
Page | 0  

 

 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී 
ලංකා ආයතනය    

2015 වාර්ෂික වාර්තාව 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1 

 පටුන 

 
   පිටු අංකය.  

 

 ආයතනික පාලන ප්රකානනය    02 

 පාලක සභාවවහි සාමාජිකයන්    03-04 

 විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයන්    05 

  අධිකාරිවයහි විධිනිවයෝගය සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

   ආයතනවල කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම වකවරහි ආයතනවේ කාර්යභාරය සමාවලෝචනය කිරීම 06-12 

a. අධිකාරිවයහි විධිනිවයෝගය 

b. දැක්ම, වමවහවර සහ අරමුණු 

c. ආයතනවයහි උපවේනක වසේවාවේ ඉලක්ක කණ්ඩායම 

d. වයාපාර සම්බන්ධීකරණය සහ අධීක්ෂණය -  ජාතික සහ ජාතයන්තර 

පුහුණු සහ අධයාපන ආයතන සමග සබදතාව 

e. ආයතනවයහි කළමනාකරණ වුහය 

f. සහායක කාර්යමණ්ඩලය වයාප්ත ත කිරීම 

 2015 වර්ෂවේදී ආයතනවයහි වසේවක සංඛ්යා තත්ත්වය   13 

 2015 වර්ෂය තුළ ආයතනවයහි සමස්ත කාර්යසාධනය   14-25 

a. ඉංජිවන්රු අංනය  

b. සාමානය කළමනාකරණ හා මානව සම්පත් සංවර්ධන අංනය 

c.  වභෞතික සැලසුමිකරණ අංනය 

d. මුලය කළමනාකරණ අංනය 

e. නීති අංනය 

f. පුහුණු කිරිවම් අංනය 

g. පර්වේෂණ සහ සංවර්ධන අංනය 

h. ධාරිතා වර්ධන අංනය 

 

 2015 මූලය වත රතුරු   26-32 

a. මූලය කාර්යසාධන ප්රකානනය 

b. මුදල් තත්ත්වය පිළිබද ප්රකානනය 

c. ඒකාබේධ මුදල් ප්රවාහ ප්රකානන 

d. ශුේධ වත්කම්වල වවනසව්ීම් පිලිබද ප්රකානනය 

e. ගිණුම් සටහන් 

සමාප්ත තිය    33-34 

විගණන මතය 

 

 



 

2 

1.0.   ආයතනික පාලන ප්රකානනය 
 

ආයතනවේ නම  : පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය  
    (1999 අංක 31 දරන පාර්ලිවම්න්තු පනතින් සංස්ථාපිතය)  
 

 වමවහයුම් ආරම්භ වූ දිනය   :  15.10.1999  
 
ලියාපදිංචි කාර්යාලය  :  අංක 17, මලලවසේකර මාවත, වක ළඹ 07 
    
 
විගණනකවරුන් :  විගණකාධිපති 
  විගණකාධිපති වදපාර්තවම්න්තුව 
 
බැංකුකරුවන්  :  ලංකා බැංකුව  
  නිදහස් චතුරස්ර නාඛ්ාව  
  වක ළඹ 07 
 
විවේශීය සංගම්  :  (a)  වප දු  රාජය මණ්ඩීයය පළාත් පාලන සංසදය (CLGF) 
   
 වේශිය සංගම්  :  a)  ආසියානු පදනම -  වක ළඹ  
  b)  වකයා ඉන්ටර්නැෂනල් -  ශ්රී ලංකාව 
 
අනුබේධිත වයාපතති  : (a)  ආපදා ප්රථයස්ථිති වයාපතතිය 
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2.0.  2015 පපබරවාරි මස සිට බලපැවැත්පවන පාලක සභාව 
 

ආයතනවයහි පාලක සභාව නිල බලවයන් පත්වන සාමාජිකයන් අට වදවනකු (08) සහ පත්කළ සාමාජිකයන් පස් 

වදවනකු (05) ඇතුළුව සාමාජිකයන් දහතුන් වදවනකුවගන් (13) සැදුම් ලබයි.  

 
2.1. නිල බලවයන් පත්වූ හා පත් කරන ලද සාමාජිකයන් පහත සදහන් පරිදි වේ,  
 

 වේ. දඩල්ලවේ මහතා       - සභාපති  
 වල්කම් -   රාජය පරිපාලන, පළාත් පාලන සහ ප්රජාතන්්රවාදී පාලන  

අමාතයාංනය (2015 වපබරවාරි -  ජුලි) 
සහ 
 
කමල් පත්මසිරි මහතා 
 වල්කම් -  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාංනය 

(2015 සැප්ත තැම්බර් සිට වදසැම්බර්) 
 
 

 ඩබ්ලිේ. ජි. චන්ද්රිකා මිය   - සාමාජිකා  
අධයක්ෂ -  රාජය  මුලය (201  වපබරවාරි සිට මැයි) 
 

සහ 
 

එන්. වග ඩකන්ද මිය 
අධයක්ෂ - කළමනාකරණ වසේවා වදපාර්තවම්න්තුව (201  ජුනි සිට වදසැම්බර්) 
 
  

වල්කම් -  මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාතයාංනය වවනුවට 
  වක්. වහට්ටිආරච්චි මයා  - සාමාජික 

වල්කම් - නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන,  
අමාතයාංනය 

 
වල්කම් - නිවාස හා සමතේධි අමාතයාංනය වවනුවට 

 නාන්ත බණ්ඩාර මහතා  - සාමාජික 
අතිවර්ක අධයක්ෂ (ග්රාමීය ය සංවර්ධන) 
නිවාස හා සමතේධි අමාතයාංනය 
 

 ඉංජිවන්රු එන්. රූපසිංහ මහතා  - සාමාජික 
වල්කම් -  මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාතයාංනය    
 

 මහාචාර්ය විීය වේ. වමන්ඩිස්  -  සාමාජික  
විශ්රාමලත් මහාචාර්ය, වම රටුව වින්ව විදයාලය 
  

 එස්.ඒ.ඩී.එස්.එල්. විරසිංහ මහතා   -  සාමාජික 
කළමනාකාර අධයක්ෂ, ී/සස ඉරිවටක් පුේ. සමාගම 
 

 චමින්ද වක්. ගමවේ මහතා   -  සාමාජික 
රාජය පරිපාලන පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ප්රජාතන්්රවාදී පාලන 
ගරු අමාතයවරයාවේ මාධය වල්කම් 
 

 සුරංජන් වක ඩිතුවක්කු මහතා   - සාමාජික 
සභාපති-  ශ්රී ලංකා හරිත වයාපාරය 
 

 නීතිඥ මහින්ද මතුගමවේ මහතා    - සාමාජික 
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 මහාචාර්ය අතුල රණසිංහ   –  සාමාජික 
පීඨාධිපති, කලා පීඨය, වක ළඹ වින්ව විදයාලය 

 

 කස්තුරි අනුරාධනායක මහතා  - සාමාජික සහ කැදවුම්කරු   
අධයක්ෂ- පළාත් පාලනය පිළිබද ශ්රි ලංකා ආයතනය 
 
නයනා නාථවිතාරණ මිය   
අතිවර්ක වල්කම් (පරිපාලන හා මුදල්) 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාතයාංනය සහ 
වැඩ බලන අධයක්ෂ -  පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය  

   
 

 
 
පාලක සභාවේ වල්කම් 

නිරංජලා වපවර්රා මිය 
මාණ්ඩීයය වල්කම් සහ අධයක්ෂ ස ප්ර.වි.නි. වේ වපෞේගලික සහකාර 
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3.0. විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටුව  
 
2015 වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් සාමාජිකවයෝ විගණන හා කළමනාකරණ  කමිටු ක්රියාකාරකම් වල නිරතව සිටියහ. 
  

(a) ඩබ්ලිේ. ජි. චන්ද්රිකා මිය       - සභාපතිනි 
අධයක්ෂ -  රාජය මුලය (201  වපබ. සිට මැයි දක්වා) 
 

එන්. වග ඩකන්ද වමනවිය 
කළමනාකරණ වසේවා වදපාර්තවම්න්තුව (201  ජුනි සිට වදසැ. දක්වා) 
 

       (b). මහින්ද මතුගමවේ මහතා   - සාමාජික 
නීතිඥ 

 

       (c).  එස්.ඒ.ඩී.එස්.එල්. විරසිංහ මහතා   - සාමාජික 
කළමනාකාර අධයක්ෂ, ී/සස ඉරිවටක් පුේ. සමාගම 

. 
 

       (d). කස්තුරි අනුරාධනායක මහතා - සාමාජික  
 අධයක්ෂ- පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනය 
 

(e).රංජිත් ලියනාරච්චි මහතා  - කැදවුම්කරු 
 අභයන්තර විගණනක  
 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය 

 
බාහිර නිරීක්ෂකයන් 
  

(f).  උවේනි වපවර්රා මිය 
  විගණන අධිකාරී 
 
විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු වල්කම් 
 

(g). නිරංජලා වපවර්රා මිය  
මාණ්ඩීයය වල්කම් සහ අධයක්ෂ ස ප්ර.වි.නි. වේ වපෞේගලික සහකාර 
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4.0 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීපේදී ආයතනපයහි බලපැවරුම 

හා කාර්යභාරය සමාපලෝචනය කිරිම 

 

රවට් පළාත් පාලනය වවනුවවන් සංවර්ධනාත්මක දැක්මක් වස යමින් සිටි පසුබිමක පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා 

ආයතනය ජනිත විය. වමම දැක්ම යථාර්ථයක් කරනු පිණිස, වම් සම්බන්ධවයන් අධයයනයක් සිදු කර  නිර්වේන ලබා දීම 

සදහා 1997 දි ජනාධිපති වක මිසමක් පත් කරනු ලැබිණි. පළාත් පාලන අංනවයහි කාර්යසාධනය වර්ධනය කිරීවම් අවනයතාව 

ඉටු කිරීම පිණිස ජාතික ආයතනයක් නිර්මාණය කිරීවම් වැදගත්කම එම වක මිසම අවධාරණය කවළේය. සංවර්ධන 

ක්රියාකාරකම්වලට සතජුවම දායක විය හැකි සහ ජනතාවට ුවුන්වේ වනවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම පිණිස ුවුන්වේ 

අභිලාෂයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ුවුනට කාර්යක්ෂම සහ සතුටුදායක වසේවය සැපයිය හැකි ස්වාධීන ආයතනයක් වලස 

පළාත් පාලන අංනය සැලකිය යුතු බව ජනාධිපති වක මිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කවළේය.  පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා 

ආයතනය,  වමම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස ක්රියා කළ හැකි වඩාත් ම වයෝගය ආයතනය බවට වින්වාස  වකරිණි. 

මහජනතාවට සමිපතම ආයතනයක් වලස වප දු ජනතාවවේ  නිවයෝජිත ආයතනයක් ආකාරවයන් ක්රියා  කිරීවම් හැකියාව 

වමය සතුය. වමම අරමුණ ඇතිව, 1999 අංක 31 දරන පාර්ලිවම්න්තු පනත මගින් පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය 

ස්ථාපනය කරන ලදී. එම වසවර්ම ුක්වතෝබර් මසදී එහි කාර්යයන් ඇරඹිණි. 

 

වමම ආයතනවයහි මුඛ්ය පරමාර්ථය වන්වන් ජනතාවට  කාර්යක්ෂම හා සතුටුදායක වසේවයක් ලබා දීමට හැකි වන 

පරිදි පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල  සංවිධානමය පේධති සහ කළමනාකරණ විශිෂ්ටත්වය වැඩි දියුණු 

කිරීමයි.  1987 දී ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 13 වැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංවනෝධනය හදුන්වා දීමත් සමග 

පරිපාලන බලතල විමධයගත කිරීම ආරම්භ කරන ලදි.  පැවවරන බලතල නිවැරදිව ක්රියාවේ වයදවීම පරිපාලන 

බලතල මාරු කිරීවම් හා ප්රජාතන්්රවාදවයහි මුලික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අතයවන් ය වක න්වේසියකි. 

ඒ අනුව, පළාත් සභා මට්ටවම්දි ආයතනික පරිපාලන කාර්යභාරයක් ස්ථාපනය කිරීම අවප්ත ක්ෂා වකරිණි. 

 

ඉහත සඳහන් පරිදි පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනය පිහිටුවීවම් සිට දැනට වසර වද ළහක් (12) ගත වී 

ඇත. වමම කාලපරිච්වේදය තුළ  ආයතනවේ  පාලක සභාවේ මග වපන්විම යටවත් ආයතනය විසින් එහි 

අභිමතාර්ථ සහ අරමුණු සඵලදායක වලස සංකල්පනය කරනු ලැබ තිවබ්. වකටි කාල පරිච්වේදයක් තුළ සාර්ථක 

වලස සිය සංකල්පනය කරන ලද අභිමතාර්ථ සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීවම්දී පළාත් පාලනය පිළිබඳ 

ජාතයන්තර ආයතනවල වමන්ම වේශීය පුහුණු ආයතනවලද අගනා සහවයෝගය  ආයතනය වවත ලැී  ඇත. 

ආයතනවයහි කාර්ය මණ්ඩලවයහි, විවනේෂවයන්ම උපවේනක කාර්ය මණ්ඩලවයහි, දායකත්වය සහ පර්වේෂණ 

දායකත්වය ආයතනවයහි අවප්ත ක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීවම්දී මහත්   වසේ උපකාර වී තිවබ්. 

 

 

වකවසේ වවතත් විවනේෂවයන්ම ක්රියාත්මක කිරීවම් ක්රියාවලිවේදී විමධයගත කිරීවම් වැඩසටහන දුරස්  වි ඇති 

වසයක් වපනී යයි.  උදාහරණ වලස : 
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 විමධයගත කිරිවම් ප්රතිඵලයක් වලස කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු වීම හා සමාජවේ හදිසි හා ප්රමුඛ්තාගත 

කරන ලද අවනයතා ආමන්්රණය කිරීම පිණිස සම්පත් වබදා හැරීම සහතික කිරීම 

 ප්රතිපත්ති සම්පාදනවේදී හා ඉලක්ක කණ්ඩායම්වල අවනයතා ආමන්්රණය කිරීම පිණිස ප්රතිපත්ති 

ක්රියාත්මක කිරීවම්දී විමධයගත කිරීවම් ප්රතිචාර දක්වන සුළුබව වැඩිදියුණු කිරීවම් හැකියාව 

 දුප්ත පත්කම අඩු කිරීවම්දී හා සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්වලදි විමධයගත කිරීවම් සඵලදායක බව 

 පුරවැසියන්, විවනේෂවයන්ම දුගී කාණඩවලට ලබා වදන ලද ඉහළ ප්රමුඛ්තාව පිළිබිු  වන ආකාරයට වමම 

මට්ටම් වලදී ගන්නා ලද තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම 

 බිම් මට්ටවම් ප්රජාවන්හි වනවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම පිණිස ුවුන්වේ සම්බන්ධ වීම සහිතව තීරණ 

ගැනීවම්දී උනන්දුවක් දක්වන කරුණු 

 

වමවලස, සෑම වසරකම ඉලක්කය වනුවේ පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා කැප වී සිටින පළාත් මට්ටවම් 

ප්රජාතන්්රීය ක්රියාවලිය කරා ළගා වීවම්  මාර්ගය වපන්වා දීම සලකා බැීයම සහ ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතන හා 

පළාත් සභා වල ධාරිතා වර්ධන ක්රියාවලිය වපළගැස්වීමයි. 

 

4.1. ආයතනපයහි විධිනිපයෝගය 

 

උපාය මාර්ගික සැලැස්වමහි දක්වා ඇති පරිදි පහත සදහන් කාර්යන් ඉටු කිරීම පිණිස රාජය අංනවේ නිවයෝජිත ආයතනයක් 

වලස පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය පිහිටුවන ලදී.  

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට අනුබේධිත මන්්රීවරුන්, නිලධාරීන් හා අවනකුත් වසේවකයන් 

පුහුණු කිරිම සහ රවට් යහපාලනය තහවුරු කිරීවම් අරමුණින් වමම ආයතන තුළ දක්ෂ නිලධාරීන්වගන් 

සමන්විත වසේවක සංඛ්යාවක් වග ඩනැගීම 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල සංවිධාන වුහයන් සහ කළමනාකරණ හැකියාවන් වැඩි දියුණු 

කිරිම සදහා උපවේනක වසේවාවන් සැපයීම 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල කළමනාකරණ පේධති හා ක්රියාවලිවල විවේචනාත්මක ඇගයුම 

පිණිස සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් සැපයීම 

 කළමනාකරණ සංවර්ධනවේදී පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකවලට සහාය වීම 

 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම පිණිස අවනය වත රතුරු ගරු අමාතයවරයාට ලබා දීම 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳව වප ත් හා සගරා ප්රකානයට පත් කිරීම, වත රතුරු වබදා හැරීම සහ 

සම්මන්්රණ හා වැඩමුළු වමවහයවීම සදහා වේශීය හා ජාතයන්තර ජාල සමග සහවයෝගිත්වය 
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4.2. දැක්ම 

“සක්රිය හා වගවීම සහිත වමන්ම ප්රජාව වවත ඉහළ ුණණාත්මක බව සහිත වසේවා සැපයුම සහතික කරන්නාවූ පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන ආයතන පේධතියක් ” 

 

4.3. වමවහවර 

“අධිවාචනය, පුහුණුව සහ පර්වේෂණ හරහා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන තුළ තිරසාර සංවර්ධනය සහ යහපාලනය  

ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිස මානව ප්රාේධනය වැඩිදියුණු කිරීම” 

 

4.4  අරමුණු 

ඉහත දක්වන  ලද වමවහවර, පහත සදහන් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මග වපන්වයි;  

1. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන මගින් පාලනවයහි ආයතනික නක්තිමත් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස 

කාර්යසාධනය දියුණු කිරීම සදහා පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු  ඒකකවල හවුල්කාරිත්වය ඇතිව වැඩසටහන් 

සකස් කිරිම 

2. පළාත් සභා සහ පළාත්පාලන ආයතනවල කාර්යසාධනය දියුණු කිරිම සදහා පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කර වමවහයවිම 

කරා පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකවලට සහාය වදමින්  ධාරිතා නක්තිමත් කිරීම 

3. පළාත් පාලනවයහි පාර්න්වකරුවන්ට තාක්ෂණික හා අවනකුත් වත රතුරු ලබා වදමින් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

ආයතන වවනුවවන් සම්පත් මධයස්ථානයක් වලස ක්රියා කිරිම 

4. අදාළ ජාතික හා ජාතයන්තර ආයතන සමග සහවයෝගිතාවවයන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලනය වවනුවවන් මධයම 

ආයතනය වලස ක්රියා කිරිම 

5. මානව සම්පත් සංවර්ධනවේදී, කළමනාකරණ පේධති වැඩි දියුණු කිරිවම්දී හා උප ජාතික පාලන ආයතනවල 

සංවිධානමය වවනස්කම් වවනුවවන් පහසුකම් සැලසිවම්දී විවනේෂඥ සහායක වසේවා ලබා දීම 

6. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන නක්තිමත් කිරිම සදහා කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක පුහුණු උපවේනකත්ව හා 

පර්වේෂණ වසේවා සැපයිමට හැකියාව ලබා දිම පිණිස පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනවයහි කාර්යසාධනය වැඩි 

දියුණු කිරිම 
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4.5 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනපයහි උපපේනක පසේවාව 
 
 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනය උපවේනක වසේවාවන් වවනුවවන් ප්රධාන අංන හතක් (7) පිහිටුවා ඇත.  ඒවා නම්:  

a. ඉංජිවන්රු 

b. වප දු කළමනාකරණ හා මානව සම්පත් සංවර්ධන අංනය 

c.  වභෞතික සැලසුම් අංනය 

d. මුලය කළමනාකරණය 

e. නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු 

f. පර්වේෂණ හා සංවර්ධන 

g. පුහුණු කිරීම් හා සංවර්ධන 

 
 
4.6 ඉලක්ක කණ්ඩායම 
 
පුහුණු කිරිම්, පර්වේෂණ හා උපවේනක වසේවාවන් යනාදිවයහි ප්රතිලාීනන් වන්වන් ඡන්දවයන් පත්වූ නිවයෝජිතයන් පිළිවවලින් 

455 කින් හා 448  වදවනකුවගන් සමන්විත පළාත් සභා නවය සහ පළාත් පාලන ආයතන 335 යි.  අපවේ අවධානයට ලක් 

වන කාර්යාල කාර්යමණ්ඩලය, ක්වෂේ්ර කාර්ය මණ්ඩලය හා අවනකුත් වශ්රේණිවලට අයත් වසේවකයන් මුළු සංඛ්යාව 50000 ක් 

පමණ වේ. 

 

ඉලක්ක කණ්ඩායවම් එක් එක් කාණ්ඩ අවනක් කාණ්ඩවලින් වවනස් වේ. එබැවින්  පුහුණු අවනයතා වින්වල්ෂණ හා පළාත් 

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සමග පවත්වන ලද සාකච්ඡා හරහා හඳුනාගන්නා ලද අවනයතා ඉටු කිරීම පිණිස 

වැඩසටහන් සැලසුම් කර ඇත. පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනය පළාත් මට්ටවම් වැඩසටහන් සැලසුම් කිරිවම්දීද 

සහායක භූමිකාවක් ඉටු කර තිවබ්.  

 

2014 වර්ෂය වවනුවවන් නියම කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් වලට අතිවර්කව 2015 වර්ෂය වවනුවවන් කර තිබූ පුහුණු 

වැඩසටහන් ද ඉදිරියට වගන ඒවමන් 2015 වර්ෂය වවනුවවන් ක්රියාකාරකම් වල මුළු සංරචකය නියම කරන ලදී. 
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4.7  සේබන්ධිකරණය සහ අධීක්ෂණය  
 

පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන  පුහුණු ඒකක සහ පළාත් පාලන වක මසාරිස්වරුන් විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පුහුණු 

ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධිකරණය සහ අධික්ෂණය කිරිම වමම ආයතනය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වැදගත් ක්රියාකාරකම් 

වලස සැලවක්. පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනය විසින් 

පවත්වනු ලබන මාසික සමාවලෝචන සැසි හරහා වමම  ක්රියාකාරකම් වල ප්රගතිය සමාවලෝචනය වකවර්. 

 

4.8  වයාපාර ප්රවර්ධනය  
 

පළාත් පාලනය හා සබැදි සිය වයාපතති ක්රියාත්මක කිරිම සදහා විවිධ රාජය හා රාජය වන වන සංවිධාන පළාත් පාලනය පිළිබඳ 

ශ්රී ලංකා ආයතනවේ සහාය පතන බව පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවේ අතීත අත්දැම්ම් පැහැදිලි කරයි. ප්රතිඵල 

දිනාභිමුඛ් වයාපතති හදුනාගැනීම සදහා වමම ක්රියාකාරකම් විමසා බැීයම අවනයය. වමම වයාපාර ප්රවර්ධන ක්රියාකාරකම් පළාත් 

පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවයහි අධයක්ෂවරයාවේ අධීක්ෂණය යටවත් වේ. අදාල සංවිධාන සමග සාකච්ඡා කිරීවමන් 

පසු, පාලක සභාවේ ද අනුමැතිය ඇතිව වැඩසටහන් වයෝගය පරිදි ක්රියාත්මක කිරීම සදහා අධයක්ෂවරයා ක්රියාමාර්ග වගන 

ඇත. 

 

4.9   ජාතික/ ජාතයන්තර ුහුණණු හා අධයාපන ආයතන සමග සබාතා 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය ජාතික හා ජාතයන්තර යන වදවර්ගවේම සංවිධාන හා සම්බන්ධ වී සිී..   

වදපාර්න්වයම අවනය නය වනවයන් ප්රතිලාභ ලබන ආකාරයට වමම සබඳතා පවත්වාගනු ලැබ ඇත. වමවලස ස්ථාපනය වී 

ඇති සබඳතා ුවුන්වේ පහසුකම් සැපයිම ඇතිව (CLGF)  විවේන පුහුණු අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීමට අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම 

පිණිස උපකාරී වී තිවබ්. 201  වසර තුළදී  LOGOTRI, UNESCAP, JICA, CITYNET, USAID හා  UN-HABITAT  සමග වත රතුරු 

හුවමාරු කරගැනීමට පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය අවප්ත ක්ෂා කරයි. 
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4.10. පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනපයහි කළමනාකරණ වයුහය  

 

ආයතනවයහි ක්රියාත්මක වීම හා කළමනාකරණය හා සබැඳි සියලු තිරණ පාලක සභාව විසින් ගනු ලැවබ්. ආයතනවයහි 

පාලක සභාව, නින්චිතව දක්වා ඇති අමාතයාංනවල වල්කම්වරුන්වගන් හා වතත්තීයමය සංවිධානවල නිවයෝජිතයන්වගන් 

සැදුම් ලබයි. සභාපතිවරයා වන්වන් පළාත් පාලන  සහ පළාත් සභා අමාතයාංනවේ වල්කම්වරයා වේ. 

 

සභාවවහි කැඳවුම්කරු ද වන පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවයහි අධයක්ෂවරයා ආයතනවයහි ප්රධාන විධායක වේ. 

පාලක සභාවේ සමස්ත මගවපන්විම යටවත් ුහු ක්රියා කරයි. අතිවර්ක අධයක්ෂවරයා සහ උපවේනකවරුන්, නිවයෝජය 

අධයක්ෂවරුන්, සහකාර අධයක්ෂ (මූලය) සහ සහායක කාර්යමණ්ඩලය යන අයවගන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමකින් 

අධයක්ෂවරයාට සහාය ලැවබ්. 
 

 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය දැනට අංන හතකට, එනම්, මානව සම්පත් සංවර්ධන  අංනය, ඉංජිවන්රු අංනය ,  

සාමානය කළමනාකරණ අංනය,  වභෞතික සැලසුම්කරණ අංනය, මූලය කළමනාකරණ අංනය, නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු 

අංනය, පර්වේෂණ හා ප්රකානන අංනය සහ පරිපාලන සහ ගිණුම් අංනය වලස සංවිධානය වී සිටි. 

 

 

4.11.  සහායක කාර්ය මණ්ඩලය වයාප්ත ත කිරීම  

 

සංවර්ධන ස වැඩසටහන් සහකාරවරුන් වලස උපාධිධාරීන් මෑතකදී පත් කරනු ලැී මත් සමග සියලු පළාත් පාලන ආයතනවල 

සිටින මානව සම්පත් සාධකය වර්ධනය වී ඇති අතර එය සාධනීය සාධකයකි.  වකවසේ වවතත්, පළාත් පාලන ක්වෂේ්රයට 

කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක වසේවාවන් සහතික කිරීම පිණිස කාර්යමණ්ඩලවේ කාර්යසාධනය හා වැඩවල ුණණාත්මක බව 

වැඩිදියුණු කිරීම අතයවනයය. 

 
 

එබැවින් පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය, සඵලදායක හා කාර්යක්ෂම වසේවා සැපයුම සහතික කිරීවම් අරමුණ ඇතිව 

ුවුන්වේ දැනුම හා අවවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා විවිධ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කර  ඇත. 
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5.0   2015  වර්ෂය අතරතුරදී ආයතනපයහි පසේවක සංඛ්යා තත්ත්වය 
 
 

2015 වර්ෂය වවනුවවන් සුළු වසේවක සංඛ්යා  තත්ත්වය පහත දැක්වවන පරිදි වේ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0  2015 වර්ෂය තුළදී ආයතනපයහි සමස්ත කාර්යසාධනය 
 

6.1  නිම කරන ලා වැඩසටහන් 
 

 
 
 
 

අංනය අනුමත වසේවක සංඛ්යා 
තත්ත්වය 

තථය වසේවක සංඛ්යාව 

 විධායක විධායක 

පනොවන 
එකතුව විධායක විධායක 

පනොවන 
එකතුව 

පරිපාලන අංනය 09 24 33 04 20 24 

ඉංජිවන්රු අංනය 02 01 03 01 01 02 

සාමානය කළමනාකරණ හා මා.ස.සං. අංනය   02 01 03 -- 01 01 

වභෞතික සැලසුම්කරණ අංනය 02 01 03 01 01 02 

මූලය කළමනාකරණ අංනය 02 01 03 01 01 02 

නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු අංනය 02 01 03 -- -- -- 

පර්වේෂණ හා සංවර්ධන අංනය  03 01 04 02 01 03 

පුහුණු කිරීම් අංනය 04 -- 04 02 -- 02 

ගිණුම් අංනය 02 01 03 02 01 03 

එකතුව 
 

59 එකතුව 39 

සම්පුර්ණ කරන ලද 
වැඩමුළු 1 8 

අයවැය සකසන ලද 
වැඩමුළු  194 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Engineering Division 

General Management …

Physical Planning Division 

Financial Management Division 

Legal & Legislative Affairs Division 

Training Division 

Director’s Division 

Research and Development Division 

NO. OF WORKSHOPS COMPLETED NO. OF BUDGETED PROGRAMMES

 
 
6.2   අනුමත අයවැය හා මුළු වියාම 
 

Approved Budget Total Expenditure

 
 

 
 
6.3 සේපූර්ණ කරන ලා වැඩමුළු  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුළු වියදම 

20,355,573.18 

අනුමත අයවැය 

20,000,000.00 

සම්පුර්ණ කරන ලද වැඩමුළු ගණන අයවැය සකසන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව 

මුළු වියදම අනුමත 
අයවැය පර්වේෂණ සහ සංවර්ධන අංනය 

අධයක්ෂවේ අංනය 

පුහුණු කිරීම් අංනය 

නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු 
අංනය 

මූලය කළමනාකරණ අංනය 

වභෞතික සැලසුම්කරණ අංනය 

වප දු කළමනාකරණ සහ මානව සම්පත්  

අංනය 

ඉංජිවන්රු  අංනය 
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6.4  සියළුම අංන පවනුපවන් අයවැය පවන් කිරිම හා මුළු වියාම 

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

3,200,000.00

2,400,000.00

1,986,728.12

2,073,711.90

1,920,584.30

2,212,598.26

2,058,310.87

2,868,705.95

1,562,542.50

2,190,538.70

Engineering Division

General Management & Human Resource Development Division

Physical Planning Division

Financial Management Division

Legal & Legislative Affairs Division

Training Division

Director’s Division 

Research and Development Division

TOTAL EXPENDITURE APPROVED BUDGET

 
 
 
7.0.  ආයතනපයහි එක් එක් අංනපේ කාර්යසාධනය පිලිබා පතොරතුරු 
 
7.1. ඉංජිපන්රු අංනය 
 
පළාත් පාලන ආයතනවල තාක්ෂණික අංන සහ පළාත් සභාවල ඉංජිවන්රු අංනවල කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීවම් 

සම්පූර්ණ වගම්ම පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවේ ඉංජිවන්රු අංනය උසුලයි. ආයතනික අරමුණු වලට අනුලවලව 

සැලසුම් කරන ලද පුහුණු හා පර්වේෂණ ක්රියාකාරකම් හරහා වමම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අවප්ත ක්ෂිතය.  ඉංජිවන්රුවරුන්ට,  

වැඩ පරීක්ෂකවරුන්ට හා තාක්ෂණික නිලධාරින්ට වතෝරාගත් අදාල ක්වෂේ්ර සම්බන්ධවයන් පුහුණුව ලබා වදන ලදී.  එයට 

අතිවර්කව, පළාත් සභාවලට අනුබේධිත තාක්ෂණික නිලධාරීන්ට හා පළාත් ඉංජිවන්රුවන්ට ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන්ද 

සපයන ලදී. 
 

 

  වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  - Rs. 1,986/- 

  නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු ආදිවයහි සංඛ්යාව - 24 

  අරමුදල් භාවිතවයහි ප්රතිනතය - 82.78 

 

අධයක්ෂවේ අංනය 

පුහුණු කිරීම් අංනය 

නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු අංනය 

මූලය කළමනාකරණ අංනය 

වභෞතික සැලසුම්කරණ අංනය 

වප දු කළමනාකරණ සහ මානව සම්පත් අංනය  
අංනය 

ඉංජිවන්රු  අංනය 

මුළුවියදම අනුමත අයවැය 

පර්වේෂණ සහ සංවර්ධන අංනය 
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Knowledge and Skills Development  programme of TO,s in LA,s

Provincial level Training Programme

Knowledge Enhancement  Programme for Work Supervisors

Training programme of Technical Relevant LA,s Staff in Contract Management

Knowledge Enhancement for newly Recruited TO,s

Training programme of Solid waste Management

Performance Improvement on Engineering Criteria’s (PERFECT)

Conducting of Engineering Diploma

Updating of Rural Road Data base

Specialized Training Programme

Reprinting of Tamil books (02 Nos )

Budgeted Expenditure Rs. Actual Expenditure Rs.

 

7.2. පපොදු කළමනාකරණ සහ මානව සේපත් සංවර්ධන අංනය  
 

ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්රිවරුන්වේ  කළමනාකරණ හැකියාවන් 

ඉවැඩි කිරිම සදහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවේ සාමානය කළමනාකරණ අංනය පිහිටුවනු ලැබ ඇත. වමම 

අංනය යටවත් ක්රියාත්මක කරන ලද නක්තිමත් කිරිවම් වැඩසටහන්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල කාීයන ධාරිතා 

වග ඩනැගිම් අවනයතා වකවරහි විවනේෂවයන්  වක්න්්රගත විය. වේනපාලන නායකයන්, රජවේ නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජය 

අතර බලය වබදිම හා යහපාලනය පිළිබද සාමානය දැනුවත්බව ඉහළ නැංවීමට  ප්රමුඛ්තාව වදනු ලැවබ්.  ජාතික මට්ටවම් 

වැඩසටහන් වලට අතිවර්කව, අවනයතා  අනුව විවනේෂවයන් සකස් කරන ලද වැඩසටහන්ද හදුන්වා දිමට නියමිතය.  

 

රවට් වමන්ම කලාපවේ පළාත් පාලනයන්හි විශිෂ්ට පරිචයන් ගැු රින් සලකා බැීයවමන් පසුව සෑම වසරක් වවනුවවන්ම 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කරනු ලැවබ්. විවනේෂවයන්ම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල වර්තමාන තත්ත්වය හා 

පවතින ධාරිතා මට්ටම් සැලකිල්ලට ගැනීම සිදු වේ. 

 

 

 

 

විවනේෂ පුහුණු වැඩසටහන් 

ග්රාමිය මාර්ග දත්ත පදනම යාවත්කාලින කිරීම 

ඉංජිවන්රු ඩිප්ත ාාවලෝමා පාඨමාලාව වමවහයවිම 

ඉංජිවන්රු නිර්නායක පිලිබද කාර්යසාධනය වැඩිදියුණුකිරිම 

ඝන අප්රවය කළමනාකරණය පිලිබද පුහුණු වැඩසටහන 

අළුතින් බදවාගන්නා ලද තාක්ෂණික නිලධාරින් වවනුවවන් දැනුම වැඩිදියුණූ කිරීම 

පළාත්පාලන ආයතනවල තාක්ෂණික කටයුතු වලට අදාල කාර්යමණ්ඩලයට 
වක න්්රාත්තු කළමනාකරණය පිලිබද පුහුණු වැඩසටහන 

වැඩ පරික්ෂකවරුන් වවනුවවන් දැනුම වැඩි දියුණු කිරීවම් වැඩසටහන 

පළාත් මට්ටවම් පුහුණු වැඩසටහන් 

පළාත් පාලන ආයතනවල තාක්ෂණික නිලධාරීන්වේ දැනුම හා 
කුසලතා වර්ධන වැඩසටහන 

අයවැය ගණනය 
කරන ලද වියදම 
රු. 

තථය වියදම රු. 

වදමළ වප ත් නැවත මු්රණය කිරිම (සංඛ්යාව 02) 
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අංනවයහි අරමුණු 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට ඡන්දවයන් වත්රි පත් වූ මන්්රීවරුන්වේ කළමනාකාරිත්ව හැකියාවන් 

යහපාලනය සඳහා වැඩි දියුණු කිරීම 

 ප්රජාවට වඩාත් වහ ඳ රාජය වසේවය ලබා දීම සඳහා ුවුන්වේ කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම හා ආකල්ප වවනස ්

කිරීම පිණිස පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්්රීවරුන්වේ සහ නිලධාරීන්වේ 

ධාරිතාව නක්තිමත් කිරිම 

 උප ජාතික මට්ටවම් සංවර්ධනයට ඇති කවර වහෝ බාධක තුරන් කිරීම පිණිස වපෞේගලික රාජය හවුල්කාරිත්වයන් 

ඇති කිරිම 

  වප දු ජනතාවට වඩා වහ ඳ වසේවයක් සැපයීමට හා වසේවාලාීනන්වේ තතප්ත තිය සඳහා ආයතනික කාර්යක්ෂම බව, 

සඵලදායක බව සහ ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරිම 

 

 අයවැය වවන් කිරීම් වලින් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  -රු. 2,073/- 

 නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව - 29 

 අරමුදල් භාවිතවයහි ප්රතිනතය  - 86.4% 
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325,838.00

171,455.00

59,000.00

90,532.00

122,716.00

59,562.00

111,811.00

239,449.00

277,420.00

180,957.00

77,654.00

357,317.90

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Attitude Change & Skills Development Programme

Human Resource Management  Programme for LAs

Public Relation & Team Building Programme for LAs

Inventory Control & Store Management Programme

Programmes for Performance Improvement on Office…

Leadership & Motivation Programme

Certificate Course in Project Managemnet

Certificate Course in Library Management

Certificate Course in HRM

Special Training Programmes

Provincial level Training Programme

Budgeted Expenditure Rs. Actual Expenditure Rs.

 
 
 

පළාත් මට්ටවම් පුහුණු වැඩසටහන 

විවනේෂ පුහුණු වැඩසටහන් 
 

මානවසම්පත් කළමනාකරණය පිළිබද සහතිකප්ර පාඨමාලා 
 

පුස්තකාල කළමනාකරණය පිලිබද සහතිකප්ර පාඨමාලාව 

වයාපතති කළමනාකරණය පිලිබද සහතිකප්ර පාඨමාලාව 

 
 

නායකත්ව හා අභිවප්රේරණ වැඩසටහන 

කාර්යාල කළමනාකරණය, ආයතනික මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ යහපාලනය 

පිලිබද කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීවම් වැඩසටහන් 

 
භාණ්ඩ වල්ඛ්න පාලනය සහ ගබඩා කළමනාකරණ වැඩසටහන 

 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් මහජන සබදතා හා කණ්ඩායම් වග ඩනැගීම 
 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් මානව සම්පත් කළමනාකරණ වැඩසටහන 

ආකල්ප වවනස් කිරීවම් හා කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන 

අයවැය ගණනය කරන 
ලද වියදම රු 

තථය වියදම රු 
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200,000.00

120,000.00

600,000.00

240,000.00

120,000.00

120,000.00

200,000.00

400,000.00

400,000.00

338,234.00

0

366,705.00

0

90,288.30

56,296.00

104,559.00

573,096.00

391,406.00

Program on Physical Planning for Local Authorities (Sinhala Medium) 

Program on Physical Planning for Local Authorities (Tamil Medium

Skills development training program on GIS/GPS and remote sensing  

Practical training  program on  GPS 

Training Programme on Environment Management 

Training Program on f Urban design, Urban regeneration & management  for 
Local Authorities 

Training Programme on Rating  & Valuation

Certificate Course on Auto CAD Software

Provincial level Training Programme

Budgeted Expenditure Rs. Actual Expenditure Rs.

 
7.3.  පභෞතික සැලසුේකරණ අංනය  
 
වමම අංනවයහි ප්රධාන අරමුණ වන්වන්   වභෞතික සැලසුම්කරණය යන ක්වෂේ්රය තුළ දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා සහ 

වසේවවයහි ුණණාත්මක බව, පුහුණු හා උපවේනක වසේවා වැඩි දියුණු කිරීම හරහා ශ්රි ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් 

සභාවල වේනපාලන නිවයෝජිතයින්වේ හා අවනකුත් අදාල බලධාරීන්වේ කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීමයි. අවසාන 

ඉලක්කය වන්වන් අදාළ පළාත් පාලන බල ප්රවේනය තුළ වනවන තත්ත්වය හා පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. 

 

 වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල් -රු. 1,920/- 

 නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව - 18 

 අරමුදල් භාවිතවයහි ප්රතිනතය  - 80.02%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4  මූලය කළමනාකරණ අංනය 
 
මුලය කළමනාකරණ අංනය පහත සදහන් කරුණු ප්රධාන වනවයන් ඉලක්ක කරයි;  

 පළාත් පාලන කාර්ය මණ්ඩලවල මූලය කළමනාකරණය පිළිබද දැනුම සහ අවවබෝධය වැඩි දියුණු කිරීම 

 ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්්රීවරුන් වවනුවවන් මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළු වමවහයවීම 

 පළාත් පාලන ආයතනවලට මූලය කළමනාකරණවයහි සිය කාර්යක්ෂමබව වැඩිදියුණු කර ගැනීම පිණිස 

උපවේනක වසේවා ලබා දීම 

අයවැය සකසන ලද 
වියදම රු. තථය වියදම රු. 

 

පළාත් මට්ටවම් පුහුණු වැඩසටහන  AutoCAD  මතදුකාංගය පිළිබද සහතික ප්ර 

පාඨමාලාව 

 

වශ්රේණිගත කිරිම හා තක්වසේරු  කිරීම පිලිබදව පුහුණු වැඩසටහන 

 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් නාගරික සැලසුම්කරනය, ප්රතිඋත්පාදනය හා 

කළමනාකරණය  පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

 

පරිසර කළමනාකරණය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

 

GPS   පිලිබඳ ප්රාවයෝගික පුහුණු වැඩසටහන 

 

GIS/GPS  හා දුරස්ථ සංවේදනය පිලිබදව පුහුණු වැඩසටහන 

 

කුසලතා වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන 

 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් වභෞතික සැලසුම්කරණය පිලිබඳ වැඩසටහන  

(වදමළ මාධයය) 
 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් වභෞතික සැලසුම්කරණය පිලිබඳ වැඩසටහන  

(සිංහල මාධයය) 

 



 

18 

 මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳව පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම  

 

 වම් සම්බන්ධවයන් පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය විසින් සකස් කරන ලද වැඩසටහන් පළාත් පාලන ආයතනවල 

කාර්යසාධනය වැඩි දියුණු කිරීවමහිලා අතිනයින් සඵලදායක වී ඇත. 

එවසේ වුවද, මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳ  දැනුම වවනුවවන් තවමත්  ඉල්ලුම පවතී.  අවනයතාව මත පදනම්ව පහත සදහන් 

ක්වෂේ්ර වවනුවවන්ද පුහුණු වැඩසටහන් වමවහයවනු ලැබ ඇත. 

 මූලය ප්රකානන පිලිවයල කර ඉදිරිපත් කිරිම 

 අයවැය, අයවැය පාලන සහ අධීක්ෂණය පිළිවයල කිරීම 

 ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති සහ ඒවා ආවේන කිරිම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම 

 මුදල් ප්රවාහ ප්රකානන හා අරමුදල් ප්රවාහ ප්රකානන පිළිවයල කිරිම 

 විගණනය හා ශ්රී ලංකාවේ විගණන ප්රමිති පිළිබදව දැනුවත් කිරීම 

 අභයන්තර පාලන පේධති පිළිබදව දැනුවත් කිරිම 

 පළාත් පාලන මූලය කළමනාකරණය පිළිබදව ඩිප්ත වලෝමා පාඨමාලාවක් වමවහයවීම 

 මූලය ප්රකානන පිළිවයල කිරීම පිළිබදව වසේවාස්ථ පුහුණුව සැපයීම 

 

  වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  - රු. 2,212/- 

  නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව - 16 

 අරමුදල් භාවිතවේ ප්රතිනතය  - 92.2%  

800,000.00

1,200,000.00

400,000.00

536,982.00

1,341,067.76

334,548.50

Certificate Course on Local Government Financial Management  for Provincial Councils and Local
Authorities

Practical Training Programme on Preparation & presentation of  Financial Statements for LAs based
on Sri Lanka Public Sector Accounting Standards

Provincial Level Programme

Budgeted Expenditure Rs. Actual Expenditure Rs.

 

 

 

 

අයවැය සකස් 
කරන ලද වියදම 

තථය වියදම රු. 

 

 

 

 
පළාත් මට්ටවම් වැඩසටහන් 

 

 
ශ්රි ලංකාවේ රාජය අංන ගිණුම්කරණ ප්රමිති මත පදනම්ව මූලය 

ප්රකානන පිලිවයල කිරිම හා ඉදිරිපත් කිරිම පිළිබඳව පළාත් පාලන 
ආයතන වවනුවවන් ප්රාවයෝගික පුහුණු වැඩසටහන 

 

 

 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනය වවනුවවන් පළාත් පාලන 
මූලය කළමනාකරණය පිළිබඳව සහතික ප්ර පාඨමාලාව 
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7.5 නීති හා වයවස්ාාාායක කටයුතු අංනය 

ශ්රී ලංකාවේ උපජාතික පාලන ආයතනවල ඡන්දවයන් වත්රි පත් වූ මන්්රීවරුන්වේ හා නිලධාරීන්වේ වයවස්ථාදායක  ධාරිතා 

නක්තිමත් කිරීම පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවේ නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු අංනයට පැවරී ඇත. රවට් උප 

ජාතික පාලනය සාදන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නනතික බලපැවරුම අදාල පාලන නීතිවලින් වුත්පන්න 

වේ. එබැවින්, ඒවාවේ වයවස්ථාව, ස්ථාපනය, බලතල හා කාර්යයන් නනතික පදනමක් මත වග ඩනැගී තිවබ්. 

 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්්රීවරුන් හා නිලධාරීන් සතුව වයවස්ථාදායක ධාරිතාව, 

එනම් අනු නීති හා අනු වයවස්ථා වකටුම්පත් කිරීවම්, සමාවලෝචනය කිරිවම්, වලංුණ කිරීවම් හා සම්මත කිරීවම් වමන්ම 

පවත්නා නීතිය එදිවනදා ක්රියාකාරකම් වලට ආවේන කිරීවම් ධාරිතාව වන මැති බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. 

 

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට පුළුල් පරාසයක වන නනතික ගැටළු, අක්රමිකතා, වැරදි භාවිතයන් හා නීති 

උල්ලංඝනය කිරිම් වලට මුහුණ දීමට මග පෑදු ප්රධාන අඩුපාඩුවක් වලස වමය හඳුනාගනු ලැබ ඇත. 

 

 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල වර්තමාන තත්ත්වය, පුහුණු අවනයතා හා උවමනාවන් හඳුනාවගන තක්වසේරු 

කිරීවමන් පසුව හා ඒවා සඵලදායක වලස ආමන්්රණය කිරිම සඳහා නීති හා වයවස්ථාදායක කටයුතු අංනවයහි වැඩසටහන් 

විවනේෂවයන් සැලසුම් කරනු ලැබ තිවබ්. තවද, රවට් සාමානය නීතිය පිළිබඳව පළාත් පාලන ආයතනවල දැනට පවතින දැනුම් 

පරතරය පියවීම සදහා, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව, අනු නීති, පරිපාලන නීතිය, අධිකරණ ක්රියාපටිපාටිය හා පළාත් පාලන 

ආයතනවල සභා කටයුතු වකවරහි වඩාත් ගැු රු අවධාරණයක් සහිතව ‘පළාත් පාලන නීතිය පිළිබද සහතික ප්ර 

පාඨමාලාව‘ නම් නව වැඩසටහනක් හඳුන්වා දී තිවබ්.  

 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල වයස්ථාදායක ධාරිතා නක්තිමත් කිරිවම් සමස්ත අරමුණ වකවරහි වක්න්්රගත වන 

ලදුව, වමම අංනය මගින් පහත සඳහන් විවනේෂිත අරමුණු ආමන්්රණය වකවර්. 
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800,000.00

200,000.00

240,000.00

80,000.00

240,000.00

40,000.00

200,000.00

200,000.00

0

400,000.00

720,187.00

206,118.87

255,643.80

219,506.00

240,961.20

0

0

0

0

415,894.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Certificate Course on Local Government Law

Programme on Courts Procedure for Local Authorities

Program on Council Affairs of Local Authorities

Administrative Law for Local Authorities

Program on preparation & Implementation of By-Laws and
publishing accurate gazette notifications

Program on Drafting & Implementation of Statutes

Introduction of Laws relating to Local Government, Human Rights &
Offences against women and children

Publishing a guide book on common legal issues confronting local
authorities.

Providing Consultancy Services on Legal issues of Provincial Councils
and Local Authorities

Provincial Level Training Program

 Budgeted Expenditure  Rs.  Actual Expenditure  Rs.

 

 
 
 
 
 
 
7.6. ුහුණණු අංනය  
 
ආයතනවයහි පුහුණු අංනය පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්්රීවරුන් හා නිලධාරීන් 

වවනුවවන් මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා සබැඳි පහත සදහන් ක්රියාකාරකම් ඉටු කර ඇත. 

 පුහුණු අවනයතා තක්වසේරු කිරිම 

 ඉලක්ක කණ්ඩායම් හඳුනාගැනිම 

 පුහුණු අත්වප ත් හා වම ඩියුල සකස් කිරීම 

 පුහුණු කරන්නන් පුහුණු කිරීවම් වැඩසටහන 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල මන්්රීවරුන් හා කාර්යමණ්ඩලය වවනුවවන් ප්රධාන ක්වෂේ්රවල පුහුණු 

වැඩසටහන් වවනුවවන් කටයුතු සැලැස්වීම 

 පළාත් පාලනය පිළිබදව ජාතික මට්ටවම් ඩිප්ත වලෝමා ස සහතික ප්ර පාඨමාලා වමවහයවීම 

 පළාත් පාලනය පිලිබඳ වත රතුරු වබදා හැරීම 

 කාර්තුමය පුවත් ලිපිය (වදමළ ස සිංහල) 

 පාලන ජර්නලය (වාර්ෂික) 

 පළාත් පාලනය පිළිබඳව යාවත්කාීයන පුස්තකාලයක් පිහිටුවා නඩත්තු කිරීම 

 
 

පළාත් මට්ටවම් පුහුණු වැඩසටහන 

 

 

 

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයනවල නනතික ගැටලු පිළිවබඳව උපවේනක වසේවා 
සැපයිම 

 

පළාත් පාලන ආයතන මුහුණ වදන සුලබ නනතික ගැටලු පිලිබඳව මාර්වගෝපවේන වප තක් 
ප්රකානයට පත් කිරිම 

 

පළාත් පාලනය, මානව හිමිකම් හා කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට එවරහි වැරදි හා සම්බන්ධ නීති 
හඳුන්වා දීම 

 

ආඥාපනත් වකටුම්පත් කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩසටහන 

 
අතුරු නීති පිලිවයල කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරීම හා නිවැරදි ගැසට් නිවේදන පළකිරීම පිලිබඳ 

වැඩසටහන 

 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් පරිපාලන නීතිය 

 

 
 

 

පළාත්පාලන ආයතනවල සභා කටයුතු පිලිබඳ වැඩසටහන 

 

පළාත් පාලන ආයතන වවනුවවන් අධිකරණ ක්රියාපටිපාටිය පිලිබඳ වැඩසටහන 

පළාත් පාලන නීතිය පිලිබඳ සහතික ප්ර පාඨමාලාව 

අයවැයට අනුව 
වියදම 

තථය වියදම 
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 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන පුහුණු කිරීම් වමවහයවිම සඳහා කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකක හා පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවලට සහාය වී නක්තිමත් කිරිම 

 ප්රාවේශීය මටිටම් වලදී කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකක සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන විසින් 

වමවහයවනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම 

 

වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  = ශ්රි ලංකා රු. 3,900 

නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව    = 100 

අරමුදල් භාවිතවේ ප්රතිනතය     = 163 % 

 

 

 

අයවැය 
පක්තය 

වැඩසටහන / ක්රියාකාරකම 
අයවැයට අාාල දින 

සංඛ්යාව 
තාය දින 
සංඛ්යාව 

අයවැයට අනුව වියාම 

T/01 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකවල වැඩසටහන 04 02 300,000.00 

T/02 පුවත් ලිපිය (සිංහල ස වදමළ) 
වසරකට නිකුතු 4 
කි 

වසරකට 01 
නිකුතුවකි 

300,000.00 

T/03 පුහුණු කිරිවම් අත්වප ත් හා පුහුණු කිරීවම් මාර්වගෝපවේන 
අත්වප ත් හා 
පුහුණු කිරීවම් 
මාර්වගෝපවේන 03 

අත්වප ත් හා  
පුහුණු කිරීවම් 
මාර්වගෝපවේන 

02 

300,000.00 

T/04 පළාත් පාලන ජර්නලය (සිංහල ස වදමළ) 
වසරකට එක් 
නිකුතුවකි 

වසරකට එක් 
නිකුතුවකි 

200,000.00 

T/05 පුස්තකාල සංවර්ධනය  - 

පුස්තකාලය 

සදහා වප ත් 

47  
200,000.00 

T/06 පළාත් මට්ටවම් පුහුණු වැඩසටහන 08 09 400,000.00 

T/07 ප්රජා සංවර්ධනය පිා බඳ සහතික ප්ර පාඨමාලාව 01 - 

එක් සහභාගිවන්වටනකු සදහා 
මුලික කටයුතු වවනුවවන් රු. 
100,000හා පාඨමාලා ගාස්තුව 

රු. 20,000ස- 

T/08 පළාත්පාලනය පිලිබඳ උසස් ඩිප්ත වලෝමාව 2015/16 01 01 

එක් සහභාගිවන්වනකු සදහා 
මූලික කටයුතු වවනුවවන් රු. 
 00,000 හා පාඨමාලා ගාස්තුව 

රු. 50,000 

T/09 පළාත් පාලනය පිලිබඳ ඩිප්ත වලෝමාව 2015ස1  01 - 

එක් සහභාගිවන්වනකු සදහා 
මූලික කටයුතු වවනුවවන් රු. 
 00,000 හා පාඨමාලා ගාස්තුව 

රු. 50,000 

T/10 
(2014) 

 පලාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ත වලෝමාව (2014ස15 අධයයන වර්සවේ 
සිට පවත්වාවගන යනු ලබන) 

01 01 
2014ස15 අධයයන වර්ෂවේ සිට 

පවත්වාවගන යනු ලබන 

T/11 
(2014) 
T/12 

පළාත් පාලනය පිලිබඳ ඩිප්ත වලෝමාව (2014ස15 අධයයන වර්ෂවේ සිට 
පවත්වාවගන යනු ලබන) 01 

අදාල වන වේ 

01 
2014ස15 අධයයන වර්ෂවේ සිට 

පවත්වාවගන යනු ලබන 

ප්රකානන ඒකකය අදාල වන වේ අදාල වන වේ 

T/13  ආයතනවයහි ප්රගති වාර්තා සහ අවනකුත් අදාල වාර්තා පිළිවයල කිරීම  අදාල වන වේ අදාල වන වේ අදාල වන වේ 
 

* බාහිර  අරමුදල් වලින් වක ටසක් පාඨමාලා ගාස්තුව වලස 
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7.7.   පළාත් පාලනය පිලිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනපේ ධාරිතා වර්ධනය  
 
පසුගිය වසර දහහතක (17) කාලපරිච්වේදය තුළ වැදගත් මං සලකුණු ගණනාවක් පසු කරන ලදුව, පළාත්  පාලනය පිලිබඳ  ශ්රී  

ලංකා ආයතනය වම්  දක්වා වන තමන්වේම කාර්යසාධනය යළි සලකා බලා විවනේෂිත කාර්යාත්මක නයායප්ර තුළ එහි 

ක්රියාකාරිත්වයට මග වපන්විම පිණිස එම අභයාසවයන් ප්රතිලාභයක් ලබා ගැනීම හා එහි ඉලක්ක හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර 

ගැනීවම්දී බලපෑම තක්වසේරු කිරීම අවනයය. හුදකලාව තුරන් කරමින් ආයතනවයහි කාර්යයන් ඉටු කිරීම අවප්ත ක්ෂා වකරිණි.  

 

  වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  -රු. 1,562/- 

 නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව - 14  

 අරමුදල් භාවිතවයහි ප්රතිනතය  - 48.82%  

 
** වත රතුරු තාක්ෂණ සහතික ප්ර පාඨමාලාව ස්වයං අරමුදල් සම්පාදිත වැඩසටහනකි.  
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Capacity Building of the Institute’s Staff (Local & Foreign)

Network with International Organizations, Membership Fees and…

Preparation of Annual Report 2013 & 2014, Annual Board Survey,…

Completion of a Strategic Plan for 15 years to SLILG

Purchasing of a Tax Free vehicle to SLILG

Conducting Exhibitions, National and International Programmes &…

IT Courses and Training Programmes

Certificate Course on English / Tamil / Sinhala languages

Looking for Foreign and Local funded Projects

Enhancement of Training Facilities

Preparation of an Incentive Plan for SLILG Staff

Special Assignments from the Ministry

Miscellaneous Active

Budgeted Expenditure Rs. Actual Expenditure Rs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
විවිධ ක්රියාකාරකම් 

 
 

අමාතයාංනය  වවතින් විවනේෂ පැවරුම් 

 
 

පළාත් පාලනය පිලිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනවයහි කාර්යමණ්ඩලය වවනුවවන් දිරි දීමනා 
සැලැස්මක් පිලිවයල කිරීම 

 

 
පුහුණු පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම 

 

විවේශිය හා වේශිය වනවයන් අරමුදල් සම්පාදනය වකවරන වයාපතති වසවීම 

ඉංග්රීසි ස වදමළ ස සිංහල භාෂා සහතික ප්ර  පාඨමාලා 
 

වත රතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා  හා පුහුණු වැඩසටහන් 
 

 

ප්රදර්නන, ජාතික හා ජාතයන්තර වැඩසටහන් හා සමුළු පැවැත්වීම 

 

පළාත් පාලනය පිලිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය වවනුවවන් තීරු බදු රහිත වාහනයක් මිලදි ගැනීම 

 

පළාත් පාලනය පිලිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය වවනුවවන් වසර 15ක් සදහා උපායමාර්ගික 
සැලැස්මක් නිම කිරීම 

2013 හා 2014 වාර්ෂික වාර්තාව, වාර්ෂික භාණ්ඩ සමික්ෂණය, වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම හා 
අයවැය පිලිවයල කිරීම 

ජාතයන්තර සංවිධාන සමග ජාලගත වීම, සාමාජික ගාස්තු හා වැඩි අවස්ථා වසවිම 

ආයතනවයහි කාර්ය මණ්ඩලවය (වේශීය හා විවේශිය) ධාරිතා වර්ධනය 

තථය වියදම අයවැය අනුව වියදම 
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7.8. පර්පේෂණ හා සංවර්ධන අංනය 
 
පළාත්  පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනවයහි පර්වේෂණ හා සංවර්ධන අංනය, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අංනය 

නක්තිමත් කිරීම  පිණිස පර්වේෂණ හා සමික්ෂණ සිදුකර ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් වවනුවවන් ප්රතිඵල හා අවනය වත රතුරු 

වබදා හැරීම මගින් පළාත් පාලන ආයතන හා පළාත් සභා වලට සහාය විම ප්රධාන වනවයන් සිදු කරයි. එයට අතිවර්කව, වමම 

අංනය පර්වේෂණවල වහළිදරේ කරගැනිම් මත පදනම්ව අදාළ ක්රියාකාරකම් පිළිබදව පුහුණු වැඩසටහන් වමවහයවයි. 

 

අරමුණු : 

 

 පළාත් පාලන ආයතනවල හා පළාත් සභාවල ධාරිතා වැඩි දියුණු වක ට වර්ධනය කිරීම සඳහා පර්වේෂණ 

අධයයනයන් සිදු කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම 

 පර්වේසණ මගින් වහළිදරේ කරගත් කරුණු අදාල ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් සහ ක්රියාත්මක කිරීවම් 

නිවයෝජිත ආයතන අතර වබදා හැරිම 

 පාලනය යන ක්වෂේ්රවයහි ජාතික වමන්ම ජාතයන්තර පර්වේෂණ ආයතන සමග සම්බන්ධ වීම 

 නව පර්වේෂණ මුලපිරීම් වවනුවවන් වැදගත් ක්වෂේ්ර වහළිදරේ කර ගැනීම 

 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනවල දත්ත සමුදායක් නඩත්තු කිරීම 

 පර්වේෂණ නිමැවුම් වල්ඛ්නගත කිරීම 

 පළාත් පාලනය හා පළාත් සභාවට සම්බන්ධ අදාල ප්රකානන  ප්රකානයට පත් කිරීම 

 ජාතික, පළාත් හා දිස්රික් මට්ටම් වලදී පළාත් පාලනය හා පළාත් සභා අංනය හා සම්බන්ධ අදාළ නිලධාරින් 

වවනුවවන් පර්වේෂණ ක්රමවේද පාඨමාලා පැවැත්වීම 

 පර්වේෂණ වල වහළිදරේ කරගැනීම් මත පදනම්ව සංවර්ධන ගැටළු සම්බන්ධවයන් පළාත් පාලන ආයතන 

හා පළාත් සභාවල ඡන්දවයන් වත්රී පත් වූ මන්්රීවරුන්  හා  නිලධාරීන් වවනුවවන් අවනය පුහුණුව ලබා දීම. 

 

 

  වවන් කරන ලද අයවැවයන් උපවයෝජනය කරන ලද අරමුදල්  - රු. 2,190 

 නිම කරන ලද වැඩසටහන් ස වැඩමුළු සංඛ්යාව - 21 

 අරමුදල් උපවයෝජන ප්රතිනතය  - 91.27%  
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0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00

Research study on Impact of Programmes Conducted by  Non- Governmental
Organizations in Local A uthorities

Research Study on Provision of Devolved Health Services by the Provincial
Councils

Training Need Assessment for all divisions of SLILG

Workshop on Enhancement of Revenue of LAs

Monitoring Process on  Revenue Enhancement of Backward Local Authorities

Training workshop on Research Methodology (for Officials of PCs & LAs)

Provincial Allocation

Actual Expenditure Budgeted Expenditure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

පළාත් වවන් කිරිම 

 

පර්වේෂණ ක්රම වේදය පිළිබඳව පුහුනු වැඩසටහන (නිලධාරින් 
වවනුවවන්) 

 
ආදායම වැඩි දියුණු කිරිම පිලිබඳ අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය 

 

පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම වැඩි දියුණු කිරිම පිලිබඳ 
වැඩමුළුව 

 
පළාත් පාලනය පිලිබඳ ශ්රි ලංකා ආයතනවයහි සියලු අංන 

වවනුවවන් පුහුණු අවනයතා තක්වසේරුව 

 

විමධයගත වසෞඛ්ය වසේවා  සැපයුම පිළිබද පර්වේෂණ අධයයනය 

 
 

රාජය වන වන ආයතන විසින් වමවහයවනු ලබන වැඩසටහන් වල 
බලපෑම පිළිබඳ පර්වේෂණ අධයයනය 

තථය 
වියදම 

අයවැය අනුව 
වියදම 
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පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය 

 

 

 

 

 

 

 

2015 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය දවනුදවන් 

මූලය ්ර ාශ 

 

 

 

 

අා  17, මලලදසේ ර මාවය, 

ද ොළඹ 07 

දුර ථනය - 011-2580307 

ෆැක්ස් -  011-2580316 

 

විෙුත් යැප ල -   info@slilg.gov.lk 

දවබ් අඩවිය -  www.slilg.lk 

 

 

 

mailto:info@slilg.gov.lk
http://www.slilg.lk/
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පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය 

2015  දෙසැම්බර් 31  වැනි දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය දවනුදවන් 

මූලය  ාර්යසානනය පිළිබඳ ්ර ාශය 

 

 සටහන් 31/12/2015 31/12/2014 

දමදහයුම් තොයම  

රජදේ ොය ත්වය - පුනරාවර්යන 01 53,859,000 48,167,000 

දවනත් තොයම් 02 8,227,582 13,151,735 

මුළු දමදහයුම් තොයම  62,086,582 61,318,735 

  ========= ========= 

දමදහයුම් වියෙම් 

පරිපාලන සහ තයයනි  වියෙම් 03 33,727,491 30,772,840 

මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් 04 19,597,500 21,466,810 

උපදෙශ  දසේවා වියෙම් 05 - 2,116,854 

විශ්රාම ්රතිලලා  බැීමම් සහ ක්ෂයීමම් 06 10,688,864 9,464,935 

මුළු දමදහයුම් වියෙම්  64,013,855 63,821,430 

වර්ෂය දවනුදවන් අතිලරික්යය / (හිඟය)  (1,927,273) (2,502,704) 

  ==================== 
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පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය 

2015  දෙසැම්බර් 31  වැනි දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය දවනුදවන් 

මූලය  ාර්යසානනය පිළිබඳ ්ර ාශය 

 සටහන් 31/12/2015 31/12/2014 

වත් ම් 

ජාගම දනොවන වත් ම් 

දේපල, පිරියය හා උප රණ 07 432,349,238 25,152,769 

  ------------------ ----------------- 

  432,349,238 25,152,769 

  ===================== 

 ාර  ්රාග්ධනනනය 

ඉදි කිරීම්, දගොඩනැගිලි 08 44,757,072 44,757,072 

 

ජාගම වත් ම් 

දයොග 09 1,803,878 2,035,695 

දපර දගවුම් හා ලැබිය යුතු ෙ  10 1,013,437 1,881,470 

 ාර්යමණ්ඩල ණය ගැතිලයන් හා අත්තිල ාරම් 11 12,772,438 13,889,551 

මුෙල් හා මුෙල් සමානයා 12 13,330,158 3,995,904 

 

මුළු වත් ම්  28,919 ්,911 21,802,620 

  ---------------- --------------- 

  506,026,221 91,712,462 

 

ස් න්න සහ බැර ම් 

රජදේ ොය ත්වය -  ්රාග්ධනනන  508,434,195 85,885,195 

සමුච්චිය අරමුෙල  (16,571,222) (5,965,004) 

එ.ජා.සා.වැ. ්රොනය  714,659 714,659 

වයාපිතිල ොය ත්වය -  ්රාග්ධනනන  1,782,084 1,595,825 

තසියානු පෙනදමන් ්රොනය  291,000 291,000 

 

  494,650,716 82,521,675 

  ------------------- ---------------- 
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ජාගම දනොවන බැර ම් 

විශ්රාම ්රතිලලා  බැීමම් 13 6,693,463 5,239,265 

රඳවා ගැනීදම් මුෙල්  1,512,000 1,512,000 

  8,205,463 6,751,265 

  ======== ======== 

 

ජාගම බැර ම් 

 

්රතිලපාෙන - විගණන ගාස්තු  1,013,336 500,000 

ණයහිමියන් සහ උපචිය අයකිරීම් 14 2,156,707 1,939,522 

  3,170,043 2,439,522 

  506,026,221 91,712,462 

  ===================== 

 

05 වැනි පිටුදේ සිට 14 වැනි පිටුව ෙක්වා වන ගිණුම් රණ ්රතිලපත්තිල හා සටහන් 

දමමමුලය ්ර ාශවල සා ලිය ද ොටසක් සාෙයි. දමම මූලය ්ර ාශ 2015 දෙසැම්බර් 31 

වැනි දිනට  පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනදේ  ටයුතු වල යත්ත්වය හා 2015 

දෙසැම්බර් 31 දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය දවනුදවන් එහි අතිලරික්යය / (හිඟය) පිළිබඳව 

සයය හා සානාරණ අෙහසක් ලබා දෙයි. 

 

 

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

දක්. තර්. දක්. අමරදසේන සුජීව සමරවිර එච්. ටී.  මල් පත්මසිරි 

සහ ාර අනයක්ෂ (මුෙල්) අනයක්ෂ / ්ර.වි.නි. ස ාපතිල - ප.පා.ශ්රී.ලා.ත 

  දල් ම් - පළාත් ස ා හා 

  පළාත් පාලන අමායයාාශය 
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මුෙල් ්රවාහ ්ර ාශය 

2015 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවසන් වූ වර්ෂය දවනුදවන් 

  31/12/2015 31/12/2014 
දමදහයුම් ක්රියා ාර ම් දවතිලන් මුෙල් ්රවාහ  

සාමානය ක්රියා ාර ම් දවතිලන් අතිලරික්යය / (හිඟය)  (1,927,273) (2,502,704) 

මුෙල් දනොවන සාචලන දවනුදවන් ගැලපීම් 

දපර වර්ෂය දවනුදවන් ගැලපීම් 8,515,610 

ඉඩම් හා දගොඩනැගිලි යක්දසේරුව (422,549,000) 

ක්ෂයීමම 8,836,716  7,916,241 

දපොලී තොයම  

්රතිලපාෙන -  විගණන ගාස්තු 513,336 

පාරිදයෝෂි  දවනුදවන් ්රතිලපාෙන 1,454,198 

වත් ම් බැහැර කිරීම 213,300 (403,015,840) 

 ාර  ්රාග්ධනනන දවනස්ීමම්වලට දපර  (404,943,112) 5,413,537 

           දමදහයුම් අතිලරික්යය 

 ාර  ්රාග්ධනනන දවනස්ීමම් 

(වැඩි වූ) / අඩු වූ දයොග  231,817 (181,014) 

(වැඩි වූ) / අඩු වූ  දපර දගවුම් / ලැබිය යුතුෙ   868,033 (1,200,736) 

(වැඩි වූ) / අඩු වූ විවින ණයගැතිලයන් හා  

            අත්තිල ාරම්  1,117,113 (145,129) 

වැඩි වූ විශ්රාම  ්රතිලලා    1,548,694 

වැඩි වූ ණය හිමියන්  217,184 1,119,923 

දමදහයුම් දවතිලන් උත්පාෙනය වූ මුෙල්  (402,508,964) 6,555,275 

දගවන ලෙ පාරිදයෝෂි  

අතිලවිදශේෂ අයියම වලට දපර මුෙල් ්රවාහය  

අතිලවිදශේෂ අයියම  (8,515,610)  

දමදහයුම් ක්රියා ාර ම් දවතිලන් ද්ේන මුෙල්  (411,024,574) 6,555,275 

තදයෝජන ක්රියා ාර ම් දවතිලන් මුෙල් ්රවාහ 

ස්ථාවර වත් ම් මිලදී ගැනීම  (2,203,285) (43,140,715) 

උප රණ බැහැර කිරීම  (106,650) 9,325 

තදයෝජන ක්රියා ාර ම් දවතිලන් ද්ේන මුෙල්  (2,309,935) (43,131,389) 

මූලය ක්රියා ාර ම් දවතිලන් මුෙල් ්රවාහ 

රජදේ ්රොන යක්දසේරුව - ඉඩම් හා දගොඩනැගිලි 422,549,000  40,000,000 

UNHABITAT  ප් රොනය 186,259 

දපොලී තොයම 

දගවන  ලෙ දපොලී / පාරිදයෝෂි  

මූලය ක්රියා ාර ම් තුළ  ාවියා  රන ලෙ 

    ද්ේන මුෙල්  422,735,259 40,000,000 

මුෙල් හා මුෙල් සමානයා තුළ ද්ේන වැඩිීමම  9,400,750 3,423,885 

 ාලපරිච්දේෙය තරම් දේදී මුෙල් හා මුෙල් සමානයා  3,995,904 572,019 

  ------------------ ---------------- 

 ාලපරිච්දේෙය අවසානදේදී මුෙල් හා මුෙල් සමානයා  13,330,158 3,995,904 

(සටහන 1 බලන්න)  =========== ========== 
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අා  1 සටහන 

 

බැාකුදේ ඇතිල මුෙල් 

 

බැාකුදේ ඇතිලමුෙල් -  ලා ා බැාකුව ගිණුම් අා  2323344 8,997,605 943,151 

බැාකුදේ ඇතිල මුෙල් - ලා ා බැාකුව ගිණුම් අා  2323350 1,561,995 1,406,059 

ඉතිලරි කිරීදම් ගිණුම - ලා ා බැාකුව ගිණුම් අා  2329975 2,770,558 1,646,694 

  ---------------- ------------------ 

  13,330,158 3,995,904 

  ========= ========== 
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විස්යරය රජදේ 

ොය ත්වය 

්රාග්ධනනන 

සමුච්චිය 

අරමුෙල 
එ.ජා.සා.වැ. 

්රොනය 
වයාපිතිල 

ොය ත්වය 

්රාග්ධනනන 

තසියානු පෙනම 

දවතිලන් ්රොනය 
එ තුව 

2015/01/01 දිනට දශේෂය 85,885,195 (5,965,000) 714,659 1,595,825 291,000 82,521,675 

 ාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් අතිලරික්යය / හිඟය  (1,927,273)    (1,927,273) 

 ාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් මාරු කිරීම්       

දපර වර්ෂය දවනුදවන් ගැලපීම් (අා  2 සටහන) 422,549,000 (8,678,946)    413,870,054 

 ාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් UNHABITAT ්රොනය    186,259  186,250 

2015/12/31 දිනට දශේෂය 508,434,195 (16,571,222) 714,659 1,782,084 291,000 494,650,716 

2014/01/01 දිනට දශේෂය 45,885,195 (3.462,300) 714,659 1,595,825 291,000 45,024,379 

 ාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් අතිලරික්යය/හිඟය  (2,502,704)    (2,502,704) 

 ාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් මාරු කිරීම් 40,000,000     40,000,000 

දපර වර්ෂය දවනුදවන් ගැලපීම්       

2014/12/31 දිනට දශේෂය 85,885,195 (5,965,004) 714,659 1,595,825 291,000 82,521,675 

       

 

 

අා  02 සටහන 

 රජදේ ොය ත්වය ්රාග්ධනනන 
රු. 

සමුච්චිය අරමුෙල රු. 

දපර වරෂය දවනුදවන් ගැලපීම් තුළ සාචලන 422,549,000  

ඉඩම් හා දගොඩනැගිලි හිමි ාරිත්වය පැවරීම හා ඇතුළත් ද දරන යක්දසේරුව   

2014.12.31 දිනට දගවිය යුතු දලස ඇතුළත් දනො රන ලෙ දගවිය යුතු උපයන විට 
දගීමම බේෙ ඇතුළත් කිරීම 

 4,361 

වියෙම් දලස සල නු ලබන පාරිද ෝජය  ාණ්ඩ දයොග දල්නනය  13,250 

දගොඩනැගිලි ක්ෂයීමම (2004 සට 2014)  8,612,450 

දපර වර්ෂදේ දනොපියවූ උපචිය වියෙම්  පා හැරිම  (114,451) 

2013 ෙක්වා විගණන ගාස්තු දවනුදවන් ඌන ්රතිලපාෙනය  163,336 

 422,549,000  
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ගිණුම් රණ ්රතිලපත්තිල 

 

1.   දපොදු ගිණුම් රණ ්රතිලපත්තිල 

 

1.1 ශ්රී ලා ා රාජය අාශදේ ගිණුම් රණ ්රමිතිල සහ දපොදුදේ පිළිගත් ගිණුම් රණ මූලනර්මවලට   
අනුකූලව ඓතිලහාසි  පිරිවැය  පෙනමින් තයයනදේ මූලය  ්ර ාශ පිළිදයල  රනු ලැදබ්. 

 

1.2 ස්ථාවර වත් ම්. ක්ෂයීමම අඩු  ර පිරිවැයට දශේෂ පත්රදයහි ෙක්වා ඇය. ්රාග්ධනනන දනොනිමි 
වැඩ ස්ථාවර වත් ම් දලස සල නු ලැදබ්. 

 

1.3 මූලි  මූලය ්ර ාශ තුළ ගිණුම් ද දරහි බලපාන උේනමන සාන  දවනුදවන් කිසිදු 

ගැලපීමක් සිදු  ර දනොමැය. 

 

1.4 ඇයැම් වත් ම් කිසිදු පිරිවැයකින් දයොරව පළාත් ස ා සහ පළාත් පාලන අමායයාාශය 

දවතිලන් මාරු  රනු ලැබ තිලබිණි. ෙැනට තිලදබන දයොරතුරු අනුව එකී වත් ම්1995 ට 
දපරමිළදී ගන්නා ලෙ ඒවා දේ.  

 

 එබැවින් ඒවා පූර්ණ වශදයන් ක්ෂය වූ දලස සල න ලෙ නමුත් එ  ට ශ්රී ලා ා රුපියල්  
100.00   දශේෂ අගයක් සහියව වාර්යා තුළ දපන්නුම් කිරීමට තීරණය ද රිණි. 

 

1.5 පළාත් ස ා සහ  පළාත් පාලන අමායයාාශදයන් මාරු  රන ෙ අයියම අයර ඇයැම් අයියම  

මිළ ෙැක්ීමදම්දී වැෙගත් දනොවන බව දපනී ගිදේය. දමම අයියම යක්දසේරුවකින් දයොරව 

්රමාණ පෙනමින් පමණක් වාර්යා කිරීමට තීරණයක් ගන්නා ලදී. 

 

1.6 පළමුව ගත්  ාණ්ඩ පළමුව ඉවයට දගන (FIFO)  ක්රමය මය   පෙනම් දවමින් දයොග 

යක්දසේරුව සිදු ද දර්. 

 

1.7 2015වර්ෂය තුළ සරල දර්ඛීය පෙනමින්  වත් ම්  ාවියා කිරීදම් අගය අනුව ක්ෂය ීමම 
දවනුදවන් ්රතිලපාෙන සැලැස්දේ. 

 

1.8 2004 දී රාජ් ය පරිපාලන අමායයාාශය දවතිලන් මාරු  රන ලෙ හිමි ාරිත්වය සහිය ඉඩම් හා 

දගොඩනැගිලි ගිණුම්  ාර්යයන් දවනුදවන් යක්දසේරු කිරිම 2015 වර්ෂය  තුලදී යක්දසේරු 

දෙපාර්යදම්න්තුව විසින් සිදු  රන ලදී.  දගොඩනැගිලි දවනුදවන් ක්ෂයීමම 2004 සිට 
ගණනය  ර අතීයයට බලපාන පරිදි බලප ම සමුච්චිය අරමුෙල්වලට ගලපන  ලදී. 
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1.9 ක්ෂය  ාර්යය සඳහා වත් ම් වල සඵලොය  තයු  ාල පහය ෙැක්දවන පරිදි දේ. 

 

වත් ම්  ාණ්ඩය තයු  ාලය වර්ෂ ක්ෂය අනුපාතිල ය 

යන්ත්ර සුත්ර හා  ාර්යාල උප රණ 10 10% 

පරිගණ  සහ උපාාග 5 20% 

රථවාහන 5 20% 

පුස්ය ාල දපොත් 10 10% 

දගොඩනැගිලි 20 5% 

ලී බඩු හා උපාාග 10 10% 

 

2. බැර ම් සහ ්රතිලපාෙන 

 

 2.1 1983 අා  12 ෙරන පාරිදයෝෂි  පනය යටදත් දසේවය අවසන් කිරීදම් ්රතිලලා  දවනුදවන් 

ගිණුම් තුළ ශ්රී ලා ා රුපියල් 6,693,462.76   ්රතිලපාෙනයක් සලස්වා ඇතිල අයර දමය දශේෂ පත්ර 

දයහි ජාගම දනොවන බැර ම් යටදත්  ාණ්ඩගය  ර ඇය. දසේව යන්ට විශ්රාම ගැනීදම්දී දසේවා 

 ාලදයහි ස ම වසරක්ම දවනුදවන් අර්න මාසය  වැටුප දලස ්රතිලපාෙන සලස්වා ඇය.දමම 
යත්ත්වය  ඥානාන්විය, සානාරණ හා යුක්තිලසහගය දේ. 

 

3. ්රාග්ධනනන වියෙම් 

 අරමුණූ ඉටු  ර ගැනීමට දහෝ ඉපැයීම් නාරියාව වැඩි කිරීදම්  ාර්යය දවනුදවන් දයොො ගැදනන 

ස්ථාවර ස්ව ාවදේ වත් ම් අත්පත්  ර ගැනීදම් වයාප්ය කිරිදම් දහෝ වැඩි දියුණුකිරීදම් 
 ාර්යය සඳහා  රන ලෙ වියෙම් ්රාග්ධනනන වියෙම් දලස සල නු ලැබ ඇය. 

 

ගිණුම් සඳහා සටහන් 

 

2015 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිදනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

 

01 සටහන -  රජදේ ොය ත්වය  
 -   පුනරාවර්යන : 

 

2100 – 02  මහා  ාණ්ඩාගාරය 53,859,000 48,167,000 

        එ තුව 53,859,000 48,167,000 
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02.  සටහන -   දවනත් තොයම් : 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

 

1505-01 විවින තොයම් 10,749 120,427 

1505 – 02 දසේව යන්ට ලබා  දුන් ණය මය දපොලිය 483,577 508,855 

1505 – 03 ්ර ාශන අදලවිය 44,217 71,378 

1505 – 05 ස්ථිර යැන්පතු හා ඉතිලරි කිරී දම් ගිණුම් මය දපොලිය 69,939 28,147 

2101-10  පළාත් පාලන ඩිප්දලෝමා පාඨමාලාව 6,362,475 7,285,000 

2101 – 15 UNHABITAT  වයාපිතිලය  3,532,500 

  DMC වයාපිතිලය 1,140,000 

2101-16 ග්රාමීය ය මාර්ග පුළුල් කිරීම නියමු වයාපිතිලය  1,603,951 

  -  පළාත් ස ා සහ පළාත් පාලන අමායයාාශය 

2101-17 දවනත් 116,625 1,468 

   -------------- --------------- 

එ තුව    8,227,582 13,151,735 

   ========= ========== 

 

 

03 සටහන -  පරිපාලන සහ තයයනි  වියෙම් : 
  31/12/2015 31/12/2014 

 පුේගල පඩිනඩි 

 

1503-01-01 වැටුප් හා දේයන 9,706,253 15,798,746 

1503-01-02 දසේව  අර්ථ සාන  අරමුෙල 2,325,994 1,741,362 

1503-01-03 දසේව   ාර ාර අරමුෙල 580,999 435,341 

1503-01-04 නිවාඩු දින දගීමම් හා අතිල ාල 404,948 716,819 

1503-01-05 දවනත් දීමනා 10,267,799 438,158 

1503-02-01 ගමන් වියෙම් - දේශීය 182,371 294,780 

  සැපයුම් 

 

1503-03-01 ලිපිද්රවය 1,445,077 1,364,097 

1503-03-02 ඉන්නන ලිහිසිදයල් 1,399,944 2,414,072 

1503-03-03 නිල ඇඳුම් 36,000 40,000 

 

  නඩත්තු වියෙම් 

 

1503-04-01 රථවාහන 2,012,792 1,966,102 

1503-04-02 පිරියය. යන්ත්රසූතත්ර හා උප රණ 440,651 256,532 

1503-04-03 දගොඩනැගිලි 871,196 1,535,185 
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 ගිවිසුම්ගය දසේවා 

 

1503-05-02 දුර ථන 571,401 731,206 

1503-05-03 යැපැල් ගාස්තු 187,563 155,905 

1503-05-04 ජලය හා විදුලිබලය 1,081,106 1,399,547 

1503-05-05 පුවත්පත් හා වාර ්ර ාශන 39,945 38,040 

1503-05-06 තරක්ෂ  දසේවා 953,464 624,134 

1503-05-07 දවනත් 597,524 822,816 

1503-05-08 ෙැන්ීමම් පළ කිරීදම් වියෙම් 624,465 

 

  එ තුව 33,727,491 30,722,840 

 

 

04 සටහන -  මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් 

 

2201-05-01 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම්  14,990,563.37 12,342,807.01 

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණු වැඩසටහන 

 

2201-05-01-01 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම්  

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව - 

  මානව සම්පත් සාවර්නනය 

 

2201-05-01-02 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම්  

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව - ඉාජිදන්රු විෙයාව 1,963,148.62 2,076,876.65 

 

2201-05-01-03 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම්    

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව - දපොදු  ළමනා රණය 2,183,664.25 1,264,672.43 

  වයාපිතිල  ළමනා රණය පිළිබඳ සහතිල  පත්ර  

  පාඨමාලාව  226,333.50 

  පුස්ය ාල  ළමනා රණය පිළිබඳ සහතිල  පත්ර  

  පාඨමාලාව  372,153.50 

 

2201-05-01-04 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -   

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව -   

  ද ෞතිල  සැලසුම් රණය 1,677,947.78 1,607,818.49 

  AUTOCAD මිදු ාාගය පිළිබඳ  සහතිල   

  පත්ර පාඨමාලාව  338,595.00 

 

 

2201-05-01-05 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -  

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව -  මූලය  ළමනා රණය 1,537,135.30 2,532,462.68 
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  පළාත් පාලන මූලය  ළමනා රණය පිළිබඳ  

  ඩිප්දලෝමාව DLGFM 

  2014 පළාත් ස ා සහ පළාත් පාලන තයයන දවනුදවන්  727,934.40 

 

2201-05-01-06  මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -  

  ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණුව -   නනතිල  1,698,032.52 2,186,326.96 

 

 

2201-05-01-07    මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -     

 ජාතිල  මට්ටදම් පුහුණු වැඩසටහන - අනයාපනි  5,930,634.90 16,500.00 

 

  පළාත් පාලන නීතිලය පිළිබඳ සහතිල  පත්ර  

  පාඨමාලාව-සහනානාරලත් පාඨමාලාව    993,133.40 

 

2201-05-01-02    මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් - පළාත් මට්ටදම්  

  පුහුණු වැඩසටහන  2,729,048.21 

    

  පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්දලෝමාව  

  -  සිාහල /  දෙමළ  962,478.00 
   

  පළාත් පාලනය පිළිබඳ ඩිප්දලෝමාව  -  සිාහල / දෙමළ  1,471,224.00 

 

2201-05-03 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -      

  පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනදයහි  

  නාරියා වර්නනය 2,213,995.25 1,733,749.15 

 

2201-05-04 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -   1,293,998.71 2,227,503.85  

  පර්දේෂණ. පුස්ය ාල හා ්ර ාශන 

 

2201-05-05 මානව සම්පත් සාවර්නන වියෙම් -    

  පරිගණ  දයෙවුම් පිළිබඳ සහතිල  පත්ර පාඨමාලාව    

 

  DMC  වයාපිතිල වියෙම් 1,098,942.71 

   ---------------------- ---------------- 

  එ තුව 19,597,500.04 21,466,810.22 

   ============ =========== 

  

 

 

    

05 සටහන -  උපදේශ  දසේවා වියෙම් 

    31/12/2015 31/12/2014 
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 1504-05  වියෙම් ගිණුම -  දපොදු  2,116,894 

     ------------- 

   එ තුව  2,116,894 

     ========== 

 

 

06 සටහන -  විශ්රාම ්රතිලලා  බැීමම හා ක්ෂය 

 

    31/12/2015 31/12/2014 

 

- පාරිදයෝෂි ය  1,502,148 1,648,694 

- විගණන  ගාස්තු  350,000  

- ක්ෂය  8,836,716 7,916,241 

   --------------- ------------- 

 එ තුව  10,688,864 9,464,935 

   ========= ======== 
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07 සටහන -  දේපල, පිරියය සහ උප රණ 

 

  

 විස්යරය 
2015/01/01 

දිනට දශේෂය 

2015 එ තු 

කිරීම 
2015 

ඉවත් කිරීම් 
2015/12/31දින

ට දශේෂය 
2015/01/01 

දිනට ක්ෂය 
2015 ඉවත් 

කිරීම 
2015 ක්ෂය 

2015.12.31දි

නට සමුච්චිය 

ක්ෂය 

2015.12.31 

දිනට 

W.D.V. 

2014.12.31 

දිනට 

W.D.V. 

 

ඉඩම් 

දගොඩනැගිලි 

 

- 
406,890,000 

15,659,000 
- 406,890,000 

15,659,000 

 

8,612,450 
-  

782,950 

 

9,395,400 

406,890,000 

6,263,600 

 

- 

2201-01 
රථවාහන 

 
33,500,000 - - 

33,500,000 14,240,001 - 
6,700,000 20,940,001 12,559,999 19,259,999 

2201-02 

යන්ත්රසූතත්ර හා  ාර්යාලීය 

උප රණ 

 

3,520,896 894,340 - 
4,415,236 1,939,224 - 

249,702 2,188,926 2,226,310 2,303,499 

2201-03 
පුස්ය ාල දපොත් 

 
295,948 199,960 - 

495,908 157,493 - 
31,600 189,093 306,815 138,455 

2201-04-01 
ලී බඩු හා උපාාග 

 
2,013,919 126,125 213,300 1,926,744 1,185,442 106,650 156,692 1,235,484 691,260 106,650 

 

පරිගණ  හා පරිගණ  

උපාාග 

 

13,929,814 982,860 - 14,912,674 10,585,647 - 
915,773 11,501,420 3,411,254 3,344,167 

 එ තුව 53,260,577 424,752,285 213,300 477,799,561 36,720,258 106,650 8,836,716 45,450,323 432,349,238 25,152,769 
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08 සටහන -   ාර  ්රාග්ධනනනය 

 

  

විස්යරය 2015/01/01 

දිනට දශේෂය 

2015 

එ තු 
කිරීම 

2015 

ඉවත් 
 රීම් 

2015/12/31දිනට 

දශේෂය 
2015/01/01 

දිනට ක්ෂය 
2015 

ඉවත් 
කිරීම 

2015 

ක්ෂය 
2015.12.31දින

ට සමුච්චිය ක්ෂය 
2015.12.31 

දිනට 

W.D.V. 

2014.12.31 

දිනට 

W.D.V. 

දගොඩනැගිලි 
ඉදි කිරීම 

 

44,757,072 - - 44,757,072 - - - - 44,757,072 44,757,072 

 44,757,072 - - 44,757,072 - - - - 44,757,072 - 

 

  

 

සටහන -  වර්ෂය තුළ ලී බඩු හා  උපාාග යන්ත්රසූතත්ර හා  ාර්යාල උප රණ වලින් ඉවත්  ර දවනම වත් ම් පාතිලයක් දලස දවන්  රන ලදි. 
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9 සටහන -  දයොග  

  31.12.2015 31.12.2014 

2202-01 ලිපිද්රවය 286,676 440,457 

2202-02 ්ර ාශන 1,517,202 1,581,988 

2202-03 දයොග දල්නනය  13,250 

    ----------- ----------- 

  එ තුව  1,803,878 2,035,695 

 

10 සටහන -  දපර දගවුම් හා ලැබිය යුතු දේ : 

 

2206-01 රක්ෂණය 223,672 125,614 

2206-02 දවනත්  4,856 1,077,597  

2206-03 පළාත් ස ා හා පලාත් පාලන තයයනය 784,909 678,259 

  සහ  UNHABITAT 

    ------------- ------------ 

  එ තුව  1,013,437 1,881,470 

    ======= ======= 

11 සටහන -   ණය රුවන් හා අත්තිල ාරම් : 

 

2203-01  ාර්ය මණ්ඩල ණය රුවන් 33,386 30,707 

2203-02 විවින ණය රුවන් 31,219 32,219 

2204-02 විදශේෂ අත්තිල ාරම් 7,850 7,850 

2204-04 උත්සව අත්තිල ාරම් 12,100 31,700 

2204-05  ාර්ය මණ්ඩල ණය 11,989,906 13,431,575 

2205-01 හදිසි මිලදී ගැනීම් දවනුදවන් අත්තිල ාරම් 123,000 123,000 

2205-03 ණය මිලදී ගැනීදම් දවනුදවන් අත්තිල ාරම් 77,500 77,500 

2205-03 මානව සම්පත් සාවර්නනය 441,477 45,000 

  දවනුදවන් අත්තිල ාරම්  

2205-06 තනුශාගි  දවය අත්තිල ාරම් 30,000 100,000 

2207-01 පරිපාලනය දවය අත්තිල ාරම්  10,000 

  දගවූ යැන්පතු 24,000 

 

  එ තුව  12,772,438 13,889,551 

 

12 සටහන -  මුෙල් සහ මුෙල් සමානයා 

 

2207-02 ලා ා බැාකුව ගිණුම් අා  2323344 8,997,605 943,151  

2207-03 ලා ා බැාකුව ගිණුම් අා  2323350 1,561,995 1,406,059 

2207-04 ඉතිලරිකිරීදම් ගිණුම - ලා ා බැාකුව   2,770,558 1,646,694 

  ගිණුම් අා ය  2329975 

 

  එ තුව   13,330,158 3,995,904 
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13 සටහන -  විශ්රාම ්රතිලලා  බැීමම් : 

 

 තරම්   දශේෂය  5,239,265 3,690,571 

  ාලපරිච්දේෙය තුළ ්රතිලපාෙන 1,454,198 1,548,694 

 දගවූ යථය මුෙල් ්රමාණය 

 අවසාන දශේෂය  6,693,463 5,239,265 

 

14 සටහන -  ණයහිමියන් හා උපචිය ගාස්තු  

 

 2103 – 01 උපචිය  ගාස්තු 1,653,250 1,855,272  

   දගවිය යුතු වැටුප් 68,300 

   දගවිය යුතු  දසේ.අ.අ. 336,545 

   දගවිය යුතු දසේ. ා.අ. 50,482 

   දගවිය යුතු උපයන විට දගීමදම් බදු 7,005 

   දගවිය යුතු සිජු බැාකු ද්රේෂණ 11,000 

   දගවිය යුතු මුේෙර ගාස්තු 125 

 

 2104 – 02 යැන්පතු -  දටන්ඩර්  30,000 84,250 

 

   එ තුව  2,156,707 1,939,522 
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8.0 නිගමනය 

 

 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය සිය ඉලක්  සහ අරමුණු සාක්ෂාත්  ර ගැනීම මගින්  

2015  වර්ෂය තුළදී සිය  ාර්යයන් සාර්ථ ව ඉටු  ර ඇතිල බව මාදග්ධන නිරීක්ෂණය දේ. එහි 

්රතිලඵලයක් දලස,  පළාත් පාලන තයයනවල, විදශේෂදයන්ම දත්රී පත් වූ මන්ත්රීවරුන්දග්ධන හා 
 ාර්ය මණ්ඩලවල,  ාර්යසානනය සහ ෙැනුම සතුටුොය  දලස වැඩි දියුණු විය. 

 

 ද දසේ දවයත්, පළාත් පාලන තයයනවල  අනාගය අවශයයා ඉටු කිරීම හා අනාගය 

අභිදයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී  ලා ා තයයනදේ  ාර්යසානනය 
යවදුරටත් වැඩි දියුණු  ළ යුතු බව නිරීක්ෂණය  රන ලදී. 

 

 පළාත් පාලන තයයනවල දත්රී පත් වූ මන්ත්රීවරුන්දග්ධන,  නිලනාරීන්දග්ධන හා වයාපාරි  

නිදයෝජියයන්දග්ධන ෙැනුම ඉවැඩි කිරීදම් අරමුණින් නව යාක්ෂණය සහ වැඩි දියුණු  ළ 

 ළමනා රණ  පරිචයන් ලබා දීම පිණිස පළාත් මට්ටදම් පුහුණු ක්රියා ාර ම් යවදුරටත් 
ශක්තිලමත් කිරීම අවශය බවෙ මාදග්ධන නිරික්ෂණයයි. 

 

 සඵලොය  පුහුණු වැඩසටහන් දමදහයීමම හා උපදේශ  දසේවා ලබා දීම මගින්  පළාත් පාලන 

අනයාපන තයයනවල ණාණාත්ම  ්රමිතිල අත්  ර ගැනීම සඳහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා 

තයයනය  ළමනා රණ සාවර්නන පුහුණු ඒ   සමග සහදයෝගිත්වදයන්  ටයුතු  ළ යුතු 
බවෙ නිරීක්ෂණය විය. 

 

 දමදහයවන ලෙ පාඨමාලාවල විෂය නිර්දේශවල හා විෂයමාලා වල අවශය දවනස් ම් සිදු 

කිරීදම්  ාර්යය සඳහා එම වැඩසටහන් වලට සහ ාගිවූවන්දගන් ්රතිලදපෝෂණය ලබාගැනීම 

පිණිස පසුවිපරම් ක්රියා ාර ම් සිදු  ළ යුතුව ඇය. 

 

 තයයනදේ ්ර ාශනවල ණාණාත්ම බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාස් ාර  මණ්ඩල  මිටුව 
ශක්තිලමත් කිරීදම් අවශයයාවෙ සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. 

 

 පරිගණ  කුසලයා සහ විවින ක්දෂේත්ර පිළිබඳ නව ්ර ාශන හරහා නව ෙැනුම හා යාක්ෂණය ලබා 

දීදම්දී පළාත් පාලන අාශයට සඵලොය  හා  ාර්යක්ෂම දසේවයක් ලබා දීම පිණිස තයයනදේ 
පුස්ය ාලය  ්රතිලසාවිනානය කිරිම සහ සාවර්නනය කිරීම අයයවශය ීම ඇය. 

 

 තයයනදේ පුහුණු වැඩසටහන් සහ අදනකුත් දසේවාවන් දවනුදවන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇතිල 

දහයින්, දමම වැඩසටහන් දමදහයීමම පිණිස ්රමාණවත් දගොඩනැගිලි ඉඩ ඩ සැපයීදම් 

අවශයයාවයෙ අවනානයට ලක් ීම තිලදබ්. තයයනය පැරණි දගොඩනැගිල්ල  පවත්වාදගන යනු 

ලබන බැවින් යවදුරටත් වයාප්ය කිරීදම් හැකියාව අල්පය. එබැවින්, ෙැනට පවතිලන දගොඩනැගිලි 

පරිශ්රයට යාබෙ ඉඩදම් මහල් පහකින් යුතු දගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා ්රමුනයාව ලබා දීම  
අවශයය. 
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 තයයනදයහි වාහන සමුොය ෙ  වැඩි කිරිම අවශයය. දුර බැහැර ්රදේශවල වැඩිදයන් පුහුණු 

වැඩසටහන් දමදහයීමම සඳහා දමය අයයවශයය. දමම  ාර්යය දවනුදවන් අවම වශදයන් 
ඩබල්  ැබ් රථ / ජීප් රථ 02ක් වත් අවශය දේ. 

 

 පළාත් ස ා හා පළාත් පාලන තයයන අයර බලය විමනයගය කිරීම දමන්ම දමම තයයනවල 

 ාර්ය සානනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය පුහුණු වැඩසටහන් හා වැඩමුළු  දමදහයීමම 

මගින් පළාත් ස ා සහ පළාත් පාලන තයයනවල ක්රියා ාර ම්වල  ාර්යක්ෂම හා සඵලොය  

 ාර්යසානනය සඳහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය අනණ්ඩව පහසු ම් සැපයිය 

යුතුව ඇය. එබැවින්, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා  තයයනදේ යතලයල පහසු ම් සාවර්නනය 
කිරීමෙ වැෙගත් දේ.  

 

 දමදලස, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය 2015 වර්ෂය තුළදී එහි ඉලක්  හා අරමුණු 

අතිලශය සඵලොය  දලස සාක්ෂාත්  රගනිමින් එහි  ාර්ය ාරය ඉටු  ර ඇතිල බව නිරීක්ෂණය 
කිරීම සතුටට  රුණකි. 

 

 

 

 

සුජීේ සමරීමර 

අනයක්ෂ / ්ර.වි.නි. 

පළාත්  පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලා ා තයයනය 
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