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01 ාරිච්ෙේලය - ආයතනික ාැතිකඩ/ක්රි යාවන නැමමේෙන සාරාමශය 

1.1. හැඳි්තමේම: 

 ංඡනහි ආර්ථිකයන ්මෂණික බල්යපෑස ඇති කංං ආකටංඡයන් ංටජ්යය රසපත් නංස 

ංටජ්යය ආදටය  රා ියයද  කම ංටකංයය කංං ආකටංය, ංටජ්යය මුද් 

කම ංටකංයය ියෂය ාට රසබන්න ඡේ. රට ටජීය අ  යතට ංජ්යය රුව  ප තිං 

රසපත්  ල්යන  ඩට  ැඩි බැියන්, ආර්ථික ාටනි ාට අපඡත් යටස අ    ං 

ආකටංඡයන් සියලු  ංටජ්යය රසපත් ාැිතතට්ම කටර්ය්මෂ   ාට රඵල්යදටයී  භටියතට 

කීරී  අ  ය ඡේ. ආර්ථීක රී ර්නං ක්රි යට යේඡී ර ංජ්යය රා පුං ැසියන් අතං 

අඡංයො ංය ිය ් ටරය්ම ාට ඡපො ු  නකතතට ්ම ඇති ිතරීඡ හි ල්යට කටර්ය්මෂ  ංටජ්යය 

මුද් කම ංටකංයය ඡ්මන්ද්රේර්ාටංය්ම ඡල්යර කනුතුව කංි. ංජ්යඡී මුද්  ල්ය 

ියනිියදභට ය රා  ගමේ  තාවුරු කංමින් රා ංඡේ පුං ැසියන් රඳාට  ඩටත් ඡාො ඳ 

ඡරේ ට ්ම ල්යබට ඡදමින් ිරගුකටලීං ආර්ථික රටර්ාකත් ය රාතික ිතරී  රඳාටත්, 

සීමිත රසපත් උපරි  කටර්ය්මෂ තට යිතන් භටියතට ිතරී  රඳාටත් ංටජ්යය මුල්යය 

කම ංටකංය ක්ර  ඡේද, ක්රි යට යේ රා ආයතං ල්ය ප්රතතිරීර්කංය සිු  ිතරී  අ  ය 

ඡේ.  

1.2. ආයතනෙේ ලැක්ම, ෙමෙහවර, අරුදණු  

ලැක්ම 

“ංටජ්යය අී ඡී ියනිියදභට ය,  ගමේ , ාට ඡරේ ට රැපයී   ර්නංය ිතරී  රඳාට 

 ්මති ත් ංටජ්යය මූල්යය කම ංටකංය නීති ප්ධනති ංටමු ්ම රකර් ිතරී ” 

 

ෙමෙහවර 

“ංටජ්යය අී ය ුවල්ය  ාජ්යං  ගමේ න රාටය  ං ආයතනික ක්රි යටකටරීත් ය්ම රහිත 

පුළු් යාපටල්යං පරිරංය්ම  ්මති ත් ිතරී  රඳාට ංටජ්යය මූල්යය ප්ධනති, පරිපටටීන් 

රකර්ිතරී , ර ටඡල්යෝචංය, රී ර්නංය, පසුියපං  ාට යට ත්කටලීං ිතරී .”  
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අරුදණු 

 1.ංටජ්යය අී ඡී ගණුඡදනු ල්ය ියනිියදභට ය ාට  ගමේ  තාවුරු ිතරී  ිණණිර ංටජ්යය 

මුල්යය කම ංටකංයය ිණිබබඳ ප්රතතිපත්ති, ක්ර  ප්ධනති ාට පරිපටටීන් රැකසී , 

රී ර්නංය, ර ටඡල්යෝචංය, පසුියපං  රා යට ත්කටලීං ිතරී . (උදට: මුද් 

ඡංගුල්යටසි, ංටජ්යය ප්රතරසපටදං  ටර්ඡගෝපඡ්ධ  රා භටියතයන්) 

2. ංටජ්යය මුල්යය රසපත් ඵල්යදටි  රා කටර්ය්මෂ   උපඡයෝජ්යංය ිතරී  රාතික 

කංනු ිණණිර ංටජ්යය ිණණුස කටංක රභට න අ  ය රාටය ල්යබට  ර  රා ංටජ්යය අී ඡී 

යාපටල්යංය ප්රත ර්නංය ිතරී . 

3. දැංන ප තිං ංජ්යඡී ගටර්ුව ාට අයිතරීස කනුතුව අධි්මෂයය, ර ටඡල්යෝචංය 

ිතරී  රා ිණරි ැය ඵල්යදටයීතට  දාම ංී ං අුතරින් බු  ඡංො  ං ආදටයස දපැයීඡස 

ාැිතයට  ිණිබබඳ  ඡරො යට බැලී . 

4.  ාජ්යං මුද් ඵල්යදටි  රා කටර්ය්මෂ  ඡල්යර ඡයදමේ  රාතික කංනු ිණණිර, 

ියියන අංමුණු උඡදරට අ ටතයී /ඡදපටර්තඡසන්ුව යනඡත් ිණහිටු ට ඇති අංමුද් 

භටියතය ියධි ත් ිතරී , අංමුද් කනුතුව ර ටඡල්යෝචංය රා අධී්මෂයය ිතරී . 
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1.3. රීියනටං රනාං  

ආයතනික රීියනටං  ුිාය  
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1.4.  ෙලාාර්තෙන්තුෙේ ප්ර ධාන අමශ 

දඩස රා ඡංගුල්යටසි අී ය 

ප්රතරසපටදං අී ය 

නටරිතට රී ර්නං රා පුහුණු අී ය 

මුද් ඡංගුල්යටසි, පසුියපංස ාට ර ටඡල්යෝචං රා අංමුද් අී ය 

 

1.5. අමාත මශය/ ෙලාාර්තෙන්තුව/ ාළාත් සභාව යනෙත ාවතින ආයතන/ අරුදල්   

- අදටල්ය ඡංො ඡේ - 

 

1.6. විෙේශ ආධාර ලබන ව ාාතතිවල ෙතොරුරු (තිෙේ නන) 

 

 -අලාල ෙනොෙේ - 
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ගඡේ අනය්මෂ ජ්ය 

 

ංංට් 
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03 ාරිච්ෙේලය - 2021 ෙලසැනබර් 31 දිෙන්ත අවස්ත වූ වසර සඳහා වන සමස්ත මූල  කාර්ය සාධනය 

3.1  මූල  කාර්ය සාධන ප්ර කාශය 
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3.3  මූල  තත්ත්වය ිළිබබඳ ප්ර කාශය 
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3.4 ුදල්  ප්ර වාහ ප්ර කාශය 
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3.5 මූල  ප්ර කාශ සනහ්ත 

1)   ටර්තටකංය කටල්යපරිච්ඡේදය 

2021 ජ්යං ටරි 01 සින ඡදරැසබර් 31 ද්ම ට වූ කටල්යපරිච්ඡේදය ඡ   මූල්යය ප්රතකට යන්න අදටම 

 ටර්තටකංය කටල්යපරිච්ඡේදය ඡේ. 

2) මිනුසකංය පදං  

මූල්යය ප්රතකට ං තතිාටසික ිණරි ැය  ත ිණිබඡයල්ය කං ඇති අතං ර ාං  ත්කස ල්ය තතිාටසික ිණරි ැය 

ංැ ත ත්මඡරේරු කංං ල්යද  ටිංටක න  ැඩිිරුතණු කං ඇත. අංයටකටංඡයන් ද්ම ට ඡංො  ැති ියන ිණණුස 

ිණිබඡයල්ය ිතරී   ැඩිිරුතණු කම මුද් පදං   ත සිු කංි. 

මූල්යය ප්රතකට  ්රී  ල්යීකට රුිණය් යේන් ආරන්ංත  රුිණයල්යන දිරරිපත් කං ඇත. 

3) ආදටයස ාඳුංටගැනී  

හු  ටරු ාට හු  ටරු ඡංො  ං ආදටයස ඒ ට ල්යැබිය ුතුව කටල්යසී ට  ඡංො රමකට, මුද් ල්යැඡබං 

කටල්යපරිච්ඡේදඡී ර ආදටයස ඡල්යර ාඳුංටගනු ල්යැඡේ. 

4)  ඡ්ධපම, ිණරියත ාට උපකංය ාඳුංටගැනී  ාට  ැනී  

 ත්ක න අදටම අංටගත ආර්ථික ප්රතතිල්යටභ ආයතංයන ල්යැඡබං බ න තාවුරු ්ම ඇති ියන ාට න   

 ත්කස ිය ් ටරනීය   ැනිය ාැිත ංස න   ත්කස ඡ්ධපම, ිණරියත ාට උපකංය ඡල්යර ාඳුංටගනු ල්යැඡේ. 

ඡ්ධපම, ිණරියත ාට උපකංය ිණරි ැයන ාඳුංටගන්ංට අතං ිණරි ැය ආකෘතිය අදටම ඡංො  ං අ ර්ාට ල්ය ර 

ංැ ත ත්මඡරේරු කංං ල්යද අගය ඡයො දටගනී. 

5) ඡ්ධපම, ිණරියත ාට උපකංය රීචිතය 

ඡ   රීචිත ිණණු  ඡ්ධපම, ිණරියත ාට උපකංය ල්ය අනුරූප ිණණු  ඡේ. 

6) මුද් ාට මුද් ර ටං දෑ 

2021 ඡදරැසබර් 31 ිරංන අතැති ඡ්ධශීය  ය ාටං මුද් ඡංෝේටු රා කටසි යේන් මුද් ාට මුද් ර ටං දෑ 

ර න්ියත ඡේ. 

 

3.6 ආලායන එකු කිරීෙන කාර්ය සාධනය  

 

     

රු.   ,000 

ආදයස 
ඡ්මතය 

ආදටයස ඡ්මතඡී 
ියර්තංය 

ආදටයස ඇර්තඡසන්ුව  නකුව කංං ල්යද ආදටය  

මු් 
ඇර්තඡසන්ුව

  

අ රන් 
ඇර්තඡසන්ුව

  

ප්රත ටයය 

(රු.) 

අ රටං 
ආදටයස 

ඇර්තඡසන්ුව
ඡේ % ඡල්යර 

            

            

            

            

 

 

      අදටල්ය ඡංො ඡේ 
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3.7 ෙව්ත කරන ලල ප්ර තිාාලන පාෙය ී  කර ගැීමෙන කාර්ය සාධනය 

    

රු.   , 

ප්රතතිපටදං 
 ර්ගය 

ඡ න් කංං ල්යද ප්රතතිපටදං 

තතය ියයද  

උපඡයෝගී කංනු 
ල්යැබූ ප්රතතිපටදං, 
අ රන් කංං ල්යද 
අ රටං ප්රතතිපටදං 
ප්රත ටයඡී % ඡල්යර 

මු් ප්රතතිපටදංය 
අ රටං 
ප්රතතිපටදංය 

      

පුනරාවර්තන 79,400,000.00 79,400,000.00 71,236,487.00 89.72% 

      

ප්ර ාග්ධන 10,800,000.00 10,800,000.00   7,186,339.00 66.54% 

      

 

3.8  ුද.ෙර. 208 ප්ර කාරව, ෙවනත් අමාත මශ/ ෙලාාර්තෙන්තු වල නිෙය ජිතෙයකු ෙලස ෙමම 

ෙලාාර්තෙන්තුවන/ දිස්ත්රි.ක් ේ කන කාර්යාලයන/ ාළාත් සභාවන ප්ර ලානය කරන ලල ප්ර තිාාලන 

      රු.    

අනු 
අීකය 

 ප්රතතිපටදංඡී 
අංමුය 

ප්රතතිපටදං තතය 
ියයද  

උපඡයෝගී කං 
ගන්ංට ල්යද 

ප්රතතිපටදං, ල්යබට 
ු න් අ රටං 

ප්රතතිපටදං  ල්ය % 
ඡල්යර 

ප්රතතිපටදං ල්යද 
අ ටතයටී ය/ඡද
පටර්තඡසන්ුව  

මු් 
ප්රතතිපටදං  

අ රටං 
ප්රතතිපටදං 

01 ංටජ්යය ඡරේ ට 
පමටත් රභට ාට 
පමටත් පටල්යං 
අ ටතයටී ය 

2019  ර්ෂඡී 
බඳ ට ගත් 
උපටධිනටරී 
අභයටරල්යටන්න් 
රඳාට  ටසික 
 ර ංට ඡගමේ  

60,000.00 60,000.00 60,000.00 100% 

02 භටණ්ඩටගටං 
ඡ ඡාුතස 
ඡදපටර්තඡසන්ුව  

 

  ංටජ්යය භටෂට 
ඡදපටර්තඡසන්
ුව      
   ඟින් 
ප ත් නු ල්යැබූ 
්ධියතීික  
   ේනඡස 
ඡද ම භටෂට  
  පටඨ ටල්යට  
උපඡ්ධ ක 
 ර ංට   
  ඡගමේ  

38,297.87 38,297.87 38,297.87 100% 

03 කම ංටකංය 
ියගයං 
ඡදපටර්තඡසන්ුව  

21,542.55 21,542.55 21,542.55 100% 

04 මුද් 
අ ටතයටී ය 

21,542.55 21,542.55 21,542.55 100% 
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3.9 මූල  ෙනොවන වත්කන වාර්තා කිරීෙන කාර්ය සාධනය  

     රු.   , 

 ත්කස 
ඡ්මතය 

ඡ්මත ියර්තංය 31.12.2021 
ිරංන භටණ්ඩ 
රමී්මෂය 

 ටර්තට  අනු  
ඡ ේෂය 

31.12.2021 
ිරංන මූල්යය 
තත්ත්  

 ටර්තට  අනු  
ඡ ේෂය 

දිරරිඡී  ර 
ිණණුසකං
යයන 
නියමිත 

ප්රතගතිය % 
ඡල්යර  ටර්තට 

ිතරී  

9151 ඡගො ඩංැිණයේ ාට  ුිායන්    3,956,900.00  3,956,900.00 - 100% 

9152  

යන්ඡරෝපකංය  
32,654,886.58 32,654,886.58  100% 

9153 දඩස -      

9154 අර්පෘ ය  ත්කස  -      

9155 ජී  ියදයත් ක  ත්කස  -      

9160 ඡකරීඡගං යං  ැඩ -      

9180 බු  ඡදං ල්යද  ත්කස  28,200,000.00  28,200,000.00   100% 

              

  64,811,786.58 64,811,786.58   
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3.10 විගණකාධිාතිවරයාෙග් වාර්තාව 
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04 ාරිච්ෙේලය – කාර්ය සාධන ලර්ශක  

4.1 ආයතනෙේ කාර්ය සාධන ලර්ශක (ක්රි යාකාරී සැලැස්ම මත ාලනනව) 

විෙශේෂිත ලර්ශක අෙේක්ෂිත නිමැවුෙන ප්ර තිශතයක් (%) ෙලස තත  නිමැවුම 

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

උපඡදර් ල්යබට  ර  රඳාට 

ංටජ්යය මුද් චක්ර ඡ්   

නිකුත් ිතරී  

√   

ඡදපටර්තඡසන්ුව  ඡ ත 

ඡයො මු කල්ය පැාැිරයේ ිතරීස 

රඳාට ිණයේුවරු රැපයී  

√   

රාභටගී වූ ංටජ්යය ිණණුස 

කටංක රභට රැර්මේස  

රී යට               

√   

ිණණුසකටංක රභටඡේ  ග 

ඡපන්මේස පසු ියපංස 

ිතරී  

√   

භටණ්ඞටගටං රනාන් 

නිකුත් ිතරී  

√   

ියගයකටධිපති  ටර්තට 

නිරී්මෂය රසබන්න  

පසු ියපංස කනුතුව 

√   

ංජ්යඡී ගටර්ුව ාට 

අයිතරීස රීඡ ෝනංය 

√   

පටඩු ාට කපට ාැරීස රඳාට 

 ං ද්ලීස රඳාට 

නිර්ඡ්ධ  රැපයී  

√ 

 

 

 

 

  

ංටජ්යය තටන්්රිශක තත 

 ණ්ඩල්ය ියසින් භටියතට 

කංං ල්යද  ටාං 

අපාංයය 

√   

අ ටතය  ණ්ඩල්ය රීඡ්ධ  √   
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රඳාට නිරී්මෂය රැපයී  

කැබිංේ  ේනඡස 

ප්රතරසපටදංයන් රඳාට 

ප්රතරසපටදං කමිටු (PC) 

,තට්මෂණික ඇගයීස 

කමිටු (TEC), ාට 

 යටපෘති කමිටු (PC), පත් 

ිතරී  

√   

මූල්යය ප්රතකට ං, ටර්තට 

නියමිත කටල්ය පරිච්ඡේදය 

ුවල්ය දිරරිපත් ිතරී  

√   
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05 ාරිච්ෙේලය - තිරසර සමවර්ධන අරුදණු (SDG) සපුරා ගැීමෙන කාර්ය සාධනය 

5.1 හඳුනා ග්තනා ලල අලාළ තිරසාර සමවර්ධන අරුදණු ලක්ව්තන.  

 

ඉලක්කය / 

අරුදණ 

හඳුනාගත් 

අරුදණු සඳහා 

ස්ථාිළත කරන 

ලල ලර්ශක 

2021 ක්රි යාත්මක 

කරන ලල 

වැඩසනහ්ත 

ෙන ලක්වා ජ්යයග්රථහණ ලබා ගැීමෙන ප්ර ගතිය 

0%-49% 50%-74% 75%- 100% 

08. තිරසර 

ාරිපූර්ණ ආර්ථිකය 

වර්ධනය සුරක්ෂිත 

කිරිම, පූර්ය ාට 

ඵල්යදටි තත් ඡයන් 

ුතුව ඡරේ ට 

නිුත්මතිය 

සුං්මෂිත ිතරී , 
සියළු ඡදංටන  

 ැදගත් රැිතයට න් 

ිතරී න ඇති 

අිතිය සුං්මෂිත 

ිතරි . 

 

රී ර්නං 

දල්යකක කංගත් 

ංටජ්යය මූල්යය 

ප්රතරසපටදං 

ප්රතතිපත්ති 

ිරරිගැන්මේ  

 

 

 

ංටජ්යය මූල්යය 

කම ංටකංයය 

ාට ප්රතරසපටදං 

 ටර්ඡගෝපඡ්ධ  

රඳාට  ං 

චක්ර ඡ් , 
ප්රතරසපටදං 

 ටර්ඡගෝපඡ්ධ  

රීග්රෝාය රඳාට 

 ං අතිඡර්ක රා 

අ  ය උපඡදර් 
නිකුත් ිතරී .  

   

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 තිරසර සමවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැීමෙන ජ්යයග්රථහණ හා අභිෙය ග  

ංටජ්යය මුද් ඡදපටර්තඡසන්ුව  ියසින් ංටජ්යය අී ඡී මුල්යය පටල්යංය රසබන්න  නයගත කටර්ය භටංය්ම දටු 

කංං අතං ංටජ්යය අී ඡී ියනිියද භට ය  ගමේ  ාට ඡරේ ට ල්යබට ර   ර්නංය කංං  ඩටත් යාපත් වු ංටජ්යය 

මුල්යය නියට ං ංටමු ්ම ප ත් ටඡගං යෑඡස  ගකී  ප තී. ියනිියද භට ය ාට  ගමේ  දල්ය්මක කං ගන්ංට 

අතං  දරිද්රේතට ය ිණටු දැකී  උඡදරට ංටජ්යය රසපත් කම ංටකංයය  ැඩි ිතරී  ිණණිර ඡදපටර්තඡසන්ුව  

ඡ ංත් ංටජ්යය ආයතං ර ග රසබන්න මේ කනුතුව කංනු ල්යබි. 

පටර්යේඡසන්ුව   ැනි ආයතං  ල්යන ංටජ්යය  ගමේස ිණිබබද  රාටය ඡ මින් නීතිඡී පටල්යංය ිණිබබද  ක්රි යට 

 ටර්ග ප්රත ර්නංය කංමින් තිංරටං  රී ර්නං අිම ාටර්ත රට්මෂටත් කං ගැනී න ංටජ්යය ආයතං  ල්ය 

නීතයටනුකූල්ය භට ය ාට ිය ් රනීයත් ය ඇති කං මින් ංටජ්යය අී ඡී ඡ ඡාුතස සිු  ං පුඵ් පටල්යං 

පරිරංය  ්මති ත් ිතරී ද ඡදපටර්තඡසන්ුව  ියසින් සිු  කංනු ල්යබි.ංටජ්යය මුල්යය ඡදපටර්තඡසන්ුව  ඡ   

 ගකීස මුු න් පත් කං ගැනීඡස ර ංටජ්යය අී ඡී ආයතං රදාට  ං නියට ංයන් ාට ංටජ්යය මුල්යය 

උපඡ්ධ ටත් ක ඡරේ ට  රපයනු ල්යබි. 
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06 ාරිච්ෙේලය - මානව සනාත් ාැතිකඩ  

06.1  ෙසේවක සමඛ් ා කළමනාකරණය   

 

 

 

 

අනු ත ඡරේ ක රී යට  ප තිං ඡරේ ක රී යට  ඇබෑර්ුව / (අතිරි්මත)** 

ඡජ්යයෂ්ඨ 29 21 08 

තෘතීික 02 02 - 

්ධියතිික 32 29 03 

ප්රතටාමික 16 12 04 

 

 

 

06.2  **ආයතනෙේ කාර්ය සාධනය පෙලසා මානව සනාත් හිඟය ෙහ  අතිරික්තෙේ බලාෑම  

ිතසියස ආයතංය්ම රුව  ටං  රසපත  ංට කම යටකටරිත් ය්ම යනඡත් පටල්යංය කල්යියන ආයතංඡය 

අංමුණු ාට අිම තටර්තයන් කංටල්යතට මේ  අපාසු කරුය්ම ඡංො ඡේ. ප්රතතිපත්ති රකර්ිතරී  ාට ක්රි යටත් ක 

ිතරීඡසහි  ර ඵල්යදටයී  ටං  රසපත ඡදපටර්තඡසන්ුවඡේ කටර්ය රටනංය ඡකඡංහි බල්යපටනු ල්යබං 

රටනකයිත.ඡකඡරේ වු ද ප ත්ංට  ටං  රසපත කම යටකංංය කංගනිමින් ඡදපටර්තඡසන්ුවඡේ 

අංමුණු ාට අිම තටර්තයන් රඵල්ය කංගැනීඡ හිල්යට උපරි  ප්රතයත්ං දංට ඇත.  
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06.3     මානව සනාත් සමවර්ධනය  

 

වැඩසනහේත නම පුහුණු කරන 

ලල ෙසේවක 

සමඛ් ාව 

වැඩ 

සනහ

ේත 

කාල 

සීමාව 

සමස්ථ ආෙය ජ්යනය 

(Rs’000)  

වැඩසනහ

ේත 

ස්වභාවය 

(ෙේශීය/ 

විෙේශීය)  

නිමැවුම/ලබා 

ගත් ලැනුම* 

ෙේශීය විෙේශීය 

Roles and 

Responsibility of 

PFD in Public 

Procurement 

Policy and 

Implementation  

All Staff of 

Public 

Finance 

Department  

පැය 

01 

- - ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

Department of 

National Budget 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Ministry of 

Finance Structure 

and Functions 

General Treasury 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Financial 

Regulations  

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

Department of 

External Planning 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

Department of 

External 

Resources 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Types of 

Procurement, 

Levels of 

Procurement, Tec 

and PC 

 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  
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Event / Filling 

Program 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

08 

  ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

member of 

Procurement 

Committees and 

Bid Opening 

committee 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

Department  of 

Management 

Service  

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Bid Opening  All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Roles and 

Responsibility of 

PFD 

All Staff of 

Public 

Finance 

Department 

පැය 

01 

  ඡ්ධශීය  

Official Banking 

Maintenance 

Training 

Workshop  

01 ිරං 01      3750.00  ඡ්ධශීය  

Tamil Language 

Course  

43 පැය 

150 

112,500.00  ඡ්ධශීය  

Performance 

Management & 

setting key 

performance 

Indicators 

 

01 

 

 

 

ිරං 01      2000.00  ඡ්ධශීය  

Improving the 

Attitudes and 

01 

 

ිරං 01     4000.00  ඡ්ධශීය 
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Professional 

Knowledge of 

Office Assistants 

and Drivers 

Procurement 

Process in Fiscal 

Management  

01 

 

ිරං 02     8000.00  ඡ්ධශීය  

Master of Human 

Resource 

management  

01 

 

අවුරුු  

02 

350,000.00  ඡ්ධශීය  

 

 

*ආයතනෙේ කාර්ය සාධනය පෙලසා පුහුණු වැඩසනහන ලායක ව්තේත ෙකෙසේ ල යන්ං ඡකටිඡයන් 

පැාැිරයේ කංන්ං. 

 

කටර්ය  ණ්ඞල්යඡී දැනු  රා නටරිතට රී ර්නංය ඡ න්  ඡරේ ක අිමඡප්රතේංයය රඳාට ඡ්ධය ය ඡ න්  

ියඡ්ධය ය පුහුණු  ැඞරනාන්  ාත් ිණටි ාල්ය්ම ඡේ. ංටජ්යය මුද් ඡදපටර්තඡසන්ුව න රෘු  රසබන්න 

ියෂයටනුබ්ධන ඡ න්  ංටජ්යය ඡරේ යන ඡපො ු  කරුණු රසබන්නඡයන් ල්යබන්ංටවු පුහුණු   රා අත්දැකීස 

ඡදපටර්තඡ න්ුවඡේ කටර්යය රටනංය ඡකඡංහි රටනනීය බල්යපෑ ්ම ඇති කංනු ල්යබි. 
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07 ාරිච්ෙේලය – අනුකූලතා වාර්තාව  

අමකය අලාළ කර ගත යුු අවශ තාව අනුකූලතා 

තත්ත්වය 

(අනුකූල 

ෙේ/අනුකූල 

ෙනොෙේ) 

අනුකූල ෙනොෙේ නන ඒ සඳහා 

ෙකටි ාැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල 

ෙනොමේම 

අනාගතෙේ දී 

වළක්වා 

ගැීමමන 

ෙය ජ්යනා කරන 

නිරවල  ීරරණ 

ක්රි යාමාර්ග 

1 ාහත සඳහ්ත මූල  ප්ර කාශ/ ගිණුන 
නියමිත දිනන ඉදිරිාත් ෙකොන තිෙේ 

   

1.1  ටර්ෂික මූල්යය ප්රතකට  අනුකූල්ය ඡේ   

1.2 ංටජ්යය නිල්යනටරීන්ඡේ අත්තිකටංස ිණණු  අනුකූල්ය ඡේ   

1.3   යපටං ාට නිෂප්ටදං අත්තිකටංස ිණණුස  
( ටණිජ්ය අත්තිකටංස ිණණුස) 

 

අදටල්ය ඡංො ඡේ   

1.4 ගබඩට අත්තිකටංස ිණණුස අදටල්ය ඡංො ඡේ   

1.5 ියඡ ේෂ අත්තිකටංස ිණණුස අදටල්ය ඡංො ඡේ   

1.6 ඡ ංත්    

2 ොොත්ාත් හා ේ ඛ්න නඩත්ු කිරීම 

(ුද.ෙර.445)  

   

2.1 ංටජ්යය පරිපටල්යං චක්ර ඡ්ක 267/2018 

අනු  ර්ාට ං  ත්කස ඡ් ංය 

යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

2.2 පු්ධගල්ය පඩිංඩි ඡ් ං/ පු්ධගල්ය පඩිංඩි 

කටඩ්පත් යට ත්කටලීංකං 

ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

2.3 ියගයං ිය සුස ඡ් ංය 
යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං යට  

 

අනුකූල්ය ඡේ   

2.4 අභයන්තං ියගයං  ටර්තට ඡ් ංය 
යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං යට  

 

අනුකූල්ය ඡේ   

2.5 සියළු   ටසික ිණණුස රටංටී   
(CIGAS) ිණිබඡයල්යකං නියමිත ිරංන 
 ාට භටණ්ඩටගටංයන දිරරිපත් ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

2.6 ඡච්මපත් ාට මුද් ඇයවුස ඡ් ංය 

යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

2.7 දන්ඡ න්ට්රිව ඡ් ංය  යට ත්කටලීංකං 

ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   
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2.8 ඡතො ග ඡ් ංය යට ත්කටලීංකං 

ප ත් ටඡගං යට   

අනුකූල්ය ඡේ   

2.9 

 

ාටනි පටඩු ඡ් ංය යට ත්කටලීංකං 

ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

2.10 බැංකස ඡ් ංය යට ත්කටලීංකං 

ප ත් ටඡගං යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

2.11 උප ප්රිශකට ඡපො ත් ඡ් ංය (GA – 

N20) යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං 

යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

03 මූල  ාාලනය සඳහා කාර්ය්ත 

අභිනිෙය ජ්යනය කිරීම (ුද.ෙර. 135) 

 

   

3.1 මූල්යය බල්යතල්ය ආයතංය ුවම බල්යතල්ය 

ප ංට ර තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

3.2 මූල්යය බල්යතල්ය ප ංට ර  ිණිබබඳ 
ආයතංය ුවම දැනු ත් කං තිබී  

 

අනුකූල්ය ඡේ   

3.3 රෑ  ගනුඡදනු ්ම  නිල්යනටරීන් 
ඡදඡදඡංකු ඡාෝ ඊන  ැඩි රී යට ්ම 
ාංාට අනු ත  ං පරිිර බල්යතල්ය ප ංට ර 
තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

3.4 2014.05.11 ිරංැති අීක 171/2004 
දංය ංටජ්යය ිණණුස චක්ර ඡ් ය අනු , 
ංජ්යඡී පඩිපත්  ෘු කටීග පැඡ්මජ්යය 
භටියතට ිතරීඡස  ර 
ගයකටධිකටරි ංයන්ඡේ පටල්යංයන 
යනත්  කනුතුව ිතරී  

අනුකූල්ය ඡේ   

4 වාර්ෂික සැලසුන සකස් කිරීම  

4.1  ටර්ෂික ක්රි යටකටරී රැල්යැර්  රකර් ිතරී  අනුකූල්ය ඡේ   

4.2  ටර්ෂික ප්රතරසපටදං රැල්යැර්  රකර් 
ිතරී  

 

අනුකූල්ය ඡේ   

4.3  ටර්ෂික අභයන්තං ියගයං රැල්යැර්  
රකර් ිතරී  

 

අදටල්ය ඡංො ඡේ   

4.4  ටර්ෂික ඇර්තඡසන්ුව  රකර් ඡකො න 
ජ්යටතික අය ැය  ඡදපටර්තඡසන්ුව න 
(NBD) නියමිත ිරංන දිරරිපත් ිතරී  

 

අනුකූල්ය ඡේ   

4.5  ටර්ෂික මුද් ප්රත ටා ප්රතකට ය නියමිත 
ිරංන භටණ්ඩටගටං ඡ ඡාුතස 
ඡදපටර්තඡසන්ුව න දිරරිපත් කං තිබී . 

අනුකූල්ය ඡේ   

5 විගණන විමසුන   

5.1 ියගයකටධිපති ංයට ියසින් නිය  ඡකො න 
ඇති ිරංන, සියළු  ියගයං ිය සුස 
 ල්යන ිණිබුවරු ල්යබට  ර තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

6 අභ ්තතර විගණනය    



28 
 

6.1 මු.ඡං. 134(2) DMA/1-2019 අනු , 
 රං ආංසභඡී  ර ියගයකටධිපති ංයට 
ර ත රටකච්ඡට ිතරීඡ න් අංුවරු , 
අභයන්තං ියගයං රැල්යැර්  රකර් 
ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ මුද් අ ටතයටී ඡී අභයන්තං 

ියගයං අී ය  ඟින් රකර ්

කංනු ල්යබි. 

 

6.2 රෑ  අභයන්තං ියගයං  ටර්තට කන  

 ටරයක කටල්යය්ම ුවම  ර ිණිබුවරු රපයට 

තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

6.3 2018 අීක 19 දංය ජ්යටතික ියගයං 
පංඡත් 40(4) උප  ගන්තිය ප්රතකටං , 
සියලු  අභයන්තං ියගයං  ටර්තට  ල්ය 
ිණනපත් කම ංටකංය ියගයං 
ඡදපටර්තඡසන්ුව න දිරරිපත් කං තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

6.4 මුද් ඡංගුල්යටසි 134(3) ප්රතකටං , සියලු  

අභයන්තං ියගයං  ටර්තට  ල්ය ිණනපත් 

ියගයකටධිපති ංයටන දිරරිපත් කං 

තිබී   

අනුකූල්ය ඡේ   

7 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු     

7.1 DMA චක්ර ඡ්  1-2019 අනු , අ   
  ඡයන් ියගයං ාට කම ංටකංය 
කමිටු 04 ්ම  ත් අදටම  ර්ෂය ුවම 
ප ත් ටඡගං තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

8 වත්කන කළමනාකරණය    

8.1 අීක 01/2017 දංය  ත්කස 
කම ංටකංය චක්ර ඡ් ඡී 07  ං 
පරිච්ඡේදය අනු ,  ත්කස මිල්ය  ර ගැනීස 
ාට අපාංයය ිතරීස ිණිබබඳ ඡතො ංුවරු 
ඡකො සප්ඡෝෝල්යර් ජ්යංංට් කටර්යටල්යය 
ඡ ත දිරරිපත් කං තිබී . 
 

අනුකූල්ය ඡේ   

8.2 දාත රඳාන් චක්ර ඡ් ඡී 13  ං 
පරිච්ඡේදය ප්රතකටං , න  චක්ර ඡ් ඡී 
ියධි ියනටං ක්රි යටත් ක ිතරී  
රසබන්ධීකංයය රඳාට සුු සු 
රසබන්නතට නිල්යනටරිඡයකු පත් කං න  
නිල්යනටරියට ිණිබබඳ ඡතො ංුවරු 
ඡකො සප්ඡෝෝල්යර් ජ්යංංට් කටර්යටල්යයන 
 ටර්තටකං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

8.3 ංටජ්යය මුද් චක්ර ඡ්  අීක 05/2016 
අනු , භටණ්ඩ රමී්මෂය ප ත් ට අදටම 
 ටර්තට නියමිත ිරංන 
ියගයකටධිපති ංයට ඡ ත දිරරිපත් කං 
තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

8.4  ටර්ෂික භටණ්ඩ රමී්මෂයඡයන් 
අංට ංයය වූ අතිරි්මත, ඌයතට ාට 
ඡ ංත් නිර්ඡ්ධ  චක්ර ඡ් ඡී රඳාන් 
කටල්යය ුවම සිු ඡකො න තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

8.5 ගර්හිත භටණ්ඩ අපාංයය ිතරී  මු.ඡං. 
772 අනු  සිු  ිතරී  
 
 

අනුකූල්ය ඡේ   
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9 වාහන කළමනාකරණය    

9.1 රීචිත  ටාං රඳාට දදනික නට ං 
රනාන් ාට  ටසික රටංටී   ටර්තට රකර ්
ඡකො න නියමිත ිරංන ියගයකටධිපති 
ඡ ත දිරරිපත් ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

9.2  ටාං ගර්හිත මේ  ටර 06 කන  ඩට අඩු 
කටල්යයක  ර අපාංයය කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

9.3  ටාං ඡල්යො ේ ඡපො ත් ප ත් ට ගනිමින් 
ඒ ට යට ත්කටලීංකං ප ත් ටඡගං 
යට  

අනුකූල්ය ඡේ   

9.4 රෑ   ටාං අංුවං්ම රසබන්නඡයන්  
මු.ඡං. 103,104,109, ාට 110 ප්රතකටං  
කනුතුව ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

9.5 2016.12.29 ිරංැති අීක 2016/30 දංය 
ංටජ්යය පරිපටල්යං චක්ර ඡ් ඡී 3.1 
ඡේදඡී රඳාන් ියධි ියනටං ප්රතකටං , 
 ටාං  ල්ය දන්නං දාංය මේ  ංැ ත 
පරී්මෂට ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ    

9.6  ක්බු  කටල්ය සී ටඡ න් අංුවරු , බු  
 ටාං ඡල්යො ේ ඡපො ත්  ල්ය රසපූර්ය 
අිතිය ප ංට ඡගං තිබී . 
 

අනුකූල්ය ඡේ   

10 බැමකු ගිණුන කළමනාකරණය    

10.1  නියමිත ිරංන බැීකු රැරඳුස ප්රතකට  
ිණිබඡයම කං රාතික කං ඒ ට 
ියගයංය රඳාට දිරරිපත් කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

10.2 ර ටඡල්යෝචිත  ර්ෂඡී  ර ඡාෝ ඊන ඡපං 
 ර්ෂ  ල්ය සින දිරරියන රැඡගං ආ අක්රි ය 
බැීකු ිණණුස නිංවු් කං තිබී  
 

අදටල්ය ඡංො ඡේ   

10.3 බැීකු රැරඳුස ප්රතකට   යේන් අංට ංයය 
වූ ාට ගැල්යපුස කම ුතුව  තිබූ ඡ ේෂ 
රසබන්නඡයන් මුද් ඡංගුල්යටසි ප්රතකටං  
කනුතුව ඡකො න න  ඡ ේෂ  ටරයක 
කටල්යය්ම ඇුවමත නිංවු් කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

11 ප්ර තිාාලන පාෙය ජ්යනය    

11.1 රල්යරට තිබූ ප්රතතිපටදං ඒ ටඡී සී ට  
ද්ම  ට ඡංො යං පරිිර ියයදස දැරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

11.2  මු.ඡං. 94(1) ප්රතකටං , රල්යරං ල්යද 
ප්රතතිපටදංඡයන් උපඡයෝජ්යංය කම පසු 
 ර්ෂ අ රටංඡී  ර දතිරි ප්රතතිපටදං 
සී ට  ඡංද්ම  ං පරිිර බැංකස ල්යන 
නල්යඹී  

අනුකූල්ය ඡේ   

12 රජ්යෙේ නිළධාරී්තෙග් අත්තිකාරන 
ගිණුන  
 

   

12.1 සී ට න්න  ල්යන අනුකූල්ය මේ . අනුකූල්ය ඡේ   

12.2 හිතහිටි යය ඡ ේෂ ිණිබබඳ කටල්ය 
ිය ්ඡ්ෂයය්ම සිු  කං තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ 2021.12.31 ිරංන හිතහිටි යය  



30 
 

 ඡ ේෂ ඡංො  ැත 

12.3  ර්ෂයකන  ැඩි කටල්යයක සින පැ ත නං 
හිතහිටි යය ඡ ේෂ නිංවු් කං තිබී  

අදටල්ය ඡංො ඡේ   

13 ොොදු තැ්තාත් ගිණුම    

13.1 ක් දකුත් වූ තැන්පුව රසබන්නඡයන් 
මු.ඡං. 571 ප්රතකටං  කනුතුව කං තිබී . 
 

අනුකූල්ය ඡේ 2021.12.31 ිරංන ක් දකුත් 

වූ තැන්පුව ඡංො  ැත 

 

13.2 ඡපො ු  තැන්පුව රඳාට  ං පටල්යං ිණණු  
යට ත්කටලීං කං  ප ත් ටඡගං යට  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

14 අග්රිලම ගිණුම 

 

   

14.1 ර ටඡල්යෝචිත  ර්ෂය අ රටංඡී  ර මුද් 
ඡපො ඡත් ඡ ේෂය භටණ්ඩටගටං ඡ ඡාුතස 
ඡදපටර්තඡසන්ුව න ඡප්රතේෂයය කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

14.2 මු.ඡං. 371 ප්රතකටං  නිකුත් කම 
තත්කටර්ය අුවරු අග්රි7 , න  කටර්යය 
අ රන් මේ  ටරය්ම ඇුවමත නිංවු් කං 
තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

14.3 මු.ඡං. 371 ප්රතකටං  අනු ත සී ට  
ද්ම  ට ඡංො යං පරිිර තත්කටර්ය අුවරු 
අග්රි7  නිකුත් කං තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

14.4 අග්රි7  ිණණුඡස ඡ ේෂය, භටණ්ඩටගටංඡී 
ඡපො ත් ර ත  ටසික  රැරඳුස ිතරී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

15 ආලායන ගිණුම    

15.1 අදටම ඡංගුල්යටසි  ල්යන අනුකූල්ය , රැර් 
කම ආදටයඡ න් ආපසු ඡගමේස සිු  
ඡකො න තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

15.2 රැර් කං තිබූ ආදයස, තැන්පුව ිණණු න 
බැං ඡංො ඡකො න රෘු    ආදටය න බැං 
කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

15.3 මු.ඡං 176 අනු  හිත ආදටයස  ටර්තට  
ියගයකටධිපති ංයට ඡ ත දිරරිපත් කං 
තිබී  
 

අදටල්ය ඡංො ඡේ   

16 මානව සනාත් කළමනාකරණය    

16.1 අනු ත කටර්ය  ණ්ඩල්ය සී ට  ුවම 
කටර්ය  ණ්ඩල්යය ප ත් ටඡගං යට  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

16.2 කටර්ය  ණ්ඩල්යඡී සියළු  
රට ටජිකයන් ඡ ත ංටජ්යකටරි ල්යැිර්ුව 
යේඛිත  ල්යබට ර තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

16.3 20.09.2017 ිරංැති MSD චක්ර ඡ්  
අීක 04/2017 ප්රතකටං  සියලු   ටර්තට 
කම ංටකංය ඡරේ ට 
ඡදපටර්තඡසන්ුව  ඡ ත දිරරිපත් කං 
තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

17 මහජ්යනයා ෙවත ෙතොරුරු ලබා දීම    

17.1 ඡතො ංුවරු දැං ගැනීඡස පංත ාට 
ඡංගුල්යටසි ප්රතකටං  ඡතො ංුවරු 

අනුකූල්ය ඡේ   
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නිල්යනටරිඡයකු පත් ඡකො න ඡතො ංුවරු 
ල්යබට  රඡස ඡ් ංය්ම යට ත්කටලීංකං 
ප ත් ටඡගං යට  

17.2 ආයතංය ිණිබබඳ ඡතො ංුවරු නහි ඡ ේ 

අඩියය ාංාට ල්යබට  ර තිඡබං අතං, 

ඡ ේ අඩියය ාංාට ඡාෝ ියක්ප  ටර්ග 

ාංාට ආයතංය ිණිබබඳ  ාජ්යංයටඡේ 

ප්රත ීරට/ඡචෝදංට පල්ය ිතරී න පාසුකස 

රල්යරට තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

17.3 ඡතො ංුවරු දැං ගැනීඡස පංඡත් 08  ං 

ාට 10  ං  ගන්ති ප්රතකටං   රංකන 

ඡද තට ්ම ඡාෝ  රංකන  ං්ම  ටර්තට 

දිරරිපත් කං තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

18 පුරවැසි ප්ර ඥපේතිය ක්රි යාත්මක කිරීම    

18.1 අීක 05/2008 ාට 05/2018(1) දංය 
ංටජ්යය පරිපටල්යං ාට කම ංටකංය 
අ ටතයී  චක්ර ඡ්  අනු  
පුං ැසි/ඡරේ ටල්යටන් ප්රතඥපප්තිය්ම 
රසපටදංය ඡකො න ක්රි යටත් ක කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

18.2 න  චක්ර ඡ් ඡී 2.3 ඡේදය පරිිර, 
පුං ැසි/ඡරේ ටල්යටන් ප්රතඥපප්තිය රසපටදංය 
ිතරී  ාට ක්රි යටත් ක ිතරීඡස කනුතුව 
අධී්මෂයය ිතරී  ාට ඇගයී  රඳාට 
ආයතං ියසින් ක්ර  ඡේදය්ම රකර ්
ඡකො න තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ        

19 මානව සනාත් සැලැස්ම සනාාලනය 
කිරීම  

   

19.1 2018.01.24 ිරංැති ංටජ්යය පරිපටල්යං 
චක්ර ඡ්  අීක 02/2018 ඇමුණු  02 
ආකෘතිය පදංස කංඡගං  ටං  
රසපත් රැල්යැර් ්ම රකර් ඡකො න තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

19.2  කටර්ය  ණ්ඩල්යඡී රෑ  රට ටජිකඡයකු 
රඳාට   ර්ෂයකන අ     ඡයන් පැය 
12 කන ඡංො  අඩු පුහුණු අ ර්ාට ්ම 
දාත රඳාන්  ටං  රසපත් රැල්යැර්  
ුවම තාවුරු ඡකො න තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

19.3  දාත රඳාන් චක්ර ඡ් ඡී ඇමුණු  01 
හි දැ්මඡ ං ආකෘතිය පදංස කංඡගං 
ර ර්ත කටර්ය  ණ්ඩල්යය රඳාට  
 ටර්ෂික කටර්ය රටනං ිණියසුස අත්රන් 
කං තිබී  
 

අනුකූල්ය ඡේ   

19.4 දාත චක්ර ඡ් ඡී 6.5 ඡේදය ප්රතකටං  
 ටං  රසපත් රී ර්නං රැල්යැර්  
ිණිබඡයම ිතරී , නටරිතට රී ර්නං 
 ැඩරනාන් රී ර්නංය ිතරී , 
නිපුයතට රී ර්නං  ැඩරනාන් 
ක්රි යටත් ක ිතරී  ිණිබබඳ  ගකීස ප ංට 
ඡජ්යයෂ්ඨ නිල්යනටරිඡයකු පත් ඡකො න 
තිබී  
 
 

අනුකූල්ය ඡේ   
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20 විගණන ෙේල වලන ප්ර තිාාර ලැක්මේම    

20.1 දකුත්  ර්ෂ රඳාට ියගයකටධිපති ියසින් 
නිකුත් කල්ය ියගයං ඡේද  ඟින් 
ඡපන් ට  ර ඇති අඩුපටඩු නි ැංිර ඡකො න 
තිබී  

අනුකූල්ය ඡේ   

 

 

 

 

 

 

 


