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1. ෙැක්භ, තභතශලරශාඋඳායභාර්ගිකඅරමුණු 
 

ෙැක්භ 

  
      වථලයංක්රීය මුදල් ශා වැසු්කරණය තුලින් කඩි ් ආර්ථික වංලර්ධා යක් ඇති කිරිම. 

 
තභතශලර 

 
මූය ප්රතිප්තතින් වැසු් කිරීම,ක්රියා්තමක කිරීම ශා ඇගම ම වදශා ල  රණරණ ගැමේම් කාර්ය පශසු කරම ම ශා 

ලිපි/මල්ඛ  ලලින් මතොර කාර්ය පරිවරයක් ප්රලර්ධා ය කරු  ලවථ මතොරතුරු ශා වන්නිමේද  තාක්ණය භාවිතය 
ශා මතොරතුරු ව්ප්ත වැපයිම,ව්බන්ධීකරණය ශා පශසුක් වැපම ම. 

 
උඳායභාර්ගිකඅරමුණු 

 
  ලතම මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණය මයොදා ගනිමින් සියලු මදපාර්තම්න්තු වදශා වථලයංක්රීය 

පද්ධාති ශා ක්රියාලලින් වශතික කිරීම. 

 රණරණ ගැමේම් කාර්ය වදශා මතොරතුරු කෂම ාකරණය කිරීම. 

 මපොදු මශජ තාලට භාණ්ඩාගාර මතොරතුරු වදශා ල  ප්රමේය පශසු කරම ම. 

 මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණ ව්ප්ත කෂම ාකරණය කිරීම. 

 ඊ- රාජය ප්රතිප්තරණන් වාක්ා්ත කරගැමේම උමදවා අම කු්ත මදපාර්තම්න්තු පිළිබඳ මතොරතුරු ශා 

වන්නිමේද  කටයුතු ව්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 
ප්රධානලගකීේ 

 

 පල්ත ා වන්නිමේද  ජාමේ ධාාරිතාලය ඉශෂ  ැංවීම. 

 මල්ඛ  කෂම ාකරණ පද්ධාතිය ශඳුන්ලාදීම. 

 භාණ්ඩාගාර මදපාර්තම්න්තු තුෂ මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණය භාවිතය තශවුරු කිරීම. 

 ජාතයන්තර මලෂඳාම වඳශා මර්ගු ද්තත ව්බන්ධීකරණය කිරීම.  ( single window ) 

 රණරණ ගැමේම වඳශා අලය වංඛයා ද්තත ්ක්ස්වථකිරීම වශ මබදාශැරීම පිස ව පද්ධාතියක් වැසු් 

කිරීම. 

 මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණය පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩ ශැකියාලන් ලර්ධා ය කිරීම 

 මතොරතුරු තාක්ණය භාවිතා කිරීම් ප්රතිප්තති ශඳුන්ලාදීම. 

 මූය ශා ව්බන්ධා මතොරතුරු අලය  පාර්ලකරුලන්ට වැපම ම. 

 මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණ ව්ප්තල කාර්යක්ම භාවිතය තශවුරු කිරීම වඳශා අලය  ඩ්තතු 

කටයුතු කරමග  යාම 

 රාජය අංය වඳශා ලැටුප් ැයිවථතු (Pay Roll System) ක්රමයක් ශඳුන්ලා දීම 

 අයලැය මයෝජ ා පිළිබඳ අඛණ්ඩ ව්බන්ධීකරණය ශා අධීක්ණය 

 මතොරතුරු වශ වන්නිමේද  තාක්ණමේ ලැඩි දියුණුකිරී් ශඳුන්ලා දීම වශ  මතොරතුරු වැපම මට 

මතොරතුරු තාක්ණ මදපාර්තම්න්තුල දරණු බ   මශ්ත පරිශ්රමය ජාතික ආර්ථික  වශ මූය 

ප්රතිප්තති  උපාය මාර්ග වකවථ කිරීම්දි  මශ්ත පිටුලශක් මේ.  ්මව ම මතොරතුරු වශ පරිගණක 

තාක්ණය උපාය මාර්ගික මමලමක් මව අමාතයාංමේ කෂම ාකරණ කටයුතු  ලැඩි දියුණු කිරීම 

වඳශා ද මදපාර්තම්න්තුල වශමයෝගය දක්ලයි. 
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2. 2016 ලර්තේ කාර්ය වාධනය 

 

1.2  වභාතලානය 

 

අමාතය මණ්ඩය විසින් 2012 ම ොලැ්බර් මව 28 ල  දි  ගු  ැබූ රණරණයකට අු ල මුදල්  අමාතයාංය 

යටම්ත මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල වථාාපිත කර  දි.  භාණ්ඩාගාර 

මදපාර්තම්න්තු වඵදාම ල පල්තලාමග  යෑම වඳශා අලය උපායමාර්ගික මතොරතුරු වන්නිමේද  

තාක්ස ක මගමපන්වී්, මතොරතුරු තාක්ස ක මමමශයු් ප්රතිප්තති මමන්ම ප්රමිරණන් වශ මතොරතුරු, 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල විසින් වපයු  බයි.   ශ්රී ංකා රජමේ වංලර්ධා  

ප්රතිප්තති රාමුල තුෂ දක්ලා ඇති ඉක්ක වාක්ා්ත කරගැමේම වඳශා මශා භාණ්ඩාගාරයට අලය පශසුක් 

මදපාර්තම්න්තුමේ ඒකාබද්ධා මතොරතුරු පරිගණක මව ලා මගින් වැපමේ.   

 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල පශත දක්ලා ඇති පරිදි අං මදකකින් වමන්විත මේ. 

 

 ජා මමමශයු් මධායවථාා ය 

 මතොරතුරු තාක්ණ අංය 

 

2.2  ජාතභතශයුේභධව්ාානය 

 

 ජාතික ආර්ථික වශ මූය ප්රතිප්තති වකවථ කිරීම වඳශා භාණ්ඩාගාර මදපාර්තම්න්තුල ශැකියාලන් ක්තිම්ත 

කිරීම පිස ව පරිගණක 800 ක් වමඟ මුද්රණ යන්්ර වශ ඊට ව්බන්ධා අම කු්ත උපාංගලලින් වමන්විත 

භාණ්ඩාගාර ජාගත ව්ප්ත කෂම ාකරණය කිරීම උමදවා මදපාර්තම්න්තුමේ ජා මමමශයු් මධායවථාා ය   

මව ලා වපයු  ැමේ.   
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2016 ලර්ය තුෂ ජා මමමශයු් මධායවථාා ය විසින් ව්ූරර්ණ කර  ද කාර්යයන් පශත වඳශන් පරිදි මේ.   

 

ලගුල2.1 .1 භෘදුකාාංගවශෙෘඩාාංගනඩත්තුකිරීභ 
 

සිදුකරනෙකාර්යය වාංඛ්ාල 

 

අභයන්තර පරිගණක අුත්තලැඩියාල (ප්රධාා  ගැටුත) 1011 

 

ආයත  තුෂ පරිගණක අුත්තලැඩියාල වශ අන්තර්ජා, විදු්ත තැපැ 

ව්බන්ධා ගැටුත විවඳීම (සුුත ගැටුත) 

 

3048 

මුද්රණ යන්්ර වශ ූපීඑ්වථ අුත්තලැඩියා කිරීම  1446 

 

මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ණ පද්ධාතිමේ ආරක්ක පද්ධාති 

වින්මඩෝවථ යාල්තකාම   කිරීම වශ අ ලය මදදුකාංග ඉල්ත කිරීම 
 

778 

 

 

ලගුල2.1.2බාණ්ඩාගාරතලබ්අඩවියඳලත්ලාතගනයාභ 
 

                                               කාර්යය සිදුකර  ද කාර්යයන් 

වංඛයාල 

මලේ අඩවිය යාල්තකාම   කිරීම (චක්රමල්ඛ, ගැව්පප්ර, ප්රලද්තති, 

ලාර්තා, ප්රකා  ය ාදිය)  

 

617 

භාණ්ඩාගාර මදපාර්තම්න්තු වඳශා  ල ඊ-ම්ල් ගිණු් වකවථ කිරීම                 102 
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ලගුල 2.1.3   බාණ්ඩාගාරතලබ්අඩවියයාලත්කාලීනකිරීභපිළිඵතතොරතුරු-2016 

තෙඳාර්තතේන්තුල වාංඛ්ාල 

වංලර්ධා  මූය මදපාර්තම්න්තුල 5 

රාජය මූය ප්රතිප්තති මදපාර්තම්න්තුල 50 

කෂම ාකරණ විගණ  මදපාර්තම්න්තුල 12 

කෂම ාකරණ මව ලා මදපාර්තම්න්තුල 15 

ජාතික අයලැය මදපාර්තම්න්තුල 25 

රාජය ගිණු් මදපාර්තම්න්තුල 35 

භාණ්ඩාගාර මමමශයු් මදපාර්තම්න්තුල 15 

මලෂඳ ශා ආමයෝජ  ප්රතිප්තති මදපාර්තම්න්තුල 10 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ 
මදපාර්තම්න්තුල 

6 

රාජය ලයාපාර මදපාර්තම්න්තුල 10 

මේති කටයුතු මදපාර්තම්න්තුල 0 

රාජය මුදල් මදපාර්තම්න්තුල 190 

මුදල් අමාතයාංය 32 

ගරු අමාතයතුමාම  මාධාය අංය 100 

Intranet 60 

මල ්ත 52 

එකතුල 617 

 

ලගුල2.1.42016ලවතර්දීඅභාතාංතේතතොරතුරුවන්වේතනෙනතාක්ණඳධතධයයවේඵන්ධතයන්ඉටුකරනු

ැබූකාර්යයන්පිළිඵවිව්තර 
සිදුකරනෙකාර්යයන්පිළිඵතතොරතුරු වාංඛ්ාල 

 
බප්ර අලු්ත කිරීම යටම්ත පරිගණක තුෂ ප්රතිෛලරව මදදුකාංගය 
වථාාප ය කිරීම 

800 
 

අයි ීඑ ලිපි යන්  ැලත වකවථ කිරී්  50 

Mail Server  ව්බන්ධා ගැටුත විවදීම 10 

DNS Server  ව්බන්ධා ගැටුත විවඳීම 2 

ආරක්ක පද්ධාතිය (Fire –wall) ව්බන්ධා ගැටුත විවදීම 7 

Web Server ව්බන්ධා ගැටුත විවදීම 7 

Windows යාල්තකාම   කිරීම ශා අ ලය මදදුකාංග ඉල්ත කිරීම 90 

ADSL අන්තර්ජා මාර්ග  වථාාප ය කිරීම 6 

පද්ධාති ව්බන්ධා මල ්ත ක්රියාකාරක් 40 

එකතුල 1012 
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ලගුල 2.1.5 බාණ්ඩාගාරතෙඳාර්තතේන්තුවශානලඊ-තේල්ගිණුේවකව්කිරීභ-2016 

 

තෙඳාර්තතේන්තුල වාංඛ්ාල 

ගරු අමාතය කාර්යාය 25 

ගරු  රාජය අමාතය කාර්යාය 3 

මුදල් අමාතයාංය 0 

රාජය ලයාපාර මදපාර්තම්න්තුල 0 

භාණ්ඩාගාර මමමශයු් මදපාර්තම්න්තුල 15 

රාජය මුදල් මදපාර්තම්න්තුල 18 

ජාතික අයලැය මදපාර්තම්න්තුල 5 

වංලර්ධා  මූය මදපාර්තම්න්තුල 2 

මේති කටයුතු මදපාර්තම්න්තුල 0 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල 3 

රාජය ගිණු් මදපාර්තම්න්තුල 4 

රාජය මූය ප්රතිප්තති මදපාර්තම්න්තුල 5 

කෂම ාකරණ මව ලා මදපාර්තම්න්තුල 2 

කෂම ාකරණ විගණ  මදපාර්තම්න්තුල 0 

ජාතික ක්රමව්පාද  මදපාර්තම්න්තුල 10 

මලෂඳ ශා  ආමයෝජ  ප්රතිප්තති මදපාර්තම්න්තුල 10 

එකතුල 102 

 

2.2   තතොරතුරුතාක්ණඅාංය 

 

   2.2.1   තැඳැල්ශඳුනාගැනීතේඳධතධයය 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල විසින් මුදල් අමාතයාංමේ තැපැල් කටයුතු 

අංය මලත වථලයංක්රීය තැපැල් ශඳු ාගැමේම් පද්ධාතියක් ශඳුන්ලාදී පරීක්ාලට ක් කර වාර්ාක අන්දමින් 

පල්තලාමග  යු  ැමේ. 

 

2.2.2මුෙල්අභාතාාංතේවේBlogඅඩවිය 

 

Economic in Air  මින් මුදල් අමාතයාංමේ නි Blog අඩවිය නිර්මාණය කර ඇති අතර, ්මගින් 

මතොරතුරු  හුලමාරු කර ගැමේම,  ද්තත ඇතු්ත කිරීම, අර්ාකා ය කිරීම, ශා වාකච්ඡා කිරීම ක 

ශැක. 
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2.2.3වේ Face book පිටුල 

 

අමාතයාංමේ නිධාාරීන් අතර මතොරතුරු , ඡායාරප, වීඩිමයෝ ආදිය  හුලමාරු කර ගැමේම වඳශා මුදල් 

අමාතයාංය වඳශා නි Face book පිටුලක් නිර්මාණය කර ඇති අතර ්ය අමාතයාංමේ මලේ පිටුල 

වමග ව්බන්ධා කර තිමේ. මමම නි Face book පිටුල මගින් මුදල් අමාතයංමේ නිධාාරීන් අතර 

වශමයෝගීතාලය ශා මතොරතුරු හුලමාරු කර ගැමේම ලර්ධා ය කර  අතරම ලැඩි මප්ර ක්කයින් 

වංඛයාලක් වමග ව්බන්ධාවීම වඳශා අලවථාාල බාමද්.  

 

2.2.4තල්ඛ්නකෂභනාකරණඳධතධයය 

 

මල්ඛ  කෂම ාකරණ ක්රමමේදයක් මුදල් අමාතයංමේ අමාතය මණ්ඩ ශා පාර්ලිම්න්තු කටයුතු 

අංය වඳශා ශඳුන්ලා මද  දී. ද්තත ගබඩාලක් නිර්මාණය කර ්මගින් අමාතය මණ්ඩ වංමද්, 

රණරණ අදා නිරීක්ණ ශා නිගම යක් වහිතල ්ම මතොරතුරු නිලැරදිල ශා පශසුමලන් පරීක්ා කිරීම් 

ශැකියාල ලර්ධා ය කර ඇත. ්මගින් කාය ලැයවීම අඩුවී කාර්යක්මල රාජකාරි ඉටුකර ම ම් 

පරිවරයක් ඇතිකර තිමේ. 

 

2.2.5ලැටුප්ැයිව්තු ක්රභය(Pay Roll System) 

 

මතොරතුරු තාක්ණ කෂම ාකරණ මදපාර්තම්න්තුල විසින් රාජය අංය වඳශා ලැටුප් ැයිවථතු 

ක්රමයක් නිර්මාණය කර ශඳුන්ලාමද  දී. මමම  ල ක්රමය පැලති ක්රමයට ලඩා විථලාවදායක ශා 

භාවිතයට පශසු ක්රමයකි. ්ය රාජය මව ලමේ ලැටුප් මගවීම වදශා සුදුසු විවඳුමක් විය. මමමගින් මගවී් 

පිළිබඳ සියලු කටයුතු ඉතා නිලැරදිල ගණ ය කිරීමට පශසුය. ලැටුප් ලාර්තා පිළිමය කිරීම, මල ්ත 

මගවී් ව්බන්ධා ලාර්තා වැකසීම, මුදල් බැංකුකරණය ලැනි දෑ මමමගින් පශසුමලන් ඉටු ක ශැකිය. 

්යින් කාය ශා මුදල් ලැයවීම අලම ල  අතර  භාවිතමේදී දුර්ලතා අලම මේ. 

 

2.2.5තලනත්විතේෂිතක්රියාකාරකේ 

 

මුදල් අමාතයං නිධාාරීන් මතොරතුරු තාක්ස ක දැු මින් මපොමශොව්ත කිරීම වඳශා Breakfast 

Meeting  පැලැ්තවීම. 

 

මුදල් අමාතයංමේ ආර්ථික මතොරතුරු , ප්රතිප්තති , රණරණ ගැමේ් , ගිවිසු් ශා ගරු මුදල්  අමාතයතුමා 

ඇතුඵ නිෂධාාරී මණ්ඩය ව්බන්ධා කටයුතු පිළිබඳ ලිපි අඩංගු බාණ්ඩාගාර පුලත් ෛ්රමාසික පුල්ත 

වඟරාමේ කාප ශතරක් මුද්රණය කර සියලුම අමාතයං , මදපාර්තම්න්තු, රාජය ආයත , පුවථතකා 

මලත  මබදා ශැරීම. 
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3. ඳරිඳානය 

 
අධායක් ජ රාල්ලරයා  මදපාර්තම්න්තුමේ ප්රධාානියා ල  අතර, මජයථත මතොරතුරු තාක්ණ විම ( (පද්ධාති 

වංලර්ධා ), මජයථත මතොරතුරු තාක්ණ විම ((යටිත පශසුක් වංලර්ධා ), වශකාර අධායක්ලරමයකුම  ශා 

අම ක් කාර්ය මණ්ඩය ඔහුට වශාය මේ.  

 

ලගුල3.1.2016තෙවැේඵර්31දිනටතවේලකවාංඛ්ාලපිළිඵතතොරතුරු 

තනතුර  අනුභත

කාර්ය

භණ්ඩය 

ෙැනට

සිටින

වාංඛ්ාල 

පුරප්ඳාඩු

වාංඛ්ාල 

තවේලය 

අධායක් ජ රාල් 1 1 0 ශ්රී ංකා පරිපා  මව ලය 

( ශ්රී .ප.මව ) ශ්රී ංකා මතොරතුරු 

වන්නිමේද  තාක්ණ මව ලය  (ශ්රී 

.මතො.ව.තා.මව ) 

අතිමර්ක අධායක් ජ රාල් 1 0 1 ශ්රී .ප.මව  

අධායක්(මතොරතුරු තාක්ණ  පරිපා ) 2 0 2 ශ්රී .ප.මව   

ශ්රී .මතො.ව.තා.මව . 

නිමයෝජ වශකාර අධායක්(මලේ ශා  ඩ්තතු 

 මතො.තා.මමමශයු් ) 

3 1 2 ශ්රී..ප.මව   

ශ්රී .මතො.ව.තා.මව . 

ගණකාධිකාරී 1 1 0 ශ්රී ං. ගණකාධිකාරී මව ලය 

පරිපා  නිධාාරී 1 1 0 රාජය කෂම ාකරණ වශකාර 

මව ලය 

මතො.වන්නිමේද  තාක්ස ක නිධාාරීන් (ජා 

 මලේ නිර්මාණ ලැඩවටශන්   ඩ්තතු ) 

4 0 4 ශ්රී .මතො.ව.තා.මව . 

භාා පරිලර්ාක ( ඉංග්රීසි  මදමෂ) (සිංශ  මදමෂ) 2 0 2 භාා පරිලර්ාක මව ලය 

වංලර්ධා  නිධාාරී 

පර්මේණ වශකාර 

ප්රචාරක වශකාර නිධාාරී 

ලැඩවටශන් වශකාර 

විදයා ශා තාක්ණ නිධාාරී 

5 

3 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

වංලර්ධා  නිධාාරී මව ලය 

 

මතොරතුරු වන්නිමේද  තාක්ස ක වශකාර 8 4 4 ශ්රී .මතො.ව.තා.මව . 

රාජය කම ාකරණ වශකාර 5 4 1 රාජය කම ාකරණ වශකාර 

මව ලය 

රිදුයරු 4 1 3 රියදුරු මව ලය 

කාර්යා කාර්ය වශායක 4 2 2 කාර්යා කාර්ය මව ලය 

මජයථත මතොරතුරු තාක්ණ විම ( - 

පද්ධාති වංලර්ධා  

1 1 0  

මජයථත මතොරතුරු තාක්ණ විම ( - 

යටිත පශසුක් වංලර්ධා  

1 1 0  

මුපඑකතුල 46 24 25  

 

ඉශත 3.1  ලගුමේ දක්ලා ඇති පරිදි 2016 දී 24 මදම කු මමම මදපාර්තම්න්තුමේ මව ලමේ මයදී ඇති අතර ්ය 

අු මත කාර්ය මණ්ඩමයන් 52% කි. 
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ලගුල3.2පුහුණුඳාඨභාා-2016 

 

ඳාඨභාාතනනභ ආයතනය 

 

දිනගණන වේධාරීගණන 

ඵදායිතාලයට ශා ත්තලය ඉශ  ැංවීම 

වඳශා ධා ා්තමක ආකල්ප 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
01 02 

කාර්යා කෂම ාකරණය ශා ආකල්ප 

වංලර්ධා ය 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
05 02 

ලයාපදති කෂම ාකරණය 

 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
03 01 

ගබඩා කෂම ාකරණය 

 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
02 01 

ආයත  වංග්රශමේ ශා පරිපාටික මේති ල 

ඇතු්ත විධිවිධාා  

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
02 01 

තු ා්තමක ජීවිතයක් වඳශා 

වථලවංලර්ධා ය ශා උද්මේගය ශා බුද්ධිය 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
01 01 

ලැටුප් පරිලර්ත  

 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
02 01 

රජමේ 

 මිදී ගැමේම් ක්රියාලලිය 

 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
02 01 

කා.කා.වශායක පුහුණුල සීමාවහිත නිපු තා වංලර්ධා  

අරමුද 

01 01 

මතොරතුරු තාක්ණ ව්ප්ත හුලමාරු 

කරගැමේම ශා සුරක්ෂිත ජාකරණය 

ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
02 02 

කාර්යා කෂම ාකරණය ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
05 02 

රියදුරු පුහුණු ලැඩමුඵල මුදල් අමාතයංය 01 01 

මතොරතුරු තාක්ණ ඩිප්මෝමා ශ්රී ංකා වංලර්ධා  පරිපා  

ආයත ය 
       මාව.06 01 

CISCO Network Engineering Course The Great Lake Holdings 

Pvt. Ltd. 

අවු. 01 01 

වාර්ල ආර්ථික ගතික්තලය ශා බැඳීම මිමෝදා ආයත ය 02 03 

ඊ - මක්ත ශා මයදු් මිමෝදා ආයත ය 01 12 

ලිපි ලිවීම් කුවතා ලර්ධා ය මිමෝදා ආයත ය 02 04 

ඉංග්රීසි භාා ඩිප්මෝමා පාතමාාල මිමෝදා ආයත ය අවු. 01 04 
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4 . මූවභාතලානය 

 

4.1වියෙේවේඵන්ධතයන්ලනමූභයතතොරතුරු 

 

2016 ලර්මේදී මදපාර්තම්න්තුමේ ප්රතිපාද  අු ල මව ලක පඩි ඩි, අම කු්ත පු රාලර්ත  වියද්, ප්රා ධා  

වියද් වඳශා ල  ප්රතිපාද  වශ  වියද් පිළිබඳ මූය මතොරතුරු වාරාං කර පශත වඳශන් කර ඇත. 

   

ලගුල4.1.1තවේලකඳඩිනඩි 

 

විව්තරය 

 

 

 

 

 

2016 ලර්යවශාතලන්කරඇයමුෙ 

(රුපියල්මිලියන) 

 
2016ලර්යඅලවානතේ

වමුචිතවියෙභ 

 

ලාර්ෂික 
ඇවථතම්න්තුල 
 

අයලැය 

අඩුකිරී් 

පරිූරරක 

වැපයු්  

මලන් කෂ 
මුදමල් 
්කතුල 
 

වතය 
ලැයවීම 
 

මලන්කෂ 

මුදමල් 

ප්රතිතය % 

පු රාලර්ත  

වියද් 
 

1.35 

 
- 

 
0.894 

 
2.244 

 
2.1457 

 
95.62 

ප්රා ධා  වියද් 36.73 0.1125 0.43 37.0475 28.6591 77.36 

එකතුල 38.08 0.1125 1.324 39.2915 30.8048 78.40 
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1. njhiyNehf;F> gzpf;$w;W> kw;Wk; cghauPjpahd Nehf;fq;fs; 
 
njhiyNehf;F 
 

Jupj nghUshjhu tsu;r;rpf;fhf KOikahd jd;dpaf;f Kiwapidf; nfhz;l epjp kw;Wk; 

jpl;lkply;. 

 

 

gzpf;$w;W 
 

epjpf; nfhs;iffisj;jpl;lkpLjy;> eilKiwg;gLj;Jjy;> kw;Wk; kjpg;gPLnra;jy; Mfpatw;Wf;fhd 

jPu;khdq;fis vLf;Fk; gzpia ,yFgLj;jy; kw;Wk; fljhrpaw;w Ntiyr; #onyhd;iw 

Nkk;gLj;Jk; nghUl;L jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gj;jpd; gad;ghL kw;Wk; jfty; 

%yq;fis toq;Fjy;> $l;bizj;jy; kw;Wk; trjpaspj;jy;. 

 

cghauPjpahd Nehf;fq;fs; 
 

 etPd jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp rfy jpizf;fsq;fSf;fhfTk; 

jd;dpaf;f Kiwfs; kw;Wk; eilKiwfs; vd;gtw;iw cWjpg;gLj;jy;. 

 jPu;khdk; vLf;Fk; Nehf;fq;fSf;fhf Kfhikj;Jtjfty;fis toq;Fjy; 

 nghJ kf;fs;> murhq;f epWtdq;fs; kw;Wk; Vida rfy gq;Fjhuu;fSk; jpiwNrupapd; 

jfty;fis ,yFthfg; ngWtjidcWjpg;gLj;jy;. 

 epiyj;Jepw;ff; $ba tpjj;jpy; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g tsq;fis 

Kfhiknra;jy; 

 Vida jpizf;fsq;fspd; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g eltbf;iffisf; 

$l;bizj;jy;. 

 
gpujhd nghWg;Gf;fs; 
 

 jw;NghjpUf;Fk; njhlHghly; topaikg;gpd; nfhs;ssit mjpfhpj;jy;. 

 Mtz Kfhikj;Jtj; njhFjpia mwpKfg;gLj;jy; 

 jpiwNrhpj; jpizf;fsq;fspy; jfty; njhlHghly; njhopy;El;gj;jpd; gad;ghl;il 

cWjpg;gLj;jy; 

 rHtNjr tHj;jfj;jpw;fhf jdpahd rhsuk; xd;iwr; nraw;gLj;Jtjid $l;bizj;jy;. 

 jPHkhdk; Nkw;nfhs;tjw;F Njitg;gLk; Gs;sptpguj; juTfis xd;Wjpul;Ltjw;Fk; 

gug;Gtjw;Fkhd njhFjpnahd;iw tbtikj;jy; 

 jfty; njhlHghly; njhopy;El;gk; njhlHghf gjtpapdhpd; jpwd;fis tpUj;jpnra;jy; 

 jfty; njhopy;El;g gad;ghl;Lf; nfhs;ifia mwpKfg;gLj;jy; 

 gq;Fjhuu;fSf;F murpiw njhlHghd jfty;fis toq;Fjy; 
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 guhkhpg;G xj;Jiog;Gfis toq;Ftjd; %yk;jfty; njhlHghly; njhopy;El;g tsq;fspd; 
tpidj;jpwd; kpf;f gad;ghl;il cWjpg;gLj;Jjy;.  

 murhq;fj; Jiwf;F Pay Roll Kiwia mwpKfg;gLj;Jjy; 

 jfty; njhopy;El;gk; rhu;e;j tuTnryTj; jpl;l Kd;nkhopTfis $l;bizj;jYk; 
fz;fhzpj;jYk; 

 

 
2. Nkd;Nehf;F 

 
mikr;ruitapdhy; 2012 Mk; Mz;L etk;gH khjk; 28 Mk; jpfjpad;W vLf;fg;gl;l 

jPHkhdj;jpd; gpufhuk; epjp> jpl;lkply; mikr;rpd; Ml;Gy vy;iyapd; fPo; jfty; njhopy;Dl;g 

Kfhikj;Jtj; jpizf;fsk; jhgpf;fg;gl;lJ. jpiwNrhpj; jpizf;fsq;fis gaDWjpkpf;fj; 

nkhopw;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd cgha hPjpahd jfty; njhlHghly;> njhopy;El;gk; 

topfhl;ly;fs;> jfty; njhopy;El;g nraw;ghl;Lf; nfhs;iffs; kw;Wk; juq;fs; kw;Wk; jfty;fs; 

vd;gtw;iw Kfhikj;Jtj; jpizf;fsk; toq;Ffpd;wJ. ,yq;if murhq;fj;jpd; 

mgptpUj;jpnfhs;if Ntiyr;rl;lfj;jpy; epHzapf;fg;gl;l ,yf;Ffis mile;J nfhs;tjw;fhf 

nghJj; jpiwNrhpf;F Njitahd trjpfis jpizf;fsj;jpd; xUq;fpize;j jfty; njhlHghly; 

Nritfs; %yk; toq;Ffpd;wJ. NkYk; jpizf;fskhdJ mikr;rpd; Kfhikj;Jtj;ij 

Nkk;gLj;Jtjw;F cghauPjpahd fUtpahf jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gj;ij 

gad;gLj;Jtjw;F Mjutspj;J ,ayr; nra;fpd;wJ. ,yq;if murhq;fj;jpd; mgptpUj;jpnfhs;if 

Ntiyr;rl;lfj;jpy; epHzapf;fg;gl;l ,yf;Ffis mile;J nfhs;tjw;fhf nghJj; jpiwNrhpf;F 

Njitahd trjpfis jpizf;fsj;jpd; xUq;fpize;j jfty; njhlHghly; Nritfs; %yk; 

toq;Ffpd;wJ.  

jfty; njhopy;Dl;g Kfhikj;Jtj; jpizf;fsk; gpd;tUk; %d;W gphpTfis cs;slf;fpAs;sJ. 

 

 tiyaikg;G nraw;ghLfs; epiyak; 

 jfty; njhopy;El;g gphpT 
 
 

2.2 tiyaikg;G nraw;ghl;L epiyak; 
 

Njrpa nghUshjhuk; kw;Wk; epjpf; nfhs;iffis tFg;gjw;fhfjpiwNrhpj; jpizf;fsq;fspd; 

Mw;wy;fis gyg;gLj;Jk; nghUl;L> RkhH 800 fzpdpfs;> mr;R ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Vida 

,izg;Gr; rhjdq;fis cs;slf;fpa jpiwNrhp tiyaikg;G tsq;fis Kfhik nra;tjw;F 

jpizf;fsj;jpd; tiyaikg;G nraw;ghl;L epiyak;> mjd; Nritfis tpq;Ffpd;wJ.  

 

2016 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; tiyaikg;G nraw;ghl;L epiyaj;jpdhy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

Ntiyfs; gpd;tUkhW. 
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ml;ltiz 2.1.1 nkd;nghUs; kw;Wk; td;nghUs; guhkhpg;G  

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;l 
gzpfspd; vz;zpf;if 

cs;sff; fzpdp gOJghHj;jy; (ghhpa gpur;rpidfs;) 1011 
epWtdj;jpw;Fs; cs;s fzpdp gOJghHj;jy;> tiyaikg;G> 
kpd;dQ;ry;fs; gpio fz;L jpUj;Jjy; (rpwpa gpur;rpidfs;) 

3048 

mr;R ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; a+gpv]; gOJghHj;jy;. 1446 

 
jfty; njhlHghly;> njhopy;El;gj; njhFjpapd; ghJfhg;gj; njhFjp 

 jdpahs; fzpdpfspy; er;Repuy; vjpu;g;G nkd;nghUs;fs; 
epWtg;gl;lJ. 

 

 
778 
 
 

 
 
ml;ltiz 2.1.2 jpiwNrhp ,izaj; jsj;ijg; guhkhpj;jy; 

 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;l 

gzpfspd; vz;zpf;if 
,izaj; jsj;ij ,w;iwg;gLj;jy; (Rw;wwpf;iffs;> 
tHj;jkhdg; gj;jphpiffs;> nra;jpfs;> mwpf;iffs;> 
ntspaPLfs; Nghd;wit) 

617 

jpiwNrhpj; jpizf;fSq;fSf;fhf Gjpa kpd;dQ;ry; 
fzf;Ffs; cUthf;fg;gl;ld.  

102 

 

 

2.1.3. 2016 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; jpiwNrhp ,izaj; jsj;ij kPs;tbtikj;jy; kw;Wk; 

,w;iwg;gLj;jy; njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; tpguq;fs; 

ml;ltiz 2.1.3 

jpizf;fsj;jpd; ngau; vz;zpf;if 

mgptpUj;j;p epjp jpizf;fsk; 5 

murpiwf; nfhs;ifj; jpizf;fsk; 50 

Kfhikj;Jt fzf;fha;Tj; jpizf;fsk; 12 

Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsk; 15 

Njrpa tuT nryTj; jpl;lj; jpizf;fsk; 25 

mur fzf;Ffs; jpizf;fsk; 35 

jpiwNrup nraw;ghLfs; jpizf;fsk; 15 

tpaghu kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifj; jpizf;fsk; 10 

jfty; njhopy;Dl;g Kfhikj; jpizf;fsk; 8 

nghJ njhopy; Kaw;rpfs; jpizf;fsk; 10 

rl;l mYty;fs; jpizf;fsk; 0 

mur epjpj; jpizf;fsk; 190 

epjp mikr;R 32 

nfsut mikr;rupd; Clfg; gpupT 100 

cs;sf tiyaikg;G 60 

Vidait 52 

nkhj;jk; 617 
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2.1.4 2016 ,y; epjp mikr;rpd; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kiwik njhlu;ghf 
Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; tpguq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; tpguq;fs; vz;zpf;if 

njhlu;ghly; njhopy;El;g Kiwik njhlu;ghf 
Vida eltbf;iffs; 800 

tiyaikg;G tiuKiw (IP) Kftupia kPs 
xOq;Fnra;jy; 

50 

nka;y; Nrtu; rupg;gLj;jy; ,uz;lhe;ju nkapy; Nrtiu 
epWTjy; 10 

Bvd;v]; Nrtu; rupg;gLj;jy;  2 

ghJfhg;G Kiw (gau;Nthy;) rupg;gLj;jy; kw;Wk; Gjpa 
gau;nthiy epWTjy; 7 

,izaj;js Nrtu; rupg;gLj;jy; 7 
tpd;Nlhi] ,w;iwg;gLj;jYk; Njitaw;w 
nkd;nghUl;fis ePf;FjYk;  90 

ADSL tiyaikg;G topfis epWTjy; 6 
njhlu;ghly; njhopy;El;g Kiwik njhlu;ghf 
Vida eltbf;iffs; 40 

nkhj;jk; 1012 

 
 
ml;ltiz 2.1.5 nrhy;yg;gl;l fhyg;gFjpapy; cUthf;fg;gl;l jpiwNrhp kpd;dQ;ry; fzf;Ffs; 
ml;ltiz 2.1.5 

jpizf;fsj;jpd; ngau; vz;zpf;if 

nfsut mikr;rupd; mYtyfk; 25 

,uh[hq;f mikr;rupd; mYtyfk; 3 

epjp mikr;R 0 

nghJ njhopy; Kaw;rpfs; jpizf;fsk; 0 

jpiwNrup nraw;ghLfs; jpizf;fsk; 15 

mur epjpj; jpizf;fsk; 18 

Njrpa tuT nryTj; jpl;lj; jpizf;fsk; 5 

mgptpUj;j;p epjp jpizf;fsk; 2 

rl;l mYty;fs; jpizf;fsk; 0 

jfty; njhopy;Dl;g Kfhikj; jpizf;fsk; 3 

mur fzf;Ffs; jpizf;fsk; 4 

murpiwf; nfhs;ifj; jpizf;fsk; 5 

Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fsk; 2 

Kfhikj;Jt fzf;fha;Tj; jpizf;fsk; 0 

Njrpa nfhs;ifj; jpizf;fsk; 10 

tpaghu kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifj; jpizf;fsk; 10 

nkhj;jk; 102 
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2.2 jfty; njhopy;El;g gphpT 
 

 
2.2.1 fbjq;fisj; NjLk; njhFjp  
 
jfty; njhopy;Dl;g Kfhikj;Jt jpizf;fskhdJ> fbjq;fisj; NjLk; njhFjpnahd;iw 

jd;dpaf;fg;gLj;Jtjw;F epjp mikr;rpd; jghy; gpupTf;F  fbjq;fisj; NjLk; njhFjpnahd;iw 

tpUj;jpnra;J> guPl;rpj;J> eilKiwg;gLj;jp guhkupj;J tUfpd;wJ.  

 

 
2.2.2 cj;jpNahfG+u;t tiyg;gjpT 
 
epjp mikr;rpd; gjtpapdu;fspilNa jfty;fis gupkhw;wpf; nfhs;tjw;Fk;> gjpNtw;wk; nra;tjw;Fk;> 

fUj;Jiufis toq;Ftjw;Fk; kw;Wk; gy;NtW jiyg;Gfspy; fye;JiuahLjy;fis 

Nkw;nfhs;tjw;Fk; Economy in air vDk; ngaupy;epjp mikr;rpd; cj;jpNahfG+u;t tiyg;gjpT 

tpUj;jpnra;ag;gl;L ntspaplg;gl;lJ.  

 

2.2.3 cj;jpNahfG+u;t KfE}y; gf;fk; 
 
jfty;> Gifg;glk;> tPbNah Nghd;wtw;iwg; gfpu;e;J nfhs;Sk; Nehf;fj;Jld; epjp mikr;Rf;fhf 

cj;jpNahfG+u;t KfE}y; gf;fnkhd;W cUthf;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> mJ mikr;rpd; 

,izaj;jsg; gf;fj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j cj;jpNahfG+u;t KfE}y; gf;fj;jpd; %yk; epjp 

mikr;rpd; mYtyu;fSf;fpilNa $l;Liog;igAk; jfty; gupkhw;wj;ijAk; tsu;f;fpd;w 

mNjNtisapy;> NkYk; gy urpfu;fSld; njhlu;G nfhs;tjw;fhd tha;g;igAk; toq;Ffpd;wJ. 

 
2.2.4. Mtz Kfhikj;jt Kiw 

epjp mikr;rpd; ghuhSkd;w mYty;fs; gpupTf;F Mtz Kfhikj;Jt Kiwnahd;W 

mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fSf;F me;je;j mtjhdpg;Gfs; kw;Wk; 

mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fSf;fhd jPu;khdq;fs; Mfpatw;Wf;fhd juTj; jsnkhd;W 

tpUj;jpnra;ag;gl;lJ. mJ ,yFthdJk; rupahdJkhd NjlYf;Fk; trjpaspf;fpd;wJ. mJ Copak;> 

Neuk; kw;Wk; gzk; vd;gtw;iwf; Fiwj;J gad;kpf;f Ntiyr; #onyhd;iw Nkk;gLj;jfpd;wJ. 

2.2.5 rk;gsg; gjpNtl;L Kiw 

jfty; njhopy;Dl;g Kfhikj;Jt jpizf;fskhdJ> mur Jiwf;F rk;gsg; gjpNtl;L 

Kiwnahd;iw tpUj;jpnra;J mwpKfg;gLj;jpAs;sJ. ,e;jg; Gjpa rk;gsg; gjpNtl;L Kiw 

jw;NghjpUf;Fk; murhq;f rk;gsg; gjpNtl;L KiwapYk; ghu;f;f gad;gLj;Jtjw;F ,yFthdjhfTk; 

ek;gfkhdjhfTk; ,Uf;fpd;wJ. murhq;f Copau;fspd; rk;gsq;fisr; nrYj;Jtjw;F ,J rpwe;j 

jPu;thff; fhzg;gLfpd;wJ. rk;gsq;fs;> $ypfs;> nfhLg;gdTfs; kw;Wk; fopj;jy;fs; Mfpatw;iw 

,e;j kiwapD}lhf rupahff; fzf;fplf; $bajhf ,Uf;fpd;wJ. rk;gsj; jhs;> rk;gsr; rPl;Lfs; 

kw;Wk; C.Nr.ep/C.e.ep/nrYj;jedu; mwpf;if Nghd;w njhlu;Gila mwpf;iffis toq;FtJld; 

mJ C.Nr.ep/C.e.ep ,yj;jpudpay; gzg; gupkhw;wk; vd;gtw;Wf;fk; trjpaspf;fpd;wJ. mJ 

eilKiwj; jtW mghaq;fisf; Fiwf;fpd;w mNjNtisapy; Neuk;> Copak; kw;Wk; gzk; 

vd;gtw;iw Nrkpf;Fk;. 
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2.2.6 Vida tpNrl eltbf;iffs; 

 epjp mikr;rpdJk; Vida rfy jpiwNrupj; jpizf;fsq;fspdJk; cj;jpNahdj;ju;fspd; 

jfty; njhopy;El;g mwpit Nkk;gLj;Jtjw;F gpuf;g];l; $l;lq;fis elhj;jg;gl;ld.  

 

 tUlf; fhyg;gFjpapy; ‘ghz;lhfhu Gtj;’ vDk; ngaupy; fhyhz;L jpiwNrupr; nra;jpr; 

rQ;rpifnahd;iw ntspapl;lJld; mikr;Rf;fs;> jpizf;fsq;fs;> E}yfq;fs; kw;Wk; 

Vida murhq;fj; JiwfSf;Fk; tpepNahfpf;fg;gl;ld. mJ eilKiwg; nghUshjhuf; 

Fwpfhl;bfs;> vLf;fg;gl;l nfhs;ifj; jPu;khdq;fs; kw;Wk; epjp mikr;rpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; epfo;Tfs; Nghd;w epjp mikr;Rld; njhlu;Ggl;l jfty;fis 

cs;slf;Ffpd;wJ. 

 

3. epUthfk; 

 

rpNul;l jfty; njhopy;Dl;g epGzH - Kiwik mgptpUj;jp> rpNul;l jfty; njhopy;Dl;g epGzH – 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp>  cjtpg; gzpg;ghsHfs; kw;Wk; Vida gjtpapdu; MfpNahupd; 

cjtpAld; gzpg;ghsH ehafk;; mtu;fspdhy; jpizf;fskhdJ jiyik jhq;fg;gLfpd;wJ. 
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2016 brk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd gjtpazp gw;wpa jfty; 
ml;ltiz 3.1 
  

gjtp mDkjpf;
fg;gl;l 
gjtpazp 

jw;Ngh 
ija 
gjtpa 
zp 

ntw;wp
lq;fs; 

Nrit 

gzpg;ghsu; ehafk; 1 1 0 ,.ep.Nr./ ,.R.Nr. 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; 1 0 1 ,.ep.Nr. 

gzpg;ghsu; [(j.njh.)>(epUthfk;)] 2 0 1 ,.ep.Nr. (1) + ,.R.Nr. (1) 

gpujpg; gzpg;ghsu; /cjtpg; 
gzpg;ghsu;[(,izaj;jsk; kw;Wk; guhkupg;G) 
(j.njh. nraw;ghLfs;)( Clfk;)] 

3 1 2 ,.ep.Nr. (1) + ,.R.Nr. (2) 

fzf;fhsu; 1 1 0 ,yq;if fzf;fPl;Lr; 
Nrit 

epUthf cj;jpNahfj;ju; 1 1 0 murhq;f Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; Nrit 

j.njh.njh cj;jpNahfj;ju; [(tiyaikg;G)( 
,izaj;js tbtikg;G) (epfo;r;rpj; jpl;lk;)( 
guhkupg;G cj;jpNahfj;ju;)] 

4 0 4 ,yq;if jfty; kw;Wk; 
njhlu;ghsu; njhopy;El;gr; 
Nrit 

nkhopngau;g;ghsu; Mq;fpyk;/jkpo;>rpq;fsk;/ 
jkpo; 

2 0 2 nkhopngau;g;ghsu; Nrit 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; 5 4 1 
  

epfo;r;rpj; jpl;l cjtpahsu; 0 1 0 

 Muha;r;rp cjtpahsu; 3 3 0 

 tpsk;gu cjtp cj;jpNahfj;ju; 
 

0 1 
 

0 
 

  

tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju; 0 1 0  

j.njh.njh cjtpahsu; 8 4 4 ,yq;if jfty; kw;Wk; 
njhlu;ghsu; njhopy;El;gr; 
Nrit  

murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahsu; 5 5 0 murhq;f Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; Nrit 

rhujpfs; 4 1 3 rhujpfs; Nrit 

mYtyfg; gzp cjtpahsu; 4 4 0 mYtyfg; gzpahsu; 
Nrit 

nfkuh cjtpahsu; 1 0 1   
rpNul;l jfty; njhopy;El;g epGzu; - Kiwik 
mgptpUj;jp  

1 1 0 

  
rpNul;l cl;fl;likg;G mgptpUj;jp epGzu;  1 1 0 

 nkhj;jk; 46 24 25 
  

 

ml;ltiz 3.1. ,y; Rl;bf;fhl;lg;gl;lthW 2016 ,y; fhzg;gl;l jpizf;fsj;jpd; 

gjtpapdhpd; msT 24 gzpahsHfs; khj;jpuNkahFk;. mJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtpazpapd; 

52 rjtPjkhFk;.  
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ml;ltiz  - gapw;rpf; fw;ifnewpfs;– 2016 

 
fw;ifnewpapd; ngau; 

 
epWtdk; 

 
ehl;fspd; 
vz;zpf;if 

 
cj;jpNahfj;j
u;fspd; 
vz;zpf;if 

Nkk;ghL> tpidj;jpwd; kw;Wk; juk; 
Mfpatw;Wf;fhd Neu;kiwahd kdg;ghq;F 

,.m.ep.ep 01 02 

mYtyf Kfhikj;Jtk; kw;Wk; kdg;ghq;F 
tpUj;jp 

,.m.ep.ep 05 02 

murhq;f ngWif eilKiwfs; ,.m.ep.ep 02 01 

rk;gsj; jpUj;jk; ,.m.ep.ep 02 01 

fUj;jpl;l Kfhikj;Jtk; ,.m.ep.ep 03 01 

fsQ;rpa Kfhikj;Jtk; ,.m.ep.ep 02 01 

jhgd tpjpf; Nfhit kw;Wk; 
eltbf;ifKiwfspd; Vw;ghL  

,.m.ep.ep 02 01 

Ntiy - tho;f;if rkepiyf;fhd 
mwpthw;wypd; Ra tpUj;jp kw;Wk; kdntSr;rp  

,.m.ep.ep 01 01 

rpw;W}opau;fs; ,.m.ep.ep 01 01 

jfty; njhopy;El;g gupkhw;wk; kw;Wk; 
tiyaikg;Gg; ghJfhg;G 

,.m.ep.ep 02 02 

mYtyf Kfhikj;Jtk; ,.m.ep.ep 05 02 

rhujpfSf;fhd gapw;rpr; nrayku;T epjp 
mikr;R 

01 01 

bg;Nshkh (jfty; njhopy;El;gk;) ,.m.ep.ep 6 khjq;fs; 01 

CISCO tiyaikg;Gg; nghwpapay; fw;ifnewp j fpNul; 
Nyf; 
N`hy;bq;
]; 
gpiutl; 
ypkpll; 

1 tUlk; 01 

Nguz;lg; nghushjhu nrawlghL kw;Wk; 
,izg;ghf;fk; 

kpNyhjh 02 03 

< -; FwpaPL kw;Wk; mjd; gpuNahfk; kpNyhjh 01 12 

Kiwrhu; fbjk; vOJk; Kiw kpNyhjh 02 04 

Mq;fpy bg;Nyhkh kpNyhjh 1 tUlk; 04 
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4. epjp kPsha;T 
 
4.1 nrytpdk; njhlu;ghd epjpj; jfty; 

 

2016 ,y; jpizf;fsj;jpd; MSf;Fhpa Ntjdhjpfs;> Vida kPz;LtUk; nrytpdk; kw;Wk; 

%yjdr; nrytpdk; njhlHghd Vw;ghLfSf;F vjpuhd nrytpdk; njhlu;ghd epjpj; jfty; fPNo 

RUf;fkhff; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

 

ml;ltiz 4.1 -epjp Kd;Ndw;wk; 

 

tpguk; 

 

2016 Mk; Mz;Lf;fhd xJf;fPL (&gh kpy;.) 

2016 brk;gu; ,Wjpapy; 

cs;sthW tUlj;jpw;fhd 

jpul;ba nrytpdk; 

tUlhe;j 

kjpg;gPL 

tuTnryTj; 

jpl;l 

Fiwg;G 

Fiwepug;G 

Vw;ghL kw;Wk; 

ep.x. 66 

nkhj;j 

xJf;fPL 

cz;ikahd 

nrytpdk; 

xJf;fPl;bd; 

% Mf 

kPz;LtUk; 

nrytpdk; 

1.35 - 0.894 2.244 2.1457 95.62 

%yjdr; 

nrytpdk; 

36.73 0.1125 0.43 37.0473 28.6591 77.36 

nkhj;jk; 38.08 0.1125 1.324 39.2915 30.8048 78.40 
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1.  Vision, Mission and Objectives of the Department 

 

Vision  

Fully automated Finance and Planning for a rapid economic growth 

Mission 

Provide, coordinate and facilitate the use of information and communication technology and 

information resources to decision making on designing, executing and evaluating of fiscal policies 

and promote paperless working environment. 

 

Strategic Objectives 

 Ensure automated systems and procedures are in place in each department with modern 

ICT  

 Provide Management Information for decision making purposes 

 Ensure easy access to treasury information for citizens, government organizations and 

all other stakeholders. 

 Manage ICT resources in sustainable manner 

 Coordinate ICT activities of other departments  

 

Core Responsibilities 

 Enhance the capacity of existing communication  network 

 Introduce document management system 

 Ensure usage of ICT in Treasury departments 

 Coordinate the implementation of Single Window for International Trade 

 Design a system to gather and disseminate statistical data requirement for decision 

making 

 Capacity Development of the staff on ICT  

 Introduce IT usage policies 

 Provide fiscal related information to stakeholders 

 Ensure efficient use of ICT resources by providing maintenance support 

 Introduce a Pay Roll System to the Public Sector  

 Coordinating and monitoring the IT related budget proposals   
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2. Overview 

The Department of Information Technology Management (ITMD) was established under the purview 

of Ministry of Finance and Planning as per the decision taken by the Cabinet of Ministers on 28th 

November 2012. ITMD provides the Treasury Departments with strategic ICT directions, IT 

operational policies and standards and information for effective functioning of Treasury 

Departments. Unremitting effort of the ITMD to introduce advancements of Information and 

Communication Technology and provide information expands the capacity of the Treasury in 

formulating national economic and financial policies and strategies. Further, the Department 

supports and enables the use of ICT as strategic tool to improve the management of the Ministry. The 

integrated ICT services provided by the Department facilitate the Treasury in achieving targets set 

out in the Development Policy Framework of the Government of Sri Lanka.  

 

The Department of Information Technology Management consists of the following two Divisions; 
 Network Operation Centre 

 
 IT Division 

 

2.1. Network Operation Centre (NOC) 

 

Network Operation Centre of the Department extended its services to manage the Treasury network 

resources consisting of about 800 computers, printers and other connected devises in order to 

strengthen the capacities of treasury departments in formulating national economic and financial 

policies.  

 

Works completed by the Network Operation Centre during the year 2016 are as follows:  

 

Table 2.1.1: Software and Hardware maintenance  

 

Activity Number of  tasks 

In House computer repairing(major problems) 1011 

Onsite computer repairing & internet e-mails 
troubleshooting (miner problems) 

3048 

Repair of Printers and UPS  1446 

Security  of  ICT  Systems 
   -  Updating windows and removing unnecessary software 

 
778 
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Table 2.1.2 Maintenance of Treasury Website 

Activity Number of  tasks 

Updating of the website (Circulars, Gazettes, News, Reports, publications etc.) 617 

Created Treasury e-mail addresses during the year 2016 102 

 

Table 2.1.3  Details of Tasks done on Redesigning and Updating of the Treasury website  during 

the year 2016 

Name of Department Number 

Department of Development Finance 5 

Department of Fiscal Policy 50 

Department of Management Audit 12 

Department of Management Services 15 

Department of National Budget 25 

Department of State Accounts 35 

Department of Treasury Operations 15 

Department of Trade and Investment Policy 10 

Department of Information Technology Management 6 

Department of Public Enterprises 10 

Department of Legal Affairs 0 

Department of Public Finance 190 

Ministry of Finance 32 

Hon. Minister's Media Unit 100 

Intranet 60 

Other 52 

Total 617 
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Table 2.1.4  Details of Tasks done on ICT System of MOF during the year 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2.1.5 Created Treasury email Addresses during the said period 

Name of Department Number 

Hon Minister’s office 25 

State Minister’s office 3 

Ministry of Finance 0 

Department of Public Enterprises 0 

Department of Treasury Operations 15 

Department of Public Finance 18 

Department of National Budget 5 

 Department of Development Finance 2 

Department of Legal Affairs 0 

Department of Information Technology Management 3 

 Department of State Accounts 4 

Department of Fiscal Policy 5 

Department of Management Services 2 

Department of Management Audit 0 

Department of National Planning 10 

Department of Trade and Investment Policy 10 

Total 102 

Details of Tasks done Number 

Installation  of Anti-Virus Software (Kaspersky) Under renewal of  license  800 

Rearranging IP addresses 50 

Troubleshooting on Mail server and Installing secondary mail server 10 

Troubleshooting on DNS server 2 

Troubleshooting on Security system (firewall) and Installing new 
firewall   

7 

Troubleshooting on web server 7 

Updating Windows and Removing unnecessary software 90 

Installation  of ADSL internet Lines 6 

Other Activities on ICT system 40 

Total 1012 
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2.2.  IT Division 
 

2.2.1.  Postal Mail Tracking System 

ITMD developed, tested, implemented and maintaining a Postal Mail Tracking System for the Postal 

unit of the Ministry of Finance to automate the mail tracking process.  

 

2.2.2.  Official Blog 

Financial Ministry official blog sight, named Economic in Air, was developed and published to share, 

upload, comment and to make  suggestions  among the staff of the Ministry of Finance. 

 

2.2.3.  Official Facebook page 

An official Facebook page was created for the Ministry of Finance to share the information among the 

officials of the Ministry. It enhanced the communication among the officials. It is linked with the 

ministry web page.  

 

2.2.4.  Document  Management System 

A Document Management System was introduced to the Parliamentary Affairs Division of the 

Ministry of Finance. A data base system was designed with the respective Observations and decisions 

of the cabinet memorandums which facilitates the easy and accurate searching. It enhanced the 

effective working environment by reducing labour, time and money.      

 

2.2.5.  Payroll System 

ITMD developed and introduced a Payroll system to the Public Sector. This new Payroll system is 

easy to use and reliable than the existing government payroll system. It is a perfect solution for 

paying the salary for government servants. Salaries, wages, allowances and deductions would be 

calculated accurately through this system. Produce all relevant reports such as Salary sheets, Pay 

slips and EPF/ETF/PAYE reports and also it facilitates Bank and EPF/ETF E-Transfers. It will save 

time, labour and money while minimizing the risk of practical mistakes.   

 

2.2.6. Other Special Activities  

 Conducted Breakfast Meetings to enhance the IT Knowledge of Officials of Ministry of 

Finance and all the Treasury Departments. 

 Published a Treasury news magazine named “Bhandagara Puwath” Quarterly during the 

year and distributed all Ministries, Departments, Libraries and the other Public Sector. It 

Contained information related to Ministry of Finance , such as Current Economic indicators , 

Policy decisions taken , and the events covered by the Hon. Minister of Finance . 
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3. Administration 

The Department is headed by the Director General assisted by Senior IT Specialist –System 

Development, Senior IT Specialist - Infrastructure Development, one Assistant Director and other 

staff. 

 

Table 3.1.Cadre Information in the 2016 
  

Designation Approved 
Cadre 

Existing 
Cadre 

Vacant 
Cadre 

Service 

Director General 1 1 0 SLAS/ SLICTS 

Additional Director General 1 0 1 SLAS 

Director  (IT),(Admin) 2 0 2 SLAS(1) + SLICTS (1) 

Deputy/Assistant Director [(Web and 
Maintenance) (IT Operations)] 

3 1 2 SLAS(1) + SLICTS (2) 

Accountant 1 1 0 Sri Lanka Accounting 
Service 

Administrative Officer 1 1 0 Public Management 
Assistant Service 

ICT Officer[(Network)(Web Designing) 
(Programming)(Maintenance Officer)] 

4 0 4 Sri Lanka Information 
& Communication 
Technology Service 

Translator English/Tamil, Sinhala/Tamil      2 0 2 Translators Service 

Development Officer 5 4 1 Development Officers' 
Service 

     
Research Assistant 3 3 0  

Publicity Assistant Officer 0 1 0  

Programme Assistant 0 1 0  

Science & Technology Officer 0 1 0  

ICT Assistant 8 4 4 Sri Lanka Information 
& Communication 
Technology Service 

Public Management Assistant 5 4 1 Public Management 
Assistant  Service 

Drivers 4 1 3 Drivers  Service 

KKS 4 2 2 Office Employee 
Service 

Senior Information Technology 
Specialist - System Development 

1 1 0 

  

Senior Infrastructure Development 

Specialist 
1 1 0 

  

Total 46 24 25   

 

As indicated in the table 3.1, staff strength of the Department at the end of the year 2016, only 24 

employees, which is 52 percent of the approved cadre.  
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Training Courses - for 2016 
 

Course Name Institution No. of 
days 

No. of 
Officials  

Positives attitudes for improvement 
productivity & quality 

SLIDA 01 02 

Office Mgt. & Attitudes Dev. SLIDA 05 02 

Govt. procurement  procedure SLIDA 02 01 

Salary conversion SLIDA 02 01 

Project Mgt. SLIDA 03 01 

Stores Mgt. SLIDA 02 01 

Provisions of the establishment code & 
procedural rules 

SLIDA 02 01 

Self Dev. & Emotion of intelligence for 
work life balance 

SLIDA 01 01 

Minor Staff SDFL 01 01 

IT Resource sharing & secure networking SLIDA 02 02 

Office Management SLIDA 05 02 

Training Workshop for drivers  MOF 01 01 

Diploma  (IT) SLIDA 6 months 01 

CISCO Network Engineering Course The Great Lake 
Holdings 
Pvt.Ltd. 

1 Year 01 

Macroeconomic Dynamics and Linkage MILODA 02 03 

E-code and its applications MILODA 01 12 

Formal letter writing skills MILODA 02 04 

English Diploma MILODA 1 Year 04 
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4. Financial Review  
 
  

4.1 Financial Information on Expenditure  
 

Financial information on expenditure against provision on personnel emoluments, other recurrent 

expenditure and capital expenditure of the Department for the year 2016 is summarized as below. 

 

Table 4.1 -Financial Progress 

Description Allocation for the year 2016 
(Rs. Million.) 

Cumulative 
expenditure for the 
year as at the end of 

December 2016 

Annual 
Estimate 

Budget 
deduction 

Supplementary  
Provision & FR 

66 

Total 
Allocation 

Actual 
Expenditure 

As a % of 
Allocation 

Recurrent 
Expenditure  

1.35 
- 0.894 2.244 

2.1457 
95.62 

Capital 
Expenditure 

36.73 
0.1125 0.43 37.0475 

28.6591 
77.36 

Total  38.08 0.1125 1.324 39.2915 30.8048 78.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


