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01.   පරිච්ඡේදය - ආයතනික පැතිකඩ / ක්රියට න ංැීමේඡස රටංටී ය 

 

1.1 හැඳින්මේම 
 

ඒකාඵද්ධ අරමුදල් කෂභනාකරණයට ශා රාජය ණය කෂභනාකරණයට අදාෂ කරුණු වම්ඳාදනයට 

කාර්යක්භ වංවිධාන ලුශයක් බාණ්ඩාගාරය තුෂ ඇති කිරීභ අරමුණු කරගගන 2004 ජුලි 28 දින 

බාණ්ඩාගාර ගභගශයුම් ගදඳාර්තගම්න්තුල ව්ථාපිත කරන දී. ඒ අනුල බාණ්ඩාගාර ගභගශයුම් 

ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් ජාතික අයලැය තුෂ පුගරෝකථනය කරන ද ආදායම් වශ වියදම්,  ගභගශයුම් 

මුදල් ගායැම් ශා ගා ඒම් ඵලට ඳරිලර්තනය කිරීභට කටයුතු කරන අතර, ලාර්ෂික ණය ගැනීගම් 

ලැඩවටශන භඟින් මයනය කෂයුතු අයලැය හිඟය ශඳුනා ගැනීභට ද කටයුතු කරයි. 

ගදඳාර්තගම්න්තුගේ රාජය ණය කෂභනාකරණ කටයුතු තුෂ ණය ගවේලාකරණය ශා ලාර්තා කිරිගම් 

කටයුතු ද ඇතුෂත් ලන්ගන්ය.  

 
 

1.2    ආයතංඡේ දැක්ම, ඡමඡහ ං, අංමුණු 

 

දැක්ම 

 

“ රාජය අරමුදල් කෂභනාකරණගේ දකුණු ආසියානු කාඳගේ විශි්ටතභයා ඵලට ඳත්වීභ ”  

 

ඡමඡහ ං 

අරමුදල් ගිණුම්කරණය ශා රාජය ණය ගිණුම්කරණය පිිබඵ බාරකාරත්ලය දරිනන්, රාජය ලැය 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරීභ වශා ඒකාඵද්ධ අරමුද ශා ගලනත් බාණ්ඩාගාර අරමුදල් 

කාර්යක්භල ශා අරපිරිභැව්ගභන් උඳගයෝගී කර ගැනීභ ද, ආදායම් එකතු කිරීම් ශා රාජය ණය ගැනීම් 

වම්ඵන්ධල වම්ඵන්ධීකාරකගයකු ගව ක්රියා කිරීභ වශා ද කැඳවීභ. 
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අංමුණු 

 
 විධිභත් බාණ්ඩාගාර මුදල් ප්රලාශ කෂභනාකරණය තුිබන් ලාර්ෂිකල ජාතික අයලැය ක්රියාත්භක කිරීභ 

වශා රාජය වියදම් දැරීගම් සියළුභ නිගයෝජිත ආයතන ගලත අලය අරමුදල් වවාිනන් ඳශසුකම් 

වැඳයීභ. 

 

 විගද් මයනය වහිත ලයාඳතති වශා බාණ්ඩාගාර භට්ටිනන් අරමුදල් ගඵදා ශැරීභ වශ මය/ගිණුම්  

ලාර්තාකරණය වශා ඳශසුකම් වැඳයීභ. 

 

 රාජය ආදායභ ඇතුළුල සියළුභ ැීමම් බාණ්ඩාගාර නිගයෝජය ගල්කම්  නි ඵැංකු ගිණුභට දදනිකල 

රැව් කිරීභ ඳශසු කරනු ලව් බාණ්ඩාගාර ගක්ල ගිණුම් ක්රභය ලැිදදියුණු කිරීභ / ලයාප්ත ත කිරීභ.  

 

 ආයතනික අරමුණු වාක්ාත් කර ගැනීභ වශා ලතත්තීයභය බාලයකින් යුක්තල නිධාරින්ගේ  කාර්ය 

වාධනය වශතික කරිනන් ගදඳාර්තගම්න්තුගේ නිධාරීන්ගේ ධාරිතා භට්ටභ ලර්ධනය කිරීභ. 

 

 ආයතනගේ අලයතාලයන් වපුරාලීභ ගඳරදැරිකරගගන ජාතික / අන්තර් ජාතික ප්රිනත භට්ටම් ඵා 

ගැනීභට ඳශසුලන ඳරිදි අදාෂ ප්රිනතීන් ආයතනික අලයතාලයන්ට ගැගඳන ගව වංගෝධනය 

කරිනන් ගදඳාර්තගම්න්තු කාර්යය ශ්රිතයන් / ක්රියාලලින් ප්රිනතිකරණය කිරීභ 

 

  

1.3   ප්රධාටං කට්යයයන් 
 බාණ්ඩාගාර මුදල් ප්රලාශ කෂභනාකරණය 

 ගගවීම් ඳද්ධතිය ශරශා බාණ්ඩාගාර අරමුදල් උඳගයෝජනය කිරීභ. 

 වියදම් ආයතනල අරමුදල් අලයතා තක්ගවේරු කර ප්රමුතතා භත අරමුදල් නිදශව් කිරීභ. 

 බාණ්ඩාගාර ඇඳකර නිකුත් කිරීභ. 

 රජගේ උඳණය අයකිරීභ වශ ඊට අදා බාණ්ඩාගාර  ගඳොත්ඳත් ඳලත්ලාගගන යාභ. 

 ගදඳාර්තගම්න්තුල ගලත ඳලරා ඇති ඵදු ගනොලන ආදායම් ශීර් 11 ක් යටගත් ආදායම් 

ඇව්තගම්න්තු කිරීභ, අගනකුත් අභාතයාංයන් ගදඳාර්තගම්න්තු විසින් ක  එකතු කිරීම්ද 

ඇතුත්ල ආදායම් ගිණුභ පිිබගය කිරිභ. 

 විගද් ආධාර ණය වශ ප්රදාන යටගත් ැගඵන මුදල් අදා ලයාඳතති ගලත නිකුත් කිරීභ වශා 

ඳශසුකම් වැසීභ. 

 විගද් ආධාර ගිණුම් තැීමගම් ක්රියාලලිය වශා ඳශසුකම් වැසීභ. 

 රාජය ණය ගැනීම් ශා ණය ගවේලා ගිණුම්ගත කිරීභ. 

 රජගේ ඵැංකු ගිණුම් වශ අග්රිභ ගිණුම් ආරම්බ කිරීභ/ඳලත්ලාගගන යාභ වශා ඵය දීභ ශා 

අධීක්ණය කිරීභ. 

 රාජය නිධාරීන්ගේ ගද්ඳ ණය ඇඳ ගයෝජනා ක්රභය ගභගශය වීභ.
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1.4   රීවිධාටං රනහං 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(අයලැය ක්රියාත්භක 
කිරීභ 1) 

(අයලැය ක්රියාත්භක 

කිරීභ 2) 

(විගද් ණය) 

 

අධයක් 
(විගද් ණය 1) 

 

 

(අයලැය ක්රියාත්භක 
කිරීභ 3) 

 

අධයක් 
(මුදල් ප්රලාශ 

කෂභනාකරණ) 

 

 

අධයක් 
(ගද්ශීය ණය) 

 

 

අධයක් 
(ගද්ශීය/ 
විගද්ශීය 

ප්රදාන) 

 

අධයක් 
(අරමුදල් 

ගභගශයුම් ශා 
ගිණුම්) 

 

අධයක් 
(ආදායම්) 

 

 

අතිගර්ක අධයක් ජනරාල් 
(රාජය ණය කෂභනාකරණ ශා 

ප්රතිවංව්කරණ) 
 

අතිගර්ක අධයක් ජනරාල් 
(මුදල් ප්රලාශ කෂභනාකරණ ශා 

ආදායම්) 
 
 

අධයක් 
(විගද් ණය 2) 

 

 

අධයක් 
(ඒකාඵද්ධ 
අරමුදල් 

කෂභනාකරණ) 

 

(අයලැය ක්රියාත්භක 

කිරීභ 4) 

 

අධයක් 
(උඳ ණය) 

 

 

 

(ඳාන) 

 

අතිගර්ක අධයක් ජනරාල් 
(ඒකාඵද්ධ අරමුදල් කෂභනාකරණ, 

ඳාන ශා ගිණුම්) 

 

අධායක්  නංංට් 
 

 

(වැඳයුම් ශා 
ගිණුම්) 

 

(ITMIS) 
(මුදල් ප්රලාශ 

කෂභනාකරණ) 

 

(ආදායම්) 

 

(ඒකාඵද්ධ අරමුදල් 
වැවඳුම්) 
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1.5 ඡදපට්යතඡසන්තුඡේ ප්රධාටං අී  

 ංටනය යය කමමංටකංය හට ප්රතිරීරකකංය අී ය 
 විගද් ණය 01 ඒකකය  

 විගද් ණය 02 ඒකකය 

 ගද්ශීය ණය ඒකකය 

 ගද්ශීය ශා විගද්ශීය ප්රදාන ඒකකය 

 

 මුද් ප්ර ටහ කමමංටකංය හට ආදටයස අී ය 
 මුදල් ප්රලාශ කෂභනාකරණ ඒකකය 

 ආදායම් ඒකකය 

 උඳණය ඒකකය 

 

 ඒකටබද්ධා අංමුද් කමමංටකංය, පටලං හට ගිණුස අී ය 
 ඒකාඵද්ධ අරමුදල් කෂභනාකරණ ඒකකය 

 අයලැය ක්රියාත්භක කිරීගම් අංක 01,02,03 වශ 04 අංයන් 

 අරමුදල් ගභගශයුම් ශා ගිණුම් ඒකකය 

 ඳාන ඒකකය 

 වැඳයුම් ශා ගිණුම් ඒකකය 
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03 පරිච්ඡේදය - 2020 ඡදරැසබ්ය 31 දිඡංන් අ රන් වූ  රං රඳහට  ං රමරකත මලය 

කට්යය රටධාංය 
 
3.1 මය කාර්ය වාධන ප්රකාය

 



7 
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3.4   මය ප්රකා වටශන් 
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3.5  ආදටයස එකතු කිරීඡස කට්යය රටධාංය 
    

      
     

රු.000   
ආදායම් 

වංගක්තය 
විව්තරය ආදායම් ඇව්තගම්න්තුල   

  
මුල්  

ඇව්තගම්න්තුල 
අලවන් 

ඇව්තගම්න්තුල 
වතය 

ආදායභ  

අලවාන ආදායම්  
ඇව්තගම්න්තුල % 

ගව* 

20.02.01.99 
රජගේ ලත්කම්ලලින් ැගඵන 
ආදායභ - කුලී -අගනකුත් කුලී 

          
8,800,000  

          
8,800,000  

         
8,554,677  

97.21 

20.02.02.01 ගඳොිබය - ණය දීභ 
          

5,500,000  
          

5,500,000  
         

5,783,027  
105.15 

20.02.02.99 ගඳොිබය - ගලනත් 
          

1,500,000  
          

1,500,000  
         

1,513,716  
100.91 

20.03.01.00 
විකුණුම් වශ ගාව්තු - 
ගදඳාර්තගම්න්තුභය විකිණීම් 

              
100,000  

              
100,000  

                
87,990  

87.99 

20.03.02.99 
විකුණුම් වශ ගාව්තු - 
ඳරිඳානාත්භක ගාව්තු ශා ගගවීම් 
විවිධ 

          
7,000,000  

          
7,000,000  

         
5,693,572  81.34 

20.03.03.02 
විකුණුම් වශ ගාව්තු - දඩමුදල් ශා 
රාජවන්තක කිරීම්- ගලනත් 

          
1,100,000  

          
1,100,000  

         
1,743,848  

158.53 

20.03.05.00 බාණ්ඩාගාර ඵැදුම්කර අධිබාරය 
          

5,000,000  
          

5,000,000  
         

5,535,928  
110.72 

20.03.99.00 
විකුණුම් වශ ගාව්තු - අනිකුත් 
ැීමම් 

          
8,500,000  

          
8,500,000  

       
11,700,713  

137.66 

20.05.99.00 
ලර්තන ඳැලරීම් - ජාතික ගොතරැයි 
භණ්ඩය ශා අගනකුත් ඳැලරුම් 

          
3,000,000  

          
3,000,000  

         
2,958,819  

98.63 

20.06.04.00 ණය ආඳසු අයකර ගැනීභ 
        

15,000,000  
       

15,000,000  
       

19,428,813  
129.53 

30.01.01.00 විගද්ශීය ප්රදානයන් 
          

8,000,000  
          

8,000,000  
         

5,348,419  
66.86 

      
  * 2020 ලර්ය වශා ලාර්ෂික අයලැය ගල්තනය  නියිනත ඳරිදි ඉදිරිඳත් ගනොවීභ භත වංගෝධිත  ආදායම් ඇව්තගම්න්තුල 

ඳාර්ලිගම්න්තුගේ අනුභත ගනොවීභ ගශේතුගලන්  ගභලැනි විා විචනයක් ගඳන්නුම්  කරයි. 
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3.6 ඡ න් කංං ලද ප්රතිපටදං පපඡය ගි කං ැැීමඡස කට්යය රටධාංය 
 

     Rs. 000 

ප්රතිපටදං  ්යැය 

ඡ න් කංං ලද ප්රතිපටදං 

තතය වියදම 

පපඡය ගි 

කංනු ලැබූ 

ප්රතිපටදං, 

අ රන් කංං 

ලද අ රටං 

ප්රතිපටදං 

ප්රමටයඡේ   

ඡලර 

මු් ප්රතිපටදංය අ රටං ප්රතිපටදංය 

විර්යනං පංත 

පුනරාලර්තන 
                                  
44,868,767.00 

                          
44,868,767.00 

                              
41,061,448.58 

                        
91.51 

මධන 
                                          
10,050.00  

                                  
10,050.00  

                                        
7,157.60  

                        
71.22  

ණය 
ගවේලාකරණ 

                                    
5,677,189.00  

                            
7,109,389.00  

                                
6,478,501.98  

                        
91.13  

පප එකතු  
                                  
50,556,006.00  

                          
51,988,206.00  

                              
47,547,108.16  

                        
91.46  

විඡ ේ  ීමති ඡරේ ට 

පුනරාලර්තන 
                                
965,149,119.00  

                        
965,149,119.00  

                            
940,207,994.20  97.42 

ණය 
ගවේලාකරණ 

                    
982,188,729.00  

                        
982,188,729.00  

                            
956,424,984.47  

                        
97.38  

පප එකතු  
                 

1,947,337,848.00  
                    

1,947,337,848.00  
             

1,896,632,978.67  
                        

97.40  

  

මුළු එකතු  
                 

1,997,893,854.00  
                    

1,999,326,054.00  
             

1,944,180,086.83  
            

97.24  

 

3.7  මු.ඡං. 208 ප්රකටං , ඡ ංත් අමටතයටී /ඡදපට්යතඡසන්තු ල නිඡය ජිතඡයකු ඡලර ඡමම  

ඡදපට්යතඡසන්තු න / දිරකත්රික් ඡ්කස කට්යයටලය / පමටත් රවට න ප්රදටංය කංං ලද ප්රතිපටදං 

      Rs. 000 

අනු 

අීකය 

ප්රතිපටදං ලද අමටතයටී ය / 

ඡදපට්යතඡසන්තු  

ප්රතිපටදංඡේ 

අංමුය 
ප්රතිපටදං 

  

තතය වියදම 

පපඡය ගී 

කං ැන්ංට 

ලද 

ප්රතිපටදං, 

ලබට දුන් 

අ රටං 

ප්රතිපටදං  ල 

  ඡලර 

  
මු් 

ප්රතිපටදං 

අ රටං 

ප්රතිපටදං 

  

නැත   
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3.8  මලය ඡං  ං  ත්කස  ට්යතට කිරීඡස කට්යය රටධාංය 

      
Rs. 000 

 ත්කස 

ඡක්තය 
ඡක්ත විරකතංය 

31.12.2020 දිංන 

වටණ්ඩ රමීක් ය 

 ට්යතට  අනු  ඡ ේ ය 

31.12.2020 

දිංන මලය 

තත්ත්  

 ට්යතට  අනු  

ඡ ේ ය 

ඉදිරිඡේ දී 

ගිණුසකංයයන 

නියමිත 

ප්රැතිය % 

ඡලර  ට්යතට 

කිරීම 

9151 ගගොඩනැගිලි ශා ලුශයන් 

                                                

-    

      

9152 යන්ගරෝඳකරණ 

                                  

38,103.47  

                                      

38,103.47  

                              

-    

             

100.00  

9153 ඉඩම් 

                                                

-    

                                                    

-    

                              

-    

  

9154 අව්ඳතය ලත්කම් 
                                                

-    

                                                    

-    

                              

-    

  

9155 ජීල විදයාත්භක ලත්කම් 

                                                

-    

                                                    

-    

                              

-    

  

9160 ගකරීගගන යන ලැඩ 

                                                

-    

                                                    

-    

                              

-    

  

9180 ඵදු ගදන ද ලත්කම් 

                                  

32,670.00  

                                      

32,670.00  

                              

-    

             

100.00  
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3.9 විගණකාධිඳතිලරයාගේ ලාර්තාල 
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04  පරිච්ඡේදය - කට්යය රටධාං ද්ය ක 

4.1  ආයතනගේ කාර්ය වාධන දර්ක (ක්රියාකාරි වැැව්භ භත ඳදනම්ල) 

විගේෂිත දර්ක 

අගප්ත ක්ෂිත නිභැවුගම් ප්රතිතයක් (%) 
ගව තතය නිභැවුභ 

100% -
90% 

75% - 
89% 

50% - 
74% 

ලාර්ෂික අක්මුදල් සීභාලන් තීරණය කිරීභ, එභ සීභාලන් අදාෂ 
රාජය ආයතන ගලත දැනුම් දීගම් ක්රියාලලිය නිභ කිරීගම් කාර්ය 
වාධන ප්රගතිගේ ප්රතිතය 
 

100%   

ඉශත ඳරිදි ගණනය කරන ද ලාර්ෂික අක් මුදල් සීභාලන් 
භාසිකල ශා කාර්තු ඳදනිනන් වංගෝධනය කර අදාෂ ආයතන 
ගලත දැනුම් දීගම් කාර්ය වාධන ප්රගතිගේ ප්රතිතය 

 

100%   

ගදඳාර්තගම්න්තුල විසින් භාසික, දරභාසික, අර්ධ ලාර්ෂික ශා 
ලාර්ෂිකල පිිබගය කරනු ඵන විගේ ගිණුම් වාරාංයන් 
චක්රගල්ත උඳගදව් ඳරිදි අදාෂ ආයතන ගලත නි්චිත දිනට ගශෝ 
එදිනට ගඳර ඉදිරිඳත් කිරීගම් ප්රගතිය ප්රතිතයක් ගව  
 

100%   

ඒකාඵද්ධ අරමුද කෂභනාකරණය කිරීභ මලික කර ගගන 
බාණ්ඩාගාරය විසින් මුදල් ලර්ය තුෂ ඳලත්ලනු ඵන 
බාණ්ඩාගාර මුදල් ප්රලාශ රැව්වීම් ගණන වශ එභ රැව්වීම් ලදී 
ගනු ඵන තීරණ ක්රියාත්භක කිරීගම් ප්රගතිය ප්රතිතයක් ගව 
 

100%   
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05   පරිච්ඡේදය - තිංරං රී ්යධාං අංමුණු (SDG) රපුංට ැැීමඡස කට්යය රටධාංය 

5.1  හඳුංට ැන්ංට ලද තිංරං රී ්යධාං අංමුණු දක් න්ං. 

 

5.2 පරිච්ඡේදය - තිංරං රී ්යධාං ඉලක්ක රපුංට ැැීමඡස නයග්රහය හට අභිඡය ැ රැඡකවින් විරකතං 

කංන්ං. 

තිරවර වංලර්ධන ලැඩ වටශන යටගත් ශදුනාගන්නා ද ඉශත ඉක්ක ගකොවිඩ් ලවංගත තත්ත්ලය භතද ලර්ය තුෂදී 

වාර්ථකල ඉ්ඨ කරගත් නමුදු ආර්ථික, ගද්ඳානික, වභාජීය, දනතික , තාක්ණික වශ ඳාරිවරික වාධක ලලින් 

ඳැන නගින අබයන්තර ශා ඵාහිර තත්ත්ලයන් රජගේ අරමුදල් ප්රලාශය ඳානය කරනු ඵන බාණ්ඩාගාර ගභගශයුම් 

ගදඳාර්තගම්න්තුලට අලගෝණය කර ගැනීභට සිදුලන ඵල නිරීක්ණය ගේ.  

 

 

 

 

 

ඉලක්ක/අංමුය ඉලක්ක නයග්රහය ද්ය ක 

ඡස දක් ට නයග්රහය ලබට 

ැැීමඡස ප්රැතිය 
0  - 

49  
50  - 

74  
75  -

100  
ලාර්ෂික අයලැය වතය 
අරමුදල් ගාඒභ වශ 
ගායාභ ඵලට ඳත් 
කරිනන් ඒකාඵද්ධ අරමුද 
කෂභනාකරණය කිරීභ 

අදා ඳාර්ලකරුලන්   වභඟ 

වාමුහිකත්ලගයන්/  
වම්ඵන්ධීකරණගයන්, 
ආර්ථිකල, කාර්යක්භ  ශා 
පදායීල බාණ්ඩාගාර 
අරමුදල් ප්රලාශය 
කෂභනාකරණය කිරීභ  

ලර්ය තුෂ ඳලත්ලන 
ද අරමුදල් ප්රලාශ 
රැව්වීම්  වංතයාල 
 
 
 

  

100% 

උඳණය ලට අදාෂ ණය 
ලාරික ශා  ගඳොළී නියිනත 
දිනට අයකර ගැනීභට 
කටයුතු කිරීභ  

අයවිය යුතු  සියළුභ ණය 
ලාරික ශා ගඳොළී මුදල් අයකර 
ගැනීභ 

ගදඳාර්තගම්න්තු 
ඇව්තගම්න්තුල අනුල 
අයකර ගත් ප්රතිතය 
 
 

  

105% 

වියදම් දැරීගම් ආයතන 
ලට නියිනත 
අධිකාරිගයන් නල ඵැංකු 
ගිණුම් ශා අග්රිභ ගිණුම් 
ආරම්බ කිරීභට නිසි 
අනුභැතිය ඵා දීභ ශා ඒලා 
අධීක්ණය කිරීභ  

නල ඵැංකු ගිණුම් ශා අග්රිභ 
ගිණුම් විලතත කිරීභට ඉදිරිඳත් 
කරනු ඵන සුදුසු ඉල්ලීම් 
වශා ඵය දීභ තශවුරු කර 
ගැනීභ 

ද අයදුම්ඳත් ලලින් 
අනුභත කරන ද 
අයදුම්ඳත් වංතයාල 
 
 
 

  

100% 

රජගේ නිධාරීන්ගේ ණය 
ඇඳකර ගයෝජනා ක්රභය 
යටගත් සුදුසුකම් ඵන 
සියළුභ රජගේ 
නිධාරීන්ගේ ගනොගගලා 
ඇති ණය ගේයන් පියවීභ 

සුදුසුකම් ඵන වශ  
වම්පූර්ණ කරන ද ණය   
අයඳුම්ඳර නියිනත 
ක්රියාලලිගයන් ඳසු වතියක් 
ඇතුෂත ගගලා නිභ කිරීභ 

වතියක් තුෂ නිරවුල් 
කරන ද අයදුම්ඳත් 
වංතයාගේ ප්රතිතය 
 
 

  

98% 
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06. පරිච්ඡේදය - මටං  රසපත් පැතිකඩ 

6.1 ඡරේ ක රීඛ්යට කමමංටකංයය (2020.12.31) 

 

භට්ටභ අනුභත ගවේලක වංතයාල ඳලතින ගවේලක වංතයාල ඇඵෑර්තු / 
(අතිරික්ත)** 

ගජය්ඨ 24 15 09 

තතතියික 01 01 - 

ද්විතියික 78 73 05 

ප්රාථිනක 20 19 01 

 

06.2 ** ආයතනගේ කාර්ය වාධනය උගදවා භානල වම්ඳත් හිඟය ගශෝ අතිරික්තයට ඵඳානු ැඵ ඇත්ගත් 

ගකගවේදැයි ගකටිගයන් වශන් කරන්න. 

අනුභත කාර්ය භණ්ඩයට වාගප්ත ක්ල තතය ගවේලක වංතයාල අ බ ඵැවින් පුරප්ත ඳා බ වංතයාල ඉශෂ යාභ නිවා 

ගදඳාර්තගම්න්තුල වතු භානල වම්ඳත උඳාය භාර්ගිකල අභිගප්රේරණය කරිනන් කෂභනාකරණය කර 

ගදඳාර්තගම්න්තු අරමුණු ෂඟා කර ගැනීභ වශා ඍජුලභ ශා දැිද ගව අභිගයෝගකාරී වීභ. 
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6.3 මටං  රසපත් රී ්යධාංය 

*ආයතනගේ කාර්ය වාධනය උගදවා පුහුණු ලැඩවටශන දායක ලන්ගන් ගකගවේ ද යන්න ගකටිගයන් ඳැශැදිලි 

කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

ලැඩවටශගන් නභ පුහුණ 

කරන ද 

ගවේලක 

වංතයාල 

ලැඩ 

වටශගන් 

කා 

සීභාල 

වභවථ් 

ආගයෝජනය 

ලැඩවටශගන් 

ව්ලබාලය 

(ගද්ශීය/විගද්ශීය) 

නිභැවුභ/ 

ඵා ගත් දැනුභ 

* ගද්ශීය 

(රු.) 

විගද්ශීය 

(ඇ.ගඩො.) 

වාර්ල ආර්ථික ප්රක්ගේඳණය වශ 

වි්ගල්ණය - ඉන්දියාල 

 

01 දින 06 - 240 විගද්ශීය 

ගදඳාර්තගම්න්තු 

නිධාරින් ගලත 

ඵා දුන් ගද්ශීය 

වශ විගද්ශීය 

පුහුණු භගින් 

උඳයාගත් දැනුභ, 

නිපුනතාලය, 

ඳපුරුද්ද, 

නයායාත්භකල 

ශා ප්රාගයෝගිකල 

කාර්ය වාධනය 

ඉශ නංලිනන් 

ආයතනික 

අරමුණු ඟා කර 

ගැනීභ වශා 

ගයදවීභ. 

රාජය අංගේ ණය වංතයාගල්තන 

පිිබඵ ජාතයන්තර මය අරමුදගල් 

පුහුණුල 

 

01 දින 05 - - භාර්ගගත 

ප්රතිඳත්ති වම්ඳාදක ඊ පුහුණුල  01 දින 08 - - භාර්ගගත 

 

රාජය  මය වි්ගල්ණය වශ මය 

ප්රක්ගේඳණය පිිබඵ ජාතයන්තර 

මය අරමුදගල් පුහුණු ලැඩවටශන 

 

04 දින 05 - - ගද්ශීය 

කාර්යා කෂභනාකරණය වශ 

ඳරිඳානය පිිබඵ වශතිකය 

 

01 දින 05 - - ගද්ශීය 

කනි්ඨ නිධාරීන් වශා එක්ගවල් 

පුහුණුල 

01 දින 02 - - ගද්ශීය 

ITMIS ලැඩවටශන ක්රියාලට වැංවීභ 

පිිබඵ ගදඳාර්තගම්න්තු නිධාරින් 

දැනුලත් කිරිභ / පුහුණු කිරීගම් 

ලැඩවටශන 

22 05 - - ගද්ශීය 
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07. පරිච්ඡේදය - අනුකූලතට  ට්යතට  

අංකය අදාෂ කර ගත යුතු අලයතාල අනුකතා 
තත්ත්ලය 
(අනුක ගේ/ 
අනුක 
ගනොගේ 

අනුක ගනොගේ 
නම් ඒ වශා 
ගකටි ඳැශැදිලි 
කිරීභ 

අනුක ගනොවීභ 
අනාගතගේ දී 
ලෂක්ලා ගැනීභට 
ගයෝජනා කරන 
නිරලදය තීරණ 
ක්රියාභාර්ග 

01 පහත රඳහන් මලය ප්රකට  / ගිණුස 

නියමිත දිංන ඉදිරිපත් ඡක න තිඡේ. 

   

1.1 ලාර්ෂික මය ප්රකා අනුක ගේ   

1.2 රාජය නිධාරින්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුභ අනුක ගේ   

1.3 ලයාඳාර ශා නි්ඳාදන අත්තිකාරම් ගිණුභ 
(ලාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්) 

අදාෂ ගනොගේ    

1.4 ගඵඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් අදාෂ ගනොගේ   

1.5 විගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් අදාෂ ගනොගේ   

1.6 ගලනත් අදාෂ ගනොගේ   

02 ඡප ත්පත් හට ඡ්ඛ්ං ංඩත්තු කිරිම 
(මු.ඡං. 445) 

   

2.1 රාජය ඳරිඳාන චක්රගල්ත 267/2018 
අනුල ව්ථාලර ලත්කම් ගල්තනය 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.2 පුද්ග ඳිදනිද ගල්තන / පුද්ග ඳිදනිද 
කාඩ්ඳත් යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන 
යාභ 

අනුක ගේ   

2.3 විගණන විභසුම් ගල්තනය යාලත්කාලීන 
කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.4 අබයන්තර විගණන ලාර්තා ගල්තනය 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.5 සියළුභ භාසික ගිණුම් වාරාං (CIGAS) 
පිිබගය කර නියිනත දිනට භශා 
බාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අනුක ගේ   

2.6 ගචක්ඳත් ශා මුදල් ඇණවුම් ගල්තනය 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.7 ඉන්ගලන්ට්රි ගල්තනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.8 ගතොග ගල්තනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.9 ශානි ඳා බ ගල්තනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.10 ඵැරකම්  ගල්තනය යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

2.11 උඳ ඳත්රිකා ගඳොත් ගල්තනය (GA-N20) 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

03 මලය පටලංය රඳහට කට්යයයන් 

අභිනිඡය නංය කිරීම (මු.ඡං. 135) 

   

3.1 මය ඵත ආයතනය තුෂ ඵත 
ඳලරා දී තිීමභ 

අනුක ගේ   
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3.2 මය ඵත ඳලරාදීභ පිිබඵ ආයතනය 
තුෂ දැනුලත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

3.3 වෑභ ගනුගදනුලක්භ නිධාරීන් 
ගදගදගනකු ගශෝ ඊට ලැිද වංතයාලක් 
ශරශා අනුභත ලන ඳරිදි ඵත ඳලරා දී 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

3.4 2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 
දරණ රාජය ගිණුම් චක්රගල්තය අනුල, 
රජගේ ඳිදඳත් භතදුකාංග ඳැගක්ජය 
බාවිතා කිරීගම් දී 
ගණකාධිකාරිලරයන්ගේ ඳානයට 
යටත්ල කටයුතු කිරීභ 

අනුක ගේ   

04  ට්යෂික රැලසුස රකරක කිරිම    
4.1 ලාර්ෂික ක්රියාකාරි වැැව්භ වකව් කිරීභ අනුක ගේ   

4.2 ලාර්ෂික ප්රවම්ඳාදන වැැව්භ වකව් 
කිරිභ 

අනුක ගේ   

4.3 ලාර්ෂික අබයන්තර විගණන වැැව්භ 
වකව් කිරිභ 

අනුක ගේ   

4.4 ලාර්ෂික ඇව්තගම්න්තුල වකව් ගකොට 
ජාතික අයලැය ගදඳාර්තගම්න්තුලට 

(NBD) නියිනත දිනට ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අනුක ගේ   

4.5 ලාර්ෂික මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය නියිනත 
දිනට බාණ්ඩාගාර ගභගශයුම් 
ගදඳාර්තගම්න්තුලට ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

05 විගණන විභසුම්    

5.1 විගණකාධිඳතිලරයා විසින් නියභ ගකොට 
ඇති දිනට, සියළුභ විගණන විභසුම්ලට 
පිිබතුරු ඵා දී තිීමභ 

අනුක ගේ   

06 අවයන්තං විැයංය    
6.1 මු.ගර. 134(2), DMA/1-2019 අනුල, 

ලවර ආරම්බගේ දී විගණකාධිඳතිලරයා 
වභඟ වාකච්ඡා කිරීගභන් අනතුරුල, 
අබයන්තර විගණන වැැවභ් වකව් 
කිරිභ 

අනුක ගේ   

6.2 වෑභ අබයන්තර විගණන ලාර්තාලකටභ 
භාවයක කායක් තුෂ දී පිිබතුරු වඳයා 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

6.3 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන 
ලාර්තාල පිටඳත් කෂභනාකරණ 
විගණන ගදඳාර්තගම්න්තලට ඉදිරිඳත් 
කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

6.4 මුදල් ගරගුාසි 134(3) ප්රකාරල, සියලුභ 
අබයන්තර විගණන ලාර්තාල පිටඳත් 
විගණකාධිඳතිලරයාට ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

07 විැයං හට කමමංටකංය කමිටු    

7.1 DMA  චක්රගල්ත 1-2019 අනුල, අලභ 
ලගයන් විගණන ශා කෂභනාකරණ 
කිනටු 04 ක් ලත් අදාෂ ලර්ය තුෂ 
ඳලත්ලාගගන තිීමභ 

අනුක ගේ   
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08  ත්කස කමමංටකංයය    
8.1 අංක 01/2017 දරණ ලත්කම් 

කෂභනාකරණ චක්රගල්තගේ 07 ලන 
ඳරිච්ගේදය අනුල, ලත්කම් ිනෂ දී ගැනීම් 
ශා අඳශරණය කිරීම් පිිබඵ ගතොරතුරු 
ගකොම්ප්ත ගරෝර් ජනරාල් කාර්යාය 
ගලත ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

8.2 ඉශත වශන් චක්රගල්තගේ 13 ලන 
ඳරිච්ගේදය ප්රකාරල, එභ චක්රගල්තගේ 
විධිවිධාන ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධීකරණය වශා සුදුසු 
වම්ඵන්ධතා නිධාරිගයකු ඳත්කර එභ 
නිධාරියා පිිබඵ ගතොරතුරු 
ගකොම්ප්ත ගරෝර් ජනරාල් කාර්යායට 
ලාර්තාකර තිීමභ 

අනුක ගේ   

8.3 රාජය මුදල් චක්රගල්ත අංක 05/2016 
අනුල, බාණ්ඩ වමීක්ණ ඳලත්ලා අදාෂ 
ලාර්තා නියිනත දිනට 
විගණකාධිඳතිලරයා ගලත ඉදිරිඳත් කර 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

8.4 ලාර්ෂික බාණ්ඩ වමීක්ණගයන් 
අනාලරණය ව අතිරික්ත, ඌණතා ශා 
ගලනත් නිර්ගද් චක්රගල්තගේ වශන් 
කාය තුෂ සිදු ගකොට තිීමභ 

අනුක ගේ   

8.5 ගර්භිත බාණ්ඩ අඳශරණය කිරීභ මු.ගර. 
772 අනුල සිදු කිරිභ 

අනුක ගේ   

09  ටහං කමමංටකංයය    
9.1 වංචිත ලාශන වශා දදනික ධාලන 

වටශන් ශා භාසික වාරාං ලාර්තා වකව් 
ගකොට නියිනත දිනට විගණකාධිඳති 
ගලත ඉදිරිඳත් කිරීභ 

අනුක ගේ   

9.2 ලාශන ගර්භිත වී භාව 06 කට ලඩා අ බ 
කායක දී අඳශරණය කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

9.3 ලාශන ගොේ ගඳොත් ඳලත්ලා ගනිිනන් 
ඒලා යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන 
යාභ 

අනුක ගේ   

9.4 වෑභ ලාශන අනතුරක් වම්ඵන්ධගයන්භ 
මු.ගර. 103,104,109 ශා 110 ප්රකාරල 
කටයුතු කිරීභ 

අනුක ගේ    

9.5 2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරණ 
රාජය ඳරිඳාන චක්රගල්තගේ 3.1 
ගේදගේ වශන් විධිවිධාන ප්රකාරල, 
ලාශගනල ඉන්ධන දශනය වීභ නැලත 
ඳරීක්ා කිරීභ 

අනුක ගේ   

9.6 කල්ඵදු කා සීභාගලන් අනතුරුල, ඵදු 
ලාශන ගොේ ගඳොත් ල වම්පුර්ණ 
අයිතිය ඳලරා ගගන තිීමභ 

අදා  ගනොගේ   

10 බැීකු ගිණුස කමමංටකංයය    

10.1 නියිනත දිනට ඵැංකු වැවඳුම් ප්රකා 
පිිබගයෂ කර වශතික කර ඒලා 
විගණනය වශා ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   
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10.2 වභාගෝචිත ලර්ගේ දී ගශෝ ඊට ගඳර 
ලර්ල සිට ඉදිරියට රැගගන ආ අක්රිය 
ඵැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබිභ 

අනුක ගේ   

10.3 ඵැංකු වැවඳුම් ප්රකාලලින් අනාලරණය 
ව ශා ගැපුම් කෂ යුතුල තිබූ ගේ 
වම්ඵන්ධගයන් මුදල් ගරගුාසි ප්රකාරල 
කටයුතු ගකොට එභ ගේ භාවයක 
කායත් ඇතුෂත නිරවුල් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

11 ප්රතිපටදං පපඡය නංය    

11.1 වවා තිබූ ප්රතිඳාදන ඒලාගේ සීභාල 
ඉක්භලා ගනොයන ඳරිදි වියදින දැරීභ 

අනුක ගේ   

11.2 මු.ගර. 94(1) ප්රකාරල, වවන ද 
ප්රතිඳාදනගයන් උඳගයෝජනය කෂ ඳසු 
ලර් අලවානගේ දී ඉතිරි ප්රතිඳාදන සීභාල 
ගනොඉක්භලන ඳරිදි ඵැරකම්ලට එෂඹීභ 

අනුක ගේ   

12 ංනඡේ නිලධාටරින්ඡේ අත්තිකටංස ගිණුම    

12.1 සීභාලන්ලට අනුක වීභ අනුක ගේ   

12.2 හිඟහිටි ණය ගශේ පිිබඵ කා 
වි්ගල්ණයක් සිදු කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

12.3 ලර්යකට ලැිද කායක සිට ඳැලත එන 
හිඟහිටි ණය ගේ නිරවුල් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

13 ගඳොදු තැන්ඳත් ගිණුභ    

13.1 කල් ඉකුත් ව තැන්ඳතු වම්ඵන්ධගයන් 
මු.ගර. 571 ප්රකාරල කටයුතු කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

13.2 ගඳොදු තැන්ඳතු වශා ලන ඳාන ගිණුභ 
යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

14 අග්රිම ගිණුම    

14.1 වභාගෝචිත ලර්ය අලවානගේ දී මුදල් 
ගඳොගත් ගේය බාණ්ඩාගාර ගභගශයුම් 
ගදඳාර්තගම්න්තුලට ගප්රේණය කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

14.2 මු.ගර. 371 ප්රකාරල නිකුත් කෂ 
තත්කාර්ය අතුරු අග්රිභ, එභ කාර්යය 
අලවන් වී භාවයක් ඇතුෂත නිරවුල් කර 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

14.3 මු.ගර. 371 ප්රකාරල අනුභත සීභාල 
ඉක්භලා ගනොයන ඳරිදි තත්කාර්ය අතුරු 
අග්රිභ නිකුත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

14.4 අග්රිභ ගිණුගම් ගේය, බාණ්ඩාගාරගේ 
ගඳොත් වභඟ භාසිකල වැවඳුම් කිරීභ 

අනුක ගේ   

15 ආදටයස ගිණුම    

15.1 අදාෂ ගරගුාසි ලට අනුකල, රැව් 
කෂ ආදායගභන් ආඳසු ගගවීම් සිදු ගකොට 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

15.2 රැව්කර තිබූ ආදායම්, තැන්ඳතු ගිණුභට 
ඵැර ගනොගකොට ඍජුලභ ආදායභට ඵැර 
කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

15.3 මු.ගර. 176 අනුල හිඟ ආදායම් ලාර්තා 
විගණකාධිඳතිලරයා ගලත ඉදිරිඳත් කර 
තිබිභ 

අනුක ගේ   
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16 මටං  රසපත් කමමයටකංයය    

16.1 අනුභත කාර්ය භණ්ඩ සීභාල තුෂ 
කාර්ය භණ්ඩය ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

16.2 කාර්ය භණ්ඩගේ සියළුභ වාභාජිකයන් 
ගලත රාජකාරි ැයිව්තු ලිඛිතල ඵා දී 
තිීමභ 

අනුක ගේ   

16.3 20.09.2017 දිනැති MSD චක්ර ගල්ත අංක 
04/2017 ප්රකාරල සියලුභ ලාර්තා 
කෂභනාකරණ ගවේලා ගදඳාර්තගම්න්තුල 
ගලත ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

17 භශජනයා ගලත ගතොරතුරු ඵාදීභ    

17.1 ගතොරතුරු දැන ගැනීගම් ඳනත ශා 
ගරගුාසි ප්රකාරල ගතොරතුරු 
නිධාරිගයකු ඳත්ගකොට ගතොරතුරු ඵා 
දීගම් ගල්තනයක් යාලත්කාලීන කර 
ඳලත්ලාගගන යාභ 

අනුක ගේ   

17.2 ආයතනය පිිබඵ ගතොරතුරු එහි ගලබ් 
අඩවිය ශරශා ඵා දී තිගඵන අතර, ගලබ් 
අඩවිය ශරශා ගශෝ විකල්ඳ භාර්ග ශරශා 
ආයතනය පිිබඵ භශජනයාගේ 
ප්රංවා/ගචෝදනා ඳෂ කිරිභට ඳශසුකම් 
වවා තිීමභ 

අදා ගනොගේ   

17.3 ගතොරතුරු දැන ගැනීගම් ඳනගත් 08 ලන 
ශා 10 ලන ලගන්ති ප්රකාරල ලවරකට 
ගදලතාලක් ගශෝ ලවරකට ලරක් ලාර්තා 
ඉදිරිඳත් කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

18 පුං ැසි ප්රඥප්තතිය ක්රියටත්මක කිරිම    

18.1 අංක 05/2008 ශා 05/2018(1) දරණ 
රාජය ඳරිඳාන ශා කෂභනාකරණ 
අභාතයාං චක්ර ගල්ත අනුල පුරලැසි / 
ගවේලාාභී ප්රඥපප්ත තියක් වම්ඳාදනය ගකොට 
ක්රියාත්භක කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

18.2 එභ චක්රගල්තගේ 2.3 ගේදය ඳරිදි, 
පුරලැසි / ගවේලාාභී ප්රඥපප්ත තිය 
වම්ඳාදනය කිරීභ ශා ක්රියාත්භක කිරීගම් 
කටයුතු අධීක්ණය කිරීභ ශා ඇගයීභ 
වශා ආයතන විසින් ක්රභගේදයක් වකව් 
ගකොට තිීමභ 

අනුක ගේ   

19 මටං  රසපත් රැලැරකම රසපටදංය 

කිරිම 

   

19.1 2018.01.24 දිනැති රාජය ඳරිඳාන 
චක්රගල්ත අංක 02/2018 හි ඇමුණුභ 02 
ආකතතිය ඳදනම් කරගගන භානල 
වම්ඳත් වැැවභ්ක් වකව් ගකොට තිීමභ 

 අනුක ගේ 

  

19.2 කාර්ය භණ්ඩගේ වෑභ වාභාජිකගයකු 
වශාභ ලර්යකට අලභ ලගයන් ඳැය 
12 කට ගනොඅ බ පුහුණු අලව්ථාලක් ඉශත 
වශන් භානල වම්ඳත් වැැව්භ තුෂ 
තශවුරු ගකොට තිීමභ 

අනුක ගේ   
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19.3 ඉශත වශන් චක්රගල්තගේ ඇමුණුභ 01 
හි දැක්ගලන ආකතතිය ඳදනම් කරගගන 
වභව්ත කාර්ය භණ්ඩය වශාභ 
ලාර්ෂික කාර්ය වාධන ගිවිසුම් අත්වන් 
කර තිීමභ 

අනුක ගේ   

19.4 ඉශත චක්රගල්තගේ 6.5 ගේදය ප්රකාරල 
භානල වම්ඳත් වංලර්ධන වැැව්භ 
පිිබගයෂ කිරීභ, ධාරිතා වංලර්ධන 
ලැඩවටශන් වංලර්ධනය කිරීභ, නිපුණතා 
වංලර්ධන ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරිභ 
පිිබඵ ලගකීම් ඳලරා ගජය්ඨ 
නිධාරිගයකු ඳත්ගකොට තිීමභ  

අනුක ගේ   

20 විැයං ඡේද  ලන ප්රතිාටං දැක්මේම    

20.1 ඉකුත් ලර් වශා විගණකාධිඳති විසින් 
නිකුත් කෂ විගණන ගේද භඟින් ගඳන්ලා 
දී ඇති අ බඳා බ නිලැරදි ගකොට තිීමභ 

අනුක ගේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2020 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j 
nrayhw;Wif mwpf;if 

 

 

 
jpiwNrup nraw;ghLfs; jpizf;fsk; 

nrytpdj; jiyg;G : 249 

 

 

 

 

 
 



 cs;slf;fk; 

gf;fk; 

mj;jpahak; 01- epWtdj;jpd; tpguk; / epiwNtw;Wg; nghopg;G 

1.1 mwpKfk;           1 
1.2 epWtdj;jpd; JhuNehf;F> gzpf;$w;W> Fwpf;Nfhs;     1 
1.3 gpujhd nraw;ghLfs;         2 
1.4 epWtd tpsf;fg;glk;         3 

1.5 mikr;rpd; fPOs;s jpizf;fsq;fs; /  jpizf;fsj;jpd; gpujhd  
gpupTfs; /  khtl;l nrayfj;jpd; gpuNjr nrayfq;fs;    4 

mj;jpahak; 02 -Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F 5-6 

mj;jpahak; 03- tUlj;jpd; epjpr; nrayhw;Wif 

3.1 epjpr; nrayhw;Wif $w;W        7 

3.2 epjp epiyik njhlu;ghd $w;W       8 

3.3 epjpg; gha;r;ry; $w;W         9 

3.4 epjpf; $w;Wf; Fwpg;G                                            10 

3.5 tUkhd Nrfupg;G njhlu;ghd nrayhw;Wif      11 

3.6 Ntwhf;fg;gl;l xJf;fPl;Lg; gad;ghl;bd; nrayhw;Wif    12 

3.7 ep;.gp;.208 ,;w;F mika NtW mikr;R> jpizf;fsq;fspd;                  

Kftuhf ,j; jpizf;fsj;jpw;F  /  khtl;l nrayfk;  /  khfhz  

rigf;F ifaspf;fg;gl;l xJf;fPL       12 

3.8 %yjdky;yhr; nrhj;J mwpf;ifapd; nrayhw;Wif      13 

3.9 fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if                                 13 

mj;jpahak; 04- nrayhw;Wifr; Rl;bfs; 

4.1 epWtdj;jpd; nrayhw;Wif Rl;b 

(nrayhw;Wif jpl;lj;jpw;F mikthf)       14 

mj;jpahak; 05- Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG) milAk;  
 nrayhw;Wif 

 
5.1 ,dq;fhzg;gl;l Fwpg;gpl;l Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis  

(SGD) mile;J nfhs;tjw;fhd nrayhw;Wif     15 
5.2 Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; milTfs; kw;Wk; rthy;fs;   15 

mj;jpahak; 06- kdpj ts tpguk; 

6.1 gjtpazp Kfhikj;Jtk;        16 
 
6.2 epWtdj;jpd; nrayhw;Wifiaapd; mbg;gilapy; kdpj ts  

gw;whf;Fiw my;yJ kpif tpisTfs;      16 
6.3 kdpj ts mgptpUj;jp         17 
 
mj;jpahak; 07- ,zf;fg;ghl;L mwpf;if           17-25 
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mj;jpahahk; 01 

 

1.1 mwpKfk; 
jpiwNrupj; nraw;ghLfs; jpizf;fskhdJ jpul;L epjpak; (jpiwNrup fhRg; gha;r;ry;) > 
nghJg;gL fld; vd;gtw;wpd; KfhikAld; njhlu;Gila tplaq;fisf; ifahs;tjw;fhd 
tpidj;jpwd; kpf;f epWtdf; fl;likg;nghd;iw cUthf;Fk; Nehf;fpy; 2004 [_iy 28 Me; 
jpfjp jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;Nehf;if epiwNtw;Wk; Kaw;rpahf> Njrpa tuT nryTj; 
jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; kjpg;gplg;gl;l tUkhdk; kw;Wk; nrytpdq;fis njhopw;ghl;L 
uPjpahd fhR cl;gha;r;ryhfTk; ntspg;gha;r;ryhfTk; khw;WtJld; fld;fSlhf 
epjpaplg;gl Ntz;ba tuTnryTj; jpl;lg; gw;whf;Fiwfis milahsk; fhZk; gzpia 
jpiwNrupr; nraw;ghl;L jpizf;fsk; Nkw;nfhs;fpd;wJ. ,j;jpizf;fsj;jpd; nghJg; 
gLfld; Kfhikj; njhopw;ghl;by; murhq;fj;jpd; rhu;gpy; gLfld; Nrit kw;Wk; 
mwpf;ifg;gLj;jy; vd;gdTk; cs;slf;fg;gLfpwJ. 
 
 

1.2 epWtdj;jpd; JhuNehf;F> gzpf;$w;W> Fwpf;Nfhs; 

JhuNehf;F 

'njd;dhrpag; gpuhe;jpaj;jpy; kpfr; rpwe;j murhq;f epjp Kfhikahsuhfj; jpfo;jy;" 
 
 

gzpf;$w;W 

'jpul;L epjpaj;jpw;Fk; Vida jpiwNrup epjpaq;fSf;Fk; nrhe;jkhd epjpfisf; 
ifahs;tjpy; tpidj;jpwidAk; rpf;fdj;ijAk; ghJfhg;igAk; 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhfTk; ntspehl;Lf; fld;ngWiffs; cs;spl;l epjpf; fzf;fPl;Lf;F 
jiyikj;Jtk; toq;Fk; mNjNtis murhq;f nrytpdq;fis murpiwj; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; fld;ngWif epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F Vw;w tifapy; tiuaWg;gjw;fhfTk; 
mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLjy;." 

 
 

Fwpf;Nfhs;fs; 

 rl;lg;gb jpiwNrup fhRg; gha;r;ry; Kfhikj;Jtj;jpDs; midj;J mur nryT 
epWtdq;fSf;Fk; Njitahd epjpia toq;Ftjd; Kyk; tUlhe;j Njrpa tuT 
nryTj;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;j cjTjy;. 

 ntspehl;L epjpAldhd fUj;jpl;lq;fSf;fhf jpiwNrup kl;lj;jpy; epjpfisg; 
gfpu;e;jspj;jy; kw;Wk; mwpf;ifaplYf;fhd trjpfis toq;fy;. 

 mur tUkhdk; cl;gl rfy fpilg;gdTfisAk;  jpiwNrup gpujpr; nrayhsu; 
cj;jpNahfG+u;t tq;fpf; fzf;fpw;F ehshe;jk; Nrfupj;jiy ,yFgLj;Jtjw;fhf 
jpiwNrup jdpf; fzf;F Kiwikia tpupT nra;jy;  / gutyhf;Fjy;. 

 epWtd Nehf;if Mjhukhff; nfhs;tjw;fhf njhopy;kaj;Jldhd Copau;fspd; 
nraw;wpwid rhd;WgLj;jp jpizf;fs Copau;fspd; nraw;wpwid tpUj;jp nra;jy;. 

 epWtdj;jpd; Njitg;ghLfis epiwNtw;Wtjw;fhf Njrpa / ru;tNjr 
juepu;zaj;ij ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,yFthFk; nghUl;L cupa juepu;zak; 
epWtdj;jpd; Njitg;ghLfSf;F nghUe;Jk; tifapy; khw;wpaikf;fg;gl;L 
jpizf;fsj;jpd; gzpfs; /  nraw;ghLfs; jug;gLj;jy;. 
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1.3 gpujhd nraw;ghLfs; 

 
 jpiwNrupapd; fhRg; gha;r;ry; Kfhik 
 nfhLg;gdT Kiwapd; Clhf jpiwNrup epjpfisg; gfpu;e;jspj;jy; 
 nrytPl;L Kftufq;fSf;fhd epjpfis kjpg;gPL nra;jy;> 

Kd;Dupikg;gLj;jy;>tpLtpj;jy;. 
 jpiwNrup cj;juthjq;fis toq;Fjy; 
 murhq;fj;jpd; fld; toq;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fSld; njhlu;Gila epjpg; 

gha;r;ry;fisg; Ngzp tUjy;  
 ,j;jpizf;fsj;jplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;s tupay;yh tUkhdj; 

jiyg;Gf;fSf;fhd kjpg;gPL> Nrfupg;G kw;Wk; fzf;fPL 
 ntspehl;L cjtpf; fld;fs; kw;Wk; ed;nfhilfspd; fPohd epjpfspd; 

tpLtpg;Gf;fhd Vw;ghLfis nra;jy;. 
 ntspehl;L cjtpr; nraw;jpl;lq;fspd; fzf;fPl;Lf;fhd trjp Vw;ghLfisr; 

nra;jy;. 
 murhq;fj;jpd; fld; ngWiffs; kw;Wk; gLfld; NritfSf;fhd fzf;fPL. 
 murhq;fj;jpd; tq;fpf; fzf;FfSf;Fk; fl;Lepjpf; fzf;FfSf;Fk; 

mjpfhukspj;jYk; mtw;iw Nkw;ghu;it nra;jYk;. 
 murhq;f cj;jpNahfj;ju; cj;juthjj; jpl;lj;ij ,af;Fjy;. 
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1.4 epWtdf; fl;likg;G 

 

 

   

 

      

 

  

   

        

  

 

  

 

 

                                

 

   

 

 

gzpg;ghsu; ehafk; 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; (mur 
fld;Kfhikj;Jtk; kw;Wk; kWrPuikg;Gf;fs;) 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; (jpul;ba epjpa 
Kfhik>>epu;thfk; kw;Wk; epjp) 

 

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; (fhRg; gha;r;ry; 
Kfhik kw;Wk; tUkhdk;) 

 

gzpg;ghsu; 
(ntspehl;L 
gLfld; 1) 

 

gzpg;ghsu; 
(ntspehl;Lg; 
gLfld;-2) 

 

 

gzpg;ghsu; 
(cs;ehl;Lg; 
gLfld;) 

 

gzpg;ghsu; 
(ntspehl;L 
kw;Wk; 

cs;ehl;L 
ed;nfhil) 

gzpg;ghsu; 
(jpul;ba epjp 
Kfhik) 

gzpg;ghsu; 
(epjpr; 

nraw;ghLfs; 
kw;Wk; 
fzf;F 

gzpg;ghsu; 
(tUkhdk;) 

gzpg;ghsu; 
(fhRg; 
gha;r;ry; 
Kfhik) 

gzpg;ghsu; 
(cgfld;) 

g.p.g/c..g  
(tuT 
nryTj; 
jpl;l 

mKyhf
fk; 1) 

g.p.g/c..g  
(ntspeh
l;Lf; 
fld; 
cjtp) 

g.p.g/c..g  

(ITMIS) 

g.p.g/c..g  
(tuT 
nryTj; 
jpl;l 

mKyhf;
fk;  2) 

g.p.g/c..g  
(tuT 
nryTj; 
jpl;l 

mKyhf;
fk;  3) 

g.p.g/c..g  
(tuT 
nryTj; 
jpl;l 

mKyhf;f
k; 4) 

g.p.g/c..g  
(nghJ 
epjp 

,zf;fk;) 

 

g.p.g/c..g  
(epu;thfk;) 

 

g.p.g/c..g  
(toq;fy; 
kw;Wk; 
fzf;fPL 

 

g.p.g/c..g  
(tUkhdk;) 

 

g.p.g/c..g  
(fhRg; 
gha;r;ry; 
Kfhik
j;Jtk;) 

epu;thf 
cj;jpNahfj;ju; 
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1.5 jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa gpupTfs;  
 
 

 mur fld; Kfhikj;Jk; kw;Wk; kWrPuikg;G; gpupT 
 ntspehl;Lf; fld; myF 01 
 ntspehl;Lf; fld; myF 02 
 cs;ehl;Lf; fld; myF 
 cs;ehl;L kw;Wk;  ntspehl;L khdpa myF 

 
 

 fhRg; gha;r;ry; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; tUkhdg; gpupT 
 fhRg; gha;r;ry; Kfhikj;Jt myF 
 tUkhd myF  
 cg fld; myF 

 
 

 nghJ epjp Kfhikj;Jtk; > epu;thfk; kw;Wk; fzf;F gpupT 
 nghJ epjp Kfhikj;Jt myF 

 tuT nryTj; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jk; gpupTfs; 01 ,02 ,03 kw;Wk; 04 

 epjpr; nraw;ghL kw;Wk; fzf;F myF 
 epu;thf myF 
 toq;fy;fs; kw;Wk; fzf;Ffs; myF 
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mj;jpahahk; 02 Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjpu;fhy ,yf;F 

tpNrl milTfs ;> rthy;fs;  kw;Wk; vjpu;fhy Nehf;F 

 

 tpNrl milTfs; 
 

I. mur fzf;Ffs; FOtpd; %yk; elhj;jg;gLfpd;w 2016 Mk; tUlj;jpw;fhd 
nrayhw;Wif Muha;T epfo;r;rpj;  jpl;lj;jpd; jpizf;fs tifaPl;bd; fPo; 100% 
nrayhw;Wifia mile;J nfhz;L  ,yq;ifapy;  Kjyplj;ijg; ngw;W jq;fg; 
gjf;fj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lik. 
 

II. mur fzf;Ffs; FOtpd; %yk; elhj;jg;gLfpd;w 2017 Mk; tUlj;jpw;fhd 
nrayhw;Wif Muha;T epfo;r;rpj;  jpl;lj;jpd; jpizf;fs tifaPl;bd; fPo; 100% 
nrayhw;Wifia mile;J nfhz;L  ,yq;ifapy;  Kjyplj;ijg; ngw;W jq;fg; 
gjf;fj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lik. 

 

III. mur fzf;Ffs; FOtpd; %yk; elhj;jg;gLfpd;w 2018 Mk; tUlj;jpw;fhd 
nrayhw;Wif Muha;T epfo;r;rpj;  jpl;lj;jpd; jpizf;fs tifaPl;bd; fPo; cau; 
nrayhw;Wif kl;lj;jpid mile;jik. 

 

IV. 2018 Mk; Mz;L tUlj;jpy; jpizf;fsj;jpd; epjp nrayhw;Wifapd; mbg;gilapy; 
cz;ikahd kw;Wk; epahakhd fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;ij fzf;fha;thsu;; 
ehafj;jplkpUe;J ngWjy;. 

 
V. 2019 Mk; Mz;L tUlj;jpy; jpizf;fsj;jpd; epjp nrayhw;Wifapd; mbg;gilapy; 

cz;ikahd kw;Wk epahakhd fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;ij; fzf;fha;thsu;; 
ehafj;jplkpUe;J ngWjy;. 

 
VI. nfhtpl; R+o;epiyf;F Kfk; nfhLf;Fk; tifapy; TFMS epfo;r;rpj;jpl;lj;jpidg; 

gad;gLj;Jfpd;w cj;jpNahfj;ju;fSf;F tPl;by; ,Ue;J Ntiy nra;Ak; tifapy; 
epfo;epiy Kiwikapd; fPo; jpizf;fsj;jpy; gad;gLj;jg;gLfpd;w “jpiwNrup epjp 

Kfhikj;Jt Kiwikia” Nkk;gLj;jy;. 
 

VII. xUq;fpize;j jpiwNrup Kfhikj;Jt jfty; Kiwik (ITMIS) Clhf 2020 ,y; 
mikr;Rf;fs;> kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;F fl;Lepjp; toq;fy; nraw;ghL 
Muk;gpf;fg;gl;lik. 

 

rthy;fs; 

I. rk nraw;wpwDld; $ba tya ehLfs; %yk; ,dq;fhzg;gl;l jpiwNrup kWrPuikg;G 

kw;Wk; jfty; njhopy;El;g Kiwik fhuzkhf ,e;ehl;bw;F Vw;gLfpd;w tpisTfs; 

 

II. cgha kl;lj;jpy; cj;jpNahfj;ju; cs;spl;l jpizf;fsj;jpd; rfy 

cj;jpNahfj;ju;fSk; tUlhe;j ,lkhw;wj;jpw;F mikthf ehL jOtpa Nritf;F 

kw;Wk; ,ize;j NritfSf;F cupa cj;jpNahfj;ju;fshdik. 

 
III. Nghjpasthd njhopy;rhu; jpwDld; $ba gjtp epiy cj;jpNahfj;ju;fspd; 

gw;whf;Fiw. 
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IV. nfhtpl;njhw;W #o;epiyapd;; jhf;fkhdJ KO nghUshjhuk; kl;Lkpd;wp jpizf;fs 
nraw;ghLfspYk; ghjpg;ig Vw;gLj;jpaJ. 
 

vjpu;fhy ,yf;F  
 

I. ITMIS epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid Kw;W KOjhf mKyhf;Fjy;. 
 

II. Njrpa / ru;tNjr mstpy; jpiwNrup epjp Kfhikj;Jtj;jpid juepu;zaj;jpd; 

mbg;gilapy; NgZjy;. 

 
III. gy;fiyf;fofq;fs; cs;spl;l gy;NtW mur epWtdq;fs; %yk; elhj;jg;gLfpd;w 

epjpaq;fSf;F cupa cj;jpNahfG+u;t fzf;Ffs; midj;jpidAk; jpiwNrup jdpf; 

fzf;F Kiwikapd; fPo; xd;W jpul;ly;. 

 

 

 

 
vr;.rP.B.vy;.rpy;th 

gzpg;ghsu; ehafk; 

jpiwNrup nraw;ghLfs; jpizf;fsk; 
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3.4 epjpf; $w;W Fwpg;G 
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3.5 tUkhdk; jpul;lypd; nrayhw;Wif 
     &.000 

 
tUkhd 
tif 
 

tUkhd tifapd; tpguk; tUkhd kjpg;gPL Nru;f;fg;gl; tUkhdk; 

 
 

 mry; kjpg;gPL ,Wjp 
kjpg;gPL 

msT 
(&gha;) 

,Wjp 
tUkhd 
kjpg;gPL % 
Mf * 

20.02.01.99 
 

gpw thlif 
          8,800,000  

          
8,800,000  

         
8,554,677  

97.21 

20.02.02.01 
 
 

tl;b- fld;toq;fy; 
          5,500,000  

          
5,500,000  

         
5,783,027  105.15 

20.02.02.99 
 
 

tl;b-gpw 
          1,500,000  

          
1,500,000  

         
1,513,716  100.91 

20.03.01.00 
 
 

tpw;gid fl;lzq;fs;;; 
jpizf;fs tpw;gidfs;              100,000  

              
100,000  

                
87,990  87.99 

20.03.02.99 
 
 

tpw;gid fl;lzq;fs; 
epu;thf fl;lzq;fs; -gpw           7,000,000  

          
7,000,000  

         
5,693,572  81.34 

20.03.03.02 
 
 

tpw;gid fl;lzq;fs; 
jz;lg;gzq;fs; kw;Wk; 
mwtPLfs;; - gpw 

          1,100,000  
          

1,100,000  
         

1,743,848  158.53 

20.03.05.00 
 
 

tpw;gid fl;lzq;fs; 
jpiwNrup gpizf; 
$Ljy; fl;lzq;fs; 

          5,000,000  
          

5,000,000  
         

5,535,928  110.72 

20.03.99.00 
 
 

tpw;gid fl;lzq;fs;;; 
gpw           8,500,000  

          
8,500,000  

       
11,700,713  137.66 

20.05.99.00 
 
 

eilKiw khw;wy;fs; 
Njrpa nyhj;ju; rig 
kwWk; Vidait 

          3,000,000  
          

3,000,000  
         

2,958,819  98.63 

20.06.04.00 
 
 

fld; mwtPLfs; 
        15,000,000  

       
15,000,000  

       
19,428,813  129.53 

30.01.01.00 
 
 

ntspehl;L khdpaq;fs; 
          8,000,000  

          
8,000,000  

         
5,348,419  66.86 

 
 
 

* 2020 tUlj;jpw;fhf tUlhe;j tuTnryTj;jpl;l Mtzk; jFe;jthW Kd;itf;fg;glhikahy; 
jpUj;jg;gl;l tUkhd kjpg;gPL ghuhSkd;wj;jpy; mq;fPfupf;fg;glhj fhuzj;jhy; ,t;thwhd 
ghupa NtWghL fhzg;gLfpd;wJ. 
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3.6 Ntwhf;fg;gl;l xJf;fPl;bid gad;gLj;jpf; nfhs;sYf;fhd nrayhw;Wif 

 
 

xJf;fPl;L tif 
 
 

 
Ntwhf;fg;gl;l xJf;fPL 

 
cz;ikr; 
nryT 

gad;gLj;jg;
gl;l 
xJf;fPL 
,Wjp 
xJf;fPl;bd; 

(%) Mf  
 

 
mry; xJf;fPL 

 
,Wjp xJf;fPL 

 
xJf;fPl;Lr; rl;lk; 
 

 
kPz;nlOk;                    

44,868,767.00  
           

44,868,767.00  
                   

41,061,448.58  
                  

91.51  

 
%yjdk; 

                           
10,050.00  

                   
10,050.00  

                             
7,157.60  

                  
71.22  

 
fld; Nritfs; 
 

                     
5,677,189.00  

             
7,109,389.00  

                     
6,478,501.98  

                  
91.13  

 
cgnkhj;jk; 

                   
50,556,006.00  

           
51,988,206.00  

                   
47,547,108.16  

                  
91.46  

 
tpNrl rl;l Nrit 
 
 
 
kPz;nlOk; 

               
965,149,119.00  

         
965,149,119.00  

               
940,207,994.20  

 
97.42 

 
fld; Nritfs; 
 

 

     
982,188,729.00  

         
982,188,729.00  

               
956,424,984.47  

 
90.24 

 

 
 
cgnkhj;jk; 

 
1,947,337,848.00  

      
1,947,337,848.00  

 
1,896,632,978.67  

                   
97.40  

 

    
 
KOnkhj;jk; 

 
1,947,337,848.00  

      
1,947,337,848.00  

 
1,896,632,978.67  

                   
97.40  

 
 
 
 
 

3.7 ep.gp 208 ,d; gpufhuk; > gpw mikr;R/ jpizf;fsj;jpd; Kftuhf  ,e;jj; 

jpizf;fsj;jpw;F   /khtl;l nrayfk;/ khfhz rig khdpakhf toq;fpa  xJf;fPL 
 
 

 
njhlu; 
,y 

 
xJf;fPl;bw;Fupa 

mikr;R/ 
jpizf;fsk; 

xJf;fPl;bd; 
Nehf;fk; 

 

 
xJf;fPL 

 
cz;ikr; 
nryT 

gad;gLj;jg;gl;l
xJf;fPL  
ngw;Wf; 

nfhLf;fg;gl;l 
,Wjp 

xJf;fPl;bd; % 
Mf 

 mry; 
xJf;fPL 

,Wjp 
xJf;fPL 

  
,y;iy 
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3.8 %yjdky;yhr; nrhj;Jf;fspd; mwpf;ifaply; nrayhw;Wif 

 
 

nrhj;Jf; 
FwpaPL 

 

 
FwpaPl;L tpguk; 

 
31.12.2020 

md;W ,Ug;G 
vLg;G 

mwpf;fiapd; 
gb kpFjp 

 
31.12.2020 
md;W epjp 
epiyik 

mwpf;ifapd; 
gb kpFjp 

 
vjpu;fhyj;jpy;  
fzf;fpl 

vjpu;ghu;f;fg;g
Lgit 

 
Kd;Ndw;wk; 
% Mf 

mwpf;ifap
ly; 

 
9151 
 
 
 
9152 
 
9153 
 
9154 
 
9155 
 
 
9160 
 
 
9180 

 
fl;blk; kw;Wk; 
mikg;G 
 
 
,ae;jpu cgfuzk;  
 
fhzp 
 
Gyg;glhr; nrhj;J  
 
capupay; uPjpahd 
nrhj;Jf;fs; 
 
,lk;ngWfpd;w 
Ntiyfs; 
 
tup ngWfpd;w 
nrhj;Jf;fs; 

 
- 
 
 
 

38,103.47  
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

32,670.00 

 
- 
 
 
 

38,103.47  
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
32,670.00 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

3.9 fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if ** 
 

** ghuhSkd;wj;jpw;F Kd;itf;Fk; NghJ fzf;fha;thsupdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjp 

fzf;fha;T mwpf;if SCAN nra;ag;gl;L cs;thq;fg;gly; Ntz;Lk;. 
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mj;jpahak; 04- nrayhw;Wifr; Rl;bfs; 
 
4.1 epWtdj;jpd; nrayhw;Wifr; Rl;bfs; (nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy;) 
 

 
 

FwpaPl;L Rl;bfs; 

Vjpu;ghu;j;j ntspaPl;bd; rjtPjkhf(%) 
cz;ikahd ntspaPL 
 
         

 
                

1.tUlhe;j fl;Lepjp vy;iyapid 
jPu;khdpj;jy; kw;Wk; 
mt;nty;iyapid mur 
epWtq;fSf;F njupag;gLj;Jk; 
nrayhw;Wif tPjk;  
 

       

2.Nkw;$wpathW 
fzf;nfLf;fg;gl;l tUlhe;j 
fl;Lepjp vy;iy khjhe;j kw;Wk; 
fhyhz;L mbg;gilapy; 
khw;wpaikf;fg;gl;L cupa 
epWtdj;jpw;F njupag;gLj;Jk; 
nrayhw;Wif tPjk; 
 

       

 
3. khjhe;j> fhyhz;L> 
miuahz;L kw;Wk; tUlhe;jk; 
jahupf;fg;gl;l tpNrl fzf;Fg; 
nghopTfs; Rw;wwpf;if 
mwpTWj;jy;fspd; gb cupa 
epWtdq;fSf;F Fwpg;gpl;l 
jpfjpapy; my;yJ mj;jpfjpf;F 
Kd;ghf Kd;itj;jYf;fhd 
rjtPjk;  

       

4. jpul;ba epjpia  
Kfhikg;gLj;Jtjid 
mbg;gilahff; nfhz;L 
jpiwNrupapd; %yk; epjp 
Mzbw;Fs; ,lk;ngWfpd;w 
jpiwNrup epjp gha;r;ry; 
$l;lq;fspd; vz;zpf;if kw;Wk; 
$l;lq;fspy; vLf;fg;gLfpd;w 
jPu;khdq;fis  
eilKiwg;gLj;jypd; rjtPjk;   
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mj;jpahak; 05- Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG) milAk; nrayhw;Wif 
 
5.1 milahsk; fhzg;gl;l Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis Rl;bf; fhl;Lf  

,yf;F /Fwpf;Nfhs; milTfs; Fwpfhl;bfs; ,Jtiu milag;ngw;w 
Kd;Ndw;wk; 

  
     

   
     

   
      

 
tUlhe;j tuT 
nryTj;jpl;l 
cz;ik epjp 
cs;tUjy; kw;Wk; 
ntspr;nry;yYf;F 
jpul;ba epjpapid 
Kfhikj;Jtk; 
nra;jy;  
 

cupa jug;Gld; 
njhlu;Ggl;l tifapy; 
nghUshjhu uPjpahf 
tpidj;jpwdhd 
kw;Wk; nraw;wpwdhd 
jpiwNrup fl;Lepjpg; 
gha;r;riy 
Kfhikj;Jtk; 
nra;jy; 

tUlj;jpy; 
epyTk; fl;Lepjp 
gha;r;ry; 
$l;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

       

 
cgfld;fSf;F 
cupa 
jtizf;fl;lzq;fs;  
kw;Wk; tl;b cupa 
Neuj;jpy; 
mwtplg;gLtjw;F 
nghWg;ghf ,Uj;jy; 
 

mwtplg;glNtz;ba 
rfy jtizf; 
fl;lzq;fs; kw;Wk; 
tl;bg; gzj;jpid 
mwtply;  

jpizf;fsj;jpd; 
tuT 
nryTj;jpl;lj;jpd; 
gb mwtplg;gl;l 
rjtPjk;   

       

 
nrytpid 
Nkw;nfhs;Sk; 
epWtdq;fSf;F 
cupa mjpfhuj;Jld; 
Gjpa tq;fpf; fzf;F 
kw;Wk; fl;Lepjpf; 
fzf;fpid 
Muk;gpg;gjw;F cupa 
mq;fPfhuj;ij 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 
kw;Wk; mtw;iw 
fz;fhzpj;jy; 

Gjpa tq;fpf; fzf;F 
kw;Wk; fl;Lepjpf; 
fzf;fpidj; 
jpwg;gjw;F 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s 
jifikAila 
Ntz;LNfhs;fSf;fhd 
mjpfhuj;jpid 
toq;Ftij cWjp 
nra;jy;  

ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l 
tpz;zg;gq;fspy; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 
tpz;zg;gq;fspd; 
vz;zpf;if 

       

mur Copau;fspd; 
fld; gpiz 
Kiwikapd; fPo; 
jfik ngWfpd;w 
rfy mur 
Copau;fspdJk; 
nrYj;jg;glhj fld; 
epYitiaj; jPu;j;jy; 
 
 

jfik ngWfpd;w 
kw;Wk; 
G+uzg;gLj;jg;gl;l 
fld; tpz;zg;gq;fs; 
cupa 
eltbf;iffspd; gpd; 
xU thuj;jpDs; 
nfhLg;gdT nra;J 
Kbj;jy;. 

thunkhd;Wf;Fs; 
jPu;f;fg;gl;l 
tpz;zg;gq;fspd; 
vz;zpf;if 
rjtPjk; 

      

 
 
5.2 Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffspd; milTfs; kw;Wk; rthy;fis RUf;fkhf 
tpgupf;Ff 
 
nfhtpl; #o;epiyapYk; epiyahd mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; 
,dq;fhzg;gl;l ,yf;Ffs;  Nkw; $wg;gl;l Fwpg;gpl;l tUlj;jpDs;; ntw;wpfukhf 
epiwNtw;wg;gl;lhYk; nghUshjhu> murpay;> r%f> rl;l> njhopy;El;g kw;Wk; #oypay; 
Fwpfhl;bfs; %yk; Kd;itf;fg;gLfpd;w cs;thupahd kw;Wk; ntspthupahd epiyik> 
mur epjpg;gha;r;riy epu;tfpf;fpd;w jpiwNrup nraw;ghLfs; jpizf;fsj;jpw;Fs;  
cs;sPu;f;fg;gLtjw;fhd eltbf;if mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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mj;jpahak; 06- kdpj ts tpguk; 
 
6.1 gjtpazp Kfhikj;Jtk; 
 
 
 
 

mq;fPfupf;fg;gl;l 
gjtpazp 

jw;NghJs;s 
gjtpazp 

gjtp ntw;wplk; /  
(mjpfg;gbahd )** 

rpNul;l 
 

24 15 09 

%d;whk; 
 

01 01 - 
 

,uz;lhk; epiy 
 

78 73 05 

Muk;g epiy 
 

20 19 01 

 
 
 
6.2 ** gw;whf;Fiwahd my;yJ mjpfg;gbahd kdpj tsq;fs; epWtdj;jpd; 
nrayhw;Wifapid vt;thW ghjpf;fpd;wJ vd;gij RUf;fkhff; Fwpg;gpLf 
 
 
 
mq;fPfupf;fg;gl;l MszpAld; xg;gpLk;NghJ epfo;fhy cz;ikahd ntw;wpl 
vz;zpf;if mjpfupg;G; jpizf;fsj;jpw;F cupa kdpj ts rthy;fis Kfhikj;Jtk; 
nra;a je;jpNuhgha uPjpahf mYtyu;fis Cf;fg;gLj;Jtjd; %ykhf epWtdj;jpd; 
,yf;if mile;J nfhs;s Kbjy;. 
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6.3 kdpj ts mgptpUj;jp  
 

 
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 

ngau; 
 
 

 
gapw;w
g;gl;l 
gjtpa
pdu; 

vz;zp
f;if 

 
epfo;r;rpj; 
jpl;lf; 
fhyk; 

 
nkhj;j KjyPL  

epfo;r;rpj;  
jpl;lj;jpd;  
,ay;G 

(cs;ehl;L/ 
ntspehl;L)  

ntspaPL/ngw;Wf; 
nfhz;l mwpT 

cs;ehl;L 
(&gha;) 

ntspehl;L 
(m.nlhyu;) 

ngUk;ghf 
nghUshjhu 
Kd;fzpg;G kw;Wk; 
gFg;gha;T-,e;jpah 

01 06 
ehl;fs; 

-   
240 

ntspehl;L jpizf;fs 
cj;jpNahfj;ju;f
Sf;F ngw;Wf; 
nfhLj;j 
cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L gapw;rp 
Clhf 
ngw;Wf;fnfhz;l 
mwpT> jpwd;> 
mDgtk;> 
jiyikj;Jtk; 
kw;Wk; 
nray;Kiw 
nrayhw;Wifia 
cau;j;Jtjd; 
%ykhf 
epWtdj;jpd; 
,yf;if 
mile;J 
nfhs;tjw;F 
<LgLj;Jjy 

nghJj;Jiw fld; 
Gs;sp tpguq;fs; 
njhlu;ghd ru;tNjr 
ezaeppaj;jpd; 
gapw;rp 

01 05 
ehl;fs; 

- - 
 

online  

ADBI nfhs;if 
tFj;jy; njhlu;ghd 
online ghlnewp 

01 08 
ehl;fs; 

- - 
 

online  

epjpgFg;gha;tT 
kw;Wk; 
epjpKd;fzpj;jy; 
njhlu;ghd ru;tNjr 
ehzaepjpaj;jpd; 
gapw;rp 

04 05 
ehl;fs; 

- - 
 

cs;ehl;L 

mYtyf 
Nkyhz;ik kw;Wk; 
epu;thfj;jpy; 
rhd;wpjo; 

01 05 
ehl;fs; 

- - 
 

cs;ehl;L 

fdp\;l 
cj;jpNahfj;jUf;fhd 
vf;]; gapw;rp 

01 02 
ehl;fs; 

- - 
 

cs;ehl;L 

ITMIS jpl;lj;ij 
nraw;gLj;JtJ 
njhlu;ghd 
tpopg;Gzu;T 
gapw;rpj;jpl;lk; 

22 05 
ehl;fs; 

- - 
 

cs;ehl;L 

 

*  gapw;rpj;jpl;lk; epWtdj;jpd; nraw;jpwDf;F vt;thW gq;fspg;G nra;jJ vd;gij RUf;fkhf  
$Wjy;. 

mj;jpahak; - 07 ,zf;fg;ghl;L mwpf;if 
 
 

,y 
Vw;Gila Njitg;ghL ,zf;fg;ghl;L 

epiyik      
(,zf;fkhdJ 

/ 
,zf;fkw;wJ) 

,zf;fkw;wjhapd; 
mJ gw;wp 
RUf;fkhf 
tpgupf;f 

vjpu;fhyj;jpy; 
,zf;fkw;wjpid 

jtpu;g;gjw;F 
Kd;nkhopAk; 

rupahd 
eltbf;if ahJ 

1 gpd;tUk; epjp mwpf;iffs; 
/fzf;Ffs; cupa 
jpfjpapy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 

   

1.1 tUlhe;j epjp mwpf;iffs; ,zf;fkhdJ   

1.2 mur mYtyu;fs; 
Kw;gzf; fzf;F 

,zf;fkhdJ   

1.3 tzpf kw;Wk; cw;gj;jp 
Kw;gzf; fzf;Ffs; 

nghUj;jkw;wJ   
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tu;j;jf Kw;gzf; 
fzf;Ffs; 

1.4 fsQ;rpa Kw;gzf; 
fzf;F 

nghUj;jkw;wJ   

1.5 rpwg;G Kw;gzf; fzf;F nghUj;jkw;wJ   

1.6 Vida nghUj;jkw;wJ   
2 Gj;jfq;fs; kw;Wk; 

gjpTfisg; 
Ngzy;(ep.gp.445) 

   

2.1 nghJ epu;thf Rw;wwpf;if 
267/2018 ,d; gb 
epiyahd nrhj;J 
gjpNtl;il GJg;gpj;jy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.2 Ms;rhu; Ntjdhjpfs; 
gjpT/jdpg;gl;l Cjpa 
ml;ilfis GJg;gpj;jy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.3 fzf;fha;T Ia tpdhf;fs; 
gjpNtl;il GJg;gpj;jy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.4 cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;iffs; gjpitg; 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.5 midj;J khjhe;j fzf;F 
RUf;fq;fisAk; (CIGAS) 
jahu; nra;J nghJ 
jpiwNrupf;F cupa 
jpfjpapy; rku;g;gpj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

2.6 fhNrhiy kw;Wk; fhRf; 
fl;lis gjpNtl;il 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.7 nghUl; gjpNtl;bid 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.8 ,Ug;Gg; gjpNtl;bid 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

2.9 ,og;G gjpNtl;bid 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

2.10 nghWg;G gjpNtl;il 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

2.11 mbf;fl;il Gj;jfq;fspd; 
(GA-N20) gjpNtl;il 
guhkupj;jy; kw;Wk; 
GJg;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

 
3 

 
epjpf; fl;Lg;ghl;Lf;fhd 
nraw;ghLfis 
xg;gilj;jy;(ep.gp.135) 
 

   

3.1 epjp mjpfhuq;fs; 
epWtdj;jpw;Fs; 
gfpug;gl;ld 

,zf;fkhdJ   

3.2 epjp mjpfhuq;fs; 
gfpug;gLfpd;wik gw;wp 

,zf;fkhdJ   
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epWtdj;jpw;Fs; 
njupag;gLj;jg;gl;lJ 

3.3 xt;nthU nfhLf;fy; 
thq;fy;fSk; ,uz;L 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 
mYtyu;fs; %yk; 
,lk;ngWk; tifapy; 
mjpfhuk; 
xg;gilf;fg;gl;lJ 

,zf;fkhdJ   

3.4 2014.05.11 jpfjpa mur 
fzf;F Rw;wwpf;if ,y 
171/2004 ,d; gb mur 
Cjpa nkd;nghUs; 
njhFg;gpd; nray;ghLfs; 
fzf;fhsu;fspd; 
fl;Lg;ghl;Lf;F 
cl;gl;lit. 

,zf;fkhdJ   

 
4 

 
tUlhe;j jpl;lj;jpid 
jahupj;jy; 
 

   

4.1 tUlhe;j nraw;ghl;L 
jpl;lk; jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.2 tUlhe;j nfhs;Kjy; 
jpl;lk; jahupj;jy 

,zf;fkhdJ   

4.3 tUlhe;j cs;sf 
fzf;fha;Tj; jpl;lk; 
jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.4 tUlhe;j kjpg;gPl;ilj; 
jahupj;jy; kw;Wk; mij 
Njrpa tuT nryTj; jpl;l 
jpizf;fsj;jpy; (NBD) 
cupa jpfjpapy; 
rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

4.5 tUlhe;j fhRg; gha;r;ry; 
mwpf;if jpiwNrup 
nraw;ghl;Lj; 
jpizf;fsj;Jf;F cupa 
jpfjpapy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ 
 

,zf;fkhdJ   

 
5 

 
fzf;fha;T Ia tpdhf;fs; 

   

5.1 midj;J fzf;fha;T 
tpdhf;fSf;Fk; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;F Fwpg;gpl;l 
jpfjpapy; gjpy; 
mspf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

,zf;fkhdJ   
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6 cs;sf fzf;fha;T    

6.1 ep.gp.134(2) DMA/1-2019 gb 
Mz;bd; njhlf;fj;jpy; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jld; 
fye;jhNyhrpj;j gpd;du; 
cs;sf fzf;fha;T 
jpl;lk; jahupj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

6.2 midj;J cs;sf 
fzf;fha;T 
mwpf;iffSf;Fk; xU 
khjj;jpw;Fs; gjpyspj;jy; 
 
 

,zf;fkhdJ   

6.3 midj;J cs;sf 
fzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujpfisAk; 2018 ,d; 19 
Mk; ,yf;f Njrpa 
fzf;fha;Tr rl;lj;jpd; 
Jizg;gpupT 40 (4) ,d; 
mbg;gilapy; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;F rku;g;gpj;jy; 
 
 
 

,zf;fkhdJ   

6.4 midj;J cs;sf 
fzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujpfisAk; 134 (3) epjp 
gpukhzf; Fwpg;gpd; 
mbg;gilapy; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;F toq;Fjy; 
 
 

,zf;fkhdJ   

 
7 

 
fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FO 
 

   

 
 
7.1 

 
DMA.1-2019 Rw;wwpf;ifapd; 
gb Mz;Lf;F Fiwe;jJ 
04 fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOf; 
$l;lq;fs; 
elj;jg;gl;Ls;sd 
 
 

 
,zf;fkhdJ 

  

 
8 

 
Mjd Kfhikj;Jtk;  

   

8.1 Mjd Kfhikj;Jt 
Rw;wwpf;if ,y.01/2017 
ge;jp 7,d; gb nrhj;J 
ngWif kw;Wk; mfw;wy; 
gw;wpa jfty;fis 
fk;g;Nuhyu; n[duy; 
(comptroller General) 
mYtyfj;jpy; rku;g;gpf;f 
Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   
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8.2 Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd; 
13 Mk; ge;jpapd; gb 
fk;g;Nuhyu; n[duy; 
mYtyfj;Jld; ,ize;J 
Rw;wwpf;ifapd; tpjpia 
mKy;gLj;Jtjw;F 
nghUj;jkhdnjhU njhlu;G 
mjpfhup 
epakpf;fg;gl;Ls;shu; 

,zf;fkhdJ +-  

8.3 mur epjp Rw;wwpf;if ,y 
05/2016 ,d; gb ,Ug;G  
fzf;nfLf;fg;gl;L 
nghUj;jkhd mwpf;iffs; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;F cupa 
jpfjpapy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 
 

,zf;fkhdJ   

8.4 Rw;wwpf;ifapd;gb  
Fwpg;gplg;gl;l fhyg; 
gFjpapy; tUlhe;j 
fzf;nfLg;G %yk; 
Nkyjpfk; kw;Wk; FiwTfs; 
vd;gd fzf;nfLg;gpy; 
vLf;fg;gl;L  gupe;Jiufs; 
nra;ag;gl;L 
eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ 
 

,zf;fkhdJ   

8.5 ep.gp.772 ,d; gb 
fopf;fg;gl;l nghUl;fis 
mfw;Wjy; 
,lk;ngw;Ws;sJ. 
 

,zf;fkhdJ   

9 thfd Kfhikj;Jtk;    

9.1 G+y;(pool) 
thfdq;fSf;fhd jpdrup 
,aq;Fk; tpsf;f mwpf;if 
kw;Wk; khjhe;j RUf;f 
mwpf;iffisj; jahupj;J 
mtw;iw cupa jpfjpapy; 
fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;F rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

9.2 fopg;gdT nra;ag;gl;l 
thfdq;fs; fopg;gdT 
nra;ag;gl;L MW 
khjq;fSf;Fs; 
mfw;wg;gLjy; Ntz;Lk; 
 

,zf;fkhdJ   

9.3 thfd gjpT Gj;jfq;fs; 
guhkupf;fg;gLtJld; 
GJg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

9.4 Xt;nthU thfd tpgj;Jk; 
ep.gp.103>104>109 kw;Wk; 110 
,d; gb eltbf;if 
vLf;fg;gLjy; Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

9.5 2016.12.29 jpfjpa nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if 
,y2016/30,d; ge;jp 3.1 
,d; tpjpfspd; gb 
thfdq;fspd; vupnghUs; 
ghtidapid kPz;Lk; 
guprPypj;jy; 

,zf;fkhdJ   
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9.6 Fj;jif thfdq;fspd; 
cupj;J gjpT gj;jfk; 
Fj;jiff; fhyj;jpd; 
gpd;du; khw;wg;gLk; 

nghUj;jkw;wJ   

10 tq;fpf; fzf;Ffspd; 
Kfhik 

   

10.1 cupa jpfjpfspy; tq;fp 
fzf;fpzf;f 
mwpf;iffisj; jahupj;J 
rhd;wspj;jy; kw;Wk; 
fzf;fha;Tf;F 
jahu;gLj;jy; 

,zf;fkhdJ   

10.2 kPsha;T tUlj;jpy; 
fhzg;gl;l nraw;glhj 
tq;fpf; fzf;Ffisj; 
jPu;j;jy; 

,zf;fkhdJ   

10.3 tq;fp fzf;fpzf;f 
mwpf;ifapy; 
ntspg;gLj;jg;gl Ntz;ba 
epYitfis 
ntspg;gLj;Jjy; kw;Wk; 
rupnra;jy; kw;Wk; xU 
khjj;jpw;Fs; mj;jifa 
epYitfisj; jPu;j;jy; 

,zf;fkhdJ   

11 epjp Vw;ghl;bid 
gad;gLj;jy; 

   

11.1 xJf;fPL nra;ag;gl;l 
Vw;ghLfis tiuaiw 
kPwhjgb nrytply; 

,zf;fkhdJ   

11.2 ep.gp. 94 (1) ,d; gb 
xJf;fPl;L tuk;ig kPwhj 
nghWg;Gf;fs; tUl 
,Wjpapy; njhlu;e;jpUf;Fk; 

,zf;fkhdJ   

12 mur mYtyu;fspd; 
Kw;gzf; fzf;F 

   

12.1 vy;iyfSf;F ,zq;Fjy; ,zf;fkhdJ   
12.2 epYitapy; cs;s fld; 

epYit Fwpj;J rupahd 
Neuj;jpy; gFg;gha;T 
nra;jpUj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

12.3 xU tUlj;jpw;Fk; Nkyhf 
epYitapy; cs;s 
fld;fis milj;jy; 
 
 

,zf;fkhdJ   

13 nghJ itg;Gf; fzf;F    

13.1 fhyk; gpe;jpa 
itg;Gf;fis 
mfw;Wtjw;F ep.gp.571 
gpufhuk; eltbf;if 
vLj;jy; 

,zf;fkhdJ   

13.2 nghJ itg;Gf;fSf;fhd 
fl;Lg;ghl;L fzf;if 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

14 fl;Lepjp    
14.1 kPsha;T Mz;bd; 

,Wjpapy; fhRg; 
Gj;jfj;jpy; kPjp jpiwNrup 
nraw;ghl;Lj; 

,zf;fkhdJ   



23 
 

jpizf;fsj;Jf;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ 
 

14.2 ep.gp. 371 ,d; 
mbg;gilapy; toq;fg;gl;l 
cgfl;Lepjp  gzp 
epiwtile;J xU 
khjj;jpw;Fs; jPu;f;fg;gLk; 

,zf;fkhdJ   

14.3 ep.gp.371 ,d; gb 
mq;fPfupf;fg;gl;l tuk;ig 
kPwhj jw;fhy cg 
fl;Lepjpia toq;fy; 

,zf;fkhdJ   

14.4 khje;NjhWk; jpiwNrup 
Gj;jfq;fSld; fl;Lepjpf; 
fzf;F kPjp 
fzf;fpzf;fk; 
nra;ag;gLjy; Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

15 tUkhdf; fzf;F    

15.1 tpjpfspd;gb Nrfupf;fg;gl;l 
tUkhdj;ij jpUg;gpr; 
nrYj;jpapUf;f Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

15.2 jpul;lg;gl;l tUkhdk; 
itg;Gf; fzf;fpy; tuT 
itf;fhky; Neubahf 
tUkhdj;jpw;F tuT 
itf;fg;gl Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

15.3 ep.gp.176 ,d; gb tUkdh 
epYitj; njhif 
mwpf;if  fzf;fha;thsu; 
ehafj;Jf;Fr; rku;g;gpj;jy; 

,zf;fkhdJ   

16 kdpj ts Kfhikj;Jtk;     

16.1 mq;fPfupf;fg;gl;l 
Copau;fspd; vy;iyf;Fs; 
gzpahsu;fisg; 
guhkupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

16.2 Copau;fspd; midj;J 
cWg;gpdu;fSf;Fk; 
vOj;JUtpyhd flikg; 
gl;baiy toq;Fjy;  

,zf;fkhdJ   

16.3 20.09.2017 Njjpapl;l 
vk;.v];.b. Rw;wwpf;if ,y 
04/2017 ,d; gb midj;J 
mwpf;iffSk; 
Kfhikj;Jt Nritfs; 
jpizf;fsj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd 
 

,zf;fkhdJ   

17 nghJ kf;fSf;fhd 
jfty; toq;fy; 
 

   

17.1 jfty; cupikr; rl;lk; 
kw;Wk; XOq;F Kiwfspd; 
mbg;gilapy; Kiwahd 
gjpNtLfs; GJg;gpj;jy; 
guhkupj;jy; njhlu;ghf 

,zf;fkhdJ   
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jfty; mjpfhu; xUtiu 
epakpj;jy; 
 
 

17.2 mikg;G gw;wpa 
jfty;fis mjd; 
tiyj;jsj;jpd %yk; 
toq;Fjy; kw;Wk; 
tiyj;jsk; my;yJ 
khw;Wtopfs; topahf 
epWtdj;jpd; kPjhd nghJ 
fUj;Jf;fs;/ 
Fw;wr;rhl;Lfis 
vspjhf;Fjy; 
 

nghUj;jkw;wJ   

17.3 jfty; mwpAk; cupikr; 
rl;lj;jpd; 8 kw;Wk; 10 
gpupTfspd; gb Mz;Lf;F 
,uz;L my;yJ xU Kiw 
mwpf;iffis rku;g;gpj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

18 gpui[fs; gl;laj;jpidr; 
nraw;gLj;jy; 
 

   

18.1 nghJ epu;thfk; kw;Wk; 
Kfhikj;Jt Rw;wwpf;if 
,y 05/2008> 01/2018 (1) 
,d; gb gpuirfs; gl;lak; 
/gpuirfs; thbf;ifahsu; 
rhrdj;ij cUthf;Fjy; 
kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;   

,zf;fkhdJ   

18.2 Rw;wwpf;ifapd; ge;jp 2.3 
Ig; nghWj;jtiu 
gpuirfs; gl;lak; / 
gpuirfs; thbf;ifahsu; 
rhrdj;ij nray;gLj;jTk; 
mij fz;fhzpf;fTk; 
kjpg;gPL nra;aTk; 
epWtdk; xU 
nghwpKiwia 
mikj;Js;sJ 

,zf;fkhdJ   

19 kdpj ts jpl;lj;jpidj; 
jahupj;jy; 

   

19.1 2018.01.24 jpfjpa nghJ 
epu;thf Rw;wwpf;if 
,y.02/2018 ,d; ,izg;G 
02 gbtj;jpd; 
mbg;gilapy; kdpj tsj; 
jpl;lk; jahupj;jy; 

,zf;fkhdJ   

19.2 Copau;fspd; xt;nthU 
cWg;gpdUf;Fk; 
Fiwe;jgl;rk; 12 kzp Neu 
gapw;rp Mz;Lf;F 12 kzp 
Neuj;jpw;Fk; Fiwahky; 
,Ug;gij Nkw;fz;l kdpj 
ts jpl;lk; cWjp nra;a 
Ntz;Lk; 

,zf;fkhdJ   

19.3 Nkw;fz;l Rw;wwpf;ifapd; 
,izg;G 01 ,y; 
nfhLf;fg;gl;Ls;s 
gbtj;jpd; mbg;gilapy; 
midj;J Copau;fSf;Fk; 
tUlhe;j nraw;jpwd; 

,zf;fkhdJ   
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xg;ge;jk; 
ifnaOj;jpl;g;gl;Ls;sJ 
 

19.4 Nkw;fz;l Rw;wpf;ifapd; 
6.5 tJ ge;jpf;F Vw;g 
kdpj ts Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lk; jpwd; Nkk;ghl;Lj; 
jpl;lq;fs; kw;Wk; jpwd; 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jy; Mfpatw;wpd; 
nghWg;gpy; xU %j;j 
mjpfhupia epakpj;jy; 
 

,zf;fkhdJ   

20 fzf;fha;T 
mwpf;iffSf;fhd 
nghWg;Gf;fs; 

   

20.1 Ke;ija Mz;bw;fhd 
fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; 
fzf;fha;T 
mwpf;iffshy; 
Rl;bf;fhl;lg;gl;l 
FiwghLfis rup nra;jy; 
 

,zf;fkhdJ   
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Chapter 01 - Institutional Profile/Executive Summary 
 
 

1.1 Introduction 
 

The Department of Treasury Operations (TOD) was established on 28th July 2004 with 

the objectives of creating an efficient Organizational Structure within the Treasury to 

cater matters relating to the management of the Consolidated Fund and facilitate the 

public debt management function. In this endeavor, TOD translates estimated revenue 

and expenditure given in the National Budget into an operational cash inflow and 

outflow while identifying the deficit to be financed through the annual borrowing 

program. Public Debt Management Function of the department also includes debt 

servicing and reporting on behalf of the government.  

 

1.2 Vision, Mission, Objectives of the Department 

 
 

 Vision 
 

“To be the best Government Fund Manager in the South Asian Region” 

 
 

Mission 
 

 
 “We are committed to ensure efficiency, economy and safety in handling 

funds belonging to the Consolidated Fund and other Treasury Funds in order 

to harmonize the Government expenditure programs with the revenue plans 

and borrowing programs while providing stewardship towards fund 

accounting, including foreign borrowings”. 
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Objectives 
 

 Facilitate spending agencies by providing required funds for the 

implementation of Annual National Budget through sound Treasury cash flow 

management. 

 

 Facilitate foreign funded projects with disbursement of funds and financial 
reporting at the Treasury level. 

 
 Manage the property loan guarantee scheme efficiently, effectively and 

economically. 
 

 Develop the capacity level of officials in TOD ensuring their performance as 

professional in achieving the organization goals. 

 

 Standardized the department functions / processes to obtain the national / 

international standards. 

 
 

1.3 Key Functions 
 

 Management of Treasury Cash Flows. 

 Disbursement of Treasury Funds through the payment system. 

 Assessment, prioritization and release of funds to spending agencies. 

 Issuance of Treasury Guarantees. 

 Receive of sub loan & Monitory relevant record in the Treasury Books.  

 Estimation and preparation of revenue accounts for Collections by other 

ministries & departments for 11 Nos. Non-Tax Revenue heads assigned to 

the department. 

 Facilitation for disbursement of funds under Foreign Aid Loans and Grants. 

 Facilitation of Accounting Foreign Aid. 

 Accounting of Government borrowings and debt servicing. 

 Authorization and Supervision of Government bank accounts and imprest 

accounts. 

 Operations of Public Officers Property Loan Guarantee scheme.  
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1.4 ORGANIZATION STRUCTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Director 
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Mgt.) 
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Director 
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Director 
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Mgt.) 

 

D 
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Additional Director General 
(Cash Flow Mgt. & Revenue) 

 
 

Additional Director General 
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Director General 

 

D 
(Supplies & 
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Additional Director General 
(Consolidated Fund Mgt., Admin 

& Finance) 

Director 
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 (Revenue.) 

 
 

D 
(Cash Flows 

Mgt) 

 

(Foreign  
Debt) 

 

Director 
(Foreign & 
Domestic 

Grant) 

(Consolidated 
Fund 
Reconciliation) 
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1.5 Main Divisions of the department 
 

 Public Debt  Management & Reforms division 

Foreign Debt unit 01 

Foreign Debt   unit 02 

Domestic Debt unit 

Foreign & Domestic Grant unit 

 

 Cash Flow Management & Revenue division 

Cash Flow Management unit 

Revenue unit 

Sub Loan unit 

 

 Consolidated Fund Management, Admin & Accounts  division 

Consolidated Fund Management unit 

Budget Execution 01, 02, 03, 04 units 

Fund Operations & Accounts unit 

Administration unit 

Supplies & Accounts unit 
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Chapter 03 - Overall Financial Performance for the Year ended  

31
st

 December 2020 

3.1 Statement of Financial Performance 



7 
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3.4 Notes to the Financial Statements 
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3.5 Performance of the Revenue Collection 

    

Rs 
000 

Revenue 
Code 

Description of the Revenue Code 

Revenue Estimate  Revenue  Collected 

Original  Final 
Amount  

(Rs.) 

 as a % of 
Final 

Revenue 
Estimate  

* 

20.02.01.99 Other Rental 
       

2,350,000  
      

2,350,000  
       

956,287  
            

40.69  

20.02.02.01 Interest - On Lending 
       

7,000,000  
      

7,000,000  
    

6,700,061  
            

95.72  

20.02.02.99 Interest -Other 
       

3,000,000  
      

3,000,000  
    

7,119,157  
          

237.31  

20.03.01.00 
Sales Proceeds and Charges - 
Departmental Sales 

          
170,000  

         
170,000  

       
116,698  

            
68.65  

20.03.02.99 Administrative fees and charges - Sundries 
     

10,000,000  
    

10,000,000  
    

6,688,928  
            

66.89  

20.03.03.02 
Sales Proceeds and Charges - Fines and 
Forfeits Other 

       
1,700,000  

      
1,700,000  

    
1,778,997  

          
104.65  

20.03.05.00 Treasury Bond Premium 
          

880,000  
         

880,000  
    

1,700,349  
          

193.22  

20.03.99.00 
Sales Proceeds and Charges - Other 
Receipts 

     
47,500,000  

    
47,500,000  

  
10,483,992  

            
22.07  

20.05.99.00 
Current Transfers - National Lotteries Board 
and Other Transfers 

       
4,000,000  

      
4,000,000  

    
3,141,341  

            
78.53  

20.06.04.00 Recovery of Loans 
     

28,000,000  
    

28,000,000  
  

18,271,349  
            

65.25  

30.01.01.00 Foreign Grants 
     

13,000,000  
    

13,000,000  
    

7,909,404  
            

60.84  

      *This much of variance is shown under these revenue codes as the revised estimate was not approved in the 
parliament due to non-submission of the annual budget for 2020 to the parliament 
 
 

3.6  Performance of the Utilization of Allocation 
      

Type of Allocation 

Allocation 

Actual Expenditure 

Allocation 
Utilization as a 

% of Final 
Allocation 

Original Final 

Appropriation Law 

Recurrent 
                  

44,868,767.00  
           

44,868,767.00  
                 

41,061,448.58  
                   

91.51  

Capital 
                         

10,050.00  
                   

10,050.00  
                           

7,157.60  
                   

71.22  

Debt Amortization 
                    

5,677,189.00  
             

7,109,389.00  
                    

6,478,501.98  
                   

91.13  

Sub Total 
                  

50,556,006.00  
           

51,988,206.00  
                 

47,547,108.16  
                   

91.46  

Special Law 

Recurrent 
               

965,149,119.00  
         

965,149,119.00  
               

940,207,994.20  97.42 

Debt Amortization 
    

982,188,729.00  
         

982,188,729.00  
               

956,424,984.47  
                   

97.38  

Sub Total 
 

1,947,337,848.00  
      

1,947,337,848.00  
 

1,896,632,978.67  
                   

97.40  

Grand Total 
 

1,997,893,854.00  
      

1,999,326,054.00  
 

1,944,180,086.83  
       

97.24  
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3.7 In terms of F.R.208 grant of allocations for expenditure to this 

Department/District Secretariat/Provincial Council as an agent 

of the other Ministries/Departments 

 
 

 

 

3.8 Performance of the Reporting of Non-Financial Assets 
 

Assets 
Code 

Code 
Description 

Balance as 
per Board 
of Survey 
Report as 

at     
31.12.2020 

Balance as per 
financial 
Position 

Report as at 
31.12.2020 

Yet to be 
Accounted 

Reporting 
Progress 

as a % 

9151 Building and 
Structures 

                                 
-    

      

9152 Machinery and 
Equipment 

                   
38,103.47  

                         
38,103.47  

                         
-    

             
100.00  

9153 Land                                  
-    

                                        
-    

                         
-    

  

9154 Intangible Assets                                  
-    

                                        
-    

                         
-    

  

9155 Biological Assets                                  
-    

                                        
-    

                         
-    

  

9160 Work in Progress                                  
-    

                                        
-    

                         
-    

  

9180 Lease Assets                    
32,670.00  

                         
32,670.00  

                         
-    

             
100.00  

 

 

 

 

3.9 Auditor General’s Report** 

** The final audit report issued by the Auditor General to be scanned and placed here while 

submitting to the Parliament. 

 

Rs. 000

Original Final

Nil

Action
Allocation Revised 

from which 

Ministry/ 

Department

Purpose of the 

Allocation

Actual 

Expenditure

Allocation 

Utilization as a 

% of Final 

Allocation
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Chapter 04 – Performance indicators 

 

4.1 Performance indicators of the Institute (Based on the Action 

Plan) 

 
 

Specific Indicators 

Actual output as a percentage (%) of 
the expected 

output 

100%- 90% 75%-89% 50%- 74% 

Percentage of completion of the task on the 
determination of annual imprest limits for the  all 
Spending Agencies and inform them accordingly 

100%   

Progress as a percentage of amending the annual 
Imprest limits monthly / quarterly basis and inform 
the spending agencies accordingly  

100%   

Progress as a percentage of preparation & 
submission of specialized accounting summaries; 
monthly quarterly / bi-annually & annually  to the 
relevant authorities in terms of the  circular 
instructions by the department. 

100%   

Progress as a percentage of number of treasury 
cash flow meetings conducted during the financial 
year in terms of managing Consolidated Fund & 
implementation  of number of decisions taken at 
the above meetings 

100%   
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Chapter 05- Performance of the achieving Sustainable 
Development Goals (SDG) 

 

5.1 Indicate the Identified Respective Sustainable Development 
Goals 

 
 

5.2 Briefly explain the achievements and challenges of the 
sustainable development goals 
 
Although, in the pandemic situation, the above identified goals under Sustainable 

Development Programme have been successfully achieved during the year, it is observed that 

the Department of the Treasury Operations which mainly handling the cash flow operations of 

the Government will have to absorb the internal and external shocks arisen from the 

economical, political, social, legal, technological and environmental factors. 

Goal/Objective Targets 
Indicators of the 

achievement 

Progress of the 
Achievement to 

date 

0% -
49% 

50% 
- 

74% 

75% - 
100% 

Managing the 
Consolidated Fund by 
translating the annual 
budget into actual 
cash inflows and 
outflows. 
 

Management of the 
Treasury Cash Flow 
Operations 
economically, efficiently, 
and effectively by 
networking/ coordinating 
with the relevant 
stakeholders. 
 

No. of Cash Flow 
Meetings held during 
the year (as a 
percentage)  
 

  

100% 

Ensuring the recovery 
of sub loan 
instalments and 
interest on time. 

 

Recovery of all due 
instalments & Interest. 

 

Percentage recovered 
against the 
Departmental Estimate. 
 

  

105% 

Ensure due 
authorization of 
opening of new official 
bank accounts and 
imprest accounts for 
spending agencies 
and supervision of the 
same. 

Ensure authorisation of 
all eligible requests for 
opening of new bank 
and imprest accounts. 

 

Percentage of the 
number of applications 
approved against the 
received. 
 

  

100% 

Settlement of  unsettled 
loan balances of all the  
eligible public officers 
under the Public 
Officers Guarantee 
Scheme. 

Settlement of all eligible 
and completed loan 
applications within one 
week of the due 
process. 

Percentage of number 
of complete applications 
settled within one week 
against a applications 
received. 

  

98% 
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Chapter 06 - Human Resource Profile 
 

6.1 Cadre Management (31.12.2020) 

 
 

6.2   **Briefly state how the shortage or excess in human 
resources has been affected to the performance of the institute. 
 

Since the high number of vacancies reported in the carder positions against the approved 

carder, it was a direct and huge a challenge to manage the human resources by 

strategically motivating officials of the department in achieving the organizational 

objectives. 

 

6.3 Human Resource Development 
 

Name of the Program No. of 

staff 

trained 

Duration 

of the 

program 

Total Investment Nature 

of the 

Program 

(Abroad/

Local) 

Output 

Knowledge 

Gained* Local 

(Rs) 

Foreign 

(US$) 

Macro econometric Forecasting 

and Analysis, India 

01 06 days -  240 Abroad 

The  knowledge,            
expertise & 
experience gained / 
earned from the 
foreign & local 
trainings by the 
officials could be 
capitalized for the 
improvement of the 
performance in 
achieving the 
organizational goals 
in dynamic & 
pragmatic 
Manner. 

IMF Training on Public Sector 

Debt Statistics 

01 05 days - - Online 

ADBI Policy Maker E Training – 

online course 

01 08 days - - Online 

IMF Training Programme on 

Fiscal Analysis and Fiscal 

Forecasting 

04 05 days - - Local 

Certificate in Office Management 
& Administration 

01 05 days - - Local 

Advance Ms. Excel Skills for 
Junior Officers 

01 02 days - - Local 

Awareness / training programme 
on Implementation of ITMIS 
Programme   

22 05 days - - Local 

 

*Briefly state how the training program contributed to the performance of the institution 
 

 Approved Cadre Existing Cadre Vacancies / (Excess)** 

Senior 24 15 09 

Tertiary 01 01 - 

Secondary 78 73 05 

Primary 20 19 01 
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Chapter 07– Compliance Report 
 
 

No. Applicable Requirement Compliance 

Status 

(Complied/Not 

Complied) 

Brief  

explanation 

for Non 

Compliance 

Corrective 

actions 

proposed to 

avoid non-

compliance in 

future 

1 The following Financial 
statements / accounts have 
been submitted on due date 

   

1.1 Annual financial statements Complied   

1.2 Advance to public officers account Complied   

1.3 Trading and Manufacturing 
Advance Accounts (Commercial 
Advance Accounts) 

N/A   

1.4 Stores Advance Accounts N/A   

1.5 Special Advance Accounts N/A   

1.6 Others N/A   

2 
Maintenance of books 

and registers (FR445) 

   

2.1 Fixed assets register has been 

maintained and update in terms 

of Public Administration Circular 

267/2018 

Complied   

2.2 Personal emoluments register/ 

Personal emoluments cards has 

been maintained and update 

Complied   

2.3 Register of Audit queries has been 
maintained and update 
 

Complied   

2.4 Register of Internal Audit reports 
has been maintained and update 

Complied   

2.5 All the monthly account 
summaries (CIGAS) are prepared 
and submitted to the Treasury on 
due date 

Complied   

2.6 Register for cheques and money 

orders has been maintained and 

update 

Complied   
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2.7 Inventory register has 

been maintained and update 

Complied   

2.8 Stocks Register has been 

maintained and update 

Complied   

2.9 Register of Losses has been 

maintained and update 

Complied   

2.10 Commitment Register has been 

maintained and update 

Complied   

2.11 Register of Counterfoil Books (GA 

– N20) has been maintained and 

update 

Complied   

3 
Delegation of functions for 
financial control (FR 135) 

   

3.1 The financial authority has been 

delegated within the institute 

Complied   

3.2 The delegation of financial 
authority has been communicated 
within the institute 
 

Complied   

3.3 The authority has been delegated 
in such manner so as to pass 
each transaction through two or 
more officers 

Complied   

3.4 The controls has been adhered to 
by the Accountants in terms of 
State Account Circular 171/2004 
dated 11.05.2014 in using the 
Government Payroll Software 
Package 

Complied   

4 Preparation of Annual Plans 
 

4.1 The annual action plan has been 
Prepared 
 

Complied   

4.2 The annual procurement plan has 
been prepared 

Complied   

4.3 The annual Internal Audit plan has 
been prepared 
 

Complied   

4.4 The annual estimate has been 
prepared and submitted to the 
NBD on due date 

Complied   

4.5 The annual cash flow has been 
submitted to the Treasury 
Operations Department on time 

Complied   
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5 Audit queries  

5.1 All the audit queries has been 
replied within the specified time by 
the Auditor General 

Complied   

6 Internal Audit 
 

  

6.1 The internal audit plan has been 
prepared at the beginning of the 
year after consulting the Auditor 
General in terms of Financial 
Regulation 134(2) DMA/1-2019 

Complied   

6.2 All the internal audit reports 

has  been replied within one 

month 

Complied   

6.3 Copies of all the internal audit 
reports has been submitted to the 
Management Audit Department in 
terms of Sub-section 40(4) of the 
National Audit Act No. 19 of 2018 

Complied   

6.4 All the copies of internal audit 

reports has been submitted to the 

Auditor General in terms of 

Financial Regulation134(3) 

Complied   

7 
Audit and   Management 

Committee 
   

7.1 Minimum 04 meetings of the Audit 
and Management Committee has 
been held during the year as per 
the DMA Circular 1-2019 

Complied   

8 Asset Management    

8.1 The information about purchases 
of assets and disposals was 
submitted to the Comptroller 
General’s Office in terms of 
Paragraph 07 of the Asset 
Management Circular No. 
01/2017 

Complied   

8.2 A suitable  liaison officer was 
appointed to coordinate the 
implementation  of  the  
provisions of the circular and the 
details of the nominated officer 
was sent to the Comptroller 
General’s Office in terms of 
Paragraph 13 of the aforesaid 
circular 

Complied   
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8.3 The boards of survey was 
conducted and the relevant 
reports submitted to the Auditor 
General on due date in terms of 
Public Finance Circular No. 
05/2016 

Complied   

8.4 The excesses and deficits that 
were disclosed through the board 
of survey and other relating 
recommendations, actions were 
carried out during the period 
specified in the circular 

Complied   

8.5 The disposal of condemn articles 
had been carried out in terms of 
FR 772 

Complied   

9 Vehicle Management    

9.1 The daily running charts and 
monthly summaries of the pool 
vehicles had been prepared and 
submitted to the 
Auditor General on due date 

Complied   

9.2 The condemned vehicles had 
been disposed of within a period 
of less than 6 months after 
condemning 

Complied   

9.3 The vehicle  logbooks had been 
maintained and updated 

Complied   

9.4 The action has been taken in 
terms of F.R. 103, 104, 109 and 
110 with regard to every vehicle 
accident 

Complied   

9.5 The fuel consumption of vehicles 
has been re-tested in terms of the 
provisions of Paragraph 3.1 of the 
Public Administration Circular No. 
30/2016 of 29.12.2016 

Complied   

9.6 The absolute ownership of the 
leased vehicle log books has 
been transferred after the lease 
term 

N/A   

10 Management of Bank Accounts    

10.1 The bank reconciliation 
statements had been prepared, 
got certified and made ready for 
audit by the due date 

Complied   

10.2 The dormant accounts that had 
existed in the year under review or 
since previous years settled 

Complied   
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10.3 The action had been taken in 
terms of Financial Regulations 
regarding balances that had been 
disclosed through bank 
reconciliation statements and for 
which adjustments had to be 
made, and had those balances 
been settled within one month 

Complied   

11 Utilization of Provisions    

11.1 The provisions allocated had been 
spent without exceeding the limit 

Complied   

11.2 The liabilities not exceeding the 
provisions that remained at the 
end of the year as per the 
FR94(1) 

Complied   

12 
Advances to Public Officers 
Account 

   

12.1 The limits had been complied with Complied   

12.2 A time analysis had been carried 
out on the loans in arrears 

Complied   

12.3 The loan balances in arrears for 
over one year had been settled 

Complied   

13 General Deposit Account    

13.1 The action had been taken as per 
F.R.571 in relation to disposal of 
lapsed deposits 

Complied   

13.2 The control register for general 
deposits had been updated and 
maintained 

Complied   

14 Imprest Account    

14.1 The balance in the cash book at 
the end of the year under review 
remitted to TOD 

Complied   

14.2 The ad-hoc sub imprests issued as 
per F.R. 371 settled within one 
month from the completion of the 
task 

Complied   

14.3 The ad-hoc sub imprests had not 
been issued exceeding the limit 
approved as per F.R.371 

Complied   

14.4 The balance of the imprest 
account had been reconciled 
with the Treasury books monthly 

Complied   
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15 Revenue Account    

15.1 The refunds from the revenue had 
been made in terms of the 
regulations 

Complied   

15.2 The revenue collection had been 
directly credited to the revenue 
account without credited to the 
deposit account 

Complied   

15.3 Returns of arrears of revenue 
forward to the Auditor General in 
terms of FR 176 

Complied   

16 Human Resource Management    

16.1 The staff had been paid within the 
approved cadre 

Complied   

16.2 All members of the staff have been 
issued a duty list in writing 

Complied   

16.3 All reports have been submitted to 
MSD in terms of their circular 
no.04/2017 dated 20.09.2017 

Complied   

17 
Provision of information to 

the public 
   

17.1 An information officer has been 
appointed and a proper register of 
information is maintained and 
updated in terms of Right To 
Information Act and Regulation 

Complied   

17.2 Information about the institution to 

the public have been provided by 

Website or alternative measures 

and has it been facilitated to 

appreciate / allegation to public 

against the public authority by this 

website or alternative measures 

N/A   

17.3 Bi- Annual and Annual reports 

have been submitted as per 

section 08 and 10 of the RTI Act 

Complied   

18 Implementing citizens charter    

18.1 A citizens charter/ Citizens 
client’s charter has been 
formulated and implemented by 
the Institution in terms of the 
circular number  05/2008 and 
05/2018(1) of Ministry of Public 
Administration and Management 

Complied   
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18.2 A methodology has been devised 
by the Institution in order to 
monitor and assess the 
formulation and the 
implementation of Citizens 
Charter / Citizens client’s charter 
as per paragraph 2.3 of the 
circular 
 

Complied   

19 
Preparation of the Human 
Resource Plan 

   

19.1 A human resource plan has been 
prepared in terms of the format in 
Annexure 02 of Public 
Administration Circular 
No.02/2018 dated 24.01.2018. 

Complied   

19.2 A minimum training opportunity 
of not less than 12 hours per year 
for each member of the staff has 
been ensured in the aforesaid 
Human Resource Plan 

Complied   

19.3 Annual performance agreements 
have been signed for the entire 
staff based on the format in 
Annexure 01of the aforesaid 
Circular 

Complied   

19.4 A senior officer was appointed 
and assigned the responsibility of 
preparing the human resource 
development plan, organizing 
capacity building programs and 
conducting skill development 
programs as per paragraph 
No.6.5 of the aforesaid Circular 

Complied   

20 Responses Audit Paras    

20.1 The shortcomings pointed out in 
the audit paragraphs issued by 
the Auditor General for the 
previous years have been 
rectified 

Complied   
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