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අන්තරායකර ඹෟෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය - 2014  

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

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ 2014 යෙසැම්බර් 31 දිනට ය ේෂ පත්රය ස  දදියනන් 

අවසන් වර්ෂය සඳ ා ආොයම් ප්රකා නය ස  ුදේ  ප්රවා  ප්රකා නය ස  වැෙත් ගිණුම්කරණ 

ප්රතිප්ති ස  අයනුත් පැ ැදිි  ිරීමයම් යත රුරුවවල සාරා  යිරන් සමන්ිතත 2014 යෙසැම්බර් 31 

දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා වූ මූලය ප්රකා න 1711 අ ක 3  ෙරන ුදේ  පනය් 13 11  වතන්තිය 

ස  17 4 අ ක 11 ෙරන අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය පනය් 12 14  වතන්තිය සමත 

ස යයෝජිතව ිරයිතය යුුර        ශ්රී ල කා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ ආණ්ක්රම වයවසථාාය  

154 11  වයවසථාායවි  තුරත් ිතිවිතධාන ප්රකාර මාය  ිතධානය යටය් ිතතණනය කරන ල ජ   ුදේ  

පනය් 14 12  1සී  වතන්තිය ප්රකාර මණ්ඩලයේ වාර්ිකක වාර්තාව සමත ප්රකා යට ප් කත යුුරයැයි 

මා අෙ සථ කරන මාය  අෙ සථ ෙැක්වීම්  ා නිීමක්ෂණයන් යමම වාර්තාය  ෙැක්ය     

1.2 මූලය ්රකාන  ම්බනන්ධෙයන් කමම ාකරයෙ  ගකීම 

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

යමම මූලය ප්රකා න  ශ්රී ල කා  රාජය අ  යේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතතිවලට අනුකූලව පිළියයල 

ිරීමම  ා  සාධාරණ යලස ඉදිරිප් ිරීමම කතමනාකරණයේ වතකීම ය    ව චා ය ෝ වැරදි 

ය ේුරයවන් තතිිතය  ැිර ප්රමාණා්මක සාවෙය ප්රකා යන්යතන් යත රවූ මූලය ප්රකා න 

පිළියයල ිරීමමට  ැිරවනු පිණිස අව ය වන අ්යන්තර පාලනය ීරරණය ිරීමම 

කතමනාකරණයේ වතකීම ය    

 

 

1.3. විකයකෙේ ගකීම 

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

 මාය  ිතතණනය මත පෙනම්ව යමම මූලය ප්රකා න පිළිබඳව මතයක් ප්රකා  ිරීමම මාය  

වතකීම    ය   මා ිතසින් උ්තීමතර ිතතණන ආයතනයන්ය  ජාතයන්තර ිතතණන ප්රමිතතිවලට                   

1ISSAI 1000-1810) අනුරූප ශ්රී ල කා ිතතණන ප්රමිතතිවලට අනුකූලව මාය  ිතතණනය සිදු 

කරන ල ජ  ආචාර ධර්මවල අව යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට ස  මූලය ප්රකා න 

ප්රමාණා්මක සාවෙය ප්රකා යන්යතන් යත රවන්යන්ෙ යන්න පිළිබඳ සාධාරණ ත ුරුවවක් 

ලබාතැනීම පිණිස ිතතණනය සැලසුම්කර ක්රියා්මක කරන බවට යමම ප්රමිතති අයකක්ෂා කරයි    

 

මූලය ප්රකා නවල ෙැක්යවන අතයන් ස  ය ළිෙර  ිරීමම්වලට උපකාීම වන ිතතණන සාක්ික 

ලබාතැනීම පිණිස පරිපාටි ක්රියා්මක ිරීමම ිතතණනයට තුරත් ය  යතෝරාත් පරිපාටින්, 
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ව චා ය ෝ වැරදි ය ේුරයවන් මූලය ප්රකා නවල තතිිතය ැිර ප්රමාණා්මක සාවෙය 

ප්රකා යන්ය  අවොනම් තක්යසේුව ිරීමම්ෙ තුරත් ිතතණකය  ිතනි ථචය මත පෙනම් ය  දම 

අවොනම් තක්යසේුව ිරීමම්වල ජ , අවසථාායවෝචිතව උචිත ිතතණන පරිපාටි සැලසුම් ිරීමම පිණිස 

මණ්ඩලයේ  මූලය ප්රකා න පිළියයල ිරීමම ට ස  සාධාරණ යලස ඉදිරිප් ිරීමමට අොත 

වන්නා වූ අ්යන්තර පාලනය ිතතණක සැලිර් ලට තන්නා නුද් මණ්ඩලයේ අ්යන්තර 

පාලනයේ සඵලොයි්වය පිළිබඳව මතයක් ප්රකා  ිරීමමට අෙ සථ යන කරයි  කතමනාකරණය 

ිතසින් අනුතමනය කරන ලෙ ගිණුම්කරණ ප්රතිප්තිවල උචිත්ාවය  ා යය ොතන්නා ලෙ 

ගිණුම්කරණ තසථතයම්න්ුරවල සාධාරණ්වය තතයීම යමන්ම මූලය ප්රකා නවල සමසථත 

ඉදිරිප් ිරීමම පිළිබඳ තතයීමෙ ිතතණනයට තුරත් ය   ිතතණනයේ ිතෂය පාය ස  

ප්රමාණය ීරරණය ිරීමම සඳ ා 1711 අ ක 3  ෙරන ුදේ  පනය් 13 වතන්තියේ 13   ස  14  

උප වතන්තිවි න් ිතතණකාිවපති යවත අභිමතානුසාීම බලතල පැවයර්  

 

මාය  ිතතණන මතය සඳ ා පෙනමක් සැපයීම උයෙසා මා ිතසින් ලබායතන තති ිතතණන 

සාක්ික ප්රමාණව් ස  උචිත බව මාය  ිත ථවාසයයි     

 

1.4 තත්ත්ගාකය ය කම මතය මඳහා පද ම 

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

 යමම වාර්තාය  2 2 යේෙයේ ෙක්වා තති කුවණු මත පෙනම්ව මාය  මතය ත්්වාතණනය 

කරනු ලැයේ  

 

 

 2. මූලය ්රකාන  

 ___________ 

2.1 මතය  

 -------  

යමම වාර්තාය  2 2 යේෙයේ ෙක්වා තති කුවණුවි න් වන බලපෑම  ැර, මූලය ප්රකා නවි න් 

2014 යෙසැම්බර් 31 දිනට අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ මූලය ත්්වය  ා 

දදියනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා දි  මූලය ක්රියාකාීම්වය  ා ුදේ  ප්රවා  ශ්රී ල කා රාජය 

අ  යේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතතිවලට අනුකූලව සතය  ා සාධාරණ ත්්වයක් පිළිබිඹු කරන බව 

මා ෙරන්නාවූ මතය ය   
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2.2 මූලය ්රකාන  ිළිබනඳ අදහම  දක්වවිම 

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

2.2.1 ශ්රී ලාකා රාජය අානෙ  ිණුම්බකරය ්රමිතති 

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

 ශ්රී ල කා රාජය අ  යේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතති 01 ි  ෙක්වා තති පරිදි ුද්ධධ ව්කම්හි මිතකම් 

යවනසථ ිතයම්  ප්රකා නය පිළියයල කර සමායලෝචිත වර්ෂය සඳ ා මූලය ප්රකා න සම  

ඉදිරිප් කර යන තිබුණි  

2.2.2 ිණුම්බකරය අඩුපාඩු 

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

 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

1අ  මණ්ඩලයේ කාර්යයන් සඳ ා සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත ලැබුණු ුව 1,570,000 ක්වූ 

පුනරාවර්තන ප්රොන පුයරෝතාමී පාලන අිවකාරිය සඳ ා ලැබුණු ප්රොනයක් යලස 

ගිණුම්තත කර තිබුණි  

1ආ  සමායලෝචිත වර්ෂය අවසානයට යතිතය යුුර ගිණුම් දකුරව ුව 116,622 ක් ගිණුම් තත 

කර යන තිබුණි  

1ත  ුව  117,372 ක්වූ යසේවක ණය තැතියන් පිළිබඳ යන සැසඳු  ය ේෂයන්  ා දකුරව 

ුව 301,47  ක්වූ පුයරෝතාමී පාලන අිවකාරිය යවනුයවන් ෙරන ලෙ ිතයෙම් යපර වර්ෂ 

තැලපීම් යලස සාවෙයව ගිණුම් තත කර තිබුණි  

1ඈ  ප්රොනයන් පිළිබඳ අරුදණු කත කාර්යයන්  ඳුනා තැනීයමන් යත රව පරිචයක් 

ව යයන් ම ා ්ාණ්ඩාතාරයයන් ලැබුණු ප්රා ධන ප්රොන, ප්රා ධන ස චිතය යලස 

සලකා තිබුණි   දි  ප්රතිඵලයක් යලස ය්ධපල, පිරියත  ා උපකරණ ප්රසම්පාෙනය 

සඳ ා ලැබුණු ප්රා ධන ප්රොන දම ව්කම්වල ීව කාලයට අනුව රමක්ෂය කර 

යන තිබුණි  
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2.2.3 ෙ ොමකමඳූ පාල  ිණුම්බ 

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

යලජර් ගිණුම්වල ෙැක්යවන දකුරව ුව 7,416,116 ක්වූ ණයතැති ය ේෂයන්, ිතතණනයට 

ඉදිරිප් කරන ලෙ ුව 7,375,1 1 ක්වූ  ණයතැතියන් සඳ ා ිතසථතරා්මක උපය් ඛනය සම  

තැලපී යන තිබුණි  

2.2.4 ලකබිය යුතු ිණුම්බ 

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

 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

1අ  මූලය ප්රකා නවල ෙැක්යවන දකුරව ුව  1,706,010 ක්වූ ිතිතධ අ්තිකාරම්, වර්ෂ 10 

කට වැඩි කාලයක් අයකර තැනීයමන් යත රව පැවති ුව 1,1 2,060 ක් වටිනා 

ය ේෂයන් 16 ිරන් සමන්ිතත ිතය  

1ආ  ුව 356, 13 ක්වූ  තැන්පුර සම්බන්ධයයන් කාල ිත  ථය් ෂණ පිළියයල කර 

ිතතණනයට ඉදිරිප් කර යන තිබුණි   තවෙ, බාි ර ආයතන 1  ක තැන්ප් කරන 

ලෙ ුව  275,313 ක් වටිනා තැන්පුර පිළිබඳ ලදුප් මණ්ඩලය සුර යන වූ බැිතන්, දම 

තැන්පුර ුදේ  කර තැනීම පිළිබඳ අවොනමක් ෙැක්ය   

1ත  සමායලෝචිත වර්ෂය අවසානයට පැවති ුව  ,3 6,150 ක් වූ බැ ුත ය ේෂ 

සම්බන්ධයයන් සනාා ිරීමම් සෘජුවම බැ ුතයවන් ලබායතන ිතතණනය සඳ ා 

ඉදිරිප් කර යන තිබුණි  

 

2.5 නීති,රීති ,ෙරගුලාසි හා කමම ාකරය තීරය ආදියට අනුකූල ෙ ොවීම 

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

 ප ත  සඳ න්  අනුකූල යන වීම් අවසථාා ිතතණනයේ ජ නිීමක්ෂණය ිතය  

 

 නීති,රීති ෙරගුලාසි හා කමම ාකරය  

            තීරයගලට ෙයොමුග 

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

අනුකූල ෙ ොවීම 

 

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

 1අ  2001 අ ක 54 ෙරන ඹෟෂධවලට තේබැි              පු්ධති ක ප්රතිකාර මධයසථාාන ිතසින් සිදු කරනු ලබන      
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තැනැ්තන්  1ප්රතිකාර  ා පුනුව්ාාපනය 

ිරීමම  

          පිළිබඳ පනය් 4 13  වතන්තිය 

 

ප්රතිකාර පිළිබඳ සාර්ාක ්ාවය සම්බන්ධයයන් 

ප්රතිකාර  ා පුනුව්ාාපන මධයසථාාන අධයක්ෂ ිතසින් 

ඉදිරිප් කත යුුර කාලීන වාර්තා ඉදිරිප් කර 

යන තිබුණි  

 

1ආ     1772 අ ක 62 ෙරන පනතින් ස ය ෝිවත 17 3 

අ ක  12 ෙරන පාරියතෝිකක යතවීම් පනය් 5 

වතන්තිය 

 

 

සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත පාරියතෝිකක යතිතය යුුර 

මණ්ඩලයේ නිලධාීමන් සඳ ා අවසථාා 3 ක ජ දින 1  

සිට  174 ෙක්වා කාලයක  ප්රමාෙයන් සි තව ුව  

524,351 ක ුදෙලක් යතවා තිබුණි  

 

1ත   ශ්රී ල කා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජයේ   

ආයතන ස ග්ර යේ II පරිච්යේෙයේ 7 1 ස  

7 1 1 වතන්තිය 

 

 

රජයේ ආයතනවල ිතශ්රාමිතක නිලධාීමන්ය  යසේවා 

ලබාතැනියම් ජ අමාතය මණ්ඩලයේ ූරර්ව අනුමැතිය 

ලබා තත යුුරය   යකයසේ ුරවෙ අමාතය මණ්ඩලයේ 

අනුමැතිය ලබාතැනීයමන් යත රව රාජය යසේවයේ 

කතමනාකරණ තනුරුවවි න් ිතශ්රාම ගිය නිලධාීමන් 4 

යෙයනුත කතමනාකුවවන් යලස මණ්ඩලයේ 

මධයසථාානවලට  ප්කර තිබුණි  

 

1ඈ      ුදේ  යරගුලාසි 107 11  1ආ  සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත අවසථාා යෙකක ජ මණ්ඩලයේ 

වා න 2 ක් අනුරුවවලට ්ාජනය වී තිබුණෙ, 

මණ්ඩලයට අය් ව්කම් සම්බන්ධයයන් පාක් 

ිතතණකාිවපති යවත වාර්තා කර යන තිබුණි  

 

1ඉ      171  යෙසැම්බර් 07 දිනැති අ ක  42 ෙරන     

          ්ාණ්ඩාතාර චරය් ඛය 

ය ේෂ පත්ර දිනයට ුව  1,166,477 ක් වටිනා ය්ධපල, 

පිරියත  ා උපකරණ සඳ ා සථාාවර ව්කම් 

ය් ඛනයක් යාව්කාලීන ආකාරයයන් පව්වා 

යන තිබුණි  

 

 

 

3. මූලය මමාෙල න ය 

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

3.1 මූලය  ්රතිලල 
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 ------------- 

ඉදිරිප් කරන ලෙ ුදලය ප්රකා න අනුව, සමායලෝචිත වර්ෂය සඳ ා මණ්ඩලයේ 

යමය යුම්වි න් වූ ප්රතිඵලය ුව 15,706,625 ක  ඌනතාවයක් වූ අතර ඊට අනුරූපව ඉුත් 

වර්ෂයේ ඌනතාවය ුව  6,446,155 ක් වූයයන් මූලය ප්රතිඵලවල තවදුරට් ුව  7,457, 10 ක 

පිරිහීමක් ෙැක්ුරණි    යමෝටර් වා න ප්රතයාතණනය ය ේුරයවන් ක්ෂය ුව  5,060,6 5 ිරන් 

වැඩිවීම සමායලෝචිත වර්ෂය සඳ ා මූලය ප්රතිඵලවල පිරිි ම යකයරි  බලපෑ ප්රධාන ය ේුරව 

ිතය  

 

 

4. ෙමෙහයු්බ මමාෙල න ය 

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

4.1 කාර්යමාධ ය 

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

 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

1අ  2014 වර්ෂය සඳ ා මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ ඒකකයේ ප්රතති වාර්තාව අනුව,  පසුගිය 

වර්ෂ 4 ුරත ම්ද්රවයවලට අොත කුවණු මත අ් අඩ ගුවට ප් පු්ධතලයන් ප ත 

ිතසථතර යකයරන පරිදි සැලිරය යුුර යලස වැඩි වී තිබුණි  

ගර්ෂය 

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

අත් අඩාගුගට පත් පුද්කලයන් මාඛ්යාග 

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

 

 ම ත්රී                  පුෂ ෂ                       තකතුග 

--------           ----------                   ---------- 
2010 304               27,472                       27,176           
2011 357               42,144                       42,503 
2012 106               41,220                       41,726  
2013 160               65, 3                        65,77      

 

තවෙ, යප ි සථ ම්ද්රවය  කාර්යා  ය ිතසින් ප්රසි්ධධ කරන ලෙ යත රුරුව අනුව, 2014 

වර්ෂයේ ජ ය යර යින් ිරයලෝ ග්රෑම් 13 51 ක් , ත ජා ිරයලෝ ග්රෑම් 24 60 ක් ස   ස්සථ 

ිරයලෝ ග්රෑම් 0 17 ක් අ් අඩ ගුවට යතන තිබුණි   දිවයියන් නාතරික  ා අර්ධ 

නාතරික ප්රය්ධ වල ම්ද්රවය තේබැි වීම් සඳ ා සී්රයයන් වැඩිවන ප්රවණතාවයට  

දයරි ව  ක්තිම් ප්රතිප්ති ක්රියාමාර්තවල අව යතාවය ඉන් යපනී යයි  



û$.ûÜ.´$. à‘æ  2015/25 -   2 <`ùÚ æ$óßò× - II- µæ$ð& -  Ø$í] &‘&ßö$   - 
Ñèóæ$½ûõÚ<Ø×$µèß <$Ìõ$< 2014 

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

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

7 
 

 

1ආ  යසේවා මධයසථාාන 4 ක් මගින් ම්ද්රවය වලට තේබැි  වූ තැනැ්තන් 

පුනුව්ාාපනය ිරීමයම් කාර්යය සඳ ා මණ්ඩලය ස ්ාගි වී තිබුණි   යසේවා 

මධයසථාානවි න් අ්යන්තර ප්රතිකාර ලබාත් පු්ධතලයන් ස ඛයාව ස  සමායලෝචිත 

වර්ෂය සඳ ා ිතයෙම පිළිබඳ ිතසථතර, ඉුත් වර්ෂය සම  සසඳා ප ත ෙැක්ය   

 

 

ෙමේගා මධයම ාා ය 

 

 

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

අභ්යන්තිකක 

්රතිකාර ලනාකත් 

පුද්කලයන් මාඛ්යාග 

2014          2013 

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

මාසික ්රතිකාර 

ලනාකත් මාමා ය 

පුද්කලයන් මාඛ්යාග 

2014           2013  

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

මුළු වියදම 

(ෙමේගක ගකටුප් රහිතග) 

 

2014          2013 

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

  ෂ                ෂ  

 

ත්ව පුද්කලයකුට මාසික මාමා ය 

වියදම 

 

2014          2013            ගකඩිවීම 

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

 ෂ                ෂ                    ෂ     

ඌරායප ල 351            370    30                 33  5,53 ,644      4,13 , 61 15,3 5       11,766        3,417 

තල තම 217            513 23                 43  4,772,107      4,7 6,07  1 ,070         7,662         ,42  

ම නුවර 113               2   7                   1   3,110,507      2,010,707 2 , 01       23,737        4, 62 

තා් ල 

 

  දකුරව 

16            201 

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

711        1,172     

====      =====    

14                11 

 

-  

-            - 

 4, 16,115      4,025,  4 

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

1  45 ,511  15,161,15  

========  ========= 

2 ,611       17,135         ,736 

-             -                 - 

 

ඉ ත යත රුරුව අනුව, සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත පු්ධතලයන් 711 ක් සඳ ා අ්යන්තරික 

ප්රතිකාර ලබා  ජ තිබූ අතර 2013 වර්ෂයේ ජ අ්යන්තරික ප්රතිකාර ලබාදුන් පු්ධතලයන් ස ඛයාව 

1,172 ක් ිතය   අයනක් ප්රතිකාර මධයසථාාන සමත සැසීමයම් ජ ම නුවර මධයසථාානය 2014 

වර්ෂයේ ජ පු්ධතලයන් 113 ක් සඳ ා පමණක් ප්රතිකාර ලබා  ජ තිබූ අතර දයින් 2014 වර්ෂයේ 

දක් පු්ධතලයුතට ෙරන ලෙ වැඩිම සාමානය පිරිවැය වූ ුව 2 , 01 ක් ෙැක්ුරණි  

1ත  අ්යන්තරික ප්රතිකාරවලට අමතරව, මණ්ඩලය ිතසින් ම්ද්රවය වලට තේබැි  වූ 

පු්ධතලයන් සඳ ා  උපය්ධ න යසේවා ලබා  ජ තිබුණි   යම් සම්බන්ධයයන් 2014 

වර්ෂයේ ජ පු්ධතලයන් 1,100 කට උපය්ධ න යසේවා ලබා  ජ තිබූ අතර 2013 වර්ෂයේ ජ 

පු්ධතලයන් 2,021 කට උපය්ධ න යසේවා ලබා  ජ තිබුණි  
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1ඈ  මණ්ඩලය ිතසින් කතමනාකරණය කරනු ලබන පුනුව්ාාපන මධයසථාාන 4 ට 

අමතරව යවන් රාජය යන වන ස ිතධාන ිතසින් යවන් පුනුව්ාාපන මධයසථාාන 

12 ක් ෙ කතමනාකරණය කරනු ලැයේ   යකයසේ ුරවෙ, දම ප්රතිකාර  ා පුනුව්ාාපන 

මධයසථාාන ිතසින් කාලීන වාර්තා මණ්ඩලයට ඉදිරිප් යන ිරීමම ය ේුරයවන් දම 

මධයසථාාන ිතසින් ප්රතිකාර කරනු ලබන පු්ධතලයන්ට අොත යත රුරුව ිතතණනයට 

ඉදිරිප් කර යන තිබුණි  

 

 

 

4.2 පුෙර කාමී පාල  කටයුතු 

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

 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

1අ  200  අ ක 1 ෙරන මාෙක ඖෂධ ස  මයනෝ වර්ධක ද්රවය නීති ිතයරෝී  යලස ජාවාරම් 

ිරීමමට   දයරි  සම්ුදති පනය් 1  වතන්තියට අනුව  ස  2010 මැයි 10 දිනැති අ ක 

1හ1653 ෙරන අතිිතය ේෂ තැසට්පත්රය යටය් තතිකත ිතිවිතධානවලට අනුව 

අමාතයවරයා ිතසින්  පනය් යමම යක    ටයසේ ිතිවිතධාන පරිපාලනය පිළිබඳ වතකීම 

සි තව ප්රධානියා යලස පු්ධතලයුත ය ෝ පු්ධතලයන්යතන් සමන්ිතත මණ්ඩලයක් 

පුයරෝතාමී පාලන අිවකාරිය යලස  ප්කත යුුරය  දබැිතන්, පුයරෝතාමී පාලන 

කටයුුර සඳ ා යවනම ඒකකයක් සථාාපිත කර තිබූ අතර, අිවකාරියේ රාජකාීමවල 

නියුුර ස්ාපතිට  ා අයනුත් පු්ධතලයන්ට දකුරව ුව  421,000 ක් වූ දිමනා යතවා 

තිබුණි   දයසේ ුරවෙ  තාවකාි කව යය ොත් පැවුවම් කුවවන්  ා මණ්ඩලයේ 

අයනුත් කාර්ය මණ්ඩලය යවනුවට අිවකාරියේ රාජකාීම ආවරණය ිරීමම සඳ ා 

යවනම කාර්ය මණ්ඩලයක් යය ොයතන යන තිබුණ අතර  2015 අයප්රේ්  10 දින 

ිතතණකාිවපති යෙපාර්තයම්න්ුරය  නිලධාීමන් සමත පව්වන ලෙ සාකච්ඡාය  ජ 

මණ්ඩලයේ ස්ාපති ිතසින් කරන ලෙ පැ ැදිි  ිරීමමට අනුව, පුයරෝතාමී පාලන 

අිවකාරිය යවනම ආයතනයක් යලස සලකනු ලබන්යන්ෙ ය ෝ මණ්ඩලයේ යවනම 

ඒකකයක් යලස සලකනු ලබන්යන්ෙ යන්න පිළිබඳ  නීතිපතිවරයායතන් පැ ැදිි  

ිරීමමක් ලබා තැනීමට කටයුුර කර තති බව ෙන්වා තිබුණි  
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1ආ  පුයරෝතාමී රසායනික ද්රවය 1precursor chemicals ) කෘත්රීම ආකාරයයන් ඖෂධ 

නිපෙවීම සඳ ා ස  අව්ාිතත සඳ ා ස සරණයවීම  ඳුනාතැනීම ,පාලනය ිරීමම  ා 

අව්ාිතතය නතර ිරීමම පුයරෝතාමී  පාලන අිවකාරියේ ප්රධාන අරුදණ ය    

යකයසේුරවෙ අිවකාරිය ිතසින් දවැනි කාර්යයන්  ඳුනාතැනීම, පාලනය ිරීමම  ා 

නැවැ්වීම සඳ ා තන්නා ලෙ නිවාරක කාර්යයන්ට  අොතව ිරසිදු සාක්ිකයක් 

අිවකාරිය ිතසින් ඉදිරිප් කර යන තිබුණි  

1ත  අිවකාරිය ිතසින් බලපත්ර 10  ක්  ා ි යාපදි චි ස තික 470 ක් නිුත් කර තති බව් 

සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත ුව 2,10 ,500 ක ුදෙලක් දයින් උපයායතන තති බව් 

නිීමක්ෂණය ිතය   අිවකාරියේ ුදළු ිතයෙම ුව  2,105,342 ක් වූ අතර දයින් සියයට 

10 44 ක් නියයෝජනය වන ුව 1,705,145 ක් අිවකාරියේ වැටුක,දිමනා  ා තමන් 

ිතයෙම් වැනි ිතයෙම් සඳ ා වැය කර තිබුණි  

 

 

4.3 කමම ාකරය අකාර්ය්වෂමතා 

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

 ප ත  නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

 1අ  ම්ද්රවය අව්ාිතත කරන්නන් ප්රතිකාර මධයසථාානවි න් අනුමැතියක් යන මැතිව 

බැ ැරිතම් අවසථාා නිතර  වාර්තා වී තිබූ අතර දය වැතැක්ිතම සඳ ා ප්රමාණව් පියවර 

යතන යන තිබුණි   මණ්ඩලයේ පැ ැදිි  ිරීමමට අනුව, රැඳිතයන් ිතසින් ප්රතිකාර 

මධයසථාානවි න් අනුමැතිය යන මැතිව බැ ැරවීම් ඒකාකාර ලක්ෂණයක් වූ අතර, 

ආරක්ෂක යසේවයක් පව්වා තැනීම සඳ ා මූලය යවන්ිරීමම් යන මැතිවීම ය ේුරයවන් 

ූරර්ව ආරක්ෂාකාීම ක්රියාමාර්ත තැනීමට මණ්ඩලයට යන  ැිර වී තිබුණි  

 1ආ  ලැබුණු යත රුරුව අනුව, 2014 අයප්රේ්  07 සිට යෙසැම්බර් 31 ෙක්වා යවන් කරන ලෙ  

දුරකාන මාර්තය ඔසථයසේ ම්ද්රවය අව්ාිතත කරන්නන්ට දයරි ව පැමිතණිි  116 ක් 

මණ්ඩලයට ලැබී තිබුණු අතර, දම යත රුරුව තවදුරට් ිතමර් නය ිරීමම සඳ ා 

යප ි සථ ම්ද්රවය කාර්යා  යට  ා අොත යප ි සථ සථාානවලට යය ුදකර තිබුණි   

යකයසේුරවෙ අොත නියයෝජිතායතන මගින් 2015 යපබරවාරි 2  වන ිතට් පැමිතණිි  

124 ක් පමණක් ිතමර් නය කර තිබු  බව නිීමක්ෂණය ිතය  

4.4 නිෂ කාර්ය හා ඌ  උපෙය ජිත ගත්ක්බ 
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 යම් සම්බන්ධයයන් ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

 1අ  යප ්  වතාවන් ස  යවන් වතාවන් සි ත මණ්ඩලය සුර ඌරායප ල අක්කර 1  ක 

ඉඩම මණ්ඩලයේ ආොයම් ප්ර්වයක් යලස සලකා යන තිබුණි   මණ්ඩලය ිතසින් 

පව්වායතනයන වාර්තාවලට අනුව ,  අක් සෘුර ඵලොවක් වාර්තා කර තිබූ අතර ඒ 

අනුව වතාවන් ිතිවම්ව නඩ්ුරකර යන තිබුණු බව නිීමක්ෂණය ිතය  

 1ආ  2014 මාර්ුර 17 දින ප්රසම්පාෙනය කරන ලෙ ුව 5,040,712 ක් වටිනා යජනයර්ටරයක් 

මණ්ඩලයේ ප්රධාන කාර්යාලයේ සථාානතත කර තිබුණි   යජනයර්ටරයේ මණු 

ිරයවීමට අනුව, යජනයර්ටරය සිතකත දින සිට 2015 මාර්ුර 10 ෙක්වා පැය 1 ක් 

පමණක්  ්ාිතතා කර තිබුණි   තවෙ යජන යර්ටරයේ නඩ්ුර කාර්යයන් සඳ ා යවනම 

යල   යප තක් පව්වා යන තිබුණි  

 

 

4.5 මහෙේදයට තුඩු ෙද  කෂ ුම 

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

 ප ත  නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

 1අ  මණ්ඩලයේ කාර්යාලය සඳ ා ආරක්ෂක යසේවාව, සිිත්  ආරක්ෂක ස සථාාවට අය් 

නිලධාීමන් ිතසින් සපයා තිබුණෙ ිතිවම් අනුමැතියක් යන මැතිව 2012 වර්ෂය සිට 

2014 ෙක්වා මණ්ඩලය ිතසින් ුව 1,446,072 ක අතියර්ක පිරිවැයක් ෙරමිතන් ි ටපු 

ස්ාපතිය  නිවස සඳ ා  රජය සුර යවනම ආරක්ෂක ආයතනයක ආරක්ෂක 

නිලධාීමන් යෙයෙයනුතයතන් ආරක්ෂක යසේවා ලබා යතන තිබුණි   

 1ආ  ම්ද්රවය ්ාිතතා කරන්නන් දන්න් ිරීමම් සඳ ා මධයසථාානයක් පිි ටුවීම සඳ ා 

වර්ෂ 30 කට බදු පෙනම මත ය ෝමාතම පිටිපන ව්ය් පිි ටි පර්චසථ 40 ක 

ප්රමාණයක ඉඩමක් නාතරික ස වර්ධන අිවකාරියයන් අ්කර යතන තිබුණු අතර 

ඌරායප ල  ා  න්යෙසථස පිි ටි මණ්ඩලය සුර   ඉඩම් අොත කාර්යයන් සඳ ා  යය ො 

තැනීයම්  ැිරයාව සැලකීයමන් යත රව දම ඉඩම්වි න් සියයට 70 ක් ඌන 

උපයයෝජිතව පැවුරණි  



û$.ûÜ.´$. à‘æ  2015/25 -   2 <`ùÚ æ$óßò× - II- µæ$ð& -  Ø$í] &‘&ßö$   - 
Ñèóæ$½ûõÚ<Ø×$µèß <$Ìõ$< 2014 

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

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

11 
 

1ත  ුව 5,055,120 ක  පිරිවැයකට ද්  ඊ ඩී වීඩියයෝ තිරයක් මණ්ඩලයේ ප්රධාන කාර්යාල 

යත ඩනැගි් ල ඉදිරිපිට සථාානතත ිරීමම සඳ ා අධයක්ෂ මණ්ඩලය ිතසින් 2014 

සැකතැම්බර් 26 දින පව්වන ලෙ රැසථවීයම් ජ ීරරණය කර තිබුණි   මණ්ඩලයේ  

ස්ාපතිට අනුව, නවීන සන්නිය ෙන ශි් පීය රම ්ාිතතා කරමිතන්  සාමානය ජනතාවට 

ම්ද්රවය නිවාරණ පණිුරඩ ප්රෙර් නය ිරීමම, මණ්ඩලයේ ප්රධාන කාර්යාල පරිශ්රයේ 

ද්  ඊ ඩී වීඩියයෝ තිරය සථාානතත ිරීමයම් ප්රධාන අරුදණ ිතය   ඊට අමතරව දම 

තිරයේ යවතඳ ෙැන්වීම් ප්රෙර් නය ිරීමම මගින් ආොයමක් උපයා තැනීමටෙ මණ්ඩලය 

අයකක්ෂා කර තිබුණි   යකයසේුරවෙ දම තිරය පරිශ්රයේ යක ණක සථාානතත කර තිබූ 

අතර ම ජන අවධානය ලබාතැනිම සඳ ා ආකර්ෂණය ප්රමාණව් යන වීය  

 

4.6 මණ්ඩලයට  තෙරහිග පගර  ලද  ඩු 

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

 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

 1අ  කතමනාකරණ යසේවා යෙපාර්තයම්න්ුරය  (DMS) 200  ඔක්යතෝබර් 13 දිනැති අ ක 

ීඊදන්හඩීදම්දසථහඊ3හ05හ04හ006හ1 ෙරන ි පිය අනුව, මණ්ඩලයේ ිතධායක අධයක්ෂ 

තනුරර අධයක්ෂ ජනරා්  තනුරර යලස ඉ ත න වා තිබුණි   කතමනාකරණ යසේවා 

යෙපාර්තයම්න්ුරව ිතසින් අනුමත කරන ලෙ බඳවාතැනීම් යයෝජනා රමය 1SOR) 

අනුව, ිතධායක  අධයක්ෂ තනුරර අය ෝසි කර තිබුණි   යකයසේුරවෙ මණ්ඩලයේ 

වර්තමාන අධයක්ෂ ජනරා් වරයා තනුරයරන් ප තට ෙමා 200  ජූි  01 දින සිට 

බලපැවැ්යවන පරිදි ිතධායක අධයක්ෂ තනුරරට ආපසු ප්කර තති බව ෙන්වා 2013 

සැකතැම්බර් 20 දින ි ටපු ස්ාපතිනිය ිතසින් ි පියක් නිුත් කර තිබුණි   ිතධායක 

අධයක්ෂ ිතසින් මානව ි මිතකම් කඩවීම සම්බන්ධයයන් මණ්ඩලයට දයරි ව 

යශ්රේෂථධාිවකරණයේ නක්වක් යත නු කර තිබුණි  

 1අ  ප්රතිකාර මධයසථාාන වල ස කාර අධයක්ෂ තනුරර සඳ ා පුරකපාක්ව 2014 

යන වැම්බර් මාසයේ ජ අ්යන්තරිකව පුරවා තිබූ අතර අනුතමනය කත බඳවාතැනීම් 

පරිපාටිය පිළිබඳව මණ්ඩලයට දයරි ව ඉ් ලුම්කුව වුත ිතසින් මානව ි මිතකම් 

නක්වක් යත නුකර තිබුණි   

4.7 මා ග ම්බපත් කමම ාකරයය 

 -------------------------------- 
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 ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

1අ  යජයෂථධ  ා තෘතියික ම ට්ටයම් ප්රධාන තනුරුව 6 ක  ා ්ධිතතියික මට්ටයම් තනුරුව 

37 ක පුරකපාක් සි තව මණ්ඩලය ක්රියා්මකව පැවති බව නිීමක්ෂණය ිතය   ස කාර 

මූලය අධයක්ෂ ,අ්යන්තර ිතතණක, පුසථතකාලයාිවපති  ා යවන් කාර්ය මණ්ඩල 

තනුරුව සඳ ා සුදුසු පු්ධතලයන් බඳවාතැනීම  ට ුව 154,736 ක ුදෙලක් ෙරමිතන් 

සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත අවසථාා ිරි පයක ජ පුව්ප් ෙැන්වීම් පතකර තිබුණෙ දම 

පුරකපාක් සමායලෝචිත වර්ෂය අවසානය වනිතට් පුරවා යන තිබුණි  

  1ආ  සථථීරව පුරකපාක්  පිරවීම සඳ ා කටයුුර ිරීමයමන් යත රව පු්ධතලයන් 35 යෙයනුතය  

යසේවය පැවුවම් මත අඛණ්ඩව ලබා යතන තිබූ බව නිීමක්ෂණය ිතය  

 

4.8 මූලය කමම ාකරයය 

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

 සමායලෝචිත වර්ෂයේ අවසථාා 41  ජ ලබා යෙන ලෙ දකුරව ුව  3 7,160 ක අ්තිකාරම්වි න් 

සියයට 11 සිට සියයට 100 ෙක්වා අ්තිකාරම් නියයෝජනය වන ුව  151,205 ක ුදෙලක් 

අරුදණු කත කාර්යයන් සඳ ා යය ො තැනියමන් යත රව ුදේ  වි න් පියවා තිබුණි   තවෙ, 

යන පියවූ අ්තිකාරම් ය ේෂයන් දින 14 සිට දින 150 ක කාලයක් මණ්ඩලයේ යසේවකයන් අත 

පැවුරණි  

 

5. ිණුම්බ කටයුතු භ්ාගය හා යහපාල ය 

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

5.1 ක්රියාකාරී මකලකම ම 

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

 ක්රියාකාීම සැලැසථයම් ෙක්වා තිබූ කාර්යයන් මත තාය කාර්යසාධනය මැනීම සඳ ා 

රම ය ෙයක්  ඳුන්වා  ජ යන තිබූණි  දබැිතන්,  ක්රියාකාීම සැලැසථම කාලීනව ිතිවම් 

ආකාරයිරන් සමායලෝචනය කර යන තිබුණි  

 

5.2 ්රම්බපාද  මකලකම ම 
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 ---------------------- 

 යම් සම්බන්ධයයන් ප ත නිීමක්ෂණයන් කරනු ලැයේ  

 

 1අ  සමායලෝචිත වර්ෂය ුරත කරන ලෙ ප්රසම්පාෙනයන්යතන් ඉඩම්, යමෝටර් වා න  ා 

පරිතණක ආ ජ ප්රා ධන  ිතෂයයන් සඳ ා වූ සියයට 71 34 ක් නියයෝජනය වන 

ුව 2,746,362 ක පිරිවැය වාර්ිකක ප්රසම්පාෙන සැලැසථයම් සලසන ලෙ ුව  1,472,000 ක 

තසථතයම්න්ුර ුදෙල ඉක්මවා තිබුණි  

1ආ  ුව  14,161,253 ක පිරිවැයකට ප්රසම්පාෙනය කරන ලෙ ප්රා ධන ිතෂයයන් 2014 

වාර්ිකක ප්රසම්පාෙන සැලැසථයම් තුරත් කර යන තිබුණි  

1ත  ුව  2,412,73  ක්  ා ුව 1,775,000 ක් ව ටිනා පිළියවි න් පරිතණක  ා යමෝටර් වා න 

ප්රසම්පාෙනය සඳ ා රජයේ ප්රසම්පාෙන පරිපාටිය අනුතමනය කර යන තිබුණි  

 

5.3 අභ්යන්තර විකය ය 

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

 මණ්ඩලය ිතසින් යවනම අ්යන්තර ිතතණන ඒකකයක් සථාාපිත කර  යන තිබූ අතර යර්ඛීය 

අමාතයා  යේ අ්යන්තර ිතතණන අ  ය ිතසින් ිතතණන කටයුුර සිදුකර  තිබුණි   යකයසේුරවෙ 

අ්යන්තර ිතතණන වැඩ සට න ය ෝ අ්යන්තර ිතතණන වාර්තා ිතතණකාිවපති යවත 

ඉදිරිප් කර යන තිබුණි    

 

5.4 අයගකය පාල ය 

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

 සමායලෝචිත වර්ෂයේ අයවැයතත ස ඛයා  ා තාය ස ඛයා අතර සියයට 10 සිට සියයට 100 

ය ෝ ඊට වැඩි ිතචලනයන් නිීමක්ෂණය වූයයන් අයවැය ය් ඛනය ඵලොයී කතමනාකරණ 

පාලන කාරකයක් යලස යය ොයතන යන තිබූ බව නිීමක්ෂණය ිතය  

 

6. පද්ධති හා පාල  
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 --------------------- 

 
ිතතණනයේ ජ නිීමක්ෂණය වූ ප්ධධති  ා පාලන දුර්වලතා මණ්ඩලයේ ස්ාපතිවරයාය  

අවධානයට වරින්වර යය ුද  කරන ල ජ   ප ත සඳ න් පාලන ක්යෂේත්රයන් යකයරි  ිතය ේෂ 

අවධානය යය ුද ිතය යුුරය  

 1අ  ගිණුම්කරණය 

 1ආ  පුනුව්ාාපන මධයසථාාන උපයයෝජනය 

 1ත  ව්කම් පාලනය 

 1ඈ  යත ත  ා ඉන්යවන්ට්රි පාලනය 

 1ඉ  ුදේ  කතමනාකරණය 

 1ඊ  වා න නඩ්ුර ිරීමම 

 1උ  ිතයෙම් පාලනය 

 1ඌ  පැමිතණීම  ා යසේවක නිවාක් 

 

 

 


