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ඳරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික ඳැතිකඩ/ ක්රියාලට නැැංවීඡේ වාරාැංය 

ඳරිච්ඡේදය 02 - ප්රගතිය ශා ඉිරරි දැ්ම 

ඳරිච්ඡේදය 03 - ලවඡර් වමව්ත මය කාර්ය වාධනය  

ඳරිච්ඡේදය 04 - කාර්ය වාධන දර්ක 

ඳරිච්ඡේදය 05 - තිරවර වැංලර්ධන අරමුණු (SDG) වපුරා ගැනීඡේ වාධනය 

ඳරිච්ඡේදය 06 - මානල වේඳත් ඳැතිකඩ 

ඳරිච්ඡේදය 07 - අනුකතා ලාර්තාල  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

01 ඳරිච්යේදය - ආයතනික ඳැතිකඩ/ ක්රියාවන නැංමේයස සාංාං ය 

1.1. ශැිරන්වීම 

1.2. ආයතනඡේ දැ්ම,ඡමඡශලර, අරමුණු 

1.3. ප්රධාන කාර්යයන් 

1.4. වැංවිධාන වටශන 

1.5. අමාතයැංය යටඡත් ඳලතින ඡදඳාර්තඡේන්තු / ඡදඳාර්තඡමන්තුඡප ප්රධාන අැං/ ිරව්ත්රි් ඡේකේ                                         

කාර්යාය යටඡත් ඳලතින ප්රා ඡේශීය ඡේකේ කාර්යා 

1.6. අමාතයැංය/ ඡදඳාර්තඡේන්තුල/ ඳෂාත් වවාල යටඡත් ඳලතින ආයතන/ අරමුදේ 

1.7. විඡේ ආධාර බන ලයාඳිතිල ඡතතරතුරු (තිඡන නේ) 

    අ) ලයාඳිතිඡේ නම 

    ආ) දායක නිඡයෝජිතායතනය 

    ඇ)ලයාඳිතිඡේ ඇව්තඡේන්තු ගත වියදම - රු. මි. 

    ඈ)ලයාඳිතිඡේ කා මාමාල   

 

 

 

 

 

02 ඳරිච්යේදය - ප්රගතතිය හා ඉිරරි දැ්භ 
 
විය ේෂ, ජයග්රහන, අභියයෝගත හා ඉිරරි ඉල්ක 
 
ප්ර.ග.නි/ ග. නි./ ආයතන ප්රධානියා විිනන් අත්වන් කෂ යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
03 -ඳරිච්යේදය   20.....යදසැසඵර් 31 ිරයනන් අවසන් වූ වසං සදහා වන සභස්ත මූලය කාර්ය 
සාධනය  
 
3.1 මූලය කාර්ය සාධන  ප්රකා ය 
 

   
                සී.පස්. පස්. පී.(ඒ) 

දකුණු ඳළාත්...............................අභාතයාං යේ/ යදඳාර්තයසන්ේය  
.........................ිරයනන් අවසන් වර්ෂය සදහා වූ 

 මූලය කාර්ය සාධන ප්රකා ය 
 
 
 රු. 

අයලැය 
2021 විව්තරය වටශන 

තතය  

2021 

නැලත 
ගඳන ද 

2020 

 

  ආදායස ලැබීස        

 
ඵදු ආදායස 

   

 

  ඡේශීය වාණ්ඩ ශා ඡවේලා මත බදු 1 - -    

 
ඵදු යනොවන ආදායස 

   

 

      බඳත්ර ගාව්තු ශා ඡලනත්  2(i) - - සී.එස්.එස්.පී -1 

  
රජඡේ ලත්කේ ලලින් ැඡබන 
ආදායම 2(ii) - - 

 

 
විකුණුේ ශා ගාව්තු 2(iii) - -  

 
ප්රාග්ධනධන ආදායේ 2(iv) 

  

 

  මුළු ආදායස ලැබීස (අ)   
  

 

  ආදයස යනොවන ලැබීස    
  

 

  ඳෂාත් වාණ්ඩාගාර අග්රිම   - - සී.එස්.එස්.පී-3 

  තැන්ඳතු   - - සී.එස්.එස්.පී-4 

  අත්තිකාරේ ගිණුේ   - - සී.එස්.එස්.පී-5 

  
ඡලනත් ප්රධාන ඡජර් ගිණුේ  
ැබීේ   - - 

 

  
මුළු ආදායස යනොවන ලැබීස 
(ආ)   - - 

 

  

මුළු ආදායස ලැබීස සහ ආදායස 
යනොවන ලැබීස (ඇ) = (අ) + 
(ආ)   - - 

 

  බාණ්ඩාගතාංයන යප්රේෂ( (ඈ)   
  

 

 

ශුද්ධ ආදායස ලැබීස සහ 

ආදායස යනොවන ලැබීභ 

ඉ=(ඇ)-(ඈ) 

 
- - 

 

  අඩු කළා: වියදස        

  පුනංාවර්තන වියදස        



 

ලැටුප්, ඡපතන  වශ අඡනකුත් 
ඡවේලක ප්රතිාව  3 - - 

 

  අඡනකුත් වාණ්ඩ ශා ඡවේලා   4 - - 

     සී.එස්.එස්.පී 2 
(ii) 

  
වශනාධාර, ප්රදාන වශ මාරු 
කිරීේ 5 - - 

 

  ඡඳතළී ඡගවීේ  6 - -  

  ඡලනත් පුනරාලර්තන වියදේ 7 
  

 

  මුළු පුනංාවර්තන වියදස (ඊ) 
   

 

      
  

 

  මුලධන වියදස   
  

 

  

මුධන ලත්කේ 
පුනරුත්ථාඳනය ශා ලැඩිිරයුණු 
කිරිම  8 - - 

 

  
මුධන ලත්කේ අත්ඳත් කර 
ගැනීම        9  - - 

 

  ප්රාග්ධනධන මාරුකිරීේ  10 - - 

          
    සී.එස්.එස්.පී 2  
(ii) 

 
මානල වේඳත් වැංලර්ධනය 11 - -  

  ඡලනත් මුධන වියදේ 12 - -  

  මුළු මුලධන වියදස (උ)   - -  

  ප්රධාන යලජං වියදස (ඌ)   - -  

           තැන්ඳතු ඡගවීේ   - - සී.එස්.එස්.පී 4 

           අත්තිකාරේ ඡගවීේ   - - සී.එස්.එස්.පී 5 

 

ඡලනත් ප්රධාන ඡජර් ගිණුේ  
ඡගවීේ 

 
- - 

 

 
මුළු වියදස (එ) =(ඊ+උ+ඌ) 

 
- -  

  
........යදසැසඵර් 31 ිරනන 
ය ේෂය ඒ=(ඉ-එ)   - - 

 

 

අග්රිම වැවදුේ ප්රකාය අනුල 
ඡේය 

 
- - 

සී.එස්.එස්.පී 7 

 

ඡදවැේබර් 31 ිරනට අග්රිම 
ඡේය  

 
- - 

සී.එස්.එස්.පී 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 මුලය තත්ත්වය පිළිඵ ප්රකා ය       
          සී.පස්. පස්. පී.(බී) 

දකුණු ඳළාත්...............................අභාතයාං යේ/ යදඳාර්තයසන්ේය  
.................. ිරනන 

මුලය තත්ත්වය  පිළිඵ ප්රකා ය 
 

 
තතය 

  වටශන  2021 2020 

  
රු. රු. 

මුලය යනොවන වත්කස       

ඡේඳෂ, පිරියත  ශා උඳකරණ සී.පස්. පස්. පී.6 - - 

   
  මුලය වත්කස   
  

අත්තිකාරේ ගිණුේ 
සී.පස්. පස්. 

පී.5/5(ඒ) - - 

මුදේ ශා මුදේ වමාන දෑ සී.පස්. පස්. පී.3 - - 

    . 
 මුළු වත්කස   - - 

    
  ශද්ධ වත්කස/ ස්කන්ධය   
  ශුේධ ලත්කේ   - - 

ඡේඳෂ පිරියත ශා උඳකරණ වැංචිතය   - - 

කුලී ශා ලැඩ අත්තිකාරේ  වැංචිතය 

සී.පස්. පස්. පී. 

5(බී) 
  ජංගතභ වගතකීස 

   
තැන්ඳතු ගිණුේ සී.පස්. පස්. පී.4 - - 

අග්රිම ඡේය සී.පස්. පස්. පී.3 - - 

මුළු වගතකීස 
 

- - 
 

පිටු අංක ......සින .........ද්වා සී.පස්. පස්. පී.1 සින සී.පස්. පස්. පී.7 ද්වා වු ආකෘති ඳත්රවිනන් 
ඉිරරිඳත් යකයංන ගිණුස යතොංේරු සහ සනහන් පිටු අංක .......සින ......ද්වා ඇේළත් අයනකුත් 
ගිණුස සනහන් විස්තං ද  යභභ අවසන් ගිණුයභහිභ අන්තර්ගතත යකොනස් ය .යභභ මුලය ප්රකා න  
පිළියයල කිරීභ යඳොදුය  පිළිගතත් ගිණුස මුලධර්භවලන අනුකලව සිදුකං ඇති අතං යභහිදී මුලය 

ප්රකා යන්හි සනහන් භඟින් යහළිදං  කං ඇති ඳරිිර වඩාත් සුදුසු ගිණුසකං( ප්රතිඳත්ති බාවිතා කං 

ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුයභහි සහන් සංඛ්යා, ඊන අදාළ ගිණුස සනහන් හා අයනකුත් ගිණුස 

යතොංේරු ඳළාත් බාණ්ඩාගතාං ගිණුස යඳොත් සභඟ සැසඳිසකං ඇති ඵවනත් ඒවා නිවැංිර ඵවනත් 
යභයින් සහතික කංමි. 
 
 
................................... ................................... ................................... 
ප්රධාන ගත(න්දීයස නිලධාරී    ගත(න් දීයස නිලධාරී ගත(කාධිකාරී 
නභ : නභ : නභ : 
තනේං: තනේං: ිරනය : 
ිරනය : ිරනය :  



3.4 මුදල් ප්රවාහ පිළිඵ ප්රකා ය 
දකුණු ඳළාත්...............................අභාතයාං යේ/ යදඳාර්තයසන්ේය  

.................. ිරයනන් අවසන් වර්ෂය සහා    සී.පස්. පස්. පී.(සී) 
                                          මුදල් ප්රවාහ පිළිඵ ප්රකා ය 
 

 තතය-නැවත ගතලඳන ලද 

 2021 2020 

 රු. රු. 

යභයහයුස ක්රියාකාංකසවිනන් 

ජනිත වු මුදල් ප්රවාහයන් 
  

මුළු බදු ැබීේ    

ගාව්තු, අධිවාර, දඩමුදේ වශ 
බඳත්ර 

- - 

ාව - - 
ආදායේ ඡනතලන ැබීේ - - 
ඡලනත් ඡදඳාර්තඡේන්තු/ 
අමාතයාැං ඡලනුඡලන් එකතු 
කරන ද ආදායේ 

  

අග්රිම ැබීේ   
අත්තිකාරේ අය කර ගැනීම   
තැන්ඳතු ැබීම - - 
යභයහයුස ක්රියාකාංකස විනන් 

ජනිත වු මුළු මුදල් ප්රවාහය (අ) 
  

   

අඩු කළා : මුදල් වැය කිරිස    
පුේග ඳඩිනඩි ශා ඡමඡශයුේ 
වියදේ 

  

වශනාධාර වශ මාරු කිරීේ  - - 
ඡලනත් ලැය ශීර් ඡලනුඡලන් 
දරණ ද වියදේ  

- - 

වාණ්ඩාගාරයට පියලන ද අග්රිම   
අත්තිකාරේ ඡගවීම   
තැන්ඳතු ඡගවීම - - 
යභයහයුස ක්රියාකාංකස සහා 

වැය කංන ලද මුදල් ප්රවාහය (ආ) 
- - 

යභයහයුස ක්රියාකාංකසවිනන් 

ජනිත වු ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය (ඇ) 

=(අ)-(ආ) 

- - 

   
ආයයෝජන ක්රියාකාංකසවිනන් 

ජනිත වු මුදල් ප්රවාහයන් 
  

ඡඳතළී - - 
ාවාැං - - 
හිමිකේ ඉලත්වීඡේ ප්රතිඳාදන ශා 
ඡවෞතික ලත්කේ විකිණීම 

- - 

උඳ ණය අයකර ගැනීේ   

 - - 



ආයයෝජන ක්රියාකාංකස විනන් 

ජනිත වු මුදල් ප්රවාහය (ඈ) 

අඩු කළා :  මුදල් වැය කිරිස    

ඡවෞතික ලත්කේ ඉිරකිරීේ ඡශෝ 
ේදී ගැනීේ ශා ඡලනත් 
ආඡයෝජන අත්ඳත් කර ගැනීේ 

  

ආයයෝජන ක්රියාකාංකස සහා 

වැය කංන ලද මුළු මුදල් ප්රවාහය 

(ඉ) 

- - 

ආයයෝජන ක්රියාකාංකසවිනන් 

ජනිත වු ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහය 

(ඊ)=(ඈ)-(ඉ) 

- - 

යභයහයුස හා ආයයෝජන 
ක්රියාකාංකසවිනන් ජනිත වු ශුද්ධ 

මුදල් ප්රවාහය (උ)=(ඇ)+(ඊ) 
 

- - 

මුලය ක්රියාකාංකසවිනන් ජනිත වු 

මුදල් ප්රවාහය 
  

ඡේශිය ණය ගැනීේ - - 
විඡේශීය ණය ගැනීේ - - 
ප්රදානයන් ැබීේ   
මුලය ක්රියාකාංකමිවිනන් ජනිත වු 

මුළු මුදල් ප්රවාහය (ඌ) 
- - 

අඩු කළා :  මුදල් වැය කිරීස   
ඡේශීය ණය ආඳසු ඡගවීේ - - 
විඡේශීය ණය ආඳසු ඡගවීේ - - 
මුලය ක්රියාකාංකස සහා වැය 

කංන ලද මුළු මුදල් ප්රවාහය (එ) 
- - 

මුලය ක්රියාකාංකස විනන් ජනිත 

වු මුදල් ප්රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ) 
- - 

මුදල්වල ශුද්ධ යවනස්මේස (ඔ) = 

(උ) -(ඒ) 
- - 

ජනවාරි 01 ිරනන ආංමිබක මුදල් 
ය ේෂය 

- - 

යදසැසඵර් 31 ිරනන අවසාන 
මුදල් ය ේෂය 

- - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.5 මුලය ප්රකා  සනහන් 
3.6 ආදායස එකේ කිරීයස කාර්ය සාධනය                                                                     රු.   ,000 
 

ආදයේ ඡ්තය 
ආදායේ ඡ්තඡේ 

විව්තරය 

ආදායේ ඇව්තඡේන්තුල 
එකතු කැන ද 

ආදායම 

මුේ 
ඇව්තඡේන්තු

ල 

අලවන් 
ඇව්තඡේන්තු

ල 

ප්රමාණය 
(රු.) 

අලවාන 
ආදායේ 

ඇව්තඡේන්
තු ඡප % 

ඡව 
            

            

 

3.7 යවන් කංන ලද ප්රතිඳාදන උඳයයෝගී කං ගතැනීයස කාර්ය සාධනය 
            රු.   , 000  

ප්රතිඳාදන වර්ගතය 

යවන් කංන ලද ප්රතිඳාදන 

තතය 

වියදභ 

උඳයයෝගී කංනු 

ලැබු ප්රතිඳාදන 

,අවසන් කංන 
ලද අවසාන 

ප්රතිඳාදන 
ප්රභා(යේ 

%යලස 

මුල් ප්රතිඳාදනය 
අවසාන 

ප්රතිඳාදනය 

පුනංාවර්තන  
 
ප්රාග්ධන 

        

 

3.8 මු.යං. 208 ප්රකාංව, යවනත් අභාතයං / යසඳාර්තයසන්ේ වල නියයෝජිතයයකු යලස යභභ 
යදඳාර්තයසන්ේවන/ිරස්ත්රි් යල්කස කාර්යාලයන/ඳළාත් සබාවන ප්රදානය කංන ලද ප්රතිඳාදන 
          රු. ,000 

අනු 

අංකය 

ප්රතිඳාදන ලද 

අභාතයාං ය/ 

යදඳාර්තයසන්ේව 

ප්රතිඳාදනයේ 

අංමු( 

ප්රතිඳාදන 

තතය 

වියදස 

උඳයයෝගී 

කං ගතන්නා 

ලද 

ප්රතිඳාදන, 
ලඵා දුන් 

අවසාන 

ප්රතිඳාදන 

වල % යලස 

මුල් 

ප්රතිඳාදන 
අවසාන 

ප්රතිඳාදන 

              
  



3.9 මුලය යනොවන වත්කස වාර්තා කිරීයස කාර්ය සාධනය 
           රු.   ,000 

ලත්කේ 
ඡ්තය 

ඡ්ත විව්තරය 

31.12.2019 ිරනට 
වාණ්ඩ වමී්ණ 

ලාර්තාල අනුල 
ඡේය 

31.12.2010 
ිරනට මුය 

තත්ත්ල 
ලාර්තාල 

අනුල ඡේය 

ඉිරරිඡේ දී 
ගිණුේකරණය

ට නියේත 

ප්රගතිය % 
ඡව 
ලාර්තා 
කිරීම 

9151 ඡගතඩනැගිලි ශා 
ලුශයන් 

        

9152 යන්ඡත්රෝඳකරණ        

9153 ඉඩේ         

9154 අව්ඳිය ලත්කේ        

9155 ජිල විදයාත්මක ලත්කේ        

9160 ඡකරීඡගන යන වියදේ        

9180 බදු ඡදන ලත්කේ         

 

3.10 විගත(කාධිඳතිවංයායග් වාර්තාව ** 
 
ඳාර්ලිඡේන්තුලට ඉිරරිඳත් කිරි ඡේ දී, විගණකාධිඳතිලරයා විිනන් නිකුත් කරන ද අලවාන විගණන 

ලාර්තාල ඳරිඡෝකනය (SCAN) ඡකතට ඡමහි අන්තර්ගත කෂ යුතුය. 

 

04 ඳරිච්යේදය - කාර්ය සාධන දර් ක 

4.1 ආයතනයේ කාර්ය සාධන දර් ක (ක්රියාකාරී සැලැස්භ භත ඳදනසව) 

විය ේෂිත දර් ක  අයේ්ෂිත නිභැවුයස ප්රති තය් (%) යලස තතය නිභැවුභ 
100%- 90% 75%-89% 50%-74% 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



05 ඳරිච්යේදය - තිංසං සංවර්ධන අංමුණු (SDG)  සපුංා ගතැනීයස කාර්ය සාධනය 

5.1 හඳුනා ගතන්නා ල අාළ තිංසං සංවර්ධන අංමුණු ද්වන්න.  

ඉල්කය / 

අංමු( 

ඉල්ක ජයග්රහ( 

දර් ක 
යස ද්වා ජයග්රහ( ලඵා ගතැනීයස ප්රගතතිය 
0%-49% 50%-74% 75%-100% 

      

      

      

 

5.2 තිංසං සංවර්ධන ඉල්ක සපුංා ගතැනීයස ජයග්රහ( හා අභියයෝගත සැයකවින් විස්තං කංන්න. 

 

06 ඳරිච්යේදය - භානව සසඳත් ඳැතිකඩ 

06.1 යසේවක සංඛ්යා කළභනාකං(ය  

 අනුමත ඡවේලක 
වැංඛ්යාල 

ඳලතින ඡවේලක 
වැංඛ්යාල 

ඇබෑර්තු /( 
අතිරි්ත)** 

ඡජය්ඨ    
තිතියික    
ේවිතීක    
ප්රාථමික    

 

06.2 ** ආයතනයේ කාර්ය සාධනය උයදසා භානව සමිඳත් හිඟය යහෝ අතිරිකතයන ඵලඳානු ලැඵ 

ඇත්යත් යකයසේදැයි යකටියයන් සහන් කංන්න. 

 

06.3 මානල වේඳත් වැංලර්ධනය  

වැඩසනහයන් 

නභ 
පුහුණු 

කංන ලද 

යසේවක 

සංඛ්යාව 

වැඩසනහයන් 

කාල සීභාව 
සභසථ් ආයයෝජනය 

(රු 000) 
වැඩසනහයන් 
ස්වබාවය 

(යද්ශිය/වියද්ශිය) 

නිභැවුභ/ 

ලඵා ගතත් 

දැනුභ* යද්ශිය වියද්ශිය 

       

       

       
* ආයතනඡේ කාර්ය වාධනය උඡදවා පුහුණු  ලැඩවටශන දායක ලන්ඡන් ඡකඡවේදැයි ඡකටිඡයන් 

ඳැශැිරලි කරන්න. 

 

 

 



07 ඳරිච්යේදය - අනුකලතා වාර්තාව 

අංකය අදාළ කං ගතත යුේ අව යතාව අනුකලතා 

තත්වය (අනුකල 

ය  / අනුකල 

යනොය ) 

අනුකල යනොය  

නස ප් සහා 

යකටි ඳැහැිරින 

කිරීභ 

අනුකල යනොමේභ 

අනාගතතයේදී 

වළ්වා ගතැනීභන 

යයෝජනා කංන 

නිංවදය ීරං( 

ක්රියාභාර්ගත 
1 ඳහත සහන් මූලය  ප්රකා  / 

ගිණුස නියමිත ිරනන ඉිරරිඳත් 

යකොන තියේ. 

   

1.1 ලාර්ෂික මය  ප්රකා 
 

   

1.2 රාජය නිධාරීන්ඡග්ධන 
අත්තිකාරේ ගිණුම 

   

1.3 ලයාඳාර ශා නි්ඳාදන 
අත්තිකාරේ ගිණුේ (ලාණිජ 
අත්තිකාරේ ගිණුේ ) 

   

1.4 ගබඩා අත්තිකාරේ ගිණුේ    

1.5 විඡේ අත්තිකාරේ ගිණුේ    

1.6 ඡලනත්    

2 යඳොත්ඳත් හා යල්ඛ්න නඩත්ේ 

කිරීභ (මු.යං 445) 

 

   

2.1 රාජය ඳරිඳාන චක්රඡේඛ් 
267/2018 අනුල ව්ථාලර 
ලත්කේ ඡේඛ්නය 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.2 පුේග ඳඩිනඩි ඡේඛ්න / 
පුේග ඳඩිනඩි කාඩ්ඳත් 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.3 විගණන විමසුේ ඡේඛ්නය 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.4 අවයන්තර විගණන ලාර්තා 
ඡේඛ්නය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.5 ිනයළුම මාිනක ගිණුේ වාරාැං 

(CIGAS)පිලිඡය කර නියමිත 
ිරනට මශා වාණ්ඩාගාරයට 
ඉිරරිඳත් කිරීම 

   

2.6 ඡච්ඳත් ශා මුදේ ඇණවුේ  
ඡේඛ්නය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 
 

   



2.7 ඉන්ඡලන්ට්රි ඡේඛ්නය 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.8 ඡතතග ඡේඛ්නය යාලත්කාලීන 
කර ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.9 ශානි ඳාඩු ඡේඛ්නය 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.10 බැරකේ ඡේඛ්නය 
යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

2.11 උඳ ඳත්රිකා ඡඳතත් ඡේඛ්නය 

(GA-N20)යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

03 මූලය  ඳාලනය සහා 

කාර්යයන් අභිනියයෝජනය 

කිරීභ (මු.යං 135) 

   

3.1 මය බත ආයතනය තුෂ  
බත ඳලරාදී තිබීම 

   

3.2 මය බත ඳලරාදීම පිලිබ 
ආයතනය තුෂ දැනුලත් කර 
තිබීම 

   

3.3 වෑම ගනුඡදනුල්ම නිධාරීන් 
ඡදඡදඡනකු ඡශෝ ඊට ලැඩි 
වැංඛ්යාල් ශරශා අනුමත ලන 
ඳරිිර බත ඳලරාදී තිබීම 

   

3.4 2014.05.11 ිරනැති අැංක 
171/2004 දරණ රාජය ගිණුේ 
චක්රඡේඛ්ය අනුච, රජඡේ 
ඳඩිඳත් මිදුකාැංග ඳැඡ්ජය 
වාවිතා කිරීඡේදී 
ගණකාධිකාරීලරයන්ඡග්ධන 
ඳානයට යටත්ල කටයුතු 
කිරීම 

   

4 වාර්ෂික සැලසුස සකස් කිරීභ    

4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම 
වකව් කිරීම 

   

4.2 ලාර්ෂික ප්රවේඳාදන වැැව්ම 
වකව් කිරීම 

   

4.3 ලාර්ෂික  අවයන්තර විගණන 
වැැව්ම වකව් කිරීම 

   

4.4 ලාර්ෂික ඇව්තඡේන්තුල වකව් 
ඡකතට ජාතික අයලැය 
ඡදඳාර්තඡේන්තුලට 

(NBD)නියේත ිරනට ඉිරරිඳත් 
කිරීම 
 
 
 

   



4.5 ලාර්ෂික මුදේ ප්රලාශ පුකාය 
නියේත ිරනට වාණ්ඩාගාර 
ඡමඡශයුේ ඡදඳාර්තඡේන්තුලට 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම 

   

5 විගත(න විභසුභ     

5.1 විගණකාධිඳතිලරයා විිනන් 
නියම ඡකතට ඇති ිරනට, 
ිනයළුම විගණන විමසුේ ලට 
පිළිතුරු බා දී තිබීම 

   

6 අබයන්තං විගත(නය    

6.1 මු.ඡර 134(2) DMA/1-2019 
අනුල, ලවර ආරේවඡේ දී 
විගණකාධිඳතිලරයා වමග 
වාකච්ඡා කිරීඡමන් අනතුරුල,  
අවයන්තර විගණන වැැව්ම 
වකව් කිරීම 

   

6.2 වෑම අවයන්තර විගණන 
ලාර්තාලකටම මාවයක 
කාය් තුෂ දී පිළිතුරු වඳයා 
තිබීම 

   

6.3 2018 අැංක 19 දරණ ජාතික 
විගණන ඳනඡත් 40(4) උඳ 
ලගන්තිය ප්රකාරල,ිනයලුම 
අවයන්තර විගණන ලාර්තා 
ල පිටඳත් කෂමනාකරණ 
විගණන ඡදඳාර්තඡේන්තුලට 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම   

   

6.4 මුදේ ඡරගුගාින 134 
(3)ප්රකාරල,ිනයලුමඅවයන්තර 
විගණන ලාර්තාල 
පිටඳත්විගණනකාධිඳතිලරයාට 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම  
 
 

   

7 විගත(න හා කළභනාකං( 

කමිටු 
 

   
 

7.1  DMA චකුඡේඛ් 1-2019 අනුල, 
අලම ලශඡේන් විගණන ශා 
කෂමනාකරණ කමිටු 04 ් 
ලත් අදාෂ ලර්ය තුෂ 
ඳලත්ලාඡගන තිබීම. 

   

8 වත්කස කළභනාකං(ය 
 
 
 
 
 
 

   



8.1 අැංක 01/2017 දරණ ලත්කේ 
කෂමනාකරණ චක්රඡේඛ්ඡේ 
07 ලන ඳරිච්ඡේදය අනුල, 
ලත්කේ මි  දී ගැනීේ ශා 
අඳශරණය කිරිේ පිළිබ 
ඡතතරතුරු ඡකතේප්ඡරෝර් 
ජනරාේ කාර්යාය ඡලත 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම 
 
 

   

8.2 ඉශත වශන් චක්ර ඡේඛ්ඡේ 13 
ලන ඳරිච්ඡේදය ප්රකාරල, එම 
චක්රඡේඛ්ඡේ විධි විධාන 
ක්රියාත්මක කිරීම  
වේබන්ධීකරණය වශා සුදුසු 
වේබන්ධතා නිධාරිඡයකු ඳත් 
කර එම නිධාරියා පිළිබ 
ඡතතරතුරු ඡකතේප්ඡරෝර් 
ජනරාේ කාර්යායට 
ලාර්තාකර තිබීම.  

   

8.3 
 

රාජය මුදේ චක්රඡේඛ් අැංක 

05/2016 අනුල, වාණ්ඩ 
වමී්ණ ඳලත්ලා අදාෂ 
ලාර්තා නියමිත ිරනට 
විගණකාධිඳතිලරයා ඡලත 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම. 

   

8.4 
 

ලාර්ෂික වාණ්ඩ 
වමී්ණඡයන් අනාලරණය ව 

අතිරි්ත, ඌණතා ශා ඡලනත් 
නිර්ඡේ චක්රඡේඛ්ඡේ වශන් 
කාය තුෂ ිනදුඡකතට තිබීම. 

   

8.5 
 

ගර්හිත වාණ්ඩ අඳශරණය 

කිරීම මු.ඡර. 772 අනුල ිනදු 
කිරීම 

   

9 වාහන කළභනාකං(ය    

9.1 
 

වැංචිත ලාශන වශා දදනික 
ධාලන වටශන් ශා මාිනක 
වාරාැං ලාර්තා වකව් ඡකතට 
නියමිත ිරනට විගණකාධිඳති 
ඡලත ඉිරරිඳත් කිරීම 

   

9.2 
 

ලාශන ගර්හිත වී මාව 06 කට 
ලඩා අඩු කායකදී අඳශරණය 
කර තිබීම 

   

9.3 
 

ලාශන ඡතග්ධන ඡඳතත් ඳලත්ලා 
ගනිමින් ඒලා යාලත්කාලීනකර 
ඳලත්ලාඡගන යාම 
 
 
 

   



9.4 
 

වෑම ලාශන අනතුර් 

වේබන්ධඡයන්ම මු.ඡර. 103, 
104, 109, ශා 110 ප්රකාරල 
කටයුතු කිරීම. 

   

9.5 
 

2016.12.29 ිරනැති අැංක 

2016/30 දරණ රාජය 

ඳරිඳාන චක්රඡේඛ්ඡේ 3.1 
ඡේදඡේ වශන් විධි විධාන 

ප්රකාරල, ලාශන ඉන්ධන 
දශනය වීම නැලත ඳරී්ා 
කිරීම 

   

9.6 
 

කේබදු කා මාමාඡලන් 

අනතුරුල, බදු ලාශන ඡතග්ධන 
ඡඳතත් ල වේපූර්ණ අයිතිය 
ඳලරා ඡගන තිබීම. 

   

10 
 

ඵැංකු ගිණුස කළභ(කං(ය     

10.1 
 

නියමිත ිරනට බැැංකු වැවදුේ 
ප්රකා පිෂඡයෂ කර වශතික 
කර ඒලා විගණනය වශා 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම. 

   

10.2 
 

වමාඡෝචිත ලර්ඡේදී ඡශෝ 
ඊට ඡඳර ලර් ල ිනට ඉිරරියට 
රැඡගන ආ අක්රීය බැංකු ගිණුේ 
නිරවුේ කර තිබීම. 

   

10.3 
 

බැැංකු වැවදුේ ප්රකා ලලින් 
අනාලරණය ව ශා ගැපුේ 
කෂ යුතුල තිබූ ඡේ 
වේබන්ධඡයන් මුදේ ඡරගුාින 
ප්රකාරල කටයුතු ඡකතට එම 
ඡේ මාවයක කාය් 
ඇතුෂත නිරවුේ කර තිබීම 

   

11 
 

ප්රතිඳාදන උඳයයෝජනය    

11.1 
 

වවා තිබූ ප්රතිඳදන ඒලාඡේ 
මාමාල ඉ්මලා ඡනතයන ඳරිිර 
වියදේ දැරීම 

   

11.2 
 

මු.ඡර. 94 (1) ප්රකාරල, වවන 
ද ප්රතිඳාදනඡයන් 
උඳඡයෝජනය කෂ ඳසු ලර් 
අලවානඡේදී ඉතිරි ප්රතිඳාදන 
මාමාල ඡනතඉ්මලන ඳරිිර 
බැරකේලට එඹීම 

   

12 
 

ංජයේ නිළධාරීන්යග් 

අත්තිකාංස ගිණුස 
   

12.1 මාමාලන්ලට අනුක වීම 
 
 
 

   



12.2 
 

හිඟ හිටි ණය ඡේ පිළිබ 
කා වි්ඡේණය් කර 
තිබීම 

   

12.3 
 

ලර්යකට ලැඩි කායක ිනට 
ඳැලත එන හිඟ හිටි ණයඡේ 
නිරවුේ කර තිබීම 
 

   
 
 

13 යඳොදු තැන්ඳත් ගිණුභ    
 
 

13.1 
 

කේ ඉකුත් ව තැන්ඳතු 

වේබන්ධඡයන් මු.ඡර. 571 
ප්රකාරල කටයුතු කර තිබීම 

   

13.2 
 

ඡඳතදු තැන්ඳතු වශා ලන 
ඳාන ගිණුම යාලත්කාලීන 
කර ඳලත්ලාඡගන යාම 
 

   

14 
 

අග්රිභ ගිණුභ    

14.1 
 

වමාඡෝචිත ලර්ය 
අලවානඡේදී මුදේඡඳතඡත් 
ඡේය වාණ්ඩාගාර ඡමඡශයුේ 
ඡදඳාර්තඡේන්තුලට ඡප්රේණය 
කර තිබීම 

   

14.2 
 

මු.ඡර. 371 ප්රකාරල නිකුත් 

කෂ තත්කාර්ය අතුරු අග්රිම, 
එම කාර්යය අලවන් වී 
මාවය් ඇතුෂත නිරවුේ කර 
තිබීම 

   

14.3 
 

මු.ඡර. 371 ප්රකාරල අනුමත 
මාමාල ඉ්මලා ඡනතයන ඳරිිර 
තත්කාර්ය අතුරු අග්රිම නිකුත් 
කර තිබීම 

   

14.4 
 

අග්රිම ගිණුඡේ ඡේය, 
වාණ්ඩාගාරඡේ ඡඳතත් වමඟ 
මාිනකල වැවදුේ කිරීම. 

   

15 
 

ආදායස ගිණුභ    

15.1 
 

අදාෂ ඡරගුාින ලට 

අනුකල, රැව්කෂ ආදායඡමන් 
ආඳසු ඡගවීේ ිනදු ඡකතට තිබීම. 

   

15.2 
 

රැව්කර තිබූ ආදායේ, තැන්ඳතු 
ගිණුමට බැර ඡනතඡකතට 
විජුලම අදායමට බැර කර 
තිබීම. 

   

15.3 
 

මු.ඡර. 176 අනුල හිඟ ආදායේ 
ලාර්තා විගණකාධිඳතිලරයා 
ඡලත ඉිරරිඳත් කර තිබීම. 
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භානව සසඳත් 

කළභනාකං(ය 
   

16.1 
 

අනුමත කාර්ය මණ්ඩ මාමාල 
තුෂ කාර්ය මණ්ඩය 
ඳලත්ලාඡගන යාම 

   

16.2 
 

කාර්ය මණ්ඩඡේ ිනයළුම 
වාමාජිකයන් ඡලත රාජකාරී 
ැයිව්තු ලිඛිතල බාදී තිබීම 

   

16.3 
 

20.09.2017 ිරනැති MSD 
චක්රඡේඛ් අැංක 04/2017 
ප්රකාරල ිනයලුම ලාර්තා 
කෂමනාකරණ ඡවේලා 
ඡදඳාර්තඡමන්තුල ඡලත 
ඉිරරිඳත් කර තිබීම 
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භහජනයා යවත යතොංේරු 

ලඵා දීභ 
 
 
 

   
 
 

17.1 
 

ඡතතරතුරු දැන ගැනීඡේ ඳනත 
ශා ඡරගුාින ප්රකාරල 
ඡතතරතුරු නිධාරිඡයකු ඳත් 
ඡකතට ඡතතරතුරු බාදීඡේ 
ඡේඛ්නය් යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාඡගන යාම. 

   

17.2 
 

ආයතනය පිළිබ ඡතතරතුරු 
එහි ඡලන අඩවිය ශරශා බා දී 

තිඡබන අතර, ඡලන අඩවිය 
ශරශා  ඡශෝ විකේඳ මාර්ග 
ශරශා ආයතනය පිළිබ 
මශජනයාඡග්ධන ප්රැංවා/ ඡචෝදනා 
ඳ කිරීමට ඳශසුකේ වඳයා 
තිබීම. 

   

17.3 
 

ඡතතරතුරු දැන ගැනීඡේ 

ඳනඡත් 08 ලන ශා 10 ලන 
ලගන්ති ප්රකාරල ලවරකට 
ඡදලතාල් ඡශෝ ලවරකට 
ලර් ලාර්තා ඉිරරිඳත් කර 
තිබීම. 
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පුංවැසි ප්රඥපේතිය  ක්රියාත්භක 
කිරීභ 

   

18.1 
 

අැංක 05/2008 ශා 05/2018 
(1) දරණ රාජය ඳරිඳාන ශා 
කෂමනාකරණ අමාතයැං 
චක්රඡේඛ් අනුල 
පුරලැින/ඡවේලාාභී ප්රඥපප්තිය් 
වේඳාදනය ඡකතට ක්රියාත්මක 
කර තිබීම 
 

   



18.2 
 

එම චක්රඡේඛ්ඡේ 2.3 ඡේදය 

ඳරිිර, පුරලැමා/ ඡවේලාාභී 
ප්රඥපප්තිය වේඳාදනය කිරීම ශා 
ක්රියාත්මක කිරීඡේ කටයුතු 
අධී්ණය කිරීම ශා ඇගයීම 
වශා ආයතන විිනන් 
ක්රමඡපදය් වකව් ඡකතට 
තිබීම  
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භානව  සසඳත් සැලැස්භ 
සසඳාදනය කිරීභ 

   

19.1 
 

2018.01.24 ිරනැති රාජය 
ඳරිඳාන චක්රඡේඛ් අැංක 

02/2018 ඇමුණුම 02 
ආකිතිය ඳදනේ කරඡගන 
මානල වේඳත් වැැවම්් 
වකව් ඡකතට තිබීම 
 
 
 
 

   

19.2  
 

කාර්ය මණ්ඩඡේ වෑම 
වාමාජිඡයකු වශාම 
ලර්යකට අලම ලඡයන් ඳැය 

12 කට ඡනත අඩු පුහුණු 
අලව්ථාල් ඉශත වශන් 
මානල වේඳත් වැැව්ම තුෂ 
තශවුරු ඡකතට තිබීම 

   

19.3 
 

ඉශත වශන් චක්රඡේඛ්ඡේ 

ඇමුණුම 01 හි දැ්ඡලන 
ආකිතිය ඳදනේ කරඡගන 
වමව්ත කාර්ය මණ්ඩය 
වශාම ලාර්ෂික කාර්ය වාධන 
ගිවිසුේ අත්වන් කර තිබීම 

   

19.4  
 

ඉශත චක්රඡේඛ්ඡේ 6.5 ඡේදය 
ප්රකාරල මානල වේඳත් 
වැංලර්ධන වැැව්ම පිළිඡයෂ 

කිරීම, ධාරිතා වැංලර්ධන 
ලැඩවටශන්  වැංලර්ධනය 

කිරීම, නිපුණතා වැංලර්ධන 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීම 
පිඵිබ ලගකීේ ඳලරා ඡජය්ඨ 
නිධාරිඡයකු ඳත් ඡකතට 
තිබීම 
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විගත(න යේද වලන ප්රතිාාං 

දැ්මේභ 
 
 
 
 

   



20.1 
 

ඉකුත් ලර් වශා 
විගණකාධිඳති විිනන් නිකුත් 
ක විගණන ඡේද මඟින් 
ඡඳන්ලා දී ඇති අඩුඳාඩු 
නිලැරිර ඡකතට තිබීම 

   

 

 
අවසානය. 




