවත්ඹ ඉවශ නැාවී ම් 

ැඩටවන්. 
 ඵ්නාහිය ඳශා ත් ාාායව වරාඳ ර ඹටිතර ඳවසුවම් ැඳත්භ.  
 ඵ්නාහිය ඳශාත් ාාායව ආවර්ණිඹ ්ථාන ර ඹටිතර ඳවසුවම් ාර්ධනඹ කිරීභ. 
 පුහුණු , දැනුත් කිරීම් භාන ම්ඳත් ාර්ධනඹ. 

 
 
 

 2021   ලර්මේ මයෝජිත  ලයාඳතතිප 
 

 

 ාාායව  ආවර්ණීඹ   යශ වරාඳඹ ආශ්රිත ඹටිතර ඳවසුවම් ාර්ධනඹ                මිලිඹන   41  ි 

 ාාායව ආවර්ලණීඹ  පුයාවිදයාත්භව ්ථානර ඹටිතර ඳවසුවම් ාර්ධනඹ කිරීභ         මිලිඹන  25  ි 

 ාාායව ආවර්ලණීඹ ඳාරිරිව ්ථානර ඹටිතර ඳවසුවම්  ාර්ධනඹ    මිලිඹන  16  ි 

 “ඇ ම්සින් ශ්රී රාවා”  රර්ධන  ඟයා                         මිලිඹන  4.5 ි 

 අන්තර්ාාරඹ ආශ්රිත රර්ධන ැඩටවන           මිලිඹන    5  ි 

 ාාායව රර්ධන උඳාාග ැවසීභ                       මිලිඹන  4.2 ි 

 ාාායව රර්ධන ඉප ඳැැත්වීභ                                  මිලිඹන  3.7 ි 

 ආගන්තුව වශභනාවය  පිිනඵ ශි් පීඹ ඳාඨභාරා       මිලිඹන  2.2 ි 



 ාාායවින් රාවනඹ වයන රිඹදුයන් පුහුණු කිරී ම් ැඩටවන          මිලිඹන    1  ි 

 ඵ්නාහිය ඳශා ත් වරාඳ භාර් ගෝඳ ේලවින් පුහුණු කිරී ම් ැඩටවන                        මිලිඹන  1.2 ි 

 ාාායව ගම්භාන ැවසීභ                       මිලිඹන    1  ි 

 අවිධිභත් ාාායව  ේා ඳඹන්නන් ේ පුහුණු  ැඩටවන්       මිලිඹන    1  ි  

 ධාරිතා ාර්ධන ැඩටවන්          මිලිඹන  1.8 ි 

 ාාායව  රර්ධනඹ වා ාාගභ දුයවථන  ඹදවුභක් ැවසීභ      මිලිඹන    4  ි 

 ාාායව ආගන්තුව වශභනාවය  ක් ේත්ර ේ සුළු වා භධය ඳරිභා  

යාඹවින් ේ පරදාිත්ඹ ඉවශ නැාවීභ                                    මිලිඹන 3.2  ි 
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2 

 

01 ඳිඡේදය ක- කආයතනිළ කඳැතිළඩ ක/ කක්රියකව්න කනැීමේඡස කසකණකී ය ක 

 

1. හැදින්මේන 

1999 අංක 09 පිහිටුලා එම ප්රඥප්තියය වංෝ නයය ෝක   2007 අංක 01 දරණ ප්රඥප්තියය 

ය ෝේ පලේලාෝෙය යනු බයි. 

   

1.1 දැක්න ක - අපද්රලය ලින්  ෝර ර පිසවරය් 

 

1.2 කඡනඡහව්ණ ක  - “උචිර අපද්රලය කෂමයාකරණ ලයුශය් වශ   ක්රෝම පාය්  වථාාපයය 

කිරීම තුින්  බවථයාහිර පෂාෝේ පිසවරය ආර්ා කිරීම, ලැඩිදියුණු කිරීම වශ 

කෂමයාකරණය කිරීම වදශා පෂාේ පාය ආයරය ්ියමේ කිරීම, මනයම රයෝ  වශ 

පෂාේ වභාෝේ වශෝය්  එම අපද්රලය කෂමයාකරණ ලයුශය වශ ක්රෝම පාය්  ිරරතුැවල 

රා්ණික ෝව අභිලර්නයය කිරීම තුින්  බවථයාහිර පෂාර යයජිවිරය  ලඩාේ සුදුසු 

ප්රෝශය් බල  පේ කිරීම” 

 

1.3 කළකර්යයන් 

 බවථයාහිර පෂාෝේ යාෙිසක වශ ග්රාමිය ය ප්ර ෝශලින්  පිසවරය  එකතු ලය අපද්රලය උපිසම ෝව 

ලෂ්ලා පෂාෝේ මශයයයාෝේ ෝම් ම වතු්  ශා ලෘ්රා ආදිෝ ද යශපර වදශා පිසවරය 

පිිසසිදුල රබාෙැනීම වදශා අලය විි  විනාය වැසිම. 

 බවථයාහිර පෂාේ වභා බ ප්රෝශ තු යයයය ලය අපද්රලය පිසවරය  ශා ෝවඛ්යය  උපද්රලකාරී 

ෝය ලය අ් දමිය ්  බැශැර කිරීම, ප්රලාශයය කිරීම, ෙබඩා කිරීෝේ කාර්යය විි මේ කිරීම වඳශා 

පෂාේ පාය ආයරය ශා ඊ  අදාෂ අෝයකුේ ආයරය වමඟ එ්ල ක යුතු කිරීම ශා එමඟි්  සිදු 

විය ශැකි ආපදාල්  ිරථචය කිරීම ශා ර්ෝවේරු කිරීම, ඒ වඳශා අලය කාර්ය පටිපාටි වකවථ කිරීම 

වශ ඊ  අදාල ක්රියා කිරීම. 

 අපද්රලය යැලර පාවිචිචි කිරීම ශා ප්රියච්රීකරණය කිිසම වේබ් නෝය්  පර්ෝ ණ පැලැේවීම. 

 අපද්රලය අක්රමලේ ෝව බැශැර කිරීම ිරවා දුණය වී ඇිය වථාාය, ප්රෝශ වශ කාප යාා 

රේලය  පේ කිරීම වඳශා වැසුේ කිරීම, ිරයමය්  පැයවීම ශා ඊ  අදාල ක්රියාේමක වීම 

වශියක කිරීම ශා අධී්ණය කිරීම. 

 පෂාේ තු ෝශශීය ෝශ  විෝශශිය මුදල් ආනාර වහිරල ඉශර වදශ්  කරුණු වේබ් නෝය්  

අි කාිසය ,ෝලයේ ආයරයය්  ෝශ  පුශෙයකු විසි්  ක්රියාේමක කරනු බය සියම ම ලයාපෘන්්  

පෂාේ පාය ආයරයය්  වශ අදා ආයරය වමෙ වේබ් ධීකරණය කිිසම වශ අධී්ණය 

කිරීම. 

 අපද්රලය කෂමයාකරණය වදශා අි කාිසය විසි්  පෂාර තු ඇිය අෝයකුේ ආයරය වමෙ එ්ල 

ෝශ  ෝල්  ෝල් ල අදා ිනපි ෝල්ඛ්ණ. ලාර්රා ෝප ේපේ, ෝර රතුරු වශ දැ් වීේ ආදිය ප්රකාය  

පේකිරීම ශා මශයයරාල දැනුලේ කිරීම. 



3 

 

 අි කාිසෝයහි පරමාර්ා ශා වමාය පරමාර්ා ඇිය ශ්රී ංකාල තු ෝශ  විෝශය් හි පිහිටි 

ෝලයේ වංවිනාය වමෙ වශෝය ෙෝය්  ක යුතු කිරීම. 

 අපද්රලය ඇියවීම අඩු කිරීම වදශා පරී්ණ පැලැේවීම, දැනුලේ කිරීම, ඊ  අදා ිරයමය්  

පැයවීම. 

 

1.3 ක කආයතනය කඅණමුණු කහැදින්මේන 

බවථයාහිර පෂාේ අපද්රලය කෂමයාකරණ අි කාිසය, අපද්රලය කෂමයාකරණය වේබ් නෝය්  

පෂාේ පාය ආයරය වදශා අපද්රලය කෂමයාකරණ විය  අදාල ෝවේලාල වපයය ආයරයය් 

ලෝය්  ක යුතු කරනු බයි.  ඊ  අමරරල පාෝේ පාවැල්, රායය ආයරය, පෂාේ ෝර ශල්, 

ෝපර පාවල් ලැිර ආයරයල අපද්රලය කෂමයාකරණය විි මේ කිරීම වදශා රා්ණික දැනුම 

වශ ප්රියපාදය දායකේලය බාීමම  ක යුතු කරනු බයි.  රලද අි කාිසය මිය ්  වෘජුලම ශදුයාෙේ 

ඉ්කෙර කණ්ඩායේ වදශා අපද්රලය කෂමයාකරණ ලැඩව ශ්  ක්රියාේමක කරනු ැෝ .   

රලද බවථයාහිර පෂාෝේ අපද්රලය කෂමයාකරණය විි මේ කිිසම වදශා බවථයාහිර පාර තු මශා 

පිසමාණ ලයාපෘිය ක්රියාේම කිරීමද සිදු ෝක   ඇර. 

 

4. අනුමර කාර්යය මණ්ඩය (මාණ්ඩිනක) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

අිකළකිඡේ කඅනුනත කතනතුරු 

 

අනුනත ක

සීඛ්යකව් 

දැනන කඡසේව්ඡේ ක

ඡයදී ක

සිටිනසීඛ්යකව් 

පුණප්ඳකඩු ක

තනතුරු ක

සීඛ්යකව් 
අනය්  01 01 - 

ිරෝය යය අනය් 

 ිරෝය යය අනය්(රා්ණ ශා පුහුණු) 

 ිරෝය යය අනය්(මුය ශා ිණණුේ) 

 

01 

01 

 

01 

01 

 

- 

- 

වශකාර අනය් 

 වශකාර අනය්(මුය ශා ිණණුේ) 

 වශකාර අනය්(පිසපාය ශා මායල වේපේ) 

 වශකාර අනය්(රා්ණ) 

 වශකාර අනය්(නීිය) 

 වශකාර අනය්(ඉංජිෝ් රු) 
 

 

01 

01 

01 

01 

01 

 

01 

01 

01 

01 

- 

 

- 

- 

- 

- 

01 

 
පිසපාය ිරනාරී  

 
01 

 

01 

 

- 

ෝයයථස වංලර්නය ිරනාරී (කාප) 04 04 - 



4 

 

ආයතනය කනගින් කඡසේව්ක කසඳයන කආයතනිළ කඡසේව්ක කඳිසණය කපිළිබ කඡතොණතුරු ක 
 

 
බවථයාහිර පෂාෝේ පෂාේ පාය ආයරය 49 ්  එම පෂාේ පාය ආයරය බ ප්රෝශය් හි යයයය ලය 

අපද්රලය ප්රමාණය ලාර්ිකකල ලර්නයය ලය / වංක්රමණිය ලය යයෙශයය, කාර්මිය කකරණය ශා වශ ආර්ිකක 

ශැකියාල මර ශීඝ්රෝය්  ලර්නයය ෝලමිය ්  පලන්. 

ෝමම ෙැ ම ල ෝශේතුෝල්  පෂාෝේ පාිසවිසක ශා වාමාජීය ෙැ ම  රාශිය් පැයයැගී ඇර. ෝේ ලය වි  2020 

ලර්ෝ ීම උපකල්පයය කරනු ැබූ දේරය්   අනුල පෂාෝේ අපද්රලය යයයය දියක  ෝම.ෝ  ්  

3800ක  ආව් ය ෝේ.  

එකතු කරනු බය අපද්රලය ප්රමාණෝය්  2020 ලර්ය අලව්  ලය වි  73% ක ප්රමාණය් විලෘර අපශරණ 

භූමිය ල රැ් පේ කරනු බයි. 

බවථයාහිර පෂාෝේ පෂාේ පාය ආයරය 49 මඟි්  එකතු කරනු බය අපද්රලය ප්රමාණය දිවථත්රි්ක අනුල 

පශර ද්ලා ඇර. 

 

1.7 ක  කවිඡේ  කආධකණ කලබන කව්යකඳතති 

 
බවථයාහිර පෂාෝේ යාෙිසක ඝය අපද්රලය කෂමයාකරණය විි මේ කිරීම වඳශා ලය (2021 – 2041) 20 

අවුරුදු ගුරු වැැවථම් වකවථ කිරීම වඳශා යප්  යාරය් රර වශෝය ගීරා ආයරයෝ  (JICA) ආනාර මර 

බවථයාහිර පෂාේ ඝය අපද්රලය කෂමයාකරණ ප්රනාය වැැවථම වේපාදයය කිරීම වඳශා ලයාපෘියය 2019 

මාර්තු මව සි  2023 ජින මව ද්ලා ක්රියාේමක කරනු බයි.  

එම ලයාපෘියය මිණ්  පෂාෝේ ගුරු වැැවථම පියෙෝය කිරීම  අමරරල අපද්රලය කෂමයාකරණ දේර 

පශනියය වකවථ කිරීම, අපද්රලය එකතු කිරීම ප්රලර්නයය වඳශා යංෙම දුරකරය ෝයදවුම් පෂාර  ශු් ලා 

ීමම, ෝප ෝශ රලේර අපද්රලය හුලමාරු මනයේාායය වථාාපයය කිරීම වශ කරදියාය ෝක ේෝප වථ්   

ලයාපෘියෝ  නාිසරා වංලර්නයය යය ලයාපෘන්් ද ක්රියාේමක කිරීම  ෝමම ලයාපෘියය ය ෝේ වැසුේ කර 

ඇර.ෝමම ලයාපෘියෝ  වමවථා පිිසලැය යප්  ෝය්  332,398,000 ෝව ඇවථරෝේ් තු කර ියෝ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2 කඳිඡේදය ක- කප්රගතතිය කහක කදදිි කදැක්න 

  

බවථයාහිර පෂාෝේ පෂාේ පාය ආයරය මිණ්  එකතු කරනු බය යාෙිසක ඝය අපද්රලය ශා අෝය්තු 
ඝය අපද්රලය විි මේ ෝව කෂමයාකරණය කිරීම වඳශා අි කාිසය විසි්  වකවා ඇිය 2021 – 2025 පවථ 
අවුරුදු වංලර්නය වැැවථම  අනුල පශර වඳශ්  උප වංරචකය්  ශුයාෝෙය ඇර. 
 

1. අපද්රලය කෂමයාකරණය වඳශා අලය නීිය රාමුල වශ ිරයාමයය ්ියමේ කිරීම  

2. අපද්රලය යයයය ලය වථාායෝ ීමම ෝල්  කිරීම  

3. ප්රාාමිය ක අපද්රලය ප්රියවානයය   

4. අරරමැදි අපද්රලය ප්රියවානයය 

5. ප්රාාමිය ක ශා ශවීියයික අපද්රලය එකතු කිරීම 

6. අපද්රලය ප්රියවානයය 

7. විදයාේමක අපද්රලය අපශරණය 

 

උප වංරචකය කාර්යය 2021 ප්රෙියය 
 
1. අපද්රලය කෂමයාකරණය 
වඳශා අලය නීිය රාමුල වශ 
ිරයාමයය ්ියමේ කිරීම 

ප්රඥප්තියය වංෝ නයය වඳශා අලය 
ක යුතු සිදුකිරීම 

ප්රඥප්තිය කමිය ටුල විසි්  අනුමර කර පෂාේ 
වභාෝේ අනුමැියය වඳශා ඉදිසපේ කිරීම  අලය 
ක යුතු සිදුකර ඇර.  

2008 අංක 01 දරණ අපද්රලය 
කෂමයාකරණ රීිය ක්රියාේමක කිරීම 
විි මේ කිරීම 

රීිය ක්රියාේමක කිරීම වඳශා ඇිය ෙැ ම  
ශුයාෝෙය එම රීිය යැලර වංෝ නයය වඳශා 
අලය ෝකටුේපේ වකවථ කර ඇර. 

 විි මේ අපද්රලය කෂමයාකරණ 
ක්රමෝේදය්  ක්රියාේමක කිරීම  අලය 
දේර වශ ෝර රතුරු පශනියය් ශු් ලා 
ීමම (Data Base) 

JICA ආයරයෝ  වශෝය ෙය ඇියල දේර 
පශනියය  (Data Base) වකවථ කිරීම 50% පමණ 
අලව්  කර ඇර. 

2. අපද්රලය යයයය ලය 
වථාායෝ ීමම ෝල්  කිරීම 

අපද්රලය කෂමයාකරණය 
වේබ් නෝය්  ඉ්කෙර කණ්ඩායේ 
ශා ප්රයාල දැනුලේ කිරීම 

2021 ලර්ෝ  පැලිය COVID ලවංෙර රත්වය 
ෝශේතුෝල්  වැසුේ කෂ පිසදි ලැඩව ශ්  
ක්රියාේක කිරීම  ෝයශැකි ව යමුේ, පෂාෝේ 
අපද්රලය ෝල්  කිරීම 48% - 50% ද්ලා 
ප්රලර්නයය කිරීම  ශැකිවී ඇර.  

3.ප්රාාමිය ක අපද්රලය 
ප්රියවානයය 

අපද්රලය යයයය ලය වථාායෝ ීමම 
යයයය කර් යා විසි් ම අපද්රලය 
වේපර් ෝව ෝය දා ෙැනීම 

“පිසවර ෝප “ ලැඩව ශ්  - 102 
ප්රියච්රීකරණ අපද්රලය එකතු කර් ය්  
ිනයාපදිංචිය - 14 
 

4.අරරමැදි අපද්රලය 
ප්රියවානයය 

 

අපද්රලය වේපර් ෝව ෝය දා ෙැනීම 
වඳශා අලය ක යුතු සිදුකිරීම 

 ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘිය වඳශා EPL 
වශියක බා ෙැනීම  අලය ක යුතු 
සිදුකිරීම -  

 ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘිය වඳශා GMP 
වශියක බා ෙැනීම  වඳශා අලය 
ක යුතු සිදුකිරීම  

 ෝක ේෝප වථ්  ෝප ෝශ රල අෙය 
එකතු කිරීම වඳශා අලය දැනුලේ 
කිරීේ සිදුකිරීම 

 ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘිය ෝප ෝශ ර 
ෝල්කේ කාර්යාෝ  ිනයාපදිංචි කිරීම 
වඳශා අලය මෙ ෝප් වීේ කිරීම. 

 ෝක ේෝප වථ්  ෝප ෝශ රල 
ගුණාේමක භාලය ලැඩිදියුණු කිරීම 
වඳශා වාේප පරීක්ෂාල සිදුකිරීම. 
 

 ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘියල අෝවි 
ප්රලර්නයය වඳශා අලය ක යුතු 

 

 

 

 වඳශා EPL වශියක - 19  
 
 

 GMP වශියක බා ෙැනීම වඳශා දැනුලේ 
කිරීම අලව්  කර ඇර. 

 

 Zoom රාක්ෂණය සවථෝවේ දැනුලේ කිරීේ 
සිදුකර ඇර. 

 

 අයදුේපේ ෝය මුකර ඇර. 
 

 
 

 රත්ව ලාර්රා - 174  
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සිදුකිරීම 

5. ප්රාාමිය ක ශා ශවීියයික 
අපද්රලය එකතු කිරීම 

 

අපද්රලය එකතු කිරීම වඳශා පශසුකේ 
බාීමම 

අලව්  බැශැරලීෝේ පශසුකේ වථාාපයය කිරීම 
වැසුේ කෂ පිසදි සිදු කිරීම  ෝය ශැකි වී ඇිය 
බැවි්  අපද්රලය එකතු කිරීම රලදුර ේ ප්රලර්නයය 
ෝය කරනු බයි.  

6. අපද්රලය ප්රියවානයය 
 

ෝකරලපිටිය අපද්රලය මිණ්  විදුිනය 
යයයය කිරීෝේ ලයාපෘියය වඳශා 
අපද්රලය ෝය මු කිරීම 

දියක  අෝ්තක්ෂිර ඉ්කය 250 Mt. 
ෂඟාකරෙේ ප්රෙියය 250 – 275 Mt. 

7. විදයාේමක අපද්රලය 

අපශරණය 

 

විදයාේමකල අපද්රලය අපශරණය වඳශා 
අලය ක යුතු සිදු කිරීම 

 අරුල්කාලු වනීපාරක්ෂක ිමේ පිරවීම ෝේ 
ලය ෝර් ක්රියාේමක ෝය වීම මර ෝේ ලය 
රා් විදයාේමක අපද්රලය අපශරණය සිදු 
කිරීම  ෝය ශැකි වී ඇර . 

 
 

 

 අි කාිසය මිණ්   ක්රියාේමක කරය ද ප්රාේනය ලයාපෘිය වාර්ා කර ෙැනීම වඳශා 2020 ශා 2021 

ලර්ය් හිඅනුමර ප්රියපාදය ශා එහි ප්රෙියය පශර ද්ලා ඇර .  

 

 2020 කව්ර්ෂය ක 

ප්රියපාදය මා්රය අනුමර මුද (රු.මිය .) මුය ප්රෙියය 

(රු.මිය .) 

මුය ප්රෙියෝ  

ප්රියරය 

පෂාේ වංලර්නය ප්රදාය 14.677 14.676 99.99% 

 

 

 202 1 කව්ර්ෂය ක  

ප්රියපාදය මා්රය අනුමර මුද (රු.මිය .) මුය ප්රෙියය 

(රු.මිය .) 

මුය ප්රෙියෝ  

ප්රියරය 

පෂාේ වංලර්නය ප්රදාය 45.7 44.11 96.52% 

 

 0202 ලර්ෝ  ක්රියාේමක කරය ද ලැඩව ශ්  ප්රෙියය  

“ඳිසණ කඡඳොළ” කව්ැඩසනහන 
 

ලැඩව ශෝ්  අරමුණ 
ිරලාව ශා ආයරය ම්  මිය ්  ෝල් කරය ෝය දිරය, ෝලෂඳෝප  

ඉල්ලුම් ඇිය අපද්රලය ඉලේකර ෙැනීම තුින්  කෂමයාකරණය කිරීම  

ඉ්කෙර කණ්ඩායම 
ප්රයාල / ආයරය (විෝේෝය්  ෝය දිරය අපද්රලය එකතු ෝය කරය 

ප්රෝශල යයරාල) 

කාර්යය්  
ෝල් කරය ද ෝය දිරය ශා ෝලෂඳප් ඇිය අපද්රලය එ් 

වථාායයක  ෝෙයවිේ ෙැණුේකරුල්  ශ  මුද  බාීමම  

ආලරණය ලය ප්රෝශ පෂාේ පාය ආයරය ම්  මිය ්  ශුයා ේ යා ද ප්රෝශ  

ලැය කෂ මුද 
යැර 

 

ලැඩව ශ්  ෙණය  

ෝක විඩ් ලවංෙර රත්වය ෝශේතුෝල්  වැසුේ කෂ පිසදි ලැඩව ශ්  

පැලැේවීම  ෝය ශැකි වලද 2021ලර්ෝ ලැඩව ශ්  102 ් පලේලා 

ඇර. 

එකතු කරය ද 
ප්රියච්රීරණ අපද්රලය 
ප්රමාණය කි.ග්රෑේ 

අපද්රලය ප්රමාණය කි.ග්රෑේ 144,813.2 
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“පිසවර මිය තුෝර ” ලැඩව ශය 
 

ලැඩව ශෝ්  අරමුණ 

පෂාේ පාය ආයරයල අපද්රලය කෂමයාකරණය 

වේබ් නෝය්  වෘජුල දායකත්වය ද්ලය වනීපාරක්ෂක ෝවේලක 

මශතු්  දැනුලේ කිරීම, සවු් ෝේ ආකල්ප ලර්නයය කිරීම ශා 

සවු්  වඳශා වමාය පිිනෙැනීම් බාීමම. 

ඉ්කෙර කණ්ඩායම පෂාේ පාය ආයරය 49 ක වනීපාරක්ෂක ෝවේලක මශතු්  

කාර්යය්  

වනීපාරක්ෂක ෝවේලක මශතු්  දැනුලේ කිරීම, සවු් ෝේ 

ආකල්ප ලර්නයය කිරීම, ආරක්ෂක උපකරණ ශා ිර ඇුේ 

ඇඳීම වේබ් නෝය්  දැනුලේ කිරීම  

2021 ලර්ෝ  ප්රෙියය 

ෝක විඩ් ලවංෙර වමෝ   ආපදාලකි්  ෝර රල අපද්රලය එකතු 

කිරීම වඳශා JICA ආනාර ය ෝේ පෂාේ පාය ආයරයල 

වනීපාරක්ෂක ෝවේලක මශතු්  වඳශා අලය ආරක්ෂිර ඇුේ, පා 

ආලරණ, අේ ෝවේදුේ දියර , මුහුණු ආලරණ වශ අේ ලැසුේ බා 

ීම ඇර. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 පෂාේ පාය ආයරය මිණ්  ක්රියාේමක කරනු බය මනය පිසමාය ලයාපෘිය ශා 

ලැඩව ශ්  

 

1. ෝමම ලැඩව ශ්  මිණ්  අපද්රලය එකතු කිරීම, ප්රලාශයය කිරීම ශා ෝල්  ෝල්  ලෝය්  අපද්රලය 

බා ෙැනීම ශා එෝව බාෙේ අපද්රලය ශැකිරා් දුර  වේපර් ලෝය්  භාවිරා කිරීම අරමුණු 

කරයි.  
 

2. බවථයාහිර පෂාෝේ පෂාේ පාය ආයරය මිණ්  පලේලාෝෙය යය ෝක ේෝප වථ්  අංෙයල 

වමවථා වැසුේ නාිසරාලය දියක  ෝම.ෝ  ්  104්  ලය අරර, ක්රියාේමක නාිසරාලය දියක  

ෝම.ෝ  ්  90.2 ් පමණ ෝේ. ෝමම ලයාපෘිය මිණ්  ිරථපාදයය කරනු බය ෝක ේෝප වථ්  

ප්රමාණය අෝ්තක්ෂිර ම්  ෝේ ෝය පලියය අරර, එය ිරරතුරුල ලර්නයය කෂ යුතුල ඇර. ෝේ ලය 

වි  ෝක ෝේ ප වථ්  අංෙයල ක්රියාකාිසත්වය ලැඩිදියුණු කිරීම වඳශා අි කාිසය මිණ්  ක්රියාේමක 

කරනු බය ලැඩව ශ්  පශර පිසදි ෝේ.  

 

a. ෝක ේෝප වථ්  ෝප ෝශ රල ගුණාේමක භාලය එයේ, ප්රනාය ෝප ක ය ර  ෙැෝයය 

N.P.K. ප්රියරය, බැරෝ ශ ශා අහිරකර ක්ෂුද්ර ජීවී් ෝේ පැලැේම පරීක්ෂ කර බා අලය 

උපෝදවථ බාීමම (ලවරක  N.P.K. පරීක්ෂණ03 - ලාර්රා 81, බැරෝ ශ පරීක්ෂණ 02 -ලාර්රා 

38, ක්ෂුද්රජීවී පරීක්ෂණ 02 -ලාර්රා 55) 
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b. ෝක ේෝප වථ්  අංෙයල ෝවේලකය් ශ  දිරය අපද්රලය ෝක ේෝප වථ්  කිරීම  අදාල පුහුණුල 

ශා උපෝදවථ ිරරතුරුල බාීමම. 
 

c. ෝක ේෝප වථ්  අංෙයල ක්රියාකාිසත්වය ව්රීයල සිදු කිරීම ශා ඒලා  මුහුණ ෝදය ෙැ ම  

ශුයා ෙැනීම වඳශා ෝක ේෝප වථ්  අංෙය පාදක කරෙේ විනායක කමිය ටු වථාාපයය කරමිය ්  

එම කමිය ටු ශරශා ෝක ේෝප වථ්  අංෙය වේබ් නල පලියය ෙැ ම  ශුයා ෙැනීම ශා එම ෙැ ම  

ිරරාකරණය කිරීම  ක යුතු කිරීම. 2021 ලර්ෝ  විනායක කමිය ටු 28 පලේලා ඇර. 

 

d. පෂාේ පාය ආයරය මිණ්  ක්රියාේමක කරනු බය ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘිය මිණ්  

ිරථපාදයය කරනු බය ෝක ේෝප වථ් ල  අෙය එකතු කිරීම වඳශා GMP වශියක බා 

ෙැනීම වඳශා 2021 ලර්ෝ  අි කාිසය මිණ්  Zoom රාක්ෂණය සවථෝවේ දැනුලේ කිරීේ සිදුකර 

ඇර.  
 

e. 2021 ලර්ෝ  සියලුම ලයාපෘිය ෝප ෝශ ර ෝල්කේ කාර්යාෝ  ිනයාපදිංචි කිරීම වඳශා 

අි කාිසය මිණ්  යාියක ෝප ෝශ ර ෝල්කේ කාර්යාය ෝලර ඉල්ලුේ පර ෝය මු කර ඇර.  
 

 

 

අපද්රලය කෂමයාකරණ අි කාිසය මිණ්  ක්රියාේමක කරනු බය “මිය හිවරු ෝක ේෝප වථ්  

ලයාපෘියල  “ිරථපාදය ම්  ම පශර ද්ලා ඇර . 

 

  ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘියය ක්රියාේමක 
නාිසරාලය  
(Mt/Day) 

ෝක ේෝප වථ්  
අෝවිෝ  

වාමායයය(Mt/month) 

අෝ්තක්ෂිර 
අෝවිය(Mt/month

) 

අෝවි ප්රෙියය 
(%) 

1 මිය හිවරු වේපේ කෂමයාකරණ 
මනයවථාායය - කරදියාය 

40 122 160 76 

2 මිය හිවරු වේපේ කෂමයාකරණ 
මනයවථාායය - ෝප ෝශ රලේර 

30 114 150 76 

3 මිය හිවරු වේපේ කෂමයාකරණ 
මනයවථාායය - දි්ඕවි  

8 2.5 35 7 

 එකතුල 78 238.5 345 69 

 

 

අේකරෙේ යයග්රශණය්  -  
 

1. පෂේ පාය ආයරය ම්  මිය ්  එකතු කරනු බය යාෙිසක ඝය අපද්රලය විලෘර බැශැරලීම 2020 

ලර්ෝ ීම 73% ව අරර එය 2021 ලර්ෝ ීම ෝකරලපිටිය අපද්රලය මිණ්  විදුිනය යයය ලයාපෘියය 

ආරේභ කිරීම තුයේ  50% ක  ආව් යල අලම කිරීම  ශැකිවී ඇර.  

 

පෂාෝේ අපද්රලය කෂමයාකරණ කාපල විලෘර අපශරණය කිරීෝේ ප්රියරය පශර ලගුල මිණ්  

ෝප් ලා ඇර.  

KPI දර් ළය දලක්ළය ප්රගතතිය 

අපද්රලය විලෘර අපශරණ ප්රියරය   

ගතසඳහ 55 % 48.11 

මීෙමුල  76.73 

කැෂණිය  62.75 

ෝක ෂස  20.16 

ෝදහිල  68.87 

ෝශ රණ  54.87 

කම රර  62.6 

බවථයාහිර පෂාර  44% 
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2. පෂාෝේ ක්රියාේමක කරනු බය ෝක ේෝප වථ්  ලයාපෘියල ඵදාතාරාලය 2020 ලර්ය  වාෝ්තක්ෂල 

ඉශෂ යැංවීම  ශැකිවී ඇර. ෝේ වඳශා අි කාිසය මිණ්  ඵදාතාරා දර්ක ශු් ලා ීම ඇර. එ් එ් 

ෝක ේෝප වථ්  අංෙයල ඵදාතාරාලය පියෙිමඹු කරය ඵදාතාරා දර්ක පෂාේ පාය ආයරය ෝලර 

ෝය මු කරනු බය අරර, එහි ආකෘියය් පශර ෝප් ලා ඇර. (2021  ෝය ලැේබර්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.මනය පිසමාය අපද්රලය කෂමයාකරණ පශසුකේ ෝව කරදියාය, ෝප ෝශ රලේර,දි්ඕවි  ෝක ේෝප වථ්  
ලයාපෘිය වාර්ාකල ක්රියාේමක කිරීම. 

 
4.2021 ලර්ය අලවායෝ ීම මිය හිවරු පුහුණු මනයවථාායෝ  ලැඩව ශ්  ආරේභ කරමිය ්  පෂාේ පාය 
ආයරයල ලැඩ සුපරීක්ෂකලරු්  වඳශා වශියක ප්ර පාසමාාල ආරේභ කිරීම. 
 
5.ශ්රී ංකා ෝර්ගුෝේ අපශරණය කිරීම ඇිය අපද්රලය  .ඉලේ කිරීම මිණ්  ආදායේ උේපාදයය කිරීම .  
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අපද්රලය කෂමයාකරණය වේබ් නෝය්  මුහුණ පා ඇිය ෙැ ම  ශා අභිෝය ෙ 
 
1.දශයය කෂ ශැකි අපද්රලය ප්රියකර්ම කිරීම වඳශා ආරේභ කරය ද ෝකරලපිටිය මශා පිසමාය ලයාපෘියය 

ෝක ෂඹ මශ යෙර වභාෝේ යාෙිසක ඝය අපද්රලය ප්රියකර්ම කිරීම වඳශා වථාාපයය කරය ද ලයාපෘියය් 

ෝේ. ඒ අනුල උ්ර ලයාපෘියෝ  දැය  අෝයකුේ පෂාේ පාය ආයරයල අපද්රලය බා ෙැනීම සිදුකෂද, 

ඉදිිසෝ  ීම එම නාිසරාලය ෝක ෂඹ මශ යෙර වභාල  පමණ් හිමිය වීම මර අෝයකුේ පෂාේ පාය ආයරය 

ෝලර එහි ප්රියාභ බා ීමම  ෝය ශැකි වීම. 
 

2.අි කාිසය වැසුේ කෂ පිසදි මශා පිසමාය අපද්රලය කෂමයාකරණ ලයාපෘිය වථාාපයය වීම ප්රමාද වීම. 
 

3.දිරය අපද්රලය වේපර් ෝව ෝය දා ෙැනීම වඳශා ආරේභ කරය ද ෝපියයක් ද ලයාපෘියය මශයය 

විෝර නය මර ෝමෝර් ආරේභ කිරීම  ෝය ශැකි වීම.  
 

4.අපද්රලය කෂමයාකරණ ලයාපෘිය වඳශා සුදුසු ඉඩේ බවථයාහිර පෂාර තුයේ  ෝව යා ෙැනීම  අපශසු වීම. 

5.බවථයාහිර පෂාේ අපද්රලය කෂමයාකරණ ප්රඥප්තියෝ  පලියය අඩුපාඩු අනුල ිරසිෝව අපද්රලය 

කෂමයාකරණය ෝය කරය ආයරය ශා ප්රයාල වේබ් නෝය්  ක්රියාේමක වීම වඳශා අි කාිසමය බය් 

අි කාිසය  ෝය මැිය වීම. 

6.අපද්රලය එකතු කිරීම වේබ් නෝය්  ිරලැරදි ෝර රතුරු ශා දේර පෂාේ පාය ආයරය මිණ්  පලේලා 

ෝය ෙැනීම ෝශේතුෝල්  අපද්රලය කෂමයාකරණය වේබ් නෝය්  ිරලැරදි ෝර රතුරු බා ෙැනීෝේ 

අපශසුරාලය.  
 

7.ප්රියච්රීකරණ දේර විි මේ ශා ිරලැරදි ෝව බා ෙැනීම  ෝය ශැකි වීම. 
 

ප්රියච්රීකරණය කෂ ශැකි අපද්රලය විවින අවිි මේ එකතු කිරීේ මිණ්  සිදුලය බැවි්  ඒලාෝ  දේර බා 

ෙැනීම  ෝය ශැකි වී ඇර. ඒ වඳශා EPR (Extended Producer Responsibility)  ක්රමෝේදය්  ප්රියපේියමය 

න්රණ ක්රියාේමක කිරීම තුයේ  ෝමය ිරලැරදි කරෙර ශැකිය. 

 

 

දදිි කදලක්ළ ක- ක 

 
බවථයාහිර පෂාේ අපද්රලය කෂමයාකණ අි කාිසය මිණ්  ෝකටුේපේ කර ඇිය 2021 -2041 විසි ලවර 

වැසුම  අනුෙර ෝලමිය ්  එහි අරමුණ වාදයය කර ෙැනීම ඉදිිස ක යුතු සිදුකරනු බයි.  

 

ඒ අනුල ප්රකාශිර 2019 යාියක ප්රියපේියෝ  මනර්මය්  අනුල වශ පෂාේ ක්රෝම පාය්   අනුල ශුයා 

ේ යා ද  ඉ්ක වාදයය කර ෙැනීම  ක යුතු කරය අරර, බවථයාහිර පෂාර තුෂ “ අලනායය  ් 

ෝය ව කිසිදු අපද්රලයය් ෝය මැර“යය රේේලය උදාකර ෙැනීම ඉදිිස අරමුණ ෝේ. 

 

ෝමහිීම  අපද්රලය යයයය  අලම කිරීම, ෝල්  කිරීම , යැලර භාවිරා කිරීම වශ ප්රියප්රලාශයය වඳශා 

ප්රමුඛ්ේලය බාෝදය අරර අපද්රලය විලෘර බැශැරලීම ශා විලෘර දශයය වමවථාය් ෝව මුිනනුපු ා 

දැමීමේ , අපද්රලය වේපේ ලෝය්  භාවිර කරමිය ්  ච්රීය ආර්ිකක ර ාලක  ප්රයාල හුරු කිිසම අරමුෝණහි 

අ් රර්ෙර ලය අරරඅපද්රලය  කෂමයාකරණ ්ෝේ්රෝ  ක යුතු රලදුර ේ සවලා රැීමම වඳශා පර්ෝ ණ 

වශ වංලර්නය ක යුතු කිරීම ශා දැනුම ලර්නයය කිරීමේ ඉදිිස අරමුණු තුෂ ෝේ.  

 

එෝම් ම, අි කාිසෝ  ලපවිසය තුෂ අපද්රලය කෂමයාකරණය වේබ් නෝය්  ිරථපාදය වශ ෝවේලා 

වපයමිය ්  පෂාර තුෂ වථලයං මය ආයරයය් බල  පේවීමේ අි කාිසය අරමුණ් ෝලයි. 

 



03 ඳරිච්ඡේදය - 2021 ඡදවැම්බර් 31 දිඡනන් අලවන් වූ ලවර වශා ලන වමව්ත මූය කාර්ය වාධනය

3.1 මූය කාර්ය වාධන ප්රකාය

Waste Management  Authority - 

Western Province
Statement of Profit or Loss

For the Year Ended 31 December 

Note 2021 (Rs.) 2020 (Rs.)
Esimate for the 

year 2021 (Rs.)

% Change of 

Actual & 

Estimate 2021 

(Rs.)
Revenue

Revenue (Recurrent Grant from the  Treasury) 32,150,000               22,000,000         27,150,000         18.42                    

Income from Project Operations 1        170,825,852             132,472,577      195,585,748       (12.66)                   

Interest Income 2        5,614,158                 5,858,852           4,750,000            18.19                    

Other Income 3        234,293                     176,036              -                        -                         

Capital Grant Deferred for the year 4        25,308,906               25,434,598         -                        -                         

Total Revenue 234,133,209             185,942,063      227,485,748       2.92                       

Expenses of Projects 1        (112,734,830)           (95,047,674)       (172,430,524)      (34.62)                   

Administrative Expenses 5        (38,567,741)              (40,859,285)       (46,545,371)        (17.14)                   

Travelling & Transport Expenses 6        (2,280,711)                (2,896,910)          (2,191,200)          4.09                       

Maintenance Expenses 7        (1,745,806)                (1,836,131)          (1,520,000)          14.86                    

Public Awareness & Programme Expenses 8        (312,000)                   (309,295)             (500,000)              (37.60)                   

Depreciation 9        (36,038,838)              (36,033,832)       -                        -                         

Selling & Distribution Expenses 10     (26,038,063)              (2,285,586)          (3,325,400)          683.01                  

Finance Expenses (650)                           (500)                     -                        -                         

Total   Expenditure (217,718,639)           (179,269,213)     (226,512,495)      (3.88)                     

Income Tax Expenses                 (1,360,100) -                       -                        -                         

Profit/(Loss) for the Year 15,054,470               6,672,850           973,253               1,446.82               

1



3.2 මූය තත්ලය පිළිබ ප්රකාය

As at 31 December 
Note 2021 2020

Rs Rs

ASSETS

Non Current Assets

Property Plant & Equipments 11 516,486,077              485,167,871              

Fixed Deposit 12 27,266,245                25,998,008                

REPO Investment 79,998,210                53,680,955                

Personal & Housing Loan Fund - SMIB 1,376,956                   1,369,473                   

Staff Loan -Receivable after 01 year 22,435,316                22,649,340                

647,562,804              588,865,646              

Current Assets

Closing Stock - Compost Production 8,938                          125,340                      

                     - Compost Empty Bags 1,875,979                   4,303,804                   

Local Authority A/c 13 1,507,452                   1,507,452                   

Trade Debtors 14 156,934,141              141,702,418              

Less :-Provision for Doubtful Debtors (23,540,121)               -                               

Sundry Debtors 239                              239                              

WHT Receivable 268,359                      268,359                      

Special Compensation Deposit 1,654,635                   1,654,635                   

Fuel deposits 100,000                      100,000                      

Other Receivables 15 7,120,917                   6,850,193                   

Pre-paid Amounts 16 2,093,020                   2,177,426                   

Suspense A/C Sche.(I)                                   -                          267,948 

Saving Account -                               8,231,402                   

Cash at Bank  17 30,489,358                40,182,716                

178,512,917              207,371,931              

Total Assets 826,075,721              796,237,577              

EQUITY & LIABILITIES

Equity

Capital Grant 18                438,763,172                432,380,392 

Revaluation Surplus 39,087,917                -                               

Accumulated Profit/( Loss) 257,663,501              291,869,747              

Profit/( Loss) during the year 15,054,470                6,672,850                   

750,569,060              730,922,989              

Non Current Liabilities

Provision for Gratuity 19 13,687,046                12,247,451                

Distress Loan Grant -                               1,200,000                   

Distress Loan Provision -                               2,200,000                   

13,687,046                15,647,451                

Current Liabilities

Accrued Expenses 20 12,084,304                11,014,905                

NBT Payable 21 151,016                      151,016                      

VAT Payable 22 10,730,644                3,924,405                   

Refundable Deposits 831,854                      663,894                      

Local Authority & Other Deposits 2,758,360                   2,758,360                   

Trainning Course Fees Income Received in Advance 929,950                      -                               

PDG(Provincial Development Grant)-Balance (559,415)                     (559,415)                     

PSDG(Provincial Specific Development Grant) 7,662                          7,662                          

Ministry Funds -                               3,831,380                   

Retention 24 27,228,535                23,529,843                

Other Grants 25 76,344                        936,650                      

Dayata Kirula Grant 21,144                        21,144                        

Provision for Income Tax 2,727,274                   1,367,174                   

61,819,614                49,667,137                

Total Equity and Liabilities 826,075,721              796,237,577              
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3.3 මුදල් ප්රලාශ පිළිබ ප්රකාය

Waste Management  Authority - Western Province

Statement of Cash Flows

2021 (Rs.) 2020 (Rs.)

Cash flow from operating activities

Cash received to revenue grant 32,139,502                        21,989,920               

Cash received from customers 113,213,708                      106,119,832            

Cash received from recycling income 800,030                             272,321                    

Cash received from sundry income 6,328,687                          5,077,705                 

Compost Sales Income 25,580,651                        24,359,651               

Cash received from non refundable deposit 20,500                                31,500                       

Cash received from local authorities -                                      11,116                       

Cash received from CEA 302,610                             2,995,005                 

Cash received from waste management activities 929,950                             320,000                    

Cash received for wefare facility for employees 2,441,330                          2,315,526                 

Paid on waste management awareness & publication (216,000)                            (629,295)                   

Cash paid to employees (73,431,334)                      (77,708,289)             

Other operating cash payments (109,116,201)                    (87,681,935)             

Net cash from operating activities (1,006,567)                         (2,526,943)               

Cash flows from investments activities

Cash received to PSDG -                                      51,926                       

Cash received to PDG 44,107,308                        14,800,090               

Fund transfer to local authorities (12,572,111)                      (5,207,094)                

Payment for karadiyana mihisaru trainning centre & compost plant (27,000,000)                      (18,075,479)             

Payment for installation of telephone facility (3,831,380)                         3,831,380                 

Purchase of fixed assets (3,167,334)                         (22,787,472)             

Cash received from refundable deposit 827,610                             365,203                    

Paid on refundable deposit (659,650)                            (106,808)                   

Net cash from investment activities (2,295,557)                         (27,128,253)             

Cash flows from  financial activities

Cash received from employees 168,426                             368,897                    

Investment on housing loan deposits -                                      (5,000,000)                

Cash received from saving account 8,395,882                          -                             

Investment on saving account (164,630)                            (323,095)                   

Investment on fixed deposit (1,268,237)                         (1,801,864)                

Investment on REPO account (26,436,365)                      (3,336,646)                

Interest received from fixed deposit 1,268,237                          1,801,864                 

Interest received from saving account 164,630                             323,095                    

Interest received from REPO account 3,249,422                          3,336,646                 
Net cash from financial activities (14,622,635)                      (4,631,103)               

Net increase in cash and cash equivalents of period (17,924,760)                      (34,286,299)             

Cash and cash equivalents at the  beginning of period( Note A ) 48,414,118                        82,700,417               

Note A At the Beginning At the End

(Rs) (Rs)

Cash at Bank * 40,182,716                        30,489,358               

Savings Account 8,231,402                          -                             

48,414,118                        30,489,358               

Cash at Bank *

Head Office 26,947,387                        13,058,095               

Projects Account 13,235,329                        17,431,263               

40,182,716                        30,489,358               

2021 ඡදවැම්බර් 31 දිඡනන් අලවන් ලර්ය වශා මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය
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3.4 මූය ප්රකා වටශන්

3.5 ආදායම් එකතු කිරීඡම් කාර්ය වාධනය **

මුල් ඇස්තමේන්තුල
අලසන් 

ඇස්තමේන්තුල
ප්රමාණය (රු.)

අලසාන ආදායේ 

ඇස්තමේන්තුමේ 

% මස

Service Income      144,840,330.00    144,840,330.00      159,810,106.00 110%

Compost Sale 

Income        40,746,160.00      40,746,160.00         25,580,651.00 63%

Cash Sale           6,249,300.00         6,249,300.00           5,585,127.00 89%

Recycable Income              750,000.00            750,000.00              848,342.00 113%

** ආදායේ ගණන්දීමේ නිධාරීන් පමණක් සේපූර්ණ කළ යුතු ය.

3.6 ඡලන් කරන ද ප්රතිඳාදන උඳඡයෝගී කර ගැනීඡම් කාර්ය වාධනය

මුල් ප්රතිපාදනය අලසාන ප්රතිපාදනය

පුනරාලර්තන        230,243,690.00      230,243,690.00    179,137,403.00 78%

ප්රාග්ධන          77,990,165.00        77,990,165.00      51,097,473.05 66%

එකතු කරන ද ආදායමආදායේ ඇස්තමේන්තුල

ආදායේ 

මක්තය

ආදායේ මක්තමේ 

විස්තරය

තතය වියදම

උපමයෝගී කරනු 

ැබූ ප්රතිපාදන, 

අලසන් කරන ද 

අලසාන ප්රතිපාදන 

ප්රමාණමේ % මස

ප්රතිපාදන 

ලර්ගය

මලන් කරන ද ප්රතිපාදන

4
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4 පරිච්ඡේදය - කාර්ය සාධක දර්ක 

අධිකාරියේ 2021 – 2025 ඳස් අවුරුදු සැලැස්ම අනුව ඳහත සහන් කාර්ය සාධක දර්ශක මගින් 

අධිකාරියේ අඳද්රවය කළමනාකණ  වයාඳිය ය හා වැටසනහන්වල රගතය ය මැන ැැීමමන සැලුම්  කණ 

ඇත. 2021 වර්ෂයේ එම කාර්ය සාධක දර්ශකවල ඉලක්ක සහ රගතය ය ඳහත වගුව මගින් යඳන්නු්  යකොන 

ඇත.  

 

කාර්ය සාධක දර්කය ඉක්ක 

% 

ප්රගතියය 

% 

ජනනය වන ස්ථානයේදී අඳද්රවය යවන් ිරීමය්  රය ශතය 48 50 

ඳළාත් රය ක්රීකණ  රය ශතය 4 0.87 

ඳළායත් යකෝ යඳෝස්ට්කණ යේ රය ශතය 12 13.8 

ඳළාත් අඳද්රවය එකු  ිරීමය්  රය ශතය (අඳද්රවය ජනනයන සායක්ෂව) 52       46     

එකු  කණන අඳද්රවය රමා යයන් ිවවිත අඳහණ ය ිරීමය්  රය ශතය 55 44 

 

5 පරිච්ඡේදය  

 ියරසර සංලර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගතැනීඡේ කාර්ය සාධනය 

ය ණසාණ සංවර්ධන අණමුණු 17 න් අණමුණු 02ක් මූලිකවම අඳද්රවය කළමනාකණ ය ස් ැන්ධයයන් වැදගතත් 

යේ. ඒ අනුව යමම අණමුණුවල ඉලක්ක 2 ක් යමම සංවර්ධන සැලුමම වැඩිදියුණු ිරීමම සහා උඳයයෝගී 

කණයගතන ඇය  අතණ, ඒවා ඳහත දක්වා ඇත. 

1. 11.6.  2030 වර්ෂය වන ිවන වායු තත්වය, නාගතරික සහ අයනුතත් අඳද්රවය කළමනාකණ  තත්වයන් 

ස් ැන්ධයයන් ිවයශේෂ අවධානයක් යයොමු කණමින් නාගතරිකව ඳරිසණයන සිදුවන අහිතකණ ැලඳෑ්  අවම 

ිරීමම.  

යමහිදී ිවයශේෂයයන් ිවවිත කසළ අඳහණ ය අවම ිරීමම න කනයුු  කළ යුු  අතණ, එහි 2021 ඉලක්කය 

55% වන අතණ, එහි රගතය ය 45% දක්වා අවම ිරීමමන හැිරී  ඇත. 

  

2. 12.5 2030 වර්ෂය වන ිවන අඳද්රවය අවම ිරීමම, නැවත ාාිවත ිරීමම සහ රය ක්රීකණ ය ු න්න්අඳද්රවය 

ජනනය අවම ිරීමම.  

 

එහිදී ඳළායත් රය ක්රීකණ  රය ශතයේ ඉලක්කය 4% යේ. එහි අත්ඳත් කණගතත් රගතය ය 0.87% යේ. 

උඳකල්ඳන දත්ත මත ඳදන් ව ඉලක්කගතත රය ශතයන වටා වැඩි රමා යක් රය ක්රීකණ ය සහා යයොමු 

කණන ැව නිීම්ෂ ය යකොන ඇත.  යමහිදී අිවධිමත් අඳද්රවය එකු  ිරීමය්  ්රමයේදයන් හණහා එකු  වන 

රය ක්රීකණ  ළින්ැද දත්ත ලැා ගතැමටමන යනොහැිරී ම මත නිශ්ත ත  රය ක්රීකණ  රය ශතයක් රකාශ 

ිරීමමන අඳහුම ී  ඇත. 



06 පරිච්ඡේදය - මානල සම්පත් පැතිකඩ

6.1 ඡසේලක සංඛ්යා කළමනාකරණය

අනුමත 

ස ේලක 

 ංඛ්යාල

පලතින 

ස ේලක 

 ංඛ්යාල

ඇබෑර්තු 

/ 

(අතිරික්ත

) **
සයයෂ්ඨ 8 7 1

තෘතියික 5 5 0

ද්විතියික 17 15 2

ප්රාථමික 10 9 1

 

6.3 මානල සම්පත් සංලර්ධනය

සද්ශීය විසද්ශීය

නිමැවුම/ බා ගත් 

දැනුම*

6.2 ** ආයතනඡේ කාර්ය සාධනය උඡදසා මානල සම්පත් හිඟය ඡ ෝ අතිරික්තයට බපානු ැබ 

* ආයතනසේ කාර්ය  ාධනය උසද ා පුහුණු ලැඩ ටහන දායක ලන්සන් සකස ේ ද යන්න 

සකටිසයන් පැහැදිලි කරන්න. 2021 ලර්ෂසේ සකොවිඩ් -19 ල ංගත තත්ත්ලය හමුසේ   පුහුණු 

ලැඩ ටහන් ලට  හභාගිවුසේ ඉතාමත් අඩුසලනි.

ලැඩ ටහ

සන් නම

පුහුණු 

කරන 

ලැඩ ටහ

සන් 

 ම ත් ලැඩ ටහ

සන් 



07 ඳරිච්ඡේදය - අනුකූතා ලාර්තාල

අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

1

ඳහත සහන් මූය ප්රකා/ ගිණුම්

නියමිත දිනට ඉදිරිඳත් ඡකොට තිඡේ

1.1 ලාර්ෂික මය ප්රකා අනුක වනොවේ

1.2

රාජය නිධාරින්වේ අත්තිකාරම්

ගිණුම අදාෂ වනොවේ

1.3

ලයාඳාර ශා නි්ඳාදන අත්තිකාරම්

ගිණුම් (ලාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්) අදාෂ වනොවේ

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් අදාෂ වනොවේ

1.5 විවේ අත්තිකාරම් ගිණුම් අදාෂ වනොවේ

1.6 වලනත් අදාෂ වනොවේ

2

ඡඳොත්ඳත් හා ඡේඛන නඩත්තු කිරීම

(ඳ.මූ.රී.321)

2.1

ඳ.ම.රී.561 අනුල වථ්ාලර ලත්කම්

වේඛනය යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වනොවේ

2.2

පුද්ග ඳඩිනඩි වේඛන/ පුද්ග

ඳඩිනඩි කාඩ්ඳත් යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වනොවේ

2.3

විගණන විමසුම් වේඛනය

යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වනොවේ

2.4

අභ්යන්තර විගණන ලාර්තා වේඛනය

යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වනොවේ

2.5

සියලුම මාසික ගිණුම් වාරාං (CIGAS)

පිළිවයෂ කර නියමිත දිනට ඳෂාත්

භ්ාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිඳත් කිරීම අදාෂ වනොවේ

2.6

වෙක්ඳත් ශා මුදේ ඇණවුම් වේඛනය

යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන යාම අදාෂ වනොවේ

2.7

ඉන්වලන්ට්රි වේඛනය යාලත්කාලීන

කර  ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

2.8

වතොග වේඛනය යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

2.9

ශානි ඳාඩු වේඛනය යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

2.10

බැරකම් වේඛනය යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අදාෂ වනොවේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

2.11

උඳ ඳත්රිකා වඳොත් වේඛනය (GA -

N20) යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන

යාම අදාෂ වනොවේ

3

මූය ඳානය සහා කාර්යයන්

අභිනිඡයෝජනය කිරීම (ඳ.මූ.රී.83)

3.1

ආයතනය තුෂ මය බත ඳලරා දී

තිබීම අනුක වේ

3.2

මය බත ඳලරාදීම පිළිබ

ආයතනය තුෂ දැනුලත් කර තිබීම අනුක වේ

3.3

වෑම ගණුවදනුලක්ම නිධාරීන්

වදවදවනකු වශෝ ඊට ලැඩි වංඛයාලක්

ශරශා අනුමත ලන ඳරිදි බත ඳලරා

දී තිබීම අනුක වේ

3.4

2014.05.11 දිනැති 171/2004 දරන

රාජය ගිණුම් ෙක්රවේඛය අනුල, රජවේ

ඳඩිඳත් මෘදුකාංග ඳැවක්ජය භ්ාවිතා

කිරීවම් දී ගණකාධිකාරීලරුන්වේ

ඳානයට යටත්ල කටයුතු කිරීම අදාෂ වනොවේ

4 ලාර්ෂික සැසුම් සකස ්කිරීම

4.1

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැවම් වකව්

කිරීම අදා වේ

4.2

ලාර්ෂික ප්රවම්ඳාදන වැැවම් වකව්

කිරීම අදා වේ

4.3

ලාර්ෂික අභ්යන්තර විගණන වැැවම්

වකව ්කිරීම ( අදා වේ  නම් ඳමණක්

වම්පූර්ණ කරන්න) අදා  වනොවේ

4.4

ලාර්ෂික ඇවත්වම්න්තුල වකව ්වකොට

ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය වලත නියමිත

දිනට ඉදිරිඳත් කිරීම අනුක වේ

4.5

ලාර්ෂික අක් මුදේ ප්රලාශ ප්රකාය

නියමිත දිනට ඳෂාත් භ්ාණ්ඩාගාරය

වලත ඉදිරිඳත් කර තිබීම අදා වනොමැත

5 විගණන විමසුම්

5.1

විගණකාධිඳතිලරයා විසින් නියම

වකොට ඇති දිනට,සියලුම  විගණන

විමසුම්ලට පිළිතුරු බා දී තිබීම අනුක වේ.



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

6 අභ්යන්තර විගණනය

6.1

අභ්යන්තර විගණන වැැවම් වකව්

කිරීම  (අදා වේ  නම් ඳමණක්

වම්පූර්ණ කරන්න) අදා වනොමැත

6.2

වෑම අභ්යන්තර විගණන

ලාර්තාලකටම මාවයක කායක් තුෂ

දී පිළිතුරු වඳයා තිබීම අනුක වේ

6.3

2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන

ඳනවත් 40(4) උඳ ලගන්තිය ප්රකාරල,

සියලුම අභ්යන්තර විගණන ලාර්තා

ල පිටඳත් කෂමනාකරණ විගණන

වදඳාර්තවම්න්තුලට ඉදිරිඳත් කර

තිබීම  (අදා වේ  නම් ඳමණක්

වම්පූර්ණ කරන්න) අදා වනොවේ

6.4

ඳ.ම.රී.82.8 ප්රකාරල, සියලුම

අභ්යන්තර විගණන ලාර්තාල පිටඳත්

විගණකාධිඳතිලරයාට ඉදිරිඳත් කර

තිබීම අනුක වේ

7 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු

7.1

බවන්ාහිර ඳෂාත් මය ෙක්රවේඛ

04/2019 අනුල, අලම ලවයන්

විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු 04

ක් ලත් අදා ලර්ය තුෂ ඳලත්ලාවගන

තිබීම අනුක වේ

8 ලත්කම් කළමනාකරණය

8.1

බවන්ාහිර ඳෂාත් මය ෙක්රවේඛ

04/2017 ෙක්රවේඛවේ 07 ලන

ඳරිච්වේදය අනුල, ලත්කම් මි දී

ගැනීම් ශා අඳශරණය කිරීම් පිළිබ

වතොරතුරු වකොම්ප්වරෝර් ජනරාේ

කාර්යාය වලත ඉදිරිඳත් කර තිබීම අනුක වේ

8.2

ඉශත වශන් ෙක්රවේඛවේ 13 ලන

ඳරිච්වේදය ප්රකාරල, එම ෙක්රවේඛවේ

විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම

වම්බන්ධීකරණය වශා සුදුසු

වම්බන්ධතා නිධාරිවයකු ඳත් කර

එම නිධාරියා පිළිබ වතොරතුරු

වකොම්ප්වරෝර් ජනරාේ කාර්යායට

ලාර්තා කර තිබීම අනුක වේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

8.3

බවන්ාහිර ඳෂාත් මය ෙක්රවේඛ

14/2016 අනුල, භ්ාණ්ඩ වමීක්ණ

ඳලත්ලා අදා ලාර්තා නියමිත දිනට

විගණකාධිඳතිලරයා වලත ඉදිරිඳත්

කර තිබීම අනුක වේ

8.4

ලාර්ෂික භ්ාණ්ඩ වමීක්ණවයන්

අනාලරණය ව අතිරික්ත, ඌණතා ශා

වලනත් නිර්වද්, ෙක්රවේඛවේ

වශන් කාය තුෂ සිදු කිරීම අනුක වේ

8.5

ගර්භිත භ්ාණ්ඩ අඳශරණය කිරීම

ඳ.ම.රී.494 අනුල සිදු කිරීම අනුක වේ

9 ලාහන කළමනාකරණය

9.1

වංචිත ලාශන වශා දදනික ධාලන

වටශන් ශා මාසික වාරාං ලාර්තා

වකව ්වකොට නියමිත දිනට

විගණකාධිඳති වලත ඉදිරිඳත් කිරීම අනුක වේ

9.2

ලාශන ගර්භිත වී මාව 06 කට ලඩා අඩු

කායක දී අඳශරණය කර තිබීම අඳශරණ කිරිමට නැත

9.3

ලාශන වොේ වඳොත් ඳලත්ලා ගනිමින්

ඒලා යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන

යාම අනුක වේ

9.4

වෑම ලාශන අනතුරක්

වම්බන්ධවයන්ම

ඳ.ම.රී.51,52,54,55,59,60  ප්රකාරල

කටයුතු කිරීම අනුක වේ

9.5

2016.12.29 දිනැති 2016/30 දරන

රාජය ඳරිඳාන ෙවක්රේඛවේ 3.1

වේදවේ වශන් විධිවිධාන ප්රකාරල,

ලාශන ල ඉන්ධන දශනය වීම නැලත

ඳරීක්ා කිරීම අනුක වේ

9.6

කේබදු කා සීමාවලන් අනතුරුල, බදු

ලාශන වොේ වඳත් ල වම්පූර්ණ

අයිතිය ඳලරා වගන තිබීම අනුක වේ

10 බැැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය

10.1

නියමිත දිනට බැංකු වැවඳුම් ප්රකා

පිළිවයෂ කර වශතික කර ඒලා

විගණනය වශා ඉදිරිඳත් කර තිබීම අනුක වේ

10.2

වමාවෝචිත ලර්වේ දී වශෝ ඊට වඳර

ලර්ල සිට ඉදිරියට රැවගන ආ අක්රිය

බැංකු ගිණුම් නිරවුේ කර තිබීම අනුක වේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

10.3

බැංකු වැවඳුම් ප්රකා ලලින්

අනාලරණය ව ශා ගැෂපුම් කෂ යුතුල

තිබූ වේ වම්බන්ධවයන් මුදේ

වරගුාසි ප්රකාරල කටයුතු වකොට එම

වේ මාවයක කායක් ඇතුෂත

නිරවුේ කර තිබීම අනුක වේ

11 ප්රතිඳාදන උඳඡයෝජනය

11.1

වවා තිබූ ප්රතිඳාදන, ඒලාවේ සීමාල

ඉක්මලා වනොයන ඳරිදි වියදම් දැරීම අනුක වේ

11.2

ඳ.ම.රී.46 ප්රකාරල, වවන ද

ප්රතිඳාදනවයන් උඳවයෝජනය කෂ ඳසු

ලර් අලවානවේ දී ඉතිරි ප්රතිඳාදන

සීමාල වනොඉක්මලන ඳරිදි

බැරකම්ලට එෂඹීම අනුක වේ

12

රජඡේ නිධාරීන්ඡේ අත්තිකාරම්

ගිණුම්

12.1 සීමාලන් ලට අනුක වීම අදා වනොවේ

12.2

හිඟහිටි ණය වේ පිළිබ කා

විව්ේණයක් සිදු කර තිබීම අදා වනොවේ

12.3

ලර්යකට ලැඩි කායක සිට ඳැලත

එන හිඟහිටි ණය වේ නිරවුේ කර

තිබීම අදා වනොවේ

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් ගිණුම

13.1

කේ ඉකුත් ව තැන්ඳතු වම්බන්ධවයන්

වරගුාසි ප්රකාරල කටයුතු කර තිබීම අනුක වේ

13.2

වඳොදු තැන්ඳතු වශා ලන ඳාන

ගිණුම යාලත්කාලීන කර

ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

14 අග්රිම ගිණුම

14.1

වමාවෝචිත ලර්ය අලවානවේ දී

මුදේ වඳොවත් වේය ඳෂාත්

භ්ාණ්ඩාගාරය වලත වප්රේණය කර

තිබීම අදා වනොවේ

14.2

ඳ.ම.රී.261 ප්රකාරල නිකුත් කෂ

තත්කාර්ය අතුරු අග්රිම, එම කාර්යය

අලවන් වී මාවයක් ඇතුෂත නිරවුේ

කර තිබීම අදා වනොවේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

14.3

ඳ.ම.රී.261 ප්රකාරල අනුමත සීමාල

ඉක්මලා වනොයන ඳරිදි තත්කාර්ය

අතුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම අදා  වනොවේ

14.4

අග්රිම ගිණුවම් වේය, භ්ාණ්ඩාගාරවේ

වඳොත් වමග මාසිකල වැවඳුම් කිරීම අදා වනොවේ

15 ආදායම් ගිණුම

15.1

අදා වරගුාසි ලට අනුකල, රැව්

කෂ ආදායවමන් ආඳසු වගවීම් සිදු

වකොට තිබීම අදා වනොවේ

15.2

රැව ්කර තිබූ ආදායම්, තැන්ඳතු

ගිණුමට බැර වනොවකොට වෘජුලම

ආදායමට බැර කර තිබීම අදා  වනොවේ

15.3

ඳ.ම.රී.116 අනුල හිඟ ආදායම් ලාර්තා

විගණකාධිඳතිලරයා වලත ඉදිරිඳත්

කර තිබීම අදා වනොවේ

16 මානල සම්ඳත් කළමනාකරණය

16.1

අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සීමාල තුෂ

කාර්ය මණ්ඩය ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

16.2

කාර්ය මණ්ඩවේ සියලුම

වාමාජිකයන් වලත රාජකාරී ැයිව්තු

ලිඛිතල බා දී තිබීම අනුක වේ

16.3

20.09.2017 දිනැති MSD ෙක්රවේඛ

අංක 04/2017 ප්රකාරල සියලුම ලාර්තා

කෂමනාකරණ වවේලා

වදඳාර්තවම්න්තුල වලත ඉදිරිඳත් කර

තිබීම අදා කර වගන වනොමැත

17 මහජනයා ඡලත ඡතොරතුරු බා දීම

17.1

වතොරතුරු දැන ගැනීවම් ඳනත ශා

වරගුාසි ප්රකාරල වතොරතුරු

නිධාරිවයකු ඳත් වකොට වතොරතුරු

බා දීවම් වේඛනයක් යාලත්කාලීන

කර ඳලත්ලාවගන යාම අනුක වේ

17.2

ආයතනය පිළිබ වතොරුතුරු එහි වලබ්

අඩවිය ශරශා බා දී තිවබන අතර,

වලබ් අඩවිය ශරශා වශෝ විකේඳ

මාර්ග ශරශා ආයතනය පිළිබ

මශජනයාවේ ප්රංවා/වෙෝදනා ඳ

කිරීමට ඳශසුකම් වවා තිබීම අනුක වේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

17.3

වතොරතුරු දැන ගැනීවම් ඳනවත් 08

ලන ශා 10 ලන ලගන්ති ප්රකාරල

ලවරකට වදලතාලක් වශෝ ලවරකට

ලරක් ලාර්තා ඉදිරිඳත් කර තිබීම අනුක වේ

18 පුරලැසි ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම

18.1

අංක 05/2008 ශා 05/2018(I) දරන

රාජය ඳරිඳාන ශා කෂමනාකරණ

අමාතයාං ෙක්රවේඛ අනුල පුරලැසි/

වවේලාාභී ප්රඥප්තියක් වම්ඳාදනය

වකොට ක්රියාත්මක කර තිබීම අනුක වේ

18.2

එම ෙක්රවේඛවේ 2.3 වේදය ඳරිදි,

පුරලැසි/වවේලාාභි ප්රඥප්තිය

වම්ඳාදනය කිරීම ශා ක්රියාත්මක

කිරීවම් කටයුතු අධීක්ණය කිරීම ශා

ඇගයීම වශා ආයතන විසින්

ක්රමවේදයක් වකව ්වකොට තිබීම අනුක වේ

19

මානල සම්ඳත් සැැසම් සම්ඳාදනය

කිරීම

19.1

2018.01.24 දිනැති රාජය ඳරිඳාන

ෙක්රවේඛ අංක 02/2018 හි ඇමුණුම

02 ආකෘතිය ඳදනම් කරවගන මානල

වම්ඳත් වැැවම්ක් වකව ්වකොට තිබීම අනුක වේ

19.2

කාර්ය මණ්ඩවේ වෑම

වාමාජිකවයකු වශාම ලර්යකට

අලම ලවයන් ඳැය 12 කට වනොඅඩු

පුහුණු අලවථ්ාලක් ඉශත වශන්

මානල වම්ඳත් වැැවම් තුෂ තශවුරු

වකොට තිබීම අනුක වේ

19.3

ඉශත වශන් ෙක්රවේඛවේ ඇමුණුම

01 හි දැක්වලන ආකෘතිය ඳදනම්

කරවගන වමවත් කාර්ය මණ්ඩය

වශාම ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ගිවිසුම්

අත්වන් කර තිබීම අදා කර වගන වනොමැත

19.4

ඉශත ෙක්රවේඛවේ 6.5 වේදය ප්රකාරල

මානල වම්ඳත් වංලර්ධන වැැවම්

පිළිවයෂ කිරීම, ධාරිතා වංලර්ධන

ලැඩවටශන් වංලර්ධනය කිරීම,

නිපුණතා වංලර්ධන ලැඩවටශන්

ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබ ලගකීම් ඳලරා

වජය්ඨ නිධාරිවයකු ඳත් වකොට

තිබීම අනුකු වේ



අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකතා තත්ලය 

(අනුකවේ/ 

අනුක වනොවේ)

අනුක වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුක වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

20 විගණන ඡේද ලට ප්රතිචාර දැක්වීම
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01.ඳරිච්ඡේදය-ආයතනික ඳැතිකඩ/ක්රියරලන නැාංමේඡස වරරරාංය 

 

ආර්ථීක ප්රලර්ධන කරර්යරාංය 
 

 

01.ශැඳින්මේම 

බව්නාහිර පෂාත ඇතුත කෘෂිකාර්මික, කාර්මික,ලාණිජය ශා ෙලෂ  ලයලවාය වශ ෙලන්  දාාය්  උපිනන 

ලයාපෘ ප රලර්නනය ිරීමම, ිහහිුවීමම ශා වලාෙ  ිරරතීමම ව ශා ා , කාර්මික ශා දර්ිකක වවලර්නන වලසු්  වකව ්

ිරීමම ශා ව් බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු ිරීමම ව ශාා , විායා් මක ශා කාර්මික පර්ෙ ණ රලර්නනය ිරීමම ව ශා  ා, 

බව්නාහිර පෂාේ  2010 අවක 09 ාරන දර්ිකක රලර්නන කාර්යාව රඥප්ත පය මිනන් ලර් 2011ක්වූ ජුලි මව 01 ලන 

ිනන බව්නාහිර පෂා්  රනාන ෙකක්  කාර්යාය යටේ  බව්නාහිර පෂා්  දර්ිකක රලර්නන කාර්යාවය ව්ාාපනය 

කරන දී. 

එම අරමුණු ඉුව කර ගලනීම ව ශා දර්ිකක රලර්නන කාර්යාවය විසින් දර් භෙ  සිට ේ  ාක්ලා ිනගු කාලීන 

ලාණිජය ලයාපෘ ප ලන ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ෙවයලය , ෙලව්ෙරෝ මුරණාය වශ ෙලව්ෙරෝ කාර්යා පශ්ර ද්රිත 

ෙවෞඛ්යාරක්ක ෙවයලය ෙමන්ම වමාජ සුභ වානනය අරමුණු කරග්  වදමා්  අදමණලක ශා ිනශ්යට ෙශටක් ලයාපෘ ප 

මිනන් පෂාේ  ජනතාලෙේ වශ පලලල් ම වශ පක ිරීමම ව ශා දර්ිකක ශා වමාජ යටිත පශසුක්  වවලර්නනය ශා 

පුළුක ිරීමම , ිරප්ාානය රලර්නනයට ාායක ීමම වශ ැකිරයා අලව්ාා උ් පාානය ිරීමමට්  ශලිරයාල ලී  ඇත. 

 

01.02.දැක්ම 

 පරවාර වවලර්නනයක් තුලින් වමෘද්ධිම්  රජාලක් බිහි ිරීමම. 

 
 

01.03.ඡමඡශලර  

නල ලර්නන අලව්ාා ශදුනා ගිරමින් සියලුම දයතිරක පාර්ලකදමලන්ට ලගෙලමින් විශි්ට් ලය 

උොවා වු ෙනොපසුබට කලපීමෙමන් යුක්ත පාශ්ෙභෝිනක ෙක්න්ද්රීය දයතනයක් ෙව කටයුතු ිරීමම.  
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01.04.අරමුණු ශර ඳරමරර්ථ/කරර්යයන් 

 පෂාේ  දර්ිකක ශා වමාජ යටිත පශසුක්  වවලර්නනය ශා පුළුක ිරීමම,ිර්පාාන රලර්නනයට ාායකීමම 

වශ සියළුම ෙවයලාලන් වලපයීම, ැකකීරක්ා ව් පාානයට අනුබ දීම වශ ලලඩිිනයුණු ිරීමමට වශායීමම. 

 ලයලව්ාාෙලන් බය දී ඇ ප රමාණයට විෙද්ීයය දෙයෝජකයන් පෂාේ  වවලර්නනය ව ශා ාායක කර 

ගලනීමට අලය ්රෙමෝපායන් වකව් ිරීමම වශ ෙද්ීයය දෙයෝජන ිනශ්ම්  ිරීමම. 

 දෙයෝජන ිනශ්ම්  ිරීමමට ෙයෝගය පශසුක්  වශ දෙයෝජනයට හිතකර ලාතාලරණයක් වකව් ිරීමම. 

 පෂාේ  ාෂ ෙද්ීයය ිරප්ාානය ඉශෂ නලවීමමට වශ දාාය්  ඉශ නලවීමමට ඉලශක ලන ලයාපෘ ප ශනානා 

ගලනීම වශ ක්රියා් මක ිරීමම ව ශා අාා වියභාර පෂා්  අමාතයාවය ෙලත වශාය බා දීම. 

 දර්ිකක රලර්නනය ව් බන්නෙයන් උපෙද්න ෙවයලා පල් ලාෙගන යාම. 

 දර්ිකක රලර්නනයට අාා පර්ෙ ණ වශ පුුණණු කටයුතු පල් ලා ෙගන යාමට අලය මානල ව් ප්  

වවලර්නනය ිරීමම ශා පර්ෙ ණ කටයුතු පල් ලාෙගන යාම. 

 පෂාත තු පෂා්  වභාල උොවා දාාය්  උපිනන ලයාපෘ ප ිහහිුවීමම, රලර්නනය ශා වලාෙ  ිරරතීමම. 

 අලය අලව්ාාලදී ෙපෞද්ගලික අවය වමග වකාබද්නල ලයලවාය ලයාපෘ ප දර් භ ිරීමම වශ ක්රියා් මක 

ිරීමම. 
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01.06.ආර්ථික ප්රලර්ධන කරර්යරාංය යනඡ  ඳලතින ආයතන 

 

ඡලව්ඡප්රෝ ආරක්ක ඡව ලය 

 

 

ශැඳින්මේම 

බව්නාහිර පෂා්  වභාෙේ දරක්ක ිරෙයෝජයාතනයක් ව්ාාපනය ිරීමම ව ශා 1998 අවක 45 ාරන ෙපෞද්ගලික 

දරක්ක ිරෙයෝජයාතන විධිම්  ිරීමේ  පනතට අනුකලන පශ්ින බව්නාහිර පෂා්  දර්ිකක රලර්නන 

කාර්යාවයට අනුබද්නල ක්රියා් මක ිරීමමට ශනානා ග්  දයතනයක් ෙව, 

බව්නාහිර පෂා්  බ ්ත රෙද්යට අය්  පෂා්  වභා අමාතයාව,අධිකාීම,ොපාර්තේ න්තු, දයතන ලුශයන් 

ව්ාාන ගත ීම ඇ ප ෙකොෂඹ,ග් පශ,කළුතර ිනව්ත්රික්ක ල කාර්යා වවකීර්ණ ව ශා ෙපෞද්ගලික දරක්ක 

ෙවයලාලලින් ඉල්  ීම පෂා්  වභාෙේම දරක්ක වකකයක් ව්ාාපනය ිරීමම රනාන අරමුණ ෙකොට ගිරමින් 2011 

ලර්ෙ  ඇරඹි ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ලයාපෘ පෙ  තල්  අරමුණු රාශියක් පල.ඒ.ව අතර, 

 පෂා්  වභා දයතන ලූශය ව ශා එකම රමි පයිරන් යු්  ලඩා්  ගුණා් මක දරක්ක ෙවයලාලක් 

ව්ාාපනය ිරීමම. 

 ව තුලින් දරක්ක ෙවයලා බා ගලනීම ව ශා ෙපෞද්ගලික අවයට ෙගලනු බන විා මුාක් ඉ පශ් කර 

ගලනීම. 

 මනයම රජය ෙලත පලලීම ඇ ප ැකිරයා ර්ණය විවීමමට පෂා්  වභාලක් ලෙයන් ය්  ාායක් ලයක් 

බාදීම. 

 අඩු අනයාපන සුදුසුක්  ඇ ප ග් බා ැකිරයා විරහිත ිහශ්ව් ලට ග් ලට දවන්නෙ ම ැකිරයා බා දීේ  

ලලඩිහළිෙලකට ාායක ීමම. 

 රමි පෙයන් යු්  ෙවයලා අිමමානයක් ඇ පලන පෂා්  වභා දරක්ක ෙවයලාලක් බාදීම තුලින්  (උාා.ෙලරෂ 

උායාන ලයාපෘ ප,ලාශන ගාක ිරීමේ  ලයාපෘ පස වභා දාාය්  ලලඩි ිරීමම. 

 ෙලන්  රාජය දයතන ලට /ෙපෞද්ගලික දයතන ලට විෙය උ් වල අලව්ාා ලට දරක්ක ෙවයලා 

වලපයීම තුලින් පෂා්  වභාලට දාාය්  ඉපයීේ  ලයාපෘ පයක් බලට ප්  ිරීමම. 

 විධිම්  පුුණණුලක් ්  දරක්ක ිරයාමකයින්ෙේ ෙවයලාල ෙපෞද්ගලික රම ෙලෂ ෙපොට බා දීම. 
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ක්රියරකරරකස (Activities) 

 විරාමික ශමුාා , ෙපොලිව් ිරනාීමන් ශා පුුණණුල ්  ෙවයලකයින් බ ලා ගලනීමට කටයුතු ෙයදීෙමන් 

ෙවයලාාිම දයතනයන්හි අලයතාලයන් වපුරාලිය  ශලිර පශ්ින වවුන් ෙවයලෙයහි අනුයුක්ත ිරීමම. 

 අේතක්ෂිත ෙවයලා මුර රමාණය දලරණය ලන පශ්ින හිඟයක් ඇ ප ෙනොලන ෙවය ෙවයලාාිම දයතන ෙලත 

ඉශ ෙවයලාලක් වලපයීම. 

 ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ෙවයලය ෙලත තම මානල ශා ෙභෞ පක ෙද්ප දරක්ා ිරීමමට බය පලරා දුන් 

දයතන වමඟෙවයලා වලපයීම ව් බන්න ෙකොන්ෙද්සි ඇතුෂ්  ිනවිසු්  ලට  එෂඹීම. 

 වවචාරක අධීක්ණ ිරෂනාීමන් ශරශා සියළු ෙවයලකයින් ව ශා පලය 24 පුරාම අඛ්ණ්ඩ නායක් ලයක් 

වලපයීම. 

 ෙවයලක යශපත ිහණිව රක්ණාලරණයක්.සුභ වානක වවගමයක් ශා මරණානාර වකකයක් පල් ලාෙගන 

යාම. 

 මාසිකල විධිම්  පුුණණු ලලඩමුළු වව්ෙවය දරක්ක ිරෂනාීම /ිරෂනාශ්ිරයන් දකකපමය ශා ලෘ් .ඒය 

ලෙයන් වවි බ ගලන්ීමම. 
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ඡලව්ඡප්රෝ මුරණාරය 

 

ශැඳින්මේම 

2012 ලර්ෙ දී එලකට බව්නාහිර පෂා්  මාර්ගව්ා මගී රලාශන අධිකාශ්ය යටේ  පලල ප ෙමම මුරණාය දර්ිකක 

රලර්නන කාර්යාවය යටතට පලරා ගන්නා දී. එතලන් පටන් සියළුම මුරණ අලයතා නලයකරණෙයන් යුක්තල 

වපයාමින් පාශ්ෙභෝිනක දයතන ලට විශි්ට ෙවයලාලක් වලපයීමපුනාන අරමුණ ෙකොට ෙගන වාර්ාක රග පයක් 

අ් කර ගිරමින් නීමන යන්ෙරෝපකරණයනෙගන් වමන්විත මුරණායක් ෙව ේ  ලන විට ක්රියා් මක ෙලමින් 

පල.ඒ. 

 

ක්රියරකරරකස ( Activities ) 

 

තරඟකාීම මිෂ ගණන් යටේ  අමුරලය මිදී ෙගන මි ාලනු්  දීේ  කාර්යය (Quotation)ලඩා්  ිහශ්ලලය ිහශ්මලසු්  

ාායක වශ කාර්යක්ම   ෙව පල් ලා ෙගන යාම. 

ඉශ ගුණ් ලයිරන් යු්  මුරණ ෙවයලාලක් බා දීමට කටයුතු ිරීමම. 

මුරණ කටයුතු ල ලටිනාකම ලලඩි ලන පශ්ින දයතනෙ  ක්රියාමාර්ගයන් වකවා ගලනීම. 

මනා පාශ්ෙභෝිනක වබ තාලයන් පල් ලා ගලනීම වශ පාශ්ෙභෝිනක  පසු ෙපෝණයන්ට ර පචාර ාලක්ීමම මිනන් 

පාශ්ෙභෝිනක පානම  තලදුරට්  ලර්නනය ිරීමම. 
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ඡලව්ඡප්රෝ කරර්යර ඳරිර ආ්රිත ඡව්යරරක්ක ඡව ලය 

 

ශැඳින්මේම 

පාශ්ෙභෝිනක අිමමතාර්ා අිමභලා යමින් වවුන් ෙලත ලඩා්  උවව් ෙවයලාලක් වපයමින් වනීපාරක්ක ෙවයලා 

වලපයීේ  කර්මාන්තෙ  ෙලෂ ෙපො රමුඛ්යා ීමම තම පුමුඛ් අරමුණ කර ගිරමින් 2017 ලර්ෙ දී ලයාපෘ පය සිය 

ෙමෙශයු්  කටයුතු දර් භ කරන දී. වනීපාරක්ක ෙවයලාලන් ලඩා්  ඉශ ගුණ් ලයිරන් යුතුල පාශ්ෙභෝිනකයින් 

ෙලත වලපයීම ව ශා 2019 ලර්ෙ දී ෙමම ලයාපෘ පයට අනුබද්නල කාර්යා පශ්ර පාන අවයා ිහහිුවලන දී. 

ලයාපෘ පය ේ ලන විට දයතන 76 ක් ව ශා ෙවයලා වපයනු බන අතර ෙවයලයින් 638 ොොෙනකු ෙවයලය කරනු 

බයි. 

 

ක්රියරකරරකස : 

 පාශ්ෙභෝිනක අලයතාලන් ශනානා ගිරමින් එම අලයතා වපුරාලිය ශලිර ලන ෙව ෙමෙශයු්  කටයුතු සිදු 

ිරීමම. 

 ැකිරයා අලයතාලය අනුල ෙයෝගය ෙවයලකයින් බ ලා ගලනීම වශ ැකිරයා අනුයු්  පයට ෙපර පුුණණුලක් බා 

දීම. 

 අෙවිකරණ වලසු්  ිහළිෙය ිරීමම ශා ක්රියා් මක ිරීමම. 
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02.ඳරිච්ඡේදය - ප්රගතතිය ශර දිරරි දැක්ම 

 

02.01. ලයරඳීන්න්හි ප්රගතතිය -2021 

 

ඡලව්ඡප්රෝ ආරක්ක ඡව ලය 

 

දක්ක අනුල බර ගත  ඡ ්තික ශර මූය ප්රගතතිය -2020/2021 

2020 ලර්ය ව ශා පුෙරෝකානය කරන ා ලාර්ෂික ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 300,000  ක් ලන අතර එමිනන් අේතක්ෂිත 

ලාර්ෂික දාායම දම.මිලි.438 ිර.ව අනුල 2020 ලවර තුදී දලරණය කරන ා වතය ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 303,506 

ක් ලන අතර එමිනන් දම.මිලි.413.2 ක අාායමක් ඉපයීමට ශලිර විය.2021 ලර්ය තුදී පුෙරෝකානය කරන ා 

ලාර්ෂික ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 330,000 ක් ලන අතර එමිනන් අේතක්ෂිත ලාර්ෂික දාායම දම.මිලි.440 ිර. ව අනුල 

2021 ලවර තුදී දලරණය කරන ා වතය ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 329.417ක් ලන අතර එමිනන් දම.මිලි.464.5ක 

දාායමක් උපයමින් වාර්ාක රග පයක් අ් කර ගලනීමට ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ෙවයලයට ශලිර විය. 

නල ඡව ලර රභී ආයතන වාංයරල ලර්ධනය කර ගතනින්න් ඡව ලක බලර ගතැනීස ශරශර බර ගත  ප්රගතතිය 

 

2021 ලර්ය දර් භෙ දී දයතන 167 ක් ව ශා දරක්ක ෙවයලාලන් වපයන ා අතර 202 ලර්ය අලවානය ලන 

විට ලයාපෘ පය මිනන් ෙවයලා වපයන මුළු දයතන වවඛ්යාල 186 ිර. ලර්ය තු ෙවයලක පුර්තපාඩු ව ශා  බ ලා 

ගලනී්  399 ක් සිදු ිරීමමටා ශලිර වූ අතර ලර්තමාන ෙවයලක වවඛ්යාල 848 ිර.   

 

 නිෂධරරීන් පුහුණු කිරීඡස ප්රගතතිය.  

ෙවයලකෙයකු බ ලා ග්  පසු අලම ලෙයන් මාව 02 ක් තු දරක්ක කටයුතු ිහළිබ  මලික පුුණණු ීමමක් බා 

ොන අතර මාව 06 කට පසුල නලලත පුණීමක්න පුුණණු වලසියක් පල් ලනු බන අතර විෙය පුුණණු වලසි 

ලවරකට 02ක් ෙශෝ 03ක් පලලල් ීමම දයතනෙ  දරක්ක ිරෂනාීමන් පුුණණු ිරීමේ  ර පප්  පය ෙේ. 

ව අනුල පශත පුුණණු ලලඩමුළු පල් ලනු බයි. 

 ව්ාාන භාර ිරෂනාීම පුුණණු ලලඩමුළුල. 

 දරක්ක ිරෂනාීම පුුණණු ලලඩමුළුල. 

 දරක්ක ිරෂනාීමනී පුුණණු ලලඩමුළුල. 

 සියළු දරක්ක ිරෂනාීම පුුණණු ලලඩමුළුල. 

 රෙේ පල පන දරක්ක ත් ලය ශා ෙවයලා ව්ාාන ෙල පන් ලෙබන දරක්ක වාමාජිකයින්ෙගන් ෙේ 

දුර්ලතා මග ශරලා ගලනීම ශා සියා සිද්ධීන් අනයනයන් වමග පුුණණු ලලඩමුළු. 
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 ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ෙවයලය කාප 04 ිරන් වමන්විතල ෙමෙශයු්  කටයුතු සිදු කරනු බන අතර එම 

කාප ල කාප අධීක්ණ ිරෂනාීමන් ශා ෙමෙශයු්  කෂමනාකදම යටේ  මාසිකල කරනු බන පුුණණු 

ලලඩමුළු. 

 වෑම ඉශ්ාා ිනනකම ෙවයලා ව්ාාන රනාිරයාෙේ මලික් ලෙයන් එම ව පය තු සිදු වූ සිද්ධීන් ශා අඩුපාඩු 

ව් බන්නල වානච්ඡා ිරශ්ම ශා රනාන කාර්යාය ෙල පන් බාොන උපොව් ිහළිබ  වාක්ච්ඡා කර ාලනුල්  

ිරීමේ  ලලඩමුළු. 

 

2020ලර්ය තු පුුණණු ලලඩමුළු 15 ක් පලලල් ීමමට ා ව ව ශා දරක්ක ිරෂනාීමන් 1,350 ොෙනකු වශභාගී කරලා 

ගලනීමට අේතක්ා කරන ා අතර ලර්ය තු පලල් ලන ා වතය පුුණණු ලලඩමුළු 14 ක් පල් ීමමට්  වව ශා ව ශා 

දරක්ක ිරෂනාීමන් 1,021ක් වශභාගී කර ගලනීමට ා ශලිර විය. 

එෙවයම 2021ලර්ය තු පුුණණු ලලඩමුළු 10 ක් පලලල් ීමමට ා ව ව ශා දරක්ක ිරෂනාීමන් 700 ොෙනකු වශභාගී 

කරලා ගලනීමට අේතක්ා කරන ා අතර ලර්ය තු පලල් ලන ා වතය පුුණණු ලලඩමුළු 09 ක් පල් ීමමට්  ව 

ව ශා දරක්ක ිරෂනාීමන් 448 ක් වශභාගී කර ගලනීමට ා ශලිර විය. 
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ඡලව්ඡප්රෝ මුරණාරය 

 

 දක්ක අනුල බරගත  ප්රගතතිය - 2020/2021 

 

 

ෙලව්ෙරෝ මුරණාය 2020 ලර්ය තු දම.මිලි.94.8 ක දාායමක් අේතක්ා ක අතර ලර්ය තුදී ා වතය 

දාායම දම.මිලි.57.08 ිර. 2021 ලර්ය තු එය තලදුරට්  ඉිනශ්යට ෙගන යමින් අේතක්ා ක දාායම 

දම.මිලි. 66 ක් වූ අතර ා වතය අාායම දම.මිලි.74.5 ිර. 

 

 නල ඡව ලරරභී ආයතන වාංයරල ලර්ධනය කර ගතනින්න්  ඡලෂඡඳ  ප්රලර්ධනය කර ගතැනීඡස 

ප්රගතතිය- 2020/2021 

 

2020 ලර්ෙයහි මුරණාෙයහි 155 ක් වූ පාශ්ෙභෝිනක වවඛ්යාල 2021 ලර්ෙයහි දී 168 ක් ාක්ලා ලර්නනය කර 

ගලනීමට වම්  විය. 

 

 මරනල වසඳ  අාංඡයහි ප්රගතතිය 

 
2020 ලර්ෙයහි පුර්තපාඩු ව ශා  ෙවයලකයින් 5 ොෙනකු බ ලා ගලනීමට කටයුතු ක අතර ලර්තමාන ෙවයලක 

වවඛ්යාල 20 ිර. 
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ඡලව්ඡප්රෝ කරර්යර ඳරිර ආ්රිත ඡව්යරරක්ක ඡව ලය 

 

 දක්ක අනුල බරගත  ප්රගතතිය2020/2021 

 
ලයාපෘ පය  2020 ලර්ය ව ශා පුෙරෝකානය කරන ා ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 78,000 ක් ලන අතර එමිනන් 

අ්තක්ා කරන ා ලාර්ෂික දාායම දම.මිලි.200.69 ිර.ව අනුල 2020 ලර්ෙ දී දලරණය කරන ා වතය 

ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 64,260 ක් ලන අතර ා වතය දාායම දම.මිලි.141.52 ිර. 

ලයාපෘ පෙ  රග පය තලදුරට්  ඉිනශ්යට ෙගන යමින් 2021 ලර්ෙ දී අේතක්ෂිත මුළු ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 

105,465 ක් ලන අතර එමිනන් අ්තක්ා කරන ා ලාර්ෂික දාායම දම.මිලි.144ිර.ව අනුල 2021 ලර්ෙ දී 

දලරණය කරන ා වතය ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 120,711 ක් ලන අතර ා වතය දාායම දම.මිලි.250.6 ිර. 

 

 මරසිකල නල ඡව ලර රභී ආයතන වාංයරල ලර්ධනය කර ගතනින්න් ඡව ලක බලර ගතැනීස ශරශර බර 

ගත  ප්රගතතිය.  

 
2021 ලර්ය දර් භෙ දී පාශ්ෙභෝිනක දයතන 60ක් ව ශා ෙවයලා වපයන ා අතර 2021 ලර්ය 

අලවානය ලන විට පාශ්ෙභෝිනක දයතන 76ක් ව ශා ලයාපෘ පය විසින් ෙවයලා වපයනු බයි. 

2021 ලර්ය දර් භෙ දී ලයාපෘ පය වතු ෙවයලක වවඛ්යාල 260 ක් වූ අතර ලවර තුදී පුර්තපාඩු ව ශා 

බ ලා ගලනී්  535 ක් සිදු කරන ා අතර 2021 ලවර අලවානෙ දී ලයාපෘ පෙයහි ෙවයලෙයහි ිරයුතු මුළු 

ෙවයලක වවඛ්යාල 638 ිර. 

 

02.02.ඡ ්තික ශර මූය දක්ක/ක්රියරකරරකස  - 2022 ලර්ය 

 
 

ෙලව්ෙරෝ දරක්ක ෙවයලෙයහි 2022 ලර්ය ව ශා ෙවයලා වලපයීමට අේතක්ෂිත මුළු පාශ්ෙභෝිනක දයතන 

වවඛ්යාල 195 ක් ලන අතර දලරනය ිරීමමට අේතක්ෂිත ලාර්ෂික ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 363,000 ක් ා ව ව ශා 

බ ලා ගලනීමට අේතක්ෂිත ෙවයලක වවඛ්යාල 500 ිර.ෙමමිනන් ලර්ය ව ශා ඉපයීමට අේතක්ෂිත මුළු 

දාායම දම.මිලි.510.95 ිර. 

 

ෙලව්ෙරෝ මුරණාය මිනන් 2022 ලර්ය ව ශා දම.මිලි.81.95 ක දාායමක් අේතක්ා ෙකෙර්. 

 

ෙලව්ෙරෝ කාර්යා පශ්ර ද්රිත ෙවෞඛ්යාරක්ක ලයාපෘ පය මිනන් 2022 ලර්ෙ දී ෙවයලා වපයන 

පාශ්ෙභෝිනක දයතන වවඛ්යාල 75ක් ාක්ලා ලර්නනය ිරීමමට්  දලරනය ිරීමමට්  අේතක්ෂිත ලාර්ෂික මුළු 

ෙවයලා මුර වවඛ්යාල 138,819ක් ාක්ලා ලර්නනය ිරීමමට්  අේතක්ා කරන අතර ව ව ශා නල ෙවයලක බ ලා 

ගලනී්  100 ක් සිදු ිරීමමට ා අේතක්ා ෙකෙර්.ෙමමිනන් 2022 ලර්ය ව ශා පුෙරෝකානය කරන ා 

ලාර්ෂික දාායම දම.මිලි.288.19ිර. 
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03.ඳරිච්ඡේදය 

වමවත් මූය කරර්ය වරධනය 

 

 

 

 

03.01.ර රර  ගිණුම 
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03.02.මූය ත  ල ප්රකරයය 



15 

 

 03.03.මුදල් ප්රලරශ ප්රකරය 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.ව්කන්ධය ඡලනව්මේඡස ප්රකරය 
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03.05.ගිණුසකරණා ප්රතිඳ ති 



18 
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වනශන 01.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.අලවන් ගිණුස වශර වනශන් 
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3.5.විගතණාකරධිඳති ලරර්තරල 
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04.ඳරිච්ඡේදය 

කරර්ය වරධන දර්ක 

 

4.1. කරර්ය වරධන දර්ක 

කාර්ය වානන ාර්ක අේතක්ෂිත ිරමවුේ  ර පතයක් ෙව 

වතය ිරමවුම % 

ලරර්ෂික ඡව ලක බලර ගතැනීස වාංයරල 

ලර්ධනය කිරීම  

100% 

ඳෂරඡ  දෂ ඡේශීය නි්ඳරදනය දශෂ 

නැාංමේමන වශ ආදරයස දශ නැාංමේම-

ලරර්ෂිකආදරයම 

100% 

ආදරයස උ ඳරදන ලයරඳීති හිහිවීමේම ශර 

ප්රලර්ධනය කිරීම-ලරර්ෂික ආදරයම/ර ය 

ලර්ධනඡේ ප්රතිතය 

100% 
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05.ඳරිච්ඡේදය 

තිරවර වාංලර්ධන අරමුණු 

 

5.1.තිරවර වාංලර්ධන අරමුණු 

ඉක්ක ඉක්කය/අරමුණ ජයග්රශණ ාර්ක ේ  ාක්ලා ජයග්රශණ බා ගලනීේ  

රග පය 

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

01.ක්ෂුර ශර ුඩඩර 

ඳරිමරණා කර්මරන්ත 

වාංලර්ධනය 

01.ඉශෂ අගය 

එකතු කෂ ශා රම 

සක්්ම අව 

ෙකෙරහි අලනානය 

ෙයොමු ිරීමම ඇතුළුල 

විවිනාවගීකරණය, 

තාක්ෂණික 

ලලඩිිනයුණු ිරීම්  වශ 

නලයකරණයන් 

තුළින් ඉශෂ දර්ිකක 

ඵාායිතාලයක් 

බා ගලනීම. 

02.ඵාායි 

ක්රියාකාරක් , 

ැකිරයා උ් පාානය, 

ලයලවායක් ලය, 

ිරර්මාණීයලි් ලය 

වශ 

නෙලෝ් පාානයන් 

ව ශා වශාය ලන 

වශ ක්ෂුර, කුඩා ශා 

මනයම රමාණෙ  

ලයලවායයන් 

විධිම්  ිරීමම ශා 

ලර්නනය ිනශ්ම්  

කරන වවලර්නන-

නලඹුදම ර පප්  ප 

රලර්නනය ිරීමම. 

03.ලර් 2030 ලන 

විට  පරවාර 

වවචාරක ලයාපාරය 

රලර්නනය ිරීමම 

ව ශා ර පප්  ප 

ව් පාානය ිරීමම 

වශ ක්රියා් මක 

01.ෙවයලෙ  ිරයුතු 

පුද්ගයකුෙේ වලබෑ 

ාෂ ෙද්ීයය 

ිරප්ාිනතෙ  ලාර්ෂික 

ලර්නන ෙේගය ලලඩි 

ිරීමම. 

I. ෙවයලෙ  ිරයුතු 

පුද්ගයකුෙේ 

ලාර්ෂික ිහශ්ලලුවම 

ලර්නනය ිරීමම. 

03. ෙවයලෙ  ිරයුතු 

පුද්ගයකුෙේ 

ලාර්ෂික ශුද්න ාභය 

ලර්නනය ිරීමම. 

04.ක්රියා් මක 

ලයාපෘ.ඒන්හි ලාර්ෂික 

ිහශ්ලලුවම ලර්නනය 

ිරීමම. 

05.මුරණාය ව ශා 

නල යන්ර ව්ාාපනය 

ිරීමම. 

06.ෙවයලා වපයන 

දයතන වවඛ්යාල 

ලර්නනය ිරීමම. 

07.ෙවයලක බ ලා 

ගලනී්  වවඛ්යාල 

ලර්නනය ිරීමම. 

 

 

  100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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ිරීමම මිනන් ැකිරයා 

උ් පාානය , ෙද්ීයය 

වවව්කෘ පය ශා 

ිරප්ාාන 

රලර්නනය ිරීමම. 

 

 

02.නිපුනතර 

වාංලර්ධනය 

01.ලර් 2030 ලන 

විට ැකිරයා 

උ් පාානය කරන 

ෙද්ීයය වවව්කෘ පය 

ශා ිරප්ාාන 

රලර්නනය කරන 

 පරවාර වවචාරක 

ලයාපාරය 

රලර්නනය ිරීමම 

ව ශා ර පප්  ප 

ව් පාානය ිරීමම 

වශ ක්රියා් මක 

ිරීමම. 

04.ලර් 2030 ලන 

විට, ැකිරයාලක් වශ 

ලයලවායක් ලයක් 

ව ශා 

අාාෂතාක්ෂණික ශා 

ලෘ් .ඒය කුවතා 

ඇ ප තදමණ ශා 

ලලඩිහිටියන්ෙේ 

වවඛ්යාල වලිරය 

යුතු ෙව ලලඩි 

ිරීමම. 

02.දයතිරක 

ෙවයලකයින්ෙේ 

පුුණණුල ශා නාශ්තාල 

ලලඩි ිරීමම. 

 

01.විගණන විමසු්  

ෙේා වවඛ්යාල අඩු 

කර ගලනීම. 

02.පුුණණුල ්  

ෙවයලක ිහශ්ව 

ලර්නනය කර 

ගලනීම. 

03.ෙවයලක පුුණණු 

ලලඩවටශන් 

රමාණය ලර්නනය 

ිරීමම. 

  100% 

 

64% 

 

 

90% 
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06.ඳරිච්ඡේදය 

මරනල වසඳ  ඳැතිකඩ 

 

6.1.ඡව ලක වාංයර කෂමනරකරණාය 

 අනුමත ෙවයලක වවඛ්යාල පල පන ෙවයලක වවඛ්යාල අබෑර්තු 

ඡයය්ඨ 4 3 1 

තීන්යික 4 1 3 

ේමේන්යික 7 7 - 

සුළු 5 5 - 

 

6.2.ආයතනඡේ කරර්යය වරධනය උඡදවර මරනල වසඳ  හිඟඡයහි බඳෑම. 

දයතනෙ  ලර්තමාන මානල ව් පෙතහි අ පශ්ක්තයක් ෙශෝ හිඟයක් ෙනොමල ප බලවින් ඉන් අහිතකර බපෑමක් 

දයතනයට ෙනොමලත. 
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07.ඳරිච්ඡේදය 

අනුකූතර ලරර්තරල 

 

අාංකය අදර කර ගතත යුතු අලයතරල 

අනුකූතර 

ත  ලය(අනුකූ 

ඡේ/ අනුකූ 

ඡන ඡේ) 

අනුකූ ඡන ඡේ නස ඒ 

වශර ඡකටි ඳැශැිරලි 

කිරීම.) 

අනුකූ ඡන මේම 

අනරගතතඡේ දී 

ලෂක්ලර ගතැනීමන 

ඡයෝයනර කරන 

නිරලදයකරණා 

ක්රියරමරර්ගත 

1 පශත ව ශන් මය රකා/ිනණු්  

ිරයමිත ිනනට ඉිනශ්ප්  ෙකොට  පී ම. 

   

1.1 ලාර්ෂික මය රකා අනුක ෙේ.   

1.2 රාජය ිරෂනාීමන්ෙේ අ්  පකාර්  

ිනණු්  

අාා ෙනොෙේ.   

1.3 ලයාපාර ශා ිරප්ාාන අ්  පකාර්  

ිනණු්  (ලාණිජ අ්  පකාර්  ිනණු් ස 

අාා ෙනොෙේ.   

1.4 ගබඩා අ්  පකාර්  ිනණු්  අාා ෙනොෙේ.   

1.5 විෙය අ්  පකාර්  ිනණු්  අාා ෙනොෙේ.   

1.6 ෙලන්     

2 ෙපෝ  ප්  ශා ෙකඛ්ණ නඩ් තු ිරීමම 

(ප.මු.ශ්.321ස 

   

2.1 ප.මු.ශ්. අනුල ව්ාාලර ල් ක්  

ෙකඛ්ණය යාල් කාලීන කරෙගන 

පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

2.2 පුද්ග පඩි නඩි ෙකඛ්ණ /පුද්ග පඩි 

නඩි කාඩ් ප්  යාල් කාලීන කරෙගන 

පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

2.3 විගණන විමසු්  ෙකඛ්ණය 

යාල් කාලීන කරෙගන පල් ලා ෙගන 

යාම 

අනුක ෙේ.   

2.4 අභයන්තර විගණන ලාර්තා ෙකඛ්ණය 

යාල් කාලීන කරෙගන පල් ලා ෙගන 

යාම 

අනුක ෙේ.   

2.5 සියළුම මාසික ිනණු්  වාරාව 

(CIGAS) ිහළිෙය කර ිරයමිත ිනනට 

අාා ෙනොෙේ. කාර්තුමය ිනණු්  ලාර්තා 

විගණන ශා කෂමනාකරන 
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පෂා්  භාණ්ඩාගාරයට ඉිනශ්ප්  ිරීමම කමිුවල ෙලත ඉිනශ්ප්  

ෙකෙර්. 

2.6 ෙචක් ප්  ශා මුාක ඇනවු්  ෙකඛ්ණය 

යාල් කාලීන කරෙගන පල් ලා ෙගන 

යාම 

අනුක ෙේ.   

2.7 ඉන්ෙලන්ට්රි ෙකඛ්ණය යාල් කාලීන 

කරෙගන පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

2.8 ෙතොග ෙකඛ්ණය යාල් කාලීන 

කරෙගන පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

2.9 ශාිර පාඩු ෙකඛ්ණය යාල් කාලීන 

කරෙගන පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

2.10 බලරක්  ෙකඛ්ණය යාල් කාලීන 

කරෙගන පල් ලා ෙගන යාම 

අාා ෙනොෙේ.   

2.11 උප පත්රිකා ෙපෝ  ෙකඛ්ණය (GA-

N20) යාල් කාලීන කරෙගන පල් ලා 

ෙගන යාම 

අනුක ෙේ.   

03 මය පානය ව ශා කාර්යයන් 

අිමිරෙයෝජනය ිරීමම (ප.මු.ීම.83ස 

   

3.1 මය බත දතනය තු බත 

පලරා දී  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

3.2 මය බත පලරා දී  පී ම ිහළිබ  

දයතනය තු ාලනුල්  කර  පී ම 

අනුක ෙේ.   

3.3 වෑම ගණුොනුලක්ම ිරෂනාීමන් 

ොොෙනකු ෙශෝ ඊට ලලඩි වවඛ්යාලක් 

ශරශා අනුමත ලන පශ්ින බ ත 

පලරා දී  පී ම 

අනුක ෙේ.   

3.4 2014.05.11. ිනනල ප අවක 171/2004 

ාරණ රාජය ිනණු්  ච්රෙකඛ්ය අනුල , 

රජෙ  පඩි ප්  මෟදුකාවපලෙක්ජය 

භාවිතා ිරීමේ දී 

ගණකානකාීමලරයන්ෙේ පානයට 

යට් ල කටයුතු ිරීමම. 

අාා ෙනොෙේ.   

4. ලාර්ෂික වලසු්  වකව් ිරීමම    

4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාීම වලව්ම වකව ්

ිරීමම 

  අනුක ෙේ.   

4.2 ලාර්ෂික රව් පාාන වලව්ම වකව් 

ිරීමම 

අනුක ෙේ.   
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4.3 ලාර්ෂික අභයන්තර විගණන වලව්ම 

වකව් ිරීමම 

අාා ෙනොෙේ   

4.4 ලාර්ෂික ඇව්තේ න්තුල වකව් ෙකොට 

පෂා්  භාණ්ඩාගාරයට  ිරයමිත ිනනට 

ඉිනශ්ප්  ිරීමම. 

අනුක ෙේ.   

4.5 ලාර්ෂික අක් මුාක රලාශ රකාය 

ිරයමිත ිනනට පෂා්  භාණ්ඩාගාරයට  

ඉිනශ්ප්  ිරීමම. 

අාා ෙනොෙේ    

5 විගණන විමසු්     

5.1 විගණකාධිප පලරයා විසින් ිරයම 

ෙකොට ඇ ප ිනනට , සියළුම විගණන 

විමසු්  ලට ිහළිතුදම බා දී  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

6 අභයන්තර විගණනය    

6.1 අභයන්තර විගණන වලවලව්ම වකව ්

ිරීමම 

අාා ෙනොෙේ   

6.2 වෑම අභයන්තර විගණන 

ලාර්තාලකටම මාවයක කායක් 

තුදී ිහළිතුදම වපයා  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

6.3 2018 අවක 19 ාරණ ජා පක විගණන 

පනේ  40(4ස උප ලගන් පය 

රකාරල,සියළුම අභයන්තර විගණන 

ලාර්තා ල ිහටප්  කෂමනාකරන  

විගණන ොපාර්තේ න්තුලට ඉිනශ්ප්  

කර  පී ම. 

අාා ෙනොෙේ   

6.4 ප.මු.ීම 82.8 රකාරල ,සියළුම 

අභයන්තර විගණන ලාර්තා ල 

ිහටප්  විගණකාධිප පලරයාට 

ඉිනශ්ප්  කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

7. විගණන ශා කෂමනාකරන කමිුව    

7.1 බව්නාහිර පෂා්  මය ච්රෙකඛ් 

04/2019 අනුල,අලම ලෙයන් 

විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිුව 

04ක් ල්  අාා ලර්ය තු 

පල් ලාෙගන  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

8 ල් ක්  කෂමනාකරනය    

8.1 බව්නාහිර පෂා්  මය ච්රෙකඛ් 

04/2019 අනුල 07 ලන පශ්ච්ෙේාය 

අනුල ,ල් ක්  මිදී ගලනී්  ශා 

අපශරණය ිරීම්  ිහළිබ ල ෙතොරතුදම 

අනුක ෙේ.   
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ෙකෝ ්තෙරෝර් ජනරාක කාර්යාය 

ෙලත ඉිනශ්ප්  කර  පී ම. 

8.2 ඉශත ව ශන් ච්රෙකඛ්ෙ  13 ලන 

පශ්ච්ෙේාය රකාරල ,එම ච්රෙකඛ්ෙ  

විධි විනාන ක්රියා් මක ිරීමම 

ව් බන්ධීකරණය ව ශා සුදුසු 

ව් බන්නතා ිරෂනාශ්ෙයකු ප්  කර 

එම ිරෂනාශ්යා ිහළිබ  ෙතොරතුදම 

ෙකෝ ්තෙරෝර් ජනරාක කාර්යායට 

ලාර්තාකර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

8.3 බව්නාහිර පෂා්  මය ච්රෙකඛ් 

04/2016 අනුල,භාණ්ඩ වමීක්ණ 

පල් ලා අාා ලාර්තා ිරයමිත ිනනට 

විගණකාධිප පලරයා ෙලත ඉිනශ්ප්  

කර  පී ම 

අනුක ෙේ   

8.4 ලාර්ෂික භාණ්ඩ වමීක්ණෙයන් 

අනාලරනය වූ අ පශ්ක්ත ,ඌනතා වශ 

ෙලන්  ිරර්ෙද් ච්රෙකඛ්ෙ  

ව ශන් කාය තු සිදුෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ   

8.5 භර්ිමත භාණ්ඩ අපශරණය ිරීමම 

ප.මු.ීම. 494 අනුල සිදු ිරීමම 

අාා ෙනොෙේ   

9 ලාශන කෂමනාකරනය ිරීමම.    

9.1 වවචිත ලාශන ව ශා දාිරක  නාලන 

වටශන් ශා මාසික වාරාව ලාර්තා 

වකව් ෙකොට ිරයමිත ිනනට 

විගණකාධිප ප ෙලත ඉිනශ්ප් ෙකොට 

 පී ම. 

අනුක ෙේ.   

9.2 (10.2ස. ලාශන භර්ිමත ීම මාව 06 කට 

ලඩා අඩු කායකදී අපශරණය ෙකොට 

 පී ම. 

අනුක ෙේ.   

9.3 ලාශන ෙොේ ෙපෝ  පල් ලා ගිරමින් 

වලා යාල් කාලීන ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

9.4 වෑම ලාශන අනතුරක් 

ව් බන්නෙයන්ම ප.මු.ීම 

51,52,54,55,59,60  රකාරල කටයුතු 

කර  පී ම. 

අනුක ෙනොෙේ. දර්ිකක රලර්නන 

කාර්යාවය ලාණිජමය 

පරමාර්ාෙයන් ක්රියා් මක 

ලන බලීමන් සියළු ලාශන 

ව ශා පූර්ණ 

රක්ණාලරනයක් බා 

ගලනීමට අනයක් මණ්ඩ 

අනුමල පය ලී  ඇත. 
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9.5 2016.12.29 ිනනල ප අවක 2016/30 

ාරණ රාජය පශ්පාන ච්රෙකඛ්ෙ  

3.1 ෙේාෙ  ව ශන් විධි විනාන 

රකාරල ලාශන ල ඉන්නන ාශනය 

ීමම නලලත පීමක්ා ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

9.6 කකබදු කා සීමාෙලන් අනතුදමල ,බදු 

ලාශන ෙොේ ෙපෝ  ල ව් පූර්ණ 

අයි පය පලරා ෙගන  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

10 බලවකු ිනණු්  කෂමනාකරනය    

10.1 ිරයමිත ිනනට බලවකු වලවනා්  රකා 

ිහළිෙය කර වශ පක කර වලා 

විගණනය ව ශා ඉිනශ්ප්  කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

10.2 වමාෙෝචිත ලර්ෙ දී ෙශෝ ඊට ෙපර 

ලර් ල සිට ඉිනශ්යට ැකෙගන ද 

අක්රීය බලවකු ිනණු්  ිරරවුක කර  පී ම. 

 අක්රිය ිනණු්  ෙනොමලත  

10.3 බලවකු වලවනා්  රකා ලලින් 

අනාලරනය වූ ශා ගලපු්  ක යුතුල 

 පබූ ෙය ව් බන්නෙයන් මුාක 

ෙරගුාසි රකාරල කටයුතු ෙකොට එම 

ෙය මාවයක කායක් ඇතුත 

ිරරවුක කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

11 ර පපාාන උපෙයෝජනය    

11.1 වවා  පබූ ර පපාාන වලාෙ  සීමාල 

ඉක්මලා ෙනොයන පශ්ින වියා්  ාලීමම. 

අනුක ෙේ.   

11.2 ප.මු.ීම 46 රකාරල, වවන ා 

ර පපාානෙයන් උපෙයෝජනය ක පසු 

ලර් අලවානෙ දී ඉ පශ් ර පපාාන 

සීමාල ෙනොඉක්මන පශ්ින බලරක්  

ලට එෂඹීම. 

අනුක ෙේ.   

12 රජෙ  ිරෂනාීමන්ෙේ අ්  පකාර්  

ිනණු් . 

   

12.1 සීමාලන්ට අනුක ීමම. අාා ෙනොෙේ.   

12.2 හිඟ හිටි ණය ෙය ිහළිබ  කා 

වි්ෙකණයක් සිදු කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

12.3 ලර්යකට ලලඩි කායක සිට පලලත 

එන හිඟ හිටි ණය ෙය ිරරවුක කර 

 පී ම. 

සිදු කරමින් පල.ඒ.   

13 ෙපොදු තලන්ප්  ිනණුම    
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13.1 කක ඉකු්  වූ තලන්පතු 

ව් බන්නෙයන්  ෙරගුගාසි රකාරල 

කටයුතු කර  පී ම. 

අාා ෙනොෙේ.   

13.2 ෙපොදු තලන්පතු ව ශා ලන පාන 

ිනණුම යාල් කාලීන කර පල් ලා 

ෙගන යාම. 

අාා ෙනොෙේ.   

14. අග්රිම ිනණු්     

14.1 වමාෙෝචිත ලර්ය අලවානෙ දී 

මුාක ෙපොේ  ෙයය පෂා්   

භාණ්ඩාගාරය ෙලත ෙරයණය කර 

 පී ම. 

අාා ෙනොෙේ.   

14.2 ප.මු.ීම 261 රකාරල ිරකු්  ක 

ත් කාර්ය අතුදම අග්රිම, එම කාර්යය 

අලවන් ීම මාවයක් ඇතුත ිරරවුක 

කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

14.3 ප.මු.ීම..261 රකාරල අනුමත සීමාල 

ඉක්මලා ෙනොයන පශ්ින ත් කාර්ය 

අතුදම අග්රිම ිරකු්  කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

14.4 අග්රිම ිනණු්  ෙයය ,භාණ්ඩාගාරෙ   

ෙපෝ  වමග වලවනා්  ිරීමම. 

අාා ෙනොෙේ.   

15 අාාය්  ිනණු් .    

15.1 අාා ෙරගුාසි ලට අනුකල ,ැකව් 

ක දාායෙමන් දපසු ෙගීම්  සිදු 

ෙකොට  පී ම 

අාා ෙනොෙේ.   

15.2 ැකව් කර  පබූ දාාය්  ,තලන්පතු 

ිනණුමට බලර ෙනොෙකොට වෟජුලම 

දාායමට බලර කර  පී ම. 

අාා ෙනොෙේ.   

15.3 ප.මු.ීම.116 අනුල හිඟ දාාය්  ලාර්තා 

විගණකාධිප ප ලරයා ෙලත ඉිනශ්ප්  

කර  පී ම. 

අාා ෙනොෙේ.   

16. මානල ව් ප්  කෂමනාකරනය    

16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සීමල තු 

කාර්ය මණ්ඩය පල් ලා ෙගන යාම 

අනුක ෙේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩෙ  සියළුම  

වාමාජිකයින් ෙලත රාජකාීම ලිඛිතල 

බා දී  පී ම 

අනුක ෙේ   

16.3 20.09.2017 ිනනල ප MSD ච්රෙකඛ් 

අවක 04/2017 රකාරල සියළුම ලාර්තා 

අනුක ෙේ   
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කෂමනාකරන ෙවයලා 

ොපාර්තෙමන්තුල ෙලත ඉිනශ්ප්  කර 

 පී ම. 

17. මශජනයා ෙලත ෙතොරතුදම බා දීම.    

17.1 ෙතොරතුදම ාලන ගලනීේ  පනත ශා 

ෙරගුාසි රකාරල ෙතොරතුදම 

ිරෂනාශ්ෙයකු ප්  කර ෙතොරතුදම 

බා දීේ  ෙකඛ්ණයක් යාල් කාලීන 

කර පල් ලාෙගන යාම  

අනුක ෙේ   

17.2 දයතනය ිහළිබ  ෙතොරතුදම එහි ෙලබ් 

අඩවිය ශරශා බා දී  පෙබන 

අතර,ෙලබ් අඩවිය ශරශා ෙශෝ විකකප 

මාර්ග ශරශා දයතනය ිහළිබ  

මශජනයාෙේ රවවා/ෙචෝානා ප 

ිරීමමට පශසුක්  වවා  පී ම. 

අනුක ෙේ   

17.3 ෙතොරතුදම ාලන ගලනීේ  පනේ  08 

ලන 10 ලන ලගන් ප රකාරල ලවරකට 

ොලතාලක් ශා ලවරකට ලරක් ලාර්තා 

ඉිනශ්ප්  ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙනොෙේ. 10 ලන ලගන් පය රකාරල 

2018 ලර්යට අාා 

ලාර්තාල ඉිනශ්ප්  කර 

ඇත.2019,2020ශා 

2021ලර් ල ෙතොරතුදම 

ඉකලී්  ිරසිලක් සිදු කර 

ෙනොමලත.නමු්  මශජනයාට 

අලය ෙතොරතුදම බා දීමට 

පනත රකාරල කටයුතු 

කරනු බන අතර අාා 

්රමෙේායන් වකවා ඇත. 

 

18 පුරලලසි රඥප්ත පය ක්රියා් මක ිරීමම.    

18.1 අවක 05/2018 හි 05/2018(1ස ාරන 

රාජය පශ්පාන ශා කෂමනාකරන 

අමාතයාව ච්රෙකඛ් අනුල 

පුරලලසි/ෙවයලාාභී රඥප්ත පයක් 

ව් පාානය ෙකොට ක්රියා් මක ෙකොට 

 පී ම. 

අනුක ෙේ.   

18.2 එම ච්රෙකඛ්ෙ  2.3 ෙේාය පශ්ින 

පුරලලසි/ෙවයලාාභී රඥප්ත පය 

ව් පාානය ිරීමම ශා ක්රියා් මක 

ිරශ්ේ  කටයුතු අධීක්ණය ිරීමම ශා 

ඇගයීම ව ශා දයතනය විසින් 

්රමෙේායක් වකව් ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

19 මානල ව් ප්  වලලව්ම ව් පාානය 

ිරීමම. 
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19.1 2018.01.24.ිනනල ප රාජය පශ්පාන 

ච්රෙකඛ් අවක 02/2018 ඇමුණුම 02 

දකෘ පය පාන්  කරෙගන මානල 

ව් ප්  වලලව්මක් වකව් කර  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

19.2 කාර්ය මණ්ඩෙ  වෑම 

වාමාජිකෙයකු ව ශාම ලර්යකට 

අලම ලෙයන් පලය 12 කට ෙනොඅඩු 

පුුණණු අලව්ාාලක් ඉශත ව ශන් 

මානල ව් ප්  වලව්ම තු තශවුදම 

ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙනොෙේ. පලල ප ලවවගත ් ් ලය 

ෙශයතුෙලන් විධිම්  ෙව 

පුුණණු ලලඩවටශන් 

පලල් ීමමට ශලිරයාලක් ලී  

නලත. 

 

19.3 ඉශත ව ශන් ච්රෙකඛ්ෙ  ඇමුණම 1 

හි ාලක්ෙලන දකෘ පය පාන්  

කරෙගන වමව්ා කාර්ය මණ්ඩය 

ව ශාම ලාර්ෂික කාර්ය වානන ිනවිසු්  

අ් වන කර  පී ම. 

අනුක ෙනොෙේ. කාර්ය වානනය ඇගයීම 

ව ශා විෙය ඇගයී්  

පත්රිකා වකව් කර ඇත. 

 

19.4 ඉශත ච්රෙකඛ්ෙ  6.5 ෙේාය රකාරල 

මානල ව් ප්  වවලර්නන වලලව්ම 

ිහළිෙය ිරීමම,ිරපුණතා වවලර්නන 

ලලඩවටශන් ක්රියා් මක ිරීමම ිහළිබ  

ලගකී්  පලරා ෙජය්න ිරෂනාශ්ෙයකු 

ප් ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

20 විගණන ෙේා ලට ර පචාර ාලක්ීමම    

20.1 ඉකු්  ලර් ව ශා විගණකාධිප ප 

විසින් ිරකු්  ක විගණන ෙේා 

මිනන් ෙපන්ලා දී ඇ ප අඩු පාඩු 

ිරලලරින ෙකොට  පී ම. 

අනුක ෙේ.   

 

 

 

 

 


