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රතුරු

6 අංක
අයි

 

රු ලබ

ක 12 දර
යිතිවාසි

 

පධාන ෙ
ශ

බාදීෙ

 

රන ෙත
සිකම පි

 

 

සැලසුම් අං
ෙල්කම් කාර්ය
ශාවස්ති මන්
ෙකොළඹ 0

 

 

ෙම් න

තොරතුරු
ළිබඳ ප

ශය 
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ගැනීෙම්

1

ලිය

 

1 



 

 

20

 

පළාත් ක

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

016 අංක 

කම සම්පාද

සැලසුම්කරණ
ෙතොරතුරු එ
ගැටළු හදුන
විසදුම් තීරණ
 
 
 

නිශ්චිත පරම
සංවර්ධන ස
සකස් කිරීම
 
 

ෙද්ශිය හා වි
කිරීම හා කිය
 
 

සංවර්ධනෙය්
 
 

නව ව්යාපෘති
කිරීම. 
 
 

කියාත්මක 

ඇගයීම. 

පළාත්, දිස්ති

හැකියාවන් 
 

පතිපත්ති ස
ෙදපාර්තෙම්
 

ෙපොදුෙව් පළ
ඒ ඒ සංරචක
ගනිමින් ඒව
හා ඊට සම්බ
 

සැලැසම් පිළි
ලැබ ඇති ස
සංරචකෙය් 
 

12 දරන 

දන අංශය ෙ

ණය සඳහා 
එක්රැස් කිරීම
නා ගැනීම, විස
ණය කිරීමට ස

මාර්ථ හා අර
සැලැසම්ක් පි
. 

විෙද්ශීය අරමු
යාවට නැංවිම

ය්දී පුද්ගලික

ති / වැඩසට

ව්යාපෘති/ වැ

තික්ක හා ප

ෙගොඩනැගීම

ම්පාදනය සහ
න්තුව සමඟ

ළාත් සංවර්ධන
කය /ක්ෙෂේත
වාට විසඳුම් ල
බන්ධව සියළු

ළිෙයල කිරීෙ
සවිස්තරාත්ම
ඉදිරි සංවර්ධ

ෙතොරතුරු

ෙවත පැවරි ඇ

පදනම් වන 
ම, කමානූකූල
සදුම් ෙසවීම
සහාය වීම. 

රමුණු පදනම්
පිළිෙයළ කිරී

මුදල් වලින් 
මට අවශ්ය ප

 අංශෙය් සහ

ටහන්  හදුනා

ැඩ සටහන් 

පාෙද්ශිය මට්

ම. 

හ තාක්ෂණික
 ඉතා කිට්ටු ස

නයට හා ජන
යට අදාලව 

ලබා දීමට සිය
 සැලසුම්කර

ෙම් කියාදාම
මක ආංශීය 
ධන කටයුතු ෙ

රු දැනගැනී

ඇති කාර්යභ

මනා ව හා
ලව යාවත්ක
ම, විකල්පයන්

ම් වු ආර්ථික
ම, ඒ තුළ ආ

කියාත්මක 
පහසුකරණ ව

හ සමාජ සංවි

ාගැනීම හා 

, අධීක්ෂණය

ට්ටමින් කිය

ක සහාය සඳ
සම්බන්ධතා

නතාවෙග් ජීව
හඳුනා ගනු 

යළුම අමාත්ය
රණ කටයුතු 

මය තුළ සියළු
සැලසුම් වා
ෙමෙහය වීම

නීෙම් අයි

භාරය :- 

ාත්මක ෙතො
කාලීනව පවත්
න් අතරින් ප

ක අවකාශීය 
ආංශිය සැලසු

කරනු ලැබිය
වැඩපිළිෙවළක්

ධානවල සහ

මුල්ය පතිපා

ය , සම්බන්ධී

යාත්මක වන

ඳහා මුදල් ෙ
වයක් පවත්ව

වන තත්වය 
ලැබ ඇති ප
්යාංශ ,ෙදපාර්ත
කරනු ලැබීම

ළුම සංරචක
ාර්තා පදනම්
ම. 

යිතිවාසිකම

ොරතුරු වැඩිදි
ත්වා ගැනීම හ
පමුඛතාවයන්

දැක්මකින් 
සුම්, වාර්ෂික 

ය හැකි ව්යා
ක් සැකසීම.

හභාගීත්වය ස

ාදන අනුමත

ධීකරණය හ

න පළාත් සභ

ෙකොමිෂන් සභ
වාෙගන යාම

ගුණාත්මක 
පමුඛ අවශ්යත
තෙම්න්තු හා
ම. 

වලට අදාලව
ම් කර ගනිමි

ම පිළිබද 

දියුණු කිරීමට
හා විශේල්ෂ

න් ෙපළගස්වා

යුත් මධ්යක
කියාත්මක 

ාපෘති ෙයෝජන

සඳහා පහසුක

ත කරගැනීම 

හා ව්යාපෘති 

භා ආයතනව

භාව සහ ජාති
ම. 

වර්ධනයට අ
තා හා  ගැටළු
ා ආයතනවල

ව දැනට පිළි
මින් ඒ ඒ ක්

2

පනත 

ට අදාළ වන
ණය. ඒ තුළ
ා ෙයෝග්යතම

කාලීන පළාත්
වැඩ සටහන්

නා පිළිෙයළ

කම් සැලසීම.

සඳහා කියා

වල පතිලාභ

වල සැලසුම්

තික සැලසුම්

අදාල වන හා
ළු පාදක කර
ලට සහය වීම

ළිෙයල කරනු
ක්ෙෂේෙතය් /

2 

න 
ළ 
ම 

ත් 
න් 

ළ 

ා 

භ 

ම් 

ම් 

ා 
ර 
ම 

නු 
/ 
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11. වාර්ෂික වැඩසටහන් පිළිෙයල කිරීෙම්දී එෙසේ හඳුනා ගන්නා වැඩ විෂයයන් මධ්යකාලීන 
සැලැස්ෙම්(Agency Result Framework)  අෙප්ක්ෂිත අරමුණු ,අෙප්ක්ෂාවන් හා පතිඵල මුදුන්පත් 
කර ගැනීමට සෘජුවම දායක වන හා ඊට අදාල වන ඒවා විය යුතු අතර , වැඩි පිරිසකට 
පෙයෝජනවත් වන හා ඵලදායක වන කටයුතු සඳහා සැමවිටම පමුඛත්වය දීම හා පතිපාදන ෙවන් 
කර දීම අනුමත කිරීම. 
 

12.  සමස්ත අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම පිණිස ඒකාබද්ධ හා සහෙයෝගීතාවෙයන් යුතුව සාමුහිකව 
කටයුතු කරනු ලැබීම. 
 

13. සැලසුම්ගත සංවර්ධන කියාවලියට අයත් වන ආකාරයට නිලධාරීන් අතර කාර්ය කටයුතු හා 
වගකීම් ෙබදා හැරීම හා ඊට අදාල ආයතනික ව හය සථ්ාපිත කිරීම,පළාත් සැලසුම් , ආංශීය 
සැලසුම් ෙමන්ම පතිලාභී සහභාගිත්වය තහවුරු කර ගැනීමට අදාල වන පරිදි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශ මට්ටමින් හා ගාමීය මට්ටමින් කියාකාරී සැලසුම් සහ කියාත්මක කිරීෙම් ෙමෙහයුම් 
පද්ධතියක් සථ්ාපිත කර ගැනීම. 
 

14. නිරන්තර පසු විපරම හා ඇගයීම් කියාවලියක් සිදු කිරීම.  
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පධාන කාර්යයන්  
(Key Function ) 

 
 

1 හදුනාගැනීම , ව්යාපෘති අනුමත කිරීම,  

2 පතිපාදන නිදහස්කිරීම 

3 පගති පාලනය 

4 පළාත් සංවර්ධන සැලැසම් සකසක්ිරීම, අනුමත කරවාගැනීම , පසුවිපරම් කිරීම 

5 ආයතනික පරිපාලන කටයුතු  

 ෙපෞද්ගලික ලිපි ෙගොනු ,  

 නිවාඩු 

 රැස්වීම් කටයුතු  

 පෙද්ශීය ෙල්ක්ම්  කාර්යාල සංවර්ධන නිලධාරි පරිපාලන කටයුතු 

 පුහුණු ලබාදීම 

 වාහන ෙවන්කිරීම් 

 දුරකථන බිල්පත 

 ගමන් වියදම්,  අතිකාල දීමනා නිවාඩුදින වැටුප 

 තැපෑල 

 ගඩඩාව පරිපාලන කටයුතු 

 

6 සංඛ්යාෙල්ඛණ කටයුතු  
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බස්නාහිර පළාත් කමසම්පාදන අංශෙයන් ලබාගත හැකි ෙතොරතුරු 
 

 
 
 

අනු 
අංකය 

ෙපලගැස්ම පිටු අංකය

1 ව්යාපෘති අනුමත කිරීම 2016 වර්ෂෙය් ෙතොරතුරු 01 - 37 

2 පතිපාදන ෙවන් කිරීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු 38- 39 

3 පගති පාලනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු 40 - 47 

4 පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්කිරීම, අනුමත කරවාගැනීම , 
පසුවිපරම් කිරීම  පිළිබඳ ෙතොරතුරු 48 - 49 

5 ආයතනික පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ ෙතොරතුරු 50 - 54 

6 සංඛ්යාෙල්ඛණ ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු 55- 57 
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1  ව්යාපෘති අනුමත කිරීම 2016 වර්ෂෙය් ෙතොරතුරු  

  
 
  

සැලසුම් අංශය මගින් අනුමත කරන ලද ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධෙයන් ලබා දිය හැකි  ෙතොරතුරු  

 

1. ව්යාපෘති නාමය  

2. ව්යාපෘති අංකය 

3. ව්යාපෘති අනුමත කළ මූල්ය මූලාශය  

4. අනුමත මුදල 

5. ව්යාපෘති බලධාරියා 

6. කියාත්මක බලධාරියා 

7. ව්යාපෘති පිහිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය 
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් නිශ්චිත පදාන 
අමාත්යාංශය  - ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  - අනුරාධා දිලුක්ෂිකා ෙහේරත් 
තනතුර - කළමනාකරණ සහකාර 
 

ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

සංරච
කය 

 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු අංක කාරණය පිටු 
අංකය 

1 

පලාත් 
නිශ්චිත 
සංවර්ධ
න 

පදාන 

ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
ෙසේවා 

CSO/PLN/MA07/0
1/01 

1 
අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 02 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

03.-96 

2 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය 

CSO/PLN/MA07/0
1/02 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 02 

3 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 03-33 

 
3 
 
 

පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂක ෙසේවා 

CSO/PLN/MA07/0
1/03 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 
නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-27 

4 
සමාජෙසේවා 

CSO/PLN/MA07/0
1/04 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 
නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

2 

3 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-14 

5 
ෙපොදු ෙගොණුව 

CSO/PLN/MA07/0
1/05 

1 
පළාත් නිශච්ිත සංවර්ධන පදාන  යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙපොදු ලිපි 01-13 
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ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

සංරච
කය 

 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු අංක කාරණය 
පිටු 

අංකය 

6 
අවිච්ෙඡ්ද 

CSO/PLN/MA07/0
1/06 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  01 

2 
අනුමත ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම

02 

 
විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් සංවර්ධන පදාන 
අමාත්යාංශය  - ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය 
හා ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය 
පිටු 

අංකය

1 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 
2016 

 

ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
ෙසේව 

CSO/PLN/MA07/
02/01 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-81 
 

2 
ආයුර්ෙව්ද ෙසේවා 

CSO/PLN/MA07/
02/02 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-33 
 

 
3 
 
 

පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
CSO/PLN/MA07/

02/03 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-26 
 

4 
සමාජ ෙසේවා 

CSO/PLN/MA07/
02/04 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-51 
 

5 
කාන්තා කටයුතු 

CSO/PLN/MA07/
02/05 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය 
හා ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය 
පිටු 

අංකය

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-57 
 

6 
ෙපොදු ෙගොණුව 

CSO/PLN/MA07/
02/06 

1 
පළාත් නිශච්ිත සංවර්ධන පදාන  යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙපොදු ලිපි 1-5 

7 
අවිච්ෙඡ්ද 

CSO/PLN/MA07/
02/07 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  

2-4 
 
 

 

විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - ෙලෝක බැංකු 
අමාත්යාංශය  - ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 

 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය 

1 
ෙසෞඛ්ය 

ෛවද්ය ෙසේව 
ෙලෝක බැංකු 

CSO/PLN/MA07/03/01 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  01-03 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 04-10 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  11 

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

12-104 

 

 
විෂය ෙගොනුව - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන  -  ෙපොදු   

අමාත්යාංශය -  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය  
 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය 

1 ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය 

ෙපොදු 
CSO/PLN/MA07/04/01 

අමාත්යාංශයට අදාල ෙවනත් 
ලිපි 1-13 
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විෂය ෙගොනුව -   ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන  -  පළාත් නිශ්චිත පදාන 
අමාත්යාංශය -   පධානෙල්ක්ම් කාර්යාලය ,  

 
 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය 

1 
පලාත් නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 

පාෙද්ශීය අසමතුලිතාවය 
ඉවත්කිරීම 

CSO/PLN/MA07/05/ 

1
 

ව්යාපෘති වාර්තා හා ආකෘති 
පත 01-04 

2 
මුදල් ෙකොමිෂන් අනුමැතිය 
සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති 
ලිපි

5 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි  06-10 

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

06-10 

 
විෂය ෙගොනුව - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන  -  පළාත් නිශ්චිත පදාන 

අමාත්යාංශය - පධානෙල්ක්ම් කාර්යාලය ,  
 
 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු 

අංකය 

1 
පලාත් නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 

නම්යශීලි අරමුදල 
CSO/PLN/MA07/06/ 

1 
 

ව්යාපෘති වාර්තා හා ආකෘති 
පත 01-04 

2 
මුදල් ෙකොමිෂන් අනුමැතිය 
සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි 5-8 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  09-16 

4 

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 09-16 
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් නිශ්චිත පදාන 
අමාත්යාංශය  - කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  
 තනතුර - අසන්ත මදුසංක - කළමනාකරණ සහකාර 
 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු 

අංකය 

1 

පලාත් 
නිශ්චිත 
සංවර්ධන 
පදාන 

කෘෂිකර්ම 
CSO/PLN/MA02/03/01 

1
 

අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 02 
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

03.-84 
 

2 
වාරිමාර්ග 

CSO/PLN/MA02/03/02 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

02-93 
 

 
3 
 
 

සත්ව නිෂ්පාදන 
CSO/PLN/MA02/03/03 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1-7 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

8 - 46

4 ඉඩම් 
CSO/PLN/MA027/03/04 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි,
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

2-09 
 

6 
අවිච්ෙඡ්ද 

CSO/PLN/MA02/03/06 

1 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි, 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය 

1-3
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 විෂය ෙගොනුව - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් සංවර්ධන පදාන 
අමාත්යාංශය - කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 

 
ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය

1 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 
2016 

 

කෘෂිකර්ම 
 CSO/PLN/MA02/02/01 

1
 

අනුමත කීරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

01 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

2-24 
 

2 
වාරිමාර්ග 

CSO/PLN/MA07/02/02 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 
3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

3-22 
 

 
3 
 
 

සත්ව නිෂප්ාදන 
CSO/PLN/MA07/02/03 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1 

2
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

2-14 
 

4 ඉඩම් 
 CSO/PLN/MA07/02/04 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

2

2
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

3-27 
 

5 
අමාත්යංශ ෙපොදු කෘෂි ෙසේවා 

අධිකාරිය 
CSO/PLN/MA07/02/06 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1-2

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3-5
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය

3
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

6-46
 

6 

ෙපොදු ෙගොණුව 
CSO/PLN/MA07/02/07 

1 වාර්ෂික සැලැසම් 2016 පළාත් 
සංවර්ධන සැලසම් 

1 

 2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් 
ලිපි,  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම

2-10 
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විෂය ෙගොනුව  - 6ආයතනික කටයුතු  
අමාත්යාංශය/ආයතනය - පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය (බ.ප) සැලසුම් අංශය 
 

ලිපි ෙගොනු අංකය 
කාරණය 

 
පා.ෙල්. 

ෙකොට්ඨාසය 
විස්තරය පිටු 

අංකය

CSO/PLN/MA2/2/1 

පා.ෙල් 
කාර්යලයන්හී 
පරිපාලනයමය 
කටයුතු 

දිවුලපිටිය 

පා.ෙල් කාර්යාලයන්හී 
සංවර්ධන නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලන කටයුතු සදහා 
ලැබුනු ලිපි හා සැකසු ලිපි 

1-15 

CSO/PLN/MA2/2/2 කටාන 1-14 

CSO/PLN/MA2/2/3 මීගමුව 1-19 

CSO/PLN/MA2/2/4 මිනුවන්ෙගොඩ 1-15 

CSO/PLN/MA2/2/5 මීරිගම 1-30 

CSO/PLN/MA2/2/6 අත්තනගල්ල 1-19 

CSO/PLN/MA2/2/7 ගම්පහ 1-27 

CSO/PLN/MA2/2/8 ජා-ඇල 1-08 

CSO/PLN/MA2/2/9 වත්තල 1-15 

CSO/PLN/MA2/2/10 මහර 1-13 

CSO/PLN/MA2/2/11 ෙදොම්ෙප් 1-13 

CSO/PLN/MA2/2/12 බියගම 1-14 

CSO/PLN/MA2/2/13 කැළණිය 1-30 

CSO/PLN/MA2/2/21 ෙකොළඔ 1-35 

CSO/PLN/MA2/2/22 ෙකොෙලොන්නාව 1-33 

CSO/PLN/MA2/2/23 ශී ජයවර්ධනපුර 1-16 

CSO/PLN/MA2/2/24 කඩුෙවල 1-21 

CSO/PLN/MA2/2/25 මහරගම 1-31 

CSO/PLN/MA2/2/26 රත්මලාන 1-17 

CSO/PLN/MA2/2/27 ෙදහිවල 1-24 

CSO/PLN/MA2/2/28 

පා.ෙල් 
කාර්යලයන්හී 
පරිපාලනයමය 
කටයුතු 

ෙමොරටුව 

පා.ෙල් කාර්යාලයන්හී 
සංවර්ධන නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලන කටයුතු සදහා 
ලැබුනු ලිපි හා සැකසු ලිපි 

1-14 
CSO/PLN/MA2/2/29 කැසබ්ෑව 1-20 
CSO/PLN/MA2/2/30 ෙහෝමාගම 1-16 
CSO/PLN/MA2/2/31 හංවැල්ල 1-18 
CSO/PLN/MA2/2/32 තිඹිරිගස්යාය 1-22 
CSO/PLN/MA2/2/33 පාදුක්ක 1-9 
CSO/PLN/MA2/2/41 පානදුර 1-16 
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CSO/PLN/MA2/2/42 කළුතර 1-24 
CSO/PLN/MA2/2/43 බණ්ඩාරගම 1-16 
CSO/PLN/MA2/2/44 ෙහොරණ 1-18 

CSO/PLN/MA2/2/45 මදුරාවල 1-7
 

CSO/PLN/MA2/2/46 බුලත්සිංහල 1-14 
CSO/PLN/MA2/2/47 ෙදොඩන්ෙගොඩ 1-24 
CSO/PLN/MA2/2/48 ෙබ්රුවල 1-31 
CSO/PLN/MA2/2/49 මතුගම 1-20 
CSO/PLN/MA2/2/50 අඟලවත්ත 1-11 
CSO/PLN/MA2/2/51 වලල්ලාවිට 1-20 
CSO/PLN/MA2/2/52 පාලින්දනුවර 1-51 
CSO/PLN/MA2/2/53 මිල්ලනිය 1-23 
CSO/PLN/MA2/2/54 ඉංගිරිය 1-10 
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විෂය ෙගොනුව - 6 ආයතනික කටයුතු 
අමාත්යාංශය - පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය (බ.ප) සැලසුම් අංශය  

 

ලිපි ෙගොනු අංකය 
කාරණය 

 
නිලධාරීයාෙග් නම

විස්තරය 
පිටු 

අංකය

CSO/PLN/MA2/4/1-1 

සැලසුම් අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලනමය 
කටයුතු 

ඩී.එම්.එන් දිසානායක 

සැලසුම් අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලන කටයුතු 
සදහා ලැබුනු ලිපි 
හා සැකසු ලිපි 

1-13 

CSO/PLN/MA2/4/1-2 
ෙක්.ජී.එච්.ෙසේනක පි 

සිල්වා 
1-108 

CSO/PLN/MA2/4/1-
A 

අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) 
ෙපොදු 

1-44 

CSO/PLN/MA2/4/2‐
A‐1 

සහකාර අධ්යක්ෂ 
(ෙපොදු) 

1-23 

CSO/PLN/MA2/4/2-2 එම්.පී.එස්.එන්.පතිරණ 1-73 

CSO/PLN/MA2/4/2-3 එම්.එම්.එන්.ෙපේමතිලක 1-71 

CSO/PLN/MA2/4/2-4 ජී.ආර්.එන්.චන්දසිරි 1-77 

CSO/PLN/MA2/4/2-5 ඒ.ටී.ඒකනායක 1-75 

CSO/PLN/MA2/4/2-7 ඒ.පී.පී. අෙබ්ෙසේකර 1-30 

CSO/PLN/MA2/4/2-8 ඩී.සී.සී.පත්ෙබ්රිය 1-31 

CSO/PLN/MA2/4/2-9 ෙජ්.එම්.පී.ජීවන්ති 1-32 

CSO/PLN/MA2/4/2-
10 

ඩබ්.පි.එස්.සිසිලරත්න 1-7 

CSO/PLN/MA2/4/2-
11 

ආර්.ඒ.ටී.ආර්.රාමනාය
ක 

1-36 

CSO/PLN/MA2/4/3-
A 

සංවර්ධන සහකාර 
(ෙපොදු) 

1-54 

CSO/PLN/MA2/4/3-1 ටී.බී.ෙසෙනවිරත්න 1-35 

CSO/PLN/MA2/4/3-2 
එම්.ඒඒ.එස්.මල්ලවෙසේ

කර 
1-23 

CSO/PLN/MA2/4/3‐
3 

එම්.ගයනි චම්පිකා 1-30 

CSO/PLN/MA2/4/3-4 පී.ඩී.එම්. පියදර්ශනී 1-29 

CSO/PLN/MA2/4/3-5 බී.පි.ලියනෙග් 1-50 

CSO/PLN/MA2/4/3-6 
එස්.ඒ.ආර්. උපුල් 
කුමාර 1-54 
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ලිපි ෙගොනු අංකය කාරණය
 

පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසය විස්තරය පිටු 
අංකය

CSO/PLN/MA2/4/3-7 

සැලසුම් 
අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලනමය 
කටයුතු 

පී.ඒ.යු. පනාන්දු 

සැලසුම් අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලන කටයුතු 
සදහා ලැබුනු ලිපි 
හා සැකසු ලිපි 

1-55 

CSO/PLN/MA2/4/3-8 අයි.කාරියවසම් 1-60 

CSO/PLN/MA2/4/3-9 ඩී.එම්.එන් ජයතිසස් 1-21 

CSO/PLN/MA2/4/3-B ව්යාපෘති නිලධාරි ෙපොදු 1-25 

CSO/PLN/MA2/4/3-11 ටී.එම්.සි.කුමාරිහාමි 1-24 

CSO/PLN/MA2/4/3-12 ඒ.එන්.රත්නායක 1-38 

CSO/PLN/MA2/4/3-13 එම්.ඩී.ඩී.පියංගිකා 1-39 

CSO/PLN/MA2/4/3-14 
ජී.ආර්.ආර්.එස්. 
බස්නායක 1-47 

CSO/PLN/MA2/4/3-15 එච්.එස්.සී.ෙපෙර්රා 1-27 

CSO/PLN/MA2/4/3-16 ජී.එස්.ජයෙනත්ති 1-28 

CSO/PLN/MA2/4/3-17 
ඩබ්.එච්.එම්.එස්.යු.වීබද්

ෙද් 
1-8 

CSO/PLN/MA2/4/3-18 එන් සමරසිංහ 1-6 

CSO/PLN/MA2/4/3-19 එල් එන් නානායක්කාර 1-9 

CSO/PLN/MA2/4/3‐D 
උපාධිධාරි අභ්යාසලාභී 

ෙගොනුව
1-19 

CSO/PLN/MA2/4/4‐A‐1 
කළමනාකරණ 
සහකාර ආයතන 
කටයුතු ෙපොදු 

1-47 

CSO/PLN/MA2/4/4-1 
ඒ.ඩබ්.ඒ.ඩී.අයි.යු. 
අෙබ්ෙසේකර 

1-32 

CSO/PLN/MA2/4/4-2 ඩී.එල්.ඩි.ඒ.සී.දන්වත්ත 1-29 

CSO/PLN/MA2/4/4-3 ඒ.නිමල්සිරි පනාන්දු 1-36 

CSO/PLN/MA2/4/4-4 එම්.ඩබ්.දිෙන්ෂා කුමාරි 1-27 

CSO/PLN/MA2/4/4-5 පී.ඩී.එස්.ෙපෙර්රා 1-34 

CSO/PLN/MA2/4/4-6 
පී.එම්.ඩී.එම්. 
කරුණාරත්න 

1-24 
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ලිපි ෙගොනු අංකය 
කාරණය

 
පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසය

විස්තරය 
පිටු 

අංකය

CSO/PLN/MA2/4/4-7  ටී.පී.ලියනෙග් 1-30 

CSO/PLN/MA2/4/4-8  බි.සී.ෙපෙර්රා 1-20 

CSO/PLN/MA2/4/4-9 

සැලසුම් 
අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලනමය 
කටයුතු 

එස්.ආර්.බී. රත්නායක 

සැලසුම් අංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් 
පරිපාලන කටයුතු 
සදහා ලැබුනු ලිපි 
හා සැකසු ලිපි 

1-24 

CSO/PLN/MA2/4/4-10  ෙජ්.ඒ.එස්.එස්. ජයවීර 1-22 

CSO/PLN/MA2/4/4-11  අනුරාධා ෙහේරත් 1-27 

CSO/PLN/MA2/4/4-12  ආර්.එස්.ඒකනායක 1-76 

CSO/PLN/MA2/4/4-13  බි.එස්.සී. පනාන්දු 1-14 

CSO/PLN/MA2/4/4-14 
ෙක්.ෙක්.ඒ.එම්. 
කළුආරච්චි 1-14 

CSO/PLN/MA2/4/4-15  පි. ඉෂංක 1-9 

CSO/PLN/MA2/4/4-16  ජි.ඒ.එන්.එස්.එදිරිවීර 1-6 

CSO/PLN/MA2/4/5-A  රියදුරු ආයතන ෙපොද 1-10 

CSO/PLN/MA2/4/5-1  ඒ.නන්දසිරි  1-38 

CSO/PLN/MA2/4/5-2  උපුල් ජනක කුමාර  1-22 

CSO/PLN/MA2/4/5-B 
කාර්යාල කාර්ය 
සහයක ආයතන ෙපොදු 1-55 

CSO/PLN/MA2/4/5-3  ඩබ්.ඒ.ලලිත්  1-49 

CSO/PLN/MA2/4/5-4  එස්.තණ්ඩායුධ පානි 1-36 

CSO/PLN/MA2/4/5-5  පී.ජී.නයනා මල්කාන්ති 1-57 

CSO/PLN/MA2/4/5-6  එච්.එච්.නදීශා ලක්මාලි 1-66 

CSO/PLN/MA2/4/5-7  ඩබ්.බී.පී.ඩයස් මහතා 1-24 
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් නිශච්ිත පදාන, පළාත් සංවර්ධන පධාන,ෙලෝක බැංකු ආධාර/විෙශේෂ          

ව්යාපෘති, උපමානපාදක ආශිත වැඩසටහන 
අමාත්යාංශය  - අධ්යාපන අමාත්යාංශය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - පී.ඉෂංක 
තනතුර - කළමනාකරණ සහකාර 
 
ලිපි 
ෙගොනු
ෙව් අනු 
අංකය 

පතිපාදන 
මූලාශය 

 

සංරචකය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය පිටු අංකය 

1 

ප
ළ
ාත්

 නි
ශ
්චි
ත

 ස
ංව
ර්ධ

න
 ප
දා
න

 ව
ැඩ
ස
ට
හ
න

 -
 P

SD
G

 

CSO/PLN/MA1
3/01/01/C 
අධ්යාපන         
ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය 

1
 

අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1 (a-x)
සිට 

2 (a-w) 2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 3 (a-x)

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

4-111 

2 

CSO/PLN/MA1
3/01/01/G 
අධ්යාපන         
ගම්පහ 

දිස්තික්කය 

1
 

අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 1 (a-ad) සිට   

2 (a-ac) 
2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  3 (a-u), 4,5,   

6 (a-n) 
 

4

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම

7-134 

 
3 
 
 

CSO/PLN/MA1
3/01/01/K 
අධ්යාපන         
කළුතර 

දිස්තික්කය 

1 අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1 (a-ab) 
හා  

3 (a-z) 2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 (a-ae)
4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 

සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

4-86 

4 
CSO/PLN/MA1

3/01/02 
කීඩා 

1 අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  1-4 

2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  5(a-d)
4
 

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

6-27 

 
 
 



20 
 

ලිපි 
ෙගොනුෙව් 
අනු 
අංකය 

පතිපාදන 
මූලාශය 

 
සංරචකය හා ෙගොනු අංකය අනු 

අංක කාරණය පිටු අංකය 

5 
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CSO/PLN/MA13/01/03 
සංසක්ෘතික 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  1 (a-b) හා 

3(a-b) 2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

2(a) හා 
4(a-c) 

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5-11 

6 
CSO/PLN/MA13/01/05 

අවිච්ෙජ්ද  
 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1 (a-f) 
සිට 
2 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි

3 (a-b) 

7 CSO/PLN/MA13/01/06  
පගති වාර්තාව             

1 
මාර්තු සිට ෙදසැම්බර් දක්වා 
පගතිය පිළිබඳ මාසික 
වාර්තාව 

1-11 

 
8 
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CSO/PLN/MA13/02/01 
අධ්යාපන                 

1 අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 1 (a – g) 

සිට 
2 (a – f ) 2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 

කිරීෙම් ලිපිය  3 සිට 4(a-i)

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5 -192 

9 CSO/PLN/MA13/02/02 
කීඩා 

1 අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1-146 

2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

10 CSO/PLN/MA13/02/03 
සංසක්ෘතික 

1 අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1-100 2 නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 
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ලිපි 
ෙගොනුෙව් 
අනු 
අංකය 

පතිපාදන 
මූලාශය 

 
සංරචකය හා ෙගොනු අංකය අනු 

අංක කාරණය පිටු අංකය 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

11 
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CSO/PLN/MA13/02/03 -  
(ii ෙවළුම) 
සංසක්ෘතික 

1 

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම හා 
අනුමත කිරීම් 

263 

12 
 

CSO/PLN/MA13/02/04 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 

1
 

අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

1-6 

2 
නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

13 CSO/PLN/MA13/02/05 
අවිච්ෙජ්ද 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1(a-b) 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි  

14 
CSO/PLN/MA13/02/06 
පගති වාර්තාව - 2016 1 

මාර්තු සිට ෙදසැම්බර් දක්වා 
පගතිය පිළිබඳ මාසික 
වාර්තාව 

1-11 
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CSO/PLN/MA13/03/01 
අධ්යාපන                 

1 
අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  8,9 (a-d) 

හා 11(a-n) 
2 

නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  

10(a) 12(a-
r) 

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

13-88 

16 

CSO/PLN/MA13/03/01/0
1 

අධ්යාපන 
පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තු 01 

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති ෙල්ඛණය   

3(a-d) 
2 

නව ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපිය  

4 
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ලිපි 
ෙගොනුෙව් 
අනු 
අංකය 

පතිපාදන 
මූලාශය 

 
සංරචකය හා ෙගොනු අංකය අනු 

අංක කාරණය පිටු අංකය 

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු 
කිරීම්, සංෙශෝධනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5-9 

17 
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CSO/PLN/MA13/03/05 
අව්ච්ෙජ්ද 

 
1 

අචිච්ෙජ්ද ව්යාපෘති 
අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම 
හා අනුමත කිරීම. 

 
1-2 

18 
CSO/PLN/MA13/03/06 

පගති වාර්තාව 
 

1 
මාර්තු සිට ෙදසැම්බර් දක්වා 
පගතිය පිළිබඳ මාසික 
වාර්තාව 

1-10 

19 - 
CSO/PLN/MA13/04/01/0

1 
කියාකාරී සැලැසම් 

1 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
මඟින් පළාත් නිශ්චිත 
සංවර්ධන පදාන,පළාත් 
සංවර්ධන පදාන හා TSEP  
වැඩසටහන්වලට අදාලව 
ඉදිරිපත් කර ඇති කියාකාරී 
සැලැසම් 

PSDG - 1-
91 
අධ්යාපන- 
1(a-g) 
කීඩා - 1-9 
සංසක්ෘතික 
- 1-11 
TSEP – 1-
22 

20 - 
CSO/PLN/MA13/04/04 

ෙපොදු ෙගොනුව 1 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
අදාල ෙවනත් ලිපි 1-53 

21 
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CSO/PLN/MA13/04/05 
පසුගාමී ගාම සංවර්ධන 

වැඩසටහන 
 

1 

අනුමැතියට ව්යාපෘති 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම,නව 
ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීම,අනුමත ව්යාපෘති 
සංෙශෝධනය ,අවලංගු කිරීම. 

1-53 

22 - 
CSO/PLN/MA13/04/06 
ලඟම පාසල ෙහොඳම පාසල 

වැඩසටහන 
1 

ලඟම පාසල ෙහොඳම පාසල 
වැඩසටහන යටෙත්  සැලසුම් 
අංශය ෙවත ලැෙබන ලිපි 
ඉංජිෙන්රු අංශය ෙවත 
ෙයොමු කිරීම 

1-23 
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විෂය අංකය  - මන්තී වැඩසටහන  
පතිපාදන   - උපමාන පාදක පදාන 
දිස්තික්කය  - කළුතර දිසත්ික්කය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  - ෙජ්. ඒ. එස්. එස්. ජයවීර 
 තනතුර - කළමනාකරන සහකාර 
 

ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

CSO/PLN/MA0
8/01/01 

අමිත් ෙසනාල් 
ෙවල්ගම 
මැතිතුමා  

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-92 

CSO/PLN/MA0
8/01/02 

ඒ.පී.ෙරෝහණ 
පියංකර 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-13 

CSO/PLN/MA0
8/01/03 

  
 යසපාල 
ෙකෝරලෙග් 
මැතිතුමා  

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-136 

CSO/PLN/MA0
8/01/04 

ජගත් අංගෙග් 
මැතිතුමා  

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

3-20 

CSO/PLN/MA0
8/01/05 

රංජිත් 
ෙසෝමවංශ 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-31 

CSO/PLN/MA0
8/01/06 

ෙතබුවන 
පියනන්ද හිමි 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-51 

CSO/PLN/MA0
8/01/07 

නිමල් 
චන්දරත්න 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-25 

CSO/PLN/MA0
8/01/08 

සුමිත්ලාල් 
මැන්දිස් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-25 

CSO/PLN/MA0
8/01/09 

ලලිත් 
එල්ලාවල 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-51 

CSO/PLN/MA0 ලලිත් 1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1 
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

8/01/10 වර්ණකුමාර 
මැතිතුමා 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

3-43 

CSO/PLN/MA0
8/01/11 

නීල් 
සුෙන්තලාල් 
පනාන්දු 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-45 

CSO/PLN/MA0
8/01/12 

පසන්න සංජීව 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-10 

CSO/PLN/MA0
8/01/13 

කීර්ති 
කාරියවසම් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-24 

CSO/PLN/MA0
8/01/14 

ජගත් විතාන 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-24 

CSO/PLN/MA0
8/01/15 

ෙමොෙහොමඩ් 
ඉෆ්තිකාර් 
මරික්කාර් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-19 

CSO/PLN/MA0
8/01/16 

පී. ඩී. 
අෙබ්රත්න 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

3-47 

CSO/PLN/MA0
8/01/17 

විජිත් පියන්ත 
සිල්වා මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-51 

CSO/PLN/MA0
8/01/18 

කිත්සිරි 
කහටපිටිය 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3-46 

CSO/PLN/MA0
8/01/19 

ජී. එන්. පී. 
ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-15 

CSO/PLN/MA0
8/01/20 

රවීන්ද යසස් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-7 
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

CSO/PLN/MA0
8/01/21 

අරුණ දීපාල් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2 

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

3-32 

CSO/PLN/MA0
8/01/22 

නන්දන 
පත්මකුමාර 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3-41 

CSO/PLN/MA0
8/01/23 

බස්නාහිර 
පළාත් උපමාන 
පාදක පදාන - 
පා.ෙල්.ෙකො. 
වැඩසටහන - 
2016 
කළුතර 
දිස්තික්කය - 
ෙපොදු ෙගොනුව 

1 
2016 නව ව්යාපෘති අනුමැතියට අදාළ 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා චකෙල්ඛ  1-3 

2 ෙවනත් ලිපි 4-12 

CSO/PLN/MA0
8/01/24 පගති වාර්තා 1 පගතිය ඉදිරිපත් කිරීම 1-3 

CSO/PLN/MA0
8/01/25 අවිච්ෙඡ්ද 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීම 1

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2 
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විෂය අංකය  - ෙපොදු අරමුදල  
පතිපාදන   - පළාත් සංවර්ධන පදාන 
වැඩසටහන  - ෙපොදු අරමුදල  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - ෙජ්. ඒ. එස්. එස්. ජයවීර 
 තනතුර  - කළමනාකරන සහකාර 
   

ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු අංක කාරණය පිටු 
අංකය 

CSO/PLN/MA0
8/02/01 

පළාත් සංවර්ධන පදාන -
2016 
ෙපොදු අරමුදල  
ව්යාපෘති අනුමත කිරීම  

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 1-78 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-78 

CSO/PLN/MA0
8/02/01 - 01 

පළාත් සංවර්ධන පදාන -
2016 
ෙපොදු අරමුදල  
ව්යාපෘති අනුමත කිරීම

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 1-56 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-56 

CSO/PLN/MA0
8/02/02 

ෙපොදු අරමුදල  
පළාත් සංවර්ධන පදාන - 
2016 
ෙපොදු අරමුදල ෙපොදු 
ෙගොනුව 

1 
නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 
හා අදාළ ඇස්තෙම්න්තු ෙගන්වා 
ගැනීෙම් ලිපි හා ෙවනත් ලිපි 

1-69 

CSO/PLN/MA0
8/02/03 

පළාත් සංවර්ධන පදාන -
2016 
ෙපොදු අරමුදල  
පගතිය 

1 පගති වාර්තා 1-3 

CSO/PLN/MA0
8/02/04 

 

ෙපොදු අරමුදල  
පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තුව - 
2016 

1 පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තුවට අදාළ 
පතිපාදන ෙවන් කිරීම 

1-5 

2 
නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 6-100 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 6-100

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

6-100 

CSO/PLN/MA0
8/02/04 -01 

 

ෙපොදු අරමුදල  
පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තුව - 
2016 

1 
නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 1-166 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-166

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

1-166 

CSO/PLN/MA0
8/02/04 -02 

 

ෙපොදු අරමුදල  
පරිපූරක ඇසත්ෙම්න්තුව - 
2016 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-167 

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-167

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

1-167 
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විෂය අංකය  - මන්තී වැඩසටහන  
පතිපාදන   - උපමාන පාදක පදාන 
දිස්තික්කය  - ගම්පහ දිසත්ික්කය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - - ආර්.එස්. ඒකනායක 
තනතුර - පරිගණක දත්ත සටහන් කියාකරු 
 

ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු අංක කාරණය 
පිටු 

අංකය 

CSO/PLN/MA09/01/01 
සහන් පදිප් 
විතාන මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 6-9

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

10-38

CSO/PLN/MA09/01/02 
සමන්මලී 
සකලසූරීය 
මැතිණිය 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 6-12

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

13-43

CSO/PLN/MA09/01/03 

  
 සුනිල් 
විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

3-95

CSO/PLN/MA09/01/04 
ෙකෝකිලා 
හර්ෂණී 
ගුණවර්ධන 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-6

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 7-9

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

10-94

CSO/PLN/MA09/01/05 
ෙමරිල් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 2-7

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම 

8-41

 
 

CSO/PLN/MA09/01/06 
 
 
 

 
 
උපුල් මෙහේන්ද 
රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා 

1 
නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-3

2 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 4-10

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් 
කිරීම

11-30
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු අංකය 

CSO/PLN/MA09/01/07 සුසාර දිනාල් සිල්වා 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

6-10

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

11-39

CSO/PLN/MA09/01/08 ගුණසිරි ජයනාත් මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-17

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

18-19

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

20-43

CSO/PLN/MA09/01/09 
  
ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 
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නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1

2 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

2-3

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම

4-47
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු අංකය 

CSO/PLN/MA09/01/25 උෙද්න විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-10

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

11-19

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

20-120

CSO/PLN/MA09/01/26 පුෂ්පකුමාර සිල්වා 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-6

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

7-15

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

16-51

CSO/PLN/MA09/01/27 
  
අප්පුහාමි ෙදොන් රජිත 
හපුආරච්චිෙග් 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

6-12

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

13-76

CSO/PLN/MA09/01/28 අනුරුද්ධ ෙල්කම්ෙග් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-4

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

5-11

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

12-92

CSO/PLN/MA09/01/29 
අෙශෝක දයාරත්න 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-7

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

8-12

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම

13-44

 
 

CSO/PLN/MA09/01/30 
 
 
 

 
 
ඉන්දික මහීෂ බණ්ඩාර 
පල්ලාවල කපුරුපස්ස 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

6-12

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

13-27
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු අංකය 

CSO/PLN/MA09/01/3
1 

එස්.පී.එස්. මහින්ද වංශ 
ජයසිංහ මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

6-17

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

18-50

CSO/PLN/MA09/01/3
2 

ආර්.ඒ. අෙසෝක සපුමල් 
රන්වල  මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-5

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

6-16

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

17-34

CSO/PLN/MA09/01/3
3 

  
 සාෆී රහීම් මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-2

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

3-5

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

6-101

CSO/PLN/MA09/01/3
4 

ලලන්ත ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-6

2 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

7-14

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

15-24

CSO/PLN/MA09/01/3
5 

කාමල් නයනකාන්ත 
කුරුප්පු මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-4

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

5-11

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම

12-18

 
 

CSO/PLN/MA09/01/3
6 
 
 
 

 
පදීප් චන්දන ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා 

1 
නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1

2 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

2

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

3-29
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ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම අනු 
අංක 

කාරණය පිටු අංකය 

CSO/PLN/MA09/01/3
7 

ෙඩෝල්ටන් ජානක 
සූරියබණ්ඩාර මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-3

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

4-8

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

9-40

CSO/PLN/MA09/01/3
8 රන්දීර් ෙරොඩ්රිෙගෝ මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-7

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

8-12

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

13-48

CSO/PLN/MA09/01/3
9 

  
මංජුල පසන්න සම්පත් 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-3

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

4-9

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

10-31

CSO/PLN/MA09/01/4
0 

සිරිකමල් ෆිලිෂියන් ද සිල්වා 
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම 

1-2

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

3-7

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම 

8-23

CSO/PLN/MA09/01/4
1 

එම්.එස්. සකාවුල්ලා  
මැතිතුමා 

1 නව ව්යාපාති ෙයෝජනා ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කිරීම

1-2

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත 
කිරීෙම් ලිපි 

3-8

3 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති 
ඉදිරිපත් කිරීම

9-45

 
 

CSO/PLN/MA09/01/4
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බස්නාහිර පළාත් උපමාන 
පාදක පදාන - පා.ෙල්.ෙකො. 
වැඩසටහන - 2016 
ගම්පහ දිස්තික්කය - ෙපොදු 

1 2016 චකල්ඛයට අදාල ලිපි 1-4

2 ෙවනත් ලිපි 5-65
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විෂය ෙගොනුව - ව්යාපෘති අනුමත කිරිම 1 
පතිපාදන -  උපමාන පාදක පදාන/පළාත් සංවර්ධන පදාන  
වැඩසටහන- මන්ති වැඩසටහන / දිස්තික්කය -ෙකොළඹ 
විෂය ෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම හා තනතුර - බි.එස්.සි.පනාන්දු (කළමනාකරණ සහකාර) 
පතිපාදන- උපමාන පාදක පදාන/පළාත් සංවර්ධන පදාන 
 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

ෙගොනුෙව් නම  හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

1 
ගරු පළාත් සභා මන්ති උපාලි 
ෙකොඩිකාර මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/02 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-35
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-35

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-35

2 
ගරු පළාත් සභා මන්ති ෙරොජර් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/02 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-23
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-23
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-23

 
3 
 
 

ගරු පළාත් සභා මන්තිනි 
මල්ෂා කුමාරතුංග මැතිණිය 
CSO/PLN/MA03/01/03 
 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-18

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-18
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-18

4 

 
ගරු පළාත් සභා මන්ති මංජුල 
බුද්ධදාස මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/04 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-25
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-25

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

1-25

5 

 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
සෙලෝචන ගමෙග් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/05 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-48
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-48
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-48

6 
ගරු පළාත් සභා අමාත්ය 
ගාමිණී තිලකසිරි මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/06 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-59
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-59
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-59

7 
ගරු පළාත් සභා මන්ති මෙහේෂ් 
අල්ෙම්දා මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/07 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-41
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-41
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම
1-41

8 
ගරු පළාත් සභා මන්ති ජගත් 
කුමාර සුමිතාරච්චි මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/08 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-79
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-79

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-79

9 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙහක්ටර් ෙබත්මෙග් මැතිතුමා  

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-32

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-32
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

ෙගොනුෙව් නම  හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

CSO/PLN/MA03/01/09 3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-32

10 
ගරු පළාත් සභා මන්ති ජනක 
වැලිවත්ත මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/10 
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1-48

25 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
අනුරාධ විමලරත්න මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/25 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-51
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-51

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-51

26 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙරොඩ්නි ෙපේසර් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/26 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-16
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-16

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-16

27 
ගරු පළාත් සභා මන්ති උදාර 
රත්නායක මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/27 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-28
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-28
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-28

28 

ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ලක්ෂ්මන් නිපුණආරච්චි 
මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/28 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-23

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-23

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-23
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

ෙගොනුෙව් නම  හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

29 
ගරු පළාත් සභා මන්ති සුනිල් 
වටගල මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/29 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-34
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-34
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-34

30 
ගරු පළාත් සභා මන්ති සුසිල් 
කිෙඳල්පිටිය මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/30 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-45
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-45
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-45

31 
ගරු පළාත් සභා මන්ති නිමල් 
ආර්.පිරිස් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/31 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-47

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-47
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-47

32 
ගරු පළාත් සභා මන්ති නලින් 
පදිප් උඩෙවල මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/32 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-28
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-28
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම
1-28

33 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
එස්.කුහවරධන් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/33 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-18
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-18
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-18

34 

ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙමොෙහොමඩ් අර්ෂාඩ් 
නිෂාම්ඩීන් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/34 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-23

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-23

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

1-23

35 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ඒ.ෙජ්.එම්.ෆායිස් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/35 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-42
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-42
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-42

36 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙමොරිස් විෙජ්රත්න මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/36 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-44
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-44
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-44

37 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙමොෙහොමඩ් අකම් මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/37 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-26

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-26

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

1-26

38 

ගරු පළාත් සභා මන්ති 
හරිසච්න්ද ද ෙකොස්තා 
මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/38 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-27
2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-27
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-27
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

ෙගොනුෙව් නම  හා ෙගොනු 
අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

39 

ගරු පළාත් සභා මන්ති සරත් 
සුමනෙසේකර මැතිතුමා/සුමිත් 
විජයමුණිද ෙසොයිසා මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/39 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-34

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-34
3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 
1-34

40 
ගරු පළාත් සභා මන්ති සරත් 
පතිරණ මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/40 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-33

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-33

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-33

41 
ගරු පළාත් සභා මන්ති 
ෙක්.ටි.කුරුසාමි මැතිතුමා  
CSO/PLN/MA03/01/41 

1 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1-27

2 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 1-27

3 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1-27
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම 
පතිපාදන   - පළාත් නිශ්චිත පදාන 
අමාත්යාංශය  - පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම හා -  තමරා ලියනෙග් 
තනතුර - කළමනාකර සහකාර  
 
 

ලිපි 
ෙගො
නු 
අං
කය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

1 

පළාත් 
නිශ්චිත 
සංවර්ධන 
පදාන -  
2016 

 

පළාත් පාලන මාර්ග 
CSO/PLN/MA05/01

/01 

1
 

අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 - 3
5 -5c ,7- 7c   
8 - 8a,9 -9b   2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි 6 - 6d       

10 -10 d

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

11 - 214 

2 

අපදව්ය 
කළමනාකරණය 

CSO/PLN/MA05/01
/02 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 – 1j 

3 – 3e 
2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 – 2b

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 6e - 31 

 
3 
 
 

ෙවනත් පළාත් පාලන 
ෙසේවා 
CSO/PLN/MA05/01
/03 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 - 2c

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3 - 43 

4 
පජා ජල සැපයුම් 

CSO/PLN/MA05/01
/04 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 – 1f 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 – 2d

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3 - 200 

5 
ගාමීය විදුලිකරණය 

CSO/PLN/MA05/01
/05 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 – 1b 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 – 2b

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3 - 123 

6 
සංචාරක 

CSO/PLN/MA05/01
/06 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

3-4 
2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
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ලිපි 
ෙගො
නු 
අං
කය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු අංකය 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  
2 – 2b
4 – 4a

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව් යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 5 -64 

7 

නගර සභා වල ධාරිතා 
සංවර්ධනය 

CSO/PLN/MA05/01
/07 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 - 4 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  5

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝධනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

-- 

 

 
 
විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම 
පතිපාදන   - පළාත් සංවර්ධන පදාන 
අමාත්යාංශය  - පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම හා -  තමරා ලියනෙග් 
තනතුර - කළමනාකර සහකාර  
 

 

ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

සංරච
කය 

 

ප් රතිපාදන මුලාශය 
හා ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

1 

පළා
ත් 

සංවර්
ධන 
පදාන 

-  
2016 

 

පළාත් පාලන මාර්ග 
CSO/PLN/MA05/

02/01 

1 
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 

1 – 1c
2 -  2b    
3 -  3d    
5 -  5c     
7 -  7c     
8 -  8a 
9 -  9b

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3 
නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  4 – 4g     

6 -  6d    
10 – 10d 

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

11- 214 

2 
CSO/PLN/MA05/

02/02 ගාමීය 
1 
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 -1b     
3 - 3c     
4 -  4c 
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ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

සංරච
කය 

 

ප් රතිපාදන මුලාශය 
හා ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

විදුලිකරණය 2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2 - 2c     
5 - 5c 

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 6  - 121 

 
3 
 
 

පජා ජල සැපයුම් 
CSO/PLN/MA05/

02/03 
 
 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 – 1a     
2 -  2a     
3 - 3a     

4 2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  5

4 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5 -  23  

4 

ෙවනත් පළාත් 
පාලන ෙසේවා 

CSO/PLN/MA05/
02/04  

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 - 1a 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2

4 

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 3  - 133 

5 

අපදව්ය 
කළමනාකරණය  

CSO/PLN/MA05/
02/05 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 1 - 1c 

3 -  3a 
2 

නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  4 

4 

අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

9  - 33 

6 
සංචාරක 

CSO/PLN/MA05/
02/06 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 - 1a     
8 - 9 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම  

3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  3 - 10 

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

2         
11 - 46 

7 

පළා
ත් 

සංවර්
ධන 

පළාත් 
සංවර්ධනපදාන 

2016 
CSO/PLN/MA07/

02/07 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

පගති 
වාර්ථා 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  
4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
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ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

සංරච
කය 

 

ප් රතිපාදන මුලාශය 
හා ෙගොනු අංකය 

අනු 
අං
ක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

පදාන 
-  

2016 
 

නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

8 
ආර්ථික පුවර්ධන 

CSO/PLN/MA05/
02/08 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1  - 1a 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම

nil 

9 
පරිසර 

CSO/PLN/MA05/
02/09 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 
3 නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  2

4 අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

6 -74 
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් නිශ්චිත පදාන 
අමාත්යාංශය  - මාර්ග අමාත්යාංශය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - දර්ශිකා ෙපෙර්රා 
තනතුර -  කළමනාකරණ සහකාර 
ලිපි 
ෙගො
නු 

අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අ
නු 
අං
ක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

1 මාර්ග 
පළාත් නිශච්ිත 

සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/01

1 අනුමත කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 

1-2 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපි අනුමත 
ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, නව 
ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

4-33 

2 ගාම 
සංවර්ධන 

පළාත්  නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

02 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  1-2 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3-4

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය  
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝධනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5-27 

 
3 
 
 

නිවාස 

පළාත්  නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

03 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 1 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

1 

4 ෙපොදු 
පවාහන 

පළාත්  නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

04 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1-2 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3-4 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5-13 

5 සමූපකාර 

පළාත්  නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

06 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය  

1 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 2 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

3 
 

6 

නාගරික 
හා වතු 
යටිතල 
පහසුකම් 

පළාත්  නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

07 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 

1-2 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3-4 
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ලිපි 
ෙගො
නු 

අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අ
නු 
අං
ක 

කාරණය පිටු 
අංකය 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

4-14 

 
 
 
 

7 

කර්මාන්
ත 

 
 
 

පළාත් නිශච්ිත 
සංවර්ධන පදාන 2016 
CSO/PLN/MA11/01/

08 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාපෘති 
ෙල්ඛණය 

1-2 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 3-4 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, සංෙශෝනය, 
නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

5-15 

 
විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
පතිපාදන   - පළාත් සංවර්ධන පදාන 
අමාත්යාංශය  - මාර්ග අමාත්යාංශය 

ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන 
මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය 

පිටු 
අංකය 

1 මාර්ග 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/01 

1
 

අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  1-02 

2 
නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 

03-04 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 05-06 

2 
ගාම 

සංවර්ධන 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/02 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 1-8 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 9-21

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 22-184 

 
3 
 

නිවාස 
පළාත් 

සංවර්ධන 
පදාන 2016 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  1-12 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 13-15
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ලිපි 
ෙගොනු 
අංකය 

සංරචකය 
 

පතිපාදන 
මුලාශය හා 
ෙගොනු අංකය 

අනු 
අංක කාරණය පිටු 

අංකය 

 CSO/PLN/M
A11/02/03 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 15-83 

4 
ෙපොදු 
පවාහන 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/05 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  1-02 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 03

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

4 
1-04 

5 සමූපකාර 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/06 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  0 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 0 

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 0 

 

6 
නාගරික හා 
වතු යටිතල 
පහසුකම් 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/08 

1 
අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය  

0 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 0

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 

0 
 

7 ෙපොදු 
ෙගොනුව 

පළාත් 
සංවර්ධන 
පදාන 2016 

CSO/PLN/M
A11/02/09 

1 අනුමත කරිමට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ව්යාපෘති ෙල්ඛණය 

1-10 

2 නව ව්යාපාති ෙල්ඛණය ඉදිරිපත් කිරීම 10-15

3 
 

නි.ප.ෙල්. ව්යාපෘති අනුමත කිරීෙම් ලිපිය 
අනුමත ව්යාපෘති අවලංගු කිරීම්, 
සංෙශෝනය, නව ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම 16-59 
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2 පතිපාදන ෙවන් කිරීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු  

 
 
 

සැලසුම් අංශය මගින් අනුමත කරන ලද ඕනෑම ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධෙයන් පතිපාදන නිදහස් 

කිරිමට අදාලව ලබාදිය හැකි  ෙතොරතුරු  
 

1. ව්යාපෘතිය අනුමත ලිපිය 

2. පතිපාදන ෙවන් කළ ව්යාපෘති 

3. ෙවන් කරන ලද පතිපාදිත මුදල 

4.  පතිපාදන ෙවන්  කරන ලද වැය ශීර්ෂ අංකය හා වැය විෂය 

5. පතිපාදන ෙවන් කළ බලධාරියා / ආයතනය 

6. පතිපාදන ෙවන්කළ දිනය, 

7. පතිපාදන ෙවන් කළ මූල්ය මූලාශය 
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විෂය ෙගොනුව - පතිපාදන ෙවන්කිරීම  
පතිපාදන  -  සියළු මුදල් මූලාශ 
අමාත්යාංශය - පධාන ෙල්කම් කාර්යාලය 
නම - පී.එම්.ඩී.එම්. කරුණාරත්න ෙමය 
තනතුර - කළමනාකරණ සහකාර 

කාරණය  ෙගොනු අංකය  ලිපි ෙගොනුෙව් නම පිටු අංකය 

පතිපාදන 
ෙවන්කිරීම 

CSO/PLN/MA10/1/1 (G) i 

උපමාන පාදක පදාන - ගම්පහ2016 

1 ‐ 246 

CSO/PLN/MA10/1/1 (G) ii  247 ‐ 569 

CSO/PLN/MA10/1/1 (G) iii  1 ‐ 197 

CSO/PLN/MA10/1/1 (K) i 

උපමාන පාදක පදාන - කළුතර2016 

1 ‐ 268 

CSO/PLN/MA10/1/1 (K) ii  1 ‐ 235 

CSO/PLN/MA10/1/1 (C) i
  

උපමාන පාදක පදාන - ෙකොළඹ2016 
1 ‐ 267 

CSO/PLN/MA10/1/1 (C) ii
  

1 ‐ 325 

CSO/PLN/MA10/1/2 (G) i 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ගම්පහ2016  1 ‐ 319 

CSO/PLN/MA10/1/2 (G) ii 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ගම්පහ2016 

1 ‐ 34 

CSO/PLN/MA10/1/2 (K) i 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - කළුතර2016  1 ‐ 249 

CSO/PLN/MA10/1/2 (C) i 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ෙකොළඹ2016  1 ‐ 314 

CSO/PLN/MA10/1/2 (C) ii 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ෙකොළඹ2016 

1 ‐ 106 



48 
 

 
පතිපාදන 
ෙවන්කිරීම 

CSO/PLN/MA10/1/3  උපමාන පාදක පදාන ‐ අවිච්ෙඡ්ද2016  1 ‐ 2 

CSO/PLN/MA10/1/4  පසුගාමී ගාම සංවර්ධන වැඩසටහන 2016  1 ‐ 39 

CSO/PLN/MA10/2/1   ෙපොදු අරමුදල2016  1 ‐ 124 

CSO/PLN/MA10/2/2 (G) i 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - ගම්පහ 
2016 

1 ‐ 282 

CSO/PLN/MA10/2/2 (K) i 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - 
කළුතර2016 

1 ‐ 191 

CSO/PLN/MA10/2/2 (C) i 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - 
ෙකොළඹ2016  1 ‐ 352 

CSO/PLN/MA10/3/1  නම්යශීලී අරමුදල 2016  1 ‐ 6 

CSO/PLN/MA10/3/2  පාෙද්ශීය අසමතුලිතතාව අවම කිරීෙම් අරමුදල 2016  1 ‐ 2 

CSO/PLN/MA10/3/3  ඌණෙසේවා ගම්මාන සංවර්ධනය 2016  1 ‐ 34 

CSO/PLN/MA10/4   පතිපාදන - ෙපොදු ෙගොනුව 2016   

CSO/PLN/MA10/5 

පරිපූරක - ෙපොදු අරමුදල 2016 

1 ‐ 74 

CSO/PLN/MA10/5(ii)  1 ‐ 40 

CSO/PLN/MA10/5(iii) 1 ‐ 79 

CSO/PLN/MA10/5 (iv) 1 ‐ 57 

  උපමාන පාදක පදාන - ගම්පහ, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 28 

  උපමාන පාදක පදාන - කළුතර,ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 26 

  උපමාන පාදක පදාන -ෙකොළඹ,ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 22 

 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ගම්පහ, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 15 

 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - කළුතර, ෙලජර් වාර්තා2016 

1 ‐ 14 

 
විෙශේෂිතව හඳුනාගත් ගාමීය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩසටහන - ෙකොළඹ, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 12 

  උපමාන පාදක පදාන ‐ අවිච්ෙඡ්ද, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 2 

 
පසුගාමී ගාම සංවර්ධන වැඩසටහන,ෙලජර් 
වාර්තා2016 

1 ‐ 5 

  ෙපොදු අරමුදල, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 15 

 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - ගම්පහ, 
ෙලජර් වාර්තා2016 

1 ‐ 15 

 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - කළුතර, 
ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 14 

 
පළාත් සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) ව්යාපෘති - ෙකොළඹ, 
ෙලජර් වාර්තා2016 

1 ‐ 12 

  නම්යශීලී අරමුදල, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 2 

 
පාෙද්ශීය අසමතුලිතතාව අවම කිරීෙම් අරමුදල, 
ෙලජර් වාර්තා2016 

1 ‐ 2 

  ඌණෙසේවා ගම්මාන සංවර්ධනය, ෙලජර් වාර්තා2016  1 ‐ 5 

  පරිපූරකර්  - ෙපොදු අරමුදල, ෙලජර් වාර්තා  1 ‐ 6 
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3 පගති පාලනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු  

 
 

සැලසුම් අංශය මගින් අනුමත කරන ලද ඕනෑම ව්යාපෘතියක පගතිය සම්බන්ධෙයන් ලබාදිය 

හැකි ෙතොරතුරු  
 

1. ව්යාපෘති අංකය 

2. ව්යාපෘති නාමය 

3. ව්යෘපෘති අනුමත දිනය 

4. අනුමත මුදල 

5. වැයකළ මුදල 

6. ව්යාපෘති බලධාරිත්වය 

7. කියාත්මක බලධාරිත්වය 

8. මූල්ය පගති පතිශතය 

9. පගති අදියර 

10.  ෙභෞතික පගති පතිශතය 

11. ව්යාපෘතිය පිහිටි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය 

 

පගති පාලනයට අදාල වාර්තා 

I. කාර්තුමය පගති වාර්තා 

II. වාර්ෂික පගති වාර්තා 

III. වාර්ෂිකව කියාත්මක කරන ලද කියාත්මක සැලැස්ම 
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විෂය ෙගොනුව - උපමාන පාදක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ වැඩ සටහන 
විෂය ෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - බන්දුල ෙසනවිරත්න 
තනතුර - සංවර්ධන සහකාර 
දිස්තික්කය -  ෙකොළඹ  

ලිපි 
ෙගො
නු 

අංකය 

කාරණය 
 

දිස්තික්කය ෙගොනු අංකය පාෙද්ශිය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශය 

01 

බස්නාහිර පළාත් 
වාර්ෂික ඒකාබද්ධ 
සැලැස්ෙම් උපමාන 
පාදක පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් වැඩ සටහන 
ෙකොළඹ දිසත්ික්කය   
අනුමත සියළුම 
ව්යාපෘතිවල 
පගතියට අදාල 
ෙතොරතුරු   

 
 
 

ෙකොළඹ 

 
CSO/PLN/DO1/පගති2016/21 ෙකොළඹ 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/22 ෙකොෙළොන්නාව 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/23 ශී ජයවර්ධනපුර 
ෙකෝට්ෙට් 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/24 කඩුෙවල 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/25 මහරගම 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/26 රත්මලාන 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/27 ෙදහිවල 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/28 ෙමොරටුව 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/29 කැසබ්ෑව 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/30 ෙහෝමාගම 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/31 සීතාවක 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/32 තිබිරිගස්යාය 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/33 පාදුක්ක 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/64 ෙපොදු 

CSO/PLN/DO1/පගති2016/L01  

CSO/PLN/DO1/පගති2016  
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විෂය ෙගොනුව - පගතිය 
අමාත් යාංශය  - ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - ඩී.එම්.නීල් ජයතිස්ස මයා  
තනතුර - ව්යාපෘති නිලධාරී 
 

අනු 
අංකය 

 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම ෙගොනු අංකය පිටු අංකය

1 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් නිෂ්විත සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
ෙකොළඔ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PSDG/C/2016 1-240 

2 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් නිෂ්විත සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
ගම්පහ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PSDG/G/2016  1-264 

3 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් නිෂ්විත සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
කළුතර දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PSDG/K/2016  1-281 

5 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
ෙකොළඔ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PDG/C/2016 1-317 

6 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
ගම්පහ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PDG/G/2016  1-302 

7 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
කළුතර දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PDG/K/2016  1-285 

8 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පළාත් සංවර්ධන පධාන වැඩසටහන 
පළාතට ෙපොදු ව්යාපෘති - මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/PDG/WPCom/2016  1-85 

9 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
ෙදවන ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත  සංවර්ධන වැඩසටහන 
ෙකොළඔ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/HSDP/C/2016 1-103 

10 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
ෙදවන ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත  සංවර්ධන වැඩසටහන 
ගම්පහ දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/HSDP/G/2016  1-118 

11 
ෙසෞඛ් ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
ෙදවන ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත  සංවර්ධන වැඩසටහන 
කළුතර දිස්තික්කය- මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/HSDP/K/2016  1-95 

12 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
ෙදවන ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේත  සංවර්ධන වැඩසටහන 
පළාතට ෙපොදු ව්යාපෘති - මාසික පගතිය - 2016 

CSO/PLN/DO9/HSDP/WPCom/2016  1-40 

13 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
මාසික පගතිසාරාංශ(බස්නාහිර පළාත)- 2016 CSO/PLN/DO9/WP/SM/2016 1-103 

14 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
ව්යාපෘති අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම - 2016  CSO/PLN/DO9/APAM/2016  1-144 

15 
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය(බ.ප) 
පගති පාලන රාජකාරි ෙපොදු ෙගොනුව - 2016 CSO/PLN/DO9/Duty/2016 1-19 
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විෂය ෙගොනුව - උපමාන පාදක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ වැඩ සටහන 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - මෙනොරි පියදර්ශණී 
දිස්තික්කය -  කළුතර  
තනතුර - සංවර්ධන සහකාර 
 
ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

කාරණය 
 දිස්තික්කය ෙගොනු අංකය 

පාෙද්ශිය 
ෙල්කම් 

ෙකොට්ඨාශය 

01 

බස්නාහිර පළාත් 
වාර්ෂික ඒකාබද්ධ 
සැලැස්ෙම් උපමාන 
පාදක පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් වැඩ 
සටහන කළුතර 

දිස්තික්කය අනුමත 
සියළුම ව්යාපෘතිවල 
පගතියට අදාල 
ෙතොරතුරු   

කළුතර 

 
CSO/PLN/DO3/පගති2016/41 පානදුර 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/42 කළුතර 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/43 බන්ඩාරගම 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/44 ෙහොරණ 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/45 මදුරාවල 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/46 බුලත්සිංහල 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/47 ෙදොඩන්ෙගොඩ 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/48 ෙබ්රුවල 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/49 මතුගම 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/50 අගලවත්ත 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/51 වලල්ලාවිට 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/52 පාලින්දනුවර 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/53 මිල්ලනිය 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/54 ඉංගිරිය 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/65 ෙපොදු 

CSO/PLN/DO3/පගති2016/L01  

CSO/PLN/DO3/පගති2016  
 



53 
 

විෂය ෙගොනුව  - පගතිය  
පතිපාදන   - සියලු මුදල් මූලාශ 
අමාත්යාංශය  - අධ්යාපන අමාත්යාංශය  
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - අයි.කාරියවසම් මිය 
තනතුර - ව්යාපෘති නිලධාරී 

 

අනු 
අංකය 

 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම ෙගොනු අංකය පිටු අංකය

1 අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-අධ්යාපනPSDG 
CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 

1‐PSDG/2016 
1-180 

2 අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-අධ්යාපන PDG 
CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 

1‐PDG/2016 
1-32 

3 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-කීඩා හා ෙයෞවන 
කටයුතුPSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
2‐PSDG/2016 

1-2 

5 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම- කීඩා හා ෙයෞවන 
කටයුතු PDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
2‐PDG/2016 

1-37 

6 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-සංස්කෘතික හා 
කලාPSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
3‐PSDG/2016 

1-6 

7 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම- සංස්කෘතික හා 
කලා PDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
3‐PDG/2016 

1-64 

8 අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම- සංස්කෘතික හා 
කලා (අවිච්ෙඡ්ද) 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
3‐PDG/CON/2016 

1-2 

9 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණPSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
4‐PSDG/2016 

1-2 

10 අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-ෙපොදු අරමුදල 
CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 

COMN/2016 
1-18 

11  අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම-ෙලෝක බැංකු- 
CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 

5‐TSEP/2016 
1-46 

12 
අනුමත කිරීම හා සංෙශෝධන කිරීම- ෙලෝක බැංකු-
(අවිච්ෙඡ්ද) 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROJECTS/ 
5‐TSEP/CON/2016 

1-2 

13 පගති වාර්තා- ෙලෝක බැංකු 
CSO/PLN/DO10/EDU/PROGRESS/ 

TSEP/2016 
7-books 

14 
පගති වාර්තා- ෙකොළඹ- අධ්යාපන -ඉඳිකිරීම්-සැපයීම් 
PDG/PSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROGRESS/ 
COLOMBO/2016 

7-books 
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අනු 
අංකය 

 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම ෙගොනු අංකය පිටු අංකය

15 
පගති වාර්තා- කළුතර- අධ්යාපන -ඉඳිකිරීම්-සැපයීම් 
PDG/PSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROGRESS/ 
KALUTARA/2016 

6-books 

16 
පගති වාර්තා- ගම්පහ- අධ්යාපන -ඉඳිකිරීම්-සැපයීම් 
PDG/PSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/ 
PROGRESS/GAMPAHA/2016 

7-books 

17 පගති වාර්තා-සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු- PDG/PSDG 
CSO/PLN/DO10/EDU/ 

PROGRESS/CUH/CUK/CUN/2016 
8-books 

18 
පගති වාර්තා- කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු/ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ PDG/PSDG 

CSO/PLN/DO10/EDU/PROGRESS/ 
SH/SK/SN/2016 

7-books 

19 පගති සමාෙලෝචන රැස්වීම් වාර්තා සහ අදාල ලියකියවිලි 
CSO/PLN/DO10/EDU/ 

PROGRESS/LETTERS/2016 
පිටු 1-7 
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විෂය ෙගොනුව - පගතිය 
අමාත්යාංශය  - පළාත් පාලන අමාත්යංශය 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - එම්. ඒ. ඒ. එස්. මල්ලවෙසේකර මයා 
තනතුර - සංවර්ධන සහකාර 
 
අනු 
අංකය 

 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම ෙගොනු අංකය පිටු 

අංකය 

1 
 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
පළාත් පාලන - ගම්පහ 

CSO/PLN/DO4/LG/G/2016 1-45 

2 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
පළාත් පාලන- ෙකොළඹ CSO/PLN/DO4/ LG/C/2016  1-41 

3 පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
පළාත් පාලන - කළුතර CSO/PLN/DO4/ LG/K/2016  1-30 

4 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
විදුලිබල හා බලශක්ති CSO/PLN/DO4/ EL /2016 1-67 

5 
 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
ජලසම්පාදන 

CSO/PLN/DO4/WA/ /2016  1-37 

6 

 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
අපදව්ය කලමනාකරණය 
 

CSO/PLN/DO4/WM/2016  1-17 

7 
 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
සංචාරක 

CSO/PLN/DO4/TSM/2016  1-10 

8 
පළාත් පාලන අමාත්යංශය -පගති වාර්තා 2016 
පරිසර  CSO/PLN/DO4/EN/2016 1-05 

9 පළාත් පාලන අමාත්යංශය -  අනුමත ලිපි හා 
සංෙශෝධන ලිපි පිටපත් 2016  CSO/PLN/DO4/AP/AM /2016  1-75 
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විෂය ෙගොනුව - උපමාන පාදක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ වැඩ සටහන 

විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - එස්.ඒ ආර් උපුල්කුමාර මයා 

දිස්තික්කය - ගම්පහ 

තනතුර - සංවර්ධන සහකාර 

 
ලිපි 
ෙගො
නු 
අංක
ය 

කාරණය 
 

දිස්තික්කය ෙගොනු අංකය පාෙද්ශිය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශය 

1 

බස්නාහිර පළාත් 

වාර්ෂික ඒකාබද්ධ 

සැලැස්ෙම් උපමාන 

පාදක පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් වැඩ සටහන 

ගම්පහ දිසත්ික්කය   

අනුමත සියළුම 

ව්යාපෘතිවල පගතියට 

අදාල ෙතොරතුරු   

ගම්පහ 
 

 
CSO/PLN/DO2/පගති2016/01 

දිවුලපිටිය 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/02 කටාන 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/03 මීගමුව 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/04 මිණුවන්ෙගොඩ 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/05 මීරිගම 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/06 අත්තනගල්ල 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/07 ගම්පහ 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/08 ජා-ඇල 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/09 වත්තල 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/10 මහර 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/11 ෙදොම්ෙප් 
 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/12 බියගම 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/13 කැළණිය 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/63 ෙපොදු 

CSO/PLN/DO2/පගති2016/L01  
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විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - අමිත් උද්දාල පනාන්දු මයා 
තනතුර - සංවර්ධන සහකාර 
 

 

 

අනු 
අංක
ය 

 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම ෙගොනු අංකය පිටු 

අංකය 

 
 
 
 

 
කෘෂිකර්ම,ඉඩම් අමාත්යංශය 

කෘෂිකර්ම - ෙකොළඔ
CSO/PLN/DO7/AGRI/C/2016 
කෘෂිකර්ම - ගම්පහ 
CSO/PLN/DO7/AGRI/G/2016 
කෘෂිකර්ම - කළුතර 
CSO/PLN/DO7/AGRI/K/2016 
කෘෂිකර්ම - පළාතට ෙපොදු
CSO/PLN/DO7/AGRI/COM/2016 
කෘෂිකර්ම - අනුමත හා සංෙශෝධන කිරීම 
CSO/PLN/DO7/AGRI/ PROJECT/2016 
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4  පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්කිරීම, අනුමත කරවාගැනීම , පසුවිපරම් කිරීම 

පිළිබඳ ෙතොරතුරු  
 
  

 පළාත් නිශ්චිත හා පළාත් සංවර්ධන අරමුදල් හා අෙනකුත් අරමුදල් යටෙත් සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ්

කර අනුමත කරගැනීෙම් කටයුතු හා චකෙල්ඛවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අදාලව  පහත සඳහන් 

ෙතොරතුරු ලබා දීමට හැකිෙව් . 

 

 

1. වාර්ෂික පාග්ධන අවශ්යතාවන් හඳුනාගැනීෙම් විසත්ර (අමාත්යාංශ මට්ටමින්) 

2. එක් එක් විෂයන් සඳහා අෙප්ක්ෂිත ඇසත්ෙම්න්තු  

3. මුදල් ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්ෂික පාග්ධන අවශ්යතා සැලැසම් 

4. මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අනුමත වූ සැලැසම් හා අනුමත දිනය 

5. සැලැසම් සඳහා අනුමත පතිපාදන 

6. අදාළ මාර්ෙගෝපෙද්ශ  
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විෂය ෙගොනුව  - ව්යාපෘති අනුමතකිරීම  
 පතිපාදන   - පළාත් නිශ්චිත පදාන 
 නිලධාරියාෙග් නම - බී.සී.ෙපෙර්රා 
  තනතුර - කළමනාකරණ සහකාර 

 

 
අනු 
අංකය 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම 

ෙගොනු අංකය පිටු අංකය

1. පගති වාර්තා CSO/PLN/MA06/2/1 01 – 07 

2. පා.ෙල්.කාර්යාල සඳහා පතිපාදන නිදහස් කිරීම CSO/PLN/MA06/3/1 01 – 137 

3. පා.ෙල්.කාර්යාල සඳහා පතිපාදන නිදහස් කිරීම CSO/PLN/MA06/3/1 01 -  203 

4. පුනරාවර්තන ඇස්තෙම්න්තු  CSO/PLN/MA06/3/2 01 – 13 

5. මූලධන වියදම් අවශ්යතා - 2017 CSO/PLN/MA06/3/6 01 – 108 

6. මූලධන වියදම් ෙයෝජනා - 2016 CSO/PLN/MA06/3/6 01 - 36 

7. වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැසම් - 2016 CSO/PLN/MA06/4/1 01 – 55 

8. මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධිත ලිපි CSO/PLN/MA06/4/2 01 – 102 

9. මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධිත ලිපි CSO/PLN/MA06/4/2 - i 01 – 40 

10. ආයතනික පතිඵල රාමුව (ARF) – 2016 - 2018 CSO/PLN/MA06/4/4 01 – 12 

11. වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැසම් - 2017 CSO/PLN/MA06/4/5 01 – 03 

12. පතිපාදන විසර්ජන ගිණුම CSO/PLN/MA06/5/1  

13. පතිපාදන මාරු කිරීම් CSO/PLN/MA06/5/2 01 – 07 

14. පතිපාදන - 2016 CSO/PLN/MA06/5/3 01 – 35 

15. වියදම් වාර්තා CSO/PLN/MA06/5/4 01 – 16 

16. 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය හා සම්බන්ධිත 
ලිපි 

CSO/PLN/MA06/6/1 01 – 19 

17. 
පළාත් අමාත්යාංශ සහ ෙවනත් ආයතන 
සම්බන්ධිත ලිපි 

CSO/PLN/MA06/6/4 01 – 96 
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අනු 
අංකය 

 
ලිපි ෙගොනුෙව් නම 

ෙගොනු අංකය පිටු අංකය

18. 
රැස්වීම් (පළෘත් වාර්ෂික සංවර්ධන වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු කියාමාර්ග 
පිළිබඳ) 

CSO/PLN/MA06/6/6 01 – 34 

19. විෙශේෂ ව්යාපෘති - I Road CSO/PLN/MA06/7/1 01 – 75 

20. විෙශේෂ ව්යාපෘති - I Road CSO/PLN/MA06/7/1 - i 01 – 03 

21. විෙශේෂ ව්යාපෘති - I Road – වාර්තා CSO/PLN/MA06/7/2 01 
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5.ආයතනික පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ ෙතොරතුරු  

 
 
සැලසුම් අංශෙය් ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ලබා දිය හැකි ෙතොරතුරු 
  

 

1. නිලධාරින්ෙග්  එක් එක් වර්ෂය සඳහා ලබාෙගන ඇති නිවාඩු /විෙව්ක නිවාඩු/අනියම් 

 නිවාඩු/විෙද්ශ නිවාඩු/පසූත නිවාඩු විසත්ර 

2. සැලසුම් අංශය මගින් සංවිධානය කරන  රැස්වීම් පිළිබඳ විස්තර   

3. සැලසුම් අංශයට අවශ්ය වන පරිපාලන හා ෙමෙහයුම් කටයුතු පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය 

 වන  මුල්ය ඇස්තෙම්න්තුව 

4. පාෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙසේවය කරන  සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග්  වැටුප් ,    

 දීමනා,ෙද්පල ණය ෙපොලී දීමනා සඳහා යවනු ලබන පතිපාදන  

5. අංශෙය් නිලධාරින්ට ලබාදී ඇති පුහුණු පාඨමාලා පිළිබද විස්තර 

6. සැලසුම් අංශයට ෙවන් කර ඇති වාහනය  ක්ෙෂේත රාජකාරි සදහා ෙයොදා ගැනීම සම්බන්ධව 

 ෙතොරතුරු  

7. මාණ්ඩලික නිලධාරින්ෙග් දුරකථන බිල්පත් නිරවුල් කිරිම සම්බන්ධ ෙතොරතුරු 

8. ගමන් වියදම්, අතිකාල දීමනා, නිවාඩු දින වැටුප් පිළිබද ෙතොරතුරු 

9. සැලසුම් අංශයට ලැෙබන හා අංශෙයන් යවන  ලිපිවල ෙල්ඛනය 
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විෂය   - ආයතන කටයුතු       

විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  - එම්.ඩබ්.දිෙන්ෂා කුමාරි - 

තනතුර  - කළමනාකරන සහකාර 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අංකය 

ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම කාරණය පිටු 
ගණන 

1.   CSO/PLN/MA01/01/01 
ආයතන ෙපොදු 
කටයුතු - 2016 

ෙවනත් ආයතන/අංශ ෙවතින් එවන 
ආයතන කටයුතු සම්බන්ධ ලිපිවලට 

පිලිතුරු යැවීම 
102 

2.   CSO/PLN/MA01/04/01  රාජකාරි පැවරීම 
අංශෙය් නිලධාරින්ට රාජකාරි 

පැවරීම  162 

3.   CSO/PLN/MA01/01/02 
විෙද්ශ 

සම්මන්තණ/පුහුණු 
විෙද්ශ පුහුණු සඳහා නිලධාරින් 

සහභාගි වීෙම් විස්තර  10 

4.   CSO/PLN/MA01/03/02  Computer server 
නව පරිගණක සර්වර් යන්තය 

සම්බන්ධ කිරීම 
12 

5.   CSO/PLN/MA01/08/01  සුළු මුදල් අගිමය  අංශෙය් සුළු මුදල් අගිමය අනුමත 
කරවා ගැනීම 

25 

6.   CSO/PLN/MA01/06/01 
පාරිෙභෝගික 

භාණ්ඩ ලබා ගැනීම 
2015-2016 -2017

අංශයට අවශ්ය ලිපිදව්ය ආදිය ලබා 
ගැනීම  34 

7.   CSO/PLN/MA01/09/01 

රැස්වීම් සඳහා 
සංගහ වියදම් 
පියවීම   2015 -    

2017

අංශය මඟින් සංවිධානය කරන 
රැස්වීම් සඳහා සංගහ කටයුතු කිරීමට 

වියදමි දැරීම් 
71 
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විෂය අංකය -   14 නිවාඩු 

විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - ජී.ඒ.එන්.එස්.එදිරිවීර 

තනතුර - කළමනාකරන සහකාර 
 
 
 
 

ෙගොනු අංකය ෙගොනුෙව් නම 
අනු 
අංක 

කාරණය 
පිටු 
අංක
ය 

CSO/PLN/MA/ 
14/LEAVE/01 

අනුමත නිවාඩු 
ෙගොනුව 

1 සැලසුම් අංශෙය් නිලධාරීන්ෙග් නිවාඩු 
පිලිබද විසත්ර 

1-
255 

CSO/PLN/MA1
4/1/1 නිවාඩු ෙපොදු ෙගොනුව 2 නිවාඩු සමිබන්ධව ෙපොදු කටයුතු  1-18 

CSO/PLN/MA/0
6/01/3 

ඉදිරි වැඩසටහන් 
නිෙයෝජ්ය පධාන 
ෙල්කම් (සැලසුම්)  
, 

1 
නිෙයෝජ්ය පධාන ෙල්කම්ෙග් මාසික 
ඉදිරි වැඩසටහන් හා කල වැඩසටහන් 
පිලිබද විසත්ර 

1-28 

CSO/PLN/MA0
8/02/03 

ඉදිරි වැඩසටහන් - 
මාණ්ඩලික නිලධාරි 
2016 

2 
මාණ්ඩලික නිලධාරින්ෙග් මාසික ඉදිරි 
වැඩසටහන් හා කල වැඩසටහන් 
පිලිබද විසත් 

1-
251 

CSO/PLN/MA/0
6/01/02 

ඉදිරි වැඩසටහන් - 
සංවර්ධන සහකාර 
නිලධාරි /නිලධාරි 
2016 

3 
සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් මාසික ඉදිරි 
වැඩසටහන් හා කල වැඩසටහන් 
පිලිබද විසත්ර 

1-
301 

CSO/PLN/MA1
4/ADV/01/03 

ඉදිරි වැඩසටහන්  
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ 
(සැලසුම්) 4 

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂකෙග්  මාසික ඉදිරි 
වැඩසටහන් හා කල වැඩසටහන් 
පිලිබද විසත්ර 

1-27 
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විෂය        -    ෛදනික තැපෑල  (සැලසුම් අංශය ෙවත ෛදනිකව  ලැෙබන තැපෑල අදාල 
නිලධාරීන්      ෙවත ෙයොමු කිරිම ) 

විෂය ෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  -  ඒ.ඩබ්.ඒ.ඩි.අයි.උමයංගනී අෙබ්ෙසේකර   මිය  
තනතුර     -  කළමනාකරණ සහකාර  111                                                                                                         
 

 
අනු 
අංකය 

ලිපිෙගොනු අංකය 
ලිපිෙගොනුව අයත්  නිලධාරීයාෙග් නම 

/ආයතනය /විෂයය 
පධාන 
අංකය 

1 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 සාමාන්ය  තැපෑල 1 

2 CSO  /PLN/  MA 12  / 2 ලියාපදිංචි තැපෑල 2 

3 CSO  /PLN/  MA 12  / 3 ෆැක්ස්      ලිපි 3 

4 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /1 එම්.පී.එස්.එම්. පතිරණ  මිය 4 

5 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /2 එම්.එම්.එන්. ෙපේමතිලක මයා 5 

6 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /3 ජී.ආර්.එන්. චන්දසිරි  මයා 6 

7 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /4 ඒ.ටී. ඒකනායක  මිය 7 

8 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /5 ඒ.පී.පී. අෙබ්ෙසේකර මිය 8 

9 CSO  /PLN/  MA 12  / 1/  6 සී.එස්. පත්ෙබ්රිය  මිය 9 

10 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /7 ෙජ්.එම්.ජී.ජීවන්ති මිය 10 

11 CSO  /PLN/  MA 12  / 1/ 8 ඩබ්.පී.එස්. සිසිල රත්න  මයා 11 

12 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /9 සංවර්ධන සහකාර අංශය 12 

13 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /10 කළමනාකරණ සහකාර අංශය 13 

14 CSO  /PLN/  MA 12  / 1/11 පධාන ෙල්කම්  කාර්යාලය 14 

15 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /12 පළාත් පාලන අමාත්යංශය 15 
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16 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /13 පාලන අංශය 16 

17 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 /14 මූල්ය අංශය 17 

18 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /15 පිරිස් පුහුණු අංශය 18 

19 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /16 ඉංජිෙන්රු අංශය 19 

20 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /17 කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය 20 

21 CSO  /PLN/  MA 12  / 1  /18 අෙනකුත් අංශ සදහා යවන ලිපි 
ෙල්ඛනය 

21 

22 CSO  /PLN/  MA 12  / 2 /1 පුහුණු    (ෙද්ශිය) 22 

23 CSO  /PLN/  MA 12  / 2  /2 පුහුණු    (විෙද්ශිය) 23 

24 CSO  /PLN/  MA 12  / 2  /3 2012 වර්ෂෙය් සිට පුහුණු සදහා නිලධාරී 
සහභාගිත්ව ෙල්ඛනය 

24 

 

සැලසුම් අංශයට  අයත් ෛදනික තැපෑල මගින් පහත සදහන් ෙතොරතුරු ලබාගත හැක . 

1.  ලිපිය එවු දිනය 

2.  ලිපිෙය් සදහන් මෙග් අංකය  

3.  එවු ආයතනෙය්  නම 

4.  ලිපිෙය් සදහන් දිනය 

5.  ලිපිය ෙමම ආයතනයට  ලැබු දිනය 

6.  ලිපිය ෙයොමු කරන ලද නිලධාරියා / අංශය 

7.  ලිපිය සම්බන්ධෙයන් ගත් පියවර /  පගතිය  
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විෂයය   - සැලසුම් අංශෙය් නිලධාරින් සදහා පිරිස් පුහුණු අංශය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
පුහුණු (ෙද්ශිය)පුහුණු  (විෙද්ශිය)   

හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය  විසින්  පවත්වනු ලබන පරිගණක පුහුණු 
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු  

  විෂය ෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම  -  ඒ.ඩබ්.ඒ.ඩි.අයි.උමයංගනී අෙබ්ෙසේකර   මිය  

තනතුර     -  කළමනාකරණ සහකාර  111                                                                                                        

01 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 
/19 

පුහුණු    (ෙද්ශිය) 22

02 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 
/20 

පුහුණු    (විෙද්ශිය) 23

03 CSO  /PLN/  MA 12  / 1 
/21 

2012 වර්ෂෙය් සිට පුහුණු සදහා 
නිලධාරී සහභාගිත්ව ෙල්ඛනය 

24

 

සැලසුම් අංශයට  අයත් පුහුණු පිළිබද  පහත සදහන් ෙතොරතුරු ලබාගත හැක 

1.  නිලධාරියා විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද පාඨමාලාව  

2. නිලධාරියා ෙවත අදාල ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති පාඨමාලා 

3.   නිලධාරියා සහභාගි  වන ෙලස ලිඛිතව දැනුම් දිම 

4.   නිවාඩු ලිපිකරු දැනුවත් කිරිම 

5.   නිලධාරියා ආදාල පාඨමාලාවට සහභාගි වුෙය් ද නැද්ද යකන්න පිළිබද ෙතොරතුරු  

   එක් එක් නිලධාරින්  2012 සිට සහභාගි වි ඇති පාඨමාලා පිළිබද විස්තර 
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6.   සංඛ්යාෙල්ඛණ ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු  
 

 
   

ලබා දිය හැකි දත්ත හා ෙතොරතුරු, 

 
1. බස්නාහිර පළාෙත්  මූලික ෙතොරතුරු  

I.ආයතනික පරිපාලන ව හය පිළිබඳ ෙතොරතුරු 

II.ඉඩම් පරිෙභෝජනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු 

III.ජන සංඛ්යාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු 

IV.කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට අදාළ  ෙතොරතුරු 

V.අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අදාළ  ෙතොරතුරු 

VI.පවාහන හා මාර්ග ක්ෙෂේතයට අදාළ  ෙතොරතුරු 

VII. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ  ෙතොරතුරු 

VIII.පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ  ෙතොරතුරු 
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විෂය ෙගොනුව -   සංඛ්යාෙල්ඛණ අංශය 

අමාත්යාංශය  - කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය / ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - එල්.එන්.නානායක්කාර මිය 

තනතුර - සංවර්ධන නිලධාරි 

අංක
ය ෙගොනුෙව් නම හා  අංකය කාරණය 

පිටුව 
/ෙවළුම 

01 

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, 
සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය 
සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන 

අමාත්යාංශය. 
CSO/PLN/DO20/Health/03

/01 

බස්නාහිර පළාත් වී වගා කල බිම් පුමාණය 
පිළිබද ෙතොරතරු මෘදු පිටපත් අමුනා ඇති 
ආකෘතියට අනුව ඉල්ලා ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යැවූ ලිපිය. 

1 -2 

බස්නාහිර පළාත් වී වගා කල බිම් පුමාණය 
පිළිබද ෙතොරතරු (sown and harvested 
extent of paddy by divisional level 
2015/2016 western province)ඇතුලත් කර 
ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් එවූ ලිපිය. 

3 - 6 

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අංශයට අදාල 
ෙතොරතරු මෘදු පිටපත් අමුනා ඇති ආකෘතියට 
අනුව ඉල්ලා කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය ෙවත යැවූ 
ලිපිය. 

7 - 8 

02 

ෙසෞඛ්ය, ෙද්ශීය ෛවද්ය, 
සමාජ සුභසාධන, පරිවාහ හා 
ළමාරක්ෂක ෙසේවා, කාන්තා 
කටයුතු සහ සභා කටයුතු 

අමාත්යාංශය. 
CSO/PLN/DO20/Health/03

/01 

බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ්ය අංශයට අදාල 
ෙතොරතරු මෘදු පිටපත් අමුනා ඇති ආකෘතියට 
අනුව ඉල්ලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යංශය ෙවත යැවූ 
ලිපිය. 

1 -6 

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ෙසේවා අංශයට අදාල ෙතොරතරු  ඉල්ලා පරිවාස 
හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
යැවූ ලිපිය. 

7 

 

 

 

 

 

 



69 
 

විෂය ෙගොනුව -   සංඛ්යාෙල්ඛණ අංශය 

අමාත්යාංශය  - පළාත් ධීවර, මාර්ග.. අමාත්යාංශය / බාහිර අංශ සහ පුද්ගලයන් ෙවත යවන ලිපි 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - නදීරා සමරසිංහ මිය 
තනතුර - සංවර්ධන නිලධාරි 

 

 

අං
ක
ය 

ෙගොනුෙව් නම හා  අංකය  කාරණය 
පිටුව 

/ෙවළුම 

01 
බාහිර අංශ සහ පුද්ගලයන් ෙවත 

යවන ලිපි 
CSO/PLN/DO19/Other/03/01 

පධාන ෙල්කම් නිල කාමරෙය් දැන්වීම් පුවරුව 
යාවත්කාලීන කිරීම සදහා ෙතොරතුරු 
ලබාගැනීමට එවූ ලිපිය.  භූමි පමාණය, 
ජනගහනය, අධ්යාපනය, බසන්ාහිර පළාත් 
සභාෙව් සකීය ෙසේවෙය් නියුතු 
කාර්යමණ්ඩලය, පළාෙත් ෙසෞඛ්ය දර්ශකය. 

1 -3 4 

02 

පළාත් ධීවර, මාර්ග, පවාහන, 
සමූපකාර සංවර්ධන හා ෙවළද, 
නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල 
පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ගාම 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය.  

CSO/PLN/DO19/Road/02/01 

ෙමෝටර්රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සංඛ්යාති. කඵතර, ගම්පහ, ෙකොළඹ දිස්තික්ක 
අනුව සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයන්ට 
අදාලව ෙමෝටර් රථ බලපත, ෙවබ් බලපත 
ෙතොරතුරු 

1 -12 

මාර්ගසථ් මගී ප්ර වාහන අධිකාරිෙය් සංඛ්යති 
(බසන්ාහිර පළාත සඳහා සහ දිස්ත්රි◌්ක් තුන 
සඳහා) බස් නැවතුම් පළ ගනන, බස ් රථ, 
රියදුරන්, රිය සහයකයන්. මගීන් පිළිබද 
ෙතොරතුරු 

13 -20 

සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සංඛ්යාති(බසන්ාහිර පළාත සඳහා සහ දිස්තික් 
තුන සඳහා) සමුපකාර සමිති, ලියාපදිංචි ගනන 
ආදිය ෙතොරතුරු 2010 - 2015 

21 -48 

කර්මාන්ත  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්සංඛ්යාති(බස්
නාහිර පළාත සඳහා සහ දිස්තික් තුන සඳහා) 
ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ගනන, කර්මාන්ත වර්ග 
ආදිය ෙතොරතුරු 

49 -60 



70 
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අමාත්යාංශය  - අධ්යාපන, අමාත්යාංශය / ෙතොරතුරු ඉල්ලුම් කිරීම 
විෂයෙගොනුව අයත් නිලධාරියාෙග් නම - සමිති වීබද්ෙද් මිය 

තනතුර - සංවර්ධන නිලධාරි 

අංක
ය ෙගොනුෙව් නම හා  අංකය කාරණය 

පිටුව 
/ෙවළුම 

01 

අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා 
කලා කටයුතු, කීඩා හා 
ෙයෞවන කටයුතු සහ 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 

අමාත්යාංශය.  
CSO/PLN/DO 
18/EDU/02/01 

2017 සංඛ්යාන අත්ෙපොතට ඇතුලත්  කිරීමට 
පාසැල් සංගණනය මගින් රැස ්  කල ෙතොරුතුරු 
වල මෘදු පිටපතක් ඉල්ලා පළාත් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යැවූ ලිපිය. 

01-04 

බස්නාහිර පළාෙත් අ.ෙපො.ස (උ.ෙප)  විභාගයට 
ෙපනි සිටින සිසුන්, පතිඵල පිළිබඳ විශේල්ෂනය 
කර තීරණ තීන්දු ගැනීමට  පතිළුල ඉල්ලා විභාග 
ෙකොමසාරිස් ෙවත  යැවූ ලිපිය.  

05-06 

අධ්යාපන  ක්ෙෂේතයට අදාල සැලසුම් සකස ්
කිරීමට සදහා ෙතොරතුරු ඉල්ලා පළාත් 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යැවූ ලිපිය.  

07-10 

02 
ෙතොරතුරු ඉල්ලුම් කිරීම 

CSO/PLN/DO 
18/STAT/03/01 

බස්නාහිර පළාෙත් ඇති සියලුම පාසැල් වල 
මුලික ෙතොරතුරු  

01 

බස්නාහිරපළාත් පාසැල් වල අ.ෙපො.ස (උ.ෙප) 
,අ.ෙපො.ස (සා.ෙප) සහ  ශිෂ්යත්ව පතිළුල 
ෙතොරතුරු  

02-10 

 


