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1.        හැඳින්වීම 

 1968කඅංාක32කදර කපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචිකකිරීතේකප තේකවිධිවිධාා කඅනුවකපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචිකකිරීතේක

තදපා්යතතේන්තුවක මගින්ක 1972ක ව්යෂතේක සටක වභසක අවුරුදුක 18ක ඉක්මවූක ශ්රීක ලංාාතේක මතයානුලලක

පදිංචිාරුවන්කලිභාපදිංචිකකිරීමකොකෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදකඅතරකඑමකප තටකාර කලදක

සංත ෝධා භ ටකඅනුවක2016 වසත්යකජූලිකමසක07කව කදි කසටකපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචිකකිරීතේකවභස්කසීමාවක

අවුරුදුක15කතලසකසංත ෝධා භකාර කලදී. 

 

 ආරේාතේකපටන්කතාොළඹක05,කාැප්තපටිතපොළකපාර,කඅංාක38කලිපි තභහිකපිහිටුවාකතිබූකපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචික

කිරීතේකතදපා්යතතේන්තුවක2016කසැප්තැේබ්යක 26ක දි කසටකබේතරමුල්ල,කශ්රීකසුතිතිපුරකපාත්යක “සුහුරුපාභ”ක

තගොඩ ැගිල්තලහිකසථ්ාපිතකාරකඇත.ක 

 
 

1.1. මත්මලි  

 වි ්වසමභකපුද්ගලකඅ  යතාවකකජාතිාකෙැඳුනුේපතයි. 

 

1.2. දැක්ම 

 සෑමකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභකුටමකතෙවුරුකාර කලදකඅ  යතාවක්. 

 

1.3. මමමහිර 

 සභකතද් භකතුළකදීකසභලුමකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභන්තේකකමා ව,කසමාජ,කආ්යථිා,කතද් පාලනිාකසෙකමතිමභක

අයිතිවාසාේකකසුරැතා කඅයුරින්කද, සභකතද් තභන්කකබැෙැරකවූකඅවස්ථාවලකකආරක්ෂාවකසැලතස කඅයුරින්කදක

ඔවුන්තේකතතොරතුරුකඇතුළේකතාොටකජාතිාකපුද්ගලකදේතකපද්ධාතිභක්කකසාස්කකිරීම,කකිසභේකකපුරවැසභකුතේක

අ  යතාවකතෙවුරුකාරකගත යුතුකඅවස්ථාවලකදීකජාතිාකොකකඅත කුේකකආභත වලටකතතොරතුරුකසැපයීමකසෙක

ශ්රීකලංාාතේකජාතිාකආරක්ෂාවටකොකසංව්යධා භටකසොභකවීම. 

 

1.4. ප්රධාලන කලර්යාවභ්ලරයාව  

 සෑමකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභකුතේමකපුද්ගලකතතොරතුරුකරැස්ාරකජාතිාකපුද්ගලකතතොරතුරුකකපද්ධාතිභක්කස්ථාපිතක
ාරකපවේවාතග කභාම 

 

 සුදුසුාේලේකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභන්ටකජාතිාකකෙැඳුනුේපතක්කනිකුේකකකිරීම 
 

 ජාතිාකබුද්ධිකොකආරක්ෂාකඅං කවලටකඅව යකවූකවිටකපුද්ගලභන්කපිළිබඳකතතොරතුරුකවිම්ය ණභකකිරීම,කසෙතිාක
කිරීමකසෙකතතොරතුරුකොකදැනුමකහුවමාරුකාරකගැමම 

 

1.5. මදපලර්තමම්න්තුමව ිගකීම 

 සෑමකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභකුතේමකපුද්ගලකතතොරතුරුකරැස්ාරකජාතිාකපුද්ගලකදේතකගබඩාවක්කස්ථාපිතකාරකක
පවේවාතග කභාම. 

 
 නිසකවභසකසේපූ්යණකවූකසෑමකශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභකුමකලිභාපදිංචිකාර,කජාතිාකෙැඳුනුේපතක්කනිකුේකකිරීම. 
 
 ශ්රීකලාංකිාකපුරවැසභන්තේකපුද්ගලකතතොරතුරුකතෙවුරුකාරකසෙතිාකකිරීම. 
 
 රාජයකොකඅනිකුේකආභත කසම කතතොරතුරුකොකදැනුමකහුවමාරුකකාරකගැමම. 
 
 නූත ක තාක්ෂණිාක දැනුමක ොක මා වක සේපේක සංව්යධා භක තුළින්ක තදපා්යතතේන්තුතේක  ායතාවභක

තගොඩ ැගීම.ක 
 ජාතිාකආරක්ෂාවටකොකරතේකසංව්යධා කක්රිභාවලිභටකසොභවීම. 



 

2 
 

2. හැඳුනුම්පත් සැකසීමම් ක්රියාවලියේමව කාකලයනයාව 

 1972  

1968කඅංාක32කදර කපුද්ගලභන් ලිභාපදිංචිකකිරීතේකප තේකවිධිවිධාා කඅනුව අවුරුදුක18කඉක්ම වූකශ්රීකලංාාතේක

මතයානුලලකපදිංචිාරුවන්කලිභාපදිංචිකකිරීමකොකෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදී. 

 2014.02.28  

තශ්රේෂ්ධාධිාරණතේකතගොනුකාර කලදකඅංාකSC ApplicationකNo.93/2013 (F/R)කදර කමා වකහිමිාේකතපේසේක

විාාගභකසේබන්ධාතභන්කඑමකඅධිාරණභකවිසන්කලබාකදීකඇතිකනිතභෝගභකඅනුවකආරේාතේකසටකසංෙලකාාෂාතවන්ක

පමණක්කසාස්කාර කලදකජාතිාකෙැදුනුේපතක2014.02.28කදි කසට සංෙලකොකතදමළකාාෂාකද්විේවතභන්කලිභාක

නිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදී. 

 

 2016.02.02 

1968කඅංාක32ක දර කපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචිකකිරීතේකප තටකව්යෂක2016කජුලිකමසක07කව කදි කසටකාර කලදක

සංත ෝධා භටකඅනුව වභසකඅවුරුදුක15කසේපූ්යණකශ්රීකලංාාතේකමතයානුලලකපදිංචිාරුවන්කලිභාපදිංචිකකිරීමකොක

ෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදී. 

 

 2017.10.27 

සංෙල, තදමළකොකඉංග්රිසකභ කාාෂාකරිේවතභන්මකසමන්විතකව කපරිදිකඅතික වී කජාතිාකෙැඳුනුේපේක(සුහුරුක

ාාඩ්පේ)කනිකුේකකිරීමක2017.10.27කදි කසටකආරේාකාර කලදී. 

 

 

 

 වකජාතිාකෙැඳුනුේපතේකඡාභාරූපභකි. 
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3.         ජලතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහල මතොරතුරු තලක්ෂණයාව මයාවොදල ගැනීම. 

3.1. පරිගණක අනුසලරමයාවන් අාංක මයාවදීම. 

මුල්කවරටකනිකුේකාරනුකලබ කෙැඳුනුේපේකසඳොකඅංාකතභදීමක2007කජ වාරික01කව කදි කසටකතදපා්යතතේන්තුවක

තුළමකසදුකකිරීමකආරේාකාර කලදී.ක 

3.2. පරිගණක භ්ලකාතමයාවන් ජලතික හැඳුනුම්පත් සකස් කිරීම. 

පරිගණාභකාාවිතතභන්කසංෙලකසෙකතදමළකද්වීකාාෂාතවන්මකමුද්රිතකෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීතේකරමතේදභක2014ක

තපබරවාරිකමසක28කදි කසටකආරේාකාර කලදී.ක 

3.3. පරිගණක සුචිපත් නිකුත් කිරීම. 

 ැතිවූකෙැඳුනුේපේකසඳොකඅනුපිටපේකනිකුේකකිරීතේකදීකසෙකපවේ ාකෙැඳුනුේපේකසංත ෝධා භකකිරිතේදීකඅව යක

ව කතදපා්යතතේන්තුකවා්යතාක (සුචිපේ)කතසවීම, මිනිස්කශ්රමභකතභොදාකසදුකතාතර කාා්යභභක්කවිභ.ක දැ ටකඑමක

සුචිපේකපරිගණාකගතකාරකඇතිකබැවින්කඒවාකපරිගණාභකමගින්කපරීක්ෂාකකිරීමකසදුකතේ.කක 

 

4. ජලතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමම් ක්රියාවලියේයාව මවගිත් කිරීම. 

 

4.1. සාංහල් හල මදමළ භ්ලෂල මදමකන් යුතුි මුද්රණයාව කරන ල්ද පරිගණකගත හැඳුනුම්පතක් හඳුන්ිල දීම. 

 

සංෙලකොකතදමළකාාෂාකද්විේවතභන්කෙැඳුනුේපේකලිභාකනිකුේකාර කතලසකඉල්ලාකඉදිරිපේකාරකතිබූකඅංාකSC 

Application No. 93/2013ක (F/R) දර කමා වකහිමිාේකතපේසේකවිාාගභකසේබන්ධාතභන්කතශ්රේෂ්ධාධිාරණභක

විසන්, විදුේකජාතිාකෙැඳුනුේපතකනිකුේකාර කතතක්, 2014.01.01 දි කසටකසංෙලකොකතදමළකාාෂාකද්විේවතභන්ක

යුතුවකෙැඳුනුේපේකනිකුේකාර කතලසකනිතභෝගකාරකඇත. 

 

එතතක්කනිකුේකාර කලදකෙැඳුනුේපතකඅතින්කලිභාකඑක්කාාෂාවකින්කපමණක්කනිකුේකාර කලද්දකි.  ෙැඳුනුේපතක

ාාෂාකතදාකින්කඅතින්කලිවීතේකදී ඒකසඳොකගතකව කාාලභ,කතපරකඑක්කාාෂාවකින්කපමණක්කඅතින්කලිවීමකසඳොකගතක

ව කාාලභකතමන්කතදගුණභක්කපමණකගතවනුකඇත.  එතසේමකඒකසඳොකඅව ය ව කනිලධාාරීන්කසංඛ්යාවකදකඅතික

වි ාලභ. තේකසඳොකවිසඳුමක්කතලසකව්යෂක2014කතපබරවාරික28කව කදි කසටකපරිගණාගතකරමතේදභක්කඔසත්සේක

සංෙලකොකතදමළකද්වීකාාෂාතවන්මකජාතිාකෙැදුනුේපේකනිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදී. 

4.2. සාංහල්, ඉාංග්රිස හල මදමළ භ්ලෂල රිත්ිමයාවන්ම සමන්කාත ජලතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම. 

විදුේකජාතිාකෙැදුනුේපේකවයාපිතිභකභටතේකදිභේකාර කලදකපළමුකපිභවරකව තභන්ක2017කඔක්තතෝබ්යකමසක

27ව ක දි ක සටක තමමක තදපා්යතතේන්තුවටමකආතේනිාක පරිගණාගතකරමතේදභක්කොක තල්ස(්ය)ක තාක්ෂණභක

උපතභෝගීකාරකගනිමින්කසංෙල, තදමළකොකඉංග්රිසකභ කාාෂාකරිේවතභන්මකසමන්විතකව කපරිදිකඅති වී කජාතිාක

ෙැඳුනුේපතක්ක(සුහුරුකාාඩ්පතක්)කනිකුේකකිරීමකආරේාකාර කලදී. 
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5. 2017 ිර්ෂමව නිකුත් කළ හැඳුනුම්පත් පිළිබඳ සලරලාංයයාව. 

5.1. එක් දින මසේියාව 

ෙදිස අව යතාවභන් සඳො ාඩි මින් ෙැඳුනුේපේකලබා ගැමමට අතප්ක්ෂා ාර  අභදුේාරුවන් තවනුතවන් 

එක් දි ක් තුළ ෙැඳුනුේපේ නිකුේ කිරීතේ ාඩි ේ වැඩපිළිතවලක් (එක්කදි කතසේවභ) 2003.09.01 දි  සට 

ආරේා ාර ඇත. තේ භටතේ එක්කඅභදුේපතක් තවනුතවන් රු.500/- ා රජතේ අනුමත ගාස්තුවක් අභ ාරනු 

ලැබූකඅතරක2015කජූලික01කදි කසටකඑක්කදි කතසේවාකගාස්තුවකරු.1000/-කක්කතලසකසංත ෝධා භකාරනුකලැබකඇත.ක 

එක්කදි කතසේවාකවැඩකසටෙ කභටකතේක2017 ව්යෂතේකජ වාරිකමසකසටකතදසැේබ්යකමසකදක්වාකඑක්කඑක්කමාසභකතුලක

නිකුේකාරනුකලැබුකෙැඳුනුේපේකසංඛ්යාවකසෙකඉන්කතදපා්යතතේන්තුවකලැබුකආදාභමකපෙතකවගුතවන්කදැක්තේ. 

මලසයාව නිකුත් කළ හැඳුනුම්පත් සාංඛ්යලි ල්ැබුණු ආදලයාවම (රු) 

ජ වාරි 18,256 18,256,000.00 

තපබරවාරි 19,191 19,191,000.00 

මා්යතු 21,858 21,858,000.00 

අතප්රේල් 12,999 12,999,000.00 

මැයි 19,989 19,989,000.00 

ජුනි 22,608 22,608,000.00 

ජූලි 22,603 22,603,000.00 

අතගෝස්තු 25,225 25,225,000.00 

සැප්තැේබ්ය 19,927 19,927,000.00 

ඔක්තතෝබ්ය 22,724 22,724,000.00 

ත ොවැේබ්ය 26,365 26,365,000.00 

තදසැේබ්ය 23,693 23,693,000.00 

එකතුි 255,438 255,438,000.00 
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5.2. ජාංගම මසේියාව 

ඡන්දකප්රාා කකිරීමකසඳොකජාතිාකෙැඳුනුේපත අනිවා්යභකකිරීමේකසමගකජංගමකතසේවාකපැවැේවීමකතේගවේකාර ක

ලදී.කතමමකජංගමකතසේවාකමගින්කදුරකබැෙැරකප්රතද් වලකසටි කජ තාවකතවතකතගොස්කසේපූ්යණකාර කලද අභදුේපේක

ාාරකගැමමකසදුකාරනුකලබයි. ස්ථාමභකමේටමින්කක්රිභාේමාකාර කලදකජංගමකතසේවාකවැඩසටෙන්කභටතේක2017ක

ව්යෂතේදීකෙැඳුනුේපේක22,088කක්කනිකුේකාරකඇතිකඅතරකඑභකලදකමුළුකඉල්ලුේපත්රකසංඛ්යාතවන්ක90ිකි. 

අනු 

අාංකයාව 
දිනයාව 

සාංකාධාලනයාව / අනුග්රලහක  

දලයාවකත්ියාව දුන් ආයාවතනයාව 
ස්ථලනයාව  

ල්ද 

ඉල්ලුම්පත් 

එකතුි 

01 2017/01/07 ස්වතද්  ාටයුතුකඅමාතයාං භ  ාතගොඩ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 720 

02 
2017/01/10
-11 

බ්රවුන්ස් ආභත භ බ්රවුන්ස් ආභත කපරිතශ්රේකදී 87 

03 2017/01/12 
නිවාස ොකඉදිකිරීේකඅමාතයකසිතේකතප්රේමදාසක
මැතිතුමාකසෙකලුණුගේතවතෙරකප්රාතද්ය භ 
තල්ාේකාා්යභාලභ 

ලුණුගේතවතෙර වීරවිලක වක ගරභ, තුරුකතසවණක
අසලක“ගජසමරගම”කනිවාසකගේමා භකආශ්රිතව  

108 

04 2017/01/14 ස්වතද්  ාටයුතුකඅමාතයාං භ නිළ තමතෙවරකසමාප්තිකවැඩසටෙ ක-කගාල්ල 318 

05 2017/01/20 ාැළණිභ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ ාැළණිභ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලතේකදී 96 

06 2017/01/28 
සද්දමුල්ල ප්රගතිකසංස්ාිතිාකසංසඳභකොක
තෙෝමාගමකප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 

සද්දමුල්ල මද්දුමකබණ්ඩාරකාණිෂ්ධකවිදයාලතේකදී 126 

07 2017/01/29 සවිල් ආරක්ෂාකාමිටුවක-කවැලිතේරිභ ශ්රී සුගතාරාමපුරාණකවිොරස්ථා තේකදී 114 

08 2017/02/03 
ශ්රී ලංාාකාාන්තාකමතීඥකසංගමභක-ක
අවිස්සාතේල්ල 

අවිස්සාතේල්ල, අධිාරණකසංකී්යණතේකමතීඥක
විතේාාගාරතේකදී 

65 

09 2017/02/03 
නිවාස ොකඉදිකිරීේකඅමාතයකසිතේකතප්රේමදාසක
මැතිතුමාකසෙකසූරිභවැවකප්රාතද්ය භකතල්ාේ 
ාා්යභාලභ 

වැලිවැව ගේමා භකආශ්රිතව 144 

10 2017/02/17 තිස්සමොරාමභ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ තිස්සමොරාමභ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලතේකදී 610 

11 2017/02/17 බුලේසංෙල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ බුලේසංෙල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලතේකදී 802 

12 2017/02/22 
ශ්රී ලංාාකආතභෝජ කමණ්ඩලභක-කබිභගමක
ාලාපභ 

ආභත  පරිශ්රතේකදී 46 

13 2017/02/23 
නිවාස ොකඉදිකිරීේකඅමාතයකසිතේකතප්රේමදාසක
මැතිතුමාකසෙකතිස්සමොරාමභකප්රාතද්ය භ 
තල්ාේකාා්යභාලභ 

සරිජභගම ගේමා භකආශ්රිතව 42 

14 2017/02/28 මදුරාවල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ මදුරාවල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලතේකදී 658 

15 2017/03/08 ශ්රී ලංාාකරූපවාහිමකසංස්ථාව අේබලන්තගොඩ ධා්යමාත ෝාකවිදයාලතේකදී  17 

16 2017/03/10 එභාතටල් ලංාාකතපෞද්ගලිාකසමාගම ආභත  පරිශ්රකතේකදී 20 

17 2017/03/14 ශ්රී ලංාාකවිාාගකතදපා්යතතේන්තුව ආභත  පරිශ්රකතේකදී 72 

18 2017/03/16 
ජාතිා ප්රතිපේතිකොකආ්යථිාකාටයුතුක
අමාතයාං භ, 1ව කමෙල, බ්රිස්ටල්කවීදිභ, 
තාොළඹක01. 

ාළුතර දිස්රික්ාභක-කමිරිස්වේතකවතුභාභ 41 

19 2017/03/19 ජාතිා තරුණකතසේවාකසාාව 
රිකුණාමලභ  ගරකොකාඩවේකසතරකප්රාතද්ය භක
තල්ාේකාා්යභාලභ 

134 

20 2017/03/21 
ජාතිා ප්රතිපේතිකොකආ්යථිාකාටයුතුක
අමාතයාං භ, 1ව කමෙල, බ්රිස්ටල්කවීදිභ, 
තාොළඹක01. 

නුවරඑළිභ දිස්රික්ාභක-කවව්යලිකවතුභාභ 54 

21 2017/03/23 
ජාතිා ප්රතිපේතිකොකආ්යථිාකාටයුතුක
අමාතයාං භ, 1ව කමෙල, බ්රිස්ටල්කවීදිභ, 
තාොළඹක01. 

රේ පුරභ දිස්රික්ාභක-කඇන්දා කවතුභාභ 41 

22 2017/03/30 අලුේාතඩ් උසාවිකසංකී්යණභ මතිඥ සංගමභ 25 

23 2017/04/03 ශ්රී ලංාාකයුධාකෙමුදාව 683 වි ්වමඩුකබලතසේ ාකමූලස්ථා භ 75 

24 2017/04/07 නිලතමතෙවර ජංගමතසේවා කුරු/ගතණ්වේත එස්.බී.තෙේරේකජාතිාකපාසල 268 

25 2017/04/08 වැල්ලේපිටිභ-තපොලිසභ තසේදවේත සද්ධාා්යථකවිදයාලභ 142 

26 2017/04/22 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා  ැදුන්ා්යනි මොකේදයාලභකවේනිභාවකඋතුර  246 

27 2017/04/23 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා තෙේටිකුලම මොකවිදයාලභකතවන්ගචෙතෙඩිකුලේ 310 

28 2017/04/29 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා ගාමිණි මොකවිදයාලභකවේනිභාකදකුණ 83 

29 2017/04/30 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා තදමළ මොකවිදයාලභකවේනිභාව 293 

30 2017/05/04 ගම ා ගම කතාොමිෂන්කසාාව ආභත  පරිශ්රතේකදී 48 



 

6 
 

31 2017/05/06 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා ඇෙැටුවැව ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාල 212 

32 2017/05/20 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා ාණ්ඩවාලායි 465 

33 2017/05/20 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා පචෙචිලපයිපල්තලයි 205 

34 2017/05/22 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා පුදුකුඩිරුප්පු ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ  548 

35 2017/06/07 තාොළඹ තාොටස්කතවළඳතපොල ආභත  පරිශ්රතේකදී 24 

36 2017/06/10 ත ොචෙචිභාගම ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ ත ොචෙචිභාගම ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලකපරිශ්රභ 254 

37 2017/06/24 

තසෞඛ්ය තද්ය භකවවදයසමාජකසුාකසාධා ක
පරිවාසකොකළමාරක්ෂාකතසේවාකපරිසරකසෙක
පළාේකසාාකාටයුතු අමාතයං භ, උතුරුකමැදක
පළාත   

ාැබිතිතගොල්ලෑව මධායකමොකවිදයාලභ 207 

38 2017/06/24 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා  ාරේමල ප්රාතද්ය භකතල්ාේ  ාා්යභාලභ 316 

39 2017/06/25 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා වීරඹුතගදර ඩී.එස්කතසේ ා ාභාකවිදයාලතේදී 315 

40 2017/06/30 ලංාා බැංකුව ලංාා බැංකුවකප්රධාා කාා්යභාලතේදී 220 

41 2017/07/06 මාස් ඇක්ටිේකාන්ටුව්යකලයින්ක(ආභත භ) මාස් ඇක්ටිේකාන්ටුව්යකලයින් 81 

42 2017/07/15 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා යූ.බී.වන්නි ාභා පාසලක(ගල්ගමුව) 1262 

43 2017/07/16 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා මෙව විජභබාකජාතිාකපාසලක(මෙව) 279 

44 2017/07/16 ෆයිස්ය මුස්තාෆාකමැතිතුමා(මරදා ) 
මේටක්කුලිභ ශ්රීකවිරමපුරකජ තසව කඋේසවක
 ාලාව  

36 

45 2017/07/20 සොාර තපොලිස්කඅධිාාරිකාා්යභාලභ පුේතලම තපොලිස්කස්ථා භ 131 

46 2017/07/22 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා තාොතබයිගතන් ජාතිාකපාසල 534 

47 2017/07/23 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා මාවතගම ජාතිාකපාසල 280 

48 2017/07/29 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා  කුලිභාපිටිභක-කබටහිරකසාරා ාේකවිදයාලභ 90 

49 2017/07/30 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා රස් ාභාපුර  මොකවිදයාලභ 280 

50 2017/08/05 
ජංගම තසේවභක(තාොල්ලුපිටිභකතපොලිස්ක
ස්ථා භ) 

 ාන්ත මරිභාකවිදයාලභ 35 

51 2017/08/05 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා පඩුවස්නුවරක-කබටහිර 442 

52 2017/08/06 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා මාස්තපොත 152 

53 2017/08/11 ජංගම තසේවභක(මරදා කතපොලිස්කස්ථා භ) අධිාරණ මාවතකශ්රීකතබෝධිරාජාරාමභ 4 

54 2017/08/12 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා(කිලිත ොචෙචි) ාරචෙචික(ප්රාතද්ය භ තල්ාේකාා්යභාලභ) 326 

55 2017/08/13 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවා(කිලිත ොචෙචි) පූ ක්ාරික(ප්රාතද්ය භ තල්ාේකාා්යභාලභ) 375 

56 2017/08/12 ජංගම තසේවභක(කරාගමකතපොලිස්කස්ථා භ) ජාතයන්තර තබෞද්ධාකමධායස්ථා භ 171 

57 2017/08/13 ජංගම තසේවභක(කාඳා කතපොලිස්කස්ථා භ) තපොල්පිේමූාලා  ප්රජාක ාලාව 239 

58 2017/08/17 ජංගම තසේවභක(කතබොරැල්ලකතපොලිස්කස්ථා භ) සරිසර උභ කමෙල්කනිවාසකසංකී්යණභ 92 

59 2017/08/18 ජංගම තසේවභක(කාෙතුඩුවකතපොලිස්කස්ථා භ) කිරිවේතුඩුව සණසකබැංකුකාා්යභාලභ 238 

60 2017/08/19 නිලතමතෙවර ජංගමකතසේවාක(කුරුණෑගල) පඩුවස්නුවර- ැතග හිරක(තදමටව මොකවිදයාලභ) 410 

61 2017/08/20 ජංගම තසේවභක(කාටා කතපොලිස්කස්ථා භ) ශ්රී ෙරි ්ෙන්ද්රපුරකවිොරභ 65 

62 2017/08/24 ශ්රීකලංාාකමෙ බැංකුව ශ්රීකලංාාකමෙ බැංකුකපරිශ්රභ 201 

63 8/22/2017 හික්කග්රා/නි ගලතගොඩකබටහිකසෙක ැතග   ගලතගොඩකසීවලී ාණිටුකවිදයාලභ 130 

64 2017/08/25 
විගණාාධිපති  තදපා්යතතේන්තුකසුාකසාධාාක
සංගමභ 

විගණාාධිපති  තදපා්යතතේන්තුකසුාකසාධාාක
සංගමභ 

59 

65 2017/08/25  අමා.මුස්තාෆාකමැතිතුමා(මරදා ) අතේගුණරේ   ාලාව 35 

66 2017/08/26 නිලතමතෙවර(මුලතිවු) ප්රාතද්ය භ තල්ාේකාා්යභාලභ,කදුනුක්ාායි 250 

67 2017/08/27 නිලතමතෙවර(මුලතිවු) වැලිඔභක(සේපේ නුවරකජාතිාකපාසල) 398 

68 2017/08/28  නිලතමතෙවර(මුලතිවු) මරිේටේපේතුක(ප්රාතද්ය භ තල්ාේකාා්යභාලභ) 410 

69 2017.09.02 සී/ස සමුපාාරකසමිතිභ(මීගමුව) සී/ස සමුපාාරකසමිතික ාලාව 107 

70 2017.09.09 නිලතමතෙවර (මන් ාරම) මන් ාරම-(අල් අෂ්යකවිදයාලභ) 330 

71 2017/09/09 පා.ම.පී.ෙැරිසන් මැතිතුමා ත ොචෙචිභාගම 367 

72 2017.09.10 නිලතමතෙවර (මන් ාරම)  ාන්තන් (ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ) 58 

73 2017.09.11 නිලතමතෙවර (මන් ාරම) මඩු (ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ) 62 

74 2017/09/11 පා.ම.පී.ෙැරිසන් මැතිතුමා මධායම නුවරගේකපළාත 131 

75 2017/09/12 පා.ම.පී.ෙැරිසන් මැතිතුමා මෙවිලචෙචිභ 320 

76 2017/09/23 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) රිදීගම (රේබඩගල්ලකමධායකමොකවිදයාලභ) 176 

77 2017/09/24 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) ඉේබාගමුවක(ඉේබාගමුව මධායකමොකවිදයාලභ) 303 

78 2017/09/30 ජාතයන්තර සංෙකසමාජභක(ගාල්ල) තඩන්සල් තාොේබෑාඩුවකවිදයාලභ 62 
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79 2017/09/30 නිලතමතෙවර (මන් ාරම) මාන්තායික(අඩේපන් විදයාලභ) 156 

80 2017/10/01 නිලතමතෙවර (මන් ාරම) මුසලි (සලාවතුරකවිදයාලභ.) 577 

81 2017/10/07  අේත ගල්ල  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ තබේමුල්ල උපාා්යභාලභ 125 

82 2017/10/10 බස් ාහිර පළාේකඅධායාප කාා්යභාලභ බස් ාහිර පළාේකඅධායාප කාා්යභාලභ 121 

83 2017/10/14 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) පන් ල 403 

84 2017/10/15 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) උඩුබද්දාව 182 

85 2017/10/15 විලිඹුල එක්සේක(මෙර)තවළඳකසංගමභ විලිඹුල (ාණිෂ්ධකවිදයාලභ) 172 

86 2017/10/21 අේත ගල්ල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ වල්තපොල ශ්රීකසුම ාරාමභ 82 

87 2017/10/28 අේත ගල්ල  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ රනිස්සවල විොරස්ථා භ 140 

88 2017/10/28 පාලිත තතවරප්තපරුමකමැතිතුමා බුලේසංෙල  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 470 

89 2017/10/28 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) නිාවැරටිභ (නි.මෙතසන්කවිදයාලභ) 116 

90 2017/10/29  ාලන්දා ාණිෂ්ධකආදිකශිෂයකසංගමභ  ාලන්දා ාණිෂ්ධකආදිකශිෂයකසංගමභ 37 

91 2017/10/29 අේත ගල්ල  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ පිටිතේතගදර මොකවිදයාලභ 270 

92 2017/10/29 නිලතමතෙවර (කුරුණෑගල) බමුණාතාොටුව ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 294 

93 2017/10/29 පාලිත තතවරප්තපරුමකමැතිතුමා මඳුරාවල   ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 252 

94 2017/11/04 අේත ගල්ල  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ මීවල ප්රජාක ාලාව 150 

95 2017/11/04 ජාතයන්තර සංෙකසමාජභ(පිළිභන්දල) ාැස්බෑව 73 

96 2017/11/10 බ්රැන්ඩික්ස් ඇපරල්කආභත භ(රේමලා ) බ්රැන්ඩික්ස් ඇපරල්කආභත භක(රේමලා ) 79 

97 2017/11/11 තබන්තතොට  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ තබන්තතොට ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 1250 

98 2017/11/15 මාස් ඇක්ටිේකෂැතඩෝකලයින්(ාටුණාභා) මාස් ඇක්ටිේකෂැතඩෝකලයින්ක(ාටු ාභා) 60 

99 2017/11/12 ජාතයන්තර සංෙකසමාජභ බිබිලක(මලගිරි විොරභ) 150 

100 2017/11/18 ශ්රී ලංාාකතටලිතාොේකතමොබිතටල් තෙෝමාගම ප්රාතද්ය භ  තල්ාේකාා්යභාලභ 437 

101 2017/11/21 රජතේ ප්රවිේතිකතදපා්යතතේන්තුව රජතේ ප්රවිේතිකතදපා්යතතේන්තුව 70 

102 2017/11/21 තදොඩන්තගොඩ ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ තදොඩන්තගොඩ  ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 110 

103 2017/11/25 පෙළභාතගොඩ  (ගේපෙකප්රා.තල්) සුගතා න්ද ාරාමභ ගේපෙ 95 

104 2017/11/26 පාලිත තතවරප්තපරුමකමැතිතුමා පාලින්ද නුවර  ප්රාතද්ය භ  තල්ාේකාා්යභාලභ 958 

105 2017/11/26 තජෝන් ඊ.ඒ.අමරතුංගකමැතිතුමා වේතල ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 75 

106 2017/12/01 සංෙ සමාජභ ාැස්බෑව ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභ 70 

107 2017/12/04 ාාන්තා ොකළමාකාටයුතුකඅමාතයාං භ 
 ාචෙෙදූව ප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලභක
(අනුරාධාපුර) 

82 

108 2017/12/06 බ්රැන්ඩික්ස් ඇපරල්කෆිනිෂංකරේමලා  රේමලා (බ්රැන්ඩික්ස් ඇපරල්කෆිනිෂංකආභත භ) 111 

 
2017.01.01 දින සට 2017.12 .31 දක්ිල පිත්ිනු ල්ැබූ ජාංගම හල නිල්මමමහිර  මසේිලින් ිල්දී ල්ද ඉල්ලුම්පත් 

එකතුි 
24,659 
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5.3. සලමලනය මසේියාව 

2017ක ව්යෂතේක ජ වාරික 01ක දි ක සටක තදසැේබ්යක 31ක දි ක දක්වාක ාාලභක තුළක සාමා යක තසේවභක භටතේක
තදපා්යතතේන්තුවකමගින්කනිකුේකාළකෙැඳුනුේපේකගණ කපෙතකපරිදිකතේ.ක 

මලසයාව ල්ැබුණු අයාවදුම්පත් සාංඛ්යලි නිකුත් කළ හැඳුනුම්පත් සාංඛ්යලි 

ජ වාරි 42,113 36,432 

තපබරවාරි 37,258 10,841 

මා්යතු 77,363 114,873 

අතප්රේල් 78,941 52,174 

මැයි 81,387 74,005 

ජුනි 106,238 69,448 

ජූලි 89,525 66,029 

අතගෝස්තු 67,628 59,313 

සැප්තැේබ්ය 46,737 62,129 

ඔක්තතෝබ්ය 36,363 102,329 

ත ොවැේබ්ය 43,023 73,364 

තදසැේබ්ය 42,103 41,294 

එකතුි 748,679 762,231 
    

 

සැ.යු.ක:කකසමෙරකමාසවල ලැබුණුකඅභදුේපේකසංඛ්යාතේකොකනිකුේකාළකෙැඳුනුේපේකසංඛ්යාතේකතව සටකතෙේතුකපෙතක

සඳෙන්කතේ. 

 2016කවසත්යකෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීමටකඉතිරිකවූකඉල්ලුේපේකප්රමාණභ. 

 අඩුපාඩුකසහිතකඉල්ලුේපත්රකඉදිරිපේකකිරීම. 

 වභසකඅසේපූ්යණකඉල්ලුේපත්රකඉදිරිපේකකිරීම. 

 වයාජකඉල්ලුේපත්රකඉදිරිපේකකිරීම. 

 

මුද්රණභකතවමින්කපවති කෙැඳුනුේපේකවලකඡාභාරූපභකි. 
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ක6. මතිමභකප්රගතිභ 

1968කඅංාක32කදර කපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචිකකිරීතේකප තක(2016කඅංාක8කදර කසංත ෝධිතකප ත)කඅනුවකමතික
අං තභන්කසදුකාරනුකලබ කාා්යභභන්කපෙතකසඳෙන්කතේ. 

 කිසභේක පුද්ගලතභකුක 2016ක අංාක 8ක දර ක පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික කිරීතේක (සංත ෝධා )ක ප තතහික 44(1)ක

අ,ආ,ඇ,ඈ,ඉකවගන්තිකඅනුවකසදුාරකඇතිකවැරදිකසේබන්ධාතභන්කවිම්ය  භක්කපවේවාකඅදාළකමතිකාටයුතුකසදුක

කිරීම. 

 ප තතහික39කඅක(1)කවගන්තිභකඅනුවකභේකතැ ැේතතකුකඅදාළකනිභමිතකතතොරතුරුකලිඛිතවකඉදිරිපේකාර කතලසක

දැනුේදීමටකතාොමසාරිස්කජ රාල්වරභාකතෙෝකබලභලේකනිලධාාරිතභකුටකඇතිකබලතලකක්රිභාේමාකකිරීම. 

 

 39ක(ආ)කවගන්තිභකඅනුවකරජතේකනිලධාාරිතභකුකනිලකාා්යභභකඉටුකකිරීතේදීකාරනුකලබ කඉල්ලීමකමතකභේක

තැ ැේතතකුතේකජාතිාකෙැඳුනුේපතේකසඳෙන්කතතොරතුරුකවලකසතයතාවභකසෙතිාකකිරීම. 

 39ක(ඇ)කවගන්තිභකඅනුවකඅධිාාරිභක්කවිසන්කාරනුකලබ කලිඛිතකඉල්ලීේකමතකජාතිාකෙැඳුනුේපතකදරන් ාක

පිළිබඳකවිස්තරකවලකසතයතාවභකසෙතිාකකිරීම. 

 

කඒකඅනුව,ක2017කවසරකතුළකඉටුකාර කලදකාා්යභභන්කපිළිබදකවිස්තරකපෙතකපරිදිකතේ. 

අංාභ ක්රිභාාාරාම ලදක
අභදුේපේ/ලිපි 

වැඩකඅවසන්ක
අභදුේපේ/ලිපි 

ක්රිභාාාරීක
අභදුේපේ/ලිපි 

01 ගැටළුකසහිතකඅභදුේපේ 
I. ද්විේවකඅභඳුේපේකඉදිරිපේකකිරීම.ක(මුල්කඅභඳුේපේක

තදාක්කතෙෝකවැඩිකගණ ක්කඉදිරිපේකකිරීම.) 
II. එාමකෙැඳුනුේපේකඅංාභටකඑකිත ාටකතව ස්ක

පුද්ගලභන්තේකඡාභාරූපකපැවතීම. 
III. සංත ෝධිතකඅභඳුේපේකසම කවිාිතිකාර කලදක

ෙැඳුනුේපේකොකතව ේකපුද්ගලභන්ටකහිමිකෙැඳුනුේපේක
ඉදිරිපේකකිරීම 

IV. වයාජකඋප්පැන් කසෙතිාකඉදිරිපේකකිරීම. 
V. අභඳුේපේකසම කතභොමුකතාතර කසැාකාටයුතුක

උප්පැන් කසෙතිාකපරීක්ෂාකකිරිමකසඳොකතරිතස්ට්රා්යක
ජ රාල්කතදපා්යතතේන්තුවටකතභොමුකකිරීම. 

 
 
 
 
 
 
 

5092 

 
 
 
 
 
 
 

3379 

 
 
 
 
 
 
 

1713 
 

02 I. විතද් ගතකවීකසටි කතෙෝකවිතද් ගතකවීමටක
බලාතපොතරොේතුකව කඅභටකඅව යකතපොලිස්කනිෂා්ා  ක
සඳොකෙැඳුනුේපේකඅංාකතෙවුරුකකිරීම. 

II. ෙැඳුනුේපේකඅංාකතෙවුරුකකිරීමක-කලිපි. 
ක 

37633 
 
 

662 
 

37633 
 
 

662 

- 
 
 
- 
 

03 ෙැඳුනුේපේකඅංාකතෙවුරුකකිරීේ 
I. ෙැඳුනුේපේකඅංාකතෙවුරුකකිරීතේකමෙජ කඉල්ලීේක

(මුල්කඅභදුේපේකසඳො) 
II. ආරක්ෂාකඅං කසඳො 

- (තපොලිස්කස්ථා ,කඅපරාධාකපරීක්ෂණක
තදපා්යතතේන්තුව,කත්රස්තවාදීකවිම්ය  කවිමසීේකොක
අත කුේකආරක්ෂාකඅං ) 

- තපොලිස්කපණිවුඩ 
III. රාජයකොකතපෞද්ගලිාකආභත කසඳොක(රාජයකොක

තපෞද්ගලිාකබැංකු,කාේාරුකතදපා්යතතේන්තුව,ක
තමෝට්යකරථකප්රවාෙ කතදපා්යතතේන්තුව,කමැතිවරණක
තදපා්යතතේන්තුව) 

IV. විතද්ය භකනිතභෝිතතකආභත කසඳොකIOM,කතා ාපතික
ාා්යභාල,කමෙකතාොමසාරිස්කාා්යභාලභ 

V. අධිාරණකාටයුතුකසඳොකාරනුකලබ කෙැඳුනුේපේක
විමසීේ. 

 
 

 
 

189 
 

2626 
 
 

260 
 

6421 
 
 
33 

 
116 

 
 

117 
 

2626 
 
 

240 
 

6349 
 
 
33 

 
116 

 

 
 
72 

 
- 
 
 
20 

 
72 

 
 
- 
 
- 
 

04 වයාජකතල්ඛ් කඉදිරිපේකාරකෙැඳුනුේපේකසාස්කකිරීමටකඅදාලක
අභඳුේපේකපිළිබඳවකවිධිමේකපරීක්ෂණකසදුකකිරීමටකඅපරාධාක
විම්ය  කඅං භකොකවංොකවිම්ය  කාා්යභාං භකතවතකතභොමුක
කිරීම. 

 
57 

 
- 

 
57 
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7. මූල්ය ප්රගතියාව 

2.1. කායාවදම් ඇස්තමම්න්තුි හල කායාවදම්  

අාංක

යාව 

ිැයාව 

කාස්තරයාව 
ක්රියාවලකලරකම 

කායාවදම් 

ඇස්තමම්න්තු 

2012 

(රු.දහස්) 

ප්රගතියාව (රු.දහස්) % 

    පුනරලිර්තන කායාවදම්         

1   පුද්ගලකපඩික ඩි 569,402 
මූලය 567,706 99.7% 

තාෞතිා     

2   තව ේකපු රාව්යත කවිභදේ 178,115 
මූලය 177,097 99.4% 

තාෞතිා     

    පුනරලිර්තන කායාවදම් එකතුි 747,517   744,803 99.6% 

    ප්රලග්ධනධාන කායාවදම්         

    
මූල්ධාන ිත්කම්ිල් පුනරුත්ථලපනයාව හල 

ිැඩිදියුණු කිරීම 
        

3 2001 තගොඩ ැගිලිකොකඉදිකිරීේක 4,000 
මූලය 1,146 28.7% 

තාෞතිා 3 100% 

4 2002 භන්ත්රකොකභන්තත්රෝපාරණ 1000 
මූලය 983 98.3% 

තාෞතිා 7 100% 

5 2003 වාෙ  1500 
මූලය 1,315 87.7% 

තාෞතිා 5 100% 

    මූල්ධාන ිත්කම් අත්පත් කර ගැනීම         

6 2102 ගිෙකාාණ්ඩකසෙකාා්යභාලීභකඋපාරණ 4,000 
මූලය 1,995 49.90% 

තාෞතිා 48 100% 

7 2103 භන්ත්රකොකභන්තත්රෝපාරණ 2,000 
මූලය 1,760 88.0% 

තාෞතිා 8 100% 

    මලනි සම්පත් සාංිර්ධානයාව         

8 2401 ාා්යභකමණ්ඩලකපුහුණු 1,500 
මූලය 1,498 99.9% 

තාෞතිා 16 100% 

    මිනත් මූල්ධාන කායාවදම්         

9 2505 ප්රසේපාද භටකතපරකසූදා ම 200 
මූලය 0 0% 

තාෞතිා     

10 2509 තව ේ 56,500 
මූලය 56,500 100% 

තාෞතිා *1,680,685 100% 

    ප්රලග්ධනධාන කායාවදම් එකතුි 70,700 
මූලය 65,197 92% 

තාෞතිා     

    මුළු එකතුි 818,217 මූලය 810,000 99% 

 

*ආරක්ෂතකහිස්කාාඩ්පේ  =  කකක500,000 

කකආස්තර කතරෝල් කක=      කකක3,440 

කකාාඩ්පේකමුද්රණභ කක= ක1,177,245 

  1,680,685 

2.2. ආදලයාවම් ඇස්තමම්න්තුි හල ආදලයාවම් 

ක්රියාවලකලරකම ආදලයාවම් ඇස්තමම්න්තුි (රු) 2012.12.11 දිනට ප්රගතියාව (රු) 

එක්කදි කතසේවාකආදාභම 220,000,000.00 255,438,000.00 

දඩකමුදල්කොකගාස්තුක 12,000,000.00 24,472,009.00 

මුද්දරකආදාභම 8,000,000.00 9,884,889.00 

එකතුි 240,000,000.00 289,294,898.00 
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8. පුහුණු කිරීමම් කටයුතු 

 තමමකතදපා්යතතේන්තුතේකනිලධාාරින්තේකඵලදායීතාවභකව්යධා භකකිරීතේකඅරමුණින්කඔවුන්ක2017 ව්යෂභකපුරාක
විවිධාකපුහුණුකපාධමාලාකසඳොකසොාගිකාරව කලදි.කකඑමගින්කතදපා්යතතේන්තුතේකාා්යභභන්කාා්යභක්ෂමවක
ඉටුකාරවාකගැමමකොකමෙජ තාවටකාඩි මින්කතසේවභක්කලබාකදීමකඅතප්ක්ෂාකතාත්ය. 

 
 2017කව්යෂභකතුලකතදපා්යතතේන්තුතේකනිලධාාරීන්කපුහුණුකකිරීේකසේබන්ධාකකවිස්තරකපෙතකපරිදිකතේ. 

 
 

අංාභ ක්රිභාාාරාම විභදේ ඇස්තතේන්තුක(රු.කදෙස්) ප්රගතිභ (රු.කදෙස්) 

1 රාජයකාාෂාකපුහුණුව 511 මූලය 379.000 

තාෞතිා 84       * 

2 ප ්ොේකඋපාධිකපාධමාලාකපුහුණුව 430 
මූලය 441.500 

තාෞතිා 2         * 

3 පරිගණාකජාලාරණභකපිළිබඳකපුහුණුව 284 මූලය 309.000 

තාෞතිා 4         * 

4 තල්ඛ් කෙඳු ාගැමතේකවැඩමුළුව 50 
මූලය 182.775 

තාෞතිා 315     * 

5 උසාවිකරාජාාරීකපිළිබඳකපුහුණුව  25 
මූලය 61.600 

තාෞතිා 82       * 

6 තසේවාරේාාකපුහුණුව - 
මූලය 25.150 

තාෞතිා 53        * 

7 ප්රසේපාද කපටිපාටිකපිළිබඳකපුහුණුව   - 

මූලය 27.500 

තාෞතිා 1          * 

8 නිෂප්ාද කසොභාකොකතල්ඛ් කසොභාක

ාා්යභක්ෂමතාකාඩඉේකපරීක්ෂණභ 
- මූලය 43.625 

තාෞතිා 5          * 

9 වාෙ කාළම ාාරණකපුහුණුව - 

මූලය 6.000 

තාෞතිා 1          * 

10 වා්යෂාකගබඩාකසමීක්ෂණකපුහුණුව - 

මූලය 12.000 

තාෞතිා 2          * 

11 
ජාතිාකඵලදායිතාකතල්ාේකාා්යභාලතේක

පුහුණුව 
- 

මූලය 10.000 

තාෞතිා 2          * 

12 
තදපා්යතතේන්තුකපරිගණාකපද්ධාතිභක

ආශ්රිතකගැටකළුකපිළිබඳකපුහුණුව     
200 

මූලය ත ොපවේව කලදී 

තාෞතිා  

එාතුව 1500  1,498.150 

 

*කකකකපුහුණුකපාධමාලාවටකසොාගීකවූකනිලධාාරීන්කසංඛ්යාව 
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9. දිරි දීමනල 

 2003කව්යෂතේකසටකඅභදුේාරුවන්තේකඉල්ලීේකමතකඑක්කදි ක්කතුළකදීකෙැදුනුේපේකනිකුේකකිරීමක සඳොකඑක්ක

දි කතසේවභකආරේාකාරකඇත.ක 

 

 තමමකඑක්කදි කතසේවාකාා්යභකමණ්ඩලභකසඳොකවිධිමේකඅනුමැතිභකසහිතවකකදිරිකදීම ාකරමභක්කක්රිභාේමාකතේ. 

2017කව්යෂභකතුළකදීකදකකතමමකදිරිකදීම ාකරමභකක්රිභාේමාකාරකඇත. 

 

 
 

10. අභ්යන්තර කාගණනයාව. 

 2016කවසත්යකවාෙ කාාවිතභකොක ඩේතුවකපිළිබඳකපරීක්ෂාවක්කසදුකකිරීම. 

 

 2016කව්යෂතේකාා්යභභකමණ්ඩලකනිවාඩුකපිළිබඳකපරීක්ෂාවක්කසදුකකිරීම. 

 

 e-NIC වයාපිතිභටකඅදාළවක2016කව්යෂතේකතදසැේබ්යකමසකසටක2017කව්යෂතේකඅතගෝස්තුකමාසවලටකඅදාළක

වවුේයපේකපරීක්ෂාකකිරීම. 

 

 2017කව්යෂතේකජ වාරිකසටකසැප්තැේබ්යකමසකදක්වාකතදපා්යතතේන්තුකවවුේයකපරීක්ෂාව. 

 

 2017ක ව්යෂතේක ජ වාරික සටක අතගෝස්තුක දක්වාක තදපා්යතතේන්තුකමාසාකගිණුේක වා්යතාක ොක බැංකුක සැසඳුේක

පරීක්ෂාව. 

 

 මුද්රිතකාාඩ්පේකක52කක්කඅස්ථා කගතවීමකපිළිබඳකපරීක්ෂාව. 

 

 වයාජකෙැඳුනුේපතක්කසාස්කකිරීමකසේබන්ධාකපරීක්ෂණභ. 

 

 තපේසේක04කාටකඅදාළකාරුණුකපරීක්ෂාව. 

 

 කවිගණ කොකාළමණාාරණකාමිටුකරැස්වීේක06ක්කපැවැේවීම. 

 

 2017කව්යෂතේකතදෝෂකසහිතවකමුද්රිතකාාඩ්පේකපිළිබඳකපරීක්ෂාව. 

 

 2017කව්යෂතේකවාෙ කධාාව කසටෙන්කොකඅලුේවැඩිභාකසේබන්ධාකපරීක්ෂාව. 

 

 ගේපෙකදිස්රික්කප්රාතද්ය භකාා්යභාලක08කපරීක්ෂාව. 

 

 මුද්රිතකෙැඳුනුේපේකලිභාපදිංචිකතැපෑලටකතභොමුකකිරීමකපිළිබඳකපරීක්ෂාව. 

 

 CD841246 අභදුේපතකසේබන්ධාකමූලිාකපරීක්ෂණකවා්යතාව. 

 

 අතුරුකඅග්රිමකනිරවුල්කකිරීමකප්රමාදකකිරීමකපිළිබඳකපරීක්ෂාව. 

 

 2017.11.15කදි කසටකතදෝෂකසහිතකජාතිාකෙැඳුනුේපේකපිළිබඳකවා්යතාව. 
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11. කලර්යාව මණ්ඩල් මතොරතුරු 

11.1. නි පත්වීම් 

 සංව්යධා කනිලධාාරිකතසේවතේකනිලධාාරින්ක35 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක12කක 

 ාා්යභාලකතසේවාකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක13 

11.2. ඉල්ල්ල අස්වීම් 

 ශ්රීකලංාාකපරිපාල කතසේවතේකනිලධාාරීන්ක01ක්ක 

 රාඡයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකIII තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන් 02 

 සංව්යධා කනිලධාාරීකතසේවතේකනිලධාාරින්ක04 

 ාා්යභාලකතසේවාකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක1 

11.1. ස්ථලන මලරුවීම් 

 ශ්රීකලංාාකපරිපාල කතසේවතේකනිලධාාරීන්ක02ක්කස්ථා කමාරුකලැබකතගොස්කඇත. 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකIකතශ්රේණිතේකනිලධාාරින්ක17කක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතර,ක

නිලධාාරීන්ක07කක්කස්ථා කකමාරුකලැබකතගොස්කඇත. 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේ II තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන්ක04ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතරක

නිලධාාරීන් 02ක්කස්ථා කමාරුකලැබකතගොස්කඇත. 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේ III තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන් 10ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතරක

නිලධාාරීන් 17ක්කස්ථා කමාරුකලැබකතගොස්කඇත. 

 බලාේමාකනිලධාාරිකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක3ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතරකනිලධාාරීන්ක5ක්කස්ථා කමාරුක

ලැබකතගොස්කඇත. 

 සංව්යධා කනිලධාාරිකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක20ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතරකනිලධාාරීන්ක16ක්කස්ථා ක

මාරුකලැබකතගොස්කඇත. 

 තතොරතුරුකතාක්ෂණකසොාරකතසේවතේකනිලධාාරීන්කක01ක්කස්ථා කමාරුකකතගොස්කඇත. 

 ාා්යභාලකාා්යභකසෙභාකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක01ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණකඇත. 

 රිභදුරුකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක01ක්කස්ථා කමාරුවකපැමිණිකඅතරකනිලධාාරීන්ක1ක්කස්ථා කමාරුකලැබකතගොසක්

ඇත. 

11.4. මුදල හැරීම් 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේ III තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන්ක03ක්කක 

 සංව්යධා කනිලධාාරිකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක4ක්ක 

11.5. උසස් වීම් 

 ශ්රීකලංාාකපරිපාල කතසේවතේකIIකතශ්රේණිතේකනිලධාාරීන්කතදතදත කුකIකතශ්රේණිභටකඋසස්වීේකලබාකඇත. 

 රාජයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකIII  පන්තිතේකනිලධාාරීන්කතදතදත කුකIIකතශ්රේණිභටක

උසස්වීේකලබාකඇත. 

11.6. මියාව යාවලම් 

 සංව්යධා කනිලධාාරිකතසේවතේකඑක්කනිලධාාරිතභකුකමිභකතගොස්කඇත.ක 

11.2. කාශ්රලම ගැනීම් 

 රාඡයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකI තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන්ක04 

 රාඡයකාළම ාාරණකසොාරකතසේවතේකII තශ්රේණිතේකනිලධාාරීන්ක02ක 

 රිභදුරුකතසේවතේකනිලධාාරීන්ක01කක 

 නිෂ්පාද කසොභාකතසේවතේකනිලධාාරින්ක01 

 

තදපා්යතතේන්තුකාා්යභකමණ්ඩලකවිස්තරභකඇමුණුම I හිකදක්වාකඇත. 
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12. මභ්ෞතික සම්පත් කළමනලකරණයාව 

12.1. ඉඩම් හල මගොඩනැගියේ 

 ආරේාතේකපටන්ක2016.09.25කදක්වාකතමමකතදපා්යතතේන්තුවකස්ථාපිතකාරකතිබූකඅංාක38,කාැප්තපටිතපොලක

පාර,කතාොළඹක05කදර කතගොඩ ැගිල්ලකඅමාතයකමණ්ඩලකතල්ාේකාා්යභාලභකතවතකපවරාක ක දීමටකාටයුතුක

තාතරමින්කපවතී. 

 

 තේක ව ක විටක තමමක තදපා්යතතේන්තුවක ස්ථාපිතක ාරක ඇතික ව්යගක අඩික 139,458කින්ක යුේක සුහුරුපාභක

තගොඩ ැගිල්ලකසඳොකමාසාවකරුක18,684,500.44/-කමුදලක්කරාජයකආරක්ෂාකඅමාතයාං භකතවතකතගවනුක

ලබයි. 

 

 තමමක තදපා්යතතේන්තුතේක  ාඛ්ාක ාා්යභාලභක්ක ඉදිකකිරීමක සඳොක නුවරඑළිභ,ක ොවාඑළිභක ප්රතද් තේක තල්ඩික

මැාලේකපාත්යකතෙක්.ක0.1710කින්කයුේකඉඩමක්කනුවරඑළිභකප්රාතද්ය භකතල්ාේකාා්යභාලතභන්කලබාකතග ක

ඇතිකඅතරකතේකව කවිටකඑහිකපැවරීේකාටයුතුකසදුකතවමින්කපවතී.කක 

 

 තදපා්යතතේන්තුතේකඅභදුේපේකගබඩාකකිරීමකසඳොකනුතේතගොඩකපිහිටිකව්යගකඅඩික12,180ාකවපසරිභකින්කයුතුක

භමුණාකතගොඩ ැඟිල්ලකසභළුකබඳුකමුදල්කසහිතවකරු.ක826562.50/-කාකමාසාකකුළිභටකලබාකතග කඇත. 
 

12.2.     අමනකුත් ිත්කම්  

දැ ටකතදපා්යතතේන්තුවකසතුවකඇතිකවාෙ කපිළිබඳකවිස්තරකපෙතකදැක්තේ 

අනු 

අාංකයාව 
ිලහන අාංකයාව  ිර්ගයාව නම මිල්දී ගත් ිර්ෂයාව මිල්දී ගත් 

ිටිනලකම (රු) 

1 WP PE - 1266 TOYOTA ඩබල්කාැේ 

රථභ 
2012.06.12 7,500,000.00 

2 WP KB - 8577 NISSAN ාා්යකරථභ මුල්කතල්ඛ් කරා.ආ.කඅමාතයාං තේක

ඇත. 
3,400,000.00 

3 WP NA - 2147 MITSUBISHI වෑන්කරථභ 2007.12.17 4,450,000.00 

4 WP KX - 7866 NISSAN ාා්යකරථභ 2014.02.10 9,390,000.00 

5 WP PF - 7780 MITSUBISHI ඩබල්කාැේ 

රථභ 
2015.01.29 6,390,000.00 

6 WP PC - 3265 MAHINDRA ඩබල්කාැේ 

රථභ 

2011.08.18කරා.ආකඅමාතයාං තභන්ක

ලබාකගේකවාෙ භකි. 

2,627,353.00 

7 WP KP - 5832 MAHINDRA ජීප්කරථභ 2006.05.24කරා.ආකඅමාතයාං තභන්ක

ලබාකගේකවාෙ භකි. 

4,587,528.00 

8 WP PB - 6775 MITSUBISHI වෑන්කරථභ 2006.11.22 6,250,000.00 

9 WP PA - 9855 MITSUBISHI වෑන්කරථභ 2006.05.24 4,250,000.00 

10 WP CAN - 

7833 
NISSAN ාා්යකරථභ 2015.12.18 5,795,000.00 

11 WP CAN - 

6891 
NISSAN ාා්යකරථභ 2015.12.18 5,795,000.00 

12 WP KF - 6282 TATA ාා්යකරථභ 
2008.09.02 (2016.08.01කදි ක

වයාපිතිතභන්කතමමක

තදපා්යතතේන්තුවකතවත ාාරකදීකඇත.) 

1,935,000.00 

13 WP WP - 6059 TVS භතුරු පැදිභ 2011.05.31 104,496.00 

14 WP ND - 0435 NISSAN වෑන්කරථභ 
2017.08.31 දි කතදපා්යතතේන්තුවක

තවතකාාරකදීකඇත. 

තමතෙයුේකාල්ක

බඳුකරමභ භටතේක

ලබාකගේකරථභකි. 
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11. e – NIC ියලපිතියාව. 

13.1. ියලපිතිමව අරමුණු / පරමලර්ථ  

 වභසකඅවුරුදුක15කොකඊටකවැඩිකපුරවැසභන්තේකතතොරතුරු,කජීවකමිතිාකදේතකඇතුළේකජාතිාකපුරවැසකදේතකපද්ධාතිභක්ක
ස්ථාපිතකකිරීම.ක 

 දැ ටකාාවිතකාරනුකලබ කජාතිාකෙැදුනුේපතකතවනුවටකපුද්ගලකඅ  යතාවටකවඩාේකතෙොිනන්කතෙවුරුකව කතසේකවිදුේක
ජාතිාකෙැදුනුේපතක්කනිකුේකකිරීම. 

 රාජයකොකඅත කුේකආභත කසමගකතතොරතුරුකහුවමාරුාරකගැමතේකොකතතොරතුරුකසතයාප භකකිරීතේකරමතේදභක්ක
ස්ථාප භකකිරීම. 

 ජාතිාකආරක්ෂාවටකසෙකරතේකසංව්යධා කක්රිභාවලිභටකඅව යකපෙසුාේකසැපයීම.කක 

13.2.  ියලපිතිමව ප්රධාලන කලර්යාවභ්ලරයාවන්   

 දේතකඑාතු කිරීතේකාටයුතුකසඳොකපුද්ගලභන්කලිභාපදිංචික කකිරීතේකතදපා්යතතේන්තුතේක ාඛ්ාකාා්යභාල තමතෙයුේක
මධායස්ථා කතලසකස්ථාපිතකකිරිමකකසෙකඅව යකභටිතලකකපෙසුාේකසාස්කිරීම. 
 

 පවති කෙැඳුනුේපතක වකඅාිතිභාටකඅනුවකසුහුරුකාාඩ්පතාකනිකුේකකිරීම. 

 තතොරතුරුකතාක්ෂණකභටිතලකපෙසුාේකසංව්යධා භකකිරීම. 

 දේතකරැස්කකිරීතේකවැඩසටෙ ක( Data CapturingකProgramme)කක්රිභාේමාකකිරීම. 

 දේතකවිදුේාරණභ( Data Digitizing)කකිරීමකොකසතයාප භක(Data Verification)කකිරීම.  

 පුරවැසභන්තේකතතොරතුරුකොකජීවකමිතිාකදේතකොකICAOකප්රමිතිභටකඅනුවකලබාගේකඡාභාරූපකඇතුලේකපුරවැසකදේතක

පද්ධාතිභක්කස්ථාපිතකකිරීම. 

 විදුේකජාතිාකෙැදුනුේපතකනිකුේකකිරීම.ක 

 තතොරතුරුකහුවමාරුාරකගැමතේකොකතතොරතුරුකසතයාප භකකිරීතේකරමතේදභක්කස්ථාප භකකිරීම. 

අාංකයාව ක්රියාවලකලරකම 

ඇස්තමම්න්තු 

මුදල් 

(රු.මියේයාවන ) 

ප්රගතියාව 

(රු. මියේයාවන) 
% 

1 

විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපතක
නිකුේක කිරීමටක අදාලවක
පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික
කිරීතේක ප තටක අදාලක
සංත ෝධා ක සඳොක
අනුමැතිභකලබාකගැමම 

- 

මුලයක - - 

තාෞතිාක 

 1968ක අංාක 32ක දරණක පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික
කිරීතේකප තටකසදුාර කලදකසංත ෝධා කසදොක
2016.06.21දි ක පා්යලිතේන්තුක අනුමැතිභක
ලබාතග කඇත.ක 
 

 ඉෙතකප තටකසදුාර කලදකසංත ෝධා කවලටක
අදාලකතරගුලාසකසඳොකපා්යලිතේන්තුකඅනුමැතිභක
2017.08.22කදි කලබාතග කඇත. 

100ි 
 

2 

විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපේක
වයාපිතිතේක සැලසුේක ාලක
පරිදික ඉටුත ොවූක
ක්රිභාාාරාේක ඉදිරිභටක
ාරතග ක භාමක සඳොක
අනුමැතිභ. 

- 

මුලය - - 

තාෞතිා 

 දැ ටකක්රිභාේමාකවයාපිතිභටකඅමාතයකමණ්ඩලක
අනුමැතිභක2015-10 -07 දි කලැබුණුකඅතරකවසරක
තදාාකවයාපිතිකාාලභක2017-10-31 දිත න්ක
අවසන්ක වූක අතරක 2017-11-01 දි ක සටක
ක්රිභාේමාක ව ක පරිදික තවේක වසර තදාකින්ක
දී්යඝක ාරගැමමක සඳොක වූක අමාතයක මණ්ඩලක
සංතද් භක2017 -09- 22 දි කඅමාතයකමණ්ඩලභක
තවතකඉදිරිපේකාර කලදී.කතේකසේබන්ධාතභන්ක
ගරුක මුදල්ක ොක ජ මාධායක අමාතයවරභාතේක ොක
ගරුකවිදුලිකසංතද් කොකඩිිතටල්කභටිතලකපෙසුාේක
අමාතයවරභාතේක නිරීක්ෂණක පරිදික අායන්තරක
ාටයුතු,ක වභඹක සංව්යධා ක ොක සංස්ාිතිාක
ාටයුතුකඅමාතයං තේකතල්ාේවරභාකොකකකවිදුලික

100ි 
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සංතද් ක ොක ඩිිතටල්ක භටිතලක පෙසුාේක
අමාතයං තේක තල්ාේවරභාක ක විසන්ක ඉදිරිපේක
ාර ක ලදක ඒාාබද්ධාක තභෝජ ාවක අනුවක අදාළක
අමාතයං කතදතාහිකඅමාතයවරුකවිසන්කඉදිරිපේක
ාර ක ලදක ඒාාබද්ධාක අමාතයක මණ්ඩලක
සංතද් භක සඳොක අමාතයක මණ්ඩලක අනුමැතිභක
2017-12-12 දි කලැබිණ. 

3 

විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපතක
නිකුේක කිරීමටක අදාලවක
පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික
කිරීතේක තදපා්යතතේන්තුක
ඒාා 331ාක ස්ථාපිතක
කිරීම 

186.2 

මුලයක 91.0 49% 

තාෞතිාක 

 පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික කිරීතේක
තදපා්යතතමන්තුතේක ප්රාතද්ය භක ාා්යභාලක
331ක්ක ස්ථාප භක කිරීමක භටතේක 2016ක
ව්යෂතේදීක ප්රාතද්ය භක ාා්යභාලක 328ක ස්ථාපිතක
ාරක තිබුක අතරක ාා්යභාලක 3ක්ක පූ ාරයි,ක
ාන්ඩාතේලික සෙක වැලිඔභක ප්රාතද්ය භක තල්ාේක
ාා්යභාලකවලකඉදිකකිරීම. 
 

 තදපා්යතතේන්තුක ප්රාතද්ය භකාා්යභාලක 247ක ාක
සුළුක  විාරණක ක ාටයුතුක සඳොක ප්රාතද්ය භක
තල්ාේකාා්යභාලකතවතකප්රතිපාද කලබාදීම. 

 
 තදපා්යතතේන්තුකපළාේකාා්යභාලක2ාක ඩේතුක

ාටයුතුකසඳොකප්රතිපාද කලබාදීම.ක (උතුරුකොක
 ැතග හිරකාා්යභාලකසඳො)ක 

 

 තදපා්යතතේන්තුක ප්රාතද්ය භක ාා්යභාලක 331ක
සඳොකVPN සබඳතාවභකලබාකදීකකඇතිකඅතරකඑහික
ක්රිභාාාරිේවභක තදපා්යතතේන්තුවක මගින්ක

පරික්ෂාක කිරීමක භටතේක ාා්යභාලක 116ාක
පරික්ෂාවක අවසන්ක ාරක ඇත.ක ඉතිරික ාා්යභාලක
පරික්ෂාවක2018කවසත්යකමුල්කාාගතේදීකඅවසන්ක
කිරීමටකනිභමිතභ. 

 

 තදපා්යතතේන්තුවකසඳොකඅව යකQR Readersක

805කක්කකමිලදීකතග කඇත.කකක 
 

 පුරවැසභන්තේක ිතවමිතිාක දේතක රැස්කිරීමක
සඳොක අව යක ඇඟිලික සටෙන්ක ලබාක ගැමතේක

භන්ත්රක 331 ක්ක තදපා්යතතේන්තුක ප්රාතද්ය භක
ාා්යභාලක සඳොක මිලදීක ගැමතේක ප්රසේපාද භක
අවසන්ක ාරක ඇතික අතරක 2018 වසත්යක මුල්ක
ාාගතේකතාොන්ත්රාේකප්රදා භකකිරීමටකසැලසුේක
ාරකඇත.කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකක 

80% 

4 

පළාේක ාා්යභාලක 04ක්ක
ස්ථාපිතක කිරීමක (දකුණ,ක
ඌව,ක මධායමක සෙක උතුරු 
මැද) 

11.0 

මුලය 3.9 36% 

තාෞතිාක 

 තදපා්යතතේන්තුක ාටයුතුක ප්රාතද්ය භක මේටමටක
විමධායගතක කිරීමක භටතේක දකුණුක පළාේක
ාා්යභාලභකඉදිකිරීේකඅවසන්කාරකඇත.ක2018ක
ව්යෂතේක මුල්ක ාාගතේදීක තමතෙයුේක ාටයුතුක
ආරේාකකිරීමටකනිභමිතභ 

 

 මධායමක ාා්යභාලභක නුවරඑළිභක දිස්රික්ාතේක
පිහිටුවීමක සඳොක අව යක ඇස්තතේන්තුක
තගොඩ ැගිලික තදපා්යතතේන්තුවක මගින්ක සාසක්
ාරකඇත.ක 

65% 
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5 

ආපදාකප්රතිසාධා ක(DRDC) 
මධායස්ථා භක කකුරුණෑගලක
පිහිටුවීම 

0.0 

මුලයක 0.0 - 

තාෞතිාක 

අපදාකප්රතිසාධා කමධායස්ථා භකකුරුණෑගලකපිහිටුවීමක
සඳොක ක 2017 වසත්යක පෙතක සඳෙන්ක ාා්යභභන්ක
අවසන්කාරකඇත. 

I. වයාපිතිතේක තාක්ෂණිාක උපතද් ාභන්තේක
නි්යතද් ක මතක කුරුණෑගල,ක වාරිභතපොළ,ක
වැවතගදරකවේතකඉඩමකතතෝරාකගැමම. 

II. අක්ාරක 02ක ාක භුමික ප්රමාණභක්ක කුරුණෑගලක
වැවිලික සමාගතමන්ක තවන්ක ාරතග ක මැනුේක
ාටයුතුකඅවසන්කාරතග කඇත. 

III. ආපදාක ප්රතිසාධා ක (DRDC) මධායස්ථා භකක
ඉදිකිරිමක සඳොක අව යක ඇස්තතේන්තුවක සෙක
පිරිසැලැස්මක(Layout Plan) CECB ආභත භක
විසන්කසාස්කකිරීම. 

IV. ඉදිකිරිමක සඳොක අව යක රු:ක මිලිභ ක 155ාකක
ඇස්තතේන්තුවක සම ක ඉදිකිරීේක අනුමතක
ාරගැමමකසඳොකඅමාතයකමණ්ඩලක කසංතද් භක
2017-09-22 දි කඉදිරිපේකකිරීම. 

V. මුදල්ක ොක ජ මාධායක ඇමතිතුමාතේක නිරී්ෂණක
මතක 2017 -12-22 දි ක මොක ාාණ්ඩාගාරතේක
අධාය්ෂක ජ රාල්වරභාක සම ක සාාචෙඡාක කිරීමක
ොකඑහිදීකඑාගවූකපරිදික2018 ව්යෂතේදීකාැබි ේක
පරිාාවක්කතභොමුකකිරීමටකතීරණභකවිභ. 

25% 

6 

පවති ක ෙැඳුනුේපතක
තවනුවටක විදුේක ජාතිාක
ෙැඳුනුේපතක පද ේක ාරක
 වක ෙැඳුනුේපතක නිකුේක
කිරීම 

144.9 

මුලයක 50.5 35% 

තාෞතිාක 

 ICAO මිදුාාංගභකමිලදීකගැමතේකප්රසේපාද භක
2017-10-02 දි කඅවසන්ාරකඇත.කදි ක60 ාකදීක
තාොන්ත්රාේතුවක අවසන්ක ාලක යුතුක වුවදක ලංසුක
ාරුතවකුක විසන්ක ජාතිාක ප්රසේපාද ක ාමිටුවක
තවතක තව ේක ලංසුක ාරුතවකුක තතෝරාගැමේක
තවනුතවන්ක තභොමුක ාර ක ලදක මුලිාක
විතරෝධාතාවභකකමත,කජාතිාකප්රසේපාද කාමිටුතේක
තීරණක ලැතබ ක තතක්ක ක 2017 වසත්යක දීක
තාොන්ත්රාේකප්රදා භකත ොාර කලදී. 

 
 පුරවැසභන්කෙටක ICAOක කප්රමිතිාරණතභන්කයුතුක

ඡාභාරූපකලබාකගැමමටක පෙසුව කපරිදික දිවයි ක
පුරාක පිහිටික ඡාභාරූපාගාරක සහිතක ඡාභාරූපක
ය ල්පීන්ක 1920 තදත කුක ලිභාපදිංචික කිරීමක ොකක
පුහුණුකවැඩසටෙන්ක23 ක්කමගින්කපුහුණුකකිරීතේක
ාටයුතුකඅවසන්කාරකඇත. 

 
 තපරකමුද්රිතකාාඩ්පේක500,000 ක්ක2017–10-12 

දි කමිලදීකතග කඇත. 
 
 ජාතිාකෙැදුනුේපතේකපුද්ගලකතතොරතුරු,ක කාාෂාක

රිේවතභන්මක(සංෙල,කතදමළකොකඉංරීස)කසුහුරුකක
ාාඩ්පතාක මුද්රණභක ාරක ලබාදීමක 2017-10-27 
දි කසටකආරේාකාර කලදී. 

75% 

7 

පුද්ගලභන්ක ලිභාපදිංචික
කිරීතේක
තදපා්යතතේන්තුතේකප්රධාා ක
ාා්යභාලභක ොක විදුේක
ජාතිාක ෙැඳුනුේපේක

110.0 

මුලයක 102.8 93% 

තාෞතිාක 

  ේදක විාා  ක පද්ධාති,ක තදපා්යතතේන්තුක
ශ්රවණාගරතේක ොක තාොමසාරිසක්
ජ රාල්වරභාතේකරැස්වීේක ාලාතවහිකස්ථාප භක
ාරකඇත. 

100% 
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වයාපිතික ාළමණාාරණක
ඒාාභක බේතරමුල්තල්ක
පිහිටික “සුහුරුපාභ”ක
තගොඩ ැගිල්ලක තුලක
ස්ථාපිතකකිරීම 

 
 තදපා්යතතේන්තුතවහික දැඩික ආරක්ෂාවක භටතේක

ක්රිභාේමාක විභක යුතුක අං භන්ක තතෝරාතග ක ඒක
සඳොක ස්වභංක්රිභක ප්රතේ ක පාල ක පද්ධාතිභක
(Automated Entrance Controlling System) 
ස්ථාප භකකාරකඇත. 

 
 තදපා්යතතේන්තුක ාා්යභභන්ක ාා්යභක්ෂමවක ඉටුක

කිරීමකසඳොක තපරටුකාා්යභාලතේකසෙකඑක්ක දි ක
තසේවාක අං තේක මෙජ ක ඇමතුේක පද්ධාතික
ස්ථාප භකාරකඇත. 

 
 මෙජ තාවකසඳොකවඩාේකපෙසුකොකාා්යභක්ෂමක

තසේවාවක්ක ලබාදීතේක අරමුණින්ක ොක අායන්තරක
ාා්යභභක මණ්ඩලභක සමගක සබඳතාක පවේවාක
ගැමමකසඳොකකතදපා්යතතේන්තුකපරිශ්රභකතුල කIP 
PABX  දුරාථ ක පෙසුාේක සෙක ඇමතුේක
මධායස්ථා භක්කස්ථාපිතකාරකඇත. 

 
 තදපා්යතතේන්තුක ාා්යභභන්ක අධීක්ෂණභක කිරීමක

සඳොකඑක්කඑක්කඅං භන්හිකපිහිටුවාකඇතිකCCTV 
ාැමරාක පද්ධාතිභ,ක CCTV Display Panels 
සවිාරකක්රිභාේමාකාරකඇත. 

 
 තදපා්යතතේන්තුක පරිශ්රතභහික ාටයුතුක කිරීමටක

පෙසුව ක පරිදික අව යක ලීක බඩුක ොක අත කුේක
උපාරණකමිලදීකතග කඇත.කක 

 
 ාා්යභාලකඇතුලතකතපොළවටකබුමුතුරුණු (Floor 

carpets) තභොදාකඇත. 
 
 තදපා්යතතේන්තුවකතුලකCentral UPS පිහිටුවීම,කක

අව යක අමතරක  ාමක පුවරුක සවිකිරීමක ොක
අායන්තරකතබදාකතවන්කකිරීේකසදුකාරකඇත. 

8 

තතොරතුරුක තාක්ෂණක
භටිතලක පෙසුාේක
සංව්යධා භකකිරීම 

224.9 

මුලයක 0.0 - 

තාෞතිාක 

විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපතක නිකුේක කිරීමටක අදාලක
මිදුාාංගභකසංව්යධා භකකිරීමකසඳොක2017 වසත්යදීක
තාක්ෂණිාක උපතදස්,ක තාක්ෂණිාක ාමිටුක
සාමාිතාභන්ක ොක තදපා්යතතේන්තුක ාා්යභභක
මණ්ඩලභකවිසන්කපෙතකසඳෙන්කපිභවරකඅවසන්කාරක
ඇත.ක 

i. පුරවැසභන්තේක තතොරතුරුක ජාතිාක පුද්ගලක
 ාමතල්ඛ්ණභටක ඇතුලේක කිරීම,ක ලිභාපදිංචික
කිරීමක ොක එමගින්ක විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපේක
නිකුේකකිරීතේකක්රිභාවලිභකසාස්කාරකඇත. 

ii. දේතකසතයාප භකොකතෙවුරුකකිරීතේකක්රිභාවලිභක
සාස්කාරකඇත. 

iii. පරිය ලාක අව යතාක ෙදු ාගැමතේක පිරිවිතරක
සාස්කාරකඇත. 

iv. මිදුාාංගභකනි්යමාණභකකිරීතේක පිරිවිතරකසාස්ක
ාරකකඇත. 

v. ප්රසේපාද ක ලිභවිලික සාස්ක ාරක ඇතික අතරක
තභෝජ ාවක සඳොක ප්රසේපාද ක දැන්වීමක 2018 
වසත්යකමුල්කාාගතේදීකපලකිරීමටකනිභමිතභ. 

 

50% 
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 තදපා්යතතේන්තුවකතුලකදැ ටකපවති කපද්ධාතිභක
වැඩිකදියුණුකකිරීමකසඳොකතපොකුරුකතසේවාකදාභාක

පද්ධාතිභක්(Cluster Server System)ක
ස්ථාප භක කිරීමක සඳොක ප්රසේපාද ක ාටයුතුක
අවසන්කාරකඇත.කඅදාළකතාොන්ත්රාේතුවක2018-

01-10 දි කප්රදා භකකිරීමටකනිභමිතභ.ක 
 

 විදුේකජාතිාකෙැඳුනුේපේකනිකුේකකිරීමකසඳොක
ප්රධාා ක දේතක මධායස්ථා භටක අව යක තසේවාක
පද්ධාතික (Servers)ක ගැමතේක ප්රසේපාද භක

අවසන්කාරකඇතික අතරක තාොන්ත්රාේතුවක 2018ක
වසත්යක මුල්ක ාාගතේදීක ප්රදා භක කිරීමටක
නිභමිතභ.ක 

 

 පුරවැසභන්තේකතතොරතුරුකජාතිාකපුද්ගලක ාමක
තල්ඛ්ණභටක ඇතුලේක කිරීතේක ක්රිභාවලිභක වැඩික
දුරටේක සංව්යධා භක කිරීමක සඳොක
තදපා්යතතේන්තුක ප්රාතද්ය භක ාා්යභාලක සඳොක
පරිතලෝා ක භන්ත්රක 361 ක්ක මිලදීක ගැමතේක
ප්රසේපාද භක අවසන්ක අදිභත්යක පවති ක අතරක

තාොන්ත්රාේතුවක 2018ක වසත්යක මුල්ක ාාගතේදීක
ප්රදා භකකිරීමටකනිභමිතභ. 

 

 ජාතිාකපුද්ගලක ාමකතල්ඛ්ණතභහික කඇතුලේවක

ඇතික පුරවැසභන්තේක ිතවමිතිාක දේතක 1:1 සෙක
1:N තලසක සතයාප භක කිරීමක සඳොක අව යක
ස්වභංක්රිභක ඇගිලික සලකුණුක ෙදු ාක ගැමමක

පද්ධාතිභක මිලදීක ගැමතේක ප්රසේපාද භක 2017 
ව්යෂතේදීක ආරේාක ාලක අතරක ප්රසේපාද භක
සඳො අමාතයකමණ්ඩලභකපේාළකප්රසේපාද ක

ාමිටුතේකක(Cabinet Appointed Procurement 

Committee) අනුමැතිභක ලබාගැමමක සඳොක
ඉල්ලුේක ලිපිභක ත්යඛිභක අමාතයං තේක තල්ාේක
වරභාකතවතකතභොමුකාරකඇත. 

9 
දේතක රැස්කිරීතේක
වැඩසටෙ  

35.0 

මුලයක 5.4 15% 

තාෞතිාක 

 විදුේක ජාතිාක ෙැදුනුේපේක වයාපිතිතේක මුලිාක
ක්රිභාාාරීකසැලැස්මටකඅනුවකමිනිස්කශ්රමභකතුලින්ක
දේතකරැස්කිරීමකසඳොකඅව යකද්රවය,කපුහුණුවකලේක
මා වකසේපේකොකභටිතලකපෙසුාේකදිවයි කපුරාක
ඇතිකප්රාතද්ය භකාා්යභාලවලක දැ ටමේකපිහිටුවාක
ඇත.ක දේතක රැස්කිරීමක සඳො,ක පුද්ගලභන්ක
ලිභාපදිංචික කිරීතේක ප තටක සදුාර ක ලදක
සංත ෝධා ක ොක අදාළක තරගුලාසක වලටක මතිමභක

ප්රතිපාද කලබාගැමමටකෙැකිවුතේක 2017.08.22ක
දිභ.කකකක 

 
 සංත ෝධිතක වයාපිතික සැලැස්මටක අමාතයක

මණ්ඩලක අනුමැතිභක 2015-10 -07 දි ක ලැබුණුක
අතර,ක පුරවැසක දේතක තදපා්යතේතවන්තුවක තවතක
විදුේවක ලබාගැමමක සඳොක තදපා්යතතේන්තුක
ප්රාතද්ය භක ාා්යභාලක වලටක අව යක තතොරතුරුක
තාක්ෂණිාකභටිතලකපෙසුාේකසංව්යධා භකාර ක
ලදී.කකඒකඅනුව,කදේතකරැස්කිරීමක2018 ව්යෂතේකමැදක
ාාගතේකසදුකකිරීමටකසැළසුේකාරකඇත. 

5% 
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10 දේතකවිදුේාරණභ 46.5 

මුලයක 0.0 - 

තාෞතිාක 

 දේතක විදුේාරණභක කිරීමක සදො (Data 
Digitization) සැපයුේාරුතවකුක 2013 
ව්යෂතේදීක තතෝරාතග කඇතික අතරක තාොන්ත්රාේක
ගිවිසුේක අේසන්කාරක ත ොමැත.ක ක තාතසේක වුවද,ක
දේතක රැස්කිරීතේක ක්රිභාවලිභක සඳොක මතිමභක
ප්රතිපාද ක ලැබීමක ප්රමාදක වීමක තෙේතුතවන්ක දේතක
රැස්කිරීතේකාටයුතුකප්රමාදකවූකඅතරකසැළසුේකාලක
පරිදිකදේතකවිදුේාරණකක්රිභාවලිභකසදුකත ොවිභ. 

 
 ඒක අනුව,ක අදාලක තටන්ඩරභක මගින්මක ඉදිරිතේදීක

දේතකවිදුේාරණභකකිරීමකසඳොකඇතිකමතිමභක
පසුබිමක අධාය භක ාරක වයාපිතික තමතෙයුේක
ාමිටුතේක (Project Steering Committee) 
අනුමැතිභකලබාගැමමටකඅතප්ක්ෂතභ. 

- 

11 
උපතද් ාක සෙක සේපේක
දාභාකදීම ා 

1.5 

මුලයක 1.3 85% 

තාෞතිාක 

 විදුේක ජාතිාක ෙැඳුනුේපේක වයාපිතිභක සඳොක
අදාළක තාක්ෂණිාක උපතද් ාේවභක තාොළඹක
වි ්වක විදයාලතේක පරිගණාක පාසතලන්ක ොක
තමොරටුක වි ්වක විදයාලතභන්කලබාක ගන් ාක ලදී.කකක
ඉංිතතන්රුමභක උපතද් ාේවභක ඉංිතතන්රුමභක
ාා්යභන්ක පිළිබඳවක මධායමක උපතද් ාක
ාා්යභාං භක(CECB) විසන්කසපභනුකලබයි. 

 

95% 

12 
වයාපිතික ාළම ාාරණභක
ොකනිභාම භ 

40.0 

මුලයක 37.4 94% 

තාෞතිාක 

 තේක භටතේක වයාපිතික ාළම ාාරණභ,ක
තමතෙයුේක ොක නිභාම ක ාටයුතුක ඉටුක ාරනුක
ලබයි. 

 

100% 

 800.0 
මුල්ය  292.3 37% 

මභ්ෞතික   64% 
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ඇමුණුම I 

අනු 

අංාභ 
ත තුරුක ාමභ 

අනුමතක

සංඛ්යාව 

දැ ටකසටි ක

සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩුක

සංඛ්යාව 
අතිරික්තභ 

1 තාොමසාරිස්කජ රාල් 1 1 - - 

2 අතිත්යාකතාොමසාරිස්කජ රාල් 1 1 - - 

3 තාොමසාරිස් 3 3 - - 

4 ප්රධාා කගණාාධිාාරී 1 1 - - 

5 නිතභෝජය/කසොාරකතාොමසාරිස් 19 15 4 - 

6 
නිතභෝජයක/සොාරකඅධායක්ෂක(තතොරතුරුක

තාක්ෂණ) 
1 - 1 - 

7 ගණාාධිාාරී 2 1 1 - 

8 අායන්තරකවිගණා 1 1 - - 

9 මතිකනිලධාාරී 1 - 1 - 

10 පරිපාල කනිලධාාරී 2 2 - - 

11 ාාෂාකපරිව්යතා 2 1 1 - 

12 බලාේමාකනිලධාාරී  ⋆ 24 14 10 - 

13 සංව්යධා කනිලධාාරී 879 827 52 - 

14 ාා්යමිාකනිලධාාරී 2 - 2 - 

15 ාළම ාාරණකසොාර 282 163 119 - 

16 ද්විාාෂාකලිපිාරු 20 - 20 - 

17 තතොරතුරුකොකසන්නිතේද කතාක්ෂණකසොාර 10 8 2 - 

18 රිභදුරු  11 8 3 - 

19 රිභදුරුක(තදපා්යතතේන්තුගත) 2 2 - - 

20 ාා්යභාලකාා්යභකසොභා 91 83 8 - 

21 නිෂප්ාද කසොභාක• 30 30 - - 

22 තල්ඛ් කසොභාක• 10 10 - - 

23 
තාවාාලිාකතදමළකලිපිාරුක(තාොන්ත්රාේක

පද මක) 
6 6 - - 

    1,401 1,177 224 - 

 

 මමම තනතුරු දරන්නන් එම තනතුරුිල්ට පුද්ගයේක ින මසේ අනුමත කර ඇති අතර, එම තනතුරු අමහෝස වීමමන් ඇතිින 

පුරප්පලඩු සඳහල කලර්යාවලල් කලර්යාව සහලයාවක තනතුරු සාංඛ්යලිට එකතු කායාව යුතුයාව.  අ අනුි මුළු කලර්යාවලල් කලර්යාව සහලයාවක තනතුරු 

සාංඛ්යලි 111 ක් කායාව යුතුයාව. 

⋆ බල්ලත්මක නිල්ධාලරී මසේියාව සාංිර්ධාන නිල්ධාලරී මසේියාවට අන්තර්ග්රහණයාව කර ඇති බැකාන් එම තනතුමර් ඇතිින පුරප්පලඩු සඳහල 

ඉදිරිමවදී සාංිර්ධාන නිල්ධාලරීන් අනුයුක්ත කල් හැකියාව. 


