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පරිච්ඡේදය - 01 
 

ආයතනික පැතිකඩ /  විධායක සාරාාංශය 
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1.1 හැඳින්වීම 

ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව වසර සකය ය හයකආ ආසන්  ිතිහාසයක් ිති රි කාංකාඡේ  රාය 
ආදායම සකතු කරනු කබ  ආයත  අතරින් තුන්වැනි ස්ථා ය  න් ා ආයත ය යි. 1912 අාංක 8 දර  
සුරාබදු ආඥා පණත යආඡේ පිහිටුවනු කැබූ ඡමම ඡදපාර්තඡේන්තුව 1913  වාරි 01 දි  ය ආ සක්රීය ව  ක..  
 
ආරේභඡේ . ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ රධානියා ඡකස සුරාබදු ඡක මසාරිස්වරඡයු  පේකර  කද අතර, පසුව සම 
ත තුර සුරාබදු ඡක මසාරිස්  රාල් ඡකස සාංඡශෝධ ය කරනු කැබිණි. 2019 වර්ෂය තුක.  පරිපාක  හා 
අධීක්ෂණ සහය සදහා අතිඡර්ක සුරාබදු ඡක මසාරිස්  රාල්වරියක, වැඩබක  අතිඡර්ක සුරාබදු ඡක මසාරිස ්
 රාල්වරයු ,  සුරාබදු ඡක මසාරිස්වරුන් ඡදඡදඡ ු , රධා   ණකාිකකාරිවරඡයු  හා 
 ණකාිකකාරිවරුන් ඡදඡදඡ ු , නිඡයෝය සුරාබදු ඡක මසාරිස්වරුන්  හය ඡදඡ ු  සහ පරිපාක  
නිකධාරීන් ඡදඡදඡ ු  ද ඡසේවය කර ිත.  
 
තවද, සුරාබදු රධා  කාර්යාකඡේ අභයන්තර වි ණ  අාංශයක් පිහිටුවා ිති අතර වි ණකාිකපති 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ වි ණ  අාංශයක්ද අනුයුක්ත කර ිත.  ය යලුම පළාේ ආවරණය ව  ඡසේ පිහිටි සහකාර 
සුරාබදු ඡක මසාරිස ්කාර්යාක 13 ක්, සුරාබදු අිකකාරි කාර්යාක 30 ක්, සුරාබදු ස්ථා  56 ක්, සුරාබදු විඡශේෂ 
ඡමඡහයුේ ඒකක 05 ක් හා මේද්රවය ීතති ්රියාේමක රීරීඡේ ඒකකයක් සහිතව ඡදපාර්තඡේන්තුව .ප වයාප්ත 
ඡසේවාවක් සපයයි. මීආ අමතරව දිවයි  තුක පිහිටි මදයසාර හා දුේවැටි නිෂ්පාද ා ාර ආරිත සුරාබදු ඒකක 94 
අධීක්ෂණය රීරීඡේ කාර්යය සදහා ද සුරාබදු නිළධාරීන් අනුයුක්ත කර ිත. 
 
සමාඡකෝචිත 2019 වර්ෂය තුළ . ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ ඡසේවය කර  කද තථය ඡසේවක සාං්යාව 1,326 රී. 
පුරප්පාඩුව පැවැති ඡසේවක සාං්යාව 216 ක් වූ අතර සය අනුමත ඡසේවක සාං්යාඡවන් ය යයආ 14ක රී.  ඡමම 
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩකඡේ දායකේවය ඡදපාර්ත ඡේන්තුඡේ අඡප්ක්ෂිත කාර්ය සාධ ය සාක්ෂාේ කර  ැීතමආ 
දායක වී ිත. 
 
සුරාබදු හා දුේඡක ළ බදු ආදායේ කළම ාකරණය, සුරාබදු, දුේඡක ළ හා මේද්රවය ීතති ්රියාේමක රීරීම සහ 
සමා ආරක්ෂණය ය  ඡතවැදෑරුේ රමුඛ් කාර්ය සාධ  ක්ඡෂේ්ර ිටුරීරීමආ ඡදපාර්තඡේන්තුව කආයුතු කරනු 
කබයි. 2019  වර්ෂඡේ . ඡදපාර්තඡේන්තුව රුපියල් බිලිය  115.42 ක් රාය භාණ්ඩා ාරයආ සුරාබදු හා 
දුේඡක ළ බදු ආදායේ ඡකස සකතු කර . ිත. 2019 වසර තුක. වාර්තා  ත කර  කද සුරාබදු හා දුේඡක ළ 
බදු පිළිබඳ බදු බැදියා උේපාද ය රුපියල් බිලිය  119.18 රී.   
 
අභි වඡයන් ස්ථාපිත කර  කද සුරාබදු ඡමඡහයුේ මැදිරිය, 1913 ඡකටි දුරකථ  අාංකය ඔස්ඡසේ සහ 
විවිධාකාරඡයන් ආයත  සහ පුී කයන් ඡවතින් කැඡබ  පැමිණිලි සේබන්ධඡයන් ක්ෂණික රතිාාර දැක්වීම 
හා ඒවා කළම ාකරණය පිණිස පිහිටුව  කීදරී.  
 
2019 වසඡර්. සුරාබදු නිකධාරීන් විය න් දිවයි  පුරා ය දු කර  කද ීතති විඡරෝධී මේපැන් හා මේද්රවය වැආලීේ  
47,391 ක් මත  ඩු පවර  කද අතර සමඟින් උපයා  න් ා කද දඩ මුඛදල් රමාණය රුපියල් 244,015,250.00 
ඡේ. සුරාබදු  මේද්රවය  ාශක අාංශය විය න් ඡහ ඡර යින් රීඡකෝ ග්රෑේ 109 ක රමාණයක් අේ අඩාංගුවආ  ැනිම ද 
ඡේ අතර සුවිඡශේෂී වැආලීමක් විය.  
 
ඡමම සමසත් රාකාරී ිටු රීරිඡේදි මුඛදල් අමාතයාාංශය හා මහා භාණ්ඩා ාරය ආ අදාළ ය යලුම නිකධාරීන්, ශ්රී 
කාංකා ඡප ලිය ය , ශ්රී කාංකා ඡර්ගුව, ඡීය ය ආදායේ ඡදපාර්තඡේන්තුව, සාංාාරක රවර්ධ  අිකකාරිය, 
අන්තරායකර ඖෂධ පාකක ාතික මණ්ඩකය,  දුේඡක ළ හා මදයසාර පිළිබද ාතික අිකකාරිය සහ ීතතිපති 
ඡදපාර්තඡේන්තුව ිතුලු ආයත  ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව ඡවත කබා දුන් සහාය ස්තුති ර්ර්වකව 
ය හිපේ කරමි.  
 
2019 වර්ෂය තුළ. අඡප්ක්ෂිත ආයතනික කාර්ය සාධ  මට්ආම ළඟාකර  ැීතම සදහා ඡද  කද සහඡයෝ ය 
ඡවනුඡවන් ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩකය ඡවත මඡක කඥතඥතාවය ඡමයින් 
පුදකරමි. 
 

ඒ.ඡබෝදර ම 
සුරාබදු ඡක මසාරිස්  රාල් 
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1.2  � කා ස රාබසු ද පාරසතමේප්න්වේපද ාැම ම ම පමපහ බ හස  රබමසතම  
 
1:2: 1  ාැම ම 

ශ්රී කාංකාව තුක ීතතයානුල ක ඡ  ව  මේපැන් සහ මේද්රවය වලින් ඡත ර නිඡරෝිමමේ සමායක් 
ඡ  ඩ ැගීමආ දායක වීම . 

 

1: 2: 2 පමපහ බ 

ශ්රී කාංකාඡේ සුරා හා දුේඡක ළ කර්මාන්තයන්හි කාර්යක්ෂම පාක යක් තුලින් ආදායම සකතු රීරීමේ, ඡම  
කර්මාන්ත වක ීතතයානුල ක ඡ  ව  නිෂ්පාද යන් වැකැක්වීඡමන් ශ්රී කාංකාඡේ සාංවර්ධ යආ හා සමා සුභ 
සාධ යආ දායක වීමේ, වස විෂ අබිාං හා අන්තරායකර ඖෂධ ආඥා ප ත ්රියාේමක රීරීඡමන් සමා 
ආරක්ෂාවේ කබා .ම.  

 

1: 2: 3 රබමසතම  

ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව ය ය ඡමඡහවර සාක්ෂාේ කර  නු පිණිස පහත දැක්ඡව  පරමාර්ථයන් 
ඡපරදැරිව කආයුතු කරනු කබයි. 
අ. මදයසාර හා දුේඡක ළ වලින් කැඡබ  ආදායම ආරක්ෂා කර  ැීතම. 
ආ. සුරාබදු ආඥා ප ත හා දුේඡක ළ බදු ප ත බකාේමක රීරීම තුලින් අඡප්ක්ෂිත බදු ආදායේ මහා 
භාණ්ඩා ාරයආ කබා .ම. 

ි. වස විෂ අබිාං හා අන්තරායකර ඖෂධ ආඥා ප ත ්රියාේමක රීරීම තුලින් දිවයි  පුරා සමා 
ආරක්ෂණය ිති රීරිම. 

ඈ. දුේඡක ළ හා මදයසාර පිළිබද ාතික අිකකාරී ප ත ්රියාේමක රීරීම තුලින් සමා ආරක්ෂණය හා 
ඊආ අදාළ ීතතිය ්රියාේමක රීරිම. 

 
1. 3   � කා ස රාබසු ද පාරසතමේප්න්වේපද ප්රධසන  සතමයයන් 
 
උක්ත පරමාර්ථයන් මුඛදුන්පේ කර  ැීතම පිණිස ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව පහත දැක්ඡව  
්රියාකාරකේ වක නියැඡකයි. 
 
 අ. දිවයි  පුරා පිහිටි සුරාබදු බකප්ර කේ සථ්ා  අධීක්ෂණය, පාක ය හා ඒවායින් කැබිය යුතු ආදායම 

සකතු රීරීම. 
 ආ. සුරාබදු ආඥා ප ත සේබන්ධඡයන් ීතතිය බකාේමක රීරීඡේ නිඡයෝජිත බකධාරිඡයු  ඡකස කආයුතු 

රීරීමේ ස  ීතතිය දිවයි  පුරා ්රියාේමක රීරිම. 
 ි. දුේඡක ළ කර්මාන්ත අධීක්ෂණය හා පාක ය ිතුලු දුේඡක ළ බදු ප ත බකාේමක රීරීම තුලින් සරී 

කර්මාන්ත වලින් කැඡබ  බදු ආදායම සකතු රීරීමආ කආයුතු රීරිම. 
 ඈ. විෂ වර්  අබිාං හා අන්තරායකර ඖෂධ ආඥා ප ත බකාේමක රීරීඡේ නිඡයෝජිත බකධාරිඡයු  ඡකස 

කආයුතු රීරීඡමන් සමා ආරක්ෂණය කබා දිම. 
 ි. දුේඡක ළ හා මධයසාර පිළිබඳ ාතික අිකකාරී ප ත ්රියාේමක රීරීඡමන් සමා   ආරක්ෂණය ිති 

රීරිම. 
 ඊ. සම ාමී ඡව ේ ඡදපාර්තඡේන්තු හා ආයත  සමඟ සමීපව රාකාරි කආයුතු රීරිඡමන් සමා 

ආරක්ෂණය හා ඡදපාර්තඡේන්තු ඡමඡහවර ිටු රීරිම සදහා ඔවුන්ඡක සාමුඛහික සහාය හා දායකේවය 
කබා  ැනිම. 
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1.5 සුරාබදු දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රාදීය ක රාර්කාප හිටීම  

ස.සු.දරො./සු.අධි./සු.ස්ථානක 
 
සු.අධි./සු.ස්ථානක 
 
 

සු.ස්ථානක 
 
වි.ද .ඒරරක 

කාපනක 

කිලිදනොච්චික 

මුපතිවු 

�කුණාමා පක 

 න්නාර  

වවුනිකා 

අනුරාධපුර 

දපොද ොන්නරුව 

 ඩරපපුව 

අේපාර 

බදුල්ප 

ද ොමරාගප 

හේබන්දතොට 

 ාතර 

ගාල්ප 

රළුතර 

දරො ඹ 

ගේපහ 

පුත්තප  

කුණාරුමෑගප 
 ාතදල් 

 හනුවර රෑගල්ප 

රත්නපුර 

නුවරඑළික 
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පරිච්ඡේදය - 02 

 

ර තිය හා ිදිරි දැක්ම 
 
 
2.1 විඡශේෂ යග්රහණ 

 2.1.1  ආදායේ 

 2.1.2 අපරාධ 

 2.1.3  ඡයදවුේ 

 2.1.4  ව අාංශ ස්ථාපිත රීරීම 

2.2 අභිඡයෝ  - ිදිරි ිකක්ක 

2.3 සුභසාධ ය 
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2.1 විප ේෂ ජයග්රහණ 
 
2 : 1 : 1   ආාසය් 
 
 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව  2019 වර්ෂඡේ. මේපැන් බීද ඡකස රුපි යල් 115,384,226,735.65 
සහ දුේඡක ළ බීද ඡකස රුපියල් 32,801,536.08 ක ආදායමක් සකතු කර  ැීතමආ කආයුතු කර ිත. සය 
2018 වසරආ සාඡප්ක්ෂව මේපැන් සදහා 1ක ක වැඩිවීමරී;  මුඛදු දුේඡක ළ සදහා 28ක ක අඩුවීමරී. 

 2019 වසර තුක. වාර්තා  ත කර  කද සුරාබදු හා දුේඡක ළ බදු පිළිබද බදු බැදියා උේපාද ය රුපියල් 
බිලිය  119.18 රී.   

 මදයසාර ආරිත නිෂ්පාද  සදහා ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් හදුන්වා .ඡමන් ශ්රී කාංකාව තුකආ ආ ය ය කර  
විඡීශ මේපැන් වලින් ය දුව  බදු පැහැරහැරීේ පාක ය රීරිමආ හැරී වී ිත. ඡමම ආරක්ෂිත ස්ටිකරය 
ඡීශිය මේපැන් නිෂ්පාද යආ ද හදුන්වා .මආ ්රියාේමක කර ිත. 

 ආරක්ෂිත ස්ටිකර් වයාපඥතිය ්රියාේමක රීරීම සදහා  2019.06.20 දි  අාංක 2128/30 දරණ අති විඡශේෂ 
 ැසට් ප්රය හදුන්වා .ම. 

 බදු  ණ ය රීරී ඡේ පරි ණක මඥදුකාාං යක් සකස් කර සය ්රියාේමක රීරිම. 
 2019 වර්ෂඡේ ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව මිමන් නිු ේ කරනු කැබූ ය යලු සුරාබදු බකප්ර 
සේබන්ධව හා මින් ිදිරියආ නිු ේ කරනු කබ  බකප්ර සේබන්ධව ඡදපාර්තඡේන්තු ඡවබ් අඩවිය 
යාවේකාලී  රීරීමආ කආයුතු රීරීම. 

 දුේඡක ළ කර්මාන්තය නියාම ය රීරිම හා සහි බදු අය කර  ැනිඡේ ක්රමඡේදයක් සකස් රීරිම සඳහා 
මුඛලික පියවර වශඡයන් දුේඡක ළ ආරිත නිෂ්පාද  ව  ඩී හ හා සුරුට්ටු සදහා ඡය මුඛව ිති නිෂ්පාද  
ඡත රතුරු පරි ණක  ත රීරිම හා ලියාපදිාංචි රීරිම. 

 

2 :1: 2   අරබසධ 
 
 2019 වර්ෂඡේ. ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව වසර 106 ක ිතිහාසය තුක ය දුකක විශාකතම 
ඡහඡර යින් වැආලීම ව  ඡහඡර යින් රීඡකෝ ග්රෑේ 109  ක් පිළියන්දක රඡීශඡේ. සැකකරුවන් 
තිඡදඡ ු  සම  අේඅඩාංගුවආ  න් ා ක.. සඡසේම සමස්ත දිවයි  පුරා සාර්ථක ීතති විඡරෝික මේද්රවය හා 
මේපැන් වැආලීේ 47,391 ය දු කර  කද අතර සහි . සකතු කර ේ උසාවි දඩ මුඛදක රුපියල් 
244,015,250.00 රී. 

 දිවයි  පුරා පිහිටි සුරාබදු බකප්රකේ ස්ථා  ර්ර්ණ අධීක්ෂණය හා පරිපාක ය තුලින් ඒ හා සේබන්ධ 
සුරාබදු බකප්ර ඡක න්ඡීය  කඩරීරිම සේබන්ධ කාර්මික අපරාධ වාර්තා 4,244 ක් ිදිරිපේ රීරීඡමන් 
රයආ  සමථ මුඛදල් ඡකස රුපියල් 186,291,725.27 ක් කබා .මආ හැරී වීම. 

 මහ තාව හා සමීපව සේබන්ධ වීම සදහා සහ මහ  පැමිණිලි වකආ රමුඛ්තාවයක් කබා දිම සදහා 
විඡශේෂ දුරකථ  අාංකය ව  1913 පැය 24 පුරා ්රියාේමක රීරීම සදහා විඡශේෂ ඡමඡහයුේ මැදිරියක් 
සුරාබදු රධා  කාර්යාකඡේ ස්ථාපිත  රීමආ හැරී විය. 

 
2:1:3 පයාවු් 
 
 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 2019 වර්ෂඡේ. අලුතින් කැබ් රථ 19 ක් හා කාර් රථයක් මික. 
 ැීතමආ හැරීයාව කැඩී ිත. මීආ අමතරව හකාවත ,  ර්ඡ  ඩ  , මුඛකතිේ , හා ඡප්දුරුතුඩුව ය  රඡීශ වක 
අලුේ ඡ  ඩ ැිමලි ිදිරීරීම ආරේභ රීරීමආ හැරී විය. 
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2: 1: 4 න  අා  ස් සහිේ කිරිම 
 
 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව තුක රාය ිමුමේකාරක සභාඡේ උපඡදස් මත ීතති අාංශයක් සහ 
අධයය  හා පර්ඡේෂණ අාංශයක් පිහිටුවීමආ හැරී වීම. 

 
2 : 2  අභිපයෝග - ඉදිරි ඉකම   
 
 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව තුක ය ටි  කාර්ය මණ්ඩකය දිවයි  පුරා රාකාරී සදහා රීය ඡසේේම 
රමාණවේ ඡ  වීම මත සම කාර්ය මණ්ඩකය 5000 ක් දක්වා වැඩි කර  ැීතම. 

 දිවයි  පුරා පිහිටි ය යලුම සුරාබදු ඡක ට්ඨාශ හා මණ්ඩක කාර්යාක සහ සුරාබදු ස්ථා  හා ඒකක සඳහා 
අවශය වාහ , ඡ  ඩ ැිමලි හා යටිතක පහසුකේ දියුුම කර  ැීතම . 

 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව සඳහා ාං ම සන්නිඡේද  උපකරණ කබා  ැීතම හා සන්නිඡේද  
මධයස්ථා යක් ස්ථාපිත රීරීම. 

 තථයකාලී  අධීක්ෂණ ්රියාවලියක් සදහා දිවයිඡන් පිහිටි ය යළුම සුරාබදු බකප්රකේ නිෂ්පාද ා ාර 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව සම  ාක ත රීරීම 

 ශ්රී කාංකා ඡර්ගුව, ශ්රී කාංකා ඡීශිය ආදායේ ඡදපාර්තඡේන්තුව හා ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව අතර 
ඡත රතුරු හුවමාරුව සදහා අතුරු මුඛහුණේ (interfaces) ස්ථාපිත රීරීම. 

 මදයසාර ආරිත නිෂ්පාද වක සාංයුතිය හා තේේවය පරීක්ෂා රීරීම හා විශ්ඡල්ෂණය රීරීම සදහා ශ්රී කාංකා 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව  තුක රසාය ා ාරයක් පිහිටු වීම. 

 ඡත රතුරු තාක්ෂණ උපකරණ හා ඡසේවා මිකදි  ැීතඡේ  රසේපාද  ්රියාවලිය කාර්යක්ෂම  රීරීම. 
 ඡයෝජිත සුරාබදු ආදායේ කකම ාකරණ පීධතිය (ERMS) ස්ථාපිත රීරීම. 
 සමස්ත කාර්ය මණ්ඩකය රමාණවේ වූ ඡත රතුරු තාක්ෂණ දැනුමින් සන් ීධ රීරීම. 
 ඡසේවක අභිඡරේරණය තුලින් ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ ඵකදායීතාවය ිහළ  ැාංවීම සදහා  ව ඡසේවා 
වයවස්ථාවක් හදුන්වා .ම. 

 සුරාබදු ීතති රීති හා ඡරගුකාය  කාලී  හා අ ා ත අවශයතාවයන්ආ  ැකඡප  පරිදි  යාවේකාලී  රීරීම. 
 
2: 3  රාභසසධනය 
 
 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව සුභසාධ  සාං මය  ැවත සක්රීය රීරීම. 
 කාර්යමණ්ඩකය සදහා අාං  සේර්ර්ණ ආප ශාකාවක් විවඥත රීරිම  
 පුස්තකාකයක් ස්ථාපිත  රීරීම. 
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පරිච්ඡේදය - 03 
 

වසඡර් සමස්ත මූකය කාර්ය සාධ ය 
 
3.1 මූකය කාර්ය සාධ  රකාශය  

3.2  මූකය කාර්ය සාධ  රකාශය  - තෑිම අරමුඛදක  

3.3  මූකය තේවය පිළිබඳ රකාශය 

3.4  මුඛදල් රවාහ පිළිබඳ රකාශය 

3.5  මුඛකය රකාශ සආහන් 

3.6  ආදායේ සකතු රීරීඡේ කාර්ය සාධ ය 

3.7  ඡවන් කර  කද රතිපාද  උපඡයෝගී කර  ැීතඡේ කාර්ය සාධ ය 

3.8  මුඛ.ඡර.208 රකාරව , ඡව ේ  අමාතයාාංශ / ඡදපාර්තඡේන්තුවක නිඡයෝජිතඡයු  ඡකස 

ඡමම ඡදපාර්තඡේන්තුවආ /�ස්�ක් ඡල්කේ කාර්යාකයආ/ පළාේ සභාවආ රදා ය කර  

කද රතිපාදා  

3.9  මූකය ඡ  ව  වේකේ වාර්තා රීරීඡේ කාර්ය සාධ ය 

3.10  වි ණකාිකපතිවරයාඡක වාර්තාව 
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3.1 මූකය  සතමය සසධන ප්ර ස ය 

         
ඒසීඒ-එෆ් 

 2019 පාසැ්ුතම 31 දිපනන් අ සන්  තමෂය සඳහස  
  මූකය  සතමයසසධන ප්ර ස ය  
 

        
 රු.  

           
 අය ැය 2019     

 
සටහ
න  

 
 ේේය  

 
                        2,019.00  

 
2018 

             135,000,000,000.00  
 

ආාසය් කැබී් 
   

   115,417,028,272.00  
 

 113,934,799,217.00  
 

                              -    
 

ආදායේ බදු 
 

1 
 

   115,417,028,272.00  
 

 113,934,799,217.00  
 

 
 

                              -    
 

ඡීය ය භාණ්ඩ හා ඡසේවා මත බදු 
 

2 
 

                               -    
 

                             -     ඒසීඒ-1 

                              -    
 

ාතයන්තර ඡවළඳාම මත බදු 
 

3 
 

                               -    
 

                             -    
                               -    

 
බදු ඡ  ව  ආදායේ හා ඡව ේ 

 
4 

 
                               -    

 
                             -    

   135,000,000,000.00  
 

මුළු ආාසය් කැබී් (අ) 
   

   115,417,028,272.00  
 

 113,934,799,217.00  
 

                                        -    
 

ආාසය් පනො න කැබී් 
   

                               -    
 

                             -    
                               -    

 
භාණ්ඩා ාර අ�ම 

   
          752,175,000.00  

 
        549,212,000.00  ඒසීඒ-3 

                              -    
 

තැන්පතු  
   

          299,009,574.00  
 

        226,519,053.00  ඒසීඒ-4 

                              -    
 

අේතිකාරේ ිමුමේ 
   

            50,529,077.00  
 

          45,348,437.00  
ඒසීඒ-
5/5(ඒ)/5(බී) 

                              -    
 

ඡව ේ කැඩීේ 
   

          104,592,121.00  
 

          86,939,142.00  
                               -    

 
මුළු ආාසය් පනො න කැබී් (ආ) 

   
       1,206,305,772.00  

 
        908,018,632.00  

 
  135,000,000,000.00  

 

මුළු ආාසය් කැබී් සහ ආාසය් පනො න කැබී් ඇ = 
(අ)+(ආ) 

   
   116,623,334,044.00  

 
 114,842,817,849.00  

 
          
  

අඩු ළස : වියා් 
       

                              -    
 

පුනබස තමේන වියා් 
   

                               -    
 

                             -    
 

 
 

         724,200,000.00  
 

වැටුප්, ඡේත  සහ අඡ ු ේ ඡසේවක රතිකාභ 
 

5 
 

          723,371,911.00  
 

        665,232,580.00  
          435,600,000.00  

 
අඡ ු ේ භාණ්ඩ හා ඡසේවා 

 
6 

 
          205,020,444.00  

 
        131,670,737.00   ඒසීඒ-2(ii) 

             8,700,000.00  
 

සහ ාධාර, රදා  සහ මාරුරීරීේ 
 

7 
 

              8,409,221.00  
 

                             -    
                               -    

 
ඡප ළී ඡ වීේ 

 
8 

 
                               -    

 
                             -    

                               -    
 

ඡව ේ පු රාවර්ත  වියදේ 
 

9 
 

                               -    
 

          20,782,138.00  
       1,168,500,000.00  

 
මුළු පුනබස තමේන වියා් (ඈ) 

   
          936,801,576.00  

 
        817,685,455.00  

 
          
  

මූකධන වියා් 
       

             7,000,000.00  
 

මූකධ  වේකේ පු රුේථාප ය හා වැඩිදියුුම රීරීේ 
 

10 
 

              6,288,020.00  
 

          24,177,899.00  
 

 
 

         293,500,000.00  
 

මූකධ  වේකේ අේපේ කර  ැීතේ 
 

11 
 

            94,056,258.00  
 

        146,211,941.00  
                               -    

 
රාකධ  මාරුරීරීේ 

 
12 

 
                               -    

 
                             -     ඒසීඒ-2(ii) 

                              -    
 

මූකය වේකේ අේපේ කර  ැීතම 
 

13 
 

                               -    
 

                             -    
            24,500,000.00  

 
හැරීයා වර්ධ ය 

 
14 

 
              9,670,775.00  

 
          13,396,581.00  

                               -    
 

ඡව ේ මූකධ  වියදේ 
 

15 
 

                               -    
 

                             -    
          325,000,000.00  

 
මුළු මූකධන වියා් (ඉ) 

   
          110,015,053.00  

 
        183,786,421.00  

 
          
  

ප්රධසන පකජතම වියා් (ඊ) 
   

   115,650,132,007.00  
 

 113,981,211,351.00  
 

  
         ේැන්රවේ පගවී් 

   
          531,522,103.00  

 
        170,785,916.00  ඒසීඒ-4 

  

     

 

   
   115,059,294,194.00  

 
 113,741,682,208.00  

ඒසීඒ-
5/5(ඒ)/5(බී) 

  
      අත්ති සබ් පගවී් 

   
            59,315,710.00  

 
          68,743,227.00  

 
  

මුළු වියා් උ = (ඈ+ඉ+ඊ) 
   

   116,696,948,636.00  
 

 114,982,683,227.00  
 

      
  

 
  

 
                              -    

 

2019 පාසැ්ුතම 31 දිනට අ�ම ප ේෂය     ඌ= (ඇ-
උ) 

   
          (73,614,590.00) 

 
      (139,865,419.00) 

 
          
  

අග්රිම ගැකමම 
       

  

එ වේ  කස 
 

       

  

මුඛ.ඡර.208 රකාරව ඡව ේ අමාතයාංශ / 
ඡදපාර්තඡේන්තු වියදේ                 

   
               46,550,631.00  

 
                   1,332,120  

 
  

අ�ම ිමුමඡේ හර ඡව ස  ැකමම 
   

               29,735,446.00  
 

                 88,602,223  
 

  
අ�ම ිමුමඡේ බැර ඡව ස  ැකමම 

   
               45,475,137.00  

 
           166,967,044.00  

 

  
අේතිකාරේ ඩී ිමුමඡම ඡව ස  ැකමම 

   

                  
1,002,414.00  

 
  

 

  
ගැකම්  ක එ වේ  

   

             
122,763,628.00  

 

               
256,901,387  

 
          
  

අඩු කස 
       

  

මුඛඡර 208 රකාරව ඡව ේ අමාතයාංශ / 
ඡදපාර්තාේන්තු වියදේ 

   
                5,436,061.00  

 
                   12,000.00  

 

  
ගැකම්  ක එ වේ   

   
              5,436,061.00  

 

                   
12,000.00  

 

  
 

2019 පාසැ්ුතම 31 දිනට ගැකම්  ක රරා අග්රිම 
ගිණුප් ප ේ ය 

   
            43,712,977.00    

           
117,023,968.00  
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3.2  මූකය  සතමය සසධන ප්ර ස ය  - ේෑගි අබමුාක 
 

� කා ස රාබසු ද පාරසතමේප්න්වේ  -   රාබසු ද ේෑගි අබමුාක 
2019 පාසැ්ුතම 31 දිපනන් අ සන්  තමෂය සඳහස මූකය  සතමයසසධන ප්ර ස ය 

(රුහියල්  ලින්) 
 
 2019 2018 
අයභසබය   
සමථ  ාස්තු කැඩීම 181,849,475.27 171,783,252.65 
ය  රට් දඩ 4,442,250.00 6,091,950.00 
කැබිය යුතු සමථ  ාසත්ු 54,577,283.55 - 
කැබිය යුතු ය  රට් දඩ 871,100.00 - 
මුලු අයභසබය 241ම740ම108.82 177ම875ම202.65 
   
වියා්   
තෑිම මුඛදල් ඡ වීම 363,518,332.51 101,516,517.95 
රඡේ ආදායමආ ඡ වීම  - සමථ ආදායම 15 ක 27,277,421.29 25,767,487.90 
රඡේ ආදායමආ ඡ වීම  - ය  රට් දඩ 75 ක 3,331,687.50 4,568,962.50 
දුේඡක ළ අරමුඛදකආ ඡ විය යුතු මුඛදල් 1,110,562.50 1,522,987.50 
විඡශේෂ වැආලීේ 210,000.00 - 
පුහුුම හා අධයාප  කර්තවයන්ආ ඡ වීේ - - 
�ඩා විඡ ෝද හා අධයාප  කර්තවයන් - - 
ක්ෂයවීේ ( උපඡල්්  01) 6,601,350.14 5,497,331.02 
බකප්රකාීනන්ආ  ැවත ඡ වීේ 102,000.00 - 
සමථ ආදායඡේ හිඟ රමාණය - 2,242,887.74 
මුලු වියාම 402ම151ම353.94 141ම116ම174.61 
   
(ඌනේස ය ) / අතිරිම ේය (160ම411ම245.12) 36ම759ම028.04 
 
 

ස ස්  පළේ  ................................... 

 

රරීම ෂස  පළේ ................................... 

 

.............................................. 

එ්.එන්.ම. ප්රනසන් ද  

ප්රධසන ගණ සික සරී 
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3.3  මූකය ේත් ය හිළිුඳ ප්ර ස ය 
 

      
ඒසීඒ-ම 

2019 පාසැ්ුතම 31 දිනට   
 

මූකය ේත්ත් ය හිළිුඳ ප්ර ස ය 

       
    

ේේය 

  
සටහන 

 
2019 

 
2018 

    
රු. 

 
රු. 

       මූකය පනො න  ත් ් 
             ඡීපළ, පිරියත හා උපකරණ 
 

ඒසීඒ-6 
 

               1,371,338,801.00  
 

        1,659,059,552.00  
       
මූකය  ත් ් 

             
අේතිකාරේ ිමුමේ 

 
ඒසීඒ-5/5(ඒ) 

 
                  177,607,948.00  

 
           163,631,147.00  

මුඛදල් හා මුඛදල් සමා  දෑ 
 

ඒසීඒ-3 
 

                    43,712,977.00  
 

           117,023,968.00  
       මුළු  ත් ් 

   
               1,592,659,726.00            1,939,714,667.00  

       
ශුීධ  ත් ් / ස් න්ධය 

             
ශුීධ වේකේ 

   
                 (167,943,085.00) 

 
          (414,432,414.43) 

ඡීපළ පිරියත හා උපකරණ සාංචිතය  
   

               1,371,338,801.00  
 

        1,659,059,552.00  

ු ලී හා වැඩ අේතිකාරේ සාංචිතය 
 

ඒසීඒ-5(ඩී) 
           

ජාගම  ගකී් 
             තැන්පතු ිමුමේ 
 

ඒසීඒ-4 
 

                  345,551,033.00  
 

           578,063,561.43  
අ�ම ඡශේෂය 

 
ඒසීඒ-3 

 
                    43,712,977.00  

 
           117,023,968.00  

මුළු  ගකී් 
   

               1,592,659,726.00            1,939,714,667.00  
       
      

                                     

පිටු අාංක  05   ය ආ   42  දක්වා ඒසීඒ 1  ය ආ ඒසීඒ 6 දක්වා වු ආකඥති ප්රවලින් ිදිරිපේ ඡකඡර  ිමුමේ ඡත රතුරු සහ සආහන්  පිටු අාංක   43 ය ආ    59         දක්වා 
ිතුළේ ිමුමේ සආහන් විස්තර ද ඡමම අවසන් ිමුමඡමහිම අන්තර් ත ඡක ආස් ඡේ.  ඡමම මූකය රකාශ  පිළිඡයක රීරීම ඡප දුඡේ පිළි ේ ිමුමේ මූකධර්මවකආ අනුල කව 
ය දුකර ිති අතර ඡමහි. මූකය රකාශයන්හි සආහන් මිමන් ඡහළදිරේ කර ිති පරිදි වඩාේ සුදුසු ිමුමේකරණ රතිපේති භාවිතා කර ිත. ිහත අවසන් ිමුමඡමහි  සඳහන් 
සාං්යා, ඊආ  අදාළ ිමුමේ සආහන් හා අඡ ු ේ ිමුමේ ඡත රතුරු භාණ්ඩා ාර ිමුමේ ඡප ේ සමඟ සැසඳීේ කර ිති බවආේ ඒවා සම සාං්යා සමඟ සකඟ ව  බවආේ 
ඡමයින් සහතික කරමුඛ. 

       

       
  …………………… ……………………………….                   ………………………………….. 

රධා   ණන්.ඡේ නිකධාරි  ණන්.ඡේ නිකධාරි 
 

                රධා  මූකය නිකධාරි/රධා   ණකාිකකාරි/ 
 ම :   සස්.ආර්. ආටි ක  ම : ඒ. ඡබෝදර ම 

 
                අධයක්ෂ (මුඛදල්)/ ඡක මසාරිස ්(මුඛදල්) 

ත තුර :  ඡල්කï ත තුර : සුරාබදු  ඡක මසාරිස ් රාල්                  ම : සේ.සන්.ප. ර ාන්දු 
දි ය :         .02.2020 දි ය :         .02.2020 

 
               දි ය :         .02.2020 

 

Sï
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3.4  මුාල් ප්ර සහ හිළිුඳ ප්ර ස ය 

 

   
 ඒසීඒ-සී  

2019 පාසැ්ුතම 31  දිපනන් අ සන්  තමෂය සඳහස 
මුාල් ප්ර සහ ප්ර ස ය 

    
 

 ේේය  
 

 ේේය  

 
2019 

 
2018 

 
 රු.  

 
 රු.  

පමපහයු් ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහයන් 
   මුඛළු බදු කැඩීේ     115,417,028,272.00  

 
   113,934,799,217.00  

 ාස්තු, අිකභාර, දඩමුඛදල් සහ බකප්ර            104,592,121.00  
 

            86,939,142.00  
කාභ                                 -    

 
                               -    

ආදායේ ඡ  ව  කැඩීේ              75,210,583.00  
 

          255,569,267.00  
ඡව ේ ඡදපාර්තඡේන්තු/අමාතයාාංශ මිමන් සකතු කර  කද ආදායේ                                 -    

 
                               -    

අ�ම කැඩීේ            752,175,000.00  
 

          549,212,000.00  
පමපහයු් ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහය (අ)    116,349,005,976.00      114,826,519,626.00  

    අඩු ළස : මුාල්  ැය කිරී් 
   පුී ක පඩි ඩි හා ඡමඡහයුේ වියදේ            935,818,716.00  

 
          665,232,580.00  

සහ ාධාර සහ මාරුරීරීේ                                 -    
 

          152,452,875.00  
ඡව ේ වැය ය ර්ෂ ඡවනුඡවන් දර  කද වියදේ                5,436,061.00  

 
                   12,000.00  

භාණ්ඩා ාරයආ �යව  කද අ�ම     115,059,294,194.00  
 

   113,741,682,208.00  
පමපහයු් ක්රියස සබ ් සඳහස  ැය  බන කා මුාල් ප්ර සහය (ආ)    116,000,548,971.00      114,559,379,663.00  

    පමපහයු් ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම ශුීධ මුාල් ප්ර සහය (ඇ )=(අ)-(ආ)           348,457,005.00  
 

         267,139,963.00  

    ආපයෝජන ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහයන් 
   ඡප ළී                                 -    

 
                               -    

කාභාාංශ                                 -    
 

                               -    
හිමිකේ ිවේවීඡේ රතිපාද  හා ඡභ තික වේකේ විරීීම                                 -    

 
                               -    

උපණය අයකර  ැීතේ                                 -    
 

                               -    
අේතිකාරේ අයකර  ැීතේ              44,049,500.00  

 
            36,442,370.00  

ආපයෝජන ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහය (ඈ)             44,049,500.00               36,442,370.00  

 
 

   අඩු ළස : මුාල්  ැය කිරී් 
 

   ඡභ තික වේකේ ිදිරීරීේ ඡහෝ මික.  ැීතේ හා ඡව ේ ආඡයෝ  අේකර  ැීතේ              64,447,282.00  
 

          167,909,094.00  
අේතිකාරේ ඡ වීේ              51,833,719.00  

 
            59,837,200.00  

ආපයෝජන ක්රියස සබ ් සඳහස  ැය  බන කා මුළු මුාල් ප්ර සහය (ඉ)           116,281,001.00             227,746,294.00  

    ආපයෝජන ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම ශුීධ මුාල් ප්ර සහය ( ඊ)=(ඈ)-(ඉ)           (72,231,501.00) 
 

       (191,303,924.00) 

    පමපහයු් හස ආපයෝජන ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම ශුීධ මුාල් ප්ර සහය (උ)=( ඇ) + (ඊ)           276,225,504.00               75,836,039.00  

මූකය ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහයන්  
   ඡීය ය ණය  ැීතේ                                 -    

 
                               -    

විඡීය ය ණය  ැීතේ                                 -    
 

                               -    
රදා යන් කැඩීේ                                 -    

 
                               -    

තැන්පතු කැඩීේ            299,009,574.00  
 

          226,519,053.00  
මූකය ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුළු මුාල් ප්ර සහය (ඌ)           299,009,574.00             226,519,053.00  

    අඩු ළස : මුාල්  ැය කිරී් 
   ඡීය ය ණය ආපසු ඡ වීේ                                 -    

 
                               -    

විඡීය ය ණය ආපසු ඡ වීේ                                 -    
 

                               -    
තැන්පතු ඡ වීේ            531,522,103.00  

 
          185,331,126.00  

මූකය ක්රියස සබ ් සඳහස  ැය  බන කා මුළු මුාල් ප්ර සහය (එ)           531,522,103.00             185,331,126.00  

    මූකය ක්රියස සබ ් ලින් ජත ේ  ම මුාල් ප්ර සහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)         (232,512,527.00)              41,187,929.00  

    මුාල් ක ශුීධ ප නස්වී්   (ඔ) =  (උ) -(ඒ)             43,712,977.00  
 

         117,023,968.00  
ජන සරි 01 දිනට ආබ්භ  මුාල් ප ේෂය                                 -    

 
                               -    

පාසැ්ුතම 31 දිනට අ සසන මුාල් ප ේෂය             43,712,977.00             117,023,968.00  



14 | P a g e  

 

3.5  මුකය ප්ර ස  සටහන් 
 
3.6  ආාසය් එ වේ කිරීප්  සතමය සසධනය 
 

ආාසය් පම ේය ආාසය් පම ේය 
විස්ේබය  

ආාසය් ඇස්ේප්න්වේ  එ වේ  බන කා ආාසයම 
මුල් ඇස්ේප්න්වේ  අ සන් 

ඇස්ේප්න්වේ  
ප්රමසණය (රු.) අ සසන 

ආාසය් 
ඇස්ේප්න්වේ  

% පකස 
1002.0.4.0.1.0 මේපැන්  135,000,000,000.00 135,000,000,000.00 115,384,226,735.65 85.47% 
1002.0.6.0.0.0 දුේඡක ළ බීද 45,000,000.00 45,000,000.00 32,801,536.08 72.89% 
2002.0.1.0.1.0 ර ඡේ ඡ  ඩ ැිමලි 

ු ලිය 
740,000.00 740,000.00 590,761.44 79.83% 

2002.0.2.0.99.0 ඡප ලි ඡව ේ  6,000,000.00 6,000,000.00 6,904,577.45 115.07% 
2003.0.1.0.0.0 ඡදපාර්තඡේන්තු 

විරීණිම 
2,800,000.00 2,800,000.00 1,323,590.00 47.27% 

2003.0.2.0.99.0 විවිධ 20,000,000.00 20,000,000.00 61,666,038.00 308.3% 
2004.0.1.0.0.0 සමා සාංරක්ෂණ 

දායක මුඛදල් මධයම 
රය 

- - 34,107,115.10 - 

 
3.7  ප න්  බන කා ප්රතිරසාන උරපයෝී   බ ගැීමප්  සතමය සසධනය 
 

ප්රතිාසන  තමගය 
ප න්  බන කා ප්රතිාසන 

ේේය වියාම 

උරපයෝගි  බනු කැබූ 
ප්රතිාසන,අ සන්  බන කා අ සසන 
ප්රතිරසාන ප්රමසණප  ප්රති ේයම  

(%) පකස 

මුල් ප්රතිරසානය  අ සන් ප්රතිරසානය  

පුනබස තමේන 1,168,500,000.00 1,168,500,000.00 936,801,576.00 80.17% 

ප්රසග්ධනධනය  311,000,000.00 325,500,000.00 110,015,053.00 45.87% 

 
3.8  මු.පබ.208 ප්ර සබ  ම ප නත්  අමසේයසා  / පාරසතමේප්න්වේ ක ත පයෝජිේපයකු පකස 

පමම පාරසතමේප්න්වේ ට /දිස්ත්රිම  පල් ්  සතමයසකයට/ රළසත් සභස ට ප්රාසනය  බන 
කා ප්රතිරසාසන 

 
අනු 
අා ය 

ප්රතිරසාන කා 
අමසේයා ය/ 
පාරසතමේප්න්වේ  

ප්රතිරසානප  
අබමුණ 

ප්රතිරසාන ේේය වියාම උරපයෝී   බ 
ගන්නස කා ප්රතිරසාන 
කුස  දන් අ සසන 
ප්රතිරසාන  ක 
ප්රති ේයම (%)පකස  

මුල් ප්රතිරසාන අ සසන 
ප්රතිරසාන 

01. ඡ  ඩ ැිමලි 
ඡදපාර්තඡේන්තුව 

ඡ  ඩ ැිමලි 
ිදිරීරිම 

92,970,213.13 92,970,213.13 26,412,083.04 29.68% 

02. දිස්�ක් ඡල්කේ 
 ේපහ 

ඡ  ඩ ැිමලි 
ිදිරීරිම 

30,640,001.87 30,640,001.87 18,397,985.73 60.04% 
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3.9  මූකය පනො න  ත් ්  සතමේස කිරීප්  සතමය සසධනය 
 
 ත් ් 
පම ේය 

පම ේ විස්ේබය 31.12.2019 
දිනට භසණ්ඩ 
සමීම ෂණ 
 සතමේස  අනු  
ප ේෂය 

31.12.2019 
දිනට මූකය 
ේත්ත්   සතමේස  
අනු  ප ේෂය 

ඉදිරිප  දී 
ගිණු් බණයට 
ත යමිේ   

ප්රගති % පකස 
 සතමේස කිරිම 

9151 ඡ  ඩ ැිමලි හා වුහයන් 348,253,187.68 348,253,187.68  100% 
9152 යන්ඡ්රෝපකරණ 636,519,000.42 636,519,000.42  100% 
9153 ිඩේ 184,800,000.00 184,800,000.00  100% 
9154 අස්පඥශය වේකේ - -   
9155 ජීව විදයේමක වේකේ - -   
9160 ඡකරීඡ   ය  වැඩ  174,869,318.22 174,869,318.22  100% 
9180 බදු ඡද  කද වේකේ   3,134,268.28  
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3.10  විගණ සිකරති බයසපග්ධන  සතමේස  
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පරිච්ඡේදය - 04 
 

කාර්ය සාධ  දර්ශක 
 
4.1 හැඳින්වීම 

4.2  ආයත ඡේ කාර්යසාධ  දර්ශක 

 4.2.1 පාක  අාංශය 

 4.2.2 ආදායේ අාංශය 

 4.2.3 ීතති ්රියාේමක රීරීේ අාංශය 

 4.2.4 ිමුමේ අාංශය 

 4.2.5 අභයන්තර වි ණ  අාංශය 

 4.2.6 මා ව සේපේ අාංශය 

 4.2.7 ඡත රතුරු තාක්ෂණ අාංශය 

 4.2.8 රවාහ  හා ඡයදවුේ අාංශය 

 4.2.9 අධයය  හා පර්ඡේෂණ අාංශය 

 4.2.10 සැපයුේදාම නියාම  අාංශය 

 4.2.11 ීතති අාංශය 
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4.1 හැඳින්වීම 
 
2019 වර්ෂඡේ ්රියාකාරී සැකැස්ම හදුන්වා .ම 2018 වර්ෂය අවසා ඡේ. ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
පාක  අාංශය විය න් ය දුකර ිත. ස  ්රියාකාරී සැකැස්ම හන්න්වා .ඡේදි ආයත ඡේ කාර්ය සාධ  දර්ශක   

රධා  කාර්ය සාධ  ිකක්ක (K.P.I. - Key Performance Indicators) ඡකස පැහැදිළිව දක්වා ඡ  තිඩීම 
පිළි ැීතමආ ය දුඡේ. සඡසේ වී නුමුඛදු ස  ්රියාකාරී සැකැස්ඡේ ආදායේ ිකක්කය සහ අපරාධ ග්රහණ ිකක්ක 
හදු ා ඡ   ඒවා අදාළ අාංශ යආඡේ ඡපන්වා දිමආ කආයුතු කර ිත. ඡේ අනුව 2019 වර්ෂඡේ ්රියාකාරී 
සැකසුම අනුව සකකා බකා 2019 වර්ෂඡේ කාර්ය සාධ  වාර්තාව සඳහා අවසන්  අඡප්ක්ෂිත නිමවුඡේ 
රතිශතයන් හි ර තිය ඡමම වාර්තාඡේ ිතුකේ කර ිත. 2020 වර්ෂඡේ ්රියාකාරි සැකැස්ම සකස් රීරිඡේ. 
ඡමඡසේ හන් ා ේ ඡදෝෂ නිවැරදි  රීරිමආ ක ආයුතු කර ිත. 

2019 වර්ෂඡේ ්රියාකාරී සැකැස්ම මත පද ේව අදාක ්රියාකාරි අාංශ සදහා අඡප්ක්ෂිත නිමැවුඡේ රතිශතයන්,  
රතිශතයක් ඡකස දැක්වීඡේදි ඡත රතුරු තාක්ෂණ අාංශඡේ  ව වයාපඥති ්රියාේමක රීරිම හා අධයය  හා 
පර්ඡේෂණ අාංශය  ව අාංශයක් ඡකස ස්ථාපිත රීරිඡමන් පසු සහි පර්ඡේෂණ කආයුතු සදහා මූලික අවශයතා 
සේපාද ය කර  ැීතමආ  තවූ කාකය හා රතිපාද  ඡවන්කර  ැීතමආ කආයුතු ය දු ඡ  වීම නිසා 
පර්ඡේෂණවක රතිඵකවක  ැආළුවක් ිතිවීම ආදිය අනුව ස  අාංශවක ර තිය 50 ක - 74 ක මට්ආඡේ 
පැවතියද ඡසසු ය යලුම අාංශවක අඡප්ක්ෂිත නිමැවුඡේ ර තිය රතිශතයක් ඡකස  90 ක - 100 ක මට්ආඡේ 
පවතී. ඒ පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාව 4.2 යආඡේ දක්වා ිත. 
 



31 | P a g e  

 

4.2  ආයේනප   සතමය සසධන ාතම   
 

පාරසතමේප්න්වේපද 
�යස සරි අා  

වි ප ේෂිේ ාතම   

අපේම ෂිේ ත මැවුප් ප්රති ේයම  ( % ) පකස 
ේේය ත මැවුම 

100% - 90 % 75% - 89 % 50 % - 74 
% 

4.2.1 පාක  අාංශය පාක  හා පරිපාක  කආයුතු     

4.2.2 ආදායේ අාංශය 2019 අඡප්ක්ෂිත ආදායම 
රැස් රීරිම  

මේපැන්     

දුේඡක ළ   
4.2.3 ීතති ්රියාේමක රීරිේ         
අාංශය 

1. අදාළ අණප ේ ්රියාේමක 
රීරීම     

2. සුරාබදු බකප්ර  සඳහා කාර්මික 
අපරාධ වාර්තා     

3. මේද්රවය අපරාධ වාර්තා     

4. දුේඡක ළ ආරිත වැආලීේ 
ිකක්ක   

  

4.2.4 ිමුමේ අාංශය 2019 වර්ෂඡේ ය යලුම ිමුමේ කආයුතු     

4.2.5 අභයන්තර වි ණ    
අාංශය 

2019 වර්ෂඡේ ිටුකක යුතු අභයන්තර 
වි ණ  වැඩ සආහ      

4.2.6 මා ව සේපේ අාංශය 1. සමස්ත නිකධාරි පුහුුමව      

2. නිකධාරී සාංවර්ධ ය      

4.2.7 ඡත රතුරු තාක්ෂණ 
අාංශය 

ඡවබ් අඩවිය යාවේකාලී  රීරීම     

 ව වයාපඥති ්රියාේමක රීරීම     

4.2.8 රවාහ  හා ඡයදවුේ 
අාංශය 

ඡයෝජිත ඡ  ඩ ැිමලි ිදිරීරීේ කආයුතු     

රවාහ  හා ඡසසු අදාක රාකාරී     

4.2.9 අධයය  හා 
පර්ඡේෂණ අාංශය 

අධයය  කආයුතු      

පර්ඡේෂණ කආයුතු රතිපාද  
ඡවන් කර 
 ැත. 

   

4.2.10 සැපයුේදාම නියාම  
අාංශය 

ස්ටිකර් වයාපඥතිය ඡීය ය - - - 

විඡීය ය     
4.2.11 ීතති අාංශය ීතතිමය අවශයතා     

අඡප්ක්ෂිත  ව ර වණතා     

 



32 | P a g e  

 

පරිච්ඡේදය - 05 
 

තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම ( SDG ) හන් ා  ැීතඡේ කාර්ය 
සාධ ය 

 

5.1 හැඳින්වීම 

5.2  තිරසාර සාංවර්ධ  ිකක්ක මත පද ේ වූ ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 

්රියාකාරකේ  

5.3  ර තිය 
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5.1 හැඳින්වීම 
 
ශ්රී කාංකාඡේ සෑම අමාතයාාංශයක්ම, ඡදපාර්තඡේන්තුවක්ම, පළාේ සභාවක්ම, රාඡීය ය සභාවක්ම ආදි 
වශඡයන් ිති රඡේ පරිපාක  ආයත  තමන්ඡක වාර්ෂික ්රියාකාරී සැකැස්මක් හන්න්වා .ඡේ. තම  
ආයත යආ අදාළව හන්න්වා . ිති තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම 17 තම ආයත ය තුක පවේවා ඡ   යාම 
පිළිබඳ හැදින්වීේ කළ යුතුය. ඡමහිදි තම ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ ිදිරි දැක්ම, ඡමඡහවර, පරමාර්ථ  අනුව 
්රියාේමක ව  ්රියාකාරකේ ඡකඡසේ සැකසුේ කක යුතුද යන්  සෑම වර්ෂයක් ආරේභඡේදිම තම ්රියාකාරී 
සැකැස්ඡේ දැක්විය යුතුය. 
 
සඡසේ  මුඛදු 2019 වර්ෂයආ අදාක ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ ්රියාකාරී සැකැස්ම සකස් රීරිඡේදි ඡමම 
තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම පිළිබඳ අවධා ය ඡය මුඛ වී  ැත.  සබැවින් 2019 වර්ෂඡේ ්රියාකාරි සැකැස්ම ආ 
අදාකව 2019 වර්ෂඡේ පාක  වාර්තාව සකස් රීරිඡේ. ස  තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම සාර්ථකව ිටුරීරිම 
පිළිබඳ කරුුම දැක්වීඡේ. ඒ පිළිබඳව ඒ ඒ විෂයන්ආ අදාළව ර තිය දැක්වීම අපහසු විය. ඡකඡසේ  මුඛදු 2020 
වර්ෂඡේ ්රියාකාරී සැකැස්ම සකස් රීරීඡේ. 2017 අාංක 19 දරණ තිරසාර සාංවර්ධ  ප ඡේ හන්න්වා දි ිති 
තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම 17 ආ අදාළව  ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව කආයුතු කර  ආකාරය 
පැහැදිලිව දැක්වීමආ කආයුතු කර ිත. සඡසේ  ඡහයින් 2019 වර්ෂඡේ පාක  වාර්තාඡේ සක් සක් අාංශ සඳහා 
හන්න්වා දි ිති යග්රහණ කබා  ැනිඡේ ර තිය දක්වා  ැති  මුඛදු ඡපර ඡපන්වා දි ිති පරිදි ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ සමස්ත කාර්ය සාධ ඡේ අඡප්ක්ෂිත නිමවුඡේ රතිශතය ( 90ක - 100 ක ) මට්ආඡේ 
පවති  බව ඡපන්වා . ිත.  
 
තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම 17 සකකා බැලිඡේ. සම ිකක්ක අාංක 02 හා අාංක 06 ය  ඡක ආස් ශ්රී කාංකා 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ වයාපඥති සහ වැඩ සආහන් සඳහා සඥව ව දායක ව  ආකාරය ඡසසු අරමුඛුම 15 
විස්තර රීරිඡේදි පැහැදිලි ව  නිසා ඒ පිළිබඳ සවිස්තරාේමක කරුුම දැක්විමක් කර  ැත. 
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5.2  තිබසසබ සා තමධන ඉකම   මේ රාන්  ම ශ්රී කා ස රාබසු ද පාරසතමේප්න්වේපද 
 �යස සබ ්  
 
 හඳුනස ගන්නස කා තිබසසබ සා තමධන අබමුණු 

 
 2018 වර්ෂඡේ. 2019 ්රියාකාරී සැකැස්ම සකස් රීරීඡේ. තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම පිළිබඳව සකකා 
බකා  ්රියාකාරී සැකැස්ම සකස් කර  ැති  මුඛදු තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම හන් ාඡ   ිත. 2020 
්රියාකාරී සැකැස්මආ සම අරමුඛුම ිතුකේ කර සකස් කර ිත. 

 2020 වර්ෂඡේ ිකක්ක  ත තිරසාර සාංවර්ධ  අරමුඛුම පහතින් දැක්ඡේ. 

අබමුණු ඉකම   ජයග්රහණ 
ාතම  ය 

ප් ාම  ස ජයග්රහණ කුස 
ගැත ප් ප්රගතිය 
0% -49% 50% -70% 75% -100% 

අබමුණ  - 01   

සෑම තැ ම, සෑම 
ආකාරයරීන්ම පවති  
දිළින්භාවය  තුරන් රීරීම  

 
 ීතති විඡරෝධී මේපැන් සහ අන්තරායකර 
ඖෂධ මත කාර්යක්ෂමව හා ඵකදායී ඡකස 
නිතී  ්රියාේමක රීරීම හරහා  සමා 
ආරක්ෂණය වැඩි දියුුම රීරීම. 
 

  සෑම රාඡීය ය ඡල්කේ ඡක ට්ඨාශයරීන්ම 
 ේමා  ඡතෝරා ඡ    මේපැන් හා 
අන්තරායකර ඖෂධ  ඵකදායී ඡකස 
පාක ය රීරීම පිළිබඳ දැනුවේ රීරීඡේ 
වැඩසආහන් දිවයි  පුරා පැවැේවීම. 

 
 

 නිෂප්ාද  මික.  ැීතම  අධධර්යමේ රීරීම 
සහතික රීරීම සඳහා මේපැන් සහ දුේඡක ළ 
සඳහා වාර්ෂික බදු වැඩි රීරීම ඡහෝ මික වැඩි 
රීරීම. 
 

 ීතතිවිඡරෝධී මේපැන් සහ මේද්රවය භාවිතය 
පාක ය රීරීඡේ ක්රමඡේදයන් ්රියාේමක 
රීරීම.  

 
 අඡ ු ේ  සේපේ දායකයින්ඡක සහාය 
ිතිව නිවාරණ වැඩසආහන්  පැවැේවීම 
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අබමුණ -  02  
සාිමන්  තුරන් රීරිම,ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව හා ිහළ 
ඡපෝෂණයක් ිති රීරිම,හා 
ධරීය කඥෂිකර්මාන්ත දිරිමේ 
රීරිම  

අදාළ ඡ  ඡේ     

අබමුණ -  03   

 ය යලු ඡද ා සදහා 
නිඡරෝිමමේ ජිවිතයක් 
සුරක්ෂිත රීරීම සහ ය යලු  
වයස් කාණ්ඩයන්හි 
යහපැවැේම රවර්ධ ය රීරීම  

 සුරාබදු ආඥා ප ත යආඡේ ව  
ීතතයානුු ක මේපැන්වක ගුණාේමකභාවය 
සහතික රීරීම  
 

 ඡස ්යය හා ජීව  තේේවය සුරක්ෂිත  
රීරීම සඳහා ීතති විඡරෝධී මේපැන් 
වයාප්තිය අවම රීරීම හා පාක ය. 
 

 ඵකදායී නිවාරණ  වැඩසආහන් තුලින් සමා 
ආරක්ෂණය ිති රීරීම 

 
 මහ  යහපැවැේම උඡදසා ීතතිවිඡරෝධී 
මේපැන් සහ මේද්රවය සේබන්ධඡයන් 
ීතතිය ්රියාේමක රීරීම. 

 

   
 
 
 
 
  
 
 
                 

 
  

 
  

 
 
 
  

 

අබමුණ - 04   

ය යල්කන්  සදහා අන්තර්ග්රාහ 
හා සමා  අධයාප ය 
සුරක්ෂිත රීරීම හා ජිවිත 
කාකය පුරාවආ ිඡ ීතේ 
අවස්ථා  රවර්ධ ය රීරීම  

 ජීවිත,  මේපැන් වකආ ිබ්බැහි වීඡේ 
අවදා ඡමන් වළක්වා  ැීතම සඳහා ය යලු 
මට්ආේවක ඡවඡස  රාවන්  සදහා  
දැනුවේ රීරීඡේ වැඩසආහන් පැවැේවීම. 
 

 � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡවහි   
ය යලුම මට්ආේවක  නිකධාරීන් සඳහා මා ව 
සේපේ සාංවර්ධ ය. 

 

   
  

 

 
 
 

 
  

 

අබමුණ - 05  
ස්ත්රි පුරුෂ සමා ාේමතාවය 
සාක්ෂාේ කර  ැීතම සහ 
ය යලුම කාන්තාවන් හා 
 ැහැුම ළමයින් සවිබක 
 ැන්වීම 

 සුරාබදු නියාමක ය ආ සුරාබදු පරීක්ෂක  
දක්වා වූ ත තුරු සඳහා බඳවා  ැීතඡේ.  
ස්ත්රි පුරුෂ ඡදපාර්ශවය සඳහාම  අයදුේ 
රීරීමආ අවස්ථාව කබා.ම.  

 
  කාන්තා නිකධාරීනියන්ආ උසස්වීේ සඳහා 
සමා  අවස්ථා කබා .ම.  
 

 පිරිමි හා කාන්තා නිකධාරීන්ආ පුහුුමව හා 
සාංවර්ධ ය සඳහා සමා  අවස්ථා කබා .ම  

 
 

 ස්ත්රි පුරුෂ ඡදපාර්ශවයආම සාධාරණ 
වැටුපක් සඳහා අවස්ථා කබා . ිති බැවින්  
ස්ත්රි පුරුෂ භාවය මත ඡවන් ඡක ආ 
සැක මක් ඡ  මැත.  
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අබමුණ - 06  

සෑම  ඡද ා සදහා කය හා 
සීතපාරක්ෂණ පහසුකේ 
උපඡයෝ ය සහතික රීරීම  
හා   කය හා 
සීතපාරක්ෂණය  තිරසාර 
කළම ාකරණය. 

 
මේපැන් ආරිත නිෂප්ාද  වක. අදාක 
කර්මාන්ත වකආ පරිසර ආරක්ෂණ බකප්රය 
කබා  ැීතමආ උපඡදස් . ිත.  ස්වභාවික ක 
මූකාශ්ර වි ාශ කර  ීතති විඡරෝික මේපැන් 
නිෂප්ාද  අවම කර සම ක මූකාශ්ර ආරක්ෂා 
රීරීම. 
 
 
 

    
 
  

 

අබමුණ - 07  
ය යල්ක ආ දැරිය හැරී 
විශ්වාසීතය,ධරීය  හා  වී  
බකශක්තිය සදහා රඡේශය  
සුරක්ෂිත රීරීම.   
 
 
 

 
මේපැන් නිෂප්ාද යආ අදාළ ය යලුම 
නිෂප්ාද ා ාර හා ස්කා ාර ්රියාේමක 
රීරීඡේදි අවම විදුලි බකය භාවිතා කර 
බකශක්ති ආරක්ෂා රීරිමආ නිෂප්ාද ා ාර 
කආයුතු රීරීමආ ිදිරිඡේ. උපඡදස් .මආ 
නියමිතය. 
 
 

- - - - 

 
 
අබමුණ - 08  
තිරසාර, සර්වග්රාහ  සහ 
තිරසාර ආර්ථික වර්ධ යක්, 
ය යල්කන් සදහා  ර්ර්ණ , 
ඵකදායී ඡසේවා නියුක්තිය හා  
ශිෂ්ඨ   රැරීයා  රවර්ධ ය 
රීරීම. 
 

 
 

 ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව  විය න් 
ය ය ආයත ඡේ ය යලුම මට්ආේවක  
ඡසේවකයින්හආ ශිෂ්ඨ කාර්යයන් සඳහා 
ය යලු රඡේශයන් කබා . ිත. මුඛදල් 
අමාතයාාංශය සහ රි කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුව විය න් සාධාරණ 
ආදායමක් , ඔවුන්ඡක රැරීයා සහ ජීවිතවක 
ආරක්ෂාව, සමා ආරක්ෂණය, පුී ලික 
සාංවර්ධ ය සඳහා වඩා ඡහ ඳ රස්තාවන්  
සහ නිකධාරීන්ඡක සහ මහ තාවඡක 
මූලික අයිතිවාය කේ වකආ දක්ව  
සැකරීල්ක   සහතික කර ිත. 
ඡදපාර්තඡේන්තුව විය න් ය යළුම මට්ආේවක  
ඡසේවකයින් සඳහා සම සැකරීල්ක සදහා 
ව   අවස්ථා   සුරක්ෂිත  කර ිත. 
 

 කාර්යක්ෂම නියාම  පරිසරයක් ිති රීරීම  
 

 
  මුඛදල් අමාතයාාංශය විය න් ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුව මිමන්  කැඡබ  ආදායම 
රඡට් සාංවර්ධ ය සඳහා ඡය දා  නු කබයි 
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අබමුණ - 09  
 රතයාස්ථ යටිතක  පහසුකේ 

ිති රීරීම , සර්වග්රාහ සහ 
තිරසාර කාර්මිකකරණය 
රවර්ධ ය රීරීම සහ 
 ඡවෝේපාද  දිරිමේ රීරීම . 

 � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව විය න් 
ඵකදායි සුරාබදු හා දුේඡක ක බදු   පරිපාක  
යාන්්රණයක් ිති  කර ිත 
 

 සුරාබදු අදායේ  කළම ාකරණ පීධතිය  
(ERMS) සඳහා ඡම රටුව විශ්ව විදයාකඡේ 
උපඡීශක ඡසේවා කබා  ැීතම 

 
 බදු පරිපාක ය කාර්යක්ෂම රීරීම  

 
 බදු පරිපාක ය පහසු රීරීම  සහ ීතති 
විඡරෝධී ආඡීශක ඡවළදඡප කආ පැමිීම 
පාක ය රීරීම හා ඡස ්යාරක්ෂාව සඳහා 
මේපැන් සදහා ආරක්ෂිත  ස්ටිකරයක් 
හන්න්වා . ිත. 

 
 
 ඡේ ව විආ ය යලුම සුරාබදු ඡරගුකාය  ලිහිල්  
කර සාංඡශෝධ ය කරමින් පවතී. 
 

  ව සුරාබදු ඡරගුකාය  සකස් කර ිත. 
 
  ව නිෂප්ාද  සතයාප ය රීරීම හරහා  
මේපැන් හා දුේඡක ළ කර්මාන්තයආ 
රඡේශඡේ. ය දුව  බාධක අවම රීරීම. 

 

   
 
 
  

 

  
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
  

 
  

 
  

 
 
 
අබමුණ  - 10   
රආවල් තුළ සහ අතර පවති  
අසමා තාවය අඩු රීරීම. 

 � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡවහි  
ඡසේවකයින්ආ විඡදස්  පුහුුම වැඩසආහන් 
හරහා ඔවුන්ඡක නිරාවරණය වැඩි දියුුම 
රීරීම සහ සවැනි විඡීය ය පුහුුමවීේ සඳහා 
අවස්ථාවන් කබා .ම  
 

 සුරාබදු හා දුේඡක ක බදු ආදායේ 
පරිපාක ය, අන්තරායකර ඖෂධ පාක ය 
හා  දුේඡක ළ පාක ය සේබන්ධ  
ාතයන්තර සාංවිධා  සමඟ කාර්යක්ෂම හා 
ඵකදායී ඡකස ාක ත වීම 

 
 ාතයන්තර රමිතිකරණ සාංවිධා ය හා 
ඡීය ය රමිතිකරණ ආයත  
සේබන්ධීකරණය කරමින් මදයසාර හා 
දුේඡක ක නිෂ්පාද  සදහා ාතික 
රමිතිකරණ තේේව හදුන්වා .ම.. 
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අබමුණ  -  11  
  ර හා මා ව  ාවාස  
අන්තර්ග්රාහව  ,ආරක්ෂිතව  හා 
තිරසර ඡකස ඡ  ඩ  ැගීම 

මා ව  ාවාස සුරක්ෂිත රීරිම සදහා ීතති 
විඡරෝික මේද්රවය හා මේපැන් වලින් ඡත ර 
සමායක් ඡ  ඩ ැිමම සදහා 
ඡදපාර්තඡේන්තු වැඩසආහන් ්රියාේමක ඡේ. 
 
 
 
 

     
 

අබමුණ - 12    
තිරසාර නිෂප්ාද  රආා සහ 
පරිඡභෝ  රආා සුරක්ෂිත  
රීරීම. 

 � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව විය න් 
ව රීේ සහ ත ඡකස  මේපැන් 
පරිඡභෝ ය පිළිබඳ දැනුවේ රීරීඡේ 
වැඩසආහන් මිමන් මේපැන් හා දුේඡක ළ 
පරිඡභෝ ය අවම ඡහෝ අඩු  රීරීමආ පියවර 
ඡ   තිඡබ  අතර  ඒ සඳහා රආ පුරා 
දැනුවේ රීරීඡේ වැඩසආහන් පැවැේවීම. 
සඡසේම, මේපැන් පරිඡභෝ ය පාක ය 
රීරීම සදහා අඡකවිය හා සන්තකඡේ 
තබා ැනිම මත  සීමා පැ වීම, තවද 
,ගුණාේමකභාවඡයන් ිහක මේපැන් හා 
දුේඡක ළ සහතික රීරීම සදහා මේපැන් 
නිෂප්ාද ා ාර  කාර්යක්ෂම හා ඵකදායි 
ඡකස අධීක්ෂණය  රීරීම 

 

    
 
 
 
  

 

අබමුණ  - 13   
ඡීශගුණික විපර්යාස සහ 
සහි බකපෑමආ සඡරහිව සආන් 
රීරීම සදහා වහා  පියවර 
 ැීතම 

 �   කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුව විය න් 
මේපැන් නිෂප්ාද ා ාරවකආ බකප්ර 
නිු ේ රීරීඡේ. මධයම පරිසර අිකකාරිය 
විය න් කබාඡද  පරිසර ආරක්ෂණ බකප්රය 
කබා ැීතමආ උපඡදස් .ම හරහා පරිසර 
දුෂණයආ සඡරහිව දැඩි පියවර ඡ   ිත. 
ඡ ෝලීය ඡීශගුණික හා  පරිසර හිතකාමී   
නිපැයුේ   නිෂ්පාද ය   සහතික රීරීම සදහා 
අදාක ආයත  ඡවතින්  ඡබ යිඡල්රු 
සහතිකය ද කබා  ත යුතුඡේ.   

 
 ස්වාභාවික ක සේපේ  ක දූෂණඡයන් 
ආරක්ෂා කර ැීතම සඳහා රආ පුරා ීතති 
විඡරෝධී මේපැන් නිෂප්ාද ා ාර 
කාර්යක්ෂමව හා ඵකදායී ඡකස මර්ධ ය 
රීරීම 

    
 
 
  

 
 
 
 
  

 

අබමුණ  - 14  

තිරසාර සාංවර්ධ ය සඳහා 
සා ර, මුඛහුදු සහ සමුඛද්ර 
සේපේ සාංරක්ෂණය හා 
තිරසාර ඡකස භාවිතා රීරීම.  

 
 සු ාමි අවධා ම ිති මුඛහුදු ආරිත 
රඡීශවක ඡවරළ තීරඡේ ය ආ මීආර් සීයක් 
දුරින් පිහිටි සාංාාරක ඡහෝආල්වකආ පමණක් 
බකප්ර කබා .ම 

 

    
  

 

අබමුණ  -15  

භුඡ  ලීය පරිසර පීධති  
ආරක්ෂා රීරීම 
,රතිස්ථාප ය රීරීම හා 
තිරසාර භාවිතය   රවර්ධ ය 
රීරීම, ව ාන්තර තිරසාර 

 
 � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
පරිපාක යආ යආේ ය යලුම ස්කා ාර හා 
නිෂප්ාද ා ාර ස්ථාපිත රීරීඡේ.  ඒවා 
භූඡ ෝක පරිසර පීධතියආ හානි ඡ  ව  
ඡකස ස්ථාපිත රීරිම හා ඒවා පරිසර 
සාංරක්ෂණයආ හා ධව විවිධේවයආ 
හානි ඡ  ව  ඡකස ය දු රීරිමආ උපඡදස් 
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කළම ාකරණය රීරීම, 
කාන්තාරීකරණයආ සඡරහිව 
සආන් රීරීම සහ භුමි  
හාය ය  ැවැේවීම හා 
සාංරක්ෂණය  හා ධව 
විවිධේවයආ ය දුව  හානි 
 ැවැේවීම.  
 

කබා දි ිත. 
 

 ීතති විඡරෝික කාංසා ඡහේන් මර්ධ ය තුළින් 
ය දුව  ව  වි ාශය ආරක්ෂා රීරීම 

 

 
 

 
  

 

අබමුණ  - 16  

තිරසාර සාංවර්ධ ය සඳහා 
සාමකාමී සහ අන්තර්ග්රාහ  
සමායන් රවර්ධ ය රීරීම, 
සැමආ යුක්තිය සඳහා 
රඡේශය කබා .ම සහ ය යලු 
මට්ආේවක.  ඵකදායී, 
ව වීඡමන් යුතු  සහ 
අන්තර්ග්රාහ  ආයත  
ඡ  ඩ ැගීම. 

 අන්තරායකර ඖෂධ, නිති විඡරෝධී මේපැන් 
හා දුේඡක ළ නිෂප්ාද   පිළිබඳව ඵකදායි 
ඡකස ීතතිය  බකාේමක රීරීම හරහා රාව 
සදහා සාමකාමී පරිසරයක් නිර්මාණය රීරීම 
සදහා පියවර  ැීතම. සඡසේම සහි ය යලුම 
මට්ආේවක ය ටි  ය යලුම නිකධාරින් 
ීතතිඡේ පාක යආ  රු රීරීම සදහා දිරිමේ  
කරනු කබයි. තවද, නිකධාරින් විය න් 
ය දුකරනු කබ  ය යලුම ්රියාකාරකේ සදහා 
ව වීමක් ිති රීරීම සදහා ඔවුන් ඡවත 
අ්ණ්ඩ පුහුුමව කබා ඡදනු කබයි. 
 

 ERMS වයාපඥතිය හරහා ය යලුම 
නිකධාරීන්ව කාර්යක්ෂම හා ඵකදායි බදු 
කළම ාකරණ ක්රම සදහා ඡය මුඛ කරනු 
ිත. 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
අබමුණ  - 17 

තිරසාර සාංවර්ධ ය සදහා 
ඡ ෝලීය හවුල්කාරිේවයක් 
්රියාේමක රීරීඡේ  හා  
පු ර්ජීව   විික ශක්තිමේ 
රීරීම 

 දුේඡක ළ හා මදයසාර පිලිබඳ  ාතික 
අිකකාරිය  විය න් ඡකෝක ඡස ්ය 
සාංවිධා ය හරහා පවේවනු කබ  
වැඩසආහන් සඳහා කාර්යක්ෂම හා ඵකදායි 
සහභාගීේවය සහ ඡකෝක ඡස ්ය 
සාංවිධා ඡේ දුේඡක ළ පාක ය පිලිබඳ  
රඥප්ති සේමුඛතිය හරහා  පවේවනු කබ  
වැඩසආහන් සදහා කාර්යක්ෂම හා ඵකදායි 
සහභාගීේවය 
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පරිච්ඡේදය - 06 
 

මා ව සේපේ පැතිකඩ 
 

6.1 ඡසේවක සාං්යා කළම ාකරණය 

6.2  � කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ කාර්ය සාධ ය මත මා ව සේපේ හිඟය ඡහෝ 
අතිරික්තය මිමන් ය දුකරනු කබ  බකපෑම 

6.3 මා ව සේපේ සාංවර්ධ ය 

* ආයත ඡේ කාර්ය සාධ ය උඡදසා පුහුුම වැඩසආහන් දායකව  ආකාරය  
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6.1 පසේ   සාඛ්යස  ළමනස බණය 
 

  
2019.12.31 දිනට 

අනුමත ඡසේවක සාං්යාව තතය ඡසේවක සාං්යාව ිබෑර්තු 
ඡයෂ්ඨ 67 35 32 
තඥතිය 381 320 61 
ීවිතීය 872 768 104 
රාථමික 222 202 20 

 

 
6.2  � කා ස රාබසු ද පාරසතමේප්න්වේපද  සතමය සසධනය මේ මසන  ස්රත් ටීඟය පහෝ 

අතිරිම ේය මගින් සි ද බනු කුන ුකරෑම 
 
ඡයෂ්ඨ ත තුරු ිබෑර්තු අතරින් විය තු ක්ම අයේ වන්ඡන් සුරාබදු අිකකාරී ත තුරු පුරප්පාඩු සඳහාය. ඒ 
අනුව සම ත තුරු පුරප්පාඩු  සඳහා වැඩ බැලීමආ සහ රාකාරි ආවරණය රීරීම පිණිස නිකධාරීන් පේ කර 
ිති අතර  ඩු කආයුතු ඡහේතුඡවන් නිතය ත තුරු කබා .මආ ඡ  හැරී වී ිත. 2019 වර්ෂඡේ. සම  ඩු තීන්දු 
කැඩී ිති අතර, සම උසස්වීේ කබා .ම සඳහා දැ ආ කආයුතු කරමින් පවතී. 
 
තඥතීය මට්ආමආ අයේ ත තුරු අතරින් සුරාබදු පරීක්ෂක ත තුරු ිබෑර්තු ප ස් හතරී. සම ත තුරු පිරවීම 
සඳහා සීමිත හා විවඥත තර  විභා  පවේවා ිත. 
 
ීවීතීය මට්ආඡේ ත තුරු අතරින් සුරාබදු සැරයන් ත තුඡරහි පුරප්පාඩු 85 ක් පමණ පවතී. සම තේේවයද 
උදා වී ිේඡේ වසර හතක් පුරා පැවති ඡශ්රේෂ්ඨාිකකරණඡේ අිකකරණ  ඩු ඡදකක් ඡහේතුඡවනි. සම  ඩු තීන්දු 
ඡේ ව විආ කැඩී දැ ආ සැරයන් උසස්වීේ කබා .මආ අදාළ විභා  පවේවා සේමුඛ් පරීක්ෂණ පැවේවීමආ 
අවශය පරිසරය සකස් වී ිත. 
 
ඒ අනුව නුදුරු අ ා තඡේ. ඡමම උසස්වීේ හා පේවීේ කබා .ඡමන් පසු ඡමම ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ විශාක 
වශඡයන් පවති  කාර්ය මණ්ඩක පුරප්පාඩු සේර්ර්ණ රීරීඡේ හැරීයාව කැඡබනු ිත. 
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6.3 මසන  ස්රත් සා තමධනය 
 
ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ මා ව සේපේ අාංශය 2019 වර්ෂය සඳහා සමසථ් ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
නික ින්ේ කාර්ය මණ්ඩකය හා ඒකාබීධ ඡසේවඡේ නිකධාරී මණ්ඩකඡේ දැනුම ු සකතා හා ආකල්ප 
වර්ධ යන් වැඩි දියුුම රීරීමආේ සමස්ථ නිකධාරීන්ඡක ධාරිතා සාංවර්ධ ය ිහළ තකයකආ ඡ   ඒමේ 
සඳහා ඡීශිය හා විඡීය ය වශඡයන් පුහුුම පාඨමාකා 41 ක් සමාඡකෝචිත වර්ෂය පුරා පවේව  ක.. ඡමහි. ශ්රී 
කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තු අභයාස විදයාකඡේ පුහුුම පාඨමාකා 05 ක් ද රඡේ අනුමත බාහිර පුහුුම 
ආයත  තුක පාඨමාකා 24 ක් ද, ඡදපාර්තඡේන්තු ශ්රවණා ාරය තුක පුහුුම පාඨමාකා 08 ක් ද, විඡීශිය පුහුුම 
පාඨමාකා 04 ක් ද  පවේව  ක.. රඡේ රතිපේතිමය තීරණයක් මත විඡීය ය පුහුුම පාඨමාකා  සීමා රීරීමආ 
ය දු විය. ඡමහි. සෑම අාංශයකම නිකධාරිඡයු  ඡහෝ නිකධාරිනියකආ අවම තරමින් සක් පුහුුම පාඨමාකාවක්වේ 
කබා දිමආ මා ව සේපේ අාංශය ්රියා කර ිති අතර, විඡශේෂඡයන්ම රයආ බදු ආදායේ කබාඡද  දිවයි  පුරා 
පිහිටි නිෂ්පාද ා ාර ආයත  වකආ අනුයුක්ත නිකධාරීන්ඡක රාකාරී දැනුම වැඩි දියුුම රීරීම සඳහා 
පාඨමාකාවක් කණ්ඩායේ 04 ක් යආඡේ අභයාස විදයාකය තුක. පවේව  කද අතර, ක් ඡෂේ්ර ඡේ රාකාරී ය දු 
කරමින් ීතති විඡරෝධී මදයසාර හා මේද්රවය දැඩි පාක යකආ කක් රීරීම සඳහා ්රියාකාරී වූ නිකධාරීන්ඡක 
ආේමාරක්ෂාව උඡදසා සුරාබදු පරීක්ෂකවරුන්ඡ න් ිහළ මට්ආේවක ය යලු නිකධාරීන්ආ ිමනි අවි පුහුුම 
පාඨමාකා කබා.ම සුවිඡශේෂ විය. 
 
සඡසේම, ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ නිකධාරීන් 637 ඡදඡ ු ආ අල්කය න් ඡහෝ දූෂණඡයන් ඡත රව සුපිළිපන්  රාය 
ඡසේවයක් සඳහා හැඩ ැසස්වීම සඳහා අල්කස් ඡහෝ දූෂණ ඡාෝද ා විමර්ෂණ ඡක මිෂන් සභාව හා සක්ව දිවයි  
පුරා වැඩසආහන්මාකා 05 ක් යආඡේ සුවිඡශේෂි පුහුුමවක් කබා .මආ කආයුතු කර  ක.. සඡසේම, ය යලුම 
නිකධාරීන්  වී  තාක්ෂණය හා ඒකාබීධව ඔවුන්ඡක ඡත රතුරු තාක්ෂණ ු සකතාව වැඩි දියුුම රීරීම 
පිණිස නිකධාරීන් හා නිකධාරිනියන් 47 ඡදඡ ු  සඳහා පුහුුම පාඨමාකා 10 ක් දිවයිඡන් පිළි ේ අධයාප  
ආයත  තුකදි කබා .මආ කආයුතු කක අතර, මේද්රවය දුර්භාවිතය හා ීතතිය ්රියාේමක රීරීම පිළිබඳ 
පාඨමාකාවක් ද නිකධාරීන්ඡක කළම ාකරණය වැඩි දියුුම රීරීම සඳහා පාඨමාකා ද පවේව  ක.. මින් 
කාර්යක්ෂම හා සඵකදායී නිකධාරී මණ්ඩකයක් ඡදපාර්තඡේන්තුව තුක ඔවුන් ඔවුන්ඡක ු සකතාවයන් වැඩි 
දියුුම රීරීම සඳහා පුහුුම රීරීමආ මා ව සේපේ අාංශයආ හැරී විය. සඡසේම, නිකධාරීන්ඡක හා 
නිකධාරිනියන්ඡක කාර්යක්ෂමතා කඩයිේ පරීක්ෂණ සඳහා සූදා ේ රීරීමආ පාඨමාකාවක් ද ඡදමළ හා ිාංග්රිය  
භාෂා දියුුම රීරීම සඳහා පාඨමාකා ද  වතම හන්න්වා.ම වූ ආරක්ෂිත ස්ටිකර් පීධතිය ්රියා රීරීම සඳහා 
පාඨමාකා 10 ක් ද කබා .ඡමන් නිකධාරීන්ඡක ු සකතාව ඔපමට්ආේ රීරීමආ මා ව සේපේ අාංශය විය න් 
කආයුතු කර  ක.. 
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* ආයේනප   සතමය සසධනය උපාසස පුහුණු  ැඩසටහන් ාසය  න ආ සබය 
 
 වී  ඡකෝකය තුක වටි ාම සේපත මා ව සේපත බව ඡේ ව  විආ පිළි ේ මතයරී. ඒ අනුව මා ව සේපත 
ආරක්ෂා රීරීම හා සාංවර්ධ ය රීරීම මඟින් ඕ ෑම ආයත යක් දියුුමවආ පේඡේ. මා ව සේපත සාංවර්ධ ය 
රීරීම ඔවුන්ඡක දැනුම හා තම ඡසේවයආ අදාළ නිරන්තර  පුහුුමව මිමන් දියුුම කළ හැරී ඡසේම ඔවුන්ඡක මඥදු 
දැනුම (මඥදු ු සකතා - Soft Skills ) හා වැඩ කාර්ය පිළිබද දැනුම  ( දඥඩ ු සකතා -Hard Skills ) නිරන්තර  
යාවේ කාලී  රීරීමද අවශය ඡේ. 

ශ්රී කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ පරමාර්ථ හා ්රියාකාරකේ සඵකදායී ඡකස ිටුකර  ැීතම උඡදසා මා ව 
සේපත දියුුම රීරීමආ නිරන්තර ඡීය ය හා විඡීය ය  පුහුුම පාඨමාකා පවේවනු කබ  අතර සම පාඨමාකා  
සුරාබදු අභයාස විදයාකඡේ. ද සඡමන්ම අනුමත බාහිර පුහුුම ආයත  තුක. ද කබා ඡදනු කැඡබ්. ඡේ සදහා ශ්රී 
කාංකා සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ පුහුුම සේපේ දායකයන් ඡමන්ම බාහිර උ ේ සේපේ දායකයන් ද ඡය දා 
 නු කැඡබ්. ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ ඡමඡහවර ිටුකර  ැනිම සදහා 2019 වසර තුක ඡීශියව හා විඡීශියව පුහුුම 
පාඨමාකා 41 ක් පවේවා ිත. සෑම තරාතිරමකම සුරාබදු හා ඒකාබීධ ඡසේවඡේ නිළධාරින්හආ අවම තරමින් 
සක් අඡයු ආ සක් පුහුුම අවස්ථාවක් කබා.මආ මා ව සේපේ අාංශය කආයුතු කර ිත.   

ීතති විඡරෝධී මේද්රවය හා මේපැන් ාවාරම මැඩ පැවැේවීම උඡදසා වූ ීතති රීති හා විිකවිධා  ඡමන්ම මෑතක. 
හදු ා ේ මේද්රවය හා ඒවාඡේ වයාප්තිය පාක ය සදහා වු  ව ක්රමඡේද පිළිබඳව ද සුරාබදු නිකධාරීන් 
නිරන්තරඡයන් පුහුුම කරනු කැඡබ්. ඡේ සදහා ශ්රී කාංකා ඡප ලීය ඡේ සහ මේද්රවය ඖෂධ පාකක ාතික 
මණ්ඩක ඡේ පුහුුම සේපේ දායකයින් හා  ඔවුන්ඡක රසාය ා ාර පහසුකේ ද කබා නු කැඡබ්.  
නිළධාරීන්ඡක ඡත රතුරු තාක්ෂණය පිළිබද දැනුම යාවේ කාලී  රීරීම සදහා ද පුහුුම පාඨමාකා  පවේවා 
ිති අතර අල්කඡසන් හා දූෂණඡයන් ඡත ර සුපිළිපන්  රාය ඡසේවයක් සදහා නිළධාරින් ඡපළ ැස්වීම පිණිස 
අවශය පියවර ද මා ව සේපේ අාංශය මිමන් 2019 වර්ෂඡේ. ඡ   ිත. 
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අනු 
අා ය 

 ැඩසටහපන් නම පුහුණු 
 බන කා 
පසේ   
සාඛ්යස  

 ැඩසටහ
පන්  සක 
සීමස  

සමස්ේ ආපයොජනය (රු)  ැඩසටහපන් 
ස් සභස ය 
(පීය ය/ 
විපීය ය) 

ත මැවුම/කුස ගත් ාැනුම* 
පීය ය විපීය ය 

01 අන්තරායකර ඖෂධ පාකක 
ාතික මණ්ඩකය මඟින් 
සාංවිධා ය කරනු කබ  
 වය මඡ ෝසක්රීය ද්රවය 
ිතුලු මේද්රවය හන් ා 
 ැීතම හා මේද්රවය 
සේබන්ධ ීතති ්රියාේමක 
රීරිම පිළිබඳ විදයාේමක 
පුහුුම වැඩමුඛළුව. 

244 ඡදදි  343,905.00  - ඡීය ය වර්තමා ඡේ රආආ ිමහේ 
තර් යක් බවආ පේඡවමින් 
පවති  හා පේවී ිති  වය 
මඡ ෝසක්රීය ද්රවය ිතුලු 
 වී  මේද්රවය හා 
අන්තරායකර ඖෂධ පිළිබඳව 
ඡමන්ම ඒ සඳහා පවති  
ධ තික රතිපාද  
සේබන්ධව විිකමේ හා පුළුල් 
තාක්ෂණික දැනුම  
 

02 කාර්යාක රාකාරි නිය  
කළමණාකරණය සහ 
විිකමේ රීරීම සඳහා සුරාබදු 
ස්ථා ාිකපතිවරුන් 
ඡවනුඡවන් පැවැේඡව  
සක් දි  වැඩමුඛළුව 

111 සක්දි  60,640.00 - ඡීය ය කාර්යාක ක්රමඡේද 
යාවේකාලී  රීරීම, 
කාර්යාකයීය වි ය කආයුතු 
පවේවාඡ   යාම, ිමුමේ 
පවේවාඡ   යාම, S5 
සාංකල්පය කාර්යාක සඳහා 
අනු ත රීරීම, නිකධාරීන්ඡක 
ආකල්ප හා ඡප රුෂ 
වර්ධ ය  
 

03 සුපිළිපන්  රාය ඡසේවයක් 
සඳහා ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
නිකධාරීන් ඡපක ැස්සවීම 
වැඩසආහ  

637 සක්දි  632,925.50 - ඡීය ය අල්කය න් හා දූෂණඡයන් 
ඡත ර සුපිළිපන්  රාය 
ඡසේවයක් සඳහා 
ඡපළ ැස්සවීමආ 
 යායාේමක හා රාඡයෝිමක 
පුහුුමව 
 

04 සුරාබදු අිකකාරීවරුන් සඳහා 
වූ සක්දි  පුහුුම පාඨමාකාව 
 

23 සක්දි  18,310.00 - ඡීය ය නිවැරදි අඩ වසර 
පරීක්ෂණයක් සුරාබදු 
අිකකාරීවරඡයු  විය න් ය දු 
කර  ආකාරය, යආේ 
නිකධාරීන්ඡක කාර්යය 
සාධ ය දියුුම රීරීඡේ කා 
කළමණාකරුඡවු  සතු 
ගුණාාං   හා කාර්යය භාරය, 
නිවැරදි ිමුමේ කආයුතු 
ක්රමඡේද , S5 සාංකල්පය 
කාර්යාක සඳහා අනු ත රීරීම  
 

05 සුරාබදු නිකධාරීන් සදහා වූ 
මහ රා කර්මාන්තය පිළිබඳ 
නියාම  කආයුතු විිකමේ 
රීරීම වැඩසආහ  

24 සක්දි  4,682.50 - ඡීය ය රා කර්මාන්තයආ සේබන්ධ 
රඡීශවක ඡසේවඡේ නියුතු 
සුරාබදු නිකධාරීන් හආ මහ රා 
කර්මාන්තය පිළිබඳව 
නියාම  කආයුතු විිකමේ 
රීරීම සේබන්ධ දැනුම කබා 
.ම 
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06  වක සුරාබදු 
නියාමකවරුන්ඡක පළමුඛ 
කාර්යක්ෂම කඩිේ විභා ය 
සඳහා වූ ඡදදි  පුහුුම 
වැඩමුඛළුව 

99 ඡදදි  සමස්ත කාංකා 
සුරාබදු 
සැරයන් හා 
නියාමක 
සාං මය විය න් 
දරණ ක. 

- ඡීය ය 2016.10.14 සහ 2016.12.14 
ව  දි  පේවීේ කද සුරාබදු 
නියාමක නිකධාරීන් හා 
නිකධාරිනියන්ඡක පළමුඛ 
කාර්යක්ෂම කඩයිේ 
විභා යආ අදාළ වූ විෂය පථය 
පිළිබඳ දැනුම කබා .ම. 

07 සදිඡ දා රාකාරී සඳහා 
ආයත  සාංග්රහය සහ 
කාර්යාක ක්රම හා කාර්යාක 
කළම ාකරණය සඳහා 
ඵකදායිතා සාංකල්පඡේ 
වැද ේකම පිළබඳ සක්දි  
පුහුුම පාඨමාකාව 

106 සක්දි  77,460.00 - ඡීය ය රාය කළමණාකර  
ඡසේවඡේ නිකධාරීන්ඡක හා 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තු 
නිකධාරීන්ඡක  සදිඡ දා 
රාකාරී සඳහා ආයත  
සාංග්රහය සහ කාර්යාක 
කකම ාකරණය සඳහා 
ඵකදායිතා සාංකල්පඡේ 
වැද ේකම පිළිබඳ දැනුම 
 

08 ආරක්ෂිත ස්ටිකර් වයාපඥතිය 
සේබන්ධඡයන් වූ පුහුණූව. 

311 සක්දි  69,827.00 - ඡීය ය ආරක්ෂිත ස්ටිකර් වයාපඥතිය 
පිළිබඳව හා මේපැන් 
ඡබදාහැරීඡේ සහ අඡකවි 
අාංශඡේ ්රියාපටිපාටිය 
සේබන්ධඡයන් සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ අනුමත 
කර ිති මූලික පිළිඡවේ 
පිළිබඳ සුරාබදු නිකධාරීන් සහ 
බකප්රධාරීන් දැනුවේ රීරීම 
 

09 ඡත රතුරු තාක්ෂණ 
නිළධාරීන් ඡ  ව  
අයවඵන් සඳහා අතයවශය 
ඡත රතුරු තාක්ෂණ 
ු සකතා පුහුුම පාඨමාකාව  

06 ඡදදි    78,000.00 - ඡීය ය Ms word හි භාවිත ව  
ඡමවකේ භාවිතයආ, දේත 
ිතුකේ රීරීම, මුඛද්රණ පිආපේ 
කබා  ැීතම, email යැවීම, 
skype, Viber, WhatsApp, 
ඡදෝෂ නිරාකරණය කර 
 ැීතම, Cloud computing, 
දේත සන්නිඡේද ය සහ ාක 
සන්නිඡේද ය ආදිය පිළිබඳව 
අවඡබෝධය 
 

10 රාය රසේපාද  ්රියාවලිය 
පිළිබඳ සහතික ප්ර 
පාඨමාකාව 

02 දි  10 90,000.00 - ඡීය ය රාය රසේපාද ය හා සහි 
වැද ේකම හන් ා  ැීතම, 
කන්සු කැඳවීඡේ ්රියාවලිය 
හා කාර්යභාරය, රාය 
රසේපාද  ක්රම, කාංසු වර් , 
කාංසු ඡල්්  සකස් රීරීම, 
රසේපාද  හා තාක්ෂණික 
ි යීේ කමිටු වක කාර්ය 
භාර්ය, කාංසු ි යීේ හා 
රදා ය, ඡක න්්රාේ ිමවිසුේ 
සකස් රීරීම පිළිබඳ දැනුම 

11 MS project ආශ්රඡයන් 
වයාපඥති සැකසීම 

1 ඡතදි  18,000.00 - ඡීය ය MS project භාවිතඡයන් 
වයාපඥති සැකසීම හා 
කකමණාකරණය කර  ැීතම 
පිළිබඳ අවඡබෝධය 
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12 අපරාධ විදයා ඩිප්ඡකෝමා 
පාඨමාකාව 

7 වසරක්     280,000.00 - ඡීය ය � කාංකාඡේ අපරාධවක 
ස්වභාවය හා වර්ගීකරණය 
පිළිබඳ විශ්ඡල්ෂණාේමක 
අවඡබෝධය, ඡ ෝලීය ාතික 
වශඡයන් අපරාධ වර්ධ ය 
වීමආ බකපා  ඡහේතු 
හන් ා ත හැරී වීම, ඡ ෝලීය 
හා ාතික වශඡයන් අපරාධ 
යුක්ති ක්රම හා සහි 
රාඡයෝිමකේවය පිළිබඳ 
හන් ා  ැීතමආ හැරී වීම. 
 
 

13 මේද්රවය දුර්භාවිතය 
කළමණාකර ය පිලිබද 
ඩිප්ඡකෝමා පාඨමාකාව 

2 වසරක් 150,000.00 - ඡීය ය මේද්රවය භාවිත නිවාරණ, 
රතිකාර හා පු රුේතාප  
ක්ඡරේ්රයන් පිළිබඳ ම ා 
අවඡබෝධයක් කබා.ම 
 
 

14 රවාහ  කළමණාකරණය 1 ඡදදි  7,000.00 - ඡීය ය ඡමෝආර් රථ  ව ීතති, 
රක්ෂණ කආයුතු, කාර්මික 
ඡත රතුරු, මාර්  ීතති රීති, 
වාහ  ඡයෝ යතා සහතික 
කබා  ැීතම, ඡමෝආර් රථ 
සේබන්ධ ඡව ේ ීතති, 
රවාහ  කළම ාකරණඡේ 
කාර්ය භාරය,  ඩේතු හා 
අළුේ වැඩියා ඡත රතුරු 
 
 

15 මේද්රවය ීතතිය ්රියාේමක 
රීරීේ පිළිබද උසස් සහතික 
ප්ර පාඨමාකාව 

16 මාස 03 400,000.00 - ඡීය ය මේද්රවය සැපයීම පාක ය 
රීරීම සඳහා අවශය රධා  
අාං යක් ව  ීතතිය 
්රියාේමක රීරීමආ අදාළ ව  
අණ ප ේ, ාතයන්තර හා 
කකාමය සේමුඛතීන් හා ීතති 
ඡරගුකාය  පිළිබඳ දැනුම 
 
 
 

16 රාය අාංශඡේ නිකධාරීන් 
සඳහා දැනුවේ රීරීඡේ 
වැඩසආහ  

2 සක්දි  ඡ  මිඡල් - ඡීය ය මා ව සේපේ සාංවර්ධ  
ාතික කවුන්ය කය මඟින් 
ක්ඡෂේ්රඡේ රවීණයන්ඡක 
සේපේදායකේවඡයන් 
පවේව  කද ඵකදායී හා 
ආාාර්යය ලී රාය ඡසේවා 
සාංස්කඥතියක් උඡදසා ව  
ඡප දු නිපුණතා රාමුඛව 
මැඡයන් ව  වාර්තාඡේ 
නිර්ඡීශය මත පද ේව 
රාය අාංශඡේ 
කළමණාකාරීේව නිපුණතා 
සාංවර්ධ ය රීරීම 
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17 "පාඩු, කපා හැරීේ හා 
ඡප ඡතන් අස්රීරීම" පිළිබඳ 
පුහුුම පාඨමාකාව 

1 ඡදදි  8,500.00 - ඡීය ය පාඩු කපා හැරීේ පිළිබඳ 
මූලික ීතති,  ැතිවීේ හා හානි 
හන් ා  ැීතම හා  තයුතු 
්රියාමාර්  හන් ා  ැීතම, 
රාරේභක වාර්තා හා ර්ර්ණ 
වාර්තා, හානි සේබන්ධඡයන් 
්රියා කක යුතු බකධරයින් 
හන් ා  ැීතම, ඡප ඡතන් අස් 
රීරීඡේ නිඡයෝ , හානි පිළිබඳ 
වාර්තා කර  ඡල්්  හන් ා 
 ැීතම. 
 

18 MS Access භාවිතඡයන් 
දේත සාංචිත 
කළම ාකරණය පිළිබඳ 
ඡතදි  වැඩමුඛළුව  

1 ඡතදි  15,000.00 - ඡීය ය ER සආහන් භාවිතඡයන් 
ඡඩස්ක්ඡආ ප් දේත සාංචිත 
නිර්මාණය පිළිබඳ දැනුම, 
දැනුම වගු නිර්මාණය හා 
ඡව ස් රීරිම, සේබන්ධතා 
ඡ  ඩ  ැගීම ආකඥති ප්ර 
පිළිඡයක රීරීම හා ඡව ස් 
රීරීම විමසුේ නිර්මාණය හා 
ඡව ස් රීරීම, විමසුේ තුලින් 
දේත නිස්සාරණය  
 

19 Microsoft Excel - උසස් 
විශ්ඡල්ෂණ ඡමවකේ.  

2 ඡදදි  34,000.00 - ඡීය ය බහු කාර්ය සආහන්පේ හා 
ඡප ේ (Multiple worksheet 
& work book)  පිළිබඳ දැනුම 
IF, VLOOKUP Power 
function (බක කාර්යන්) 
ආරක්ෂාව හා ඡබදා  ැීතම 
දේත සාංචිත විඡශේශාාං , වගු 
දේත විශ්ඡල්ෂණ ඡමවකේ, 
සරක Macro නිර්මාණය හා 
්රියාේමක රීරීම  

20 පුහුුමකරුවන් සඳහා 
පුහුුමව  

1 ඡතදි  18,000.00 - ඡීය ය ිඡ ීතමආ සදිරිව පුහුුමව, 
පුහුුම ාක්රඡේ වැද ේකම,   
පුහුුමඡේ රතිකාභ, වැඩිහිටි 
අධයාප  ක්රමයආ සදිරිව 
ශික්ෂණ ක්රමය, පුහුුම 
අවශයතා තක්ඡසේරුව, ආදර්ශ 
පුහුුම වැඩසආහන් නිර්මාණය 
රීරීම, පුහුුමකරුවු ඡක 
භූමිකාව, පුහුුම ි යීම 
පිළිබඳ දැනුම 
 

21 රාය ිමුමේකරණ 
ක්රමඡේදය හා 
භාණ්ඩා ාරඡේ  නුඡදනු 
ිමුමේ ත රීරීම 

2 ඡදදි  17,000.00 - ඡීය ය ිමුමේකරණය පිළිබඳ මූලික 
 යායන්, රාය ිමුමේ 
ක්රමඡේදයන් පිළිබඳ ර්ර්ණ 
අවඡබෝධය, කාර්යාකඡේ 
මූලික  ුමඡදනු ිමුමේ ත 
රීරීම,  නුඡදනු CIGAS 
වැඩසආහඡන් ිමුමේ ත ව  
ආකාරය පිළිබඳ අවඡබෝධය, 
රාය ිමුමේකරණ වැරදි 
නිවැරදි රීරීමආ අවශය දැනුම 
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22 රාය නිකධාරීන් සඳහා MS 
Excel  නිපුණතාවය 

1 ඡදදි  13,000.00 - ඡීය ය MS Excel  රාඡයෝිමක 
භාවිතය පිළිබඳව රාඡයෝිමක 
දැනුම 
 

23 රාය රසේපාද  හා ිමවිසුේ 
පරිපාක ය පිළිබඳ 
ඩිප්ඡකෝමා පාඨමාකාව 

1 වසරක් 100,000.00 - ඡීය ය රාය රසේපාද ඡේ හරය, 
කාංසු ඡල්්ණ නිර්මාණය 
රීරීම හා  සැකසුේ රීරීම, 
කාංසු ි යුම හා රඡල්් ය, 
විදුේ රසේපාද ය, හරිත 
රසේපාද ය, ිමවිසුේ 
පරිපාක ය හා ි යුම, 
රඡේ ිමවිසුේ ීතති, 
සැපයුේදාම කකමණාකරණය 
ආදිය පිළිබඳ දැනුම  
 

24 ඡීපක උපකරණ සබැඳිව 
ස්ථාවර වේකේ පවේවා 
ඡ   යාම,  ඩේතු රීරීම 
පිළිබඳ පුහුුම වැඩමුඛළුව 

1 සක්දි  5,000.00 - ඡීය ය රාය වේකේ හන් ා  ැීතම, 
� කාංකා ිමුමේ රමිති අාංක 7 
සහ 8 පිළිබඳ දැනුම, රය 
සතු වේකේ ඡල්්  
පිලිඡයක රීරීම, වේකේ 
ිවේ රීරීම, විරීීම 
සේබන්ධව රාඡයෝිමක 
අභයාස තුලින් ිමුමේ  ත 
රීරීම.  

25 කණිෂ්ඨ විධායකයින් සඳහා 
ිාංග්රිය  ඩිප්ඡකෝමාව 

2 සති 30 ක 
සෑම 

අඟහරුවා
දා දි කම  

150,000.00 - ඡීය ය සාමා ය සාංවාද ු සකතා, 
රාකාරී ලිපි ලිවීඡේ 
ු සකතා, රීයවීම හා 
අවඡබෝධඡේ ු සකතා, 
සවන්.ඡේ හා සආහන් තබා 
 ැීතඡේ ු සකතා, ්රියාකාරී 
වයාකරණ, වාකමාකා, 
සාංවර්ධ  ්රියාකාරකේ, 
වාර්තා ලිවීඡේ මූලික 
ු සකතා 
 

26 ලිපිඡ  නු 
කකමණාකරණය, සාමා ය 
කාර්යාක පරිපාක ය හා 
ආයත  සාංග්රහය 

2 ඡතදි  36,000.00 - ඡීය ය කාර්යාකයීය 
කළමණාකරණය, ලිපිඡ  නු 
කළම ාකරණය, 
කාර්යාකයීය සන්නිඡේද ය, 
ආයත  සාංග්රහඡේ අදාක 
පරිච්ඡේද හන්න්වා.ම, රාය 
අාංශඡේ  වීකරණය හා 
සුහුරු කාර්යාක 
කළම ාකරණය 
 

27 කළමණකරණ සහකාර 
නිකධාරීන් සඳහා ඡත රතුරු 
හා සන්නිඡේද  තාක්ෂණය.  

2 ඡදදි  26,000.00 - ඡීය ය පරි ණක ්රියාකාරිේවය 
පිළිබඳ  මූලික රාඡයෝිමක 
දැනුම  
 

28 රාය ඡසේවා වි ය 
්රියාපටිපාටිය  

1 ඡතදි  18,000.00 - ඡීය ය ආයත  සාංග්රහය හා රාය 
නිකධාරීන් සඳහා සහි 
අදාළේවය, බකය පැවරීම, 
විෂමාාාරය වාර්තා රීරීම, 
ර්ර්ව විමර්ෂණය, ඡාෝද ා 
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ප්ර සකස් රීරීම, විිකමේ 
පරීක්ෂණ පැවැේවීම, සාක්ෂි 
සආහන් රීරීම, දඩුවේ සහ 
අභියාා ා, අ  ප ේ හා 
ාක්රඡල්් පිළිබඳ දැනුම 
 

29 ාක ිාංජිඡන්රු ශිල්පය 
පිළිබඳ උසස් ාතික 
ඩිප්ඡකෝමා පාඨමාකාව 

1 වසරක් 200,000.00 - ඡීය ය ාක ිාංජිඡන්රු විදයා ක්ඡරේ්ර 
සඳහා අවශය ඡකඡර  දැනුම 
හා නිපුණතා සැපයීම ාක 
ිාංජිඡන්රුවරඡයු  ඡකස 
වඥේතිය ආරේභ රීරීම සඳහා 
සූදා ේ රීරීම, ාක 
ිාංජිඡන්රු විදයාව පිළිබඳ 
පාඨමාකාඡේ අධයය  
නිර්ණායක තඥප්ත තිරීම, 
වඥේතීය ආයත වක 
සාමාජිකේව කබා  ැීතම 
 

30 ිාංග්රිය  ඩිප්ඡකෝමා 
පාඨමාකාව  

1 

වසරක් 

35,000.00 - ඡීශිය ිාංග්රිය  භාෂාව සවන්.ම, කථා 
රීරීම, 
රීයවීම සහ ලිවීම පිළිබඳ 
ු සකතා වර්ධ ය රීරීම  
 

31 Microsoft Application 20 සක්දි  ඡ  මිඡල් - ඡීය ය MS VISIO, MS OFFICE 365, 
MS PROJEC වක රාඡයෝිමක 
භාවිතය පිළිබඳව රාඡයෝිමක 
දැනුම  
 

32 යග්රාහ ම සක් නිර්මාණය 
රීරීම සහ පවේවා  ැීතම 

3 සක්දි  10,500.00 - ඡීය ය වැඩසආහන් සැකසීම හා ඒවා 
සාර්ථක කර  ැීතම සඳහා 
 ත යුතු ්රියාමාර්  පිළිබඳව 
අවඡබෝධය 

33 නිෂ්පාද ා ාර, ගුදේ, 
ස්කා ාර රාකාරීන්හි 
අනුයුක්ත රීරීමආ නියමිත 
නිකධාරීන් සඳහා වූ 
ඡසේවාස්ථ පුහුුම පාඨමකා 

112 ඡදදි  218,700.00 - ඡීය ය නිෂ්පාද ා ාර, ගුදේ හා 
ස්කා ාර පිළිබඳ පරිපාක ය 
ධ තික විිකවිධා  හා 
ඡරගුකාය  ඒ ආරිත ඡල්්  
පරි ණක ආරිතව 
පවේවාඡ   යාම 
තාක්ෂණය ය   විෂය 
ක්ඡෂේ්රයන් පිළිබඳ දැනුම 
 

34 සුරාබදු රියදුරන් සඳහා 
�ලික යාන්�ක තාක්ෂණය, 
මාර්  ීතති හා පාරිසරික 
හිතකාමී රිය පැදවීේ පිළිබඳ 
පුහුුම පාඨමාකාව 

95 ඡදදි  153,845.00 - ඡීය ය රියදුරු රාකාරියආ අදාළව 
අතයවශය ලිපි ඡල්්  
පවතාවා  ැීතම, අදාළ ීතති 
රීති ාක්රඡල්් සහ ව  ේ 
පිළිබඳ දැනුම, රථවාහ  
 ඩේතුව පිළිබඳ යාන්�ක 
තාක්ෂණික දැනුම හා 
ආරක්ෂාකරී රිය ධාව ය 
පිළිබඳ පුහුුමව,  වී  
රථවාහ  භාවිතඡේ.  ව 
තාක්ෂණික උපාාං  
හන් ා ැීතම හා සුරක්ෂාව, 
අරපිරිමැසුේදායී රිය ධාව  
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ක්රම හා ඡමවකේ 
්රියාකාරීේවය පිළිබඳ 
පුහුුමව 
 

35 සුරාබදු ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
ීතති සේපාද  වැඩ මුඛළුව 

234 ඡදදි  280,500.00 - ඡීය ය � කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ විෂය 
පථයආ අදාකව පවති  ීතති 
පිළිබඳව සමාඡකෝා යක් 
ය දුකර වර්තමා  සමා, 
ආර්ථික, සාංස්කඥතික 
තේවයන්ආ  ැකඡප  ඡකස 
ීතති සේපාද ය රීරීම හා 
යාවේකාලී  රීරීම 
 

36 සුරාබදු ඡසසු නිකයන් සඳහා 
ව  උසාවි රාකාරී 
පුහුුම පාඨමාකාව 

505 ඡදදි  1,050,155.00 - ඡීය ය අිකකරණ රාකාරී 
කආයුතුවක. මුඛහුණ .මආ 
ය දුව   ැආලු විසදා  ැීතමආ 
අවශය කරුුම හා උපඡදස් 
කබා.ම මඟින් ය යලුම  ඩු 
සාර්ථකව ඡමඡහයවා 
 ැීතමආ අදාළ මූලික 
සැකැස්ම හා ලිපිඡ  නු 
සැකසීම හා ඡදපාර්තඡේන්තු 
නිඡයෝ , බකතක හා 
ධ තික තේේවයන් පිළිබඳ 
අවඡබෝධය. 
 

37 � කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
නිකධාරීන් සඳහා වූ වාර්ෂික 
ිමනි අවි පුහුුම පාඨමාකාව 

290 ඡදදි  667,225.00 - ඡීය ය � කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුඡේ 
මාණ්ඩලික නිකධාරීන් ිතුළු 
ිමනි අවි පරිහරණයආ 
බකයකේ ය යලුම නිකධාරීන් 
සඳහා ිමනි අවි පරිහරණය 
පිළිබඳ  යායික හා 
රාඡයෝිමක පුහුුමව කබා.ම. 
 

38 කළම ාකරණ ශකයතා 
සාංවර්ධ  වැඩසආහ  

1 දි  06 - 295,000.00 විඡීය ය කණ්ඩායේ ඡ  ඩ  ැගීම, 
උපාය මාර්ිමක 
සැකසුේකරණය අවඡබෝධ 
කර  ැීතම හා ්රියාේමක 
රීරීම සඳහා ආයතනික 
රතිවුහ තකරණය, 
 ායකේව මාර් ය, 
පාර්ශවකරුවන් 
කකම ාකරණය.  
 

39 මා ව සේපේ 
කළම ාකරණ රවීණතා 
සාංවර්ධ  වැඩසආහ . 

2 දි  10 - 590,000.00 විඡීය ය නිපුණතා හා ක්රමඡේදය 
පිළිබඳ දැනුම සාංවිධා ය 
රීරීම, වර්තමා  ඡේ වේ 
වැඩ පරිසරය තුක මා ව 
සේපේ අභිඡයෝ වකආ මුඛහුණ 
.ම, වර්තමා  මා ව සේපේ 
සහ පරිායන් පිළිබඳ 
ශක්තිමේ පාදමක් ිති රීරීම 
හා ය යලු ආයත  සඳහා 
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මා ව රාකධ ය උපාය 
මාර්ිමකව ඡයදවීම සඳහා 
 ායකේවය සූදා ේ රීරීම, 
සාංවර්ධ ය සේබන්ිකතව 
 ැආළු සඳහා රාඡයෝිමක 
දැනුම කබා.ම සහ 
ාතයන්තර රඡේශයන් 
පිළිබඳ කතිකාවත. 
 

40 වයවහාරික අපරාධ විදයාව 
හා මැඡල්ය යානු අපරාධ 
යුක්ති පීධතිය පිළිබඳ 
ාතයන්තර වැඩසආහ .  

3 දි  07 - 703,500.00 විඡීය ය අපරාධ වැළැක්වීම හා 
පාක ය පිළිබඳ දැනුම, 
අපරාධ විමර්ෂණය, අපරාධ 
මඡ ෝවිදයාව, ළමා 
ආරක්ෂණ ඡසේවා, 
අපරාධකරුවන් 
පු රුේථාප ය.    
 

41 විෂමේද්රවය පිළිබඳ 
ඡක මිෂන් සභාඡේ 62 ව  
අමාතය මට්ආඡේ සැය ය  

1 ඡදදි   232,000.00 + 
$1380.00  

 

විඡීය ය ඡ ෝලීය මේද්රවය  ැආලුවආ 
ඒකාබීධව මුඛහුුම.ම හා 
පිළියේ ඡය.ම සඳහා 
්රියාේමක කර  කද 
වැඩසආහන් පිළිබඳ සාකච්ඡා 
රීරීම (2019 වර්ෂඡේ 
ිකක්ක  ත දි ය 
විඡශේෂඡයන් පාදක කර 
 නිමින්)  
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පරිච්ඡේදය - 07 
 

අනුල කතා වාර්තාව 
 

7.1 ආයත ඡේ කාර්ය සාධ ය උඡදසා දායකව  ආකාරය පිළිබඳ අනුල කතා වාර්තාව 
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7.1 ආයේනප   සතමය සසධනය උපාසස ාසය  න ආ සබය හිළිුඳ අනුකූකේස  සතමේස  
 
අා ය අාසළ  බ ගේ යුවේ අ  යේස  අනුකූක ේත්ත්  

( අනුකූක පද 
අනුකූක 
පනොපද)  

අනුකූක පනොපද 
න් ඒ සාහස ප ටි 
රැහැදිලි කිරිම 

අනුකූක පනොවිම 
අනසගේ ප  දී 
 කම  ස ගැත මට 
පයෝජනස  බන 
ත බ ාය ීරබණ 
�යසමසතමග 

01 රහේ සාහන් මූකය ප්ර ස / ගිණු් 
ත යමිේ දිනට ඉදිරිරත් ප ොට තිපේ 

   

1.1 වාර්ෂික මූකය රකාශ 
 

අනුල ක ඡේ   

1.2 රාය නිකධාරින්ඡක අේතිකාරේ ිමුමම අනුල ක ඡේ   
1.3 වයාපාර හා නිෂ්පාද  අේතිකාරේ 

ිමුමම (වාණි අේතිකාරේ ිමුමම) 
අදාළ ඡ  ඡේ 1.ශ්රී කාංකා සුරාබදු 

ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 
ඡමම ිමුමම අදාළ 
ඡ  ඡේ. 

 

1.4  බඩා අේතිකාරේ ිමුමම අදාළ ඡ  ඡේ 2. ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 
ඡමම ිමුමම අදාළ 
ඡ  ඡේ. 

 

1.5 විඡශේෂ අේතිකාරේ ිමුමම අදාළ ඡ  ඡේ 3. ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 
ඡමම ිමුමම අදාළ 
ඡ  ඡේ. 

 

1.6 ඡව ේ  අදාළ ඡ  ඡේ 4. ශ්රී කාංකා සුරාබදු 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 
ඡමම ිමුමම අදාළ 
ඡ  ඡේ. 

 

02 පරොත්රත් හස පල්ඛ්ණ නඩත්වේ කිරිම 
(මු.පබ.445) 

   

2.1 රාය පරිපාක  ාක්රඡල්් 267/2018 
අනුව ස්ථාවර වේකේ ඡල්්ණය 
යාවේකාලී  කර පවේ ාඡ   යාම  

අනුල ක ඡේ   

2.2 පුී ක පඩි ඩි ඡල්්ණ/පුී ක  පඩි ඩි 
කාඩ්පේ යාවේකාලී  කර 
පවේවාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.3 වි ණ  විමසුේ ඡල්්ණය 
යාවේකාලී කර පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.4 අභයන්තර වි ණ  ඡල්් ය 
යාවේකාලී  කර පවේවාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   



54 | P a g e  

 

2.5 ය යලුම මාය ක ිමුමේ සාරාංශ (CIGAS) 
පිළිඡයකකර නියමිත දි ආ මහා 
භාණ්ඩා ාරය ආ ිදිරිපේ රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

2.6 ඡාක්පේ හා මුඛදල් ිණවුේ ඡල්්ණය 
යාවේකාලී කර පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.7 භාණ්ඩ වට්ඡආෝරු ඡල්්ණය 
යාවේකාලී කර පවේ ාඡ   යාම 

 
අනුල ක ඡේ 

  

2.8 ඡත   ඡල්්ණය යාවේකාලී කර 
පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.9 හානි පාඩු ඡල්්ණය යාවේකාලී කර 
පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.10 බැරකේ ඡල්්ණය යාවේකාලී කර 
පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

2.11 උප ප�කා ඡප ේ (GAN20) ඡල්්ණය 
යාවේකාලී කර පවේ ාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   

03 මුකය රසකනය සාහස  සතමයන් 
අභිත පයෝජනය කිරිම (මු.පබ 135) 

   

3.1 මූකය බකතක ආයත ය තුළ බකතක 
පවරා . තිඩීම  

අනුල ක ඡේ   

3.2 මූකය බකතක පවරා.ම පිළිබඳව 
ආයත ය තුක දැනුවේ රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

3.3 සෑම  නුඡදනුවක්ම නිකධාරීන් 
ඡදඡදඡ තු ඡහෝ ඊආ වැඩි සාං්යාවක් 
හරහා අනුමත ව  පරිදි බකතක පවරා . 
තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

3.4 2014.05.11 දි ැති අාංක 171/2004 
දරණ රාය ිමනුේ ාක්රඡල්්ය අනුව 
රඡේ පඩිපේ මඥදුකාාං  පැඡක්ය 
භාවිතා රීරිඡේ . 
 ණකාිකකාරිවරුන්ඡක පාක යආ 
යආේව කආයුතු රීරිම 

 
අනුල ක ඡේ 

  

04  සතමෂි   සතමේස  ස ස් කිරිම    

4.1 වාර්ෂික ්රියාකාරි සැකැස්ම සකස් රීරිම අනුල ක ඡේ   
4.2 වාර්ෂික රසේපාද  වාර්තාව සකස් 

රීරිම 
අනුල ක ඡේ   

4.3 වාර්ෂික අභයන්තර වි ණ  වාර්තාව 
සකස් රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

4.4 වාර්ෂික ිස්තඡේන්තුව සකස් ඡක ආ 
ාතික අයවැය ඡදපාර්තඡේන්තුවආ 
(NBD) නියමිත දි ආ ිදිරිපේ කර 
තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

4.5 වාර්ෂික මුඛදල් රවාහ රකාශය නියමිත අනුල ක ඡේ   
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දි ආ භාණ්ඩා ාර ඡමඡහයුේ 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ ිදිරිපේ කර තිඩීම 

 
05 

 
විගණන විමරාම 

   

5.1 වි ණකාිකපතිවරයා විය න් නියමිත 
ඡක ආ ිති දි ආ ය යළුම වි ණ  
විමසුේ වකආ පිළිතුරු කබා . තිබිම 

අනුල ක ඡේ   

06 අභයන්ේබ විගණනය    

6.1 මුඛ.ඡර 134 (2) DMA/1-2019 අනුව 
වසර ආරේභඡේ. වි ණකාිකපතිවරයා 
සමඟ සාකච්ඡා රීරිඡමන් අ තුරුව 
අභයන්තර වි ණ  සැකැසම් සකස් 
රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

6.2 සෑම අභයන්තර වි ණ  වාර්තාවකආම 
මාසයක කාකයක් තුළ . පිළිතුරු සපයා 
තිඩීම 

 
අනුල ක ඡේ 

  

6.3 2018 අාංක 19 දරණ ාතික වි ණ  
ප ඡේ 404 (4) උප ව න්තිව රකාරව 
ය යලුම අභයන්තර වි ණ  වාර්තා වක 
පිආපේ කළම ාකරණ 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ ිදිරිපේ කර තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

6.4 මුඛදල් ඡරගුකාය  134 (3) රකාරව  
ය යලුම අභයන්තර වි ණ  වාර්තා වක 
පිආපේ වි ණකාිකපතිවරයාආ ිදිරිපේ 
කර තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

07 විගණන හස  ළමනස බණ  මිටු    

7.1 DMA ාක්රඡල්් 1-2019 අනුව අවම 
වශඡයන් වි ණ  හා කළම ාකරණ 
කමිටු 04 ක් වේ අදාළ වර්ෂය තුළ 
පවේවාඡ   තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

08  ත් ්  ළමනස බණ    

8.1 අාංක 01/2017  වේකේ කළම ාකරණ 
ාක්රඡල්්ඡේ 07 ව  පරිච්ඡේදය අනුව 
වේකේ මිකදි  ැනිම හා අපහරණය 
රීරීේ පිළිබඳ ඡත රතුරු ඡක ේප්ඡරෝකර් 
 රාල් කාර්යාකය ඡවත ිදිරිපේ කර 
කර තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   
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8.2 ිහත සඳහන් ාක්රඡල්්ඡේ 13 ව  
පරිච්ඡේදය රකාරව සම ාක්රඡල්්ඡේ 
විික විධා  ්රියාේමක රීරිම 
සේබන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු 
සේබන්ධීකරණ නිකධාරිඡයු  පේ කර 
සම නිකධාරියා පිළිබඳ ඡත රතුරු 
ඡක ේප්ඡරෝකර්  රාල් කාර්යාකයආ 
වාර්තා රීරීම 

අනුල ක ඡේ   

8.3 රාය මුඛදල් ාක්රඡල්්ඡේ අාංක 05/2016 
අනුව භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවේවා අදාළ 
වාර්තා නියමිත දි ආ 
වි ණකාිකපතිවරයා ඡවත ිදිරිපේ කර 
තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

8.4 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමික්ෂණඡයන් 
අ ාවරණය වූ අතිරික්ත ඌ තා හා 
ඡව ේ නිර්ඡීශ ාක්රඡල්්ඡේ සඳහන් 
කාකය තුළ ය දුඡක ආ තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

8.5  ර්හිත භාණ්ඩ අපහරණය රීරීම මුඛ.ඡර 
772 අනුව ය දු රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

09  සහන  ළමනස බණය    

9.1 සාංචිත වාහ  සඳහා ධදනික ධාව  
සආහන් හා මාය ක සාරාාංශ වාර්තා සකස් 
ඡක ආ නියමිත දි ආ වි ණකාිකපති 
ඡවත ිදිරිපේ රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

9.2 වාහ   ර්හිත වී මාස 06 කආ වඩා අඩු 
කාකයකදි අපහරණය කර තිඩීම 

අනුල ක ඡේ   

9.3 වාහ  ඡක ක ඡප ේ පවේවා  නිමින් 
ඒවා යාවේකාලී  කර පවේවාඡ   
යාම 

අනුල ක ඡේ   

9.4 සෑම වාහ  අ තුරක් සේබන්ධඡයන්ම 
මුඛ.ඡර 103,104,109 හා 110 රකාරව 
කආයුතු රීරිම   

අනුල ක ඡේ   

9.5 2016.12.29 දි ැති අාංක 2016/30 දරණ 
රාය පරිපාක  ාක්රඡල්්ඡේ 3.1 
ඡේදඡේ සඳහන් විික විධා  රකාරව, 
වාහ  වක ින්ධ  දහ ය වීම  ැවත 
පරීක්ෂා රීරිම 

අනුල ක ඡේ   

9.6 කල්බදු කාක සීමාඡවන් අ තුරුව බදු 
වාහ  ඡක ක ඡප ේ වක සේර්ර්ණ 
අයිතිය පවරා ඡ   තිඩීම  

අනුල ක ඡේ   
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10  ුැාකු ගිණු්  ළමනස බණය    

10.1 නියමිත දි ආ බැාංු  සැසදුේ රකාශ 
පිළිඡයළ  කර සහතික කර ඒවා 
වි ණ ය සඳහා ිදිරිපේ කර තිඩීම  
 

අනුල ක ඡේ   

10.2 සමාඡකෝචිත වර්ෂඡේ . ඡහෝ ඊආ ඡපර 
වර්ෂ වක ය ආ ිදිරියආ රැඡ   ආ අ්රිය 
බැාංු  ිමුමේ නිරවුල් කර තිබිම 
 

අනුල ක ඡේ   

10.3 බැාංු  සැසදුේ රකාශවලින් අ ාවරණය 
වූ හා  ැකපුේ කක යුතුව තිබු ඡශේෂ 
සේබන්ධඡයන් මුඛදල් ඡරගුකාය  රකාරව 
කආයුතු ඡක ආ සම ඡශේෂ මාසයක 
කාකයක් ිතුළත නිරවුල් කර තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

11 ප්රතිරසාන උරපයෝජන     

11.1 සකසා තිබූ රතිපාද  ඒවාඡේ සීමාව 
ික්මවා ඡ  ය  පරිදි වියදේ දැරීම  
 

අනුල ක ඡේ   

11.2 මුඛ.ඡර. 94(1) රකාරව, සකස  කද 
රතිපාද ඡේ උපඡයෝ ය කක පසු 
වර්ෂ අවසා ඡේ . ිතිරි රතිපාද  
සීමාව ඡ  ික්මව  පරිදි බැරකේ වකආ 
සළඹිම 
 

අනුල ක ඡේ   

12 බජප  ත ළධසරීන්පග්ධන අත්ති සබ් 
ගිණුම  

   

12.1 සීමාවන්ආ වකආ අනුල ක වීම  අනුල ක ඡේ   

12.2 හිඟහිටි ණය ඡශේෂ පිළිබඳ කාක 
විශ්ඡල්ෂණයක් ය දු රීරිම   
 

අනුල ක ඡේ   

12.3 වර්ෂයකආ වැඩි කාකයක ය ආ පැවත ස  
හිඟහිටි ණය ඡශේෂ නිරවුල් කර තිබිම  

අනුල ක ඡ  ඡේ ඡේ ව  විආ අයකර 
 ැීතඡේ කආයුතු 
කරමින් පවතී 

 

13  පරො ද ේැ්රත් ගිණුම    

13.1 කල් ිු ේ වූ තැන්පතු සේබන්ධඡයන් 
මූ.ඡර. 571 රකාරව කආයුතු කර තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

13.2 ඡප දු තැේපතු සඳහා ව  පාක  ිමුමම 
යාවේකාලී  කර පවේවාඡ   යාම 

අනුල ක ඡේ   
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14 අ�ම ගිණුම    

14.1 සමාඡකෝචිත වර්ෂය අවසා ඡේ . මුඛදල් 
ඡප ේ ඡශේෂය භාණ්ඩා ාර ඡමඡහයුේ 
ඡදපාර්තඡේන්තුවආ ඡරේෂණය කර තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

14.2 මුඛ.ඡර. 371 රකාරව නිු ේ කළ 
තේකාර්ය අතුරු, සම කාර්ය අවසන් වී 
මාසයක් ිතුළත නිරවුල් කර තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

14.3 මුඛ.ඡර. 371 රකාරව අනුමත සීමාව 
ික්මවා ඡ  ය  පරිදි තේකාර්ය අතුරු 
අ�ම නිු ේ කර තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

14.4 අ�ම ිමුමඡේ ඡශේෂය, භාණ්ඩා ාරඡේ 
ඡප ේ සමඟ මාය කව සැසන්ේ රීරිම  
 

අනුල ක ඡේ   

15  ආාසය් ගිණුම     

15.1 අදාළ ඡරගුකාය වකආ අනුල කව, රැස් කක 
ආදායඡමන් ආපසු ඡ වීේ ය දු ඡක ආ 
තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

15.2 රැස් කර ආදායේ, තැේපතු ිමුමමආ බැර 
ඡ  ඡක ආ සඥව වම ආදායමආ බැර කර 
තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

15.3 මුඛ.ඡර. 176 අනුව හිඟ ආදායේ වාර්තා 
වි ණකාිකපතිවරයා ඡවත ිදිරිපේ කර 
තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ   

16 මසන  ස්රත්  ළමණස බණය    

16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩක සීමාව තුළ 
කාර්ය මණ්ඩකය පවේවා ඡ   යාම. 
 

අනුල ක ඡේ   

16.2 කාර්ය මණ්ඩකඡේ ය යළුම සාමාජිකයන් 
ඡවත රාකාරි කැයිස්තු  
 

අනුල ක ඡේ   

16.3 20.09.2017 දි ැති MSD ාක්රඡල්් 
අාංක 04/2017 රකාරව ය යලුම වාර්තා 
කළමණාකරණ ඡසේවා 
ඡදපාර්තඡේන්තුව ඡවත ිදිරිපේ කර 
තිබිම. 

 
අනුල ක ඡේ. 
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මහජනයස ප ේ පේොබවේරු කුසදිම 
 

   

17.1 ඡත රතුරු දැ   ැනිඡේ ප ත හා 
ඡරගුකාය  රකාරව ඡත රතුරු 
නිකධාරිඡයු  පේ ඡක ආ ඡත රතුරු 
කබාදිඡේ ඡල්්ණයක් යාවේකාලි  කර 
පවේවා ඡ   යාම  
 
 

අනුල ක ඡේ. 
නිඡයෝය 
සුරාබදු 
ඡක මසාරිස් 
(නිතී) අාංඡයන් 
්රියාේමක ඡේ 

  

17.2 ආයත ය පිළිබද ඡත රතුරු සහි ඡවබ් 
අඩවිය හරහා කබා දි තිඡබ  අතර ,ඡවබ් 
අඩවිය හරහා ඡහෝ විකල්ප මාර්  හරහා 
ආයත ය පිළිබඳ මහ යාඡක 
රසාංසාව/ඡාෝද ා පක රීරිමආ පහසුකේ  
සකසා තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ. 
නිඡයෝය 
සුරාබදු 
ඡක මසාරිස් 
(නිතී) අාංඡයන් 
්රියාේමක ඡේ 

  

17.3 ඡත රතුරු දැ   ැීතඡේ ප ත 08 හා 10 
ව  ව න්ති රකාරව වසරකආ 
ඡදවතාවක් ඡහෝ වසරකආ වරක් ඡහෝ 
වාර්තා ිදිරිපේ කර තිඩීම 
 
 
 

 අනුල ක ඡේ. 
නිඡයෝය 
සුරාබදු 
ඡක මසාරිස් 
(නිතී) අාංඡයන් 
්රියාේමක ඡේ 

  

18 පුබ ැසි ප්රඥපේතිය ක්රියසත්ම  කිරීම     

18.1 අාංක 05/2008 හා 05/2018(1) දරණ 
රාය පරිපාක  හා කළම ාකරණ 
අමාතයාංශ ාක්රඡල්් අනුව 
පුරවැය /ඡසේවාකාභි රඥප්තියක් 
සේපාද ය ඡක ආ ්රියාේමක කර තිඩීම  
  

බකප්ර අාංශය 
සදහා අනුල ක 
ඡේ 

  

18.2 සම ාක්රඡල්්ඡේ 2.3 ඡේදය පරිදි, 
පුරවැය /ඡසේවාකාභි රඥප්තිය සේපාද ය 
රීරීම හා ්රියාේමක රීරීඡේ කආයුතු 
අධීක්ෂණය රීරිම හා ි යීම සඳහා 
ආයත ය විය න් ක්රමඡේදයක් සකස් 
ඡක ආ තිඩීම  
 
 
 
 
 

අනුල ක ඡ  ඡේ රධා  කාර්යාකඡේ 
බකප්ර අාංශඡේ 
රදර්ශණය කර 
ිති 
පුරවැය /ඡසේවාකාභි 
රඥප්තිය වැඩි 
දියුුම රීරීම සදහා 
කආයුතු රීරීම 

පුරවැය /ඡසේවාකාභි 
රඥප්තිය අදාළ 
අාංශ ඡවත 
රදර්ශ ය රීරීම 
2020 වර්ෂය තුක. 
ය දු රීරිමආ 
නියමිත ඡේ 
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මසන  ස්රත් සැකරා් ස්රසානය 
කිරීම 
 

   

19.1 2018.01.24 දි ැති රාය පරිපාක  
ාක්රඡල්් අාංක 02/2018 ිමුඛුමම 02 
ආකඥතිය පද ේ කර ඡ   මා ව 
සේපේ සැකැසම්ක් සකස් ඡක ආ තිඩීම 
 

අනුල ක ඡේ.   

19.2 කාර්ය මණ්ඩකඡේ සෑම 
සාමාජිකඡයු ම සඳහාම වර්ෂයකආ 
අවම වශඡයන් පැය 12 කආ ඡ   අඩු  
පුහුුම අවස්ථාවක් ිහත සඳහන් මා ව 
සේපේ සැකැසම් තුළ තහවුරු ඡක ආ 
තිඩීම  

අනුල ක ඡේ.   

 
 
19.3 

 
ිහත සඳහන් ාක්රඡල්්ඡේ ිමුඛුමම 01 
හි දැක්ඡව  ආකඥතිය පද ේ කරඡ   
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩකය සඳහාම 
වාර්ෂික කාර්ය සාධ  ිමවිසුේ අේසන් 
කර තිඩීම  
 

 
 
අනුල ක ඡේ. 

  

19.4 ිහත ාක්රඡල්්ඡේ 6.5 ඡේදය රකාරව 
මා ව සේපේ සාංවර්ධ  සැකැස්ම 
පිළිඡයක රීරීම, නිපුණතා සාංවර්ධ  
වැඩ සආහන් ්රියාේමක රීරිම පිළිබඳව 
ව  ේ පවරා ඡයෂ්ඨ නිකධාරිඡයු  
පේ ඡක ආ තිඩීම  
 

අනුල ක ඡේ.   

20 විගණන පේා  කට ප්රතිාසබ ාැම වීම 
 

   

20.1 ිු ේ වර්ෂය සඳහා වි ණකාිකපති 
විය න් නිු ේ කක වි ණ  ඡේද මිමන් 
ඡපන්වා . ිති අඩුපාඩු නිවැර. ඡක ආ 
තිඩීම 

අනුල ක ඡේ.   

 
 
 


