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සමුපකාර සංවර්ධන දකාමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති දරජිස්රාර් ුමන්තදේ පණිවුඩය 

ශ්රී ලාාංකේය ජන සමාජකේ උන්නතිය උකෙසා බිහි වූ සමුපකාර 

ව්යාපාරය නඟා සිටුවීම සඳහා කැපව්න සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කෙපාර්තකේන්ුව් (කර්ඛීය) 2019 ව්ර්ෂය සඳහා සකසනු ලැබූ කාර්ය 

සාධන ව්ාර්තාව් ඔබ අතට පත් කරනු ලබන්කන් ඉමහත් සුටිනි.  

“ජනතා ව්යව්සායේ කලස තිරසාර සාංව්ර්ධනයට සමුපකාරය” යන්න 

ෙැේම කර ගනිමින් සමුපකාර ව්යාපාරකේ දියුණුව් සඳහා පුළුල්ව් 

මැදිහත් වීම, කමකහව්ර කර ගත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කෙපාර්තකේන්ුව් ලාාංකේය සාමානය ජන ජීවිතය හා අවිකයෝජනීයව් 

බැඳී පව්තී. සමූපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් (කර්ඛීය) ව්ුහය හා කාර්යභාරය පිළිබඳව්ත් 

අභයන්තර පරිපාලනය, මානව් සේබන්ධතා සාංව්ර්ධනය සහ විගණන කටයුු, නීති කටයුු 

පිළිබඳව්ත් කමම ව්ාර්තාව් මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ශ්රී ලාාංකේය සමුපකාර ව්යපාරය ජනතා ව්යව්සායේ කලස සාංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා සානුබල සපයමින් 

සමුපකාර ආයතන ව්ල යහපාලනය කගාඩ නැඟීම සඳහා පුළුල් කලස මැදිහත්වීම මධයම රජකේ 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුකේ කමකහව්රයි. 

කමව්න් විපුල කමකහව්රක නිරත සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් සමුපකාර ව්යාපාරය ුළ 

නියමු කාර්යභාරයේ ඉටු කරනු ලබන අතර, කමම කෙපාර්තකේන්ුව් පිළිබඳ පහසු අව්කබෝධයේ 

ව්ාර්තාව් පරිශීලනය කිරීම මඟින් ලබා ගැනීකේ හැකියාව් ඇත. 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුකව්හි සියලු කාර්යයන් 2019 ව්ර්ෂකේ දී සාර්ථක කර ගැනීම 

සඳහා සහකයෝගය ෙැේ වූ සැමට මාකේ කෘතඥතාව්ය පළ කරන අතර, විවිධ අභිකයෝගයන් හා බාධක 

හමුකේ කමකහව්ර ඉටු කිරීම සඳහා ව්ර්ෂය ුළ ොයකත්ව්ය ෙැේ වු ගරු අභයන්තර කව්ළඳ, ආහාර 

සුරේිතතා හා පරිකභෝගික සුබසාධන අමාතයාාංශ අමාතයුමා, අභයන්තර කව්ළඳ, ආහාර 

සුරේිතතා හා පරිකභෝගික සුබසාධන අමාතයාාංශ කල්කේුමා, පළාත් කකාමසාරිස්ව්රුන් හා කමම 

කෙපාර්තකේන්ුකේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට හා දිව්යින පුරා විසිරි 

පව්තින සියලුම  සමුපකාර සමිති කව්ත මාකේ ස්ූතිය පුෙ  කරමි.  

ශ්රී ලාාංකික ප්රජාව්කේ කමන්ම කලෝක ප්රජාව්කේ ෙ තිරසාර සාංව්ර්ධන අකේේෂාව්න් සාේෂාත් කිරීම 

සඳහා ශේතිය ධධර්ය හා අව්කාශයන් සියලුම සමුපකාරිකයන්ට ලැකේව්ා යි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

 

 

සුවින්ෙ එස්. සිාංගේපුලි 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ  

සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර් 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

 

*සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර් ුමන්කේ පණිවුඩය  

01 පරිච්කේෙය - ආයතනික පැතිකඩ/ ක්රියාව්ට නැාංවීකේ සාරාාංශය  

1.1  හැඳින්වීම  

1.2  ආයතනකේ ෙැේම, කමකහව්ර, අරමුණු  

1.3  ප්රධාන කාර්යන්  

1.4  සාංවිධාන සටහන  

1.5  කෙපාතර්තකේන්ුකේ ප්රාකේශීය කාර්යාල  

1.6 කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් පව්තින ආයතන/ අරමුෙල්  

1.7  විකේශ ආධාර ලබන ව්යාපෘතිව්ල කතාරුරු  

02 පරිච්කේෙය - ප්රගතිය හා ඉදිරි ෙැේම  

03 පරිච්කේෙය - 2019 කෙසැේබර් 31 දිකනන් අව්සන් වූ ව්සර සඳහා ව්න සමස්ත මූලය 

කාර්යසාධනය 
 

3.1  මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශය  

3.2  මූලය තත්ත්ව්ය පිලිබඳ ප්රකාශය  

3.3  මුෙල් ප්රව්ාහ ප්රකාශය  

3.4 මූලය ප්රකාශ සටහන්  

3.5 ආොයේ එකු කිරීකේ කාර්යසාධනය  

3.6  කව්න්කරන ලෙ ප්රතිපාෙන උපකයෝගී කරගැනීකේ කාර්යසාධනය  

3.7  මු.කර. 208 ප්රකාරව්, කව්නත් අමාතයාංශ/ කෙපාර්තකේන්ුව්ල 

නිකයෝජිතකයකු කලස කමම කෙපාර්තකේන්ුව්ට/ දිස්ිේ කල්කේ 

කාර්යාලයට/ පළාත් සභාව්ට ප්රොනය කරන ලෙ ප්රතිපාෙන 

 

3.8  මූලය කනාව්න කව්නත් ව්ත්කේ ව්ාර්තාකිරීකේ කාර්ය සාධනය  

3.9 විගණකාධිපතිව්රයාකේ ව්ාර්තාව්  

04 පරිච්කේෙය - කාර්යසාධන ෙර්ශක  

4.1 ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත පෙනේව් 2019.12.31 දිනට ප්රගතිය  

05 පරිච්කේෙය - තිරසාර සාංව්ර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීකේ කාර්යසාධනය  

5.1  හඳුනා ගන්නා ලෙ අොළ තිරසාර සාංව්ර්ධන අරමුණු  

06 පරිච්කේෙය  

6.1  කස්ව්ක සාංඛ්යා කළමනාකරණය  

6.2  මානව් සේපත් සාංව්ර්ධනය  

07 පරිච්කේෙය - අනුකූලතා ව්ාර්තාව්  

 

 

 

 

 



01 පරිච්දේෙය - ආයතනික පැතිකඩ/ ක්රියාවට නැංවීදේ සාරාංශය 

1.1  හැඳින්තවීම 

ශ්රී ලාංකාව් ුළ සමූපකාර ව්යාපාරය ආරේභ ව්න්කන් 1906 ව්සකර් දී ණයකෙන සමිති කලසට ය. කේ 

ව්නවිට ශ්රී ලාංකා සමුපකාර ව්යාපාරයට ව්සර 115ේ ෙ ඉේම කගාස් ඇත. ව්ර්තමානය ව්නවිට ශ්රී 

ලාංකාකේ සමූපකාර ව්යාපාරය විවිධ ේකෂ්ත්ර ගණනාව්ේ ඔස්කස් විහිෙ පැතිර පව්තින අතර, ප්රජා ජන 

ජීවිතය සමග සමීපව් කටයුු කරන සමාජ සාංවිධානයත් කලස ශේතිමත්ව් පව්තී. 

කමරට සමූපකාර ව්යාපාරය නියාමනය හා මගකපන්වීම සඳහා 1930 ව්සකර් දී ස්ථාපිත කරන ලෙ 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් කේ ව්නවිටත් විවිධ බාධක හමුකේ තම කටයුු  අඛ්ණ්ඩව් 

පව්ත්ව්කගන යමින් සමුපකාර ව්යාපාරය ප්රචලිත කිරීම උකෙසා සමුපකාර සමිති කව්ත ව්ඩාත් සමීප 

කස්ව්ාව්ේ සපයනු ලබයි. 1972 අාංක 5 ෙරණ සමූපකාර සමිති පනත සහ 1973 සමූපකාර සමිති රීති 

මාලාව් මඟින් සමූපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස්/කරජිස්රාර්ව්රයා කව්ත පැව්රී ඇති බලතල ප්රකාරව් 

සමුපකාර ව්යාපාරය සාංව්ර්ධනය කමකහයවීම හා මග කපන්වීම ව්ර්තමානකේ දි සමුපකාර කස්ව්ා 

අකලවි සාංව්ර්ධන සහ පාරිකභෝගික ආරේෂණ රාජය අමාතයාාංශය යටකත් අාංක 330, යුනියන් කපකෙස, 

කකාළඹ 02. යන ස්ථානකේ පිහිටි සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් මගින් ඉටු කරනු ලබයි.  

ව්ර්තමානකේ දී ව්ඩාත් සුවිකශ්ි කස්ව්ාව්ේ සැපයීම උකෙසා “කසෞභාගයකේ ෙැේම” ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශයට අනුගත කව්මින් එහි ෙැේකව්න අරමුණු  මුදුන් පමුණුව්ා ගැනීමට කැපවීකමන් යුුව් කටයුු 

කරන අතර, ඒ සඳහා නායකත්ව්ය සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර් 

සුවින්ෙ එස්. සිාංගේපුලි මහතා විසින් මනා කැපවීමකින් යුුව් සපයනු ලබයි. 

සමුපකාර සමිති පනත මගින් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් කව්ත පැව්රුණු ව්යස්ථාපිත 

කාර්යයන්ට අමතරව් කාලීනව් රකේ සාංව්ර්ධනය සහ ප්රජා සුභසාධනය උකෙසා මැදිහත්විය යුු සෑම 

අව්ස්ථාව්කම මුලීකත්ව්ය කගන පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු සේබන්ීකරණය කර 

ගනිමින් කටයුු කිරීම කෙපාර්තකේන්ුව් මගින් සෑම කල්හිම ඉටු කරනු ලබන සුවිකශ්ි කමකහව්රේ 

කලස සඳහන් කළ හැකිය. එකමන්ම රටුළ මු ව්න ඕනෑම අපාො අව්ස්ථාව්ක දී සෞජුව්ම මැදිහත්ව් 

කපාදු ජනතාව් කව්ත සහන සැලසීම උකෙසා සමුපකාර සාංවිධානය ඉතා විධිමත්ව් කමකහයවීමට පළාත් 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව්ලට ශේතියේ කව්මින් කටයුු කිරීම ෙ කමම 

කෙපාර්තකේන්ුව් මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් අමතරව් ගැකනනු ඇත.  

රාජය මුෙල් චක්රකල්ඛ් අාංක 02/2020 යටකත් සකස් කරන ලෙ සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කෙපාර්තකේන්ුකේ 2019 ව්ාර්ික කාර්යසාධන ව්ාර්තාව් කමමගින් ඉදිරිපත් කකකර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2  ආයතනදේ ෙැක්ම, දමදහවර, අරමුණු 

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

 
 

 
 

1.3  ප්රධාන කාර්යන්ත 

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රධාන කාර්යයන්ත 

1. අන්තර් පළාත් හා සමස්ත ලාංකා මේටකේ සමුපකාර සමිති සාංගේ ලියාපදිාංචි  කිරීම 

2. ලියාපදිාංචි සමුපකාර සමිති හා සාංගේව්ල කටයුු කමකහයවීම සහ සාංව්ර්ධනයට අොළ කටයුු 

සිදුකිරීම  

3. පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු හා සේබන්ීකරණය කව්මින් ජාතික ප්රතිපත්තියේ 

ුළ සමුපකාරකේ කටයුු කමකහයවීම 

4. ජාතික සමුපකාර සාංව්ර්ධන ක්රියාොමයන්ට සහයවීම 

5. රාජය ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සාංව්ර්ධනාත්මක ොයකත්ව්යේ සැපයීම 

අදනකුත් කාර්යයන්ත 

1. සමුපකාර සමිති වයවස්ථාපිත කටයුු 

i. සමිති ලියාපදිාංචි කිරීම 

ii. සමිති ඒකාබේධ හා විබේධ කිරීම 

iii. සාමාජිකත්ව්ය පිළිබඳ කටයුු  

iv. අුරු ව්යව්ස්ථා හා සාංකශෝධනයන් අනුමත කිරීම 

v. නිලව්රණ කටයුු අීේෂණය 

vi. මහ සභා කැඳවීම / කාරක සභා කැඳවීම හා ව්ලාංගුභාව්ය තීරණය කිරීම 

vii. ලියාපදිාංචි සමුපකාර සමිති විසුරුව්ා හැරීම 

viii. තීරකකරණ කටයුු සහ උසාවි බල ගැන්වීේ 

ix. සමුපකාර සමිති / සාංගේව්ල ව්ාර්ික විගණනයන් සිදුකිරීම 

2. කළමනාකරණ කටයුු 

i. පාලක මණ්ඩල පත් කිරීම / අධයේෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කිරීම 

ii. ගිණුේ කටයුු පිළිබඳ අීේෂණය 

දමදහවර 

ශ්රී ලාංකාකේ සමුපකාර ව්යාපාරය  

ජනතා ව්යව්සායේ කලස සාංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා  

සානුබල සපයමින්  

සමුපකාර සමිතිව්ල යහ පාලනය  

කගාඩ නැඟීම සඳහා  

පුළුල් කලස මැදිහත් වීම. 
 

ෙැක්ම 

ජනතා ව්යව්සායේ කලස තිරසාර සාංව්ර්ධනයට සමුපකාරය 

 



iii. විගණනය  

iv. පනකත් විධිවිධාන පරිදි සාමානය / විකශ්ෂ විභාග හා පරීේෂණ පැව්ැත්වීම 

v. කළමනාකරණ අධයාපනය සහ උපකෙස් දීම 

3. සේබන්තීකරණ කටයුු 

i. සමුපකාර කස්ව්ා, අකලවි සාංව්ර්ධන සහ පාරිකභෝගික ආරේෂණ රාජය අමාතයාාංශය හා 

කව්නත් රාජය ආයතන සහ කපෞේගලික ව්යව්සායන් සමඟ සේබන්ීකරණය 

ii. පළාත් සමුපකාර අමාතයව්රුන්, අමාතයාාංශ කල්කේව්රුන් හා පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කකාමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර්ව්රුන් සමඟ සේබන්ීකරණය සඳහා සමුපකාර 

කස්ව්ා, අකලවි සාංව්ර්ධන සහ පරිකභෝගික ආරේෂණ රාජය අමාතයාාංශයට සහයවීම 

iii. ජාතයන්තර සමුපකාර සාංධානය සහ විකේශීය සමුපකාර ආයතන සමිබන්ීකරණය 

iv. සමුපකාර ග්රාමීය බැාංකු හා සමුපකාර මූලය ආයතන පිළිබඳව් ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව් සමඟ 

සේබන්ීකරණය 

v. සමුපකාර සමිති ව්ලට අොළ සාංඛ්යා කල්ඛ්න පිළිබඳව් මහ බැාංකුව් හා ජන කල්ඛ්න හා සාංඛ්යා 

කල්ඛ්න කෙපාර්තකේන්ුව් සමඟ සේබන්ීකරණය 

vi. අව්ශය අව්ස්ථාව්න්හි දී රජකේ සහනාධාර ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය 

කව්නුකව්න් සේබන්ීකරණ කටයුු සිදු කිරීම. 

vii. සමුපකාර සමිති / සාංගේ අතර සේබන්ීකරණය 

4. සංවර්ධන කටයුු 

i. ව්ාර්ික අය ව්ැය ප්රතිපාෙන අනුව් ජාතික මටිටකේ සහ පළාත් මේටකේ සාංව්ර්ධන කාර්යයන් 

ඉටු කිරීම 

ii. සමුපකාර සමිතිව්ල යහ පාලනය සහතික කිරීමට අොළ කටයුු ඉටු කිරීම 

iii. සමුපකාර සමිති හා සාංගේව්ල සාංව්ර්ධනය සඳහා සාංව්ර්ධන උපකේශන කස්ව්ා සැපයීම 

iv. සමුපකාර සමිති හා සාංගේව්ල මූලය හා කමකහයුේ ක්රියාකාරකේ අීේෂණය 

v. සාංව්ර්ධන ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

vi. සාංව්ර්ධන ආධාර හා සානුබල සැපයීම 

vii. සාංව්ර්ධන මාර්කගෝපකේශ සැපයීම හා සේබන්ීකරණය 

viii. සමුපකාර ේකෂ්ත්රකේ සහ කෙපාර්තකේන්ුකේ මානව් සේපත් සාංව්ර්ධනය 

ix. කස්ව්ක / නිලධාරී සුභසාධනය 

5. අරමුෙල් පාලනය 

i. කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ඇති සමුපකාර අරමුෙල සහ සමුපකාර අතිරිේත අරමුෙල 

කළමනාකරණය හා පාලනය 

ii. ව්යව්ස්ථාපිත සමිතිව්ල ව්ාර්ික විගණනකයන්  පසු කව්න් කරනු ලබන ොයක මුෙල් අය කර 

ගැනීම 

iii. සමුපකාර සමිතිව්ල සාංව්ර්ධන ව්යාපෘති හා පුහුණු කටයුු සඳහා ණය සහ ආධාර ලබාදීම 

iv. ණය ආපසු අය කර ගැනීම 

v. ඵලොයී කලස අරමුෙල් ආකයෝජනය කිරිම 

6. අභ්යන්තතර පරිපාලන හා කළමනාකරණ කටයුු 

i. සාමානය පරිපාලනය 

ii. මානව් සේපත් කළමනාකරණය 

iii. කාර්ය සාධනය ව්ර්ධනය 

iv. ව්ත්කේ කළමනාකරණය 
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1.5  දෙපාතර්තදේන්තුදේ ප්රාදේශීය කාර්යාල 

කෙපාතර්තකේන්ුකේ ප්රාකේශීය කාර්යාල කිසිව්ේ කනාමැත. 

1.6 දෙපාර්තදේන්තුව යටදත් පවතින ආයතන/ අරමුෙල් 

සමුපකාර සංවර්ධන අරමුෙල 

සමුපකාර සමිති ආඥා පනකත් (107 ව්ැනි අධිකාරිය) 46 ව්ගන්තිය යටකත් පනව්ා ඇති අාංක 10086 

සහ 1950.03.24 ව්ැනි දින රජකේ ගැසේ පත්රකේ පළ කරන ලෙ නිකයෝග මාලාව් යටකත් පිහිටුව්ා ඇති 

කමම අරමුෙලට ොයකත්ව්ය කෙනු ලබන්කන් කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ලියාපදිාංචි වී ඇති සමුපකාර 

සාංගේ හා දීප ව්යාේත සමුපකාර සමිති විසිනි. 

සමුපකාර අතිරික්ත අරමුෙල 

1972 අාංක 05 ෙරන සමුපකාර සමිති පනකත් 57(3) ව්ගන්තිකේ සඳහන් විධිවිධාන ප්රකාරව් කමම 

අරමුෙල සාංස්ථාපනය වී ඇති අතර අාංක 93/5 ෙරන 1974 ජනව්ාරි 10 දිනැති විකශ්ෂ ගැසේ පත්රකේ 

44(i) සිට 44(iii) ෙේව්ා සඳහන්ව් ඇති ලියාපදිාංචි සමිතියේ ඈව්ර කිරීම අව්සන් කරනු ලැබූ හා එකී 

සමිතිකේ යේ ණයහිමිකයේ විසින් ව්ත්කේ කබොදීකේ කයෝජනා ක්රමය යටකත් තමාට අය විය යුු කේ 

සේබන්ධකයන් හිමිකේ කියාපෑම ඉදිරිපත් කරනු කනාලැබ ඉතිරිව්න අතිරිේතයේ කයෙවීකමන් කමකී 

සමුපකාර අතිරිේත අරමුෙල මූලයනය කේ. 

 

1.7  විදේශ ආධාර ලබන වයාපෘතිවල දතාරුරු  

කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් විකේශ ආධාර ලබන ව්යාපෘති කනාමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 පරිච්දේෙය - ප්රගතිය හා ඉදිරි ෙැක්ම 

2019 වර්ෂදේ වැෙගත් සිදුවීේ 

කමම කෙපාර්තකේන්ුකව්හි පරිපාලන ව්ුහකයහි 2019 ව්සර ුල සිදු වු සුවිකශ්ෂී සිදුවීේ කිහිපයකි. 

2019 ව්ර්ෂකයහි මැෙ භාගකේදී නව් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති 

කරජිස්රාර්ව්රයකු ව්ැඩ භාර ගන්නා ලදී. සහකාර කකාමසාරිස් පුරේපාඩු 02 සඳහා කකාන්ත්රාත් පෙනම 

මත නිලධාරීන් කෙකෙකනකුකේ කස්ව්ය ලබා ගැනීම සිදු විය. පරිපූර්ණ හැකියාව්න් සමුොයකින් යුු එම 

නිලධාරීන් නිකයෝජය කකාමසාරිස් (පාලන)  හා  සහකාර කකාමසාරිස් (පාලන) යන  තනුරු සඳහා 

පත්වීමත් සමඟම කෙපාර්තකේන්ුකව්හි රාජකාරී කටයුු සිදු කරකගනයාම ව්ඩාත් පහසු විය. එකසම් 

කමම ව්ර්ෂය ුළ කෙපාර්තකේන්ුකව්හි අභයන්තර විගණක අාංශයේ ස්ථාපිත කර ඒ සඳහා අභයන්තර 

විගණකව්රියේ නව් පත්වීමේ කලස ව්ැඩභාර ගන්නා ලදී. 

එකස්ම කපෞේගලික අාංශය හා තරඟ කරමින් ඉදිරියට යන සමුපකාර ව්යාපාරය සඳහා මඟ කපන්වීමට 

නව් තාේෂණිත ෙැනුම එේ කරමින් කගාඩනැඟූ කතාරුරු තාේෂණ අාංශය සඳහා විශාල අඩුපාඩුව්ත්ව් 

පැව්ති කතාරුරු තාේෂණ සහකාර අධයේෂ තනුර සඳහා නිලධාරිකයකු පත්වීේ ලැබ 

කෙපාර්තකේන්ුව් කව්ත අනුයුත්කවීම කමම ව්ර්ෂය ුළ සිදු වූ තව්ත් සුවිකශ්ෂීම සිදුවීමකි. 

තව්ෙ රාජය කළමණාකරන සහකාර III ව්න කර්ණිකේ නව් පත්වීේ ලබාගත් නිලධාරීන් සහ කාර්යාල 

කාර්ය සහායක III ව්න කර්ණිකේ නව් පත්වීේ ලැබූ නිලධාරීන් කිහිපකෙකනකු සමුපකාර ව්යාපාරකේ 

උන්නතිය උකෙසා රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා කමම කෙපාර්තකේන්ුකේ කස්ව්යට 2019 ව්ර්ෂය ුලදී 

එේ විය. එකස්ම සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරීන් සහ රාජය කළමණාකරන සහකාර කස්ව්කේ 

නිලධාරීන් ෙ ස්ථාන මාරු වී යාමත් සථ්ාන මාරු වී පැමිණීමත් ව්රින් ව්ර අව්ස්ථා කිහිපයකදී සිදු විය. 

මීට අමතරව් 97 ව්න ජාතයන්තර සමුපකාර දින ජාතික උත්සව්කේ දි සමුපකාර ව්යාපාරය සඳහා සකස් 

කරන ලෙ ජාතික ප්රතිපත්තිය එළිෙැේවීම සමුපකාර ව්යාපාරය කව්නුකව්න් ඉටු කරන ලෙ සුවීකශ්ි 

කමකහව්රේ කලස සඳහන් කළ හැකිය. 

කෙපාර්තකේන්ුව් මගින් සමස්ථ සමුපකාර ව්යාපාරකේ කතාරුරු ඇුළත් කරමින් සකස් කරන ලෙ 

ව්ාර්ික සාංඛ්යාන ව්ාර්තාව් ජනකල්ඛ්න හා සාංඛ්යාන කල්ඛ්න කෙපාර්තකේන්ුකේ සහය ෙ ලබා 

ගනිමින් සකස් කිරීම හා ෙල කේශිය නිෂ්පාෙනයට සමුපකාර අාංශකේ ොයකත්ව්ය කකාකතේ ෙ යන්න 

හදුනා ගැනීමට හැකි ව්න පරිදි සාංඛ්යාන ෙත්ත සේස කිරීම සඳහා මුලාරේභයේ ගැනීම සිදු විය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



නව පත්වීේ/ ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණි නිලධාරීන්ත 

අනු 

අංකය 
නම තනුර 

නව පත්වීම/ 

ස්ථාන මාරු 

ලැබු දිනය 

01 එේ.ආර්. ඉමිතියාස් මයා රියදුරු 2019.01.01 

02 එස්.වී.ඩේ දිසානායක මිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2019.03.05 

03 කේ.ඒ.ජි.ඩි.එන්. ජයකකාඩි කමය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.04.04 

04 කේ. ධර්මලිාංගේ මයා  භාෂා පරිව්ර්තක ( කක්රාන්ත්රාන් )  2019.05.06 

05 සුවින්ෙ එස්. සිාංගේපුලි  මහතා 
සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ 
සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර් 

2019.06.11 

06 ටී.එේ.ඊ.එච්. සරච්චන්ර මිය ගණකාධිකාරී 2019.07.01 

07 කේ.ඒ.එච්. මාවින්ෙ මයා කතාරුරු හා සන්නිකේෙන තාේෂණ සහකාර 2019.07.01 

08 ඒ.ඒ.ටී.කේ.කේ. අමරසිාංහ කමය කතාරුරු හා සන්නිකේෙන තාේෂණ සහකාර 2019.07.01 

09 එච්.ආර්.ඩි. බණ්ඩාර මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2019.07.04 

10 ඩී.ඩී. රන්කෙණිය මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී ( උපාධිධාරී පුහුණු) 2019.08.06 

11 ආර්.ඩේ.එස්.කේ. සමරසිාංහ මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී ( උපාධිධාරී පුහුණු) 2019.08.07 

12 එේ.ටී. විකේකකෝන් කමය සාංව්ර්ධන නිලධාරී ( උපාධිධාරී පුහුණු) 2019.08.07 

13 එල්.ජී.එන්.ඩී. කසෝමපාල මයා සහකාර කකාමසාරිස් 2019.09.02 

14 ජී.ඒ.ජී.එස්.පී. ගකන්ආරච්චි මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2019.12.20 

 

ස්ථාන මාරුවී ගිය/ මුොහරින ලෙ දස්වය අවසන්ත කරන ලෙ නිලධාරීන්ත 

අනු 

අංකය 
නම තනුර 

ස්ථාන මාරු 

වී ගිය දිනය 

01 එේ.ආර්. ඉමිතියාස් මයා රියදුරු 2019.02.01 

02 එස්.ඩී.එන්. ප්රනාන්දු මිය සාංව්ර්ධන නිලධාරි 2019.03.18 

03 එච්.බී.එස්. පියුමිකා කමය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.04.04 

04 පි.ජි.එස්. කහ්මචන්ර මයා කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.05.02 

05 පී.ව්යි.එන්. උෙයාංගනී කමය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.06.10 

06 එස්.එල්. නසීර් මහතා 
සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ 
සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර් 

2019.06.11 

07 එන්.ඒ.එන්. ජයතිලක මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක 2019.07.02 

08 යු.එල්.එන්. ධනාංජලී කමය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.07.03 

09 ආර්.ඒ.පි. හාංසනී කමය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී 2019.08.01 

10 කේ.ඩී.එස්.එස්.අකේරත්න මයා කාර්යාල  කාර්ය සහායක 2019.12.13 

 

කාර්ය මණ්ඩල විශ්රාම ගැන්තවීම 

අනු 

අංකය 
නම තනුර විශ්රාම ගිය දිනය 

01 පී.අයි. කුකර්රා මිය සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී ( අධි කර්ණිය ) 2019.04.07 

02 එල්.එච්.සී.අයි.ෙ සිල්ව්ා මිය කළමනාකරණ කස්ව්ා නිලධාරී I කර්ණිය 2019.08.14 



පුහුණු හා මාධය අංශය 

දේශීය පුහුණු 

2019 ව්ර්ෂය ුළ කෙපාර්තකේන්ු කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් පහත සඳහන් පරිදි කේශීය අධයාපන හා 

පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහභාගී කරව්ා ඇත. 

 පුහුණු වැඩසටහන 
සංවිධානය 

කළ ආයතනය 
කාල සීමාව සහභ්ාගී වු නිලධාරීන්ත 

01 
ආයතන සාංග්රහකේ විධි විධාන හා 

පටිපාටික රීති භාවිතය 
SDFL 

 

2019.01.24/25 

නලීන් රත්නායක මයා 
ධනුෂ විතාරණ මයා 
සුමුදු මීමනකේ මයා 
ශිනි පියුමිකා කමය 

02 
සරේ මුෙල් අයකැමි තනුකර් කාර්ය 

භාරය 
SDFL 2019.01.21 

චිත්රා ෙ සිල්ව්ා මිය 
නලීන් රත්නායක මයා 

03 
පුේගලික ලිපි කගානුව්ේ පව්ත්ව්ා 

කගන යාම 
SDFL 2019.01.28/29 

හෂානි දිල්රුේි කමය 
අචිනි පිරිස් කමය 
ඊ.එේ. බටගම මිය 
බී.එේ.එස්.එන්. මධුෂාණි කමය 

04 
කාර්යාල කළමනාකරණය හා මුෙල් 

කරගුලාසි 
SDFL 2019.02.07/08 

ඕ.ටි. විතානාරච්චි කමය 
බී.එල්.එන්.  ක්රිෂාන්ති කමය 
එච්.කේ.ඒ.එල්. මධුෂාණි කමය 

05 ප්රව්ාහන කළමනාකරණය SDFL 2019.02.26/27 තාරාංගි කසෝමරත්න මිය 

06 
රාජය ආයතන ව්ල විගණන ප්රශ්න 

අව්ම කර ගන්කන් කකකස්ෙ? 
SDFL 

2019.02.28 හා 

මාර්ු 01 

චිත්රා ෙ සිල්ව්ා මිය 
එච්.එස්. සේපත් මයා 
බී.එේ.එේ. බන්දුල මයා 
ඉන්දික අධිකාරී මයා 
ලේමාලී පිරිස් මිය 

07 රජකේ ප්රසේපාෙන ක්රියාව්ලිය SDFL 
කසනසුරාො 

දින 10ේ 

ඕ.ටි.විතානාරච්චි කමය 
එේ.අයි. සාරා කමය 

08 රාජය නිලධාරීන්කේ නිව්ාඩු විධිවිධාන SDFL 2019.03.11/12 හෂානි දිල්රුේි කමය 

09 
රාජය ආයතන ව්ල අව්සාන ගිණුේ 

පිළිකයල කිරීම 
SDFL 2019.03.14/15 

කේ.ජි. එස්. උපමාලිකා මිය 
අචිනි පිරිස් මිය 

10 

රියදුරන් සහ කාර්යාල කාර්ය 

සහායකයන් සඳහා විනය කාර්යාලීය 

ආචාර විධි 

SDFL 2019.03.18/19 යු.ජි. චාමර ලේරුව්න් මයා 

11 
රජකේ නිලධාරීන්කේ අත්තිකාරේ බී 

ගිණුම 
SDFL 2019.03.26 

සනත් ෙ සිල්ව්ා මයා 
නලීන් රත්නායක මයා 

12 
කාර්යේෂම කඩයිේ විභාගය 

(කාර්යාල කාර්ය සහායක) 
ස.සාං.කෙ 2019.06.17 

සියළුම කාර්යාල කාර්ය 

සහායකයින්  

13 විගණන පුහුණුව් 
මිකලෝො 

ආයතනය 
2019.08.08/09 

සරත් ආනන්ෙ මයා 
ලේමාලි පිරිස් මිය 
පියුමි තමාලී මිය 
ඉන්දික අධිකාරී මයා 
ඒ.සී.බී ජයාංගා මිය 

14 කාර්යාල කාර්ය සහායක පුහුණුව් SDFL 2019.09.19/20 
ඒ.එච්. අස්කින් මයා 
ආර්.එේ. රුේෂාන් මයා 

 

 



විදේශීය පුහුණු 

2019 ව්ර්ෂය ුල කෙපාර්තකේන්ු කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් පහත සඳහන් පරිදි විකේශීය අධයාපන, 

පුහුණු ශිෂයත්ව් හා සේමන්ත්රණ සඳහා සහභාගී වී ඇත. 

 නම කාල පරිච්දේෙය පැවැත් වු රට වැඩසටහදන්ත නම 

01 එස්.එන්.එස්. ජයසිාංහ මිය 
2019.03.11 - 

2019.03.14 
India 

International Programme on “Women’s 
Development through income generating 
Activities)  
 

02 ඩේ.ආර්.එේ. කපකර්රා මිය 
2019.03.11 - 

2019.03.14 
India 

International Programme on “Women’s 
Development through income generating 
Activities)  

03 එච්.එේ.ඒ.එස්. කහ්රත් මිය 
2019.03.12 - 

2019.03.15 
India 

Skill Development of Trainers in the area of 
Promotion and Financing of SHGS & JLGS 
for Financial Inclusion of Rural poor. 

04 
එල්.ඒ.එස්.එස්. ලියනාරච්චි 

මිය 

2019.03.12 - 

2019.03.15 
India 

Skill Development of Trainers in the area of 

Promotion and Financing of SHGS & JLGS 

for Financial Inclusion of Rural poor 

05 එස්.එල්. නසීර් මයා 
2019.03.06 - 

2019.03.09 
Bangkok 

NEDAC new executive committee 

(ExCom)  

06 
කේ.එේ.එන්.එේ. 

කසනවිරත්න මිය 

2019.06.10 - 

2019.06.23 
India 

International Programme on Financing 

Small Enterprises for Rural Development 

07 කේ.කේ.සී. කහ්රත් මිය 
2019.06.10 - 

2019.06.23 
India 

International Programme on Financing 
Small Enterprises for Rural Development 

08 
කේ.එච්.එේ.එස්. 

බණ්ඩාරමැණිකේ මිය 

2019.06.20 - 

2019.06.23 
China 

2019 China Trade Conference Organized by 
WFP 

09 සුවින්ෙ එස්. සිාංගේපුලි මයා 
2019.07.22 - 

2019.07.25 
India 

Family Farmers Cooperatives to End 
Hunger and Poverty through Integrated 
Farming in south Asia 
 

10 චන්ෙන ක ාන්කස්කා මයා 2019.09.12 India 
CICTAB 50th Managing Committee 
Meeting  

11 නිලාංග ඩී. කසෝමපාල මයා 
2019.10.12 – 

2019.10.13 
India 

NEDAC International Co-operative Trade 
Fair 

12 සුවින්ෙ එස්.සිාංගේපුලි මයා  
Kigali - 

Rwanda 

Global Conference of International 

Cooperative Alliance 

13 කේ.අයි. හසන් මයා 
2019.11.18 - 

2019.11.22 
India 

International Programme on “Digitalization 

and Financial Inclusion for CEOs and 

Senior Executives 18th – 22nd November” 

14 එේ.ඒ.ඩී.අයි. මාරසිාංහ මයා  Singapore Annual Foreign Tour -2019 

 

දෙපාර්තදේන්තුව මඟින්ත සිදු කළ දවනත් පුහුණු වැඩසටහන්ත 

 පැවැත් වු දිනයන්ත වැඩමුළුදේ නම සහභ්ාගී වුවන්ත 

01 2019.08.29/30 
නායකත්ව්ය හා ආකල්ප සාංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහන 

කෙපාර්තකේන්ු නිලධාරීන් 

02 2019.12.27 
ධනාත්මක චින්තන හා ආකල්ප 
ව්ැඩසටහන 

කෙපාර්තකේන්ු නිලධාරීන් 

03 
2019.1130 
2019.12.02 හා 03 

ව්රලත් ගණකාධිකරණ ආයතනය 
විසින් පව්ත්ව්නු ලබු විගණන පුහුණුව් 

කෙපාර්තකේන්ු ේකෂ්ත්ර  නිලධාරීන්  

04 2019.10.08 
අධයේෂක මණ්ඩල ෙැනුව්ත් කිරීේ 
ව්ැඩසටහන් 02ේ පැව්ැත්වීම 

සී/ස අධයාපන කසව්්ා නියුේතිකයින්කේ 
ස.ණ.ස. සමිතිය 
සී/ස කසෞඛ්ය කෙපාර්තකේන්ු ස.ණ.ස සමිතිය 



මාධය කටයුු 

ශ්රී ලාාංකීය සමුපකාර ව්යාපාරය ජනතාව් අතර ව්යාේත කිරීකේ අරමුණු ඇතිව් 2006 ව්ර්ෂකේ සමුපකාර 

සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් විසින් එේසත් ප්රව්ෘත්ති පත්ර සමාගම හා සේබන්ධව් සමුපදීපනී නමින් 

පුව්ත්පත් අතිකර්කයේ ආරේභ කරන ලදී. කමය මුල් කාලකේ සිාංහල මාධයකයන් පමණේ පළ වූ 

අතර, පසුව් කෙමළ මාධයකයන් ෙ පළ කිරීම ආරේභ කරන ලදී. ඒ අනුව් සමුපදීපනී පුව්ත්පත සෑම 

මසකම අව්සන් සිකුරාො දින සිාංහල මාධයකයන් ව්ර්ණ පිටු 08 කින් දිණමිණ පුව්ත්පත සමඟ හා 

කෙමළ මාධයකයන් තිනකරන් පුව්ත්පකත් ව්ර්ණ එේ පිටුව්කින් පළ කිරීම සිදු කරනු ලබයි. 

කමරට කමන්ම ජාතයන්තර සමුපකාර ව්යාපාරය පිළිබඳව් කතාරුරු  ඇුලත් කකටි පුව්ත්, සමුපකාර 

ේකෂ්ත්රයට සේබන්ධ විේව්තකුකේ සමුපකාර ව්යාපාරය පිළිබඳ අත්ෙැකීේ ඇුලත් විකශ්ෂාංග ලිපි, 

සමුපකාර සමිතියේ පිළිබඳ විස්තරාත්මක විකශ්ෂාාංග ලිපි, නිර්මාණ, ප්රකහ්ලිකාව් සහ රාස්ීය ලිපි 

ව්ලින් පුව්ත්පත නිර්මාණය කේ. 

ශ්රී ලාාංකේය සමුපකාර ව්යාපාරය පිළිබඳව් සහ  Coop City සුපිරි කව්ළඳසැල් ජාලය පිළිබඳ ව්ාර්තා 

ව්ැඩසටහන් කෙකේ නිර්මාණය කිරීම 

 

සැලසුේ, සංවර්ධන, ප්රගති පාලන අංශය හා සමිති අංශය 

සංවර්ධන ක්රියාකාරකේ 

2019 ව්ර්ෂකේ සමුපකාර සමිති ලියාපදිාංචි කිරීම 

 සමිතිය/ සංගමය නම 
ලියාපදිංචි 

අංකය 

ලියාපදිංචි කල 

දිනය 

01 සී/ස ශ්රි ලාංකා ජාතික ජකනෝොන සාංව්ර්ධන සමුපකාර මහා සාංගමය සමු 73 2019.04.04 

02 සී/ස සමාධි ව්නිතා කෘි ව්යව්සායික සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය සමු 74 2019.06.03 

 

2019 ව්ර්ෂකේ සමුපකාර සමිති/ සාංගේව්ල අුරු ව්යව්ස්ථා  සාංකශෝධනය කිරීම හා කාලීනව් 

සාංකශෝධන සඳහා උපකෙස් ලබාදීම 

 සමිතිදේ / සංගමදේ නම 

01 සී/ස ශ්රී ලාංකා රාජය ඉාංජිකන්රු සාංස්ථායීය සකසුරුව්ේකම හා ණය ගනුකෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 

02 සී/ස ලාංගම කස්ව්ක සකසුරුව්ේ හා සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය 

03 සී/ස ශ්රී ලාංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය 

04 සී/ස රාජය කස්ව්ා සමුපකාර ණය දීකේ හා ඉතිරි කිරීකේ සමිතිය 

05 සී/ ස සමුපකාර කෙපාර්තකේන්ු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්කේ ස ණ ස 

06 සී/ස කසෞඛ්ය කස්ව්ා මුෙල් ඉතිරි කිරීකේ හා ණය ගනුෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 

07 සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ කසෞඛ්ය කාර්යමණ්ඩල සාංව්ර්ධන කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය 

08 සී/ස ශ්රී ලාංකා ව්රාය නැේ කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය 

09 
සී/ස සමස්ත ලාංකා මැනුේ කෙපාර්තකේන්ුකේ මැනුේ සහයකව්රුන්කේ සකසුරුව්ේ හා ණය ගණුකෙනු 

පිළිබඳ සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය 

10 සී/ස ශ්රී ලාංකාේ කාන්තාව්න්කේ සාංව්ර්ධන කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය 

11 සී/ස අධයාපන කසව්්ා නියුේතිකයන්කේ සමුපකාර සකසුරුව්ේකම හා ණය කෙන සමිතිය 



12 
සී/ස කරජිස්රාර් ජනරාල් කෙපාර්තකේන්ුකේ කස්ව්කයන්කේ සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු පිළිබඳ 

සමුපකාර සමිතිය 

13 සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ සකසුරුව්ේකම හා ණය ගනුකෙනු සමුපකාර සමිති මහා සාංගමය 

14 සී/ස සණස සාංව්ර්ධන බැාංකුකේ කස්ව්ක සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 

15 සී/ස මහජන කසෞඛ්ය පරීේෂක ව්රුන්කේ සකසුරුව්ම හා ණය ගනුකෙනු හා සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය 

16 සී/ස දුේරිය මාර්ග හා ව්ැඩ කෙපාර්තකේන්ුකේ සකසුරුව්ේ  හා ඉතිරි කිරීකේ   සමුපකාර සමිතිය 

17 සී/ස ව්රාය අධිකාරින්කේ කස්ව්ක සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය 

18 සී/ස තැපැල් හා කටලිකකාේ කස්ව්ක සමුපකාර බැාංකු සමිතිය 

19 සී/ස ශ්රී ලාංකා ආකරෝගයශාලා කස්ව්ා සමුපකාර සමිති මහා සාංගමය 

 

2019 ව්ර්ෂකේ සමුපකාර සමිති/ සාංගේ නිලව්රණ පැව්ැත්වීම 

  සමිතිදේ  / සංගමදේ නම 

01 සී/ස අධයාපන කසව්්ා නියුේතිකයන්කේ සමුපකාර සකසුරුව්ේකම හා ණය කෙන සමිතිය 

02 
සී/ස සමස්ත ලාංකා මැනුේ කෙපාර්තකේන්ුකේ මැනුේ සහයකව්රුන්කේ සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු 
පිළිබඳ සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය 

03 සී/ස ශ්රී ලාංකා ව්රාය නැේ කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය 

04 සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ සකසුරුව්ේකම හා ණය ගනුකෙනු සමුපකාර සමිති මහා සාංගමය 

05 සී/ස මහජන බැාංකු  කස්ව්ක සණස සමිතිය 

06 සී/ස කසෞඛ්ය කෙපාර්තකේන්ු සණස සමිතිය 

07 සී/ස රාජය කස්ව්ා සමුපකාර ණය දීකේ හා ඉතිරි කිරීකේ සමිතිය 

08 සී/ස ව්රාය අධිකාරීකේ කස්ව්ක බැාංකු සමිතිය 

09 සී/ස ශ්රී ලාංකා රාජය ඉාංජිකන්රු සාංස්ථායීය සකසුරුව්ේකම හා ණය ගනුකෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය 

10 සී/ස සමස්ත ලාංකා විවිත්ර පැළෑටි සහ උඩව්ැඩියා සමුපකාර සමිතිය 

11 සී/ස ශ්රී ලාංකා ජාතික ීව්ර සමුපකාර මහ සාංගමය 

 

වර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක වු සමුපකාර සංගේ 

ජාතික මේටකේ සමුපකාර සාංගේ 13ේ ව්ර්ෂය ුළ ක්රියාකාරී තත්ත්ව්කේ පැව්ති අතර, 

කෙපාර්තකේන්ුව් විසින් එකී සාංගේ හි කළමනාකරණ හා ව්යාපාරික කටයුු සඳහා මඟකපන්ව්මින් 

හා ඒ සඳහා සානුබල සපයමින් ඒව්ාකේ ක්රියාකාරීත්ව්ය පිළිබඳව් සෘජු අීේෂණයේ ලබාකෙන ලදී. 

 සංගමදේ නම 
ලියාපදිංචි 

අංකය 

ලියාපදිංචි 

දිනය 

01 සී/ස ශ්රී ලාංකා කපාල් නිපෙව්න්නන්කේ සමුපකාර සමිති සාංගමය සී 1086 1942.04.01 

02 සී/ස ශ්රී ලාංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය සී 2490 1972.0726 

03 සී/ස ශ්රී ලාංකා සමුපකාර අකලවි සාංගමය සි 2504 1973.03.01 

04 සී/ස ශ්රී ලාංකා සමුපකාර කර්මාන්ත මහා සාංගමය සී 2527 1974.03.19 

05 
සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු සමුපකාර සමිති මහා 

සාංගමය 
සි 2651 1980.11.10 

06 සී/ස ශ්රී ලාංකා සමුපකාර කේෂ කර්මාන්ත සාංගමය සී 2559 1981.09.02 

07 සී/ස ශ්රී ලාංකා ජාතික තරුණ කස්ව්ා සමුපකාර සමිති සාංගමය සි 2689 1986.01.01 



08 සී/ස ශ්රී ලාංකා පාරිකභෝගික සමුපකාර සමිති සාංගමය සමු 01 1989.09.15 

09 සී/ස ශ්රී ලාංකා ග්රාමීය බැාංකු මහා සාංගමය සමු 17 1997.12.15 

10 සී/ස ශ්රී ලාංකා කත් නිෂප්ාෙන සමුපකාර  සාංගමය සමු 29 2003.10.07 

11 
සී/ස සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු සමිති සේපත් කළමනාකරණ මහා 

සාංගමය 
සමු 30 2005.11.21 

12 සී/ස ශ්රී ලාංකා සහල් නිෂප්ාෙකයන්කේ සමුපකාර සාංගමය                                                                                  සමු 60 2018.08.08 

13 සී/ස ශ්රී ලාංකා ජාතික ජකනෝොන සාංව්ර්ධන සමුපකාර මහා සාංගමය සමු 73 2019.04.04 

 

වර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක වූ සමුපකාර සමිති 

කෙපාර්තකමන්ුකේ අීේෂණයට හා කමකහයවීමට යටත්ව් දිප ව්යාේත සමුපකාර සමිති 61 ේ 2019 

ව්ර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක විය. කමම සමුපකාර සමිති ප්රධාන කාණ්ඩ 03 කට ව්ර්ග කර ෙැේවිය හැකිය.  

 දීප ව්යාේත මූලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති 

 දිප ව්යාේත නිෂ්පාෙන හා කස්ව්ා සමුපකාර සමිති 

 පාසල් සමුපකාර සමිති 

 

දීප ව්යාේත මූලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති 

බහුතරයේ රාජය හා කපෞේගලික ආයතනව්ල කස්ව්කයින් සාමාජිකත්ව්ය ෙරන සකසුරුව්ේකම හා 

ණය ගනුකෙනු පිළිබෙ සමුපකාර සමිති කේ. 

කමම සමුපකාර සමිතිව්ල මූලික කාර්යයන් 

1. සාමාජික ඉුරුේ රාශීකරණය 

2. සාමාජිකත්ව්යට ණය පහසුකේ සැපයීම 

3. සාමාජික සුභසාධන කටයුු (මරණාධාර, ශිෂයත්ව්ාධාර, ධව්ෙයාධාර, පාරිකභෝගික කස්ව්ා 

සැපයීම) 

4. ව්යාපාරික කටයුු (විරාම ශාලා, නිව්ාඩු නිකේතන, උකස් කස්ව්ා, මුරණාල කස්ව්ා, රේෂණ 

නිකයෝජිත කස්ව්ා) 

 

දීප ව්යාේත නිෂ්පාෙන හා කස්ව්ා සමුපකාර සමිති 

කමම කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ලියාපදිාංචි ශ්රී ලාංකාව්ම බල ප්රකේශය කර ගත් සාමාජිකයින්කේ 

අව්ශයතා හා වුව්මනා සපුරාලීම සඳහා භාණ්ඩ නිෂ්පාෙන කාර්යකේ නියුු සමුපකාර සමිති හා විවිධ 

කස්ව්ාව්න් සැපයීකේ කාර්යකේ නියුු සමුපකාර සමිති, දීපව්යාේත නිෂ්පාෙන හා කස්ව්ා සමුපකාර 

සමිති කලස ව්ර්ගීකරණය කර ඇත. 

කමම සමිතිව්ල මුලික කාර්යයන්  

1. සාමාජිකයින්කේ නිෂ්පාෙන මිල දි ගැනීම. 

2. නිෂ්පාෙන හා කස්ව්ා සැපයීම සඳහා සාමාජිකයින්ට අව්ශය අමුරව්ය ලබා දීම. 

3. සාමාජිකයින්කේ නිෂ්පාෙන සඳහා කව්ළඳකපාල හඳුන්ව්ාදීම සහ කව්ළඳකපාල අව්ස්ථා පුළුල් 

කිරිම. 

4. සාමාජිකයින් සඳහා තාේෂණික කමව්ලේ හා නවීන තාේෂණය හඳුන්ව්ාදීම. 

 



ව්ර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක වූ දීප ව්යාේත මූලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති හා දීප ව්යාේත නිෂ්පාෙන හා කස්ව්ා 

සමුපකාර සමිති 

 සමිතිදේ නම 
ලියාපදිංචි 

අංකය 

ලියාපදිංචි 

කළ දිනය 

01 
සී/ස බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්ුකේ අකනයෝනය අර්ථසාධක අරමුෙල් 
සමුපකාර සමිතිය 

473 1928.03.15 

02 සී/ස තැපැල් හා කටලිකකාේ කස්ව්ක සමු.බැාංකු සමිතිය 503 1928.12.07 

03 සී/ස ශ්රි ලාංකාකේ කසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල කස්ව්ා සමූපකාර සමිතිය සී.744 1930.11.30 

04 සී/ස කසෞඛ්ය කෙපාර්තකේන්ු කස්ව්ක සණස සී.290 1938.03.30 

05 සී/ස කරජිස්රාර් කජනරාල් කෙපාර්තකේන්ුකේ කස්ව්ක සණස සී.255 1939.10.20 

06 
සී/ස කසෞඛ්ය කස්ව්ා මුෙල් ඉතිරි කිරීම සහ ණය ගනුකෙනු  පිළිබඳ සමුපකාර 
සමිතිය 

සී.2233 1959.11.19 

07 සී/ස ලාංගම කස්ව්ක සකසුරුව්ේ හා සුභසාධක සමුපකාර සමිතිය ඊ299 1960.05.26 

08 සී/ස මහජන බැාංකු කස්ව්ක සමූපකාර සමිතිය සී.2266 1962.02.10 

09 සී/ස රාජය කස්ව්ා සමූපකාර ණය දීකේ හා ඉතිරි කිරීකේ සමිතිය සී. 326 1962.02.10 

10 සී/ස මුරණ ශිල්පීන්කේ සණස සී 2280 1962.08.10 

11 සී/ස සමුපකාර කෙපාර්තකේන්ුකේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්කේ සණස සී. 2357 1962.10.26 

12 
සී/ස සකතාස කස්ව්කයන්කේ සමූපකාර සකසුරුව්ේ ඉතිරි කිරීේ හා ණය 
ගනුකෙනු පිළිබඳ සමූපකාර සමිතිය 

සී 2294 1963.01.26 

13 සී/ස බ්රවුන් හවුකල් කාර්මික හා කපාදු කස්ව්ා සණස සී 2283 1967.10.01 

14 සී/ස ශ්රි ලාංකා ව්රාය අධිකාරිකේ කස්ව්ක සමූපකාර බැාංකුව්      සමු 02 1989.12.20 

15 සමස්ත ලාංකා අභයාස කපාත් නිපෙව්න්නන්කේ සමුපකාර සමිතිය           සමු 03 1990.03.07 

16 සී/ස සමස්ත ලාංකා මාෙැල් හිමියන්කේ ීව්ර සමුපකාර සමිතිය සමු 08 1992.01.29 

17 
සී/ස මැනුේ කෙපාර්තකේන්ුකේ මැනුේ සහයකව්රුන්කේ  සකසුරුව්ේ හා 
ණය ගනුකෙනු පිළිබඳ සුභසාධන සමුපකාර සමිතිය                                                                   

සමු 10 1994.02.09 

18 සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ කාන්තාව්න්කේ සාංව්ර්ධන කස්ව්ා සමුපකාර  සමිතිය                                                       සමු 18 1998.04.06 

19 
සී/ස සණස සාංව්ර්ධන බැාංකුකේ කස්ව්ක සකසුරුව්ේකම හා ණය ගණුකෙනු 
පිළිබෙ සමුපකාර සමිතිය       

සමු 22 2000.06.26 

20 
සී/ස සමෘේධි සාංව්ර්ධන හා කෘිකාර්මික සහකාර නිලධාරීන්කේ ස.ණ.ස. 
සමිතිය                                       

සමු 25 2001.05.05 

21 සී/ස ශ්රී ලාංකා ව්ු කස්ව්ා නිලධාරීන්කේ නිව්ාස සමුපකාර සමිතිය                                                             සමු 28 2003.07.11 

22 
සී/ස ජාතික ජල සේපාෙන හා ජලාපව්හන මණ්ඩලකේ සමස්ත 
කස්ව්කයින්කේ සකසුරුව්ේ හා ණය ගනුකෙනු සමුපකාර සමිතිය                                                                                     

සමු 31 2006.01.03 

23 
සී/ස රාජය කස්ව්ා උපාධිධාරී සකසුරුව්ේ හා ණය ගණුකෙනු පිළිබෙ 
සමුපකාර සමිතිය                                

සමු 32 2006.11.29 

24 
සී/ස සමස්ත ලාංකා සුළු හා මධය පරිමාණ ධානය  සැකසුේකරුව්න්කේ 
ව්යව්සායකත්ව් සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය                                                             

සමු 34 2007.03.07 

25 සී/ස ව්රාය නැේ කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය                                                                                                 සමු 36 2011.07.07 

26 සී/ස නිව්ාස හා කේපල සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය                                                                                   සමු 39 2011.07.07 

27 සී/ස රජරට විශව්් විෙයාලයීය සමුපකාර සමිතිය                                                                                         සමු 40 2011.08.24 

27 සී/ස සමස්ථ ලාංකා කෘිකාර්මික සමුපකාර සමිතිය                                                                                    සමු 41 2012.01.05 

28 සී/ස ප්රජාශේති තරුණ අභිව්ෘේධි සමුපකාර සමිතිය                                                                                   සමු 43 2014.08.06 

29 
සී/ස ශ්රී ලාංකා රාජය කළමනාකරණ සහකාර කස්ව්ා නිලධාරීන්කේ 
ඉතිරිකිරීකේ හා සාංව්ර්ධන කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිය                                                                                     

සමු 44 2014.08.12 

30 සී/ස කෘිකාර්මික හා පාරිසරික විේව්ුන්කේ සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය                                                   සමු 46 2016.02.08 



31 සී/ස ශ්රී ලාංකා ව්යව්සාය සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය                                                                                    සමු 47 2016.02.08 

32 සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ තාේෂණ සාංව්ර්ධන ජාතික සමුපකාර සමිතිය                                                                    සමු 48 2016.07.02 

33 සී/ස ජාතික ව්ාණිජ සමුපකාර සමිතිය                                                                                                         සමු 50 2016.07.02 

34 සී/ස ශ්රී ලාංකා සාංව්ර්ධන හා ආකයෝජන සමුපකාර සමිතිය                                                                             සමු 49 2016.07.02 

35 
 සී/ස සමස්ථ ලාංකා මල් හා විසිුරු පැළ ව්ගාකරුව්න්කේ සමුපකාර 
සමිතිය                                                  

සමු 52 2017.05.31 

36  සී/ස විගණන හා කළමණාකරණ කස්ව්ා සැපයීකේ සමුපකාර සමිතිය                                                             සමු 53 2017.08.24 

37  සී/ස ශ්රී ලාංකාකේ හරිත සමුපකාර සමිතිය                                                                                                     සමු 54 2017.10.16 

38 සී/ස ජාතික පරිසරය සුරකින්නන්කේ සමුපකාර සමිතිය                                                                                සමු 55 2017.10.16 

39 
සී/ස ව්යාපාර කළමණාකරණ ව්යව්සායකත්ව් කුසලතා සාංව්ර්ධන හා 
තාේෂණික කස්ව්ා උපකේශන සමුපකාර සමිතිය                                                                                                                       

සමු 56 2017.12.29 

40 සී/ස ජාතික විෙයා තාේෂණ හා පර්කේෂණ සමුපකාර සමිතිය                                                                         සමු 57 2018.02.21 

41 සී/ස ජනමාධයකේදීන්කේ සමුපකාර සමිතිය                                                                                                 සමු 58 2018.02.22 

42 
සී/ස ශ්රි ලාංකා අත් යන්ර නිෂප්ාෙකව්රුන්කේ අකලවි කිරීේ හා 
ව්යව්සායකයින්කේ සමූපකාර සමිතිය                 

සමු 59 2018.05.23 

43 සී/ස බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්ුකේ සණස 473 1975.12.05 

44 සී/ස දුේරිය ස්ථානාධිපති හා ලිපිකරු සණස සී.1649 
 

45 සී/ස අධයාපන කසව්්ානියුේතිකයින්කේ සමුපකාර සමිතිය සී.736 1930.11.01 

46 සී/ස ජාතික පුහුණු ව්ෘත්තියකේදීන්කේ සමූපකාර සමිතිය සමු.51 2016.09.28 

47 සී/ස සමස්ත ලාංකා විකේශ  භාෂා අධයාපන ප්රව්ර්ධන සමූපකාර සමිතිය     සමු 61 2018.09.11 

48 සී/ස තාරුණය සවිබල ගැන්වීකේ සමු.සමිතිය සමු 63 2018.10.05 

49 සී/ස හෙබිම සමුපකාර සමිතිය    පා. සමු 64 2018.10.05 

50  සී/ස අල් අේෂා ජාතික පාසල්  සමුපකාර සමිතිය පා. සමු 65 2018.12.05 

51 සී/ස කන්නන්ගර ශේති පාසල්  සමුපකාර සමිතිය     පා. සමු 66  2018.12.05 

52 සී/ස කහාරණ රාජකීය විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය පා. සමු 67 2018.12.12 

53 සී/ස ආනන්ෙ නැණ උොන පාසල් සමුපකාර සමිතිය පා. සමු 68 2018.12.12 

54 සී/ස ජයන්තී පාසල් සමුපකාර සමිතිය පා. සමු 69 2018.12.19 

55 
සී/ස බප/කේ/කේයන්කගාඩ බණ්ඩාරනායක මධය මහා විෙයාලයීය පාසල් 
සමුපකාර සමිතිය 

පා. සමු 70 2018.12.19 

56 සී/ස කපා/මින්කන්රිය ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය පා. සමු 71 2018.12.20 

57 සී/ස ව්ේනියා මුස්ලිේ මහා විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය පා.සමු 72 2018.12.20 

58 සී/ස සමාධි ව්නිතා කෘි ව්යව්සායික සාංව්ර්ධන සමුපකාර සමිතිය සමු 74 2019.06.03 

 

 

 

 

 

 

 



විගණන අංශය 

කමම කෙපාර්තකේන්ුකේ විගණන අාංශය විසින් ව්යව්ස්ථාපිත විගණන ක ටයුු යටකත් 2015  සිට 

2019 ෙේව්ා සැලසුේ කරන ලෙ හා කාර්යාලය කව්ත ලෙ විගණන ව්ාර්තා පිළිබඳ කතාරුරු පහත 

සඳහන් පරිදි කේ. 

විගණන වර්ෂය සැලසුේ කළ විගණන නිම කළ විගණන 
වර්ෂය ුළ නිම කළ 

විගණනයන්ති ප්රතිශතය 

2014 68 44 64.7% 

2015 80 11 13.75% 

2016 102 37 36.27% 

2017 58 43 74.13% 

2018 108 56 60.48% 

2019 47 31 65.95% 

 

ව්සර 6ක සැලසුේ කළ විගණන හා නිම කළ විගණන 
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නිම කල විගණන

 

නීති අංශය 

නීති කටයුු ව්ලට අොල ප්රධාන කාර්යයන් පහත පරිදි සාංේිේත කර ෙැේවිය හැකි ය. 

1. සමුපකාර සමිතිව්ලට සේබන්ධ නිතිරීති හා ව්යව්ස්ථා සේබන්ධකයන් අර්ථකතනයන් ඉදිරිපත් 

කිරීම හා පළාත් කකාමසාරිස්ව්රුන් ඉදිරිපත් කරන ධනතික ගැටළු පිළිබඳ අව්ශය සහය ලබාදීම 

2. ආෙර්ශ අුරු ව්යව්ස්ථා සකස් කිරීම හා සකස් කරන ලෙ අුරු ව්යව්ස්ථා  අධයයනය කිරීම 

3. සමුපකාර පනකත් 58 ව්ගන්තිය යටකත් සමුපකාර සමිති/ සාංගේ ව්ලින් ඉදිරිපත් කරන තීරක 

ආරවුල් විභාග කිරීම, ප්රොනයන් ලබාදීම,අභියාචනා විභාග කිරීම හා උසාවි බල ගැන්වීම 



4. සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව්ට අනුයුේත නිලධාරීන්, ව්ග උත්තරකරුව්න් කරමින් 

දිස්ිේ උසාවි, අභියාචනාධිකරණ සහ කර්ෂ්ඨාධිකරණ ව්ලින් ඉදිරිපත් කරන නඩු 

සේබන්ධකයන් නීතිපති කෙපාර්තකේන්ුකේ සහාය ලබාකගන අව්ශය කටයුු කිරීම 

ආරවුල් කේරුේකරණය 

විස්තරය එකුව 

2019/01/01 දිනට කේරුේකරුව්න් කව්ත කයාමු කිරීමට පව්තින කගානු සාංඛ්යාව් 72 

2019 ව්ර්ෂකේ කේරුේකරණය සඳහා කාලය ුළ ලෙ කගානු සාංඛ්යාව් 47 

එකුව  119 

2019 ව්ර්ෂකේ කේරුේකරණය සඳහා කයාමු කිරීම (කේරුේකරුව්න් කව්ත ලබා දීම)  55 

2019 ව්ර්ෂය ුළ ආපසු යැවූ කගානු සාංඛ්යාව් 20 

2019-12-31 දිනට කේරුේකරණය සඳහා කයාමු කිරීමට ඇති සාංඛ්යාව් 44 

එකුව 63 

 

උසාවි ෙඩ මුෙල් කේෂණය 

1972 අාංක 5 ෙරන සමුපකාර සමිති පනකත් 58 ව්න ව්ගන්තිය යටකත් සමුපකාර සමිති විසින් 

කේරුේකරණය සඳහා කයාමු කරනු ලබන ආරවුල් සඳහා තීරක තීන්දු ලබාදීකමන් පසු අොළ මුෙල් අය 

කනාව්න්කන් නේ සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් විසින් එම මුෙල ෙඩ මුෙලේ කස් අය කර ගැනීමට 

අොළ මකහ්සත්්රාත් අධිකරණකයහි බලගන්ව්න අතර එකස් අධිකරණකයන් අය ව්න මුෙල් නැව්ත අොළ 

සමුපකාර සමිති කව්ත කේෂණය කරනු ලැකේ. 

1. කේරුේකරණ තීන්දු උසාවි බල ගැන්වීේ   -     200 

2. අධිකරණකයන් කෙපාර්තකේන්ුව් කව්ත මුෙල් ලබා ගැනීේ - රු. 16,530,208.92 

3. අධිකරණකයන් ලෙ මුෙල සමිතිය කව්ත මුො හැරීේ  - රු. 14,348,679.99 

 

සුවිකශ්ි කරුණු 

1. 1983 අාංක 32 හා 92 අාංක 11 ෙරන පනත් ව්ලින් සාංකශෝධිත 1972 අාංක 05 ෙරන සමුපකාර 

සමිති පනත කාලීන අව්ශයතාව්යන්ට / ව්ර්තමානයට ගැ ලකපන අයුරින් සාංකශෝධනය කිරීම 

සඳහා කයෝජනා ලබා ගැනීමට විේව්ත් කමිටුව්ේ අමාතය මණ්ඩල මගින් පත් කිරීම. 

2. සමුපකාර මුලය ආයතන නියාමනය සඳහා පනත් කකටුේපත් සකස් කිරීම 

නීති අාංශය මඟින් සිදු කරන ලෙ අකනකුත් විකශ්ිත කාර්යන් 

 ජාතික සමුපකාර ප්රතිපත්තිය සඳහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

 සමුපකාර අුරු ව්යව්ස්ථා සාංකශෝධනය සඳහා නිර්කේශ ලබා ගැනීම 

 සමුපකාර සමිතිව්ල අුරු ව්යව්ස්ථා සාංකශෝධනය සඳහා නිර්කේශ ලබා ගැනීම 

 සමුපකාර සමිති සඳහා අව්ශය ධනතික උපකෙස් ලබා දීම 

 

 



අරමුෙල් අංශය 

1972 අාංක 05 ෙරන සමුපකාර සමිති පනකත් 43(1) (ආ) ව්ගන්තිය සහ 57(3) ව්ගන්තිය යටකත් 

පිහිටුව්න ලෙ පහත සඳහන් අරමුෙල් කමම ව්ර්ෂය ුළදී ෙ සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස්ව්රයා 

භාරකේ පැව්ති අතර, එම අරමුෙකල් ොයක මුෙල් අය කර ගැනීම කමන්ම වියෙේ ෙැරීම, ආකයෝජන, 

ණය හා ආධාර සැපයීම යන කාර්යයන් ගරු අමාතයුමාකේ අීේෂණය හා විධානයට යටත්ව් 

අමාතයාංශ කල්කේව්රයාකේ සභාපතීත්ව්කයන් යුත් අරමුෙල් කමිටුකේ තීරණ අනුව් කළමනාකරණය 

කරනු ලැකේ. 

1. සමුපකාර සාංව්ර්ධන අරමුෙල 

2. සමුපකාර අතිරිේත අරමුෙල 

 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන අරමුෙල 

සමුපකාර සමිති ආඥා පනකත් (107 ව්ැනි අධිකාරිය) 46 ව්ගන්තිය යටකත් පනව්ා ඇති අාංක 10086 

සහ 1950.03.24 ව්ැනි දින රජකේ ගැසේ පත්රකේ පළ කරන ලෙ නිකයෝග මාලාව් යටකත් පිහිටුව්ා ඇති 

කමම අරමුෙලට ොයකත්ව්ය කෙනු ලබන්කන් කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ලියාපදිාංචි වී ඇති සමුපකාර 

සාංගේ හා දීප ව්යාේත සමුපකාර සමිති විසිනි. 

 

සමුපකාර අතිරිේත අරමුෙල 

1972 අාංක 05 ෙරන සමුපකාර සමිති පනකත් 57(3) ව්ගන්තිකේ සඳහන් විධිවිධාන ප්රකාරව් කමම 

අරමුෙල සාංස්ථාපනය වී ඇති අතර අාංක 93/5 ෙරන 1974 ජනව්ාරි 10 දිනැති විකශ්ෂ ගැසේ පත්රකේ 

44(i) සිට 44(iii) ෙේව්ා සඳහන්ව් ඇති ලියාපදිාංචි සමිතියේ ඈව්ර කිරීම අව්සන් කරනු ලැබූ හා එකී 

සමිතිකේ යේ ණයහිමිකයේ විසින් ව්ත්කේ කබොදීකේ කයෝජනා ක්රමය යටකත් තමාට අය විය යුු කේ 

සේබන්ධකයන් හිමිකේ කියාපෑම ඉදිරිපත් කරනු කනාලැබ ඉතිරිව්න අතිරිේතයේ කයෙවීකමන් කමකී 

සමුපකාර අතිරිේත අරමුෙල මූලයනය කේ. 

 

බැංකු අංශය 

2013 ව්ර්ෂකේ මැයි මස සථ්ාපිත කරන ලෙ කමම අාංශය මඟින් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් 

(කර්ඛීය) යටකත් ලියාපදිාංචි මුලය කටයුුව්ල නිරත සමුපකාර සමිති/සාංගේ නියාමනය ෙ පළාත් 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු යටකත් ලියාපදිාංචි මුලය කටයුුව්ල නිරත සමුපකාර 

සමිති/සාංගේ නියාමනය සඳහා පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු සමඟ 

සහකයෝගීතාව්කයන් එම පළාත්ව්ල  මුලය කටයුුව්ල නිරත සමුපකාර සමිති/සාංගේ  නියාමනයට 

අව්ශය උපකෙස් හා මඟකපන්වීේ ලබා දීම ෙ සිදු කේ. 

ශ්රී ලාංකාකේ ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිතිව්ල මුලය කටයුු ශේතිමේ කිරීම සඳහා 

මුලය නියාමන අාංශය මඟින් 2019 ව්ර්ෂය ුළ ඉටු කරන ලෙ කාර්යයන් පහත ෙේව්ා අත. 

ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිතිව්ල මුලය කටයුු අීේෂණය 

 කර්ඛිය හා පළාත් ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිතිව්ල මුලය අාංශ සමාකලෝචනය 

 කාර්ුව්කට අොල ග්රාමීය බැාංකු ධත්රමාසික ව්ාර්තා ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව් කව්ත කයාමු කිරීම 

 කර්ඛිය කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ලියාපදිාංචි සමිති/සාංගේ හි ස්ථානීය පරීේෂණ සිදු කිරීම 



 කර්ඛීය පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු මඟින් නියාමනය ව්න ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය 

සමුපකාර  සමිති ව්ල මුලය තත්ත්ව් ව්ාර්තා විශ්කල්ෂණය කිරීම, මුලය අව්ොනේ සහිත ග්රාමීය 

බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිති  පිළිබඳ ෙැනුව්ත් කිරීේ සිදුකිරීම 

ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිතිව්ල මුලය කටයුු නියාමනය සහ සාංව්ර්ධනය  

 රජකේ ව්රින් ව්රට ගනු ලබන සමුපකාර මුලය ේකෂ්ත්රයට අොල ප්රතිපත්තිමය තීන්දු පිළිබඳ 

කර්ඛීය/ පළාත් කෙපාර්තකේන්ු මඟින් ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිති පිළිබඳ ෙැනුව්ත් 

කිරීේ සිදු කිරීම 

 ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිති නියාමනයට අොල චක්රකල්ඛ්, උපකෙස් නිකුත් කිරීම 

 ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය සමුපකාර සමිති නියාමනය සඳහා පනතේ  කකටුේපත් කිරීම 

 සණස සමිතිව්ලට අොල අභයන්තර විගණන අත්කපාත් කකටුේපත් කිරීම 

 ගිණුේකරණ අත්කපාත කකටුේපත් කිරීම 

  පළාත් සේබන්ීකරණ නිලධාරීන්කේ රැස්වීේ 02ේ පව්ත්ව්ා මුලය නියාමනයට අොල කතාරුරු 

පිළිබඳ කර්ඛීය හා පළාත් කෙපාර්තකේන්ු නිලධාරීන් ෙැනුව්ත් කිරීම 

 ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති නියාමන ජාතික කමිටු රැස්වීේ 01ේ පව්ත්ව්ා 

ව්ර්තමාන සමුපකාර මුලය ේකෂ්ත්රකේ සිදු කළ යුු කව්නස්කේ, තාේෂණික කමිටු නිර්කේශ, මුලය 

නියාමන පනත කකටුේපත් කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීම 

 සමුපකාර මුලය ේකෂ්ත්රකයහි සාමාජිකත්ව්ය ෙරන හා සාමාජික කනාව්න තැේපුකරුව්න් ෙැනුව්ත් 

කිරීම,ග්රාමීය බැාංකු  හා මුලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති ෙැනුව්ත් කිරීම අරමුණ කර අව්ස්ථාකනෝචිතව් 

පුව්ත්පත් ෙැන්වීේ පළ  කිරීම 

 ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය කස්ව්ා සමුපකාර සමිති සේබන්ධව් පළාත් මේටකමන් කයාමු ව්න කපත්සේ 

පිළිබඳ  විමර්ශනය කිරීම සඳහා අොල පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ු කව්ත කයාමු 

කිරීම 

 කර්ඛීය සමුපකාර  සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් නියාමනය ව්න ග්රාමීය බැාංකු හා මුලය 

කස්ව්ා සමුපකාර සමිති සේබන්ධව් කයාමු ව්න කපත්සේ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා නීති 

අාංශය  කව්ත කයාමු කිරීම 

 

පළාත්   කෙපාර්තකේන්ු විෂය පථයන්ට අොලව් ලැකබන පැමිණිලි හා කපත්සේ අොල පළාත්ව්ලට 

කයාමු කිරීම පහත පරිදි කේ. 

 පළාත 
කයාමු කළ 

පැමිණිලි සාංඛ්යාව් 

01 බස්නාහිර පළාත 60 

02 ෙකුණු පළාත 23 

03 මධයම  පළාත 14 

04 ව්යඔ  පළාත 19 

05 උුරු මැෙ  පළාත 12 

 පළාත 
කයාමු කළ 

පැමිණිලි සාංඛ්යාව් 

06 නැකගනහිර පළාත 10 

07 සබරගමුව්  පළාත 05 

08 ඌව්  පළාත 06 

09 උුරු පළාත 05 

 

 

 

  

 



වයාපෘති අංශය 

කමම අාංශය මඟින් පහත සඳහන් ව්යාපෘති හා ක්රියාකාරකේ ක්රියාත්මක කිරීම සිදුකරන ලදී. 

 නැණ ශේති පාසල් සමුපකාර සමිති ප්රව්ර්ධන ව්ැඩසටහන 

“ නැණ ශේති ”පාසල් සමුපකාර සමිති ප්රව්ර්ධන ව්ැඩසටහකනහි මූලික අරමුණ කලසින් ජාතික 

මේටකේ පාසල් සමුපකාර සමිති පිහිටුවීම සඳහා 2017 ව්සර ුළ දී කටයුු සාංවිධානය කකරුණු අතර 

2019 ව්සකර්දී එය ව්ඩාත් සාර්ථකව් සිදු කිරීම සඳහා කෙපාර්තකේන්ුව්ට හැකියාව් ලැබුණි. එහිදී කමම 

ව්සර ුළ සිදු කරන ලෙ ක්රියාකාරකේ පහත ෙැේකව්න පරිදී කේ. 

අ.කපා.ස ( සා.කපළ) විභාගය සඳහා කපනී සිටින පාසල් සිසුන්කේ ෙැනුම ව්ර්ධනය කිරීම සඳහා 

සේමන්ත්රණ පව්ත්ව්න කලසට පළාත් කකාමසාරිස්ව්රුන්කේ ඉල්ලීේ කරන ලෙ අතර, ජාතික පාසල් 

සහ දුෂ්කර පාසල් පිළිබඳව් පළාත්ව්ලින් කතාරුරු ලබා කගන කමම සේමන්ත්රණ පැව්ැත්වීම සඳහා 

ප්රතිපාෙන ලබා කෙන ලදී. ඒ අනුව් සාංවිධාන කටයුු පළාත් 08ේ ුළ සේමන්ත්රණ 27ේ සාර්ථකව් 

පැව්ැත්වීමට හැකියාව් ලැබුණි. 

 පළාත පාසදල් නම සේමන්තරණ ගණන 

01 

උුර 

ව්/ ගාමිණී මහා විෙයාලය 

04 
02 මන්/ සිතිවිනායහර් හින්දු විෙයාලය 

03 මු/ උඩයාර්කේටු  මහා විෙයාලය 

04 යා/ යුනියන් විෙයාලය 

05 

උුරු මැෙ 

කපා/ ගිරිතකල් මධය  විෙයාලය 

03 06 කපා/ මින්කන්රිය ජාතික පාසල 

07 අනු/ රුව්න්ව්ැලි මධය විෙයාලය 

08 
ඌව් 

බ/ඩී.එස්. කස්නානායක ජාතික පාසල 
04 

09 බ/මහියාංගන ජාතික පාසල 

10 

ව්යඔ 

ඉාංගරෙවුල මහා විෙයාලය 

03 11 ව්ැව්ගම මහා විෙයාලය 

12 නික/ ජයන්ති මධය මහා විෙයලය 

13 

සබරගමුව් 

ර/ ඈරෑකපාළ මහින්ෙ මහා විෙයාලය 

05 

14 ර/නිවි/ කරවිට මහා විෙයාලය 

15 ර/ ඕපනායක විෙයාකර මහා විෙයාලය 

16 කෑ/ මව්/ ගකන්තැන්ත මහා විෙයාලය 

17 ර/ ගැටහැත්ත අනුර මහා විෙයාලය 

18 

ෙකුණු 

ගා/ කනළුව් ජාතික පාසල 

03 19 මාර/ කමාරව්ක කිර්ති  අකේවික්රම ජාතික පාසල 

20 හ/ හුාංගම විජයබා ජාතික පාසල 

21 

නැකගනහිර 

මඩ/ කන්නන්කුඩා මහා විෙයාලය 

04 
22 අේ/ කෙහිඅත්තකණ්ඩිය මධය මහා විෙයාලය 

23 කල්/ සමන්ුකරයි ජාතික පාසල 

24 මු/ මධය විෙයාලය 

25 මධයම මප/කනල්/සරත් ඒකනායක ප්රාථමික විෙයාලය 01 



 පාසල් ුළ COOP SHOP පිහිටුවීම 

පාසල් සිසුන් සමුපකාර ව්යාපාරයට නැඹුරු කරවීකේ අරමුණින් ක්රියාත්මක කරන නැණ ශේති පාසල් 

සමුපකාර සමිති ප්රව්ර්ධන ව්ැඩසටහන යටකත් පාසල් සිසුන් සඳහා සහන මිලට පාසල් උපකරණ ලබා 

දීම සහ පාසල් සමුපකාර සමිතිව්ලට ආොයමේ ලබා ගැනීමට කමම කෙපාර්තකේනුව් යටකත් සහ 

පළාත් කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් සහ පළාත් කෙපාර්තකේන්ුව් යටකත් ඇති පහත සඳහන් පාසල් 

සමුපකාර සමිති COOP SHOP ආරේභ කිරීමට ඡායා පිටපත් යන්ත්ර, කගාන්කඩෝලා රාේක හා කබඩ් 

ආදිය මිලදී ගැනීම සඳහා මුලයාධාර ව්ශකයන් රු. 500,000/= ේ බැගින් ලබා කෙන ලදී. 

දර්ඛීය දෙපාර්තදේන්තුව යටදත් ඇති සමිති 

01 සී/ස මින්කන්රිය ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

02 සී/ස නිකව්ැරටිය ජයන්ති ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

03 සී/ස ආනමඩුව් කන්නන්ගර ශේති පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

04 සී/ස ව්වුනියාව් මුස්ලිේ මහා විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

05 සී/ස කේයන්කගාඩ බණ්ඩාරනායක මධය විදුහල් පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

06 සී/ස කහාරණ රාජකීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

07 සී/ස පුත්තලම ආනන්ෙ නැණ උොන පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

08 සී/ස රජරට විශව්් විෙයාලීය විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

 

නැදගනිර පළාත් දෙපාර්තදේන්තුව යටදත් ඇති සමිති 

01 මඩ/ වින්සන්ේ උසස් බාලිකා විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

02 ී/ මු/ අල් හිතාය මහා විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

03 අේ/ කෙ/ කෙහිඅත්තකණ්ඩිය ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

04 ක/මහමුේ කාන්තා බාලිකා විෙයාලීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

වයඹ පළාත් දෙපාර්තදේන්තුව යටදත් ඇති සමිති 

01 පරගහකෙණිය ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

උුරු පළාත් දෙපාර්තදේන්තුව යටදත් ඇති සමිති 

01 කල්/ අල් ආේෂා ජාතික පාසල් සමුපකාර සමිතිය 

 

 සී/ස ශ්රි ලාංකා සමුපකාර කර්මාන්ත මහා සාංගමකේ සිදුකරන ලෙ සාංව්ර්ධන කටයුු 

ෙඟර කඹ නිෂ්පාෙන අාංශකේ ව්හල අළුත්ව්ැඩියා කිරීම, ඩිකකෝටිකේටඩ් ව්ර්ගකේ කකාහු නිෂ්පාෙන 

ව්යාපෘතිය සඳහා මුලයාධාර ලබා දීම මඟින් උසස් ප්රමිතිකයන් යුත් නිෂ්පාෙන කව්ළඳපල කව්ත කයාමු 

කර සාංගමය ලාභොයී මේටමකට කගන ඒම සඳහා කෙපාර්තකේන්ුකේ ොයකත්ව්ය ලබා කෙන ලදී. 

කේශිය අමුරව්ය ආශ්රිතව් කකාහු නිෂ්පාෙනය සඳහා ඩිකකෝටිකේටඩ් ව්ර්ගකේ කකාහු නිෂ්පාෙන යන්ත්රය 

සවි කිරීමට රු. 1,692,427.00ක ෙ මුෙලේ ෙ අබලන් තත්ත්ව්කේ පැව්ති ෙඟර කඹ නිෂ්පාෙන අාංශකේ 

ව්හල අළුත්ව්ැඩියා කිරීම සඳහා රු. 1,500,000.00ක මුෙලේ ෙ ලබා කෙන ලදී. 

 

 

 



 කකෝේ සිටි 100ේ සාංව්ර්ධනය කිරීම 

විව්ෘත ආර්ිකය කමරටට පැමිණීමත් සමගම, විවිධ ආර්ික විචලයතා ව්ලට මුහුණ කෙමින් සමුපකාර 

ව්යාපාරකේ පාරිකභෝගික අාංශකේෙ පව්තින කව්ළඳපල රටාව්ට අනුගත වීමට තම ශේති ප්රමාණකයන් 

කටයුු කර ඇත. 

එහිදී ශ්රී ලාංකාව් ුළ පැතිර පව්තින සුපිරිකව්ළඳ සැල් ඡාලය පසුගිය ව්සර 2ක පමණ කාලයක සිට 

නවීන කව්නස්කේ රාශියකට බදුන් වීම නිරීේෂණය කරමින් සමුපකාර සුපිරි කව්ළඳසැල් ඡාලය ෙ 

එයට අනුගත විය යුු බව්ට අප විසින් හදුනා ගන්නා ලදී. 

පළාත් සභා විෂයේ කලස සමුපකාර විෂය පැව්ැුනෙ පළාත් එකඟතා මත සමසත් සමුපකාර 

කව්ළඳසැල් ඡාලය සාංව්ර්ධනය කළ යුුය යන ස්ථාව්රය මත අප විසින් එකී කාර්යය ඉටුකිරීම හා 

පව්ත්ව්ාකගන යාම සඳහා එයටම සුවිකශ්ි වු ප්රවීණයන් පිරිසකකේ සාමාජිකත්ව්කයන් සී/ස ව්යාපාර 

කළමනාකරණ ව්යව්සායකත්ව් කුසලතා සාංව්ර්ධන සහ තාේෂණික කස්ව්ා උපකේශන සමුපකාර 

සමිතිය නමින් සමු 56 අාංකය යටකත් සමුපකාර සමිතියේ බිහි කරන ලදී. 

එම සමිතිය මඟින් ජාතික හා ජාතයන්තර මේටකේ අත්ෙැකීේෙ ඒකරාශිකර ගනිමින් සමුපකාර සුපිරි 

කව්ළඳසැල් ජාලය නව් මුහුණුව්රකින් පාරිකභෝගික ජනතාව් කව්ත රැකගන ඒමට කේ ව්න විට කටයුු 

කර ඇත. 

ඒ අනුව් 2019 ව්ර්ෂය ුළ නවීකරණය  කරන ලෙ සමුපකාර සුපිරි කව්ළඳසැල් සාංඛ්යාව් 36කි. 

සමුපකාර සුපිරි කව්ළඳසැල් ජාලයට සුවිකශ්ි වු කරුණු කිහිපයේ පහතින් ෙැේකේ. 

 ජාතයන්තරව් සමුපකාර ව්යාපාරයටම හිමි වු සන්නාමයේ භාවිතා කිරීම 

 හරිත සාංකල්පය ුළ සියළු සැලසුේ සකස් කිරීම 

 කස්ව්කයින් ඇුළු කාර්ය මණ්ඩල ව්ල කස්ව්ාව්න් සාංව්ර්ධනය කිරීම 

 භාණ්ඩ, ඇසුරුේ ක්රම විෙයානුකූල ක්රමකේෙයන් මත සිදු කිරීම 

 97 ව්න ජාතයන්තර සමුපකාර දින උත්සව්ය 

97 ව්න ජාතයන්තර සමුපකාර දිනය 2019 ව්සකර්දී  ශ්රී ලාංකාව් පුරා සමුපකාරිකයන් ඉතා 

උනන්දුකව්න් හා උේකයෝගකයන් සැමරූහ. විවිධාකාරකයන් සමුපකාරිකයන් ඇගයිම 2019 ව්සර ුළදී  

සමුපකාර දිනයට සමගාමීව් සිදු කරන ලදි. කේ සියල්ල අගයමින් 97 ව්න සමුපකාර දින සැමරුේ 

උකළල මාතර සනත් ජයසුරිය ක්රීඩාාංගනකේදී ගරු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිාංහ මැතිුමාකේ 

ප්රධානත්ව්කයන් උත්කර්ශව්ත් කලස පව්ත් ව්න ලදී. උත්සව්කේ සියළු සාංවිධාන කටයුු කමම 

කෙපාර්තකේන්ුව් විසින් සිදු කරන ලදී. 

 V Enterprise Sri Lanka කව්ළඳ ප්රෙර්ශනය පැව්ැත්වීම 

එන්රප්රයිස් ශ්රී ලාංකා විෂන් 2025 ප්රෙර්ශනය කමම ව්සකර් ප්රෙර්ශන 02ේ පව්ත්ව්න ලදී. අකගාස්ු මස 

23  දින සිට 27  ෙේව්ා  අනුරාධපුරකේදී ෙ සැේතැේබර් මස 07 දින  සිට 10 ෙේව්ා යාපනය නගරයන් 

කේන්ර කර කගන ප්රෙර්ශනයන් ආරේභ විය. එහි සියළුම අමාතයාාංශ ව්ල ප්රෙර්ශන කුටි කව්න් කර තිබූ 

අතර, කර්මාන්ත හා ව්ාණිජ කටයුු අමාතයාාංශය යටකත් කමම කෙපාර්තකේන්ුව් මඟින් කුටියේ 

සකස් කර තිබුණි. එහිදී පාසල් ළමුන් ඇුළු විශාල පිරිසේ සමුපකාර විෂය පිළිබඳ ෙැනුම ලබා ගැනීම 

පිණිස ප්රෙර්ශන කුටිය කව්ත පැමිකණන ලදී. 

 

 

 



දතාරුරු තාක්ෂණ අංශය 

ශ්රී ලාංකා ආර්ිකය ුළ ක්රියාත්මක රාජය ව්යව්සායන් සහ කපෞේගලික ව්යව්සායන් සමඟ තරඟ කරන 

ෙැව්ැන්ත ව්යව්සායේ කලස සමුපකාර ව්යාපාරය සියව්සකට ආසන්න කාළයේ ුළ ක්රියාත්මක 

කව්මින් පව්තී. නමුත් ව්ර්තමාන සමුපකාර ව්යාපාරකේ ආර්ික හා ආර්ික කනාව්න කතාරුරු 

නිව්ැරදිව් හා ඉේමනින් ලබා ගැනීකේ අපහසුව් නිසාම රකේ ආර්ික තීරණ ගැනීකේදී ෙ සමුපකාර 

ව්යාපාරය මඟහැරී කගාස් ඇත. 

කමම අඩුපාඩුව් හදුනාගත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කෙපාර්තකේන්ුකේ කටයුු ස්ව්යාංක්රීය කළමනාකරණ 

කතාරුරු පේධතියේ යටකත් සිදු කිරීමටත් පසුව් සමුපකාර ව්යාපාරය කමම කතාරුරු පේධතිය 

මගින් සේබන්ධ කර ගැනීම මගින් කමම අඩුපාඩු මඟහරව්ා ගනිමින් ඵලොයී කාර්යේෂම සමුපකාර 

ව්යාපාරයේ ස්ථාපනය කිරීකේ අරමුණ සහිතව් 2017 ව්ර්ෂකේදී සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කෙපාර්තකේන්ුව් ුළ කතාරුරු තාේෂණ ඒකකයේ ස්ථාපනය කරගන්නා ලදී. එම ඒකකය ව්ඩාත් 

ශේතිමත් කව්මින් කමම ව්සර ුළ සුවිශාල කාර්ය භාරයේ ඉටු කර ඇත. 

 කළමනාකරණ කතාරුරු පේධතියේ සකස් කිරීකේ ව්යාපෘතිකේ (Info-Coop ව්යාපෘතිය ) කටයුු 

කිරීම 

I. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ කමකහයුේ කමිටු (Project Steering Committee – PSC) රැස්වීේ 

සාංවිධානය කිරීම හා එම රැස්වීේව්ලදී සාකච්ඡා කළ කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම  

II. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ තාේෂණික ඇගයීේ කමිටුව් පත් කිරීම 

III. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ තාේෂණික ඇගයීේ කමිටු (Technical Evaluation Committee – 

TEC) රැස්වීේ සාංවිධානය කිරීම හා එම රැස්වීේ ව්ලදී සාකච්ඡා කළ කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම 

IV. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ උපකේශන ආයතනය ව්න කැළණිය විශ්ව් විෙයාලය සමඟ සේබන්ධ 

වී Request for Proposal (RFP) සෑදීම 

V. තාේෂණික ඇගයීේ කමිටුව්  සමඟ සේබන්ෙ වී Bidding Documents   

 Request for proposal (REP) 

 Expression of Interest (EOI) 

 EOI Information Form  

 EOI Evaluation Criteria  

 Procurement Plan  

 Procurement Action Plan  

VI. කර්මාන්ත හා ව්ාණිජ කටයුකු දිගුකාලීනව් අව්තැන් වු පුේගලයින් නැව්ත පදිාංචි කිරීම හා 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන සහ ව්ෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සාංව්ර්ධන අමාතයාාංශකේ ප්රසේපාෙන 

අාංශය හරහා Info-Coop ව්යාපෘතිකේ ප්රසේපාෙන කටයුු කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

VII. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ කමකහයුේ කමිටු සාමාජිකයින් සෙහා කගවීේ අනුමත කර ගැනීම 

සඳහා කළමනාකරණ කස්ව්ා කෙපාර්තකේන්ුව් කව්ත ලිපි යැවීම 

VIII. ප්රසේපාෙන ආකෘතිය සැලසුේ කිරීම සහ අව්සන් කිරීම 

IX. Info-Coop ව්යාපෘතිකේ සමස්ත පිරිව්ැය අනුමත කර ගැනීම සඳහා අයව්ැය 

කෙපාර්තකේන්ුව්ට ලිපි යැවීම 

 කෙපාර්තකේන්ුකේ නිල කව්ේ අඩවිය (Website) හා සමාජ මාධය (Social Media) යාව්ත්කාලීන 

කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම 

I. කෙපාර්තකේන්ුකේ නිල කව්ේ අඩවිකේ News, Gallery, Banner & Contents යාව්ත්කාලීන 

කිරීම 

II. Web Server හා කළමනාකරණය කිරීම 

III. කෙපාර්තකේන්ුකේ නිල Facebook ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම 



 LGN අන්තර්ජාල පහසුකම කෙපාර්තකේන්ුකේ සියළුම නිලධාරීන්ට ලබා දීකේ කටයුු 

කළමනාකරණය කිරීම 

 Internal Memo Management Software System නිර්මාණය කිරීම 

 Designing Artwork කිරීම 

I. 97 ව්න ජාතයන්තර සමුපකාර දින සැමරුේ උත්සව්කේ සියලු Designing Artwork කිරීම 

II. කෙපාර්තකේන්ුකේ අව්ශයතාව්ය මත Designing Artwork කිරීම 

 කෙපාර්තකේන්ුකේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ට Official E Mails  සකසා දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 පරිච්දේෙය - 2019 දෙසැේබර් 31 දිදනන්ත අවසන්ත වූ වසර සඳහා වන සමස්ත මූලය 

කාර්යසාධනය 

3.1  මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශය 

2019 කෙසැේබර් 31 දිකනන් අව්සන් වූ කාලසීමාව් සඳහා ව්න 

මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශය  

ඒසීඒ-ඒෆ්  

අයවැය 2019  සටහන 
තතය  

2019  2018 

       

- ආොයේ ලැබීේ  -  -  

- ආොයේ බදු 1 -  - 

 ඒසීඒ-1 
- කේශීය භාණ්ඩ හා කස්ව්ා මත බදු 2   - 

- ජාතයන්තර කව්ළඳාම මත බදු 3 -  - 

- බදු කනාව්න ආොයේ හා කව්නත් 4 -  - 

- මුළු ආොයේ ලැබීේ (අ)  -  -  

- ආොයේ දනාවන ලැබීේ  -  -  

- භාණ්ඩාගාර අග්රිම  208,725,150  1,829,283,240 ඒසීඒ-3 

- තැන්පු   138,476  49,797 ඒසීඒ-4 

- අත්තිකාරේ ගිණුේ  5,001,831  5,557,880 
ඒසීඒ-

5/5(ඒ)/5 (බී) 

- කව්නත් ලැබීේ  6,224,141  2,799,937  

- මුළු ආොයේ දනාවන ලැබීේ (ආ)  220,089,598  1,837,690,854  

- 
මුළු ආොයේ ලැබීේ සහ ආොයේ දනාවන 

ලැබීේ ඇ = (අ)+(ආ) 
 220,089,598  1,837,690,854  

 අඩුකළා : වියෙේ      

76,300,000 පුනරාවර්තන වියෙේ  -  - 

 ඒසීඒ-2(ii) 

58,500,000 
ව්ැටුේ, කේතන සහ අකනකුත් කස්ව්ක 

ප්රතිලාභ 
5 57,965,327   53,876,203 

16,676,000 අකනකුත් භාණ්ඩ හා කස්ව්ා 6 16,575,416   15,557,782 

1,124,000 සහනාධාර, ප්රොන සහ මාරුකිරීේ 7 1,117,076   1,076,970 

- කපාළී කගවීේ 8 -  - 

- කව්නත් පුනරාව්ර්තන වියෙේ 9 -  - 

76,300,000 මුළු පුනරාවර්තන වියෙේ (ඈ)  75,657,819   70,510,955  

34,000,000 මූලධන වියෙේ      

900,000 
මූලධන ව්ත්කේ පුනරුත්ථාපනය හා 

ව්ැඩිදියුණු කිරීේ 
10 828,655   589,809 

 ඒසීඒ-2(ii) 

1,200,000 මූලධන ව්ත්කේ අත්පත් කර ගැනීේ 11 1,014,769   311,318 

31,500,000 ප්රාේධන මාරුකිරීේ 12 21,070,921   13,455,767 

- මූලය ව්ත්කේ අත්පත් කර ගැනීම 13              -                  -    

400,000 හැකියා ව්ර්ධනය 14 397,035   525,884 

- කව්නත් මූලධන වියෙේ 15 -  - 

34,000,000 මුළු මූලධන වියෙේ (ඉ)  23,311,380   14,882,778  

 ප්රධාන දලජර් වියෙේ (ඊ)  5,724,902   6,475,071  

 තැන්තපු දගවීේ  134,620   165,057 ඒසීඒ-4 

 අත්තිකාරේ දගවීේ  5,590,282   6,310,014 
ඒසීඒ-5/5(ඒ)/ 

5(බී) 

 මුළු වියෙේ උ = (ඈ+ඉ+ඊ)  104,694,101   91,868,804  

         

- 
2019 දෙසැේබර් 31 දිනට අග්රිම දශ්ෂය     

ඌ = (ඇ-උ) 
 115,395,497   1,745,822,050  



3.2  මූලය තත්ත්වය පිලිබඳ ප්රකාශය 

2019 දෙසැේබර් 31 දිනට 

මූලය තත්ත්වය පිලිබඳ ප්රකාශය 

ඒසීඒ-පී 

 

සටහන 

තතය 

2019 2018 

රු. රු. 

    

මූලය දනාවන වත්කේ    

කේපළ පිරියත හා උපකරණ ඒසීඒ-6  54,329,799.00  19,230,710.00 

    

මූලය වත්කේ    

අත්තිකාරේ ගිණුේ ඒසීඒ-5/5(ඒ)  16,147,573.00  15,559,122.00 

මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ ඒසීඒ-3  -     -    

    

මුළු වත්කේ   70,477,372.00  34,789,832.00 
    

ශුේධ වත්කේ / ස්කන්තධය    

ශුේධ ව්ත්කේ   13,182,668.00  12,588,816.00 

කේපළ පිරියත හා උපකරණ සාංචිතය    54,329,799.00  19,230,710.00 

කුලී හා ව්ැඩ අත්තිකාරේ සාංචිතය ඒසීඒ-5 (බී)   

ජංගම වගකීේ    

තැන්පු ගිණුේ ඒසීඒ-4  2,907,500.00  2,970,306.00 

අග්රිම කශ්ෂය ඒසීඒ-3  57,405.00  - 

මුළු වගකීේ   70,477,372.00  34,789,832.00 
    

 

කමම මූලය ප්රකාශන පිළිකයළ කිරීම කපාදුකේ පිළිගත් ගිණුේ මූලධර්ම ව්ලට අනුකූලව් සිදුකර ඇති 

අතර කමහීදි මූලය ප්රකාශයන්හි සටහන් මඟින් කහලිෙරේ කර ඇති පරිදි ව්ඩාත් සුදුසු ගිණුේකරණ 

ප්රතිපත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉහත අව්සන් ගිණුකමහි සඳහන් සාංඛ්යා, ඊට අොළ ගිණුේ සටහන් හා 

අකනකුත් ගිණුේ කතාරුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුේ කපාත් සමඟ සැසදීම කර ඇති බව්ටත් ඒව්ා එම සාංඛ්යා 

සමඟ එකඟ ව්න බව්ටත් කමයින් සහතික කරමු.     

 

 

......................................... 

ප්රධාන ගණන්දීකේ නිලධාරි 

නම : කේ.ඩී.එස්. රුව්න්චන්ර 

තනුර : කල්කේ, සමුපකාර කස්ව්ා, 

අකලවි සාංව්ර්ධන හා පාරිකභෝගික  

ආරේෂන රාජය අමාතයාාංශය 

දිනය : 

......................................... 

ගණන්දීකේ නිලධාරි 

නම : සුවින්ෙ එස්. සිාංගේපුලි 

තනුර : සමුපකාර සාංව්ර්ධන 

කකාමසාරිස් සහ සමුපකාර 

සමිති කරජිස්රාර්  

දිනය :   

......................................... 

ප්රධාන මූලය නිලධාරි/ ප්රධාන 

ගණකාධිකාරි/ අධයේෂ (මුෙල්)/ 

කකාමසාරිස් (මුෙල්) 

නම : ටි.එේ.ඊ.එච්. සරත්චන්ර 

 

දිනය :   

  

 

 

 



3.3  මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

2019 දෙසැේබර් 31  දිදනන්ත අවසන්ත වර්ෂය සඳහා 

මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශය 
ඒසීඒ-සී 

 

ප්රතය 

2019 2018 

රු. රු. 

දමදහයුේ ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහයන්ත   

මුළු බදු ලැබීේ  -     -    

ගාස්ු, අධිභාර, ෙඩමුෙල් සහ බලපත්ර  -     -    

ලාභ  -     -    

ආොයේ කනාව්න ලැබීේ  3,949,287  1,832,083,177 

කව්නත් කෙපාර්තකේන්ු/අමාතයාාංශ මඟින් එකු කරන ලෙ ආොයේ  -     -    

අග්රිම ලැබීේ  208,725,150  - 

දමදහයුේ ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහය (අ)  212,674,437  - 
   

අඩුකළා : මුෙල් වැය කිරීේ   

පුේගල පඩිනඩි හා කමකහයුේ වියෙේ  71,017,006  84,561,323 

සහනාධාර සහ මාරුකිරීේ  23,311,380  - 

කව්නත් ව්ැය ශීර්ෂ කව්නුකව්න්  ෙරන ලෙ වියෙේ  115,142,640  1,745,477,389 

 භාණ්ඩාගාරයට පියව්න ලෙ අග්රිම  -     -    

දමදහයුේ ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලෙ මුෙල් ප්රවාහය (ආ)  209,471,026  - 
   

   

දමදහයුේ ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ ශුේධ මුෙල් ප්රවාහය (ඇ 

)=(අ)-(ආ) 
 3,203,411  - 

   

ආදයෝජන ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහයන්ත   

කපාළී  -     -    

ලාභාාංශ  -     -    

හිමිකේ ඉව්ත්වීකේ ප්රතිපාෙන හා කභෞතික ව්ත්කේ විකිණීම  -     -    

උපණය අයකර ගැනීේ  -     -    

අත්තිකාරේ අයකර ගැනීේ   1,194,078  4,460,374 

ආදයෝජන ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහය (ඈ)  1,194,078  4,460,374 
   

අඩුකළා : මුෙල් වැය කිරීේ   

කභෞතික ව්ත්කේ ඉදිකිරීේ කහෝ මිලදී ගැනීේ හා කව්නත් ආකයෝජන 

අත්කර ගැනීේ 
 -     -    

අත්තිකාරේ  ගැනීේ   4,310,790  - 

ආදයෝජන ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලෙ මුළු මුෙල් ප්රවාහය (ඉ)  4,310,790  - 
   

ආදයෝජන ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ ශුේධ මුෙල් ප්රවාහය ( 

ඊ)=(ඈ)-(ඉ) 
 (3,116,712) 4,460,374 

දමදහයුේ හා ආදයෝජන ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ ශුේධ මුෙල් 

ප්රවාහය (උ)=( ඇ) + (ඊ) 
 86,699  4,460,374 

   

   

මූලය ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහයන්ත    

කේශීය ණය ගැනීේ  -     -    

විකේශීය ණය ගැනීේ  -     -    

ප්රොනයන් ලැබීේ  -     -    

තැන්පු ලැබීේ  105,326  78,195 

මූලය ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුළු මුෙල් ප්රවාහය (ඌ)  105,326  78,195 
   

අඩුකළා : මුෙල් වැය කිරීේ   

කේශීය ණය ආපසු කගවීේ  -     -    

විකේශීය ණය ආපසු කගවීේ  -     -    



තැන්පත්කගවීේ  134,620  - 

   

මූලය ක්රියාකාරකේ සඳහා වැය කරන ලෙ මුළු මුෙල් ප්රවාහය (එ)  134,620  - 
   

මූලය ක්රියාකාරකේවලින්ත ජනිත වූ මුෙල් ප්රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)  (29,294) 78,195 
   

මුෙල්වල ශුේධ දවනස්වීේ   (ඔ) =  (උ) -(ඒ)  115,993  - 

ජනවාරි 01 දිනට ආරේභ්ක මුෙල් දශ්ෂය  -     -    

දෙසැේබර් 31 දිනට අවසාන මුෙල් දශ්ෂය  57,405  - 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 මූලය ප්රකාශ සටහන්ත 

1) වාර්තාකරණ කාලපරිච්දේෙය  

2019 ජනව්ාරි 01 සිට කෙසැේබර් 31 ෙේව්ා වු කාලපරිච්කේෙය කමම මූලය ප්රකාශයන්ට අොළ 

ව්ාර්තාකරණ කාලපරිච්කේෙය කේ. 

2) මිණුේකරණ පෙනම 

මුලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිව්ැය මත පිළිකයල කර ඇති අතර සමහර ව්ත්කේව්ල 

ඓතිහාසික පිරිව්ැය නැව්ත තේකස්රු කරන ලෙ ව්ටිනාකමට ව්ැඩිදියුණු කර 

ඇත.අනයාකාරකයන් ෙේව්ා කනාමැති විට ගිණුේ පිළිකයළ කිරීම ව්ැඩිදියුණු කළ මුෙල් පෙනම 

මත සිදු කරයි. 

මූලය ප්රකාශ ශ්රී ලාංකා රුපියල්ව්ලින් ආසන්නතම රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

3) ආොයේ හඳුනාගැනීම         

හුව්මාරු හා හුව්මාරු කනාව්න ආොයේ ඒව්ා ලැබිය යුු කාලසීමාව් කනාසලකා,මුෙල් ලැකබන 

කාලපරිච්කේෙකේදී ආොයේ කලස හඳුනාගනු ලැකේ. 

4) දේපළ, පිරියත හා උපකරණ හඳුනාගැනීම හා මැනීම 

ව්ත්කමට අොළ අනාගත  ආර්ික ප්රතිලාභ ආයතනයට ලැකබන බව්ට තහවුරුව්ේ ඇති විට 

හා එම ව්ත්කේ විශ්ව්ාසනීයව් මැනිය හැකි නේ එම ව්ත්කේ කේපළ,පිරියත හා උපකරණ කලස 

හදුනාගනු ලැකේ. 

කේපළ,පිරියත හා උපකරණ පිරිව්ැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිව්ැය ආකෘතිය අොළ කනාව්න 

අව්ස්ථාව්ලදී නැව්ත තේකස්රු කරන ලෙ අගය කයාො ගනී. 

5) දේපළ, පිරියත හා උපකරණ සංචිතය 

කමම සාංචිත ගිණුම කේපළ,පිරියත හා උපකරණව්ල අනුරූප ගිණුම කේ. 

6) මුෙල් හා මුෙල් සමාන ෙෑ         

2019 කෙසැේබර් 31 දිනට අතැති කේශීය ව්යව්හාර මුෙල් කනෝේටු සහ කාසිව්ලින් මුෙල් හා 

මුෙල් සමාන ෙෑ සමන්විත කේ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 ආොයේ එකු කිරීදේ කාර්යසාධනය 

රු. 

ආොයේ 

කේතය 

ආොයේ කේතකේ 

විස්තරය 

ආොයේ ඇස්තකේන්ුව් එකු කරන ලෙ ආොයම 

මුල් 

ඇස්තකේන්ුව් 

අව්සන් 

ඇස්තකේන්ුව් 

ප්රමාණය 

(රු.) 

අව්සාන ආොයේ 

ඇස්තකේන්ුකේ 

% කලස 

- - - - - - 

 

3.6  දවන්තකරන ලෙ ප්රතිපාෙන උපදයෝගී කරගැනීදේ කාර්යසාධනය 

රු. 

ප්රතිපාෙන 

ව්ර්ගය 

කව්න් කරන ලෙ ප්රතිපාෙන 

තතය වියෙම 

උපකයෝගී කරගන්නා ලෙ 

ප්රතිපාෙන, අව්සන් කරන ලෙ 

අව්සාන ප්රතිපාෙනව්ල % කලස මුල් ප්රතිපාෙනය 
අව්සාන 

ප්රතිපාෙනය 

පුනරාව්තන 75,000,000.00 76,300,000.00 75,657,818.97 99.15% 

මූලධන 34,000,000.00 34,000,000.00 23,311,379.57 68.56% 

 

3.7  මු.දර. 208 ප්රකාරව, දවනත් අමාතයංශ/ දෙපාර්තදේන්තුවල නිදයෝජිතදයකු දලස 

දමම දෙපාර්තදේන්තුවට/ දිස්ික් දල්කේ කාර්යාලයට/ පළාත් සභ්ාවට ප්රොනය කරන 

ලෙ ප්රතිපාෙන 

රු. 

අනු 

අාංකය 

ප්රතිපාෙන ලෙ 

අමාතයාාංශය/ 

කෙපාර්තකේන්ුව් 

ප්රතිපාෙනකේ 

අරමුණ 

ප්රතිපාෙන 

තතය 

වියෙම 

උපකයෝගී කරගන්නා 

ලෙ ප්රතිපාෙන, ලබා දුන් 

අව්සාන ප්රතිපාෙනව්ල 

% කලස 

මුල් 

ප්රතිපාෙන 

අව්සාන 

ප්රතිපාෙන 

- - - - - - - 

 

3.8  මූලය දනාවන දවනත් වත්කේ වාර්තා කිරීදේ කාර්යසාධනය 

     රු. 

ව්ත්කේ 

කේතය 
කේත විස්තරය 

2019.12.31 

දිනට භාණ්ඩ 

සමීේෂණ 

ව්ාර්තාව් අනුව් 

කශ්ෂය 

2019.12.31 

දිනට මූලය 

තත්ත්ව් 

ව්ාර්තාව් අනුව් 

කශ්ෂය 

ඉදිරිකේදී 

ගිණුේකරණයට 

නියමිත 

ප්රගතිය % 

කලස ව්ාර්තා 

කිරීම 

9151 කගාඩනැගිලි හා ව්ුහයන් - - - - 

9152 යන්කත්රෝපකරණ 54,329,799 54,329,799   

9153 ඉඩේ - - - - 

9154 අස්පෘශය ව්ත්කේ - - - - 

9155 ජීව් විෙයාත්මක ව්ත්කේ - - - - 

9160 කකරීකගන යන ව්ැඩ - - - - 

9180 බදු කෙන ලෙ ව්ත්කේ - - - - 



 

3.9 විගණකාධිපතිවරයාදේ වාර්තාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04 පරිච්දේෙය - කාර්යසාධන ෙර්ශක 

ආයතනකේ කාර්යසාධන ෙර්ශක (ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත පෙනේව්) 

විකශ්ිත ෙර්ශක 
අකේේිත නිමවුකේ ප්රතිශතයේ (%) කලස තතය නිමැවුම 

100%-90% 75%-89% 50%-74% කව්නත් 

සමුපකාර සමිති විගණනය කිරීම    43% 

සමුපකාර සමිති නිලව්රණ පැව්ැත්වීම   71%  

සමුපකාර සමිති ලියාපදිාංචි කිරීම    40% 

මූලය නියාමන කමිටු පැව්ැත්වීම    25% 

ආරවුල් කේරුේකරණ තීන්දු ලබාදීම    135% 

උසාවි ෙඩ මුෙල් සමිති කව්ත මුො හැරීම    143% 

සමුපදීපනී පුව්ත් අතිකර්කය නිකුත් කිරීම 100%    

පුහුණු ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්වීම    25% 

පාසැල, විශ්ව්විෙයාල, විෙයාපීඨ ුළ සමුපකාර 

කව්ළෙසැල් පිහිටුවීම 
   350% 

කෙපාර්තකේන්ු පුරේපාඩු සේපූර්ණ කිරීම   50%  

කේශීය පුහුණු ව්ැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් 

සහභාගී කිරීම  
100%    

විකේශීය පුහුණු ව්ැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් 

සහභාගී කිරීම  
100%    

2018 කාර්යසාධන ව්ාර්තාව් ප්රකාශයට පත් කිරීම 100%    

සමුපකාර දින උකළල පැව්ැත්වීම 100%    

සමුපකාර සුපිරි කව්ළඳසැල් කාර්යමණ්ඩල සඳහා 

ෙැනුව්ත් කිරීකේ ව්ැඩසටහන්  
   800% 

සමුපකාර සුපිරි කව්ළඳසැල් නවීකරණය 100%    

පළාත් සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සමුළු 

පැව්ැත්වීම 
100%    

 

05 පරිච්දේෙය - තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීදේ කාර්යසාධනය 

5.1  හඳුනා ගන්තනා ලෙ අොළ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ෙක්වන්තන. 

ඉලේකය/ 
අරමුණ 

ඉලේක 
ජයග්රහණ 
ෙර්ශක 

කේ ෙේව්ා ජයග්රහණ ලබා ගැනීකේ ප්රගතිය 

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

      

      

      

      

      

 



 

06 පරිච්දේෙය 

6.1  දස්වක සංඛ්යා කළමනාකරණය 

 තනුර 

අනුමත 

තනුරු 

සංඛ්යාව 

ෙැනට සිටින 

සංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛ්යාව 

කජයෂ්ඨ 
මේටම 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන කකාමසාරිස් සහ  
සමුපකාර සමිති කරජිස්රාර්  

01 01 00 

නිකයෝජය කකාමසාරිස්/ සහකාර කකාමසාරිස් 
(ශ්රී ලාංකා පරිපාලන කස්ව්ය II, III) 

04 
02* 
01 

03 

ගණකාධිකාරී  
(ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකරණ කස්ව්ය III/ II) 

02 
01* 
01 

01 

නිකයෝජය කකාමසාරිස් / සහකාර කකාමසාරිස් 
(කෙපාර්තකේන්ු ගත) 

03 03 00 

නීති නිලධාරී (කෙපාර්තකේන්ු ගත) 01 00  10  

සහකාර අධයේෂ - කතාරුරු තාේෂණ  
(ශ්රී ලාංකා කතාරුරු හා සන්නිකේෙන තාේෂණ 
කස්ව්ය) 

01 01 00 

එකුව 12 
ස්ීර - 07 

05 
දකාන්තරාත් - 03* 

තෘතීය 
මේටම 

පරිපාලන නිලධාරී 01 10  00 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී (අධි කර්ණිය) 05 
02 
02** 

03 

භාෂා පරිව්ර්තක 01 01* 10  

කතාරුරු හා සන්නිකේෙන තාේෂණ නිලධාරී  
(ශ්රී ලාංකා කතාරුරු හා තාේෂණ කස්ව්ය III, II) 

02 00 02 

එකුව 09 

ස්ීර - 03 

60  දකාන්තරාත් - 01 

රා.ආවරණ - 02 

ේවිතීය 
මේටම 

සමුපකාර ප්රව්ර්ධන හා විමර්ශන සහකාර 37 
62 

19 
48 13*** 

සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී 25 30 

සාංව්ර්ධන නිලධාරී 15 
ස්ිර - 12 

00 
අභයාසලාභී - 03 

කතාරුරු සහ සන්නිකේෙන තාේෂණ සහකාර  
(ශ්රී ලාංකා කතාරුරු ය (III, II) 

05 20  30  

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 28 20 08 

එකුව 110 86 24 

ප්රාථමික 
මේටම  

රියදුරු 05 40  10  

කාර්යාල කාර්ය සහයක 15 10 05 

එකුව 20 41  60  

මුළු එකුව 151 116 41 

 
* කකාන්ත්රාත් පෙනම මත බඳව්ාගත් විරාමික ශ්රී ලාංකා පරිපාලන කස්ව්කේ නිලධාරීන් කෙකෙකනකු, ගණකාධිකාරී කස්ව්කේ 

නිලධාරිනියක සහ භාෂා පරිව්ර්තක නිලධාරිකයකු එම රාජකාරී කටයුු ඉටු කරනු ලබයි. 

**සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී අධි කර්ණිය පුරේපාඩු 03න් පුරේපාඩු 02ේ සඳහා සමුපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී I 

කර්ණිකේ නිලධාරිනියන් කෙකෙකනේ රාජකාරි ආව්රණය කරනු ලබයි. 

*** සමූපකාර ප්රව්ර්ධන හා විමර්ශන සහකාර තනුරු පුරේපාඩු සඳහා ඉදිරිකේදී බඳව්ා ගැනීේ සිදු කනාකිරීමත් එමගින් 

ඇති ව්න පුරේපාඩු සඳහා සමූපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරීව්රුන් බඳව්ා ගැනීමත් අනුමත කර ඇති ඇති බැවින් සමූපකාර 

ප්රව්ර්ධන හා විමර්ශන සහකාර සහ සමූපකාර සාංව්ර්ධන නිලධාරී තනුරු සාංඛ්යාව් 62 ේ ව්ශකයන් පව්ත්ව්ාකගන යා 

යුුය.  

 



 

6.2  මානව සේපත් සංවර්ධනය 

ව්ැඩසටහකන් නම 

පුහුණු 
කරන ලෙ 
කස්ව්ක 
සාංඛ්යාව් 

ව්ැඩසටහකන් 
කාල සීමාව්  

සමස්ථ 
ආකයෝජනය 
(Rs’000) 

ව්ැඩසටහකන් 
ස්ව්භාව්ය (කේශීය/ 
විකේශීය) 

නිමැවුම/ 
ලබාගත් ෙැනුම 

කේශීය  විකේශීය 

ආයතන සාංග්රහකේ විධි 
විධාන හා පටිපාටික 
රීති භාවිතය 

04 දින 02   කේශීය  

සරේ මුෙල් අයකැමි 
තනුකර් කාර්ය භාරය 

02 දින 01   කේශීය  

පුේගලික ලිපි 
කගානුව්ේ පව්ත්ව්ා 
කගන යාම 

04 දින 02   කේශීය  

කාර්යාල 
කළමනාකරණය හා 
මුෙල් කරගුලාසි 

03 දින 02   කේශීය  

ප්රව්ාහන 
කළමනාකරණය 

01 දින 02   කේශීය  

රාජය ආයතන ව්ල 
විගණන ප්රශ්න අව්ම 
කර ගන්කන් කකකස්ෙ? 

05 දින 02   කේශීය  

රජකේ ප්රසේපාෙන 
ක්රියාව්ලිය 

02 දින 10   කේශීය  

රාජය නිලධාරීන්කේ 
නිව්ාඩු විධිවිධාන 

01 දින 02   කේශීය  

රාජය ආයතන ව්ල 
අව්සාන ගිණුේ 
පිළිකයල කිරීම 

02 දින 02   කේශීය  

රියදුරන් සහ කාර්යාල 
කාර්ය සහායකයන් 
සඳහා විනය 
කාර්යාලීය ආචාර විධි 

01 දින 02   කේශීය  

රජකේ නිලධාරීන්කේ 
අත්තිකාරේ බී ගිණුම 

02 දින 01   කේශීය  

විගණන පුහුණුව් 05 දින 02   කේශීය  

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක පුහුණුව් 

02 දින 02   කේශීය  

International 
Programme on 
“Women’s 
Development 
through income 
generating 
(Activities) 

02 දින 04   විකේශීය  

Skill Development 
of Trainers in the 
area of Promotion 
and Financing of 
SHGS & JLGS for 
Financial Inclusion 
of Rural poor. 

02 දින 04   විකේශීය  

NEDAC new 
executive committee 
(ExCom) 

01 දින 04   විකේශීය  



 

International 
Programme on 
Financing Small 
Enterprises for Rural 
Development 

02 සති 02   විකේශීය  

2019 China Trade 
Conference 
Organized by WFP 

01 දින 04   විකේශීය  

Family Farmers 
Cooperatives to End 
Hunger and Poverty 
through Integrated 
Farming in south 
Asia 

01 දින 04   විකේශීය  

CICTAB 50th 
Managing 
Committee Meeting 

01 දින 01   විකේශීය  

NEDAC 
International Co-
operative Trade Fair 

01 දින 02   විකේශීය  

International 
Programme on 
“Digitalization and 
Financial Inclusion 
for CEOs and Senior 
Executives 18th – 
22nd November” 

01 දින 06   විකේශීය  

නායකත්ව්ය හා 
ආකල්ප සාංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහන 

සියලුම 
නිලධාරීන් 

දින 02   කේශීය  

ධනාත්මක චින්තන 
හා ආකල්ප 
ව්ැඩසටහන 

සියලුම 
නිලධාරීන් 

දින 01   කේශීය  

ව්රලත් 
ගණකාධිකරණ 
ආයතනය විසින් 
පව්ත්ව්නු ලබු විගණන 
පුහුණුව් 

සියලුම 
ේකෂ්ත්ර  
නිලධාරීන් 

දින 03   කේශීය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07 පරිච්දේෙය - අනුකූලතා වාර්තාව 

අංකය අොළ කරගත යුු අවශයතාව 

අනුකූලතා 

තත්ත්වය  

(අනුකූල දේ/ 

අනුකූල 

දනාදේ) 

අනුකූල 

දනාදේ නේ ඒ 

සඳහා දකටි 

පැහැදිලි කිරීම 

අනුකූල දනාවීම 

අනාගතදේ දී වළක්වා 

ගැනීමට දයාජනා කරන 

නිරවෙය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග 

1 පහත සඳහන්ත මූලය ප්රකාශ / ගිණුේ නියමිත දිනට ඉදිරිපත් දකාට තිදේ 

1.1 ව්ාර්ික මූලය ප්රකාශ අනුකූල කේ   

1.2 රාජය නිලධාරීන්කේ අත්තිකාරේ ගිණුම අනුකූල කේ   

1.3 
ව්යාපාර හා නිෂ්පාෙන අත්තිකාරේ ගිණුේ 
(ව්ාණිජ අත්තිකාරේ ගිණුේ) 

අොල කනාකේ   

1.4 ගබඩා අත්තිකාරේ ගිණුේ අොල කනාකේ   

1.5 විකශ්ෂ අත්තිකාරේ ගිණුේ අනුකූල කේ   

1.6 කව්නත් අොල කනාකේ   

2 දපාත් පත් හා දල්ඛ්න නඩත්ු කිරීම (මු.දර.445) 

2.1 
රාජය පරිපාලන චක්රකල්ක 267/2018 අනුව් 
ස්ථාව්ර ව්ත්කේ කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන  යාම  

අනුකූල කේ   

2.2 
පුේගල පඩිනඩි කල්ඛ්න/ පුේගල පඩිනඩි 
කාඩ්පත් යාව්ත්කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන 
යාම 

අනුකූල කේ   

2.3 
විගණන විමසුේ කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.4 
අභයන්තර විගණන ව්ාර්තා කල්ඛ්නය 
යාව්ත්කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.5 
සියළුම මාසික ගිණුේ සාරාාංශ (CIGAS) 
පිළිකයල කර නියමිත දිනට මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල කේ   

2.6 
කචේපත් හා මුෙල් ඇණවුේ කල්ඛ්නය 
යාව්ත්කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.7 
ඉන්කව්න්ි කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.8 
කතාග කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.9 
හානි පාඩු කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.10 
බැරකේ කල්ඛ්නය යාව්ත්කාලීන කර 
පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

2.11 
උප පිකා කපාත්  කල්ඛ්නය (GA-N20) 
යාව්ත්කාලින කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

3 මූලය පාලනය සඳහා කාර්යන්ත අභිනිදයෝජනය කිරීම (මු.දර.135)  

3.1 
මූලය බලතල ආයතන ුළ බලතල පව්රා 
තිබීම 

අනුකූල කේ   

3.2 
මූලය බලතල පව්රාදීම පිළිබඳ ආයතන ුළ 
ෙැනුව්ත් කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

3.3 
සෑම ගනුකෙනුව්ේම නිලධාරීන් කෙකෙකනකු 
කහෝ ඊට ව්ැඩි සාංඛ්යාව්ේ හරහා අනුමත ව්න 
පරිදි බලතල පව්රාදී තිබීම   

අනුකූල කේ   

3.4 

2014.05.11 දිනැති අාංක 171/2004 ෙරණ 
චක්රකල්ඛ්ය අනුව්, රජකේ පඩිපත් මෘදුකාාංග 
පැකේජය භාවිතා කිරීකේ දී 
ගණකාධිකාරීව්රයන්කේ පාලනයට යටත්ව් 
කටයුු කිරීම  

අනුකූල කේ   

4 වාර්ික සැලසුේ සකස් කිරීම 

4.1 ව්ාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම  අනුකූල කේ   



 

4.2 ව්ාර්ික ප්රසේපාෙන සැලැස්ම සකස් කිරීම අනුකූල කේ   

4.3 
ව්ාර්ික අභයන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් 
කිරීම  

අනුකූල කේ   

4.4 
ව්ාර්ික ඇස්තකේන්ුව් සකස් කකාට ජාතික 
අයව්ැය කෙපාර්තකේන්ුව්ට (NDB) නියමිත 
දිනට ඉදිරිපත් කිරීම  

අනුකූල කේ   

4.5 
ව්ාර්ික මුෙල් ප්රව්ාහ ප්රකාශය නියමිත දිනට 
භාණ්ඩාගාර කමකහයුේ කෙපාර්තකේන්ුව්ට 
ඉදිරිපත් කර තිබීම  

අනුකූල කේ   

5 විගණන විමසුේ 

5.1 
විගණකාධිපතිව්රයා විසින් නියම කකාට ඇති 
දිනට, සියළුම විගණන විමසුේ ව්ලට පිළිුරු 
ලබා දී තිබීම 

අනුකූල කේ   

6 අභ්යන්තතර විගණනය  

6.1 

මු.කර.134(2) DMA/1-2019 අනුව්, ව්සර 
ආරේභකේ දී විගණකාධිපතිව්රා සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීකමන් අනුරුව්, අභයන්තර 
විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම 

අනුකූල කනාකේ  

කෙපාර්තකේන්ුව්ට 
අභයන්තර විගණන 
අාංශයේ 2019 අකගෝස්ු 
මස සිට ස්ථාපනය කල 
බැවින් අභයන්තර විගණන 
සැලැස්මේ සකස්කර 
කනාතිබිණි. 

6.2 
සෑම අභයන්තර විගණන ව්ාර්තාව්කටම 
මාසයක කාලයේ ුළ දී පිළිුරු සපයා 
තිබීම 

අනුකූල කේ   

6.3 

2018 අාංක 19 ෙරණ විගණන පනකත් 40(4) 
උප ව්ගන්තිය ප්රකාරව්, සියලුම අභයන්තර 
විගණන ව්ාර්තා ව්ල පිටපත් කළමනාකරණ 
විගණන කෙපාර්තකේන්ුව්ට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල කේ   

6.4 
මුෙල් කරගුලාසි 134(3) ප්රකාරව්, සියලුම 
අභයන්තර විගණන ව්ාර්තා ව්ල පිටපත් 
විගණකාධිපති ව්රයාට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල කේ   

7 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 

7.1 

DMA චක්රකල්ඛ් 1-2019 අනුව්, අව්ම 
ව්ශකයන් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 
04ේ ව්ත් අොළ ව්ර්ෂය ුළ පව්ත්ව්ාකගන 
තිබීම  

අනුකූල කනාකේ  

අභයන්තර විගණක 
තනුර පුරේපාඩු වී තිබීම. 
අභයන්තර විගණන අාංශය 
2019 අකගෝස්ු මස සිට 
ස්ථාපනය කිරීම 
කහ්ුකව්න් පැව්ැත්වීමට 
කනාහැකි වී ඇත. 

8 වත්කේ කළමනාකරණය 

8.1  

අාංක 01/2017 ෙරණ ව්ත්කේ කළමනාකරණ 
චක්රකල්ඛ්කේ 07 ව්න පරිච්කේෙය අනුව්, 
ව්ත්කේ මිලදී ගැනීේ හා අපහරණය කිරිේ 
පිළිබෙ කතාරුරු කකාේේකරෝලර් ජනරාල් 
කාර්යාලය කව්ත ඉදිරිපත් කර තිබීම   

අනුකූල කේ   

8.2 

ඊහත සඳහන් චක්රකල්ඛ්කේ 13 ව්න 
පරිච්කේෙය ප්රකාරව්, එම චක්රකල්ඛ්කේ විධි 
විධාන ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ීකරණය 
සඳහා සුදුසු සේබන්ධතා නිලධාරියකු පත් 
කිර එම නිලධාරියා පිළිබඳ කතාරුරු 
කකාේේකරෝලර් ජනරාල් කාර්යාලයට ව්ාර්තා 
කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

8.3 
රාජය මුෙල් චක්රකල්ඛ් අාංක 01/2020 අනුව්, 
භාණ්ඩ සමීේෂණ පව්ත්ව්ා අොළ ව්ාර්තා 
විගණකාධිපතිව්රයා කව්ත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

8.4 
ව්ාර්ික භාණ්ඩ සමීේෂණකයන් අනාව්රණය 
වූ අතිරිේත, ඌණතා හා කව්නත් නිර්කේශ 

අනුකූල කේ   



 

චක්රකල්ඛ්කේ සඳහන් කාලය ුළ සිදුකකාට 
තිබීම  

8.5 
ගර්හිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.කර.772 
අනුව් සිදු කිරීම 

අනුකූල කේ   

9 වාහන කළමනාකරණය  

9.1 

සාංචිත ව්ාහන සඳහා ධෙනික ධාව්න සටහන් 
හා මාසික සාරාාංශ ව්ාර්තා සකස් කකාට 
නියමිත දිනට විගණකාධිපති කව්ත ඉදිරිපත් 
කිරීම 

අනුකූල කේ   

9.2 
ව්ාහන ගර්හිත වී මාස 06 කට ව්ඩා අඩු 
කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

9.3 
ව්ාහන කලාේ කපාත් පව්ත්ව්ා ගනිමින් ඒව්ා 
යාව්ත්කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

9.4 
සෑම ව්ාහන අනුරේ සේබන්ධකයන්ම 
මු.කර. 103,104,109 හා 110 ප්රකාරව් ක ටයුු 
කිරීම 

අනුකූල කේ   

9.5 

2016.12.29 දිනැති අාංක 2016/30 ෙරණ 
රාජය පරිපාලන චක්රකල්ඛ්කේ 3.1 කේෙකේ 
සඳහන් විධි විධාන ප්රකාරව්, ව්ාහනව්ල 
ඉන්ධන ෙහනය වීම නැව්ත පරීේෂා කිරිම  

අනුකූල කේ   

9.6 
කල්බදු කාල සීමාකව්න් අනුරුව්, බදු ව්ාහන 
කලාේ කපාත්ව්ල සේපූර්ණ අයිතිය පව්රා 
කගන තිබීම 

අනුකූල කේ   

10 බැංකු ගිණුේ කළමනාකරණය 

10.1 
නියමිත දිනට බැාංකු සැසඳුේ ප්රකාශ පිළිකයල  
කර ඒව්ා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

10.2 
සමාකලෝචිත ව්ර්ෂකේ දී කහෝ ඊට කපර ව්ර්ෂ 
ව්ල සිට ඉදිරියට රැකගන ආ අක්රිය බැාංකු 
ගිණුේ නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

10.3 

බැාංකු සැසඳුේ ප්රකාශව්ලින් අනාව්රණය වූ හා 
ගැලපුේ කළ යුුව් තිබූ කශ්ෂ සේබන්ධකයන් 
මුෙල් කරගුලාසි ප්රකාරව් කටයුු කකාට එම 
කශ්ෂ මාසයක කාලයේ ඇුළත නිරවුල් 
කිරීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

අනුකූල කේ   

11 ප්රතිපාෙන උපදයෝජනය 

11.1 
සලසා තිබූ ප්රතිපාෙන ඒව්ාකේ සීමාව් ඉේමව්ා 
කනායන පරිදි වියෙේ ෙැරීම 

අනුකූල කේ   

11.2 

මු.කර.94(1) ප්රකාරව්, සලසන ලෙ 
ප්රදිපාෙනකයන් උපකයෝජනය කළ පසු ව්ර්ෂ 
අව්සානකේ දී ඉතිරි ප්රතිපාෙන සීමාව් 
කනාඉේමව්න පරිදි බැරකේව්ලට එළඹීම 

අනුකූල කේ   

12 රජදේ නිලධාරීන්තදේ අත්තිකාරේ ගිණුේ 

12.1 සීමාව්න්ව්ලට අනුකූල වීම අනුකූල කේ   

12.2 
හිඟහිටි ණය කශ්ෂ පිළිබඳ කාල විකශ්ෂණයේ 
සිදු කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

12.3 
ව්ර්ෂයකට ව්ැඩි කාලයක සිට පැව්ත එන 
හිඟහිටි ණය කශ්ෂ නිරවුල් කර තිබීම  

අනුකූල කේ   

13 දපාදු තැන්තපත් ගිණුම 

13.1 
කල් ඉකුත් වූ තැන්පු සේබන්ධකයන් 
මු.කර.571 ප්රකාරව් කටයුු කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

13.2 
කපාදු තැන්පු සඳහා ව්න පාලන ගිණුම 
යාව්ත් කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

14 අග්රිම ගිණුම 

14.1 සමාකල්චිත ව්ර්ෂය අව්සානකේ දී මුෙල් අනුකූල කේ   



 

කපාකත් කශ්ෂය භාණ්ඩාගාර කමකහයුේ 
කෙපාර්තකේන්ුව්ට කේෂණය කර තිබීම  

14.2 
 මු.කර.371 ප්රකාරව් නිකුත් කළ තත්කාර්ය 
අුරු අග්රිම, එම කාර්යය අව්සන් වී මාසයේ 
ඇුළත නිරවුල් කර තිබිම 

අනුකූල කේ   

14.3 
මු.කර.317 ප්රකාරව් අනුමත සිමාව් ඉේමව්ා 
කනායන පරිදි තත්කාර්ය අුරු අග්රිම නිකුත් 
කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

14.4 
අග්රිම ගිණුකේ කශ්ෂය, භාණ්ඩාගාරකේ කපාත් 
සමඟ මාසිකව් සැසඳුේ කිරීම 

අනුකූල කේ   

15 ආොයේ ගිණුම 

15.1 
අොළ කරගුලාසිව්ලට අනුකූලව්, රැස් කළ 
ආොයකමන් ආපසු කගවීේ සිදු කකාට තිබීම 

අොල කනාකේ   

15.2 
රැස් කර තිබූ ආොයේ, තැන්පු ගිණුමට බැර 
කනාකකාට සෘජුව්ම ආොයමට බැර කර තිබීම 

අොල කනාකේ   

15.3 
මු.කර. 176 අනුව් හිඟ ආොයේ ව්ාර්තා 
විගණකාධිපතිව්රයා කව්ත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අොල කනාකේ   

16 මානව සේපත් කළමනාකරණය  

16.1 
අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව් ුළ කාර්ය 
මණ්ඩලය පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

16.2 
කාර්ය මණ්ඩලකේ සියළුම සාමාජිකයන් 
කව්ත රාජකාරී ලැයිස්ු ලිඛිතව් ලබාදී තිබීම 

අනුකූල කේ   

16.3 

2017.09.20 දිනැති MSD චක්රකල්ඛ් අාංක 
04/2017 ප්රකාරව් සියලුම ව්ාර්තා 
කළමනාකරණ කස්ව්ා කෙපාර්තකේන්ුව් 
කව්ත ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

17 මහජනයා දවත දතාරුරු ලබා දීම 

17.1 

කතාරුරු ෙැන ගැනීකේ පනත හා කරගුලාසි 
ප්රකාරව් කතාරුරු නිලධාරිකයකු පත් කකාට 
කතාරුරු ලබාදීකේ කල්ඛ්නයේ 
යාව්ත්කාලීන කර පව්ත්ව්ාකගන යාම 

අනුකූල කේ   

17.2 

ආයතනය පිළිබඳව් කතාරුරු එහි කව්ේ 
අඩවිය හරහා ලබා දී තිකබන අතර, කව්ේ 
අඩවිය හරහා කහෝ විකල්ප මාර්ග හරහා 
ආයතනය පිළිබඳ මහජනයාකේ ප්රශාංසා/ 
කචෝෙනා පල කිරීමට පහසුකේ සලසා තිබීම 

අනුකූල කේ   

17.3 

කතාරුරු ෙැන ගැනීකේ පනකත් 08 ව්න හා 
10 ව්න ව්ගන්ති ප්රකාරව් ව්සරකට කෙව්තාව්ේ 
කහෝ ව්සරකට ව්රේ ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කර 
තිබීම  

අනුකූල කේ   

18 පුරවැසි ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 

18.1 

අාංක 05/2008 හා 05/2018(1) ෙරණ රාජය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාාංශ 
චක්රකල්ඛ් අනුව් පුරව්ැසි/ කස්ව්ාලාභි 
ප්රඥේතියේ සේපාෙනය කකාට ක්රියාත්මක 
කර තිබීම 

අනුකූල කේ   

18.2 

එම චක්රකල්ඛ්කේ  2.3 කේෙය පරිදි, පුරව්ැසි / 
කස්ව්ාලාභී ප්රඥේතිය සේපාෙනය කිරීම හා 
ක්රියාත්මක කිරීකේ කටයුු අීේෂණය කිරීම 
හා ඇගයීම සඳහා ආයතනය විසින් 
ක්රමකේෙයේ සකස් කකාට තිබීම 

අනුකූල කේ   

19 මානව සේපත්  සැලැස්ම සේපාෙනය කිරීම  

19.1 

2018.01.24 දිනැති රාජය පරිපාලන 
චකක්රල්ඛ් අාංක 02/2018 ඇමුණුම 02 
ආකෘතිය පෙනේ කරකගන මානව් සේපත් 
සලැස්මේ සකස් කකාට තිබීම 

අනුකූල කේ   



 

19.2 

කාර්ය මණ්ඩලකේ සෑම සාමාජිකයකු 
සඳහාම ව්ර්ෂයකට අව්ම ව්ශකයන් පැය 
12කට කනාඅඩු පුහුණු අව්ස්ථාව්ේ ඉහත 
සඳහන් මානව් සේපත් සලැස්ම ුළ තහවුරු 
කකාට තිබීම 

අනුකූල කේ   

19.3 

ඉහත සඳහන් චක්රකල්ඛ්කේ ඇමුණුම 01හි 
ෙැේකව්න ආකෘතිය පෙනේ කරකගන සමස්ත 
කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාම ව්ාර්ික කාර්ය 
සාධන ගිවිසුේ අත්සන් කර තිබීේ  

අනුකූල කේ   

19.4 

ඉහත චක්රකල්ඛ්කේ 6.5 කේෙය ප්රකාරව් මානව් 
සේපත් සාංව්ර්ධන සැලැස්ම පිළිකයල කිරීම, 
ධාරිතා සාංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන්සාංව්ර්ධනය 
කිරිම, නිපුණතා සාංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන් 
ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ව්ගකීේ පව්රා 
කජයෂ්ඨ නිලධාරියකු පත් කකාට තිබීම   

අනුකූල කේ   

20 විගණන දේෙවලට ප්රතිචාර ෙැක්වීම  

20.1 
ඉකුත් ව්ර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින් 
නිකුත් කළ විගණන කේෙ මඟින් කපන්ව්ා දී 
ඇති අඩුපාඩු නිව්ැරදි කකාට තිබීම 

අනුකූල කේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

nray;jpwd; mwpf;if 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; $l;LwT rq;fq;fspd; gjpthshpd; 
nra;jp 

,yq;if kf;fspd; Kd;Ndw;wk; fUjpAk; $l;LwT Jiwapd; Nkk;ghl;bw;fhfTk; 
$l;LwT mgptpUj;jp; (epuy;)jpizf;fsj;jpdhy; 2019k; Mz;L jhahpf;fg;gl;l nrayhw;W 
mwpf;ifapid cq;fSf;F toq;Ftijapl;L kpfTk; kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 

“kf;fspd; Kaw;rpahz;ikahf epiyahd mgptpUj;jpf;F” $l;LwT vd;w 
njhiyNehf;Fld; $l;LwT Jiw tsh;r;rp ghijapy; gutyhd  Kiwapy; <LgLtUk; 
xh; mikg;ghf ,Ug;gNjhL> rhjhuz kf;fspd; tho;f;ifNahL xd;wpize;J gphpf;f 
Kbahj tifapy; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; (epuy;) 
fl;likg;G cs;sf eph;thfk; kdpj cwTfs; rk;ge;jkhd Nkk;ghL kw;Wk; cs;sf 
fl;likg;G  rl;l tplaq;fs; rk;ge;jkhd tpguq;fs;  ,j;Jld; rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2019k; Mz;by; ehl;bDs; vjph;ghuhj tpjkhf ,lk;ngw;w nfhtpl; 19 njhw;W Nehapw;F 
vjpuhf Vw;gLj;jg;gl;l Ntiyj;jpl;lj;jpy; vkJ jpizf;fsk; kf;fspd; njhopy; 
Kaw;rpahsh; vd;w hPjpapy; gq;fhw;wp xj;Jioj;jij kpfTk; xU ghf;fpakhf 
fUJfpd;Nwd; .$l;LwT midtUf;Fk; chpj;jhd Xh; nghJthd mikg;ghFk; 
.,f;fl;lhd fhyfl;lj;jpy; mj;jpatrpa nghUl;fis tpepNahfpg;gjpy;  vkJ 
jpizf;fsk; Mw;wpa nraw;gzpapid tpNrlkhf fUJfpd;Nwd; 

,J Nghd;w xU gue;j  Nritapy; <Lgl;Ls;s $l;LwTj;JiwahdJ Kf;fpa gq;fpid 
tfpf;fpd;wJ. ,t;twpf;ifapid NkYk; Nehf;Fk; NghJ ,yFthf vkJ 
jpizf;fsj;jpidg;gw;wp mwpe;J nfhs;s KbAk;. 

2020k; Mz;by; $l;LwTj; Jiwapy; midj;J gzpfisAk; jpwk;gl  elhj;jp 
nra;tjw;F vdf;F Mjutspj;j midtUf;Fk; vdJ ed;wpia 
njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. mj;NjhL gy;NtW rthy;fs; kw;Wk; jilfis vjphnfhz;L 
,e;j gzpapid ,t;thz;by; nraw;gLj;j xj;Jiog;G je;j nfsut th;j;jf 
mikr;rh;> nrayhsh;> $l;LwT Nrit> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp> kw;Wk; Efh;Nthh; 
mgptpUj;jp ,uh[hq;;f mikr;rh; $l;LwT Nrit re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp kw;Wk; 
Efh;Nthh; mgptpUj;jp kw;Wk; ;nrayhsh; khfhz Mizahsh;fs; ,j;jpizf;fsj;jpd; 
cj;jpN;ahfj;jh; Fohk; cl;gl ehlhstpa hPjpapy; gue;J fhzg;gLk; $l;LwT rq;fk; 
midj;jpw;Fk; vdJ ed;wpia njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. 

,yq;if gpui[fs; kw;Wk; cyf r%fj;jpd; epiyahd mgptp;;Uj;jp kw;Wk; 
tsh;r;rpf;Fk; mgpyhirfSf;Fk; cWJizahf mika Cf;fk; kw;Wk; ijhpak; 
$l;LwthsUf;F fpilf;f Ntz;Lnkd gpuhh;jpf;fpd;Nwd;. 

 

  

 

Rtpe;j. v];. rpq;fg;Gyp 
$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsu;  
kw;Wk; $l;LwTr; rq;fq;fspd; gjpthsu; 

 

 

 

 

 

 



 

cs;slf;fk; 

$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; $l;LwT rq;f gjpthsh; mth;fspd; nra;jp. 

01k; mj;jpahak; - epWtd eltbf;if rk;ge;jkhd RUf;fk; 

1.1 mwpKfk; 

1.2 epWtd Fwpf;Nfhs; kw;Wk; ,yf;F Nehf;F 

1.3 gpujhd njhopw;ghL 

1.4 epWtd fl;likg;G 

1.5 jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa fhhpahsak;; 

1.6 jpizf;fsj;jpd; fPo; eilngWk; epWtdk;/epjpak; 

1.7 ntspehl;L cjtp ngWk; Ntiyj;jpl;lk; rk;ge;jkhd tpguk; 

02k; mj;jpahak; - Kd;Ndw;wk; kw;Wk; vjph;fhy ,yf;F 

03k; mj;jpahak; - 2019 brk;gh; 31k;jpfjp Kbtile;j Mz;bw;fhd xd;wpide;j 
epjpak; kw;Wk; nrayhw;Wif  

3.1 epjp $w;W ntspaPL 

3.2 epjp epyik rk;ge;jkhf ntspaPL 

3.3 epjp gha;r;ry; ntspaPL 

3.4 epjp ntspaPL $w;W 

3.5. epjp Nrfhp;j;jy; rk;ge;jkhd nrayhw;Wif 

3.6 xJf;fPL nra;ag;gl;l ghjPl;bid cgNahfg;gLj;jy; 

3.7 epjpgpukhzk; 208 gb NtW mikr;rpd; my;yJ jpizf;fsj;pd; gpujepjp vd;w 
tifapy; ,e;j jpizf;tfsj;jpw;F khtl;l nrayhsh; mYtyfj;jpw;F  kfhz 
rigf;F xJf;fg;gl;l njhif. 

3.8 epjp rhh;gw;w NtW nrhj;Jfs; mwpf;ifapLjy; rk;ge;jkhd nrayhw;Wif. 

3.9.;fzf;fhsh; ehafj;jpd; mwpf;if 

04k; mj;jpahak; - nrayhw;Wr; Rl;b  

4.1 eilKiwj; jpl;lj;jpd; gb 2019.12.31 jpfjpapd; KdNdw;wk; 

05k; mj;jpahak; - epiyahd mgptpUj;jpapd; Nehf;fk; (SDG) G+uzg;gLj;Jtjw;fhd 
nrayhw;Wif 

5.1 milahsk; fhzg;gl;l nghUj;jkhd epiyahd mgptpUj;jpapd; Nehf;fk; 

06k; mj;jpahak; 

6.1 Nritahsh;fspd; Kfhikj;Jtk; 

6.2 kdpj ts mgptpUj;jp 

07k; mj;jpahak; - ,zf;f mwpf;if 

 

 

 

 



 

01k; mj;jpahak; - epWtd eltbf;if rk;ge;jkhd RUf;fk 

1.1 mwpKfk; 

,yq;ifapDs; ,e;j tpahghuKiwahdJ 1906 k; Mz;L fld; toq;Fk; rq;fkhf 
Muk;gpf;fg;gl;lJ.,J tiuf;Fk; $l;LwTj;Jiwapy; 115 tUlk; 
<Lgl;Ls;sJ.jw;nghOJ ,yq;ifapd; gy; NtW tpahghuj;Jiwapy; gue;J <Lgl;L 
kf;fSld; ,ize;J nraw;gLk; r%f mikg;ghf rf;jp ngw;Ws;sJ. 

xU rfhg;jfhykhf ,yq;if kf;fspd; rKjha Nkk;ghl;Lf;fhd tpNrlnfhs;iffs; 
kw;Wk; tpOkpaq;fspd mbg;gilapy; nraw;gl;LtUk; $l;LwTj;JiwahdJ> 
Nghl;bj;jd;ikAs;s re;ijapy; jkJ ,yf;if milAk; nghUl;L ghjpf;fg;gl;l 
kf;fis tYT+l;b> mtu;fspd; nghUshjhu rKf kw;Wk; fyhrhu Njitg;ghLfis  
epiwT nra;JtUfpd;w $l;LwTj;Jiwia NkYk; newpg;gLj;jp epiyahd 
mgptpUj;jpia vw;gLj;Jtij Nehf;fhf nfhz;l $l;LwT mgptpUj;jpj; 
jpizf;fskhdJ> 1930 Mk; Mz;L Ig;grp khjk; 01k; jpfjp $l;LwT jpizf;fsk; 
vd;w ngaUld; Muk;gpf;fg;gl;lJ. gpd;du; ,j;jpizf;fskhdJ 1945 Mk; Mz;L  
$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fskhf ngau; khw;wk; ngw;wJ. jw;NghJ$l;LwT Nrit 
re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jpkw;Wk; Efh;Nthh; ghJffhg;G,uhIhq;f mikr;rpd; fPo; 
,y.330 A+dpad; gpNs]; nfhOk;G 02; ,y; jdJ fhupahsaj;ij nfhz;Ls;sJ. 

$l;LwT tpahghuj;jpid kpfTk; mh;gzpg;Gld; elhj;Jtjw;Fk;  $l;LwT rk;ge;jkhf 
topfhl;ly;fisAk; tpNrl nfhs;if jpl;lq;fis Kd;Ndw;Wtjw;Fk; nrsghf;fpaj;jpd; 
njhiyNehf;F nfhs;if gpufldj;jpw;F Vw;wthW eltbf;if  vLg;gjw;Fk; 
Njitahd gzpFohkpw;F gq;fsg;G nra;tjw;Fk; $l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; 
kw;Wk; rq;fq;fspd; gjpthsh; Rtpd;e;j rpq;fg;Gyp mth;fspd; %yk; jilapd;wp vLj;J 
nry;yg;gl;lJ Fwpg;gpljf;fjhFk;. 

khfhzj;pd; xUq;fpize;j Kiwapd; %yk; gjpT nra;ag;gl;l $l;LwT rq;fq;fs; 
kw;Wk; rk;Nksdq;fs; eltbf;if kjpg;gPL kw;Wk; mgptpUj;jp eltbf;ifis 
Nkw;nfhs;tjw;Fk; ,e;j jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa gzpahf fhzg;gl;bUe;jJ. kfhz 
$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsk; kw;Wk; ,jDld; ,ize;j Njrpa nfhs;ifapd; gb 
$l;LwT Jiwapd; eltbf;if vLj;Jr; nry;tjw;Fk; Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;fspf;F 
nra;Ak; KfkhfTk; mike;jpUe;jJ. 

mur epjp Rw;W epW gj;jpd; ,yf;fk; 02-2020 fPo; jahhpf;fg;gl;l $l;LwT 
mgptpUj;jpp2020 tUlj;pw;fhd nrayhw;W mwpf;if ,j;Jld rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 epWtdj;jpd; Nehf;F nraw;gzp Nehf;fk; 
 

$l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsk; 

 
 

 

 
1.3 $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; Kjd;ik nraw;ghLfs; 

1. khfhzq;fSf;F ,ilNaahd kw;Wk; mfpy ,yq;if uPjpahd $l;LwT rq;fq;fs;> 
xd;wpaq;fs; kw;Wk; $l;LwT mikg;GfisAk; gjpT nra;jy; 

2. gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTrq;fq;fs; rk;Nksdq;fs; kw;Wk;  $l;LwT 
epWtdq;fspy; rl;luPjpahd nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sjy;;> NkYk; mjd; 
mgptpUj;jpf;F cupa eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;. 

3. khfhz $l;LwTmgptpUj;jp jpizf;fsj;Jld; njhlh;G nfhz;L Njrpa 
nfhs;iff;F mikthf $l;LwT mikg;gpd; eltbf;iffis ,af;Fjy; 

4. Njrpa $l;LwTmgptpUj;jp eltbf;iff;F gq;fspg;G nra;jy; 
5. murpd; nfhs;ifia nraw;gLj;Jtjd; Clhf mgptpUj;jpf;fhd xj;Jiog;ig 

ey;Fjy;. 

NtW nraw;ghLfs; 

1. $l;LwT rq;fq;fspd; rl;lthf;f eltbf;if 

i. $l;LwT mikg;Gfis gjpT nra;jy;  
ii. xd;wpizj;jy; kw;Wk; Ntwhf;Fjy; 

iii. mq;fj;Jtk; njhlh;ghd nraw;ghLfs; 
iv. Jiztpjpia kw;Wk; Jiz tpjp jpUj;jj;ij mq;fPfupj;jy; 
v. Nju;jy; nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy; 

vi. nghJ rigia $l;Ljy;- Kfhikj;Jt rigia $l;Ljy;; -mjd; rl;luPjpahd 
jd;ikia jPh;khdpj;jy; 

vii. gjpT nra;ag;gl;l $l;LwT mikg;ig KbTWj;jy;. 
viii. gpzf;Ffis jPh;j;jy; njhlh;ghd nraw;ghLfs; kw;Wk; ePjp kd;wj;jpd; %yk; 

jPh;g;ig tYg;ngwr; nra;jy; 
ix. $l;LwT rq;fk; / rk;Nksdq;fspd; tUlhe;j fzf;fha;T nraw;ghl;il 

Nkw;nfhs;Sjy;. 
 

Nehf;F 
 

kf;fspd; Kaw;rpahz;ikahf epiyahd mgptpUj;jpf;F 

nraw;gzp 
 

,yq;ifapd; $l;LwTj;Jiwia  kf;fspd; Kaw;rpahz;ikahf 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhf xj;Jiog;ig ey;fp $l;LwTr; 

rq;fq;fspd; rpwe;j eph;thfj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhf gue;j 
mstpy; mDruidahsuhf  nraw;gLjy 



 

2. Kfhikj;Jtj;Jld; njhlh;ghd nraw;ghLfs; 

i. eph;thf rigapdiu epakpj;jy; kw;Wk; gzpg;ghsh; rigapd; cWg;gpdh;fis 
epakpj;jy; 

ii. fzf;fpay; nraw;ghLfs; njhlh;ghd Nkw;ghh;it nra;jy; 
iii. fzf;fha;T nraw;ghLfs; 
iv. rl;lj;jpd; tpla tpjhdj;jpw;F cl;gl;L rhjhuz kw;Wk; tpNrl guPl;rpg;Gf;fs; 

kw;Wk; Nrhjid nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sjy; 
v. Kfhikj;Jt fy;tp rk;ge;jkhd kw;Wk; MNyhrid Nritfis toq;Fjy; 
 
3. njhlu;ghly; nraw;ghLfs; 

i. $l;LwT Nrit re;ij mgptpUj;jp kw;Wk; Efh;Nthh; ghJfhg;Gmikr;R kw;Wk; 
Vida murhq;f kw;Wk; jdpahh; epWtdqfs;; mj;NjhL njhopy; 
Kaw;rpahsh;fSld;  xUq;fpizg;igVw;gLj;jy; 

ii. khfhz $l;LwT mikr;rh;fs; mikr;rpd; nrayhsh;fs; kw;Wk; $l;LwT 
mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; $l;LwT rq;f gjpthsh;fSld; xUq;fpizg;;ig 
Vw;gLj;jTk; $l;LwT kw;Wk; cs;ehl;L th;j;jfk; czTg; ghJfhg;G Efh;Nthh; 
eyd;Ghp mikr;Rf;F xj;;Jiog;ig toq;Fjy; 

iii. rh;tNjr $l;LwT mikg;Gfs; kw;Wk; $l;LwT tplaj;Jld; njhlh;Gila 
ntspehl;L epWtdq;fSld; xUq;fpizg;G 

iv. $l;LwT  fpuhkpa tq;fp kw;Wk; $l;LwT  epjp mikg;Gf;fs; njhlu;ghf ,yq;if 
kj;jpa tq;fpAldhd xUq;fpizg;G 

v. $l;LwT rq;fq;fspw;Fupa Gs;sptpguk; njhlh;ghf ,yq;if kj;jpa tq;fpAlDk;  
njhif kjpg;G   kw;Wk; Gs;sptpguj; jpizf;fsj;Jldhd xUq;fpizg;G 

vi. mj;jpatrpa Njit Vw;gLk; gl;rj;jpy; murpd; khdpa Ntiyj;jpl;lj;jpid 
eilKiwg;gLj;jy; rk;ge;jkhf murpd; rhh;ghf eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

vii. $l;LwT rq;fq;fs; rk;Nksdq;fspw; fpilapyhd xUq;fpizg;G 
 

4. mgptpUj;jp eltbf;iffs; 

i. tUlhe;j tuT nryT xJf;fPl;bw;F mikthf Njrpa kl;lj;jpYk; khfhz 
kl;lj;jpYk; mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;. 

ii. $l;LwT rq;fq;fspdJk; rk;Nksdq;fspdJk;; If;fpaj;jpidAk;  xOf;f 
tpOkpaq;fis Vw;gLj;Jtjw;fhd  eltbf;iffis vLj;jy; ;. 

iii. $l;LwT rq;fq;fs; kw;Wk; rk;Nksdq;fspd; mgptpUj;jpf;fhf mgptpUj;jp rhu; 
MNyhrid Nritfis toq;Fjy; 

iv. $l;LwT rq;fq;fs; kw;Wk; rk;Nksdq;fspd; epjp kw;Wk; nraw;ghl;L 
eltbf;iffis fz;fhzpj;jy; 

v. mgptpUj;jpj; fUj;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jjy;. 
vi. mgptpUj;jpf;fhd cjtp kw;Wk; xj;Jiog;ig ey;Fjy;. 

vii. mgptpUj;jpf;F topfhl;Ljy; kw;Wk; xUq;fpizg;ig Vw;gLj;jy; 
viii. $l;LwTj; JiwapYk; jpizf;fsj;jpYk; kdpj tsj;ij mgptpUj;jp Vw;gLj;jy; 

ix. Copah;fspdJk; cj;jpNahfj;jh;fspdJk; eyd;Gup. eltbf;iffs; 
 

5. epjp; gupghydk;  

i. jpizf;fsj;jpd;  fPOs;s $l;LwT epjpak; kw;Wk; kpif epjpa Kfhikj;JtKk;. 
kw;Wk; gupghydk; 



 

ii. rl;l hPjpahf mikf;fg;gl;l $l;LwT rq;fq;fspd;  tUlhe;j fzf;fha;tpd; 
gpd;du;epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;Gj; njhifia mwtpl;Lf; nfhs;Sjy; 

iii. $l;LwTr; rq;fq;fspd; mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; gapw;rp nraw;ghL 
njhlh;ghf fld; kw;Wk; ed;nfhil toq;Fjy;. 

iv. $l;LwT rq;fq;fspw;fhf toq;fg;gl;l flid kPs mwtpl;Lf; nfhs;Sjy;. 
v. tpidj;jpwd; kpf;f KjyPLfspy; epjpaj;jpd; gzj;ij KjyPL nra;jy;. 
 
6. cs;sf epUthfgupghydk;;  kw;Wk; Kfhikj;Jt eltbf;if 

i. jpizf;fsj;jpd; rhjhuz epUthfk; / gupghydk;; 

ii. jpizf;fsj;jpd;; kdpj ts Kfhikj;Jtk;. 
iii. jpizf;fsj;jpd; nraw;jpwd; tsh;r;rp 
iv. jpizf;fsj;jpd; nrhj;Jf;fspd; Kfhikj;Jtk;. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4 $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; fl;likg;G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5 jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa mYtyfk ; 

jpizf;fsjj;pd; gpuNjr mYtyfk; mikf;fgltpy;iy 

 

1.6 jpizf;fsj;jpd; fPo; eilngWk; epWtdk; epjpak; 

$l;LwT mgptpUj;jp epjpak; 

$l;LwT rq;fq;fspd;  fl;lisr; rl;lk;(107tJ mj;jpahak;) 46k; ge;jpapy; fPo; cs;s 
,y 10086 kw;Wk; 1950.03.24 jpfjp ntspapl;lg;gl;l th;j;jkhdpf;fpzq;f mikf;fg;gl;l 
mjpfhuj;jpw;fika ,e;epjpakhdJ ,jw;F gq;fspg;G nra;fpd;w nghWg;gpid 
,j;jpizf;fsj;jpd; fPo;; gjpT  nra;ag;gl;L fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;w $l;LwTr; 
rk;Nksdq;fs; kw;Wk; ehlshtpa uPjpahd nraw;ghl;il nfhz;l Muk;g $l;LwT 
rq;fq;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
 
$l;LwT kpif epjpak; 

,yf;fk; 93;;/5 nfhz;l 1974 [dtup khjk; 10  jpfjp ntspaplg;gl;l tpNrl 
tu;j;jkdpf;fika 44(1) Kjy; 44(111)  tiu   Fwpg;gplg;gl;l gjpTnra;ag;gl;l 
rq;fq;fis  KbTWj;Jk;  re;ju;g;gj;jpy; mj;jifa rq;fj;jpd; VjhtJ  fld; 
toq;fpatu;fSf;F  nrhj;Jf;fis gfpu;e;jspf;Fk; Nahridapd; fPo; jdf;F fpilf;f 
Ntz;bait njhlu;ghf kpjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf epjp uPjpahd cjtpia 
toq;fy; ,e;j Mz;L fhyg;gFjpapy; khfhz $l;LwT rq;fq;fspd; nraw;ghLfis 
Kd;Ndw;Wtjw;fhf rYif tl;btPjj;jpd; mbg;gilapy; epjp  xJf;fk; nra;ag;gl;lJ. 
 

1.7 ntspehl;L cjtp ngwg;gLk; Ntiyj ;jpl;lk;. 

jpizf;fsj;jpd; fPo;  ntspehl;L cjtp Ntiyj;jpl;lk; eilngwtpy;iy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

02k;  mj;jpahak; - Kd ;Ndw;wk; kw;Wk; vjph;fhy ,yf;F 

,j;jpizf;fsj;jpd; epUthff fl;likg;gpy; 2019 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; 
eilngw;w  rpy tpNrl epfo;Tfs; gpd;tUkhW mike;jpUe;jd. 

2019 Mk; Mz;bd; eLgFjpapy; ,j;jpizf;fsj;jpw;F Gjpa $l;LwT mgptpUj;jp 
Mizahsh; kw;Wk; rq;fq;fspd; gjpthsh; xUtiu ,izj;Jf; nfhs;sf; $bajhf 
,Ue;jJ. cjtp Mizahsh; ntw;wplkhf fhzg;gl;l 02 ,lq;fSf;F KOikahd 
MSikAk; mDgtj;Jld; $ba jpwikahd ,t; Mizahsh;fs; ,UtUk; KiwNa 
gjpy; Mizahsh; (eph;thfk;) kw;Wk; cjtp Mizahsh; (epUthfk;) gpupTfSf;F 
epakpf;fg;gl;ljd; %yk;  ,j;jpizf;fsj;jpd; md;whl flikfis jpwikAlDk; 
tpiuthfTk; epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F  VJthf mike;jJ. mNjNghy; ,e;j 
tUlj;jpDs; jpizf;fsj;jpd; cs;sf fzf;fha;T gphpT ];;jhgpf;fg;gl;L mjw;fhd 
cs;sf fzf;fha;tpw;F nghUg;ghf ngz;kdp xUth; epakpf;fg;gl;Ls;shh;. 

,NjNghy; jdpahu;JiwAld; fLikahf Nghl;bapl;L; Kd;Ndhf;fp nry;Yk; 
$l;LwTj;Jiwf;F topfhl;Ltjw;Fk; Gjpa njhopy; El;gj;jpd; gad;fisg; ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;Fk; me;j tplak; njhlu;ghd  njhop;El;g mwpit ngw;Wf; 
nfhLg;gjw;;Fkhd jfty; njhopEl;gg; gpuptpy;  ghupa ntw;wplq;fshf fhzg;gl;;l 
jfty; njhopEl;g njhlh;ghly;  gjtp 02 f;fhd ntw;wplk; fhzg;gl;l epiyapy; 
,Utu; epakdk; ngw;W jpizf;fsj;jpd; Mszpg;gilapy; ,ize;J nfhz;lik  
,t;tUlj;jpy; eilngw;w  rpy tpNrl epfo;TfshFk;.  

NkYk; mur Kfhikj;Jt cjtpahsu;fs; juk; 111 ,y; Gjpa epakdk; ngw;w 
cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; mYtyf cjtpahsu; Nritapy; juk; 111f;Fupa 
cj;jpNahfj;ju;fs; rpyUk; NtWgl;l re;ju;g;gq;fspy; ,f;$l;LwTj;Jiwf;F ,lkhw;wk; 
ngw;W tUifje;Jk; ,l;khw;wk; ngw;Wr; nrd;Wk; ,j;Jiwf;F tY Nrh;j;Js;sdh;. 

Nkw;Fwpg;gpl;lgb Mszpg;gil ntw;wplq;fSf;F cj;jpNahfj;ju;fs; ,izj;Jf; 
nfhs;sg;gLtJ $l;LwTj;Jiwapd; epiyNgwhd vjpu;fhyj;jpw;fhf jpizf;fsj;jpd; 
rpwg;ghd nraw;ghl;Lf;fhf  Gjpa  gjtp epiyfis  cUthf;Ftjd; %yk;  
jpizf;fsj;ij gyg;gLj;Jk; eltbf;iffs; ele;NjwpAs;sd.  

mjw;F Nkyjpfkhf 97tJ rh;tNjr $l;LwT jpdj;ijnahl;ba epfo;tpd; NghJ 
jhahpf;fg;l;l $l;LwT tpahghuk; rk;ge;jkhf  Njrpa nfhs;if gpufldk; 
ntspaplg;gl;lJ tpNrl mk;rkhFk; 

jpizf;fsj;jpd; %yk; $l;LwT tpguk; rk;ge;jkhf xd;;wpide;j Kiwapd; 
cs;slf;fpajhf jhahhpf;fg;gl;l Gs;sp tpgu mwp;f;if jhahpf;fg;gl;L Fbrd Gs;sp 
tpgu jpizf;fsk; gad;ngWk; tifapYk; Njrpa cw;gj;jpf;F  gq;fspg;G jUk; 
tifapYk; juTfs;  toq;fg;gl;lJ XH Muk;g Kaw;rpahFk;.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gjpa gjtpfis ngw;Wk; ,lkhw;wk; ngw;W te;j cj;jpNahfj;ju;fs; 
 

,y ngau; Gjtp 
epakdj; 
jpfjp 

10  jpU.vk; Mh; ,k;jpah]; Rhujp 2019.01.01 

20  jpU.v]; .gp lgps;A jprhehaf;f mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 2019.03.05 

30  
nry;tp.N[. v. [p. b. 
epNkd;jpuh [af;nfb 

mur Kfhikj;Jt mjpfhhp 2019.04.04 

04 jpU.Nf. jh;kypq;fk; nkhopngah;ghsh; (xg;ge;jk;) 2019.05.06 

50  jpU. Rtpd;e;j v]; rpq;fg;Gyp 
$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; 
kw;Wk; gjpthsh; 2019.06.11 

60  jpUkjp.tP. vk;. ,. ruj;re;jpu  fzf;fhsh; 2019.07.01 

07 jpU Nf. V . khtpe;J   
jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; 
njhopy;El;g cjtpahsh;  2019.07.01 

08 jpU.V. V. b. Nf. mkurpq;f 
jfty; kw;Wk; njhlh;ghly; 
njhopy;El;g cjtpahsh; 2019.07.01 

09 jpU Mh;. B. gz;lhu mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 2019.07.04 

10 jpU.b. b. ud;njdpa mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 
(gl;ljhhp gapYdh;) 2019.08.06 

11 jpUMh; lgps;A Nf rkurpq;f mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 
(gl;ljhhp gapYdh;) 2019.08.07 

12 jpUkjp vk; b. tpN[Nfhd; 
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 
(gl;ljhhp gapYdh;) 2019.08.07 

13 jpU. vy; [p vd; b. Nrhkghy cjtp Mizahsh; 2019.09.02 

14 
jpU. V v]; gpukpj; fNd 
Muha;r;rp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 2019.09.02 

 
,lkhw;wk; ngw;W nrd;w cj;jpNahfj;jh;fs; kw;Wk; NritapUe;J tpyfp nrd;Nwhh; 

,y ngau; Gjtp 
,lkhw;wk; 
ngw;W nrd;w 
jpfjp 

01 jpU vk;. Mh; ,k;jpah]; Rhujp 2019.02.01 

02 jpU.v];  b. vd; ngh;Ndd;Nlh mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 2019.03.18 

03 jpU Vr; gp gpAkpf;fh murKfhikj;Jt cj;jpNahfj;jh;  2019.04.04 

04 jpU. gp [p v]; N`kre;jpu Kfhikj;Jt Nrit 
cj;jpNahfj;jh; 2019.05.02 

05 jpUkjp. [p it. vd; cjaq;fdp Kfhikj;Jt Nrit 
cj;jpNahfj;jh; 2019.06.10 

06 jpU.v]; vy; e]Ph; $l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; 
kw;Wk; $l;LwT gjpthsh; 2019.06.11 

07 jpUkjp.vd V vd; [ajpyf;f mYtyf Nritahsh; 2019.07 02 

08 jpUkjp.A vy; epGdp jd[pyp Kfhikj;Jt Nrit cjtpahsh; 2019.07.03 

09 jpUkjp.Mh; v. [p `q;rdp Kfhikj;Jt Nrit cjtpahsh; 2019.08.01 

10 jpU.Nf. b. v]; mNgth;j;jd mYtyf Nritahsh; 2019.12.13 

 
Xa;T+jpak; ngw;W nrd;Nwhh; 

,y ngau; gjtp 
Xa;t+jpa; 
ngw;W 
nrd;Nwhh; 

10  jpU  V FNu $l;LwT mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;jh; (cah; tFjp) 2019.04.07 

20  jpU.vy; v  rp rpy;th Kfhikj;Jt Nrit 
cj;jpNahfj;jh; 2019.08.14 



 

cs;ehl;L gapw;rp newpfs; 

2019Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; jpizf;fsj;jpd; Copah;FOtpd; mq;fj;jth;fs; 
fPo;fhl;lg;gl;Ls;sthW cs;ehl;L fy;tp  gapw;rp newpfs; kw;Wk; fUj;juq;Ffspy;; 
gq;Fgw;wpapUe;jdu;.; 

 gapw;rpnewp 
gapw;Wtpj;j 
epWtdj;jpd; ngah; fhyk; 

gq;F gw;wpa 
cj;jpNahfj;jh; ngah;> 
gjtp 

01 

jhgd  tpjp 
Nfhitapd; Vw;ghLfSk;  
mjDila xOq;F 
tpjp Kiwfspd; 
ghtidKiwikAk; 

(SDFL) t/g jpwd; 
mgptpUj;jp epjpak; 

2019.01.24-25 

jpU .Nf.v.vd; 
uj;dhaf;f 
jpU.jD\ tpj;jhud 
jpU.RKJ kPkdNf 
nry;tp.rrpdp gpAkpfh  

02 
fhrhsh; gjtpapd; 
gzpfs;; SDFL 2019.01.21/24 

jpUkjp.rpj;uh b rpy;th 
jpU.espd; ul;zhaf;f 

03 
jdpegh; fbj njhlh;G 
eilKiwgLj;jy; SDFL 2019.01.28 - 29 

nry;tp `rhdp 
jpy;Uf;rp 
jpUkjp.mr;rpdp gPhp]; 
jpUkjp , vk; glfk 
nry;tp gp vk; v];; 
vd; kJrhdp 

04 
mYtyf 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  
epjp xOq;Ftjpfs; 

SDFL 2019. 02. 07-08 

jpUkjp X. b 
tpj;jhduhr;rp 
jpUkjp gp vy vd; 
fpUrhe;jp 
nry;tp vr; Nf. vy; 
kJrhdp  

05 
Nghf;Ftuj;J 
Kfhikj;Jtk; SDFL 2019.02.26 -27 

jpUkjp jhuq;fp 
Nrhkuj;jd  

06 

murhq;f epWtdq;fspy; 
fzf;fha;T Kiwapy; 
Vw;gLk; gpur;rpidfis 
jtph;j;jy;   

SDFL 
2019.02.28  
khh;r;-1 

jpUkjp rpj;jpuh rpy;th 
jpU.vr;  v]; rk;gj; 
jpU.gp vk; ge;Jy 
jpU.,e;jpf mjpfhhp 
jpUkjp yf;khyp gPhp]; 

07 
murhq;f ngWiffspd; 
eilKiwfs; njlu;ghd 
nrayku;T 

SDFL 
rdpf;fpoik 10 
ehl;fs; 

jpUkjp. X b. 
tpj;jhduhr;rp 
nry;tp. vk; rhuh 

08 
murhq;f 
cj;jpNahfj;jhpd; 
tpLKiw Vw;ghLfs; 

SDFL 2019.03.11/12 
nry;tp.`rhdp 
jpy;Uf;rp 

09 

mur epWtdq;fspy;  
mtrpakhd  
fzf;Ffis 
gpd;gw;Wjy;  

SDFL 

2019.03.14.15   
Kjy; gpujp 10 
nts;sp 
fpoikfs; 

jpUkjp Nf. Ip. v];. 
cgkhypf;f 
mr;rpdp gPhp]; 

10 

rhujp kw;Wk; mYtyf 
cjtpahsh;fSf;F 
,ilNaahd  
xOf;fhw;W kw;Wk; 
ew;gz;Gfis 
Nkk;gLj;jy; 

SDFL 2019.03.18/19 
jpU. A [p rhku 
yf;Futd; 

11 

murhq;f 
cj;jpNahfj;jhpd; 
Kw;gz fzf;F 
tplaq;fs; 

SDFL 2019.03.26 
jpU.rdj; rpy;th 
jpU.eypd; uj;dhaf;f 

12 jiljhz;ly;  ghPl;ir 
 $l;LwT 
mgptpUj;jp 
jpizf;fsk; 

2019.08.08./09 
midj;J mYtyf 
cj;jpNahfj;jh;fSk; 



 

 
rh;tNjr gapw;rp 

2019Mk; tUlj;jpy; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfj;jh;fs; Fohj;jpd; mq;fj;jth;fspy; 
gpd;tUgpth;fs; rh;tNjr fy;tp kw;Wk; gapw;rp newpfspy; gq;Fgw;wpap;Ue;jdh;. 

13 fzf;fha;T gapw;rp  kpNyhjh 
epWtdk; 2019.08.08.09 

jpU.ruj; Mde;j 
jpUkjp.yf;khyp gPhp]; 
jpUkjp gpAk; jkhsp 
jpU ,e;jpf mjpfhhp 
jpUkjp v.rp.gp [aq;f 

14 
mYtyf cjtpahsh; 
gapw;rp  SDFL 2019.09.19/20 

jpUkjpV. mr;rpdp 
jpU.Mh. vk; Uf;rhd; 

njhlu; 
,y 

gapw;rp ngw;w ghlnewp fhyk; eilngw;w 
ehL 

gq;F gw;wpa 
cj;jpNahfj;ju; ngau; 
kw;Wk; gjtp 

01 

International programmes 
on Women's Development 
through income Generating 
Activities 

2019.03.11-
2019.03.14 

,e;jpah 
  

jpUkjp v]; eprhb 
rh`dpf;fh [arpq;f 

02 

International programmes 
on Women's Development 
through income Generating 
Activities 

2019.03.11-
2019.03.14 

,e;jpah jpUkjp lgpy;A Mh; vk; 
ngNuuh  

03 

Skill development of 
Trainers in the area of 
promotion and Financing of 
SHGS & JLGS for Financal 
inclusion of Rural poor 

2019.03.12-
2019.03.15 

,e;jpah 
nry;t;p.vr; vk; 
mNdh}[h re;jkhyp 
N`uj;  

04 

Skill development of 
Trainers in the area of 
promotion and Financing of 
SHGS & JLGS for Financal 
inclusion of Rural poor 

2019.03.12- 
2018.08.15 

,e;jpah jpUkjp Vy; v v]; v]; 
ypadhuhr;rp 

05 
NEDAC new executive 
committee 
(excom) 

2019.03.06- 
2019.03.09 

Ngq;nfhf; jpU.v]; vy; erPh; 

06 
International Programme on 
financing small Enterprises 
for Rural Development 

2019.06.10- 
2019.06.23 

,e;jpah jpU. vd; vk; 
nrdtpuj;jd 

07 
International Programme on 
financing small Enterprises 
for Rural Development 

2019.06.10- 
2019.06.23 

,e;jpah jpU.Nf.Nf.rP N`uj; 

08 
2019 chaina Trade 
conference Organized bu 
WFP 

2019.06.20- 
2019.06.23 

rPdh 
jpU. NI vr; vk; v]; 
gz;lhuehaf;f 

09 

Family Farmers 
Cooperatives to End 
Hunger and poverty though 
integrated farming in south 
Asia  

2019.07.22- 
2019.07.25 

,e;jpah jpU.Rtpd;e;j rpq;fg;Gyp   
Mizahsu; 

10 
CIC TAB 50TH Managing 
committee meeting  

2019.09.12  ,e;jpah 
jpU.jpre;jd 
nghd;Nrf;fh 

11 
MEDAC international Co-
operative Trade Fair 

2019.10.12- 
2019.10.13 

,e;jpah jpU.epyq;f b Nrhkghy 

12 Global Confernce of  Kigali jpU.Rtpd;e;j rpq;fg;Gyp 



 

 

jpizf;fsj;jpd; mDruidapd; %yk; eilngw;w Vida gapw;rp; fUj;juq;F. 
 

njhlu; 
,yf;fk; 

eilngw;w 
jpfjp 

gapw;rp Ntiyj;jpl;lj;jpd; ngah; gq;F gw;wpa 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

01 2019.08.29-30 
jiyikj;Jtj;jpd; Nehf;fk; kw;Wk; 
mgptpUj;jp njhlu;ghd gapw;rp newp 

$l;LwT mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd;  
cj;jpNahfj;ju;fs; 

02 2019.12.27 Neh;kiw vz;zq;fspd; vz;zf;fU 
$l;LwTr; rq;fq;fspd; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

03 
2019.11..30- 
2019.12.02. 
3ehs; 

fzf;fha;T epWtdj;jpd; %yk; 
eilngw;w fzf;fha;T njhlu;ghd 
gapw;rp 

$l;LwT mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd; Jiwrhh; 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

04 2019.10.08 
,af;Fdh; rigapd; %yk; mwpT+l;ly; 
nraykh;T 02 ehs; 

fy;tpapayhh;fspd; 
$l;LwT tq;fp kw;Wk; 
Rfhjhu Copah;fspd; 
$l;LwT tq;fp 

 

Clf nraw;ghLfs; ; 

$l;LwTr; r%fj;jpw;Fk; ehl;Lkf;fspw;Fk; ,e;e tpahghuj;Jiwapid  ];jhgpf;Fk; 
Nehf;fkhf 2006;k; Mz;bypUe;J  gpujhd Nehf;fj;ij epiwT nra;Ak; nghUl;L; 
,yq;if $l;LwT jpizf;fsj;jpd; %yk; If;fpa gj;jphpf;if epWtdj;jpd; ,ize;J. 
xt;nthU khjKk; filrp nts;spfpoikfspy; r%jPgzp rQ;rpifahdJ rpq;fs nkhop 
%yk; 8 gf;fq;fSld; jpdkpd gj;jpupifapd; gpd;dpizg;ghf Kjd; Kjyhf 
ntspte;jJ.  ,jw;F ,izahf gpd;dh; jkpo; nkhop %y rQ;rpifahdJ xU 
gf;fj;Jld; jpdfud; gj;jpupifapd; gpd;dpizg;ghfTk; ntspaplg;gl;L tUfpd;wJ. 

vkJ ehl;by; ,lk;ngWk; Njrpa tUkhdk; rk;ge;jkhd tplaq;fis  cs;sPL 
nra;tjw;Fk; $l;LwTj;Jiw rhh;Gila th;j;jf Kaw;rpfs; mlq;fpa epGdh;fspd; 
MNyhridfis ntspg;gLj;jTk; $l;LwT rk;Nksdq;fspd; juTfs; rk;ge;jkhf 
epGdh;fspd; MNyhridAld; tbtikg;gjw;Fk; tuyhw;W hPjpahd tplaq;fis 
ntspg;gLj;jTk; ,J nghpJk; cjTfpd;wJ. 

,yq;if $l;LwT tpahghuk; rk;ge;jkhfTk; Nfhg; rpl;b rpwg;G re;ij tiyg;gpd;dy; 
%ykhd Ntiyj;pl;lk; 02 tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

 

international Coperative  
Alliance 

Rwanda 

13 

International Programme on 
“Digitalization and Finacial  
inclusion For CEOs and 
senior Executive 18th -22nd 
November 

2019.11.18- 
2019.11.22 

,e;jpah jpU. Nf. I. `rd; 

14 
Annual Foreigion Tours 
2019 

 rpq;fg;g+h; 
jpU.Vk;. V b ,e;jpf 
khurpq;f 



 

jpl;lkply; mgptpUj;jp Kd;Ndw;w eph;thfk; kw;Wk; rq;fg; gphpT 

mgptpUj;jp nraw;ghLfs ; 

2019Mk;  Mz;Lfhyg;gFjpapy;  gjpT nra;ag;gl;l $l;LwT rq;fq;fs; 

 rq;fj;jpd; ngau;                         gjpT ,yf;fk;    
gjpT 
nra;ag;gl;l      
jpfjp 

01 
t/J   ,yq;if Njrpa [Ndhjhd mgptpUj;jp 
$l;LwTr; rq;fk;. 

rK 73 2019.04.04 

02 
t/J  rkhjp tdpjh tptrha njhopw;Kaw;rpahsh; 
mgptpUj;jp $l;LwTr; rq;fk;. 

rK 74 2019.06.03 

 

2019k; Mz;L fhyg;gFjpapy; $l;LwT rq;fk;- rk;Nksdq;fspy; Jiztpjpfspy; 
jpUj;jk;; Nkw;nfhs;tjw;fhf chpa Neuj;jpy; mwpTWj;jy; toq;fg;gl;lik. 

 $l;LwT rq;fj;jpd; /rk;Nksdj;jpd; ngau; 

01 
t/J ,yq;if mur nghwpapashsh; epWtdq;fspd; rpf;fd kw;Wk; fld; nfhLf;fy; 
thq;fy; $l;LwT rq;fk; 

02 t/J yq;fk; Nritahsh;fspd; rpf;fdk; kw;Wk; eyd;Gup $l;LwT rq;fk; 
03 t/J ,yq;if Njrpa  $l;LwT rig 

04 t/J mur Nritahsh;fspd; rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fk;. 
05 t/J $l;LwT jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahj;jh;fspd; (rdr)$l;LwT rq;fk; 

06 
t/J ,yq;if Rfhjhu Nrit gzpahsh;fspd; mgptpUj;jp Nrit rpf;fd flDjtp 
$l;LwT rq;fk;. 

07 t/J ,yq;if Rfhjhu Nrit rigapd; mgptpUj;jp gzpahsh;fspd; $l;LwT rq;fk;. 
08 t/J ,yq;if JiwKf flw;nwhopy; Nrit $l;LwT rk;Nksdk;. 

09 
t/J If;fpa ,yq;if epymsit jpizf;fsj;jpd; epy msit cjtpahsh;fspd; 
rpf;fd flDjtp kw;Wk; eyd;Ghp $l;LwT rq;fk; 

10 t/J ,yq;if kfsPh; mgptpUj;jp Nrit $l;LwT rq;fk; 
11 t/J fy;tp rhh; Copah;fspd; rpf;fd flDjtp kw;Wk; eyd;Gup $l;LwT rq;fk; 
12 t/J gjpthsh; ehaf jpizf;fsj;jpd; Copah;fspd; rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fk; 
13 t/J ,yq;if rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fq;fsp;d; rk;Nksdk; 
14 t/J rdr mgptpUj;jp tq;fpapd; Copah;fspd; rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fk; 
15 t/J nghJ Rfhjhu ghpNrhjh;fspd;; rpf;fd flDjtp kw;Wk; eyd;Ghp $l;LwT rq;fk; 
16 t/J Gifapuj ghij Ntiy jpizf;fsj;jpd; rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fk; 
17 t/J JiwKf mjpfhu rig Copah;fspd; eyd;Gup rpf;fd flDjtp $l;LwT rq;fk; 
18 t/J jghy; kw;Wk; njhiy njhlh;G Copah;fspd; $l;LwT tq;fpfspd; rq;fk; 
19 t/J ,yq;if itj;jparhiy Nritahsh;fspd; $l;LwT rk;Nksdk; 
20 t/J Njapiy cw;gj;jpahsh;fspd; $l;LwT rk;Nksdk; 
 

,e;j tUlj;jpy; nraw;ghLila $l;LwT rk;Nksdq;fs; 

,e;j tUlj;jpy; Njrpa uPjpapyhd $l;LwT rk;Nksdq;fs; 13 nraw;ghl;Lilajhf 
fhzg;gl;ld.  

jpizf;fsj;jpd; %yk; fPo;;fhl;lg;gLk; cah; kl;l $l;LwT rk;Nksdq;fspy; 
Kfhikj;Jt kw;Wk; tpahghu eltbf;iffs; njhlu;ghf topfhl;ly; kw;Wk; mjw;fhf 
xj;Jiog;ig toq;Fjy; mtw;wpd; nraw;ghL njhlu;ghf Neub fz;fhzpg;ig 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 



 

 $l;LwT rk;Nksdj;jpd; ngau; 
gjpT 
,yf;fk;; 

gjpT nra;j 
jpfjp 

01 
t/J ,yq;if njq;F cw;gj;jpahsh;fspd; $l;;LwTr; 
rq;fq;fspd; rk;Nksdk; 

rP 1086 1942.04.01 

02 t/J ,yq;if Njrpa $l;LwT rig rP 2490 1972.07.26 

03 t/J ,yq;if $l;LwT re;ijg;gLj;jy; rk;Nksdk; rP 2504 1973.03.01 

04 t/J ,yq;if $l;LwT ifj;njhopy; kfh rk;Nksdk; rP 2527 1974.03.19 

05 
t/J ,yq;if rpf;fdf; flDjtp rq;fq;fspd; $l;LwT kfh 
rk;Nksdk; 

rP 2651 1980.11.10 

06 t/J ,yq;if  nerT ifj;njhopy; rk;Nksdk; rp 2559 1981.09.02 

07 t/J ,yq;if Njrpa ,isQh; Nrit $l;LwT rk;Nksdk; rp 2689 1986..01.01 

08 t/J ,yq;if Efh;Nthh; $l;LwT  rq;fq;fspd; rk;Nksdk; rK. 01 1989.09.15 

09 t/J ,yq;if fpuhkpa tq;fp kfh rq;fk; rK. 17 1997.12.15 

10 t/J ,yq;if Njapiy cw;gj;jpahsh;fs; rq;fk; rK. 29  2003.10.07 

11 
t/J ,yq;if rpf;fdf; flDjtp ts Kfhikj;Jt kfh 
rk;Nksdk; 

rK. 30 2005.11.21 

12 t/J ,yq;if mhprp cw;gj;jpahsh;fspd; $l;LwT rq;fk;  rK. 60 2018.08.08 

13 t/J ,yq;if Njrpa INdhjhd $l;LwT rq;fk;;. rK. 73 2019.04.04 

 

,e;j tUlj;jpy; nraw;ghLila $l;LwT rq;fq;fs; 

jpizf;fsj;jpd; fz;fhzpg;G kw;Wk; topelj;jypd;; fPo; ehlshtpa uPjpapy; 59 Muk;gf; 
$l;LwTr; rq;fq;fs; 2019 Mk; Mz;bDs; nraw;gl;lJ. ,f; $l;LwT rq;fq;fis 03 
Kf;fpa njhFjpahf tifg;gLj;j KbAk; 

 ehlshtpa epjpr; Nritfs; $l;LwTr; rq;fq;fs.; 
 ehlshtpa cw;gj;jp kw;Wk; Vida Nritfs; $l;LwTr; rq;fq;fs;. 
 ghlrhiy $l;LwT rq;fq;fs.; 

 
ehlshtpa epjpr; Nritfs; $l;LwTr; rq;fq;fs; 

ngUk;ghyhd  mur kw;Wk; jdpahu; epWtdq;fspd; Copau;fis cWg;gpduhf nfhz;L 
rpf;fd  kw;Wk; flDjtp nraw;ghl;il Nkw;nfhs;Sfpd;w rq;fq;fs; MFk.; 
 
,e;j $l;LwT rq;fq;fspd; gpujhd  nraw;ghLfs;:- 

1. rq;fj;jpy; mq;fj;Jtj;ij tfpf;Fk; epWtd Copah;fspd Nrkpg;Gfisj; jpul;Ljy;. 
2. cWg;gpdu;fSf;F fld; trjpfis toq;Fjy; 
3. mq;fj;Jtj;jpd; eyd;Gupf;F topaikj;jy;. (kuz epjpAjtp> Gyikg;guprpy; 

epjpAjtp> kUj;Jt epjpAjtp> Efh;T kw;Wk; Vida md;dpNahd;a epjpAjtp Kiw 
Nghd;wtw;iw mgptpUj;jp nra;J NgZjy;) 

4. Vida th;j;jf Nritfis toq;Fjy;( klq;fs;> tpLKiwj; jq;Fkplq;fs;> <l;Lr; 
Nrit> mr;rf trjpfs;> fhg;GWjp Kfth; Nrit)  

 
ehlshtpa uPjpapyhd cw;gj;jp kw;Wk; Vida Nrit toq;Fk; $l;LwTr; rq;fq;fs;. 

,e;j jpizf;fsj;jpd; fPo; gjpTnra;ag;gl;l ,yq;iff;F chpj;jhd ,lj;jpy;  
Efu;Nthupd; Njitf;Nfw;gTk; mtrpakhd cw;gj;jp kw;Wk; Nritfis toq;Fk; 
Muk;g $l;LwT rq;fq;fs; gy;NtWgl;l ehlshtpa uPjpapyhd cw;gj;jp kw;Wk; Vida 
Nrit toq;Fk; $l;LwTr; rq;fq;fshf juk; gphpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 



 

,e;j $l;LwT rq;fq;fspd; gpujhd  nraw;ghLfs; 

1 cWg;gpdu;fspd; cw;gj;jpfis  nfhs;tdT nra;jy;.  
2 cw;gj;jpfs; kw;Wk; Nrit toq;fy; njlu;ghf mq;fj;Jtu;fSf;F Njitahd 

%yg;nghUl;fis toq;Fjy.;  
3 cWg;gpdu;fspd; cw;gj;jpfSf;fhd  re;ij tha;g;ig mwpKfk; nra;jy; re;ij 

tha;g;ig tpupTgLj;jy;. 
4 cWg;gpdu;fSf;fhd njhop;El;g Nkk;ghL kw;Wk; Gjpa njhopy; El;gj;ij mwpKfk; 

nra;jy;. 
 
,t;tUl fhyg;gFjpapy; ehlshtpa hPjpapy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l epjprhh; Nrit 
$l;LwT  rq;fq;fSk; cw;gj;jp kw;Wk; Nrit  $l;LwT rq;fq;fSk; 

 $l;LwT rq;fj;jpd; ngau; gjpT 
,y 

gjpT nra;j 
jpfjp 

01 
;t/J rpiwr;riyj; jpizf;fsj;jpd; Nrkyhg epjpa  
$l;LwT rq;fk; 

473 1928.03.15 

02 
t/J jghy; kw;Wk; njhiyj;njhlh;G Nritahsh;fspd; 
rpf;fd $l;LwTr; rq;fk; 

503 
1928.12.07 
 

03 
t/J Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; gzpahsu;fspd; rpf;fd 
flDjtp $l;LwT rq;fk 

rp.744 
 1930.11.30 

04 
t/J  Rfhjhujpizf;fsj;jpd;  gzpahsh;fspd; rpf;fd 
$l;LwT rq;fk; rdr 

rp290 
1938.03.30 
 

05 
t/J gjpthsh;ehaf jpizf;fsj;pd; Nritahsh; rpf;fd 
$l;LwTr; rq;fk;. 

rp255 
1939.10.20 
 

06 
t/J  Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; gzpahsu;fspd; rpf;fd 
flDjtp $l;LwT rq;fk;. 

rp2233 1959.1119 

07 
t/J yq;fk; Nritahsh;fspd; rpf;fd eyd;Ghp $l;LwT 
rk;Nksdk; 

,299 
 
1960.05.26 

08 
t/J kf;fs; tq;fp Nritahsh;fspd; rpf;fd $l;LwT 
rk;Nksdk; 

rp2266 1962.02.10 

09 
t/J mur Nrit Copah;fspd; rpf;fd flDjtp 
$l;LwT rq;fk; 

rp326 1962.02.10 

10 
t/J mr;rf kw;Wk; Gifg;gpbg;ghsh; rpf;fd flDjtp 
$l;LwT rq;fk;. 

rp-2280 1962.08.10 

11 
t/J $l;LwT jpizf;fsj;jpd; mjpfhupfs; juj;jpyhd 
cj;jpNahfj;ju;fspd;; rpf;fd flDjtp; $l;LwT rq;fk 

 
rp2357 

 
1962.10.26 

12 
t/J rnjhr gzpahsh;fspd; rpf;fd flDjtp kw;Wk; 
eyd;Gup $l;LwT rq;fk; 

rp2294 1963.01.26 

13 
 t/J gpuTd; fT]; ifj;njhopy; kw;Wk; nghJ Nrit 
rpf;fd $l;LwT rq;fk; 

 rp2283  
1967.10.01 

14 
t/J ,yq;if JiwKf mjpfhu rig Copah;fspd; 
$l;LwT rq;fk; 

r%-02  
1989.12.20 

15 
t/J mfpy ,yq;if mg;gpahf Gj;jf cw;gj;jpahshfs; 
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-03 1990.03.07 

16 
t/J ,yq;if ,Otiy cupikahsh;fspd; $l;LwTr; 
rq;fk; 

r%-08 1992.01.29 

17 
t/geps msitj; jpizf;fsj;jpd; msitahsh;fspd; 
Nrkpg;G kw;Wk; flDjtp eyd;Ghp rq;fk; 

r%-10 1994.02.09 

18 
t/g ,yq;if kfsPh; mgptpUj;jp Nrit $l;LwT Nrkpg;G  
rq;fk; 

r%-18 1998.04.06 

19 
t/J rdr mgptpUj;jp tq;fpapd; Nritahshpd;  rpf;fd 
fld; kw;Wk; eyd;Ghp $l;LwT rq;fk;         

r%-22 2000.06.26 

20 
t/J r%h;j;jp mgptpUj;jp kw;Wk; tptrha cjtp 
cj;jpNahfj;jh;fspd; rdr $l;LwT rq;fk;   

r%-25 2001.05.05 



 

21 
t/g ,yq;if Njhl;l Nritahsh;fspd; tPlikg;G   
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-28 2003.07.11 

22 
t/g Njrpa ePh; toq;fs; rigapd; midj;J 
Copah;fspd; Nrkpg;G kw;Wk; fld; toq;Fk; $l;LwTr; 
rq;fk;  

r%-31 2006.01.03 

23 
t/g murhq;f Nrit gl;ljhhpfspd; rpf;fdk; kw;Wk; 
fld; toq;Fk; $l;;LwTr; rq;fk; 

r%-32 2006.11.29 

24 
t/g  ,yq;if midj;J rpwpa kw;Wk; eLj;ju jhdpa 
njhopy; Kaw;rpahsh;fspd; $l;LwT rq;fk; 

r%-34 2007.03.07 

25 t/g JiwKf flw;nwhopy; Nrit  $l;LwT rq;fk; r%-36 2011.07.07 

26 t/g tPlikg;G kw;Wk; fl;Lkhd mgptpUj;jp rq;fk; r%-39 2011.07.07 

27 t/J  u[ul;l gy;fiyfof $l;LwTr; rq;fk;. r%-40 2011.08.24 

28 t/J  ,yq;if xd;wpide;j tptrha  $l;LwTr; rq;fk;. r%-41 2012.01.05 

29 
t/J   gpu[h rf;jp ,isQh;fs; tYt+l;ly; $l;LwTr; 
rq;fk;. 

r%-43 
 2014.08.06 

30 
t/J ,yq;if murhq;f Kfhikj;Jt Nrit 
cjtpahsh;fspd; Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp Nrit 
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-44 2014.08.12 

31 
t/g tptrha kw;Wk; R+oypayhsh;fspd; mgptpUj;jpf; 
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-46 2016.02.08 

32 t/g ,yq;if njhopy; Kaw;rpahsh; $l;LwT rq;fk; r%-47 2016.02.08 

33 
t/J ,yq;if njhopEl;g mgptpUj;jp Njrpa $l;LwT 
rq;fk; 

r%-48 2016.07.02 

34 t/g Njrpa  tpahghu $l;LwT rq;fk; r%-50 2016.07.02 

35 
t/J mfpy ,yq;if mgptpUj;jp kw;Wk; KjyPl;L 
$l;LwTr; rq;fk;. 

r%-49 2016.07.02 

36 
t/J ,yq;if tprpj;jpu myq;fhu g+f;fspd; gaph; 
nra;iffs; $l;LwT rq;fk; 

r%-52 2017.05.31 

37 
t/J fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jt Nrit 
toq;Fdh;fspd;  $l;LwT rq;fk; 

r%-53 2017.08.24 

38 t/J ,yq;if `hpj  $l;LwTr; rq;fk; r%-54 2017.10.16 

39 t/J Njrpa R+oy; ghJfhg;ghsh;fspd; $l;LwTr; rq;fk r%-55 2017.10.16 

40 
t/J tpahghu Kfhikj;Jt njhopy; Kaw;r;rpahsh;fspd; 
jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; njhopEl;g MNyhrid   
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-56 2017.12.29 

41 
t/J  Njrpa tpQ;Qhd kw;Wk; njhopEl;g Muhar;rp 
$l;LwTr; rq;fk; 

r%-57 2018.02.21 

42 t/J  ,yq;if Clftpayhsh;fspd;  $l;LwT rq;fk; r%-58 2018.02.22 

43 
t/J ,yq;if  ifj;jwp nerthsh;fspd; re;ijg;gLj;jy; 
kw;Wk; njhopy Kaw;rpahsh;fspd; $l;LwT rq;fk;. 

r%-59 2018.05.23 

44 
t/J rpiwr;rhiy jpizf;fsj;jpd; rpf;fd 
$l;LwTr;rq;fk; rdr 

473 1975.12.05 

45 
t/g Gifapuj mjpgh; kw;Wk; vOJtpisQh;fspd; rpf;fd 
$l;LwT rq;fk; 

rp-1649  

46 t/g fy;tprhh; Copah;fspd; rpf;fd $l;LwT rq;fk; rp736 1930.11.04 

47 t/g Njrpa njhopy; gapw;rpahsh;fspd; $l;LwTr;;rq;fk; r%-51 2016.09.28 

48 
t/g mfpy ,yq;if ntspehl;L nkhop fy;tp Cf;Ftpg;G 
$l;LwTr; rq;fk;. 

r%-61 2018.09.11 

49 t/J ,isQh; tYt+l;ly; $l;LwT rq;fk; r%-63 2018.10.05 

50 t/J `jgpk; $l;LwT rq;fk; gh.r%-64 2018.10.05 

51 t/J  my; mf;rh Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk;. gh.r%-65 2018.12.05 

52 t/g fz;zq;fuh rf;jp ghlrhiy $l;LwTr;rq;fk; gh.r%-66 2018.12.05 

53 
t/g N`huz uh[fpa tpj;jpahya ghlrhiy  
$l;LwTr;rq;fk; 

gh.r%-67 2018.12.12 



 

54 t/gMde;j  ned cjhd ghlrhiy $l;LwT  rq;fk; gh.r%-68 2018.12.12 

55 t/g [ae;jp ghlrhiy $l;LwT rq;fk; gh.r%-69 2018.12.19 

56 
t/g g-t ntaq;nfhl gz;lhuehaf;f kj;jpa kfh 
tpj;jpahya ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

gh.r%-70 2018.12.19 

57 t/g ngh- kpd;Ndhpah Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk; gh.r%-71 2018.12.20 

58 
t/g tTdpah K];ypk; kfh tpj;jpahsa ghlrhiy 
$l;LwT rq;fk; 

gh.r%-72 2018.12.20 

59 
t/g rkhjp tdpjh tptrha njhopy;Kaw;rpahsh;fspd; 
mgptpUj;jp $l;LwT rq;fk; 

r-%-74 2019.06.03 

 

fzf;fha;T nraw;ghLfs; 

,j; jpizf;fsj;jpdJ fzf;fha;T gphptpd; %yk;  fzf;fha;T tpjpKiwfspd; fPo;  
epiwtile;j fzf;fha;T njhlhghf 2014 Mk; Mz;bypUe;J 2019 Mz;L tiuapyhd 
epiy fPo;fhl;lgl;lthW mike;jpUe;jJ  
 

tUlk; jpl;l kpl;l 
fzf;fha;T 

epiwT nra;j 
fzf;fha;Tp 

epiwT nra;j fzf;fha;tpd; 
rjtPjj;jpy; 

2014 68 44 64.7% 

2015 80 11 13.75% 

2016 102 37 36.27% 

2017 58 43 74.13% 

2018 108 56 51.85% 

2019 47 31 65.95% 

 

6Mz;L fhyg; gFjpapy; jpl;l kpl;l fzf;fha;T kw;Wk; epiwT nra;j fzf;fha;T 

 

 

 

 



 

rl;l nraw;ghLfs; 

rl;l nraw;ghLfSld;; njhlu;Gila gpujhd nraw;ghLfshf gpd;tUk; 
eltbf;iffis  RUf;fkhff; fhl;lKbAk;. 

1 $l;LwTr; rq;fq;fspw;Fupa rl;ljpl;lq;fs;> tpjpfs;  kw;Wk; ahg;G njhlh;gpy; 
tiutpyf;fzj;ij Kd;itj;jYk; khfhz Mizahsh;fspdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;l  
ehshe;j rl;l uPjpahd gpur;ridfs; njhlu;ghf Njitahd xj;Jiog;ig toq;fy;. 

2 khjpup Jiztpjp;fis cUthf;fYk;  cUthf;fg;gl;l Jiztpjp;fis Ma;T 
nra;jy;. 

3 $l;LwTr;  rq;fq;fspd; rl;lj;jpd; 58 MtJ cWg;Giuapd; fPo; rk;Nksdk; 
my;yJ rq;fq;fspd; Clhf rkh;g;gpf;fg;gLk; eLj;jPh;Tf;Fupa Kiwg;ghl;L 
kDf;fspd; kPjhd cupa tprhuizfis Nkw;nfhs;Sjy; jPug;;Gfis toq;Fjy; 
Nkd;KiwapLfis tprhuiz nra;jy; kw;Wk; mt;thW toq;fg;gl;l jPu;g;Gf;fis 
ePjpkd;wj;jpd; %yk;  tYg;ngwr; nra;jy;.;  

4 $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfj;jh;fis gpujpthjpfhsff; 
nfhz;L khtl;l Nkd;KiwaPl;L kw;Wk; cr;r ePjpkd;wj;jpdhy; Kd;itf;fg;gLk; 
gpur;ridfs; njhlh;gpy; rl;lkh mjpgu; jpizf;fsj;jpDlhf Njitahd 
tpguq;fisAk; kjpg;GiufisAk;; ngw;Wf; nfhz;L mjw;fika eltbf;if 
vLj;jy;. 

 
gpzf;FfSf;fhd eLtu;jPu;g;G 

tpguk; vz;zpf;if 
2019-01-01Mk; Mzby;; eLtu;jPu;g;Gf;F mDg;Gtjw;F jahuhf  cs;s 
Nfhg;Gf;fspd; vz;zpf;if                          

72 

2019 Mz;L fhyg;gFjpapy; eLtu;jPu;g;G 
toq;Ftjw;fhf fpilf;fg; ngw;w Nfhg;Gf;fspd; vz;zpf;if 

47 

nkhj;jk; 119 
2019k; Mz;L eLth; jPh;g;G rk;ge;jkhf mDg;gg;gl;litapy; (eLth; jPh;g;Gf;F 
vLf;fg;gl;lit) 55 

2019k; Mz;L fhyg;gFjpapy; jpUg;gp mDg;gp itf;fg;gl;lit 20 
2019-12-31k; jpfjp eLth; rk;ge;jkhf mDg;gg;gl;lit 44 
nkhj;jk; 64 
 

ePjpkd;wj;jpd; %yk; ngwg;gl Ntz;ba jz;lg;gzk; 

1972;Mk; Mz;L ,yf;fk; 5 nfhz;l $l;LwT rq;fr; rl;lk; 58 tJ ge;jpapy; 
Fwpg;gpl;;ljd; gb $l;LwT rq;fj;jpd; %yk; eLth;jPu;g;Gf;fhf xg;gilf;fg;gl;l 
gpzf;Ffspw;F eLj;jPu;g;G toq;fpajd; gpd; rk;ge;jg;gl;l njhif mwtplg;gltpy;iy 
vdpd; $l;LwT mgptpUj;jp Mizahsupd; %yk; mj;jifa njhifahdJ 
jz;lg;gzj;Jld; mwtplg;gLtjw;F cupa ePjthd; ePjpkd;wj;jpd; %yk; tYT+l;ly; 
nra;ag;gLtJld; mt;thW epjpkd;wj;jpd; Clhf mwtplg;gl;l njhifahdJ kPs 
rk;ge;jg;gl;l $l;LwT rq;fj;jpw;f;F mDg;gpitf;fg;gLfpd;wJ. 

01. 2019 k; Mz;L ePjpkd;wj;jpd; %yk; tYg;ngwr; 
nra;jit 

- 200 

02. khfzq;fspd; %yk; ngwg;gl;lit( ePjpkd;wj;jpd; %yk; 
ngwg;gl;lit) 

- Rs.16.530.208.92 

03. rq;fj;jpw;f;F tpLtpf;fg;gl;l mwtPl;L gzg; ngWkjp    - Rs.14.348.679.99 



 

tpNrl tplaq;fs; 

1. 1983k; Mz;L 32 kw;Wk; 92k; Mz;L 11k; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; mj;NjhL jpUj;jk; 
nra;ag;gl;l 1972k; Mz;L 5k; ,yf;f $l;LwT rq;fjjpd; me;j fhyfl;lj;pw;F 
Vw;w tifapy; chpj;jhd kPs; jpUj;jk; nra;ag;gLtjw;F mq;fpfhuj;jpid 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mjw; F rhh;Gila mikr;ruit FO epakpf;fg;gl;lik. 

2. $l;LwT epjp epWtdj;jpd; xOq;F tpjp rk;ge;jkhf rl;l tiugpid 
cUthf;fpaik. 

 
rl;lg;gphptpd; %yk; eilngw;w NtW tpNrl tplaq;fs; 

 Njrpa $;l;LwT nfhs;if Fwpj;J  mikr;ruit mDkjpapid ngwy; 

 $l;LwT Jiz tpjpfs; kWrPuikg;G rk;ge;jkhf mq;fpfhuj;jpid ngwy; 

 $l;LwT rq;fj;jpd; Jiz tpjpfs; rk;ge;jkhf mq;fpfhuj;jpid ngwy; 

 $l;LwT rq;fq;fs; rk;ge;jkhf Njitahd ehshe;j  mwpTWj;jy;fis 
ngw;Wf;nfhz;lik. 

 

epjpag; gphpT 

1972k; Mz;L ,y 05 If; nfhz;l $l;Lwtr; rl;lj;jpd; 43 (1) (M) cWg;Giu kw;Wk; 
57 (3) cWg;Giuapd; fPo; Fwpg;gplg;gLk; epjpak; ,t;thz;bDs; $l;LwT mgptpUj;jp 
Mizahsh; nghWg;gpy; Ngzg;gLtJld; me;epjpaj;jpdh; nryT kw;Wk; KjyPL 
nra;jy; njhlh;ghd eltbf;iffs; epjpaf; FOtpd; jPh;khdq;fSf;Nfw;g epfo;j;jg;gLk;. 
me;epjpaj;jpw;Fg; gq;fspg;G toq;Ffpd;w rq;;fq;fsplkpUe;J njhifia mwtpLjy;> 
nryT nra;jy; KjyPL nra;jy; fld; kw;Wk; ed;nfhil toq;Fjy; Nghd;w 
nraw;ghLfis nfsut mikr;rpd; Nkw;ghh;itapd; fPOk; topfhl;lypd; fPOk; 
mikr;rpd; nrayhsupd; gq;fspg;Gld; $ba epjpaf;FOtpd; jPh;khdj;jpw;F mika 
Kfhik nra;ag;gLfpd;wJ 

1. $l;LwT mgptpUj;jp epjpak; 
2. $l;LwT kpif epjpak; 

$l;LwT mgptpUj;jp epjpak; 

$l;LwT rq;fq;fspd;  fl;lisr; rl;lk; (107tJ mj;jpahak;) 46 ge;jpapy; fPo; cs;s 
,y 10086 kw;Wk; 1950.03.24 jpfjp ntspapl;lg;gl;l th;j;jkhdpf;fpzq;f mikf;fg;gl;l 
mjpfhuj;jpw;fika ,e;epjpakhdJ ,jw;F gq;fspg;G nra;fpd;w nghWg;gpid 
,j;jpizf;fsj;jpd; fPo;; gjpT  nra;ag;gl;L fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;w $l;LwTr; 
rk;Nksdq;fs; kw;Wk; ehlshtpa uPjpahd nraw;ghl;il nfhz;l Muk;g $l;LwT 
rq;fq;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

$l;LwT kpif epjpak; 

,yf;fk; 93;;/5 nfhz;l 1974 [dtup khjk; 10  jpfjp ntspaplg;gl;l tpNrl 
tu;j;jkdpf;fika 44(1) Kjy; 44(111)  tiu   Fwpg;gplg;gl;l gjpTnra;ag;gl;l 
rq;fq;fis  KbTWj;Jk;  re;ju;g;gj;jpy; mj;jifa rq;fj;jpd; VjhtJ  fld; 
toq;fpatu;fSf;F  nrhj;Jf;fis gfpu;e;jspf;Fk; Nahridapd; fPo; jdf;F fpilf;f 
Ntz;bait njhlu;ghf kpjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf epjp uPjpahd cjtpia 
toq;fy; ,e;j Mz;L fhyg;gFjpapy; khfhz $l;LwT rq;fq;fspd; nraw;ghLfis 
Kd;Ndw;Wtjw;fhf rYif tl;b tPjj;jpd; mbg;gilapy; epjp  xJf;fk; nra;ag;gl;lJ. 



 

q;fp gphpT 

2013k; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j gphptpd; %yk; $l;LwT mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd; fPo;(epuy;) gjpT nra;ag;gl;l epjp eltbf;if rk;ge;jkhf <LgLk; 
rq;fk; rq;fq;fis xOq;Fg;gLj;Jk; rk;ge;jkhd $l;LwT rq;fk; cl;gl khfhz 
$l;LwT jpizf;fsj;Jld; ,ize;J topfhl;Lj;jy;fisAk; MNyhridfisAk; 
toq;fp tUfpd;wJtq;fp gphpT 

2013k; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j gphptpd; %yk; $l;LwT mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;jpd; fPo;(epuy;) gjpT nra;ag;gl;l epjp eltbf;if rk;ge;jkhf <LgLk; 
rq;fk; rq;fq;fis xOq;Fg;gLj;Jk; rk;ge;jkhd $l;LwT rq;fk; cl;gl khfhz 
$l;LwT jpizf;fsj;Jld; ,ize;J topfhl;Lj;jy;fisAk; MNyhridfisAk; 
toq;fp tUfpd;wJ 

fpuhkpa tq;fp kw;Wk; epjprhh; rq;fspd; fz;fhdpg;G eltbf;if  

 epuy; kw;Wk; khfhz fpuhkpa tq;fp kw;Wk;  epjp $l;LwT rq;fq;fspd; epjp 
rk;ge;jkhd RUf;fk; 

 fhyz;Lf;F Vw;w Kiwapy; fpuhkpa tq;fpapd; mwpf;iffis %d;W khjjpw;F xU 
Kiw ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F mDg;Gjy; 

 epuy; jpizf;fsj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l rq;fk; kw;Wk; rk;Nksdq;fis 
ghPl;rpj;jy; 

 epuy; khfhz $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; %yk; xOq;F tpjp kw;Wk; epjp 
$l;LwT rq;fq;fspd;  epjp epiyik mwpf;ifapid Gs;sptpgug;gLj;jy; mj;NjhL 
epjp ,lh;ghL cl;gl  fpuhkpa tq;fp kw;Wk; epjp $l;LwT rq;fk; rk;ge;jkhf 
njspT+l;ly;fis Vw;gLj;jy; 

 
fpuhkpa tq;fp  kw;Wk; epjp $l;LwT rk;Nksdq;fspd; epjp eltbf;if xUq;fikg;G 
kw;Wk; mjd; mgptpUj;jp 

 
 murpdhy; mbf;fb Vw;gLj;jg;gLk; epjpj;Jiw kw;Wk; nfhs;if gpufldk; tplak; 

njhlu;ghf epuy;- khfhz $l;LwT jpizf;fsj;jpd; %yk; fpuhkpa tq;fp  Jiw 
rhu;e;jtu;fSf;F njhspTgLj;jy;  

 fpuhkpatq;fp kw;Wk; epjprhh; $l;LwT rk;Nksdq;fsp;d; xOq;Ftjpf;Nfw;wKiwapy; 
Rw;WepUgk; kw;Wk; mjd; mwpTWj;jy;fis ntspaply; 

 fpuhkpa tq;fp kw;Wk; epjprhh; $l;LwT rk;Nksdq;fspd; xOq;FgLj;jy; rk;ge;jkhf 
rl;l tiugpid cUthf;fy; 

 fzf;fpay; tiuG ifNal;bid  jahhpj;jy; 

 khfhz ,izg;gjpfhhpfspd; fye;Jiuahly; ,uz;bid elhj;jp xOq;fikg;G 
rk;ge;jkhf  epuy; kw;Wk; khfhz jpizf;fs cj;jpNahfj;jUf;F  
njspT+l;lg;gl;lik.  

 fpuhkpa tq;fp  kw;Wk; epjprhh; $l;;LwT rq;f xOq;fikg;G rk;ge;jkhd Njrpa 
$l;lk; xd;wpid elhj;jp jw;Nghja epiyapidAk; mjpy; Vw;gLj;j Ntz;ba 
khw;wq;fisAk; njhopEl;g FOtpd; mq;fpfhuj;jpidAk; ngwg;gl;l mNj 
Ntisapy; epjp xOq;fikg;G rl;l tiuG rk;ge;jkhfTk; KbntLf;fg;gl;lJ. 

 $lLwT kw;Wk; epjprhh;Jiwapy; mq;fj;jth; kw;Wk; mq;fj;jth; my;yhj 
itg;ghsh;fSf;fhf njspt+l;lypid fUg;nghUshf nfhz;L  NjitNaw;gLk; 
re;jh;gj;jpy; gj;jphpf;ifapy; gpur+hpj;J mwptpg;G nra;ag;gly;.  



 

 fpuhkpa tq;fp kw;Wk; epjprhh; Nrit $l;LwTtq;fp rk;ge;jkhf khfhz hPjpahf 
mDg;gg;gl;l Kiwg;ghL rk;ge;jkhf tprhuiz nra;tjw;fhf mjw;F Vw;Gila 
$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsjpw;F mDg;gpaik. 

 epuy; $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; fPo; xOq;F tpjp fl;likg;Gf;Fs; 
cs;slf;fg;gl;l fpuhkpa tq;fp kw;Wk; epjprhh; Nrit rk;ge;jkhf mDg;gg;gl;l 
Kiwg;ghL rk;ge;jkhf tprhuiz nra;tjw;fhf rl;lg;gphptpw;F mDg;gg;gl;lik. 

 
khfhz jpizf;fsj;jpw;F  ,t;tplak; Fwpj;J ngwg;;gl;l Kiwg;ghLfs; KiwNa 
mDg;gg;gl;l tpguq;fs; fPo;tUkhW. 

 

 khfhzk; 
mDg;gg;gl;l KiwghLfspd; 
vz;zpf;if 

01 Nky; kfhzk; 60 

02 njd; kfhzk; 23 

03 kj;jpa kfhzk; 14 

04 tl Nky; kfhzk; 19 

05 tl kj;jpa kfhzk; 12 

06 fpof;F khfhzk;  10 

07 rg;ufKt khfhzk; 05 

08 Ct khfhzk; 06 

09 tl kfhzk; 05 

 

fUj;jpl;lq;fis nrw;gLj;jy;; 

,e;j gphptpd; %yk; fPo; tUk; tplaq;fs; 

 edrf;jp ghlrhiy $l;LwT rq;f Cf;Ftpg;G Ntiyj;jpl;lk;   

edrf;jp ghlrhiy $l;LwT rq;fk; Cf;Ftpg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyj;jpl;lj;jpd; 
fPo; 2017Mk; Mz;L jpl;lkpl;L Muk;gpf;fg;gl;l  Nkw;gb Ntiyj;jpl;lj;jpd; gpujhd 
,yf;F Njrpa kl;lj;jpy; ghlrhiy $l;LwTr; rq;fq;fis cUthf;FjyhFk;. 2019 
Mk; Mz;L ,t; Ntiyj; jpl;lkhdJ  ghupa ntw;wpaile;j Ntiyj;jpl;lkhf  
jpizf;fsj;jhy; Kd;NdLf;fg;gl;bUe;jJ. ,jd;NghJ Nkw; nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; 
gpd;tUkhW mike;jpUe;jJ. 

f. ngh j rh-j ghpl;irf;F Maj;jg;gLj;jp nfhz;bUf;Fk; khzth;fspd; njspT+l;ly;  
fUj;juq;F rk;ge;jkhf  khfhz Mizahsh;fspdhy; tpLf;fg;gl;l Nfhhpf;ifia 
mLj;J Njrpa kw;Wk; f\;l epiyapy;  cs;s ghlrhiyfspd; ngah;fs; 
Njh;e;jnjLf;fg;gl;L mjw;fhf xJf;fPL nra;ag;gl;l gzj;jpd; %yk; 8 khfzj;jpy; 27 
ntw;wpfukhd fUj;juq;F elj;jg;gl;lJ. 

 kfhzk; ghlrhiyapd; ngah;  fUj;juq;Ffspd; 
vz;zpf;if  

01 

tl kfhzk;  

t- fhkpdp kfh tpj;jpahyak; 

04 
02 kz;- rpj;jptpehafh; ,e;J tpj;jpahyak; 

03 K-cilahh; fl;L kfh tpj;jpahyak; 

04 K tp];tkL kfh tpj;jpahyak; 

05 

tl kj;jpa 
ah- Adpad; tpj;jpahyak; 

 
03 

06 ngh- fphpj;jNy kj;jpa tpj;jpahyak; 

07 ngh- kpd;Ndhpah Njrpa ghlrhiy 



 

08 
Cth 

mD-Utd;ntyp kj;jpa tpj;jpahyak; 
04 

09 g-b v]; Nrdehaf;f Njrpa ghlrhiy 

10 

tak;g 
g- kapq;fd Njrpa ghlrhiy 

03 11 ,q;fujTy kfh tpj;jpahyak; 

12 Nttfk kfh tpj;jpahyak; 

13 

rg;ufKt 

epf-[ae;jp kj;jpa kfh tpj;jpahyak; 

05 

14 u- munghy kfpe;j kfh tpj;jpahyk; 

15 u-ept; futpl;l kfh tpj;jpahyak;  

16 u- xg;gehaf;f tpj;jpahfhu kfh tpj;jpahyak; 

17 f-k-t fNdnej;j kfh tpj;jpahyak; 

18 

njd; kfhzk; 

U nfl;lnfe;j mDu kfh tpj;jpahyak; 

03 19 fh- neYt Njrpa ghlrhiy  

20 
Khu nkhutf;f fPh;j;jp mNgtpf;uk Njrpa 
ghlrhiy 

21 

fpof;F 
kfhzk;  

`- `q;fkf tpIagh Njrpa ghlrhiy 

 
04 

22 kl;- fz;zd; Flh kfh tpj;jpahyak; 

23 mk;- njfpaj;jfz;ba kj;jpa kfh tpj;jpahyak; 

24 fy;-rk;khe;Jiw Njrpa ghlrhis 

25 
kj;jpa 
khfhzk; 

Kg-ney; ruj; Vf;fehaf;f gpuhj;jkpf tpj;jpahsak; 01 

 

 ghlrhiyfspy;  $l;LwT rq;fq;fis mikj;jy; 

ghlrhiy khzth;fspd; $l;LwTj;Jiwapid Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;jpid 
mbg;gilahf nfhz;L> ghlrhiy kl;lj;jpy; ned rf;jp Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; fPo; 
khzth;fs; gad;ngWk; tifapy; khdpaKiwapy; ghlrhiy cgfuzq;fis 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfTk>; ghlrhiy $l;LwT rq;fq;fs; ,jd; %yk; gaid 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfTk; ,j;jpizf;fsj;jpd; fPo; kw;Wk; khfhz jpizf;fsq;fspd; 
fPOk; $l;LwTr;rq;fq;fSf;F (Coop Shop) mr;R ,ae;jpuk; kw;Wk; nfhz;Nlhy 
,uhf;iffis nfhs;tdT nra;tjw;fhf fPo; tUk; ghlrhiyfSf;F  Kw;gzkhf 
&gh 50.000 gzk; toq;fg;gl;lJ. 

ghlrhiy  epuy; jpizf;fsj;jpd; fPo; cs;s rq;fq;fs;  

01 t-J kpd;Ndhpah Njrpa ghlrhis $l;LwT rq;fk; 

02 t-J epf;funtl;ba [ae;jp Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

03 t-J  MzkLt fd;dd;fu rf;jp ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

04 t-J tTdpah K];ypk; kfh tpj;jpahya ghlrhiy $l;LwTr;rq;fk; 

05 t-J Ntaq;nfhl gz;lhuehaf;f  kj;jpa ghlrhiy $l;LiwT rq;fk; 

06 t-J N`hud uh[fpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

07 t-J Gj;jsk; Mde;j ned cjhd ghlrhiy  $l;LwT rq;fk; 

08 t-J u[ul;l gy;fiyfof ghlrhiy $;L;LwT rq;fk; 

 
Nky; kfhz jpizf;fsj;jpd; fPo; mike;Js;s rq;fq;fs; 

01 kl- tpd;rd;l; cah; kfsPh; tpj;jpahya ghlrhiy rq;fk; 

02 jp-K my; `pjha kfh tpj;jpahya ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

03 mk;-nj-njfpaj;jfz;ba Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 

04 f. kfKy; ngzfs; ghlrhiy $l;LwT ghlrhiy 
tlNky; khfhz jpizf;fsj;jpd; fPo;  cs;s rq;fq;fs; 

01 guf`njdpa  Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk; 



 

tl kfhz jpizf;fsjpw;F fPo; cs;s ghlrhiy 

01 fy- my; Mf;rh Njrpa ghlrhiy $l;LwT rq;fk;  

 
 iuaWf;fg;gl;l  ,yq;if $l;LwT ifj;njhopy;  kfh rk;Nksdj;jpd; 

mgptpUj;jp eltbf;if 

Jk;G ehu; cw;gj;jp nra;fpd;w gpuptpy; $iuapid  jpUj;jpaikj;J mij GJg;gpj;Jf; 
nfhs;tjw;f;Fk; bNfhbNlw;ll;   tif ehu; cw;gj;jpf; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; epjp cjtp 
toq;fpajd; %yk; $l;LwT r%fj;jpid tYg;gLj;Jtjw;Fk; cr;rg;gaid 
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; ,e;j tUlk; ,j;jpizf;fskhdJ  jdJ gq;fspg;ig 
toq;fpapUe;jJ. 

,e;j Njrpa hPjpahd cw;gj;jpJiwf;fhf  bNfhbNlw;l; tif ,ae;jpuk; 
nghUj;Jtjw;F &gh 1>692>427.00 fhd epjpapid toq;Ftjd; %yk; ,e;j 
Fiwghl;bid Nghf;f Jk;G  cw;gj;jp gphpT $iu jpUj;jpaikf;Fk; gzpf;F &gh 
1>500.00.00 epjp ngw;Wf;nfhLf;fg;gl;lJ. 

 
 Nfhg;rpl;bfs; 100 [ mgptpUj;jp  nra;jy; 

jpwe;j nghUshjhu nfhs;if vkJ ehl;by; nry;thf;F nrYj;jpaijaLj;J gy;NtW 
tifahd nghUshjhu Kiwikf;F Kfk; nfhLf;f Ntz;ba Njit Vw;gl;lJ 
mj;NjhL Njrpa $l;LwTj;Jiw gphptpw;F jw;nghOJs;s re;ij tha;Gf;F Vw;w 
tifapy; Efh;Nthh; gq;Nfw;gjw;fhd eltbf;;if vLf;fg;gl;lJ. 
ehlshtpa uPjpapy; jw;nghOJ fhzg;gLfpd;w  $l;LwT etPdkakhf;fg;gl;l 
re;ijnjhFjp tiyaikg;ig; fle;j ,uz;L tUl fhy vy;iyapy; 
etPdkakhf;fg;gl;L ed;ik ngUk; Nehf;fpy; mjid fz;fhdpf;fg;gl;L ,e;j etPd 
rpwg;G re;ijapd; tiyaikg;gpid tYT+l;Ltjw;F vkJ jpizf;fsk; gy 
Kiwfis if nfhz;lJ.   

khfhz rigfs; Clhf $l;LwT Jiwapid xd;wpidg;gjd; Clf xd;wpide;j 
$l;LwT re;ij tiyaikg;gpid mgptpUj;jp nra;a vq;fs; jpizf;fsj;jpd; %yk; 
eilKiwg;gLj;jTk;  tpNrl Njh;r;rp ngw;w mq;fj;jth;fis tiuaWf;fg;gl;l 
Kfhikj;Jt njhopy; Kaw;rpahsh;fspd; tpNrl jpwikfis Kd;Ndw;Wtjw;Fk; 
njhopEl;g MNyhrid $l;LwT rk;Nksdk; r% 56 ,yf;fj;jpd; fPo; 
cUthf;fg;gl;lJ. 

me;j rq;fj;jpd; %yk; Njrpa kl;lj;jpy; chpa  milT kl;lj;jpid miltjw;fhf 
xd;wpide;J $l;LwT etPd  rpwg;G re;ij tiyaikg;gpid tpj;jpahrkhd Kiwapd; 
thapyhf Efh;NthUf;F vLj;J nry;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

mjd;gb 2019k; Mz;L fhyj;jpDs; etPdkakhf;fg;gl;l $l;LwT rpwg;G re;ijapd; 
vz;zpf;if 36 MFk;. 

$l;LwT etPd re;ij tiyaikg;gpy; eilngw;w rpy tpNrl epfo;Tfs; fPo;tUkhW;- 

 Njrpa $l;LwT tpahghujpw;F nrhe;jkhd milahsj;jpid  ghtpj;jy;. 
 gRik epw fUg;nghUspd; midj;J jpl;lq;fisAk; jahhpj;jy;. 
 cj;jpNahfj;jh; mlq;fpAs;s  Copah; FOtpd; Nritfis mgptpUj;jp nra;jy;. 
 nghUl;fs; nghjpaply; Kiwikapid Rfhjhu Kiwg;gb Nkw;nfhs;sy;. 
 
 
 
 



 

 97MtJ  ru;tNjr $l;LwTj; jpdf;  nfhz;lhl;lq;fs; 

97 tJ ru;tNjr $l;LwT jpdj;ij 2019 Mk; Mz;L ,yq;if KOtJk;  cs;s 
$l;Lwthsu;fis xd;wpidj;J kpfTk;  czu;r;rp G+u;tkhfTk; kpFe;j Mu;tj;JlDk; 
nfhz;lhbapUe;jdu;. $l;LwT Jiwrhu; tpahghu eltbf;iffspy; <Lgl;l 
$l;Lwthsh;fs; gq;F gw;wpapUe;jdh;. 97MtJ $l;LwT jpd epfo;Tfs; khj;jiw 
khtl;lj;jpy; cs;s rdj; [a#hpa  tpisahl;luq;fj;jpy; nfsut gpujk ke;jhp 
uzpy; tpf;fukrpq;f   mtu;fspd; jiyikapy;  kpfTk; tpkh;irahf 
eilngw;wpUe;jJ. ,jd; NghJ $l;LwTj;jpd epfo;TfSf;fhd rfytpjkhd 
xUq;fpizg;G nraw;ghLfSk;  $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; fz;fhzpg;G 
kw;Wk; mDruidapy; eilngw;wpUe;jJ. 

 V- Enterprise Srilanka  fz;fhl;rp re;ij 

Vd;ugpiwr]; rpwpyq;fh tprd; 2025 fz;fhl;rp ,t;tUlk; 02 eilngw;wJ.  Mf];l; 
khjk; 23, njhlf;fk; 27  jpdq;fspy;; mDuhjGuj;jpYk; nrk;lk;gh; khjk; 07k; jpfjp 
njhlf;fk; 10 k; jpfjp tiu aho;ghzj;jpYk; nghJikaq;fshf nfhz;L 
,f;fz;fhl;rp eilngw;wJ. ,q;F rfy mikr;rpw;;Fk;  fhl;rpg; gFjp filfs; 
xJf;fg;gl;bUe;jJld;  ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf  mikr;rpd; fPo; cs;s 
,j;jpizf;fsj;jpdhYk; fhl;rpg; gFjp xd;W epu;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.  mf; 
fhl;rpg;gFjpf;F  ghlrhiy  khztu;fs;  cl;gl ngUkhsthdtu;fs;  $l;LwTJiw 
njhlu;ghf mwpe;J nfhs;Sk;  Nehf;Fld; tUif je;jpUe;jhu;fs;  

 

jfty; njhopy; El;g gpupT  

,yq;ifapd; nghUshjhuj;jpy; jhf;fk; nrYj;jp tUk; mur n;jhopy; 
Kaw;rpahz;ikia jdpahu; njhopy; Kaw;rpahz;ikAld;  Nghl;bapl $ba  
Kaw;rpahz;ikahf  $l;LwT Kaw;rpahz;ik fle;j EhW tUlq;fSf;F $Ljyhf 
,yq;ifapy; njhopw;gl;L tUfpd;wJ. vdpDk; jw;Nghija $l;LwTj;Jiw njhlu;ghd 
tu;j;jf kw;Wk; tu;j;jf my;yhj jfty;fs; jpUj;jkhfTk; tpiuthfTk; nghw;Wf; 
nfhs;tjpy; cs;s ,lu;ghLfs; fhuzkhf ehl;bd; nghUshjhuk; njhlu;ghd 
jPu;khdq;fs; Nkw; nfhs;Sk; NghJ $l;LwTj;JiwahdJ cs;thq;fg;gLtjpy;iy. 
,f;Fiwghl;il milahsk; fz;l  $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fskhdJ  
RaKfhikj;Jtk; nra;a $ba jfty; njhFjpapd;  fPo; nraw;gl  Muk;gpj;j gpd;du;>  
$l;LwTj;Jiwapd; ,j;jfty; njhFjpapid gad;gLj;jpf; nfhs;tjd; Clhf  Kd;du;  
Fwpg;gpl;l FiwghLfis jtpu;j;Jf; nfhs;s $bajhf ,Ug;gJld; tpidj;jpwDila 
$l;LwTj;Jiwia  cUthf;Fk;  Fwpf;NfhSld; jfty; njhopy; El;gg; gpupT xd;iw  
2017 Mk; Mz;L $l;LwT mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpy; Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. 

 Kfhikj;Jtk; rk;ge;jkhd jfty; juTfis jahhpj;jy; Ntiyj;jpl;lj;ij (Info-

Coop fUj;jpl;lk;) eilKiwg;gLj;jy;. 
I. Info-Coop fUj;jpl;lk; rk;ge;jkhd topfhl;ly; fUj;jpl;l nraw;FO (Project 

Steering Committee - PSC) $l;lj;jpid epfo;j;jp fUj;jpl;lk; njhlu;ghf 
fye;JiuahLjy. 

II. Info-Coop fUj;jpl;lj;Jld; njhlh;Ggl;l njhopEl;g  kpsha;T FOtpid 
cUthf;fy;. 

III. Infor-Coop fUj;jpl;l njhopEl;g kpsha;T FOtpid cUthf;Ftjd; %yk ; 
(Technical Evaluation Committee - TEC) FOtpid cUthf;fYk; mf;$l;lj;jpy; 
fye;Jiwahlg;gl;l tpaq;fis eilKiwg;gLj;jYk;. 



 

IV. Info-Coop fUj;jpl;lj;Jld; njhlu;ghd FOtpd; jfty;fspd; mbg;gilapy; 
MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;Fld; fsdp gyfiyf;fofj;jpw;;F 
Ntd;LNfhs; Kd;nkhoptpid mDg;gpitj;jy;. Request for Proposal (RFP) 

V. njhopEl;g kpsha;T FOTld; rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fs; (Bidding Documents) 
 Request for Proposal(REP) 

 Expression of Intrest (EOI) 

 EOI information Form 

 EOI Evalution  Criteria 

 Procurement Plan 

 Procurement Action Plan 
VI. ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf ePz;lfhy ,lk;ngah;e;j egh;fspd; kPs;FbNaw;wk; 

$l;LwT mgptpUj;jp njhopy; gapw;r;rp kw;Wk; jpwd;tpUj;jp mikr;rpd; Nfs;tp 
mwptpj;jy; %ykhf Info-Coop fUj;jpl;lj;jpd; Nfs;tp mwptpj;jy; eltbf;iff;F 
mq;fpfhuj;jpid ngw;Wf;nfhz;lik. 

VII. Info-Coop fUj;jpl;lj;Jld; rk;ge;jg;gl;l mq;fj;jth;fspd; nfhLg;gdT 
rk;ge;jkhf Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpw;F fbjk; mDg;gpitj;jy;. 

VIII. Nfs;tp mwptpj;jy;  khjphp tpz;zg;ggbtj;j;pid epiwT nra;ag;gl;lik. 
IX. Info-Coop fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j nrytpd; mDkjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

xJf;fPl;L jpizf;fsj;jpw;F fbjk; mDg;gpaik. 
 jpizf;fsj;jpd; ntg;jsj;jpidAk; (Webside) kw;Wk; r%f tiyj;jsj;jpidAk; 

(Social Media)  Kfhikj;Jtk; nra;ag;gl;L ,w;iwg;gLj;jpaik. 
I. jpizf;fsj;jpd; ntg;jsk; News, Gallery, Banner & Contents Nghd;wtw;iw 

,w;iwg;gLj;jpaik 
II. Web Server Kfhikj;Jtk; nra;ag;gl;lik 

III. jpizf;fsj;jpd; r%f tiyjsj;jpd; fzf;Ffis  Kfhikj;Jtk; 
nra;ag;gl;lik. 

 LGN ,izg;G trjpapid jpizf;fsj;jpd; midj;J cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; 
toq;fpaik 

 Internal Memo Mangement Software System  cUthf;fpaik. 
 tbtikg;G eph;khdpf;fg;gl;lik. 

I. 97 tJ rh;tNjr $l;LwT jpdj;jpidnahl;b rfytpjkhd tbtikg;GfisAk; 
cUthf;fpaik. 

II. jpizf;fsj;jpd; mj;jpatrpa tbtikg;Gf;fis tbtikj;jik. 
 jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfj;jh;fSf;F mYtyf ,-nkapy; Kfthp 

cUthf;fpaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

03k; mj;jpahak; - 2019  brk;gh; 31y; Kbtile;j Mz;bw;fhd  epjpr; 
nrayhw;Wiff; $w;W 

3.1 epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W 

2019  brk;gh; 31y; Kbtile;j Mz;bw;fhd  epjpr; 
nrayhw;Wiff; $w;W  

ACA-F  

ghjPl;L 2019  Fwpg;G 
cz;ik epiy  

2019  2018 
       

- tUkhdk; ngWiffs;  -  -  

- tUkhd thp 1 -  - 

ACA-1 

- 
cs;Sh; nghUlfs; kw;Wk; Nritfs; 
kPjhd thp 

2   - 

- rh;tNjr th;j;jfk; kPjhd thp 3 -  - 

- 
thp ,y;yhj tukhdq;fSk; 
VidaitAk; 

4 -  - 

- nkhj;j tUkhdk; ngWiffs; (m)  -  -  

- tUkhdk; ,y;yhj ngWiffs;  -  -  

- jpiwNrwp Kw;gzk;  208,725,150  1,829,283,240 ACA-3 

ACA-4 

ACA - (  

5/5(A)/5(B 

- ttg;G   138,476  49,797 

- Kw;gz fzf;F  5,001,831  5,557,880 

- Vida ngWifs;  6,224,141  2,799,937 

- 
nkhj;j tUkhdk; my;yhj 
ngWiffs; (M) 

 220,089,598  1,837,690,854  

- 
nkhj;j tUkhd ngWiffs; kw;Wk; 
tUkhd  my;yhj ngWiffs; (v) =
)m)-)M) 

 220,089,598  1,837,690,854  

 fop   : nrytPdk;      

76,300,000 kPz;L vOk; nryTfs;  -  - 

 ACA-2(ii) 

58,500,000 
rk;gsk; $yp NtW Copah; 
mD$yq;fs; 

5 57,965,327   53,876,203 

16,676,000 Vida nghUl;fs; Nritfs; 6 16,575,416   15,557,782 

1,124,000 
khdpaq;fs; nfhilfs; kw;Wk; 
khw;wy;fs; 

7 1,117,076   1,076,970 

- tl;b nfhLg;gdTfs; 8 -  - 

- NtW kPz;lOk; nryTfs; 9 -  - 

76,300,000 nkhj;j kPz;nlOk; nryTfs; (V)  75,657,819   70,510,955  

34,000,000 %yjd nryTfs;      

900,000 
%yjd nrhj;Jf;fspd; Gzuikg;Gk; 
Nkk;gLj;jYk; 

10 828,655   589,809 

ACA-2(ii) 

1,200,000 %yjdr; nrhj;Jfspd; nfhs;tdT 11 1,014,769   311,318 

31,500,000 %yjd khw;wy;fs; 12 21,070,921   13,455,767 

- epjpr; nrhj;Jf;fs; nfhs;tdT 13              -                  -    

400,000 kdpj ts mgptpUj;jp 14 397,035   525,884 

- Vida %yjdr; nryT 15 -  - 

34,000,000 nkhj;j %yjd nryT (c)  23,311,380   14,882,778  

 gpujhd NgNul;L nrytPdk; (C)  5,724,902   6,475,071 ACA-4 

ACA-

5/5(A)/5(B) 
 Kw;gzf; nfhLg;gdTfs;  134,620   165,057 

 Kw;gzf; nfhLg;gdTfs;  5,590,282   6,310,014 

 nkhj;j nryTfs;   104,694,101   91,868,804  
         

- 
2020 brk;gh; 31jpdj;jpy; 
cs;sthwhd gzp Kw;gz kPjp 

 115,395,497   1,745,822,050  

 



 

3.2 jp $w;W ntspaPL 

2019brk;gh; 31  jpdj;jpy; cs;sthwhd 
 epjp epiyik $w;W 

ACA-P 

 

 Fwpg;G 

cz;ik epiy 
2019 2018 

&gh. &gh. 
    

epjp nrhj;Jfs mw;wJ     

Mjdk; nghwpj;njhFjp kw;Wk;  
cgfuzk; 

ACA-F  54,329,799.00  19,230,710.00 

    

epjp nrhj;J    

Kw;gz fzf;Ffs; ACA-5/5(A(  16,147,573.00  15,559,122.00 

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhdit ACA-3  -     -    

    

KO nrhj;J   70,477,372.00  34,789,832.00 
    

Njwpa nrhj;Jf;fs;/ gq;Ffs;    

Njwpa ngWkjp    13,182,668.00  12,588,816.00 

Mjdk; nghwpj; njhFjp kw;Wk; 
cgfuz xJf;fk; 

  54,329,799.00  19,230,710.00 

thlif kw;Wk; gzp Kw;gz 
xJf;fk; 

ACA-5 (B(   

eilKiw nghWg;Gf;fs;    

itg;Gf fzf;Ffs; ACA-4  2,907,500.00  2,970,306.00 

Gzp Kw;gz kPjp ACA-3  57,405.00  - 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs;   70,477,372.00  34,789,832.00 
    

 

,e;j epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpf;Fk; NghJ nghJthf Vw;Wf; nfhs;sg;l;l fzf;fPl;L 
nfhs;iffSf;F ,zq;fpajhf Nkw;nfhs;sg;gl;l mNj Ntisapy; ,q;F epjpf;; 
$w;Wf;fspd; Fwpg;Gf;fspd; %yk; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sthW kpfTk; nghUj;jkhd 
fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd mjdhy; NkNyAs;s ,Wjpf; 
fzf;Ffspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiffs;. mJ njhlh;ghd fzf;Ff; Fwpg;Gf;fs; 
kw;Wk; Vida fzf;Fj; jfty;fs; jpiwNrhpg; Gj;jfq;fSld; rPuhf;fk; 
nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gijAk; mit me;jj; njhiffSld; cld;gLfpd;wJ 
vd;gijAk; ,j;jhy; rhd;Wg;gLj;JfpNwhk;. 

 

 

......................................... 
gpujhd  fzf;fPl;L 
cj;jpNahfj;jh; 
ngah; : Nf.B v];. Uthd;re;jpu 
gjtp : nrayhsh; $l;LwT 
Nrit re;ijg;gLj;jy; 
mgptpUj;jp Efh;Nthh; 
ghJfhg;G ,uhIq;f mikr;R 
jpdk; : 

......................................... 
fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jh; 
ngah; :Rtpd;e;j rpq;fg;Gyp 
gjtp : $l;LwT mgptpUj;jp 
Mizahsh; kw;Wk;  
rq;fq;fspd; gjpthsh;  
jpfjp :   

......................................... 
gpujhd epjp cj;jpNahfj;jh;/ 
gpujhd fzf;fhsh;/ 
gzpg;ghsh; (epjp)/ Mizahsh; 
(epjp) 
ngah; :  b.vk;.b. vr; ruj;re;jpu 
jpdk; :   



 

3.3  epjp epiyik $w;W 

2020  brk;gh; 31 jpdj;py; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp epiyik  

$w;W. 
ACA-C 

 

 

2019 2018 

&gh. &gh. 
njhopw;ghl;L nraw;ghLfSf;fhd fhRg;gha;ry;   

nkhj;j thp ngWiffs;  -     -    

fl;lzq;fs;>jz;lg;gzk; jz;lidfs; kw;Wk; cj;juTg; 
gj;jpuq;fs; 

 -     -    

,yhgk;  -     -    

tUkhdk; ,y;yhj ngWiffs;  3,949,287  1,832,083,177 

NtW jpizf;fsq;fs; mikr;rpd; %yk; Nrfhpf;fg;gl;l 
tUkhdk; 

 -     -    

Kw;gz ngWiffs;  208,725,150  - 

nraw;ghLfspy; ,Ue;J cUthf;fg;gl;l nkhj;j fhR )m(  212,674,437  - 
   

fop:  gfph;jspf;fgl;l fhR   

MSf;Fhpa  Ntjdq;fs; kw;Wk; njhopw;ghl;Lf; 
nfhLg;gdTfs;  
khdpaq;fSk; khw;Wf; nfhLg;gdTfs; 

 71,017,006  84,561,323 

  23,311,380  - 

Vida nrytpdj; jiyg;Gf;fSf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
nryT 

 115,142,640  1,745,477,389 

jpiwNrwpf;Fj; jPh;f;fgl;l gzpKw;gzk;  -     -    

njhopw;ghLfSf;F gfph;e;jspf;fg;l;l nkhj;j fhR) M(  209,471,026  - 
   

   

njhopw;ghl;L nraw;ghLfSf;fhd Njwpa fhRg;gha;ry; )V 

(=)m(-)M( 
 3,203,411  - 

   

KjyPl;L nraw;ghLfspw;fhd fhRg;gha;ry;   

tl;b  -     -    

gq;F ,yhgk;  -     -    

ngsjpf nrhj;Jf;fspd; tpw;gid  -     -    

toq;fg;gl;l fld; kPjhd mwtPLfs;  -     -    

Kw;gzq;fs; mwtplg;gl;lik  1,194,078  4,460,374 

KjyPl;L eltbf;ifapypUe;J cUthf;fg;gl;l nkh )V(  1,194,078  4,460,374 
   

fop : gfph;jspf;fgl;l fhR   

ngsjpf nrhj;Jf;fspd; eph;khdpg;G kw;Wk; Vida 
KjyPLfspd; nfhs;tdT 

 -     -    

  4,310,790  - 

KjyPL nraw;ghLfSf;F toq;fg;gl;l nkhj;j fhR )c(  4,310,790  - 
   

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jjhd Njwpa fhRg;gha;r;ry;  ) 

C(=)v(-)c( 
 (3,116,712) 4,460,374 

njhopw;ghLfs; kw;Wk; KjyPl;L nraw;ghLfSf;fhd Njwpa 
fhRg;gha;r;ry; )v(=),( + )C( 

 86,699  4,460,374 

   

   

 Epjpr; nraw;ghLfSf;fhd fhRg;gha;ry;   

cs;Sh; fld;  -     -    

ntspehl;L fld;  -     -    

ed;nfhilfs;  -     -    

fpilf;fngw;w itg;Gf;fs;  105,326  78,195 

epjp eltbf;ifapypUe;J cUthf;fg;gl;l nkhj;j fhR )V(  105,326  78,195 
   



 

fop : gfph;jspf;fg;gl;l fhR   

cs;Sh; fld;fs; kPsf;nfhLg;gdT  -     -    

ntspehl;L fld;fs; kPs; nfhLg;gdT  -     -    

itg;Gf;fspd; nfhLg;gdT  134,620  - 

   

Njrpa nraw;ghLfSf;F  gfph;jspf;fgl;l nkhj;j fhR )V(  134,620  - 
   

epjp nraw;ghLfspypUe;jjhd  Njwpa fhRg;gha;ry;  

)V(=)C(-)V( 
 (29,294) 78,195 

   

Fhrpy; Vw;gl;l Njwpa mirT   )X( =  )c( -)V(  115,993  - 

Idthhp 01k;1 jpdj;jpy; cs;sthwhd fhR kPjp  -     -    

brk;gh;31Kbtile;j jpdj;jpy; cs;sthwhd kPjP  57,405  - 
   

 

 

 

 



 

3.4 mwpf;ifaply; mbg;gil 

1) mwpf;ifap;ly; fhyg;gFjp 

,e;j epjpf;$w;Wf;fhd fhyg;gFjp 2019 Idthp 1k; jpfjp njlf;fk; 31k;jpfjp brk;gh; 
fhyg;gFjpahFk; 

2) mstPl;Lf;fhd mbg;gil 

epjpf; $w;whdJ tuyhw;Wf; fpua mbg;gilapy; jhahhpf;fg;gl;l mNj Ntisapy; xU 
rpy nrhj;Jf;fspd; tuyhw;Wf; fpuak; kPs;gjpg;gPL nra;ag;gl;l ngWkjpf;F 
Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sJ NtW tpjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;by;yhJ NghJ fzf;F jhahpg;G 
eltbf;iffs; Nkk;gLj;jg;gl;l fhR mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

epjpf;$w;Wf;fypYs;s ,yf;fq;fs; ,yq;if &ghtpy; fpl;ba &ghtpw;F jahhpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

3) tUkhdj;ij milahsq; fhZjy; 

ehzakhw;W kw;Wk; ehzakhw;W my;yhj tUkhdq;fs; mit fpilf;f$ba 
fhyg;gFjpia ftdjpw; nfhs;shJ fhR fpilf;f$a fhyg;gFjpf;Fs; tUkhdkhf 
milahsk; fhzg;gLfpd;wJ. 

4) nrhj;J ,ae;jpu kw;Wk; cgfhuzk; Mfpatw;wpd; mq;fpfhuk; kw;wk; mstPL 

nrhj;Jf;fs; ek;gj;jFe;j mbg;gilapy; mstplg;gLfpd;wjh kw;Wk; epWtdj;jpd; 
nrhj;Jf;fs; vjph;fhy nghUshjhu eyd;fSld; njhlh;Gilajhf ,Uf;fpd;wjh 
vd;gjw;fhd epfo;jftpd; mbg;gilapNy nrhj;J ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 
mq;fpfhpf;fg;gLfpd;wd. 

fpuaKiw nghUj;jkpy;yhj re;jh;gj;jpNy nrhj;J ,aw;jpu kw;Wk; cgfuzq;fs; 
fpuak; kw;Wk; kWkjpg;gPl;L Kiwapy; mstPL nra;ag;gLfpd;wJ. 

5) nrhj;J ,ae;jpu kw;Wk; cgfuzq;fspd; xJf;fk; 

,e;j kPs;kjpg;G xJf;fPl;L fzf;fhdJ nrhj;J ,aq;jpuk; kw;Wk; cgfua fzf;fpd; 
njhlh;Ggl;ljhFk; 

6) fhR kw;Wk; fhRf;F rk khdit 

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhdit 2019 brk;gh; 31 ,y; cs;s cs;ehl;L 
ehzaj;jhs;fs; kw;Wk; ehzaq;fs; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 epjp Nrfhp;j;jy; rk;ge;jkhd nrayhw;Wif 
&gh. 

tUkhd 
top 

tUkhdj;pd; 
tpguk; 

tUkhd kjpg;gPL  Nrh;f;fgl;l tUkhdk; 

nkhj;j 
kjpg;gPL 

Kbtile;e 
kjPg;gPL msT )&.( 

,Wjp 
tUkhdk;kjpg;gPl;bd; 

rjtPjk;  

- - - - - - 

 

3.6  xJf;fg;gl;l ghjPl;bd; cgNahfg;gLj;jg;gl;l nrayhw;Wif 
&gh. 

ghjPl;bd; 
tif 

xJf;fg;gl;l ghjPL 
cz;ikahd 

nryT 

cgNahfg;gLj;jg;gl;l 
ghjPL,Kbtile;j 

NghJ ,Wjp ghjPl;lbd 
rjtPjk; %  

nkhj;j 
xJf;fPL 

,Wjp xJf;fPL 

kPz;nlOk; 75,000,000.00 76,300,000.00 75,657,818.97 99.15% 

%yjdk; 34,000,000.00 34,000,000.00 23,311,379.57 68.56% 

 

3.7 epjp gpukhdk; 208 gb NtW mikr;rpw;F /jpizf;fsj;jpw;F/ khtl;l 
nrayhsh; mYtyfk;/kfhzrig f;F xJf;fPL nra;ag;gl;l ghjPL 

&gh. 

,y 

xJf;fPL 
nra;ag;gl;lm

ikr;R/ 
jpizf;fsk; 

xJf;fPl;bd; 
Nehf;fk; 

xJf;fPL 

cz;i
k 

tpfpjk; 

cgNahfg;gLj;j 
xJf;fPL 

toq;fg;gl;l 
,Wjp  

xJf;fPl;bd; 
rjtPjk;  

nkhj;j 
xJf;fPL 

,Wjp 
xJf;fPL 

- - - - - - - 

 

3.8  epjpaw;w NtW nrhj;Jf;fis mwpf;ifaply; nrayhw;Wif 
     &gh. 

nrhj;J
f;fspd;
top 

tpguk; 

2020.12.31 
jpdj;jpy; 
nghUl;fs; 
rk;ge;jkhd 
mwpf;ifap
d; gb kPjP 

2020.12.31 
jpdj;jpy; 
epjp 

epiyik 
mwpf;ifap
d; gb kPjP 

Vjphfhyj;p
y;fzf;fPl;
Lf;fhd 
jPhkhdk; 

Kd;Ndw;wj; 
jpid 
rjtP 
jj;j;py; 

rkh;gpj;jy; 

9151 fl;blk; kw;Wk; fl;likg;G - - - - 

9152 nghwpj;njhFjp 54,329,799 54,329,799   

9153 fhzp - - - - 

9154 fhz Kbahj nrhj;J - - - - 

9155 
tpQ;QhdG+h;tkh 
d nrhj;J 

- - - - 

9160 
eilngWk;  
Ntiyj;jpl;lk; - - - - 

9180 thp toq;fg;gLk; nrhj;J  - - - - 

 



 

3.9 fzf;fhsh; ehafj;jpd; mwpf;if 

$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; rq;fq;fspd; gjpthsh;> 
$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsk; 
 
2018 k; Mz;L 19k; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;pd; 11(1) cWg;Ghpikapd; gpufhuk; 
$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;pd; 2019 brk;gh; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp $w;W 
rk;ge;jkhd fzf;fhsh; ehafj;jpd; mwpf;if 

1. epjpf; $w;W 
--------------------------------- 

1.1 jFjpngw;w fUj;Jf;fs;  
------------------------------------------------------- 

$l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fs 2019 brk;gh; 31 k; jpfjp cs;sthwhd epjp epiyik 
$w;W kw;Wk;  md;iwajpdk; Kbtile;j  2019  brk;gh; 31  tUlj;jpw;fhd  epjp 
$w;W  2018k; Mz;L 19 k; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;pd; tpjpKiwfSld; 
$wg;gl;l ,yq;if [dehaf Nrhryp] Fbaurpd; murpay;; mikg;gpd; 154(1) 
cWg;Ghpikapy; cs;slf;fg;gl;l tpjpKiwfspd;gb  vd;Dila fl;lisapd; fPo; ,J 
mJ fzf;fha;T nra;ag;gl;lJ. 2018 Mz;L  19k; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T 
rl;lj;jpd; 11(1) gphptpd;gb $l;LwT jpizf;fsj;pw;F rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ vd;Wk; ,e;j 
epjp  $w;W rk;ge;jkhf vdJ fUj;Jfs; kw;Wk; fz;fhdpg;Gf;fs; ,e;j mwpf;ifapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ ,yq;if rdehaf Fbaurpd; murpay; mikg;gpd; 154(6) 
cWg;Ghpikapd; $wg;gl;lthWk; 2018 Mz;L 19k; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 
10 gphptpy; $wgl;lthW fzf;fha;thsh;  vjph;fhyj;jpy; ghuSkd;wj;jpy; 
rkh;gpf;fg;gLk;. 

,e;j mwpf;ifapy; 1.6 ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l  tplaq;fis jtpu 2019 brk;gh; 3k; 
jpfjp 271/2019 Rw;W epWgj;jpd; tpjpKiwfspd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;lJk; me;j epjp 
$w;wpd;  2019k; Mz;L 31k;  jpdj;py; jpizf;fsj;jpd;  epjp$w;Wfspd; epyik kw;Wk; 
me;j jpdj;jpy; Kbtile;j  tUlk; rk;ge;jkhf nrayhw;W kw;Wk; epjp cs;tUjy; 
Kiwik Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;F Kiwapy; cz;ikahdJ vd mwptpf;fpd;Nwd;. 

1.2 jFjp thae;j fUj;;Jiu njhlh;gpyhd mbg;gil 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,yq;if  fzf;fha;T epakq;fSf;F ,zq;f (,.f.ep) vd; %yk; fzf;fha;T 
,lk;ngw;Ws;sJ fzf;fha;T epakdq;fspd; gb vdJ  nghWg;G kw;Wk; fzf;fha;tpd; 
nghWg;G NkYk; tphpthf;fg;gl;Ls;sJ. vd; %yk; Gydha;T nra;ag;gl;l jFjptha;e;j 
fUj;Jiuapd; %yk; chpa mbj;jsnkhd;iw toq;Ftjw;F vd;dhy; ngw;g;gl;l 
fzf;fha;T rhl;rpfs; NghJkhdjhfcs;snjd ehd; ek;Gfpd;Nwd;. 

1.3  epjp $w;W rk;ge;jkhf gpujhd fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jhpd nghUg;G 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fz;fPl;L mbg;gilapd; kw;Wk; 2019k; Mz;L 3k; jpfjp 
,yf;fk; ,yf;fk; 271/2019 19k; ,yf;f fzf;fha;T Rw;W epWgj;jpd; tpjp Kiwfspd; 
gpufhuk; jahhpf;fg;gl;l Nkhrb kw;Wk; vt;tpj gpioahdKiwapYk; jahhpf;fhky; epjp 
$w;;W chpa Kiwapy; jahhpg;gjw;fhf cs;sf eph;thf fz;f;fPl;L cj;;jpNahfj;jh; 
nghWg;G tha;e;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 2018 Mz;L 19 k; ,yf;f Njrpa 
fzf;fha;T rl;lk; 16(1) gphptpd; gpufhuk; jpizf;fsj;jpd; elg;ghz;bw;fhf epjp$w;W 



 

jhahpj;jYf;fhf ,af;fg;ghl;bYs;s tUkhdk; nryT nrhj;Jf;fs; nghWg;Gf;fs; 
chpa Gj;jfq;fspy; Ngzg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Njrpa fzf;fPl;L rl;lj;jpd; 38(1)M cg gphptpd; gb jpizf;fsj;pd; epjp eph;thf 
rk;ge;jkhd  jpwd;kpf;f cs;sf eph;thf juTfis jahhpj;J 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf fz;f;fPl;L cj;jpNahfj;jh; cWjpg;gLj;jy; Ntz;LtNjhL 
juTfspd; Kd;Ndw;wk;  rk;ge;jkhf fhyj;jpw;F fhyk; Njitahd khw;wq;fis 
vLj;jy; Ntz;Lk;. 

1.4 epjp  $w;W fzf;fha;T rk;ge;jkhf fzf;F ghpNrhjfhpd; nghWg;G 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Xl;Lnkhj;jkhf epjprhh; $w;Wf;fs; Coy; kw;Wk; jtWjy; fhuzkhf Vw;gLk; jtwhf 
jahhpf;fg;l;l $w;wpid jahhpj;J epahaj;jpid NkYk; toq;Ftjw;fhfTk; mj;NjhL 
vdJ fUj;Jiuapid cs;slf;fpajhd fzf;fha;thshpd; mwpf;ifapid tpLtpj;jy; 
Nghd;wit vdJ Kf;fpa Nehf;fkhFk;. epahaj;jpid cWjpg;gLj;jy; cah;kl;lj;jpd; 
cWjpghL vdpDk;  ,yq;if fzf;fha;tpd; epakdq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;tpid 
Kd;ndLf;Fk; NghJ mJ ve;NeuKk; fzprkhd  msT jtwhd $w;Wf;fis 
ntspnfhzug;gLk;. vd;gJ rhj;jpag;glhj xd;whFk;. Coy; kw;Wk; jtWfs; 
jdpahfNth my;yJ  FOthfNth jhf;fjpid Vw;glj;j KbAk;.,e;epjpf;$w;wpid 
mbg;gilahf nfhz;L gad;ghl;lhshpdhy; vLf;fggLk:; nghUshjhuj; jPh;khdq;fspd; 
kPJ jhf;fj;jpid tpistpf;f KbAk; vd vjph;ghh;f;fgLfpd;wJ. 

,yq;if fzf;fha;T epakq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;tpd; gFjpnahd;whf vd; 
Ma;tpd; %ykhf njhopy; eLth; kw;Wk; njhopy; mikg;Gf;fSld; eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ NkYk;. 

ntspg;gLj;jg;gl;l fzf;ha;T mgpg;gpuhajpw;F mbj;jsj;jpid toq;Fk; NghJ Coy; 
kw;Wk; jtwpd; fhuzkhf epjpf; $w;Wf;fspy;  Vw;gl;$ba jtwhd $w;wpy; ftdj;ij 
nrYj;jp kjpg;gPL nra;j Ntisapy; cah; fzf;fha;T Kiwik jpl;lkplg;gl;L 
nraaw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. $w;wpdhy; Vw;gLk;  tpisTfSf;F Nkyjpfkhf 
Coy;fspdhy; ,lk;ngWk; jhf;fk; mjpfkhdJ. mj;NjhL jtW Vl;bid jahhp;j;jy; 
jpl;lkpl;L iftpLj;jy; my;yJ cs;sff; fl;Lg;ghLfis iftpLjy;  jtW ,lk; 
ngWtjw;F fhuzkhf mikAk;. 

 cs;sf fl;Lg;ghl;bd; tpidj;jpwd; njhlh;gpy; fUj;Jiuapid 
ntspg;gLj;Jtjw;F Kbahky; fhzg;gl;lhYk; jUzj;jpw;F cfe;j 
fzf;fha;tpid jpl;lkplg;gLtjw;F cs;sf fl;Lg;gghL njhlh;gpyhd 
Ghpe;Jzh;tpid ngwg;gl;Ls;sJ. 

 gad;gLj;jg;gl;l fzf;fPl;Lf; nfhs;if rpwe;j jd;ik tha;e;j  fzf;fPl;L 
nra;ag;gLk; kjpg;gPl;L KiwahfTk; epahaG+h;tkhd kw;Wk; Kfhikj;Jtj;pdhy; 
Kd;ndLj;J nra;af;$ba eltbf;iff;F  cWJidahfTk; mikAk; 

 epjpf; $w;Wf;fspd; fl;likg;gpid cs;sPh;G nra;tjw;F mbg;gilahf 
nfhs;sg;gl;l nfhLf;fy; thq;fs; kw;Wk; rk;gtq;fs; cd;djkhd tifapYk; 
epaha G+h;tkhd tifapYk; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ vdTk; kw;Wk; ntspg;gil 
jd;ikapid cs;slf;fpajhfTk; epjp $w;Wfspd; jd;ikAk; 
ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

vdJ fzf;fha;tpd; NghJ ,zq;fhzg;gl;l Kf;fpa fzf;fha;tpid myrp Muha;e;J 
kw;Wk; gpujhd cs;sff; fl;Lg;ghL gytPdq;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fs; njhlh;gpy; 
fzf;fPl;L cj;jpNahfjUf;F njspTgLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 
 



 

 
1.5 NtW rl;l hPjpahd mwpf;if 
---------------------------------------------------------------- 

2018k; Mz;L  19k; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 6(1) M cWg;Ghpikapd; 
gpufhuk; fpo; Fwpg;gpl;l tplaq;fis ntspapLfpd;Nwd;. 

m) epjp $w;W fle;j tUlj;Jld; xj;J fhzg;gly; 
M) fle;j tUljpw;F Vw.;g epjp $w;W  rk;ge;jkhf vd;dhy; toq;fg;gl;l 

mq;fpfhuk; eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

1.6 epjp $w;W rk;ge;jkhf fUj;Jf;fis ntspaply; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6.1 epjp epiyik rk;ge;jkhd ntspaPL 
---------------------------------------------------------------------------- 

epjp cs;tUif rk;ge;jkhd jpl;lkply; eltbf;ifapd; fPo; rkh;gpf;fg;gl;l &gh 
1.014.769 nrhj;J nfhs;tdT kjpg;gPl;bd;  eltbf;ifapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

1.6.2 nghUj;jkw;w mwpf;if 
---------------------------------------------------- 

epjp ntspaPl;Lld; rkh;gpf;fg;gl;l kPjp kw;Wk; cj;jpNahfj;jh;fspd; Kw;gz fzf;Ffs; 
301012 fPo; Fwpg;gplg;gl;l tuT nryT nraw;ghLfspy; &gh 344.417. kw;Wk; &gh 
197.611 NtWghL fhzg;gLfpd;wJ. 

2. epjp RUf;fk; 
----------------------------------- 

2.1  rl;l hPjpaw;w xOq;F Kiwapy; nraw;gly;  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

rl;l hPjpahd Kiwik rl;l hPjpaw;w Kiwik 
------------------------------------------ ----------------------------------------- 

2019 k; Mz;L [{d;  17k; jpfjp ,y 
04-2019 kw;Wk; 2019k; Mz;L nrg;lk;gh; 
24 jpdj;jpy; ,yf;fk; 05-2019 cila 
Rw;W epUgk 

2019 tUlk; rk;ge;jkhd ; %yjd 
nrytpy; 25 tPjk; kPjg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
vdpDk; %yjd 04 tplak; rk;ge;jkhf 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

04k; mj;jpahak; - nrayhw;Wif Fwpfhl;bfs; 

epWtd nrayhw;W Fwpfhl;bfs; (nray;jpl;l mbg;gilapy;) 

 tUlhe;j Fwpfhl;bfs;  
vjph;ghh;f;fgLk; ntspaPl;lbd; rjtPjk; )%(  

cz;ik ntspaPL 
100%-90% 75%-89% 50%-74% NtW 

$l;LwT rq;f fzf;fha;T nra;jy;    43% 

$l;LwT rq;f Njh;jy; elhj;Jjy;   71%  

$l;LwT rq;fq;fis gjpT nra;jy    40% 

epjp xOq;F tpjp FO mikj;jy;    25% 

eLth; jPh;g;G toq;fy;     135% 
ePjpkd;w jz;lid gzk; 
rq;fj;jpw;F khw;Wjy;    143% 

r%g jPgdp gj;jphpif ntspaply;  100%    

gapwrp newp elhj;Jjy;     25% 
Ghlrhis gy;fiyfofk; 
fy;Y}hpfspy; $l;LwT tpw;gid 
epiyaq;fis mikj;jy; 

   350% 

jpizf;fs ntw;wplq;fis 
G+uzg;gLj;jy;    50%  

cs;Sh; gapw;r;rp rk;ge;jkhd 
Copah; gq;Fgw;Wjy; 100%    

ntspA+h; gapw;r;rp rk;ge;jkhd 
Copah; gq;Fgw;Wjy; 100%    

2018  nrayhw;W mwpf;if 
ntspapLjy; 

100%    

$l;LwT jpd tpoh elhj;Jjy; 100%    

$l;LwT rpwg;G tpw;gid 
epiyaq;fs; gzpFohk; rk;;ge;jkhf 
njspT+l;ly; Ntiyj;jpl;lk;.  

   800% 

$l;LwT rpwg;G tpw;gid 
epiyaq;fis Nkk;gLj;jy; 100%    

khfhz $l;LwT mgptpUj;jp 
Mizahsh; re;jpg;G elhj;Jjy;   100%    

 

05k; mj;jpahak; - epiyahd mgptpUj;jpapd; Nehf;fk;  )SDG(  

g+uzg;gLj;jy; 

5.1  milahsk; fhzg;gl;l epiyahd mgptpUj;jpapd; Nehf;fk; 

fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

,yf;F/ 
Nehf;fk; 

,yf;F 
mile;j 
,yf;F 

,J tiuf;Fk; mile;j ,yf;fpd; 
Kd;Ndw;wk; 

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

      

- - - - - - 

      

 



 

06k; mj;jpahak 

6.1 Copah;fspd; vz;zpf;if Kfhikj;Jtk; 

njhlu; 
,yf;fk; 
 

gjtpfs; 

mDkjpf;fg;gl;l 
jw;Nghija 
gjtpfspd; 
vz;zpf;if 

2019.12.31k; 
jpfjpapy; 
flikapy; 
<Lgl;Nlhupd; 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs; 

rpNu\;l 
kl;lk; 

$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsu; kw;Wk; 
$l;LwT rq;fg; gjpthsu; 
,yq;if eph;thf Nrit juk;  1 

01 01 00 

$l;LwT mgptpUj;jp cjtp / gpujp 
Mizahsh;    
,yq;if eph;thf Nrit juk;  11/111 

04 
02* 
01 

03 

fzf;fhsh; 
,yq;if fzf;fhsh; Nrit juk; 11/ 111 

02 
01* 
01 

01 

$l;LwT mgptpUj;jp cjtp / gpujp 
Mizahsh;   (jpizf;fsk;) 

03 03 00 

rl;l cj;jpNahfj;ju;   (jpizf;fsk; 
11/111) 

01 00 01 

cjtp gzpg;ghsu; -jfty; njhopy; El;gk; 
(,yq;if jfty; njhopy; El;g Nrit 
11/111) 

01 01 00 

cg nkhj;jk; 12 
epue;ju  -07 
xg;ge;jk;-03* 

05 

Gilahd 
kl;lk; 

eph;thf mjpfhup 01 01 00 

$l;LwT mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 
mjp tpNrl  tFg;G 05 

02 
02** 

03 

nkhop ngah;ghsh; 01 01* 01 

jfty; njhopy; El;g kw;Wk; njhlu;ghly; 
cj;jpNahfj;ju; (,yq;if jfty; njhopy; 
El;g Nrit-2 11/111) 

02 00 02 

cg nkhj;jk; 09 

epue;juk; -03 
xg;ge;jk;  -01 
       -02 

06 

Jizahd 
kl;lk; 
 

$l;LwT Nkk;ghl;L Ma;T cjtpahsh;     37 
 
    25 

    19 
                48 
    30                                          

13*** 
$l;LwT mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 

mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 15 
epue;juk;-12 
gapYdh;-03 00 

jfty; njhopy; El;g kw;Wk; njhlu;ghly; 
cjtpahsu; (,yq;if jfty; njhopy; 
El;g Nrit -3 11/111) 

05 02 03 

murhq;f Kfhikj;Jt cjtpahsh; 
Nrit  28 20 08 

cg nkhj;jk; 110 86 24 

Xl;Ldh; Nrit 05 04 01 

Muk;g 
kl;lk; 
 

jpizf;fs cjtpahsh; Nrit 15 10 05 

cg nkhj;jk; 20 14 06 

nkhj;jk; 151 116 41 

* xg;ge;j mbg;gilapy; xa;T ngw;w ,yq;if eph;thf Nrit cj;jpNahfj;ju;fs; ,Uth; (2) kw;Wk; fzf;fhsh; 
Nritapy; cs;s ngz; xUth; epakpf;fg;gl;L  ,g;gjtpf;Fupa flikfs; epiwNtw;wg;gl;L tUfpd;wJ  

** $l;LwT mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; tpNrl juj;jpw;Fupa  ntw;wplq;fs; 03 ,jpy; 2 f;fhf  $l;LwT mgptpUj;jp 
cj;jpNahf];jh;  juk; 1 [ Nru;e;j ,uz;L cj;jpNahfj;ju;; mg;gjtpf;Fupa  flikfSf;fhhf epakpf;fg;gl;Ls;sJ.  

*** $l;LwT Ma;T kw;Wk; Nkk;ghl;L cjtpahsh; gjtp ntw;wplq;fSf;F vjph;tUk; fhyq;fspy; tpz;zg;gk; 
Nfhug;glkhl;lhJ mt;ntw;wplq;fSf;fhd gjtp ntw;wplq;fs; $l;LwT mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; 
,izj;Jf;nfhs;tjw;F mDkjp ngw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. vdNt $l;LwT Ma;T kw;Wk; Nkk;ghl;L cjtpahsh; 
$l;LwT cj;jpNahfj;jhpd; gjtp ntw;wplq;fSf;fhd vz;zpf;if 62 Mf KbT nra;ag;gl;lJ. 

62 



 

6.2 kdpj ts mgptpUj;jp 

Ntiyj;jpl;lj;jpd; 
ngah; 

gapw;wg;gl;l 
Copah;fspd; 
vz;zpf;if 

Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; 
fhy 
vy;iy 
 

KjyPL Rs’000 Ntiyj;jpl;l
jd;ik 
(cs;Sh;/nt
spa+h;( 

Kbtiljy;/
ngw;Wnfhs;
sg;gl;l 
jfty;fs; cs;Sh;  ntspA+h; 

jhgd  tpjp 
Nfhitapd; 
Vw;ghLfSk;  
mjDila xOq;F 
tpjp Kiwfspd; 
ghtidKiwikAk; 

04 ehs; 02   cs;Sh  

fhrhsh; gjtpapd; 
gzpfs;; 

02 ehs; 01   cs;Sh  

jdpegh; fbj njhlh;G 
eilKiwgLj;jy; 

04 ehs; 02   cs;Sh  

mYtyf 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  
epjp xOq;Ftjpfs; 

03 ehs; 02   cs;Sh  

Nghf;Ftuj;J 
Kfhikj;Jtk; 

01 ehs; 02   cs;Sh  

murhq;f 
epWtdq;fspy; 
fzf;fha;T Kiwapy; 
Vw;gLk; 
gpur;rpidfis 
jtph;j;jy;   

05 ehs; 02   cs;Sh  

murhq;f 
ngWiffspd; 
eilKiwfs; 
njlu;ghd nrayku;T 

02 ehs; 10   cs;Sh;  

murhq;f 
cj;jpNahfj;jhpd; 
tpLKiw Vw;ghLfs; 

01 ehs; 02   cs;Sh;  

mur epWtdq;fspy;  
mtrpakhd  
fzf;Ffis 
gpd;gw;Wjy;  

02 ehs; 02   cs;Sh  

rhujp kw;Wk; 
mYtyf 
cjtpahsh;fSf;F 
,ilNaahd  
xOf;fhw;W kw;Wk; 
ew;gz;Gfis 
Nkk;gLj;jy; 

01 ehs; 02   cs;Sh  

murhq;f 
cj;jpNahfj;jhpd; 
Kw;gz fzf;F 
tplaq;fs; 

02 ehs; 01   cs;Sh  

jiljhz;ly;  
ghPl;ir 

05 ehs; 02   cs;Sh  

fzf;fha;T gapw;rp  02 ehs; 02   cs;Sh  
mYtyf cjtpahsh; 
gapw;rp  

02 ehs; 04   ntspA+h;  

Skill Development of 
Trainers in the area of 
Promotion and 

02 ehs; 04   ntspA+h;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financing of SHGS & 
JLGS for Financial 
Inclusion of Rural poor. 

NEDAC new executive 
committee (ExCom) 

01 ehs; 04   ntspA+h;  

International 
Programme on 
Financing Small 
Enterprises for Rural 
Development 

02 ehs; 02   ntspA+h;  

2019 China Trade 
Conference Organized 
by WFP 

01 ehs; 04   ntspA+h;  

Family Farmers 
Cooperatives to End 
Hunger and Poverty 
through Integrated 
Farming in south Asia 

01 ehs; 04   ntspA+h;  

CICTAB 50th 
Managing Committee 
Meeting 

01 ehs; 01   ntspA+h;  

NEDAC International 
Co-operative Trade 
Fair 

01 ehs; 02   ntspA+h;  

International 
Programme on 
“Digitalization and 
Financial Inclusion for 
CEOs and Senior 
Executives 18th – 22nd 
November” 

01 ehs; 06   ntspA+h;  

jiyikj;Jg; 
gd;Gfis tpUj;jp 
nra;jy; 

midj;J 
cj;jpNahfj;j

h;fs; 
ehs; 02   cs;Sh  

Neh; kiw vz;zq;fs; 
fUj;jpl;lk;  

midj;J 
cj;jpNahfj;j

h;fs; 
ehs; 01   cs;Sh  

gl;la fzf;fhsh; 
epWtdj;jpd; %yk; 
elhj;jg;gl;l 
fzf;fhaT gapw;r;rp  

midj;J 
Jiwrhh; 

cj;jpNahfj;j
h; 

ehs; 03   cs;Sh  



 

06k; mj;jpahak; - ,zf;fg;ghl;L mwpf;if 

,yf;fk; 
G+h;j;jp nra;ag;gl;l 
NjitghLfs;  

,zf;fg;ghl;L 
epiyik 
(,zf;fghLilaJ 

/,zf;fg;ghlw;wJ 

 
,zf;fg;ghlw;wJ 
vdpd; mJgw;wp 
tptuzk; 

,zf;fg;ghlw;w 
jd;ikia 
,y;yhky; 
nra;tjw;F 
vjph;fhyj;jpy; 
nra;a 
Ntz;ba 
jPh;khdk; 

1  fPo;fhl;lg;gl;l epjp $w;W   /  fzf;F chpa jpdj;jpy; rkh;gpf;fg;glLs;sJ. 
1.1  tUlhe;j epjp $w;W ,zf;fg;gl;Ls;sJ   

1.2 
murhq;f cj;jpNahfj;jhpd; 
Kwgzfzf;F  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

1.3 
th;j;jfk; kw;Wk; cw;gj;j 
Kw;gz fzf;  )  tpahghu 
Kw;gz fzf;F( 

   

1.4 
fsQ;rparhiy Kw;gz 
fzf;F  

   

1.5 tpNrl Kw;gz fzf;F     

1.6 NtW    

2 Gj;jfq;fs; kw;Wk; Mtzq;fis Nkk;gLj;jy;ep. gp445( 

2.1 
murhq;f ep;h;thf Rw;W epUg 
267/ 2018 gb epiyahd nrhj;J 
Mtzq;fis ,w;iwg;gLjjy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.2 
Copah;fspd; rk;gs rPl;L 
,w;iwg;gLj;jg;gly; 
eilngWfpd;wik 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.3 

zf;fha;T tprhuiz 
Mtzq;fs; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
vLj;Jr;nry;yg;gly;.  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.4 
cs;sf fzf;fha;T mwpf;if 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
vLj;Jr;nry;yg;gly;.  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.5 

midj;J khje;j 
RUf;fk;(CIGAS) jahhpf;fg;gl;L 
chpa jpdj;jpy; nghUshUf;F 
rkh;gpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.6 
fhNrhiy kw;Wk; fhR 
Mzq;fs; ,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
eilKiwgLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.7 
,d;ntd;wp Mtzq;fs; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
eilKiwgLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.8 
midj;J Mtzq;fisAk; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
eilKiwg;gLjjy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.9 
ghjpg;gile;j Mtzq;fis 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L 
vLj;Jr;nry;yy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.10 
nghWg;G gl;baiy 
,w;iwg;gLj;jgly;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

2.11 
Jiz tpgu Gj;jf 
Mtzq;fis(GA-
N20),w;iwg;gLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ  

 
 
 

 



 

3 epjp fl;Lg;ghl;L gzpf;fhf nraw;gLj;jy;ep.gp135(  

3.1 
epjp mjpfhu epWtdq;fSf;Fs; 
mjpfhuj;jpid toq;fs;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

3.2 
epjp mjpfhuk; toq;Fjy 
rk;ge;jkhf epWtdj;jpDs; 
njspT+l;ly; toq;fy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

3.3 

Xt;nthU nfhLf;fy; 
thq;fs;fSk; ,uz;L 
mjpfhhpfNsh mjw;F 
Nkw;gl;lth;fNsh mq;fpfhuk; 
toq;fg;gly; Ntz;Lk; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

3.4 

2014.05. 11 jpfjp   171 / 2004  
,yf;fkplg;gl;l 
Rw;WepWgj;pd;gb murpd; rk;gs 
kw;Wk; nkd;nghUs; 
gad;gLj;jypd; NghJ 
fzf;fhshpd; eph;thfjpw;F 
cl;gLj;jg;gLfpd;wjh  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

4 tUlhe;j jpl;lj;jpid jahhpj;jy; 

4.1 
tUlhe;j eltbf;if 
jpl;lj;jpid jahhpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

4.2 
tUlhe;j ngWif jpl;lk; 
jahhpj;jy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

4.3     

4.4 

tUlhe;j kjpg;gPL jahhpf;Fk; 
NghJ Njrpa ghjPl;L 
jpizf;fsj;jpw;F Fwpg;g;pl;l 
jpdj;jpw;F Kd;dh; rkh;gpj;;jy;  )
NDB) 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

5 fzf;fha;T tprhuiz 

5.1 

fzf;fha;thsh; ehafj;jpd; 
%yk; Fwpg;gpl;l jpzj;jpw;F 
Kd;dh; Nfhug;gLk; 
tprhuizfSf;F gjpy; 
ngw;Wf;nfhLj;jy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

6 sf cs; fzf;fha;T 

6.1 

ep gpම.134)2 (DMA/1-2019  gb 
tUlk;,Muk;gpf;Fk; NghJ 
fzf;fha;thsUld; 
fye;JiwahlYf;F 
Nkyjpfkhf cs;sf 
fzf;fha;T jahhpj;jy; 

   

6.2 
midj;J cs;sf fzf;fha;T 
tprhuizfSf;Fk; xU 
khjjpw;Fs; gjpy; mDg;Gjy;; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

6.3 

2018 Mz;L ,yf;fk;  19 nfhz;l 
fzf;fha;tpd; rl;lj;pd; 40(4) 
cggpgphptpd; gpufhuk; midj;J 
cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;ifapd; gpujpfs; 
Kfhikj;J jpizf;fsjpw;F 
rkh;gpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

6.4 

epjp gpukhzk;  134 (3)  gpufhuk; 
midj;J cs;sf fzf;fha;T 
mwpf;ifapd; gpujp 
fzf;fha;thsh; ehafj;jplk; 
rkh;gpj;jy;. 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   



 

7 fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jt FO 

7.1 

DMARw;W epWgk;  1 - 2019 gb ,
Fiwe;jsT fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jt FO 04 fhtJ 
Fwpg;pl;l tUlj;jpy;  
eilKiwg;gLj;jg;gl;bUj;jy;. 

   

8  nrhj;J Kfhikj;Jtk; 

8. 1  

,yf;fk;  01 / 2017  nfhz;l 
nrhj;J Kfhikj;J 
Rw;WepWgj;jpd; 07  
mj;jpahaj;jpd; gb 
nrhj;Jf;fis nfhs;tdT 
nra;jy;,y;yhky; nra;jy;  
rk;ge;jkhd tplaq;fis  
nfhk;Nyhl;lh; ehaf 
mYtyfj;jpw;F rkh;gpj;jy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

8.2 

Nkw;Fwpg;gpl;l Rw;WepWgj;pd; 13 
tJ mj;jpahaj;jpd;gb me;j  
Rw;WepWgj;pd; 
tpjpKiwfspd;gbAk; 
eilKiwgLj;jy rk;ge;jkhf 
jFjp tha;e;j mjpfhhpapid 
epakpj;J me;j cj;pNahfj;jh; 
rk;ge;jkhf nfhk;Nyhlh; 
Mizahsh; ehafk; 
mYtyfjpw;F 
mDg;gg;gl;Ls;sJ 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

8.3 

murhq;f epjp Rw;WepWgj;jpd; 
01/ 2020  gb, nghUl;fs; tpguk; 
rk;ge;jkhf mwpf;if 
rk;ge;jkhf fzf;fha;thsh; 
ehafj;j;plk; 
rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

8.4 

Rw;whpf;ifapy; 
Fwpg;gplgl;lthW tUlhe;j 
nghUl;fs; fzf;nfLg;G 
Nkyjpfkhf FiwghL 
ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

8.5 
ghtidfF cjthj 
nghUl;fis ep gp 772 gpufhuk; 
mfw;Wjy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

9  thfd Kfhikj;Jtk; 

9.1 

thfd rkge;jkhf ehshe;j 
Xl;l ml;ltid kw;Wk; 
khjhe;j xl;l ml;ltid 
jahhpf;fgLk; NghJ chpa 
jpdj;pw;F Kd;dh; fzf;fhsh 
ehafj;pw;F rkh;gpj;jy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

9.2 
ghtidf;F cjthj 
thfdq;fis 06 
khjq;fSf;Fs; mfw;Wjy;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

9.3 
thfd nyhf; Gj;jfk; 
eilKiwg;gLj;jy; mtw;iw  
,w;iwg;gLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

9.4 
midj;J thfd tpgj;Jf;fs; 
rk;ge;jkhf ep;gp 103,104, 109 
kw;Wk; 110 gb eltbf;if 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   



 

vLj;jy; 

9.5 

2016.12. 29 jpdj;jpy; ,y  2016 / 30 
nfhz;l murhq;f eph;thf 
Rw;whpf;ifapd;  3 . 1 
mj;jpahaj;jpy; 
Fwpg;gpl;ljpd;gb thfdq;fspy; 
vhpnghUspid kPz;Lk; 
ghpl;rpj;jy;. 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

9.6 
Fj;jif fhyjpw;F gpwF thp 
nrYj;jg;gl;L thfdk; 
chpikg;gLj;jg;gl;Ls;sJ 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

10 tq;fp fzf;F Kfhikj;Jtk; 

10.1 

Fwpg;gpl;l jpdj;jpy; tq;fp 
,zf;f $w;wpid jahhpj;J 
mtw;iw fzf;fha;T 
rk;ge;jkhf 
rkh;gpf;fg;gl;Ls;sjh. 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

10.2 

kjpg;gPl;L Mz;by; my;yJ 
mjw;F Kd;ida Mz;by 
tq;fp fzf;F nrayw;W 
epiyapy; fhzg;gLkhap;d; 
mtw;iw jPh;j;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

10.3 

tq;fp ,zf;f $w;wpd; 
ntspg;gLj;jg;gl;l epYitfs; 
rhpnra;ag;gl;L epjp gpukhzk; 
gb kPjp rk;ge;jkhf xU 
khjj;jpw;Fs; eltbf;if 
vLf;fg;gly; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

11 xJf;fPl;L ghtid 

11.1 
toq;fg;gl;l tpjpKiwfSf;F 
Vw;g nryT nra;jy; ,zf;fg;gl;Ls;sJ   

11.2 

ep.gp.94)1 (gb toq;fg;gl;l epjp 
nryT nra;ag;gl;lgpd;dh; 
kpFjp fhzg;gLkplj;J 
mj;njhiff;F cl;gl;l 
nryTfis Nkw;nfhs;sg;gly; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

12  murhq;f cj;jpNahfj;jhpd; Kw;gz fzf;F 

12.1 tuk;GfSf;F  cl;gLjy; ,zf;fg;gl;Ls;sJ   

12.2 
epYitapYs;s fld;fSf;F 
ml;ltid 
jahhpf;fg;gl;bUj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

12.3 
xU tUlj;jpw;F Nkw;gl;l 
fld;fis nrYj;jg;gl;L 
fld;fs; jPh;f;fg;gly; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

13 nghJ fzf;F itg;G 

13.1 
fhyk; fle;j itg;G 
rk;ge;jkhf ep.gp 571 gb 
eltbf;if vLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

13.2 
nghJ itg;G rk;ge;jkhf 
fl;LghLfis Nkw;nfhz;L 
,w;iwg;gLj;jg;gly;  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

14 cjtpnryT fzf;F 

14.1 

kjpg;gPl;L Mz;bd; Kbtpy; 
fzf;fPl;bd; kPjp jpiwNrwp 
kjpg;gPl;L jpizf;fsjpw;F 
mDg;ggl;Ls;sJ. 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

14.2 ep.gp.371 gb  ntspaplg;gl;l ,zf;fg;gl;Ls;sJ   



 

,ilf;fhy Kw;gz 
nfhLg;gdT ngwg;gl;L 
nraw;ghL Kbtile;j 
khjj;jpy; mit g+hj;jp 
nra;ag;gl;bUj;jy; 

14.3 
ep.gp.317 gb mq;fpfhpf;fg;gl;l 
vy;iyf;F Nkw;glhj tifapy; 
,Uj;jy; Ntz;Lk; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

14.4 
jpiwNrwp Gj;jfq;fSld; 
fzf;fpid rhpghh;j;jy; ,zf;fg;gl;Ls;sJ   

15  tUkhd fzf;F 

15.1 

tUkhd xOq;F tpjpfSf;F 
Vw;g Nrfhpf;fg;gl;l 
tUkhdj;jpid kPz;Lk; 
nrYj;Jtjw;F re;jh;g;gk; 
mikjy; 

   

15.2 
Nrfhpf;fg;gl;l tUkhdk; 
itg;G fzf;fpy; cldbahf 
itg;gpy; ,lg;gl;Ls;sjh 

   

15.3 

ep.gp .176 gb njhf;fp epw;Fk; 
tUkhd mwpf;if fzf;fhsh; 
ehafj;jplk; 
rkh;gpf;fg;gl;Ls;sJ 

   

16 kdpj ts Kfhikj;Jtk; 

16.1 
mq;fpfhpf;fg;gl;l 
gzpf;Fohj;jpDs; gzpapid 
vLj;Jr; nry;yy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

16.2 

gzpf;Fohk; midj;J 
mq;fj;jth;fSf;F gzp 
njhlh;ghd Mtzq;fis 
ngw;Wf;nfhLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

16.3 

2017.09. 20 jpdjpd;;MSDRw;W 
epWgj;jpd; ,y  04 / 2017 
gbmidj;J mwpf;iffisAk; 
Kfhikj;Jt Nrit 
jpizf;fsj;jpw;F rkh;gpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

17 nghJkf;fsplkpUe;J jfty;fis ngw;Wf;nfhs;sy; 

17.1 

jfty; mwpAk; rl;lj;jpd; 
xOq;Ftpjpapd; gpufhuk; 
cj;jpNahfj;jh; xUth; 
epakpf;Fk; NghJ mthpd; %yk; 
Mtzq;fis ,w;iwg;gLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

17.2 

epWtdk; rk;ge;jkhdjfty; 
me;j ntg; jsj;jpd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfNthkhw;W 
topfspd; %ykhfNth 
nghJkf;fspd; KiwghLfis 
ngw;Wf;nfhs;s trjpapid 
Vw;gLj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

17.3 

jfty; mwpAk rl;lj;pd;  08 ,d; 
10  tJ gphptpd;gb  ,uz;L 
jilt my;yJ xU jlit 
mwp;fif rkh;gpf;fg;gly; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

18 Nritahsh;fspd; cWjpAiuapid eilKiwg;gLj;jy; 

18.1 

,y  05 / 2008 kw;Wk;05/2018(1) 
nfhz;l murhq;f eph;thf 
kw;Wk; Kfhikj;Jt 
mikr;rpd; Rw;WepUgj;pd;gb 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   



 

Nritahsh;fspd; cWjpAiu 
eilKiwg;gL;jy; 

18.2 

me;j Rw;W epWgj;jpd;    2 . 3 
ge;jpgb Nritahsh;fs; 
cWjpAiu eilKiwg;gLj;jy; 
Nkw;ghh;it nra;jy; kjpg;gPL 
nra;jy; rk;ge;jkhf xOq;F 
Kiwapid jahhpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

19  kdpj ts jpll;lk; Muk;gpj;jy; 

19.1 

2018.01. 24 jpdj;jpy; murhq;f 
eph;thf eph;thf Rw;WepUg 
,yf;f  02 / 2018  02 khjphp tbt 
FwpNfhspd;gb kdpj ts 
jpl;lk; jahhpg;G  

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

19.2 

gzpfFohj;jpy; xt;nthU 
mq;fj;jth; rk;ge;jkhf 
Fiwe;jsT 12 
kzpj;jpahsj;jpw;F gaw;rp 
toq;Fk; re;jh;g;gk; 
Nkw;Fwpg;pl;l kdpjts 
jpllj;jpDs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ 
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sjh 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

19.3 

Nkw;Fwpg;pl;l Rw;WepWgj;jpy;; 
,izf;fg;l;l  01  khjphp 
tbtj;jpy; fhl;lg;gl;l gzp 
Fohk; rk;ge;jkhf xg;ge;jk; 
ifrhj;jplg;gl;Ls;sJ 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

19.4 

Nkw;Fwpg;gpl;l Rw;W epWgj;jpd; 
6. 5 ge;jpapd; gpufhuk; kdpj ts 
mgptpUj;jp jpl;lk; jahhpj;jy; 
nfhs;ssT mgptpUj;jp 
Ntiyj;pl;lk; jpwd; mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lk; nghUg;gpw;F 
chpa cj;jpNahfj;jiu 
epakpj;jy; 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   

20 fzf;fha;T mwpf;ifapy; fhl;lg;gl;lFiwghLfs; 

20.1 

fzf;fha;thsh; ehafj;jpd; 
%yk; ntspaplg;gl;l tUlhe;j 
fzf;fha;T mwpf;ifapy; 
fhl;lg;gl;l FiwghLfs; 
epth;j;jp nra;ag;gl;lik 

,zf;fg;gl;Ls;sJ   
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Message of the Commissioner of Co-operative Development and Registrar of Co-
operative Societies 

It is with pleasure forwarding the performance report prepared 
for the year 2020 of the Department of Co-operative 
Development (Line) dedicated for upgrading the Co-operative 
movement which was established to empower Sri Lankan 
community.   

“Co-operative as a Public Enterprise for Sustainable 
Development” having made the vision, the Department of Co-
operative Development has broadly involved to fulfil the prime 
objective of development of Co-operative movement. Further, 
the Department is undeniably so connected to the normal lifestyle of Sri Lankan community. 
The structure and the role of the Department, internal administration, human resource 
development, audit and legal affairs are described within the content of the performance 
report. 

The mission of the Co-operative Development Department of the is Wider Intervention for 
Building Good Governance in the Cooperative Societies by Encouraging and developing of 
Cooperative Movements in Sri Lanka as a People's Enterprise 

Department of Co-operative Development rendered invaluable service and played pilot role 
within the Co-operative movement and it could be obtained sound understanding about the 
Department to the users with reference this performance report. 

I would like to extend my fullest gratitude to everyone who work joining hands with me for 
making all the functions of the Department successful. In addition, I express my special 
thanks to Hon. Minister of Internal Trade, Food Security and Consumer Welfare and 
Secretary to the Ministry of Internal Trade, Food Security and Consumer Welfare, Provincial 
Commissioners and all the staff including staff officers of this Department and all Co-
operative Societies throughout the Island.  

Further, I wish that all the Co-operatives may have strength, courage, and opportunity to 
achieve all the sustainable development expectations of Sri Lankan community and world 
community. 

 

 
 
Suvinda S. Singappuli, 
Commissioner of Co-operative Development and    
Registrar of Co-operative  
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CHAPTER 01 - Institutional Profile / Summary of Implementation  
 
1.1 Introduction  

The co-operative movement in Sri Lanka started in 1906 as a credit society. By now, 115 

years have passed for the Sri Lanka Co-operative Movement. At present the co-operative 
movement in Sri Lanka is spread across a wide range of sectors and held strong as a social 
organization that works closely with the community life. 

Department of Co-operative Development established in 1930 to regulate and guide the co-
operative movement in the country provides a closer service to the Co-operative Societies for the 

promotion of the Co-operative Movement even now it is continuing its activities in the face of 
various obstacles. Department of Co-operative Development established in 1930 to regulate 
and guide the co-operative movement in the country and even now it is continuing its 
activities in the face of various obstacles, provides a closer service to the Co-operative 
Societies for popularize the cooperative movement. In accordance with the powers vested in 
the Commissioner / Registrar of Co-operative Development by the Co-operative Societies 
Act No. 5 of 1972 and the Co-operative Societies Rules of 1973, the development, directing 
and guidance of the Co-operative Movement is currently carried out by the Department of 
Co-operative Development located at No. 330, Union Place, Colombo 02 under the State 
Ministry of Co-operative Services, Marketing Development and Consumer Protection. 

At present, it is committed to achieving the stated objectives of the “Vision of Prosperity” 

policy statement in order to provide a more unique service and for that the leadership is 
provided by the Commissioner of Co-operative Development and the Registrar of Co-
operative Societies, Suvinda S. Singappuli.  

In addition to the statutory functions assigned to the Department of Co-operative 
Development by the Co-operative Societies Act, working with coordinating the Provincial 
Co-operative Development Departments of taking the initiative whenever necessary to 
intervene for the development of the country and the welfare of the community in a timely 
manner can be mentioned as a special mission performed by the Department at all times.  

Also, to be a strength to the Provincial Co-operative Development Departments to direct the 
Co-operative Society in a very systematic manner to provide relief to the general public by 
directly intervening in any disaster situation that arises in the country will be taken as an 
additional main functions performed by this department..  

This presents the 2019 Annual Performance Report of the Department of Co-operative 
Development prepared under Public Finance Circular No. 02/2020. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2  Vision, Mission and the objectives of the Department 

Department of Cooperative Development 

 
 

 
 
 

1.3 Main Functions 

Prime Functions of the Department of Cooperative Development 

1. Registration of Inter provincial and all Island Level Cooperative societies.  
2. Monitoring functions of the registered cooperative societies and perform development 

related activities. 
3. Steering the activities of Co-operative Movement within the national movement by 

coordinating The Provincial Department of Cooperative Development. 
4. Providing assistance to activities of the national Cooperative development processes.  
5. Providing the constructive contribution for implementation of public national policies. 

  

Other Functions 

1. Statutory functions of the Cooperative Societies  

i. Registration of Societies. 
ii. Amalgamation and separation of Cooperative Societies and federations. 

iii. Membership related activities. 
iv. Granting Approval of by-laws and by-law amendments.  
v. Supervision of the election relevant activities of the Co-operative Societies 

vi. Calling for annual general meetings and decision of legitimacy status. 
vii. Dissolution of registered co-operative societies  

viii. Arbitration activities and empowerment of court proceedings. 
ix. Conducting of annual auditing of cooperative societies and federations. 

Mission 

Wider Intervention for Building  

Good Governance in the Cooperative Societies  

by Encouraging and developing of  

Cooperative Movements  

in Sri Lanka as a Public Enterprise 

Vision 

Co-operative as a Public Enterprise for Sustainable Development 

 



 

2. Management activities  

i. Appointment of Board members and Board of Directors 
ii. Supervision of accounting activities  

iii. Auditing 
iv. Conducting normal/special investigations as per the provisions of the Co-operative 

Act  
v. Providing advices on management and education activities.  

 

3. Coordination activities 

i. Coordination activities with the State Ministry of Co-operative Services, Marketing 
Development and Consumer Protection and other public institutions and other private 
enterprises.  

ii. Supporting to the   State Ministry of Co-operative Services, Marketing Development 
and Consumer Protection and other public institutions for coordination activities with 
the Ministers of Provincial Department of Cooperative Development, Secretaries of 
the Ministries, Commissioners and Registrars of Provincial Departments of 
Cooperative Development 

iii. Cooperation with the international cooperative alliance and other international 
cooperative institutions.   

iv. Cooperation with the Central Bank of Sri Lanka in respect of cooperative rural banks 
and cooperative financial institutions. 

v. Cooperation with the Central Bank of Sri Lanka and Department of Census and 
Statistics in respect of statistics on cooperative Societies. 

vi. Coordination for implementation of Government Concessionary programs as 
necessary on behalf of the Government.  

vii.   Cooperation with the Cooperative Societies.  
 

4. Development activities  

i. Conducting development activities in national and provincial level according to the 
annual budget allocations. 

ii. Performing activities relevant to ensure good governance of the co-operative societies 
and federations  

iii. Providing consultative services relevant to the development for advancement of the 
co-operative societies and federations  

iv. Supervision of financial and operational activities of the co-operative societies and 
federations  

v. Implementation of development projects.  
vi. Providing grants and support for development projects. 

vii. Providing guidance for development programs and coordination of development 
programs. 

viii. Human resource development in the Department and cooperative field. 
ix. Welfare activities of employees and officers. 

 



 

5. Control of Funds 

i. Management and control of cooperative fund and cooperative surplus fund operated 
under the Department.  

ii. Collection of allocated contributory funds of the statutory societies subsequent to the 
annual audit. 

iii. Granting loans and aids for development projects and trainings of cooperative 
societies. 

iv. Recovery of loans. 
v. Investment of funds in productive manner. 

 
6. Internal administration and Management activities. 

i. General administration 
ii. Human resource management 

iii. Improvement of performance of the Department. 
iv. Assets Management  
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1.5  Regional Offices of the Department 

There are no regional offices in the department. 

 

1.6 Institutions / Funds under the Department 

Co-operative Development Fund 

This fund which was established under the series of orders published in the Government 
Gazette No 10086 dated 24.03.1950 imposed under the section Co-operative ordinance (107 
Authority) is contributed by Co-operative Societies and all island Co-operative Societies 
registered under the Department.  
 

Co-operative Surplus Fund 

This fund was constituted in terms of the provisions of the section 57(3) of the Co-operative 
Society Act No 5 of 1972 and financed by utilization of the balance of the surplus which is 
remained after the liquidation of registered society stipulated from 44(i) to 44(iii) in the 
special Gazette No 93/5 dated 10.01.1974 and any amount which had not been claimed by 
any creditor of this society for his rights under his owned entitlement at the time of the 
dissolution of assets. 

 

1.7  Information on foreign aided projects 

There are no foreign aided projects under the department. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER 02 - Progress and Future Vision 

Important events in the year 2019 

Several significant events took place in the administration structure of this department in the 
year 2019. 

In the middle part of the year 2019 Mr. Suwinda S. Singappuli assumed duties as new 
commissioner of cooperative development and registrar of cooperative society it was possible 
to Extended two officers on contract basis for 02 vacancies of assistant commissioner which 
remain as a big shortcoming for this department. With appointments of such officers with 
perfect competencies for the posts of deputy commissioner and assistant commissioner in the 
division of Administration, performing of duties in the department was become more 
convenient. Similarly, with the Establishment of Internal Audit division   of this department 
in this year, a female officer appointed on permanent basis. 

Similarly, assignment of an officer to the department who received appointment to the post of 
assistant director- information technology which remains as a big shortcoming to the 
Information Technology Division that was built up adding new technological knowledge to 
lead the co-operative movement, going ahead competing with the private sector, was a 
special event taken place in the year. 

Further, few number of officers who received new appointments in the public Management 
assistant service Grade III and officers who received new appointments in office assistant 
service grade III joined the service of this department in the year 2019 to carry out their 
duties for the benefit of the Co-operative Movement. Also, Co-operative Development 
Officers and officers in public management assistant service left the department for transfers 
and came to the department on transfers. 

In addition, the launch of the National Policy on Co-operative Movement at the 97th 
International Co-operative Day National Festival can be mentioned as a significant 
contribution made to the Co-operative Movement. 

Preparation of Annual Statistical Report prepared by the Department incorporating the details 
of the entire Co-operative Movement with the assistance of the Department of Census and 
Statistics and an initiation was taken to compile statistical data to identify the contribution of 
the co-operative sector to the Gross domestic product.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

New Appointments and Employees Inward Transfer 

No Name Designation 
Date of 
Appointment/ 
Transfer 

01 Mr.M.R. Imthiyas Driver 2019.01.01 
02 Ms.S.V.W. Dissanayakge Development Officer 2019.03.05 
03 Ms.J.A.G.D.N. Jayakody Public Management Assistant 2019.04.04 
04 Mr.K. Tharmalingam Translator (contract basis) 2019.05.06 

05 Mr.Suwinda.S.Singapuli 
Commissioner of the Cooperative 
Development / Registrar  

2019.06.11 

06 Mr.T.M.E.H. Sarachchandra Accountant 2019.07.01 

07 Mr.K.A.H. Mavinda 
Information and Communication 
Technology Assistant 

2019.07.01 

08 Ms.A.A.T.K.K. Amarasinghe 
Information and Communication 
Technology Assistant 

2019.07.01 

09 Mr.H.R.D. Bandara Development Officer  2019.07.04 
10 Mr.D.D. Ranthaniya Development Officer (Graduate Trainee) 2019.08.06 
11 Mr.R.W.S.K. Samarasinghe Development Officer (Graduate Trainee) 2019.08.07 
12 Ms.M.D. Wijekoon Development Officer (Graduate Trainee) 2019.08.07 
13 Mr.L.G.N.D. Somapala Assistant Commissioner 2019.09.02 
14 Mr.G.A.G.S.P. Ganeyarachchi Development Officer  2019.12.20 

 

Employees out ward Transfer and Termination of service 

No Name Designation 
Effective date 
outward 
transfer 

01 Mr.M.R. Imthiyas Driver 2019.02.01 
02 Mrs.S.D.N. Fernaando Development Officer 2019.03.18 
03 Ms.H.B.S. Piumika Public Management Assistant 2019.04.04 
04 Mr.P.G.S. Hemachandra Public Management Assistant   2019.05.02 
05 Ms.P.Y.N.Udayangani Public Management Assistant 2019.06.10 

06 Mr.S.L.Naseer 
Commissioner of the Cooperative 
Development / Registrar 

2019.06.11 

07 Ms.N.A.N. Jayathilaka Office Assistant 2019.07.02 
08 Ms.U.L.N. Dhananjali Public Management Assistant 2019.07.03 
09 Ms.R.A.P. Hansani Cooperative Development Officer  2019.08.01 
10 Mr.K.A.D.S.Abeyrathna Office Assistant 2019.12.13 

 

Retirement of Employees 

No Name Designation 
Effective date 
Retirement 

01 Ms.P.I. Kurera Cooperative Development Officer (Supra grade) 2019.04.07 
02 Ms.L.H.C.I. De Silva Public Management Assistant Grade I 2019.08.14 

 

 



 

Training and Media Division 

Local Training 

Member of the staff have participated in the local awareness and training Programm in 2019 

as mentioned below. 

 Training programme Institute Duration Name of the participants 

01 
Training work shop for using the 

Govenment  Estabilshment code 
SDFL 2019.01.24/25 

Mr.Nalin Rathnayakge  
Mr. Danusha Vithaarana 
Mr.Sumuthu. Memanaghe  
Ms.Hasini Pumika  

02 
Training programm for Duties of 

shroff cash transations 
SDFL 2019.01.21 

Ms.Cithra de Silva 
Mr.Nalin Rathnayakge 

03 
Training programm for 

Maintaining the personal files  
SDFL 2019.01.28/29 

Ms.Hashani Dilruckshe  
Ms.Achini Piris 
Ms.E.M.Badagama 
MS.B.M.S.N.Madushani 

04 
Training programm for Office 

Managment and Financial 

Regulation 
SDFL 2019.02.07/08 

Ms.O.D.Vithanarachchi 
Ms.B.L..N.Krishanthi 
MS.B.M.S.N.Madushani 

05 
Work shop for Transport 

Management 
SDFL 2019.02.26/27 Ms.Tharangi Somarathn 

06 
Work shop for how to reduce the 

Audit quaries in the government 
institutions  

SDFL 
2019.02.28 and 
2019.03.01 

Ms.Cithra de Silva 
Mr.H.S.Sampath 
MrB.M.M.Bandula 
Mr.Indika Adikari 
Ms.Lakmali Piris 

07 
Training programm for 

Govenment Procurement 
Procedures 

SDFL 
10  days on 

Saturday 
Ms.O.D.Vithanarachchi 
Ms.M.I.Sara 

08 
Training programm for officers 

leave reguations   
SDFL 2019.03.11/12 Ms.Hashani Dilruckshe  

09 
Training programm for preparing 

the final Account in Government 
Institutions 

SDFL 2019.03.14/15 
Ms.K.G.S.Upamalika 
Ms.Achini Piris 

10 
Training program regarding the 
disciplinary procedures for Office 
Assistant and Driver  

SDFL 2019.03.18/19 Mr.U.G.C. Lakruvan 

11 
Training program regarding the 
Government officer’s advance B 

account  
SDFL 2019.03.26 

Mr.Chanath de Silva 
Mr.Nalin Rathnayakge  

12 
Efficiency Bar Examination  
(Office Assistants) 

Dep. of 

Coop Dev. 
2019.06.17 All Office Assistants 

13 
Training program regarding the 
Auditing  

Miloda 
Institute 

2019.08.08/09 

Mr.Sarath Aanantha  
Ms.Lakmali Piris 
Ms.Peumi  Thamali 
Mr.Indika Adikari 
Ms.A.C.B.Jayanga 

14 
Training program for Office 
Assistants services  

SDFL 2019.09.19/20 
Mr.A.H.Ashkin 
Mr.R.M.Rukshan 

 

 

 



 

Overseas Training 

Member of the staff have participated in the Overseas Education and Training courses in 
2019 as mentioned below. 

 Name of participants Duration 
Host 
country 
 

Training programm 

01 Mrs. S.N.S. Jayasinghe 
2019.03.11 - 
2019.03.14 

India 

International Programme on “Women’s 

Development through income generating 
Activities)  
 

02 Mrs. W.R.M. Perera 
2019.03.11 - 
2019.03.14 

India 
International Programme on “Women’s 

Development through income generating 
Activities)  

03 Mrs. H.M. A.S. Herath 
2019.03.12 - 
2019.03.15 

India 

Skill Development of Trainers in the area 
of Promotion and Financing of SHGS & 
JLGS for Financial Inclusion of Rural 
poor. 

04 
Mrs. L.A.S.S. 
Liyanaarachchi 

2019.03.12 - 
2019.03.15 

India 

Skill Development of Trainers in the area 
of Promotion and Financing of SHGS & 
JLGS for Financial Inclusion of Rural 
poor 

05 Mr. S.L. Nasser 
2019.03.06 - 
2019.03.09 

Bangkok 
NEDAC new executive committee 
(ExCom)  

06 
Mrs. J.M.N.M. 
Senevirathna 

2019.06.10 - 
2019.06.23 

India 
International Programme on Financing 
Small Enterprises for Rural Development 

07 Mrs. K.K.C. Herath 
2019.06.10 - 
2019.06.23 

India 
International Programme on Financing 
Small Enterprises for Rural Development 

08 
Mrs. J.H.M.S. 
Bandaramanike 

2019.06.20 - 
2019.06.23 

China 
2019 China Trade Conference Organized 
by WFP 

09 
Mr. Suvinda S. 
Singappuli 

2019.07.22 - 
2019.07.25 

India 
Family Farmers Cooperatives to End 
Hunger and Poverty through Integrated 
Farming in south Asia 

10 Mr. C. Fonseka 2019.09.12 India 
CICTAB 50th Managing Committee 
Meeting  

11 
Mr. Nilanga D. 
Somapala 

2019.10.12 – 
2019.10.13 

India 
NEDAC International Co-operative 
Trade Fair 

12 
Mr. Suvinda S. 
Singappuli 

 
Kigali - 
Rwanda 

Global Conference of International 
Cooperative Alliance 

13 Mr. K. I. Hassan 
2019.11.18 - 
2019.11.22 

India 

International Programme on 
“Digitalization and Financial Inclusion 

for CEOs and Senior Executives 18th – 
22nd November” 

14 
Mr. M. A. D.I. 
Marasingha 

 Singapore Annual Foreign Tour -2019 

 

 

 

 

 

 



 

Other Training Programmes conducted by Department of Cooperative Development 

 Date Training programm Type of participants  

01 2019.08.29/30 
Training workshop for Leadership and 
Attitude development 

All officers of the department of 
cooperative development 

02 2019.12.27 
Training workshop for Positive 
Attitude and thinking  

All officers of the department of 
cooperative development 

03 
2019.11.30 
2019.12.02 and 

2019.12.03 

Training Programm for Auditing 
conducted   by the Institute of charted 
accountants  

Flied officers of the department of 
cooperative development 

04 2019.10.08 
Conducted two awareness Programm 
for board of directors   

Education employees’ thrift and 

credit cooperative society ltd. 
Health department employee’s thrift 

and credit cooperative society ltd. 

 

Media activities 

In the year 2006, the Department of Co-operative Development launched a newspaper 
supplement called 'Samupadeepathi' in association with the Associated Newspapers Company 
with the objective of expanding the Sri Lankan Co-operative Movement among the people. 
This was initially published only in the Sinhala medium and later in the Tamil medium as 
well. Accordingly, on the last Friday of every month, the Samupadeepani newspaper 
publishes 08 color pages in the Sinhala medium along with the Dinamina newspaper and in 
the Tamil medium one page color of the Thinakaran newspaper. 

The newspaper is made up of short stories containing information about the local and 
international cooperative movement, feature articles by an expert in the field of cooperatives, 
detailed feature articles about a cooperative society, designs, puzzles and scholarly articles. 

Creating two documentaries on the Sri Lankan Co-operative Movement and the Coop City 
Supermarket Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planning, Development, Progress Control Division and Society Division 

Development Activities 

Registration of cooperative societies during the year 2019 

 Name of the society 
Registration 
no 

Date of 
Registration 

01 
National Janodana development Cooperative   Federation of Sri 
Lanka Ltd. 

Samu 73 2019.04.04 

02 
Samurdi Vanitha Agri Entrepreneurs Development Cooperative 
Society Ltd 

Samu 74 2019.06.03 

 
Amendments to the By-Laws of Co-operative Societies / Federation for the year 2019 and 
advising for timely amendments 

 Name of the Society/Federation 
01 Sri Lanka State Engineering Corporation Thrift & credit cooperative societies Ltd 
02 CTB employees Thrift & credit and welfare cooperative societies Ltd 
03 Sri Lanka National Co-operative Council ltd 
04 State Public services Thrift & credit cooperative societies Ltd. 
05  Cooperative Department staff officers Thrift & credit cooperative societies  
06 Health services savings Thrift & credit cooperative societies Ltd 
07 Sri Lanka Health employee’s development service cooperative societies Ltd 
08 Sri Lanka port shipping service supply cooperative society ltd. 
09 All Island surveyor department’s Surveyor Assistant’s Thrift & credit cooperative societies Ltd 
10 Sri Lanka women Development services Cooperative societies Limited 
11 Educational Employees Thrift & credit cooperative societies Ltd 
12 Registrar General Department Employees Thrift & credit cooperative societies Ltd  

13 
Federations of Sri Lanka Thrift & credit Societies resources management Co-operative    society   
Ltd 

14 Sanasa development bank employees Thrift & credit cooperative societies ltd 
15 Sri Lanka Public Health Inspectors Thrift & credit cooperative societies Ltd 
16 Railway Track Workers and Department Employees Thrift & credit cooperative societies Ltd  
17 Port Authority employees Welfare. cooperative societies Ltd 
18 Postal & Telecommunication Department employees Thrift & credit cooperative societies Ltd 
19 Federation of Sri Lanka Hospital service cooperative society ltd 

 
Conducting elections for cooperative societies / Federation in the year 2019 

 Name of the Society/Federation 
01 Educational Employees Thrift & credit cooperative societies Ltd 
02 All Island surveyor department’s Surveyor Assistant’s Thrift & credit cooperative societies Ltd 
03 Port Authority employees Welfare. cooperative societies Ltd 

04 
Federations of Sri Lanka Thrift & credit Societies resources management Co-operative society 
Ltd 

05 People`s Bank Employees Thrift & credit cooperative societies ltd  
06 Health department employees Thrift & credit cooperative societies ltd 
07 State Public services Thrift & credit cooperative societies Ltd. 



 

08 Port Authority employees cooperative bank societies Ltd 
09 Sri Lanka State Engineering Corporation Thrift & credit cooperative societies Ltd 
10 All Island Ornamental Plants Producers cooperative society ltd 
11 Federations of Sri Lanka fisheries Co-operative society Ltd 

 
Co-operative Federations which were active during the year 

Thirteen National Co-operative Federations were active during the year and the Department 
provided direct supervision over their activities by guiding and supporting the management 
and business activities of those Co-operative Federations. 

 Name of Cooperative Society  
Registration 
no  

Date of 
Registration 

01 
Sri Lanka Federations of Coconut Producers Co-Operative 
Societies Ltd  

C 1086 1942.04.01 

02 Sri Lanka National Co-Operative Council  C 2490 1972.07.26 
03 Sri Lanka Federations of Marketing Co-Operative Societies Ltd C 2504 1973.03.01 
04 Sri Lanka Federation of Industrial Co-Operative Societies Ltd C 2527 1974.03.19 

05 
Sri Lanka Federations of Thrift and Credit Co-Operative Societies 
Ltd 

C 2651 1980.11.10 

06 
Sri Lanka Federations of Textile Industrial Cooperative Societies 
Ltd. 

C 2559 1981.09.02 

07 
Sri Lanka Federations of Youth Services Co-Operative Societies 
Ltd 

C 2689 1986.01.01 

08 Sri Lanka Federations of Consumer Co-Operative Societies Ltd Samu 01 1989.09.15 
09 Sri Lanka Federation of Rural Banking Co-Operative Societies Ltd Samu 17 1997.12.15 

10 
Sri Lanka Federations of Tea Producers Co-Operative Societies 
Ltd  

Samu 29 2003.10.07 

11 
Sri Lanka Federations of Thrift & Credit Societies Resources 
Management Co-Operative Societies Ltd 

Samu 30 2005.11.21 

12 Sri Lanka Federations of Rice Producers Co-Operative Society Ltd Samu 60 2018.08.08 

13 
Sri Lanka Federations of Jathika Janaudana Development 
Cooperative Society Ltd 

Samu 73 2019.04.04 

 
Co-operative societies which were active during the year 

Under the supervision and direction of the Department, 61 island wide cooperative societies 
became operational in the year 2019. These co-operative societies can be classified into three 
main categories.  

 Island wide Financial Services Co-operative Societies 
 Island wide Product and Service Co-operative Societies 
 School Co-operative Societies 

Island wide Financial Services Co-operative Societies 

The majority are employees of public and private institutions whose membership is in thrift 
and credit cooperatives. 

 



 

Basic Functions of These Co-operative Societies 

1. Accumulation of member savings 
2. Providing credit facilities to members 
3. Member Welfare Activities (Providing funeral assistance, scholarship assistance, 

medical assistance, customer service) 
4. Business activities (Rest houses, resorts, mortgage services, printing press services, 

insurance agent services) 
 
Island wide Product and Service Co-operative Societies 

Co-operative Societies engaged in the production of goods and Co-operative Societies 
engaged in providing various services to meet the needs and requirements of the members are 
classified as Island-wide Products and Services Co-operative Societies registered under this 
Department with jurisdiction over the whole of Sri Lanka. 

Basic functions of these societies  

1. Purchasing members' products. 
2. Provide members with the raw materials needed to provide products and services. 
3. Introduce markets for members' products and expand market opportunities. 
4. Introducing technology tools and modern technology for members. 
 

Island wide Financial Services Co-operative Societies and Island-wide Products and Services 
Co-operative Societies which were active during the year. 

 Name of Society  
Registration 

no 
Date of 

Registration 

01 
Prisons Department Gratuity Provident Fund Cooperative 
Societies Ltd  

473 1928.03.15 

02 
Postal & Telecommunication Department Employees Thrift & 
Credit Cooperative Societies Ltd    

503 1928.12.07 

03 
Sri Lanka Health Employee’s Development Services 

Cooperative Society Ltd           
C 744 1930.11.30 

04 
Health Department Employees Thrift & Credit Cooperative 
Societies Ltd 

C 290 1938.03.30 

05 
Register General Department Thrift & Credit Cooperative 
Societies Ltd 

C 255 1939.10.20 

06 
Health Services Savings Thrift & Credit Cooperative Societies 
Ltd 

C 2233 1959.11.19 

07 CTB Employees Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd E 299 1960.05.26 
08 People’s Bank Employees Thrift & Credit Cooperative Societies  C 2266 1962.02.10 
09 State Public Services Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd C 326 1962.02.10 
10 Sri Lanka Printers Cooperative Societies Ltd C 2280 1962.08.10 

11 
Cooperative Department Staff Officers Thrift & Credit 
Cooperative Societies   

C 2357 1962.10.26 

12 Sathosa Employees Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd; C 2294 1963.01.26 

13 
Browns Group Industrial and General Services Thrift & Credit 
Cooperative Societies Ltd    

C 2283 1967.10.01 



 

14 Port Authority Employees Coop Bank Ltd Coop 02 1989.12.20 
15 All Island Exercise Book Producers’ Cooperative Societies Ltd; Coop 03 1990.03.07 
16 Sri Lanka Large Net Owners’ Cooperative Society Ltd Coop 08 1992.01.29 

17 Surveyor Assistants Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd Coop 10 
1994.02.09 
 

18 
Sri Lanka Women Development Services Cooperative    
Societies 
 Limited 

Coop 18 1998.04.06 

19 
Sanasa Development Bank Employees Thrift & Credit 
Cooperative Societies Ltd    

Coop 22 2000.06.26 

20 
Samurdhi Development and Agricultural Research Assistants 
Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd    

Coop 25 2001.05.05 

21 
Estate Workers Housing and Thrift & Credit Cooperative 
Societies Ltd 

Coop 28 2003.07.11 

22 
Water Supply & Drainage Board Thrift & Credit Cooperative 
Societies Ltd 

Coop 31 2006.01.03 

23 
State Public Services Graduates’ Thrift & Credit Cooperative 

Societies Ltd 
Coop 32 2006.11.29 

24 
All Island Small and Medium Scale Grain Processors 
Entrepreneurship Development Cooperative Society Ltd 

Coop 34 2007.03.07 

25 
Sri Lankan Port Shipping Service Suppliers’ Cooperative 

Society Ltd 
 

Coop 36 2011.07.07 

26 Housing And Property Development Cooperative Society Ltd Coop 39 2011.07.07 
27 Rajarata University Cooperative Society Ltd Coop 40 2011.08.24 
28 All Island Agriculture Cooperative Society Ltd Coop 41 2012.01.05 
29 Prajashakthi Youth Empowerment Cooperative Society Ltd Coop 43 2014.08.06 

30 
Sri Lanka Public Management Service Employees’ Thrift and 

Credit Thrift & Credit Cooperative Society Ltd    
Coop 44 2014.08.12 

31 
Agriculture And Environment Professionals Cooperative 
Society Ltd 

Coop 46 2016.02.08 

32 Sri Lanka Entrepreneurs Development Cooperative Society Ltd Coop 47 2016.02.08 

33 
Sri Lanka Technical Development National Cooperative Society 
Ltd 
 

Coop 48 2016.07.02 

34 National commerce  cooperative society lt                                                                   Coop 50 2016.07.02 

35 
Sri lanka Development  and Investment   cooperative society 

Ltd.                                                                
Coop 49 2016.07.02 

36 
All Island Exotic Plants & Orchids Growers Cooperative    
Societies Limited. 

Coop 52 2017.05.31 

37 Audit And Managerial Service Suppliers’ Cooperative Society Coop 53 2017.08.24 
38 Sri Lanka Haritha  cooperative society Ltd Coop 54 2017.10.16 
39 National Environment Prodectors Cooperative Society Ltd Coop 55 2017.10.16 

40 
Business Management Enterpriuners Skills Development and 

Techincal Service Consultancy Cooperatyive Society Ltd 
Coop 56 2017.12.29 

41 
National Science Technology and Research Co-Operative 
Society Ltd 

Coop 57 2018.02.21 

42 Sri Lanka Journalists' Co-Operative Society Ltd Coop 58 2018.02.21 



 

43 
Sri Lanka Handloom Manufacturers Sales and Entrepreneur's 
Co-Operative Society Ltd 

Coop 59 2018.05.23 

44 Prisons Department Thrift & Credit Cooperative Societies Ltd    473 1975.12.05 

45 
Railway Station Masters and Clerks Thrift & Credit Cooperative 
Societies Ltd 

C 1649 
 

46 
Educational Employees Thrift & Credit Cooperative Societies 
Ltd 

C 736 1930.11.01 

47 National Training Professionals’ Cooperative Society Ltd Coop 51 2016.09.28 

48 
All Island Foreign Language Education Promoting Cooperative 
Society Ltd 

Coop 61 2018.09.11 

49 Youth Empowerment Co-Operative Society Ltd Coop 63 2018.10.05 
50 Hadabima Co-Operative Society Ltd Sc. Coop 64 2018.10.05 
51 Al –Alasha Shcool Cooperative Society Ltd Sc. Coop 65 2018.12.05 
52 Kannankara Shakthi School Cooperative Society Ltd Sc. Coop 66 2018.12.05 
53 Horan Royal College School Cooperative Society Ltd Sc. Coop 67 2018.12.12 
54 Ananda Nana Udana School Cooperative Society Ltd Sc. Coop 68 2018.12.12 
55 Jayanthi School Cooperative Society Ltd Sc. Coop 69 2018.12.19 

56 
Va/ Vayangoda Bandaranayake Central College School 

Cooperative Society Ltd 
Sc. Coop 70 2018.12.19 

57 Po/Minnariya National School Cooperative Society Ltd Sc. Coop 71 2018.12.20 

58 
Vayuniya Muslim Mahavidiyalam School Cooperative Society 

Ltd 
Sc. Coop 72 2018.12.20 

59 
Samurdi Vanitha Agriculture Entrepreneurs Cooperative Society 

Ltd   
Coop 74  2019.06.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Audit Division 

Following are the details of the audit reports received by the Office and the audit planned 
from 2014 to 2019 under the statutory audit procedures by the Audit Division of this 
Department. 

Year of audit Planned audit Completed audit 
Percentage of audits 

completed during the year 

2014 68 44 64.7% 

2015 80 11 13.75% 

2016 102 37 36.27% 

2017 58 43 74.13% 

2018 108 56 60.48% 

2019 47 31 65.95% 

 

6 Year Planned Audits and Completed Audits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legal Division 

The main functions related to legal matters can be summarized as follows. 

1. Presenting interpretations regarding the rules and regulations pertaining to cooperative 
societies and provide necessary assistance on legal issues raised by the Provincial 
Commissioners 

2. Preparation of Model By-Laws and Study of Prepared By-Laws 
3. Examination of Arbitration Disputes, Grants, Appeals and Enforcement of Courts by Co-

operative Societies / Federations under Section 58 of the Co-operatives Act 
4. Taking necessary action with the assistance of the Attorney General's Department in 

cases filed by District Courts, Courts of Appeal and Supreme Courts making the officers 
attached to the Department of Co-operative Development the respondents 

 
Dispute Arbitration 

Description Total 

Number of files available to refer to arbitrators as of 01/01/2019 72 

Number of files received during the arbitration period for 2019 47 

Total 119 

Referral for Arbitration in the Year 2019 (Giving to the Arbitrators) 55 

Number of files returned in the year 2019 20 

Number to be referred for arbitration as at 31/12/2019 44 

Total 63 

 
Transfer of court fines 

Under Section 58 of the Co-operative Societies Act No. 5 of 1972, If the relevant amount is 
not collected after the decision of the arbitral tribunal on disputes referred by the cooperative 
society, Commissioner of Cooperative Development will be empowered in the relevant 
Magistrate court to recover the amount as a fine and the money so collected from the court 
will be remitted back to the relevant cooperative societies. 

1. Court Enforcement of Arbitration Decisions   -     200 
2. Receiving money from the court to the department  - Rs. 16,530,208.92 
3. Releasing the money received from the court to the society - Rs. 14,348,679.99 
 

Special facts  
1. Appointment of a Committee of Experts by the Cabinet of Ministers to obtain proposals 

to amend the Co-operative Societies Act, No. 05 of 1972, as amended by Acts No. 32 of 
1983 and No. 11 of 1992, to suit the to present requirements and nature. 

2. Preparation of draft for new act for Regulation of Co-operative Financial Institutions 
 

 

 



 

Other specialized functions performed by the Legal Division 

 Obtaining Cabinet Approval for the National Co-operative Policy 

 Obtaining Recommendations for Amendments to the By-Laws of Co-operatives 
 Obtaining Recommendations for Amendments to the By-Laws of Co-operative 

Societies 

 Providing necessary legal advice to cooperative societies 

 

Funding Division 

The following funds established under Section 43 (1) (b) and Section 57 (3) of the Co-
operative Societies Act No. 05 of 1972 were also in the custody of the Commissioner of Co-
operative Development during this year as well and the collection of contributions to the fund 
as well as the expenditure, investment, loans and assistance will be managed under the 
supervision of the Hon. Minister and under the direction of the Fund Committee chaired by 
the Secretary of the Ministry. 

1. Cooperative Development Fund 
2. Cooperative Surplus Fund 
 
Co-operative Development Fund 

This fund which was established under the series of orders published in the Government 
Gazette No 10086 dated 24.03.1950 imposed under the section Co-operative ordinance (107 
Authority) is contributed by Co-operative Societies and all island Co-operative Societies 
registered under the Department.  
 
Co-operative Surplus Fund 

This fund was constituted in terms of the provisions of the section 57(3) of the Co-operative 
Society Act No 5 of 1972 and financed by utilization of the balance of the surplus which is 
remained after the liquidation of registered society stipulated from 44(i) to 44(iii) in the 
special Gazette No 93/5 dated 10.01.1974 and any amount which had not been claimed by 
any creditor of this society for his rights under his owned entitlement at the time of the 
dissolution of assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bank Division 

Established in the year May 2013, this division regulates the cooperative societies / 
federations engaged in financial activities registered under the Department of Co-operative 
Development (Central Government) and provides necessary advice and guidance for the 
regulation of financial cooperatives / federations engaged in financial activities in those 
provinces registered under the Provincial Co-operative Development Departments in 
collaboration with the Provincial Co-operative Development Departments 

The functions performed by the Financial Regulatory Division in the year 2019 to strengthen 
the financial activities of the Rural Banks and Financial Services Co-operative Societies in 
Sri Lanka are as follows. 

Supervision of financial activities of rural banks and financial cooperatives 

 Financial Sector Review of Central Government and Provincial Rural Banks and 
Financial Co-operative Societies 

 Submitting Quarterly Rural Bank Quarterly Reports to the Central Bank of Sri Lanka 
 Conducting on-site inspections of registered societies / federations under the Central 

Government Department 
 Analysis of Financial Status Reports of Rural Banks and Financial Co-operative Societies 

Regulated by the Central Government and Provincial Co-operative Development 
Departments, Awareness on Rural Banks and Financial Co-operative Societies with 
Financial Risk 

Regulation and Development of Financial Activities of Rural Banks and Financial Co-
operative Societies 

 Awareness programs on Rural Banks and Financial Co-operative Societies by the Central 
Government/ Provincial Departments on Policy Decisions Relating to the Co-operative 
Financial Sector taken by the Government from time to time. 

 Issuing circulars and instructions related to the regulation of rural banks and financial 
cooperative societies 

 Drafting an Act to Regulate Rural Banks and Financial Co-operative Societies 
 Drafting of internal audit manuals pertaining to SANASA societies 

 Drafting of the Accounting Manual 
 Conducting 02 meetings of Provincial Coordinating Officers and informing the Central 

Government and provincial departmental officers about the information related to 
financial regulation 

 Conducting 01 National Committee Meeting for regulation of Rural Banks and Financial 
Services Co-operative Societies and taking decisions on the changes to be made in the 
present co-operative financial sector, the recommendations of the Technical Committee 
and the drafting of the Financial Regulation Act. 

 Awareness of member and non-member depositors in the field of cooperative finance, 
publishing newspaper advertisements on occasionally aimed at educating rural banks and 
financial services cooperatives. 



 

 Referring to the relevant Provincial Co-operative Development Departments for 
investigation of petitions received at the provincial level regarding rural banks and 
financial services cooperative societies. 

 Referral to the Legal Division for Investigation of Petitions Relating to Rural Banks and 
Financial Services Co-operative Societies Regulated under the Central Government Co-
operative Development Department 

 

Complaints and petitions received within the purview of the Provincial Department are 
forwarded to the relevant provinces as follows. 

 Province 
Number of 
complaints 
forwarded 

01 Western Province 60 

02 Southern Province 23 

03 Central Province 14 

04 North Western Province 19 

05 North Central Province 12 

 Province 
Number of 
complaints 
forwarded 

06 Eastern Province 10 

07 Sabaragamuwa Province 05 

08 Uva Province 06 

09 Northern Province 05 

 

Project Division 

The following projects and activities were implemented by this division. 

 “Nena Shakthi” School Co-operative Society Promotion Program 

Arrangements were made in 2017 to establish National Level School Co-operative Societies 
as the main objective of the “Nena Shakthi” School Co-operative Societies Promotion 
Program and the Department was able to make it more successful in 2019. The activities 
carried out during this year are as follows. 

The Provincial Commissioners requested to conduct seminars to enhance the knowledge of 
the students appearing for the GCE (O/L) examination and obtaining information from the 
provinces about national schools and difficult schools provide funds for these seminars. 
Accordingly, it was possible to successfully organize 27 seminars in 08 provinces. 

 Province Name of the school Number of seminars 

01 

Northern 

V/ Gamini Maha Vidyalaya 

04 
02 Man/ Sithivinayahar Hindu College 

03 Mu/ Udayarkattu Maha Vidyalaya 

04 J/ Union College 

05 

North Central 

Po/ Giritale Central College 

03 06 Po/ Minneriya National School 

07 An/ Ruwanweli Central College 

08 
Uva 

B/ DS Senanayake National School 
04 

09 B/ Mahiyangana National School 



 

10 

Northwest 

Ingaradaula Maha Vidyalaya 

03 11 Wewagama Maha Vidyalaya 

12 Ni/ Jayanthi Central College 

13 

Sabaragamu 

R/ Erapola Mahinda Maha Vidyalaya 

05 

14 R/Ni/ Karawita Maha Vidyalaya 

15 R/ Opanayaka Vidyakara Maha Vidyalaya 

16 Ke/Mw/ Ganethantha Maha Vidyalaya 

17 R/ Getahetta Anura Maha Vidyalaya 

18 

Southern 

G/ Neluwa National School 

03 19 M/ Morawaka Kirthi Abeywickrama National School 

20 H/ Hungama Vijayaba National School 

21 

Eastern 

Bt/ Kannankuda Maha Vidyalaya 

04 
22 Am/ Dehiattakandiya Central College 

23 Km/ Samanthurai National School 

24 Mu/ Central College 

25 Central CP/Ne/ Sarath Ekanayake Primary School 01 

 
 Establishment of COOP SHOP in schools 

Providing school equipment at concessionary prices to school children under the Nena 
Shakthi School Co-operative Society Promotion Program implemented with the objective of 
inclining school children towards the cooperative movement and for the following School 
Co-operative Societies under this Department and the Provincial Department to obtain 
income to the School Co-operative Societies as financial assistance Rs.500,000 each were 
given to purchase photocopiers, gondola racks and cupboards to start Coop Shop. 

Societies under the Department of Central Government  

01 Minneriya National Schools Co-operative Society Limited 

02 Nikaweratiya Jayanthi National School Co-operative Society Limited 

03 Anamaduwa Kannangara Shakthi School Co-operative Society Limited 

04 Vavuniya Muslim Maha Vidyalaya School Co-operative Society Limited 

05 Veyangoda Bandaranaike Central School Co-operative Society Limited 

06 Horana Royal School Co-operative Society Limited 

07 Puttalam Ananda Nena Udana School Co-operative Society Limited 

08 Rajarata University School Co-operative Society Limited 
 

Societies under the Eastern Provincial Department 

01 Bt / Vincent Girls' High School Co-operative Society 

02 Tri/Mu/Al Hitaya Maha Vidyalaya School Co-operative Society 

03 Am / De / Dehiattakandiya National School Co-operative Society 

04 Ka/Mahmood Girls 'Girls' School Co-operative Society 



 

Societies under the North Western Provincial Department 

01 Paragahadeniya National School Co-operative Society 

Societies under the Northern Provincial Department 

01 Kal / Al Aksha National School Co-operative Society 

 
 Development activities carried out in the Sri Lanka Federation of Co-operative Industries 

Ltd. 

The repair of the roof of the Spiral Rope Manufacturing Division and by giving the financial 
assistance for the decodicate type Coir Production Project, Department assisted in bringing 
the Federation to a profitable level directing it to the market of high-quality products. 

An amount of Rs. 1,692,427.00 was provided for the installation of a decodicate type coir 
production machine for coir production related on local raw materials and Rs. 1,500,000.00 

was provided for repairing the roof of the dilapidated coil rope manufacturing section. 

 Development of 100 Co-op Cities 

With the advent of the open economy in the country, consumer sector of the Co-operative 
Movement has worked to the best of their ability to adapt to the prevailing market pattern in 
the face of various economic variabilities. 

There we observed that the supermarket chain spread across Sri Lanka has undergone a 
number of modern changes over the past two years and we identified that the Co-operative 
Supermarket chain should also adapt to it as well. 

Although the subject of Co-operatives exists as a subject of the Provincial Council and with 
provincial agreements, on the stand that the entire network of Co-operative outlets should be 
developed, we have created the Business Management, Entrepreneurship Skills Development 
and Technical Services Advisory Co-operative Society Limited Under coop-56 with the 
membership of a group of experts who are unique to it to accomplish and maintain that 
function. 

The Society has been worked at the moment to bring the Co-operative Supermarket chain to 
the consumers in a new face by gathering experience nationally and internationally. 

Accordingly, the number of refurbished Co-operative Supermarkets in the year 2019 is 36. 

Below are some of the highlights of the Cooperative Supermarket Network. 

 Using a brand that is internationally owned by the cooperative movement itself 
 Preparation of all plans within the green concept 

 Developing the services of the staff including the employees 
 Carrying out goods and packaging methods using scientific methods 

 97th International Cooperative Day Celebration 

97th International Co-operative Day 2019 was celebrated with great enthusiasm and 
enthusiasm by the Co-operatives all over Sri Lanka. The evaluation of the co-operatives in 
various ways was done in the year 2019 to coincide with the co-operative day. In appreciation 
of all this, the 97th Co-operative Day celebrations were held at the Sanath Jayasuriya 



 

Stadium, Matara under the patronage of the Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe. All 
the organizing activities of the festival were done by this department. 

 Conducting V Enterprise Sri Lanka Trade Fair 

Enterprise Sri Lanka Vision 2025 Exhibition held two exhibitions this year. The exhibitions 
began with a focus on cities in Anuradhapura from August 23 to 27 and in Jaffna from 
September 7 to 10. Exhibition stalls were reserved for all its Ministries and a stall had been 
set up by this Department under the Ministry of Industry and Commerce. A large number of 
people including school children came to the exhibition stall to learn about the subject of co-
operatives. 
 

Information Technology Division 

The Co-operative Movement has been active in the Sri Lankan economy for nearly a century 
as a large enterprise competing with state-owned enterprises and private enterprises. But due 
to the difficulty of obtaining accurately and quickly economic and non-economic information 
of the present cooperative movement, the cooperative movement has also been missed in 
making economic decisions in the country. 

An IT unit was established in the Department of Co-operative Development in the year 2017 

with the objective of identifying these shortcomings and carrying out the activities of the 
Department of Co-operative Development under an automated management information 
system and then connecting the co-operative movement through this information system to 
overcome these shortcomings and establish an effective and efficient co-operative movement. 
That unit has become even stronger and has played a huge role this year. 

 Working on the Info-Coop Project, a management information system development 
project 
X. Organizing the meetings of the Project Steering Committee (PSC) of the Info-Coop 

Project and implementing the issues discussed at those meetings.  
XI. Appointment of the Technical Evaluation Committee of the Info-Coop Project  

XII. Organizing meetings of the Technical Evaluation Committee (TEC) of the Info-Coop 
project and implementing the issues discussed at those meetings. 

XIII. Creating a Request for Proposal (RFP) in collaboration with the University of 
Kelaniya, the consulting firm for the Info-Coop project 

XIV. Contacting the Technical Evaluation Committee for the Bidding Documents   
 Request for proposal (REP) 
 Expression of Interest (EOI) 
 EOI Information Form  
 EOI Evaluation Criteria  
 Procurement Plan  
 Procurement Action Plan  

XV. Obtaining Approval for Procurement of Info-Coop Project through the Procurement 
Division of the Ministry of Industry and Commerce, Resettlement of Long Displaced 
Persons and Co-operative Development and Vocational Training and Skills 
Development 



 

XVI. Sending letters to the Department of Management Services to approve payments for 
Info-Coop Project Steering Committee members 

XVII. Designing and finalizing the procurement model 
XVIII. Sending letters to the Department of Budget to approve the total cost of the Info-Coop 

project 
 Update and manage the official website and social media of the department 

IV. Updating News, Gallery, Banner & Contents on the Official Website of the 
Department 

V. Web Server Management  
VI. Managing the official Facebook account of the department 

 Managing the provision of LGN Internet facility to all officers in the Department 
 Creating Internal Memo Management Software System 
 Designing Artwork 

III. Doing all the Designing Artwork for the 97th International Cooperative Day 
Celebrations 

IV. Designing Artwork as per the requirement of the department 
 Preparation of Official E Mails to the Staff Officers of the Department 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER 03 - Overall Performances for The Year Ending 31st December 2019 

3.1  Financial Performance Statement 

Financial Performance Statement for the period ending 31st December 2019 
 

ACA-F  

Budget 2020  note 
Actual  

2019  2018 
       

- Revenue receipts  -  -  

- Income Tax 1 -  - 

 ACA-1 
- Goods and Services Tax 2 -  - 
- Tax on international trade 3 -  - 
- Non-tax revenue and other 4 -  - 

- Total Revenue receipts (a)  -  -  

- Non-revenue receipts  -  -  

- Treasury imprest deposit  208,725,150   1,829,283,240 ACA-3 
- 

 
 138,476   49,797 ACA-4 

- Advance Account  5,001,831   5,557,880 
ACA-

5/5(A)/5 (B) 
- Other receipts  6,224,141   2,799,937  

- Total non-revenue receipts(b)  220,089,598   1,837,690,854  

- 
Total revenue receipts and non-
revenue receipts c = (a)+(b) 

 220,089,598   1,837,690,854  

 Deduct; expenses      

81,250,000  Recurrent expenses  -  - 

 ACA-2(ii) 

64,135,750  
Salaries wages and other workers 
benefits 

5 57,965,327   53,876,203 

15,660,000  Other goods and services 6 16,575,416   15,557,782 
1,400,000  Subsidy, grants and transfers 7 1,117,076   1,076,970 

- Interest payment 8 -  - 
54,250  Other recurrent expenditure 9 -  - 

81,250,000  Total recurrent expenditure (d)  75,657,819   70,510,955  

6,310,000  Capital expenditure       

510,000  
Rehabilitation and improvement 
of capital assets 

10 828,655   589,809 

 ACA-2(ii) 
200,000  Acquisition of capital assets  11 1,014,769   311,318 

5,200,000  Capital transfers 12 21,070,921   13,455,767 
- Acquisition of financial assets and  13              -                  -    

400,000 Capacity development 14 397,035   525,884 
- Other capital expenditure 15 -  - 

6,310,000 Total capital expenditure (e)  23,311,380   14,882,778  

  Main ledger expenses (f)  5,724,902   6,475,071  

 Payment deposits  134,620   165,057 ACA-4 

 Payment advances  5,590,282   6,310,014 
ACA-

5/5(A)/ 5(B) 
 Total expenditure f = (d+e+f)  104,694,101   91,868,804  
         

- 
Imprest balance as at 31st 
December 2020   g = (b-f) 

 115,395,497   1,745,822,050  

 



 

3.2  Statement on financial status  

Statement on financial status as at 31 December 2019 
 

ACA-P 

 
Note 

Actual 
2019 2018 
Rs. Rs. 

    
Non-financial assets    

Property, plant and equipment ACA-6  54,329,799.00  19,230,710.00 
    
Financial assets    

Advance Account ACA-5/5(A)  16,147,573.00  15,559,122.00 
Cash and cash equivalents ACA-3  -     -    
    

Total assets   70,477,372.00  34,789,832.00 
 

   

Net asset / Equity    

Net assets   13,182,668.00  12,588,816.00 
Property, plants and equipment 
reserve 

  54,329,799.00  19,230,710.00 

Rents and work advance reserve ACA-5 (B)   

Current liabilities    
Deposit Account ACA-4  2,907,500.00  2,970,306.00 
Imprest balance ACA-3  57,405.00  - 

Total liabilities    70,477,372.00  34,789,832.00 
    

 

The preparation of these financial statements has been performed in compliance with the 
Generally Accepted Accounting Principles and more suitable accounting policies have been 
used as revealed by the notes in the financial statements. This is to certify that the figures, 
relevant account notes and other accounting information mentioned in above final accounts 
have been reconciled with the Treasury Books and those figures are tallied with them. 
   

 

......................................... 
Chief Accounting Officer 
Name: K.D.S.Ruwanchandara 
Designation: Secretary, State 
Ministry of Cooperative 
Services, Sales Development 
and Consumer Safety 
Date: 

......................................... 
Accounting Officer 
Name: Suvinda S. Sinagappuli 
Designation: Commissioner of 
Cooperative Development and 
Registrar of Cooperative 
Societies  
Date:   

......................................... 
Chief Financial Officer/Chief 
Accountant/Director (Finance)/ 
Commissioner (Finance) 
Name: T.M.E.H.Sarathchandara 
 
 
Date:   

 

 

 



 

3.3  Cash Flow Statement 

Cash Flow Statement for the year ending 31st December 2019            ACA-C 

 
Actual 

2019 2018 
Rs. Rs. 

Cash Flows generated from the operating activities   

Total tax receipt  -     -    
Fees, Surcharge, Penalty, License  -     -    
Profit  -     -    
Non-revenue receipts  3,949,287  1,832,083,177 
Income collected from other Departments/Ministries   -     -    
Imprest receipts  208,725,150  - 

Cash Flows generated from the operating activities (a)  212,674,437  - 
   

Deduct: Cash expenses   

Personal emoluments and operating expenses  71,017,006  84,561,323 
Subsidies and transfers  23,311,380  - 
Expenses incurred for other head of expenditure  115,142,640  1,745,477,389 
Imprests settled to Treasury  -     -    
Cash Flow incurred for the operating activities (b)  209,471,026  - 
   

   
Net Cash flow generated from operating activities 
(b)= (a)-(b) 

 3,203,411  - 
   

Cash flows generated from the investing activities    

Interest  -     -    
Dividends  -     -    
Provisions for divestments and sale of physical assets  -     -    
Recovery of sub loans   -     -    
Recovery of advances  1,194,078  4,460,374 
Cash flows generated from the investing activities (d)  1,194,078  4,460,374 
   

Deduct; cash expenses   

Construction and purchase of physical assets and 
acquisition of other investments  

 -     -    

Receipt of advances   4,310,790  - 
Total cash flows incurre4d for the investment 
activities (e) 

 4,310,790  - 
   

Net cash flows generated from the investing activities 
(f)= (d)-(f)  

 (3,116,712) 4,460,374 

Net cash flow generated from the operating and 
investing activities (e)=(b) + (f) 

 86,699  4,460,374 
   

   
Cash flows generated from financial activities   

Local loans  -     -    
Foreign loans  -     -    
Receipt of grants  -     -    
Receipt of deposits  105,326  78,195 
Cash flows generated from the financial activities (g)  105,326  78,195 
   

Deduct: Cash expenses   

Repayment of local loans  -     -    



 

Repayment of foreign loans  -     -    
Deposit payments  134,620  

 
   
Total cash flow incurred for the financial activities (a)  134,620  - 
   

Cash flow generated from the financial activities 
(a)=((j)=(h)-(j) 

 (29,294) 78,195 
   

Net change in cash (i) = (g) - (j)  115,993  - 

Cash balance at beginning 01st January  -     -    

Cash balance at the end of December 31st   57,405  - 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Financial statement notes 

1)  Reporting period of time 

The period of time from 01st January 2019 to 31st December 2019 is the time period 
relevant to these financial statements. 

2)  Measurement basis 

The financial statements have been prepared on the historical cost and the historical 
cost of some assets has been improved to reassessed value. When it is not shown in 
other way, the preparation of the accounts is performed on improved cash basis. 

The financial statements have been presented to the nearest Rupee in Sri Lankan 
Rupees. 

3)  Revenue identification 

The revenue which is exchanged and not exchanged is identified as revenue in the 
period received the money irrespective the receivable time of those. 

4)  Identification and measurement of property, plants and machineries  

When there is a confirmation which ensures the receipt of future economic benefit 
related to asset to the institute and those assets can be confidentially measured, those 
are identified as properties, plants and equipment. 

The property, plant and machineries are identified to their cost and in the event of not 
relating the cost format, the reassessed value is used. 

5) Property, plant and machinery reserves 

This reserve account is the corresponding account of properties, plants and 
machineries. 

6)  Cash and cash equivalents 

The cash and cash equivalents consist of local currency notes and coins in hand on 31st 
December 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Revenue Collection Performance 
Rs. 

Revenue 
code 

Details of revenue 
code 

Revenue estimate Revenue collected 

Initial 
estimate 

Final 
estimate 

Amount 
(Rs.) 

As a % of final 
revenue 
estimate 

- - - - - - 

 

3.6  Performance for Utilization of allocated provisions 
Rs. 

Type of 
provision 

Allocated provision 
Actual cost 

Provisions utilized as a 
percentage of 

completed provisions Initial provision Initial provision 

Recurrent 75,000,000.00 76,300,000.00 75,657,818.97 99.15% 

Capital 34,000,000.00 34,000,000.00 23,311,379.57 68.56% 

 

3.7  In terms of F.R. 208, the provisions granted to this Department/District 
Secretariat/Provincial council as a representative of another ministry/ 
department 

Rs. 

Se. 
No. 

Ministry/ 
Department 

which received 
the provision 

Objective 
of 

provisions 

Provision 
Actual 

cost 

Provisions utilized 
as a percentage of 

completed 
provisions 

Initial 
provision 

Initial 
provision 

- - - - - - - 

 
3.8  Performance for reporting the non-financial assets 

     Rs. 

Revenue 
code 

Details of code 

Balance as 
per the 

report of 
board of 

Survey as at 
31.12.2019 

Balance as 
per financial 
status report 

as at 
31.12.2019 

Due to be 
accounted 
in future 

Reporting 
progress as 

a % 

9151 Buildings and structures - - - - 

9152 Machineries 54,329,799 54,329,799   

9153 Lands - - - - 

9154 Intangible assets - - - - 

9155 Biological assets - - - - 

9160 Ongoing work - - - - 

9180 Leased assets - - - - 

 



 

3.9 Report of the Auditor General 

Translation 

My No: TCM/D/CODD/FA/2019 

 

Coomitioner of Cooperative Development and 
Registrar of Cooperative Society, 

Department of Cooperative Development. 

 

Auditor General's Summary Report in terms of Section 11 (1) of the National Audit Act No. 
19 of 2018 on the Financial Statements for the year ending 31st December 2019 of the 
Department of Cooperative Development 

 

1. Financial Statements 

------------------------------------- 

1.1 Qualified Opinion 

---------------------------------- 

The audit of the financial statement of the Department of Cooperative Development for the 
year ended 31 December 2020 comprising the statement of financial position as at 31 
December 2020 and the statement of financial performance and cash flow statement for the 
year then ended, was carried out under my direction in pursuance of provisions in Article 154 

(1) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka read in conjunction 
with provisions of the National Audit Act, No. 19 of 2018. This report states my comments 
and observations on the financial statements submitted to the Department of Cooperative 
Development in terms of Section 11 (1) of the National Audit Act, No. 19 of 2018. This 
report will be tabled in Parliament in due course in pursuance of provisions in Article 154 (6) 
of the Constitution to be read in conjunction with Section 10 of the National Audit Act, No. 
19 of 2018. 

In my opinion, except for the effects of the matters described in Paragraph 1.6 of this report, 
the financial statements prepared in accordance with the provisions of State Accounts 
Circular No. 271/2019 dated 03 December 2019 give a true and fair view of the financial 
position of the Department of Co-operative Development as at 31 December 2019 and its 
financial performance and cash flow for the year then ended, in accordance with Generally 
Accepted Accounting Principles. 

1.2 Basis for Qualified Opinion 

------------------------------------------ 

I conducted my audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards (SLAuSs). My 

responsibilities, under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities 
for the Audit of the Financial Statements section of my report. I believe that the audit 



 

evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my qualified 
opinion. 

1.3 Responsibilities of Chief Accounting Officer and the Accounting Officer for the 
Financial Statements 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Accounting Officer is responsible for the preparation of financial statements that give a 
true and fair view in accordance with Generally Accepted Accounting Principles and in 
accordance with the provisions of the Public Accounts Circular No. 271/2019 dated 03rd 
December 2019 and for such internal control as management determine is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. As per Sub section 16 (1) of the National Audit Act No. 19 of 2018, the 
Department is required to maintain proper books and records of all its income, expenditure, 
assets and liabilities, to enable annual and periodic financial statements to be prepared. 

As per Sub section 38 (1) (c) of the National Audit Act, the Accounting Officer shall ensure 
that effective internal control system for the financial control of the Department exists, and 
carry out periodic reviews to monitor the effectiveness of such systems and accordingly make 
any altercations as required for such systems to be effectively carried out. 

1.4 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

My objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
audit report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Sri Lanka Auditing Standards 
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, users should take this 
into account when making economic decisions based on these financial statements. 

the audit was conducted by myself in accordance with the Sri Lanka Audit Standards with 
judgment and professional skepticism. Furthermore, 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to 
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 
basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from 
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
forgery, intentional omissions or the override of internal control. 

 Does not intend to express an opinion on the effectiveness of the internal control of 
the Department in order to design appropriate audit procedures occasionally. 

 Evaluate the Structure and content of the financial Statements, including the 
disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions 
and events in a fair and reasonable manner. 



 

 In presenting financial statements as a whole, it is appropriate and reasonable to 
include transactions and events that underlie the structure and content of the financial 
statements, 

I communicate with the Accounting Officer regarding, among other matters, significant audit 
findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my 
audit. 

1.5 Report on other Legal Requirements 

----------------------------------------------------- 

I express the following matters in accordance with Section 6(1) (d) and Section 38 of 
National Audit Act, 19 of 2018. 

(a) That the financial statements are consistent with the previous year. 
(b)    The recommendations I had made in relation to the previous year had been 

implemented.  

1.6 Comments on the Financial Statements 

-------------------------------------------------------- 

1.6.1 Financial Performance Statement 

------------------------------------------------- 

Purchasing of assets that should be shown under investment activities in cash flow statement 
valued at Rs. 1,014,769 had been stated under operational activities. 

1.6.2 Inconsistent reports 

--------------------------------- 

Trial Balance and Advance B Account of Government Officers submitted with Financial 
Statements, there was a difference of Rs.344,417 and Rs.197,611 respectively between the 
credit and debit values mentioned under 301012 

2. Financial Review 

------------------------------ 

2.1 Non-compliance with laws, rules and regulations 

--------------------------------------------------------------------  

Reference to laws, rules and regulations Non compliance 

------------------------------------------------ -------------------- 

Budget Circulars No. 04/2019 of 17 June 
2019 and 05/2019 of 24 September 2019 

Although 25 per cent of capital expenditure 
should be saved for the year 2019, actions 
had not been taken in respect of 04 capital 
expenditure objects accordingly. 

 

 



 

3 Operational Review and Performance 

------------------------------------------------------ 

Regarding to Revenue, Expenditure, Assets and Liabilities mentioned in the Financial 
Statements submitted, Audit Observations related to operational review, sustainable 
development, good governance and human resource management includes as shown in 
paragraph 1.1 above in the report submitted in terms of Section 10 of the National Audit Act 
No. 19 of 2018 

 

 

K.K.V. Dharmasiri  
Additional Auditor General 
For Auditor General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER 04 - Performance Indicators 

Institutional Performance Indicators (Based on Action Plan) 

Specific indicators 
Actual output as a percentage (%) of the expected 

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

Auditing of Co-operative Societies    43% 

Conducting elections of cooperative 
societies 

  71%  

Registration of Co-operative Societies    40% 

Conducting Financial Regulatory 
Committees 

   25% 

Giving Dispute Arbitration Decisions    135% 

Release of court fines to societies    143% 

Release of Samupadeepani News 
Supplement 

100%    

Conducting training programs    25% 

Establishment of Co-operative Shops in 
Schools, Universities and Colleges of 
Education 

   350% 

Filling of vacancies in the department   50%  

Participation of officers for local training 
programme 

100%    

Participation of officers for foreign training 
programme 

100%    

Publication of 2018 Performance Report 100%    

Conducting Co-operative Day Festival 100%    

Awareness Programs for Co-operative 
Supermarket Staff 

   800% 

Modernization of Co-operative 
Supermarkets 

100%    

Conducting conferences of provincial co-
operative development commissioners 

100%    

 
CHAPTER 05 - Performance Achieving the Sustainable Development Goals (SDG) 

5.1  State the relevant sustainable development goals identified. 

Goal / Objective Goals 
Achievement 

indicators 
Progress in achieving goals so far 

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

      

      

      

      



 

CHAPTER 06 

6.1  Cadre Management 

 Posts 
Approved 
No. of posts 

Existing number No. of 
vacancie
s 

Seniority 
Level 

Commissioner of Cooperative Development and 
Registrar of Cooperative Societies 

01 01 00 

Deputy/Assistant Commissioner (Sri Lanka 
Administrative Service II, III) 

04 
02* 
01 

03 

Accountant  
(Sri Lanka Accountants’ Service III/II) 

02 
01* 
01 

01 

Deputy Commissioner/Assistant Commissioner 
(Departmental) 

03 03 00 

Legal Officer (Departmental) 01 00  10  
Assistant Director – Information Technology 
(Sri Lanka Information and Communication 
Technology Service) 

01 01 00 

Total 12 
Permanent - 07 

05 
Contract - 03* 

Tertiary 
Level 

Administrative Officer 01 10  00 
Cooperative Development Officer  
(Supra Grade) 

05 
02 

02** 
03 

Translator 01 01* 10  
Information and Communication Technology 
Officer (Sri Lanka Information and 
Communication Technology Service III, II)   

02 00 02 

Total 09 
Permanent - 03 

60  Contract - 01 
D.Cover - 02 

Secondary 
Level 

Cooperative promotion and Investigation 
Assistant 

37 
62 

19 
48 13*** 

Cooperative Development Officer 25 30 
Development Officer 

15 
Permanant - 12 

00 
Graduates - 03 

Information and Communication Technology 
Assistant (Sri Lanka Information and 
Communication Technology Service III, II) 

05 20  30  

Public Managment Assistant 28 20 08 
Total 110 86 24 

Primary 
Level 

Driver 05 40  10  
Office Employee Assistant 15 10 05 
Total 20 41  60  

Total 151 116 41 
 
* Two Retired Officers of the Sri Lanka Administrative Service, Retired Officer of an Accountant Service and a 
Translator Officer are Performs those duties on contract basis. 

** Two Co-operative Development Officer Grade I are covering duties for 02 out of 03 Co-operative 
Development Officer Supra Grade Vacancies.. 

*** The number of Co-operative Development and Investigation Assistant and Co-operative Development 
Officer posts should be maintained at 62 as it has been approved not to fill the vacancies for the post of Co-
operative Development and Investigation Assistant in future and to recruit Co-operative Development Officers 
for the vacancies arising out of it. 

 



 

6.2  Human Resource Development 

The Name of The 
Program 

Number 
Of 
Employees 
Trained 

The 
Duration of 
The 
Program 

The Total 
Investment 
(Rs’000) 

Nature Of 
the 
Program 
(Local / 
Foreign) 

Output / 
Acquired 
Knowledge 

Local Foreign 

Use Of the 
Provisions and 
Procedural Rules of 
The Establishments 
Code 

04 02 Days   Local  

Role Of Shroff / 
Cashier Post 

02 01 Days   Local  

Maintaining A 
Personal File 

04 02 Days   Local  

Office Management 
and Financial 
Regulations 

03 02 Days   Local  

Transport 
Management 

01 02 Days   Local  

How To Minimize 
Audit Issues in 
Public Institutions? 

05 02 Days   Local  

Government 
Procurement 
Process 

02 10 Days   Local  

Leave Provisions of 
Government 
Officers 

01 02 Days   Local  

Preparation Of 
Final Accounts of 
Government 
Institutions 

02 02 Days   Local  

Disciplinary Office 
Etiquette for 
Drivers and Office 
Assistants 

01 02  Days   Local  

Advance B 
Account of 
Government 
Officers 

02 01 Days   Local  

Auditing Training 05 02 Days   Local  
Office Assistant 
Training 

02 02 Days   Local  

International 
Programme On 
“Women’s 

Development 
Through Income 
Generating 
(Activities) 

02 04 Days   Foreign  

Skill Development 
of Trainers in The 
Area of Promotion 

02 04 Days   Foreign  



 

and Financing of 
SHGS & JLGS For 
Financial Inclusion 
of Rural Poor. 
NEDAC New 
Executive 
Committee 
(Excom) 

01 04 Days   Foreign  

International 
Programme on 
Financing Small 
Enterprises for 
Rural Development 

02 02 Weeks   Foreign  

2019 China Trade 
Conference 
Organized By WFP 

01 04 Days   Foreign  

Family Farmers 
Cooperatives to 
End Hunger and 
Poverty Through 
Integrated Farming 
in South Asia 

01 04 Days   Foreign  

CICTAB 50th 
Managing 
Committee Meeting 

01 01 Days   Foreign  

NEDAC 
International Co-
Operative Trade 
Fair 

01 02 Days   Foreign  

International 
Programme On 
“Digitalization and 

Financial Inclusion 
for CEOs and 
Senior Executives 
18th – 22nd 
November” 

01 06 Days   Foreign  

Leadership And 
Attitude 
Development 
Program 

All Officer 02 Days   Local  

Positive Thinking 
and Attitude 
Program 

All Officer 01 Days   Local  

Auditing Training 
Conducted by The 
Institute of 
Chartered 
Accountants 

All Field 
Officers 

03 Days   Local  

 

 

 

 



 

CHAPTER 07 - Compliance Report 

No. Necessity to be related Compliance 
status 
(Complied/ 
not 
complied) 

If not 
complied, 
short 
clarification 
for that 

Accurate decisions 
and measures 
proposed for 
prevention of non-
compliance in due 
course 

1 The following financial statements/accounts have been submitted on due date. 
1.1 Annual financial statements complied   
1.2 Public officers ‘Advance Account  compiled   
1.3 Business and Production Advance 

Account (Commercial Advance 
Account) 

Not relevant   

1.4 Stores Advance Account Not relevant   
1.5 Special Advance Account compiled   
1.6 Other Not relevant   
2 Maintenance of books and documents (F.R.445) 
2.1 Update and maintain the fixed 

assets register as per Public 
Administration Circular 267/2018 

compiled 
  

2.2 Update and maintain personal 
emoluments documents/personal 
emoluments cards 

compiled 
  

2.3 Update and maintain audit query 
register 

compiled 
  

2.4 Update and maintain internal 
audit report register 

compiled 
  

2.5 Prepare all monthly accounts 
summaries (CIGAS) and submit 
them to the General Treasury on 
due date 

compiled 

  

2.6 Update and maintain cheques and 
money order register 

compiled 
  

2.7 Update and maintain the 
inventory 

compiled 
  

2.8 Update and maintain stock 
register 

compiled 
  

2.9 Update and maintain loss and 
damages register 

compiled 
  

2.10 Update and maintain liabilities 
register 

compiled 
  

2.11 Update and maintain register of 
counterfoil books (GA-N20) 

compiled 
  

3 Delegation of functions for financial control (F.R.135) 
3.1 Delegation of financial power in 

the institutions 
complied 

  

3.2 Awareness on delegation of 
power in institutions 

compiled 
  

3.3 Delegated the power for 
approving every transaction 
through 02 or more officers 

compiled 
  

3.4 As per Circular No.171/2004 
dated 11.05.2014, control system 
that should be followed by the 

compiled 
  



 

accountants when using GPS 
Software 

4 Preparation of Annual Plans 
4.1 Preparation of Annual Action 

Plan 
compiled 

  

4.2 Preparation of Annual 
Procurement Plan 

compiled 
  

4.3 Preparation of Annual Internal 
Audit Plan 

compiled 
  

4.4 Preparation and submission of 
annual estimates to National 
Budget Department (NDB) 

compiled 
  

4.5 Submission of Annual Cash Flow 
to Department of Treasury 
Operations on due date 

compiled 
  

5 Audit queries 
5.1 All the audit queries have been 

replied within the specified time 
by the Auditor General 

compiled 
  

6 Internal Audit 
6.1 As per F.R. 134(2) DMA/1-2019, 

preparation of Internal Audit Plan 
subsequent to consultation with 
Auditor General at the beginning 
of the year 

Not compiled 

 The Department has 
not prepared an 
internal audit plan as it 
has established an 
internal audit division 
in August 2019. 

6.2 Answering to every internal audit 
report within one month 

compiled 
  

6.3 In terms of sub section of 40(4) of 
Audit Act No.19 of 2018, 
submission of all copies of 
internal audit reports to the 
Auditor General  

compiled 

  

6.4 In terms of Financial Regulations 
134(3), submission of all copies 
of internal audit reports to Auditor 
General  

compiled 

  

7 Audit and Management Committee meetings 
7.1 As per DMA Circular 1-2019, 

conducting at least 04 Audit and 
Management Committee meetings 
within relevant year Not compiled 

 Since the post of 
Internal Auditor was 
vacant and Due to The 
Internal Audit Division 
establish since August 
2019 has been unable 
to function it 

8 Assets Management 
8.1 As per chapter 07 of Assets 

Management Circular 
No.01/2017, submission the 
information on purchase of assets 
and disposals to Comptroller 
General’s Office 

Compiled  

  

8.2 In terms of 13th Chapter of above-
mentioned circular, appointment 
of a suitable Coordinating Officer 

compiled 
  



 

for implementation of the 
provisions specified in that 
circular and reporting the 
information on such officer to 
Comptroller General’s Office 

8.3 As per Public Finance Circular 
No.01/2020, conducting board of 
surveys and submission the 
relevant reports to Auditor 
General  

compiled 

  

8.4 Carrying out Surpluses, shortages 
and other recommendations 
revealed from annual board of 
survey within the time mentioned 
in the circular. 

compiled 

  

8.5 As per F.R. 772, disposal of 
condemned items 

compiled 
  

9 Vehicle Management 
9.1 Preparation of daily running 

charts and monthly summary 
reports and submission to Auditor 
General on due date 

compiled 

  

9.2 Disposal of the condemned 
vehicles less than 06 months from 
being condemned 

compiled 
  

9.3 Maintenance of vehicle log books 
and update them 

compiled 
  

9.4 Taking action relevant to every 
accident in terms of 
F.R.103,104,109 and 110  

compiled 
  

9.5 In terms of the provisions laid 
down in chapter 3.1 of Public 
Administration Circular 
No.2016/30 dated 29.12.2016, re-
inspection of fuel consumption of 
the vehicles 

compiled 

  

9.6 Transfer the absolute ownership 
of the log books of leased vehicles 
subsequent to lease period  

compiled 
  

10  Bank Accounts Management 
10.1 Should have prepared bank 

reconciliation statements on the 
due date and submitted them for 
audit 

compiled 

  

10.2 Should have settled the dormant 
bank accounts carried forward in 
the year under review or in the 
years earlier 

compiled 

  

10.3 Acting in accordance with 
financial regulations regarding the 
balances that were revealed in the 
bank comparison statements and 
that needed to be adjusted and 
settling the balance within a 
period of one month 

compiled 

  



 

11 Utilization of Provisions 
11.1 Incurring expenses from the 

provisions not exceeding the limit  
compiled 

  

11.2 In terms of F.R.94(1), coming into 
liabilities from the balance 
provisions not exceeding the limit 
after utilizing 

compiled 

  

12          Public Officers’ Advance Account 
12.1 Compliance with the limitations compiled   
12.2 Carrying out age analysis on 

outstanding loan balance 
compiled 

  

12.3 Settlement of outstanding loan 
balances prevailed from more 
than a year 

compiled 
  

13 General Deposit Account    
13.1 Taking action on lapsed deposits 

F.R.571 
compiled 

  

13.2 Update and maintain Control 
Account for general deposits 

compiled 
  

14 Imprest Account    
14.1 Remittance the balance of the 

Cash Book in the under review to 
the Department of Treasury 
Operations 

compiled 

  

14.2 In terms of F.R. 317, settlement of 
adhoc interim imprest within one 
month from the completion of 
such activity 

compiled 

  

14.3 In terms of F.R. 317, issuance of 
adhoc interim imprest not 
exceeding the limit 

compiled 
  

14.4 Reconciliation of imprest account 
balance with treasury books 
monthly 

compiled 
  

15 Revenue Account 
15.1 Carrying out payments from the 

revenue collected in compliance 
with relevant regulations 

Not relevant 
  

15.2 Credit the revenue collected 
directly to revenue but not 
crediting to Deposit Account  

Not relevant 
  

15.3 As per F.R.176, submission of 
reports on revenue arrears to 
Auditor General 

Not relevant  
  

16 Human Resource Management 
16.1 Maintenance the staff within the 

approved cadre 
compiled 

  

16.2 Providing the duty lists in writing 
to every member of staff 

compiled 
  

16.3 In terms of Circular of MSD 
No.04/2017 dated 20.09.2017, 
submission of all reports to 
Department of Management 
Services 

compiled 

  
 
 

 
 



 

17 Providing information to public 
17.1 In terms of Right to Information 

Act and Regulations, appointment 
of Information Officer and update 
and maintain information register 

compiled 

  

17.2 The information on institute has 
been provided through its website 
and providing the facilities to 
publish appreciations/accusations 
of public through website or 
alternative methods  

compiled 

  

17.3 In terms of sections 08 and 10 of 
Right to Information Act, 
submission of reports twice or 
once a year 

compiled 

  

18  Implementation of Citizen Charter 
18.1 As per Public Administration and 

Management Ministry Circulars 
No.05/2008 and 05/2018(1), 
formulation and implementation 
of citizens’ and Clients’ Charter  

compiled 

  

18.2 As per Para 2.3 of that circular, 
preparation a methodology for 
monitoring and evaluating the 
activities on formulation and 
implementation of Citizens’ and 

Clients’ Charter  

compiled 

  

19 Formulation of Human Resource Plan 
19.1 Preparation of a human resource 

plan based on Annexure 02 format 
in Public Administration Circular 
No. 02/2018 dated on 24.01.2018 

compiled 

  

19.2 Ensuring a training opportunity of 
at least not less than 12 hours per 
year for every member of the staff 
within above mentioned human 
resource plan 

compiled 

  

19.3 Putting signatures in annual 
performance agreements for 
overall staff based on the format 
mentioned in Annexure 01 of 
above Circular 

compiled 

  

19.4 In terms of Para 6.5 of above 
Circular, appointment of a senior 
officer who had been entrusted 
responsibility on preparation of 
Human Resource Development 
Plan, improvement of capacity 
development programs and 
implementation of skills 
development plans 

compiled 

 
 

 

 

 

 

20 Response to audit Paras 
20.1 Rectifying the shortcomings 

pointed out by the audit paras 
issued by Auditor General for 
previous years 

compiled 

  


