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01. හැඳින්වීම 

වයාපෘති ක කනානාක හ  ා ීක්ෂණ හ පාපෘතාර්තප්තුවේපප රරධානතා වකීමා වුයප   යප  

සංවර්ධන වැඩසට තු ස  වයාපෘතින්තු කනමනන්තු ස  දාාා ල පාස රිතයාමකාක ම ා ත රු ක රීමා 

සඳ ා ීාාා සංවර්ධන වැඩසට තු ස  වයාපෘති ක ීක්ෂණ හය රීමා ස  යකමටාට ාෂණරීමා ල. 

2015 වර් ප දී පෘතමක රු නව  යප  යා කක සංවර්ධන සැාැස්ප් ීවසාන ී මුහ වූප   ට වේන 

 ක සා  ආර්ථික වර්ධනයෂණ සාඟ සාවේලිත රරාපීය ය සංවර්ධනයෂණා නඟා ක  කැමා ල. පාා 

ී මුහ සාෂණ ාමක ක  කැමා සඳ ා ස්ථාපිත ආර්ථික කටයුවේ පිළිබඳ නිාධාරි කන්ටුව (OCEM), 

ආර්ථික කටයුවේ පිළිබඳ ීාාතය ාණ්ඩා කන්ටුව (CCEM), ීවසාන වශපයතු ීාාතය ාණ්ඩාය 

ාඟිතු කුය ාබන රර කපෘතමක කාය න් හයතු රිතයාමකාකම ් ීක්ෂණ හය පාා පාපෘතාර්තප්තුවේවට 

පෘතව ුය ාැබූ ීත , ඒ ීුයව රර කපෘතමක ක න් හයතු රිතයාමකාක ම ප් රරක කය නිමෂණ හය ක  (ස කපෘතතා, 

ාාසිකව  ා කාර්වේාය වශපයතු) වාර්තා රීමා ීවශය ිය.  

පාපාස පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු ීග්රාාාාතය කාර්යාාය පවත නි කපෘතතා පය මු ක ුය ාබන 

ඉ ත කන්ටු ස  ීාාතය ාණ්ඩාය ිසිතු කුය ාබන න් හයතු රිතයාමකාක රීමපා ත තමකවයතු 

පපෘතතුුය් ක ුය ාබන වාර්තාවතු,  සෑා න් හයකා ීපේෂණෂිත සංවර්ධන ඉාෂණකයතු ඒ 

ආකා පයතුා නඟා ක  කැමාට  පුළුල් ාායකමකවයෂණ ාබා දී යත. 

මීට ීාත ව, පර්ඛීය ීාාතයාංශ ාඟිතු රිතයාමකාක ක ුය සංවර්ධන වැඩසට තු ස  වයාපෘතින්තු 

ීක්ෂණ හය රීමා සඳ ා පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු ිශාා ස්පෘතමක රරාාහයෂණ පවතු ක  යත. 

පාා ීක්ෂණ හ රිතයාවලියට ාාසික ස  කාර්වේාය රරක ක සාාපා නනයතු, ෂණප ේත්ර් සමීෂණ හයතු, 

කැටලු නි ාක හය ක  කැමප් රැස්ම ්, රරක ක සාාපා නනය සඳ ා වන ඉ න ා්ටප් සාකච්ඡා 

(ආංශික ස  ී මුාල් ස්පෘතාාන සාාපා නනයතු) ස  නි කපෘතතා වාර්තාක හයතු ීතුතර්කත පප. 

පාා පාපෘතාර්තප්තුවේපප ීධිෂණ හය පිළිබඳ සාස්ථ කාර්යභා ය සංවර්ධන වැඩසට තු  ා 

වයාපෘතින්තු ත මටාට ස  කාන න රිතයාකාමමකවය සඳ ා පෘත මටක් සැපෘතමටාෂණ සි ක ක ුය ාබ ල. රරාපීය ය 

සංවර්ධනප  වැාකමකකා ප ේවේපවතු දිස්ත්රිෂණ ා්ටන්තු රිතයාමකාක ක ුය ාබන සංවර්ධන 

වයාපෘතින්තු ත රරක ක සාාපා නනයතු ස  ස කපෘතතා  ා ාාසික ීක්ෂණ හයතු පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව 

ිසිතු සි ක ක ුය ාබ ල. ීාාන දිස්ත්රිෂණකයතු ත වාර්ෂිකව සැාමට් කන වයාපෘතින්තු ීාාා වර් ය වේාදීා 

නිා රීමපා තාා මටාට ස  කාන න මුාල් කාා යාා සඳ ා පාා කාර්යය ිශාා පෘත මටකාෂණ සාසන 

ාදී. 

තමක ී මුණු සාෂණ ාමක ක  කැමපා තාා පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව, ආයතන  ා මූාය කටයුවේ සඳ ා 

පවතුවූ ීංශයතුට ීාත ව රරධාන සංවර්ධන පමකාාවතුට ීුයව ීංශ 09 ෂණ යටපමක පාා සියලුා 

ීක්ෂණ හ කාර්යයතු ඉටු රීමා සඳ ා පෘත මටක් සැපෘතමටාට වූ  කත ක  යත.  

ඒ ීුයව, පාා වාර්තාව ාඟිතු පාපෘතාර්තප්තුවේපප 2016 වසපර් කාර්යසාධනය ඉදිරිපෘතමක පකපර්. 

02. දැක්ම, මමමහවර, අරමුණු සහ ඉලක්ක 

යා කක ා්ටප් සංවර්ධන ී මුණු ස  ඉාෂණකයතු කාර්යෂණ ා පාස නඟා ක  කැමා සඳ ා 

පාපෘතාර්තප්තුවේපප කාර්ය භා ය කුාෂණ ිය යුවේා ස්බතුධපයතු කාර්ය ාණ්ඩාය ිසිතු සාකච්ඡා 

වට රී තපෘතයෂණ ීවසානප  පාපෘතාර්තප්තුවේපප ි ය පෘතථයට ීාාන ාැෂණා, පාප ව , ී මුණු ස  

ඉාෂණකයතු සඳ ා එකඟ ිය. 
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දැක්ම 

“සඵලදායි සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම උමදසා ප්ර ධාන හුල්කකු  වීම” 

 

මමමහවර 

“ප්ර තිඵඵල සහතිඵක ිරීමම ිණිසස රයම  ියයු  සංවර්ධන ප්ර තිඵපත්තිඵ, වැඩසටහන් හා වාාපිතිඵන් 

අධීක්ෂණය ිරීමමේ සහ ඇගයීමේ මක්න්ද්රජසථාානය වයමයන් කටුතු  ිරීමම” 

 

අරමුණු / ඉලක්ක 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  යප  රර කපෘතමක ක, වැඩසට තු  ා වයාපෘති ක රිතයාමකාකම ා පිළිබඳව රරක කය ීක්ෂණ හය 

ස  පෘතමට ිපෘත ් රීමා. 

ii. ිපීශ ී මුාල් යටපමක රිතයාමකාක වන සංවර්ධන වයාපෘති ක වා පාප යු් කටයුවේ 

ීක්ෂණ හය රීමා ස  එා සංවර්ධන වයාපෘති ක රිතයාමකාකම ප් රරක කය ීර්ධ වාර්ෂික 

වාර්තා ාඟිතු රරකාශයට පෘතමක රීමා.  එා වයාපෘතින්තු  ත රරක කය පපකවමක රීමාට ස ාය 

ම ා ස  එා ී මුාල් භාිතා රීමප්  කර්වාතා ාක  වා කැමාට ීවශය පියව  කැමා. 

iii.  ායය ආපය යන සැාැස්ප් සඳ තු ඉතා වැාකමක සංවර්ධන වයාපෘති ක ීක්ෂණ හයට 

භායනය රීමා ස  එා වයාපෘතින්තු නියන්ත කාා මාාාව වේන නිසි පෘතරිදි රිතයාමකාක රීමා 

ාඟිතු ආර්ථික සංවර්ධනය පපකවමක රීමාට ීවශය ාකපපෘතතුම ා. 

iv. ිපීශ ආධා  වයාපෘතින්තු  ත කාර්ය සාධනය ිාර්ශනය රීමා සඳ ා ී මුාල් 

ස්පෘතාාක ලතු සාඟ ඒකාබීධව රරක ක සාාපා නන රැස්ම ් පෘතැවැමකම ා  ා එා 

න් හයතු ීාාන පෘතාර්ශවයතු පවත ාතුවා යැම ා. 

v. ආර්ථික කටයුවේ පිළිබා ීාාතය ාණ්ඩා ීුය කන්ටුපව ත න් හයතු රිතයාමකාක ම ප් 

රරක කය පෘතමට ිපෘත ් රීමා  ා වාර්තා රීමා. 

vi. පර්ඛීය ීාාතයාංශ යටපමක රිතයාමකාක වන  ායය වයවසායතු  ත රර කදා පෘතාාක  ාමුව 

සකස් රීමා සඳ ා  ීවශය  පෘත මටක් සැපෘතමටා. 

vii. පත  ාකමක රරධාන වයාපෘති ක  ා වැඩසට තු යකමටා ස  එාඟිතු ඉදිරි වයාපෘති ක සැාමට් 

සකස් රීමා සඳ ා ාකපපෘතතුම ් ාබා දීා. 

viii. වයාපෘති ක ස  වැඩසට තු ත ීක්ෂණ හ ස  යකමට් ධාරිතාවය ශෂණ කාමක රීමා. 
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03  සංවිධාන වරහය 

වයාපෘති ක කනානාක හ  ා ීක්ෂණ හ පාපෘතාර්තප්තුවේව ීධයෂණ  යන ාල් ස  ී කපර්ක ීධයෂණ  

යන ාල්ව කතු  කපාපනකුපේ සිජු ීක්ෂණ හය යටපමක ෂණප ේත්ර් ීංශ 9 ෂණ ස  ස ාය ීංශ 02 ෂණ ාඟිතු 

රිතයාමකාක ිය.  එා ීංශ පෘත ත පෘතරිදිය. 

ක්මෂේත්රර අංය 

i. ාානව ස්පෘතමක ෂණප ේත්ර්ය 

ii. සමාජීය ස  ආකන්ක ෂණප ේත්ර්ය 

iii. කිෂිකර්ා ෂණප ේත්ර්ය 

iv. රරාපීය ය සංවර්ධනය ෂණප ේත්ර්ය 

v. ා යන උපෘතපය ගීතා ෂණප ේත්ර්ය 

vi. රරවා න ෂණප ේත්ර්ය 

vii.  ායය පෘතාාන ෂණප ේත්ර්ය 

viii. පෘතරිස  ෂණප ේත්ර්ය 

ix. කර්ාාතුත ස  මූාය ෂණප ේත්ර්ය 

 

 සහාය අංය 

i.  ආයතන ීංශය 
ii.  මුාල් ීංශය 
 

සියලු ෂණප ේත්ර් ීංශ තාෂණ ණික ීංශ වශපයතු සංවර්ධන වයාපෘතින්තු  ීක්ෂණ හයට සිජුවා 

ාායකමකවය සපෘතයුය ාැබූ ීත  පාපෘතාර්තප්තුවේපප එා කාර්යභා ය කාර්යෂණ ාව ඉටු රීරිාට ීවශය 

පෘත මටක් මුාල්  ා ආයතන ීංශ ිසිතු සාසා පාුය ාැබීය (සංිධාන වු ය - යමුණුා I). 

3.1 මදපාර්තමේන්ු මේ කාර්ය මණ්ඩලය ිණළිබඳ මතොරු ු  

2016.12.31 දින වන ිට පාපෘතාර්තප්තුවේපප කාර්ය ාණ්ඩාය පිළිබා පත  වේ ක පෘත ත පෘතරිදි ිය. 

වගු අංක 01 : කාර්ය මණ්ඩල මතොරු ු  
 

 

කාර්ය මණ්ඩල වර්ගීකරණය 
අනුමත කාර්ය 

මණ්ඩලය 
තාා කාර්ය 

මණ්ඩලය 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාාව 

ිධායක පරේණිප  නිාධාම 37 30 07 

තින්ය ා්ටප් නිාධාම 01 01 - 

ීම න්ය ා්ටප් නිාධාම 50 27 23 

රරාථන්ක ා්ටප් නිාධාම 20 19 01 

 
එකු ව 

 

108 

 

77 

 

31 
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3.3 අයවැය මතොරු ු  

2016 වර් ය සඳ ා ීුයාත වූ ියා් යස්තප්තුවේව ස  වාර්ෂික ියා් රරස්ථා  ීංක 01 ාඟිතු 

ඉදිරිපෘතමක පකපර්. ීයවැය පත  වේ ක පිළිබඳව සිස්ත ාමකාක වාර්තාවෂණ යමුණුා II පාස ඉදිරිපෘතමක ක  

යත. 
 

වගු අංක 03 : අයවැය මතොරු ු  - 2016 
 

 

 

ප්ර සථාාර අංක 01 : අයවැය මතොරු ු  - 2016 
 

 

 
 

04.  මදපාර්තමේන්ු මේ කාර්යභාරය 

 ායය ී මුණු වාට සාකාමීව සාාාියය  ා රරාපීය ය ි ාතාවයතු ීවා ක න්තු  ක සා  ඉ න 
ආර්ථික වර්ධනයෂණ ස   ක සා  සංවර්ධනයෂණ ාබා කැමප් ීභිාාශය ඉටු ක  කැමා සඳ ා  යය 

ිසිතු  සංවර්ධන රරපපශයතු  ා නවයතාවයතු රිතයාමකාක ක  යත. 

ඉ ත ී මුණු ාඟාක  කැමා සඳ ා  යය ාඟිතු රරධාන සංවර්ධන පමකාාවෂණ පෘතාාක ක කනින්තු එෂණ 
එෂණ පර්ඛීය ීාාතයංශ යටපමක කුඩා, ාධයා  ා ා ා පෘතරිාාහ සංවර්ධන වයාපෘති ක  ා වැඩසට තු 
1356 ෂණ රිතයාමකාක ක  යත. පාා වයාපෘති ක ීවේරිතු 308 ෂණ, වයාපෘති කප  යස්තප්තුවේ පිරිවැය 
 කපියල් න්ලියන 500 ඉෂණාවා යන ා ා පෘතරිාාහ වයාපෘති ක පප. සාසථ් වයාපෘති ක පිරිවැය 

යස්තප්තුවේවට ීුයව වයාපෘති ක වර්ගීක හය ව අ ීංක 03  ත ාෂණවා යත. 
 

රරාේධන ියා් පුන ාවර්තන ියා් 

13.99 

91.18 

12.84 

87.84 

යස්තප්තුවේකත ියාා 

යස්තප්තුවේකත ියාා සතය 
ියාා 

ප්ර ාග්ධන සහ පුනරාවර්තන වියදේ - 2016 (ු .මි.) 

ප්ර ාග්ධන සහ පුනරාවර්තන වියදේ - 3016 (ු .මි.) 
 

කාණ්ඩය ඇසථතමේන්ු ගත වියදම සතා වියදම 

රරාේධන ියා් 13.99 12.84 

පුන ාවර්තන ියා් 91.18 87.84 

මුළු එකු ව 105.17 100.68 
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වගු අංක 03 : සමසථා ඇසථතමේන්ු ගත වියදමට අනුව වාාපිතිඵ වර්ගීකරණය (ු .මි.) 
 

වාාපිතිඵ සංඛ්යාාව 

අරමුද්ක මූලාශ්රස 
 

සමසථා ඇසථතමේන්ු ගත වියදමට (ු .මි.) 

<50 50-500 500-3000 3000-5000 >5000 

ිපීශ 502 511 152 26 34 

පීය ය 7 28 24 18 54 

මුළු එකු ව 509 539 176 44 88 

 
ඉ ත ාැෂණවූ පාපෘතාර්තප්තුවේපප රරධාන ි ය පෘතථයට ීාාන කාර්යභා ය තුට ීාත ව ආර්ථික 

කනානාක හය පිළිබඳ ීාාතය ාණ්ඩා කන්ටුව (CCEM)  ා ආර්ථික කනානාක හය පිළිබඳ 

නිාධාම කන්ටුව (OCEM)  ත කුය ාබන සංවර්ධන මූාා ්භයතු ස  යා කක පාප යු් ාැදිරිප  දී 

(NOR) වයාපෘති කවා ිපශේෂිත කැටළු   ීක්ෂණ හය රීමප් රිතයාවලිය සි ක ක ුය ාැබ යත. 

තවා  ායය වයවසායතු 295 ෂණ සඳ ා ීපේෂණෂිත පකටිකාන න, ාධයකාන න ස  දි අකාන න රර කදා 

තාර්රීක ීයුරිතු  ඳුනාකැමාට ස ාය ම ා ස  කාර්වේාය වශපයතු එා ආයතනයතු ත රර කදා 

ීක්ෂණ හය රීරිාටා 2016 වර් ප  පාා පාපෘතාර්තප්තුවේපප රරමු  කාර්යයතු ීතරිතු රරධාන ිය. 

පබ ප  ායෂණ  ායය වයවසායතු සවේව තා ආයතනපය ත රර කදා ාාාය ස  රර කදා  ාමුව සැකමාා 

පිළිබඳව ාැුයා රරාාහවමක පන වූ ප  ලතු පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව 2016 වර් ය පු ා පුහුණු සැසි 

ාාාාවතු, උපෘතපීශහ වැඩමුළු, ආයතනික උපෘතපීශන පසේවාවතු ස  ීතුතර්යාා ස්බතුධතා ාඟිතු 

පෘත මටක් සැාමාා (on line help) ාඟිතු 2016 - 2018 ාෂණවා වන ආයතනික රර කදා  ාමුව සැකමාා 

සඳ ා ස පය කය ාබා පාන ාදී. ආයතනික රර කදා  ාමුපව ත එකඟවූ ඉාෂණක ාැමා සඳ ා සෑා 

ීංශයකා රර කදායතුට ීාාන (KPIs) මුලික කාර්ය සාධන ාර්ශකයතු  ඳුනාකැමා සි ක ක න ාදී. 

පාා වයායාාපය ත රර කදායෂණ පාස  ායය වයවසායතු 213 ක ආයතනික රර කදා  ාමුව සකස් ක  

ීවසාන රීමාට  ැරී රු ීත , ඉතු ආයතන 157 ෂණ 2016 වර් ය සඳ ා රරක කය වාර්තා ක න ාදී.  

(යමුණුා III) 

 ායය ආපය යන උපාසා පය ාවා ය ක ස්පෘතමක කාර්යෂණ ා  ා දාාාමට ීතුාන්තු උපෘතපය ගී පක ට 

කතුනා බව ත රු ක ක ුය සඳ ා පාා සංවර්ධන වයාපෘතින්තු ිධිාමකව  ා ී ණ්ඩව ීක්ෂණ හය රීමා 

 ා ීවශය ීවස්ථාවතු තදී යකමට් සි ක රීමප් වකීමා පාා පාපෘතාර්තප්තුවේවට පෘතැවම යත. එබැිතු 

2016 වර් ප දී පාපෘතාර්තප්තුවේව සවේ ිිධ ීක්ෂණ හ ක්රරාපපායතු උපෘතපය ගී ක  කනින්තු 

වයාපෘතින්තු  ා වැඩසට තු ීක්ෂණ හ රීමාට පාපෘතාර්තප්තුවේව සාමක ම  යත. 

4.1 අධීක්ෂණ ක්රසමමේදයන් 

රරාථන්ක  ා ීම න්ය මූාාර, එන් ෂණප ේත්ර් සමීෂණ හ, නිමෂණ හ  ා රරශ්නාවලිතු ාඟිතු ාමකත එෂණරැස ්

රීමා,  ාි කකාංක පෘතීධ ක භාිතපයතු රැස් කන ාමකත ිශ්පල් හය රීමා, ස  රර කදා ීර්ථකථනය 

රීමා ස  එා රර කදා පෘතාාක ක  කනින්තු වයාපෘති ක  ා වැඩසට තු ීක්ෂණ හය රීමා සි ක පකපර්. එ තදී 

පවනස්ක් යපත මක ීක්ෂණ හ පෘතීධ ක ාඟිතු ීවශය නිවැ දි රීම් සි කරීමාට රිතයාාාර්ක කුය ාැපේ. 
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4.1.1 ප්ර ගතිඵ වාර්තා මිනන් අධීක්ෂණය ිරීමම 

 ක.න්ලියන 500 ට වැනම වයාපෘතින්තු ත ාාසික රරක ක වාර්තා  ක.න්ලියන 500 ට ීඩු වයාපෘතින්තු ත 

කාර්වේාය රරක ක වාර්තා ා ීාාා පර්ඛීය ීාාතයාංශය ාඟිතු ඉදිරිපෘතමක රීමා සි ක කන යුවේ පප. 

4.1.3 ක්මෂේත්රර ාාිකකා මිනන් අධීක්ෂණය ිරීමම 

වයාපෘතින්තු ත ීාාා රරක ක වාර්තා ිශ්පල් හපයතු ාවේවන යතැ් වයාපෘතින්තු ත පෘතව කන නිශ්ත ත කැටළු 

නි ාක හය රීමා සඳ ා පාා පාපෘතාර්තප්තුවේපප ාැදි මක ම ා ීතයාවශයය පප. එවැනි 

ීවස්ථා වතුවාදී එා වයාපෘතින් ෂණප ේත්ර්යතු පෘතමෂණ ා රීමා සඳ ා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු ෂණප ේත්ර් 

නාරිකා සංිධානය ක ුය ාැපේ. 2016 වසපර්දී ෂණප ේත්ර් නාරිකා 27 ෂණ රිතයාමකාක ක න ාදි. 

වගු අංක 04 : ප්ර ගතිඵය ක්මෂේත්රර ාාිකකා මිනන් අධීක්ෂණය – 2016 

 

අංයය 
පවත්වන ලද ක්මෂේත්රර 

ාාිකකා සංඛ්යාාව 
අදාල අංය මවත 

මයොමුකරන ලද ගැටළු 

කර්ාාතුත මුාල්  ා පෘතරිස  01 01 

කිෂිකර්ා ස  වාරිාාර්ක 01 01 

ාානව ස්පෘතමක සංවර්ධන 08 08 

සාාාජීය  ා ආකන්ක 03 03 

රරාපීය ය සංවර්ධන 
 

01 01 

රරවා න 
 

04 04 

ා යන උපෘතපය ගීතා 06 06 

 ායය පෘතාානය  03 03 

මුළු එකවේව 27 27 

4.1.3 විමයේෂ රැසථවීේ සහ සාකච්ඡා පැවැත්වීම 

නව මූාය රරභවයතු වු ාමකාක ක කණු, සිස්ත ාමකාක සංවර්ධන ිකල්පෘතයතු ස  නව රරපපශයතු  ත පෘතව කන 

නිශ්ත ත කැටළු සාාපා නනය රීමා සඳ ා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු වයාපෘති ක ීධයෂණ කව කතු, 
පක තුත්ර්ාමකක කවතු, සංවර්ධන පෘතාර්ශවක කවතු, පර්ඛීය ීාාතයාංශ නිාධාමතු ස  මුාල් 
ීාාතයාංශප  ීපනකුමක පාපෘතාර්තප්තුවේවා නිපය ියත ලතුපේා ස භාගීමකවපයතු ිපශේ  රැස්ම ් 

ස  සාකච්ඡා කහනාවෂණ පෘතවමකවන ාදී.  
 

 

 

මාතර - මබලිඅත්ත දුේිකය මාර්ග ඉදි ිරීමමේ වාාපිතිඵය - අදියර 01 
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රසවි මගොඩනැින්කල - යාතිඵක ිණළිකා ආයතනය          කලවංචිකුඩා මරෝහල - මඩකලපුව 

මහරගම 

 
 

අග්නිදිග වියථව විදාාලම  මහාාාර්ය කකකය         ු ණුණු වියථව විදාාලම  මූලා හා කළමනාකරණ   

සඳහා වූ මගොඩනැිනලි සංකීර්ණය ඉදි ිරීමම              පීඨය සඳහා වූ මගොඩනැිනලි සංකීර්ණය ඉදි ිරීමම 

යාතිඵක පද්ධතිඵ පාලන නවාකරණ 

මධාසථාානය ඉදිිරීමම - ශ්රීඨ යයවර්ධනපුර 

කුඩා පිකමාණ යල විදුලි උත්පාදන වාාපිතිඵ 

ක්මෂේත්රර පීමක්ෂණය - ඉු ක්පැලැසථස, බලංමගොඩ 
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වගු අංක 05 : 3016 වර්ෂම  පැවැත්වූ සාකච්ඡා සහ විමයේෂ රැසථවීේ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

05. විමයේෂ ක්රිතයාකාරකේ 
 

 ආර්ථික කළමනාකරණය ිණළිබඳ අමාතා මණ්ඩල කමිුවමේ (CCEM ) මමමහුතේ මැදිික 

රැසථවීේ සේබන්ධීකරණය. 
 

ආපය යක ලතු ස  වයාපෘති කවා පෘතවමකනා කැටළු සඳ ා ිසඳු් ාබා ාබාකැමප් ී මුණිතු ීග්රාාාාතය 

කාර්යාාප  පාප යු් ාැදිරිප  දී රැස්ම ් 23 ෂණ සංිධානය ක න ාදී. එා රැස්ම ප්දී ිිධ ෂණප ේත්ර් 

යටපමක කැටළු 123 ෂණ සාකච්ඡාවට කමක ීත  ඒ සඳ ා ිසඳු් ා ාබා  කනි. 

 

රැසථවීේ / සාකච්ඡා වර්ගීකරණය සංඛ්යාාව 

රරක ක සාාපා නන රැස්ම ් 33 

ආංශික රැස්ම ් - 

රරාාන ආයතන සාඟ රැස්ම ් 07 

වයාපෘති ක පාප යු් කන්ටු  / වයාපෘති ක සන්බතුක්ක හ කන්ටු රැස්ම ් 38 

පවනමක ිපශේ  රැස්ම ්  / සාකච්ඡා 53 

 ායය වයවසාකයතුට ීාාා රැස්ම ් 30 

ීධා  සපෘතයතුනපේ සාාපා නන රැස්ම ් 01 

මුළු එකු ව 166 

 

විමද්ය ආධාර අරමුද්ක සපයන්නන් සමග ප්ර ගතිඵ සමාමලෝාන රැසථවීේ 
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වගු අංක 06 : තීරණ ක්රිතයාත්මක ිරීමමේ සමසථා ආංශික ප්ර ගතිඵය 

 

 අංයය ක්රිතයාත්මක ිරීමමේ ප්ර ගතිඵය / ගැටළු සංඛ්යාාව / කු ණු (%) 

76-100 51-75 26-50 0-25 සහ 

මවනත් 

එකු ව 

1 සංනා ක සංවර්ධනය 32 07 27 05 71 

2 
ි කලිය  ා 

බාශෂණ කය 
15 02 03 07 27 

3 පසෞ ය 03 02 02 02 09 

4 රරවා න 05 04 - 01 10 

5 යාය 04 - - - 04 

6 කිෂිකර්ාය - 02 - - 02 

 මුළු එකු ව 59 17 32 15 123 

 

 යාතිඵක ඇගුතේ ප්ර තිඵපත්තිඵය මකුවේපත් ිරීමම. 
 

ඊට ීාත ව, පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු යා කක යකමට් රර කපෘතමක ක සැකමාප් වකීමාට බැී  සිී. 

පාා ී මුණිතු යා කක යකමට් රර කපෘතමක කය පකටු්පෘතමක රීමා සඳ ා පෘතාර්ලිප්තුවේ නිපය ියත ලතු, 

 ායය නිාධාමතු, ආධා  සපෘතයතුනතු  ා විමකන්ය සංිධාන වා ීා ස් ාබාකැමාට “Stake Holders 

Consultant Sessions”  ස  වැඩමුළු ාාාාවෂණ සංිධානය ක න ාදී. 2016 පාසැ්බර් ාස පෘතැවැමක වූ 

වැඩමුළු පාක සඳ ා ස භාගී වූ පෘතාර්ශව ක කවතුපකතු ාබාකමක ීා ස් ස  පය යනා පය ාා කනින්තු 

2016 වර් ය ීවසාන වන ිට යා කක යකමට් රර කපෘතමක කප  සිස්ත ාමකාක පකටු්පෘතත නිා රීමාට 

 ැරීිය. 

 

 වාාපිතිඵ තක්මසේු කරණය සහ ඇගයීම. 

සංවර්ධන වයාපෘති ක තෂණපසේ කක හය ස  යකමටප් දී පෘතව කන මාාාවතු සැාරීල්ාට කනින්තු 2016 

වර් ය සඳ ා එෂණ වයාපෘති කයෂණ පෘතාහෂණ පත  ා කතුනා ාදී. 

ඒ ීුයව,  ාාවත නාරිපක ඩැල්ා පි තටි  ාාවත නිවාස වයාපෘති කය යකමටා සඳ ා පත  ාකතුනා ාදී. 

නිවාස  ා ඉදිරීම් ීාාතයාංශය ස  නාකරික යනාවාස සංවර්ධන ීාාතයාංශය,  ාාවත නක  

සභාව,  ාාවත රරාපීය ය පල්ක් කාර්යාාප  නිාධාමපේ ස භාගීමකවපයතු පෘතැව ක සාකච්ඡා ස  

ි ය පෘතථය  ඳුනා කැමප් සැසිවා  ාගිතු ාබාකමක පත  වේ ක ාත පෘතාන්ව පය මු රීමප් ීුයපීශ 

(Terms  of Reference)  ස  රරශ්නාවලිය පකටු්පෘතමක ක න ාදී. 

 

 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව 2016 
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 විමධාගත ආමයෝයන වැඩසටහන්, ග්රාමීය ය යතලතල පහකමකේ සංවර්ධනය සහ නාගිකක යතලතල 

පහකමකේ සංවර්ධනය සඳහා වන විමයේෂ වැඩසටහන් ක්රිතයාත්මක ිරීමම.  

2016 වර් ප දී ග්රාාමීය රරපීශවා ආර්ථික, සංස්කි කක, සාාජීය ස  ආකන්ක කටයුවේ සංවර්ධනය 
රීමප් ී මුණු පපෘත ාැරිව  යය ිසිතු ිාධයකත ීයවැය වැඩසට න ස  ග්රාාමීය යටිතා පෘත මටක් 
සංවර්ධන වැඩසට න රිතයාවට නංවන ාදී.  

සෑා දිස්ත්රිෂණපල්ක් කාර්යාායකා ීභිනවපයතු ස්ථාපෘතනය ක න ාා පාප යු්  ා ීක්ෂණ හ ඒකක 

(Operating and Monitoring Cell) ස්බතුක්ක හය රීමා ාඟිතු පාා වැඩසට තු ස්බතුධව 
දාාාමට න් හ කැමාට ීවශය පත  වේ ක සැපෘතමටා සඳ ා වයාපෘතින්තු ත රරක කය යා කක රර කපෘතමක ක  ා 
ආර්ථික කටයුවේ ීාාතයාංශය පවත වාර්තා රීමප් කාර්යයා පාා පාපෘතාර්තප්තුවේව ිසිතු සි ක ක ුය 

ාබ ල. 

පාා රිතයාවලිය 2016 ජුනි ාස සිට රිතයාමකාක වූ ීත , ස කපෘතතා වාර්තා ප් වන ිට යා කක රර කපෘතමක ක 
 ා ආර්ථික කටයුවේ ීාාතයාංශය පවත පය මු ක  යත. ඒ ීුයව දිස්ත්රිෂණකවා රරක ක වාර්ථාක හය 
වේළිතු ඉස්ාවේ වූ කැටළු නි ාක හය ක න්තු කාර්යෂණ ා මූාය රරවා යෂණ ස  කක රීමාට ස  
වයාපෘති ක ක්රරාවමකව රිතයාමකාක රීමා ස්බතුධව න් හ කැමාට ීාාතයාංශයට  ැරී ම  යත. 

 ක. න්. 11,545.17 ක ියාාෂණ ා න්තු මටළු වාරිාාර්ක, රරයා පෘතාාක යා ස්පෘතාාන පය යනා ක්රරා, ග්රාාමීය 
ි කලිය, ග්රාාමීය ාාර්ක  ා ීපනකුමක ග්රාාමීය යටිතා පෘත මටක් යන ෂණප ේත්ර් ආව හය වන පෘතරිදි 

දිස්ත්රිෂණක 25 රීතු පත  ා කමක වයාපෘති ක 28,649 ෂණ ීවේරිතු වයාපෘතින්තු 28,448 ෂණ ග්රාාමීය යටිතා 

පෘත මටක් සංවර්ධනය රීමප් වැඩසට න යටපමක රිතයාමකාක ක න ාදී. (යමුණුා IV) 

ිාධයකත රරාේධන ීයවැය වැඩසට න යටපමක  ක.න්. 3,090.86 ා න්තු සාස්ථ දිසත්්රිෂණක 25 
ආව හය වන පෘතරිදි පත  ා කමක වයාපෘති ක 23,547 ෂණ ීවේරිතු වයාපෘතින්තු 23,444 ෂණ මටළු වාරිාාර්ක, 
ග්රාාමීය යා ස්පෘතාාක, ග්රාාමීය ි කලිය, ග්රාාමීය රරපපශ, රරයාව සංවර්ධනය, සාාය මටභසාධනය, සාාය 
පසේවා, රරයාව ආ ෂණ හය, ග්රාාමීය ආර්ථිකය  ා ීපනකුමක යටිතා පෘත මටක් යන ෂණප ේත්ර් ආව හය 
වන පෘතරිදි රිතයාමකාක ක න ාදී. (යමුණුා V) 

 

  "කාර්යසාධන වාර්තාව - 2016" ප්ර කායයටපත් ිරීමම. 

 
2016 වර් ප  සංවර්ධන වයාපෘති කවා කාර්යසාධන වාර්තාව ීර්ධ වාර්ෂිකව  ා වාර්ෂිකව රරකාශයට 
පෘතමක ක න ාදි. පීය ය ී මුාල්, ි පීය ය හය  ා ආධා  යටපමක ීාාතයාංශ ා්ටන්තු රිතයාමකාක 

ක න ාා සංවර්ධන වයාපෘති කවා රරක කය පාා වාර්තා ාඟිතු නිරූපෘතනය ක  ල. 

 

06.  කාර්ය මණ්ඩලම  හැිරයා වර්ධනයන් සහ පුණුණු වැඩසටහන් 
 

වයාපෘති ක සැාමට් රීමා, ීක්ෂණ හය ස  යකමටා රරධාන වශපයතු ී මුණු ක  කනින්තු 
පාපෘතාර්තප්තුවේපප කාර්ය ාණ්ඩාය සඳ ා පීය ය පාතුා ිපීය ය පුහුණු ීවස්ථා ාබා කතු ීත , 
කාර්ය ාණ්ඩා  ැරීයා වර්ධනයට පුහුණු වැඩසට තු පෘතවමකවන ාදි. තවා, පාපසේ පුහුණු වැඩසට තු 
ාගිතු තාා ාබා කමක ාැුයා ස   ැරීයාවතු ීපනකුමක නිනධාමතු සාක පබාා කැමාට ීවස්ථාව ාබා 
 කතු ීත , එාගිතු  ඔරුතුපේ ඉදිරිපෘතමක රීමප්  ැරීයාවතු වර්ධනය රීමාට ීවකාශ ාබා  කනි. 
 
 

 



වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව 2016 
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2016 වර් ප දී නිනධාමතු ස භාගී වූ  පීය ය  ා ිපීය ය පුහුණු වැඩසට තු ස  වැඩමුද පිළිබඳ 
පත  වේ ක පෘත ත ව අපවතු ාැෂණපප. 
 

 

වගු අංක 07 : කාර්යා මණ්ඩල පුණුණු වැඩසටහන් – 2016 
 
 

 

පුණුණු වැඩසටහන් මද්ශීය / විමද්ශීය සහභාගී වූ සංඛ්යාාව 

පකටිකාන න පුහුණු  ිපීය ය 29 

දි අ කාන න පුහුණු ිපීය ය 02 

දි අ කාන න පුහුණු පීය ය - 

පකටි කාන න පුහුණු පීය ය 20 

මුළු එකු ව 51 

 



 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම I 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ඇමුණුම II 

 

 

 

 

 

 

 



Annex - II

ශීර්ෂ අංකය

தலைப்பு இை. 280

Head No

දෙපාර්තදේන්තුව වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව

திலைக்களம் fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsk;

Department Department of Project Management & Monitoring

       වියෙේ සාරාංශය
        செைவுச் சுருக்கம்

    Summary of Expenditure

2015 2016 2016 2016 2016

ලැඩසටහන විස්තරය සතය අනුමත සංශෝධිත සතය ඉතිරිය

වියදම ඇස්තශේන්තුල ඇස්තශේන්තුල වියදම

விவபணம் உள்ளடி அனுநதிக்கப்ட்ட உள்ளடி சேநிப்புக்கள்

சேலவு நதிப்டீு சேலவு

Programme Discription Actual Approved Revised Actual Savings

Expenditure Estimate Estimate Expenditure

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

පුනරාලර්තන වියදම

நீண்டுவரும் சேலவு 78,627,643       86,025,000             91,188,600           87,843,151          3,345,449         

Recurrent Expenditure

2

මූධන වියදම

மூலதச் சேலவு 13,151,077       12,330,000             13,995,000           12,846,725          1,148,275         

Capital Expenditure

එකතුව/ச ொத்தம்
Total

4,493,724       

ிகழ்ச்ேித் 
திட்டம்

நீளாய்வு 
சேய்னப்ட்ட 
நதிப்டீு

91,778,720     98,355,000           105,183,600      100,689,876      



                  පුනරාවර්තන වියදම්/  மீண்டுவரும் செலவு /Recurrent Expenditure

2015 2016 2016 2016 2016

විසත්රය සතය අනුමත සංශ ෝධිත සතය වියදම ඉතිරිය

වියදම ඇසත්ශේන්තුව ඇසත්ශේන්තුව

விவணம் உள்ளபடி அனுதிக்கப்பட்ட உள்ளபடி சேிப்புக்கள்
சேலவு திப்படீு சேலவு

Discription Actual Approved Revised Actual Savings

Expenditure Estimate Estimate Expenditure

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

ශ ෞද්ගලික  ඩි නඩි

ஆளுக்குரி சவதானாதிகள் 41,685,028      47,900,000          51,010,000          48,054,750         2,955,250                

Personal Emoluments

ශවනත්

ஏனனனவ 36,942,615      38,125,000          40,178,600          39,788,401         390,199                    

Other

එකතුව/ சமொத்தம்
Total

கருத்திட்டம் : 01  fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz;fhzpg;G

Project :01 - Project Management & Monitoring

වැඩ සටහන් අංකය/  நிகழ்ச்ெித் திட்டம் /Programme No:02

அமமச்சு/திமைக்களம்: fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsk;

ශීර්ෂ අංකය/தமலப்பு இல/Head No  :280

අමාතාංශය/දදපාර්තදම්න්තුව- වාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දදපාර්තදම්න්තුව

Ministry/Department : Department of Project Management & Monitoring

වාපෘතිය 01-   වාපෘති කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය

78,627,643    86,025,000        91,188,600        87,843,151       3,345,449              

ீளாய்வு 
சேய்ப்பட்ட 
திப்படீு



                          ශීර් අංකය/ தலைப்பு இை /Head No  :280

2015 2016 2016 2016 2016

           මූධන වියදම / மூயதனச் செயவு වත්ය අනුමත් වංශෝධිත් වත්ය ඉතිරිය

              Capital Expenditure වියදම ඇවත්්ශේන්තුල ඇවත්්ශේන්තුල වියදම

உள்ரபடி அனுதிக்கப்பட்ட உள்ரபடி செிப்புக்கள்
ලැය විය செயவு திப்படீு செயவு

 අංකය විවත්්රය Actual Approved Revised Actual Savings

விட குமிடீு விவணம் Expenditure Estimate Estimate Expenditure

Object Code Discription Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

මූධන ලත්කම් පුනරැත්තාපනය වශ

 ලැඩි දියුණු කිරීම

மூைதன இருப்புச் 
ச ொத்துக்களின் முன்னனற்றம்
Rehabilitation & Improvement 

of Capital Assets

2001 ශ ොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීේ 254,416     -                  -                     -                  -                 

கட்டிடங்களும் அமப்புக்களும்
Bulding & Structure

2002 යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝපකරණ -              200,000         200,000             32,589            167,411        

இந்திவமகமம் உபகணமும் -                 

Plant Machinary & Equipment

2003 ලාශන 634,244     200,000         200,000             127,300         72,700          

வாகனங்கள் -                 

Vehicles

මූධන ලත්කම් අත්පත් කර ගැනීම

மூைதன இருப்புச் ச ொத்துக்கள்  
லகப்பற்றல் 
Acquisition of Capital Assets

2101 ලාශන -              -                  -                     -                  -                 

2102  ෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යාලීයය උපකරණ 214,585     -                  1,000,000         868,190         131,810        

தரபாட காரிாய உபகணமும் -                 

Furniture & Office Euipment

2103 යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝපකරණ 328,300     500,000         500,000             14,500            485,500        

ශැකියා ලර්ධනය

2401 කාර්ය මණ්ඩ පුහුණු කිරීේ 939,868     800,000         1,358,000         1,192,130      165,870        

பிற்ெிமம் ஆளும விருத்திமம்
Training & Capacity Building -                 

උප එකතුල 2,371,413  1,700,000      3,258,000         2,234,709      1,023,291    

ீராய்வு 
செய்ப்பட்ட 
திப்படீு

අමාතාංය/දෙපාර්තදම්න්තුල- ලාපෘති කෂමනාකරණ ශා අධීක්ණ දෙපාර්තදම්න්තුල

அலச்சு/திலைக்களம்: fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsk;

මූධන වියෙම්/  மூைதனச் ச ைவு / Capital Expenditure

ලැඩ වටශන් අංකය/  நிகழ்ச் ித் திட்டம் /Programme No:02

Ministry/Department : Department of Project Management & Monitoring



2015 2016 2016 2016 2016
           මූලධන වියදම    மூலதனச் செலவு සත්ය අනුමත් සංශ ෝධිත් සත්ය ඉතිරිය
              Capital Expenditure වියදම ඇස්ත්ශේන්තුව ඇස්ත්ශේන්තුව වියදම

உள்ளபடி அனுமதிக்கப்பட்ட உள்ளபடி செமிப்புக்கள்

වැය විෂය செலவு மதிப்படீு செலவு
 අංකය විස්ත්රය Actual Approved Revised Actual Savings

விடய 
குறியடீு விவரணம் Expenditure Estimate Estimate Expenditure
Object Discription Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
 Code

ව්යාපෘති ඇගැයීම හා වව්බ් අඩවි 
පාදක කරගත් අධීක්ෂණ පද්ධතිය

2502(11) ආවයෝජන 2,768,239    3,000,000    3,000,000    2,876,967      123,033        
ව්යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 
වදපාර්තවේන්තුවේ හැකියා ශක්තිමත් කිරීම
திட்ட அமுலாக்கலின் ஆற்றலல 
வலுவலடயசெய்தல்
Strengthening the plan Implementation
Capacity

2502(13) ආවයෝජන 320,315       -                -                -                  -                
නැගී එන පළාත් ඉලක්ක කරගනිමින් මුලික 
සමාජ වසේව්ාව්න් ව්ැඩිදියුණු කිරීවේ ව්යාපෘතිය

2502(17) ආවයෝජන 7,691,110    7,630,000    7,737,000    7,735,049      1,951            

- - - -

එකතුව් / ச ாத்தம்
Total

ශීර්ෂ අංකය/ தலலப்பு இல /Head No  :280

 ව්ැඩ සටහන් අංකය/  நிகழ்ச்ெித் திட்டம் /Programme No: 02

මූලධන වියදේ/  மூலதனச் செலவு / Capital Expenditure

13,151,077 12,330,000  13,995,000 12,846,725    1,148,275    

மீளாய்வு 
செய்யப்பட்ட 
மதிப்படீு



2015 2016 2016 2016 2016

සත්ය අනුමත් සංශෝධිත් සත්ය ඉතිරිය

ලැඩ වියදම ඇස්ත්ශේන්තුල ඇස්ත්ශේන්තුල වියදම

සටහන உள்ளபடி அனுமதிக்கப்பட்ட உள்ளபடி சேமிப்புக்கள்

சேலவு மதிப்படீு சேலவு

Actual Approved Revised Actual Savings
Progra

mme Expenditure Estimate Estimate Expenditure

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

ඒකාබද්ධ திட்ட Consolidated 83,767,295   97,304,000       97,446,600        92,954,828        4,491,772       

2 අරමුද நிதியம் Fund

විශේ නීති வசேட Special Law -                 -                     -                      -                      -                   

ශවේලා ேட்டம்

විශේාධාර
சவளிநாட்டு 
உதவி Foreign Aid

ණය கடன்கள் Loans

ප්රධාන சகாடடகள் Grants 320,315        -                     -                      -                      -                   

ප්රතිපූර්ණය Reimbursable

කළ හැකි Foreign Aid

විශේාධාර

ණය கடன்கள் Loans -                 -                     -                      -                      -                   

ආධාර சகாடடகள் Grants -                 -                     -                      -                      -                   

විශද්ාධාර 

වම්බන්ධිත 

ශද්ශීය 

අරමුදල් 7,691,110     7,630,000         7,737,000          7,735,048          1,952               

අරමුදල් நிதியம் Funds

විශද්ාධාර
சவளிநாட்டு 
உதவி Foreign Aid -                 -                     -                      -                      -                   

මුඵ වියදම ம ொத்த Total

மெலவுகள் Expenditure

மீளாய்வு 
சேய்யப்பட்ட 
மதிப்படீுநிகழ்ச்ேி

த் 
திட்டம்

Discription

විස්ත්රය

விவரணம்

මූය ප්රභලයන්
ிதி மூலங்கள்

Financial Sources

மீள்ளிக்கப்பட
க்கூடிய 
சவளிநாட்டு 
உதவி

91,778,720  104,934,000    105,183,600     100,689,876     4,493,724       



ලර්ය 2015 2016 2016 2016 2016

Mz;L වත්ය අනුමත් වංශෝධිත් වත්ය වියදම සීමා ඉක්මවීම

Year වියදම ඇව්ත්ශේන්තුල ඇව්ත්ශේන්තුල எல்லல மீறிய
உள்ளபடி அனுமதிக்கப்பட்ட உள்ளபடி வலரயலற
செலவு மதிப்படீு செலவு Limits 

විව්ත්රය Actual Approved Revised Actual Exceeds

லிலணம் Expenditure Estimate Estimate Expenditure

Discription Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

ආරේභක ශේය

ஆரம்ப மீதி 11,376,731.72                    13,067,746.06                

Openning Balance

ලර්ශේ ශර

ஆண்டு கால வரவு 7,005,737.54                      3,000,000.00                       4,930,267.00                  

 Debit in during the year

එකතුල/ சமாத்தம் /Total 18,382,469.26                    3,000,000.00                       17,998,013.06                

අඩු කෂා/  கழி /Less

ලර්ශේ මුඵ බැර

ஆண்டு கால செலவு 5,314,723.20                      2,500,000.00                       6,072,644.10                  

 Credit in during the year

ලර්ය අලවානශේ ශර

ஆண்டு முடிவில் மீதி வரவு  13,067,746.06                    18,000,000.00                     11,925,368.96                

End of the year Debit Balance

වටශන/ குமிப்பு /Note ශර/ லவு/Debit බැර/ செயவு/Credit

ලර්ශේ සීමාලට බපාන ශර වශ බැර (ශීර් අංක 280011) 2,935,497.00              3,165,427.85                    

ලර්ශේ සීමාලට බ ශනොපාන ශර වශ බැර (ශීර් අංක 280012) 1,994,770.00              2,907,216.25                    

එකතුල 4,930,267.00              6,072,644.10                    

2,935,497.00              3,165,427.85                    

சமாத்தம் 1,994,770.00              2,907,216.25                    

சமாத்தம் 4,930,267.00              6,072,644.10                    

Debit & Credit which affect on Annual limit (Subjects No 280011)

Debit & Credit which does not affect on Annual limit (Subjects No 280012) 2,935,497.00              3,165,427.85                    

Total 1,994,770.00              2,907,216.25                    

4,930,267.00              6,072,644.10                    

    ශීර් අංකය/ தலயப்பு இய /  Head No :280

மீளாய்வு 
செய்யப்பட்ட 
மதிப்படீு

வருடாந்த வலரயலறகள் மீது விலளவுலள ஏற்படுத்தும் வரவு செலவுகள் ( விடய இல. 280011 )

வருடாந்த வலரயலறகள் மீது விலளவுகள் ஏற்படுத்தாத வரவு செலவுகள் ( விடய இல. 280012 )

        අමාත්ාංය/දෙපාර්ත්දේන්තුල- ලාපෘති කෂමනාකරණ ශා අධීක්ණ දෙපාර්ත්දේන්තුල

  Ministry/Department : Department of Project Management & Monitoring

 රජදේ නිධාරීන්දේ අත්තිකාරේ බී ගිණුම   : විය අංකය    28001

அெ ஊறிர்களுக்கான முற்பண ஆ(B) கணக்கு : லிட இய : 28001

 Public Officers Advance Accounts :Subject No 28001

அலச்சு/திலணக்கரம்: fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fz;fhzpg;Gj; jpizf;fsk;



 

 

 

 

ඇමුණුම III 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම III 

ආයතනික ප්රයතිඵල රාමුව සැකසීමේ පහසුකේ සැලසීමේ ප්රයගතතිය 

 

 

ආයතනික ප්රයතිඵල රාමුව සැකිමමේ සහ ප්රයගතතිවා්තතා දිරිපප්  ිරිපමේ 

ප්රයගතතිය 

 

 

මසේවාව වැඩසටහන් රාජ්යහ වහවසායන් ගතන  

පුහුණු වැඩසටහන් 19 244 

උපදේශන සායන 140 145 

අන්තර් ජාලය ඔස්දසේ පහසුකම් 17 17 

කණ්ඩායම් වැඩමුළු 10 108 

 
මෙව  කා්තතුව මතව   කා්තතුව ිමව්ව   කා්තතුව 

ආයතනික ප්රයතිඵල රාමුව නි  කල රාජ්යහ 

වහවසායන්  
75 94 

 

213 

ප්රයගතතිය දිරිපප්  කර  ලෙ රාජ්යහ 

වහවසායන්  
52 86 

 

157 

ප්රයගතතිය පමක්ෂිතත රාජ්යහ වහවසායන්  23 08 
 

56 

 

ආයතනික ප්රයතිඵල රාමුව සැකසීමේ 

ක්රිියාවයේමන නිරත රාජ්යහ වහවසායන්  
147 131 

 

55 



 

 

 

 

ඇමුණුම IV 

 

 

 

 

 

 

 



ඉ
දි
කි
රී
ම්

භ
ාණ්

ඩ
/ස
 
ේ

ල
ා 
මි

දී
 

ග
ැනී
ම්

එකතුල MI CBWS SSE RA OIP DG

1 අම්පාර 405               457               7              464              5              16            -              424               12            7                           405.00 283,087                

2 අනුරාධපුර 672               1,004            143          1,147           102          118          -              771               15            141                       672.00 322,347                

3 බදුල් 540               1,017            24            1,041           37            96            -              884               -              24                         527.74 131,142                

4 මඩකපුල 297               306               14            320              -              2              -              298               20            -                           297.00 337,692                

5 කකොළඹ 355               664               -              664              24            12            1              569               58            -                           343.92 252,462                

6 ගාල් 853               1,661            -              1,661           36            24            -              1,562            39            -                           817.23 285,049                

7 ගම්පහ 1,105            2,331            165          2,496           46            22            3              2,178            82            165                    1,087.69 577,739                

8 හම්බන්ක ොට 569               801               2              803              47            28            -              646               80            2                           588.54 253,308                

9 යාපනය 391               612               23            635              28            23            3              353               228          -                           391.00 386,982                

10 කළු ර 762               1,616            -              1,616           38            80            2              1,358            138          -                           758.75 420,853                

11 මහනුලර 1,147            2,687            2,175       4,862           44            44            -              2,526            73            2,175                 1,131.96 259,774                

12 කෑගල් 573               2,228            29            2,257           40            98            1              2,080            9              29                         563.76 93,957                  

13 කිලිකනොච්චිය 95                 109               1              110              11            1              -              42                 55            1                             95.00 52,153                  

14 කුරුණෑග 1,598            3,046            179          3,225           236          92            3              2,701            14            179                    1,596.40 1,147,379             

15 මන්නාරම 153               230               -              230              27            10            1              121               71            -                           153.00 179,553                

16 මා කල් 512               1,082            -              1,082           51            75            -              885               71            -                           500.64 208,791                

17 මා ර 613               1,189            2              1,191           69            53            1              1,000            68            -                           590.94 268,417                

18 කමොනරාග 319               589               2              591              7              24            -              549               11            -                           314.18 121,313                

19 මුතිව් 136               163               -              163              11            -              1              96                 55            -                           134.53 3,202,427             

20 නුලර එළිය 478               717               1              718              6              57            1              634               20            -                           499.05 276,072                

21 කපොකොන්නරුල 295               466               -              466              10            25            5              271               155          -                           277.39 252,037                

22 පුත් ම 548               1,015            34            1,049           30            48            10            849               112          -                           538.79 313,956                

23 රත්නපුර 557               1,392            3              1,395           18            82            -              1,288            4              3                           576.70 320,834                

24 ත්රිකුණාමය 230               335               -              335              12            8              1              287               27            -                           230.00 397,638                

25 ලව්නියාල 102               128               -              128              6              7              -              95                 20            -                           102.00 99,244                  

13,305          25,845          2,804       28,649         941          1,045       33            22,467          1,437       2,726               13,193.21 10,444,205           

* ඳහත අං අනුල ලයාඳෘති ලර්ග කළ යුතු සේ

DG       - ඝෘජු ආධාර

අං අනුල මුළු ලයාඳෘති  ංඛ්යාල

එකතුව

MI       - සුළු ලාරිමාර්ග- කෘෂිකාර්මික කටයුතු  හා ඉලහල් ලන කුඩා ලාරිමාර්ග ලයාඳෘති යටසේ ඇළ මාර්ග,අමුණු,ජ සඳොකුනු  හ කෘෂිකාර්මික ළං ඉදිකිරීම  හ ප්රති ං ්කරණය

CBWS - ප්රජා මලික ජ  ම්ඳාදන ලයාඳෘති (ඳානීය ජය සමන්ම සඳොදු ජ  ්නානය කිරිසම් ඳහසුකම් නගා සිටුවීම  හා අලය නල ඉදිකිරීම්  හ ප්රති ං ්කරණ යනාදිය)

SSE      - කුඩා ඳරිමාණ විදුලි බ  ැඳයීසම් ලයාඳෘති

RA       - ග්රාමීය මාර්ග, අඩි ඳාරලල්, ග්රාමීය ඳාම්, සබෝක්කු  හ  ඳේතු ඳාම්  ංලර්ධනය (නල ඉදිකිරීම්/ ප්රති ං ්කරණ)

OIP      - ග්රාමීය ජීලසනෝඳාය නගා සිටුවීම  හා සයොදා ගත හැකි අසනකුේ යට් ත ඳහ ්කම්  ංලර්ධන ලයාඳෘති (ගම් මට්ටමින් ක්රියාේමක කළ හැකි අසනකුේ සභෞතික යට් ත ඳහ ්කම්  ංලර්ධන ලයාඳෘති)

ඇමුණුම IV

ග්රාමීය යට්ත ඳහසුකම්  ංලර්ධන ලැඩ ටහන - 2016

අං අනුල ලයාඳෘති  ංඛ්යාල 2016.12.31 දිනට

අනු 

අංකය
දි ්ත්රික්කය

සයෝගය ග්රාම 

නිධාරි ල ම් 

 ංඛ්යාල

ලයාඳෘති
මුළු 

ඇස්තමේන්තු

ගත මුදල (රු. 

මිලි.)

ප්රථිලාභින් 

සංඛ්යාව

අනුමත ලයාඳෘති  ංඛ්යාල



 

 

 

 

ඇමුණුම V 
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ම
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ංව
ර්
ධ
න
ය

සු
ළු

 ව
ාරි

ම
ාර්

ග

ස
ම

ාජ
 සු

භ
ස

ාධ
න

ස
ම

ාජ
 ස

ස
ේව

ා

ස
ම

ාජ
 ආ

ර
ක්

ෂ
ණ

ග්ර
ාමී

ය
 ආ

ර්
ථි

ක

ස
ව
න
ත්

1 අම්පාර 385         451        836        9        28      55         98        15         286      85        5        15      240                   101.61 490,777           
2 අනුරාධපුර 503         721        1,224     21      8        190       201      16         720      -           -        6        62                     141.35 320,169           
3 බදුල්ල 486         435        921        53      -        309       167      14         1          124      -        -        253                   120.15 195,680           
4 මඩකලපුව 279         370        649        3        1        44         19        3           520      12        -        -        47                       89.96 686,687           
5 කකොළඹ 749         1,012     1,761     10      19      403       488      2           759      5          -        5        70                     355.22 932,726           
6 ගාල්ල 483         810        1,293     2        5        272       120      4           677      146      1        7        59                     151.97 297,449           
7 ගම්පහ 750         312        1,062     10      7        427       286      46         239      10        -        33      4                       299.50 505,237           
8 හම්බන්ක ොට 386         484        870        31      57      98         182      18         473      -           -        -        11                     105.39 218,519           
9 යාපනය 450         506        956        3        45      7           547      -            180      14        -        13      147                   101.29 578,135           

10 කළු ර 497         358        855        35      15      283       142      3           143      44        -        122    68                     187.78 723,200           

11 මහනුවර 985         938        1,923     61      14      522       -           8           159      631      1        3        524                   215.83 218,643           

12 කෑගල්ල 640         445        1,085     20      11      435       167      7           445      -           -        -        -                        139.41 116,992           

13 කිලිකනොච්චිය 87           117        204        6        17      9           110      -            54        6          2        -        -                          20.73 106,656           

14 කුරුණෑගල 992         1,405     2,397     19      39      305       392      33         1,457   8          -        24      120                   235.38 705,975           

15 මන්නාරම 168         158        326        3        9        8           31        -            172      -           -        -        103                     37.88 134,039           

16 මා කල් 276         73          349        21      1        171       33        4           100      -           -        2        17                       75.24 121,529           

17 මා ර 495         711        1,206     30      8        316       100      22         602      -           -        -        128                   140.20 248,411           

18 කමොනරාගල 275         370        645        19      4        136       57        5           300      101      1        7        15                       71.54 189,112           

19 මුලතිව් 119         158        277        3        2        15         59        -            143      1          -        2        52                       38.73 72,835             

20 නුවර එළිය 435         243        678        61      6        241       118      5           243      -           -        -        4                       125.98 270,180           

21 කපොකලොන්නරුව 351         390        741        16      12      64         58        4           423      53        -        14      97                       59.14 1,226,152        

22 පුත් ලම 533         558        1,091     27      24      192       190      11         446      91        1        17      92                     174.53 387,396           

23 රත්නපුර 606         733        1,339     28      1        308       303      4           683      1          -        -        11                     179.71 317,532           

24 ත්රිකුණාමලය 312         231        543        14      3        39         301      3           64        -           -        -        119                     82.27 243,690           

25 වව්නියාව 150         166        316        11      11      21         75        1           194      1          -        -        2                         39.98 122,613           

11,392    12,155   23,547   516    347    4,870    4,244   228       9,483   1,333   11      270    2,245              3,290.75 9,430,334        

ඇමුණුම V

එකතුව

විමධයගත මූලධන අයවැය වැඩ ටහන-2016

අංශ අනුව වයාපෘති  ංඛ්යාව 2016.12.31 දිනට

අනු 

අංක

ය

දි ත්්රික්කය

වයාපෘති

මුළු 

ඇ ්තසම්න්තු

ගත මුදල (රු. 

මිලි.)

ප්රථිලාභින් 

 ංඛ්යාව

අනුමත වයාපෘති  ංඛ්යාව අංශ අනුව මුළු වයාපෘති සංඛ්යාව


	Binder1-sinhala.pdf
	Annex I .pdf
	Annex II.pdf
	Annex III .pdf
	Annex IV .pdf
	Annex V .pdf
	Annexure Cover.pdf
	Content Page.pdf
	Cover page.pdf
	New Annual Performance Report Sinhala.pdf


