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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/24    2017 ලේඳඵරලාරි        දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

ඵත්තරමුඛ 

 

සියළුභ නිධාරීන් ලේලත, 

 

රාජ්ය වංව්ථා, මණ්ඩ, අධිකාරි ශා ලයලව්ථාපිත/ලයලව්ථාපිත ොන ලන අරුදද්ල මූය ්රකාන 

පිළිඵල 1971 අංක 38 දරන ුදද් ඳනොේ 14(2)(සී) ලගන්තිය ්රකාරල ලාර්තා/්රසිද්ධධ ිරීමො  

ලාර්තාල ශා රජ්ොේ අමාතයාං ශා ොදඳාර්තො න්ලටල  අදාෂ 154(6) ලාර්තාල 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ලේේ වේඵන්ධලේයන් දැනට නිකුත් කර ඇති චක්රලේඛ  ශා උඳලේදව්ලට ංභතරල ඳශත වශන් භඟ 

ලේඳන්වීේ ංනුල විගණිත ආයතනලට ඉදිරිඳත් කරන ලාර්තාලන්ට කාර්යවාධන වභාලේෝචනය 

වේඵන්ධල ලේේ වභඟ දක්ලා ඇති ලේේදයද 2017 ලර්ලේේ සිට ංදාෂ කරගන්නා ලේව ලේභයින් දැනුේ 

ලේදමි. 

එලේවේභ ලේේ වශා භඟලේඳන්වීභක් ලේව “කාර්යවාධන විගණනය ලයාප්ත ිරීමම” වශා භා විසින් 

නිකුත් කර ඇති ...................... දිනැති ංකක ....................... දරන චක්රලේඛ යද ලැිදදුරටත් බාවිතා 

කරන ලේව ලේභයින් දැනුේ ලේදමි. 

 

මඟොඳන්වීම 

 

වෑභ ආයතනයක්භ එය පිහිටුවීභට ංදාෂ ංලේේක්ාලන් වාක්ාත් කරගනු පිණිව විවිධ ංරමුණු 

ඳලත්ලාලේගන යනු ඵන ංතර එභ ංරමුණු ඉටුකර ගැනීභ වශා විවිධ ක්රියාකාරකේ පිළිලේය කරනු 

ැලේේ. ඒ වශා ංලය වැුමේ දිගු කාලීන ශා ලේකටිකාලීන ලලේයන් පිළිලේය ලේකලේර්. ලේේ ංනුල 

ංදාෂ ඉක්ක කරා ගභන් කිරීලේේ ක්රියාලය ය ශා එහි පදායිකත්ලය භැනීභ පිළිඵ භඟ ලේඳන්වීභ 

ඳශත ඳරිදි දැක්ලේේ. 

 

02. එක් එක් ආයතනයන්හි ක්රියාකාරකේල ප්රගතිය භැනිය ශැකි දර්ක වභශර ආයතන විසින් 

පිළිලේය කර ඇති ංතර වභශර ආයතන විසින් පිළිලේය කර ලේනොතිබිය ශැක. එලැනි 

ංලව්ථාලදී ප්රගතිය භැනිය ශැකි පිළිගත ශැකි දර්ක වකව් කර ඒ වශා ආයතනලේේ 

එකඟතාලය ඵා ගැනීභ කෂ යුතුය. 
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ආයතනොේ 

දැක්ම 

 

 

------------ 

ආයතනොේ 

ොමොශලර 

 

 

------------ 

ආයතනොේ 

අරුදණු 

 

 

----------- 

අරුදණුකරා 

ගාවීම  

පිළිොයෂක 

ක්රියාකාරක  

---------------- 

ක්රියාකාරක  

වශා 

අොප්ක්ෂිත 

ඉක්ක/්රගතිය 

---------------- 

්රගතිය මැියය 

ශැිර දර්ක 

 

 

---------------- 

 

 

     

 

ඉශත ලගුල ංනුල ආයතනලේේ ංරමුණු කරා ඟාවීභට පිළිලේය කෂ ක්රියාකාරකේ/ 

ක්රියාකාරකභක් ලේතෝරාලේගන එය ආයතනලේේ ංරමුණ කරා ඟාවීභ/ලේනොවීභ ංදාෂ නිර්නායක 

ංනුල තශවුරු කර ගැනීභ ලේශෝ වනාථ කර ගැනීභ කෂ යුතුය.  

ලේභහිදී යේ කාඳරිච්ලේේදයක් ංලවානයට ංදාෂ ක්රියාකාරකේල ඳලතින තත්ත්ලය, ඒ වශා 

ඵඳාන ද ලේශේතන් ලේභන්භ ඉන් ඇතිලන/ඇතිවිය ශැකි ඵඳෑභ කාර්යවාධන විගණනයක 

ප්රධාන ංකගයන් ලන ආර්ථිකබාලය, කාර්යක්භතාලය ශා පදායකත්ලය යන ංකයන්  

වේඵන්ධ කර විගණන ලාර්තාලට ඳශත ඳරිදි ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  

(i) ඳරීක්ාලට ක් කෂ ආයතනය ශා එහි ංරමුණු, ංලේේක්ෂිත ප්රතිප, ප්රතිඳාදන ශා 

ලේයදවීභට ංලේේක්ෂිත ංලේනකුත් වේඳත් පිළිඵ ලේකටි ශැඳින්වීභ. 

 

(ii) ආර්ථිකබාලලේයන් ලේතොර ගනුලේදනු (රාජ්ය මුදඛ ලඩාත් ආර්ථිකබාලලේයන් යුතුල 

ලේයොදලා තිලේේද? භානල/මය ශා ලේබෞතික වේඳත් ආර්ථිකබාලලේයන් යුතුල ලේයොදලා 

තිලේේද? භනා කෂභනාකරණ ප්රතිඳත්ති ංනුල කෂභනාකාරීත්ලය ක්රියාකාරකේ 

ශුමරුලා තිලේේද යන්න පිළිඵ නිරීක්ණ දක්ලන්න) 

 

(iii) කාර්යක්භතාලලේයන් ලේතොරවීේ (භානල, මය ශා ංලේනකුත් වේඳත් කාර්යක්භල 

ලේයොදලා තිලේේද? නියමිත දිනට ංලේේක්ා කෂ ඳරිදි ඉශෂ ගුණත්ලයකින් ංලභ 

ලේයදවුභක් යටලේත් ංදාෂ කාර්යයන් ඉටු කර තිලේේද? යන්න පිළිඵ නිරීක්ණ 

දක්ලන්න) 

 

(iv) පදායකත්ලය ලේනොභැතිවීභ (ංලවානලේේ ඵාලේඳොත්තු ව නිභවුභ/ලේවේලාල/ප්රතිාබය 

ංත්ඳත් කරලේගන ලේනොභැතිවීභ ලේශේතුලේලන් ඇතිව ඵඳෑභ පිළිඵල නිරීක්ණ 

දක්ලන්න) 
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03. භඟ ලේඳන්වීභක් ලේව ලේයොදා ගත ශැකි නිදුමනක් ඳශත දැක්ලේේ. 

 

 

ආයතනය :- ආඳදා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

අොප්ක්ෂිත ්රතිපය :- ව්ලබාවිකල  ශා මිනිවා විසින් ඇති කරන ආඳදා ංලභ කිරීභ, 

ලැැක්වීභ ශා ඒ වශා පදායී ක්රියාභාර්ග ගැනීභ තුළින් වතලත් වීභට ුමදුුම ුමරක්ෂිත 

ඳරිවරයක් ලේගොඩ නැගීභ. 

(2016 ලාර්ෂික ඇව්තලේේන්තුල ංනුල  ඵාගත් ලේතොරතුරු  උඳකඛපිත ඳරිදි ලේලනව් කර ඇත) 

ලයඳතතිොේ නම 

 

--------------- 

2016 

ඇව්තො න්ලට 

-------------- 

රු.මිලියන 

ඉක්ක 

 

------------ 

මූලික කාර්ය වාධන දර්කය 

 

------------------------------- 

නායයාේ ආඳදා 

ංලදානේ ංලභ 

කිරීලේේ 

ලැඩවටශන 

230 භධයභ ඳෂාලේත් උව් ූමමිල 

පිහිටි ඳාවඛ 10 ක ශා ලේරෝශඛ 

10 ක ූමමි ප්රලේශල  

නායයාේ ංලදානභ ංලභ 

කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

භධයභ ඳෂාලේත් ඳාවඛ 10 ක  

ශා  ලේරෝශඛ 10 ක පිහිටි 

උව්බිේ ප්රලේශල නායයෑේ 

ංලදානභ ංලභ කිරීලේේ 

කාර්යය වේපූර්ණ කිරීභ. 

 

ඳශත වශන් නිරීක්ණ ශා දත්තයන් උඳකඛපිකයන් ඵල වකන්න. 

 

i. ඉශත ඉක්ක ඟා කර ගැනීභ වශා ංභාතයාකය විසින් පිළිලේය ක ඇති වැුමේ 

ශා ඒ  ංනුල ගතයුතු නිලැරදි ක්රියාභාර්ග ලේභොනලාද? එභ ක්රියාකාරකේ ඇගයීභ පිණිව 

ලේයොදාගත ශැකි පිළිගත් නිර්ණායක ලේභොනලාද යන්න පිළිඵ මය කල ංලලේඵෝධයක් 

ඵා ගත යුතුය. (එය ඳශත ඳරිදි විය ශැක) 

 ක්රියාකාරක  

------------- 

ියර්ණායක 

----------- 

(ං) ලේභභ කාර්යබාරය ඉටු කිරීභ වශා 

ලේකොන්ත්රාත්කරුලන් ලේතෝරා ගැනීභ. 

ලේකොන්ත්රාත්කරුලන් ලේතෝරා ගැනීභට ංදාෂ ප්රවේඳාදන 

ඳරිඳාටි. 

 

(ආ) නායයාභට ඉඩ ඇති ූමමි ප්රලේශ ලටා 

ආරක්ෂිත ගඛලැටි දැමීභ. 

 ප්රවේඳාදන භාර්ලේගෝඳලේශය (ඉදිකිරීේ වශා ංදාෂ 

ලේකලේරන සියළුභ  ප්රවේඳාදන නීතිරීති) . 

 ජ්ාතික ලේගොඩනැගිය  ඳර්ලේේණ ආයතනය (NBRO) 

විසින් පිළිලේය කරන ද භාර්ලේගෝඳලේශ. 
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ii. ලේභභ කරුණු වැකිඛට ලේගන ඳශත ඳරිදි විගණන ලේේදයක් ලේගොඩ නැගිය ශැක.  

 

ව්ලබාවික ශා මිනිවා විසින් ඇතිකරන ආඳදා ංලභ කිරීභ ශා ලැැක්වීභට ශා පදායී 

ක්රියාභාර්ග ගැනීභ තුළින් වතලත්වීභට ුමදුුම ුමරක්ෂිත ඳරිවරයක් ලේගොඩනැගීභ වශා 

ආඳදා කෂභනාකරණ ංභාතයකය විසින් 2016 ලවලේර්දී ක්රියාත්භක කරන ලයාඳිති 

ංතුරින් නායයාේ ආඳදා ංලභ කිරීලේේ ලැඩවටශන එක් ලයාඳිතියකි. ලේේ වශා 

රු.මිය යන 230 ක් ලේලන්කර තිබුණි. ලේභභ ලයාඳිතිලේේ ංලේේක්ෂිත ඉක්ක වලේේ 

භධයභ ඳෂාලේත් උව් ූමමිල පිහිටි ඳාවඛ 10ක ශා ලේරෝශඛ 10ක නායයාේ ංලව්ථා 

ංලභ කිරීභට කටයුතු කිරීභයි. 

වභාලේෝචිත ලර්ය ංලවාන දිනලන විට ලේභභ ලයාඳිතිය වශා රු.මිය යන 220 ක් 

වියදේ කර තිබ ංතර භධයභ ඳෂාලේත් උව් ූමමිල පිහිටි ඳාවඛ 06 ක ශා ලේරෝශඛ 

07ක ඳභණක් නාය යාේ ංලව්ථා ංලභ කිරීභ වශා ංභාතයාකය කටයුතු කර තිබුණි.  

 

 අනාර්ථික ගනුොදනුල  ියදසුන් 

 

ංභාතයාකය විසින් ලේභභ ලයාඳිතිලේේ කටයුතු නිසිඳරිදි වැුමේ කර 

ලේනොතිබුණු ංතර, ජ්ාතික ලේගොඩනැගිය  ඳර්ලේේණ ආයතනලේයන් ඵා දී 

තිබුණු භාර්ලේගෝඳලේශ ශා ප්රවේඳාදන භාර්ලේගෝඳලේශයන්ලේගන් ඵැශැරල 

කටයුතු කර තිබුණි. ඒ ංනුල උව් ූමමිල පිහිටි ඳාවඛ ශා ලේරෝශඛ ආශ්රිත 

ගඛලැටි ඉදිකිරීභට ංදාෂ ලේකොන්ත්රාත්තුල පිරිනැමීලේේදී ලේකොන්ත්රාත්කරු 

පිළිඵ නිසි ඇගයීභක් සිදුකර ලේනොතිබුණි. එලේවේභ, ලේකොන්ත්රාත්කරු විසින් 

ංදාෂ ප්රලේශල ගඛලැටි ඉදිකිරීලේේදී ලේයොදාගත් කළුගඛ ංලය 

ප්රභාණලේයන්, නිලැරදි මිට, නිලැරදි ප්රභාණලේයන් ශා නිලැරදි තත්ත්ලලේයන් 

ඵා ලේගන ලේනොතිබීභ  නිවා ඉදික ඇතැේ ගඛලැටි පුපුරා යාභට ක්ල තිබීභ 

ලේශේතුලේලන් එභ ව්ථාන නැලත වකව් කිරීභ වශා ංභාතයාකයට රු. 

23,000,000ක ංභතර පිරිලැයක් දැරීභට සිදුවී තිබුණි.  

 

 

 

 

(ඇ) ංදාෂ ප්රලේශල රුක් ලේරෝඳණය  කිරීභ.   ලන වකරක්ණ ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ නිර්ලේශශිත ඳරිදි 

නායයෑභ ංලභ කිරීභ වශා ුමදුුම ඳැ ලර්ග. 

 නිර්ලේශශිත ාක 1500 ක් සිටුවීභ. 
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 අකාර්යක්මතාලය ව ඵන්ධ ියදසුන් 
 

භධයභ ඳෂාලේත් උව් ූමමි ආශ්රිතල තද ලර්ා ශා ුමෂක ඳලතින කාමාභාලන් 

පිළිඵ කාගුණික දත්ත ංභාතයකය විසින් ඵා ලේගන තිබුණි. ඒ ංනුල 

2016 ලේනොලැේඵර් භව ඳෂමු වතිය ලන විට සියළු ගඛලැටි දැමීේ ංලවන් 

කිරීභට වැුමේ කෂ යුතු වුලද, ප්රවේඳාදන ඳරිඳාටි ක්රියාලේේ ලේයදවීලේේ 

ප්රභාදයන් නිවා ලර්ා කාලේේදී ඳලා ගඛ ලැටි දැමීේ සිදුකිරීලේභන් සිදුවී තිබ 

ශානි ංලභ කිරීභ වශා  ගිවිුමේගත මුදට ංභතරල රු.850,000 ක මුදක් 

ංභතරල ලේගවීභට සිදුවී තිබුණි.   

 

 පදායකේලය ොන මැතිවී  ව ඵන්ධ ියදසුන් 

 

ලේභභ ලයාඳිතිලේයන් නායයාේ ංලව්ථා ංලභ කිරීභට ංලේේක්ා කෂ ංතර, ඒ 

ංනුල නායයාේ ඳැලතීභට ඉඩකඩ ඇතැයි ලඩාත් ංලදානේ වශගත ඳාවඛ ශා 

ලේරෝශඛ ල ංනාරක්ෂිත ප්රලේශ ආලරණය ලන ඳරිදි ගඛලැටි ඉදිකිරීභ 

ලේලනුලට ජ්ාතික ලේගොඩනැගිය  ඳර්ලේේණ ආයතනය විසින් නායයාේ 

ංලදානභක්  ලේනොභැති ඵලට වනාථ කර ඇති මාභාලේලන් ඔේඵට ව ඳාවඛ 

ලේදකකද ලේරෝශකද ලේේ ලයාඳිතිය යටලේත් රු.15,000,000 ක් ලැයකර 

ගඛලැටි දභා තිබුණි. 

එලේවේභ ලේභභ ලයාඳිතිය භන්න් නායයාේ ංලව්ථා ංලභ කිරීභ වශා ගඛලැටි 

ඉදිරිකීභට ංභතරල ංදාෂ ප්රලේශල රුක් ලේරෝඳණය කිරීභට වැුමේ කර 

තිබුණි. ඒ ංනුල ලන වකරක්ණ ලේදඳාර්තලේේන්තුල භන්න් රු. 300,000 ක් 

ලැයකර ඳැ ලර්ග 1200 ක් ඵාලේගන තිබුණි. ඳැ මිෂදී ගැනීලේේදී ඒලා 

ඉඛලුේ කරන ද ඒලා ඵලට ලේබෞතිකල ඳරීක්ා කර තශවුරු කර ලේනොගැනීභ 

නිවා  මින් ඳැ 400 ක් ලේභභ කාර්යය වශා නිර්ලේශශීත ඳැ ලේනොවුණි. 

ඵාගත් ඳැ 250 ක් ඳාවැඛ සිුමන්ට තභන්ලේේ නිලාව ල සිටුවීභට ලේඵදා දී 

තිබ ංතර තලත් ඳැ 180 ක් නියමිත කාය තු ලේරෝඳණය ලේනොකිරීලේභන් 

මියලේගොව් තිබුණි.  ඒ ංනුල ංදාෂ ප්රලේශ ල සිටුලා තිබුලේ  නිර්ලේශශිත ඳැ 

370 ක් ඳභණි.  

    

 ඇතිවිය ශැිර ඵඳෑම                 

ලේේ ංනුල භධ් යභ ඳෂාලේත් උව් ූමමිල නාය යාේ තත්ත්ලයන් ංලේේක්ෂිත 

ඳරිදි ංලභ කිරීභ සිදුවී ලේනොතිබුණි. ංභාතයාකය විසින් 2016 ලර්ය තුෂ 

වැුමේ කෂ, සිුමන් 4,800ක් ඳභණ ශා ගුරුලරුන් 930 ක් සිටින ඳාවඛ 04 

ක්ද ලේන්ලාසික ලේරෝගීන් 3000 කට ආවන්න ප්රභාණයක් ශා ෛලදයලරුන් 



 

6 
 

ඇතුළු ලේරෝශඛ කාර්යභ ඩය 148 ක් සිටින ලේරෝශඛ 03 ක නාය යාේ 

ංලව්ථා ංලභ කිරීභට ංභාතයාකය කටයුතු කර ලේනොතිබුණි. එලේවේභ ඉදිකිරීේ 

කරනු ැබ ඳාවඛ ශා ලේරෝශඛල ඳලා නිසි ප්රමිතිලේයන් ංදාෂ කාර්යයන් ඉටු 

ලේනොවීලේභන් ලේභභ ඳාවඛ ශා ලේරෝශඛල නායයාේ ආඳදා ංලදානේ ඳශල 

ලේගොව් ලේනොතිබුණි. ංනාගත නායයෑේ ආඳදා ංලභ කිරීභ වශා සිදුක රුක් 

ලේරෝඳණ ලයාඳිතිලේයන්ද ංලේේක්ෂිත ප්රතිප ඵාගත ලේනොශැකි ලන ඵල 

ලැිදදුරටත් නිරීක්ණය විය.  

 

(ලේභභ සියළු විගණන නිරීක්ණයන් භනඃකඛපිත ඒලා ලේේ. ඔඵලේේ නිරීක්ණ ලේගොඩනැගීලේේදී 

වෑභවිටභ වක යාත්භක/ ප්රභාණාත්භක දත්ත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය) 

 

 

 

 

 

විගණකාධිඳති  


