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2017 ය වා ර්ලේඹර් ජනයාේලේ කාර්ඹ ාධන ාර් ා 

 

01.වැඳින්වීභ  

ඉඩම් භළනීභ, සිතිඹම්කයණඹ, දුයසථ ග්රවණ තහක්ණික ක්රභ, මිහිතළන් ගළන්වුම් ඳද්ධති (GPS), භූ ගගෝලීඹ 
ගතොයතුරු ඳද්ධති (GIS), ඉඩම් ගතොයතුරු ඳද්ධති (LIS), ඡහඹහගේඛනමිතික කහේඹඹන් ව භූමිතික භළනුම් ළනි 
ක්ගේත්රඹන්හි  ුරගයෝගහී  භළනුම් ව සිතිඹම් නිසඳහදනඹ මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තු ගත යසථහිතත 
ඳළරී ඇත. තහක්ණගේ ශීඝ්ර ියයුණු් භඟ එකී ක්ගේත්රඹන්, ගතොයතුරු තහක්ණඹ ළඩි ළඩිගඹන් බහවිතඹට 
ග් ක්ගේත්රඹන් ඵට ඳ්කය ගළනීභට ද ගදඳහේතගම්න්තුට වළි  විඹ.  
 
ශ්රී රාකහ මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තු තුශ ිතහිටුන රද  භූගගෝලීඹ නහභ ලහඛහගන් භූගගෝලීඹ නහභ 
ප්රමිතිකයණඹට රක්කය ප්රසිද්ධ ි රීභට ිතඹය ගගන ඇත.ජහතික අකහශීඹ ද්ත ඹටිතර ුවඹ (NSDI- 
National Spatial Data Infrastructure) නම් වු අාලඹ, ඉඩම් ම්ඵන්ධ ගතොයතුරු, ඒ වහ උනන්දුක් දක්න 
යගටහි අගනකු් ාවිධහන භඟ වගඹෝගගඹන් ගඵදහ ගළනීභ වහ විලහර ගභගවයක ගඹදී සිටී. 
 
ගදඳහේතගම්න්තු විවිධ ආකහයගඹන් යජගේ ාේධන යහඳිතිරට දහඹක්ඹ රඵහදී ඇත. අධිගේගී භහේග, 
භහේග ුරළුල් ි රීභ, ගුන් ගතොටුඳර, යහඹල් ආයම්බ ි රීභ, ාචහයක යහඳිති, විදු බ ඵර වහ ඵරලක්ති යහඳිති 
ළනි ාේධන ගඹෝජනහක්රභ වහ මූ බක අලයතහඹන් න ඉඩම් භළන ිතුරරු ළකීමභ භළනවින් ඉටු කය ඇත. 
 
එගේභ, උග් ඳහඩම් වහ ප්රතිාධහන ගකොමින් බහ හේතහගේ නිේගද්ලඹන් ක්රිඹහ්භක ි රීභ වහ අලය 
භළනුම් වහ සිතිඹම්කයණ කටයුතු ඉටු ි රීගභන්ද ගදඳහේතගම්න්තු උඳරිභ දහඹක්ඹක් රඵහ දී ඇත. භළතියණ 
ක්රිඹහ බඹ වහ  ීමභහ නිේනඹ ි රීගම් කටයුතු රට අලය සිතිඹම් කස ි රීභද අන් කය ඇත.ග්රහභ නිරධහරි 
ගකොට්ඨහල භට්ටමින් කස කයන රද සිතිඹභ ගම් ගේදී එළිදක්න රදී.   
 
භූමිතික ඳහරන ජහරඹ ිතහිටුවීභ ව මිහිතළන් ගළන්වුම් ඳද්ධතිඹ (GPS) වඳුන්හගදමින් එභගින් එඹ ඉවර 
නියදයතහඹට භළනුම් ි රීභ, ව මිහි ළරිරු වරු ඳද්ධති (GNSS) තහක්ණඹ භගින් ශ්රී රාකහ න්තතික 
ගභගවයුම් ඳහරන ඳද්ධති ( SLCORS) ජහරඹ ිතහිටුවීභ නිහ ඵසනහහිය ඳශහග් ව අට ියසත්රික්ක ි හිඳඹක 
භූමිතික අලයතහ ුරයහ ගළනීභ ඳවු  කය ඇත. ගභඹ අගනකු් ියසත්රික්ක වහද යහප්ත ත ි රීභට කටයුතු කයමින් 
ඳතී. 
 
අඟරට ළතුරගම් භූරක්ණහ්භක සිතිඹම් භහරහ ප්රතිසථහඳනඹ කයමින් 1:50,000 භූ රක්ණහ්භක සිතිඹම් 
භහරහ ළකීමභ ව ඹහ්කහලීන ි රීභ, ියයින ම්පූේණගඹන්භ ආයණඹ න ඳරිිය 1:10,000                         භූ 
රක්ණහ්භක සිතිඹම් භහරහ ළකීමභ, බහහත්රගඹන්භ ජහතික සිතිඹම් ාග්රවඹ ළකීමභ, 1:2,000 ඳරිභහණගඹන් 
ගකොශම ව අ ට නගය සිතිඹම් ළකීමභට අදහර ද්ත ගඵඩහක් ඳ්හ ගළනීභ, 1:250,000, 1:50,000 ව  
1:10,000 ඳරිභහණගේ භූ රක්ණහ්භක දදශික ද්ත ගඵඩහක් කහ ඳ්හ ගළනීභ, ආගරෝක ග්රවණ ව 
ඳයහමිති තහක්ණඹ  (LiDAR )          වඳුන්හදීභ, ආඳදහ කශභනහකයණඹ වහ අලය ද්ත රඵහදීභ ව 
සිතිඹම් කහ දීභද  ඉටුකශ ු විලහර ගභගවය බන්, ි හිඳඹක් ගේ.  
 
තද ඉඩම් හිමිකම් වතික ඳත්ර රඵහදීභ අයුණණු ගකොට ඉඩම් වහ ඳහේ බගම්න්තු ප්රතිාසකයණ අභහතයාලඹ භගින් 
ක්රිඹහ්භක ම්ම්විඹ ළඩ ටවන වහ ඉඩම් භළනීම් සිදුකය "කඩඉම් සිතිඹම්" කහ දීභ භගින් ඒ වහ  ක්රීඹ 
ගර දහඹක ගමින් ීමටී.  
 
එගභන්භ, දීභනහ ඳත්ර ඹටග් යජගේ ඉඩම් භවජනතහට රඵහදීභ වහ ඉඩම් කළඵ බ මි බඹන 1.1 ක් භළනීභ වහ 
කඩිනම් ළඩ ිතළිගශක් කස කයමින් ඇත.  
 
භවජනතහට ගේහන් කඩිනමින් ළඳයීභ වහ අන්තේජහරඹ වයවහ සිතිඹම් වහ ආාි ත ද්ත මිරදී ගළනීභ 
වහ ත්කහලීන භළනුම් ව සිතිඹම් ගේහ (                                       -          
                      .  

 
1:10000 වහ 1:50000 ඳරිභහණගේ ද්ත රඵහ ගළනීභට ඳහරිගබෝගිකයින් විසින් ඉල්ලීභක් කර ඳු  අන්තේජහරඹ 
තු බන් එභ අලය ද්ත ඵහගත ි රීභටද GI-Arcs භිදුකහාගඹ භඟින් ඳවු කම් ඳඹහ ඇත. 
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ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරඹ ගත රළගඵන  බිත ිතළිඵ ගතොයතුරු, ද්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුර් කය ඒ ිතළිඵ 
ඳු  විඳයම් ි රීභ වහ ළඩ ටවනක් කහ ගදඳහේතගම්න්තු ගබ් අඩවිඹ වයවහ අන්තේජහරඹට එක් කය ඇත. 
ගභභඟින් ගදඳහේතගම්න්තුට රළගඵන සිඹළුභ  බිත ගඹොුණ කය ඇති ලහඛහන් වඳුනහගත වළි  අතය ඒ වහ 
ගගන ඇති ක්රිඹහභහේග ිතළිඵ විසතය රඵහ ගත වළි ඹ. 
 
ගම් ගේදීද භහන ම්ඳ් ාේධනඹ වහ කටයුතු කය ඇති අතය, විගද්ශීඹ ව ගද්ශීඹ ුරහුණුවීම් වහ 
නිරධහරීන් ගඹොුණකය ඇත.එගභන්භ, ගදඳහේතගම්න්තුගේ කටයුතු ඉටු කය ගළනීභට අලය ඡහඹහ ිතටඳ් ඹන්ත්ර 
74ක්, ඳරිගණක 44ක්, ඳරිගණක ප්රින්ටේ 93ක්, රළප්ත ගටොප්ත  ඳරිගණක 193ක්,පූේණභහන 50 ක්, මිහි ළරිරු 
වරු ඳද්ධති (GNSS Recivers) 30 ක් ව අාි ත ගරල්     මිරදී ගළනීභටද කටයුතු කය ඇත.  
 
ගදඳහේතගම්න්තුගේ ුරහුණු ආඹතනඹ න ියඹතරහ භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනඹ, ශිය ශියහන්ගේ 
පූේණ අධයහඳනික ලකයතහඹන් ුරයහ ගළනීභට වළි න අයුරින්, භළනුම් වහ සිතිඹම්කයණ විඹගඹහි රහ උස 
ගුණහ්භක අධයහඳනික ඳරුරරුද්ද රඵහදීගම් ගභගවය ඉටු කයනු රළඵ ඇත. ගභභ ආඹතනගඹන් උඳහධි 
ඳහඨභහරහ, උස ඩිප්ත ගරෝභහ ඳහඨභහරහ, ඩිප්ත ගරෝභහ ඳහඨභහරහ ව වතික ඳත්ර ඳහඨභහරහ ඳ්නු රඵන අතය 
ගදඳහේතගම්න්තු අලයතහඹන්ට අනු නිරධහරීන් ුරහුණු  ි රීභද කයනු රළගබ්.  
 
2015 ගේ ජහතික පරදහයිතහ ගල්කම් කහේඹහරඹ භඟින් ඳළළ්වු ජහතික පරදහයිතහ ම්භහන තයඟහ බගේදී 
මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුගේ  ඹම ඳශහ් කහේඹහරඹ තුන් න සථහනඹ ියනහ ග් අතය ප්රධහන කහේඹහරඹ 
ව භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනඹ විගලේ කුරතහ ම්භහන හිමි කයගන්නහ රදී. ගභභ ත්ඹ ියගටභ 
ඳ්හ ගළනීභ ව ත ත් ළඩි ියයුණු කය ගළනීභ වහ ක්ගේත්ර වහ කහේඹහර නිරධහරී කණ්ඩහඹම්ර ක්රීඹ 
දහඹක්ඹ රඵහ ගනිමින් ඩහ් පරදහයී වහ භවජන මිතුරු ගේහක් රඵහ ගදන ගදඳහේතගම්න්තුක් නිේභහණඹ 
ි රීගම් අයුණණින් මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුගේ පරදහයිතහ ළඩ ටවන තදුයට් ක්රිඹහ්භක ගේ.  
 

ගදඳහේතගම්න්තුගේ නීති අාලඹ භඟින්, ගදඳහේතගම්න්තුට අදහර නඩු කටයුතු ගභගවඹන අතය ඒ තුළින් ගවො 
ප්රගතිඹක් අ්කය ගළනීභට වළි වී ඇත. එගභන්භ ගදඳහේතගම්න්තු ම්ඵන්ධ න භහන හිමිකම් වහ අනිකු් 
අධිකයණභඹ ක්රිඹහභහේග රදී ඉක්භනින් ඒහ විහ ගළනීභටද වළි ඹහ රළ ඇ ඇත. 
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1.1 දැක්භ 

ඉඩම්  ගතොයතුරු ළඳයීගම්  
දහ ප්රුණඛඹහ වීභ  
අඳගේ දළක්භයි. 

1.2 ලභලවය 
ි්තීඹ නිුරණ්ගඹන් යු් ගේහ රළිය 
ිතරික් භගින් ගුණහ්භක භූමි ගතොයතුරු 

නිඳළයුම් වහ ගේහන් ළඳයීභ මිනින්ගදෝරු 
ගදඳහේතගම්න්තුගේ ගභගවයයි. 
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1.3 අයමුණු 

ගකොශම ප්රධහන කහේඹහරගඹන් ඳහරනඹ න ඳශහ් කහේඹහර, ියසත්රික් කහේඹහර ව ියඹතරහගේ භළනුම් ව 
සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනගඹන් භන්විත ියයින ුරයහ විසිරුණු කහේඹහර ජහරඹක් භගින් ගදඳහේතගම්න්තුගේ 
ගේහ ගඳොදු භවජනඹහ ගත රඵහ දීභට කටයුතු රහ ඇත. භහගරෝචනඹට බහජනඹ ව ය තුශ ගභභ කහේඹහර 
ර ක්රිඹහකහරී්ඹ ඳවත වන් අයුණණු කයහ ඉරක්ක කයන රදී. 

 භළනුම් ුරහුණු ව භළනුම් ව සිතිඹම්ගත ි රීගම් හේෂික ළඩ ටවන ම්පූේණ   ි රීභ. 

 කහේඹ භණ්ඩර ුරහුණු ි රීම්. 

 ේඹ තුර නිභ ි රීභට ඵරහගඳොගයෝතු ව ළඩ ටවන් වහ අලය ව නිලසචර ව  චාචර ම්ඳ් 
ගගොඩ නගහ ඳ්හ ගගන ඹහභ. 

 රඵහගදන රද යජගේ අයුණදල් ේඹ තුර නිභ කශ යුතු තිබූ ඒ ඒ ඳයභහේථඹන් වහ ගඹදවීභ. 

 ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹ භණ්ඩර විනඹ ඳ්හ ගගන ඹහභ ව ු බ හධනඹ ිතළිඵ කටයුතු 
ි රීභ. 

 භළනුම් ි්තිගේ ප්රමිතීන් ඳහරනඹ වහ ඳ්හගගන ඹහභ. 

1.4 කාර්ඹබායඹ 

    භූමිතික ඳහරන ජහරඹක් සථහඳනඹ කය එඹ ියයින ුරයහ ඳ්හ ගගන ඹහභ. 

     සිඹළු යසථහිතත අලයතහඹන් වහ භළනුම් ගේහ ළඳයීභ. 

     සිතිඹම්කයණඹ ව ාේධන ළරු ම් වහ අලය න ගුන් ඡහඹහරඳ ළඳයීභ. 

 ජහතික අලයතහඹන් වහ භූ රක්ෂණහ්භක, ග්භහ වහ විගලේ කහේඹඹන් වහ ව  
       සිතිඹම් ළකීමභ ව ප්රකහලඹට ඳ් ි රීභ. 

 ශ්රී රාකහභ ආයණඹ න ඳරිිය භූගගෝලීඹ ගතොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ළකීමභ. 

 ශ්රී රාකහභ ආයණඹ න ඳරිිය ක්රභහනුකර ඉඩම් ගතොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ළකීමභ. 

 චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ිතළිඵ තහක්ණඹ බහවිතහ කය භූගගෝලීඹ ඉ ඉඩම් ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ. 

 භළනුම් ි්තිඹ වහ අලය ප්රමිතීන් ක්රභ් ඳ්හ ගගන ඹහභ. 

 ගදඳහේතගම්න්තුගේ අලයතහඹන් වහ අලය කහේඹ භණ්ඩරඹ ුරහුණු ි රීභ. 

 යහජය ආඹතනඹන් වහ භළනුම් කටයුතු ිතළිඵ උඳගදස ගේහ ළඳයීභ. 

 ගදඳහේතගම්න්තු කහේඹභණ්ඩරඹට අදහර විබහග ඳළළ්වීභ. 

 ඉඩම් භළනීභට වහ සිතිඹම්කයණඹට අදහර කරුණු ම්ඵන්ධගඹන් අලය විඹ වළි                   
ඳේගේණ ඳළළ්වීභ. 

 1998 අාක 21 දයණ හිමිකම්  බඹහඳියාචි ි රීගම් ඳනත ඹටග් භළනුම් කටයුතු ි රීභට  
ඵරහගඳොගයෝතු න  බඹහඳියාචි මිනින්ගදෝරුන් වහ ප්රතීතන වතික නිකු් ි රීභ. 

2.0 කාර්ඹ භණ්ඩර ංවිධාන ුවඹ 

ේගේඹේ ජනයහල් ගදඳහේතගම්න්තු ප්රධහනිඹහ ලගඹන් ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹබහයඹ කයගගන ඹහභ වහ අලය 
කහේඹ හධන භට්ටම් ඳ්හ ගගන ඹහභට ග ි ඹන අතය, ඒ වහ විවිධ භට්ටම් ර නිරධහරීන් ගත තභ ඵරතර 
ඳයහ ඇත. (කරුණහකය ඇුණණුභ 01 ඵරන්න) 

 

3.0 භාන ම්ඳත් කශභනාකයණඹ 
 

2017 ේගේ දී ගදඳහේතගම්න්තුට ඳවත වන් ඳරිිය නිරධහරීන් ඵහ ගගන ඇත. 
 

 නතුය ඵාගත් නිරධාරීන් ගණන 

ාේධන නිරධහරි 24 

යහ.ක..ගේ.   10 
භළනුම්  ගක්ෂත්ර වහඹක 291 

ගදඳහේතගම්න්තු කම්කරු 10 



 
 
 
 

5 
 

3.1 කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 
 

ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹ භණ්ඩරඹ ිතළිඵ ම්පූේණ ගතොයතුරු ඳවත දක්හ ඇත. ගදඳහේතගම්න්තු තුශ ව විවිධ 
ගේහර, අනුභත ගේක ාඛයහ ඳු ගිඹ ය රදී ගභන්භ භහගරෝචිත ය තුරදී ද හිඟ ඳළතුනි. එගව් 
ළරු ම් කයන රද කහේඹඹන් ගභන්භ යජගේ ාේධන කටයුතු ආයම්බ ි රීගම් ගවේතුගන් ඇති ව ඉතහ වියසි වහ 
අතිගේක කහේඹඹන් ද දුසකයතහ භධයගේ වුද ුරයහ ගන්නහ රදී.  
 

අනු 
අාකඹ 

අනුභත තනතුරු නභ අනුභත 
තනතුරු  

ගඳය 
ගේ 

සිටි 
ාඛයහ 

විශ්රහභ 
ඹෆම් 

සථහනභහරු 
 

තනතුය 
වළය 
ගිඹ 

 
මිඹ 
ගිඹ 

 
ගන් 
තනතුරු 
වහ 
ගිඹ 

ඵ හ 
ගළනීම් 

උසවීම් 

2017 
ගේ 

සිටි 
ාඛයහ 

 

ගිඹ 

 

ඳළමිණි 

 

1.  ේගේඹේ ජනයහල් 01 01         01 

2.  අතිගේක ේගේඹේ ජනයහල් 03 03 02       02 03 

3.  ගජයසඨ නිගඹෝජය ේගේඹේ 

ජනයහල් 
05 05         05 

4.  නිගඹෝජය ේගේඹේ 

ජනයහල්ඉඳශහ්ේගේඹේ ජනයහල් 
15 15 02       02 15 

5.  ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරී 
60 57         57 

6.  මිනින්ගදෝරු අධිකහරී 139 22 07       82 97 

7.  වකහය මිනින්ගදෝරු 

අධිකහරීඉමිනින්ගදෝරුරුන්ඉ 

ආධුනික මිනින්ගදෝරුරුන් 

850 849 15   
   

  834 

8.  ප්රධහන කහේමික වහ ඳරිඳහරන 

නිරධහරී 
01 0          0 

9.  සිතිඹම් නිසඳහදන නිරධහරී 0 0         0 

10.  කහේමික වහ ඳරිඳහරන නිරධහරී 45 26 04        22 

11.  ගජයසඨ සිතිඹම් තහක්ණ 

නිරධහරී - විගලේ ඳාතිඹ 
56 44 03         41 

12.  සිතිඹම් තහක්ණ නිරධහරී I,II,III 

වහ ුරහුණු ගශ්රේණිඹ 
574  379 07    06    03 366 

13.  නළවිගේටේ 01 01         01 

14.  ඡහඹහගේඛණමිතිඥ 01 0         0 

15.  ගජයසඨ  ඡහඹහගේඛණමිතික 

තහක්ණ නිරධහරී 
04 03 01        02 

16.  ඡහඹහගේඛණමිතික තහක්ණ 

නිරධහරී -I,II,III වහ ුරහුණු 

ගශ්රේණිඹ 

26 21  01  
   

  20 

17.  ගජයසඨ දුයසථ ග්රවණ තහක්ණ 

නිරධහරී -  
01 01 01        0 

18.  දුයසථ ග්රවණ තහක්ණ නිරධහරී -

I,II,III වහ ුරහුණු ගශ්රේණිඹ 
13 11 01        10 

19.  ගජයසඨ ගුන් ඡහඹහරඳ වහ 

යහඹනහගහය තහක්ණ නිරධහරී  
01 01         01 

20.  ගුන් ඡහඹහරඳ වහ යහඹනහගහය 

තහක්ණ නිරධහරී - I,II,III වහ 

ුරහුණු ගශ්රේනිඹ 

06 05    
   

  05 

21.  ගජයසඨ  බගතෝ තහක්ණ නිරධහරී  03 01         01 

22.   බගතෝ තහක්ණ නිරධහරී -I,II,III 

වහ ුරහුණු ගශ්රේණිඹ 
15 09    

   
  09 

23.  ගජයසඨ ිතුරරු ේණ තහක්ණ 

නිරධහරී  
01 0 0        0 

24.  ිතුරරු ේණ තහක්ණ නිරධහරී - 

I,II 
07 03         03 

25.  ප්රහවන නිරධහරී 01 0         0 

26.  

ගතොයතුරු  තහක්ණ  වකහය 01 01    
   

  
01 

 

27.  ළඩ ටවන් ම්ඳහදක 111 01 0         0 



 
6 

 

 

 

28.  ද්ත  ක්රිඹහකරු 01 01         01 

29.  නීති නිරධහරී 01 01          01 

30.  නීති වකහය 02 0         0 

31.  ගගොඩනළගි බ ඳරිඳහරක 01 0         0 

32.  භළනුම් උඳකයණ කහේමික ශිල්ිත - 

(ග්රීම් ගශ්රේණිඹ) 
02 01        01 01 

33.  භළනුම් උඳකයණ  කහේමික ශිල්ිත - 

I,II,III 
15 05          01 04 

34. j ඩුකහේමික I,II 09 03           03 

35.  ඳෆසු ම්කරු 01 01         01 

36.  ගභරම් කම්කරු 04 04         04 

37.  රිඹ වහඹක 07 06          06 

38.  සිතිඹම් විකයන්නහ වහ ගඳෝ 

ඵඳින්නහ 
04 03         03 

39.  ිතුරරු අළු්ළඩිඹහකයන්නහ 07 02         02 

40.  හයුී කයණ ඹහන්ත්රික 01 01         01 

41.  ගඳදගේරු 01 0         0 

42.  ාචහයක ඵාගරහ බහයකරු 05 04 0        04 

43.  අඳුරු කහභය වකහය 04 03         03 

44.  ඡහඹහිතටඳ්ඹන්ත්ර ක්රිඹහකරු 01 01         01 

45.  ගදඳහේතගම්න්තු කම්කරු 170 162 03   12   10   157 

46.  ගභෝටේ කහේමික 02 01         01 

47.  ද්ත ටවන් ක්රිඹහකරු 01 01         01 

48.  අති..ජ.(භහන ම්ඳ් වහ 

ඳහරන) ශ්රී. ර. ඳ. ගේ.(විගලේ) 
01 01         01 

49.  ගජය.නි..ජ. (ඳහරන) ශ්රී. ර. ඳ. 

ගේ.1 
01 01         01 

50.  නිගඹෝජය අධයක් (ඳහරන) 

ඉවකහය අධයක් (ඳහරන) ශ්රී. ර. 

ඳ. ගේ.11ඉ111 

02 01    
   

  01 

51.  අධයක් (ුණදල්) ශ්රී.ර.ග.ගේ. I  01 01         01 

52.  අධයක් (ුණදල්) ශ්රී.ර.ග.ගේ. 

11ඉ111 
12 09   01      10 

53.  අබයන්තය විගණක  ශ්රී.ර.ග.ගේ. I 01 01        01 01 

54.  බහහ ඳරිේතක 04 01         01 

55.  බහහ ඳරිේතක වකහය 01 0         0 

56.  ඳරිඳහරන නිරධහරී 01 0         0 

57.  යහ.ක..ගේ.  I/11/111 488 406 15 56 43 03   10 08 385 

58.  ාේධන නිරධහරී (111) 166 106  01 02 06   24  125 

59.  වකහය අධයක් (ගතොයතුරු වහ 

න්නිගේදන තහක්ණ) 
01 0       01  01 

60.  ගතොයතුරු වහ වහ න්නිගේදන 

තහක්ණ නිරධහරි 
08 08  01       07 

61.  ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන 

තහක්ණ වකහය 
22 18  01       17 

62.  ඒකහඵද්ධ රිඹදුරු ගේඹ - විගලේ                   

Iඉ11ඉ111/ 
319 269 12 22 31 02 01   04 263 

63.  කහේඹහර ගේක ගේඹ  

Iඉ11ඉ111 
207 135 04 04 09 

   
  136 

64.  භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක   1, 11, 

111 ගශ්රේණිඹ 
4154 3289 168      291  3412 

65.  ඳද්ධති ක්රිඹහකරු 02          0 
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3.2 ්ථාන භාරුවීම්   
 

 ගදඳහේතගම්න්තු ගේහරට අඹ් ගජයසඨ   නිගඹෝජය ේගේඹේ ජනයහල්රුන්, ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල්රුන්, 
නිගඹෝජය ේගේඹේ ජනයහල්රුන්, ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන්, මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන්, යජගේ 
මිනින්ගදෝරුරුන්, කහේමික වහ ඳරිඳහරන නිරධහරීන්, සිතිඹම් තහක්ණ නිරධහරීන්, භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹකයින් ව 
ගදඳහේතගම්න්තු කම්කරුන්ගේ හේෂික සථහන භහරු නිඹමිත ක්රිඹහඳටිඳහටිඹට අනුකර සිදුකයන රද අතය, 
ඒකහඵද්ධ ගේහන්ට අඹ් නිරධහරීන්ගේ හේෂික සථහන භහරු ගදඳහේතගම්න්තු තුශ වහ ඒකහඵද්ධ ගේහ සථහන 
භහරු නිගඹෝගද අනු ක්රිඹහ්භක කයන රදී. 

 

ඒ අනු, ශ්රී.රා.ග.ගේ. එක් අගඹකු,  යහජය කශභනහකයණ වකහය නිරධහරීන් 56 ක්, ාේධන නිරධහරීන් 
01ක්,ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ණ නිරධහරීන් 01 ක්, ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ණ වකහය රුන් 
01ක්, ඒකහඵද්ධ  රිඹදුරු ගේගේ 22 ක් ව කහේඹහර ගේක ගේගේ 04 ක් ගදඳහේතගම්න්තුගන් ිතටතට සථහන 
භහරු වී ගිඹ අතය, ගණකහධිකහරීයගඹකු, යහජය කශභනහකයණ වකහය ගේගේ 43 ක්, ාේධන නිරධහරීන් 
ගදගදගනකු, ඒකහඵද්ධ රිඹදුරු ගේගේ 31 ක් ව කහේඹහර ගේක ගේගේ 09 ක් ගදඳහේතගම්න්තුට සථහන භහරු 
වී ඳළමිණිඹව. 
එගභන්භ, සිතිඹම් තහක්ණ නිරධහරීන් 06 ක් වහ ගදඳහේතගම්න්තු කම්කරුන්12 ක් තනතුය වළය ගගොස ඇත. 
        
2017 ේඹ තුශදී යහජය කශභනහකයණ වකහය ගේගේ 10 ක්, ාේධන නිරධහරීන් 24 ක්, භළනුම් ගක්ෂත්ර 
වහඹකයින් 291 ක්,ගදඳහේතගම්න්තු කම්කරු 10 ක් වහ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ණ වකහය අධයක් 
යගඹකු ඵහ ගගන ඇත. 

 

3.3 ආඹ නික කයුතතු 
 

ගඵොගවොභඹක් ගේහර නිඹමිත ගේක ාඛයහ භහගරෝචනඹට බහජනඹ ව ය තුර ගනොසිටිඹ්, ළරු ම්කයන 
රද ඉරක්කඹන් හේථක නිභ ි රීභ වහ අලය ව ක්රිඹහකහයකම් ුරයහ ඇත.  

 

 

අනු 

අංකඹ 
වි් ය 

ලඳය ය - 2016 ප්රර් න ය - 2017 

රළබූ 
ාඛයහ 

අනුභත 
කර 

ඉතිරි 
ාඛයහ 

රළබූ 
ාඛයහ 

අනුභත 
කර 

ඉතිරි 
ාඛයහ 

1 ගේඹට ඵහ ගළනීම් 605 296 309 318 296 331 

2 විබහග ඳළළ්වීභ * 121 121 0 1 1 0 

3 ම්ුණඛ ඳරීක්ණ 

ඳළළ්වීභ 
72 71 1 9 9 1 

4 ගේඹ සථිය ි රීභ 182 105 77 361 410 28 

5 උස ි රීභ  555 547 8 281 269 20 

6 ළටුප්ත  ේධක ගගවීභ 2377 2109 268 2730 2377 621 

7 ගේඹ දීේඝ ි රීභ 02 02 0 0 0 0 

8 ඵහ ගළනීගම් ඳටිඳහටි 

ළකීමභ 
01 01 0 02 01 01 

9 ගේඹ වළයඹහම් 42 41 01 37 37 01 

10 ළඩ තවනම් ි රීම් 01 01 0 03 02 01 

11 නළත ගේඹ ිතහිටුවීම් 13 12 01 04 03 02 

12 විනඹ ඳරීක්ෂණ 0 0 0 0 0 0 
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විබහග ඳළළ්වීම් වහ කරුණහකය 12.0 ගේදඹ ඵරන්න                                       # විගද්ල ශිය් වහ කරුණහකය 3.4 ගේදඹ ඵරන්න. 

 

3.4 භාන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

 
විගද්ල ුරහුණුවීම් වහ රද අසථහ 20න් අසථහ 18ක් භ ඉතහ ගකටිකහලීන අසථහ විඹ. එගේභ ගද්ශීඹ ලගඹන් 
ුරහුණුවීම් අසථහ 33 ක් වහ නිරධහරීන් 93 ක් වබහගි කයන රදී. එගභන්භ ගදඳහේතගම්න්තු විසින්භ 
ාවිධහනඹ කයන රද ළඩුණළු ව දළනු් ි රීගම් ළඩ ටවන් 10 ක් ඳ්හ ඇත. ඒ වහ නිරධහරීන් 2014 ක් 
වබහගි කයන රදී. 

   

 

ලද්ශීඹ පුහුණු - ලකටිකාලීන  
 
 

අංකඹ ඳාඨභාරා වි් යඹ ආඹ නඹ වබාගී ව කාණ්ඩ 
නිරධාරීන්

ප්රභාණඹ 

01 සථහය ්කම් විගණනඹ ප්රළේ ආඹතනඹ යහ.ක.. 02 

02 
ගද්ශීඹ ඉියි රීම් රදී ඳළන නගින ගඳොදු 
ගළටලු්ර  

CIDA 
ගජය.නි..ජ.ඉ 
නීති නිශධහරී 

02 

03 භහන විලසහඹ ිත බඵද ගද්ලනඹ  
භහන  ම්ඳ් 
ාේධනඹ ි රීගම් ශ්රී 
රාකහ ජහතික බහ 

ගජය.මි.අ.ඉ කහ.ඳහ.නි. 02 

04 කහේඹහර උඳකයණ ිතළිඵ ඳහරනඹ SDFL යහ.ක.. 03 

05 ුරද්ග බක  බිත ගගොනුක් ඳ්හගගන ඹහභ SDFL යහ.ක.. 02 

06 
Lecture on Enhancement of accounting 
skills of the public sector 

ජහතික ප්රතිඳ්ති වහ 
ආේථික කටයුතු 
අභහතයහාලඹ 

අධයක් (ුණදල්)/ 
.අධයක්  ුණදල් 
(ඵසනහහිය)) 

02 

07 
අභහතය භණ්ඩර ාගද්ල ිතළිගඹර ි රීභ ව 
ඉියරිඳ් ි රීභ ිතළිඵ ළඩුණළු 

SDFL 
අධයක්ුණදල්ඉ 
ගජය.මි.අ. 

05 

08 
හවන කශභනහකයණඹ ිතළිඵ ළඩුණළු 
(Vehicle fleet management) 

ප්රළේ ආඹතනඹ  ගජය.මි.අ. 01 

09 
යජගේ නිශධහරීන්ගේ අ්තිකහයම් ගිණුම් 
ිතළිගඹර ි රීභ 

SDFL යහ.ක.. 02 

13 විගද්ල නිහඩු අනුභත 

ි රීම් 
76 76 0 110 110 0 

14 විගද්ල ශිය්# 1 1 0 0 0 0 

15 අභහතය භණ්ඩර ාගද්ල 0 0 0 0 0 0 

16 ඇඳ ආයම්බ ි රීම් 73 73 0 0 0 0 

17 ඇඳ නිදවස ි රීම් 6 5 1 53 1 53 

18 ණඹ අනුභත ි රීම් 

ගද්ඳශ 
32 32 0 42 42 0 
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ගතොයතුරු තහක්ණ ප්රම්ඳහදන 
කශභනහකයනඹ ිතළිඵ ළඩුණළු  

Distance Learning 
Centre LTD 

ගජය.මි.අ. 01 

11 
ඳරිගණක ගත යහඡය ගේක ඳඩි රළයිසතු 
ඳද්ධතිඹ   

MILODA යහ.ක.. 01 

12 යජගේ ගද්ඳර වහනි වහ අරහබ ප්රළේ ආඹතනඹ  
ගජය.නි..ජ.ඉ 
වකහය 
අධයක්(ුණදල්) 

02 

13 
යහඳහය  දවහ ඡිටලටල් ද්හය ිතළිඵ 
ම්භන්ත්රණඹ 

ශ්රී රාකහ අඳනඹන 
ාේධන භණ්ඩරඹ 

ගජය.මි.අ.ඉ 
වකහය අධයක්  
(ගතො.තහ.) 

03 

14 Workshops in ICTer Conference 2017 
ගකොශඔ විලස 
විදයහරඹ 

සි.තහ.නි. 01 

15 
විගණන විභු ම් වහ කහේඹඹ හධන විගණනඹ 
ිතළිඵ ළඩුණළු 

ප්රළේ ආඹතනඹ  ගජය.මි.අ. 01 

16 යිඵේ ආයක්හ ම්ඵන්ධඹ ුණරධේභ  ICTA සි.තහ.නි. 01 

17 
ඹවඳහරනඹ ව යහඡය ගේගේ භූමිකහ 
ිතළිඵ ගද්ලනඹ  

ජහතික භහන ම්ඳ් 
ාේධනඹ ි රීගම් 
ඡහතික වහ  

ගජය.මි.අ./ මි.අ  02 

18 ඵහගළනීගම් ඳටිඳහටිඹ ිතළිඵ ළඩුණළු SDFL යහ.ක.. 01 

19 යිඵේ ආයක්හක හකච්ඡහ ිතළිඵ ගද්ලනඹ 
ජහතික භහන ම්ඳ් 
ාේධනඹ ි රීගම් 
ජහතික වහ  

වකහය අධයක්  
(ගතො.තහ.)/ සි.තහ.නි. 
 

02 

20 
යහඡය අාලඹ වහ පරදහයිතහ කහේඹ ක් යභ 
වඳුන්හදීභ ිතළිඵ ගද්ලනඹ 

ජහතික භහන ම්ඳ් 
ාේධනඹ ි රීගම් 
ජහතික වහ 

වකහය අධයක්  
(ඳහරන) 

01 

21 
ගඡයසඨ කරභනහකරුන් බහ ගඳොද කථන 
වළි ඹහ 

SLIDA කහ.ඳහ.නි. 02 

22 රාු  ඇගයීභ SLIDA ගජය.මි.අ  01 

23 ඳරිඳහරකඹන්  බහ නීති SLIDA ගජය.මි.අ  01 

24 
මූල් ඹ ගනොන කරභනහකරුන් බහ යහජය 
මූරය  කරභනහකයණඹ 

SLIDA ගජය.මි.අ  01 

25 යහජය ප්රම්ඳහදන වයඹ SLIDA 
ගජය. මි.අඉ මි.අ ඉ 
කහ.ඳහ.නි.  

04 

26 තීයණ ගන්නන් බහ භිදු කුරතහ SLIDA ගජය. මි.අ 02 

27 විදු් යහජය  ව ආයක්හ SLIDA ගජය. මි.අ 01 
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දිගු කාලීන ඳාඨභාරා 

අංකඹ ඳාඨභාරා වි් යඹ ආඹ නඹ වබාගී ව ලරේණි නි.ප්රභාණඹ 

01 ජහහ පූහුණු ළඩ ටවන SLIIT 
ආ.මි./ය.මි./ 
සි.තහ.නි./ගු.ඡහ. 
ය.තහ.නි./ 

20 

02 Postgree SQL + QGIS ළඩ ටවන 
ගකොශම විලස 
විදයහරඹ  

ආ.මි./ය.මි./ 
සි.තහ.නි./I.C. 
තහ.නි./. 

20 

03 G.I.S. ඳහඨභහරහ 
ගකොශම විලස 
විදයහරඹ 

මි.අ. 01 

04 ගඵඩහකයණඹ ිතළිඵ වතික ඳත්ර ඳහඨභහරහ 
ඉියි රීම් වහ 
ඹන්ගත්රෝඳකයණ 
ුරහුණු භධයසථහනඹ 

යහ.ක.. 01 

05 
ගකොන්ත්රහ් බ ප්රම්ඳහදන කශභනහකයණඹ 
ිතළිඵ  උස වතික  ඳහඨභහරහ  

CIDA ගජය. මි.අ 01 

06 
යහඡය ප්රම්ඳහද න වහ ගකොන්ත්රහ් ඳරිඳහරනඹ  
ිතළිඵ  උස වතික  ඳහඨභහරහ 

SLIDA ගජය. මි.අ 01 

 

මිනින්ලදෝරු ලදඳාර් ලම්න්තු භගින් ංවිධානඹ කයන රද ැඩමුළු 

අාකඹ ඳහඨභහරහ විසතයඹ වබහගී ව ගශ්රේණි නි.ප්රභහණඹ 

01 විගණන කටයුතු ිතළිඵ ළඩුණළු 
අති..ජ.ඉගජය.නි..ජ.ඉනි..ජ.ඉඳ..ජ.ඉ 
ගජය.මි.අ. 

123 

02 
ම්ම් විඹ ම්ම්කළඵළ බ විඹභණ වහ ගතොයතුරු 
දළනගළනීගම් ඳනත ිතළිඵ ළඩුණළු 

.ජ.ඉඅති..ජ.ඉගජය.නි..ජ.ඉනි..ජ.ඉඳ..ජ.ඉ
ගජය.මි.අ.ඉප්ර.කහ.ඳ.නි.ඉ . අධයක්(ුණදල්) 
 

92 

03 
ළටුප්ත  වහ ළටුප්ත  ඳරිේතන ළකීමගම් 
ළඩුණළු 

ගජය.නි..ජ.(ඳහරන)ඉ 
.අධයක්(ඳහරන)ඉා. නිශධහරීඉ යහ.ක.. 

63 

04 සිගහස ිතළිඵ ළඩුණළු 
අධයක් (ුණදල්)/ .අධයක්(ුණදල් ) ඉD.O./ 
යහ.ක.. 

49 

05 විනඹ ඳටිඳහටිඹ ිතළිඵ ළඩුණළු  
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නි..ජ.ඉඳ..ජ.ඉගජය.මි.අ.ඉ  
.අධයක්(ුණදල්) 
 

74 

06 සිතිඹම්කයණඹ ිතළිඵ ළඩුණළු 
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102 
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04 යහජය නිරධහරීන්ගේ වළසිරීභ වහ විනඹ ිතළිඵ දළනු් ි රීභ ගද.ක.ඉකහ.කහ.. 270 

 

විලද්ශීඹ පුහුණු වා ැඩමුළු 

අංකඹ නභ  නතුය ැඩමුළු/පුහුණුලේ වි් ය 
 
යය 

අදාර කාරසීභා 
සිය දක්ා 

1. 
ඡි.එන්. ඡි. ගවට්ටිආයච්චි 
භඹහ 

ගජය.නි..ජ. 
භූ අකහල ගතොයතුරු 
තහක්ණ ගඹදවුම් වහ චීන 
න්ද්රිකහ ද්ත හුභහරු 

චීනඹ ජනහරි  4 ජනහරි 7  - 
2. ගක්. ආේ.ය් භඹහ ගජය.මි.අ. 

3. 
පී.එම්.පී. උදඹකහන්ත 
භඹහ 

.ජ. 
250 න ඉන්ියඹහනු භළනුම් 
ා්ය ළභරුම් උ්ඹ 

ඉන්ියඹහ ජනහරි 23 ජනහරි 25 

4. එස.ම්.රාකහචන්ද්ර භඹහ ය.මි. 
JICA තරුණ නහඹක් 
ුරහුණු ළඩ ටවන - 2016 
ආඳදහ කශභනහකයණ 

ජඳහනඹ ජනහරි 30 ගඳඵයහරි 17 

5. එම්. එන්.අභයසිරි භඹහ ගජය.මි.අ. අනහගතගේ නගය ාදඹ චීනඹ භළයි 10 භළයි 12 

6. ඕ ඩබ්.ජී.ු නිල් භඹහ 
ගජය.මි.අ 

Kari ජහතයන්තය අකහශීඹ 
ුරහුණු ළඩ ටවන 

ගකොරිඹහ භළයි 7 භළයි 14 
7. පී.ඒ.ටී.එස.ගඳගේයහ මිඹ 

8. 
එස.පී. ඡි.ගේ. දහම්ගප්ත ගභ 
භඹහ 

අති..ජ. (ක්ගත්ර) 2017 ESRI ඳරිශීරක ුණළු 
එක්් 
යහජධහනිඹ 

ජ බ 8 ජ බ 14 

9. අයි.එස.සිරිේධන භඹහ 
ය.මි. 

භළනුම් වහ සිතිඹම්කයණගේ 
ඉියරි භහත 

භරඹහසිඹහ අගගෝසතු 6 අගගෝසතු 18 
10. ආේ. යණතුාග ගභඹ 

11. ඩබ්.වී.එන්.ු දේලනී ගභඹ 
දුයසථ ග්රවණ 
තහක්ණ නිරධහරි 

22 න දුයසථ ග්රවණ ඳලසචහ් 
උඳහධි ඳහඨභහරහ 

ඉන්ියඹහ 2017ඉ07ඉ01 2018ඉ03ඉ31 

12. එස.එම්.පී.පී.ාගක්කහය 
භඹහ 

අති..ජ.(භධයභ) ගගෝලීඹ භූ අකහශීඹ 
ගතොයතුරු කශභණහකයණඹ 
ිතළිඵ 
එක්්ජහතීන්ගේවිගලේඥ 
කමිටුගේ 7 න ළසිහයඹ  

නිේගඹෝේක් ජ බ 31 අගගෝසතු 4 

13. පී.එම්.පී. උදඹකහන්ත 
භඹහ 

.ජ. ඉඩම් හේතහ 
කශභණහකයණඹ ව 
ගතොයතුරු ඳද්ධති ිතළිඵ 
ළඩුණළු 

තහයිරන්තඹ ජනි 12 ජනි 13 

14. ඩබ්.එස.එල්.ීම.ගඳගේයහ 
භඹහ 

ගජය.මි.අ. UAV ුරහුණු ඉන්ියඹහ ජනි 12 ජනි 16 

15. ගක්.ඡි.ඳළයකුම් ලහන්ත 
භඹහ 

නි..ජ. Smart භූ අකහලExpo 2017 ගකොරිඹහ අගගෝසතු 30 ළප්ත තළම්ඵේ 1 

16. පී.එම්.පී. උදඹකහන්ත 
භඹහ 

.ජ. CRS ම්භන්ත්රණඹ ඉන්ියඹහ ඔක්ගතෝඵේ 
23 

ඔක්ගතෝඵේ 
27 

17. ඒ..එල් එස.ීම.ගඳගේයහ 
මිඹ 

ගජය.නි..ජ. ඕසගේ බඹහනු ප්රදහන ශිය් ඕසගේ බඹහ ගනොළම්ඵේ 
12 

ගදළම්ඵේ 
9 

18. ඩබ්. එම්. එස. 
ඩබ්.භදනහඹක මිඹ 

ය.මි. 

19. ජී.ඩබ්. චන්ද්රය්න භඹහ ගජය.මි.අ භූඅකහශීඹ ගතොයතුරු 
කශභණහකයණඹ වහ 
දනතික වහ ප්රතිඳ්තිභඹ 
යහුණ ිතළිඵ ජහතයන්තය 
ළඩුණළු 

චීනඹ ගනොළම්ඵේ 7 ගනොළම්ඵේ 9 

20. ගහමිණී ධේභප්රිඹ භඹහ ගජය.මි.අ HXGN  Local 2017 
හේෂික ම්ගම්රනඹ 

ඉන්ියඹහ ඔක්ගතෝඵේ 
2 

 



 
12 

 

3.5 ල ොයතුරු  ාක්ණඹ 
 
භවජනතහට ඉඩම් ගතොයතුරු අන්තේජහරඹ භඟින් රඵහ ගළනීභ වහ භවජන මිතුරු ගේහක් රඵහ දීභට් ඳරිඳහරන 
කටයුතුරට වහඹක ගේහක් ගර භහන ම්ඳ් කශභනහකයණඹ, ද්ත ගඵඩහ ි රීභ, ගතොයතුරු ඉක්භනින්  වහ 
ක්රභ් රඵහ ගළනිභ වහ් ගතොයතුරු තහක්ණඹ නියන්තයගඹන් ගඹොදහගන්නහ රද අතය  අන්තේජහර ම්ඵන්ධතහ 
වහ විදු් තළඳෆර ළනි ියයුණු න්නිගේදන ක්රභද ගම් වහ ගඹොදහ ගගන ඇත. 2017 ේගේදී ගතොයතුරු තහක්ණ 
අාලඹ විසින් ිතළිගඹර කයන රද ද්ත ඳද්ධතීන් වහ භිදුකහාග ිතළිඵ ගතොයතුරු ඳවත දක්හ ඇත. 
 

Geo Sri Lanka 
 

ඉඩම් ගතොයතුරු ඳද්ධති වහ භූගගෝලීඹ ගතොරුතුරු ද්ත ඳද්ධතීන් ආශ්රගඹන් භවජනතහට ඉඩම් ගතොයතුරු වහ 
භූගගෝලීඹ ගතොයතුරු අන්තේජහරඹ තු බන් රඵහ දීගම් ගේහන් වහ Geo Sri Lanka ගබ් අඩවිඹ 
(http://www.survey.gov.lk/nsdi) නිේභහණඹ කය ඇත.  
 

ඉඩම් ල ොයතුරු ඳද්ධතිඹ (Land Information System) 

දළනට අඳ ගදඳහේතගම්න්තු තු සිඹළුභ ඉඩම් ගතොයතුරු ම්ඵන්ධ කය ගභඹ ගගොඩනගහ ඇති අතය භවජනතහට කඩිනම් වහ 

ඳවු ගන් තභහගේ ඉඩම් විසතයඹ රඵහ ගළනීභට ඳවු කම් රහ ඇත. ගභභඟින් ඳවත වන් ගේහන් වහ ඳවු කම් රඵහ ගත 

වළක. 

 

කැඩැ් ය භැනුම් ආරලඹන් රඵා ගත් දත් ඹන් 

හිමිකම් වතික ඳත්ර රඵහ දී ඇති ඉඩම් කළඵ බ ර හිමිකම් වතික අාකඹ, කළඵ බ අාකඹ, ම්ම් ප්රභහණඹ වහ හිමිකරුගේ 

නභ ආදී ගතොයතුරුද රඵහ ගත වළක. 

ියසත්රික්කඹ, ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහඹ,  ග්රහභ නිරධහරී භ, කළඩළසතය සිතිඹම් අාකඹ, කළඵ බ අාකඹ, හිමිකභ 

(යජගේඉුරද්ග බක) වහ ම්මි ප්රභහණඹ අනු ගවීම් කර වළක. 

 

විකීර්ණ භැනුම් ර  අදාර දත් ඹන් 

භවජනතහට ියසත්රික්කඹ, ිතුරරු ේගඹ, ිතුරරු අාකඹ වහ කළඵ බ අාක, හිමිකභ (යජගේ ගවෝ ගන්) වහ ම්මි ප්රභහණඹ 

අනු යසථහිතත ිතුරරු ගවීම් කය රඵහ ගත වළක. 

  

ඳාරන රක්ය පිිබඵ ල ොයතුරු 

ගදඳහේතගම්න්තු විසින් සථහඳනඹ කයන රද ඳහරන රක්යඹන්හි ඛණ්ඩහාක වහ ඊට  අදහර දශ ටවන් රඵහ ගළනීගම් 

වළි ඹහ  

 

බිම් කැඵලි විඹභනය අදාර දත් ඹන් 

ආාි ක ද්ත ඵට ඳ් කයන රද මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තු විසින් ිතළිගඹර කය ඇති ඳළයණි ේ ඹසථහිතත ිතුරරු 

ර ගතොයතුරු ියසත්රික්කඹ, ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහඹ, ග්රහභ නිරධහරී භ, ිතුරරු ේගඹ, ිතුරරු අාකඹ වහ කළඵ බ 

අාක, ඉඩම් ඳරිවයණඹ, හිමිකභ (යජගේඉුරද්ග බක) වහ ම්ම් ප්රභහණඹ අනු ගවීම් කර වළක. 

 

ආලඹෝජකයින් වා භාර්ලගෝඳලද්ලනඹ (Investor’s Guide for Reserves) 

අග්රහභහතය කහේඹහරගේ ඉල්ලීභ භත ිතළිගඹර කයන රද ගභභ ද්ත ඳද්ධතිඹ භඟින් ආගඹෝජකයින් වට       තභහ 

ආගඹෝජනඹ ි රීභට ඵරහගඳොගයෝතු න ඉඩභ යජගේ යක්ෂිත, නහන්තය, ුරයහවිදයහ ායක්ෂිත සථහන, ජහරහල, 

ගයශ ායක්ෂිත කරහඳඹන්ට ඇතුර් ගේ දළයි ගොඹහ ගත වළක. ගම් වහ ඉඩභ ිතහිටි සථහනගේ ඛණ්ඩහාක ගවෝ 

අදහර KML බහවිත කර වළක. 

 

භූලගෝලීඹ ල ොයතුරු (Geo-spatial Data Service and Metadata Service) 

භවජනතහට කහේඹක්යභ භවජන මිතුරු ගේහක් ළඳයීගම් අයුණණින් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරඹට ඳළමිණීගභන් ගතොය 

නිගේදීභ අන්තේජහරඹ ඔසගේ ගේහරහභීන්ට අලය ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභට ගභභ ද්ත ඳද්ධතිඹ භඟින් 
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ඳවු කම් රහ ඇත. ගභභඟින් ද්තඹන්ට අදහර මූ බක ගතොයතුරු, ද්තඹන් වහ න ප්රතිඳ්ති වහ මිර ගණන් ිතළිඵ 

ගතොයතුරුද රඵහ ගළනීගම් වළි ඹහ ඇත. 

 

10K, 50K Data Tiles 

ගභහිදී 10K වහ 50K ආාි ක ද්තඹන්ට අදහර ඳත්රඹන්හි ඳත්ර අාකඹ, ඳරහත, ියසත්රික්කඹ, ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහල වහ 

සථහනගේ නභ ගොඹහ ගත වළක. 

 

LIDAR Data 

ගභභඟින් LIDAR Data ඳතින ප්රගද්ලඹන් වහ ඊට අදහර 10K ඳත්රඹන්හි ඳත්ර අාකඹ, ඳරහත, ියසත්රික්කඹ, ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් 

ගකොට්ඨහල වහ ග්රහභ නිරධහරී ගම් නභ ගොඹහ ගත වළක. 

ර්ලේඹර් ජනයාේ කාර්ඹාර ඳරිරඹ වා න ඳරිගණක ජාර ඳද්ධතිඹක් ්ථාපි  කිරීභ 
 

 

ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර ඳරිශ්රඹ වහ න ඳරිගණක ජහර ඳද්ධතිඹක් සථහඳනඹ කයන රද අතය අන්තේජහර 
ඳවු කම් රඵහ ගළනීභ වහ Wi-Fi Access Points 28 ක්, ඳරිගණක වහ ුණද්රණ ඹන්ත්ර 545 ක් ගභභ ජහරඹට ම්ඵන්ධ 
කය ඇත.    
ගභභඟින් භවජනතහට කහේඹක්භ ගේහක් රඵහ දීභ වහ ඳවත දළක්ගන ඳවු කම් ඳඹහ ඇත. 
 
1. ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර ඳරිශ්රගේ සිඹළුභ ඳරිගණක වහ 15Mbps ගේගඹි න් යුතු අන්තේජහර     ඳවු කභ 

රඵහ දී ඇත. ගභභඟින් අාලඹන් තුර වහ අාලඹන් අතය ද්ත හුභහරු කහේඹක්භ සිදු කර වළි  වීභ. 
 

2.  ගභභ ජහරඹ වහ ම්ඵන්ධ ඕනෆභ ඳරිගණකඹි න් ඕනෆභ ුණද්රණ ඹන්ත්රඹක් වහ ම්ඵන්ධ විඹ වළි  වීභ නිහ 

ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ ඇති ීමමිත ම්ඳ්  බන් ළඩි ගේහක් රඵහ ගළනීගම් වළි ඹහ රළ ඇභ. 
 

3.  ජහරඹට ම්ඵන්ධ කය ඇති ඳරිගණක ර භිදුකහාග ගදෝ වඳුනහගළනීභ වහ නියවුල් ි රීභ, ගභගවයුම් ඳද්ධතිඹ 

ඹහ්කහලීන ි රීභ ගතොයතුරු තහක්ණ අාලගේ සිටභ සිදු කර වළි  වීභ නිහ ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹට 

කහේඹක්භ ගේහක් ළඳයීභට වළි ඹහ රළ ඇභ. 
 

4.  ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ ඇති සිඹළුභ ඳරිගණක වහ ඇතුර් කය ඇති Kaspersky Anti-Virus 

භිදුකහාගඹ ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹ භඟින් ඹහ්කහලීන ි රීභ වහ නිඹමිත කහර ටවනකට අනු scan ි රීභට 

වළි ඹහ රළ ඇභ නිහ සිඹළුභ ඳරිගණකඹන්හි අන්තේගත ද්ත ඳද්ධතීන්ගේ ආයක් තවවුරු වීභ. 
 

5.  ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹ භඟින් එක් එක් අාලඹට අදහර යහජකහරි කටයුතු වහ අලය න අන්තේජහර ඳවු කම් 

ගන ගනභ රඵහ දීභට වළි වීභ වහ අන්තේජහරඹ බහවිත ි රීභ ඳහරනඹ ි රීගම් වළි ඹහ ඳළතීභ. 
 

6.  යහජකහරී කටයුතු වහ එක් එක් අාලඹන් අතය හුභහරු ි රීභට සිදුන ද්ත ගතොයතුරු තහක්ණ අාලගේ ගඵඩහ 

ි රීගම් වළි ඹහ ඳළතීභ. 
 

ගභභ ජහර ඳද්ධතිඹ බහවිත ි රීභ වහ රඵහ ගත වළි  ඳවු කම් ිතළිඵ අගඵෝධඹක් රඵහ දීභ වහ දළනු් ි රීගම් 

ළඩුණළු 08 ක් ඳළළ්වීභ භඟින් නිරධහරීන් 322 ක් දළනු් කය ඇත. 

 

File Sharing System (SGO Share) 

ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර ඳරිශ්රගේ සථහිතත කයන රද න ඳරිගණක ජහරඹට ම්ඵන්ධ වී ඇති සිඹළුභ ඳරිගණක 

භඟින් ද්ත හුභහරු ි රීභ වහ SGO Share නළභළති භිදුකහාගඹ ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹ විසින් නිඳදහ ඇත. 

ගභභඟින් එකය උඳරිභ 1.5GB ප්රභහණගේ ද්ත හුභහරු කය ගළනීගම් ඳවු කභ රහ ඇත.   

  

 

http://www.survey.gov.lk/nsdi/gis/index_lider.php
http://www.survey.gov.lk/nsdi/gis/index_lider.php
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ලදඳාර් ලම්න්තුය රැලඵන ලිපි ඳසුවිඳයම් කිරීලම් දත්  ඳද්ධතිඹ ැඩිදිුතණු කිරීභ  

(Improvement of   Mail Tracking System) 
 

අන්තේජහරඹ තු බන් බහවිත කර ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරඹ ගත රළගඵන  බිත ඳු  විඳයම් ි රීගම් ද්ත ඳද්ධතිඹ 
අන්තේජහරගඹන් ඉ් කය ඳරිගණක ජහරඹ භඟින් බහවිත ි රීභට වළි  න ඳරිිය නවීකයණඹ කය ඇත. 
 

ගඵඩා කශභනාකයණ දත්  ඳද්ධතිඹ (SMS) 

 
 

ශ්රී රාකහ මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුගේ ප්රම්ඳහදන වහ ළඳයීම් අාලගේ මූ බක අලයතහඹක් ගර ඳළති ගඵඩහ 
කශභනහකයණ ද්ත ඳද්ධතිඹ නවීකයණඹ කය ගදඳහේතගම්න්තු ගබ් අඩවිඹ වයවහ අන්තේජහරඹට එක් කය ඇත. 
ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹහර වහ අාල රට අඹ් සිඹළුභ සථීය ්කම් ිතළිඵ ගතොයතුරු ගභභ ද්ත ඳද්ධතිඹට 
ඇතුර් කය ඇත. බහණ්ඩ මිරදී ගළනීම්, නිකු් ි රීම් වහ නළත බහයදීම්, හුභහරු ි රීම්, ගේභිත ි රීම් ආදී සථහය 
්කම් ිතළිඵ සිඹළුභ කටයුතු ගභභ ද්ත ඳද්ධතිඹ භඟින් සිදු කර වළක. සිඹළුභ බහණ්ඩ ඉල්ලුම් ි රීම්, නිේගද්ල 
ි රීම් වහ අනුභත ි රීම් අන්තේජහරඹ භඟින් (Online) සිදු කර වළක. ී ට අභතය ඳවත වන් ඳවු කම් ගභභ ද්ත 
ඳද්ධතිඹ භඟින් රඵහ ගත වළක. 
 

 ඕනෆභ නිරධහරිගඹකුට ප්රධහන කහේඹහරගේ ගඵඩහගේ නිකු් ි රීභට ඇති බහණ්ඩ ිතළිඵ ගතොයතුරු රඵහ ගත 

වළක. 

 සිඹළුභ ගඵඩහ ගරජයඹන්ට අඹ් සථහය බහණ්ඩ ිතළිඵ ගතොයතුරු රඵහ ගත වළි  වීභ. 

 ඹම්ි සි බහණ්ඩඹක් දළනට තිගඵන ප්රභහණ වහ ඒහ අඹ් ගඵඩහ ගරජයඹන් ිතළිඵ ගතොයතුරු රඵහ ගත වළි  

වීභ. 

 CIGAS භිදුකහාගඹ වහ අලය න සථහය බහණ්ඩ නිකු් ි රීම් වහ ගේභිත ි රීම් ිතළිඵ ගතොයතුරු රට 

අදහර හේතහ ිතළිගඹර ි රීභට වළි  වීභ. 

 ද්ත ඳද්ධතිඹ උඳසථ (Backup) ි රීගම් වළි ඹහ ඳළතීභ. 

 බහණ්ඩ ඉල්ලුම් ි රීගම් ක්රිඹහ බගේදී ඉල්ලුම්කරුට තභහගේ ඉල්ලීභ ිතළිඵ ේතභහන ත්්ඹ දළනගළනීගම් 

වළි ඹහ 

 බහණ්ඩ නිකු් ි රීම් වහ රළ ඇම් ිතළිඵ ඕනෆභ කහර ඳයහඹක් තුර හයහාල වහ හේතහ රඵහ ගත වළි  වීභ. 

ඹම ඳරාත් ර්ලේඹර් ජනයාේ කාර්ඹාරඹ වා කාර්ඹාර කශභනාකයණ දත්  ඳද්ධතිඹක් ක් කිරීභ. 

 
 

ඹම ඳරහ් කහේඹහරගේ අක්රීඹ ඳළති ජහර ඳද්ධතිඹ නවීකයණඹ කය යහජකහරි අලයතහ අනු බහවිත ි රීභට 
අන්තේජහර ඳවු කභ රඵහ ගදන රද අතය එභඟින් සිඹළුභ නිරධහරීන්ට කහේඹහර කශභනහකයණ ද්ත ඳද්ධතිඹ 
ඳරිශීරනඹ ි රීභට වළි න අයුරින් ජහර ඳද්ධතිඹ සථහඳනඹ කයන රදී. ගභභ ද්ත ඳද්ධතිඹ භඟින් ඳවත වන් 
ඳවු කම් රඵහ ගත වළක. 
 

 ඹම ඳරහ් කහේඹහරඹට රළගඵන  බිත ිතළිඵ ගතොයතුරු ද්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුර් ි රීභට වහ ඒ ිතළිඵ ඳු  

විඳයම් ි රීභට වළි ඹහ ඇත.  

 

 ඳරහ් කහේඹහරගේ කල් ගනොඳතින බහණ්ඩ වහ ගේහ ිතළිඵ කශභනහකයණඹ ි රීගම් වළි ඹහ ඇත 

 

 ඳරහ් කහේඹහරඹට අදහර සිඹළුභ ගල්ඛණ ද්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුර් කය ඇති අතය එභඟින් ඕනෆභ 

ගල්ඛණඹක් නිකු් ි රීභ, නළත රඵහ ගළනීභ, ගඵඩහ ි රීභ වහ ඒ ිතළිඵ හේතහ රඵහ ගළනීභට වළි ඹහ ඇත. 

ගභභ ද්ත ඳද්ධතීන් බහවිත ි රීභ ිතළිඵ ඹම ඳරහ් කහේඹහරගේ සිඹළුභ නිරධහරීන් දළනු් ි රීභටද කටයුතු 
කයන රදී. 
 
ී ට අභතය ගභභ ගේදී ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹ විසින් ඳවත වන් ගේහන් ඳඹන රදී. 
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 ප්රධහන කහේඹහරගේ ඳරිගණක වහ ඳරිගණක උඳහාග වහ න ඳරිගණක ගදෝ නිළයිය කය ගළනීභ වහ 

අලය උඳගද්ලන ගේහ ළඳයීභ. 

 භහන ම්ඳ් කශභනහකයණ ද්ත ඳද්ධතිඹ ඹහ්කහලීන ි රීභ වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අාලඹ භඟින් 

ිතළිගඹර කයන රද අගනකු් ද්ත ඳද්ධතීන් ඳ්හගගන ඹහභ වහ ළඩිියයුණු ි රීභ. 

 ප්රධහන කහේඹහරගේ දදනික ඳළමිණීගම් ටවන් ි රීගම් ඳද්ධතිඹ ඳ්හගගන ඹහභ..  

 ගදඳහේතගම්න්තු චක්රගල්ඛ, ගදඳහේතගම්න්තු දුයකථන අාක ව විදු් තළඳළල්  බිතන නහභහ බඹ ිතළිඵ 

ගතොයතුරු ද්ත ඳද්ධති ඳ්හ ගගන ඹහභ. 

3.6  වතික/ඵරඳ්ර නිකුත් කිරීම්  

 
3.6.1  ඵරඹර් ළරු ම් ශිල්පීන් ගර ේගේඹේ ජනයහල්ගේ වතිකඹ නිකු් ි රීභ වහ ගම් ගේදී                     
ගදගදගනකු ු දුු කම් රඵහ ඇත.  
 
3.6.2    ගම් ගේදී ප්රතීතන වතික 26 ක් නිකු්කය ඇත. 
 
 

3.6.3  2002 අාක 17 දයණ භළනුම් ඳනත ඹටග් භළනුම් බහ විසින් ඵරඹර් මිනින්ගදෝරුන් 1004 ක් 
වහ ඵරඳත්ර නිකු් කයඇත. 

 

3.7 නීති අංලඹ 

අධිකයණලේ විබාග ලමින් ඳතින නඩු 
 

අධිකයණඹ 
2017.01.01 

දිනය ඳතින 

ංඛයා 

2017 ය තුශදී              

රැබුණු ංඛයා 
2017 ය තුශදී 

අන් ව 

ංඛයා 

2017.12.31 

දිනය ඳතින 

ංඛයා 

ගශ්රේසඨහධිකයණඹ 
 

06 05 01 10 

අභිඹහචනහධිකයණඹ 
 

24 09 05 28 

භවහධිකයණඹ 
 

03 00 02 01 

ියහ අධිකයණඹ 
 

18 06 03 21 

 
මූලික කයුතතු සිදුකයන ලගොනු 

 
2017.01.01 දිනය 

ඳතින ංඛයා 

 

2017 ය තුශදී 

රැබුණු ංඛයා 

 

2017 ය තුශදී   

අන් ව ංඛයා 

(මුදේ අඹකය 

ලවෝ කඳාවැරීභය 

ලඹොමුකය) 

2017 ය තුශදී 

නීතිඳති ල  

ලඹොමු කයන රද 

ලගොනු 

 

2017.12.31 දිනය  

කයුතතු සිදුකයන 

ලගොනු ංඛයා 

 

34 10 14 02 28 
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නඩු ඳැරීභ වා නීතිඳති ල  ලඹොමු කයන රද ලගොනු 
 
2017.01.01 දිනය 

ලඹොමු කය ඇති ලගොනු 

 

2017 ය තුශදී ලඹොමු 

කයන රද ලගොනු 

 

2017 ය තුශදී 

නීතිඳති උඳලද් භ  

අන් කශ ලගොනු 

ංඛයා 

2017.12.31 දිනය  

නඩු ඳැරීභය අදාර 

කයුතතු සිදුකයන 

ලගොනු ංඛයා 

24 02 01 25 

 
 
භාන හිමිකම් ලකොමින් බා ල  ලඹොමු කයන රද ලගොනු 
 
2017.01.01 දිනය 

ඳතින ංඛයා  

2017 ය තුශදී 

රැබුණු ංඛයා 

 

2017 ය තුශදී   

අන් ව ංඛයා 

 

2017.12.31 දිනය 

ඳතින ංඛයා 

03 08 02 09 

 

4.0 මූරය කශභනාකයණඹ 
  

ගදඳහේතගම්න්තු ගිණුම් ඳද්ධතිඹ ගගවීගම් කහේඹහර 34 ි න් භන්විතඹ. එනම්, ප්රධහන කහේඹහරඹ, ඳශහ් ේගේඹේ 
ජනයහල් කහේඹහර 9ක්, ියසත්රික් භළනුම් කහේඹහර 23ක් ව ියඹතරහගේ ිතහිටි භළනුම් ව සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනඹ 
ඹන ආඹතන එකී ගගවුම් කහේඹහර ගේ. භහගරෝචනඹට බහජනඹ න ය තුර ගදඳහේතගම්න්තුගේ ගිණුම් කටයුතු 
ිතළිඵ ගතොයතුරු ඳවත ගඳන්හ ඇත. 

 

4.1 ැඹ ඇ් ලම්න්තු 

 
 ගඳය ේඹ (2016) විඹදම් 

ප්රතිල
තඹ 

ප්රේතන ේඹ (2017) විඹදම් 
ප්රතිලත ප්රතිඳහදන විඹදම් ඉතිරිඹ ප්රතිඳහදන විඹදම් ඉතිරිඹ 

ළඩ ටවන 1 
යහඳිති 1 

              

              
ගඳෞද්ග බක ඳඩිනඩි 

     158,500,000      156,500,194  1.949,806  99%      158,355,000       153,133,375     5,221,625  97% 

ගන් ුරනයහේතන        79,105,836       73,362.533     5,743,303  93%        79,413,000         73,962,991    5,450,009  93% 

ප්රහේධන            

2001        19,000,000        15,727,491  3,272,509  83%        16,000,000         7,003,547     8,996,453  44% 

2002    2,960,000           2,713,943             246,057  92%     3,000,000              1,051,599  1,948,401  35% 

2003          2,500,000          1,489,305 1,010,695  60% 
         

2,750,,000          714,266     2,035,734  26% 

2102          1,000,000             996,487  3,513  100%          1,500,000  
           

1,209,058           290,942  81% 

2103          4,000,000          3,971,300  28,701  99%          4,000,000          3,988,200         11,800  100% 

2104        75,000,000        55,464,024     19,535,976  74%        25,000,000         18,031,553   6,968,447  72% 

2401 
                  

450,000  
                 

444,805  
               

5,195  99% 
                  

400,000  
                  

387,558  
                 

12,442  97% 
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ළඩ ටවන 2            

යහඳිතිඹ 2            

ගඳෞද්ග බක ඳඩිනඩි         
2,771,701,463  

       
2,763,434,123  

        
8,267,340  100% 

        
3,074,885,000  

        
2,803,253,686  

        
271,631,314   91%        

ගන් ුරනයහේතන            
226,504,356  

          
217,055,313  

        
9,449,043  96% 

           
250,350,000  

           
244,127,717  

            
6,222,283  98% 

ප්රහේධන            

2001 
             

21,000,000  
            

20,723,285  
           

276,715  99% 
             

22,000,000  
             

21,852,266  
               

147,734  99% 

2002 
             

16,000,000  
            

11,557,410  
        

4,442,590  72% 
             

15,000,000  
             

10,827,769  
            

4,172,231  72% 

2003 
             

17,000,000  
            

16,462,818  
           

537,182  97% 
             

17,000,000  
             

16,920,184  
                 

79,816  100% 

2102 
               

5,000,000  
              

4,964,650  
             

35,350  99% 
               

5,000,000  
               

4,991,598  
                   

8,402  100% 

2103 
             

60,000,000  
            

52,423,587  
        

7,576,413  87% 
           

100,000,000  
             

41,382,739  
          

58,617,261  41% 

2401 
                  

800,000  
                 

748,249  
             

51,751  94% 
                  

800,000  
                  

636,331  
               

163,669  80% 

2501 
             

18,000,000  
              

9,833,726  
        

8,166,274  55% 
               

5,000,000  
               

3,129,865  
            

1,870,135  63% 

ළඩ ටවන 2            

යහඳිතිඹ 3            

ගඳෞද්ග බක ඳඩිනඩි            
111,100,000  

          
104,154,486  

        
6,945,514  94% 

           
120,771,000  

             
93,490,697  

          
27,280,303  77% 

ගන් ුරනයහේතන              
13,281,240  

            
12,303,108  

           
978,132  93% 

             
11,490,000  

               
9,763,607  

            
1,726,393  85% 

ප්රහේධන 
           

2001 
               

1,400,000  
              

1,399,863  
                  

137  100% 
               

1,400,000  
               

1,391,557  
                   

8,443  99% 

2002 
                  

800,000  
                 

730,832  
             

69,168  91% 
                  

800,000  
                  

799,977  
                        

23  100% 

2003 
               

1,400,000  
              

1,110,025  
           

289,975  79% 
               

1,400,000  
               

1,338,074  
                 

61,926  96% 

2102 
                  

400,000  
                 

398,740  
               

1,260  100% 
                  

400,000  
                  

317,540  
                 

82,460  79% 

2103 
                  

400,000  
                 

355,700  
             

44,300  89% 
                  

400,000  
                  

377,833  
                 

22,167  94% 

2401 
                  

550,000  
                 

486,380  
             

63,620  88% 
                  

550,000  
                  

513,458  
                 

36,542  93% 

එකතු         

3,607,852,895  

       

3,528,862,377  

      

78,990,518  
98% 

        

3,917,664,000  

        

3,514,597,045  

        

403,066,955  
90% 

 

4.2 යජලේ නිරධාරීන්ලේ අත්තිකායම් “බී” ගිණුභ 

 

 

සීභාන් 

ලඳය ර්ඹ - 2016 ප්රර් න ර්ඹ - 2017 

ඇසතගම්න්තු තය ඇසතගම්න්තු තය 

විඹදලම් උඳරිභ සීභා         
148,000,000  

             
159,642,259  

        
166,000,000  

             
174,166,257  

අභ ඵැය සීභා         
105,000,000  

             
143,141,339  

        
110,000,000  

             
132,917,138  

උඳරිභ වය ලලේ සීභා         
400,000,000  

             
334,258,261  

        
400,000,000  

             
375,507,382  

  
 

 2016 ර්ඹ 2017 ර්ඹ 
මුදලින් වය         143,960,608               163,324,846  

ලනත් ලදඳාර් ලම්න්තු වය           15,681,651                  10,841,411  

     

මුදලින් ඵැය         123,320,206               121,518,120  

ලනත් ලදඳාර් ලම්න්තු ඵැය           19,821,133                  11,399,018  
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4.3 ආදාඹම් ගිණුභ 

 

 ලඳය ර්ඹ - 2016 ප්රර් න ර්ඹ - 2017 

ඇ් ලම්න්තු 
                   320,000,000                     340,000,000  

ර්ලේ ආදාඹභ 
                   465,176,321                     437,934,356  

ලන (+/-) 
                   145,176,321                       97,934,356  

 

4.4 ලබෞතික ම්ඳත් කශභනාකයණඹ 

 

මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුගේ ප්රධහන කහේඹහරඹ, ියඹතරහගේ භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනඹ, ඳශහ් 
ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර 09 ක්, ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු කහේඹහර 23 ක් ගදඳහේතගම්න්තු තු ගබෞතික ම්ඳ් 
ගර ඳතින අතය ප්රහගද්ශීඹ කහේඹහර 41 ක් ගදඳහේතගම්න්තු තු වහ යජගේ ගගොඩනළගි බර ඳ්හ ගගන ඹනු 
රළගබ්. ප්රහගද්ශීඹ කහේඹහර 49 ක් ඳභණ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ග් ගගොඩනළගි බර ඳ්හ ගගන ඹනු රඵන අතය, 
ගම් වහද න ගගොඩනළගි බ ඉිය ි රීගම් කහේඹඹ ගදඳහේතගම්න්තු විසින් ඉටුකය ගත යුතු ඇත.ගම් වළය ාචහයක 
ඵාගරහ 15 ක් ව නිර නිහ ද ගදඳහේතගම්න්තු තු ඇත.  
 

4.4.1 නිල්චර ව චංචර ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

   

2017  ය තුරදී ඉටු කයන රද රු. 50,000.00 ට ළඩි තළනීම් වහ අළු්ළඩිඹහන් ඳවත ඳරිිය ගේ.   

 

 

 ඳශා  වි් යඹ විඹදභ (රු.) 

  1  
 
 
 
 
 
 
ඵසනහහිය ඳශහත 

කළුතය ිය.මි.කහ. ගඳය වි කවුරු අළු්ළඩිඹහ 89,000.00 

  2 කළුතය ිය.මි.කහ. ගල්ඛණහගහයගේ අළු්ළඩිඹහ 224,850.00 

  3 කළුතය ිය.මි.කහ. ඳරිගණක ඹහ්කහලීන ි රීභ 68,200.00 

  4 ගම්ඳව ිය.මි. කහේඹහර භූමිගේ ිතටුඳ භහයිගම් කළුගල් ඵළම්භ ඉියගකොට 
දළල් ළටක් වි ි රීභ 

447,820.00 

  5 ගම්ඳව ිය.මි. කහේඹහරඹ වහ 2x2 ටයිල් මිරට ගළනීභ  73,920.00 

  6 කළගනොන් 24810 ඡහඹහිතටඳ් ඹන්ත්රඹ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ -ප්රහ.මි.කහ. - 
ජහඇර 

95,837.00 

  7 කළගනොන් 24725 ඡහඹහිතටඳ් ඹන්ත්රඹ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ -ගම්ඳව 
ිය.මි.කහ. 

68,401.00 

  8 ගකොනිකහ මිගනොල්ටහ ඡහඹහිතටඳ් ඹන්ත්රඹ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ ප්රහ.මි.කහ. 
ගම්ඳව 

58,075.00 

  9  
 
 
 

ඵයගුණ ඳශහත 

 

ගල්ඛනහගහයඹ වහ හගන් වහ දළ ගඹොදහ යහක්ක ළකීමභ 265,950.00 

 10 ළරු ම් ශිල්පී නිර නිහගේ ළසිි ළිඹ අලු්ළඩිඹහ ි රීභ 68,390.00 

 11 
ඇඹි බිතටිඹ ප්රහ.මි.කහ. ගගොඩනළගි බ අළු්ළඩිඹහ, ගයහජගේ ම්භ 
ගකොන්ක්රීට් ි රීභ වහ ගප්ත ේභන්ට් ිතළිකය ි රීභ 

86,585.00 
 

 12 ය්නුරය ප්රහ.මි.කහ. වහ ගයහජඹක් ඉියි රීභ 250,000.00 

 13 
කෆගල්ර ිය.මි.කහ.ඉඩභ ටහ තුය ඵළඹහභ වහ කහණු ඳද්ධතිඹක් 
ළකීමභ 

127,500.00 

 14 ඳශහ් කහේඹහරගේ කහන්තහ ළසිි ළිඹ වහ විගේකහගහයඹ තළනීභ 527,961.25 
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උතුරු භළද ඳශහත 

 

ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරඹ ටහ අන්තේ ම්ඵන්ධිත කුට්ටි ගල් 
ඇල්ලීභ 922,998.75 

16 
අභහගනො ෂීට් බහවිත කය අනුයහධුරය විගේකහගහයගේ වශඹ 
අළු්ළඩිඹහ 

232,900.00 

17 අනුයහධුරය විගේකහගහයගේ න නහන කහභය ගදකක් ඉියි රීභ 357,000.00 

18 
අනුයහධුරය ාචහයක ඵාගරහ ව විගේකහගහයඹ වහ න ඇ ඇතිරි බ, 
ගකොට්ට කය ව තිය ගයිය මිරට ගළනීභ 

50,300.00 
 

19 
අනුයහධුරය ිය.මි.කහ. ගජය .මි.අ. (අනුයහධුරය), ගජය.මි.අ . (ම්ම්විඹ), මි.අ. 
(මූරසථහන) නිර කහභය ගකොට ගන් කය කසි රීභ 

175,300.00 

20 
අනුයහධුරය ිය.මි.කහ. ගජය. මිනින්ගදෝරු අධිකහරි, ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු 
අධිකහරි (ම්ම්විඹ), මිනින්ගදෝරු අධිකහරි නිර කහභය ගකොට ටයිල් 
ඇතිරීභ 

88,650.00 

21 
අනුයහධුරය ිය.මි.කහ. ිතටතින් ඳළමිගණන භවජනඹහ ගනුගන් ඵහහිය 
ළසිි  බ ගදකක් ඉියි රීභ 

75,450 .00 

22 අනුයහධුරය ප්රහ.මි.කහ. ඉියරිඳ ළට  කම්ම් දළල් ගඹොදහ කස ි රීභ 99,870.00 

23 අනුයහධුරය ිය.මි.කහ. රිඹදුරු විගේකහගහයඹ දවහ ුණළුතළන්ගගඹක් ඉියි රීභ 116,622.00 

24 අනුයහධුරය ිය.මි  .කහ . ගඳයවි කදවුරු අාක 38 අලු්ළඩිඹහ 94,600.00 

25 
අනුයහධුරය ිය.මි.කහ. ඉියරිඳ මිදුර ගකොට අන්තේ ම්ඵන්ධිත ගල් ගඹොදහ 
කස ි රීභ 

269,610.00 

26 
තුර්ග්ගභ ප්රහ.මි.කහ. අඵරන් ව වශ ගකොටක් ඇසඵළසටස ගවිළි 
තවඩු ගඹොදහ කස ි රීභ 

63,020.00 

27 
භළදච්චිඹ ප්රහ.මි.කහ. වශ ගකොට තවඩු ඉ් කය i-roof ගවිළි තවඩු 
ගඹොදහ කස ි රීභ 

463,000.00 

28 
කළි යහ ප්රහ .මි.කහ. භහයිම් ළට කටුකම්ම් වහ ගකොන්ක්රීට් කණ ගඹොදහ 
කස ි රීභ 

152,435.00 

29 
ගඳොගශොන්නරු ිය.මි.කහ. ගජය.මි.අ. , මි.අ. වහ කහ.ඳ.නි කහභය ර 
සිවි බභ ගළීමභ 

143,512.10 

30 ගඳොගශොන්නරු ිය.මි.කහ. ගල්ඛණහගහයගේ යහක්ක ගළීමභ  180,000.00 

31 ගඳොගශොන්නරු ිය.මි.කහ. 47 ගඳයවි නි අලු්ළඩිඹහ  122,368.00 

32 
ගඳොගශොන්නරු ිය.මි.කහ.  ඳළයණි ගගොඩනළගිල්ර අලු්ළඩිඹහ වහ 
ාචහයක ඵාගරහගේ , ගජය.මි.අ. නිර නිගේ තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ.  

113,530.00 

33 ගඳොගශොන්නරු ිය.මි.කහ ළට ඉියි රීභ  271,660.00 

34 කදුරුගර ප්රහ.මි.කහ.  ආදේල කහේඹහරඹක් ි රීභ වහ Workstaion 02 
ක් මිරට  ගළනීභ 

      264,906.25 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 
උතුරු ඳශහත 

ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරගේ තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ. 199,600.00 

36 ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරගේ ඹරින් ි රීභ 108,570.00 

37 ප්රහ.මි.කහ.ටයිල් ඇතිරීභට අලය ද්රය මිරට ගළනීභ 55,760.00 

38 ඹහඳනඹ ියසත්රික් කහේඹහරගේ ව ප්රහ.මි.කහ.ටයිල් ඇල්ලීභ 99,695.40 

39 ාචහයක කහභයගේ වර ළකීමභට අලය ද්රය මිරදී ගළනීභ 315,772.00 

40 ාචහයක කහභයඹ - අියඹය 1 වහ ළඩ කු බඹ  53,500.00 

41 ි  බගනොච්චි ිය.මි.කහ. හි ඵයිසිකල් ගයහජඹ අලු්ළඩිඹහ ි රීභ 148,744.00 

42 වරඹ අලු්ළඩිඹහ ි රීභ 63,500.00 

43 Cubical work - පූනගරි  78,600.00 

44 Cubical work ඉතිරි ගකොට 62,888.00 

45 ුණරතිේ ියසත්රික් කහේඹහරගේ ඳස ිතයවීභ 51,000.00 

46 ුණරතිේ ගඳයවි කවුය අලු්ළඩිඹහ ි රීභ 60,292.00 

47 භහන්කුරම් ගඳයවි කවුය වහ විදු බ ළඳයුභ වහ ජරනර ගඹදීභ 59,751.76 

48 න ගඳයවි කවුය 143,960.00 

49 ාචහයක කහභයඹ වහ ගදොය ජගනල් මිරට ගළනීභ  263,066.00 

50 ාචහයක කහභයඹ වහ අලය ද්රය මිරදී ගළනීභ 256,900.00 
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ඹම ඳශහත 

 

ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ.          57833.50 

52 භූමිතික අාලගේ නහන කහභයඹ අලු්ළඩිඹහ ි රීභ.(ඹම ඳශහ්)         78168.00               

53 භව ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරඹ වහ ගයහජඹක් තළනීභ.       104480.00 

54 හරිඹගඳොර ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරඹ වහ ගයහජඹක් තළනීභ.       104480.00 

55 
ුර්තරභ ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරී නිර නිගේ වරඹ 
අලු්ළඩිඹහ. 

      146608.07 

56 
ුර්තරභ ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරී නිර නිගේ ළසිි  බ 02 ක්  
අලු්ළඩිඹහ. 

        57450.00 
         57450.00 

57 
ුර්තරභ ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු කහේඹහරගේ භහයිම් තහප්ත ඳගේ  ගකොටක් 
අලු්ළඩිඹහ කය තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ. 

        99870.00 

58 ආණභඩු ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරගේ තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ.         69185.00 

59 
ුර්තරභ මිනින්ගදෝරු අධිකහරි ( මූරසථහන )නිර නිගේ නහන කහභයඹ 
අලු්ළඩිඹහ  

       146000.00 

60  

 

 

 

 

 

 

 
භධයභ ඳශහත 

භහතගල් ිය.කහ. ම්භ ටයිල් ඇතිරීභ - අියඹය 1        327079.31 

61 භහතගල් ිය.කහ. ම්භ ටයිල් ඇතිරීභ - අියඹය 2          96148.31 

62 භවනුය ිය.මි.කහ. රැසවීම් ලහරහ ළකීමභ  135,626.40 

63 භවනුය ිය.මි.කහ. වහ තියගයිය ගඹදීභ 106,150.50 

64 ගජය.මි.අ නිර නි වහ තියගයිය ගඹදීභ  63,635.00 

65 භවනුය ිය.මි.කහ.ව ගජය.මි.අ.නිර නි තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ    64,251.00 

66 ගදොළු ප්රහ.මි.කහ. අළු්ළඩිඹහ 141,690.00 

67 භවනුය ිය.මි.කහ. වහ කළගනොිත වරක් ගඹදීභ 65,204.20 

68 භවනුය ිය.මි.කහ.ඳළයණි තුය ටළාි  කුළුණ ගරහ ඉ් ි රිභ 120,000.00 

69 භවනුය ිය.මි.කහ. වහ න තුය ටළාි  කුළුණක් ඉියි රීභ 325,637.00 

70 
භවනුය ිය.මි.කහ. හි ගජය.මි.අ. (ම්ම් විඹ)කහභයඹට 
හයුී කයණ ඹන්ත්රඹක්  වි ි රීභ 

119,000.00 

71 භවනුය ිය.මි.කහ.ට අබයන්තය දුයකථන ජහර ඳද්ධතිඹක් රඵහගළනීභ  92,700.00 

72 ගජය.මි.අ.(නුයඑළිඹ) නිර නිහගේ අළු්ළඩිඹහ 143,844.54 

73 නුයඑළිඹ ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහරගේ තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ 104,992.00 

74  
 
 
 
 
 
 
දකුණු ඳශහත 

ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් නිර නිගේ අගුිතර ළකීමභ 54,465.00 

75 ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරඹ ඉියරිඳ වරක් ගඹදීභ 128,070.00 

76 ගහල්ර ගජය.මි.අ.නිර නි අළු්ළඩිඹහ  63,750.00 

77 ඇල්ිතටිඹ ප්රහ.මි.කහ. තහප්ත ඳඹ ඉියි රීභ 60,000.00 

78 භහතය ිය.මි.කහ. න ගගොඩනළගිල්ගල් ිතවිු ම් භහේගඹ ව ගයහජඹ ළකීමභ 808330.00 

79 භහතය ිය.මි.කහ. න ගගොඩනළගිල්ගල් ගල්ඛනහගහයඹ ළකීමභ 133970.00 

80 
භහතය ිය.මි.කහ. න ගගොඩනළගිල්ගල් අබයන්තය දුයකථන ජහර ඳද්ධතිඹ 
ළකීමභ  

297730.00 

81 භහතය ිය.මි.කහ. න ගගොඩනළගිල්ර වහ තියගයිය ගඹදීභ 187327.61 

82 
වම්ඵන්ගතොට ිය.මි.කහ.හි ගල්ඛනහගහයගේ ගකොගවොඔ ලී යහක්ක තට්ටු 
ළකීමභ  

63312.00 

83 වම්ඵන්ගතොට ිය.මි.කහ.හි ප්රධහන ගේට්ටු ළකීමභ 66,500.00 

84 වම්ඵන්ගතොට ිය.මි.කහ.හි 20x12 ගයහජඹක් තළනීභ 98,500.00 

85 
වම්ඵන්ගතොට ිය.මි.කහ.හි ගල්ඛනහගහයගේ 120x114x36 යහක්කඹක් 
ළකීමභ 

68,500.00 
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 ඳශා  වි් යඹ විඹදභ (රු.) 
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නළගගනහිය ඳශහත 

නළ.ඳශහ් .ජ.කහේඹහරඹ වහ ටයිල් මිරදී ගළනීභ 186,000.00 

87 ඳශහ් .ජ.කහේඹහරගේ ඳ..ජ. කහභයගේ වර අළු්ළඩිඹහ 73500.00 

88 කුටිගේ ම්භ ඉියි රීම් කටයුතු 170,200.00 

89 ඹරින් ි රීභ වහ ද්රය මිරදී ගළනීභ 63,740.00 

90 තීන්ත ආගල්ඳන ද්රය මිරදී ගළනීභ 72,190.00 

91 ිය.මි.කහ.ගග්ග් ළඩි ියයුණු ි රීභ - අියඹය 1 195,000.00 

92 ිය.මි.කහ.ගග්ග් ළඩි ියයුණු ි රීභ - අියඹය 2 186,985.00 

93 ිය.මි.කහ.ගග්ග් ළඩි ියයුණු ි රීභ - අියඹය 3 349,400.00 

94 සථිය ගේට්ටු ළකීමභ වහ කුළුණු ඉියි රීභ 130,000.00 

95 ගඹෝජිත ගඳයවි කුටි (30 x20) වහ ඉියි රීම් ද්රය මිරදී ගළනීභ 84,050.00 

96 ඳහසිකුඩහ ඉඩගම් විදු බඹ ළඳයීභට අලය ද්රය මිරදී ගළනීභ 57020.00 

97 ිය.මි.කහ.ගග්ග් ළඩි ියයුණු ි රීභ - අියඹය 4 52715.00 

98 අම්ඳහය ිය.මි.කහ. ම්ඳ තහප්ත ඳඹ ඉියි රීභ  159,030.00 

99 න ළසිි  බඹක් ඉියි රීභ 130,980.00 

100 භවමඹ ප්රහ.මි.කහ. වහ ගයහජඹක් තළනීභ ව ගඳයවි කුටි අළු්ළඩිඹහ 193,380.00 

101 
කහ.ඳ.නි. වහ ව තහකහ බක නිරනිහගේ අළු්ළඩිඹහ - අම්ඳහය 
ිය.මි.කහ. 

              
84,360.00             

102 
අම්ඳහය ිය.මි.කහ. තීන්ත ආගල්ඳනඹ, වර අළු්ළඩිඹහ ව තියගයිය 
ගඹදීභ 

     386,275.00 

103 ජර ළඳයුභ ව ජරනර ළඩ  144,000.00 

104 ත්රිකුණහභරඹ ප්රහ.මි.කහ. හවන නළතුම් සථහනඹ ඉියි රීභ 243,145.08 

105 කුච්චගේ බ ාචහයක ඵාගරහගේ ළසිි  බ අළු්ළඩිඹහ       128,784.27 

106 කුච්චගේ බ ාචහයක ඵාගරහගේ ම්ම් භට්ටගම් ජර ටළාි ඹක් ඉියි රීභ 171,210.00 

107 
අම්ඳහය ාචහයක ඵාගරහගේ වර අළු්ළඩිඹහ වහ ඇසඵළසගටෝස 
ෂීට් මිරදී ගළනීභ 

272,625.00 

108  

 

 

 
ඌ ඳශහත 

ගජය.මි.අ.(ගභොනයහගර) නිර නි අළු්ළඩිඹහ ව තීන්ත ආගල්ඳනඹ 123,516.00 

109 ගභොනයහගර ිය.මි.කහ. හි තීන්ත ආගල්ඳනඹ 80,164.00 

110 තියගයිය ගඹදීභ 53,210.00 

111 ප්රහ.මි.කහ.තණභල්විර නහන කහභය අළු්ළඩිඹහ 88,470.00 

112 ප්රහ.මි.කහ. ගභොනයහගර කහේඹහර ගගොඩනළගිල්ගරහි තීන්ත ආගල්ඳ ි රීභ  75,970.00 

113  නිහ අාක 445ඉ11 ම්භ සිගභන්ති දළී භ 100,110.00 

114 සිගභන්ති ළඩ වහ ළඩ කුලී 53,550.00 

115  

 

 

 

 

 
.ජ. 

කහේඹහරඹ 

සිතිඹම් ුරසතකහරඹ ඳහටින් ි රීභ 146,420.00 

116 ගුන් භළනුම් අාලඹ ඳහටින් ි රීභ 176,700.00 

117 ප්රම්ඳහදන වහ ළඳයීම් අාලඹ ඳහටින් ි රීභ 86,520.00 

118 දුයකථන හුභහරු කුටිඹ වහ ඇළුමිනිඹම් ජගන්ර ගදකක් විි රීභ 56,610.00 

119 ගකොරිගඩෝය ගදකක් වහ ගයෝරේ ගදොයල් විි රීභ 92,300.00 

120 ගගොඩනළගි බ වහ උඳකයණ අාලඹ ඒකහඵද්ධ ි රීභ 315,230.22 

121 ළසිි ළි ඳද්ධතිඹ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ (2016) 1,808,592.71 

122 ළසිි ළි ඳද්ධතිඹ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ (2017) 4,357,210.30 

123 .ජ.කහේඹහරගේ ිතටත ම්්ති ර තීන්ත ආගල්ඳන කටයුතු 2,833,600.00 

124 ළසිි ළි ඳද්ධතිඹ අභතය ළඩ (2017) 652,785.53 

125 ත්රිකුණහභර ිය.මි. කහේඹහරඹ ඉියි රීගම් ම්ල්ඳ් ිතඹවීභ 1,585,547.40 

126 භහතය ිය.මි. කහේඹහරඹ ඉියි රීගම් ම්ල්ඳ් ිතඹවීභ 2,853,060.68 

127 .ජ.කහ.නිදන ලහරහ ගගොඩනළගිල්ර ඉියි රීභ 3,144,758.91 

128 ගිරිතගල්  ප්රහ.කහේඹහරඹ ව නිර නිහඹ ඉියි රීභ - 1 අියඹය 9,729,756.84 
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4.4.2 උඳකයණ අංලඹ 
 

උඳකයණ අාලගේ ප්රුණඛතභ කහේඹ බහයඹ න්ගන් ගදඳහේතගම්න්තුගේ භළනුම් කටයුතු වහ ගඹොදහගන්නහ 272 ක් ව 
පූේණභහන ාඛයහ නිසි ක්රිඹහකහරි්ගඹන් යුතු ගේගේ ගඹදවීභට වළි  ආකහයඹට ගේහඉ අලු්ළඩිඹහ කය දීභයි. 
එභ කහේඹඹ විවිධ දුසකයතහ තිබුන් හේථක ඉටු කර අතය න උඳකයණ 50 ක් ද ාචිතඹට එකතු ව ඵළවින්  දීේඝ 
කහලීන බහවිතඹ නිහ ක්රිඹහකහරි්ඹ අඩු උඳකයණ ේග ව නිගකෝන් වහ ගටොප්ත ගකෝන් උඳකයණ ේග ක්ගේත්රගඹන් 
ඉ් ි රීභටද කටයුතු ගකරිනි. පූේණභහන ගේහඉ අලු්ළඩිඹහ ව අතයලය උඳහාග මිරදී ගළනීභ වහ අාලඹට 
ගන්කශ රු. මි බඹන 1.6 ට අභතය ම්ම්විඹ යහඳිතිඹ භගින් රඵහගදනු රළබූ රු. 266,150.00 ක්ද භග භසථ 
ගභගවයුම් ිතරිළඹ රු. මි බඹන 1.86 ක් විඹ. 
 

ක්ගත්රගේදී අරහබවහනි ව උඳහාග වහ අලු්ළඩිඹහ වහ එන රද උඳහාග, ගේභිත කයන රද උඳකයණ  බන් 
රඵහග් ගකොටස ගඹොදහ ගනිමින් සිදුි රීභට වළි  විඹ.   
 

 ඳහසිකුඩහ,කන්තගල්, ඳළර්ත, කළුතය, කවටගසියගි බඹ, භහන්කුරම් වහ අයිසපීල්ර (ගභොනයහගර) ිතහිටි ගඳයවි 
කවුරු ගළරවීභඉවිි රීභ ආියඹ සිදුකයන රදී. 
 

භළනුම් ඳහරන රක් වහ අලය A වහ C ේග බන් ගඵෝල්ට් 4460 ක් නිසඳහදනඹ කයන රදී.  
 
ගදඳහේතගම්න්තු කහේඹ භණ්ඩරඹ වහ න වළඳුනුම්ඳ් 244 ක් නිතු් කශ අතය, ඵහහිය ඳහේලඹන්ගේ අලයතහ 
ඉටුකයදී (උඳකයණ අාක ගකටීභ, පූේණභහන අාක ගලෝධනඹ ළනි) රු. 46,650.00 ක ආදහඹභක් උඳඹහදී ඇත. 
 

ගභභ අාලගේ අධීක්ණඹ භත ඇති ඩු අාලඹ වහ ඳෆසු ම් ඒකකඹ භගින්ද රද ඉල්ලීම් අනු යහජකහරීන් ඉටුකය ගදනු 
රළ ඇඹ. 
 

2016, 2017 ේඹ තුර ියගටභ ඵහධහක් ගර ඳළති  ප්රධහන ගළටළු උඳකයණ කහේමික ශිල්පී හිගඹයි.  
 

4.4.3  ාවන වා ඹන්්ර ස්ර නඩත්තු 

හවන 108 ක රුිතඹල් 50,000.00 ඉක්භ ව අළු්ළඩිඹහන්  සිදු කය ඇත. ඒහ ඳශහ් අනු ඳවත  

වන් කය ඇත. 

 

 ඳශා  වි් යඹ විඹදභ (රු.) 
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භළනුම් වහ 
සිතිඹම්ගත ි රීගම් 
ආඹතනඹ - 
ියඹතරහ 

ඳරිගණක නඩ්තු කටයුතු 159,400.00 

130 තුය ටළාි ඹ ව CB – 02 දක්හ ඹන  භහේගඹ ළකීමභ 521,409.87 

131 ඵළඩ්මින්ටන් ිතටිඹ ළකීමභ 64,800.00 

132 අාක 88,91,92 & 94 නිර නිහ වහ න ගයහජඹක් ඉියි රීභ 51,480.00 

133 CB – 02 දක්හ ඹන  භහේගගේ ගඵෝක්කු අළු්ළඩිඹහ ි රීභ  54,050.00 

134 භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනගේ තීන්ත ආගල්ඳන කටයුතු  229,930.89 

135 
අාක 87, 51, 90, 50, 44, දයන නිර නිහ,ඳන්ති කහභය ර වර, 22, 23, 24 
දයන ඳන්ති කහභය ර ජගන්ර, ව අාක 14 දයන ගඵඩහ අළු්ළඩිඹහ ි රීභ 

126,284.00 

136 ඳරිගණක නඩ්තු කටයුතු 368,000.00 

137 ාචහයක ඵාගරහ වහ Hot Water Shower මිරදී ගළනීභ 140,394.00 

138 
කළගනොන් IR 2520  ඡහඹහිතටඳ් ඹන්ත්රඹ වහ Drum Unit එකක්  
මිරදී ගළනීභ. 

57,338.10 

139 CB – 02 ාචහයක ඵාගරහගේ නහනකහභය ගදකක් අළු්ළඩිඹහ ි රීභ 536,629.93 

140 අාක 69 කහේඹහරගේ වර අළු්ළඩිඹහ ි රීභ 110,705.00 

141 
ිතරිමි ගන්හසිකහගහයඹට  ව ාචහයක ඵාගරහ වහ රඳහහිනී  
මිරදී ගළනීභ 

124,995.00 
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4.4.4    ප්රම්ඳාදන වා ැඳීමම් අංලඹ 

 
ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ විවිධ අාල, ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර, ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු කහේඹහර වහ 
ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහර ව යට ුරයහ විසිරී සිටින මිනින්ගදෝරු නිරධහරීන් විසින් නඩ්තු කය ගගන ඹනු රඵන 
ගඵඩහ ගරජය 873 ට අදහර ගඵඩහ ී ක්ණ කටයුතු නිභ කය ඇත. 
 

02. ඒහයින් යජගේ මිනින්ගදෝරුරුන් සිඹල්රටභ ද, ඳශහ් ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහර සිඹල්රටභ ද, ියසත්රික් 
මිනින්ගදෝරු කහේඹහර සිඹල්රටභ ද, ප්රහගද්ශීඹ මිනින්ගදෝරු කහේඹහර සිඹල්රටභ ද, ියඹතරහ භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත 
ි රීගම් ආඹතනගේ ඇති ගඵඩහ ඒකක සිඹල්රටභ ද, ාචහයක ඵාගරහ ව නිහඩු නිගක්තන        සිඹල්රටභ ද, 
ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ අාල සිඹල්රටභ ද, අඩු ලුහුඬින් ගතොය වතික රඵහ දී ගගොනු නියවුල් කයන රිය. 
 
  03. විශ්රහභ ගිඹ නිරධහරීන් 02 ගදගනකු වහ ද, ඉල්රහ අස වී ගිඹ නිරධහරීන් 05 ගදගනකු වහ සථිය   
නිලසකහණ ද, නිරධහරීන් 20 ගදගනකු වහ තහකහ බක නිලසකහණ ද, රඵහ දී ඇත. 
 
04. 2017 ය තුර දී රුිතඹල් මි බඹන 86.7 කට අධික ප්රහේධන මිරදී ගළනීම් ද රුිතඹල් මි බඹන 4.5 කට අධික 
ුරනයහේථන මිරදී ගළනීම් ද, ම්ම් විඹ යහඳිතිඹ වහ රුිතඹල් මි බඹන 1.4 කට අධික ප්රහේධන මිරදී ගළනීම් ද 
රුිතඹල් මි බඹන 1 කට ආන්න ුරනයහේථන මිරදී ගළනීම් ද, ඉඩම් ඵළාකු යහඳිතිඹ ඹටග් රුිතඹල් මි බඹන 38.2 
කට අධික මිරදී ගළනීම් ද සිදු කය ඇත. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 නඩත්තු කයුතතු කර 

ාවන ගණන 

ැඹ ව මුළු මුදර 

රු. 

.ජ.කහේඹහරඹ 05                491,967.27 

ඵසනහහිය ඳශහත 09 1,314,962.84 

භධයභ  ඳශහත 13 2,666,331.05 

ඵයගුණ  ඳශහත 09 1,113,090.75 

උතුරු භළද  ඳශහත 15 1,170,114.14 

ඹම  ඳශහත 11 2,178,367.50 

ඌ  ඳශහත 10 1,157,930.00 

දකුණු  ඳශහත 11 4,938,463.15 

උතුරු ඳශහත 12 2,085,357.96 

නළගගනහිය   ඳශහත 09 1,190,033.61 

භළ.සි.ආඹතනඹ 04 1,106,400.00 

එකතු 108 19,413,018.27 
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05. 2017 ය වහ න චාචර ගද්ඳර රළයිසතු ද ඳවත දක්හ ඇත. 

අනු 

අංකඹ 

ත්කම් ර්ගඹ 

2017 ය 

මුරදී  ඳැති 

 ත්ඹ 

ර්ඹ තුරදී සිදුව ලන්වීම් ය 

අානලේ 

දී ඳැති 

 ත්ඹ 

අත්ඳත් 

කය 

ගැනීම් 

මිරදී 

ගැනීම් 

ලන්ලද්

සි කිරීම් 

ඉත් 

කිරීම් 

1 ගභෝටේ ගරොරි 07 - - - - 07 

2 
ගභෝටේ ගරොරි (සින්ගල් 
කළබ්) 

42 - - - - 42 

3 ගභෝටේ කහේ 06 - - - - 06 

4 ජීප්ත  54 - - - - 54 

5 ඩඵල් කළබ් 154 - - - - 154 

6 ෆන් 35 - - - - 35 

7 ත්රී ගයෝද යථ 01 - - - - 01 

8 ට්රළක්ටේ 05 - - - - 05 

9 ඵවුේ 04 - - - - 04 

10 ඳහගන ඵයිසිකල් 40 - - - - 40 

11 ඩුප්ත  බගක්ටේ ඹන්ත්ර 25 - 01 - - 26 

12 ඡහඹහිතටඳ් ඹන්ත්ර 219 - 07 - - 226 

13 ඳරිගණක 1049 - 44 - - 1093 

14 ඳරිගණක ප්රින්ටේස 459  76   535 

15 රළප්ත  ගටොප්ත  ඳරිගණක 259  193   452 

16 ෂළක්ස ඹන්ත්ර 121  14   135 

17 ඹතුරු  බඹන (භළනුල්) 60    04 56 

18 ගේප්ත ුර 51     51 

19 
කළභයහ (ගප්රොගස වහ 
ඒරිඹල්) 

02 - - - - 02 

20  බගතෝ ුණද්රණ ඹන්ත්ර 16 - 01 - 02 15 

21 රඳහහිනී ඹන්ත්ර 15 - 01 -  16 

22 ශීතකයණ 17  01  01 17 

23 ගිරටීන් ඹන්ත්ර 3     3 

24 
ඡහඹහගේඛණමිතික 
නිඹළකීම් ඹන්ත්ර 

10 - - - - 10 

25 
ගටෝටල් සගට්න් භළනුම් 
උඳකයණ 

369  50  64 355 

26 
තිගඹොඩරයිට් භළනුම් 
උඳකයණ 

650 - - - - 650 

27 ක්රභගල්ිතත ගණක ඹන්ත්ර 592 - - - - 592 

28 
විලහර ේගගේ සකෆන් 
ඹන්ත්ර 

55  5   60 

29 
ඡහඹහගේඛණමිතික 
නිඹළකීම් ඹන්ත්ර (ඩිජිටල්) 

02 - - - - 02 

30 හගන් භළනුම් ඳටි 958  22   980 

31 ඳරිගණක ේේ 02 - - - - 02 

32 ශ්රය දිලය ඳද්ධතිඹ 01 - - - - 01 

33 
භල්ටි ී ඩිඹහ ගප්රොගජක්ටේස 

48 - - - - 48 

34 ඩිජිටල් ගරල්ස 11  6   17 

35 60 ගොල්න්ට් ප්රින්ටේස 01 - - - - 01 



 
 
 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිල්චර ලද්ඳශ -  (2017) 

 

4.5 විගණන කයුතතු 

අබයන් ය විගණන අංලඹ  

ේගේඹේ ගජනයහල්ගේ ඝිජු අධීක්ණඹ ඹටග් අබයන්තය විගණන අාලඹ ක්රිඹහ්භක ගේ. ඒ අනු කශභනහකයණ 
විගණන ගදඳහේතගම්න්තු අධයක් ජනයහල්ගේ භගගඳන්වීභ අනු ේගේඹේ ගජනයහල්ගේ වහ විගණකහධිඳතිගේ 
එකගතහඹ භත 2017 ය දවහ ළරු ම් කශ විගණන ළඩටවන ඳදනම්කයගගන සිඹලු විගණනඹන් සිදු කයන 
රදී. 
 
ගභහිදී බහණ්ඩහගහය චක්රගල්ඛ අාක IA/2001/1, කශභනහකයණ විගණන චක්රගල්ඛ අාක DMA/2009(1) ව යහජය 
ගිණුම් චක්රගල්ඛ අාක 243ඉ2015 ගකගයහි විගලේ අධහනඹ ගඹොුණකශ අතය ඒ තු බන් ආඹතනගේ පරදහයීතහඹ වහ 
කහේඹ හධනඹ ප්රලසථ භට්ටභකට රගහකය ගළනීභ දවහ සිරි් ඳරිිය ගකගයන මූරය විගණනඹන්ට ඩහ ඳද්ධති 
විලසගල්ණඹ වහ  කේඹ හධනඹ විලසගල්ණඹ ගකගයහි විගලේ අධහනඹක් ගඹොුණකයන රිය. 
 
 ඒ අන 2017 ගේ ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු කහේඹහරරට අදහර හේතහ 16 ක්ද ඳශහ් භළනුම්ඳති කහේඹහරරට අදහර 
හේතහ 03 ක්ද ප්රධහන කහේඹහරරට අදහර හේතහ 09 ක්ද විගලේ ඳරීක්ණ 02 ද හේථක ගර නිභකයන රිය. ප්රධහන 
අබයන්තය විගණකගේ භග ගඳන්වීභ ඹටග් මූරය ප්රකහලනඹන් හි දළක්ගන අගඹන් ව ගව බදයවු ි රීම් රට 
උඳකහරීගන හක්ෂි ඳරීක්හ ි රීභ මූරය ප්රකහලනඹන් ිතළිගඹර ි රීගම්දී අනුගභනඹ කයන රද ගණකහධිකහරී 
මූරධේභ වහ ළදග් ඇසතගම්න්තු ව නිගභන තක්ගේරු ි රිභ. මූරය ප්රකහල ර භසථ ඉියරිඳ් ි රිම් ිතළිඵද 
ඇඳයීභ ව ගඹොදහගන්නහ රද ගණකහධිකහයණ ප්රතිඳ්ති නිළයියද ඒහ ඒකහකහරී අනුගභනඹ කයන රද්ගද්ද ව 
ප්රභහණ් ඳරිිය ගව බදයවු කයන රද්ගද්දළයි නිගභනඹ ි රීභ විගණනඹන් රට ඇතුර් වු අතය එහි ප්රතිපරඹක් ගර 

36 
ඩිජිටල් ගඳොගටෝග්රළභටික් 
ේක් සගට්න් 

02 - - - - 02 

37 
අන් භෆන් ඒරිඹල් ගහිකල් 
(UAV) 

01 - - - - 01 

38 ඒ ීමගයෝ ප්ත ගරොටේ 2 - - - - 2 

39 වෆන්ඩ් ගවල්ඩ් ජී.පී.එස 339 - - - - 339 

40 GNSS Reicevers 44 - 30 - - 74 

41 
ඒ3 ර්ණ ඡාඹා පියඳත් 

ඹන්්ර 

 

1 - - - - 1 

42 
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අනු 

අංකඹ 

ත්කම් 

ර්ගඹ 

ය 

ආයම්බලේ 

ඳැති 

 ත්ඹ 

ර්ඹ තුර සිදුව ලන්වීම් ය 

අානලේ 

ඳැති  ත්ඹ අත්ඳත් 

කය 

ගැනීම් 

මිශදී 

ගැනීම් 

ලන්ලද්සි 

කිරීම් 

ඉත් 

කිරීම් 

1 ඉඩම් 
(ගවක්.) 

73.9542 - - - - 73.9542 

2 ගගොඩනළගි බ 189 - - - - 189 

3 ඉිය ි රීම් 01 - - - - - 
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ගදඳහේතගම්න්තුගේ ගවොද මූරය විනඹක් ව ආඹතන කශභණහකහරී්ගේ ේධනඹක් නිරීක්ණඹ වී ඇති ඵළේ 
ප්රකහල ි රීභට කළභළ්ගතුණ. 
 

 5.0 ංර්ධන ක්රිඹාකායකම් 

  

ගම් ය තුරද යජඹ දළළන්ත ාේධන යහඳිති ආයම්බ කයන රද ඵළවින්, ඒහගේ ආයම්බකයින්ගගන්       
ප්රුණඛගඹකු ගර ගභභ ගදඳහේතගම්න්තුද තභ කහේඹබහයඹ ඉටු කයන රදී. 

 

5.1 ඉඩම් භැනුම්  

භහගරෝචනඹට බහජනඹ ව ය තුර කයන රද විවිධ ේගගේ භළනුම් ර ප්රගතිඹ ඳවත දළක්ගේ. 

2017 ලර් සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් කාර්ඹඹන්  

 ගඵොල්ගගොඩ ගඟ භළනීභ. 

 රුන්ුරය අධිගේගී භහේගගේ භළනුම් කටයුතු. 

 ඵදුල්ර ගචන්කරහඩි භහේගගේ අ්ඳ් කය ගළනීගම් භළනුම්. 

 දක්ෂිණ අධිගේගී භහේගගේ භහතය සිට වම්ඵන්ගතොට විසතය භළනුම් වහ අ්කය ගළනීගම් භළනුම්.  

 භධයභ අධිගේගී භහේගගේ විසතය භළනුම් වහ අ්කය ගළනීගම් භළනුම් කටයුතු. 

භැනුම් ර්ගඹ 

ලබෞතික ප්රගතිඹ 

ාර්ෂික ඉරක්කඹ මුච්චි  ඉරක්කඹ මුච්චි  ප්රගතිඹ 
රඵාගත් ප්රගතිඹ 

(%) 

මිනින්ලදෝරු 

භා කැඵලි 
මිනින්ලදෝරු 

භා කැඵලි 
මිනින්ලදෝරු 

භා කැඵලි 
භැනුම් 

ඉේලීම් 

මිනින්ලදෝරු 

භා කැඵලි 

භහයිම් ගල් 
දළී ගම් භළනුම් 

3200 63000 3264 69608 3657 87278 5693 112 125 

විවිධ භළනුම් 1000 30000 1212 28160 1881 51479 3321 155 183 

ඉඩම් අ්කය 
ගළනීගම් 
භළනුම් 

650 18000 720 17582 1197 40804 1034 166 232 

ඉාජිගන්රු 
භළනුම් 

100 2000 ha  106 767 ha  108 1100 ha  72 102   

සිතිඹම්කයණඹ 
වහ ඳහරන 
රක්ෂය 
ිතහිටුවීභ 

350   300   281   494 94   

උහවි 
ගකොමින් 
භළනුම් 

450 8700 475 8924 449 8615 633 95 97 

කළඩළසතය 
භළනුම් 

1200 36000 1306 39047 1633 44114 1646 125 113 

භූගගෝලීඹ 
සථහනීඹ රක්ෂය 
ිතහිටුවීභ 

360 10800 pt  356 10665 pt  457 13697 pt   128  

එකතු 7310 155700  7737 163321 9664 232290  12893 125 142 
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 ඹහන් ඔඹ අ්කය ගළනීගම් කටයුතු  

 රාකහ විදු බඵර භණ්ඩරගේ භළනුම්. 

 දළදුරු ඔඹ භළනුම් කටයුතු 

 ඹම ඇර භළනුම් කටයුතු 

 බ්රහවසභණඹහගභ වළයවුම් ගේල්ර ඉාජිගන්රු භළනුභ 

 ඉවශ ඇරවළය යහඳිතිඹ 

  බඹහඳියාචි මිනින්ගදෝරුරුන්ගේ භවළ බ භළනුම් අධික්ණඹ 

 නුයඑළිඹ, ඵදුල්ර, ය්නුරය, ගහල්ර, කෆගල්ර, කුරුණෆගර තුභළනුම් 

 න කළශණි ඳහරභ අ්කය ගළනීගම් භළනුම් 

 භහන්කුරභ ගඹෝජිත නගය භළනුම් 

 කටුනහඹක ගුන්ගතොටුඳශ භළනුම් 

 ගභොයගගොල්ර ජර විදු බ යහඳිතිඹ වහ භළනුම් 

 ගඹෝජිත භවනුය උභා භහේගගේ භළනුම් 

 සිාවයහජ නහන්තයඹ ුරළුල් ි රිභ වහව භළනුම් 

 මිල්රනිඹ කේභහන්ත වහ තහක්ණ අධි කරහඳඹ ිතහිටුවීභට අදහර අක්.91 ක භළනුම්     

             කටයුතු වහ ගභෝච්ඡ ගේඛහ භළනුම්   

  ගබ්රුර,කළුහගභෝදය,ගභොයගගොල්ර  ප්රගද්ලගේ කගඩොරහන න ගහ වහ ගවක්.22ක  භළනුම් 

කටයුතු 

 කළරණි ගග ආශ්රිත ගාතුගයන් වහනි වු ප්රගද්ල භළනීභ. 

 ඉයණවිර ාචහයක කරහඳඹ භළනීභ 

 අරුක්කහඩු කර ඵළවළය කයන සථහනඹ භළනීභ 

 කළශණිඹ කර හුභහරු ි රීගම් සථහනඹ භළනීභ 

 ී ගතො ටුණල්ර කර ඵළවළය කර සථහනගේ භූමිගේ සථහයීතහ ඳරීක්හ ි රීභ 

 කේභහන්තුරය භළනුම් ි රීභ 

 කුරුණෆගර - වඵයන දුම්රිඹ භහේගඹ භළනීභ 

 ඵසනහගගොඩ ජරහලඹ ඉියි රීභට අදහර උඳරිභ ජර භට්ටභ වහ යක්ෂිත ප්රගද්ලඹ රකුණු ි රීගම් භළනුභ 

 ම්ාගිරිඹ කේභහන්ත කරහඳඹක් ඇති ි රීභ දවහ ව විගලේ භළනුම් 

 කල්ිතටිඹ ාචහයක කේභහන්ත ළඩි ියයුණු ි රීභ 

 ගඵල්රන - ගභොයගර භහේගඹ ාේධනඹ ි රීභට ඉඩම් අ්කය ගළනීගම් භළනුම් 

 හද්දු ගභොගයොන්තුඩු භහේගඹ ාේධනඹ ි රීභට ඉඩම් අ්කය ගළනීගම් භළනුම් 

 මිල්රනිඹ කේභහන්ත වහ තහක්ණ අධිකරහඳඹ ිතහිටුවීභට අදහර භළනුම් 

 ගකොට්ටහ තරගර භහේගඹ ාේධනඹ ි රීභට 6න ගන්තිඹ ඹටග් ඉඩම් අ් කය ගළනීභ 

 කළරණිඹ - ුණදුන්ගගොඩ භහේගඹ ුරළුල් ි රීභ 

 ඹක්කර- ගම්ඳව භහේගඹ ුරළුල් ි රීභ 

 යහජගිරිඹ- කළරණිඹ කුළුණු භතින් ඉිය කයන රද ගුන් ඳහරභ දවහ භළනුම් ි රීභ 

 ි ්තම්ඳහු ඇශ ගදඳ අ්කය ගළනීගම් භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

 අවිසහගේල්ර වහ ගභෝදය මූ බක ිතල් රකුණු අලු්ළඩිඹහ කටයුතු ි රීභ 

 භවළ බ ීමඉ කරහඳගේ නගය ළරළසභ 

 ගිා ගග ආයක්ෂිත ම්ම්ර යක්ෂිත වදුනහ ගළනීභ 
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 ගඵන්ගතොට  - ගද්ද්දු ාචහයක යහඳිතිඹ දවහ ඉඩම් අ්කය ගළනීභ 

 ගදියඹගර යක්ෂිතගේ භළනුම් කටයුතු 

 

ඉඩම් ාේධන ආඥහ ඳනත ඹටග් භළනුම් කය දීභනහ ඳත්ර රඵහදීභ වහ නිකු් කයන රද ගේඛහ චිත්ර ිතළිඵ විසතය 
ඳවත දළක්ගේ. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දි්ත්රික්කඹ 

 

නිකුත් කයන රද ලර්ඛා චි්ර ගණන 

 

2016 2017 

භවනුය 503 365 

භා ලේ 149 908 

නුයඑිබඹ 241 409 

අනුයාධපුයඹ 1922 5039 

ලඳොලශොන්නරු 2111 1516 

වුනිඹා 1855 56 

ඹාඳනඹ 321 69 

කිලිලනොච්චිඹ 1400 1256 

මුරතිේ 1688 182 

භන්නායභ 1527 0 

භඩකරපු 833 2469 

ත්රීකුණාභරඹ 1037 2125 

කුරුණෑගර 1722 1927 

පුත් රභ 1397 729 

යත්නපුය 1236 1339 

කෑගේර 274 161 

ගාේර 655 2162 

භා ය 328 304 

වම්ඵන්ල ොය 1039 606 

ඵදුේර 121 285 

ලභොනයාගර 34 856 

අම්ඳාය 4287 4334 

ලකොශම 188 0 

ගම්ඳව 94 146 

කළු ය 413 428 

        එකතු 25375 25517 
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5.1.1  විලලේ භැනුම් වා  ත්ත් ඳාරන අංලඹ 

 
ගභභ ලදඳාර් ලම්න්තු ල  ලනත් ආඹ න භඟින් රැලඵන විලලේ භැනුම් කයුතතු ඉක්භනින් අන් කය දීභ 
දවා විගලේ භළනුම් වහ ත්් ඳහරන ඒකකඹක් අළුතින් ආයම්බ කයන රදී. එභ ඒකකඹ භඟින් 2017 ගේදී ඳවත 
කහේඹඹන් ඉටු කය ඇත. 
 
අනු අංකඹ කාර්ඹඹ 

1. Jig Calibration භළනුම් ඹටග් කටුනහඹක ගුන් වුණදහ කවුගයහි එභ භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

2. ුර්තරභ ියසත්රික්කගේ ඉයණවිර ගුන්විදු බ ම්ගප්රේණහගහයගඹහි විසතය වහ ගභෝච්ච ගේඛහ භළනුම් 

3. ගම්ඳව ියසත්රික්කගේ ඉවශ භඩම්ඳළල්ර ප්රගද්ලගේ කඳහ ඉ් කශ ඳස ර ප්රභහණඹ ිතළිඵ භළනුම් 

4. ී ගතොටුණල්ර කර ඵළවළය ි රීගම් භධයසථහනගේ සථහයීතහ ිතළිඵ භළනුම් 

5. 
ගම්ඳව ියසත්රික්කගේ කළරණිඹ ගදුණල්ර ප්රගද්ලගේ කර ප්රතිචක්රීඹ කයන සථහනගේ විසතය වහ ගභෝච්ච ගේඛහ 
භළනුම් 

6. ී ගතොටුණල්ර කර කන්ද නහඹ ඹෆභ නිහ වහනි ව ගද්ඳර වහ නිහ ර ගතොයතුරු රඵහගළනීභ 

7. ී ගතොටුණල්ර කර කන්ද නහඹ ඹෆභ නිහ මිඹ ගිඹ ුරද්ගරඹන් වුණව සථහන සිතිඹම් ගත ි රිභ 

8. නුයඑළිඹ ියසත්රික්කගේ ටර තුඹහගේ කළගයො බනහ ්ගතහි භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

9. නුයඑළිඹ ියසත්රික්කගේ ටර තුඹහගේ ගරොනළක් ්ගතහි භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

10. නුයඑළිඹ ියසත්රික්කගේ ටර තුඹහගේ විේටන් ්ගතහි භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

11. භයදහන-ගදභටගගොඩ දුම්රිඹ භහේග ුරළුල් ි රිගම් භළනුම් කටයුතු ි රීභ 

12. ී ගතොටුණල්ර කර ඵළවළය ි රීගම් භධයසථහනගේ සථහයීතහ ිතළිඵ භළනුම් ( ගදන අියඹය) 

13. ගකොශම ියසත්රික්කගේ ගවෝභහගභ ිතටිඳන දජතහක්ණ පීඨගඹහි ඉියි රීම් වහ විසතය වහ ගභෝච්ච ගේඛහ භළනුම් 

 

5.1.2  භූමිතික භැනුම් ලාඛා  
 
2017 ර්ලේ සිදු කයන රද කාර්ඹඹන් 

         
ගභභ ලහඛහ ප්රධහන කහේඹහරගේ ගනභ ලහඛහක් ගර නිගඹෝජය ේගේඹේ ජනයහල් යගඹකු ඹටග් ඳ්හගගන 
ඹනු රළගබ්. භූමිතික භළනුම් ලහඛහගේ අධීක්ණඹ ඹටග්  භළ.සි.අ - ියඹතරහ, ඹම , භධයභ, උතුය, දකුණ ඹන 
භූමිතික අාල භගින් ඉටු කයනු රඵන, ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ වහ ගන් විගලේ භළනුම් ද ප්රධහන කහේඹහරගේ ිතහිටුහ 
ඇති  භූමිතික භළනුම් ඒකක භගින් ඉටු කයනු රඵන මිනිු න් යහිත ගුන් ඹහනඹ   
( UAV ) බහවිත කය සිදු කයන භළනුම්  කටයුතු ිතළිඵ ද ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත. 
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වි් යඹ භැ.සි.අ ඹඔ දකුණ භධයභ උතුය .ජ.

කා 

එකතු 

ජී.පී.එ් ඳාරන රක්ය 

පිහිටුවීභ 

914 1008 788 776 682 199 4367 

ලනත් භැනුම් වා 

තුරය ජී.පී.එ් ඳාරන 

රක්ය ගණන 

3151 1452 745 1855 570 1558 9331 

නිභ කයන රද 

ම්පර්ණ ඳාරන 

රක්ය ගණන 

4065 2460 1533 2537 1346 1757 13698 

නිභ කයන රද 

ම්පර්ණ ඳාරන 

රක්ය වා තුරය 

මිනින්ලදෝරු භා 

ගණන 

135.5 52.0 51.1 54.55 44.8 55.58 456 

2016 ලර් නිභ 

කයන රද මුළු 

මිනින්ලදෝරු භා 

ගණන 

187.60 174.1 94.91 170.72 173.33 - 161.12 

2017 ලර් ප්රගතිඹ 156 137 91 119 132 123 128 

 

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් කයුතතු ( භූමිතික අංලඹ - .ජ කාර්ඹාරඹ ) 

 

ර්ඹ තුශදී UAV භගින් සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් කයුතතු 

 

අනු 
අාකඹ  

කහේඹඹ 

1 කුරුණෆගර - වඵයණ දුම්රිඹ භහේගඹ දීේග ි රීගම් යහඳිතිඹ 
2 කටුනහඹක ඵණ්ඩහයණහඹක ජහතයන්තය ගුන්ගතොටුගඳොශ භළනීම් 

3 ී ගතොට ුණල්ර කුණු කන්ද භළනීම් 

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් කයුතතු (.ජ කාර්ඹාරඹ ) 

 

අනු 
අාකඹ 

කහේඹඹ 

1 යහජගිරිඹ න ගුන් භහේගඹ වහ භූමි ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

2 කුරුණෆගර - වඵයණ දුම්රිඹ භහේගඹ දීේග ි රීගම් යහඳිතිගේ අභතය භළනුම් 

3 ජහඇර - මිනුන්ගගොඩ ප්රහ.ගල් ගකොට්ඨහලගේ ම්ම් විඹ භළනුම් වහ භූමි ඳහරන රක්ය 
ිතහිටුවීභ  

4 ගඹෝජිත ඉ.ගතො.ඳ. යහඳිතිඹක් වහ ඵාගරහ්ත වහ වළවුගරොක් ටවුන් හි භූමි ඳහරන 
රක්ය ිතහිටුවීභ 

5 කළසඵෆ ප්රහ.ගල් ගකොට්ඨහලගේ ම්ම් විඹ භළනුම් වහ භූමි ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 
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ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් කයුතතු (දිඹ රා භූමිතික අංලඹ) 

 

අනු 
අාකඹ 

කහේඹඹ 

1 ද්වීතීක ගනගේ ශකුණු ිතහිටුවීභ (ඵදුල්ර ියසත්රික්කඹ.) 

2 වහ බඇර  භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ 

3 තිතීක භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (ඵදුල්ර ියසත්රික්කඹ.) 

4 උභහ ඔඹ යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

5 ජඹ භූමි යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

6 රුන්ුරය අධිගේගී භහේග යහඳිතිඹ (ය්නුරය සිට ඳළල්භඩුල්ර දක්හ ගකොට ) 

7 හරි භහේග යහඳිතිඹ (ුරගගොඩ) ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

8 හරි භහේග යහඳිතිඹ (ගභොයගසළ) ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

9 භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ .(ඵදුල්ර ියසත්රික්කඹ.) 

10 හික්කඩු ාචහයක කරහඳ ාේධන යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

11 ගයශ ාේධන යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටවීභ 

12 ීමතහක ගඟ යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

13 විරකණ්ඩිඹ ළේ යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

14 FAO යහඳිතිඹ ඹටග් නහන්තය භළනුම් 

 

ඹථා  ය භ්ටයම් ගැනීභ (දිඹ රා භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. ළල්රහඹ - ගභොනයහගර භට්ටම් ගේඛහ 

2. ත්රිකුණහභරඹ - ප්ත ිතඹහ භට්ටම් ගේඛහ 

3. ගඳොතුවිල් - ගභොනයහගර භට්ටම් ගේඛහ 

4. කුරුණෆගර - ගිනිග්ගවේන භට්ටම් ගේඛහ 

5. භවඔඹ - ටළම්ිතටිඹ භට්ටම් ගේඛහ 

6. නුයඑළිඹ - වහ බඇර භට්ටම් ගේඛහ 

7. ළ බභඩ - උඩ ුරසළල්රහ භට්ටම් ගේඛහ 

8. භඩකශුර - ගකොඩ්ඩුහභඩු භට්ටම් ගේඛහ 

9. ගකොඩ්ඩුහභඩු - නහන්තිේ භට්ටම් ගේඛහ 

10. ඳළල්භඩුල්ර - භහදම්ගඳ භට්ටම් ගේඛහ 

11. ගභොනයහගර - ගඳොතුවිල් භට්ටම් ගේඛහ 

12. ඉුරල්ගඳ - ඳළල්භඩුල්ර භට්ටම් ගේඛහ  

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් (ඹම ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. කහ ේමික කරහඳගේ භළනීම් ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

2. ාචහයක කේභහන්තගේ ාේධන භළනුම් (කල්ිතටිඹ ) ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

3. OFID භහේග ාේධන යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

4. අනුයහධුරය - කුරුණෆගර භහේග ාේධන යහඳිතිඹ ඹටග් භළනීම් 

5. FAO යහඳිතිඹ ඹටග් නහන්තය භළනුම්. 

6. කෆගල්ර - ගඳොල්ගවගර භහේග භළනුම් 

7. භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (ුර්තරභ ියසත්රික්කඹ) 

8. අතිගේක භළනුම් ( කුරුණෆගර සිට වඵයණ දක්හ දුම්රිඹ භහේග භළනීම්) 

9. අනුයහධුරය සිට කුරුණෆගර දක්හ භහේග භළනීම් 

10. කුරුණෆගර සිට වඵයණ දක්හ දුම්රිඹ භහේග භළනීම් 

11. ම්ම් විඹ භළනුම් ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 



 
32 

 

 

 

ඹථා  ය භ්ටයම් ගැනීභ (ඹම ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

01. දුරල්ර - අනුයහධුරය ප්රහථමික භට්ටම් ගළනීභ 

02. නිකළයටිඹ සිට කල්අඩිඹ දක්හ ප්රහථමික භට්ටම් ගේඛහගේ භළනීම් 

03. කෆගල්ර සිට කයනළල්ර දක්හ ප්රහථමික භට්ටම් ගේඛහ 

04. කුරුණෆගර සිට නිකළයටිඹ භට්ටම් ගේඛහ 

05. කල්අඩි සිට කරහ ඔඹ භට්ටම් ගේඛහ 

06 කයනළල්ර සිට අවිසහගේල්ර දක්හ භට්ටම් ගේඛහගේ භළනීම් 

07 අමතගල් සිට ගදහිර දක්හ භට්ටම් ගළනීම් 

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් (දකුණු ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. FAO යහඳිතිඹ ඹටග් නහන්තය භළනීම් 

2. ම්ම් විඹ භළනුම් ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

3. තිතීක ගනගේ ශකුණු ගන්කයණඹ. 

4. භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (ගහල්ර ියසත්රික්කඹ.) 

5. ගයශ ායක්ණ යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

6. ම්භත ිතල් රකුණු ිතහිටුවීභ. 

7. රගේ ජරහල යහඳිතිඹ වහ  භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ. 

 

ඹථා  ය භ්ටයම් ගැනීභ (දකුණු ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. ගදවුන්දය - ගභොයක ප්රහථමික ගනගේ භට්ටම් ගේඛහ  

2. ගහල්ර - ගදවුන්දය භට්ටම් ගේඛහ 

3. ඳහයිගඵොක්ක - ඳන්ගනගුණ භට්ටම් ගේඛහ 

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් (භධයභ ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

01. ම්ම් විඹ භළනුම් ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

02. FAO යහඳිතිඹ ඹටග් නහන්තය භළනීම් 

03. මිනිගප්ත  යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

04. භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (නුය සිට කටුගසගතොට දක්හ දුම්රිඹ භහේගඹ ) 

05. නුය උභා යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටවීභ 

06. භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ( කටුගසගතොට සිට ගරගගදය දක්හ භට්ටම් ගේඛහ) 

07. ගභොයගවකන්ද යහඳහතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටවීභ 

08. භූමිතික භළනුම් (වහරිසඳ්තු ප්රගද්ලඹ ) 

09 ළවි බ ාේධන අභහතයාලඹ වහ තු භළනුම් 
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ඹථා  ය භ්ටයම් ගැනීභ (භධයභ ඳශාත් භූමිතික අංලඹ ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. නහයම්තරහ සිට නුයඑළිඹ දක්හ තිතීක ගනගේ භට්ටම් ගේඛහ 

2. දුරල්ර සිට  අනුයහධුරය දක්හ ප්රහථමික ගනගේ භට්ටම් ගේඛහ 

3. නුය සිට ි ේ බන්ද  දක්හ භට්ටභ ගේඛහ 

4. කටුගසගතොට සිට ගරගගදය දක්හ භට්ටම් ගේඛහ 

5. කටුගසගතොට සිට කුරුනෆගර දක්හ භට්ටම් ගේඛහ 

6. වඵයණ සිට ගතෝඳහළ  දක්හ ප්රහථමික ගනගේ භට්ටභ ගේඛහ 

7. කටුගසගතොට සිට ඇල්ර වන්ියඹ දක්හ ද්විතීක ගනගේ භට්ටම් ගේඛහ 

8.  ත්රිකුණහභරඹ - ප්ත ිතඹහ භට්ටභ ගේඛහ 

9.  කළි යහ ම්භත ිතල් රකුණ ගතක්  ප්රහථමික භට්ටම් ගළනීභ 

 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද විලලේ භැනුම් (උතුරු ඳශාත් භූමිතික අංලඹ) 

 
අනු 

අාකඹ 
කහේඹඹ 

1. තිතීක භූමි ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (උතුරු ඳශහත) 

2. තියස ඳහරන රක් ිතහිටුවීභ (ඹහඳනඹ නගයඹ) 

3. ේනිඹහ ගකොටගේ භළනීම් සිදු ි රීභ. 

4. FAO යහඳිතිඹ ඹටග් නහන්තය භළනීම්. 

5. ඹහඳහු විගලේ භළනීම් සිදු ි රීභ. 

6. ඳහනීඹ ජර යහඳිතිඹ (ඹහඳනඹ) ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

7. ඩභහයච්චි කරුර හරි භහේග යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය වහ ිතල් රකුණු ිතහිටුවීභ 

8. සූේඹ තහඳ යහඳිතිඹ (පූනකේ ) ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

9. භවළ බ යහඳිතිඹ ඹටග් ඳහරන රක්ය ිතහිටුවීභ 

 

ඹථා  ය භ්ටයම් ගැනීභ (උතුරු ඳශාත් භූමිතික අංලඹ ) 
 

අනු 
අාකඹ 

කහේඹඹ 

1. භහන් කුශම් - ුණරතිේ භට්ටම් ගේඛහ 
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                                  භල්තු ඔඹ ී ටේ 55.5 ගභෝච්ඡ ගේඛහ ිතහිටුවීභ 
 
 
 

 
 

අනුයහධුරය ගඳොගොන් භවහ ඵ් දන්ර ියන 02 ක් ුරයහ අනුයහධුරය ප්රහ.මි.කහ ඳරිශ්රගේ සිදු ි රීභ 
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5.2 සිතිඹම්කයණඹ

ගදඳහේතගම්න්තු කහේඹබහයගේ ත්  ළදග් අාලඹක් නුගේ ාේධන කටයුතු දවහ අලය භූ රක්ණහ්භක 
සිතිඹම් වහ විවිධ ග්භහ සිතිඹම් නිසඳහදනඹයි.           ාග්රවඹන්ට අදහශ සිතිඹම් ළකීමභට අභතය ගේහ 
දහඹකඹහගේ ඉල්ලීභ ඳරිිය ද සිතිඹම් කස කය ගදනු රළගබ්. සිතිඹම් වහ ම්ඵන්ධ සිඹලු නිසඳහදන ුණද්රිත වහ ආාි ත 
ඹන ගදඹහකහයගඹන්භ  නහයහගවේන්ිතට ප්රධහන කහේඹහරගේ ඳහරිගබෝගික  ගේහ භධයසථහනඹ     ඳඹනු රළගබ්. ී ට 
අභතය ියඹතරහ භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනගඹන් වහ සිඹලු ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු කහේඹහර බන් සිඹළුභ 
ුණද්රිත සිතිඹම් රඵහ ගත වළක. 
 

සිතිඹම් විකිණීලභන් රද ආදාඹභ 

ගභභ ගේ ුණද්රිත සිතිඹම්  ආාි ත සිතිඹම් වහ ආාි ත ද්ත විි ණීගභන්    යහජය බහගඹ ගගවීම් භගින් ඳවත වන් 
ඳරිිය ආදහඹභ උඳඹහගගන ඇත.

භළනුම්ඳති කහේඹහරඹ 

ුණද්රිත සිතිඹම් විි ණීභ  =  රු   7,439,434.00 

ඳහරිගබෝගික අලයතහ වහ විගලේ සිතිඹම් විි ණීභ  =  රු   4,025,730.00 

ආාි ත ද්ත ආදහඹම්  =  රු 21,753,666.04 

යහජය බහග අඹකයගළනීම්  =  රු       362,000.00 

ුණද්රිත සිතිඹම් විි ණීභ =  රු.   2,596,820.00                        

භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ආඹතනඹ ව ියසත්රික් භළනුම් කහේඹහර)                 

2017 ගේ සිතිඹම් ආාි ත සිතිඹම් වහ ආාි ත ද්ත ුණළු ආදහඹභ = රු.36, 174,650.04   

2017 ගේ ඳළති ජහතයන්තය ගඳෝ ප්රදේලනගේදී සිතිඹම් විි ණිගභන් රු 741,154.00 ක හේතහගත ආදහඹභක් 
රඵහ ගළනීභට වළි  විඹ.

5.2.1 භූ රක්ණාත්භක සිතිඹම් ඇඳීම් ඒකකඹ භගින් නිභ කයන රද කාර්ඹඹන්

 

5.2.1.1    1:50,000                                     27         ුණද්රණඹ වහ ඹහ 
ඇත.       -  

4 –           

6 –      ට් 

12 –         

13 –         

15 –        

20 –         

21 –        

25 –          

27 –             

33 –         

34 –       

36 –        

37 –            

38 –        

41 –          

43 –       

44–         

45 –        

46 –       

51 –        

52 –          

84 –     

85 –       

89 –            

90 –      

91 –       

92 –       
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5.2.1.2    1:50000 ඳරිභහණගේ      ුණද්රණ (        )          04  ුණද්රණඹ කයන රිය.

5.2.1.3             අලයතහ    1:10,000      97                .

5.2.2 ලත්භා සිතිඹම් අංලඹ භගින් නිභ කයන රද කාර්ඹඹන්

5.2.2.1  ග්භහ සිතිඹම් අාලඹ භගින් 2017 ගේ නගය සිතිඹම් 20ක්    ියසත්රික්      4               
             . 

5.2.2.2                  13  ප්රභහණඹක් ගභභ අාලඹ භගින් නිභකය ඇත. 

5.2.2.3                   ඉල්ලීභ ඳරිිය ඹහර ගනෝදයහන සිතිඹභ ඹහ්කහලීන        
ිතටඳ්3000ක්  නළත ුණද්රණඹ කයන රිය . 

5.2.2.4    උඩර ගනෝඋදයහන සිතිඹභද ඹහ්කහලීන කය නිභකය ඇත .  

5.2.3  භූ රක්ණාත්භක සිතිඹම් ැකසුම් අංලඹ භගින් නිභ කයන රද කාර්ඹඹන්

5.2.3.1  1:10000 ඳරිභහණගේ භූරක්ණහ්භක සිතිඹම් ඳත්ර 40ක් ුරනරීක්ණඹ  ක්ගේත්රඹ ට ඹහ              
සිතිඹම් ඳත්ර 62 ක                      .

5.2.3.2   1:10000 ඳරිභහණගේ               25ක් ගභභ අාලඹ භගින් නිභකය ඇත. 

5.2.4  විලලේ සිතිඹම් අංලඹ භගින් නිභ කයන රද කාර්ඹඹන්

1 ඳහරිගබෝගික ඉල්ලීභ භත කස කයනු     සිතිඹම් විි ණීගභන් ළරි ඹ යුතු ආදහඹභක් ගදඳහේතගම්න්තු 

උඳඹන අතය 2017 ගේදී එභ සිතිඹම් ප්රභහණඹ 673ක් ඳභණ ගේ.

2               රදී      ියසත්රික්    ග්රහභ නිරධහරී ම් වහ ීමභහ ඇතුර් කය සිතිඹම් භහරහක් 
                                .

3  සිවිල් ගුන් ගේහ අධිකහරිගේ අලයතහඹක් භත ගුන් සිතිඹභ (Domestic VFR Navigation Map) නළත 
ඹහ්කහලීන කය ගදඳහේතගම්න්තුගේ  බගතෝ අාලඹ භගින් ිතටඳ් 500ක්  ුණද්රණඹ කයන රිය.  

4                                                              .
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5.2.5   2016,2017 ය තුශදී සිතිඹම් නිසඳහදනගේ ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතිඹම් ර්ගඹ 

 

 

ඒකක 

ලබෞතික ප්රගතිඹ 

2016 

ාර්ෂික 

ඉරක්කඹ 
රඵාගත් ප්රගතිඹ 

ඉරක්කඹය 

අනුරඳ ප්රතිල ඹ 

% 

භූ රක්ණහ්භක සිතිඹම් 

(ඇඳීම්) 

සිතිඹම් 

ගණන 

 

106 

 

 

155 

 

146.23 

විගලේ සිතිඹම් 
සිතිඹම් 

ගණන 

 

488 

 

587 

 

 

120.29 

ග්භහ සිතිඹම් 
සිතිඹම් 

ගණන 

 

295 

 

252 

 

85.42 

භූ රක්ණහ්භක සිතිඹම් 

(ළකු ම්) 

සිතිඹම් 

ගණන 

 

59 

 

59 

 

100.00 

 

 

 

සිතිඹම් ර්ගඹ 

 

 

 

ඒකක 

ලබෞතික ප්රගතිඹ 

 

2017 

 

ාර්ෂික 

ඉරක්කඹ 

 

රඵාගත් ප්රගතිඹ 

ඉරක්කඹය 

අනුරඳ ප්රතිල ඹ 

% 

භූ රක්ණහ්භක සිතිඹම් 

(ඇඳීම්) 

සිතිඹම් 

ගණන 

 

130 

 

130 

 

100.8 

විගලේ සිතිඹම් 
සිතිඹම් 

ගණන 

 

600 

 

673 

 

112.2 

ග්භහ සිතිඹම් 
සිතිඹම් 

ගණන 

 

38 

 

33 

 

86.8 

භූ රක්ණහ්භක සිතිඹම් 

(ළකු ම්) 

සිතිඹම් 

ගණන 

 

116 

 

113 

 

97.4 

ප්රගති ප්රතිලතඹ 
ේඹ 
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ඳු ගිඹ ය වහ ාන්දනඹ ි රීගම්දී එක් එක් අාල ර ප්රගතිගේ ප්රතිලතඹන් ඳවත රඳ ටවගන් දළක්ගේ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ේඹ තුශ ප්රගතිඹ 

2017 ේඹ තුශ ප්රගතිඹ 
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 5.2.6  සිතිඹම්කයණ අංලඹ භගින් සිදු කයන රද විලලේෂි  කාර්ඹඹන් 

5.2.6.1         ුණද්රණ ඒකකඹ භගින් සිදුකයන කහේඹඹන් න   Layout ෆදීභ,   EDM ගඳෝ ුණද්රණඹ 
ි රීභ වහ අගනකු් ගදඳහේතගම්න්තු අලයතහ අනු සිදුකශ ළඩ ප්රභහණගඹන් 85% ක ප්රගතිඹක් රඵහ 
ඇත. 

 

5.2.6.2 සිතිඹම් ළකු ම්  අාලඹ භගින් කයන කහේඹඹන් අතුරින් EDM ගඳෝ ඵළදීම් ප්රධහන කහ්යඹක් න 
අතය ළඩ තුණ්ඩු ප්රභහණඹ අනු 72% ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත.  

 

5.2.6.3   2017                                                                . 

 A-Z                                                -     460 

                                               -      253 

                                        -        54 

          ාග්රවඹ (    )         -    2000 

                                           -       50 

සථිය ගඵඩහ ගල්ඛන                          -     100 

භළනුම් ඉල්ලීම් ටවන් ගල්ඛන            -     100 

ළටුප්ත  ගරජය                                     -     100 

 

5.2.6.4        ුණද්රණ අාලඹ ග්කශ 2016      සිදුකශ ඳරිඳහරනභඹ ගනසකම් තු බන් 2017         
       ප්රගතිඹක් යදහ ගළනීභට වළි විඹ. ඒ අනු 1:50000              ,                
ුණද්රණඹ, ගඳෝයභ වහ ඟයහ ුණද්රණඹ, 2017                            .               
     ුණද්ර         ුණද්රණඹ                            32   ප්රභහණඹක්  බගතෝ අාලඹ 
තුරභ ුණද්රණඹ                                                      .  

 
       අලය වුණදහ ්රිඩ් සිතිඹම්, භහේග සිතිඹම් ළනි ඉල්ලීම් හිත ුණද්රණ  බන් විලහර ආදහඹභක් 
ගදඳහේතගම්න්තුට රඵහගළනීභට  බගතෝ අාලගේ ක්රිඹහකහරී්ඹ භ්විඹ.නළත යක් ජහතික සිතිඹම් 
ාග්රවඹ ගදභශ      ුණද්රණඹ ි රීභට ඳටන්ගළනීභ් ක්ගේත්රඹට අලය භළනුම් ක්ගේත්ර ගඳෝ ුණද්රණඹ 
ි රීභ් සිදුවිඹ.      ුණද්රණ ළරු ම් ි රීභ්, ඒ අනු ු දුු  ඳරිිය ුණද්රණ තවඩු ළකීමභ් න ුණහුණුයි න් 
සිදුවිඹ. අාලගේ ඇති ුණද්රණ ඹන්ත්ර 4න් 3ක්භ ක්රිඹහකහරී්ගේ තඵහ ගළනීභ ගභභ ප්රගතිඹට විලහර රුකුරක් 
න අතය, ගේ ප්රගතිඹ 131.5% දක්හ ළඩිභ ප්රගතිඹක් ඳ්හගගන ඹහභට  බගතෝ අාලඹ භ්විඹ . 
2017                          ුණද්රිත කහේඹඹන් ඳවත ඳරිිය ගේ. 

 

50K (2           )            ඳත්ර  - 28 

50K සිතිඹම් නළත ුණද්රණඹ  - 13 

50K සිතිඹම් ගකොටස (          ) - 4 

වුණදහ වහ ්රිඩ්  ඳත්ර  - 73 

නගය සිතිඹම්  - 5 

ග්භහ සිතිඹම්       

ඳහල් සිතිඹම් භහරහගේ ඳත්ර      

ඳහරිගබෝගික සිතිඹම්  17      

ියසත්රික් කහේඹහර අලයතහ වහ ඳත්ර    
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5.2.6.4   ඳවත වන් ආඹතන වහ 2017                ප්රභහණඹක ආාි ත ද්ත මිරදීගගන  ඇත.  

 

2017.01.23 -  කිෂිකේභ ගදඳහේත        -  රු.5,601,846.36 

2017.02.02  -  ජර ම්ඳහදන වහ නීඳහයක්ක ඳවු කම්    

                       ළඩිියයුණු ි රීගම් යහඳිතිඹ -  රු.3,142,902.38    

2017.07.10  -  ශ්රී රාකහ ඉඩම් ගගොඩි රීගම් වහ ාේධනඹ ි රීගම් ාසථහ -  රු.1,179,880.00 

2017.10.23  -  වචින්න් ගට බගකොමියුනිගක්න් රාකහ (ගඳෞද්ග බක) භහගභ -  රු.1,353,375.75 

2017.11.08  -  ගුන් ගතොටුඳර ගුන් ගේහ අධිකහරිඹ(LIDAR) -  රු.1,734,503.00  

2017.11.21  -  භළණික් වහ සේණහබයණ අධිකහරිඹ -  රු.1,195,798.00 

 

6.0 භූලගෝලීඹ නාභ අංලඹ 

කාර්ඹ බායඹ 

ශ්රී රහාකීඹ ජනතහගේ ාසකිතික උරුභඹ වහ ඵළදුණු ජහතික භගිඹට අනුඵරඹක් න නිළරැිය ව්, නිලසචිත ව් 

භූගගෝලීඹ නහභ වහ ද්ත ඳද්ධතිඹක් ප්රමිතීකයණඹ තුළින් වඳුන්හ දීභ. 

කාර්ඹාධනඹ 

භූගගෝලීඹ නහභ ප්රමිතීකයණඹ වහ ගයෝභහනුකයණ ක්රභගේදඹක් ළකීමභ වහ අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඳ්කය ඇති 

ජහතික භට්ටගම් කමිටු 2017 ය තුශදී රැසවීම් හය 07ක් ඳ්හ ඇත. 

අදහශ කමිටු විසින් කසකය ඇති භූගගෝලීඹ නහභ ප්රමිතීකයණඹ ි රීගම් මූරධේභ වහ ප්රතිඳ්ති ක්රිඹහිතළිගරට අනු  

 ගයෝභහනුකයණ ක්රභගේදඹක් ගඹෝජනහ කය ශ්රී රාකහ ප්රමිති ආඹතනගේ අනුභළතිඹ වහ ඹහ ඇති අතය ගම් න විට ඒ 

ම්ඵන්ධ හචික එකඟතහඹකට ඳළමිණ ඇත. 

 ගභභ ගේදී ගක්ෂේත්ර ගතොයතුරු එක් රැස ි රීභ ියසත්රික් 9ක අන් කය ඇති අතය ඒ අනු ුණළු ියයිනභ ආයණඹ න 

ගේ ගතොයතුරු රැස ි රීභ අන් කය ඇත.   

 ග්රහභ නිරධහරි  ගකොට්ඨහ 12083ක භූගගෝලීඹ නහභ ප්රමිතීකයණඹ අන් කය භූගගෝලීඹ නහභ ප්රමිතීකයණ කමිටු භගින් 

අනුභත කය ඇත. ඒ අනු ුණළු ියයිගන්භ සිඹලුභ ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහ ර ප්රමිතීකයණඹ (ඳශුණ අියඹය) අන් 

කයන රිය. 

 ග්රහභ නිරධහරි භගින් රඵහ ගන්නහ ගක්ෂේත්ර  ගතොයතුරු අනු භහේග, ජර භහේග ව සථහනීඹ නහභර නිළයිය ි රීම් වහ 

අලුතින් ඇතුශ් ි රීම් GIS ද්ත ඳද්ධතිඹට ඇතුශ් ි රීභ ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහ 5635ක අන් කය ඇත.  

 කළුතය ව භවනුය ියසත්රික්කර ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහ 34 කට අදහශ ප්ර මිතීකයණඹ කයන රද භූගගෝලීඹ 

නහභ ඇතුශ් සිතිඹම් ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහ භට්ටමින් කස කය කළුතය ව භවනුය ියසත්රික්කර ප්රහගද්ශීඹ 

ගල්කම් කහේඹහර, භව නගය බහ, නගය බහ, ප්රහගද්ශීඹ බහ රට ව කළුතය ව භවනුය ියසත්රික් මිනින්ගදෝරු 

කහේඹහර ගත ඹහ ගතොයතුරු නළත නහථ කය ගළනීභ වහ ගඹොුණ කය ඇත. 

 එභ ගතොයතුරු නහථ කය නළත එන රද කළුතය ියසත්රික්කගේ ගබ්රුර ව ඵණ්ඩහයගභ ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් 

ගකොට්ඨහර ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහ 141 ක නිළයිය කයන රද ව අලුතින් ඇතුශ් කයන රද නහභ භූ.ගතො. 

ඳද්ධතිඹට ඇතුශ් කයන රිය. 

 ඳශුණ අියඹය ඹටග් ප්රමිතීකයණඹ කශ භූගගෝලීඹ නහභඹන් වහ භවජන අදවස වහ ඳරහ් ඳහරන ආඹතන ර අදවස 

රඵහ ගළනීභට කස කශ ගබ් අඩවිගේ මූරහකිතිඹ කස කය අන්ඹ. 
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 භූ ගගෝලීඹ නහභ ප්රමිතීකයණඹ වහ අලය න ේගීඹ ගඹදුම් නහභහ බඹ සිාවර වහ ගදභශ බහහගන් කස කය  

කමිටු ගත ඉියරිඳ් කය අනුභළතිඹ රඵහ ගන්නහ රිය. 

7.0  ජාතික අකාශීඹ දත්  ඹටි ර ුවඹ 

කාර්ඹ බායඹ 

අකාශීඹ දත්  වා ල ොයතුරු ලඳොදුලේ බාවි  කිරීභ වා හුභාරු කිරීභ වා විධිභත් ජාතික ැඩපිිබලරක් 

ක් කිරීභ. 

 

කාර්ඹ ාධනඹ 

ශ්රී රාකහ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ණ ආඹතනඹ ගභභ ළඩ ටවන ක්රිඹහ්භක කයන අතය ශ්රී රාකහ 

මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තු ප්රධහන ඳහේල කරුගකු ගර ගභභ ළඩ ටවන ක්රිඹහ්භක ි රීභට අලය 

තහක්ණික වහඹ ව ප්රතිඳ්ති ළකීමගම්දී අලය වහඹ රඵහ දීභ සිදුකයනු රඵයි. 

 

ශ්රී රංකා ජාතික අකාශීඹ දත්  ඹටි ර යූව ැඩයවන් ප්රගතිඹ 

ජහතික අකහශිඹ ද්ත ඹටිතර ූව ඳද්ධතිඹ (NSDI)  කස ි රීභ ව ාේධනඹ ි රීභ වහ ළඩ ළරළසභ 

ගභගේඹ.ගභභ ළඩ ළරළසභ මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුගේ වගඹෝගිතහ ඇති ICTA ආඹතනඹ භගින් 

ගභගවඹනු රළගබ්. 

 ක්රිඹහකහයකභ ත්්ඹ 

1. NSDI මූලික භැනුම් සිදු කිරීභ 

ාවිධහන වයවහ ජහතික අකහශීඹ ද්ත රැස ි රීභ, ගඵඩහ ි රීභ 

ව බහවිතඹ ිතළිඵද ේතභහන ත්්ඹ අගඹ ි රීභ දවහ ුරළුල් 

මූ බක අධයඹනඹ ව ඳද්ධතිඹ ගඹොදහ ගළනීභ, කහේඹක්භ 

බහවිත ි රීභ වහ භසත කහේඹ භණ්ඩරඹ ව ාවිධහනගේ 

සූදහනභ. 

ආයම්බක ියනඹ       : 2016 අගගෝසතු 

අන් කශ ියනඹ  :  2017 භහේතු 

උඳගද්ලක බහ : Green Tech 

Consultancies Private Limited 
හේතහ ඳශ කයන රදී. 

2. NSDI අලය ා අධයඹනඹ 

(අ) ගභටහ ද්ත ද්හයඹ, ජහතික ද්ත ද්හයඹ, ද්ත හුභහරු 

ආකිතිඹ ළනි අලතහ අධයඹනඹ. 

(ආ) විසතයහ්භක ඳද්ධති අලයතහ ිතරිවිතය කස ි රීභ. 

(ඇ) ගතොයතුරු වහ ගේහ ේගීකයණඹක් කස ි රීභ. 

(ඈ) ඳද්ධති මූරහදේලඹක් ෆදීභ. 

ආයම්බක ියනඹ       : 2016 අගගෝසතු 

අන් කශ ියනඹ  :  2017 භහේතු 

Individual Contractor : Mr.Mark 

Sorensen   
හේතහ ඳශ කයන රදී. 

3. ජාතික අකාශිඹ දත්  ප්රතිඳත්ති ප්රර්ධනඹ 

NSDI හි ක්රිඹහ බඹ, ඳහරන ආකිතිඹ, කහේඹබහයඹ වහ ගකීභ 

ගභහි අභිභතහේථ නුගේ, 

(අ) NSDI දවහ ජහතික අකහශීඹ ද්ත ප්රතිඳ්ති ව 

භහේගගෝඳගද්ල. 

(ආ) NSDI භගින් අනුගභනඹ කශ යුතු ප්රමිතීන්. 

(ඇ) NSDI හි ක්රිඹහකහරී්ඹ ව ක්රිඹහ බඹ. 

(ඈ) NSDI වහ ඳහරන ආකිතිඹ. 

(ඉ) ඳහරන ආකිතිගේ කහේඹබහයඹ වහ ගකීභ නාහලීභ ගේ. 

ආයම්බක ියනඹ       : 2016 ගනොළම්ඵේ 

අන් කශ ියනඹ  :  2017 භහේතු 

Individual Contractor : Mr.Mark 

Sorensen   

 

 

 
හේතහ ඳශ කයන රදී. 

4. භූ ද්හය-1 අියඹය සථහඳනඹ ි රීභ 

ද්ත ආනඹනඹ, ද්ත අප්ත ගරෝඩ් ි රීභ, එක්සගඳෝට් ද්ත, 

ගේම් ව විභු ම්, දිසටි විලසගල්ණ, ප්රකහශිත ුණද්රිත ද්ත 

වු රුනු රඵන අකහශිඹ ද්ත ායුතු කශභණහකයණ 

ඳද්ධතිඹ සථහඳනඹ ි රීභ 

ආයම්බක ියනඹ       : 2017 ගනොළම්ඵේ 

අන් කශ යුතු ියනඹ  :  2018 භළයි 

ගකොන්ත්රහ් කරු:  

Joint Venture Comprising of Avineon 

India Private Limited and Science 

Land Information Technologies 

සථහඳනඹ සිදු ගකගයමින් ඳතී. 
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8.0 ලේඛන කශභනාකයණ වා ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අංලඹ 

 
ගඵොගවෝ ඳළයණි ිතුරරු ගභභ ලහඛහගේ ු යක්ෂිත තඵහ ඇති අතය භවජනඹහ විසින් කයනු රඵන ඉල්ලීම් අනු උධිත 
ළඳගේ. එගභන්භ ගක්ෂත්රගේ සිදු කයන භළනුම් වහ ිතළිගඹර කයන සිඹළු යසථහිතත ිතුරරු ර වතික ිතටඳතක් 
ගභභ ලහඛහගහි ගගොණු කයන අතය ඳු  ගකගයන භළනුම්  බන් එභ ිතුරරු ඹහ්කහලීන කය  ඳ්හගගන ඹනු 
රඵයි.  එගේභ ඉඩම් නියවුල් ි රීගම් කටයුතු අහන ගම් ිතුරරු ළකීමභද ගභභ අාලගඹන් සිදුගකගේ. ි්තීඹ 
ප්රී තීන්ට අදහර ඉඩම් හිමිකම්  බඹහඳියාචි ි රීගම් ඳනත අනු  බඹහඳියාචි   මිනින්ගදෝරුන් වහ ප්රතීතන වතික 
නිකු් ි රීභද සිදු කයනු ඇත. 2017 ය තුරදී ගභභ ලහඛහගේ ප්රගතිඹ ඳවත ඳරිිය ගේ. 
 

8.1. හිමිකම් පිඹුරු පියඳත් නිකුත් කිරීභ 

හිමිකම් ිතුරරු වහ ගන් ිතුරරුර නිකු් කයන රද ිතටඳ් ගණන  2897 

ගභභ ිතටඳ් නිකු් ි රීගභන් රු. 2,112,227.00  ක ුණදරක් උඳඹහ ඇත.  

 

8.2. දි්ත්රික් මිනින්ලදෝරු කාර්ඹාර භගින් නිකුත් කයන රද පිඹුරු අනුලර්ඛන වා ලර්ඛා චි්ර 

නිකු් කයන රද නියවුල් ගේඛහ චිත්ර ගණන - 553 

නිකු් කයන රද ගේඛහ චිත්ර ගණන (O ව V) - 1041 

ඵදු ගේඛහ චිත්ර ගණන (L ගේඛහ චිත්ර) - 407 

භවජනඹහට නිකු් කයන අනුගේඛන ගණන - 5419 

භවජනඹහට නිකු් කශ තය ජහඹහ ිතටඳ් ගණන - 32,007 

ඉ.ඳ.ආ. ඹටග් නිකු් කය ඇති ගේඛහ චිත්ර ගණන - 22,506 

 

 8.3. උාවි ලකොමින් භැනුම් 

ඳු ගිඹ ගයන් ඉියරිඹට ගගන ආ උහවි ගකොමින් ාඛයහ - 466  
ය තුර රළබුන උහවි ගකොමින් ාඛයහ - 417 

ළඩ නිභකය උහවිරට ඹළව ාඛයහ - 392 

ය අගදී ඉතිරි ාඛයහ - 491 

 

8.4. ඉඩම් නියවුේ කිරීලම් ඳන  ඹයලත් අාන ගම් පිඹුරු ව අාන භූ රක්ණාත්භක පිඹුරු ැකසීභ 

ඳු ගිඹ ය අහනඹට ඉතිරිඹ - 03 

2017 ය තුරදී රළබුනු ප්රභහණඹ - 18 
2017 දී කහ නිකු් කයන රද අහන ගම් ිතුරරු වහ  

අහන භූරක්ණහ්භක ිතුරරු ාඛයහ - 17 
2017 ය අහනඹට ඉතිරිඹ - 04 

 

8.5. ඳැයණි ලේඛන අළුතින් පිිබලඹර කයන රද පිඹුරු අනු ඹාත්කාලීන කිරීභ 

ඳු ගිඹ ය අහනගේ ඹහ්කහලීන ි රීභට ඉතිරි ිතුරරු ගණන - 159 
2017 ය තුරදී රළබුණු ප්රභහණඹ - 8466 

2017 දී ඹහ්කහලීන කයන රද ඳළයණි මූ බක ිතුරරු ගණන - 1305 
අහන ගම් ිතුරරු වහ අහන භූ රක්ණහ්භක ිතුරරු ාඛයහ - 2291 

භූ රක්ණහ්භක මූ බක ිතුරරු වහ ගම් ිතුරරු ාඛයහ - 273 
කළඩළසතය සිතිඹම් ගණන - 4150 

ය අහනගේ ඉතිරි ිතුරරු ප්රභහණඹ - 606 

 

8.6. ඳැයණි පිඹුරු ංයක්ණඹ 

ඳළයණි ිතුරරු ායක්ණඹ ි රීගම් ළඩටවන ඹටග් එභ ිතුරරු ඳරිගරෝකනඹ කය ාගත තළටි ගර ගඵඩහ 

ි රීභ 2004 ේගේදී ආයම්බ කයන රදී. ඉන්ඳු  එභ අාි ත ද්ත ිතුරරු/ගල්ඛණ කශභනහකයණ ඳද්ධතිඹට 

ඇතුර් ි රීභ 2015 ේගේ දී ආයම්බ කයන රදී. 
ඒ අනු ප්රගතිඹ ඳවත වන් ගේ. 
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ඳරිගරෝකන ි රීභට ඇති ිතුරරු 
ඳත්ර ප්රභහණඹ 

2017 ට ගඳය 
නිභ කශ 

ිතුරරු ඳත්ර 
ප්රභහණඹ 

2017 ගේ 
නිභකශ ිතුරරු ඳත්ර 

ප්රභහණඹ 
ඉතිරිඹ 

1,652,000 457,480 894,520 300000 

 

 

8.7. භැනුම් වා අලය වි් ය ැඳීමභ ( L 96 )   4374 කැඵලි 

 

8.8. ප්රනී න වතික නිකුත් කිරීභ 

1998 හිමිකම්  බඹහඳදීාචි ි රීගම් ඳනත ඹටග් කඩඉම් භළනුම් කටයුතු ි රීභට ඵරහගඳොගයෝතු න  බඹහඳියාචි 
මිනින්ගදෝරුන් වහ කඩඉම් භළනුම්කයණඹ කයගගන ඹහභ ිතළිඵ ඒ ඒ මිනින්ගදෝරුයඹහගේ නිුරණතහඹ 
ම්ඵන්ධගඹන් ප්රනීතන වතිකඹක් නිකු් කයනු රළගබ්.  

2017 .12.31ට  බඹහඳියාචි මිනින්ගදෝරුරුන් ාඛයහ - 2098 
2016.12.31 ියනට ප්රතීතන වතික රඵහගගන ඇති ප්රභහණඹ - 1613 
2017 දී රඵහගගන ඇති ප්රභහණඹ - 26 

2017.12.31 ියනට ප්රතීතන වතික රඵහගගන ඇති ුණළු ප්රභහණඹ - 1639 

 

9.0 භූ විඥාඳන අංලඹ 

9.1 ගුන් භැනුම් අංලඹ (ඡාඹා ලර්ඛනමිතික අංලඹ ව ඡාඹාරඳ යාඹනාගායඹ) 

  

      කාර්ඹ බායඹ 
සිතිඹම්කයණඹ ව ාේධන ළරු ම් වහ අලය න ද්ත ගුන් ඡහඹහරඳ බහවිත කය උකවහ ගළනීභ. 

          ගභභ අාලගේ 2017 ය වහ ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත. 
 

 

 

ර්ගඹ 
 

ප්රගතිඹ 

 
1.       LiDAR  භට්ටම් ද්ත බහවිතගඹන් DEM කස ි රීභ 

2108.5 ේග ි .ී . 

 
2.       LiDAR ඉCRIP ද්ත බහවිතගඹන් 1:10,000 ඳරිභහණඹට      
          ද්විභහන ද්ත රෑස ි රීභ 

 

1247.8 ේග ි .ී . 

 
3.    ගුන් ඡහඹහරඳ විකහලනඹ, සඳේලක ුණද්රණඹ ව ධන        
       පරක ුණද්රණඹ ි රීභ 
 

1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

45 
 

9.2  දුය්ථ ග්රවණ අංලඹ 

කාර්ඹ බායඹ 
චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ බහවිතහකය ශ්රී රාකහභ ආයණඹ න ඳරිිය 1:50,000 භූ රක්ණහ්භක ආාි ත ද්ත ඳද්ධතිඹක් 
(න ාසකයණඹ) කහ ඹථහ් ි රීභ, 1:50,000 සිතිඹම් ගශ්රේණිඹ වහ ආාි ත ද්ත ළඳයීභ වහ ගන් 
ආඹතනර අලයතහඹන් අනු චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ විලසගල්ණඹ කය ආාි ත ද්ත ළඳයීභ. 
කාර්ඹ ාධනඹ 
අධි වි ගේදනඹක් හිත චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ බහවිතහකය 1:50,000 සිතිඹම් ගශ්රේණිඹ වහ ඳත්ර 33 ක කටයුතු නිභ කය 
ඇත. 

9.3   භූලගෝලීඹ ල ොයතුරු ඳද්ධති අංලඹ  

 
             2017 ගේදී භූගගෝලීඹ ගතොයතුරු ඳද්ධති අාලඹ විසින් ේග ි .ී  5600 ක ප්රගද්ලඹක් දවහ 1:10,000 
ඳරිභහණගේ ආාි ක භූ රක්ණහ්භක ද්ත ළකීමභ සිදුගකොට ඇත. ඊට අභතය, ඳවත වන් ගේහන්ද ගභභ 
අාලඹ විසින් සිදුකයන රදී. 
 

1. ග්රහභ නිරධහරි ම් 2500 දවහ සිතිඹම් ළකීමභ. 

2. ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහාලඹ දවහ නගය දවඹකට(16) අදහර 1:1000 ඳරිභහණගේ ආාි ක භූ 

රක්ණහ්භක ද්ත ළකීමභ. 

3. ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහාලඹ දවහ ගාගහ නිම්න ගදකකට අදහර 1:10,000 ආාි ක භූ රක්ණහ්භක 

ද්ත ළකීමභ. 

4. ළඩටවනක් නිේභහණඹ කය එභගින් ශ්රී රාකහගේ ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහල සිතිඹම් අන්තේ ජහරඹ වයවහ            

ඳරික්හ ි රීභට වළි න ගර ුණදහ වළරීභ. 
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 10.0 ඉඩම් ල ොයතුරු ඳද්ධති අංලඹ 

 

     ගභභ අාලගේ 2017  ය වහ ප්රගතිඹ ඳවත ඳරිිය ගේ. 

 

ප්රගතිඹ 
කඩඉම් භැනුම් විකීර්ණ භැනුම් බිම් කැඵලි විඹභන 

තු ව කැරෑ 

භැනුම් 

කළඵ බ ඳත්ර කළඵ බ ඳත්ර කළඵ බ ඳත්ර කළඵ බ ඳත්ර 

2016 දක්හ 1,007,393 5,410 28,775 1,749 - - - - 

2017  69,175 1,886 97,604 4,757 47,363 16,046 16,046 7,064 

2017.12.31 1,076,568 7,296 126,379 6,506 47,363 16,046 16,046 7,064 

 

 ඉඩම් ගතොයතුරු ඳද්ධතිඹ වහ අාි ත ද්ත ළකීමභ, අදහශ ියසත්රික්ක රදීභ සිදු කය, අන්තේජහර ඳවු කම් 

ඹටග් ඉ.ගතො.ඳ. ඳරිගණක ද්ත ඳද්ධතිඹ ඹහ්කහලීන ි රීභ වහ ියසත්රික්ක 25 හි කහේඹඹ භණ්ඩර 

දළනු් ි රීභ වහ ළඩුණළු ඳළළ්වීභ. 

 ඉඩම් කළඵ බ විඹභන වහ ද්ත ළකීමභ ම්ඵන්ධගඹන් ියසත්රික් කහේඹහර ර තහක්ණික නිරධහරීන් වහ 

ළඩුණළු ඳළළ්වීභ. 

 ආගඹෝජකඹන් වහ භඟ ගඳන්වීභට සිතිඹම් කස ි රීභ.(Investors guide for reserves) 

 ගඳෞද්ග බක ආඹතනඹක් (Science Land) විසින් ගඳොගශොන්නරු ියසත්රික්කගේ ම්ම් කළඵ බ විඹභන කස 

ි රීභ අධීක්ණඹ ි රීභ. 

11.0  දිඹ රා භැනුම් වා සිතිඹම්ග  කිරීලම් ආඹ නඹ 

 ගභභ ගදඳහේතගම්න්තු  ඹටග් ක්රිඹහ්භක න ුරහුණු ආඹතනඹ ගර ියඹතරහ භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් 
ආඹතනඹ,හේෂික අධයඹන ළඩටවන්  රට අනුකර 2017 ේඹ වහ ඉරක්ක ුරයහ ගගන ඇත.මූ බක වහ 
නවීන ඉඩම් භළනුම් තහක්ණගේ ප්රහගඹෝගික ුරහුණුි රීම්  ඳළළ්වීභ වහ ගන්හසික ඳවු කම් ඇති යගට් එකභයහජය 
ආඹතනඹ ගභභ ආඹතනඹ ගේ. ඒ අනු, ශිය ශියහන්ගේ පූේණ අධයහඳනික ලකයතහඹන් ුරයහ ගළනීභට වළි න 
අයුරින් භළනුම් වහ සිතිඹම්ගත ි රීගම් ක්ගේත්රගේ උස ගුණහ්භක අධයහඳනික ඳශුරරුද්ද රඵහ ගදමින් එභ ගභගවය 
ඉටු ි රීගභහිරහ කළඳවී ඇත. තද,ගදඳහේතගම්න්තුගේ සිතිඹම් තහක්ණ නිරධහරීන්, ඡහඹහගේඛණමිතික තහක්ණ 
නිරධහරීන්, ගුන් ඡහඹහරඳකයණ තහක්ණ නිරධහරීන්, දුයසථ ග්රවණ තහක්ණ නිරධහරීන් වහ ඩිප්ත ගරෝභහ 
ඳහඨභහරහ රට අභතය භළනුම් විදයහ ිතළිඵ උඳහධි ඳහඨභහරහ ව උස ඩිප්ත ගරෝභහ ඳහඨභහරහද, ඵහහිය සිවිල් 
ඉාජිගන්රු වහ ප්රහගඹෝගික ුරහුණුි රීම්ද ගභභ ආඹතනඹ භගින් ඳ්නු රළගබ්. ජහතිඹට අනගි ගේඹක් ඳඹනු 
ස, ගදඳහේතගම්න්තු තහක්ණික කහේඹ භණ්ඩරගේ දළනුභ ව කුරතහ නාහ ලීභ ිතණි එභ කහේඹ භණ්ඩරඹට  
අඛණ්ඩ ි්තීඹ ළඩ ටවන් ඳළළ්වීභද ගභභ ආඹතනඹ භගින් සිදුගකගේ. 
 
 175 කට ආන්න ි්තීඹ ලගඹන් ු දුු කම්ර් කහේඹ භණ්ඩරඹි න් වහ අනධයඹන කහේඹ භණ්ඩරඹි න් යුතු 
නිරධහරි භණ්ඩරඹි න් භන්විත ගභභ ආඹතනඹ, ගජයසඨ නිගඹෝජය භළනුම්ඳති (ුරහුණු) ඉඅධයක් (භළ.සි.ආ.) 
ඹටග් ක්රිඹහ්භක ගේ.  
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11.1 ආඹ නඹ ය තුශ ඳත්න රද ඳාඨභාරා 

11.1.1 ය තුශ ඳත්න රද නිල්චි  ඳාඨභාරා 

 

 

අනු 

අංකඹ 
ඳාඨභාරාලේ නභ කාරඹ 

ආයම්බ කශ 

දිනඹ 

අන් කශ 

දිනඹ/අන් 

කිරීභය 

නිඹමි  දිනඹ 

වබාගි 

ව 

ංඛයා 

1 භළනුම් විදයහ ිතළිඵ උඳහධි ඳහඨභහරහ ය 4 2014-10-07 2017-10-06 91 

 

 

 

11.1.2 මිනින්ලදෝරු ලදඳාර් ලම්න්තු වා ය තුශ ඳැැත් ව ලකටි කාලීන ඳාඨභාරා 

 

අනු 

අංකඹ 
ඳාඨභාරාලේ නභ දින ගණන ඳැැත්ව දිනඹ  

1 ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරී ම්භන්ත්රණඹ 2 2017-02-02ඉ03 

2 සිගහස ුරහුණු ළඩුණළු  2 2017-02-10ඉ11 

3 
කහේමික වහ ඳරිඳහරන නිරධහරීන් ව ගජයසඨ සිතිඹම් 
තහක්ණ නිරධහරී ි්තීඹ ාේධන ළඩ ටවන 

3 2017-07-24ඉ 26  

4 

 

මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන් දවහ ි්තීඹ ාේධන ළඩ 
ටවන - 01 

5 2017-08-21ඉ25 

5 

මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන් දවහ ි්තීඹ ාේධන ළඩ 

ටවන - 02 5 2017-.09 – 11ඉ15 

6 
මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන් දවහ ි්තීඹ ාේධන ළඩ 
ටවන - 03 

5 2017-.09 – 18ඉ22 

7 
ගජයසඨ මිනින්ගදෝරු අධිකහරීන් දවහ ි්තීඹ 
ාේධන ළඩ ටවන  
 

2 2017-12-13ඉ14 
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11.1.3 ලනත් ආඹ න වා ය තුශ ඳැැත් ව ලකටි කාලීන ඳාඨභාරා 

අනු 

අං

කඹ 

ඳාඨභාරාලේ නභ දින ගණන 
වබාගි ව 
ංඛයා 

ඳැැත්ව 

දිනඹ  

 

ආඹ නඹ 

1 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු  01 
 

91 
2017.01.10 

කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

2 ුරහුණු ළඩුණළු 01      90 2017.01.17 
සගේච්ඡහ ඵර ගේනහ ුරහුණු ඳහර-ියඹතරහ(ශ්රී 
රාකහ යුධ වුණදහ) 

3 
පූේණභහන ුරහුණු 
ළඩටවන 

03 25 
2017.01.17-
2017.01.19 

ඳරහ් භහේග ාේධන අධිකහරිඹ-ඵදුල්ර 

4 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 91 2017.01.20 
නහවික වුණදහ මූරසථහනඹ-ගකොශම  
 

5 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන් 

03 40 
2017.01.23-
2017.01.25 

 ශ්රී රාකහ ඳරිඳහරන ගේඹ (කණ්ඩඹභ 02) 

6 

එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 
භළනුම් ක්ගේත්ර වඹක 
ුරහුණු ළඩටවන-2016 
(NVQ Level 2/3/4)  

01 
 

90 
2017.01.27 

කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

7 Group 5 10 132 
2017.01.09-
2017.01.20 

ි්තීඹ ුරහුණු අධිකහරිඹ 

8 

එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 
භළනුම් ක්ගේත්ර වඹක 
ුරහුණු ළඩටවන-2016 
(NVQ Level 2/3/4)  

01 91 2017.02.10 
කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

9 Group 6 10 119 
2017.01.30-
2017.02.09 

ි්තීඹ ුරහුණු අධිකහරිඹ 

10 භූ.ගතො.ඳ වහ ගගෝ.ස.ඳ 
ිතළිඵ ුරහුණු ළඩටවන 

03 
 

40 
2017.02.21-
2017.02.23 

ඳරහ් බහ අභහතයාලඹ-අනුයහධුරය 

11 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 
 

31 2017.02.16 නහවික වහ හගරික විදයහපීඨඹ -ත්රිකුණහභරඹ 

12 
විගකෝණභහණ ුරහුණු 
ළඩටවන  

6 31 
2017.02.13-
2017.02.18 

භහේග ාේධන අධිකහරිඹ-(ඹම ඳරහත) 

13 

භළනුම් ක්ගත්ර වඹක 
ුරහුණු ළඩටවන-2016 
(NVQ Level 2/3/4) 
Group 7 

10 122 
2017.02.20-
2017.03.02 

ි්තීඹ ුරහුණු අධිකහරිඹ 

14  එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 25 2017.02.01 ශ්රී රාකහ ගුන් වුණදහ-ියඹතරහ 

15 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු  01 91 2017.03.14 
කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

16 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු  01 59 2017.03.31 නහවික වුණදහ මූරසථහනඹ-ගකොශම 

17 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 83 2017.03.31 සිඹනෆ අධයහඳන පීඨඹ 

18 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන් 

03 
 

42 
2017.04.03-
2017.04.05 

ශ්රී රාකහ ඳරිඳහරන ගේඹ (කණ්ඩහඹභ 04) 

19 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 87 2017.04.06 ශ්රී රාකහ ගුන් වුණදහ-ියඹතරහ 

20 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 1 91 2017.04.07 
කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

21 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන් 

03 42 
2017.04.17-
2017.04.19 

ශ්රී රාකහ ඳරිඳහරන ගේඹ (කණ්ඩහඹභ 03) 

22 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන් 

03 42 
2017.04.24-
2017.04.27 

ශ්රී රාකහ ඳරිඳහරන ගේඹ (කණ්ඩහඹභ 05) 

23 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 70 2017.04.27 සිරි ු භාගර භධය භ.වි. 

24 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 70 2017.04.28 කුඩහ කුු මි ඵහ බකහ වි. 

25 භළනුම් ුරහුණු කවුය 05 57 
2017.05.15-
2017.05.19 

උස තහක්ණ ආඹතනඹ-ගහල්ර 

26 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 78 2017.05.16 සගේච්ඡහ ඵර ගේනහ ුරහුණු ඳහර 



 
 
 
 

51 
 

27 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන් 

02 28 
2017.05.22-
2017.05.23 

ශ්රී රාකහ ඳරිඳහරන ගේඹ (කණ්ඩහඹභ 01) 

28 
වදුන්හදීගම් ුරහුණු 
ළඩටවන වහ භළනුම් 
කවුය 

05 47 2017.05.22-
2017.05.26 

දකුණු ඳශහ් හරිභහේග ගදඳහේතගම්න්තු-ගහල්ර 

29 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 17 2017.05.26 ශ්රී රාකහ නහවික වුණදහ-ත්රිකුණහභරඹ 

30 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 79 2017.05.29 ශ්රී රාකහ කහරතුක්කු කවුය-මින්ගන්රිඹ 

31 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 40 2017.05.30 
කභහන්ගඩෝ ගයජිගම්න්තු ුරහුණු ඳහර-ඌ කුඩහ 
ඔඹ 

32 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 42 2017.06.01 ධේභඳහර භ.වි.-ඵණ්ඩහයගර 

33 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 25 2017.06.12 ිතඹතිස ිතරිගන-ඵණ්ඩහයගර 

34 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 35 2017.06.13 ටී. ඇ.එම්.ගවේය් විදයහරඹ 

35 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 06 35 2017.06.16 ගජෝප්ත  හස විදයහරඹ-ගන්නප්ත ුර 

36 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 32 2017.06.22 ඵ / ආනන්ද භධය භවහ විදයහරඹ - වල්දුම්ුණල්ර 

37 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 34 2017.06.22 නහවික ඳහර--ත්රිකුණහභරඹ 

38 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 72 2017.06.28 ඵයගුණ විලස විදයහරඹ 

39 
භූ.ගතො.ඳ. ව ගගෝ.ස.ඳ. 
ිතළිඵද ුරහුණු ළඩුණළු 

02 36 
2017.06.29-
2017.06.30 

ගයශ වහ ගයශ ායක්ණ ම්ඳ් 
කරභණහකයණ ගදඳහේතගම්න්තු 

40 
ම්ම් භළනීම් වහ භට්ටම් 
ගළනීගම් ුරහුණු ළඩටවන 

04 34 
2017.07.04-
2017.07.07 

ියසත්රික් ගල්කම් කහේඹහරඹ-කුරුණෆගර 

41 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 40 2017.07.07 තහක්ණික විදයහරඹ-භහතය 

42 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 59 2017.07.17 ශ්රී රාකහ නහවික වුණදහ 

43 
හේශික භළනුම් ුරහුණු 
කවුය 

05 92 
2017.07.17-
2017.07.21 

උස තහක්ණ ආඹතනඹ-ගකොශම 

44 
ම්ම් භළනීම් වහ භට්ටම් 
ගළනීගම් ුරහුණු ළඩටවන 

03 25 
2017.07-26-
2017.07.28 

ියසත්රික් ගල්කම් කහේඹහරඹ-භහතගල් 

45 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 24 2017.08.01 දුටු ගළුණණු භවහ විදයහරඹ-වම්ඵන්ගතොට 

46 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 38 2017.08.03 කරහඳ අධයහඳන කහේඹහරඹ-වම්ඵන්ගතොට 

47 
භූ..විදයහ,භූ.ගතො.ඳ වහ 
ගගෝ.ස.ඳ ිතළිඵ ුරහුණු 
ළඩටවන 

02 60 
2017.08.03-
2017.08.04 

කරහඳ අධයහඳන කහේඹහරඹ-භහතගල් 

48 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 59 2017.08.07 ශ්රී රාකහ ගුන් වුණදහ 

49 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 67 2017.08.08 ශ්රී රාකහ ගුන් වුණදහ 

50 
භළනුම් ුරහුණු කවුය 

05 22 
2017.08.14-
2017.08.18 

කු බඹහිතටිඹ විලස විදයහරඹ 

51 
භළනුම් ුරහුණු කවුය 

10 10 
2017.08.14-
2017.08.25 

ශ්රී රාකහ නහවික වුණදහ 

52 අධයහඳන ුරහුණු ළඩුණළු 2 22 
2017.08.29-
2017.08.30 

ේ ගජෝන් ගකොතරහර ආයක්ක විදයහරඹ 
  

53 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 57 2017.09.18 
සගේච්ඡහ ඵර ගේනහ ුරහුණු ඳහර-ියඹතරහ(ශ්රි 
රාකහ යුධ වුණදහ) 

54 ුරහුණු ළඩටවන 03 
 

50 
2017.09.25-
2017.09.27 

අධයහඳන අභහතයහාලඹ (ඌ ඳරහත) 

   
 

 

 

55 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 52 2017.09.29 ගම්ඳව ඵණ්ඩහයණහඹක භ.භ.විදයහරඹ (භසඳන්න) 

56 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 18 2017.10.03 විලහකහ භ.භ.විදයහරඹ 

57 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 68 2017.10.12 ශ්රී රාකහ නහවික වුණදහ 

58 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 45 2017.10.16 නහවික ඳහර--ත්රිකුණහභරඹ 

59 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 
 

50 
2017.10.19 තහක්ණික විදයහරඹ-ඇඹි බිතටිඹ 



 
52 

 

60 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 
 

29 
2017.10.23 යසති භධය භ.විදයහරඹ 

61 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 29 2017.10.30 නහවික ඳහර--ත්රිකුණහභරඹ 

62 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 19 2017.11.06 ඵඉීමලී භධය භ.විදයහරඹ 

63 ුරහුණු ළඩටවන 03 50 
2017-11-
08ඉ10 

ඉඩම් ගකොභහරිස ගදඳහේතගම්න්තු-දකුණු ඳරහත 

64 ුරහුණු ළඩටවන 04 27 
2017-11-
13ඉ16 

ියසත්රික් ගල්කම් කහේඹහරඹ-කෆගල්ර 

65 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 24 2017-11-24 ශ්රී රාකහ නහවික වුණදහ 

66 ුරහුණු ළඩටවන 02 41 
2017-11-
29ඉ30, 

ඉඩම් ගකොභහරිස ගදඳහේතගම්න්තු-දකුණු ඳරහත 

67 ුරහුණු ළඩටවන 05 7 
2017-12-
04ඉ08, 

ඉඩම් ගකොභහරිස ගදඳහේතගම්න්තු-ඌ ඳරහත 

68 එක්ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 33 2017-12-17 ඵඉජනහධිඳති විදයහරඹ 

69 එක් ියන ුරහුණු ළඩුණළු 01 29 2017-12-17 ඵඉකළප්ත ිතටිගඳොර භ.විදයහරඹ 

70 භළනුම් ුරහුණු කවුය 06 58 
2017-12-
18ඉ23 

ඉාජිගන්රු තහක්ණ ආඹතනඹ-කටුනහඹක 

 

12.0 විබාග අංලඹ  

 

ගදඳහේතගම්න්තු විසින් හේෂික ඳ්නු රඵන විබහග නිගඹෝජය භළනුම්ඳති (අධයඹන) ඹටග් ඇති 
විබහග අාලගඹන් ඉටු කයනු රළගබ්. 
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ව
ා 

ැඹ
 ව
 මු
දර
 

(රු
පි
ඹ
ේ
) 

1 

ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ 
(ගදඳහේතගම්න්තු 
කම්කරු) 

11 10 

2017/03/21
-22 

10 

 
 
 
 
 
 
2017/01/
31 

 
 

2017/05/
03 

09 
01 

(අභ්) 

4380.00 
 

219.00 
 

2 
ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ(ාචහයක 
ඵාගරහ බහයකරු) 

03 03 03 03 00 

3 
ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ (ගභරම් 
කම්කරු) 

04 04 04 04 00 

4 ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ (රිඹ 
වහඹක) 

03 03 03 03 00 

 
 

5 
 

ගදන කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ 
(ගදඳහේතගම්න්තු 
කම්කරු) 

97 97 
2017/03/22
-23 

95 
2017/01/
31 

2017/05/
03 

94 
01 

(අභ්) 
- - 

6 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ඳශුණ කහේඹක් භතහ 
කඩඉම් විබහගඹ  

67 66 
2017/05/15-
19 

62 

2017/02/2
8 

2017/07/0
6 

61 
01 

(අභ්) 
- - 

7 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ගදන කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ 

54 47 2017/05/20 22 
2017/07/2

8 
14 

08 

(අභ්) 
5440.00 116.00 



 
 
 
 

53 
 

8 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
තුන්න කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ 

119 116 
2017/05/22-
26 

113 
2017/07/0

6 
107 

06 

(අභ්) 
- - 

9. ශ්රී රාකහ තහක්ෂණ 
ගේගේ නිරධහරීන්ගේ 
II ඳන්තිගේ “ආ” 
ඛණ්ඩගේ ඳශුණ 
ගදඳහේතගම්න්තු 
ඳරීක්ෂණඹ (සිතිඹම් 
තහක්ණ නිරධහරීන් 
වහ) 

13 02 
2017/06/17
-18 

02 
2017/04/
28 

2017/08/
29 

02 
00 
 

3930.00 1965.00 

10 ඵරඹර් ළරු ම් 
ශිල්පීන් ගර ේගේඹේ 
ජනයහල්ගේ වතිකඹ 
නිකු් ි රීගම් විබහගඹ 
1 ගකොට (2017 
අගප්රේල් ගළට් ඳත්රඹ) 

207 182 2017/07/22 108 
2017/05/
19 

2017/10/
02 

# 27 
81 

(අභ්) 

 
 
 

37413.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

11625.00 

      205.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

11625.00 

11 ශ්රී රාකහ තහක්ෂණ 
ගේගේ නිරධහරීන්ගේ 
II ඳන්තිගේ “අ” 
ඛණ්ඩගේ ගදන 
ගදඳහේතගම්න්තු 
ඳරීක්ෂණඹ (සිතිඹම් 
තහක්ණ නිරධහරීන් 
වහ) 

42 01 
2017/09/28
-29 

42 01 
2017/09/
28-29 

00 01 

12 ශ්රී රාකහ මිනින්ගදෝරු 
ගේගේ II ඳන්තිගේ II 
ගශ්රේණිගේ නිරධහරීන්ගේ 
ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ  

85 54 2017/09/10  
2017/05/
26 

2017/12/
18 

22 

15 
(ඌණ 
භ්) 

03 
(අභ්) 

  

13 ඳශුණ කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ 
(ගදඳහේතගම්න්තු 
කම්කරු) 

01 01 

2017/09/18
-22 

01 

2017/07/
31 

2017/10/
06 

01 00 - - 

 
14 

ගදන කහ.කඩඉම් 
ඳරීක්ෂණඹ 
(ගදඳහේතගම්න්තු 
කම්කරු) 

24 24 24 22 
02 

(අභ්) 
- - 

15 ඵරඹර් ළරු ම් 
ශිල්පීන් ගර ේගේඹේ 
ජනයහල්ගේ වතිකඹ 
නිකු් ි රීගම් විබහගඹ - 
II ගකොට (2017 
අගප්රේල් ගළට් ඳත්රඹ) 

# 27 27 
2017/10/21
-22 

22 

1 න 
ගකොට 
භ්ව 
අගප්ත ක්
කඹන් 

2017/11/
21 

08 
14 

(අභ්) 
19454.00 720.50 

16 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ඳශුණ කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ  

29 29 
2017/11/06
-10 

26 

 
 
 
 

 
 
 
 
2017/08/
31 
 

2017/11/
30 

26 
00 

(අභ්) 
- - 

17 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ගදන කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ 

52 52 2017/11/11 27 
2017/11/

30 
19 

08 
(අභ්) 

     
5550.00 

106.00 

18 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
තුන්න කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ 

57 56 
2017ඉ11ඉ13
-17 

54 
2017/11/

30 
51 

03 
(අභ්) 

- - 



 
54 

 

19 භළනුම් ගක්ෂත්ර වහඹක 
ගේගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ඳශුණ කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ  

1218 295 2017ඉ06ඉ03 294 

 
2017/05/
15 

 

2017/06/
23 

 
294 00 49002.00 166.00 

20 ශ්රී රාකහ මිනින්ගදෝරු 
ගේගේ ගදන 
ඳන්තිගේ ගදන 
ගශ්රේණිගේ නිරධහරීන් 
වහ ඳ්නු රඵන 
ගදන කහේඹක්ෂභතහ 
කඩඉම් විබහගඹ 

205 205 විබහග ගදඳහේතගම්න්තු භගින් 2018ඉ01ඉ28 ියන ඳළළ්වීභට නිඹමිත ඇත. 

 

 

 

13.0 ඳර්ලේණ වා ංර්ධන අංලඹ 

 

ගදඳහේතගම්න්තුගේ ප්රගතිඹ ගකගයහි ඵරඳහන දුේර ක්ගේත්රඹන් වඳුනහගගන ඒහ ඹථහ් කය ගළනීභ වහ අදහර 
ගඹෝජනහ ඉියරිඳ් ි රීභ, ගදඳහේතගම්න්තුගේ භළනුම් වහ සිතිඹම්කයණඹ වහ අලය න න ක්රභගේදඹන් 
වඳුනහගළනීභ ව ඒහ ගදඳහේතගම්න්තුගේ පරදහයිතහ වහ කහේඹක්භතහ ළඩි ි රීභ වහ වඳුන්හ දීභ, න 
තහක්ණික ක්රභගේදඹන් ඳේගේණ තු බන් වඳුන්හ දීභ,න තහක්ණඹ වළසියවීභ වහ නිරධහරින් ුරහුණු ි රීභ, 
ගදඳහේතගම්න්තු සිතිඹම් ිතුරරු ඹනහියගේ ත් ිතරිවිතයඹන් ආයක්හ ි රීභ ඹනහියඹ ගභභ අාලගේ ප්රධහන කහේඹ 
බහයඹයි. 
 
ගභභඟින් ාක්රභණ තහක්ණඹ ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹ බහයඹට ආගද්ල ි රීගම් ඳරිේතික ක්රිඹහ බඹ ගවොඳින් ඉටු 
ි රිභට ඵරහගඳොගයෝතු ගේ. ගදඳහේතගම්න්තු ගයගුරහසිඉ නිතය නිගඹෝග ු දුු  ඳරිිය ාගලෝධනඹ වහ භළනුම් ඟයහ 
ඳශ ි රීභද ගභභ අාලගඹන් ඉටුන කහේඹ බහයඹි . 
ඉවත වන් අලයතහඹන් ඳරිපූේණ්ඹට  ඳ් ි රීභ වහ ඳවත වන් ක්රිඹහදහභඹන් ගභභ අාලඹ භඟින් 2017 
ේගේදී සිදු කය ඇත. 

1. යජගේ මිනින්ගදෝරුරුන්ට ව ඵරඹර් මිනින්ගදෝරුරුන්ට SDCAD භිදුකහාගඹ බහවිතඹ වහ කටයුතු 

ළරීමභ. 

2. .ජ. කහේඹහරගේ ප්රම්ඳහදන වහ ළඳයීම් අාලගේ බහවිතඹට ගනොගන්නහ ඳළයණි උඳකයණ ගතෝයහ ියයිගන් 

ඳහල් ව කහේමික විදයහරරට රඵහ දීභ. 

3. ගඵඩහ කශභනහකයණඹ වහ අන්තේජහරගත ගඵඩහ ද්ත ඳද්ධතිඹක් නිේභහණඹ ි රීභ වහ එඹ ළඩි ියයුණු 

ි රීභ. 

4. ගදඳහේතගම්න්තු යහජකහරි කටයුතු ර කහේඹක්භතහඹ ියයුණු ි රීභ දවහ අලය න භිදුකහාග වහ දිඩහාග 

ව සඹාක්රීඹ උඳකයණ මිරදී ගළනීභ වහ අලය න ිතරිවිතය කස ි රීභ. 

5. ගදඳහේතගම්න්තු තහක්ණික ුරසතකහරඹ විධිභ් කස කය ඳරිගණකගත ි රීභ 
 

14.0 හිමිකම් ලිඹාඳදිංචි කිරීලම් භැනුම් 

 

1998 අාක 21 දයණ හිමිකම්  බඹහඳියාචි ි රීගම් ඳනතට අනු ියයිගන් ිතහිටි යජගේ ව ගඳෞද්ග බක ඉඩම් දවහ 
හිමිකම් වතික ඳත්ර නිකු් ි රීගම් අයුණණින් ඉඩම් අභහතයහාලඹ භගින් 2007 ේගේ ආයම්බ ක්රිඹහ්භක න 
ම්ම්විඹ ළඩටවන ඹටග් අලය න කළඩළසතය  සිතිඹම් වහ කළඩළසතය ිතුරරු ගදඳහේතගම්න්තු භගින් කස 
ි රීභ කයනු රඵයි. එභ කටයුතු ගදඳහේතගම්න්තු ක්ගේත්ර කහේඹ භණ්ඩරඹ භගින්ද, එහි ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු සිදු 
ි රීභ ේගේඹේ ජනයහල් කහේඹහරගේ හිමිකම්  බඹහඳියාචි ි රීගම් භළනුම් අාලඹ භගින්ද සිදු කයනු රඵයි. 
 
2017 ගේදී ම්ම්විඹ ළඩටවන ඹටග් දී ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් ගකොට්ඨහල 45 ක භළනුම් ළඩ කයගගන ඹහභට 
මිනින්ගදෝරු ගදඳහේතගම්න්තුට වළි ඹහ රළබුණු අතය, ඊට අභතය උතුරු නළගගනහිය ඇතුළු ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් 
ගකොට්ඨහල 37 ක ගඵදහදීභට නිඹමිත යජගේ ඉඩම්, හිමිකම්  බඹහඳියාචි ි රීගම් ඳනත ඹටග්  බඹහඳියාචි ි රීභට 
වළි න ඳරිිය ප්රහගද්ශීඹ ගල්කම් රුන්ගේ ඉල්ලීභ භත භළනුම් කටයුතු ි රීභටද කටයුතු කයන රිය.   
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2017 ගේ දී මි බඹන 103 ප්රතිඳහදන ඹටග් යජගේ මිනින්ගදෝරුරුන් ව ගඳෞද්ග බක මිනින්ගදෝරුරුන් භඟින් 
ම්ම්විඹ ළඩටවන ක්රිඹහ්භක කයන රිය. ඒ අනු ගභභ ේඹ තුර දහඹක ව යජගේ මිනින්ගදෝරු රුන් භගින් 
ඉඩම් කළඵ බ 66,891 ක්ද  බඹහඳියාචි ඵරඹර් මිනින්ගදෝරු රුන් භගින් ඉඩම් කළඵ බ  38,504 කද භළනුම් කටයුතු  සිදු 
කය  ුණළු කළඵ බ ප්රභහණඹ105,395 ක කළඩළසතය සිතිඹම් කස කය ඇත.  
 
ී ට අභතය ගකොශම භවහ නගය බහ ීමභහ තුර කළඩළසතය සිතිඹම් කස ි රීභට ගඳය ඊට ගඳය ු දහනභක් ගර 
ගකොශම භවහ නගය බහ ීමභහ ආයණඹ න ඳරිිය ඊට අඹ්  ගකොට්ඨහල 47 ට අදහර සිඹළුභ කළඵ බ වහ දශ 
සිතිඹම්ඉ ම්ම්කළඵ බ විඹභන කස කය ඇත.  
 
 
ම්ම්විඹ ළඩ ටවගන් ේතභහන ප්රගතිඹ දළක්ගන ු චි සිතිඹභද ඳවත දළක්ගේ.  
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15.0 ප්රගති අංලඹ 

 

ප්රධහන ලගඹන් ඳවත වන් කහේඹඹන් ගභභ අාලගඹන් ඉටු කයනු රඵයි. 
 

15.1 කහර්ඹ ාධන ාර් ා  

  2016 ේගේ  ේගේඹේ ජනයහල්ගේ කහේඹ හධන හේතහ කස කය නිඹමිත ඳරිිය ඉියරිඳ් කය 
අගනකු් ිතටඳ් ද ගඵදහ වළය ඇත. 

15.2 අඹළඹ කහයක බහ අසථහ වහ හේතහ  

2018 ේගේ  අඹළඹ කහයක බහ අසථහ වහ ඉියරිඳ් කයනු රඵන ප්රගති හේතහ නිඹමිත 
ඳරිිය කස කය ඉියරිඳ් කය ඇත. 

15.3 දදනික  ැඳෑර ලඵදා වැරීභ 

දදනික තළඳෆර ගඵදහ වළරීභ ේඹ ුරයහ නිතිඳතහ භළනවින් සිදු කයන රද අතය, එභඟින් ඳරිඳහරන 
කටයුතු භළනවින් ක්රිඹහ්භක වීභ ඳවු  කයනු රළ ඇඹ. ගදඳහේතගම්න්තුට රළගඵන  බිත ඳු විඳයම් 

ි රීගම් ද්ත ඳද්ධතිඹට (Mail Tracking System) සිඹළුභ  බිත ඇතුර් කය ඇත. ඒ අනු ගම් 
ගේදී  බිත 42476 ක් ඇතුර් කය ඇත. 

 

15.4 චක්රලේඛ ලඵදා වැරීභ 

එක් එක් අාලරට අදහර ේගේඹේ ජනයහල් විසින් නිකු් කයනු රඵන  චක්රගල්ඛචර 
ේගීකයණගේ ගනක් ය ුණරදී සිදුකයන රදී. ඒ අනු අධීක්ණ, අධිකහරි ව ඳරිඳහරන ගර 
ගන් තිබූ චක්රගල්ඛ එක් කහණ්ඩඹක් ඹටතට ගගන “ගදඳහේතගම්න්තු කශභනහකයණ චක්රගල්ඛ“ 
ගර නම් කයන රදී. අදහර ේඹ තුරදී  ඳවත වන් චක්රගල්ඛ  ුණද්රණඹ කය ගදඳහේතගම්න්තු 
කහේඹ භණ්ඩරඹ අතය ගඵදහ වරින රද අතය, ියයිගන් විවිධ ප්රගද්ලර සථහනගත ගක්ෂේත්ර 
නිරධහරීන් ගතද ගභභ අාලඹ භගින් චක්රගල්ඛ තළඳළල් කය ඹනු රළගබ්.  
අන්තේජහර ඳවු කම් රඵහ දී ඇති ඵළවින් සිඹලුභ චක්රගල්ඛ ගබ් අඩවිගේ ඳරි රීභට් විදු් 
තළඳෆර භගින් ඹළවීභට් ළරු ම් කය ඇත. 

        

චක්රලේඛ ර්ගඹ චක්රලේඛ ංඛයා 

ගදඳහේතගම්න්තු කශභනහකයණ චක්රගල්ඛ 06 

ගදඳහේතගම්න්තු කශභනහකයණ චක්රගල්ඛ  බිත 13 

ගක්ෂේත්ර භණ්ඩර චක්රගල්ඛ  08 

ගක්ෂේත්ර භණ්ඩර චක්රගල්ඛ  බිත 20 

කහේඹ භණ්ඩර චක්රගල්ඛ  02 

කහේඹ භණ්ඩර චක්රගල්ඛ  බිත  30 

 

15.5 බාා ඳරිර් නඹ 

ප්රධහන කහේඹහරගේ සිඹලුභ අාලඹන්හි බහහ ඳරිේතන අලයතහඹන් ඉටුකයනු රඵන අතය සිාවර 
- ඉාග්රීසි ඳරිේතන කහේඹඹ බහහ ඳරිේතක නිරධහරිනිඹ භගින් සිදු කයනු රළගබ්. ගදභශ බහහ 
ඳරිේතක නිරධහරි තනතුගයහි නිරධහරිගඹකු ගනොවීභ ගවේතුගන් ගදභශ බහහ ඳරිේතන කටයුතු 
ුණදල් ගගහ ඵහහිය ඳරිේතකගඹකු භගින් ඉටු කයහ ගළනීභට සිදු ඇත. සිාවර-ගදභශ බහහ 
ඳරිේතනඹ වහ 2017 ගේදී රු.78035.00 ක ුණදරක් ගගහ ඇත. 
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15.6 අධයඹන ැසි 

ගභභ ගදඳහේතගම්න්තුගේ කහේඹ බහයඹ ව විවිධ අාල අධයඹනඹ ි රීභ වහ ඳළමිගණන විලස 
විදයහර සිු න් වහ ආයක්ෂක වුණදහ නිරධහරීන් වහ අලය ඳවු කම් රහ ගදනු රඵන්ගන් ප්රගති 
අාලගඹන් න අතය, භහගරෝචිත ේගේ දී  විලස විදයහර සිු න් වහ ආයක්ෂක වුණදහ නිරධහරී 
කණ්ඩහඹම් 13ක් වහ අධයඹන ළසි ඳ්හ ඇත.ඒ වහ සිු න් වහ නිරධහරීන් 559 ගදගනකු 
වබහගි වී ඇත. 

 

15.7 අතිකාර දීභනා ව නිාඩු දින ැටුප් අනුභැතිඹ 

ගදඳහේතගම්න්තුගේ සිඹළුභ නිරධහරීන්ගේ අතිකහර දීභනහ ව නිහඩු ියන ළටුප්ත  වහ 
රළගඵන ඉල්ලීම් ේගේඹේ ජනයහල් ගතින් වහ අභහතයහාල ගල්කම් ගතින් අනුභත කයගළනීගම් 
කටයුතු ව ඒ ඒ නිරධහරීන් ගත අදහර ඳරිිය අනුභළතිඹ රඵහ දීභ ප්රගති අාලගේ ත් කහේඹඹි . 

ගම් අනු 2017 ගේදී අභහතයහාලගේ උඳගදස ඳරිිය අතිකහර වහ ය ුණරදී මූ බක අනුභළතිඹක් 
රඵහග් අතය එඹ ගනොඉක්භන ඳරිිය ගගවීම් කටයුතු කයන රදී. ගභළනි අනුභත ි රීම් ව විගලේ 
යහජකහරි වහ ඳු  කයන රද අනුභත ි රීම් ද ඇතුර් අතිකහර ව නිහඩු ළටුප්ත  අනුභත ි රීම් 
1344 ක් ය තුරදී සිදුකය ඇත. 

  

16.0 ආයක්ක වා ඳවි්ර ා කයුතතු 

භහගරෝචනඹට බහජනඹ ව ය ුරයහභ ගභභ ගේහන් ගදඳහේතගම්න්තු අධීක්ණඹ ඹටග් ුරද්ග බක 
අාලගඹන් ඉටු කය ඇත. සිරැක්භහ සිි යුරිටි ේවිස (ුරද්ග බක) භහගභ ආයක්ක කටයුතු සිදු කර අතය, 
ෆිල්ටේ එන්ඹේභන්ට් ේවිස (ුරද්ග බක) භහගභ ගදඳහේතගම්න්තුගේ ිතරිසිදු  ි රීම් වහ කහේඹහර ඳරිශ්රඹ 
ඳවිත්ර වහ දේලණීඹ ගර ඳ්හ ගළනීභ සිදු කයන රදී.එගව්, ය භළද න විට ඔවුන්ගේ ගේහගේ 
දුේරතහඹන් භතු ව ඵළවින් නළත මිර ගණන් කළහ නිුරනි ක්ලීනින් ේවිස ආඹතනඹට 2017-08-01 
ියන සිට ඳවිත්රතහ කටයුතු බහය ගදන රදී.  

 

17.0 ලේක සුබාධනඹ 

ගදඳහේතගම්න්තුගේ ු බහධනඹ වහ ඳ්කශ ු බහධක නිරධහරි විසින් ු බහධනඹ කටයුතු ඉටුකයනු රඵන 
අතය,භහගරෝචිත ය තුරදී හභහනය ු බහධන කටයුතුරට අභතය ඳවත වන් විගලේ කහේඹඹන්ද 
ඉටුකය ඇත. 

 

i. ජනහරි භ 02 න ියන යහජකහරි ආයම්බ ි රීභට ගඳය ග් ිතරි් ගද්ලනඹක් ඳ්හ සිඹළුභ 
කහේඹ භණ්ඩරඹට ග් ඳළන් ාග්රවඹක් ඳළළ්වීභ. 

ii. සිාවර වහ හින්දු අළු් අවුරුදු උ්ඹ ඳළළ්වීභ වහ ගදඳහේතගම්න්තුගේ නිරධහරීන් වහ 
ඔවුන්ගේ දරුන් වබහගි කයහ ගළනීභ වහ ජඹග්රහවකයින්ට තෆගි ිතරිනළී භ. 

iii. සිාවර වහ හින්දු අළු් අවුරුදු උ්ඹ ගනුගන්  වහ ේහහනගේදී කහේඹ භණ්ඩරඹට විදු බ 
උඳකයණ, ඳහවන්, ගයියිතළි වහ ගඳෝඳ් ඹනහියඹ වන මිරට ණඹ ඳදනභ භත රඵහදීභ. 

iv. කහේඹ භණ්ඩරගේ කුඩහ දරුන් රැක ඵරහ ගළනීභ වහ ියහ ු රැකුම් භධයසථහනගේ ඳවු කම් 
ළඩි ියයුණු කය ඳ්හ ගගන ඹහභ. 

v. වන මිරට අතයලය ද්රය ළඳයීගම් ගශද ළරක් ියහ විගේකගේ දී ඳ්හ ගගන ඹහභ වහ 
ු බහධක ආඳනලහරහගේ කටයුතු භළනවින් ඳ්හ ගගනඹහභ. 

vi.  ගක් උ්ඹ, නයහත්රි උ්ඹ ඳළළ්වීගභන් ගදඳහේතගම්න්තු නිරධහරීන්ගේ භහනසික 
ාගේදනඹ නළාවීභ. 

vii. ගේක ු බසිද්ධිඹ වහ විවිධ දදයහඹන වහ උඳගදස ළඩ ටවන් ඳළළ්වීභ. 

 

ගභඹට අභතය කහේඹ භණ්ඩරගේභ ාවිධහනගඹන් යු් මූඳකහය ණඹ දීගම් මිතිඹක්ද, ක්රීඩහ   භහජඹක්, 
ුරසතකහරඹක් වහ ි ඹවීගම් ලහරහක්ද ක්රිඹහ්භක ඳතී. තද ගඵෞද්ධ ාගභඹ වහ ාගීත කඹ ව ගේහ 
නිතහ ාගභඹ භගින් ගඳොදු කටයුතු ක්රිඹහකහයකම්ද සිදු කයනු රළගබ්.  
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18.0 භාප්තිඹ 

  

භහගරෝචිත ය වහ ළරු ම් කර ඳරිිය ඉරක්කගත කහේඹඹන් ුරයහලීභට අභතය යජගේ ාේධන 
යහඳිතීන් වහ ගභන්භ භහජ ු බහධන කටයුතු වහ අලය න්නහව වියසි භළනුම් වහ සිතිඹම් 
අලයතහඹන් ඉතහ හේථක ඉටු ි රීභට ගදඳහේතගම්න්තුට වළි  විඹ. ඒ වහ අලස ඹ න තහක්ණික 
දළනුභ ළඩි ියයුණු කය ගළනීභටද, න තහක්ණික ගභරම් වදුන්හදීභටද වළි ව අතය භළනුම් කටයුතුර 
ප්රගතිඹ 125% දක්හ ශඟහ කය ගළනීභටද වළි  විඹ. එන් කහේඹ හධනඹක් ගභභ ේඹ තුරදී ඉටු කය 
ගළනීභට වහඹ ව ගදඳහේතගම්න්තුගේ සිඹළුභ ගේහරට වහ සිඹළුභ භට්ටම්රට අඹ් ගේක භණ්ඩර 
හභහජිකයින්ගේ ගේඹ ඉව බන්භ අගඹ කයන ඵ ගභහිරහ නිටුවන් කශ යුතුඹ. එගභන්භ ගභභ කහේඹඹන් 
ඉටු ි රීගම් දී ඉඩම් වහ ඉඩම් ාේධන අභහතයාලගේ  නිරධහරීන්ගගන් ගභන්භ සිඹළුභ ි්තීඹ 
මිති බන්ද රද වගඹෝගඹ අගඹ කයමි.  

 

 

            

පී.එම්.පී. උදඹකාන්  

ර්ලේඹර් ජනයාේ 
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