
 

 
කාර්ය වාධන ලාර්තාල 

 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

ජාතික භ ෞතික වැසුම් භෙපාර්තභම්න්තුල 

මශානගර ශා බව්නාහිර වංලර්ධන අමාතාංය 

  

 

 



1 | කාර්ය වාධන ලාර්තාල -                              -2015 

 

 

 

අන්තර්ගතඹ 

 අන්තර්ගතඹ        01 

 මභමවය        02 

 

01.වැදින්වීභ         03 

02.ආඹතනමේ අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ     04 

03.ආඹතනමේ ංවිධාන ුවඹ       08 

04.ආඹතනමේ භාණ්ඩලික නිරධාරී මේඛණඹ     09 

05.ඳාරන අංලමේ කාර්ඹාධනඹ      10 

06.කරාපීඹ මබෞතික ැරසුම් අංලමේ කාර්ඹාධනඹ    13 

07.ප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම් අංලමේ කාර්ඹාධනඹ    18  

08.ඳර්මේණ අංලමේ කාර්ඹාධනඹ       24 

09.ඉංජිමන්රු අංලමේ කාර්ඹාධනඹ       25 

10.ා්තු විදයා අංලමේ කාර්ඹාධනඹ      30 

11.ගිණුම් අංලමේ කාර්ඹාධනඹ      36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | කාර්ය වාධන ලාර්තාල -                              -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භමභශලර 

“ ජාතික මබෞතික ප්ර තිඳත්ති ,ැරසුම් ව උඳාඹ භාර්ග ක් කිරීභ ව ශ්රි රංකාම  
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1915 අංක 19 දයණ නිා වා නගය ැඩිදියුණු කිරීමම් ආඥා ඳනත ඵරාත්භක කයන රීමී බ්රිතානය 

ඳාරන භමේදී අගනුය ව මකොශම පිි ටි ජනාා ආශ්රිත ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධමඹන් ඳැන 

නැගනැගුනු ගැටළු නියාකයණඹ කිරීභ වාඹ. නමුත් සීඝ්ර  නාගරීකයණඹත් භග උක්ත ඳනතින් 

ආයණඹ මනොවු ගැටළු භතුවිඹ. ඊට පිළිඹභක් මර 1946 අංක 13 දයණ නගය වා ග්රාභ 

නිර්භාණ ආඥා ඳනත ඹටමත් 1947 ර්මේදී නගය වා ග්රාභ නිර්භාණ මදඳාර්තමම්න්තු පිි ටුන 

රදී. මම් ඹටමත් ජනාා ංර්ධනඹ වා ැරසුම් ක් කයන රදී. 

නමුත් මභභගින් ඇතින ංර්ධනඹ තුලින් දුගී බාඹ , ම්ඳත්   මඵදී ඹාමම් විභතාඹ නිා 

ප්රතයන්ත ප්රමීලඹන්ි  ංර්ධනඹක් සිදු මනොවීභ, ඳිසඳාරනඹ ප්රධාන නගය ීපඳඹකට මක්න්් ගත 

වීභ. ජීත්වීභට අලය මූලික ඳවසුකම් මනොභැති විරැකිඹාමන් මඳමරන වනාධාය භතභ ජීත්න 

ඵහුතය ජනතාක් යාප්ත ත වීභ ආදී ගැටළු යායකඹක් ඳැන නැගුනි.  ඵැවින් යමේ සිඹළුභ ම්ඳත් 

තියාය මර උඳමඹෝගී කය ගනිමින් සිඹළුභ අංලඹන් ව ප්රමීලඹන්ර දියුණුක් ඇතින 

ආකායමේ ජාතික මබෞතික ැරසුම් ප්රතිඳත්තිඹක් ඳදනම් මකොටගත් ජාතික මබෞතික ැරැ්භක් 

ක් කයනු රැබීභ පිනි 2000 අංත 49 දයණ නගය වා ග්රාභ නිර්භාණ ංමලෝධිත ඳනතින් 1946 අංක 

13 දයණ නගය වා ග්රාභ නිර්භාණ ආඥා ඳනත ංමලෝධනඹ කය 2000 ර්මේදී ජාතික මබෞතික 

ැරසුම් මදඳාර්තමම්න්තු පිි ටුන රදී. ඒ අනු ජාතික මබෞතික ැරැ්භ, කරාපීඹ මබෞතික 

ැරසුම් ව ප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම් ැකසීභ , ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා ඹාත්කාන න කිරීභත්, පුජා 

භමි ංර්ධනඹ උමදා යාඳිති ැරසුම් කිරීභ වා ා්තු විදයාත්භක වා ඉංජිමන්රුභඹ ැරසුම් 

භග ඒ වා විනයා ැරසුම් ැකසීභත් අතින් ජාතික මබෞතික ැරසුම් මදඳාර්තමම්න්තුට ය 

වැත්තෑකට  ආන්න මේා ඉතිවාඹක් ඇත. 

ශ්රී රංකාම  ඳිසඳාරන දි්රික්ක විසි ඳව ආයණඹ කයමින් ඳශාත් නමඹි භ ඳශාත් ඳාරන ආඹතන 

ර වමඹෝගඹ ඇති සීමිත ්බාවික ම්ඳත් සක්භ මර බාවිත කයමින්ද ,්ාබාවික ඳිසයඹ 

රැක ගනිමින්ද ්ාබාවික විඳත් අභ න සුදුසු ්ථානඹන්ි  අඳයුව ඳවසුකම් ලින් යුතු නගය 

්ථාපිත කිරීභ දවා නගය ැරසුම් කිරීභ, ශ්රි රංකාට මඹෝගය න නාගිසක නිර්ණාඹකඹන් වදුනා    

ගැනීභ,ආර්ිකක ංර්ධන අ්ථාන් උඳාඹය ලි මර උඳමඹෝගී කය ගනිමින් රංකාට ගැරමඳන 

කර්භාන්ත උදයාන ආකිතිඹක් වදුනා ගැනීභ භගින් තියාය ංර්ධනඹට දාඹක වීභ ආදී කර්තයන් 

ඉටු කයමින් ශ්රී රංකාම  ැරසුම්කයණමේ මඹදී සිටින ප්රධානතභ යාජය ආඹතනඹ මර ජාතික 

මබෞතික ැරසුම් මදඳාර්තමම්න්තු ශ්රී රංකාම  නගය ංර්ධනඹට ඉටු කශ ව ඉටුකයමින් සිටින 

මභමවය අති භවත්ඹ. 

මභභ කර්තයන් ඉටු න්මන් මදඳාර්තමම්න්තුම  ප්ර ධාන අංල න ජාතික මබෞතික ැරසුම් අංලඹ, 

ප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම් අංලඹ, කරාපීඹ මබෞතික ැරසුම් අංලඹ,ඳර්මේණ අංලඹ වා  භ 

මභමවඹ වා දාඹකත්ඹ ඳඹන ඳාරන අංලඹ, ගිණුම් අංලඹ, ඉංජිමන්රු අංලඹ, ා්තු විදයාත්භක 

අංලඹ ඹන අංලර ාමුි ක කැඳවීමභනි.  මභභ  ක්  ක් අංලර 2014 මර් කාර්ඹ ාධනඹ පිළිඵද 

වි්තයාත්භක මතොයතුරු  ක්  ක් ඳිසච්මේද ඹටමත් දක්ා ඇත 

 

2. ජාතික භ ෞතික වැසුම් භෙපාර්තභම්න්තුල - අනුමත කාර්ය මණ්ඩය 
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අනු 

අංකඹ 

තනතුය මේඹ මරේණිඹ ැටුප්ත  කාණ්ඩඹ 

අ
නු
භ
ත
 

ත
න
තු
රු
 


ංඛ
ය
ා

 

1. අධයක් ජනයාේ මදඳාර්තමම්න්තුගත විමලේ SL 3-2006 1 

2. අතිමර්ක අධයක් ජනයාේ සැරසුම්) මදඳාර්තමම්න්තුගත විමලේ SL 3-2006 1 

3. අතිමර්ක අධයක් ජනයාේ 

සක්රිඹාත්භක කිරීම්) 

මදඳාර්තමම්න්තුගත විමලේ SL 3-2006 1 

4. අධයක් සඳාරන) ශ්රී රංකා ඳිසඳාරන මේඹ 1 SL 1-2006 1 

5. ප්රධාන ගණකාධිකාිස ශ්රී රංකා ගණකාධිකාිස 

මේඹ 

1 SL 1-2006 1 

6. අධයක් සඉංජිමන්රු) ශ්රී රංකා ඉංජිමන්රු මේඹ 1 SL 1-2006 1 

7. අධයක් ශ්රී රංකා ා්තු විදයාඥ 

මේඹ 

1 SL 1-2006 1 

8. අධයක් 

i අධයක් සකරාපිඹ මබෞතික 

ැරසුම්) 

ii අධයක් සප්රාමීයකඹ මබෞතික 

ැරසුම්) 

iii අධයක් සඳර්මේණ) 

iv අධයක් සම්ඵන්ධිකයණ වා 

නිඹාභන) 

මදඳාර්තමම්න්තුගත 1 SL 1-2006 4 

9. වකාය අධයක් සඳාරන)නනිමඹෝජය 

අධයක් 

ශ්රී රංකා ඳිසඳාරන මේඹ 111න11 SL 1-2006 1 

10. අබයන්තය විගණක ශ්රී රංකා ගණකාධිකාිස 

මේඹ 

11 SL 1-2006 1 

11. ගණකාධිකාිස ශ්රී රංකා ගණකාධිකාිස 

මේඹ 

111න11 SL 1-2006 1 

12. වකාය අධයක්නනිමඹෝජය අධයක් 

සඉංජිමන්රු) 

ශ්රී රංකා ඉංජිමන්රු මේඹ 111න11 SL 1-2006 3 

13. වකාය අධයක්නනිමඹෝජය අධයක් 

(නගය නිර්භාණ ) 

මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11 SL 1-2006 20 

14. වකාය අධයක්නනිමඹෝජය අධයක් ශ්රී රංකා ා්තු විදයාඥ 

මේඹ 

111න11 SL 1-2006 2 

15. නීති නිරධාිස මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11 SL 1-2006 1 
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16. ඳිසඳාරන නිරධාිස යාජය කශභනාකයණ 

වකාය මේඹ 

අධි 

මරේණිඹ 

MN 7-2006 1 

17. ැරසුම් කාර්ඹාර වකාය ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ විමලේ MN 7-2006 A 3 

18. මජය්ප ප්රභාණ ීකක්ණ වකාය ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ විමලේ MN 7-2006 A 1 

19. ප්රධාන ඳරීක්ක ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ විමලේ MN 7-2006 A 2 

20. මතොයතුරු වා න්නිම දන තාක්ණ 

නිරධාිස 

ශ්රී රංකා මතොයතුරු වා 

න්නිම දන තාක්ණ 

මේඹ 

2-11න1 MN 6-2006 A 1 

21. ංර්ධන නිරධාිස ංර්ධන නිරධාිස මේඹ 111න11න1 MN 4-2006 A 20 

22. මබෞතික ැරසුම් වකාය සනගය 

නිර්භාණ) 

මදඳාර්තමම්න්තුගත  MN 4-2006 A 14 

23. මබෞතික ැරසුම් වකාය සා්තු 

විදයාඥ) 

මදඳාර්තමම්න්තුගත  MN 4-2006 A 1 

24. ංර්ධන වකාය  මදඳාර්තමම්න්තුගත 

සපුයප්ත ඳාඩු මනොපියවීභ 

තුළින් තනතුරු අන් 

කිරීභට ඹටත්) 

 MN 4-200 

6 A 

3 

25. ඳරීක්කනකාර්මික නිරධාිස ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ 111න11න1 MN 3-2006 A 9 

26. ැරසුම් යකේපී ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ 111න11න1 MN 3-2006 A 21 

27. ප්රභාණ ීකක්ණ වකාය ශ්රී රංකා තාක්ණ මේඹ 111න11න1 MN 3-2006 A 7 

28. කශභනාකයණ වකාය යාජය කශභනාකයණ 

වකාය මේඹ 

111න11න1 MN 2-2006 A 34 

29. පිළිගැනීමම් නිරධාිස මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 MN 1-2006 A 1 

30. භමගෝන ඹ මතොයතුරු ඳීධති 

තාක්ණික යකේපී 

මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 MT 2-2006 A  6 

31. ිසඹදුරු ිසඹදුරු මේඹ 111න11න1 

විමලේ 

PL 3-2006 A 14 

32. ැරසුම් මු්ණකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 2 

33. භැනුම් වාඹක මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 3 

34. ැරසුම් බායකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 1 

35. ැරසුම් අපත්ැඩිඹාකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 PL 1-2006 A 1 
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36. කාර්ඹාර කාර්ඹ වාඹක කාර්ඹාර මේක මේඹ 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 17 

37. ඵංගරා බායකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 4 

38. මුයකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත 111න11න1 

විමලේ 

PL 1-2006 A 4 

39. ඕර්සිඹර් සැඩ ඳරීක්ක) මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 3-2006 A 5 

40. කම්කරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 40 

41. මුයකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 4 

42. ංචායක ඵංගරා වාඹක මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 5 

43. උදයාන කම්කරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 4 

44. නීඳායක්ක කම්කරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 5 

 කතු 

 

273 

 

 

 

 

 

 

ීකට අභතය  භ තනතුයට ඳභණක් අනුභත පජා භමි කාර්ඹ භණ්ඩරඹ .    

  

 

115 

45 ඕලර්සියර් (ලැඩ පරීක්ක) භෙපාර්තභම්න්තුගත  MT2-2006A 2 

46 ඕලර්සියර් (ලැඩ පරීක්ක) මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 7 

47 මුරකරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 13 

48 කම්කරු මදඳාර්තමම්න්තුගත  PL 1-2006 A 91 

 කතු 

 

113 
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මුාශ්ර ය - භෙපාර්තභම්න්තු මුාශ්ර ය 

 

 

 

 

 

 

 

3. වංවිධාන වටශන 
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4. 2014/01/01 දින සිට 2014/12/31 දින ෙක්ලා භෙපාර්තභම්න්තුභේ මාණ්ඩලික 

නිධාරී භේඛණය. 

 

1. අධයක් ජනයාේ -  න්. වී. කුරුකුරසිසඹ භඹා 

2. අධයක් සප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම්) - චම්ඳා අභයසිංව මිඹ 

3. අධයක් ඉංජිමන්රු- පී. පී. ජී. ඩඹ් මභනවිඹ 

4 ප්රධාන ගණකාධිකාරී - ආර්. පී. සුන්තා මිඹ 

5. අධයක් සඳාරන) සයා.ඉ.) - ඩබ්. ේ.ඩී. න්. කුභාය භඹා  
 ස2014.09.23 දින දක්ා) 
6. අධයක් සඳාරන) සැ.ඵ.) -  ඒ.ජී.පී. ්. මඳමර්යා මිඹ 
 ස2014.09.24 සිට) 
7.   වකාය අධයක් සඉංජිමන්රු) - මක්. සුභනදා භඹා 

8. වකාය අධයක් සඳාරන) - පී. න්. වික්රභයත්න මිඹ  

 ස2014.08.17 දක්ා) 

9.   වකාය අධයක් සඳාරන) -  න්. ජී. පී. ජී. භයවික්ර භ මිඹ 
 ස2014.08.18 දින සිට) 

10.   ගණකාධිකාිස - ටී. සී. පු්ඳකුභාිස මිඹ 

11.  වකාය අධයක් (ා්තුවිදයා) - සී. ඩබ්ලි . මක්. ඵණ්ඩායනාඹක භඹා 

12.   ඳිසඳාරන නිරධාරී- ඩී. න්. දික්කුඹුය භඹා 

13.  ප්රධාන ඳරීක්ක- මක්. ඩී.  ච්.  ්. ද සිේා භඹා 
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05.  පාන අංභේ කාර්යවාධනය 

මදඳාර්තමම්න්තුම  මභමවය තුළින් ශඟා කය ගැනීභට අමප්ත ක්ෂිත අයමුණු කාර්ඹක්භත්, 

පරදාීයත් ාක්ාත් කය ගැනීභ වා අලය වාඹ මේාන් ැඳීයභ ඳාරන අංලමේ ප්රධාන කාර්ඹබායඹයි. 

 ි  දී භාන වා මබෞතික ම්ඳත් කශභනාකයණ කටයුතු, ආඹතනික වා ඳිසඳාරනභඹ කටයුතු සිදු කිරීභත්, 

ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණ ක්රිඹාත්භක කිරීභත්, මදඳාර්තමම්න්තුම  සිඹ අ අංලඹන් වා වාඹ මේාන් ැඳීයභත්, 

පජා භමි කාර්ඹ භණ්ඩර මේ ඳාරනඹ ඳත්ාමගන ඹාභත් ඳාරන අංලමඹන් සිදු කයයි. 

ඳාරන අංලඹ 2014.01.01 දින සිට 2014.12.31 දක්ා අ්ථා මදකක දී අධයක් සඳාරන) - යා.ඉ. ව අධයක් 

සඳාරන) -ැ.ඵ. නිරධාරීන් මදමදමනකුමේ ඝිජු අධීක්ණඹ ඹටමත් ක්රිඹාත්භක විඹ.   

 

රප වටශන 01: පාන අංභේ කාර්ය මණ්ඩය 

 

        

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

         

 

 

පරිපාන නිධාරි 

ප්රධාන කෂමනාකරණ වශකාර 

 

 
කෂමනාකරණ වශකාර  
 

රියදුරු 

කාර්යා කාර්ය වශයක   

 

වශකාර අධක් 

(පාන) 

 

අධක් (පාන) 
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5.1 පාන අංභේ ප්රධාන අරමුු ලනුභේ, 

 මදඳාර්තමම්න්තුම  අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ මදඳාර්තමම්න්තුම  අයමුණු රඟාකය ගත වැකි න 

ඳිසදි ංමලෝධනඹ කිරීභ. 

 ඵා ගැනීමම් ඳිසඳාටි, උ් කිරීමම් ඳිසඳාටි ැකසීභ, අනුභත කයා ගැනීභ වා ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 කාර්ඹ භණ්ඩරමේ කුරතා ර්ධනඹ, සුබාධනඹ, විනඹ ඳත්ා ගැනීභ, ආදිඹයි. 

 

5.2 දෙනික රාජකාරි භව, 

 දදනික තැඳෑර පිළිඵ කටයුතු කිරීභත් 

 අංලර වා අංල ගත ංඵන්ධීකයණඹ ඳත්ාමගන ඹාභත් 

 භවජන ඉේන ම් දවා අලය කටයුතු කිරීභත්  

 මේක භණ්ඩර ඉේන ම් පිළිඵ කටයුතු කිරීභත් 

 කාර්ඹ භණ්ඩර මඳෞීගලික ලිපිමගොනු නඩත්තු, ඳත්ාමගන ඹාභ වා ඹාත්කාන න කිරීභත් 

 ප්රාවන ඒකකඹ කශභනාකයණඹ කිරීභත් 

 මේක ැටුප්ත , දීභනා, ගභන් විඹදම් වා සිඹ අභ මගවීම් ම්ඵන්ධ බිේඳත් මගවීම් කිරීභට අදාර   

කටයුතුත්   ඹ. 

 මේභ  

 ඳාර්ලිමම්න්තු ප්රල්නරට, භාන ි මිකම් මකොමින් බාම  ඳැමිණිලිරට, භවජන මඳත්ම් කායක 

බාම  ප්රල්නරට පිළිතුරු රඵාදීභ, විගනණ විභසුම් වා පිළිතුරු ැකසීභ වා ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

 නිරධාරීන්මේ කාර්ඹාධනඹ ඇගීයභ. 

 කාර්ඹක්භතා කඩඉම් විබාග ඳැැත්වීභ. 

 මදඳාර්තමම්න්තුම  ආයක්ා පිළිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 නඩත්තු කටයුතු පිළිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 කැබිනේ භණ්ඩර ඳරිකා ැකසීභ. 

 පජා භමි කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳත්ාමගන ඹාභ,  ඳාරන අංලඹට ඳැරුණු මනත් විමලේ යාජකාිස ම . 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2014/ 11/ 30 දිනට අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා පුයප්ත ඳාඩු පිළිඵද විත්ය 
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අනු 

අංකඹ 
නිරධය ගණඹ අනුභත මේක 

ංඛයා 
2014.11.30 දිනට 
සිටින කාර්ඹ භණ්ඩර 

නමේක ංඛයා 

2014.11.30 දිනට 
පුයප්ත ඳාඩු ංඛයා 

01 මජය්ප විධාඹක 03 - 03 

02 විධාඹක 37 09 28 

03 තිීරඹ 07 02 05 

04 ීවීතිඹ 141 75 66 

05 ප්රාථමික 227 203 24 

            මුළු ගණන 415 289 126 
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06.කාපීය භ ෞතික වැසුම් අංභේ කාර්ය වාධනය 

6.1 අරමුණ 

මභභ ආඹතනමේ ප්රධානතභ කාර්ඹඹ න ජාතික මබෞතික ැරැ්භ ,ජාතික මබෞතික ැරසුම් 

ප්ර තිඳත්තිඹ ක් කිරීභ ව කශාපීඹ මබෞතික ැරසුම් ක් කිරීභ මභභ අංලඹට අඹත් කාර්ඹබායඹ 

ම . 

6.2 කාර්ය මණ්ඩය 

 2014 මර්දී මභභ අංලමේ අධයක් තනතුය පුයප්ත ඳාඩු ඳැති අතය  භ තනතුමර් ැඩ ඵරන 

රීමීද ප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම් අංලමේ අධයක් විසිනි. මබෞතික ැරසුම් වකායරුන් 09 

මදමනකු විසින් මභභ අංලමේ කාර්ඹබායඹ ඉටු කයන රදී. 

 

6.3 ජාතික භ ෞතික වැැව්ම වශ ප්ර තිපත්තිය වකව් කිරීම     

යට තුර වා ඉන් ඵාි ය ඇති මබෞතික ම්ඳත් නිසිමර ප්රමඹෝජනඹට මගන ජාතයන්තය ලමඹන් 

ඇතිවී ඇති ආර්ථීක ංර්ධන අ්ථාන් උඳාඹය ලි මර උඳමඹෝගි කය ගැනීභත් මබෞතික 

ංර්ධන ක්රිඹාලිඹ ජාතික වා ජාතයන්තය මර ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභත් ඳතින භාජ ආර්ිකක 

වා මබෞතික විභතා අභ කය ගැනීභටත්, ්බාවික ඳිසය ජාරඹ ව ඳාිසිසක අධි ංම දී ප්රමීල 

රැක ගනිමින්ද, ර්ධනඹ කය ගනිමින්ද ්බාවික විඳත් අභ න අන්දභට සුදුසු ්ථානඹන්ි  ජනාා 

නගය වා අඳය ුව ඳවසුකම් වා නාන්තය ඇතුරත් ඳාිසිසක ඳීධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභටත් ජාතික 

ආර්ිකකමේ ප්ර තිරාබ මදගුණ මතගුණ කිරීභටත් ජාතික මබෞතික ැරසුම් ප්ර තිඳත්තිඹ ව ැරැ්භ ැදගත් ම . 



13 | කාර්ය වාධන ලාර්තාල -                              -2015 

 

 

 

6.4 2014 ලවභර් දී කරන ෙ කාර්යයන් 

7.4.1 ජාතික මබෞතික ැරසුම් ප්ර තිඳත්තිඹ ඕනෑභ ආඹතනඹකට තභන්මේ මබෞතික 

ැරසුම්කයණමේදී බාවිතා කයගත වැකි න අයුිසන් යර ක් කිරීභ. 

o අදාර ආඹතන වදුනා ගැනීභ වා කමිටුක් ඳත් කිරීභ. 

o මුලික ැකැ්භ ක් කය ගැනීභ. 

o ප්ර තිඳත්තිඹ ක් කිරීභ, ගරු ඇභතිතුභාමේ මුලික අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ ව 

 ලි දැක්වීභ. 

o  භවජන අදව් රඵා ගැනීභ. 

o ප්ර තිඳත්තිමේ අන් මකටුම්ඳත වා අන්තර් අභාතයාංල ම්ඵන්ධීකයණ 

කමිටුම  අනුභැතිඹරඵා ගැනීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵාගැනීභ. 

o ජාතික මබෞතික නිර්භාණ බාම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ැරසුභ  ලි දැක්වීභ. 

6.4.2. ජාතික මබෞතික ැරැ්භ ව මනත් ආඹතන විසින් ක් කය ඇති ැරසුම් අතය 

ඇති මනොගැරපීම්  භ ආඹතන භග ාකච්ඡා මකොට භනඹකට ඳත් කිරීභ ව ඒ 

අනු ජාතික මබෞතික ැරසුභ ක්රිඹාත්භක කයන භේටභකට මගන ඒභ. 

o අදාර ආඹතන වදුනාගැනීභ. 
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o  භ ආඹතන භග ැරසුම් අතය ඇති මනොගැරපීම් භනඹකට ඳත් කිරීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ මුලික අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ැරසුභ වා අන්තර් අභාතයාංල ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුම  අනුභැතිඹ රඵා 

ගැනීභ.  

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ජාතික මබෞතික නිර්භාණ බාම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ැරසුභ  ලි දැක්වීභ. 

6.4.3.භධයභ අධිංම දී කශාඳඹ වා විත්යාත්භක ැරසුම් ක් කිරීභ. 

o මුලික ලමඹන් ආඳදාරට රක්විඹ වැකි ප්රමීල ප්රා.මේ භේටමින් වනානා ගැනීභ 

o ජනාා ැරසුම් ක් කිරීභ. 

o අදාර ප්රාමීය ඹ බාර අනුභැතිඹඹන් රඵා ගැනීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

6.4.4.මයශාශ්රිත අධිංම දී කරාඳඹ වා වි්තයාත්භක ැරසුම් ක් කිරීභ. 

o මුලික වමඹන් ආඳදා රට රක්විඹ වැකි ප්රමීල ප්රා.මේ භේටමින් වදුනා 

ගැනීභ. 

o ජනාා ැරසුම් ක් කිරීභ. 

o  අදාර ප්රාමීය ඹ බාර අනුභැතිඹඹන් රඵා ගැනීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 

6.5 කාපීය වැසුම් වකව් කිරීම 

 

යටට ඩා කුඩා වද , නගයඹකට ඩා විලාර වද ප්රමීලඹක් වා ැරසුම් ක් කිරීභ මභභ අංලමේ 

ප්ර ධාන කාර්ඹබායඹ ම . අඳමේ අලයතාඹ වා ගරු ඇභතිතුභා විසින් ශ්රි රංකාම  ඳශාත් ,කරාඳ 

ලමඹන් වදුන්ා ගැේ භගින් ප්ර කාලඹට ඳත් කය ඇත. 

6.5.1 කාපීය වැැව්ම වකව් කිරීම 

 කරාපීඹ ැරැ්භ ක් කයන්මන් කරාපීඹ ැරසුම් කමිටු විසින්ඹ. 

 මභභ කමිටුම  බාඳති න්මන් ඳශාත් බාම  ප්ර ධාන මේකම්ඹ. 

 ඳශාමත් සිඹළුභ නගය බා නප්රාමීය ඹ බාර බාඳතිරුන්ද භව නගය බාර නාගිසක 

මකොභාිස්රුන්ද මභභ කමිටුම  ාභාජිකමඹෝ මති. 

 භවය යජමේ ආඹතන ර නිරධාරීන්ද මභභ කමිටුට ඇතුරත් මති. 

 

ජාතික මබෞතික ැරසුම් මදඳාර්තමම්න්තු විමලේමඹන් ්ථාපිත කය ඇත්මත් කරාපීඹ ැරසුම් 

ක් කිරීභ පිණි ඳශාත් බා රට වඹ වීභටයි. ඒ වා ඳවත දැක්මන අයුිසන් මභභ 

මදඳාර්තමම්න්තු ඳශාත් බා රට වාඹ ම . 
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 තාක්ණික උඳමද් රඵාදීභ 

 අලය ඕනෑභ කරුණක් පිළිඵද කරාපීඹ ැරසුම් කමිටුට අලය විමලේඥයින්මේ මේඹ 

රඵා දීභ. 

 රැ්වීම් , ඉදිිසඳත් කිරීම් වා භවජන අදව් රඵා ගැනීභ පිණි වාඹ වීභ. 

 අලය මතොයතුරු වා ැරසුම් ඕනෑභ ආඹතනඹකින් රඵා ගැනීභට වාඹ වීභ. 

 ැරසුම්, ාර්තා ඉදිිසඳත් කිරීම් වා අලය වාඹ රඵාදීභ. 

 ැරැ්භ ක්රිඹාත්භක කිරීභට අලය මුදේ ර ි ඟඹක් මමතොත් ඒා රඵා ගැනීභට වඹ 

වීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ් ය  
 
 
 

 

 

 

 

                                 රප වටශන 03  :     කාපීය වැසුම් කමිටුල 

 

මුාශ්ර ය- භෙපාර්තභම්න්තු මුාශ්ර  

 

 

6.6 2014 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 

6.6.1 උතුරු භැද ඳශාත් කශාපීඹ මබෞතික ැරැ්භ ක් කිරීභ. 

o කරාපීඹ ැරසුම් කමිටු ඳත් කිරීභ. 

නගර ව ා 

ව ාපතිලරු 

ප්ර ධාන භේකම් 

කම්ටුභේ 

ව ාපති 

ජාතික භ ෞතික 

වැසුම් 

භෙපාර්තභම්න්තුල 

මශ නගර 

ව ාල නාගරික 

භකොමවාරිව්ලරු 

ප්රාභීය ය ව ාල 

ව ාපතිලරු 
නිධාරීන් 
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o ැරසුභ ක් කිරීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ මුලික අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ැරසුභ වා අන්තර් අභාතයාංල ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුම  අනුභැතිඹ 

රඵා ගැනීභ.  

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ජාතික මබෞතික නිර්භාණ බාම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ැරසුභ  ලි දැක්වීභ. 

6.6.2 ඵයගමු ඳශාත කශාපීඹ මබෞතික ැරසුභ 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අන් අනුභැතිඹට ඹැවීභට මඳය ප්ර ධාන මේකම්මේ 

අදව් රඵා ගැනීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o අන්තර් අභාතයාංල ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ.  

o ජාතික මබෞතික නිර්භාණ බාම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභ. 

6.6.3 ඌ ඳශාත කශාපීඹ මබෞතික ැරසුභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අන් අනුභැතිඹට ඹැවීභට මඳය ප්ර ධාන මේකම්මේ 

අදව් රඵා ගැනීභ. 

o ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o අන්තර් අභාතයාංල ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ.  

o ජාතික මබෞතික නිර්භාණ බාම  අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

o ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

7. ප්රාභීය ය භ ෞතික වැසුම් අංය 
 

7.1 කාර්ය ාරය  

ප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම් අංලඹ භගින් සිදුකයනුමේ කරාපීඹ මබෞතික ැරසුම් භගින් වදුනාගන්නා රද  
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ප්රාමීය ඹ ලමඹන් ැදගත් නගය ැරසුම් ක්රිඹාත්භක කිරීභ ව පජා භමි ංර්ධන කටයුතු වා අලය 

තාක්ණික වඹ රඵා දීභත් ,පජා භමි ගැේ කිරීභ භගින් ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභත්ඹ. 

7.2 කාර්ය මණ්ඩය 

අධයක් සප්රාමීය ඹ මබෞතික ැරසුම්) ිජු අධීක්ණඹ ඹටමත් ංර්ධන වකායරු 12ක් 

,ංර්ධන නිරධාරීන් 03 මදමනක් ව මබෞතික ැරසුම් වකායරු 04ක් ,කාර්ඹාර කාර්ඹ 

වඹකරු මදමදමනක් මභභ අංලමේ මේමේ මඹදී සිටී.  

 

7.3 කුඩා නගර වැැව්මක් වකව් කිරීභම් අරමුනු 

 ශ්රී රංකාම  ජනගවනමඹන් ඵහුතයඹකට ස70 ) මුලික නාගිසක ඳවසුකම් රඟා කය දීභ. 

 තදාන්න ප්රමීලඹන්ි  ආමඹෝජනඹ ග්රාීකඹ ප්රමීලඹන්ට විතැන් කිරීභ. 

 අවිධිභත් නාගරීකයණඹට මඳරමමන ජනඹාට සිඹ ගම් බිම් ආශ්රිත ක්ර භත් නාගිසක කරාඳ බිි කය 

දීභ. 

 සුපිිස භවනගයඹ ම්ඵන්ධිත පිිස ග්රාභ නගය ඳීධතිඹක් ඇති කිරීභ. 

 භාජ , ං්කිතික , ආර්ිකක , පුයාවිදයාත්භක වා ඳාිසයක ලමඹන් ැදගත් ග්රාභ නගය 

ඳීධතිඹක්,ජනතාට දාඹද කිරීභ. 

 විේ නගයඹක ඇති සිඹළු ඹටිතර ඳවසුකම් ි ත පිිස ග්රාභ පුයය ,බිි කිරීභට අලය ඳදනභ 

මඹදීභ. 

 

7.4  ප්රාභීය ය භ ෞතික වැසුම් අංභේ කාර්ය ාරය 

 කුඩා නගය ංර්ධන ැරසුම් ැකසීභ. 

 පුයනැගුභැනි  ඹාඳිතිවයවාඒාක් ිසඹාත්භකකයවීභ. 

 ආඳදාන්ට රක්ව ප්රමීල දවා ජනාා ැරසුම් ැකසීභ. 

 ඊට අභතය වදුනාගත් පුජා භමි ගැේ භගින් ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභ. 

 ංර්ධන ැරසුම් ැකසීභ. 

 අදාර යාඳිති ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 ප්රාමීය ඹ මේකම් කාර්ඹාර වා විවිධ ආඹතන විසින් කයනු රඵන විවිධ ඉඩම් බාවිතඹන් වා න 

නිරීක්ණ රඵාදීභ. 

 අභාතයාංලඹ භගින් විවිධ අ්ථාරදී අඳ මත ඳයන රද විමලේ යාඳිති ක්රිඹාට නංවීභ  

 ප්රාමීය ඹ මේකම් කාර්ඹාර වා විවිධ ආඹතන විසින් කයනු රඵන විවිධ ඉඩම් බාවිතඹන් වා න 

නිරීක්න රඵාදීභ ව අභාතයාංලඹ භගින් විවිධ අ්ථාරදී අඳ මත ඳයන රද විමලේ යාඳිති 

ක්රිඹාට නැංවීභ ආදිඹ සිදු කයයි. 

7.5 2014 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 
 

7.5.1 කුඩා නගය 45 ක් වා ැරසුම් ක් කිරීභ 

ෙැයට කිරුෂට වමගාමී කුඩා නගර /ග්රාමීය මධව්ාාන වංලර්ධන ලැඩවටශන  
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නාගිසක ංර්ධන අධිකාරී ඳනත ඹටමත් නාගිසක ප්රමීල මර ගැේ භගින් ප්ර කාලඹට ඳත් මනොන ශ්රි 

රංකාම    ඹාප්ත ත ඇති කුඩා නගය ංර්ධනඹ කිරීමම් ැඩටවන ඹටමත් 2014 ර්මේ වදුනාගත් 

කුඩා නගය 25 ක් ංර්ධනඹ කිරීභ දවා ංර්ධන ැරසුම් ක් කය ඇත. 

අනු 

අංකය පෂාත දිව්ත්රික්කය ප්රාභීය ය ව ාල නගර මධව්ාානය 

1 

දකුණු ඳශාත 

ගාේර 

ඉභද අගුළුගව 

2 ඹක්කරමුේර  නාකිඹාමදනිඹ 

3   ඹක්කරමුේර 

4 අම්ඵරන්මගොඩ ඵටමඳොර 

5 තරභ ඕඳාත 

6 

භාතය 

මකොටමඳොර ඳේමේගභ 

7 පිටඵැීදය ක අමඵෝවිටිඹන 

8 ඳ්මගොඩ ඳ්මගොඩ  

9 ැලිගභ ැලිපිටිඹ 

10   මදනිපිටිඹ 

11 වම්ඵන්මතොට අගුණමකොශඳැරැ් තරා 

12 

ඵයගමු 
ඳශාත 

යත්නපුය 

යත්නපුය භේර 

13 ැලිමගමඳොර ැලිමගමඳොර 

14   ඕඳනාඹක 

15 ඇඹිලිපිටිඹ ඳනාමුමර් 

16 කරාන මඳොතුපිටිඹ 

17   පින්නර 

18 ඉමූේමප්ත  යත්භරවින්න 

19 ඵරංමගොඩ කිිසභැටිතැන්න 

20   යා්ගර 
21 

ඌ ඳශාත 

ඵදුේර 
කන්දකැටිඹ ක්කුඹුය 

22 ීකගවකිවුර තේමදන 

23 

මභොණයාගර 

සිඹමරාණ්ඩු මදොමගවමර 

24 බුත්තර ඳැේත්ත 

25 භඩුේර ඔබ්මඵමගොඩ  
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සිතියම : 08 

 

සිතියම 09 : 
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සිතියම 10 :  වැසුම් වකව් කරන ෙ කුඩා නගර 
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02.ශ්රි ඳාද්ථාන පුජා භමිමේ ඉඩම් ඳිසවයණ ැරැ්භ ක් කිරීභ. 

03.ගමන්මගොඩ කතයගභ මීාරමේ ඵහු කාර්ඹ මගොඩනැගිේර වා ා්තු විදයාත්භක ැරසුම් 

ක් කිරීභ ව භ දර්ලන ැකැ්භ ැකසීභ. 

04. අඟු අ ගව නගය ංර්ධන ැරැ්භ ක ්කිරීභ. 

05.නුය ලිඹ වා ඵදුේර දි්රික්ක ර නාඹ ඹාම් ලින විඳතට ඳත් ජනතා නැත ඳදිං ක කයවීභ 

වා. ඉඩම් මොඹා ඵැන භ. 

06. ගමන්මගොඩ කතයගභ මීාරඹ වා භ දිර්ලන ැරැ්භ ක් කිරීභ. වා ඵහු කාර්ඹ 

මගොඩනැගිේර වා ා්තු විදයාත්භක ැරසුම් ක් කිරීභ. 

07. ේරවමගොඩ කතයගභ මීාරමේ රාකුළු ඵැම්භට ඇ්තමම්න්තු ැකසීභ. 

08. අම්ඵැක්ක ශ්රි කතයගභ මීාරමේ ංර්ධන ැරැ්භ ක් කිරීභ. 

09. අම්ඵැක්ක ශ්රි කතයගභ මීාරමේ කඩේ , ඵහුකාර්ඹ මගොඩනැගිේර ැසිකිලි වා ාත්ු 

විදයාත්භක ැරසුම් ක් කිරීභ. 

10. දිා ගුවා පජා භමි ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ - ක්මේත්ර  ාර්තා කා බුීධ ලාන 

අභාතයාංලඹට බාය දීභ. සපජා භමිඹක් මර ගැේ කිරීභට අලඹ නිර්මීල ි ත) 

11. ශ්රි ඳාද පජා භමි ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ - නේර තන්නි නගයමේ සිට ශ්රි ඳාද භළු දක්ා න 

පුජා ප්රමීලඹ වා ංර්ධන ැරැ්භ ැකසීභ. 

12. රංකා ඳටුන ශ්රි මු් ගිිස විවායඹ - රිකුණාභරඹ ක්මේත්ර  ඳරීක්ා සිදුකය ාර්තා ඉදිිසඳත් කිරීභ. 

13. විේඵා ඳත්තිනි මීාරඹ පජා භමිඹක් මර ගැේ භගින් ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභට අදාර මිනුම් 

සිතිඹම් රඵා ගැනීභ. 

14. මකොශමගභ ශ්රි මියුගුණායාභඹ - කපුමඳොත ක්මේත්ර  ඳරීක්ා සිදුමකොට ාර්තා ඉදිිසඳත් කිරීභ. 

15. වගුයන්මකත පජා භමි ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ  - ක්මේත්ර ඳරීක්ා සිදුකය ාර්තා ඉදිිසඳත් 

කිරීභ.     

16. භාතය ි ත්තැටිඹ යජභවා විවාය පජා භමිඹ ගැේ කිරීභ. 

17. කැකියා මකොටය ශ්රි පිඹන්ගළු යජභව විවාය පජා භමිඹ ගැේ කිරීභ. 

18. කඹුරුපිටිඹ ඌයා මඳොර සිිස මම්ධංකයායාභ පජා භුමිඹ ගැේ කිරීභ. 

19. තංගේර මඳොමරොන්භාරු නාසි කුඩා විවාය්ථාන පජා භමි ගැේ කිරීභ. 

20. මොයගුමණ් කුඩා කතයගභ මීාර පජා භමිඹ ගැේ කිරීභ. 

21. මරෝක ජනාා දිනඹ -2014 උත්ඹ ංවිධානඹ කිරීභ 

22. තගා සඅඟුනමකොර ඳැරැ් )නගය ංර්ධන ැරැ්භ 

23. දැඹට කිරුශ 2011 ජාතික ංර්ධන ප්ර දර්ලනඹ - දැඹට කිරුශ ප්ර දර්ලනමේ විනයා ැරැ්භ 

ක් කිරීභ වා ප්ර දර්ලනමේ කටයුතු අදාර ආඹතන භග ම්ඵන්ධීී කයණඹ කිරීභ 

24. කුරුවිට නගය ංර්ධන ැරසුමින් වදුනාගත් යාඳිති ක්රිඹාත්භක කිරීභ.කුරු ගඟ ඉවුය 

ංර්ධන යාඳිතිඹ ආයම්බ කිරීභ. 

25. බුීධ ලාන අභාතයාංලඹ විසින් මදඳාර්තමම්න්තු මත මඹොමු මකමයන පුජා භමි ආශ්රිත 

කටයුතු. 
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 අදාර ඳිසදි අලය න ැරසුම් ක් කය දීභ.  

 ඒා වා ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹඹන් රඵා ගැනීභ. 

 ක්රිඹාත්භක කිරීමම්දී අභාතඹාංලඹට ි මිවිඹ යුතු තැන රඵා ගැනීභ 

26. මීාර 32ක් වා ැරසුම් ක් කිරීභ. 

 ැරසුම් ක් කිරීභ වා ැඩපිළිමර ක් කිරීභ. 

 ැරසුභ ක් කිරීභ. 

 ඵ්නාඹක නිරමම්රුන්මේ අනුභැතිඹඹන් රඵා ගැනීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනිභ. 

27. ශ්රි රංකාම  දියුණු මමින් ඳතින නගය වනානා ගැනීභ වා මිනුම් දඬු වනානා ගැනීභ. 

 අලය උඳමීලක ආඹතන වනානා ගැනීභ. 

 නාගරීකයණමේ මිනුම් දඬු වනානා ගැනීභ. 

 ඒ අනු දියුණු මමින් ඳතින නගය වනානාගැනීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ ව ප්ර කාලඹට ඳත් කිරීභ. 

28. න ආමඹෝජන කශාඳ 12ක් වා සුදුසු ප්රමීල මතෝයා ගැනීභ. 

 කරාපීඹ මබෞතික ැරසුම් අනු නාගිසක ධූයාලිඹ ක් කය ගැනීභ. 

 ඒ අනු ආමඹෝජන කරාඳ වා සුදුසු ප්රමීල වනානා ගැනීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ඳර්මේණ අංලඹ 

8.1අරමුණ 
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01.ඳර්මේණ අංලඹ ්ථාපිත කිරීමම් මුලික ඳයභාර්ථඹ නුමේ ,මබෞතික ැරසුම් කාර්ඹාරඹට 

අදාර විවිධ භාතිකා ඹටමත් ඳර්මේණ කටයුතු ඳත්ාමගන ඹෑභයි. 

02.මදඳාර්තමම්න්තු මනුමන් දත්ත ගඵඩාක් ඳත්ාමගන ඹාභ. 

03.මදඳාර්තමම්න්තුම  කටයුතු මනුමන් පු්තකාරඹක් (resource library) ඳත්ාමගන ඹෑභ. 

8.2 කාර්ය මණ්ඩය  

2015 නවිට ඳර්මේණ අංලඹ දවා අධයක්කයමඹකු ඹටමත් ංර්ධන වකායරු 02 

,මබෞතික ැරසුම් වකායරු 02, වා  ක් ංර්ධන නිරධාිසනිඹක් අනුයුක්ත මකොට ඇත. 

8.3. 2014 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 

1. විසත නගය ැරසුම් කිරීභ වා උඳමඹෝගී කයගත වැකි උඳමද් භාරාක් ක් කිරීභ. 

 අලය උඳමීලක ආඹතන වනානා ගැනීභ. 

 උඳමද් භාරාම  මකටුම්ඳත ක් කිරීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 භවජන අදව් විභසීභ. 

 උඳමද් භාරා වා ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

2. නාගිසක නිර්භාණකයණඹ පිළිඵද උඳමද් භාරාක් ක් කිරීභ. 

 අලය උඳමීලක ආඹතන වනානා ගැනීභ. 

 උඳමද් භාරාම  මකටුම්ඳත ක් කිරීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 භවජන අදව් විභසීභ. 

 උඳමද් භාරා වා ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

3. ශ්රි රංකාට ගැරමඳන නගය නිර්භාණ නයාඹක්  ලි දැක්වීභ. 

 අලය උඳමීලක ආඹතන වනානාගැනීභ. 

 නයාමේ මකටුම්ඳත් ක් කිරීභ. 

 ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 භවජන අදව් විභසීභ. 

 නයාඹ වා ගරු ඇභතිතුභාමේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ. 

 

 

 

 

9.ඉංජිමන්රු අංලමේ කාර්ඹාධනඹ 

9.1  කාර්ඹබායඹ  
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ජාතික ැරසුභ , කරාපීඹ ැරසුභ , ප්රාමීය ඹ ැරසුම් , කුඩා නගය , ප්රජා නගය,මගොඩනැගිලි 

,භ දර්ලන ැරසුභ ආදිඹ ැරසුම් කිරීමම්දී වා ක්රිඹාට නංවීමම්දී අලය න සිවිේ 

ඉංජිමන්රුභඹ මේා කාර්ඹක්භ ඉටුකය දීභ. 

9.2කාර්ඹ භණ්ඩරඹ  

 අධයක් ඉංජිමන්රු ිජු අධීක්ණඹ ඹටමත් ඉංජිමන්රු ,ඳරීක්ක ,ප්ර භාණ ීකක්ණ අංලඹ 

ඹන අංල තුන මේඹ ඳඹයි. මභභ අංලමඹි  අධයක් ඉංජිමන්රු ඹටමත් වකාය අධයක් 

ඉංජිමන්රු මදමදමනකු , ඳරීක්කරු මදමදමනකු , ප්ර භාණ ීකක්ණ මදමදමනකු ,ංර්ධන 

නිරධාිසඹකු , භැනුම් වඹකඹන් මදමදමනකු වා කාර්ඹාර කාර්ඹ වඹක මදමදමනකු මේමඹි  

මඹදී සිටී. 

9.3 දදනික යාජකාිස 

- මගොඩනැගිලිදවා  යුවැරසුම්ක්කිරීභ. 

- ඉදිකිරීම් කටයුතු වා උඳමීලනඹ. 

- ඇ්තමම්න්තු ක් කිරීභ 

- මගවීම් ාර්ථා වා  චර්ඳත් ැකසීභ. 

- ඉඩම් ීකක්න ංර්ධන කටයුතු දවා ඳශාත් ඳාරන ආඹතන මත යජමේ ඉඩම් 

අත්ඳත් කය ගැනීභ ඳැරීභ ආදී කටයුතු දවා. 

- නගය ැරසුම් දවා ඉඩම් ඳිසවයණ ීකක්ණඹ වා ාර්ථා ැකසීභ. 

- ංර්ධන ැරසුම් ක් කිරීමම්දී අදාර න මරට ංර්ධන ැරසුම් ක ්කිරීභ වා 

ඉදිකිරීම් කාර්ඹන් දවා ක්මේත්ර  ඳරීක්ණ ,ඉඩම් භැනීභ,සිතිඹම් ක් කිරීභ,මභෝච්ච 

මර්ඛා ැරසුම් ක් කිරීභ , නගය ැරසුම් මගඩනැගිලි ැරසුම් ආදිඹ භමිමඹි  

පිි ටුවීභ. 

- ඉදිකිරීම් වා භ දර්ලන කටයුතු රදී වා නඩත්තු කටයුතු රදී ැඩබිම් ඳිසඳාරනඹ 

-  ඉදිකිරීම් වා භ දර්ලන කටයුතු රදී ැඩ අධීක්නඹ ,බිේඳත් ැකසීභ ,බිේඳත් වතිකඹ 

, රැදවුම් මුදේ නිදව් කිරීමම් ාර්ථා ,ප්ර ගති ාර්ථා ඉදිිසඳත් කිරීභ. 
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- මදඳාර්තමම්න්තු තු මගොඩනැගිලි නඩත්තු දවා ඇ්තමම්න්තු ක් කිරීභ වා 

නඩත්තු කටයුතු ඉටු කිරීභ  

 

9.4 2014 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන්  

9.4.1 පරීක්ක අංභයන් කරන ෙ කාර්යයන් 

 ලාපිතිය කරන ෙ කාර්යය 

1 කුලිඹාපිටිඹ දැඹට කිරුශ ැඩටවන - භ දර්ලණ කටයුතු. 

2 අ්ගිිසඹ භවා විවායඹ ංර්ධන කටුයුතු -ාවේකඩ ඉදි කිරීභ, .......ආයාභඹ, 
ප්රම ල භාර්ගඹ, මේකම් කාර්ඹාරඹ, මගඩිමේ විවායමේ ාවේකඩ ඇ්තමම්න්තු  
ැකසීභට ක්මේත්ර  ඳරීක්ණඹ. 

3 මඳොමශොන්නරු පුරතිසි නිමක්තනඹ -අළුත්ැඩිඹා කටයුතු වා ඇ්තමම්න්තු  ැකසීභට 
ක්මේත්ර  ඳරීක්ණඹ 
 

4 භි ඹංගනඹ ංචායක ඵංගරා සන මගොඩනැගිේර) 
අළුත්ැඩිඹා කටයුතු වා ඇ්තමම්න්තු ැකසීභට ක්මේත්ර  ඳරීකණඹ. 

5 භි ඹංගනඹ ංචායක ඵංගරා සඳැයණි මගොඩනැගිේර) 
 අළුත්ැඩිඹා කටයුතු වා ඇ්තමම්න්තු ැකසීභට ක්මේත්ර  ඳරීක්ා 

6 නැදිගම්විර විේපිට යජභව විවායඹ - රාකුළු ඵැම්භ, භමිඹ ටා ැට ව මේේටු,ඉදිිසඳ 
මතොයණ ව මේේටු ඉදිකිරීභ වා ඇ්තමම්න්තු ක්   කිරීභට අලය මිනුම් 
රඵා ගැනීභ ව භමිඹ ඳරීක්ා කිරීභ. 

7 දක්ෂිණ අධිම ගී 
භාර්ගඹ පුළුේ 
කිරීමම් 
යාඳිතිඹ 

දර මේඛනඹ ඳරීක්ා කිරීභ. 

8 ඳ්ගභ ශ්රි නාථ මීාරඹ- මඹෝජිත ඉදිකිරීම් දවා මිණුභ ගැනීභට ක්මේත්ර  ඳරීක්ා- 
භායිභ ටා ඇති ඳැයණි ඳ් රැදවුම් ඵැම්භ  ප්ර තිං්කයනඹ, න ඳ් රැදවුම් 
ඵැම්භක් ඉදි කිරීභ,නාථ මදවිඹන් ැඩ සිටින අසුන සිටුන ඳ් රැදවුම් ඵැම්භ ඉදි 
කිරීභ,මඳොදු ැසිකිලි ඳීධතිඹ, ආයණ ැට ැකසීභ 

9 කැඵලිඹමඳොර ඳන්මේ ැරැ්භ ඹාත්කාන න කිරීභ 

10 උඩුමුේර පජා භමිමේ ැඩබිම් කාර්ඹාරමේ ් ය ඉත් කිරීමම් කටයුතු 

11 කතයගභ ංචායක ඵංගරාම  ායු ීකකයණ අළුත්ැඩිඹා කටයුතු කයවීභ අධීක්නඹ වා 
 භ ඹන්ත්ර ර නිඹභ කාර්ඹක්භතාඹ රඵා ගැනීභ වා අලය කරුණු මොඹා 
ඵැන භ 

12 කඹුරුපිටිඹ විදයානිමක්තන පිිසමන -මඹෝජිත මඳයවැය භාත පිි ටුවීභට අලය දශ ැරැ්භ 
වා මිණුම් ගැනීභ 

13 ායන යජභවා විවායඹ - ඉදිකිරීම් කටයුතු ඳරීක්ා 

14  යජභවා විවායඹ - මඹෝජිත ධර්භලාරා මගොඩනැගිේර වා ඇ්තමම්න්තු 
ැකසීභට අලය ක්මේත්ර  ඳරීක්ණ කටයුතු 
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2014 මර්දී ප්ර භාණ ීකක්ණ අංලමඹන් ඳවත වන් පජා භමි වා  

දශ ඇ්තමම්න්තු ක් කයන රදී. 

 

1.අ්ගිිසඹ භවා විවායඹ    - ාවේකඩ ස ්නීය භක්කභ ඳේලිඹ අර) 

15 කතයගභ ංචායක ඵංගරා - න ංචායක ඵංගරා ව ඳැයණි ංචායක ඵංගරා 
අළුත්ැඩිඹා කටයුතු වා මගොඩනැගිලි ඳරීක්ණ කටයුතු 

16 මඵොයරන්ද හීන්නායංමගොේර- ශ්රි සුදර්ලනායාභ විවාය්ථානඹ -මඹෝජිත ධර්භ ලාරා 
මගොඩනැගිේර ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිඵ ඳරීක්ා කිරීභ 

17 ්ථාය ත්කම් 
ඳරීක්ණ 
කටයුතු 

මදඳාර්තමම්න්තු තු ඳවත වන් ්ථාය ත්කම් ඳරීක්ණ කටයුතු කිරීභ 
1. ඳේමරකැමේ මඹෝජිත ංචායක නිාඹ ඉදිකිරීභ වා මන්කර ඉඩභ 
2. භි ඹංගනඹ විරාභ ලාරා පිි ටි ඉඩභ ංචායක නිා මදක වා කාර්ඹාර 

මගොඩනැගිේර ද ඇතුරත් ඇති ඉඩභ. 
3. මඳොමශොන්නරු “පුරතිසි නිමක්තන” විරාභ ලාරා පිි ටි ඉඩභ 
4. මේරුාවිර යජමේ විරාභ ලාරා ව ංචායක නිාඹ 

18 තිවමගොඩ ඌයාමඳොර නාඹඹාභට රක් ඇති කනා ප්රමීල ඳරීක්ා 

19 ඌයාමඳොර 
තිවමගොඩ 

සිිස යතනමජෝති විදයාඹතන පිිසමන් විවාය්ථානඹ   න ඉදිකිරීම් කටයුතු වා 
භමිඹ ඳරීක්ා කිරීභ. 
 

01. ඳ් රැදවුම් ඵැම්භ. 
02. ාවේකඩ 
03. ධාතු භන්දියඹ 

 
20 භි ඹංගනඹ  

ංචායක ඵංගරා අළුත් ැඩිඹා කටයුතු වා ඳරීක්ා  මේරුාවිර 
මඳොමශොන්නරු 

21 සුිසඹමගොඩ ංඝාා මගොඩනැගිේර මිනුම් කටයුතු  

22 ඉඩම් අත්ඳත් කය 
ගැනීභ 

කුරුවිට , මකොත්භමේ ,මගොඩකමර , ැලිමගමඳොර , ගමේමර 

23 ඇ්තමම්න්තු 
ක් කිරීභ 

මු් න මදඳාර්තමම්න්තු මගොඩනැගිලි අළුත්ැඩිඹා කටයුතු  
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2.භාලිගාවිර පජා භමිඹ    - මුළුතැන්මගඹ 

3.නැදිගම්විර විේපිටිඹ යජභවා විවායඹ  - ාවේකඩ , රාකුළු ඵැම්භ  

4.නැදිගම්විර විේපිටිඹ යජභව විවායඹ  - ැට සභමිඹ ටා) 

5. නැදිගම්විර වීයවිර යජභව විවායඹ  - නාභ පුරු 

6.භාතය ේමඳොර    -  ංඝාා මගොඩනැගිේර 

6.අළුත්නුය පජා භමි ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ - දාන ලාරා, ංඝාාඹ, පු්ථකාරඹ 

7.මදොඩම්ර ශ්රී නාථ මීාරඹ   - ගම්භඩු 

8.ඳ්ගභ නාථ මීාරඹ  - පජා පිළිමඹර කයන ්ථානඹ                                                            

9.ඳ්ගභ නාථ මීාරඹ    - ආයන වර ැකසීභ. 

10.මුේකිිසගර     - ංඝාා මගොඩනැගිේර  

11. ංචායක ඵංගරා වා නාභ පුරු  - භි ඹංගනඹ , කතයගභ, මඳොමශොන්නරු ,  

       ශ්රි ජඹර්ධනපුය 

12.ජාතික මබෞතික ැරසුම් මදඳාර්තමම්න්තු - මදඳාර්තමම්න්තුම  ඳාටින් වා ප්රාථමික  

       ඇ්තමම්න්තු    -

  

13.අ්ගිිසඹ භවා විවායඹ    - ාවේකඩ  ස ්නීය භක්කභ ඳේලිඹ අර) 

14.අළුත් නුය     - මඹෝජිත නැනර වා ගඵඩා 

15.ති්භවායාභඹ    - ිත්ීරඹ පුහුණු භධය්ථාන මගොඩනැගිේර 

16.ති්භවායාභඹ    - නර්තන ය ේපීන්, භාධඹ කරුන් වා මඳොලි්  

       නිරධාරීන් වා මගොඩනැගිලි 

17.සිසඹමගොඩ යජභව විවායඹ   - ංඝාා මගොඩනැගිේර වා පිිසමන්  

       මගොඩනැගිේර 

18.දිඹුරාගර     - පිිසමන් මගොඩනැගිේර වා ංඝාා  

       මගොඩනැගිේර 

19.ායන     - භංගරගිිස මඵෞීධ ඳාැේ මගොරඩනැගිේර 

20.ේටායභ යජභවා විවායඹ   - ධර්භ ලාරා මගොරඩනැගිේර 

 

21.අළුත්නුය     - දානලාරා , පු්ථකාරඹ 

22.ඳ්ගභ ශ්රි නාථ මීාරඹ   - ැසිකිලි ඳීධතිඹ 

23.ති්භවායාභඹ    - මකෞතුකාගායඹ 

24.භි ඹංගනඹ     - ඳැයණි විරාභ ලාරා ඉතුරු ැඩ නිභ කිරීභ. 

25.ඹටගර යජභවා විවායඹ   - ධර්භ ලාරා  

26.දිඹුරාගර     - ැසිකිලි ඳීධතිඹ  වා භීක්ෂු  විරාභ ලාරා 
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27.කතයගභ     - විරාභලාරා අළුත්ැඩිඹා 

28.මභොයටු  මගොඩ උඹන ශ්රී ම්මඵෝධියාජායාභඹ - ංඝාා මගොඩනැගිේර 

29.ැවුරුකන්නර    - මතොයතුරු භධය්ථානඹ ව ැසිකිලි ඳීධතිඹ 

30.මඳොමශොන්නරු පුරතිසි නිමක්තඹ  - අළුත්ැඩිඹා කටයුතු 

31.මමවයමවේන පිිසමන    - පිිසමන් මගොඩනැගිේර 

32.මඵොයරන්ද සුදර්ලනායාභඹ   - ධර්භ ලාරා 

33.මගොඩකමර යාහුර ජාතික ඳාැර  - ඵහුකාර්ඹ මගොඩනැගිේර 

34.වක්භන කැමලිඹමඳොර යජභවා විවායඹ  - ධාතු භන්දියඹ 

35.මඵොයරන්ද හීන්නායංමගොේර    - ධර්භ ලාරා  

36.ඌයාමඳොර කඹුරුපිටිඹ නයතනායාභඹ  - ආඵාධිත පුීගරඹන් වා ැසිකිලි ඳීධතිඹ 

38.භාතය යතනමජෝති විවායඹ   - ඳ් රැදවුම් ඵැම්භ 

39.ඳේමරකැමේ මඹෝජිත ංචායක නිා ඉඩභ - ඉඩභ ටා කම්බි ැට ඉදි කිරීභ වා  

ඇ්තමම්න්තු   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ලාව්තු විො අංය 

ැරසුම් අංලඹ අධයක් ා්තු විදයා ඹටමත් ඳීර. මභභ අංලඹ ැරසුම් කාර්ඹාර වකායරුන් 03 

මදමනක් වා ැරසුම් යකේපීන් 21 මදමනකුමගන් භන්විත ම .  ක් ැරසුම් කාර්ඹාර වකායයඹකු 

වා  ැරසුම් යකේපීන් කිි ඳ මදමනකු අලයතාඹ අනු අධයක් සඉංජිමන්රු) ඹටමත් ඇ්තමම්න්තු 
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ක් කිරීභ දවා ැරසුම් කාර්ඹාර වකායයඹකු ඹටමත් ක්රිඹාත්භක ම . අදාර ගිව නිර්භාණ 

යකේපීන් ඉංජිමන්රුන් ැරසුම් වකායරුන් විසින් ක ් කයන රද ැරසුම් අධයක් සා්තු 

විදයා) භගින් ැරසුම් වකායරුන්ට රැබී ැරසුම් වා විනයා ැරසුම් ක් කිරීභ සිදු මකමර්. 

මභභ ක් කයන ැරසුම් ගඵඩා කිරීභ, පිටඳත් කිරීභ වා විනාල මනොවී ඳත්ාමගන ඹාභ දවා 

ැරසුම් වකරුකු , ැරසු ම් මු්  යකේපිමඹකු වා ැරසුම් අළුත්ැඩිඹා කයන්නකු මභභ අංලඹ 

ඹටමත් තදුයටත් මේමේ නියුක්ත ම . 

10.1 2014 ලවභර්දී කරන ෙ කාර්යයන් 

අනු අංකය පූජා භූමිය කරන ෙ කාර්යය 

A/ST/257/14 අ්ගිිසඹ භවා විවායඹ ාවේකඩ ැරැ්භ ඇදීභ. 

A/AR/258/14 අළුත්නුය මඹෝජිත ංඝාාඹ, දාන ලාරා ව 

පු්ථකාරඹ වා මගොඩනැගිලි ැරසුම්  

A/AR/259/14 අළුත්නුය ංර්ධන ැරැ්භ ැකසීභ 

A/AR/260/14 අම්ඵැක්ක මීාරඹ මඹෝජිත ැසිකිලි ඳීධතිඹ වා ැරැ්භ  

A/AR/261/14 අම්ඵැක්ක මීාරඹ  මඹෝජිත කඩකාභය වා ැරැ්භ    01 

A/AR/262/14 අම්ඵැක්ක මීාරඹ මඹෝජිත කඩකාභය වා ැරැ්භ    02 

A/AR/263/14 අම්ඵැක්ක ශ්රි කතයගභ භවා 

මීාරඹ  

මඹෝජිත ඵහුකාර්ඹ මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

A/AR/264/14 අනුයාධපුය පජා භමිඹ විරාභ ලාරා වා නාභ පුරුක් වා 

ැරැ්භ 

A/PL/265/14 අම්ඵැක්ක ංර්ධන ැරැ්භ 

A/LAR/266/14 අනුයාධපුය පජා භමිඹ මඹෝජිත භ දර්ලන ැරැ්භ 

A/AR/267/14 අ්ගිිසඹ ාවේකඩ ැරැ්භ 

B/AR/80/44 ඵදුේර ඳත්තිනි මීාරඹ මඹෝජිත මඳොේ ගැසීමම් ්ථානඹ ැරැ්භ 

B/AR/81/14 ඵදුේර ඳත්තිනි මීාරඹ ැඩිදුය මතොයතුරු ැරැ්භ  සමඳොේ ගැසීමම් 

්ථානඹ) 

B/AR//82/14 ඵදුේර ශ්රී කතයගභ මීාරඹ මඹෝජිත ඵහු කාර්ඹ මගොඩනැගිේර  

B/AR/83/14 ඵදුේර ශ්රී කතයගභ මීාරඹ මඹෝජිත ප්රධාන මදොයටු වා ැරැ්භ 

B/AR/42/14 දැඹට කිරුශ - 2014  ැරැ්භ 

D/AR/43/14 මදොඩම්ර ශ්රි නාථ මීාරඹ මඹෝජිත නැටුම් කාභයඹ වා ැරැ්භ 

D/AR/44/14 මදොඩම්ර ශ්රි නාථ මීාරඹ මඹෝජිත ැසිකිලි ඳීධතිඹ වා ැරැ්භ 
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D/AR/45/14 මදොඩම්ර ශ්රි නාථ මීාරඹ මඹෝජිත අම්ඵරභ වා ැරැ්භ 

D/AR/47/14 මදොඩම්ර ශ්රි නාථ මීාරඹ මඹෝජිත බුදු භැදුය වා ැරැ්භ 

D/PL/48/14 දිඹුරාගර  ංර්ධන ැරැ්භ 

D/AR/49/14 දිඹුරාගර  බානා කුටි වා ැරසුම් ක් කිරීභ 

D/ST/50/14 මදොඩම්ර ශ්රි නාථ මීාරඹ මඹෝජිත ගම් උදා වා හුවගත ැරැ්භ 

G/AR/40/14 ගමන්මගොඩ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත ඵහුකාර්ඹඹ මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

G/AR/41/14 ගමන්මගොඩ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

ශ්රී කතයගභ මීාරඹ ඉදි කිරීභ වා ැරැ්භ 

G/ST/42/14 ගභමඳොර - ේරමගොඩ ශ්රි කතයගභ මීාරඹ ඉදිකිරීභ වා 

අත්තිායභ පිළිඵද මතොයතුරු ඇතුරත් ැරැභ්  

G/ST/43/1/14 මගොඩකමර පුහුණු 

භධය්ථානඹ 

ුවගත මතයතුරු 

G/ST/43/2/14 

G/ST/43/3/14 

 

G/AR/44/1/14 මගොඩිගමු මතොයතුරු 

තාක්ණික උදයානඹ 

ුවගත මතයතුරු 

G/AR/44/2/14 

G/AR/44/3/14 

G/AR/44/4/14 

G/AR/44/5/14 

G/AR/44/6/14 ගලිගමු මතොයතුරු 

තාක්ණික උදයානඹ 

බිම් භවමේ ව ඳශමු භවමේ ැරැ්භ 

G/AR/44/7/14 2 න භවමේ ැරැ්භ 

G/AR/44/8/14 දීර්ඝ මතොයතුරු 

G/AR/45/14 මගොඩකමර යාහුර ජාතික 

ඳාර 

ඵහුකාර්ඹ මගොඩනැගිේර වා ැරැ්භ 

H/AR/45/14 මවොමයොවුඳතාන තිමඳොර වා ැරැ්භ 

H/AR/46/14 ි ත්තැටිඹ ධාතු භන්දියඹ වා ැරැ්භ 

H/AR/47/14 මවොමයොවුඳතාන ඵ් නැතුභඳර වා ැරැ්භ 

H/AR/48/14 ි ත්තැටිඹ ආා මගඹ වා ැරැ්භ 
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H/AR/49/14 වක්භන මප්රේභසිිස 

ධර්භාඹතනඹ 

මඹෝජිත රාකුළු ඵැම්භ දවා ැරැ්භ 

H/AR/50/14 හීන්නායංමගොේර ශ්රි 

සුදර්ලනායාභඹ 

මඹෝජිත ධර්භ ලාරා දවා ැරැ්භ 

H/AR/51/14 වක්භන මප්රේභසිිස 

ධර්භාඹතනඹ 

මඹෝජිත ධර්භ ලාරා ව ංඝාාඹ වා  

ැරැ්භ 

K/A/288/14 කුලිඹාපිටිඹ දැඹට කිරුර  සිංව කණු වා ැරැ්භ 

K/AR/289/14 මකොත්භමේ මභොයමප්ත  ශ්රි 

කතයගභ මීාරඹ 

මඹෝජිත සීභා ැට වා ැරැ්භ 

K/AR/290/14 දැඹට කිරුශ කුලිඹාපිටිඹ ාම්ඳේ නිම් 02 

K/AR/291/14 කැබිලිඹමගොර ංඝාාඹ මදොය ජමනේ වා ැරැ්භ 

K/AR/292/14 කුලිඹාපිටිඹ දැඹට කිරුර ාම්ඳේ නිම් 01 

K/AR/293/14 කැබිලිඹමඳොර ධාතු භන්දියඹ වා ැරැ්භ 

K/AR/294/14 කැබිලිඹමඳොර මඹෝජිත මීාර මගොඩනැගිේර වා ැරැ්භ 

K/AR/295/14 කුලිඹාපිටිඹ දැඹට කිරුශ  ංචායක ඵංගරාම  නාභ පුරු වා 

ැරැ්භ 

 

K/AR/296/14 මකොටමඵෝභ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත ඳංච භවා මීාර මගොඩනැගිේර 

වා ැරැ්භ 

K/AR/297/14 මකොටමඵෝ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත මීාර මගොඩනැගිේර වා ැරැ්භ 

K/AR/298/14 මකොටමඵෝ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත විරාභ ලාරා වා ැරැ්භ  

K/AR/299/14 මකොටමඵෝ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත නිරමම් ර  වා ැරැ්භ  

K/AR/300/14 මකොටමඵෝ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත රාකුළු ඵැම්භ වා ැරැ්භ  

K/AR/301/14 කතයගභ ංචායක ඵංගරාම  නාභ පුරු වා 

ැරැ්භ 

K/AR/302/14 මතොටමඵෝ මතොටමඵෝ කතයගභ මීාරඹ වා 

ැරැ්භ 

K/AR/303/14 කැඵලිඹමඳොර  මඹෝජිත දවම් ඳාේ මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 
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K/AR/304/14 කැඵලිඹමඳොර  මඹෝජිත දාන ලාරා වා ැරැ්භ  

K/AR/305/14 කැබිලිඹමඳොර මඹෝජිත ප්ර ජා ලාරා වා ැරැ්භ 

K/AR/306/14 කිිසේර මඹෝජිත කඩ කාභය වා ැරැ්භ 

K/AR/307/14 මකොටය පිඹන්ගර යජ භව 

විවායඹ 

මඹෝජිත පු්ථකාරඹ, රැ්වීම් ලාරා වා 

ැරැ්භ 

L/AR/01/14 ලිමුේර ඳත්තිනි මීාරඹ ැසිකිලි ඳීධතිඹ වා ැරැ්භ 

L/AR/02/14 ලිමුේර ඳත්තිනි මීාරඹ  මඹෝජිත ප්ර ධාන මීාර භමිඹ අට භං ීරරු 

වා ැරැ්භ  

L/AR/03/14 ලිමුේර ඳත්තිනි මීාරඹ මුළුතැන්මගඹ වා මඹෝජිත ංමලෝධන 

M/AR/271/14 භාතය ේමඳොර ශ්රි භංගර 

පිිසමන  

මඹෝජිත ංඝාාඹ 

M/AR/272/14 භාලිගාවිර මඹෝජිත මුළුතැන්මගඹ වා ැරැ්භ 

M/AR/273/14 මභොයමප්ත  ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත මඵෝධි ප්රාකායඹ 

M/AR/274/14 මභොයමප්ත  ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත කපුයාරමේ නිර නිාඹ වා 

ැරැ්භ 

M/AR/275/14 මභොයමප්ත  ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත භේ ැකසීමම් ්ථානඹ වා 

ැරැ්භ 

M/AR/276/14 මභොයමප්ත  ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත ැසිකිලි ඳීධතිඹ වා ැරැ්භ 

M/AR/277/14 මභොයමප්ත  ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

මඹෝජිත කෑභ කාභයඹ ව ඇනාම් ඇඳීමම් 

කාභයඹ 

M/AR/278/14 භාතය ේමඳොර ශ්රි භංගර 

පිිසමන 

මඹෝජිත ඵහුකාර්ඹ මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

M/AR/279/14 භි ඹංගනඹ නාභ පුරුම  ැඩිදුය මතොයතුරු ැරැ්භ 

M/AR/280/14 භඩමගොඩ ශ්රි සිීධ ඳත්තිනි 

භවා මීාරඹ 

භාලිගඹ වා ැරැසුම් ඇඳීභ 

M/AR/281/14 ශ්රී මඵෝධීයාජායාභඹ -  මගොඩ 

උඹන 

මඹෝජිත ංඝාා මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

N/AR/52/2014 නාලිකායාභඹ මම්විටි ගම්භන 

ඌයාමඳොර 

මඹෝජිත මඵෝධි ප්රාකායඹ වා ැරැ්භ  

N/AR/53/14 නුගඵර වන්දිඹ මඹෝජිත මඵෝධි ප්රාකායඹ වා ැරැ්භ 

N/AR/54/14 නමේ ගම්විර -වීයවිර යජභවා මඹෝජිත නාභ පුරු වා ැරැ්භ 
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විවායඹ 

N/AR/55/14 නමේ ගම්විර -වීයවිර යජභවා 

විවායඹ 

 

මඹෝජිත විදුලි රාම්පු වා ැරැ්භ 

N/ST/56/14 නැදිගම්විර ේපිට යජභවා 

විවායඹ 
මඹෝජිත ංර්ධන යාඳිතිඹ (විදුලි කණු 

,රාකුළු ඵැම්භ) වා ැරැ්භ 

P/AR/130/14 මඳොමරොන්නරු ංචායක ඵංගරාම  නාභ පුරු වා 

ැරැ්භ 

P/ST/132/14 ඳ්ගභ ශ්රි නාථ මීාරඹ පුජා බාණ්ඩ ැකසීමම් ්ථානඹ වා ැරැ්භ 

P/AR/133/14 මඳොමරොන්භාරු මඹෝජිත දවම් ඳාර වා ැරැ්භ  

P/AR/134/14 මඳමරොන්භාරු මඹෝජිත ලාරා වා ැරැ්භ 

P/AR/135/14 මඳොමරොන්භාරු මඹෝජිත භේ ැකසීමම් ්ථානඹ වා 

ැරැ්භ 

P/AR/136/14 මඳොමරොන්භාරු මඵෝධි ප්රාකායඹ වා ැරැ්භ 

R/AR/31/14 යාජාංගනඹ නගය ංර්ධන 

ැරැ්භ 

මඹෝජිත ඵ් නැතුම් ඳර  

R/AR/32/14 යංර කෑගේර මඹෝජිත කඩකාභය ංීපර්ණඹ 

R/AR/33/14 යාජාංගනඹ නගය ංර්ධන 

ැරැ්භ  

මඹෝජිත කඩ කාභය ැරැ්භ 

S/AR/54/14 ශ්රි ජඹර්ධනපුය නාභ පුරු වා ැරැ්භ 

S/ST/55/14 සිසඹමගොඩ යජභවා විවායඹ මඹෝජිත පිිසමන ලාරා වා ැරැ්භ 

S/AR/56/14 සීතා  ලිඹ ංර්ධන ැරැ්භ 

S/AR/57/14 සීගර පුයාන යජභවා විවායඹ මඹෝජිත ංඝාාාඹ ව දාන ලාරා 

T/PL/51/14 මතේත්ත මතොටගමු 

යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

ංර්ධන ැරැ්භ 

T/AR/52/14 මතේත්ත මතොටගමු 

යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

මඹෝජිත පිිසමන වා මගොඩනැගිලි වා 

ැරැ්භ 

T/AR/53/14 මතේත්ත මතොටගමු 

යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

මඹෝජිත දවම් ඳාේ මගොඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

T/AR/54/14 මතේත්ත මතොටගමු 

යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

මඹෝජිත ාවේ  කඩ වා ැරැ්භ 

T/AR/55/14 මතේත්ත මතොටගමු මඹෝජිත රාම්පු තුන 
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යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

T/AR/56/14 මතේත්ත මතොටගමු 

යන්ඳත් යජභවා විවායඹ 

මඹෝජිත දාන ලිරා වා ැරැ්භ  

U/AR/24/14 ඌයාමඳොර මම්ධංකයායභඹ  මඹෝජිත ධාතු භන්දියඹ වා ැරැ්භ 

U/AR/16/14 මමවයමවේන යජභවා 

විවායඹ 

මඹෝජිත පිිසමන් මගොරඩනැගිේර වා 

ැරැ්භ 

U/AR/17/14 මමවයමවේන යජභවා 

විවායඹ 

භ දර්ලන ැරැ්භ 

W/AR/52/14 නාත විේ අ උත් ලාරා 

W/AR/53/14 ායත පිිසමන මගොඩනැගිේර වා ැරැ්භ 

W/AR/54/14 ේටායභ යජ භවා විවායඹ  මඹෝජිත බානා ලාරා වා ැරැ්භ 

W/AR/55/14 ායණ පිිසමන මගොඩනැගිේමේ මදොය ජමන්ේ වා 

ැරැ්භ 

W/AR/56/14 ායණ දිග දුය ැරැ්භ 

W/AR/57/14 ැවු අ කන්නර පුජා භමි 

ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ 

මතොයතුරු භධය්ථානඹ වා ැරැ්භ 

W/AR/58/14 ැවු අ කන්නර පුජා භමි 

ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ 

ැසිකිලි ඳීධතිඹ වා ැරසුම් ක් කිරීභ. 

W/AR/59/14 ැවු අ කන්නර පුජා භමි 

ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ 

පිලිගැනීමම් ලාරා වා ැරැ්භ 

W/ST/60/14 ේරවමගොඩ ශ්රි කතයගභ 

මීාරඹ 

ුවාත්භක ැරසුම් 

W/ST/61/14 ැ  අ කන්නර යජභව 

විවායඹ 

ුවාත්භක ැරසුම් 

W/AR/65/14 

W/AT/68/14 

ැ  අ කන්නර පජා භමි 

ැරසුම් මඹෝජනා ක්ර භඹ 

මඹෝජිත ාවේකඩ වා ැරැ්භ  
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11.ගිුම් අංභේ කාර්යවාධනය 

11.1 ගිුම් අංභේ අරමුු 

ාර්ෂික අඹැඹ ඇ්තමම්න්තුමන් මදඳාර්තමම්න්තු මත මන් කයනු රඵන ප්ර තිඳාදන යාජය 

ගිණුම් චක්රමේඛ, මුරය මයගුරාසි, ආඹතන ංග්ර වඹ වා අමනකුත් චක්රමේඛ නීතිරීති රට ඳටවැනි 

මනොන මේ පරදාීය වා කාර්ඹක්භ මුරය කශභනාකයණඹ සිදු කිරීභ. 

11.2 භවේලාලන් 

1. මදඳාර්තමම්න්තුම  වා යාඳිතිර මේමේ නියුතු කාර්ඹ භණ්ඩරඹට ැටුප්ත  වා ම තන, 

අමනකුත් අදාර විඹදම් මගවීභ. 

2. සිදු කයනු රඵන මූරයභඹ ගණුමදනු රට අදාර භාසික ගිණුම් ායාංල ක් කිරීභ වා භවා 

බාණ්ඩාගායඹට ඉදිිසඳත් කිරීභ.  

3. ාර්ෂික ගිණුම් පිලිමඹර කිරීභ වා ඉදිිසඳත් කිරීභ. 

4. මදඳාර්තමම්න්තුට වා ඒ ඹටමත් ඇති ආඹතන රට අලය බාණ්ඩ මිරදී ගැනීභ වා ගඵඩා 

කටයුතු ඳත්ාමගන ඹාභ. 

5. ත්කම් කශභනාකයණඹ. 
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6. විගණකාධිඳති මත විගණනඹ වා ලිපි මේඛන ඉදිිසඳත් කිරීභ වා විගණන විභසුම් රට 

පිළිතුරු ඉදිිසඳත් කිරීභ. 

7. අත්තිකායම් බී ගිණුභ ඹටමත් ණඹ මගවීභ වා අඹකය ගැනීභ. 

 

11.3 කාර්ය මණ්ඩය  

 ප්ර ධාන ගණකාධිකාරී ිජු අධීක්ණඹ ඹටමත් , ගණකාධිකාරීිසඹකමේ ව කශභනාකයණ 

වකායරු  වත්මදමනක් ව කාර්ඹාර කාර්ඹ වාඹකරු මදමදමනකුමගන් ඉවත කාර්ඹඹන් සිදු 

කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. පුීගලික ඳඩිනඩි වා ම්ඵන්ධ ප්ර තිඳාදන භත දයණ රද විඹදභ - 2014 

 

 2014ඇ්තමම්න්තු 
සරු) 

මු.මය.66න69 
භාරු කිරීම්                 

සරු) 

ඳිසපයක 
ඇ්තමම්න්තු      

සරු) 

මුළු ප්ර තිඳාදන              
 ්සරු) 

මුළු විඹදභ                        
සරු) 

පුීගලික 
ඳඩිනඩි 

105,000,000 
 

         -              - 105,000,000 104,596,453 

 

 

 

2 .අමනකුත් පුනයාර්තන විඹදම් වා ම්ඵන්ධ ප්ර තිඳාදන භත දයන රද විඹදභ - 2014 

 



37 | කාර්ය වාධන ලාර්තාල -                              -2015 

 

 

 2014 
ඇ්තමම්න්තු 
සරු) 

මු.මය.66න69 
භාරු කිරීම්                 

සරු) 

ඳිසපයක 
ඇ්තමම්න්තු      

සරු) 

මුළු ප්ර තිඳාදන              
 ්සරු) 

මුළු විඹදභ                        
සරු) 

අමනකුත් 
පුනයාර්තන 

විඹදම් 

           
48,350,000 
 

            -                            -            

48,350,000 
          

46,085,059 

 

 

 

3 . 2014 ර්මේ ආදාඹම් ාර්තා 

 

වි්තයඹ මූලික ඇ්තමම්න්තු                           
සරු.මි)                                

ංමලෝධිත ඇ්තමම්න්තු                            
සරු.මි) 

ආදාඹභ 2015                                             
සරු.මි) 

2002-01-01 1.4 1.4 1.58 

2002-02-99 1.5 1.2 1.18 

2003-99-00 1 0.1 2.99 
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