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01 පරිච්ෙඡ්දය - ආයතනික පැතිකඩ / කියාවට නැංවීෙම් සාරාංශය 
 
1. හැඳින්වීම 
 
2019 වසෙර්දී 70 වන සංවත්සරය සැමරූ ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 1948 අංක 20 දරන ආගාමික 
හා  විගාමික පනත හා එහි සංෙශෝධනයන්ෙග්ද, 1956 ආගාමික හා විගාමික පනතට අදාළව සැකසූ ෙරගුලාසි 
හා එහි සංෙශෝධනයන්ෙග්ද, පුරවැසිභාවය පදානය කිරීමට අදාළ පනත්වල විධිවිධානයන් යටෙත් ද ලද 
ෛනතික අධිකාරිය මත කියාත්මක ෙව්. 
 
ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් ශී ලාංකීය පුරවැසියන් ෙනොවන තැනැත්තන් ෙමරටට ඇතුළුවීම හා පිටවීම 
විධිමත්ව පාලනය කිරීම හා විෙද්ශිකයන්ට වීසා නිකුත් කිරීම, ශී ලාංකීය අනන්යතාවය විෙද්ශියන්හිදී තහවුරු 
කිරීම සඳහා ශී ලාංකීකයන්ෙග් අවශ්යතාවය මත විෙද්ශ ගමන් බලපත් නිකුත් කිරීම, විෙද්ශයන්හි උපත ලබන 
ශී ලාංකීය පුරවැසියන්ෙග් දරුවන් සඳහා සහ ෙමරට පුරවැසිභාවය ඉල්ලුම් කරන තැනැත්තන් සඳහා 
පුරවැසිභාවය පදානය කිරීම ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්ය භාරය ෙව්. 
 
ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරිමට අදාළ පත්යන්ත පාලනෙය්දී ද අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුමය කාර්ය 
භාරයන් තුළදී ද නවීන තාක්ෂණ කමෙව්දයන් භාවිතෙයන් ෙසේවාලාභීන්ට වඩා කාර්යක්ෂම හා සුහදශීලි 
ෙසේවයක් සපයාදීමට කාර්ය මණ්ඩලය නිරන්තරෙයන් කැපවී කියා කරයි. 
 
එෙසේම අෙගෝස්තු මස සිට රටවල් 48 ක් සඳහා වීසා ගාස්තු අය කිරීම නිදහස් කර තිබුණ ද 2019 වසර තුළදී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ජාතික ආදායම සඳහා රුපියල් බිලියන 14.054 ක් රැස්කර දීමට හැකියාව ලැබී තිබුණි. 
 
ෛනතික අධිකාරිය 
 
 ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවර 

 1948 අංක 18 දරන පුරවැසි පනත සහ ඊට අදාළ සංෙශෝධන 

 1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත සහ ඊට අදාළ සංෙශෝධන 

 1949 අංක 03 දරන ඉන්දියානු හා පකිස්ථානු පදිංචිකරුවන්ෙග් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පනත  

 1956 ආගාමික හා විගාමික නිෙයෝග සහ ඊට අදාළ සංෙශෝධන 

 1967 අංක 14 දරන ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම කියාවට නැංවීෙම් පනත හා ඊට අදාළ සංෙශෝධන 

 1988 අංක 39 දරන අෙද්ශිකයන්ට පුරවැසිභාවය පදානය කිරීෙම් පනත 

 2003 අංක 35 දරන ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය  පදානය කිරීෙම් 

පනත 

 2008 අංක 38 දරන චීන සම්භවයක් සහිත තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය  පදානය කිරීෙම් පනත 
 

 ඉහත පනත්වලට අදාළ සියලුම ෙරගුලාසි හා නිෙයෝග  

 ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලබන චකෙල්ඛ  හා උපෙදස්  
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1.2 දැක්ම, ෙමෙහවර, ආයතනෙය් අරමුණු 
 
දැක්ම 
 
කලාපෙය් පමුඛතම ආගමන හා විගමන ෙසේවාව බවට පත්වීම 
 
 
ෙමෙහවර     
 
ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ පස්තා සලසමින්, 
රටින් බැහැරවන්නන් හා රටට ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරීම හා පුරවැසි ෙසේවා සැපයීම 

අරමුණු 

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් පධාන පාර්ශ්වකරුෙවක් ෙලස කටයුතු කිරීම. 

ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුකූලව නම් කරන ලද ෙතොටුපළ හරහා නීත්යනුකූලව ඇතුළුවීම හා පිටවීම 
ඵලදායී ෙලස කළමනාකරණය කිරීම. 

ශී ලාංකික අනන්යතාවය විෙද්ශයන්හිදී තහවුරු කිරීම. 

ෙසේවාලාභීන් සඳහා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් සැපයීම තුළින් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
විශිෂ්ටතම රාජ්ය ආයතනය බවට පත්වීම. 

 
1.3  පධාන කාර්යයන් 
 
ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන තැනැත්තන් ශීලංකාවට ඇතුළුවීම පාලනය කිරීම හා පිටවීම 

 විධිමත් කිරීම සහ ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන ෙනොමනා තැනැත්තන් රටින් ඉවත් කිරීම 
 

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පදානය කිරීම 
 

ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය පදානය කිරීම 
 

ශී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා විෙද්ශ ගමන් බලපත්  නිකුත් කිරීම  
 

විෙද්ශිකයින් සඳහා වීසා බලපත්  නිකුත් කිරීම 
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 1.5 අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ෙදපාර්තෙම්න්තු/ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන                  

අංශ/ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් පවතින පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන අංශ හා ශාඛාවන් 

01. පාලන අංශය 

02. ගමන් බලපත් අංශය 

03. පතිපත්ති, සංවර්ධන 
      හා පතිසංස්කරණ 

04. වීසා හා පත්යන්ත  
      පාලන අංශය 

05. පුරවැසි අංශය 

06. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 

07. ගිණුම් අංශය 

08. අභ්යන්තර විගණන අංශය 

පාලන ශාඛාව 
පුහුණු හා සංවර්ධන ශාඛාව 
පසම්පාදන ශාඛාව 
ඵලදායීතා පවර්ධන ඒකකය 

ගමන් බලපත ශාඛාව 
පාෙද්ශීය කාර්යාල (මහනුවර, මාතර, කුරුණෑගල සහ වවුනියාව) 
ගමන් බලපත සැකසීෙම් ශාඛාව 
ගමන් බලපත සංෙශෝධන ශාඛාව 
විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ශාඛාව 
තැපැල්  ශාඛාව 

පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ  ශාඛාව 
ඉන්දු ලංකා පුරවැසි ශාඛාව 
නීති  ශාඛාව 

වීසා ශාඛාව 
ෙතොටුපළ ශාඛාව 
විමර්ශන ශාඛාව 
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01. පාලන අංශය 
 

පාලක (පාලන) ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් පහත ශාඛාවන් කියාත්මක ෙව්.   

 

01.1 පාලන ශාඛාව 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාමාන්ය පරිපාලනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු වාහන 
පරිහරණය, කළමනාකරණය හා නඩත්තු කටයුතු ෙමම ශාඛාව යටෙත් කියාත්මක ෙව්.  
 

01.2  පුහුණු හා සංවර්ධන ශාඛාව 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමස්ත අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහා දායකත්වය ලබා ෙදන  කාර්ය මණ්ඩලෙය් කාර්ය 
සාධනය හා අභිෙපේරණය ඉහළ නැංවීම සහ පශස්ත මහජන ෙසේවාවක් ලබා දීෙම්දී ඒ සඳහා වන විවිධ 
කියාකාරකම් හඳුනාගැනීමට හා කියාත්මක කිරීමට සහාය දැක්වීම, පුහුණු හා සංවර්ධන ශාඛාෙව් අරමුණ ෙව්. 
 

01.3 පසම්පාදන ශාඛාව 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ සියලුම පසම්පාදන කටයුතු ඉටුකරනු ලබන්ෙන් ෙමම ශාඛාව විසිනි.  ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වාර්ෂිකව අවශ්ය කරන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් නිවැරදිව හා විනිවිදභාවෙයන් යුතුව රජෙය් 
පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහය හා ඊට අදාළ නීති රීති අනුගමනය කරමින් පසම්පාදනය කිරීම  ෙමම 
ශාඛාෙව් අරමුණ ෙව්. 
 

01.4  ඵලදායිතා පවර්ධන ඒකකය 
 

විශිෂ්ඨතම ෙසේවාවක් ලබාෙදන ආයතනයක් ෙලස වසර ගණනාවක් අඛණ්ඩව සම්මානයන්ෙගන් ඇගයීමට 
ලක්ව ඇති ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවාවන් තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව පවත්වා ගැනීෙම් 
අරමුණින් 2017 වර්ෂෙය්දී ෙමම ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලදී. 
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02. ගමන් බලපත අංශය 
 

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහජනයා සමග වඩාත් සමීපතම අංශය ෙමන්ම විශාලතම අංශය 
වන්ෙන් ගමන් බලපත් අංශයයි. පාලක (ගමන් බලපත්) ෙග් සෘජු අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක වන ෙමම 
අංශය, ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට විෙද්ශ රටවලට ගමන් කිරීම සඳහා, විෙද්ශයකදී ශී ලාංකික අනන්යතාව 
පිළිබිඹු වන ජාත්යන්තර පමිතීන් හා නිර්ණායකයන්ට අනුගත ගමන් බලපත නිකුත් කිරීෙම් පමුඛ වගකීම දරනු 
ලබයි. පුරවැසියන්ෙග් පමුඛ අවශ්යතාවන් හඳුනාගනිමින් සාමාන්ය ෙසේවය යටෙත් සහ එක් දින ෙසේවය යටෙත් 
ගමන් බලපත නිකුත් කරනු ලබන ෙමම අංශෙය් කටයුතු මහනුවර, මාතර, කුරුණෑගල  සහ වවුනියාව යන 
පාෙද්ශීය කාර්යාල 04 මගින් ජාල ගතකර දියත් කරනු ලැෙබ්. ෙමම  පාෙද්ශීය කාර්යාල නිෙයෝජ්ය /සහකාර 
පාලකවරුන් 4 ෙදෙනකුෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක ෙව්. ගමන් බලපත නිකුත් කිරීෙම් එක් දින ෙසේවාව 
කියාත්මක වන්ෙන් පධාන කාර්යාලෙය් පමණි. ෙමම අංශය යටෙත් ශාඛාවන් 05ක් කියාත්මක ෙව්. 
 

02.1  ගමන් බලපත ශාඛාව 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත වැඩිම ෙසේවාලාභීන් පිරිසක් පැමිෙණනු ලබන්ෙන් ෙමම අංශයට වන අතර එය දිනකට 
2500 ක් පමණෙව්. මහජනතාව ෙවත වඩාත් සමීප, කාර්යක්ෂම හා කඩිනම් ෙසේවාවක් සැපයීෙම් අරමුණින් එක් 
දින ෙසේවාව හා සාමාන්ය ෙසේවාව යටෙත් ගමන් බලපත් නිකුත් කිරීම සිදු ෙව්.  
 

එෙසේම සාමාන්ය ෙසේවය යටෙත් භාර දී ඇති ඉල්ලුම්පත් වලට අදාළ ගමන් බලපත් නියමිත දිනට  සකස් වී 
ෙනොතිබුණ විට හදිසි අවශ්යතාවය මත ලබා ගැනීම සඳහා පැමිෙණන අයදුම්කරුවන්ට “එදිනම නිකුත් කිරිෙම් 
කමය” යටෙත් ගමන් බලපත්  සකස් කර දීම ද ෙමම ශාඛාව මගින් සිදු කරනු ලබයි. 
 

2019 වර්ෂෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද සියලුම ගමන් බලපත් සංඛ්යාව  

රාජ්ය 
තාන්තික 

රාජකාරී 
සියලු 
රටවල් 

මැද 
ෙපරදිග 

හදිසි 
සහතික 

හඳුනාගැනී
ෙම් 

සහතික 
එකතුව 

314 1585 545883 3916 19674 01 571373 
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02.2  ගමන් බලපත සැකසුම් ශාඛාව  
 

ගමන් බලපත ශාඛාෙවන් සහ විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ශාඛාෙවන් නව ගමන් බලපත සකස් කිරීම සඳහා සැකසුම් 
ශාඛාව ෙවත ෙයොමු වන අයදුම්පත අදාළ පරීක්ෂා කිරීම් වලින් අනතුරුව පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරනු 
ලබයි. 
 

දත්ත ඇතුළත් කිරීම (Data Entry),  ඒවා නැවත පරීක්ෂා කිරීම (Validate),  ඡායාරූප හා අත්සන් 
පරිෙලෝඛනය කිරීම (Capture),   මුදණය කිරීම (Print), මුදණය කරන ලද ගමන්  බලපතවල ෙවනස් කිරීම් 
සහ නිරීක්ෂණ ඇෙතොත් ඒවා ගමන් බලපතෙය් 4 වන පිටුෙව් මුදණය කිරීම (Observation Print),  තත්ත්ව 
පාලනය කිරීම (Quality Assurance),  ගමන් බලපත ලැමිෙන්ටින් කිරීම, සැසඳීම හා  4 වන පිටුව සක්ෑන් 
කිරීම (Compare & 4th  Page Scan)  සහ අවසාන තත්ත්ව පරීක්ෂාව (Quality Confirm) සිදු කර ඉන් 
අනතුරුව එක්දින ෙසේවය යටෙත් නිකුත් කරන ගමන් බලපත් නිකුත් කිරීෙම් කවුළු ෙවතත්, සාමාන්ය ෙසේවය 
යටෙත් නිකුත් කරන ගමන් බලපත් තැපැල් ශාඛාව ෙවතටත්, විෙද්ශ දූත මණ්ඩල හරහා ලැෙබන අයදුම්පත් 
ෙවනුෙවන් නිකුත් කරන ගමන් බලපත් විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ශාඛාවටත් යවනු ලබයි. 

මීට අමතරව සංෙශෝධන කටයුතු සඳහා ෙයොමු ෙකෙරන අයදුම්පත අදාළ පරීක්ෂා කිරීම් වලින් අනතුරුව දත්ත 
ඇතුළත් කිරීම (Data Entry),  ඒවා නැවත පරීක්ෂා කිරීම (Validate)  හා සංෙශෝධන 4 වන පිටුෙව් මුදණය 
කිරීම (Observation Print) ද සිදු කරනු ලබයි. 
 

02.3  ගමන් බලපත සංෙශෝධන ශාඛාව 
 

නිකුත් කරන ලද ගමන් බලපතවලට අදාළව ගමන් බලපතධාරීන් පසුව කරන ඉල්ලීම් සලකා බලා විවිධ 
කාණ්ඩ යටෙත් සංෙශෝධන ගමන් බලපතයට අතුළත් කිරීම ෙමම ශාඛාව  මගින් සිදුකරනු ලබයි. 
 

2019 වර්ෂය තුළ සිදුකරනු ලැබූ සංෙශෝධන සංඛ්යාව 

02.4 විෙද්ශ දුත මණ්ඩල ශාඛාව 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ට ගමන් බලපත නිකුත් කිරීම ෙමම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි. විෙද්ශ දූත 
මණ්ඩල මගින් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු ෙකෙරන අයදුම්පත් 
සඳහා සකස් කළ නව ගමන් බලපත් නැවත විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා  විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ෙවත 
ෙයොමු කරන අතර විෙද්ශ දූත මණ්ඩල මගින් අදාළ අයදුම්කරුවන් ෙවත නිකුත් කිරීම සිදු කරයි. 

 

ජ
න
ව
ාරි

 

ෙ
ප
බ
රව

ාරි
 

ම
ාර්
තු

 

අඅ
ෙ
ප
ල්

 

ම
ැයි

 

ජූ
නි

 

ජූ
ලි

 

අෙ
ග
ෝස්
තු

 

ස
ැප්
ත
ැම්
බ
ර් 

ඔ
ක්
ෙ
ත
ෝබ
ර් 

ෙ
න
ොව
ැම්
බ
ර් 

ෙ
දස
ැම්
බ
ර්ද

 

එ
ක
තු
ව 

4076 3646 3938 2801 3615 3392 4725 4109 3501 4361 3593 3747 45504
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2019 වර්ෂය තුළ ෙමම ශාඛාව මගින් නිකුත් කරන ලද ගමන් බලපත සංඛ්යාව 

මාසය සංඛ්යාව 

ජනවාරි 3785 

ෙපබරවාරි 2681 

මාර්තු 4035 

අෙපේල් 4088 

මැයි 5448 

ජුනි 3858 

ජූලි 3684 

අෙගෝස්තු 3778 

සැප්තැම්බර් 3593 

ඔක්ෙතෝමබර් 4052 

ෙනොවැම්බර් 3142 

ෙදසැම්බර් 2950 

එකතුව 45094 

2.5  තැපැල් ශාඛාව 
 

සාමාන්ය ෙසේවය යටෙත් සකස් කරනු ලබන ගමන් බලපත් අයදුම්කරුවන්ට පමාදයකින් ෙතොරව ලියාපදිංචි 
තැපෑල මගින් යැවීම ශාඛාෙව් පධාන කාර්යය ෙව්. 
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 03. පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ අංශය  
 

පාලක (පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංසක්රණ)/ නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස් (ඉන්දු ලංකා) ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් 
පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ ශාඛාව,  ඉන්දු ලංකා පුරවැසි ශාඛාව හා නීති ශාඛාව කියාත්මක ෙව්. 
 

03.1 පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ ශාඛාව 
 

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංවර්ධන හා පතිපත්ති සම්පාදන කටයුතු වඩාත් සැලසුම් සහගතව හා 
වඩා විධිමත් අයුරින් කියාත්මක කිරීෙම් අරමුණින් ෙමම ශාඛාව සථ්ාපිත කර ඇත. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මූලික 
කාර්යයන් ඉටු කිරීෙම්දී අදාළ වන පතිපත්ති/සැලසුම් සකස් කිරීම, ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ නීති, අණ පනත් 
සංෙශෝධනය, චකෙල්ඛ හා කාර්ය පටිපාටි සකස් කිරීම හා නිකුත් කිරීම, ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශ සකස් කිරීම හා අනුමැතිය ලබාගැනීම. ෙවනත් අමාත්යාංශවල අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශ 
සඳහා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම, කාර්ය සාධන වාර්තා, පගති වාර්තා හා වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම, 
ෙමෙහයුම් අත්ෙපොත් සකස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම, ෙමම අංශෙය් පමුඛ කාර්යයන්ය. 

 

03.2 ඉන්දු ලංකා පුරවැසි ශාඛාව 
 

පාලක ජනරාල්වරයා නිල බලෙයන් ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙකොමසාරිස් ධූරය 
දරන අතර ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස් වශෙයන් පාලක 
(පතිපත්ති, සංවර්ධන හා පතිසංස්කරණ) කටයුතු කරයි.  

1949 අංක 03 දරන ඉන්දියානු හා පකිස්තානු පදිංචිකරුවන්ෙග් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පනත,  1967 අංක 14 
දරන ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම කියාවට නැංවීෙම් පනත, 1988 අංක 39 දරන අෙද්ශිකයන්ට පුරවැසිභාවය පදානය 
කිරීෙම් පනත හා 2003 අංක 35 දරන ඉන්දියානු සම්භවය ඇති තැනැත්තන්ට පුරවැසිභාවය පදානය කිරීෙම් 
පනත යන  පනත්වල සඳහන් සුදුසුකම් සපුරන තැනැත්තන්ට එම පනත් කියාත්මක වූ දිනෙයහි සිට 
බලපවත්වන පරිදි ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය හිමි වී ඇත. ශී ලංකාෙව් වාසය කරන ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත 
තැනැත්තන් ෙවත පුරවැසිභාවය පදානය කිරීම හා ඊට ආනුෂාංගික කාර්යයන් ඉටු කිරීම ෙමම අංශෙය් කාර්ය 
භාරය ෙව්.  
 

03.3 නීති ශාඛාව 

 

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යානුබද්ධ අණපනත් මගින් ලැබී ඇති ෛනතික අධිකාරිය 
කියාෙව් ෙයදවීමට අවශ්ය උපෙදස ්හා සහාය ලබා දීමටත්, අවශ්යතාවයන් අනුව අදාළ අණපනත් සංෙශෝධනය 
කිරීමට කටයුතු කිරීම මගින් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමටත් සහාය වීම ෙමම 
ශාඛාෙව් කාර්යභාරය ෙව්. 
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04. වීසා හා පත්යන්ත පාලන අංශය 
 

පාලක (වීසා හා පත්යන්ත පාලන) ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙමම අංශය කියාත්මක ෙව්. වීසා කටයුතු  වීසා 
ශාඛාව  මඟින්ද,  පත්යන්ත පාලන කටයුතු ෙතොටුපල හා විමර්ශන ශාඛා  මගින් ද  කියාත්මක ෙව්. 
 

04.1 වීසා ශාඛාව 
 

1948 අංක 20 දරණ ආගාමික හා විගාමික පනෙත් III ෙකොටස මගින් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් ෙනොවන 
තැනැත්තන් ශී ලංකාවට ඇතුළුවීම පාලනය කරයි. ඒ යටෙත් 1956 ආගමන හා විගමන ෙරගුලාසි අංක 02 
සිට අංක 35 පකාරව ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි ශී ලංකාවට පැමිෙණන විෙද්ශිකයන් සඳහා 
ෙමරට තුළ නීත්යානුකූලව රැදී සිටීමට වලංගු වීසා බලපත් නිකුත් කිරීම හා වීසා දිර්ඝ කිරීම  ෙමම අංශය 
මඟින් සිදු ෙකෙර්.  
 

2019 වර්ෂය තුළ විද ත් සංචරණ අනුමැතීන් ලබා දීම්, නව වීසා නිකුත් කිරීම් සහ දීර්ඝ කිරීම් වලට අදාළ 
පගතිය පහත පරිදි ෙව්.  

04.2  ෙතොටුපළ ශාඛාව 
 

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි ආර්ථික සංවර්ධනය පශසත් මට්ටමක පවත්වාෙගන යමින් ශී ලංකාෙව් 
අනුමත ෙතොටුපළ හරහා ෙමරටට පැමිෙණන හා ෙමරටින් පිටව යන විෙද්ශිකයන්ට ෙමන්ම ශී ලාංකිකයන්ට ද 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා දීම සහ ෙතොටුපළ හරහා සිදුවන මගීන්ෙග් ආගමන විගමන කටයුතු පාලනය කිරීම 
(පත්යන්ත පාලනය) ෙමම ශාඛාව මගින් සිදු වන අතර එයට අදාළ පහසුකම් සැපයීම, ෙවනත් ආධාරක ෙසේවා 
සැපයීම සහ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම ද ෙමම අංශෙයන් සිදු කරනු ලබයි. 

 
  ශී ලංකාවට පැමිෙණන හා ශී ලංකාෙවන් පිට වන මගීන්ෙග් නිෂ්කාශන කටයුතු ඉටු කිරීම. 
 
 විෙදස් රටවල තානාපති කාර්යාල ශී ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කර ෙනොමැති රටවල් සඳහා ඇතුළු 

වීමට අවශ්ය වීසා ලබා ගැනීම අවශ්ය  වන පුද්ගලයන්ෙග් ගමන් බලපත් අදාළ තානාපති 
කාර්යාල ඇති රටවල් ෙවත තැපැල් මගින් යැවීම (කුරියර් කිරීම) සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම. 

 

 ශී ලංකාෙව් අනුමත වරායක නැංගුරම් ලා තිෙබන නැවක නාවික කාර්ය මණ්ඩලයට 
තාවකාලිකව ෙගොඩබිමට පැමිණීමට අවසර පත නිකුත් කිරීම. 

 

 ශී ලංකාවට පැමිෙණන විෙද්ශික නාවික කාර්ය මණ්ඩල  සඳහා බැඳුම්කර (ස්ටිකර්) නිකුත් 
කිරීම. 

 

විස්තරය 2019 
ඉ -  සංචරණ අනුමැතිය ලබා දීම් 1533386 
වාස වීසා නිකුත් කිරීම් 22600 
වාස වීසා දීර්ඝ කිරීම් 34596 
ෙකටි කාලීන වීසා දීර්ඝ කිරීම්   (සංචාරක , ව්යාපාරික සහ බහුවාර පිවිසුම් විසා) 61031 
සාර්ක් වීසා 619 
ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීම ෙහේතුෙවන් වීසා අවශ්යතාවෙයන් මුදා හැරීම්                
(ශී ලාංකික) 

1488 

එකතුව 1653720 
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 විෙද්ශ ගත වූ මගීන්ෙග්  ආගමන විගමන ෙතොරතුරු ඇතුළත් ලිපි විවිධ ආයතනවල අවශ්යතාවය 
අනුව නිකුත් කිරීම. 

 

 ශී ලංකාවට විද ත් සංචරණ අනුමැතිය  (ETA) ෙනොමැතිව පැමිෙණන සංචාරකයන්හට 
ෙතොටුපළවලදී විද ත් සංචරණ අනුමැතිය  (ETA) ලබා දීම. 

 

 උසාවි මගින් නිකුත් කර ඇති රටින් පිටවීම හා ෙමරටට පැමිණීම තහනම් නිෙයෝග කියාත්මක 
කිරීම හා ෙවනත් ආයතන මගින් පුද්ගලයන් රටින් පිටවීම හා රටට පැමිණීම පිළිබඳව විමසා 
එවන ලිපි සම්බන්ධ රාජකාරී 

 

 ශී ලංකාෙවන් පිටවීෙම්දී හා ශී ලංකාවට පැමිණිෙම්දී ෙතොටුපළවලදී මගීන් විසින් සම්පූර්ණ කළ 
යුතු ආගමන/ විගමන පතිකා නිකුත් කිරීම. 

 

 ෙතොටුපළවලට අනුයුක්ත ආගමන හා විගමන නිලධාරීන්ෙග් ෙසේවාවන් ෙමෙහය වීම, 
අධීක්ෂණය කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම. 

 

අනුමත ඇතුළුවීෙම් හා පිටත්වීෙම් ෙතොටුපළ 
 

 1.  බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපළ - කටුනායක 

 2. මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපළ - මත්තල 

 3. ෙකොළඹ ගුවන් ෙතොටුපළ - රත්මලාන 

 4. ෙකොග්ගල ගුවන් ෙතොටුපළ 

 5. යාපනය ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපළ 

 6. ෙකොළඹ වරාය  

 7. ගාල්ල වරාය  

 8. රුහුණු මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය 

 9. තිකුණාමල වරාය 

10. තෙල්මන්නාරම් ජැටිය 

 11. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වරාය 

 12. ඔලුවිල් වරාය 
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ෙතොටුපල පැමිණි 

සංඛ්යාව 
පිටත් වූ 
සංඛ්යාව එකතුව 

කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ 3,392,073 3,446,467 6,838,540 

හම්බන්ෙතොට වරාය 2,098 1,688 3,786 

මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ 149 237 386 

ෙකොළඹ වරාය 80,570 81,587 162,157 

ගාල්ල වරාය 17,731 14,131 31,862 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වරාය 178 180 358 

තිකුණාමලය වරාය 3,830 3,029 6,859 

රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුපළ 121 125 246 

තෙල්මන්නාරම් ජැටිය - - - 

යාපනය ගුවන් ෙතොටුපළ 825 936 1,761 

එකතුව 3,497,575 3,548,380 7,045,955 

04.3 විමර්ශන ශාඛාව 
 

1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත හා ඒ යටෙත් පනවන ලද 1956 ආගමන විගමන ෙරගුලාසි 
සහ ජාත්යන්තර නීතිවලට අනුකූල වන පරිදි ශී ලංකාවට ඇතුළුවන හා එහි රැඳී සිටින විෙද්ශිකයන්ෙග් 
කියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීම, ආගාමික හා විගාමික නීති උල්ලංඝනය කරමින් රැඳී සිටින විෙද්ශිකයන් 
පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කර අත්අඩංගුවට ගැනීම, රඳවා තබා ගැනීම, රටින් ඉවත් කිරීම ෙහෝ රටින් පිටුවහල් කිරීම 
සඳහා අවශ්ය විමර්ශන කටයුතු ෙමෙහයවීම සහ නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීම ෙමම අංශය මගින් සිදුකරනු 
ලැෙබ්. 
 
 

2019 වසෙර් විමර්ශනයට ලක් කළ හා ඉන් පසුව රටින් ඉවත් කළ විෙද්ශිකයන් සංඛ්යාව පහත පරිදි ෙව්. 

මාසය විමර්ශනය කළ 
සංඛ්යාව ඉවත් කළ සංඛ්යාව 

ජනවාරි 210 103 
ෙපබරවාරි 190 112 
මාර්තු 337 108 
අපිෙයල් 209 57 
මැයි 236 73 
ජූනි 162 75 
ජූලි 131 50 
අෙගෝස්තු 90 75 
සැප්තැම්බර් 140 68 
ඔක්ෙතෝබර් 63 49 
ෙනොවැම්බර් 116 80 
ෙදසැම්බර් 81 48 

එකතුව 1965 898 

එක් එක් ෙතොටුපළවල් හරහා පැමිණි හා පිටත් වූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව - 2019 
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05. පුරවැසි අංශය 
 

1948 අංක 18 දරන පුරවැසි පනතින් පුරවැසි අංශය සඳහා ව්යවසථ්ාපිත බලය ලැබී ඇත.  පුරවැසි පනත 
කියාත්මක කිරීෙම් විධායක නිල බලය ලැෙබන්ෙන් අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය්, අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයාටය. පුරවැසි පනෙත් පතිපාදන සහ විධායක කියාපටිපාටි ආගාමික හා විගාමික පනතින් පාලනය 
වන විෙද්ශ දූත මණ්ඩල හරහා ගමන් බලපත නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන නිසා 
පුරවැසි අංශය ආගමන හා විගමන ෙදපාර්ෙම්න්තුෙවහි සථ්ාපිත කර ඇත. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් 
විධායක බලතල සහකාර ෙල්කම්වරයකු මගින් කියාත්මක වන අතර එම බලතල ද පුරවැසි අංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
පාලකවරයකු මගින් කියාත්මක ෙව්. 
 

2019 වර්ෂෙය් දී ෙමම අංශය විසින් අත් කරගත් පගතිය පහත පරිදි ෙව්. 
 
පුරවැසි පනත අනුව සහ නිකුත් කරන ලද සහතික පත් සංඛ්යාව 

වගන්තිය නිකුත් කළ සහතික පත් සංඛ්යාව 

5(2) වගන්තිය 11533 

8 වගන්තිය 03 

11 වගන්තිය 22 

12 වගන්තිය 04 

19(2)/ 19(3) වගන්තිය 9147 

20 වගන්තිය 58 
එකතුව 20767 

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පදානය කිරීම 2019 

විස්තරය 2019 

පුරවැසි පනෙත් 19(2) වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පුරවැසිභාවය නැවත ලබා ගැනීම. 4791 

පුරවැසි පනෙත් 19(3) වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පුරවැසිභාවය රඳවා තබා ගැනීම. 4356 

එකතුව 9147 

ද්විත්ව පුරවැසි සහතික පදානය - 2019 
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06. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 

පාලක (ෙතොරතුරු තාක්ෂණ) ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙමම අංශය කියාත්මක ෙව්.  
 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශ ෙය් මූලික වගකීම වන්ෙන් දැනට පවත්නා මෘදුකාංග හා දෘඬාංග බාධාවකින් ෙතොරව 
පවත්වා ෙගන යාම සහ මහජනතාවට උපරිම ෙසේවා පහසුව හා රජයට පශස්ත පිරිවැයක් දැෙරන පරිදි නව 
කමෙව්ද හඳුන්වා ෙදමින් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම ෙව්. 
 

එෙමන්ම, ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරිගණක පද්ධතිය සදහා ෙසේවා සපයන බාහිර ආයතන සමග නිසි පරිදි 
ගිවිසුම් යාවත්කාලීන කිරීම සහ ගිවිසුම් පකාරව කටයුතු පවත්වාෙගන යාම අධීක්ෂණය කිරීම ද  ෙමම 
අංශෙය් තවත් කර්තව්යයක් ෙව්. 
 

ෙමයට අමතරව පහත කාර්යයන්ද ෙමම අංශය මඟින් සිදු කරනු ලැෙබ්. 

 

  උසාවි නිෙයෝග මත මගීන්ෙග් ගුවන් ගමන් කටයුතු යාවත්කාලීන කිරීම. 
 

  පාලක (ගමන් බලපත්) ෙග් නිෙයෝගය පරිදි විෙද්ශ ගමන් බලපත් අසාදු ෙල්ඛන ගත කිරීමට අවශ්ය 
කටයුතු කිරීම 

 

  අස්ථාන ගතවූ ෙහෝ ෙසොරකම් කරන ලද ගමන් බලපත් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම.  
 

  2019 වසර තුළදී මධ්යම ෙතොරතුරු කාර්යංශය හා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල ම ගින් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
එවන ලද ගමන් බලපත් 12681 ක් සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කර ජාත්යන්තර ෙපොලීසිෙය් දත්ත 
පද්ධතියට ෙයොමු කර ඇත. 

 

  ශී ලාංකිකයන්ට වීසා ලබා දීෙම්දී විෙද්ශ ගමන් බලපතෙය් නිරවද්යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 
ලංකාෙව් පිහිටි තානාපති කාර්යාල මගින් සිදු කරන ඉල්ලීම් සඳහා පතිචාර දැක්වීම. 2019 වසෙර්දී 
එවැනි ඉල්ලීම් 1278 ක් සඳහා පතිචාර දක්වා ඇත. 
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07. ගිණුම් අංශය 
 

පධාන ගණකාධිකාරීෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක ෙව්. 

 
 

මුල්ය කළමනාකරණය 
 

ආගමන හා විගමන ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් මුල්ය කළමනාකරණය මුදල් අංශෙය් පධාන කාර්යභාරය ෙව්. ආදායම් 
උපයන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වන ෙමහි ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ කළමනාකරණය, රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් 
අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු නියමිත සීමාවන් තුළ පවත්වාෙගන යාම, භාණ්ඩාගාර චකෙල්ඛ පකාරව ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික/මාසික වාර්තාවන් (වාර්ෂික අයවැය ඇසත්ෙම්න්තුව, වාර්ෂික ආදායම් 
ඇස්තෙම්න්තුව, විසර්ජන ගිණුම, මාසික ගිණුම් සාරාංශ)  පිළිෙයල කර නියමිත දිනයන්හි  භාණ්ඩාගාරය ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීම සහ මුදල් ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව මුල්ය කටයුතු ෙමෙහයවීම ෙමම අංශය තුළින් සිදුවන පධාන 
කාර්ය භාර්ය ෙව්.  
 

8. අභ්යන්තර විගණන අංශය 
 

පධාන අභ්යන්තර විගණක ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ෙමම අංශය කියාත්මක ෙව්. 
 

අරමුණු 
 

 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් කටයුතු පිළිබඳව පවත්වන අභ්යන්තර පාලන කමයට සහභාගී වී එම 
කටයුතුවල වැරදි හා වංචා වැළැක්වීමට සහ අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්යන්තර 
ෙසෝදිසිෙයහි විධිමත්බව  හා පමාණවත් බව පිළිබඳව අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් 
පවත්වා ෙගන යාම. 

 

 ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නියම ෙකරුණු ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් භාරගන්නා ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති 
සහ ෙයෝජනාකම කියාත්මක කිරීෙමහි හා සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීෙමහි ලා ලබා ඇති පගතිය 
නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීෙම් නිලධාරියාට සහ පගති අන්ෙව්ෂණ කමිටුවට සහාය වීම. 

 

 උචිත අවසථ්ාවලදී ෙමම කර්තව්යයන්හි නිරත අයවලුන් සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සහ පගති/
අන්ෙව්ෂණ කමිටුව අතර සම්බන්ධ කාරකය ද වශෙයන් කියා කිරීම. 

 

කාර්ය භාරය 
 

 වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ කියාත්මක වන අභ්යන්තර ෙසෝදිසි හා පාලන 
කමය සැලැස්ම අතින් ෙමන්ම තත්ය කියාකාරිත්වය අතින් ද සාර්ථක දැයි ෙසොයා බැලීම. 

 

 ගිණුම් සහ ෙවනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශච්ය කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙතොරතුරු සැපෙය් දැයි 
ෙසොයා බැලීම. 

 

 කාර්ය මණ්ඩලයට පවරා ඇති වගකීම් ඉටුකිරීෙමහි ලා ඔවුන්ෙග් කාර්ය සාධනෙයහි ගුණාත්මකතාව 
ඇගයීම. 

 

 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වත්කම්, සියලුම ආකාරෙය් අලාභ හානිවලින් ෙකොතරම් දුරට ආරක්ෂා කර 
ඇත්දැයි ෙසොයා බැලීම. 
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 රජෙය් ආයතන සංගහය, රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසි සහ රාජ්ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්යාංශය 
විසින් සහ භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින්වර නිකුත් කර ඇති පරිපූරක උපෙදස් ද පිළිපදිනු 
ලැෙබ්දැයි ෙසොයා බැලීම. 

 

 නාස්තිය, නිෂ්කාර්ය ධාරිතාව සහ පමණ ඉක්මවා ෙකෙරන වියදම් වැළැක්වීමට ෙමන්ම 
අනාවරණය කර ගැනීමට ෙතෝරාගනු ලබන අභ්යන්තර පාලන කමෙය් සාර්ථකත්වය ෙසොයා 
බැලීම. 

 

 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගිණුම් පරිපාටිය සහ කිසියම් මුදල් වැයවීමකට තුඩුෙදන එකී ෙමෙහයුම් 
පරීක්ෂා කිරීම සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙද්පළ හා වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ෙලස 
අරපිරිමැස්ෙමන් යුතුව විධිමත් ෙලස පරිහරණය කරන්ෙන්දැයි ෙසොයා බැලීම හා  අවශ්ය 
අවස්ථාවලදී විෙශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම. 

 

 ශිල්පීය ෙහෝ ගිණුම්කරණ දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් බාහිරව කළමනාකරණ දෘෂ්ඨිෙකෝණයකින් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමෙහයුම් කාර්යයන් පිරික්සා බැලීම සහ ඒ පිළිබඳව  වාර්තා කිරීම. 

 

 වැඩ, ෙයෝජනා කම සහ ව්යාපෘතිවල පගතිය සහ ඒ පිළිබඳ වැඩ සටහන් සහ කාල සටහන් 
ෙකොෙතක් දුරට ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ෙකෙරහි ෙයොමු වී ඇත්දැයි ඇගයීමක් 
කිරීම. 

 

 වැඩ කියාත්මකවීම පමාද වීමට තුඩු ෙදන ගැටලු ක්ෙෂේතයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන ස්ථානික 
විමර්ශන පැවැත්වීම. 

 
 එවැනි ෙමෙහයුම් කාර්යයන් අධීක්ෂණය කීරීෙමහි  ලා භාවිතා කරනු ලබප පාලනයක් ඇගයීම හා 

සමාෙලෝචනය කිරීම. 
 

1.6  අමාත්යාංශය/ ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ පළාත් සභාව යටෙත් පවතින ආයතන/ අරමුදල් - නැත 

 

1.7  විෙද්ශ ආධාර ලබන ව්යාපෘතිවල ෙතොරතුරු (තිෙබ් නම්) - නැත 
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02 පරිච්ෙඡ්දය - පගතිය හා ඉදිරි දැක්ම, විෙශේෂ ජයගහණ, අභිෙයෝග හා ඉදිරි ඉලක්ක 

 
විෙශේෂ ජයගහණ 

 

1. ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ පධාන ෛනතික අධිකාරිය සැපෙයනුෙය් 1948 අංක 20 දරණ 
ආගාමික හා විගාමික පනත හා සංෙශෝධනයන් මඟිනි. එම පනෙතහි හා සංෙශෝධනයන්ෙග් අඩංගු යම් 
විධිවිධානයන් වර්තමාන තත්ත්වයන්ට ෙනොගැළෙපන බැව් නිරීක්ෂණය වූ බැවින් නව පනතක් ෙගන 
ඒමට කටයුතු කරන ලද අතර, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පරිදි නීතිෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් 
පසුගිය වසෙර්දී නව ෙකටුම්පත සකස ්කරන ලදී. 

 

2. සෙමෝධානික පත්යන්ත කළමණාකරණ වැඩසටහන (IBM) තව දුරටත් කමවත් කිරීමට හා ෙමරටට 
පැමිෙණන විෙද්ශිකයින්ට වඩා කඩිනම් ෙසේවාවක් සැපයීමටද, පත්යන්ත පාලන කමෙව්දය 
ජාත්යන්තර පමිතීන්ට ගැලෙපන ආකාරයට නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහාද, ගුවන් මගීන් ෙපර 
කියාවලිගත කිරීම (APIP) හා මගී නාම වාර්තාව ලබා ගැනීෙම් (PNR) පද්ධතියක් පිහිටුවීම (SITA 
ව්යාපෘතිය). ෙමමගින් ගුවන් මගිෙයක් පැමිණීමට ෙපර, එම පුද්ගලයා එම ගුවන්යානෙයන් ෙමරටට 
පැමිෙණන බවට ෙතොරතුරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත පද්ධතියට ලැෙබ්. එම පුද්ගලයා රටට ඇතුළු 
කර ගන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනයන් සඳහා වැඩි කාලයක් ෙමමගින් ලැෙබ්. 

 
 
3. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පත්යන්ත පාලන පද්ධතිය, ජාත්යන්තර ෙපොලීසිය (Interpol) දත්ත පද්ධතියට 

සම්බන්ධ කිරීම. 
 

 

4. විමර්ශන ඒකකයන්හි කියාකාරිත්වයන් ෙහේතුෙවන් පාකිස්ථානය හා ඇෆ්ෆනිස්ථානය යන රටවලින් ගී 
ලංකාෙව් සරණාගත තත්ත්වය අෙප්ක්ෂා කරන්නන්ෙග් සංඛ්යාව අඩු කර ගැනීමට හැකි වීම. 

 
 

5. ජාතික ආදායමට 2019 වසර තුළ රුපියල් බිලියන 14.054 ක් රැස් කර දීම. 
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7. නවීන උපකරණ සපයා ෙදමින් බණ්ඩාරණායක ගුවන්ෙතොටුපෙළේ පිහිටුවා ඇති ෙල්ඛන විද්යාගාරය 
නවීකරණය කිරීම. 

6. 2019.04.21 දින ඇතිවූ පාස්කු පහාරයක් සමඟ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා පිහිටවනු ලැබූ 
අවදානම් තක්ෙසේරු මධ්යස්ථානය (RAC) හා බණ්ඩාරනායක ගුවන්ෙතොටුපෙළේ  පිහිටවනු ලැබූ පත්යන්ත 
ආෙව්ක්ෂණ ඒකකය (BSU) මඟින් පත්යන්ත පාලන කටයුතු විධිමත් භාවයකින් යුතුව සිදු කිරීමට 
හැකියාව ලැබුණි. 
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අභිෙයෝග  


 වීසා කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම - විෙද්ශිකයන් වීසා කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටින අවස්ථාවලදී, අදාළ 
පුද්ගලයා රැඳී සිටින සථ්ානය අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් ෙනොමැති වීම. 

 තාවකාලිකව රඳවා ගැනීෙම් පහසුකම - ආගමන හා විගමන නීති උල්ලංඝනය කරන හා ෙවනත් නීති 
විෙරෝධී කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන විෙද්ශිකයන් සඳහා දැනට පවතින තාවකාලික රඳවා ගැනීෙම් 
පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවීම. 

 අවදානම් සහගත පුද්ගලයන් - රට තුළට ඇතුළු වීමට උත්සාහ ගන්නා අවදානම් සහගත පුද්ගලයන් 
පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් අෙවධානෙයන් සිටිය යුතු වීම. 

 නිලධාරීන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධ අවදානම් තත්ත්වයන් - වසංගත තත්ත්වයන්හිදී 
ගුවන්ෙතොටුපළ රාජකාරි සිදු කරන නිලධාරීන් ෙමන්ම අෙනකුත් නිලධාරීන්ද, විෙද්ශගතව සිට 
පැමිෙණන්නන් හා මහජනතාව සමග සෘජුව සම්බන්ධවන බැවින් ආසාදනයට ලක්වීමට ඇති හැකියාව 
වැඩිවීම. 

 

ඉදිරි ඉලක්ක 
 

 වීසා කාලය ඉක්මවා රැඳී සිටීම අවම කර ගැනීම සඳහා සුවිෙශේෂී කාර්ය මෘදුකාංගයක් (App) ෙයොදා 
ගනිමින් රටපුරා විසිරී සිටින නවාතැන් සපයන්නන් සමඟ සම්බන්ධ වූ සබඳතා පද්ධතියක් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා සංචාරක අමාත්යාංශය ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන් සමග කටයුතු කිරීම. 



 ආගාමික හා විගාමික පනත උල්ලංඝනය කිරීම හා ෙවනත් නීතිවිෙරෝධී කියාවල නිරත වූ විෙද්ශිකයන් 
රඳවා තැෙබන මිරිහාන කඳවුෙර් ඉඩකඩ පමාණවත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ඉඩ පහසුකම් ඇති නව 
රැඳවුම් මධ්යස්ථානයක් ඉදි කිරීම. 

 

 ඉෙලක්ෙටොනික ආකෘතියක හිමිකරුෙග් ජීව දත්ත ගබඩා කරනු ලබන විද ත් ගමන් බලපතයක් 
හඳුන්වාදීම. 

 

 ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වල විද ත් ද්වාර (e-gates) භාවිතෙයන් යුතු ස්වයංකීය පත්යන්ත පාලන පද්ධති 
ස්ථාපිත කිරීම  

 

 ෛජවමිතික දත්ත ලබා ගැනීෙම් පද්ධතියක් (ඇඟිලිවල, මුහුෙණ්, අත්ෙලහි සලකුණු ආදිය) ගුවන් 
ෙතොටුපළ වල ස්ථාපිත කිරීම. 

 

 වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම හා ගමන් බලපත අලුත් කිරීමට අදාළ මාර්ගගත ෙසේවා වැඩි දියුණු කිරීමට 
දැනටමත් ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යාංශය සමඟ වැඩසටහනක් සකස් කරමින් පවතී. 

 

 ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ කටයුතු නවීන තාක්ෂණ කමෙව්දයන් භාවිතෙයන් සිදුවන බැවින්, එම 
කටයුතු බිඳ වැටීම් වලින් ෙතොරව අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමට හා සිදු ෙකෙරන ජාල ගත සියලු 
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03 පරිච්ෙඡ්දය - 2019 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වසර සඳහා වන සමස්ත මූල්ය කාර්ය සාධනය  
 
3.1 මූල්ය කාර්ය සාධන පකාශය  

රු.

2019 2018
ආදායම් ලැබීම්                            -   

                             -   ආදායම් බදු 1                               -                               -   

                             -   ෙද්ශීය භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු 2                               -   

                             -   ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත බදු 3                               -                               -   

       19,000,000,000 බදු ෙනොවන ආදායම් හා ෙවනත් 4 14,098,237,046           17,258,407,246 

       19,000,000,000 මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)        14,098,237,046      17,258,407,246 

                             -   ආදායම් ෙනොවන ලැබීම්
                             -   භාණ්ඩාගාර අගිම      (10,423,457,034)                             -   

                             -   තැන්පතු 1,290,758                             1,095,291 

                             -   අත්තිකාරම් ගිණුම්               60,291,744                             -   

                             -   ෙවනත් ලැබීම්                              -                 7,734,315 

                             -   මුළු ආදායම් ෙනොවන ලැබීම් (ආ)      (10,361,874,532)               8,829,606 

       19,000,000,000 මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් ෙනොවන 
ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)

         3,736,362,513 
     17,267,236,852 

අඩුකළා : වියදම්

පුනරාවර්තන වියදම්

            757,000,000 වැටුප්, ෙව්තන සහ අෙනකුත් ෙසේවක පතිලාභ 5             751,393,247           645,262,684 

            974,000,000 අෙනකුත් භාණ්ඩ හා ෙසේවා 6             927,700,227        1,018,293,119 
              12,600,000 සහනාධාර, පදාන සහ මාරුකිරීම් 7               12,511,326             11,925,076 
                             -   ෙපොළී ෙගවීම් 8                              -                              -   
                             -   ෙවනත් පුනරාවර්තන වියදම් 9                               -                               -   

         1,743,600,000 මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඈ)          1,691,604,799        1,675,480,879 

මූලධන වියදම්

              12,100,000 
මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු 
කිරීම් 10                 8,887,859             17,464,820 

            158,900,000 මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම් 11             100,508,249           195,423,368 

                             -   පාග්ධන මාරුකිරීම් 12                              -                              -   2(ii)

                             -   මූල්ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 13                              -                              -   

                8,000,000 හැකියා වර්ධනය 14                 7,987,289               6,355,914 
            525,700,000 ෙවනත් මූලධන වියදම් 15             524,852,966           832,523,905 

            704,700,000 මුළු මූලධන වියදම් (ඉ)             642,236,363        1,051,768,007 

පධාන ෙලජර් වියදම් (ඊ)
         තැන්පතු ෙගවීම්                  7,879,928                            -   

         අත්තිකාරම් ෙගවීම්                 63,583,283                             -   

පධාන ෙලජර් වියදම් (ඊ)               71,463,211                            -   

         2,448,300,000 මුළු වියදම් උ = (ඈ+ඉ+ඊ)          2,405,304,373        2,727,248,886 

2019 ෙදසැම්බර් 31 දිනට අගිම ෙශේෂය     ඌ 
= (ඇ-උ)

         1,331,058,140      14,539,987,966 

ඒ සී ඒ - එෆ්

2019.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මූල්ය කාර්යසාධන පකාශය

ඒසීඒ-3

 අයවැය 2019  සටහන
 තත්ය

 ඒසීඒ-1

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ඒසීඒ-4

ඒසීඒ-5/5(ඒ)

ඒසීඒ-4

ඒසීඒ-5/5(ඒ)

 ඒසීඒ-2(ii)
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3.3 මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ පකාශය 

ඒ සී ඒ - පී

සටහන 2019 2018
රු. රු.

මූල්ය ෙනොවන වත්කම්

ෙද්පළ පිරියත හා උපකරණ ඒසීඒ-6 590,692,190           1,922,166,505                  

මූල්ය වත්කම්

අත්තිකාරම් ගිණුම් ඒසීඒ-5/5(ඒ) 160,790,054           156,695,314                     

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ ඒසීඒ-3 12,591,603             -                                    

මුළු වත්කම් 764,073,847         2,078,861,819                

ශුද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය

ශුද්ධ වත්කම් 160,715,029           150,031,118                     

ෙද්පළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය 590,692,190           1,922,166,505                  

කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය ඒසීඒ-5(බී) -                         -                                    

ජංගම වගකීම් -                         -                                    

තැන්පතු ගිණුම් ඒසීඒ-4 75,025                    6,664,196                         

අගිම ෙශේෂය ඒසීඒ-3 12,591,603             -                                    

මුළු වගකීම් 764,073,847         2,078,861,819                

2019.12.31 දිනට  මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳ පකාශය

 පිටු අංක…09…….සිට …33…… දක්වා ඒසීඒ 1  සිට ඒසීඒ 6 දක්වා වු ආකෘති පතවලින් ඉදිරිපත් ෙකෙරන ගිණුම්    ෙතොරතුරු සහ 
සටහන්ද  පිටු අංක …34…. සිට …44. දක්වා ඇතුළත් අ ෙනකුත් ගිණුම් සටහන් විස්තර ද ෙමම අවසන් ගිණුෙමහිම අන්තර්ගත ෙකොටස් 
ෙව්. ෙමම මූල්ය පකාශන පිළිෙයල කිරීම ෙපොදුෙව් පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්ම වලට අනුකූලව සිදුකර ඇති අතර, ෙමහි දී මූල්ය පකාශයන් හී 
සටහන් මගින් ෙහළිදරව් කර ඇති පරිදි වඩාත් සුදුසු ගිණුමකරණ  පතිපත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුෙමහි  සඳහන් සංඛ්යා, ඊට 
 අදාළ ගිණුම් සටහන් හා අෙනකුත් ගිණුම් ෙතොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් ෙපොත් සමඟ සැසඳීම් කර ඇති බවටත් ඒවාඑම සංඛ්යා සමඟ 
එකඟ වන බවටත් ෙමයින් සහතික කරමු.

තත්ය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 



22  

3.4 මූදල් පවාහ පිළිබඳ පකාශය 

ඒසීඒ - සී

2019 2018

රු. රු.

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්

මුළු බදු ලැබීම් -                          -                          

ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත 12,296,694,959      17,258,407,246      

ලාභ -                          -                          

ආදායම් ෙනොවන ලැබීම් 1,782,285               7,734,315               

ෙවනත් ෙදපාර්තදම්න්තු / අමාත්යාංශ මගින් එකතු කරන ලද ආදායම් -                          -                          

අගිම ලැබීම් -                          -                          

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය (අ) 12,298,477,244    17,266,141,561    

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

පුද්ගල පඩිනඩි හා ෙමෙහයුම් වියදම් 1,195,284,919        1,633,799,696        

සහනාධාර සහ මාරුකිරීම් 12,511,326             -                          

ෙවනත් වැය ශීර්ෂ ෙවනුෙවන් දරන ලද වියදම් 3,039,297               -                          

මූල්ය පිරිවැය - භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අගිම 10,423,457,034      13,559,852,772      

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් පවාහය (ආ) 11,634,292,576    15,193,652,468    

ෙමෙහයුම් කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් පවාහය (ඇ )=(අ)-(ආ) 664,184,668         2,072,489,093      

ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්

ෙපොළී -                          -                          

ලාභාංශ -                          -                          

හිමිකම් ඉවත්වීෙම් පතිපාදන හා ෙභෞතික වත්කම් විකිණීම -                          2,108,161               

උපණය අයකර ගැනීම් -                          -                          

අත්තිකාරකම් අයකර ගැනීම් 966,903                  36,413,247             

ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය (ඈ) 966,903                38,521,408           

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

ෙභෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් ෙහෝ මිලදී ගැනීම් හා ෙවනත් ආෙයෝජන අත්කර ගැනීම් 642,236,363           1,051,768,007        

අත්තිකාරකම් ෙගවීම් 22,745,852             -                          

ආෙයෝජන කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් පවාහය (ඉ) 664,982,215         1,051,768,007      

ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් පවාහය ( ඊ)=(ඈ)-(ඉ) (664,015,312)        (1,013,246,599)     

ෙමෙහයුම් හා ආෙයෝජන කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් පවාහය (උ)=( ඇ) + (ඊ) 169,356                1,059,242,494      

මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහයන්

ෙද්ශීය ණය ගැනීම් -                          -                          

විෙද්ශීය ණය ගැනීම් -                          -                          

පදානයන් ලැබීම් -                          -                          

තැන්පතු ලැබීම් 949,102                  782,390                  

මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් පවාහය (ඌ) 949,102                782,390                

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

ෙද්ශීය ණය ආපසු ෙගවීම් -                          -                          

විෙද්ශීය ණය ආපසු ෙගවීම් -                          -                          

තැන්පතු ෙගවීම් 1,118,458               6,288,934               

මූල්ය කියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් පවාහය (එ) 1,118,458             6,288,934             

මූල්ය කියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් පවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ) (169,356)               (5,506,544)            

මුදල්වල ශුද්ධ ෙවනස්වීම්   (ඔ) =  (උ) -(ඒ) 0                           1,064,749,038      

ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ෙශේෂය -                          -                          

ෙදසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ෙශේෂය -                          -                          

තත්ය

2019.12.31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සදහා  මුදල් පවාහ පකාශය
වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
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3.5 මූල්ය පකාශ සටහන්  

සටහන (  ii)
වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

1

(i) නැත නැත

(  ii) නැත නැත

2

ආරම්භක 
කපා 

ෙනොහල 
ෙශේෂය (රු.)

අලාභෙය්
 

වටිනාක
ම (රු.)

අයකර 
ගැනීම 

(රු)

ෙපොෙතන් කපා 
හල අගය (රු.)

ෙපොෙතන් කපා හැරීම 
සඳහා අනුමැතිෙය් ෙයොමු 

අංකය

නැත

එකතුව

...........................................
පධාන ගණකාධිකාරී
දිනය:

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙපොත් වලින් කපාහැරීම පිළිබඳ පකාශය

රු.25,000.00 අඩු

රු.25,000.01 වැඩි

එකතුව

වර්ෂය තුළ සිදුවූ මු.ෙර.109 යටෙත් වන පාඩු හා අත්හැරීම් පිළිබඳ පකාශය

අඟය සිද්ධි සංඛ්යාව වටිනාකම (රු).

වර්ෂය තුළ සිදුවූ මු.ෙර.109 යටෙත් ෙපොෙතන් කපා හැරීම් හා අයකර ගැනීම් පිළිබඳ පකාශය

කපා ෙනොහල 
ඉදිරියට ෙගනයන 
ෙශේෂය (රු.)

අලාභෙය් 
ස්වභාවය

1

සටහන - සටහන(i) හි ඇතුළත් ගිණුම්ගත කළ යුතු පාඩු හා අත්හැරීම් හැර මු.ෙර.109 යටෙත් වන අෙනකුත් පාඩු හා 
අත්හැරීම් පමණක් ෙමම ආකෘතිෙය්  ඇතුළත් කළ යුතුය.

2
3
4

                  සටහන (  i)

වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

(i )

සිද්ධි සංඛ්යාව මුළු එකතුව ( රු.)
රු. අඩු -                             නැත
රු. වැඩි

                               -   

සිද්ධි සංඛ්යාව අගය (රු.)
1 නැත
2

 නැත

(ii) (ii)
සිද්ධි සංඛ්යාව-01

සිද්ධි සංඛ්යාව මුළු එකතුව ( රු.) ගණන
රු. අඩු නැත සිද්ධි සංඛ්යාව
රු. වැඩි ගණන රු.

නැත සිද්ධි සංඛ්යාව
ගණන රු.

සිද්ධි සංඛ්යාව අගය (රු.)
1 නැත
2

නැත

පධාන ගණකාධිකාරී
දිනය:

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පාඩු සහ අත්හැරීම් පිළිබඳ පකාශය

                             250,000.01 
එකතුව

අලාභෙය් ස්වභාවය අනුව සිද්ධි වර්ගීකරණය

( මු.ෙර 106 සහ මු.ෙර. 113 යටෙත් වන පාඩු)

වර්ෂය තුළ අලාභ අයකර ගැනීම/කපා හැරීම/අත්හැරීම පිළිබඳ පකාශය

අගය
25,000.00                              

එකතුව

තවදුරටත් අය කර ගැනීමට ෙහෝ කපා හැරීමට ෙහෝ අත්හැරීමට ඇති පාඩු පිළිබඳ පකාශය අනුව කාල විශේල්ෂණය

වසර 5 ට අඩු
අගය

25,000.00                              වසර 5 - 10
                             250,000.01 

සටහන -  -වැය විෂය 1701 යටෙත් වර්ෂය තුළ ගිණුම් ගත කරන ලද ෙහෝ ඉදිරි වර්ෂවලදී ගිණුම් ගත කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මු.ෙර. 106 යටෙත් වන හානි හා මු.ෙර. 113 යටෙත් වන අත්හැරීම් පිළිබඳ විස්තර 
ඇතුලත් කළ යුතුය.

එකතුව
වසර 10 ට වැඩි

අලාභෙය් ස්වභාවය අනුව සිද්ධි වර්ගීකරණය

එකතුව
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වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 
ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

පුද්ගලයාෙග් /ආයතනෙය් නම බැදීම් 
අංකය මාසය දිනය ශීර්ෂය වැඩස

ටහන
ව්යාපෘ
තිය

උප 
ව්යාපෘ
තිය

වැය 
විෂයය

මූල්යක
රණය අයිතමය පිළිබද විස්තරය බැදීම් බැදීම් 

ෙශේෂය

බැරකම්වලට 
ඇතුළත් වූ 
දිනය

බැරකම් වටිනාකම

බැරකම් 
මදහා වන 
සංෆෙශෝධ
නයන්

බැරකම් 
නිදහස් 
කිරීම්

බැරකම් 
ෙශේෂය

1.අමාත්යාංශ / රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු

දිස්තික් ෙල්කම් හමිබන්ෙතොට -    -    -     226     1 1 0 1403 11       විදුලිය හා ජලය -      -      2019.12.31 5684 -         -      -     

 එකතුව                    5,684 

2. රාජ්ය සංස්ථා/ව්යාස්ථාපිත මණ්ඩල

සාමාන්යධාරි තිකුණාමලය විවිධෙසේවා 
සමූපකාර සමිතිය

       -         -          -         226 1 1 0    1,202        11  ඉන්ධන          -           -    2019.12.31                     4,160             -           -           -   

සාමාන්යධාරි හමිබන්ෙතො ටවිවිධෙසේවා 
සමූපකාර සමිතිය

       -         -          -         226 1 1 0    1,202        11  ඉන්ධන          -           -    2019.12.31                   17,680             -           -           -   

ෙල්කමි සුභසාදක සංගමය        -         -          -         226 1 1 0    1,203        11  ආහාර හා නිළ ඇදුම්          -           -    2019.12.31                     3,975             -           -           -   

ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලය        -         -          -         226 1 1 0    1,403        11 විදුලිය හා ජලය          -           -    2019.12.31                 212,408             -           -           -   

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය        -         -          -         226 1 1 0    1,403        11 විදුලිය හා ජලය          -           -    2019.12.31                 114,365             -           -           -   

වරාය අධිකාරිය        -         -          -         226 1 1 0    1,403        11 විදුලිය හා ජලය          -           -    2019.12.31                   25,159             -           -           -   
එකතුව                377,747 

3.ෙවනත් (ෙපෞද්ගලික අංශය)         -   

ඩබ්  නන්දන (4)        -         -          -         226        1         1        -      1,002        11 අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප්          -           -    2019.12.31                 114,209             -           -           -   

ඒචි ඒල් ඩ් නුවන්        -         -          -         226        1         1        -      1,002        11 අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප්          -           -    2019.12.31                   26,891             -           -           -   

RG ධර්මදාස -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 58,490                  -         -      -     

H T  රණතුංග -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 62,688                  -         -      -     

K L A ෙ◌ක්සරසිංහ -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 23,018                  -         -      -     

K M අජිත් කුමාර -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 25,788                  -         -      -     

W A  ඉන්දුසිරි -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 28,828                  -         -      -     

Y  ධර්මදාස -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 26,272                  -         -      -     

C ජයසිංහ -    -    -     226     1       1        -    1,002  11       අතිකාල හා නිවාඩු දින 
වැටුප් -      -      2019.12.31 24,336                  -         -      -     

අනියම් කම්කරැ වැටුප් -    -    -     226     1       1        -    1,001  11       වැටුප් හා ෙව්තන -      -      2019.12.31 31,235                  -         -      -     
අනියම් කම්කරැ වැටුප් -    -    -     226     1       1        -    1,001  11       වැටුප් හා ෙව්තන -      -      2019.12.31 108,730                -         -      -     

එච්.ෙක්.ආර්. ෙසෙනවිරත්න ඇතුඑ පිරිස -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 176,760                -         -      -     

එච්.එල්.ඩී. නුවන් -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 24,800                  -         -      -     
එච්. සුමිත් චමින්ද පීරිස් -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 21,000                  -         -      -     
ෙක්.එල්.එස්. ටිලන්ති -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 21,488                  -         -      -     
ඩී. නානායක්කාර -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 44,050                  -         -      -     
එස්.පී. අල්ගම මයා ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 30,400                  -         -      -     
ෙක්.ෙක්. ෙගතමසිරි ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 56,750                  -         -      -     
ෙක්.එල්.ඒ. ෙක්සරසිංහ -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 18,900                  -         -      -     
ෙක්.එම්. අජිත් කුමාර -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 19,950                  -         -      -     
ඩබ්.ඒ. ඉන්දසිරි -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 26,600                  -         -      -     
වි.තමරාසා මයා ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 31,644                  -         -      -     
වයි. ධර්මදාස -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 15,750                  -         -      -     
එල්.එම්. තිලකරත්න -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 1,050                    -         -      -     
එල්. ජයසිංහ -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 27,930                  -         -      -     
ඒ.එම්.පී.ෙක්. අලහෙකෝන් ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 21,500                  -         -      -     
එච්.ෙක්.ඩී. ඩිල්ෂානි මිය -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 19,560                  -         -      -     
ෙක්.ජි.ටි. අජිත් කුමාර ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 29,708                  -         -      -     
ආර්. ලක්ෂ්මන් ගුණසිරි ඇතුලු -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 2,800                    -         -      -     
පී.ෙක්. කුමාරෙග් -    -    -     226     1       1        -    1,101  11        ගමන් වියදම් -      -      2019.12.31 18,410                  -         -      -     
ඩි.ඩි.එස්.එම්.ජයවීර -    -    -     226     1       1        -    1,202  11        ඉන්ධන -      -      2019.12.31 1,560                    -         -      -     
ටි.ෙව්රෙගොඩ -    -    -     226     1       1        -    1,202  11        ඉන්ධන -      -      2019.12.31 2,080                    -         -      -     
සි.එම්. මුණසිංහ ඇතුලු( 4) -    -    -     226     1       1        -    1,202  11        ඉන්ධන -      -      2019.12.31 17,985                  -         -      -     
එම්.පී.සී.එස්. LTD Trincomalee -    -    -     226     1       1        -    1,202  11        ඉන්ධන -      -      2019.12.31 5,200                    -         -      -     
නිෙයෝජ්ය පාලක වවිනියාව -    -    -     226     1       1        -    1,203  11        ආහාර හා නිළ ඇදුම් -      -      2019.12.31 4,650                    -         -      -     

හයි◌ාටක් ආයතනය -    -    -     226     1       1        -    1,302  11       යන්ත සහ 
යන්ෙතෝපකරණ -      -      2019.12.31 54,505                  -         -      -     

ඒ සී ෆරීඩා බීබි -    -    -     226     1       1        -    1,404  11       බදු කුලී සහ පළාත් 
පාලන ආයතන බදු -      -      2019.12.31 700,000                -         -      -     

එල් පී බී විෙජ්සිරි -    -    -     226     1       1        -    1,404  11       බදු කුලී සහ පළාත් 
පාලන ආයතන බදු -      -      2019.12.31 150,000                -         -      -     

එමි එන් රණසිංහ -    -    -     226     1       1        -    1,404  11       බදු කුලී සහ පළාත් 
පාලන ආයතන බදු -      -      2019.12.31 60,000                  -         -      -     

කිෂාන්ත  එන්ටපයිසස් -    -    -     226     1       1        -    1,408  11       කල්බදු වාහන සඳහා ණය 
මුදල ආපසු ෙගවීම් -      -      2019.12.31 163,000                -         -      -     

නිපුන් ක්ලින්ක් සර්ව්ස් -    -    -     226     1       1        -    1,409  11        ෙවනත් -      -      2019.12.31 2,038,306             -         -      -     
ඩබ් ඊ ෙසකියුරිටි සර්ව්ස් -    -    -     226     1       1        -    1,409  11        ෙවනත් -      -      2019.12.31 1,892,800             -         -      -     

එකතුව 6,229,621            
                මුලු එකතුව 6,613,052            

1.අමාත්යාංශ / රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු

2. රාජ්ය සංස්ථා/ව්යාස්ථාපිත මණ්ඩල

3. ෙපෞද්ගලික අංශය

...........................................
පධාන ගණකාධිකාරී
දිනය:

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
(සටහන - iii)

බැරකම් යනු අදාළ ගිණුම් වර්ෂය ඇතුළත භාණ්ඩ ,ෙසේවාවන් ෙහෝ ඉදිකීරීම් ෙකොන්තාත්තුවලට අදාළ වත්කම් හා ෙසේවාවන් ලැබී ඇති නමුත් ගණුම් වර්ෂය තුළ දි එ සදහා අදාළ ෙගවීම් සිදුකර ෙනොමැති ගනුෙදනුය.

බැදීම් යනු අදාළ ගිණුම්  වර්ෂය ඇතුළත භාණ්ඩ ,ෙසේවාවන් ෙහෝ ඉදිකීරීම් ෙකොන්තාත්තු සම්බන්ධෙයන් අදාළ වත්කම් ෙහෝ ෙසේවාව ආයතනය ෙවත ලැබී ෙනොමැති,එෙහත්  එකී භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් ලබාගැනීෙම් අරමුණින් බාහිර පාර්ශවයන් සමග 
එළඹ ඇති ගිවිසුම් ෙහෝ ලිඛිත එකගතාවයන්ය.

බැදීම් හා බැරකම් පිළිබද පකාශය

ෙගවීම් / බැදිම්වල ස්වභාවය පහත සදහන් ආකාරයට හදුනා ගත යුතුය.
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       ( සටහන - iv)

වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

අමාත්යාංශ/රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු

ෙද්ශිය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 -           1302 11 80,160,667        161,534,576     818,040           
ෙපෝස්ට් මාස්ටර් ජනරාල් තැපැල් හා සන්නිෙව්දන 1 -           1402 11 20,323,833        42,420,186       421,025           

එකතුව 1,239,065         

රාජ්ය සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
බදු කුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන 
බදු 1 -             1,404        11 148,944,667         373,254,648       2,252,929          

හම්බන්ෙතොට වරාය අධිකාරිය
බදු කුලී සහ පළාත් පාලන ආයතන 
බදු 1 -             1,404        11 148,944,667         371,236,399       234,680             

එකතුව 2,487,609         

ෙපෞද්ගලික අංශය

දිරිදීමනා ෙවනත් දීමනා 1 0 1003 11 141189577.5 303761448 5568422
එම්.ඩී.ඩී.යු. ගුණතිලක ඇතුලු(58) ගමන් වියදම් 1 0 1101 11 17482500 53878792.9 592700
පි.ඒ. ආරියදාස සහ පුෙතයා◌් ඉන්ධන 1 0 1202 11 6755333.333 15881800.06 991839
එම්.එච්. අජිත් පසන්න වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 26600
Neo tech MOTORS & service වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 38490
පි.ඒ. ආරියදාස සහ පුෙතයා◌් වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 62313
Perera Tyre Service (pvt) Ltd වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 86435
Daya service Station & Motor Garaj වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 15321
සී. සමන් කුමාර ෙපෙර්රා වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 2500
Sisan Service Center (pvt) Ltd වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 28210
එල්.එම්. තිලකරත්න වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 6600
වි.තමරාසා වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 18500
Accmart Motors වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 94100
U & H Wheel Service (pvt) Ltd වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 100611.73
People's Insurance වාහන නඩත්තු 1 0 1301 11 5100000 9325409.77 160374
Epic Lanka  (pvt) Ltd යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 0 1302 11 80160666.67 161676702.2 960166
Mobitel (pvt) Ltd යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 0 1302 11 80160666.67 161676702.2 2246537
IBM World Trad Corporcetion යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 0 1302 11 80160666.67 161676702.2 4573141
Mobitel (pvt) Ltd යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 0 1302 11 80160666.67 161676702.2 826007
SITA API යන්ත සහ යන්ෙතෝපකරණ 1 0 1302 11 80160666.67 161676702.2 1288000
Sri Lanka Telecom දුරනතන වියදමි 1 0 1402 11 20323833.33 42507127.96 507967
ලංකා ෙබල් දුරනතන වියදමි 1 0 1402 11 20323833.33 42507127.96 54682
ශි ලංකා ෙටලිෙකොම් දුරනතන වියදමි 1 0 1402 11 20323833.33 42507127.96 638543
ලංකා ෙබල් දුරනතන වියදමි 1 0 1402 11 20323833.33 42507127.96 275908
Car Vision Engineering වාහන 1 0 2003 11 1916666.667 4255850 255850
G.N.J.Auto Motors වාහන 1 0 2003 11 1916666.667 4255850 198325
ලියනෙග් ෙමෝටර්ස් වාහන 1 0 2003 11 1916666.667 4255850 171560

ඊවිස් ෙපරිපිලර්ස් යන්ත හා යන්ෙතෝපකරණ 1 0 2103 11 28666666.67 32884956.34 1548400
ෙරොෙටල්ෙකෝ  සන්නිෙව්දන පද්ධතිය ෙව්ලා සටහන් යන්ත සව් නිරීම 1 0 2103 11 28666667 2689800 526500

එකතුව 21864602

මුළු එකතුව 25,591,276       

පධාන ගණකාධිකාරී
නම
දිනය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

1

2

3

බැරකම් පිළිබඳ පකාශය - (i) 

පුද්ගලයාෙග්/ආයතනෙය් නම* බැඳීම් පිළිබඳ විස්තරය ව්යාපෘතිය
උප 

ව්යාපෘතිය
 වැය විෂය 
සංෙක්තය

මු.ෙර.94 ( 2 ) සහ ( 3 ) පකාරව එළෙබන ලද බැඳීම් පකාශය

මූල්යකරණ 
සංෙක්තය

මු.ෙර 94 (2)හි 
සදහන්පතිපාදන 
අනුව එළඕය හැකි 
උපරිම බැඳීම් 
සීම ව( රු )

මු.ෙර 94 (3) 
අනුව මුළු 
පිරිවැය 

ඇස්තෙම්න්තුව 
(රු )

බැඳීම් හා 
බැරකම් 

වටිනාකම (රු.)
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       ( සටහන - v )

වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

1 අමාත්යාංශ/රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු නැත
එකතුව

2 රාජ්ය සංස්ථා/ ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල නැත
එකතුව

3 ෙපෞද්ගලික අංශය නැත
එකතුව

මුළු එකතුව

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

බැරකම් පිළිබඳ පකාශය - (ii) 

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

මු.ෙර.215 ( 3 ) ( ආ ) සහ ( ඇ ) පකාරව තැන්පත් ගිණුමට මාරු කරන ලද පතිපාදන

පුද්ගලයාෙග්/ආයතනෙය් නම*
වගකීම් පිළිබඳ 
විස්තරය

ණයවර 
ලිපි අංක 
ආදිය

පතිපාදන මාරු කරනු ලැබුෙව් කුමන වැය ශීර්ෂයකින්ද
තැන්පත් ගණුම් 

අංකය
මාරු කරන ලද මුදල (රු.)

(පතිපාදන මාරු කරන විට හඳුනාෙගන තිබිය යුතුය )
ව්යාපෘතිය

උප 
ව්යාපෘතිය

 වැය විෂය 
සංෙක්තය

මූල්යකරණ 
සංෙක්තය

               ( සටහන - vi )

වැඩසටහන් අංකය සහ නාමය  1 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන
රු.

1 නැත
2 නැත
3 නැත
4 නැත
5 නැත
6 නැත
7 නැත
8 නැත
9 නැත

10 නැත
නැත

11 නැත
12 නැත
13 නැත

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පිළිබඳ පකාශය
වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

2019 වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 2019 වර්ෂය තුළදී ආධාර ෙදන ආයතන විසින් ඉඩ ෙනොෙදන ලද හිමිකම් පෑම්වල එකතුව.
2018 හා එයට ෙපර වර්ෂ ෙවනුෙවන් 2019 වර්ෂය තුළදී ලැබුණු පතිපූරණවල මුළු එකතුව.

[ ( 3+4+5 ) - ( 6+7 ) ]  -  ( 8+9 )

පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාදාර යටෙත්,පරිපූරක ෙවන් කිරීම්ද ඇතුළුව 2019 ඇස්තෙම්න්තු ගත ෙවන් කිරීම්.
ඉහත (1) ට අදාල 2019 වර්ෂය තුළදී දරන ලද මුළු වියදම.

2019 වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 2019 වර්ෂය තුළදී කරන ලද පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල එකතුව.
2018 හා එයට ෙපර වර්ෂ ෙවනුෙවන් වූ හිමිකම් පෑම් සම්බන්ධෙයන් 2019 වර්ෂෙය්දී ආධාර ෙදන ආයතන විසින් ඉඩ ෙනොෙදන ලද හිමිකම් 

2019 ජනවාරි 01 වන දිනට ලැබීමට නියමිතව තිබූ පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාල හිමිකම් පෑම් වල එකතුව.
2018 හා එයට ෙපර වර්ෂ වලට අදාලව,2019 වර්ෂය තුළදී කරන ලද පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම් වල එකතුව 

විසර්ජන ගිණුම පිළිෙයල කර අවසන් වූ දිනය දක්වා 2019 වර්ෂය සම්බන්ධෙයන් 2019 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් පසුව කරන ලද පතිපූරණය 
විසර්ජන ගිණුම පිළිෙයල කර අවසන් වූ දිනය දක්වා 2019 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් පසුව ලැබුනු පතිපූරණ වල එකතුව.
විසර්ජන ගිණුම පිළිෙයල කර ඉදිරිපත් කරන දිනට ලැබීමට නියමිතව ඇති පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාළ හිමිකම් පෑම්වල 

( 10 + 11 - 12)

2019 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 2019 වර්ෂය තුළදී ලැබුණු පතිපූරණවල එකතුව.
2019 ෙදසැම්බර 31 දිනට ලැබීමට නියමිතව තිබූ පතිපූරණය කළ හැකි විෙද්ශාධාරවලට අදාළ හිමිකම්පෑම් වල එකතුව.

      ( සටහන -( vii)

දිනය වවුචර් අංකය ආදායකයාෙග් නම ෙගවීෙම් ස්වභාවය ගණන( රු.)

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

අස්ථානගත වවුචර් පිළිබඳ පකාශය
වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

වැඩසටහන් අංකය හා නාමය:01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන

වවුචර් කිසිවක් අස්ථාන ගත වී නැත
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     (සටහන - viii)

(මාස 06 ට වැඩි 
ඇෙතොත් )

රු. රු. රු. රු.

ඉහත සඳහන් ෙතොරතුරු නිවැරදි බවට සහතික කරමි.

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

2015.10.23 දින නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් චකෙල්ඛ 2015/03 හි  උපෙදස්වලට අනුකූලව ආරම්භ කරන ලද බැංකු ගිණුම් 
පිළිබඳ 2019.12.31 දිනට තත්ත්ව වාර්තාව

අංකය බැංකුෙව් නම ගිණුම් අංකය

2019.12.31 බැංකු 
පකාශනය අනුව 

ෙශේෂය

2019.12.31 මුදල් 
ෙපොත අනුව ෙශේෂය

2019.12.31 දිනට 
බැංකුවට ඉදිරිපත් 

ෙනොකරන ලද ෙචක්පත් 
එකතුව

අවසන් වරට බැංකු 
සැසඳුම සකස් කළ මාසය

2019 - ෙදසැම්බර්1 ලංකා බැංකුව 7041443 132,010,177         -                          -                                 

3.6 ආදායම් එකතු කිරීෙම් කාර්ය සාධනය  

මුල් ඇස්තෙම්න්තුව
අවසන් 

ඇස්තෙම්න්තුව පමාණය (රු.) අවසාන ආදායම් 
ඇස්තෙම්න්තුෙව් % ෙලස

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii)

20.03.02.07
ගමන් බලපත්, වීසා හා ද්විත්ව 
පුරවැසිභාව ගාස්තු

19,000,000 19,000,000 14,054,380                                         74 

20.02.01.01 ෙගොඩනැගිලි ගාස්තු 126 126 126                                       100 
20.02.02.99 ණය ෙපොලී 6,703 6,703 6,703                                       100 
20.03.99.00 රජෙය් ආදායම 8,404 8,404 8,404                                       100 
20.03.02.99 ෙවනත් ආදායම් 38 38 38                                       100 

20.04.01.00
වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදලට 
දායකත්වය

28,837 28,837 28,837                                       100 

මුළු ආදායම 19,044,107 19,044,107                      14,098,487 74

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ආදායම් එකතු කිරීෙම් කාර්ය සාධනය

ආදායම් ඇස්තෙම්න්තුව එකතු කරන ලද ආදායම

(1) (2)

ආදායම් ෙක්තය ආදායම් ෙක්තෙය් විස්තරය
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වත්කම් 
ෙක්තය

ෙක්ත විස්තරය
31.12.2019 දිනට 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 

වාර්තාව අනුව ෙශේෂය

31.12.2019 දිනට 
මූල්ය තත්ත්ව 

වාර්තාව අනුව ෙශේෂය

ඉදිරිෙය්දී 
ගිණුම්කරණයට 

නියමිත

පගතිය % ෙලස 
වාර්තා කිරීම

9151 ෙගොඩනැගිලි හා ව හයන් 38,336,224             38,336,224              -                       -                   

9152 යන්ෙතෝපකරණ 376,270,173           376,270,173            -                       -                   

9153 ඉඩම් 66,945,000             66,945,000              -                       -                   

9154 අස්පෘශ්ය වත්කම් 61,835,639             61,835,639              -                       -                   

9155 ජීව විද්යාත්මක වත්කම් -                          -                          -                       -                   

9160 ෙකරීෙගන යන වැඩ 47,305,154             47,305,154              -                       -                   

9180 බදු ෙදන ලද වත්කම් -                          -                          -                       -                   

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

මූල්ය  ෙනොවන වත්කම් වාර්තා කිරීෙම් කාර්ය සාධනය 

3.9  මූල්ය ෙනොවන වත්කම් වර්තා කිරීෙම් කාර්ය සාධනය 

3.8  මු. ෙර. 208 පකාරව, ෙවනත් අමාත්යාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු වල නිෙයෝජිතෙයකු ෙලස ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට/දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයට/පළාත් සභාවට පදානය කරන ලද පතිපාදන 

මුල් පතිපාදනය අවසාන පතිපාදනය

පුනරාවර්තන 1,746,600                     1,743,600             1,691,605              97                                             
පාග්ධන 633,000                        704,700                642,236                  91                                             
එකතුව 2,379,600                     2,448,300             2,333,841              95                                             

පධාන ගණකාධිකාරී

නම

දිනය

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙවන් කරන ලද පතිපාදන
තත්ය වියදම

උපෙයෝගී කරනු ලැබූ පතිපාදන 
අවසන් කරන ලද අවසාන 
පතිපාදන පමාණෙය් % ෙලස

පතිපාදන වර්ගය

ෙවන් කරන ලද පතිපාදන උපෙයෝගී කර ගැනීෙම් කාර්ය සාධනය 

3.7 ෙවන් කරනල ද පතිපාදන උපෙයෝගී කර ගැනීෙම් කාර්ය සාධනය 

වැය ශීර්ෂ අංකය - 226  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
       

අනු 
අංකය 

පතිපාදන ලද 
අමාත්යාංශය/ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

පතිපාදනෙය් 
අරමුණ 

පතිපාදන 
තත්ය 
වියදම 

උපෙයෝගී කර ගන්නා ලද 
පතිපාදන, ලබාදුන් අවසාන 
පතිපාදන වල % ෙලස 

මුල් 
පතිපාදන 

අවසාන 
පතිපාදන 

  නැත   
       

      පධාන ගණකාධිකාරී 

      නම 

      දිනය 
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37 

විෙශේෂිත දර්ශක 

අෙප්ක්ෂිත නිමැවුෙම් පතිශතයක් 
(%) ෙලස තත්ය නිමැවුම 

100%- 
90% 

75%-
89% 

50%- 
74% 

වාහන නඩත්තු පිරිවැය ෙමොඩියුලය(vehicle maintenance costing 
module)- ෙවනස් කිරීෙම් ඉල්ලීම.(change request)(වර්ෂය තුළ 
වාහන පිරිවැය ෙමොඩියුලය හරහා කළමනාකරණය කරන ලද 
වාහන සංඛ්යාව) 

100%     

මැද ෙපරදිග විෙද්ශ ගමන් බලපතය නිකුත් කිරීම අත්හිටුවීම - 
ෙවනස් කිරීෙම් ඉල්ලීම (වර්ෂය තුළ ෙමොඩියුලය හරහා සිදු කරන 
ලද ෙවනස් කිරීෙම් ඉල්ලීම් සංඛ්යාව) 

100%     

විමර්ශන පද්ධතිය (පද්ධතිය හරහා ලබා ගන්නා ලද විමර්ශන 
වාර්තා සංඛ්යාව) 

100%     

ෙතොරතුරු පත්යන්ත පද්ධතියට(info border system)හා ෙවනත් 
ෙමොඩියුලයන්ට සිදු කරන ලද හදිසි මෘදුකාංග ෙවනස් කිරීම්(වර්ෂය 
තුළදී ලබා ගන්නා ලද වාර්තා සංඛ්යාව) 

100%     

මගී ෙනෞකාවල ගමන් කරන මගීන්ෙග් මාර්ග අපගත නිෂ්කාශනය 
(offline clearance) (නිෂක්ාශනය කරන ලද මගීන් සංඛ්යාව) 

100%     

නව සර්වරයට(new server)දත්ත සංකමණය(නව සර්වරෙයහි 
සජීවි කියාකාරීත්වය ආරම්භ කළ දිනය) 

100%     

04. පරිච්ෙඡ්දය - කාර්ය සාධන දර්ශක 

4.1 ආයතනෙය් කාර්ය සාධන දර්ශක (කියාකාරී සැලැස්ම මත පදනම්ව) 
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05 පරිච්ෙඡ්දය - තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීෙම් කාර්ය සාධනය  
 
5.1 හඳුනා ගන්නා ලද අදාළ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු දක්වන්න. 

ඉලක්කය / අරමුණු ඉලක්ක ජයගහණ දර්ශක 

ෙම් දක්වා ජයගහණ 
ලබා ගැනීෙම් පගතිය 

0% - 
49% 

50 - 
74% 

75% 
- 
100% 

තිරසර සංවර්ධන 
අභිමතාර්ථ අංක 16 
සාමය,යුක්තිය, 
ශක්තිමත් ආයතනය 

පචණ්ඩත්වය 
වැළැක්වීම සහ 
තස්තවාදයට එෙරහිව 
සටන් කිරීම සඳහාත්,  
සියලු මට්ටම්වල 
ධාරිතාවය ෙගොඩනැගීම 
සඳහාත් ජාත්යන්තර 
සහෙයෝගීතාව තුළින් 
අදාළ ජාතික ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීම 

අවදානම් තක්ෙසේරු 
මධ්යස්ථානය (RAC) සහ  
පත්යන්ත ආෙව්ක්ෂණ 
ඒකකය (BSU) පිහිටුවීම 
තුළින් පත්යන්ත පාලන 
පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම 
  

      
√ 

 
(ඉලක්ක තීරණය කිරීම තිරසර සංවර්ධන සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ජාතික පතිපත්තිෙය් ෙකටුම්පතට 
අනුකූලවයි.) 
 
5.2 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීෙම් ජයගහණ හා අභිෙයෝග සැෙකවින් විස්තර කරන්න. 
 
2019.04.21 එල්ල වූ තස්ත පහාරයත් සමග, ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ අංක 
16 ට අදාළ වන පරිදි  වැඩි වශෙයන් අවධානය ෙයොමු කරනු ලැබුෙව් පත්යන්ත පාලන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම 
තුළින් ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම සම්බන්ධවයි .ඒ සඳහා නව කෙමෝපායයන් රැසක් ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කළ අතර, විමර්ශන කටයුතු පහසුවීම සඳහා නව ඒකක කීපයක් ද පිහිටුවනු ලැබීය. 
 

 අවදානම් තක්ෙසේරු කිරීෙම් මධ්යස්ථානය (Risk Assessment Centre)  
 

 පත්යන්ත ආෙව්ක්ෂණ ඒකකය (Border Surveillance Unit) 
 

 බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්ෙතොටුපෙළහි ෙල්ඛන විද්යාගාරය සඳහා නව උපකරණ සැපයීම 
 

 පත්යන්ත කළමනාකරණ පද්ධතිය INTERPOL ආයතනය හා සම්බන්ධ කිරීම. 

 

ඉහත සඳහන් පරිදි පත්යන්ත පාලන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  රාජ්ය බුද්ධි ෙසේවය හා අෙනකුත් ජාතික 
ආරක්ෂාවට අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම තුළින් ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පසුගිය වසරට 
අදාළව තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සාර්ථකව සඵල කර ගැනීමට හැකිවිය. 
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06 පරිච්ෙඡ්දය - මානව සම්පත් පැතිකඩ  

6.1 ෙසේවක සංඛ්යාව කළමනාකරණය 

  අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව පවතින ෙසේවක සංඛ්යාව පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)** 

ෙජ්යෂ්ඨ 67 54 13 

තෘතියික 527 427 100 

ද්විතියික 539 417 122 

පාථමික 160 144 16 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන විධායක නිලධාරියා ෙමන්ම ගණන් දීෙම් නිලධාරියා වශෙයන් පාලක 
ජනරාල්වරයා ෙවත වගකීම පැවෙරන අතර ඔහුෙග් ෙමෙහයවීම හා අධීක්ෂණය යටෙත් අතිෙර්ක පාලක 
ජනරාල්වරයකු, පාලකවරුන් 05 ෙදෙනකු, පධාන ගණකාධිකාරිවරෙයකු හා පධාන අභ්යන්තර 
විගණකවරයකු ෙවත ඒ ඒ අංශවල වගකීම් පැවරී ඇත. 2019 වසෙර් සමසත් කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු පහත සඳහන් ෙව්. 

තනතුර ෙසේවය ෙසේවා මට්ටම 
අනුමත 
තනතුරු 
සංඛ්යාව 

දැනට 
සිටින 
සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 

ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල් ශී.ලං.ප.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 1 1 0 
අති. ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් ශී.ලං.ප.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 1 1 0 
ආගමන විගමන පාලක ශී.ලං.ප.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 5 5 0 
පධාන ගණකාධිකාරී ශී.ලං.ග.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 1 1 0 
පධාන අභ්යන්තර විගණක ශී.ලං.ග.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 1 1 0 
නිෙයෝජ්ය/සහකාර ආ.වි.පාලක ශී.ලං.ප.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 40 36 4 
නිෙයෝජ්ය/සහකාර ආ.වි.පාලක ෙදපා. ෙජ්යෂඨ් 15 7 8 
ගණකාධිකාරී ශී.ලං.ග.ෙසේ ෙජ්යෂඨ් 2 2 0 
පරිපාලන නිලධාරී රා.ක.ස.ෙසේ තෘතීයික 2 2 0 
ෙජ්ය.බලයලත් නිල.(ෙදපා) ෙදපා. තෘතීයික 65 29 36 
බලයලත් නිලධාරී (ෙදපා) ෙදපා. තෘතීයික 458 394 64 
භාෂා පරිවර්තක භාෂා පරි.ෙසේවය තෘතීයික 2 2 0 
පුහුණු කළමනාකරු ආශිත ෙසේවා ද්විතීය 1 1 0 
අයවැය සහකාර ආශිත ෙසේවා ද්විතීය 1 1 0 
සංවර්ධන නිලධාරී සං.නිල.ෙසේවය ද්විතීය 20 20 0 
කළමනාකරණ ෙසේවා නිලධාරී ක.ෙසේ.නි. ෙසේවය ද්විතීය 378 361 17 
ගමන් බලපත සහායක ෙදපා. ද්විතීය 35 30 5 
ෙමෙහයුම් සහකාර ෙදපා. ද්විතීය 100 0 100 
පිළිගැනීෙම් නිලධාරී (ෙදපා.) ෙදපා. ද්විතීය 1 1 0 
නියාමක ෙදපා. ද්විතීය 3 2 1 
රියදුරු රියදුරු ෙසේවය පාථමික 32 31 1 
විෙව්කාගාර සහායක ෙදපා. පාථමික 6 0 6 
කාර්යාල කාර්ය සහායක කා.ෙසේ.ෙසේ. පාථමික 112 104 8 
කම්කරු පුහුණුවන අනියම් පාථමික 10 9 1 

එකතුව 1293 1042 251 

අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය (2019.12.31 දිනට) 
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06.2 ආයතනෙය් කාර්ය සාධනය උෙදසා මානව සම්පත් හිඟය ෙහෝ අතිරික්තය බලපානු ලැබ ඇත්ෙත් 

ෙකෙසේදැයි ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්න.  
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 1293 ක් වන අතර, එයින් 1042 ක ෙසේවා නියුක්තියක් ෙපන්නුම් 
කරයි. 2019 වර්ෂෙය්දී ඇති පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 251 ක් වන අතර, එය සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලෙයන් 19.41%  
ක් ෙව්. කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවා නියුක්තිය 80.58% ක් වන බැවින් ෙසේවක පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධනය ෙකෙරහි බලපෑමක් ෙපන්නුම් ෙනොකරයි. 
 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු (කළමනාකරණ සහකාර/ කාර්යාල කාර්ය සහයක/ 
රියදුරු) වැනි තනතුරු 2020 වසර ආරම්භ වන විට නියමිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම් මගින් පුරවා ගත 
හැකිය. ෙදපාර්තෙම්න්තුගත තනතුරුවල පමුඛතම පුරප්පාඩුවක් ෙලස දැකිය හැක්ෙක් 2019 වසෙර්දී අනුමත 
කාර්ය මණ්ඩලයට එක්කර ඇති ෙමෙහයුම් සහකාර තනතුරු 100 සඳහා බඳවා ගැනීම් කටයුතු 2019 වසෙර්දී 
සිදු ෙනොවීමය. ගුවන් ෙතොටුපළ ආගමන හා විගමන කටයුතුවලදී අදාළ ෙමෙහයුම් කාර්යය වඩාත් 
කාර්යක්ෂමව හා විධිමත්ව සිදුකිරීම සඳහා ෙමම ෙමෙහයුම් සහකාර තනතුර ඇතුළත් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා 
100 ක ෙසේවක සංඛ්යාවක් බඳවා ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. එම බඳවාගැනීම් සඳහා අදාළ පරිපාටිය 
කියාත්මක කිරීෙම් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, එම පුරප්පාඩු 2020 වසෙර්දී බඳවා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිතය.  
 

බලයලත් නිලධාරී තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ද අවශ්ය විභාග පැවැත්වීමට ශී ලංකා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාලසටහන අනුව දින ෙවන් කර ඇත. ඒ අනුව ෙබොෙහෝ දුරට ෙමම පුරප්පාඩු 2020 
වසෙර්දී යථාවත් කිරීමට හැකි ෙව්. ෙජ්යෂ්ඨ මට්ටෙම් නිෙයෝජ්ය සහ සහකාර පාලක (ෙදපාර්තෙම්න්තුමය) 
තනතුරු සදහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාරීන්ෙග් අඩුවක් පවතින නිසා එම තනතුරුවල පුරප්පාඩු 
පවතියි. දැනට ෙයෝජිත ෙසේවා ව්යවස්ථාව මගින් ෙමම ගැටලු සඳහා ද විධිමත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති 
බැවින් එම තත්ත්වයන් ඉදිරිෙය්දී අවම කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

06.3 මානව සම්පත් සංවර්ධනය  

වැඩසටහෙන් නම 

පුහුණු 
කරන 
ලද 

ෙසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩ 
සටහෙන් 
කාල 
සීමාව 

සමස්ත ආෙයෝජනය 
(Rs’000) 

වැඩ 
සටහෙන් 
ස්වභාවය 
(ෙද්ශීය/ 
විෙද්ශීය) 

නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම 

ෙද්ශීය විෙද්ශීය 
ෙදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව - පළමු 
කණ්ඩායම 

33 පැය 50 50 - ෙද්ශීය ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
ෙසේවා ලාභීන්ෙග් අවශ්යතා 
අවෙබෝධ කර ගැනීම සඳහා 
වන මූලික දැනුම 

චීන භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව- I   වන 
අදියර 

36 පැය53 198 - ෙද්ශීය ගුවන් ෙතොටුපළ කවුළුවලදී 
චීන භාෂා සන්නිෙව්දනයට 
අවශ්ය මූලික දැනුම 

ෙකොළඹ ජාත්යන්තර 
පාසල මගින් පවත්වනු 
ලබන ඉංගිසි භාෂා 
පාඨමාලාව - I   වන 
අදියර 

320 සති 16 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය ඉංගීසි භාෂා සන්නිෙව්දන 
කුසලතා ඉහළ නැංවීම. 

මුලික පරිගණක පුහුණු 
පාඨමාලාව 

20 දින  02 15.7 - ෙද්ශීය පරිගණකගත පරිසරයක් 
තුළ වැඩ කිරීෙම් හැකියාව. 

ෙසේවක අනුසථ්ාපන 
වැඩසටහන 

90 දින  05   - ෙද්ශීය ආයතනෙයහි පවතින විවිධ 
අංශ පිළිබඳව හා එම 
අංශවල කාර්යභාරය 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබා 
ගැනීම 
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වැඩසටහෙන් නම 

පුහුණු 
කරන 
ලද 

ෙසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩ 
සටහෙන් 
කාල සීමාව 

සමස්ත ආෙයෝජනය 
(Rs’000) 

වැඩ 
සටහෙන් 
ස්වභාවය 
(ෙද්ශීය/ 
විෙද්ශීය) 

නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම 

ෙද්ශීය විෙද්ශීය 
INTERPOLදත්ත 
පද්ධතිය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

20 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකි
න් පදානය 
කළ   
අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය ජාත්යන්තර අපරාධ හා නීති 
උල්ලංඝනය කිරීම්වලට 
අදාළ කටයුතු ෙමෙහයවීම 

ඕසේට්ලියානු මහ 
ෙකොමසාරිස ්
කාර්යාලය හා බිතාන්ය 
කවුන්සිලය(British 
Council) මගින් 
පවත්වනු ලබන ඉංගිසි 
භාෂා පාඨමාලාව 

20 පැය 50 බාහිර 
ආයතනයකි
න් පදානය 
කළ   
අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය වෘත්තීය ඉංගීසි භාෂා 
සන්නිෙව්දන කුසලතා 
ඉහළ නැංවීම 

මුදල් ෙරගුලාසි සහ 
ආයතන සංගහය 
පිළිබඳ වැඩමුළුව 

25 දින 02 16.7 - ෙද්ශීය සාමාන්ය කාර්යාලයීය 
කටයුතු පවත්වා ෙගන 
යාමට අවශ්ය මනා දැනුම 

අන්තර්ජාලය හා 
විද ත් තැපෑල භාවිතය 
පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 

60 දිනකට 
නිලධාරීන් 
12 ක් බැගින් 
දින 05කදී 
නිලධාරීන් 
60 ෙදෙනකු  
සහභාගී විය. 

31.25 - ෙද්ශීය සන්නිෙව්දන කටයුතු 
පහසුෙවන් හා කඩිනම්ව  
සිදු කිරීෙම් කමෙව්දයට 
අදාළ  දැනුම 

රාජකාරි හා වගකීම් 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

70 දින 01 35.95 - ෙද්ශීය කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු 
කිරීම 

විද්යානුකූලව,අරපිරිමැ
සුම්දායකව සහ 
ආරක්ෂිතව රිය පැදවීම 
පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 

03 දින 01 9.75 - ෙද්ශීය වාහන මනා ෙලස නඩත්තු 
කිරීම හා ආරක්ෂිතව රිය 
පැදවීම තහවුරු කිරීම 

අතිකාරම් “බී” ගිණුම 
පිළිබඳ එක් දින 
වැඩසටහන 

01 දින 01 5 - ෙද්ශීය නිවැරදිව ගිණුම් සටහන් 
පවත්වා ගැනීම. 

INTERPOLදත්ත 
පද්ධතිය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

15 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකි
න් පදානය 
කළ   
අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය අවශ්ය පුද්ගලයන්(wanted 
persons) අනාවරණය කර 
ගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු 
ෙයොදා ගැනීම 

ආයතන සංගහය 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

70 දින 01 45.9 - ෙද්ශීය කාර්යාල කම පිළිබඳ 
අවෙබෝධය 

 බිතාන්ය මහා 
ෙකොමසාරිස ්
කාර්යාලය  හා එක්ව  
පවත්වනු ලබන 
ධාරිතා පවර්ධන 
වැඩසටහන- 
I වන අදියර 

25 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකි
න් පදානය 
කළ   
අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය සංකමණික පාලනෙය් 
(migration control) 
යාවත්කාලීන කළ යුතු 
ෙවනස් කිරීම් හා එහි 
අභිෙයෝග 
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පුහුණු 
කරන 
ලද 

ෙසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩ 
සටහෙන් 
කාල සීමාව 

සමස්ත ආෙයෝජනය 
(Rs’000) 

වැඩ 
සටහෙන් 
ස්වභාවය 
(ෙද්ශීය/ 
විෙද්ශීය) 

නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම 

ෙද්ශීය විෙද්ශීය 
ෙදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව - පළමු 
කණ්ඩායම 

40 පැය 150 260.4 - ෙද්ශීය ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ මූලික 
දැනුම 

ෙදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව 

50 පැය 100 75 - ෙද්ශීය ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ  
මූලික දැනුම 

බිතාන්ය මහා 
ෙකොමසාරිස ්
කාර්යාලය  හා එක්ව 
පවත්වනු ලබන 
ධාරිතා පවර්ධන 
වැඩසටහන- 
II වන අදියර 

25 දින 03  බාහිර 
ආයතනයකි
න්පදානය 
කළ අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය සංකමණ බුද්ධි දැනුම 
(migration intelligence 
knowledge) පවර්ධනය 
කිරිම 

පුර්ව මගී නිෂක්ාශන 
ෙතොරතුරු පද්ධතිය 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

20 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකි
න් පදානය 
කළ   
අරමුදල් 
මගින් 

- ෙද්ශීය මගීන්ට මුහුණ පෑමට 
සිදුවන්නා වූ තර්ජන හා 
අවදානම් පූර්වෙයන් හඳුනා 
ගැනීම 

ආයතනික පසම්පාදන 
හා සැපයුම් දාම 
කළමනාකරණය 
පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩමුළුව 

02 දින 01 8 - ෙද්ශීය පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
 නිවැරදිව අනුගමනය කර 
ෙදෝෂ අවම කර ගැනීම 

සති අන්තවලදී 
පවත්වනු ලබන ෙදමළ 
භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව 

25 පැය 150 108 - ෙද්ශීය ෙදමළ භාෂාව පිළිබඳ මූලික 
දැනුම 

INTERPOLදත්ත 
පද්ධතිය පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

44 දින 01 16.56 - ෙද්ශීය අවශ්ය පුද්ගලයන්(wanted 
persons) අනාවරණය කර 
ගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු 
ෙයොදා ගැනීම 

විෂයමාලා සංවර්ධනය 
පිළිබඳ එක් දින 
වැඩමුළුව 

15 දින 01   - ෙද්ශීය පුහුණු අත්ෙපොත මනා ෙලස 
සැකසීම 

ෙදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව - ෙදවන 
කණ්ඩායම 

40 පැය 150 263.4 - ෙද්ශීය අවශ්ය පුද්ගලයන්(wanted 
persons) අනාවරණය කර 
ගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු 
ෙයොදා ගැනීම 

ගුවන් ෙතොටුපල 
ක්ෙෂේත අධ්යයන 
චාරිකාව 

30 දින 01   - ෙද්ශීය මගී නිෂ්කාශනෙය් අවසන් 
පියවර පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම 

තැනැත්තන් ෙවළදාම 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

95 දින 04 ෙද්ශීය - ෙද්ශීය තැනැත්තන් ෙවළඳාම 
වළක්වා ගැනීමට ගතයුතු 
නිසි කියාමාර්ග පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම. 

පාථමික මට්ටෙම් 
නිලධාරීන් සඳහා වන 
ෙදමළ භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව - ෙදවන 
කණ්ඩායම 

44 පැය 50 50 - ෙද්ශීය ෙදමළ භාෂාව කතා කරන 
ෙසේවා දායකයන්ෙග් 
අවශ්යතා අවෙබෝධ කර 
ගැනීම සඳහාවන මූලික 
දැනුම 
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පුහුණු 
කරන 
ලද 

ෙසේවක 
සංඛ්යාව 

වැඩ 
සටහෙන් 
කාල සීමාව 

සමස්ත ආෙයෝජනය 
(Rs’000) 

වැඩ 
සටහෙන් 
ස්වභාවය 
(ෙද්ශීය/ 
විෙද්ශීය) 

නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම 

ෙද්ශීය විෙද්ශීය 
 තැනැත්තන් ෙවළදාම 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

100 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය තැනැත්තන් ෙවළඳාම 
වළක්වා ගැනීමට ගතයුතු 
නිසි කියාමාර්ග පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම. 

බිතාන්ය මහා 
ෙකොමසාරිස ්
කාර්යාලය  හා එක් ව 
පවත්වනු ලබන 
ධාරිතා පවර්ධන 
වැඩසටහන-III 
 වන අදියර 

27 දින 01 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය සමස්ත සංකමණික 
කියාවලිය පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර අත්දැකීම් 
හුවමාරු කර ගැනීම 

ෙකොළඹ ජාත්යන්තර 
පාසල මගින් පවත්වනු 
ලබන ඉංගීසි භාෂා 
පාඨමාලාව - II   වන 
අදියර 

150 සති 12 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය  ඉංගීසි භාෂා භාවිතය                      
ඉහළ නැංවීම 

 ඕස්ෙට්ලියානු මහ 
ෙකොමසාරිස ්
කාර්යාලය හා බිටිෂ් 
කවුන්සිලය(British 
Council) මගින් 
පවත්වනු ලබන ඉංගීසි 
භාෂා පාඨමාලාව 

40 පැය 50 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය ඉංගීසි භාෂාව ලිවීම, 
කියවීම, කථා කිරීම හා 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් කුසලතා 
ඉහළ නැංවීම. 

නව තත්ත්ව පාලන 
කව ෙමවලම් හත 
පිළිබඳ වැඩමුළුව 

2 දින 01 12 - ෙද්ශීය තත්ත්ව පාලන කව පිළිබඳ 
අවෙබෝධය 

ෙමෙහයුම් ෙමොඩියුල 
පිළිබඳ  ෙන්වාසික  
වැඩමුළුව 

50 දින 02 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය කළයුතු නව යාවත්කාලීන 
කිරීම් සමාෙලෝචනය කර 
ෙසොයා ගැනීම. 

වැටුප් සැකසීම පිළිබඳ 
ෙතදින පුහුණු 
වැඩමුළුව 

3 දින 03 54 - ෙද්ශීය වැටුප් සැකසීමට අදාළ 
පද්ධතිෙයහි වැඩ කිරීමට 
ඇති හැකියාව 

ධාරිතා සංවර්ධනය හා 
කුසලතා පවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩමුළුව 

10 දින 03 බාහිර 
ආයතනයකින් 
පදානය කළ   
අරමුදල් මගින් 

- ෙද්ශීය සමස්ත සංකමණික 
කියාවලිය පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර අත්දැකීම් 
හුවමාරු කරගැනීම 

 බලයලත් නිලධාරීන් 
(දවිඩ) සඳහා සිංහල 
භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව 

11 පැය 150 251.985 - ෙද්ශීය ෙදවන භාෂාව පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම 

තැනැත්තන් ෙවළඳාම 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන 

18 දින 01 ෙද්ශීය - ෙද්ශීය  තැනැත්තන් ෙවළඳාම 
වළක්වා ගැනීමට ගතයුතු 
නිසි කියාමාර්ග පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීම 

පසම්පාදන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ  
පිළිබඳ  පුහුණු 
වැඩසටහන 

1 දින 03 18 - ෙද්ශීය මාර්ෙගෝපෙද්ශ නිවැරදිව 
අනුගමනය කිරීම පිළිබඳ 
පසු විපරම 

චීන භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලාව-    II වන 
අදියර 

22 පැය 53 - - ෙද්ශීය චීන භාෂාව පිළිබඳ දැනුම 
පවර්ධනය කිරීම. 
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*  ආයතනෙය් කාර්ය සාධනය උෙදසා පුහුණු වැඩසටහන දායක වන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන්න 
 ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න.  
 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාවලිය ගුණාත්මක හා පමාණාත්මක වර්ධනීය ප ෙව්ශයක් ෙවත ෙමෙහයවීම පිණිස 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත සියලුම නිලධාරීන්ෙග් දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු 
අවශ්යතා හඳුනාෙගන ඊට ගැළෙපන පරිදි මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන්, 
 

 සැලසුම් කිරීම 

 සංවිධානය කිරීම 

 කියාත්මක කිරීම  

 අෙනකුත් කියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 විෙද්ශීය පුහුණු අවස්ථාවන් හඳුනා ගනිමින් ඊට අදාළ කියාමාර්ග ගැනීම 
 

 පුහුණු හා සංවර්ධන කියාකාරකම් සඳහා වාර්ෂික පතිපාදනයන්ට අමතරව බාහිර ආයතන හා 
තානාපති කාර්යාල, ජාත්යන්තර සංවිධාන හරහා කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු අවස්ථාවන් හඳුනා ගනිමින් 
ඒ අදාළ කාර්යයන් ඉටු කිරීම පුහුණු හා සංවර්ධන ඒකකය මගින් සිදු කරනු ලබයි. 

 
ෙද්ශීය ෙමන්ම විෙද්ශීය පුහුණු අවස්ථාවන් හඳුනා ගනිමින් ඒ සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය ෙයොමු කරවීම තුළින් 
ඔවුන්ෙග් දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා ඉහළ නැංවී ඇති අතර එමගින් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සපයනු ලබන 
ෙසේවාවන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වී ඇත. 
 

ෙදමළ, ඉංගීසි සහ චීන භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් තුළින් කාර්ය මණ්ඩල භාෂා කුසලතාවයන් වැඩි දියුණු වී ඇති 
අතර එමගින් ෙසේවාලාභීන්ට වඩාත් සුහදශීලී සහ ඵලදායී ෙසේවාවක් ලබා දීමට හැකි වී ඇත. ගුවන් ෙතොටුපළ 
රාජකාරීවල නියුතු නිලධාරීන්ට චීන භාෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ෙග් රාජකාරී කටයුතු වඩාත් 
පහසු හා කාර්යක්ෂම වී අතර විෙශේෂෙයන්ම චීන ජාතිකයන්ට ඔවුන්ෙග් භාෂාෙවන්ම සන්නිෙව්දන කටයුතු සිදු 
කර ගත හැකි බැවින් ෙසේවා ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ ෙගොස් ඇත. 
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07 පරිච්ෙඡ්දය - අනුකූලතා වාර්තාව  

අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 
අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

1 පහත සඳහන් මූල්ය පකාශ / ගිණුම් නියමිත දිනට 
ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබ්       

1.1 වාර්ෂික මූල්ය පකාශන අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

1.2 රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

1.3 ව්යාපාර හා නිෂප්ාදන අත්තිකාරම් ගිණුම් (වාණිජ 
අත්තිකාරම් ගිණුම්) 

                                   
- 

                      
- 

                         
- 

1.4 ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම්                                    
- 

                      
- 

                         
- 

1.5 විෙශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම්                                    
- 

                      
- 

                         
- 

1.6 ෙවනත්                                    
- 

                      
- 

                         
- 

2 ෙපොත්පත් හා ෙල්ඛන නඩත්තු කිරීම (මු.ෙර. 445)                         
- 

                         
- 

2.1 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 267/2018 අනුව ස්ථාවර 
වත්කම් ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන 
යාම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

2.2 පුද්ගල පඩිනඩි ෙල්ඛන /  පුද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත්  
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.3 විගණන විමසුම්  ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.4 අභ්යන්තර විගණන වාර්තා ෙල්ඛනය 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.5 
සියලුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ (CIGAS) පිළිෙයල 
කර නියමිත දිනට මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් 
කිරීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

2.6 ෙචක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ෙල්ඛනය  
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.7 ඉන්ෙවන්ටි ෙල්ඛනය  යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.8 ෙතොග ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන 
යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.9 හානි පාඩු  ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.1 බැරකම්  ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

2.11 උප පතිකාෙපොත් ෙල්ඛනය (GA - N20)
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 
අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

3 මූල්ය පාලනය සඳහා කාර්යයන් අභිනිෙයෝජනය 
කිරීම (මු.ෙර. 135)                         

- 
                         
- 

3.1 මූල්ය බලතල ආයතනය තුළ බලතල පවරා දීම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

3.2 මූල්ය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ ආයතනය තුළ 
දැනුවත් කිරීම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

3.3 
සෑම ගනුෙදනුවක්ම නිලධාරීන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ 
ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි 
බලතල පවරාදී තිබීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

3.4 

2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරණ රාජ්ය 
ගිණුම් චකෙල්ඛය අනුව, රජෙය් පඩිපත් මෘදුකාංග 
පැෙක්ජය භාවිතා කිරීෙම් දී 
ගණකාධිකාරිවරයන්ෙග් පාලනයට යටත්ව 
කටයුතු කිරීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

4 වාර්ෂික සැලසුම් සකස ්කිරීම                         
- 

                         
- 

4.1 වාර්ෂික කියාකාරී සැලැසම් සකස් කිරීම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

4.2 වාර්ෂික පසම්පාදන සැලැසම් සකස ්කිරීම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

4.3 වාර්ෂික අභ්යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස ්කිරීම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

4.4 
වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව සකස් ෙකොට ජාතික 
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට (NBD) නියමිත දිනට 
ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

4.5 
වාර්ෂික මුදල් පවාහ පකාශය නියමිත දිනට 
භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

5 විගණන විමසුම් අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

5.1 
විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම ෙකොට ඇති 
දිනට, සියලුම විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා 
දී තිබීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

6 අභ්යන්තර විගණනය                         
- 

                         
- 

6.1 

මු.ෙර. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර 
ආරම්භෙය්දී විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීෙමන් අනතුරුව, අභ්යන්තර විගණන සැලැස්ම 
සකස් කිරීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

6.2 සෑම අභ්යන්තර විගණන වාර්තාවකටම මාසයක 
කාලයක් තුළ දී පිළිතුරු සපයා තිබීම. අනුකූල ෙනොෙව් 

 අදාළ ශාඛාව 
අනූව තීරණය 
ෙව් 

  විගණන හා 
කළමනාකරණ 
කමිටු රැස්වීම් 
වලදී සාකච්චා 
කර ඇත 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 
අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

6.3 

2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනෙත් 40
(4) උප වගන්තිය පකාරව, සියලුම අභ්යන්තර 
විගණන වාර්තාවල පිටපත් කළමනාකරණ 
විගණන ෙදපාර්ෙතම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

6.4 
මුදල් ෙරගුලාසි 134(3) පකාරව, සියලුම 
අභ්යන්තර විගණන වාර්තාවල පිටපත් 
විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

7 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු                         
- 

                         
- 

7.1 
DMA චකෙල්ඛ 1-2019 අනුව, අවම වශෙයන් 
විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 04 ක් වත් අදාළ 
වර්ෂය තුළ පවත්වාෙගන තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

8 වත්කම් කළමනාකරණය                         
- 

                         
- 

8.1 

අංක 01/2017 දරණ වත්කම් කළමනාකරණ 
චකෙල්ඛෙය් 07 වන පරිච්ෙඡ්දය අනුව, වත්කම් 
මිලදී ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ෙකොම්ප්ෙටෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය 
ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

8.2 

ඉහත සඳහන් චකෙල්ඛෙය් 13 වන පරිච්ෙඡ්දය 
පකාරව, එම චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන කියාත්මක 
කිරීම සම්බන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු සම්බන්ධතා 
නිලධාරිෙයකු පත් කර එම නිලධාරියා පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ෙකොම්ප්ෙටෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය 
ෙවත වාර්තාකර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

8.3 
රාජ්ය මුදල් චකෙල්ඛ අංක 05/2016 අනුව, භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට  
විගණකාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

8.4 
වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණෙයන් අනාවරණය වූ 
අතිරික්ත, ඌණතා හා ෙවනත් නිර්ෙද්ශ 
චකෙල්ඛෙය් සඳහන් කාලය තුළ සිදුෙකොට තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

8.5 ගර්භිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.ෙර. 772 අනුව 
සිදු කිරීම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

9 වාහන කළමනාකරණය                         
- 

                         
- 

9.1 
සංචිත වාහන සඳහා ෛදනික ධාවන සටහන් හා 
මාසික සාරාංශ වාර්තා සකස ්ෙකොට නියමිත දිනට 
විගණකාධිපති ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

9.2 වාහන ගර්භිත වී මාස 06 කට වඩා අඩු කාලයකදී 
අපහරණය කර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 
අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

9.3 වාහන ෙලොග් ෙපොත පවත්වා ගනිමින් ඒවා 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

9.4 සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්ධෙයන්ම මු.ෙර. 
103,104,109 හා 110 පකාරව කටයුතු කිරීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

9.5 

2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරණ රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් 3.1 ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධි 
විධාන පකාරව, වාහනවල ඉන්ධන දහනය වීම 
නැවත පරීක්ෂා කිරීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

9.6 
කල්බදු කාල සීමාෙවන් අනතුරුව, බදු වාහන 
ෙලොග් ෙපොත්වල සම්පූර්ණ අයිතිය පවරා ෙගන 
තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

10 බැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය                         
- 

                         
- 

10.1 
නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් පකාශ පිළිෙයල කර 
සහතික කර ඒවා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර 
තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

10.2 
සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය්දී ෙහෝ ඊට ෙපර වර්ෂවල සිට 
ඉදිරියට රැෙගන ආ සකීය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් 
කර තිබීම. 

                                   
- 

                      
- 

                         
- 

10.3 

බැංකු සැසඳුම් පකාශවලින් අනාවරණය වූ හා 
ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ෙශේෂ සම්බබන්ධෙයන් 
මුදල් ෙරගුලාසි පකාරව කටයුතු ෙකොට එම ෙශේෂ 
මාසයක කාලයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

11 පතිපාදන උපෙයෝජනය                         
- 

                         
- 

11.1 සලසා තිබූ පතිපාදන ඒවාෙය් සීමාව ඉක්මවා 
ෙනොයන පරිදි වියදම් දැරීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

11.2 

මු.ෙර. 94 (1) පකාරව, සලසන ලද පතිපාදනෙයන් 
උපෙයෝජනය කළ පසු වර්ෂ අවසානෙය්දී ඉතිරි 
පතිපාදන සීමාව ෙනොඉක්මවන පරිදි බැරකම්වලට 
එළඹීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

12 රජෙය් නිලධාරීනෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්                         
- 

                         
- 

12.1 සීමාවන්ට අනුකූල වීම අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

12.2 හිඟහිටි ණය ෙශේෂ පිළිබඳ කාල විශ්ෙල්ෂණයක් 
සිදුකර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

12.3 වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟහිටි 
ණය ෙශේෂ නිරවුල් කර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

13 ෙපොදු තැන්පත් ගිණුම                         
- 

                         
- 

13.1 කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධෙයන් මු.ෙර. 571 
පකාරව කටයුතු කර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

13.2 ෙපොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන ගිණුම 
යාවත්කාලීන කර පවත්වාෙගන යාම අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 
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අංකය අදාළ කර ගත යුතු අවශ්යතාව 
අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

14 අගිම ගිණුම                         
- 

                         
- 

14.1 
සමාෙලෝචිත වර්ෂය අවසානෙය්දී මුදල් ෙපොෙත් 
ෙශේෂය භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙපේෂණය කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

14.2 
මු.ෙර. 371 පකාරව නිතුක් කළ තත්කාර්ය අතුරු 
අගිම, එම කාර්යය අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත 
නිරවුල් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

14.3 
මු.ෙර. 371 පකාරව අනුමත සීමාව ඉක්මවා 
ෙනොයන පරිදි තත්කාර්ය අතුරු අගිම නිතුක් කර 
තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

14.4 අගිම ගිණුෙම් ෙශේෂය, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙපොත් සමග 
මාසිකව සැසඳුම් කිරීම.  අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

15 ආදායම් ගිණුම                         
- 

                         
- 

15.1 අදාළ ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව, රැස් කළ 
ආදායෙමන් ආපසු ෙගවීම් සිදුෙකොට තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

15.2 රැස ් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු ගිණුමට බැර 
ෙනොෙකොට සෘජුවම ආදායමට බැර කර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

15.3 මු.ෙර. 176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා 
විගණකාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

16 මානව සම්පත් කළමනාකරණය                         
- 

                         
- 

16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ කාර්ය 
මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යාම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

16.2 කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම සාමාජිකයින් ෙවත 
රාජකාරී ලැයිසත්ු ලිඛිතව ලබාදී තිබීම. අනුකූල ෙව්                       

- 
                         
- 

16.3 
20.09.2017 දිනැති MSD චකෙල්ඛ අංක 04/2017 
පකාරව සියලුම වාර්තා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

17 මහජනයා ෙවත ෙතොරතුරු ලබා දීම                         
- 

                         
- 

17.1 

ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත හා ෙරගුලාසි 
පකාරව ෙතොරතුරු නිලධාරියකු පත්ෙකොට 
ෙතොරතුරු ලබාදීෙම් ෙල්ඛනයක් යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාෙගන යාම. 

අනුකූල ෙව්                        
- 

                         
- 

17.2 

ආයතනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු එහි ෙවබ් අඩවිය 
හරහා ලබාදී තිෙබන අතර ෙවබ් අඩවිය හරහා ෙහෝ 
විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය පිළිබඳ 
මහජනයාෙග් පශංසා / ෙචෝදනා පළ කිරීමට 
පහසුකම් සලසා තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                        
- 

                         
- 

17.3 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනෙත් 8 වන හා 10 වන 
වගන්ති පකාරව වසරකට ෙදවතාවක් ෙහෝ 
වසරකට වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                        
- 

                         
- 
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අනුකූලතා තත්ත්වය 

(අනුකූල ෙව් / අනුකූල 
ෙනොෙව්) 

අනුකූල 
ෙනොෙව් නම් 
ඒ සඳහා ෙකටි 
පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 
ෙනොවීම 

අනාගතෙය්දි 
වළක්වා 
ගැනීමට 

ෙයෝජනා කරන 
නිරවද්ය තීරණ, 
කියාමාර්ග 

18 පුරවැසි පඥාප්තිය කියාත්මක කිරීම.                         
- 

                         
- 

18.1 

අංක 05/2008 හා 05/2018 (1) දරන රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශ චකෙල්ඛ 
අනුව පුරවැසි / ෙසේවාලාභී පඥාප්තියක් සම්පාදනය 
ෙකොට කියාත්මක කර තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                        
- 

                         
- 

18.2 

එම චකෙල්ඛෙය් 2.3 ෙඡ්දය පරිදි, පුරවැසි / 
ෙසේවාලාභී පඥාප්තිය සම්පාදනය කිරීම හා 
කියාත්මක කිරීෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම හා 
ඇගයීම් සඳහා ආයතන විසින් කමෙව්දයක් සකස ්
ෙකොට තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                        
- 

                         
- 

19 මානව සම්පත් සැලැසම් සම්පාදනය කිරීම                         
- 

                         
- 

19.1 
2018.01.24 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 
02/2018 ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පදනම් කරෙගන 
මානව සම්පත් සැලැසම්ක් සකස් ෙකොට තිබීම. 

අනුකූල ෙනොෙව් 

 කාර්ය 
සැලැසම්ක් 
සකස් කිරීම 
අරඹා ඇත 

                         
- 

19.2 

කාර්ය මණ්ඩලෙය් සෑම සාමාජිකයකු සඳහාම 
වර්ෂයකට අවම වශෙයන් පැය 12 කට ෙනොඅඩු 
පුහුණු අවස්ථාවක් ඉහත සඳහන් මානව සම්පත් 
සැලැසම් තුළ තහවුරු ෙකොට තිබීම. 

අනුකූල ෙව්                       
- 

                         
- 

19.3 

ඉහත සඳහන් චකෙල්ඛෙය් ඇමුණුම 1 හි දැක්ෙවන 
ආකෘති පදනම් කරෙගන සමසත් කාර්ය මණ්ඩලය 
සඳහාම වාර්ෂික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිබීම. 

අනුකූල ෙනොෙව් 

ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු 
කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතය 

                         
- 

19.4 

ඉහත චකෙල්ඛෙය් 6.5 ෙඡ්දෙය් පකාරව මානව 
සම්පත් සංවර්ධන සැලැසම් පිළිෙයල කිරීම, 
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම, 
නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳ වගකීම් පවරා ෙජ්යෂඨ් නිලධාරියකු පත්කර 
තිබීම. 

අනුකූල ෙනොෙව් 

ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු 
කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතය 

                         
- 

20 විගණන ෙඡ්දවලට පතිචාර දැක්වීම                         
- 

                         
- 

20.1 
ඉකුත් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින් නිකුත් 
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