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01 රරිච්යේද්ය - ආයතනික රැතිකඩ/ක්රියාවන නැංවියේ සාංාං ය
1.1. හැඳින්විම
ආර්ෂක අමටතයටැංශ විෂය පථය ය ඡත් ප ත්නට පැරණිතම ආයතනය්

න කටල්ගුණ විදයට

ඡදපටේතඡේන්තුඡ හි මූල්ටරේභය පිළිබඳ සැල්කීඡේදී මුලින්ම ඡමර තුල් විධිමත් කටල්ගුණ විදයට
නිරී්ෂණ ක යුතු සිදු කිරීම 1867 සඡේදී මිනින්ඡදෝරු ඡදපටේතඡේන්තු ය ඡත් ආරේභ විය. පසු
1909 දී කටල්ගුණ විදයටත්මක ක යුතු සඳාට ඡකඹ න නිරී්ෂණටගතටරය නමින් ඡ නම අැංශය්
ේතමටන කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු පරිරය තුල් පිහිුවීමම සිදු විය. කටල්ගුණික සා ඡශශගුණික
ඡසේ ට ල්බටදීඡේ මූලික අරමුණ ඇති
ඡදපටේතඡේන්තු ් බ

එම ඡකඹ න නිරී්ෂණටගතටරය 1948

සඡේදී ස් ටධීන

පත් කරන ල්ිර. ේතමටනය න වි කටල්ගුණ විදයට සා ඡශශගුණ විදයට

ආශ්රිත ඡසේ ට සැපමේඡේ රේඡව

ය ස්ථටපිත ආයතනය

ශඡයන් කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු

ක යුතු කරයි. කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු කටල්ගුණ යසන සා සුනටමි පිළිබඳ ූරේ අනතුරු
ඇඟීමේ සඳාට බල්ය ල්ත් ේටතික ආයතනය ඡේ.
1.2. ආයතනයේ ද්ැක්ම,යමයහවං,අංමුණු
ද්ැක්ම
තිරසර ඡල්ස සැං ේධිත ශ්රී ල්ැංකට ් ෙඡදසට කටල්ගුණය සා ඡශශගුණය පිළිබඳ ඡසේ ට න් සැපඡයන ශ්රී
ල්ැංකටඡේ විශිෂ්ඨතම බුශධි මනයස්ථටනය ශඡයන් පැ ීමම.
යමයහවං
ේටතික ශුභ සිශධිය
අැංශඡව ආයතන ල්

සා අන්තේේටතික ප්රමිීමන්
සා මාේනයට

අනුකූල් ඡ මින් රටේය ආයතන ල් , ඡපෞශගතලික

කටල්ගුණ විදයට

, ගු න් කටල්ගුණ විදයට , සමුද්ර කටල්ගුණ

විදයට , ේල් කටල්ගුණ විදයට , කෘෂි කටල්ගුණ විදයට , ඡශශගුණ විදයට සා සීමිත වූ තටරකට විදයට
පිළිබඳ ඡසේ ට න් සැපමේම.
අංමුණු
 විවින ්ඡෂේත්ර ල් අදට
සිදු න බල්පෑම පටදක කරගතත් ස්ථටනය ාට ඡේල්ට
ඩට
නිර දය වූ කටල්ගුණ අනට ැකි ඡසේම කටල්ගුණ අනතුරු ඇඟීමේ සැපමේම.
 ඍතු අනට ැකිකරණය විඡශේෂඡයන්ම කෘෂිකේමටන්තය අදට
න ඡසේ නිකුත් කර එම
අනට ැකි නිතිපතට යට ත්කටලීන කිරීම.
 රේඡව ිරගුකටලීන සැං ේනන ක යුතු පාසුකර ගතැනීම සඳාට එම සැං ේනන ක යුතු නිසි
පරිිර සැල්සුේ කර ගතැනීම අ ශය ඡශශගුණික අනට ැකි ඩට විශ් ටසනීය තත්ත් යක
ඡගතන ඒම.
 ඡදපටේතඡේන්තුඡේ සියලු යටිතල් පාසුකේ අන්තේේටතික තත්ත් ය ගතැල්ඡපන පරිිර
නීමකරණය කිරීම
1.3. ප්රධාන කාර්යයන්
කටල්ගුණය සා ඡශශගුණය පිළිබඳ ඡසේ ට න් සැපමේම
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1.4. සංවිධාන සනහන
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1.5. යද්රාර්තයේන්තුයේ ප්රධාන අං හා යනයේ රවතින ප්රායීය ය කාර්යාල
1.5.1 යද්රාර්තයේන්තුයේ ප්රධාන අං
අනු

ප්රනටන අැංශය

ෙප අැංශය

ගතකීේ

අැංකය
01

නිරී්ෂණ ේටල් ාට ෙපකරණ අැංශය
ෙපකරණ

සටේප්රදටයික කටල්ගුණ විදයට ෙපකරණ නඩත්තු
ැඩියට

අළුත්

සා ක්රමටැංකනය, ස් යැංක්රීය කටල්ගුණ විදයට

පශනතිය නඩත්තු

සා ක්රමටැංකනය,බටහිර ආයතන

ලින් ල්ැඡබන දල්ලීේ අනු කටල්ගුණ විදයට ෙපකරණ
නඩත්තු අළුත් ැඩියට සා ක්රමටැංකනය, ඩු සා කටේමික
කටේයයන් ාට ප්රදේශන ක යුතු ල් සාය ීමම.
විදුලි ාට විදුත්

විදුලි ාට විදුත් ෙපකරණ අලුත් ැඩියට

ාට නඩත්තු

නඩත්තු අැංශය

කිරීම,ස් යැංක්රීය කටල්ගුණ විදයට පශනතිය සා ්න්රිකට
දත්ත ල්බටගතැනීඡේ පශනතිය නඩත්තු කිරීම

ඡේඩටේ/

දා

ටයුඡගතෝල් නිරී්ෂණ, එම දත්ත සැංර්ෂණය,

ඡේඩිඡයෝඡසඹන්ඩ්

ඡදපටේතඡේන්තු

අැංශය

දැනුේ ත් කිරීඡේ ැඩ ස ාන් පැ ැත්ීමම

ප්රටඡශය ය කටල්ගුණ

සෑම පැය 3ක

විදයට මනයස්ථටන

නිරී්ෂණ ල්බට ගතැනීම. නිරන්තර කටල්ගුණ තත්ත් ය

නැරඹීම

පැමිඡණන අය සඳාට

ර්ම භූතල් මට් ඡේ කටල්ගුණ විදයට

නිරී්ෂණය
දා

ටයුඡගතෝලීය නිරී්ෂණ සෑම පැය 06 ක

ල්බට ගතැනීම.( දා

02

දත්ත

සැකසුේ

ාට දත්ත අැංශය

සැංර්ෂණ

අඛන්ඩ

ර්

ටයුඡගතෝලීය නිරී්ෂණ මනයස්ථටන

දත්ත ස ාන් ඡකඡරන ෙපකරණ

ල් දත්ත

තත්ත් පටල්නය ාට සැංර්ෂණය.
ඡශශගුණ විදයට අැංශය

ප්රටඡශය ය

මනයස්ථටන

සේබන්ධීකරණය

ාට

ක මනටකරණය, කටල්ගුණ විදයට දත්ත තත්ත් පටල්නය
ාට සැංර්ෂණය

4

ේෂටපතන අැංශය

සියලුම

ේෂටපතන

මනයස්ථටන

සියලුම

ේෂටපතන මනයස්ථටන

ේෂටපතන මනයස්ථටන පිහිුවීමම,

සේබන්ධීකරණය,
අධී්ෂණය, න
ේෂටපතන මැනීේ

සඳාට ස්ඡේච්ඡට නිරී්ෂකයන් පුහුණු කිරීම, දත්ත
තත්ත් පටල්නය සා සැංර්ෂණය, ෙපකරණ නඩත්තු
කෘෂි කටල්ගුණ විදයට

කෘෂි කටල්ගුණ විදයට ේටල්ය ක මනටකරණය සා දත්ත

අැංශය

තත්ත් පටල්නය සා සැංර්ෂණය

පරිගතණක අැංශය

විදුත් ආකටරඡයන් දත්ත තත්ත්

පටල්නය සා

සැංර්ෂණය, ඡශශගුණ දත්ත ගතබඩට ් ප ත් ටඡගතන
යටම, බටහිර පටේශ යන් සඳාට දත්ත

නිකුත් කිරීම,

ඡදපටේතඡේන්තු ඡ බ් අඩවිය ප ත් ටඡගතන යටම සා
නීමකරණ ක යතු සිදු කිරීම.
පුස්තකටල්ය

පුස්තකටල්ය ප ත් ටඡගතන යටම

ඡල්ඛණටගතටරය

දත්ත සා ඡතඹරතුරු

ල්

අදටල් මුරිත ඡල්ඛණ

සැංර්ෂණය
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පුඡරෝකථන ාට ීමරණ ේටතික කටල්ගුණ

කටල්ගුණ විදයට දත්ත නැ ත පිළිඡය

ෙපකටරක

විදයට ාට සුනටමි ූරේ

කිරීම,කටල්ගුණ

අනතුරු ඇඟීමේ

සේඡප්රේෂණය, සුනටමි සා කටල්ගුණ

මනයස්ථටනය

ේටතික ූරේ

අනට ැකි

කර විශ්ඡල්ෂණ

නිකුත්

කිරීම

සා

යසන සේබන්න

අනතුරු දැනුේදීඡේ මනයස්ථටනය ඡල්ස

ක්රියට කිරීම.
සන්නිඡේදන අැංශය

කටල්ගුණ විදයට දත්ත /නිරී්ෂණ හු මටරු කර ගතැනීම,
කටල්ගුණ

විදයට

අනට ැකි

ාට

අනතුරු

ඇඟීමේ

සේඡප්රේෂණය
ගු න් ඡතඹුවප

ේටතයන්තර සිවිල් ගු න් ඡසේ ට සැංවිනටනය (ICAO) සා

කටල්ගුණ විදයට

ඡල්ෝක කටල්ගුණ විදයට සැංවිනටනය (WMO)

කටේයටල්

ගතගතන කටල්ගුණ විදයට

අනුකූල්

සඳාට අ ශය දත්ත/ඡතඹරතුරු

ල්බට දීම

04

පේඡවෂණ පුහුණු ාට පේඡවෂණ අැංශය

කටල්ගුණ විදයට

සැං ේනන

පැ ැත්ීමම

සා ඡශශගුණ

විදයට

පේඡවෂණ

5
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පටල්න ාට මූල්ය

පුහුණු අැංශය

පුහුණු කිරීේ සා ඡදපටේතඡේන්තු විභටගත පැ ැත්ීමම

ඡශශගුණ ඡ නස්ීමේ

ඡශශගුණ ඡ නස්ීමේ

අනයයන ඡ්න්ද්රය

ප ත් ටඡගතන යටම

ආයතන අැංශය

කටේය මණ්ඩල්ය සේබන්න ආයතනික ක යුතු

මූල්ය අැංශය

මූල්ය ක යුතු

ප්රසේපටදන අැංශය

ප්රසේපටදන, ගතබඩට කිරීේ, ඡබදටාැරීේ

විඡශශ ප්රසේපටදන

විඡශශ ලින් කරන මි දී ගතැනීේ ක යුතු

ල්

අදටල් පේඡවෂණ ක යුතු

අැංශය
ප්ර ටාන අැංශය
දිරකිරීේ අැංශය

ටාන නඩත්තු ාට ප්ර ටාන ක යුතු
ඡදපටේතඡේන්තු

අ ශය ඡගතඹඩනැිලලි දිරකිරීේ ාට

නඩත්තු සේබන්න සේබන්ධීකරණය

1.5.2. යද්රාර්තයේන්තුව යනයේ රවතින ප්රායීය ය කාර්යාල
කුවනටයක, මත්තල්, රත්මල්ටන, යටපනය, අනුරටනපුරය, බදුල්ල්, බණ්ඩටරඡ ල්, මඩකල්පු ,
ාේබන්ඡතඹ , කුවගතස්ඡතඹ , කුරුණෑගතල්, මාදලුප්පල්ල්ම, මන්නටරම, ඡමඹණරටගතල්, නු රඑළිය,
ඡපඹඡ ඹන්නරු , ඡපඹතුවිල්, පුත්තල්ම, රත්නපුර, ත්රිකුණටමල්ය, ගතටල්ල්, වුනියට
1.6. යද්රාර්තයේන්තුව යනයේ රවතින අංමුද්ල්
මාට භටණ්ඩටගතටරඡව ිලණුඡමන් ල්ැඡබන මුදලින් නඩත්තු ඡේ.අරමුදල් ඡනඹමැත.
1.7.

වියී ආධාං ලබන වයාරිතිවල යතතංතුු
යවනේ ංාජ්යයන් / සංවර්ධන රාර් වකුවන් හා යවනේ වියී ආයතන යවතින් 2019
වර්ෂයේ වියී ප්රද්ාන ිළිබඳ විස්තං

වියී
වියී
ප්රද්ාන
ප්රද්ාන
ලබාදුන්
ගිවිසුේ
ංන යහෝ
අංකය
ආයතනය
UNDP
CRIWMP
(project)
UNDP
CRIWMP
(project)

විස්තංය
(ප්රද්ානය
ලබාදුන්
යහේතුව)
GIS license
ස් යැංක්රිය
කටල්ගුණ
පශනති
(AWS)

මුද්ල්, භාණ්ඩ
යහෝ ඍජු
යගවීමක්ද් යනවග
අදටල් ආයතනය
ඍජු ඡගතීමම්
භටණ්ඩ

වියී ප්රද්ාන විනනාකම
රුපියල්

වයරිති කාල
සීමාව

විඡශශ මුදල්

11,773,700.00
46,249,786.71

සර 7 ්
සඳාට
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UNDP

CRIWMP
(project)

UNDP

CRIWMP
(project)

අනට ැකි
කරණය
අ ශය ෙපටැංගත
ල්බට ගතැනීම
නිල්නටරීන්
පුහුණු කිරිම

World
Bank

CRIP
(project)

ECMWF
data license

World
Bank

CRIP
(project)

ඡනඹේඡේ
කටල්ගුණ
පුහුණු
MET
Norway
Training









මුදල්

අදටල්
ආයතනයන්
ඍජු ඡගතීමම් සා
ගු න් ටිකට්පත්
සා දදුේ හිුවේ
සඳාට
අදටල් ආයතනය
ECMWF-ඍජු
ඡගතීමම්
ඍජු ඡගතීමම්
ඡනඹේඡේ /
ල්ැංකටඡේ
කටල්ගුණ විදයට
ඡදපටේතඡේන්තු
නිල්නටරීන් සඳාට
ගු න් ටිකට්පත්
සා දදුේ හිුවේ
සඳාට

150000.00

3,190,418.67

EUR 42000.00

සර්

US$180,000.00

සර්

ECMWF – European Center for Medium Range Weather Forecasting
UNDP - එ්සත් ේටීමන්ඡේ සැං ේනන ැඩස ාන
DOM - කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු
World Bank - ඡල්ෝක බැැංකු
GCF – Green Climate Fund
AWS - ස් යැංක්රිය කටල්ගුණ දත්ත පශනති GIS – Geo Information System
CRIP-Climate Resilience Improvement Project
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02 රරිච්යේද්ය – ප්රගතිය හා දිරරි ද්ැක්ම
විය ේෂ,ජ්යග්රහන,අියයයෝග හා දිරරි දලක්ක
2.1 කාලගුණ විද්යා යද්රාර්තයේන්තුයේ අනාවැකි කංන අං යේ ප්රගතිය
දිරරි ිරන 7 සඳහා සවිස්තංව රූරමය ආකාංයයන් කාලගුණ අනාවැකි නිකුේ කංන ලදී.
ඡමෝසේ කතිකට ඡත් පටේශ කරු න්ඡේ “දිරරි ිරන කිහිපය සඳාට සවිස්තර කටල්ගුණ අනට ැකි” ල් තිබු
දල්ලීම අනු ිරනපතට ඡමම රූපමය ආකටරඡයන් අනට ැකි ප්රනටන පටේශ කරු න් ඡ ත යැීමම සිදු කරන ල්දී.
ඒ මිලන් දිරරි ිරන ල් කටල්ගුණ තත්ත් ය පිළිබඳ අදාස් ගතැනීම සා අ ශය දිරරි ක්රියට ( ආපදට සඳාට ඡපර
සුදටනම් සා කෘෂිකටේමික ක යුතු සඳාට අ ශය දිරරි ක්රියට) මටේගත ගතැනීම පිටි ාල්් විය. දැන ඡමම
අනට ැකි ැඩි ිරයුණු කරමින් ඡදපටේතඡේන්තු ඡ බ් අඩවිය මිලන් මාේනතට ඡ ත ල්බට ඡදයි.
ධීවං සහ නාවික ප්රජ්ාව දිරරි ිරන 9 ක් සඳහා සවිස්තං කාලගුණ අනාවැකි
ධී ර සා නටවික ප්රේට ඡ ත විඡශේෂඡයන් බහු ිරන ධී ර ක යුතු සඳාට ඡයඡදන්නන් මින් ඡපර දිරරි පැය
24ක පමණ් සීමටවූ අනට ැකි දිරරි ිරන 9 ් සඳාට සවිස්තර කටල්ගුණ අනට ැකි ටේතට ් ල්බට දීඡමන් (සුළි
කුණටුව ැනි තත්ත් යකදී ඔවුන් යටයුතු මටේගත ගතැන ආර්ෂට සහිත ස්ථටන ල් යටම ) ඔවුන් ා නිරුපරිත
ධී ර රැකියට කිරීම පාසුකේ සැපමේම ප්රථම ර ආරේභ කරන ල්දී.
කාලගුණ අනාවැකි වල නිංවද්යතාවය ගණනය කිරීම
කටල්ගුණ අනට ැකි ල් නිර දයතට ය ගතණනය කිරීම කටල්ගුණ අනට ැකි ිරයුණු කිරීම අතය ශය සටනකයකි.
ඒ ට මැනීම භටවිතට න විදයටත්මක ක්රම මිලන් 2017 සා 2018 ේෂ ල් නිකුත් කරන ල්ද අනට ැකි පිළිබඳ
ප්රථම ර ගතණනය කිරීම් කරන ල්දී.
කාලගුණ අනාවැකි යද්මළ භාෂායවන් ිරස්ත්රික්ක සඳහා සවිස්තං අනාවැකි නිකුේ කිරීම
කටල්ගුණ අනට ැකි ඡදම භටෂටඡ න් නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පැ ති දා දල්ලුම ඡාේතුඡ න් එම භටෂට දන්නට
කටල්ගුණ විදයටඥයින්ඡේ අඩු පිරිමැසීම සඳාට රටේය භටෂට ඡදපටේතඡේන්තුඡේ ලියටපිරැංචි ීම ඇති ඡදම භටෂට
පරි ේතකයකුඡේ ඡසේ ය ල්බටඡගතන කටල්ගුණ අනට ැකි ඡදම භටෂටඡ න් නිකුත් කරන ල්දී.
කාලගුණ අනතුු ඇගවීේ ිළිබඳ රූරමය ආකාංයයන්
කටල්ගුණ අනතුරු ඇඟීමේ පිළිබඳ රූපමය ආකටරඡයන් ඩට පැාැිරලි
අ දටනේ ප්රඡශශ, පිළිබඳ අ ඡබෝනය් දීම සඳාට ආරේභ කරන ල්දී.

න ඡල්ස කුමන ප්රඡශශඡව සා

ඩට

කාලගුණ අනතුු ඇඟවීයේදී වියහැකි අනතුු සහ ගතයුතු ක්රියා මාර්ග
කටල්ගුණ අනතුරු ඇඟීමඡේදී (ප තින අ ම සීමට න් තුල් ෙපරිම ඡතඹරතුරු) වියාැකි අනතුරු සා ගතතයුතු ක්රියට
මටේගත පිළිබඳ මාේනතට සා පටේශ කරු න් දැනුේ ත් කිරීම ආරේභ කරන ල්දී. එමිලන් ගතැංගතට, කඳුකර සා
ඡ ර බඩ ආශ්රිත ඡ ඡසන ේනයට වියාැකි අනතුරු පිළිබඳ ඡමන්ම අකුණු අනතුරු අ ම කිරීම සා දා
ෙෂ්ණත් යකදී ආර්ෂට ීමම කල් යුතු ඡශ ගතැන දැනුේ ත් කිරීඡමන් අනතුරු අ ම කරලීම සඳාට ෙදේ විය.
2.2 රර්යේෂණ ප්රකා

අං ය සහ යී ගුණ විරර්යාස අධයයන යක්න්්රය

2019 ේෂඡව පාත සදාන් ්ඡෂේත්රයන් ඔස්ඡසේ පේඡවෂණ ක යුතු සිදු කිරීම
 ශ්රී ල්ැංකටඡේ මටසික සා සෘතුමය ේෂටපතනය සඳාට ෙතුරු අත්ල්ටන්ති් ඡදෝල්නඡව (North Atlantic
Oscillation) බල්පෑම අනයයනය.
 දන්ිරයන් සටගතර ශීමධ්රැීමය (Indian Ocean Dipole- IOD) හි බල්පෑම මත කල්ටපීය ටයු සැංඡයෝේන
පශනතිඡව ඡ නස්කේ ශ්රී ල්ැංකටඡේ මටසික ාට සෘතුමය ේෂටපතන වි්ල්යතට ය ඡකඡරහි බල්පෑම
පිළිබඳ අනයයනය.
 GLD360 දත්ත භටවිතඡයන් මටසික ාට සෘතුමය අකුණු යටප්තිය 2015 සි 2018 ද් ට අන්තේ ටේෂික
වි්ල්නය අනයනය කිරීම.
 යටන් ඔය, මල් තු ඔය ාට මී ඔය ගතැංගතට ඡද්රෝණි සඳාට ඡශශගුණික පුඡරෝකතන සැකසීම.
8

 ආන්තික ඡශශගුණික තත්ත් යන්හි දශකමය වි්ල්යතට අධි විඡමෝ්න ාට මනයම විඡමෝ්න scenario
ය ඡත් ප්ර්ඡෂේපනය කිරීම (2020සි 2100 ද් ට .
 ශ්රී ල්ැංකටඡේ ේෂටපතන පුඡරෝකතනය සඳාට ඩටත් ෙචිත ඡශශගුණ ආකෘතිය ඡසඹයට ගතැනීම සඳාට
ඡගතෝලීය ඡශශගුණික ආකෘති 13 ් භටවිතඡයන් ශ්රී ල්ැංකටඡේ නිරී්ෂිත ේෂටපතන සතයටපනය.
 1981 – 2010 සර සඳාට ෙෂ්ණත් වි්ල්යතට සෘතුමය සා ටේෂික ඡල්ස සැකසීම.
 ඡකඹ න නගතරය තුල් ඡශශගුණ විපේයටසයත් සමගත ඇතිවිය ාැකි ආන්තික ෙෂ්ණත් යන් සා අධික
ෙෂ්ණත් ය නිසට ඇති න තටප තරැංගත ල් සැංඛයටත, විශටල්ත් ාට කටල් පරටසය අධි විඡමෝ්න ාට මනයම
විඡමෝ්න scenario ය ඡත් ප්ර්ඡෂේපනය කිරීම.
 ඡගතෝලීය ඡශශගුණික ඡමඹඩල්යන් 6 ්, ත්රත්රමටසික නිරී්ෂිත ේෂටපතන ාට සැංසදනය කරමින්, ශ්රී
ල්ැංකට එහි ඇති ල්ැංගු භට ය පරී්ෂට කිරීම.
 අේන ිරගුකටලින අනට ැකිකරණය ඒකටබශන කිරීම තුලින් ඡශශගුණික ඡසේ ට
ැඩි ිරයුණු කිරීම:සිශධි
අනයනය 2020 නිරිතිරගත ඡමෝසම
 MOSAICC ගතණිතමය ආකෘතිය භටවිතඡයන් ඡශශගුණ විපේයටසයන්හි අනටගතත පුඡරෝකථන මත කෘෂි
ඡභෝගත ල් අනතුරු ඇගතයුම මිලන් ඡශශගුණික අනුහුරු සැංවිනටනයන්ත ප්රඡේශයන් සා ැීමම සා දතිරි
කිරීම සැංකල්පය ප්ර ේනනය (එ්සත් ේටීමන්ඡේ ආාටර සා කෘෂිකේම සැංවිනටනය, කෘෂිකේම
ඡදපටේතඡේන්තු , ඡප්රටඡදණිය විශ් විදයටලීය කෘෂි පීඨය සමගත සාඡයෝිලත් ය

රර්යේෂණ ප්රකා න
 Food and Agriculture (SLJFA) ේ’නල්ය සඳාට 2016/2017
පිළිබඳ පේඡවෂණ පත්රිකට ් ල්බටදීම.

සර

ල්දී ශ්රී ල්ැංකටඡේ ඇතිවූ නියගතය

රර්යේෂණ සහ සංවර්ධන අං ය සහ යී ගුණ විරර්යාස අධයන යක්න්්රය මගින් ිදදු කංු  ලබන නිතය
ංාජ්කාරී.
නියං තේේවය නිරීක්ෂණ
 නියැං තත්ත් ය නිරී්ෂණ පත්රිකට - Standardized Precipitation Index භටවිතඡයන් නියැං තත්ත්
නිරී්ෂණය සා සිතියේගතත කිරීම. මටසික ේෂටපතන දත්ත භටවිතඡයන් පිළිඡ ලින් මටස 1,2,3,4,5,6,9
සා 12 යන කටල් රටමු සඳාට නියැං තත්ත් නිරී්ෂණය කර එම කටල් රටමු සඳාට නියැං තත්ත් සිතියේ
ගතත කිරීම.
ිරගු කාලීන අනාවැකි ආශ්රිත ක්රියාකාංකේ
 CPT, FOCUS, CLICK මෘදුකටැංගත සා ඡගතෝලීය ඡශශගුණ ආකෘති සිතියේ භටවිතඡයන් මටසික සා
ත්රත්රයිමටසික ේෂටපතන ාට ෙෂ්ණත් අනට ැකි නිේමටණය.
 කටල්ගුණික මනයස්ථටනයන්හි නිරී්ෂිත කටල්ගුණික දත්ත භටවිතඡයන් මටසික ේෂටපතන අනට ැකි
සතයටපනය කිරීම.
 ඡශශගුණ විපේයටස පිළිබඳ අන්තේ රටේය මණ්ඩල්ඡව (IPCC) හි ඡශය ය ඡ්න්ද්රය ඡල්ස ඡශශගුණ
විපේයටස අනයයන ඡ්න්ද්රය මිලන් සිදු කරන ල්ද ක්රියටකටරකේ
 ඡශශගුණ විපේයටස පිළිබඳ අන්තේ රටේය මණ්ඩල්ය (IPCC) මිලන් ප්රකටශය පත් කිරීම නියමිත පාත
විඡශේෂ ටේථට න්හි ඡශය ය විමේශන පිළිබඳ ක යුතු කිරීම.
 ප්රතිපත්ති සේපටදකයින් සඳාට න ඡශශගුණික විපේයටස ාට භූමිය සටරටැංශ ටේථටඡේ අ සන්
ඡකුවේපත.
 ප්රතිපත්ති සේපටදකයින් සඳාට න ඡ නස් ඡ මින් ප තින ඡශශගුණික ර ට න් තුල් සටගතරය ාට
ත්රාමඡගතෝල්ය සටරටැංශ ටේථටඡේ අ සන් ඡකුවේපත
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2.3. වර්ෂාරතන, ද්ේත, යී ගුණ, උරකංණ අං හා බාහිං කාර්යාලවල ප්රගතිය
2.3.1. ද්ේත අං යේ ප්රගතිය
 අඛන්ඩ දත්ත ස ාන් ඡකඡරන ෙපකරණ ල් (ෙෂ්ණත් මටන ප්රස්ථටර ආේද්රතටමටන ප්රස්ථටර
ේෂටපතන ප්රස්ථටර පිඩන ප්රස්ථටර ාට සුේය ිරප්ත කටඩපත් ල් දත්ත තත්ත් පටල්නය ාට සැංර්ෂණය,
 කටල්ගුණ විදයට කටේයටල් 23 ක සු ඡේ ඡේගතය ාට ිරශට මටසික ගතණනය කිරිම,කටල්ගුණ විදයට
කටේයටල් 10 ක සුේය ිරප්ත පැය ගතණන පරි්ෂට කිරිම ාට සැංර්ෂණය.
 බටහිර පටේශ යන් සඳාට දත්ත අල්විඡයන් රු.398,473.00 ක ආදටයම් 2019 සඡරිර ල්බට ඇත.
2.3.2 වර්ෂාරතන අං යේ ප්රගතිය


ේෂටපතන දත්ත ල්බටගතැනීම සඳාට ිර යින පුරට ස්ථටපනය කර ඇති ේෂටමටන ේටල්ය මනයස්ථටන 515
කින් සමන්විත න අතර දන් මනයස්ථටන 469 ක ැඩි සැංඛයට කින් සර පුරටම දත්ත ල්බට ගතනී. ඡමම
මනයස්ථටන රටේය ඡමන්ම රටේය ඡනඹ න ආයතන ාට ස්ඡේච්ඡට නිරී්ෂකයන්ඡේ සාඡයෝගතය ඇති
ප ත් ටඡගතන යනු ල්ැඡබ්.
 2019 සර තු
ේෂටමටන මනයස්ථටන 03 ් පිහිුව න ල්ිර. 2019 සර තු
ේෂටමටන මනයස්ථටන
44් අධි්ෂණය කර එහි ස්ඡේච්ඡට නිරී්ෂකයින් 88 ඡදඡනකු ා නි ැරිර මිනුේ ක යුතු කිරීම
පුහුණු ් ල්බටඡදන ල්ිර.
 ේෂටමටන දත්ත ල්බට ගතැනිඡේිර ාටනිවු ේෂටමටන සඳාට න
ේෂටමටන 37 ් ාට ාටනිවූ මිණුේසරට
සඳාට න මිණුේසරට 42් ඡමම ේෂය තු ිර නිකුත් කර ඇත.
2.3.3. යී ගුණ අං යේ ප්රගතිය
 සුේයයට ාට ්න්ද්රයට ෙදටවිම,බැසිම ාට පාන් දැල්ඡ න ඡේල්ට තිරණය කිරිම,ශ්රී ල්ැංකටඡේ එ් එ්
ස්ථටන ල් සුේයයට මුදුන්විම තටරකට න්ඡේ දෘශයතට ය, න සඳු දැකිම,සඳුඡේ කල්ට න් ග්රාණයන් ,
රටමසටන් ෙදටවිම ාට නිමටවිම පිළිබඳ තත්ත් යන් ගතණනය කිරිම,ඡමන්ම අදටල් ආයතන ඡ ත ඡතඹරතුරු
ල්බටදීම ඡමම අැංශඡව ප්රනටන ශඡයන් සිදුක කටේයන් ඡේ.
 ඡපඹඡාඹය ාට රේඡව නි ටඩු ිරන කමිුවඡේ සමටජිකයකු ඡල්ස ද ඡමම අැංශඡව සාය ල්බට ඡදයි.
 ඡමම අැංශඡයන් දත්ත බටහිර පුශගතල්යන් ඡ ත ල්බට දීඡේන් රු.217788.50ක් අදටයම් ල්බට ඇත.
2.3.4. උරකංණ අං යේ ප්රගතිය
 2019 සඡේිර සමිප්රදටයික ෙපකරණ 302් ාට දඡල්්ඡරඹනික ෙපකරණ 36් ක්රමටැංකනය කර
ඇත.සටේප්රදටයික ෙපකරණ 158් ාට දඡල්්ඡරඹනික ෙපකරණ 16් නිකුත් කර ඇති අතර, ක්රමටැංකන
සාතික ාට පරි ේීම ගු 94් නිකුත් කර ඇත.
 පටසල් ාට බටහිර ආයතන ල් අනයටපනික ප්රදේශන 6් ප ත් ට ඇත.
2.3.5 බාහිං කාර්යාල වල ප්රගතිය
 ශවි පුශගතල් කටේයටල් 8් ාට සිේ පුශගතල් කටේයටල් 08් ද ඡේ.දාල් ටයු නිරි්ෂණ කටේයටල් තුන් පැං්
පුශගතල් කටේයටල් ඡල්ස ක්රියට කරයි.ගතගතන කටල්ගුණ විදයට කටේයටල් 3 ් ප ති. 2019 ේෂය තුල්
කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු
සතු
තිබු භූතල් නිරි්ෂන මනයස්ථටන ේටල්ය ඔස්ඡසේ
ේෂටපතනය,පීඩනය ෙෂ්ණත් ය.ආේනතට ය සු ඟ,දෘශයතට ය, ල්ටකුළු ේගත ාට ප්රමටණ ඇතුළු
භූතල් නිරි්ෂණ 57871 ් සිදුකර ඇත.
 ඡමම සඡේිර කටේයටල් 5 ් අධි්ෂණ ක අතර, නු රඑළිය සැං්ටරක බැංගතල්ට ,බදුල්ල් නිල් නි ස ාට
නු රඑළිය කටේයටල්ය අළුත් ැඩියට ක යුතු සිදුකරන ල්ිර.
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2.4 අියයයෝග
 කටල්ගුණ විදයට යනු ිරනපතට යට ත්කටලීන න කටල්ගුණික ක්රියට ලීන් සා පුඡරෝකථනය ඡකඡරහි
අ නටනය ඡයඹමු කරන ටයුඡගතෝල්ය පිළිබඳ විදයටත්මක අනයයනයයි.එම සිදුීමේ පෘිවවි ටයුඡගතෝල්ඡව
ප තින වි්ල්යයන්ඡගතන් බැී  ඇත.ඒ ට නේ ෙෂ්ණත් ය, පීඩනය, ේල් ටෂ්ප සා එ් එ් වි්ල්යඡව
ප්රමිීමන් සා අන්තේක්රියට සා ඒ ට කටල්යත් සමඟ ඡ නස් න ආකටරයයි.
 පෘිවවිඡව නිරී්ෂණය කරන ල්ද කටල්ගුණ සැංසිශධීන් ලින් ැඩි ප්රමටණය් පිහි ට ඇත්ඡත් නි ේතන
කල්ටපඡව න අතර ඡබඹඡාෝ ඒ ට දතට ද්මනින් ඡ නස් න සුළුය. ඡමම කටල්ගුණ පශනීමන් පිළිබඳ
නි ැරිර අනට ැකි පැ සීම ඡමම නි ේතන කල්ටපඡව ර
ල් ප තින ප්රනටන අියඡයෝගතයකි. ශ්රී
ල්ැංකට ද නි ේතන කල්ටපය තුල් පිහිටීම ඡාේතුඡ න් කටල්ගුණ සා ඡශශගුණ අනට ැකිකරණය
සටඡප්්ෂ මනයම ඡශශටැංශ ල් පිහිටි ර ල් ඩට සැංකීේණ න අතර අියඡයෝගතටත්මක කටේයයකි.
 සටඡප්්ෂ කටල්ගුණ විදයට ිරයුණු ර ල් ප්රනටන සන්ධිස්ථටනය ඡල්ස ද්න ඇත්ඡත් පරිගතණක
ආකෘති එනේ සැංඛයටත්මක කටල්ගුණ අනට ැකි පිළිබඳ ැඩි අ නටනය සා ඒ පිළිබඳ ආඡයෝේනය ැඩි
කිරීඡමනි. ඡේ විෂය සේබන්නඡයන් දැන ිරයුණු සැං ේධිත ර ල් ප තින තට්ෂණය ඡදස
ඟට ීමම
ල්ැංකටඡේ කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු
ිරගු ගතමන් යට යුතු ඇත. ප්රමටණ ත් තරේ සුදුසුකේ
සහිත මටන සේපත් ඡනඹමැතිීමම ද ත ත් ඡදපටේතඡේන්තු අියමු ඇති අියඡයෝගතයකි. කටල්ගුණ
අනට ැකිකරණය අතය ශය සටනකය න ටයුඡගතෝලීය නිරී්ෂණ ේටල්ය ශ්තිමත් කිරීම ද ඩටත්
නි ැරිර පුඡරෝකථනය කිරීම අතය ශය කටරණයකි. ප ත්නට ඡශශගුණික විපේයටස නිසට කටල්ගුණ
ඡශශගුණ අනට ැකි කීම ඩ ඩටත් අපාසු ඡ මින් යන පසුබිමක අදටල් න අනයයන/ පේඡවෂණ
ක යුතු කිරීමද අනි ටේයය ඡේ.
 ඡගතෝලීය ෙෂ්ණත් ය දා යටම නිසට සිදු න ඡශශගුණ විපේයටස මිනිසට ඡේ පැ ැත්ම ඇති ප්රනටන
අියඡයෝගතය ඡල්ස ඡේ න වි ාඳුනටඡගතන තිඡබ්. ඡශශගුණ ක්රියට ලිය සැංකීේණ, එකිඡනක සමගත
අන්තේ ක්රියට කරන, එකිඡනක සමගත සේබන්නතට ් ඇති, ටයුඡගතෝල්ය, ඡගතඹඩබිම, අයිස් ාට හිම, සටගතර
ාට අඡනකුත් ේල් පශනති ලින් සමන්විත වූ ් න අතර, එම ඡශශගුණ පශනති සඳාට අ ශය ශ්තිය
සූේය විකිරණ මිලන් ල්බට ඡශ. ඡශශගුණ විපේයටස පිළිබඳ අන්තේ රටේයය මණ්ඩල්ය (InterGovernmental Panel on Climate Change - IPCC) විසින් නිකුත් කරන ල්ද න තම ටේතට ල්
අනු ආන්තික කටල්ගුණික තත්ත් යන් එනේ අධික ෙණුසුේ තත් යන් , ආන්තික ේෂටපතනයන්
මිලන් ඇති න ක්ෂණික ේල් ගතැලීේ, නටය යෑේ සා ිරගුකටලීන නියැං තත්ත් යන් ල් ටරගතණන,
ීමව්රතට ය, කටල්පරටස ල් ැඩිීමම් පසුිලය දශක කිහිපය තුල් අත්දැක ඇති අතර අනටගතතඡවදී ද
ඡම ැනි තත්ත්
ල් ේනනඡව දා යටම අඡප්්ෂට ඡකඡරන අතර ඡමමිලන් ිරගුකටලීන බල්පටන
සමටේ ආේිවක ාටනි ඇතිවිය ාැක. ශ්රී ල්ැංකට ඡශශගුණ විපේයටස නිසට ඇති න අහිතකර
බල්පෑේ ල් මුහුණ දීම ාැකි න පරිිර ර තු ඡශශගුණ විපේයටස සඳාට අනු ේතනය ීමම අ ශය
ක්රියටමටේගත ගතැනීම අනි ටේයඡයන් සිදු ක යුතු ඇත. ඡශශගුණ විපේයටස පිළිබඳ අන්තේ රටේයය
මණ්ඩල්ඡව ඡශය ය ඡ්න්ද්රය න කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු මිලන් ඡශශගුණ විපේයටස ල්
බල්පෑම සා ඡශශගුණ විපේයටස සදාට අනු ේතනය ීමම සඳාට ඡගතෝලීය ඡශශගුණික ආකෘති ල්
ඡශශගුණ විපේයටස පුඡරෝකථන දත්ත ප්රටඡශය ය සවිස්තරටත්මක ඡල්ස අ පරිමණනය කිරීම ,
ඡශශගුණ විපේයටස බල්පෑේ පිළිබඳ පේඡවෂණ කිරීම, පේඡවෂණ සඳාට අ ශය දත්ත සැපමේම, ඡශශගුණ
විපේයටස පිළිබඳ න තම ඡසඹයට ගතැනීේ පිළිබඳ දැනුමින් සවිබල් ගතැන්ීමම සිදු කරණු ල්ැඡබ්.
 සමටේ ආේිවක සභටගත මටේගත ඡසනටරිය (Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) scenarios) ය ඡත්
ඡගතෝලීය ඡශශගුණික ඡමඹඩල්යන්හි ඡශශගුණික පුඡරෝකථන දත්තයන් ශ්රී ල්ැංකටඡේ ප්රටඡශය ය මට් මින්
සවිස්තරටත්මක අ පරිමනගතත කිරීම.
 ඡශශගුණ විපේයටස පිළිබද අන්තේ රටේය මණ්ඩල්ය මිලන් ාදුන් ටදී ඇති න සමටේ ආේිවක සභටගත
මටේගත ඡසනටරිය (Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) scenarios) ය ඡත් ඡගතෝලීය ඡශශගුණික
ඡමඹඩල්යන්හි ඡශශගුණික පුඡරෝකථන දත්තයන් ශ්රී ල්ැංකටඡේ ප්රටඡශය ය මට් මින් සවිස්තරටත්මක
අ පරිමටනගතත කිරීම සා ඒ ට විශ්ඡල්ෂණය කරමින් ඡශශගුණික සැංඡේදී ්ඡෂේත්ර සඳාට අනටගතතඡව
අනතුර භටේනය විඡේ ාැකියට පිළිබඳ ඇගතමේේ සකස් කිරීම, පුඡරෝකථන දත්ත ඡශශගුණ විපේයටස
සදාට අනු ේතනය විඡේ ාැකියට අනයනය.
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2.5 දිරරි දලක්ක
 කාලගුණ විද්යා යද්රාර්තයේන්තුව නවීකංණය කිරීම
කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු නීමකරණය සඳාට ටරිමටේගත ඡදපටේතඡේන්තු අයත් අමටතයටැංශය
ය ඡත් "ඡශශගුණික තත්ත් යන් ඔඡරඹත්තු දීඡේ බහු-අිරයර ක්රමඡල්ඛ ප්රඡේශය"(CresMPA)
යටපෘතිය ය ඡත් නියමිත ප ීම. ඡමමිලන් කටල්ගුණ විදයට නිරී්ෂණ ේටල්ය ැඩිිරයුණු කිරීම, අදටල්
මටන සේපත් ැඩි ිරයුණු කිරීම, ඡමන්ම අනට ැකිකරණය ැඩි ිරයුණු කිරීම අ ශය තට්ෂණික
ෙපටැංගත සා යටිතල් පාසුකේ ල්බට දීම ප්රනටන අරමුණ ඡේ . ඡේ පිළිබඳ මුලික ැඩ ක යුතු සිදු ඡ මින්
ප ීම .
 පුේතලම හා යරතතුවිල් යර්ඩාර් රීධති ස්ථාිත කිරීම.
ේපටන රේඡව ආනටර මත ඡදපටේතඡේන්තු
ඡඩෝප්ල්ේ ඡේඩටේ පශනති ඡදක් ප්රනටනය කිරීම JICA
ආයතනය ක යුතු කරමින් ප ීම. ඡමමිලන් තද ැසි සා තද සු ැං පිළිබඳ නිර දයතට ය දාල් අනතුරු
ඇඟීමම් කිරීඡේ ාැකියට ල්ැඡබ්.
 මුල්තිේ කටල්ගුණ විදයට කටේයටල්ය දිරකිරීම.
 ඡශශගුණික විපේයටස සා වි්ල්නය, ඡශශගුණික සැංඡේදී ්ඡෂේත්ර එනේ කෘෂිකේමටන්තය, ේල්
ක මනටකරණය, ආපදට ක මනටකරණය, බල්ශ්ති සා ඡසෞඛය ්ඡෂේත්ර ල් ක්රියටකටරකේ ඡකඡරහි
දැඩි පීඩනය් ඇති කරන බැවින් ඡශශගුණික ඡතඹරතුරු භටවිතට කරමින් ඡශශගුණික විපේයටස සා
වි්ල්නය ඡාේතු න් ඇති න අ බල්පෑේ අ ම කිරීම පිළිබඳ දැඩි අ නටනය් ඡයඹමුීම ඇත. ඡශශගුණික
ඡසේ ට න යකරණය කරමින් ඡශශගුණික සැංඡේදී ්ඡෂේත්ර සදාට ීමරණ ගතැනීම පාසු අයුරින්
ඡශශගුණික ඡසේ ට ැඩි ිරයුණු කිරීම, ඡශශගුණික විපේයටස සා වි්ල්නය ඡාේතු න් ඇති න අියඡයෝගත
ේයඡගතන තිරසටර සැං ේනන දල්්ක කරට ල්ඟටීමම අතයට ශය ඡේ.
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03 රරිච්යේද්ය - 2019 යද්සැේබර් 31 ිරයනන් අවසන් වසං සඳහා වන සමස්ත මූලය කාර්ය සාධනය
3.1 මූලය කාර්ය සාධන ප්රකා ය

ඒසීඒ-එෆ්
2019 යද්සැේබර් 31 ිරයනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මූලය කාර්යසාධන ප්රකා ය
ු.
තතය

අයවැය 2019
2019

2018

ආද්ායේ ලැබීේ
බදු ඡනඹ න ආදටයේ ාට
ඡ නත්
මුළු ආද්ායේ ලැබීේ (අ)

-

-

-

-

භටණ්ඩටගතටර අග්රිම

296,037,876.92

335,860,000.00

තැන්පතු

330,946,664.82

3,602,666.70

අත්තිකටරේ ිලණුේ

10,347,551.88

10,456,641.88

ඡ නත් ල්ැබීේ

30,339,005.42

18,089,731.90

667,671,099.04

368,009,040.48

667,671,099.04

368,009,040.48

240,827,685.80

216,053,762.13

49,709,440.71

61,975,621.15

9,398,804.94

8,241,522.99

9,650.00

-

299,945,581.45

286,270,906.27

ආද්ායේ යනතවන ලැබීේ

මුළු ආද්ායේ යනතවන ලැබීේ
(ආ)
මුළු ආද්ායේ ලැබීේ සහ
ආද්ායේ යනතවන ලැබීේ ඇ =
(අ)+(ආ)
අඩුකළා : වියද්ේ
පුනංාවර්තන වියද්ේ

52,410,350

ැුවප්, ඡේතන සා අඡනකුත්
ඡසේ ක ප්රතිල්ටභ
අඡනකුත් භටණ්ඩ ාට ඡසේ ට

10,150,000

සානටනටර, ප්රදටන සා මටරුකිරීේ

241,500,000

9,650
304,070,000

ඡ නත් පුනරට ේතන වියදේ
මුළු පුනංාවර්තන වියද්ේ (ඈ)
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මූලධන වියද්ේ
8,000,000
62,280,000
7,970,000

මූල්නන ත්කේ
පුනරුත්ථටපනය ාට ැඩිිරයුණු
කිරීේ
මූල්නන ත්කේ අත්පත් කර
ගතැනීේ
ාැකියට ේනනය

988,521.16

8,867,755.20

14,795,277.41

32,304,504.80

6,715,652.06

5,994,732.68

140,000,000

ඡ නත් මූල්නන වියදේ

9,325,262.40

27,328,929.71

218,250,000

මුළු මූලධන වියද්ේ (ද)

31,824,713.03

74,495,922.39

ප්රධාන යලජ්ර් වියද්ේ (ඊ)

347,337,300.12

11,839,951.93

තැන්රතු යගවීේ

335,744,120.12

2,664,271.93

11,593,180.00

9,175,679.00

මුළු වියද්ේ උ = (ඈ+ද+ඊ)

679,107,594.60

372,606,779.59

2019 යද්සැේබර් 31 ිරනන අග්රිම
ය ේෂය ඌ = (ඇ-උ)

(11,436,495.56)

(4,597,739.11)

අේතිකාංේ යගවීේ

522,320,000
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3.3 මුලය තේේවය ිළිබඳ ප්රකා ය
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3.4 මුද්ල් ප්රවාහ ිළිබඳ ප්රකා ය
ඒසීඒ-සී
2019 යද්සැේබර් 31 ිරයනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකා ය
තතය
2019

2018

ු.

ු.

යමයහයුේ ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම මුද්ල් ප්රවාහයන්
ආදටයේ ඡනඹ න ල්ැබීේ
30,339,005.42

18,089,731.90

296,037,876.92

335,860,000.00

326,376,882.34

353,949,731.90

296,697,660.73

291,219,369.16

9,398,804.94

32,359,594.70

454,767.00
-

961,800.00
-

306,551,232.67

324,540,763.86

19,825,649.67

29,408,968.04

අත්තිකටරේ අයකර ගතැනීේ

10,802,318.88

10,039,321.88

ආයයෝජ්න ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම මුද්ල් ප්රවාහය (ඈ))

10,802,318.88

10,039,321.88

අඩුකළා : මුද්ල් වැය කිරීේ
ඡභෞතික ත්කේ දිරකිරීේ ඡාෝ මිල්දී ගතැනීේ ාට ඡ නත් ආඡයෝේන
අත්කර ගතැනීේ

14,387,500.81

30,710,051.80

අත්තිකටරේ ඡගතීමේ

11,423,706.00

9,175,679.00

ආයයෝජ්න ක්රියාකාංකේ සඳහා වැය කංන ලද් මුළු මුද්ල් ප්රවාහය (ද)

25,811,206.81

39,885,730.80

අග්රිම ල්ැබීේ

ඡමඡායුේ ක්රියටකටරකේ ලින් ේනිත වූ මුදල් ප්ර ටාය (අ
අඩුකළා : මුද්ල් වැය කිරීේ
පුශගතල් පඩිනඩි ාට ඡමඡායුේ වියදේ
සානටනටර සා මටරුකිරීේ
ඡ නත් ැය ය ේෂ ඡ නුඡ න් දරන ල්ද වියදේ
භටණ්ඩටගතටරය පිය න ල්ද අග්රිම
යමයහයුේ ක්රියාකාංකේ සඳහා වැය කංන ලද් මුද්ල් ප්රවාහය (ආ)
යමයහයුේ ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම ද්ීධ මුද්ල් ප්රවාහය
(ඇ )=(අ)-(ආ)
ආයයෝජ්න ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම මුද්ල් ප්රවාහයන්
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ආයයෝජ්න ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම ද්ීධ මුද්ල් ප්රවාහය
( ඊ)=(ඈ)-(ද)

(15,008,887.93)

(29,846,408.92)

4,816,761.74

(437,440.88)

තැන්පතු ල්ැබීේ

330,946,664.82

3,602,666.70

මූලය ක්රියාකාංකේ වන්න් ජ්නිත  ම මුළු මුද්ල් ප්රවාහය (ඌ)

330,946,664.82

3,602,666.70

තැන්පතු ඡගතීමේ

335,744,120.12

2,664,271.93

මූලය ක්රියාකාංකේ සඳහා වැය කංන ලද් මුළු මුද්ල් ප්රවාහය (එ)

335,744,120.12

2,664,271.93

මූලය ක්රියාකාංකේ වන්න් ජ්නිත  ම මුද්ල් ප්රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)

(4,797,455.30)

938,394.77

19,306.44

500,953.89

-

-

19,306.44

500,953.89

යමයහයුේ හා ආයයෝජ්න ක්රියාකාංකේවන්න් ජ්නිත  ම ද්ීධ මුද්ල් ප්රවාහය
(උ)=( ඇ) + (ඊ)
මූලය ක්රියාකාංකේ වන්න් ජ්නිත  ම මුද්ල් ප්රවාහයන්

අඩුකළා : මුද්ල් වැය කිරීේ

මුද්ල්වල ද්ීධ යවනස්වීේ (ඔ) = (උ) +(ඒ)
ජ්නවාරි 01 ිරනන ආංේභක මුද්ල් ය ේෂය
යද්සැේබර් 31 ිරනන අවසාන මුද්ල් ය ේෂය
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3.5 මූලය ප්රකා සනහන්
3.6 ආද්ායේ එකතු කිරීයේ කාර්ය සාධනය
ආද්ායේ
යක්තය

අදටල්
ඡනඹඡේ.

ආද්ායේ
යක්තයේ
විස්තංය

-

ආද්ායේ ඇස්තයේන්තුව

ු. '000
එකතු කංන ලද් ආද්ායම

මුල්
ඇස්තයේන්තුව

අවසන්
ඇස්තයේන්
තුව

ප්රමාණය (ු.)

අවසාන ආද්ායේ
ඇස්තයේන්තුයේ
% යලස

-

-

-

-

3.7 යවන් කංන ලද් ප්රතිරාද්න උරයයෝී  කං ගැීමයේ කාර්ය සාධනය
ු. '000
ප්රතිරාද්න
වර්ගය

යවන් කංන ලද් ප්රතිරාද්න
මුල්
ප්රතිරාද්නය

තතය වියද්ම

උරයයෝී 
කංු  ලැබූ
ප්රතිරාද්න,
අවසන් කංන
ලද් අවසාන
ප්රතිරාද්න
ප්රමාණය
යලස

අවසාන
ප්රතිරාද්නය

පුනරට ේතන

286,520

304,070

299,945.58

99

ප්රටේනන

190,000

218,250

31,824.71
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3.8 මු.යං. 208 ප්රකාංව, යවනේ අමාතයාං / යද්රාර්තයේන්තු වල නියයෝයෙතයයකු යලස යමම යද්රාර්තයේන්තුවන /
ිරස්ත්රික් යල්කේ කාර්යාලයන / රළාේ සභාවන ප්රද්ානය කංන ලද් ප්රතිරාද්න
ු. '000
අු  අංකය

ප්රතිරාද්න ලද්
අමාතයාං ය/
යද්රාර්තයේන්
තුව

ප්රතිරාද්නයේ
අංමුණ

-

-

අදටල්
ඡනඹඡේ.

ප්රතිරාද්න

මුල්
ප්රතිරාද්න

අවසාන
ප්රතිරාද්න

-

-

තතය වියද්ම

උරයයෝී  කං
ගන්නා ලද්
ප්රතිරාද්න, ලබා දුන්
අවසාන ප්රතිරාද්න
වල යලස

-

-

3.9 මූලය යනතවන වේකේ වාර්තා කිරීයේ කාර්ය සාධනය
වේකේ
යක්තය

යක්ත විස්තංය

9151

ඡගතඹඩනැිලලි ාට ූායන්

9152

යන්ඡත්රෝපකරණ

9153

31.12.2019
ිරනන භාණ්ඩ
සමීක්ෂණ
වාර්තාව අු ව
ය ේෂය

31.12.2019
ිරනන මූලය
තේේව
වාර්තාව අු ව
ය ේෂය

3,552,325.00

3,552,325.00

299,632.81

299,632.81

2,261.30

2,261.30

දඩේ

දිරරියේ දී
ගිණුේකං
ණයන
නියමිත

ු. '000
ප්රගතිය යලස
වාර්තා කිරීම

-

-

-

-

-

-

9154

අස්පෘෂය ත්කේ

-

-

-

-

9155

ජී විදයටත්මක ත්කේ

-

-

-

-

9160

ඡකරීඡගතන යන ැඩ

-

-

-

-

9180

බදු ඡදන ල්ද ත්කේ

-

-

-

-
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3.10 විගණකාධීරතිවංයායේ වාර්තාව

20

21

22

23

24

25

26

04 රරිච්යේද්ය- කාර්ය සාධන ද්ර් ක
4.1 ආයතනයේ කාර්ය සාධන ද්ර් ක (ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත රද්නේව)
අඡප්්ෂිත නිමැවුඡේ පුතිශතය් (% ඡල්ස තතය නිමැවුම

විඡශේෂිත දේශක

100%- 90%
1. ආපදට අ දටනම අ ම කිරීම
සඳාට ූරේ අනතුරු ඇඟීමේ
නිසිකල් නිකුත් කිරීම
2. නිරි්ෂණ ේටල් ැඩි ිරයුණු
කිරීම
3. මාේන කටල්ගුණ /ඡශශගුණ
පිළිබඳ ඡසේ ට දා නැැංීමම
4. අනට ැකිකරණ ල්
නිර දයතට ය දා දැමීම

75%-89%

50%-74%

80%
90%
85%
75%

05 රරිච්යේද්ය- තිංසං සංවර්ධන අංමුණු සපුංා ගැීමයේ කාර්ය සාධනය
5.1 හදුනා ගන්නා ලද් අද්ාල තිංසාං සංවර්ධන අංමුණු
ජ්යග්රහණ ද්ර් ක
දලක්කය/අංමුණ

13. ඡශශගුණික
විපේයටස සා
ඒ ටඡව බල්පෑේ
ල් එඡරහි
කඩිනමින්
ක්රියටත්මක ීමම

දලක්ක
13.1 සියලුම
ර ල්
කටල්ගුණය
සේබන්න
විපත් සා
ස් ටභටවික
ආපදට ල්
ඔඡරඹත්තු දීඡේ
සා එ ැනි
තත් යන්
මුහුණ දීඡේ
ාැකියට
ශ්තිමත්
කිරීම.
13.2 ේටතික
මට් ඡේ
ප්රතිපත්ති
ක්රඡමෝපටයන්
සා
සැල්සුේ ල්
කටල්ගුණ
ඡ නස්කේ
අ ම කිරීඡේ
ක්රියටමටේගත
ඇතු ත් කිරීම

යේ ද්ක්වා ජ්යග්රහණ
ලබා ගැීමයේ ප්රගතිය
0 49

50 - 75 74
100

13.1.1 ේනගතානඡව පුශගතල්යන් ල්්ෂය්
අතරින් ාිරසි ආපදට ඡාේතුඡ න් සිදු න මරණ,
අතුරුදන් න සා ඍජු බල්පෑම ල්් න
පුශගතල්යන් සැංඛයට
13.1.2 2015-2030 ආපදට අ දටනම අ ම
කිරීම සඳාට න ඡසන්ඩටයි කටේය රටමු
අනුකූල් ේටතික අ දටනේ අ ම කිරීඡේ
ක්රඡමෝපටයන් ක්රියටත්මක කරන ර ල්
සැංඛයට
13.1.3 ේටතික ආපදට අ ම කිරීඡේ
ක්රඡමෝපටයන් සමටන්තර ප්රටඡශය ය ආපදට
අ ම කිරීඡේ ක්රඡමෝපටයන් ඡයඹදටඡගතන එය
ක්රියට නැං ට ඇති ප ටත් පටල්න කරන
ආයතන ප්රමටණය
13.2.1 ආාටර නිෂ්පටදනය තේේනය්
ඡනඹ න පරිිර (ේටතික ාැඩගතැසීඡේ
සැල්ැස්ම්, ේටතික අධිෂ්ඨටනය ලි දටයකත් ය,
ේටතික සැංනිඡේදනය සා අේන ටේෂික
යට ත්කටලීන ටේතට සා ඡසසු ඡශ
ඡශශගුණික ඡ නස්ීමඡේ අහිතකර බල්පෑේ
සඳාට ාැඩගතැසීම ඔවුන්ඡේ ාැකියට
ැඩිකරන ඒකටබශන ප්රතිපත්ති/
ක්රඡමෝපටය/සැල්සුේ සා කටල්ගුණ ඡ නස්ීමේ
ාට ාරිතටගතටර ටයු විඡමෝ්නය් අ ම කිරීේ
ිරයුණු කිරීම සඳාට න කැපීමම පිළිබඳ අදාස්
හු මටරු කරඡගතන, ස්ථටපනය කර සා
ක්රියට නැං ට ඇති ර ල් සැංඛයට

10%

10%
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13.3 කටල්ගුණ
ඡ නස් ීමේ
අ ම කිරීම, ඒ
අනු
ාැඩගතැසීම,
බල්පෑේ අ ම
කිරීම සා ූරේ
අනතුරු
සේබන්නඡයන්
අනයටපනය,
දැනු ත්භට ය
දා නැැංීමම
සා මටන සා
ආයතනික
නටරිතට න්
දා නැැංීමම

13.3.1 ප්රටථමික, ශවිතියික ාට තෘතියික
අනයටපන විෂය මටල්ට ල් අ ම කිරීම,
ාැඩගතැසීම, බල්පෑම අ ම කිරීම සා ූරේ
දැනුේදීඡේ ක්රම ඇතු ත්කර ඇති ර ල්
සැංඛයට
10%
13.3.2 ාැඩ ගතැසීම, අ ම කිරීම සා
තට්ෂණික හු මටරු සඳාට න ආයතනික
පශනතිමය සා පුශගතල්යන්ඡේ නටරිතට
ඡගතඹඩනැැංීමම සවිමත් කිරීම ාට සැං ේනනය
සඳාට න ක්රියටමටේගත පිළිබඳ අදාස්
සන්නිඡේදනය සිදුකරඡගතන ඇති ර ල්
සැංඛයට

5.2 තිංසං සංවර්ධන දලක්ක සපුංා ගැීමයේ ජ්යග්රහණ හා අියයයෝග සැයකවින්
5.2.1 තිංසං සංවර්ධන දලක්ක
දල්්ක කටල්ගුණ විදයට ක යුතු ල් අදටල් බ ඡසඹයටඡගතන ඇති අතර කටල්ගුණ විදයට
ැදගතත්
කටේයභටරය් දුව ක ාැකි ාට ක යුතු දල්්ක17 න් 11 ්ම ප ීම. (දල්්ක 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14,
15, 17) නමුත් සේූරේණ අරමුණු සේබන්නඡයන් ගතත් කල්, ඡමය “දල්්කය 13.” පමණි. ඡශශගුණික විපේයටස
සා එහි බල්පෑේ ල් එඡරහි ස න් කිරීම කටල්ගුණ විදයට විසින් දුව ක යුතු කටේයභටරය දුව කිරීම සඳාට
ඡබඹඡාෝ ය. එම දල්්ක සඳාට කටල්ගුණ විදයටත්මක දටයකත් ය ේගීකරණය කිරීඡමන් පසු ටයු දූෂණය,
ඡශශගුණික ඡතඹරතුරු, ඡශශගුණික විපේයටස සා කටල්ගුණ අනට ැකි ඡල්ස ඡකඹ ස් ාතර් අේථ ද් ට ඇත:
දලක්කය 1: දුප්රේකම අවසන් කංන්න.
ආපදට අ දටනම අ ම කිරීම, පේඡවෂණ දිරරිය ඡගතනයටම සා ීමරණ ගතැනීම සඳාට ඡතඹරතුරු ාට ඡසේ ට සැපමේම
පිළිබඳ සියලු ක යුතු පටඡාේ සැං ේනනය සා දුප්පත්කම තුරන් කිරීම දටයක ඡේ. දරිද්රතට ය අ ම කිරීඡේ
පිය ර ඡල්ස සැමවි ම ාඳුනට ඡනඹගතත්තද, කටල්ගුණය, ඡශශගුණය ආශ්රිත අඡනකුත් නිෂ්පටදන ාට ඡසේ ට න්
අතය ශය ාට ඡබඹඡාෝ වි මැනිය ාැකි සමටේ-ආේිවක ප්රතිල්ටභ ල්බට ඡදයි.
දලක්කය 2: කුසගින්න තුංන් කිරීම, ආහාං සුංක්ෂිතතාවය සහ යරෝෂණය වැ ද ිරයුණු කිරීම සහ තිංසාං
කිෂිකර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීම.
ඡගතඹීමන්, සා ධී රයින් අ දටනේ අඩු කිරීම, ඡබෝගත අනුගතත කිරීම, එිරඡනදට ාට සෘතුමය ඡගතඹවිේන
ක මනටකරණය ඵල්දටයිතට ෙපරිම කිරීම සඳාට කටල්ගුණ ාට ඡශශගුණික ඡසේ ට න් මත පුළුල් ඡල්ස රඳට
සිටිති. කෘෂිකටේමික අැංශය ඔවුන් ැඩි ැඩිඡයන් දල්්ක කර ඇති ඡසේ ට න් තුළින් ආාටර සුරක්ෂිතතට
සාතික කිරීම සඳාට ේටතික කටල්ගුණ විදයට විදයටත්මක ඡසේ ට න් පැාැිරලි ම ඡ්න්ද්රීය ඡේ. ෙදටාරණය්
ඡල්ස කටල්ගුණය, ඡශශගුණය සා ඡගතඹීමන් පිළිබඳ ඡරෝවිැං සේමන්ත්රණ ඡගතඹීමන් ඔවුන්ඡේ ඡමඡායුේ ීමරණ
ල් ල්බට ගතත ාැකි ඡාඹඳම කටල්ගුණය සා ඡශශගුණික ඡතඹරතුරු ඡයදීමම සාටය ඡේ.
දලක්කය 3: නියංෝී  ජීවිත සහතික කිරීම සහ සෑම වයස් කාණ්ඩයකම යහරැවැේම ප්රවර්ධනය කිරීම.
ගතැං තුර, නියඟ, ෙනුසුේතට ය,සුළිසු ැං සා ටයු දූෂණය ඡාේතුඡ න් මරණ ාට ඡශප ාටනි සිදුඡ යි. ේටතික
කටල්ගුණ විදයට ඡසේ ට ඡ නත් ඡසේ ට සපයන්නන් ඡසෞඛය ආයතන ල් සා මාේනතට
ල්බට ඡදන
පුඡරෝකථනයන් සා ෙපඡදස් ඡමම ජීවිත ඡබ්රට ගතැනීම ද ාල් ඡේ. ඡබඹඡාෝ ඡරෝගත ඡබෝ කරන මදුරු න්,
කිනිතුල්ල්න් සා ඡ නත් කෘමීන්ඡේ පැ ැත්ම සා ේනනය කටල්ගුණය, ඡශශගුණය සා ේල්ය යන සටනක මත
නිරන්තරඡයන් බල්පටයි.

28

දලක්කය 5: ස්ත්රී පුුෂ සමානාේමතාවය සහ ිදයම ම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම
ස්ත්රී පුරුෂ සමටනටත්මතට ය සට්ෂටත් කර ගතැනීම සා ගතැාැණු මයින් ාට කටන්තට න් සවිබල් ගතැන්ීමම
අ ශය ක යුතු දුව කරමින් ප ීම. ෙසස් ීමඡේදී ඡාෝ පුහුණු පටඨමටල්ට සඳාට ඡතෝරට ගතැනීඡේදී කටන්තට සා පිරිමි
සියලු ඡදනට ම සම සල්කයි. ඡශශගුණික විපේයටස, ආපදට අ දටනම අ ම කිරීම සා තිරසටර සැං ේනනය යන
අියඡයෝගතයන් මුහුණ දීම ද සදාට ඔවුන්ඡේ ාැකියට න්, ශ්තිය සා කුසල්තට ඔප් නැැංවිම සඳාට අ ශය
ක යුතු දුව කරමින් ප ීම.
දලක්කය 6: සැමන ජ්ලය සහ සීමරාංක්ෂාව ලබා ගත හැකි සහ තිංසාං යලස කළමනාකංණය කිරීම සහතික
කිරීම.
සෘතුමය, මටසික ැනි ිරගු කටලීන අනට ැකි සැපමේඡමන් සා දත්ත විශ්ඡල්ෂණයන් සැපමේම මිලන් පටනීය ේල්ය
සුරක්ෂිත බ සාතික කිරීම ෙපකටරී ඡේ. ේටතික කටල්ගුණ විදයට ඡතඹරතුරු ේටල්ය මිලන් සපයනු ල්බන
ේෂටපතනය ඇතුලු අඡන් නිරි්ෂණ ාට පේඡවෂණ තිරසටර ේල් ක මනටකරණය මගත ඡපන්ීමම සඳාට
අතය ශය ඡේ.
දලක්කය 7: සැමන ද්ැරිය හැකි, වි ්වාසද්ායක, තිංසාං හා නවීන බල ක්තිය සඳහා ප්රයේ ය සහතික කිරීම.
පිරිසිදු බල්ශ්ති ප්රභ යන් විසින් ඡ ඳපල් ඡකඹ ඡසහි ේනනය පාසුකේ සපයන්ඡන් ේෂටපතනය, හිරු
එළිය සා සු ැං දත්ත සා පුඡරෝකථනයන් මිලනි. කටල්ගුණ සා ඡශශගුණ අනට ැකි ේල් යටිතල් පාසුකේ සා
බල්ශ්ති යටිතල් පාසුකේ ආර්ෂට කිරීම ෙපකටරී ඡේ.
දලක්කය 9: ඔයංතේතු යද්න යිනතල රහසුකේ යගතඩනැී ම, ිදයල්ල ඇතුළේ සහ තිංසාං කාර්මිකකංණය
ප්රවර්ධනය කිරීම සහ නවයකංණයන් යරෝෂණය කිරීම.
දැඩි කටල්ගුණය නිසට අ දටනම ල්්විය ාැකි යටිතල් පාසුකේ ල් ාටනි කිරීම ඡාෝ විනටශ කිරීම ාැකි
න අතර එමඟින් ආේිවක ාට මටන පටඩු සිදුවිය ාැකිය. ේටතික කටල්ගුණ ටේතට සා අනට ැකි, යටිතල්
පාසුකේ සා කේමටන්ත ස් ටභටවික ෙපද්ර
ලින් ආර්ෂට කරන අතර ඡශශගුණික විපේයටසයන් ඡ ර බඩ ාට
අඡනකුත් ඡශශගුණික අ දටනම ල්්විය ාැකි ප්රඡශශ ල් යටිතල් පාසුකේ ස්ථටනගතත කිරීම සා ඡශශගුණය
පිළිබඳ මගත ඡපන්ීමම් සපයයි.
දලක්කය 11: නගං සහ මානව ජ්නාවාස ිදයල්ල ඇතුළේ, ආංක්ෂිත, ඔයංතේතු යද්න සහ තිංසාං
කටල්ගුණික ාට ඡශශගුණික තත්ත් යන්
ඩටත් ඡාඹඳින් ඔඡරඹත්තු දීම නගතර සැල්සුේකරු න් ෙදේ
කිරීඡමන්, කටල්ගුණය සා ඡශශගුණික ෙපද්ර ලින් සිදු න මරණ ාට ඡශපල් ාටනිය අ ම කිරීම, අ දටනම ල්්
වූ න් සවිබල් ගතැන්ීමම ආර්ෂට කිරීම බහු ෙපද්ර සහිත ූරේ අනතුරු ඇඟීමඡේ පශනති( Multi Hazard Early
warning system) සා බල්පෑේ මත පදනේ වූ අනතුරු ඇඟීමේ (Impact Based forecasts) ාදුන් ට දීම මිලන්
කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු දටයකත් ය ද් යි.
දලක්කය 13: යී ගුණික විරර්යාස සහ එහි බලරෑේ වලන එයංහිව සනන් කිරීමන හිරිද ියවං ගන්න.
ීමරණ ගතන්නන් ඡශශගුණික විපේයටස බල්පෑේ ල් අනු ේතනය ීමම සා ඡශශගුණික තත්ත් යන්
ඔඡරඹත්තු දීඡේ අ ශයතට යන් සඳාට විදයටත්මක කරුණු ාට විශ්ඡල්ෂණයන් ල්බට දීම සිදු කරයි. ඡශශගුණික
විපේයටස පිළිබඳ පැරිස් ිලවිසුම සාටය දැ්ීමම සා “ේටතික ශඡයන් ීමරණය කරන ල්ද දටයකත් යන්” අනු
විඡමෝ්න අ ම කිරීඡේ ක්රියටමටේගතයන් මගත ඡපන්ීමම අ ශය දත්ත, පුඡරෝකථනයන් සා පේඡවෂණ ක යුතු
සදාට සාඡයෝගතය ල්බට ඡදන අතර කටල්ගුණ විදයට ඡදපටේතඡේන්තු ල්ැංකටඡේ “ඡශශගුණික විපේයටස පිළිබඳ
අන්තේ රටේය මණ්ඩල්ය(IPCC)” නටභීය ල්්ෂයය (Focal point) ඡල්ස ක යුතු කරයි.
දලක්කය 14: තිංසාං සංවර්ධනය සඳහා සාගං, මුහුදු සහ සමු්ර සේරේ සංංක්ෂණය හා තිංසාං යලස භාවිතා
කිරීම.
ල්ැංකට කුඩට දූපත් ඡමන්ම සැං ේනනය ඡ මින් ප තින ර ල් අතර ල්ට සැල්ඡකන අතර නිරන්තර
කටල්ගුණික ඡශශගුණික ඡ නස්කේ ල් ඡතෝතැන්න් වූ අ දටනම ල්්විය ාැකි විශටල් දන්ිරයන් සටගතර
ඡයන්
වූ ංනක් යමන්ම ලංකායේ ජ්ාතික ආර්ථිකය සාගං, මුහුදු සහ සමු්ර සේරේ සැලකියයුතු මට්නමකින්
ද්ායකේවය ද්ංයි. සටගතර ිරිලන් ිරගත ම ෙණුසුේ න අතර මුහුදු මට් ම දා යත්ම සටගතර සඳාට නිරී්ෂණ,
පේඡවෂණ ාට ඡමඡායුේ ඡසේ ට න්හි අ ශයතට ය සඳාට පේඡවෂණ සඳාට දත්ත සා අ ශය අනට ැකි ල්බටදීම
ේටතික කටල්ගුණ විදයටත්මක ඡසේ ට ඡල්ස තිඡබන අ ම සේපත් ෙපරිම ඡල්ස භවිතට කරමින් සාටය
ල්බටඡශ.විඡශේෂඡයන් ඡ ර බඩ ේල්ඡයන් ය ීමඡේ ගතැංගතට ආශ්රිත ල් න තට ය ැඩිීමම ැනි ඡශ ල් අ ම කිරීම
ඡමන්ම ඒ ටයින් න ාටනිය ල්් ට ගතැනීම අ ශය ඡතඹරතුරු සා පේඡවෂණ සඳාට අ ශය සාය ල්බටඡශ.
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දලක්කය 15: භූමි රරිසං රීධතිවල තිංසාං භාවිතය ආංක්ෂා කිරීම, සහ ප්රවර්ධනය කිරීම, වනාන්තං තිංසාංව
කළමනාකංණය කිරීම, කාන්තාරීකංණයන එයංහිව සනන් කිරීම සහ දඩේ හායනය වැළැක්වීම සහ ආරසු
හැංවීම සහ ජජ්ව විවිධේව හානිය නැවැේවීම.
නියඟය ාට ගතැං තුඡරන් ාටනිය පත් දඩේ ඇතුළු , කටන්තටරීකරණය එඡරහි ස න් කිරීම සා පිරිහුණු
දඩේ ාට පස යථට තත්ත් ය පත් කිරීම ගතන්නට ෙත්සටායන් සාටය න අතය ශය දත්ත සා පුඡරෝකථනයන්
සපයයි. ක්රියටය ලී ාට ඒකටබශන ේටතික නියඟ ක මනටකරණ ප්රතිපත්ති සැං ේනනය කිරීම සඳාට රේයන් සාටය
ීමම සඳාට සාඡයෝගතඡයන් ක යුතු කරයි
දලක්කය 17: ක්රියාේමක කිරීයේ මාධයයන් ක්තිමේ කිරීම සහ තිංසාං සංවර්ධනය සඳහා යගෝලීය
හවුල්කාරිේවය පුනර්ජීවනය කිරීම.
කටල්ගුණය, ඡශශගුණය සා ේල් ඡසේ ට සැපමේම සඳාට වූ අ ශයතට යන් සපුරටලීම සඳාට ේටතික කටල්ගුණ විදයට
ාට ේල් විදයටත්මක ඡසේ ට න්හි ාැකියට
ැඩි ිරයුණු කිරීම සඳාට නටරිතට සැං ේනනය ශ්තිමත් කිරීමයි. SDGs,
ආපදට අ දටනේ අ ම කිරීම සඳාට ඡසන්ඩටයි රටමු , 2015-2030, අඡනකුත් පටේශ කරු න්ඡේ ාවුල්කරු න්
සමඟ සාඡයෝගතඡයන් ක යුතු කරයි.
5.2.2.තිංසං සංවර්ධන දලක්ක සපුංා ගැනියේ අියයයෝග
ඡමම දල්්ක කරට යටඡේදී ඩට විශ් ටසදටයක කටල්ගුණ සා ඡශශගුණ අනට ැකි සා ඡතඹරතුරු සැපමේම
අතය ශය කටරණයකි.
ඡේ සඳාට සමකය ආසන්න කුඩට ිර යින් ඡමන්ම නැඡගතනහිරින් විසල් දන්ිරයන් සටගතරය ඡසේම බ හිරින් අරටබි
මුහුිරන්
ීම ඇති ශ්රී ල්ැංකටඡේ කටල්ගුණ සා ඡශශගුණ අනට ැකි කීමම අියඡයෝගතයකි.
එඡල්සම අදටල්
සුදුසුකේ සහිත ප්රමටණ ත් තරේ මටන සේපත් හිඟය් පැ ීමම අඡන් ප්රනටන අියඡයෝගතය ඡේ. අ ශය
තට්ෂණික දැනුම විඡශේෂඡයන්ම ගතණිතමය අනට ැකිකරණය ැඩිිරයුණු කිරීම, නිල්නටරීන් අ ශය දැනුම
ල්බටදීම සා අ ශය යටිතල් පාසුකේ සා ප්රමටණ ත් තරඡේ කටල්ගුණ දත්ත ල්බට ගතැනීඡේ ේටල්ය් සා
යථට ත් වූ සුපිරි පරිඝණක පාසුකේ ඡනඹමැති ීමමද අියඡයෝගතයකි.
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06 රරිච්යේද්ය- මානව සේරේ රැතිකඩ
6.1 යසේවක සංඛ්යා කළමනාකංණය
අනුමත ඡසේ ක
සැංඛයට
ඡේයෂ්ඨ
තෘතියික
ශවිීමයික
ප්රටථමික

54
29
238
139

ප තින ඡසේ ක
සැංඛයට
46
5
188
126

ඇබෑේතු/ අතිරි්ත
8
24
50
13

6.2 ආයතනයේ කාර්ය සාධනය උයද්සා මානව සේරේ හිඟය යහෝ අතිරික්තයන බලරාු  ලැබ ඇති අකාංය.
ආයතනඡව මටන සේපත් හිගතය දැඩි ඡල්ස කටේය සටනනය බල්පට ඇත. තට්ෂණික නිල්නටරීන්ඡේ හිඟය සර
කිහිපයක සි ප ීම. ඡමම නිල්නටරීන් බද ට ගතනු ල්බනුඡව තරගත විභටගතයකින් න අතර සමටනයඡයන් සර 2 ක
පුහුණු කින් පසු ප්රටඡශය ය කටේයටල් ල් ඡසේ ය සඳාට ඡයඹදට ගතැඡන්. ප තින දැඩි නිල්නටරී හිඟය ඡාේතුඡ න්
සර 2 යටම මත්ඡතන්ම ඔවුන් බටහිර කටේයටල් ල් යැීමම සිදු ඇත. සමාර මනයස්ථටන ල් කටේය භටර
නිල්නටරී ඡල්සද කනිෂ්ඨ නිල්නටරීන් ඡයදීමම

සිදු

ඇත.ඡමවි

ඡමම ඡසේ ට

තත්ත් ටකටරඡයන් ප ත් ට

ගතැනීමද අියඡයෝගතයකි.
ඡදපටේතඡේන්තුඡේ ඡකඹඳුනටරටිය ඡල්ස සල්කන කටල්ගුණ විදයටඥයින් ප්රමටණය ද ප්රමටණ ත් ඡනඹීමමද කටේය
සටනනය බල්පෑේ ඇති කරයි .කටල්ගුණ විදයට පිළිබඳ පශ්්ටත් ෙපටධි ල්බටගතැනීඡේ ාැකියට ් ඡනඹමැති නිසට
කටල්ගුණ විදයටඥයින් පි ර ක යැවිය යුතු න්ඡන්ය. එඡල්ස සර 2 ක පමණ ඔවුන් පි ර ක යැීමඡේදී එම
පුරප්පටඩු

පිරීමම ද තරම් ගතැ ලු කි. ඇතිඡ මින් ප ත්නට ඡශශගුණ ඡ නස්ීමේ ඡාේතුඡ න් කටල්ගුණ සා

ඡශශගුණ ඡතඹරතුරු පිළිබඳ දමාත් දල්ලුම් ඇතිඡ ේන් ප ීම. කෘෂිකටේමික සා ේල් ක මනටකරණ ක යුතු
සඳාට ඡමම ඡතඹරතුරු ඡසේ ටදටයකය

අ ශය ආකටරඡයන් සැකසීම

සුදුසුකේ ල්ද නිල්නටරීන් අතය ශය

සටනකයකි. සැං ේනන, සැං්ටරක,බල්ශ්ති,ප්ර ටාන, ගු න්,නටවික ක යුතු ඡසේම ඡසෞඛය ැනි ඡසේ ට න් සඳාට ද
අ ශය අනට ැකි සා ඡතඹරතුරු සැපමේම ද සැල්කිය යුතු පිරිස් අ ශය ඡේ . කටේයටල් සාටයක හිඟය ද ප ීම .
ආයතනඡව පරිපටල්න සා මුල්ය අැංශ සඳාට ද ප්රමටණ ත් නිල්නටරීන් ඡනඹමැති ීමම ඡාේතුඡ න් දතට අපාසුඡ න්
දුව කරමින් ප ීම.

6 .3

මානව සේරේ සංවර්ධනය

වැඩසනහයන් නම

පුහුණු
කංන ලද්
යසේවක
සංඛ්යාව

වැඩ
සමස්ථ ආයයෝජ්නය
සනහයන්
( Rs’000 )
කාල සීමාව
යීය ය

අඛණ්ඩ අනයටපනික
61
පුහුණු (CET) ඡල්ෝක
කටල්ගුණ විදයට
සැංගතමඡව නිේඡශශ මත
කටල්ගුණ විදයට නිල්නටරි
ාට නිරී්ෂක
2019/02/20-22

ිරන 03

රු. 231

වැඩසනහයන්
ස්වභාවය
(යීය ය/
වියීය ය )

නිමැවුම/ලබාගේ
ද්ැු ම

ඡශය ය

දාල් ටයුඡගතෝල්
නිරී්ෂණ
ඡේඩිඡයෝඡසඹන්ඩ් ාට
ටයු බැලුන ආරඡයන්
දත්ත ල්බට ගතැනීම.
එම දත්ත ආරඡයන්
ගතණනය කිරීම.

වියීය ය

31

ටයුඡගතෝලීය ාැසිරීේ
අනයන කිරීම. (Tephi
grams)
ගතණිතමය ආකෘති
ආරඡයන්
අනට ැකිකරණය
පිළිබඳ දැනුම සා
කටේයටලීය ගතකීම.
තටරකට විදයටත්මක
ක්රම ආරඡයන්
රටමසටන්/ඡපඹඡාෝ ිරන
ගතණනය කිරීම.

අඛණ්ඩ අනයටපනික
පුහුණු (CET) ඡල්ෝක
කටල්ගුණ විදයට
සැංගතමඡව නිේඡශශ මත
කටල්ගුණ විදයට නිල්නටරි
ාට නිරී්ෂක
2019/09/04-06
අඛණ්ඩ අනයටපනික
පුහුණු (CET) ඡල්ෝක
කටල්ගුණ විදයට
සැංගතමඡව නිේඡශශ මත
කටල්ගුණ විදයට නිල්නටරි
ාට නිරී්ෂක
2019/11/28-29
කටල්ගුණ විදයට නිල්නටරි
ාට නිරී්ෂක සඳාට
දඡල්්ඡරඹනික
පටඨමටල්ට ඡල්ෝක
කටල්ගුණ විදයට
සැංගතමඡව
නිේඡශශයන්
අනුකූල් ඡකඹ න
විශ් විදයටල්ඡව
ඡභෞතික විදයට පීඨය
මිලන්.
2019/10/192020/01/11
කටල්ගුණ විදයට නිල්නටරි
ාට නිරී්ෂක සඳාට
දඡල්්ඡරඹනික
පටඨමටල්ට ඡල්ෝක
කටල්ගුණ විදයට
සැංගතමඡව
නිේඡශශයන්
අනුකූල් ඡකඹ න
විශ් විදයටල්ඡව
ඡභෞතික විදයට පීඨය
මිලන්.
2020/01( ඡකඹඡරෝනට
යිරසය ඡාේතුඡ න්
අ සන් කර ඡනඹමැත )

51

ිරන 03

රු. 240

ඡශය ය

59

ිරන 03

රු. 250

ඡශය ය

තටරකට විදයටත්මක
ක්රම ආරඡයන්
රටමසටන්/ඡපඹඡාෝ ිරන
ගතණනය කිරීම.

31

මටස 04

රු. 10,000

ඡශය ය

ස් යැංක්රිය කටල්ගුණ
විදයට ෙපකරණ
ආරඡයන් දත්ත
සැකසීම ාට නඩත්තු
ප ත් ටඡගතන යටම
සඳාට අ ශය කරුණු
ල්බටදීම ාට
දඡල්්ඡරඹනික
විදයට පිළිබඳ දැනුම.

30

මටස 04

රු. 10,000

ඡශය ය

ස් යැංක්රිය කටල්ගුණ
විදයට ෙපකරණ
ආරඡයන් දත්ත
සැකසීම ාට නඩත්තු
ප ත් ටඡගතන යටම
සඳාට අ ශය කරුණු
ල්බටදීම ාට
දඡල්්ඡරඹනික
විදයට පිළිබඳ දැනුම.

කටල්ගුණ විදයට
සාටයක රුන් සඳාට
න පුහුණු
2019/09/11-13

56

ිරන 03

රු. 212

ඡශය ය

දාල් ටයුඡගතෝල්
නිරී්ෂණ සඳාට
බැලුන් පිරීමඡේදී
අනුගතමනය ක යුතු
ආර්ෂක ක්රියට මටේගත
32

බටහිර කටේයටල්
ප ත් ටඡගතන යෑඡේදී
ඔවුන් සතු ගතකීම ාට
කටේය භටරය.
නි ටඩු, අතිකටල්
ල්බටගතැනීඡේ සටමටනය
නීති සා ආයතන
සැංග්රාඡව රටේය
ඡසේ කඡයකු ඡල්ස
අනුගතමනය ක යුතු
ක්රියට පිළිඡ ත් පිළිබඳ
දැනුම ල්බට දීම.
කටල්ගුණ විදයට
සාටයක රුන් සඳාට
න පුහුණු
2019/12/04-06

50

ිරන 03

රු. 205

ඡශය ය

දාල් ටයුඡගතෝල්
නිරී්ෂණ සඳාට
බැලුන් පිරීමඡේදී
අනුගතමනය කල් යුතු
ආර්ෂක ක්රියට මටේගත
බටහිර කටේයටල්
ප ත් ටඡගතන යෑඡේදී
ඔවුන් සතු ගතකීම ාට
කටේය භටරය.
නි ටඩු, අතිකටල්
ල්බටගතැනීඡේ සටමටනය
නීති සා ආයතන
සැංග්රාඡව රටේය
ඡසේ කඡයකු ඡල්ස
අනුගතමනය කල් යුතු
ක්රියට පිළිඡ ත් පිළිබඳ
දැනුම ල්බට දීම.

රටේය මූල්ය
ක මනටකරණය තු
ප්රසේපටදන ක්රියට ලිය
සේබන්නඡයන්
විඡශේෂඥයින් බිහිකිරීම
පිළිබඳ ැඩමුළු
රටේය නිල්නටරීන්ඡේ
නි ටඩු ාට සේබන්න
විධිවිනටන ාට ාිරසි
අනතුරු න්ිර

01

ිරන 04

රු. 13.5

ඡශය ය

රටේය මූල්ය
ක මනටකරණය තු
ප්රසේපටදන ක්රියට ලිය
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම

07

ිරන 01

රු. 26.6

ඡශය ය

ැුවප් පරි ේතන ාට
විරටම ැුවප් සැකසීම

11

ිරන 01

රු. 41.8

ඡශය ය

Public Financial
Regulations

07

ිරන 02

රු. 126

ඡශය ය

රටේය නිල්නටරීන්ඡේ
නි ටඩු ාට සේබන්න
විධිවිනටන ාට ාිරසි
අනතුරු න්ිර
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
ැුවප් පරි ේතන ාට
විරටම ැුවප් සැකසීම
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
Public Financial
Regulations
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම

33

Government Payroll
System

01

ිරන 02

රු. 18

ඡශය ය

Government Payroll
System
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම

Formal Letter Writing 03

ිරන 03

රු.54

ඡශය ය

ආයතනික කනිෂ්ඨ
ඡසේ කයන් සඳාට අදටල්
රටේකටරි, ආගතන්තුක
සත්කටර සා ආ්ටරවිධි
පිළිබඳ ැඩමුළු

10

ිරන 01

රු.40

ඡශය ය

ගතබඩට
ක මනටකරණය,
ටේෂික භටණ්ඩ
සමි්ෂණය ාට ත්කේ
අපාරණය පිළිබඳ
ැඩමුළු

01

ිරන 02

රු. 8.5

ඡශය ය

Higher national
diploma in Public
procumbent and
contract
Administration (HNDIPPCA)

02

රු. 240

ඡශය ය

Formal Letter
Writing
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
ආයතනික කනිෂ්ඨ
ඡසේ කයන් සඳාට
අදටල් රටේකටරි,
ආගතන්තුක සත්කටර
සා ආ්ටරවිධි
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
ගතබඩට
ක මනටකරණය,
ටේෂික භටණ්ඩ
සමි්ෂණය ාට
ත්කේ අපාරණය
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
in Public
procumbent and
contract
Administration
සේබන්නඡයන් දැනුම
ල්බට දීම
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07 රරිච්යේද්ය - අු කූලතා වාර්තාව

අංකය

අද්ාළ කං ගත යුතු අව යතාව

අු කූලතා
තේේවය
(අු කූල
යේ./අු කූල
යනතයේ.)

අු කූල යනතයේ නේ
ඒ සඳහා යකින
රැහැිරන් කිරීම

අු කූල යනතවීම
අනාගතයේදී වළක්වා
ගැීමමන යයෝජ්නා
කංන නිංවද්ය තීංණ
ක්රියාමාර්ග

1. රහත සඳහන් මූලය ප්රකා / ගිණුේ නියමිත ිරනන දිරරිරේ යකතන තිය
1.1

ටේෂික මූල්ය ප්රකටශ

අනුකූල් ඡේ

1.2

රටේය නිල්නටරීන්ඡේ අත්තිකටරේ ිලණුම

1.3
1.4

යටපටර ාට නිෂ්පටදන අත්තිකටරේ අදටල් ඡනඹඡේ
ිලණුම ( ටණිේ අත්තිකටරේ ිලණුම
ගතබඩට අත්තිකටරේ ිලණුම
අදටල් ඡනඹඡේ

1.5

විඡශේෂ අත්තිකටරේ ිලණුම

අදටල් ඡනඹඡේ

1.6

ඡ නත්

අදටල් ඡනඹඡේ

අනුකූල් ඡේ

2. යරතේරේ හා යල්ඛ්න නඩේතු කිරීම (මු.යං. 445)
2.1

රටේය පරිපටල්න ්ක්රඡල්ඛ 267/2018 අනුකූල් ඡේ
අනු
ස්ථට ර
ත්කේ ඡල්ඛනය
යට ත්කටලින කර ප ත් ටඡගතන යටම.

2.2

පුශගතල් පඩිනඩි ඡල්ඛන/ පුශගතල් පඩිනඩි අනුකූල් ඡේ
කටඩ්පත්
යට ත්කටලීන
කර
ප ත් ටඡගතන යටම

2.3

විගතණන
විමසුේ
ඡල්ඛණය අනුකූල් ඡේ
යට ත්කටලීන කර ප ත් ටඡගතන යටම
අභයන්තර විගතණන ටේතට ඡල්ඛනය අනුකූල් ඡේ
යට ත්කටලීනකර ප ත් ටඡගතන යටම.
සියළුම මටසික ිලණුේ සටරටැංශ (CIGAS) අනුකූල් ඡේ
පිළිඡයල් කර නියමිත ිරන
මාට
භටණ්ඩටගතටරය දිරරිපත් කිරීම

2.4
2.5

2.6

ඡ්්පත් ාට මුදල් ඇණවුේ ඡල්ඛනය අනුකූල් ඡේ
යට ත්කටලීන කර ප ත් ටඡගතන යටම

2.7

දන්ඡ න්ට්රි ඡල්ඛණය යට ත්කටලීනකර අනුකූල් ඡේ
ප ත් ටඡගතන යටම

2.8

ඡතඹගත ඡල්ඛනය ප ත් ට ඡගතන යටම

අනුකූල් ඡේ
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2.9

ාටනි පටඩු ඡල්ඛණය යට ත්කටලීන කර අනුකූල් ඡේ
ප ත් ටඡගතන යටම

2.10

බැරකේ ඡල්ඛනය යට ත්කටලීන කර ප ත් ටඡගතන යටම

2.11

ෙප පත්රිකට ඡපඹත් ඡල්ඛනය (GA – අනුකූල් ඡේ
N20) යට ත්කටලීන කර ප ත් ටඡගතන
යටම

3. මුලය රාලනය සඳහා කාර්යන් අීනනියයෝජ්නය කිරිම (මු.යං.135)
3.1

මූල්ය බල්තල් ආයතනය තුල් බල්තල්
ප රටදී තිබීම

3.2

මූල්ය බල්තල් ප රටදීම පිළිබඳ
අනුකූල් ඡේ
ආයතනය තු දැනුේ ත් කර තිබීම
සෑම ගතනුඡදනු ්ම නිල්නටරීන්
අනුකූල් ඡේ
ඡදඡදඡනකු ඡාෝ ඊ
ැඩි සැංඛයට ්
ාරාට අනුමත න පරිිර බල්තල් ප රට දී
තිබීම
2014.05.11 ිරනැති අැංක171/2004 අනුකූල් ඡේ
දරණ රටේය ිලණුේ ්ක්රඡල්ඛය
අනු ,රේඡව
පඩිපත්
මෘදුකටැංගත
පැඡ්ේය
භටවිතට
කිරිඡේ
දී
ගතණකටධිකටරි රයන්ඡේ
පටල්නය
ය ත් ක යුතු කිරිම

3.3

3.4

අනුකූල් ඡේ

4. වාර්ෂික සැලසුේ සකස් කිරිම
4.1

ටේෂික ක්රියටකටරී සැල්ැස්ම සකස් කිරිම

අනුකූල් ඡේ

4.2

ටේෂික ප්රසේපටදන සැල්ැස්ම සකස්
කිරිම
ටේෂික අභයන්තර විගතණන සැල්ැස්ම
සකස් කිරිම
ටේෂික ඇස්තඡේන්තු සකස් ඡකඹ
ේටතික අය ැය ඡදපටේතඡේන්තු
(NBD) නියමිත ිරන දිරරිපත් කිරීම
ටේෂික මුදල් ප්ර ටා ප්රකටශය නියමිත
ිරන
භටණ්ඩටගතටර
ඡමඡායුේ
ඡදපටේතඡේන්තු දිරරිපත් කර තිබීම

අනුකූල් ඡේ

4.3
4.4

4.5

අනුකූල් ඡේ
අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡේ
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5. විගණන විමසුේ
5.1

විගතණකටධීපති රයට විසින් නියම ඡකඹ
ඇති ිරන ,විගතණන විමසුම
ල්
පිළිතුරු ල්බටිරම.

අනුකූල් ඡේ

6. අභයන්තං විගණනය

6.1

6.2

6.3

6.4

මු.ඡර.
134(2
DMA/1-2019
අනු , සර
ආරේභඡවදී
විගතණකටධිපති රයට සමඟ සටකච්ඡට අනුකූල් ඡේ.
කිරීඡමන්
අනතුරු
,අභයන්තර
විගතණන සැල්ැස්ම සකස් කිරීම.
සෑම අභයන්තර විගතණන ටේතට ක ම
මටසයක කටල්ය් තු දී පිළිතුරු සපයට
අනුකූල් ඡේ.
තිබීම.
2018 අැංක 19 දරණ ේටතික විගතණන
පනඡත් 40(4 ෙප ගතන්තිය ප්රකටර
සියලුම අභයන්තර විගතණන ටේතට ල් අනුකූල් ඡේ.
පි පත්
ක මනටකරණ
විගතණන
ඡදපටේතඡේන්තු දිරරිපත් කර තිබීම.
මුදල් ඡරගුල්ටසි 134(3 ප්රකටර , සියලුම
අභයන්තර විගතණන ටේතට ල් පි පත්
විගතණකටධිපති රයට
දිරරිපත් කර අනුකූල් ඡේ.
තිබීම.

7. විගණන හා කළමනාකංණ කමිටු

7.1

DMA ්ක්රඡල්ඛ 1-2019 අනු , අ ම අනුකූල් ඡනඹඡේ
ශඡයන් විගතණන ාට ක මනටකරණ
කමිුව 04 ් ත් අදටල් ේෂය තු
ප ත් ටඡගතන තිබීම.

2020
ේෂඡව සි
ඡදපටේතඡේන්තු
විගතණන
ාට
ක මනටකරණ කමිුව
රැස්ීමේ පැ ැත්ීමම
ීමරණය කර ඇත.

8. වේකේ කළමනාකංණය
8.1

අැංක
01/2017
දරණ
ත්කේ අනුකූල් ඡනඹඡේ
ක මණටකරණ ්ක්රඡල්ඛඡව 07 න
පරිච්ඡඡදය අනු . ත්කේ මිල්ිර ගතැනීේ
ාට අපාරණය කිරිේ පිළිබඳ ඡතඹරතුරු
ඡකඹේප්ඡරෝල්ේ ේනරටල් කටේයටල්ය

අපාරණ
භටණ්ඩ
ල්ැයිස්තු
සකස්
කරගතැනීඡේ ප්රමටද ීමේ
ඡාේතුඡ න්
භටණ්ඩ
අපාරණ
ක යුතු

දිරරිඡවදී
මිල්දී
ගතන්නට ල්ද ත්කේ ාට
අපාරණයන් පිළිබඳ
ඡතඹරතුරු
නියමිත
පරිිර ඡකඹේඡරෝල්ේ
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ඡ ත දිරරිපත් කර තිබිම

8.2

8.3

8.4

8.5

දාත සඳාන් ්ක්රඡල්ඛඡව 13 න
පරිච්ඡේදය ප්රකටර එම ්ක්රඡල්ඛඡව
විධිවිනටන
ක්රියටත්මක
කිරිම
සේබන්ධිකරණය
සඳාට
සුදුසු
සේබන්නතට නිල්නටරියකු පත්කර එම
නිල්නටරියට
පිළිබඳ
ඡතඹරතුරු
ඡකඹේප්ඡරෝල්ේ ේනරටල් කටේයටල්ය
ටේතට කර තිබිම
රටේය මුදල් ්ක්රඡල්ඛ අැංක 05/2016
අනු , භටණ්ඩ සමී්ෂණ ප ත් ට අදට
ටේතට
නියමිත
ිරන
විගතණකටධිපති රයට ඡ ත දිරරිපත් කර
තිබිම.
ටේෂික
භටණ්ඩ
සමි්ෂණඡයන්
අනට රණය වු අතිරි්ත,ඌණතට ාට
ඡ නත් නිේඡශශ ්ක්රඡල්ඛඡව සඳාන්
කටල්ය තු සිදුඡකඹ තිබිම.
ගතේියත භටණ්ඩ අපාරණය කිරිම
මු.ඡර.772 අනු සිදු කිරිම

9. වාහන කළමනාකංණය
සැංචිත ටාන සඳාට ත්රදනික නට න
9.1
ස ාන් ාට මටසික සටරටැංශය ටේතට
සකස්
ඡකඹ
නියමිත
ිරන
විගතණකටධිපති ඡ ත දිරරිපත් කිරීම
9.2
ටාන ගතේියත ීම මටස 06 ක
ඩට අඩු
කටල්යක දී අපාරණය කර තිබීම
ටාන ඡල්ෝේ ඡපඹත ප ත් ට ගතනිමින්
9.3
ඒ ට යට ත්කටලිනකර ප ත් ටඡගතන
යටම
ටාන ඡල්ඹේ ඡපඹත ප ත් ට ගතනිමින්
9.4
ඒ ට යට ත්කටලිනකර ප ත් ටඡගතන
යටම
9.5
2016.12.29 ිරනැති අැංක 2016/30 දරණ
රටේය පරිපටල්න ්ක්රඡල්ඛඡව 3.1
ඡේදඡව සඳාන් විධි විනටන ප්රකටර ,
ටාන ල් දන්නන දානය ීමම නැ ත
පරී්ෂට කිරීම

9.6

සිදුකර ඡනඹමැත.

ේනරටල් කටේයටල්ය
ඡ ත දිරරිපත් කිරීම
අ ශය පිය ර ගතනු
ල්ැඡබ්

අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡනඹඡේ

ගතේියත
භටණ්ඩ
අපාරණය
සඳාට
ක යුතු කරමින් ප ීම

අනුකූල් ඡනඹඡේ

ගතේියත
භටණ්ඩ
ඡ න්ඡශසි
කිරීම
සඳාට ක යුතු කරමින්
ප ීම

අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡේ
අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡනඹඡේ

2019 ේෂඡව ටාන
ල් දන්නන දානය
ීමම පරී්ෂට කිරීම
ඡනඹාැකි විය. 2020
ේෂඡව
පරී්ෂට
කිරීම පිය ර ගතනිමි.

කල් බදු කටල් සීමටඡ න් අනතුරු , බදු අනුකූල් ඡේ
ටාන ඡල්ෝේ ඡපඹත් ල් සේූරේණ
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අයිතිය ප රට ඡගතන තිබීම
10. බැංකු ගිණුේ කළමනාකංණය
නියමිත ිරන බැැංකු සැසඳුේ ප්රකටශ අනුකූල් ඡේ
පිළිඡයල් කර සාතික කර ඒ ට
විගතණනය සඳාට දිරරිපත් කර තිබීම
සමටඡල්ෝච්ත ේෂඡව දී ඡාෝ ඊ ඡපර නැත
10.2
ේෂ ල් සි දිරරිය රැඡගතන ආ අක්රිය
බැැංකු ිලණුේ නිරවුල් කර තිබීම
බැැංකු සැසඳුේ ප්රකටශ ලින් අනට රණය අනුකූල් ඡේ
10.3
වූ ාට ගතැල්පුේ කල් යුතු තිබූ ඡශේෂ
සේබන්නඡයන් මුදල් ඡරගුල්ටසි ප්රකටර
ක යුතු ඡකඹ
එම ඡශේෂ මටසයක
කටල්ය් ඇතුල්ත නිරවුල් කර තිබීම
11. ප්රතිරාද්න උරයයෝජ්නය
10.1

සල්සට තිබූ ප්රතිපටදන ඒ ටඡව සීමට
අනුකූල් ඡේ
ද්ම ට ඡනඹයන පරිිර වියදේ දැරීම
11.2
මු.ඡර. 94(1) ප්රකටර , සල්සන ල්ද අනුකූල් ඡේ
ප්රතිපටදනඡයන් ෙපඡයෝේනය කල් පසු
ේෂ අ සටනඡවදී දතිරි ප්රතිපටදන
සීමට ඡනඹද්ම න පරිිර බැරකේ ල්
එ ඹීම
12. ංජ්යේ නිලධාරීන්යේ අේතිකාංේ ගිණුේ
11.1

12.1

සිමට න් ල් අනුකූල් ීමම

අනුකූල් ඡේ

හිඟහිටි ණය ඡශේෂ පිළිබඳ කටල් අනුකූල් ඡේ
විශ්ඡල්ෂණය් සිදු කර තිබීම
ේෂක
ැඩ කටල්යක සි පැ ත එන නැත
12.3
හිඟහිටි ණය ඡශේෂ නිරවුල් කර තිබිම
13. යරතදු තැන්රේ ගිණුම
12.2

13.1
13.2

කල් දකුත් වූ තැන්පතු සේබන්නඡයන් අනුකූල් ඡේ
මු.ඡර. 571 පුකටර ක යුතු කර තිබීම
ඡපඹදු තැන්පතු සඳාට න පටල්න ිලණුම අනුකූල් ඡේ
යට ත්කටලීන කර ප ත් ටඡගතන යටම

14. අග්රිම ගිණුම
14.1

14.2

සමටඡල්ෝචිත ේෂය අ සටනඡවදී මුදල් අනුකූල් ඡේ
ඡපඹඡත් ඡශේෂය භටණ්ඩටගතටර ඡමඡායුේ
ඡදපටේතඡේන්තු ඡප්රේෂණය කර තිබීම
අනුකූල් ඡේ
මු.ඡර. 371 ප්රකටර
නිකුත් ක
තත්ත්කටේය අතුරු අග්රිම, එම කටේයය
අ සන් ීම මටසය් ඇතුල්ත නිරවුල් කර
තිබීම
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අනුකූල් ඡේ
මු.ඡර. 371 ප්රකටර අනුමත සීමට
ද්ම ට ඡනඹයන පරිිර තත්ත්කටේය
අතුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම
14.4
අග්රිම ිලණුඡේ ඡශේෂය, භටණ්ඩටගතටරඡව අනුකූල් ඡේ
ඡපඹත් සමගත මටසික සැසඳුේ කිරීම
15. ආද්ායේ ගිණුම
14.3

අදට ඡරගුල්ටසි ල් අනුකූල් , රැස් අනුකූල් ඡේ
ක
ආදටයඡමන් ආපසු ඡගතීමේ සිදු
ඡකඹ තිබීම
අනුකූල් ඡේ
15.2
රැස් කර තිබූ ආදටයේ, තැන්පතු ිලණුම
බැර ඡනඹඡකඹ සෘජු ම ආදටයම බැර
කර තිබීම
15.3
මු.ඡර. 176 අනු හිඟ ආදටයේ ටේතට අනුකූල් ඡේ
විගතණකටධිපති රයට ඡ ත දිරරිපත් කර
තිබීම
16. මානව සේරේ කළමනාකංණය
15.1

අනුමත කටේය මණ්ඩල් සීමට තු
කටේය මණ්ඩල්ය ප ත් ට ඡගතන යටම
කටේය
මණ්ඩල්ඡව
සියළුම
16.2
සටමටජිකට න් ඡ ත රටේකටරී ල්ැයිස්තු
ලිඛිත ල්බට දී තිබීම
16.3
20.09.2017ිරනැති MSD ්ක්රඡල්ඛ
අැංක 04/ 2017 ප්රකටර සියළුම ටේතට
ක මනටකරණ ඡසේ ට ඡදපටේතඡේන්තු
ඡ ත දිරරිපත් කර තිබීම
17. මහජ්නයා යවත යතතංතුු ලබාිරම
16.1

17.1

17.2

17.3

අනුකූල් ඡේ
අනුකූල් ඡේ

අනුකූල් ඡේ

ඡතඹරතුරු දැනගතැනීඡේ පනත ාට අනුකූල් ඡේ
ඡරගුල්ටසි
ප්රකටර
ඡතඹරතුරු
නිල්නටරිඡයකු පත් ඡකඹ ඡතඹරතුරු
ල්බට දීඡේ ඡල්ඛනය් ය ත්කටලීනකර
ප ත් ටඡගතන යටම
ආයතනය පිළිබඳ ඡතඹරතුරු එහි ඡ බ්
අනුකූල් ඡේ
අඩවිය ාරාට ල්බට දී තිඡබන අතර,
ඡ බ් අඩවිය ාරාට ඡාෝ විකල්ප මටේගත
ාරාට ආයතනය පිළිබඳ මාේනයටඡේ
ප්රශැංසට/ඡ්ෝදනට පල් කිරීම පාසුකේ
සපයට දී තිබීම
ඡතඹරතුරු දැනගතැනීඡේ පනඡත් 08 න
ාට 10 න ගතන්ති ප්රකටර සරක
ඡද තට ් ඡාෝ සරක ර් ටේතට
දිරරිපත් කර තිබීම

අනුකූල් ඡේ
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18. පුංවැිද ප්රඥපප්තිය ක්රියාේමක කිරිම
අැංක 05/2008 ාට 05/2018(1) දරණ සේපටදනය
රටේය පරිපටල්න ාට ක මනටකරණ කරමින් ප ීම.
අමටතයටැංශ
්ක්රඡල්ඛ
අනු
පුර ැසි/ඡසේ ටල්ටභී
ප්රඥප්තිය්
සේපටදනය ඡකඹ ක්රියටත්මක කර තිබීම
එම ්ක්රඡල්ඛඡව 2.3 ඡඡදය පරිිර අනුකූල් ඡනඹඡේ
18.2
පුර ැසි/ඡසේ ටල්ටිය ප්රඥප්තිය සේපටදනය
කිරිම ාට ක්රියටත්මක කිරිඡේ ක යුතු
අධි්ෂණය කිරිම ාට ඇගතයිම සඳාට
ආයතන විසින් ක්රමඡේදය් සකස් කිරිම
19. මානව සේරේ සැලැස්ම සේරාද්නය කිරිම
18.1

19.1

2018.01.24 ිරනැති රටේය පරිපටල්න ්ක්ර අනුකූල් ඡනඹඡේ
ඡල්ඛ අැංක 02/2018 ඇමුණුම 02
ආකෘතිය පදනේ කරඡගතන මටන
සේපත් සැල්ැස්ම් සකස් ඡකඹ තිබීම.

කටේය මණ්ඩල්ඡව සැම සමටජිකඡයකු අනුකූල් ඡේ
සඳාටම ේෂයක අ ම ශඡයන් පැය
12 ක ඡනඹ අඩු පුහුණු අ ස්ථට ්
දාත සඳාන් මටන සේපත් සැල්ැස්ම
තු තාවුරු ඡකඹ තිබිම.
19.3
දාත සඳාන් ්ක්ර ඡල්ඛඡව ඇමුණුම 01 අනුකූල් ඡනඹඡේ
හි දැ්ඡ න ආකෘතිය පදනේ කරඡගතන
සමස්ථ කටේය මණ්ඩල්ය සඳාටම
ටේෂික කටේය සටනන ිලවිසුේ අත්සන්
කර තිබීම.
දාත ්ක්රඡල්ඛඡව 6.5 ඡේදය ප්රකටර
අනුකූල් ඡේ
19.4
මටන
සේපත් සැල්ැස්ම පිළිඡය
කිරිම,නටරිතට සැං ේනන
ැඩස ාන්
සැං ේනනය කිරීම,නිපුණතට සැං ේනන
ැඩස ාන් ක්රියටත්මක කිරිම පිළිබඳ
ගතකිේ ප රට ඡේයෂ්ඨ නිල්නටරිඡයකු
පත් කිරිම.
20 විගණන යේද්වලන ප්රතිාාං ද්ැක්වීම

ක්රමඡේදය්
කරමින් ප ීම

මටන
සේපත්
සැල්ැස්ම සකස් කිරීම
සේබන්නඡයන් නිසි
දැනු ත්භට ය්
ඡනඹමැති ීමම.

සකස්

ඒ සඳාට පුහුණු ්
ල්බටගතැනීම
ආර්ෂක
අමටතයටැංශය ය ඡත්
ප තින
ආපදට
ක මණටකරණ
අැංශඡයන් දල්ලීේ කර
ඇත.

19.2

20.1

2020 ේෂඡවදී ඡේ
සමබන්නඡයන් අ ශය
පිය ර
ගතැනීම
නියමිතය.

දකුත් ේෂ සඳාට විගතණකටධිපති විසින් අනුකූල් ඡේ
නිකුත් කල් විගතණන ඡේද මඟින්
ඡපන් ට දී ඇති අඩුපටඩු නි ැරිර ඡකඹ
තිබීම
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