
 
 

 

 

   

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

වත්කම් කළමනාකරණ චක්රලේඛ  ංකක : 10/2022 

 

සියලුම : අමාත්ාාංශ ලේ ම්වරුන්  

 පළාත් සභා ප්රධාා  ම්වරුන්  

 මෙපාර්ත්මරු ු ප්රධාාීන  

 රාජ් සාංසථ ා ස  නනසථ ාිතත් ම්ඩල  ප්රධාාීන  

 රාජ් ැංකාංු  ස  රාජ් සමාමරු සභාපිවන්  
 

රජලේේ මූල්ය ලේනාවන වත්කම් කළමනාකරණ  

රාජය ආ තනවල් ලේගාඩගැසී ඇති ංබලි ද්රවය ංපහරණ  කිරීම 
 

රජ්මේ මේපළ වි ාශ ලේවීම ස  රජ්මේ ආොයම අහිමි වීම නකළකක්වවීම සඳ ා  රාජ් ආයත් න  දීර්ඝ වා යක්ව 

ුළ මමාඩලමකසී ඇිව අැංලි ද්රන අප රයය ිරීමමරු ්රියානලිය වනම රු ිරීමම2 2222 - අු් අයනකය මඟි  

මයෝජ් ා වර ඇත්. ත්නෙ, අැංලි ද්රන අප රයය ිරීමම ුලි  මසෞඛ්ාරක්විත් පරිසරයක්ව මමාඩල කමම  

අත්ර පනත් ා ඉඩලප සුවරු ඵ ොයීන මයාො මකීනම2  කිරනනු ඇත්. ඒ අනුන, එනකනි අැංලි ද්රන ැංක කර 

ිරීමමරු ්රියානලිය වනම මි  අනස  ිරීමම ත් වු් ිරීමම සඳ ා ජ් ාධිපිව ම්වරු විසි  වමිටුනක්ව 

පත්වර ඇත්. 

22. ඒ අනුන, ප ත් සඳ   පරිදි අනශ ලේ ්රියාමාර්ම මකීනම සිය ම රාජ් ආයත් න  ප්රධාාීන ම  

අනිනාර්යය වාර්යයක්ව න  ැංන අනධාාරයය වරමි: 

  අ). ප ත් 22 (ඇ) II,III ස  IV ය2මත් ෙක්වනා ඇිව අැංලි ද්රනන  නින ාවම ත්ක්වමසථ් ිරීමම සඳ ා 

මජ්ෂථඨ මා්ඩලලිව නි ධාාරිමයු , ත්ාක්වෂණිව ෙකනුම සහිත් නි ධාාරිමයු  ස  මන ත් රජ්මේ 

ආයත් යව නි ධාාරිමයු  ය  අයමම  සම විත් ත්රිපුද්ේම  වමිටුනක්ව ස ම ආයත් යක්ව 

විසි ම පත් ිරීමම. 

  ආ). ප ත් 22 (ඇ) II,III ස  IV ය2මත් ෙක්වනා ඇිව අැංලි ද්රන ිතිබැංඳන 2222 සක්ත්කරුැංර් 5  දි 2 

අො  න , මරු සමඟ න  ඇමුණුම 5 මගි  ඉ් ා ඇිව මත්ාරු්, 2222 ඔක්වමත්ෝරුැංර් 5  දි 2 

මපර මවාරු්මරෝ ර් ජ් රා් වාර්යා ය මනත් ඉදිරිපත් ිරීමම. 

මහලේඛකම් කාර් ාල් , ලේකාළඹ 01 
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ඇ). ප ත් සඳ   ්රියාමාර්ම අනුමම ය වරමි  අැංලි ද්රන අප රයය සඳ ා අනශ ලේ ිතයනර මකීනම 

ංකක  ංබලි ද්රවය වර්ග  ගතයුතු ක්රි ාමාර්ග 

I.  නා   (ලියාපදිාංචි ව ) 2222 ඔක්වමත්ෝරුැංර් 22 දි කිව නත්වරු වළම ාවරය 

චක්රම්ඛ් අාංව 2 22222 මගි   ැංා දී ඇිව පපමෙසථ අො  මේ.  

II.  යවඩල  ා නාම  මූ.මර. 773 (5) හි ප්රිවපාෙ  අනුන අැංලි ද්රන ඉනත් ිරීමම  

III.  ිතත්ත් , ත්ඹ, ඇලුමීනියරු, 

චී ච්චට්ටින ම ෝ මන ත් 

ම ෝ මය ද්රන 

මූ.මර. 773 (2) හි ප්රිවපාෙ  අනුන අැංලි ද්රන රජ්මේ වර්මා ත් 

ශ ලේා ාන මනත් භාරදීම 

IV.  ෙකන, ් ාසථිනක්ව  ා මන ත්  මු.මර. 772 හි ප්රිවපාෙ  අනුන අැංලි ද්රන අප රයය ිරීමම 
 

ඈ). ඉ ත් 22 (ඇ) ය2මත් ෙක්වනා ඇිව අැංලි ද්රන අප රයය ිරීමම ිතිබැංඳ ප්රමිවය 2222 ම ානකරුැංර් 32 

දි 2 මපර මවාරු්මරෝ ර් ජ් රා් වාර්යා ය මනත් ඉදිරිපත් ිරීමම 

ංකක  ංබලි ද්රවය වර්ග  ප්රගති  වාර්තා කිරීම 

I. ඉ ත් 22 (ඇ) (I) හි විසථත්ර වර 

ඇිව අැංලි ද්රන  

2222 ඔක්වමත්ෝරුැංර් 22 දි කිව නත්වරු වළම ාවරය 

චක්රම්ඛ් අාංව 2 22222 මගි   ැංා දී ඇිව පපමෙසථ අො  මේ. 

II. ඉ ත් 22 (ඇ) (II),(III) ස  (IV) 

හි විසථත්ර වර ඇිව අැංලි ද්රන 

මරු සමඟ න  ඇමුණුම II අනුන  

 

23. අැංලි ද්රන අප රයය මඟි   කමැං  ආොයරු ප ත් සඳ   පරිදි ගිණුරුමත් ව  යුුමේ: 

අ). අයනකය ශීර්ෂයක්ව සහිත් ආයත් න  පනිව  නා   අැංලි ද්රන අප යය ිරීමමම   කමැං  

ආොයරු, ආොයරු සාංමක්වත් 22.26.22.25 ය2මත් ෙ, අම ු ත් අැංලි ද්රන අප රයය ිරීමමම  

 කමැං  ආොයරු, ආොයරු සාංමක්වත් 22.26.22.22 ය2මත් ෙ, ඒවාැංේධා අරමුෙ 2 ැංකර ව  යුුමේ. 

ආ). අයනකය ශීර්ෂයක්ව ම ාමකිව  මුත් මර්ඛීය අමාත්ාාංශ ලේයක්ව  ර ා භා්ඩලාමාරමය  අරමුේ  ැං  

ආයත් න  එනකනි ආොයරු, අො  මර්ඛීය ආමත්ාාංශ ලේය  ර ා ඉ ත් 23 (අ) හි ෙක්වනා ඇිව අො  

ආොයරු සාංමක්වත්ාාංව ය2මත් ඒවාැංේධා අරමුෙ 2 ැංකර ව  යුුමේ. 

ඇ). පළාත් සභා ස  පළාත් පා   ආයත් න  එනකනි ආොයරු ඔවු ම  අො  අරමුේන 2 ැංකර ව  

යුුමේ. 

 

 



 
 

 

 

 

24. න ිවව විමර්ශ ලේයයව2 ම ෝ අධිවරය නිමයෝමයව2 ය2ත්න  අැංලි ද්රන ිතිබැංඳන, 2222 

සක්ත්කරුැංර් 5  දි 2 අො  න  මත්ාරු් ඇමුණුම 5 අනුන සරුූර්ය වර මන ම 2222 ඔක්වමත්ෝැංර් 

5  දි 2 මපර මවාරු්මරෝ ර් ජ් රා් වාර්යා ය මනත් ඉදිරිපත් ව යුු න   මුත්, එනකනි අැංලි 

ද්රන සඳ ා මමම චක්රම්ඛ්ය මඟි   ැංා දී ඇිව පපමෙසථ අො  ම ාමේ. 

2 . ත්නෙ, ඈනර ිරීමම සඳ ා  ඳු ාමත් ම ෝ ඈනර ිරීමමරු ්රියානලිය ය2මත් පනිව  රාජ් ආයත්  සඳ ා 

මමම  චක්රම්ඛ්මේ පපමෙසථ අො  ම ාමේ. එමසථ වුනෙ, 2222 සක්ත්කරුැංර් 5  දි 2 පනිව  අො  අැංලි 

ද්රන සරුැං ධාමය  න  මත්ාරු් ඇමුණුම 5 අනුන සරුූර්ය වර මන ම 2222 ඔක්වමත්ෝැංර් 5  දි 2 

මපර මවාරු්මරෝ ර් ජ් රා් වාර්යා ය මනත් ඉදිරිපත් ව  යුුමේ. 

 26.  ඔැංම  ආයත් මේ අැංලි ද්රන ිරසිනක්ව ම ාමකිව  රු හිසථ නාර්ත්ානක්ව (Nil report) ඉදිරිපත් ව  යුුමේ. 

27. නිනකරදින සරුූර්ය වර   ෙ ඇමුණුම I  ා ඇමුණුම II විෙුත් ත්කප   (cgo@mo.treasury.gov.lk) 

මඟි , ඉ ත් සඳ   නියමිත් දි න 2 මපර, මවාරු්මරෝ ර් ජ් රා් වාර්යා ය මනත් ඉදිරිපත් ව  

යුුමේ. 

 

 

ංත්.කලේළ්/ ලේක්. එම්. මහින්ද සිරිවර්ධන 

භාණ්ඩාගාර ලේඛකම් 

ිත2පත් :  

5. ජ් ාධිපිව ම්වරු 

2. අග්රාමාත් ම්වරු 

3. අමාත් ම්ඩල මේ ම්වරු 

4. විමයවාධිපිව 
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