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ලළර්ෂික කළර්යවළධන ලළර්තළල - 2020 
 

වහලදේ කටයුතු ,අභ්යන්තතර කටයුතු ශළ පඳාළ කෂනනළකර  අශයන්ති 2020 
ලර්දේ කළර්යවළධනය ශළ අභ්යන්තතර පර්ෂක  අශදේ විදේ කළර්ය වළධක 
බකළයට අාළල වෆප්තෆම්බර් 01 සිට දාවෆම්බර් 31 ා්ෂලළ කළඳරිච්දේාය 
වශළ මූය කළර්යවළධනයා   ඇතුෂත් කර  දනන ලළර්තළල වකවළ ඇත. 

 

 
 
 

දුරකතන    : 011 5924851 
සෆ්ෂවහ    : 011 2369971 
දලබ් අඩවිය   : www.moha.gov.lk 
ඊදම්ල්    : info@moha.gov.lk 
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ලිපිනය      



     ස්වදේශ කටයුතු ගරු රාජ්ය අමාත්යතුම්ගද  ණීවුඩය  

___________________________________________________________ 

 

 

 

අභයන්තර  ර ්ෂෂ , සව්දේශ  ටයුතු හා 

රපදා  ළමනා  ණ  ාජ්ය අමාරයාාංශය දෙස 

2020.11.20 සිට 2021.02.16  දින ද්ෂවා පැවති 

දමම අමාරයාංශය 2021.02.16 දින සිට ස්වදේශ 

 ටයුතු  ාජ්ය අමාරයාාංශය දෙස රනි 

ඒ  ය්ෂ වශදයන්ත ඛණ්ඩනය වී ඇර.  

 ජ්දේ නව වයවස්ාා සාංදශ නනය අනුව දිසත්්රි්ෂ 

හා ප්රාදේය ය පාෙනය වඩා ක  ායකය්ෂෂම හා 

ඵෙදායිව ක්රියා කම  කිරිදේ ප්රාදය ක   සැෙම්ේ 

නියකමාණයට අදාෙ ප්රනානරම වකීමම දමම 

අාංශය දවර පැවරී ඇර. ඒ සඳහා දභෞති  

යටිරෙ පහම් ේ සාංවයකනනය හා මානව සේප ක 

නාරිරාවය වැඩිදියුණු කිරිම දමන්තම රා්ෂෂණි  

දමවෙේ ෙබාදදමින්ත ග්රාමීය ය මටමටම ද්ෂවා මනා 

 ළමනා  ණය්ෂ දමම අමාරයාාංශය විසින්ත සිදු 

  නු ෙැදේ. 

ද දසේවුවද, දේ ඔබට ඉදිරිප ක   නු ෙබන්තදන්ත 

2020 වයකෂදේ එව ට පැවති  ාජ්ය අමාරයාාංශය 

වන  ාජ්ය ර ්ෂෂ , ස්වදේශ  ටයුතු හා රපදා 

 ළමනා  ණ  ාජ්ය අමාරයාාංශදේ 

 ායකයසානනය පිළිබඳ වායකරාවයි. ව කමන්ත 

දෙ  දයහි පැති  පවතින වසාංකර ර ක කවයට 

මුහුණ දදමින්ත,  ට්ෂ දෙස එයට අනුකර දවමින්ත 

එව ට පැවති  ාජ්ය අමාරයාංශය විසින්ත 

සා්ෂෂා ක   කර යුතු සාංවයකනන ප්රකීනන්ත හා එම 

ප්රකීනන්ත සා්ෂෂා ක   කැනිමට ද න ෙද 

උ කසහය දමම  ායකයසානන වායකරාව තුළින්ත 

දපන්තවා දදනු ෙබයි. 

අප  ජ්ය බෙයට පැමිණීමට දප  සිටම 

මිනිම්න්තදේ ඉල්ලීම දමන්තම අභිොශය වදේ ද 

මනා විනිවිදභාවයකින්ත යුතු  ාජ්ය පරිපාෙනයකි. 

ඒ සඳහා  ාජ්ය දසේව යාදේ වකීමම ඉරා 

වැදක ක දේ. ඒ අනුව වකීමදමන්ත හා වකවීදමන්ත 

යුතුව සක්රීය පරිපාෙනයකින්ත යු ක  ට්ෂ 

නියකමාණය කිරීමට දමම අමාරයාාංශය මක න්ත 

නියාමනය   න ෙද  ාජ්ය දසේව  යාන්ත්රණය 

තුෙ  ායකයසානනය ඉරාම ක වැදක ක රැන්ෂ 

උම්ෙයි.  

අතිකරු ජ්නාධිපතිතුමා විසින්ත සිය  ාජ්ය පාෙන 

ප්රතිප කතිය වන දසෞභාකයදේ දැ්ෂම ප්රතිප කති 

මාොදේ දසවැදැරුේ ප්රතිප කති මාොදේ 

විදශේෂිරම  රුණ වන්තදන්තද දෂණදයන්ත දරො  

 ාජ්ය පාෙනයකි. ඒ අනුව, එතුමාදේ අභිොශය 

මුදුන්තප ක   නු වස් එව ට පැවති  ාජ්ය 

අමාරයාංශදේ  ාජ්ය ර ්ෂෂ , ස්වදේශ  ටයුතු, 

අභයන්තර   ටයුතු හා රපදා  ළමනා  ණ යන 

ප්රනාන අාංශ වෙ ඒ ාබේන සාමුහි  ප්රය කනය  

ප්රතිඵෙය්ෂ දෙස දමම  ායකයසානන වායකරාව 

ඉදිරිප ක   න්තනට  ැමැ කදරමි. එදසේම 

 ායකයසානනය දදස විශ්දල්ෂණා කම ව 

බැලිදේදි අදාළ  ාෙය තුෙ එව ට පැවති 

අමාරයාාංශය විසින්ත ෙබාදකන ඇති ප්රකතිය 

ජ්නරා ජ්යග්රහණය්ෂ දෙස දපන්තවා දදනු 

ෙබන්තදන්ත සතුටිනි. එබැවින්ත පම්ක ය වයකෂය තුෙ 

දමන්තම ඉදිරි වයකෂ වෙදී ද විය ෂ්ට ප්රකතිය්ෂ ෙබා 

කැනිදමන්ත ඉදිරි අනාකරය තුෙ ශ්රී ොාංකි  

ජ්නරාවට රම ජීවි ාව සවි   කැනිදේදි මුහුණ 

දී තිදබන අභිදය කයන්ත ජ්යකනිමින්ත 

දසෞභාකයම ක දේශය්ෂ දකොඩනාංවා කැනිමට 

සැමදේ අවනානය දයොමු  ෙයුතු බවද සිහිප ක 

  මි.     

චමල් රාජ්ණක්ෂ  

වාරිමාර්ග අමාත්ය සහ රාජ්ය ආරක්ෂක හා ආණදා 

කළමනාකරණ  රාජ්ය අමාත්ය සහ ස්වදේශ 

කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය 



 ස්වදේශ කටයුතු රාජ්ය මාා්යාාංශ දේකම්තුාාදේ පණිවුඩය 

_______________________________________________________

  

 

සිවිල් පරිපාලනයේ යේන්ද්රස්ථාාන  ශයය න් 

කටයුතු කරනු ලබන ස්ථශයේය කටයුතු රාජ්ය 

අමාත්යාාංය  ඒ  ටයේ ඇති දිස්ථත්රිේ පරිපාලන   

ප්රායේය   පරිපාලන   ාම ලධලරා ප පරිපාලන  

ආශ්රිත් යස්ාශාශන්ට පුකමක ස ස්සලම ම ුා 

ස් සබන්ධීකරණ  ස්ඳුා යමන්ම ස්ාංශර්රන 

ඉලේක ස්පුරා ගසනීමටේ  ස්ාංශර්රන ප්රතිලාභ 

ාමීය   මටමටම ්ේශා ගෙයගන  ාම ස්ඳුාේ 

යර්ඛී  අමාත්යාාංය ට ස්ු  වීම ස්ු ස්ක්රි  

්ා කේශ ේ ලබාදීම යමම අමාත්යාාංයයේ 

පරමාර්ා යේ. 

 

ස්මස්ථත් රාජ්ය යස්ාශ  තු  ිම ස මටමටය ස සිට 

ජ්ාතික මටමටම ්ේශා විහිඳුණු මනා රාජ්ය 

 ාන්ත්රණ ේ යමම අමාත්යාාංය  තු   

ක්රි ාේමක යේ. වියයාෙය න්ම  ාම ලධලරාරි 

ශස් ස 14 022ේ ආශරණ  ශන පරිදි ාම 

ලධලරාරින් ස්ු ප්රායේය   මටමටමින් ප්රායේය   

යල්ක ස කාර් ාල 336ේ  ුා පරිපාලන 

දිස්ථත්රිේක 25ේ ආශරණ  ශන පරිදි  දිස්ථත්රිේ 

යල්ක ස කාර් ාල 25ේ රට තු  ක්රි ාේමක යේ. 

එම ජ්ාලගත් කි පය ස ප්රමුඛත්ම කාර්   යමම 

රාජ්ය  අමාත්යාාංය   යමයු වීයමන් සිදු යේ. ඒ 

අනුශ රටශසසි ායේ උපයේ සිට මරණ  ්ේශා 

සිදුශන සි ලුම අත්යශයය  යස්ාශාශන් යමම 

අමාත්යාාංයයේ ශපස්රි  තු දී සිදු කර ගසනීමට 

ජ්නත්ාශට ුසකි ාශ ලසබී ඇත්.  

 

2020 ශර්ෙයේ එශකට පසශති අමාත්යාාංය  ශන 

රාජ්ය ආරේෙක  ස්ථශයේය කටයුතු ුා ආප්ා 

ක මනාකරණ රාජ්ය අමාත්යාාංයයේ කාර්  

ස්ාරන ශාර්ත්ාශ ඉදිරිපේ කරනු ලබන යමම 

අශස්ථාායේ පකමගි  ශස්ර පුරාශට රාජ්ය අාංයයේ 

කටයුතු විධිමේ කි පයමහි ලා යමම අමාත්යාාංය  

විසින් ක  යස්ාශ  ඇගයි  යුතු යේ. ඒ ස්ඳුා 

අමාත්යාාංයයේ සි ළු කාර් මණ්ඩල   දිස්ථත්රිේ 

යල්ක ස කාර් ාල  ප්රායේය   යල්ක ස කාර් ාල  

ාම ලධලරා ප කාර් ාල ුා අයනකුේ ස් සබන්ධිත් 

සි ළු ේයොත්ර ලධලරා පන් විසින් විිෂෙථට 

්ා කේශ ේ ලබා දී ඇති බශ සිහිපේ 

කරන්යන්් ස්ථතූති පූර්ශකශ . 

 

යමයත්ේ ආ මඟ තුල අප ලේ අේ්සකී ස 

යපර්සරි කරයගන අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමායේ 

යස්ෞභාගයයේ ්සේම ප්රතිපේති ප්රකාය ට 

අනුගත් යශමින් රජ්යේ ජ්ාතික ප්රමුඛත්ාශ න් ුා 

ස්මගාමීය ශ  ස්මාජ් ුා ආර්ථික ස්ාංශර්රන ඉලේක 

ස්පුරා ගසනීම ස්ඳුා ජ්නත්ාශට ශඩා ස්මීය ප වූ 

රාජ්ය යස්ාශාශේ පශේශායගන  ාමට ස්ු  ලබා 

දීම අපයේ ශගකීමකි. 

 

එන්. එච්. එම්. චිත්රානන්ද 

දේකම් 

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්ය මාා්යාාංශය 
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1  

ඳරිච්යේදය                              පිටු මාංකය 

1. ආයතනික ඳැතිකඩ / ක්රියාලට නැාංමයේ වාරාාංය 

1.1.ශැිරන්මම 01-03 

1.2.ආයතනයේ දැක්ම, යමයශලර, මරමුණ  04 

1.3. ප්රධාන කාර්යයන්  05-08 

1.3.1. ව්ලයේ කටයුතු මාංය 

  1.3.1.1.ඳාන මාංය 05 

  1.3.1.2.වාංලර්ධන මාංය 05 

  1.3.1.3. මූය මාංය 05 

  1.3.1.4. විමර්න මාංය 06 

  1.3.1.5. වල්යේ කටයුතු මාංය 06 

           1.3.1.5.1. ිරවත්්රික් ඳාන මාංය 06 

           1.3.1.5.2. ප්රායේශීය ඳාන මාංය 06 

           1.3.1.5.3. ග්රාම නිධා  ඳාන මාංය 06 

  1.3.1.6. මභ්යන්තර විගණන මාංය 06 

  1.3.1.7. දාංජියන්රු මාංය 07 

  1.3.1.8. ක්රමවේඳාදන මාංය 07 

  1.3.1.9. ප්රායේශීය ඳරිඳාන ප්රතිවාංවක්රණ මාංය 07 

1.3.2. මභ්යන්තර කටයුතු මාංය 07 

1.3.3. ආඳදා කෂමනාකරණ මාංය 08 

1.3.3.1. ජ්ාතික ආඳදා වශන යවේලා මධයව්ාානය 08 

1.4. වාංවිධාන වටශන 

1.4.1. ව්ලයේ කටයුතු මාංය 09 

1.4.2. මභ්යන්තර කටයුතු මාංය 10 

1.4.3. ආඳදා කෂමනාකරණ 11 

  1.4.3.1. ජ්ාතික ආඳදා වශන යවේලා මධයවා්ානය 12 

1.5.මමාතයාාංය යටයත් ඳලතින යදඳාර්තයේන්තු ය ආයතන 13 

1.6.මමාතයාාංයය යදඳාර්තයේන්තුලයටයත් ඳලතින මරමුද  (ආඳදා කෂමනාකරණ මාංය) 14 

1.7.වියේ ආධාර බන ලයාඳිතිල යතතරතුරු 14 



         

02 ඳරිච්යේදය  
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

පරිච්ඡේදය 01 

1.  ආයතනික පැතිකඩ / ක්රියටලනැංැීමඡේ වටරටීය 
1.1. ශැදින්මම 

 

විය ඳථයන් රාශියක් යටතේ ක්රියාේභක ව වදලත  කටතු    අංය 2019 තදවැම්ඵර් 10 ලැනි දින 

නිකුේ කරන ද අංක 2215/12 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය ඳරිදි රාජ්ය ඳරිඳාන වදලත  

කටතු   වශ ඳෂාේ වබා ශා ඳෂාේ ඳාන අභාතයාංය ලතයන් ද, 2020 ජ්නලාරි භව 09 ලැනි දින 

නිකුේ කරන ද අංක 2157/29 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය ඳරිදි රාජ්ය ඳරිඳාන වදලත  

කටතු   රාජ්ය අභාතයාංය ලතයන් ද, 2020 අතගෝවද   භව 09 ලැනි දින නිකුේ කරන ද අංක 

2187/27 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය ඳරිදි අශයන්තර රරක්ක වදලත  කටතු   ශා රඳදා 

කෂභනාකරණ රාජ්ය අභාතයාංය ලතයන් ද, 2020 තනොලැම්ඵර් භව 20 දින නිකුේ කරන ද අංක 

2202/25 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය ඳරිදි රාජ්ය රරක්ක වදලත  කටතු   ශා රඳදා 

කෂභනාකරණ රාජ්ය අභාතයාංය ලතයන් ද, වැදුම්ේ අතර ලර්තභානතේ කැබිනට් අභාතයාංය 

ලන රරක්ක අභාතයාංය යටතේ, අංක 2215/20 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය ඳරිදි වදලත  

කටතු    රාජ්ය අභාතයාංයක් තව වදථාපිත වී 2021 තඳඵරලාරි 16 දින සිට ක්රියාේභක තේ   
 

තභභ අභාතයාංය ලරින් ලර ඳශත රයතන වභක බකාඵ ධල වශ තලන් තලන් ලතයන්  ශත 

කාඳරිතේදයන්   ෂ කටතු   කර ඇත  

                                                        

 

ව්ලඡේැකනයුතුැැඅීය 

 

 

 

 

 

 

 

 

අභ්යන්තරැකනයුතුැැඅීය 

 

 

 

 

සිවිල් ඳරිඳානය, ඳශසුකම් වැඳයීභ වශ වම්ඵන්ධීකරණ කටතු   

ල තක්න්ද්රවදථානය ලතයන් ටට අදාෂ තවේලා වශ බලාතේ ්රධාන 

අං ලන දිවදත්රික් ඳරිඳානය, සිවිල් යායාඳදිං ක කටතු   වශ 

තවේලක සුබ වාධනය යන කටතු   වදලත  කටතු   අභාතයාංය 

භඟින්  ටු තකතර්  රජ්තේ ජ්ාතික ්රමුඛතතාලයන් ශා වභගාීවල 

වභාජ් ශා රර්ථික වංලර්ධනය  ක්ක කර ගනිමින් වංවිධානභය 

කාර්ය වාධනය සුවිශිදටේලය  උතදවා ලන රාජ්ය ්රතිඳේති 

ක්රියාේභක රීම,භ, භානල වම්ඳේ කෂභනාකරණය, රයතනික 

වංලර්ධනය, විදුේ තාක්ණික ක්රභ බාවිතය ශරශා විශිද  

තවේලයක් වැඳයීභ භඟින් තවෞබාගයභේ ත යක් විනයාුකක 

වභාජ්යක් වශ ව  ටුදායක ඳවුක්   ෂ තලතවන පදායී 

පුරලැසියන්  බිහි රීම,භට වශතයෝගය වශ දායකේලය වැසීභ 

්රමුඛත   කාර්යයන් තේ  

 ්රධාන අශයන්තර අං  
(ඳාන, වංලර්ධන,  මූය, 
විභර්න, වදලත  කටතු  , 
අබයන්තර විගණන,   
 ංජිතන්රු, ක්රභවම්ඳාදන 
වශ ්රාත ය ය ඳරිඳාන 
්රතිවංවදකරණ  

 

 සියලුභ දිවදත්රික් තල්කම් 
කාර්යා  

  සියලුභ ්රාත ය ය තල්කම් 
කාර්යා 

 

පසුබිම උපැඅී 

තභභ අභාතයාංය ්රධාන අබයන්තර අං 02රීන් වභන්විත 

අතර අන්තර්ජ්ාතික පිරිවිතරයන් ශා ්රමිීනන්ට අුකකල, ශ්රී 

ාංකීය අනනයතාල ශා ජ්ාතික රරක්ාල තශවුරු කරමින්, 

වංචරන ඳාන කටතු   තභතශයවීභ ශා රාජ්ය තනොලන 

වංවිධාන නියාභනයට අලය පදායී වැසුම් වකවද රීම,භ ශා 

ක්රියාේභක රීම,භ තභහි ්රධාන අරමුඛණ  තේ  

 

 රගභන ශා විගභන 
තදඳාර්තතම්න්  ල 
 

 රාජ්ය තනොලන වංවිධාන 
වශා ලන තල්කම් 
කාර්යාය 
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

 

ආපදටැකෂමංටකරණ අීය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ැඅභ්යන්තරැආරක්කැඅීය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසුබිම උපැඅී 

රඳදා කෂභනාකරණ විය ලඩාේ ලැදගේ වීභට තශේ  ව  
්රධාන වාධකය වතේ ශ්රී ාංකීය ජ්නතාලට මින් තඳර 
අේදරීන්නට තනොැබුණූ රකාරතේ සිදුවීභක් ව ලර් 2004 
තදවැම්ඵර් භව 26 ලන දින ඵඳෑ සුනාමි ලයවනතයන් 
තිවදඳන්දශවකට (35,000  අධික ජීවිත වංතයාලක් අහිමි වීභය   
එභ ලයවනතයන් ්ෂ 5කට අධික ජ්නතාල අබයන්තරල 
අලතැන් වලන් ඵලට ඳේවිය   
 

සිදු ව ජීවිත ශානි, රර්ථික ඳසුඵෑභ වශ  න් වභාජ්යට වු 
ඵඳෑභ වම්ඵන්ධතයන් සුබවාධන කටතුේතක් තවේ ඳැලති 
රඳදා කෂභනාකරණය වදශා විධිභේ ක්රභතේදයක් ශා ීතතිභය 
ලුශයක අලයතාලය  වදභ   විය  බ අුකල, තභලැනි 
ලයවනයන්ට වාර්ථකල මුඛුණණීමභට අලය රයතනික ශා 
ීතතිභය ලුශය නිර්ණය රීම,භ වශා ඳාර්යාතම්න්   තේම,ම් 
කාරක වබාලක් වදථාපිත කරන ීම  එභ තේම,ම් කාරක වබාතේ 
නිර්ත යන්ට අුකල 2005 අංක 13 දරණ ශ්රී ංකා ලයවන 
කෂභනාකරණ ඳනත ද ඳාර්යාතම්න්  ල විසින් වම්භත කර 
ගන්නා ීම  
 

 රඳදා කෂභනාකරණ 

භධයවදථානය 
 

 ජ්ාතික රඳදා වශන තවේලා 

භධයවදථානය 
 

 කාගුණ විදයා 

තදඳාර්තතම්න්  ල 
 

 ජ්ාතික තගොඩනැගියා 

ඳර්තේණ වංවිධානය 
 

 ලයවන කෂභනාකරණය 

වශ ා ව ජ්ාතික වබාල  

 

භශජ්න රරක්ාල තශවුරුරීම,භ ශ්රී ංකා තඳොයාවද තවේලතේ 

තවේලා භට්ටභ  ශ නැංවීභ, අලය අබයන්තර රරක්ක 

තවේලාලන් ලන , අඳරාධ, ්රච්ඩඩේලය, හිංවනය ශා ීතති 

විතරෝධී ක්රියා භැඩ ඳැලැේවීභ,  වභාජ් විතරෝධී ක්රියා ලැෂැක්වීභ 

වශ  වභාජ් විනය තශවුරු රීම,භ වශා  ශ්රී ංකා තඳොසිසියේ, 

විතේ කාර්ය ඵකායේ ක්රියා කරමින් සියි  එහිීම ශ්රී ංකා 

තඳොසිසිතේ ඳරිඳාන කටතු   වම්ඵන්ධතයන්  ජ්ාතික තඳොයාවද 

තකොමිවන් වබාල භඟින් අලය භගතඳන්වීම් ඵා ත    

 

වභවදථයක් තව වකා ඵැසිතම්ීම රතට් අබයන්තර රරක්ාල 

සුරක්ෂිත රීම,භ, රථලාශන ගභනාගභනය ඳානය ශා භාර්ග 

රරක්ාලට සුදුසු ක්රියා භාර්ග ගැීතභ, යනාීම කර්තලයයයන් 

 ටුකරමින් අභාතයාංයීය අරමුඛ  ෂකා කරගැීතභ වශා 

වශාය දැක්වීභට තභභ අංය කටතු   කරමින් සිටී  බ වශා 

්රතිඳේති වැකසීභ, භක තඳන්වීභ, ක්රියාකාරිේලය අධීක්ණය, 

කාර්ය වාධන ඇගයීභ වශ ඳසුවිඳරම් කටතු   වශා අලය 

සියලු කටතු    ටුකරමින් රතට් වභාජ් වංලර්ධනය   ළින් 

වංලර්ධිත රටක් බිහිකරසිතම් කාර්යයට දායකේලය වඳයුක 

ඵි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී ංකා තඳොසිසිය 
 

 විතේ කාර්ය ඵකාය 
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රරක්ක අභාතයාංය යටතේ ඳැලති රයතන 10 ක් ත්ඩඩනය වී 

තභභ අංය 2020 තනොලැම්ඵර් භව 20  දින නිකුේ කරන ද අංක 

2202/25 දරණ අති විතේ ගැවට් නිතේදනය   අුකල රාජ්ය 

රරක්ක වදලත  කටතු   ශා රඳදා කෂභනාකරණ රාජ්ය 

අභාතයාංය   යටතට ඳේවිය   

 

 රවායනික අවි වම්මුඛතිය 

ක්රියාේභක රීම,තම් 

ජ්ාතික අධිකාරිය 

 ජ්ාතික අන්තරායකාර  

ඖධ ඳාක 

භ්ඩඩය 

 රරක්ක තවේලා ඳාව 

 ජ්ාතික රරක්ක 

අරමුඛද  

 රරක්ක ඳර්තේණ 

ශා වංලර්ධන 

භධයවදථානය 

 ශ්රී ංකා ජ්ාතික 

රරක්ක අධයයනය 

රයතනය 

 ශ්රී ංකා ජ්ාතික 

රරක්ක විදයායතනය 

 රණවිරු තවේලා 

අධිකාරිය 

 අපි තලුකතලන් අපි 

අරමුඛද  

 

පසුබිම උපැඅී 

රටජ්යැආරක්ක අීය 
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 පිටු අංක 

1.2.ැආයතංඡේැදැක්ම,ැඡමඡශලර,ැඅරමුණ 

 

ව්ලඡේ කනයුතු ශටැඅශයන්තරැකනයුතු  අීය 

දැක්ම 
 

ඡමඡශලර 

"ජ්ටතිඡේ උන්ංතිය 

උඡදවට ලං සුවිඡේෂී 

ඡවේලටලක්  වැපයීම" 
 

“තබෞමික අත්ඩඩතාලතයන් 

තුේ සුරක්ෂිත, වදවලම, 

රටක් තශවුරු රීම,භ උතදවා 

උඳායභාර්ගික වැසුම් ශා 

්රතිඳේති වකවද රීම,භ වශ 

ක්රියාලට නැංවිභ. ” 

 

 රට   ෂ ලඩාේ වංතේීම වශ ජ්නතා හිතලාීම රාජ්ය 
තවේලයක් වදථාපිත රීම,භට කැඳවීභ වශ කටතු   
රීම,භ. 

 

 රයතනල භානල වශ තබෞතික වම්ඳේ 
කාර්යක්භල බාවිතා රීම,භ   ළින් පදායීතාලය 
 ශෂ නැංවීභ. 

 

 ජ්ාතික අභාතයාංල ක්රියාදාභය ්රාත ය ය  
භට්ටමින් ක්තිභේ රීම,භ වශා දායකේලයක් 
ඵාීමභ   
(දිවදත්රික්ක / ්රාත ය ය / ාීවය භට්ටභ   

 

 ්රාත ය යල ඇති වභාජ් රර්ථික යයත ඳශසුකම්ල 
අවභානතා අලභ රීම,භ. 

 

 අන්තර්ජ්ාතික පිරිවිතරයන් ශා ්රමිීනන්ට අුකකල, 
ශ්රී ාංතක්ය අනනයතාල ශා ජ්ාතික රරක්ාල 
තශවුරු කරමින්, වංචරන ඳාන කටතු   
තභතශයවීභ  

 

 ශ්රී ාංතක්ය පුරලැසියන් යායාඳදිං ක කරමින් ජ්ාතික 
පු ග නාභ තල්තනයක් වදථාපිත කර, පු ග 
අනනයතාල තශවුරු රීම,භ උතදවා හිමිකම් ඵන 
තැනැේතන් ශට ශඳුනා ගැීතතම් ඳත්ර නිකුේ රීම,භ  

 “සුරක්ෂිත ශ්රී ීකටලක් ” 
 

“ශ්රී ංකාල   ෂ වදලාබාවික 

වශ භානල ක්රියාකාරකම් 

තශේ  තලන් සිදුලන්නා ව, 

රඳදා ලයාන් ඇතිලන 

අහිතකර ඵඳෑම් පදායී 

තව ලැෂැක්වීභ වශ අලභ 

රීම,භ   ළින් වභෘ ධිභේ 

වශ අභිභානලේ ජ්න 

ජීවිතයක් වශා ඳශසුකම් 

වැඳයීභ” 

 

 ජ්ාතික රඳදා කෂභනාකරණ ්රතිඳේති වකවද රීම,භ 
ශා ක්රියාේභක රීම,භ 
 

 පූර්ල අන  රු ඇකවීතම් වශ ්රචාරණය රීම,තම් 
යාන්ත්රණය ක්රියාේභක රීම,භ. 

 

 සියළු වදථර වශා රඳදා කෂභනාකරණ වැසුම් 
වකවද රීම,භ වශ ක්රියාේභක රීම,භ. 

 

 වංලර්ධන වැසුම් වශා රඳදා අලදානභ අලභ 
රීම,තම් ක්රියාදාභයන් අුකගත රීම,භ  

 

 වංලර්ධන වැසුම් ක්රියාලයාය වශා ඵඳෑම් 
තක්තවේරුකරණය අුකගත රීම,භ  
 

 

 නායයෑම් අලදානම් තක්තවේරුකරණය වශ වශතික 
නිකුේ රීම,භ 

 

 රඳදා ලයාන් විඳතට ඳේ වලන් වශා වශන 
වැඳයීභ 

 
 

 රඳදා මූයාක ඳර්තේණ වශ වංලර්ධන ලැඩවටශන් 
 

 ඳදචාේ රඳදා පුනරුේථාඳන වශ ්රතිවංවදකරණය 

  

අරමුණු 

ආපදට කෂමංටකරණ අීය 
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1.3. ප්රධාන  ාන්යයය්  

1.3.1.ස්වදේශ ාටයුතු අංශය

1.3.1.1. පනල  අංශය  

 භානල වම්ඳත් කෂභනාකරණය. 
 

 කෂභනාකරණ කටයුතුලට අදා ලන 
උඳාංග නඩත්තු කිරීභ ඳානය කිරීභ. 

 

 කාර්යා කෂභනාකරණය. 
 

 පදායිතා කෂභනාකරණය තුලින් 
කාර්යා ක්රභවේද ඉශ න ංවීභ. 

 

 පිළිග නීවම් නිධාරී කෂභනාකරණ 
ඳද්ධතිය පිවය කිරීභ. 

 

 ගුණාත්භකල වශ පදායී වව නවීන 
වතොරතුරු තාක්ණික ක්රභ ක්රියාත්භක 
කිරීභ. 

 

 භශජනතාලට ලඩාත් ඳශසු වව වතොරතුරු 
ඵා ග නීභ වශා ක්රභවේදයන් වථාාපිත 
කිරීභ. 

 

 අභාතාංවේ  අධීක්ණය යටවත් ආයතන 
සියල් ජාගත කිරීභ වශ 
වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභ. 

 

 රජවේ වංචාරක නිවක්තන වලන්කි  ීභට 
අදා  කටයුතුජාගත කිරීභ. 

 

1.3.1.2. සංව්යධා  අංශය 

 වගොඩන ගිලි ඉදිකිරීභට අදාෂ ප්රවම්ඳාදන 
කෂභනාකරණය. 

 

 වගොඩන ගිලි ඉදිකිරීම් ශා වම්ඵන්ධ ප්රාග්ධනධන 
වියදම් ල ය ශීර්යට අදාෂල ලාර්ෂික 
ප්රවම්ඳාදන ව  වථභ ශා ක්රියාකාරී ව  වථභ 
වකවථ කිරීභ වශ එභ ව  වථභ අනුල දිවථත්රික් 
වල්කම් කාර්යා වශා අරමුදල් වලන් 
කිරීභ. 

 

 වගොඩන ගිලි ඉදිකිරීම් ල ය ශීර්ය වලතින් 
අරමුදල් වලන් වකවරන ලාඳීන්න්  
වබෞතික ශා ම ප්රගතිය අධීක්ණය කිරීභ 
වශ අල අලවථාාලන් ී  අල භග 
වඳන්වීම් සිදු කරමින් වභභ ලාඳීතිල 
ප්රගතිය පිළිඵ ඳසු විඳරම් සිදු කිරීභ. 

 

 දිවථත්රික් ශා ප්රාවද්ශීය වල්කම්  කාර්යාල 
ප්රාග්ධනධන ලත්කම් නරනරුත්ාාඳනය ශා ල   
දියුණු කිරීභ වශා ලාර්ෂික ක්රියාකාරී 
ව  වථභ වකවථ කිරීභ වශ ඉදිකිරීම් 
වගොඩන ගිලි ශා යටිත ඳශසුකම්ල 
ගුණාත්භකබාලය වශතික කිරීභ වශා එක් 
එක් ක්රියාකාරකභ වලනුවලන්  වලන් කර 
ඇති අරමුදල්  උඳරිභ ශා කාර්යක්භ 
අන්දමින් උඳවයෝගි ලන ඵල වශතික කිරීභ 

වශා  එභ ක්රියාකාරකම්ල ප්රගතිය 
අධීක්ණය කිරීභ. 

 

 මුදට වරින ලටිනාකභ විනිවිදබාලය වශ 
රාජ ප්රවම්ඳාදන ඳටිඳාටිලට අනුගතල 
කටයුතු කිරීභ  වශතික කරමින් මුළු පිරිල ය 
ඇවථතවම්න්තුල රුපියල් මිලියන 200 
ඉක්භලන වගොඩන ගිලි ඉදිකිරීම්ලට අදාෂ 
වකොන්ත්රාත්තු  වම්ඵන්ධවයන් කාන න ශා 
ගුණාත්භක ප්රවම්ඳාදන ක්රියාකාරකම් 
ක්රියාලට න ංවීභ. 

 

 වංලර්ධන අංය වභන්භ දිවථත්රික් ශා 
ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යා විසින් වීවල 
ක්රියාලට නංලනු ඵන වශෝ වභවශයලනු 
ඵන ඉදිකිරීම් ශා වංලර්ධන ලාඳීති ශා 
වම්ඵන්ධ ප්රගති ලාර්තා ප්රවම්ඳාදන ලාර්තා 
වශ වලනත් වතොරතුරු  බාණ්ඩාගාරය මුදල් 
අභාතාංය ජනාතිඳති වල්කම් කාර්යාය 
ශා අගභ ති  කාර්යාය ල නි අදාෂ 
නිවයෝජිතායතන වලත ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 

 ප්රවම්ඳාදන කටයුතු ශා අරමුදල් වලන්කිරීභ 
ව සුම් කිරීවම්ී  ව කිල්ට ගත යුතු  
වගොඩන ගිලි ශා එයට අදාෂ යටිත 
ඳශසුකම්  වංලර්ධනයට අදාෂ ඉදිකිරීම් 
අලතා  දිවථත්රික් ශා ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
කාර්යා භට්ටමින් ඵාග නීභ වශ ඒලා 
ඇගයුභට ක් කිරීභ. 

 

 ප්රාග්ධනධන ලාඳීතිලට අදාෂ රාජ 
ආවයෝජන  ල ඩවටශන් ක්රියාලට  න ංවීභ. 

 

 නි වවලණ ලාඳීතිවේ  ඉදිකිරීම් ක්රියාලට 
න ංවීභ වශ එ  ප්රගතිය වභාවෝචනය 
කිරීභ 

 

1.3.1.3. මූලය අංශය 

 රාජ අභාතාංය ශා රාජ අභාතාංය 
යටවත් ඇති ආයතනල රාජ 
ම කෂභනාකරණය.  
 

 ප්රවම්ඳාදන කෂභනාකරණය.  
 

 ම කෂභනාකරණය වශා නවීන 
තාක්ණික ක්රභ උඳවයෝගි කර ග නීභ.  

 

 ලත්කම් කෂභනාකරණය.  

 ම කෂභනාකරණය පිළිඵ නරුණණුල ශා 
වංලර්ධනය වම්ඵන්ධ කටයුතු 
 

 විගණනය වම්ඵන්ධ කටයුතු 
වම්ඵන්ධීකරණය 

 

 රාජ ම කෂභනාකරණයට අදාෂ 
ක්රියාකාරකම් අධීක්ණය ශා ඳසු විඳරම් 
කිරීභ 
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1.3.1.4. විම්යශ  අංශය 

 භශජන ඳ මිණිලි කෂභනාකරණය කිරීභ. 
 

(ලිපි, දුරකාන භාර්ග ඔවථවවේ වභන්භ 

ජනාතිඳති, අග්රාභාත ආදි කාර්යාලලින් 

 වඵන ඳ මිණිලි වශ දදනික නරලත්ඳත්, 
රඳලා නිය, ගුලන්විදුලිය වභන්භ 
අන්තර්ජාය ඔවථවවේ ද ඵා ගන්නා 
ඳ මිණිලි ආදි වව  වඵන ඳ මිණිලි 
කෂභනාකරණය කිරීභ.) 

 

 අභාතංවේ විය ඳායට අයත් සියුමභ 
ආයතනල විභර්න කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 වචෝදනාඳත්ර වකටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කිරීභ. 
 

 විතිභත් විනය ඳරීක්ණලී  වාක්ෂි 
ඵාී භ. 

 

 විතිභත් විනය ඳරීක්ණලී  ඳ මිණිල් 
වභවශයවීභ. 

 

 මලික විභර්න සිදු වනොකරන ඳ මිණිලි 
වම්ඵන්ධවයන් කාරණාවගොනු නඩත්තු 
කිරීභ. 

 

 ශදිසි කාර්යා ඳරීක්ණ ඳ ල ත්වීභ. 
 

 එක් එක් ආයතනල ඇති නල නිර්භාණ 
ඉශෂ කෂභනාකාරීත්ලවේ අලධානයට 
වයොමු කිරීභ තුළින් ඇගයීම් ඵාී භ. 

 

1.3.1.5. ස්වදේශ ාටයුතු අංශය 

1.3.1.5.1. දිස්ත්රික් ප පපපනල  අංශය 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යාල භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණය වශ අධීක්ණය. 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා අධීක්ණය. 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා ල ග ටුම 
නිරාකරණය. 

 ජාතික වශ රාජ උත්වල වංවිධානය කිරීභ. 

 ජාතික ගීය, ජාතික වකො ය වශ රජවේ 
නිලාඩු ලට අදා කටයුතු නිරාකරණය 
කිරීභ. 

 ථ රී ංකා ජන රජයට අදා ප්රමුතතා 
වල්තණ යාලත්කාන න කිරීභ වශ 
ඳලත්ලාවගන යාභ. 

 

1.3.1.5.2. ප්රනදේයය පනල  අංශය 

 ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යා ල භානල 
වම්ඳත් කෂභනාකරණය වශ අධීක්ණය. 
 

 ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යාල වබෞතික 
වම්ඳත් කෂභනාකරණය. 

 

 ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යා ල ග ටළු 
කෂභනාකරණය. 

 

 ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකොට්ශා මාභා නීර්ණය. 

 ප්රාවද්ශීය ඳානයට අදා වලනත් 
අභාතාං ශා වදඳාර්තවම්න්තු අතර 
වම්ඵන්ධීකරණය. 
 

1.3.1.5.3. ග්රනම ලධලධානී පනල අංශය 

 ග්රාභ නිධාරී භානල වම්ඳත් 
කෂභනාකරණයට අදාෂ ඳත් කිරීම්, උවවථ 
වීම්, භාරු කිරීම්, විශ්රාභ ග න්වීභ වශ විනය 
ක්රියාභාර්ග ආී  කටයුතු . 
 

 ග්රාභ නිධාරීන් අතර  තරගකාරීත්ලය වශ 
නිරීක්ණය වංවිධානය කිරීභ වම්ඵන්ධ 
කටයුතු කෂභනාකරණය කිරීභ. 

 

 වවේලා පියවට අදා ඉදිකිරීම් කටයුතු 
කෂභනාකරණය කිරීභ. 
 

1.3.1.6. අභ්ය්ර  විණන  අංශය 

 ලාර්ෂික විගණන ව  වථභ ඳරිදි අබන්තර 

විගණනය සිදුකර අනාලරණය කරගත් 

අඩුඳාඩු ශා නිර්වද් වාකච්ඡා කිරීවම් 

යාන්ත්රණයක් වව කෂභනාකරණ විගණන 

චක්රවල්ත අංක DMA/01/2019 වේද අංක 5.3 

  උඳවදවථ ඳරිදි කාර්තුගතල විගණන ශා 

කෂභනාකරණ කමිටු රැවථවීම් 04 ක් 

ඳ ල ත්වීභ. 
  

 කෂභනාකරණ විගණන චක්රවල්ත අංක 

DMA/01/2019 වේද අංක 5.3   උඳවදවථ 

ඳරිදි වරජිවථට්රාර් ජනරාල් වදඳාර්තවම්න්තුල 

ශා දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා 25 තු 

කාර්තුගතල ඳ ල ත්වලන විගණන ශා 

කෂභනාකරණ කමිටු රැවථවීම් 104කට 

අභාතාං නිවයෝජිත වව වශබාගී වීභ. 
 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා ශා අභාතාංවේ 

එක් එක් අං ලට අදා ලන වව  මු 

විගණනය, කාර්ය වාධන විගණනය, මුදට 

අගය විගණනය, ඳද්ධති විගණනය වව  

අබන්තර විගණනයන් සිදු කිරීභ භිනන් 

විගණන විභසුම් නිකුත් කිරීභ. 
 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා 25   ප්රධාන 

අබන්තර විගණකලරුන්වග්ධන විගණන ලාර්තා 

ඳසුවිඳරම් සිදු කිරීභ තුලින් අභාතාංවේ 

මු ඳානය තශවුරු කිරීභ. 
 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යායන්  ප්රධාන 

අබන්තර විගණකලරුන්වග්ධන කාර්තු ලාර්තා 

ඳදනම්ල කාර්තුගතල අභාතාං ප්රධාන 

අබන්තර විගණකවග්ධන ලාර්තාල වකවථකර 

භශා බාණ්ඩාගාරය වලත වයොමු කිරීභ. 
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1.3.1.7. ඉංජිද්රු අංශය 

 අභාතාංවේ ප්රතිඳාදන භගින් ක්රියාත්භක 

ඉදිකිරිම් ලාඳීති වශා අල තාක්ණ 

වශය ඵාී භ‚ ලාඳීති අධීක්ණ කටයුතු 

කෂභනාකරණය ශා ප්රගතිය ඳසුවිඳරම් කිරීභ. 
 

 දිවථත්රික් වල්කම් කාර්යා භගින් ක්රියාත්භක 

රු.මිලියන 50 ට ලඩා ල   ලටිනාකමින් යුතු 

ඉදිකිරීම්  ලාඳීති වශා දිවථත්රික් 

ඉංජිවන්රුලරුන්ට අල තාක්ණ වශය 

ඵා ී භ, ලාඳීති අධීක්ණ කටයුතු 

කෂභනාකරණය ශා ප්රගතිය ඳසුවිඳරම් කිරීභ.  
 

 වංචාරක ඵංගා නඩත්තු කටයුතු වශා 

දිවථත්රික් ඉංජිවන්රුලරුන්ට අල තාක්ණ 

වශය ඵා ී භ, ප්රගතිය ඳසුවිඳරම් කිරීභ.    
 

 ලාඳීන්න්  වබෞතික ශා ම විචයන් 

පිළිඵල අභාතාං ප්රවම්ඳාදන කමිටුලට 

නිර්වද් ඵා ී භ. 
 

 “නි භ දුර” වගොඩන ගිල්වල් නඩත්තු 

කටයුතු වභවශයවීභ ශා අධීක්ණය. 

 

1.3.1.8. ක්රමස්පපනන  අංශය 

 අභාතාංවේ වංයුක්ත ව  වථභ වකවථ කිරීභ. 
 

 දිවථත්රික් භට්ටභ වදශා භධ ලාර්ෂික වංලර්ධන 
ව  වථභ වකවථ කිරීභ. 

 

 ලාර්ෂික වංලර්ධන ව  වථභ වකවථ කිරීභ. 
 

 ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ලාර්තාල වකවථ කිරීභ. 
 

 වංලර්ධන ව  වථභ අනුල ඳශසුකම් ව මාභ, 
ඇගයීභ, වම්ඵන්ධීකරණය, ප්රගතිය ලාර්තා 
කිරීභ ශා ඉදිරිඳත් කිරීභ (ශ්රී ංකා 
ඳාර්ලිවම්න්තුල, ජනාතිඳති වල්කම් කාර්යාය, 
අග්රභාත කාර්යාය) වශ ප්රගතිය නිරීක්ණය 
කිරීභ. 

 

 ජාතික භට්ටවම් දත්ත වභවශයුම් ඳද්ධතියක් 
වශ වම්ඳත් ඳ තිකඩ නිර්භාණය කිරීභ. 

 

 වි වේ වශ අතලය ග ටළු වශ ප්රථන වදශා 
ලාඳීති වංකල්ඳ ඳත්රිකා පිළිවය කිරීභ. 

 

 තිරවාර වංලර්ධන අභිභතාර්ා ලට අදා 
ල ඩවටශන් වශ ලාඳීති වම්ඵන්ධීකරණය. 

 

 දිවථත්රික් වම්ඵන්ධීකරණ කමිටු භගින් ගනු 
ඵන න්රණ ක්රියාත්භක කිරීභට ඳශසුකම් 
ව ඳයීභ. 

 

 ආඳදා කෂභනාකරණ ව  වථභ ක්රියාත්භක 
කිරීභට අදා වශාය ද ක්වීභ. 

 

1.3.1.9. ප්රනදේයය පපපනල  ප්රතිසසංස්ා න 

අංශය 

 ‘ඉ-ග්රාභ නිධාරි’ ලාඳීතිය ක්රියාත්භක 

කිරීභ. 
 

 මලික වතොරතුරු, ක්රියාලන න් ශා වම්ඳත් 

වපදායී වව ඒකාඵද්ධ කිරීවම් 

කටයුතුලට ප්රමුතත්ලය ඵා වදමින් 

ප්රාවද්ශීය ශා දිවථත්රික් ඳරිඳානයට අදා 

කාර්යයන් වභාවෝචනය කිරීභ. 
 

 භශජන  තකාමී අයුරින් ල ඩ පියලර වර 

කිරීවම් කටයුතු ශා නරරල සි ප්රඥප්තති 

වභාවෝචනය. 
 

 දිවථත්රික් වල්කම්, ප්රාවද්ශීය වල්කම් ශා 

ග්රාභ නිධාරි වකොට්ශාව භට්ටම්ල ධාරිතා 

වංලර්ධන ශා ආකල්ඳ ප්රලර්ධන කටයුතු 

වශා වශාය ඵා ී භ. 
 

 අභාතාංය යටවත් ඇති ආයතන ශා 

අංයන්  ප්රගභණයට අදා ලඩාත් ප්රවථත 

වවේලා ව ඳයීවම් ශා අබන්තර වම්ඳත් 

කෂභනාකරණ කාර්යයන්ට වශාය වීභ 

පිණිව රාජ ශා රාජ වනොලන 

ඳාර්ලකරුලන් වභග වපදායී 

වශවයෝගීතා වගොඩන ංවීභ 
 

 

1.3.2. අභ්ය්ර  ාටයුතු අංශය 

ආගභන ශා විගභන වදඳාර්තවම්න්තුවේ වශ 
නරද්ගයන් ලියාඳදිංචි කිරීවම් වදඳාර්තවම්න්තුවේ 
වබෞතික ශා භානල වම්ඳත් ද ම වම්ඳත් ද එභ 
වදඳාර්තවම්න්තුල අභිභතාර්ා වලනුවලන් 
ප්රවථා වව උඳවයෝගී කර ග නීභට අල 
ප්රතිඳත්ති න්රණ ග නීභ, වම්ඵන්ධීකරණය, 
භඟවඳන්වීභ ශා ඳසු විඳරභ අබන්තර කටයුතු 
අංය වලත ඳ ලරී තිවේ. 

 

 ආගභන ශා විගභන වදඳාර්තවම්න්තුවේ වශ         
නරද්ගයන් ලියාඳදිංචි කිරීවම් 
වදඳාර්තවම්න්තුවේ සියුමභ ආයතනික කටයුතු 
 විවද් නිලාඩු, අතිකා ී භනා වශා 

අනුභ තිය ඵා ී භ. 
 ඵලා ග නීම්, වථාාන භාරු, උවවථ කිරීම් ශා 

විනය ඳරීක්ණ සිදුකිරීභ. 
 විගණන ශා කෂභනාකරණ කමිටු 

වභවශයවීභ. 
 අභාත භණ්ඩ ඳත්රිකා ඉදිරිඳත් කිරීභ 
 ද්විත්ල නරරල සිබාලය ප්රදානය කිරීභට අදාෂ 

අනුභ න්න් ඵා ී භ. 
 නරරල සි ඳනවත් වලනත් නරරල සිබාලයන් 

ප්රදානය කිරීභට අදාෂ අනුභ න්න් ඵා ී භ. 
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 පිටු අංක 

 

 වදඳාර්තවම්න්තුල ක්රියාත්භක කරන ලාඳීති 
ශා ල ඩවටශන්ල ප්රගතිය වභවශයවීභ, 
ඇගයීභ   අදාෂ ආයතන වලත ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වශ වදඳාර්තවම්න්තු භිනන් ක්රියාත්භක කිරීභට 
වයෝජිත ලාඳීති වශා ජාතික ක්රභවම්ඳාදන 
වදඳාර්තවම්න්තුවේ අනුභ තිය ඵා ග නීභ 
වම්ඵන්ධීකරණය. 

 

1.3.3. ආපනන ාළම නා න අංශය 

වභභ  අභිභතාර්ා ඉටු කර ග නීභ වදශා 2015 
ව ්තත ම්ඵර් 21 නිකුත් කරන ද අතිවිවේ ග වට් 
ඳත්රය භගින් අභාතාංය වලත ඳශත වදශන් 
කාර්යයන් ඳලරා ඇත. 
 

 ආඳදා කෂභනාකරණ වියයට වශ ඊට අදා 
වදඳාර්තවම්න්තු ශා ලලවථාාපිත 

ආයතනයන්  වියයන්ට අදාෂ ප්රතිඳත්ති, 
ල ඩවටශන් ශා ලාඳීති වම්ඳාදනය කිරීභ, ඳසු 
විඳරම් කිරීභ වශ ඇගයීභ. 
 

 වථලාබාවික විඳත් ශා මිනිවථ ක්රියාකාරකම් නිවා 
ඇතිලන විඳත් ලි ල් කිරීභ, ප්රතිචාර ද ක්වීභ, 
ප්රතිවාධනය ශා වශන ව මාවම් ක්රියාකාරකම් 
වම්ඵන්ධීකරණය ශා කෂභනාකරණය. 

 

 ජාතික ප්රතිඳත්ති භත ඳදනම් ව ජාතික ලවන 
කෂභනාකරණ ව  වථභ ශා ජාතික ශදිසි 
අලවථාා වභවශයුම් ව  වථභ ව කමාභ. 

. 

 ලවන ලි ල් කරන භ, ප්රතිචාර ද ක්වීභ වශ 
ප්රතිවාධනය පිළිඵ විවද්ශීය ආධාර ලඳීති 
ආරම්බ කිරීභ ශා වම්ඵන්ධීකරණය. 
 

 ඉශත කාර්යබාරයන් නිසි වේාලට 
ක්රියාත්භකවීභ වශතික කරග නීභ පිණිව 

අභාතාං, රාජ ආයතන , වද්ශීය ශා 

විවද්ශීය රාජ වනොලන වංවිධාන වභඟ 
වම්ඵන්ධීකරණය. 

 

 ඳාරිවරික අලදානම් ලට ඔවරොත්තු දිය ශ කි 
තාක්ණික ප්රමිතියකින් යුත් නිලාව ත නීභ 
ප්රලර්ධනය කිරීභ. 

 

 නිලාව ශා ඉදිකිරීම් යන අං වදශා වයෝග 
තාක්ණයට අදා ඳර්වේණ ශා වංලර්ධන 
කටයුතු දිරිග න්වීභ. 

 

 කාගුණ විදාත්භක වමීක්ණ ශා ඳර්වේණ 
සිදුකිරීභ. 

 

 වථලාබාවික ලවන වඳරයීම් කිරීභ ශා ඒ පිළිඵද 
අදාෂ අං ද නුලත් කිරීභ. 

 

 වථලාබාවික ලවන වශ මිනිවා විසින් සිදුකරනු 
ඵන ලවන පිළිඵ ද නුලත් කිරීවම් 
ල ඩවටශන් වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභ. 

 වථලාබාවික ලවන වශ මිනිවා විසින් සිදුකරනු 
ඵන ලවනල ී  ගලාග නීවම් වභවශයුම් 
ක්රියාත්භක කිරීභ. 

 ජාතන්තර භානුීයය වශනවවේලා ල ඩවටශන් 
වම්ඵන්ධීකරණය. 

 ආඳදා කෂභනාකරණ වියට අදා 
වදඳාර්තවම්න්තු ශා ලලවථාාපිත 
ආයතනයන්ට ඳ ලරී ඇති සියළුභ වියන්ට 
අදාෂ කටයුතු අධීක්ණය කිරීභ. 
 

1.3.3.1.  ජනතිසා ආපනන සහ  දසේවන 

මධායස්ාන ය  

 ආඳදා වශන ,නරනරුත්ාාඳන ශා ප්රතිවංවථකරණ 
කටයුතු ක්රියාත්භක කිරීභ, ආඳදා වශන වවේලා 
වතොරතුරු ඳද්ධන්න් ක්තිභත් කිරීභ, ප්රජාල 
ද නුලත් කිරීවම් ල ඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරීභ, 
යශ ඳානය ඇතිකිරීභ 
 

 කාර්යක්ෂභ ශා පදායී ආඳදා වශන වවේලාලක් 
තුළින් විඳතට ඳත්වලන් වශා ක නමින් වශන 
ඵාී භ. 

 ආඳදා වශේතුවලන් ශානියට ඳත්ව නිලාව, සුළු 
ශා භධ ඳරිභාණ ලාඳාර ශානි වශා ලන්දි 
ඵා ී භ. 

 ආඳදා ශා ආඳදා අලදානභ  වශේතුවලන් ඉලත් 
කරනු  බූ ඳවුල් න ලත ඳදිංචි කිරීභ,  ආඳදා 
අලධානභ ශඳුනාවගන ආඳදාල සිදු වී ලවරක් 
තුෂ සුරක්ෂිත වථාානයක ඳදිංචි කිරීභ. 

 වියළි කාෂගුණය වශේතුවලන් සිදුලන ශානිය 
අලභ කිරීභ වශා ම ශා වබෞතික ඳශසුකම් 
ව ඳයීභ. 

 සුරක්ෂිත භධවථාානල ඳශසුකම් ල  දියුණු 
කිරීභ. 

 ආඳදා වශන වවේලා කටයුතු පදායී ශා 
කාර්යක්භල ක්රියාත්භක කිරීභ වශා ආඳදා 
වශන වවේලා නිධාරීන්ට අල ද නුභ ශා 
නරුණණුල ඵාී භ.  
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      1.4.1. වංවිධාන වටශන (ව්ලදේ කටයුතු අංය) 

 
 

 

 
                                                                 
 

රාජ්ය ආරක්ක, ව්ලදේ කටයුතු ශා ආපදා 

කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාත්යාංය 

වංවිධාන වටශන 

ගරු අමාත්යතුමා 

    දේකම් 

අතිදේක දේකම්(පාන) අධයක්ක ජ්නරාේ  

(ක්රමවම්පාදන) 
ප්රධාන 

මූය ිලධාි 
අතිදේක 

දේකම්(ත්ාක්ණ) 

අතිදේක දේකම්     

(වංලේධන) 

අතිදේක දේකම්       

(ව්ලදේ කටයුතු) 

අතිදේක දේකම්(විමේන) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ.ස. 
(පාන) 

අධයක් 
(මාධය) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ.ස. 

(විමේන) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ.ස. 
(දි.ස.පා) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ 
(ප්රා.ස.පා) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ.ස. 
(ග්රා.ස.ිල.ස.පා.ස.) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ 

(වංලේධන) 
ප්රධාන 

ඉංජිදේරු 

ප්රධාන 

ගණකාධිකාි 

(ව්ලදේ කටයුතු) 

අධයක්ක 

(ක්රමවම්පාදන) 
ප්රධාන ගණකාධිකාි    

( ලැටුප් ශා දගවීම්) 
ප්රධාන අ්යේත්ර 

විගණක 

ව.ස.දේ.ස. 

(පානI) 
 

ව.ස.දේ.ස. 

(පානII ) 

 

ව.ස.දේ.ස. 

(පුහුණු ) 

ව.ස.අධ.ස. 

(දත්ොර.ස.ත්ා) 

නීති 

ිලධාරී 

ව.ස.දේ ව.ස.දේ ව.ස.දේ ව.ස.දේ ව.ස.දේ ඉංජිදේරු 

(සිවිේ) 

පිශ්ර 

කෂමනාකරු 

ගණකාධිකාි 
(දිව්ත්රික් 

ගිණුම්)

ගණකාධිකාි 
(ග්රාමීය ය වශ ප්රා.ස. 

පාන ගිණුම් 

ගණකාධිකාි 
(ලැටුප් ශා 

දගවීම්) 
ගණකාධිකාි 

(ප්රවම්පාදන) 

වශ.ස./ිල.ස. 

අධයක්ක 

(ක්රමවම්පාදන) 

 

අ්යේත්ර 

විගණක

පිපාන ිලධාි 

්ාා 

පිලේත්ක 

දත්ොර.ස. 

වේ.ස.ත්ා.ස. 

නිධාරී 

ශ්රලය දශය ලැ.ස.ව.ස. 

අධයක්

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 
කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

දත්ොර.ස. 

වේ.ස.ත්ා.ස. 

සහකාර 

වංලේධන

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

ියදුරු 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

මාධය 

ිලධාි 

වීඩිදයෝ 
වංව්.ස.ශිේපී 

දලබ් 

දේඛක 

විමේන 

වශකාර 
වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

තතොර. සන්.තා. 

සහකාර 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

වැසුමි 

ශිේපී 

කාේ.ස.ිල.ස. 

(සිවිේ) 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කාේ.ස.ිල.ස. 

(සිවිේ) 
කාේ.ස.ිල.ස. 

(විදුලි) 
කාේ.ස.ිල.ස. 

(යාේත්රිත්) 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලෂධාි 

වංලේධන 

ිලදාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලෂධාි 

වංලේධන 

ිලදාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

කැමරා 

වශායක 

ව.ස.දේ 

 

ව.ස.දේ 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

වංලේධන

ිලධාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

වංලේධන

ිලදාි 

කෂ.ස. ව්ලා 

ිලෂධාි 

කාේයා 

කාේය 

වශයක 

අතිදේක දේකම් 

(ප්රා.ස.පා.ස.ප්රති) 

දජ්ය.ස.ව.ස.දේ 
(ප්රා.ස.පා.ස.ප්රති) 

අධයක්ක 
(ප්රා.ස.පා.ස.ප්රති) 

ව.ස.දේ ව.ස.දේ වශ.ස./ිල.ස. 

අධයක්ක 

(ක්රමවම්පාදන) 

ිල.ස. 

අධයක්ක 
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1.4.2. සංවිධාන සටහන (අභ්යන්තර  ටටුතු අංශය) 
 

 

  

 

     

    

 

   

  

  

  

 

  

 

  

      

  

   

       Office කාර්යා කාර්ය වශයක 

රියදුරු 

ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරි

 

ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ
 

ව
ශ
ක
ාර

 

ත
ත
ොර
තු
රු
 ත
ාක්

ණ
 

ව
ශ
ක
ාර
  

වී
ඩි
ත
ය
ෝ 
ක
ැම
ර
ා 

ශි
ල්
පී
  

ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරී

 

 ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ

 

ව
ශ
ක
ාර

 

ාඛා ප්රධාී       
(අභ්යන්තතර ිගගණක  

ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරී

 

O
ff

ic
er

 

ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ

 

ව
ශ
ක
ාර

 
A

ss
is

ta
n

t 

ගණකාධිකාරී 

ාඛා ප්රධාී 

(ගිණුම්) 

ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරී

 

 ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ

 

ව
ශ
ක
ාර

 

අතිතර්ක තල්කම් (අභ්යන්තතර කයුතතු) 
 

ලේටම්  

අධයක් 
(වැසුම්  

ප්රධාන 

ගණකාධිකාරී 

ප්රධාන අභ්යන්තතර 

ිගගණක 

ගණකාධිකාරී තයය ස වශකාර 

තල්කම් 

වශකාර අධයක් 
(වැසුම්  

ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ

 

ව
ශ
ක
ාර

 

ාඛා ප්රධාී  
(වැසුම්  

ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරී

 
 ව
ංල
ර්
ධ
න
 නි

ධ
ාරී

 

 ක
ෂ
ම
න
ාක
ර
ණ

 

ව
ශ
ක
ාර

 

වශකාර තල්කම් ීති නිධාරී 

භ්ාා පරිලර්තක (2) 

පරිපාන නිධාරි 

ාඛා ප්රධාී  
(අභ්යන්තතර කයුතතු) 

ාඛා ප්රධාී  

(පරිපාන) 
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ලේකම් 

අතිරර්ක රේකම් 

(පාන හා මුදේ) 

අතිරර්ක රේකම්  

(සංලර්ධන හා ආපදා සහනරසේලා) 

අධයක්ෂ  

සැසුම් 

සහකාර 

අධයක්ෂ  

(සැසුම්) 

ප්රධානඅ්යන්තතර

විගණක 

 

අධයක්ෂ   
(කළමනාකරණ) 

රයය  ස සහකාර 

රේකම් (පාන) 

ප්රධාන 

ගණකාධිකාරි 

සහකාර අධයක්ෂ  

(කළමනාකරණ)  
නීති 

නිධාරි 
සහකාර 

රේකම්  

සහකාර 

රේකම් 

පරිපාන 

නිධාරි 

ගණකාධිකාරි 

අධයක්ෂ   

(ආපදා සහන) 

අතිරර්ක අධයක්ෂ / 

සහකාර අධයක්ෂ  

(ආපදා සහන) 

 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

 

සහායක කාර්ය 

මණ්ඩය 

 

රතොරතුරු හා 

සන්තනිරේදන 

තාක්ෂ ණ 

නිධාරි 

්ා ා 

පරිලර්ථක 

ප්රධාන ූලය 

නිධාරි 

1.4.3. සංවිධාන සටහන (ආපදා කළමනාකරණ අංශය) 
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1.4.3.1. සංවිධාන සටහන (ජාතික ආපදා සහන සසේවා මධයසථාාන )  
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1.5. අමාත්ාාංශය යටතට පවතින දෙතපරිාමේත්පතු  /තආටත්ෙ 

රාජ්තිිපිානෙත්වනපශශය යතට ුත ත් තිාාවත

්භාත ාතිාාවතිානෙතඅමාත්ාාංශය යට  
(2019තපර්ැතබමේත10ත- ත2020තජ්ෙනාිපත09) 

1. සියලුම දිස්ත්රික් ල කමක ක කාර්යා සහ 
ප්රාකීය ය කමක ක කාර්යා 

2. ශ්රී ංකා සංලර්ධන ඳපාඳාන තයතනය 
3. ඩිස්ටන්ස් ර්නං කසන්ටර් ලි කටඩ් 
4. විශ්රාම ලුටු ද කාඳාර්තක කන්වල 
5. රාජ්ය කස ලා විශ්රාමිකයකයන්කභ රාර අරදා 
6. කරජිස්ට්රාර් ජ්නරාම කාඳාර්තක කන්වල 
7. රාජ්ය රාෂා කාඳාර්තක කන්වල 
8. රාජ්ය රාෂා කක මිකයසම 
9. රාෂා අධයාඳන හා හුණුව ල පිබඳ  ජ්ාකක 

තයතනය 
10. මානල ස කඳත් සංලර්ධනය කිරීක ක ශ්රී ංකා 

ජ්ාකක සරාල 
11. ඳළාත් ඳානය පිබඳ  ශ්රී ංකා තයතනය 
12. කීය ය ණය සහ සංලර්ධන තයතනය 
13. මිකයකෝාා තයතනය (Academy of 

Financial Studies) 
 

 

රාජ්තිිපිානෙත්වනපශශය යතට ුත තරාජ්ත

අමාත්ාාංශය යට 
(2020තජ්ෙනාිපත09 - 2020තඅප ෝ ව් ත09) 
 

1. විශ්රාම ලුටු ද කාඳාර්තක කන්වල 
2. කරජිස්ට්රාර් ජ්නරාම කාඳාර්තක කන්වල 
3. රාජ්ය රාෂා කාඳාර්තක කන්වල 
4. රාජ්ය රාෂා කක මිකයසම 
5. රාෂා අධයාඳන හා හුණුව ල පිබඳ  ජ්ාකක 

තයතනය 
6. මානල ස කඳත් සංලර්ධනය කිරීක ක ශ්රී ංකා 

ජ්ාකක සරාල 
7. රාජ්ය කස ලා විශ්රාමිකයකයන්කභ රාර අරදා 

 

අ ුත්රතආර්ෂකටත්වනපශශය යතට ුත ත ාත

ආිරාතටාමොටරණතරාජ්තඅමාත්ාාංශය යට  
(2020තඅප ෝ ව් ත09ත- 2020තපෙොනැතබමේත20) 

 
1. සියලුම දිස්ත්රික් ල කමක ක කාර්යා සහ 

ප්රාකීය ය කමක ක කාර්යා 
2. ශ්රී ංකා කඳ සිසිය 
3. ජ්ාකක කඳ ලිස් අරයාස තයතනය 
4. කරජිස්ට්රාර් ජ්නරාම කාඳාර්තක කන්වල 
5. හුීගයින් ලියාඳදිංචි කිරීක ක 

කාඳාර්තක කන්වල 
6. තගමන හා විගමන කාඳාර්තක කන්වල 
7. රාජ්ය කන ලන සංවිධාන සහා ලන කමක ක 

කාර්යාය 
8. ලයසන කළමනාකරණය සහා වූ ජ්ාකක 

සරාල  
9. තඳාා කළමනාකරණ මධයස්ාානය 
10. ජ්ාකක තඳාා සහන කස ලා මධයස්ාානය 
11. කාගුණ විායා කාඳාර්තක කන්වල 
12. ජ්ාකක කග ඩනුගිලි ඳර්කේෂණ සංවිධානය 

 

රාජ්තආර්ෂකටත්වනපශශය යතට ුත ත ාත

ආිරාතටාමොටරණතරාජ්තඅමාත්ාාංශය යට  
(2020තපෙොපනතබමේත20ත-ත2021තපිබරනාිපත16)   

1. සියලුම දිස්ත්රික් ල කමක ක කාර්යා සහ 
ප්රාකීය ය කමක ක කාර්යා 

2. කරජිස්ට්රාර් ජ්නරාම කාඳාර්තක කන්වල 
3. තගමන හා විගමන කාඳාර්තක කන්වල 
4. රාජ්ය කන ලන සංවිධාන සහා ලන කමක ක 

කාර්යාය 
5. ලයසන කළමනාකරණය සහා වූ ජ්ාකක 

සරාල  
6. තඳාා කළමනාකරණ මධයස්ාානය 
7. ජ්ාකක තඳාා සහන කස ලා මධයස්ාානය 
8. කාගුණ විායා කාඳාර්තක කන්වල 
9. ජ්ාකක කග ඩනුගිලි ඳර්කේෂණ සංවිධානය 
10. රක් ලනා තරක් ලෂණ ංකා ලිමිකයටඩ් 
11. රසායනක අවි ස කදකය ක්රියාත්මක කිරීක ක 

ජ්ාකක අධිකාපාය 
12. ජ්ාකක අන්තරායකාර  ඖෂධ ඳාක 

මණ්ඩය 
13. තරක් ලෂක කස ලා ඳාස 
14. ජ්ාකක තරක් ලෂක අරදා  
15. තරක් ලෂක ඳර්කේෂණ හා සංලර්ධන 

මධයස්ාානය 
16. ශ්රී ංකා ජ්ාකක තරක් ලෂක අධයයනය     

තයතනය 
17. ශ්රී ංකා ජ්ාකක තරක් ලෂක විායායතනය 
18. රණවිරු කස ලා අධිකාපාය 

19. අපි කලනුකලන් අපි අරදා 
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ලාර්ෂික කාර්යසාධන ලාර්තාල  - 2020 පිටු අංක 

1.6. අමාත්ාාංශය/ දෙ ාර්ාමේත්ාතුවයටතද ාව ්ත අර අදලර් (ආ්රා කළමරාකදණ අාංශය/ ද)

                           -

1.7. විාේශය/  ආධාද ලබර තා්ි අතල ාත්තදයටු 

 

කාලගුණ විරා ාර්ාමේත්ාතුවයටත 
 

තා්ි අාන රම රාදක නිාදෝජාදත්රද ඇස්ත්ාතුවයටගත් 

විදරම ු.මි. 

තා්ි අ 

කාලසීමාත 

ඩඩොප්ර් ඩර්ඩාර් ඳද්ධති  ජයිකා ආයතනය(JICA) 486.65 අවුරුදු 04 

ජා අක ාගතඩරැඟිලි ්මේානෂණ සාංවිධාරද 

ස්ථායිකරණ ක්රමවඩදද මවින් 

නායයෑම්  අලධානමව 

අලමවකිරීඩම් ලයාඳිතිය 

 

චීනය (China) 

 

19,116 

 

අවුරුදු 05 

නායයෑම් හා ඒ ආශ්රිත දඳරල 

අලමව කිරීමව සහ ඊට අදාළ 

ධාරිතාලය ක්තිමවත් කිරීමව 

සහා ලුහාත්මවක හා 

ලුහාත්මවක ඩනොලන 

ක්රියාමවාර්ස සංලර්ධනය කිරීමව 

හා ඩයදවීමව 

 

ජයිකා ආයතනය(JICA) 

 

450.00 

 

අවුරුදු 03 
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ාර්ෂි ාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අං 

පරිච්ඡේදය 02 

2.ප්රගතියයහශ හදිරරිහදක්ම 
 

2.1. විඡේහෂඟ හකරහගතකනීම් 
 

2.1.1.හව්ලඡේහකටයුතුහඅංයහ 
 

2.1.1.1.ප නහඅංය 

 එතතක් තිබ ාර්ඹ භණ්ඩර අලයතාතඹ් 
ැරකිඹ යුතු තනතුරු ංයාක් 
ශභනායණ තේා තෙඳාර්තතේ්තු 
තති් අනුභත ය ැනීභට වැකි වීභ ව 
අතනකුත් අලයතාඹ් ෙැනුේ ීමභට ටයුතු 
කිරීභ. 
 

 අභාතයාංලතද වි ඇම ඇභතුේ අං 1902 ඔ්තේ 
අභාතයාංලඹ තත තඹ වන න භවජන ඳැිලි   
රඵා ැනීභට පිඹය ැනීභ. 

 

 ග්රාභ ලධරධාරී් වා ශේතලේ ්නාන තක්ත 
රඵා ැනීභ වා භෘදුාංඹක් ංර්ධනඹ 
කිරීභ. 

 

 ග්රාභ ලධරධාරී්, ංර්ධන ලධරධාරී්, භෘද්ධි 
ලධරධාරී් ව ක්තේත්ර ලධරධාරී් පිිබඵ 
තත යතුරු රඵා ැනීභ වා තත යතුරු 
ද්ායඹක් ් ය ප්රාලඹට ඳත් කිරීභ. 

 

 ග්රාභ ලධරධාරීරු් ේඵ්ධතඹ් භවජන 
ඳැිලි   රඵා ැනීභ වා ්තද්ල ටයුතු 
අංලතද තබ් අඩශේතද අඹදුේඳතක් ් 
කිරීභ. 

 
2.1.1.2.විමර්නහඅංයහ 

 අංලඹ තුශ ශේභර්ලන තත යතුරු එක් රැ්කිරීභ 
වා ශේධිභත් ඳරිණ ෙත්ත ඳද්ධතිඹක් 
(Google Drive වයවා) ා තිබීභ. 
 

 අංලඹ තුශ සුඵ ාධ ංභඹක් පිහිටුා 

ැනීභ තුිබ් ලධරධාරී්තේ උඳ්ි න, 

අභංර ටයුතු, ශේතනෝෙ චාරිා ආි  
ැඩටයුතුරට ලක්තිඹක් වීභ. 

 

 පරොයීතා ැඩටව් ක්රිඹාත්භ කිරීභ භන්් 
අංලතද ැඩටයුතු ඳවසුය ැනීභට ටයුතු 
කිරීභ. 

 

 අංලතද තේන ත නු ේඵ්ධතඹ් 

තේනාායඹක් නඩත්තු කිරීභ. 
 

 අංලතද ලධරධාරී්තේ ෙැනුභ , භානඇම සුඹ  
ැලි යුත උතො පු්තාරඹක් 
ඳත්ාතන ඹාභ. 

 

 ප්රනභාධාය කඹක් අංලඹ තුශ ඳත්ාතන 
ඹාභ. 

 
 

 

2.1.1.3.ව්ලඡේහකටයුතුහඅංය 

2.1.1.3.1.ිරව්ත්රි්හප නහඅංය 

 ලධෙව් ි න උතශර ැභරීභ ලධිලත්තත් ෑභ 

ි ්ත්රික්, ප්රාතද්ය ඹ තේේ වා ග්රාභ ලධරධාරි 
ත ට්ඨාලඹභ ආවායභඹ වා ඖධභඹ 
ටිනාභකි් යුතු ඳැශ ඇමටුවීතේ යාඳෘතිඹක් 
2020 ර්ඹ වා ඇමදු කිරීභ. 
 

2.1.1.3.2.ප්ර ඡේයයහහහප නහඅංය 

 ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරර  ාර්ඹාධනඹ 
ඉවශ නැංවීභ වා ක්රිඹාාරී ැරැ්භක් 
් කිරීභ. 
 

 ප්රාතද්ය ඹ තේේරු්තේ ඳත්කිරීේ රට 
අොර න ේවන ඳරීක්ණ ඳැැත්වීතේ 
ක්රභතදෙඹක් ක්රිඹාත්භ කිරිභ භන්් අොශ 
ලධරධාරී්  ඵා ැනීභ. 

 

 ෘව ආර්ථිඹ, තඳෝණඹ ැල ි යුත ය 
ඳවුේ ක ශේඵර ැ්වීතේ ජාති තතු 
ා ැඩටවත් අධීක්ණ ටයුතු ඇමදු කිරීභ. 

 

 ෑභ භා 3ටභ යක් ප්රාතද්ය ඹ 
තේේරු්තේ ේභ්ත්රණඹ ඳැැත්වීභ. 

 

 ඵහු ාර්ඹ ංර්ධන ාර්ඹ ාධ ඵරා 
යාඳෘතිතද ඵා ැනීේ වා පුහුත කිරීතේ 
ටයුතු රට අොර ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 

 ශේශේධ තේා් ර ඇති ඳරිඳාරනභඹ ැටළු 
ශේඳීභට අලය පිඹය ැනීභ (තේා 
ය්නා්, උ් කිරීතේ ඳටිඳාටි ැලධ තද් 
පිිබතඹර කිරීභ). 
 

2.1.1.3.3.ග්ර මලධර  පහප නහඅංය 

 

 2020.03.01 ි න ඇමට 2020.06.30 ෙක්ා ාරඹ 
තුර ඹ අවුරුදු 60 ේපර්ණ න ග්රාභ 
ලධරධාරී් ව ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී් වා 
ත ශේඩ් 19 ංත තත්ඹ තවේතුත් 
ත ්ත්රාත් ඳෙනභ භත  තේා ි     රඵා ීමභ. 
 

 2016 ර්තද ඳැැත්ව ග්රාභ ලධරධාරී III 

තරේි ඹට ඵා ැනීතේ තයව ශේබාතද ප්රතිපර 
භත 2019.02.05 ි නට ඳැති පුයප්ඳාඩු භත  III 
න ටතද ඵා ැනීභ වා ේවන ඳරීක්ණ 
ඳැැත්ව අතය  සුදුසුේ රත් අඹදුේරු්තේ 
742ක් ඵා ැනීභ වා ටයුතු සොනේ 
යිල් ඳතී. 

 

 ආඵාධ හිත පුද්රඹ් පිිබඵ තත යතුරු එක් 
රැ් කිරීතේ ංණනඹ 2020 ේඵ්ධ 
ා්තා, ශභා ටයුතු ව භාජ ආයක්ණ 
අභාතයාංලඹ භව කාඵද්ධ චක්ර තේඹක් 
ලධකුත් කිරීභ. 

 

 e-GN  ෙත්ත ඳද්ධතිඹ වා ග්රාභ 

ලධශධාරී්තේ තත යතුරු ඇතුරත් කිරීභ. 
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ාර්ෂි ාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අං 

 ග්රාභ ලධරධාරී් ේඵ්ධ ඳැිලි   online 
ක්රභඹ ඔ්තේ අභාතයාංලඹ තත තඹ වන කිරීභ 
වා තබ් අඩශේතඹහි ඇතුරත් කිරීභ. 

 

 ග්රාභ ලධරධාරී්වට ඇති ැටළු online ක්රභඹ 
ඔ්තේ අභාතයාංලඹ තත තඹ වන කිරීභ වා 
තබ් අඩශේතඹහි ඇතුරත් කිරීභ. 

 

විඡේහ 

 න ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී  ්  වා රී 
රංා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනතදීම ි න 
06 පුහුත ැඩටවනක් සොනේ ර අතය, 
ක අනු ණ්ඩාඹේ 03ක් ඹටතත් න ඳත්වීේ 
රෙ ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී් වා පුහුත 
ැඩටව් ඳත්න රීම. 

 

 
2.1.1.4.ක්රමවම්ප දනහඅංය 

 ක්රභේඳාෙන අංලඹ, න අංලඹක් තර තභහි 
්නාපිත යවීභ. 
 

 2020 ර්තද ඳැති තෝශේඩ් - 19 ංත 
තත්ඹ වවනතද වුෙ ාර්ෂි ක්රිඹාත්භ ැරසුේ  
ක ක ාරානු රීම ලධඹිලත ඉරක් පුයා 
ඇත. 
 

2.1.1.5. ප්ර ඡේයයහපරිප නහප්රියවංව්කර හ

අංය 

 පුළුේ, ශේල්නීඹ කකීඹ ෘව වා පුයැඇම ෙත්ත 
වනොඹ අලයතාඹ යාජය ආඹතන තත 
අතඵෝධ යවීභ. තභභ අලයතා „ඉ-ග්රාභ 

ලධරධාරි‟ (eGN) යාඳෘතිඹ වයවා ඉටු න 
අතය, තභභ යාඳෘතිතද ඳශවන අි ඹය තෙ 
භන්් 14,022ක් ව වනළු ග්රාභ ලධරධාරි 
ත ට්ඨාල ් 50% ට ආ්න ප්රභාණඹක් 

ව ිල ඹන 12.5 ට අධි ජනතාක් 

ආයණඹ ය ඇත. තේ වා ඩාත් පුළුේ 
ාර්ඹබායඹක් හිත ත්රත්රබාෂි භෘදුාංඹක් 
ලධර්භාණඹ කිරීභ ේපර්ණ ය ඇත. 

 

2.1.2.අභ්යන්තරරහකටයුතුහඅංයහ 

 තෝලීඹ ංක්රභණ පිිබඵ න ත්රනති ප්රණතා 
ආයණඹ කිරීභ උතො ආාිල වා ශේාිල 
ඳනත තටුේඳත් කිරීභ. 
 

 යාජය බුද්ධි තේඹ, අඳයාධ ඳරීක්ණ 
තෙඳාර්තතේ්තු, රී රංා ශේතද්ල තේා 
ලධයුක්ති ාර්ඹාංලඹ ව තර්   අතය කාඵද්ධ 
භඟී ෙත්ත හුභාරු ය ැනීතේ ඳවසුභ 
ැරසීභ  වා ේඵ්ධීයණඹ. 

 

 ශේෙුත් ප්රති අඹදුේ පිිබඵ ශභනායණ 
ඳද්ධතිඹක් වඳු්ාීමභ වා භව තඳ්වීභ. 

 

 අශේධිභත් ංක්රභණ අභ කිරීභ වා ප්රතය්ත 
සීභා ලධරඳණඹ කිරීතේ ඹා්ත්රණඹක් න්ාපිත 
කිරීතභහි ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 

 ත ශේඩ් -19 ංත තයෝ තත්ත්ඹ ඹටතත් 
ඳා ආභන වා ශේභන තෙඳාර්තතේ්තුතද ව 
පුද්රඹ්  ඹාඳි ංචි කිරීතේ තෙඳාර්තතේ්තුතද 
භවජන තේා් අණ්ඩ ඳත්ාතන ඹාභ 
ලධඹාභනඹ කිරීභ. 

 

2.1.3.ආපද හකෂමන කර හඅංය 
 

 ආඳො අභ කිරීභ ේඵ්ධ ත්ොයි යාවනත 
ේවනතිතඹහි ේඵ්ධීයණ ටයුතු ව ක වා 
ේඵ්ධ  යාජය ආඹතන, යාජය තන න 
ංශේධාන වා ආධාය ඳඹන ආඹතන 
ේඵ්ධීයණඹ ඇමදුකිරීභ .  
 

 ආඳො අොනභ  අභ කිරීභ ේඵ්ධතඹ් 
ආඳො ශභනායණ අංලඹ ඹටතත් ඳතින 
ඇමඹළුභ ආඹතන තත උඳතෙ ්ව භවතඳ්ශේභ, 
ප්රතිඹ අධීක්ණඹ කිරීභ වා භාතරෝචනඹ 
කිරීභ. 

 

 ආඳො අොනේ අභ කිරීභ ේඵ්ධතඹ්  
ැබිනට් ඳත්රිා  ඉි රිඳත් කිරීභ ඇතුළු 
ප්රතිඳත්තිභඹ  තීයණ ැනීතේ ඇමඹලු ටයුතු 
ේඵ්ධීයණඹ කිරීභ. 

 

 ඳාර් තේ්තුතද යාජය න්තේ ාය බා 

(2017) ශේඇම් මූරය වා තබෞති ාර්ඹ ාධනඹ 
උතො “රිීම ේභානඹ” අත්ය ැනීභ. 
 

 ංත තත්ත්ඹ තන රා 2020 ර්තද 
භ්ත මූරය ප්රතිතඹ් 62% ක් අත්ය තන 
තිබීභ. 

 

2.1.3.1. ජ ියකහ ආපද හ වශනහ ඡවේල හ

මරයවා් නය 
 

 ාර්ඹක්ෂභ ආඳො වන තේාක් තු ් 
ශේඳතට ඳත්ව් වා ලනිල් වන 
රඵාීමභ. 
 

2020 ජනාරි ඇමට තෙැේඵර් ෙක්ා ි යිනට 
ඵරඳාන රෙ ්බාශේ ආඳො තවේතුත් 
ඳවුේ 412,520 පුද්රයි් 1,512,344ක් 
පීඩාට ඳත් ඇත. එභ ජනතා අතුරි් ඳවුේ 
5,648  පුද්රයි් 19,872 සුයක්ෂිත 
භධය්නාන 202 යා තිබ අතය පුද්ර 
භයණ 62 ක් පර්ණ ලධා වාලධ 393 වා අර්ධ 
ලධා වාලධ 30,317 ක් වා සුළු වා භධය 
ඳරිභාණ යාඳාය වාලධ 2,911 ක් ාර්තා වී 
ඇත. 
 

විපරටහ පත්හ පිරිව්හ ඡලරහ මුලිකහ පශසුකම්හ

වකසීඡම්හප්රගතියය 

විව්රරය වියදමහරු. 

පිස ආවාය 12,735,561.50  

ශේඹිබ ශා 18,627,405.00  

භයණ 5,525,000.00  

ඳාණීඹ ජරඹ 129,935,686.79  

එතු 166,823,653.29 
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ාර්ෂි ාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අං 

 ආඳො තවේතුත් වාලධඹට ඳත්ව ලධා, සුළු 
වා භධය ඳරිභාණ යාඳාය වාලධ ප්රතිපර්ණඹ 
කිරීභ. 

්ාබාශේ ආඳෝත් ලධා, ෘව 

උඳයණ ව තනත් යක්ණායණඹකි් 

ප්රතිරාබ තන රඵන ාර්ෂි ආොඹභ රු.ිල. 10 

තන ඉක්භන සුළු වා භධය ඳරිභාණ යාඳාය 

ත ඩනැන්  වා උඳයණ  රට ඇමදුන වාලධ 

වා තක්තේරු ිලටුක් භන්් ඇමදුයනු 

රඵන වාලධ තක්තේරු ඇ්තතේ්තු ඳෙනේ 
යලධිල් රුපිඹේ ිල ඹන 2.5 

උඳරිභඹට ඹටත් ්ි  රඵා ීමභ ඇමදු යනු 

රඵයි.  

 

්බාශේ ආඳො තවේතුත් වාලධඹට ඳත් 

ලධා තනුත් ්ි  වනෙේ රඵාීමභ වා 

වාලධ තක්තේරු ටයුතු ඇමදු ය අඹඳුේඳත් 

ඉි රිඳත් යන තතක් එභ ලධා ලනිල් 

පිිබය යැනීභ වා වාලධඹට ඳත්ව් 

තත රුපිඹේ 10,000/-  අත්තිායේ 

වනෙරක් ෙ රඵා ීමභ ඇමදු යනු රැතබ්. 2019 වා 

2020 ර්තද ඇමදු ව ආඳො තවේතුත් 

වාලධඹට ඳත් තද්ඳශ  තනුත් ප්රතිරාීන් 

තත ඳවත ඳරිි  ්ි  රඵා ීම ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ආඳො වා ආඳො අොනභ  තවේතුත් ඉත් 

යනු රඵන ඳවුේ නැත ඳි ංචි කිරීභ. 

 
ෑේර ි ්ත්රික්තද 2016 ර්තද වා 

2017 ර්තද තත් ි ්ත්රික් කිහිඳඹ ඇමදුව 

නාඹඹෑතේ ආඳො තත්ත්ඹ් තවේතුත් 

ලධා වාලධ වු වා නාඹඹෑතේ අධි අොනභ 

තවේතුත් තභ ඳි ංචි ්නානඹ්ත් ඉත් 

ශයුතු තර ජාති ත ඩනැන්  ඳර්තදණ 

ංශේධානඹ ශේඇම් වඳුනා්නා රෙ ඳවුේ 

නැත ඳි ංචි කිරීතේ ැඩටවන ි ්ත්රික් 

14 ක්රිඹාත්භ තද. 
 

තේන ශේට වඳුනා තන ඇති වා ඉි රිතදීම 

වඳුනා ්නා ප්රතිරාීන ඳවුේ 15,025ක් 

ආයක්ෂිත ්නානඹ්හි නැත ඳි ංචි කිරීභ 

වා රඵා ්නා රෙ අභාතය භණ්ඩර 

අනුභැතිඹ් අනු ඵදුේර, නුයඑිබඹ, 

භවනුය, භාතතේ, ෑේර, ළුතය, භාතය, 

යත්නපුය, වේඵ්තත ට, ාේර, ත ශම, 

ේඳව, කුරුණෑර වා තභ ණයාර ඹන 

ි ්ත්රික්ඹ්හි ප්රාතද්ය ඹ තේේ ත ට්ඨා 

121  ි ්ත්රික් තේේරු්තේ වා ප්රාතද්ය ඹ 

තේේරු්තේ අධීක්ෂණඹ ඹටතත් තභභ 

ැඩටවන ක්රිඹාත්භ තිල් ඳතී.   
 

ක අනු, ජාති ත ඩනැන්  ඳර්තදණ 
ංශේධානඹ ශේඇම් තභ ඳි ංචි ්නානඹ්ත් 
ඉත් ශයුතු තර තේ ෙක්ා වඳුනා ්නා 
රෙ ප්රතිරාීන ඳවුේ 12,637 ක් නැත ඳි ංචි 
කිරීභ, එභ ආඹතනතද තාක්ෂි  ොඹත්ඹ 
වා ජාති ආඳො වන තේා භධය්නානතද 
මූරය ප්රතිඳාෙන ැඳයීභ වා ේඵ්ධීයණඹ 
ඹටතත් ඇමදු තතර්. 
 

අභාතය භණ්ඩර අනුභැතිඹ් අනු ඳවත 

ශේේඳ අ්නා 03 ඹටතත් ප්රතිරාීන ඳවුේ 

නැත ඳි ංචි කිරීේ ඇමදු යනු රඵයි.  
 

 ඉඩභක්  භ ලධක්  ිලරීම 
ැනීභට රු. ිල .1.6 ක්  රඵා ීමභ. 

 ඉඩභක්  ිලරීම ැනීභ වා රු. ිල . 
0.4 ක් ව එහි ලධ ඉි කිරීභ වා 
රු. ිල . 1.2 ක් රඵා ීමභ. 

 යජතද ඉඩේ රඵාීම එභ ඉඩතභහි  
ලධ ඉි කිරීභ වා රු. ිල . 1.2 ක් 
රඵා ීමභ. 
 
 

 

 

 ෑේර ි ්ත්රික්තද 2016 ර්තද ඇමට 
ක්රිඹාත්භ යන රෙ නැත ඳි ංචි කිරීතේ 
ැඩටවතනහි 2020-12-31 ි නට ප්රතිඹ  
93%කි. ශේඹෙභ රුපිඹේ ිල ඹන 2,005.32 වා 
ඉි යන රෙ ලධා ංයා 119 කි. 
 

 ශේඹිබ ාර  ණඹ තවේතුත් ඇමදුන වාලධඹ 
අභ කිරීභ වා මූරය වා තබෞතිහ ඳවසුේ 
ැඳයීභ. 

ි යිනට ඵරඳානු රඵන ශේඹිබ ාර  ි  
තත්ත්ඹ තවේතුත් තභ ත්රෙලධ ඳානීඹ ජර 
අලයතා පුයා ත තන වැකි තඵ තවෝ 
පිරික් පීඩාට ඳත්තද. 2020 ර්තද 
පීඩාට ඳත්ව ඳවුේ 310,742 ජනතා 
තනුත් ඳානීඹ ජර අලයතා පුයාලීභ 
වා ි යිත් ඇමඹලුභ ි ්ත්රික් තේේ 
ත ට්ඨාල තත ට්රැක්ටර් ඵවුර් 364 ක් 
තර රි ඵවුර් 133 වා ජර ටැංකි 11,936 ක් 
රඵා ීම ඇති අතය 2020 ර්තද ඳානීඹ ජරඹ 
රඵීමතේ පිරිැඹ තනුත් රු.ිල. 143  
ප්රතිඳාෙන අොර ි ්ත්රික් තේේ රු් තත 
රඵා ීම ඇත.   

 

 සුයක්ෂිත භධය්නානර ඳවසුේ ැලි යුත 
කිරීභ. 
 

ආඳෝට ලධය්තයතඹ් ත දුරුන 
ප්රාතද්ය ඹ තේේ ත ට්ඨාලඹ්හි ශේඳතට 
ඳත්ශේඹ වැකි  ජනතා ඩාත් සුයක්ෂිත යා 
තැබීභට වා ඔවු්තේ මූ  අලයතාඹ් 
පුයා ඹ වැකි ඳරියඹක් ලධර්භාණඹ කිරීභ 
වා ි ්ත්රික් භට්ටිල් තතෝයාත් සුයක්ෂිත 
භධය්නාන 325 නීඳායක් වා ඹටිතර 

ජ ියකහර් හභ් රහඅරමුදහ 

2019.04.01 ඇමට 2020.03.31 ෙක්ා  

රු. 287,978,491.08 

ම ශ හභ් ණ්ඩ ගත රහප්රියප දන  

2020.04.01 ඇමට 2020.12.31 ෙක්ා 

රු. 320,761,089.46  

2017 ර්තද ආයේබ යන රෙ 

නැත ඳි ංචි කිරීතේ ැඩටවන 

වා ැඹය ඇති වනළු වනෙර රු.ිල  

3,811.22කි. 
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ඳවසුේ ැලි යුත කිරීභ 2018 ර්තද 
ආයේබ යන රි . ක වා ඇත්තතේ්තුත 
වනළු වනෙර රු.ිල 325.25කි. එභ ප්රතිඳාෙන 
ප්රභාණතඹ් 2020 ර්ඹ වා ත් යන 
රෙ ප්රභාණඹ රු.ිල 58.40 කි. ඉ් රු.ිල 
56.08ක් ැඹ යිල් ි ්ත්රික් 14  
ප්රාතද්ය ඹ තේේ ත ට්ඨා 34  සුයක්ෂිත 
භධය්නාන 38 ඳවසුේ ැලි යුත යන 
රි . 

 ආඳො වන තේා තත යතුරු ඳද්ධතී් 
ලක්තිභත් කිරීභ. 

ආඳො වන තේා ටයුතු ඳවසු ය ැනීභ 

වා 2013 ර්තද ලධර්භාණඹ යන රෙ 

ආඳො වන තේා ැරසීතේ ැරැ්භ  ර් 

2017 ීම තරෝ ආවාය ංශේධානතද (WFP) 

තාක්ි  වාඹ ඇති වන තේා 

ැරසීතේ ඹා්ත්රණඹ ඩාත් ාර්ඹක්භ වා 

පරොයි ඇමදු කිරීභ වා ආඳො වන තේා 

තඳය සොනේ වීතේ වා ප්රතිචාය ෙැක්වීතේ 

ැරැ්භ ( අශේලධල්චිතතා ැරැ්භ) තරඇම්  

ැලි යුත ත ට එඹ භාර්ත ෙත්ත 

ඳද්ධතිඹක් (On Line System) ෙක්ා 

ර්ධනඹ යන රීම. වි ඇම අ්නාීම 

ක්රිඹාත්භ වීභ වා අලය ඳවත ව් 

තත යතුරු එභ ෙත්ත ඳද්ධතිඹ භන්් රඵා ත 

වැකි ඳරිි  ලධර්භාණඹ ත ට ඇත.  

 වි ඇම ආඳො අ්නාීම වන 

තේා ටයුතු වා ෘජු 

ේඵ්ධන ලධරධාරී්තේ 

්ලධතදෙන තත යතුරු  

 ග්රාභලධරධාරී ත ට්ඨාඹ්හි 

්ලධතදෙන තත යතුරු  

 ංතුය ආඳොට රක්ශේඹ වැකි ග්රාභ 

ලධරධාරී ත ට්ඨා අනු ඇමතිඹභ  

 වඳුනාත් ග්රාභ ලධරධාරී ත ට්ඨා 

ර ඵරඳෑභට රක් ශේඹ වැකි ඳවුේ 

ංයා  

 ඵරඳෑභට රක්ශේඹ වැකි ඳවුේ රැශේඹ 

වැකි සුයක්ෂිත භධය්නාන 

තත යතුරු  

 සුයක්ෂිත භධය්නාන තභතවයුේ 

ිලටු පි ඵ තත යතුරු  

 ඉි රිඹට ංර්ධනඹ ශයුතු වඳුනා 

ත් සුයක්ෂිත භධය්නාන පිිබඵ 

තත යතුරු  

 සුයක්ෂිත භධය්නාන තේා 

ඳඹ්න්තේ තත යතුරු 

 ආඳො වන තේා ිලටු පිිබඵ 

තත යතුරු  

 වි ඇම අ්නාීම අලය තතැයි 

වඳුනා තන ඇති ආවාය ද්රය 

පිිබඵ තත යතුරු 
  

තභභ තත යතුරු http://www.ndrsc.lk/  තබ් අඩශේඹ 

වයවා ඕනෑභ ඳරිය රඹකුට රඵා ත වැකි න ඳරිි  

ඇතුරත් ත ට ඇත. 

 

 

ර්තභාන අශේලධල්චිතතා ැර්භ ාර්ෂි 

ඹාත්ාලීන කිරීභ තුිබ් ප් යාතද්ශිඹ භට්ටතේ යජතද 

ලධරධාරී් වා වන තේා ලධරධාරී්තේ අධීක්ණඹ 

ඹටතත්  ැරසුේ ඩාත් ාර්න ක්රිඹාත්භ කිරීභට 

වැකිඹා රැබී ඇත. 

ආඳො තවේතුත් වාලධඹට ඳත්න ලධා වා 
ාර්ඹක්භ වා ඩාත් පරොයී තර ප්රතිරාියඹා තත 
අත්තිායේ තවීතේ අයවනි ් 2018 ර්තද ඇමට 
ලධා වාලධ ්ි  රඵාීමතේ ීම ඉි රිඳත යනු රඵන 
අඹදුේ ඳත් ප්රාතද්ය ඹ තේේ ත ට්ඨාල භට්ටිල් 
ඇතුශත් කිරීභ වා භාර්ත ෙත්ත ඳද්ධතිඹක් ( On 
Line System) ලධර්භාණඹ ත ට ඇත. 
http://housing.ndrsc.lk/authentication තේ නශේට 
එහි ඇතුශත් ත ට ඇති අඹදුේඳත් ංයා ඳවත 
ෙක්ා ඇත.  

 

 

 

 

ර්ඹ අඹදුේඳත් ංයා 

2019 20,039 

2020 11,613 
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2..2.හඅභිඡයෝගත 

2.2.1.හවල්ඡේහකටයුතුහඅංයහ 
 

2.2.1.1.හප නහඅංය 

 2020 ර්තද ඳැති තෝශේඩ් - 19 ංත 
තත්ඹ තවේතුත් ැරසුේ යන රෙ 
ැඩටව් අතප්ක්ෂිත භට්ටතභ් ක්රිඹාත්භ 
කිරීභට තන වැකි වීභ. 
 

 2020 ර්තද ඳැති තෝශේඩ් - 19 ංත 
තත්ත්ඹ තවේතුත් 2020 ර්ඹ වා 
ංචාය ලධා ත් කිරීේ ටයුතු ලධඇම ඳරිි  
ඇමදු කිරීභට තන වැකි වීභ. 

 

 ්තද්ල ටයුතු අංලතද ඳතින ඇමඹලුභ අංල 
වා ඉේලුේ යන ප්රභාණඹට අනුයුක්ත 
කිරීභට තයේ ප්රභාණත් ාර්ඹ භණ්ඩරඹක් 
තන භැති වීභ. 

 න ලධරධාරී් ැල ප්රභාණඹක් තේතද ලධයත 
න අතය අත්ෙැකීේ හිත ලධරධාරී්තේ හිවඹ 
ව ශේඹ පුහුත ලධරධාරී් තටි ාරඹක් තුශ 
්නාන භාරු වීභ. 
 

 ලධය්තයතඹ් ලධරධාරී් ්නාන භාරු රඵා 
ැනීභ. 

 

 අභාතයාංලතද ව ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාරර 
ව ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරර ශේෙුත් 

තැඳැේ (outlook) පරොයි තර බාශේතා තන  
කිරීභ. 

 

 තෙභශ වා ඉංග්රීඇම බාා ෙැනුභ හිත ලධරධාරී්තේ 
හිවඹ. 

 

 ංචාය ඵංරා වා ඳතින ඉේලීේ 
පුයාලීභට ප්රභාණත් ඉඩ ඳවසුේ තන භැති 
වීභ. 

 

 ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාර ව අභාතයාංලඹ අතය 
ංචාය ඵංරා ේඵ්ධ තත යතුරු 
ේඵ්ධීයණතඹහි ැටලු ඳැතීභ. 

 

2.2.1.2.හවංලර්රනහඅංය 

 2020 ර්තද අතුරු ේභත න්තේ වතයක් 
භඟි් ප්රතිඳාෙන ත් ය ඇති ඵැශේ්, එභ 
න්තේරට අොර ාර සීභා තුශ ප්රතිඳාෙන 
පර්ණ ලතඹ් උඳතඹෝජනඹ ය ැනීභට 
අඳවසු වීභ. 
 

 ත ශේඩ් - 19 ංත තත්ත්ඹ තවේතුත් 
අතප්ක්ෂිත තබෞති ප්රතිඹ ශවාය ැනීභට 
අඳවසු වීභ. 

 

 ජාති අඹැඹ චක්රතේ 05/2019 හි ඳරිි  න 
යාඳෘති ආයේබ කිරීභට තන වැකි වීභ ලධා 2020 
ර්තද ක්රිඹාාරී ැරැභ්ට අනු ටයුතු 
කිරීභට තන වැකි වීභ. 

 

 

 

2.2.1.3.හමූයහඅංය 
 

 අොර අංල ් ව ි ්ත්රික් තේේ 
ාර්ඹාර ් ලධඹිලත තදරාට පුතයෝනනඹ 
යන රෙ තත යතුරු එක්රැ් කිරීතේ දු්යතා. 
 

 මූරය ාර්තායණඹ වා ඇතැේපුතයෝනනඹ 
යන රෙ ිලනුේ ප්රතඹෝජනත් තන වීභ. 

 

 මූරය ාර්ඹ ාධන තත යතුරු තන භැතිභ. 
 

 ලධඇම තවීේ ඳද්ධතිඹක් වා ප්රභාණත් 
ප්රතිඳාෙන තන භැති වීභ. 
 

 තවීේ ක්රිඹා ඹ වා අලය  ඹකිඹශේ  භව 
ේපර්ණ යන රෙ වුචර් ඉි රිඳත් තන කිරීභ. 

 

 සීිලත  අඹැඹ  ප්රතිඳාෙන, තාක්ි  ඇයීේ 
ිලටු ව ප්රේඳාෙන ිලටු වා සුදුසු ි නඹ් 
ව තදරා් ත ඹා ැනීභ වා අංල ් 
රැතඵන වි ඇම ඉේලීේ. 

 

 ර්ඹ වා න ඇමඹළුභ ශේඹෙේ පිඹා ැනීභ 
වා බාණ්ඩාායඹ ශේඇම් අලය ප්රතිඳාෙන 
ත් තන කිරීභ. 

 

2.2.1.4.හවිමර්නහඅංයහ 

 භවජන ඳැිලි   ප්රවනතායණඹ කිරීභ 
තවේතුත් ශේභර්ලන ටයුතු කිරීභ වා 
ශේභර්ලන ලධරධාරී්තේ ඳතින හිවඹ . 
 

 ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාරඹ්හි පිහිටුා ඇති 
ශේභර්ලන කර ටයුතු අක්රීඹ වීභ ලධා 
ෘජුභ අභාතයංලඹට  රැතඵන ඳැිලි   
ංයා ඉවශ ඹාභ. 

 

 ශේභර්ලන ටයුතු ඇමදු කිරීතේීම ලධරධාරී්තේ 
තඳෞද්  ආයක්ාට අියතඹෝ එේර වීභ. 

 

 අතනකුත් යාජය අඹතනඹ්ත් තත යතුරු 
රඵා ැනීතේීම ඇතින ඵාධා. 

  උො: රී රංා තඳ ලීඇමඹ, අේර් තවෝ දූණ 

තචෝෙනා ශේභර්ලන ත ිල් බා 
 

 තෙභශ භාධය ඳැිලි   ේඵ්ධ ටයුතු 
කිරීතේීම බාා ඳරිර්තනතඹහි ැටලු ඳැන 
නැගීභ. 
 

 උද්ත ඇති ත ශේඩ් 19  ංත තත්ත්ඹ 
තවේතුත් ශේභර්ලන ටයුතුරට ඵාධා 
එේරවීභ.  

 

2.2.1.5. ව්ලඡේහකටයුතුහඅංය 

2.2.1.5.1. ිරව්ත්රි්හප නහඅංය 

 ාර්ඹ භණ්ඩර හිවඹ 

 

 

 

 
 

 

 

ය වනේ බාතදීම අංලතඹහි යාජාරි ටයුතු 
ටයුතු ඉටු කිරීතේීම ප්රභාණත් 
ාර්ඹභණ්ඩරඹක් තන භැති වීතේ ැටලුක් ඇති 
වීභ වයවා යාජාරි ටයුතු ලධඹිලත ඳරිි  ඉටු 
කිරීතේ අියතඹෝඹක් ඳැති අතය අංලඹට 
අනුයුක්ත ාර්ඹ භණ්ඩරතද ාර්ඹයක්භතා 
භත අොශ යාජාරි ටයුතු ාර්න ඉටු යන 
රීම. 
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2.2.1.5.2. ග්ර මලධර  පහප නහඅංය 

 ග්රාභ ලධරධාරී තනතුය වා රී රංා ග්රාභ 
ලධරධාරී තේඹ ඹනුත් තේාක්  ්නාපිත 
ය ක වා තනභ තේා ය්නාක් ් 
කිරීභ වා ප්රතිඳත්තිභඹ රුණක් ලතඹ් 
රා අභාතය භණ්ඩරතද අනුභැතිඹ රඵා 
තන ඇත. ක අනු,  ජාති ැටුප් වා තේ 
ංයා ත ිල් බා තත තේා ය්නා 
තටුේඳත ඉි රිඳත් ය සුදුසු ැටුප් තරඹක් 
රඵා ැනීභ වා ටයුතු යිල් ඳතී. 
 

 ග්රාභ ලධරධාරී තේතද I, II වා III තරේි  වා 
ාර්ඹක්භතා ඩඉේ ශේබා ැට් ර අතය. 
තභභ ශේබා යට තෙයක් ඵැඟි් 
ඳැැත්ශේඹ යුතු ඵැශේ් ඳැති තත්ඹ භත එතේ 
ටයුතු කිරීභ අියතඹෝඹක් තද. 

 

 අතනකුත් ලධරධාරී්තේ යාජාරී කීේ 
වා ඵරඳෑභක් තන න ආායතඹ් 
ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී යාජාරී රැයි්තු 
ංතලෝධනඹ කිරීභ. 
  

 2020 ර්ඹ වා ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී 
තනතුයට ඵා ැනීභ වා ැස ැට් 
ඳත්රඹ යාජය තේා ත ිල් බාතද 
අනුභැතිඹ වා තඹ වන ය ඇත. 

 

 

 2020 ර්ඹ වා ග්රාභ ලධරධාරී III තරේි ඹට 
ලධරධාරී්  ඵා ැනීභට ැට් ඳත්රඹක් 
තටුේඳත් ය ලධර්තද්ල රඵා ැනීභ  වා 
ශේබා තෙඳාර්තතේ්තු තත තඹ වන ර 
අතය, 2016 තර් ඳැැත්ව තයව ශේබාඹ 
භතෙ තතන ය ඵා ැනීභ වා ේවන 
ඳරීක්ණ ඳත්ිල් තභභ ටයුතු ඇමදු යන 
රීම. 

 

 ග්රාභ ලධරධාරී ාර්ඹාර ශභනායණ තයව 
ඳැැත්වීභ වා න ලධර්නාඹ ව උඳතේ 
ඇමඹළුභ ි ්ත්රික් තේේරු් ව ප්රාතද්ය ඹ 
තේේරු් තත තඹ වනය ඇති අතය, 
භැතියණඹ ව ත ශේඩ් 19 ංතඹ ැලධ 
ාර්ඹබායඹ් ැල අ්නාීම ග්රාභ ලධරධාරී් 
තත තභ් කීභක් ඳැරීභ අියතඹෝඹක් 
ශේඹ. 

  

 ය 07ට යක් තර ්නානභාරු කිරීභ 
තර ඳැැති ්නාන භාරු ප්රතිඳත්තිඹ ය 
05ක් තර ංතලෝධනඹ ය  ග්රාභ ලධරධාරී ව 
ඳරිඳාරන ග්රාභ ලධරධාරී ාර්ෂි ්නාන භාරු 
ප්රතිඳත්තිඹ ංතලෝධනඹ ය අනුභැතිඹ වා 
යාජය තේා ත ිල් බා තත තඹ වන 
කිරීභ. 

 

2.2.1.6.හදංජිඡන්තරුහඅංය 

 පුහුත/නුපුහුත ේරු් අංලඹ තු 
තන භැති වීභ. 
 

 “ලධර භැදුය” ත ඩනැන්ේතේ ඉි කිරීේ 

ආඹතනතඹහි නඩත්තු ාර සීභා 2020.12.26 
ි තන් අ් න ඵැශේ් නඩත්තු ාර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹක් ඵා ැනීභ/ නඩත්තු ාර්ඹඹ් 
ඵාහිය ආඹතනඹට ඳැරීභ. 

 

 “ලධර භැදුය” ත ඩනැන්ේතේ නඩත්තු  
ාර්ඹඹ් ේඵ්ධතඹ් ි .තේ.ා. භ 

ේඵ්ධීයණතදීම ඳැන නන්න දු්යතා . 
 

 ඉි කිරීේ යාඳෘතී්හි ප්රතිඹ රඵාැනීතේි  

ි .තේ.ා. වා ේඵ්ධීයණතදීම දු්යතා ඳැන 

නැගීභ. 

 

2.2.1.7.හක්රමවම්ප දනහඅංය 

 ඳරිර්තන ක්රිඹා තදීම තෙභශ බාා පිිබඵ 

ලධරධාරී්තේ හිවඹ. 
 

 අබයාරාීන උඳාධීධාරී පුහුත ලධරධාරී් ඳභණක් 
තභභ අංලතද තේතද තඹීමභ. 
 

 ලධතය ාර්ඹ භණ්ඩරඹක් අනුභත තන වීභ. 
 

 ාර්ඹාර ඳරිරඹ ත දුයටත් ලධඇම ඳරිි  ේපර්ණ 
තන වීභ. 

 

 ඉරක් ත ශේලාර ාර්ඹබායඹක් තටි ාරඹක් 
තුශ ලධභ කිරීභ. 

 

 න අංලඹක් තර ්නාපිත ව ඵැශේ් ාර්ඹබායඹ 
ේඵ්ධතඹ් අතනකුත් අංල අතය රඳා 
ැනීභට ඹේ ාරඹක් අලය වීභ. 
 

 යාජාරි ඳවසුත් ඇමදු ය ැනීභට වැකි ඳරිි  
ාර්ඹාර ඳරිරඹ ් තන වීභ. 

 න අංලඹක් තර ්නාපිත වීභ ලධා තභභ 
අංලඹට අොශ න යාජාරී තත් අංල භව 
ද්ශේත්යණඹ වීේ. 

 

2.2.1.8. ප්ර ඡේයයහපරිප නහප්රියවංව්කර හ

අංය 

 ග්රාභ ලධරධාරී් ශේඇම් ෘව ෙත්ත තයාඳනඹට 
වා ඹාත්ාලීන කිරීභට අලය බිේ භට්ටතේ 
අතිතර් භාන ේඳත් ේඳාෙනඹ වා 
තෝශේඩ්-19 තෞයායක්ණ 
භාර්තෝඳතද්ලනරට අොර තවංචි/සීභාකිරීේ 
ඹටතත් ග්රාභ ලධරධාරි් තත අලය තත යතුරු 
ංලධතදෙන තාක්ණ පුහුත රඵා ීමභ 
අියතඹෝඹක් ඇත. 

 

 ප්රේඳාි ත ටැබ් ඳරිණ ඹ්ත්ර වා ඳරිණ  
වනද්රණ ඹ්ත්ර ැඳයීභ ලනේ කිරීභ වා අලය 
අතිතර් මූරය ප්රතිඳාෙන ඳඹා ැනීභ (2021 
වා වනළු අතප්ක්ෂිත ප්රතිඳාෙන රු. ිල. 1,495 
වුෙ අනුභත වී ඇත්තත් රු. ිල. 665කි.) වා 
ඉි රිතද ීම ග්රා.ලධ. ේ 14,022භ ආයණඹ 
යිල් තභඹ ක්රිඹාත්භ කිරීභට අලය 
අතිතර් ේඳත් ඳඹා ැනීභ. 
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2.2.2.හඅභ්යන්තරරහකටයුතුහඅංයහ 

2.2.2.1.හආගතමනහශ හවිගතමනහඡදප ර්රඡම්න්තතුල 

 වීා ාරඹ ඉක්භා රැීම ඇමටීභ : ශේතද්ශිඹ් 
ාරඹ ඉක්භා රැඳී ඇමටින අන්ාරීම, අොශ 
පුද්රඹා රැඳී ඇමටින න්ානඹ අනායණඹ ය 
ැනීභ වා ඳද්ධතිඹක් තන භැති වීභ. 
 

 අධානේ වත පුද්රඹ් :  යට තුශට ඇතුළු 
න ශේට අොනේ වත පුද්රඹ් වඳුනා 
ැනීතේ දු්යතාඹ. 
 

 තාා  යා ැනීතේ ඳවසු : ශේතද්ශිඹ් 
වා ෙැනට ඳතින තාා  යා ැනීතේ 
ඳවසුේ ප්රභාණත් තන වීභ වා න ඉි කිරීේ 
වා ප්රතිඳාෙන තන රැබීභ. 

 

2.2.2.2.හ පුේගතයින්තහ ලිය පිරංචිහ කි පඡම්හ

ඡදප ර්රඡම්න්තතුල 
 

විදුත්හජ ියකහශකඳුනුම්පත්හලය පිියය 

 ඇතැේ ප්රධාන ප්රේඳාෙනඹ් පිිබඵ අභාතය 
භණ්ඩර තීයණ රඵාැනීභට ේ තවීභ වා ජාති 
ප්රේඳාෙන ත ිලභ තත ැඳයුේරු් ශේඇම් 
ඉි රිඳත් යන රෙ ඳැිලි   භත ප්රභාෙ වීභ. 
 

 2019 තර් අාන ාර්තුතදීම ඳත්න රෙ 
ජනාධිඳතියණඹ වා භවා භැතියණඹ තවේතුත් 
වා අභාතයාංල තන් වීේ භත යාඳෘතිතද ාරඹ 
ීමර්ක කිරීභ වා තඹ වන යන රෙ අභාතය භණ්ඩර 
ංතද්ල වා තීයණ රඵාැනීභ ප්රභාෙ වීභ.  
 

 යාඳෘති ාර සීභා ීමර්ක යැනීභ වා 
2020.01.28 ි න ඉි රිඳත් යන රෙ අභාතය 
භණ්ඩර ංතද්ලඹ වා 2020.02.19 රෙ තීයණඹ 
වුතද යාඳෘතිතද ටයුතු ICTA ආඹතනඹ භඟි් 
ක්රිඹාත්භ කිරීභටඹ. එතවත්, ත දුයටත් අභාතයංල 
තේේතුභාතේ ප්රධානත්තඹ්, තෙඳාර්තතේ්තු, 
යාඳෘතිඹ වා ICTA ආඹතනඹ භව ඳැති 
ාච්ඡා අනු, යාඳෘති ටයුතු ඉි රිඹට යතන 
ඹාභ වා න ැරසුේ  ් යන රීම. එභ 
ැරසුේ ක්රිඹාත්භ කිරීභ වා නැත අභාතය 
භණ්ඩර ංතද්ලඹක් අතිරු ජනාධිඳතිතුභා ශේඇම් 

2020.11.04 ි න ඉි රිඳත් ර අතය, යාඳෘතිතද 
ාරඹ ීමර්ක කිරීභ ඇතුළු, අොර යාඳෘතිඹ 
2022.12.31 ි තන් අ් කිරීභට ඹටත් අභාතය 
භණ්ඩර අනුභැතිඹ 2020.11.16 ි න රඵා ීම ඇත. 
තභභ අනුභැතිඹ ප්රභාෙ වීභ භත 2020 යට අොශ 
ඇමඹලු ප්රේඳාෙන ඉටු කිරීභට තන වැකි ශේඹ. 
 

 තෙඳාර්තතේ්තු අලයතා රිල් ශේෙුත් 
ජාති වැඳුනුේඳත් ලධකුත් කිරීභ වා ජාති පුද්ර 
නාභ තේණඹ ්නාපිත කිරීභට අොර භෘදුාංඹ 
ෙවා ව  ප්රේඳාෙන  ඹශේ  ් ය තිබුණ ෙ 
අභාතය භණ්ඩර අනුභැතී් ප්රභාෙ වීභ භත 
ප්රේඳාෙන ක්රිඹා ඹ ප්රභාෙ වීභ. 

 

 අභාතය භණ්ඩර ප්රේඳාෙන ිලටු භඟි් තඳය 
වනද්රිත ාඩ්ඳත් ිල. 5ට  අොර ප්රේඳාෙනඹ වා 
තෙඳාර්තතේ්තු පුද්රාතයෝඳණ ඳද්ධතිඹ ැල 
ි යුත කිරීභ ෙවා ව ප්රේඳාෙනඹ අත්හිටුවීභ.  

 

 අභාතය භණ්ඩර අනුභැතිඹ ප්රභාෙ වීභ වා ප්රතිඳාෙන 
තන රැබීභ භත තෙඳාර්තතේ්තු ප්රධාන ාර්ඹාර 
වා ඳශාත් වා ප්රාතද්ය ඹ ාර්ඹාර ර නඩත්තු වා 
තේා ටයුතු රට ේඵ්ධ තේා න්ශේසුේ 
අත්් කිරීභ ප්රභාෙ වීභ. 

 

2.3.හඅන ගතරහද්ක 
 

2.3.1.හවල්ඡේහකටයුතුහඅංය 
 

2.3.1.1.හප නහඅංය 
 න තාක්ණඹට අනුත න ඳරිි  ්තද්ල 

ටයුතු අංලතද ාර්ඹ භණ්ඩර තත යතුරු ව 
තඳෞද්   පි ත නුරට ඇතුශත් ශ යුතු 
තත යතුරු ඇතුශත් කිරීභ වා න ෙත්ත 
ඳද්ධතිඹක් 2021 ර්ඹ තුශීම ් කිරීභ. 
 

 ංචාය ඵංරාර ාභය ඳවසුේ ඹටිතර 
ඳවසුේ ැලි යුත කිරීභ. 

 

 ංචාය ලධා ත් කිරීතේීම තවීේ කිරීභ 
භාර්ත ක්රභඹට ඇමදු කිරීභට ැරසුේ කිරීභ. 

 

 ්තද්ල ටයුතු අංලතද ඇමඹලුභ ලධරධාරී් 
ආයණඹ න ඳරිි  පුහුත වීේ රඵා ීමභ. 

 

 තේා පරොයීතාඹ ඉවශ නැංවීභට වැකි න 
ඳරිි  ආඹතන ුවඹක් ඇති කිරීභ. 

 

 ක ක ශේඹඹ් වා ර්ඹ තුශ ත් න 

ප්රතිඳාෙන ඩාත් පරොයී තර එභ අයවනත ඉටු 
යා ැනීභට වැකි න ඳරිි  තඹෙවීභ 
ේඵ්ධතඹ් අංලතද භාණ්ඩ  
ලධරධාරී්තේ ෘජු අධීක්ණඹට ඳත් කිරීභ. 

 

2.3.1.2.හවංලර්රනහඅංය 

 භාෙේඳාභ ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරඹ - ෙැනට 
උඳ ාර්ඹාරඹක් තර ඳත්ාතන ඹන අතය 
ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරඹක් තර ්නාපිත 
කිරීභ. 
 

 කු ඹාපිටිඹ ඵටහිය ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරඹ 
-  න තතභවේ ත ඩනැන්ේර ඉි කිරීභ. 

 

 කු ඹාපිටිඹ නැතනහිය ප්රාතද්ය ඹ තේේ 
ාර්ඹාරඹ -  න තතභවේ ත ඩනැන්ේර 
ඉි කිරීභ. 

 

 ආයච්චිට්ටු ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාරඹ-  
න තතභවේ ත ඩනැන්ේර ඉි කිරීභ. 

 

 අනුයාධපුය ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාර ඳරිඳාරන 
ංකීර්ණඹ ඉි කිරීභ. 
 

 තෙහිර ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාර න 
ත ඩනැන්ේර ඉි කිරීභ 

 

 වනරතිද ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාරඹ ඉි කිරීභ-  
තෙන අි ඹය. 

 

 කි තන ච්චි ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාරඹ 
ඉි කිරීභ-  තෙන අි ඹය. 

 

 භඩරපු ි ්ත්රික් තේේ ාර්ඹාරඹ 
ඉි කිරීභ - අතිතර් ැඩ වා. 
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2.3.1.3.හමූයහඅංය 

 අොශ ආඹතනර ඇමඹලු භට්ටේ වා, පරොයී, 

වීභක් ව ශේලධශේෙබාඹකි් යුතු ලධභැවුභක් 
රඵා ීමභ 
 

 ාර්ඹක්භ වා පරොයී තවීමී ඳද්ධතිඹක් 
ැලි යුත කිරීභ. 

 

 ආඹතනතද ාර්ඹක්භ තේාක් වති 
කිරීභ වා ලධඇම ප්රිලතිතඹ් වා ප්රභාණතඹ් 
ලධඇම තදරාට ලධඇම බාණ්ඩ වා තේා ැඳයීභ. 

 

 ්තද්ල ටයුතු අංලඹ, ි ්ත්රික් වා ප්රාතද්ය ඹ 
තේේ ාර්ඹාරර අයවනෙේ ශභනායණඹ 
ඩාත් ාර්ඹක්භ කිරීභ. 

 
2.3.1.4.හවිමර්නහඅංයහ 

 ලධරධාරී්තේ තේා තෘප්තිඹ නංාලීභ වා 
ශේධිභත් උ් කිරීතේ ඳටිඳාටිඹක් ඇති ය 
ලධරධාරී් එක් එක් තරේි  තත 
අ්තර්ග්රවණඹ කිරීභ. 
 

 ාර්ඹාර ඳරීක්ණ පුළුේ කිරීභ 
 

 ි ්ත්රික් ක ලක්තිභත් කිරීභ. 
 

 භ්ත ාර්ඹ භණ්ඩරඹ වාභ අණ්ඩ 
ධාරිතා ංර්ධන පුහුත ැඩටව් 
ක්රිඹාත්භ කිරීභ වා ඔවු් වා අොශන 
උ් අධයාඳන අ්නා රඵාීමභ. 

 

 ඳැිලි ේර තභතවඹවීභ වා ාක්ෂි රඵාීමතේ 
ටයුතුර තත්ත්ඹ් ඉවශ නැංවීභට 
ැඩපිිබතරක් ැසීභ. 

 

 ි ්ත්රික් වා ප්රාතද්ය ඹ ඳාරන ුවඹට අඹත් 
යාජය ආඹතනර ංචා වා දූණ ැශැක්වීතේ 
ඹා්ත්රණඹක් වඳු්ාීමභ. 

 

 දුයනන භන්් ඉි රිඳත්න භවජන ඳැිලි   
ව තසු ඳැිලි   වා ඳසුශේඳයේ 
ක්රිඹා ඹක් වඳු්ා ීමභ. 

 

2.3.1.5.ව්ලඡේහකටයුතුහඅංය 
 

2.3.1.5.1.ිරව්ත්රි්හප නහඅංය 
 

 2021 ර්තදීම ඳැැත්වීභට ලධඹිලත ලධෙව් 
ි න භරු උතශර අති උත්ර්ත් අ්ෙිල් 
ඳැැත්වීභට ටයුතු ංශේධානඹ ය ඇත. 
 

 තාක්ණ තේතද ව ැරසුේ ශිේපී තේතද 
ලධරධාරී් වා 2021 ර්තදීම පුහුත 
ැඩටව් ක්රිඹාත්භ කිරීභට ලධඹිලතඹ. 

 

 2020 ලධෙව් ි න උතශර ැභරීභ ලධිලත්තත් 
ඇමදු යන රෙ ඳැශ ඇමටුවීතේ යාඳෘතිඹ තභභ 
ර්ඹ වාෙ ඉතා ාර්න තර ක්රිඹාත්භ 
කිරීභ. 
 

හ 

2.3.1.5.2.හප්ර ඡේයයහහහප නහඅංය 

 යාජය ඹා්ත්රණඹ ලිටටේයණඹ කිරීභට අොශ 

යාඳෘති ි ඹත් කිරීභ (e - DS යාඳෘතිඹ ) 
 

 රංා පුයා යජතද ඉඩේර තන ශේඳී ඇති 
ඉඩේ ැටලු ශේඳීතේ ජංභ ැඩටවනක් 
ක්රිඹාත්භ කිරීභට අලය ටයුතු ඇමදු කිරීභ. 

 

 ප්රාතද්ය ඹ ඳරිඳාරනඹ ෙවා න ලප්තරෝභා 
ඳාඨභාරාක් වදු්ා ීමභ. 

 

 ඇමඹලුභ ප්රාතද්ය ඹ තේේ ාර්ඹාර  
ශභනායණ තයඹක් තු ් ප්රවනතාත 
කිරීභ. 

 

 න ඇමභා ලධර්ණඹ ිලටුක් පිහිටුවීභ භන්් 
ප්රාතද්ය ඹ තේේ  ත ට්ඨාල ේඵ්ධ 
ඳැනනැගී ඇති ැටළු ශේීමභ.  

 
2.3.1.6.හදංජිඡන්තරුහඅංය 
 තේාොඹඹ්ට/ බාශේතාය්න්ට ව 

භවජනතාට භනා තර ප්රතිචාය ෙැක්වීභත්, 
තෘප්තිභත් යාජය තේඹක් ැඳයීභට ඉඩ 
ැරතන ඳරිි    ාර්ඹාර ුවඹ ංර්ධනඹ 
කිරීභ. 
 

 උ් තත්ත්තඹ් වා ප්රිලතිතඹ් යුතු ග්රාමීඹ 
භාර් ඉි කිරීභ ැලධ ඹටිතර ඳවසුේ 
ංර්ධන ටයුතු. 

 

 යාජය තේා ලධරධාරී්ට දතද ාරඹ 
තෘප්තිභත් ත කිරීභ වා ංචාය ඵංරා 
ැල ි යුත කිරීභ. 

 

 තියාය ංර්ධන අයවනතරට අනුකර 
ඉි කිරීේ යාඳෘති වා න ක්රභතදෙඹ් 
අනුභනඹ කිරීභ. 
 

2.3.1.7. ක්රමවම්ප දනහඅංය 
 

 අභාතයාංලඹ ව ි ්ත්රික් වා ප්රාතද්ශිඹ 
ාර්ඹාර ලධතඹෝජනඹ න ඳරිි  ඉි රි අවුරුදු 4 
ෙවා කාාරිතී (uniformity) ආායඹට 
භධයාලීන ආතඹෝජන ැඩපිිබතරක් ් 
කිරිභ. 

 ක්රිඹාාරි ැරැ්භ , භධයා න ැරැ්භ, 
ජාති ේඳත් ඳැතිඩ ආි  ැරසුේ  ්
කිරිතේි ත් ප්රතිඹ භාතරෝචනතදි ත් අලය 
තත යතුරු රඵා ැලධභට ඳරිණ භෘදුාං 
ංර්ධනඹ කිරිභ. 
 

 Videos conference භඟි් ප්රති 
භාතරෝචනඹ කිරිභ. 

 

 ි ්ත්රික් ේඵ්ධියණ ිලටු වා ව 
අතයාලය අලයතාඹි  ප්රාතද්ශිඹ 
ේඵ්ධියණ ිලටු ෙවා ෙ අභාතයාංලඹ 
තනුත් ක්රභේඳාෙන අංලතද 
ලධතඹෝිටතතඹකු එභ රැ්ශේභ ෙවා වබාන් ය 
ශේභ. 
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 අභාතයාංලතද අයවනෙේ භත ක්රිඹාත්භ න 
යාඳෘති ක්තත්ර ලධරික්ණ ෙවා ක්රභ 
ේඳාෙන අංලතද ාභාිටතඹකු ේඵ්ධ 
යවීභ. 
 

 ි ්ත්රික් භට්ටතේ තිතඵන ශේතලේ ැටලු වා 
ශේතද්ල ේඳත් තෙඳාර්තතේ්තුට යාඳෘති 
ංේඳ ඳත්රිා ් ය ඉි රිඳත් කිරිභ. 

 

2.3.1.8.හ ප්ර ඡේයයහ පරිප නහ

ප්රියවංව්කර හඅංය 
 

 ඇමඹලු භට්ටේරීම පරොයී කීතභ් යුක්ත 
ව ශේලධශේෙ බාතඹ් යුත් ආඹතන පිහිටුවීභ. 
 

 උඳත්  ඹාඳි ංචි කිරීභෙ ඇතුළු 2030 න ශේට 
ඇමඹලු තෙනාටභ නීතිභඹ අනනයතාඹක් රඵා 
ීමභ. 

 

 ශේතලේතඹ්භ මූරය, ැටුප් ව භාජ 
ආයක්ණ ප්රතිඳත්ති බාශේතඹට ැනීභ ව 
ප්රතිය ලී තර භානත්ඹ ශවා ය ැනීභ. 

 

2.3.2.අභ්යන්තරරහකටයුතුහඅංයහ 

2.3.2.1.හආගතමනහශ හවිගතමනහඡදප ර්රඡම්න්තතුල 

ව්ලයංක්රීයකර ය 
 

   ් තත ටුතඳ ශ ර ්ඹංක්රීඹ ප්රතය්ත 
ඳාරන ඳද්ධතිඹ න්ාපිත කිරීභ. 
 

 වීා ාරසීභා ඉකුත්වීතභ් ඳසු ඇමදු යනු 
රඵන රැීම ඇමටීේ වසුයැනීභ වා ි යින පුයා 
පිහිටි නාතැ් ඳඹන ්නාන  භව 
තෙඳාර්තතේ්තුත ඵැි ඹක් හිත ෙත්ත 
ඳද්ධතිඹක්  ්කිරීභ. 
 

 ශේෙුත් භ් ඵරඳත්රඹ වඳු්ාීමභ. 
 

ඡවේල හලකඩිිරයුණුහකි පම් 

 ආභන වා ශේභන තෙඳාර්තතේ්තුතද ඳශාත් 
ාර්ඹාර ර තත්ත්ඹ ැලි යුත කිරීභ ව 
ඌ, ඵයවන, නැතනහිය ව උතුරු භැෙ 
ඳශාත් ර න ඳශාත් ාර්ඹාර වතයක් 
්නාපිත කිරීභ. 
 

 ඵරඹරත් ලධරධාරී් වා තේා ය්නාක් 
ේඳාෙනඹ කිරීභ. 

 

 තටුේඳත් යන රෙ ආාිල වා ශේාිල 
ඳනත ඵරාත්භ කිරීභ. 

 

 

යටිරහපශසුකම් 

 ජාතය්තය ප්රිලතී්ට අනුකර ත්තර 
ප්රතද්ලතද රැවුේ භධය්නානඹක් ්නාපිත 
කිරීභ. 
 

 ආභන ටයුතු පිිබඵ බුද්ධි කඹ 
ැලි යුත කිරීභ.   

 

2.3.2.2.හ පුේගතයින්තහ ලිය පිරංචිහ කි පඡම්හ

ඡදප ර්රඡම්න්තතුල 
 

 විදුත්හජ ියකහශකඳුනුම්පත්හලය පිියය 

 ඳවුේ කඹක් තර පුද්ර ෙත්ත එක්රැ් 

කිරීභ වා ඹ අවුරුදු 15 වා ඊට ැල ඇමඹළුභ රී 
රාංකි පුයැඇමඹත්තේ ජී ෙත්ත, ජීිලති 
රක්ණ වා ජාතය්තය ඇමශේේ   ් තේා 
ංශේධානතද ප්රිලතිඹට අනුකර ඡාඹාරඳ 
(International Civil Aviation Organization-

ICAO) ඇතුරත් ජාති පුද්ර 
නාභතේණඹක්, භධය ෙත්ත ඳද්ධතිඹක් තර 
්නාපිත කිරීභ. 

 

 පුද්රඹාතේ අනනයතාඹ ලධැයි  
තවවුරුයත වැකි ශේෙුත් ජාති 
වැඳුනුේඳතක්  අවුරුදු 15 වා ඊට ැල  ඇමඹළුභ 
ශ්රි රාංකි පුයැඇමඹ්ට ලධකුත් කිරිභ. 
 

 භධයභ ෙත්ත ඵඩාතද තත යතුරු ත්රනති 
ෙත්ත හුභාරු ප්රතිඳත්තිඹක් ්නාපිත ය, 
අතයලය ආඹතන භව හුභාරු ය ැනීභ. 

 

 ජාති ආයක්ා වා යතට් ආර්ථි ංර්ධනඹ 
වා අලය ්නාව ැරසුේ වා ඳවසුේ 
ැරසීභ. 

 

2.3.3. ආපද හකෂමන කර හඅංය 
 

 තෞබායඹතද ෙැක්භ  ජාති ප්රතිඳත්තිඹට 
තභ්භ, අ්තර්ජාති  එවතාඹ් වා  
න්ශේසුේ ර  අලයතාඹ්ට එනේ,  ආඳො 
අොනභ අභ කිරීභ පිිබඵ ත්ොයි යාවනත 
ැරැ්භ ව තද්ල  ි  ශේඳර්ඹාඹ්ට 
අනුකර ආඳො ශභනායණ ඳනත පුළුේ 
තර ංතලෝධනඹ කිරීභ.  
 

 ආඳොකි් ඳසු ජනජීශේතඹ ඹනා තත්ත්ඹට 
ඳත්කිරීතේ කීභ ව අලය උඳතේ 
රඵාීමභට  ඳවසුේ ැඳයීභ ෙවා ඳතින 
ජාති ආඳො ශභනායණ ප්රතිඳත්තිඹ 
ංතලෝධනඹ කිරිභ. 

 

 නීතිඳති තෙඳාර්තතේ්තු භව 
ේඵ්ධීයණඹ තිල් ජාති ත ඩනැඟි  
ඳර්තදණ ංශේධාන ඳනත ඵරාත්භ කිරීභ.  

 

 ජාති ආඳො ශභනායණ ැරැ්භ 
ේපර්ණ ය ක වා ැබිනට් භණ්ඩර 
අනුභැතිඹ රඵාැනීභ. 

 

 ආඳො ශභනායණ අංලඹට අොර 
වඳුනාතන ඇති තෞබායතද ෙැක්භ ජාති 
ප්රතිඳත්තිතද ක්රිඹාායේ ක්රිඹාත්භ කිරීභ. 

 

 ආඳො අොනභ අභ කිරිභ වා ඇමඹළුභ 
ඳාර්ලාය ආඹතනර භැි වත්වීභ භැනශේ් 
අධීක්ණඹ කිරීභ වා ජාති ආඳො 
ශභනායණ ේඵ්ධීයණ ිලටු නැත 
ලත්තිභත් කිරිභ. 
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ාර්ෂි ාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අං 

 ෑභ භා තුනට යක් ජාති යන 
ශභනායණ බා රැ්වීභට ටයුතු කිරීභ. 

 

 ආඳොකි් ඇමදුන අරාබවාලධ ෙවා ්ි  
තවීභට 2020 භැයි භ 15 ි න ලධකුත් යන 
රෙ අං 01/2020 ෙයණ චක්ර තේඹ නැත 
භාතරෝචනඹ කිරිභ. 

 

2.3.3.1.හ ජ ියකහ ආපද හ වශනහ ඡවේල හ

මරයව්ා නයඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ
අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ

 

 ඉි රිතද ි  ඇතිශේඹ වැකි ආඳො තත්ත්ඹ්ට 
වනහුණ ීමභ වා ප්රාතද්ය ඹ තේේ ත ට්ඨාල 
භට්ටිල් ආඳො වන තේා වා ව තඳය 
සුොනේ වීභ වා ැරසුේ කිරීභ තනුත්  
“ආඳො වන තේා තඳය සොනේ වීභ ව 

ප්රතිචාය ෙැක්වීභ පිිබඵ ැරැ්භ” ක්රිඹාත්භ 

කිරීභ. 
 

 නැත ඳි ංචි කිරීතේ යාඳෘතිඹ ඩාත් 
ාර්ඹක්භ ත ට ලනිල් අධි අොනේ 
ප්රතද්ල ර ඇමටින ජනතා නැත ඳි ංචි කිරීභ. 

 

 සුයක්ෂිත භධය්නාන ඉි කිරීතේ ටයුතු 
අ් කිරීභ. 

 

 ඩාත් ාර්ඹක්භ ලධැයි  තත යතුරු රඵා 
ැනීභ ෙවා අ්තර්ජාර ෙත්ත ඳද්ධති 
ඹාත්ාලීන කිරීභ වා ැල ි යුත කිරීභ. 

 

 ලධා වාලධ ්ි  තවීභ ඩාත් ාර්ඹක්භ 
කිරීභ. 

 

 තෞබායතද ෙැක්භ ප්රතිඳත්ති ප්රාලතද 
ව් යත රට අනුකර ඹිල් ආඳො 
ශභනායණ භධය්නානඹ වා ජාති ආඳො 
වන තේා භධය්නනතද ලධරධාරී් 
කාඵද්ධ ප්රතදලතඹ් ටයුතු කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444









44444444444444444444444
4444444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව  - 2020  පිටු අංක 

ඳරිච්ඡේදය 03 

2020 ඡදවැම්බර් 31දිඡනන් අලවන් වූ ලවර වශා ලන වමව්ත මූය ාාර්යවාදනය 

3.1. මූය ාාර්ය වාධන ප්රාාය  

  ඒසීඒ-එසහ

රු.

2020 2019

ආදළයම් ෆබීම්

                            -   ආදායම් බදු 1                             -              -   

           138,000,000 දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා මත බදු 2            154,569,577            -   

                            -   ජාතයන්තර දලෂාම මත බදු 3                             -              -    ඒසීඒ-1

                            -   බදු දනොලන ආදායම් ශා දලනත් 4                             -              -   

           138,000,000 මුළු ආදළයම් ෆබීම් (අ)            154,569,577            -   

                            -   ආදළයම් නනොලන ෆබීම්

                            -   භාණ්ඩාගාර අග්රිම         4,063,631,518            -   ඒසීඒ-3

                            -   තැන්ඳතු            120,044,486            -   ඒසීඒ-4

             16,000,000 අත්තිකාරම් ගිණුම්            425,204,636            -   ඒසීඒ-5

                            -   දලනත් ැබීම්            103,501,731            -   

             16,000,000 මුළු ආදළයම් නනොලන ෆබීම් (ආ)         4,712,382,371            -   

           154,000,000 
මුළු ආදළයම් ෆබීම් වශ ආදළයම් 

නනොලන ෆබීම් ඇ = (අ)+(ආ)
        4,866,951,948            -   

අඩුකෂළ : වියදම්

පුනරළර්ලතන වියදම්

      17,231,697,000 ලැටුප්, දේතන වශ අදනකුත් දවේලක 

ප්රතිාභ

5       17,169,341,342            -   

        2,670,848,000 අදනකුත් භාණ්ඩ ශා දවේලා 6         2,464,263,130            -   

           692,500,000 වශනාධාර, ප්රදාන වශ මාරුකිරීම් 7            630,444,870            -    ඒසීඒ-2(ii)

                            -   දඳොළී දගවීම් 8                             -              -   

                  660,000 දලනත් පුනරාර්ලතන වියදම් 9                   459,428            -   

     20,595,705,000 මුළු පුනරළර්ලතන වියදම් (ඈ)       20,264,508,770            -   

මූධන වියදම්

           848,783,000 මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා 

ලැඩිදියුණු කිරීම්

10              91,748,343            -   

           848,783,000 මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීම් 11            759,272,608            -   

           910,318,000 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම් 12            890,908,504            -    ඒසීඒ-2(ii)

                            -   මූය ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීම 13                             -              -   

             21,548,000 ශැකියා ලර්ධනය 14              14,016,640            -   

           216,000,000 දලනත් මූධන වියදම් 15         3,670,029,142            -   

       2,845,432,000 මුළු මූධන වියදම් (ඉ)         5,425,975,237            -   

           551,000,000 ප්රධළන නජර් වියදම් (ඊ)         1,986,613,726            -   

         තෆන්ඳතු නෙවීම්              55,036,255            -   ඒසීඒ-4

           551,000,000          අත්තිකළරම් නෙවීම්         1,931,577,472            -   ඒසීඒ-5

     23,992,137,000 මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)       27,677,097,734            -   

     (23,838,137,000) 2020 නදවෆම්බර් 31 දිනට අග්රිම නේය 

    ඌ = (ඇ-උ)

     (22,810,145,786)            -   

අභ්යන්තර ආරක්ක, වහලනේ කටයුතු වශ ආඳදළ කෂමනළකරණ රළජය අමළතයළාංය
2020 නදවෆම්බර් 31 දිනනන් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය කළර්යවළධන ප්රකළය

 අයලෆය 2020  වටශන
 තතය
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ඒසීඒ-එසහ

රු.

 තතය

 ලෆඩවටශන 1  ලෆඩවටශන 2 2020

ආදළයම් ෆබීම්

ආදායම් බදු 1                            -   

දේශීය භාණ්ඩ ශා දවේලා මත බදු 2           154,569,577  ඒසීඒ-1

ජාතයන්තර දලෂාම මත බදු 3                            -   

බදු දනොලන ආදායම් ශා දලනත් 4                            -   

මුළු ආදළයම් ෆබීම් (අ)           154,569,577 

ආදළයම් නනොලන ෆබීම්

භාණ්ඩාගාර අග්රිම        4,063,631,518 ඒසීඒ-3

තැන්ඳතු           120,044,486 ඒසීඒ-4

අත්තිකාරම් ගිණුම්           425,204,636 ඒසීඒ-5

දලනත් ැබීම්           103,501,731 

මුළු ආදළයම් නනොලන ෆබීම් (ආ)        4,712,382,371 

මුළු ආදළයම් ෆබීම් වශ ආදළයම් 

නනොලන ෆබීම් ඇ = (අ)+(ආ)        4,866,951,948 

අඩුකෂළ : වියදම්

පුනරළර්ලතන වියදම්

ලැටුප්, දේතන වශ අදනකුත් දවේලක 

ප්රතිාභ 5       16,964,481,176         204,860,165      17,169,341,342 

අදනකුත් භාණ්ඩ ශා දවේලා 6         2,439,132,825           25,130,305        2,464,263,130  ඒසීඒ-2(ii)

වශනාධාර, ප්රදාන වශ මාරුකිරීම් 7            127,324,812         503,120,058           630,444,870 

දඳොළී දගවීම් 8                             -                            -                              -   

දලනත් පුනරාර්ලතන වියදම් 9                   459,428                          -                    459,428 

මුළු පුනරළර්ලතන වියදම් (ඈ)      19,531,398,242         733,110,529      20,264,508,770 

මූධන වියදම්

මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා 

ලැඩිදියුණු කිරීම් 10              89,399,958             2,348,385             91,748,343 

මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීම් 11            624,695,466         134,577,142           759,272,608 

ප්රාග්ධන මාරුකිරීම් 12                   566,930         890,341,574           890,908,504  ඒසීඒ-2(ii)

මූය ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීම 13                             -                            -                              -   

ශැකියා ලර්ධනය 14              13,231,885                784,755             14,016,640 

දලනත් මූධන වියදම් 15            289,761,479      3,380,267,663        3,670,029,142 

මුළු මූධන වියදම් (ඉ)        1,017,655,718     4,408,319,519        5,425,975,237 

ප්රධළන නජර් වියදම් (ඊ)        1,986,613,726 

         තෆන්ඳතු නෙවීම්             55,036,255 ඒසීඒ-4

         අත්තිකළරම් නෙවීම්        1,931,577,472 ඒසීඒ-5

මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)      27,677,097,734 

2020 නදවෆම්බර් 31 දිනට අග්රිම නේය 

    ඌ = (ඇ-උ)     (22,810,145,786)

2020 නදවෆම්බර් 31 දිනනන් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය කළර්යවළධන ප්රකළය

 

වටශන

අභ්යන්තර ආරක්ක, වහලනේ කටයුතු වශ ආඳදළ කෂමනළකරණ රළජය අමළතයළාංය
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3.2. මූය ත්ත්තලය පිළිබ ප්රාා ය  
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ඒසීඒ-සී

2020 2019
රු. රු.

නමනශයුම් ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශයන්

මුළු බදු ැබීම් -                  

ගාව්තු, අධිභාර , දඩමුදල් වශ බඳත්ර -                  

ාභ -                  

ආදායම් දනොලන ැබීම් -                  

දලනත් ශීර් දලනුදලන් එකතු කරන ද ආදායම් 103,501,731           -                  

අග්රිම ැබීම් 4,063,631,518        -                  

නමනශයුම් ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශය (අ) 4,167,133,249      -                  

අඩුකෂළ : මුදල් ලෆය කිරීම් -                  

පුේග ඳඩිනඩි ශා දමදශයුම් වියදම් 3,439,966,008        -                  

වශනාධාර වශ මාරුකිරීම් 47,131,827             -                  

දලනත් ලැය ශීර් දලනුදලන් දරන ද වියදම් 294,343,483           -                  

භාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිම -                  

නමනශයුම් ක්රියළකළරකම් වශළ ලෆය කරන ද මුදල් ප්රලළශය (ආ) 3,781,441,317      -                  

නමනශයුම් ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රලළශය (ඇ )=(අ)-(ආ) 385,691,931          -                  

ආනයෝජන ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශයන් -                         -                  

දඳොළී -                  

ාභාාං -                  

හිමිකම් ඉලත්වීදම් ප්රතිඳාදන ශා දභෞතික ලත්කම් විකිණීම -                  

උඳණය අයකර ගැනීම් -                  

අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම් 19,411,110             -                  

ආනයෝජන ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශය (ඈ) 19,411,110            -                  

අඩුකෂළ : මුදල් ලෆය කිරීම්

දභෞතික ලත්කම් ඉදිකිරීම් දශෝ මිදී ගැනීම් ශා දලනත් ආදයෝජන අත්කර ගැනීම් 366,020,867           
-                  

අත්තිකාරම් දගවීම් 21,736,775             -                  

ආනයෝජන ක්රියළකළරකම් වශළ ලෆය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලළශය (ඉ) 387,757,641          -                  

ආනයෝජන ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රලළශය ( ඊ)=(ඈ)-(ඉ) (368,346,532)        -                  

නමනශයුම් ශළ ආනයෝජන ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රලළශය (උ)=( 

ඇ) + (ඊ)
17,345,400            

-                  

මූය ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශයන් -                         -                  

දේශීය ණය ගැනීම් -                         -                  

විදේශීය ණය ගැනීම් -                         -                  

ප්රදානයන් ැබීම් -                         -                  

තැන්ඳතු ැබීම් 37,690,855             -                  

මූය ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්රලළශය (ඌ) 37,690,855            -                  

අඩුකෂළ : මුදල් ලෆය කිරීම් -                         -                  

දේශීය ණය ආඳසු දගවීම් -                         -                  

විදේශීය ණය ආඳසු දගවීම් -                         -                  

තැන්ඳතු දගවීම් 55,036,255             -                  

මූය ක්රියළකළරකම් වශළ ලෆය කරන ද මුළු මුදල් ප්රලළශය (එ) 55,036,255            -                  

මූය ක්රියළකළරකම්ලලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රලළශය (ඒ)=(ඌ)-(එ) (17,345,400)          -                  

මුදල්ල ශුේධ නලනවහවීම්   (ඔ) =  (උ) -(ඒ) (0)                           -                  

ජනලළරි 01 දිනට ආරම්භ්ක මුදල් නේය -                         -                  

නදවෆම්බර් 31 දිනට අලවළන මුදල් නේය -                         -                  

අභ්යන්තර ආරක්ක, වහලනේ කටයුතු වශ ආඳදළ කෂමනළකරණ රළජය අමළතයළාංය

2020 ඡදවැම්බර් 31  දිඡනන් අලවන් ලර්ය වශා

මුදල් ප්රලාශ ප්රාාය

තතය

3.3. මුදල් ප්රලාශ පිළිබ   ප්රාාය  
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ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රී

ම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)

3.4. මූය ප්රකා වටශන්   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රී

ම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)

වටශන - 2 ගද්ශීය භාණ්ඩ ශා ගවේලා මත බද්ද

1002.01.00 එකතු කෂ අෙය මත බද්ද

1002.01.01 මූයමය ප්වේලාලන්

1002.01.02 අප්නකුත් ප්වේලාලන්

1002.01.03 නි්ඳාදන

1002.01.04 ආනයන

1002.02.00 භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා බේද

1002.02.01 ප්වේලාලන්

1002.02.02 නි්ඳාදන

1002.02.03 ආනයන

1002.03.00 ජාතික ආරක්ක බද්ද

1002.03.01 ප්වේලාලන්

1002.03.02 නි්ඳාදන

1002.03.03 ආනයන

1002.04.00 සුරාබද්ද (ආඥා ඳනත)

1002.04.01 මත්ඳැන්

1002.05.00 නි්ඳාදන (විගේ විධිවිධාන) බද්ද

1002.05.01 සිගරැට්

1002.05.02 මත්ඳැන්

1002.05.03 ඛනිජ ප්තල් නි්ඳාදන

1002.05.04 ප්මෝටර් රථ ලාශන

1002.05.05 දොතරැයි

1002.05.99 අප්නකුත්

1002.06.00 දුම්ගකොෂ බද්ද

1002.07.00 මුද්දර ොව්තු

1002.08.00 ශර බද්ද

1002.09.00 පිරිලැටුම් බද්ද

1002.10.00 වමාජ ලෙකීම් බද්ද

1002.11.00 විදුලි වංගද්න බද්ද
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ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රී

ම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)

1002.12.00 ජාතිය ගෙොඩනැගීගම් බද්ද

1002.12.01 ප්වේලාලන්

1002.12.02 නි්ඳාදන

1002.12.03 ආනයන

1002.13.00 ගටලිනාටය, චිත්රඳට ශා ලානිජ 

ලැඩවටශන් බද්ද

1002.14.00

ජ්ාංගම දුරකථන වන්නිමේදන කුළුණු 

බේද

1002.15.00 ගකටි ගලෂ ඳණිවිඩ බද්ද

1003 බඳත්ර ොව්තු ශා ගලනත්

1003.01.00 සුප්ඛෝඳප්භෝගී ප්මෝටර් රථ ලාශන 

1003.02.00 ඳැලරුම් බද්ද

1003.03.00 ඔට්ටු ශා සූදු බද්ද

1003.04.00 ප්කොටව් ගනුප්දනු බද්ද

1003.05.00 ඉදිකිරීප්ම් කර්මාන්ත ඇඳ වශතික 

වීප්ම් අරමුදල් බද්ද

1003.07.00 අගනකුත් බඳත්ර ොව්තු

1003.07.01 ඖධ, උඳකරණ, විවුන් ශා ඖධ 

ප්ලප්ෂවැල් ලියාඳදිංචි කිරීප්ම් 

1003.07.02 ප්රජිව්ට්රාර් ජනරාල් 

ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ ලියාඳදිංචි 

කිරීප්ම් ගාව්තු

1003.07.03 ප්ඳෞද්ගලික දැල රලාශනය

1003.07.04 ප්මෝටර් රථ විකිණීම මත බදු

1003.07.05 රාජය ආරක්ක අමාතයාංයට 

අදාෂ බඳත්ර ගාව්තු

1003.07.06 ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් 

ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ බඳත්ර 

ගාව්තු

1003.07.07 තරු ඳප්ශේ ප්ශෝටල්ල කාමර වශා 

බද්ද

1003.07.08 වමාගම් ලියාඳදිංචි කිරීප්ම් බද්ද

1003.07.09 කාබන් බද්ද

1003.07.10 ලාශන හිමිකම් බේද

1003.07.11 ණය ආඳසු ප්ගවීප්ම් බද්ද

1003.07.99 අප්නකුත් 191,520,000       138,000,000        -            154,676,790        154,676,790        -   107,213      107,213     154,569,577       
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1003.08.00 ගනොතාරිවල්රුන්ට ලාර්ෂික 

මශාධිකරණ වශතික නිකුත් කිරීගම් 

ොව්තු

1003.09.00 විගද්ශිකයන්ට බදු ගදන ඉඩම් වශා 

ලන බද්ද

1003.10.00 විගමන බේද 

1003.11.00 මප්රේණ ගාව්තු

ගද්ශීය භාණ්ඩ ශා ගවේලා මත මුළු බදු 

ආදායම 191,520,000    138,000,000     -           154,676,790     154,676,790     -  -   107,213    107,213    154,569,577    

වටශන - 3 ජාතයන්තර ගලෂාම මත බදු 

ආදායම

1001.01.00 ආනයන බදු

1001.02.00 අඳනයන බදු

1001.03.00 ආනයන වශ අඳනයන බඳත්ර ොව්තු

1001.04.00 ලරාය වශ ගුලන්ගතොටුඳෂ වංලර්ධන 

බද්ද

1001.05.00 ගවව් බද්ද

1001.05.01 ආනයන ප්වව ්බදු

1001.05.02 අඳනයන ප්වව් බදු

1001.06.00 ගමෝටර් රථ ලාශන අනුග්රාශක බද්ද

1001.07.00 ්රාගද්ශීය යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධන 

බද්ද

1001.08.00 විගේ ගලෂ භාණ්ඩ බද්ද

1001.99.00 අගනකුත්

ජාතයන්තර ගලෂාම මත මුළු බදු 

ආදායම

වටශන - 4 බදු ගනොලන ආදායම

2001.01.00 දුම්රිය

2001.02.00 තැඳැල්

2001.03.00 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම (පුපුරන 

ද්රලය)

2001.04.00 බන්ධනාගාර, කාර්මික ශා 

කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම

අගනකුත් ්රභලයන්ගෙන් ද ආදායම 

(අ)

ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රීම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)
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ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රීම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)

2002.01.00 කුලී

2002.01.01 රජප්ේ ප්ගොඩනැගිලි කුලී

2002.01.02 රජප්ේ කැෂෑලලින් ැප්බන ආදායම

2002.01.03 ඉඩම් ශා අප්නකුත් බදු කුලී

2002.01.04 රාප්ද්ශීය ලතු වමාගම්ලලින් ැප්බන 

කල්බදු කුලී

2002.01.99 අප්නකුත් කුලී

2002.02.00 ගඳොළිය

2002.02.01 ණයදීම

2002.02.99 ප්ලනත්

2002.03.00 ාභ

2002.04.00 ාභාං

2002.05.00 රාජය ලයාඳාරල අතිරික්ත අරමුදල් 

මාරු කිරීම

2003.01.00 ගදඳාර්තගම්න්තුමය විකිණීම්

2003.02.00 ඳරිඳානාත්මක ොව්තු ශා ගෙවීම්

2003.02.01 විගණන ගාව්තු

2003.02.02 ගුලන් නාවික ගාව්තු

2003.02.03 1968 අංක 32 දරණ පු.ලි.ඳ.කිරීප්ම් 

ඳනත යටප්ත් ගාව්තු

2003.02.04 මිනින්ප්දෝරු ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට 

අදාෂ ගාව්තු

2003.02.05 රජප්ේ මුද්රණාප්ේ ැබීම්

2003.02.06 ලනවත්ල ශා ලෘක්තා වංරක්ණ 

ආඥා ඳනත යටප්ත් ගාව්තු

2003.02.07 වීවා බඳත්ර, විප්ද් ගමන් බඳත්ර 

ශා ද්විත්ල පුරලැසිභාලය බාගැනීම 

වම්බන්ධ ගාව්තු

2003.02.08 අඳගමන බද්ද

2003.02.09 තක්ප්වේරු ප්දඳාර්තප්ම්න්තුප්ේ ගාව්තු



34 
 

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

ඒසීඒ - 1

ආදායම් ගණන් දීමම් නිධාරි : මේකම්,අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය වියදම් ශීර් අාංකය : 409

රු.

(3) (5)

මූලික 

ඇව්තමම්න්තුල

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තුල

අදාෂ 

අමාතයාාං

ය/ 

මදඳාර්තමම්

න්තුල 

විසින් 

රැව්කිරීම්

මලනත් 

අමාතයාාං/මදඳා

ර්තමම්න්තු විසින් 

රැව්කිරීම් (Table 

66/SA-21)

එකතුල

හි
ඟ

 ආ
දා

ය
ම්

 රැ
ව

්කි
රීම්

මු
දලි

න් ලැරදි 

නිලැරදි 

කිරීම්

එකතුල ශුේධ ආදායම

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)
2(iii)=2(i)+2(ii

)
(3) 4(i) 4(ii)

4(iii)=4 

(i)+4(ii)

5=2(iii)+(3)-

4(iii)

වටශන - 1 ආදායම් බද්ද

1004.01.01 ආදායම් බද්ද

1004.01.02 ාභාං බද්ද

1004.01.03 ප්රේණ බද්ද

1004.01.00 මුළු වාමූහික බේද

1004.02.01 උඳයන විට ගෙවීම් බද්ද

1004.02.99 අගනකුත්

1004.03.00 රලා ෙැනීගම් බදු

1004.03.01 ප්ඳොළිය මත

1004.03.99 ගාව්තු වශ ප්ලනත්

1004.04.00 ආර්ථික ගවේලා ොව්තු

1004.04.01 ප්ද්ශීය

1004.04.02 විදේශීය

1004.05.00 ප්රාග්ධන ාභ් බේද

1004.02.00 මුළු වාමූහික ගනොලන බද්ද (ආ)

මුළු ආදායම් බද්ද (අ+ආ)

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා ආදායම් ප්රකාය

ආදායම් 

වාංමක්තය
ආදායම් විව්තරය

ආදායම් ඇව්තමම්න්තුල ආදායම් රැව්කිරීම් ආදායමමන් ආඳසු මගවීම්

(1) (2) (4)

2003.02.10 වමාගම් ප්රජිව්ට්රාර්ප්ේ ගාව්තු

2003.02.11 වංව්ථා වශ ලයලව්ථාපිත 

මණ්ඩලලින් ැප්බන නනතික 

ගාව්තු

2003.02.12 රාජය ප්කොන්ත්රාත්  ඳනත යටප්ත් 

අයකරනු බන ගාව්තු

2003.02.13 විභාග ශා අප්නකුත් ගාව්තු

2003.02.14 ප්මෝටර් රථ රලාශන ඳනත යටප්ත් 

අයකරනු බන ගාව්තු වශ අප්නකුත්

2003.02.15 වශනදායී ප්මෝටර් රථ බඳත්ර නිකුත් 

කිරීම යටප්ත් ප්මෝටර් රථ ඳැලරීප්ම්දී 

අයකරනු බන ලියාඳදිංචි කිරීප්ම් 

ගාව්තු

2003.02.16 ගුලන්යානා කුලී ආදායම්

2003.02.17 ඇඟලුම් වශා ප්ද්ශීය විකුණුම් මත 

ගාව්තු

2003.02.18 කෘෂිකර්ම ප්දඳාර්තප්ම්න්තුලට අදාෂ 

ගාව්තු

2003.02.19 උද්භිද උදයාන ආදායම්

2003.02.20 ගිණුම් ශා විගණන රමිති ප්වව් බද්ද

2003.02.21 ඛනිජ ප්තල් කර්මාන්ත 

අමාතයාංයට අදාෂ ගාව්තු

2003.02.99 විවිධ

2003.03.00 දඩමුදල් ශා රාජවන්තක කිරීම්

2003.03.01 දඩමුදල් ශා රාජවන්තක කිරීම් (ප්ර්ගු)

2003.03.02 දඩමුදල් ශා රාජවන්තක කිරීම් 

(ප්ලනත්)

2003.04.00 රජගේ නිධාරීන්ට බාගදන 

යතුරුඳැදි වම්බන්ධ මූලික ගෙවීම

2003.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අධිභාරය

2003.06.00 එක්වත් ජාතීන්දේ වාමවාධක 

දමදශයුම තුළින් ද ආදායම

2003.99.00 අගනකුත් ැබීම්
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ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 
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 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට අනුල 

වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම ඉතිරිය / (ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්) 

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තු

මේ % මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4)*

100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (1)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන   11 10,699,543,000        -   -                             10,699,543,000 1,251,497,225                 9,422,416,206 10,673,913,430                    25,629,570                 0 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්   11 94,779,000              -   1,540,000                          96,319,000 28,773,587                          66,307,910 95,081,497                            1,237,503                 1 

1003 දලනත් දීමනා   11 6,228,905,000         -   (15,000,000)                   6,213,905,000 1,347,542,839                 4,847,943,410 6,195,486,249                      18,418,751                 0 

එකතුල      17,023,227,000      -          (13,460,000)        17,009,767,000      2,627,813,651      14,336,667,525      16,964,481,176           45,285,824                 0 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය   11 1,080,982,000         -   4,600,000                      1,085,582,000 375,117,527                       708,035,191 1,083,152,717                        2,429,283                 0 

1102 විදේශීය   11 9,641,000               -   (200,000)                             9,441,000 (141,146)                               1,738,086 1,596,941                              7,844,059               83 

එකතුල (අ)        1,090,623,000      -           4,400,000          1,095,023,000         374,976,381           709,773,277        1,084,749,658           10,273,342                 1 

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

 

  

ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 
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 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට අනුල 

වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම ඉතිරිය / (ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්) 

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තු

මේ % මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4)*

100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (1)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන   11 10,699,543,000        -   -                             10,699,543,000 1,251,497,225                 9,422,416,206 10,673,913,430                    25,629,570                 0 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්   11 94,779,000              -   1,540,000                          96,319,000 28,773,587                          66,307,910 95,081,497                            1,237,503                 1 

1003 දලනත් දීමනා   11 6,228,905,000         -   (15,000,000)                   6,213,905,000 1,347,542,839                 4,847,943,410 6,195,486,249                      18,418,751                 0 

එකතුල      17,023,227,000      -          (13,460,000)        17,009,767,000      2,627,813,651      14,336,667,525      16,964,481,176           45,285,824                 0 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය   11 1,080,982,000         -   4,600,000                      1,085,582,000 375,117,527                       708,035,191 1,083,152,717                        2,429,283                 0 

1102 විදේශීය   11 9,641,000               -   (200,000)                             9,441,000 (141,146)                               1,738,086 1,596,941                              7,844,059               83 

එකතුල (අ)        1,090,623,000      -           4,400,000          1,095,023,000         374,976,381           709,773,277        1,084,749,658           10,273,342                 1 

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

වැඳයීම්

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා   11 34,807,000              -   7,000,000                          41,807,000 19,646,917                          21,026,125 40,673,042                            1,133,958                 3 

1202 ඉන්ධන   11 237,870,000            -   3,696,000                         241,566,000 104,713,418                       128,793,003 233,506,421                          8,059,579                 3 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම්   11 319,001,000            -   (23,954,000)                      295,047,000 41,651,375                         193,381,504 235,032,879                        60,014,121               20 

1204 වලදය වැඳයීම්   11 3,340,000               -   -                                     3,340,000 2,434,278                                840,224 3,274,502                                  65,498                 2 

1205 දලනත්   11 215,732,000            -   100,000                           215,832,000 67,457,676                         114,702,563 182,160,239                        33,671,761               16 

එකතුල (ආ)           810,750,000      -       (13,158,000)             797,592,000         235,903,663           458,743,419           694,647,082         102,944,918               13 

නඩත්තු වියදම්

1301 ලාශන   11 84,324,000              -   9,504,000                          93,828,000 26,055,682                          47,365,864 73,421,545                          20,406,455               22 

1302 යන්ත්ර වශ යන්දත්රෝඳකරණ   11 31,451,000              -   -                                   31,451,000 6,412,980                           10,061,313 16,474,293                          14,976,707               48 

1303 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්   11 42,546,000              -   100,000                            42,646,000 11,974,384                          25,094,474 37,068,859                            5,577,141               13 

එකතුල ( ඇ )           158,321,000      -           9,604,000             167,925,000           44,443,046             82,521,651           126,964,697           40,960,303               24 

මවේලා

1401 ප්රලාශන   11 20,007,000              -   (2,200,000)                        17,807,000 3,520,876                             9,057,464 12,578,339                            5,228,661               29 

1402 තැඳැල් ශා වන්නිදේදන   11 49,823,000              -   (250,000)                           49,573,000 9,464,954                           36,498,662 45,963,616                            3,609,384                 7 

1403 විදුලිය ශා ජය   11 192,605,000            -   10,850,000                       203,455,000 75,876,101                         109,701,835 185,577,935                        17,877,065                 9 

1404 බදු කුලී වශ ඳෂාත් ඳාන ආයතන බදු   11 145,705,000            -   15,600,000                       161,305,000 37,504,472                         115,775,836 153,280,308                          8,024,692                 5 

1406 කල්බදු ලාශන වශා දඳොලී දගවීම් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1408 දමදශයුම් කල්බදු ක්රමයට ප්රවම්ඳාදිත 

ලාශන වශා ලාරික දගවීම්
  11 2,004,000               -   600,000                              2,604,000 1,340,394                             1,203,388 2,543,782                                  60,218                 2 

1409 දලනත්   11 191,349,000            -   (49,087,000)                      142,262,000 18,865,925                         113,961,482 132,827,407                          9,434,593                 7 

එකතුල ( ඈ )           601,493,000      -          (24,487,000)             577,006,000         146,572,721           386,198,666           532,771,387           44,234,613                 8 

අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා වශා මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ)
       2,661,187,000      -          (23,641,000)          2,637,546,000         801,895,811        1,637,237,013        2,439,132,825         198,413,175                 8 
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

  

ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
6

/6
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 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට අනුල 

වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම ඉතිරිය / (ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්) 

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තු

මේ % මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4)*

100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (1)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන   11 10,699,543,000        -   -                             10,699,543,000 1,251,497,225                 9,422,416,206 10,673,913,430                    25,629,570                 0 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්   11 94,779,000              -   1,540,000                          96,319,000 28,773,587                          66,307,910 95,081,497                            1,237,503                 1 

1003 දලනත් දීමනා   11 6,228,905,000         -   (15,000,000)                   6,213,905,000 1,347,542,839                 4,847,943,410 6,195,486,249                      18,418,751                 0 

එකතුල      17,023,227,000      -          (13,460,000)        17,009,767,000      2,627,813,651      14,336,667,525      16,964,481,176           45,285,824                 0 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය   11 1,080,982,000         -   4,600,000                      1,085,582,000 375,117,527                       708,035,191 1,083,152,717                        2,429,283                 0 

1102 විදේශීය   11 9,641,000               -   (200,000)                             9,441,000 (141,146)                               1,738,086 1,596,941                              7,844,059               83 

එකතුල (අ)        1,090,623,000      -           4,400,000          1,095,023,000         374,976,381           709,773,277        1,084,749,658           10,273,342                 1 

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

වටශන - 7 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද මාරුකිරීම්, ප්රදානයන් වශ වශනාධාර

මාරුකිරීම්

1501 සුභවාධන ලැඩවටශන් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1502 විශ්රාමික ප්රතිාභ -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1503 රාජය ආයතන   11 43,062,000              -   -                                   43,062,000 6,793,583                           29,387,227 36,180,810                            6,881,190               16 

1504 වංලර්ධන වශනාධාර -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1505 වම්මාදම් වශ දායක මුදල්   11 4,000,000               -   -                                     4,000,000 -                                                 -   -                                       4,000,000              100 

1506 රජදේ දවේලකයන් වශා දේඳෂ ණය 

දඳොලී
  11 86,118,000              -   2,075,000                          88,193,000 20,786,966                          66,950,616 87,737,581                              455,419                 1 

1507 ඳෂාත් වභා වශා ප්රදානයන් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1508 දලනත්   11 4,181,000               -   626,000                              4,807,000 1,375,830                             2,030,591 3,406,421                              1,400,579               29 

එකතුල           137,361,000      -           2,701,000             140,062,000           28,956,379             98,368,434           127,324,812           12,737,188                 9 

වටශන - 8 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද මඳොළී මගවීම්
1601 දේශීය ණය වශා දඳොලී දගවීම -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1602 විදේශීය ණය වශා දඳොලී දගවීම -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1603 භාණ්ඩාගාර බිල්ඳත් ශා භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර මත ලට්ටම්
-                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

එකතුල                           -        -                        -                                -                           -                              -                              -                           -                  -   

වටශන - 9 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් පුනරාලර්තන වියදම්

1701 ඳාඩු වශ කඳාශැරීම්   11 460,000                  -   -                                        460,000 459,428                                           -   459,428                                        572                 0 

1702 අනදප්ක්ෂිත දවේලා -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

1703 රාජය භාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම   11 200,000                  -   -                                        200,000 -                                                 -   -                                         200,000              100 

එකතුල                  660,000      -                        -                      660,000                 459,428                            -                      459,428                200,572               30 

ලැඩවටශන (1)

මුළු පුනරාලර්තන වියදම්ල එකතුල        

(වටශන 5-9)
     19,822,435,000      -       (34,400,000)        19,788,035,000      3,459,125,269      16,072,272,972      19,531,398,242         256,636,758                 1 



39 
 

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

 

  

ඒසීඒ-2(ii)

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
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9

 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට අනුල 

වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම ඉතිරිය / (ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්) 

වාංමෝධිත 

ඇව්තමම්න්තු

මේ % මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4)*

100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (1)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන   11 10,699,543,000        -   -                             10,699,543,000 1,251,497,225                 9,422,416,206 10,673,913,430                    25,629,570                 0 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්   11 94,779,000              -   1,540,000                          96,319,000 28,773,587                          66,307,910 95,081,497                            1,237,503                 1 

1003 දලනත් දීමනා   11 6,228,905,000         -   (15,000,000)                   6,213,905,000 1,347,542,839                 4,847,943,410 6,195,486,249                      18,418,751                 0 

එකතුල      17,023,227,000      -          (13,460,000)        17,009,767,000      2,627,813,651      14,336,667,525      16,964,481,176           45,285,824                 0 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය   11 1,080,982,000         -   4,600,000                      1,085,582,000 375,117,527                       708,035,191 1,083,152,717                        2,429,283                 0 

1102 විදේශීය   11 9,641,000               -   (200,000)                             9,441,000 (141,146)                               1,738,086 1,596,941                              7,844,059               83 

එකතුල (අ)        1,090,623,000      -           4,400,000          1,095,023,000         374,976,381           709,773,277        1,084,749,658           10,273,342                 1 

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

මූධන වියදම්

ලැඩවටශන (1)

ලැය විය අනුල රාජ්ය ආමයෝජ්න වියදම් 

ලර්ගීකරණය

වටශන - 10 මූධන ලත්කම් 

පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම

2001 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්   11 87,461,000              -   -                                   87,461,000 9,736,569                           69,037,047 78,773,616                            8,687,384               10 

2002 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ   11 3,146,000               -   -                                     3,146,000 1,442,264                             1,077,743 2,520,007                                625,993               20 

2003 ලාශන   11 21,238,000              -   -                                   21,238,000 3,763,828                             4,342,508 8,106,335                            13,131,665               62 

එකතුල (අ)           111,845,000      -                        -               111,845,000           14,942,661             74,457,297             89,399,958           22,445,042               20 

වටශන - 11 මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර 

ගැනීම
2101 ලාශන   11 100,000                  -   -                                        100,000 -                                                 -   -                                         100,000              100 

2102 ගෘශභාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ   11 169,406,000            -   28,750,000                       198,156,000 96,885,091                          80,290,705 177,175,796                        20,980,204               11 

2103 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ   11 214,681,000            -   -                                  214,681,000 41,796,200                         154,677,409 196,473,609                        18,207,391                 8 

2104 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්   11 248,519,000            -   2,950,000                         251,469,000 10,399,272                         240,646,790 251,046,062                            422,939                 0 

2105 ඉඩම් වශ ඉඩම් ලැඩිදියුණු කිරීම් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

2106 මෘදුකාංග වංලර්ධනය -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

2108 කල්බදු ලාශන වශා ණය මුද ආඳසු 

දගවීම්
-                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

එකතුල (ආ)           632,706,000      -         31,700,000             664,406,000         149,080,563           475,614,903           624,695,466           39,710,534                 6 

වටශන -12 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම්

2201 රාජය ආයතන   11 2,474,000               -   -                                     2,474,000 92,680                                     474,250 566,930                                1,907,070               77 

2202 වංලර්ධන වශායන් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

2203 ඳෂාත් වභා වශා ප්රදානයන් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

2204 විදේයන්ට මාරු කිරීම් -                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

2205 රාජය දනොලන ආයතන වශා ප්රාේධන 

ප්රදානයන්
-                        -   -                                                -   -                                                 -   -                                                 -                  -   

එකතුල ( ඇ )               2,474,000      -                        -                   2,474,000                  92,680                  474,250                  566,930             1,907,070                -   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

  වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
6

/6
9

 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට 

අනුල වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම
ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

 

වාංමෝධිත

 

ඇව්තමම්

න්තුමේ % 

මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4

)*100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (2)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන    11 163,346,000            -                   -                   163,346,000 5,157,057                       150,353,627 155,510,684                      7,835,316             5 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්    11 696,000                  -                   -                         696,000 53,034                                 196,288 249,323                               446,677            64 

1003 දලනත් දීමනා    11 57,888,000              -                   -                     57,888,000 1,593,000                         47,507,159 49,100,159                       8,787,841            15 

එකතුල           221,930,000                      -             -            221,930,000          6,803,091          198,057,074         204,860,165        17,069,835             8 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය    11 7,233,000               -                   -                       7,233,000 5,140                                6,315,928 6,321,068                            911,932            13 

1102 විදේශීය    11 153,000                  -                   -                         153,000 (3,500)                                 153,025 149,525                                  3,475             2 

එකතුල (අ)               7,386,000                      -             -                7,386,000                 1,640              6,468,953             6,470,593             915,407           12 

වැඳයීම්

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා    11 2,505,000               -                   -                       2,505,000 430,876                            1,897,677 2,328,554                            176,446             7 

1202 ඉන්ධන    11 983,000                  -                   -                         983,000 210,550                               483,121 693,671                               289,329            29 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම්    11 20,000                    -                   -                           20,000 -                                        20,000 20,000                                        -              -   

1204 වලදය වැඳයීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1205 දලනත් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ආ)               3,508,000                      -             -                3,508,000             641,426              2,400,798             3,042,225             465,775           13 

ඒසීඒ-2(ii)

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම
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වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
6
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9

 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට 

අනුල වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම
ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

 

වාංමෝධිත

 

ඇව්තමම්

න්තුමේ % 

මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4

)*100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (2)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන    11 163,346,000            -                   -                   163,346,000 5,157,057                       150,353,627 155,510,684                      7,835,316             5 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්    11 696,000                  -                   -                         696,000 53,034                                 196,288 249,323                               446,677            64 

1003 දලනත් දීමනා    11 57,888,000              -                   -                     57,888,000 1,593,000                         47,507,159 49,100,159                       8,787,841            15 

එකතුල           221,930,000                      -             -            221,930,000          6,803,091          198,057,074         204,860,165        17,069,835             8 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය    11 7,233,000               -                   -                       7,233,000 5,140                                6,315,928 6,321,068                            911,932            13 

1102 විදේශීය    11 153,000                  -                   -                         153,000 (3,500)                                 153,025 149,525                                  3,475             2 

එකතුල (අ)               7,386,000                      -             -                7,386,000                 1,640              6,468,953             6,470,593             915,407           12 

වැඳයීම්

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා    11 2,505,000               -                   -                       2,505,000 430,876                            1,897,677 2,328,554                            176,446             7 

1202 ඉන්ධන    11 983,000                  -                   -                         983,000 210,550                               483,121 693,671                               289,329            29 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම්    11 20,000                    -                   -                           20,000 -                                        20,000 20,000                                        -              -   

1204 වලදය වැඳයීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1205 දලනත් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ආ)               3,508,000                      -             -                3,508,000             641,426              2,400,798             3,042,225             465,775           13 

ඒසීඒ-2(ii)

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

නඩත්තු වියදම්

1301 ලාශන    11 12,862,000              -                   -                     12,862,000 438,509                            8,706,116 9,144,625                         3,717,375            29 

1302 යන්ත්ර වශ යන්දත්රෝඳකරණ    11 602,000                  -                   -                         602,000 41,906                                 124,044 165,950                               436,050            72 

1303 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්    11 27,000                    -                   -                           27,000 -                                         7,188 7,188                                   19,813            73 

එකතුල ( ඇ )             13,491,000                      -             -              13,491,000             480,415              8,837,348             9,317,763          4,173,237           31 

මවේලා

1401 ප්රලාශන -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1402 තැඳැල් ශා වන්නිදේදන    11 833,000                  -                   -                         833,000 110,320                               345,133 455,453                               377,547            45 

1403 විදුලිය ශා ජය    11 4,390,000               -                   -                       4,390,000 1,038,450                          2,390,211 3,428,661                            961,339            22 

1404 බදු කුලී වශ ඳෂාත් ඳාන ආයතන බදු -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1406 කල්බදු ලාශන වශා දඳොලී දගවීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1408 දමදශයුම් කල්බදු ක්රමයට ප්රවම්ඳාදිත 

ලාශන වශා ලාරික දගවීම්
-                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1409 දලනත්    11 3,694,000               -                   -                       3,694,000 721,774                            1,693,836 2,415,610                         1,278,390            35 

එකතුල ( ඈ )               8,917,000                      -             -                8,917,000          1,870,544              4,429,180             6,299,724          2,617,276           29 

අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා වශා මුළු වියදම 

(අ+ආ+ඇ+ඈ)
            33,302,000                      -             -              33,302,000          2,994,026            22,136,279           25,130,305          8,171,695           25 

වටශන - 7 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද මාරුකිරීම්, ප්රදානයන් වශ වශනාධාර

මාරුකිරීම්

1501 සුභවාධන ලැඩවටශන්    11 215,997,000            30,000,000        -                   245,997,000 126,875                         235,165,830 235,292,705                    10,704,295             4 

1502 විශ්රාමික ප්රතිාභ -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1503 රාජය ආයතන    11 246,000,000            36,000,000        -                   282,000,000 -                                243,500,000 243,500,000                    38,500,000            14 

1504 වංලර්ධන වශනාධාර -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1505 වම්මාදම් වශ දායක මුදල් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1506 රජදේ දවේලකයන් වශා දේඳෂ ණය 

දඳොලී
   11 1,191,000               -                   -                       1,191,000 48,573                              1,028,780 1,077,353                            113,647            10 

1507 ඳෂාත් වභා වශා ප්රදානයන් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1508 දලනත්    11 23,250,000              -                   -                     23,250,000 18,000,000                        5,250,000 23,250,000                                  -              -   

එකතුල           486,438,000       66,000,000           -            552,438,000        18,175,448          484,944,610         503,120,058        49,317,942             9 
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වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
6

/6
9

 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට 

අනුල වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම
ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

 

වාංමෝධිත

 

ඇව්තමම්

න්තුමේ % 

මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4

)*100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (2)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන    11 163,346,000            -                   -                   163,346,000 5,157,057                       150,353,627 155,510,684                      7,835,316             5 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්    11 696,000                  -                   -                         696,000 53,034                                 196,288 249,323                               446,677            64 

1003 දලනත් දීමනා    11 57,888,000              -                   -                     57,888,000 1,593,000                         47,507,159 49,100,159                       8,787,841            15 

එකතුල           221,930,000                      -             -            221,930,000          6,803,091          198,057,074         204,860,165        17,069,835             8 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය    11 7,233,000               -                   -                       7,233,000 5,140                                6,315,928 6,321,068                            911,932            13 

1102 විදේශීය    11 153,000                  -                   -                         153,000 (3,500)                                 153,025 149,525                                  3,475             2 

එකතුල (අ)               7,386,000                      -             -                7,386,000                 1,640              6,468,953             6,470,593             915,407           12 

වැඳයීම්

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා    11 2,505,000               -                   -                       2,505,000 430,876                            1,897,677 2,328,554                            176,446             7 

1202 ඉන්ධන    11 983,000                  -                   -                         983,000 210,550                               483,121 693,671                               289,329            29 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම්    11 20,000                    -                   -                           20,000 -                                        20,000 20,000                                        -              -   

1204 වලදය වැඳයීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1205 දලනත් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ආ)               3,508,000                      -             -                3,508,000             641,426              2,400,798             3,042,225             465,775           13 

ඒසීඒ-2(ii)

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

වටශන - 8 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද මඳොළී මගවීම්

1601 දේශීය ණය වශා දඳොලී දගවීම -                        -                   -        -                       -                                              -   -                                             -              -   

1602 විදේශීය ණය වශා දඳොලී දගවීම -                        -                   -        -                       -                                              -   -                                             -              -   

1603 භාණ්ඩාගාර බිල්ඳත් ශා භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර මත ලට්ටම්
-                        -                   -        -                       -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල                           -                        -             -                            -                         -                             -                            -                         -              -   

වටශන - 9 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් පුනරාලර්තන වියදම්
1701 ඳාඩු වශ කඳාශැරීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1702 අනදප්ක්ෂිත දවේලා -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1703 රාජය භාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල                           -                        -             -                            -                         -                             -                            -                         -              -   

ලැඩවටශන (2)

මුළු පුනරාලර්තන වියදම්ල එකතුල (වටශන 5-

9)
          741,670,000       66,000,000           -            807,670,000        27,972,566          705,137,963         733,110,529        74,559,471             9 

මූධන වියදම්

ලැඩවටශන (2)

ලැය විය අනුල රාජ්ය ආමයෝජ්න වියදම් 

ලර්ගීකරණය

වටශන - 10 මූධන ලත්කම් 

පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිදියුණු කිරීම

2001 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම්    11 2,385,000               -                   -                       2,385,000 -                                   2,348,385 2,348,385                             36,615             2 

2002 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2003 ලාශන -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (අ)               2,385,000                      -             -                2,385,000                       -                2,348,385             2,348,385               36,615             2 



44 
 

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020  පිටු අංක 

  

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

රු.

ලාර්ෂික අයලැයගත 

ප්රතිඳාදන

ඳ
රි

පූ
ර
ක

 ඇ
ව

්ත
ම

ම්
න්

තු
ග

ත
 

ප්ර
ති

ඳ
ාද

න

මු
.ම

ර
. 

6
6

/6
9

 ම
ාරු

 කි
රී

ම්

මුළු ශුේධ ප්රතිඳාදන
මුදේ මඳොතට 

අනුල වියදම

මු.මර. 208 යටමත් 

අමනකුත් 

අමාතයාාං/මදඳාර්ත

මම්න්තු විසින් දැර 

වියදම් (භ්ාණ්ඩාගාර 

මුද්රිත වටශන් අනුල)

මුළු වියදම
ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

ඉතිරිය / 

(ඉක්මවීම්)

 

වාංමෝධිත

 

ඇව්තමම්

න්තුමේ % 

මව

(1) (2) (3)  (-)/+ (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)= (5)+(6) (8)=(4)-(7)

(9)=(8)/(4

)*100

පුනරාලර්තන වියදම්

ලැඩවටශන (2)

ලැඩවට./ලයාඳෘ./උඳ ලයාඳෘ./ලැය වියය අංකය

වටශන - 5 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද ලැටුප්, මේතන වශ අමනකුත් මවේලක 

ප්රතිාභ්

පුේග ඳඩිනඩි

1001 ලැටුප් ශා දේතන    11 163,346,000            -                   -                   163,346,000 5,157,057                       150,353,627 155,510,684                      7,835,316             5 

1002 අතිකා ශා නිලාඩු දින ලැටුප්    11 696,000                  -                   -                         696,000 53,034                                 196,288 249,323                               446,677            64 

1003 දලනත් දීමනා    11 57,888,000              -                   -                     57,888,000 1,593,000                         47,507,159 49,100,159                       8,787,841            15 

එකතුල           221,930,000                      -             -            221,930,000          6,803,091          198,057,074         204,860,165        17,069,835             8 

වටශන - 6 - ලැය විය අනුල ලර්ගීකරණය 

කරන ද අමනකුත් භ්ාණ්ඩ ශා මවේලා

ගමන් වියදම්

1101 දේශීය    11 7,233,000               -                   -                       7,233,000 5,140                                6,315,928 6,321,068                            911,932            13 

1102 විදේශීය    11 153,000                  -                   -                         153,000 (3,500)                                 153,025 149,525                                  3,475             2 

එකතුල (අ)               7,386,000                      -             -                7,386,000                 1,640              6,468,953             6,470,593             915,407           12 

වැඳයීම්

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාලීය අලයතා    11 2,505,000               -                   -                       2,505,000 430,876                            1,897,677 2,328,554                            176,446             7 

1202 ඉන්ධන    11 983,000                  -                   -                         983,000 210,550                               483,121 693,671                               289,329            29 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම්    11 20,000                    -                   -                           20,000 -                                        20,000 20,000                                        -              -   

1204 වලදය වැඳයීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

1205 දලනත් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ආ)               3,508,000                      -             -                3,508,000             641,426              2,400,798             3,042,225             465,775           13 

ඒසීඒ-2(ii)

අභ්යන්තර ආරක්ක, වල්මේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2020 මදවැම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වශා වියදම් ප්රකාය

ලැය වියය

ප්රතිඳාදනය වියදම

මූ


ය
ක

ර
ණ

 ව
ාංම

ක්
ත

 අ
ාංක

ය

ශුේධ බඳෑම

වටශන - 11 මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර 

ගැනීම

2101 ලාශන -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2102 ගෘශභාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ    11 17,000                    -                   -                           17,000 -                                        17,000 17,000                                        -              -   

2103 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ    11 19,000,000              -                   -                     19,000,000 13,820,000                        4,000,000 17,820,000                       1,180,000             6 

2104 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2105 ඉඩම් වශ ඉඩම් ලැඩිදියුණු කිරීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2106 මෘදුකාංග වංලර්ධනය    11 165,360,000            -                   -                   165,360,000 -                                116,740,142 116,740,142                    48,619,858            29 

2108 කල්බදු ලාශන වශා ණය මුද ආඳසු 

දගවීම්
-                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ආ)           184,377,000                      -             -            184,377,000        13,820,000          120,757,142         134,577,142        49,799,858           27 

වටශන -12 ප්රාග්ධන මාරුකිරීම්

2201 රාජය ආයතන    11 9,000,000               -                   -                       9,000,000 -                                   9,000,000 9,000,000                                    -              -   

2202 වංලර්ධන වශායන්    11 898,844,000            -                   -                   898,844,000 -                                881,341,574 881,341,574                    17,502,426             2 

2203 ඳෂාත් වභා වශා ප්රදානයන් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2204 විදේයන්ට මාරු කිරීම් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2205 රාජය දනොලන ආයතන වශා ප්රාේධන 

ප්රදානයන්
-                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල ( ඇ )           907,844,000                      -             -            907,844,000                       -            890,341,574         890,341,574        17,502,426             2 

වටශන - 13 මූය ලත්කම් අත්ඳත් කර 

ගැනීම

2301 හිමිකම් දායක මුදල් -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

2302 ණයදීම -                        -                   -                                 -   -                                              -   -                                             -              -   

එකතුල (ඈ)                           -                        -             -                            -                         -                             -                            -                         -              -   

වටශන - 14 ශැකියා ලර්ධනය

2401 කාර්ය මණ්ඩ පුහුණු    11 1,492,000               -                   -                       1,492,000 262,000                               522,755 784,755                               707,245            47 

එකතුල (ඉ )               1,492,000                      -             -                1,492,000             262,000                 522,755                784,755             707,245           47 
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)

අ
ග

ය
 

ම
ල

න
ව

්වී
ම

ම්
 


ාභ්

/අ


ාභ්

ම
භ්

ෞති
ක

 

ම
ල

න
ව

්වී
ම්

ම


ේ
ය

මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)

අ
ග

ය
 

ම
ල

න
ව

්වී
ම

ම්
 


ාභ්

/අ


ාභ්

ම
භ්

ෞති
ක

 

ම
ල

න
ව

්වී
ම්

ම


ේ
ය

මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

   මලනත් ඉදිකිරීම් 61113 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         අධිප්ේගී මාර්ග, වීදි, මශාමාර්ග 6111301 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ඳාම් 6111302 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         උමං 6111303 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දුම්රිය මාර්ග, උඳ මාර්ග 6111304 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ ධාලන ඳථ 6111305 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ලරාය, ප්ේලි වශ ප්ලනත් ජ වම්ඳාදන ලැඩප්ඳොෂ 6111306 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         භූගත ලත්කම් කැනීම් වශා ප්යොදා ගනුබන උඳකරණ 6111307 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වන්නිප්ේදන රැශැන්, විදුලි රැශැන් ශා නෂ මාර්ග 6111308 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         එළිමශන් ක්රීඩා වශ විප්නෝදාත්මක ඳශසුකම් 6111309 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         අඳලශන ඳද්ධති පිළියම් වංකීර්ණ 6111310 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොම්ඳ කරන ව්ථාන 6111311 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දගොවිදඳොෂ ශා කෘෂිකර්මය ආශ්රිත ලත්කම් 6111312 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

 යන්ත්ර ශා යන්මත්රෝඳකරණ 6112 4,422,737,435   293,312,141   148,259,857  -            -      147,325,340   346,601,658   -        -     -      4,716,984,092   

   ප්රලාශන උඳකරණ 61121 1,877,877,193   -                  -                 -            -      52,355,000     -                  -        -     -      1,825,522,193   

        මගී ලාශන 6112101 994,038,401         -                  -                 -             -      52,355,000       -                  -        -     -      941,683,401        

        භාණ්ඩ රලාශන ලාශන 6112102 225,679,310         -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      225,679,310        

        කෘෂිකාර්මික ලාශන 6112103 447,968,494         -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      447,968,494        

        කාර්මික ලාශන 6112104 33,568,000           -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      33,568,000          

        ගින් රථ 6112105 18,429,491           -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      18,429,491          

        නැේ 6112106 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

        දුම්රිය 6112107 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

        ගුලන්යානා 6112108 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

        යතුරු ඳැදි 6112109 158,193,498         -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      158,193,498        

1,877,877,193   -                  -                 -            -      52,355,000     -                  -        -     -      1,825,522,193   

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)
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මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

   මලනත් යන්ත්ර ශා උඳකරණ 61122 2,544,860,242   293,312,141   148,259,857  -            -      94,970,340     346,601,658   -        -     -      2,891,461,899   

       කාර්යාලීය උඳකරණ 6112201 154,096,927         4,579,423         124,005           -             -      -                  4,703,428         -        -     -      158,800,355        

       ඳරිගණක උඳකරණ 6112202 206,720,298         20,064,649        4,048,650        -             -      -                  24,113,299        -        -     -      230,833,597        

       විදුත් උඳකරණ 6112203 232,427,263         41,982,748        1,462,866        -             -      -                  43,445,614        -        -     -      275,872,877        

       වන්නිප්ේදන උඳකරණ 6112204 1,103,595,240      8,477,606         240,308           -             -      -                  8,717,914         -        -     -      1,112,313,154      

       ගෘශභාණ්ඩ 6112205 264,585,431         75,661,305        142,384,028     -             -      94,961,540       123,083,792      -        -     -      387,669,223        

       වංගීත භාණ්ඩ 6112206 40,098,527           11,987,175        -                 -             -      -                  11,987,175        -        -     -      52,085,702          

       නලදය උඳකරණ 6112207 1,239,616            292,500            -                 -             -      -                  292,500            -        -     -      1,532,116            

       ක්රීඩා උඳකරණ 6112208 14,584,216           2,665,190         -                 -             -      8,800               2,656,390         -        -     -      17,240,606          

       චිත්ර, මූර්ති වශ ප්ලනත් ඉඳැරණි භාණ්ඩ 6112209 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

6112210 22,760                 -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      22,760                

       විදයාගාර උඳකරණ 6112211 4,974,625            -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      4,974,625            

       කාර්මික ශා නි්ඳාදන උඳකරණ 6112212 19,197,138           4,418,654         -                 -             -      -                  4,418,654         -        -     -      23,615,792          

       ඉදිකිරීම් උඳකරණ 6112213 35,735,508           228,797            -                 -             -      -                  228,797            -        -     -      35,964,305          

       විකාන උඳකරණ 6112214 616,045               -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      616,045              

       ආරක්ක උඳකරණ 6112215 455,446,954         116,170,658      -                 -             -      -                  116,170,658      -        -     -      571,617,612        

       කෘෂිකාර්මික වශ කිරි ප්ගොවිඳෂ උඳකරණ 6112216 4,687,232            799,520            -                 -             -      -                  799,520            -        -     -      5,486,752            

       ගිනි නිවීප්ම් උඳකරණ 6112217 6,832,463            5,983,916         -                 -             -      -                  5,983,916         -        -     -      12,816,379          

       මුළුතැන්ප්ගයි උඳකරණ 6112218 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

2,544,860,242   293,312,141   148,259,857  -            -      94,970,340     346,601,658   -        -     -      2,891,461,899   

කල්බදු ලත්කම් 61123 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        මගී ලාශන 6112301 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        භාණ්ඩ රලාශන ලාශන 6112302 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        කෘෂිකාර්මික ලාශන 6112303 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        කාර්මික ලාශන 6112304 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        ගින් රථ 6112305 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        නැේ 6112306 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        දුම්රිය 6112307 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        ගුලන්යානා 6112308 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        යතුරු ඳැදි 6112309 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       ප්ඳොත්, වඟරා වශ ජර්න

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)

අ
ග

ය
 

ම
ල

න
ව

්වී
ම

ම්
 


ාභ්

/අ


ාභ්

ම
භ්

ෞති
ක

 

ම
ල

න
ව

්වී
ම්

ම


ේ
ය

මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

    මලනත් මූය මනොලන ලත්කම් 6113 557,015,316         1,129,945         -                 -             -      -                  1,129,945         -        -     -      558,145,261        

    ගනොනිමි ලැඩ 61131 556,751,316      1,129,945       -                 -            -      -                 1,129,945       -        -     -      557,881,261      

         දබෝට්ටු නිලාව 6113101 7,256,589            36,467              -                 -             -      -                  36,467              -        -     -      7,293,056            

         ගරාජ 6113102 266,065,912         45,376              -                 -             -      -                  45,376              -        -     -      266,111,288        

         ජංගම නිලාව 6113103 271,191,674         1,048,102         -                 -             -      -                  1,048,102         -        -     -      272,239,775        

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6113104 1,025,478            -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,025,478            

         තානායම් 6113105 9,430,137            -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      9,430,137            

6113106 1,781,526            -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,781,526            

6113107 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         වංචාරක බංගා 6113108 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         කාර්යාලීය ප්ගොඩනැගිලි 6113109 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ඳාවල් 6113110 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ප්රෝශල් 6113111 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6113112 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         බඩු ගබඩාල 6113113 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6113114 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ආදාශනාගාර 6113115 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6113116 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6113117 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         කම්ශල් 6113118 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         අධිප්ේගී මාර්ග, වීදි, මශාමාර්ග 6113119 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ඳාම් 6113120 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         උමං 6113121 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         දුම්රිය මාර්ග, උඳ මාර්ග 6113122 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ගුලන් ප්තොටුඳ ධාලන ඳථ 6113123 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ලරාය, ප්ේලි වශ ප්ලනත් ජ වම්ඳාදන ලැඩප්ඳොෂ 6113124 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         භූගත ලත්කම් කැනීම් වශා ප්යොදා ගනුබන උඳකරණ 6113125 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         වන්නිප්ේදන රැශැන්, විදුලි රැශැන් ශා නෂ මාර්ග 6113126 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         එළිමශන් ක්රීඩා වශ විප්නෝදාත්මක ඳශසුකම් 6113127 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         අඳලශන ඳද්ධති පිළියම් වංකීර්ණ 6113128 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         ප්ඳොම්ඳ කරන ව්ථාන 6113129 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

         දගොවිදඳොෂ ශා කෘෂිකර්මය ආශ්රිත ලත්කම් 6113130 -                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

556,751,316         1,129,945         -                 -             -      -                  1,129,945         -        -     -      557,881,261        උඳ එකතුල

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)
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මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

    ජීල විදයාත්මක ලත්කම් 61132 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        ලන ලගා 6113201 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        අව්ලනු වශා ප්බෝග 6113202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        දැල වශා ප්බෝග 6113203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        ඳැෂ තලාන් 6113204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        විසිතුරු ප්බෝග 6113205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

        බක්ති වශා ලන ප්බෝග 6113206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      

        මව් වශා ප්යොදාගන්නා වත්ත්ලයින් (මව් වශා විකිණීමට) 6113207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      

        විප්නෝදාව්ලාදය වශා ප්යොදාගන්නා වත්ත්ලයින් 6113208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      

        ආරක්ාල වශා ප්යොදාගන්නා වත්ත්ලයින් 6113209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      

        කිරි බාගැනීම වශා ප්යොදාගන්නා වත්ත්ලයින් 6113210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

    අව්ඳෘය ලත්කම් 61133 264,000             -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      264,000             

       ඳරිගණක මෘදුකාංග 6113301 264,000             -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      264,000             

       බඳත්ර 6113302 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       ප්ේටන්ට් බඳත්ර වශ රකාන අයිතිය 6113303 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       ප්ලෂ කුණු 6113304 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       විකාන අයිතිය 6113305 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       ප්වේලා ගිවිසුම් 6113306 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

264,000             -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      264,000             

2 මතොග 612 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

    උඳායමාර්ගික මතොග 6121 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

    මලනත් මතොග 6122 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       අමුද්රලය 61221 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       ප්නොනිමි ලැඩ 61222 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       නිමි භාණ්ඩ 61223 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

       නැලත විකිණීම වශා ලන භාණ්ඩ 61224 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

3 මැණික් රත්රාං ලැනි ලටිනාකම් වහිත ලත්කම්613 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

4 නැලත නැලත ජ්නනය මනොලන ලත්කම් 614 2,395,835,900   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      2,395,835,900   

    ඉඩම් 6141 2,395,835,900   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      2,395,835,900   

       නාගරික මශෝ මගොඩනගන ද ඉඩම් 61411 2,395,835,900   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      2,395,835,900   

         දලෂ ශා දවේලා 6141101 2,395,835,900      -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      2,395,835,900      

         කාර්මික 6141102

         ප්රලාශන, වන්නිදේදන ශා උඳාංග 6141103

         මිශ්ර නාගරික 6141104

2,395,835,900      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      2,395,835,900      

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල
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ඒසීඒ- 6

රු.

වියදම් ශීර් අාංකය : 409 අමාතයාාං මේ නම : අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

2(3)

ශුේධ අගය

අමනකුත් 

ආයතනලලින්

මකරීමගන 

යන 

ලැඩලලින්

1 ව්ථාලර ලත්කම් 611 8,832,600,753   294,442,086   148,259,857  -            -      147,325,340   347,731,602   -        -     -      9,127,977,355   

   මගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 6111 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

       නිලාව 61111 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබෝට්ටු නිලාව 6111101 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගරාජ 6111102 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ජංගම නිලාව 6111103 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         නිලාව ප්යෝජනා ක්රම/තට්ටු නිලාව 6111104 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         තානායම් 6111105 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111106 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

6111107 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වංචාරක බංගා 6111108 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       නිලාව මනොලන මගොඩනැගිලි 61112 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         කාර්යා ප්ගොඩනැගිලි 6111201 1,457,012,102   -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      1,457,012,102   

         ඳාවල් 6111202 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්රෝශල් 6111203 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ඳොදු විප්නෝදාව්ලාදය වශා ව ප්ගොඩනැගිලි 6111204 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         බඩු ගබඩාල 6111205 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගුලන් ප්තොටුඳ 6111206 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ආදාශනාගාර 6111207 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ප්ලෂප්ඳොෂලල් 6111208 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         විදයාගාර/ඳර්ප්ේණායතන 6111209 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         කම්ශල් 6111210 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

1,457,012,102      -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      1,457,012,102      

         ප්ශෝටල් වශ ආඳනාා

         නි නිලාව

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

විකිණීම් 

මගින්

4=1+2(3)+ 

+3(3)

2(2)

අ
ග

ය
 

ම
ල

න
ව

්වී
ම

ම්
 


ාභ්
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ාභ්

ම
භ්

ෞති
ක

 

ම
ල

න
ව

්වී
ම්

ම


ේ
ය

මාරු කිරීම් මගින් 2(3)=2(1)-2(2) 3(1)
(-)/+ 

3(2)

3(3) = 

3(1) +/-

3(2)

අභ්යන්තර ආරක්ක, ව්ලමේ කටයුතු වශ ආඳදා කෂමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාාංය

මූය මනොලන ලත්කම් පිළිබ ප්රකාය - 2020

. මක්තය

(1)

(2) (3) 

2020.12.31 දිනට 

මේය

ගනුමදනු මලනව්කම්

2(1)

2020.01.01 දිනට 

මේය

අත්ඳත් කරගැනීම් අඳශරණයන්

මිදී ගැනීම් 

මගින්

මාරු කිරීම්

       කෘෂිකාර්මික 61412 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ඳෂතුරු ලතු 6141201 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         මිදි ලතු 6141202

         විසිතුරු උදයාන 6141203

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       ලනාන්තර ඉඩම් 61413 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ඳතනශී ලනාන්තර ඉඩම් 6141301 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වදාශරිත ලනාන්තර ඉඩම් 6141302

         මිශ්ර ලනාන්තර ඉඩම් 6141303

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       ජ්ය 61414 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දදොෂලල් ශා ඇෂ මාර්ග 6141401 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ලැේ 6141402

         ජා 6141403

         දබොකු වශ ගං දමෝය 6141404

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       මතත් බිම් 61415 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ලනාන්තර දතත් බිම් 6141501 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දතත් බිම්- කැෂෑ බ දනොලන 6141502 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

       මුඩු බිම් 61416 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         වියළි ලුණු තා 6141601 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         මුහුදු දලරෂලල් 6141602 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         මුහුදු දලරෂ ශැර අදනකුත් ලැලි ප්රදේ 6141603 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         ගල් ලෂලල් 6141604 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         අත්ශරින ද ඳතල් ආකර 6141605 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

         දබොරළු ඳතල් 6141606 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

    භූගත ලත්කම් 6142 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

    මලනත් ව්ලාභ්ාවික  ලත්කම් 6143 -                     -                  -                 -            -      -                 -                  -        -     -      -                    

-                     -                  -                 -             -      -                  -                  -        -     -      -                     

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල

උඳ එකතුල
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3.5. ආදායම් එකතු කිරීමම් කායය සාධනය  

 

      

ආදර්ම් 
කේර්ර් 

ආදාර්ම් 
කේර්කේ 
විස්ර්රර් 

ආදාර්ම් ඇස්ර්කම්න්තුව එකු කරන ලද ආදාර්ම 

මුල් 
ඇස්ර්කම්න්තුව 

(රු.) 

අවසන්ත 
ඇස්ර්කම්න්තුව 

(රු.) 
ප්රමායර් (රු.) 

අවසාන ආදාර්ම් 
ඇස්ර්කම්න්තුකේ % 

කලස 

 1003.07.99  අකනකුත් 
බලපත්ර 
ගාස්ු 

 191,520,000.00  138,000,000.00  154,569,577.33 112% 

 

3.6. මෙන් කරන ලද ප්රතිපාාදන පාමය ී  කර ැනීමමම් කායය සාධනය 

ප්රතිපපාදන 
වගෂර් 

කවන්ත කරන ලද ප්රතිපපාදන 

ර්ර්ය විර්දම 

(රු.) 

උපකර්ෝගී කරනු ලැබූ 
ප්රතිපපාදන, අවසන්ත කරන 
ලද අවසාන ප්රතිපපාදන 
ප්රමායකේ % කලස 

මුල් ප්රතිපපාදනර් 
(රු.) 

අවසාන ප්රතිපපාදනර් 
(රු.) 

          

පුනරාෙර්යන 20,564,105,000.00 20,595,705,000.00 20,264,508,770.00 98% 

     ප්රාග්ධන 6,955,835,000.00 7,050,724,000.00 5,425,975,237.00 77% 

      

3.7.  මු.මර. 208 ප්රකාරෙ  මෙන්  මාාර්යංශ/ ද මදාාර්යමම්න්තු ෙල යෝමය තයර්මය ල මලස මාා     

මදාාර්යමම්න්තුෙටද දිසරික් ල මමකම් කායයාලයටද ාතා්  සවාෙට ප්රදානය කරන ලද ප්රතිපාාදන 

 

 

ප්රතිපපාදන ලද 
අමාර්යාංශය /ර්   

කදපාර්ෂකම්න්තුව 

ප්රතිපපාදනකේ 
අරමුය 

ප්රතිපපාදන 

ර්ර්ය විර්දම (රු.) 

උපකර්ෝගී 
කර ගන්තනා 

ලද 
ප්රතිපපාදන, 
ලබා දුන්ත 
අවසාන 
ප්රතිපපාදන 
වල % කලස 

මුල් ප්රතිපපාදන 
(රු.) 

අවසාන ප්රතිපපාදන 
(රු.) 

1 
මැතිපවරය 
කදපාර්ෂකම්න්තුව 

මැතිපවරය 
රාජකාරි 
දීමනා  

50,354,416.72  50,354,416.72  50,354,416.72  100% 

2 මුදල් අමාර්යාංශය /ර් 
සංවධෂන 
සහාර්න්ත 

174,722.76  174,722.76  174,722.76  100% 

3 
රාජය කස්වා, පළාත් 
සභා හා පළාත් 
පාලන අමාර්යාංශය /ර් 

උපාධිධාරි 
අභයාසලා  
දීමනා 

7,028,667.35  7,028,667.35  7,028,667.35  100% 

4 
ජාතිපක අර්වැර් 
කදපාර්ෂකම්න්තුව 

අනකේේිර් 
කස්වා 

255,369,634.12  255,369,634.12  255,369,634.12  100% 

5 

විශ්රාම වැටුේ 
කදපාර්ෂකම්න්තුව 

විශ්රාමික 
ප්රතිපලාභ 

1,401,993.71  1,401,993.71  1,401,993.71  100% 
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3.8. මූලය මනාෙන ේ කම් ොර්යා කිරීමම් කායය සාධනය  

    

  

වත්කම් 
කේර්ර් 

කේර් විස්ර්රර් 

31.12.2019 දිනට 
භාණ්ඩ සමීේර්ය 
වාර්ෂාව අනුව 
කශය /්ර්ර් (රු.) 

31.12.2019 දිනට 
මූලය ර්ත්ත්ව 
වාර්ෂාව අනුව 
කශය /්ර්ර් (රු.) 

ඉදිරිකේ දී 
ගිණුම්කරය
ර්ට නිර්මිර් 

(රු.) 

ප්රගතිපර් % 
කලස 
වාර්ෂා 
කිරීම 

9151 කගාඩනැගිලි හා 
වුහර්න්ත 

1,457,012,102.00 1,457,012,102.00    100% 

      

9152 ර්න්තකත්රෝපකරය  4,716,984,092.00  4,716,984,092.00    100% 

9153 ඉඩම්  2,395,835,900.00  2,395,835,900.00    100% 

9154 අස්පෘශය /ය වත්කම්  264,000.00  264,000.00    100% 

9155 ජීව විදයත්මක 
වත්කම් 

        

      

9160 කකරීකගන ර්න 
වැඩ 

 557,881,261.00  557,881,261.00    100% 

      

9180 බදු කදන ලද 
වත්කම්   

      

            

 

3.9 විැණකාධිාතිපෙරයාමග් ොර්යාෙ 

අවසන්ත විගයන වාර්ෂාව ලද පසු කාර්ෂසාදන වාර්ෂාව සමඟ අමුයා ඉදිරිපත් කරමි. (ඇමුණුම - 1 ) 



57 
  

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

පරිච්ඡේදය 04 
4. කාර්යසාධන දර්ශක 

4.1.ආයතනඡේ කාර්යසාධන දර්ශක (ක්රියාකාී සැලැස්ම මත පදනම්ව) 
 

4.1.1.ස්වඡේශ කටයුතු අංශය 
 

 

අනු 
අංකය 

 

 
විඡශේෂිත දර්ශකය 

අඡේක්ෂිත නිමැවුඡම් 

ප්රතිශශතයක් ()) ඡලස තතය 
නිමැවුම 
100% -
90% 

75%-
89% 

50%-
74% 

01 අනාලරණය වූ හශේතු වංඛ්යාල 
 

    

02 අදා ක්රභහදදය අුගමභනය හන කරින්  සවවවීම්  ද ිලධාීන්  වංඛ්යාල 
 

    

03 අදාෂ ක්රියා ඳපාඳාපාය අුගමභනය හන කරින්  ද වවනාන භාවීීම්  වංඛ්යාල 
 

    

04 විමණන ලාර්තාහද දක්ලා ඇති මැටළු පිළිඵ මත් ිලලැරදි කිීනහ්  ක්රියාභාර්ම 
වංඛ්යාල 
 

    

05 අභාතයාංයට අයත් වවනාලර ලත්ක්  ම්ඩ්  ශා හම ඩනැි) ලේ හගඛ්නමත 
කිීනහ් දී 100% ිලරලදයතාලය 
 

    

06 ්දිකිීන්  කටයුතු ආර් බ කර ඇති ලයාඳීන්  ප්රභාණය  
 

    

07 ිලභවු්  ලැඩ සිදු හකහරින්  ඳලතින ප්රභාණය  
 

    

08 ්දිකිීන් හි හබෞතික ලැඩ අලව්  කර ඇති ලයාඳීති ප්රභාණය  
 

    

09 ඳශසුක්  වඳයුග ඵන ග්රා.නිිල.නි වංඛ්යාල 
 

    

10 භශජන අභිාය්  ්ටුකිීනභ වශා නීති ීනති ක්රියාත්භක කිීනභ ශරශා 
ප්රතිඳාදන පදාිවල ශා ලමීමහභ්  යුතුල සඳහය ජනය කිීනභ 
 

    

11 ලාර්ෂික බාණ්ඩාමාර වැැවවභක් භි)්  ිලයිනත දිනට ලාර්ෂික ි)ණු්  ්දිරිඳත් 
කිීනභ ලැඩි දියුණු කිීනභ 
 

    

12 ලත්ක්  කෂභනාකරණ වැැවවභ ශරශා පදායී ශා කාර්යක්භ ලත්ක්  
කෂභනාකරණ ඳද්ධතියක් ලැඩි දියුණු කිීනභ 
 

    

13 අභාතයාංහ් ප්රව් ඳාදන කටයුතු වශා විකානය ලන ඩිිටටග 
තාක්ණය්  පිළිබිඹු කිීනභ වශා ප්රතිඳත්ති ශා ිලයාභන රාු  ලැඩි දියුණු 
කිීනභ 

    

14 රාජය හවේලකිව් ට රාජය අභාතයාං වංකාරක ඵංමා හල් කරලා මැනීභට 
ඳශසුක්  වැසීභ වශ වභවවත ඵංමා හල් කිීනහ්  ක්රියාල ලහ් 
කාර්යක්භතාල ශා පදායීතාලය ්ශෂ නැංීමභ තුළි්   වංකාරක ඵංමා 
හල්  කරලා මැනීහ්  ක්රියාල ලහ් දුවකරතා භරශරලා මැනීභ.නි 
 

    

15 ලාර්තාකරණහ් අරු ණු ්ටුලන ඳරිදි අදාෂ ඳාර්ලය්  වශා වාර්නක මූය 
ලාර්තාකරණයක් වවනාපිත කිීනභ.නි 
 

    

16 භශජන අභිාය්  ්ටුකිීනභ වශා නීති ීනති ක්රියාත්භක කිීනභ ශරශා 
ප්රතිඳාදන පදාිවල ශා ලමීමහභ්  යුතුල සඳහය ජනය කිීනභ 
 

    

17 2020.01.20-2020.08.09 - හම ඩනැි) ල ්දිකිීනභ - 2104 
පිබිහදු  හඳ හ ් නවීල- 2509 
ිල හවලණ හම ඩනැි) ල අලුත්ලැඩියාල  
 

    

18 2020.08.09-2020.11.18 - හම ඩනැි) ල ්දිකිීනභ- 2104 
පිබිහදු  හඳ හ ් නවීල- 2509 
ිල හවලණ හම ඩනැි) ල අලුත්ලැඩියාල 
 

    

19 2020.11.18-2020.12.31 - හම ඩනැි) ල ්දිකිීනභ- 2104 
පිබිහදු  හඳ හ ් නවීල- 2509 
ිල හවලණ හම ඩනැි) ල අලුත්ලැඩියාල 
 

    

20 ප්රාහද්ය ය ඳාන අංය යටහත් සිපාන ිලධාීන් හේ ආයතිලක කටයුතු 
විධිභත් හව ්ටු කිීනභ.නි 

    

21 සීභා ිලර්ණ කටයුතු කිීනභ.නි     



58 
  

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

 
අනු 

අංකය 

 
 

විඡශේෂිත දර්ශකය 

අඡේක්ෂිත නිමැවුඡම් 
ප්රතිශශතයක් ()) ඡලස තතය 

නිමැවුම 

100% -
90% 

75%-
89% 

50%-
74% 

22 අලුති්  පිහිටවූ ප්රාහද්ය ය හගක්  කාර්යා වශා කාර්ය භණ්ඩ අුගභැතිය.නි 
 

    

23 ්ඩ්  අත්ඳත් කරමැනීහ්  විධිභත් ක්රියා ඳපාඳාපායක් ක්රියාත්භක කිීනභ. 
 

    

24 විධිභත් ඳැිනණි ල කභනාකරණ ක්රියාඳපාඳාපායක් ක්රියාත්භක කිීනභ.නි 
 

    

25 භාණ්ඩ ලක ිලධාීන් හේ හද්ය ය ඳවකාත් සඳාධි ඳාඨභාල්  වශා හමීම්  
සිදුකිීනභ.නි 
 

    

26 බාවිතා කෂ ලාශන වශා වැසු්  වකවව කිීනභ. 
 

    

27 හම ඩනැි) ල අලුත්ලැඩියා කිීනභ වශ අත්ඳත් කර මැනීභ. 
 

    

28 වංකාරක ඵංමා අලුත්ලැඩියා කිීනභ. 
 

    

29 භාර්මමත ක්රභය ශරශා වංකාරක ඵංමා හල්  කිීනභ. 
 

    

30 අභාතයාංය වශා පදාිව භානල ව් ඳත 
 

    

31 හවේලා ඵ් න්  මRTI) විසි්  කරන ද ්ගලී්  ්ටු කිීනභ 
 

    

32 ග්රාභ ිලධාීන්  වශා විහේ වවනාන හක්ත ඵා මැනීභ වශා භීදුකාංමයක් 
වංලර්ධනය කර ඇත 
 

    

33 ග්රාභ ිලධාීන් , වංලර්ධන ිලධාීන් , වභීද්ධි ිලධාීන්  වශ ක්හේත්ර 
ිලධාීන්  පිළිඵ හත රතුවී ඵා මැනීභ වශා හත රතුවී ද්ලාරයක් වකවව 
කර ප්රකායට ඳත් කර ඇත 
 

    

34 ග්රාභ ිලධාීනලවී්  ව් ඵ් ධහය්  භශජන ඳැිනණි ල ඵා මැනීභ වශා 
වවලහද් කටයුතු අංහ් හලබ් අඩවිහ් අයදු් ඳතක් වකවව කර ඇත 
 

    

35 ඳැිනණි ල ද ඵලට ඳැිනණි ලකවී දැුගලත් කිීනභ 
 

    

36 මූ ලක විභර්න  සිදුකරනලාද නැද්ද ය් න නරණය කිීනභ 
 

    

37 මූ ලක විභර්න සිදුකිීනභ 
 

    

38 ලාර්තා කැීමභ (කාරණා හම ුග) 
 

    

39 ලාර්තා වැකසීභ 
 

    

40 නරණ මැනීභ වශා භාණ්ඩ ලක ිලධාීන්  හලත ්දිරිඳත් කිීනභ.නි 
 

    

41 හක දනාඳත්ර වැකසීභ 
 

    

42 ඳැිනණිග හභහශයීමභ 
 

    

43 වාක්ෂි ඵාදීභ 
 

    

44 කාර්යා ඳීනක්ණ 
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4.1.2. අභ්යන්තත  කටයුතු අංශය 
 
 

අනු 

අංකය 

 

 

විඡශේෂිත දර්ශකය 

අඡේක්ෂිත නිමැවුඡම් 

ප්රතිශශතයක් ()) ඡලස තතය 

නිමැවුම 

100% -
90% 

75%-
89% 

50%-
74% 

e – NIC  වයාපිතිශය 

01 හබෞතික යපාත ඳශසුක්  වංලර්ධනය     

02 හත රතුවී තාක්ණ යපාත ඳශසුක්  වංලර්ධනය 
 

    

03 පුද්මය්  පිළිඵ ජාතික නාභ හගඛ්නය වවනාපිත කිීනභ 
 

    

අභ්යන්තත  කටයුතු අංශය 

04 අලුත්ලැඩියා කරන ද සඳකරණ වංඛ්යාල 
 

    

05 ිනදී ම් නා ද ය් ත්ර ශා ය් හත්ර ඳරණ වංඛ්යාල 
 

    

06 පුහුණුීම්  ැබූ කාර්ය භණ්ඩ ිලධාීන වංඛ්යාල 
 

    

 
 

4.1.3. ආපදා කළමනාක ණ අංශය (ජාතිශක ආපදා සහන ඡසේවා මධයස්ාානය) 

 
 

අනු 

අංකය 

 

විඡශේෂිත දර්ශක 

අඡේක්ෂිත නිමැවුඡම් 

ප්රතිශශතයක් ()) ඡලස තතය 

නිමැවුම 

100%- 

90% 

75%-

89% 

50%- 

74% 

01 ආඳදා අලදානභ අලහඵ ධ කරමැනීභ     

02 ආඳදා අලදානභ කෂභනාකරණය කිීනහ්  කටයුතු ක්තිභත් කිරිභ     

03 ආඳදා ප්රතයවවිතතිය මResilienceේ ව් ඵ් ධහය්  ආහය ජනය 
කිීනභ 

    

04 ලඩා හශ දි්  නැලත හම ඩනැඟිභ වදශා හඳර සදානභ ්ශෂ 
නැංීමභ 
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පරිච්ඡේදය 05 
5. තිරසර සංලර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරාගැනීඡේ කාර්යසාධනය. 

5.1. හඳුනාගන්නා ද තිරසාර සංලර්ධන අරමුණු   

 
5.1.1.ස්ලඡේ කටයුතු අංය 
 

 

ඉක්කය/අරමුණ 

 

ඉක්ක 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ 

බා ගැනීඡේ ප්රගතිය 

0%-

49% 

50%-

74% 

75%-

100% 

08. සිඹල්රන් වාභ 
පඳෝෂිත, ඳරිපර්ණ ව තියය 
ආර්ථික ර්ධනඹ, පර්ණ 
පරදායි ව ඹවඳත් රැකිඹා 
ප්රර්ධනඹ කිීභ 

8.2 විවිධාංගීකයණඹ, 
තාක්ණඹ ඉවශ න ංවීභ ව 
නපෝත්ඳාදනඹ තුලින් ව 
ඉවශ ටිනාකම් එකතු කයන 
රද ව ශ්රභඹ වා  ි 
ඉල්ලුභක් ඇති ක්පේත්ර 
පිළිඵ අධානඹ පඹොමු 
කිීභ තුලින් ඉවශ භට්ටපම් 
ආර්ථික නි්ඳාදිතඹක් රඵා 
ග නීභ.  
 
 

ග්රාභ නිරධාීන් වා විපලේ 
්ථාන පක්ත රඵා ග නීභ වා 
භෘදුකාංගඹක් ංර්ධනඹ කය ඇත 

 
 

  

ග්රාභ නිරධාීන්, ංර්ධන 
නිරධාීන්, භෘද්ධි නිරධාීන් ව 
ක්පේත්ර නිරධාීන් පිළිඵ 
පතොයතුරු රඵා ග නීභ වා 
පතොයතුරු ද්ායඹක් ක් කය 
ප්රකාලඹට ඳත් කය ඇත 

 

 

  

ග්රාභ නිරධාීරුන් ම්ඵන්ධපඹන් 
භවජන ඳ මිණිලි රඵා ග නීභ වා 
්පද්ල කටයුතු අංලපේ පබ් 
අඩවිපේ අඹදුම්ඳතක් ක් කය 
ඇත 

 

 

  

09. විභත් ඹටිතර ඳවසුකම් 
පගොඩන ගීභ, තියාය වා 
ඳරිපර්ණ කාර්මීකයණඹ 
ප්රර්ධනඹ කිීභ ව 
නපෝත්ඳාදනඹ දිරිග න්වීභ. 

9.1 ආර්ථික ංර්ධනඹ ව 
භාන ඹවඳ  ත්භ 
පනුපන් සිඹලු පදනාටභ 
රඵාගත ව කි ව ප්රපේල විඹ 
ව කි වීභ අධානඹට පගන 
කරාපීඹ ව ජාතික පද්ල 
සීභාන් අතය සිදුකයන 
ඹටිතර ඳවසුකම්ද ඇතුරත් 
ගුණාත්භක ලපඹන් ඉවශ 
විල්ාදායි තියය ව 
ආඳදාන්ට ඔපයොත්තු පදන 
ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 
කිීභ 
 
 
 
9.a අභ ලපඹන් ංර්ධනඹ 
ව යටරට අපනකුත් යටල් 
ලින් ටව යටරට ව 
ංර්ධනඹ පමින් ඳත්නා 
කුඩා දියින් යාජය රට 
මරයභඹ තාක්ණපේී  ව 
තාක්ණික වපඹෝගඹ රඵා 
ී භ භගින් ංර්ධනඹ පමින් 
ඳත්නා යටරට ඔපයෝත්තු 
පදන ආකායපඹන් ඹටිතර 
ඳවසුකම් ංර්ධනඹ ධවා 
ඳවසුකම්  කසීභ. 
 

ර්පේ නිඹමිත ප්රතිඳාදන අනු 
නවීකයණඹ කයන  රද ංචායක 
ඵංගරා. 

 
   

ගාල්ර දි. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
ශ්රණාගායඹ ඉදිකිීභ  

    

බිබිර ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

තණභල්විර ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - 
න කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර 
ඉදිකිීභ 

   
 

යඹුක්කන ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

භාලිම්ඵඩ ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

ඹටිනුය ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

පකෝයපල් ඳත්තු (ඵටටය )ප්රා . පල්. 
කාර්ඹාරඹ - න කාර්ඹාර 
පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

පදල්පතොට ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - 
න කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර 
ඉදිකිීභ 

    

උඩුදුම්ඵය ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

භටඹංගනඹ ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - 
න කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර 
ඉදිකිීභ 

    

වාලිඇර ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ 

    

පනළු ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - න 
.කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර ඉදිකිීභ  

    

නාපගොඩ ප්රා. පල්. කාර්ඹාරඹ - 

න කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්ර 

.ඉදිකිීභ  

    



61 
  

ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අංක 

 

 

ඉක්කය/අරමුණ 

 

 

ඉක්ක 

 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ 

බා ගැනීඡේ 

ප් රගතිය 

0%-

49% 

50%-

74% 

75%-

100% 

  ංචායක ඵංගරා නඩත්තු කටයුතු 
වා දි්ත්රික් ඉංනේපන්රුරුන්ට 
අලය තාක්ණ වඹ රඵා ී භ, 
ප්රගතිඹ ඳසුවිඳයම් කිීභ    

    

“නිරභ දුය” පගොඩන ගිල්පල් 
එදිපනදා නඩත්තු කටයුතු 
පභපවඹවීභ වා අධීක්ණඹ කිීභ 

    

ඵා ගත් නිරධාීන් ගණන.     

10. යටල් තුශ වා ඒා අතය 
අභානතාඹ අඩු කිීභ. 

10.4 විපලේපඹන්භ මරය, 
 ටුප් ව භාජ ආයක්ණ 
ප්රතිඳත්ති බාවිතඹට ග නීභ ව 
ප්රගතිීලී  පර භානත්ඹ 
ශඟා කය ග නීභ. 

10.4.1  ටුප් ව භාජ ආයක්ණ 
හුභාරු ලින් භන්විත දශ පද්ීලඹ 
නි්ඳාදනපේ ශ්රභ ඳංගු. 

ඒකාඵද්ධ දර්ලක                                                             
ක් කිීභ වා 
ංඛ්යාතභක ප්රගතිඹක් 
ද ක්වීභ ප්රාපඹෝගික 
අඳවසු ඹ. 

11.  නගය ව ජනාා 
ඳරිපර්ණ, ආයක්ෂිත, විභත් ව 
තියය පර ක් කිීභ 

11.a 2030 න විට සිඹලු පදනා 
අන්තර්කයණඹ ව ව තියය 
නාගීකයණඹ  ිදියුණු කිීභ 
ව සිඹලුභ යටර වබාගීත්, 
ඒකාඵද්ධ ව කියය භාන 
ජනාා  රසුම් කිීභ, ව 
කශභණාකයණඹ නිීභ ධවා 
ධාරිතාන්  ිදියුණු කිීභ 

ඉටුකයන රද ඉල්ී ම් ප්රභාණඹ.     

12.  තියය ඳරිපබෝජන ව 
නි්ඳාදන යටාන් තවවුරු 
කිීභ. 
 

12.7.ජාතික ප්රතිඳත්ති වා 
ප්රමුඛ්තාඹන් අනු තියය 
භවජන ප්රතිම්ඳාදන 
බාවිතඹන් ප්රර්ධනඹ කිීභ  

ය තුර ගනු ර බූ ප්රම්ඳාදන 
තීයණ / ප්රම්ඳාදන ාර්තා ගණන. 

    

වඳුනාගත් ාවන අළුත් ිඹා 
කටයුතු අන් කිීභට පිඹය 
ගත් අ්ථා ගණන. 

    

16. තියය ංර්ධනඹ වා 
ාභකාමී වා ඳරිපර්ණ 
භාජඹන් ඇති කිීභ, යුක්තිඹ 
වා  භට අ්ථා රඵා ී භ 
ව ෑභ භට්ටභකභ පරදායී, 
ගකීම් ටත ඳරිපර්ණ 
ආඹතන පගොඩන ගීභ. 

 

16.6 සිඹලු භට්ටම් රී  පරදායී 

ගකීපභන් යුක්ත ව විනිවිද 
බාපඹන් යුත් ආඹතන පිටටුවීභ. 

යාඳෘතීන්ට පබෞතික වා මරය 
විචරයඹන් පිළිඵ අභාතයාංල 
ප්ර ම්ඳාදන කමිටුට නිර්පද්ල 
ඉදිරිඳත් කිීභ. 

    

1.අත්ඳත් කය ගත් ත්කම් ගණන. 
2.ත්කම් ප්රතිං්කයණ කිීම් 
)Rehabilitations) ගණන. 
3. නිඹමිත කාරඹ තුර ාර්ෂික 
බාණ්ඩ මීක්ණ ාර්තා 
විගණකාධිඳති පත ඉදිරිඳත් 
කිීභ. 

    

16.6 ාර්ෂික අඹ ඹ  කසීභ නිඹමිත කාරඹ තුර අඹ ඹ 
ඇ්තපම්න්තු භවා බාණ්ඩාගායඹට 
ඉදිරිඳත් කිීභ 

    

අභාතයාංලපේ මරය ප්රකාලන 
පිළිපඹර කිීභ ව දි්ත්රික් 
පල්කම් කාර්ඹාරර මරය 
ප්රකාලන භාපරෝචනඹ කිීභ 

පඳඵයාරි 28 දින පවෝ ඊට පඳය මරය 
ප්රකාලන විගණකාධිඳති පත ඉදිරිඳත් 
කිීභ 

    

යාජය නිරධාීන්පේ අත්තිකායම් 
බී ගිණුභ පිළිපඹර කිීභ 

පඳඵයාරි 28 දින පවෝ ඊට පඳය 
අත්තිකායම් බී ගිණුභ විගණකාධිඳති 
පත ඉදිරිඳත් කිීභ 

    

මරය පයගුරාසිරට අනු පගවීම් 
ක්රභපේදඹ කශභනාකයණඹ කිීභ 

දිනකට පගන රද වුචර් ගණන     

 16.6.1 ප්රධාන යාජය විඹදම් 
අංලඹන් අනු )න තපවොත් අඹ ඹ 
පක්තඹන් වා භාන( මලික අනුභත 
අඹ පඹන් ඳංගුක් පර. 

 

16.9 උඳත් ලිඹාඳදිංචි කිීභද 

ඇතුළු 2030 න විට සිඹළු 
පදනාටභ නීතිභඹ අනනයතාඹක් 
වදුන්ා ී භ. 

16.9.1 ඹ අනු, යජපේ 
ඵරඹරත් ආඹතනඹක් තුශ තභ 
උඳත ලිඹාඳදිංචි කය ඇති ඹ 
අවු.5ට අඩු ශමුන්පේ ප්රභාණඹ 

ඒකාඵද්ධ දර්ලක                                                             

ක් කිීභ වා 

ංඛ්යාතභක 

ප්රගතිඹක් 

ද ක්වීභ 

ප්රාපඹෝගික 

අඳවසු ඹ. 
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පිටු අංක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉක්කය/අරමුණ 

 

ඉක්ක 

 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ 

බා ගැනීඡේ 

ප්රගතිය 

0%-

49% 

50%-

74% 

75%-

100% 

 16.5 අල්ර් ව දූණ ංචා 
 රකිඹ යුතු භට්ටභකින් අඩු 
කිීභ. 

සුපිරිසිදු යාජය පේඹක් බිට කිීභට 
ක්රිඹාකාී වීභ . 

    

 16.7 සිඹලුභ භට්ටම් රී  
ප්රතිචායාත්භක, සිඹලු පදනා 
අන්තර්ගතව වබාගීත්පඹන් 
යුත් ව නිපඹෝජපඹන් යුත් 
තීයණ ග නීපම් ක්රිඹාලිඹක් 
ඳ තීභ තවවුරු කිීභ 

     

 ඳත්න රද මුළු ගනණ 

 

නිදව් දින භරු උපශශ 

 

දිාඳති මුළු 

    

16.10 ජාතික නීති ඳද්ධතිඹට 
ව අන්තර්ජාතික ප්රතිඳත්තී 
ගිවිසුම් රට අනුකර 
භවජනතාට පතොයතුරු රඵා 
ග නීභට ඇති අයිතිඹ තවවුරු 
කිීභ ව මලික නිදව 
ආයක්ා කිීභ තවවුරු කිීභ 

පතොයතුරු ද නග නීපම් ඳනත 
ඹටපත් වින රද ඳ මිණිලි 
ංඛ්යා වා භවජන ඳ මිණිලි විමභ 
වා අලය මලික පිඹය ග නීභ. 

    

17. තියය ංර්ධනඹ වා ව 
පගෝී ඹ වපඹෝගීතාඹ 
ක්රිඹාත්භක කිීපම් අ්ථාන් 
විභත් කිීභ ව පුනර්ජීනඹ 

17.9 උතුරු දකුණු, දකුණු දකුණු 
ව ත්රිපකෝණාත්භක  
වපඹෝගීතා වයවා 
ංර්ධනඹ පමින් ඳත්නා 
යටරට තියය ංර්ධන 
අයමුණු ක්රිඹාට න ංවීභට 
ජාතික  රසුම්  කසීභ වා 
පරදායී ධාරිතා ංර්ධනඹ 
වා රඵා පදන අන්තර්ජාතික 
වපඹෝගීතා   ිදියුණු  කිීභ  

පුහුණු ඳාඨභාරා වා අ්ථා රඵා 
දුන් නිරධාීන් ංඛ්යා  
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5.1.2. අභ්යන්රර කටයුතු අංය  
 

 

ඉක්ක/ 

අරමුණ 

 

ඉක්ක 

 

ජයග්රහණ 

දර්ක 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බා ගැනීඡේ ප්රගතිය 

0% - 49% 50% - 74% 75% - 100% 

ජාතික 
ආයක්ා වා 
යපට් ආර්ථික 
ංර්ධනඹ 
වා අලය 
න්නා ව 
ඳවසුකම් 
 රසීභ.  

විදුත් ජාතික 
ව ඳුනුම්ඳත් 
නිකුත් කිීභ  

 
 
පුද්ගරඹන් 
පිළිඵ ජාතික 
නාභ පල්ඛ්නඹ 

    

පුද්ගර දත්ත 
තයාඳනඹ වා 
හුභාරු කිීභ  

 
5.1.3. ආපදා කළමනාකරණ අංය (ජාතික ආපදා සහන ඡසේලා මධයස්ාානය) 

 
 

ඉක්කය 

 

ඉක්ක/ 

අරමුණ 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බා 

ගැනීඡේ ප්රගතිය 
0%-

49% 

50%-

74% 

75%- 

100% 

ඍජු 
ම්ඵන්ධ 
න ඉරක්ක  

 

1.ෑභ 
පදකභ,ෑභ 
ආකායඹකින්භ 
ඳතින  දිළිදු 
ඵ සීභා කිීභ 

 

 ජාතික ්බාවික ආඳදා යක්ණ 

ආයණඹ ක්රිඹාත්භක කිීභ )පුර්ණ 

යාජය භ දිවත් වීභ( 
 

 පන්දායි ක්රිඹාකාී යාමුපට පභපවයුම් 

ඳද්ධතිපඹට A ව B ඉරක්ක වා 

න ඳාදක දත්ත ම්පුර්ණ කිීභ )ර් 

2000 සිට 2019 දක්ා( 
 

 භවජනතා ඇතුළු සිඹලු ඳාර්ල 

ද නුත් කිීභ, පුහුණු කිීභ වා පඳය 

සුදානම්  රසුම් ක් කිීභ 
 

 ආඳදා අදානම් අභ කිීපම් යාඳෘති 

දි්ත්රික් භට්ටමින් ක්රිඹාත්භක කිීභ 
 

 පගොඩන ගිලි තක්පේරු කිීභ වා තත් 

ඳීක්ා වා ක්රභපේද ංර්ධනඹ 

කිීභ 
 

 නාඹඹෑම් විභර්ණඹ කිීභ, ඳර්පේණ 

ව ංර්ධනඹ  
 

 නාඹඹෑම් අදානම් තක්පේරුකයණ 

වතිකඳත් නිකුත් කිීභ 

  
 

 

 
 

 
  

  
 
 
 
  

 
 

 

 

 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 11. නගය ව 
ජනාා 
ංයුක්ත, 
සුයක්ෂිත, 
්ථායි ව 
තියය කයී භ 

 ජාතික ආඳදා කශභනාකයණ  ර ්භ 

ක් කිීභ )2018-2030( 
 

 ආඳදා කශභනාකයණ ඳනත 

ංපලෝධනඹ කිීභ 
 

 ආඳදා ප්රතය්ථ නිා ක් කිීභ 

ම්ඵන්ධ  ක ්භ වා උඳපද් ක ්

කිීභ  
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ඉක්කය 

 

 

ඉක්ක/ 

අරමුණ 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බා 

ගැනීඡේ ප්රගතිය 

0%-

49% 
50%-

74% 
75%- 

100% 
   පන්දායි ක්රිඹාකාරි යාමුපට පගෝී ඹ 

ඉරක්ක 7 න් G  ඉරක්කඹ වා ඳාදක 

දත්ත රඵාග නීභ වා මීක්ණඹක් 

සිදුපකොට එභ දත්ත ායාංල කිීභ  
 

 පර් අනතුරු ඇඟවීම් ඳද්ධතිපේ 

අඩුඳාඩු වඳුනාපගන විසිවතය ඳ ඹ x වත 

)24x 7 ) ක්රිඹාත්භක නාඹඹෑම් පුර් 

අනතුරු ඇගවීපම් භධය්ථානඹක් 

්ථාපිත කිීභ  
 

 ජාතික පගොඩන ගිලි ඳර්පේණ 

ංවිධානඹ වයවා ආඳදා කශභනාකයණ 

කමිටු 350ක් ්ථාපිත කිීභ 
 

 අංල 10ක් වා ආඳදා අදානම් 

කශභනාකයණ භාර්පගෝඳපද්ල ක ්

කිීභ  
 

 ආඳදා අදානම් තක්පේරුකයණ 

ක්රභපේද ක් කිීභ  
 

 ර්පෝ (Warsaw) අන්තර්ජාතික 

ම්මුතිඹට අනුගතපමින් වානි වා ඳාඩු 

තක්පේරුකයණ  ක්රභපේදඹක් ක ්

කිීභ 

 නාඹඹෑම් විභර්ලණඹ කිීභ, ව 

ඳර්පේණ ව ංර්ධනඹ )නාඹඹෑම් 

උදුරු සිතිඹම්ගත කිීපම් ටඩ  පිඹවීභ 

ව ද නට ඳත්නා 1:1,0000 ඳරිභාණ 

නාඹ ඹෑම් උඳද්ර සිතිඹම් ඹාත්කාී න 

කිීභ(  
 

 ාතාශ්ර තත්ඹන් තක්පේරු කිීභ ව 

නාගරික නිාර ගෘව්ත ාතාශ්රපඹට 

ගුණාත්භකබාඹ  ි දියුණු කිීභ 

වා ගෘව්තභඹ ඳ ර බාවිතා කිීභ  
 

 ශ්රී රංකාපේ නාගරික ප්රපද්ලර තතය 

කාී න ායු තත් අධික්ණ ජාරඹ 

ංර්ධනඹ කිීභ  
 

 පන්දායි යාමුගත ම්මුතිපඹට ජාතික 

ඉරක්ක ව එට ගකීභ පිළිඵ අදාර 

ඳාර්කාය ආඹතන ද නුත් කිීභ 

)2021 පර් පන්කය ඇති ප්රතිඳාදන 

භත ක්රිඹාත්භක පේ. ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
  

 13. පද්ලගුණික 
විඳර්ඹා වා 
එට ඵරඳෑම් 
රට එපයට 
කිනමින් 
ක්රිඹාත්භක වීභ. 

 

 ඳල්චාත් ආඳදා අ්ථාපේී  න ත ඹථා 

තත්ඹට ඳත්වීපම් ප්රතිඳත්තිඹ 

)Recovery Policy) ක් කිීභ ව එභ 

ප්රතිඳත්තිඹ ආඳදා කශභනාකයණ 

ප්රතිඳත්ති භාරාට ඇතුරත් කිීභට 

 ශසුම් කිීභ. 
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ඉක්කය 

 

ඉක්ක/ 

අරමුණ 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බා 

ගැනීඡේ ප්රගතිය 

0%-

49% 
50%-

74% 
75%- 

100% 

   ආඳදාන්පගන් ඳසු න ත 

ඹථාතත්ඹට ඳත්වීපම්  ර ්භ 

)Recovery Plan) ම්පර්ණ කිීභ. 
 

 ජාතිකභඹ නිර්ණඹ කයන රද 
දාඹකත්ඹන් )NDCs) 6 වදුනාපගන 
ඇති අතය, ඳාර්ලකාය ආඹතන භඟ 
ම්ඵන්ධ වී ක්රිඹාත්භක පකපයමින් 
ඳතී. 

 

ඡේ යටඡේ,  

 වානි ව අරාබ අභ කය ග නීභ දවා 

ර් 2000-2015 දක්ා සිදු ඇති 

ආන්තික කාරගුණික විඳර්ඹා 64 ක් 

වඳුනාගන්නා රී . ඒා ඳාර්ලකාය 

ආඹතන පත ඉදිරිඳත් කය පතොයතුරු 

රඵා ගනිමින් ඳතී. 
 

 ශ්රි රංකාපේ ඵහුවිධ උදුරු අදානම් 

ඳ තිකඩ ංර්ධනඹ කිීපම් යාඳෘතිඹ 

(Risk Profile Development Project) 

ඹටපත් නගය 10ක් වඳුනාපගන දි්ත්රික් 

භට්ටපම් අදානම් ඳ තිකඩට අදාශ දත්ත 

රැක්ිීභ අන් පකොට ඇත. මීට අදාශ 

මලික සිතිඹම්  ිදියුණු කයමින් ඳතී.  
 

 කෑගල්ර දි්ත්රික්කපේ නාඹඹෑම් 

පවේතුපන් ඵරඳෑභට රක් ව ඳවුල් 

පනුපන් නිා ඉදිකිීපම් යාඳෘතිඹ 

ඹටපත් නිා 1561ක් ම්පුර්ණ කිීභ. 
 

 ඵහු අදිඹය පද්ලගුණික ප්රතය්ථිතිඹ 

උපදා  ඩටවන් ප්රපේලඹ )Climate 

Resilience Multi-Phased Program 

Approach) ඹටපත් කාරගුණික 

පුපයෝකථන ව කිඹා ංර්ධනඹ කිීභ.  
 

 කාරගුණික නිීක්ණ ඳද්ධතිඹ  ිදියුණු 

කිීභ වා ක්රිඹාත්භක කිීභ වා 

පඩොප්රර් පයඩාර් ඳද්ධති පදකක් පුත්තරභ 

වා පඳොතුවිල් ප්රපද්ලර ්ථාපිත කිීභ.  
 

 ජාතික පගොඩන ගිලි ඳර්පේණ 

ංවිධානපඹට යාඹනාගාය ඳවසුකම් 

පුළුල් කිීභ.  
 

 නාඹඹෑම් ආඳදා අදානම් අභ කිීපම් 

ක්රිඹාකායකම් ධාරිතා  ිදියුණු කිීභ 

දවා කුඩා යාඹනාගාය පිටටු වීභ 

)කළුතය,ඵදුල්ර,යත්නපුය( 

  සිඹළුභ ුවාත්භක වා ුවාත්භක 
පනොන නාඹඹෑම් අදානම් අභ 
කිීපම් යාඳෘති. 
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ඉක්කය 

 

ඉක්ක/ 

අරමුණ 

 

ජයග්රහණ දර්ක 

 

ඡේ දක්ලා ජයග්රහණ බා 

ගැනීඡේ ප්රගතිය 
0%-

49% 
50%-

74% 
75%- 

100% 
   ්ඹංක්රීඹ ර්ා භාන ජාරඹ පුළුල් 

කිීභ භගින් තතය කාී න නාඹඹෑම් 

පුපයෝකථන වා පුර් අනතුරු ඇගවීපම් 

ධාරිතාඹ ර්ධනඹ කිීභ 
 

 ආඳදා ඇති ප්රපද්ලර පපන ජනතා 

වා පඳය වි ආඳදා ප්රතය්ථ නිා 

ඉඳි කිීභ) ඳශමු අදිඹය( 
 

 නිා ආයක්ණ අත්පඳොත 
 

 ශ්රී රංකාපේ භවල් එකකින් පවෝ 

පදකකින් යුත් පගොඩන ගිලි ලක්තිභත් 

කිීභ වා න ත ප්රති්ථාඳනඹ කිීභ  
 

 ආඳදා තත්ඹට ඔපයොත්තු පදන 

නිා ඉඳි කිීභ වා 

භාර්පගෝඳපද්ල නිකුත් කිීභ. 
 

 උඳද්ර රට  ඔපයොත්තු දිඹ ව කි 

නිා ඉදිකිීපම් අත්පඳොත )කාණ්ඩ 

අංක 2( 

 

 

 

 

 
  

   

2. 

ක්රාකායපඹ

න් ම්ඵන්ධ 

න ඉරක්ක 

 

2.ාගිනි 
නිභා ආවාය 
සුයක්ෂිත වා 
ඉවශ පඳෝණ 
තත්ත්ඹක් 
ාක්ාත් 
කයග නීභ ව 
තියය 
කෘෂිකර්භඹ 
ප්රර්ධනඹ 
කිීභ. 
 

 නිඹඟ අධීක්ණ ඳද්ධතිඹ )Drought 

Monitoring System) ඹාත්කාී න කය 

ඳත්ාපගන ඹාභ 
 

 ජාතිකභඹ නිර්ණඹ කයන රද 

දාඹකත්ඹන් )NDCs( 6 ක් වඳුනාපගන 

ඇති අතය ඳාර්ලකාය ආඹතන භඟ 

ම්ඵන්ධ වී  කටයුතු කයමින් ඳතී. පම් 

ඹටපත්,  
 

වානි ව ඳාඩු අභ කයග නීභ වා ර් 

2000-2015 දක්ා සිදු ඇති ආන්තික 

කාරගුණික විඳර්ඹා 64 ක් වඳුනා ගන්නා 

රී . ඒා ඳාර්ලකාය ආඹතන පත 

ඉදිරිඳත් පකොට පතොයතුරු රඵාගනිමින් 

ඳතී. 

  

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 3.නිපයෝගී 
ජීවිත වතික 
කය ෑභ 
ඹකභ සිටින 
ෑභ 
අපඹකුපේභ 
ඹවජීනඹ  
ප්රර්ධනඹ 
කිීභ 

 ප්රතිරාින් වදුනාග නීභ, ඉඩම් පතෝයා 

ග නීභ නිදව් කයන රද ප්රතිඳාදන 

අධීක්ණඹ ව ඇගයීභ දවා 

භාර්පගොඳපද්ල නිකුත් කිීභ 

 

   

 6.  භට ජරඹ 
ව 
නීඳායක්ක 
ඳවසුකම් 
වතික කිීභ 
ව තියය 
කශභනාකය
ණඹ. 
 

 ආඳදාන්පගන් විඳතට ඳත්වන්ට ඳානීඹ 
ජර අලයතා පුයා ී භ  
 

 ආඳදා අදානම් අභ කිීපම් යාඳෘති 
ක්රිඹාත්භක කිීභ 

 ශ්රී රංකාපේ විඹළි කරාපීඹ ප්රජාපේ 
තියාය ජර කශභනාකයණඹ ව එට 
ඵරඳෑභ පිළිඵද විපලේ අධානඹක් පඹොමු 
කයමින් නිඹඟඹට ඔපයොත්තු ී පම් 
ව කිඹා  ි දියුණු කිීභ වා ඵහුවිධ 
්ථය තාක්ණික වඹ ඳද්ධති 
ංර්ධනඹ කිීභ 
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5.2. තිරසර සංලර්ධන ඉක්ක සපුරා ගැනීඡේ ජයග්රහණ හා අභිඡයෝග 
5.2.1. තිරසර සංලර්ධන ඉක්ක සපුරා ගැනීඡේ ජයග්රහණ 

5.2.1.1. ස්ලඡේ කටයුතු අංය 

5.2.1.1.1. සංලර්ධන අංය 

 යඹුක්කන ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්පල් ඉදිකිීම් කටයුතු 
අන් කය පම් න විට යාජකාරි කටයුතු සිදු 
කිීභ 
 

 ඹටිනුය ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්පල් ඉදිකිීම් කටයුතු 
අන් කය ඇත. 

 

 නාපගොඩ ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර න 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිල්පල් ඉදිකිීම් කටයුතු 
අන් කය ඇත. 

 

5.2.1.1.2. මූය අංය 

 ඉල්ී ම් ප්රභාණඹට රිරන අයුරින් ග්රාමීඹ වා 
ප්රාපද්ීලඹ ඳරිඳාරන කටයුතු වා ප්රතිඳාදන 
 ඳයීභ. 
 

 නිඹමිත කාරඹ තුශී  ාර්ෂික අඹ ඹ  කසීභ. 
 

 නිඹමිත දිනට පඳය අභාතයාංලපේ මරය 
ප්රකාලන පිළිපඹර කිීභ ව දි්ත්රික් පල්කම් 
කාර්ඹාරර මරය ප්රකාලන භාපරෝචනඹ 
කිීභ. 
 

 නිඹමිත දිනට පඳය යාජය නිරධාීන්පේ 
අත්තිකායම් බී ගිණුභ පිළිපඹර කිීභ. 

 

 මරය පයගුරාසිරට අනු පගවීම් ක්රභපේදඹ 
කශභනාකයණඹ කිීභ. 

 

 නි යදි තීයණ ගනිමින් අභාතයාංලපේ 
ප්රම්ඳාදන කටයුතු ක්රිඹාත්භක කිීභ. 

 

 නිඹමිත කාරඹ තුශ නිසි ත්කම් 
කශභනාකයණඹක් සිදුකිීභ ව අංලර 
ාර්ෂික බාණ්ඩ මීක්ණ කටයුතු සිදුකිීභ. 

 

 පභපවයුම් පිරි ඹ අභ කිීභ ව අනාගත 
ර්ධනඹ උඳරිභ කිීභ වා කාර්ඹක්භ 
මරය ාර්තාකයණඹ. 
 

 යාජය අභාතයාංලපේ පඹෝනේත මරය ඳාරනපේ 
නීති ීති. 

 

 අභාතයාංලපේ නිසි ප්රම්ඳාදන ක්රිඹාලිඹ. 
 

 ග්රාමීඹ වා ප්රාපද්ීලඹ ඳරිඳාරන කටයුතු වා 
ප්රතිඳාදන  ඳයීභ. 

 

5.2.1.1.3. විමර්න අංය 

 වදිසි කාර්ඹාර ඳීක්ණ සිදුකිීභ තුලින් ආඹතන 
තුර ඳ  ති අක්රමිකතා  අකටයුතුකම්  අභ 
භට්ටභක් දක්ා ශක්ාලිඹ ව කිවීභ. 
 

 ර පඵන භවජන ඳ මිණිලි ර්ගීකයණඹකට රක් 
කයමින් මලික විභර්ලන කිනමින් අන් 
කිීභට ව කිවීභ. 

 

5.2.1.1.4. ස්ලඡේ කටයුතු අංය 

5.2.1.1.4.1. දිස්ත්රික් පාන අංය 

 තියය ංර්ධන ඉරක්ක )අංක 09( ශඟා කය 
ග නීපම් අයමුණින් තාක්ණ පේපේ ව 
තාක්ණ වාඹක පේපේ නිරධාීන් පිරික් 
යාජය පේඹට අනුයුක්ත කය ග නීපම් කටයුතු 
2019 ර්පේ ආයම්බ කයන රද අතය ඉන් 
තාක්ණ වාඹක තනතුය වා නිරධාීන් 
ඵා ග නීපම් ම්මුඛ් ඳීක්ණ ඳත්ා 
ඳත්වීම් ලිපි ඹ වීභ සිදු කයන රී . 
 

 මීට අභතය තියය ංර්ධන ඉරක්ක )අංක 
16( අනු ජාතික නීති ඳද්ධතිඹ වා 
අන්තර්ජාතික ම්මුතීන්ට අනු භවජනතා 
විසින් පතොයතුරු රඵා ග නීභ ව මලික නිදව 
ආයක්ා කිීභ , තවවුරු කිීභ ආී  ඉරක්ක 
අයමුණු පකොටපගන නිදව් දින භරු 
උපශපරට පර් කටයුතු ආයම්බ කයන රදි. 

 

 යජඹ විසින් වඳුන්ා පදනු රඵන න 
ප්රතිඳත්ති,චක්රපල්ඛ් ආදිඹ භවජනතා පත 
වඳුන්ා ී භ වා ව භවජනතා තු ග ටලු 
රට පිළිඹම් රඵා ග නීභ වා භවජනතා 
නිපඹෝජනඹ කයමින් ප්රධාන පල්කම්රු ව 
දි්ත්රික් පල්කම්රු ම්ඵන්ධ වීපභන් 
ඳ  ත්පන දි්ත්රික් පල්කම් මුළු 5 ක් 2020 
ර්ඹට අදාශ ඳත්න රී .  

 

 

5.2.1.1.5. ඉංජිඡන්රු අංය 

 ගුණාත්භක, විල්නීඹ වා භනා ඔපයොත්තු 
ී පම් ව කිඹාපන් යුතු දි. පල්. කාර්ඹාර 
පගොඩන ගිලි / ප්රා. පල්. කාර්ඹාර පගොඩන ගිලි 
 රසුම් කිීභ. 
 

  භට ද රිඹ ව කි ඵ වා භාන ප්රපේලවීභ 
පකපයට අධානඹ පඹොමු කයමින් දි.පල්. 
කාර්ඹාර පගොඩන ගිලි / ප්රා. පල්. කාර්ඹාර 
පගොඩන ගිලි ඉදිකිීභ. 

 

 යාජය පේකයින් වා ංචායක ඵංගරා  ි 
දියුණු කයමින් ඳත්ාපගන ඹාභ. 

 

 අභාතයාංලපේ ප්රතිඳාදන භගින් ක්රිඹාත්භක 
ඉදිකිරිම් යාඳෘති වා අලය තාක්ණ වඹ 
රඵාී භ‚ යාඳෘති අධීක්ණ කටයුතු 
කශභනාකයණඹ වා ප්රගතිඹ ඳසුවිඳයම් කිීභ - 
යාඳෘති ංඛ්යා 03 කි. 

 

 දි්ත්රික් පල්කම් කාර්ඹාර භගින් ක්රිඹාත්භක 
රු.මිලිඹන 50 ට ඩා  ි ටිනාකමින් යුතු 
ඉදිකිීම්  යාඳෘති වා දි්ත්රික් 
ඉංනේපන්රුරුන්ට අලය තාක්ණ වඹ රඵා 
ී භ, යාඳෘති අධීක්ණ කටයුතු 
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ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අංක 

කශභනාකයණඹ වා ප්රගතිඹ ඳසුවිඳයම් කිීභ- 
යාඳෘති ංඛ්යා 20 කි. 
 

 ංචායක ඵංගරා නඩත්තු කටයුතු වා 
දි්ත්රික් ඉංනේපන්රුරුන්ට අලය  තාක්ණ 
වඹ රඵා ී භ, ප්රගතිඹ ඳසුවිඳයම් කිීභ   - 
යාඳෘති ංඛ්යා 15 කි. 
 

 යාඳෘතීන්ට පබෞතික වා මරය විචරයඹන් 
පිළිඵ අභාතයාංල ප්රම්ඳාදන   කමිටුට 
නිර්පද්ල රඵා ී භ - යාඳෘති ංඛ්යා 05 කි. 
 

 “නිර භ දුය” පගොඩන ගිල්පල් නඩත්තු කටයුතු 
පභපවඹවීභ වා අධීක්ණඹ කිීභ. 

 

5.2.1.1.6. ප්රාඡේයය පරිපාන 

ප්රතිසංසක්රණ අංය 
 

(eGN ලයාපිතිය යටඡේ  

 යාජය තන්ත්රපේ බිම් භට්ටපම් ඩාත් 
භවජනතාට මීඳ යාජය නිරධාරිඹා පර ග්රාභ 
නිරධාරි තනතුයට පභපතක් තිබූ පිළිග නීම් 
තත්ත්ඹ ඉවශ ඹන ඳරිදි ඔවුන් පතොයතුරු 
න්නිපේදන තාක්ණපඹන් ඵර ග න්වීභට 
කටයුතු කිීභට ව කි වීභ. 
 

 නවීන තාක්ණඹ පකපයට තිබූ ග්රාභ නිරධාරින් 
වා පනත් නිරධාී කණ්ඩාඹම්ර තිබූ  යදි 
ආකල්ඳ ඩාත් ධනාත්භක තත්ත්ඹක් දක්ා 
පඹොමු කයවීභට ව කි වීභ. 

 

 ගෘව වා පුය සි දත්ත එකතු කිීභට වා 
ඹාත්කාී න කිීභට විවිධ යාජය ආඹතන දයනු 
රඵන ප්රඹත්න වා පිරි ඹ අභ න පේ 
පඵදාවදා ගත ව කි අන්දපම් පුළුල් ප්රජා ඳාදක 
ඉපරපක් රොනික දත්ත ඳදනභක් )Community-
based electronic database) බිටකිීභ වා 
තියාය අිතාරභක් ද මීභට ව කිවීභ. ) 
ගෘව/පුය සි දත්ත එක් කිීපම් ඳත්රිකා ජන වා 
ංඛ්යාපල්ඛ්න පදඳා. විපලේඥයින් ඇතුළු 
කණ්ඩාඹභක් විසින් සිංවර/ඉංග්රීසි වා 
පදභශ/ඉංග්රීසි පර නිභ කය තිබීභ. 

 

 

 2018/10/06 දින ති අංක 2018/09 දයණ 
්පද්ල කටයුතු අභාතයාංල චක්රපල්ඛ්ඹ භගින් 
ඉවත දක්න රද දත්ත ඳදනභ බාවිතපඹන් 
ග්රාභ නිරධාීන් විසින් නිකුත් කයනු රඵන 
වතික ඳත්ර ර්ග 22ක් නිකුත් කිීභට කටයුතු 
ර්ා තිබීභ. 

 

 යාඳෘති නිඹාභනඹ වා නාඹකත්ඹ වා 
දි්ත්රික් භට්ටපම් වා ප්රා. පල්. පකොට්ඨාල 
භට්ටපම් ක්රිඹාකාී කමිටු ඳත් පකපයමින් ඳතී. 
ග්රාභ නිරධාී ෘත්තීඹ ංගම්ර ක්රීඹ 
දාඹකත්ඹ ද පභභ යාඳෘතිඹට ටමි ඇත. 
 

 

5.2.1.2. අභ්යන්රර කටයුතු අංය 
 

 ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර 331ට ්ථාපිත කය 
ඇති පුද්ගරඹන් ලිඹාඳදිංචි කිීපම් 

පදඳාර්තපම්න්තු ප්රාපද්ීලඹ ඒකක තාක්ණික, 
පබෞතික වා භාන ම්ඳත් ඹන ඹටිතර 
ඳවසුකම් රඵා පදමින් ව ඳුනුම්ඳත්  කසීභට 
අලය අඹදුම්ඳත්ර VPN ජාරඹ වායවා වා 
දියින පුයා පිටටි පුද්ගරඹන් ලිඹාඳදිංචි කිීපම් 
පදඳාර්තපම්න්තුපට ලිඹාඳදිංචි ඡාඹාරූඳාගාය 
2079 වයවා ICAO ප්රමිතීන්ට අනුකර 
රඵාගත් පුද්ගර ඡාඹාරූඳද විදුත් ප්රධාන 
කාර්ඹාරට පඹොමු කිීභ ආයම්බ කිීභ. 
 

 පුද්ගරඹන් ලිඹාඳදිංචි කිීපම් පදඳාර්තපම්න්තු 
කාර්ඹඹන් ඳශාත් භට්ටභට විභධයගත කිීභ 
ඹටපත් උතුරු වා න පගනටය ඳශාත් කාර්ඹාර 
පිටටුා ඇත.  දකුණු ඳශාත් කාර්ඹාරඹ එක්දින 
පේා භඟ 2019.09.06 දින සිට ආයම්බ 
කිීභ. ඹම ඳශාත් කාර්ඹාරඹ එක්දින පේා 
 ඳයීභට ව කි න ඳරිදි ඩා ඳවසුකම් ටත 
්ථානඹක 2020.10.14 දින සිට පභපවයුම් 
ආයම්බ කිීභ.  

 

 ඹ අවුරුදු 15ට   ිමිලිඹන 16.5ක් න ශ්රී 
රාංකික පුය සිඹන්පේ ජීදත්ත වා නේමිතික 
දත්ත වා ඳවුපල් පතොයතුරු ඇතුශත් 
පුද්ගරඹන් පිළිඵ ජාතික නාභ පල්ඛ්ණඹ 
්ථාපිත කයමින් )National Registry of 
Persons) අනනය භ ිනේටල් ව ඳුනුම්ඳත )SL-
UDI) නිකුත් කිීභත්, එභඟින් යාජය වා 
පඳෞද්ගලික ආඹතන භඟින් පුද්ගර අලයතා 
ඉටු කයග නීභට ව කින ඳරිදි පුද්ගර 
අනනයතාඹ තවවුරු කිීභ )Authentication), 
තයාඳනඹ කිීභ)Verification( ව වතික 
කිීපම් )Certification( ඹාන්ත්රණඹ ක් 
කිීභට අදාර අතිගරු ජනාධිඳතතුභා විසින් 
ඉදිරිඳත් කයන රද අභාතය භණ්ඩර ංපද්ලඹ 
වා අනුභ තිඹ 2020 පනො ම්ඵර් 16 දින 
ර බීභ.  
 

 

5.2.1.3. ආපදා කළමනාකරණ 

අංය (ජාතික ආපදා සහන ඡසේලා 

මධයසා්ානය  
 

 පම් න විට, ආඳදා කශභනාකයණ අංලඹ 
ඹටපත් ඳත්නා ආඹතන වා 2017 අංක 19 
දයණ ශ්රී රංකා තියය ංර්ධන ඳනතට අනු 
තියය ංර්ධන උඳාඹභාර්ගික ක්රිඹාකාරි 
 ර ්භ ක් කය ඇත.  

 

 ආඳදා කශභනාකයණඹ 2020- 2030 වා 
පගෝී ඹ එකඟතාඹන් අනු ආඳදා අදානම් 
අභ කිීභ වා න පන්දායි යාමු අනු 
ක්රිඹාත්භක විඹ යුතු අතය එභ  ඩටවන වා 
තියය ංර්ධන උඳාඹභාර්ගික ක්රිඹාකාරි 
 ර ්භ ඒකාඵද්ධ ක්රිඹාත්භක න්නකි. 
පන්දායි ඉරක්ක කයා රඟාවීභ භඟින්භ 
තියය ංර්ධන උඳාඹභාර්ග අත්ඳත් කය ගත 
ව කිඹ. පන්දායි යාමු ක්රිඹාත්භක කිීභ 
වා රුපිඹල් මිලිඹන 5.00 ක ප්රතිඳාදන 2021 
ර්ඹ වා පන් කය ඇත.
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ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා  - 2020 
පිටු අංක 

5.2.2. තිරසර සංලර්ධන අභිඡයෝග 

5.2.2.1. ස්ලඡේ කටයුතු අංය 
 

5.2.2.1.1. සංලර්ධන අංය 

 2020 ර්පේ අතුරු ම්භත ගිණුම් වතයක් 
භඟින් ප්රතිඳාදන පන් කය ඇති ඵ වින්, එභ 
ගිණුම්රට අදාර කාර සීභා තුශ ප්රතිඳාදන 
පර්ණ ලපඹන් උඳපඹෝජනඹ කය ග නීභට 
අඳවසු වීභ. 
 

 පකොවිඩ් - 19 ංගත තත්ත්ඹ පවේතුපන් 
අපප්ක්ෂිත පබෞතික ප්රගතිඹ ශඟා කය ග නීභට 
අඳවසු වීම්. 

 

5.2.2.1.2. මූය අංය 
 

 ර්ඹ වා න සිඹළුභ විඹදම් පිඹා ග නීභ 
වා බාණ්ඩාගායඹ විසින් අලය ප්රතිඳාදන 
පන් කිීපම් දුර්රතා. 

 

 දි්ත්රික් පල්කම් කාර්ඹාරලින් ව අදාර 
අංලලින් පුපයෝකථනඹ කර පතොයතුරු 
රඵාග නීපම් දුර්රතා. 

 

 භ්තඹක් පර අභාතයාංලපේ ප්රධාන 
අංලඹට විඹදම් ාර්තා න ඵ වින් අංලරට 
අඹත් භවය විඹදම් ර්ගීකයණඹ කිීපම් 
දුක්යතා. 

 

 භ්තඹක් පර අභාතයාංලපේ ප්රධාන 
අංලඹට විඹදම් ාර්තා න ඵ වින්, අංලඹට 
අඹත් අත්තිකායම් බී ට භවය ඇතුශත් කිීම් 
ර්ගීකයණඹ කිීපම් දුක්යතා. 

 

 සිඹලුභ වුචර් පගවීභට ප්රතිඳාදන ප්රභාණත් 
පනොවීභ වා ම්පර්ණ කයන රද වුචර් ර බීපම් 
ප්රභාදඹ. 

 

 සීමිත අඹ ඹ ප්රතිඳාදන, තාක්ණ ඇගයීම් 
කමිටු රු්වීම් ව ප්රම්ඳාදන රු්වීම් සුදුසු 
දිනඹන් ව පේරාන් පවීභ, අංලලින් 
ර පඵන වදිසි ඉල්ී ම් වා විවිධ ඳාර්ලඹන් 
විසින් නිකුත් කයන රද ඳයඳ්ය විපයෝධී 
චක්රපල්ඛ්ඹ ව උඳපද්. 

 

 ඳද්ධති පලේඹ වා ත්කම්ර පලේඹ භතුලිත 
කිීපම් දුක්යතා. 

 

5.2.2.1.3.විමර්න අංය 

 දමිශ බාා ප්රවීණතාපඹන් යුත් නිරධාීන් 
අභ වීභ. 
 

 කාර්ඹාර ඳීක්ණ වා විභර්ලන කටයුතු 
කයපගන ඹාභ වා ඳතින නිරධාී ටඟඹ. 

 

 කාර්ඹාර ඳීක්ණ වා ඳතින ප්රාවන 
ඳවසුකම් ප්රභාණත් පනොවීභ.  

 

5.2.2.1.4. ඉංජිඡන්රු අංය 

 වරිත පගොඩන ගිලි  රසුම් කිීභ.  
 

 දි්ත්රික් පල්කම් කාර්ඹාර වා ප්රභාණත් 
ප්රතිඳාදන පනොභ ති වීභ. 

 

 ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර අදිඹය ලපඹන් 
ඉදිකිීභ තුශ ගුණාත්භකබාපඹට ග ටළු ව 
අධික පිරි ඹ වා පවේතු පේ. 

 

 පේාදාඹකඹාපේ සිඹලු අලයතා ඇතුශත් 
කයමින් ගෘව නිර්භාණ  රසුම් ක් කිීභ. 

 

 දි්ත්රික් ඉංනේපන්රුරුන් ම්ඵන්ධීකයණඹකින් 
පතොය ්ාධීන කටයුතු කිීභ වා ඔවුනට 
ප්රභාණත් තාක්ණික කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් 
පනොභ ති වීභ. )විදුලි කාර්මික නිරධාරින්, ගෘව 
නිර්භාණ ශිල්පීන්, තාක්ණික නිරධාරින් 
)සිවිල්(, තාක්ණික වඹකරුන් (  

 

5.2.2.1.5. ප්රාඡේයය පරිපාන 

ප්රතිසංස්කරණ අංය  
 

 ග්රාභ නිරධාීන් විසින් ගෘව දත්ත    
තයාඳනඹට වා ඹාත්කාී න කිීභට අලය 
බිම් භට්ටපම් අතිපර්ක භාන ම්ඳත් 
ම්ඳාදනඹ වා පකෝවිඩ්-19 පෞඛ්යායක්ණ 
භාර්පගෝඳපද්ලනරට අදාර තවංචි/සීභාකිීම් 
ඹටපත් ග්රාභ නිරධාරින් පත අලය පතොයතුරු 
ංනිපේදන තාක්ණ පුහුණු රඵා ී භ 
අිපඹෝගඹක් ඇත. 
 

 ප්රම්ඳාදිත ට බ් ඳරිගණක ඹන්ත්ර වා ඳරිගණක  
මුද්රණ ඹන්ත්ර  ඳයීභ කිනම් කිීභ වා අලය 
අතිපර්ක මරය ප්රතිඳාදන ඳඹා ග නීභ )2021 
වා මුළු අපප්ක්ෂිත ප්රතිඳාදන රු. මි. 1,495 
වුද අනුභත වී ඇත්පත් රු. මි. 665කි.( වා 
ඉදිරිපේ ී  ග්රා.නි. ම් 14,022භ ආයණඹ 
කයමින් පභඹ ක්රිඹාත්භක කිීභට අලය 
අතිපර්ක ම්ඳත් ඳඹා ග නීභ.  

 

5.2.2.2.අභ්යන්රර කටයුතු අංය  
 

 අතිගරු ජනාධිඳතිතුභාපේ උඳපද් ඳරිදි පුද්ගර 
දත්ත රැ්කිීපම් කාර්ඹඹ ය 1 ½ක් තුර සිදු 
කිීභට සිඹලු  රසුම් ක් කය ඇති අතය 
පභභ කාර්ඹඹ වා පදඳාර්තපම්න්තු කාර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 1,230ක්  දක්ාත්, පදඳාර්තපම්න්තු 
ඳශාත් කාර්ඹඹරර පේපේ නියුතු 60ක් 
ඳභණ න කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා ප්රාපද්ීලඹ 
පල්කම් පකොට්ඨාල භටටමින් තාකාලික 
අලුතින් ඇති කිීභට අලය දත්ත රැ්කිීපම් 
ඒකක ද ඇතුශත් ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් 
කාර්ඹාරර ්ථාපිත පදඳාර්තපම්න්තු කාර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹ 2,750ක් දක්ා  ිකශ යුතුඹ.  මීට 
අදාශ ඵා ග නීම් කටයුතු කිනමින් ඉටු 
කිීභට අලය වීභ. 
 

 ඳතින පකොපයෝනා ංගත තත්ඹ ඹටපත් 
දත්ත රැ්කිීපම් කටයුතු ය 1 ½ක්  නි 
සීමිත කාර    යාමුක් තුර ඉටුකිීභට න 
ක්රභපේදඹ පිළිඵ අදාශ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 
ද නුත් කිීභ වා පුහුණු  ඩටවන් 
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පකොපයෝනා ංගත භ ඩී පම් 
භාර්පගෝඳපද්ලඹන් ඹටපත් පකටි කාරඹකින්  
අන් කිීභට ප්රාපඹෝගික අඳවසු කාර්ඹඹක් 
වීභ.  

 දත්ත රැ්කිීපම් කාර්ඹඹ ී ඳ යාප්ත ඉටු 
කිීපම්ී  ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාරර වා  
ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් පකොට්ඨාල තුර පිටටුා ඇති 
දත්ත රැ්කිීපම් ඒකක වා දිනකට 
පුද්ගරඹන් 25 පදපනකු ඳභණ පගන්වීභට 
සිදුන අතය ී ඳ යාප්ත පභභ ගණන 
පුද්ගරඹන් 38,000ක් ඳභණ පේ. පභභ පිරිද 
ප්රාපද්ීලඹ පල්කම් කාර්ඹාර රට පගන්ා ගත 
යුත්පත් පකොපයෝනා ංගත තත්ඹන් තුශ 
වීභ. 
 

5.2.2.3 ආපදා කළමණාකරන අංය   

(ජාතික ආපදා සහන ඡසේලා 

මධයසා්ානය) 

 ඉතා පකටි කාරඹක් තුශ අභාතයාංල පල්කම් 
තනතුය වා අභාතයාංලඹ පන් වීභ භත 
අයමුණු ාක්ාත් කය ග නීපම් ග ටලු උද්ගත වී 
ඇත.   
 

 ප්රතිඳාදන රඵාග නීපම්දි ර පඵන ප්රමුඛ්තාඹ ද, 
ආඳදා කශභනාකයණ අංලපේ)පඳය ඳ ති 
අභාතයාංලපේ( ව අපනකුත් ඳාර්ලකාය 
ආඹතනර  අදාශ නිරධාරින්පේ 
්ථානභාරුවීම් ද පම් වා අිපඹෝගඹන් 
ඳතී.   
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පරිච්ඡේදය 06 
6. මානල වම්පත් පැතිකඩ 

6.1.ඡවේලක වංඛ්යා කෂමනාකරණය 

 

6.1.1.වල්ඡේ කටයුතු අංය 

 

 අනුමත ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

පලතින ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ඇබෑර්තු** අතිරික්ත** 

ඡයය්ඨ 53 33 21 1 

තෘතීයික 6 2 4 0 

ේවිතියික 317 184 146 1 

ප්රාථමිකක 137 129 15 9 

එකතුල 513 348 186 11 

 

 

6.1.2.අභ්යන්තතර කටයුතු අංය 

 

 අනුමත ඡවේලක වංඛ්යාල පලතින ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ඇබෑර්තු / 

(අතිරික්ත)** 

ඡයය්ඨ 10 06 04 

තෘතියික 03 03 - 

ේවිතියික 36 36 - 

ප්රාථමිකක 17 14 03 

එකතුල 66 59 07 

 

 

 

6.1.3. ආපදා කෂමනාකරණ අංය (යාතික ආපදා වශන ඡවේලා මධ්යවථ්මිානය) 

 

 අනුමත ඡවේලක වංඛ්යාල පලතින ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ඇබෑර්තු / 

(අතිරික්ත)** 

ඡයය්ඨ 18 06 12 

තෘතීයික 06 04 02 

ේවිතියික 
49 38 11 

ප්රාථමිකක 30 18 12 

එකතුල 103 66 37 
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6.2ආයතනඡේ කාර්යවාධ්නය උඡදවා මානල වම්පත් හිඟය ඡශෝ අතිරික්තයට බපා 

ඇති ආකාරය 
 

6.2.1.වල්ඡේ කටයුතු අංය 
 

01. කශභනාකයණ සේා සෙඳාර්තසේන්තු 

භඟින් සභභ අභාතාංලස් ේසකල කතයුතු අංලඹ 

වා අනුභත කය ඇති කාර්ඹ භණ්ඩරඹ  514ක් 

න අතය, එභ තනතුරු වා සේ න විත 

සේස් නියුතු කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ප්රභාණ් 

සනොවීභ සවේතුසන් ආඹතනස් කාර්ඹ ාධනඹ 

උසො  භාන ේඳත හිඟවීභ ගැතලුක් ඳතී.  

ඒ අතරින් සයේම භටමතසේ තනතුරු න 

භාණ්ඩලික නිරධාරී තනතුරු 33ක් පුයප්ඳාඩු 

ඇත. අධක් යනයාල් තනතුරු 1ක්, ප්රධාන මර 

නිරධාරී තනතුරු 01ක්, සයේම වකාය සල්කේ 

තනතුරු 03ක්, අධක් ැරුමේ තනතුරු 01ක්, 

අධක් තසතොයතුරු තාක්ණ  තනතුරු 01ක්, 

වකාය සල්කේ තනතුරු 03ක්, ගණකාධිකාරී 

තනතුරු 01ක්, ඳරිශ්ර කශභනාකරු තනතුරු 01ක් 

වා ාේතු විෙ ාඥ තනතුරු 09ක් පුයප්ඳාඩු ඳතී. 

තෙ, වකාය අධක්නනිසඹ ය අධක් 

තැරුමේ  තනතුරු 01ක් අනුභත අතය 

ක්රභේඳාෙන අංලඹ වා ඳතින සේා 

අලතාඹ භත අතිරික්ත තනතුරු 01ක් සේස් 

නියුතු සේ. 
 

02. එසභන්භ, තෘතීඹ භටමතසේ අනුභත තනතුරු 

අතරින් ඳරිඳාරන නිරධාරී තනතුරු 01 ෙ, බාා 

ඳරිර්තක තසංවර-සෙභශ  තනතුරු 02 වා 

සතොයතුරු වා න්නිසේෙන තාක්ණ නිරධාරී 

තනතුරු සෙසකන් 01ක් ෙ පුයප්ඳාඩු ඳැතීභ 

ේසකල කතයුතු අංලස් යායකාරී පරොයී වා 

කාර්ඹක්භ ඳ්ා සගන ඹාභ වා ඵාධාක්  

ඳතී. 
 

03. කවීතික භටමතසේ අනුභත තනතුරු අතරින් 

කාර්මික නිරධාරී තනතුරු 04න් 01ක් වා 

කශභනාකයණ සේා නිරධාරී තනතුරු 20ක් 

පුයප්ඳාඩු ඳැතිභ ෙ ආඹතනස් 

කාර්ඹක්භතාඹ වා ඵාධාක් ඳතී. 

ේසකල කතයුතු අංලඹ වා සභසතක් ංර්ධන 

නිරධාරීන් 86ක් අනුභත ඳැතිඹ ෙ සේස් 

අලතාඹ භත අබාරා උ උඳාධිධාරීන් 123ක් 

ේසකල කතයුතු අංලඹ වා සේස් සඹොො 

තිබීභ සවේතුසන් ආඹතනස් කතයුතු 

කාර්ඹක්භ ඳ්ාසගන ඹාභ වා 

කශභනාකයණ සේා සෙඳාර්තසේන්තු භඟින් 

න තනතුරු 110ක් අලුතින් ඇති කයන රදී. ඒ 

අනු, ංර්ධන නිරධාරී තනතුරු 125ක් 

පුයප්ඳාඩු ඳැතිඹ ෙ අබාරා උ උඳාධිධාරීන් එභ 

පුයප්ඳාඩු වා සේස් සඹොො ඇති ඵැවින් එභ 

නිරධාරීන්සේ සේඹ ේථීය කිරීසේදී එභ පුයප්ඳාඩු 

ේපර්ණ සේ.  
 

04. තෙ, සභභ අංලස් විභර්ලන කතයුතු 

ඳ්ාසගන ඹාභ වා විභර්ලන නිරධාරී 

තනතුරු 10ක් අනුභත වු ෙ ඳතින සේස් 

අලතාඹ භත ිසේ්රික් සල්කේ කාර්ඹාරඹන් 

සත අනුයුක්ත සේඹ කර නිරධාරීන් 04න් 

01ක් නිරධාරිඹකු අංලඹ සත කැවීභ සවේතුසන් 

තනතුරු 01ක් අතිරික්තවී ඇත. එසව්, ිසයින 

පුයා විහිදී ඇති කාර්ඹාරඹන්හි විභර්ලන කතයුතු 

කාර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ වා එභ තනතුරු 

ඇතුර් න ඳරිිස විභර්ලන ලාඛා වා න 

තනතුරු 117ක් ඇති කිරීභත කශභනාකයණ සේා 

සෙඳාර්තසේන්තු සත සේ න විත ඉල්ලීේ 

ඉිසරිඳ් කය ඇත. 
 

 05. ප්රාථමිමික භටමතභත අඹ් අනුභත තනතුරු 

අතරින් රිඹදුරු තනතුරු 02ක් පුයප්ඳාඩු සේ. 

ඵංගරා බායකරු තනතුරු 33ක් වා වකාය ඵංගරා 

බායකරු තනතුරු 33ක් අනුභත අතය ඵංගරා 

බායකරු තනතුරු 15ක් පුයප්ඳාඩු සේ. එසව්, 

වකාය ඵංගරා බායකරු තනතුරු 42ක් සේස් 

නියුතු න අතය එයින් 9ක් අතිරික්ත ඳතී. එභ 

අතිරික්ත තනතුරු 9 ඵංගරා බායකරු සර උේ 

වීභත නිඹමිතඹ. 
 

06. ඒ අනු, සභභ පුයප්ඳාඩු තනතුරු ේපර්ණ 

වීසභන් ආඹතනස් කාර්ඹාධනඹ ඉවශ නැවීභත 

වැකි න අතය එභ පුයප්ඳාඩු පියවීභ සදුකයනු 

රඵන්සන්  යාය සේා අභාතාංලඹ ඵැවින් සේ 

න විත එභ තනතුරු පිළිඵ ෙන්ා ඹා ඇත. 

සේස් අලතාඹ භත අනුයුක්ත සේඹ 

කයනු රඵන අතිරික්ත තනතුරු ෙ අලුතින් ඇති 

කිරීභ වා කශභනාකයණ සේා 

සෙඳාර්තසේන්තු සත ෙන්ා ඹා ඇත.   

 

6.2.2.අභ්යන්තතර කටයුතු අංය 
 

ර්තභාන කාර්ඹබායඹ ඉටු කිරීභ වා 
ඳතින භාන ේඳත කශභනාකයණඹ සදු 
කය ඇත. 
 

6.2.3. ආපදා කෂමනාකරණ අංය 

(යාතික ආපදා වශන ඡවේලා මධ්යව්ථමිානය) 

ආඳො කශභනාකයණ අංලස් ඳතින භාන 
ේඳ් හිඟසඹන් ආඹතනස් කතයුතු 
පරොයී වා කාර්ඹක්භ ඉටු කිරීභත 
සනොවැකි වී ඇත. 
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6.3.මානල වම්පත් වංලර්ධ්නය 
 

6.3.1.වල්ඡේ කටයුතු අංය 

 

ලැඩවටශඡන්ත නම පුහුණු 

කරන ද 

ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ලැඩවටශ

ඡන්ත 

කාසීමාල  

වමව්ථමි ආඡයොයනය 

(Rs’000) 

ලැඩවටශඡන්ත 

ව්ලභ්ාලය 

(ඡේශීය/විඡේ

ශීය) 

නිමැවුම

/ 

බාගත් 

දැනුම* 
ඡේශීය විඡේශීය 

වතිකඳත්ර ඳාමභාරා           
24,885.00  

 සකශීඹ * 

යිඵර් යාරඹ 05        
152,000.00  

 සකශීඹ 

ලාේත්රඳති 01          
75,000.00  

 සකශීඹ 

වතිකඳත්ර ඳාමභාරා -
සතොයතුරු තාක්ණඹ 

40 04 භාසක    
1,219,672.00  

 සකශීඹ 

කැබිනටම ඳත්රඹ කේ කිරීභ 03 01 ිසන         
12,000.00  

 සකශීඹ 

පරොයිතා 60            
7,750.00  

 සකශීඹ 

කාර්ඹක්භතා කඩඉේ 
විබාගඹ 

55 01 ිසන         
14,975.00  

 සකශීඹ 

විනඹ ඳටිඳාටිඹ 02 10 ිසන         
80,000.00  

 සකශීඹ 

සකොශම විලේ විොරඹ -
එේ.එච්.ආර්.එේ තඋඳාධිඹ  

01        
110,000.00  

 සකශීඹ 

එකතුල 167  1,696,282.00    

 

 

ප්රතිදානය/ ප්රඡශ දැනුම       

 පුහුණු තුළින් නිරධාරීන්සේ පරොයිතා ඉවශ නැංවීභ භගින් සේකයින්සේ සේා ඳරියඹ 

පිළිඵ තෘප්තිභ් කිරීභ. 

 ආඹතනස් අයමුණු සකසයහි ශඟා වීභත න ක්රභ ව භාර්ග විෘත කිරීභ. 

 එභ අයමුණු ාක්ා් කය ගැනීසභන් ආඹතනස් භේත ෙැක්භ ශඟා කයගත වැකිඹ. 

 පුහුණු භගින් රඵා සෙන න ෙැනුභ වා ශිල්පීඹ ක්රභ වුනනාසගන ඒා ආඹතනස්ිස ්රිඹා්භක 

කිරීභ. 

 ආඹතනස් කතයුතු නිස සර ංවිධානඹ කශ වැකි වීභ. 

 අසනකු් ආඹතන අතය පිළිග් වා උේ ත්්ස් ආඹතනඹක් කය ගත වැකි වීභ. 

 යසටම සකොසය නා ංගතඹ ව මර ප්රතිඳාෙන සනොභැතිකභ නිා 2020 ර්ස් සඹ ිතත ඳරිිස 

පුහුණු ැඩතවන් ඳැැ්වීභ දුේකය වී ඇත .  
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6.3.2.අභ්යන්තතර කටයුතු අංය 

ලැඩවටශඡන්ත නම පුහුණු 

කරන 

ද 

ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ලැඩවට

ශඡන්ත 

කා 

සීමාල 

වමව්ථමි ආඡයෝයනය ලැඩවටශඡන්ත 

ව්ලභ්ාලය 

(ඡේශීය / 

විඡේශීය) 

නිමැවුම / බා ගත් 

දැනුම* 
ඡේශීය විඡේශීය 

ශ්රී රංකා ංර්ධන ව 
ඳරිඳාරන  ආඹතන භගින් 
ඳ්නු රැබු ඳලේචා් 
උඳාධි ඳාමභාරා 

01 අවුරුදු 02 350,000.00  සකශීඹ ඳරිඳාරනඹ පිළිඵ 
න ෙැනුභ 

කාර්ඹාර කශභනාකයණ 
පිළිඵ ඩිප්සර භා 

01 අවුරුදු 01   15,500.00  සකශීඹ කාර්ඹාර 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵෙ භනා 
අසඵ ධඹ රඵා 
ගැනීභ 

කාර්ඹාර ක්රභ පිළිඵ 
පුහුණු ැඩතවන 

58 ිසන 01   28,960.00  සකශීඹ කාර්ඹාර කභ පිළිඵෙ 
භනා අසඵ ධඹ රඵා 
ගැනීභ 

APFASL ාභාිතක මුෙල් 
වා  

  1.000.00   මර ක්සේත්රඹත 
අොශ නිරධාරිඹාසේ 
ොඹක්ඹ රැබීභ 

ැටුප් ඳරිර්තන පුහුණු 
ඳාමභාරා  
 

 ිසන 02 2.180.00   ැටුප් ඳරිර්තනඹ 
කිරීභ පිළිඵ 
අසඵ ධඹ රැබීභ 

මුළු එකතුල                                     60  397,640.00  

 

* ආයතනඡේ කාර්ය වාධ්නය උඡදවා පුහුණු ලැඩවටශන දායක ලන්තඡන්ත ඡකඡවේ ද යන්තන ඡකටිඡයන්ත 

පැශැදිලි කරන්තන 

අබන්තය කතයුතු අංලස් භාන ේඳසතහි ධාරිතාඹ ඉවර නැංවීභ තුළින් යායකාරී කතයුතු 

කාර්ඹක්භ ප්රලේථමි ඳ්ා සගන ඹාභ. 
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6.3.3. ආපදා කෂමණාකරන අංය (යාතික ආපදා වශන ඡවේලා මධ්යව්ථමිානය) 

 
 

ලැඩවටශඡන්ත නම 

පුහුණු 

කරන ද 

ඡවේලක 

වංඛ්යාල 

ලැඩ 

වටශඡන්ත 

කා 

සීමාල 

වමව්ථමි ආඡයෝයනය 

(Rs’000)  

ලැඩවටශ

ඡන්ත 

ව්ලභ්ාලය 

(ඡේශීය/ 

විඡේශීය)  

නිමැවුම/බා 

ගත් දැනුම* 

ඡේශීය විඡේශීය 

Higher National Diploma in Public 
Procurement and Contract Administration  
2020/2021 

02 අවු. 01 240,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

Master of Development Studies 

(MDS)2020/2021 

01 අවු.01  172,500 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

විශ්රාභ ැටුප් ේඵන්ධ ැඩමුව   01 ිසන 01 5,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

General Office Administration & E.Code 01 ිසන 03 15,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

යාය වා යාය අනුඵකධිත ආඹතන වා 
ඵාග් නක කශභනාකයණ වකායන 
ංර්ධන නිරධාරීන් වා කාර්ඹාර ක්රභසේෙ 
වා ආචාය ධර්භ පිළිඵ සෙිසන පුහුණු ැඩමුව    

04 ිසන 02 34,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

අභාත භණ්ඩර ංසකල පිළිසඹශ කිරීභ ව 

ඉිසරිඳ් කිරීභ 

01 ිසන 01 5,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

ගඵඩා කශභනාකයණඹ ව ඉන්සන්ට්රී 
ඳාරනඹ පිළිඵ සෙිසන පුහුණු ැඩමුව  

01 ිසන 02 8,500 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

කාර්ඹාර කශභනාකයණඹ වා මුෙල් සයගුරාස 02 ිසන 02 17,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

ප්රාවන කශභනාකයණඹ  01 ිසන 01 5,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

කාර්ඹාර කශභනාකයණඹ,ආචාය ධර්භ වා 
ඳාරිසඵ ගික ්කායඹ පිලිඵ සෙිසන 
ැඩමුව 

03 ිසන 02 45,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

ෘ්තීඹ භටමතසේ රිඹදුරු භවසතක් න්සන් 

සකසේෙ ඹන්න පිළිඵ සෙිසන ැඩමුව 

05 ිසන 02 45,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

රිඹදුරු  භවතුන්සේ කාර්ඹක්භතා ර්ධනඹ 

කිරීභ 

02 ිසන 02 17,000 - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

යාතික සගොඩනැඟිලි ඳර්ස්ණ ංවිධානස් 
කාර්ඹ බාර්ඹ,ගකීේ වා ංර්ධන සඹ යනා 

04 ිසන 01 - - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

සකලගුණික  විඳර්ඹා වා එහි පරවිඳාක 45 ිසන 01 - - සකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

Second BIMSTEC Disaster Management 
Exercise (DME) to be held in Puri, Odisha, 
India  from 11-13 February 2020 

02 ිසන 03 80,814 - විසකශීඹ අොර විඹ 
ේඵන්ධ 
නිපුණතාඹ 

එකතු 75  689,814    

 

*ආයතනඡේ කාර්ය වාධ්නය උඡදවා පුහුණු ලැඩවටශන දායක ලන්තඡන්ත ඡකඡවේ ද යන්තන ඡකටිඡයන්ත  

පැශැදිලි කරන්තන.      

 
ර්තභානස් නක නිරධාරීන් සඵොසව  ලසඹන් තංර්ධන නිරධාරීන්නකශභනාකයණ වකාය     
සේඹත ඵා ගනු රඵන අතය, ඔවුන්ත අොර අභාතාංලස් විඹඳථමිඹත අලන විඹෙැනුභ 
සනොභැතිවීභ විලාර ගැතවක් න ඵැවින්, ආඹතනස් කාර්ඹ ාධනඹ උසො ඔවුන් විඹත භගාමී 
පුහුණු කිරීභ තුළින් සභභ ඉරක්කඹ පුයා ගැනීභත වැකිඹා ඇත.    
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ඳරිච්ඡේදය 07 
7.අනුකූතා ලාර්තාල 

7.1.ස්ලඡේ කටයුතු අංය 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ ඡේ/ 

අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නම් 

ඒ සදහා 

ඡකටි 

ඳැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේදී 

ලළක්ලා ගැනීමට 

ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

01 ඳහත සහන් මූය ්රකා/ ිණුමම් නියිතත දිනට දදිරිඳත් ඡකොට ිබඡ . 
1.1 ලාර්ෂික මය ්රකා අනුකූ වේ   

1.2 රාජ්ය ිලධාීන්ගව  අ්තිකකාර්  ිණුම අනුකූ වේ   

1.3  ලයඳාර ශා ිලපඳාදන අ්තිකකාර්  ිණු්   (ලාණිජ් 
අ්තිකකාර්  ිණු් ) 

අදා වනොවේ   

1.4 ගබඩා අ්තිකකාර්  ිණු්  අදා වනොවේ  

1.5 විවේ අ්තිකකාර්  ිණු්  අදා වනොවේ  

1.6 වලන්ත අදා වනොවේ  

2 ඡඳොත්ඳත් හා ඡේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.ඡර.445)  
2.1 රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේඛ 267/2018 අනුල වපථාලර 

ල්තක්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 
අනුකූ වේ   

2.2 පුද්ග ඳඩිනඩි වේඛන/ පුද්ග ඳඩිනඩි කාඩ්ඳ්ත 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.3 විගණන විමසු්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන 
යාම. 

අනුකූ වේ   

2.4 අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.5 සියළුම මාසික ිණු්  වාරාං  (CIGAS) පිළිවයකර 
ිලයමිත දිනට මශා භ්ාණ්ඩාගාරයට ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූ වේ   

2.6 වකක්ඳ්ත ශා මුදේ ඇණවු්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.7 ඉ්ගවල්ගට්රි වේඛනය  යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන 
යාම. 

අනුකූ වේ   

2.8 වතොග වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම . අනුකූ වේ   
2.9 
 

ශාිල ඳාඩු වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. අනුකූ වේ   

2.10 බැරක්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. අනුකූ වේ   
2.11 උඳ ඳත්රිකා වඳෝත වේඛනය (GA – N20) 

යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 
අනුකූ වේ   

03 මූය ඳානය සහා කාර්යන් අිනනිඡයෝජනය කිරීම (මු.ඡර. 135) 
3.1 මය බත යයතනය ුළෂ බත ඳලරාදී ිකබීම. අනුකූ වේ   
3.2 මය බත ඳලරාදීම පිළිබ යයතනය ුළෂ දැනුල්ත කර 

ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

3.3 වෑම ගනුවදනුලක්ම ිලධාීන්ග වදවදවනකු වශෝ ඊට ලැඩි 
වංඛයාලක් ශරශා අනුමත ලන ඳිපදි බත ඳලරාදී ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

3.4 2014.05.11 දිනැික අංක 171/2004 දරණ රාජ්ය ිණු්  
ක්රවේඛය අනුල  රජ්ව  ඳඩිඳ්ත මදදුකාංග ඳැවක්ජ්ය 
භ්ාවිතා කිීනව්  දී ගණකාධිකාිපලරය්ගව  ඳානයට 
යට්තල කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූ වේ   

4 ලාර්ෂික සැසුම් සකස් කිරීම 
4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාීන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   
4.2 ලාර්ෂික ්රව් ඳාදන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   
4.3 ලාර්ෂික අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූවේ   
4.4 ලාර්ෂික ඇවපතව් ්ගුළල වකවප වකොට ජ්ාිකක අයලැය  

වදඳාර්තව් ්ගුළලට (NBD) ිලයමිත දිනට ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 
අනුකූ වේ   

4.5 ලාර්ෂික මුදේ ්රලාශ ්රකාය ිලයමිත දිනට භ්ාණ්ඩාගාර 
වමවශයු්  වදඳාර්තව් ්ගුළලට ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

වමම 

ිණු්  

ක්රියා්තමක 

වනොවේ. 
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පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 
 

 

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ ඡේ/ 

අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නම් 

ඒ සදහා 

ඡකටි 

ඳැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේදී 

ලළක්ලා ගැනීමට 

ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

5 විග න විමසුම්  
5.1 විගණකාධිඳිකලරයා විසි්ග ිලයම වකොට ඇික දිනට  සියළුම 

විගණන විමසු්  ලට පිළිුළරු බා දී ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

6 අභ්යන්තර විග නය 
6.1 මු.වර. 134(2) DMA/1-2019 අනුල  ලවර යර් භ්ව  දී 

විගණකාධිඳිකලරයා වමඟ වාකච්ඡා කිීනවම්ග අනුළරුල  
අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම වකවප කිීනම. 

අනුකූ වේ   

6.2 වෑම අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තාලකටම මාවයක කායක් 
ුළෂ දී පිළිුළරු වඳයා ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

 අදා කරුණ 
විගණන ශා 
කෂමනාකරණ 
කමිටු රැවපවීව්  දි 
වාකච්ඡා කිීනමට 
ිලයමිතයි. 

6.3 2018 අංක 19 දරණ ජ්ාිකක විගණන ඳනව්ත 40(4) උඳ 
ලග්ගිකය ්රකාරල  සියුමම අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා ල 
පිටඳ්ත කෂමනාකරණ විගණන වදඳාර්තව් ්ගුළලට 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

6.4 මුදේ වරගුාසි 134(3) ්රකාරල  සියුමම අභ්ය්ගතර 
විගණන ලාර්තා ල පිටඳ්ත විගණකාධිඳිකලරයාට 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම.  

අනුකූ වේ   

7 විග න හා කළමනාකර  කිතටු  
7.1 DMA ක්රවේඛ 1-2019 අනුල  අලම ලවය්ග විගණන 

ශා කෂමනාකරණ කමිටු 04 ක් ල්ත අදාෂ ලර්ය ුළෂ 
ඳල්තලාවගන ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

 ඳැලික වකොවිඩි 
ත්තලය වශේුළවල්ග 
2020 ඳැලැ්තවීමට 
වනොශැකි  වුල ද 
2021 සියුමම 
රැවපවී්  ඳැලැ්තවීමට 
ිලයමිතයි. 

8 ලත්කම් කළමනාකර ය 
8.1 අංක 01/2017 දරණ ල්තක්  කෂමනාකරණ ක්රවේඛව  07 

ලන ඳිපච්වේදය අනුල  ල්තක්  මි දී ගැනී්  ශා අඳශරණය 
කිීන්  පිළිබ වතොරුළරු වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ කාර්යාය 
වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.2 ඉශත වශ්ග ක්රවේඛව  13 ලන ඳිපච්වේදය ්රකාරල  මම 
කක් රවේඛව  විධි විධාන ක්රියා්තමක කිීනම ව් බ්ගකරකරණය 
වශා සුදුසු ව් බ්ගධතා ිලධාිපවයකු ඳ්ත කර මම 
ිලධාිපයා පිළිබ වතොරුළරු වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ 
කාර්යායට ලාර්තාකර ිකබීම. 

 අනුකූ වේ   

8.3 රාජ්ය මුදේ ක්රවේඛ අංක 05/2016 අනුල  භ්ාණ්ඩ 
වමීක්ණ ඳල්තලා අදාෂ ලාර්තා ිලයමිත දිනට 
විගණකාධිඳිකලරයා වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.4 ලාර්ෂික භ්ාණ්ඩ වමීක්ණවය්ග අනාලරණය ව අිකිපක්ත  
ඌණතා ශා වලන්ත ිලර්වද් ක්රවේඛව  වශ්ග කාය 
ුළෂ සිදුවකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.5 ගර්හිත භ්ාණ්ඩ අඳශරණය කිීනම මු.වර. 772 අනුල සිදු කිීනම. අනුකූ වේ   
9 ලාහන කළමනාකර ය 
9.1 වංචිත ලාශන වශා දදිලක ධාලන වටශ්ග ශා මාසික 

වාරාං ලාර්තා වකවප වකොට ිලයමිත දිනට විගණකාධිඳික 
වලත ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූ වේ   

9.2 ලාශන ගර්හිත වී මාව 06 කට ලඩා අඩු කායක දී 
අඳශරණය කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

9.3 ලාශන වො  වඳෝත ඳල්තලා ගිලමි්ග ඒලා යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

9.4 වෑම ලාශන අනුළරක් ව් බ්ගධවය්ගම මු.වර. 103 104 109  
ශා 110 ්රකාරල කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූ වේ   

9.5 2016.12.29 දිනැික අංක 2016/30 දරණ රාජ්ය ඳිපඳාන 
ක්රවේඛව  3.1 වේදව  වශ්ග විධි විධාන ්රකාරල  ලාශන 
ල ඉ්ගධන දශනය වීම නැලත ඳීනක්ා කිීනම. 

අනුකූ වේ   
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පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 
 

 

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ ඡේ/ 

අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නම් 

ඒ සදහා 

ඡකටි 

ඳැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේදී 

ලළක්ලා ගැනීමට 

ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

9.6  කේබදු කා සීමාවල්ග අනුළරුල  බදු ලාශන වො  
වඳෝත ල ව් පූර්ණ අයිිකය ඳලරා වගන ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

10 බැංකු ිණුමම් කළමනාකර ය 
10.1  ිලයමිත දිනට බැංකු වැවඳු්  ්රකා පිළිවයෂ කර වශිකක 

කර ඒලා විගණනය වශා ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

10.2 වමාවෝචිත ලර්ව  දී වශෝ ඊට වඳර ලර් ල සිට 
ඉදිිපයට රැවගන ය අක්රිය බැංකු ිණු්  ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

10.3 බැංකු වැවඳු්  ්රකා ලින්ග අනාලරණය ව ශා ගැපු්  
කෂ යුුළල ිකබ වේ ව් බ්ගධවය්ග මුදේ වරගුාසි 
්රකාරල කටයුුළ වකොට මම වේ මාවයක කායක් 
ඇුළෂත ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

11 ්රිබඳාදන පඳඡයෝජනය 
11.1 වවා ිකබ ්රිකඳාදන ඒලාව  සීමාල ඉක්මලා වනොයන ඳිපදි 

වියද්  දැීනම. 
අනුකූ වේ   

11.2  මු.වර. 94(1) ්රකාරල  වවන ද ්රිකඳාදනවය්ග 
උඳවයෝජ්නය කෂ ඳසු ලර් අලවානව  දී ඉිකිප ්රිකඳාදන 
සීමාල වනඉක්මලන ඳිපදි බැරක් ලට මඹීම. 

අනුකූ වේ   

12 රජඡේ නිධාරීන්ඡේ අත්ිබකාරම් ිණුමම්  
12.1 සීමාල්ගට ලට අනුකූ වීම. අනුකූ වේ   
12.2 හිඟහිටි ණය වේ පිළිබ කා විපවේණයක් සිදු කර 

ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

12.3 ලර්යකට ලැඩි කායක සිට ඳැලත මන හිඟහිටි ණය 
වේ ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

 සිදුකරමි්ග ඳලික. 

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් ිණුමම 
13.1 කේ ඉකු්ත ව තැ්ගඳුළ ව් බ්ගධවය්ග මු.වර. 571 ්රකාරල 

කටයුුළ කර ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

13.2 වඳොදු තැ්ගඳුළ වශා ලන ඳාන ිණුම යාල්තකාලීන කර  
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

14 අග්රිම ිණුමම 
14.1 වමාවෝචිත ලර්ය අලවානව  දී මුදේ වඳොව්ත වේය 

භ්ාණ්ඩාගාර වමවශයු්  වදඳාර්තව් ්ගුළලට ව්රේණය කර 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

14.2 මු.වර. 371 ්රකාරල ිලකු්ත කෂ ත්තකාර්ය අුළරු අ්රිම  
මම කාර්යය අලව්ග වී මාවයක් ඇුළෂත ිලරවුේ කර 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

14.3 මු.වර. 371 ්රකාරල අනුමත සීමාල ඉක්මලා වනොයන ඳිපදි 
ත්තකාර්ය අුළරු අ්රිම ිලකු්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

14.4 අ්රිම ිණුව්  වේය  භ්ාණ්ඩාගාරව  වඳෝත වමඟ 
මාසිකල වැවඳු්  කිීනම. 

අනුකූ වේ   

15 ආදායම් ිණුමම 
15.1 අදාෂ වරගුාසි ලට අනුකූල  රැවප කෂ යදායවම්ග 

යඳසු වගවී්  සිදු වකොට ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

15.2 රැවප කර ිකබ යදය්   තැ්ගඳුළ ිණුමට බැර වනොවකොට 
වදජුලම යදායමට බැර කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

15.3 මු.වර 176 අනුල හිඟ යදාය්  ලාර්තා  විගණකාධිඳිකලරයා 
වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

16 මානල සම්ඳත් කළමනාකර ය 
16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සීමාල ුළෂ කාර්ය මණ්ඩය 

ඳල්තලාවගන යාම. 
අනුකූ වේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩව  සියළුම වාමාජිකය්ග වලත රාජ්කාිප 
ැයිවපුළ ිනඛිතල බා දී ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

16.3 20.09.2017 දිනැික MSD ක්රවේඛ අංක 04/2017 
්රකාරල සියුමම ලාර්තා කෂමනාකරණ වවේලා 
වදඳාර්තව් ්ගුළල වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 
 
 

අනුකූ වේ   
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අ
නු
 අ
ංක
ය

 
 

 

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 
 
 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ ඡේ/ 

අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නම් 

ඒ සදහා 

ඡකටි 

ඳැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේදී 

ලළක්ලා ගැනීමට 

ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

17 මහජනයා ඡලත ඡතොරතුරු බා දීම 
17.1 වතොරුළරු දැන ගැනීව්  ඳනත ශා වරගුාසි ්රකාරල 

වතොරුළරු ිලධාිපවයකු ඳ්ත වකොට වතොරුළරු බා දීව්  
වේඛනයක් යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

17.2 යයතනය පිළිබ වතොරුළරු මහි වලබ් අඩවිය ශරශා බා 
දී ිකවබන අතර  වලබ් අඩවිය ශරශා වශෝ විකේඳ මාර්ග 
ශරශා යයතනය පිළිබ මශජ්නයාව  ්රංවා/වකෝදනා 
ඳ කිීනමට ඳශසුක්  වවා ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

17.3 වතොරුළරු දැන ගැනීව්  ඳනව්ත 08 ලන ශා 10 ලන 
ලග්ගික ්රකාරල ලවරකට වදලතාලක් වශෝ ලවරකට ලරක් 
ලාර්තා ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

18 පුරලැසි ්රඥප්තිබය ක්රියාත්මක කිරීම 
18.1 අංක 05/2008 ශා 05/2018(1) දරණ රාජ්ය ඳිපඳාන ශා 

කෂමනාකරණ අමාතයං ක්රවේඛ අනුල 
පුරලැසි/වවේලාාභී ්රඥපප්ිකයක් ව් ඳාදනය වකොට 
ක්රියා්තමක කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

18.2 මම ක්රවේඛව  2.3 වේදය ඳිපදි  පුරලැසි/වවේලාාභී 
්රඥපප්ිකය ව් ඳාදනය කිීනම ශා ක්රියා්තමක කිීනව්  කටයුුළ 
අකරක්ණය කිීනම ශා ඇගයීම වශා යයතන විසි්ග 
්රමවේදයක් වකවප වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19 මානල සම්ඳත් සැැස්ම සම්ඳාදනය කිරීම  
19.1 2018.01.24 දිනැික රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේඛ අංක 

02/2018 ඇමුුම 02 යකදිකය ඳදන්  කරවගන මානල 
ව් ඳ්ත වැැවපමක් වකවප වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.2  කාර්ය මණ්ඩව  වෑම වාමාජිකවයකු වශාම 
ලර්යකට අලම ලවය්ග ඳැය 12 කට වනො අඩු පුහුු 
අලවපථාලක් ඉශත වශ්ග මානල ව් ඳ්ත වැැවපම ුළෂ 
තශවුරු වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.3  ඉශත වශ්ග ක්රවේඛව  ඇමුුම 01 හි දැක්වලන 
යකදිකය ඳදන්  කරවගන වමවපත කාර්ය මණ්ඩය 
වශාම ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ිණවිසු්  අ්තව්ග කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.4 ඉශත ක්රවේඛව  6.5 වේදය ්රකාරල මානල ව් ඳ්ත 
වංලර්ධන වැැවපම පිළිවයෂ කිීනම  ධාිපතා වංලර්ධන 
ලැඩවටශ්ග වංලර්ධනය කිීනම  ිලපුණතා වංලර්ධන 
ලැඩවටශ්ග ක්රියා්තමක කිීනම පිළිබ ලගම්්  ඳලරා 
වජ්යපන ිලධාිපවයකු ඳ්ත වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

20 විග න ඡේද ලට ්රිබාාර දැක්වීම 
20.1 ඉකු්ත ලර් වශා විගණකාධිඳික විසි්ග ිලකු්ත ක 

විගණන වේද මඟි්ග වඳ්ගලා දී ඇික අඩුඳාඩු ිලලැරදි 
වකොට ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ. 

 කෂමනාකරණ 

විගණන රැවපවීම 

ඳැලැ්තව දිනට ඳසුල 

අලව්ග විගණන 

ලාර්තාල ිලකු්ත කර 

ඇික ිලවා ඉදිිප 

රැවපවීව් දී වාකච්ඡා 

කිීනමට ිලයමිතය. 
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පිටු අංක 

7.2.අභ්යන්තර කටයුතු අංය 

 
අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

අනුකූ 

ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ ඡනොඡේ 

නම් ඒ සදහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 

කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 

කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

1 ඳහත සදහන් මූය ්රකා/ ිණුමම් නියිතත දිනට දදිරිඳත් ඡකොට ිබඡ  
1.1  ලාර්ෂික මය ්රකා අනුකූ වේ   

1.2 රාජ්ය ිලධාීන්ගව  අ්තිකකාර්  ිණුම අනුකූ වේ   

1.3 ලයාඳාර ශා ිලපඳාදන අ්තිකකාර්  ිණු්  
(ලාණිජ් අ්තිකකාර්  ිණු් ) 

අදා නැත   

1.4 ගබඩා අ්තිකකාර්  ිණු්  අදා නැත   

1.5 විවේ අ්තිකකාර්  ිණු්  අදා නැත   

1.6 වලන්ත අදා නැත   

2 ඡඳොත්ඳත් හා ඡේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.ඡර.445) 
2.1 රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේඛ 267/2018 

අනුල වපථාලර ල්තක්  වේඛණය 
යාල්තකාලීන කර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.2 පුද්ග ඳඩි නඩි වේඛන /පුද්ග ඳඩි නඩි 
කාඩ්ඳ්ත ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.3 විගණන විමසු්  වේඛනය 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.4 අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා වේඛනය 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.5 සියළුම මාසික ිණු්  වාරාං (CIGAS) 
පිළිවය කර ිලයමිත දිනට මශා 
භ්ාණ්ඩාගාරයට ඉදිිපඳ්ත කිීනම.  

අනුකූ වේ   

2.6 වකක්ඳ්ත ශා මුදේ ඇණවු්  වේඛනය 
යාල්තකාලීන කර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.7 ඉ්ගවල්ගට්රි වේඛනය යාල්තකාලීනකර  
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.8 වතොග වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.9 ශාිල ඳාඩු වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.10 බැරක්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

2.11 උඳ ඳත්රිකා වඳෝත වේඛනය (GA-N20) 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

03 මූය ඳානය සදහා කාර්යයන් අිනනිඡයෝජනය කිරීම (මු.ඡර. 135) 
3.1 මය බත යයතනය ුළෂ බත 

ඳලරාදී ිකබීම. 
අනුකූ වේ   

3.2 මය බත ඳලරාදීම පිළිබද යයතනය 
ුළෂ දැනුල්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

3.3 වෑම ගනුවදනුලක්ම ිලධාීන්ග 
වදවදවනකු වශෝ ඊට ලැඩි වංඛයාලක් 
ශරශා අනුමත ලන ඳිපදි බත ඳලරාදී 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

3.4 2014.05.11 දිනැික අංක 171/2004 දරණ 
රාජ්ය ිණු්  කව්රේඛය අනුල  රජ්ව  
ඳඩිඳ්ත  මදදුකාංග ඳැවක්ජ්ය භ්ාවිතා කිීනව්  
දී ගණකාධිකාිපලරය්ගව  ඳානයට 
යට්තල කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූ වේ   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ ඡනොඡේ 
නම් ඒ සදහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 
කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 
කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

4 ලාර්ෂික සැසුම් සකස් කිරීම 
4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාීන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   

4.2 ලාර්ෂික ්රව් ඳාදන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   

4.3 ලාර්ෂික අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම වකවප 
කිීනම. 

අනුකූ වේ   

4.4 ලාර්ෂික ඇවපතව් ්ගුළල වකවප වකොට ජ්ාිකක 
අයලැය වදඳාර්තව් ්ගුළලට (NBD) ිලයමිත 
දිනට ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූ වේ   

4.5 ලාර්ෂික මුදේ ්රලාශ ්රකාය ිලයමිත දිනට 
භ්ාණ්ඩාගාර වමවශයු්  වදඳාර්තව් ්ගුළලට 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

5 විග න විමසුම් 
5.1 විගණකාධිඳිකලරයා විසි්ග ිලයම වකොට 

ඇික දිනට  සියළුම විගණන විමසු්  ලට 
පිළිුළරු බා දී ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

6 අභ්යන්තර විග නය 
6.1 මු.වර. 134(2) DMA/1-2019 අනුල  ලවර 

යර් භ්ව  දී විගණකාධිඳිකලරයා වමග 
වාකච්ජ්ා කිීනවම්ග අනුළරුල  
අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම වකවප කිීනම. 

අනුකූ වේ   

6.2 වෑම අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තාලකටම 
මාවයක කායක් ුළෂ දී පිළිුළරු වඳයා  
ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ. 

අංලින්ග පිළිුළරු 
වනොැබීම 

අදා අං දැුල්ත 
කිීනම 

6.3 2018 අංක 19 දරණ ජ්ාිකක විගණන ඳනව්ත 
40(4) උඳ ලග්ගිකය ්රකාරල  සියුමම 
අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා ල පිටඳ්ත 
කෂමනාකරණ විගණන වදඳාර්තව් ්ගුළලට 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ.   

6.4 මුදේ වරගුාසි 134(3) ්රකාරල  සියුමම 
අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා ල පිටඳ්ත 
විගණකාධිඳිකලරයාට ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ.   

7 විග න හා කළමනාකර  කිතටු 
7.1 DMA ක්රවේඛ 1-2019 අනුල  අලම 

ලවය්ග විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු 
4ක් ල්ත අදාෂ ලර්ය ුළෂ ඳල්තලාවගන 
ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ. 

2020 ලර්ව  
ඳැලික ත්තලය මත 
රැවපවී්  
වනොඳැලැ්තවීම 

ිලයමිත ඳිපදි රැවපවී්  
ඳැලැ්තවීම 

8 ලත්කම් කළමනාකර ය 
8.1 අංක 01/2017 දරණ ල්තක්  කෂමනාකරණ 

ක්රවේඛව  07 ලන ඳිපච්වදදය අනුල  
ල්තක්  මි දී ගැනී්  ශා අඳශරණය කිීන්  
පිළිබද වතොරුළරු වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ 
කාර්යාය වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.2 ඉශත වදශ්ග ක්රවේඛව  13 ලන 
ඳිපච්වදදය ්රකාරල  මම ක්රවේඛව  විධි 
විධාන ක්රියා්තමක කිීනම ව් බ්ගකරකරණය 
වදශා සුදුසු ව් බ්ගධතා ිලධාිපවයකු ඳ්ත 
කර මම ිලධාිපයා පිළිබද වතොරුළරු 
වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ කාර්යායට 
ලාර්තා කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.3 රාජ්ය මුදේ ක්රවේඛ අංක 01/2020 අනුල  
භ්ාණ්ඩ වමීක්ණ ඳල්තලා අදාෂ ලාර්තා 
ිලයමිත දිනට විගණකාධිඳිකලරයා වලත 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ ඡනොඡේ 
නම් ඒ සදහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 
කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 
කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

8.4 ලාර්ෂික භ්ාණ්ඩ වමීක්ණවය්ග 
අනාලරණය ව අිකිපක්ත  ඌනතා 
ශා  වලන්ත ිලර්වද් ක්රවේඛව  වදශ්ග 
කාය ුළෂ සිදුවකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

8.5 ගර්හිත භ්ාණ්ඩ අඳශරණය කිීනම 
මු.වර.772 අනුල සිදු කිීනම. 

අනුකූ වේ   

9 ලාහන කළමනාකර ය 
9.1 වංවිත ලාශන වදශා දදිලක ධාලන 

වටශ්ග ශා මාසික වාරාං ලාර්තා වකවප 
වකොට ිලයමිත දිනට විගණකාධිඳික වලත 
ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූ වේ දදිලක ධාලන 
වටශ්ග මාසික 
වාරාං ලාර්තා 
වකවප වකොට ඇික 
අතර 
විගණකාධිඳික 
වලත ඉදිිපඳ්ත කර 
වනොමැත.  

ඉදිිපව  
දී විගණකාධිඳික වලත 
ඉදිිපඳ්ත කිීනමට 
කටයුුළ කරයි. 

9.2 ලාශන ගර්හිත වී මාව 6 කට ලඩා අඩු 
කායක දී අඳශරණය කර ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

නලක 
අමාතයාංයක් 
බැවි්ග අඳශරණය 
වශා ලාශන 
වනොමැත 

 

9.3 ලාශන වො  වඳෝත ඳල්තලා ගිලමි්ග ඒලා 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

9.4 වෑම ලාශන අනුළරක් ව් බ්ගධවය්ගම 
මු.වර.103 104 109  ශා 110 ්රකාරල 
කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූ වේ   

9.5 2016.12.29 දිනැික අංක 2016/30 දරණ 
රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේඛව  3.1 වදදව  
වදශ්ග විධි විධාන ්රකාරල  ලාශන ල 
ඉ්ගධන දශනය වීම නැලත ඳීනක්ා කිීනම. 
 

නලක 
අමාතයාංයක් 
බැවි්ග ඉ්ගධන 
දශනය ඳීනක්ා 
කර වනොමැත. 

ඳලිකන වකොවිඩ් 
ලවංගත ත්තලය 
වශේුළවල්ග වමම 
ඉ්ගධන දශන 
ඳීනක්ාල වශා 
ඳ්තක කමිටු 
ක්රියාකාරක්  
ඳසුගාමි වී ඇත. 

ඉදිිපව  දී ඉ්ගධන 
දශනය ඳීනක්ා 
කිීනමට  අදාෂ කටයුුළ 
සිදු කර ඇත. 

9.6 කේබදු කා සීමාවල්ග අනුළරුල  බදු 
ලාශන වො  වඳෝත ල ව් පූර්ණ අයිිකය 
ඳලරා වගන ිකබීම.  

අනුකූ 
වනොවේ 

කේබදු ්රමය 
යටව්ත බා ග්ත 
ලාශන වනොමැත. 

 

10 බැංකු ිණුමම් කළමනාකර ය 
10.1 ිලයමිත දිනට බැංකු වැවදු්  ්රකා 

පිළිවයෂ කර වශිකක කර ඒලා විගණනය 
වදශා ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

10.2 වමාවෝචිත ලර්ව  දී  වශෝ ඊට වඳර 
ලර් ල සිට ඉදිිපයට රැවගන ය අක්රිය 
බැංකු ිණු්  ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

10.3 බැංකු වැවදු්  ්රකා ලින්ග අනාලරණය ව 
ශා ගැෂපු්  කෂ යුුළල ිකබ වේ 
ව් බ්ගධවය්ග මුදේ වරගුාසි ්රකාරල 
කටයුුළ වකොට මම වේ මාවයක 
කායක් ඇුළෂත ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

11 ්රිබඳාදන පඳඡයෝජනය 

11.1 
 

වවා ිකබ ්රිකඳාදන ඒලාව  සීමාල 
ඉක්මලා වනොයන ඳිපදි වියද්  දැීනම. 
 

අනුකූ වේ   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ ඡනොඡේ 
නම් ඒ සදහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 
කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 
කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

11.2 
 

මු.වර. 94(1) ්රකාරල  වවන ද 
්රිකඳාදනවය්ග උඳවයෝජ්නය කෂ ඳසු 
ලර් අලවානව දී ඉිකිප ්රිකඳාදන සීමා 
වනොඉක්මලන ඳිපදි බැරක් ලට මෂඹීම 
 

අනුකූ වේ   

12 රජඡේ නිධාරීන්ඡේ අත්ිබකාරම් ිණුමම් 
12.1 සීමාල්ගලට අනුකූවීම අනුකූ වේ   

12.2 හිඟහිටි ණය වේ පිළිබ කා 
විපවේණයක් සිදු කිීනම 
 

අනුකූ වේ   

12.3 ලර්යකට ලැඩි කායක සිට ඳැලත මන 
හිඟහිටි ණය වේ ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් ිණුමම 

13.1 කේ ඉකු්ත ව තැ්ගඳුළ ව් බ්ගධවය්ග 
මු.වර.571 ්රකාරල කටයුුළ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

13.2 වඳොදු තැ්ගඳුළ වශා ලන ඳාන ිණුම 
යාල්තකාලීන කර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ   

14 අග්රිම ිණුමම 

14.1 වමාවෝචිත ලර්ය අලවානව  දී මුදේ 
වඳොව්ත වේය භ්ාණ්ඩාගාර වමවශයු්  
වදඳාර්තව් ්ගුළලට ව්රේණය කර ිකබීම 

අනුකූ වේ   

14.2 මු.වර. 371 ්රකාරල ිලකු්ත කෂ ත්තකාර්ය 
අුළරු අ්රිම  මම කාර්යය අලව්ග වී 
මාවයක් ඇුළෂත ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

14.3 මු.වර. 371 ්රකාරල අනුමත සීමාල 
ඉක්මලා වනොයන ඳිපදි ත්තකාර්ය අුළරු 
අ්රිම ිලකු්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

14.4 අ්රිම ිණුව්  වේය  භ්ාණ්ඩාගාරව  
වඳෝත වමඟ මාසිකල වැවඳු්  කිීනම. 

අනුකූ වේ   

15 ආදායම් ිණුමම 

15.1 අදාෂ වරගුාසිලට අනුකූල  රැවප කෂ 
යදායවම්ග යඳසු වගවී්  සිදු වකොට 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

15.2 රැවපකර ිකබු යදාය්   තැ්ගඳුළ ිණුමට 
බැර වනොවකොට වදජුලම යදායමට බැර 
කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

15.3 මු.වර. 176 අනුල හිඟ  යදාය්  ලාර්තා 
විගණකාධිඳික ලරයා වලත ඉදිිපඳ්ත කර 
ිකබිම. 

අදාෂ වනොවේ.   

16 මානල සම්ඳත් කළමනාකර ය 
16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සිමාල ුළ කාර්ය 

මණ්ඩය ඳල්තලා වගන යාම. 
අනුකූ වේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩව  සියළුම වාමාජිකයි්ග 
වලත රාජ්කාිප යිවපුළ ිනඛිතල බාදී 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

16.3 20.09.2017 දිනැික  MSD  ක්රවේඛ අංක  
04/2017 ්රකාරල සියළුම ලාර්තා 
කෂමනාකරණ වවේලා වදඳාර්තව් ්ගුළල 
වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 
 

අනුකූ වේ   



84 
  

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ ඡනොඡේ 
නම් ඒ සදහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 
කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 
කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

17 මහජනයා ඡලත ඡතොරතුරු බාදීම. 

17.1 වතොරුළරු දැන ගැනීව්  ඳනත ශා වරගුාසි 
්රකාරල වතොරුළරු ිලධාිපවයකු ඳ්තවකොට 
වතොරුළරු බාදීව්  වේඛනයක් යාල්ත 
කාලීන කර ඳල්තලා වගනයාම. 

අනුකූ වේ   

17.2 යයතනය පිළිබ වතොරුළරු මහි වලබ්අඩවිය 
ශරශා බාදී ිකවබන අතර වලබ් අඩවිය 
ශරශා වශෝ විකේඳ මාර්ග ශරශා යයතනය 
පිළිබ මශජ්නයාව  ්රංවා/ වයෝජ්නා 
ඳකිිපමට ඳශසුක්  වවා ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

17.3 වතොරුළරු දැනගැනීව්  ඳනව්ත 08 ලන ශා 
10 ලන ලග්ගික ්රකාරල ලවරකට 
වදලතාලක් වශෝ ලවරකට ලරක් ලාර්තා 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

18 පුරලැසි ්රඥප්තිබය ක්රියාත්මක කිරීම. 

18.1 අංක 05/2008 ශා 05/2008(1) දරණ රාජ්ය 
ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාං  
කව්රේඛ අනුල පුරලැසි/වවේලාාභී 
්රඥපප්ිකයක් ව් ඳාදනය වකොට  ක්රියා්තමක 
කර ිකබිම. 

අනුකූ වේ   

18.2 මම කව්රේඛව   2.3 වේදය ඳිපදි  පුරලැසි 
/වවේලාාභී ්රඥපප්ිකය  ව් ඳාදනය කිීනම 
ශා ක්රියා්තමක කිීනව්  කටයුුළ අකරක්ණය 
කිිපම ශා ඇගයීම වශා  යයතන විසි්ග 
්රමවේදයක් වකවප වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19 මානල සම්ඳත් සැැස්ම සම්ඳාදනය කිරීම.  

19.1 2018.01.24 දිනැික රාජ්ය ඳිපඳාන 
ක්රවේක අංක 02/2018 ඇමුුම 02 
යකදිකය ඳදන්  කරවගන මානල ව් ඳ්ත 
වැවපමක් වකවප වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.2 කාර්ය මණ්ඩව  වෑම වාමාජිකවයක් 
වශාම ලර්යකට අලම ලවය්ග ඳැය 
12කට වනොඅඩු පුහුු අලවපථාලක් ඉශත 
වශ්ග මානල ව් ඳ්ත වැැවපම ුළෂ 
තශවුරු වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.3 ඉශත වශ්ග ක්රවේඛව  ඇමුුම 01 හි 
දැක්වලන යකදිකය ඳදන්  කරවගන 
වමවපත කාර්ය මණ්ඩය වශාම ලාර්ෂික 
කාර්ය වාධන ිණවිසු්  අ්තව්ග කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

19.4 ඉශත ක්රවේඛව  6.5 වේදය ්රකාරල 
මානල ව් ඳ්ත වංලර්ධන වැවපම 
පිළිවයෂ කිීනම  ධාිපතා වංලර්ධන 
ලැඩවටශ්ග වංලර්ධනය කිීනම  ිලපුණතා 
වංලර්ධන ලැඩවටශ්ග ක්රියා්තමක කිීනම 
පිළිබ ලගම්්  ඳලරා වජ්යපන 
ිලෂධාිපවයකු ඳ්ත වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ   

20 විග න ඡේද ලට ්රිබාාර දැක්වීම 

20.1 ඉකු්ත ලර් වශා විගණකාධිඳික විසි්ග 
ිලකු්ත කෂ විගණන වදද මඟි්ග වඳ්ගලා 
දී ඇික අඩුඳාඩු ිලලැරදි වකොට ිකබීම. 
 

අදාෂ වනොවේ.   
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පිටු අංක 

7.3. ආඳදා කළම ාකරන අංය (ජාිබක ආඳදා සහන ඡසේලා මධයස්ාානය) 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 

තත්ත්ලය 

(අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 
ඡනොඡේ) 

අනුකූ 

ඡනොඡේ නම් ඒ 

සහා ඡකටි 
ඳැහැදිලි කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 

කරන නිරලදය ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

1 ඳහත සහන් මූය ්රකා/ ිණුමම් නියිතත දිනට දදිරිඳත් ඡකොට ිබඡ  
1.1 ලාර්ෂික මය ්රකා අනුකූවේ    

1.2 රාජ්ය ිලධාීන්ගව  අ්තිකකාර්  ිණුම අනුකූවේ   

1.3  ලයඳාර ශා ිලපඳාදන අ්තිකකාර්  ිණු්   
(ලාණිජ් අ්තිකකාර්  ිණු් ) 

 
අදා වනොවේ ( වමම ිණු්  අඳ යයතනව  

පිළිවය කරනු  වනොැවබ්.) 1.4 ගබඩා අ්තිකකාර්  ිණු්  

1.5 විවේ අ්තිකකාර්  ිණු්  

1.6 වලන්ත -   

2 ඡඳොත්ඳත් හා ඡේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.ඡර.445)  

2.1 රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේක 267/2018 අනුල 
වපථාලර ල්තක්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

2.2 පුද්ග ඳඩිනඩි වේඛන/ පුද්ග ඳඩිනඩි 
කාඩ්ඳ්ත යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

2.3 විගණන විමසු්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ 
 

  

2.4 අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා වේඛනය 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ 
 

  

2.5 සියළුම මාසික ිණු්  වාරාං  (CIGAS) 
පිළිවයකර ිලයමිත දිනට මශා භ්ාණ්ඩාගාරයට 
ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූවේ   

2.6 වකක්ඳ්ත ශා මුදේ ඇණවු්  වේඛනය 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

2.7 ඉ්ගවල්ගට්රි වේඛනය  යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ 
 

  

2.8 වතොග වේඛනය යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන 
යාම.  

අනුකූවේ   

2.9 
 

ශාිල ඳාඩු වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ 
 

  

2.10 බැරක්  වේඛනය යාල්තකාලීනකර 
ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

2.11 උඳ ඳත්රිකා වඳෝත වේඛනය (GA – N20) 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

03 මූය ඳානය සහා කාර්යන් අිනනිඡයෝජනය කිරීම (මු.ඡර. 135) 

3.1 මය බත යයතනය ුළෂ බත ඳලරාදී 
ිකබීම. 

අනුකූවේ   

3.2 මේ ය බත ඳලරාදීම පිළිබ යයතනය ුළෂ 
දැනුල්ත කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

3.3 වෑම ගනුවදනුලක්ම ිලධාීන්ග වදවදවනකු වශෝ 
ඊට ලැඩි වංඛයාලක් ශරශා අනුමත ලන ඳිපදි 
බත ඳලරාදී ිකබීම. 

අනුකූවේ   

3.4 2014.05.11 දිනැික අංක 171/2004 දරණ රාජ්ය 
ිණු්  ක්රවේඛය අනුල  රජ්ව  ඳඩිඳ්ත 
මදදුකාංග ඳැවක්ජ්ය භ්ාවිතා කිීනව්  දී 
ගණකාධිකාිපලරය්ගව  ඳානයට යට්තල 
කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූවේ   
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ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 
ඡනොඡේ නම් ඒ 

සදහා ඡකටි 
ඳැහැදිලි කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 

කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

4 ලාර්ෂික සැසුම් සකස් කිරීම    

4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාීන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   

4.2 ලාර්ෂික ්රව් ඳාදන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   

4.3 ලාර්ෂික අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම වකවප කිීනම. අනුකූ වේ   

4.4 ලාර්ෂික ඇවපතව් ්ගුළල වකවප වකොට ජ්ාිකක 
අයලැය  වදඳාර්තව් ්ගුළලට (NBD) ිලයමිත 
දිනට ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූවේ   

4.5 ලාර්ෂික මුදේ ්රලාශ ්රකාය ිලයමිත දිනට 
භ්ාණ්ඩාගාර වමවශයු්  වදඳාර්තව් ්ගුළලට 
ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

5 විග න විමසුම්   

5.1 විගණකාධිඳිකලරයා විසි්ග ිලයම වකොට ඇික 
දිනට  සියළුම විගණන විමසු්  ලට පිළිුළරු 
බා දී ිකබීම. 

අනුකූ වේ     

10. අභ්යන්තර විග නය    

6.1 මු.වර. 134(2) DMA/1-2019 අනුල  ලවර 
යර් භ්ව  දී විගණකාධිඳිකලරයා වමඟ වාකච්ඡා 
කිීනවම්ග අනුළරුල  අභ්ය්ගතර විගණන වැැවපම 
වකවප කිීනම. 

 
අනුකූ වේ 

 

  

6.2 වෑම අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තාලකටම මාවයක 
කායක් ුළෂ දී පිළිුළරු වඳයා ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

දිවපත්රික් වේක්  
කාර්යා ලින්ග 
පිළිුළරු බා 
ගැනීමට ්රමාද 
වීම. 

වතොරුළරු 
බාගැනීමට අලය 
කටයුුළ සිදුකර ඇත. 

6.3 2018 අංක 19 දරණ ජ්ාිකක විගණන ඳනව්ත 
40(4) උඳ ලග්ගිකය ්රකාරල  සියුමම අභ්ය්ගතර 
විගණන ලාර්තා ල පිටඳ්ත කෂමනාකරණ 
විගණන වදඳාර්තව් ්ගුළලට ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

 
අනුකූ වේ 

 

  

6.4 මුදේ වරගුාසි 134(3) ්රකාරල  සියුමම 
අභ්ය්ගතර විගණන ලාර්තා ල පිටඳ්ත 
විගණකාධිඳිකලරයාට ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම . 

අනුකූ වේ 
 

 

  

7 විග න හා කළමනාකර  කිතටු  
7.1 DMA ක්රවේඛ 1-2019 අනුල  අලම ලවය්ග 

විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු 04 ක් ල්ත 
අදාෂ ලර්ය ුළෂ ඳල්තලාවගන ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

 දින ලකලානු ්රමාද 
වී ඇත. (COVID 
19) 

8 ලත්කම් කළමනාකර ය 

8.1 අංක 01/2017 දරණ ල්තක්  කෂමනාකරණ 
ක්රවේඛව  07 ලන ඳිපච්වේදය අනුල  ල්තක්  
මි දී ගැනී්  ශා අඳශරණය කිීන්  පිළිබ 
වතොරුළරු වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ කාර්යාය 
වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

8.2 ඉශත වශ්ග ක්රවේඛව  13 ලන ඳිපච්වේදය 
්රකාරල  මම ක්රවේඛව  විධි විධාන ක්රියා්තමක 
කිීනම ව් බ්ගකරකරණය වශා සුදුසු ව් බ්ගධතා 
ිලධාිපවයකු ඳ්ත කර මම ිලධාිපයා පිළිබ 
වතොරුළරු වකෝ ප්වරෝර් ජ්නරාේ කාර්යායට 
ලාර්තාකර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

8.3 රාජ්ය මුදේ ක්රවේඛ අංක 05/2016 අනුල  භ්ාණ්ඩ 
වමීක්ණ ඳල්තලා අදාෂ ලාර්තා ිලයමිත දිනට 
විගණකාධිඳිකලරයා වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

8.4 ලාර්ෂික භ්ාණ්ඩ වමීක්ණවය්ග අනාලරණය ව 
අිකිපක්ත  ඌණතා ශා වලන්ත ිලර්වද් 
ක්රවේඛව  වශ්ග කාය ුළෂ සිදුවකොට ිකබීම. 

අනුකූවේ   
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පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 
ඡනොඡේ නම් ඒ 

සදහා ඡකටි 
ඳැහැදිලි කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේ දී ලළක්ලා 

ගැනීමට ඡයෝජනා 

කරන නිරලදය  ීරර  

ක්රියාමාර්ග 

8.5 ගර්හිත භ්ාණ්ඩ අඳශරණය කිීනම මු.වර. 772 
අනුල සිදු කිීනම. 

අනුකූවේ   

9 ලාහන කළමනාකර ය 
9.1 වංචිත ලාශන වශා දදිලක ධාලන වටශ්ග ශා 

මාසික වාරාං ලාර්තා වකවප වකොට ිලයමිත 
දිනට විගණකාධිඳික වලත ඉදිිපඳ්ත කිීනම. 

අනුකූ වේ 
 

  

9.2 ලාශන ගර්හිත වී මාව 06 කට ලඩා අඩු කායක 
දී අඳශරණය කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

9.3 ලාශන වො  වඳෝත ඳල්තලා ගිලමි්ග ඒලා 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූ වේ 
 

  

9.4 වෑම ලාශන අනුළරක් ව් බ්ගධවය්ගම මු.වර. 
103 104 109  ශා 110 ්රකාරල කටයුුළ කිීනම. 

අනුකූ වේ 
 

  

9.5 2016.12.29 දිනැික අංක 2016/30 දරණ රාජ්ය 
ඳිපඳාන ක්රවේඛව  3.1 වේදව  වශ්ග විධි 
විධාන ්රකාරල  ලාශන ල ඉ්ගධන දශනය වීම 
නැලත ඳීනක්ා කිීනම. 

අනුකූ වේ 
 

  

9.6  කේබදු කා සීමාවල්ග අනුළරුල  බදු ලාශන 
වො  වඳෝත ල ව් පූර්ණ අයිිකය ඳලරා වගන 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

10 බැංකු ිණුමම් කළමනාකර ය 
10.1  ිලයමිත දිනට බැංකු වැවඳු්  ්රකා පිළිවයෂ 

කර වශිකක කර ඒලා විගණනය වශා ඉදිිපඳ්ත 
කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

10.2 වමාවෝචිත ලර්ව  දී වශෝ ඊට වඳර ලර් ල 
සිට ඉදිිපයට රැවගන ය අක්රිය බැංකු ිණු්  
ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

10.3 බැංකු වැවඳු්  ්රකා ලින්ග අනාලරණය ව ශා 
ගැපු්  කෂ යුුළල ිකබ වේ ව් බ්ගධවය්ග 
මුදේ වරගුාසි ්රකාරල කටයුුළ වකොට මම වේ 
මාවයක කායක් ඇුළෂත ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

11 ්රිබඳාදන පඳඡයෝජනය    

11.1 වවා ිකබ ්රිකඳාදන ඒලාව  සීමාල ඉක්මලා 
වනොයන ඳිපදි වියද්  දැීනම. 

අනුකූවේ   

11.2  මු.වර. 94(1) ්රකාරල  වවන ද 
්රිකඳාදනවය්ග උඳවයෝජ්නය කෂ ඳසු ලර් 
අලවානව  දී ඉිකිප ්රිකඳාදන සීමාල වන ා 
ඉක්මලන ඳිපදි බැරක් ලට මඹීම. 

අනුකූවේ   

12 රජඡේ නිධාරීන්ඡේ අත්ිබකාරම් ිණුමම්  
12.1 සීමාල්ගට ලට අනුකූ වීම. අනුකූවේ   

12.2 හිඟහිටි ණය වේ පිළිබ කා විපවේණයක් සිදු 
කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

12.3 ලර්යකට ලැඩි කායක සිට ඳැලත මන හිඟහිටි 
ණය වේ ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

මියිණය 
ිලධාිපවයකුව  
ණය වේය 
අයවීමට ඇත. 

අදා යයතන මඟි්ග 
උඳවදවප ඳතා ඇත. 

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් ිණුමම 

13.1 කේ ඉකු්ත ව තැ්ගඳුළ ව් බ්ගධවය්ග මු.වර. 
571 ්රකාරල කටයුුළ කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

13.2 වඳොදු තැ්ගඳුළ වශා ලන ඳාන ිණුම 
යාල්තකාලීන කර  ඳල්තලාවගන යාම. 

අනුකූවේ   

14 අග්රිම ිණුමම 

14.1 වමාවෝචිත ලර්ය අලවානව  දී මුදේ වඳොව්ත 
වේය භ්ාණ්ඩාගාර වමවශයු්  වදඳාර්තව් ්ගුළලට 
ව්රේණය කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   



88 
  

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල  - 2020 
පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 
ඡනොඡේ නම් ඒ 

සදහා ඡකටි 
ඳැහැදිලි කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී 

ලළක්ලා ගැනීමට 
ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය  ීරර  
ක්රියාමාර්ග 

14.2 මු.වර. 371 ්රකාරල ිලකු්ත කෂ ත්තකාර්ය අුළරු 
අ්රිම  මම කාර්යය අලව්ග වී මාවයක් ඇුළෂත 
ිලරවුේ කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

14.3 මු.වර. 371 ්රකාරල අනුමත සීමාල ඉක්මලා 
වනොයන ඳිපදි ත්තකාර්ය අුළරු අ්රිම ිලකු්ත කර 
ිකබීම. 

අනුකූවේ   

14.4 අ්රිම ිණුව්  වේය  භ්ාණ්ඩාගාරව  වඳෝත 
වමඟ මාසිකල වැවඳු්  කිීනම. 

අනුකූවේ   

15 ආදායම් ිණුමම 
15.1 අදාෂ වරගුාසි ලට අනුකූල  රැවප කෂ 

යදායවම්ග යඳසු වගවී්  සිදු වකොට ිකබීම. 
අනුකූවේ 
වනොවේ 

යඳසුවගවී්  
සිදුවකොට 
වනොමැත. 

 

15.2 රැවප කර ිකබ යදය්   තැ්ගඳුළ ිණුමට බැර 
වනොවකොට වදජුලම යදායමට බැර කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

15.3 මු.වර 176 අනුල හිඟ යදාය්  ලාර්තා  
විගණකාධිඳිකලරයා වලත ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

අනුකූවේ   

16 මානල සම්ඳත් කළමනාකර ය 
16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සීමාල ුළෂ කාර්ය 

මණ්ඩය ඳල්තලාවගන යාම. 
අනුකූ වේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩව  සියළුම වාමාජිකය්ග වලත 
රාජ්කාිප ැයිවපුළ ිනඛිතල බාදී ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

16.3 20.09.2017 දිනැික MSD ක්රවේඛ අංක 
04/2017 ්රකාරල සියුමම ලාර්තා කෂමනාකරණ 
වවේලා වදඳාර්තව් ්ගුළල වලත ඉදිිපඳ්ත කර 
ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

17 මහජනයා ඡලත ඡතොරතුරු බා දීම 
17.1 වතොරුළරු දැන ගැනීව්  ඳනත ශා වරගුාසි 

්රකාරල වතොරුළරු ිලධාිපවයකු ඳ්ත වකොට 
වතොරුළරු බා දීව්  වේඛනයක් 
යාල්තකාලීනකර ඳල්තලාවගන යාම 

අනුකූ වේ 
 

  

17.2 යයතනය පිළිබ වතොරුළරු මහි වලබ් අඩවිය 
ශරශා බා දී ිකවබන අතර  වලබ් අඩවිය ශරශා 
වශෝ විකේඳ මාර්ග ශරශා යයතනය පිළිබ 
මශජ්නයාව  ්රංවා/වකෝදනා ඳ කිීනමට 
ඳශසුක්  වවා ිකබීම. 

අනුකූ 
වනොවේ 

 

ඉතා 
වකටිකායක් 
ුළෂ විවිධ 
අමාතයාං 
යටතට යඳදා 
කෂමනාකරණ 
අංය ඳ්තවීම. 

ව්  ලන විට යඳදා 
කෂමනාකරණ 
අංව  වලබ් 
අඩවිය වකවප 
කරමි්ග ඳලික. 

17.3 වතොරුළරු දැන ගැනීව්  ඳනව්ත 08 ලන ශා 10 
ලන ලග්ගික ්රකාරල ලවරකට වදලතාලක් වශෝ 
ලවරකට ලරක් ලාර්තා ඉදිිපඳ්ත කර ිකබීම. 

 අනුකූ වේ 
 

  

18 පුරලැසි ්රඥප්තිබය ක්රියාත්මක කිරීම 
18.1 අංක 05/2008 ශා 05/2018(1) දරණ රාජ්ය 

ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයං 
ක්රවේඛ අනුල පුරලැසි/වවේලාාභී ්රඥපප්ිකයක් 
ව් ඳාදනය වකොට ක්රියා්තමක කර ිකබීම 

අනුකූ වේ 
 

  

18.2 මම ක්රවේඛව  2.3 වේදය ඳිපදි  
පුරලැසි/වවේලාාභී ්රඥපප්ිකය ව් ඳාදනය කිීනම 
ශා ක්රියා්තමක කිීනව්  කටයුුළ අකරක්ණය කිීනම 
ශා ඇගයීම වශා යයතන විසි්ග ්රමවේදයක් 
වකවප වකොට ිකබීම. 
 

අනුකූ වේ 
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පිටු අංක 

අ
නු
 අ
ංක
ය

  

 

අදාළ කර ගත යුතු අලයතාල 

අනුකූතා 
තත්ත්ලය 

අනුකූ 
ඡේ/අනුකූ 

ඡනොඡේ) 

අනුකූ 
ඡනොඡේ නම් ඒ 

සදහා ඡකටි 
ඳැහැදිලි කිරීම 

අනුකූ ඡනොවීම 
අනාගතඡේ දී 

ලළක්ලා ගැනීමට 
ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය  ීරර  
ක්රියාමාර්ග 

19 මානල සම්ඳත් සැැස්ම සම්ඳාදනය කිරීම  

19.1 2018.01.24 දිනැික රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රවේඛ 
අංක 02/2018 ඇමුුම 02 යකදිකය ඳදන්  
කරවගන මානල ව් ඳ්ත වැැවපමක් වකවප 
වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

19.2  කාර්ය මණ්ඩව  වෑම වාමාජිකවයකු වශාම 
ලර්යකට අලම ලවය්ග ඳැය 12 කට වනො අඩු 
පුහුු අලවපථාලක් ඉශත වශ්ග මානල ව් ඳ්ත 
වැැවපම ුළෂ තශවුරු වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

19.3  ඉශත වශ්ග ක්රවේඛව  ඇමුුම 01 හි 
දැක්වලන යකදිකය ඳදන්  කරවගන වමවපත 
කාර්ය මණ්ඩය වශාම ලාර්ෂික කාර්ය වාධන 
ිණවිසු්  අ්තව්ග කර ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

19.4 ඉශත ක්රවේඛව  6.5 වේදය ්රකාරල මානල 
ව් ඳ්ත වංලර්ධන වැැවපම පිළිවයෂ කිීනම  
ධාිපතා වංලර්ධන ලැඩවටශ්ග වංලර්ධනය 
කිීනම  ිලපුණතා වංලර්ධන ලැඩවටශ්ග 
ක්රියා්තමක කිීනම පිළිබ ලගම්්  ඳලරා වජ්යපන 
ිලධාිපවයකු ඳ්ත වකොට ිකබීම. 

අනුකූ වේ 
 

  

20 විග න ඡේද ලට ්රිබාාර දැක්වීම 
20. ඉකු්ත ලර් වශා විගණකාධිඳික විසි්ග ිලකු්ත 

ක විගණන වේද මඟි්ග වඳ්ගලා දී ඇික අඩුඳාඩු 
ිලලැරදි වකොට ිකබීම. 

අනුකූවේ   

 








































