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01.  කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තදේන්තුදේ ෙැක්ම, දමදහවර, අරමුණු හා 

කාර්යයන්ත  

 

1.1 ෙැක්ම 

 

ිහළම කාර්යසාධනයරීතුව හා වණවීමරීතුව යු ක රාජ් ලස්වයක් උලදසා විනනාකම් කක කරන 

ිගශිෂ්ඨත්ම කළමනාකරන ිගණනන ලකාටස්කරු ඳවට ප කවීම. 

 

1.2 දමදහවර 

 

කළමනාකරන ිගණනනය  ේතුව රාජ් ලස්වල  වණවීම ි හළ නැාංවීම හා විනනාකම් කක  රීම ම 

සාහා  ස්වාධීන හා අරමුණු කරා ලඟාවීම සහතික ලකලරන උපලේශා කමක ලස්වා සැපයීම. 

 

 

1.3       අරමුණු 

 

 1. රාජ් අාංශල  අ තුවත්ර ිගණනනලයහි ඵලදායී කවය ිහල නැාංවීම සාහා දායකවීම. 

2. ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු මගිතුව අ තුවත්ර ිගණනනය ශක්තිම ක රීම ම. 

3. කළමනාකරන ිගණනන ය වර්ධනය රීම ම සාහා අවශ මාර්ලණෝපලේශ හුනතුවවා දීම. 

4. මුදල් අමාත්ාාංශය සහ  ාණ්ඩාණාර ලදපාර්ත්ලම්තුව  කළමනාකරන ිගණනනය මගිතුව 

ිහළ කළමනාකාපත කවයට සහායවීම. 

5. සාංවර්ධන වාපින්තුවක කළමනාකරන ිගණනන රියාවේය ශක්තිම ක රීම ම. 

6. ිගලශ්ෂ ිගමර්ශන කටයු   ේතුව රාජ් අාංශල  ිදදුවන හා ිදදුිගය හැරී අ්රමිකත්ා 

අනාවරනය රීම ම හා කවැිල ත් ක කවයතුව හා ිදදුවීම් වළක්වා ණැනීමට ිලර්ලේශයතුව සහ 

ිලවාරන රියාමාර්ණ ිලර්ලේශ රීම ම. 

 

        1 



1.4   කාර්යයතුව  

2008.01.25 රිනැති අාංක. 08/0200/306/012 දරන අමාත් මණ්ඩල න්රනය අනුව 

කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව  ාණ්ඩාණාර ලදපාර්ත්ලම්තුව වක් ලලස 2008.02.01 

රින ස්ථාපනය කර ඇත්. ප්රධාන ණනතුව රිලම් ිලලධාපතතුව හා ණනතුවරිලම් ිලලධාපතතුවට 

 ාණ්ඩාණාරලයතුව ලැලඳන සහාය ත්වදුරට ක ශක්තිම ක රීම ම කහි අරමුන වී ඇති අත්ර  ඒ අනුව 

අමාත්ාාංශ හා අමාත්ාාංශ යටල ක ස්ථාපිත් කර ඇති ස්වාධීන අමාත්ාාංශ හා ලදපාර්ත්ලම්තුව  

අ තුවත්ර ිගණනන අාංශවලට මඟ ලපතුවවීම ක කමිනතුව කම කටයු  ශක්තිම ක රීම ම ක 

කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ිගිදතුව ිදදු ලකලර්.  

 

කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තදේන්තුව විසින්ත සිදු කරනු ලබන කාර්යයන්ත : 

 

  1.  රාජ් අාංශල  අ තුවත්ර ිගණනනල  ුණනා කමක ාවය හා කාර්ය්ෂමත්ාවය ිහළ 

 නැාංවීම සාහා මූේක ආයත්නය ලලස කටයු  රීම ම. 

  2.  මුදල්  අමාත්ාාංශයා  ාණ්ඩාණාර ලදපාර්ත්ලම්තුව  සහ ඒ යටල ක ඇති වාපිති 

 කළමනාකරන ිගණනනයට  ාජ්නය රීම ම.   

  3.  අ තුවත්ර ිගණනනය සාහා මාර්ලණෝපලේශ හුනතුවවාදීම. 

  4. අ තුවත්ර ිගණනන ඒකක සම්ඳතුවධීකරනය හා අවශ මණලපතුවවීම් රීම ම. 

  5. රාජ් අාංශල  අ තුවත්ර ිගණනකවරුතුවලේ  අ තුවත්ර ිගණනන ුසසලත්ා රියුණු 

 රීම ම. 

  6. මුදල් අමාත්ාාංශල  කළමනාකරන ිගණනන කමිටු ්වස්වීම් පැවැ කවීම සහ අලනක් 

 අමාත්ාාංශවල ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු ්වස්වීම් ිලලයෝජ්නය රීම ම හා 

 මඟලපතුවවීම. 

  7. රාජ් අාංශය අනුණමනය කරන අවදානම් ඇණයීලම් ්රමලේදල  ප්රමානා කමක ඳව 

 ඇණයීම. 

  8. ිගලශ්ෂ ිගමර්ශන කටයු  ිදදු රීම ම. 

  9. රාජ් ගිණුම් කාරක ස ා ්වස්වීම් සාහා සහ ාීවවීම හා මහා  ාණ්ඩාණාර වාර්ත්ාව           

           සකසා ිරිපතප ක රීම ම. 
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02.    මූල පිපපාලනය 

 

2016 අයවැය ඇස්ත්ලම්තුව ව මගිතුව වැය ශීර්ෂ 324 වැඩසටහන අාංක 01 වාපිතිය අාංක 01 යටල ක 
ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ව සාහා ප්රතිපාදන ලවතුවකර තිිණි..  2017 වර්ෂල  අයවැය ඇස්ත්ලම්තුව  
සැකසීලම්දී 2016 වර්ෂල  ප්රතිපාදන සාංලශෝධනය ලකරුි.. කම ප්රතිපාදන වැය කළ ආකාරය පහත් 
දැක්ලේ.  
 
 

වියෙේ විස්තරය සාංදශෝධිත 

ඇස්තදේන්තු 

දවන්තිරීම 

(රු.) 

අමතර 

ප්රතිපපාෙන 

දවන්තිරීම 

(රු.)  

මු.දර. 66 

හා 69 

අනුව 

මාරු 

ිරීේ 

(රු.) 

තත වියෙම 
 
 

(රු.) 

ඉතිපිපය 
 
 

(රු.) 

පුනරාවර්තන වියෙේ              

(අ) 

34,500,000 8,040,000 - 41,324,556 1,215,444 

පුද්ගල පඩිනඩි 26ා000ා000 3ා410ා000 900ා000 
(900ා000) 

28ා671ා839 738,161 

අදනකුත් වියෙේ 8ා500ා000 4ා630ා000 577ා000 
(577ා000) 

12ා652ා717                     

    477,283 

මූලධන වියෙේ (ආ) 1,300,000 570,000  1,681,166 188,834 

2002 යන්තර හා 

යන්තදරෝපකරණ 

අළුත්වැඩියා 

200,000 - - 92ා007 107ා993 

2102 ලීබඩු හා 

කාර්යාලීයඋපකරණ 

100,000 150ා000 - 234ා432 15ා568 

2103 යන්තර හා  

උපකරණ 

500ා000 150ා000  630ා320 19ා680 

2401 හැියා 

වර්ධනය 

500ා000 270ා000 - 724ා407 45ා593 

මුළු එකුව 

(අ) + (ආ) 

35,800,000 8,610,000           -      43,005,722  1,404,278 

 

 

 

රජදේ නිලධරයන්තදේ අත්තිපකාරේ ‘බී ’ ගිණුම 

2016  වර්ෂය සදහා ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ රජ්ල  ිලලධාම තුවලේ  අනුමත් අ කතිකාරම් ‘බී ’ගිණුලම් 

ිගස්ත්ර පහත් දැක්ලේ. 

විස්තරය                    අනුමත සීමාව 

(රු.) 

          තත වියෙම (රු.) 

උපිපම වියෙේ සීමාව           2,200,000 2,180,210 

අවම ලැබීේ සීමාව  1,250,000 2,218,210 
උපිපම හර දශෂ් සීමාව                               

10,000,000 

                                

6,014,647 
         3 



03.  ද ෞතිපක කාර්ය සාධනය 

 

 

3.1.   අ න්තතර විගණන නිලධාරීන්තදේ හැියා වර්ධනය ිරීම 

 

අ තුවත්ර ිගණනනලයතුව අලේක්ිත් පරමාර්ථ සාක්ෂා ක කරණැනීම සාහා අමාත්ාාංශා රිස්ික් 

ලල්කම් කාර්යාල හා ලදපාර්ත්ලම්තුව වල ලස්වල  ිලයුක්ත්ව ිදිනන අ තුවත්ර ිගණනකවරුතුව, සාංවර්ධන 

ිලලධාම තුවා සහ කම අාංශ වල රාජ් කළමනාකරන සහකාරවරුතුවලේ  වි කන්ය දැනුම ිහළ නැාංවීමට හා 

ිගණනනය පිළිඳාව කාලීන ලත්ාර රු ලඳාදීමට කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ිලර රුවම 

කටයු  කරයි. කම අරමුන ඇතිව 2016 වර්ෂය  ලදී ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ිගිදතුව පහත් සාහතුව වැඩමුළු 

පව කවන ලදී. 
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පැවැත්ූ දිනය 

 

වැඩමුළුදේ මාතෘකාව 

 

සහ ාගි ූ අය 

2016-06-28 අභිලේරනය හා කළමනාකාපත කව 

ප්රවර්ධනය  

අමාත්ාාංශ / රිස්ික් ලල්කම් 

කාර්යාල  /  ලදපාර්ත්ලම්තුව වල 

ප්රධාන අ තුවත්ර ිගණනකවරුතුව  

 

2016-03-09 රජ්ල  ප්රසම්පාදන කටයු  සම්ඳතුවධලයතුව 

අ තුවත්ර ිගණනන වැඩසටහතුව පිළිලයල 

කර ණැනීම පිළීඳා වැඩමුළුව 

ප්රධාන අ තුවත්ර ිගණනකවරුතුව  

 

2016-12-15 රාජ් අාංශල   ාිගත්යට ණනු ලඳන 

පපතණනකණත් වැඩ සටහතුව වන CIGAS  

හා GOVERNMENT  PAYROLL 

SYSTEM ිගණනනය පිළිඳා පුහුණු වැඩ 

මුළුව 

 

අමාත්ාාංශ / රිස්ික් ලල්කම් 

කාර්යාල / ලදපාර්ත්ලම්තුව වල 

ප්රධාන අ තුවත්ර ිගණනකවරුතුව 

2016-12-01ා 

09ා 08.16.17 

2016-11-10ා15 

කළමනාකරන ිගණනන ක්රලල්  රියාවට 

නැාංවීම 

 

ප්රධාන අ තුවත්ර ිගණනන අාංශවල 

ිදයළුම ිලලධාම තුව  

 



3.2. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු සඳහා  ාණ්ඩාගාර නිදයෝජනය මගින්ත රාජ 

අාංශදේ අ න්තතර විගණනය ශක්තිපමත් ිිපම 

 

රජ්ල  අමාත්ාාංශයතුවහි ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටුවලට  ාණ්ඩාණාර ිලලයෝ ලත් ලලස කමිටු 

සාමා ලකලයුස වශලයතුව ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ මාණ්ඩේක ිලලධාම තුව සහ ාීව ලේ.කම ිලලධාම තුව ිගිදතුව 

ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු ්වස්වීම ඵලදායීව හා අ ණ්ඩව පැවැ කවීම පිළිඳාව මාර්ලණෝපලේශ සැපයීම හා 

අධීක්ෂනය රීම ම් ිදදුකර ඇත්. කලමතුවම  අමාත්ාාංශ හා ඒ යටල ක ඇති ලදපාර්ත්ලම්තුව වල අ තුවත්ර ිගණනන 

ඒකක ශක්තිම ක රීපතමට කා අ තුවත්ර ිගණනන වාර්ත්ා හා රජ්ල  ිගණනන ිගමුමම්වේතුව ලපතුවවා දී ඇති ිගලශ්ෂ 

කරුණු සම්ඳතුවධව න්රන ණැනීමට ක අවශ උපලදස් ලඳාදීමට කටයු කර ඇත්.  ත්වද කමිටු න්රන රියා කමක 

රීපතම පිළිඳාව පුම ිගපරම් රීපතමද මගිතුව රාජ් අාංශල  කළමනාකරන කටයු  ශක්තිම ක රීපතමට දායක කවය 

සපයා ඇත්. 

 

               ක්රලල්  ිගිවිගධාන අනුව 2016 වසර  ල අමාත්ාාංශ 50 ක පව කවන ලද ිගණනන හා කළමනාකරන 

කමිටු ්වස්වීම් 207 කටද ා ලදපාර්ත්ලම්තුව  06 ක පව කවන ලද ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු ්වස්වීම් 34 කටදා 

ශ්රී ලාංකා පාර්ේලම්තුව වා පාර්ේලම්තුව ලේ ස ානායක කාර්යාලයා ජ්නාිවපති ලල්කම් කාර්යාලයා අාමාත් 

කාර්යාලයා රාජ් ලස්වා ලකාමිෂතුව ස ාවා ශ්රී ලාංකා මානව හිමිකම් ලකාමිෂතුව ස ාව හා ජ්ාතික අධාපන 

ලකාමිෂතුව ස ාව යන රාජ් ආයත්න වල ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු ්වස්වීම් 20 කටද ලමම 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ මාණ්ඩේක ිලලධාම තුව සහ ාීව ිග ඇත්.  ත්වද මුදල් අමාත්ාාංශයට අය ක ආයත්නයක් වන ශ්රී 

ලාංකා රක්ෂන මණ්ඩලල  ිගණනන හා කළමනාකරන කමිටු ්වස්වීම් 04 කටද ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ 

මාණ්ඩේක ිලලධාම තුව සහ ාගිවී ඇත්. 

 

 

3.3.    මුෙල් අමාතාාංශය සහ  ාණ්ඩාගාර දෙපාර්තදේන්තු කළමනාකරණ විගණනය 

 

මුදල්  අමාත්ාාංශය හා  ාණ්ඩාණාර ලදපාර්ත්ලම්තුව වලට අදාළ කළමනාකරන ිගණනනය ිදදු 

රීම ම ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ ප්රමු  කාර්යයක් ලස් සැලලක්. 2016 වර්ෂල දී ද ලමම කාර්යය සාර්ථකව 

ිදදු කළ අත්රා ඒ අනුව පහත් දක්වා ඇති සෑම ආයත්නයක් ලවනුලවතුවම කාර් වකට කක් කළමනාකරන 

ිගණනන වාර්ත්ාවක් ඳැගිතුව කළමනාකරන ිගණනන වාර්ත්ා 04 ක්  ිලුස ක කර ඇත්. කමිනතුව කම 

ආයත්නවල කාර්ය්ෂම හා ඵලදායී  අ තුවත්ර පාලන ිගිව ්රම පව කවාලණන යාමට ක ඒ  ළිතුව වඩා ක 

ිහළ  කාර්ය සාධනයක් ළඟාකර ණැනීමට ක  පිටුවහලක් ලැබී ඇත්.  

 

ජ්ාතික අයවැය ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 ාණ්ඩාණාර ලමලහයුම් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 
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රාජ් වාපාර ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

නීති කටයු  ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

රාජ් මුල ප්රතිප කති ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

සාංවර්ධන මුල ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

            ලවළා හා ආලයෝජ්න ප්රතිප කති ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 රාජ් මුදල් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

රාජ් ගිණුම් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 ලත්ාර රු ත්ාක්ෂන හා කළමනාකරන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 කළමනාකරන ලස්වා දදපාර්ත්ලම්තුව ව 

මුදල් අමාත්ාාංශය සාහා ිලුස ක කර ඇති කළමනාකරන ිගණනන වාර්ත්ා ණනන 2ක්ද ලේ. 

 

3.4  සාංවර්ධන වාපෘතිප වල කළමනාකරණ විගණනය ශක්තිපමත් ිරීම 

 

 ිදයළු අමාත්ාාංශ යටල ක රියා කමක සාංවර්ධන වාපිති වල අ තුවත්ර ිගණනන කටයු  

ශක්තිම ක රීම ම සදහා කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ිගිදතුව කටයු  කරන ලදී. ඒ අනුව 

ලඩාලර් මිේයන 10 ට වඩා වැඩි සාංවර්ධන වාපිති සදහා අ තුවත්ර ිගණනකවරු ප කරීම ම සදහා වන 

කටයු  ිලයමානුකූලනය රීම ම සදහා උපලදස් ක්රලල් යක්  මගිතුව ිලුස කරීම ම සදහා වන කටයු  

ආරම්  කරන ලදී. ත්ව ද පහත් දක්වා ඇති සාංවර්ධන වාපිති සම්ඳතුවධ ිගණනනයක් ිදදුකර වාර්ත්ා 4 ක් 

ද ිරිපතප ක කර ඇත්. 

  

1. සාංවර්ධන මූල ලදපාර්ත්ලම්තුව ව යටල ක රියා කමක වන ුමළු හා මධම පපතමාන 

වවසාය සාංවර්ධන වාපිතිය. 

 

2. ඒකාඳේධ  ාණ්ඩාණාර කළමනාකරන ලත්ාර රු පේධති වාපිතිය 

 

3. සාංවර්ධන මූල ලදපාර්ත්ලම්තුව ව යටල ක රියා කමක ණඳඩා කළමනාකරන 

වාපිතිය 
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3.5  විදශ්ෂ විමර්ශන හා විගණන කටයුු 

 

මුදල්  අමාත්ාාංශල  ණරු අමාත් මා  ලවත් ලමතුවම මුදල්  අමාත්ාාංශල  ලල්කම් ලවත් 

ලැලඳන පැමිි.ේ  මුදල්  අමාත්ාාංශ ලල්කම්ලේ  ිලයමය පපතරි පම ්ෂා කර වාර්ත්ා රීපතම සාහා 

කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ලවත් ලයාමු කරනු ලඳයි. කලස් ලයාමු කරනු ලදුව ිටුකරන 

ලද පම ්ෂනයතුවලේ  වාර්ත්ාවක්  ාණ්ඩාණාර ලල්කම්ලේ   උපලදස් මත් ිරිපත කටයු  සාහා අදාල 

අමාත්ාාංශ ලල්කම්වරයාට ලහෝ අදාල ආයත්නල  ප්රධානීතුව හට ලයාමු කරනු ලඳන අත්ර ිගමර්ශනය 

අනුව ලහේදරේවන අඩුපාඩු සහ අ්රමිකත්ා නැවත් ඇතිවීම වළක්වා ණැනීම ලමහි අරමුන ලේ. 

 

2016 වර්ෂල රි කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව මගිතුව ිගමර්ශන කටයු   අවසතුවකර  

ඇති  ිගමර්ශන සාං ාව 18 ක් වන අත්ර වසර  ල ිරිපතප කු පැමිි.ේ 12ක් සදහා ත්වදුරට ක ිගමර්ශන 

ිදදුලකලරමිතුව පවන්. ත්වද 2016 වර්ෂය  ලදී ලැබී අවසතුව කළයු ව පවතින ිගමර්ශන ණනන 6 ක් වන 

අත්ර 2016 වර්ෂය  ල ිලම කරන ලද ිගලශ්ෂ ිගණනන ණනන 06රී. 

 

2016 වර්ෂයුලදී අවසන්ත කර ඇතිප විමර්ශන 

 

         7 

අනු 

අාංකය 

ආයතනය විමර්ශනය 

01 ලේශිය ආදායම් 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

රජ්ල  ආදායම් වලක්වාලමිතුව අයථා ලලස මුදල් 

්වස්කරන ිලලධාම තුව පිළිඳා ිගමර්ශනය 

 

02 රිිගනැුණම ලදපාර්ත්ලම්තුව ව සමාේිව සමාජ් ආරක්ෂන අරමුදේතුව දහම් පාසල් ිලල 

ඇදුම් ලඳදා රිම පිළිඳා ිගමර්ශනය 

 

03 රිඩා අමාත්ාාංශය  

 

ශ්රි ලාංකා මල්ලව ලපාර සාංණමල  මුල අ්රමිකත්ා 

පිළිඳාව වන ිගමර්ශනය 

 

04 ලලෝලහෝර් ආර්යා නය අරමුදල 

 

ලලෝලහෝර් ආර්යා නය අරමුදලල් වර්ත්මාන ත් ක කවය 

පිළිඳා ිගමර්ශනය 

 

05 ුමරාඳදු ලදපාර්ත්ලම්තුව ව ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ නව පපතපාලනයට කලරහිව වන  

ලකෝදනා පිළිඳාව වන ිගමර්ශනය 

 

06 ුමරාඳදු ලදපාර්ත්ලම්තුව ව රා ලර්තුවද ඳලපත්ර ප්රදානල  දී අයථා රියා ිදදු රීපතම හා 

මාිදක ලර්තුවද වාර්ත්ා ලනාරීපතම 

 



අනු 

අාංකය 

ආයතනය විමර්ශනය 

07 ශ්රි ලාංකා රක්ෂන මණ්ඩලය 

 

දුෂන -රියා  පිළිඳා ිගමර්ශනය 

08 ලේරාලදිලය ලරෝහල  

 

මුදල් ලරුණලාිද උල්ලාංඝනය රීපතම සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

09 ලසෞ  අමාත්ාාංශය 

 

ලරෝහල් පිපතිදදු රීපතලම් ලස්වාව පිළිඳා ිගමර්ශනය 

10 නැලණනහිර පළාත් - පුරනැුණම 

වාපිතියා මඩකළපුව 

රිස්ික් වාපිති කළමනාකරු ිගිදතුව ඳලය අයථා ලලස 

ලයදවීම සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය   

 

11  ලම්කානා සමාජ්ය 

 

ම කපැතුව ඳලපත්ර අයථා  ාිගත්ය  පිළිඳා ිගමර්ශනය 

12 ජ්ාතික ජ්ල සම්පාදන හා 

ජ්ලාපවාහන මණ්ඩලය  

ජ්ාතික ජ්ල සම්පාදන හා ජ්ලාපවාහන මණ්ඩලල  

ිගශාලත්ම අපකීර්තිය හා ලසාරකම පිළිඳා ිගමර්ශනය  

 

13 අාංක 05 ලේවාල පටුමඟ -

ලකෝට්ලට් 

 

අාංක 05 ලේවාල පටු මණ - ලකෝට්ලට් අනවසර ිරි 

රීපතමක් සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

14 අිගස්සාලේල්ල මහජ්න ඳැාංුසව 

 

උකස් ත්ඳන ලද රත්රාං වාංකිලක ලලස අස්ථාන ණත් රීපතම 

සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

 

15 දුම්පතය ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 

රජ්ල  මුදල් අව ාිගත්ා රීම ම සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

16 ශ්රි ලාංකා ලර්ුණ ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ ත්ෑගි මුදල් ලනාලණවීම පිළිඳා 

ිගමර්ශනය 

 

17 ජ්න හා සාං ා ලල් න 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ වර්ත්මාන පපතපාලනය පිළිඳා  

ිගමර්ශනය 

 

18 අපදා කළමනාකරන 

අමාත්ාාංශය 

 

රාජ් මුදල් ඵලදායීත්ාවලයතුව ලත්ාරව ිගයදම් රීපතම  

පිළිඳා ිගමර්ශනය 
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2016 වර්ෂය ුල ලැබී තවදුරටත් කරමින්ත පවතිපන නිම දනාවු විමර්ශන 

 

ලමම ිගමර්ශන කටයු  2016 වර්ෂය  ලදී අවසතුව රීපතමට ලනාහැරී ුව ක ඒවායිතුව වැඩි ප්රමානයක් 

අවසතුව අරියර දක්වා ිලමකර ඇත්. 
        9 

අනු 

අාංකය 

ආයතනය කාරණය 

01 ලාංකා පුත්ර සාංවර්ධන ඳැාංුසව ලාංකා    පුත්ර   ඳැාංුසලේ  හම්ඳතුවලත්ාට ශා ාලේ ිදදු 

ිග ඇති මුල වාංකා හා අ්රමිකත්ා පිළිඳා ිගමර්ශනය 

02  ලේශිය ආදායම් 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

ලේශිය   ආදායම් ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ  ිදදුවන දුෂන 

වාංකාවතුව පිළිඳාව ිගමර්ශනය 

03 

 

කදුරට    නව ණම්මාන යිනත්ල 

පහුමකම් හා ප්රජ්ා සාංවර්ධන 

අමාත්ාාංශය 

ලසෞරමුර්ති ලත්ාණ්ඩමතුව පදනලම් ිදදුිග ඇති දුෂන 

සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

04 ත්ැපැල් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව -

යාපනය 

යාපනය ත්ැපැල් කාර්යා ලල  අ්රමිකත්ාවයතුව පිළිඳා 

ිගමර්ශනය 

05 ලේශිය ආදායම් 

ලදපාර්ත්ලම්තුව ව 

ිගමර්ශන    අාංශල     ලජ්ෂ්ඨ  සහකාර   ලකාමසාපතස් 

සම්ඳතුවධව වන ිගමර්ශනය 

06 ශ්රි ජ්යවර්ධනපුර ිගශ්ව 

ිගදාලය 

ලල් කාිවකාපතලේ  දුෂන හා වාංකා පිළිඳා ිගමර්ශනය 

07 පුනරු කථාපන හා නැවත්    

පරිාංචි රීපතලම් අමාත්ාාංශය 

වාංකාකාර වැඩ පිළිඳා ිගමර්ශනය 

08 ශ්රි ලාංකා රක්ෂන සාංස්ථාව ලඳාරු ලකෝදනාමත් වැඩ ත්හනම් රීපතම හා ලේරුවලට 

මාරු රීපතම පිළිඳා ිගමර්ශනය 

09 ලකාළඹ වරාය ිරිරීපතලම් 

වපිතිය 

වපිතියට ලණන කන ලද යතුවත්ර හා වාහන වාජ් 

ලලස අලලිග රීම ම හා සම්ඳතුවධ ිගමර්ශනය 

10 ත්ැපැල් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව රිවයිලතුව ිදයළුම ත්ැපැල් අාංශවල දුෂනයතුව පිළිඳා 

ිගමර්ශනය 

11 ත්ැපැල් ලදපාර්ත්ලම්තුව ව වාංකිලකව ිදදුවන රාජ් මුදල් ලකාල්ලකෑම සම්ඳතුවධ 

ිගමර්ශනය 

12 ජ්ාතික ිගදා ස ාව රාජ් මුදල් අයථා පපතහරනය පිළිඳා ිගමර්ශනය 



2016 වර්ෂය ුල ලෙ, කටයුු කලයුුව පවතිපන විමර්ශන 

1.රජ්ල  ිලලධාපතතුවලේ  සහ සාධක සාංණමල  2016 ිලලවරනය සම්ඳතුවධව 

2.සාංවර්ධන ලලාත්්වයි මණ්ඩලයට නව ලස්වකයිතුව ඳදවා ණැිලම 

3.නුවරකළිල   ලපාේස් අිවකාපත කාර්යාලල  කටයු   

4.ජ්ාතික රක්ෂන   ාර අරමුදලල් කටයු  

5.ිලල වාහන හිමි ිලලධාම තුව සාංචිත් වාහන  ාිගත්ා රීම ම. 

6.වාංකිලකව ිගශ්රාම වැටුේ  ලඳා ණැනීම. 

 

2016 වර්ෂය ුලදී කරන ලෙ විදශ්ෂ විගණන කටයුු 

 

 

 

 

3.6 රාජ ගිණුේ පිිබබඳ කාරක ස ාව දවත මහා  ාණ්ඩාගාර වාර්තා ඉදිිපපත් ිරීම. 

 රජ්ල  ගිණුම් පිේඳා කාරක ස ාව ිගිදතුව රජ්ල  අමාත්ාාංශා ලදපාර්ත්ලම්තුව  හා පලා ක පාලන 

ආයත්න කැාිගම් කරනු ලඳන අවස්ථාවලදී ඒ ඒ ආයත්න වලට අදාලව මහා  ාණ්ඩාණාර වාර්ත්ා රජ්ල  

ගිණුම් පිළිඳා කාරක ස ාව ලවත් ිරිපතප ක රීම මට කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ව කටයු  

කරනු ලැඳ ඇත්. ඒ අනුව 2016 වර්ෂය  ල ිරිපතප ක කරන ලද වාර්ත්ා ණනන 77ක් වන අත්රා කම කාරක 

ස ා ්වස්වීම් සදහා ලමම ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ මාණ්ඩේක ිලලධාපතතුවලේ  සහ ාගි කවය ද දක්වා ඇත්. 

 

     

 

    10

අනු 

අාංකය 

විදශ්ෂ විගණනය 

01 1. රජ්ල  ආයත්න ස  වාහන පිළිඳා ිගණනනය 

02 2. මුදල් අමාත්යාාංශයට අය ක ිලල ිලවාස පිළිඳා ිගණනනය 

03 3. වාහන වායු ිගලමෝකන  ාරකාර අරමුදල  පිළිඳා ිගණනනය 

04 4. 2016 අයවැය ලයෝජ්නා රියා කමක රීපතලම් ප්රණතිය පිළිඳා ිගණනනය 

05 5. මුදල් අමාත්ාාංශල  2015 වර්ෂල   ාණ්ඩ සමික්ෂන රියාවේය සහ අපහරනය  

පිළිඳා ිගණනනය 

06 6. රිඩා අමාත්ාාංශය ිගිදතුව ලපෞේණේක සමාණමක මුදල් ආලයෝජ්නය රීපතම  පිළිඳා 

ිගණනනය 



04. මානව සම්ප ක කළමනාකරනය හා සාමාන පපතපාලනය 
4.1.  2016.12.31 දිනට දෙපාර්තදේන්තුදේ සාංවිධාන  

වුහය  

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

කා.ලස්.ලස්. – 4,  පතයදුරු -3,  ** - ිගලේශ ිලවාඩු ,  *  -   පුරේපාඩු,  , ප්ර.රා.ක.ස. - ප්රධාන රාජ් කළමනාකරන සහකාර, ස.ිල. -සාංවර්ධන ිලලධාම  ,  

ක.ස. - කළමනාකරන සහකාර                               

11

අධක්ෂ ජනරාල් 

අතිපදර්ක අධක්ෂ ජනරාල් 

අධක්ෂ   

8  

අධක්ෂ   

2 

අධක්ෂ   

1 

අධක්ෂ  

7   
අධක්ෂ   

5 

අධක්ෂ   

3 

අධක්ෂ   

4 

අධක්ෂ   

6  

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ * 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ 

ප්ර.රා.ක.ස

..ස.... 

ස

ිල 

 

ක

ස

* 

ස

ිල
*

* 

ක

ස 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ 

සහකාර 

/නිදයෝජ 

අධක්ෂ ** 

ක

ස 
ක

ස 

ස

ිල 

 

ස

ිල 

 

ස

ිල 

 

ක

ස 
ක

ස 
ස

ිල 

 

ස

ිල 

 

ක

ස 
ක

ස 
ක

ස 
ක

ස 
ක

ස 

* 

ක

ස 
ක

ස 
ස

ිල
* 

ක

ස 

 

ස

ිල
* 



4.2.  කාර්ය මණ්ඩලය   

     2016.12.31 දිනට කාර්ය මණ්ඩලය 

 තනුර  දස්වක සාංඛ්ාව 

අනුමත 

සාංඛ්ාව 

තත 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

අධක්ෂ ජනරාල් 01 01 - 

අතිපදර්ක අධක්ෂ ජනරාල් 01 01 - 

අධක්ෂ  ( ්රී.ලාං.ප.දස්.) 01 01 - 

අධක්ෂ  ( ්රී.ලාං.ග.දස්.) 05 05 - 

අධක්ෂ  ( ්රී.ලාං.ර.දස.්) 02 02 - 

සහකාර /නිදයෝජ අධක්ෂ ( ්රී.ලාං.ග.දස.්) 07 06 01 

පර්දේෂණ සහකාර / සාංවර්ධන 

ිලලධාම   

09 06 03 

රාජ කළමනාකරණ සහකාර 14 12 02 

ිපයදුරු 07 03 04 

කා.දස්.දස්. 06 04 02 

එකුව 53 41 12 

 

2016  වර්ෂදේ ස්ථාන මාරු ලැබ දෙපාර්තදේන්තුවට පැමිණි නිලධාරීන්ත 

 

12 

 

අනු අාංකය 

 

ිලලධාපතයාලේ  නම 

 

ත්න ර 

 

පැමිි. රිනය 

01 ජී.ජී. පඳසරා මිය අතිලර්ක අධක්ෂ ජ්නරාල් 2016.03.14 

02 ආර්.බී. ණතුවලක්වල මිය අධක්ෂ -ශ්රී.ලාං.ප.ලස්. 2016.01.08 

03 ඩේ. ිගමලලස්න මයා අධක්ෂ- ශ්රී.ලාං.්ර .ලස්. 2016.12.19 

04 ජී. මැේලේලණාඩලේ  මහත්ා සහකාර අධක්ෂ - ශ්රී.ලාං.ණ.ලස්. 2016.01.04 

05 ඩේ.කම්.ඩී. ිගලේඳණ්ඩාර මයා සහකාර අධක්ෂ - ශ්රී.ලාං.ණ.ලස්. 2016.01.04 

06 ලක්.පි.ජී.යූ. කාපතයවසම් ලමය සහකාර අධක්ෂ - ශ්රී.ලාං.ණ.ලස්. 

 

2016.01.05 

07 ලක්.ඒ.කම්. කපුරුඳණ්ඩාර මිය සහකාර අධක්ෂ - ශ්රී.ලාං.ණ.ලස්. 2016.01.12 



 

 

  2016  වර්ෂදේ දෙපාර්තදේන්තුදවන්ත සථ්ාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්ත 
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අනු 

අාංකය 

 

ිලලධාපතයාලේ  නම 

 

ත්න ර 

 

පැමිි. රිනය 

08 කම්.ජී.කතුව.කස්. මීණස්මුල්ලමිය සාංවර්ධන ිලලධාපත 2016.01.02 

09 කස්.පී. කම්.ඩී. ිගලේවර්ධන මහත්ා සාංවර්ධන ිලලධාපත 2016.07.05 

10 ජී.ඒ.ටී.ලක්. ලපලර්රා මයා රාජ් කළමනාකරන සහකාර  2016.04.08 

11 යූ.ඩී.කස්.ලක්. අලේර කන මිය රාජ් කළමනාකරන සහකාර  2016.09.06 

12 ඩේ.ලක්.ඩී.ඒ. වීරිදාංහ මිය රාජ් කළමනාකරන සහකාර  2016.09.06 

13 ලක්. අ ලකෝරල  මයා පතයදුරු 2016.07.11 

14 ලක්.ිද.යූ. ජ්යශාතුවත් මයා කා.ලස්.ලස්. 2016.07.12 

අනු අාංකය නිලධාිපයාදේ නම තනුර ස්ථාන මාරු වී ගිය දිනය 

01 ජී. මැේලේලණාඩලේ  මහත්ා සහකාර අධක්ෂ - ශ්රී.ලාං.ණ.ලස්. 2016.05.23 

02 ලක්.ඒ.ඩි.ආර්.ටී. කහාවආරචිචි මිය සාංවර්ධන ිලලධාපත 2016.02.01  

03 ඩේ.ඩී.කස්.ලක්. අලගියවතුවන මිය සාංවර්ධන ිලලධාපත 2016.08.31 

04 ඩේ.ජී.ින. කානක මහත්ා රාජ් කළමනාකරන සහකාර  2016.09.02 

05 ජී.ඩී.ලක්. ේයනලේ  මිය රාජ් කළමනාකරන සහකාර 2016.09.02 

06 කච්.ලක්.සී. ප්රියදර්ශනී මිය රාජ් කළමනාකරන සහකාර 2016.09.02 

07 ඩී.කස්.පී. ිග්රමර කන මිය රාජ් කළමනාකරන සහකාර 2016.04.05 

08 කච්.ඩී.පී. සර කුසමාර මයා පතයදුරු 2016.04.25 

09 ඩේ.ආර්.ජ්යතුවත් මයා පතයදුරු 2016.01.12 

10 කස්.කම්.ආර්.පී. ුණනලස්කර මහත්ා පතයදුරු 2016.06.30 

11 පී.ජී.ඩී. ලේමුසමාර මයා පතයදුරු 2016.02.18 

12 ලක්.ඩී.කතුව. ලේමලාල් මයා කා.ලස්.ලස්. 2016.07.05 



4.3. 2016 වර්ෂදේ පුහුණු හා හැියා වර්ධන කටයුු  

 

4.3.1. 2016 වර්ෂදේ විදද්ශීය පුහුණු අවස්ථා  

 

නිලධාිපයාදේ නම තනුර පැවැත්ූ රට පුහුණු පාඨමාලාව   කාලය 

 

එස්.ඒ.සී. කුලතිපලක මිය 

 

අධක්ෂ 

ජ්නරාල් 

ඇමපතකා 

කක්ස ක 

ජ්නපදය 

Leadership Decision Making 

Optimizing Organizational 

Performance -Harvard Kennedy 

School 

21.02.2016   

26.02.2016 

  ිතුවරියාව Workshop on Internal Audit 

Functions in the Public Sector -

Delhi 

05.09.2016  

06.09.2016 

 

ආර්.ආර්.දක්. නුගපිටිය 

මයා 

අධක්ෂ මලයාිදයාව Managerial  Competency 

Development Program 

17.04.2016  

23.04.2016 

(First 

Session) 

එස්.එේ. ෙයාරත්න මයා අධක්ෂ මලයාිදයාව Managerial  Competency 

Development Program 

17.04.2016  

23.04.2016 

(First 

Session) 

එේ.ඒ.දක්.පී. විදේවන්තත 

මිය 

අධක්ෂ මලයාිදයාව Managerial  Competency 

Development Program 

17.04.2016 

23.04.2016 

(First 

Session) 

ඒ.එන්ත. හපුගල මයා  අධක්ෂ ලහාාංලකාාං 

 

 

Executive Training Programme on 

Macroeconomic Policies at the 

University of Hong Kong 

 

01.08.2016  

05.08.2016 

එස්.දක්. කුසලකුමාරන්ත 

මයා 

අධක්ෂ ිතුවරියාව Workshop on Internal Audit 

Function in the Public Sector –

Delhi 

05.09.2016  

06.09.2016 
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නිලධාිපයාදේ නම තනුර පැවැත්ූ රට පුහුණු පාඨමාලාව   කාලය 

 

ආර්.බී. ගන්තදක්වල මිය අධක්ෂ මලයාිදයාව International Programme &  Study 

Tour on Risk & Change 

Management   

 

23.10.2016   

30.10.2016 

ඩී.ජී.ජී.එස්. ෙයානාත් 

මයා 

අධක්ෂ මලයාිදයාව International Programme&  Study 

Tour on Risk & Change 

Management   

23.10.2016   

30.10.2016 

ඩබ්.එේ.ඩී. විදේබණ්ඩාර 

මයා 

සහකාර 

අධක්ෂ 

චිනය Seminar on Cloud Computing, Big 

Data Network Construction and 

Developing Strategies for 

Developing Countries in 2016 

 

24 .05.2016 

12.06. 2016 

දේ.එච්. ප්රනාන්තදු මිය සහකාර 

අධක්ෂ 

ත්ායිලතුවත්ය International Programme on 

Management (Audit) 

24.07.2016 

31.07.2016 

දක්.පි.ජී.යූ. කාිපයවසේ 

දමය 

සහකාර 

අධක්ෂ 

ත්ායිලතුවත්ය International Programme on 

Management (Audit) 

24.07.2016 

31.07.2016 

බී.ටී.එන්ත. මාිබ මිය සහකාර 

අධක්ෂ 

මලයාිදයාව International Programme&  Study 

Tour on Risk & Change 

Management   

23.10.2016   

30.10.2016 

දක්.ඒ.එේ. 

කපුරුබණ්ඩාර මිය 

සහකාර 

අධක්ෂ 

මලයාිදයාව International Programme&  Study 

Tour on Risk & Change 

Management   

23.10.2016   

30.10.2016 
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4.3.2. 2016 වර්ෂදේ දද්ශීය පුහුණු අවස්ථා  
  

පුහුණු පාඨමාලාව / 

වැඩසටහන 

පුහුණු කාලය නිලධාිපයාදේ නම තනුර 

Applied Econometric-

Practical Approach Using 

E-views Software 

09.02.2016 -

18.07.2016 

අඟහරුවාදා 

රින උලේවරුව 

ඩි. ල.ජී.කස්. දයානා ක මයා 

 

අධක්ෂ 

Managerial Competency 

Development Program  

(Second Session) 

2016.05.05 ිදට 

08 දක්වා 

ආර්.ආර්.ලක්. නුණපිිනය මයා   

කස්.කම්. දයාර කන මයා 

කම්.ඒ.ලක්.පී. ිගලේවතුවත් මිය  

 

අධක්ෂ 

අධක්ෂ 

අධක්ෂ 

Training Program on How 

to Minimize Audit Quires 

2016.02.25/ 

26 

ලක්.ඒ.කම්. කපුරුඳණ්ඩාර මිය 

 

සහකාර අධක්ෂ 

Workshop on Internal 

Audit 2016 

 

2016.11.09  ඒ.කතුව. හපුණල මයා 

 බී.ටී.කතුව. මාලී මිය 

අධක්ෂ 

සහකාර අධක්ෂ 

 

Two day Workshop on 

Salary Conversions 

2016.05.12 සහ 

13 

ලක්.ආර්.ආර්. ප්රනාතුවදු මිය 

 

        

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 

කාර්යාල උපකරන පාලනය  2016.05.26 

සහ 27 

ඊ.කම්.ජී.කල්.ඒකනායක මිය   

 

ලේ.පී. මුදේලේ  මයා  

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 
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පුහුණු පාඨමාලාව / 

වැඩසටහන 

 

පුහුණු කාලය නිලධාිපයාදේ නම තනුර 

ිගනය කාර්යය පපතපාින 

පුහුණුව  

2016.08.24ා25 

සහ 26 

කම්.ඩී.කස්.කස්. ිගරිදාංහ මිය 

ලේ.පී. මුදේලේ  මයා  

සාංවර්ධන ිලලධාපත 

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 

Workshop on Attitude and 

Skills Development (XIII) 

2016.06.24 ඩේ.ඩී.කස්.ලක්. අලගියවතුවන 

මිය 

කම්.ඩී.කස්.කස්. ිගරිදාංහ මිය 

 

සාංවර්ධන ිලලධාපත 

 

සාංවර්ධන ිලලධාපත 

ලත්ාර රු ත්ාක්ෂනයට 

අදාල  ාණ්ඩ ප්රසම්පාදනය 

සහ ඇණයීම පිළිඳා 

වැඩමුළුව 

2016.08.30 

සහ 31 

ලේ.ඒ. සතුවධා මිය  

 

පී.ඩේ.බී.කම්. ිගමලකතුවර මයා  

 

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 

රාජ් කළමනාකරන 

සහකාර 

National Diploma in 

English Language 

ලසනුමරාදා 

රින 

 (මාස 4) 

 

ඩේ.ජී. මලනෝජ්ා වසතුවති මිය 

 

සාංවර්ධන ිලලධාපත 

 

 

 

4.3.3 කාර්යාභිවර්ධන වැඩසටහතුව 

 

කළමනාකරන ිගණනන ලදපාර්ත්ලම්තුව ලේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලල  කාර්ය සාධනය ිහළ නැාංවීම 

සාහා “ කාර්යාභිවර්ධනය " පිළිඳා පුහුණු වැඩමුළුවක් 2016.03.11 රින කළුත්ර ලපාේස් අ ාස 

ිගදාලල දී පව කවන ලදී. 
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