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1. හැඳින්වීම 
 

යමම යතවන වාර්ෂික වාර්ෂතාව මගින්ව 2018 මූලය වර්ෂෂය සදහා සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ 

කාර්ෂයසාධනය ඉදිරිපත් යකයර්ෂ. 2002 අංක 24 දරණ සුභසාධක ප්රතිලාභ පනයත් 3 වන වගන්වතිය අනුව 

ස්ථාපිත සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය (WBB) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්වික සමාජවාදි ජනරජයේ අංක 1952/22 

හා 2016 යපබරවාරි 02 දිනැති අතිවියශ්ෂ ගැසට් පත්රය යටයත් 2016 යපබරවාරි 15 දින නැවත ක්රියාත්මක 

විය. සුභසාධක ප්රතිලාභ පනයත් 2 වන වගන්වතිය ප්රකාරව වයවස්ථාපිත මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ජා කර මුදල් 

විෂය භාර අමාතයවරයා විසින්ව වසර 3 ක කාලයක් සඳහා 2016 ජූලි මාසයේදී පත් කරනු ලබූ 

සභාපතිවරයයකුයගන්ව හා සාමාජිකයින්ව හතර යදයනකුයගන්ව අධයක්ෂ මණ්ඩලය සමන්වවිත යේ. 

පනයත් ප්රධාන අරමුණු පහත පරිදි යේ. 

• සියළු සුභසාධක යගීම් සඳහා නනතික රාමුවක් සැපයීම. 

• ප්රතිලාභ ලැබිය යුු අය හඳුනාගැනීම සඳහා විිවිද භාවයයන්ව යුත් ක්රියාවලියක් ඇති කිරීම. 

• එකී ප්රතිලාභ ලැබීම් අවසන්ව කිරීම සඳහා වන විධිවිධාන. 

 

ඉහත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයට පහත දැක්යවන ප්රධාන කාර්ෂයයන්ව ඉටු 

කර ගැනීමට ද පනත මගින්ව බලය ලබා යද්;  

• පනත මගින්ව එයට පවරා දී යහෝ ියම කර ඇති බලතල, කර්ෂතවයයන්ව හා කාර්ෂයයන්ව ක්රියාත්මක 

කිරීම, ඉටු කිරීම හා සිදු කිරීමට.  

• මණ්ඩලයට හිමි කිසියම් බලතලයක්, රාජකාරියක් යහෝ කාර්ෂයයක් දිස්ි ක් යල්කම්වරයයකුට, 

ප්රායද්ශීය යල්කම්වරයයකුට යහෝ ග්රාම ිලධාරිවරයයකුට පවරා දීමට.  

• සුභසාධක ප්රතිලාභ යයෝජනා ක්රම ඇතිකිරීම. 

• සුදුසුකම් පිළිබඳ ිර්ෂණායක වැඩිදියුණු කිරීම. 

• යයෝජනා  ක්රමය අනුව, මුදල් යවන්ව කිරීම් පිළිබඳව දැක්ීම.  

• යයෝජනා ක්රමය ආරම්භ වන දිනය ිශ්ිතව දැක්ීම. 

• ලබා යදනු ලබන මුලයමය යහෝ යවනත් ප්රතිලාභ ිශ්ිතව දැක්ීම.  

• පුද්ගලයින්වට ප්රතිලාභ ලැබීමට හිමිකම් ඇති කාලසීමාව දැක්ීම. 

 

1.1 කමකහවර හා එහි පරිසරය 

 

කමකහවර 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ යමයහවර පනයත්, සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපෘතියේ, අරමුණු හා ශ්රී 

ලංකායේ සුභසාධක අංශයේ නැගී එන අවශයතා වලට අනුව හඳුනායගන වැඩිදියුණු කර ඇත. එබැවින්ව 
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යමයහවර ප්රකාශය වනුයේ, 

 

“ප්රතිලාභීන්ව කතෝරා ගැනීකම්දී විනිවිද භාවය හා සාධාරණත්වය තහවුරු කර ගනිමින්ව සියළු ඉලක්කගත 

ප්රතිලාභී කයෝජනා ක්රම සඳහා සාංගත සුභසාධක ප්රතිලාභ කළමනාකරණ පද්ධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම”. 

SSNP ආරම්භ කිරීමට යපර සිටම සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය ක්රියාත්මකව පැවතියද වයාපෘති තක්යස්රු 

වාර්ෂතාව (PAD) අනුව එය ස්ථාපනය කිරීම එක් අවශයතාවයක් වු අතර එහි ප්රතිඵලයක් යලස සුභසාධක 

ප්රතිලාභ මණ්ඩලයට එහි සැලසුම් SSNP අරමුණු අනුව ගලපා ගැනීමට සිදුවිය. මුදල් අමාතයාංශට SSNP 

සම්බන්වධයයන්ව ටික කාලයක් සාකච්ජා කිරීමට සිදු වු බව ද ිරීක්ෂණය වන අතර එය සුභසාධක ප්රතිලාභ 

මණ්ඩලය (WBB) ස්ථාපනය කිරීම SSNP යටයත් එක් අවශයතාවයක් වු බැවින්ව අමාතයාංශය විසින්ව SSNP 

ආරම්භ කිරීමට යපර සුභසාධක ප්රතිලාභ පනත සකස් කිරීම සඳහා කඩිනමින්ව කටයුුකර පුර්ෂව ක්රියාමාර්ෂග 

ගනු ලැබීය.  

 

අධයක්ෂ මණ්ඩල රැසවීම්   

 

අධයක්ෂ මණ්ඩලය පහත පරිදි සමන්වවිත යේ. 

• එස්.රනුග්යග් මයා   –  සභාපති 

• ඒ.ආර්ෂ.යද්ශප්රිය මයා  –  සාමාජික 

• සරත් එදිරිසිංහ මයා  –  සාමාජික 

• තිස්ස නානායක්කාර මයා  – සාමාජික 

• සුිල් යහට්ටිආරච්ි මයා  – සාමාජික 

 

යමම කාලය ුල අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීම් ුනක් පැවැත්විණි. රැස්ීම සඳහා සියළුම සාමාජිකයින්ව සහභාගි වු 

නමුත් යහට්ටිආරච්ි මහතා සියළුම රැස්ීම් සඳහා සහභාගි යනාීය. යහට්ටිආරච්ි මහතායග් අඛණ්ඩ 

යනාපැමිණීම පිළිබඳව ගරු අමාතයවරයාට දන්වවනු ලැබූ අතර සුභසාධක ප්රතිලාභ පනයත් විධි විධාන අනුව 

යවනත් සාමාජිකයයකු පත්කරන යලස ඉල්ලා සිටින ලදී. 
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2. 2018 වසර සඳහා ක්රියාකාරි සැලැසවම 
 

හැඳින්වීම: 
 
මණ්ඩලය මගින්ව පහත දැක්යවන ක්රියාකාරී සැලැස්ම අනුගත කරගනු ලැබූ අතර එහි ක්රියාත්මක කිරීයම් 

ප්රගතිය කාර්ෂයසාධනය යකාටයස් දැක්යේ. 

 

1 කත්මාව: සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලකේ ධාරිතා සාංවර්ෂධනය  

කාර්ෂයය: සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය මීට වසර එක හමාරකට යපර එහි කාර්ෂයයන්ව ආරම්භ කිරීම 
සඳහා අවශය මූලික කාර්ෂය මණ්ඩලය කීප යදයනකු සමගින්ව ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. 
රජයේ බඳවා ගැනීයම් පටිපාටි අනුව බඳවා ගැනීම් සඳහා කාලය ගතවන බැවින්ව මුදල් 
අමාතයාංශය මගින්ව කාර්ෂය මණ්ඩලය තාවකාලිකව බඳවා ගනු ලැබීය. ියයෝජය 
අධයක්ෂවරු යදයදයනක් බඳවා ගැිම සඳහා පසුගිය වසයර්ෂ දි දැන්වවිම් යදකක් පලකරනු 
ලැබූ අතර අයදුම්කරුවන්ව සඳහා අවශය කරන සුදුසුකම් යනාමැතිවූ බැවින්ව එය සාර්ෂථක 
යනාීය. යමම තනුරු යමම වසයර්ෂ පිරවිය යුුය. SSNP යල්ඛණයේ දක්වා ඇති පරිදි 
යමම වසර ුල සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳව ජනප්රිය කිරීයම් අවශයතාවය සලකා මානව 
සම්පත් අවශයතාවය තවදුරටත් ඇගයිය යුුය. WBBහි සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු 
ඒකකය (SRU) කළමනාකරණය සඳහා පසුගිය වසයර්ෂ යතාරුරු තාක්ෂණ ිලධාරීන්ව 
හතර යදයනකු බඳවාගනු ලැබීය. ඔවුන්වට SRIS වැඩිදියණූ  කිරීම සඳහා වන තාක්ෂණ 
කාර්ෂය මණ්ඩලය මගින්ව ප්රායයෝගික පුහුණුවක් ලබායද්. 

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

පනයත් දක්වා ඇති ක්රියාකාරකම් සිදුකරයගන යාම සඳහා සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ 
ධාරිතාවන්ව ශක්තිමත් කිරිම. 

 

 දර්ෂශකය කාල රාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

 අවශය කාර්ෂය 

මණ්ඩලයක් 
සහිත   
සුභසාධක 
ප්රතිලාභ 
මණ්ඩලය.  

2018 ජූි  
 

සභාපති  

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

• ියයෝජය 
යකාමසාරිස්වරු 
යදයදයනකු යස්වය 
කිරීම. 

• යවනත් හඳුනාගත් 
තනුරු සඳහා 
බඳවා ගැනීම. 

කාර්ෂය 
මණ්ඩලය 
බඳවා ගැිම  
සම්ූර්ෂණ 
කිරීම.  

2018 ජූි  
 

සභාපති  
 
 

 

කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

1.1. රාජය පරිපාලන අමාතයාංශයේ සහය 
ඇතිව යහෝ යකාන්වත්රාත් පදනම මත 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන යස්වයයන්ව 
ියයෝජය අධයක්ෂවරු යදයදයනකු 
බඳවා ගැිම සඳහා ප්රයත්න දැරීම. 

 
 
 

31/03/2018 සභාපති  
 

අයනක් ආයතන 
විසින්ව ගනු 
ලබන කාලය 
මත කාල රාමුව 
යවනස් වනු 
ඇත. 

ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ  1.2. අදාල බලධාරීන්වයගන්ව අවශය 

අනුමැතීය ලබාගැනීම. 
30/04/2018  
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1.3. දැනට පවතින දත්ත සඳහා 
ප්රයේශයක් සහිතව ප්රායද්ශිය යල්කම් 
යකාට්ඨාශ මට්ටමින්ව SRIS ජනප්රිය 
කිරීම හා සුභසාධක ප්රතිලාභ 
යයෝජනා ක්රම (WBS) ිර්ෂමාණය 
කිරීම සඳහා අවශය කාර්ෂය මණ්ඩලය 
හඳුනා ගැනීම. 

31/03/2018 01 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ 
දක්වා ඇත.  

1.4. අදාල බලධාරීන්වයගන්ව අවශය 

අනුමැතීය ලබාගැනීම. 

31/05/2018 

1.5. බඳවා ගැිම් ආරම්භ කිරිම හා 
සම්ූර්ෂණ කිරීම. 

31/07/2018 

 

 

2 කත්මාව :  ඒකාබද්ධ සමාජ කතාරතුරු පද්ධතිය (SRIS) ක්රියාත්මක කිරීම 

කාර්ෂයය: SRIS වැඩිදියුණු කිරීම පසුගිය වසයර්ෂදී යතාරුරු සන්වියේදන ියයෝජිතායතනයට (ICTA) 
භාරදී ඇති අතර 2018 මාර්ෂු අවසානයේදී පද්ධතිය WBB යවත භාරදීමට ියමිත විය. SRIS 
යනු ප්රතිලාභීන්ව ලියාපදිංි කිරීම හා යතෝරාගැනීම, ප්රතිලාභ යගීම, දුක් ගැනවිලි 
සම්බන්වධයයන්ව කටයුු කිරීම හා අධීක්ෂණ හා ඇගයීම සිදුකරනු ලබන ඉයලක්යරාික දත්ත 
පද්ධතියයි.   

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

සුභසාධක වැඩසටහන්ව සඳහා අදාල සියළු කටයුු එක් ස්ථානයකින්ව ඉටුකර ගැනීම සඳහා 
සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු හා ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ යතාරුරු පද්ධතිය (MIS) 
ස්ථාපනය කිරීම.  

 දර්ෂශකය කාල රාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

සියළු සුභසාධක 
වැඩසටහන්ව 
කළමනාකරණ 

සඳහා මනා 
ක්රියාකාරි 
ඒකාබද්ධ 
කළමනාකරණ 
යතාරුරු 
පද්ධතියක් 

(MIS) (SRIS) 

   යමය ICTA  
මගින්ව සම්ූර්ෂණ 
කිරීයමන්ව 
අනුරුව 
යතාරුරු 
පද්ධතිය 
උපයයෝගීතාවය 
මත රඳාපවතී. 

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

සමාජ සවිබල 
ගැන්වීයම් හා 
සුභසාධක 
අමාතයාංශයේ 

(MoSEW) 
සුභසාධක 
වැඩසටහන්ව 
හතරක දැනට 
පවතින දත්ත 

සමඟින්ව SRIS 

ජනප්රිය කරීම.  
 

 

ඒකාබද්ධ 
කළමනාකරණ 
යතාරුරු 
පද්ධතියක් 

(MIS) 

31/03/2018 ICTA WBB හා 

MoSEW අතර 
සම්බන්වධීකරණය 

ඇතිව SRIS සඳහා 
සමෘද්ධි සමීක්ෂණ 
දත්ත ලබාගැනීම. 
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කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

2.1. SRIS ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
අවශය තාක්ෂණික දැණුම 

සමගින්ව SRU කාර්ෂය 
මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම.  

31/03/2018 WBB, ICTA, 

SSNP හා 
මෘදුකාංග 
ිර්ෂමාණකරුවන්ව  

ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ  
02 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ දක්වා 
ඇත.  

2.2. ප්රායද්ශීය යල්කම් කාර්ෂයාලවල 

සිටින MIS කාර්ෂය මණ්ඩලය 
පුහුණු කිරීම. 

31/05/2018 SRU හා SSNP  

2.3. දැනට පවතින ප්රතිලාභීන්ව 

පිලිබඳ දත්ත සමඟින්ව SRIS ජනප්රිය 
කරීම.  

31/12/2018 WBB, SSNP හා 
MIS 

 

2.4. දිස්ික් යල්කම් කාර්ෂයාල හා 
ප්රායද්ශීය යල්කම් කාර්ෂයාල සඳහා 
බලය යබදා හැරීම  

 

2018 
සැප්තැම්බර්ෂ 

 

WBB 

 

යම් සඳහා වන 
ියයෝග 2018 
සැප්තැම්බර්ෂ 
මාසයට යපර පළ 
යකයර්ෂ. 2.5. යත්රීම් කමිටු හා අභියාචනා 

කමිටු ස්ථාපනය කිරීම.       
2018 
ඔක්යතෝබර්ෂ 

 

WBB 

 

2.6. යත්රීම් කමිටු හා අභියාචනා 
කමිටු සාමාජිකයන්ව පුහුණු කිරීම.  

2018 යනාවැ 
- යදසැ. 

WBB/SSNP 

 

 

3 කත්මාව :  SRIS සඳහා ආපදා වලින්ව යථාතත්වයට පත්ීකම් සැලසුම 

කාර්ෂයය: සුභසාධක වැඩසටහන්වවල කළමනාකරණයට අදාල සියළු ක්රියාකාරකම් සිදුකරණ මූලික 

දත්ත පද්ධතිය SRIS වනු ඇත. දත්ත පද්ධතියේ බිඳ වැටීමක් යේනම් පිටපතක් තබාගැනීම 
සඳහා වැඩපිළියවලක් තිබිය යුුය. යම් සඳහා ආපදාවන්වයගන්ව යථාතත්වයට පත්ීයම් 

සැලසුමක් වැඩිදියුණු කිරීමට WBB සඳහා සහය ීමට  SSNP විසින්ව උපයද්ශකවරයයකු 
යස්වය කුලී පදනම මත ලබා ගනු ඇත.   

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

ආපදාවන්වයගන්ව යථාතත්වයට පත්ීයම් සැලසුමක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා SSNPට සහය දීම.  

 දර්ෂශකය කාල රාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

WBB මගින්ව සුභසාධක 
වැඩසටහන්ව 
කළමනාකරණය මනා 
යලස සිදු කිරීම.  

    

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

දත්ත පද්ධතියේ තවත් 
පිටපතක් තබා ගැනීම.  
 

 

 

 

   

කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

3.1. TOR සමායලෝචනය කිරීම 31/01/2018 WBB, ICTA, 

SSNP  

ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ 
03 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ දක්වා 
ඇත.  

3.2. ප්රසම්පාදනයන්වහිදී  SSNP සඳහා 
සහාය ීම. 

 

31/01/2018 WBB 

3.3. උපයද්ශකවරයායග් අවසන්ව 

යකටුම් පත  සමායලෝචනය කිරීම. 

30/04/2018 WBB, SSNP, 

ICTA 
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5 කත්මාව :  සුභසාධක ප්රතිලාභ පනත යටකත් වන නිකයෝග කකටුම්පත් කිරීම 
 

කාර්ෂයය: පනතට අනුව සුභසාධක වැඩසටහන්ව කළමනාකරණය කිරීයම්දී නනතික ආවරණයක් 
ලබාගැනීම සඳහා ියයෝග අවශය යේ. පනයත් 27 වන වගන්වතිය යටයත් ියයෝග සෑදීම 
සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇත.  

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

ියයෝග යකටුම්පත් කිරීම. 

 

 

 

 

 

3.4. SSNP හරහා සැලසුම ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

31/12/2018 WBB 

4 කත්මාව :  සුභසාධක ප්රතිලාභ කයෝජනා ක්රම 
 
කාර්ෂයය: WB පනත මගින්ව සියළු සුභසාධක වැඩසටහන්ව සඳහා ප්රතිලාභීන්ව යතෝරාගැනීම සඳහා 

විිවිදභාවයයන්ව යුු ක්රමයේදයක් වැඩිදියුණු කිරීම අවශය යකයර්ෂ (WBS). මුලින්වම සමෘද්ධි, 
වැඩිහිටි, ආබාධිත හා වකුගඩු යරෝගීන්ව  (KDUs) සඳහා WBS හතරක් වැඩිදියුණු කරනු ඇත. 

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

WBS වැඩි දියුණු කිරීම 

 දර්ෂශකය කාල රාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

WBB ප්රතිලාභීන්ව 
යතෝරාගැනීම සඳහා 
සූදානම්ය.  

අනුමත 
ප්රතිලාභීන්ව 
යතෝරාගැනී

යම් WBS  

2018  
අයේල් - 
ජූි 

WBS, 

MoSEW,හා 
SSNP 

ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ 
4 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ දක්වා 
ඇත. 

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

WBS හතරක් 
වැඩිදියුණු කර 
බලධාරීන්වයග් 
අනුමැතිය ලබාගැනීම.  
 

WBS 
හතරක් 

2018  
අයේල් - 
ජූි 

WBS, 

MoSEW,හා 
SSNP 

 

කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

4.1. ියමු සමීක්ෂණයේ යසායා ගැනීම් 
සමායලෝචනය කිරීම. 

2018 
අයේල් 

WBB  යමය MoSEW 
දක්වන 
සහයයෝගීතාවය 
මත රඳාපවතී. 

4.2. සුභසාධක යයෝජනාක්රම (WBS) 
වැඩි දියුණු කිරීම. 

2018 මැයි WBS, 

MoSEW, 

SSNP 

4.3. WBS සඳහා අමාතයවරුන්වයග් 
එකඟතාව ලබාගැනීම. 

2018 ජූි WBB හා 
MoSEW 

4.4. WBS සඳහා අමාතය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබාගැනීම. 

2018 ජූි WBB, MF හා 
MoSEW 

4.5. ගැසට් ියේදනය පළකිරීම හා 
පාර්ෂලියම්න්වුවට ඉදිරිපත් කිරීම.  

2018 ජූලි WBB හා MF 
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 දර්ෂශකය කාල රාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

WB පනයත් විධිවිධාන 
බාධාවකින්ව යතාරව 
ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 

WBS 
ක්රියාත්මක 
කිරීම 

2018 
යදසැම්බර්ෂ 

WBB හා 
යවනත් 
පාර්ෂශවකරුවන්ව  

 

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

පිළියයල කරන ලද 
ියයෝග  

ියයෝග 2018 ජූි WBB  

කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

5.1. උපයද්ශකවරයා විසින්ව 
යකටුම්පත් කරණ ලද ියයෝග 
සමායලෝචනය කිරීම.  

2018 මාර්ෂු WBB ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ 
5 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ දක්වා 
ඇත. 

5.2. නීති යකටුම්පත් සම්පාදක විසින්ව 
අවසාන යකටුම්පත සකස් කිරීම. 

2018 මැයි WBB/MF 

5.3. අමාතයවරයා විසින්ව ගැසට් 
ියේදනය පළකිරීම. 

2018 ජූි WBB/MF 

5.4. පාර්ෂලියම්න්වුවට ඉදිරිපත් කිරීම 2018 
අයගෝස්ු 

WBB/MF 

 

 

6 කත්මාව: WBB සඳහා යවබ් අඩවිය 
 

කාර්ෂයය: විිවිදභාවය සඳහා WBB සියළු පාර්ෂශවකරුවන්වට එහි වැඩසටහන්ව/ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 
ප්රයේශයක් ලබාදිය යුුය. WBB විසින්ව එහි වැඩසටහන්ව පිළිබඳව මහජනයා සමග 
සන්වියේදනය කල යුුය.  

කත්මාකේ 

අරමුණු:  

WBB කාර්ෂයයන්ව පිළිබඳ යතාරුරු සඳහා මහජනයාට ප්රයේශයක් ලබාදිය යුුය.  
 

 

 

 

 දර්ෂශකය කාලරාමුව වගකීම කවනත් කරුණු 

කත්මාකේ 

නිමයුම්: 

WBB යතාරුරු සඳහා 
මහජනයාට මාර්ෂගගත 
ප්රයේශයක් තිබීම.  

WBB  
යතාරුරු 
සඳහා මහජන 
ප්රයේශය  

2018 මාර්ෂු WBB  

කත්මාකේ 

කයදවුම්: 

යවබ් අඩවිය 
ිර්ෂමාණය කර දියත් 
කිරීම. 

යවබ් අඩවිය  2018 මාර්ෂු WBB  

කත්මාකේ 

ක්රියාකාරකම්: 

6.1. යවබ් අඩවිය ිර්ෂමාණය කිරීම. 15/01/2018 SRU ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රගතිය 
කාර්ෂයසාධනකේ 
06 කත්මාව, 3 
අයිතමකේ 
දක්වා ඇත. 

6.2. ICTA මගින්ව Domain ලබාගැනීම 28/02/2018 WBB 

6.3. දියත් කිරීම. 2018 මාර්ෂු WBB 

 

 

 

 



සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018 

8 | පිටුව 
 

සටහන: 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ ක්රියාකාරකම් ජාතික හා ප්රායද්ශීය මට්ටමින්ව සුභසාධක කළමනාකරණ 

කටයුු වල යයදී සිටින රාජය ආයතන ජාලයක් හරහා ක්රියාත්මක කල යුු යේ. යමම ජාතික මට්ටයම් 

ආයතන සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපෘතියේ යමයහයුම් කමිටුයේ සාමාජිකයන්ව යේ. WBB වැඩසටහන්ව 

සාර්ෂථක යලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යමම ආයතන වල සහයයෝගීතාවය හා කැපීම අතයවශය සාධකයක් 

යේ. තවද, WBB වැඩසටහන්ව සඳහා SSNP මගින්ව සහය ලබායදන අතර එහි කාර්ෂයයන්ව ඉහත 2018 වසර 

සඳහා සැලසුම් කරන ලද කාර්ෂයයන්ව එකියනක සමග අයනයෝනය යලස  සහයයෝගී යේ. එකී කාර්ෂයයන්ව SSNP 

යපාදු කාර්ෂය සටහන - 2018 මගින්ව යපන්වනුම් යකයර්ෂ. 
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3. කාර්ෂයසාධනය 
 
1 කත්මාව: සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලකේ ධාරිතා සාංවර්ෂධනය 

 

2017 ජූි මාසයට යපර ියයෝජය යකාමසාරිස්වරුන්ව යදයදයනකු බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබු අතර ඒ 

අනුව 2017 වසයර්ෂදී අවස්ථා යදකකදීම සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්වයගන්ව අයදුම්පත් කැඳවමින්ව පුවත්පත් 

දැන්වීමක් පළකරනු ලැබුවද එම දැන්වීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයඳුම්පත් කිසිවක් යනාලැබුණි. එමිසා ශ්රී 

ලංකා පරිපාලන යස්වයයන්ව ිලධාරීන්ව යදයදයනකු ලබාගැනීම සඳහා 2018 ජනවාරි මස 23 දිනැති ලිපිය 

මගින්ව රාජය පරිපාලන අමාතයාංශයේ යල්කම්වරයා යවත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබීය. සුභසාධක ප්රතිලාභ 

මණ්ඩලයට බඳවා ගැනීයම් වැටුප් ආකර්ෂෂණීය යනාවන බැවින්ව අපයග් ඉල්ලීම සඳහා ප්රතිචාරයක් යනාලද 

ිසා අපට ද්විතීක පදනම මත ිලධාරින්ව යදයදයනකු බඳවා ගැනීමට යනාහැකි විය. 

 

ියයෝජය යකාමසාරිස්වරුන්ව යදයදයනකු බඳවා ගැනීයම් හැකියාවක් යනාමැති යහයින්ව හා මණ්ඩලය මගින්ව 

ආරම්භ කරනු ලබන ඒකාබද්ධ සුභසාධක කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්රියාත්මක ීමත් සමඟ වැඩි වන වැඩ 

ප්රමාණය  සලකා බලා කාර්ෂය මණ්ඩල අවශයතා යවනස් කිරීමට තීරණය කරනු ලැබූ බැවින්ව පහත පරිදි කාර්ෂය 

මණ්ඩලය ඇති කිරීම සඳහා කළමනාකරණ යස්වා යදපාර්ෂතයම්න්වුව යවත තවත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනු 

ලැබීය. 

අ.   අතියර්ෂක යකාමසාරිස්වරුන්ව යදයදයනකු. 

ආ. සහකාර යකාමසාරිස්වරුන්ව යදයදයනකු (දැනට අනුමත ියයෝජය යකාමසාරින්වවරු යදයදනා 

යවනුවට) 

 

යකයස් වුවද, කළමනාකරණ යස්වා යදපාර්ෂතයම්න්වුව මගින්ව 2018 ජූලි මස 16 දිනැති ලිපිය මගින්ව එක් 

අතියර්ෂක යකාමසාරිස්වරයයක් හා එක් සහකාර යකාමසාරිස් තනුරක් පමණක් අනුමත කරනු ලැබීය. 

 

Help Desk Operators බඳවා ගැනීම සැලකු විට ඒකාබද්ධ සමාජ යතාරුරු පද්ධතිය (SRIS) ක්රියාත්මක වු 

විට ඔවුන්ව බඳවා ගැනීමට තීරණය කරනු ලැබීය. යතාරුරු සන්වියේදන ියයෝජිතායතනය (ICTA) මගින්ව 

2018 මැයි මාසයේදී SRIS වැඩි දියුණු කර සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයට භාර දිය යුු වුවද යමම සලකා 

බලන ලද වසර අවසානය වන යතක් එය සිදු කර යනාමැත. 2018 වසයර්ෂදී යමම ිලධාරීන්ව බඳවා ගැනීමට 

අයප්ක්ෂා කලද  SRIS  ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රමාදයක් ිසා Help Desk Operators බඳවා ගත්විට ඔවුන්වට සිදු 

කිරීමට කාර්ෂයයක් යනාමැති බැවින්ව ඔවුන්ව බඳවා ගැනීම ප්රමාද විය.  

 

සංයශෝධිත කාර්ෂය මණ්ඩල සඳහා අනුමැතිය ලැබීම මත අතියර්ෂක යකාමසාරිස් හා සහකාර යකාමසාරිස ්

තනුරු සඳහා අදාල ආකෘති පත්ර වලට අනුව බඳවා ගැනීයම් යයෝජනා ක්රම නැවත කළමනාකරණ යස්වා 

යදපාර්ෂතයම්න්වුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය. නමුත් යමම වසර අවසානය යතක් බඳවා ගැනීම් සඳහා අනුමැතිය 

ලබා දී යනාමැත. 



සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018 
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2 කත්මාව: ඒකාබද්ධ සමාජ කතාරතුරු ලියාපදිාංචි කිරීකම් පද්ධතිය 

  

යලෝක බැංකු ආධාර ලබන සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපෘතිය යටයත් සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය සඳහා  

වන SRIS වැඩි දියුණු කිරීමට යතාරුරු සන්වියේදන තාක්ෂණ ආයතනය (ICTA) බලායපායරාත්ු වූ අතර 

එය වැඩිදියුණු කරණ ලද ආයතන වන (KPMG හා IIL) හා ICTA අතර ඇති ප්රසම්පාදන ගිවිසුම අනුව 2018 

මැයි මස වන විට සම්ූර්ෂණ කරණ ලද පද්ධතිය WBB යවත භාරදිය යුු විය. යකයස්වුවද, වසර අවසානය 

වන යතක්ම ිම කරන ලද අවසන්ව පද්ධතිය භාර යදනු යනාලැබුණි. පද්ධතියේ එක් යකාටසක් පමණක් වැඩි 

දියුණු කරන ලද අතර SRIS හි වැඩිදියුණූ කරන ලද යකාටස උදාහරණ : සුභසාධක ප්රතිලාභීන්ව ලියාපදිංි 

කිරීම, පද්ධතියේ සිටින ිලධාරීන්වයග් කාර්ෂයයන්ව කළමනාකරණය කිරීම, යතෝරා ගැනීයම් ිර්ෂණායක යයාදා 

ගැනීම WBB මගින්ව පිළිගැනීමට සූදානම්ව තිබුණි. යමම වැඩිදියුණු කරන ලද පද්ධතිය පිළිබඳව සමාජ 

ලියාපදිංි කිරීයම් ඒකකයේ (SRU) තාක්ෂණ කණ්ඩායම හා  SSNP තෘප්තිමත් යනාීය. 2018 ඔක්යතෝබර්ෂ 

මස මස පැවති පාර්ෂශවකාර රැස්ීමකදී සම්පුර්ෂණ පද්ධතිය ිම කිරීම සඳහා 2018 යනාවැම්බර්ෂ මස 30 දින 

යතක් කාලය අවශය බව එය වැඩිදියුණූ කරන ලද ආයතනය විසින්ව පාර්ෂශවකාර සාකච්ඡායේදී දන්වවනු ලැබීය. 

නමුත් ඔවුන්වට එය ියමිත කාලය අවසානයේ ිම කිරීමට යනාහැකි වු අතර එය අඩ වශයයන්ව ිම කර ඇති 

අතර වාර්ෂතා කිරීයම් යමවලම් වල හා දුක්ගැනවිලි සම්බන්වධයයන්ව කටයුු කිරීම සඳහා අවශය සංරචක වර්ෂෂය 

අවසානයේ සිදුකල යුුව ඇත.  තවද WBB හා SSNP මගින්ව ICTA සමඟ වැඩි දියුණු කිරීම් කරන ආයතනය 

සිදු කරන ලද වැඩි දියුණු කිරීම් වල ප්රගතිය සෑම සතියක් හැර සතියකම අධීක්ෂණය කරනු ලැබු නමුත් සුභ 

සාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ හා SSNP සියළු ක්රියාකාරකම් සඳහා බාධා කරමින්ව එය ඉතා අසුටුදායක 

ප්රගතියක් යපන්වනුම් කරනු ලැබීය. 

 

සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු ඒකකයේ (SRU) හා SSNP තාක්ෂණ කාර්ෂය මණ්ඩලය විසින්ව සියළු ප්රායද්ශීය 

යල්කම් කාර්ෂයාල වල ඇති SRU කාර්ෂය මණ්ඩලය SRIS යටයත් සුභසාධක ප්රතිලාභ අයඳුම්පත් ලියාපදිංි 

කිරීම සම්බන්වධයයන්ව පුහුණු කරනු ලැබීය. යමය දිස්ි ක් පදනමින්ව සිදු කරනු ලැබු අතර SSNP මගින්ව වියදම් 

දරනු ලැයබ්.  වැඩමුළුයේ කාලසීමාව දින යදකක් වන අතර සහභාගිවූවන්ව සඳහා SRIS යයාදා ගිමින්ව 

ප්රායයෝගික පුහුණුවක් ලබායදනු ලැබීය. වැඩිදියුණු කරන ලද ආයතනය විසින්ව SRIS හි එම යකාටස වැඩි 

දියුණු කරනු ලැබ තිබුණි. 

 

3 කත්මාව: SRIS සඳහා ආපදා වලින්ව යථාතත්වයට පත්ීකම් සැලසුම 

 

SSNP මගින්ව යමය උපයද්ශණ සමාගමක් යවත භාර යදනු ලැබු අතර ඔවුන්ව විසින්ව කාර්ෂයයන්ව ආරම්භ කර 

ඇති අතර WBB ද උපයද්ශණ සමාගම සඳහා සිය සහය දක්වනු ලැයබ්. යකයස ්වුවද, SRIS වැඩි දියුණු කිරීම 

හා සම්පුර්ෂණ කිරීම ප්රමාදීම මගින්ව ආපදාවලින්ව මිදීයම් සැලසුම සකස ්කිරීම සම්බන්වධයයන්ව ද අහිතකර යලස 

බලපා ඇත. 
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 4 කත්මාව: සුභසාධක ප්රතිලාභ කයෝජනාක්රම  

 

පළාත් පාලන ඡන්වදය පැවැත් වු කාලසීමාව ුළ ක්යෂ්ත්ර කාර්ෂයයන්ව නවත්වනු ලැබු බැවින්ව සුභසාධක ප්රතිලාභ 

මණ්ඩලය යවනුයවන්ව යලෝක බැංකුව මගින්ව පසුගිය වසයර්ෂදී ආරම්භ කරනු ලැබු ප්රතිලාභීන්ව යතෝරා ගැනීයම් 

ක්රමයේදය පරීක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සමීක්ෂණය එම වසර අවසානය වන යතක් සම්පුර්ෂණ කල යනාහැකි විය.  

සමීක්ෂණය සිදුකල සිදුකල සමාගම විසින්ව 2018 අයේල් මාසයේදී යලෝක බැංකුව යවත අවසාන වාර්ෂතාව  

ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය. එහිදී යසායාගත් කරුණු පිළියවලින්ව උදා. Proxy Means Testing (PMT), Multi-

Deprivational Score (MDS) හා ප්රජා මූලික පරීක්ෂා කිරීම් යලස පළමු, යදවන හා යතවන වශයයන්ව පරීක්ෂා 

කිරීයම් ක්රම ුනකට යර්ණිගත කරනු ලැබීය. සමීක්ෂණයේදී යසායාගත් කරුණු ජන හා සංඛයා යල්ඛණ 

යදපාර්ෂතයම්න්වුව හා අයනකුත් පාර්ෂශවකරුවන්ව සමඟ හුවමාරු කර ගනු ලැබීය. ජන හා සංඛයායල්ඛණ 

යදපාර්ෂතයම්න්වුව විසින්ව ියදිකරණයේ යදෝෂයන්ව යන පදනම මත සමීක්ෂණයේ යසායා ගැනීම් 

සම්බන්වධයයන්ව පිලියනාගත් අතර ඔවුන්ව සමීක්ෂණයේ ිගමනය සම්බන්වධයයන්ව එකඟ යනායේ. තවද, 

සමීක්ෂණය අනුව MDS යදවන වඩාත්ම යහාඳ යතෝරා ගැනීයම් ක්රමය යලස යසායා ගනු ලැබිය. එයස්ම, DCS 

මගින්ව ප්රතිලාභීන්ව යතෝරා ගැනීයම් ක්රමයක් වැඩිදියුණු කිරීයම්දී වයාපෘති ඇගයීම් යල්ඛණය මගින්ව WBB සඳහා 

තාක්ෂණික උපයදස් ලබා ගැනීම අවශය යකයර්ෂ.  PMT හා MDS අතර සංකල්පමය යවනස්කම් ඇති බැවින්ව 

හා පාර්ෂශවකරුවන්ව කීපයදයනකුම MDS ක්රමය සම්බන්වධයයන්ව වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බැවින්ව යතෝරා 

ගැනීයම් ක්රමය වඩාත් විිවිදභාවයයන්ව යුුව හා අරමුණු වලට අනුව සිදු කිරිම සඳහා තවදුරටත් යවනසක්ම් 

සිදු කිරීමට තීරණය යකරිණ. අවසානයේදී, ිර්ෂණායක හයක් හා දර්ෂශක 22 සහිතව ප්රතිලාභීන්ව හඳුනාගැනීම 

සඳහා වන යත්රීම් ක්රමය වැඩිදියුණු කරනු ලැබූ අතර DCS තාක්ෂණික සහය ඇති ගණනය කිරිම සඳහා 

සුත්රයක් සකස් කරනු ලැබීය. යමම ිර්ෂණායක යකාළඹ (ජාතික), ගම්පහ (නාගරික) හා හම්බන්වයතාට 

දිස්ික්කයේ අගුණයකාළ පැලැස්ස (ග්රාමීය) හි පැවැත්වූ වැඩමුළු ුනකදී තහවුරු කරනු ලැබීය. 

 

සමෘද්ධි, වයස්ගතවූවන්ව, ආබාධිතයන්ව හා වකුගඩු යරෝගීන්ව සඳහා  සුභසාධක ප්රතිලාභ යගීයම් යයෝජනාක්රම 

සකස් කිරිම සඳහා ක්රියා මාර්ෂග ගනු ලැබීය. යතෝරා ගැනීයම් ිර්ෂණායක වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන යයදවුම් 

ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ජා කීපයක්ම පවත්වනු ලාබිය. සමෘද්ධී ප්රතිලාභීන්ව සඳහා වන යත්රීම් ක්රමයේදයට 

අධයාපනය, යසෞඛයය, ආර්ෂික මට්ටම, වත්කම්, ිවාස වල තත්වය හා පවුයල් ජන විකාශය වැි ිර්ෂණායක 

ඇුලත්යේ. එක් එක් ිර්ෂණායකය සඳහා දර්ෂශක ගණනාවක් ඇති අතර දර්ෂශකයක් ශුනයයේ (0) (ප්රතිලාභ 

සඳහා සුදුසුකම් යනාමැත) හා එක (1) (සුදුසුයේ) යලස මැන බලනු ලබන අතර ශුනයයේ සිට සියය දක්වා 

පරාසයක වන මුළු අගය අනුව සූත්රය අනුව ගණනය කරනු ලැයබ්. දරිද්රතාවය සඳහා ලබාගත් ලකුණු ප්රමාණය, 

වයස, ආබාධිත මට්ටම හා වකුගඩු යරෝගීන්ව සඳහා නවදය සහතික වැි වැඩසටහනට වියශ්ිත අමතර 

ිර්ෂණායක සමග අයනක් වැඩසටහන්ව ුන සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පදනමයේ. ලබාගත් ලකුණු වල කඩඉම් 

සීමාව මත පදනම්ව WBB මගින්ව සුදුසුකම්ලත් ප්රතිලාභීන්ව තීරණය යකයර්ෂ. ජන හා සංඛයා යල්ඛණ 

යදපාර්ෂතයම්න්වුව මගින්ව යත්රීම් ිර්ෂණායක මත  පදනම්ව ගණනය කිරීයම් සුත්රය වැඩි දියුණු කරනු ලැබීය. 

SRIS හරහා යතෝරා ගැනීම් සිදු යකයර්ෂ. යත්රීම් ක්රමයේදයේ පිටපතක් ඇමුණුම 2 හි දක්වා ඇත. 
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5 කත්මාව: සුභසාධක ප්රතිලාභ පනත යටකත් වන නිකයෝග  

 

සුභසාධක වැඩසටහයනහි ක්යෂ්ත්ර යමයහයුම් ඒකක වන සියළු ප්රායද්ශීය යල්කම් කාර්ෂයාල සම්බන්වධ කරමින්ව 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ කාර්ෂයාලයේ ඉයලක්යරාික දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා 

සුභසාධක ප්රතිලාභ පනයත් 27 වන වගන්වතිය යටයත් ියයෝග යකටුම්පත් කරනු ලැබීය. ප්රායද්ශීය යල්කම් 

කාර්ෂයාලයේ ඇති යතාරුරු ඒකකය සුභසාධක ප්රතිලාභ ඒකකය යලස හැඳින්වයේ. අයදුම් කිරීයම් ක්රමයේදය, 

යත්රීම් හා අභියාචනා කමිටු ස්ථාපනය කිරීම, ඔවුන්ව පත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම්, එකී කමිටු වල වගකීම්, 

අයදුම්කරු විසින්ව අයදුම්පත් වල දක්වා ඇති යතාරුරු තහවුරු කරගැනීයම්දී යත්රීම් කමිටුව මගින්ව 

අනුගමනය කලයුු ක්රියාවලිය යමම යකටුම් පත් කරණ ලද ියයෝග වල විස්තර කර ඇත. යලෝක බැංකුව 

විසින්ව ආධාර යදනු ලබන උපයද්ශක විසින්ව සකස් කරන ලද මුලික පිටපත මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාංශයේ 

නීති කටයුු යදපාර්ෂතයම්න්වුව මගින්ව ලබා යදනු ලැබු යයදවුම් සමඟින්ව තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරනු ලැබීය. 

 

2018 ඔක්යතෝබර්ෂ මාසයේදී අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබු නමුත් වසර අවසානයේ 

පැවති යද්ශපාලන වාතාවරණය යහ්ුයවන්ව ඒ පිළිබඳව කටයුු යනායකරිණ. 

 

 6 කත්මාව:  WBB සඳහා කවබ් අඩවිය 

 

සමාජ ආරක්ෂණ ඒකකයේ තාක්ෂණ කණ්ඩායම හා SSNP යතාරුරු තාකෂණ කාර්ෂය මණ්ඩලය විසින්ව 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය හා SSNP සඳහා වන යවබ් අඩවි වැඩි දියුණු කර ඇත. එම යවබ් අඩවිය හා 

සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු පද්ධතිය 2018 යදසැම්බර්ෂ මාසයේදී  ආරම්භ කිරිමට සැලසුම් කර තිබුණි. යම් 

සඳහා සියළු දිස්ි ක් යල්කම්වරු හා  සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන්ව හා සම්බන්වධ අයනක් පාර්ෂශවකරුවන්වයග්ද 

සහභාගිත්වය ඇතිව ජාතික වැඩසටහනක් පැවැත්ීමට තීරණය කරනු ලැබීය. මුදල් හා ජනමාධය 

අමාතයවරයා විසින්ව  යදසැම්බර්ෂ මස 05 වන දිනය ලබාදී තිබූ අතර එය පැවැත්ීම සඳහා BMICH යවන්ව 

කරනු ලැබීය. යදපාර්ෂතයම්න්වුමය ප්රසම්පාදන කමිටුව මගින්ව ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය අනුගමනය කර 

වැඩසටහන සඳහා රු.3,159,000/-ක අයවැයක් අනුමත කරනු ලැබීය. 

 

නමුත් 2018 යනාවැම්බර්ෂ හා යදසැම්බර්ෂ කාලයේදී පැවති යද්ශපාලන වාතාවරණය යහ්ුයවන්ව අමාතයාංශයේ 

උපයදස් පරිදි වැඩසටහන අවලංගු කරනු ලැබීය. 
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4. අභියයෝග 
 
අයප්ක්ිත පරිදි සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු පද්ධතිය ලබා ගැනීම හා සැලසුම් කරන ලද පරිදි සමාජ 

ආරක්ෂණ ජාල වයාපෘතියේ ඒකාබද්ධ සුභසාධක කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්රියාත්මක කිරීයම්දී බහු-

පාර්ෂශවකරුවන්වයග් සහභාගිත්වය ලබාගැනීයම් ප්රමාදයන්ව සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයයේ කාර්ෂයසාධනයට 

අහිතකර යලස බලපානු ලැබීය. පසුගිය වසයර්ෂ මැද භාගය වන විට ICTA මගින්ව ිසි පරිදි ක්රියාත්මක වන 

SRIS භාර යදනු ඇතැයි WBB මගින්ව අයප්ක්ෂා යකරිණ. යකයස් වුවද WBB, එම පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරනු 

ලබන ආයතනය හා ICTA සමඟ එළඹ ඇති ප්රසම්පාදන ගිවිසුයමහි පාර්ෂශවකරුයවකු යනායේ. එම පද්ධතිය 

භාරදීම මාස අටකින්ව ප්රමාද ී තිබුණද එය වැඩි දියුණු කරනු ලබන ආයතනය එය ලබා දීමට අයපායහාසත් ීම 

සම්බන්වධයයන්ව ICTA මගින්ව කිසිදු ක්රියාමාර්ෂගයක් යගන යනාමැත. පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීයම් අරමුණින්ව 

සමෘද්ධි සමීක්ෂණ දත්ත සමඟ යත්රීම් සූත්රය ක්රියාත්මක කිරීමට WBB අවශය විය. අවසානයේදී WBB සමග 

දත්ත හුවමාරු කරගැනීමට සමෘද්ධී යදපාර්ෂතයම්න්වුව එකඟ වූ අතර එකී කාර්ෂයය තම අදාල කාර්ෂයයට 

පරිබාහිර කාර්ෂයයක් බව දක්වමින්ව සඳහා එම පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරනු ලබන ආයතනය විසින්ව අමතර 

යගීමක් අවශය බව දැන්වීය. PAD අනුව එය එම පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීයම් එක් යකාටසක් වන බැවින්ව 

WBB මගින්ව අමතර යගීමක් කිරීම අවශය යනාීය. 

 

සුභසාධක ප්රතිලාභ පනත යටයත් වන ියයෝග යටයත් ිර්ෂණායක සමග ප්රතිලාභීන්ව යත්රීයම් ක්රමයේදය 

සම්පුර්ෂණ කිරීමට සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයට හැකි වු නමුත් වසර අවසානයේ පැවති යද්ශපාලන 

වාතාවරණය යහ්ුයවන්ව අමාතය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට බාධා ඇති විය. 
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5. වර්ෂෂය සඳහා සමසවත මූලය කාර්ෂය සාධනය 

 
මූලය කාර්ෂය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශ 

2018 කදසැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා සන්වසන්වදනාත්මක ආදායම් ප්රකාශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

නැවත සකස් කරන ලද

ආදායම

වියදම

පුද්ගල පඩිනඩි 2 7,572,743       2,292,434                     

වෙනත් වෙවෙයුම් වියදම් 3 1,484,089       1,030,479                     

වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය / (හිඟය) 353,195.00-   72,390.08-                   

9,056,832       3,322,912                     

රජවේ ප්රදාන 1 8,703,637       3,250,522                     

2018සටහනවිස්තරය



සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්ෂතාව - 2018 

15 | පිටුව 
 

2018 කදසැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය 
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2018 කදසැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා ශුද්ධ වත්කම් කවනසවීකම් ප්රකාශය 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දේපළ, පිරියත 

හා උපකරණ 

දවන් කිරීම්

 සමුච්චිත අතිරික්තය / 

(හිඟය)

එකතුව

01/01/2016 දිනට ව ේෂය -                   -                                  -                          

වද්පළ, පිරියත ො උපකරණ  වෙන් කිරීම් 3,773,670.00   

ෙර්ෂවේ අතිරික්තය / (හිඟය) -                   -                                  -                          

3,773,670.00 -                                  -                          

දේපළ, පිරියත 

හා උපකරණ 

දවන් කිරීම්

 සමුච්චිත අතිරික්තය / 

(හිඟය)

එකතුව

01/01/2017 දිනට ව ේෂය 3,773,670.00   3,773,670.00           

ෙර්ෂය සඳො වද්පළ , පිරියත ො උපකරණ 

වෙන් කිරීම් 811,123.00      

ෙර්ෂවේ අතිරික්තය / (හිඟය) -                   (72,390.08)                      (72,390.08)              

4,584,793.00 (72,390.08)                     3,701,279.92        

දේපළ, පිරියත 

හා උපකරණ 

දවන් කිරීම්

 සමුච්චිත අතිරික්තය / 

(හිඟය)

එකතුව

01/01/2018 දිනට ව ේෂය 4,584,793.00   (72,390.08)                      4,512,402.92           

ෙර්ෂවේ අතිරික්තය / (හිඟය) -                   (353,195.00)                    (353,195.00)            

4,584,793.00 (425,585.08)                  4,159,207.92        

31/12/2016 දිනට ව ේෂය

31/12/2017 දිනට ව ේෂය

31/12/2018 දිනට ව ේෂය
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2018 කදසැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

 

 
 
වර්ෂෂය අවසානකේ මුදල් හා මුදල් සමානකම් විශවකල්ෂණය කිරීම 

ඇමුණුම් කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති හා සටහන්ව යමම මූලය ප්රකාශනවල අිවාර්ය අංගයකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

රු.             ශත

ෙර්ෂය සඳො අතිරික්තය / (හිඟය) (353,195.00)      

ෙැඩිෙන වෙවෙයුම් පිරිෙැය -                    

ගැලපුම් සඳො :

ක්ෂය වෙන් කිරීම් 256,424.60       

වෙළඳ ො වෙනත් වගවිය යුතු දෑහි (අඩුවීෙ) / ෙැඩිවීෙ 146,770.47       

වෙවෙයුම් ක්රියාකාරකම්ෙලින් උපයන ලද ශුද්ධ මුදල් 0.07                 

වද්පළ, පිරියත ො උපකරණ මිලදී ගැනීෙ -                    

ශුද්ධ මුදල් (භාවිතා කළ) ආවයෝජන ක්රියාකාරකම් -                   

කල්බදු වගවීෙ -                    

-                   

ෙර්ෂය තුළ මුදල් ො මුදල් සොනකම්ෙල ශුද්ධ ෙැඩිවීෙ 0.07                  

ෙසවර් ආරම්භවේ දී මුදල් ො මුදල් සොනතා -                    

වසදර් අවසානදේ දී මුදල් හා මුදල් සමානතා 0.07                 

මූලයයෙය ක්රියාකාරකම්ෙල ශුද්ධ මුදල් භාවිතය

ලැබිය යුතු දෑහි (අඩුවීෙ) / ෙැඩිවීෙ (50,000.00)        

ආදයෝජන ක්රියාකාරකම්වලින් මුදල් ප්රවාහය

මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් මුදල් ප්රවාහය

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් මුදල් ප්රවාහය

කාරක ප්රාග්ධන දවනසට දපර දමදහයුම් ලාභය (96,770.40)      
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මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ සටහන්ව 

01. කපාදු කරුණු 

 

1.1 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්වික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 1952/22 අති වියශ්ෂ ගැසට් ියේදනය යටයත් 2016 

යපබරවාරි 15 වන දින යළිත් ක්රියාත්මක වන 2002 අංක 24 සුභසාධන ප්රතිලාභ පනයත් 3 වන 

වගන්වතිය ප්රකාරව සුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලය 2016 ජූලි මාසයේදී ස්ථාපිත කරන ලදී.  

 

1.2  සුභසාධන ප්රතිලාභ පනයත් 2 වන වගන්වතියට අනුව  වයවස්ථාදායක සභාව සමඟ සාකච්ඡා කර මුදල් 

විෂය භාර අමාතයවරයා විසින්ව වසර ුනක කාලයක් සඳහා 2016 ජූලි මාසයේදී පත් කරන ලද සභාපති 

සහ සාමාජිකයින්ව සිේ යදයනකුයගන්ව මණ්ඩලය සමන්වවිත යේ. 

  1.3 සුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලය මහයල්කම් කාර්ෂයාලය, යකාළඹ 01 හි මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාංශයේ 

නව යගාඩනැගිල්යල් 1 වන මහයල් පිහිටා ඇත. 

 

  1.4 සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ අරමුණු 

      

• ප්රධාන අරමුණ, සියලු සුභසාධන ප්රතිලාභ යගීම සඳහා කාර්ෂයරාමුවක් සැලසීම. 

• ප්රතිලාභ ලබන්වනන්ව හඳුනා ගැනීම සඳහා විිවිදභාවයයන්ව යුු ක්රියාවලියක් සැකසීම 

• එවැි ප්රතිලාභ අවසන්ව කිරීම සඳහා ප්රතිපාදන සැලසීම. 

 

සුභසාධන ප්රතිලාභ පනත මගින්ව ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්ව ප්රධාන 

කාර්ෂයයන්ව ඉටු කිරීම පිණිස සුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලයට බලය ලබා දී ඇත. 

 

• පනත මගින්ව ලබා දී ඇති යහෝ පවරා ඇති බලතල, රාජකාරි සහ කාර්ෂයයන්ව ක්රියාත්මක කිරීම, 

ඉටු කිරීම සහ සිදු කිරීම. 

• මණ්ඩලයට පවරා ඇති බලතල දිස්ික් යල්කම්, ප්රායද්ශීය යල්කම් යහෝ ග්රාම ිලදාරි යහෝ 

රජයේ ිලධාරියයකුට පැවරීම. 

• සුභසාධන ප්රතිලාභ යයෝජනා ක්රම ස්ථාප්ත කිරීම. 

• සුදුසුකම් සඳහා වන ිර්ෂණායක සැකසීම. 

• යයෝජනා ක්රමයක් අනුව මූලය ප්රතිපාදන සඳහන්ව ක්රීම. 

• යයෝජනා ක්රමය ආරම්භ කරන දිනය ිශ්චය කිරීම. 

• ප්රදානය කළ යුු මූලය යහෝ යවනත් ප්රතිලාභ ිශ්චය කිරීම. 

• ප්රතිලාභ ලැබීමට පුද්ගලයන්වට හිමිකම් ඇති කාල සීමාව සඳහන්ව කිරීම. 
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   1.5.  මූලය ප්රකාශනය 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය විසින්ව  2018 යදසැම්බර්ෂ 31 දියනන්ව අවසන්ව වූ කාල සීමාව සඳහා 

වන මූලය ප්රකාශන යමමගින්ව ඉදිරිපත් කරයි. 

 

02. මූලය ප්රකාශන සකසව කිරීකම් පදනම  
 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ මූලය ප්රකාශන, මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ විස්තීර්ෂණ ප්රකාශය, මුදල් 

ප්රවාහ ප්රකාශය, වියදම් ප්රකාශය, එහි ජංගම යනාවන වත්කම් ලැයිස්ුව, මූලය ප්රකාශය පිළිබඳ 

සටහන්ව ලැයිස්ු යයන්ව සමන්වවිත යේ. ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්වට සහ රජයේ මූලය 

යරගුලාසිවලට අනුකූලව යමම මූලය ප්රකාශන පිළියයල කර ඇත. 

 

2.1 මූලය හා ඉදිරිපත් කිරීයම් මුදල්  

 මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකායේ රුපියල්වලින්ව ඉදිරිපත් කරනු ලැයබ්. 

 

2.2 අඛණ්ඩ පැවැත්ම 

සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය විසින්ව සැලසුම් කරන ලද  පහත දක්වා ඇති ප්රතිපත්ති, සුභසාධන 

ප්රතිලාභ සඳහා සුදුසු ක්රමයේදයක් වන අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ උපකල්පනයන්වට අදාළ යේ. 

 

2.3 පහත දක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති මූලය ප්රකාශන පිළියයල කිරීම සඳහා යයාදායගන ඇති 

අතර යවනත් ආකාරයකින්ව ප්රකාශ යනාකරන්වයන්ව නම් යමම මූලය ප්රකාශනවල ඉදිරිපත් කර ඇති 

වසර ුනක කාල සීමාවන්වට එය අඛණ්ඩව අදාළ කර ගැනීමට සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය 

අයප්ක්ෂා කරයි. 

• මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය 

සියලුම කාර්ෂයාල උපකරණ ආරම්භයේදී පිරිවැයට වාර්ෂතා කරනු ලබයි. උපකරණවල පිරිවැය 

යනු මිලදී ගැනීයම්දී වැට් බද්ද සමඟ අත්පත් කර ගැනීයම් දී දරනලද පිරිවැයයි. 

 

•     විසවීර්ෂණ ආදායම් ප්රකාශ 

(අ)  ආදායම් හඳුනා ගැනීම 

             ආදායමක් යලස සැලයකන රජයයන්ව ලැයබන අග්රිම  

 

(ආ)      වියදම් හඳුනා ගැනීම 
 

වියදම් ප්රකාශයේදී වියදම්, සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ පරිපාලන හා සාමානය 

වියදම්, සුභසාධන ප්රතිලාභ වියදම් හා සන්වියේදන වියදම් යලස හඳුනාගනී. 
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සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය පවත්වායගන යාම සඳහා වන සියළුම වියදම් වියදම් 

ප්රකාශයට යගන ඇත. 

 

  (ඇ)  ක්ෂයීම 

මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාංශයයන්ව පවරන ලද  වත්කම් සඳහා ක්ෂය ප්රතිපාදන 

යවන්වකර  යනාමැත. සුභසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලය විසින්ව මිලදී යගන ඇති වත්කම් 

පමණක් ක්ෂයීම ගණනය කරන ලදි. 

 
වත්කම්වල ඇස්තයම්න්වුගත ආයුකාලය අනුව සරල මාර්ෂග පදනම මත පහත 

දැක්යවන පරිදි ක්ෂය ගණනය කරනු ලැයබ්.  

 

ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්ෂයාල උපකරණ  20% 

යන්වයත්රෝපකරණ     33.33% 

 

           (ඈ)        බදුකරණය 

                උපයනවිට යගීම් බද්ද යද්ශීය ආදායම් පනයත් 01 වගුව මත පදනම් යේ. 
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6. විගණකාධිපති වාර්ෂතාව 

 
සුබසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලකේ 2018 කදසැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශන සහ 

කවනත් නනතික හා නියාමන අවශයතා පිළිබඳව 2018 අාංක 19 දරන ජාතික විගණන පනකත් 12 වන 

වගන්වතිය ප්රකාරව විගණකාධිපති වාර්ෂතාව 

 

 
1. මූලය ප්රකාශන 
 
1.1 තත්ත්වාගණනය කළ මතය 

 

සුබසාධක ප්රතිලාභ මණ්ඩලයේ 2018 යදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය සහ එදියනන්ව 

අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා වූ විස්තීර්ෂණ ආදායම් ප්රකාශනය, ශුද්ධ වත්කම් යවනස්ීයම් ප්රකාශන සහ 

එදියනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය සහ මූලය ප්රකාශන වලට අදාළ සටහන්ව, 

සාරාංශගත වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවලින්ව සමන්වවිත 2018 යදසැම්බර්ෂ දියනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය 

සඳහා වූ මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්වික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථායේ 154(1) 

වයවස්ථාව සමඟ සංයයෝජිතව කියවිය යුු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනයත්  සහ 1971 

අංක 38 දරන මුදල් පනයත් විධිවිධාන ප්රකාර මායග් විධානය යටයත් විගණනය කරන ලදී. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථායේ 154 (6) වයවස්ථාව ප්රකාරව මායග් වාර්ෂතාව යථා කාලයේදී පාර්ෂලියම්න්වුයේ 

සභාගත කරනු ලැයබ්.  

මායග් වාර්ෂතායේ තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම යකාටයස් විස්තර කර ඇති කරුණු වලින්ව 

වන බලපෑම හැර, මණ්ඩලයේ  2018 යදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මූලය තත්ත්වය සහ එදියනන්ව අවසන්ව 

වර්ෂෂය සඳහා එහි මූලය ක්රියාකාරිත්වය හා මුදල් ප්රවාහ ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ ගිණුම්කරණ 

ප්රමිතිවලට  අනුකූලව සතය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්වනා වූ මතය යේ.  

 

1.2 තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම 

 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතිය -7 හි 69 වන යේදයට ප්රකාරව, වත්කමක් භාවිතය සඳහා 

ලබා ගත හැකි විට ක්ෂය කිරීම ආරම්භ කළ යුුය. යකයස්යවතත්, මුදල් අමාතයාංශය විසින්ව 

ලබායදන ලදුව මණ්ඩලයේ වත්කම් යලස ගිණුම්ගතකර ඇති  රු .3,773,670 ක් වටිනා වත්කම් 

ක්ෂය කර යනාතිබුණි. 

 

ශ්රී ලංකා විගණන ප්රමිතිවලට (ශ්රී.ලං.වි.ප්ර) අනුකූලව මා විසින්ව විගණනය සිදු කරන ලදී. යමම විගණන 

ප්රමිති යටයත් වූ මායග් වගකීම, යමම වාර්ෂතායේ මූලය ප්රකාශන විගණනය සම්බන්වධයයන්ව  

විගණකයග් වගකීම යන  යකාටයස් තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මායග් තත්ත්වාගණනය කළ මතය 
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සඳහා පදනමක් සැපයීම උයදසා මා විසින්ව ලබායගන ඇති විගණන සාක්ි ප්රමාණවත් සහ උිත බව 

මායග් විශ්වාසයයි. 

 

1.3 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ කළමනාකරණකේ සහ පාලනය කරන පාර්ෂශවයන්වකේ වගකීම් 

 

යමම මූලය ප්රකාශන  ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව පිළියයල කිරීම හා 

සාධාරණ යලස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා යහෝ වැරදි යහ්ුයවන්ව ඇතිවිය හැකි ප්රමාණාත්මක සාවදය 

ප්රකාශයන්වයගන්ව යතාරව මූලය ප්රකාශන පිළියයල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශය වන අභයන්වතර 

පාලනයන්ව තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම යේ. 

මූලය ප්රකාශන පිළියයල කිරීයම්දී, මණ්ඩලය අඛණ්ඩව පවත්වායගන යායම් හැකියාව තීරණය කිරීම 

කළමනාකරණයේ වගකීමක් වන අතර,  කළමනාකාරිත්වය මණ්ඩලය ඈවර කිරීමට අදහස් 

කරන්වයන්ව නම් යහෝ යවනත් විකල්පයක් යනාමැති විටදී යමයහයුම් නැවැත්ීමට කටයුු කරන්වයන්ව 

නම් හැර අඛණ්ඩ පැවැත්යම් පදනම මත ගිණුම් තැබීම හා මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ පැවැත්මට අදාළ 

කරුණු අනාවරණය කිරීමද කළමනාකරණයේ වගකීමකි. 

මණ්ඩලයේ මූලය වාර්ෂතාකරණ ක්රියාවලිය සම්බන්වධ වගකීම, පාලනය කරන පාර්ෂශවයන්ව විසින්ව දරනු 

ලබයි. 

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනයත් 16 (1) උප වගන්වතිය ප්රකාරව, මණ්ඩලයේ වාර්ෂික සහ 

කාලීන මූලය ප්රකාශන පිළියයල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් 

පිළිබඳ ිසි පරිදි යපාත්පත් හා වාර්ෂතා පවත්වායගන යා යුුය. 

 

1.4 මූලය ප්රකාශන විගණනය සම්බන්වධකයන්ව විගණකකේ වගකීම 

 

සමස්තයක් යලස මූලය ප්රකාශන, වංචා සහ වැරදි  ිසා ඇතිවන ප්රමාණාත්මක සාවදය 

ප්රකාශනයන්වයගන්ව යතාර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මායග් මතය ඇුළත් විගණකයග් 

වාර්ෂතාව ිකුත් කිරීම මායග් අරමුණ යේ. සාධාරණ සහතිකීම උසස් මට්ටයම් සහතිකීමක් වන 

නමුත්, ශ්රී ලංකා විගණන ප්රමිති ප්රකාරව විගණනය සිදු කිරීයම්දී එය සෑමවිටම ප්රමාණාත්මක 

අවප්රකාශනයන්ව අනාවරණය කරගන්වනා බවට වන තහවුරු කිරීමක් යනාවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි 

ති යහෝ සාමූහික යලස බලපෑම ිසා ප්රමාණාත්මක අවප්රකාශනයන්ව ඇතිවිය හැකි අතර, යමම මූලය 

ප්රකාශන පදනම් කරගිමින්ව පරිශීලකයන්ව විසින්ව ගනු ලබන ආර්ෂික තීරණ යකයරහි බලපෑමක් විය 

හැකි බවට අයප්ක්ෂා යකයර්ෂ. 

මා විසින්ව වෘත්තීය විිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින්ව යුුව ශ්රී ලංකා විගණන ප්රමිති ප්රකාරව විගණනය 

කරන ලදී. තවද, 

• වංචා යහෝ වැරදි යහ්ුයවන්ව මූලය ප්රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්රමාණාත්මක සාවදය ප්රකාශනයන්වයග් 

අවදානම් හදුනාගැනීයම්දී හා තක්යස්රු කිරීයම්දී අවස්ථායවෝිතව උිත විගණන පටිපාටි සැලසුම් 
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කිරීයමන්ව වංචා යහෝ වැරදි යහ්ුයවන්ව ඇතිවන්වනා වූ අවදානම් මඟහරවා ගැනීමට, ප්රමාණවත් සහ 

සුදුසු විගණන සාක්ි ලබා ගැනීම මායග් මතයට පදනම් යේ. ප්රමාණාත්මක සාවදය 

ප්රකාශනයන්වයගන්ව සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින්ව සිදු වන්වනා වූ බලපෑම ප්රබල වන අතර, 

දුස්සන්වධානය, වයාජ යල්ඛන සැකසීම, යච්තනාන්වවිත මඟහැරීම යහෝ අභයන්වතර පාලනයන්ව 

මඟහැරීම වංචාවක් ඇතිීමට යහ්ුයේ. 

 

• අවස්ථායවෝිතව උිත විගණන පටිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස මණ්ඩලයේ අභයන්වතර පාලනය 

සම්බන්වධයයන්ව අවයබෝධයක් ලබා ගන්වනා ලද නමුත්, අභයන්වතර පාලනයේ සඵලදායිත්වය පිළිබඳ 

මතයක් ප්රකාශ කිරීමට අදහස් යනාකරයි. 

 
 

• භාවිතා කරන ලද ගිණුම්කරන ප්රතිපත්තිවල සහ ගිණුම්කරන ඇස්තයම්න්වු වල සාධාරණත්වය සහ 

කළමනාකරණය විසින්ව කරන ලද සම්බන්වධිත යහලිදරේ කිරීම්වල යයෝගයතාවය අගයන ලදී. 

 

• සිද්ධීන්ව යහෝ තත්ත්වයන්ව යහ්ුයවන්ව මණ්ඩලයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්රමාණාත්මක 

අවිිශ්ිතතාවයක් තියබ්ද යන්වන සම්බන්වධයයන්ව ලබාගත් විගණන සාක්ි මත පදනම්ව 

ගිණුම්කරණය සඳහා ආයතනයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ පදනම යයාදා ගැනීයම් අදාලත්වය 

තීරණය කරන ලදී. ප්රමාණවත් අවිිශ්ිතතාවයක් ඇති බවට මා ිගමනය කරන්වයන්ව නම් මූලය 

ප්රකාශනවල ඒ සම්බන්වධයයන්ව වූ යහළිදරේකිරීම් වලට මායග් විගණන වාර්ෂතායේ අවධානය යයාමු 

කළ යුු අතර, එම යහළිදරේකිරීම් ප්රමාණවත් යනාවන්වයන්ව නම් මායග් මතය විකරණය කළ යුුය. 

යකයස් වුවද, අනාගත සිද්ධීන්ව යහෝ තත්ත්වයන්ව මත අඛණ්ඩ පැවැත්ම අවසන්ව ීමට හැකිය.  

 

• යහළිදරේ කිරීම් ඇුළත් මූලය ප්රකාශනවල ඉදිරිපත් කිරීම, වුහය සහ අන්වතර්ෂගතය ඇගයීමට 

ලක්කල අතර  ඒ සඳහා පාදක වූ ගනුයදනු හා සිද්ධීන්ව උිත හා සාධාරණ අයුරින්ව මූලය ප්රකාශනවල 

ඇුළත් බව අගයන ලදී. 

 

මායග් විගණනය ුළදී හදුනාගත් වැදගත් විගණන යසායාගැනීම්, ප්රධාන අභයන්වතර පාලන දුර්ෂවලතා හා 

අයනකුත් කරුණු පිළිබඳව පාලනය කරනු ලබන පාර්ෂශවයන්ව දැනුවත් කරන ලදී. 

 

2. කවනත් නනතික හා නියාමන අවශයතා පිළිබඳ වාර්ෂතාව 

 

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනයත් පහත සඳහන්ව අවශයතාවයන්ව සම්බන්වධයයන්ව වියශ්ෂ 

ප්රතිපාදන ඇුලත් යේ . 
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- 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 12 (අ) වගන්වතියේ සඳහන්ව  අවශයතාවන්ව අනුව, 

මායග් වාර්ෂතායේ තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම යකාටයස් විස්තර කර ඇති 

කරුණු වලින්ව වන බලපෑම හැර, විගණනය සඳහා අවශය සියලු යතාරුරු සහ පැහැදිලි කිරීම්  

මා විසින්ව ලබාගන්වනා ලද අතර, මායග් පරීක්ෂණයයන්ව යපනී යන ආකාරයට ිසි මූලය 

වාර්ෂතා  මණ්ඩලය  පවත්වායගන යගාස් තිබුණි. 

- 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 6 (1) (ඈ)  (III) වගන්වතියේ සඳහන්ව  

අවශයතාවය අනුව මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කරන ලද මූලය ප්රකාශන ඉකුත් වර්ෂෂය සමඟ අනුරූප 

යේ. 

- 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 6 (i) (ඈ)  (iv) වගන්වතියේ සඳහන්ව  

අවශයතාවය අනුව ඉකුත් වර්ෂෂයේදී මා විසින්ව සිදුකරන  ලද ිර්ෂයද්ශයන්ව ඉදිරිපත් කරන ලද  

මූලය ප්රකාශනවල ඇුළත්ව ඇත.  

අනුගමනය කරන ලද ක්රියාමාර්ෂග සහ ලබා ගන්වනා ලද සාක්ි මත හා  ප්රමාණාත්මක කරුණුවලට සීමා කිරීම 

ුල, පහත සඳහන්ව ප්රකාශ කිරීමට තරම් කිසිවක් මායග් අවධානයට ලක් යනාීය.  

• 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 12 (ඈ) වගන්වතියේ සඳහන්ව අවශයතාවය අනුව  

මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලයේ යම් සාමාජිකයයකුට මණ්ඩලය සම්බන්වධී ඇති යම් ගිවිසුමක්  

සම්බන්වධයයන්ව සෘජුව යහෝ අනයාකාරයකින්ව සාමානය වයාපාරික තත්වයයන්ව බැහැරව සම්බන්වධයක් 

ඇති බව. 

 

• 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 12  (ඊ) වගන්වතියේ සඳහන්ව අවශයතාවය අනුව යම් අඳාල 

ලිඛිත නීතියකට  යහෝ  මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලය විසින්ව ිකුත් කරන ලද යවනත් යපාදු යහෝ 

වියශ්ෂ  විධානවලට අනුකූල  යනාවන යලස ක්රියා කර ඇති බව. 

 

• 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 12 (උ) වගන්වතියේ සඳහන්ව අවශයතාවය අනුව 

මණ්ඩලයේ බලතල , කර්ෂතවය සහ  කාර්ෂයයන්වට අනුකූල යනාවන යලස කටයුු කර ඇති බව. 

 

• 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනයත් 12  (ඌ) වගන්වතියේ සඳහන්ව අවශයතාවය මණ්ඩලයේ 

සම්පත් සකසුරුවම් යලස, කාර්ෂයක්ෂම යලස සහ ඵලදායී යලස කාලසීමාවන්ව ුළ අදාළ නීතිරීති වලට 

අනුකූලව ප්රසම්පාදනය කර භාවිතා කර යනාමැති බව. 
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03.  කවනත් විගණන නිරීක්ෂණ 

 

(අ)  කාර්ෂය සාධනය 

සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු පද්ධතිය (SRIS), සමාජ ආරක්ෂණ යතාරුරු පද්ධතිය සඳහා ආපදා 

ප්රතිසාධන සැලැස්ම, සුභසාධන ප්රතිලාභ යයෝජනා ක්රමය, සහ සුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලය සඳහා 

වන යවබ් අඩවිය වැි වැඩසටහන්ව සමායලෝචනයට භාජනය වන වර්ෂෂය ුළ ක්රියාත්මක කිරීමට 

සැලසුම් කර තිබුණි. යකයස් යවතත්, එවැි වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කර යනාතිබුණි. යනාවැළැක්විය 

හැකි තත්වයන්ව සහ රට ුළ පැවති  අවිිශ්ිත යද්ශපාලන තත්වයන්ව ිසා වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක 

කිරීමට යනාහැකි වූ බව මණ්ඩලයේ සභාපති මායවත දන්වවන ලදි. 

 

(ආ) අරමුදල් ඌණ උපයයෝජනය   

සමායලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂෂය සඳහා ප්රාග්ධන වියදම් සඳහා රු .4,000,000 ක ප්රතිපාදනයක් ලබා 

දී තිබුණද, මුළු ප්රතිපාදන වලින්ව රු .250,000 ක් යහවත් සියයට 6 ක් පමණක් භාවිතා කර තිබුණි. 

 

 

 ඩබ්ලිේ.පි.සි. වික්රමරත්න 

විගණකාධිපති 
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7. විගණන වාර්ෂතාවට අනුව කරුණු පැහැදිලි කිරීම 
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