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සුභසාධක ප්ර්තිලාාභ ණ්ඩලා  

ආර්ථික ප්ර්තිලත්තතිල ාා සලාසු්  ්රි7 ා්තණක රීම ්  

අණාත්ාාංශ  



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

i | පිටුව 
 

පටුන 

  කටි   දු්  

 ාලඳින්වීණ 
 

තළමු  කොටස: 2016 ජූලි සිට  ෙසල් බර් 31 ෙක්වා කාර් සාධන   
 
01. සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  (WBB) ස්ථාපන  කිරීම 

02. යමයෙවර ො එහි පරිසර  

03. සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වාාපිති  (SSNP) 

04. බහුපාර්ශවකරුවන් 

05. සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු පද්ධති  (SRIS) 

06. 2016 වසර සඳො ක්රිි ාකාරි සැලැස්ම ො කාර් සාධන  

 

 ෙවන  කොටස: 2017 ජනවාරි සිට  ෙසල් බර් 31 ෙක්වා කාර් සාධන  
 
07. 2017 සඳො ක්රිි ාකාරි සැලැස්ම ො කාර් සාධන  

08. සමාජ ලි ාපදිංචි කිරීයේ ඒකක  (SRU) 

09. වැඩමුළු 

10. ප්රශගතති සමායල නන  

11. අභිය  ගත 

               11.1 නිපුණතා සහිත කාර්  මණ්ඩල  බඳවා ගතැනීම 

               11.2 SRIS සඳො සුභසාධක වැඩසටෙන් ඇතුළත් කිරීම 

               11.3 ඉලක්ක ළඟා කර ගතැනීයේ ප්රශමාය න් 

 

12. වර්ෂ  සඳො සමස්ථ මූලා කාර් සාධන  

13. විගතණකාධිපති වාර්තාව 

14. විගතණන වාර්තාවට අනුව කරුණු පැෙැදලි කිරීම 

15. අවසාන  ො අවසන් සටෙන් 

 

 

 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

ii | පිටුව 
 

යකටි ය දුේ 
 

 WBB – සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල . 

 WB Act – ශ්රීභ ප්රශජාතන්්රිාක සමාජවා ජ ජනරජයේ 2002 අිංක 24 යරණ සුභසාධක 

ප්රශතිලාභ පනත. 

 WB – යල ක බැිංකුව. 

 DMS – කළමනාකරණ යසේවා යයපාර්තයේන්තුව. 

 SSNP – සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වාාපිති . 

 PMU – මුයල් අමාතාාිංශයේ වාාපිති කළමනාකරණ ඒකක . 

 ITC – යතොරතුරු තාක්ෂණ සන්නියේයන . 

 IWMS – ඒකාබද්ධ සුභසාධක කළමනාකරණ පද්ධති . 

 SRIS – සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු පද්ධති . 

 WBS – සුභසාධක ප්රශතිලාභ ය  ජනා ්රධම . 

 ICTA – යතොරතුරු සන්නියේයන තාක්ෂණ නිය  ජිතා තන .  

 SRU – සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු ඒකක . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

iii | පිටුව 
 

ාලඳින්වීණ 
 

යමම වාර්තාව මඟින් සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ කාර්  සාධන  යකොටස් 2 කින් ඉදරිපත් යකයර්. පළමු 

යකොටස මඟින් 2016 ජූලි මාසයේ ජ මණ්ඩලයේ ආරේභයේ සිට යයසැේබර් 31 දන යක්වා කාල  ආවරණ  

යේ. යමම කාල  තුළ ජ මූලික වශය න්ම කාර් ාල  ස්ථාපන  කිරීම ො ඉදරි වසර වල ජ සිදුකළ යුතු 

ක්රිි ාකාරකේ සකස් කිරීම සිදුයකරිණ. 2016  ජ කාර්  න් කිහිප ක් පමණක් සිදුකළ බැවින් එම යකොටස 

2017 වාර්ෂික වාර්තාව සඳො ඇතුළත් කිරීමට අයෙස් කරනු ලැබී . 

2002 අිංක 24 යරණ සුභසාධක ප්රශතිලාභ පනයත් 3 වන වගතන්ති  අනුව ස්ථාපිත සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  

ශ්රීභ ලිංකා ප්රශජාතාන්්රිාක සමාජවා ජ ජනරජයේ අිංක 195/22 ො 2016 යපබරවාරි 02 දනැති අතිවියශේෂ ගතැසට් 

පත්ර    ටයත් 2016 යපබරවාරි 15 දන නැවත ක්රිි ාත්මක වි . පනයත් 2 වන වගතන්ති  ප්රශකාරව වාවස්ථාපිත 

මණ්ඩල  සමඟ සාකච්ඡා කර මුයල් විෂ  භාර අමාතාවර ා විසින් වසර 3 ක කාල ක් සඳො 2016 ජූලි 

මාසයේ ජ පත් කරනු ලැබූ සභාපතිවරය කුයගතන් ො සාමාජිකයින් ෙතර යයයනකුයගතන් අධාක්ෂ මණ්ඩල  

සමන්විත යේ. 

පනයත් ප්රශධාන අරමුණු පෙත පරිද යේ. 

 සි ළු සුභසාධක යගතවීේ සඳො නනතික රාමුවක් සැපයීම. 

 ප්රශතිලාභ ලැිය  යුතු අ  ෙුනනාගතැනීම සඳො විනිවිය භාවය න් යුත් ක්රිි ාවලි ක් ඇති කිරීම. 

 එකී ප්රශතිලාභ ලැබීේ අවසන් කිරීම සඳො වන විධිවිධාන. 

 

ඉෙත අරමුණු ඉටු කර ගතැනීම සඳො සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල ට පෙත යැක්යවන ප්රශධාන කාර්  න් ඉටු 

කර ගතැනීමට ය පනත මගින් බල  ලබා යද්;  

 පනත මගින් එ ට පවරා  ජ යෙ  නි ම කර ඇති බලතල, කර්තවා න් ො කාර්  න් ක්රිි ාත්මක 

කිරීම, ඉටු කිරීම ො සිදු කිරීමට.  

 මණ්ඩල ට හිමි කිසි ේ බලතල ක්, රාජකාරි ක් යෙ  කාර්  ක් දස්්රිාක් යල්කේවරය කුට, 

ප්රශායද්ය  යල්කේවරය කුට යෙ  ග්රාම නිලධාරිවරය කුට පවරා  ජමට.  

 සුභසාධක ප්රශතිලාභ ය  ජනා ්රධම ඇතිකිරීම. 

 සුදුසුකේ පිළිබඳ නිර්ණා ක වැඩිදයුණු කිරීම. 

 ය  ජනා  ්රධම  අනුව, මුයල් යවන් කිරීේ පිළිබඳව යැක්වීම.  

 ය  ජනා ්රධම  ආරේභ වන දන  නිශ්චිතව යැක්වීම. 

 ලබා යයනු ලබන මුලාම  යෙ  යවනත් ප්රශතිලාභ නිශ්චිතව යැක්වීම.  

 පුද්ගතලයින්ට ප්රශතිලාභ ලැබීමට හිමිකේ ඇති කාලීමමාව යැක්වීම. 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

1 | පිටුව 
 

තළමු  කොටස: 2016 ජූලි සිට  ෙසල් බර් 31 ෙක්වා කාර් සාධන   

 

1. සුභසාධක ප්ර්තිලාාභ ණ්ඩලා  (WBB) ස්ථාතන  රීමණ. 

 

සුභසාධක ප්ර්තිලාාභ ණ්ඩලා කාර් ාා  

 
මණ්ඩලයේ වැඩ කටයුතු ආරේභ කිරීම සඳො කාර්  මණ්ඩල  කිහිපයයයනකු සමඟින් මුයල් අමාතාාිංශයේ 

නව යගතොඩනැගිල්යල් එහි කාර් ාල  පිහිටුවීම සඳො මණ්ඩල  විසින් වොම ක්රිි ා කරනු ලැබී . කාර්  

මණ්ඩල අවශාතා ෙුනනායගතන ඇති අතර ප්රශමාය කින් යතොරව කළමනාකරණ යසේවා යයපාර්තුයේන්තුයේ 

අනුමැති  ලබා යගතන ඇත. ප්රශධාන විධා ක නිලධාරි ා ය වන මණ්ඩලයේ සභාපතිවර ා නිල බලය න් 

යකොමසාරිස්වර ාය යේ. කාර්  මණ්ඩල  නිය  ජා යකොමසාරිස්වරුන් යයයයයනකු, ගතණකාධිකාරවරය කු, 

සිංවර්ධන නිලධාරිය කු, කළමනාකරණ සෙකාරවරය කු, රි දුයරකු ො කාර් ාල කාර්  සො කයින් 

යයයයයනකුයගතන් යුක්ත යේ. යෙේතූන් යයකක් නිසා ආරේභයේ ජ යල කාර්  මණ්ඩල ක් පත් කිරීමට තීරණ  

වි .WBB කාර්  භාර  වැඩිවීයේ ජ අමතර කාර්  මණ්ඩල  බඳවා ගතැනීම එක් යෙේතුවක් වන අතර WBB 

ධාරිතාව යගතොඩ නැඟීම ො ශක්තිමත් කිරීම සඳො සො   ජමට යල ක බැිංකු ආධාර ලබන සමාජ ආරක්ෂණ 

ජාල වාාපිති  (SSNP) පැවතීම අයනක් යෙේතුවයි. අමාතාාිංශ  මඟින් කාර් ා ඉ  ඉඩ පෙසුකේ ො අවශා 

ගතිෙ භාණ්ඩ සැපයීම, මූලාම  සේපත් යවන් කර  ජම යමන්ම කාර්  මණ්ඩල සාමාජිකයින් කිහිප යයයනකු 

තාවකාලිකව ලබා  ජම මඟින් වොම කාර්  න් ආරේභ කිරීම සඳො සි ළු සො  ලබායයනු ලැබී . 

 
නිය  ජා යකොමසාරිස්වරුන් යයයයයනකු බඳවා ගතැනීම සඳො යයවරක්ම සති අන්ත පුවත්පත් යැන්වීේ 

පලකිරීම මඟින් සුදුසුකේ ලත් පුද්ගතල න්යගතන් අ දුේපත් කැඳවනු ලැබුවය අනුමාන කරන යලස තනතුරු 

සඳො වන වැටුප් ප්රශමාණවත් යනොවීම යෙේතුයවන් අවශා සුදුසුකේ සහිත එකදු අ දුේපතක්වත් ලැබී 

යනොතිබුණි. යමම තත්ත්ව   ටයත් SSNP කාර්  මණ්ඩලයේ ො අමාතාාිංශයේ යජාෂ්ඨ සෙකාර 

යල්කේවර ායේ සො  ඇතිව මණ්ඩලයේ කාර්  න් සිදු කිරීමට යකොමසාරිස්වර ාට සිදුවි . යතොරතුරු 

සන්නියේයන තාක්ෂණ නිය  ජිත ආ තන ට (ICTA) පැවරී ඇති කාර්  ක් වන සමාජ ආරක්ෂණ 

යතොරතුරු පද්ධති  (SRIS) වැඩි දයුණු කිරීයේ ක්රිි ාවලි  සඳො අවශාතා ෙුනනා ගතැනීයේ ජ යමම සො  

යබයෙවින් ඉවෙල් වි . යමම නිලධාරින්යේ ො සමාජ සවිබල ගතැන්වීයේ ො සුභසාධන අමාතාාිංශයේ ො 

ICTA යජාෂ්ඨ නිලධාරින්යේ මැදෙත්වීම ඇතිව වාාපාර නැවත සැකීමයේ ක්රිි ාවලි  ෙුනනා ගතැනීම ො 

සමායල නන  කිරීම සිදු කරනු ලැබී . කලින් කලට ලිංකාවට පැමියණන යල ක බැිංකු තාක්ෂණික 

කණ්ඩා මය ඒකාබද්ධ සුභසාධක කළමනාකරණ පද්ධති  (IWMS) සඳො ඔවුන්යේ ජාතාන්තර අත්යැකීේ 

එක් කර යමම ක්රිි ාවලි  සඳො වයේ කරනු ලැබී . 
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අධ්ක්  ණ්ඩලා ැසස්වී්  - 2016   

 

අධාක්ෂ මණ්ඩල  පෙත පරිද සමන්විත යේ. 

 එස්.රනුේයේ ම ා   –  සභාපති 

 ඒ.ආර්.යද්ශප්රිා  ම ා  –  සාමාජික 

 සරත් එදරිසිිංෙ ම ා  –  සාමාජික 

 තිස්ස නානා ක්කාර ම ා  – සාමාජික 

 සුනිල් යෙට්ටිආරච්චි ම ා  – සාමාජික 

 

යමම කාල  තුල අධාක්ෂ මණ්ඩල ැසස්වීේ ෙතරක් පැවැත්විණි. පළමු ැසස්වීම සඳො සි ළුම සාමාජිකයින් 

සෙභාගි වු නමුත් යෙට්ටිආරච්චි මෙතා අයනක් ැසස්වීේ සඳො සෙභාගි යනොවී යනොපැමියණන බව යන්වා සිටිනු 

ලැබී . 

 
 
2.  ණ ාවර ාා එහි තරිසර  

 

 ණ ාවර 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ යමයෙවර පනයත්, සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වාාපිතියේ, අරමුණු ො ශ්රීභ 

ලිංකායේ සුභසාධක අිංශයේ නැගී එන අවශාතා වලට අනුව ෙුනනායගතන වැඩිදයුණු කර ඇත. එබැවින් 

යමයෙවර ප්රශකාශ  වනුයේ, 

 

“ප්ර්තිලාාීනන්  ත රා ැලීම ් ී  ිනිවිනෙ භාව  ාා සාධාරත්තව  තාුරු  කර ැිවිනන් සි ු  ලාක්කැත 

ප්ර්තිලාාීන    ජනා ්රාණ සහාා සාංැත සුභසාධක ප්ර්තිලාාභ කළණනාකරත ත්ධධතිල ක් වලිදියුණු රීමණ ාා 

්රි7 ා්තණක රීමණ”. 

SSNP ආරේභ කිරීමට යපර සිටම සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  ක්රිි ාත්මකව පැවති ය වාාපිති තක්යසේරු 

වාර්තාව (PAD) අනුව එ  ස්ථාපන  කිරීම එක් අවශාතාව ක් වු අතර එහි ප්රශතිලල ක් යලස සුභසාධක 

ප්රශතිලාභ මණ්ඩල ට එහි සැලසුේ SSNP අරමුණු අනුව ගතලපා ගතැනීමට සිදුවි . මුයල් අමාතාාිංශට SSNP 

සේබන්ධය න් ටික කාල ක් සාකච්ජා කිරීමට සිදු වු බව ය නිරීක්ෂණ  වන අතර එ  සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  (WBB) ස්ථාපන  කිරීම SSNP  ටයත් එක් අවශාතාව ක් වු බැවින් අමාතාාිංශ  විසින් SSNP 

ආරේභ කිරීමට යපර සුභසාධක ප්රශතිලාභ පනත සකස් කිරීම සඳො කඩිනමින් කටයුතුකර පුර්ව ක්රිි ාමාර්ගත 

ගතනු ලැබී .  
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3. සණාජ ආරක් ත ජාා ව්ාතිතිල  (SSNP) 
 
සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වාාපිති   නු ඇ.යඩො. මිලි න 75 ක යල ක බැිංකු ණ  ආධාර  ටයත් 2017 සිට 

ආරේභ කරන වසර 5 ක වාාපිති කි. ණ  ගිවිසුමට අනුව සමාජ අිංශයේ ප්රශතිසිංස්කරණ සඳො සො   ජම 

අරමුණු කරයගතන 2017 ජනවාරි මාසයේ ජ මුයල් ො ජනමාධා අමාතාාිංශ   ටයත් වාාපිති කළමනාකරණ 

ඒකක  පිහිටවනු ලැබී . අවශාතාව  ඇති ජන ා සඳො ලලයායී සමාජ ආරක්ෂණ යසේවා සැපයුම සඳො 

යතොරතුරු සන්නියේයන තාක්ෂණ  (ICT) ය ොයා ගතැනීම ො සුභසාධක ප්රශතිලාභ පනතට අනුූලලව සුභසාධක 

ප්රශතිසිංස්කරණ වැඩ සටෙන් සඳො සො වීම SSNP හි එක් ප්රශධාන ක්රිි ාකාරකමක් යේ. යසේවා සැපයුේ 

පද්ධතියේ පවතින දුර්වලතා සඳො විසුනේ ලබා ජමට කාර් ක්ෂම, ලලයායී ො විනිවියභාවය න් යුත් සුභසාධක 

ප්රශතිලාභ පද්ධති ක් වැඩි දයුණු කිරීම සඳො, යමම වාාපිති  මඟින් WBB ට සො  ලබායද්. යැනට පවත්නා 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ ්රධමයේය, වියශේෂය න්ම සමිද්ධි වැඩසටෙන මඟින් සුදුසුකේ යනොමැති පුද්ගතල න් 

ප්රශතිලාභ ලබා ගතැනීම (අන්තර්ගතත කිරීයේ යය ෂ) ො සුදුසුකේ ඇති පුද්ගතලයින් ප්රශතිලාභ ලබා ගතැනීයමන් බැෙැර 

කිරීම (බැෙැර කිරීයේ යය ෂ) වැනි දුර්වලතා කිහිප ක් පවතී. තවය, ප්රශතිලාීනන් යත රා ගතැනීම සඳො ය ොයා 

ගතන්නා ්රධම  පක්ෂපාති, විෂ ාත්මක ො විනිවිය භාවය න් යතොර වන අතර ඉවත් කිරීයේ  ාන්ත්ර ණ ක් 

යනොමැති නිසා වැඩසටෙන ආරේභයේ පටන් එහි සිටින ප්රශතිලාීනන් දගතටම ැසඳී සිටී. ේ ාපිති  මගින් යමම 

ගතැටළු විස ජම සඳො සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩල ට ො යවනත් ක්රි ාත්මක කිරීයේ ආ තන සඳො 

මූලාම  ො තාක්ෂණික සෙ  ලබා ජමට අයෙස ්යකයර්. සුභසාධක වැඩ සටෙන් සඳො ඒකාබද්ධ සුභසාධක 

කළමනාකරණ පද්ධති ක් ෙුනන්වා ජම සුභසාධක ප්රතිසිංස්කරණ වැඩ සටෙන්වල එක් මුලික ලක්ෂණ කි. 

ේ ාපිති  මඟින් ඒකාබද්ධ සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු පද්ධති  (SRIS) වැඩි දයුණු කිරීම, ප්රායද්ය  

යල්කේ කාර් ාලවල ඇනි කළමනාකරණ යතොරතුරු පද්ධති ඒකක (MIS) වල නිලධාරීන් පුහුණු කිරීයේ ජ 

SSNP ේ ාපිති තක්යසේරු වාර්තාව (PAD) අනුව ක්රි ාකාරකේ සඳො සෙ  ලබා  ජ ඇත. ඊට අමතරව සෑම 

ප්රායද්ය  යල්කේ කාර් ාල කම ඇති සෑම MIS ඒකක ක් සඳොම ලැප්යටොප් පරිගතණක සප ා ඇති අතර 

IWMS  ටයත් එහි කාර්  න් සිදු කිරීම ශක්තිමක් කිරීම සඳො තවත් පරිගතණක ක් ලබා යයනු ඇත. 

ේ ාපිති ට කමිටු 2ක් ඇත; භාණ්ඩාගතාර යල්කේවර ායේ සභාපතිත්ව   ටයත් ප්රශතිපත්තිම  මඟ යපන්වීම 

සඳො වන ේ ාපිති යමයෙයුේ කමිටුව ො තාක්ෂණ සෙ  සහිත කටයුතු වලට සෙ  ලබා ජම සඳො වන 

ේ ාපිති තාක්ෂණ කමිටුව යේ. WBB සභාපතිවර ා ො කාර්  මණ්ඩල  කමිටු යයයකහිම යසේව  කරනු 

ලැයේ.  

 
4.  බහු තාර්ශවකු වන් 
 
සුභසාධක ප්රතිලාභ පනත ො SSNP හි ේ ාපිති තක්යසේරු වාර්තාව (PAD) මඟින් යක්වා ඇති පරිද WBB 

ක්රි ාකාරකේ සාර්ථක යලස ක්රි ාන්මක කිරීම සඳො මණ්ඩල ට බහුපාර්ශවී  පරිසර ක කටයුතු කිරීමට 

සිදු යේ. මුයල් අමාත් ාිංශ , ස්වයද්ශ කටයුතු අමාත් ාිංශ , සමාජ සවිබල ගතැන්වීයේ ො සුභසාධක 

අමාත් ාිංශ , දුරකථන සන්නියේයන ො ඩිජිටල්  ටිතල පෙසුකේ අමාත් ාිංශ , ජන ො සිංඛ් ා යල්ඛන 

යයපාර්තයේන්තුව SSNP හි PMU, යතොරතුරු සන්නියේයන තාක්ෂණ නිය  ජිතා තන  (ICTA) ො සමිද්ධි 
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සිංවර්ධන යයපාර්තයේන්තුව බහු පාර්ශවකරුවන්ට ඇතුළත් යේ. යමම පාර්ශවකරුවන් විසින් WBB කාර්   

සඳො සෙ   ජමට විවිධ භූමිකාවන් ඉටු කරයි. වයාෙරණ යලස, දස්ත්රික් යල්කේවරුන් ො ප්රායද්ය  

යල්කේවරුන් ස්වයද්ශ කටයුතු අමාත් ාිංශයේ විෂ  පථ   ටයත් වන අතර ඒවා දස්ත්රික් ො ප්රායද්ය  

මට්ටමින් සුභසාධක වැඩ සටෙන් ක්රි ාත්මක කරනු ලබන ආ තන යේ. ස්වයද්ශ කටයුතු අමාත් ාිංශ  මඟින් 

සෑම ප්රායද්ය  යල්කේ යකොට්ඨාශ කම MIS ඒකක ක් ස්ථාපන  කිරිම සඳො නිලධාරින් ෙුනනාගතැනීම 

(රාජා කළමනාකරණ යසේවයේ නිලධාරින් යයයයයනක්) සඳො සෙ  යයනු ලැබී . ජන ො සිංඛ් ා යල්ඛණ 

යයපාර්තයේන්තුව ප්රතිලාීනන් යත රා ගතැනීයේ ජ අවශ්  තාක්ෂණ සෙ  ලබා යද්. ICTA මඟින් මුයල් 

අමාත් ාිංශය න් ලැයබන අ වැ  ප්රතිපායන සමඟින් ඉයලක්ට්යරොනික යතොරතුරු පද්ධති  (SRIS) වැඩි 

දයුණු කරනු ලැයේ. WBB වැඩසටෙන් ක්රි ාත්මක කිරීයේ සාර්ථකත්ව  යමම සි ළු පාර්ශවකරුවන්යේ 

කැපවීම ො ක්රි ාකාරී සෙභාගිත්ව  මත රඳා පවතී.  

 
සුභසාධක ප්රතිලාීනන් යත රා ගතැනීම සඳො පවතින ක්රමයේය  ො එ  තවදුරටත් වැඩි දයුණු කිරීම සඳො 

ය යවුේ සමායල නන  කිරීම සඳො බහුපාර්ශවී  සෙභාගිත්වය න් 2016 සැප්තැේබර් 09 වන දන ශ්රී ලිංකා 

සිංවර්ධන පරිපාලන ආ තනයේ ජ එක් දන වැඩමුළුවක් පැවැත්විණ. යල ක බැිංකු කණ්ඩා යේ තාක්ෂණ සෙ  

සමඟින් Poxy Means Testing (PMT) පිළිබඳ තවත් වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට එකඟ වනු ලැබී . 

 

5. සණාජ ආරක් ත  තොරතුු  ත්ධධතිල  (SRIS) 

 
වර්තමානයේ සි ළු සුභසාධක වැඩ සටෙන් විවිධ රාජ්  ආ තන මගින් අතින් යෙ  අර්ධ වශය න් IT ය ොයා 

යගතන ක්රි ාත්මක කරන බව නිරීක්ෂණ  චී තියේ. දලිුනකම තුරන්කිරීම ො ජනතාව සඳො විවිධ ආකාරයේ 

සෙනාධාර ො සෙ න් ඇතුලත් එබුන සුභසාධක වැඩ සටෙන් 30 ක් ඇති බව 2017 අ වැ  ඇස්තයේන්තූ 

මඟින් යැක්යේ. 2017 වසර සඳො රු. ියලි න 43.93 අ වැ  යවන් කිරීේ සහිත සමිද්ධි වැඩ සටෙන රයට් 

විශාලම සුභසාධක වැඩ සටෙන යේ. ආසන්න වශය න් පවුල් මිලි න 1.4ක් ප්රතිලාභ යල්ඛණ ට ඇතුලත් 

යේ. ඉෙත යක්වා ඇති ඇතුලත් කිරියේ ො බැෙැර කිරීයේ යය ෂ න්ට අමතරව ප්රතිලාීනන්ට යගතවීේ කිරීම 

අධීක්ෂණ  කිරීයේ අපෙසුතා, ප්රතිලාභ ලබා ගතැනීම සඳො  ජර්ඝ කාල ක් යපොයරොත්තු යල්ඛණයේ ැසඳී සිටීම, 

ප්රතිලාීනන් යත රා ගතැනීයේ ජ චිනිවිය භාන ක් යනොමැතිවීම වැනි යෙේතු නිසා සි ළු සුභභාධක වැඩසටෙන් එක් 

යතොරතුරු පද්ධනි කට යගතන ඒයේ යැක්ම ඇතිව සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩල  මඟින් ඒකාබද්ධ සුභසාධක 

ප්රතිලාභ කළමනාකරණ පද්ධති ක් (IWMS) ෙුනන්වා යයනු ලැබී . සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩල  සඳො 

ICTA මඟින් වැඩි දයුණු කිරීමට භාරගතනු ලැබු සමාජ සුභසාධක යතොරතුරු පද්ධති  SSNP හි මුලික 

ක්රි ාකාරකේ වලින් එකකි. ICTA විසින් පද්ධති  නිර්මාණ  කර ඇති අතර වැඩි දයුණු කිරීේ ප්රසේපායන  

සඳො කටයුතු ය ොයා ඇත. පද්ධති  වැඩි දයුණු කිරිම සඳො ICTA මඟින් භාණ්ඩාගතාර ප්රතිපායන යවන් කිරීේ 

ලබායගතන KPMG ො Informatics International Services Ltd. ආ තන සඳො රු. මිලි. 42.4 කට 

යකොන්ත්රාත්තුව පිරිනමා ඇත. ේ ාපිති  2017 ඔක්යත ේබර් මාසයේ ජ ආරේභ කර මාස අටක  ජ සේපුර්ණ 

කර අවසාන නිෂ්පායන  WBB ට භාර ද  යුතු නමුත් එ  පිරිනමනු ලැබු ගිවිසුයේ පාර්ශව ක් යනොයේ. 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

5 | පිටුව 
 

 

6. 2016 වසර සහාා ක්රි ාකාම සලාලස්ණ ාා කාර් සාධන  
 
අළුතින් ස්ථාපන  කරනු ලැබු ආ තන ක් වශය න් 2016 වසයර් ඉතිරි මාස කීප  සඳො යල ක්රි ාකාරී 

සැලැස්මක් සැකීමමට ය  ජනා වි . ඇමුණුම මඟින් විස්තරාත්මකව යක්වා ඇති පරිද පනත ො යල ක බැිංකු 

ේ ාපිති  සේබන්ධය න් සැලසුේ කලයුතු ක්රි ාකාරකේ සේබන්ධය න් මණ්ඩල ට පැෙැදලි කිරීේ අවශ්  

වූ බැවින් සිදු කලයුතු ක්රි ාකාරකේ පිළිබඳව නිර්න  කිරීමට එ  යේලාසන වැඩි . නමුත්, මණ්ඩල  

ස්ථාපන  කිරීයමන් පසු ඉදරි මාස සඳො පෙත යැක්යවන ක්රි ාකාරකේ සිදු කල යුතු වි . 

 

අයිතණ  ිනස්තර  කාා රාමුව 

 

ප්ර්ැතිල  

1 WBB සඳො ප්රධාන කාර්  මණ්ඩල  

බඳවා ගතැනීම. 

 

ජුලි/ අයගත ස්තු සේපුර්ණ කර ඇත. 

2 කාර් ාල  සඳො ගතිෙ භාණ්ඩ, දුරකථන, 

අන්තර්ජාල ො පරිගතණක පෙසුකේ 

සැපයීම. 

 

ජූලි ො අයගත ස්තු මස 

පළමු සති යයක 

සේපුර්ණ කර ඇත. 

3 යමයෙයුේ අත්යපොත/ස්ථාපන  කිරිම ො 

මූලා කළමනාකරණ  සඳො 

මාර්යගත පයද්ශ යකටුේපත් කිරීම. 

 

අයගත ස්තු - යයසැේබර් සේපුර්ණ කර ඇත. 

4 WBS මුලික අරමුණ සාක්ෂාත් කර 

ගතැනීම සඳො පාර්ශවකරුවන් සමඟ 

මුලික සාකච්ජා පැවැත්වීම. 

 

අයගත ස්තු සේපුර්ණ කර ඇත. 

5 පුළුල් වපයද්ශණ ො අධ් ක්ෂ මණ්ඩල 

අනුමැති  සඳො වපා  මාර්ගත පත්රිකාව 

වැඩි දයුණු කිරීම. 

සැප්තැේබර් 15 WBS සඳො පරීක්ෂා 

කිරීයේ ක්රම න්හි 

කාර් ක්ෂමතාව   

 

6 පාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ජා  

 

සැප්තැේබර් ො 

ඔක්යත ේබර් 

සාකච්ජා මාලාවක් 

පවත්වනු ලැබී . 

 

7 WBB ඉදරි පස් වසර සඳො 

විස්තරාත්මක ක්රි ාකාරී සැලැස්මක් 

සකස ්කිරීම. 

 

ඔක්යත ේබර් - 

යනොවැේබර් 

SSNP සැලසුම සඳො 

ඇතුලත් කර ඇත. 

 

8 සැලසුේ සේමත කිරීම ො අධ් ක්ෂ 

මණ්ඩල අනුමැති  ලබා ගතැනීම. 

 

 

යයසැේබර් සේපුර්ණ කර ඇත. 
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1 වගුව: 2016 ක්රිි ාකාරී සැලැස්ම 

 ෙවන  කොටස: 2017 ජනවාරි සිට  ෙසල් බර් 31 ෙක්වා කාර් සාධන  
 
2017 මාසයේ ජ යවනත් පාර්ශවකරුවන්යේ සෙ  ඇතිව සැලසුේ කරන ලය ො සිදු කරන ලය ක්රි ාකාරකේ 

පිළිබඳ විස්තර ක් යමම යකොටසින් ඉදරිපත් යකයර්. ක්රි ාකාරී සැලැස්මක් සකස්කර අධ් ක්ෂ මණ්ඩලයේ 

අනුමැති  ලබා යගතන ඉතා සාර්ථකව ක්රි ාත්මක කරනු ලැබුවය අභිය  ගත කීප කට මුහුණ  ජමට සිදු චි . 

2017 ක්රි ාකාරී සැලැස්ම පෙත යක්වා ඇත. 

 

7. 2017 සහාා ක්රි ාකාම සලාලස්ණ ාා කාර් සාධන  
 

අනු 

අාංක  
 

ප්ර්ධාන ්රි7 ාකාරකණ 
 

කාා  / ලාක්ක 
 

ප්ර්ැතිල  /  වන්ත කු ණු 

1 යමයෙයුේ අත් යපොත 

ො සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

පනත  ටයත් නිය  ගත 

2016 යයසැේබර් - 2017 ජූලි 

 

WBB කාර්  න් සඳො යමයෙයුේ 

අත් යපොත 

 

 

WB පනත  ටයත් නිය  ගත 

-2016 යයසැේබර් TOR සකස් 

කිරීම. 

-යල ක බැිංකුව සමඟ සාකච්ඡා 

කිරීම. තම වි යමින් 

වපයද්ශකවරය කු ලබා  ජමට 

යල ක බැිංකුව එකඟ වි . 

-වාර්තායේ යකටුේපත WBB 

ඉදරිපත් යකරිණ. 

2 සමාජ ආරක්ෂණ 

යතොරතුරු පද්ධති  

(SRIS) 

2017 සැප්. - 2018 මාර්තු 

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ පනත අනුව 

WBB මඟින් කළමනාකරණ  කළ 

යුතු සි ළු සුභසාධක වැඩ සටෙන් 

සඳො පූර්ණ ඒකාබද්ධ 

ඉයලක්යොොනික යත්ත ගතබඩා 

පද්ධති  වැඩි දයුණු කර WBB 

යවත භාර ජමට ICTA එකඟ වි . 

SRID සඳො වන අවශාතා 

පිලිබඳව යල ක බැිංකුව ො 

යවනත් අයාල පාර්ශව සමඟ 

සාකච්ඡා කරනු ලැබූ අතර BPR 

සාමායල නන  කරනු ලැබී . 

මිදුකාිංගත වැඩි දයුණු කිරීම සඳො 

ICTA විසින් KPMG ො 

Informatics ආ තනවල යසේව  

ලබා ගතනු ලැබී . අද ර 3කින් 

SRIS සේපූර්ණ කරනු ඇත. පළමු 

අද ර 2017 අවසානයේ ජ 

සේපූර්ණ කරනු ලැබී . රු. 

මිලි න 42 ක් වූ සේපූර්ණ පිරිවැ  

මුයල් අමාතාාිංශ  මඟින් ICTA 

යවත සිජුවම යගතවනු ලැබී . 

WBB, SSNP සමඟ සති යයකක 

කාල ක ජ පද්ධති  වැඩි දයුණු 

කිරීයේ ප්රශගතති  අධීක්ෂණ  කරනු 

ලැයේ. 

3 යල ක බැිංකු ණ  2017 - යල ක බැිංකුයේ වාාපිති WBB පූර්ණ වශය න් ක්රිි ාකාරී වූ 
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වපය  ජන  තක්යසේරු වාර්තාව (PAD) අනුව 

ණ  වපය  ජන න් යයකකි. 

විට ඇ.යඩො. මිලි න 2.5 ක් ලැබී 

ඇත.  

ඉක්මණින් ඇ.යඩො. මිලි න 5.0 ක් 

ලැිය  යුතුව ඇත. යැන් DPMM 

මඟින් තෙවුරු කිරීම සිදු කරනු 

ලබන අතර 2018 පළමු 

කාර්තුයේ ජ මුයල් ලැබීමට 

අයප්ක්ෂිත . 

4 ප්රශතිලාීනන් යත රා 

ගතැනීයේ ්රධම  පරීක්ෂා 

කිරීම පිලිබඳ 

සමීක්ෂණ  

2017 ජූලි - යයසැේබර් 

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ ය  ජනා ්රධම 

වැඩි දයුණු කිරීම සඳො පෙසුකේ 

සැලීමමට 2017 යයසැේබර් මස 

අවසාන  වනවිට අවසාන වාර්තාව 

යල ක බැිංකුවට භාරයයනු ඇත. 

WB පනතට අනුව යත රා ගතැනීයේ 

නිර්ණා ක වැඩි දයුණු කිරීම 

සඳො වයේ වීම සමීක්ෂණයේ 

අරමුණ යේ. මුල ජ යමම 

සමීක්ෂණ  ජන ො සිංඛාා 

යල්ඛණ යයපාර්තුයේන්තුව මඟින් 

සිදු කිරීමට අයප්ක්ෂා කළය  2017 

 ජ එ  සිදු කිරීමට අපෙසු බව 

අධාක්ෂ ජනරාල්වර ා විසින් 

අනාවරණ  කරනු ලැබී . 

අවසානයේ ජ WBB යේ 

සේබන්ධය න් යල ක බැිංකු 

කණ්ඩා ම සමඟ සාකච්ඡා කරනු 

ලැබූ අතර සමීක්ෂණ සමාගතමක් 

ෙරො එ  සිදු කර සි ළු වි යේ 

යල ක බැිංකුව මඟින් යරා ගතැනීමට 

එකඟ වි . 2018 පළමු 

කාර්තුයේ ජ යත රා ගතැනීයේ 

නිර්ණා ක සකස් කිරීම සඳො 

2017 අවසාන  වන විට අවසාන 

සමීක්ෂණ වාර්තාව සකස් කිරීමට 

අයප්ක්ෂා යකරිණ. DCS මඟින් 

සමීක්ෂණ නි ැඳි ලබා ගතැනීයේ 

ප්රශමාය ක් ො පළාත් පාලන ඡන්ය  

අවසන් වන යතක් සමීක්ෂණ  

කල් තැබීම නිසා අවසාන 

සමීක්ෂණ වාර්තාව ලබා ගතැනීම 

ප්රශමාය වී ඇත. 2018 මාර්තු 

අවසාන  වන විට සමීක්ෂණ 

වාර්තාව ලබා ගතත ෙැකි වනු ඇත. 

5 WBB හි 

සේපූර්ණය න් 

සමන්විත සමාජ 

ආරක්ෂණ යතොරතුරු 

ඒකක  (SRU) 

2017 ජුනි - ඔක්යත ේබර් පූර්ණ 

ක්රිි ාකාරී SRU 

යමම ඒකක  IT විත්තික න් 

ෙතර යයයනකුයගතන් ො අවශා 

වපකරණ වලින් සමන්විත යේ. 

සැලසුේ කරනු ලැබූ පරිද ඉලක්ක 

ළඟා කර යගතන ඇත. 
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6 ප්රශායද්ය  යල්කේ 

කාර් ාල වල MIS 

ඒකක 

2017 ජුනි - අයගත ස්තු ප්රශායද්ය  

යල්කේ කාර් ාල 331 ක් ස්ථාපිත 

නිලධාරීන් යයයයයනකුයගතන් 

(රා.ක.ස) යුත් ඒකක කි. 

ස්වයද්ශ කටයුතු අමාතාාිංශයේ 

ො SSNP නිලධාරීන්යේ සො  

ඇතිව ඉලක්ක සපුරා ඇත. ICTA 

ෙරො සෑම MIS ඒකක ක් 

සඳොම එක් ලැප්යටොප් 

පරිගතණක ක් ලබා යයනු ලැබී . 

සි ළු ප්රශායද්ය  යල්කේ කාර් ාල 

ආවරණ  කරමින් එක් දනක 

යැනුවත් කිරීයේ වැඩ සටෙනක් 

පැවැත්විණ. 

2 වගුව: 2017 ක්රිි ාකාරී සැලැස්ම 

 
8. සණාජ ලි ාතියාංචි රීම ්  ඒකක  (SRU) 
 
යමම ඒකක  ස්ථාපන  කර 2017 ඔක්යත ේබර් මාසයේ ජ යකොන්ත්රාත් පයනම මත IT විත්තික න් ෙතර 

යයයනකු බඳවා ගතනු ලැබී . සි ළු ප්රායද්ය  යල්කේ කාර් ාල භා සේබන්ධ වු SRIS හි පරිපාලන ඒකක  

SRU යේ. ප්රතිලාීනන් ලි ාපදිංචි කිරීම, යත රා ගතැනීම, ප්ර ප්රශතිලාභ යගතවීම ො අධීක්ෂණ  ො ඇගතයීම 

සේබන්ධය න් පද්ධනි  කළමනාකරණ  කිරීමට අයප්ක්ෂා යකයර්. ඒකක  මූලිකවම එක් පද්ධති 

පරිපාලකනරය කු, එක් මිදුකාිංගත ඉිංජියන්රුවරය කු භා IT විධා ක නිලධාරින් යයයයයනකුයගතන් සමන්චිත 

යච්. ේ ාපිති සමායල නනයේ ජ සමාජලි ාපදිංචි කිරීම වැඩි දයුණු කිරිම සඳො යමන්ම ප්රායද්ය  යල්කේ 

කාර් ාල වල ඇති MIS ඒකක වල සිටින නිලධාරින් පුහුණු කිරිම සඳො ය ඔවුන් වපකාරී වි . 

 
9. වලලමුු  
 
2017 වසර තුල ජ වැඩමුළු ෙතරක් පවත්වන ල ජ. 

 
අාංක  

 

කාර්  /ණාතිකාව 

 

ියනට/කාා සීණාව 

 

ස්ථාන  

 

ින ේ  ෙලමණ 

1 Poxy Means Testing 

්රධමයේය . 

2017 ජනවාරි 25 

සෙ 26 

ගතාලු මුවයයොර 

යෙ ටල  

යල ක බැිංකුව 

2 SSNP සඳො යපොදු වැඩ 

සැලසුමක් සකස් කිරීම. 

2017 යපබරවාරි 

17 

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  

 

3 සමාජ ආරක්ෂණ ජාල 

ක්රිි ාත්මක කිරීයේ සො . 
2017 මාර්තු 22 

සෙ 23 

 

ටාජ් සමුද්රාා 

යෙ ටල  

SSNP 

4 ICTA මඟින් මූලික 

සමීක්ෂණයේ යසො ා ගතැනීේ 

ඉදරිපත් කිරීම. 

2017 ජූලි 31 සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  
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3 වගුව: වැඩමුළු 
 

10. ප්ර්ැතිල සණා ා නන  
 

WBB සඳො SRIS වැඩි දයුණු කිරීමට ICTA විසින් රු. 42,400,000/- ක පිරිවැ ක් යරා සමාගතමක් සඳො භාර 

යයනු ලැබ ඇත. SRIS හි ප්රගතති  සමායල නන  කිරිම ො තාක්ෂණික ගතැටළු විසඳීම සඳො ICTA මඟින් 

තාක්ෂණ කමිටුවක් පත් කර ඇත. සැලසුේ කරන ලය පරිද SRIS හි ප්රශගතති  අධීක්ෂණ  කිරීම ො ඉලක්ක ගතත 

දන තුළ ජ වැඩි දයුණු කිරීේ නිමකිරීම තාක්ෂණ කමිටුයේ කාර්   යේ. WBB සභාපතිවර ා සභාපතිත්ව  

යරණ තාක්ෂණ කමිටුවට SSNP, SRU, MOF ො ICTA හි සාමාජික න් ඇතුළත් යේ. WBB කාර් ාලයේ ජ 

මසකට යයවරක් පැවැත්යවන සමායල නන ැසස්වීමට SRIS වැඩි දයුණු කරන ආ තනයේ නිලධාරීන්ය 

සෙභාගි යේ. 

 

SRIS වැඩි දයුණු කිරීම අද ර 3 කින් සිදු කිරීමට සැලසුේ කර තිබුණි. වර්ෂ  අවසානයේ ජ සුභසාධක ප්රතිලාභ 

මණ්ඩල ට භාර ද  යුතු, අ දුේකරුවන් ලි ාපදිංචි කිරීයේ ො පරියලක කළමනාකරණ  සේපුර්ණ කිරීම 

පළමු අද රට ඇතුළත් යේ. එ  ඇ.යඩො. මිලි න 5 ක ණ  මුයල මුයා ෙැරීම සඳො ේ ාපිති තක්යසේරු වාර්තාව 

(PAD)  ටයත් සේපුර්ණ කළ යුතු අවශාතාව කි. ේ ාපිති තක්යසේරු නාර්තාව (PAD) මගින් අවශ ් කරන 

පරිද එ  සේපුර්ණ කර තෙවුරු කිරීම සඳො ේ ාපිති අධීක්ෂණ ො කළමනාකරණ යයපාර්තයේන්තුව යවත 

ඉදරිපත් කරනු ලැබී . 

 

11. අභි   ැ 

 

11.1 නිපුණතා සහිත කාර්  මණ්ඩල  බඳවා ගතැනීම. 

 

WBB මඟින් එහි කාර්  න් සේපුර්ණ ස්ව ිංක්රී  පරිසර ක්  ටයත් සිදු කිරීමට සැලසුේ කර ඇති බැවින් 

කළමනාකරණ මට්ටයේ නිලධාරීන්යේ අවශ් තාව  යැඩි යලස ඇති නමුත් ඔවුන් බඳවා ගතැනීම සෑයෙන 

අභිය  ගත ක්ව තියේ. යකොමසාරිස්වර ාට සො  ජමට ො SRIS සඳො මිදුකාිංගත වැඩි දයුණු කිරීම 

සේබන්ධීකරණ  අධීක්ෂණ  සඳො සො  ජමට යජාෂ්ඨ මට්ටයේ නිලධාරිය කුයේ යසේව  අවශ්  වු අතර 

මුයල් අමාත් ාිංශ ට ො විශ්රාම වැටුප් යයපාර්තයේන්තුයේ අධ් ක්ෂ ජනරාල්වර ාට ස්තූතිවන්න නන්නට 

චිශ්රාම වැටුප් යගතවීේ (මාර්ගතගතත) අධ් ක්ෂ, යක්.ආර්. පත්මප්රි  මෙතායේ යසේව  මණ්ඩල  සඳො ලබා 

ගතැනීමට ෙැකි චි . මණ්ඩල  සඳො සෙ වීමට ඔහු මුයල් අමාත් ාිංශයේ වැඩ බලන යජාෂ්ඨ සෙකාර යල්කේ 

යලස පත් කරනු ලැබී . 

 
මණ්ඩල  මුහුණපාන අයනක් ගතැටළුව වන්යන් SRIS ක්රි ාත්මක කිරීම සඳො සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු 

ඒකක  සඳො කාර්  මණ්ඩල  බඳවා ගතැනීමයි. යවළයපල වැටුප් පරිමාණය න් අඩකටය වඩා අඩු රජයේ 
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වැටුප් පරිමාණ අනුව IT ක්යෂේත්ර යේ නිපුණතා ඇනි වපාධිධාරීන් බඳවා ගතැනීමට යනොෙැක. යමම අපෙසුතාව  

පිළිබඳව කළමනාකරණ යසේවා යයපාර්තයේන්තූවට ඒත්තූ ගතැන්වීයමන් අනතුරුව, සි ළු  ජමනා ඇතුලත් රු. 

80,000/- ක මාසික වැටුපක් යගතවා වසර 02 ක යකොන්ත්රාත් පයනම මන IT වපාධිධාරීන් ෙතර යයයනකු 

බඳවා ගතැනීම සඳො අනුමැති  ලබා ගතනු ලැබී . ඔවුන්යේ යසේවා කාල  අවසන් වු විට ො තවත් IT 

ක්යෂේත්රයේ පුද්ගතලයින් බඳවා ගතැනීයේ අවශ් තාව  ඇති වු විට යමම ප්රශශ්න  නැවත පැන නඟිනු ඇත. 

 

11.2 SRIS සඳො සුභසාධක වැඩසටෙන් ඇතුළත් කිරිම. 

 

IWMS  ටයත් ඇති ප්රතිසිංස්කරණ වැඩ සටෙන් වල ප්රධාන අරමුණ වන්යන් සි ළු සුභසාධක වැඩසටෙන් 

WBB  ටයත් එක් පද්ධති කට යගතන ඒමයි. යැනට රජයේ විවිධ ආ තන මඟින් යමම වැඩසටෙන් 

ක්රි ාත්මක කරන අතර IWMS මඟින් සමාජ සවිබල ගතැන්වීයේ භා සුභසාධක අමාත් ාිංශයේ වැඩ සටෙන් 

ෙතරක් සමඟින් සි  වැඩ කටයුතු ආරේභ කර ඇත. සමාජ සවිබල ගතැන්වීයේ භා සුභසාධක අමාත් ාිංශ  

මඟින් සමිද්ධි වැඩසටෙන ස්වාධීනව තබා ගතැනීමට වනන්දු වන බව ො සමෙර අවස්ථාවල එමඟින් පරසප්ර 

වියර ධී ො WBB ො SSNP යපොදු අරමුණට එකඟ යනොවන කටයුතු සිදු කරන් බව නිරීක්ෂණ  වී ඇත. යම  

රජයේ ඉෙළම ප්රශතිපත්ති ගතැනීයේ මට්ටමින් පිළිතුරු ලබා ද  යුතු ගතැටළුවකි. 

 

11.3 ඉලක්ක ළඟා කර ගතැනීයේ ප්රශමාය න්. 

 

SRIS කාර්  න් ො යත රා ගතැනීයේ ක්රම පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සමීක්ෂණ  පිළියවලින් ICTA ො යල ක 

බැිංකුව මඟින් භාර ගතනු ලැබු දන ට අවසන් නිෂ්පායන  WBB ට ලබා  ජමට යනොෙැකි වීයමන් WBB හි 

සැලසුේකර ඇති ක්රි ාකාරකේ වල ප්රගතති ට අවහිරතා ඇති වී තියේ. වසර අවසාන  වනවිට SRIS පළමු 

අද ර භාර ජමට ICTA අයප්ක්ෂාව වි . එ  ඉක්මණින් ඉටු කළය එම සිංරනක  අවශ ් ප්රමිතිය න් යුක්ත 

යනොවන බව පසුව යල ක බැිංකුව විසින් යසො ා ගතනු ලැබී . යමහි ප්රතිලල ක් යලස යල ක බැිංකුයවන් 

ලැයබන මිලි න පයෙේ ණ  වාරික  ලබා  ජම ප්රමාය වි . SRIS වැඩි දයුණු කිරීයේ කාර් සාධන  සැලකීයේ ජ, 

එම කටයුත්ත SSNP සෙ  ඇතිව WBB මඟින් සිජුවම සිදු කරනු ලැබුයේ නේ වඩාත් ලලයායී වි  ෙැක. 

 
ප්රතිලාීනන් යත රා ගතැනීයේ ක්රම  පරීක්ෂා කිරීයේ සමීක්ෂණ වාර්තාව 2017 අවසාන  වන විට WBB 

යවත ලබා ද  යුතු යේ. ජන ො සිංඛ් ා යල්ඛණ යයපාර්තයේන්තුවට නි ද රාමුව සැකීමම අතින් කිරීමට සිදු වු 

නිසා ක්යෂේත්රයේ කාර්  න් නි මිත දනට සිදුකල යනොෙැකි වි . තවය යමම කාල  තුළ ප්රායද්ය  සභා 

ජන්ය  පැවැත්වීම නිසා ය සමීක්ෂණයේ ක්යෂේත්ර කටයුතු ප්රමාය වි . 
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12. වර්   සහාා සණස්ත මූා් කාර් සාධන  

 
මූා් කාර්  සාධන  ිළිබබහ ප්ර්කාශ 

2017  ෙසල් බර් 31 ිය නන් අවසන් වර්   සහාා මූා් ත්ත්තව ප්ර්කාශන  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

ු . ු .

වත්කේ 1 4,584,793.00     3,773,670.00   

වැඩිවන යමයෙයුේ පිරිවැ 4,152,794.44     899,051.15       

8,737,587.44     4,672,721.15   

3,221.01             -                      

8,737,587.44     4,672,721.15   

2

මූා් න 

ශ්රීභ ලිංකා රජ 8,734,366.43     4,672,721.15   

සටාන

සාංුතිල  01

වපචිත වි යේ
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2017  ෙසල් බර් 31 ිය නන් අවසන් වර්   සහාා මුෙල් ප්ර්වාා ප්ර්කාශ  

 

 
 

 
වර්   අවසාන ේ මුෙල් ාා මුෙල් සණානක්  ිනශ් ල් ත  රීමණ 

ඇමුණුේ කරන ලය ගිණුේකරණ ප්රශතිපත්ති ො සටෙන් යමම මූලා ප්රශකාශනවල අනිවා්යය අිංගත කි. 

 

 

 

 

 

 

 

2017

ු .           ශත.

GOSL  යවතින් මුයල් ලැබීේ 4,061,645.28               

වැඩිවන යමයෙයුේ පිරිවැ (3,253,743.29)              

ැලාපු්  සහාා:

යමයෙයුේ ක්රිි ාකාරකේවලින් වප න ලය ශුද්ධ මුයල් 811,123.00                   

ආ   ජන ්රි7 ාකාරක් වලින් මුෙල් ප්ර්වාා 

යද්පළ, පිරි ත ො වපකරණ මිල ජ ගතැනීම (811,123.00)                 

ශුද්ධ මුයල් (භාවිතා කළ) ආය  ජන ක්රිි ාකාරකේ (811,123.00)                 

කල්බදු යගතවීම -                                  

මූලා ම  ක්රිි ාකාරකේවල ශුද්ධ මුයල් භාවිත -                                  

වසයර් ආරේභයේ  ජ මුයල් ො මුයල් සමානතා -                                  

(0.00)                               

3,221.01                        

මූා් ්රි7 ාකාරක් වලින් මුෙල් ප්ර්වාා 

වර්ෂ  තුළ මුයල් ො මුයල් සමානකේවල ශුද්ධ වැඩිවීම (0.00)                               

වස ර් අවසාන ේ ී  මුෙල් ාා මුෙල් සණානතා

 ණ ාු්  ්රි7 ාකාරක් වලින් මුෙල් ප්ර්වාා 

කාරක ප්ර්ාග්ධන  වනසට  තර  ණ ාු්  ාාභ 807,901.99                   

යවළඳ ො යවනත් යගතවි  යුතු යෑහි අඩුවීම / වැඩිවීම 
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මූා් ප්ර්කාශන ිළිබබහ සටාන් 

01.  තොදු කු ණු 

1.1 ශ්රීභ ලිංකා ප්රශජාතාන්්රිාක සමාජවා ජ ජනරජයේ අිංක 1952/22 අති වියශේෂ ගතැසට් නියේයන   ටයත් 

2016 යපබරවාරි 15 වන දන  ළිත් ක්රිි ාත්මක වන 2002 අිංක 24 සුභසාධන ප්රශතිලාභ පනයත් 3 වන 

වගතන්ති  ප්රශකාරව සුභසාධන ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  2016 ජූලි මාසයේ ජ ස්ථාපිත කරන ල ජ. 

 

1.2 සුභසාධන ප්රශතිලාභ පනයත් 2 වන වගතන්ති ට අනුව වාවස්ථායා ක සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර මුයල් 

විෂ  භාර අමාතාවර ා විසින් වසර තුනක කාල ක් සඳො 2016 ජූලි මාසයේ ජ පත් කරන ලය සභාපති 

සෙ සාමාජිකයින් සිේ යයයනකුයගතන් මණ්ඩල  සමන්විත යේ. 

         1.3 සුභසාධකප්රශතිලාභ මණ්ඩල  මෙයල්කේ කාර් ාල , යකොළඹ 01 හි මුයල් ො ජනමාධා 

අමාතාාිංශයේ නව යගතොඩනැගිල්යල් 1 වන මෙයල් පිහිටා ඇත. 

 

         1.4 සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ අරමුණු 

 

 ප්රශධාන අරමුණ, සි ලු සුභසාධන ප්රශතිලාභ යගතවීම සඳො කාර් රාමුවක් සැලීමම. 

 ප්රශතිලාභ ලබන්නන් ෙුනනා ගතැනීම සඳො විනිවියභාවය න් යුතු ක්රිි ාවලි ක් සැකීමම. 

 එවැනි ප්රශතිලාභ අවසන් කිරීම සඳො ප්රශතිපායන සැලීමම. 

 

සුභසාධන ප්රශතිලාභ පනත මගින් ඉෙත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගතැනීම සඳො පෙත සඳෙන් ප්රශධාන 

කාර්  න් ඉටු කිරීම පිණිස සුභසාධන ප්රශතිලාභ මණ්ඩල ට බල  ලබා  ජ ඇත. 

 

 පනත මගින් ලබා  ජ ඇති යෙ  පවරා ඇති බලතල, රාජකාරි සෙ කාර්  න් ක්රිි ාත්මක කිරීම, 

ඉටු කිරීම සෙ සිදු කිරීම. 

 මණ්ඩල ට පවරා ඇති බලතල දස්්රිාක් යල්කේ, ප්රශායද්ය  යල්කේ යෙ  ග්රාම නිලයාරි යෙ  

රජයේ නිලධාරිය කුට පැවරීම. 

 සුභසාධන ප්රශතිලාභ ය  ජනා ්රධම ස්ථාපිත කිරීම. 

 සුදුසුකේ සඳො වන නිර්ණා ක සැකීමම. 

 ය  ජනා ්රධම ක් අනුව මූලා ප්රශතිපායන සඳෙන් කිරීම. 

 ය  ජනා ්රධම  ආරේභ කරන දන  නිශ්න  කිරීම. 

 ප්රශයාන  කළ යුතු මූලා යෙ  යවනත් ප්රශතිලාභ නිශ්න  කිරීම. 

 ප්රශතිලාභ ලැබීමට පුද්ගතල න්ට හිමිකේ ඇති කාල ීමමාව සඳෙන් කිරීම. 
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                1.5   මූලා ප්රශකාශන  

 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  විසින්  2017 යයසැේබර් 31 දයනන් අවසන් වූ කාල ීමමාව සඳො 

වන මූලා ප්රශකාශන යමමගින් ඉදරිපත් කරයි. 

 

02. මූා් ප්ර්කාශන සකස් රීම ්  තෙනණ  
 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ මූලා ප්රශකාශන, මූලා තත්ත්ව  පිළිබඳ විස්තීර්ණ ප්රශකාශ , මුයල් ප්රශවාෙ 

ප්රශකාශ , වි යේ ප්රශකාශ , එහි ජිංගතම යනොවන වත්කේ ලැයිස්තුව, මූලා ප්රශකාශ  පිළිබඳ සටෙන් ලැයිසත්ුය න් 

සමන්විත යේ. ශ්රීභ ලිංකා ගිණුේකරණ ප්රශමිතීන්ට සෙ රජයේ මූලා යරගුලාසිවලට අනුූලලව යමම මූලා 

ප්රශකාශන පිළිය ල කර ඇත. 

 

       2.1 මූා් ාා ලියරිත්ත රීම ්  මුෙල්  

                    මූලා ප්රශකාශන ශ්රීභ ලිංකායේ රුපි ල්වලින් ඉදරිපත් කරනු ලැයේ. 

 

      2.2  අඛ්ඩල තලවල්තණ 

සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  විසින් සැලසුේ කරන ලය  පෙත යක්වා ඇති ප්රශතිපත්ති, සුභසාධන 

ප්රශතිලාභ සඳො සුදුසු ්රධමයේය ක් වන අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ වපකල්පන න්ට අයාළ යේ. 

 

      2.3  පෙත යක්වා ඇති ගිණුේකරණ ප්රශතිපත්ති මූලා ප්රශකාශන පිළිය ල කිරීම සඳො ය ොයායගතන ඇති 

අතර යවනත් ආකාර කින් ප්රශකාශ යනොකරන්යන් නේ යමම මූලා ප්රශකාශනවල ඉදරිපත් කර ඇති 

වසර තුනක කාල ීමමාවන්ට එ  අඛණ්ඩව අයාළ කර ගතැනීමට සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩල  

අයප්ක්ෂා කරයි. 

 

 මූා් ත්ත්තව ප්ර්කාශන  

සි ලුම කාර් ාල වපකරණ ආරේභයේ ජ පිරිවැ ට වාර්තා කරනු ලබයි. වපකරණවල 

පිරිවැ   නු මිල ජ ගතැනීයේ ජ වැට් බද්ය සමඟ අත්පත් කර ගතැනීයේ  ජ යරනලය පිරිවැ යි. 

 

 ින ේ  ප්ර්කාශ  

(අ) ින ේ  ාඳුනාැලීමණ 

වි යේ ප්රශකාශයේ ජ වි යේ, සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ පරිපාලන ො සාමානා වි යේ, 

සුභසාධන ප්රශතිලාභ වි යේ ො සන්නියේයන වි යේ යලස ෙුනනාගතනී. සුභසාධක ප්රශතිලාභ 

මණ්ඩල  පවත්වායගතන  ාම සඳො වන සි ළුම වි යේ වි යේ ප්රශකාශ ට යගතන ඇත. 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

15 | පිටුව 
 

 (ආ) බදුකරත    

 වප නවිට යගතවීේ බද්ය යද්ය  ආයා ේ පනයත් 01 වගුව මත පයනේ යේ 

13. ිනැතකාධිතතිල වාර්තාව 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

17 | පිටුව 
 

 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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14. ිනැතන වාර්තාවට අනුව කු ණු තලාලියලි රීමණ 

 

 



සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 
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සුභසාධක ප්රශතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 

23 | පිටුව 
 

15. අවසාන  ාා අවසන් සටාන්. 
 
සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩල  මඟින් අවශ ් කාර්  මණ්ඩල  ො වපකරණ සමඟින් එහි කාර් ාල  

ස්ථාපන  කිරීම, එහි ඉලක්ක සපුරා ගතැනීම, නි මිත යේලාවට ණ  වාරික ලබා ගතැනීම වැනි එහි විෂ  පථ  

 ටයත් ඇති කාර්  න් යෙොඳින් ඉටු කිරිමට ෙැකි වි . IT ක්යෂේත්රයේ පුද්ගතලයින් සමඟින් සමාජ ආරක්ෂණ 

යතොරතුරු ඒකක  ස්ථාපන  කිරීමට ය ෙැකි වී තියේ. ICTA මඟින් සමාජ ආරක්ෂණ යතොරතුරු පද්ධති  

(SRIS) වැඩි දයුණු කිරිම යමන්ම සුභසාධක ප්රතිලාීනන් යත රා ගතැනීයේ වඩාත් සුදුසු ක්රම  මත පයනේව 

සුභසාධක ප්රතිලාභ ය  ජනා ක්රම පිළිබඳව ඊලඟ වසර මුලද WBB මඟින් කාර්  න් ආරේභ කිරීම සඳො 

සැලසුේ කර ඇති පරිද සමීක්ෂණ මඟින් යසො ා ගතැනීේ සිදු කිරීේ වලය සැලකි  යුතූ ප්රමාය ක් ඇත. SSNP 

මඟින් බලායපොයරොත්තු වන පරිද, සුභසාධක ප්රතිසිංස්කරණ වල සාර්ථකත්ව  යවනන් පාර්ශවකරුවන්ට 

පවරා  ජ ඇති කාර්  න් අනුව ඔවුන්යේ සෙය  ගත  ො කැපවීයේ ප්රමාණ  මත රඳා පනතී. අලිංකාර 

කාර් ාල පරිශ්ර ක් ලබා ජම, ආරේභයේ ජම අවශ්  සි ළු සේපත් ලබා ජම ො යජාෂ්ඨ කළමනාකරණ  

මඟින් මඟයපන්වීම වැනි සෙ න් ලබා  ජයමන් මුයල් අමාතාාිංශ  සැලකි  යුතු සෙ ක් ලබා  ජ ඇති අතර එ  

මණ්ඩලයේ කාර්  න් ප්රමාය කින් යතොරව ආරේභ කිරීමට ඉමෙත් පිටුවෙලක් වි . 

 

 


