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1.1.  ැඳින්වීම 

17 වන ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංඡශෝධනය හා 1994 අංක 19 දරන පනතින්ව,1994 වසඡර්දී අල්ලසේ 

ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව සේථාපනය කර ඇත. 1954 අංක 11 දරන අල්ලසේ 

පනත සහ 1975 අංක 01 දරන වේකම් හා බැරකම් ප්රකාශ කිරීඡම් පනත යටඡේ හා ඊට අදාළ ඡවනේ 

කරුණු සම්බන්වධඡයන්ව වන වැරදි සඳහා නු පවරන ඡලස විධානය කිරීමට අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ 

ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව (CIABOC) පිහිටුවන ලදී. වර්තමානඡේදී ඡමම ඡකාමිෂන්ව සභාව, 

අල්ලස ඡහෝ දූෂණය මැඩලීම සඳහා වන සේවාධීන වයවසේථාමය ආයතනය වන්වඡන්වය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ආයතනහේ දැක්ම  ා හමහ වර 

1.2.1. දැක්ම 

ශ්රී ලංකාව හලාව විශිෂ්ටතම හේශයක් බවට පත් කිරීම උහදසා සුපිළිපන්  දැති පරපුරක් බිහිකිරීම 

1.2.2. හමහ වර 
 

අල්ලස, දූෂණය  ා නීති විහරෝධී වත්කේ ඉපයීමට එහරහිව, සාධාරණ ස  යුක්ති ස ගත අධිකරණ 

ක්රියාදාමයන් ක්රියාත්මක කිරීම තුළින්  ා දූෂණ නිවාරණ ප්රවර්ෂධන වැඩ සට න් ක්රියාත්මක.කිරීම.තුළින්, ශ්රී 

ලංකාව තුළ අල්ලස  ා දූෂණය අවම කිරීමට කටයුතු කිරීම 

1.3. ප්රධාන කාර්ෂයයන් 

• අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා සේබන්ධ පැමිණිලි ලබා ගැනීම 

• හකාමිෂන් සභාව හවත ලැහබන එම පැමිණිලි සේබන්ධව අපක්ෂපාති  ා සාධාරණ 

විමර්ෂශනයක් සිදු කිරීම 

• නඩු පැවරිය යුතු පැමිණිලි සේබන්ධහයන් නියමිත අධිකරණයන් හි නඩු පැවරීම  ා පැමිණිලි 

හමහ ය වීම 

• අල්ලස  ා දූෂණයට එහරහි වීම පිණිස ම ජනතාව දැනුවත් කිරීම 
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1.4. සංවිධාන සට න 

 

 

1.5.  හකාමිෂන් සභාව යටහත් ක්රියාත්මක වන අංශ 

1.5.1. හකාමිෂන් සභාව 

1994 අංක 19 දරන අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභා පනඡේ  2 (ආ) වගන්වතිය 

ප්රකාරව හා 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාදායක සභාඡේ නිර්ඡේශය මත අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ව 

ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ සාමාජිකයන්ව වර්ෂ පහක ධූර කාලයක් සඳහා පේ කරනු ලබයි. 

ඡකාමිෂන්ව සභාව සාමාජිකයන්ව තිඡදඡනකුඡගන්ව සමන්වවිත විය යුතු අතර, ඉන්ව ඡදඡදඡනක් 

ඡරේෂේඨාධිකරණඡේ ඡහෝ අභියා නාධිකරණඡේ විරාමලේ විනිසුරුවරුන්ව විය යුතුය. ඡකාමිෂන්ව 

සභාඡේ ඡතවන සාමාජිකයා අපරාධ විමර්ශනය හා නීතිය ක්රියාේමක කිරීමට අදාළව පුළුල් 

පළපුරුේදක් සහිත විරාමලේ නිලධාරිඡයකු විය යුතුය. ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ සභාපති ඡලස 

හකාමසාරිස්වරුන් 
තිහදහනකුහගන් සමන්විත

හකාමිෂන් සභාව

අධයක්ෂ ජනරාල්

අභයන්වතර විගණන
අංශය

මුදල් 
අංශය

පාලන 
අංශය

විමර්ශන
අංශය

ඡල්කම් 
අංශය

සැලසුම්
අංශය

නීති අංශය
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ඡරේෂේඨාධිකරණඡේ ඡහෝ අභියා නාධිකරණඡේ විරාමලේ විනිසුරුවරුන්වඡගන්ව එක් අඡයකු 

ජනාධිපතිතුමන්ව විසින්ව පේ කරනු ලබයි. 

ඒ අනූව 2015 ඔක්ඡතෝම්බර් මස 20  වන දින සිට ක්රියාේමක වන පරිදි පේ කරන ලද ඡකාමිෂන්ව 

සභාව පහත සඳහන්ව සාමාජිකයන්වඡගන්ව සමන්ව විත ඡේ. 

විරාමලේ ඡරේෂේඨාධිකරණ විනිසුරු ටී.බී.ීරසූරිය මහතා   -  සභාපති 

විරාමලේ අභියා නාධිකරණ විනිසුරු ඩබ්.ලාල් රංජිේ සිල්වා මහතා  - සාමාජික 

විරාමලේ ඡජයෂේඨ ඡපාලිසේ අධිකාරි සී. ඡනවිල් ගුරුඡේ මහතා   -  සාමාජික 

1.5.2. අධයක්ෂ ජනරාල් 

1994 අංක 19 දරන අල්ලසේ  ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභා පනඡේ 16 (1) වගන්වතිය 

ප්රකාරව ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ කර්තවය ඉටුකිරීමට හා ඡකාමිෂන්ව සභාවට සහාය ීමට ජනාධිපතිවරයා 

විසින්ව අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා වැළැක්ීම සඳහා අධයක්ෂ ජනරාල්වරඡයකු පේ කරනු ලබයි. 

ජනාධිපති නීතිඥ සරේ ජයමාන්වන මහතා 2016.11.24 දින සිට 2020.01.17 දින දක්වා ඡමම ඡකාමිෂන්ව 

සභාඡේ අධයක්ෂ ජනරාල් ඡලස කටයුතු කර ඇත. 

1994 අංක 19 දරන අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභා පනඡේ 11 වන වගන්වතිය 

ප්රකාරව අල්ලසේ පනඡේ II වන ඡකාටස යටඡේ වරදක් ඡහළිදරේ වන්වනා වූ ද, තුටු පඬුරක් ඡහෝ 

වටිනාකම රුපියල් ඡදදහසක් ඡනාඉක්මවන තුටු පඬුරක් අයදීම, භාර ගැනීම ඡහෝ පිරිනැමීම පිළිබඳ 

ඡතාරතුරු ඡහළිදරේ වන අවසේථාවක මඡහේසේරාේ අධිකරණඡේ දී ද, රුපියල් 2000/- කට වැඩි 

වටිනාකමකින්ව යුේ තුටු පඬුරක් අයැදීම, භාර ගැනීම ඡහෝ පිරිනැමීම පිළිබඳ කරුණු ඡහළිදරේ වන්වඡන්ව 

නම් මහාධිකරණයක් ඉදිරිඡේ දී ද නු පැවරීම සඳහා ඡකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට 

විධානය කරනු ලබයි. ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ විධානය පරිදි අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා අේසන්ව තබන ලද අධි 

ඡ ෝදනා පරයක් යටඡේ මහාධිකරණඡේ නු පවරන ලද අවසේථාවක එම අධිඡ ෝදනා පරය 

නීතිපතිවරයා විසින්ව ඉදිරිපේ කරන ලද අධිඡ ෝදනා පරයක් ඡමන්ව එය විභාග කිරීම සඳහා 

මහාධිකරණයට බලය ඇේඡේය. 

අල්ලසේ වලින්ව අේකරගේ ඡේපළ ඡහෝ අල්ලසේ වලින්ව අේකරගේ ඡේපළකින්ව පරිවර්තනය කර ඇති 

ඡහෝ කර තිබූ ඡේපළ සම්බන්වධඡයන්ව අල්ලසේ පනඡේ 23 ‘අ’ වගන්වතිය යටඡේ වන වේකම් අේපේ 

කර ගැනීම පිළිබඳ අවසේථාවක දී (අල්ලසේ පනඡේ 8 වන වගන්වතිය ප්රකාරව) මහාධිකරණඡේ අධි 

ඡ ෝදනා පරයක් ඡගානු කිරීම මගින්ව අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්ව නු පවරනු ලැබිය යුතුය. අල්ලසේ 

පනඡේ 70 වන වගන්වතිය ප්රකාරව දූෂණ වරදක් සම්බන්වධඡයන්ව අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්ව 

මඡහේසේරාේ අධිකරණය ඉදිරිඡේ නු පවරනු ලැබිය යුතුය. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්වික සමාජවාදී 

ජනරජඡේ අංක 849/15 සහ 1994.12.15 දින දරන අති විඡශේෂ ගැසට් පරය අනුව අල්ලසේ පනඡේ II 

ඡකාටඡසේ තුටු පඬුරක් පිරිනැමීම,අයැදීම,භාර ගැනීම යන වැරදි සම්බන්වධඡයන්ව ද අල්ලසේ පනඡේ V 

ඡකාටඡසේ සියලු වැරදි සම්බන්වධඡයන්වද ඡකාළඹ මඡහේසේරාේ අධිකරණඡේ සහ මහාධිකරණඡේ දී 

අවසේථානුකූලව නු පැවරීඡම් බලය අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට හිමි වනු ඇත.තවද ජාතික රාජය සභාඡේ 

1975 අංක 1 දරන වේකම් හා බැරකම් ප්රකාශ කිරිඡම් පනත යටඡේ කරන ලද වැරදි සම්බන්වධඡයන්ව 

ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ උපඡදසේ මත අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්ව මඡහේසේරාේ අධිකරණඡේ නු පවරනු 

ලැබිය යුතුය. 

ඉහත සඳහන්ව වගකීම්වලට අමතරව අල්ලස හා දූෂණය වැළැක්ීම පිළිබඳ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා 

ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ ප්රධාන ගණන්ව දීඡම් නිලධාරියා ඡලස හා  පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ වගකිව යුතුය. 

ඡමම කාර්යයන්ව ඉටු කිරීම සඳහා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට ඡසසු නිලධාරීන්වඡේ සහාය ලැඡබ්. 

1.5.3. නීති අංශය 

අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ 16 වන වගන්වතිය ප්රකාරව පේ කරනු ලබන 

අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා නීති අංශඡේ ප්රධානියා වශඡයන්ව ද කටයුතු කරයි. 
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අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට සහාය ීම සඳහා නිඡයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල්වරු  03 ඡදඡනකු ද, සහකාර 

අධයක්ෂ ජනරාල්වරු 07ඡදඡනකු ද, සහකාර අධයක්ෂ (නීති) නිලධාරීන්ව 17ඡදඡනකු ද, නීති අංශයට 

අනුයුක්තව කටයුතු කරයි. 

සේවාධීන නීති අංශයක් ඡකාමිෂන්ව සභාව සතු වන අතර එකී අංශය විසින්ව සාක්ි ඇගයීම, ඡ ෝදනා හා 

අධිඡ ෝදනා පර සැකසීම සිදු කරනු ලබයි. තවද ඡකාමිෂන්ව සභාව ඡවනුඡවන්ව පැමිණිල්ඡල් නුව 

ඡමඡහයීම නීති අංශඡේ නිලධාරීන්ව විසින්ව සිදු කරනු ලබයි. 

1.5.4. විමර්ෂශන අංශය 

අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා පිළිබඳ සියලු විමර්ශන කටයුතු සිදුකරනු ලබන්වඡන්ව ඡමම ඡකාමිෂන්ව 

සභාඡේ සේථාපනය කර ඇති විමර්ශන අංශය මගිනි. 

1954 අංක 11 දරන අල්ලසේ පනඡතන්ව හා 1994 අංක 19 දරන අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන 

ඡකාමිෂන්ව සභා පනඡතන්ව පවරා දී ඇති බලතල අනුව විමර්ශන අංශයට නිලධාරීන්ව පේඡකාට ඇත. 

අධයක්ෂ (විමර්ශන) වරඡයකුඡේ ප්රධානේවඡයන්ව ඡමම අංශය ක්රියාේමක වන අතර නිඡයෝජය 

අධයක්ෂ (විමර්ශන) වරුන්ව ඡදඡදඡනකු සහ සහකාර අධයක්ෂ(විමර්ශන)වරුන්ව තිඡදඡනකු යටඡේ එක් 

එක් ඒකකවල සේථානාධිපතිවරුන්ව ඡලස පළපුරුදු ඡජයෂේඨ  නිලධාරීන්ව පේ කර ඇත. 

ඡමම විමර්ශන අංශය ශ්රී ලංකා ඡපාලිසේ ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡවන්ව පේ කර ගේ ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව 209 

ඡදඡනකුඡගන්ව සමන්වවිත ඡේ. 

1.5.5. හල්කේ අංශය 

ඡකාමිෂන්ව සභාව ඡවත ලැඡබන සියලු පැමිණිලි ලියාපදිංචි කර සුදුසු නිඡයෝග ලබා ගැනීම සඳහා, 

ඡකාමිෂන්ව සභාව ඡවත ඉදිරිපේ කිරීම ඡල්කම් අංශය විසින්ව සිදු කරනු ලබයි. ඡමම අංශඡේ ප්රධානියා 

ඡලස ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ විඡශේෂ ඡරේණිඡේ නිලධාරිනියක් වන ආර්.එම්.ී.ශාන්වති ජයඡසේකර 

මහේමිය 2017.04.05 දින සිට කටයුතු කරනු ලබයි. 

1.5.6. පාලන අංශය 

අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ පරිපාලන  කටයුතු අධයක්ෂ (පාලන) යටඡේ සිදු  කරනු ලබයි. අධයක්ෂ 

(පාලන) වශඡයන්ව ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ I වන පන්වතිඡේ නිලධාරිඡයකු වන 

ඒ.එම්.ආර්.එසේ.ඒ.අදිකාරී මහතා  2014 වර්ෂඡේ සිට කටයුතු කරයි. 

• ආයතනඡේ පිරිසේ කළමනාකරණ කටයුතු 

• මානව සම්පේ සංවර්ධන කටයුතු 

• ප්රවාහන අංශය කළමනාකරණ කටයුතු 

• කාර්යාල පරිරය නඩේතු කර පවේවා ගැනී ඡම් කටයුතු  

ඡමම අංශඡයන්ව සිදු වන ප්රධාන කාර්ය භාරයන්ව ඡේ. 

1.5.7. මුදල් අංශය 

අල්ලසේ  ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ මූලය කළමනාකරණ කටයුතු සාර්ථක ඡලස ක්රියාේමක කිරීම සඳහා 

දායකවන  ඡමම අංශය ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ පළමු පන්වතිඡේ ගණකාධිකාරීවරඡයකු වන 

ඩබ්.එම්.ඩී.බණ්ඩඩාර මහතාඡේ ඡමඡහයීම යටඡේ හා කාර්ය මණ්ඩඩල නිලධාරීන්වඡේ සහාය සහිතව 

ක්රියාේමක ඡේ. මූලය කළමනාකරණය, ගිණුම් වාර්තා සකසේ කිරීම ඇතුළු පහත සඳහන්ව කටයුතු  ඡමම 

අංශඡේ  කාර්යභාරය ඡේ. 
 

• විමර්ශන අංශඡේ හැර ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ සියලුම නිලධාරීන්වඡේ වැටුප් ඡගීම ඇතුළු සියලු 

ආකාරඡේ ඡගීම්. 

• ප්රසම්පාදන කටයුතු ක්රියාේමක කිරීම. 
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• විඡශේෂ අේතිකාරම්, උේසව අේතිකාරම්, ආපදා ණය ඡගීම් සිදු කිරීම සඳහා රජඡේ 

නිලධාරීන්වඡේ අේතිකාරම් ගිණුම් පවේවාඡගන යාම. 

• වැටලීම්වලදී උපාය දූතයන්ව ඡලස ඊට සම්බන්වධ වන නිලධාරීන්වට අේතිකාරම් ලබාදීමට 

වැටලීම් අේතිකාරම් ගිණුම් පවේවා ඡගන යාම. 

ඡමම අංශවලට අමතරව අභයන්වතර විගණන අංශයක්, නිවාරණ අංශයක් හා  සැලසුම් අංශයක් ද 

ඡමම ඡකාමිෂන්ව සභාව තුළ ක්රියාේමක ඡේ. 

  



වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - CIABOC  2019 

 

11 | P a g e  
 

 

 

 

 

02.  පරිච්ඡේදය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.  ප්රගතිය  ා ඉදිරි දැක්ම 

(විහශෂ් ජයග්ර ණ,අභිහයෝග  ා ඉදිරි 

ඉලක්ක) 

2.1.  ආයතනඡේ ප්රගතිය 

2.2.  විඡශේෂ ජයග්රහණ 

2.3.  අභිඡයෝග 

2.4   ඉදිරි ඉලක්ක   
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2.1. ආයතනහේ ප්රගතිය 

2.1.1. පැමිණිලි ලැබීේ 

2019 වර්ෂය තුළ අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව ඡවත ලද මුළු පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 3,305 කි.  ඡමම පැමිණිලි 3,305න්ව පැමිණිලි 2,095ක් වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමට ඡකාමිෂන්ව 

සභාව තීරණය කර ඇත. එම පැමිණිලි අල්ලසේ පැමිණිලි 443ක්,  දූෂණ පැමිණිලි 1,452ක්,  අයුතු 

වේකම් ඉපයීම් සම්බන්වධ පැමිණිලි 125ක් හා වැටලීම් පැමිණිලි 75කින්ව සමන්වවිත ඡේ. එඡමන්වම 

පැමිණිලි  946ක් විමර්ශනය  ඡනා කිරීමට ද ඉතිරි පැමිණිලි 264 සඳහා ඡවනේ ආයතන වලින්ව හා නීති 

අංශඡයන්ව වාර්තා කැඳීමට ද නියම කර ඇත. 

 

 

 

 

2019 වර්ෂෂහේ එක් එක් කාර්ෂතුව තුළ ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

 

පළමු කාර්ෂතුව තුළ ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 717 

හදවන කාර්ෂතුව තුළ ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 916 

හතවන කාර්ෂතුව තුළ ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 866 

 තරවන කාර්ෂතුව තුළ ලැබී ඇති පැමිණිලි  සංඛ්යාව 806 

2019 වර්ෂෂය තුළ ලැබී ඇති මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව 3,305 

 

  

264

946

2,095

3,305

හවනත් ආයතන වලින්  ා නීති අංශහයන්

වාර්ෂතා කැඳවීමට තීරණය කර ඇති  පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 

විමර්ෂශනය  හනා කිරීමට තීරණය කර ඇති 

පැමිණිලි සංඛ්යාව

වැඩි දුර විමර්ෂශනය සඳ ා තීරණය කර  ඇති

පැමිණිලි සංඛ්යාව

ලද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව 
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2.1.2. වැටලීේ 

2019 වර්ෂය  තුළ සාර්ථක අල්ලසේ වැටලීම් 39 ක් සිදු කර සැකකරුවන්ව 45 ඡදඡනකු අේඅඩංගුවට 

ඡගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  වර්ෂෂහේ එක් එක් කාර්ෂතුව තුළ වැටලීේ වලින් අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්යාව 

 

පළමු කාර්ෂතුව  තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්  සංඛ්යාව 16 

හදවන කාර්ෂතුව තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්  සංඛ්යාව 04 

හතවන කාර්ෂතුව තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්  සංඛ්යාව 10 

 තරවන කාර්ෂතුව  තුළ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්  

සංඛ්යාව 
15 

2019 වර්ෂෂය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් මුළු සැකකරුවන් සංඛ්යාව 45 

 

2019.01.01  දින  සිට 2019.12.31 දින  දක්වා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් 

අනු 
අංකය 

ආයතනය 
අේඅඩංගුවට ගේ 
නිලධාරීයාඡේ 

තනතුර 

අේ 
අඩංගුවට 
ගේ 

සංඛ්යාව 

අේ 
අඩංගුවට 
ගේ මුළු 
සංඛ්යාව 

සාර්ථක 
වැටලීම් 
ගණන 

1 

ශ්රී ලංකා 
ඡපාලීසිය 

 

සහකාර ඡපාලිසේ 
අධිකාරී 

01 

11 10 

ඡපාලිසේ පරීක්ෂක 01 

ඡපාලිසේ සැරයන්ව 02 

ඡපාලිසේ 
ඡකාසේතාපල් 

07 

45

39

35 40 45 50

අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්යාව

සාර්ෂථක අල්ලස් වැටලීේ

සංඛ්යාව
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අනු 
අංකය 

ආයතනය 
අේඅඩංගුවට ගේ 
නිලධාරීයාඡේ 

තනතුර 

අේ 
අඩංගුවට 
ගේ 

සංඛ්යාව 

අේ 
අඩංගුවට 
ගේ මුළු 
සංඛ්යාව 

සාර්ථක 
වැටලීම් 
ගණන 

2 
අධයාපන 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

විදුහල්පති 04 

06 06 පාසල් මුරකරු 01 

පාසල් කාර්ය 
සහායක 

01 

3 
ප්රාඡේශීය ඡල්කම් 

කාර්යාල 

පරිපාලන ග්රාම 
නිලධාරි 

01 

04 04 
ග්රාම  නිලධාරි 01 

ආර්ික සංවර්ධන 
නිලධාරි 

01 

ඉඩම් නිලධාරි 01 

4 ප්රාඡේශීය සභා තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01 01 

5 මහවැලි අධිකාරිය 
ඒකක 

කළමනාකරු 
02 02 02 

6 

භූ විදයා හා පතල් 
කැනීම් 

කාර්යාංශය 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

01 01 01 

7 

ඡගාවිජන 
සංවර්ධන 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

කෘිකර්ම 
පර්ඡේෂණ හා 

නිෂේපාදන සහකාර 

 

02 04 02 

සංවර්ධන නිලධාරී 02 

8 
මාර්ගසේථ මගී 

ප්රවාහන අධිකාරිය 
ධාවන 

කළමනාකරු 
01 01 01 

9 
සමෘේධි සංවර්ධන 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

සමෘේධි සංවර්ධන 
නිලධාරී 

02 02 02 

10 
ශ්රී ලංකා ගමනා 
ගමන මණ්ඩඩලය 

ජංගම ටිකට්පේ 
පරීක්ෂක 

02 
03 01 

ලිපිකරු 01 

11 
මඡහේසේරාේ 
අධිකරණය 

සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 01 

12 
සුරාබදු 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 
සුරාබදු නියාමක 01 01 01 

13 
විදුලිබල 
මණ්ඩඩලය 

කම්බි මාර්ගකරු 01 
02 02 

විදුලි කාර්මික 01 

14  

සිවිල් නිලධාරි 05 05 04 

විරාමික ඉඩම් 
නිලධාරි 

01 01 01 

මුළු සංඛ්යාව 45 39 
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2.1.3. විමර්ෂශන කටයුතු 
 

2019 වර්ෂය තුළ විමර්ශන කටයුතු අවසන්ව කළ ඡගානු සංඛ්යාව 4,352 කි. ඡමම කාර්තුව තුළ 

අවසන්ව කරන ලද ඡගානු සංඛ්යාව  එක් එක් කාර්තුව  අනුව පහත පරිදි ඡේ. 
 

2019 වර්ෂෂහේ එක් එක් කාර්ෂතුව තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ හගානු සංඛ්යාව 

පළමු කාර්ෂතුව තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ හගානු සංඛ්යාව 1,129 

හදවන කාර්ෂතුව තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ හගානු සංඛ්යාව 1,032 

හතවන කාර්ෂතුව තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ හගානු සංඛ්යාව 1,122 

 තරවන කාර්ෂතුව තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ හගානු සංඛ්යාව 1,069 

2019 වර්ෂෂය තුළ විමර්ෂශන අවසන් කළ මුළු හගානු සංඛ්යාව 4,352 

 

2.1.4. නඩු පැවරීේ 

2019 වර්ෂය තුළ මඡහේසේරාේ අධිකරණඡේ නු 09 ක්  ද,මහාධිකරණඡේ නු 34 ක් ද, ිපුේගල 

විඡශේෂ මහාධිකරණඡේ නු 03 ක් ද ඡලස පැවරූ මුළු නු සංඛ්යාව 46 කි. 
 

2.1.4.1.    2019.01.01 දින සිට 2019.12.31  දින දක්වා නඩු පවරන ලද චූදිතයන් 
 

         චූදිතයින් (මහ ්ස්රාත් අධිකරණය) 

• ඡපාලිසේ ඡකාසේතාපල් 2 

• ඡපාලිසේ සැරයන්ව 4 

• සේථානභාර නිලධාරි 1 

• කාර්යාල කාර්ය සහායක 1 

• ඡේලා සටහන්වකරු 1 

• සිවිල් පුේගලයන්ව   1 
 

චූදිතයින් (ම ාධිකරණය)  

• ස කාර හපාලිස් අධිකාරි   1 • දුේරිය සාමානයාධිකාරි  1 

• උප හපාලිස ්පරීක්ෂක  1 • හිටපු නගරාධිපති  1 

• හජයෂ්ඨ තක්හස්රුකරු   1 • ජනපද නිලධාරි   1 

• අඩවි වන නිලධාරි  1 • ඒකක කළමනාකරු  1 

• බීට්ටූ වන නිලධාරි                                           1 • සිවිල් පුේගලයින්  3 

• මධයස්ථාන මුරකරු  1 • විශ්රාමික අතිහර්ෂක සාමානයාධිකාරී 1 

• ග්රාම නිලධාරි  1 • හිටපු දූේරිය සාමානයාධිකාරි  1 

• නිෂප්ාදන ස කාර  1 • කාර්ෂයාල කාර්ෂය ස ායක  3 

• හිටපු ගුවන් හස්වා අමාතය  1 • හපාලිස ්හකාස්තාපල්   8 
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• හපාලිස ්සැරයන්  2 • කේකරු  1 

• විදු ල්පති  2 • වන ක්හෂ්ර ස කාර  1 

• නිහයෝජය විදු ල්පති  1 • හිමිකේ විමර්ෂශන නිලධාරි  1 

• නීති ස කාර  1 • ස කාර හිමිකේ විමර්ෂශන නිලධාරි  1 

• සූර කමිටු සාමාජික  1 • හපාලිස ්පරීක්ෂක 2 

• දුේරිය වාණිජ අධිකාරි  1 • ඉඩේ නිලධාරි 1 

 

චූදිතයින් (ත්රිපුේගල ම ාධිකරණය) 

• විහශ්ෂඥ වවදය  1 • පාර්ෂලිහේන්තු මන්ත්රි   1 

• ජනාධිපති කාර්ෂයමණ්ඩල ප්රධානි   1 • ලංකා සහතාස ආයතනහේ සභාපති   1 

• රාජය දැව සංස්ථාහේ සභාපති  1   

2.1.5. නඩු අවසන් කිරීේ.. 

2019 වර්ෂය තුළ මඡහේසේරාේ අධිකරණඡේ නු 20 ක් ද මහාධිකරණඡේ නු 75ක් ද ඡලස නු 95ක් 

අවසන්ව කර ඇත. 

මඡහේසේරාේ අධිකරණය - 20 

 

මහාධිකරණය - 75 

 

 අල්ලස් දූෂණ 

වත්කේ බැර 

කේ හ ළි 

හනාකිරීම 

එකතුව 

වරදකරු 03 03 00 06 

නිවැරදිකරු 06 02 05 13 

ඡවනේ 01 00 00 01 

එකතුව 20 

 අල්ලස් 
අයුතු වත්කේ 

ඉපයීම 
එකතුව 

 
වරදකරු 

 

40 

 

00 

 

40 

 
නිවැරදිකරු 

 

32 

 

00 

 

32 

 
ඡවනේ 

 

03 

 

00 

 

03 

එකතුව 75 



වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - CIABOC  2019 
 

17 | P a g e  
 

2.1.6. විත්තිකරුවන් වරදකරුවන් කිරීේ 

2019 වර්ෂය තුළ අවසන්ව වූ නු 95 කින්ව නු 46 ක විේතිකරුවන්ව 54 ඡ දඡනකු වරදකරුවන්ව 

කිරීමට අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාවට හැකි ී ඇත. 
 

2019 වර්ෂෂහේ එක් එක් කාර්ෂතුව තුළ විත්තිකරුවන් වරදකරුවන් වූ නු සංඛ්යාව 

පළමු කාර්තුව තුළ විේතිකරුවන්ව වරදකරුවන්ව වූ  නු සංඛ්යාව 18 

ඡදවන කාර්තුව තුළ විේතිකරුවන්ව වරදකරුවන්ව වූ  නු සංඛ්යාව 07 

ඡතවන කාර්තුව තුළ විේතිකරුවන්ව වරදකරුවන්ව වූ  නු සංඛ්යාව 12 

හතරවන කාර්තුව තුළ විේතිකරුවන්ව වරදකරුවන්ව වූ  නු සංඛ්යාව 09 

2019 වර්ෂය තුළ විේතිකරුවන්ව වරදකරුවන්ව වූ මුළු නඩු සංඛ්යාව 46 
 

2019.01.01  දින  සිට 2019.12.31 දින  දක්වා විත්තිකරුවන් වරදකරුවන් වූ සංඛ්යාව 

අනු 

අංකය 
ආයතනය 

වරදකරුවන් වූ 

නිලධාරීයාහේ තනතුර 

වරදකරුවන් 

වූ සංඛ්යාව 

වරදකරුවන් 

වූ මුළු 

සංඛ්යව 

වරදකරුවන් 

වූ නඩු 

සංඛ්යාව 

1 
ශ්රී ලංකා 
ඡපාලීසිය 

 

ඡජයෂේඨ ඡපාලිසේ අධිකාරී 01 

14 12 

ඡපාලිසේ පරීක්ෂක 01 

උප ඡපාලිසේ පරීක්ෂක 01 

ඡපාලිසේ සැරයන්ව 04 

ඡපාලිසේ ඡකාසේතාපල් 60  

කාර්යාල කාර්ය සහායක 01 

2 
ප්රාඡේශීය ඡල්කම් 

කාර්යාල 

ප්රාඡේශීය ඡල්කම් 01 

80  08 ක්ඡෂේර නිලධාරි 01 

ග්රාම නිලධාරි 60  

3 
පළාේ පාලන 
ආයතනය 

සභාපති 02 

40  40  තාක්ෂණ නිලධාරී 01 

සමාගම් අධිකාරි 01 

4 
වනජීී 

සංරක්ෂණ 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

වනජීී නිලධාරී 20  

08 05 

අඩවි වන නිලධාරි 01 

අඩවි වන ජීී සහකාර 01 

බීට්ටු වන නිලධාරි 01 

අඩවි වන ජීවි නිලධාරි 01 

වන ආරක්ෂක 01 

ක්ඡෂේර වන සහකාර 01 

5 
කම්කරු 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 
කම්කරු නිලධාරි 02 02 02 

6 
සේව නිශේපාදන 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

සේව සංවර්ධන 
උපඡේශක 

01 01 01 

7 
සුරාබදු 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

සුරාබදු නිලධාරී 01 
02 02 

සුරාබදු ආරක්ෂක 01 
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අනු 

අංකය 
ආයතනය 

වරදකරුවන් වූ 

නිලධාරීයාහේ තනතුර 

වරදකරුවන් 

වූ සංඛ්යාව 

වරදකරුවන් 

වූ මුළු 

සංඛ්යව 

වරදකරුවන් 

වූ නඩු 

සංඛ්යාව 

8 
දුම්රිය 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා සැරයන්ව 01 
02 01 

ටිකට්පේ නිලධාරි 01 

9 
උසසේ තාක්ෂණ 
ආයතනය 

ගබඩා භාරකරු 01 01 01 

10 

දිසේික් 
මඡහේසේරාේ 
අධිකරණය 

කළමනාකරණ සහකාර 
නිලධාරි 

01 01 01 

11 
මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
ලිපිකරු 01 01 01 

12 
සමුපකාර ඡතාග 
ඡවළඳ සංසේථාව 

වැඩ බලන 
සාමානයාධිකාරි 

01 01 01 

13 

දැව සංසේථාව සභාපති 01 

02 01 
ජනාධිපති 
ඡල්කම් 
කාර්යාලය 

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩඩල  
ප්රධානි 

01 

14 
ඡගාවිජන ඡසේවා 
මධයසේථානය 

ඡගාවිජන සංවර්ධන 
නිලධාරි 

01 
02 01 

වෘේතීය කළමනාකරු 01 

  සිවිල් පුේගලයන්ව 05 05 05 

මුළු සංඛ්යාව 54 46 

 

2.1.7.  දූෂණ නිවාරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීහේ වැඩසට න් 
 

අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

1 2019.01.11 
සබරගමුව පළාඡේ කාර්මික 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම. 

රේනපුර 
රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 

පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

2 2019.01.17 
සමාගම් ඡරජිසේටාර් 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 

නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව සඳහා අල්ලසේ 
ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන 

පිළිබඳ මනා අවඡබෝධයක් ලබා දීම 

3 2019.01.22 
පරිපාලන ඡසේවඡේ තුන්වවැනි 
ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව දැනුවේ 

කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

4 2019.01.22 
ගාල්ල සේධර්මරාජ 

විදයාලඡේ සිසුන්ව දැනුවේ 
කිරීම 

ගාල්ල 
පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

5 2019.01.23 
බටඡපාල මධය මහා  

විදයාලඡේ ගුරුවරුන්ව සහ  
සිසුන්ව දැනුවේ කිරීම 

බටඡපාල 
ගුරුවරුන්ව හා සිසුන්වඡේ දැනුම හා 

ආකල්ප වර්ධනය කිරීම 

6 2019.01.25 
ගම්පහ කලාප අධයාපන 
කාර්යාලඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ගම්පහ 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

7 2019.01.31 
අේතනගල්ල ඡකාට්ඨාසඡේ 
ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව දැනුවේ 

කිරීම 
නිට්ටඹුව 

අල්ලසේ  ඡහෝ දූෂණ කටයුතුවලින්ව 
වැළකී සිටීඡම් වැදගේකම පහදා 

දීම 

8 2019.02.07 
ගාල්ල සවුේලන්ව් විදයාලඡේ 

සිසුන්ව දැනුවේ කිරීම 
ගාල්ල 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

9 2019.02.08 
ගාල්ල සවුේලන්ව් විදයාලඡේ 

සිසුන්ව දැනුවේ කිරීම 
ගාල්ල 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

10 2019.02.11 
ගාල්ල මහින්වද  විදයාලඡේ 
ශිෂය නායකයින්ව දැනුවේ 

කිරීම 
ගාල්ල 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

11 2019.02.12 

ගාල්ල මහින්වද  විදයාලඡේ 9 
වන ඡරේණිඡේ සිසුන්ව, 

ගුරුවරුන්ව හා ඡදමාපියන්ව 
දැනුවේ කිරීම 

ගාල්ල 
පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

12 2019.02.14 
ගාල්ල විදයාඡලෝක  

විදයාලඡේ සිසුන්ව දැනුවේ 
කිරීම 

ගාල්ල 
පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

13 2019.02.14 

ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී 
ඡසේවඡේ තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ 
නිලධාරීන්ව 50 ක් දැනුවේ 

කිරීම 

ඡකාළඹ 
රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 

පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

14 2019.02.14 
ආධුනික ඡපාලිසේ 

ඡකාසේතාපල්වරුන්ව දැනුවේ 
කිරීම 

කිරුළපන 
අල්ලසේ පනත සම්බන්වධව නීති හා 

අනු නීති හඳුන්වවා දීම 

15 2019.02.14 
ආධුනික ඡපාලිසේ 

ඡකාසේතාපල්වරුන්ව දැනුවේ 
කිරීම 

මිරිහාන 
අල්ලසේ පනත සම්බන්වධව නීති හා 

අනු නීති හඳුන්වවා  දීම 

16 2019.02.17 
අධිකරණ අමාතයාංශඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
අල්ලසේ  ඡහෝ දූෂණ කටයුතුවලින්ව 
වැළකී සිටීඡම් වැදගේකම පහදා 

දීම 

17 2019.03.05 
ගල්ගමුව කලාපඡේ කාර්මික 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ගල්ගමුව 
අල්ලසේ පනත සම්බන්වධව නීති හා 

අනු නීති හඳුන්වවා දීම 

18 2019.03.06 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී 

ඡසේවඡේ නවක නිලධාරීන්ව 
40ක් දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

19 2019.03.07 
ආනයන හා අපනයන පාලන 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
අල්ලසේ  ඡහෝ දූෂණ කටයුතුවල 
ඡයදීම තුළින්ව ඇති වන ප්රතිවිපාක 
සම්බන්වධඡයන්ව දැනුවේ කිරීම 

20 2019.03.13 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම  

21 2019.03.19 
රේනපුර දිසේික්කඡේ සිවිල් 
සංවිධාන දැනුවේ කිරීම 

රේනපුර 

රේනපුර දිසේික්කඡේ සිවිල් 
සංවිධාන සමාජිකයන්ව හට 

ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ කාර්යභාර්ය 
පිළිබඳව දැනුවේ කිරීම 

22 2019.03.25 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

23 2019.03.26 
සුසැදි ඡේශයක් උඡදසා වන 
ජනතා ඡමඡහවර පිළිබඳව 

දැනුවේ කිරීම 
අනුරාධපුර 

අනුරාධපුර දිසේික් සේඡේච්ඡා 
සංවිධාන සාමාජිකයින්ව දැනුවේ 

කිරීම 

24 2019.03.27 
මාතර අධයාපන කලාපඡේ 
විදුහල්පතිවරුන්ව දැනුවේ 

කිරීම 
මාතර 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

25 2019.03.28 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

26 2019.04.01 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

27 2019.04.01 
ආධුනික ඡපාලිසේ ඡකාසේතාපල් 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

නිකවැරටිය 
ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව අල්ලස හා 
දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම  

28 2019.04.04 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

29 2019.05.04 
ආධුනික ඡපාලිසේ ඡකාසේතාපල් 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

පහළගම 
ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව අල්ලස හා 
දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම  

30 2019.05.15 
ගණකාධිකාරී ඡසේවඡේ නවක 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

31 2019.05.17 
තංගල්ල අධයාපන කලාපඡේ 
විදුහල්පතිවරුන්ව හා අධයාපන 
අධයක්ෂවරුන්ව දැනුවේ කිරීම 

තංගල්ල 
පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

32 2019.06.10 
අකුරැසේස අධයාපන කලාපඡේ 
විදුහල්පතිවරුන්ව  දැනුවේ 

කිරීම 
අකුරැසේස 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

33 2019.06.11 
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිඡේ 
ක්ඡෂේර නිලධාරීන්ව 150ක් 

දැනුවේ කිරීම 
තඹුේඡේගම 

අල්ලස හා දූෂණ සම්බන්වධව 
දැනුවේ කිරීම 

34 2019.06.12 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

35 2019.06.17 
ඡදනියාය අධයාපන කලාපඡේ 
විදුහල්පතිවරුන්ව දැනුවේ 

කිරීම 
ඡමාරවක 

විදුහල්පතිවරුන්ව දැනුවේ කිරීම 
මගින්ව සුපිළිපන්වන පාසල් බිහි කිරිම 

36 2019.06.18 
අධයාපන අමාතයාංශඡේ 
මාණ්ඩඩලික නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

අල්ලස හා දූෂණය වැළැක්ීම 
සඳහා නිවාරණ ක්රමඡේදයක් සකසේ 

කිරීම 

37 2019.06.19 
යාපනය පළාේ සභාඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

කිලිඡනාච්චිය 
අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 

කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම 

38 2019.06.19 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
(SLIDA) 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

39 2019.06.20 
කිලිඡනාච්චිය පළාේ සභාඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

කිලිඡනාච්චිය 
අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 

කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම 

40 2019.06.21 
රථවාහන රාජකාරිවල නියුතු 
කණිෂේඨ ඡරේණිඡේ ඡපාලිසේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 

අල්ලසේ ලබා ගේ නිලධාරීන්වට 
නීතිය ක්රියාේමක කිරීමට වඩා 

දැනුවේ කිරීම තුළින්ව වරදට ඡයාමු 
ීම වළක්වා ගැනීම 

41 2019.06.22 
උතුරු පළාේ සභාඡේ 

නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 
වේනියාව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 

බිහි කිරීම 

42 2019.06.23 
උතුරු පළාේ සභාඡේ 

නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 
වේනියාව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 

බිහි කිරීම 

43 2019.06.24 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

මන්වනාරම 
අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 

කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම 

44 2019.06.25 
උතුරු පළාේ සභාඡේ 

නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 
මන්වනාරම 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 

බිහි කිරීම 

45 2019.06.25 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

46 2019.06.27 
ඡකාළඹ මහ නගර සභාඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
අල්ලස හා දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම  

47 2019.06.27 
වයඹ පළාේ පාලන 

ආයතනඡේ නවක කාන්වතා 
සභිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

වාරියඡපාළ 
අල්ලස හා දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම  
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

48 2019.06.28 
ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිඡේ 
ක්ඡෂේර නිලධාරීන්ව 217ක් 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

අල්ලස හා දූෂණ සම්බන්වධව 
දැනුවේ කිරීම 

49 2019.06.28 
අනුරාධපුර දිසේික්කඡේ රාජය 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

අනුරාධපුර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

50 2019.06.28 
අනුරාධපුර දිසේික්කඡේ 

පාසල් සිසුන්ව 300 ක් දැනුවේ 
කිරීම 

අනුරාධපුර 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම 
ක්රියාවට නැන්වීම 

51 2019.07.02 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

52 2019.07.02 
පරදූව කනිෂේඨ විදයාලඡේ 

සිසුන්ව හා ඡදමාපියන්ව දැනුවේ 
කිරීම 

පරදූව 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම 
ක්රියාවට නැංීම 

53 2019.07.02 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුලින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

54 2019.07.03 
නැඡගනහිර පළාේ සභාඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

55 2019.07.03 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

මඩකලපුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

56 2019.07.04 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

57 2019.07.05 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

අම්පාර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

58 2019.07.06 
නැඡගනහිර පළාේ සභාඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

මඩකලපුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

59 2019.07.06 
මහවැලි අධිකාරිඡේ 

නිලධාරීන්ව 60ක් දැනුවේ 
කිරීම 

ගිරාඳුරුඡකෝට්ඡට් 
අල්ලස හා දූෂණය පිටු දැකීම 
පිළිබඳ වගකීම පහදාදීම 

60 2019.07.09 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

නුවරඑළිය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

61 2019.07.10 
නුවරඑළිය පළාේ පාලන 
ආයතනඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
නුවරඑළිය 

අල්ලස හා දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ 
කිරීම  

62 2019.07.16 
ඡරජිසේරාර් ජනරාල් 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 

නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 
බේතරමුල්ල 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 
නිලධාරීන්වඡේ ගුණාේමක ඡසේවය 

ඉහළ නැංීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

63 2019.07.17 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

64 2019.07.25 
ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා ඡපාලිසේ 
ඡසේවා බලකාඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡපාල්ඡහේන්වඡගාඩ 

අල්ලසේ ලබා ගැනීම හා දූෂණ 
ඡ ෝදනා විමර්ශන නීතිය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරීම 

65 2019.07.25 
වලසේමුල්ල අධයාපන 

කලාපඡේ විදුහල්පතිවරුන්ව 
91ක් දැනුවේ කිරීම 

වලසේමුල්ල 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම 
ක්රියාවට නැංීම 

66 2019.07.25 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

67 2019.07.26 
ගාල්ල දිසේික් ඡල්කම් 

කාර්යාලඡේ නිලධාරීන්ව 10 ක් 
දැනුවේ කිරීම 

ගාල්ල 

සුපිළිපන්වන සමාජ සේථාපිත කිරීම 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම හා ජාතික 
ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාවට 

නැංීම 

68 2019.07.29 
ගම්පහ අධයාපන කලාපඡේ 
නිලධාරීන්ව  60ක් දැනුවේ 

කිරීම 
ගම්පහ 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

69 2019.07.29 
ගම්පහ යඡසෝදරා ඡේවි 

බාලිකා විදුහඡල් සිසුවියන්ව 
325ක් දැනුවේ කිරීම 

ගම්පහ 
පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

70 2019.07.31 

බසේනාහිර පළාඡේ හා 
සබරගමුව පළාඡේ ජාතික 

පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ව 300ක් 
දැනුවේ කිරිම 

ඡකාළඹ 
රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 

පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

71 2019.08.02 

මධයම, උතුරු මැද හා වයඹ 
පළාේ ජාතික පාසල් 
විදුහල්පතිවරුන්ව 297ක් 

දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 

පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

72 2019.08.05 
ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ව 

20 ක් දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

පාසල් තුළ සුපිළිපන්වන සමාජ 
සේථාපිත කිරීම පිළිබඳ දැනුවේ 

කිරීම 

73 2019.08.08 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

මාතඡල් 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

74 2019.08.09 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

මාතඡල් 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

75 2019.09.03 
රාජය කළමනාකරණ සහකාර 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
රාජය කළමනාකරණ සහකාර 

නිලධාරීන්වඡේ ගුණාේමක ඡසේවය 
ඉහළ නැංීම 

76 2019.09.03 

හලාවත නගර සභා මන්වී 
මණ්ඩඩලය හා කාර්යය 

මණ්ඩඩලය ඇතුළුව නිලධාරීන්ව 
90 ක් දැනුවේ කිරීම 

හලාවත 
අල්ලස හා දූෂණය පිළිබඳව 

දැනුවේ කිරීම 

77 2019.09.05 
රාජය කළමනාකරණ සහකාර 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
රාජය කළමනාකරණ සහකාර 

නිලධාරීන්වඡේ ගුණාේමක ඡසේවය 
ඉහළ නැංීම 

78 2019.09.05 
මන්වනාරම් අධයාපන 

කලාපඡේ පාසල් සිසුන්ව 300ක් 
දැනුවේ කිරීම 

මන්වනාරම 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

79 2019.09.05 
මන්වනාරම් දිසේික් ඡල්කම් 
කාර්යාලඡේ රාජය නිලධාරීන්ව 

100 ක් දැනුවේ කිරීම 
මන්වනාරම 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

80 2019.09.06 
යාපනය අධයාපන කලාපඡේ 
පාසල් සිසුන්ව 300ක් දැනුවේ 

කිරීම 
යාපනය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

81 2019.09.06 
යාපනය දිසේික් ඡල්කම් 

කාර්යාලඡේ රාජය නිලධාරීන්ව 
100ක් දැනුවේ කිරීම 

යාපනය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

82 2019.09.09 

මීගමුව අධයාපන කලාපඡේ  
විදුහල්පතිවරුන්ව සහ 

අධයාපන නිලධාරීන්ව 150ක් 
දැනුවේ කිරිම 

මීගමුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

83 2019.09.17 
මධයම පළාේ සභාඡේ රාජය 
නිලධාරීන්ව 200ක් දැනුවේ 

කිරිම 
කුණ්ඩඩසාඡල් 

මධයම පළාේ රාජය නිලධාරීන්වඡේ 
දැනුම, කුසලතා, හා ආකල්ප 
වර්ධනය තුලින්ව ජනතා හිතවාදී 
විශිෂේට රාජය ඡසේවයක් සේථාපිත 

කිරිම 

84 2019.09.17 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 
කාර්ය මණ්ඩඩල නිලධාරීන්ව 

70ක් දැනුවේ කිරිම 
රාජගිරිය 

අල්ලස හා දූෂණය පිළිබඳව 
දැනුවේ කිරීම 

85 2019.09.20 
ිකුණාමලය අධයාපන 

කලාපඡේ පාසල් සිසුන්ව 300ක් 
දැනුවේ කිරීම 

ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

86 2019.09.20 
ිකුණාමලය දිසේික් ඡල්කම් 
කාර්යාලඡේ රාජය නිලධාරීන්ව 

100ක් දැනුවේ කිරීම 
ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

87 2019.09.21 
රුවන්වවැල්ල රාජසිංහ 

විදයාලඡේ කාර්ය මණ්ඩඩලය 
දැනුවේ කිරිම 

රුවන්වවැල්ල 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

88 2019.09.24 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 
කාර්ය මණ්ඩඩල නිලධාරීන්ව 

70ක් දැනුවේ කිරිම 
රාජගිරිය 

අල්ලස හා දූෂණය පිළිබඳව 
දැනුවේ කිරීම 

89 2019.09.27 
ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව දැනුවේ 

කිරීම 
ගම්ඡපාල 

ඡපාලිසේ නිලධාරීන්ව අල්ලස හා 
දූෂණ පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම  

90 2019.09.27 

ඡහෝමාගම අධයාපන 
කලාපඡේ  විදුහල්පතිවරුන්ව 
සහ අධයාපන නිලධාරීන්ව  
120ක් දැනුවේ කිරිම 

ඡහෝමාගම 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

91 2019.09.27 
ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා  නිලධාරීන්ව 

40ක් දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

අල්ලසේ ලබා ගැනීම හා දූෂණ 
ඡ ෝදනා විමර්ශන නීතිය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරීම 

92 2019.10.02 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  

ඡසේවඡේ තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 
රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 

පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

93 2019.10.04 
මධයම පළාේ ප්රධාන ඡල්කම් 
කාර්යාලඡේ නිලධාරීන්ව 300ක් 

දැනුවේ කිරිම 
නුවර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

94 2019.10.08 
මධයම පරිසර අධිකාරිඡේ 
කාර්යය මණ්ඩඩලය දැනුවේ 

කිරීම 
බේතරමුල්ල 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

95 2019.10.10 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

96 2019.10.11 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 
කාර්ය මණ්ඩඩල නිලධාරීන්ව 
250ක් දැනුවේ කිරිම 

ගම්පහ 
අල්ලස හා දූෂණය පිළිබඳව 

දැනුවේ කිරීම 

97 2019.10.19 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

අඩාලච්ඡච්න 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

98 2019.10.20 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

මඩකලපුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

99 2019.10.24 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

100 2019.10.24 
අම්පාර දිසේික්කඡේ පාසල් 
සිසුන්ව 300ක් දැනුවේ කිරීම 

අම්පාර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

101 2019.10.24 
අම්පාර දිසේික් ඡල්කම් 

කාර්යාලඡේ රාජය නිලධාරීන්ව 
100ක් දැනුවේ කිරීම 

අම්පාර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

102 2019.10.25 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන ඡසේවඡේ 
තුන්වවැනි ඡරේණිඡේ නිලධාරීන්ව 

දැනුවේ කිරීම 
ඡකාළඹ 

රාජය නිලධාරීන්ව අල්ලස හා දූෂණ 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

103 2019.10.25 
මඩකලපුව දිසේික්කඡේ 

පාසල් සිසුන්ව 300ක් දැනුවේ 
කිරීම 

මඩකලපුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

104 2019.10.25 
මඩකලපුව දිසේික් ඡල්කම් 
කාර්යාලඡේ රාජය නිලධාරීන්ව 

100ක් දැනුවේ කිරීම 
මඩකලපුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

105 2019.10.28 
රථවාහන රාජකාරිවල නියුතු 
කණිෂේඨ ඡරේණිඡේ ඡපාලිසේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 

අල්ලසේ ලබා ගේ නිලධාරීන්වට 
නීතිය ක්රියාේමක කිරීමට වඩා 

දැනුවේ කිරීම තුළින්ව වරදට ඡයාමු 
ීම වළක්වා ගැනීම 

106 2019.10.29 

නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන 
හා උසසේ අධයාපන 

අමාතයාංශඡේ උසසේ අධයාපන 
අංශඡේ නිලධාරීන්ව 120 ක් 

දැනුවේ කිරීම. 

ඡකාළඹ 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

107 2019.10.30 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

ිකුණාමලය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

108 2019.10.31 
සිවිල් සංවිධාන, ඡවළඳ සංගම් 

හා ප්රාඡේශීය සභා 
සාමාජිකයින්ව දැනුවේ කිරීම 

නුවරඑළිය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 
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අනු 

අංකය 
දිනය වැඩසට න /කාර්ෂයය ස්ථානය අරමුණ 

109 2019.11.05 
සුරාබදු ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ 
කාර්ය මණ්ඩඩල නිලධාරීන්ව 
260ක් දැනුවේ කිරිම 

ඡකාළඹ 
අල්ලස හා දූෂණය පිළිබඳව 

දැනුවේ කිරීම 

110 2019.12.09 
දූෂණ විඡරෝධී දිනය 

ඡවනුඡවන්ව මහජනතාව ලක්ෂ 
03ක් දැනුවේ කිරීම. 

ඡකාළඹ ඡකාටුව 
දුම්රිය ඡපාල 
පරිරය 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

111 2019.12.16 
කුරුණෑගල ප්රඡේශඡේ 

කාන්වතා සංගම් සාමාජිකාවන්ව 
දැනුවේ කිරීම 

අනුරාධපුර 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

112 2019.12.17 
ආරච්චිකට්ටුව ප්රාඡේශීය 
සභාඡේ නිලධාරීන්ව දැනුවේ 

කිරිම 
ආරච්චිකට්ටුව 

අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය 
කිරීම තුළින්ව සුපිළිපන්වන සමාජයක් 
බිහි කිරීම හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම 

113 2019.12.26 
දඹුල්ල අලගමුව ඡගාවි 

සංවිධානඡේ සාමාජිකයින්ව 
100ක් දැනුවේ කිරීම 

දඹුල්ල 
අල්ලස හා දූෂණය පිටු දැකීම 
පිළිබඳ වගකීම පහදාදීම 

114 2019.12.26 
මහවැලි අධිකාරිඡේ 

නිලධාරීන්ව 150ක් දැනුවේ 
කිරීම 

දඹුල්ල 
අල්ලස හා දූෂණය පිටු දැකීම 
පිළිබඳ වගකීම පහදාදීම 

115 2019.12.26 
දඹුල්ල ගල්කිරියාගම ඡගාවි 
සංවිධානඡේ සාමාජිකයින්ව 
100ක් දැනුවේ කිරීම 

දඹුල්ල 
අල්ලස හා දූෂණය පිටු දැකීම 
පිළිබඳ වගකීම පහදා දීම 

116 2019.12.27 
රථවාහන රාජකාරිවල නියුතු 
කණිෂේඨ ඡරේණිඡේ ඡපාලිසේ 
නිලධාරීන්ව දැනුවේ කිරීම 

ඡකාළඹ 

අල්ලසේ ලබා ගේ නිලධාරීන්වට 
නීතිය ක්රියාේමක කිරීමට වඩා 
දැනුවේ කිරීම තුළින්ව වරදට 
ඡයාමුීම වළක්වා ගැනීම 

2.2.  විහශෂ් ජයග්ර ණ 

2.2.1.   අණ පනත් හවනස් කිරීම 

• අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ නිර්ඡේශ සහ මූලික ඡකටුම්පේ 

අනුව, 2019 අංක 03 දරන පරීක්ෂණ ඡකාමිෂන්ව සභා සංඡශෝධන පනත පාර්ලිඡම්න්වතුඡේ දී 

සම්මත කර ගැනීම.  

• සංගෘහිත පනේ ඡකටුම්පත සැකසීම සඳහා නීති ඡකටුම්පේ  සම්පාදකතුමිය සමඟ සාකච්ඡා 

පවේවා මූලික ඡකටුම්පත යාවේකාලීන කිරීම. 

• සංගෘහිත පනේ ඡකටුම්පත සඳහා මහජන අදහසේ ලබා ගැනීමට පාර්ලිඡම්න්වතුඡේ ආංශික 

අධිකරණ අනු කමිටුව ගම්පහ දිසේික්කඡේ රාජය නිලධාරීන්වඡේ සහ පාර්ශවකරුවන්වඡේ 

අදහසේ ලබා ගැනීමට රැසේී මක් පැවැේීම. 

 

2.2.2.  ශ්රී ලංකාව තුලින් අල්ලස  ා දූෂණය වැලැක්වීම සඳ ා වන ජාතික 

ක්රියාකාරි සැලැස්ම එළිදැක්වීම 

අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව නව මංඡපතක් ඡවත ප්රඡේශ කරමින්ව 

2019.03.18 වන දින අතිගරු ජනාධිපති තුමන්වඡේ ප්රධානේවඡයන්ව, ඉදිරි වසර 05ක කාල සීමාව සඳහා 

වන ජාතික ක්රියාකාරි සැලැසේම එළි දක්වන ලදී. අල්ලසින්ව හා දූෂණඡයන්ව ඡතාර රටක් ඡගාඩනැගීමට 

ප්රජාව විසින්ව හා විවිධ ආයතන ඒකාේමිකව හා ඡවන්ව ඡවන්ව වශඡයන්ව ගත හැකි පියවර ඡමම ක්රියාකාරි 

සැලැසේඡමහි අඩංගුව ඇත.  
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ඡමම ජාතික ක්රියාකාරි සැලැසේම දැවැන්වත මහජන මැදිහේීමක ඡමන්ව ම ඡේශීය හා විඡේශීය විඡශේෂඥ 

දායකේවයක ප්රතිඵලයකි. ඡවනේ රටවල මනා භාවිතාවන්ව හා අේදැකීම් ද උකහා ගනිමින්ව ශ්රී ලංකාවට 

ආඡේණික වන පරිදි හා ඡමරට පවතින සියලු අංශ ආවරණය වන පරිදි ක්රියාකාරි සැලැසේම සකසේ කර 

ඇත.   
 

විඡශේෂඡයන්වම ඡමම ජාතික වැඩපිළිඡවල දියේ කිරීඡම් උේසවයට සමසේත සමාජඡේ හරසේකඩක් 

නි ඡයෝජනය කරන පුේගලයන්ව 1250ක් පමණ සහභාගි විය. රාජය නිලධාරීන්ව හට එම උේසවයට 

ආරාධනා කරන ලේඡේ ඡමම ජාතික වැඩපිළිඡවල සකසේ කිරීඡම් දී ඔවුන්වඡගන්ව ලද අදහසේ එම ක්රියාකාරී 

සැලැසේම තුළ අන්වතර්ගත කර ඇති බැවින්ව ඔවුන්ව එහි ඡකාටසේකරුවන්ව බව අවඡබෝධ කරලීමටය. ඊ ට 

අමතරව ඉදිරිඡේ දී ඡමම වැඩසටහන ක්රියාේමක කළ යුේඡේ ඔවුන්ව විසින්ව බව ඔවුන්වට පසක් 

කරලීමටය. ඡමම උේසවඡේ දී කලාව හා මාධය ඉහළම මට්ටමින්ව භාවිතා කඡළේය. එඡසේම එහි දී ලබා 

ගේ සුපිළිපන්වන ඡායාරූපය ඔවුන්වඡේ කාර්යාලඡේ ඡම්සය මත ආරාධනා පරය සමඟ සිටුවා තබා 

ගැනීමට හැකි වන පරිදි සකසේ කර ඇති නිසා නිරන්වත රඡයන්වම තම වගකීම කවරක්ද යන්වන ඔවුන්ව හට 

ඡමඡනහි වනු ඇත. 

2.2.2.1.  ජාතික ක්රියාකාරි සැලැස්ම එළිදැක්වීහේ උත්සවහේ විහශ්ිත අවස්ථා 
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2.2.2.2.    ජාතික ක්රියාකාරි සැලැස්ම එළිදැක්වීමට සමගාමීව නිකුත් කරන ලද 

ග්රන්ථ 

• සුපිළිපන්ව අේඡපාත 

• තෑගි  රීති අේඡපාත 

• බැඳියාවන්ව අතර ගැටුම් පිළිබඳ රීති අේඡපාත 

• නනතික  සංඡශෝධන සඳහා වන ඡයෝජිත ප්රතිපේති අේඡපාත 
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2.2.3. අමාතය මණ්ඩල අනුමැතියන් ලබා ගැනීම 

• “ජාතික සුපිළිපන්වන සැලැසේම හා සුපිළිපන්වනභාවය ඉහළ නැංීම සඳහා  ක්රියාකාරකම්” සියලුම 

අමාතයාංශ, ඡදපාර්තඡම්න්වතු සහ වයවසේථාපිත මණ්ඩඩල තුළ කඩිනමින්ව ක්රියාේමක කිරීම සඳහා 

අමාතය මණ්ඩඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම. 

• ශ්රී ලංකාව තුළ දූෂණය මැඩලීම සඳහා වන ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම 2019-2023 සඳහා 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම. 

 

2.2.4. වත්කේ බැරකේ ප්රකාශ විදුත් ක්රමයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු ආරේභ 

කිරීම  

රාජය නිලධාරීන්ව තවමේ වේකම් බැරකම් ප්රකාශ ඉදිරිපේ කරනු ලබන්වඡන්ව අතින්ව පුරවන ලද ඡපෝරමයක් 

ඡලසයි. ඡලෝකඡේ ශ්රී ලංකාව තරම් ඡනාදියුණු රටවල් පවා වේකම් බැරකම් ප්රකාශ ඉදිරිපේ කරනු 

ලබන්වඡන්ව විදුේ (online) ක්රමය භාවිතා කරමිනි. ඒ සම්බන්වධඡයන්ව ඡලෝක බැංකු නිඡයෝජිතයන්ව හා  

සේඡලෝඡේනියාව,  ඉන්වදුනීසීයාව වැනි රටවලින්ව පැමිණි විඡශේෂඥයන්ව සමඟ  ඡමම ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ 

නිලධාරීන්ව මූලික සාකච්ඡා අවසන්ව කර ඇත. 

ඒ අනුව අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාව  සංගෘහිත පනත තුළ තිඡබන වේකම් බැරකම් නීතිය සංඡශෝධනය 

කිරීමට අමතරව විදුේ ක්රමය යටඡේ වේකම් බැරකම් ප්රකාශ ඉදිරිපේ කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව  

ICTA ආයතනය සමඟ මූලික වටඡේ  සාකච්ඡා අවසන්ව කර ඇත.  

2.2.5. දූෂණ නඩු හකාළඹ ම ාධිකරණහේ විභාග කිරීමට  ැකිවීම 

අග්රවිනිශේ යකාරතුමාඡේ අනුමැතිය පරිදි අධිකරණ සංවිධාන පනත යටඡේ දූෂණ නු ඡකාළඹ 

මහාධිකරණඡේ විභාග කළ හැකි වන පරිදි ඊට අදාළ ගැසට් පරය අධිකරණ අමාතයතුමිය විසින්ව 2019 

අඡේල් මස සංඡශෝධනය කර ඇත. 

2.2.6. අන්තර්ෂ ජාතික සේබන්ධතා ඉ ළ යාම. 

2.2.6.1. විවෘත රාජය පාලන  වුල්කාරීත්ව සමුළුව පැවැත්වීම 

(Open Government Partnership) 

2019 මැයි 29 සිට 31 දක්වා පවේවන ලද විවෘත රාජය. හවුල්කාරිේවය පිළිබඳ ඡලෝක සමුළුවට 

අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ අධයක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ සරේ 

ජයමාන්වන මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි විය. 

ඡමම විවෘත රාජය හවුල්කාරිේවය යටඡේ අල්ලසේ ඡකාමිසමට සපුරා ගැනීමට ඇති වැදගේ අරමුණු 

කිහිපයකි. ඒවා නම් ඵලදායී දූෂණ නිවාරණ වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම හා ශ්රී ලංකාව තුළ වේකම් 

බැරකම්  ප්රකාශ කිරීඡම් ආයතනික ක්රියාමාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමයි. 

තවද, විවෘත රාජය පාලන හවුල්කාරිේවය (Open Government Partnership) යටඡේ වන ජාතික 

ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාවට නැංීම සඳහා අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සහාව තම සක්රීය දායකේවය ලබා දී 

ඇත. එඡමන්වම, ඡමම ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාේමක කිරීම සම්බන්වධඡයන්ව පවේවන මාසික ප්රගති 

සමාඡලෝ න රැසේී ඡම් රැසේීම්  වාර්තා සැකසීඡම් වගකීම ද අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාවට පැවරී ඇත. 

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

2.2.6.2. යුහරෝපා සංගමහේ(EU) නිහයෝජිතයින් ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම  

යුඡරෝපා ඡවළඳ ඡපාළට යවන ශ්රී ලාංකික ආනයන සඳහා GSP+ පහසුකම යටඡේ බැඳීම් ක්රියාේමක 

කිරීම, නීතිය හා මාර්ගගත (Online) වේකම් ප්රකාශන ක්රමය සංඡශෝධනය කිරීම හා අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ 



වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - CIABOC  2019 
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ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව ශක්තිමේ කිරීඡම් අරමුණු ඡපරදැරි කර ගනිමින්ව 2019 අඡගෝසේතු 

මස 28 වන දින යුඡරෝපා සංගමඡේ නිඡයෝජිතයන්ව පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට පැමි ඡණන ලදි. 

2.2.7. අල්ලස් හකාමිෂන් සභාවට රාජය ගිණුේ කාරක සභාහවන් රන් සේමාන 

ලැබීම 

2017 වර්ෂඡේ රජඡේ මුදල් භාවිතඡේ දී දක්වන ලද ප්රශසේතභාවය ඡවනුඡවන්ව රාජය ගිණුම් කාරක 

සභාව විසින්ව විමර්ශනය කරන ලද රජඡේ විඡශේෂ වැයකිරීම් ඒකකය යටඡේ වන ආයතන 838 ක් 

අතරින්ව අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව 3 වන සේථානය හිමිකරගන්වනා ලදී. ඊට 

අදාළ රන්ව සම්මානය 2019 ජූලි මස 09 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ව අල්ලසේ ඡහෝ දුෂණ 

ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිසඡම් අධයක්ෂ ජනරාල් ඡවත පිරිනමන ලදී. 

2.2.8. නඩු හමහ යවීම පිළිබඳ හන්වාසික පුහුණු වැඩමුළුව 
 

අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ නීති නිලධාරීන්ව සඳහා, නු ඡමඡහය ීම පිළිබඳ ඡන්වවාසික වැඩමුළුවක් 

2019 අඡගෝසේතු මස 10,11 සහ 12 යන දිනවලදී වසේකුව “Citrus” ඡහෝටලඡේ දී පවේවන ලදි.  
 

නු ඡමඡහයීම පිළිබඳ විඡශේෂඥ දැනුමක් සහිත සම්පේ දායකයන්ව සිේඡදඡනකු විසින්ව ඡමම වැඩමුළුව 

ඡමඡහය වන ලදී. 
 

2.2.9. පුහුණුකරුවන් පුහුණුකිරීහේ හන්වාසික වැඩමුළුව 
 

ශ්රී ලංකාඡේ දිසේික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි පුහුණුකරුවන්ව පුහුණු කිරීඡම් වැඩමුළුවක් 2019 

අඡගෝසේතු  මස 23,24,25  යන දිනවල දී  “Negombo Heritons” ඡහෝටලඡේ දී පවේවන ලදී. ඡමම 

වැඩමුළුව සඳහා ජනාධිපති ඡල්කම් උදය ආර්. ඡසනවිරේන මහතා, රාජය පරිපාලන අමාතයාංශඡේ 

ඡල්කම් ඡේ.ඡේ.රේනසිරි මහතා යන මහේවරුන්ව සහභාගී විය. එඡසේම, දිසේික් ඡල්කම්වරුන්ව, 

ප්රාඡේශීය ඡල්කම්වරුන්ව හා අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ නිලධාරීන්ව ඇතුළුව 70 ඡ දඡනකු පමණ ඡමම  

ඡන්වවාසික වැඩමුළු සඳහා සහභාගි විය. 
 

2.2.10. ජාතයන්තර දූෂණ විහරෝධී දිනය 

ජාතයන්වතර දූෂණ විඡරෝධී දිනය සැමරීම ඡේමා කර ගනිමින්ව 2019.12.09 වන දින ඡප.ව.6.00 සිට 

ප.ව. 7.00 දක්වා  අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අල්ලස හා  දූෂණයට එඡරහිව වැඩසටහන්ව රාශියක් 

ඡකාළඹ ඡකාටුව දුම්රිය සේථානය ඡක්න්වර කරගනිමින්ව පවේවන ලදී. එහිදී අල්ලස හා දූෂණය 

නිවාරණය පිළිබඳ  අරමුණු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දුම්රිය මගී ජනතාව දැනුවේ කිරීඡම් වැඩසටහන්ව 

ඡපළක් ඡකාළඹ ඡකාටුව, මරදාන, මහඡල්කම් කාර්යාලය, බම්බලපිටිය, ඡකාල්ලුපිටිය, ඡදමටඡගාඩ 

යන දුම්රිය සේථාන ඡක්න්වර කර ගනිමින්ව  සිදු කරන  ලදී. දුම්රිය ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ පූර්ණ සහඡයෝගය 

ඇතිව දියේ ඡකරුන ඡමම දැනුවේ කිරීඡම් වැඩසටහන තුළින්ව මගීන්ව ලක්ෂ 3 ½ ක් පමණ පිරිසක් 

දැනුවේ කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.   

2.2.11. හිටපු ජනපති කාර්ෂය මණ්ඩල ප්රධානීට එහරහි නඩු තීන්දුව ප්රකාශයට පත් 

කිරීම 

හිටපු ජනපති කාර්ය මණ්ඩඩල ප්රධානී අයි.එච් ඡක්.මහානාම මහතා හා රාජය දැව සංසේථාඡේ හිටපු 

සභාපති පී.දිසානායක මහතා යන පුේගලයින්වට විඡශේෂ මහාධිකරණඡේ පැවති නු විභාගඡයන්ව 

අනතුරුව පිළිඡවලින්ව වසර 20 හා වසර 12 සිර දඬුවම් නියම කරන ලදී. ඡමම තීන්වදුව දූෂණ විඡරෝධී 

යාන්වරණය ශක්තිමේ කිරීමට ඡහේතුවන බව රාන්වසේඡප්රන්වසි ඉන්වටනැෂනල් ශ්රී ලංකා (TISL) 

ආයතනය ප්රකාශ කර ඇත. ඉන්වදීය වයාපාරිකයකුඡගන්ව ලද පැමිණිල්ලක් අනුව අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ 

ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිසම (CIABOC) සිදු කරන ලද වැටලීමකින්ව ඔවුන්ව ඡදඡදනා රුපියල් මිලියන 

100 අල්ලසක් ඉල්ලා සිටීම හා එම මුදලින්ව රුපියල් මිලියන 20 අේතිකාරමක් ලබා ගැනීම යන ඡ ෝදනා 

මත අේඅඩංගුවට පේ වූහ. 
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   2.2.12.   විදුත්  ා මුද්රිත මාධය භාවිතහයන් අල්ලස  ා දූෂණය නිවාරණය 

පිළිබඳව  ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර... 

අල්ලස හා දූෂණය තුරන්ව කිරීඡම් ගමන්ව මඡගහි ප්රධාන ක්රමඡේදයක් වන්වඡන්ව ජනතාව දැනුවේ කිරීමයි. 

එහි දී නිර්මාණශීලීව සහ ජනතාව ඡවත පණිවිඩය පහසුඡවන්ව ඡගන යා හැකි පරිදි  අල්ලස හා දූෂණය 

නිවාරණය පිළිබඳ දැන්වීම්  2019 වර්ෂඡේ ඡදසැම්බර් මස 01 වන දින සිට රූපවාහිනි සහ ගුවන්ව විදුලි 

නාලිකාවල  ප්ර ාරය කරන ලදී. 
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2.3. අභිහයෝග 

1. දූිත  නිලධාරීන්ව පිළිබඳ පැමිණිලි  ඉදිරිපේ කිරීමට සහ අවශය අවසේථාවල දී  සාක්ි ලබා  

දීමට  ප්රජාව දක්වන  සහඡයෝගය අවම මට්ටමක පැවතීම 
 

2. ඉහළ තනතුරු දරණ පුේගලයන්වඡේ මහා පරිමාණ අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා පිළිබඳ 

පැමිණිලි ඉදිරිපේ කිරීමට වයාපාරිකයින්ව, ආඡයෝජකයින්ව වැනි පාර්ශව ඉදිරිපේ ඡනාීම 
 

 

3. අල්ලසට හා  දූෂණයට එඡරහි වැඩපිළි ඡවලක් රාජය අංශය තුළ ක්රියාේමක කිරීම සඳහා  රාජය 

නිලධාරීන්වඡේ ඇති උනන්වදුව අු ීම 

 

4. පැමිණිලි විමර්ශනය කර නු පැවරීම මගින්ව පමණක්  අල්ලස හා දූෂණය තුරන්ව කළ ඡනාහැකි 

බවේ, ඒ සඳහා අල්ලසේ හා දූෂණය නිවාරණය පිළිබඳ ප්රජාවඡේ දැනුවේභාවය ඉහළ නැංීම 

අතයවශය බවේ සමාජය ඡනාදැන සිටීම 
 

 

5. දූෂණ නු උසාවිඡේ ඔප්පු කිරීම සඳහා ඡල්ඛ්න මත පදනම් වූ සාක්ි ඉදිරිපේ කළ යුතු වුවේ 

එවැනි සාක්ි සපයා ගැනීම දූෂේකර ීම 

 

6. විවිධ විෂය ක්ඡෂේරයන්ව පිළිබඳව විඡශේෂඥ දැනුමක්  සහිත වි ඡශේි ත විමර්ශන නිලධාරීන්ව 

ආයතනය සතු ඡනාීම 
 

 

7. දූෂණ නිවාරණ වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම, සම්බන්වධීකරණය, පසුවිපරම් කිරීම ආදී 

කාර්යයන්ව ඉටු කිරීම සඳහා නිවාරණ නිලධාරීන්ව ආයතනය සතුව ඡනාීම 

 

8. නීති අංශඡේ කටයුතු විධිමේව පවේවා ගැනීමට අවශය සහාය ලබා ගැනීම සඳහා නීති 

සහායකයින්ව ආයතනය සතුව ඡනාමැති ීම 
 

 

9. අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ කාර්ය මණ්ඩඩලයන්වට ප්රමාණවේ කාර්යාල ඉඩ පහසුකම් 

ඡනාතිබීම. 
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2.4. ඉදිරි ඉලක්ක 

1. නව සංගෘහිත පනතක් ඡලස ඡකටුම්පේ කර ඇති අල්ලසේ පනත, වේකම් බැරකම් පනත සහ 

අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභා පනත නීතිගත කිරීම තුළින්ව ශ්රී ලංකාඡේ අල්ලස හා දූෂණයට එඡරහි 

අධිකරණ කටයුතු පහසු කර ගැනීම 

2. විදුේ ජාලගත(Online) ක්රමය භාවිතා කරමින්ව වේකම් හා බැරකම් ප්රකාශ ලබා ගැනීම හා 

එම වේකම් බැරකම් ප්රකාශ අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාඡේ පිහිටවනු ලබන විඡශේෂ ඒකකයක 

ඡතාරතුරු පේධතියක්  ඡලස සේථාපිත කිරීම. 

3. විවිධ විෂය ක්ඡෂේරයන්ව පිළිබඳව විඡශේෂඥ දැනුමක්  සහිත උපාධිධාරී විමර්ශන නිලධාරීන්ව 

200 ක් බඳවා ගැනීම. 

4. දූෂණ නිවාරණ වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම, සම්බන්වධීකරණය, පසුවිපරම් කිරීම ආදී 

කාර්යයන්ව ඉටුකිරීම සඳහා නිවාරණ නිලධාරීන්ව 50 ඡදඡනකු බඳවා ගැනීම 

5. නීති නිලධාරීන්වඡේ කාර්යයන්ව පහසු කර ගැනීම සඳහා නීති සහායකයික් 17 ඡ දඡනකු බඳවා 

ගැනීම. 

6. රාජය ආයතනවල අල්ලස හා දූෂණය අවම කිරීම සඳහා වන ක්රියාකාරි සැලැසේම ක්රියාවට 

නැංීම. 

7. අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව සඳහා නව කාර්යාල 

ඡගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකර ගැනීම. 

8. පාසල් සිසුන්වඡේ, උපාධි අඡප්ක්ෂකයන්වඡේ සහ තරුණ පරපුඡර් හරයන්ව වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා සාරධර්ම සංකල්ප හා අල්ලස දූෂණය පිළිබඳ නීති සම්බන්වධ කරුණු ඔවුන්වඡේ 

අධයාපන විෂය මාලාවන්වට ඇතුළේ කිරීම. 

9. අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාව සඳහා ඡගානු පවේවා ඡගන යාමට පරිගණක ඡගානු 

කළමනාකරණ පේධතියක් නිර්මාණය කිරීම. 

 

ඉහත 02 වන පරිච්ඡේදඡේ (2.1 – 2.4) දක්වා ඇති ඡතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට සහතික 

කරමි.  

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන ගණන්වදීඡම් නිලධාරී 
නම : ඩබ්.ඡක්.ඩී.විඡේරේන 
තනතුර : අධයක්ෂ ජනරාල් 
දිනය : 2020 ජූලි 
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03.  පරිච්ඡේදය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. වසහර්ෂ සමස්ත මූලය කාර්ෂය සාධනය 
 

3.1.  මූලය කාර්ය සාධන ප්රකාශය 

3.3.  මූලය තේේවය පිළිබඳ ප්රකාශය 

3.4.  මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

3.5.  මූලය ප්රකාශ සටහන්ව (i)-(ix) 

3.6.  ආදායම් එකතු කිරීඡම් කාර්ය සාධනය   

3.7.  ඡවන්ව කරන ලද ප්රතිපාදන උපඡයෝගි 

කර ගැනීඡම් කාර්ය සාධනය                             

3.8.   මු.ඡර. 208 ප්රකාරව, ඡවනේ 

අමාතයාංශ / ඡදපාර්තඡම්න්වතුවල 

නිඡයෝජිතඡයක් ඡලස ඡමම 

ඡදපාර්තඡම්න්වතුවට / දිසේික් ඡල්කම් 

කාර්යාලයට / පළාේ සභාවට ප්රදානය 

කරන ලද ප්රතිපාදන  

 3.9.  මූලය ඡනාවන වේකම් වාර්තා   

කිරීඡම් කාර්ය සාධනය   

3.10. විගණකාධිපතිවරයාඡේ වාර්තාව      
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3.1. මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශය 

 

ඒසීඒ-එෆ ්
2019 හදසැේබර්ෂ 31 දිහනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳ ා 

මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශය  
     රු.  රු.  

අයවැය 2019  
    

සට න 
  තතය  

      2019   2018           

                    -     ආදායේ ලැබීේ                     -                      -     

                    -     ආදායම් බදු 1                    -                      -    
 
 

ඒසීඒ-1                     -     ඡේශීය භාණ්ඩඩ හා ඡසේවා මත බදු 2                    -                      -    

                    -     ජාතයන්වතර ඡවළඳාම මත බදු 3                    -                      -    

                    -     බදු ඡනාවන ආදායම් හා ඡවනේ 4                    -                      -    

                    -     මුළු ආදායේ ලැබීේ (අ)                     -                      -     

                    -     ආදායේ හනාවන ලැබීේ                     -                      -     

                    -     භාණ්ඩඩාගාර අග්රිම       298,800,000   
   

286,917,000  ඒසීඒ-3 

                    -     තැන්වපතු                     -              568,628  ඒසීඒ-4 

                    -     අේතිකාරම් ගිණුම්          9,050,530   
     

20,446,904  ඒසීඒ-5 

                    -     ඡවනේ ලැබීම්          6,742,513   

        
5,288,537   

                    -     මුළු ආදායේ හනාවන ලැබීේ (ආ)       314,593,043   
   

313,221,069   

                    -     

මුළු ආදායේ ලැබීේ ස  ආදායේ හනාවන 
ලැබීේ ඇ = (අ)+(ආ)    314,593,043   

   
313,221,069   

  අඩුකළා : වියදේ        

                    -     පුනරාවර්ෂතන වියදේ                     -                      -    
 

  

 350,455,000  වැටුප්, ඡේතන සහ අඡනකුේ ඡසේවක ප්රතිලාභ 5     350,143,410   
   

297,846,973  
 
 
 

ඒසීඒ-2(ii) 

 108,102,000  අඡනකුේ භාණ්ඩඩ හා ඡසේවා 6     102,317,918   
     

96,646,061  

     2,883,000  සහනාධාර, ප්රදාන සහ මාරුකිරීම් 7             973,125            962,843  

                    -     ඡපාළී ඡගීම් 8                    -                      -    

                    -     ඡවනේ පුනරාවර්තන වියදම් 9                    -                      -    

 461,440,000  මුළු පුනරාවර්ෂතන වියදේ (ඈ)    453,434,452   
   

395,455,878   

  මූලධන වියදේ       

 

  

   33,000,000   
මූලධන වේකම් පුනරුේථාපනය හා වැඩිදියුණු 
කිරීම් 10        17,038,449         7,586,050  

 ඒසීඒ-2(ii) 
   25,000,000  මූලධන වේකම් අේපේ කර ගැනීම් 11         8,120,007   

     
15,734,872  

                    -     ප්රාේධන මාරුකිරීම් 12                    -                      -    

                    -     මූලය වේකම් අේපේ කර ගැනීම 13                    -                      -    

     8,000,000   හැකියා වර්ධනය 14         2,367,562   
     

10,602,300  

 120,000,000  ඡවනේ මූලධන වියදම් 15       12,662,720                    -    

 186,000,000  මුළු මූලධන වියදේ (ඉ)      40,188,738   
     

33,923,223   

  ප්රධාන හලජර්ෂ වියදේ (ඊ)         12,642,385   
     

45,787,472   

  තැන්පතු හගවීේ    -              57,540  ඒසීඒ-4 

  අත්තිකාරේ හගවීේ          12,642,385   
     

45,729,932  
ඒසීඒ-
5/5(ඒ)/5(බී) 

  මුළු වියදේ උ = (ඈ+ඉ+ඊ)       506,265,575   
   

475,166,572   

          

647,440,000  
2019 හදසැේබර්ෂ 31 දිනට අග්රිම හශ්ෂය 
ඌ = (ඇ-උ)   (191,672,532)   (161,945,503)  

         
 

* අක්මුදල් ගැළපුේ ගිණුම විහශ්ෂ සට න - 01 හි දක්වා ඇත. 
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3.3. මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය 
      ඒසීඒ-පී 

2019 හදසැේබර්ෂ 31 දිනට 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය  

        තතය 

    සට න   2019   2018 

        රු.   රු. 

       
මූලය හනාවන වත්කේ         

         

ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ  ඒසීඒ-6  
      

1,515,392,977.22    
       

1,506,294,373.24  

         

මූලය වත්කේ         

         

අේතිකාරම් ගිණුම්  
ඒසීඒ-
5/5(ඒ)  

           
63,898,227.71    

           
60,710,119.67  

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ  ඒසීඒ-3  
               

514,522.01                                -    

         

මුළු වත්කේ    
   

1,579,805,726.94    
   

1,567,004,492.91  

         

ශුේධ වත්කේ /ස්කන්ධය         

         

ශුේධ වේකම්    
           

62,964,739.71    
           

59,776,631.67  

ඡේපළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය    
      

1,515,392,977.22    
       

1,506,294,373.24  

කුලී හා වැඩ අේතිකාරම් සංචිතය  ඒසීඒ-5(බී)       

         

ජංගම වගකීේ         

තැන්වපතු ගිණුම්  ඒසීඒ-4  
               

933,488.00    
               

933,488.00  

අග්රිම ඡශේෂය  ඒසීඒ-3  
               

514,522.01                                -    

මුළු වගකීේ    
   

1,579,805,726.94    
   

1,567,004,492.91  
       

 

පිටු අංක 4 සිට 55 දක්වා ඒසීඒ 1  සිට ඒසීඒ 6 දක්වා වු ආකෘති පරවලින්ව ඉදිරිපේ ඡකඡරන ගිණුම් ඡතාරතුරු සහ 

සටහන්ව  පිටු අංක 56 සිට 68 දක්වා ඇතුළේ ගිණුම් සටහන්ව විසේතර ද ඡමම අවසන්ව ගිණුඡමහිම අන්වතර්ගත ඡකාටසේ 

ඡේ.  ඡමම මූලය ප්රකාශන පිළිඡයල කිරීම ඡපාදුඡේ පිළිගේ ගිණුම් මූලධර්මවලට අනුකූලව සිදුකර ඇති අතර ඡමහිදී 

මූලය ප්රකාශයන්වහි සටහන්ව මගින්ව ඡහළදිරේ කර ඇති පරිදි වඩාේ සුදුසු ගිණුම්කරණ ප්රතිපේති භාවිතා කර ඇත. ඉහත 

අවසන්ව ගිණුඡමහි  සඳහන්ව සංඛ්යා, ඊට  අදාළ ගිණුම් සටහන්ව හා අඡනකුේ ගිණුම් ඡතාරතුරු භාණ්ඩඩාගාර ගිණුම් 

ඡපාේ සමඟ සැසඳීම් කර ඇති බවටේ ඒවා එම සංඛ්යා සමඟ එකඟ වන බවටේ ඡමයින්ව සහතික කරමු. 

 

 

 

ප්රධාන ගණන්වදීඡම් නිලධාරී 
නම : ඩබ්.ඡක්.ඩී.විඡේරේන 
තනතුර : අධයක්ෂ ජනරාල් 
දිනය : 2020 ජූලි 

ප්රධාන ගණකාධිකාරී  

නම : ඩබ්.එේ.ඩී.බණ්ඩාර  

දිනය : 2020 හපබරවාරි 20 
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3.4. මුදල් ප්රවා  ප්රකාශය 
  

  ඒසීඒ-සී 

2019 හදසැේබර්ෂ 31 දිහනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳ ා 

මුදල් ප්රවා  ප්රකාශය 
 

  තතය 

  2019 2018 

  රු. රු. 

හමහ යුේ ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා යන්     

මුළු බදු ලැබීම්                    -                         -    

ගාසේතු, අධිභාර,දඩමුදල් සහ බලපර                    -                         -    

ලාභ                    -                         -    

ආදායම් ඡනාවන ලැබීම්         3,859,278  
       

301,937,086  

ඡවනේ ඡදපාර්තඡම්න්වතු/අමාතයාංශ මගින්ව එකතු කරන ලද ආදායම්                    -                         -    

අග්රිම ලැබීම්      298,800,000                       -    

හමහ යුේ ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා ය (අ)   302,659,278  

    

301,937,086  

    
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීේ    

පුේගල පඩිනඩි හා ඡමඡහයුම් වියදම්      263,402,058  
       

230,837,563  

සහනාධාරසහ මාරුකිරීම්                    -                         -    

ඡවනේවැය ශීර්ෂ ඡවනුඡවන්ව දරන ලද වියදම්                    -                         -    

භාණ්ඩඩාගාරයට පියවන ලද අග්රිම               2,061  598 

හමහ යුේ ක්රියාකාරකේ සඳ ා වැය කරන ලද මුදල් ප්රවා ය (ආ)   263,404,119  

    

230,838,161  

     

හමහ යුේ ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවා ය (ඇ )=(අ)-(ආ)     39,255,159  

      

71,098,925  

     

ආහයෝජන ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා යන්     

ඡපාළී                    -                         -    

ලාභාංශ                    -                         -    

හිමිකම් ඉවේීඡම් ප්රතිපාදන හා ඡභෞතික වේකම් විකිණීම            212,420                       -    

උපණය අයකර ගැනීම්                    -                         -    

අේතිකාරම් අයකර ගැනීම්                    -                         -    

ආහයෝජන ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා ය (ඈ)          212,420                       -    

     

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීේ     

ඡභෞතික වේකම් ඉදිකිරීම් ඡහෝ මිලදී ගැනීම් හා ඡවනේ ආඡයෝජන අේකරගැනීම්        32,573,002  
         

32,505,649  

අේතිකාරම් ඡගීම්            514,522                       -    

ආහයෝජන ක්රියාකාරකේ සඳ ා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවා ය (ඉ)     33,087,524  

      

32,505,649  

     

ආහයෝජන ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවා ය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ)    (32,875,104) 

     

(32,505,649) 

     

හමහ යුේ  ා ආහයෝජන ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ ශුේධ මුදල්ප්රවා ය (උ)= ( ඇ) 

+ (ඊ)       6,380,055  

      

38,593,276  

මූලය ක්රියාකාරකේවලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා යන්     

ඡේශීය ණය ගැනීම්                    -                         -    

විඡේශීය ණය ගැනීම්                    -                         -    

ප්රදානයන්ව ලැබීම්                         -                         -    

තැන්වපතු ලැබීම්                    -                         -    

මූලය ක්රියාකාරකේ වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්රවා ය (ඌ)                    -                         -    
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අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීේ      

ඡේශීය ණය ආපසු ඡගීම්                    -                         -    

විඡේශීය ණය ආපසු ඡගීම්                    -                         -    

තැන්වපතු ඡගීම් 
        

6,380,055  
         

38,593,276  

මූලය ක්රියාකාරකේ සඳ ා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්රවා ය (එ) 

      

6,380,055  

      

38,593,276  

     

මූලය ක්රියාකාරකේවලින් ජනිත වූ මුදල් ප්රවා ය (ඒ)=(ඌ)-(එ) 

     

(6,380,055) 

     

(38,593,276) 

     

මුදල්වල ශුේධ හවනස්වීේ   (ඔ) =  (උ) -(ඒ) 
                    

0    

ජනවාරි 01 දිනට ආරේභක මුදල් හශ්ෂය                    -                         -    

හදසැේබර්ෂ 31 දිනට අවසාන මුදල් හශ්ෂය                    -                         -    
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                                                                                                                                             සට න -(i) 

3.5. මූලය ප්රකාශ සට න් 
පාඩු  ා අත් ැරීේ පිළිබඳ ප්රකාශය 

(මු.හර.106  ා මු.හර.113 යටහත් වන පාඩු) 
 

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 010          අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව 

වැඩසටහන්ව අංකය හා නාමය :  1 ඡමඡහයුම් වැඩසටහන්ව 

(i) වර්ෂය තුළ අලාභ අයකර ගැනීම/ කපාහැරීම/ අේහැරීම පිළිබඳ ප්රකාශය 
 

 

 

 

 

 

 

 

අලාභහේ ස්වභාවය අනූව සිේධි වර්ෂීකරණය 

සිේධි සංඛ්යාව අගය සිේධි සංඛ්යාව අගය 
රු: 25,000ට අු රු: 25,000ට වැඩි 

 )රු    .ශත(   )රු    .ශත(  

1. KM-8687        13,000.00 1. NB-1370 52,615.81 
2. NB-1370        18,000.00              2. PG-1356                       40,683.00 
3. PG-1356 4,500.00    3. PB  -6597                        37,150.0 
4. CAC-6970    20,889.15  4. PG-1356                       32,266.01 
5. NB-1370         15,500.00  5. PG-0601                     127,123.26 
6. PG-0429         9,325.00    6. PG-1340                        34,716.01 
7. PG-1343         12,700.00   
8. PG-1343         9,400.00   
9. PG-1340         23,344.00   

එකතුව 126,658.15  324,554.09 
 

(ii)    තවදුරටත් අයකර ගැනීමට හ ෝ කපා  ැරීමට හ ෝ අත් ැරීමට ඇති පාඩු පිළිබඳ ප්රකාශය 
 

 

 

 

 

 

 

i. 

ii. 

iii. 

iv.(iii)   කාල අනූව විශ්හල්ෂණය 

 

 

 
 

 

 

අගය සිේධි සංඛ්යාව 

 
මුළු එකතුව 
(රු.    ශත) 

රු: 25,000.00 අු 9 126,658.15 

රු: 25,000.00 වැඩි            6 324,554.09 

එකතුව 15 451,212.24 

   

අගය සිේධි සංඛ්යාව 
මුළු එකතුව 

)රු    .ශත(  

රු: 25,000ට අු 8 72,568.67 

රු: 25,000ට වැඩි             5 224,335.74 

එකතුව 13 296,904.41 

වසර 5 ට අු 
සිේධි සංඛ්යාව 10 

ගණන 259,225.11 

වසර 5-10 
සිේධි සංඛ්යාව 2 

ගණන 2,873.80 

වසර 10ට වැඩි 
සිේධි සංඛ්යාව 1 

ගණන 34,805.50 
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අලාභහේ ස්වභාවය අනූව සිේධි වර්ෂීකරණය  

 

සට න - 

වැය විෂය 1701 යටහත් වර්ෂෂය තුල ගිණුේගත කරන ලද හ ෝ ඉදිරි වර්ෂෂවලදී ගිණුේගත කිරීමට 

අහේක්ිත මු.හර. 106 යටහත් වන  ානි  ා මු.හර.113 යටහත් වන අත් ැරීේ පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් 

කළ යුතු ය. 

 

 

 

        ප්රධාන ගණකාධිකාරී  

        නම : ඩබ්.එේ.ඩී.බණ්ඩාර  

        දිනය : 2020 හපබරවාරි 20 

 

 

  

සිේධි සංඛ්යාව අගය සිේධි සංඛ්යාව අගය 

රු: 25,000.00 අු රු: 25,000.00  වැඩි 

 (රු.   ශත)  (රු.. ශත) 

1. GB-9408          148.80                     1. 19-9522                         34,805.50 

2. PA-5787           2,725.00                    2. PG-0429                      42,000.00 

3. KM-8687         19,950.00                    3. NB- 5063                     65,800.00 

4. PG-0429          9,500.00                  4. 301-9385                       32,150.00 

5. NB-1370          6,581.22                   5. KM-8687                     49,580.24 

6. KQ-1814          11,371.35   

7. CAC-7026       13,326.79        

8. PG-1338         8,965.515   

එකතුව 72,568.67                                                        224,335.74 
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හපාත් වලින් කපා ැරීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

                                                                                                                                            සට න -(ii) 

 

වියදේ ශීර්ෂෂ අංකය : 010   අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂශන හකාමිෂන් සභාව 

වැඩසට න් අංකය  ා නාමය : 1 හමහ යුේ වැඩසට න් 

 

1 වර්ෂෂය තුළ සිදුවූ මු.හර.109 යටහත් වන පාඩු  ා අත් ැරීේ පිළිබඳ ප්රකාශය 

 
 

 

 

 

 

 

2 වර්ෂෂය තුළ මු.හර්ෂ.109 යටහත් වන හපාහතන් කපා  ැරීම  ා අයකර ගැනීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

 

 

සට න - සටහන (i) හි ඇතුළේ ගිණුම්ගත කළ යුතු පාු හා අේහැරීම් හැර මු.ඡර.109 යටඡේ වන 

අඡනකුේ පාු හා අේහැරීම් පමණක් ඡමම ආකෘතිඡේ ඇතුළේ කළ යුතු ය 
 

 

  

 
 

        ප්රධාන ගණකාධිකාරී  

        නම : ඩබ්.එම්.ඩී.බණ්ඩඩාර  

        දිනය : 2020 ඡපබරවාරි  

 

 

අගය සිේධි සංඛ්යාව 
මුළු එකතුව 

)රු    .ශත(  
i. රු.  25,000.00  අු                  - - 
ii. රු.  005,000.2  වැඩි            - - 

එකතුව - - 

අලාභහේ 

ස්වභාවය 

 

ආරේභක කපා 

හනාකල 

හශ්ෂය 

(රු.) 

අලාභහේ 

වටිනාකම 

(රු.) 

අයකර 

ගැනීම 

(රු.) 

හපාහතන් කපා 

 ල අගය (රු.) 

කපා හනා ල 

ඉදිරියට හගන 

යන හශ්ෂය(රු.) 

හපාහතන් 

කපා  ැරීම 

සඳ ා වූ 

අනුමැතිහේ 

හයාමු අංකය 

1       

2       

3       

4       

එකතුව       
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සට න - (iii) 

බැඳිේ  ා බැරකේ පිළිබඳ ප්රකාශය 

අමාතයාංශහේ / හදපාර්ෂතහේන්තුහේ / දිස්ත්රික් හල්කේ කාර්ෂයාලහේ නම : අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂශන හකාමිෂන් සභාව 

 
වියදේ ශීර්ෂෂ අංකය : 010 

වැඩසට න් අංකය  ා නාමය :  01 හමහ යුේ වැඩසට න්        

පුේගලයාහේ/ආයතනහේ නම 

බ
ැඳී
ේ
 අ
ංක
ය

 

ම
ාස
ය

 

දි
න
ය

 

ශී
ර්ෂ
ෂ
ය

 

ව
ැඩ
ස
ට
 
න

 

ව
ය
ාප
ෘති
ය

 

උ
ප
 ව
ය
ාප
ෘති
ය

 

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
ය

 

මූ
ල
ය
ක
ර
ණ
ය

 

අ
යි
ත
ම
ය
 පි
ළි
බ
ඳ
 

වි
ස
්ත
ර
ය

 

බ
ැඳී
ේ

 

බ
ැඳී
ේ
 හ
ශ
්ෂ
ය

 

බ
ැර
ක
ේ

 

ව
ල
ට
 ඇ
තු
ළ
ත්
 වූ
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1. අමාතයාංශ / රජඡේ 
ඡදපාර්තඡම්න්වතු                                   

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

.............................                                   
                  
එකතුව                                   
2.  රාජය සංසේථා 
/වයවසේථාපිත මණ්ඩඩල                                   
............................                                   
...........................                                   
එකතුව                                   
                  
3.  ඡවනේ  (ඡපෞේගලික 
අංශය)                                   
.............................                                   
............................                                   
එකතුව                                   
                                    

මුළු එකතුව                                   
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ප්රධාන ගණකාධිකාරී 
නම : ඩබ්.එම්.ඩී.බණ්ඩඩාර  
දිනය : 2020 ඡපබරවාරි  

 

 

 

  

                 
 

හගවීේ/ බැඳීේවල ස්වභාවය ප ත සඳ න් ආකාරයට  ඳුනා ගත යුතුය.  

01. අමාතයාංශ/රජහේ හදපාර්ෂතහේන්තු  

02. රාජය සංස්ථා/ වයවස්ථාපිත මණ්ඩල 

03. හපෞේගලික අංශය  

බැරකේ යනු අදාළ ගිණුේ වර්ෂෂය ඇතුළත භාණ්ඩ, හස්වාවන් හ ෝ ඉදිකිරීේ හකාන්රාත්තු වලට අදාළ වත්කේ  ා හසව්ාවන් ලැබී ඇති නමුත් ගිණුේ වර්ෂෂය  

තුළදී ඒ සඳ ා අදාළ පාර්ෂශවයන්ට හගවීේ සිදුකර හනාමැති ගනුහදනුය. 

 

බැඳිේ යනු අදාළ ගිණුේ වර්ෂෂය ඇතුළත භාණ්ඩ, හස්වාවන් හ ෝ ඉදිකිරීේ හකාන්රාත්තු සේබන්ධහයන් අදාළ වත්කේ හ ෝ හස්වාව ආයතනය හවත ලැබී  

හනාමැති, එහ ත් එකී භාණ්ඩ  ා හස්වාවන් ලබාගැනීහේ අරමුණින් බාහිර පාර්ෂශවයන් සමඟ එළඹ ඇති ගිවිසුේ හ ෝ  ලිඛිත එකඟතාවයන්ය. 
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සටහන - (iv) 

බැරකේ පිළිබඳ ප්රකාශය - (i) 

මු.ඡර. 94 (2) සහ (3) ප්රකාරව එළඡඹන ලද බැඳීම් ප්රකාශය 

අමාතයාංශඡේ / ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ / දිසේික් ඡල්කම් කාර්යාලඡේ නම : අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව 

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 010 

වැඩසටහන්ව අංකය හා නාමය :  1 ඡමඡහයුම් වැඩසටහන්ව 

පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

1. අමාතයාංශ/රජහේ හදපාර්ෂතහේන්තු 

පී.එම්.ආර්.එල්.කරුණාරේන 
හා ඡවනේ 

අතිකාල 1 0 1002 11   73,356.17 

බී.ඩී.ඒ.සිසිරකුමාර හා 
ඡවනේ 

අතිකාල 1 0 1002 11   308,885.23 

එච්.එම්.එච්.පී.මැණිඡක් හා 
ඡවනේ 

අතිකාල 1 0 1002 11   64,391.48 

ඡක්.ඡක්.ටී.ඡක්.ගුණවර්ධන 
හා ඡවනේ 

අතිකාල 1 0 1002 11   12,198.68 

ආර්.එම්.අසංක රේනායක අතිකාල 1 0 1002 11   70,502.10 

ඒ.සිරිවර්ධන අතිකාල 1 0 1002 11   3,472.10 

බී.ඡලෝෂණී හා ඡවනේ දීමනා 1 0 1003 11   68,500.00 

පී.ටී.නිලුක්ි අතිකාල 1 0 1002 11   2,830.45 

ඡක්.ජී.එච්.ප්රභාෂේ අතිකාල 1 0 1002 11   6,453.00 

සී.ඒ.ගුණවර්ධන ගමන්ව වියදම් 1 0 1101 11   1,954.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

ගයාන්ව මාදුව ඡේ ගමන්ව වියදම් 1 0 1002 11   2,732.45 

සී.ඒ.ගුණවර්ධන ගමන්ව වියදම් 1 0 1101 11   2,454.00 

ඒ.එච්.එම්.යසීන්ව භාෂා පරිවර්තන 1 0 1409 11   2,002.50 

කසුන්ව තරංග හා ඡවනේ ගමන්ව වියදම් 1 0 1101 11   51,100.00 

එච්.එම්.ඒ.සුසන්වත හා 
ඡවනේ 

ගමන්ව වියදම් 1 0 1101 11   119,101.00 

ආර්.ඒ.එන්ව.සී.නන්වදඡසේන ඡවනේ 1 0 2509 11   700.00 

ඩී.එම්.ඒ.ප්රියංකර ගමන්ව වියදම් 1 0 1101 11   1,750.00 

කිවිදි සිරිවර්ධන 
ලිපිරවය හා 
කාර්යාලයීය 
අවශයතා 

  1201 11   4,800.00 

රුවින්වද ඡරාෂාන්ව වාහන 1 0 1301 11   2,500.00 

ඒ.එම්.ආර්.එසේ.ඒ.අධිකාරි වාහන 1 0 1301 11   3,500.00 

ඡක්.එච්.සංඛ් මධුශංක වාහන 1 0 1301 11   2,500.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ඡවනේ 1 0 1409 11   265,200.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ඡවනේ 1 0 1409 11   309,200.00 

ගයාන්ව සමීර හා ඡවනේ අතිකාල 1 0 1002 11   14,543.94 

ඒ.එම්.ආර්.එසේ.එ.අධිකාරි පුවේපේ 1 0 1409 11   600.00 

ප්රියන්වත  න්වරසිරි පුවේපේ 1 0 1409 11   1,650.00 

ජයන්වතා පේමිණී පුවේපේ 1 0 1409 11   1,200.00 

ඒ.පී.ලියනඡේ පුවේපේ 1 0 1409 11   540.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

රුවන්ව කුමාර පුවේපේ 1 0 1409 11   540.00 

ඡක්.ඒ.ආර්.ආර්.තුෂාර හා 
ඡවනේ 

අතිකාල 1 0 1002 11   56,169.69 

ආශා සදමාලි  හා ඡවනේ අතිකාල 1 0 1002 11   40,522.19 

ගයාන්ව මාදුවඡේ හා ඡවනේ ගමන්ව වියදම් 1 3 2509 11   6,652.00 

එම්.ඒ.ලක්මාල් 
ඡේපල ණය 
ඡපාලී දායකය 
ආපසු ඡගීම 

1 0 1506 11   121,748.56 

ඡගාඩනැගිලි 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

 1 0 2001 11   1,071,595.69 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   309,200.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   316,100.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   304,300.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   309,400.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   445,600.00 

සිවිල් ආරක්ෂක 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව 

ආරක්ෂක ඡසේවා 1 0 1409 11   297,900.00 

එකතුව        4,678,345.23 

2.  රාජය සංස්ථා /වයවස්ථාපිත මණ්ඩල 

ජාතික ජලසම්පාදන 
මණ්ඩඩලය 

විදුලිය හා ජලය 1 0 1403 11   16,088.04 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

ජාතික ජලසම්පාදන 
මණ්ඩඩලය 

විදුලිය හා ජලය 1 0 1403 11   12,862.08 

ජාතික ජලසම්පාදන 
මණ්ඩඩලය 

විදුලිය හා ජලය 1 0 1403 11   23,239.08 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩඩලය විදුලිය හා ජලය 1 0 1403 11   297,299.64 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   39,000.00 

නිපුණතා සංවර්ධන 
ආයතනය 

කාර්ය මණ්ඩඩල 
පුහුණු 

1 0 2401 11   36,000.00 

පදනම් ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   24,000.00 

පදනම් ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   20,000.00 

නිපුණතා සංවර්ධන 
ආයතනය 

කාර්ය මණ්ඩඩල 
පුහුණු 

1 0 2401 11   17,000.00 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   52,000.00 

ශ්රි ලංකා පදනම් ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   20,000.00 

ශ්රී ලංකා පදනම් ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   24,000.00 

ශ්රී ලංකා පදනම් ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   224,000.00 

විවිධ ඡසේවා සමුපකාර  
සමිතිය,ඡබලිඅේත 

ඉන්වධන 1 0 1202 11   4,992.00 

විවිධ ඡසේවා සමුපකාර 
සමිතිය,මහියංගනය 

ඉන්වධන 1 0 1202 11   5,200.00 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   525,000.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

රාජය දැව සංසේථාව 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   672,516.63 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   104,000.00 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   39,000.00 

මිඡලෝදා ආයතනය 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   72,000.00 

එකතුව        2,228,197.47 

3. හවනත්  (හපෞේගලික අංශය) 

ශ්රින්වඡකෝ එන්වටර්ප්රයිසසේ 
ලිපිරවය හා 
කාර්යාලයීය 
අවශයතා 

1 0 1201 11   569,000.00 

ෆීලික්සේ ඡපඡර්රා හා පුරඡයෝ ඉන්වධන 1 0 1202 11   162,698.00 

යුනයිට් ෆුඅල් මාර්කටින්ව ඉන්වධන 1 0 1201 11   5,096.00 

Mr.Fix වාහන 1 0 1301 11   4,000.00 

යුනිවර්සල් ටයර්සේ ප්රයිවට් 
ලිමිට් 

වාහන 1 0 1301 11   72,645.00 

අජිේ ටයර්සේ ප්රයිවට් ලිමිට් වාහන 1 0 1301 11   7,850.00 

යුනයිට් ඡමෝටර්සේ වාහන 1 0 1301 11   28,729.04 

මයිඡක්රා කාර් වාහන 1 0 1301 11   32,383.80 

ඇඡසෝසිඡේට් ඡමෝටර්ඡේසේ වාහන 1 0 1301 11   106,195.60 

සරේ ඡමෝටර්සේ වාහන 1 0 1301 11   8,200.00 

ඔ ඡටෝ එයාර් සර්විසසේ වාහන 1 0 1301 11   42,500.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

ඡසාෆේට්ඡලාජික් රිඡට්ල් 
ප්රයිවට් ලිමිට් 

යන්වර හා 
යන්වඡරෝපකරණ 

1 0 1302 11   113,400.00 

ඡජෝන්ව කීල්සේ 
යන්වර හා 

යන්වඡරෝපකරණ 
1 0 1302 11   12,988.18 

ඩයඡලාේ ඇක්සිඡේටා 
තැපැල් හා 
සන්වනිඡේදන 

1 0 1402 11   14,243.79 

ඩයඡලාේ ඇක්සිඡේටා 
තැපැල් හා 
සන්වනිඡේදන 

1 0 1402 11   1,666.54 

අයිඩියල් ඩ්රයිේ ප්රයිවට් 
ලිමිට් 

ඡමඡහයුම් 
කල්බදු ක්රමයට 

වාහන 
1 0 1408 11   2,039,155.76 

යුනිඡකයාර් සර්විසසේ ඡවනේ 1 0 1409 11   604,120.55 

ගුණරේන ඉන්වඩසේීසේ ඡවනේ 1 0 1409 11   1,900.00 

ඒ.එසේ.එම්.ජිෆේරි ඡවනේ 1 0 1409 11   10,597.50 

සන්ව සුපර් 
ගෘහභාණ්ඩඩ හා 
කාර්යාලයීය 
උපකරණ 

1 0 2102 11   88,200.00 

ඒ.රිසේවානි 
කාර්ය මණ්ඩඩල 

පුහුණු 
1 0 2401 11   19,875.00 

සන්ව සුපර් ඡවනේ 1 0 2509(3) 11   243,740.00 

පවර් හවුසේ ඡවනේ 1 0 2509(3) 11   297,432.00 

ඔඡටෝ සර්විසේ, දඹුල්ල ඉන්වධන 1 0 1202 11   3,016.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

පිඡයෝටා ඡමෝටර්සේ 
වාහන 

අළුේවැඩියාව 
1 0 1301 11   61,750.00 

නිේ මහරගම කුෂන්ව වර්ක්සේ 
වාහන 

අළුේවැඩියාව 
1 0 1301 11   55,000.00 

මයිඡක්රා කාර් ලිමිට් 
වාහන 

අළුේවැඩියාව 
1 0 1301 11   41,466.60 

සදර්න්ව ෆර්නි ර්සේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   150,120.00 

සදර්න්ව ෆර්නි ර්සේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   291,276.00 

සන්ව සුපර් එන්වටර්ප්රයිසසේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   335,980.00 

සන්ව සුපර් එන්වටර්ප්රයිසසේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   555,560.00 

ඡටාඡයෝටා ලංකා ප්රයිවට් 
ලිමිට් 

වාහන ඡසේවා 
කිරීම 

1 0 1301 11   18,940.39 

ඇඡසෝසිඡේට් ඡමෝටර්ඡේසේ 
ප්රයිවට් ලිමිට් 

වාහන ඡසේවා 
කිරීම 

1 0 1301 11   37,576.45 

ඇඡසෝසිඡේට් ඡමෝටර්ඡේසේ 
ප්රයිවට් ලිමිට්  

වාහන 
අළුේවැඩියාව 

1 0 1301 11   31,686.50 

යුනයිට් ඡමෝටර්සේ ලංකා 
ලිමිට් 

වාහන ඡසේවා 
කිරීම 

1 0 1301 11   49,973.15 

යුනයිට් ඡමෝටර්සේ ලංකා 
ලිමිට් 

වාහන ඡසේවා 
කිරීම 

1 0 1301 11   56,875.82 

පිඡයෝටා ඡමෝටර්සේ 
වාහන 

අළුේවැඩියාව 
1 0 1301 11   95,250.00 
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පුේගලයාඡේ/ආයතනඡේ 
නම 

බැඳීම් පිළිබඳ 
විසේතරය 

වයාපෘතිය 
උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 
සංඡක්තය 

මූලයකරණ 
සංඡක්තය 

මු.ඡර. 94(2) හි 
සඳහන්ව ප්රතිපාදන 
අනුව එළඹිය හැකි 
උපරිම බැඳීම් සීමාව 

(රු. ශත ) 

මු.ඡර. 94(3) අනුව 
මුළු පිරිවැය 

ඇසේතඡම්න්වතුව 

(රු.) 

බැඳීේ  ා බැරකේ 

වටිනාකම (රු.  ශත) 

සන්ව සුපර් එන්වටර්ප්රයිසසේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   740,000.00 

සන්ව සුපර් එන්වටර්ප්රයිසසේ 
කාර්යාලයීය 
ගෘහභාණ්ඩඩ 

1 0 2102 11   671,960.00 

ඡමඡරාඡපාලිටන්ව ප්රයිවට් 
ලිමිට් 

සීසීටීී කැමරා 1 0 2103 11   737,399.16 

රාවය පබ්ලිෂර්සේ පුවේපේ 1 0 1409 11   4,992.00 

ඩීප්රීසේ පුේගලික සමාගම 
වාහන 

අළුේවැඩියාව 
1 0 1301 11   175,700.00 

ලලිේ ප්රනාන්වදු ඡවනේ 1 0 2509(3) 11   3,000.00 

ඡසඡන්වෂේ බණ්ඩඩාර ඡවනේ 1 0 2509(3) 11   5,000.00 

        8,609,138.83 

මුළු එකතුව        15,515,681.53 

 

  

ප්රධාන ගණකාධිකාරි 
නම:ඩබ්.එේ.ඩී.බණ්ඩාර 
දිනය: 2020 හපබරවාරි 20 
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   සටහන - (v) 

බැරකම් පිළිබඳ ප්රකාශය - (ii) 

මු.ඡර. 215 (3) (ආ) සහ (ඇ) ප්රකාරව තැන්වපේ ගිණුමට මාරු කරන ලද ප්රතිපාදන 

අමාතයාංශඡේ / ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ / දිසේික් ඡල්කම් කාර්යාලඡේ නම : අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව 

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 010  

වැඩ සටහන්ව අංකය හා නාමය : 1 ඡමඡහයුම් වැඩසටහන්ව 

  

 

 

පුේගලයාඡේ / ආයතනඡේ නම (ප්රතිපාදන මාරු 
කරන විට හඳුනා ඡගන තිබිය යුතුය)  

 

වගකීම් පිළිබඳ විසේතරය  

ණයවර 
ලිපි අංක 
ආදිය  

ප්රතිපාදන මාරු කරනු ලැබුඡේ කුමන වැය ශීර්ෂයකින්වද තැන්වපතු 
ගිණුම් 
අංකය 

මාරු කරන 
ලද 
මුදල(රු.). 

 
වයාපෘතිය 

උප 

වයාපෘතිය 
වැය විෂය 

සංහක්තය 
මූලයකරණ 

සංහක්තය 

1. අමාතයාංශ /රජඡේ ඡදපාර්තඡම්න්වතු  - - - - - - -  

...................................                XX 

..................................                XX 
එකතුව                  

                   
2.  රාජය සංසේථා /වයවසේථාපිත මණ්ඩඩල  - - - - - - -   
...................................                XX 
..................................                XX 
එකතුව                  

                   
3.  ඡවනේ  (ඡපෞේගලික අංශය)  - - - - - - -   
...................................                XX 
..................................                XX 
එකතුව                  

                   

මුළු එකතුව                  

 

 

  

 

 

 

  

 
 
ප්රධාන ගණකාධිකාරි 

     නම:ඩබ්.එම්.ඩී.බණ්ඩඩාර 

     දිනය: 2020 ඡපබරවාරි 20 
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සට න-(vi) 

ප්රතිපූරණය කළ  ැකි විහේශාධාර වලට අදාළ හිමිකේ පිළිබඳ ප්රකාශය 

   
අමාතයාංශහේ / හදපාර්ෂතහේන්තුහේ/ දිස්ත්රික් හල්කේ කාර්ෂයාලහේ නම : අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂශන හකාමිෂන් සභාව 

   
වැඩසට න් අංකය  ා නාමය:   1 හමහ යුේ වැඩසට න් 

   
(1) ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර යටඡේ, පරිපූරක ඡවන්ව කිරීම් ද  ඇතුළුව 2019 ඇසේතඡම්න්වතු ගත ඡවන්ව කිරීම් 
(2) ඉහත (1) ට අදාළ 2019 වර්ෂය තුළ දී දරන ලද මුළු වියදම 
(3) 2019 ජනවාරි 01 දිනට ලැබීමට නියමිතව තිබූ ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව 
(4) 2018 හා ඊට ඡපර වර්ෂ වලට අදාළව, 2019 වර්ෂය තුළදී කරන ලද ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව (ඇේනම්)   

(5) 2019 වර්ෂය සම්බන්වධඡයන්ව 2019 වර්ෂය තුළදී කරන ලද ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව    

(6) 2018 හා ඊට ඡපර වර්ෂ ඡවනුඡවන්ව වූ හිමිකම්පෑම් සම්බන්වධඡයන්ව 2019 වර්ෂඡේදී ආධාර ඡදන ආයතන විසින්ව ඉඩ ඡනාඡදන ලද හිමිකම්පෑම්ව වල 
එකතුව 

(7) 2019 වර්ෂය සම්බන්වධඡයන්ව 2019 වර්ෂය තුළදී ආධාර ඡදන ආයතන විසින්ව ඉඩ ඡනාඡදන ලද හිමිකම්පෑම්වල එකතුව 
(8) 2018 හා ඊට ඡපර  වර්ෂ ඡවනුඡවන්ව  2019 වර්ෂය තුළ දී ලැබුණු ප්රතිපූරණ වල මුළු එකතුව 

(9) 2019 වර්ෂය ඡවනුඡවන්ව 2019 වර්ෂය තුළදී ලැබුණු ප්රතිපූරණ වල එකතුව 
(10) 2019 ඡදසැම්බර් 31 දිනට ලැබීමට නියමිතව තිබූ ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම්වල එකතුව  

   {(3 + 4 + 5) −  (6 + 7) −  (8 + 9)} 
 

(11) මූලය ප්රකාශන පිළිඡයල කර අවසන්ව වූ දිනය දක්වා 2019 වර්ෂය  සම්බන්වධඡයන්ව 2019 ඡදසැම්බර් 31 දිඡනන්ව පසුව කරන ලද ප්රතිපූරණය කළ හැකි 
විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව 

(12) මූලය ප්රකාශන පිළිඡයල කර අවසන්ව වූ දිනය දක්වා  2019 ඡදසැම්බර් 31  දිඡනන්ව පසුව ලැබුණු ප්රතිපූරණ වල එකතුව 
(13) මූලය ප්රකාශන පිළිඡයල කර ඉදිරිපේ කරන ලද දිනට ලැබීමට නියමිතව ඇති ප්රතිපූරණය කළ හැකි විඡේශාධාර වලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව 

  (10 + 11 - 12) 

  

 

  

  

 
ප්රධාන ගණකාධිකාරි 
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සට න-(vii) 

අස්ථානගත වවු ර්ෂ පිළිබඳ ප්රකාශය 

     

අමාතයාංශ හේ/හදපාර්ෂතහේන්තුහේ/දිස්ත්රික් හල්කේ කාර්ෂයාලහේ නම  : අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂශන හකාමිෂන් සභාව 

වියදේ ශීර්ෂෂ  අංකය : 010 

වැඩසට න් අංකය  ා නාමය: 1 හමහ යුේ වැඩසට න් 

     

දිනය වවු ර්ෂ අංකය ආදායකයාහේ නම හගවීහේ ස්වභාවය ගණන  (රු) 

- - - - - 

       

       

         

         

         

         

          

   

 

   

   

 

   ප්රධාන ගණකාධිකාරි 
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සට න-(viii) 
 

 

2015/10/23 දින නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර හමහ යුේ  ක්රහල්ඛ් අංක 2015/03 හි 

 උපහදස් වලට අනුකූලව ආරේභ කරන ලද බැංකු ගිණුේ පිළිබඳ 

 

 2019.12.31 දිනට තත්ත්ව වාර්ෂතාව 

  
අමාතයාංශඡේ/ ඡදපාර්තඡම්න්වතුඡේ/දිසේික් ඡල්කම් කාර්යාලඡේ නම : අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව  

වියදම් ශීර්ෂ අංකය : 010  
       

අනු 

අංකය 
බැංකුහේ නම ගිණුේ අංකය 

2019.12.31 දිනට 

බැංකු ප්රකාශනය අනුව 

හශ්ෂය 
(රු.) 

2019.12.31 දිනට 

මුදල් හපාත අනුව 

හශ්ෂය 
(රු.) 

2019.12.31 දිනට බැංකුවට 

ඉදිරිපත් හනාකරන ලද 

හ ක්පත් එකතුව (මාස 6 ට 

වැඩි ඇහතාත්)  

අවසානවරට බැංකු 

සැසඳුේ සකස් කළ 

මාසය  

1 
ලංකා බැංකුව, හටාරින්ටන් 

ශාඛ්ාව 
7040057 8,907,386.52 - 68,304.97 හදසැේබර්ෂ 

              

              

              

              

              

              

              

 
      

 ඉ ත සඳ න් හතාරතුරු සතය  ා නිවැරදි බවට ත වුරු කරමි. 
   

    

 
 

 

 

    
ප්රධාන ගණකාධිකාරි  
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     දිනය: 2020 හපබරවාරි 20  



වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - CIABOC  2019 
 

55 | P a g e  
 

 

සට න -(ix) 

විහශ්ෂ සට න-01 
  

මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශය අනුව 2019/12/31 දිනට අග්රිම හශ්ෂය               (191,672,532.17) 

එකතු කළා     

අඡනකුේ ඡදපාර්තඡම්න්වතු විසින්ව කරන ලද හර කිරීම්               192,189,114.97  

                      516,582.80  

අඩු කළා     

2019/12/31 දින භාණ්ඩාගාරයට හේෂණය කළ මුදල                         2,060.79  

      

2019/12/31 දිනට අග්රිම ඡශේෂය   514,522.01 
   

විහශ්ෂ සට න-02   

මූලය හනාවන වත්කේ ප්රකාශහේ  2019 වර්ෂෂහේ මිලදී ගැනීේ යටහත් ඇති රු.11,516,960.00 වටිනාකම තුළ රු.3,396,953.00 

ආරේභක හශ්ෂයන්ද ඇතුලත් හේ. 
   රු. 

යතුරු පැදි  3,262,999.00 

කාර්යාලයීය උපකරණ  87,074.00 

සන්වනිඡේදන උපකරණ  8,700.00 

ඉදිකිරීම් උපකරණ  2,350.00 

පරිගණක උපකරණ  4,000.00 

විදුේ උපකරණ  31,830.00 

    3,396,953.00 

  

 

  ප්රධාන ගණකාධිකාරි 
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3.6. ආදායේ එකතු කිරීහේ කාර්ෂය සාධනය 
 

 

ආදායම් ඡක්තය 
ආදායම් ඡක්තඡේ 

විසේතරය 

ආදයම් ඇසේතඡම්න්වතුව එකතු කරන ලද ආදායම 

මුල් 
ඇසේතඡම්න්වතුව 

අවසන්ව 
ඇසේතඡම්න්වතුව 

ප්රමාණය(රු.) 
අවසාන ආදායම් 

ඇසේතඡම්න්වතුඡේ % ඡලස 

2002.01.01 රජඡේ ඡගාඩනැගිලි කුලී 221,316.53 221,316.53 221,316.53 100 

2002.02.99 ඡවනේ 800,000.00 918,732.27 918,732.27 100 

2003.02.99 විවිධ 700,000.00 367,171.23 367,171.23 100 

2003.99.00 අඡනකුේ ලැබීම් 200,000.00 212,420.00 212,420.00 100 

2004.01.00 
සමාජ සංරක්ෂණ දායක 
මුදල් 

3,100,000.00 5,022,872.94 5,022,872.94 100 

      

3.7. හවන් කරන ලද ප්රතිපාදන උපහයෝී කර ගැනීහේ කාර්ෂය සාධනය 
  

ප්රතිපාදන වර්ග 
ඡවන්ව කරන ලද ප්රතිපාදන 

තතය වියදම 
උපඡයෝගී කරනු ලැබූ ප්රතිපාදන, 

අවසන්ව කරන ලද අවසාන ප්රතිපාදන 
ප්රමාණඡේ % ඡලස 

 

මුල් ප්රතිපාදනය අවසාන ප්රතිපාදනය 
 

පුනරාවර්තන 432,300,000.00 461,440,000.00 453,434,451.89 98.27 
 

ප්රාේධන 86,000,000.00 186,000,000.00 40,188,738.11 21.61 
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3.8. මු.හර. 208 ප්රකාරව, හවනත් අමාතයාංශ / හදපාර්ෂතහේන්තුවල 

නිහයෝජිතහයක් හලස හමම හදපාර්ෂතහේන්තුවට / දිසත්්රික් හල්කේ 

කාර්ෂයාලයට / පළාත් සභාවට ප්රදානය කරන ලද ප්රතිපාදන 

                                                                                                                                      රු.   ,000    

අනු 

අංකය 

ප්රතිපාදන ලද 

අමාතයාංශය/ 

හදපාර්ෂතහේන්තුව 

ප්රතිපාදනය 

තථය වියදම 

උපහයෝී කරනු 

ලැබූ ප්රතිපාදනය, 

අවසන් කරන ලද 

අවසාන ප්රතිපාදන 

ප්රමාණහේ % හලස 

මුල් 

ප්රතිපාදනය 

අවසන් 

ප්රතිපාදනය 

- - - - - - 

 

3.9. මූලය හනාවන වත්කේ වාර්ෂතා කිරීහේ කාර්ෂය සාධනය 

වත්කේ 

හක්තය 
හක්ත විස්තරය 

2019.12.31 දිනට 

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

වාර්ෂතාව අනුව 

හශ්ෂය 

2019.12.31 දිනට 

මූලය තත්ත්ව 

වාර්ෂතාව අනුව 

හශ්ෂය 

ඉදිරිහේදී 

ගිණුේකරණයට 

නියමිත 

ප්රගතිය 

% හලස 

වාර්ෂතා 

කිරීම 

9151 
ඡගාඩනැඟිලි හා 
වුහයන්ව 

157,531,791.65 157,531,791.65 - 100% 

9152 යන්වඡරෝපකරණ 282,111,185.57 282,111,185.57 - 100% 

9153 ඉඩම් 1,075,750,000.00 1,075,750,000.00 - 100% 

9154 අසේපෘශය වේකම්     

9155 
ජීව විදයාේමක 
වේකම් 

    

9160 
ඡකරීඡගන යන 
වැඩ 

    

9180 
බදු ඡදන ලද 
වේකම් 
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3.10. විගණකාධිපතිවරයාහේ වාර්ෂතාව  
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04.  පරිච්ඡේදය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. කාර්ය සාධන දර්ශක (ක්රියාකාරී 
සැලැසේම මත පදනම්ව) 
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කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක (ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත පදනේව) 

 

අනු අංකය විහශ්ිත දර්ෂශක 

අහේක්ිත 

නිමැවුම 

 

තතය 

නිමැවුම 

 

අහේක්ිත නිමැවුහේ ප්රතිශතයක් (%) 

හලස තතය නිමැවුම 

1
0
0
%
 -
 9
0
%

 

7
5
%
 -
 8
9
%

 

5
0
%
 -
 7
4
%

 

1  ලැඡබන පැමිණිලි සංඛ්යාව 3,500 3,305    

2  සිදුකරන සාර්ථක වැටලීම් සංඛ්යාව 40 39    

3  
විමර්ශන අවසන්ව කරන ඡගානු 
සංඛ්යාව 

4,500 4,352    

4  අධිකරණවල පවරන නු සංඛ්යාව 50 46    

5  
අධිකරණ කටයුතු අවසන්ව කරන  
නු සංඛ්යාව 

100 94    

6  
පවේවන ප්රජාව දැනුවේ කිරීඡම් 
වැඩසටහන්ව සංඛ්යාව 

125 116    

7  
ලබාඡදන කාර්ය මණ්ඩඩල පුහුණු 
අවසේථා සංඛ්යාව 

005  484    

8  
පවේවන ඡකාමිෂන්ව සභා රැසේීම් 
සංඛ්යාව 

12 11    

9  
පවේවන විගණන කළමනාකරණ 
කමිටු රැසේීම් සංඛ්යාව 

04 03    

10  2018 වාර්ික වාර්තාව 01 01    

11  2019 කාර්තු වාර්තා  04 04    

12  2019 ඡදසති වාර්තා  24 24    
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05.  පරිච්ඡේදය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.තිරසර සංවර්ෂධන අරමුණු  

(SDG) සපුරා ගැනීහේ 

කාර්ෂය සාධනය   

5.1.  හඳුනා ගන්වනා ලද තිරසර 

සංවර්ධන අරමුණු  

 

  5.2. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා 

ගැනීඡම් ජයග්රහණ හා 

අභිඡයෝග 
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5.1.  ඳුනා ගන්නා ලද තිරසර සංවර්ෂධන අරමුණු 

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු අංක: 16.5 යටඡේ දක්වා ඇති "සමාජය තුළ සාමය, සාධාරණේවය ඉහළ 

නැංීම හා නීතිය ක්රියාේමක කිරීඡම් ආයතන ශක්තිමේ කිරීම තුළින්ව අල්ලස හා දූෂණය සැලකිය යුතු 

ඡලස අවම කර ගැනීම" යන තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාේ කර ගැනීම සඳහා අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ 

ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව කටයුතු කරනු ලබයි.  

5.2. තිරසර සංවර්ෂධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීහේ ජයග්ර ණ  ා අභිහයෝග 

අල්ලසේ ඡහෝ දූෂණ ඡ ෝදනා විමර්ශන ඡකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව එළිදක්වන ලද අල්ලස හා දූෂණය 

වැළැක්ීම සඳහා වන පසේ අවුරුදු ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාේමක කිරීම තුළින්ව ඡමම ඡකාමිෂන්ව 

සභාවට පැවරී ඇති තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.  

එම ක්රියාකාරී සැලැසේඡම් දක්වා ඇති පරිදි, 

1.  අල්ලස හා දූෂණ නිවාරණ ක්රමඡේදයන්ව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවේ කිරීම තුළින්ව හා ජනතාවඡේ 

හරයන්ව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අධයාපනික වැඩසටහන්ව පැවැේීම තුළින්ව අල්ලසට හා දූෂණයට 

එඡරහි ප්රජා දායකේවය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

2.  අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාව වැනි නීතිය ක්රියාේමක කිරීඡම් ආයතන ශක්තිමේ කිරීමට කටයුතු 

කිරීම. 

3. අල්ලස හා දූෂණයට එඡරහි අධිකරණ කටයුතු සඳහා ඡයාදා ගන්වනා දැනට පවතින නීති ප්රතිපේති 

සංඡශෝධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

යන ක්රියාකාරකම් ඉටු කිරීම තුළින්ව තිරසර සංවර්ධන අරමුණු අංක 16.5 මගින්ව දක්වා ඇති අරමුණු 

ළඟා කර ගැනීමට අඡප්ක්ිතය.  

ඉලක්ක ජයග්ර ණ දර්ෂශක 

හේ දක්වා 

ජයග්ර ණ ලබා 

ගැනීහේ ප්රගතිය 
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1. අධයාපනික වැඩසටහන්ව 
පැවැේීම මඟින්ව ජනතාව 
දැනුවේ කිරීමේ, 
ජනතාවඡේ හරයන්ව 
වැඩිදියුණු කිරීමේ තුලින්ව 
අල්ලසට හා දූෂණයට 
එඡරහි ප්රජා දායකේවය වැඩි 
කර ගැනීම. 

රාජය නිලධාරීන්ව, මහජනතාව හා පාසල් සිසුන්ව, අල්ලස හා 
දූෂණ නිවාරණයට අදාළ නිශේචිත කාරණා හා ඔවුන්වඡේ 
හරයන්ව වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ කාරණා පිළිබඳව දැනුවේ 
කිරීඡම් වැඩසටහන්ව 116ක් පැවැේීම. 

   

2019 ඡදසැම්බර් 09 වන දිනට ඡයදුණු ජාතයන්වතර දූෂණ 
විඡරෝධී දිනය නිමිේඡතන්ව ඡකාටුව දුම්රිය සේථානය සහ 
තවේ දුම්රිය සේථාන කිහිපයක් ඡක්න්වර කර ගනිමින්ව 
ඡපෝසේටර්, ප්ර ාරක දැන්වීම්, අේපිකා සහ ඡේදිකා 
නාටය ආදී ක්රම ඡයාදා ගනිමින්ව දුම්රිය මගීන්ව 300,000ක් 
පමණ දැනුවේ කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

   

පාසල් සිසුන්වඡේ, උපාධි අඡප්ක්ෂකයන්වඡේ සහ තරුණ 
පරපුඡර් හරයන්ව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සාරධර්ම සංකල්ප 
හා අල්ලස දූෂණය පිළිබඳ නීති අධයාපන විෂය මාලාවන්වට 
ඇතුළේ කිරීම. 
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ඉලක්ක ජයග්ර ණ දර්ෂශක 

හේ දක්වා 

ජයග්ර ණ ලබා 

ගැනීහේ ප්රගතිය 
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2.   අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාව 
වැනි නීතිය ක්රියාේමක 
කිරීඡම් ආයතන ශක්තිමේ 
කිරීම 

 

සංකීර්ණ මූලයමය කාරණා ඇතුළේ දූෂණ ඡ ෝදනා 
විමර්ශනය කිරීමට හැකි උපාධිධාරි විමර්ශකයන්ව 200 
ඡදඡනකු බඳවා ගැනීමට අවශය කටයුතු අවසන්ව කිරීම. 

   

දූෂණ නිවාරණ අංශය සඳහා උපාධිධාරී නිලධාරීන්ව 50 
ඡදඡනකු බඳවා ගැනීමට අවශය කටයුතු අවසන්ව කිරීම. 

   

නීති නිලධාරින්වඡේ කාර්යයන්ව පහසු කර ගැනීම සඳහා නීති 
සහායකින්ව 17 ඡදඡනකු බඳවා ගැනීමට අවශය කටයුතු 
අවසන්ව කිරීම . 

   

විමර්ශන නිලධාරීන්වඡේ, පැමිණිල්ල ඡමඡහයවන 
නීතිඥවරුන්වඡේ හා අඡනකුේ  නිලධාරීන්වඡේ හැකියාවන්ව 
වර්ධනය කිරීම සඳහා ඡේශීය හා විඡේශීය පුහුණු අවසේථා 
484ක් ලබා දීම. 

   

3.   අල්ලස හා දූෂණයට එඡරහි 
අධිකරණ කටයුතු සඳහා 
ඡයාදා ගන්වනා දැනට 
පවතින නීති ප්රතිපේති 
සංඡශෝධනය කිරීම. 

වසර 25කට වඩා පැරණි අල්ලසේ පනත, වේකම් බැරකම් 
පනත සහ අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභා පනත, නව සංගෘහිත 
පනතක් ඡලස ඡකටුම්පේ කර නීති ඡකටුම්පේ 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුව ඡවත ඉදිරිපේ කිරීම. 

   

දූෂණ නු මහාධිකරණඡේ විභාග කළ හැකි ඡලසට 1954 
අංක 11 දරන අල්ලසේ පනත සංඡශෝධනය කිරීම. 

   

ජනාධිපති පරීක්ෂණ ඡකාමිෂන්ව සභාවල දී ඉදිරිපේ කරන 
සාක්ි අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව සභාවට ප්රඡයෝජනයට ගත හැකි 
වන පරිදි ජනාධිපති පරීක්ෂණ ඡකාමිෂන්ව සභා පනත 
සංඡශෝධනය කිරීම. 
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06.  පරිච්ඡේදය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. මානව සේපත් පැතිකඩ  
 

6.1.ඡසේවක සංඛ්යා කළමනාකරණය  

6.2.ආයතනඡේ කාර්ය සාධනය උඡදසා 

මානව සම්පේ හිඟය ඡහෝ 

අතිරික්තය බලපාන ආකාරය 

6.3. මානව සම්පේ සංවර්ධනය 
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6.1. හස්වක සංඛ්යා කළමනාකරණය 

 අනුමත හස්වක සංඛ්යාව 
පවතින හස්වක 

සංඛ්යාව 
ඇබෑර්ෂතු / අතිරික්ත 

ඡජයෂේඨ 70 38 32 

තෘතීක 232 09 223 

ේවිතීක 437 270 167 

ප්රාථමික 140 94 46 

 

6.2. ආයතනහේ කාර්ෂය සාධනය උහදසා මානව සේපත් හිඟය හ ෝ 

අතිරික්තය බලපාන ආකාරය  හකටිහයන් පැ ැදිලි කරන්න. 

ආයතනහේ මානව සේපත හිඟවීම, එක් එක් නිලධාරියාට පැවහරන කාර්ෂය ප්රමාණය වැඩිවන බැවින් 

එම කාර්ෂයයන් ඉටු කිරීහේ දී සිදු වන අතපසුවීේ වැඩිවීමටත් විධිමත්භාවය අඩුවීමටත් හ ්තු හේ. එහස්ම 

එම කාර්ෂයයන් නියමිත කාල සීමාව තුළ අවසන් කර ගැනීමට හනා ැකිවීහමන් හස්වාලාභීන්ට 

අගතියක් සිදු හේ. එබැවින් මානව සේපත් හිඟය ආයතනහේ කාර්ෂය සාධනය අඩුවීමට හ ්තුවනු ඇත.  

ආයතනහේ මානව සේපත අතිරික්තවීම, එක් එක් නිලධාරියාට පැවහරන කාර්ෂය ප්රමාණය අඩුවීමටත්,  

නිලධාරීන්හේ ඵලදායීතාවය අඩුවීමටත් හ ්තු හේ. එබැවින් අතිරික්ත මානව සේපත ආයතනහේ 

කාර්ෂය සාධනය අඩුවීමට හ ්තුවනු ඇත.  

6.3. මානව සේපත් සංවර්ෂධනය 

කාර්ය මණ්ඩඩල සාමාජිකයන්වඡේ රාජකාරී ඉටු කිරීමට අවශය දැනුම හා කුසලතාවන්ව වර්ධනය කිරීම 

සඳහා ඡේශීය හා විඡේශීය පුහුණු අවසේථා 484 ක් ලබා දී ඇත.  

හේශීය  පුහුණු පාඨමාලා  
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1  
ඡදමළ භාෂාව පිළිබඳ පැය 
50ක පාඨමාලාව 

50 11 160,000.00 ඡේශීය 
ඡදමළ භාෂාව කියීඡම් හා 
කථා කිරීඡම් හැකියාව 

2  
නිලධාරින්ව සඳහා පැය 108ක 
ඡදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව 

50 
සතියකට දින 

01 
78,875.00 ඡේශීය 

ඡදමළ භාෂාව කියීඡම් හා 
කථා කිරීඡම් හැකියාව 

3  
Diploma in English for 
Junior Executives (DEJE) 

07 

2019.11.26 
දින සිට 

සතියකට දින 
01 

525,000.00 ඡේශීය 
ඉංග්රීසි  භාෂාව කියීඡම් හා 
කථා කිරීඡම් හැකියාව 

4  ඡතාරතුරු පේධති විගණනය 02 01 14,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 
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දැ
නු
ම

 

5  
Advanced Function of MS 
Excel 2010/2013 

01 02 12,500.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

6  
Microsoft Excel – 
Advanced Analysis Tools 

01 02 17,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

7  
Advanced MS Excel Skills 
for Government Officers 

10 02 130,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

8  
Database Management 
Using MS Access 

04 02 52,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

9  
ICT for Management 
Assistant 

03 02 39,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

10  
Advanced Excel for Data 
Analysis and Decision 
Marking 

02 02 36,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

11  
Essential IT Skills for 
Non-IT Officer 

03 02 39,000.00 ඡේශීය 
පරිගණක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ දැනුම 
ලබා ගැනීම 

12  
වර්තමාන කාර්යාල ක්රම හා 
කාර්යාල කළමනාකරණය 

09 02 76,500.00 ඡේශීය 

කාර්යාල 
කළමනාකරණය,ආයතන 
සංග්රහය, රාජය පරිපාලනය, 
 ක්රඡල්ඛ් පිළිබඳ දැනුම ලබා 

ගැනීම 

13  
පුේගලික ලිපිඡගානු 
පවේවාඡගන යාම 

01 02 8,500.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

14  
රජඡේ නිලධාරීන්වඡේ නිවාු 
විධිවිධාන 

01 02 8,500.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

15  බඳවා ගැනීඡම් පටිපාටිය 01 02 8,500.00 ඡේශීය 

කාර්යාල 
කළමනාකරණය,ආයතන 
සංග්රහය, රාජය පරිපාලනය, 
 ක්රඡල්ඛ් පිළිබඳ දැනුම ලබා 

ගැනීම 

16  
රාජය ආයතන සඳහා 
ආයතන සංග්රහය පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

01 02 7,000.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

17  
රාජය ආයතන තුළ විනය 
කළමනාකරණය 

01 03 12,000.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

18  
රාජය ඡසේවා ඡකාමිෂන්ව 
සභාඡේ කාර්ය පටිපාටික රීති 

06 01 24,000.00 ඡේශීය 
කාර්යාල කටයුතු පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 
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19  වැටුප් පරිවර්තන 02 02 17,000.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

20  
File Management & 
General Office 
Administration, E-Code 

04 03 72,000.00 ඡේශීය 

කාර්යාල කළමනාකරණය, 
ආයතන සංග්රහය, රාජය 
පරිපාලනය,  ක්රඡල්ඛ් 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

21  
විරාම වැටුප් සම්බන්වධ 
වැඩමුළුව 

02 01 15,000.00 ඡේශීය 
විරාම වැටුප් සකසේ කිරීම 
පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

22  ප්රවාහන කළමනාකරණය 01 02 7,000.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරි පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

23  
විදයාේමක පිරිමැසුම්දායක 
සහ ආරක්ිත රිය පැදීම 

04 01 13,500.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරී පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

24  
රියදුරන්ව සහ කාර්යාල කාර්ය 
සහායකයන්ව සඳහා විනය හා 
කාර්යාල ආ ාර විධි 

04 02 34,000.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරි පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

25  
ආරක්ිත විදයාේමක වාහන 
භාවිතය  

01 01 5,000.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරී පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

26  
ඡමෝටර් කාර්මික ශිල්පය 
පිළිබඳ පැය 160ක අර්ධ 
කාලීන පාඨමාලාව 

01 
2019.10.19 
සිට සතියකට 

දින 01 
15,100.00 ඡේශීය 

ප්රවාහන රාජකාරි පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

27  

රියදුඡරකුඡේ වගකීම, 
ආ ාරධර්ම, ආරක්ිත රිය 
පැදීම, නීතිරීති, වාහන 
නඩේතුව හා පරිහරණය 
පිළිබඳ පුහුණුව  

37 01 29,700.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරි පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

28  නිල බැංකු ගිණුම් නඩේතුව 01 01 5,000.00 ඡේශීය 
ප්රවාහන රාජකාරි පිළිබඳ 
දැනුම ලබා ගැනීම 

29  
මූලය ප්රවාහ ප්රකාශන සහ 
පාලක ගිණුම්  

02 01 14,000.00 ඡේශීය 
මූලය අංශඡේ 

රාජකාරී පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 

30  
රාජය ගිණුම්කරණ ක්රමඡේදය 
හා භාණ්ඩඩාගාරඡේ ගනුඡදනු 
ගිණුම්ගත කිරීම 

02 02 17,000.00 ඡේශීය 
මුදල්  ක්රඡල්ඛ් හා මුදල් 

ඡරගුලාසි පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 

31  
කාර්යාල කළමනාකරණය 
හා මුදල් ඡරගුලාසි 

03 02 25,500.00 ඡේශීය 
මුදල්  ක්රඡල්ඛ් හා මුදල් 

ඡරගුලාසි පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 

32  
ඵලදායී රාජය ඡසේවයක් සඳහා 
ගිණුම්කරණය  

01 02 8,500.00 ඡේශීය 
මූලය අංශඡේ 

රාජකාරී පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 
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33  
Government Payroll 
System 

04 03 72,000.00 ඡේශීය 
මුදල්  ක්රඡල්ඛ් හා මුදල් 

ඡරගුලාසි පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 

34  
How to Collect and Remit 
VAT, NBT & WHT 

02 02 17,000.00 ඡේශීය 
මුදල්  ක්රඡල්ඛ් හා මුදල් 

ඡරගුලාසි පිළිබඳ දැනුම ලබා 
ගැනීම 

35  
රාජය මූලය කළමනාකරණය 
තුළ ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය 

01 04 13,500.00 ඡේශීය 
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය  

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

36  

ආයතන සංග්රහය, කාර්ය 
පටිපාටික මුදල් ඡරගුලාසි 
සහ රජඡේ ප්රසම්පාදන 
ක්රියාවලිය 

02 02 14,400.00 ඡේශීය 
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

37  
Stores Management & 
Purchasing 

01 02 8,500.00 ඡේශීය 
ගබඩා කළමනාකරණය 
පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීම 

38  
අභයන්වතර විගණනය හා 
අභයන්වතර පාලන ක්රම 
පිළිබඳ වැඩමුළුව 

01 02 8,500.00 ඡේශීය 
අභයන්වතර විගණනය පිළිබඳ 

දැනුම ලබා ගැනීම 

39  Speechcraft Programme 03 
පැය 03 X දින 

10 
60,000.00 ඡේශීය 

ඡේශන පැවැේීඡම් 
හැකියාව ඉහළ යාම 

40  Public Speaking Skills 10 03 180,000.00 ඡේශීය 
ඡේශන පැවැේීඡම් 
හැකියාව ඉහළ යාම 

41  
ඵලදායි ඉදිරිපේ කිරීඡම් 
ක්රමඡේද පිළිබඳ කුසලතා 
වර්ධනය 

28 02 224,000.00 ඡේශීය 
ඡේශන පැවැේීඡම් 
හැකියාව ඉහළ යාම 

42  
නීති නිලධාරින්වඡේ නිවාරණ 
වැඩසටහන්ව පිළිබඳ දැනුම 
ඉහළ නැංීඡම් වැඩමුළුව 

27 03 - ඡේශීය 
නිවාරණ වැඩසටහන්ව 
සාර්ථකව පැවැේීඡම් 
හැකියාව වැඩිීම 

43  
අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා විසින්ව 
ආදර්ශ උසාවි පැවැේීම 

27 05 - ඡේශීය 
නීති නිලධාරීන්වඡේ නු 
ඡමඡහයීඡම් හැකියාව 

වැඩිීම 

44  ආතති කළමනාකරණය  01  3,500.00 ඡේශීය විවිධ කුසලතා වර්ධනය 

45  භූමි අලංකරණය 01 05 18,000.00 ඡේශීය විවිධ කුසලතා වර්ධනය 

46  

විමර්ශන නිලධාරින්වඡේ විවිධි 
විෂය ක්ඡෂේර පිළිබඳ දැනුවේ 
කිරීඡම් වැඩමුළු (සමුපකාර 
පනත පිළිබඳ වැඩමුළුව, 
ඔප්පු, උප්පැන්වන, මරණ, 
විවාහ සහතික, පේතිරු 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීඡම් 
වැඩමුළුව, පාසල්වලට ළමුන්ව 
ඇතුලේ කිරීම හා අධයාපන 
අමාතයාංශයට අදාළ ගැටලු 
පිළිබඳ දැනුවේ කිරීඡම් 
වැඩමුළුව, විඡශේෂඥ සාක්ි 
පරිගණක පිළිබඳ වැඩමුළුව, 
ඉඩම් නීතිය පිළිබඳ දැනුවේ 
කිරීඡම් වැඩමුළුව) 

175 
පැය 03 X  
දින 05 

54,131.00 ඡේශීය 
විමර්ශන නිලධාරීන්වඡේ 
විවිධ විෂය ක්ඡෂේර පිළිබඳ 

දැනුම ලබා ගැනීම 

47  මුදල් ඡරගුලාසි   06 01 24,000.00 ඡේශීය 
ගිණුම් අංශඡේ රාජකාරී 
දැනුම ලබා ගැනීම 
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ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්
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ය
 

(හ
ේ
ශී
ය
/වි
හ
ේ
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ය
) 

නි
ම
ැවු
ම
/ල
බ
ාග
ත්
 

දැ
නු
ම

 

48  ආයතන සංග්රහය 05 01 20,000.00 ඡේශීය 
පාලන අංශඡේ රාජකාරී 
දැනුම ලබා ගැනීම 

49  දැනුම වර්ධනය කිරීම  05 01 20,000.00 ඡේශීය 
විවිධ කුසලතා වර්ධනය 

කිරීම 

 එකතුව  457  2,264,206.00   

 

විහේශීය පුහුණු  පාඨමාලා 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 වැඩසට හන් නම 

 

 

 

පු
හු
ණු
 ක
ර
න
 ල
ද 

හ
ස
්ව
ක
 ස
ංඛ්
ය
ාව

 

වැඩ සට හන් 

කාල සීමාව 

සමස්ත අහයෝජනය 
වැඩසට හන් 

ස්වභාවය 

(හේශීය/ 

විහේශීය) 

නිමැවුම/ ලබාගත් 

දැනුම 

ඇ
. 
හ
ඩ
ාල
ර්ෂ

 

රු
පි
ය
ල්

 

50  

10th IAACA Annual 

Conference and 

General Meeting 

01 

2019.01.22 දින 

සිට 2019.01.24 

දිනදක්වා 

993 297,857 වියානා 

ශ්රී ලංකාඡේ අල්ලස හා 

දූෂණ නිවාරණ 

කටයුතුවල ප්රගතිය 

සමුළුවට ඉදිරිපේ කිරීම 

51  

Diploma in Public 

Procurement & 

Contract 

Administration 

(DIPPCA) Partial 

Fulfillment – 2nd 

Country Visit 

01 

2019.05.12 දින 

සිට 2019.05.22 

දින දක්වා 

1,491 778,435.00 
එක්සේ 

රාජධානිය 

ප්රසම්පාදනය හා 

ඡකාන්වරාේ පරිපාලනය 

පිළිබඳ විඡේශීය 

අේදැකීම් ලබා ගැනීම 

52  Study Visit - Indonesia 04 

2019.04.01 දින 

සිට 2019.04.04 

දින දක්වා 

- - ඉන්වදුනිසීයාව 

අල්ලස හා දූෂණය 

නිවාරණය පිළිබඳ 

අවඡබෝධයක් ලබා 

ගැනීම 

53  

10th Session of the 

Implementation 

Review Group 

02 

2019.05.27 දින 

සිට 2019.05.29  

දින දක්වා 

6,600 604,434.00 වියානා 

ශ්රි ලංකාඡේ දූෂණ 

නිවාරණය සඳහා ඡගන 

ඇති ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම 

54  

Open Government 

Partnership Summit & 

Proposed Meeting with 

Canadian Officials 

01 

2019.05.29 දින 

සිට 2019.05.31 

දින දක්වා 

823 405,807.35 කැනඩාව 

විවෘත රාජය 

හවුල්කාරීේවය යටඡේ 

අල්ලසේ ඡකාමිෂන්ව 

සභාවට සපුරා ගැනීමට 

ඇති අරමුණ පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම 

55  

International 

Workshop on Supply 

Chain Management 

01 

2019.06.09 දින 

සිට 2019.06.16 

දින දක්වා 

1,015 287,656.00 චීනය 

අන්වතර් ජාතික සැපයීම් 

කළමනාකරණ ක්රියාවලි 

පිළිබඳව දැනුම ලබා 

ගැනීම 
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56  

Asset Disclosure and 

Conflict of Interest in 

South and Southeast 

Asia Regional 

Workshop 

03 

2019.06.11 දින 

සිට 2019.06.13 

දින දක්වා 

480 6,147.00 තායිලන්වතය 

දකුණු ආසියාතික 

කලාපීය රටවල වේකම් 

බැරකම් ප්රකාශ කිරීම 

හා බැඳියාවන්ව අතර 

ගැටුම් පිළිබඳව දැනුම 

ලබා ගැනීම 

57  
Investigation of White-

Collar Crime 
01 

2019.07.29 දින 

සිට 2019.08.09 

දින දක්වා 

520 - ඉන්වදියාව 

ඉහළ මට්ටඡම් 

පුේගලයන්ව විසින්ව 

සිදුකරන අපරාධ 

විමර්ශනය පිළිබඳ 

දැනුම ලබා ගැනීම 

58  Digital Forensics 01 

2019.08.29 දින 

සිට 2019.09.06 

දින  දක්වා 

12,705 1,268,156.59 ඉන්වදියාව 

නූතන විමර්ශන 

ක්රමඡේදයන්ව පිළිබඳ 

දැනුම ලබා ගැනීම 

59  

First Resumed Tenth 

Session of the 

Implementation 

Review Group & Tenth 

Session of the Open-

Ended 

Intergovernmental 

Working Group 

03 

2019.09.02 දින 

සිට 2019.09.06 

දින දක්වා 

560 - ඕසේියාව 

ශ්රී ලංකාඡේ දූෂණ 

නිවාරණය සඳහා ඡගන 

ඇති ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම 

60  

Seminar on China’s 

Development 

Experience & its 

Reform and Opening-

Up Policies for Sri 

Lanka 

01 

2019.09.02 දින 

සිට 

2019.10.01 දින 

දක්වා 

1,200 - චීනය 

චීනඡේ සංවර්ධන 

ක්රියාවලිය පිළිබඳ 

අේදැකීම් ශ්රී ලංකාඡේ 

සංවර්ධනයට ඡයාදා 

ගත හැකි ආකාරය 

පිළිබඳව දැනුම ලබා 

ගැනීම 

61  

Use of Open Source 

Data in Criminal and 

Financial 

Investigations of 

Corruption 

03 

2019.09.18 දින 

සිට 2019.09.20 

දින  දක්වා 

480 6,273.00 තායිලන්වතය 

අපරාධ විමර්ශනය 

සඳහා විවෘත ඡතාරතුරු 

මූලාර ඡයාදා ගැනීම හා 

මූලය දූෂණ විමර්ශනය 

පිළිබඳ දැනුම ලබා 

ගැනීම 

62  

Knowledge Co-

Creation Program 

Criminal Justice 

Response to Corruption 

01 

2019.10.06 දින 

සිට 

2019.11.16 දින 

දක්වා 

1,200 - ජපානය 

අපරාධ සහ දූෂණ අවම 

කිරීම  සඳහා කටයුතු 

කරන ආකාරය පිළිබඳව 

දැනුම ලබා ගැනීම 

63  

Seminar on Economic 

Globalization & 

Industrial Transfer for 

Developing Countries-

China 

01 

2019.11.08 දින  

සිට 2019.11.28 

දින දක්වා 

920 - චීනය 

ආර්ික 

ඡගෝලීයකරණය සහ 

කාර්මික හුවමාරුව 

පිළිබඳ දැනුම ලබා 

ගැනීම 
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Cyber Security and 

Incident Response 
01 

2019.11.25  දින 

සිට 2019.12.06 

දින  දක්වා 

- 92,482.00 ඉන්වදියාව 

Cyber ආරක්ෂණය සහ 

අවසේථානූකූල ප්රති ාර 

දැක්ීම පිළිබඳ දැනුම 

ලබා ගැනීම 

65  

8th Conference of the 

States Parties (COSP) 

to the UN Convention 

against Corruption 

(UNCAC) 

02 

2019.12.13 දින 

සිට 2019.12.20 

දින දක්වා 

8,550 484,549.00 

එක්සේ 

අරාබි එමීර් 

රාජයය 

ශ්රී ලංකාඡේ දූෂණ 

නිවාරණය සඳහා ඡගන 

ඇති ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම  

 එකතුව 27  37,537 4,231,796.94   

 

ආයතනය විසින්ව කාර්ය මණ්ඩඩල සාමාජිකයන්වට ඡේශීය පුහුණු අවසේථා 457ක් ලබා දීමට රුපියල් 

2,264,206.00ක මුදලක් ද විඡේශීය පුහුණු අවසේථා 27 ක් ලබා දීමට රුපියල් 4,231,796.94ක හා 

ඇඡමරිකානු ඡඩාලර් 37,537ක් ද මුදලක් ද වැය කර ඇත.  

* ආයතනහේ කාර්ෂය සාධනය උහදසා පුහුණු වැඩසට න දායක වන්හන් හකහස් ද යන්න හකටිහයන් 

පැ ැදිලි කරන්න 

නිලධාරීන්ව පුහුණු වැඩසටහන්ව සඳහා සහභාගි කරීඡමන්ව ඔවුන්වඡේ රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා අවශය 

දැනුම හා හැකියාව ඉහළ යනු ඇත. තවද පුහුණු වැඩසටහන්වවලට සහභාගිීඡමන්ව නිලධාරීන්ව 

අභිඡේරණය වන බැවින්ව රාජකාරී ඉටු කිරීඡම් උනන්වදුව, කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය ඉහළ යනු 

ඇත.  

ඒ අනුව නිලධාරීන්ව පුහුණු වැඩසටහන්ව සඳහා සහභාගි කරීම ආයතනඡේ කාර්ය සාධනය ඉහළ යාමට 

ඡහේතු වනු ඇත.  
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07.  පරිච්ඡේදය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. අනුකූලතා වාර්ෂතා 
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අනුකුලතා වාර්ෂතා 

අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශයතාව 
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1 ප ත සද න් මූලය ප්රකාශ/ ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් හකාට තිහබ් 

1.1 වාර්ික මූලය ප්රකාශ අනුකූල ඡේ   

1.2 රාජය නිලධාරීන්වඡේ අේතිකාරම් ගිණුම අනුකූල ඡේ   

1.3 
වයාපාර හා නිෂේපාදන අේතිකාරම් ගිණුම් (වාණිජ අේතිකාරම් 
ගිණුම්) 

අනුකූල 
ඡනාඡේ 

ඡමම 
අේතිකාරම් 
ගිණුම 
ඡනාමැත 

 

1.4 ගබඩා අේතිකාරම් ගිණුම් එම එම  

1.5 විඡශේෂ අේතිකාරම් ගිණුම් අනුකූල ඡේ   

1.6 ඡවනේ -   

2 හපාත්පත්  ා හල්ඛ්න නඩත්තු කිරීම (මු.හර.445) 

2.1 
රාජය පරිපාලන  ක්රඡල්ඛ් 267/2018 අනුව සේථාවර වේකම් 
ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීන කර පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

2.2 
පුේගල පඩි නඩි ඡල්ඛ්න /පුේගල පඩි නඩි කා්පේ 
යාවේකාලීන කර පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

2.3 විගණන විමසුම් ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර පවේවාඡගන යාම අනුකූල ඡේ   

2.4 
අභයන්වතර විගණන වාර්තා ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර 
පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

2.5 
සියලුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ (CIGAS) පිළිඡයල කර නියමිත 
දිනට මහා භාණ්ඩඩාගාරයට ඉදිරිපේ කිරීම. 

අනුකූල ඡේ   

2.6 
ඡ ක්පේ හා මුදල් ඇණවුම් ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීන කර 
පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ -  

2.7 ඉන්වඡවන්වි ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර පවේවාඡගන යාම අනුකූල ඡේ   

2.8 ඡතාග ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර පවේවාඡගන යාම අනුකූල ඡේ   

2.9 හානි පාු ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර පවේවාඡගන යාම අනුකූල ඡේ   

2.10 බැරකම් ඡල්ඛ්නය යාවේකාලීනකර පවේවාඡගන යාම අනුකූල ඡේ   

2.11 
උප පිකා ඡපාේ ඡල්ඛ්නය (GA-N20) යාවේකාලීනකර 
පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

03 මූලය පාලනය සද ා කාර්ෂයයන් අභිනිහයෝජනය කිරීම (මු.හර. 135) 

3.1 මූලය බලතල ආයතනය තුළ බලතල පවරාදී තිබීම අනුකූල ඡේ   

3.2 
මූලය බලතල පවරාදීම පිළිබද ආයතනය තුළ දැනුවේ කර 
තිබීම 

අනුකූල ඡේ   
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3.3 
සෑම ගනුඡදනුවක්ම නිලධාරීන්ව ඡදඡදඡනකු ඡහෝ ඊට වැඩි 
සංඛ්යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල පවරාදී තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරන රාජය ගිණුම් 
 ක්රඡල්ඛ්ය අනුව, රජඡේ පඩිපේ  මෘදුකාංග පැඡක්ජය භාවිතා 
කිරීඡම් දී ගණකාධිකාරිවරයන්වඡේ පාලනයට යටේව කටයුතු 
කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

4 වාර්ෂික සැලසුේ සකස් කිරීම 

4.1 වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැසේම සකසේ කිරීම අනුකූල ඡේ   

4.2 වාර්ික ප්රසම්පාදන සැලැසේම සකසේ කිරීම අනුකූල ඡේ   

4.3 වාර්ික අභයන්වතර විගණන සැලැසේම සකසේ කිරීම අනුකූල ඡේ   

4.4 
වාර්ික ඇසේතඡම්න්වතුව සකසේ ඡකාට ජාතික අයවැය 
ඡදපාර්තඡම්න්වතුවට (NBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපේ කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

4.5 
වාර්ික මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය නියමිත දිනට භාණ්ඩඩාගාර 
ඡමඡහයුම් ඡදපාර්තඡම්න්වතුවට ඉදිරිපේ කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

5 විගණන විමසුේ 

5.1 
විගණකාධිපතිවරයා විසින්ව නියම ඡකාට ඇති දිනට, සියලුම 
විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

6 අභයන්තර විගණනය 

6.1 
මු.ඡර. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර ආරම්භඡේ දී 
විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ජා කිරීඡමන්ව අනතුරුව 
,අභයන්වතර විගණන සැලැසේම සකසේ කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

6.2 
සෑම අභයන්වතර විගණන වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් තුළ 
දී පිළිතුරු සපයා  තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

6.3 

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනඡේ 40(4) උප 
වගන්වතිය ප්රකාරව, සියලුම අභයන්වතර විගණන වාර්තාවල 
පිටපේ කළමනාකරණ විගණන ඡදපාර්තඡම්න්වතුවට ඉදිරිපේ 
කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

6.4 
මුදල් ඡරගුලාසි 134(3) ප්රකාරව, සියලුම අභයන්වතර විගණන 
වාර්තාවල පිටපේ විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපේ කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

7 විගණන  ා කළමනාකරණ කමිටු 

7.1 
DMA  ක්රඡල්ඛ් 1-2019 අනුව, අවම වශඡයන්ව විගණන හා 
කළමනාකරණ කමිටු 4ක් වේ අදාළ වර්ෂය තුළ පවේවාඡගන 
තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

8 වත්කේ කළමනාකරණය 

8.1 

අංක 01/2017 දරණ වේකම් කළමනාකරණ  ක්රඡල්ඛ්ඡේ 07 
වන පරිච්ඡේදය අනුව, වේකම් මිල දී ගැනීම් හා අපහරණය 
කිරීම් පිළිබද ඡතාරතුරු ඡකාම්ප්ඡරෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය 
ඡවත ඉදිරිපේ කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   
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8.2 

ඉහත සඳහන්ව  ක්රඡල්ඛ්ඡේ 13 වන පරිච්ඡේදය ප්රකාරව, එම 
 ක්රඡල්ඛ්ඡේ විධිවිධාන ක්රියාේමක කිරීම 
සම්බන්වධීකරණය සදහා සුදුසු සම්බන්වධතා නිලධාරිඡයකු පේ 
කර එම නිලධාරියා පිළිබද ඡතාරතුරු ඡකාම්ප්ඡරෝලර් ජනරාල් 
කාර්යාලයට වාර්තාකර තබීම 

අනුකූල ඡේ   

8.3 
රාජය මුදල්  ක්රඡල්ඛ් අංක 05/2016 අනුව, භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණ 
පවේවා අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට විගණකාධිපතිවරයා ඡවත 
ඉදිරිපේ කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

8.4 
වාර්ික භාණ්ඩඩ සමීක්ෂණඡයන්ව අනාවරණය වූ අතිරික්ත, 
ඌනතා හා  ඡවනේ නිර්ඡේශ  ක්රඡල්ඛ්ඡේ සඳහන්ව කාලය තුළ 
සිදුඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

8.5 ගර්හිත භාණ්ඩඩ අපහරණය කිරීම මු.ඡර.772 අනුව සිදු කිරීම අනුකූල ඡේ   

9 වා න කළමනාකරණය 

9.1 
සංවිත වාහන සදහා නදනික ධාවන සටහන්ව හා මාසික සාරාංශ 
වාර්තා සකසේ ඡකාට නියමිත දිනට විගණකාධිපති ඡවත 
ඉදිරිපේ කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

9.2 
වාහන ගර්හිත ී මාස 6 කට වඩා අු කාලයක දී අපහරණය 
කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

9.3 
වාහන ඡලාේ ඡපාේ පවේවා ගනිමින්ව ඒවා යාවේකාලීන කර 
පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

9.4 
සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්වධඡයන්වම මු.ඡර.103,104,109, හා 
110 ප්රකාරව කටයුතු කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

9.5 
2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරන රාජය පරිපාලන 
 ක්රඡල්ඛ්ඡේ 3.1 ඡේදඡේ සදහන්ව විධි විධාන ප්රකාරව, 
වාහනවල ඉන්වධන දහනය ීම නැවත පරීක්ෂා කිරීම 

අනුකූල ඡේ   

9.6 
කල්බදු කාල සීමාඡවන්ව අනතුරුව, බදු වාහන ඡලාේ ඡපාේ වල 
සම්පූර්ණ අයිතිය පවරා ඡගන තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

10 බැංකු ගිණුේ කළමනාකරණය 

10.1 
නියමිත දිනට බැංකු සැසදුම් ප්රකාශ පිළිඡයළ කර සහතික කර 
ඒවා විගණනය සදහා ඉදිරිපේ කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

10.2 
සමාඡලෝචිත වර්ෂඡේ දී  ඡහෝ ඊට ඡපර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට 
රැඡගන ආ අක්රීය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

10.3 
බැංකු සැසදුම් ප්රකාශ වලින්ව අනාවරණය වූ හා ගැළපුම් කළ 
යුතුව තිබූ ඡශේෂ සම්බන්වධඡයන්ව මුදල් ඡරගුලාසි ප්රකාරවකටයුතු 
ඡකාට එම ඡශේෂ මාසයක කාලයක් ඇතුළත නිරවුල් කර ගැනීම 

අනුකූල ඡේ   

11 ප්රතිපාදන උපහයෝජනය 

11.1 
සලසා තිබූ ප්රතිපාදන ඒවාඡේ සීමාව ඉක්මවා ඡනායන පරිදි 
වියදම් දැරීම 

අනුකූල ඡේ   

11.2 
මු.ඡර. 94(1) ප්රකාරව, සලසන ලද ප්රතිපාදනඡයන්ව 
උපඡයෝජනය කළ පසු වර්ෂ අවසානඡේදී ඉතිරි ප්රතිපාදන සීමා 
ඡනාඉක්මවන පරිදි බැරකම්වලට එළඹීම 

අනුකූල ඡේ   

12 රජහේ නිලධාරීන්හේ අත්තිකාරේ ගිණුේ 

12.1 සීමාවන්වවලට අනුකූලීම අනුකූල ඡේ 
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12.2 හිඟහිටි ණය ඡශේෂ පිළිබඳ කාල විශේඡල්ෂණයක් සිදු කිරීම අනුකූල ඡේ   

12.3 
වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟහිටි ණය ඡශේෂ 
නිරවුල් කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

13 හපාදු තැන්පත් ගිණුම 

13.1 
කල් ඉකුේ වූ තැන්වපතු සම්බන්වධඡයන්ව මු.ඡර.571 ප්රකාරව 
කටයුතු කර සිටීම. 

අනුකූල ඡේ   

13.2 
ඡපාදු තැන්වපතු සඳහා වන පාලන ගිණුම යාවේකාලීන කර 
පවේවාඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

14 අග්රිම ගිණුම 

14.1 
සමාඡලෝචිත වර්ෂය අවසානඡේ දී මුදල් ඡපාඡේ ඡශේෂය 
භාණ්ඩඩාගාර ඡමඡහයුම් ඡදපාර්තඡම්න්වතුවට ඡේෂණය කර 
තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

14.2 
මු.ඡර. 371 ප්රකාරව නිකුේ කළ තේකාර්ය අතුරු අග්රිම, එම 
කාර්යය අවසන්ව ී මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

14.3 
මු.ඡර. 371 ප්රකාරව අනුමත සීමාව ඉක්මවා ඡනායන පරිදි 
තේකාර්ය අතුරු අග්රිම නිකුේ කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

14.4 
අග්රිම ගිණුඡම් ඡශේෂය, භාණ්ඩඩාගාරඡේ ඡපාේ සමඟ මාසිකව 
සැසඳුම් කිරීම. 

අනුකූල ඡේ   

15 ආදායේ ගිණුම 

15.1 
අදාළ ඡරගුලාසිවලට අනුකූලව, රැසේ කළ ආදායඡමන්ව ආපසු 
ඡගීම් සිදු ඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

15.2 
රැසේකර තිබු ආදායම්, තැන්වපතු ගිණුමට බැර ඡනාඡකාට සෘජුවම 
ආදායමට බැර කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

15.3 
මු.ඡර. 176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා 
විගණකාධිපතිවරයා ඡවත ඉදිරිපේ කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

16 මානව සේපත් කළමනාකරණය 

16.1 
අනුමත කාර්ය මණ්ඩඩල සිමාව තුළ කාර්ය මණ්ඩඩලය පවේවා 
ඡගන යාම 

අනුකූල ඡේ   

16.2 
කාර්ය මණ්ඩඩලඡේ සියලුම සාමාජිකයින්ව ඡවත රාජකාරි 
ලැයිසේතු ලිඛිතව ලබාදී තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

16.3 
20.09.2017 දිනැති  MSD   ක්රඡල්ඛ් අංක  04/2017 ප්රකාරව 
සියලුම වාර්තා කළමනාකරණ ඡසේවා ඡදපාර්තඡම්න්වතුව ඡවත 
ඉදිරිපේ කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

17 ම ජනයා හවත හතාරතුරු ලබාදීම. 

17.1 
ඡතාරතුරු දැන ගැනීඡම් පනත හා ඡරගුලාසි ප්රකාරව ඡතාරතුරු 
නිලධාරිඡයකු පේඡකාට ඡතාරතුරු ලබාදීඡම් ඡල්ඛ්නයක් 
යාවේ කාලීන කර පවේවා ඡගනයාම. 

අනුකූල ඡේ   

17.2 

ආයතනය පිළිබඳ ඡතාරතුරු එහි ඡවබ්අඩවිය හරහා ලබාදී 
තිඡබන අතර ඡවබ් අඩවිය හරහා ඡහෝ විකල්ප මාර්ග හරහා 
ආයතනය පිළිබඳ මහජනයාඡේ ප්රශංසා/ ඡයෝජනා පළ කිරිමට 
පහසුකම් සලසා තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

17.3 
ඡතාරතුරු දැනගැනීඡම් පනඡේ 08 වන හා 10 වන වගන්වති 
ප්රකාරව වසරකට ඡදවතාවක් ඡහෝ වසරකට වරක් වාර්තා 
ඉදිරිපේ කර තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   
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18 පුරවැසි ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

18.1 
අංක 05/2008 හා 05/2008(1) දරන රාජය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාතයාංශ   ක්රඡල්ඛ් අනුව පුරවැසි/ඡසේවාලාභී 
ප්රඥප්තියක් සම්පාදනය ඡකාට ක්රියාේමක කර තිබිම. 

අනුකූල ඡේ   

18.2 

එම  ක්රඡල්ඛ්ඡේ  2.3 ඡේදය පරිදි, පුරවැසි /ඡසේවාලාභී 
ප්රඥප්තිය සම්පාදනය කිරීම හා ක්රියාේමක කිරීඡම් කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරිම හා ඇගයීම සඳහා  ආයතන විසින්ව 
ක්රමඡේදයක් සකසේ ඡකාට තිබීම. 

අනුකූල ඡේ   

19 මානව සේපත් සැලැස්ම සේපාදනය කිරීම. 

19.1 
2018.01.24 දිනැති රාජය පරිපාලන  ක්රඡල්ඛ්අංක 02/2018 
ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පදනම් කරඡගන මානව සම්පේ 
සැලැසේමක් සකසේ ඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

19.2 
කාර්ය මණ්ඩඩලඡේ සෑම සාමාජිකඡයක් සඳහාම වර්ෂයකට 
අවම වශඡයන්ව පැය 12කට ඡනාඅු පුහුණු අවසේථාවක් ඉහත 
සඳහන්ව මානව සම්පේ සැලැසේම තුළ තහවුරු ඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

19.3 
ඉහත සඳහන්ව  ක්රඡල්ඛ්ඡේ ඇමුණුම 01හි දැක්ඡවන ආකෘතිය 
පදනම් කරඡගන සමසේත කාර්ය මණ්ඩඩලය සඳහාම වාර්ික 
කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අේසන්ව කර තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

19.4 

ඉහත  ක්රඡල්ඛ්ඡේ 6.5 ඡේදය ප්රකාරව මානව සම්පේ 
සංවර්ධන සැලසේම පිළිඡයල කිරීම, ධාරිතා සංවර්ධන 
වැඩසටහන්ව සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා සංවර්ධන 
වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම පිළිබඳ වගකීම් පවරා ඡජයෂේඨ 
නිලධාරිඡයකු පේ ඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

20 විගණන හේදවලට ප්රති ාර දැක්වීම 

20.1 
ඉකුේ වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින්ව නිකුේ කළ විගණන 
ඡේද මඟින්ව ඡපන්වවා දී ඇති අුපාු නිවැරදි ඡකාට තිබීම 

අනුකූල ඡේ   

 

 

අවසානය  


