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1. හැඳින්වීම 
 

 

කළමනාකරණ තීරණ ගැීමම සඳහා රජ්යය  සහ අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුරව්  රාජ්ය  ූල්  

කතොරුරු ඉදිරිපකම කිරීම අරමුණු කරකගන රාජ්ය  ආයායම, රාජ්ය  වියයම, අකමතිකාර ල ගිණු ල සහ 

තැන්පකම ගිණු ල ඇුරළු ශ්රීම ්ඛකාකද රාජ්ය  ූල්  ක යුුර වාර්තාකරණය කිරීක ල මධ ගත ආයතනය 

වනකයන් රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව ්රියාකමමක කද. 

 

අපකග්ධන යැක්ම, රාජ්ය  ූල්  කතොරුරු ස ලබන්ධකයන් විිෂෂක කමවකේ මධ සකථානය බව  පකමවීමි.  

රජ්යකේ අමාත ාඛන, කයපාර්තක ලන්ුර, විකනේෂ වියය ල ජකක, දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ව්  අයා් 

සියළු වියය ල හා ආයාය ල කතොරුරු කමන්ම විසර්ජ්යන පනත මඟින්  පළාකමසභා කවත කවන් කරනු 

්බන ූල්  ප්රතිපායනව්  අයා් වියය ලය සැ්කින්  කගන මාසිකව ගිණු ල වාර්තා පිළිකය් 

කරිලන් සෑම වර්ෂයකම මාර්ුර මාසය අවසන් වන වි  රජ්යකේ ූල්  ්රියාකාරිකමවය හා ූල්  

තකමවය පිළිබඳ වඩාකම ියවැරදි ප්රතිූපපයක් පිළිිබු  වන පරිදි වාර්ෂික ජ්යනරජ්ය ගිණුම ඉදිරිපකම කිරීම 

ප්රධාන වනකයන්ම සිදු කරනු ්ැක .  

 

එකසේ පිළිකය් කරනු ්බන ජ්යනරජ්ය ගිණුම විගණකාධිපතිවරයා විසින් විගණනය කිරීකමන් 

අනුරුව මුයන අමාත ාඛන වාර්ෂික වාර්තාකද ප්රකානය  පකම කිරීම මගින් පාර්ලික ලන්ුරව කවත 

වාර්තා කරනු ්බි. ඊ  අතිකර්කව රාජ්ය  ූල්  කතොරුරු ආ්ර කයන් පිළිගකම ජ්යාත න්තර ප්රිලතීන්  

අනුව සකසක කරනු ්බන ආයාය ල වියය ල විනකකනෂණ හා අයවැය තකමවයන් පිලිබඳ ස හන් ඇුරළුව 

අකනුතකම රාජ්ය  ූල්  යකමතයන් එී  වාර්තාව  ඇුරළකම කරනු ්බි. ක ල අතර ඊ  ආනුනඛගික 

අකනුතකම කළමනාකරණ කතොරුරුය ක ල ය කකම රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව මඟින් 

ස ලපායනය කරනු ්බි. 

 

මුයන කරගු්ාසි 430 ි  ියයම කර ඇති පරිදි භාණ්ඩාගාර ගිණු ලවලින් අනාවරණය කරන අකනුතකම 

ූල්  කතොරුරු විගණනය සඳහා එම කතොරුරු සෑම වසරකම මාර්ුර මස 31 දින  කපර 

විගණකාධිපතිවරයා කවත ඉදිරිපකම කිරීම ය කයපාර්තක ලන්ුරකද වගී ම කද. 

 

අප කයපාර්තක ලන්ුරව විසින් ශ්රීම ්ඛකා පාර්ලික ලන්ුරව, රාජ්ය  ූල්  ප්රතිපකමති කයපාර්තක ලන්ුරව, ශ්රීම 

්ඛකා මහ බැඛුතව, ජ්යාතික අයවැය කයපාර්තක ලන්ුරව සහ ජ්යනකන්න හා සඛ් ාකන්න 

කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ූල්  කතොරුරු විනකකනෂණ ක යුුර සහ රාජ්ය  ූල්  කළමනාකරණ 

කාර්යයන් සඳහා අවන  වන ූල්  කතොරුරු ූලලික වනකයන් සැපයීමය සිදු කරනු ්බි.  
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මී  අමතරව රාජ්ය  ූල්  කතොරුරු, පිළිගකම ජ්යාත න්තර ප්රිලතීන්  අනුව සකසක කිරීම මඟින් 

අනුකූ්තාවය සහ වාර්තාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමකම අපකග්ධන ප්රධාන කමකහවරක් ක්ස හඳුනාකගන 

ඇත. 

 

2. සමාද ෝචනය 
 

 

2016 වසර  සැ්සු ල ක් පරිදි, කයපාර්තක ලන්ුරව සිය අභිමතාර්ථය  ියසි ක්ස සපුරා ගැීමම  

සමකම විය. එි ී  ප්රධාන වනකයන්ම රාජ්ය  ූල්  කතොරුරු වාර්තාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, 

කාර්යක්ෂමතාව සහ ජවාකයි  ගුණාකමමක භාවය පවකමවාකගන යාම පිණිස අප කයපාර්තක ලන්ුරකද 

ිෂනපීය යැනුම ුරලින් ියර්මාණය කරන ්ය “Windows” පයන ලවූ නව CIGAS මෘදුකාඛගකයි  

තවදුර කම සිදු කළ යුුර වැඩිදියුණු කිරී ල කමම වර්ෂය ුරළී  සිදු කර ඇත. විකනේෂකයන්ම රාජ්ය  

ගිණු ලකරණය හා වාර්තා කිරීක ල ්රියාවලිය නව මඟක  කයොමු කරිලන් සකථාවර වකමක ල 

කළමනාකරණ පද්ධතිය සක්රීවය කිරීම  ක යුුර කළ අතර ජ හරහා සිය  රාජ්ය  අමාත ාඛන, 

කයපාර්තක ලන්ුර, දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් හා විකනේෂ වියය ල ජකකව් සකථාවර වකමක ලය ඇුරළකමව 

ගිණු ල වාර්තා ියයිලත පරිදි සකසකකකො  අයා් දිනවකවානුව්ී  රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව  

්බාගැීමම  ක යුුරකරන ්දි. තවය, රජ්යකේ අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුරව් අයා් ියළධාරීන් 

ියරන්තරව යැනුවකමකිරීක ල වැඩස හන් හා හැකියාවන් වර්ධනය කිරීක ල කාර්යභාරයන් 

කයපාර්තක ලන්ුරව මගින් අ්ණ්ඩව සිදු කකරිිය. 

 

රජ්යකේ ූල්  ්රියාකාරිකමවය හා ූල්  තකමවය පිළිබඳ වඩාකම ියවැරදි ප්රතිූපපයක් පිළිිබු  වන පරිදි 

වාර්ෂික ගිණු ල උපචිත පයනම ය කකම පිළිකය් කරන ආකාරය පිළිබඳව සියළුම අමාත ාඛන සහ 

කයපාර්තක ලන්ුර කවත උපකයසක  ්බා දුන් අතර එි ී  යැනුම වැඩි දියුණු කිරීම  සහ ගැ ළු පවතින 

ආයතන සඳහා එම ගැ ළු ියරාකරණය කිරීම   පුහුණු වැඩස හන් පැවැකමවීම සිදු කරන ්දි. තවය, 

මුයන වර්ෂය අවසානකේී  ගිණු ල පියවීම පිළිබඳ අවන  වන මාර්කග පකද්නයන් සියළු අමාත ාඛන 

සහ කයපාර්තක ලන්ුර කවත සපයිලන් වාර්ෂික විසර්ජ්යන ගිණුම  අමතරව උපචිත පයනම ය කකම 

ූල්   ප්රකානන ක්ට ්ය පිළිකය් කර ඉදිරිපකම කරන ක්ස උපකයසක ්බා ී මය සිදු විය.  එකමන්ම 

ියයිලත පරිදි ජ ජ ආයතනව් සකසක කරන ්ය විසර්ජ්යන ගිණු ල, ආයාය ල ගිණු ල, අකමතිකාර ල 

ගිණු ල, තැන්පකම ගිණු ල සහ සැසඳු ල ප්රකාන කමම කයපාර්තක ලන්ුරව  කගන්වා ජවාකේ විධිමකම බව 

හා ස ලපූර්ණ බව පරීක්ෂා කිරීම සිය කාර්යභාරය ුර් ප්රනසකත ම්ට ිලන් සිදුවිය. ූල්  කතොරුරු 

පිළිගකම ප්රිලතීන්  අනුව සකසක කිරීම මඟින් අනුකූ්තාවය සහ වාර්තාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම 

අරමුණු කර කගන විකද්ශීය ණය කපොළි ප්රාග්ධනධියත කිරීම කමම වසර ුරළී  ආර ලභ කරනු ්ැබීය.  

 

මුයන කරගු්ාසි හා  විසර්ජ්යන පනත  අනුකූ්ව ජ ජ ආයතන සඳහා ප්රතිපායන කවන්කිරී ල,   

මාුපත්රග මගින් ප්රතිපායන හුවමාු කරගැීම ල සහ අතිකර්ක ප්රතිපායන ස්සාී  ල ආදිය ස ලබන්ධව 
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යැඩි අධීක්ෂණයකින් යුුරව හා ජ්යාතික අයවැය කයපාර්තක ලන්ුරව හා ස ලබන්ධ කවිලන් ියසි පරිදි 

ජවා ගිණු ලගත කිරිම  අවන  පියවර කගන ඇත. කමම සියළු ්රියාමාර්ග මගින් ියවැරදිවූකම, ඉහ් 

ප්රිලතිකයන් යුුරවූකම රාජ්ය  ගිූම ල කතොරුරු ස ලපායනය සඳහා රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව 

උපරිම උකමසාහයක ියරත විය. 

 

ක ල අතරුරර කයපාර්තක ලන්ුරව සිය සැළසු ලගත රාජ්යකාරීව්  අමතරව ඉහළ 

ක්මනාකාරීකමවකයන් පවරන ්ය ක යුුර රාිෂයක්ය ඉටු කරන ්දි. කමම ක යුුර අතරින් කය ජිත  

භාණ්ඩාගාර ජකාබද්ධ කළමනාකරණ කතොරුරු පද්ධතිය (Integrated Treasury Management 

Information System - ITMIS) සඛවර්ධනය කිරීක ල ්රියාවලිය  ්රියාකාරීව යායකකමවය ්බා ී  

ඇත.  

 

කයපාර්තක ලන්ුරකද එක් එක් අඛනව් යායකකමවය හා 2016 වර්ෂකේ ්රියාකාරී සැ්ැසකක ල 

ඉ්ක්කව්  අනුකූ්ව කයපාර්තක ලන්ුරකද කාර්යසාධනය පහත පරිදි කද. 

 

3. රාජ්යr මූල r මසඛ්rාන සහ මමනමනාමරත මදතතරතු අ මශඛ ය 

 
 

3.1 මරාජ්යr මූල r මදතතරතු අ, මරාජ්යr මූල r මසඛ්rාන මනව මර මදදෙයට මශුවව මිළියදය  මරී සම 

 

කයපාර්තක ලන්ුරව විසින් ස ලපායනය කරනු ්බන රාජ්ය  ූල්  කතොරුරු, රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන 

(Government Finance Statistics) 2001/14 අකමකපොකතන් හඳුන්වා ී  ඇති නව රිමකදයය  අනුව 

පිළිකය් කිරීම සඳහා ආර ලභ කළ  ක යුුර කමම වර්ෂය ුරළ තවදුර කම සඛවර්ධනය කිරීම සිදු 

කරන ්දි. 2016 ජුිය 20 සි  ජූලි 01 අතර කා් සීමාව ුරළ ජ්යාත න්තර ූල්  අරමුයකන 

සඛ් ාකන්න කයපාර්තක ලන්ුරකද තාක්ෂණික සහාය ්බා ී ක ල ත ත මණ්ඩ්යක් මගින් කමම නව 

රිමකදයය පිළිබඳව තාක්ෂණික සහකය ගිතා වැඩමුළුවක් අප  කයපාර්තක ලන්ුරකදී  පවකමවන ්ය 

අතර එි ී  මධ ම රජ්යය  අයා්ව රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන පිලිකය් කිරීක ලී  අයවැකයන් ප්රයාන ්බා 

කයන, ආර්ථිකය  වැඩි යායකකමවයක් ඇති සහ උපායමාර්ගික ආයතියක වනකයන් හඳුනා ගකම රාජ්ය  

අඛනය  අයකම ව ාපාර ආයතන ව් සඛ් ාන, මධ ම රජ්යකයි  සඛ් ාන හා ජකාබද්ධ කරන 

ආකාරය පිළිබඳව තාක්ෂණික යැනුම ්බා ී ම ය සිදුකරන ්ී .  තවය අයවැකයන් ප්රයාන ්බා කයන 

රාජ්ය  අඛනය  අයකම ව ාපාර ආයතන 12ක පිළිකය් කරන ්ය සඛ් ාන සමාක් චනය කිරීම ය 

සිදුකරන ්ී .  

රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන නව රිමකදයය  අනුව පිළිකය් කිරීක ල ක යුුර කනොකඩවා කරකගන යාම  

සහ තවදුර කම වැඩි දියුණු කිරීම  ශ්රිා ්ඛකා මහ බැඛුතව සහ අප කයපාර්තක ලන්ුරව අතර පිි ටුවන 

්ය සමාකය ජ්යක කිලටුකද රැසකවී ල 6ක්  කමම වර්ෂය ුරළ පවකමවන ්ය අතර එි ී  2015 වර්ෂය 

සඳහා  රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන පිළිකයළ කිරීම ආර ලභ කිරීම  කිලටුකද සාමාජිකයන් එකඟකමවය  

පකම විය. ජ අනුව 2015 වර්ෂය සඳහා  රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන පිළිකයළ කිරීම කමම වර්ෂය ුර්ී  
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ආර ලභ කරන ්දි. රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන කක්ත ජකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර කළමනාකරණ කතොරුරු 

පද්ධතිකේ (ITMIS) නව ගිණු ල සැකිනක්ි  (Chart of Account) කක්ත සමඟ ගැ්පීම සිදුකරන 

්ය අතර එි ී  පැන නැගුණ ගැ   ියරාකරණය කර ගැීමම සඳහා ජකාබද්ධ භාණ්ඩාගාර 

කළමනාකරණ කතොරුරු පද්ධතිය ියර්මාණය කිරීක ල කණ්ඩායක ල සාමාජිකකයුත සමඟ 

සමාකය ජ්යක කිලටු රැසකවීමක් පවකමවන ්ී .  

 

3.2 රජ්යදේ මරකාග්ධනධන මවත්මම් මදේ්නය මසමස  මරී සම 

 

මධ ම රජ්යකේ 2005 සි  2015 යක්වා වාර්ෂිකව සිදු කරන ්ය ආකය ජ්යන ුරලින් බිි  වූ සකථාවර 

වකමක ල හා  ජවාකයි  ූල් න මාර්ග පිළිබඳ විසකතීරණ වාර්තාවක් සකසක කර රජ්යකේ විගණකාධිපති 

කවත ඉදිරිපකම කිරීම සිදු කරන ්දි. එි ී  ප්රාග්ධනධන වකමක ල අකමපකම කර ගැීමම, වැඩි දියුණු කිරීම හා 

කවනකම ප්රාග්ධනධන වියය ල ව්  අයා් වැය විෂයන් ය කකම හඳුනා ගකම ආර්ථිකය  වඩාකම 

වැයගකමකමක් ඇති ව ාපෘති කත රා ගන්නා ්දි.  

 

3.3 රජ්යදේ මවත්මම් මතක්දසේ අ මරී සදම් මවැඩසටහන මසම්බන්ධීමරත මමටයුතු 

රජ්යකේ අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුරව් වකමක ල තක්කසේු කිරීක ල ්රියාවලිය වරින් වර 

අධීක්ෂණය කර එය කඩින ල කිරීම  අවන  මාර්කග පකද්න ්බාී ම සිදු කරන ්දි. කමකතක් රජ්යකේ 

තක්කසේු කිරීක ල වැඩස හන  සහභාගී කනොවූ ආයතන කවත කඩිනිලන් එම වැඩස හන  සහභාගී 

වීම සඳහා සිි  කැඳවී ල ලිපි කයොමු කිරීම මඟින් ක ල යක්වා එම වැඩස හන  සහභාගී කනොවූ ආයතන 

10 ක් 2016 වර්ෂය ුරළී  කමම වැඩස හන  අ තින් සහභාගී කර ගැීමම  හැකියාව ්ැබිණි. ජ 

අනුව ක ල වන වි  ආයතන 117 ක් කමම තක්කසේු ්රියාවලිය  සහභාගී වී ඇත. 2016 වර්ෂය 

අවසාන වන වි  තක්කසේු කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ්ැු ණු රාජ්ය  කද්ප් පිළිබඳ කතොරුරු 

ඇුර්කම කගොනු 6,582 කින් කගොනු 6,266 ක ඇුර්කම රාජ්ය  කද්ප්ව් තක්කසේු ක යුුර ියම 

කිරීම  හැකියාව ්ැබිණ. තවය ක ල යක්වා තක්කසේු කරන ්ය ු. බිලියන 557 ක වටිනාකිලන් යුුර 

කද්පළ 4,808 ක් පිළිබඳ විසකතර ජ්යාතික ආයාය ල ගිණු ල සකසක කිරීක ල ක යුුරව්  උපකය ගී කර 

ගැීමම සඳහා ජ්යන හා සඛ් ාකන්න කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ්බා ී ම  ක යුුර කරන ්දි. 

3.4 ර වුනන් මඒජ්යන්තව අ මහරහා මභාණ්ඩ මිල දී මගැීමදම් මසම්බන්ධීමරත මමටයුතු 
 

 

කසෞ්  අමාත ාඛනය හා පුද්ග්ින් ලියාපදිඛචි කිරීක ල කයපාර්තක ලන්ුරව  අත ාවන  කබකහකම හා 

හැඳුනු ලපකම මුද්රංණ කඩයාසි රිවුනන් ජජ්යන්තවු හරහා ්බාී ම  අවන  සෘජු මැදිහකම වීම කමම 

කයපාර්තක ලන්ුරකවන් ඉටුකරනු ්බන අතර, ජ ය කකම 2016 වර්ෂය ුරළ කසෞ්  අමාත ාඛනය  

අයාළව ඉන්කඩන්ටු 31 ක භාණ්ඩ ්බාගැීමම සඳහා ක යුුර කළ අතර, එි  වටිනාකම ුපියන 
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ිලලියන 208 කි. එකමන්ම පුද්ග්ින් ලියාපදිඛචි කිරීක ල කයපාර්තක ලන්ුරව ඉන්කඩන්ටු 4ක ද්රංව  

්බාගැීමම සඳහා ක යුුර කළ අතර, එි  වටිනාකම ුපියන ිලලියන 36 කි. 

 

3.5 දපතදු මතැන්පත් මගිණුම් මශධීක්ෂතය මහා මදමදහයවීම 

 

කපොදු තැන්පකම ගිණු ල කාණ්ඩ 11ක් ය කකම තැන්පකම ගිණු ල 181 ක් 2016 වර්ෂය ුර් විවෘත කරන 

්ී .  රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් 243/2015   අනුව වසා යැිලය යුුර 6000/15 හා 6003 කාණ්ඩකේ 

කපොදු තැන්පකම ගිණු ලව් වසා යැමීම  කපර තිබූ තැන්පුර 203න්, 2016 වර්ෂය අවසන් වන වි  

තැන්පුර 198ක් වසා යැමීම  ක යුුර කරන ්දි. එකමන්ම 6003 හා 6000/15 කාණ්ඩකේ තැන්පුර 

ගිණු ල 20ක බැර කනේෂයන්ය, අක්රීවය ගිණු ල ය කකම කපන්වනු ්ැබූ තැන්පුර ගිණු ල 71ක බැර 

කනේෂයන්ය 2016 වර්ෂය ුරළී  රජ්යකේ ආයායම  බැර කිරීම  ක යුුර කරන ්දි. ජ අනුව 2016 

වර්ෂය ුර්ී  ු.3,859,555,389.76ක අක්රීවය හා වසා යැිලය යුුර කාණ්ඩකේ තැන්පුර කනේෂ රජ්යකේ 

ආයායම  බැර කරන ්දි. තවය අක්රීවය ගිණු ල හා අකනුතකම තැන්පකම ගිණු ල ය කකම පැවති හර 

කනේෂයන් ියවැරදි කිරීම සඳහා අයා් ආයතන කගන්වා රැසකවී ල පවකමවා උපකයසක ්බා ී  ගිණු ල 15ක 

හර කනේෂයන් ියවැරදි කරවීම  ක යුුර කරන ්දි. 

මී  අමතරව භාණ්ඩාගාර විවිධ තැන්පකම ගිණු ලි  ගිණු ල තැබී ල ක යුුර විධිමකම කිරීම ස ලබන්ධව 

මී  කපර ියුතකම කරන ්ය අඛක 209/2010 හා 218/2011 රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අව්ඛගු කරිලන් 

වර්ෂ අවසානකේ ී  තැන්පකම ගිණු ල සැසඳී ල කිරීම සඳහා 249/2016 රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන්ය මඟින් 

නව ආකෘති හඳුන්වා කයන ්දි.  

 

3.6 ම මභාණ්ඩාගාරය මදවුවදවන් මරාජ්යr මගිණුම් මමාරම මසභාව මනිදයෝජ්යනය මරී සම ම 
 

2016 වර්ෂය සයහා රාජ්ය  ගිණු ල කාරක සභා රැසකවී ල වාර 76 ක් පැවැකමවූ අතර ජ සයහා ඉදිරිපකම 

කකකරන මහා භාණ්ඩාගාර වාර්තාව සඳහා අවන  ගිණු ල වාර්තා හා ූල්  කාර්යසාධනය ස ලබන්ධ 

කතොරුරු අප අඛනකයන් සකසක කර වාර්තා කරන ්දි. තවය එම රැසකවී ල සඳහා සහභාගි 

වුන  කයපාර්තක ලන්ුර ියකය ජිතින් විසින් රැසකවී ලව්ී  මුර කරන ්ය ගැ   ියරාකරණය කර ගැීමම 

සයහා කයපාර්තක ලන්ුරකද ියකය ජ්යනය ්බා කයන ්දි . 

 

3.7  ම මපනාත් මසභා ූල r මදතතරතු අ මරැස  මරී සම 

මාසිකව පළාකම සභා ූල්  කතොරුරු රැසක කර වර්ෂය අවසානකේී  ආයාය ල වියය ල කතොරුරු 

රජ්යකේ අවසන් ගිණුම සඳහා උප කන්නයක් වනකයන් ඉදිරිපකම කිරීම සිදු කරන ්දි.   
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4  සාර්ව මහා මඋපචිත මගිණුම් මශඛ ය 

4.1 මු r රකමා න මිළියදය  මරී සම 

2003 අඛක 03 යරණ මු්  කළමණාකරන (වගී  ල) පනකකම 13(1) ප්රකාරව ශ්රීම ්ඛකා ප්රජ්යාතාන්ත්රි ක 

සමාජ්යවාී  ජ්යනරජ්යකේ 2015 වර්ෂය සඳහා වූ ූල්  ප්රකානන 2015 ගිණු ල වර්ෂය අවසන්වී දින 150 

ක් ඇුරළත පිළිකය් කර විගණකාධිපතිවරයාකග්ධන මතය සමඟ ප්රසිද්ධ කිරීම  ක යුුර කරන ්ී . 

ඊ  අමතරව 2015 වර්ෂය සඳහා ජකාබද්ධ විසර්ජ්යන ගිණුම හා ජකාබද්ධ ආයාය ල ගිණුම ය සකසක 

කරන ්ී .  

 

4.2 නව මචර දේ් මනිුතත් මරී සම 
 

රාජ්ය  ගිණු ලකරණ ක යුුර කාර්යක්ෂම හා රිමවකම කිරීම සඳහා පහත සඳහන් නව චරිකන් සාර්ව 

හා උපචිත ගිණු ල අඛනය විසින් ියුතකම කිරීම  ක යුුර කරන ්ී .  
 

i. එකුර කළ අගය මත බදු ගිණු ල තැබීම - රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අඛක 248/2016 

ii. බාි ර පාර්නකවයන් සඳහා අකමතිකාර ල මුයන කගවී ල ගිණු ලගත කිරීම - රාජ්ය  ගිණු ල   

   චරිකන්  අඛක 250/2016 (i) 
 

iii. 2016 වර්ෂය සඳහා ගිණු ල පියවීම - රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අඛක 251/2016 

iv. 2016 විසර්ජ්යන ගිණුම හා අවසාන ගිණුම - රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අඛක 252/2016 

v. 2016 ආයාය ල ගිණුම - රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අඛක 254/2016 

 
 

4.3 මරකධාන මද ජ්යර් මගිණුම් මිවවතත මරී සම මහා මපා නය 
 

2016 වර්ෂකේ ප්රධාන ක්ජ්යර අඛක 8300 ය කකම විකද්න ණය ගැීම ල සඳහා නව උප ගිණු ල 26 ක් 

විවෘත කිරීම  ක යුුර කරන ්ී . ක ල ය කකම ක්ා ක යුුර සඛවර්ධන ව ාපෘති 03 ක්, ළමා 

සඛවර්ධන ව ාපෘති 01 ක්, ජ්ය්ස ලපායන හා සීමපාරක්ෂක ව ාපෘති 01 ක්, පා් ල සඛවර්ධන ව ාපෘති 

03 ක්, මාර්ග සඛවර්ධන ව ාපෘති 09ක්, ජ්ය්ස ලපකම ආරක්ෂණ වැඩස හන් 02ක්, බ්නක්ති 

සඛවර්ධන ව ාපෘති 03ක්, සුළු හා මධ  පරිමාණ ව වසාය සඛවර්ධන ව ාපෘති 01ක්, කිරි සඛවර්ධන 

ව ාපෘති 01ක්, කසෞ්  සඛවර්ධන ව ාපෘති 01ක් හා  පළාකම පා්න ආයතන වැඩිදියුණු කිරීක ල 

ව ාපෘති 01 ක් සඳහා ගිණු ල විවෘත කරන ්ී . 
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මී  අමතරව පහත සඳහන් නව ප්රධාන ක්ජ්යර් ගිණු ල විවෘත කරන ්ී .  

රකධාන මද ජ්යර් මගිණුම් මමාණ්ඩය රකධාන මද ජ්යර් මගිණුම් මශඛමය 2016 මවර්ෂදේදී මිවවතත ම

මරන ම ෙ මඋප මද ජ්යර 

කනබදු වකමක ල සඳහා 
ආකය ජ්යන 

9183 - 

තැපැන කයපාර්තක ලන්ුරව 
විසින් ියකය ජ්යන ආයතන 
හරහා සිදුකරන ගනුකයනු 

9184 - 

එකුර කළ අගය මත බදු 
ගැ්පු ල ගිණුම 

9185 04 

භාණ්ඩාගාර බැඳු ලකර අධිිල් 9186 - 

භාණ්ඩාගාර බැඳු ලකර ව්ට  ල 9187 - 

ුතලී හා වැඩ අකමතිකාර ල 

ගිණුම 

9188 23 

ුතලී හා වැඩ අකමතිකාර ල 
සඛචිත ගිණුම 

9189 23 

විකද්න විියමය කාලීන ූල්  
පහසුක ල ගිණුම 

9190 - 

විකද්න විියමය කාලීන ූල්  
පහසුක ල ආකය ජ්යන ගිණුම 

9191 - 

භාණ්ඩාගාර බැඳු ලකර මත 
උපචිත කපොළී ගිණුම 

9192 - 

භාණ්ඩාගාර බිනපකම ියුතකම 
කිරීම මත ව්ට  ල ගිණුම 

9193 - 

 
4.4 ම ශමාතrාඛ / දෙපාර්තදම්න්තු ම හා ම දිස ත්රිරක් ම දේමම් ම මාර්යා ව  ම ගිණුම් ම මටයුතු ම

දමදහයවීම 
 

2016 වර්ෂය ුරළී  රජ්යකේ අමාත ාඛන 51ක්, කයපාර්තක ලන්ුර 95ක්, විකනේෂ වියය ල ජකක 19ක්, 

දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් 25ක් හා පළාකම සභා 09 ක  අයාළ ගිණු ල ක යුුර කමකහයවීම හා ජ 

සඳහා ගිණු ල කසේවා උපකයසක ්බාී  ල සිදුකළ අතර අමතර ප්රතිපායන  ්බාී ම ස ලබන්ධ බ්පත්රග 

1,355 ක් මු.කර. 66 මාු කිරී ල පත්රග 1,490 ක් හා මු.කර. 69 මාුකිරී ල පත්රග 72 ක් සඳහා ගිණු ල 

තැබීක ල ක යුුර සිදුකරන ්ී . 

 

4.5   ස ථාවර ම වත්මම් මමනමනාමරත ම පද්ධතිය ම හරහා ම ශමාතrා / දෙපාර්තදම්න්තුව  ම

ස ථාවර මවත්මම් මගිණුම් මතැබීම ම 
 

2016 වර්ෂය ුරළී  සකථාවර වකමක ල වාර්තා කළ යුුර සියළුම අමාත ාඛන/ කයපාර්තක ලන්ුර/දිසකත්රි ක් 

කනක ල කාර්යා් හා විකනේෂ වියය ල ජකකව් CIGAS වැඩස හකනි  සකථාවර වකමක ල 
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කළමනාකරණ පද්ධතිය සක්රීවය කිරීම  ක යුුර කළ අතර ජ හරහා එම ආයතන සකථාවර වකමක ල 

පිළිබඳ කතොරුරු මහ භාණ්ඩාගාරය කවත වාර්තා කිරීම  ක යුුර කරන ්ී . 
 

2016.12.31 මදිනට මස ථාවර මවත්මම් මවාර්තා මරී සම 

 

ස ථාවර මවත්මම් මමාණ්ඩය වාර්තා මමරන ම ෙ මආයතන ම

සඛ්rාව 

වටිනාමම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම ම

 අ. 

කගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරී ල 76 95,468,226,952.00 

යන්ත්රග හා යන්කත්රග පකරණ 180 142,061,798,642.00 

ඉඩ ල 61 71,644,652,236.00 

කකරීකගන යන වැඩ 67 7,079,550,045.00 

 

4.6 ම මිවදද්  මතය මදපතළී මරකාග්ධනධනිත මරී සම 
 

රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් 230/2013 ප්රකාරව විකද්න ණය ූල් යනය ය කකම සිදුකරන සුදුසුක ල ්කම 

ව ාපෘතිව්  අයාළව ණය කපොළී ප්රාග්ධනධියත කිරීම  ක යුුර කරන ්ී . ජ අනුව ව ාපෘති 11 ක  

අයාළව ුපියන 1,842,037,806.72 ක් එම ව ාපෘති පිරිවැය  ප්රාග්ධනධියත කිරීම  ක යුුර කරන ්ී .  
 

වrාපතතිදේ මනම රකාග්ධනධනිත මමරන ම ෙ ම

දපතියය 
(1) කයවන කසෞ්  සඛවර්ධන වැඩස හන ය කකම වූ ්රියාකාරක ල 

(ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය-ක් ක බැඛුතව) 

48,071,258.38 

(2) මාතර-කබලිඅකමත-කතරගම නව දු ලරිය මාර්ගය (ආනයන 

අපනයන බැඛුතව - චීනය) 

270,806,778.32 

(3) යැනු ල කක්න්ද්රී3ය පයනම ක්ස පාසන අධ ාපන පද්ධතිය 

ප්රතිියර්මාණය කිරීක ල වැඩස හන (ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය-ක් ක බැඛුතව) 

70,580,130.08 

(4) කමොරගහකන්ය හා කළු ගඟ ජ්ය්ාන ව ාපෘතිය (ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය - 

කසෞදි-ුතකද්ට-චීනය-ඔකපක්) 

1,222,428,884.22 

(5) ජ්ය් ස ලපකම සඛවර්ධනය සඳහා ආකය ජ්යන ව ාපෘතිය (ශ්රීම ්ඛකා 

රජ්යය - ආ.ස.බැ.) 

41,049,097.68 

(6) කදලි ආරක්ෂක හා ජ්ය් ස ලපකම කළමනාකරණ සඳහා අතිකර්ක 

ූල් කරණ ව ාපෘතිය (ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය - ක් ක බැඛුතව) 

20,022,349.94 

(7) කද්නගුණික අවබ්පෑම අවම කිරීක ල වැඩස හන (ශ්රීම ්ඛකා 

රජ්යය-ක් ක බැඛුතව) 
 

28,956,053.39 

(8) කගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරී ල - පි ත ව  රවුන ල මාර්ගය (කඩවත සි  

කකරව්පිටිය යක්වා) 

29,279,670.75 

(9) කකොළඹ අගනගරය ආශ්රිාත නාගරික සඛවර්ධන ව ාපෘතිය (ශ්රීම 

්ඛකා රජ්යය - ක් ක බැඛුතව) 

68,541,097.52 
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(10) උපායමාර්ගික නගර සඛවර්ධනය කිරීක ල ව ාපෘතිය (නගර 

සඛවර්ධනය) (ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය-ක් ක බැඛුතව) 

28,109,273.32 

(11) ජ්ය්ස ලපායන හා සීමපාරක්ෂක ව ාපෘතිය (ශ්රීම ්ඛකා රජ්යය-

ක් ක බැඛුතව) 

14,193,213.12 

එමතුව 1,842,037,806.72 

 

4.7 ගිණුම් මතැබීම මසම්බන්ධදයන් මිවිවධ මශමාතrාඛ  මදෙපාර්තදම්න්තුව ට මඋපදෙස  ම බාදීම ම 

 

සියළුම අමාත ාඛන/ කයපාර්තක ලන්ුර / දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් හා විකනේෂ වියය ල ජකක 2016 

වර්ෂකේී  විසර්ජ්යන ගිණුම  අමතරව ූල්  කාර්යසාධන ප්රකානය, ූල්  තකමකමවය පිළිබඳ ප්රකානය 

හා මුයන ප්රවාහ ප්රකානය පිළිකය් කර 2017.06.30   කපර එම ගිණු ල විගණකාධිපතිවරයා ය 

පි පතක් සි තව රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ඉදිරිපකම කරන ක්ස උපකයසක කයන ්ී . ඊ  

අමතරව සාමසාධක රාජ්යකාරි කවනුකවන් වියය ල යැරීම සහ මුයන ප්රතිපූර්ණය කිරීම පිළිබඳ ගිණු ල 

පටිපාටින් ආරක් ෂක අමාත ාඛනය  හඳුන්වාී ම, කසේවක අර්ථසාධක අරමුය් ගිණු ල තැබීම පිළිබඳ 

ක ලකු කයපාර්තක ලන්ුරව  උපකයසක ්බාී ම, අධ ාපන අමාත ාඛනකේ උප කාර්යා්ව් බාි ර 

පාර්නවයන් සඳහා අකමතිකාර ල ්බාී ක ලදි ඇතිවිය හැකි ගැ   ියරාකරණය කිරීම සඳහා එම 

අමාත ාඛනය  උපකයසක ්බා ී ම, විය ා තාක්ෂණ හා පර්කේෂණ අමාත ාඛනය  ජ්යාත න්තරව 

්ැකබන ආධාර හා රාජ්ය  කනොවන සඛවිධාන මගින් ්ැකබන ආධාර මු.කර. 625(1), (2) හා (3) අනුව 

ගිණු ල තැබිම  උපකයසක ්බාී ම, 2015 වර්ෂකේ ජ්යාතික ජ්ය් ස ලපායන හා ජ්ය්ාපවහන මණ්ඩ්ය, 

රීන සමාගම ඈවර කිරීම සඳහා රාජ්ය  ව ාපාර කයපාර්තක ලන්ුරව ඉදිරිපකම කරන ්ය කය ජිත ගිණු ල 

රිමකදයකේ සිදුකළ යුුර කවනසකක ල කපන්වාී ම, භාණ්ඩාගාර බිනපකමව් අධිිල්  හා අවිල්  

ගිණු ල තැබීක ල රිමකදයයක් ්රියාකමමක කිරීම සඳහා පරිගණක වැඩස හනක් පිළිකය් කිරීම 

සිදුකරන ්ී . 

මී  අමතරව උපචිත ගිණු ල පිළිකය් කිරීම ස ලබන්ධකයන් ජ ජ ආයතනව්  පැන නැගී ඇති 

ගැ ළු සාකච්ඡා කිරීම කම ක ල යක්වා රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ඉදිරිපකම කර ඇති උපචිත 

පයනම ය කකම සකසක කරන ්ය ගිණු ලව් ඇති අඩුපාඩු සාකච්ඡා කිරීම සඳහාකම අමාත ාඛන / 

කයපාර්තක ලන්ුර 19 ක  අයකම ිය්ධාරීන්කග්ධන සහභාගීකමවකයන් පුහුණු වැඩස හන් සිදුකරන ්ී . 

2015 වර්ෂය  අයාළව පිළිකය් කරන ්ය උපචිත පයනම මත වූ අවසන් ගිණු ල 64 ක් රාජ්ය  ගිණු ල 

කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ඉදිරිපකම කර ඇත. 

 

4.8 ම   2015 වර්ෂය සඳහා අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුර විසින් සිදුකළ බැඳී ල හා බැරක ල පිළිබඳ 

විසකතර ඇුරළකම වාර්තාවක් පිළිකය් කිරීම. ජ අනුව 2015 කයසැ ලබර් 31 දින  මුළු බැඳී ල ප්රමාණය 

ුපියන 8,739,243,436/- ක් වූ අතර එදින  බැරක ල ප්රමාණය ුපියන 127,407,389,334/- ක් ය 

විය. 
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5. ූල r මදතතරතු අ මහා මවාර්තාමරත මශඛ ය 
 

5.1 මාසිම මගිණුම් මසාරාඛ  මරැස  මරී සම ම 
 
 

 

2016 වර්ෂය ුරළී  අමාත ාඛන 51 ක්, දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් 25 ක්, කයපාර්තක ලන්ුර හා 

අකනුතකම ආයතන 123 ක  අයා් මාසික ගිණු ල සාරාඛන කයපාර්තක ලන්ුරව විසින් රැසක කරන ්ී . 

2015 අඛක 16 යරන විසර්ජ්යන පනතින් සහ පරිපූරක ඇසකතක ලන්ුරවලින් ූල්ධන හා පුනරාවර්තන 

වනකයන් කවන් කර තිබූ මුය් ු. බිලියන 3,898 කි. මාසික ගිණු ල සාරාඛන ඉදිරිපකම ක් යුුර 

ඉ්ක්කගත දිනයන් වාර්ෂික චරිකන්යන් මගින් ියයම කර ඇත. ජ අනුව ියයිලත දින  කපර 

මාසික ගිණු ල සාරාඛන ඉදිරිපකම කිරීම ප්රමාය ක් ආයතන සැ්කිය යුුර සඛ් ාවක් ඇති බව වර්ෂය 

මු්ී  ියරීක්ෂණය වුනවකම, පසුව ියරන්තරකයන් කරනු ්ැබූ පසු විපර ල කහේුරකවන් වසර අවසන් වන 

වි  අයා් ආයතන ියයිලත දින  කපර මාසික ගිණු ල සාරාඛන ඉදිරිපකම කිරීම සුරටුයායක ම්ට මක  

්ඟා වූ බව පහත යක්වා ඇති භාණ්ඩාගාර මුද්රි ත කව  අඩවිය  ියුතකම කර ඇති දින අනුව පැහැදිලි 

කද. ජ අනුව, ජ ජ මාසකේ සත  ගිණු ල කතොරුරු ඊ්ග මාසකේ මැය භාගය වනවි  ියුතකම කිරීම  

හැකිවිය. 

 

මාසය භාණ්ඩාගාර මපරිගතම මමුද්රිහත මරකසිද්ධ මම  මදිනය 

ජ්යනවාරි 2016 මාර්ුර  04 

කපබරවාරි 2016  මාර්ුර                        21 

මාර්ුර 2016  අකප්රේන                     20 

අකප්රේන  2016 මැි                          10 

මැි 2016  ජුිය                           09 

ජුිය 2016  ජූලි                           12 

ජූලි 2016  අකග සකුර                   08 

අකග සකුර  2016  සැප්තැ ලබර්               08 

සැප්තැ ලබර් 2016  ඔක්කත බර්               06 

ඔක්කත බර් 2016  කනොවැ ලබර්              08 

කනොවැ ලබර් 2016  කයසැ ලබර්                07 

කයසැ ලබර්   2017  ජ්යනවාරි 13 
 

 
 

මී  අමතරව රැසකකරනු ්ැබූ වියය ල හා ආයාය ල කතොරුරු තවදුර කම විනකකනෂණය කර එම 

කතොරුරු ශ්රීම ්ඛකා මහ බැඛුතව, සඛ් ාකන්න කයපාර්තක ලන්ුරව, රාජ්ය  ූල්  ප්රතිපකමති 

කයපාර්තක ලන්ුරව, භාණ්ඩාගාර කමකහයු ල කයපාර්තක ලන්ුරව හා ජ්යාතික අයවැය කයපාර්තක ලන්ුරව 

යන ආයතනව්  ඉදිරි තීරණ ගැීමම සඳහා උපකය ගි කර ගැීමම  ඉදිරිපකම කරනු ්ැබිණි.  
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5.2 ම ආසියාුව ම ම ාපදේ ම රාජ්යr ම ගිණුම් ම සඛිවධානයන්ි  ම සඛගමදයි  ම භාණ්ඩාගාරිම ම ද ස ම

මටයුතු මරී සම 
 

 

ආසියානු ක්ාපකේ රාජ්ය  ගිණු ල සඛවිධානයන්ි  සඛගමය (AGAOA) පිි ටුවීම  පුකර ගාමී වී එි  

ආර ලභක සාමාජිකකයුත වූ ශ්රීම ්ඛකාව 2016 වර්ෂකේී  ය කමම සඛගමකේ භාණ්ඩාගාරික ක්ස 

ක යුුර කරනු ්ැබූ අතර, කමම කයපාර්තක ලන්ුරව සඛගමකේ 2015 වර්ෂය සයහා වාර්ෂික ගිණු ල 

සකසක කිරීකමන් සහ කමම වර්ෂය ුර්ය සඛගමකේ මුයන භාරය යරිලන් ක්ාපීය වනකයන් රාජ්ය  

ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරකද කසේවය ව ාප්ත කර ඇත. 

 

6. ම පද්ධති මසඛවර්ධන, මපුහුණු මහා මශත්තිමාරම් මගිණුම් මශඛ ය 

6.1 ම මරජ්යදේ මගිණුම්මරත මමතදුමාඛග මවැඩිදියුණු මරී සම මසහ මඊට මශො  මගිණුම් මමාර්ය මමණ්ඩ  ම ම ම

පුහුණු මරී සම 

 

මධ ම රජ්යකේ හා පළාකම සභාව් සියළුම අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුර විසින් භාවිතා කරන 

CIGAS  පරිගණක මෘදුකාඛග පද්ධති සඛවර්ධනය, නඩකමුරව, පුහුණු කිරීම හා අවන  උපකයසක 

සැපයීම කමම අඛනකේ වගී මක් කද. ඊ  අමතරව GPS පරිගණක මෘදුකාඛග නව පි පකම ්බා ී ම, 

පැරණි පි පකම යාවකමකාලීන කිරීම සහ අවන  උප කයසක සැපයීමය කමම අඛනකයන් සිදු කකුණි.  

ජ අනුව, 2016 වර්ෂකේී  ,Windows පයන ල නව සිගාසක වැඩස හකනි  වැඩිදුර කම සිදුක් යුුර 

කවනසකක ල සිදුකර 2017 වර්ෂය සඳහා භාවිතා කළ හැකිවන පරිදි සකසක කරන ්ී . 2016 වර්ෂය 

සඳහා තවදුර කම පැරණි CIGAS මඟින් ගිණු ල සාරාඛන භාර කනොගැීමම පිළිබඳව ආයතන යැනුවකම 

කළ අතර ජ අනුව 2016 ජ්යනවාරි වනවි  සියළු ආයතන නව සිගාසක වැඩස හන මඟින් ගිණු ල 

සාරාඛන ඉදිරිපකම කිරීම  ක යුුර කර තිු ණි. 2015 වර්ෂකේ ආර ලභ කරන ්ය වකමක ල ගිණු ල 

ගතකිරීක ල වැඩස හකනි  2016 වර්ෂකේ ී  තවදුර කම නව කරණයන් සිදුවූ අතර වර්ෂවසාන 

CIGAS වැඩමුළු සහ රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරකද ී  පැවැකමවූ සිගාසක පුහුණු වැඩස හන් හරහා 

ජ පිළිබඳව අයාළ ිය්ධාරින් යැනුවකම කිරීම හා පුහුණු කිරීම සිදුවිය. 

ශ්රීම ්ඛකා ගණකාධිකාරි කසේවය  පකමවූ නවක ිය්ධාරින් 191 ක් සඳහා පැවැකමවූ ූල්  

වාර්තාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළු මා්ාව මඟින් ය සිගාසක සහ වකමක ල ගිණු ලගත කිරීම ස ලබන්ධව එම 

ිය්ධාරින් යැනුවකම කිරීම සිදු විය.  තව ය වර්ෂවසාන වනවි  තවදුර කම වකමක ල ගිණු ලගත කිරීක ලී   

මුහුණ ී ම  සිදුවන ගිණු ලමය ගැ ළු ියරාකරණය කිරීක ල අරමුණින් ගණකාධිකාරිවුන් සහ අයාළ 

ිය්ධාරින් කවනුකවන් වර්ෂවසාන පුහුණු වැඩමුළු 2016 ඔක්කත බර් මාසකේ සි  පැවැකමවීම සිදුවිය. 

එි ී  තාක්ෂණික ගැ ළු අවමකර ගියිලන් ක්  කද්ාව  ියවැරදි ගිණු ල වාර්තාකරණකේ ඇති 

වැයගකමකම පිළිබඳව ය ිය්ධාරින්  අවධාරණය කරන ්ී . 

වර්ෂවසාන වැඩමුළු/ ස ලමන්ත්රගණමා්ා දිසකත්රි ක් ම්ට ිලන් පැවැකමවූ අතර රාජ්ය  ගිණු ල 

කයපාර්තක ලන්ුරව ුරළ ය සිගාසක එක්දින වැඩමුළු පවකමවන ්ී . තවය, කමම වැඩමුළු සඳහා විෂයය 
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භාර ගණකාධිකාරිවුන් සහ විෂයය භාර ිය්ධාරින් සහභාගි කරගකම අතර එමඟින් යැනුවකම කිරීම  

අමතරව විෂයකේ වගී ම පිළිබඳව ගණකාධිකාරිවුන්කග්ධන අවධානය කයොමු කිරීම ය අවසකථාවක් 

සැ්සුණි. ජ අනුව, සිගාසක එක්දින වැඩමුළු 05 ක් කමම කයපාර්තක ලන්ුරකදී  පැවැකමවූ අතර 

අමාත ාඛන, කයපාර්තක ලන්ුර, දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් ආවරණය වන පරිදි වර්ෂවසාන සිගාසක 

වැඩමුළු 21 ක් පවකමවන ්ී .  

වර්ෂවසාන සිගාසක වැඩමුළුකද ී  කකොළඹ හා ජ අව  ඇති අමාත ඛන හා කයපාර්තක ලන්ුරව් ගිණු ල 

අඛනය භාර ගණකාධිවුන් 150ක් 2016 සැප්තැ ලබර් 02,27 සහ 29 යන දින ව් රාජ්ය  ගිණු ල 

කයපාර්තක ලන්ුරව කවත  කැඳවා නවීකරණය වූ නව සිගාසක වැඩස හන පිළිබඳව යැනුවකම කරන ්ී . 

කමම එක්දින හා  වර්ෂවසාන වැඩමුළුව්ී  2016 වර්ෂය අවසාන ගිණු ල සකසක කරන ආකාරය, 

2017 වර්ෂය සඳහා ගිණු ල ආර ලභ කරන ආකාරය කමන්ම එක් එක් ආයතනව්  අයාළ වුන ගැ ළු 

පිළිබඳව ය සාකච්ඡා කිරීම  හැකිවිය. ජ අනුව, 2016 සැප්තැ ලබර් මාසය වනවි  වකමක ල ගිණු ල 

වාර්තාකරණ ආයතන 90 ක් යක්වා වර්ධනය වූ අතර වර්ෂවසාන වනවි  වකමක ල වාර්තා කළයුුර 

සියළුම ආයන වකමක ල ගිණු ල වාර්තාකරණය ආර ලභ කිරීම සිදුවිය. 

2016 වර්ෂකේ ී  එක් එක් ආයතනව් ඉනලීම අනුව රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරකද ී  සහ එම 

විවිධ ආයතන ව්ී  පැවැකමවූ විකනේෂිත සිගාසක වැඩමුළු පහත පරිදි කද. 

 පුහුණු ම

වැඩමුළුව ම

පැවැත්වූ මදින 
ආයතනය 

වැඩමුළුව මපැවැත්වූ ම

ස ථානය 
සහභාගි මවූ මනිනධාරින් 

01 2016 ජ්යනවාරි 
16 

සබරගමුව පළාකම 
සභාව 

රකමනපුර පරිගණක 
පුහුණු මධ සකථානය 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

02 2016 ජ්යනවාරි 
30 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

03 2016 කපබරවාරි 
13 
 

උුරු පළාකම සභාව දිසකත්රි ක් කනක ල 
කාර්යා්ය, යාපනය 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

04 2016 මාර්ුර 
29, අකප්රේන 
05,18,26 

නවක ගණකාධිකාරි 
පුහුණු 
වැඩස හන,රාජ්ය  
ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන්  

05 2016 ජුිය 09 දිසකත්රි ක් කනක ල 
කාර්යා්ය, 
මන්නාරම 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන්  

06 2016 ජුිය 17 ප්රධාන කනක ල 
කාර්යා්ය, 
අනුරාධපුර 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 



 

13 

 

 

පරිගණක මෘදුකාඛග පද්ධති සඛවර්ධනය, නඩකමුරව, පුහුණු කිරීම හා අවන  උපකයසක සැපයීම සඳහා 

කමම අඛනය විසින් එදිකනයා සිදුකරන ්ය කසේවාවන් පහත පරිදිකද. 

 ගිණු ල පද්ධතිය පවකමවාකගන යාම  අවන  උපකයසක හා මාර්කග පකද්නයන් ්බාී ම. 

 පවකමනා ීමතිරීතිව්  අනුව ගිණු ල වර්ගීකරණය කිරීම හා ගිණු ල සඛකක්ත ියර්මාණය කර 

ගිණු ල වාර්තා පවකමවාකගන යාම හා ප්රධාන ගිණු ල ජකක කවත ජවා යැවීම  උපකාරවීම. 

 අවම කා්යකින් ප්රධාන ගිණු ල ජකක කවතින් ්බා ගන්නා ගිණු ල කතොරුරුව් ව්ඛගුතාවය 

පරික්ෂා කර පිළිගකම ආකෘතිකයන් රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව කවත එවීම  පහසුක ල ්බා 

ී ම. 

 ගිණු ල හා සඛ් ානමය කතොරුරු ්බා ගැීමම  හැකිකවන පරිදි අමාත ාඛනවලින් හා 

කයපාර්තක ලන්ුරවලින් ්ැකබන යකමත පවකමවාකගන යන මධ ම ගිණු ල යකමත පද්ධතිය  යකමත 

එකුර කිරීම, උපකයසක සැපයීම, යකමත ව්ඛගු කිරීම හා පිළිගකම ආකෘතිය  යකමත පරිවර්තනය 

කිරීම හා ්බාී ම. 

 වාර්ෂික අයවැය මගින් ස්සා ඇති ප්රතිපායන හා ඊ  අයාළ වියය ල සහ ඉදිරි වසර සඳහා වූ 

අවන තා පිළිබඳ අවධානය කයොමු කරිලන් දියුණු ගිණු ල රිමයක් පවකමවාකගන යාම  

අමාත ාඛන හා කයපාර්තක ලන්ුර සඳහා උපකාර වන පුහුණු පාඨමා්ා පවකමවාකගන යාම. 

 

 

 

 

 

 

07 2016 ජූලි 26 පුහුණු ඉනලී ල මත 
විවිධ ආයතන 

රාජ්ය  ගිණු ල 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

08 
 

2016 
ඔක්කත බර් 
07 

ිලියන්කය ු 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ිලියන්කය ු 
කයපාර්තක ලන්ුරව 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

09 2016 
ඔක්කත බර් 
14 

කසෞ් , කප ෂණ හා 
කද්ශීය වවය  
අමාත ඛනය 
 

කසෞ් , කප ෂණ 
හා කද්ශීය වවය  
අමාත ඛනය 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

10 2016 
කයසැ ලබර් 17  

උුරු පළාකම සභාව දිසකත්රි ක් කනක ල 
කාර්යා්ය, යාපනය 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 

11 2016  
කයසැ ලබර් 27 

සබරගමුව පළාකම 
සභාව 

පුහුණු මධ සකථානය, 
පුසකසැන් 

ගණකාධිකාරිවුන් 
සහ විෂය භාර 
ියළධාරින් 
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6.2 ම ම මශත්තිමාරම් මගිණුම් මදමදහයවීම 
  

6.2.1 මරජ්යදේ මනි ධා සන්දග්ධන මශත්තිමාරම් මබී මගිණුම 

 

01. සියළුම අමාත ාඛන කයපාර්තක ලන්ුර විසින් 2015.12.31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය  අයා්ව 

ඉදිරිපකම කරනු ්ැබූ මු.කර. 506 ඩී ප්රකාර වාර්තා අනුව පා්න ගිණුම, කක්ව් කනේෂ හා භාණ්ඩාගාර 

කනේෂ ඇුර්කමව  අකමතිකාර ල බී ගිණුම කවනුකවන් සැසඳී ල වාර්තාවක් සකසක කරන ්ී . එම 

වාර්තාව අනුව  ආයතන 25 ක  කවනසකක ල ියරීක්ෂණය විය. පසුගිය වර්ෂය හා සැසඳීක ලී  එය 30% 

ක අඩු වීමකි. ජ අනුව අයා් ආයතන හඳුනාකගන උක්ත ගිණු ල අතර පවතින කවනසකක ල ියරවුනන 

කිරීම   ක යුුර කරන ක්ස අයා් ආයතන යැනුවකම කරන ්ී . එම ආයතන අුරරින් සැ්කිය යුුර  

ප්රමාණයක් 2016 වර්ෂකේ ගිණු ල සාරාඛන මගින් කවනසකක ල ියරවුනනකර ඇති අතර, අකනුතකම 

ආයතන ියරවුනන කිරීම   ගනු ්බන ්රියාමාර්ගයන් පිළිබඳව යැන  පසු විපර ල සිදු කරනු ්බි. 

02. තවය 2016 වර්ෂකේ සියළුම අමාත ාඛන කයපාර්තක ලන්ුරව් කක්ව් ණය බැර කනේෂ 

වර්ගීකරණය අනුව රජ්යය  අයවිය යුුර ණය කනේෂයන්කග්ධන (කා් විනකකනෂණය  අනුව) සකසකකරන 

්ය වාර්තාව අනුව  සකථානමාු වී ගිය ිය්ධාරීන්  ු. ිලලියන 392, වැටුප් රි ත ියවාඩු මත විකද්න 

ගත වී ඇති ිය්ධාරීන් ු. ිලලියන 4,  සඛසකථා / මණ්ඩ් හා පළාකම සභා සඳහා සකථිර වනකයන් 

මුයාහැර ඇති ිය්ධාරීන්  ු. ිලලියන 16,  ිලයගිය ිය්ධාරීන්  ු.ිලලියන 60, වි්ර ාමගිය ිය්ධාරීන්  

ු. ිලලියන 389, කසේවාහැරගිය / කසේවය අවසන් ක් ිය්ධාරීන් ු. ිලලියන 563, වැඩ තහන ල ක් 

ිය්ධාරීන්  ු. ිලලියන 126, කවනකම ු. ිලලියන 42 ක ණය කනේෂයන් ඇති බව ියරීක්ෂණය විය. 

එම ි ඟ ණය කනේෂයන් අයවැය චරිකන් අඛක 118, ආයතන සඛග්රවහකේ xxiv  පරිච්කේයකේ 04 වන 

වගන්තිය සහ xxiv  පරිච්කේයකේ 4:5  උප වගන්තිය අනුව අයකිරී ල සිදු කිරීම  යැනු ල ී  ඇත.  

03.   2016 වර්ෂකේ අය වැය ඇසකතක ලන්ුර ුර් සඳහන් කනොවූ අකමතිකාර ල ගිණු ල ශීර්ෂයන් ය කකම 

ගනුකයනු ගිණු ලගත කළ අමාත ාඛන/කයපාර්තක ලන්ුර හඳුනාකගන එම සාවය  ගිණු ලගත කිරී ල 

ියවැරදි කරන ක්ස ලිපි මඟින් යැනු ලී  ල කරන ්ී . ජ අනුව එම අමාත ාඛන/කයපාර්තක ලන්ුර විසින් 

කයසැ ලබර් මාසකේ ප්රධාන ගිණු ල සාරාඛන මඟින් හා පරිපූරක සාරාඛන මඟින් සිය  ියවැරදි කිරී ල සිදු 

කිරීම  ක යුුර කර ඇත. 

04. රජ්යකේ ියළධාරීන්කග්ධන අකමතිකාර ල "බී" ගිණුම ්රියාකමමක කරන ආයතන සඛ් ාව 184 ක් 

අුරරින් සීමා ඉක්මවූ ආයතන 45 ක් හඳුනාගන්නා ්ී . ඉන් ආයතන 33 ක් සීමා සඛකන ධනය 

කිරීම  ක යුුර කර ඇත.  

05.  මු.කර.119 (2) (ඇ) ප්රකාරව රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව  අයාළව පැවරි ඇති කාර් යභාරය 

2016 වසකර්ී  ය ඉටු කරන ්ී . වර්ෂය ුර්ී  ජ හා ස ලබන්ධව ඉනලී ල කර ඇති 

අමාත ාඛන/කයපාර්තක ලන්ුර  කවත ජ සඳහා උපකයසක හා අනුමැතිය ්බා කයන ්ී . 
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6.2.2 භාණ්ඩාගාර මිවිවධ මශත්තිමාරම් මගිණුම 

කමම අකමතිකාර ල ගිණුම හරහා දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් කවත වී ිල්ී  ගැීමම සයහා ්බා ී  තිබූ 

අකමතිකාර ල අයකර ගැීමම හා නැති වූ මුයන, මුද්යර හා ටික්ටපකම ආදිය සඳහා ්බා ී  තිබූ 

අකමතිකාර ල අයකර ගැීමම සිදුකද. 

2016 වර්ෂය  අයා්ව පහත පරිදි දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් විසින් මුයලින් අකමතිකාර ල කනේෂ 

ියරවුනන කර ඇත. 

ගිණුම් මශඛමය දිස ත්රිරක් මදේමම් මමාර්යා ය මුෙලින් මනිරවුනේ මරී සම් ම( අ) 

7000/0/0/25003/418 කපොකළොන්නුව 7,024,631.74 

7000/0/0/25003/419 අනුරාධපුර 1,008,750.00 

7000/0/0/25003/420 අ ලපාර 400,000.00 

7000/0/0/25003/428 මහනුවර 330,000.00 

7000/0/0/25003/443 මාතකන 35,000.00 

මුළු මඑමතුව 8,798,381.74 

 

2016 වර්ෂය ුරළී  මුයලින් ියරවුනන කිරී ලව්  අමතරව අ්ාභ කපා හැරී ල මඟින් අකමතිකාර ල කනේෂ 

ියරවුනන වූ අතර එය පරිදි කද. 

ගිණුම් මශඛමය දිස ත්රිරක් මදේමම් මමාර්යා ය මපා මහැ සම් මහා මගිණුම් මශතර ම

හුවමා අ මරී සම් මමඟින් මනිරවුනේ ම

රී සම් ම( අ) 
7000/0/0/25003/418 කපොකළොන්නුව 68,861,634.45 

7000/0/0/25003/420 අ ලපාර 48,136,140.15 

7000/0/0/25003/421 බදුන් 790,528.00 

7000/0/0/25003/422 ත්රි ුතණාම්ය 1,248,999.00 

7000/0/0/25003/424 පුකමත්ම 2,623,464.90 

7000/0/0/25003/428 මහනුවර 715,204.50 

මුළු මඑමතුව 122,375,971.00 

  

ආහාර කයපාර්තක ලන්ුරව විසින් ිල්ී  ගකම වී සහන කර විකිණීක ලී  රජ්යකේ ිල් ප්රතිපකමතිය 

්රියාකමමක කිරීම, සමෘද්ධි වැඩස හන සඳහා අඩු ිල්  සහන ියුතකම කිරීම, පරිකභ ජ්යනය  නුසුදුසු 

සහන ක න්ඩර් කර විකිණීම, ගඛවුරර සහනාධාර සයහා සහන ියුතකම කිරීම හා ආහාර 

කයපාර්තක ලන්ුර ියකය ග මත දිසාපති විසින් සිදුකරන ්ය විුතණු ල කහේුරකවන් සිදු වූ අ්ාභ කපා 

හැරී ල ඉහත සඳහන් දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ව්  අයා්ව සිදුකරන ්ී . 
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ිලන් කපර වර්ෂව්ී  රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරකද මැදිහකම වීම මත වී අකමතිකාර ල ්බාදුන් 

දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් හා දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් විසින් අකමතිකාර ල ්බාදුන් අකනුතකම උප 

ආයතන ස ලබන්ධ කරගියිලන් පැවැකමවූ රැසකවී ල කහේුරකවන් කමම අකමතිකාර ල ගිණුක ල ියරවුනන 

කනොවූ අකමතිකාර ල සැ්කිය යුුර ප්රමාණයකින් ියරවුනන කර ගැීමම  හැකි වූ ියසා 2016 වර්ෂය 

ුරළී ය කපොකළොන්නුව දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ය, අනුරාධපුර දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ය, 

මාතකන දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ය, ස.කතො.ස ආයතනය හා කගොවිජ්යන සඛවර්ධන 

කයපාර්තක ලන්ුරව ූලලික කරගියිලන් එම ආයතන කවත අකමතිකාර ල පියවිය යුුර අකනුතකම උප 

ආයතන ස ලබන්ධ කරගියිලන් රැසකවී ල වාර හයක් පැවැකමවීය. 

කමම රැසකවී ල පැවැකමවීක ල ප්රතිල්යක් ක්ස කපොකළොන්නුව දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් වී 

අකමතිකාර ල ගිණුක ල පැවති ගැ   විනා් ප්රමාණයක් ියරවුනන කර ගැීමම  හැකියාව ්ැු ණි. 

කපොකළොන්නුව දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ය විසින් උප අකමතිකාර ල ්බාදුන් අකනුතකම ආයතන 

කවතින් අයවිය යුුර මුය් ියනකචිතව හඳුනා ගැීමම  හා එම අකමතිකාර ල ියරවුනන කිරීම  ගතයුුර 

ූලලික පියවර කමම වර්ෂය ුරළී ම ගැීමම  හැකියාව ්ැු ණි. ඊ  අමතරව භාණ්ඩාගාර කනේෂය හා 

දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා් කනේෂය අතර පැවති කවනස ියරවුනන කර ගැීමම  අවන  පියවර ගියිලන් 

පවතී. එකසේම අනුරාධපුර දිසකත්රි ක් කනක ල කාර්යා්ය කවත අකනුතකම උප ආයතන විසින් ියරවුනන 

කළයුුර මුය් කකොපමණය යන්න ියනකචිතව හඳුනා ගැීමම  අවන  සැසඳී ල ක යුුර සිදුකරිලන් 

පවතී. 

ජ අනුව 2016 වර්ෂය ුරළී  ු.131,174,352.74 කින් වී ිල්ී  ගැීමම සඳහා ්බාදුන් අකමතිකාර ල 

කනේෂ ියරවුනන වීම සිදුව ඇත. 

2016 වර්ෂය ුරළී  සිදුකළ සැසඳී ලව්ී  අ්ාභ ක්ස හඳුනාකගන කපා හැරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර 

ියකය ජ්ය  කනක ල කවතින් අනුමැතිය ්ැබී ප්රතිපායන ්බාකගන ගිණු ලගත කළයුුර මුය් 

ු.780,564.63 කි. කපා හැරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ියකය ජ්ය  කනක ල කවතින් අනුමැතිය ්බා 

ගැීමම සඳහා රාජ්ය  මුයන කයපාර්තක ලන්ුරව කවත ඉදිරිපකම කර ඇති අයදු ලපකමව් වටිනාකම 

ු.7,932,781.18 කි.  කපොකළොන්නුව  දිසකත්රි ක්  කනක ල කාර්යා්ය  විසින් කපාහැරීම සඳහා 

ප්රධාන ගණන්ී ක ල ිය්ධාරියාකග්ධන ියර්කද්නය ්බාගැීමම සඳහා සකවකද්න ක යුුර අමාත ාඛනය කවත 

ඉදිරිපකම කර ඇති  අයදු ලපකම වටිනාකම ු.20,476,169.78 ක් වන අතර අනුරාධපුර දිසකත්රි ක් 

කනක ල කාර්යා්ය  අයා්ව එම මුය් ු.1,641,489.75 කි. ජ අනුව 2016 වර්ෂය ුරළී  

ු.30,831,005.34ක් කවනුකවන් අ්ාභ කපා හැරිම සඳහා අයදු ලපකම ඉදිරිපකම වී ඇත.        
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2016 වර්ෂය ුරළී  ඉදිරිපකම වූ අයදු ලපකම ස ලබන්ධකයන් සාරාඛනය පහත පරිදි කද. 

දිස ත්රිරක් දේමම් ම
මාර්යා ය 

රකතිපාෙන  බාගත මයුතු ම
( අ) 

භා.නි.දේමම් දවතින් ම
ශුවමැතිය ම බාගත ම

යුතු ම( අ) 

රකධාන මගතන්දීදම් 
නි ධා ස මදවත මඉදිරිපත් ම

මර මඇති ම( අ) 
කපොකළොන්නුව 780,564.63 7,932,781.18         20,476,169.78 

අනුරාධපුර             1,641,489.75 

මුළු එමතුව 780,564.63 7,932,781.18 22,117,659.53 

 

6.2.3 දවනත් මආණ්ඩු මදවුවදවන් මදගවීම මසඳහා මවූ මශත්තිමාරම් මගිණුම 

 

විකද්ශීය රාජ්ය ව් (සිඛගප්පූුව, මැකනසියාව හා එක්සකම රාජ්යධාියය) කසේවය කර එම ආණ්ඩුවලින් 

වි්ර ාම වැටුප් ්බන ශ්රීම ්ඛකාකද වතවකම වන වි්ර ාිලක මහුරන් හා වැන්ය ම මහකමිලන් කවනුකවන් වි්ර ාම 

වැටුප් කගවීම සඳහා කමම ගිණුම පවකමවාකගන යනු ්බි. 

2016 වර්ෂය ුරළී  පහත පරිදි වි්ර ාම වැටුප් කගවීම සිදුකර ඇති අතර අයා් රාජ්ය යන් මඟින් මුයන 

ප්රතිපූරණය කර ඇත. 

රාජ්යrය 2016.01.01 දිනට 
ආරම්භම මද ේෂය ම

(දපර මවර්ෂය මසඳහා ම

ි ඟ මවූ මරකතිූරරතය ම

රී සම්) ම( අ) 

වර්ෂය මතුන ම

දගවූ මිවශ්රාම ම

වැටුප් ම

රකමාතය 

( අ) 

රකතිූරරතය 

මනයුතු මමුළු ම

ිවශ්රාම මවැටුප් ම

රකමාතය ම( අ) 

රකතිූරරතය ම

මරන ම ෙ ම

මුෙේ මරකමාතය 

( අ) 

2016.12.31 
දිනට 

තවදුරටත් ම

රකතිූරරතය ම

මනයුතු මි ඟ ම

මුෙ  ම( අ) 
එක්සකම 
රාජ්යධාියය 

727,458.90 2,683,853.64 3,411,312.54 2,997,357.88 413,954.66 

මැකනසියාව 97,203.71 501,658.19 598,861.90 506,697.81 92,164.09 

සිඛගප්පූුව 98,156.81 411,899.26 510,056.07 441,940.08 68,115.99 

එමතුව 922,819.42 3,597,411.09 4,520,230.51 3,945,995.77 574,234.74 

    

ජ අනුව බ්රි7තාන  රජ්යකේ වි්ර ාිලක මහුරන් කයකයකනුත සහ වැන්ය ම මහකමමීන් පහක්ොසක කයකනුත 

කවත 2016 ඔක්කත  ලබර් මාසය යක්වා වි්ර ාම වැටුප් කගවීම සිදුකර ඇති අතර 2016 කනොවැ ලබර් හා 

කයසැ ලබර් මාස කවනුකවන් වැන්ඳ ම මහකමමීන් යාහතර කයකනුත කවනුකවන් වැන්ය ම වි්ර ාම වැටුප් 

කගවීම සිදුකරන ්ද්කද් එක් වැන්ය ම මහකමිලයක් ිලය යාම කහේුරකවිය. මහා භාණ්ඩාගාරය මඟින් 

2016 ජ්යනවාරි සි  ජූිය යක්වා මැකනසියානු රජ්යකේ වැන්ඳ ම මහකමමීන් හතරකයකනුත කවත හා 2016 

ජූලි සි  කයසැ ලබර් යක්වා වැන්ඳ ම මහකමමීන් ුරන්කයකනුත කවත වැන්ඳ ම වි්ර ාම වැටුප් කගවීම 

සිදුකරන ්ද්කද් එක් වැන්ය ම මහකමිලයක් ිලයයාම කහේුරකවිය. යාපනය කච්කච්රිය මඟින් 2016 

ජ්යනවාරි සි  මැි යක්වා මැකනසියානු රජ්යකේ වැන්ඳ ම මහකමමීන් හකමකයකනුත කවතය 2016 ජූිය හා 

ජූලි මාසයන් සඳහා වැන්ඳ ම මහකමමීන්  පසකකයකනුත කවතය 2016 අකග සකුර සි  කයසැ ලබර් යක්වා 
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වැන්ඳ ම මහකමමීන් හතරකයකනුත කවතය වි්ර ාම වැටුප් කගවීම සිදුකර ඇත. යාපනය කච්කච්රිය 

මඟින් වැන්ඳ ම වි්ර ාම වැටුප් ්ැබූ වැන්ඳ ම මහකමමීන් තිකයකනුත 2016 වර්ෂය ුරළී  ිලයයාම ඊ  

කහේුර විය. යාපනය කච්කච්රිය මඟින් සිඛගප්පූු රජ්යකේ වැන්ඳ ම මහකමමීන් කයකයකනුත කවත වි්ර ාම 

වැටුප් කගවීම සිදුකර ඇත.      

7 ම  ආයතනිම මහා මපරිපා න මමටයුතු 

7.1 ම ම ම ම මමාර්යය මමණ්ඩ ය  

2016 වර්ෂකේ පහත සඳහන් කාර්යය මණ්ඩ්ය 19 පිටුකද ඇති සඛවිධාන ස හන අනුව 

කණ්ඩායමක් වනකයන් ආයතනකේ කාර්යසාධනය සඳහා යායකවී ඇත. 

කයපාර්තක ලන්ුරකද කාර්ය මණ්ඩ් අවන තා හඳුනා ගියිලන් තනුරු සඛ් ා සඛකන ධනය කිරීම  

කමම වර්ෂකේී  ක යුුර කරන ්ී   ජ අනුව, කයපාර්තක ලන්ුරකද කසේවක සඛ් ාව පහත පරිදි කද. 

 

 

 තනතුර තථr 

දසේවම මසඛ්rාව 

ශුවමත මදසේවම ම

සඛ්rාව 

1 අධ ක්ෂ ජ්යනරාන 01 01 

2 අතිකර්ක අධ ක්ෂ ජ්යනරාන - 01 

3 අධ ක්ෂ 05 05 

4 ියකය ජ්ය / සහකාර අධ ක්ෂ (ශ්රීම.්.ග.කසේ.) 05 07 

5 සහකාර අධ ක්ෂ (ශ්රීම ්.ප.කසේ.) - 02 

6 පරිපා්න ියළධාරී 01 01 

7 කතොරුරු හා සන්ියකදයන තාක්ෂණ 

ියළධාරී 

01 02 

8 සඛවර්ධන ියළධාරී/ගිණු ල විනකකනෂක/ 

සඛවර්ධන සහකාර 

10 18 

9 රාජ්ය  කළමනාකරණ සහකාර 12 15 

10 කතොරුරු හා සන්ියකදයන තාක්ෂණ 

සහකාර 

01 02 

11 කාර්යා් කාර්ය සහායක 05 06 

12 රියදුු 03 06 

 මුළු මදසේවම මසඛ්rාව 44 66 
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7.2 මසඛිවධාන මවු හය 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

   
  

 
 

    
 

 
  
  

රාජ්ය   රාජ්ය  සඛවර්ධන ිය්ධාරී-04 සඛවර්ධන ිය්ධාරී – 06 සඛවර්ධන ිය්ධාරී-05 සඛවර්ධන ිය්ධාරී-03 සඛවර්ධන ිය්ධාරී-01 
කළමනාකරණ කළමනාකරණ රාජ්ය  කළමනාකරණ සහකාර-02 රාජ්ය  කළමනාකරණ සහකාර-02 රාජ්ය  කළමනාකරණ සහකාර-02  රාජ්ය  කළමනාකරණ සහකාර-01   

සහකාර -  04 සහකාර 04   කතොරුරු හා සන්ියකදයන  

                                                   තාක්ෂණ ියළධාරී 02 
   කතොරුරු හා සන්ියකදයන 
   තාක්ෂණ සහකාර 02 

     
 
 

 
 
 

  

 

අධ ක්ෂ  ජ්යනරාන 

අධ ක්ෂ 

 (සාර්ව ගිණු ල හා උපචිත 

ගිණු ල) 

 

අධ ක්ෂ 

(වැටුප් මෘදුකාඛග 

සඛවර්ධන) 

 

ියකය ජ්ය  / 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

 

සහකාර 

අධ ක්ෂ(මුයන) 

 

අතිකර්ක අධ ක්ෂ  ජ්යනරාන 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

 

 

 

අධ ක්ෂ 

(ූල්  කතොරුරු හා 

වාර්තාකරණ) 

 

ියකය ජ්ය  /  

සහකාර  

අධ ක්ෂ 

ියකය ජ්ය / 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

 

පරිපා්න 

ියළධාරී 

 

 

ියකය ජ්ය / 

සහකාර 

අධ ක්ෂ  

 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

 

අධ ක්ෂ  

(රාජ්ය  ූල්  සඛ් ාන හා 

කළමනාකරණ කතොරුරු) 

ියකය ජ්ය / 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

අධ ක්ෂ(පද්ධති සඛවර්ධන, 

පුහුණු හා අකමතිකාර ල ගිණු ල) 

 

 
සහකාර 

අධ ක්ෂ 
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7.3 මසම්පත් මමාර්යක්ෂමව මභාිවතා මරී සම 
 

2015.12.31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය  අයා් කයපාර්තක ලන්ුර භාණ්ඩ සමීක්ෂණ ක යුුර 2016 

වර්ෂකේ මුන කාර්ුරකදී  සිදු කිරීකමන් අනුරුව භාවිතය  අවන  කනොවන කාර්යා් උපකරණ 

අපහරණය කිරීම  ක යුුර කර ඇත.   

 

7.4 හැරීයා මසඛවර්ධනය මහා මෙැුවම මවර්ධනය 
 

කාර්ය මණ්ඩ්ය සඳහා 2016 වර්ෂය ුර් පහත සඳහන් පරිදි කද්ශීය හා විකද්ශීය පුහුණුවී ල ්බාී  

ආකනපමය කවනසක් ඇතිකරිලන් මානව ස ලපකමව් කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම කම 

ල්යායීතාව නැඛවීම කම පියවර කගන ඇත. 
 

7.4.1 මදද්ශීය මපුහුණු 
 

 

 

පාඨමා ාදද මනම දසේවම මමණ්ඩ  ම

මාණ්ඩය මහා මගතන 

ආයතනය 

ූල්  කවළඳකපෝ හැිනන්වීම අධ ක්ෂ 01 

ියකය ජ්ය  අධ ක්ෂ 01 

සහකාර අධ ක්ෂ 01 

ිලක් යා ආයතනය 

Introductory Course on  

Macroeconomic Dynamics and Linkages 

ියකය ජ්ය  අධ ක්ෂ 01 

සහකාර අධ ක්ෂ 01 

ිලක් යා ආයතනය 

රාජ්ය  අඛනකේ ගණකාධිකරණ ප්රිලත අධ ක්ෂ 02 

ියකය ජ්ය  අධ ක්ෂ 01 

ගිණු ල විනකකනෂක 01 

සඛවර්ධන ිය්ධාරී  01 

 ාජ් සමුද්රං කහ  ්ය 

රාජ්ය  අඛනකේ ගණකාධිකරණ ප්රිලත ගිණු ල විනකකනෂක 01 

සඛවර්ධන සහකාර  01 

 ාජ් සමුද්රං කහ  ්ය 

රාජ්ය  කළමනාකරණ පනකචාකම උපාධි 

පාඨමා්ාව 

ියකය ජ්ය  අධ ක්ෂ 01 ශ්රීම ්ඛකා සඛවර්ධන පරිපා්න 

ආයතනය 

රියදුු ධාරිතා පුහුණුව රියදුු 04 බර්ජ්යයා කහ  ්ය, ගනකිසකස 

ප්රස ලපායන පුහුණුව අධ ක්ෂ 03 මුයන අමාත ාඛනය 

රාජ්ය  කන්න පරිපා්නය සහ 

කන්නාරක්ෂක ීමතිය 

පරිපා්න ිය්ධාරී 01 ජ්යාතික කන්නාරක්ෂක 

කයපාර්තක ලන්ුරව 

විගණන තකමකමවය ඉහ් නැඛවීම අධ ක්ෂ 04 
 

 ාජ් සමුද්රං කහ  ්ය 

ITMIS End-user Training 

(Cadre Management) 

සහකාර අධ ක්ෂ 01 

 

ිලක් යා ආයතනය 

ITMIS End-user Training 

(Asset Management) 

අධ ක්ෂ 02 

ියකය ජ්ය  අධ ක්ෂ 01 

ගිණු ල විනකකනෂක 01 

ිලක් යා ආයතනය 

ITMIS End-user Training 

(Internal Audit Management) 

අධ ක්ෂ 01 

සහකාර අධ ක්ෂ 01 

ිලක් යා ආයතනය 
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7.4.2 ම මිවදද්ශීය මපුහුණු මපාඨමා ා මහා මසම්මන්ත්රයත 

 
 

 

නිනධාරියාදග්ධන මනම තනතුර රට මා ය සම්මන්ත්රයත/ මපුහුණුපාඨමා ා 

ඩී.එ ල.එ.හරසකගම ිලය  අධ ක්ෂ 

ජ්යනරාන 
ඇකමරිකා 
එක්සකම 
ජ්යනපයය 

දින 06 Public Financial Management in a 

Changing World 

කජ්.කක්.එන්.සමන්මලී 

ිලය 

අධ ක්ෂ තාි්න්තය දින 03 Government Finance Statistic Opening 

Workshop 

ඩී.එ ල.එ.හරසකගම ිලය  අධ ක්ෂ 

ජ්යනරාන 

මැකනසියාව දින 02 Financial Reform for Economic 

Development in Asia: Public Sector 

Forum 2016 

ඩී.එ ල.එ.හරසකගම ිලය  අධ ක්ෂ 

ජ්යනරාන 

පිලිපීනය දින 02 Financial Inclusion in the Digital 

Economy - ADB Invitation 

ජ.ඩ .කක්.එසක.රණසිඛහ 

 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

චීනය දින 20 Seminar on Cloud Computing, Big 

Data Network Construction and 

Developing Strategies for Developing 

Countries 

එසක.තර්නන් මයා 

 

සහකාර 

අධ ක්ෂ 

චීනය දින 17 Seminar on Cyber Crime Prevention & 

Investigation for Sri Lankan Officials 

ජ.පී.ුතු ලබ්පිටිය මයා අධ ක්ෂ කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

බී.ජ.ටී.ුද්රි ගු මයා අධ ක්ෂ කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

කජ්.කක්.එන්.සමන්මලී 

ිලය 

අධ ක්ෂ කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

එ ල.ජ.එසක.එච්.කපකර්රා 

මයා 

අධ ක්ෂ කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

එසක.තර්නන් මයා සහකාර 

අධ ක්ෂ 

කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

ඩී.එච්.ක්න්සූරිය සහකාර 

අධ ක්ෂ 

කහොඛකකොඛ දින 05 Executive Training Program on 

Macroeconomic Policies 

ජ.පී.ුතු ලබ්පිටිය මයා අධ ක්ෂ පිලිපීනය දින 02 Regional Meeting on the Prospects for 

Nuclear Power in the Asia Pacific 

Region 

කක්.ජ.සී.නාමන්ත මයා ියකය ජ්ය  

අධ ක්ෂ 

තාි්න්තය දින 02 ADB Regional Forum on Public Sector 

Accounting 

ඩී.එ ල.එ.හරසකගම ිලය  අධ ක්ෂ 

ජ්යනරාන 

්ක්ෂ ලබර්ග්ධන දින 02 CIPFA International Seminar - 2016 

 

 

ඉහත පුහුණුව්  අමතරව කයපාර්තක ලන්ුරකද කාර්ය මණ්ඩ්කේ අකන ොන  සුහයකමවය හා 

කණ්ඩායමක් වනකයන් වැඩ කිරීක ල රිමය කගොඩනැඛවීම මගින් වඩාකම ල්යායී ගුණාකමමක රාජ්ය  

කසේවයක් ඉටුකර ගැීමක ල අකප්ක්ෂාකවන් 2016 වර්ෂකේී  කයපාර්තක ලන්ුරකද ිය්ධාරීන්කග්ධන 

සහභාගිකමවකයන් කාර්යාභිවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුවක් ුරනි රිය මාසක ෆැ රික් ආයතනකේී  

පැවැකමවීම  ක යුුර කරන ්දි.  
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8. ම මූල r මදතතරතු අ 

 

සාරාඛනගත වියය ල වාර්තා අනුව 2016 වර්ෂකේ පුනරාවර්තන ප්රතිපායන උපකය ජ්යනය 99.06% ක් 

ය ූල්ධන ප්රතිපායන උපකය ජ්යනය 87.35% ක් ය විය. පුනරාවර්තන හා ප්රාග්ධනධන ප්රතිපායන 

කාර්යක්ෂමව භාවිත කර 2016 වර්ෂකේ ්රියාකාරී සැ්ැසකම  අනුව කයපාර්තක ලන්ුර ූල්  කාර්ය 

සාධනය සිදුකර ඇත. 2016 වර්ෂකේ ී  කමම කයපාර්තක ලන්ුරකද පුනරාවර්තන වියය ල වඩාකම 

සැ්සු ලසහගත ක්ස ඇසකතක ලන්ුරගත කර වැය යැරීම සිදුකර ඇත. 

රජ්යකේ ිය්ධාරීන්කග්ධන අකමතිකාර ල බී ගිණුක ල වියය ල පිළිබඳ උපරිම හර සීමාව වන ුපියන 

ිලලියන 3 ුර් කයපාර්තක ලන්ුරකද ිය්ධාරීන් සඳහා ු. 2,890,215 ක ණය මුය්ක් ්බා ී  ඇති 

අතර, ණය අයකිරී ල ය අවම බැර සීමාව වන ුපියන 1,000,000 ඉක්මවා ු.1,576,784.00 ක 

්ැබී ල වාර්තා කර ඇත. වර්ෂය අවසානකේ ී  250011 අකමතිකාර ල ගිණුක ල හර කනේෂය ු. 

8,224,049.15 ක් වූ අතර, එය උපරිම හර කනේෂ සීමාව වූ ුපියන ිලලියන 11 ුර් කළමනාකරණය 

කර ඇත. ක ල අනුව රාජ්ය  ගිණු ල කයපාර්තක ලන්ුරව 2016 වර්ෂය ුර් අකමතිකාර ල ගිණු ල සීමාවන් 

ුර් ක යුුර කර ඇත. 

රාජ්ය  ගිණු ල චරිකන් අඛක 251/2016 හා 252/2016 අනුව සකසන ්ය වාර්ෂික විසර්ජ්යන ගිණුම 

ඇුරළු අකනුතකම ගිණු ල ියයිලත කා්ය ඇුර්ත විගණකාධිපති කවත ඉදිරිපකම කර ඇත. තවය 

වර්ෂය ුර් රජ්යකේ විගණකාධිපති විසින් විගණන විමසු ල 04 ක් ය, අභ න්තර විගණන විමසු ල 04 

ක් කයොමුකර ඇත. සියළුම විගණන විමසු ල සඳහා ියයිලත කා්ය ුර් පිළිුරු සපයා ඇති අතර, 

එමගින් කපන්වා ී  තිබූ අඩුපාඩු ියවැරදි කිරීම  ක යුුර කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 



 

24 

 

9. ඒමාබද්ධ ම භාණ්ඩාගාර ම මනමනාමරත ම දතතරතු අ ම පද්ධතිය ම (ITMIS) 

ක්රිණයාවට මනැඛවීම මසඳහා මශව r මසහාය ම බා මදීම 
 

රාජ්ය  ූල්  කළමනාකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ මනා භාවිතායන්  අනුගත වීම අරමුණු 

කරකගන ආර ලභ කරන ්ය භාණ්ඩාගාර ජකාබද්ධ කළමනාකරණ කතොරුරු පද්ධතිය 

(Integrated Treasury Management Information System - ITMIS) සඛවර්ධනය කිරීක ල 

්රියාවලිය  ්රියාකාරීව යායකකමවය ්බා ී ම සඳහා 2016 වර්ෂය ුරළී  අප කයපාර්තක ලන්ුරව 

විසින් ප්රමු්තාවයක් ්බා ී  ක යුුර කර ඇත. එම ක යුුරව්ී  නව ජකාබද්ධ ගිණු ල සැකින් 

(New Unified Chart of Account) සාර්ථක ක්ස ියමාව  පකම කර ගැීමම සඳහා ITMIS 

සඛවර්ධනය  අයා් ිය්ධාරීන්  ියරන්තරකයන් අවන  තාක්ෂණික සහාය හා උපකද්නයන් ්බා 

ී ම  සියළුම මාණ්ඩලික ිය්ධාරීන් තම යායකකමවය කැපී කපකනන ක්ස ්බා කයන ්දි.  

 

භාණ්ඩාගාර ජකාබද්ධ කළමනාකරණ කතොරුරු පද්ධතිකේ ඇුරළකම අයවැය සැ්සු ලකරණය, 

අයවැයකරණය සහ විසර්ජ්යනය, ිල්ී  ගැීම ල, වියය ල, භාණඩාගාර කළමනාකරණය, ආයාය ල 

කළමනාකරණය, වකමක ල කළමනාකරණය, මුයන කළමනාකරණය, පද්ධති පරිපා්නය, කපොදු 

ක්ජ්යරය පවකමවා ගැීමම, අභ න්තර විගණනය, ීමතිමය ගැ ළු කළමනාකරණය යන ජකකව් 

අවන තා ියයමාවලිය (SRS) සඳහා ITMIS සඛවර්ධනය  අයා් ිය්ධාරීන්  අවන  

අවසකථාවන්ව්ී  ඔවුනන් සමඟ සාකච්ඡා කකො  අවන  සහකය ගය ්බා ී ම  සියළුම මාණ්ඩලික 

ිය්ධාරීන් ක යුුර කර ඇත. මී  අමතරව කමම පද්ධතිය සඛවර්ධනය සඳහා පකම කරන ්ය 

විකනේෂ භාණ්ඩාගාර ිය්ධාරීන් කණ්ඩායම ියකය ජ්යනය කළ අප කයපාර්තක ලන්ුරකද ිය්ධාරීන් 

විසින් ඉහත ජකකව්  අයා් පුහුණුවී ල සහ ජවාකයි  ්රියාකාරීකමවය ස ලබන්ධ පරීක්ෂණ වාර 

සඳහා 2016 වර්ෂය ුරළ පැය 280 ක  අධික කා්යක් කැප කර ඇත.  
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