




කාර්යභාරය

• 2015.10.24 දිනැති 1937/36 දරණ අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාාං ය
ස්ථාපිත් කරන ලදී.

• 2015.10.28 දින ශසත්සිරිපාය ශදවන අදියශරහි සය ශවනි මහශලහි අමාත්ාාං ය සිය කටයුතු
ආරම්භ කරන ලදී.

• 2015.12.18 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් අමාත්ාාං ය ශවත් කාර්යයන් හා කර්ත්වයන්
පවරා දී ඇත්.

• ඒ අනුව අමාත්ාාං ය සඳහා පවරා දී ඇති කාර්යයන් හා කර්ත්වයන් පහත් පරිදි ශේ.

1) ජාතික අව ත්ාවයන් මත් ක්රියාත්මක කළ යුතු කඩිනමින් අවධානයට ශයොමු කළ යුතු
ක්ශෂේත්රයන්ට අදාල විශ ේෂ වැඩසටහන් වලට දායක වීම.

2) අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අවස්ථානුකූලව පවරනු ලබන විශ ේෂ වාපෘති අනිකුත් අමාත්ාාං 
සමඟ සම්බන්ධීකරණයකිරීම.

3) විශ ේෂ වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අශනකුත් අමාත්ාාං වලට සහාය වීම සහ
සම්බන්ධීකරණකටයුතු සිදු කිරීම.

4) ආර්ථිකකළමණාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩලකමිටුශේ කටයුතු සමාශයෝජනයකිරීම.

5) සාංවර්ධනක්ශෂේත්රය සම්බන්ධ පර්ශේෂණකටයුතු සිදු කිරීම.



සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන්

1. ආර්ථික කළමණාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුශේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය මඟින් ආර්ථික

සාංවර්ධනයකඩිනම් කිරීම.

2. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අවසථ්ානුකූලව පවරනු ලබන විශ ේෂ කාර්යන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා

අශනකුත් අමාත්ාාං සමඟ සම්බන්ධීකරණය තුළින් මහජනත්ාවට උපරිම ශසේවයක් සලසා දීම.

3. සාංවර්ධන හා ප්රධාන මහජන ගැටලු ඉලක්ක කර ගත් විශ ේෂ වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අශනකුත්

අමාත්ාාං වලට සහාය වීම මඟින් සාංවර්ධනයකඩිනම් කරලීමට දායක වීම.

4. කඩිනමින් අවධානයට ලක්විය යුතු ක්ශෂේත්රයන්හි විශ ේෂ වැඩසටහන්වලට දායක වීම තුලින් ජාතික

අව ත්ාවයන්ඉටු කිරීමට සහාය වීම.

5. සාංවර්ධනක්ශෂේත්රය සම්බන්ධ පර්ශේෂණකටයුතු සිදු කිරීම.





1. සංවර්ධන අභිමතාර්ථය - කාර්යසාධනය
ආර්ථික කළමණාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුවේ කටයුතු සමාවයෝජනය කිරීම මඟින් 

ආර්ථික සංවර්ධනය කඩිනම් කිරීම.

ආර්ථික කළමණාකරණය පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගැනීම පිණිස ගරු අගමැතිතුමාශේ ප්රධානත්වශයන් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ

අමාත් මණ්ඩල කමිටුව සතිපත්ා රැස් ශේ.

2017 වර්ෂශේ දී පහත් ගැටළුවල කාලීන සාංවර්ධන අව ත්ා සැලකිල්ලට ශගන ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල 

කමිටුව විසින් පත්කරන ලද ගරු. (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමාශේ සභාපතීත්වය යටශත් අමාත් මණ්ඩල උප කමිටු විසින් 

ජාතික සාංවර්ධන කටයුතු ශේගවත් කිරීම සඳහා  ක්තිමත් දායකත්වයක් දක්වන ලදී.

1. මහනුවර නගර සාංවර්ධන සැලැස්ම

2. නියාං සමය තුල බල  ක්ති සැපයුම

3. හම්බන්ශත්ොට වරාය පිළිබඳ සහනදායී ගිවිසුම

4. ද්රවිකෘත් ස්වාභාවික වායු කර්මාන්ත් ාලා,පිරිපහදු සහ සිශමන්ති කර්මාන්ත් ාලා ඉදිකිරීම හා ස්ථානගත් කිරීම, ක්රියාත්මක

කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම

5. උතුරු නැශගනහිර පළාත්වල පිරිසැකසුම් නිවාස ඉදිකිරීම

6. 2018 අය වැය සකස් කිරීශම් ක්රියාපටිපාටිය

7. වාපෘතිය සාර්ථකව සම්පූරණ කිරීම සඳහා ශකොන්ත්රාත්කරුවන්ශේ මූල ප්රවාහය ඉහළ නැාංවීම සම්බන්ධ ශයෝජනා

8. ග්රාමීය පාලම් වැඩසටහන

9. කිරිපිටි ආනයනය

10. ශ්රී ලාංකාශේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය

11. සමස්ත් ශටන්ඩර් ක්රියාවලිය නැවත් සමාශලෝචනය කිරීම සහ කඩාබිඳ දැමිය හැකි සියලු ශගොඩනැගිලි විනා  කිරීශම් 

ක්රියාවලිය ශේරුම්කරණය කිරීම  ශේගවත් කිරීම සහ කන්ත්ශල් සීනි කර්මාන්ත්  ාලාශේ භාණ්ඩ හා උපකරණ විකිීම.

12. ශ්රී ලාංකාශේ බලපත්රලාභී බැාංකුවල අධක්ෂකවරුන්ශේ උපරිම වයස සහ නිලය දරන කාලය



1.1 මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම

අමාත්ාාං , ශදපාර්ත්ශම්න්තු හා ආයත්න ගණනාවක් විසින් මහනුවර නගරය සඳහා විවිධ සාංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරමින් ක්රියාත්මක කරනු

ලබන අත්ර, ශම් අනුව මහනුවර මහනගර සාංවර්ධන කටයුතු ක්රියාත්මක කරවීශම් දී එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කර විධිමත්

මාර්ශගෝපශේ නයක් සැපයීශම් යාන්ත්රණයක් තිබීශම් අව ත්ාවය ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුශේ අවධානයට

ශයොමු විය.

ශමම මහනුවර මහ නගර සාංවර්ධන වැඩසටහශනහි කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු යාන්ත්රණයක් නිර්ශේ කිරීම, මාර්ශගෝපශේ සකස්

කිරීම සහ ප්රගතිය විමසා බලා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුව ශවත් වාර්ත්ා කිරීම සඳහා අමාත්වරුන් අට ශදශනකුශගන්

සමන්විත් අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් ශකරුණු අත්ර, එහි සභාපතිතුමා ව ශයන් විශ ේෂ කාර්යභාර ගරු අමාත්තුමා පත් කරන ලදී.

ශමම සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මහනුවර ගැටශේ ප්රශේ ශේ මධම පළාත් පුස්ත්කාල ශසේවා මණ්ඩලශයහි කාර්යාලයක් ස්ථාපනය 

කරන ලදී. කාර්යාලය නඩත්තු කිරීම සහ ජල වියදම්, දුරකථන වියදම් හා ශගොඩනැගිලි කුලී ශගවීම මූලික පරිපාලන වියදම් ශවනුශවන් 

විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාාං ශේ 2017 වර්ෂශේ ප්රතිපාදන ශහොදා ගන්නා ලදී.

මහනුවර නගර සංවර්ධනවේ අවේක්ෂිත ප්රතිඵල

• වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම.

• මහජනත්ාවශේ ශසෞඛ් සම්පන්න ජීවන ත්ත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

• වඩා යහපත් පරිසරයක් බිහිකිරීම.

• නිවාස ශනොමැති පිරිසට නිවාස ලබා දීම.

• දිළිඳුකම අවම කිරීම.

• ගමනාගමනය සඳහා මහනුවරට ආශේණික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පදනම් කර ගත් ශභෞතික සාංවර්ධන සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ වැඩිදියුණුකළ මාර්ග ජාලයක් සාංවර්ධනය කිරීම.

• විශේ  විනිමය ආදායම් ඉහළ නැාංවීම.

• දළ ශේශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැාංවීම 



1.2 මහනුවර මහ නගර සංවර්ධන ප්රවේශය

මහනුවර නගර සාංවර්ධන වැඩසටහන මගින් මහනුවර නගරය ඇතුළු ප්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඨා 10 ක් ආවරණය ශකශර්.

ප්රාවේශීය වේකම් වකොට්ඨාශ ප්රවේශ

• තුම්පශන්, පූජාපිටිය, අකුරණ, පාත්දුම්බර, කුණ්ඩසාශළේ, ගඟවට ශකෝරශළේ, හාරිස්පත්තුව, යටිනුවර, උඩුනුවර සහ

පාත්ශහේවාහැට වන අත්ර ජනගහණය 902,000 (2011) කින් ද, භූමි ප්රශේ ය වර්ග කි.මී. 608 කින් ද සමන්විත් ශේ.

පළාත් පාලන ආයතන ප්රවේශ

• මහනුවර මහනගර සභාව, වත්ශත්ගම නගර සභාව, කඩුගන්නාව නගර සභාව, තුම්පශන් ප්රාශේශීය සභාව, පූජාපිටිය

ප්රාශේශීය සභාව, අකුරණ ප්රාශේශීය සභාව, පාත්දුම්බර ප්රාශේශීය සභාව, කුණ්ඩසාශළේ ප්රාශේශීය සභාව, ගඟවට ශකෝරශළේ

(මහනුවර කඩවත්සත්ර සහ ගඟවට ශකෝරශළේ) ප්රාශේශීය සභාව, හාරිස්පත්තුව ප්රාශේශීය සභාව, යටිනුවර ප්රාශේශීය සභාව,

උඩුනුවර ප්රාශේශීය සභාව සහ පාත්ශහේවාහැට ප්රාශේශීය සභාව.



1.3 මහනුවර මහනගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් ්රියයාත්මක වන වයාපතති

1. ශබෝගම්බර බන්ධනාගාරය පරිශ්රය ප්රතිසාංවර්ධන වාපෘතිය.

2. ශගොහාශගොඩ අපද්රව බල ක්තිය/ ශපොශහොර බවට පත්කිරීශම් වාපෘතිය.

3. මහයියාව අඩු අදායම්ලාභී නිවාස වාපෘතිය

4. අපනයන ශබෝග ගම්මාන වාපෘතිය

5. මහනුවර මහ ශරෝහල් භූමිශේ අනවසර පදිාංචිකරුවන් හට නිවාස ශගොඩනැඟීම.

6. ශේරාශදණිය උේභිද උදානය ඉදිරිපිට රථගාල සාංවර්ධනය

7. පැරණි නීතිඥකාර්යාල ශගොඩනැගිල්ල ප්රතිසාංවර්ධනය.

8. පැරණි කටුගස්ශත්ොට පාලම සාංවර්ධනය.

9. මහනුවර සිාංහ ශරජිශම්න්තු පරිශ්රය අසළ නව රථගාල සාංවර්ධනය.

10. මධම ශවළඳශපොල සාංවර්ධනය.

11. මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන මාර්ග සාංවර්ධන වාපෘති

12. ගුඩ්ශෂඩ් බස් නැවතුම්ශපොළ සාංවර්ධනය.

13. දළදා මාළිගාශේ ඇත් ගාල සාංවර්ධනය.

14. පැරණි ත්ැපැල් ශගොඩනැගිල්ල සාංවර්ධනය.

15. මහනුවර උප නාගරික දුම්රිය මාර්ග සාංවර්ධන වාපෘතිය.

16. මධම ශවළඳශපොල අසළ පදික මාං තීරු ඉදිකිරීම.

17. උපායමාර්ගික නගර සාංවර්ධන වාපෘතිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන බහුමාදිලි ප්රවාහන මධස්ථානය.

18. අපවිත්ර ජලය හා වර්ෂා ජලය කළමනාකරණ වාපෘතිය.

19. ජපන්ආධාර යටශත් ඉදිතිරීමට ශයෝජිත් ත්ාක්ෂණික වි ්ව විදාලය

20. කාර්මික නගරයක් ස්ථාපනය කිරීම.
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1
ශගොහාශගොඩ අපද්රව 

කළමානාකරණ වාපෘතිය

2
ශබෝගම්බර බන්ධනාගාරය අවට 

පිහිටි ප්රශේ ය සාංවර්ධනය කිරීම.

3
ශේරාශදණිය උත්භිද උදානය 

ඉදිරිපිට රථගාල සාංවර්ධනය

4

පැරණි නීතිඥ කාර්යාල 

ශගොඩනැගිල්ල ප්රතිස්ථානගත් 

කිරීම.

5
පැරණි කටුගස්ශත්ොට පාලම

සාංවර්ධනය.

6 ශවළඳශපොල සාංවර්ධනය.

7

කඩුගන්නාශේ සිට කටුගස්ශත්ොට 

දක්වා ේවිත්ව දුම්රිය මාර්ග 

සාංවර්ධනය

8

කටුගස්ශත්ොට සිට මාත්ශල් දක්වා 

පවත්නා දුම්රිය මාර්ගය 

ප්රතිසාංස්කරණය

9
වත්මන් ත්ැපැල් කාර්යාලය 

වැඩිදියුණු කිරීම.

10

මහනුවර ශීක්ෂණ ශරෝහල

වැඩිදියුණු කිරීම සහ භූමිශේ

අනවසර පදිාංචිකරුවන් යලි පදිාංචි

කිරීම.

11
මහයියාව අඩු අදායම්ලාභී නිවාස

වාපෘතිය.

12මහවැලි ගාං ඉවුර අලාංකරණය



1.3.1 වබෝගම්බර බන්ධනාගාරයට අයත් භූමි භාගය සංවර්ධනය

කිරීම.

මහනුවර නගර මධශේ මුශලෝපායික ව ශයන් වැදගත් ස්ථානයක පිහිටි ඉත්ා ඉහල ශකෞතුක වටිනාකමකින් යුතු ශබෝගම්බර

බන්ධනාගාර පරිශ්රය ප්රතිසාංවර්ධනය කිරීම හා එම භූමිය ඵලදායීව භාවිත්ා කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ශමම වාපෘතිය අදියර 3 ක්

යටශත් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත්ය.

අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරන ලද ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ආයත්නයක් විසින් මම ශයෝජිත් සාංවර්ධනය පිළිබඳ සැලැස්මක්

ඉදිරිපත් කර ඇති අත්ර ආශයෝජන මණ්ඩලය විසින් අදාල පරිශ්රය ආශයෝජන කලාපයක් ශලස නම් කර ඇත්. ශම් වන විට නාගරික

සාංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මූලික සාංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අත්ර මහනුවර නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුශේ

උපශදස් මත් ශමම පරිශ්රය තුල පැවතුනු බන්ධනාගාර ශදපාර්ත්ශම්න්තුවට අයත් නිල නිවාස වල පදිාංචි නිලධාරීන් සඳහා

ත්ාවකාලිකව කුලී නිවාස ලබා දීම සඳහා 2017 වර්ෂය තුලදී විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාං ය විසින් ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත්.

බන්ධනාගර අධිකාරි සඳහා වූ නිල නිවස මහජන ගැලරියක් සහ අමුත්ත්න් ගැවශසන මධස්ථානයක් සඳහා සාංවර්ධනය ශකොට

ශයොදා ගැනීම පිණිස ලාංසු කැඳවා ඇත්.



1.3.2 වගොහාවගොඩ අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපතතිය.

මහනුවර ප්රශේ ශේ ජනත්ාව මුහුණ පාන ප්රබල ගැටලුවක් වන කැලි කසල අර්බුධයට විසදුමක් ව ශයන් ශගොහාශගොඩ

අපද්රව කළමානාකරණ වාපෘතිය හදුනා ශගන ඇති අත්ර ශමම වාපෘතිය රාජ ශපෞේගලික හවුල්කාරීත්වයක් යටශත්

ක්රියාත්මක කිරීමට අශේක්ෂිත්ය.ශමම වාපෘතිය හරහා පහත් ප්රතිලාභ ලඟා කර ගැනීමට ඉලක්ක කර ඇත්.

I. මහනුවර ප්රශේ ශේ ඝන අපද්රව නිසි කළමණාකරණය කිරීම.

II. කාබනික ශපොශහොර නිපදවීම මගින් ඓන්ද්රීය කෘෂිකර්මාන්ත්ය ප්රවර්ධනය කිරීම.

III. විකල්ප පරිසර හිත්කාමී බල ක්ති නිෂ්පාදනය.

IV. ආහාරවල ආරක්ෂාව වැඩිකිරීම සහ පසු අස්වනු හානී අවම කරන ශීත්ාගාර සාංීරරණයක් ස්ථාපිත් කිරීම.

කාලීන අව ත්ාවයක්ව පවතින ශමම වාපෘතිශේ කටයතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සඳහා අව  උපශදස් හා සහාය

මහනුවර නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුව විසින් ලබා ශදන අත්ර සති ශදකකට වරක් අමාත් කමිටුශේදී වාපෘතිශේ

ප්රගති සමාශලෝචනය සිදු කරයි. ශමම වාපෘතිශේ සාර්ථකත්වය සදහා 2017 වර්ෂය තුලදී විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාං ය

විසින් ශමම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් අමාත් කමිටුව ශවත් සහාය ලබා දී ඇත්.

ශමම වාපෘතිය සදහා පාරිසරික බලපැම් ඇගයීම් වාර්ත්ාව (EIA) ශවනුවට මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ සහතිකයක් (IEE) ලබා

ගැනීමට අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත්.



1.3.3 මහයියාව අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස වයාපතතිය

මහනුවර නගර සාංවර්ධන වැඩසටහන හා ඒකාබේධ වාපෘතියක් ශලස ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති මහනුවර මහයියාව

නාගරික නිවාස වාපෘතිය, මහනුවර මහයියාව අඩු පහසුකම් නාගරික ප්රජා පවුල් 1,220 ක් සඳහා නිවාස විසඳුම් ලබා දීම හා එම

ප්රජාවශේ ජීවන ත්ත්ත්වය උසස් කිරීශම් මූලික අරමුණ ඇතිව සැලසුම් කරන ලදී. ශමම වාපෘතිය තුළින් මහනුවර නගරශේ

සමාජීය තිරසරභාවයක් ඇති කිරීම මූලික අරමුණ වන අත්ර අදියර 03 ක් යටශත් ක්රියාත්මක කිරීමට ශයොජිත්ය.

අදියර I - මහනුවර මහනගර සභාව මඟින් ලබා දීමට එකඟව ඇති අක්කර 02 ක ඉඩම උපශයෝගී කර ගනිමින් මහල්

නිවාස 300ක් ඉදි කිරීම සහ එම නිවාසවල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 300 ක් නැවත් පදිාංචි ශකොට හඳුනාශගන

තිශබන අක්කර 12 න් අක්කර 06ක පමණ භුමි ප්රමාණයක් නිදහස් කර ගැනීම.

අදියර II - නිදහස් කර ගත් අක්කර 06 භුමි ප්රමාණය තුළ මහල් නිවාස ඒකක 920 ඉදිකර ඉතිරි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 920
පදිාංචි කිරීම.

අදියර III - වාපෘතිශේ ප්රතිනිවාසකරණ ක්රියාදාමය තුලින් නිදහස් වන අක්කර 12 න් අක්කර 06 ක භුමි ප්රමාණය උපශයෝගී

කර ගනිමින් රාජ ශපෞේගලික හවුල්කාරිත්වය මඟින් මිශ්ර සාංවර්ධනය සිදු කිරීම.

ඉහත් වාපෘතිශේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධව මහනුවර නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුශේ සභාපති ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර

අමාත්තුමා ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්තුමා සහ ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්තුමා විසින් ඒකාබේධ

අමාත්මණ්ඩල සාංශේ යක් 2017.09.18 දින ඉදිරිපත් කර අව  අමාත්මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාශගන ඇත්.

උක්ත් අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ප්රකාරව ඉදිරි කටයුතු ක්රියාත්මක ශවමින් පවතී.



1.3.4. අපනයන වබෝග ගම්මාන වයාපතතිය

මහනුවර ප්රශේ ය තුළ ඉඩම් ප්රතිසාංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාව ශහෝ රජශේ වැවිලි සාංස්ථාව ඇතුළුව වැවිලි සමාගම් භාරශේ පවතින

වගා ශනොකළ ඉඩම් ඵලදායීව උපශයෝජනය කරමින් යළි වගා කිරීමත් ප්රශේ ශේ අඩු ආදායම් ලබන පවුල් වල මූලික

කෘෂිකාර්මික හැකියාවන් ප්රශයෝජනයට ගනිමින් ශමම ඉඩම් ශකටි කාලීන මධ කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිශවලක් යටශත්

විශේ විනිමය උපයන ශහෝ ඉතිරි කරන භූමි ශලසට පරිවර්ත්නය කිරීමත් ශමම වාපෘතිශේ මූලික අරමුණ ශේ.

ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමාශේ සභාපතීත්වශයන් යුතු මහනුවර නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුශේ උපශදස් මත්

මහනුවර දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාලය විසින් මැදදුම්බර ප්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඨා ශේ පිහිටා ඇති වුඩ්සයිඩ් වතුයාශේ අක්කර

400 ක භූමි ප්රශේ යක් ශම් සඳහා සුදුසු බවට හඳුනා ශගන, ඉඩම් ප්රතිසාංස්කරණ ශකොමිෂන් සභාව හරහා මැනීම් කටයුතු අවසන්

කර ශත්ෝරාගත් ප්රතිලාභීන් ශවත් අක්කර 02 බැගින් වු ඉඩම් කට්ටි බදු කුලී පදනම මත් ලබා දීමට සූදානම්ය.මීට අමත්රව පස්බාශේ

ශකෝරලශේ හා ගඟඉහල ශකෝරශල් ප්රාශේශීය ශල්කම් බල ප්රශේ වල පිහිටි ශමවැනි ඌන උපශයෝජිත් ඉඩම් අක්කර 2000 පමණ

ප්රමාණයක්ද ඉදිරිශේදී ශමම වාපෘතියට එක්කර ගැනීමට ශයෝජිත්ය. වි ාල ව ශයන් විශේ විනිමය වැය වන කිරිපිටි ආනයනය

ශවනුවට ශේශීය කිරි නිෂ්පාදනයන් නඟා සිටුවීම පිණිස ශමම අක්කර 2000 ශයොදා ගැනීමට අශේක්ෂිත් ය.

ආරම්භක ව ශයන් බඩඉරිඟු වැනි ශබෝගයකින්ද ශදවනුව නිර්ශේ කරනු ලබන පරිදි ගම්මිරිස්, ශකොශකෝවා, ශකෝපි, කුරුඳු වැනි

ශබෝගද වගා කිරීමට අශේක්ෂිත් අත්ර ශමශලස ශවන් කරනු ලබන අක්කර 02 තුළ ඉත්ා කුඩා ශකොටසකට සීමාවන පරිදි උක්ත්

ශබෝග වලට අමත්රව ඉහල මිලක් ලබාගත් හැකි එලවලු පලතුරු සහ මල්වැනි වගාවන්ටද උසස් ත්ත්වශේ කිරි ගවයින් ශයොදා

ගනිමින් විශේ විනිමය ඉතිරිකිරීම අරමුණු කරගනිමින් කිරි නිෂ්පාදන වාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට ද ශමම වාපෘතිය යටශත්

අශේක්ෂා කරයි.

ඒ අනුව ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමා විසින් ශමම වාපෘතිය ඉදිරියට ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත් මණ්ඩල සාංශේ යක්

ඉදිරිපත් කර අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය අශේක්ෂා ශකොට ඇත්.



1.3.5 මහනුවර ශීක්ෂණ වරෝහේ භූමිවේ අනවසර පදිංචිකරුවන්

යලි පදිංචිකරවීම

මහනුවර සාංවර්ධන වැඩසටහනට මහනුවර මහ ශරෝහශල් ඉදිරි සාංවර්ධන කටයුතු ද ඇතුළත් ය.ශකශසේ ශවත්ත් ශමම සාංවර්ධන

සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට අනවසර පදිාංචිකරුවන් ගැටලුවක් වී ඇත්. 1987 දී සිදු කළ මිනුම්වලට අනුව ශරෝහල සතු ඉඩම්

ප්රමාණය අක්කර 58.4 ක් වුවද, ශම් අනුව අක්කර 23.7 ක පමණ ප්රමාණයක් අනවසර පදිාංචි කරුවන් ශේ ග්රහණයට නතුවීම

නිසා ශරෝහශලහි භාවිත්යට ගත් හැකි ප්රමාණය අක්කර 34.7 දක්වා අඩුවී ඇත්. සාංවර්ධන වැඩසටශන් ප්රධාන අරමුණු සාක්ෂාත්

කරගනු ලැබීම පිණිස පළමු අදියර යටශත් ශරෝහලට ඉත්ාම ආසන්නශේ පිහිටි අක්කර 3.8 ක භූමි ප්රමාණයක් අනවසර

පදිාංචිකරුවන්ශගන් නිදහස් කර ගැනීමට අව  වී ඇත්.

ශම් අනුව අනවසර පදිාංචිකරුවන් විසින් අත්පත් කරශගන ඇති භූමිය ශරෝහල් සාංවර්ධනය සඳහා නිදහස් කර ගැනීම, ඔවුන්

සඳහා ශරෝහල් භූමිශේම ශවනත් ශකොටසක නිවාස 66 කින් සමන්විත් නිවාස සාංීරර්ණයක් ඉදිකිරීම සහ අව  ප්රතිපාදන

ලබාගැනීම සඳහා ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමා සහ ත්වත් ගරු අමාත්වරුන් 04 ශදශනකු විසින් ඒකාබේධ

අමාත්මණ්ඩල සාංශේ යක් 2017.08.30 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ අනුව 2018 වසශර් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාාං යට ශවන් කර ඇති ප්රතිපාදන භාවිත්ශයන් ශමම වාපෘතිය ක්රියාත්මක

කිරීම සඳහා අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත්.

ශකශසේ ශවත්ත් ශම් සඳහා අරමුදල් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාාං ය සතුව ශනොමැති බැවින් අව  අරමුදල් ලබා ගැනීමට

අමාත් මණ්ඩල සාංශේ යක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත්ය.



1.3.6. වේරාවදණිය උේභිද උදයානය ඉදිරිපිට රථගාල

සංවර්ධනය

ශේරාශදණිය උේභිද උදානයට පැමිශණන මහජනත්ාවට සහ මහනුවර ශීක්ෂණ ශරෝහලට පැමිශණන පිරිසට ප්රමාණවත් සහ

ආරක්ෂිත් නැවතුම් පහසුකම් ලබා දීශම් අරමුණින් ශේරාශදණිය උදානය ඉදිරිපිට පවතින කෘෂිකර්ම ශදපාර්ත්ශම්න්තුවට හා

ශේරාශදණිය වි ්වවිදාලයට අයත් භූමිය භාවිත්ා කරමින් නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය මගින් රථගාලක් සාංවර්ධනය කිරීම

ශමම වාපෘතිය යටශත් ශයෝජිත් ය.

ශම් වන විට පාර ශදපස වාහන නැවැත්වීම නිසා ඇති වී ඇති මාර්ග ත්දබදය අවම කර ගැනීමට ද ශමම වාපෘතිය හරහා

බලාශපොශරොත්තු ශේ.



1.3.7 පැරණි නීතීඥ කාර්යාලය සංවර්ධනය කිරීම

පැරණි නීතීඥ කාර්යාල ශගොඩනැගිල්ශල් සිටින නීතීඥයින් හට නව උසාවි සාංීරර්ණශේ ඉඩ පහසුකම් ලබා දී එම

ශගොඩනැගිල්ල සාංරක්ෂණය කර, ශේශීය හා විශේශීය සාංචාරකයින් සඳහා ශත්ොරතුරු මධස්ථානයක් ස්ථාපිත් කිරීම ශමම

වාපෘතිය මගින් සිදු කිරීමට අශේක්ෂිත් ය.

මහනුවර නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුශේ උපශදස් මත් අදාල ශගොඩනැගිල්ල දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාලය මඟින්

අත්පත් කර ශගන ඉදිරි සාංවර්ධන කටයුතු සඳහා නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය ශවත් භාර දී ඇත්.



1.3.8 පැරණි කටුගස්වතොට පාලම සංවර්ධනය කිරීම

රාජ ශපෞේගලික හවුල්කාරීත්වයක් යටශත් නවීන පාලම් සාංවර්ධන සාංකල්ප භාවිත්ා කර කටුගස්ශත්ොට පාලම නවීකරණය

කිරීම, එම ප්රශේ ය තුළ වාහන නැවතුම් ශපොළක් හා පදික මාංතීරුවක් ශගොඩනැගීම ශමම වාපෘතිය යටශත් සිදු කිරීමට

නියමිත් ය.

ඉදිරි සාංවර්ධන කටයුතු සඳහා ශමම පාලම නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගන්නා ශලසත් ශයෝජිත් සැලැස්ම මහනුවර

නගර සාංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත් කමිටුව ශවත් ඉදිරිපත් කරන ශලසත්, එම කමිටුව විසින් නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය ශවත්

උපශදස් දී ඇත්.



1.3.9 සංහ වරජිවම්න්තුව අසල රථ ගාල සංවර්ධනය

සිාංහ ශරජිශම්න්තු පරිශ්රයට අයත් පර්චස් 60 ක භූමි ප්රමාණයක් හා යාබද මහනුවර දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාලයට අයත් භූමිය

භාවිත්ා කර රථ ගාලක් ඉදිකිරීම ශමම වාපෘතිය හරහා අශේක්ෂිත් ය.

රාජ ශපෞේගලික හවුල්කාරීත්වයක් යටශත් ක්රියාත්මක කිරීමට ශයෝජිත් ශමම වාපෘතිය හරහා මහනුවර නගරශේ දකුණු

ශකළවශර් ආරක්ෂිත් වාහන නැවතුම් පහසුකම් ලබා දීමත්, මාර්ග ත්දබදය අඩු කිරීමත්, භූමිය ඵලදායි ශලස උපශයෝජනය

කිරීමත් අරමුණු කරයි.



1.3.10. මධයම වවළඳවපොල සංවර්ධනය

ශේශීය හා විශේශීය පාරිශභෝගිකයින්ශේ අව ත්ාවයන්ට හා මහනුවර නගර සාංවර්ධන සැලැස්මට ගැළශපන පරිදි

ශවළඳසැල් 600 කින් යුත් නවීන ශවළඳශපොල සාංීරර්ණයක් නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය යටශත් ශගොඩනැගීම හා එයට

සමගාමීව පදික මාර්ග සාංවර්ධනය කිරීම ශමම වාපෘතිය යටශත් සිදු කිරීමට අශේක්ෂිත් ය.

නව ශවළඳශපොල සාංීරර්ණය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශමහි දැනට සිටින ශවළඳසැල් හිමියන්ට ත්ාවකාලික ශවළඳස්ථාන

ලබා දී, පවත්නා ශවඳසැල් ඉවත් කළ යුතු ය. ශම් සම්බන්ධව අදාල ශවළඳසැල් හිමියන් සමග මහනුවර නගර සාංවර්ධන

අමාත් කමිටුශේ සභාපති ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමාශේ ප්රධානත්වශයන් සාකච්ඡාවන් ද පැවැත්වුණු අත්ර, ශමම

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාාං ය විසින් අව  සම්බන්ධීකරණ කටයුතු හරහා

අමාත් කමිටුවට අව  සහාය ලබා ශදනු ලැශේ.



1.3.11 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටවත් මහනුවර නගරවේ 

්රියයාත්මක වන වයාපතති

 මධම ශවළඳශපොල ආසන්නශේ පදික මාර්ග සාංවර්ධනය.

 මහාමායා විදුහල ඉදිරිපිට නව පාලම සහ පිවිසුම් මාර්ගය.

 පුෂ්පදා මාංසන්දිය සාංවර්ධනය.

 ධර්මාශ ෝක මාවත් සාංවර්ධනය.

 කටුගස්ශත්ොට මැදවල දිගන මාර්ග සාංවර්ධනය.

 මහයියාව සිට කටුගස්ශත්ොට දක්වා නුවර යාපනය මාර්ගශේ මාංතීරු 04 සාංවර්ධනය.

 ශේරාශදණිය හල්ශලොලුව මාර්ගශේ රැඳවුම් බැමි සාංවර්ධන කටයුතු.

 දිගන - මාශේරියත්ැන්න මාර්ග සාංවර්ධනය.





02. සංවර්ධන අභිමතාර්ථය - කාර්ය සාධනය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසන් අවස්ථානුකූලව පවරනු ලබන විවශේෂ කාර්යන් අවනකුත් 

අමාතයාංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණය   කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම වසේවයක් සලසා දීම.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශවත් විවිධ සහන බලාශපොශරොත්තු වන පාර් ව විසින් වරින් වර ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ ේෂ අවධානයකින්

යුතුව කඩිනමින් ඉටුකළ යුතු කාර්යයන් ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලය විසින් ශමම අමාත්ාාං ය ශවත් ශයොමු කරන අත්ර, එවැනි

කාර්යයන් අධයනය කර උපායමාර්ගික මැදිහත්වීමක් තුලින් අදාල ගැටළු සඳහා අදාල පාර් වයන්ට සහන ලබා දීම ශමම

වැඩසටහන හරහා සිදු ශේ.ශම් යටශත් 2017 වර්ෂය තුල දී සහන අශේක්ෂිත් විවිධ ත්ැනැත්ත්න් හා කණ්ඩායම ශවතින් අතිගරු

ජනාධිපතිතුමන් ශවත් ලද ලිපි ශමම අමාත්ාාං ය ශවත් ශයොමු කරන ලදුව එම සියලුම පාර් වයන් සඳහා සහන සැලසීම පිණිස

විවිධ ක්රියාමාර්ගයන් ගනු ලැබ ඇත්.

ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලශේ දැනුම් දීම මත් විශ ේෂ කාර්යයභාර ගරු අමාත්තුමා ශේශීය සම්මන්ත්රණ, රැස්වීම්, වැඩමුළු ආදිය

සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිශයෝජනය කරමින් සහභාගී ශේ. 2017 වර්ෂය තුල දී එවැනි ජාතික මට්ටශම් අවස්ථා 22 ක දී ගරු

අමාත්තුමා විසින් ශම් වන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිශයෝජනය කර ඇත්.

සාර්ක් ශවළඳ ප්රදර් නය සඳහා සහභාගිශවමින් වානිජ මණ්ඩලශේ සම්මාන  ප්රධාශනෝත්ස්වයට 

සහභාගිශවමින් 



ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලශේ දැනුම් දීම මත් විශ ේෂ කාර්යභාර ගරු අමාත්තුමා ජාත්න්ත්ර සම්මන්ත්රණ, රැස්වීම් හා සාංසදවලට

ශ්රී ලාංකාව නිශයෝජනය කරමින් සහභාගි වන අත්ර, සහශයෝගිත්ා ගිවිසුම් හරහා ආර්ථික සාංවර්ධනය කඩිනම් කිරීම ශම් මඟින් සිදු

ශේ.

ශමම වැඩසටහන යටශත් ප්රධාන කාර්යසාධක දර් ක ශලස හඳුනා ගැනනුශේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අවස්ථානුකූලව

අමාත්ාාං ය ශවත් ශයොමු කරන විශ ේෂ කාර්යයන් සාංඛ්ාව වන අත්ර එම සාංඛ්ාව කලින් නි ්චය කල ශනොහැකි අත්ර අවසථ්ාව

අනුව තීරණය ශේ. එශසේ අමාත්ාාං ය ශවත් ශයොමු වන විශ ේෂ කාර්යයන් සියල්ල එම කාර්යශේ ස්වභාවය අනුව තීරණය වන

නි ්චිත් කාල රාමුව තුල අවසන් කිරීම ඉලක්ක කර ශගන අමාත්ාාං ය විසින් සැලසුම් සකස් කර 2017 වර්ෂය තුල දී ක්රියාත්මක

ශකශර්..

ඉන්දීය ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්ශේ සමුළුව සඳහා 

සහභාගිශවමින් 

කෘෂිකර්ම සම්මාන ප්රධාශනෝත්සවය

ගරු අගමැතිතුමා සමඟ චීන නිල සාංචාරය





03. සංවර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය

සංවර්ධන හා ප්රධාන මහජන ගැටලු ඉලක්ක කර ගත් විවශේෂ වයාපතති ්රියයාත්මක කිරීමට 

අවනකුත් අමාතයාංශ වලට සහාය වීම මඟින් සංවර්ධනය වේගවත් කරලීමට දායක වීම.

අමාත් මණ්ඩලය විසින් හඳුනාගන්නා ලද සාංවර්ධන හා ප්රධාන මහජන ගැටළු ඉලක්ක කර ගත් විශ ේෂ වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම

සඳහා පහත් ක්ශෂේත්රයන්ට අදාලව 2017 වර්ෂශේ දී පිහිටුවන ලද අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටුවල සභාපතීත්වය ගරු විශ ේෂ

කාර්යභාර අමාත්තුමා විසින් දරමින් ජාතික ආර්ථික හා සමාජීය සාංවර්ධනශේ ප්රගමනය ඉහළ නැාංවීම සඳහා සුවිශ ේෂ ශමශහවරක්

ඉටුකරන ලදී.

1. සහල්ආනයනය.

2. දූෂණ විමර්ෂණය සඳහා විනි ්චය මණ්ඩලයක් ස්ථාපනය කිරීම

3. වී අශලවි මණ්ඩලය සතු වී ශත්ොග අශලවි කිරීම.

4. හම්බන්ශත්ොට වරාය සම්බන්ධ සහනදායී ගිවිසුම.

5. කහටගහ ග්රැෆයිට් ලාංකා ලිම්ටඩ් සමාගම ප්රතිවූහගත් කිරීම හා පුනරාවර්ත්න වියදම් සලසා ගැනීම සඳහා වූ අතුරු සැලැස්ම

6. උසස් අධාපන ත්ත්ත්ව ආරක්ෂණ ආයත්න සඳහා වූ අන්ත්ර්ජාතික ජාලශේ මීලඟ සමුළුව 2019 වර්ෂශේදී ශමරට

පැවැත්වීම.

7. අමාත්මණ්ඩලශේ සමාජිකයන් සඳහා උපශේ කවරුන් පත් කිරීම සහ ඔවුන් ශවනුශවන් දීමනා ලබා දීම.

8. Liquefied Natural Gas (LNG) plant and Floating Terminal පිළිබඳ ජපාන ජාත්යන්ත්ර සහශයෝගීත්ා ආයත්නය අත්ර

අවශබෝධත්ා ගිවිසුම

9. ආයත්නිකකටයුතු





04. සංවර්ධන අභිමතාර්ථය - කාර්යසාධනය

කඩිනමින් අවධානයට ලක්විය යුතු ක්වෂේත්රයන්හි විවශේෂ වැඩසටහන්වලට දායක වීම තුලින් 

ජාතික අවශයතාවයන් ඉටු   කිරීමට සහාය වීම.

කාලීන ව ශයන් වැදගත් වන හා කඩිනමින් අවධානයට ලක් විය යුතු විවිධ ක්ශෂේත්ර පිළිබඳ අවධානයට ලක් කර එම ක්ශෂේත්රයන්හි

විශ ේෂ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් ජාතික අව ත්ාවයන් ඉටු කර ගැනීමට සහාය වීම ශමම සාංවර්ධන අභිමත්ාර්ථය තුලින්

අරමුණු කරයි.

4.1 ජාතික විගණන පනත

2016 මාර්තු මසදී පැවැත්වුණු අමාත් මණ්ඩල රැස්වීශම් දී ශයෝජිත් විගණන පණත් පරීක්ෂා කර බලා නිර්ශේ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස

අමාත් මණ්ඩලය විසින් අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් ශකරිණි. ශමම කමිටුශේ සභාපති ශලස ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර

අමාත්තුමා පත් ශකරුණු අත්ර එහි අශනකුත් සාමාජිකයන් ව ශයන් ගරු මුදල් හා ජනමාධ අමාත් තුමා , ගරු නගර සැලසුම් හා

ජල සම්පාදන අමාත්තුමා, ගරු ආපදා කළමණාකරන අමාත්තුමා, ගරු විදා, ත්ාක්ෂණ හා පර්ශේෂණ අමාත්තුමා සහ ගරු

සාංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්තුමා පත් කරන ලදී.

ශමම කාරුශණහි ඇති ජාතික වැදගත්කම පිළිබඳ මනා අවශබෝධයකින් යුතුව විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්ාාං ය මගින් ශමහි දී සඳහන්

කිරීමට අගනා දායකත්වයක් අනු කමිටු වාර්ත්ාව සකස් කිරීශම් දී ලබා ශදන ලදී.

අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටු වාර්ත්ාව මගින් ශයෝජිත් සාංශ ෝධන අමාත් මණ්ඩලය විසින් සලකා බලන ලදුව එීර සාංශ ෝධන වැඩිදුර

කටයුතු සඳහා නීති ශකටුම්පත් සම්පාදක ශවත් ශයොමු කර ඇත්.



4.2 හම්බන්වතොට වරාය සංවර්ධනය පිළිබඳ අනුග්රාහක ගිවිසුම

හම්බන්ශත්ොට වරාය පිළිබඳ අනුග්රාහක ගිවිසුම සම්බන්ධව ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර ඇමතිතුමා විසින් 2017 මාර්තු මස ඉදිරිපත්

කරන ලද අමාත් මණ්ඩල පත්රිකාව සඳහා අමාත් මණ්ඩලශේ අනුමැතිය ලැබුණි.

ඉහත් අමාත් මණ්ඩල තීරණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමාශේ සභාපතීත්වශයන් යුත් ගරු

අමාත්වරුන් අට ශදශනකුශගන් සමන්විත් අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් කරන ලදී.

ශමම අනු කමිටුව මගින් සැලකිය යුතු කාලයක් පුරා පුළුල් ශලස මනාව සාකච්ඡා කිරීශමන් අනතුරුව සකස් ශකොට ඉදිරිපත් කරන

ලද වාර්ත්ාව සඳහා අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ශදන ලදී. ඉන් ඉක්බිති ගිවිසුම සඳහා චීන ආශයෝජකයින්ශේ එකඟත්ාවය ලබා

ශගන එය අත්සන් කිරීමට හැකි වීම තුලින් ශමම වාපෘතිය වහාම ක්රියාත්මක කිරීමට මඟ ශහළි ශකරිණි.

ජාතික ව ශයන් වි ාල වැදගත්ත්මකින් යුතු ශමම වාපෘතියට අදාල අමාත් මණ්ඩල අනු කමිටු වාර්ත්ාව සැකසීශම් දී විශ ේෂ

කාර්යභාර අමාත්ාාං ය විසින් වැදගත් දායකත්වයක් ලබා ශදන ලදී.



4.3 ඛනිජ වතේ හිඟය පිළිබඳ ගැටලුව සඳහා විසඳුම් ලබා දීම

2017 වර්ෂශේ ශනොවැම්බර් මස මුල්භාගශේදී රට තුළ ඇති වූ ශපට්ට්රල් හිඟය පිළිබඳ අධයනය කර වාර්ත්ාවක් ඉදිරිපත් කිරීම

පිණිස ගරු විශ ේෂ කාර්යභාර අමාත්තුමාශේ සභාපතීත්වශයන් හා ත්වත් ගරු අමාත්වරුන් 03 ශදශනකුශගන් යුතු අමාත්

මණ්ඩල කමිටුවක් 2017.11.07 දින අමාත් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලදී.

එම අමාත් කමිටුව විසින් ශමම ගැටලුව ඇති වීමට පාදක වූ ශහේතු පිළිබඳ දීර්ඝ ව ශයන් කරුණු විමසා බලා අමාත් කමිටුශේ

නිරීක්ෂණ සහ අනාගත්ශේදී ශමවැනි ත්ත්වයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම සදහා අනුගමනය කලයුතු ක්රියාමාර්ග හා නිර්ශේ ඇතුළත්

වාර්ත්ාවක් 2017.11.13 වන දින අමාත් මණ්ඩල කාර්යාලය ශවත් භාර දී ඇත්.



4.4. දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු, නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, දුම්රිය පාලක සහ දුම්රිය අධීක්ෂණ

කළමනාකරණ වසේවය යටවත් එන නිලධාරීන් වවත තතතික මට්ටවම් MP1 සහ MP2 වැටුේ

පරිමාණයන් හා සමානවන RM1 සහ RM2 සංවශෝධිත වැටුේ පරිමාණයන් පිරිනැමීම පිළිබඳ

ගැටළු

අමාත් මණ්ඩලය විසින් 017 ශදසැම්බර් මාසශේ දී පවත්වන ලද අමාත් මණ්ඩල රැස්වීශම් දී, දුම්රිය

ශදපාර්ත්ශම්න්තුශේ ශසේවකයින්ට අදාළ ශවනත් ගැටළු පිළිබඳව අදාළ වෘත්තීය සමිතිවල නිශයෝජිත්යින් සමඟ

සාකච්ඡා කිරීමට සහ අමාත් මණ්ඩලය ශවත් නිර්ශේ ඉදිරිපත් කිරීමට විශ ේෂ කාර්යභාරය පිළිබඳ ගරු.

අමාත්වරයා විසින් සභාපතීත්වය දරන අමාත් මණ්ඩල උප කමිටුවක් පත් කරන ලදී.

ඒ අනුව, 2017 ශදසැම්බර් 13 දින කමිටුව රැස් වූ අත්ර අදාළ වෘත්තීය සමිති සමඟ සාකච්ඡා කර වහාම දුම්රිය

වර්ජනයක්කැඳවීමට තීරණයකරන ලදී.

2017 ශදසැම්බර 14 දින උප කමිටු නිර්ශේ අමාත් මණ්ඩල සන්ශේ යක් හරහා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

නිල කමිටුවක සහාය ඇතිව අදාළ අමාත් මණ්ඩල උප-කමිටුව විසින් දුම්රිය ශදපාර්ත්ශම්න්තුශේ ශමන් ම ශසෞඛ්

ශසේවශේ, අධාපන ශසේශවශේ සහ ත්ැපැල් ශසේවශේ වැටුේ ප්ර ්ණ පිළිබඳ කටයුතු දැනට සිදු ශකශරමින් පවතීයී.



කාර්ය මණ්ඩල විස්තර

තනතුර වසේවය වරේණිය/පන්තිය වැටුේ වක්තය වසේවා මට්ටම

කළමනාකරණ වසේවා

වදපාර්තවම්න්තුව විසන් 

අනුමත වසේවක සංඛයාව

පවතින වසේවක සංඛයාව

ස
්ථි

ර

ව
ක

ොන්
ත්ර

ාත්

අ
නි

ය
ම්

ස්
ථි

ර

ව
ක

ොන්
ත්ර

ාත්

අ
නි

ය
ම්

ශල්කම් ශ්රී.ලාං.ප.ශසේ. විශ ේෂ SL-4-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 - -
අතිශර්ක ශල්කම් ශ්රී.ලාං.ප.ශසේ. විශ ේෂ SL-3-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 - -
ශජෂ්ඨ සහකාර ශල්කම් ශ්රී.ලාං.ප.ශසේ. I SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 -
ප්රධාන ගණකාධිකාරී ශ්රී.ලාං.ග.ශසේ. I SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 - -
සහකාර /නිශයෝජ 
අධක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්රී.ලාං.සැ.ශසේ. III/II SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - - - -

සහකාර ශල්කම් ශ්රී.ලාං.ප.ශසේ. III/II SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 - -
ගණකාධිකාරී III/II SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - - - -
අභන්ත්ර විගණක ශ්රී.ලාං.ග.ශසේ. III/II SL-1-2016 ශජෂ්ඨ 1 - - 1 - -
භාෂා පරිවර්ත්ක (සිාංහල / 

ඉාංග්රිසි)

භාෂා පරිවර්ත්ක

ශසේවය
II/I MN-6-2016 දිවීතීක 1 - - - 1

-
ශල්කම්ශේ 

සම්බන්ධීකරණ ශල්කම්
ත්ාවකාලික - - ේවීතීක -

-
1 - - 1

පරිපාලන නිලධාරී රා.ක.ස.ශසේ. Super MN-7-2016 Secondary 1 - - - - -
සාංවර්ධන නිලධාරී සාං.නි.ශසේ. III/II/I MN-4-2016 ත්ෘතික 7 - 7 - -
රාජ කළමනාකරණ 

සහකාර
රා.ක.ස.ශසේ. III/II/I MN-2-2016 ත්ෘතික 8 - - 7 - -

රියදුරු රියදුරු ශසේවය III/II/I /විශ ේෂ PL-3-2016 ප්රාථමික 7 - - 6 - -
කාර්යාල කාර්ය සහයක ත්ාවකාලික - - ප්රාථමික - - 1 - - -
වීඩිශයෝ කැමරා ශිල්පී ත්ාවකාලික - - ප්රාථමික - - 1 - - -
කැමරා ශිල්පී ත්ාවකාලික - - ප්රාථමික - - 1 - 1

කැමරා සහායක කා.ශසේ.ශසේ. III/II/I/විශ ේෂ PL-1-2016 ප්රාථමික 8 - - 2 - 5

එකතුව 40 - 4 28 1 7



රාජ 

කළමනාකර
ණ සහකාර

(03)

සංවිධාන සටහන

ශල්කම්

භාෂා
පරිවර්ත්ක

II / I 

සහකාර

ශල්කම්

සහකාර / නිශයෝජ
අධක්ෂ (සැලසුම්) 

පරිපාලන නිලධාරී

සාංවර්ධන
නිලධාරී

(03)

කාර්යාල කාර්යය
සහායක (04)

වීඩිශයෝ

කැමරා
ශිල්පී

(01) 

කැමරා

ශිල්පී

(01)

රාජ 

කළමනාකරණ 

සහකාර (01)

සාංවර්ධන
නිලධාරී

(02)

කාර්යාල
කාර්යය සහයක

(02)

ගණකාධිකාරී

කාර්යාල කාර්යය
සහායක (02)

සාංවර්ධන
නිලධාරී

(02)

කැමරා

ශිල්පී

සහයක

(01)

ශල්කම්ශේ

සම්බන්ධීකරණ

ශල්කම්

ශජෂ්ඨ සහකාර ශල්කම්

ප්රධාන 
ගණකාධිකාරී

අභන්ත්ර 

විගණක

අතිශර්ක ශල්කම්

රියදුරු

(05)

රාජ

කළමනාකරණ
සහකාර

(03)

රාජ 

කළමනාකරණ 
සහකාර

(01)



මුලු වියදම (අමාතය කාර්යාලය) 167-01-01

විස්තරය විෂය
2017 අයවැය 

ඇස්තවම්න්තු
පරිපූරක ප්රතිපාදන F.R.66 හුවමාරු සංවශෝධිත අයවැය

2017.12.31 වන 

විට සතය වියදම
වශේෂ වූ ප්රතිපාදන

මුලු 

පිරිවැවයන්

%

වශේෂවයන්

%

මුලු පුනරාවර්ත්න වියදම් 20,365,000.00 24,490,040.79 24,352,014.11 138,026.68 99% 1%

වැටුේ 1001 7,000,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100% 0%

අතිකාල හා නිවාඩු දින ශගවීම් 1002 1,550,000.00 200,000.00 1,750,000.00 1,746,589.80 3,410.20 100% 0%

ශවනත් දීමනා 1003 3,365,000.00 600,000.00 3,965,000.00 3,965,000.00 - 100% 0%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා 11,915,000.00 1,800,000.00 13,715,000.00 13,711,589.80 3,410.20 100% 0%

ශේශීය 1101 550,000.00 (100,000.00) 450,000.00 449,999.50 0.50 100% 0%

විශේශීය 1102 1,000,000.00 115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00 - 100% 0%

ලිපිද්රව හා කාර්යාල අව ත්ා 1201 750,000.00 (350,000.00) 400,000.00 399,009.00 991.00 100% 0%

ඉන්ධන 1202 3,000,000.00 1,227,000.00 4,227,000.00 4,227,000.00 - 100% 0%

ආහාර හා නිල ඇඳුම් 1203 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100% 0%

වාහන 1301 900,000.00 41,188.18 941,188.18 941,188.15 0.03 100% 0%

පිරියත් හා යන්ශත්රෝපකරණ 1302 50,000.00 (50,000.00) - - - 0% -

ප්රවාහන 1303 50,000.00 (50,000.00) - - - 0% -

ත්ැපැල් හා සන්නිශේදන 1401 350,000.00 900,000.00 450,000.00 1,700,000.00 1,583,333.00 116,667.00 93% 7%

විදුලි හා ජල 1402 1,200,000.00 1,200,000.00 1,198,773.12 1,226.88 100% 0%

ශවනත් 1403 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100% 0%

ශේශීය 1409 500,000.00 141,852.61 641,852.61 626,121.54 15,731.07 98% 2%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම් 8,450,000.00 1,015,000.00 1,310,040.79 10,775,040.79 10,640,424.31 134,616.48 99% 1%

ශගොඩනැගිලි හා වුහ 2001 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 0% 100%

පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණ හා උපකරණ 2002 50,000.00 50,000.00 43,050.00 6,950.00 86% 14%

වාහන 2003 535,000.00 535,000.00 535,000.00 - 100% 0%

වාහන 2101 42,600,000.00 42,600,000.00 39,410,914.52 3,189,085.48 93% 7%

දැව ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල 

උපකරණ 2102 100,000.00 100,000.00 35,720.00 64,280.00 36%
64%

පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණ සහ උපකරණ 2103 150,000.00 150,000.00 109,020.00 40,980.00 73% 27%

මුලු ප්රාේධන වියදම 885,000.00 42,600,000.00 0 43,485,000.00 40,133,704.52 3,351,295.48 92% 8%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම
8,450,000.00 1,015,000.00 10,775,040.76 10,640,424.31 134,616.48 99% 1%

මුලු ප්රාේධන වියදම
885,000.00 42,600,000.00 43,485,000.00 40,133,704.52 3,351,295.48 92% 8%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා
11,915,000.00 13,715,000.00 13,711,589.80 3,410.20 100% 0%

එකතුව 21,250,000.00 43,615,000.00 - 67,975,040.76 64,485,718.63 3,489,322.16 95% 5%



මුලු වියදම (අමාතයාංශය) 167-01-02

විස්තරය විෂය
2017 අයවැය 

ඇස්තවම්න්තු
පරිපූරක ප්රතිපාදන F.R.66 හුවමාරු සංවශෝධිත අයවැය

2017.12.31 වන 

විට සතය වියදම
වශේෂ වූ ප්රතිපාදන

මුලු 

පිරිවැවයන්

%

වශේෂවයන්

%

මුලු පුනරාවර්ත්න වියදම් 44,804,000.00 3,280,000.00 44,973,959.21 44,547,266.87 426,692.34 99% 1%

වැටුේ 1001 9,535,000.00 950,000.00 10,485,000.00 10,448,975.79 36,024.21 100% 0%

අතිකාල හා නිවාඩු දින ශගවීම් 1002 1,200,000.00 (225,000.00) 975,000.00 974,999.00 1.00 100% 0%

ශවනත් දීමනා 1003 7,000,000.00 (1,227,000.00) 5,773,000.00 5,773,000.00 - 100% 0%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා 17,735,000.00 (502,000.00) 17,233,000.00 17,196,974.79 36,025.21 100% 0%

ශේශීය 1101 190,000.00 190,000.00 190,000.00 - 100% 0%

විශේශීය 1102 3,409,000.00 (1,950,000.00) 1,459,000.00 1,224,342.76 234,657.24 84% 16%

ලිපිද්රව හා කාර්යාල අව ත්ා 1201 1,550,000.00 (500,000.00) 1,050,000.00 1,050,000.00 - 100% 0%

ඉන්ධන 1202 1,220,000.00 1,220,000.00 1,215,689.52 4,310.48 100% 0%

ආහාර හා නිල ඇඳුම් 1203 550,000.00 (300,000.00) 250,000.00 250,000.00 - 100% 0%

වාහන 1301 1,000,000.00 (250,000.00) 750,000.00 750,000.00 - 100% 0%

පිරියත් හා යන්ශත්රෝපකරණ 1302 550,000.00 (347,158.00) 202,842.00 202,842.00 - 100% 0%

Buildings and Constructions 1303 - - - - -

ප්රවාහන 1401 600,000.00 (41,188.18) 558,811.82 558,639.86 171.96 100% 0%

ත්ැපැල් හා සන්නිශේදන 1402 1,000,000.00 530,305.39 1,530,305.39 1,530,305.39 - 100% 0%

විදුලි හා ජල 1403 1,200,000.00 630,000.00 1,830,000.00 1,682,181.91 147,818.09 92% 8%

ශවනත්
1404 15,200,000.00 2,650,000.00 17,850,000.00 17,850,000.00 - 100%

0%

ප්රවාහන 1409 500,000.00 250,000.00 750,000.00 748,769.81 1,230.19 100% 0%

රාජ ශසේවකයන් සඳහා ශේපළ ණය 1506 100,000.00 100,000.00 97,520.83 2,479.17 98% 2%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම් 27,069,000.00 3,280,000.00 (2,608,040.79) 27,740,959.21 27,350,292.08 390,667.13 99% 1%

ශගොඩනැගිලි හා වුහ 2001 50,000.00 105,371.00 155,371.00 155,371.00 - 100% 0%

පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණ හා උපකරණ 2002 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 100% 0%

වාහන 2003 600,000.00 547,384.00 1,147,384.00 1,147,384.00 - 100% 0%

දැව ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල 

උපකරණ 2102 500,000.00 (452,755.00) 47,245.00 47,245.00 - 100%
0%

පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණ සහ 

උපකරණ 2103 500,000.00 500,000.00 315,101.55 184,898.45 63%
37%

කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව 2401 500,000.00 (200,000.00) 300,000.00 288,000.00 12,000.00 96% 4%

පර්ශහේෂණ හා සාංවර්ධන 2507 50,000,000.00 50,000,000.00 810,115.00 49,189,885.00 2% 98%

මුලු ප්රාේධන වියදම 52,200,000.00 0 52,200,000.00 2,813,216.55 49,386,783.45 5% 95%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම
27,069,000.00 3,280,000.00 27,740,959.21 27,350,292.08 390,667.13 99% 1%

මුලු ප්රාේධන වියදම
52,200,000.00 52,200,000.00 2,813,216.55 49,386,783.45 5% 95%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා
17,735,000.00 17,233,000.00 17,196,974.79 36,025.21 100% 0%

එකතුව 97,004,000.00 3,280,000.00 0 97,173,959.21 47,360,483.42 49,813,475.79 49% 51%



විස්තරය විෂය
2017 අයවැය 

ඇස්තවම්න්තු
පරිපූරක විධිවිධාන F.R.66 හුවමාරු සංවශෝධිත අයවැය

2017.12.31 වන 

විට සතය වියදම
වශේෂ විධිවිධාන

මුලු 

පිරිවැවයන්

%

වශේෂවයන්

%

මුලු පුනරාවර්තන වියදම් 65,169,000.00 - 69,464,000.00 68,899,280.98 564,719.02 99% 1%

වැටුේ 1001 16,535,000.00 - 1,950,000.00 18,485,000.00 18,448,975.79 36,024.21 100% 0%
අතිකාල හා නිවාඩු දින ශගවීම් 1002 2,750,000.00 - (25,000.00) 2,725,000.00 2,721,588.80 3,411.20 100% 0%
ශවනත් දීමනා 1003 10,365,000.00 - (627,000.00) 9,738,000.00 9,738,000.00 - 100% 0%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා 29,650,000.00 1,298,000.00 30,948,000.00 30,908,564.59 39,435.41 100% 0%
ශේශීය 1101 740,000.00 - (100,000.00) 640,000.00 639,999.50 0.50 100% 0%
විශේශීය 1102 4,409,000.00 115,000.00 (1,950,000.00) 2,574,000.00 2,339,342.76 234,657.24 91% 9%
ලිපිද්රව හා කාර්යාල අව ත්ා 1201 2,300,000.00 - (850,000.00) 1,450,000.00 1,449,009.00 991.00 100% 0%
ඉන්ධන 1202 4,220,000.00 - 1,227,000.00 5,447,000.00 5,442,689.52 4,310.48 100% 0%
ආහාර හා නිල ඇඳුම් 1203 600,000.00 - (300,000.00) 300,000.00 300,000.00 - 100% 0%
වාහන 1301 1,900,000.00 - (208,811.82) 1,691,188.18 1,691,188.15 0.03 100% 0%
පිරියත් හා යන්ශත්රෝපකරණ 1302 600,000.00 - (397,158.00) 202,842.00 202,842.00 - 100% 0%
ශගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් 1303 50,000.00 - (50,000.00) - - - - -
ප්රවාහන 1401 950,000.00 900,000.00 408,811.82 2,258,811.82 2,141,972.86 116,838.96 95% 5%
ත්ැපැල් හා සන්නිශේදන 1402 2,200,000.00 - 530,305.39 2,730,305.39 2,729,078.51 1,226.88 100% 0%
විදුලි හා ජල 1403 1,250,000.00 630,000.00 - 1,880,000.00 1,732,181.91 147,818.09 92% 8%
කුලී හා ශේශීය බදු 1404 15,200,000.00 2,650,000.00 - 17,850,000.00 17,850,000.00 - 100% 0%
ශවනත් 1409 1,000,000.00 - 391,852.61 1,391,852.61 1,374,891.35 16,961.26 99% 1%
ශේපළණය ශපොලී 1506 100,000.00 - - 100,000.00 97,520.83 2,479.17 98% 2%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම් 35,519,000.00 4,295,000.00 - 38,516,000.00 37,990,716.39 525,283.61 99% 1%

ශගොඩනැගිලි හා වුහ 2001 100,000.00 - 105,371.00 205,371.00 155,371.00 50,000.00 76% 24%
පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණහා උපකරණ 2002 100,000.00 - - 100,000.00 93,050.00 6,950.00 93% 7%
වාහන 2003 1,135,000.00 - 547,384.00 1,682,384.00 1,682,384.00 100% 0%
වාහන 2101 - 42,600,000.00 - 42,600,000.00 39,410,914.52 3,189,085.48 93% 7%

දැව ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ 2102 600,000.00 - (452,755.00) 147,245.00 82,965.00 64,280.00 56%
44%

පිරියත්, යන්ශත්රෝපකරණසහ උපකරණ 2103 650,000.00 - - 650,000.00 424,121.55 225,878.45 65% 35%
කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු 2401 500,000.00 - (200,000.00) 300,000.00 288,000.00 12,000.00 96% 4%
පර්ශේෂණ හා සාංවර්ධන 2507 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 810,115.00 49,189,885.00 2% 98%

මුලු ප්රාග්ධන වියදම 53,085,000.00 42,600,000.00 - 95,685,000.00 42,946,921.07 52,738,078.93 45% 55%

ශවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම 35,519,000.00 4,295,000.00 38,516,000.00 37,990,716.39 525,283.61 99%
1%

මුලු ප්රාේධන වියදම 53,085,000.00 42,600,000.00 95,685,000.00 42,946,921.07 52,738,078.93 45%
55%

වැටුේ හා ශවනත් දීමනා 29,650,000.00 - 30,948,000.00 30,908,564.59 39,435.41 100% 0%

එකතුව 118,254,000.00 46,895,000.00 - 165,149,000.00 111,846,202.05 53,302,797.95 
68% 32%

2017.12.31 වන විට සමස්ත වියදම් වාර්තාව



167-1-1 167-1-2

විෂය වියදම් වශේෂය වියදම වශේෂය මුලු වියදම මුලු වශේෂය

මුලු පුනරාවර්ත්න වියදම 24,352,014.11 138,026.68 44,547,266.87 426,692.34 68,899,280.98 564,719.02 

මුලු ප්රාේධන වියදම 40,133,704.52 3,351,295.48 2,813,216.55 49,386,783.45 42,946,921.07 52,738,078.93 

මුලු වියදම 64,485,718.63 3,489,322.16 47,360,483.42 49,813,475.79 111,846,202.05 53,302,797.95 

2017 අයවැය ඇස්තවම්න්තුව

විස්තරය 167-1-1 167-1-2 මුළු එකතුව

පුනරාවර්ත්න 24,490,040.76 44,973,959.24 69,464,000.00 

ප්රාේධනය 43,485,000.00 52,200,000.00 95,685,000.00 

මුලු 67,975,040.76 97,173,959.24 165,149,000.00 

වියදම් සාරාංශය සහ වශේෂය



කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ලබා දුන් පුහුණු අවස්ථා

අංකය
පාඨමාලාව පැවැත්වූ 

ආයතනය
පාඨමාලාවේ නම නිලධාරී කාණ්ඩය

සහභාගි වූ

නිලධාරීන් 

සංඛයාව

දින ගණන

01. මිශලෝදා ආයත්නය

Combating Procurement 

Fraud through First Class 

Public Procurement

විධායක නිලධාරී 01 01

02. PRAG SERVICE ස්ථාවර වත්කම් විගණනය කළමනාකරණ සහකාර 01 01

03.
නිපුනත්ා සාංවර්ධන හා

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ාාං ය

Motivation Through Right 

Attitudes
සාංවර්ධන නිලධාරර 01 01

04.
ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය

නිවාඩු භාර නිලධාරියාශේ 

කාර්යභාරය හා වගීරම

කළමනාකරණ සහකාර

සාංවර්ධන නිලධාරී
02 01

05.
ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය

රථ වාහන හා යන්ත්රසූත්ර

පරිපාලනය
කළමනාකරණ සහකාර 01 01

06.
ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය

ගිණුම්කරණ කාර්යභාරය හා 

ප්රාශයෝගික භාවිත්ය

කළමනාකරණ සහකාර

සාංවර්ධන නිලධාරී
02 01

07.
ජාතික ඵලදායිත්ා ශල්කම්

කාර්යාලය

උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණ 

පිළිබඳ එක් දින වැඩමුළුව
විධායක නිලධාරී 01 01

08.
Distance Learning Centre

Workshop on Essentials of 

Procurement Management 
විධායක නිලධාරී 01 02

09. ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන 

ආයත්නය

Diploma in Information 

Technology 

කළමනාකරණ සහකාර
02

මාස 06

(සති අන්ත්)සාංවර්ධන නිලධාරී



කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ලබා දුන් පුහුණු අවස්ථා

අංක

ය

පාඨමාලාව පැවැත්වූ

ආයතනය
පාඨමාලාවේ නම නිලධාරී කාණ්ඩය

සහභාගි වූ

නිලධාරීන් 

සංඛයාව

දින ගණන

10.
ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන 

පරිපාලන ආයත්නය
පරිගණක ක්රියාකරවීශම් බලපතුය සාංවර්ධන නිලධාරී 02

දින 10

(ශසනසුරාදා)

11 මිශලෝදා ආයත්නය
ලාංසු ශල්ඛ්න සකස්කිරීම හා ශටන්ඩර් 

ක්රියාපටිපාටිය
සාංවර්ධන නිලධාරී 01 03

12
ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය
ලිපිශගොනුකරණය

සාංවර්ධන නිලධාරර

කළමනාකරණ සහකාර
04 01

13 මිශලෝදා ආයත්නය

ශත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ ශනොවන 

නිලධාරීන් සදහා  ශත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ 

කුසලත්ා

කළමනාකරණ සහකාර 01 02

14 මිශලෝදා ආයත්නය වැටුේ-CGPS කළමනාකරණ සහකාර 01 03

15 Distance Learning Centre ශත්ොරතුරු පේධති විගණනය කළමනාකරණ සහකාර 01 02

16
නිපුණත්ා සාංවර්ධන

අරමුදල
ඵලදායී අභන්ත්ර විගණනය කළමනාකරණ සහකාර 01 02

17
ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය

කාර්යාල කාර්ය සහායක ශසේවශේ

රාජකාරී පුහුණුව
කාර්යාල කාර්ය සහායක 02 01

18. නිපුණත්ා සාංවර්ධන

අරමුදල

රියදුරන්ශේ රාජකාරි සහ වගීරම් රියදුරන් 02 02

19. නිපුණත්ා සාංවර්ධන

අරමුදල

වැටුේ පරිවර්ත්න සාංවර්ධන නිලධාරීන් 01 02

20. ජාතික ශ්රම අධයන 

ආයත්නය

ශසේවාස්ථානශේ කාලය 

කළමනාකරණය

සාංවර්ධන නිලධාරීන් 01 02

21. වෘත්තීය සාංවර්ධන 

මධස්ථානය

 කත්ා අධයන වැඩමුළුව කළමනාකරණ සහකාර 01 04


