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අාාළ වන පස්වය

වුප් ද ක්රම වය

අනුම වත
මුළු
තනුරු
සංඛ්යාව

පස්වපේ
නියුු
සංඛ්යාව

පුර දරාඩු
තනුරු
සංඛ්යාව

විශ්රාම වනටුප්ත ංධ්ය්ෂ ජානරා්

SLAS (Special)

SL-3-2016

1

1

1

ංියර්ථක විශ්රාම වනටුප්ත ංධ්ය්ෂ
ජානරා්

SLAS (Special)

SL-3-2016

1

0

0

නව ය නිාධ්ාරී

Primary Grade

SL-2-2016

1

0

0

විශ්රාම වනටුප්ත ංධ්ය්ෂ

SLAS (Class I)

SL-1-2016

4

3

1

රධ්ාන ගණකාිකකාරී

SLAcS(Class I)

SL-1-2016

1

1

0

රධ්ාන ංභයන්තර විගණක

SLAcS(Class I)

SL-1-2016

1

1

0

නියයෝජාය ංධ්ය්ෂ සහකාර
ංධ්ය්ෂ

SLAS(Class II or III)

SL-1-2016

10

8

ංභයන්තර විගණක

SLAcS(Class I)

SL-1-2016

1

0

0

ගණකාිකකාරී

SLAcS(Class I)

SL-1-2016

1

0

0

ගණකාිකකාරී

SLAcS(Class II or III)

SL-1-2016

10

9

1

නියයෝජාය ංධ්ය්ෂ සහකාර
ංධ්ය්ෂ

SLITS(Class II or III)

SL-1-2016

1

0

නීි නිාධ්ාරී

Dept

SL-1-2016

1

0

1

Software Developer

Dept

3

0

3

39

24

15
2

රි ාාන නිාධ්ාරී

PMAS (Supra)

MN-7-2016

4

2

භාෂා රිවර්ථතක සශහා - හශග්රීස 01
සශහා - ය මළ 01

TS

MN-6-2016

2

2

යතාරුරු හා සන්නියද න තා්ෂණ
නිාධ්ාරී

SLICTS

2

1

0
MN-6-2016

5

2

11

7

4

3

කාර්ථමික ක නිාධ්ාරී

SLTS

MN-3-2016

1

0

1

ංයවනය සහකාර

RS

MN-4-2016

1

1

0

විශ්රාම වනටුප්ත නිාධ්ාරී

Dept.

MN-4-2016

340

277

63

සශවර්ථධ්න නිාධ්ාරී

DOS

MN-4-2016

398

371

27

රාජාය කළමනාකරණ සහකාර

PMAS

MN-2-2016

190

115

75

යතාරුරු හා සන්නියද න තා්ෂණ
සහකාර

SLICTS

MT-1-2016

5

2

ය්ඛණ සහකාර

Dept.

MN-1-2016

141

130

11

Help Desk Operator

Dept.

2

0

2

1078

896

182

3

බශගාා භාරකු

Dept.

PL-1-2016

2

2

0

ංර්කනමික  උ යාන කකකු

Dept.

PL-1-2016

4

4

0

රියදුු

DS

PL-3-2016

12

12

0

විදුලි කාර්ථමික ක

Dept.

PL-3-2016

1

0

1

කාර්ථයාා කාර්ථය සහායක

OES

PL-1-2016

56

46

10

75

68

7

1209

1001

208
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නබාදීා සඳහයා ූ ිනයාරදිාංචි ක්රියාවිනය තෙරාර්්තේන්තු

හුඳිතීම ව

ිනයාරදිාංචි මාංශය ාඟින්ත ිදු  තලතර්. එහිදී විරාා වුප්
වසර 1970.12.23 දින රාජ්ය රිපරානන මාා්යාාංශය
යටතේ

රානනය

තෙරාර්්තේන්තුවක්
තෙරාර්්තේන්තුව

වන
තනස

“ඒ”

තරේණියේත

විරාා

සේථාපි්

මයු ේරත්ර රරීක්ෂා ලර ිනයාරදිාංචි මාංල නබාදීාේ,

වුප්

විය.

හයා රාිපත්ෝෂිල නබා වුනීා සඳහයා ඉදිිපරේ ලරන

තේ

තෙරාර්්තේන්තුතේ විෂය රථය ප්රධාාන වශතයන්ත විෂය
ුනකින්ත සාන්තවි් තේ. එනේ 1934 තරබරවාිප 05
දිනුති විරාා වුප් වයවසේථා සාං්රහයත ලිනන්ත ල

ූ

යාවේලාලීන කිරීේවනට යටේව 1972 ාුයි 05 දිනුති

විරාා වුප් ෙේ් රද්ධාතියට මොන විරාමික ලයා ඇු ේ
ලර ප්රථා විරාා වුප්ර ලඩිනමික න්ත තවීමා ාරේා
කිරීාේ, සාංතශෝධි් විරාා වුප් තවීමා, විතශේෂ වන්තදි
සහය වන්තදි විරාා වුප් තවීමා ඇු ව විරාමික ලයාට හිමික 
සාාජ් ාරක්ෂණ ප්රතිනාා නබාදීාේ එකී මාංශතයන්ත ිදු 
තේ.

සාංතශෝධාන වයවසේථාව ප්රලාරව තවීමේ ිදු  ලරන විරාා
වුප් විෂය ෙ, 1898 මාංල 01 ෙරණ වුන්තෙඹු මනේෙරු

තාහිදී විරාා වුප්රට මයු ේකිරීා ාාර්වව් ක්රාය

විරාා

විවිධා

ඔසේතසේ ිදු වන බුවින්ත හයා එහි ඇතිවිය හයුකි මඩුරාඩු

යාවේලාලීනීමේ වනට යටේව 2010 මාංල 08 හයා 09

ිදය ආන ෙ ාාර්වව් ක්රායටා ෙු වේදීා ිදු වන බුවින්ත

ෙරණ සාංතශෝධානයන්ත බන රුවුේතවන රිපදි තවීමේ ිදු 

ිනයාරදිාංචි

ලරන වුන්තෙඹු, වුන්තෙඹු පුරුෂ, මනේෙරු හයා ාබාධි්

ාලාරයලට විනිවිොාවතයන්ත යුුව ිදු තේ.

වුප්

මරදලෙ ආ

ා ා

රනතේ

විරාා වුප් විෂය ෙ, 1942 මාංල 18 ෙරණ ා ා රන්
ප්රලාරව බන රුවුේතවන රිපදි තවීමේ ිදු  තලතරන

ක්රියාවිනය

වුප් තෙරාර්්තේන්තුතේ ප්රදල ලාර්යාාරය වන ම්ර
වසර 2017 තෙසුේබර් ාාසය වන විට විරාා වුප්
තෙරාර්්තේන්තුව ඔසේතසේ විරාා වුප්රක් නබන
විරාමික ල ප්රජ්ාව 600867 කි. එය වසර 2016 ට සාත ක්ෂව
3.6 % ල වුඩිීමාකි.

විරාා

වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතේ

ප්රදල

විෂය

ක්රියාේාල කිරීතේ රහයව ව පිණියේස ම ව විෂයයන්තට
ණ්ඩනය ලර විවිධා මාංශ ාඟින්ත ඒ ලටයුු ිදු 

ජනවාරි
පරබරවාරි
ම වාර්ෂු
අපේල්
ම වුයි
ජූනි
ජූයා
අප ෝසතු
සු දතු්බර්ෂ
ඔකපතෝබර්ෂ

පනාවු්බර්ෂ
පාසු්බර්ෂ
එලුව

සිවිල්
හමුාා එකුව
2049
142
2191
1660
68
1728
1779
54
1833
1294
44
1338
2335
61
2396
2539
126
2665
2490
305
2795
2373
163
2536
1790
107
1897
1946
32
1978
1346
109
1455
1908
87
1995
23509 1298
24807

කිරීාටේ, සාසේ් ක්රියාවිනය සරන කිරීා ෙතෙසා නීමන
ත්ාරුරු ්ාක්ෂණියේල ෙරක්රා ාාවි් කිරීාේ ිදු  තේ.
ඒ ම වව දිවයින පුරා ිදයලු රාජ්ය තසේවලයන්තතේ  හයා
සන්තනද්ධා තසේවා නිනධාාරීන්තතේ  තසේවා මවසන්ත ප්රතිනාා
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

1

නිර්වෙය

විශ්රාම ව වුප් ද යායාරං චිය
ම වාසය

ිදයලු තවීමේ හයා මයකිරීේ නියාානය කිරීා විරාා

හයා

වගුව 01

රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙන යන විෂය ්රිේවයයි.
නනතිල සීාාවන්තට යටේව තාකී විෂය ්රිේවත

ලඩිනේ

මූනාරය - ිනයාරදිාංචි මාංශය

ූ

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ප්රසතාාර 01

2017

වගුව 02

ප්රාම ව ප ී්

විශ්රාම ව වුප් ද යායාරං චිය - 2017

ම වාසය

3000

ස ඛ්යාව
1633
2375
1840
1929
1309
1883
2223
3222
3440
2740
2485
2375
27454

ජනවාරි
පරබරවාරි
ම වාර්ෂු
අපේල්
ම වුයි
ජූනි
ජූයා
අප ෝසතු
සු දතු්බර්ෂ

2500
2000
1500
1000
500

0

ිදවි ආ

ඔකපතෝබර්ෂ

හයදලො

පනාවු්බර්ෂ
පාසු්බර්ෂ
එකුව
ෙුනටාේ විාධායව් තනාල විරාා වුප් වන විනය
තහයේතූන්ත ා් විරාාය, රාජ්ය රිපරානන කක්රත ආ 30/88

මූනාරය - ිනයාරදිාංචි මාංශය

යටතේ විරාාය, ‘ට’ ෙරත ආ නව් නිනධාාරීන්තතේ 
විරාාය,

රාජ්ය

තසේවතයන්ත

සේරරව

දලොහය

ප්රසතාාර 02

නිනධාාරීන්තතේ  විරාාය වුනි ාධායව් විරාා වුප්

ප්රාම ව ප ී්

වණනය කිරීා හයා තවීමා වණන්ත බුලීතේ මාංශය ාඟින්ත
ිදු  තේ.

විරාා වුප් ක්රාත ිනයාරදිාංචි ූ විරාමික ලයට ට විරාා
වුප්

ප්රථා තවීමා සක්රිය කිරීාට තරර විරාා වුප්

හිමික ලේ ප්රතිනාා ්හයුරරු ලර වුනීා සෙහයා සේලාර
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පියස තව් රුමික ණීා 2015 ජූින ාාසත ිදට මනිවාර්ය
ය. තාහිදී විරාමික ලයාතේ  ඇවෙතාන්ත විරාා වුප්ර
පිළිබඳ ිදයලුා වුටලු නිරාලරණය ලර වුනීතේ

සාං යාව

මවසේථාව ෙ ෙො තේ. විරාමික ලයන්ත තව වතවන්ත නිට ේ
ලරන විරාමික ල හයුනු වේර් නබාදීා හයා මතනට ේ තසේවා
පිළිබඳ ෙු වේවේ කිරීා ෙ තාහිදී ිදු  තේ.
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

විරාමික ල ප්රජ්ාව තව වතවන්ත ලර ව නබන ිදයලු තවීමේ ිදු 
වන්තතන්ත ගිණුේ මාංශය ාඟිනි. එහිදී ාාිදල විරාා වුප්

2

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

තවීමේ මාංශය ාඟින්ත ිදයලු විරාමික ල ප්රජ්ාව තව් ාාිදල
විරාා වුප් තවීමතේ ක්රියාවිනය ිදු ලර ව නබන ම්ර විරාා
වුප් හිමික  මයවලුන්තතේ  බුාංට  ගිණුේ තව් සෘජුව ා ාාිදල

ප්රසතතාර 03

විරාා වුප්ර නුතබන ාලාරතයන්ත තවීමේ ක්රියාවිනය ිදු තේ.

විශ්රාමිකයිත ස ඛ්යාව

විරාා රාිපත්ෝෂිල තවීමේ මාංශය ාඟින්ත රාිපත්ෝෂල

610000

තවීමාේ විරාමික ලයන්තතවන්ත රජ්යට විය යුු මයීමේ මය
තවන්ත ලරන ප්රතිරාෙන තෙරාර්්තේන්තුතේ ලටයුු සඳහයා
තයාො වුනීා සේබන්තධා ගිණුේ රවේවා වුනීා ගිණුේ මාංශය

600000

ස ඛ්යාව

කිරීාේ ිදු  තලතර්. එතාන්තා වාර්ෂිල ඇසේ්තේන්තුව ාඟින්ත

590000
580000

තෙසුේබර්

ඔක්ත්ෝබර්

තනාවුේබර්

සු ්ුේබර්

ජුින

මතවෝසේු

ජුනි

ාුයි

ාාර්ු

මතේ ආ

ජ්නවාිප

තරබරවාිප

570000

ාඟින්ත ිදු තේ.

වගුව 03

ම වාසය

විශ්රාම ව වුප් ද ප ීම ව
විශ්රාමිකයිත
ස ඛ්යාව

ජනවාරි

(රු.මියායන)
580336
14386.91

පරබරවාරි
ම වාර්ෂු
අපේල්
ම වුයි
ජුනි
ජුයා
අප ෝසතු
සු දතු්බර්ෂ
ඔකපතෝබර්ෂ
පනාවු්බර්ෂ
පාසු්බර්ෂ

583273
584508
585670
586012
587083
588857
591486
593859
596301
598488
600867
එකුව

වුන්තෙඹු මනේෙරු විෂය සේබන්තධාව වවකීේ ෙරණ

ම වාසික
වියාම ව

වුන්තෙඹු මනේෙරු මාංශය විිදන්ත සේරර විරාා වුප් සහි්
රේීමේ නබන්තනා ූ රාජ්ය නිනධාාරීන්ත වුන්තෙඹු මනේෙරු

14994.65
14807.06
14828.75
14660.22
14886.29
15208.86
15510.34
15667.28
15347.69
15629.53
16079.95

ක්රාත ිනයාරදිාංචි කිරීා මික යගිය රාජ්ය තසේවලයන්තතේ 
යුතරන්තනන්ත තව් ාරණ රාිපත්ෝෂිල තවීමා හයා
ලනත්රයන්ත, මනේෙරුවන්ත හයා ාබාධි් ෙරුවන්ත තව්
විරාා වුප්

නුතේ. තාහිදී රාජ්ය නිනධාාරීන්ත වුන්තෙඹු මනේෙරු
ක්රාත
ිදු තේ.

181007.53

මූනාරය - ගිණුේ මාංශය

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

හිමික  වුන්තීමා යන ක්රියාවින ිදු  ලර ව

3

ිනයාරදිාංචි කිරීා ාාර්වව් ක්රාය ඔසේතසේ

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

ලඩිනමික න්ත නිරවෙය තනස ප්රතිනාා තවීමාේ තේ මාංශය

වගුව 04

ාඟින්ත ිදු  වන ම්ර එහිදී මරදලෙනට එලු වන හයා

වුතාඹු අනත්ාරු විශ්රාම ව වුප් ද ස ඛ්යාව
ම වාසය
ජනවාරි
පරබරවාරි
ම වාර්ෂු
අපේල්
ම වුයි
ජූනි
ජූයා
අප ෝසතු
සු දතු්බර්ෂ
ඔකපතෝබර්ෂ
පනාවු්බර්ෂ
පාසු්බර්ෂ

මතිිපක්් වන දලෙ ආ ොයලයන්තට වුඩි තරාිනයක් තවවිය

ස ඛ්යාව

හයුකි රිපදි රජ්ත ව රැට ේරේ වන ාතයෝජ්නය කිරීා හයා

187126
187340

වසර මවසානත

187456

කිරීාේ තාහිදී ිදු  තේ.

187538

තරාිනය සාාාජිලයන්තට විසර්ජ්නය

187517

විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුව තේ ිදය ව ලාර්යයන්තහිදී

187640

තවනේ ාය්න සාඟ ිදු  තලතරන ත ආ ණ

187959

හුවාාරුවලදී ා ඒ සඳහයා ාුදිහයේලරු තනස ලටයුු

188340

ලරන්තතන්ත

188508

තෙරාර්්තේන්තුව තව් ිනයාරදිාංචි ්ුරෙන, සාාානය

188997

තෙරාර්්තේන්තු

්ුරු ආ

මාංශයයි.

්ුරෙන හයා මතින්ත නෙනිලව නුතබන ිනපි 1200ල

189337

රාණ ප්රාාණය විෂය ම වව වර්ව ලර රිපතනෝලනය

189684

ලර ත්ාරුරු ්ාක්ෂණියේල ෙේ් රද්ධාතිය තව්
ඇු ේ

මූනාරය - වුන්තෙඹු මනේෙරු මාංශය

කිරීා

තාහිදී

ිදු 

තේ.

එතාන්ත

ා

තෙරාර්්තේන්තුව ාඟින්ත තවනේ ාය්න තව්
නෙනිලව තයාදල ලරන 1000ේ 1500ේ ම්ර ිනපි
ශ්රී නාංලාතේ රාජ්ය තසේවත

නිර්ව ිදට විරාා නබා

ප්රාාණය ත ආ නව් ලර ිනයාරදිාංචි, සාාානය තහයෝ

තවනේ රටල ද්විේව පුරවුිදාාවය නබා වසර තෙලලට

මතින්ත යන ක්රාතේෙ ුතනන්ත මොන ක්රාය ම වවානය

වුඩි ලානයක් විතෙසේව්ව ිදටින විරාමික ලයන්ත තව්

ලර මොන ාය්න තව් තයාදල කිරීා ිදු  තේ. එහිදී

මොන වන නනතිල ප්රතිරාෙනයන්තට ම වූලනව ඔුරන්ත

සාාානය ්ුරෙන ්ුරු ආ තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාරීන්ත

හයට කිිදනු මරහයව ්ාවකින්ත ත්ාරව ිදය විරාා වුප්

තව්

නබා වුනීාට මවශය නිරවෙය ක්රියාවිනය තාතහයයීමා

ිදු තේ.තෙරාර්්තේනුව ු

විතද්ශ විරාා වුප් මාංශය ාඟින්ත ිදු  තලතර්.

ක්ෂණියේල ාාවි්ාවන්ත සඳහයා මවශය වන ාෘු ලාාංව

1942 මාංල 18 ෙරණ රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙ ආ

නිර්ාාණය කිරීා හයා එකී ාෘු ලාාංව ාාවි්ය පිළිබඳ

ා ා රන්ට මයේ වන විරාා වුප්

රහි් රාජ්ය

පුහුණු කිරීා, මායන්ත්ර ාෘු ලාාංව සාංවර්ධාන නිනධාාරී

තසේවලයන්ත ෙතෙසා තසේවා මවසාන ප්රතිනාා ්හයුරරු

ාඩු ආනක් ාඟින්ත ිදු කිරීා ත්ාරුරු ්ාක්ෂණ මාංශය

ලර තවීමා රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙ ආ මාංශය

ාඟින්ත නියාානය තලතර්. ්වෙ රිපවණල ෙෘඩාාංව

ාඟින්ත ිදු  තලතර්. එහිදී විවිධා තෙරාර්්තේන්තු හයා

මලුේවුඩියා කිරීා හයා ත්ාරුරු ්ාක්ෂණියේල වුටලු

විතද්ශ ්ානාරති ලාර්යාන වන තසේවය ලරන විරාා

නිරාලරණය කිරීා ෙ ත්ාරුරු ්ාක්ෂණ මාංශය ාඟින්ත

වුප් මහිමික  රාජ්ය තසේවලයන්තතවන්ත ාාිදල වුප්තරන්ත

ිදු  තේ. එතාන්ත ා තෙරාර්්තේන්තු තවේ මඩවිය

8% ල ොයල දලෙනක් නිිද රිපදි මරදලෙනට බුර ලර

රවේවාතවන යාා ෙ එා මාංශය සු ලාර්යාාරයකි.

වුනීාේ ොයලේවය මවසන්ත වන නිනධාාරීන්ත තව්
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

4

විධිාේ

පිිපදි

තයාදල

කිරීා

ිදු වන ිදයලු ත්ාරුරු

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතේ ාානව සේරේ හයා

තාෞතිල සේරේ සාංවර්ධානය කිරීා රානන මාංශය ාඟින්ත
ිදු  තේ. එහිදී ාානව සේරේ ල ානාලරණය යටතේ
ාානව සේර් පුහුණු කිරීා, ත්ාරුරු රන්ට මොන
ත්ාරුරු

සුරයීා

ාදී

රාජ්ලාරී

ිදු 

කිරීා,

තෙරාර්්තේන්තුතේ ිදයලු නිනධාාරීන්තතේ  තරෞද්විනල
ිනපිතවා ව

නඩේුව

හයා

විරාමික ල

සාංවේ

සේබන්තීලරණය කිරීා ිදු  තේ. තාෞතිල සේරේ
සාංවර්ධානත දී තෙරාර්්තේන්තුතේ ිදයලු තවාඩනුගිින
ඉදිකිරීේ

නඩේු

හයා

මලුේවුඩියා

ලටයුු

ෙ

තෙරාර්්තේන්තුව තව් විවිධා තසේවා සුරයීා ඒ සඳහයා
මොන ාය්න තව් තවීමේ ිදු  කිරීා ෙ වාහයන හයා
යන්තතත්රෝරලරණ නඩේුව හයා මලුේවුඩියා කිරීා,
තෙරාර්්තේන්තුව සු මා්ර ඉඩලඩ ට ලී රෙනා ා්
තවනේ ාය්න තව් නබාදීා හයා ට ලී මයකිරීා තාන්ත
ා තෙරාර්්තේන්තුව සු නිවාඩු නිතක්්න රානනය
කිරීා ෙ රානන මාංශය ාඟින්ත ිදු  තලතර්.

වගුව 05

නිවාඩු නිපකතන ආාායම ව
නිවාඩු නිපකතනය

ආාායම ව (රු.)

කුලණිය නිවාඩු නිපකතනය

6,970,300.00

ර්පබාඩ නිවාඩු නිපකතනය

359,425.00

මුළු ආාායම ව

7,329,725.00

මූනාරය - රානන මාංශය

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

ප්රසතතාර 04

වගුව 06

හයයිනන්ත් කිිපහයන

සේරේ බුාංට ව A T M

ආයතනපේ නම ව
හයිලත් කිරිහල
ස්රත් බු කුව A T M
හුටත නුෂනල් බු කුව
හුටත නුෂනල් බු කුව ATM
රාජය පසතවා විශ්රාමිකයිතපභ රාර
අරමුාල
ප්රාපීය ය පස්ඛ්ය පසතවා අධයකෂ
කාර්ෂයාලය

බි්
ප්රම වායය
%

ප ාඩනුගියා
කුලී ලුබී්

හයුටන්ත නුෂන ආ බුාංට ව

(රු )
හයුටන්ත නුෂන ආ බුාංට ව
ATM

0.48
1.03
8.3
1.01
0.5

94,500
264,000
2,050,000
226,000
136,000

14.33

2,850,000

ල කා පහාසතිට්ලල් (පුී) සම වා ම ව
ප දෂකර්ෂම වාතත පාරාර්ෂතප්තුව
පම වෝටර්ෂ රා ප්රවාහන රාාත්
පකාම වසාරිසත කාර්ෂයාලය

1.51
6.11
32.69

300,000
1,560,000
8,150,000

ආරන ශාලාව
රාාත් ඉඩ් පකාම වසාරිසත
පාරාර්ෂතප්තුව (බ.ර.)

1.51
12.57

345,000
3,000,000

පස්ඛ්ය පසතවා අධයකෂ කාර්ෂයාලය
(බ.ර.)
ප්රාපීය ය පස්ඛ්ය පසතවා අධයකෂ
කාර්ෂයාලය II පකාටස

15.84

3,465,000

තසෞ ය තසේවා මධායක්ෂ
ලාර්යානය (බ.ර.)

3.27

650,000

0.42
0.43
100

240,000
800,000
24,130,500

ප්රාතද්ශීය තසෞ ය තසේවා
මධායක්ෂ ලාර්යානය II
තලාටස
රජ්ත දලද්රණ නිතිව්
සාංසේථාව

රජපේ මුද්රය නිිග ත ස සතාාව
තුරුල් කාර්ෂයාලය
එකුව

මූනාරය - රානන මාංශය

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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රාජ්ය තසේවා
විරාමික ලයින්තතේ  ාාර
මරදලෙන
ප්රාතද්ශීය තසෞ ය තසේවා
මධායක්ෂ ලාර්යානය
නාංලා තහයාසේපිට්ල ආ (පුද්)
සාාවා
ත ෂලර්ාාන්ත්
තෙරාර්්තේන්තුව
තාෝටර් රථ ප්රවාහයන
ර ාේ තලාාසාිපසේ
ලාර්යානය
ාරන ශානාව
ර ාේ ඉඩේ තලාාසාිපසේ
තෙරාර්්තේන්තුව (බ.ර.)

්ුරු ආ ලාර්යානය

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

තේ ිදයලු ක්රියාවලීන්ත රජ්ත

නනතිල ප්රතිරේති

ෙ ආනාංඝනය තනාවන රිපදි වඩාේ නිරවෙය ූේ
විනිවිොාවතයන්ත යුක්් ූේ සාධාාරණ ක්රාතේෙයලට
ිදු  කිරීා සෙහයා වව බනා වන්තනා ම්ර එකී ලටයුු
විාර්ශනය කිරීා සඳහයා මායන්ත්ර විවණන මාංශයක්
පිහිප්වා ඇ්.
රාජ්ය නිනධාාරීන්තතේ  විරාා වුප්

පිළිබඳව ප්රතිරේති

සලසේ කිරීා හයා ක්රියාේාල කිරීා ාඟින්ත ප්රතිනාීනන්ත
තව් ප්රතිනාා සහයතිල කිරීා සෙහයා ල ානාලරණයට
සහයාාගී ීමාෙ විවණන මාංශත

ලාර්යාාරය තේ.

එතාන්තා ාය්නිල හයා මූනය ක්රාතේෙ නිවුරදි
ාලාරයට

ම වවානය

ලරමික න්ත

සේරේ

ෙරිපා

ාලාරතයන්ත තයාෙවන බවට ්හයුරරු ලර වුනීා හයා
මොන කක්රත ආ යන්තට යටේව මූනය රානනය ිදු තේෙ
යන්තන රරීක්ෂා කිරීා ඊට මා්රව ිදු  තේ.
තාතසේ විරාා වුප්

තවීමේ ක්රියාවිනය හයා සේබන්තධා

සාංකීර්ණ ූ ක්රියාවිනය සරන ලරමික න්ත විවිධා මාංශ යටතේ
වවකීේ

හයා

ලාර්යයන්ත

රවරමික න්ත

ලඩිනමික න්ත

විනිවිොාවතයන්ත නිරවෙය්ාවය ාරක්ෂා ලර වනිමික න්ත
ිදු  කිරීාට හයුකිීම ඇ්.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

7

2017

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

ඇසේ්තේන්තුව නිවුරදිව සලසේ ලර වුනීාටේ විරාා

02. නව හඳුතවාදී්

වුප් තෙරාර්්තේන්තුවට හයුකියාව නුතබ ව ඇ්. තේ

02. I. පතාරුරු තාකෂණික නපවෝත්රාාන

වයාරෘතිය සාර්ථල ලර වුනීා සඳහයා ප්රාතද්ශීය ත ආලේ

වුන්තෙඹු/වුන්තෙඹු පුරුෂ මනේෙරු මරදලෙ ආ ක්රායට
ිදයලුා රාජ්ය තසේවල තසේවිලාවන්ත ිනයාරදිාංචි ීමා

ලාර්යානයන්තට හයා විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුවට

නු තටා රිපඝණල ිදයයක් නබා වුනීා ෙ ිදු  විය.

මනිවාර්ය වන ම්ර එකී ිනයාරදිාංචිය සඳහයා ාාර්වව්

තේ වන ත්ක් ාාර්වව් ක්රියාවිනයට සේබන්තධා තනාූ,

ක්රාතේෙයක් හයනුන්තවාදීාට වසර 2016 දීවිරාා වුප්

රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙ ආ සාාාජිල ිනයාරදිාංචිය

කක්රත ආ මාංල 3/2015 ම වව හයුකියාව නුබිණියේ. ඒ ම වව

සඳහයා ෙ නව ත්ාරුරු ්ාක්ෂණ රද්ධාතියක් නිර්ාාණය

ාාර්වව් ක්රායට ිනයාරදිාංචි ූ රාජ්ය තසේවලයින්තතේ 

කිරීා ිදු  විය. ඒ ාගින්ත රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල

ඩිජිට ආ ෙේ් වබඩාවක් නිර්ාාණය තවමික න්ත රවතින

මරදලෙත ආ සාාාජිලේවත

ම්ර ඊට තරර ිදු  ූ ිනයාරදිාංචි කිරීේවනට මොනව

ක්රාතේෙය ඔසේතසේ ිදු  ලර වුනීාට විරාා වුප්

ඩිජිට ආ ෙේ් රද්ධාතියක් නිර්ාාණය ීම නු්. ිදයලු

කක්රත ආ

රාජ්ය තසේවල තසේවිලාවන්තතේ  වුන්තෙඹු මනේෙරු

ම්ර මොන සාාාජිල ත්ාරුරු ඩිජිට ආ ෙේ්

ත්ාරුරු ඇු ේ ඩිජිට ආ ෙේ් වබඩාවක් සලසා

වබඩාවක් තනස නඩේු කිරීාටේ හයුකියාව නුතේ.

වුනීා ාඟින්ත විරාමික ල ප්රජ්ාවටේ විරාා වුප්
තෙරාර්්තේන්තුවටේ ිදය ලටයුු රහයව  ලර ව් හයුකි
බව හයනුනාව ව නුබිණියේ. ාාර්වව් ක්රාය ඔසේතසේ
ිනයාරදිාංචි තනාූ ිදයලුා රුරණියේ රාජ්ය තසේවල
තසේවිලාවන්ත වුන්තෙඹු මනේෙරු මරදලෙ ආ ක්රාත නුව්
ිනයාරදිාංචි කිරීා 2017 වසතර්දී රාජ්ය රිපරානන
කක්රත ආ

මාංල 26/2017 ාඟින්ත ාරේා ලරන නදී. ඒ

ම වව වුන්තෙඹු මනේෙරු නුව් ිනයාරදිාංචියට මොන නව
ාෘු ලාාංව රද්ධාතියක් නිර්ාාණය ල

ම්ර ඒ ාඟින්ත

දිවයිතන්ත ිදයලු ා රාජ්ය තසේවල ප්රජ්ාව වුන්තෙඹු
මනේෙරු ක්රාත නුව් ිනයාරදිාංචි ීමා ාඟින්ත ඩිජිට ආ
ෙේ් වබඩාවක් නිර්ාාණය ලර වුනීාට හයුකියාව
නුතබ ව

ඇ්.

තසේවිලාවන්තට

තාාඟින්ත
්ාන්තතේ 

ිදයලු
වුන්තෙඹු

රාජ්ය

තසේවල

මනේෙරු

ිනපි

තවා වතවහි ඇති මඩුරාඩු සේූර්ණ ලර වුනීාටේ
වුටලු නිරාලරණය ලර වුනීාටේ හයුකියාව නුතේ.

ිනයාරදිාංචිය ාාර්වව්

මාංල 02/2017 ාඟින්ත මවසේථාව සනසා ඇති

එතාන්ත ා තකක්රේ පිළිබඳ විසේ්ර ෙ ත්ාරුරු
්ාක්ෂණ රද්ධාතිය ඔසේතසේ ිදු  කිරීාට එහිදී හයුකියාව
නුබිණියේ. ඒ ම වව රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙත ආ
සාාාජිලේවය නබන සාාාජිලයින්තතේ  ිනයාරදිාංචිය හයා
තවීමේ ත්ාරුරු විධිාේ රිපදි ත්ාරුරු රද්ධාතියල
යාවේලාලීන ලරමික න්ත රවේවාතවන යාාට හයුකියාව
නුමට ඇ්. තාය 2017 වසර මවසානත ිදට ක්රියාේාල
වන ම්ර සාාාජිලයා රාජ්ලාරී ිදු  ලරන ාය්නය
ාඟින්ත සාාාජිලයාතේ  ත්ාරුරු ෙේ් රද්ධාතියට
ඇු ේ කිරීාේ එක් එක් නිනධාාිපයාතේ  ාාිදල
වුප්තරන්ත රාජ්ය තසේවා මර්ථසාධාල මරදලෙනට මයලර ව
නබන ොයල දලෙ ආ තකක්රේ සහි්ව තේ ත්ාරුරු
රද්ධාතියට මොන ාය්නය විිදන්ත ා ඇු ේ කිරීාේ
ිදු 

තේ.

තේ

ක්රාය

ාඟින්ත

ඉදිිපත දී

මොන

සාාාජිලයන්තට මවසාන ගිණුේ ප්රලාශයක් නබාදීාට
ඇති හයුකියාව වර්ධානය කිරීාටේ ාාිදලව ොයල දලෙ ආ

ඉදිිප වර්ෂයන්තහිදී විරාා නුමටාට නියමික ් රාජ්ය

මයීමා පිළිබඳව ෙේ් නබාව් හයුකි ීමාේ ඒ ාගින්ත

නිනධාාරීන්ත පිළිබඳව නිවුරදි සාං යා ත ආ නයක්

ප්රතිනාා තවීමතේදී ිදයලු මවලරණ නිරීක්ෂණය ලරව්

රවේවා

හයුකිීමාේ තවීමේ ක්රියාවිනත දී වඩාේ රහයව වක් ව ව

වුනීාටේ

ඒ

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

ඇව තරන්ත

මයවුය
8

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ඇ්. එතාන්ත ා තේ ෙේ් රද්ධාතිය ාගින්ත ිනයාරදිාංචි
සාාාජිල සාං යාව සඳහයා ාාිදලව දලෙ ආ බුර ලර ඇති
හයා නුති ාය්න සාං යාව පිළිබඳ ත්ාරුරු ඉ්ා
රහයව තවන්ත නබා ව් හයුකි ව ව ඇ්. ්වෙ ප්රතිනාා
තවීමතේදී ෙ වුඩි ලාර්යක්ෂා්ාවයක් බනාතරාතරාේු
විය හයුකි ය. එතාන්ත ා සාාාජිලයා තසේවය ලරන
ාය්නය ාඟින්ත ා ිනයාරදිාංචිය ිදු  ලර වන්තනා බුවින්ත
නුව් එකී ාය්නයට හයා සාාාජිලයා තව් ිනපි ාඟින්ත
මාංල ෙු වේදීා වුනි දීර්ඝ ක්රියාවිනයකින්ත මික දී ලටයුු
කිරීාට හයුකි තේ.
තාත්ක් රුවති ක්රාය ම වව ිනයාරදීාංචි ීමතේදී ඉහය්
සඳහයන්ත ල

ප්රතිනාා නබාව් තනාහයුකි ීම තිුණණියේ.

එනේ සේවයාංක්රීය රරීක්ෂාවකින්ත මොන ත්ාරුර
නිරවෙය්ාවතයන්ත

හයා ඉක්ානින්ත නබා වුනීාට

හයුකියාව තනාතිුණණියේ. එබුවින්ත තේ නව ක්රාතේෙය
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02. II. විෂය ආශ්රිත නපවෝත්රාාන
විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුතේ ප්රධාාන ධාාරාතේ විෂය
ක්රියාවිනත

විවිධා

නවය්ාවයන්ත

ිදු ලර

සරන

ක්රියාවිනයක් ාඟින්ත වඩාේ ලාර්යක්ෂා තසේවාවක්
සුරයීාට තේ වසර ු

ඉනක්ලයක් තවාඩනවාවේ

ම්ර එහි ප්රතිඵනයක් තනස ක්රියාේාල කිරීතේ රහයව ව
සඳහයා තබො තවන්ත ල

විවිධා මාංශයන්තහි ක්රියාවිනවන

විවිධා තවනසේලේ කිරීා ාඟින්ත සාසේ් ක්රියාවිනය සරන
කිරීාට හයුකි විය.
ඒ ම වව වුන්තෙඹු මනේෙරු විෂය රථය හයා ාරණ
රාිපත්ෝෂිල තවීමතේ ක්රියාවිනය ඒලාබද්ධා කිරීා ාගින්ත
ලාර්යානත

විවිධා මාංශ ම්ර එලා ිනපි තවා වව

මවසේථා වණනාවල හුවාාරු ීමා නිසා ඇති වන
ප්රාාෙයන්ත ව ක්වා වුනීාට හයුකියාව නුබිණියේ.

වඩාේ ලාර්යක්ෂාව හයා සඵනොයී තසේවාවක් ෙතෙසා ූ

ාානව සේර් ානා තනස ල ානාලරණය ලරමික න්ත

එ ඹුාක් තේ.

රවතින ක්රියාවිනය නවය්ාවට නක් කිරීා ෙ ඒ ම්ර ිදු 

ාරණ රාිපත්ෝෂිල තවීමා, වුන්තෙඹු හයා මනේෙරු ොයල
දලෙ ආ නුව් තවීමා, විරාා වුප් විෂා්ා නිවුරදි ලර
තවීමා වුනි ක්රියාවින සඳහයා නව රද්ධාන්න්ත නිර්ාාණය
කිරීා ාරේා ලර ඇති ම්ර ඒ රද්ධාති ්ේේව
රරීක්ෂාවකින්ත මනුරුව ප්රධාාන ත්ාරුරු ්ාක්ෂණියේල
රද්ධාතිය සාඟ සේබන්තධා ලර ව ඇ්.
තෙරාර්්තේන්තුව ු

විය. වුන්තෙඹු මනේෙරු විරාා වුප් තවීමතේදී වුටලු
සහි් ිනපිතවා ව හයා වුටලු රහි් ිනපිතවා ව තවන්ත ලර
විෂය ාාර නිනධාාරීන්ත තව් තවන තවනා නබාදී
වණනය කිරීේ ිදු කිරීා ුළින්ත වුටලු සහි් ිනපිතවා ව
එලු ීම එකී ිනපිතවා ව වන වුටලු නිරාලරණය සඳහයා
සුනකිය යුු ලානයක් ව් විය. තාහිදී ිනපිතවා ව
තවාඩවුසීා නිසා තසේවාව පිළිබඳව නිනධාාරීන්ත ු

ෙ

ිදු වන තාකී ත්ාරුරු

ම්ෘ තිලර බවක් ඇති ීම තිබිණියේ. ඒ නිසා වුටලු සහි්

්ාක්ෂණියේල ාාවි්ාවන්ත ඔසේතසේ වඩාේ ලාර්යක්ෂා

හයා රහි් යන ිදයලු ිනපිතවා ව ඒලාබද්ධා ලර විෂයාාර

තසේවාවක් නබාදීාට එහි යටි්න රහයව ලේ සාංවර්ධානය

නිනධාාරීන්ත

ල යුුව රවතින බුවින්ත ඒ සඳහයා ඉහය ධාාිප්ාවයකින්ත

ිනපිතවා වවන රාජ්ලාරී ෙ සාාානය ාට්ලටමික න්ත රවේවා

යුු sever රද්ධාතියක් හයා මන්ත්ර්ජ්ාන සේබන්තධා්ාවයක්

තවන

මික නදී වුනීා ෙ මීට සාවාමීව ිදු  විය.

හයුකියාව නුමට ඇ්. එතාන්ත ා දිසේ්රික් හයා ර ාේ

තව්

යාාටේ

නබාදීාේ
ලාර්යක්ෂාව

එකී

වුටලු

මවසන්ත

සහි්

කිරීාටේ

ාට්ලටමික න්ත ිනපිතවා ව විෂයාාර නි ධාාරීන්ත තව්
නබාදීතාන්ත එක් එක් නිනධාාිපයාට නුුණණු ිනපිතවා ව
සාං යාතේ තවනසක් රුවතිණියේ. සාානව රාජ්ලාරී තබදී
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

9

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

තනාගිය බුවින්ත වුඩිපුර ිනපිතවා ව ාාරූ නිනධාාරීන්ත
ාාරත

ිනපිතවා ව ඉතිිපීමතාන්ත ලාර්යක්ෂා්ාවත

වුටලු ඇති විය. එහිදී සාානව ිනපිතවා ව ිදයලු
නිනධාාරීන්ත තව් නබාදීා ාඟින්ත එකී මවහිර්ාවයන්ත
ාවහයරවා වුනීාට හයුකියාව නුමට ඇ්.
්වෙ ්ුරු ආ ශා ාව ාගින්ත තෙරාර්්තේන්තුව තව්
නුතබන ිදයලු ා මයු ේරේ තව් ්ාවලාිනල මාංලයක්
නබාතෙන ම්ර එහිදී විවිධා වර්වත

මයු ේරේ සඳහයා

එල ා වර්ගීලරණ මාංලය යටතේ ්ාවලාිනල මාංල
නබාදීතාන්ත මොන විරාා වුප්

ක්රාය හයනුනාවුනීා

මසීරු වන තහයයින්ත තේ සෙහයා මලුේ වර්ගීලරණ
මාංලයක් මාංල 13 ිදට 26 ෙක්වා මාංල තාඟින්ත නබාදීා
ිදු  ලරන නදී. ඒ ාඟින්ත නිවුරදි මොන මයු ේරතේ විෂය
හයනුනා වුනීාට හයුකියාව නුමට ඇ්.
ගිණුේ මාංශය ාඟින්ත රවේවාතවන ය ව නබන වසර 5 ට
වඩා රුරණියේ ත ආ න ිදය ආන රිපතනෝලනය ලර ෙේ්
වබඩා ලර වුනීතාන්ත රව ව ඉවේ ලර ෙුමීතේ
වයාරෘතියක් 2017 වසතර්දී දියේ ල

ම්ර ඒ ාඟින්ත

ම්යාවශය තනස ිනපි ත ආ න තවාඩවුසීා ාවහයරවා
ව් හයුකි විය.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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2017

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

රිපාාහිර සේථානයල ෙරසේථ (backup) රද්ධාතියක්

03. වුඩිංයුණු කිරී්

රවේවාතවන යාා ාරේා ලරන නදී.

03. I. පතාරුරු තාකෂණික වුඩිංයුණු කිරී්
ශ්රී නාංලාතේ ිදයලු රාජ්ය නිනධාාිපන්තතේ  සහය ිදයලු
වසර 2016 දී ාරේා ලරන නෙ විරාා වුප්

විරාමික ල ප්රජ්ාවතේ  වුන්තෙඹු මනේෙරු ිනයාරදිාංචියට

ල ානාලරණ රද්ධාතිය 2017 වසර ු දී ්වු රටේ

මොන ිනපිතවාණු ිදය ආන විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තු

සාංවර්ධානය ලරමික න්ත එය ්ව ්වේ නවදල ාාවේ තව්

ත ආ නාවාරයල ව රක්ෂි් තලාට ්බා තිමටා ිදු වන

විවර කිරීාට මවශය පියවර වු වණියේ. එහිදී නුව්

ම්ර ඒ ිනපිතවාණු සාංරක්ෂණය සඳහයා විශාන

තසේවයට එක් ූ හයදලො සාාාජිලයින්ත සඳහයාෙ ාාර්වව්

රිපරායක් ෙුරීාටේ විශාන ඉඩලඩක් තවන්තලර

ක්රායට විරාා වුප්

්ුමටාටේ

ිනයාරදිාංචිය නබා වුනීාට

හයුකියාව නුතබන රිපදි විරාා වුප්

ල ානාලරණ

ිදු 

ිනයාරදිාංචිත

තේ.

තාතසේ

ිනපිතවා ව

නක්ෂ

වුන්තෙඹු
15

මනේෙරු
ක්

රාණ

රද්ධාතිය වුඩිදියුණු ලරන නදී. ඒ ාඟින්ත එා නිනධාාරීන්ත

තෙරාර්්තේන්තු ත ආ ණාවාරත නඩේු වන ම්ර ඒ

තව් රාිපත්ෝෂිල හයා විරාා වුප් තවීමේ ලඩිනේ හයා

සඳහයා වර්ව මඩි 10000ක් රාණ ඉඩ ප්රාාණයක් තවන්ත

ලාර්යක්ෂාව ිදු  කිරීාට හයුකිවිය.

ලර ඇ්. එතාන්ත ා මීට මා්රව විරාමික ලයන්ත තව්
නිට ේ ල

ප්රොන රත්ර නක්ෂ 5 ක් රාණ තේ

ත ආ ණාවාරත

වබඩා ලර ඇ්. වසර 2017 දී තේ

ත ආ ණාවාරත

ඇති ත ආ ණ රිපතනෝලනය කිරීතේ

වයාරෘතියක් ාරේා ලරන නෙ ම්ර එහිදී නක්ෂ 4 ලට
මධිල විරාා වුප් ප්රොන රත්ර ප්රාාණයක් රිපතනෝලනය
ලර මවසන්ත ල හයුකිව තිතේ.

03. II. විෂය මූයාක ක්රියාවයා ස වර්ෂධනය
මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතේ දල ය විෂය රථය

ක්රියාේාල කිරීාට මවසන්ත ක්රියාවින වුඩිදියුණුකිරීා ිදු 
මධිලරණ ක්තෂේත්රත විරාා වුප් මයු ේරත්ර ාාර්වව්
ක්රාය ඔසේතසේ ඉදිිපරේ කිරීතේදී රුවුණු මවහිර්ා
සඳහයා ්ාක්ෂණියේල විසනුේ නබාදීා ඇු ව ත්ාරුරු
්ාක්ෂණියේල රද්ධාති වුඩිදියුණු කිරීේ ෙ එහි දී ිදු  විය.

විය. ඒ ම වව ාරණ රාිපත්ෝෂල තවීමා සේබන්තධාතයන්ත
ෙ රුවති ක්රාය වුඩිදියුණු ලර ලාර්යක්ෂා තසේවාවක්
සඳහයා තාකී ක්රියාවින සාංවර්ධානයක් ිදු විය. ත්රසේ්වාදී
ක්රියා තහයේුතවන්ත මික යයන තහයෝ විරාා තවාසේ වසරක්
ඇු ් මික යයන නිනධාාරීන්ත සඳහයා ාරණ රාිපත්ෝෂිල

නින තවේ මඩවිය යාවේලාලීන හයා නීමලරණය කිරීා

තවීමාට ිදු වන මවසේථාවන්තහිදී ාරණ රාිපත්ෝෂිල

සඳහයා මවශය ක්රියාාාර්ව තවන ඇති ම්ර ෙේ්වන

මාංල නබාදීා ම වව මයු ේරත්රය නුබූ දිනට මොනව

ාරක්ෂාව ්හයුරරු කිරීා සඳහයා තෙරාර්්තේන්තුතවන්ත

ිදු ලර ව නුබූ ම්ර එය 2017 වර්ෂත දී PD 05

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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2017

ාලෘතිය ම වව ෙේ් රද්ධාතිය ාඟින්ත මාංල නිට ේ කිරීා

ත්ෝරා වුනීා සඳහයා ව ු ව  ක්රාතේෙ සලසේ කිරීාට

ෙක්වා සාංවර්ධානය විය.

නියමික ් ය. ත ආ ණාවාරත

වසර 2017 ිදට විරාා රාිපත්ෝෂිලතයන්ත රජ්යට මයීමේ
ක්රියාවිනය ්ව ු රටේ විධිාේ කිරීාට ලටයුු සනසන
නදී. එහිදී තරර රුවති ක්රාය ම වව ර ාේ රානන
ාය්න නිනධාාරීන්තතවන්ත රජ්යට මයීමේ වනට මොන
දලෙ ආ තකක්රේ ාඟින්ත ර ාේ රානන ාය්න තව්
යුීමා ිදු  ූ ම්ර ාධායා රජ්යට මොන නිනධාාරීන්තතවන්ත
රජ්යට මයවිය යුු දලෙ ආ ප්රතිරාෙන ිනපි යුීමා ාගින්ත ිදු 
ලරන නදී. තේ ක්රියාවිනය ්ව ු රටේ විධිාේ කිරීා
සඳහයා ර ාේ රානන ාය්නයන්තහි නිනධාාරීන්තතේ 
රාිපත්ෝෂිල තවීමේ ිදු  කිරීතේදී මොන නිනධාාිපයා
තසේවය ල

ාය්නත

නින බුාංට  ගිණුේ මාංලයට

නාංලා බුාංට ව, ාහයජ්න බුාංට ව ඔසේතසේ සෘජුවා මොන
මවලරණ දලෙන ්ුන්තරේ කිරීාට ලටයුු ිදු තලතර්.
ාධායා

රජ්ත

ාය්නයන්තහි

නිනධාාරීන්තතේ 

රාිපත්ෝෂිලයන්තහි මවලරණයන්ත තෙරාර්්තේන්තු නින
තවේ මඩවි ඔසේතසේ නිෙහයසේ කිරීාට ලටයුු තලතර්.
වණන්ත බුලීතේ මාංශත

ක්රියාවිනය ෙ විරාා වුප්

ල ානාලරණ රද්ධාතියට

කිරීා

සඳහයා මූිනල

රද්ධාති

ෙේ් රද්ධාතියක් සලසේ ලර රිපඝණලව් ලර ඇති
ම්ර එාඟින්ත මොන තවා වව ත ආ ණාවාරත ්ුේරේ
ලර ඇති සේථානය තසායා වුනීාට ෙ රහයව ලේ සනසා
ඇ්. විතෙසේව් විරාමික ල ප්රජ්ාවතවන්ත නබා වන්තනා ීවවි්
සහයතිලත

ාලෘතිය ාඟින්ත ප්රාාණවේ රිපදි විරාමික ල

ත්ාරුරු නබා වුනීාට තනාහයුකි බව නිරීක්ෂණය ූ
ම්ර වසර 2018 සඳහයා විරාමික ල ත්ාරුරු මවශය රිපදි
නබා ව් හයුකි ාලාරත

ීවවි් සහයතිලයක් සඳහයා

ාලෘති රත්රයක් නිර්ාාණය කිරීාට හයුකියාව නුබිණියේ.
එහිදී ජ්ාතිල හයුනු වේරේ මාංලය, විතද්ශ වාන්ත බනරත්ර
මාංලය එය නිට ේ ල

දිනය හයා මවනාංගු වන

ලානසීාාව ෙ ීවවි් සහයතිලයට ඇු ේ ලරන නදී.
එතාන්ත ා සො වසරල ා ීවවි් සහයතිලයක් නබා දිය
යුු ලානසීාාව ෙ ඊට ා ඇු ේ ලර විරාමික ලයා ්ව
ු රටේ ෙු වවේ කිරීාට ලටයුු ලරන නදී. වසර 2018
ිදට ීවවි් සහයතිලය නබා ු න්ත බවට විරාමික ලයා තව්
්හයුරරු කිරීාේ වශතයන්ත ිපිදට්ලර්ක් නබා දීාට ෙ

2017 වර්ෂය මවසානත
ඇු ේ

ිදයලු ිනපිතවා ව පිළිබඳ

නිර්ාාණ

සුනව ේලරණය ිදු  ලරන නෙ ම්ර 2018 වර්ෂත දී
එය නිා කිරීාට බනාතරාතරාේු තේ.

ලටයුු සේරාෙනය ලරන නදී.
විතද්ශයන්තහි ිදට ශ්රී නාංලාවට රුමික ණ ිදය විරාා වුප්ර
සේබන්තධා වුටලු නිරාලරණය ලර වුනීාටේ ීවවි්
සහයතිල නබා දීාටේ දිනර්ා රුමික තණන විරාමික ල ප්රජ්ාව
තව් වඩාේ ව හයෙ තසේවාවක් නබා දීා ෙතෙසා සො

විතෙසේව් විරාමික ලයන්තතේ  විරාා වුප්

තවීමේ

දිනල ා තර.ව.9.00 ිදට ර.ව.3.00 ෙක්වා විතද්ශ විරාා

ක්රියාවිනය වුඩිු රටේ සාංවර්ධානය ලරමික න්ත විතද්ශ

වුප්

විරාා වුප්

තයාදල කිරීා ෙ වසර 2017 දී ාරේා ලරන නදී.

මාංශය ාඟින්ත එහි ක්රියාවින සාංවර්ධානය

පු ව ආ ලරන නදී. ඒ ම වව 2016 වසතර්දී ාරේා ල
ත ආ ණාවාරය සුලසීතේ ලටයුු විධිාේ රිපෙ 2017
වසතර්දී මවසන්ත ල

ම්ර ඒ ම වව ලඩිනමික න්ත මවශය

ඕනො ිනපි තවා වවක් තසායාව් හයුකි වන ම්ර
ඉදිිපත දී

වර්ණ

ාාවි්ාවක්

ාගින්ත

ිනපිතවා වව

්ාවලාිනල ිනපිතවා වවක් ෙ දල ආ ිනපිතවා වවල ෙ යන්තන
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

12

මාංශත

නිනධාාිපතයට  ප්රධාාන ලුර වව තව්

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

03. III. පර්ිගක නීකරයයත
විරාා

වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතේ

ත්ාරුරු

්ාක්ෂණතයන්ත සන්තනද්ධා වාන්ත ාවේ සාඟ විරාමික ල
ප්රජ්ාව ෙ ඒලාබද්ධා තවමික න්ත ඔුරන්ත ෙ ිදය ලටයුු
සේප්රොයිලේවතයන්ත ූත්නේවය ෙක්වා නීමලරණය
ලරතවන ඇ්. ඒ ම වව විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුව
තව් පිවිතසන විරාමික ල ප්රජ්ාවතේ  නන්තවිධා මවශය්ා
එලා පියසක් යට දී ිදු ලර වුනීාට මවශය රහයව ලේ
සනසා තෙමික න්ත තෙරාර්්තේන්තු රිපරය ු රාජ්ය බුාංට 
හයා තරෞද්විනල ාය්නයන්ත සඳහයා විරාමික ල ප්රජ්ාව තව්
පිවිසීාට මවශය තාතහයයුේ ලුර ව තර ක් සේථාපි්
ලරන නදී.
තෙරාර්්තේන්තු

නිනධාාරීන්තතේ 

රුමික ණීා සටහයන්ත

කිරීාට නීමන ්ාක්ෂණතයන්ත යුු ඇඟිින සනට ණු
යන්තත්රයක් හයනුන්තවා දීාටේ නිවාඩු ල ානාලරණ
රද්ධාතිය සඳහයා වන ාෘු ලාාංවයක් හයනුන්තවා දීාටේ
විු ින ජ්නන යන්තත්රය - ලුනණියේය නිවාඩු නිතක්්නය

හයුකියාව නුුණණියේ.
සේලාර පියස තව් රුමික තණන විරාමික ල ප්රජ්ාවට වඩාේ
රහයව  හයා ව හයෙ තසේවාවක් සුරයීාට හයුකියාව නුතබන
ාලාරයට සේලාර පියස පිහිටි රිපරය නීමලරණය ලර
නව

දලහුණුවරකින්ත

සේථාපි්

ලරන

නදී.

තෙරාර්්තේන්තුතේ ප්රධාාන තොරප්ව ඉදිිපපිට තිබූ
රුරණියේ වහයනය හයා තවාඩනුගිින තලාටසේ ඉවේලර
මනාංලාර නීමන වහයනයක් ඉදි කිරීා ෙ ිදු  විය. ්වෙ
ලුනණියේය විරාමික ල නිවාඩු නිතක්්නයට රුමික තණන
තසේවානාීනන්ත හයට විු ිනය විසන්තධිීමතේදී වනදී මේවිඳීමටාට
ිදු  වන මරහයව ්ා ාඟහයරවා වුනීා සඳහයා නීමන
තජ්නතර්ටරයක් සවි කිරීා ෙ වසර 2017 දී ිදු විය.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

වර්ෂත දී එය විරාමික ලයන්ත සාං යාව 160 ෙක්වා වුඩි

04. සාධනයත

කිරීාට මවශය ිදයලු ක්රියාාාර්ව තේ වන විට සලසේ

04. I. සත්කාර ියස

තවමික න්ත රවන්.

විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුවේ නක්ෂ හයයලට මධිල
විරාමික ල

ප්රජ්ාවේ

එකිතනලා

හයා

යාවන්තතන්ත

තෙරාර්්තේන්තුතේ සේලාර පියස ඔසේතසේ ය. එනේ
රාජ්ය තසේවතයන්ත විරාා වුන්තතවන සො රාජ්ය
නිනධාාිපතයට  ා එක්වරක් රුමික ණියේය යුු වන්තතන්ත
සේලාර

පියස

තෙරාර්්තේන්තුව

තව්ටයි.
ාඟින්ත

විරාා

විරාා

වුප්

යාාට

නියමික ්

නිනධාාිපයට  තව් විරාා වුප් මාංලයක් නිට ේ ල
රව  ඔහු තහයෝ ඇය සේලාර පියතසේ තසේවාව තව්
ලුඳීමේ ලර ව නබයි. තාකී තසේවාව 2015 වසතර් ජූින
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ාස විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුව විිදන්ත නිර්ාාණය
ලරන නෙ නව්ා සාංල ආරයක් විය. විරාා දිවියට

සේලාර පියස තව් රුමික තණන විරාමික ලයන්ත සඳහයා

එ ඹීතේ මභිප්රාතයන්ත සේලාර පියතසේ තසවණට

නිට ේ

රුමික තණන විරාමික ලයන්ත තව් තාාඟින්ත තවෞරවනීය

ඉතනක්තරානිල හයුනු වේර් සඳහයා ඇඟිින සටහයන්ත

තසේවාවක් සුරයුණු ම්ර ඔුරන්තතේ  විරාා වුටලු තව්

නබාවුනීා මනිවාර්ය ූ ම්ර 2017 වර්ෂත දී තාත්ක්

ලඩිනේ විසනුේ නබා දීාට හයුකියාව නුුණණියේ. තාහිදී

ිදු  ල

විරාමික ලයන්ත සේදල සාලඡාවාවලට සහයාාගි වන ම්ර

ලාර්යක්ෂාව කිරීා සඳහයා ඇඟිින සටහයන්ත යන්තත්ර ුනක්

විරාමික ලයාතවන්ත රව  වුප්රට හිමික ලේ කියන ලනත්රයා,

සේලාර පියස තව් නබාතෙන නදී. එාඟින්ත ඇඟිින

මුරරුු  26ට මඩු ෙරුවන්ත සහය ාබාධි් ෙරුවන්ත ිදටී නේ

සටහයන්ත නබා වුනීතේ ක්රියාවිනය වඩාේ ලාර්යක්ෂා ූ

ඔුරන්තතේ  ත්ාරුරු ඇු ේ වන විරාමික ල හිමික ලේ

ම්ර ප්රාාෙයකින්ත ත්ාරව විරාමික ලයාතේ  ීවවෙේ්

ප්රොන රත්රය පිිපනා ව නබයි. වුන්තෙඹු මනේෙරු තවා වව

ත්ාරුරු ඇුනේ මන්ත්ර්ජ්ාතිල වටිනාලාකින්ත යුු

රිපතනෝලනය ලර නුව් විරාමික ලයා තව් ප්රොනය

හයුනු වේර්ක් නබා දීතේ හයුකියාව ෙො ුරණියේ.

කිරීාේ විරාමික ලයන්ත තව් මන්ත්ර්ජ්ාතිල වටිනාලමික න්ත
යුු හයුනු වේර්ක් පිිපනුමීාේ ිදු  තේ. 2017 වර්ෂත දී
සේලාර

පියස

තව්

දිනලට

ලුඳීමේ

ලරන

විරාමික ලයන්ත සාං යාව 120 කි. 2016 වසතර්දී දිනලට
සේලාර පියස තව් ලුඳූ විරාමික ලයන්ත වණන 50 කි.
ඒ ම වව 2017 වර්ෂත දී සේලාර පියසට ලුඳූ
විරාමික ලයන්ත ප්රාාණය තෙගුණයකින්ත වුඩි කිරීාට
තෙරාර්්තේන්තු රිපරානනය ෙේව ල ූ ම්ර 2018
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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ලරන

මන්ත්ර්ජ්ාතිල

වටිනාලමික න්ත

යුේ

සාාානය සේදල රරීක්ෂණ ක්රියාවිනය වඩාේ

සේලාර පියස ය ව සුඳෙ සායට එ ඹි විරාමික ලයින්ත
තව් තවෞරවණීය තසේවාවක් පිිපනා ව නබන මාංශය
තේ. ඒ සඳහයා රනපුරුු  ාකාරශීලී ලාර්ය ාණ්ඩනයක්
රේ කිරීාට තෙරාර්්තේන්තු රිපරානනය විිදන්ත ලටයුු
තයාො ඇති ම්ර එා නිනධාාරීන්තතේ  සාමූහිල හයුඟීේ හයා
එක්ව වුඩකිරීතේ හයුකියාව වුඩිදියුණු කිරීා සඳහයා
විතශේෂ

පුහුණු

මවසේථා

නබාදීා

ුළින්ත

වඩාේ

ලාර්යක්ෂා සාාජ් සේලාරයක් රවේවාතවන යාාට

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

තෙරාර්්තේන්තුවට හයුකියාව නුමට තිතේ. 2017

සේථානයලදී විරාමික ලයින්ත හයදලවන ම්ර ඔුරන්තතේ  වුටලු

වසතර්දී Dialog පුද්විනල සාාවා හයා එක්ව නබා ු න්ත

සෘජුව තෙරාර්්තේන්තු රිපරානන නිනධාාරීන්ත තව්

තසේවානාීන සේලාරල පුහුණු වුඩදල වවක් හයා නායලේව

තයාදල කිරීාට තාහිදී මවසේථාව සුනසී තිබිණියේ. එකී

පුහුණු වුඩසටහයන්ත ුළින්ත ඔුරන්තතේ  ලාර්යක්ෂා්ාව

මොන වුටලු සේබන්තධාතයන්ත මොන ශා ා ප්රධාානීන්ත විෂය

වුඩිදියුණු කිරීාට විතශේෂ මවධාානයක් තයාදල ලරන නදී.

නිනධාාරීන්ත සේබන්තධා ලර වනිමික න්ත ඒ තාාතහයාතේ ා

සේලාර පියතසන්ත විරාමික ලයාට නබා තෙ ව නබන
තසේවාතවන්ත ලාර්යක්ෂා්ාවය සහය ගුණාේාලාාවය
වුඩිදියුණු ලර වුනීා ුළින්ත 2017 වර්ෂත ූර්ණය ූ
සාධානයන්ත තාතසේ ය. එනේ 2017 වර්ෂත දී රාජ්ය
තසේවතයන්ත විරාා යාාට නියමික ් විරාමික ලයන්ත සඳහයා
සේලාර පියස ු

ිදු  ලර ව නුබූ සේදල

සාලඡාවා

ක්රියාේාල ීමා ු

විරාමික ලයන්තට ිදය වුට ව සඳහයා

සාධාාරණ පිළිුරු නබාදීාට හයුකියාව නුුණණු ම්ර තේ
නව ක්රාතේෙය ු
බුහයුිපන්ත

තෙරාර්්තේන්තුව ලරා ු ර

රුමික තණන

විරාමික ල

තසේවානාභියාතේ 

විශේවාසය ්හයුරරු කිරීාේ ්ෘ තිාේ තසේවාවක් නබා
දීාේ ිදු විය.

ප්රාාණය ( PMS Interviews ) 23,303 ල රාණ විශාන
මවයක් තේ. මතනට ේ සේදල සාලඡාවා ප්රාාණය 3,099
කි. ඒ ම වව තාා වර්ෂය ු දී සේලාර පියස නඟා ලර
වේ දල ව ඉනක්ල ප්රාාණය සේදල සාලකවා 26,402 ක්
රාණ තේ.

04. II. ම වහජන ංනය
ාහයජ්න මවශය්ාවයන්ත සහය වුටලු මරබයා විසනුේ නබා

මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

දීා සඳහයා රාජ්ය ාය්න විිදන්ත ක්රියාේාල ලර ව නබන
“ාහයජ්න දිනය” නව දලහුණුවරකින්ත සහය නව ෙුක්ාකින්ත
යුුව ක්රියාේාල කිරීාට 2017 වර්ෂත දී විරාා වුප්
තෙරාර්්තේන්තුව ලටයුු ලරන නදී. රාජ්ය තසේවතයන්ත
විරාා

නුබූ

නිනධාාරීන්තතේ 

ව ාසාධානය

සහය

ව රක්ෂි්්ාවය තව වතවන්ත ලුරූ රාජ්ය ාය්නයක්
තනස විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුව විරාා වුප්

වුටලු සඳහයා විසනුේ නබා තෙන්තනා ූ ාහයජ්න දිනත දී
විරාමික ලයන්ත තව් තෙරාර්්තේන්තුතේ ාාණ්ඩිනල
නිනධාාරීන්ත සෘජුව දලණවුසීතේ මවසේථාව සුනසීා එා
නව ක්රාතේෙයයි. 2017.02.15 දින ිදට තාා නව ක්රාය
ක්රියාේාල

තලිපණියේ.

තෙරාර්්තේන්තුතේ

ාහයජ්න

ාාණ්ඩිනල

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

දිනත දී

නිනධාාරීන්ත

එක්
15

ශාරීිපල ු බන්ාවයන්ත සහි්ව තෙරාර්්තේන්තුවට
රුමික තණන විරාමික ලයන්ත ඒ ඒ මාංශ සහය ාහය ආ තව් යාා
මවා

ලර

බිේාහයත ආ

තෙරාර්්තේන්තු

රවණාවාරත දීා ඔුරනට විරාා වුටලු විසඳා වුනීාට
තාාගින්ත මවසේථාව හිමික  ලර දීාට විරාා වුප්
තෙරාර්්තේන්තුවට හයුකිීම තිතේ.

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

සාං යාව 05 කි. ව් ූ වසර ු

04. III. ම වහජන කවුළු
විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතවන්ත ප්රතිනාා නබන

විරාමික ල ප්රජ්ාව තව් ෙරිපා තසේවාවක් නබාදීාට
නිරන්ත්රතයන්ත ඔුරන්ත තව් නබාතෙන තසේවාවන්ත
ගුණාේාලව

තවනසේීමේවනට

තෙරාර්්තේන්තුව

ාාණ්ඩිනල

නක්ලරන

නිනධාාරීන්ත

සෘජුව

දලණවුසී වුටලු ඉදිිපරේ කිරීතේ හයුකියාව නුුණණු
“ාහයජ්න දිනය” සාංල ආරයට නුුණණු ප්රතිකාර ම වව ්ව
ු රටේ ඉදිිපයට යාාට 2017 වර්ෂත දී ලටයුු ලරන
නදී. ඒ ම වව විවිධා විරාා වුප් මරායා දිවයිතන්ත ිදේ
තෙිදන්ත තෙරාර්්තේන්තුව ලරා රුමික තණන විරාමික ලයන්ත
හයට ාහයජ්න දිනය ූ බොො දිනයට රාණක් සීාා තනාීම
සතිත

මතනට ේ සො දිනල ා ඉදිිපරස ාහයජ්න

ලුර වතවහිදී

සහයලාර

වණලාධිලාරීවරුන්ත

මධායක්ෂවරුන්ත

දලණවුසී

ිදය

වුට ව

සහය
තව්

ක්ෂණියේල විසනුේ නබා වුනීාට තාාගින්ත මවසේථාව ෙො

2017
විතශේෂ විවණන

රරීක්ෂණ 9 ක් ිදු  ලර ව නුබූ ම්ර තෙරාර්්තේන්තු
මායන්ත්ර රරීක්ෂණ / ෙේ් රද්ධාති රරීක්ෂණ 37 ක් ිදු 
ලරන නදී. විවණනය ලරන නෙ ාහයජ්න රුමික ණියේින
සාං යාව 45 කි. නිරීක්ෂණ ඉදිිපරේ ලරන නෙ රරීක්ෂා
ලරන නෙ ිනපිතවා ව සාං යාව 180 ක් තේ. වර්ව
සාංතක්් මාංල / හයුනු වේරේ මාංල නිවුරදි්ාවය රරීක්ෂා
කිරීා සඳහයා තවන්තවා වන්තනා නෙ ිනපිතවා ව සාං යාව 45
කි. නක්ෂ 10 ට වුඩි හිඟ වුප් ිනපිතවා ව රරීක්ෂණ
545 ක් ිදු  ලර ව නුබූ ම්ර වර්ව මාංතක්් මාංල 59
යටතේ තවවන නෙ විරාා වුප්

ිනපිතවා ව 1999

රරීක්ෂාව හයා යුධා,ගුවන්ත හයදලො ඉදිිපරේ ලර ඇති
විරාමික ලයින්ත 17000 තෙතනට  සේබන්තධා ෙේ් රද්ධාති
රරීක්ෂාව ාඟින්ත ීවවන වියෙේ දීානාව වුඩිපුර තවීමේ
මනාවරණය ලර වුනීා 2017 වර්ෂයට මොනව ිදු 
තලරුණු විවණන රරීක්ෂණ තේ.

විය. සාාානයතයන්ත විෂය ාාර නිනධාාරීන්ත තව් තයාදල

2017 ට මොනව ප්රාතද්ශීය ත ආලේ ලාර්යාන 05 ක්,

වන විරාමික ල වුටලු තේ හයරහයා තෙරාර්්තේන්තු

ෙේ් රද්ධාති 09 ක්, විතශේෂ රරීක්ෂණ 39 ක් විවණන

රිපරානන නිනධාාරීන්ත තව් තයාදල කිරීා ාඟින්ත

විාව ේ ිදු  තලරුණු ම්ර ිනපිතවා ව 173 ක් සඳහයා

විරාමික ලයා තව් විනිවිොාවතයන්ත යුු ූේ නිර්වෙය ූේ

රරීක්ෂණ සහය නිරීක්ෂණ ඉදිිපරේ කිරීාට මායන්ත්ර

සාධාාරණ පිළිුරු නබාදී තේ ක්රියාවිනය ලාර්යක්ෂා

විවණන මාංශයට හයුකියාව නුමට තිතේ. විවණනයට නක්

ලර වුනීාට තෙරාර්්තේන්තුව සාේ ීම තිතේ.

ූ ප්රාතද්ශීය ත ආලේ ලාර්යාන සහය ෙේ් රද්ධාති
රරීක්ෂාතවන්ත 2017 වර්ෂයට මොනව මනාවරණය ලර
වේ වුඩිපුර දලෙ ආ තවීමේ ප්රාාණය 22,223,839.15 ක්

04. IV. අරයතතර වි යනය

තේ.

විරාමික ල ප්රජ්ාව, ඔුරන්තතේ  ලනත්රයන්ත සහය යුතරන්තනන්ත

එතාන්තා ම වාුතියට ඉදිිපරේ කිරීා සඳහයා රරීක්ෂා

තව් හිමික  ප්රතිනාා නබා දීතේදී ඊට මොන ාය්නිල හයා

ලරන නෙ නක්ෂ 10 ට වුඩි ිනපිතවා ව සාං යාව හයා

මූනය රද්ධාන්න්ත පිළිබඳ ක්රියාවිනය වඩා රුහයුදිින,

සතෙසේ තනස හිඟ වණනය ලරන නෙ ිනපිතවා ව නිවුරදි

නිර්වෙය සහය විනිවිොාවතයන්ත යුුව රවේවාතවන යාා

ලර නුව් තයාදල ලරන තනස ෙන්තවා යවන නෙ

සඳහයා මායන්ත්ර විවණනතයන්ත නුතබන්තතන්ත විශාන

ිනපිතවා ව සාං යාව 611 ක් තේ. එකී නක්ෂ 10

ොයලේවයකි. මායන්ත්ර විවණන රටිරාටිය ු 2017

ිනපිතවා ව රරීක්ෂාතේදී මනාවරණය ීම ඇති නිවුරදි

වසතර්දී විවණනයට නක් ූ ප්රාතද්ශීය ත ආලේ ලාර්යාන

ලරන නෙ වුඩිපුර තවීමේ සාං යාව මික ිනයන 1.8 ක් තේ.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

16

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ෙේ් රද්ධාති රරීක්ෂණත දී මනාවරණය ලර වේ
වුඩිපුර තවීමේ 3,960,261,018 ක් වන ම්ර විතශේෂ
රරීක්ෂණ ාඟින්ත මනාවරණය ලර වේ වුඩිපුර තවීමේ
4,153,482.78 ක් තේ. මනාවරණය ලර වේ වුඩිපුර
තවීමේ එක් එක් විරාමික ලයන්තතවන්ත මයලර වුනීා
සඳහයා ප්රධාාන වණලාධිලාරී හයා ප්රාතද්ශීය ත ආලේ
ලාර්යාන ෙු වේවේ ලර ව නුබූ ම්ර වාංකා සේබන්තධා
නීති ාඟින්ත ලටයුු කිරීා සඳහයා ප්රාතද්ශීය ත ආලේ
ලාර්යාන ෙු වවේ කිරීාට ලටයුු කිරීා ාඟින්ත
තෙරාර්්තේන්තු තවීමේ ක්රියාවිනය විනිවිොාවතයන්ත
යුුව රවේවාතවන යාාට 2017 වර්ෂත දී මායන්ත්ර
විවණන මාංශතයන්ත නුුණණු ොයලේවය විතශේෂතයන්ත
සඳහයන්ත ල යුුය.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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2017

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ක්රියාවලීන්ත රවේවා තවන යාාට මොන රිපඝණල

05. ාුනු් කාම වනාකරයය

ාෘු ලාාංව විරාා වුප්
ාර්රල හයා සාාජ්යීය වශතයන්ත ්ෘ තිාේ විරාමික ල
ප්රජ්ාවක් බිහිකිරීා යන මූිනල රරාාර්ථය සාක්ෂාේ ලර
වුනීා සඳහයා ෙු වා ෙරිපාව ල ානාලරණය ලර ව
නබන

රාජ්ය

ාය්නයක්

2017

තනස

විරාා

වුප්

තෙරාර්්තේන්තුව හයුඳින්තවිය හයුකිය. නක්ෂ හයයලට
මධිල විරාමික ල ප්රජ්ාවක් සාඟ ව වතෙ ව කිරීා
තව වතවන්ත ඔුරන්ත හයා සබුඳි මති විශාන ත්ාරුරු
සේාාරය ල ානාලරණය කිරීා සඳහයා විරාා වුප්
තෙරාර්්තේන්තුව විශාන ප්රයේනයක් ෙරණු නබයි. එකී
ලර්්වයත දී ත්ාරුරු ඒලරාශී කිරීා, සාංවිධාානය
කිරීා, තබො හයුරීා, නතවෝේරාෙනයන්ත හයා රද්ධාති
ම ණ්ඩව වුඩිදියුණු කිරීා ට ෙ 2017 වර්ෂත දී ෙ පියවර

තෙරාර්්තේන්තු ත්ාරුරු

්ාක්ෂණ මාංශය ාඟින්ත නිරෙවන නෙ ාෘු ලාාංව තේ.
ෙු වේ ල ානාලරණත දී එා ාෘු ලාාංව ාාවි්ය
පිළිබඳ විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුවට ම වයුක්්ව

දීරවයා ් දිසේ්රික් ත ආලේ ලාර්යාන 25 ක් සහය
ප්රාතද්ශීය ත ආලේ ලාර්යාන 331 ල තසේවය ලරන විරාා
වුප් නිනධාාරීන්ත ෙු වවේ කිරීතේ වුඩසටහයන්ත විපන්ත වර
රවේව ව නබන දිවයිතන්ත වුඩිා විරාමික ලයන්ත පිිපසක්
ිදටින ප්රාතද්ශීය ත ආලේ ලාර්යාන 54 ක් සහය
තෙරාර්්තේන්තු ප්රධාාන ශා ාව තව් නු තටා
රිපඝණල 100 ක් නබාදීා ාඟින්ත ත්ාරුරු රද්ධාතිය
තව් ප්රවිශේට ීමතේ ශලය්ාවයන්ත වර්ධානය කිරීාට
පියවර ව ව නුබිණියේ.

ව ව නුමට ය.
එතාන්ත ා විරාා වුප්

05.

I.

පතාරුරු

තාකෂය

රීධිග

කාම වනාකරයය

ාය්නිල

රද්ධාතියක් ු
ෙු වා

රවේවාතවන යමික න්ත

ල ානාලරණය

කිරීතේදී

තෙරාර්්තේන්තු ත්ාරුරු ්ාක්ෂණ මාංශය ෙුවුන්ත්
භූමික ලාවක්

ඉප්

පිිනබඳව සහය වුන්තෙඹු මනේෙරු නුව් ිනයාරදිාංචි කිරීා
පිිනබඳ රාජ්ය නිනධාාරීන්ත ෙු වේවේ කිරීා සඳහයා විරාා

සාසේ් විරාමික ල ප්රජ්ාව පිළිබඳ ෙේ් ාධායව්
ත්ාරුරු

ිනයාරදිාංචිය ාාර්වව් කිරීා

ලර ව

නබයි.

විතශේෂතයන්ත

ා

වුප්

ල ානාලරණ රද්ධාතිය හයා සහයසේබන්තධාව

ලටයුු ලර ව නබන 3000 ලට මධිල රාජ්ය ාය්න
ප්රාාණයල රාජ්ය නිනධාාරීන්ත ෙු වේවේ කිරීා ාඟින්ත
ඔුරන්ත ලාර්යක්ෂාව ත්ාරුරු රද්ධාතිය හයා යා ලර
වුනිණියේ.

තෙරාර්්තේන්තුව සඳහයා මවශය ාෘු ලාාංව නිරෙීමතේ

පුහුණු වුඩදල ව රුවුේීමාට මා්රව තෙරාර්්තේන්තු

ිදට තෙරාර්්තේන්තුව ු

ිදයලු ා රිපඝණල තෙෝෂ

නින තවේ මඩවිය ඔසේතසේ ාාර්තවෝරතද්ශ සාං්රහය

නිවුරදි කිරීතේ ෙේ් රද්ධාති රවේවාතවන යාා සහය

ප්රෙර්ශනය කිරීා, IT HELP DESK සහය තාකී

නඩේු කිරීා හයරහයා සාසේ් විරාා වුප්

තවීමේ

ාාර්වව් ිනයාරදිාංචි කිරීා පිළිබඳ වුටලු සාඟ සෘජුව

ක්රියාවිනය ලාර්යක්ෂාව සහය ඵනොයි්ාවතයන්ත යුුව

තෙරාර්්තේන්තු හයා සේබන්තධා වන රාජ්ය නිනධාාරීන්තට

රවේවා තවන යාාට 2017 වර්ෂත දී ෙ ත්ාරුරු

ක්ෂණියේල

්ාක්ෂණ මාංශය ෙුඩි රිපරායක් ෙරණු නුමට ය. විරාා

තෙරාර්්තේන්තුව ත්ාරුරු ්ාක්ෂණය ා් රෙනේව

වුප්

ලර ව නුබූ නීමන හයනුන්තවාදීේ පිිනබඳව මතනට ේ රාජ්ය

තෙරාර්්තේන්තුව තේ වන විට ාාර්වව්ව

(Online) රවේවාතවන ය ව නබන තසේවාවන්ත වන
විරාා වුප් ිනයාරදිාංචිය, ු ේිපය බනරත්ර තවන්තකිරීා,
වුන්තෙඹු හයා මනේෙරු නුව් ිනයාරදිාංචි කිරීා ාදී
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

18

විසනුේ

නබාදීා

හයරහයා

විරාා

ාය්න ෙු වේවේ කිරීාට පියවර ව ව නුමටය.

වුප්

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ලරන නෙ තෙදින පුහුණු වුඩදල ව ඇුලු පුහුණූ මවසේථා

05. II. අරයතතර පුුණණු සහ විපාසත පුුණණු
ාය්නය

ු

ෙු වේ

ල ානාලරණත දී

තෙරාර්්තේන්තුතේ ාානව සේර් සු ෙු වා සඳහයා
ඉහය

ප්රදල ්ාවක්

නබාතෙන

විරාා

2017

වුප්

2017 වර්ෂත දී තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාරීන්තට ිදය
රිපරානන හයා ල ානාලරණ ඇු ව ශලය්ා රැසක්
වුඩිදියුණු ලර වුනීාට නුුණණු ාහයඟු මවසේථාවන්ත තේ.

තෙරාර්්තේන්තුව, නිනධාාරීන්ත සු විවිධා ශලය්ාවයන්ත

ාර්රල හයා සාාීවය වශතයන්ත ්ෘ තිාේ විරාමික ල

තෙරාර්්තේන්තු සාංවර්ධාන ක්රියාවිනයට තයාො වන්තනා

ප්රජ්ාවක් නිර්ාාණය කිරීා ෙතෙසා නිරන්ත්රතයන්ත

ම්රා එා ෙු වා යාවේලාලීන ලරමික න්ත වර්ධානය කිරීා

ලුරීමේ ලරන විරාා වුප්

සඳහයා නිබඳව විවිධා පුහුණු වුඩසටහයන්ත තව් තයාදල

සේර් ු විවිධා ක්තෂේත්රයන්ත පි බඳ රවතින ෙු වා හයා

කිරීාට යුහුව  ව තේ. 2017 වර්ෂත දී නිනධාාරීන්ත 26

නිපුණ්ාවයන්ත වර්ධානය කිරීා සෙහයා තද්ශීය වශතයන්ත

තෙතනට  තව් රාජ්ලාරී මවශය්ාවයන්තට ම වූලනව

තාන්ත ා ජ්ා්යන්ත්ර වශතයන්ත නුතබන පුහුණු

පුහුණු මවසේථා නබා දීාට ඒ ම වව හයුකියාව නුබිණියේ.

මවසේථාවන්තෙ

නක්ෂ 6 ලට මධිල විරාමික ල ප්රජ්ාව තව් ාාිදල තවීමේ

ල ානාලරණත දී තෙරාර්්තේන්තුවට හිමික  වන

ප්රධාානව රාජ්ය නිනධාාිපයට  රාජ්ය තසේවතයන්ත විරාා

මන්ත්ර් ජ්ාතිල පුහුණු මවසේථා සො වසරල ා ානාව

දිවියට ඇු ේ ලර වන්තනා ක්රියාවිනත

ාාරරර

ල ානාලරණය ලරමික න්ත මොන නිනධාාරීන්ත එකී පුහුණු

ලර්්වයයන්ත රැසක් ඉප් ලර ව නබන තෙරාර්්තේන්තු

සුිද සඳහයා තයාදල ලර ව නබයි. 2017 වර්ෂත දී ෙ

නිනධාාරීන්ත ලාර්යක්ෂා කිරීාටේ රාජ්ය තසේවයට

තෙරාර්්තේන්තුව තව් නුුණණු විතෙසේ පුහුණු මවසේථා

මොනව විවිධා ක්තෂේත්රයන්ත පිළිබඳ මවතබෝධාය හයා ෙු වා

සාර්ථලව ල ානාලරණය ලර මොන ක්තෂේත්රයන්ත හයා

රෘථුන කිරීටේ තාකී පුහුණු වුඩසටහයන්ත ප්රබන

සේබන්තධා නිනධාාරීන්ත ව ු ව  රිපදි තයාදල කිරීාට ලටයුු

ොයලේවයක් නබා ු න්ත බව සෙහයන්ත ල යුු ය. ු රසේථ

ලරන නදී.

මධායාරන ඒලලය ාඟින්ත ක්රියාේාල ල

ප්රසේරාෙන

ල ානාලරණය පිළිබඳ වුඩදල වව ජ්ාතිල ඵනොයි්ා
ත ආලේ

ලාර්යානතයන්ත

රවේව ව

නුබූ

හයිප්

ඵනොයි්ාව පිිනබඳව එක් දින වුඩදල වව, නිපුණ්ා
සාංවර්ධාන මරදලෙන ාඟින්ත රවේව ව නුබූ තරෞද්විනල
ිනපිතවා වවක් රවේවාතවන යාා පිළිබඳ වුඩදල වව,
ජ්ාතිල වයාරාර ල ාණාලාිපේව ාය්නය ාඟින්ත
ක්රියාේාල ල

රාජ්ලාරී ිනපි සහය ිදාංහයන ිනත ් ාාෂා

පිළිබඳ රාඨාානාව, ජ්ාතිල ාානව සේරේ සාංවර්ධාන
ලුරන්තිදනය ාඟින්ත රවේව ව නුබූ සයිබර් ාරක්ෂාව
පිළිබඳ

ලතිලාව,

ලාර්මික ල

මධායාරන

පුහුණු

තෙරාර්්තේන්තුව ාඟින්ත සාංවිධාානය ලරන නෙ වේලේ
ල ානාලරණය පිළිබඳ පුහුණු වුඩසටහයන, නිපුණ්ා
සාංවර්ධාන මරදලෙතනන්ත පුහුණු නිනධාාරීන්ත සඳහයා සලසේ
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

19

මතිශය

තෙරාර්්තේන්තු ාානව

වුෙවේ

තේ.

ෙු වේ

ජ්නවාිප ාස 22 ිදට 23 ෙක්වා ාුත ආිදයාව ාශ්රි්ව
ලරුණු රජ්ත

නි ධාාරීන්ත සඳහයා මධායයන කාිපලාවක්

සඳහයා තෙරාර්්තේන්තු නි ධාාරීන්ත සහයාාගී තලිපණියේ.
සාංවර්ධාන මරදලණු සාක්ෂාේ ලර වුනීා සෙහයා මූනය
සාාජ් ාරක්ෂණය පිළිබඳ තරබරවාිප ාස 15 සහය 16
තෙදින තලාිපයාතේ රුවුේුරණු ජ්ා්යන්ත්ර වුඩදල වව
සඳහයා විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුව නිතයෝජ්නය

ලරමික න්ත සහයාාගී ූත විරාා වුප් මධායක්ෂ ජ්නරා ආ
වරයා ය. ජූනි ාස 12 ිදට ජූනි 16 ෙක්වා ූ ඉන්තදියාතවහි
රුවති රාජ්ය රිපරානනය හයා සාංවර්ධානය පිළිබඳ පුහුණු
වුඩදල වව සඳහයා ප්රධාාන වණලාධිලාරීවරයා සහයාාගී ූ
ම්ර ජූනි 11 ිදට ජූනි 17 ෙක්වා ාුත ආිදයාතේ රුවති
හයුකියා

වර්ධාන

වුඩසටහයනට

විරාා

වුප්

තෙරාර්්තේන්තුව නිතයෝජ්නය ලරමික න්ත විරාා වුප්

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

මධායක්ෂ (සාංවිධාාන හයා සාංවර්ධාන) සහයාාගී විය.

එක් ාසල දී එක් වුඩසටහයනක් තනස සුනව ේ ලරමික න්ත

මතවාසේු 13 ිදට මතවාසේු 19 ෙක්වා ්ායිනන්ත්ත

2017 වර්ෂත

රුවති රාජ්ය රිපරානන හයා ල ානාලරණය පිළිබඳ

විද්වුන්ත

ෙරක්රා හයා න්රණ වුනීා පිළිබඳ පුහුණු වුඩසටහයනක්

තෙරාර්්තේන්තුවට හයුකියාව නුබිණියේ. 2017 වර්ෂය

සඳහයා

සඳහයා

ෙ

වණලාධිලාරීවරයට 

තෙරාර්්තේන්තුව

නිතයෝජ්නය ලරමික න්ත සහයාාගි විය.

මවසේථා ුළින්ත නෙ මේෙුකීේ සහය ෙු වා විරාමික ල ප්රජ්ාව
තව් පිිපනා ව නබන තසේවාතේ ලාර්යක්ෂා බවේ
තෙරාර්්තේන්තුතේේ

රැසලතේ 
Friday

ොයලේවය

Forum

නබා

වුඩසටහයන්ත

වුනීාට
8

ක්

තෙරාර්්තේන්තුතේ ඒ ඒ මාංශ ාඟින්ත සාංවිධාානය ලර ව

තද්ශීය සහය මන්ත්ර්ජ්ාතිල වශතයන්ත තාකී පුහුණු

ගුණාේාල බවේ ඉහය

දී Friday Forum වුඩසටහයන සඳහයා

නුාංීමාට සාේ ූ ම්රා
සාසේ්

රාජ්ය

තසේවාතේේ

දිගුලාලීන සාංවර්ධානය සඳහයා එකී ෙු වා ඉවහය ආ ව ව
ඇ්.

නුබූ ම්ර 2017.01.20 වන දින නිශේශාංල දිද්තෙණියේය
ාහය්ාේ 2017.03.17 වන දින සාංසේලෘතිල ලටයුු
පිළිබඳ

තෙරාර්්තේන්තුතේ

මධායක්ෂිලා

මූතෂා

තවෝට න ප්රනාන්තු  ාහයේමික යේ සහයාාගී තවමික න්ත ලනාව,
සාහි්ය, රාජ්ය තසේවය යන විෂය ක්තෂේත්රයන්ත පිළිබඳ
මූරු ලරලාවක් තවාඩ නව ව නුමටය. 2017.05.26 දින
ප්රීමන ත ආ ල ූලනානන්තෙ සාරනායල ාහය්ා ූත්න
ලවිත සාාජ් විකාර යන ාුතයන්ත රුවුේූ තද්ශනත දී
ලවිතයන්ත සාහි්ය තරෝෂණය ලරන රාජ්ය තසේවත
මප්රලට ලීමන්ත සහය ඔුරන්තතේ  නිර්ාාණ පිළිබඳව

05. III. Friday Forum
ලනාව,

සාහි්ය,

රස

තහයළිෙරේ ලර ව නුමටය.
වින්තෙනයට

ාශක්්

ශලය්ාවන්තතවන්ත යුු විවිධා රස වින්තෙන රරාසයන්ත
නිතයෝජ්නය ලරන තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාිපන්තතේ 
හයුකියාවන්ත

වර්ධානය

සඳහයාේ

රාජ්ලාරී

විෂය

ක්තෂේත්රයන්ත තව් නිරන්ත්ර මවධාානය තයාදල ලරන
නිනධාාිපන්තතේ  ාානිදල ප්රතබෝධාය සහය ිනහි ආ ාාවය
ෙතෙසාේ විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුව නිර්ාාණය

ලරන නෙ ව විතශේෂී සාංල ආරය “Friday Forum” නේ
තේ.

වස විතසන්ත ත්ාර තද්ශීය ාහයාර රටාවක් තවාඩනුගීා
පිළිබඳ තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාරීන්ත ෙු වවේ ලර ව
නුුණතේ 2017.06.16 වන දින රුවුේූ Friday Forum
වුඩසටහයන ුළිනි. තසාබා ෙහයතේ මූරු නිර්ාාණයන්ත
හයා එා නිර්ාාණයන්ත ඇව ිපන්ත ීවවි්ය රස විඳන ාලාරය
පිළිබඳ මූර්ව මේෙුකීාක් නබාදීාට හයුකි විය.
2017.07.14 වන දින ෂර්ින ෙපු ආ ට ාාර ාහය්ා විිදන්ත
රුවුේ ූ වුඩසටහයන මතිශය සාර්ථල ූ Friday Forum
වුඩසටහයනකි. නාටය ගී්යන්තතවන්ත මාන්තොනන්තෙයට

තාය විවිධා විෂය ක්තෂේත්රයන්තහි නිපුණ්ාවය නුබූ

රේ ලරමික න්ත ිදය ලනා ීවවි්ත

විද්වුන්ත, විතශේෂ යන්ත, ප්රීමණයන්ත, ලනාලරුවන්ත සු

වේ 2017.08.11 වන දින ඉදිිපරේ ලර ව නුබූ Friday

ෙු වේ සේාාරය ුිනන්ත තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාිපන්තතේ 

Forum වුඩසටහයන නිනධාාරීන්ත මතිශය වින්තෙනයට රේ

ෙු වා හයා රසවින්තෙන හයුකියාවන්ත වර්ධානය කිරීතේ

ල

මරදලණියේන්ත

රසවින්තෙනය ාාවි්ා කිරීා පිළිබඳ තෙව ාක් රුවුේූත

වුඩසටහයන්ත

තද්ශන,
ාදී

වුඩදල ව
විවිධා

සහය

විතනෝොසේවාෙ

හයුඩ්නයන්තතවන්ත

යුුව

නිර්ාාණය ලරන නෙ ෙු වේ ල ානාලරණ මාංවයකි.
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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මේෙුකීේ තබො හයො

ම්ර 2017.09.08 දින ාානිදල තසෞ ය සඳහයා

නවෙය නානල එ ආ. රඩි තරරුා ාහය්ා විිදනි.
2017.10.13 වන දින රිදලා නි ආමික ණියේ ාහයේමික ය විිදන්ත

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

සාංගී්ාය Friday Forum වුඩසටහයනක් ාඟින්ත
නිනධාාරීන්ත රසාින ් ලර ව නුමටය.

මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

එකිතනලට තවනසේ විෂය ක්තෂේත්රයන්ත නිතයෝජ්නය
ලර ව නුබූ විු වුන්ත හයා ලනාලරුවන්ත ඇව තරන්ත නුබූ
ෙු වා වින්තෙනය ඔසේතසේ රාජ්ලාරී දිවිත

ඒලාලාරී

බවින්ත මික ු  ව නිනධාාරීන්තතේ  ප්රතබෝධායට තහයේු ූ ම්රා
එය ඔුරන්ත විිදන්ත ඉප් ලර ව නබන ාය්නිල
ලාර්යයන්තහි ලාර්යක්ෂා්ාවයට ෙ ෙේතේරලයක් විය.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

2017

විවිධා තද්ශන, වුඩදල ව, තසෞ ය ලඳුරරු, නිර්ාාණ

06. වාර්ෂික සුරසාධන වුඩසටහත

එළිෙුක්ීමේ ාදී තනස ඒ ඒ ර ාේවනට ාතේනිල තනස
විවිධාේවයකින්ත යුුව තේ ෙත න සාංවිධාානය විය.

06. I. ජාිගක විශ්රාමික ංන සුම වරුම ව
වර්ෂ 2005 ිදට සො වසරලා ඔක්ත්ෝබර් 8 වන දිනට
තයතෙන ජ්ාතිල විරාමික ල දින සුාරුා 2017 වසතර්දී ෙ
මති ෙේලර්ෂවේ මන්තෙමික න්ත රුවුේීමාට තයදිණියේ. ෙශල
ුනල රාණ ලානයක් ිදය ීවවි්ත

වටිනාා ලානය

රාජ්ය තසේවය තව වතවන්ත ලුරලර වර්්ාානත විරාා
ව ව විඳින ෙොර්ර රරපුරක් තව් රාජ්ය ාට්ලටමික න්ත
හයරසර පිදීා ෙතෙසා ජ්ාතිල විරාමික ල දින සුාරුා
රුවුේතවන්තතන්ත ය.

මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

වසර 2017 ජ්ාතිල විරාමික ල දින සුාරුා “ විරාායට
සවියක් ” යන තේාාව යටතේ දීර වය ් සුාරුේ

තාහිදී

තද්ශරානන

මධිලාිපත

ෙත නක් තනස රුවුේුරණියේ. ිදයලු විරාමික ල ප්රජ්ාවතේ 

සහයාාගිේවතයන්ත

ීවවි්වනට විරාා වුප්තරන්ත ඔේබට ගිය ාහයඟු තසේවා

තෙරාර්්තේන්තුතේ ාඟ තරන්තීමතාන්ත හයා දිසේ්රික්

රැසක් සරයමික න්ත විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුව සුබෙ

ත ආලේ ලාර්යානයන්තහි තාතහයයීමතාන්ත 2017 ජ්ාතිල

සවියක් තනස ඔුරන්තතේ  ීවවි් නවා ිදප්ීමා ෙතෙසා ූ

විරාමික ල දින සුාරුේ ෙත න දීර වය ්ව රුවුේීමාට

දීර වයා ් ලතිලාවක් ඒ ඔසේතසේ තවාඩනවන නදී.

හයුකියාව නුබිණියේ.

යුුව

විරාා

සේාාවණීය
වුප්

තලා ාට තක්න්තද්රව් තනාීම සො දිසේ්රික්ලයක් ා
ාවරණය වන රිපදි ර ාේ ාට්ලටමික න්ත තාා ෙත න
සාංවිධාානය ූ ම්ර එහිදී ිදයලු දිසේ්රික් ත ආලේවරුන්ත
ඇු ව දිසේ්රික් ත ආලේ ලාර්යානයන්තහි නිනධාාරීන්ත ෙ තේ
ෙත න

සාංවිධාානය

සඳහයා

ාහයේ

ෙනන්තු වකින්ත

තර වුසී ිදටියහය. එතාන්ත ා ජ්ාතිල ාට්ලටතේ ිදට
ප්රාතද්ශීය ාට්ලටතාන්ත විරාමික ල සාංවේ නිතයෝජ්නය
ලරමික න්ත

විශාන

විරාමික ල

ප්රජ්ාවක්

තේ

ෙත න

නිතයෝජ්නය තලිපණියේ. එහිදී විරාමික ල ප්රජ්ාව සු විවිධා
ශලය්ා එළිෙක්වමික න්ත වායන, වාෙන, නර්්න හයා
නාටයාය මවසේථා රැසකින්ත එකී සුාරුේ ිදය ආන
වර්ණවේ විය. එතාන්ත ා විරාමික ල ප්රජ්ාව තව් විවිධා
තසේවා සරයන තවනේ රාජ්ය හයා තරෞද්විනල ාය්න
ාඟින්ත ඒ ඒ ෙත නවනදී ිදය ොයලේව ෙක්වන නෙ ම්ර
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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06. II. තාකෂණික සුසිය
වසර 2017 ජ්ාතිල විරාමික ල දින ෙත නට සාවාමීව
රතට්ල විද්වේ ප්රජ්ාවතේ  සහයාාගිේවතයන්ත ්ාක්ෂණියේල
සුිදයක්

2017.11.10

දින

Grand

Oriental

තහයෝටනත දී රවේවන නදී. එයට වරු රාජ්ය රිපරානන
මාා්ය රාංජිේ ාද්ු ාබණ්ඩාර ාුතිුාා හයා මාා්යාාංශ
ත ආලේ තේ.තේ.රේනිදිප ාහය්ා ඇු ව මාා්යාාංශ
ත ආලේවරු, දිසේ්රික් ත ආලේවරු, තෙරාර්්තේන්තු
ප්රධාානීන්ත ාදී රජ්ත

ෙසසේ නිනධාාරීන්ත ෙ විද්වුන්ත ෙ

තරෞද්විනල මාංශත වයවසායලයන්ත ෙ සහයාාගී විය.

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

තරරප්

ලර

වනිමික න්ත

2017

ෙේලර්ශවේ

2017.04.22 දින ිදාංහයන තො

මන්තෙමික න්ත

මලුේ මුරරුු  ෙේසවය

ලුනණියේය තවෙදල ආන විරාමික ල නිවාඩු නිතක්්න
භූමික ත දී රුවුේවිණ. තේ ෙත තනහි විතශේෂේවය ූත
විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තු නිනධාාරී ාණ්ඩනය හයා

ඔුරන්තතේ  රුර ආ වන මයවලුන්ත සාඟ විරාමික ල ප්රජ්ාව ෙ
සහයාාගී ීමා ය. සාේප්රොයිල ජ්න ක්රීඩාවන්තට දල ආ ්ුන
නබා තෙමික න්ත සහයාාගී වන ිදයලු තෙනා ම්ර ව හයේාවය
වර්ධානය වන ාලාරයට තේ ෙත න සාංවිධාානය
තලිපණියේ. තාහිදී සහයාාගී ූ ට ඩා ෙරුවන්ත තව වතවන්ත
මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

තවන ා ්රඟ ෙ වුඩිහිටියන්ත හයා විරාමික ල ප්රජ්ාව
තව වතවන්ත තවනා ්රඟ ෙ සාංවිධාානය තලිපණියේ.

තාා සුිදත දී විරාමික ල ප්රජ්ාව තව් ලාර්යක්ෂා

විරාමික ල ප්රජ්ාව තව වතවන්ත විවිධා තසේවා සරයන රාජ්ය

තසේවාවක් ඉප් කිරීා සඳහයා නීමන ්ාක්ෂණියේල ාාවි්ය

හයා තරෞද්විනල ාය්නයන්තහි තනාාව රු ොයලේවය ෙ

ිදු විය යුේතේ ට ාන ාලාරතයන්ත ෙ යන්තනේ විරාා

තාහිදී නුුණණු ම්ර එකී ාය්න නිතයෝජ්නය ලරමික න්ත

වුප්

නිනධාාරීන්ත රැසක් ෙ සහයාාගී විය. එතාන්ත ා තේ ෙේසව

විෂය මූිනල මූිනල ලරුණු පිළිබඳවේ සාාජ්

ාරක්ෂණයක් තනස විරාා වුප්

ක්රාත

මනාව්

මවසේථාතේ

ිදයලු

රසබර

මවසේථා

එසුනින්ත

දිශානන්න්ත පිළිබඳවේ දීර්ඝ තනස සාලඡාවා තලිපණියේ.

තෙරාර්්තේන්තු නින facebook මඩවිය ඔසේතසේ ප්රකාරය

තාහිදී රාජ්ය තසේවත

කිරීා ෙ තෙරාර්්තේන්තු ාාධාය ඒලලය ාඟින්ත ිදු  විය.

රිපන් නිනධාාරීන්ත සමූහයයක්

ඉදිිපත විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුතේ වුඩපිළිතව
හයා විෂය මූිනල ලාරණා සාලඡාවාවට බනුන්ත ීමතාන්ත
ඔුරතනාුරන්තතේ  මෙහයසේ, තයෝජ්නා හයා ා් වුටීේ ාදිය
ාධායත

විතශේෂි් ෙු වේ සේාාරයක් තවාඩනවා

වුනීාට මවලාශ ෙොවිය. තාහිදී නබා වන්තනා නෙ ිදයලු
තයෝජ්නා විරාා වුප්

තෙරාර්්තේන්තුතේ ඉදිිප

වුඩපිළිතවන සලසේ කිරීා සෙහයා සාධානීය තනස තයාො
වුනීා ිදු  තේ. තාා ්ාක්ෂණියේල සුිදය සඳහයා නාංලා
බුාංට ව ූර්ණ ම ව්රාහයලේවය නබා තෙන නදී.
මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

06. III. සි හල පාම වා අලුත් අවුරුදු උත්සවය
තද්ශත

ෙේලර්ශවේ ා සාංසේලෘතිල ාාංවනයය වන

ිදාංහයන තො
වුප්

මලුේ මුරරුු  ෙත නට සාවාමීව විරාා

තෙරාර්්තේන්තුව ෙ සාංසේලෘතිල ොයාෙයන්ත

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

ෙසසේ රසවින්තෙනයක් නබා දීාට 2017 වසර ු දී හයුකි

06. IV. ම වාධය රාවිතාව
විරාමික ල ප්රජ්ාව විරාා වුප් තෙරාර්්තේන්තුව හයා සමීර

විය.

ලරමික න්ත නීමන ාාධාය ාාවි්ාවක් ඇව ිපන්ත විරාමික ල
ප්රජ්ාව තව් එ ඹීා 2017 වසර ු දී ෙ ිදු විය. විවිධා
විෙුේ හයා දලරි් ාාධාය ාාවි්ා ලරමික න්ත විරාමික ල ප්රජ්ාව
ෙු වේවේ කිරීේ ාඟින්ත සාසේ් රාජ්ය තසේවයටේ
විරාමික ල ප්රජ්ාවටේ ලඩිනේ සන්තනිතේෙන තසේවාවක්
සුරයීාට හයුකි විය. තෙරාර්්තේන්තුව ප්රධාාන ාාධාය
වශතයන්ත නින තවේ මඩවිය, මොන කක්රත ආ හයා විතශේෂ
ිනපි, සාං යාත ආ ණ ෙේ් විරාා වුප් තවීමේ විසේ්ර,
විතශේෂ ෙු වේදීේ ාදිය තාන්ත ා ාාර්වව් තසේවාවන්තට
පිවිසීතේ ලුර ව ාදිතයන්ත සාන්තවි්ව නිරන්ත්රව
යාවේලාලීන ලරමික න්ත රවේවාතවන යන නදී. එතාන්ත
ා සාාජ්ජ්ානා තවේ මඩවි තනස තෙරාර්්තේන්තු නින
facebook මඩවිය හයා youtube තවේ මඩවිය ඔසේතසේ
තෙරාර්්තේන්තුතේ

ත්ාරුරු

හයා

වුඩසටහයන්ත

සාාජ්ව් කිරීා ෙ ිදු  විය.
එතසේ ා විරාමික ල ප්රජ්ාව හයා සාසේ් රාජ්ය තසේවල ප්රජ්ාව
තක්න්තද්රලර වනිමික න්ත සාසේ් සාාජ්ය ා ඉනක්ල ලර
සාංසේලරණය වන “ විරාා ” මන්ත්ර්ජ්ාන සඟරාව 2017
වසර පුරා ාාිදලව නින තවේ මඩවිය සහය නින facebook
මඩවිත

ර විය.

එහිදී

ාර්රල,

තසෞ ය,

නිර්ාාණාේාල සහය සාාජ් යන මාංශ නිතයෝජ්නය
ලරමික න්ත

විරාමික ල

තෙරාර්්තේන්තු

ප්රජ්ාවතේ ේ

නිනධාාරීන්තතේ ේ

ෙවුන්තතේ ේ
හයරවේ

ිනපි

රාශියකින්ත තේ සඟරාව සාංසේලරණය විය.
“ විරාා තර්ඩිතයෝව ” මන්ත්ර්ජ්ාන ගුවන්තවිු ිනය ෙ
මන්ත්ර්ජ්ානයට දලො හයිපමික න්ත රාවල ප්රජ්ාව තව් ව ාාවි්
ගී

රසවින්තෙනය,

වුඩසටහයන්ත,

සාාීවය

තසෞ ය

ත්ාරුරු

වුඩසටහයන්ත,

රස

ඇු ේ
වින්තෙන

වුඩසටහයන්ත සහය ප්රවෘේති වාර්්ා වුඩසටහයන්ත ඇව ිපන්ත

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

2017
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මූනාරය - ාාධාය ඒලලය

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව

වගුව 07

07. මූලය සම වාපලෝනනය

ම වාසය

විරාමික ල රාජ්ය නිනධාාරීන්ත තේ  සාාජ් ව රක්ෂණය

ම වාසික
වියා්
(රු.මියායන)

සුනසීතේ ප්රදල ්ා වයාරෘතිය වන විරාා රාිපත්ෝෂිල
තවීමා සහය ාාිදල විරාා ප්රතිනාා තවීමා සෙහයා රජ්ත
වාර්ෂිල මයවුය ාගින්ත දලෙ ආ ප්රතිරාෙන තවන්ත ලර ව
නුතේ. තාා ප්රතිරාෙන සුනසීතේ දි විරාමික ලයින්ත සෙහයා
එලවර තවවන විරාා රාිපත්ෝෂිලය, ාාිදල විරාා
වුප් තවීමා, විරාමික ලයින්ත තේ  ු ේිපය වාර ප්රතේශ රත්ර,
්රිවිධා හයදලො සහය තරාිනිදත
රණවිරුවන්ත තේ  වුප්
ක්රියාවිනය

2017

මික ය ගිය සහය මබාධි්

හයා දීානා තවීමා සහය එකී

ල ානාලරණය සහය රිපරානනය සෙහයා

ප්රතිරාෙන සනසා ඇ්. විරාා වුප් සෙහයා ෙරණ වියො
ාර්රලාය වශතයන්ත රජ්යට වුය බරක් ුරවේ, එාගින්ත

14,386.91
14,994.65
14,807.06
14,828.75
14,660.22
14,886.29
15,208.86
15,510.34
15,667.28
15,347.69
15,629.53
16,079.95
182,007.53

ජනවාරි
පරබරවාරි
ම වාර්ෂු
අපේල්
ම වුයි
ජුනි
ජුයා
අප ෝසතු
සු දතු්බර්ෂ
ඔකපතෝබර්ෂ
පනාවු්බර්ෂ
පාසු්බර්ෂ
එකුව

ඍජුව ාර්ීල ප්රතිනාායක් රජ්යට තනානුතේ. එතසේ
ුරව ෙ වසර 30 ලට මධිල ලානයක් ්ා රාය ලුර

මූනාරය - ගිණුේ මාංශය

ලරමික න්ත රතට්ල සාංවර්ධානයට ෙර ු න්ත රජ්ත නිනධාාිපන්ත
තනස තසේවය ල
සුනසීා රජ්ත

විරාමික ලයන්ත තේ  සාාජ් ව රක්ෂණය
වවකීා වන බුවින්ත, විරාා වුප්

07.I විශ්රාමික රාරිපතෝික ප ීම ව

ප්රතිනාා තවීමා සෙහයා රජ්ය ම ණ්ඩව ප්රතිරාෙන

විරාා යන සො රජ්ත

සනසයි.

වරට නබා වේ වුප්ර සහය තසේවා ලානය රෙනේව ාාස

විරාමික ල ප්රජ්ාවතේ  ෙරනතිය සු ට  විට වාර්ෂිල
23,000 ලට ාසන්තන නව විරාමික ල ප්රාාණයක් එලු
තවමික න්ත , විරාමික ල වහයණත ම ණ්ඩ වර්ධානයක් ෙුකිය
හයුල. විරාමික ලයන්ත මික ය යාා ාාිදලව 1200 ලට මවයක්
ව ව නුුණවේ, එා පිිපතසන්ත 700 ලට ාසන්තන
ප්රාාණයක් වුන්තෙඹු මනේෙරු විරාා වුප්රට හිමික ලේ
කිය ව නුතේ. එබුවින්ත ිදවි ආ විරාමික ලයන්ත මික ය ගිය ෙ ,
ඔුරන්ත තේ  වුන්තෙඹුවන්ත , මනේෙරුවන්ත සහය ාබාධි්
ෙරුවන්ත ට හිමික ලා වි්ුන්ත වන බුවින්ත, විරාමික ල
වහයණත

ම ණ්ඩ

වුඩිවිාක්

මික ස

මඩු

විාක්

බනාතරාරේු විය තනාහයුකි ය.

24

ල

මඩුතනාලන

නිනධාාිපයට  ා ඔහු මවසාන
විරාා

වුප්රට

සාාන

රාිපත්ෝෂිලයලට හිමික ලා නුතේ. ාාිදලව විරාා ව ව
නබන

2,000

ලට

මධිල

විරාමික ල

සාං යාවට

රාිපත්ෝෂිල තවවිා සෙහයා රුපිය ආ මික ිනයන 2,000 ලට
ාසන්තන දලෙනක් වුය තේ. 2017 වර්ෂත දී නව
විරාමික ලයින්ත 26305 ල සාං යාවක් රු.මික ිනයන 18753 ල
රාිපත්ෝෂිල දලෙනක් තවවා ඇ්. 2014 වසතර් ිදට
විරාා රාිපත්ෝෂිල තවීමා සඳහයා ාාණ්ඩාවාරය ඍජුව
දලෙ ආ සුරයුා ිදු  තනාලරන ම්ර, ඒ සඳහයා රාජ්ය
බුාංට  ( 03) ුන ාගින්ත කක්රීය ණය රහයව ලේ සනසා
එාගින්ත රාිපත්ෝෂිල තවව ව නබයි. ඒ සඳහයා ාහයා
ාාණ්ඩාවාරය, විරාා වුප්

තෙරාර්්තාන්තුව සහය

රාජ්ය බුාංට  එලඟ්ාවයලට රුමික ණ ඇ්. ඒ ම වව
විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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2014 ිදට 2017 තෙසුේබර් ාස මවසානය ෙක්වා
රාිපත්ෝෂිල තවීමා සෙහයා රාජ්ය බුාංට  ුන (03) ාඟින්ත
නබාවේ සාසේ් කක්රිය ණය රහයව ලා රුපිය ආ මික ිනයන
50,592 කි. තාා ණය දලෙන ලාලීනව තවනසේ වන
තරාළි ම වරා්යන්ත ා් නබා දී ඇ්. ණය දලෙන පියීමා
ණය දලෙන නිට ේ ල දින ිදට වර්ෂ 18 ල ලානයක් ු
ිදු  තේ. ණය දලෙත ආ ාාිදල වාිපල හයා ණය තරාළී
තවීමා සෙහයා වාර්ෂිල ඇසේ්තේන්තුව ාගින්ත ප්රතිරාෙන
සනසා දී ඇ්. ණය දලෙන සහය තරාළිය ක්රමික ලව වුඩි
ීමාක් ෙුකිය හයුකි ය. ණය දලෙත ආ වර්ධානය 2016 වසර
හයා සසඳන ලන 53% ාසන්තන මවයක් වනී. 3/2016
රාජ්ය රිපරානන කක්රත ආ නය ාගින්ත රාජ්ය තසේවලයින්ත
තේ  මූිනල වුප්තරහි ලරන නෙ සාංතශෝධානයන්ත සාව
තවවිය යුු රාිපත්ෝෂිල දලෙන ඉහයන යාා තාා
වර්ධානයට තහයේු ීම ඇ්. 2020 වර්ෂය වන විට සාසේ්
වුප් වුඩිීමා 2016 වර්ෂය හයා සසඳන ල 107% වන
බුවින්ත රාිපත්ෝෂි් තවීමා සඳහයා නබා වන්තනා ණය
දලෙත ආ

වර්ධානය 2017 හයා සසඳන ලන විශාන

ප්රාාණයකින්ත වර්ධානය ීමාේ සාව ඒ සඳහයා තවව ව
නබන තරාළියෙ ඉහය ය ව ඇ්.

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව
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මූලය සාරා ශය

වගුව 08

රාරිපතෝික ප ීම ව

වගුව 09

විශ්රාම ව වුප් ද ප විම ව
රාාත

2017

රාරිපතෝික ප ීම ව

ප වූ විශ්රාම ව
වුප්ර
(රු.මියායන)

විශ්රාමිකයත
ස ඛ්යාව

උුරු රාාත
5,814.05
වයඹ රාාත
19,553.55
බසතනාහිර රාාත
62,928.22
උුරු ම වුා රාාත
10,095.32
ම වධයම ව රාාත
22,128.88
සබර මුව රාාත
13,734.25
නුප නහිර රාාත
6,481.56
ඌව රාාත
8,378.41
ාකුණු රාාත
20,633.51
එලුව
169,747.75
මූනාරය - ගිණුේ මාංශය

20,291
68,201
213,787
36,927
77,205
47,992
23,568
31,020
72,369
591,360

රාරිපතෝිකය
සිවිල්
සතනීධ පසතවා
යත බුයා්
ම වරය

මුාල
(රු.මියායන)

ස ඛ්යාව

17,094.17
1,658.64
481.63
518.12
984.66

පවනත් *
එකුව
20,737.22
මූනාරය - ගිණුේ මාංශය

24,097
2,208
1,426
1,154
14,288
43,173

* තසේවා රාිපත්ෝෂිල, විතශේෂ වන්තදි, සාංතශෝධාන රාිපත්ෝෂිල

ප්රසතතාර 06

ප්රසතතාර 05

විශ්රාමිකයත ස ඛ්යාව

රාරිපතෝික ප ීම ව

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

විරාමික ලයන්ත සාං යාව
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ිදවි ආ

සන්තනද්ධා තසේවා

ාරණ

තවනේ

වණන්ත බුිනේ
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වගුව 10

සක්රීය පසතවපේ පයදී සියදයදී විවිතකෂයට පහෝ
පබලහීනතාවයට

බු කු අනුව රාරිපතෝික ප ීම ව
බු කුව

2016
රු.මියායන
5,839.82

2017
රු.මියායන
8,055.22

ල කා බු කුව

4,740.43

6,115.01

ජාිගක
ඉිගරිකිරීප්
බු කුව

2,400.92

3,420.56

ම වහජන
බු කුව

එකුව

2017

රත්

ආරකෂක

නිලධාරීත

පවනුපවත වුප් ද හා දීම වනා ප ීම ව
ක්රියාන්තවි්ත දී ීවවි්ක්ෂයට තහයෝ තබනනතන්ාවයට
රේ

්රිවිධා

හයදලොතේ

තෙරාර්්තේන්තුතේ

හයා

තසේවත

ශ්රී

නාංලා

තරාිනසේ

නියුක්්ව

නිනධාාරීන්තට සහය ඔුරන්තතේ  යුතරන්තනන්ත හයට මුරරුු  55
ෙක්වා වුප් හයා දීානා තවීමා ිදු  ලර ව නබයි.

12,981.17 17,590.79
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සක්රීය පසතවපේ පයදී සියදයදී විවිතකෂයට පහෝ
පබලහීනතාවයට රත් ආරකෂක නිලධාරීත
පවනුපවත වුප් ද හා දීම වනා ප ීම ව

මූනාරය - ගිණුේ මාංශය

වියාම ව
යුධ හමුාා
නාවික හමුාා
ගුවත හමුාා
පරාලීසිය
එකුව

ප්රසතතාර 07

බු කු අනුව රාරිපතෝික ප ීම ව
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00

ස ඛ්යාව
35,599
1,385
534
2,471
39,989

රු.මියායන
24,717.32
982.33
404.48
1,705.67
27,809.80

මූනාරය - ගිණුේ මාංශය
ප්රසතතාර 08

ාහයජ්න බුාංට ව

නාංලා බුාංට ව

2016 රු.මික ිනයන

සක්රීය පසතවපේ පයදී සියදයදී විවිතකෂයට පහෝ
පබලහීනතාවයට රත් ආරකෂක නිලධාරීත
පවනුපවත වුප් ද හා දීම වනා ප ීම ව

ජ්ාතිල
ඉතිිපකිරීතේ
බුාංට ව

2017 රු.මික ිනයන

40,000
30,000
20,000
10,000
0

සාං යාව

විශ්රාම ව වුප් ද පාරාර්ෂතප්තුව

ිදටි

28

08. මූල්ය ්රකාශන
විසර්ජ

ගිණුම

වශර්ිකා
ඇස්තදම්න්තුදේ
සඳහන්ත පරිදි
වැඩසටහන්ත අංකාය

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය:
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වශර්ිකා
ඇස්තදම්න්තුදවහි
සඳහන්ත පරිදි
වැඩසටහද හි
ම

දදපශර්තදම්න්තුදේ
(1)

(2)

(3)

(4)

අයවැය
ඇස්තදම්න්තු දවන්ත
කිරීම්

පරිපුරකා
්රතිපපශද හශ
පරිපුරකා
ඇස්තදම්න්තු
දවන්ත කිරිම්

මු.දර. 66
සහ මු.දර.
69 අනුව
මශරු කිරිම්

මුළු ශුද්ධ දවන්ත
කිරීම්
(1+2+3)

රු.

රු.

රු.

1

පු රශවර්ත
මෙමෙයුම්
වැඩසටෙන
උප එකාුව
(පු රශවර්ත )

1

1,403,030,800

209,473,089,000 1,403,030,800

(5)

මුළු වියදම

(6)
ශුද්ධ ්රතිපලල්ය
ඉතිපරිය/
ඉක්මවීම්

(1+2+3)
රු.

රු.

210,876,113,149

210,064,887,765

811,225,384

(6,651) 210,876,113,149 210,064,887,765

811,225,384

(6,651)

(4-5)
රු.

මූල්ධ
මෙමෙයුම්
වැඩසටෙන

23,750,000

7,000,000

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

උප එකාුව
(මූල්ධ )

23,750,000

7,000,000

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

0 210,906,869,800 210,093,463,569

813,406,231

මුළු එකාුව

29

209,473,089,000

ඩී.ජී.එස්.ඒ - 1
ම : විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

209,496,839,000 1,410,030,800

වැඩසටහන්ත අනුව විසර්ජ

ගිණුම
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 2

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය
වැඩසටහන්ත අංකාය හශ

:
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ශමය :

1

දදපශර්තදම්න්තුදේ
-

වියදදමහි ස්වභශවය
(ඩී.ජී.එස්.ඒ ආකාෘතිප
දයශමුව සමඟ)

අයවැය
ඇස්තදම්න්තු දවන්ත
කිරිම්
රු.

(අ) පුනරාවර්තන
(ඩී.ජී.එස්.ඒ. 3)

(ආ) මූලධන
(ඩී.ජී.එස්.ඒ. 4)

එකාුව

30

විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

දමදහයුම් වැඩසටහ

පු රශවර්ත
(1)

ම:

හශ මූල්ධ

(2)
පරිපුරකා ්රතිපපශද
හශ පරිපුරකා
ඇස්තදම්න්තු
දවන්ත කිරිම්
රු.

වියදම් සශරශංනය

(3)

(4)

(5)

(6)

මු.දර 66
සහ මු.දර.
69 අනුව
මශරු කිරිම්

මුළු ශුද්ධ දවන්ත
කිරීම්
(1+2+3)

මුළු වියදම

ශුද්ධ ්රතිපලල්ය
ඉතිපරිය /
ඉක්මවිම්
(4-5)

රු.

රු.

රු.

රු.

209,473,089,000

1,403,030,800

(6,651)

210,876,113,149

210,064,887,765

811,225,384

23,750,000

7,000,000

6,651

30,756,651

28,575,804

2,180,847

209,496,839,000

1,410,030,800

0

210,906,869,800

210,093,463,569

813,406,231

වයශපෘතිප අනුව පු රශවර්ත

වියදම්
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 3

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය
වැඩසටහන්ත අංකාය හශ

: 253

දදපශර්තදම්න්තුදේ

ශමය : 1

වයශපෘතිප අංකාය / ම,
පුද්ගලිකා පඩි ඩි සහ
සියළුම වයශපෘතිප සඳහශ
අද කුත් වියදම්

ම : විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

දමදහයුම් වැඩසටහ
(1)
අයවැය
ඇස්තදම්න්තු
දවන්ත කිරීම්
රු.

(2)
පරිපූරකා
්රතිපපශද හශ
පරිපූරකා
ඇස්තදම්න්තු
දවන්ත කිරීම්
රු.

(3)
මු.දර.66
සහ මු.දර.
69 අනුව
මශරු කිරීම්

(4)
මුළු ශුද්ධ දවන්ත
කිරීම්
(1+2+3)

(5)
මුළු වියදම්

(6)
ශුද්ධ ්රතිපලල්ය
ඉතිපරිය /
ඉක්මවීම් (4-5)

රු.

රු.

රු.

රු.

01. සශමශ ය පරිපශල් ය
පුද්ගල පඩිනඩි

40,500,000

0

17,225,345

57,725,345

57,188,825

536,520

අමනකුත් වියදම්

39,650,000

0

1,478,051

41,128,051

41,073,447

54,604

උප එකාුව

80,150,000

0

18,703,396

98,853,396

98,262,272

591,124

408,200,000

0

(8,800,000)

399,400,000

399,293,125

106,875

අමනකුත් වියදම්

208,984,739,000

1,403,030,800

(9,910,047)

210,377,859,753 209,567,332,369

810,527,384

උප එකාුව

209,392,939,000

1,403,030,800 (18,710,047)

210,777,259,753 209,966,625,493

810,634,260

මුළු එකාුව

209,473,089,000

1,403,030,800

210,876,113,149 210,064,887,765

811,225,384

02. විශ්රශම වැටුප් ක්රියශත්මකා
කිරීම
පුද්ගල පඩිනඩි

31

(6,651)

වයශපෘතිප අනුව මූල්ධ

වියදම්
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 4

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය

:

වැඩසටහන්ත අංකාය හශ
වයශපෘතිප අංකාය හශ
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ශමය

ශමය

:
:

දදපශර්තදම්න්තුදේ

1

දමදහයුම් වැඩසටහ

1

සශමශ ය පරිපශල් ය හශ ආයත

අයවැය
ඇස්තදම්න්තු
දවන්ත කිරීම්

මූල්යකාරයය
(සංදක්ත අංකාය)

අයිතම් අංකාය

වැය විෂය අංකාය

(1)

අයිතම් විස්තරය
රු.
පු රුත්තශප

ම : විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

(2)

(3)

පරිපූරකා
මු.දර.66
්රතිපපශද හශ සහ මු.දර.
පරිපූරකා
69 අනුව
ඇස්තදම්න්තු
මශරු
දවන්ත කිරීම
කිරීම්
රු.

රු.

දස්වශ
(4)

(5)

(6)

මුළු ශුද්ධ
දවන්ත කිරීම්
(1+2+3)

මුළු වියදම

රු.

රු.

ශුද්ධ
්රතිපලල්ය
ඉතිපරිය /
ඉක්මවීම්
(4-5)
රු.

හශ වැඩිදියුණු කිරීම්

2001

11

මගාඩනැඟිලි ො ඉඳිකිරීම්

2002

11

යන්ත්ර ො යන්ත්මරෝපණර

2003

11

2102
2103

1,000,000

7,000,000 2,341,651

10,341,651 10,341,650

1

500,000

0

0

500,000

356,265

143,735

වාෙන

1,000,000

0

0

1,000,000

0

1,000,000

11

අත්පත් කාර ගැනීම්
ගෘෙ භාණ්ඩ ො ණාර්යාලයීය
උපණර

1,000,000

0

0

1,000,000

814,584

185,416

11

යන්ත්ර ො යන්ත්මරෝපණර

5,000,000

0

0

5,000,000

5,000,000

0

ණාර්යය ෙණ්ඩල පුහුණු

1,000,000

0

0

1,000,000

659,973

340,027

එකාුව

9,500,000

18,841,651 17,172,472

1,669,179

මශ ව සම්පත් සංවර්ධ ය
2401

32

11

7,000,000 2,341,651

වැඩසටහන්ත අනුව වියදම් මූල්යකාරය සශරශංනය
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5
දදපශර්තදම්න්තුදේ

ම :

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය

:

විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව
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මූල්යකාරයය

සංදක්තය

වැඩසටහ 01
ශුද්ධ ්රතිපපශද ය
සතය වියදම
1
2

වියදදම්
්රතිපනතය

සංදක්ත විස්තරය

රු.
11

මද්ශීය අරමුදල්

12

විමද්ශ

13

විමද්ශ ප්රදාන

14

ප්රතිපූරර් ය ණරු  ලනන විමද්ශ

15

ප්රතිපූරර් ය ණරු  ලනන විමද්ශ ප්රදාන

16

ප්රතිපපාර්ශීයය අරමුදල්

17

විමද්ශ මූලයයන ආ්රිත මද්ශීය රිවැවැය

21

විමශ්ෂ නීතිප මස්වා

එකාුව
33

මුළු එකාුව
ශුද්ධ ්රතිපපශද ය
සතය වියදම
3
4

රු.

රු.

රු.

164,906,869,800 164,497,703,381 164,906,869,800 164,497,703,381

%
100

ය

ය

46,000,000,000

45,595,760,188

46,000,000,000

45,595,760,188

99

210,906,869,800 210,093,463,569 210,906,869,800 210,093,463,569

100

එක් එක් වැඩසටහ කා වයශපෘතිප අනුව වියදම් මූල්යකාරයය
ඩී.ජී.එස්.ඒ - 5 (i)
(වැඩසටහ කා වයපෘතිප අනුව පු රශවර්ත
වියදම් ශීර්ෂ අංකාය :
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වැඩසටහන්ත අංකාය හශ

ශමය :

දදපශර්තදම්න්තුදේ

1

සංදක්ත විස්තරය

11

මද්ශීය අරමුදල්

12

විමද්ශ

13

විමද්ශ ප්රදාන
ප්රතිපූරර් ය ණරු 
ලනන විමද්ශ ය
ප්රතිපූරර් ය ණරු 
ලනන විමද්ශ ප්රදාන
ප්රතිපපාර්ශීයය අරමුදල්
විමද්ශ මූලයයන
ආ්රිත මද්ශීය රිවැවැය
විමශ්ෂ නීතිප මස්වා

14
15
16
17
21

එකාුව

34

ම:

වියදම්වල් මුල්යකාරයය)

විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

දමදහයුම් වැඩසටහ
වයශපෘතිප 1

මූල්යකාරයය
සංදක්තය

වියදම් හශ මූල්ධ

වයශපෘතිප 2

වැඩසටහදන්ත එකාුව

ශුද්ධ
්රතිපපශද ය

සතය වියදම

ශුද්ධ ්රතිපපශද ය

සතය වියදම

ශුද්ධ ්රතිපපශද ය

සතය වියදම

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

රු.

117,695,047

115,434,744

164,906,869,800

164,497,703,381

0

0

45,595,760,188

46,000,000,000

45,595,760,188

117,695,047

115,434,744

210,789,174,753 209,978,028,825

210,906,869,800

210,093,463,569

164,789,174,753 164,382,268,637

ය

46,000,000,000

අත්තිපකාශරම් ගිණුම් සහ තැන්තපත් ගිණුම් සඳහශ වූ පශල්

ගිණුම්වල් සශරශංනය - 2017
සටහ

වියදම් ශීර්ෂ අංකාය:

253

දදපශර්තදම්න්තුදේ

ම:

(ii)

විශ්රශම වැටුප් දදපශර්තදම්න්තුව

දදපශර්තදම්න්තු දපශත් අනුව

අත්තිපකාශරම් / තැන්තපත්
ගිණුදම් ම

I. රජමේ නිලධාරීන්ත්මේ
අත්තිපණාරම්

ගිණුම් අංකාය

2017/01/01
දි ට ආරම්භකා
දන්ෂය

වර්ෂය ුළ හර
කිරීම්

රු.

රු.

25301

115,482,539.24

6000-0000-00-0016-0103-000
6000-0000-00-0013-0113-000
6000-0000-00-0001-0114-000
6000-0000-00-0018-0113-000
6000-0000-00-0019-0032-000
6000-0000-00-0002-0160-000

1,291,444.50
12,054,986.42
410,000.00
125.00
0.00
0.00

වර්ෂය ුළ
බැර කිරීම්

2017/12/31
දි ට අවසශ
දන්ෂය

භශණ්ඩශගශර
දපශත් අනුව
2017/12/31
දි ට දන්ෂය

රු.

රු.

රු.

57,830,245.64 35,617,736.74 137,695,048.14 137,699,844.14

II. අමනකුත් අත්තිපණාරම්
III විවිධ අත්තිපණාරම්
IV තැන්ත්පත්
i. මපාදු තැන්ත්පත්

35

1,083,525.92
11,846,299.70
420,000.00
304,150.00
1,814,800.00
0.00

593,940.63
1,875,168.35
95,960.00
304,025.00
4,179,800.00
0.00

801,859.21
2,083,855.07
85,960.00
0.00
2,365,000.00
0.00

801,859.21
2,083,855.07
85,960.00
0.00
2,365,000.00
0.00

පළශත් පශල්

විස්තරය
විශ්රාෙ වැප් දායණත්වය

දස්වශ වැන්තදඹු හශ අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 දිද න්ත අවසන්ත වර්ෂය සඳහශ
ආදශයම් හශ වියදම් ගිණුම
විස්තරය

මුදල් (රු:)
2016

මුදල් (රු:)

2017

2016

203,298.97 ආමයෝජන මපාලී -භාණ්ඩාගාර නැදුම්ණර

3,958,703.02

64,854.88
663,337.45

ප්රාේධන ලාභාලාභ
ඌනතාවය
3,958,703.02

203,298.97

පළශත් පශල්

විස්තරය

සමුච්චිත අරමුදල
(-) ඌනතාවය

36

-

3,230,510.69

203,298.97

3,958,703.02

203,298.97

දස්වශ වැන්තදඹු හශ අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 දි ට දන්ෂ පත්රය

මුදල් (රු:)

විස්තරය

2016

2017

3,230,510.69

203,298.97 ආමයෝජන

(3,230,510.69)

2017

මුදල් (රු:)

2016

2017
-

-

-

-

(203,298.97)

-

ලැබිය යුතු ආමයෝජන
- මපාලී

-

-

පළශත් පශල්

වියදම්

දස්වශ වැන්තදඹු පුරුෂ හශ අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 දිද න්ත අවසන්ත වර්ෂය සදහශ
ආදශයම් හශ වියදම් ගිණුම

මුදල් (රු:)
2016

ආදශයම්
2017

මුදල් (රු:)
2016

2017

12,169,217

11,489,535

3,004,372

-

21,335,565

15,069

36,509,155

11,504,604

මපාලී ලැබීම්
විශ්රාෙ වැප් දායණත්වය
නැැංකු ගාස්තු

36,509,155

11,504,404

-

200

භාණ්ඩාගාර නැඳුම්ණර
ප්රාේධන ලා/ලාභ ගිණුෙ
ඌ තාවය (සමුච්චිත අරමුදලට ොරු කිරීෙ)

36,509,155

37

11,504,604

පළශත් පශල්

බැරකාම්

මුදල් (රු:)
2016

සමුච්චිත
අරමුදල
එණතු ණලා
අතිපවැක්තය

145,919,044.06
(21,335,565.24)
124,583,478.82

124,583,478.82

38

දස්වශ වැන්තදඹු පුරුෂ හශ අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 දි ට දන්ෂ පත්රය
වත්කාම්

2017

124,688,492.05 ආමයෝජන ගිණුෙ භාණ්ඩාගාර නැදුම්ණර
(15,069.35)
124,673,422.70
ලැබිය යුතු ආමයෝජන මපාළී භාණ්ඩාගාර නැදුම්ණර

124,673,422.70

මුදල් (රු:)
2016

2017

121,777,430.32

121,777,430.32

2,806,048.50

2,895,992.38

124,583,478.82

124,673,422.70

ගුරු වැන්තදඹු අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 අවසන්ත වර්ෂය සදහශ
ආදශයම් වියදම් ගිණුම

විස්තරය

දායණ මුදල් ආපසු මගීයෙ
නදු

අතිපවැක්තය

39

2016

2017

( රු. )

( රු. )

විස්තරය

2,475,784.17

5,500,946.66

3,551,158.46

4,847,683.51 මපාළී ආදායම්

102,956,197.23 131,957,353.07
108,983,139.86 142,305,983.24

වර්ෂයට අදාළ දායණ මුදල්

2016

2017

( රු. )

( රු. )

61,607,825.40

81,709,939.57

47,375,314.46

60,596,043.67

108,983,139.86 142,305,983.24

ගුරු වැන්තදඹු අ ත්දරු විශ්රශම වැටුප් අරමුදල්
2017.12.31 දි ට දන්ෂ පත්රය
2016
( රු. )
සමුච්චච්චත
අරමුදල

1,248,804,325.14

2017
( රු. )

2016
( රු. )

1,350,530,396.46 ආමයෝජන වටිනාණෙ
්රවර්ත

ලැබිය යුතු මුදල්
භා.නි.මල්. මශ්ෂය

ජංගම බැරකාම්
මගවිය යුතු නදු
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102,956,197.23
1,351,760,522.37

619,278,949.76

639,617,175.66

වත්කාම්

ලැබිය යුතු මපාළී

එකාු කාල්ශ
අතිපවැක්තය

2017
( රු. )

38,381,214.34

75,985,097.14

276,483.99

4,805,044.46

696,478,807.60

735,136,505.93

768,159,240.04

848,949,381.64

131,957,353.07
1,482,487,749.53

2,654,933.32

6,078,807.77

1,354,415,455.69

1,488,566,557.30

1,354,415,455.69

1,488,566,557.30

රාජ්ය සේවාා සර්ථසවාක  සරරුදල
ආලායම් සවියලම් සගිණුම
2017.12.31 න් සරාවන් සා්ෂය සවඳහා
2017

2016

ආලායම
බදු පෙර පෙොළී ආදොයම
අඩු කළො - බදු
බදු සපසු සේපාළී සආලායම

5,737,834,950

5,372,972,437

(83,357,061)

-

5,654,477,889

5,372,972,437

රඩු ස ළා ස- සවියලම්
විදුලිය

465,078

459,494

ජලය

12,136

9,933

10,399,153

9,451,671

461,583

313,403

57,500

-

431,404

29,050

නිදහස් දු්ිය බලෙත්ර

23,520

88,071

ක්ෂයවී්

25,188

28,912

පවනත් වියද්

15,495

7,350

විගණන ගොස්ු

172,500

වැටුප් හො පේතන
අතිකොල දීමනො
දීමනො
ලිපිද්රවය හො කෝයොල වියද්

රතිරික්තය
එකු කළො - පෙොදු සංචිතපයන් මොරුකිරී්
ලාය යන්ට සවිව්ජ්නය

ළ සහැකි සආලායම

12,063,558

172,500

10,560,384

5,642,414,331

5,362,412,053

2,769,293

38,695,396

5,645,183,624

5,401,107,448

ේපාලී සවිව්ජ්නය
අනිවෝය දොයකත්වය

2,234,275,558

2,136,134,565

ස්පේච්ඡො දොයකත්වය

3,468,034

3,291,965

රජපේ දොයකත්වය

3,405,276,801

5,643,020,393

3,258,911,625

5,398,338,155

විව්ජ්නය සකිරීේමන් හා සේපාදු සවංචිතේයන්
මාරු සකිරීේමන් සපසු රතිරික්ත සේපාලී සආලායම

2,163,231
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2,769,293

රාජ්ය ේවාා සර්ථසවාක  සරරුදල
2017 ේලවැම්බ් ස31 සදිනට සේ ෂ සපත්රය
ාත් ම්

2017

2016

6,697

7,440

කෝයොලීය උෙකරණ

92,628

102,921

ෙිඝණක උෙොංග

80,197

ජ්ංගම සේනාාන සාත් ම්
ලීබඩු

ආපයෝජන ගිණුම - පිිවැයට

179,522

94,349

34,050,366,302

204,710
47,485,636,426

ජ්ංගම සාත් ම්
ආපයෝජනය පිිවැයට

18,870,215,298

-

2,229,078,288

1,623,191,785

ලැබිය යුු රජපේ දොයක මුදල්

17,403,931

571,964,015

ගැලපු් ගිණුම

29,209,393

27,668,536

141,721

141,721

ලැබියයුු පෙොලී

කලින් පගවී්
ගිණුප් ප ්ෂය

223,640,307

ුදළු සාත් ම්

21,369,688,938

828,898,299

55,420,234,761

3,051,864,356
50,537,705,492

මූ කන සහා සබැර ම්
වුදච්චචිත සරරුදල
අනිවෝයය දොයක මුදල්
ස්පේච්ඡො දොයක මුදල්
රජපේ දොයක මුදල්

21,479,409,368

19,492,427,748

33,394,939

30,144,795

33,418,512,038

54,931,316,345

30,307,548,483

49,830,121,027

වංචිත
ප්රොග්ධන න සංචිත
පෙොදු සංචිත

3,790

3,790

2,163,231

2,167,021

2,769,293

2,773,083

ජ්ංගම සබැර ම්
උෙචිත විගණන ගොස්ු
පනොපගවන ලද රජපේ ප්රසොද මුදල්
උෙචිත වියද්
ුදළු සමූ කන සවහ බැර ම්

517,500

1,803,741

474,425,527

675,936,899

11,808,369

486,751,396
55,420,234,763
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27,070,742

704,811,382
50,537,705,492

