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අනු  

අංකය
අමාත්ාංශය/දෙපාර්ත්දේන්තුව

විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

1 අතිගරු ජනාධිපති 00101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 16,140,000             7,917,000            160,000,000           -                       

2 අග්රාමාත් කාර්යාලය 00201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,655,000               4,583,000            77,000,000             -                       

3 උපරිමාධිකරණවල විනිශේචයකාරවරු 00401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 436,000                  167,000               3,500,000               -                       

4 අමාත් මණ්ඩල කාර්යාලය 00501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,822,000               1,083,000            27,000,000             -                       

5 රාජ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව 00601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,435,000               1,083,000            38,000,000             -                       

6 අධිකරණ දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව 00701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,683,000               875,000               20,000,000             -                       

7 ජාතික දපාලිසේ දකාමිෂන්ත සභාව 00801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,220,000               667,000               11,000,000             -                       

8 පරිපාලන අභියාචන විනිශේචය අධිකාරිය 00901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 363,000                  208,000               3,500,000               -                       

9 අල්ලසේ දහෝ දූෂණ දචෝෙනා විමර්ෂණ 

දකාමිෂන්ත සභාව

01001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,570,000               1,667,000            30,000,000             -                       

10 අල්ලසේ දහෝ දූෂණ දචෝෙනා විමර්ෂණ 

දකාමිෂන්ත සභාව

01002 අල්ලසේ වැටලීේවල අල්ලසේ 

වශදයන්ත පරිහරණය කිරීම සෙහා 

අත්තතිකාරේ

30,000,000             417,000               275,000,000           -                       

11 මුෙල් දකාමිෂන්ත සභා කාර්යාලය 01101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,830,000               583,000               13,000,000             -                       

12 ජාතික අධාපන දකාමිෂන්ත සභාව 01201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 923,000                  375,000               6,000,000               -                       

13 පාර්ලිදේන්තුව 01601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 15,622,000             13,333,000         200,000,000           -                       

14 පාර්ලිදේන්තුදේ සභානායකුමාදේ කාර්යාලය 01701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 938,000                  500,000               6,000,000               -                       

15 පාර්ලිදේන්තුදේ ආණ්ු පක්ෂදේ ප්රධාන 

සංවිධායකුමාදේ කාර්යාලය

01801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,096,000               625,000               8,000,000               -                       

16 පාර්ලිදේන්තුදේ විපක්ෂ නායකුමාදේ 

කාර්යාලය

01901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,088,000               667,000               10,000,000             -                       

17 මැතිවරණ  දකාමිෂන්ත සභාව 02001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 12,045,000             7,500,000            85,000,000             -                       

18 ජාතික විගණන කාර්යාලය 02101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 32,287,000             16,667,000         307,000,000           -                       

19 පරිපාලන කටයුු පිළිබඳ පාර්ලිදේන්තු 

දකාමසාරිසේුමාදේ කාර්යාලය

02201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 807,000                  188,000               5,200,000               -                       

20 විගණන දසේවා දකාමිෂන්ත සභාව 02301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 836,000                  208,000               11,000,000             -                       

21 ජාතික ප්රසේපාෙන දකාමිෂන්ත සභාව 02401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 763,000                  83,000                 3,000,000               -                       

22 සීමා නිර්ණය දකාමිෂන්ත සභාව 02501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 417,000                  42,000                 3,000,000               -                       

23 බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්යවරයා 10101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,000,000               3,400,000            100,000,000           -                       

24 මුදල් හා ජනමාධය අමාත්යවරයා 10201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 23,000,000             18,000,000         199,000,000           -                       

25 ආරක්ෂක අමාත්යවරයා 10301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 142,000,000           60,000,000         575,000,000           -                       

තෙවන උපතේඛනය 

අත්තිකාරම් ගිණුම්වල සීමා
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අනු  

අංකය
අමාත්ාංශය/දෙපාර්ත්දේන්තුව

විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

26 ජාතික ප්රතිපත්තති,ආර්ික කටයුතු, නැවත් පදංචි 

කිරීම් හා පුනරුත්තථාපන, උතුරු පළාත්ත 

සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණත්ා 

සංවර්ධන සහ යයෞවන කටයුතු අමාත්යවරයා

10401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 23,900,000             19,000,000         90,000,000             -                       

27 ත්ැපැල් දසේවා හා මුසේලිේ ආගමික කටයුු 

අමාත්වරයා

10801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,000,000               917,000               20,000,000             -                       

28 අධිකරණ හා බන්තධනාගාර ප්රතිසංසේකරණ 

අමාත්වරයා

11001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 20,000,000             11,000,000         80,000,000             -                       

29 දසෞඛ්,දපෝෂණ හා දේශීය වවෙ 

අමාත්වරයා

11101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,189,000,000        486,471,000       3,000,000,000        -                       

30 විදේශ කටයුු අමාත්වරයා 11201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,000,000               7,833,000            50,000,000             -                       

31 ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්ත දසේවා අමාත්වරයා 11401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,000,000               2,000,000            40,000,000             -                       

32 මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛ්නිජ දත්ල් 

සේපත්ත සංවර්ධන අමාත්වරයා

11701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 10,000,000             3,667,000            63,000,000             -                       

33 කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුු, පශු සේපත්ත 

සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සේපත්ත 

සංවර්ධන අමාත්වරයා

11801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 58,000,000             20,000,000         148,000,000           -                       

34 විදුලිබල, බලශක්ති සහ වාපාර සංවර්ධන 

අමාත්වරයා

11901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,600,000               1,125,000            23,000,000             -                       

35 කාන්තත්ා හා ළමා කටයුු සහ වියළි කලාප 

සංවර්ධන අමාත්වරයා

12001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 22,000,000             10,000,000         80,000,000             -                       

36 ඉඩේ සහ පාර්ලිදේන්තු ප්රතිසංසේකරණ 

අමාත්වරයා

12201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 22,000,000             12,000,000         80,000,000             -                       

37 නිවාස,  ඉදිකිරීේ සහ සංසේකෘතික කටයුු 

අමාත්වරයා

12301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 12,000,000             7,950,000            132,000,000           -                       

38 අධාපන අමාත්වරයා 12601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 991,000,000           450,000,000       3,822,600,000        -                       

39 රාජ පරිපාලන හා ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්වරයා

13001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 52,000,000             25,000,000         160,000,000           -                       

40 වැවිලි කර්මාන්තත් අමාත්වරයා 13501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,000,000               3,333,000            40,000,000             -                       

41 කඳුරට නව ගේමාන, යටිත්ල පහසුකේ හා ප්රජා 

සංවර්ධන අමාත්වරයා

14001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,500,000               2,917,000            45,000,000             -                       

42 කර්මාන්තත් හා වාණිජ  කටයුු, දිගුකාලීනව 

අවත්ැන්ත වූ පුේගලයින්ත නැවත් පදිංචි කිරීම සහ 

සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්වරයා

14901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 16,000,000             8,250,000            90,000,000             -                       

43 අභන්තත්ර හා සේවදේශ කටයුු සහ පළාත්ත සභා 

හා පළාත්ත පාලන අමාත්වරයා

15501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 200,000,000           100,000,000       1,500,000,000        -                       

44 ජාතික ඒේකාබේධත්ා, රාජ භාෂා, සමාන ප්රගති 

සහ හින්තදු ආගමික කටයුු අමාත්වරයා

15701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,600,000               4,592,000            100,000,000           -                       

45 රාජ වවසාය, කන්තෙ උඩරට උරුමයන්ත සහ 

මහනුවර සංවර්ධන අමාත්වරයා

15801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,000,000               833,000               15,000,000             -                       

46 සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්රිසේතියානි 

කටයුු අමාත්වරයා

15901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 5,000,000               2,000,000            35,000,000             -                       

47 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්වරයා 16001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 13,000,000             5,700,000            35,500,000             -                       

48 මහානගර හා බසේනාහිර සංවර්ධන අමාත්වරයා 16201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,100,000               1,667,000            15,000,000             -                       
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විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

49 නගර සැලසුේ, ජලසේපාෙන සහ උසසේ 

අධාපන අමාත්වරයා

16601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,000,000               2,000,000            25,000,000             -                       

50 වරාය හා නාවික කටයුු සහ ෙක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත්වරයා

17601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,000,000               1,667,000            25,000,000             -                       

51 කේකරු, වෘත්තීය සමිති සබඳත්ා සහ සමාජ 

සවිබල ගැන්තවීේ අමාත්වරයා

19301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 25,000,000             11,534,000         92,000,000             -                       

52 විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිත්ල පහසුකේ, විදේශ 

රැකියා සහ ක්රීඩා අමාත්වරයා

19401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 25,000,000             10,000,000         58,000,000             -                       

53 සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ජාත්න්තත්ර දවළඳ සහ 

විො, ත්ාක්ෂණ හා පර්දේෂණ අමාත්වරයා

19501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 5,100,000               1,417,000            25,000,000             -                       

54 දබෞේධ කටයුු දෙපාර්ත්දේන්තුව 20101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 15,658,000             8,750,000            84,000,000             -                       

55 මුසේලිේ ආගමික හා සංසේකෘතික කටයුු 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

20201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,372,000               625,000               14,000,000             -                       

56 ක්රිසේතියානි ආගමික කටයුු දෙපාර්ත්දේන්තුව 20301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,642,000               333,000               12,000,000             -                       

57 හින්තදු ආගමික සහ සංසේකෘතික කටයුු 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

20401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,073,000               1,458,000            25,000,000             -                       

58 මහා භාරකාර දෙපාර්ත්දේන්තුව 20501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,507,000               833,000               14,000,000             -                       

59 සංසේකෘතික කටයුු දෙපාර්ත්දේන්තුව 20601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 10,103,000             6,250,000            100,000,000           -                       

60 පුරාවිො දෙපාර්ත්දේන්තුව 20701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 28,937,000             13,750,000         155,000,000           -                       

61 ජාතික දකෞුකාගාර දෙපාර්ත්දේන්තුව 20801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,687,000               3,958,000            72,000,000             -                       

62 ජාතික දල්ඛ්නාරක්ෂක දෙපාර්ත්දේන්තුව 20901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,708,000               1,667,000            30,000,000             -                       

63 ප්රවෘත්තති දෙපාර්ත්දේන්තුව 21001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,402,000               3,125,000            50,000,000             -                       

64 රජදේ මුද්රණ දෙපාර්ත්දේන්තුව 21101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,104,000             15,000,000         350,000,000           -                       

65 විභාග දෙපාර්ත්දේන්තුව 21201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,176,000               7,917,000            110,000,000           -                       

66 අධාපන ප්රකාශන දෙපාර්ත්දේන්තුව 21301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,278,000               2,708,000            44,000,000             -                       

67 අධාපන ප්රකාශන දෙපාර්ත්දේන්තුව 21302 දපාත්ත මුද්රණය, ප්රචාරණය හා 

අදලවිය

1,000,000,000        1,937,500,000    12,000,000,000      1,600,000,000     

68 කාර්මික අධාපන හා පුහුණු කිරීදේ 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

21501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 35,113,000             20,833,000         200,000,000           -                       

69 සමාජ දසේවා දෙපාර්ත්දේන්තුව 21601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 10,424,000             6,458,000            90,000,000             -                       

70 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දසේවා දෙපාර්ත්දේන්තුව 21701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,541,000               4,375,000            80,000,000             -                       

71 ක්රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 21901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,132,000               3,125,000            50,000,000             -                       

72 ආයුර්දේෙ දෙපාර්ත්දේන්තුව 22001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 20,148,000             13,750,000         190,000,000           -                       

73 කේකරු දෙපාර්ත්දේන්තුව 22101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 38,354,000             27,083,000         280,000,000           -                       

74 ශ්රී ලංකා යුෙ හමුොව 22201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,710,192,000        1,126,590,000    5,965,000,000        -                       

75 ශ්රී ලංකා නාවික හමුොව 22301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 597,568,000           212,500,000       900,000,000           -                       

76 ශ්රී ලංකා නාවික හමුොව 22302 ගබඩා අත්තතිකාරේ ගිණුම 

(පුපුරණ ද්රව)

400,000,000           266,667,000       200,000,000           -                       

77 ශ්රී ලංකා ගුවන්ත හමුොව 22401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 567,721,000           174,167,000       1,000,000,000        -                       

78 දපාලිසේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 22501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,108,561,000        450,000,000       2,300,000,000        -                       
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විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

79 ආගමන හා විගමන  දෙපාර්ත්දේන්තුව 22601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 14,753,000             13,333,000         160,000,000           -                       

80 පුේගලයින්ත ලියාපදිංචි කිරීදේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 22701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 20,206,000             9,583,000            150,000,000           -                       

81 අධිකරණ පරිපාලනය 22801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 143,079,000           129,167,000       1,650,000,000        -                       

82 නීතිපති දෙපාර්ත්දේන්තුව 22901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,775,000               7,083,000            80,000,000             -                       

83 නීති දකටුේපත්ත සේපාෙක දෙපාර්ත්දේන්තුව 23001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,445,000               1,333,000            20,000,000             -                       

84 ණය සහනොයක මණ්ඩලීය දෙපාර්ත්දේන්තුව 23101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 161,000                  108,000               4,500,000               -                       

85 බන්තධනාගාර දෙපාර්ත්දේන්තුව 23201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 89,417,000             56,250,000         435,000,000           -                       

86 බන්තධනාගාර දෙපාර්ත්දේන්තුව 23202 බන්තධනාගාර කාර්මික හා 

කෘෂිකාර්මික කටයුු

20,000,000             54,167,000         65,000,000             12,000,000          

87 රජදේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්ත්දේන්තුව 23301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,000,000               2,292,000            35,000,000             -                       

88 දරේෂේඨාධිකරණදේ දරජිසේරාර් 23401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,278,000               4,167,000            46,000,000             -                       

89 නීති දකාමිෂන්ත සභා දෙපාර්ත්දේන්තුව 23501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 248,000                  167,000               5,000,000               -                       

90 රාජ භාෂා දෙපාර්ත්දේන්තුව 23601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,409,000               1,667,000            29,000,000             -                       

91 ජාතික ක්රමසේපාෙන දෙපාර්ත්දේන්තුව 23701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,610,000               1,458,000            30,000,000             -                       

92 රාජ මූල ප්රතිපත්තති දෙපාර්ත්දේන්තුව 23801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,915,000               708,000               16,000,000             -                       

93 විදේශ සේපත්ත දෙපාර්ත්දේන්තුව 23901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,952,000               1,667,000            30,000,000             -                       

94 ජාතික අයවැය දෙපාර්ත්දේන්තුව 24001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,656,000               2,292,000            38,000,000             -                       

95 රාජ වාපාර දෙපාර්ත්දේන්තුව 24101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,993,000               1,042,000            18,000,000             -                       

96 කළමනාකරණ දසේවා දෙපාර්ත්දේන්තුව 24201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,968,000               1,250,000            26,000,000             -                       

97 සංවර්ධන මූල දෙපාර්ත්දේන්තුව 24301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,755,000               500,000               14,000,000             -                       

98 දවළෙ සහ ආදයෝජන ප්රතිපත්තති 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

24401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,974,000               833,000               14,000,000             -                       

99 රාජ මුෙල් දෙපාර්ත්දේන්තුව 24501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,993,000               1,125,000            15,000,000             -                       

100 දේශීය ආොයේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 24601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 40,553,000             38,333,000         415,000,000           -                       

101 ශ්රී ලංකා දර්ගුව 24701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 43,004,000             20,000,000         330,000,000           -                       

102 ශ්රී ලංකා දර්ගුව 24702 අත්තඅඩංගුවට ගන්තනා ලෙ හා 

රාජසන්තත්ක කරන ලෙ බු ද්රව 

පිළිබඳ අත්තතිකාරේ ගිණුම

10,000,000             1,667,000            85,000,000             -                       

103 සුරාබදු දෙපාර්ත්දේන්තුව 24801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 21,761,000             16,667,000         220,000,000           -                       

104 භාණ්ඩාගාර දමදහයුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 24901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,021,000               1,667,000            28,000,000             -                       

105 රාජ ගිණුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 25001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,074,000               833,000               16,000,000             -                       

106 රාජ ගිණුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 25002 දවනත්ත ආණ්ු දවනුදවන්ත දගවීේ 

සඳහා අත්තතිකාරේ

1,900,000               833,000               2,800,000               -                       

107 රාජ ගිණුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 25003 විවිධ අත්තතිකාරේ 2,000,000               833,000               200,000,000           -                       

108 ත්ක්දසේරු දෙපාර්ත්දේන්තුව 25101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,176,000               7,500,000            100,000,000           -                       

109 ජනදල්ඛ්න හා සංඛ්ා දල්ඛ්න 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

25201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 19,907,000             14,583,000         210,000,000           -                       

110 විරාම වැටුප් දෙපාර්ත්දේන්තුව 25301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 24,600,000             13,333,000         225,000,000           -                       

111 දරජිසේරාර් ජනරාල් දෙපාර්ත්දේන්තුව 25401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 34,704,000             25,000,000         290,000,000           -                       
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අනු  

අංකය
අමාත්ාංශය/දෙපාර්ත්දේන්තුව

විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

112 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - දකාළඹ 25501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,119,000             17,917,000         242,000,000           -                       

113 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - ගේපහ 25601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 30,893,000             29,167,000         330,000,000           -                       

114 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - කළුත්ර 25701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 28,265,000             26,667,000         400,000,000           -                       

115 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - මහනුවර 25801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 34,704,000             27,083,000         255,000,000           -                       

116 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - මාත්දල් 25901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 19,987,000             13,750,000         200,000,000           -                       

117 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - නුවරඑළිය 26001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,615,000             10,833,000         110,000,000           -                       

118 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - ගාල්ල 26101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 28,003,000             26,667,000         251,000,000           -                       

119 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - මාත්ර 26201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 28,287,000             27,917,000         275,000,000           -                       

120 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - හේබන්තදත්ාට 26301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,170,000             17,500,000         225,000,000           -                       

121 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

යාපනය

26401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 21,155,000             20,417,000         200,000,000           -                       

122 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

මන්තනාරම

26501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,891,000               5,583,000            60,000,000             -                       

123 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

වවුනියාව

26601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,526,000               2,283,000            60,000,000             -                       

124 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - මුලතිේ 26701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,015,000               5,583,000            55,000,000             -                       

125 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

කිලිදනාච්චි

26801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 5,438,000               4,792,000            50,000,000             -                       

126 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

මඩකලපුව

26901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 14,016,000             11,667,000         140,000,000           -                       

127 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - අේපාර 27001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 20,659,000             19,167,000         240,000,000           -                       

128 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය/ කච්දච්රිය - 

ිකුණාමලය

27101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 11,607,000             9,583,000            120,000,000           -                       

129 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - කුරුණෑගල 27201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 45,683,000             35,417,000         365,000,000           -                       

130 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - පුත්තත්ලම 27301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,819,000             17,083,000         195,000,000           -                       

131 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - අනුරාධපුරය 27401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 23,477,000             21,250,000         270,000,000           -                       

132 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - දපාදළාන්තනරුව 27501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 16,381,000             8,333,000            120,000,000           -                       

133 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - බදුල්ල 27601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,148,000             17,083,000         216,000,000           -                       

134 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - දමාණරාගල 27701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 12,797,000             12,083,000         125,000,000           -                       

135 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - රත්තනපුර 27801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 21,192,000             20,833,000         285,000,000           -                       

136 දිසේික් දල්කේ කාර්යාලය - කෑගල්ල 27901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 18,016,000             16,667,000         185,000,000           -                       

137 වාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

28001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,500,000               1,375,000            20,000,000             -                       

138 දගාවිජන සංවර්ධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 28101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 246,751,000           100,833,000       650,000,000           -                       

139 වාරිමාර්ග දෙපාර්ත්දේන්තුව 28201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 84,694,000             66,667,000         800,000,000           -                       

140 වන සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දේන්තුව 28301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 40,047,000             29,583,000         316,000,000           -                       
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අනු  

අංකය
අමාත්ාංශය/දෙපාර්ත්දේන්තුව

විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

141 වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්ත්දේන්තුව 28401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 29,849,000             16,667,000         24,000,000             -                       

142 කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුව 28501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 133,852,000           77,083,000         1,000,000,000        -                       

143 කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුව 28502 කෘෂිකාර්මික දගාවිපල නඩත්තුව 

හා බීජ අදලවිය

190,000,000           254,167,000       70,000,000             -                       

144 ඉඩේ දකාමසාරිසේ ජනරාල් දෙපාර්ත්දේන්තුව 28601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,861,000               6,333,000            90,000,000             -                       

145 ඉඩේ හිමිකේ නිරවුල් කිරීදේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 28701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 14,045,000             6,875,000            105,000,000           -                       

146 මිනින්තදෙෝරු දෙපාර්ත්දේන්තුව 28801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 95,848,000             50,833,000         450,000,000           -                       

147 අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුව 28901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 19,104,000             12,083,000         130,000,000           -                       

148 ධීවර හා ජලජ සේපත්ත දෙපාර්ත්දේන්තුව 29001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 12,322,000             8,542,000            110,000,000           -                       

149 දවරළ සංරක්ෂණ හා දවරළ සේපත්ත 

කළමනාකරණ දෙපාර්ත්දේන්තුව

29101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,738,000               3,958,000            48,000,000             -                       

150 සත්තව නිෂේපාෙන හා දසෞඛ් දෙපාර්ත්දේන්තුව 29201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 11,023,000             9,583,000            120,000,000           -                       

151 රබර් සංවර්ධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 29301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 11,439,000             6,250,000            60,000,000             -                       

152 ජාතික සත්තදවෝොන දෙපාර්ත්දේන්තුව 29401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 11,278,000             6,250,000            105,000,000           -                       

153 වාණිජ දෙපාර්ත්දේන්තුව 29501 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,329,000               1,458,000            22,000,000             -                       

154 ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්ත්දේන්තුව 29601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,110,000               1,042,000            20,000,000             -                       

155 සමාගේ දරජිසේරාර් දෙපාර්ත්දේන්තුව 29701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,325,000               1,542,000            25,000,000             -                       

156 මිනුේ ඒකක,  ප්රමිති සහ දසේවා 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

29801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 3,866,000               1,875,000            33,000,000             -                       

157 ශ්රී ලංකා ජාතික බුේධිමය දේපළ කාර්යාලය 29901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,051,000               833,000               17,000,000             -                       

158 ආහාර දකාමසාරිසේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 30001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,475,000               1,583,000            42,000,000             -                       

159 සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 

(සමූපකාර සමිති දරජිසේරාර්)

30101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,577,000               1,250,000            30,000,000             -                       

160 සමූපකාර දසේවක දකාමිෂන්ත සභාව 30201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 448,000                  167,000               6,000,000               -                       

161 දප්ෂ කර්මාන්තත් දෙපාර්ත්දේන්තුව 30301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 2,854,000               1,333,000            30,000,000             -                       

162 කාලගුණ විො දෙපාර්ත්දේන්තුව 30401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 6,373,000               3,333,000            55,000,000             -                       

163 ශ්රී ලංකා දුේරිය දෙපාර්ත්දේන්තුව 30601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 235,044,000           181,250,000       2,000,000,000        -                       

164 ශ්රී ලංකා දුේරිය දෙපාර්ත්දේන්තුව 30602 දුේරිය ගබඩා අත්තතිකාරේ ගිණුම 600,000,000           750,000,000       7,200,000,000        1,500,000,000     

165 දමෝටර් රථ ප්රවාහන දෙපාර්ත්දේන්තුව 30701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 13,746,000             9,375,000            158,000,000           -                       

166 ත්ැපැල් දෙපාර්ත්දේන්තුව 30801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 373,993,000           306,250,000       2,400,000,000        -                       

167 දගාඩනැගිලි දෙපාර්ත්දේන්තුව 30901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,360,000               5,750,000            950,000,000           -                       

168 රජදේ කර්මාන්තත් ශාලාව 31001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 8,297,000               6,417,000            125,000,000           -                       

169 රජදේ කර්මාන්තත් ශාලාව 31002 රජදේ කර්මාන්තත් ශාලාදේ ගබඩා 

අත්තතිකාරේ ගිණුම

40,000,000             50,000,000         40,000,000             30,000,000          

170 රජදේ කර්මාන්තත් ශාලාව 31003 රජදේ කර්මාන්තත් ශාලාදේ කළ 

වැඩ අත්තතිකාරේ ගිණුම

100,000,000           200,105,000       190,000,000           1,000,000            

171 ජාතික දභෞතික සැලසුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 31101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,388,000               3,458,000            50,000,000             -                       

172 සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්ත්දේන්තුව 32001 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 537,514,000           145,833,000       950,000,000           -                       

173 ජාතික උේභිෙ උොන දෙපාර්ත්දේන්තුව 32201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 12,052,000             7,708,000            100,000,000           -                       
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අනු  

අංකය
අමාත්ාංශය/දෙපාර්ත්දේන්තුව

විෂය 

අංකය
රජදේ කටයුු

රජදේ කටයුු සඳහා 

වියෙදමහි උපරිම 

සීමා

රජදේ කටයුු 

පිළිබඳ ගිණුේවලට 

බැර කළ යුු 

ලැබීේවල අවම 

සීමා

රජදේ කටයුුවල 

හර දශේෂයන්තදේ 

උපරිම සීමා

රජදේ කටයුුවල 

බැරකේ පිළිබඳ 

උපරිම සීමා

 රු. රු. රු. රු.

174 නීති කටයුු දෙපාර්ත්දේන්තුව 32301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 361,000                  83,000                 3,000,000               -                       

175 කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්ත්දේන්තුව 32401 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 1,000,000               833,000               11,000,000             -                       

176 ප්රජා පාෙක විදශෝධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 32601 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 7,431,000               3,333,000            60,000,000             -                       

177 ඉඩේ පරිහරණ ප්රතිපත්තති සැලසුේ 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

32701 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 9,242,000               6,667,000            80,000,000             -                       

178 මිනිසේබල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්ත්දේන්තුව 32801 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 7,884,000               4,583,000            70,000,000             -                       

179 දත්ාරුරු ත්ාක්ෂණ කළමනාකරණ 

දෙපාර්ත්දේන්තුව

32901 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 709,000                  292,000               8,000,000               -                       

180 සමෘේධි සංවර්ධන දෙපාර්ත්දේන්තුව 33101 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 379,585,000           114,583,000       215,000,000           -                       

181 ජාතික ප්රජා ජල සැපයුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව 33201 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 4,300,000               1,250,000            30,000,000             -                       

182 දකාේදරෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය 33301 රජදේ නිලධාරීන්තට අත්තතිකාරේ 550,000                  375,000               7,000,000               -                       

13,989,542,000      8,989,542,000    65,381,600,000      3,143,000,000     
එකතුව
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