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පපරවදන 

 

ධීවර කර්මාන්තය යනු දමරට ජාතික ෙලදේශීය නිෂ්පාෙනයට වැඩි ොයකත්වයක් 

ලබාදිය හැකි, ජනතාවදේ දපෝෂණ අවශයතාවය සුරරන සහ ලක්ෂ 20 ක පමණ 

පිරිසකදේ ජීවදනෝපාය සලසන වැඩොයි ක්දෂේත්රයකි. ිවිවධ වකවානුවල ිවිවධ 

ක්රමදදෙ සස්දසේ දමම කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිීමදම් හා කළමනාකරණය කිීමදම් 

වගකීම පැවරුන ප්රධාන යයතනය ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුවයි. 

වර්තමානදේ දෙපාර්තදම්න්තුදද අවධානය වැඩි වශදයන් දයොමුවී ඇත්දත් අන්තර් 

ජාතික සම්මතයන් හා නීතිීමතිවලට එකඟව වගකීදමන් යුතු ධීවර කර්මාන්තයක් 

කරා ධීවර ප්රජාව දයොමු කිීමම දවතය. එදසේ ුවවෙ ධීවර ජනතාවදේ සමාජ යර්ථික 

දියුණුව සෙහා වන ක්රියාකාරකම් රායකයක් දමම වසදර් ක ක්රියාත්මක වී ඇත. 

දමමගින් ධීවර කාර්මිකයාදේ ජීවන තත්ත්වය ඉහල නංවා තත්ත්වදයන් උසස ්

මත්සය අසව්නු දනීමම සෙහා සුවන්දේ හැකියාව වර්ධනය කිීමම බලාදපොදරොත්තු 

දද. 

දමයට අමතරව ධීවර ඇණිය සහ දයෙුවම් කළමනාකරණය තුලින් නැවත ඇතිවන 

නමුත් සීමිත සම්පතක් වන ධීවර හා ජලජ සම්පත් අනාගත පරුරර දවනුදවන් 

රැකගැනීම හා  නියාමනය ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදද මූලික 

කාර්යභාරයක් වී ඇත. 

ඉහත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සෙහා ලබාදුන් ඉලක්ක ප්රශස්ත දලස ලඟාකර ගැනීමට 

2014 වසර තුල ක ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව සමත්වී ඇති බව 

නිීමක්ෂණය කළ හැක. එදසේ ුවවෙ දෙපාර්තදම්න්තුදද එදිදනො කාර්යභාරය සහ 

ප්රගතිය ිවමසීදම් ක්රියාවලිය දතොරතුරු තාක්ෂණය හා මුසු කිීමම මගින් වඩාත් 

ඵලොයී ප්රතිඵල ලඟා කර ගත හැකි බව මාදේ ිවශව්ාසයයි.   
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ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව 

කාර්යසාධන වාර්තාව - 2014 

1.1. අදේ දෙදහවර 
නව තාක්ෂණය දයොො ගනිමින් ජාතයන්තර සාගර ීති  සහ සම්ුතීනන්  අනුකූලව සම්පත් 

කළමනාකරණය තුලින් ශ්රී ලාකා ජාි ක ්ර්කයකය  දලො ද ොයකත්වයක් ලදාම ම සෙහා ධීවර 

කර්මාන්තය ි රසාර දලස සාවර්ධනය කිරීම. 

1.2. පරොර්ථ 

 දේශීය, ජාතයන්තර සාගර ීති  සහ සම්ුතීනන්  අනුකූලව ධීවර ක ුතතු කළමණාකරණය, ිධිමමත් 

කිරීම, සාරක්ෂණය සහ ි රසාර සාවර්ධනය. 

 දේශීය හා ිධදේශීය ්දයෝජන දිරිගැන්වීම. 

 දේශීය සහ ජාතයන්තර ුතුදදේ මත්සය සම්පත් දනීමම සෙහා නව තාක්ෂණය හුනන්වා ම ම. 

 ධීවර ප්රජාවද  සමාජ ්ර්කයක තත්ත්වය නාවාීමම 

 ජාතයන්තර ප්ර මිීනන්  අනුකූලව අපනයන මත්සය නිෂපපාෙනයන්ි  තත්ත්වය සහ ුරරක්ිතත ාාවය 

සහි ක කිරීම. 

 පුර අසපවනු නාසපි ය අවම කිරීම සහ දේශීය මත්සය නිෂපපාෙනවල ගුණාත්මකාාවය වැඩිදිුතණු 

කිරිම. 

 

1.3.    උපාය ොර්ග 

  1996 අාක 02 ෙරණ ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත සහ 1979 අාක 59 ෙරණ ිමවර (ිධදේශ ිමවර 

යාත්රා) ප පනත වර්තමාන ප්ර වණතා සහ ජාතයන්තර සාගර ීති  සහ සම්ුතීනන්  අනුකූලව හුනන්වාම ම 

සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ධීවර අාශ සාවර්ධනය  දේශීය හා ිධදේශීය වයාපාර ප්ර ජාවද  ්දයෝජන දිරිගැන්වීම සෙහා අවශය 

පුරබිම සකසප කිරීම. 

 ධීවර කර්මාන්තය සාවර්ධනය උදෙසා නව තාක්ෂණය හුනන්වාම ම  අනුගත ්යතන සමග ිධිමමත් 

සම්දන්ධීකරණය. 

 දේශීය හා ිධදේශීය අරුතෙල් ාාිධතා කරමින් ධීවර ක්දෂේත්රදේ  ක්රියාත්මක කරන ිධිධධ සාවර්ධන 

වයාපීීනන්, ප්ර ජා සාවර්ධන වැඩස හන්, ිධෙයාත්මක දසොයාගැීතමි සහ පර්දේ ෂණ ප්ර ි දල නව 

දතොරතුරු තාක්ෂණය උපදයෝගී කරදගන ක්ර මවත් වයාප්තිි  දසේවාවක් තුන්න් ධීවර ප්ර ජාව දවත 

දගන යාම. 

 ධීවර සාවර්ධන වැඩස හන්, වයාපීි  සහ සම්පත් කළමනාකරණදේ ම  ධීවර ප්ර ජා සහාාගීත්වය  

ප්ර ුතඛතාවක් ලදාම ම සහ ඒ සෙහා රාජය, රාජය දනොවන සහ ප්ර ජා සාිධධානවල ොයකත්වය 

ලදාගැීතම. 

 පුර අසපවනු නාසපි ය අවම කිරීම  හා අපනයන සහ දේශීය මත්සය නිෂපපාෙනවල තත්ත්වය සහ 

ගුණාත්මක ාාවය වැඩිදිුතණු කිරීම  අවශය යිතතල පහුරකම් වැඩිදිුතණු කිරීම හා ුහුදණුව ලදාම ම 

සෙහා අවශය යාන්ත්ර ණය ශක්ි මත් කිරීම. 

 ධීවර කුටුම්ායන්ි  සමාජ තත්ත්වය නාවාීමම සෙහා ධීවරයින්ද  සහ ධීවර කාන්තාවන්ද  පූර්ණ 

ොයකත්වය ලදා ගැීතම  අවශය දිරිගැන්වීම් සැප දම. 
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1.4. කාර්යභාරය 

 ධීවර දමදහුතම් නිදයෝග, ධීවර කළමනාකරණ නිදයෝග, ජලජීවී වගා කළමනාකරණ නිදයෝග 

සකසප කිරීම, පැනවීම, යාවත්කාීමන කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ධීවර යාත්රා ලියාපදිාචි කිරීම හා ධීවර දමදහුතම් දලපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 ිමවර යාත්රා උකසප කිරීම ළින්දෙ ක ුතතු. 

 සජීවී මුරන් අපනයනය සෙහා දලපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 ිධදේශීය ිමවර යාත්රා සෙහා මුරන් දගොඩද ම ළිස ස දලපත් නිකුත් කිරීම. 

 ිමවර කළමනාකරණය ළින්දෙ ෙැනුවත් ාාවය වැඩිදිුතණු කිරීම. 

 ප්රා ධන ාාඩ ඩ ලදාගැීතම සෙහා ්යතනික ණය පහුරකම් සම්දන්ධීකරණය. 

 ධීවර යාත්රා නිෂපපාෙකයින්, ්ම්පන්න නිෂපපාෙකයින් හා අදලිධ නිදයෝතයතයින් සහ යාත්රා ජාතයන් 

නිදයෝතයතයින් ලියාපදිාචි කිරීම. 

 යාත්රා ජාතයන් සහ ්ම්පන්නවල මිල ගණන් කැෙවා අනුමත කිරීම. 

 ිමවර සුතපකාර සමිි  කාර්යක්ෂම මට් ම  දගන ඒම සෙහා මාර්දගෝපදේශකත්වය සැප දම හා 

ඒවාදේ   ක ුතතු  අධීක්ෂණය කිරීම. 

 ිමවර සුතපකාර සාවර්ධන වයාපීි  සකසප කිරීම හා ධීවර ිදිවර දැාකු ිි  කිරීම. 

 ධීවර ජනතාවද  ෙැනුවත් ාාවය වැඩිදිුතණු කිරීම. 

 ධීවර කර්මාන්තය  අොල ෙත්ත රැසප කිරීම. 

 ිධදේශ ර වල් ිධසින් අත්අඩාගුව  ගැදනන හා ුතුදදේ අතරමා වන ධීවර කාර්මිකයින් ්පුර 

ලාකාව  දගන්වා ගැීතම. 

 අපනයන කරනු ලදන මුරන් තත්ත්ව පරීක්ෂණය  ාාජනය කිරීම සහ මුරන් සකසප කිරීදම් සපථාන 

ලියාපදිාචි කිරීම, මත්සය අපනයන සෙහා සපවසපථතා සහි ක නිකුත් කිරීම. 

 දේශීය පරිදාෝජනය සෙහා මුරන් දවළොම් කරන සපථානවල තත්ත්වය උසසප කිරීම. 

1.5.  සංවිධාන වුහය 

 ිමවර හා ජලජ සම්පත් සාවර්ධන අමාතයාශය ය දත් ක්රියාත්මක වන ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව 

අධයක්ෂ ජනරාල්වරයකු මගින් පාලනය දේ. දෙපාර්තදම්න්තුදේ ක ුතතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව ිටු කිරීම සෙහා 

ප්ර ධාන කාර්යාලදේ  ක ුතතු අාශ 6 ක  දදො ි දේ. 

 ජනම්, 

 1.  ිමවර කළමනාකරණ අාශය 

 2.  ිමවර කර්මාන්ත අාශය 

 3.  ිමවර නිෂපපාෙන තත්ත්ව පාලන අාශය 

 4. දසෝදිසි දමදහුතම් අාශය 

 5. පාලන අාශය 

 6. ුතලය කළමනාකරණ අාශය 

දමම අාශවල ක ුතතු දමදහයවීම අධයක්ෂවරුන් සිේදෙදනකු හා නිදයෝජය/සහකාර අධයක්ෂවරුන් 

දෙදෙදනකු මගින් ිටු දකදර්. ුතුදුනදඩ දිසපත්රික්ක ්වරණය වන පරිදි  දිසපත්රික් සහකාර අධයක්ෂ කාර්යාල 15ක් 

ළිි ටුවා ි දන අතර ජක් ජක් දිසපත්රික්කදේ  ක ුතතු ජම දිසපත්රික් ධීවර සහකාර අධයක්ෂවරයාද  දමදහයවීම 

ය දත් ිටුදේ. දමම දිසපත්රික්ක තුළ ුතුදුනදඩ ප්ර දේශ ්වරණය වන පරිදි ිමවර පරීක්ෂක දකොට්ඨාශ 133 ක් 

ළිි ටුවා ිත. දමම ස ම ිමවර පරීක්ෂක දකොට්ඨාශයකම ධීවර කාර්යාලය දැගින් සපථාළිත කර ිත. ිමවර 

පරීක්ෂක, ිමවර සමාජ සාවර්ධන සහකාර, ධීවර සම්පත් කළමනාකරණ සහකාර සහ  සාවර්ධන නිළධාරී  යන 

නිළධාරීන් ිධසින් ිමවර පරීක්ෂක දකොට්ඨාශය තුළ සියලු ධීවර ක ුතතු ක්රියාත්මක කිරීම සිුන දකදර්. ජදසේම ධීවර 
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වරායන් ්ශ්රිතව දසෝදිසි දමදහුතම් මධයසපථාන 20 ක් ළිි ටුවා ිි  අතර ගුවන් ිධුනලි නිළධාරීන් දිවා රාත්රි දමම 

මධයසපථානවල දසේවදේ  දයොෙවා ිත.  

 

1.6. මුහුදු ෙත්සය ිෂ්පපාෙනය ිසසප්රික්ක ක වෙදයන් 
 

අනු 

අංකය 

 

ිසසප්රික්ක කය 

2014 වාර්ෂික 

ඉලක්ක කය 

දෙට්ට්රික්ක  ද  න් 

2014 වාර්ෂික 

ප්ර ගතිය 

දෙට්ට්රික්ක  ද  න් 
 

01 දකොළඹ   5450   6974 

02 කළුතර 34650  22077 

03 ගාල්ල 45050 52636 

04 මාතර 88615 30828 

05 තාගල්ල 56160 66158 

06 කල්ුතදඩ  21335 20043 

07 මඩකලුහව 58810 30445 

08 ත්රිකුණාමලය 53640 19602 

09 ුතලි ේ 12390   8303 

10 කිලිදනොච්චි   8425 19206 

11 යාපනය 68105 31778 

12 මන්නාරම 30835 25929 

13 ුහත්තලම 43905 39374 

14 මහවැව 27960 32988 

15 මීගුතව 70250 33051 

 එකතුව         625,580        439,392 

 

1.7.  මුහුදු ෙත්සය ිෂ්පපාෙනය වර්ග වෙදයන් 

ෙත්සය වර්ගය ප්ර ොණය 
දෙට්ට්රික්ක  ද  න් 

දතෝරා 30000 

පරේ 29270 

දලයා 61750 

දකලවල්ලා 45200 

අදනකුත් දල් මුරන් 59190 

තලපත් -- 

දමෝරා/මඩුවා   7440 

ගල් මාළු 34890 

මාෙැල් මුරන්           108420 
ිසපසන් 23940 

දපොකිරිසපසන්  1480 

කකුළුවන්  6450 

දවනත් 51270 

එකතුව         459,300 
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1.8. ිසසප්රික්ක ක අනුව ිසවනේදන් රියාත්ෙක ධීවර යාා 

 

දිසපත්රික්කය 

ිතුලත සිධකල ජන්තයන් සි ත  ළි ත සිධකල ජන්තයන් සි ත  යාන්ත්රික 
දනොවන 

සාම්ප්රොයික 
යාත්රා 

මාෙැල් 
දදෝට්ටු 

 
අඩි 50    

වැඩි බහුිසන 

යාා 

අඩි 50   
අඩු දුදදින 
යාත්රා 

ජක්දින 
යාත්රා 

පයිදර් ලාසප 
යාත්රා 

සාම්ප්රොයික 
යාත්රා 

01.දකොළඹ 14 43 26 324 01 303 24 

02.කළුතර - 427 03 400 - 371 32 

03.ගාල්ල - 440 18 479 285 331 60 

04.මාතර - 1236 113 808 299 768 06 

05.තාගල්ල - 643 38 991 182 898 101 

06.කල්ුතදඩ  - 116 171 706 231 902 144 

07.මඩකලුහව - 373 62 1301 07 3245 127 

08.ත්රිකුණාමලය 14 110 51 2997 29 1578 251 

09.ුතලි ේ - - - 1045 - 244 12 

10.කිලිදනොච්චිය - - - 619 119 183 - 

11.යාපනය - 47 200 3894 745 2965 153 

12.මන්නාරම - 09 86 2348 398 565 14 

13.ුහත්තලම - 50 - 2916 172 1546 187 

14.හලාවත 03 364 01 2113 11 1554 14 

15.මීගුතව 05 353 100 1895 09 1697 34 

     ජකතුව 36 4211 869 22,836 2,488 17,150 1,159 

 

1.9.    2014.12.31 ිසන  දෙපාර්තදම්න්තුව  අනුෙත දසේවක සංඛ්යාව ළිබඳබව විසපතරය 

 

තනතුරු කාණ්ඩය 

අනුෙත 

තනතුරු  

සංඛ්යාව 

ෙැන  

සිටින 

සංඛ්යාව 

පවතින 

පුරේපාඩු  

සංඛ්යාව 

1. අධයක්ක ් ජනරා්  ශ්රී ලංකා පපාපාලන දසේවය - විදෙේ් දරේණිය)ය   01 01 - 

2. අධයක්ක ් ශපාලන  ශ්රී ලංකා පපාපාලන දසේවය - 1 දරේණිය)ය  01 01 - 

3. අධයක්ක ් ශ කමෙනාකරණ  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය - 1 දරේණිය)ය  01 - 01 

4. අධයක්ක ් ශ කර්ොන්ත  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය -1 දරේණිය)ය  01 - 01 

5. ප්රධාන ගණකාිකකාී   ශ්රී ලංකා ගණකාිකකාී  දසේවය - 1 දරේණිය)ය  01 01 - 

6. ප්රධාන අභයන්කර විගණක  ශ්රී ලංකා ගණකාිකකාී  දසේවය - 1 දරේණිය)ය  01 01 - 

7. නීති ිෂමධාී ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය 1/ 11 දරේණිය)ය  01 01 - 

8. නාවික ඉංජිදන්රුශදෙපාර්තදම්න්තුෙය 1/ 11/111  දරේණිය)ය  01 - 01 

9. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශපාලන  ශ්රී ලංකා පපාපාලන දසේවය - 11/111 දරේණිය)ය   02 02 - 

 

10. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශකමෙනාකරණ  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය 11/111  දරේණිය)ය  01 01 - 

11. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශ කර්ොන්ත  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  11/111  දරේණිය)ය  02 02 - 

12. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් (තත්ත්ව පාලන  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය 11/111  දරේණිය)ය  02 02 - 
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තනතුරු කාණ්ඩය 

 

අනුෙත 

තනතුරු  

සංඛ්යාව 

 

ෙැන  

සිටින 

සංඛ්යාව 

 

පවතින 

පුරේපාඩු  

සංඛ්යාව 

13. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශ තාක්ක ්ණ  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  11/111  දරේණිය)ය  02 02 - 

14. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශ ිසසප්රික්ක   ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  11/111  දරේණිය)ය  26 10 16 

15. සිවි්  ඉංජිදන්රු  ශ්රී ලංකා ඉංජිදන්රු දසේවය -11/111 දරේණිය)ය  01 01 - 

16. ගණකාිකකාී   ශ්රී ලංකා ගණකාිකකාී  දසේවය - 11/111 දරේණිය)ය  02 01 01 

17. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශ ෙත්සයජීවව  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  11/111  දරේණිය)ය  01 01 - 

18. ිෂදයෝජය/සහකාර අධයක්ක ් ශ සොජ රර්ිකක  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  11/111  දරේණිය)ය  01 01 - 

19. පපාපාලන ිෂමධාපා ශඒකාබද්ධ දසේවය   01 01 - 

20. නාවික සමීක්ක ්ක ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   04 - 04 

21. දත රතුරු හා සංිෂදේෙන තාක්ක ්ණ ිෂමධාී  ශ්රීලංකා දත රතුරු තාක්ක ්ණ දසේවය   02 01 01 

22. භා්ා පපාවර්ථක ශඒකාබද්ධ දසේවය   02 02  

23. වැඩස හන් කමෙනාකරු ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01  

24. තත්ත්වපාලන ිෂමධාී   ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   10 07 03 

25. අයවැය සහකාර ශඒකාබද්ධ දසේවය   01 01 - 

26. ගිණුම් සහකාර ශඒකාබද්ධ දසේවය   01 01 - 

27. ධීවර සම්පත් කමෙනාකරණ සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   96 82 14 

28. ධීවර සම්පත් කමෙනාකරණ සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   06 04 - 

29. සංවර්ධන ිෂමධාී  ශඒකාබද්ධ දසේවය   104 83 21 

30. අධීක්ක ්න ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   05 - 05 

31. තාක්ක ්ණ ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 - 01 

32. තාක්ක ්ණ සහකාර ශෙැ්  රම්පන්න  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 - 01 

33. රාජය කමෙනාකරණ සහකාර ශඒකාබද්ධ දසේවය   143 110 33 

34. පපාගණක ෙත්ත ස හන්කරු ශ්රීලංකා දත රතුරු තාක්ක ්ණ දසේවය   02 02 - 

35. නීති සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 - 01 

36. ධීවර ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   225 - - 

37. වැඩස හන් සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

38. සැමසුම් ශි් පී ශ්රීලංකා තාක්ක ්ණ දසේවය   01 - 01 

39. වැඩ පපාපාලක ශ්රීලංකා තාක්ක ්ණ දසේවය   01 01 - 

40. ප්රවාහන ිෂමධාපා ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 - 01 

41. ප්රධාන ුවවන් විදුි  ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

42. දජය්පග ුවවන් විදුි  ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   05 03 02 
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තනතුරු කාණ්ඩය 

 

අනුෙත 

තනතුරු  

සංඛ්යාව 

 

ෙැන  

සිටින 

සංඛ්යාව 

 

පවතින 

පුරේපාඩු  

සංඛ්යාව 

43. කණිය)්පග ුවවන් විදුි  ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   20 08 12 

44. කණිය)්පග ුවවන් විදුි  ිෂමධාී  ශදවරම සංරක්ක ්ණ දෙපාර්තදම්න්තුදවන් අන්තර් 

ග්රහනයකරනලෙ  

42 40 - 

45. ධීවර බලප ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

46. නාවික ඉංජිදන්රු සහකාර ශ්රීලංකා තාක්ක ්ණ දසේවය   15 09 06 

47. නාවික ඉංජිදන්රු සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

48. ධීවර සොජ සංවර්ධන සහකාර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   24 17 07 

49. ධීවර පී ක්ක ්ක ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   178 110 - 

50. ළිබඳගැනීදම් ිෂමධාී  ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

51. පායදුරු දසේවය ශඒකාබද්ධ දසේවය   25 21 04 

52. කාර්යාල දසේවක දසේවය ශඒකාබද්ධ දසේවය   73 59 14 

53. ිෂවාරන සැරයන් ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   02 01 01 

54. ිෂවාරන ිෂයාෙක ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   03 03 - 

55. බසප දක න්දෙ සපතර ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   01 01 - 

56. බංගලා භාරකරු ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය   03 - 03 

මුළු ගණන 1057 600 457 
 

වැඩස හන් කමෙණාකරු තනතුර එෙ ිෂලධාපායා  දපෞද්ගි ක වනදසේ පෙණිය). 

ධීවර සම්පත් කමෙණාකරණ සහකාර තනතුරු 06 එෙ ිෂලධාී න්  දපෞද්ගි ක වනදසේ පෙණිය). 

කණිය)්පග ුවවන් විදුි  ිෂලධාී  ශදවරම සංරක්ක ්ණ දෙපාර්තදම්න්තුදවන් අන්තර්ග්රහණය කරන ලෙ  තනතුරු 42 එෙ 

ිෂලධාී න්  දපෞද්ගි ක වනදසේ පෙණිය). 

ධීවර පපාක්ක ්ක තනතුරු  178 එෙ ිෂලධාී න්  දපෞද්ගි ක වනදසේ පෙණිය). 

ධීවර ිෂලධාී  තනතුරු 225 න් අඩක්ක  ධීවර පපාක්ක ්ක ිෂලධාී න් අන්තර්ගහනය කිී ෙ සෙහාය. 

භා්ා පපාවර්තක එක්ක  අදයකු  දක න්ාත් පෙනෙ ෙත දසේවදය දය ස සිටිනේ. 

පුරේපාඩුව පවතින අධයක්ක ් ශ කමෙනාකරණ  හා අධයක්ක ් ශ කර්ොන්ත  යන තනතුරුවල රාජකාපා ඉටුකිී ෙ සහකාර 

අධයක්ක ් ශදෙපාර්තදම්න්තුෙය  ිෂලධාී න් දෙදෙනකු විසින් සිදුකරනු ලබනේ. 

පුරේපාඩුව පවතින ගණකාිකකාී  තනතුදර් රාජකාපා වැඩ බැලීෙ අදනක්ක  ගණකාිකකාී  විසින් සිදුකරනු ලබනේ. 

පුරේපාඩුව පවතින ිසසප්රික්ක  08 ක සහකාර අධයක්ක ් තනතුරුවල රාජකාපා රවරනය කිී ෙ ධීවර පී ක්ක ්ක 1 දරේණිය)ය 

ිෂලධාී න් 08 දෙනකු විසින් සිදුකරනු ලබනේ. 
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2. ධීවර කමෙනාකරණ අංෙය 

 

2.1. අරමුණ 

ශ්රි ලාකාදේ ධීවර කර්මාන්තය ි රසාර දලස පවත්වා දගන යාම උදෙසා ිමවර ප්රජා සහාාගිත්වය තුලින් ුතුදුන, 

කළුහ හා ජලාශ වල මත්සය සම්පත් සාරක්ෂණය දකො  කළමනාකරණය කිරිම දමම අාශදේ  අරුතණයි. 

2.2. කාර්යභාරය 

ජම අරුතණ සුහරා ගැනිම සඳහා පහත සඳහන් කාර්යයන් ිටු කිරිම දමම අාශය ිධසින් සිුන කරනු ලැදේ. 

 ිමවර ීති  සම්පාෙනය හා ක්රියාත්මක කිරිම. 

 ිමවර යාත්රා ලියාපදිාචිය. 

 ිමවර යාත්රා උකසප කිරිම. 

 ිමවර දමදහුතම් දලපත්ර නිකුත් කිරිම. 

 ිධදේශ ිමවර යාත්රා සඳහා මුරන් දගොඩද දම් දලපත්ර නිකුත් කිරිම. 

 ිධසිතුරු මුරන් අපනයනය සඳහා දලපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 ුතුදුන කූඩැල්ලන් හා දපොකිරිසපසන් ිල්ීමම, සන්තකදේ  තදා ගැීතම, ප්ර වාහනය හා අපනයනය 

සඳහා දලපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 හක් දදල්ලන්, දදලි කටු හා දමෝර වරල් ප්ර වාහනය හා අපනයනය සඳහා දලපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 මාෙැල් වරාය හා ි මිකරුවන් ලියාපදිාචි කිරීම හා අවසරපත්ර  නිකුත් කිරීම. 

 ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා හැුනනුම්පත් නිකුත් කිරීම. 

 ුතුදදේ අතරමා වූ හා ිධදේශ ර වල අත්අඩාගුව  පත් ධීවරයින් නිෙහසප කර ගැීතම. 

 ්පොවන්  පත්වන ධීවරයින්ද  පවුල් වල   ිධයලි සලාක ලදා ම ම.  

  ධීවර කලමනාකරණ  ප්රදේශ ධීවර කමිටු හා අිමකාරි ළිි ටුවීම ජී  ්යතන මගින් ිමවර 

සාවර්ධන කළමනාකරණ  සැලුරම් සම්පාෙනය කරවීම හා ක්රියාත්මක කරවීම. 

 දතොටුපළ ධීවර සාිධධාන, දතොටුපළ  කළමනාකරණ කමිටු, ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ/ 

පළාත් දකොට්ඨාශ  කමිටු, ජාි ක මට් දම් කමිටු ළිි ටුවීම හා සාිධධාන ලවා ධීවර සාවර්ධන 

සැලුරම් සම්පාෙනය හා ක්රියාත්ම  කරවීම.  

 දුදදින ිමවර යාත්රා නියුතවන් ුහුදණු කරිධම. 

 ිමවර කර්මාන්තය හා ප්රජාව ළින්දඳ ෙත්ත දතොරතුරු ජක්රැසප කිරිම හා ිධශපදල්ෂණය. 

 ිමවර ්රවුල් ිධසඳිම. 

 මහුතුදදේ ධීවර කර්මාන්තදේ  දයදෙන යාත්රාවල ි මිකරුවන්, නියුතවන් හා ගැනියන් සෙහා 

ීති රීි  හා කලාපීය ගිිධුරම්වල  අොල සම්ුතීනන් ළින්දෙව ෙැනුවත් කිරීම. 

 දවරළදඩ ධීවර කර්මාන්තදේ  දයදෙන ධීවර කාර්මිකයින් හා යාත්රා ි මිකරුවන් වගී දමන් 

ුතතු ිමවර කර්මාන්තයක් සෙහා වන ක්රදමෝපායන් හා ීති රීි  ළින්දෙව ෙැනුවත් කිරීම. 

 මහුතුදදේ හා දවරළදඩ ධීවර කර්මාන්තය  අොල ීති රීි  හා කලාපීය සම්ුතීනන් ළින්දෙව ධීවර 

නිළධාරීන් හා අදනකුත් අොල පාර්ශපවකරුවන් ුහුදණු කිරීම හා ෙැනුවත් කිරීම. 
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2.3. 2014 වසදර් කාර්යසාධනය 

 
2.3.1.  නීති විදරෝධී ධීවර ක යුතු වල  එදරහි නනතික රියාොර්ග හා 1996 අංක 2 ෙරන ධීවර හා ජලජ 

සම්පත් පනත ය දත් බලාත්ෙක කරනු ලබන ිෂදයෝග, පනත් හා ිෂයෙයන් වල ළියවර 

 

නීතිෙය ක යුතු ප්රගතිය 
1.1996 අාක 2 ෙරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනදත් ිධිම ිධධානවල  

අනනුකූලවීම  ජදරි ව ගනු ලැබූ නනි ක ක්රියාමාර්ග -                                              
ිධනාශකාරී ධීවර ්ම්පන්න ාාිධතය නවතාීමම සෙහා 

 
නඩු 127 ක් පවරා ිත. 

2. 2014 මුරන් ිල්ීමදම් ෙත්ත රැසපකිරීදම් නිදයෝග (සාදශෝධන) ප ීති  දකටුම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ 
අනුමැි ය ලදා ගත ුතතුය. 

3. 1984 මා ෙැල් නිදයෝග (සාදශෝධන) ප නිදයෝගමාලාව දකටුම්පත් කරමින් 
පවීන 

4. පුරම්බි ෙැල්  නිදයෝග ීති  දකටුම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ 
අනුමැි ය ලදා ගත ුතතුය. 

5. 2014 අාක 1 ෙරන මහ ුතුදදේ ධීවර දමදහුතම් නිදයෝග 
(සාදශෝධන) ප 

ීති  දකටුම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ 
අනුමැි ය ලදා ගත ුතතුය. 

6.  වරාය රාජය ළියවරයන් ක්රියාත්මක කිරීම ළින්දඳ නිදයෝග නිදයෝග මාලාව දකටුම්පත් කරමින් 
පවීන 

7. සපළියර් ගන් තහනම් කිරීදම් නිදයෝග ීති  දකටුම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ 
අනුමැි ය ලදා ගත ුතතුය. 

 

2.3.2. ජාතික හා අන්තර් ජාතික ිෂතී සම්මුතීන්  අනුකූලව ධීවර ක යුතු තිරසාර දලස ිෂයාෙනය, 

කමෙනාකරණය  හා සංවර්ධනය කිී ෙ 

 

රියාකාරකම් ප්රධාන කාර්ය සාධක ෙර්ෙකය ඉලක්ක කය ඉලක්ක ක ලගා 
කර ගැනීෙ 

ප්රගතිය 

ධීවර යාත්රා ලියාපදිාචි 
කිරීම (කරදිය) ප 

පළුත ලියාපදිාචිය සිුනකර ලියාපදිාචි 
සහි කය නිකුත් කිරීම  

2000 1396 71% 

ධීවර යාත්රා 
ලියාපදිාචිය නැවත 
අළුත් කිරීම ) පකරදිය(  

ලියාපදිාචිය නැවත අලුත් කර 
ලියාපදිාචි සහි කය නිකුත් කිරීම 50,000 32,253 65% 

ධීවර යාත්රා ලියාපදිාචි 
කිරීම (මිරිදිය) ප 

පළුත ලියාපදිාචිය සිුනකර ලියාපදිාචි 
සහි කය නිකුත් කිරීම 

5,300 1,079 20% 

ධීවර යාත්රා 
ලියාපදිාචිය නැවත 
අළුත් කිරීම (මිරිදිය) ප 

ලියාපදිාචිය නැවත අලුත් කර 
ලියාපදිාචි සහි කය නිකුත් කිරීම 14,500 - 0 % 

 
කරදිය ධීවර 
දමදහුතම් ක ුතතු 
නියාමනය 

අනනය ්ර්කයක කලාපදේ  ධීවර 
දමදහුතම් දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

49,000 27,460 56% 

මහ ුතුදදේ ධීවර දමදහුතම් දලපත්ර 
නිකුත් කිරීම 

3,000 4,877 163% 

මිරිදිය ධීවර දමදහුතම් 
ක ුතතු නියාමනය 

ධීවර දමදහුතම් දලපත්ර නිකුත් කිරීම. 
(මිරිදිය) ප 

5,000 262 5% 
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රියාකාරකම් ප්රධාන කාර්ය සාධක ෙර්ෙකය ඉලක්ක කය ඉලක්ක ක ලගා 
කර ගැනීෙ 

ප්රගතිය 

මහුතුදදේ ධීවර 
දමදහුතම් ක ුතතු 
නියාමන ක්රමයක්   
පවත්වා ගැීතම 

IMUL යාත්රා සඳහා දලො  දපොත් 
නිකුත් කිරීම. 

3,950 963 24% 

ධීවරයින්දගන් දලො  ස හන් රැසප 
කිරීම. 

29,760 5,883 21 % 

යාත්රා නියුත දලපත්ර නිකුත් කිරීම. 2,000 1,201 60 % 

ධීවර කාර්මීකයින්ද  
අනනයතාව සහි ක 
කිරීම 

ධීවර කාර්මීකයින් සෙහා හැුනනුම්පත් 
නිකුත් කිරීම 2,140 3,849 180 % 

මාෙැල් ධීවර දමදහුතම් 
ක ුතතු නියාමනය 

මාෙැල් දලපත්ර නිකුත් කිරීම. 
990 576 58% 

 
 
ිධසිතුරු මත්සය 
කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය 
කිරීම හා නියාමනය 
කිරීම 
 
 

ිධසිතුරු මුරන් අපනයනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

 

75 

 

66 

 

88% 

ිධසිතුරු මුරන් ්නයනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

 

70 

 

78 

 

111% 

ිධසිතුරු මුරන් ප්රි අපනයනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

 

05 

 

01 

 

20% 

ිධසිතුරු මුරන් ප්රවාහනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම  

 

25 

 

18 

 

72 % 

 
දපොකිරිසපසන් සම්දන්ධ 
ධීවර ක්රියාකාරකම් 
නියාමනය කිරීම 
 

දපොකිරිසපසන් අපනයනය සඳහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 90 130 144% 

දපොකිරිසපසන් සන්තකදේ  තදා 
ගැීතම සඳහා දලපත්ර නිකුත් කිරීම . 15 27 180 % 

 
හක් දදල්ලන් සම්දන්ධ 
ධීවර ක්රියාකාරකම් 
නියාමනය කිරීම 
 

හක් දදල්ලන් අපනයනය සෙහා  
දලපත්ර නිකුත් කිරීම. 25 26 104% 

හක් දදල්ලන් ප්රවාහනය සෙහා හා 
සන්තකදේ  තදා ගැීතම සඳහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

30 24 80% 

 
ුතුදුන කූඩැල්ලන් 
සම්දන්ධ ධීවර 
ක්රියාකාරකම් නියාමනය 
කිරීම 

ුතුදුන කූඩැල්ලන්  අපනයනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 70 30 43 % 

ුතුදුන  කූඩැල්ලන් ප්රවාහනය හා 
සන්තකදේ  තදා ගැීතම සඳහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

60 32 53% 

 
 
 
දවනත් ධීවර 
ක්රියාකාරකම් නියාමනය 
කිරීම 
 

කීි ම උපසපතර මත වගාකරන ලෙ 
ුතුදුන ජීිධන්  අපනයනය සෙහා 
දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

10 11 110% 

අජීිධ කවච ප්රවාහනය සඳහා දලපත්ර 
නිකුත් කිරීම 100 137 137% 

ිධසිතුරු ාාඩ ඩ කර්මාන්තය සඳහා 
අජීිධ දදල්ලන්ද   කවච ප්රවාහනය 
සඳහා දලපත්ර නිකුත් කිරීම 

40 43 108% 

මත්සය අපනයනය 
ප්රවර්ධනය කිරීම 

ිධදේශීය ධීවර යාත්රා සඳහා මුරන් 
දගොඩද දම් අවසර පත්ර නිකුත් 
කිරීම. 

250 

 

159 

 

64% 



ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව  කාර්යසාධන වාර්තාව 2014 

 

-10- 
 

3. ිකවර කර්ොන්ත අංෙය 

 

3.1. අරමුණ 

කාීමන ප්රවණතාවයන්  අනුකුලව නව තාක්ෂණය දයොො ගනිමින් ිමවර කර්මාන්තය ි රසාර දලස සාවර්ධනය 

කිරිම, ිමවර කර්මාන්තය සෙහා ිධිධධ ණය පහුරකම් ලදාදෙමින් තත්ත්වදයන් උසසප මත්සය නිෂපපාෙනයක් 

ලදාගැීතම හා පුර අසපවනු නාසපි ය අඩුකිරීම  උපකාරීවීම, ජාි ක ධීවර සම්දම්ලනය ය දත් ළිි ටුවා ිි  

ග්රාමීය ධීවර සාිධධාන සහ ධීවර සමූපකාර සමිි  පවත්වාදගන ය ම, ධීවර ජනතාවද  සමාජ ුරා සාධනය නඟා 

සිටුවීම ළිස ස ිධිධධ වැඩස හන් ක්රියාත්මක කිරීම, දමම අාශදේ  ප්රධාන අරුතණ දේ. 

 

3.2. වගකිෙ හා  කාර්යභාරය 

 නිධන තාක්ෂණය තුලින් ිමවර කර්මාන්තය සාවර්ධනය කිරිම. 

 ිමවර ප්රජාව උදෙසා ිධිධධ සාවර්ධන වැඩ ස හන් දමදහයිධම 

 ිමවර සුතපකාර සමිි  හා ිදිවර දැාකු වැඩ ස හන් ක්රියාත්මක කිරිම හා ජාි ක මට් මන් 

සමිදන්ිමකරණය හා අිමක්ෂණය 

 ිමවර යාත්රා නිෂපපාෙකයින් හා ිමවර ්ම්පන්න, ිමවර යාත්රා ජන්තයන්, ශීතකරණ, යාත්රා වරණ සන්නිදේෙන 

හා ්රක්ිතත උපකරණ ්නයනය කරන්නන් ලියාපදිාචි කිරිම හා ඒවාදේ  මිළ ගණන් අනුමත කිරිම හා 

ජම දලපත්ර වාර්ිතකව අලුත් කිරිම. 

 යාත්රා සැලුරම් හා දවනත් උපකරණ වල වර්ග හා මාදිලි අනුමත කිරිම. 

 සපවාාිධක ිධපත් හදිසි අනතුරු දහේතුදවන් අසරණහාවය  පත් ිමවර පවුල් නගා සිටු ිධම සෙහා වැඩ 

ස හන් සකසප කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරිම. 

 ිමවර හා ජලජ සමිපත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ සියලුම දිසපත්රික් සහකාර අධයක්ෂ කාර්යාල හා ප්රාදේයය 

කාර්යාල අධීක්ෂණය කිරිම. 

 ිධදේශීය ්ධාර ලදා ක්රියාත්මක කළ වයාපීීනන් ි  පුර ිධපරම් ක ුතතු කිරිම . 

 දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්යයන් ළින්දෙ ක්රියාත්මක සැලැසපමක් සැකසිම. 

 

3.3. 2014 වසදර් කාර්යසාධනය 
 

3.3.1. " ිසයවර ිසපාය " - ලංකා බැංකුදේ ණය දයෝජනා ක්රෙය. 
 

ධීවර හා ජලජ සම්පත්දෙපාර්තදම්න්තුව මගින් ලාකා දැාකුදේ සහදයෝගය ිි ව ක්රියාත්මක කරනු ලදන     

" ිසයවර ිසපාය " අඩු දපොීම ධීවර සාවර්ධන ණය දයෝජනා ක්රමදේ  දෙවන ළියවර සාර්ථකව ක්රියාත්මක දේ.  

දම් ය දත් රුළියල් මිලියන 10 ෙක්වා ණය පහුරකම් සැළදසේ.  

දපොීම අනුපාත    - රුළියල් මිලියන  02   අඩු - 12 % 

                          - රුළියල් මිලියන  02   වැඩි - 14 % 

ලදා දෙනු ලදන සියලුම ණය සඳහා දපොීම අනුපාතදයන්  4 % ක් රජදේ  සහනාධාර ය දත් දගවනු ලැදේ. 

ප්රගතිය -  ප්රි ලාීනන් 106 දෙදනකු සඳහා සම්පූර්ණ විතනාකම රුළියල් මිලියන 198.2 ක් ණය ලදා ම  ිි  අතර 

ණය අයුනම්පත් 967 ක්ෙ  ලාකා දැාකුව දවත ාාරම  ිත. 
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3.3.2.  ධීවර රක්ක ්ණ දයෝජනා ක්රෙය. 

 

ධීවර ක්දෂේත්රදේ  අවොනම අඩු කිරීම හා ුතලය සපථාවරත්වයක් ලදාම ම සඳහා ධීවරයන් හා ධීවර යාත්රා සඳහා 

රක්ෂණ දයෝජනා ක්රමයක් හුනන්වා ම  ිත. 

 

රක්ෂණය කරනු ලැබු ධීවර යාත්රා සාඛයාව  
 

20,435 
 

රක්ෂණය වු ධීවරයන් සාඛයාව 
 

33,227 
 

 
 

3.3.3. විරාෙ වැටුේ දයෝජනා ක්රෙය. 

 

 
නව ිධශ්රාම වැටුප්ති දයෝජනා ක්රමයක් සඳහා ධීවරයන් 
දඳවා ගැීතම. 
 

 
-- 

 
කීිත ිධශ්රාම වැටුප්ති ක්රමයක් සඳහා වාරික ලදා ගැීතම 
 

 
5,043 

 

 
 

3.3.4. ධීවරයන් හා ධීවර යාාවල සූරක්ක ෂිතභාවය තහවුරු කිී ෙ සවහා ධීවර කර්ොන්තය විිකෙත් 

කිී ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. ිසවිනැුවෙ වැඩස හන 

්ර්කයක සාවර්ධන අමාතයාශදේ  සහදයෝගය ිි ව දිිධනැගුම ජීවදනෝපාය සාවර්ධන වැඩස හන ය දත් 

ධීවර පුර අසපවනු  කාර්යයන් සාර්ථක දලස ක්රියාත්මක දමම වැඩස හන ය දත් ජීවදනෝපාය සාවර්ධන 

වයාපීීනන් සෙහා දතෝරාගත් ප්රි ලාීනන් දවත රුළියල් 10,000/=  ක ණය ුතෙලක් ලදා දිය ුතතුව ිත. 

 ණය ලදාුනන් ප්ර ි ලාීනන් සාඛයාව - 1025 

 ලදාුනන් ණය ුතෙල රුළියල් මිලියන 10.25   

 

 

ුතුදුන දයෝගයතා සහි ක නිකුත් කිරීම 
 

12,977 

යාත්රාාගන ුතල්වර  ලියාපදිාචි කිරීම 
 

60  

යාත්රාාගන  ලියාපදිාචි අලුත් කිරීම 
 

12  

ධීවර ්ම්පන්න සැපුතම්කරුවන් ලියාපදිාචි කිරීම 
 

25 
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3.3.6. වික් ප ඉන්ධන සහනාධාර දයෝජනා ක්ර ෙය 

2012 වසදර් ම  ින්ධන මිල ිහලයාම නිසා ධීවරයන්  ිි වු දලප ම අවම කිරීම සඳහා ධීවර හා ජලජ 

සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ ලියාපදිාචි සක්රියව ධීවර කර්මාන්තදේ  දයදෙන යාන්ත්රික ධීවර යාත්රා ි මියන් 

සඳහා රජය මඟින් මාසිකව ින්ධන සහනාධාරයක් ලදාදෙනලදි. දමම ින්ධන සහනාධාර ක්රමය දවනුව  

වඩාත් දලො ද නව තාක්ෂණය හුනන්වා දෙමින් ධීවර කර්මාන්තය සාවර්ධනය  සඳහා ිධකල්ප ින්ධන 

සහනාධාර ක්රමයක් දමම වසදර් සි  දයෝජනා වී ි දේ. දමම දයෝජනා ක්රමය ය දත් ධීවරයින්  ලදාුනන් 

ධීවර ්ම්පන්න හා ්රක්ෂක උපකරණ ළින්දෙ ිධසපතර පහත ෙැක්දේ. 

පමමු ළියවර 

අනු අංකය 

 

 

ිසසප්රික්ක කය 

 

ෙැ්  ලබාදුන්  

ධීවර යාා සංඛ්යාව 

ජීවවිතාරක්ක ්ක කබා ලබාදුන් 

ධීවර යාා සංඛ්යාව 

  OFRP MTRB OFRP MTRB 

01 මන්නාරම 1179 0 2358 0 

02 කළුතර 253 0 506 0 

03 කල්ුතදඩ  124 49 248 98 
04 මඩකලුහව 41 0 82 0 

05 මාතර 0 83 0 166 

ුතළුසාඛයාව 1597 132 3194 264 
 

දෙවන ළියවර 

 

අනු අංකය 

 

 

 

ිසසප්රික්ක කය 
 

 

ෙැ්  ලබාදුන්  

ධීවර යාා සංඛ්යාව 

ජීවවිතාරක්ක ්ක කබා 

ලබාදුන් ධීවර යාා 

සංඛ්යාව 

GPS උපකරණ 

ලබාදුන් ධීවර  

යාා සංඛ්යාව 

OFRP MTRB OFRP MTRB OFRP 

01 ුහත්තලම 215 29 432 58 1 
02 හලාවත 286 0 572 0 0 

03 මීගුතව 412 0 824 0 0 

04 දකොළඹ 191 0 476 0 47 
05 කළුතර 47 0 102 0 4 

06 ගාල්ල 218 204 644  084  5 

07 මාතර 284 122 568 244 0 
08 තාගල්ල 252 114 510 228 3 

09 මඩකලුහව 434 0 886 0 9 

10 ත්රිකුණාමලය 424 0 888 0 20 
11 කිලිදනොච්චිය 272 25 544 50 0 

12 ුතලි ේ 418 0 836 0 0 

13 යාපනය 332 128 774 270 62 
14 මන්නාරම 167 284 334 568 0 

මුළු සාඛයාව 3952 906 8192 1826 151 
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4. ිකවර ිෂ්පපාෙන තත්ත්ව පාලන අංෙය 

4.1. අරමුණ 

 ුතදරෝපා දවළඳ දපොළ  අපනයනය කරනු ලදන මත්සය නිෂපපාෙන සඳහා ුතදරෝපීය දකොමිසම 
ිධසින්  පනවන ලෙ අවශයතාවයන් සුහරාීමම තහවුරු කිරීදම් අරුතස න් දමම අාශය, ධීවර හා ජලජ සම්පත්  
දෙපාර්තදම්න්තුව ය දත් සපථාළිත කරන ලෙ අතර ජය 1999.01.04 දින සි  ක්රියාත්මක දේ. 

 

4.2. පරොර්ථ 

 දමම අාශදේ  ප්රධාන පරමාර්ථය නම් 1998 ම  ප්රකාශය  පත් කරන ලෙ මත්සය නිෂපපාෙන නිදයෝග 
ක්රියාත්මක කිරිම ය දත් ශ්රි ලාකාදවන් ජාතයන්තර දවළඳපල  අපනයනය කරනු ලදන මනුෂය 
පරිදාෝජනය සඳහා වු මත්සය නිෂපපාෙනවල ගුණාත්මකාාවය හා දසෞඛය ්රක්ිතතාාවය ිහළ මිත මින් 
තහවුරු කිරිම දේ. 

4.3. කාර්යයන් 

 ිහත අරුතණු ලඟා කරගැනිම ළිස ස පහත සඳහන් කාර්යයන් දමම අාශය මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලැදේ.  

 මත්සය ළිරිසැකුරම් ්යතන සඳහා දලපත්ර නිකුත් කිරිම 

 මත්සය ළිරිසැකුරම් ්යතනවල  අපනයන ක ුතතු සඳහා මුරන් සකසප කිරිම  දලය ලදාදිම. 

 මත්සය ළිරිසැකුරම් ්යතන නිරන්තරව පරික්ෂාව  ලක් කිරිම. 

 මුරන් දගොඩදාන සපථාන පරික්ෂා කිරිම. 

 අපනයනය  සඳහා මුරන් සපයනු ලදන ිමවර යාත්රා පරික්ෂා කිරිම 

 අපනයනය   ළිස ස දයොො ගන්නා මුරන් ප්රවාහනය කරනු ලදන අුතරු පරික්ෂා කිරිම. 

 අපනයනය  කරනු ලදන ස ම මත්සය හා මත්සය නිෂපපාෙනයක් සඳහාම සපවසපථතා (Health 

Certificate) සහි ක නිකුත් කිරිම. 

 අපනයනය  කරනු ලදන මත්සය නිෂපපාෙනවල දසෞඛය ්රක්ිතතාාවය තහවුරු කරන පරික්ෂණ 

වාර්තා (Test Report) නිකුත් කරනු ලදන පරික්ෂණාගාර අනුමත කිරිම. 

 අොල සපථානවලින් ලදාගත් සාම්පල අනුමත පරික්ෂණාගාරවලදි පරික්ෂාව  ලක් කිරිම ළිස ස නිල 

සාම්පල පරික්ෂා වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරිම. 

 මුරන් සැකසීදම් සපථාන, දදෝට්ටු හා මුරන් දගොඩදාන සපථාන දරගුලාසිදේ  අඩාගු අොල දකොන්දේසි 

වල  අනුකූල දනොවන අවසපථා වලම  ඒ සම්දන්ධව නිසි ළියවර ගැීතම. 

 අපනයනය කරනු ලදන මත්සය නිෂපපාෙනවල අනාරක්ිතත දසෞඛය තත්ත්වයන් ළින්දඳ ලැදදන 

පැමිස ලි සම්දන්ධදයන් අොල ළියවර ගැනිම. 

 මත්සය හා මත්සය නිෂපපාෙන වල ගුණාත්මකහාවය හා දසෞඛය ්රක්ිතතාාවය දමන්ම අපනයනය 

සඳහා මුරන් සපයන ිමවර යාත්රාවල කාර්යය මඩ ඩල සඳහා මත්සය පරිහරණය ළින්දඳ ෙැනුවත් කිරිදම් 

වැඩස හන් සාිධධානය කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරිම. 

 ජලතයිධ වගා නිෂපපාෙන (ිසපසන්) ප සඳහා ාාිධතා වන ප්රි ජීවක දදදහත් වර්ග හා රසායනික ද්ර වය 

පාලනය කිරීම ළිස ස ජලජීවී වගා අවදශේෂ අධීක්ෂණ වැඩස හන ය දත් ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩස හන් 

සාිධධානය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරිම. 

 මුරන් ිල්ීමදම් සහි ක නිකුත්කිරීම. 
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4.4. 2014  වසදර් කාර්යසාධනය 
 

4.4.1. ෙත්සය ිෂ ප්පාෙන තත්ත්ව පාලන හා පසු අසපවනු හාිෂය අඩු කිී ෙ . 

4.4.2. නව ෙත්සය ළිපාසැකසුම් රයතන ි යාපිසංි  කිී ෙ හා ි යාපිසංි ය අළුත් කිී ෙ. 

 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව ිධසින් මත්සය  නිෂපපාෙන ළිරිසැකුරම් ්යතන 35 ක් සඳහා 

ලියාපදිාචිය අළුත් කරන ලම . 

 

නව EU ළිරිසැකුරම් කර්මාන්ත ශාලාවක් දමම වසදර් ම  ලැයිසපතුව  ිතුලත්ිධය. 

 

EU ළිරිසැකුරම් කර්මාන්ත ශාලා 
 

 

30 

 
EU දනොවන ළිරිසැකුරම් කර්මාන්ත ශාලා 

 

4 

 
චීනිුරරුම් මධයසපථාන 

 

1 

 

 

4.4.3 සපවසපථතා සහතික ිෂකුත් කිී ෙ . 

මත්සය නිෂපපාෙන ්නයනය කරනු ලදන රදට් අවශයතාවල  අනුව ධීවර නිෂපපාෙන අපනයනය සඳහා වන 

සියලුම මාළු දතොග සඳහා තත්ත්ව පාලන අාශය මඟින් සපවසපථතා සහි ක නිකුත් කරනු ලැදේ. 

ප්රධාන අපනයන දවළඳපල වන්දන්, 

   ුතදරෝපා සාගමය  අයත් ර වල් 
ිමරිකා ජක්සත් ජනපෙය 

   ජපානය  
   ුතදරෝපා සාගමය  අයත්  දනොවන ර වල් 
 
    

සපවසපථතා සහතික සංඛ්යාව ෙසුන් ඇ් ලීදම් සහතික සංඛ්යාව 

26,525 58,732 

 

ජක් සපවසපථතා සහි කයක් සඳහා රු. 200/=ක ුතෙලක් අය කරන අතර ජමගින් උපයන ්ොයම දලස ුතලය 

අාශය හරහා රාජය ්ොයම  රුළියල් 5,305,000/= ක් දැර කරනු ලැබීය. 
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4.4.4. සපවසපථතා සහතික ය දත් අපනයනය කරනු ලැබු මුහුදු රහාර   

2014 වසර තුළ තත්ත්ව පාලන අාශය මඟින් නිකුත් කරනු ලැබු සපවසපථතා සහි ක ය දත් අපනයනය කරනු 

ලැබු ුතුදුන ්හාර ප්රමාණය දමට්රික් ද ොන් 26,320 කි. 

2014 වසර තුළ මත්සය අපනයනය මඟින් උපයන ලෙ ිධදේශ ිධනිමය ප්රමාණය රුළියල් මිලියන 34,797 කි. 

(මූලාශ්ර සාඛයා දල්ඛණ අාශය/ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සාවර්ධන අමාතයාාශය) ප 

 

4.4.5. ිෂල ිෂයැිස ශසාම්ප්   වැඩස හන  

ුතදරෝපීය සාගමය  අයත් ර වල් වල  වගා කරන ලෙ ිසපසන් අපනයනය සඳහා ුතදරෝපීය දකොමිසම මඟින් 

ෙක්වා ිි  අවශයතාවන්  අනුව ක්ුදද්ර ජීව ිධෙයාත්මක හා රසායනික ිධශපදල්ෂණ සිුන කිරීම සඳහා ජවැනි 

නිෂපපාෙන සිුන කරනු ලදන ළිරිසැකුරම් කර්මාන්තශාලා වලින් නිල වශදයන් නියැදි ලදාදගන රසායනික 

අධීක්ෂණ වැඩස නක් ක්රියාත්මක කරනු ලැබීය. 

 

2014/01/01 දින සි  2014/12/31 ෙක්වා ලදාගත් සම්පල් ළින්දඳ ිධසපතර 

 
සාම්පල ලදාගත් සපථානය 
 

 
සාම්පල වර්ගය  

 
ලදාගත් සාම්පල 
සාඛයාව 

 
 
 
 

මත්සය ළිරිසැකුරම්  
 
කර්මාන්තශාලා  

 

ක්ක ෂුද්රජීවව විෙයාත්ෙක විෙපද් ්ණ 
ජලය     
අයිසප                                            

         මුරන් /ිසපසන්  

 
27 
62  
610  

රසායිෂක විෙපද් ්ණ 
ි සප ැමින් 
දැර දලෝහ 

 
144 
20 

 
 
 

ිසපසන් දගොිධපල 
 
 
 

 

රසායිෂක විෙපද් ්ණ 
පලිදදෝධනාශක, 
දැර දලෝහ 
දසෝඩියම් දම ා දයි සල්දප්තිට් 
මැලකයිට් ග්රීන්    
ප්ර ි ජීවක 
මයිදකොද ොක්සින් 
  

 
 

09 
01 
- 

02 
31 
20  
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5. අධීක්ක ්ණය, පාලනය හා දසෝිසසි දෙදහයුම් අංෙය 

5.1. අරමුණ 

ශ්රී ලාාකා අනනය ්ර්කයක කලාපය හා ින් ළි ත ධීවර දමදහුතම් ක ුතතුවල නිරත ිමවර යාත්රා හා දගොඩබිම 

අතර ගුවන් ිධුනලි පස ිධඩ ුදවමාරු සන්නිදේෙන පහුරකම් ලදාම ම හා ජන්තයන් අක්රියවීම, ුතුදදේම  හදිසි 

අනතුර  ලක්වීම හා හදිසි අසීතප තත්ත්වයන්  පත්වීම වැනි වයසනයන්ීම , අනතුර  පත් ිමවර 

කාර්මිකයින් හා ිමවර යාත්රා දේරා ගැීතම, ජීිධත හානි වළක්වා ගැීතම හා දවනත් යම් හදිසි ප්රි  ළියවර 

ගැීතම සහ ිමවර යාත්රා හා ිමවර කාර්මිකයින්  වන අනතුරුවලම  රක්ෂණ ්වරණ ලදාගැීතම  පහුරකම් 

සැළසීම මගින් ිමවර ප්රජාව ුරරක්ිතත  කිරීම දමම අාශදේ  ප්රධාන අරුතණ දේ. 

 

5.2. වගකිෙ හා කාර්යභාරය 

1. විදද්ශීය ර වල ස අත්අඩංුවව  පත් ධීවරනේන් හා යාා මුොගැනීෙ හා නැවත දෙර   දගන්වා 

ගැනීෙ. 

2. දද්ශීය, ජාතයන්තර හා විදද්ෙ ර වල  අයත් මුහුදු ීමොවන්ී  පාී  යිනන් තිදබන යාා දාරා 

ගැනීෙ  ක යුතු කිී ෙ. 

3. ිකවර යාා හා දග ඩම ෙ අතර ුවවන් විදුි  පණිය)විඩ හුවොරුව සෙහා සන්ිෂදේෙන පහසුකම් ලබා සෙ 

හා එෙ ක යුතු කිී ෙ. 

4. ිකවර යාාවල සන්ිෂදේෙන ක යුතු සෙහා බලප ලබා සෙ  හා ඇෙතුම් සංඥා ලබා සෙ  ක යුතු 

කිී ෙ. 

5. පමමු යාා සුපී ක්ක ්ණ පද්ධතිය රියාත්ෙක කිපාෙ. 

6. ිකවර යාා හා ිකවර කාර්ිනකනේන්  වන අනතුරුවල ස රක්ක ්ණ රවරණ ලබාගැනීෙ  ක යුතු කිී ෙ. 

 

5.3. 2014 වසදර් කාර්යසාධනය 

5.3.1. ිකවර යාා හා දග ඩම ෙ අතර ුවවන් විදුි  පණිය)විඩ හුවොරුව සෙහා සන්ිෂදේෙන පහසුකම් 

ලබා සෙ හා එෙ ක යුතු කිී ෙ. 

දමම සියලු ක ුතතු ප්රාදේශීය ගුවන් ිධුනලි පස ිධඩ සන්නිදේෙන මධයසපථාන හරහා ලැදදන පස ිධඩ 

මගින් දකොළඹ ප්රධාන දමදහුතම් මැදිරිය ිධසින් සම්දන්ධීකරණය කරනු  ලැදේ. සන්නිදේෙන පහුරකම් 

වැඩි දිුතණු කිරීම් සිුනකළ අතර දගොඩබිම හා ුතුදුන ිමවර යාත්රා අතර සම්දන්ධතාවක් පැය 24 ුහරා තදා 

ගැීතම   ක ුතතු කර ිත. 

                  ජදමන්ම දිනපතා දමමගින් යාත්රා සෙහා දිනපතා කාලගුණ වාර්තා අයහපත් කාලගුණ 

දතොරතුරු නෙනිකව ලදාදෙන අතර යාත්රා ි මියන්ද  පස ිධඩ හා යාත්රාවලින් ලදාගන්නා හදිසි 

පස ිධඩ ලදාම ම හා ලදාගැීතම සිුනදකදර්. දමම කාර්යයන් සෙහා දකොළඹ ප්රධාන කාර්යාලදේ  

දමදහුතම් සම්දන්ධීකරණය සිුනදකදරන අතර දම් සෙහා ප්රාදේශීය සන්නිදේෙන මධයසපථාන 

කල්ුතදන්, ත්රිකුණාමලය, කල්ළිිතය, හලාවත, දකොසපවාඩිය, දතොඩුවාව, දවන්නප්තිුහව, මීගුතව, දකොළඹ, 

දේරුවල, අම්දලන්දගොඩ, ි ක්කඩුව, ගාල්ල, වැලිගම, මිරිසපස, දෙිධනුව ර, නිල්වැල්ල, කුඩාවැල්ල, 

තාගල්ල, කළමැිතය, හම්දන්දතො  හා කිරින්ෙ යන සපථාන වල ළිි  ටුවා ිත. 
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5.3.2. ිකවර යාා වල සන්ිෂදේෙන ක යුතු සෙහා බලප ලබා සෙ  හා ඇෙතුම් සංඥා ලබා සෙ  

ක යුතු කිී ෙ. 

අන්තර් ජාි ක ීති රීි  වල  අනුකූලවීම සෙහා මහුතුදදේ ධීවර ක ුතතු වල නිරත ිමවර යාත්රා සෙහා 

ිමතුම් සාඥා ලදාම ම  ිධුනලි සාදේශ දකොමිෂන් සාාව හා ්රක්ෂක අමාතයාාශය හා ජක්ව ක ුතතු 

කර ිමවර යාත්රා 1465 ක් සෙහා ිමතුම් සාඥා ලදාම ම  ක ුතතු කරන ලදි. 

අන්තර් ජාි ක ීති රීි  වල  අනුව ක්රියාත්මක වැඩස හන් ප්රකාරව ිමවර යාත්රාවල   ගුවන් ිධුනලි 

පස ිධඩ ුදවමාරු කිරීදම් යන්ත්ර ාාිධතා කිරීම සෙහා දලපත් ලදාම ම  ිමවර යාත්රා ි මියන්ද  අයුනම්පත් 

ලදාදගන ිධුනලි සාදේශ දකොමිෂන් සාාව  ලදාම , ිධුනලි සාදේශ දකොමිෂන් සාාව හා ජක්ව ක ුතතු 

කර ිමවර යාත්රා 1465 ක් සෙහා ගුවන් ිධුනලි පස ිධඩ ුදවමාරු කිරීදම් යන්ත්ර ාාිධතා කිරීම සෙහා දලපත් 

ලදාම ම  ෙ ක ුතතු කරන ලදි. 

 

5.3.3. ිකවර යාා හා ිකවර කාර්ිනකනේන්  වන අනතුරුවල ස රක්ක ්ණ රවරණ ලබාගැනීෙ  ක යුතු 

කිී ෙ. 

ිමවර යාත්රාවල  හා ිමවර කාර්මිකයින්  වන අනතුරුවලම ෙ, ඒ සම්දන්ධදයන් ක ුතතු කිරීදම්ම  හා 

ඔවුන් ිධසින් රක්ෂණ වන්දි ලදාගැීතදම්ම ෙ රක්ෂණ සාසපථාවන්  හා යාත්රා ි මිකරුවන්හ  ලදාදෙන 

සියලු දතොරතුරු ිදිරිපත් කිරීම. දමම දතොරතුරු ලදා ම ම වර්ෂයක  යාත්රා 50 - 100 අතර ප්රමාණයක් 

ලදාම ම සිුනකරනු ිත. දමම දතොරතුරු අොල ප්රාදේශීය සන්නිදේෙන මධයසපථානවලින් හා ප්රධාන 

කාර්යාලදයන් ලදාගන්නා ස හන් ෙ අනුව සකසප කරනු ිත. 

 

2014 වර්ෂදේ  ම  මහ ුතුදදේම  හදිසි අනතුරු 19 ක් වාර්තා වූ අතර ජයින් ිමවර කාර්මිකයින් 02 දෙදනකු 

තුවාල ලදා ිමවර කාර්මිකයින් 06 දෙදනකු මරණය  පත්ිධය. ජදසේම දුදදින යාත්රා 12 ක් හා ළි ත 

ජන්තයම සි ත  පයිදර් ලාසප යාත්රා 02 ක් ිධනාශය  පත්ිධය. 

 

5.3.4. විදද්ශීය ර වල ස අත්අඩංුවව  පත් ධීවරනේන් හා යාා මුොගැනීෙ හා නැවත දෙර   දගන්වා 

ගැනීෙ. 

අත්අඩංුවව  පත් 

ර  

අත්අඩංුවව  පත් 

ධීවරනේන් සංඛ්යාව 

අත්අඩංුවව  පත් 

යාා සංඛ්යාව 

මුොගත් 

ධීවරනේන් සංඛ්යාව 

මුොගත්  

යාා සංඛ්යාව 

ින්දියාව 475 40 475 40 

දාගලාදේශය   25 4 25 4 
මියන්මාරය 17 3 - - 

දියාදගෝගාර්ිතයා 5 1 5 1 

දමොරිෂසප   2 1 2 1 

එකතුව 524 49 507 46 

 

2014 වසදර්ම  මියන්මාරදේ  අත්අඩාගුදේ සිිත ධීවරයින් 17 ක් සහ යාත්රා 03 ක් හැර ිධදේශීය ර වල 

අත්අඩාගුදේ සිිත අදනකුත් සියලුම ධීවරයින් ුතො ගැස නි. දමම නිෙහසප කර ගැීතම් සෙහා ිධදේශ 

ක ුතතු අමාතයාශය හා ිධදේශයන්ී ළිි ිත ශ්රීලාකා මහදකොමසාරිසප කාර්යාලවල හා තානාපි  

කාර්යාලවල නිළධාරීන්ද  සහයෙ ලදා ගන්නා ලදි. 
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5.3.5. දද්ශීය, ජාතයන්තර හා විදද්ෙ ර වල  අයත් මුහුදු ීමොවන්ී  පාී  යිනන් තිදබන යාා දාරා 

ගැනීෙ  ක යුතු කිී ෙ. 

 

 

මුොගත් ධීවරනේන් සංඛ්යාව 

 

 

මුොගත් යාා සංඛ්යාව 

 

ොලිසවනේන් - 20 
 

්රීලාංක ක  - 03 

 

 

ොලිසවනේන් - 02 

 

 

දමම ධීවර යාත්රා ිධශාල ප්රමාණයක් ජන්තයන් අක්රියවීම නිසා ුතුදදේ පාදවමින් ි බූ අතර ශ්රීලාකා නාිධක 

හුතොදේ, දවළෙ නැේ හා ධීවර යාත්රා මගින්ම යාත්රා දේරා ගැීතම් ක ුතතු කරන ලදි. 

ජදමන්ම ුතුදදේම  හදිසි අනතුර  ලක්වීම හා හදිසි අසීතප තත්ත්වයන්  පත්වූ අය ශ්රීලාකා නාිධක 

හුතොදේ ්ධාරදයන් දගොඩබිම  ික්මනින් දගන්වා නවෙය ප්රි කාර සෙහා දරෝහල් දවත යවන ලදි. 

 

5.3.6. පමමු යාා සුපී ක්ක ්ණ පද්ධතිය රියාත්ෙක කිපාෙ. 

යාත්රා ුරපරීක්ෂණ පේධි  දේ  පළුත නියුත වයාපීීනය යාත්රා 50 ක් සෙහා ක්රියාත්මක කළ අතර, ජම සියලු 

ක ුතතු නිරීක්ෂණය කිරීම්, වාර්තා ලදාගැීතම් හා ජම වාර්තා අොල සපථානවල  දයොුත කිරීම් සිුනකරන 

ලදි. දමම වාර්තා ුතදරෝපා සාගමය ිධසින් මුරන් අපනයනය තහනම නිරාකරණය කර ගැීතම සෙහා ගත් 

පළුත යාත්රා ුරපරීක්ෂණ පේධි  ය දේ. දම් සෙහා කිසිුන නිළධාරිදයකු ළි සපතරව දෙවා දනොගත් අතර 

දමම ඒකකදේ  සිිතන ගුවන්ිධුනලි  නිළධාරීන්දගන්ම ජම ක ුතතු ෙ සාර්ථකව සිුනකර ගන්නා ලදි. 
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6. පාලන අංෙය 

6.1. අරමුණ. 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ අරුතණු ුතුනන්පත් කර ගැනිම සඳහා අවශය යිතතල පහුරකම් වන මිනිසප දල සම්පත්, 

දගොඩනැගිලි පහුරකම්, ප්රවාහන පහුරකම්, ජලය, ිධුනලිය, සීතපාරක්ෂක හා සන්නිදේෙන පහුරකම් 

සම්පාෙනය සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය, දගොඩනැගිලි, වාහන හා අදනකුත් පහුරකම් මනාව 

නඩත්තු කර යථා තත්ත්වදයන් පවත්වා දගන යාම දමම අාශදේ  අරුතණ දේ. 

6.2. කාර්යයන්. 

 අවශය වන මිනිසප දල සම්පත් සැපුතම් ිසපතදම්න්තු කිරීම,  රැකියා ළිරිිධතර හා දෙවාගැීතදම් 

පරිපාිත සකසප දකො  අනුමැි ය ලදාගැීතම හා මානව සම්පත් සපයාගැීතම. 

 දෙපාර්තදම්න්තු කාර්ය මඩ ඩලය දඳවා ගැනිම, දසේවය සපථීර කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩිම් ිධාාග 
පැවැත්වීම, වාර්ිතක වැටුප්ති වර්ධක ලදාම ම, දසේවා අන්තර් ග්රහණය කිරීම, උසසපවීම් ලදාම ම, 
දසේවදයන් ුතොහැරීම හා ිධශ්රාම ගැන්වීම යන  සියළුම ්යතනික ක ුතතු දමදහයවා පවත්වා ගැනිම. 

 ම ප වයාප්තිත දසේවා හා ඒකාදේධ දසේවාකාර්ය මඩ ඩලය සපථාන මාරු මගින් ලදාගැනිම, දසේවය සපථීර 
කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩිම් ිධාාග පැවැත්වීම හා ිධාාග සෙහා දයොුත කිරීම, වාර්ිතක වැටුප්ති වර්ධක 
ලදාම ම, උසසපවීම්, දසේවදයන් ුතොහැරීම හා ිධශ්රාම ගැන්වීම සෙහා නිර්දේශ ලදාම ම යන  සියළුම 
්යතනික ක ුතතු දමදහයවා පවත්වා ගැනිම. 

 මූලික ිධමර්ෂණ හා ිධනය පරීක්ෂණ ිතුළු කාර්ය මඩ ඩල ිධනය ක ුතතු පවත්වාදගන යාම.  

 වීත්ීනය ුහුදණු පාඨමාලා හොරන ලෙ සිුරන්  ප්රාදයෝගික ුහුදණුව ලදාම ම. 

 ්සියානු සාවර්ධන දැාකු වයාපීි ය ය දත් ලදා ුනන් යතුරු පැදි අොල නිලධාරින්  පවරාම ම. 

 දේශීය හා ිධදේශීය අධයයන සම්මන්ත්රණ හා වැඩුතළු සෙහා කාර්යමඩ ඩලය සහාාගි කරවීම. 

 සන්නිදේෙන පහුරකම් සම්පාෙනය හා ඊ  අොල දගවීම් ක ුතතු. 

 කාර්ය මඩ ඩල දසේවය  වාර්තා කිරීම පුරිධපරම, නිවාඩු ගැන්වීම හා වාර්තා පවත්වාදගන යාම. 

 ුනම්රිය ගමන් දලපත්ර හා වාර ප්රදේශ පත්ර නිකුත් කිරීම හා ඊ  අොල දගවීම් ක ුතතු. 

 කාර්ය මඩ ඩලය සෙහා අග්රහාර රක්ෂණ ප්ර ි ලාා ලදාම ම් ක ුතතු. 

 ප්රධාන කාර්යාල  ලැදදන තැප ල දල්ඛණගතව දදොහැරීම. 

 ප්රධාන කාර්යාලදයන් යවන තැප ල දල්ඛණ පවත්වා ගැීතම හා ඊ  අොල දගවීම් ක ුතතු. 

 කාර්යාල කුන්ය  ගැීතම, කාර්යාල කුීම හා වරිපනම් දුන දගවීම හා වාර්තා පවත්වාදගන යාම. 

 නිළ නිවාස කාර්ය මඩ ඩලය  ලදා ම ම, නිවාස කුීම අය කිරීම හා වාර්තා පවත්වාදගන යාම. 

 සාචාරක දාගලාව කුීමය  ලදාම ම, කුීම අය කිරීම, නඩත්තුව හා වාර්තා පවත්වාදගන යාම. 

 දසේවක මඩ ඩලය ිධසින් ිල්ලුම් කළ ිධිධධ ණය අත්ි කාරමි දගිධම සඳහා අනුමැි ය ලදාම ම. 

 ණය සම්දන්ධ වාර්තා පවත්වාදගන යාම, ි ග ණය දශේෂ අයකර ගැීතම හා කපා හැරීම.  

 වාහන අලුත්වැඩියාව, දසේවා කිරීම, ලාාජන දයම ම, ින්ධන, දැ රි,  යර් හා ිතුතේ නිකුත් කිරීම. 

 වාහන අපහරණය, වාහන දාරම ම, වාහන ලදා ගැීතම, වාහන දවන් කිරීම හා ලියාපදිාචි කිරීම. 

  ධාවන ස හන් නිවැරදිව ලිවීම පුරිධපරම හා වාහන සම්දන්ධ වාර්තා පවත්වාදගන යාම.  

 ප්රධාන කාර්යාල දගොඩනැගිල්ල, දිසපත්රික්  කාර්යාල, ිමවර පරීක්ෂක කාර්යාල, දසෝදිසි දමදහුතම් 

මධයසපථාන, නිළ නිවාස  හා  සාචාරක දාගලා  දගොඩනැගිලි  ප්ර ි සාසපකරණය හා  නඩත්තු කිරිම හා  

නව දගොඩනැගිලි ිදිකිරීම් සම්දන්ධීකරණ ක ුතතු. 
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6.3. 2014 - ප්ර ගතිය. 

 

6.3.1.නවපත්ී ම් ලබා සම්: 
 

තනතුර සංඛ්යාව රියාත්ෙක ිසනය 

සහකාර අධයක්ෂ (තත්ත්වපාලන) ප 2 2014.08.17 

වැඩස හන් කළමනාකරු 1 2014.08.10 
නිවාරන සැරයන් 1 2014.08.20 

තත්ත්වපාලන නිළධාරී 4 2014.10.20 

දසපදකොන්දෙොසපතර 1 2014.12.21 
කාර්යාල දසේවක දසේවය 6 2014.05.05 

 

 

6.3.2. උසසපී ම් ලබා සම්:  නැත 

 

 

6.3.3. විරාෙ ගැන්ී ම්: 
 

තනතුර සංඛ්යාව රියාත්ෙක ිසනය 

සහකාර අධයක්ෂ  03 2014.05.27 

  2014.12.14 
  2014.12.17 

ීති  සහකාර 01 2014.06.10 

ධීවර පරීක්ෂක 09 2014.04.02 

  2014.04.29 
  2014.05.09 

  2014.05.14 

  2014.05.16 
  2014.06.04 

  2014.07.20 

  2014.07.23 
  2014.09.20 

ිමවර සමාජ සාවර්ධන සහකාර 03 2014.04.21 

  2014.05.02 
  2014.10.25 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 04 2014.05.01 

  2014.08.01 

  2014.08.05 
  2014.08.21 

 ගුවන් ිධුනලි නිලධාරී 01 2014.05.29 

රියුනරු 02 2014.05.11 
  2014.06.01 
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තනතුර සංඛ්යාව රියාත්ෙක ිසනය 

කාර්යාල දසේවක දසේවය 6 2014.03.24 

  2014.07.28 

  2014.09.08 
  2014.10.01 

   2014.12.22 

 

 

6.3.4. දසේවදයන් මුො හැී ම්:       නැත. 

 

 

6.3.5. දෙපාර්තදම්න්තුදවන් ළි ත  සපථාන ොරුී ම්: 
 

තනතුර සංඛ්යාව රියාත්ෙක ිසනය 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 07 2014.01.17 

  2014.01.24 
  2014.03.13 

  2014.04.08 

  2014.05.02 
   2014.09.01 

   2014.10.29 

 

 

6.3.6. දෙපාර්තදම්න්තුව දවත  සපථාන ොරුී ම්: 
 

තනතුර සංඛ්යාව රියාත්ෙක ිසනය 

අධයක්ෂ (පාලන) ප 01 2014.11.10 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 15 2014.01.06 
 09 2014.01.13 

  2014.01.23 

  2014.02.05 

  2014.02.06 
   2014.03.10 

   2014.04.21 

  2014.05.02 
  2014.08.01 

  2014.09.01 

 

 

6.3.7. ිෂලධාපාන් දවනුදවන් පවත්වා ඇති කාර්යක්ක ්ෙතා කඩඉම් විභාග: 
 

තනතුර සංඛ්යාව පැවැත්වූ ිසනය 

කාර්යාල දසේවක දසේවය (111) ප 06 2014.10.17 
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6.3.8. මූි ක විෙර්්ණ හා විනය පී ක්ක ්ණ: 

 
 

 පැවැත්දවිනන් තිබූ ගණන 

 

රරම්භ කම ගණන අවසන් කම ගණන 

මූි ක විෙර්්ණ 

 

            -       03          03 

විනය පී ක්ක ්ණ 

 

             -       01          01 

 

 

6.3.9. රසියානු සංවර්ධන බැංකු වයාපිතිදයන් ලබාදුන් යතුරුපැිසවල අනේතිය ිෂලධාපාන්   

පවරා සෙ. 
 

                 ිෂමධාපායාදේ නෙ යතුරු පැිස අංකය අයකම මුෙල රුළිය්  

ඒ.ඒ.ප්රම ප්ති මයා WPJR 3375 10,995 /= 
ජච්.ඩී.්ර්.ින්සලම් මයා WPJR 9939 10,995 /= 

ජච්.ඩේලිේ.ගුණොස මයා WPJR 9940 10,995 /= 

්ර්.සී.කෲසප මයා WPJW 8425 13,700 /= 
ජම්.පී.ජී.කරුණාි ලක මයා WPME 7072   7,900 /= 

ජසප.සී.ජම්.ෂාළි මයා WPME 7907   7,900 /= 

සිසිර කුමාරරත්න මයා WPME 7910   7,900 /= 
බී.දක්.ජී.ි දසේරා මයා WPME 7883   7,900 /= 

ජසප.දක්.ඒ.දහේවාිධතාරන මයා WPMF 2301 13,700 /= 

ඩේලිේ.පී.ජප්ති.ජම්.දපදර්රා මයා WPMF 2324 13,700 /= 

ජම්.ජම්.ඩේලිේ.්ර්.දඩ ඩාර මයා WPMF 2342 13,700 /= 

අයි.දක්.ජම්.සම්ුරම න් මයා WPUA3875 14,590 /= 

දක්.ජන්.ප්රියාග මයා WPUS 5155 11,603 /= 

්ර්.ජයසිාහ මයා WPUS 5157 11,603 /= 
ඩී.ජී.ජසප.ිධුහල මයා WPUS 5163 11,603 /= 

ඩී.දේ.දරක්ිත මයා WPUS 5165 11,603 /= 

්ර්.ඒ.ජච්.ඩී.දප්රේමරත්න මයා WPUS 5168 11,603 /= 
පී.ජන්.ඩේලිේ.ඩී.පීරිසප මයා WPUS 5169 11,603 /= 

දක්.පී.ඒ.පි රණ මයා WPUS 5171 11,603 /= 

ජම්.ජක්සප.ජම්.නිෂපරින් මයා WPUS 5172 11,603 /= 
ටී.අයි.දක්.ගමද  මයා WPUS 5177 11,603 /= 

ඒ.ජම්.නජාත් මයා WPUS 5179 11,603 /= 

දක්.යූ.ජම්.ටී.ෙ සිල්වා මයා WPUS 5182 11,603 /= 

සී.ටී.ීතලමීත මිය WPUS 5221 11,603 /= 
ජම්.අයි.සම්පත් මයා WPUS 5234 11,603 /= 

ඒ.ජල්.ඒ.පී.ජප්ති.කුමාර මයා WPUS 5238 11,603 /= 

ඊ.ජම්.සී.දදෝයදගොඩ මයා WPUS 5241 11,603 /= 
දක්.තාර්ජනන් මයා WPUS 5246 11,603 /= 

ජච්.ජම්.යූ.සමරතුාග මයා WPVD7071 12,690 /= 
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6.3.10. කාර්මීක විදුහ්  හා විත්තීය පුහුණු රයතනවල පාගොලා හොරන ලෙ සිසුන  

ප්රාදයෝගික පුහුණුව ලබා සෙ. 
 

රයතනය පාගොලාව සිසුන් සංඛ්යාව කාල වකවානුව 

ජාි ක තරුණ දසේවා සාාව  පරිගණක ුහුදණුව 12 2014.02.20 - 2014.08.19 

 පරිගණක ුහුදණුව 01 2014.09.15 - 2015.03.14 
වීත්ීනය ුහුදණු අිමකාරිය පරිගණක ුහුදණුව 09 2014.02.03 - 2014.08.02 

 පරිගණක ුහුදණුව 05 2014.02.24 - 2014.08.23 

 පරිගණක ුහුදණුව 02 2014.08.01 - 2015.01.31 

 පරිගණක ුහුදණුව 08 2014.08.26 - 2015.02.25 
තාක්ෂණ ිධෙයාලය, යාපනය පරිගණක ුහුදණුව 01 2014.09.15 - 2015.03.14 

්ධුනිකත්ව හා ුහුදණු 
අිමකාරිය 

පරිගණක ුහුදණුව 01 2014.09.01 - 2015.02.28 

 

6.3.11. විවිධ ණය අත්තිකාරම් දගී ෙ සෙහා අනුෙැතිය ලබා සෙ. 

 

ණය වර්ගය ඉ් ලුම්පත්ගණන මුෙල 

 

රපො  ණය 

 

232 

 

16,943,654 

 

දද්පම ණය 

 

11 

 

13,645,230 

 

පාපැිස ණය 

 

13 

 

78,000 

 

6.3.12. වාහන ලැබීම් හා බාර සම්. 

 

වාහන ලැබීම් 

වාහන අංකය වාහන වර්ගය වාහන ලැබුනු රයතන 

GE - 8845 ිුරුර ඩදල් කැේ ධීවර අමාතයාශය 

PA - 8367 ිුරුර ඩදල් කැේ සීදනෝර් ්යතනය 

   

වාහන බාර සම් 

වාහන අංකය වාහන වර්ගය වාහන බාරදුන් රයතන 

නැත. 

   

 

6.3.13.  වාහන අනතුරු. 

වාහන අංකය අලුත්වැඩියා වියෙෙ 

රුළිය්  

රක්ක ්ණ රයතනදයන් 

ලැබුණු වන්ිසය රුළිය්  

රජය විසින් ෙැපාය යුතු 

පාඩුව රුළිය්  

GE - 8942 11,000 9,250 1,750 
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6.3.14.  වාහන දසේවා කිී ෙ, අලුත්වැඩියාව, ඉන්ධන,  යර්, ටියුා හා බැ පා වියෙම්, වාර්ෂික 

රක්ක ්ණ වාපාක හා ධාවනදය දය ස ඇති දුර 

වාහන 

අංකය 

දසේවා 

වාර 

ගණන 

මුෙල 

රුළිය්  

 අලුත්වැඩියාවන් 
ඉන්ධන  

වියෙම් 

රුළිය්  

 යර් 

ටියුා හා 

බැ පා 

වියෙම් 

රුළිය්  

වාර්ෂික 

රක්ක ්ණ 

වාපාකය 

රුළිය්  

ධාවනදය  

දය ස ඇති දුර 

කිදලෝමී ර් 
ගණන මුෙල රුළිය්  

KR – 8907 03 39,704 02 39,450 403,180 --- 130,000 12,541 

KA - 9883 01 17,730 01 36,850 69,989 --- 122,835 9,007 

KB - 2063 04 63,480 03 173,625 343,304 50,359 60,270 16,495 

PD - 9188 05 103,660 02 30,375 354,265 128,253 73,602 32,255 

PB - 8059 04 80,605 04 424,188 262,850 94,640 93,014 24,742 

PB - 5416 04 87,865 04 64,190 358,215 128,253 67,710 28,944 

NB - 1391 03 54,103 01 2,190 118,495 99,707 69,243 25,320 

GL - 9771 03 50,610 06 121,140 161,205 37,134 36,460 14,919 

61 - 6620 03 63,910 07 459,660 241,584 15,357 35,830 23,234 

19 - 9973 02 23,710 06 100,600 116,905 --- 15,861 5,710 

QM - 6550 03 12,460 02 44,447 98,478 --- --- අක්රිය 

HG - 5832 01 7,175 02 19,540 49,348 --- --- අක්රිය 

PB - 5418 03 53,309 02 51,850 169,945 83,937 --- 20956 

PB - 1675 02 48,495 02 32,320 196,500 --- 59,681 14,597 

JZ - 5936 04 58,154 02 73,860 197,436 118,319 52,240 25,392 

JY - 7828 03 59,267 04 49,850 129,770 --- 52,240 18,046 

GE – 8942 02 27,285 04 202,750 110,407 78,077 50,295 7,105 

GE - 8851 01 11,330 04 315,666 104,374 102,135 32,145 10,042 

GE - 8845 05 59,800 05 145,373 297,270 153,234 62,165 26,151 

253 - 2139 04 39,635 07 100,900 191,680 92,956 28,754 21,620 

58 - 2183 01 15,222 03 77,790 95,100 --- --- 8,355 

58 - 2181 02 31,049 03 77,694 77,760 --- --- අක්රිය 

58 – 2180 02 19,705 04 203,080 166,911 --- --- 14,195 

57 - 5630 --- --- 01 49,747 16,960 15,357 --- අක්රිය 

56 - 0756 03 33,160 07 220,050 184,906 15,357  20,770 

56 - 0755 02 18,560 02 24,300 83,020 --- --- අක්රිය 

56 – 0754 02 39,370 01 8,610 150,500 --- --- 11,426 

56 – 0753 03 24,530 05 99,930 128,000 101,733 --- 14,892 

54 - 3153 01 8,920 04 28,400 104,000 --- --- 7,313 
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6.3.15. 2014 වර්්ය තුම සිදුකම දග ඩනැගිි  ඉිසකිී ම්, පුනරුත්ථාපනය කිී ම්, 

වැඩිිසයුණු කිී ම් සහ අලුත් වැඩියා ක යුතු. 

 

අංක දග ඩනැගිි  කාර්ය විසපතරය ළිපාවැය (රු.  

 

නව ඉිසකිී ම් 

1. කිලිදනොච්චිය දිසපත්රික් ධීවර කාර්යාලය 

ිදිකිරීම (දෙවන ළියවර ) ප. ිදිකිරීම. 20,000,000.00 

2. ුතලි ේ දිසපත්රික් ධීවර කාර්යාලදේ  රියුනරු 

කාමරය සමග ජන්මහන් ගරාජදේ  

ිදිකිරීම් ක ුතතු.  ිදිකිරීම. 1,430,000.00 

පුනරුත්ථාපනය කිී ම්, වැඩි ිසයුණු කිී ම් සහ අලුත් වැඩියාවන්  

1. 6 වන මහදල් කළමනාකරණ අාශදේ  

දවන්කිරීම් සමග නවීකරණ ක ුතතු. වැඩිදිුතණු කිරීම. 8,460,000.00 

2. මහවැව දිසපත්රික් ධීවර කාර්යාලදේ  

වැඩිදිුතණු කිරීම. වැඩිදිුතණු කිරීම. 716,000.00 

3. කළුතර දිසපත්රික් ධීවර කාර්යාලදේ  

වැඩිදිුතණු කිරීම. වැඩිදිුතණු කිරීම. 518,000.00 

4. වාේදූව ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය 
අලුත්වැඩියා කිරීම. අලුත්වැඩියා කිරීම. 450,000.00 

5. මිරිසපස ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය වැ  

සකසප කිරීම.  වැඩිදිුතණු කිරීම. 100,000.00 

6. පයාගල ධීවර පරීක්ෂක නිල නිවසදේ  

අලුත්වැඩියා ක ුතතු.  අලුත්වැඩියා කිරීම. 640,000.00 

   7. නිල්වැල්ල ගුවන්ිධුනලි මධයසපථානය 

අලුත්වැඩියා ක ුතතු. අලුත්වැඩියා කිරීම. 822,000.00 

8. දේරුවල ගුවන්ිධුනලි මධයසපථානය 

අලුත්වැඩියා ක ුතතු. අලුත්වැඩියා කිරීම. 397,000.00 

9. මාතර දිසපත්රික් ධීවර කාර්යාලදේ  

ගරාජය  දෙොරක් සිධ කිරීම. වැඩිදිුතණු කිරීම. 267,000.00 

 

එකතුව 

 

33,800,000.00 
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07.  මූලය අංෙය 

7.1 අරමුණ 

දමි  ප්රධාන අරුතණ වන්දන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ මූලය සම්පත් ී සදලො ද හා 

කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය සහි ක කිරීමය.  

7.2 කාර්යභාරය. 

දෙෙ අංෙය  පැවී  ඇති රාජකාී  පහත පපාිස වර්ගීකරණය කම හැක. 

 මූලය සැලුරම්කරණය, අයවැය ළිලිදයල කිරීම සහ කළමනාකරණය 

 ්ොයම් ජකතු කිරීම 

 දගවීම් 

 ගිණුම්කරණය 

 සැපුතම් හා ගදඩා කළමනාකරණය 

 වත්කම් කළමනාකරණය 

 රජදේ  නිළධාරීන්ද  ුරරැකුම්පත් ගිණුම් පවත්වාදගන යාම 

 දාල වයසපකාර ගිණුම් පවත්වාදගන යාම 

 රාජය දසේවා අර්ථසාධක අරුතෙල පවත්වාදගන යාම 

 උප පත්රිකා සහ දපොුන ්කීි  පත්ර  පාලනය 

 

7.3. දසේවක සංඛ්යා ප්ර තිපාෙන 
 

ිහත රාජකාරී ිටු කිරීම සඳහා අවශය වන දසේවක සාඛයාව සහ  2014 වර්ෂදේ  සතය තත්ත්වය පහත 

සඳහන් දේ. 

 

 අනුමත 
කාර්යය 

මඩ ඩලය 

පවත්නා 
කාර්යය 

මඩ ඩලය 

ුහරප්තිපාඩු 
කාර්යය 

මඩ ඩලය 

අධයක්ෂ ( මූලය ) 01 01   -- 

නිදයෝජය / සහකාර අධයක්ෂවරුන් 02 01 01 

ගිණුම් සහකාර 01 01   -- 

අයවැය සහකාර 01 01 -- 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර / සාවර්ධන 
නිලධාරී / ධී .ස.ක.ස.  / සා.නි. 

23 16 07 

කා .දසේ.දසේ.  05 03 02 
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3.7

0.29

10.8

Collection of Revenue - 2013

Sundry Revenue Rent Departmental Revenue

10.6

0.33

15.08

Collection of Revenue - 2014

Sundry Revenue Rent Departmental Revenue

7.4. 2014 වසදර් කාර්යසාධනය 

 
7.4.1.  වාර්ෂික ගිණුම් ඉිසපාපත් කිී ෙ: 
 

 ිධසර්ජන ගිණුම 

 ්ොයම් ගිණුම 

 රාජය නිළධාරීන්ද  අත්ි කාරම් බී ගිණුම  

 තයාග අරුතෙල      

                          යන වාර්ිතක ගිණුම් මහා ාාඩ ඩාගාර  චක්රදල්ඛ ිධිමිධධාන ප්ර කාරව නියමිත කාල 

වකවානුව තුළම  සකසප දකො  ිධගණකාිමපි  දවත ිදිරිපත් කරන ලම . 

 

7.4.2.  රොයම් 

2014 වර්ෂය තුළ හුනන්වා දෙනු ලැබූ දලපත්ර  සහ දසේවා ගාසපතු වැනි නව ්ොයම් ප්ර ාවයන්  හා ජි  දලප ම.  

රොයම් එකතු කිී ෙ රුළිය්  ිනි යන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රෙයම් ප්ර භවයන් 2013 වර්්ය 2014 වර්්ය 
 
දෙපාර්තදම්න්තුගත ්ොයම් 10.80 15.08 

 
කුීම 0.29 0.33 
 
ිධිධධ ්ොයම් 3.70 10.60 

 

එකතුව 14.79 26.01 
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7.4.3.  වියෙම් 

 

2014 වර්ෂදේ  පුනරාවර්ථන ිධයෙම් හා මූලධන ිධයෙම් සෙහා වූ ප්ර ි පාෙන උපදයෝජනය පහත පරිදි දේ. 

 

පුනරාවර්ථන වියෙම්-2014 

 

  
වර්ගය / වැය වි්ය 

මුළු දවන්කිී ම් 

රුළිය්  ිනි යන 

මුළු වියෙෙ 

රුළිය්  ිනි යන 

1 ුහේගල පඩිනඩි 224 220.6 

2 ගමන් ිධයෙම් 11 11 

3 සැපුතම් 13.5 13.2 

4 නඩත්තු ිධයෙම් 3.4 3.2 

5 දසේවා 28.6 26.1 
6 සපථානමාරු 18.9 17.3 

7 දපොලිය - දියවරදිරිය  සාවර්ධන සහනාධාර 4367.1 4364.5 

  එකතුව 4666.5 4655.9 

 

 

මූලධන වියෙම් - 2014 

 

 වර්ගය / වැය වි්ය මුළු ශුද්ධ ප්ර තිපාෙන 

රුළිය්  ිනි යන 

මුළු වියෙෙ 

රුළිය්  ිනි යන 

1 ප්රා ධන වත්කම් ුහනරුත්ථාපනය සහ වැඩි දිුතණු කිරීම 20.6 20.4 

2 ප්රා ධන වත්කම් අත්පත් කර ගැීතම 38.1 38.0 
3 මානව සම්පත් සාවර්ධනය 0.7 0.7 

4 ධීවර සමාජ ක්රියාකාරකම් 2.1 0.2 

5 
ධීවර ක්දෂේත්ර ය සෙහා ඒකාදේධ ෙැනුවත් කිරීදම් 
වැඩස හන් 

1.6 1.5 

6 
ින්ධන මිල ිහළ යාම දහේතුදවන් ුනෂපකරතාවන්   
ුතුදණ ුනන් ධීවරයින් සෙහා ්ධාර කිරීම හා නව 
තාක්ෂණය හුනන්වා ම ම 

1500 869.3 

 එකතුව  

 
1563.1 930.1 
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7.4.4.  රාජය ිෂමධාී න්දේ අත්තිකාරම් බී ගිණුෙ 

ිමවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව සඳහා වූ රාජය නිළධාරීන්ද  අත්ි කාරම් බී ගිණුදම් අනුමත 

සීමාවන් සහ තථය කාර්ය සාධනය පහත පරිදි දේ. 

 

විසපතරය 

වියෙම් වල 

උපපාෙ ීමොව 

රුළිය්  ිනි යන 

උපපාෙ බැර 

ීමොව 

රුළිය්  ිනි යන 

උපපාෙ හර ීමොව 

රුළිය්  ිනි යන 

 

ිධසර්ජන පනි න් අනුමත සීමාව 25 13.5 110 

සතයය ප්ර ගතිය    

වර්ෂය තුළ ණය දගවීම් සහ ලැබීම් 
වල ප්ර ගි ය 

19 18 73 

වර්ෂය තුළ මාරුකිරීම් මඟින් 3 2 1 

 

ඒ අනුව අත්ි කාරම් බී ගිණුදම් අනුමත සීමාවන්  අනුකූලව දෙපාර්තදම්න්තුව ක ුතතු කර ිත. 

 

7.4.5.  ධීවර තයාග අරමුෙල 

 

ීති  ිධදරෝධී මත්සයය ක්රියාකාරකම් ය දත් උසාිධය ිධසින් රාජසන්තක කරන ලෙ ාාඩ ඩ ිධකුණා 2014 

වර්ෂය තුළ ධීවර තයාග අරුතෙල  දෙපාර්තදම්න්තුව ිධසින් රුළියල් 816,350 /= ක් රැසපකර ිි  අතර 

රුළියල් 87,113 /= ක් වැ ීමම් සෙහා සහාාගිවූ නිළධාරීන් හ  තයාග දලස ළිරිනමා ිත. 

 

7.4.6.  විගණන විෙසුම් 

2014 වර්ෂය තුළ ිධගණකාිමපි  ිධසින් ිධගණන ිධමුරම් 15 ක් ිදිරිපත් කරන ලෙ අතර ජම ිධගණන 

ිධමුරම් 15 ම සෙහා ළින්තුරු නිසි පරිදි සපයන ලම  . 

 

7.4.7.  භාණ්ඩ සමීක්ක ්ණය 

ාාඩ ඩ සමීක්ෂණය නිසි කාල සීමාව තුළ කරන ලෙ අතර ජි  වාර්තාව ිධගණකාිමපි  දවත සපයන ලම . 
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