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ෙැක්ම 

 

නෛතික, නීති සම්පාදෛ හා නියාමෛ කාර්යයන් සම්බන්ධයයන් මුදල් අමාත්ාාංශයේ ආයතනික 

ව්යුකහය හා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව්යු, නීති යකටුම්පත් සම්පාදක යදපාර්තයම්න්තුව්යු හා අයෛකුත් 

නියාමෛ නියයෝජිතායතෛ යමන්ම බහුපාර්ශවික හා ද්විපාර්ශවික ආධාර සපයෛ ආයතෛ අතර 

අතරමැදියා යව්යුමින් ව්යුෘත්තීමය දායකත්ව්යුයක් සපයෛ යහොඳම යදපාර්තයම්න්තුව්යු ව්යුශයයන් කටයුතු 

කිරීම. 

 

දමදෙවර 

නෛතික, නීති සම්පාදෛ හා නියාමෛ කරුණු සම්බන්ධයයන් යමන්ම රජය හා යව්යුෛත් රාජ්යන් 

අතරත් ද්විපාර්ශවික හා බහුපාර්ශවික ආධාර ලබා දීයම් නියයෝජිතායතෛ සමඟ වියද්ශීය ණය හා 

ප්රතදාෛ ිළිබබඳව්යු අත්සන් කරු  ලබෛ ිවවිුමම් හා යකොන්ත්රාාත්තු සම්බන්ධයයන් නීතිපති 

යදපාර්තයම්න්තුව්යුට මැෛවින් සලකා බලෛ ලද නීති උපයදස් හා මතයන් යමන්ම නියයෝජෛයක්ද 

ලබා දීමට හැකි ව්යුෛ පරිදි අදාළ යතොරතුරු හා ප්රතතිපත්තිමය තීරණ ලබා යදමින් පහුමකම් සැලසීම. 

 

පර්යේෂණ හා සාංව්යුර්ධෛ කටයුතු ව්යුල නියැලීම හා රාජ් ප්රතතිපත්ති, නීති ප්රතඥපත්ති/යරගුලාසි බව්යුට 

පරිව්යුර්තෛය කිරීයම් ක්රි යාව්යුයය සඳහා ඵලදායි දායකත්ව්යුයක් ලබා දීම. 

 

අව්යුශ් අව්යුස්ථාව්යුන් ව්යුලදී නෛතිකමය කාර්යයන් සම්බන්ධයයන් මුදල් අමාත්ාාංශයට අව්යුශ් 

නෛතික සහාය ලබා දීම. 
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නීති කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුව 

2016 

කාර්ය සාධන වාර්තාව 

 

නීති කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය භාරය 

මුදල් අමාත්ාාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය හා ඒ යටයත් පව්යුතිෛ යදපාර්තයම්න්තු ව්යුල රාජකාරී කටයුතු 

ව්යුඩාත් විධිමත්ව්යු නෛතික රාමුව්යුක් තුල ඉටු කිරිම සඳහා අව්යුශ් උපයද්ශකත්ව්යුය හා සහයයෝගය ලබා 

දීම.ඒ සඳහා මෛා කළමෛාකරණයක් තුයන් යහපත් පාලෛයක් ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින්, 

මුදල් අමාත්ාාංශයේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ යල්කම්තුමාට හා අයෛකුත් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව්යු 

පව්යුරෛ විවිධ ආකාරයේ ෛඩු කටයුතු යව්යුු යව්යුන් යපනී සිටිමින් හා ඒව්යුාට අදාළව්යු පැෛ ෛිවෛ නීතිමය 

ප්රතශ්ෛ නිරාකරණය කිරීමටත්, ිවවිුමම් හා පෛත් යකටුම්පත් සැකසීම සම්බන්ධයයු ත් නීතිපති 

යදපාර්තයම්න්තුව්යු හා නීති යකටුම්පත් සම්පාදක යදපාර්තයම්න්තුව්යු සමඟ සමීප සම්බන්ධතාව්යුයයන් 

කටයුතු කරමින් හා එම ව්යුගකීම් ඉටු කරෛ ව්යුෘත්තීමය නිපුණත්ව්යුයක් ඇති කාර්ය මණ්ඩලයක 

සහභාගීත්ව්යුය සහිතව්යු නීති කටයුතු යදපාර්තයම්න්තුව්යු තම රාජකාරී කටයුතු ඉටු කරු  ලබයි. 

 

01. නඩු කටයුතු සේබන්ධ කාර්යභාරය 

මුදල් අමාත්ාාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය හා ඊට අු බද්ධිත යදපාර්තයම්න්තු ව්යුල නිලධාරීන්ට විරුද්ධව්යු 

පව්යුරෛ ලද ෛඩු හා පැමිණිය ව්යුලට අදාළ කටයුතු කිරීම හා එම කටයුතු ව්යුලට අදාළ නිරීක්ෂණයන් 

සැකසීම, විස්තර ආදිය ලබා ගැනීම, ඒව්යුා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව්යුට ලබා යදමින් සම්බන්ධීකරණය 

කරමින් අදාළ යල්ඛෛ සකස් කිරීයම් කටයුතු ව්යුල නියැලීම, නීතිපතිව්යුරයා සමඟ පැව්යුැත්යව්යුෛ 

උපයද්ශෛ සාකච්ඡා ව්යුලට අදාළ යදපාර්තයම්න්තු නියයෝජිතයන් සමඟ සහභාගී වීම සහ මාෛව්යු 

හිමිකම් යකොමිෂන් සභා විමසීම් සඳහා සහභාගී වීම නීති කටයුතු යදපාර්තයම්න්තුව්යු මඟින් සිදු කරු  

ලබයි. 

එයසේම මුදල් අමාත්ාාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය හා ඒ යටයත් ඇති යදපාර්තයම්න්තු විසින් යව්යුෛත් 

පාර්ශව්යුයන්ට එයරහිව්යු පව්යුරෛ ෛඩු සඳහා අව්යුශ් උපයදස් ලබා දීම හා ෛඩු පැව්යුරීම. 
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සLවිධාන ව/ෙය       

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  පුරප්පාඩු සහිත යකොන්ත්රාාත් පදෛම මත   

 

 

 

අධ්ක්ෂ ජෛරාල් 

නීති උපයද්ශක අතියර්ක අධ්ක්ෂ ජෛරාල් 

අධ්ක්ෂ අධ්ක්ෂ 

 

යජ්ෂ්ඨ නීති 
නිලධාරී 

යජ්ෂ්ඨ නීති 
විශ්යල්ශක 

 

නීති 
නිලධාරී 

 

නීති 
නිලධාරී 

නීති 
විශ්යල්ශක 

 

සහකාර 
අධ්ක්ෂ 

 ගණකාධිකාරී 

රා 

.කළ. 
සහ 

 

රා 

.කළ. 
  සහ 

 

සාංව්යුර්ධෛ 
නිලධාරී 

පරිගණක/යතුරුයයෛ 

සහකාර 

රියදුරු රියදුරු 

 

කා.කා.ස කා.කා.ස 

 

කා.කා.ස 

 

සහකාර 
අධ්ක්ෂ 

 

සහකාර 
අධ්ක්ෂ 

ගණකාධිකාරී 

රා 

.කළ. 
  සහ 

රා 

.කළ. 
සහ 
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2016 වර්ෂයට අොළ නඩු කටයුතු විස්තර සටෙන -  

 2015-12-31 
දිෛ ව්යුෛ විට 

අව්යුසන්ව්යු 
යෛොමැති 

ෛඩු 

2016-01-01 
සිට 2016-12-
31 දක්ව්යුා ලැබී 

ඇති ෛඩු 
සාංඛ්ාව්යු 

2016-12-31 
දිෛ ව්යුෛ විට 
අව්යුසන් වී 
ඇති ෛඩු 
සාංඛ්ාව්යු 

2016-12-31 
දිෛ ව්යුෛ විට 
අව්යුසන් වී 
යෛොමැති 

ෛඩු 
සාංඛ්ාව්යු 

යේේෂ්ඨාධිකරණය 67 77 40 104 

අභියාචෛාධිකරණය 35 30 25 40 

මහාධිකරණය 02 01 02 01 

දිසා අධිකරණය - 01 - 01 

මාෛව්යු හිමිකම් යකොමිෂන් සභාව්යු 01 05 04 02 

පරිපාලෛ අභියාචෛා විනිශ්චය 

සභාව්යු 

- - - - 

මයහේස්ත්රාාත් අධිකරණය - - - - 

කම්කරු විනිශ්චය සභාව්යු - 01 - 01 

එකතුව්යු 105 115 71 149 

 

02. නීති උපදෙස් ලබා දීම 

මුදල් අමාත්ාාංශයේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ යදපාර්තයම්න්තුව්යුලට අදාළව්යු පැෛ ෛිවන්ෛා වූ නීතිමය 

ගැටළු උපයදස් පතා නීති අාංශයට ඉදිරිපත් කරෛ අව්යුස්ථා ව්යුලදී ඒ හා සම්බන්ධ අව්යුශ් යතොරතුරු ලබා 

ගැනීම හා එම නීතිමය ගැටළු සඳහා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව්යු හා යව්යුෛත් අදාළ යදපාර්තයම්න්තු හා 

ආයතෛ යෛාදිය සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීම මඟින් නිරාකරණය කර ගැනීම, නීති කටයුතු 

යදපාර්තයම්න්තුව්යු මඟින් ඉටු කරු  ලබෛ තව්යුත් කාර්යයකි. 

 

2016 වර්ෂයට අොළව නීතිපති දෙපාර්තදේන්තුදේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට/ නීති කටයුතු 

දෙපාර්තදේන්තුදේ නිරීක්ෂණ සඳො ලැබී ඇති ලිපිදගොනු විස්තර සටෙන - 

යයොමු වී ඇති යිළයගොු  

සාංඛ්ාව්යු (ිවවිුමම් හැර) 

ව්යුැඩ කටයුතු සිදු යව්යුමින් පව්යුතිෛ 

යිළ යගොු  සාංඛ්ාව්යු 

ව්යුැඩ කටයුතු අව්යුසන් වී ඇති 

යිළයගොු  සාංඛ්ාව්යු 

01 01 - 
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03. ගිවිසුේ ො අනුබද්ධ කාර්යයන්  

රයේ සාංව්යුර්ධෛය උයදසා ව්යුෛ විවිධ ව්යු්ාපෘති හා ව්යුැඩසටහන් සඳහා මුදල් අමාත්ාාංශයේ 

යදපාර්තයම්න්තු හරහා වියද්ශ රාජ්යන් , ද්විපාර්ශවික සහ බහු පාර්ශවික සාංවිධාෛ මඟින් ලැයබෛ 

ණය මුදල් හා ආධාර ව්යුලට අදාළ ිවවිුමම් සඳහා නීතිපතිව්යුරයායගන්  අු මැතිය ලබා ගැනීම හා එකී 

ිවවිුමම් විශ්යල්ෂණය කිරීම, පාර්ශව්යුයන් සමඟ සාකච්ඡා පැව්යුැත්වීම හා ඒව්යුා අත්සන් කිරීම සඳහා ුමදුුම 

පරිදි සකස් කිරීමට අු බද්ධ සියළුම කාර්යයන් ඉටු කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කීරීම, නීති කටයුතු 

යදපාර්තයම්න්තුව්යු මඟින් සිදු කරු  ලබයි. 

 

04. නීති දරගුලාසි ො අොළ දකටුේපත් සකස් කිරීදේ ක්රිනයාවලිය 

මුදල් අමාත්ාාංශය හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ යදපාර්තයම්න්තු හා ආයතෛ ව්යුලට අදාළ රාජ් 

ප්රතතිපත්තීන්, නීති/යරගුලාසි බව්යුට පත් කීරීම හා අදාළ මුයක යකටුම්පත් හා යව්යුෛත් අදාළ 

සාංයශෝධෛයන් සකස් කිරීම සහ ඒව්යුා අව්යුසාෛාත්මක ව්යුශයයන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නීති යකටුම්පත් 

සම්පාදක යදපාර්තයම්න්තුව්යු හා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව්යු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, නීති 

කටයුතු යදපාර්තයම්න්තුයේ කාර්ය භාරයක් යේ. 

2016 වර්ෂදේ පාර්ලිදේන්තුව දවත අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත් කරන ලෙ පනත් ො ෙැනට සLදශෝධන 

කටයුතු සිදු දකදරමින් පවතින පනත් 

1. ආසියාු  යටිතල පහුමකම් සාංව්යුර්ධෛ බැාංකු පෛත 

2. 1988 අාංක 40 දරණ ඔේටු හා සූදු පෛත 

3. 2006 අාංක 13 දරණ ආර්ථික යසේව්යුා ගාස්තු පෛත 

4. 2014 අාංක 38 දරණ ඉඩම් (සන්තකය පැව්යුරීම සීමා කිරීයම්) පෛත 

5. 2011 අාංක 18 දරණ ව්යුරාය හා ගුව්යුන් යතොටුපල සාංව්යුර්ධෛ බදු පෛත 

6. 2003 අාංක 03 දරණ රාජ් ය මූල් කළමෛාකරණ (ව්යුගකීම්) පෛත 

7. 2016 අාංක 20 දරණ එකතු කළ අගය මත (සාංයශෝධිත) බදු පෛත 

8. ණය යතොරතුරු යසේව්යුා පෛත 

9. රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීයම් (සාංයශෝධෛ) පෛත 

10. ශ්රී් ලාංකා ිවණුම් හා විගණෛ ප්රතමිතීන් සම්බන්ධ (සාංයශෝධෛ) පෛත 

11. වියශේෂ තැන්පතු ිවණුම් පෛත 

12. මූල්මය ගු යදු  (සාංයශෝධෛ) පෛත 

13. ශ්රී් ලාංකා තක්යසේරුකරුව්යුන්යආ ආයතෛ (සාංයශෝධෛ) පෛත 

14. ුමරා බදු (සාංයශෝධෛ) 



7 
 

05. අමාතා මණ්ඩල සLදද්ශ සඳො නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම. 

අමාත් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් යකයරෛ අමාත් මණ්ඩල සාංයද්ශයන් සඳහා මුදල් අමාත්ාාංශයේ 

නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීයම් දී ඊට අදාළ නෛතික නිරීක්ෂණයන්  ිළිබයයළ කිරීම. 

 

06. නීති කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන්දේ රාජකාරී කටයුතු වල මනා කළමනාකරණයක් 

ඇති කිරීම ො එකී නිලධාරීන්දේ ෙැකියා සෙ විෂය කරුණු වලට අොළ විදශේෂඥ ෙැනුම වර්ධනය 

උදෙසා දද්ශීය ො විදද්ශීය අධායන, පුහුණු පාඨමාලා වලට සෙභාගී කරවීමට කටයුතු සලස්වා ඇත. 

 

07. මුෙල් අමාතාාLශදේ වාර්ිකක වාර්තාදේ ්රාතිසLස්කරණ ක්රිනයාමාර්ග පරිච්දේෙය සකස් කිරීම. 

 

08. පනත් වල විධිවිධාන අනුව මුෙල් අමාතාාLශය සකස් කරන වාර්තා අවසානාත්මක වශදයන් 

සකස් කිරීම සඳො සෙදයෝගය ලබා දීම. 

 

09. එදසේම තාක්ෂණික ඇගයුේ කමිටු සෙ ්රාසේපාෙන කමිටු සඳො  නිලධාරීන් පත්කරනු ලබන 

අවස්ථා වලදී නීති කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන් කමිටු සාමාජිකයින් දලස කටයුතු කිරීමට 

පත් කිරීම. 

 

10. නීති කටයුතු දෙපාර්තදේන්තුව විසින් තම දෙපාර්තදේන්තුදේ කටයුතු පෙසු කර ගැනීම සඳො 

නඩු කටයුතු ො අදනකුත් නීති උපදෙස් සඳො ලැදබන ලිපිදගොනු, විදද්ශ සේපත් දෙපාර්තදේන්තුව 

සෙ අදනකුත් දෙපාර්තදේන්තු විසින් නීතිපති අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳො ඉදිරිපත් කර ඇති ගිවිසුේ 

සේබන්ධ ලිපිදගොනු, සෙභාගී වූ දද්ශීය ො විදද්ශීය පුහුණු අධායන පාඨමාලා, දෙපාර්තදේන්තු 

වත්කේ දල්ඛනය ො නිවාඩු දල්ඛනයන් සඳො පරිගණකගත කරන ලෙ ෙත්ත පාෙමයන් (Data 

Bases) පවත්වාදගන යාම. 
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11. පාලන ො ගිණුේ අLශය 

11.1 (අ) කාර්ය මණ්ඩලය යදපාර්තයම්න්තුයේ කාර්ය මණ්ඩල සාරාාංශය ව්යුගුව්යු 01 හි දැක් යේ. 

ව්යුගුව්යු අාංක 01 - කාර්ය මණ්ඩල සාරාාංශය (2016-12-31) 

තෛතුර අු මත යසේව්යුක සාංඛ්ාව්යු යසේව්යුයේ යයදුණු යසේව්යුක 

සාංඛ්ාව්යු 

අධ්ක්ෂ ජෛරාල් 1 0 

අතියර්ක අධ්ක්ෂ ජෛරාල් 1 1 

නීති උපයද්ශක 1 0 

අධ්ක්ෂ (නීති) 2 0 

යජ්ෂ්ඨ නීති නිලධාරී 1 0 

යජ්ෂ්ඨ නීති විශ්යල්ෂක 1 0 

නීති නිලධාරී 2 1 

නීති විශ්යල්ෂක 1 0 

සහකාර අධ්ක්ෂ 3 1 

ගණකාධිකාරී  1 1 

සාංව්යුර්ධෛ නිලධාරී 1 1 (පුහුණු) 

කළමෛාකරණ සහකාර 4 2 

පරිගණක යතුරු යයෛ යල්කම් 1 1 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 3 2 

රියදුරු 2 1 

එකතුව 25 11 

 

2016 වර්ෂදේ ස්ථාන මාරු/ දසේවදයන් ඉල්ලා අස් වී ගිය නිලධාරීන් 

 ෛම තෛතුර ඉල්ලා අස් වූ දිෛය / 

ස්ථාෛ මාරු වූ දිෛය 

1 එම්.එන්.යක්.යලේයක් යමය නීති විශ්යල්ෂක 2016/09/30 

(යකොන්ත්රාාත් කාලය 

අව්යුසන් වීම.) 
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2016 වර්ෂදේ ස්ථාන මාරු වී පැමිණි/ අලුතින් බඳවා ගත් නිලධාරීන් 

 ෛම තෛතුර පැමිණි දිෛය 

1 ඩබ්.ඩබ්.එම්.සී.එස්.ඒ වියජ්ුමන්දර යමය උපාධිධාරී අභ්ාසලා ප පුහුණු 2016-09-03 

 

11.1 (ආ) කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීේ ො සේමන්ත්රෙණ 

විදද්ශ පුහුණු 

 ෛම තෛතුර රට කාලය සම්මන්ත්රාණ / 

පුහුණුව්යු 

1 ඒ.යක්.ඒ.ව්යුයි තරාංග මයා සහකාර  ඇයමරිකාව්යු දිෛ 05 සම්මන්ත්රාණ 

2 ඒ.යක්.ඒ.ව්යුයි තරාංග මයා අධ්ක්ෂ ඇයමරිකාව්යු දිෛ 13 සම්මන්ත්රාණ 

2 ඊ.ඒ.පී යද්විකා මිය නීති නිලධාරී චීෛය දිෛ 16 පුහුණුව්යු 

3 ඩබ්.එම්.වී ව්යුෛසිාංහ මිය අතියර්ක අධ්ක්ෂ 

ජෛරාල් 

චීෛය දිෛ 19 පුහුණුව්යු  

 

දද්ශීය පුහුණුවීේ 

 ෛම තෛතුර ආයතෛය කාලය සම්මන්ත්රාණ / 

පුහුණුව්යු 

1 ඩබ්.එම්.වී ව්යුෛසිාංහ 

මිය 

අති.අධ්ක්ෂ 

ජෛරාල් (නීති) 

 

 

 

US Aid 

funded 

Stair Project 

 

 

 

2016-09-17 

සිට  

2016-09-25 

 

 

 

Procurement 

Training 

2 ඒ.යක්.ඒ.ව්යුයි තරාංග 

මයා 

සහකාර 

අධ්ක්ෂ 

3 ඊ.ඒ.පී යද්විකා මිය නීති නිලධාරී 

4 එස්.යහේටිආරච්චි මිය ගණකාධිකාරී 

5 සී.වියජ්ුමන්දර යමය උපාධිධාරී 

අභ්ාසලා ප 

පුහුණු 

6 ඩබ්.එම්.වී ව්යුෛසිාංහ 

මිය 

අති.අධ්ක්ෂ 

ජෛරාල් (නීති) 

Bar 

Association 

of Sri Lanka 

2016-08-13 

සිට  

2016-08-15 

Law Asia 

Conference 

7 එම්.එන්.යක් යලේයක් 

යමය 

නීති විශ්යල්ශක 
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11.1 (ඇ) මූලා පරිපාලනය 

2016 ව්යුර්ෂය සඳහා ශීර්ෂ අාංක 323, ව්යුැඩසටහෛ 1, ව්යු්ාපෘතිය 1 යටයත් යමම යදපාර්තයම්න්තුව්යු 

අයව්යුැය ඇසත්යම්න්තු මඟින් ප්රතතිපාදෛ යව්යුන් කර තිූ  අතර , 2016 ව්යුර්ෂය තුල යව්යුන් කරෛ ලද 

ප්රතතිපාදෛ හා ඒව්යුා යයොදා ගත් ආකාරය පහතින් දැක්යේ. 

වියදම් විස්තරය 2016 ශුද්ධ ප්රතතිපාදෛ 

රු. 

2016  සත් වියදම 

රු. 

පුෛරාව්යුර්තෛ වියදම් 9,970,000.00 9,631,528.00 

පුද්ගල පඩි ෛඩි 7,120,000.00 7,086,059.00 

යව්යුෛත් 2,850,000.00 2,545,469.00 

ප්රතාආධෛ වියදම් 680,000.00 646,000.00 

 

රජදේ නිලධාරීන්දේ අනුමත අත්තිකාරේ  “බී” ගිණුම 

2016 ව්යුර්ෂය සඳහා යමම යදපාර්තයම්න්තුයේ රජයේ නිලධාරීන්යආ අු මත අත්තිකරම් “බී” 

ිවණුයමන් පහත සඳහන් පරිදි නිලධාරීන්ට ණය මුදල් ලබා දී ඇත. 

ණය ව්යුර්ගය නිලධාරීන් ගණෛ යගවූ මුදල 

ආපදා 04 280,032.00 

වියශේෂ 03 12,000.00 

උත්සව්යු 07 70,000.00 

ණය බරින් නිදහස් වීයම් ණය -  

මුළු මුදල  362,032.00 

 

ව්යුසර තුල යගව්යුා ඇති ණය යව්යුු යව්යුන් රු.  247,895.00 අය කර යගෛ ඇත. 

11.2 විගණන විමසුේ 

2016 ව්යුර්ෂය තුල දී අමාත්ාාංශයේ රජයේ විගණෛ ඒකකයයන් ලද විමුමම් 03 ක් සඳහා එම ව්යුර්ෂයේ 

දීම ිළිබතුරු ලබා යදෛ ලදි. එයසේම යපන්ව්යුා යදෛ ලද ඌෛතා නිව්යුැරදි කිරීම සඳහා අව්යුශ් ිළයව්යුර 

ගන්ෛා ලදි. 
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Nehf;F 

 

epjp; mikr;rpd; fPOs;s epWtdq;fs; kw;Wk; rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk;> rl;l 

tiuQh; jpizf;fsk; kw;Wk; Vida xOq;FgLj;Jk; Kfth; epWtdq;fs; mt;thNw> 

gy;jug;G kw;Wk; ,Ujug;G cjtp toq;Fk; mikg;Gf;fSld; rl;lg; gzpfs;> epajpr; 

rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; tplaq;fs; njhlHgpy; njhopy;rhh; 

gq;fspg;nghd;wpidg; toq;fp rpwe;j jpizf;fskhf gupzkpj;jy;. 

 

 

nraw;gzp 

 

rl;lg; gzpfs;> epajpr; rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; tplaq;fs; mNjNghd;W 

murhq;fk; kw;Wk; Vida murhq;fq;fSf;F ,ilNa ,Ujug;G kw;Wk; gy;jug;G cjtp 

toq;Fk; Kfth; epWtdq;fSlDk;. ntspehl;Lf; fld; kw;Wk; nfhilfs; njhlh;ghff; 

ifr;rhj;jplg;gLk; cld;gbf;iffs; kw;Wk xg;ge;jq;fs; njhlh;ghf rl;lkh mjpgh; 

jpizf;fsj;jpdhy; kpfTk; ftdk; nrYj;jp ngw;Wj; jug;gLk; rl;l MNyhridfs;> 

mgpg;gpuhaq;fs; kw;Wk; gpujpepjpj;Jtk; xd;wpidg; ngw;Wf;nfhs;sf; $bathW chpa 

jfty;fs; kw;Wk; nfhs;if hPjpahd jPh;khdq;fs; vd;gtw;wpid ,yFthfg; ngw;Wf; 

nfhLj;jy;. 

 

 

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpg; gzpfspy; <Lgl;L> mur nfhs;iffis> rl;lq;fs;> 

jpajpr; rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;F tpjpfshf khw;wpaikf;Fk; gzpf;fhf gaDWjpkpf;f 

gq;fspg;gpidg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.  

 

 

elj;ij hPjpahd jd;ikapidf;; nfhz;l rl;l mYty;fSld; njhlh;Gila 

tplaq;fs; gw;wp epjp; mikr;rpw;Fj; Njitahd rl;l cjtpapidg; ngw;Wf;nfhLj;jy;.  
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rl;l mYty;fs; jpizf;fs; 

 

nrayhw;Wif mwpf;if - 2016 

 

 

rl;l mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; gzpfs; ;; 

 

epjp mikr;R> nghJj; jpiwNrhp kw;Wk; mjNdhL ,ize;j jpizf;fsq;fs; 

vd;gdtw;wpd; gzpfis rpwe;j Kiwapy; Kiwg;gLj;jg;gl;l rl;l tiuaiwapd; 

fPo; epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd MNyhridfs; kw;Wk; xj;Jiog;Gf;fis 

toq;fy;. mjw;fhf rpwe;j  Kfhikj;Jtj;jpDhlhf ey;yhl;rp xd;wpid 

cUthf;Ftij ,yf;fhff; nfhz;L> gy;NtW topfspy;> epjp mikr;R kw;Wk; 

nghJ jpiwNrup nrayhsUf;Fk; Vida cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; vjpuhf 

gyNtWgl;l topfspy; njhLf;fg;gLk; tof;Ffs; rhh;ghf M[uhjy;> mit 

njhlh;ghf vOfpd;w rl;lg; gpur;rpidfSf;Fj; jPh;T fhzy;> cld;gbf;iffs; 

kw;Wk; rl;l %yq;fis tiujy; njhlh;gpy; rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk; kw;Wk; 

rl;l tiuQh; jpizf;fsk; vd;gtw;Wld; neUf;fkhd njhlh;gpid itj;J 

nraw;gLjy;> Fwpj;j nghWg;Gf;fis epiwNtw;Wfpd;w epGzj;Jtkpf;f 

gzpahl;njhFjp xd;wpd; xj;Jiog;Gld; rl;l mYty;fs; jpizf;fsk; jdJ 

gzpfis epiwNtw;wp tUfpd;wJ. 
 

 

01. tof;F njhlUjy; njhlh;ghd gzpfs; 
 

 

epjp mikr;R> nghJj; jpiwNrhp kw;Wk; mjNdhL ,ize;j jpizf;fsq;fisr; 

Nrh;e;j cj;jpNahfj;jh;fSf;F vjpuhf njhLf;fg;gl;Ls;s tof;Ffs; kw;Wk; 

Kiwg;ghLfs; vd;gd njhlh;ghf nraw;gLjy;;> mr;nraw;ghLfs; njhlh;ghd 

mtjhdpg;Gf;fisj; jahhpj;jy;> jfty;fisj;; jpul;Ljy;> mtw;wpid rl;lkh 

mjpgh; jpizf;fsj;jpw;F rkHg;gpj;J> mJ njhlh;ghf xUq;fpizg;gpid 

Nkw;nfhz;L rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fis jahhpf;Fk; gzpapy; <Lgly;> rl;lkh 

mjpgUld; ,lk;ngWk; fye;Jiuahly;fs; njhlu;gpy; rk;ge;jg;gl;l jpizf;fsg; 

gpujpepjpfSld; fye;J nfhs;sy; kw;Wk; kdpj chpikfs; Mizf;FOtpd; 

tprhuizfspy; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy; vd;gd rl;l mYty;fs; 

jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

mt;thNw> epjp mikr;R> nghJj; jpiwNrhp kw;Wk; mjd; tpla gug;ngy;iyapd; 

fPo; tUfpd;w Vida jpizf;fsq;fs; vd;gdtw;wpdhy; Vida gpuptpdu;fSf;F 

vjpuhf njhLf;fg;gLfpd;w tof;FfSf;Fj; Njitahd MNyhridfis toq;fy; 

kw;Wk; tof;Ffisj; njhluy;. 
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epWtdf; fl;likg;G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

      gjtp ntw;wplk;                       xg;ge;j mbg;gilapy;  

 

 

 

gzpg;ghsu; ehafk; 

rl;l MNyhrfu; 

Advisorr 

Advisor 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; 

gzpg;ghsu;  gzpg;ghsu;  

 

   rpNu~;l rl;l 
mYtyu; 

 

rpNu~;l rl;l 
gFg;gha;thsu;  

 

rl;l 
gFg;gha;thsu;  

 

rl;l 
mYtyu; 

rl;l 
mYtyu; 

 

cjtpg; 
gzpg;ghsu; 

cjtpg; 
gzpg;ghsu; 

 

cjtpg; 
gzpg;ghsu; 

 

fzf;fhsu; 

m.K.c m.K.c 

 

m.K.c 

 

fzpdp juTg; 
gjpT cjtpahsu;  

rhujp rhujp m.c m.c 

 

mgptpUj;jp 

cj;jpNahfj;ju;  m.K.c 

 

m.c 
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2016 Mk; Mz;Lld; njhlh;Ggw;w tof;Ffs; gw;wpa tpguk; : 
 

 
 

 

02. rl;l MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy; 
 

 

 

epjp mikr;R kw;Wk; nghJj; jpiuNrhpj; jpizf;fsq;fs;; njhlh;gpy; vOfpd;w rl;lg; 

gpur;rpidfs; njhlh;gpy; MNyhridfis ehb> mikr;rpd; rl;lg; gphptpy; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; mit njhlh;gpy; Njitahd jfty;fisj; jpul;ly;> 

mj;jifa rl;lg; gpur;rpidf njhlu;gpy; rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk; > rk;ge;jg;gl;l 

Vida jpizf;fsq;fs; kw;Wk; Vida epWtdq;fs; vd;gtw;Wld; njhlh;Gfisg;  

NgZtjDhlhf jPh;j;Jf; nfhs;sy; vd;gdTk; rl;l mYty;fs; jpizf;fsj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kw;WnkhU gzpahFk;. 

 

 

 

 

 

  
2015.12.31  
tiu 

KbTWj;jg;lhj 
tof;Ffs; 

 
2016.01.01 
Kjy; 

2016.12.31 
tiu 

fpilf;fg;ngw;w 
tof;Ffspd; 
vz;zpf;if 

 
2016.12.31 
md;W tiu 
epiwT 

nra;ag;gl; 
Ls;s 

tof;Fffspd; 
vz;zpf;if 

 
2016.12.31  
md;W tiu  

epYitapYs;s  
tof;Ffspd; 
vz;zpf;if; 

cr;r ePjpkd;wk; 67 77 40 104 

Nkd; KiwaPl;L 
ePjpkd;wk; 

35 30 25 40 

cah; ePjpkd;wk; 02 01 02 01 

khtl;l 
ePjpkd;wk; 

- 01 - 01 

kdpj 
chpikfs; 
Mizf;FO 

01 05 04 02 

epUthf 
Nkd;KiwaPl;L 
epaha rig 

- - - - 

ePjthd; 
ePjpkd;wk; 

- - - - 

njhopyhsh; 
epaha rig  

- 01 - 01 

nkhj;jk; 105 115 71 149 
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2016 Mk; Mz;by; rl;lkh mjpgh; jpizf;fsj;jpy;; rl;l MNyhridfisg; ngw;Wk; 

Nehf;fpy; my;yJ rl;l mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; mtjhdpg;Gf;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpy; fpilf;fg; ngw;w Nfhg;Gf;fs; gw;wpa tpguk;: 

 
 

 

Kd;dspf;fg;gl;Ls;s 
Nfhg;Gf;fspd; vz;zpf;if 
(xg;ge;jq;fs; ePq;fyhf) 

chpa eltbf;if 
vLf;fg;glhky; 
epYitapYs;s 

Nfhg;Gf;fspd; vz;zpf;if 

gzpfs; G+h;j;jpaile;j 
epiyapYs;s  

Nfhg;Gf;fspd; vz;zpf;if 

01 01 - 
 

 

03. xg;ge;jq;fSk; mtw;wpidr; rhHe;j tplaq;fSk;; 
 

 

ehl;bd; mgptpUj;jpapid ikakhff; nfhz;l gy;NtW fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;fhf epjp mikr;rpd; jpizf;fsq;fspd; Clhf ntspehLfs>; 

,Ujug;G kw;Wk; gy;jug;G mikg;Gf;fs; %yk; fpilf;fg; ngWk; fld;fs; kw;Wk; 

cjtpfs; vd;gdtw;Wld; njhlh;Gila xg;ge;jq;fSf;fhf rl;lkh mjpghpd; 

mq;fPfhuj;jpidg; ngw;Wf; nfhs;sy;> mtw;wpidg;; gFg;gha;T nra;jy;> 

gq;Fjhuh;fSld; Ngr;R thh;j;ijfis elhj;Jjy; kw;Wk; mtw;wpy; ifr;rhj;jpLtJ 

njhlHgpyhd nghUj;jkhd Vw;ghLfSld; njhlh;Ggw;w midj;Jg; gzpfisAk; 

Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; mtw;wpid xUq;fpizg;Gr; nra;jy;> vd;gdTk; rl;l 

mYty;fs; jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
 

 

 

 

04. rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;F tpjpfs; vd;gtw;iw tiuT nra;tJld; 

rk;ge;jg;gl;l gzpfs; 
  

 

epjp mikr;R kw;Wk; nghJj; jpiwNrhpapd; jpizf;fsq;fs;> epWtdq;fs; 

vd;gtw;Wld; njhlh;Gila mur nfhs;iffis rl;lq;fs; / xOq;F tpjpfshf 

gupkhzk; nra;tJld; njhlh;ghd mbg;gil tiuTfs; kw;Wk; Vida rk;ge;jg;gl;l 

jpUj;jq;fs; vd;gdtw;wpidj; jahhpj;jy;; kw;Wk; mtw;wpd; ,Wjp tiuTfis tiuT 

nra;tjw;fhf rl;l tiuQh; jpizf;fsk; kw;Wk; rl;lkh mjpgh; jpizf;fsk; 

vd;gtw;Wld; xd;wpize;J nraw;gLjy;> vd;gd rl;l mYty;fs; jpizf;fsj;jpd; 

gzpahFk;;. 
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2016 Mk; Mz;by; ghuhSkd;wj;jpd; mq;fPfhuj;jpw;fhf rku;g;gpf;fg;gl;l rl;lq;fs; 

kw;Wk; jpUj;jpaikf;fg;gl;L tUfpd;w rl;lq;fs; 
 

1. Mrpa cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jpr; rl;lk;. 

2. 1988 Mk; Mz;bd; 40 Mk; ,yf;f> ge;ja kw;Wk; #jhl;l rl;lk; 

3. 2006 Mk; Mz;bd; 13 Mk; ,yf;f> nghUshjhu Nritfs; fl;lz rl;lk; 

4. 2014 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f> fhzp (ghuhjPdg;gLj;jy; kPjhd 

kl;Lg;ghLfs;)   rl;lk; 

5. 2011 Mk; Mz;bd; 18 Mk; ,yf;f> JiwKf kw;Wk; tpkhd epiya 

mgptpUj;jp mwtPl;L 

6. 2003 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f> murpiw Kfhikj;J( nghWg;Gr;) rl;lk; 

7. 2016 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f> ngWkjpNru; tup (jpUj;jr;) rl;lk; 

8. fld; juTfs; Nritr; rl;lk; 

9. fhg;GWjpf; ifj;njhopy; Kiwg;gLjy; (jpUj;jr;) rl;lk; 

10. ,yq;if fzf;fPLfs; kw;Wk; fzf;fha;T juhjuq;fs; njhlu;ghd(jpUj;jr;) 

rl;lk; 

11. tpNrl itg;Gf; fzf;Fr; rllk; 

12. epjp nfhLf;fy; thq;fy; (jpUj;jr;) rl;lk; 

13. ,yq;if kjpg;gPl;lsu;fs; epWtd(jpUj;;jr;) rl;lk; 

14. kJtup (jpUj;jr;) rl;lk; 

05. mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fSf;fhf mtjhdpg;Gf;fis rku;g;gpj;jy; 
 

mikr;ruitf;F rku;g;gpf;fg;gLfpd;w mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fSf;fhf epjp 

mikr;rpd; mtjhdpg;Gf;fis rku;g;gpf;Fk; NghJ mtw;Wld; njhlu;ghd rl;l 

mtjhdpg;Gf;fis xOq;FgL;jy;. 

06. rl;l mYty;fs; jpizf;fs cj;jpNahfj;jh;fsJ gzpfis rpwe;j Kiwapy; 

Kfhik nra;jy; kw;Wk;  mtu;fsJ Mw;wy; kw;Wk; tplag; gug;G vd;gdtw;wpy; jkJ 

epGzj;Jt mwptpid NkYk; tpUj;jpnra;J nfhs;Sk; tifapy; mtHfSf;F cs;SH; 

kw;Wk; ntspehl;L fw;if newpfs;> gapw;rp ghlnewpfs; vd;gtw;wpy; gq;Nfw;fr; 

nra;tjw;fhd eltbf;iffSk;; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

07. epjp mikr;rpd; Mz;lwpf;ifapy;; kWrPuikg;Gr; nraw;ghLfs; njhlh;ghd 

mj;jpahaj;jpidj;  jahhpj;jy;. 
 
 

08 ghuhSkd;wr; rl;l Vw;ghLfSf;F mikthf  epjp mikr;rpdhy; jahhpf;fg;gLk; 

mwpf;iffis Kbthd mwpf;iffshfg; G+uzg;gLj;Jtjw;fhd xj;Jiog;Gfis 

toq;Fjy;. 
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09. mt;thNw> njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOf;fs; kw;Wk; ngWiff; FOf;fs; 

vd;gdtw;wpw;fhf cj;jpNahfj;jh;fs; epakpf;fg;gLk; re;jHg;gj;jpy; rl;l mYty;fs; 

jpizf;fs cj;jpNahfj;jh;fSk; FO mq;fj;jth;fshf nraw;gLtjw;fhf 

epakpf;fg;gly;. 
 

10. rl;l mYty;fs; jpizf;fsk;; jdJ jpizf;fsg; gzpfis ,yFgLj;jpf; 

nfhs;Sk; tifapy; tof;Ffs; kw;Wk; Vida rl;l MNyhridfSf;fhff; fpilf;fg; 

ngWk; Nfhg;Gf;fs;> ntspehl;L tsq;fs; jpizf;fsk; kw;Wk; Vida jpizf;fsq;fs; 

vd;gdtw;wpdhy;; rl;lkh mjpghpd; mDkjpapidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

rkh;g;gpf;fg;gLk; xg;ge;jq;fs; njhlu;ghd Nfhg;Gf;fs;> gq;Nfw;w cs;SH kw;Wk; 

ntspehl;L gapw;rp; newpfs;> jpizf;fs nrhj;Jg; gjpNtL;> tpLKiwg; gjpNtL vd;gd 

njhlu;gpy; fzdpkag;gLj;jg;gl;l juTj; jsk; (Data  Bases) xd;wpidg; Ngzp 

tUfpwJ. 

 

10 epUthfk; kw;Wk; fzf;Fg; gphpT 
 

10.1 (m) gjtpazp 

 
jpizf;fsj;jpd; gjtpazp gw;wpa nghopg;G ml;ltiz 01 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 

ml;ltiz 01 – gjtpazp gw;wpa nghopg;G (2016.12.31) md;Ws;sthW 

 

gjtp mDkjpf;fg;gl;l  
gjtpazp 

gzpahw;wpa  
gjtpazp 

gzpg;ghsh; ehafk; 1 0 

Nkyjpf gzpg;ghsh; ehafk;  1 1 

rl;l MNyhrfu; 1 0 

gzpg;ghsh; (rl;lk;) 2 0 

rpNu\ ;l rl;l mYtyh; 1 0 

rpNu\ ;l rl;l gFg;gha;thsh; 1 0 

rl;l mYtyh; 2 1 

rl;l gFg;gha;thsh;  1 0 

cjtpg; gzpg;ghsh; 3 1 

fzf;fhsh;  1 1 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; 1 1(gapYeu;) 

Kfhikj;Jt cjtpahsh; 4 2 

fzdp juTg; gjpT nrayhsh; 1 1 

mYtyf cjtpahsH 3 2 

rhujp 2 1 

nkhj;jk; 25 11 
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2016 ,y; ,lkhw;wk; my;yJ gjtp tpyfpa cj;jpNahfj;jh;fs; gw;wpa tpguk; 

 
 

ngah; 
 

gjtp 
 

gjtp tpyfpa/,lkhw;wk; ngw;Wr; 
nrd;w jpfjp 

01 nry;tp. vk;.vd;.Nf.NytNf. 
 

rl;l gFg;gha;thsh; 
 

2016/09/30(xg;ge;jf; fhyk; 
Kbtile;jik) 

 

 

2016 Mk; Mz;by; ,lkhw;wk; /Gjpjhf ,izj;Jf; nfhs;sg;gl;l  cj;jpNahfj;jh;fs;  
 

  
ngah; 

 
gjtp 

,lkhw;wk; ngw;W 
gzpia nghWg; Ngw;w 

jpfjp 
01  

nry;tp.lg;.lg;.vk;.rp.v];.V.tpN[Re;ju 
 

gapYeu; gl;ljhup 
 

2016.09.03 
 

10.1  (M) gjtpazpapdiug; gapw;Wtpj;jy; kw;Wk; fUj;juq;Ffs; 
 

ntspehl;Lg; gapw;rpfs;: 
 

 ngau; gjtp ehL fhyk; gapw;rp/fUj;juq;F 

01. jpU.V.Nf.V.it.juq;f cjtpg; 
gzpg;ghsu; mnkupf;fh 05 ehl;fs; fUj;juq;F 

02 jpU.V.Nf.V.it.juq;f cjtpg; 
gzpg;ghsu; mnkupf;fh 13 ehl;fs; fUj;juq;F 

03 jpUkjp.<.V.gp.Njtpfh rl;l 

mYtyu; 
rPdh 16 ehl;fs; gapw;rp 

04 jpUkjp.lg;.vk;.tP. 
tdrpq;` 

Nkyjpf 
gzpg;ghsu; 
ehafk; 

rPdh 19 ehl;fs; gapw;rp 

 

cs;ehl;Lg; gapw;rpfs;  

 ngau; gjtp epWtdk; fhyk; gapw;rp/ 
fUj;juq;F 

1 jpUkjp.lg;.vk;.tP. 

tdrpq;` 

Nkyjpf gzpg;ghsu; 
ehafk; (rl;lk;) 

 

 

 

US Aid 

funded 

Stair Project 

 

 

 

2016-09-17 

Kjy; 

2016-09-25 
tiu 

 

 

 

Procurement 

Training 

2 jpU.V.Nf.V.it.juq;f cjtpg; gzpg;ghsu; 

3 jpUkjp.<.V.gp.Njtpfh rl;l mYtyu; 

4 jpUkjp.v];. 
n`l;bahuhr;rp 

fzf;fhsu; 

5 nry;tp.lg;.lg;.vk;.rp.v];.
V. tpN[Re;ju 

gapYeu; gl;ljhup 

6 jpUkjp.lg;.vk;.tP. 
tdrpq;` 

Nkyjpf gzpg;ghsu; 
ehafk; (rl;lk;) 

Bar 

Association 

of Sri Lanka 

2016-08-13 

Kjy; 

2016-08-15 
tiu 

Law Asia 
Conference 

7 nry;tp.vk;.vd;.Nf. 
NytNf. 

 

rl;l gFg;gha;thsh; 
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10.1  (,) epjp epUthfk;  

2016 Mk; Mz;bw;fhf jiyg;G ,yf;fk; 323> epfo;r;rpj; jpl;lk; 1> fUj;jpl;lk; 1 ,d; 

fPo; tuT nryTj; jpl;l jpizf;fsj;jpdhy; ,j;jpizf;fsj;jpw;F xJf;fPl;L 

Vw;ghLfs; nra;ag;gl;lJld;;> 2016 Mk; Mz;by; xJf;fPL nra;ag;gl;l me;epjp vt;thW 

gad;gLj;jg;gl;lJ vd;gjid fPo; tUk; ml;litiz Fwpg;gpl;Lf; fhl;LfpwJ.  

nrytpd tpguk; 2016 ,y; Njwpa xJf;fPl;L  
Vw;ghLfs;  

&gh 

2016 nka;r; nrytpdk;  
 

&gh 
 

kPz;LtUk; nrytpdk; 9>970>000.00 9>631>528.00 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 7>120>000.00 7>086>059.00 

Vidait 2>850>000.00 2>545>469.00 

%yjdr; nrytpdk;    680>000.00   646>000.00 

 

murhq;f cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd Kw;gz “gP” fzf;F 

2016 Mk; Mz;Lf;fhf  ,j;jpizf;fsj;jpd;;; murhq;f cj;jpNahfj;jh;fSf;fhf 

mDkjpf;fg;gl;l Kw;gz “gP” fzf;F %yk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjidg; Nghd;W 
cj;jpNahfj;jh;fSf;F fld; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

fld; tif cj;jpNahfj;jh;fspd;  
vz;zpf;if 

nrYj;jg;gl;l njhif 
 

,lh; 04 280>032.00 

tpNrl 03 12>000.00 

gz;bif 07 70>000.00 

fld; gYtpypUe;J 
tpLtpf;fg;gLtjw;fhd 
fld; 

- 0 

nkhj;jj; njhif  362>032.00 

 

Fwpj;j Mz;by;; toq;fg;gl;l nkhj;jf; fld;fs; njhlHgpy; &gh. 247>895.00 kPs 
mwtPL nra;ag;gl;Ls;sJ.  

10.2 fzf;fha;T Ia tpdhf;fs;: 

2016 Mk; Mz;L fhyg; gFjpapDs; mikr;rpd; murhq;f fzf;fha;Tg; gphptpd; %yk; 

fpilf;fg; ngw;w 03 fzf;fha;T Ia tpdhf;fSf;F Fwpj;j Mz;bNyNa 

gjpyspf;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw> mjpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;l FiwghLfis eptHj;jp 

nra;tjw;Fj;; Njitahd midj;J tif eltbf;iffSk;; vLf;fg;gl;ld. 
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Vision 

To be the best department rendering a professional input, interfacing between the institutional 

setup of the Ministry of Finance and the Attorney General's Department, Legal Draftsman's 

Department and other regulatory agencies as well as with multilateral and bilateral funding 

agencies on legal, legislative and regulatory matters. 

 

Mission 

Facilitate providing relevant information and policy decisions to be able to obtain well 

considered legal advice and opinions and representation by the Attorney General's 

Department on legal, legislative and regulatory matters and on Agreements and contract on 

foreign loans and grants signed between the Government and other states, bilateral and 

multilateral funding agencies. 

 

Engage in research and development and make an effective contribution in the process of 

translating Government Policy into legislations/regulations. 

 

Provide legal support to the Ministry of Finance on legal related matters which are routine in 

nature. 
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Department of Legal Affairs 

2016 

Performance Report 

 

Function of the Department of Legal Affairs 

 

To provide Legal consultancy and corporation to the Ministry of Finance and the institution 

under the Ministry of Finance to perform the duties and functions of those institution in a 

Legal frame work. 

The Department of Legal Affairs performs its duties with a professionally qualified team of 

staff and undertake the responsibility to appear for various legal proceedings filed against the 

Secretary to the Treasury/ Ministry of Finance and the Treasury officials and solve such 

issues whilst coordinating with the Attorney General's Department & Legal Draftsman’s 

Department on matters with regard to Agreements and Bills in order to create good 

governance through sound management. 

 

 

01. Functions Relating to Litigation 

The task of the Legal Affairs Department is to take relevant measures with regard to the cases 

filed against the Officers of Ministry of Finance and the Treasury officials attached to its 

Departments and prepare observations thereof on facts obtained from the respective 

Departments in order to submit the same to the Attorney General's Department for legal 

proceedings. The officials of the Legal Affairs Department take part in consultative 

discussions fixed by the Attorney General's Department along with other relevant officials of 

the respective Departments. Further, This Department makes representation at the inquiries of 

Human Rights Commission. 

To provide Legal consultancy to the Ministry of Finance and Department under it for the 

matters relating to the litigations against those institutions. 
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE    

 

    

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Positions to be filled Contract Basis 

 

 

 

 

Add. Director General 

Director General 

Legal Adviser 

Director 

Senior 
Legal Officer 

 

Senior 
Legal Analyst 

Legal  
Officer 

Legal  
Officer 

Legal  
Analyst 

Asst. 
Director 

Asst. 
Director 

Asst. 
Director 

Accountant 

PMA PMA PMA PMA Development 
Officer 

Computer/Typing 
Secretary 

Driver Driver KKS KKS KKS 

Director 
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Details of Legal Proceedings during the year 2016 

 Cases 

Carried 

forward 

from 

31.12.2015  

Number of 

Cases 

Referred in  

01.01.2016 to 

31.12.2016 

Number of 

Cases 

Concluded 

as at 

31.12.2016 

Number of 

Cases 

Pending 

as at 

31.12.2016 

Supreme Court 67 77 40 104 

Court of Appeal 35 30 25 40 

High Court 02 01 02 12 

District Court - 01 - 01 

Human Rights Commission 01 05 04 02 

Administrative Appeals Tribunal - - - - 

Magistrate's Court - - - - 

Labour Tribunals - 01 - 01 

Total 105 115 71 149 

 

02. Providing Legal Advice 

As another task entrust to this Department, When advice is sought on legal related issues by 

the Departments in the Ministry of Finance and the Treasury, The Legal Affairs Department 

call for information in that respect and provide such information to the Attorney General's 

Department and the Legal Draftsman’s Department and work in close liaison with relevant 

Departments and Institutions to resolve such issues. 

Details of files referred to the Attorney General's Department for advice/ Legal Affairs 

Department for observations during the year 2016. 

 

Number of Files referred 

(Other than Agreements) 

Number of Files concluded Number of Files  pending 

01 - 01 

 

 



24 
 

03. Agreements and Related Matters 

 

The Legal Affairs Department is also involved in analyzing agreements, discussion with 

relevant parties, performing related functions for signing of such agreements and liaising with 

the Hon. Attorney General until final clearance is given for agreements relating to loans and 

aid received for various Projects and Programmes towards the development of the country by 

bilateral and multilateral donor agencies and other foreign states through the Departments of 

the Ministry of Finance. 

 

04. Enactment of laws and Regulations. 

 

Functions of the Legal Affairs Department includes preparation of initial drafts and related 

amendments in transforming State policies related to the Ministry of Finance, Departments of 

the Treasury and other institutions into law or regulations and liaising with the Legal 

Draftsman’s Department and the Attorney General's Department for final clearance on 

matters connected therewith. 

Acts Passed in 2016 and amendment in progress 

1. Establishment of Asian infrastructure Investment Bank (AIINB) 

2. Betting and Gaming levy Act, No 40 of 1988 

3. Economic Service Charge Act, No 13 of 2006 

4. Land (Restriction on Alienation) Act, No 338 of 2014 

5. Port and Airport Development levy Act, No 18 of 2011 

6. Fiscal Management (Responsibility) Act, No 3 of  2003 

7. Value Added Tax (Amendment) Act, No 20 of 2016 

8. Credit Information Services Act 

9. Regulation of Insurance Industry (Amendment) Act 

10. Sri Lanka Accounting and Auditing Standard (Amendment) Act 

11. special Deposit Account Act 

12. Financial Transaction (Amendment) Act  

13. Institute of Values of Sri Lanka (Amendment) Act 

14. Excise Ordinance (Amendment) Act 
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05. Submit Observation to the Cabinet Memorandum 

Prepare observations for the cabinet memoranda which certain Legal matters. 

06.  In order to enhance the knowledge and expertise of the staff on related subjects, 

arrangements have been made for the officials of the Legal Affairs Department to 

participate in local and foreign training Programmes. 

07. Preparation of the Reform Initiatives Chapter for the Annual Report of the Ministry of 

Finance is also a function of the Legal Affairs Department. 

08. Assisting to finalize the reports prepared by the Ministry of Finance in terms of the 

provisions of certain Acts.  

09. Officials of the Legal Affairs Department are called upon to serve as members when 

appointments are made to the Technical Evaluation Committees and Procurement 

Committees. 

10. The Legal Affairs Department maintains a Data Base for files relating to legal 

proceedings and opinions on related matters, files relating to obtaining legal opinions of 

the Hon. Attorney General on agreements forwarded by the External Resources 

Department and other Departments, files with regard to local /foreign training 

participation, Assets Register of the Department and Leave register. 

11. Administration and Accounts Division 

11.1 (a) Staff 

  

 Summary of Staff of the Department is given in Table 1 

 

Table 1 -Summary of Staff (31.12.2016) 

 

Post Approved Carder Number of 

employees in service 

Director General 1 0 

Add. Director General (Legal) 1 1 

Legal Adviser 1 0 

Director (Legal) 2 0 
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Senior Legal Officer 1 0 

Senior Legal Analyst   1 0 

Legal Officer 2 1 

Legal Analyst  1 1 

Assistant Director 3 1 

Accountant  1 1 

Development Officer 1 Trainee 1 

Management Assistant 4 2 

Computer Typing Secretary 1 1 

K.K.S 3 2 

Driver 2 1 

Total 25 11 

 

Transfers/Resignations from the Department during the year 2016 

  Name Designation 
Date of Transfer/Registration 

from the department 

1. Ms. M.N.K Lewke Legal Analyst  30.09.2016 (contract period is out) 

 

New Recruits /Transfers to the Department during the year 2016 

 

 Name Designation 
Date of transfer to the 

department 

 

1. 

 

Ms.W.W.M.C.S.A 

Wijesundara  

 

Gratuate Trainee 

 

11.02.2016   
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11.   1 (b) Staff Training and Seminars 

 

Foreign Training 

 
Name Designation Country Time Training/Seminars 

1. Mrs.W.M.V Wanasinghe Director 

General 

China 19 

Days 

Traning 

2. Mr.A.K.A.Y.Tharanga 

 

Assistant 

Director 

America 

 

05 

Days 

Conference 

 

3. Mr.A.K.A.Y.Tharanga 

 

Assistant 

Director 

America 

 

13 

Days 

 

Conference 

 

4. Mrs.E.A.P Devika Legal Officer China 16 

Days 

Traning 

 

Summary of Local Training - 2016 

  

 
Name Designation Institution Time Training/Seminars 

01. Mrs. W.M.V.Wanasinghe Director 

General 

(Legal) 

 

 

US Aid 

funded 

Stair Project 

 

  

 

 

 

 

 

17.09.2016 

to 

25.09.2016 

 

 

 

 

 

Procuremant Traning 

02. Mr. A.K.A.Y.Tharanga Assistant 

Director 

03. Mrs.E.A.P.Devika  Legal Officer  

04. Mrs.Hettiarachchi  Accountant  

05. Ms.C Wijesundara Gratuate 

Trainee 

06. Mrs. W.M.V.Wanasinghe Director 

General 

(Legal) 

Bar 

Assiciation 

Of Sri 

Lanka 

13.08.2106 

to 

15.08.2016 

 

 

Law Asia Conference 

07. Ms. M.N.K. Leuke  Legal 

Analyst  
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11.   1 (c) Financial   Administration 

Allocations have been made to the Department from the budget estimates 2016 under Head 

323, Programme 1, Project 1 and details in respect of the allocations made and how they were 

utilized are given below.   

Particulars of Expenditure Net Provision-2016 Actual Expenditure-2016 

Recurrent Expenditure 9,970,000.00 9,631,528.00 

Personal Emoluments 7,120,000.00 7,086,059.00 

Others 2,850,000.00 2,545,469.00 

Capital Expenditure 680,000.00 646,000.00 

 

Government officers’ Advance “B” Account 

During the year 2015, loans which have been granted to officers of the Department from the 

Government Officers’ Approved Advance ‘B’ Account are as follows. 

Type of Loan No. of Officers Amount Paid 

Distress 04 280,032.00 

Special 03 12,000.00 

Festival 07 70,000.00 

Loan for Relief Indebtedness  - - 

Total  362,032.00 

 

A sum of Rs. 247,895.00 has been recovered from the loans granted during the year. 

 

11. 2 Audit Queries 

 

During the year 2016, replies were given to 03 Audit queries forwarded from the Government 

Audit Division of the Ministry. Necessary measures were taken to rectify the deficiencies 

pointed out. 


