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ශ්රී ලංා ආ ලංෝජය  න මණ්ඩය 2012 ලං

---------------------------------------

1. ලං ලං ලං ලං ලං මය ලං්ර ආන 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං --------------- ලං 

1.1 තත්ත්ලආගණනය ලං ෂ ලංමතය 

------------------------------- ලං 
මමම ලළර්තළමේ 1.2 මේදමේ දක්ලළ ඇති කරුණුලලින් ලන බපම ශෆර, මූය ්රකළනලලින් 

2012 මදවෆම්බර් 31 දිනට ශ්රී ාකළ ෝමයන න මඩලයමේ ලං ලංමූය ත්ත්තලය වශ එදිමනන් අලවන් 

ලර්ය වඳශළ එහි මූය ්රියළකළත්්තලය ශළ දලද ප ්රලළශ ශ්රී ාකළ ගිණුම්කරණ ්රමිතතිලට 

අනුකල වතය ශළ වළාළරණ ත්ත්තලයක් ිළිබිඹු  කරන බල මළ දරන්නළූ  මතය මේ.  

 

1.2 මුය ලංප් ලංර ආන ලංපිළිබඳ ලංඅදශව් ලංදැක්වීම් 

 -------------------------------------- 

1.2.1 ශ්රී ලංා ආ ලංණුම්ම් රණ ලං්රමිතිවල  ලං(ශ්රී..ණු.්ර) ලංඅනුකූ ලංජනොවීම ලං 

 --------------------------------------------------------------- ලං 

 (අ) ශ්රී..ණු.්ර ලං.40 ලං 

  -------------- 

විහලළවනීය මව මෆනිය ශෆකි ශළ අනළගත ෝර්ථික ්රතිළභ වඳශළ පල්තලළගත ශෆකි 

මගොයනෆඟිලි ලටිනළකම ෝමයන න මේපක් මව ශඳුනළමගන මනොතිබුණි.  

 

 (ෝ) ශ්රී..ණු.්ර ලං.39 ලං 

  -------------- 

රු.509,922,787 ක් වු මවේලක ණය දලය ත්ත්තල ්රකළනමේ දලය ල්තකමක් මව 

ශඳුනළමගන තිබුණද, එය ඵදළයී මපොලී අනුපළත ක්රමය මයොදළ ගනිමිතන් 2012 මදවෆම්බර් 

31 දිනට ක්රම ක්ය ිළිවලෆයට ්රමළණනය කර මනොතිබුණි.  

 

1.2.2 ණුම්ම් රණ ලංඅඩුපආඩු 

 ----------------------- 

ලටිනළකම රු.293,829,237ක් වු වම්පුර්ණ කරන ද මකොන්ත්රළ්තතු අදළෂ ල්තකම් ගිණුම්ලට 

මළරු කිත්ම මලනුලට 2012 මදවෆම්බර් 31 දිනට මකත් මගන යන ලෆය මව ගිණුම්ල දක්ලළ 

තිබුණි.  
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1.2.3 ෆිඹය යුතු ශළ මගවිය යුතු ගිණුම් 

 ------------------------------------- 

 (අ) ලයළපළර ෝයතනලලින් ෆිඹය යුතු මේ  

  --------------------------------------------- 

මේපත්ර දිනට ෝමයන න මඩලයය අනුමත ලයළපළරලලින් ෆිඹය යුතු මේ, 

ශළනිකරණය වඳශළ ්රතිපළදනය ශළ මමත ලියළශිවන ද මබො ප ණය ිළිබබඳ විවහතර ඉකු්ත 

ලර් 4 වමඟ වවඳළ පශත දෆක්මේ.  

 

විව්තරය 

---------- 

2012 

------- 

2011 

------- 

2010 

-------- 

2009 

-------- 

2008 

------- 

 රු. රු. රු. රු. රු. 

ලයළපළර ෝයතන ලලින් 

ෝමයන න මඩලයයට 

ෆිඹය යුතු හිඟ දලද ප  

 

 

701,884,118 

 

 

623,861,381 

 

 

631,911,594 

 

 

593,483,063 

 

 

539,768,967 

ශළනිකරණය වඳශළ 

්රතිපළදනය  

 

492,790,570 

 

437,041,560 

 

249,452,238 

 

227,775,883 

 

199,355,398 

ශළනිකරණය වඳශළ 

්රතිපළදනය දලු  හිඟ දලද ප 

ල  ්රතිතයක් මව  

 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

39% 

 

 

38% 

 

 

37% 

ලර්ය තුෂ ලියළ ශිවන ද 

මබො ප ණය 

 

5,517,032 

 

73,113,266 

 

8,306,417 

 

9,279,995 

 

8,994,408 

 

 මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(i) පසුගිය ලර් 05 තුෂ ලයළපළර  ෝයතනලලින් ෝමයන න මඩලයයට ෆිඹය යුතු හිඟ 

දලද ප  මත ශළනිකරණය වඳශළ ්රතිපළදන 2008 දී සියයට 37 සිට 2012 දී සියයට 70 දක්ලළ 

සීඝ්රමයන් ලෆිවී  තිබුණු මශයින් ෆිඹය යුතු හිඟ දලද ප අයකර ගෆනීම දුර්ල බල දක්නට 

ෆබුණි.  
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(ii) ශළනිකරණය වඳශළ රු.492,790,570ක් ූ  දලු  ්රතිපළදනමයන්, රු.472,348,646ක් එනම් 

සියයට 96 ක ශළනිකරණ ්රතිපළදනය අලාගු කරන ද ශළ ලවළ දමන ද ලයළපිති වඳශළ 

2012 මදවෆම්බර් 31 දිනට ෆිඹය යුතු මේ මත සියයට 100ක් නිමයන නය විය.  

 

(iii) ශළනිකරණය වඳශළ ්රතිපළදනය රු.210,335,393ක් ලළර්ෂික ගළවහතු මලනුමලන් සිදුකර 

තිබුණු අතර එය රු.245,726,709ක් ූ  දලු  ලළර්ෂික ගළවහතු ලලින් සියයට 86 කි.   

 

(ෝ) ජලනත් ලංණයගැිවයන් ලං 

 ----------------------- 

ෝමයන න මඩලයමේ මලන්ත ණයගෆතියන්මේ දිගුකළලීනල හිඟ හිටි මේ වශ මේ පත්ර දිනයට 

ශළනිකරණය වඳශළ ්රතිපළදනය ිළිබබඳ විවහතර ඉකු්ත ලර් තුන වමඟ වවඳළ පශත දෆක්මේ.  

විවහතරය  

---------- 

2012 

-------------- 

රු. 

2011 

-------------- 

රු. 

2010 

------------- 

රු. 

2009 

------------- 

රු. 

මලන්ත ණයගෆතියන්  66,891,763 61,204,152 103,810,214 102,967,791 

අයමළණ ණය / ශළනිකරණය වඳශළ 

්රතිපළදනය 

 

61,204,152 

 

7,688,630 

 

48,234,339 

 

48,171,157 

අයමළණ ණය / ශළනිකරණය වඳශළ 

්රතිපළදනය දලු  දලදම ප ්රතිතයක් මව  

 

91.5% 

 

12% 

 

46% 

 

47% 

 

මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(i)  මලන්ත ණයගෆතියන් මත ශළනිකරණය සියයට 91.5ක් නිමයන නය ූ  බෆවින් ෆිඹය යුතු 

හිඟ දලද ප ිළිබබඳ දුර්ල අයකර ගෆනීම එයින් දෆක්වුණි.  

 

(ii) ලර්ය අලවළනයට රු.66,891,763ක් වු මලන්ත දලු  ණයගෆතියන්මගන් , සියයට 87ක් 

එනම් රු.58,441,942ක් ර මේ ෝයතන පශකින් ෆිඹය යුතු ලර් ශතරකට ලෆිව 

කළයක් ඉක්මවු මේ ලලින් නිමයන නය විය. මකමවේ වුලද එම ර මේ ෝයතනලලින් 

ෆිඹය යුතු මේ අයකර ගෆනීමට ෝමයන න මඩලයය විසින් විධිම්ත ්රියළමළර්ගයක් 

මගන මනොතිබුණි.   
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1.2.4 නීිව ලං, ලංරීිව, ලංජරගුආසි ලංවශ ලං ෂමනආ රණ ලංතීරණල  ලංඅනුකූ ලංජනොවීම ලං 

 ----------------------------------------------------------------------- ලං 

 පශත වඳශන් අනුක මනොී ම් විගණනමේදී නිිවක්ණය විය.  

 

 නීිව, ලංරීිව ලංශආ ලංජරගුආසි ලංල  ලංජයොමුල 

----------------------------------------- 

 අනුකූ ලංජනොවීම 

------------------- 

(අ) 2000  නලළිව 31 දිනෆති අාක 

පීඑසහ/පීඊ/6 දරන රළ ය දලද ප 

චක්රම පයය  

 චක්රම පය ්රකළරල මවේලකයින්මගන් අයකර ගෆනීම 

මලනුලට ෝමයන න මඩලයමේ අරදලද පලලින් 

1997 සිට 2012 දක්ලළ කළපිවච්මේදය මලනුමලන් 

උපයන විට මගී ම් බදු රු.155,847,565ක් මගලළ 

තිබුණි.  

 

(ෝ) 1978 අාක 4 දරන ශ්රී ාකළ ෝමයන න 

මඩලය පනම්ත 30(2) ලගන්තිය වශ 

1971 අාක 38 දරන දලද ප පනම්ත 

10(3) ලගන්තිය 

 එකී පන්ත ්රකළරල මර්ීයය අමළතයලරයළමේ 

එකඟ්තලයද වමඟ බළගත යුතු දලද ප 

අමළතයලරයළමේ අනුමෆතිය බළගෆනීමමන් මතොරල 

ෝමයන න මඩලයය විසින් කළර්ය මඩලය        

යශ වළාක අරදලදක් පල්තලළ මගන මගොවහ තිබුණි.  

 

(ඇ) 2003 මෆයි 28 දිනෆති අාක පීඊඩී /10 

දරන රළ ය ලයළපළර චක්රම පයය 

 චක්රම පයයට පටශෆනිල ෝමයන න මඩලයය විසින් 

වහමේච් ළමලන් විශ්රළම ගෆන්ී මම් මයන නළ ක්රමය 

(VRS)      විශ්රළම  ගිය මවේලකයන් වඳශළ 

සියයට 5ක විමේ දීමනළල, ජීලනළාළර දීමනළ, 

පෆමිතණීමම් දිිව දීමනළල, ලෆය බෆලීම වඳශළ දීමනළ, 

ඉන්ාන දීමනළ, ලි්තතීය දීමනළ, ලළර්ෂික නිලළඩු, 

ිවයදුරු දීමනළ ෝදි සියු  දීමනළ ඇතුෂ්තල ලන්දි 

මගී ම ගණනය කර තිබුණි.  

 

(ඈ) 2008 ජුනි 26 දිනෆති අාක 14/2008 

දරන රළ ය පිවපළන චක්රම පයය  

 ඉන්ාන දීමනළ වහිතල රු.30,000ක මළසික ්රලළශන 

දීමනළල බළගන්නළ ෝමයන න මඩලයමේ 

නිාළිවන් චක්රම පය උපමදවහ ලට පටශෆනිල 

රු.15,000ක ිවයදුරු දීමනළලද බළමගන තිබුණි.  
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(ඉ) 2006 ඔක්මතනබර් 09 දිනෆති අාක 

පීඊඩී/39 දරන රළ ය ලයළපළර 

චක්රම පයමේ 04 මේදය වශ 1999 

ඔක්මතනබර් 08 දිනෆති අාක 22/99 

දරන රළ ය පිවපළන චක්රම පයමේ 03 

මේදය  

 ෝමයන න මඩලයය විසින් ක පබදු ලළශන ල 

අයිතිය නිාළිවන් 13 මදමනකුට ඔවුන් විශ්රළම 

යළමම්දී අලමේ ලටිනළකමට පලරළ තිබුණි. එහි 

්රතිඵයක් ලමයන් ලළශන ල අයිතිය මළරු කිත්ම 

දක්ලළ රු.45,498,876ක පළඩුලක් ෝමයන න 

මඩලයයට සිදු ී  තිබුණි.  

 

2. මුය ලංවමආජ නනය ලං 

 ------------------------ 

2.1 මුය ලං්රිවඵ 

 --------------- 

ඉදිිවප්ත කරන ද මූය ්රකළන අනුල, 2012 මදවෆම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය වඳශළ 

ෝමයන න මඩලයමේ මමමශයුම් ්රතිඵය රු.268,085,167ක බදු මපර ශුේා ළභයක් වු අතර, 

ඊට අනුරූපල ඉකු්ත ලර්මේ බදු මපර ශුේා ළභය රු.119,101,824ක් ූ මයන් ඉකු්ත ලර්යට 

වළමේක්ල මූය ්රතිඵමේ රු.148,983,343ක එනම් සියයට 125ක ලෆිවී මක් දෆක්වුණි. 

 

ඉකු්ත ලර්යට වළමේක්ල වමළමනචිත ලර්මේ ගිවිසුම් වෆකසුම් ගළවහතු , ලළර්ෂික ගළවහතු, ිඹම් 

කුලී වශ ඉයම් ලළිවක ලෆිවී ම මශේතුමලන් ෝමයන න මඩලයමේ ෝදළයම සියයට 11කින් ලෆිවී  

තිබුණි.  

 

තලද වමළමනචිත ලර්ය තුෂ ෝමයන න මඩලයය විසින් රු.137,599,489ක මමමශයුම් 

ළභයක් උපයළමගන තිබ අතර ඊට ්රතිරූපල ඉකු්ත ලර්මේ මමමශයුම් අළභය      

රු.23,558,385ක් ූ  මශයින් රු.161,579,647කින් මමමශයුම් ළභමේ ලෆිවී මක් දෆක්වුණි.  
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2.2 විග්රශආත්ම  ලංමුය ලංවමආජ නනය ලං 

 ------------------------------------- 

(අ) වමළමනචිත ලර්මේ දලය ්රතිඵ ිළිබබඳ ලෆදග්ත ද්තත වශ ඉකු්ත ලර්මේ ඊට අනුරූිළ 

වායයළ පශත දෆක්මේ.  

 

 

 මදවෆම්බර් 31 දිමනන් අලවන් ලර්ය 

------------------------------------------- 

 2012 

-------------------- 

Rs. 

2011 

-------------------- 

Rs. 

මමමශයුම් ෝදළයම  2,226,369,460 2,004,951,097 

අඩුකෂළ : මමමශයුම් වියදම  (2,088,769,971) 

------------------- 

(2,028,509,481) 

-------------------- 

මමමශයුම් අතිිවක්තය / (පළඩුල )  137,599,489 (23,558,385) 

ශුේා දලය ෝදළයම  130,485,678 

------------------- 

142,660,209 

------------------ 

බදු ලට මපර අතිිවක්තය 268,085,167 119,101,824 

අඩුකළ : මපොලී ෝදළයම මත බදු  (28,960,401) 

------------------ 

(32,935,760) 

------------------ 

බදු ලට පසු අතිිවක්තය 239,124,766 86,166,064 

එකතුකෂළ : මලන්ත විවහතීරණ ෝදළයම   

බෆදීම මත ෝයුගණක (පළඩුල ) / ළභය  (10,046,932) 

---------------- 

18,825,926 

--------------- 

ලර්ය වඳශළ ශුේා අතිිවක්තය 229,077,834 67,340,138 
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(ෝ) අපනයන වෆසුම් කළප, අපනයන වෆකසුම් උදයළන, කළර්මිතක උදයළන, ්රළමේයය 

කළර්යළ ශළ නල ෝර්ථික කළප ිළිබබඳ දලය වමළමනචනය පශත දෆක්මේ.  

වාරන ය 

 

ෝදළයම 

 

මමමශයුම් 

වියදම් 

මමමශයුම් 

ළභය 

% බදු ලට පසු 

ළභය 

% 

------------------ ------------- ------------ ----------- ------- ------------- ------- 

 රු.(000) රු.(000) රු.(000)  රු.(000)  

්රධාආන ලං ආ්යයආය ලං 588,477  894,683    (306,206) -52%  (212,671) (36%) 

අපනයන ලංවැ සුම් ලං ආප    

කටුනළයක 512,710  392,814  119,896  23% 122,412  24% 

ිඹයගම 344,928  272,768  72,160  21% 74,283  22% 

සීතළලක 280,027  129,389  150,638  54% 151,083  54% 

මීිවගම 31,155  37,940   (6,785) (22%) (6,666) (21%) 

ලතුිළටිල 40,656  48,795   (8,139) (20%)  (7,873) (19%) 

මශොරණ 138,611  75,008  63,603  46% 63,743  46% 

මළලතගම 33,667  24,007  9,660  29% 9,750  29% 

මපො පගශමල 36,305  16,131  20,174  56% 20,222  56% 

මකොේග 91,129  104,071     (12,942) (14%)  (12,105) (13%) 

අපනයන ලංවැ සුම් ලංඋදයආන   

මල්ලත්ත 12,992  18,601       (5,609) (43%)  (5,553) (43%) 

 

 ආ්යමිත  ලංඋදයආන 
     

මශනුලර 92,892  49,751  43,141  46% 43,876  47% 

මිතරිජ් වි 2,394  1,915  479  20%   479  20% 

්රළමේයය කළර්යළ    

ලයඹ          4,521    27,004     (22,483) (497%)   (21,881) (484%) 

නැජගනහිර ලං 23,630 3,619 20,011 85% 20,024 85% 

 ------------ ----------- -----------  --------------  

එ තුල ලං   2,234,103  2,096,503  137,599    (1,821,304)  
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ෝමයන න මඩලයය විසින් අපනයන වෆකසුම් කළප ( EPZ  ) 9ක් , අපනයන වෆකසුම් 

උදයළනයක් ( EPP ) , කළර්මිතක උදයළන ( IP ) 2ක් ශළ ්රළමේයය කළර්යළ ( RO ) 2ක් මඟින් එහි 

කටයුතු සිදුකර තිබුණි. ඉශත මතොරතුරු අනුල පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(i) ්රාළන කළර්යළමේ මමමශයුම් ළභය පසුගිය ලර් තුනකදී සීඝ්රමයන් අඩුී  තිබුණු අතර 

වමළමනචිත ලර්ය තුෂදී මමමශයුම් පළඩුලක් දරළ තිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

(ii) විළ පිවපළන ිළිවලෆය මශේතුමලන් අපනයන වෆකසුම් කළපය ශළ අපනයන වෆකසුම් 

උදයළන 3  2007 සිට 2012 දක්ලළ අයඩලයල පළඩු දරළ තිබුණි.  විවහතර පශත පිවදි මේ.  

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

 ------- -------- -------- -------- -------- -------- 

 අපනයන ලංවැ සුම් ලං ආප  

මීරිගම  (6,620)  (11,418)  (11,584)  (18,720) (22,978)     (16,624) 

ලතුපිටිල  (7,766) (15,743)  (13,703) (12,787) (11,872) (18,214) 

ජ ොග්ග  (11,775)  (26,980)  (17,503) (23,149) (23,412)   (42,364) 

       

අපනයන ලංවැ සුම් ලංඋදයආන      

මල්ලත්ත    (5,531)     (3,226)   (3,458) (3,639)   (2,576)      (6,237) 

 

 

 

 

 

 

ල්යය 

-------- 

ආභය ලං/ ලංපආඩුල 

-------------- 

රු. 

2009        55,205 

2010        45,582 

2011        12,735 

2012     (306,206) 



 2014/  -   

 

9 

 

2.3  ආර  ලං්රආග්ධානය ලං ෂමනආ රණය ලං 

 --------------------------------------- 

(අ) ද්රලයතළ අනුපළත 2012 2011 නිිවක්ණය 

  ාගම අනුපළතය - තථ්ය 

                            වම්මත 

1.2 

2 

3.29 

2 

 ාගම අනුපළතමේ විළ අඩුී ම ශළ 

්රමළණල්ත කළරක ්රළේානයක් මනොතිබීම.  

 

 

3. ජමජශයුම් ලංවමආජ නනය ලං 

 ----------------------------- 

3.1 ෝජය  න ලංමණ්ඩ ලංලයආපිිව ලංපිළිබඳ ලං්රගිවය ලං 

 ---------------------------------------------- 
පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(අ) ශ්රී ාකළ ෝමයන න මඩලය පනම්ත 17 ලගන්තිය යටම්ත අ්තවන් කරන ද ලයළපිති , 

දලු  අලාගු කරන ද වශ ලවළ දමන ද මශන අ්ත හිටුලන ද ලයළපිති වායයළල වශ 

්රතිතය 2010 ලර්ය වශ ඉකු්ත ලර් 10 තුෂ ගිවිසුම් අ්තවන් කරන ද ලයළපිති වමඟ 

වවඳළ පශත දෆක්මේ.  

 

 

ණුවිසුම් ලංඅත්වන් ලං

 රන ලංද ලං

ලයආපිිව 

අලාගු ලං රන ලං

ද ලංව් ලංයආපිිව 

ලවආ ලංදමන ලංද  ලංශආ ලං

අත්හිටුලන ලංද ලං ලං

ලයආපිිව 

අලාගු ලං රන ලංද ලංලවආ ලංදමන ලං

ද ලංශආ ලංඅත්හිටුලන ලංද ලංමුළු ලං

ලයආපිිව ලංවායආල 

 √1 √2 √3  

 --------------- ------------ ---------------- ---------------------- 

2002 202 68 3 71 

2003 272 55 3 58 

2004 274 75 7 82 

2005 208 121 8 129 

2006 258 113 14 127 

(ෝ) ්රියළකළිව අනුපළත    

 ණයගෆති ිළිවලෆටුම් අනුපළතය - ලළර  3.17 3.27 ණය අයකර ගෆනීම වතුටුදළයක මට්ටමක 

මනොී ය.  

 ණයගෆති ිළිවලෆටුම් කළය - දින  115 113 දුර්ල ණය අයකර ගෆනීම  
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2007 310 119 18 137 

2008 252 107 22 129 

2009 182 93 33 126 

2010 269 124 61 185 

2011 165 47 20 67 

2012 
171 80 42 122 

--------- ------- ------- ------- 

එ තුල 2,563 1,002 231 1,233 

√1 ගිවිසුම් අලාගු කෂ / ලවළ දමන ද / මමමශයුම් අ්තහිටූ  ලයළපිති වශ පුු  ප කිත්ම ඇතු්තල  

 √2  ලළණි  මමමශයුම් ෝරම්භ කෂ පසු ගිවිසුම් අලාගු කෂ  (පුු  ප කිත්ම්   අලාගු කිත්ම් ඇතුෂ්ත නෆත .)  

√3  ලවළ දමන ද /ලළණි  මමමශයුම් ෝරම්භ කිත්මමන් පසු අ්තහිටුලන ද  (ලවළ මනොදමන ද / පුු  ප කිත්ම 

අ්තහිටුලන ද ඇතුෂ්ත නෆත .) 

 

(i) මපර ලර්ය වමඟ වෆවඳීමම්දී අලාගු කරන ද , ලවළ දමන ද ශළ අ්තහිටුලන ද 

ලයළපිති වායයළල සියයට 82 කින් ලෆිවී  තිබුණි.  

(ii) වමළමනචිත ලර්ය තුෂදී ලයළපිති වඳශළ ගිවිසුම් අ්තවන් කිිවම් වායයළල 163 දක්ලළ 

පශත ලෆටී තිබු අතර එය පසුගිය ලර් 10 වමඟ වෆවඳීමම්දී අඩුම ලියළපදිාචිී ම විය.  

(iii) 2010 සිට 2012 කළ පිවච්මේදය තුෂ ලයළපිති 123ක් මශල්ත සියයට 53ක් ලවළදමළ ශළ 

අ්තහිටුලළ තිබුණි.  

 

(ෝ) 2006 සිට 2012 කළ පිවච්මේදය තුෂ ෝමයො න මඩලයය මඟින් කරන ද විමේයය 

විජු ෝමයන නයන් ශළ මේයය ළභ බන ෝමයන නයන් පශත දෆක්මේ.  

  

ල්යය 

 

----------- 

විජේ ලංවිජු ලං

ෝජය  න ලං (FDI) 

--------------------- 

එ ජඩො ලංමිතලියන 

ජේශීය ලංඋපබ්ධී ලං

ෝජය  න 

----------------- 

එ ජඩො ලංමිතලියන 

2006 603 400 

2007 734 490 

2008 888 226 

2009 601 151 

2010 516 433 

2011 1066 426 

2012 1338 608 



 2014/  -   

 

11 

 

 විමේයය විජු ෝමයන න 2011 ලර්මේදී සියයට 106 කින්ද, වමළමනචිත ලර්මේදී 

සියයට 25 කින්ද ලෆිවී  තිබුණි. තලද මේයය ළභ බන ෝමයන න වමළමනචිත 

ලර්මේදී රු.මිතලියන 182 කින් ලෆිවී  තිබුණු අතර එය මපර ලර්යට වළමේක්ල   

සියයට 43 ක ලෆිවී මකි.  

 

 

3.2 කෂමනළකරණ අකළර්යක්මතළ  

 ------------------------------------- 

 පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

(අ) ෝමයන න මඩලයය විසින් මනක මලෂඳ මායවහථ්ළන මගොයනෆඟි පම ප බටහිර 

කුු මඩල, 12 මශ වඳශළ 1996 මනොලෆම්බර් 04 දින පුේගලික වමළගමක් වමඟ ක ප බදු 

ගිවිසුමක් අ්තවන් කර තිබුණු අතර රු.2,637,240ක් තෆන්පතු දලදක් මගලළ තිබුණි. එම 

කළර්යළ ඉය පශසුකම් ඉශත වමළගමට 2010 ජුනි මළවමේදී භළරදී තිබුණද 2013 මෆයි 

දක්ලළ එම තෆන්පතු දලද ෝපසු අයකර මගන මනොතිබුණි.  

  

 එලකට තිබු අමළතය කළර්යළය 12 මශමන් ක්ණිකල ඉල්ත කිත්මම් ්රතිඵයක් මව, 

ඉල්තී ම වම්බන්ාමයන් පුර්ල දෆනුම්දීමක් කර මනොතිබීම මශේතුමලන් බදුකරු විසින් 

රු.1,303,020ක් වු ඇප තෆන්පතුල අහිමිත කර තිබු බල වභළපතිලරයළ මළ මලත දන්ලළ 

තිබුණි.  

 

(ෝ) කලින් සිටි ම යහක කෂමනළකරු (අභයන්තර විගණන ) විසින් ඔුගමේ විශ්රළම යළමම් 

ලයව වු අවුරුදු 58 න් ඔේබට මවේලය දීර්ඝ මනොකිත්මම් තීරණය විරුේාල ඔුග විසින් 

කම්කරු අධිකරණමේ පලරන ද නඩුමේ අලවළන තීන්දුල ්රකළරල, ෝමයන න මඩලයය 

විසින් වමළමනචිත ලර්මේදී රු.618,530ක් ූ  ලන්දි දලදක් ඔුගට මගලළ තිබුණි.  

 

(ඇ) ලතුිළටිල අපනයන වෆකසුම් කළපමේ 1998 ලර්මේදී නිලළව මයන නළ ක්රමයක් 

ඉදිකිත්ම වඳශළ ෝමයන න මඩලය කෂමනළකරණය විසින් මෆම පසියන් වමළගමක් වමඟ 

ගිවිසුමකට එෂඹ තිබුණි. මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.   
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(i) වමළගමම් දුර්ල කළර්ය වළානය මශේතුමලන් බළදී තිබු අනුමෆතිය ඉල්ත 

කරමගන තිබුණු අතර නිලළව 34 කින් යුතු මයන නළ ක්රමය ෝමයන න මඩලයය 

විසින් භළරමගන තිබුණි.  

 

(ii) ඉදිකරන ද නිලළව මලන්මේසි කිත්ම වඳශළ මලන්ත වමළගමකට භළරදී තිබුණි. 

මකමවේ වුලද මලන්මේසිකරු ශළ ෝමයන න මඩලයය අතර ගිවිසුමක් තිබු බලට 

තශවුරු කර ගෆනීමට වළක්ෂි විගණනයට ඉදිිවප්ත කර මනොතිබුණි.  

 

(iii) එම වමළගමමන් ෆිඹය යුතු මව රු.1,604,200ක දලදක් ලර් 5 කට 

ලෆිවකළයක් අයකර ගෆනීමමන් මතොරල පෆලතුණි.  

 

(iv) ලටිනළකම රු.24,216,500ක් වු නිලළව මකක 25ක් රු.19,772,192ක මිතකට 

විකුණළ තිබුණි. එහි ්රතිඵයක් මව රු.4,444,308ක පළඩුලක් ෝමයන න 

මඩලයය දරළ තිබුණි.  

 

(v)  මර්ීයය අමළතයළාමේ හිටපු අමළතයලරයළට අනුයුක්තල සිටි ෝරක්ක කළර්ය 

මඩලයය වඳශළ ලළිවක මගී ම් පදනම යටම්ත නිලළව මකක මදකක් 2006 සිට 

මලන්කර තිබුණි.  

 

(ඈ) ඔරුමගොයල්තත , මායම පිවක්ණ පර්යන්තය ( Central Verification Terminal) වශ 

කටුනළයක ගුලන් බඩු මකකය ( Air Cargo Village Unit) යන පිවක්ණ මකක මදමකහි 

මයොදලළ සිටි මර්ගු නිාළිවන්ට පෆමිතණීමම් ලළර්තළ ිළිබබඳ නිරලදයතළලය පිවක්ළ 

කිත්මමන් මතොරල 2012 ලර්මේදී මගලන ද අතිකළ දීමනළ රු.3,771,885ක් 

්රතිපුර්ණය කර තිබුණි. මර්ගු මදපළර්තමම්න්තුල විසින් ඉදිිවප්ත කරන ද ලළර්තළ අනුල 

වමශර නිාළිවන් මවකට පෆය 600ක් ඉක්මලළ ලෆයකර තිබුණි.  

 ෝයතන මදක අතර අ්තවන් කරන ද අලමබනාතළ ගිවිසුමම් 4.1 ලගන්තිමේ නිහචිතල 

දක්ලළ ඇති මකොන්මේසි ලට අනුල ෝමයන න මඩලයය විසින් ශ්රී ාකළ මර්ගුලට 

අතිකළ මගී ම් ්රතිපුර්ණය කෂ බල වභළපතිලරයළ මළ මලත දන්ලළ තිබුණි.  

 

(ඉ) ිඹයගම අපනයන වෆකසුම් කළපමේ ( BEPZ) ිළහිටි මොට් අාක 26 බී වශ 26 බී / 1 / බී 

යන වහථ්ළනයන්හි ලයළපළිවක කටයුතු වහථ්ළනගත කර ්රියළ්තමක කිත්මට වමළගම් මදකක් 
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විසින් 2005 මදවෆම්බර් 22 දින ෝමයන න මඩලයය වමඟ ගිවිසුමකට එෂඹී තිබුණි. මම් 

වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(i) මලන්ත වමළගමක් විසින් කලින් අ්තකරමගන සිට කිසිඳු මශේතුලක් මනොදක්ලළ එම 

අලවහථ්ළමේ ලවළ දමළ තිබුණු ේමොක් ම හි මොට් අාක 43 ශළ 43 ම ඉයමම් ශළ 

පිවශ්රයන්හි ඉශත වමළගම් මදකට ඔවුන්මේ ලයළපිති වහථ්ළනගත කිත්මට 

ෝමයන න මඩලයය විසින් දන්ලළ තිබුණි.  

 

(ii) පසුල ලවළ දමළ තිබුණු වමළගමම් ඉ පලීම පිවදි එම පිවශ්රයන්හි ඉදිකරන ද 

මගොයනෆඟිලිල ලටිනළකම වඳශළ රු.මිතලියන 59ක් ලන්දි මව මගී මට ඉශත 

වමළගම් මදකට ෝමයො න මඩලයය විසින් දන්ලළ තිබුණි.  

 

(iii) අලවළනමේදී ඉශත වමළගම් මදමකන් එක් වමළගමක් තීරක විනිහචයට මපර 

අලවන් කර තිබුණි. එබෆවින් ලයළපිතිමේ කටයුතු අලවන් කිත්ම මශේතුමලන් සිදුවු 

පළඩුල වඳශළ 2011 ලර්මේදී රු.32,719,097ක් ලන්දි මගී මට ෝමයන න 

මඩලයයට සිදුී  තිබුණි.  

 

(iv) තලද මදලෆනි වමළගමට වමළමනචිත ලර්මේදී සිදු වු පළඩු වඳශළ ලන්දි මව 

රු.7,178,111ක දලදක් මගී මට ෝමයන න මඩලයය තීරණය කර තිබුණි.  

 

(ඊ) මශොරණ අපනයන වෆකසුම් කළපමේ මයනජිත, ිළිවසිදු කෂ අපද්රලය මපොම්ප කිත්මම් 

ිළිවයත ඉදිකිත්ම වඳශළ 2010  නලළිව 12 දින ෝමයන න මඩලයය විසින් 

රු.1,301,584ක අ්තතිකළරමක් මශොරණ ්රළමේයය වභළලට මගලළ තිබුණි. නදල්ත ිළිවසිදු 

කෂ අපද්රලය ගඟ ඉශෂ මකොටමවේ කඳළන දී කු  ගඟට දලදළශෆත්ම වම්බන්ාමයන් වු 

උේමඝනණය මශේතුමලන් මමම ලයළපිතිය අ්තහිටුලළ තිබුණි. මකමවේ වුලද 2013 ජුනි 

දක්ලළ ෝමයන න මඩලයය විසින් මමම අ්තතිකළරම ෝපසු අයකරමගන මනොතිබුණු 

අතර 2012 මදවෆම්බර් 31 දිනට මමම දලද මකත් මගන යන ලෆය මව දක්ලළ තිබුණි.  

 

(උ) 2000 මදවෆම්බර් 29 දිනට පලතින විදුලි ගළවහතු මර්ටය ලළර්ෂිකල සියයට 6.9 කට ලයළ 

ලෆිවවුලමශෝත එකී විදුලි ගළවහතු ්රතිපුර්ණය කිත්මට මශොරණ අපනයන වෆකසුම් කළපමේ 

ිළහිටි රබර් නිහපළදන වමළගමක් වමඟ ෝමයන න මඩලයය එකඟී  තිබුණි. මම් 

වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  
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(i) 2002 ජුනි සිට 2007 වෆේතෆම්බර් කළපිවච්මේදය තුෂ විදුලි ගළවහතු මර්ටය 

ලෆිවී ම වම්බන්ාමයන් රු.356,793,568ක දලදක් වශ  ළතයන්තර ලළණි  

මඩලයමේ  ළතයන්තර මේරුම්කරණ අධිකරණය මඟින් ්රකළ කරන ද 

අලවළන තීන්දුල ්රකළරල ශළනිය වඳශළ මගී ම ්රමළදී ම මත ශළ වමළගම විසින් 

දරන ද මේරුම්කරණ ිළිවලෆය වම්බන්ාමයන් රු.388,161,877ක දලදක්ද 

වමළගම විසින් ඉ පළ තිබුණි. වමළගමට ලළසි ලන අයුිවන් මේරුම්කරණ 

අධිකරණය විසින් තීන්දුල බළදී තිබු අතර තලම්ත මමම කරුණ නඩු 

කටයු්තතක්ල පලතී. 

 

(ii) ලයළපිතිය වඳශළ අනුමෆතිය දීමට මපර භළවිතය වඳශළ මමම ්රමේමේ රබර් දෆල 

බළගෆනීමම් ශෆකියළල ිළිබබඳල රබර් වාලර්ාන මදපළර්තමම්න්තුමලන් ශළ රබර් 

පර්මේණ ෝයතනමයන් ෝමයන න මඩලයය විසින් තක්මවේරු ලළර්තළලක් 

බළමගන මනොතිබුණි.  

 

(iii) අධිකරණ නඩු පලතින බෆවින්, මමම වමළගමමන් ෝමයන න මඩලයයට ෆිඹය 

යුතු ිඹම් කුලිය ,   ිඹ පප්ත ශළ බාගළ කුලිය ෝදිය අයකර ගෆනීමට ෝමයන න 

මඩලයයට මනොශෆකිී  තිබුණි.  

 

(ඌ) ෝමයන න මඩලයය විසින් පර්්ත ලතුයළය මිතදී මගන තිබුණු අතර ලතුයළමයන් 

මකොටවක් කෂමනළකරණය කිත්මට රළ ය ලෆවිලි වාවහථ්ළලට ලර් 5 ක කළයක් වඳශළ 

භළරදී තිබුණි. මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(i) මිතදී ගෆනීමමන් පසු ලතුයළමේ මගොයනෆඟිලි , ලටිනළ ගවහලර්ග ෝදි ල්තකම් 

වටශන් කර මගන මනොතිබුණි.  

 

(ii) ශ්රී ාකළ රළ ය ලෆවිලි වාවහථ්ළමලන් ෝමයන න මඩලයය මලත 2006 ලර්මේ 

සිට ෝයතනමේ ගිණුම් ෆබී මනොතිබුණි.  

 

(iii) 2005 ලර්මේදී මගලන ද රු.මිතලියන 10ක දලද ශෆරුණු විට , වාවහථ්ළල විසින් 

එහි ළභයන් ක්රමල්තල ෝමයන න මඩලයයට ම්රේණය කර මනොතිබුණි. 2006 

ලර්ය වඳශළ ඉදිිවප්ත කරන ද ගිණුම් ්රකළරල, පර්්ත ලතුයළය වම්බන්ාමයන් ශ්රී   

ාකළ රළ ය ලෆවිලි වාවහථ්ළමලන් ෆිඹය යුතු දලද රු.මිතලියන 16.47ක් විය. 
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මකමවේ වුලද 2011 මනොලෆම්බර් 15 ශළ 2012 මනොලෆම්බර් 14 දිනයන්හි පල්තලන 

ද මපොදු ලයළපළර කළරක වභළල විසින් නිමයනග කරන ද පිවදි ෆිඹය යුතු 

නිලෆරදි දලද ශඳුනළ ගෆනීමට ශළ ලළර්තළ කිත්මට ෝමයන න මඩලයයට 

මනොශෆකිී  තිබුණි.  

 

(iv) පර්්ත ලතුයළය වම්බන්ාමයන් මකොන්මේසි ලට පටශෆනිල කෂමනළකරණ 

ගළවහතු සියයට 15කින් ලෆිවකිත්ම , පර්්ත ලතුයළමේ ෝදළයම මකපළර්විකල 

උපමයන නය කිත්ම, පර්්ත ලතුයළමයන් උපයළ ගන්නළ ද ෝදළයම        

රු.මිතලියන  20ක් මකොන්ත්රළ්තකරු නමිතන් වහථ්ළලර තෆන්පතුල ෝමයන නය කර 

ගෆනීම, මමනටර් ලළශන අවිධිම්තල පලරළ ගෆනීම ශළ රු.මිතලියන 12.42ක් වු බාගළ 

කුලී  ාගම ගිණුම මළර්ගමයන් මකොන්ත්රළ්තකරුට මළරුකර ගෆනීම වම්බන්ාමයන් 

විවඳිය යුතු  කරුණු මකත්මගන යමිතන් පලතී.  

 

3.3 ලත් ම් ලං ෂමනආ රණය ලං 

 --------------------------- 

(අ) මනක මලෂඳ මායවහථ්ළනමේ (WTC)               පතය මකක 04ක් 

රු.මිතලියන 530 ක ිළිවලෆයකට 2007 මදවෆම්බර් 31 දින ෝමයන න මඩලයය විසින් මිතදී 

මගන තිබුණු අතර 2000 වෆේතෆම්බර් සිට ෝමයන න මඩලයය විසින් කුලී පදනම මත 

බළමගන තිබුණු එම කුු මඩලම තල්ත මකක 05 ක් 2008 මළර්තු 05 දින රු.මිතලියන 

625ක ිළිවලෆයකට පසුල මිතදී මගන තිබුණි. මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් 

කරනු ෆමේ.  

(i) රු.මිතලියන 128ක ිළිවලෆයකට මිතදී ගන්නළ ද 6 ලෆනි මශ කුලියට දීම වඳශළ 

2011 ජුලි 01 දින සිට වම්පුර්ණමයන්ම හිවහ කර තිබු අතර, එය 2012 මදවෆම්බර් 

31 දක්ලළ්ත නිහකළර්යල පෆලතුණි. මකමවේ වුලද වභළපතිමේ අදශවහ දෆක්ී ම් ලට 

අනුල එම මශමන් මකොටවක් 2013 ලර්මේදී ෝමයන න ්රලර්ාන අමළතයළා 

කළර්යළය වඳශළ උපමයන නය කරන බල්ත, අනි්ත මකොටව ෝමයන න 

මඩලයමේ ෝමයන ක මවේලළ මදපළර්තමම්න්තුල විසින් යිබ උපමයන නය කරන 

බල්ත දෆක්වුණි.  

 "නල ෝමයන න ්රලර්ාන අමළතයළාය ිළහිටු ී මමන් පසු, අමළතයළා කළර්යළය 

වහථ්ළිළත කිත්ම වඳශළ මනක මලෂඳ මායවහථ්ළනමයන් කළර්යළ ඉය පශසුකම් 

බළගෆනීමට අලය වු අතර එබෆවින් 06 මශම ප මකොටවක් මමම කළර්යය වඳශළ 
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මයොදළග්ත බල වභළපතිලරයළ මළ මලත දන්ලළ තිබුණි. තලද මනක මලෂඳ 

මායවහථ්ළනමේ 6 මශම ප ඉතිිව මකොටමවේ ෝමයන න මවේලළ මදපළර්තමම්න්තුල 

වහථ්ළනගත කිත්මට්ත ෝමයන න මඩලයය තීරණය කර ඇති බලද දන්ලළ තිබුණි." 

 

(ii) 25 ලන මශම ප ලර්ග අිව 6,318ක ිඹම් ්රමේයක් ශළ 27 මශම ප ලර්ග අිව 

2,781ක ිඹම්  ්රමේයක් ගිවිසුමකට එෂඹීමමන් මතොරල ශළ භළවිතළ කිත්ම 

මලනුමලන් කිසිඳු කුලියක් අයකිත්මමන් මතොරල ෝර්ථික වාලර්ාන 

අමළතයළායට මලන්කර තිබුණි.  

 

3.4 මආනල ලංවම්පත් ලං ෂමනආ රණය ලං 

 ------------------------------------ 

2003 ජුනි 02 දිනෆති අාක පීඊඩී / 12 දරන යශපළනය වඳශළ වු මළර්මගනපමේ ිළිබබඳ රළ ය 

ලයළපළර චක්රම පයමේ 9.3 ලගන්තිය ්රකළරල ඵදළයි කළර්ය මඩලය කෂමනළකරණයක් වඳශළ 

අලයතළ වම්පුර්ණ කර ගෆනීමට ෝමයන න මඩලයය විසින් විධිම්ත ිළයලරයන් මගන 

මනොතිබුණි. මම් වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(අ) විාළයක කළර්ය මඩලයමේ තනතුරු (අභයන්තර විගණන අායක් ලෆනි ්රාළන තනතුරු 

ඇතුු  ) 73ක් ඇතුු ල කළර්ය මඩලයමේ විවිා ලර්ගයන් මේ පුරේපළඩු 110ක් 2012 

මදවෆම්බර් 31 දින ලන විට්ත පුරලළ මනොතිබුණි. විවහතර පශත පිවදි මේ.  

 

විවහතරය අනුමත කළර්ය 

මඩලයමේ 

මවේලක වායයළල 

තථ්ය ලංජවේල  ලංවායආල ලං පුරේපළඩු 

වහථිර මකොන්ත්රළ්ත එකතුල 

-------------------- ---------------- -------- --------- ------- ----------- 

විාළයක කළර්ය මඩලයය 575 497 5 502 73 

ලිිළකරු ශළ වමළන්තර කළර්ය මඩලයය 354 330 4 334 20 

වළමළනය මවේලළ කළර්ය මඩලයය  321 272 32 304 17 

 -------- ------ ------ ------- ------ 

එකතුල 1250 1099 41 1140 110 
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(ෝ) 2011 මළර්තු 23 දිනෆති අාක ඊඑවහ/12/ඊඑවහටී/188 දරන ෝමයන න මඩලයමේ 

අභයන්තර චක්රම පයය අනුල, නියමිතත කළයට මපර විශ්රළම යළමට අමේක්ෂිත නිාළිවන් 

වඳශළ වහමේච් ළ විශ්රළම ගෆන්ී මම් මයන නළ ක්රමයක් ෝරම්භ කර තිබු අතර ඔවුන්මේ 

පුරේපළඩු මනොිළරවිය යුතු  මශන එම කළර්යය වඳශළ දලදළශෆිවය ශෆකි මලන්ත 

පුේගයකුමගන් ඉටුකර ගත යුතුය. මකමවේ වුලද ෝමයන න මඩලයය විසින් ඉශත 

චක්රම පය විධිවිාළන ිළිබබඳ වෆකීමමන් මතොරල ්රාළන තනතුරක මයොදලළ සිටි විාළයක 

අායක්ලරයකු (දලය) දලදළශෆර තිබුණි.  

 

3.5 ශඳුනආගන්නආ ලංද ලංපආඩු ලං 

 ----------------------- 

ලන වාරක්ණ මදපළර්තමම්න්තුලට අය්ත පු්තතම , මව පකන්ද ිළහිටි අක්කර 250ක ඉයම 

පලරළ ගෆනීමට ෝමයන න මඩලයය කටයුතු ෝරම්භ කර තිබුණු අතර පළිවවිවක බපම ිළිබබඳ 

ඇඟයීම, භූගත  ය ිළිබබඳ විමර්නය කිත්ම, පුර්ල ලුශළ්තමක වෆසුම් ශළ ඇඳීම්,                    

භූ තළක්ණික විමර්නයන්, ිළු රු වෆසුම් ිළිබමය කිත්ම ෝදි දලලික වියදම් මව 

රු.11,270,120ක් දරළ තිබුණි. මකමවේ වුලද ෝමයන න මඩලයය ඉයමම් පලරළ ගෆනීම් ්රියළලලිය 

අ්තහිටුී මට්ත 2012 ලර්ය තුෂදී පළක මඩලය අනුමෆතිය මඟින් ඉශත දලලික වියදම් 

කපළශෆත්මට්ත ිළයලර මගන තිබු බල නිිවක්ණය විය.  

 

4. ණුම්ම් ලං  යුතුභආලය ලංශආ ලංයශපආනය ලං 

 --------------------------------------- 

4.1 වායුක්ත ලංවැැවම් ලං 

 -------------------- 
2009 සිට 2013 දක්ලළ කළපිවච්මේදය වඳශළ වායුක්ත වෆෆවහමම් දක්ලළ තිබු ඉක්කයන්මගන්  

ඉක්කයන් කිහිපයක් ඉටුකර ගෆනීමට ෝමයන න මඩලයයට මනොශෆකිී  තිබුණි. මම් 

වම්බන්ාමයන් පශත නිිවක්ණයන් කරනු ෆමේ.  

 

(අ) 2009/2010 ලර්මේදී මයකපුල ශළ අම්පළරහි නල ෝමයන න ්රලර්ාන කළප ශඳුනළ 

ගෆනීමට ශළ ්රලර්ානය කිත්මට ඉක්ක කර තිබුණද , 2012 මදවෆම්බර් 31 ලන විට්ත එම 

්රමේල එක් ෝමයන න ්රලර්ාන කළපයක් මශන වහථ්ළිළත කිත්මට කිසිඳු ිළයලරක් 

ෝරම්භ කර මනොතිබුණි.  
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(ෝ) 2009/ 2010 ලන විට මකොෂඹ වශ ගම්පශ දිවහත්රිකලලින් බෆශෆරල ෝරම්භ කිත්මට ඉක්ක 

කර තිබුණු නල ලයලවළයන් 300 න් 2012 මදවෆම්බර් 31 දිනට ලයළපිති 163ක් පමණක් 

(පුු  ප කිත්ම් 5ක් ඇතුු ල ) මමමශයුම් ෝරම්භ කර තිබුණු අතර ලයළපිති 18ක් ්රියළ්තමක 

මලමිතන් පෆලතුණි.  

 

4.2 ්රියළකළත් ලංවැැව්ම ලං 

 -------------------- 

 වමළමනචිත ලර්ය වඳශළ ්රියළකළත් වෆෆවහමක් ිළිබමය කර මනොතිබුණි.  

 

4.3 විගණන ලං මිතටුල ලං 

 ------------------ 

2003 ජුනි 02 දිනෆති අාක පීඊඩී/12 දරන රළ ය ලයළපළර චක්රම පයමේ  9.12 ලගන්තියට අනුල, 

අලම ලමයන් මළව 3කට ලරක් විගණන කමිතටුල ක්රමළනුකල ැසවහවිය යුතු අතර අලය 

්රියළමළර්ග වඳශළ නිර්මේයන් වහිතල එහි නිිවක්ණයන් අායක් මඩලයය මලත ඉදිිවප්ත කෂ 

යුතුය. මකමවේ වුලද 2012 ලර්ය තුෂදී පල්තලළ තිබුමඩල එක් විගණන කමිතටු ැසවහී මක් පමණි.  

 

4.4 අයලැය ලංපආනය ලං 

 ----------------- 

අයලෆයගත ශළ තථ්ය ෝදළයම ශළ වියදම අතර වෆකිය යුතු විචනයන් නිිවක්ණය වුමයන් 

අයලෆය ම පයනය ඵදළයි කෂමනළකරණ පළන කළරකයක් මව මයොදළ මගන මනොතිබු බල 

නිිවක්ණය විය.  

 

5. පේධාිව ලංශආ ලංපආන 

 ------------------- 

විගණනමේදී නිිවක්ණය වු පේාති ශළ පළන දුර්ලතළ දලද ප පනම්ත 13(7)(ම) ලගන්තිය 

්රකළරල නිකු්ත කරන ද මළමේ විවහතරළ්තමක ලළර්තළල මඟින් ෝමයන න මඩලයමේ 

වභළපතිලරයළමේ අලාළනයට මයොදල කරන දි. පශත වඳශන් පළන ක්මේත්රයන් වම්බන්ාමයන් 

විමේ අලාළනය මයොදල කෂ යුතු මේ.  

 

 (අ) නීති, ත්ති ශළ මරගුළසි ලට අනුකී ම  

 (ෝ) ලයළපිති අක්ක්ණය කිත්ම  

 (ඇ) ණය ැසවහකර ගෆනීම  
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 (ඈ) කළර්ය මඩලය කෂමනළකරණය  

 (ඉ) ල්තකම් කෂමනළකරණය  

 

එච්.ම.එවහ.වමරී ර 

විගණකළධිපති 


